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 סיל םהרבַא

 השורי ערַאלַאטסיּפע סמכילע-םולש

 עריא ןופ ץנעדנַאּפסערָאק יד טמענרַאפ םלועה-תומוא יד ןופ רוטַארעטיל רעד ןיא

 טָא .טרָא קיטַײטַאב ןוא סיורג ַא ,סרעפַאש עקידנריפ עריא ןופ שרעדנוזַאב ,סרעּפַאש

 -טימ ענַײז טימ ןעגנודניברַאפ ןוא ןעגנויצַאב יד רָאנ טינ ךָאד ןקעלּפטנַא ווירב יד
 טנפע רָאנ ,טרידנָאּפסערָאק טָאה רעלטסניק ןוא רעבַײרש רעד עכלעוו טימ ,סרעלטַײצ

 ןופ .טלעוו רעכעלרעניא רעקיטסַײג ןַײז ןופ שינעטנעקרעד רעד וצ סעקטרופ ףיוא
 ןוא ,ןטסעמרַאפ יד ,תוגשה יד ,ןעגנומיטש יד ףיוא ןעייג גנווט רערַאלָאטסיּפע רעד טָא

 ,ןעגנוטרַאװרעד-החלצה ןופ רעטַאלפ ןקידתוימינּפ םעד ןוא ,רעביפ םעד ּפָא ןליפ רימ
 ףיוא טמוק ַײברעד .ןלַאפכרוד עשירעפַאש ןוא עכעלנעזרעּפ ןופ טייקטקירדעג יד ןוא

 טימ ,ןשינעפיולרַאפ עריא טימ הפוקּת יד ,טַײצ יד ךיוא לָאמ וצ ןטסקעטווירב יד טָא ןופ

 .סרעבַײרשווירב יד ןופ ייז ףיוא ןעגנוריגַאער יד ןוא ןדנַאנַארעדױװ עריא

 ,טנעמעלע-טּפיוה ַא ןטייקכעלנעזרעּפ עשירעפַאש ןופ ווירב יד ןענעז טסיזמוא טינ

 רימ ןענעקרעד ייז ךרוד עקַאט לַײװ ,עיּפַארגָאנַאמ ַא ןַײז רבחמ םַײב ףָאטש-רקיע ןַא

 תוהמ ןַײז רימ ןענעקרעד ,טלַאטשעג עטכַארבעגסױרַא סָאד רעטנעענ ןוא רעקידתקומע

 = = = טזענעג ןוא

 .רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא השורי רערַאלָאטסיּפע רעד ךייש סע זויא רעּפַאנק

 טריפעג -- תורוד עקידרעִירפ יד טרפב -- תורוד ךיוא ןבָאה ,לפייווצ םוש ןָא ,םגה

 רעקידתישארב רעזדנוא ןופ םינושאר ַײרד יד ךיוא ױזַא .ץנעדנַאּפסערָאק עטגַײװצרַאפ ַא

 יד ,תחא המישנב ןגָאז וצ טניווװעג ןיוש סע ןענעז רימ יװ ,רוטַארעטיל רענרעדָאמ

 ץרּפ .ל .י שטָאכ .םכילע-םולש ןוא ץרּפ .ל .י ,םירפס-רכומ עלעדנעמ :סרעקיסַאלק ַײרד

 ןוא ןעלעדנעמ טימ ךַײלגרַאפ ןיא ,רעטסנטלַאהעגנַײא עמַאס רעד ייז ןשיווצ ןעוועג זיא

 טָאה ווירב ענַײז זַא עקַאט תועמשמ .,ווירב קינייװ ןבירשעג רע טָאה ,ןעמכילע-םולש

 ןוא סרעבַײרש טימ ןפערטנעמַאזוצ עכעלטנכעוו ענַײז ַײב ,הּפ-לעב ןרעה טזָאלעג רע

 רעקידתויח ַא ןעועג זיא םירפס-רכומ עלעדנעמ .םייה רעד ןיא ךיז ַײב סרעלטסניק

 ענַײז טימ ךעלטקניּפ ןַײז וצ טימַאב ךיז טָאה ןוא רעבַײרשווירב רעקימענרַאפ ןוא

 ןופ טלעטשעגנעמַאזצ "ךוב-עלעדנעמ , סָאד ,עז) .ווירב ענעמוקַאב ףיוא סרעפטנע

 ,(ווירב 215 ןַײרַא ןעמוק סע ּוװ ,1959 ,ליזיימ ןמחנ

 -םולש ןעוועג זיא רעבַײרשוװירב רעקידנּפַאכרַאפ שממ ןוא רעטסוװיטקודָארּפ רעד

 ריעש ךַײלגַאב ,גנוּוט עקידנטכילפרַאפ ,עוויסעסבָא ןַא יו םיא ַײב ןעוועג זיא'ס .םכילע
 .טעברַא עקידתובַײחתה ךעלגעט-גָאט ,עשירעבַײרש-שירעלטסניק ןַײז יװ טינ

 עלַא רעטנוא ןוא ןדנַאטשמוא עלַא רעטנוא ןבירשעג עודיּכ ךָאד טָאה םכילע-םולש
 ,קידנציז ןבירשעג טָאה רע .קנַארק קידנּכוסמ ןעוועג זיא רע ןעוו וליפַא ,ןעגנוגנידַאב

 זַא ,םירמוא-שי ַא ןַארַאפ ןוא .ןַאב ןיא קידנרָאפ ,קידנריצַאּפש ,קידנגיל ,קידנעייטש

 ןבעג ךיז םעטּפַאר רע טגעלפ טָא תמחמ ,ןפַאשעג ךיוא רע טָאה ןפָאלשעג זיא רע ןעוו

 ןלעטשקעװַא ךיז רעדָא ,שיט םַײב ןצעזקעװַא ךיז ןוא טכַאנ רעד ןטימ ןיא ףיוא ּפַאכ ַא



 םכילע-מולש ןופ ווירב

 יד זַא ,סיוא טעז .ןגָאלָאנָאמ עשירעגייטש ענַײז רקיעב ,ןבַײרש ןוא רעדנעטש םַײב

 טעּפורעג ןוא טערָאטעג םיא ןבָאה רעקװעלירסַאק ןוא רעצעּפוהעי יד ןופ סנושל-הנעמ

 .טכַאנ ַײב ךיוא
 ןבַײרש רע טגעלפ טייקשירעגַאב רעכעלרעניא ןוא טעּפמיא ןכעלטנזעוו ַאזַא טימ

 ,ןטַאסערדַא יד זַא תועמשמ .ווירב ןבַײרש רע טגעלפ ךעלגעט-גָאט טעּמּכ .ווירב יד ךיוא

 ַאזַא טימ םיא ןיא טרעיוהעג ןבָאה ,ןבירשעג טָאה רע עכלעוו וצ ,"ןענױשרַאּפ , יד

 -םולש ןעוו ךָאנ ַײברעד .קרעוו עשירעלטסניק ענַײז ןיא ןשזַאנָאסרעּפ יד ייהעלע ,ורמוא

 -יטס עקידנגייא יד ,ךַארּפש עמערַאװ שירעדליב יד ווירב ענַײז ןיא ןָא טדנעוו םכילע

 ,רָאמוה רעקידלרעּפ ןַײז םלוּכ-לעו ןוא ןָאט רעקיטכירפיוא רעד ,טייקטמערופעג עשיטסיל

 -רַאפ עכלעוו ןשינעפיולרַאפ ןוא ןשינעכַאז ןגעוו טבַײרש ןוא טרירַאב רע ןעוװ וליפַא

 .שינעמירג עכעלרעניא םיא ןפַאשרַאפ ןוא םיא ןרעטיב

 -סערָאק עקימענרַאפ ,עטגַײװצרַאפ ןַײז זַא קפס ןדעי רעסיוא ,ךיז טכַאד ,זיא'ס

 -סיּפע סמכילע-םולש ןופ ןעמַאר יד ןיא זיולב סיוועג טבַײלב יז שטָאכ -- ץנעדנַאּפ

 "רעדנּוװ ןַײז ןופ לייט רענעעזעגנָא ןַא יו ןבילבעג ןוא ןעוועג זיא --- השורי רערַאלַאט

 חסונ ןיא ,ווירב ַא ןופ םערָאפ ןיא ןעוועג טויבעד ןַײז ךָאד זיא םצעב .גנופַאש רעכעל

 עשיסור ןופ סעיצקַאדער עכעלטע וצ טקישעגוצ טָאה רע סָאװ ,ץנעדנַאּפסערָאק ַא ןופ

 סע זיא טקורדעג .(ןקורד וצ סע טגָאזענּפָא ךיז תועמשמ ןבַאה עכלעוו) ןעגנוטַײצ
 ןוא טבַײרשַאב רע רעכלעוו ןיא ,(1879 רָאי ןיא) "הריפצה , רעשַיערבעה רעד ןיא ןעוועג

 ,טָאטשניוװ רעקיטלָאמעד ןַײז ןופ םיבשוּת עשידַיי יד ,להק םעד תורוש 25 ןיא טקידייטרַאפ

 ןוא רָאי 20 ןעוועג טלַא םכילע-םולש זיא טלָאמעד .וװעלסַאיערעּפ -- טָאטש-ןריובעג ןַײז

 םעד ףיוא .שטיװָאניבַאר םולש --- ןסייהעג טָאה רע יװ טָא ןבירשעגרעטנוא ךיז טָאה

 -עגוצ קיטנעהנגייא סעניגרַאמ םעד ףיוא רע טָאה ץנעדנָאּפסערָאק רעד ןופ טינשסיוא

 טקורדעג טשרע ןַײמ,, טסייהס) 'ָאװָאלס עיָאנטַאשטעּפ עיָאװרעּפ עיָאמ,, :ןבירש

 טזָאלעג טינ גנַאל םכילע-םולש טָאה טרָאװ ןטקורדעג ןטשרע םעד טָא ךָאנ .("טרָאװ

 זיאס רעבָא ,רעקישַאר ןייק ןעוװעג טינ רשפא זיא גנַאגפיוא ןַײז .ךיז ףיוא ןטרַאװ

 ךיוא ױזַא ןוא תומּכ ןיא ַײס ,לּפַאטש וצ לּפַאטש ןופ ןגַײטש רעקידהגרדהב ַא ןעוועג

 לָאמ וצ ןוא רעשידִַיי רעד ןופ לכיה םעניא טריפעגנַײרַא םיא טָאה סָאװ ,תוכיא ןיא

 ,רוטַארעטיל רעשיסַאלק רעלַאסרעווינוא רעד ןיא

 טָאה יאדוװַא ,טימעג ןשירעפַאש ןַײז ןעוועג טנעָאנ תועמשמ זיא םערָאּפוװירב יד

 טַאה ױזַא .סָאװ ןוא ,ןעוו ,יו טליפעגּפָא שוח ןשירעבַײרש ןלַאינעג ןַײז טימ רע

 -װַאר .ח .י טימ טכַאמענּפָא ,קירוצ רָאי טרעדנוה טימ עקַאט ,ןרָאי רעקיצנַײנ יד ןיא רע

 יז ּוװ ,"םירפוס תרובק ,, לטיט ןרעטנוא שיוטסיואווירב ַא ןריפכרוד ןלָאז ייז ןיקצינ

 ןטעטילַאנַאב ןוא ןטייקכַאלפ יד ךָארּפ ןוא ךורּפ וצ טכַאמעג ווירב ערעייז ןיא ןבָאה

 טקורד 1885 רָאי ןיא ,רעירפ ךָאנ .סרעבַײרש-הצילמ עטסוּפ עשיערבעה לָאצ ַא ןופ

 -רָאטנַאק, ןָא טפור רע עכלעוו ,הריצי ַא "טַאלב-סקלַאפ סעשידוי , ןיא םכילע-םולש

 ךעלווירב-סלדנַאה 18 ,ווירב-הצילמ 2 ןיא עמַארד ַא, :לטיטרעטנוא ןַא טימ ,"טפעשעג

 טָאה רע .םיא ןיא טעוועטרונעג תואחסונ-ווירב יד ןבָאה ,סיוא טעז ,ױזַא ."ןשעּפעד 20 ןוא

 ןוא ןעגנופַאש ערעדנַא עכעלטע ןיא טריפעגנַײרַא םיא ןוא רענַאשז םעד טָא טצינעגסיוא
 ,"לדנעמ-םחנמ , גנופַאשטרָאװ רעשידִיי רעד ןיא קרעװ ךעלכַײלגרַאּפמוא ,סיורג ןַײז זיא
 -ווירב יד .1892 רָאי ןופ ןיוש ןעלקיצ ןיא ןבַײרש ןבױהעגנָא טָאה םכילע-םולש סָאװ
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 םכילע"-"םולש ןופ ווירב

 ןופ רענעייל ןשידִיי ןרַאפ גנוקעלּפטנַא ןַא ןוא גנושַאררעביא ןַא ןעוועג ןענעז סעירעס

 טָאה לדנעמ-םחנמ .1909--1908 ןיא ןבירשעג ,עקידרעטעּפש יד רקיעב .טַײצ רענעי

 -םחנמ וצ ןעלדנייש-ענייש ןופ ןוא לדנייש-ענייש יתגוז ןַײז וצ ווירב ענַײז ןיא ָאד

 -עד ןופ ךַאלּפ רעד ףיוא ןבעל ןשידִיי ןופ ןטסַאלּפ ןוא ןטכיש טלקיוועגפיוא ןעלדנעמ

 -םוחּת , םעד טימ דנַאלסור ןשירַאצ ןופ טַאמילק ןשיטילָאּפ ןוא ןכעלטּפַאשלעזעג ןקיטלָאמ

 ,----- רָאװ רעשידַיי ןוא ןַײז ןשידַיי ןרַאפ ייבשומה

 טָאה םכילע-םולש .קרעוװטסנוק וויטַארַאנ שוריפב ,ןטלעז ַא זיא "לדנעמ-םחנמ,

 ןוא ןשינעעשעג ,ןּפַארט ןופ ואולמו-םלוע ןַא טכַארבעגסױרַא ןטלַאטשעג ייווצ יד ךרוד

 ,רָאמוה ןקיניזפיט ןוא חסוניגָאלָאנַָאמ ןקידנגייא ןופ עמזירּפ רעד ךרוד טמערופעג

 .טלַאטשעג עקיבייא ןַא ןבעל ןיא ןוא רוטַארעטיל רעד ןיא ןרָאװעג זיא לדנעמ-םחנמ

 זיא לדנעמ-םחנמ ;רעכעלפערט ןוא רעקיטכיר םיא רימ ןליפ ,םיא רימ ןעעז טנַײה

 -םחנמ .שטנעמ רעקידלזמילש ,רענעלַאפעגכרוד ןייק -- ןעװעג טינ זיא ןוא -- טינ

 ןופ ורמוא רעוויטיזָאּפ רעד ,ורמוא רענעביוהעג רעד ךרוד ןוא ךרוד םצעב זיא לדנעמ
 ךיז טעַײטעצ טנעה ענַײז רעטנוא .ןייטש טינ טבַײלב לדנעמ-םחנמ .טימעג ןשיקלָאפ

 םיא טלמוטעצ -- לַאפכרוד ןייק טינ רע טָאה ּוװ ןוא -- לַאפכרוד ַא ןוא ,רעווילג רעד

 ןוא ףיוא רעדיוו ךיז רע טבייה טָא ,עלַײװ ַא ףיוא רָאנ רעבָא ,םיא טגָאלשרעד ,עקַאט

 ןענעז סלדנעמ-םחנמ .ןרעגַאב ןוא רענעלּפ עשירפ טימ ַײנ'ס ףיוא ךיז טסעמרַאפ רע
 ןופ ,ןטקעיארּפ עקימענרַאפסיורג ןופ סרערימרָאפ ןוא ןרינָאיּפ יד ןעוועג םצעב ךָאד

 -סַאטנַאפ רעייז טימ טרַיײורטסניא ןבָאה ייז .קלָאפ ןשידִיי ןיא ןעגנוגעװַאב ןוא ןעיידיא

 ,רעקיטעּפמיא רעד זיא לדנעמ-םחנמ .עקידתילכּת ןוא ערעטכינ יד טקריװַאב ,ילפ ןשיט

 -בשוימ יד רַאפ געוו םעד טנַאב רע .ןעוטפיוא ערעזדנוא עלַא ןופ רעטַאלפ רענעדנוצעצ

 .הׂשעמ-ישנא ענעטיהעגּפָא יד רַאּפ ,עקיד

 ןכלעוו ,לדנעמ-םחנמ רעקידתוהמ רעד טָא קורדסיוא םוצ טמוק שרעדנוזַאב רָאג

 םענופ (עשרַאװ) "טנַײה ,, ןיא טקורדעג ןוא 1913 רָאי ןיא ןבירשעג טָאה םכילע-םולש

 םכילע-םולש .(246 רעמונ ןזיב 86 רעמונ ןופ) רעבמעווָאנ ןט10 ןזיב לירּפַא ןטס5

 ,לדנעמ-םחנמ ןטייווצ םעד ,םעַײנ םעד טָא טקיטלַאטשעג קיניזטסּוװַאב ןוא רָאלק טָאה

 -נעק ָאד .רָאװ רעכעלטפַאשלעזעג-שידִיי רעקיטלָאמעד ןופ העּפשה יד רָאנ טינ זיא'ס

 -ןעיידיא עשידִי ןַײז ,םענַאב רעכעלרעניא סמכילע-םולש סיוא רעמ ךָאנ ךיז טקיט

 רעדָא ןויצ, טרָאװ סָאד רעהרעד ךיא זַא םערָאװ, :לדנעמ-םחנמ טהנעט טָא .טלעוו

 ךרוד ךימ טמענ סע ןוא ןערב ַא רימ טוט סע .חור רעד קעװַא ךימ טּפַאכ ,יםילשורי;

 המשנ ןַײמ ןוא ,הכולמ רעזדנוא ךָאנ ןוא םייה רעטלַא רעזדנוא ךָאנ שינעקנעב א

 ןשידִיי םענעגייא ןַא שטָאכ ,סנגייא ןַא יבַא ,זיא טינ סָאװ ךָאנ טשלח ,סיוא טייג ,טצכעל

 :טקורדעגּפָא תויתוא עשידִיי טימ טרָאּפסַאּפ ןשידִיי ַא ,םענעגייא ןַא שטָאכ ,יָאװָאדָארַאג

 ןעמ טבעלרעד יװ ,יוא ,.לארשי-ץראמ לדנעמ-םחנמ ר"רהמ ונברהל ךייש טרוּפסּפה הז

 "יו סָאד

 1969 רָאי ןיא טָאה "דנַאלמייה שיטעװָאס , לַאנרושז-שדוח רעד : ןענָאמרעד רימָאל

 ."לדנעמ-םחנמ , עירעס רעטייווצ רעד ןופ ווירב 21 -- ןרעמונ 4 ןיא -- טקורדעגרעביא

 ..רַאלק ןוא ּפילק ךָאד זיא'ס ,ונ ? ווירב 14 ערעדנַא יד טלעפרַאפ ייז ןבָאה סָאװ רַאפ

 סטָאג, ןופ רעבַײרש רעטביולעגסיוא רעייז ּוװ ווירב ןייק ןקורד טינ ךָאד ןלעװ ייז

 -ץרא ,ןויצ טנָאמרעד ווירב יד טָא ןיא טָאה (ןבעגוצ סָאד ןגעלפ ייז טּפָא יוװו) "דָאנעג



 םכילע-םולש ןופ ווירב

 יו ןעװעגַײב זיא רע ןכלעו ףיױוא סערגנָאק ןשיטסינויצ ןגעוו ןבירשעג ןוא לארשי

 .טַאגעלעד ַא

 (גַאלרַאפ-ץרּפ .ל .י ןטימ תופּתושב) םכילע-םולש תיב ןיא סױרַא זיא 1976 רָאי ןיא

 טָאה םכילע-םולש) "לדנעמ-םחנמ , עירעסווירב רעטייוצ רעד ןופ דנַאב רעלופ ַא

 ריפנַײרַא ןקידפקיה ַא טימ ןעזרַאפ ,("םָאט רעטייווצ ,לדנעמ-םחנמ , :טלטיטַאב עירעס יד

 ,ןעגנוזַײװנָא עקידתוכַײש ןוא
 ןוא טלַאטשעג-לדנעמ-םחנמ רעד ףיוא טלעטשעגּפָא רעקידתוכירַאב ךיז ןבָאה רימ

 יד ןופ , עטסשירעטסַײמ יד ןופ סנייא זיא קרעװ סָאד תמחמ רָאנ טינ ,ווירב ענַײז
 -תוכיא רעייז בילוצ ךיוא רָאנ ,ןעגנופַאש-םכילע-םולש עשירעלטסניק עטסקידנביוהרעד

 רערַאלָאטסיּפע רעקידללוּכ ןַײז וצ טפַאשטנעָאנ רעויטעטילַאװק ןוא טפַאשהנכש רעקיד

 -תורוקמ טינ טַײװ רעד תמאל-בורק עקַאט זיא רשפא ,סייוו רעװ ,סעּפע ךָאנ .גנוּוט
 ןַײז טגָאמרַאפ טָאה רעטקַארַאכ-לדנעמ-םחנמ ןופ תיזּכ ַא ,ץיּפשּפָא ןַא זַא ,גָאז רעקיד

 ענַײז טימ יװ ,רעביפ-הריצי ןקיַײדעג ןַײז טימ ױזַא .םכילע-םולש -- רעפַאשַאב רעלַאינעג

 .ןעגנוּוט עקידתילכּת
 -םולש ןופ בַײלקּפָא רעקידתודוסי ַא זיא ,גנולמַאזווירב עקיטציא יד ,ךוב סָאד

 ךיז רַאפ ןבָאה ןקעװצטּפױה ַײרד ,םירקיע ַײרד .ןובזע ןרַאלָאטסיּפע ןסיורג סמכילע

 -קַארַאכ סָאװ ווירב (א :ןענעז סָאד ןוא ,קרעװ םעד ןופ סרעלעטשפיונוצ יד טלעטשעג

 ןופ בצמ םעד ןטכַײלַאב סָאװ ווירב (ב .םכילע-םולש ןופ גנַאגסנבעל םעד ןריזירעט

 ע"ש ןיא עסערּפ ןוא רוטַארעטיל רעד ןופ ,גנופַאשטרָאװ רעשירעלטסניק-שידִיי רעד

 ףירגַאב ַא -- טקערידמוא רעדָא טקעריד -- ןביג סָאװ ווירב (ג ,דָאירעּפ-סגנופַאש

 ןוא טבעלעג טָאה ע"ש עכלעוו ןיא ןטפַאשטרָא ןוא טעטש יד ןיא ןבעל ןשידַיי ןגעוו

 ,עקירעמַא ןוא עּפָאריײא-ברעמ .,דנַאלסור ,ןטינשּפָאטַײצ ענעדישרַאפ ןיא ןפַאשעג

 ןוא ,החּפשמ ןַײז וצ ןבירשעג 207 ייז ןופ ,ווירב 712 ןַײרַא ןעמוק ךוב םעניא

 ,םינקסע ,ןשטנעמ-רעטַאעט ,סעיצקַאדער ,ןגַאלרַאפ ,סרעלטסניק ,סרעבַײרש וצ 6

 םעד ןגרָאזרַאפ ןוא ןגרָאז ייז ןפרַאד ןעגנוּוט ערעייז ןוא טייקשירעפעש רעייז טימ סָאװ

 .שטנעמסקלָאפ ןשידִיי םַײב ןריוי ןוא ןייגפיוא ןעמונעג טָאה סָאװ ,רעגַאב ןקידתוינחור
 טסוגיוא ןט12 םעד ןבירשעג ,דרָאבסיײװו שריה בורק ןַײז וצ זיא ווירב רעטשרע רעד

 לירּפַא ,ץעוװַאגַאשט .וו רעבַײרש םעד וצ ןוא שָאוהי וצ --- ווירב עטצעל יד ןוא ,9

 ,עטכַאדעג יד ףיוא סָארדרַאפ רעד יװ עװַאקישט .(הריטּפ ןַײז רַאפ ןכָאװ עכעלטע) 6

 לָאמ ַא ,לָאמ ַא ךָאד רע זיא .ּפָא טינ ןעמכילע-םולש ןזָאל ,ןטַאנעצעמ עטכַאדעגסיוא יצ

 רע תעב ןרַארָאנַאה עסיורג טלָאצעג ןוא רעציטשרעטנוא רעקיצרַאהטיירב ַא ןעוועג

 -למַאז יד ,"קעטָאילביב-סקלָאפ ,, דנעב ייווצ יד 1889--1888 ןיא ןבעגעגסױרַא טָאה

 -רוטלוק עשידִיי עקיטלָאמעד יד טרעדורעגפיוא ךעלקירדסיוא ןבָאה עכלעוו ,רעכיב

 -לָאג םענופ ,עגעלַאק רערעַײט ,ךַײא סורג ַא, :ץעװָאגַאשט .וו וצ רע טבַײרש .הביבס

 ערעזדנוא ךיא סירג ךָאנ ןוא ...!עקירעמַא רעַײרּפ רעכעלקילג רעד ןופ ,דנַאל םענעד

 תובדנ ןבעג טיירג ןענעז עכלעוו ,ןטַאנעצעמ ענעפורעג ױזַא יד ,סעקישטנָאילימ עשידִיי

 יד ןיא ןעבורט טגנידַאבמוא טעװ ןעמ עכלעוו ןגעוו ,סעקַארַאב ןוא ןלָאטיּפש ףיוא
 טקנירט סָאװ ,רעדורב ַא ןופ ןעיירשעג יד וצ ביוט ןבַײלב ןלעװ עכלעוו רָאנ ,ןעגנוטַײצ
 ."טמירַאב לָאמ ריפ ןיוש ןוא רעבַײרש ַא לָאמ ַײרד ןיוש ןַײז רע געמ ,ךיז

 םעלַא וצ -- ןעמונעגנַא ָאד ךיז טָאה םכילע-םולש .ןַײז העוט טינ ךיז רימָאל ,ןיינ



 םפילפ -יםולש ןופ ווירב

 ןָאטעג סע טָאה רע יװ ,רעלטסניק ןוא רעבַײרש ןשידִיי ןופ עדווירק יד -- טשרע

 ךיוא .טלװעַאב טליפעג ךיז טָאה רע ךיוא ,יאדוװַא .ןרָאי עשירעּפַאש ענַײז עלַא ךשמב

 ןעוועג סע זיא ָאד ךיוא ,תמא .טייקטקירדעג רעלעירעטַאמ ןופ ןטַײצ טנעקעג טָאה רע

 רעטסּוװַאב ַא יו ,טלָאמעד ןיוש טָאה םכילע-םולש ,ונַײהד .תוביס ערעדנַא ןופ טריטקיד

 ,גנופַאש ןַײז ךָאנ טרַאגעג ןבָאה סרענעײל-ןסַאמ ןעוו -- רעבַײרש רעטנַאקַאב טיירב ןוא

 -עג ,קרעװ ענַײז ןופ ןעלקַאטקעּפס סרעטַאעט יד ןיא טריפעגפיוא ןיוש טָאה'מ ןעוו
 ,דרַאדנַאטס ַא ףיוא ןבעל .הסנרּפ-תוגאד ןָא ןבעל -- טלָאװעג טכער טימ ןוא --- טלָאװ

 רעפיט טימ רע טָאה וצרעד .םלועה-תומוא יד ַײב סרעבַײרש-ענעעזעגנָא ןבעל סע יװ

 רעטגַײװצרַאפ ןַײז רַאפ ,עטנעָאנ ענַײז רַאפ טגרַאזעג טייקנבעגעגרעביא ןוא עביל
 -קַאדער יד רעבָא ."קילבוּפער ןַײמ, טפַאשביל טימ ןפורעגנָא טָאה רע עכלעוו ,החּפשמ

 ןעוו .ָאנד ןזיב טצינעגסיוא םיא ןבָאה ,סרעגעלרַאפ יד יװ ,ןעגנוטַײצ יד ןופ סעיצ

 ןפמעקסיוא טפרַאדעג רע טָאה ,סנגעמרַאפ טנידרַאפ ןבָאה רעכיב ענַײז ןופ סרעגעלרַאפ
 .םירפוס-רכש ןטגַאזעגוצ םעד וליפַא ,רַארָאנָאה םענעדײשַאב ןַײז

 טדער םכילע-םולש ּוװ ,ץנעדנָאּפסערָאק עקיטַײטַאב ַא ךיז טניפעג ווירב יד ןשיווצ

 וליפַא רעבָא .ןעגנַאגַאב םיא ןגעק ןרעװ סָאװ ,תולווע יד ןגעװ ּפָארַא ךעלקיטייוו ךיז

 ןקידװעליּפש םעד ןוא םזימיטּפָא ןכעלמיטנגייא ןַײז טינ לָאמ ןייק רע טרילרַאפ ,ָאד

 .רָאמוה ןקיצרַאה ןַײז ןופ ןָאטַײב ַא יו זיא סָאװ ,ןַאט ןשיריטַאס

 ,שטיוװָאקרעב .ד .י טבַײרש -- "קנופמ רעסיורג ַא רָאמוה ףיוא ןעוועג זיא רע,

 ןיא קרעװ סמכילע-םולש ןופ רעצעזרעביא רעשירעטסַײמ ןוא םעדייא רעַײרטעג ןַײז

 טינ רע טָאה טינש סָאקנעשטרעװַא ןופ ןטסירָאמוה עשיסור עגנוי יד , -- שיערבעה

 ןעמונעג ןבָאה סָאװ -- ןגָאז רע טגעלפ -- םישּפיט עבטב ןענעז סָאד ,ןַײז לבוס טנָאקעג

 -רַאפ טנָאקעג טינ טָאה רע .ךיז ןענעמכח וצ ןבעל ןצנַאג ןפיוא דַאירדָאּפ ַא ךיז ףיוא

 ןיוש טָאה סָאװ ,םלוע ןַא ןלעפעג ןָאק ןװרעסנָאק ןיא רָאמוה ןימ ַאזַא ױזַא יו ,ןייטש

 רעסיוועג ַא וצ טַאהעג רע טָאה גנוִיצַאב עבלעז יד .ןוװָאכעשט ןוא ןלָאגָאג טכוזרַאפ

 עכעלטע וצ טרפבו ,עסערּפ רעשידַיי רעד ןיא ןטסירָאמוה ענעמוקעגפיוא עירָאגעטַאק

 -לּוװ ןוא סרעמירקכָאנ ענַײז ןעזעג טָאה רע עכלעוו ןיא ,רעגניפ עקיּפעלק טימ ייז ןופ

 -ָאמוה רעקרָאי-וינ יד סערעטניא סיורג טימ ןענעייל רע טגעלפ רַאפרעד ...סרעריזירַאג

 -לעוו ןיא ,'סדנוק םעד רעטעּפש ןוא 'רעצעביק, םעד רעִירפ -- ןלַאנרושז עשיטסיר

 ,ןערב ןשיטסירָאמוה ןתמא ןַא טימ סרעבַײרש עגנוי רָאּפ ַא ןענופעג טָאה רע עכ

 -עגכָאנ רע טָאה טַײצ עטצעל יד .רידַאנ השמ ןופ טַאהעג רע טָאה תחנ רעדנוזַאב ַא
 ןיא ןעועג זיא סקידנריר ףיט סעּפע ןוא ...דיירפ רעתמא טימ ןכַאז ענַײז טגלָאפ

 עצרוק ַא ,קרָאי-וינ ןיא 'רַאזַאב ןשידִיי, ןפיוא שינעגעגַאב רעטצעל ןוא רעטשרע רעייז

 ןסיורג ַא רַאפ טשוקעצ קיצרַאה ךיז ןבָאה עדייב תעשב ,טיוט סמכילע-םולש רַאפ טַײצ

 -- ענעטילעג-המחלמ יד תבוטל ןעמוקעגרָאפ זיא רַאזַאב רעשידַיי רעד) םלוע ןשידִיי

 -קעװַא םעד ןשיווצ ךיז ןענעגעזעג ַא יא ,םוקנעמַאזוצ ַא יא ןעוועג זיא סָאד .(.ל.א

 .(180 יז ,"ךוב םכילע-םולש סָאד,) "...ןקידנעמוקנָא םעד ןוא ןקידנעיײיג

 שטנעמ ףיוא קוק רעקידתוחקיּפ סמכילע-םולש קורדסיוא םוצ טמוק ווירב יד ןיא

 יד ,קנַאדעג ןַײז ןופ טײקכַײרטסַײג יד ,טייקיניזפרַאש עטנַאמרַאש ןַײז ,הביבס ןוא

 ןיא ייז ןענעז ןבירשעג ןוא ,טייקכעלגעווַאב עשירעלטסניק ,עקידנרירביו קידתוקמע
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 םכילע ר םולש וופ וויהב

 רעד טימ ךַײלגַאב טמעטָא סָאװ ,תוטשּפ רעשירעגייטש ,רעכעלרעדנוװ סמכילע-םולש

 .םכילע-םולש ןופ ךַארּפש יד זיא'ס .ךַארּפש רעקידתויחקיברַאפ ןַײז ןופ עפש

 729 ןופ ןעמוקַאב רע טָאה ווירב .ןטַאסערדַא 292 וצ ןבירשעג טָאה םכילע-םולש

 ןיא ךעלטרַאק-טײלגַאב יד ןופ עיצַארטסיגער רעד טױל) סעיצוטיטסניא ןֹוא םידיחי

 ןליו ךוב םעניא ןַײרַא ןעמוק סָאװ ווירב יד ןופ .("םכילע-םולש-תיב , ןופ וויכרַא

 ןוא ...שידיי ןגעוו ךיז טלדנַאה סע תמחמ סָאד ןוא ,םענייא םירוציק טימ ןעגנערב רימ

 ."רעדורב רעזנוא , נ"א גנוטַײצ ַא ןענישרעד םילשורי ןיא זיא 1911 רָאי ןיא .לארשי-ץרא

 ךרע ןַא סױרַא ,םילשורי ןיא רקיעב ,לארשי-ץרא ןיא ןענעז 1914 זיב 1877 ןופ בנַא

 שלערבעה-שידיי ןוא שידַיי ןיא ןלַאנרושז ןוא רעטעלב-ןכָאװייװצ ,רעטעלבנכָאו 0

 ,רעװַאסָאק יכדרמ ןופ "לארׂשי-ץרא ןיא שידִיי ןגעק ףמַאק ןופ עטכישעג רעד וצ" עז)

 .א .ש "רעדורב רעזנוא , ןופ רָאטקַאדער רעד ,ןכבו .(19237 א"ת ,"יװטפירש-לארׂשי-ץרא;
 ןטעבעג ןוא ןעמכילע-םולש טקישעגוצ גנוטַײצ רעד ןופ ןרעמונ עכעלטע טָאה ,ןיטקיט

 טימ טרעפטנעעג םכילע-םולש םיא טָאה םעד ףיוא .ריא ןגעוו גנוניימ ןַײז ןגָאזסױרַא

 ןופ סורג ַא; נ"א "רעדורב רעזנוא, ןופ 12 'רנ ןיא טקורדענּפָא זיא סָאװ ,ווירב ַא

 רַאפ רעייז ךַײא קנַאד ךיא ןיטקיט .א .ש רָאטקַאדער רעה רעטרעעג , : "םכילע-םולש

 3 רעדָא 2 ןופ ןעמ ןעק ךעלריטַאנ .גנוטַײצ רעשידִיי רעַײא ןופ רעטעלב עטקישעגוצ יד

 םילשורי ןיא טרעוו ? סרעזעל גונעג טרָאד ריא טניפעג .ןלעטש ךיז גנוניימ ןייק רעטעלב

 ? סרענגעק ליפ ריא טָאה ?שיערבעה סלַא רעמ שידִיי טדערעג

 "רעד רימ זיא'ס יו רעמ ליפ טעברַא ךיא .טוג רעייז ה"ב רימ סטייג טנוזעג ןיא

 ןוא לעזַאב ןופ עזַײר העש ַא ןיווװ ךיא .(? ייז טרעה רעוװ) םיריוטקָאד יד ןופ טביול
 רעד ביוא ,ןסערגנָאק ןשיטסינויצ ןטנעצ םעד טניימעג} סערגנָאק ןפיוא ןַײז וצ ףָאה

 ערעזדנוא רַאפ טעברַא ,טנוזעג טַײז ,(? םיא טרעה רעװ) -- ןזָאל ךימ טעװ רָאטקָאד

 -םולש ,פ"ג ןעמעלַא טסירג ןוא טרָאװ קידעבעל ַא ןיא ךיז ןקיטיינ סָאװ ,רעדירב

 ."םכילע

 ןיא ךיז טָאה ,עגַארפ-ןכַארּפש יד בגַא-ךרד טרירַאב סָאװ ,ווירב םעד טָא ףיוא

 זיא "הילארשי , רעד) "הילארשי , ךיז טעמתח סָאװ ,רענייא ןפורעגּפָא "רעדורב רעזנוא,,

 (יקסניברעשט לארשי ןעוועג זיא ןעמָאנ ןַײז סָאװ טֶעב-ךשומ רעשיערבעה ַא ןעוועג

 יבר רעד סָאד ,ףױרַא ןביוא ןופ טשינ ןעד טעז ריא..,,, :ןרעדנַא ןשיוצ טבַײרש רע וו
 ,עגַארפ ַא רָאג זיא םיא ַײב .'שידִיי ןפורעג טרעװ 'ןָאגרַאשז, סָאד ,זדנוא !טנקסּפ

 'רשוי, ןַײז ךָאנ ןַײז טפרַאדַאב ךָאנ טָאה רשפא .רעמ טדערעג טרעוװ שידַיי רעכלעוו

 רמאמה-לעב רעד ןוא "? שיערבעה ןופ רעמ ןרעוו טדערעג לָאז -- -- -- !שידִיי, סָאד

 עטכַאמשרַאפ ענַײמ ריא ,טרָאװ ןקידעבעל ַא ןיא ךיז ריא טקיטיינ,, : רעטַײװ טריזינָאריא

 ריא טפרַאד סָאװ ָאט .יןַאגרַאשז, םכילע-םולש 'ר ךַײא טיג -- ? ךעלעדיי-לארשי-ץרא
 ""רשכה, ןרעסעב ןייק טינ טּפרַאד ריא ךיז טכַאד ? רעסעב רָאנ

 רָאטקַאדער םוצ ווירב ןרעגנעל ַא טימ טרעפטנעעג םעד ףיוא טָאה םכילע-םולש

 ,(1911 רעבָאטקָא ןטס27) 21 'מונ ןיא טקורדעג ןעוועג זיא סָאװ ,"רעדורב רעזנוא , ןופ

 -ַאער עקידובכב סמכילע-םולש אצמינ זיא ָאד ןיוש לַײװ ,בייהנָא םעד ןעגנערב רימ

 טַאלב רעַײא ןופ ןרעמונ עטצעל יד ןופ ענייא ןיא ! רָאטקַאדער רעביל ןַײמ,, : גנוריג

 םעד ןבעגעג בָאה ךיא סָאװ ,'רשכה, ןַײמ ןגעוו ךיז טלציוו ןוא !הילארשי, סױרַא זיא

 םעד ןגעק ךיא בָאה .שידִיי ןָא סע ףור ךיא יַאמל ,ןדירפוצ טינ זיא ןוא 'ןָאגרַאשז
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 םכילצ-םולש ןופ ווירב

 םעד לָאז ןעמ זַא ,טלָאװעג 'הילארשי, טָאה ךעלנַײשרַאװ .ןצעזוצסיוא סָאװ טשינרָאג

 ןופ רָאטקַאדער רעה ,ריא סָאװ ,סָאד זיא טרעדנּוװ רימ סָאװ ...ישעיוג, ןפור ןָאגרַאשז,

 ..טַאלב רעַײא ןיא עקַאט ,טַאלב רעַײא ףיוא ןעלציוװוּפָא ױזַא ךיז טזָאל ,טַאלב שידִיי ַא

 ךיז ןעניפעג סע בױא ,טגערפעגנָא רָאנ ךיא בָאה ךַײא וצ ווירב ןטַאװירּפ ןַײמ ןיא

 -עבעל ַא ןבעג וצ שטנּוװ ןַײמ קידנקירדסיוא ןוא ...? י"א ןיא שידיי ףיוא ךיוא סרעזעל

 ןטנַאנעגָאז ןופ טייקידעבעל רעד וצ אקווד טליצעג טינ ךיא בָאה ,ןומה ןרַאפ טרָאװ ןקיד

 רעטרעדנוה טצינַאב קלָאפ ַא סָאװ ,ךַארּפש ַא .י'רשכה, ַא םיא ןבעג וצ םוא ןַאגרַאשז,
 ,'רשכה, ןייק ןיא טינ ךיז טקיטיינ ,רוטַארעטיל ענעגייא ןַא ןיוש טגָאמרַאפ ןוא ןרָאי

 "וירב רעד) ."לארשי-ץרא ןייק ץראל-ץוח ןופ ןַײרַא ךיז טלגומש יז ןעוו וליפַא

 ןטס20 ,עשרַאװ ,"רעטעלב עשירַארעטיל , יד ןיא טקורדעגרעביא ןעוועג זיא שיוטסיוא

 .(1934 לירּפַא
 -קידהמשנ ױזַא טָאה סָאװ עינָאמרַאה ענעטלעז יד סיוא ךיז טקיטנעק ווירב יד ןופ

 שטנעמ ןופ עינָאמרַאה עכעלמיטנגייא יד ןעוועג זיא'ס .םיא ןיא טעַײדעג ךעלטנזעוו

 ענעגייא ןַײז : הביבס רעטנעָאנ ןַײז ןוא םכילע-םולש טלַאטשעג רעד ןופ ,רעלטסניק ןוא

 ,החּפשמ-רעבַײרש יד ןוא החּפשמ

 גנופַאש ענעטָארעג ַא ןעמענפיוא טגעלפ רע טייקיניגטוג ןוא גנורערַאפ לפיוו טימ

 ןיא ןרָאא עטצעל יד טָאה רע חור-תחנ לפיוו טימ .עגעלָאק-רעבַײרש ַא סנַײז ןופ

 םעד ןוא ושָאטַאּפָא ,בייל ינַאמ סרעבַײרש ענעמוקעגוצ-ַײנ יד ןעמונעגפיוא עקירעמַא
 .גָאט ןדעי ןכוזַאב םיא טגעלפ רעכלעוו ,ןשָאוהי ןטנַאקַאב רעַירפ ןופ ןיוש ,ןרעטלע

 לופ ןענעז סָאװ ,ןבעל ןַײז ןופ ןטסַאלּפ סױרַא ןעגנערב ןוא םורַא ןעמענ ווירב יד

 ,ןפַארט עקיטסולסנבעל ,עקידהוודח טימ ןה ,ךעלטיּפַאק עשיטַאמַארד טימ ןה ןעוועג

 טרעיוהעג ,םיא ןיא טרעיוהעג רעהפיוא ןָא ןבָאה ןעגנומיטש-סגנונעּפָאה ןוא ןעלפייווצ

 ,טימעג ןַײז ןיא

 סע יװ ,"ןוָאג ןַײז ,ןוָאג םעד טריּפשרעד וויטקניטסניא טָאה קלָאפ סָאד , רעבָא

 .שטיווָאקרעב .ד .י וצ רעגנַאמ קיציא ווירב ַא ןיא טגָאז

 ַאזַא וצ ןעוועג הכוז טָאה רוטַארעטיל-טלעוו רעד ןיא רעװ קיניײװ ,טינ קפס ןייק
 .םכילע-םולש יװ ,סערעטניא ןקירעהפיואנָא ַאזַא וצ ןוא גנורערַאפ

 -םולש רעד וצ גָארטַײב רעקיטרעװ ַא זיא "םכילע-םולש ןופ ווירב,, גנולמַאז יד

 ,עיפַארגָאיב ןַײז וצ ,שינעטנעקרעד-םכילע

 ִצ

 ןוא ןלַאנרושז ,ןעגנוטַײצ ןיא טכעלטנפערַאפ ןעוועג ןיוש ןענעז ווירב יד ןופ לייט ַא

 ; (1922 זיב) 1926 עשרַאװ ,"רעטעלב עשירַארעטיל , ; 1923 קרָאי-וינ ,"גָאט רעד, : רעכיב
 עטלייוועגסיוא , ; 1926 קרָאי-וינ ,"ךוב םכילע-םולש סָאד., ; 1921 ענליוו ,"רעטעלבדָאווַיי,

 ַא ןַײרַא ךיוא זיא בַײלקּפָא םעד ןיא .1991 ,"רוטלוק עשידַיי,, ;1941 עװקסָאמ ,"ווירב
 ןוא עשיערבעה ."םכילע-םולש-תיב , ןיא רצוא-ווירב םענופ ווירב עטנַאקַאבמוא לָאצ
 ַא ןוא שטיוװָאקרעב .ד .י ךרוד שידַיי ןיא ןרָאװעג טצעזעגרעביא ןענעז ווירב עשיסור

 .(עװקסָאמ) רעדייב םייח ךרוד ןרָאװעג טצעזעגרעביא ןענעז ווירב-החּפשמ לָאצ



 סיל טהרבַא

 םכילע-םולש לש יראלוטסיּפָאה ונובזע

 הירצוי לש דחוימבו ,הירצוי לש תובתכתהה תספות םלועה תומוא לש תורפסב

 ותפוקת ינב לא םידעוימה ,הלא םיבתכמ .רתויב יתועמשמו דבכנ םוקמ ,םיליבומה

 םיחתופ אלא ,םיבתכתמה ןיבל וניב םירשקהו םיסחיה תא קר אל םיפשוח ,רצויה לש

 ןַתינש יפכ ,הלעמ הזה יראלוטסיפאה קוסיעה .ימינפהו ינחורה ומלוע תרכהל םיבנשא םג

 החלצה תויפצל ימינפ טטרכ טהלה תא ,תויודדומתה ,תוגשה ,חור יכלה ,תאז שוחל

 ,ןמזה הלא םיפד-יבתכמ ךותמ הלוע ,ןכ ומכ .םייתריציו םיישיא תונולשכ בקע ךודכדכו

 .םמצע םיבתכתמה לש יוטבה יפכ ,ךכ לע תובוגתה םגו הידוגינ ,היעוריא לע הפוקתה

 ירקיע רמוח ,ישארה ביכרמה תא םירצוי םישיא לש םיבתכמה םיוהמ ,ידכב אל

 תא רתוי הבורקו הקימעמ הרוצב ריכהל ןָתיֹנ םכרדש ,ןויכ ,היפרגונומ לש רוביחב

 .תימינפה תווהתהה תאו תוהמה תא ונא םיריכמ ךכו ,תילעומה תומדה

 קפס אלל ,םגה .שידייה תורפסב תיראלוטסיפאה השוריל תוחפ ךייש תאז לכ
 םינושארה תשולש םג ךכ .הפנע תובתכתה -= םימדוקה תורודה טרפבו -- תורודה ולהִנ

 תשולש :תחא המישנב רמאל ונא םיליגרש יפכ ,תינרדומה תיתישארבה ונתורפס לש

 ,םכילע-םולשו ץרפ .ל.י ,םירפס רכומ ילדנמ :םינוקיסלקה

 טָעְמ ,םכילע-םולשלו ילדנמל האוושהב ,םהיניב קפואמ יכה היה ץרפ .ל.יש ,םגה

 עובש ידמ ויתושיגפ ןמזב ,הפ-לעב עימשה ויבתכמ תאש ,הארנכ .םיבתכמ תביתכב

 בהלנ םיבתכמ בתוכ היה םירפס רכומ ילדנמ ...אוה ותיבב םינמאו םירפוס לש םתציחמב

 ,"ךוב:עלעדנעמ סָאד  'ר) .ולבקתנש םיבתכמל ויתובושתב קיידל לדתשהו ףיקמו

 .(.םיבתכמ 215 ליכמה ,1959 ,ליזיימ ןמחנ לש ותכירעב

 קוסיע ןיעכ ולצא הז היה .םכילע-םולש היה רתויב קתרמהו הרופה םיבתכמה בתוכ

 בתכ ,עודיכ .תימוי-םוי תבייוחמו תרצוי הביתכ תדובעכ טעמכ תאז םע דחיו יתייפכ

 בתכ אוה .ןכוסמ הלוח היה רשאכ וליפא ,םיאנתה לכבו םיבצמה לכב םכילע-םולש

 תעב םג רציש ,םירמוא שיו ,תבכרב העיסנב ,ותכילהב ,הביכשב ,הדימעב ,הבישיב

 דמענ וא ,ןחלושה דיל בשייתמו הלילה עצמאב ררועתמ היה ימואתפ ןפואבש ןויכ ,הניש

 "סנושל הנעמ,,הש ,הארנ .יוהה ךותמ ולש םיגולונומה תא בתכ רקיעב .בתוכו ןכודה דיל

 ,הלילב םג ותחונמ תא ודירטהו וציאה עקבילאירתכו ץעפוהי ישנא לש

 טעמכ .ויבתכמ תביתכב םג עיקשמ היה תימינפ תוקקותשהו יתוהמ ףחד ותוא תא

 וכותב וצבר ,בתכ םהילא ,"תושפנ ,ה ,םינעמנהש ,הארנכ .םיבתכמ בתכ ומויב םוי ידמ

 ויבתכמב רשאכ ,ףסונבו .ותריצי יבתכ לש םירוביגה םה םה וליאכ ,הזכש טקש יאב

 הנכה המינה ,תידוחייה תננגוסמה תוינרוצה ,ולש תירויצהו המימחה ותפש יוטבל אב

 רשא ,םייעוריאו םיניינעב בתוכו עגונ אוה רשאכ ,זא םג ,ולש ינינפה רומוהה םלוכ לעו
 .תימינפ תורסייתה ול ומרגו ושפנ תא וררימ

 קרו ךא המוקמ תורמל -- הפיקמהו תפעוסמה ותובתכתהש ,קפס לכל לעמו ,המדנ

 רכינו בושח קלחכ תראשנו התיה -- םכילע-םולש לש תיראלוטסיפאה השוריה תרגסמב
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 חסונב ,בתכמ תרוצב ולש (הנושארה ותריצי) טויבדה היה םצעב .האלפומה ותריצי לש

 וברס ,הארנה יפכ ,רשא) תיסור תונותיע לש תוכרעמ רפסמל חלשש ,היצנדנופסרוק לש

 ונה -- תורוש 25-בו -- ראתמ אוה וב ,(1879 תנשב) "הריפצה,ב ספדוהו (סיפדהל

 .ועלסַאיערעפ -- ותדלוה ריע ,זא'ד וירוגמ ריעב םיידוהיה םיבשותה להק לע ןגהל הסנמ
 התוא לש עטקה ילושב .'ץטיבוניבר םולש -- ומש יפכ םתחו 20 ןב אוה היה זא

 רבדה , ,רמולכ) "ָאװָאלס עיאנטַאשטעפ עיָאװרעפ עיָאמ, :ודי בתכב ףיסוה ,הבתכ

 .ידמ בר ןמז םכילע-םולש בכעתה אל ,וז הרוכב תבתכ רחאל ,("ילש ןושארה ספדומה

 תומכב ומכ ,הגרדל הגרדמ ,תיתגרדה היילע וז התיה ךא ,הריהמ ילוא התיה אל ותיילע

 תיסלקה תורפסל קפס אללו תידוהיה תורפסה לכיהל ותוא הסינכה רשא ,תוכיאב םג ךכ

 ,תילסרבינואה

 יתריציה שוחב ,יאדובו ,רצויה וחור ךלהל הבורק הארנכ התיה הריצי תרוצכ בתכמה

 עבק הנש האמ ינפל ,90יה תונשב ,ךכ .המו ,יתמ ,ךיא תעדל ליכשה ולש ינואגה

 ,"םירפוס תרובק, תרתוכה תחת ,םיבתכמ יפוליח םהיניב םייקל יקצינבר .ח .י םע אוה

 דוע .הצילמ יבתוכ ,םירפוס רפסמ לש תוילנבהמו תויחטשהמ אלולטיאו אכוח ושע םש

 אוה התוא ,"טַאלב-סקלָאפ סעשידוי,ב הריצי םכילע-םולש סיפדמ ,1985 תנשב ,םדוקמ

 ,הצילמ יבתכמ ינשב המרד , -- תרתוכ תת םע (ידרשמ קסע) ,"טפעשעג-רָאטנַאק , הנכמ

 -- םיבתכמה תואחסונ וכותב וללצ ,הארנה יפכ ,ךכ ."םיקרבמ 20-ו רחסמ יבתכמ 8

 תידוחייהו הריבכה ותריציל דע תוריצי רפסמ דועל ותוא ריבעה םג ,הז רנַזב שמתשהבו

 -םולש לחה היתורדס תביתכבש ,"לדנמ-םחנמ,, -- תידוהיה תיתורפסה הריציה םוחתב

 ,ידוהיה ארוקל יוליגו העתפה רדגב ויה הלאה םיבתכמה תורדס .1892 תנשב רבכ םכילע

 לדנמ-םחנממ ,הלא ויבתכמב .1909---1908-ב ובתכנש ,םירחואמ רתויה םיבתכמה רקיעב

 תובכש אוה ףשח ,לדנמ-םחנמ לא לדנייש עניישמ ,ןכ ומכו ,לדנייש-ענייש ותגוזל

 יפכ םייטילופהו םייתרבחה םייחה רושימב םילקאה תאו ,םיידוהיה םייחה ךותמ םידברו

 .תידוהיה תואיצמבו םויקב הלש "בשומה םוחת , לע תיראצה היסורב זא ויהש

 הלאה תויומדה יתש ידי לע .הרידנ תיביטִרנ תיתונמא הריצי איה י"לדנמ-םחנמ,

 ךרד םיבצועמה ,תונויערו םיעוריא ,תויושחרתה לש ואולמו םלוע םכילע-םולש גיצה
 .האלפומ תיתבשחמ תוקמע לעב רומוה םע ידוחיי גולונומ-חסונ לש המזירפה

 ותוא םישחו םיאור ונא םויה .םייחבו תורפסב תיחצנ תומדל ךפה לדנמ-םחנמ

 אוה לדנמ-םחנמ .ילאימולש ןדיספמ שיא היה אלו ונניא לדנמ-םחנמ ; רתוי עלוקו ןוכנ

 לדנמ-םחנמ .םעה לש ושפנב רשא יבויחה טקש-יאה ,הלענה טקש'-יאה וכות ךותב םצעב

 וליפא --- ןולשכ ול ןיא הפיאו -- ןולשכה םג ,אופקש המ לכ סמנ וידיל תחתמ .רצוע אל

 שדחמ דדומתמו םק בוש אוה הנהו ,ןיע ףרהל קר הז לכ ךא ,ותוא אכדמ ,ותוא לבלבמ

 יבצעמו םיצולחה םתוא לכ ויה םילדנמ-םחנמה ,םצעב אלה .תושדח תוקושתו תוינכת םע

 ,וננכת םה יטסטנפה םפועמב ,ידוהיה םעב תֹועונתו תואידיא לש תויפקה-בר תוינכת

 לש האלנ יתלבהו בהולה ףועמה וניה לדנמ-םחנמ ,םייתילכתהו םיחקופמה לע ועיפשה

 ------- םירהזנה השעמה ישנאל ,םיבשוימל ךרדה תא בתנמ אוה .ונישעמ לכ
 תנשב בתכ םכילע-םולשש ,יתוהמה לדנמ-םחנמ ותוא אוה ,יוטבל אב דחוימבש המ

 רפסמה דעו 86 רפסממ) 10 רבמבונ דע 25 לירפאמ (עשראוו) "טנייה,,ב סיפדהו 3

 קר וז ןיאו ,ינשה שדחה לדנמ-םחנמ ותוא תא עדומבו רורב בצִע םכילע-םולש .(246

 ותסיפת תאש רתיב תרכְנ ןאכ .הז ןדיע לש תיתרבח-תידוהיה תואיצמה לש העפשהה
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 תא ינא עמוש רשאכ יכ, :לדנמ-םחנמ ןעוט הנה ,ידוהיה יאידיאה ומלוע ,תימינפה

 םיספות םיעוגעגו הבירצ יל ןתונ הז .תוחורה לכ יתוא םיפקות ,םילשורי וא 'ןויצ הלימה

 ונלשמ קר ולו ,והשמל תקקותשמו תאצוי יתמשנו ,ונתוכלמ לאו ןשיה ונתיב לא יתוא

 : תוידוהי תויתואב ספדומ ,ילשמ ידוהי טרופסַּפ ולו ,ונלשמ (רטוש) יָאוװָאדָארָאג קר ולו

 יו 1 ךכל םיכוז ךיא ,יוא ,לארשי ץראמ לדנמ-םחנמ ר"רהמ ונברהל ךייש טרופסּפה הז

 31 תורבוח 4-ב 1969 תנשב סיפדה "דנַאלמיײה שיטעוװָאס , ןוחריה : ריכזנו הבה

 ? םירתונה םיבתכמ 14-ה תא וריסחה םה עודמ ."לדנמ-םחהנמ , הינשה הרדסהמ םיבתכמ

 הכוזה ,רפוס ותוא םהב ,םיבתכמ וסיפדי אל םה ,בר יב רָּב לכל רורב הז ירה ,יכ
 ץרא ,ןויצ תא הלא םיבתכמב ריכזה ,"םיהולא תתמ,,-כ םיחבשל תובורק הכ םיתעל םחמ

 תיבב אצי 1976 תנשב .(ריצ) טֵגָלָדכ ףתתשה וב ,ינויצה סרגנוקה לע בתכו לארשי

 הינשה םיבתכמה תרדס ובו אלמ ךרכ (ץרפ .ל.י תאצוה םע ףתושמב) םכילע-םולש

 "םָאט רעטייווצ-לדנמ-םחנמ , תרתוכה תא עבק ומצעב םכילע-םולש) ,י"לדנמ-םחנמ,
 ,תויניינע תורעהו הפיקמ המדקה ףוריצב ,(ינש ךרכ)

 הריציש ינפמ קר אל ויבתכמו לדנמ-םחנמ לש ותומד ביבס רתי תוכיראב ונבכעתה

 ןתונכש ינפמ םג אלא ,םכילע-םולש תוריצי לש תולענהו תומלשומה תחא איה וז

 הבורק אמש ,והשמ דועו .ללוכה יראלוטסיפאה ולעפ לא תיכרעה ןתברקו תיתוכיאה

 ינואגה ורצויב ןומט לדנמ-םחנמ לש ויפואמ תיזכ ,סיסר יכ תירוקמ אלה הרמיאה תמאל
 .  .םייתילכתה וישעמב ךכו ולש האלנ יתלבה הריציה-טהלב ךכ .םכילע-םולש ---

 יראלוטסיפאה ןובזעה ךותמ ידוסי רחבמ ונה ,ובש םיבתכמה ףסוא ,הז ץבוק
 יכרוע ינפב ודמע תוישאר תורטמ שולש ,םירקיע השולש .םכילע-םולש לש רישעה

 םיבתכמ .ב .םכילע-םולש לש וייח ךרד תא םינייפאמה םיבתכמ .א : םה הלאו .הז לעפמ

 תונותיעהו תורפסה םוחתמ ,שידייב תיתונמא-תיתריציה הביתכה בצמ תא םיריאמה

 םיפקשמ ףיקע רישי ןפואב רשא ,םיבתכמ .ג .םכילע-םולש לש תיתריציה הפוקתהמ

 תופוקת ךשמב םכילע-םולש רציו יח םהב ,םירוזיאבו םירעה ךותב םיידוהיה םייחה תא
 ,הקירמאו תיברעמה הפוריא ,הניארקוא ,היסור : תונוש

 ,םינמא ,םירפוסל 506-ו ותחפשמל םידעוימ 207 םהמ ,םיבתכמ 713 ליכמ רפסה

 לטומ היה םלעפו םתריציב רשא ,ןורטאית ישנאלו ,תוכרעמ ,םינקסע ,רואל תואצוה

 ידוהיה ברקב לישבהלו תולעל הלחה רשא ,תינחורה ההימכה תא קפסלו גואדל םהילע

 ,1819 טסוגואב 13-מ ,דרָאבסיו שריה החפשמ בורקל בתכנ ןושארה בתכמה ,יממעה

 תועובש רפסמ) 1916 ,לירפא ,ץעװָאגַאשט .וו רפוסלו שאוהיל םינורחאה םיבתכמהו
 וא םייתימא ;םיטנצמה ןינע םכילע-םולש תא רֶעָצ המכ דע ,ןינעמ .(ותריטפ ינפל

 תעב הובג םירצוי רכש םלישו בידנ ךמות אוה היה םעפ אלה .והובזע אלו ,םייודב

 זע םשור ושע רשא ,םיפסאמ ,1889--1888-ב "קעטָאילביב סקלָאּפ ,, םיכרכה ינש תאצוה

 ,רקי הגלוק ,ךל םולש תשירד , :ץעװָאגַאשט .וו-ל אוה בתוכ .תיתוברתה הביבסה לע

 םיקיצנוילימה תא ינא ךרבמ דועו ..!תישפוחהו תרשואמה הקירמאמ ,בהזה ץראמ
 רשא ,תוינסכאו םילוח יתבל תובדנ תתל םינכומה ,םיטנצִמ םיארקנה ,ונלש םידוהיה

 ,עבוטה הא לש תוקעזל םתושרחב וראשי הלא לבא ,תונותיעב יאדוב ועירי ךכ לע

 ".םסרופמ םימעפ עבראו רפוס םימעפ שולש אוה היהי וליפאו

 ןמאהו רפוסה חופק דגנכ ןאכ אצי לכ םדוק םכילע-םולש .העטנ אלו הבה ,אל

 עדי .אוה םג .חפוקמ שיגרה אוה םגש ,יאדוב .ויתונש לכ ךשמַב תאז השעש יפכ ,ידוהיה
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 םכילע םולש ןופ וויכב

 רשאכ ,איהה הפוקתב -- תונוש תוביס ךכל ויה יכ םא .ילכלכ רוסחמ לש םינמז ריכהו

 רשאכו ,ותריציל וקקותשה ויארוקמ םיברו ,רכומו עדונ רפוס רבכ היה םכילע-םולש
 ,הסנרפ תוגאד אלל םייח ,הצר קדצבו ,אוה הצר -- ויתוזחמ תא וגיצה רבכ תוארטאיתב
 .םלועה תומוא לצא םש יעודי םירפוס תמגודכ ,המר לע םייח

 ךותמ רשא ,תבחרנה ותחפשמל ,ויבורקל תוריסמבו הבהאב אוה גאד תאז םע דחי

 רואל םיאיצומה םג ךכו םינותיעה תוכרעמ לבא ."ילש הקילבופרה,, התוא הניכ הבהא

 רכש לע אוה םחל ,וירפסמ תופעות ןוה ֹוחיוורה םיליומה רשאכ ,םות דע ותוא ולצִנ

 ול חטבומ היהש המ לע וליפא ,ולש םירפוס

 ומרגנש תולוועה לע םכילע-םולש חיׂשמ הב ,תרכינ תובתכתה הנשי םיבתכמה ןיב

 המינה תאו ולש תדחוימה תוימיטפואה תא דבאמ וניא אוה םלועמ ,ךכב םג לבא ול

 ,ולש יבבלה רומוהה לש דהכ תעמשנה ,תעשעשמה-תיריטסה

 תפומל ומגרתמו רוסמה ונתוח בתוכ -- קנופמ דואמ אוה היה רומוהל סחיב,

 וקנצרבא לש וגוסמ ,םיסורה םיריעצה םיטסירומוהה תא .ץיבוקרב .ד .י -- תירבעב

 םמצע לע וחקלש -- רמוא היה -- םישפט םה הלא .לבס אל אוה ,(ָאקנעשטרעווא)

 הזכ רמושמ רומוה דציכ ,ןיבהל היה לוכי אל אוה .םכחתהל םייחה לכל ןויכז תונלבקב

 סחי ותוא תא .בוכ'צמו לוגוגמ םועטל רבכ קיפסה רשא ,להק יניעב ןח אוצמל לוכי

 טרפבו ,תידוהיה תונותיעב ועיפוהש ,םישדח םיטסירומוה לש גוס יפלכ אוה הליג
 אוה תאז תמועל ".םיסגה וינייקח תא האר םהב ,תוקיבד תועבצא ילעב ,םהמ םידחאל

 רחואמו ,"רעצעביק ,ה תא םדוק ,קרוי-וינ לש םייטסירומוה תע יבתכ תא בר ןינעב ארק

 .יתימא יטסירומוה טהל ילעב םיריעצ םירפוס רפסמ אצמ םהב ,"סדנוק ,ה תא רתוי

 החמשב ותביתכ רחא אוה בקע ןורחא ןמוב .רידאנ השממ תחנ עבׂש אוה דחוימב

 "לדוהיה ראזאב ,,ב הנורחאהו הנושארה םתשיגפ ןמזב הרק רתויב שגרמ והשמו .תיתימא

 תומימחב וקשנתה םהינש רשאכ ,םכילע-םולש לש ותומ ינפל רצק ןמז ,קרוי-וינב
 (.ל.א .המחלמה תונברוק תבוטל םייקתה "ידוהיה ראזאבה,) ,בר ידוהי להק תוחכונב

 "ךוב םכילע-םולש סָאד,) "..אבה הז ןיבל בזועה הז ןיב הדירפ ןהו שגפמ ןה הז היה

 .(180 .ע

 ותופירח ,הביבסהו םדאה לע םכילע-םולש לש יחקפה טבמה יוטבל אב םיבתכמב

 לכו ,תטטורהו תיתוקמעה תיתונמאה תושימגה ,ותבשחמבש תוינחורה רשוע ,תיטנמרשה
 ךותמ הדימה התואב תמשונה ,םכילע-םולש לש האלפומו תידוחיי תוטשפב בותכ תאז

 .םכילע-םולש לש ותפש וז .תויח תאלמ תירויצה ונושל עפש

 יפל) .תודסומו םידיחי 729-מ לביק אוה םיבתכמ .םינעמ 293-ל בתכ םכילע-םולש

 .(םכילע-םולש תיבב ,ןויכראב ייוולה-יסיטרכ לש תומושרה

 ..שידייב רבודמש ןויכ ,דחא םירוציקב איבנ ,רפסב םילולכה םיבתכמה ךותמ
 ,(וניחא) "רעדורב רעזנוא; םשב ןותיע םילשוריב עיפוה 1911 תנשב .לארשי ץראו

 ,םינועובש 11--10"כ ,םילשוריב רקיעבו ,לארשי ץראב ועיפוה 1914 דע 1877"מ ,בגא

 שידיי ןגעק ףמַאק ןופ עטכישעג רעד וצ ןלַאירעטַאמ,, 'ר) ,שידייו -- תירבע םינוחרי

 יכדרמ תאמ ,"לארשי ץראב שידיי דגנ קבאמה תודלותל, ,"לארשי ץרא ןיא

 ,"רעדורב רעזנוא,, לש ךרועה ןכבו .(1927 א"ת ,"ןטפירש לארשי ץרא, -- רעוװָאסָאק
 םכילע-םולש .תתעד תווח תא שקיבו םכילע-םולשל םינותיע המכ חלש ןיטקיט .א.ש

 -םולשמ ש"ד , תרתוכה תחת ,"רעדורב רעזנוא,, 12 'סמב ספדוה רשא ,בתכמב ול הנע
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 םכילצ-םולש ןופ ווירב

 םכנותיע לש םיקתוע חולשמ לע ךל הדומ דאמ ינא ! ןיטקיט .א .ש דבכנה ךרועל : "םכילע

 אצמנב שיה .העד עיבהל ידכ םיקיפסמ םניא םינותיע השולש וא םיינשש ,ןבומכ ,שידייב

 םידגנתמ םכל שיה ? תירבעמ רתוי שידיי םירבדמ םילשוריב םאה ? םיארוק קיפסמ םש

 םיריתמ םיאפורהש הממ רתוי הברה דבוע ינא .דאמ הבוט ה"ב איה תואירבה ? םיבר

 סרגנוקב ףתתשהל הוקמו לזַּבֹכמ העש קחרמב ררוגתמ ינא .(?םתוא עמוש ימ) יל

 םיאירב ויה .(ותוא עמוש ימ) יל השרי אפורה םא (ירישעה ינויצה סרגנוקל הנווכה)

 בתכמל .םכילע-םולש ,פ"ג .םלוכל ש"ד ורסמו היח הלימל םיקקזנה וניחא ןעמל ושעו

 םותחה דחא תאמ ,"רעדורב רעזנוא,-ב הבושת הלבקתנ ,תונושלה תלאשב עגונה ,הז

 בתוכ אוהו ,(יקסניברעשט לארשי םשב ,ירבע רפוס היה הזה "הילארשי ,-ה) "הילארשי,

 ולצא .ישידיי ארקנ 'ןָאגראשז'הש ,ונרובע קסופ יברהש ,אוה רורב אל םאה , :רתיה ןיב

 תויהל היה ךירצ ולש 'רשוי'ה יפל ילוא .רתוי תרבודמ שידיי וזיא ,הלאשה קר תמייק

 םיקקזנה, :הינוריאב ךישממ רמאמה לעבו "? תירבעמ רתוי תרבודמ היהת 'שידיייש

 םכילע-םולש םכל ןתונ -- םישושתה ךעלעדיי לאושי-ץרא ,םתא ,היח הלימל םתא

 ךכ לע ."ץוחנ אל הזמ בוט 'רשכה'ש ,המדנ ? הזמ בוט רתוי םכל המ זא .ןָאגראשז'

 27) 21 'סמב ספדוהש ,"רעדורב רעזנוא, ךרוע לא ךורא בתכמב םכילע-םולש הנע

 לש תדבוכמה הבוגתה תאצמנ רבכ הבש ןויכ ,הלחתהה תא קר איבנ .(1911 ,רבוטקואב

 'הילארשי" עיפוה םכנותיע לש םינורחאה םירפסמה דחאב !רקי ךרוע,, :םכילע-םולש

 ארוק ינאש ךכמ הצורמ וניא אוהו ,'ןָאגראשז'ל יתתנש ילש 'רשכה'ה ןובשח לע ץצולתמו

 ףָאגראשזיל ארקנש ,הילארש" הצר ,הארנכ .םולכ אלו הז דגנכ יל ןיא זא .'שידיי הזל

 הזכ געלל ךמצע תא ןתונ ,שידיי ןותיע לש ךרועכ ,התאש ,יתוא אילפמש המ ..ישייוג'

 שידיי יארוק שי םאה ,יתלאש קר ךילא ישיאה יבתכמב ...התא ךנותיע ,ןותיעה יפד לע

 אקווד יתנווכתה אל ,ןומהל היח הלימ איבהל יתהימכ תא יתעבה רשאכ ..? לארשי ץראב

 תואמ הב שמתשמ םעהש ,ןושל .'רשכה ול תתל תנמ לע ,ןָאגראשז' ותוא לש תויִחֹל

 -ץוחמ 'אוה חלפתמ, רשאכ וליפא ,'רשכה' םושל הקוקז אל ,הלשמ תורפס םע ,םינשב

 ,עשרַאװ ,"רעטעלב עשירַארעטיל ,ב תינש הספדוה וז םיבתכמ תפילח) ".לארשי ץראל

 ,(1924 ,לירפאב 0

 התמשנב הנגע תאזכ תיתוהמ תוקמעבש ,הרידנה הינומרהה תרכנ םיבתכמב

 ,הבורקה ותביבסב םכילע-םולש לש תומדה ,ןמאהו שיאה ןיב תידוחייה תומלשה וז התיה

 הריצי לבקמ אוה היה הוודחו הכרעה וזיאב .םירפוסה תחפשמו אוה ותחפשמ םע

 םירפוסה תא תונורחאה םינשב אוה לביק חור תחנ דאמ הברהב .הגלוק-רפוס לש תחלצומ

 דוע רכומו רתוי רגובמה תאו ,ּוׁשֹוטַאּפָא ,בייל ינאמ :הקירמאב ופסונש הלא ,םישדחה

 םיפקשמו םיפיקמ םיבתכמה .ומויב םוי ידמ ותוא רקבל אב היה רשא ,שאוהי -- םדוקמ

 תחמשו הוודח יאלמ םיעוריאב ןה ,םייטמרד םיקרפב ןה םיאלמ ויה רשא ,וייחמ םידבר

 .םהב האלמ דימת התיה ושפנש ,תוימיטפואו הוקת ,םיקופקפ לש חור יכלה ,םייח

 קיציא רמואש יפכ ,ייולש ןואגה תא ,ןואגה תא יביטקניטסניא ןפואב שח םעה, ךא

 .ץיבוקרב .ד .יל ובתכמב ,רגנאמ

 תקסופ יתלב תוניינעתהלו הצרעהל וכז תימלועה תורפסב םיטעמש ,קפס ןיא

 ,םכילע-םולשכ

 היפרגויבהו תומדה תרכהל ךרע תבר המורת ונה "םכילע-םולש לש םיבתכמ , ץבוקה

 .םכילע-םולש לש
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 החּפשמ רעד וצ ווירב





 םכילע-םולש וטפוהניהב

 ךרָאבסַײװ שריה וצ 1

 1879 טסוגיוא ןט13 ,ַאקוועיּפָאס

 ,דרובסַײװ שריה ןררעה

 !ןשטנעמ ןשיווצ רעכעלרע רעד ,רענַײמ בורק רערעַײט

 לעװ ךיא םגה --- ,ווירב ןביל רעַײא רַאפ ,רענַײמ בורק רערעַײט ,ךַײא קנַאד ליפ

 סָאװ ,טימרעד םינּפ ןַײמ טמעשרַאפ טָאה ריא זַא ,גנוצ ןַײמ רעטנוא ןענעקיילרַאפ טינ

 רעקיזָאד רעד ןיא ךיוא ,תמא ;ךַארּפש רעשיסור רעד ףיוא ןבירשעג רימ וצ טָאה ריא

 ןַײמ רָאג טעמּכ טדנעלרַאפ ךיא בָאה ריא ףיוא ןוא ,םיקלח טנזיוט ךָאד ךיא בָאה ךַארּפש

 ףיוא טימעג ליפ ךימ ךיא בָאה --- סױרַא טרָאד ןופ ןיב ךיא זַא ןוא ,לוש רעד ןיא טַײצ

 רימ זיא ןגעווטסעד ןופ ; ברַא ןקיביײא ןַא רַאפ טכַאמעג רימ יז בָאה ךיא ןענַאװ זיב ,ריא

 ןקילייה ןופ רעטכָאט יד ,ןכַארּפש עלַא ןופ רעטומ יד ,ךַארּפש עקילייה רעזדנוא רעטבילַאב

 ןגילק ןָאט ןעוט סָאוויד , ,לארשי רעדניק יד קלָאפ רעזדנוא ןופ ליפ סָאװ ,טָאג

 סױרַא זיא יז ןוא ,הּפרח רעזדנוא וצ ןוא דנַאש רעזדנוא וצ ,טזָאלרַאפ יז ןבָאה ," ךיז

 ךעלגעט-גָאט יז טוט לוק ןקידנענייװ ַא טימ ןוא ,ּפָאק ריא ףיוא טנעה יד טימ ייז ןופ

 ןופ טַײצ רעד ףיוא טזָאלרַאפ ךימ ןבָאה סָאװ ,רעדניק ענַײמ וצ ,ייז וצ יי, : ןגָאלק

 ,.."רעטלע ןַײמ
 (םולשו

 (קיוועװ) ףלָאװ רעדורב םוצ ;2

 1882 רעבמעצעד ןט10 ,ינבול

 ! יריקי יחא

 ןעמונעג ךיז טסָאה וד סָאװ ,האנה רימ טוט סע .ןעוועג לבקמ ךיא בָאה ווירב ןַײד

 ,גנַאג םעד טימ ןייג קידנעטש טספרַאדַאב וד !הכָאלמ יד ןענרעלרעד וצ קשח סיורג טימ

 ,טגָאזעג ןבָאה םימכח ערעזדנוא --- -- -- ...ןשטנעמ םעד סואימ טכַאמ הכָאלמ יד טינ זַא

 סנשטנעמ וצ ןעמוקנָא טינ יבַא ,לעפ יד הלבנ ַא ןופ ןדנישוצּפָא הּפרח ןייק טינ זיא'ס זַא

 ,טנַאה ןיא הכָאלמ ַא טָאה רע סָאװ ,ןשטנעמ םעד וצ זיא ליוװ זַא ןוא .בָאג

 ןעמעוו טימ ,ןטַײצ עַײרפ יד טסגנערברַאפ וד ױזַא יו ,טינ רימ וטסבַײרש סָאװ רַאפ

 ? יז ןענַײז רע ןוא ,טַײל-עגנוי םירבח וטסָאה יצ ה"ד ,ךיז טסנגעגַאב וד

 טָאטש רעדעי ןיא .דָאס ַא ןגעוו ןוא -- דלַאװ ַא ןגעוו ןלייצרעד ָאד ריד ףרַאדַאב ךיא

 -יישרַאפ טימ ,ןרעטקַארַאכ ענעדיישרַאפ טימ ןשטנעמ יילרענעדיישרַאפ ןַארַאפ ןענַײז

 טימ ןשטנעמ .עכעלטנרָא ןייק טינ ןוא עכעלטנרָא ןשטנעמ .סעינַאטיּפסָאװ יילרענעד

 רעדליוו ַא יו ױזַא זיא טָאטש עדמערפ ַא .ןטיז עטכעלש טימ ןשטנעמ ןוא ןטיז עטוג

 -רעטנוא רעווש רעייז זיא סע ןוא ,דמערפ רעמייב עלַא ןענַײז דלַאװ ןדליוװ ַא ןיא .דלַאװ

 .געוו םעד ןעניפעג וצ רעווש ָאד זיא רעבירעד עקַאט .ןרעדנַא םעד ןופ םיוב ןייא ןדייש
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 םכילע-םולש ןופ ווירב

 הליחּתכל ןעמ ןָאק ,ןשטנעמ עדמערפ ןשיווצ ,טָאטש רעדמערפ ַא ןיא ןַײרַא טלַאפ עמ ןעוו

 ןיא ךיז ַײב יו ,רערעווש זיא סע ןוא ,ןשטנעמ יד ןשיװצ קוליח םעד ןעניפעג טינ ךיוא

 ,םירבח עטוג ןעניפעג וצ ,םייה רעד

 : רעמייב יילרענעדיישרַאפ ןַארַאפ ןענַײז דָאס ַא ןיא ,רימ ןעעז .דָאס םעד ןגעוו טציא

 רעדעי .רעמייבטכורּפ ידנַא ןוא רעמייבנעמיולפ ,רעמיײבלשנַײװ ,רעמיײבנרַאב ,רעמייבלּפע

 ,ונַײהד ,תוריּפ ענַײז סױרַא טיג ןוא ,עדָארירּפ ןַײז ,עבט ןַײז ךיז טָאה דָאס ןיא םיוב

 ןלעװ םיובנרַאב ַא ףיוא ,טרעקרַאפ ןוא ,ןרַאב ןייק ןסקַאװ טינ ןלעװ םיובלּפע ןַא ףיוא

 רעד ןיא טצעזרַאפ טָאה עמ שרוש ַא רַאפ סָאװ .טושּפ רָאג זיא סע .לּפע ןייק ןסקַאװ טינ

 סָאװ .שרוש ןַײז טול ןסקַאװ זומ םיוב רעד ה"ד ,סױרַא םיא ןופ טסקַאװ םיוב ַאזַא ,דרע

 סעקלכעטש ,רענרעד ,ןזָארג עדליוו ךיוא ןסקַאװ דָאס םענעגייא םעד ןיא ? רימ ןעעז ךָאנ

 .עװעּפַארק ןוא

 ,עװעּפָארק רעדָא רענרעד יוװ ןסקַאװ עכלעוו ,טַײל-עגנוי ענעי וצ ךַײלג טינ טסיב וד

 שטיוָאניבַאר ףלָאװ-באז ברב םוחנ-םחנמ ןופ ןוז ַא טסיב וד זַא ,ןעקנעדעג טסּפרַאד וד

 רעזדנוא ןופ דובּכ םעד ּפָא טיה ,ל"ז ןדייז רעזדנוא ןופ ןעמָאנ םעד טסגָארט וד זַא ןוא
 ,םיכרד עטסנעש יד טימ ןייג קידנעטש טסלָאז וד ,דובּכ סנטַאט םעד ּפָא טיה ,ןדייז

 רימ ןעוו ,טַײצ רעד ןיא ַײס ןוא "סעדעסעב,, ערעזדנוא תעשב ַײס ריד לעװ ךיא

 ,ריד טלָאװ ךיא .רסומ ןייק ןענעייל טינ לָאמ ןייק ,ןפערט ,םשה-הצרי-םא ,ךיז ןלעוו

 ריד ןעמ טעװ טינַא ,םורפ ןַײז טסלָאז וד ,קיוװעװ ,עז, :טגָאזעג ,לשמל רעגייטש ַא

 טַאהעג עינעשטוָאװַארנ ןימ ַאזַא טלָאװ יֵו זָאנ רעד ףיוא רעבעל-ןוא-גנול ַא ןעגנעהפיוא

 ױזַא טקנוּפ ,לכׂש םוש ַא ןָא זיא סָאד לַײװ ,רַאפרעד ? סָאװ רַאפ ! ןיינ ? תושממ ַא סעּפע

 ןַא ןַײז טסּפרַאד וד זַא ,ןגָאז ריד לעװ ךיא זַא רעבָא !וב --- דניק ןיילק ַא טקערש עמ יו

 ןייר ,ןייר ןַײז קידנעטש ריד ַײב לָאז טסעװָאס ןַײד זַא ױזַא ,שטנעמ רעכעלטנרָא

 !דלָאגניג יו

 ךיא .לגוסמ טינ ךיא ןיב וצרעד -- סעינעשטוָאװַארנ ןענעייל ,ןגָאז רסומ ,ןליױפַאב
 טינ לָאמ ןייק ןבעל ןיא טסלָאז וד ידכב ,"סעדעסעב , יד ןריפ ריד טימ רָאנ גנַאלרַאפ
 רעדורב םענעגייא ןַײד טימ ןדייר טָאטש רעדמערפ רעד ןיא טסלָאז וד ןוא ןעשזדנָאלב
 .טדיײשעגרעדנַאנופ ןענַײז רימ ןעוו ,טַײצ ַאזַא ןיא

 בַײרש ? ריד רע טבַײרש סָאװ ןוא ןטַאט םענופ ווירב סעּפע וטסַאה יצ ,רימ בַײרש

 ןַא ,ןסיוו טספרַאדַאב וד .ךעלעווירב עכעליירפ ןייק טינ עװעלַאשז ןוא רעטפָא םיא וצ

 טמוקַאב רע סָאװ ,תויח ןטימ טבעל ,ןַײז םימי-ךיראמ לָאז רע ,רערעזדנוא עטַאט רעד
 .ווירב עכעליירפ עטּפָא זדנוא ןופ

 ,ךעלקילג ןוא טנוזעג רימ ַײז .תוכיראב גנידצלַא ןופ סױרַא רימ בַײרש

 םול ש ךיחא

 ךיוא ,ןעמָאנ ןַײמ ןופ םיא סירג .עלעקנַאי ריד טימ ךיז טײגַאב ױזַא יו ,רימ בַײרש

 ןייק ןזָאלכרוד טינג טסלָאז וד ,רָאנ עז .פ"ג רעדנוזַאב ןכעלטיא ,עווטסיימעס עצנַאג ןַײז

 ,סעמומ ערעזדנוא ןופ ענייא

 ...? ךעלצרעה ...רָאג ןעוועג ןענַײז סָאװ ,ןסורג סהנח עמומ רעד ךָאנ ייז ןעקנעדעג יצ
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 םכילע-םולש ןופ ווירב

 רעטָאפ םוצ 3

 1884 לירּפַא ןט6

 טגָאזעגנָא ריד ךיא בָאה גָאטימ ךָאנ רעגייז ַא 6--5 םורַא טנַײה ! רעטָאפ רערעַײט ןַײמ
 רענייש ַא רעייז טימ ,הנּתמ רערעַײט ַא טימ טשטנעבעג ךימ טָאה טָאג זַא ,הרוׂשב עביל ַא
 ! רָאי עגנַאל ףיוא ןבעג טָאג לָאז .רָאי לפיוו ןיוש עביל רעזדנוא ןופ טכורפ יד -- רעטכָאט
 -סױרַא ןעוועג טיירג רימ ןענַײז ,ָאד זדנוא ַײב ןעוועג טסיב וד ןעוו ,רעטָאפ ,טסקנעדעג
 ןופ טפַאשקנַארק רעד וצ גנולייה ןוא גנוזענעג ַא ןכוז וצ דנַאלסיױא ןייק טַײװ ןרעדנַאװ

 טקנוּפ םערָאװ ,טניוו רעד יוװ ןעגנַאגרַאפ ןוא קעװַא רעבָא זיא סָאװ ,יורפ רעלעדייא ןַײמ

 טימ םיריוטקָאד עלַא ןבָאה טרעוו ַאזַא -- ןלָאשגָאװ יד ףיוא ביוטש רעטסניד רעד יװ

 ןענַײז תוצע ערעייז עלַא ןוא ,רוטַאנ רעקיטכעמלַא רעד ןגעקַא ןעגנוטכַארטוצ ערעייז

 זיאס תעב ,רעצרעה ערעזדנוא ךיז ןבָאה טיירבעג ןוא ןקָארשעג יו !טשינרַאג ןופ

 עטמיטשַאב ריא ןעמוק טעװ ןגרָאמ רעדָא טנַײה זַא ,קנַאדעג רעזדנוא ףיוא ןעמוקעגפיורַא

 עכעלטע רעבירַא ןענַײז טָא ןוא ! דניק ריא וצ רעטומ ַא ןרעוו ףרַאד יורפ רעדעי ןעוו ,טַײצ

 ריא ןביוהעגפיוא טָאה ,ןבעל לָאז ,יורפ ןַײמ ןוא --- ,טונימ קיצנַאװצ יו רעמ טינ ,סעגר

 ,קע זיב קע ןופ תולוק טימ ןרָאװעג לופ זיא בוטש יד ןוא ,לָאמ ייווצ ןוא לָאמ ןייא םיטש

 ןליּפש סָאװ ,יד ןופ ןוא ,ףרַאה ַא ףיוא ןעלבמיצ סָאװ ,יד ןופ לוק סָאד יװ ,תולוק עסיז

 וצ וױזַא ,ןעגנוזעצ ךיז טָאה דניק עלעציּפ סָאד ןוא ...ןטנעמורטסניא עשילַאקיזומ ףיוא

 ? גנַאזעג ןופ םיטש ַא טימ ןעקנָאשַאב יז טָאה רוטַאנ יד ,םינּפ ַא "!ַאוק !ַאוק , :ןגָאז

 ןרעה ךימ זָאל ,רעטכעט יד ןופ עטסנעש יד ,גניז ,עשז גניז !ענַײמ רעטכָאט ,טוג ,טוג

 ןצפופ רָאי ַא ןיא ןגָאז סעּפע וטסעוו סָאװ רעבָא ..."! ַאוק ! ַאוק , ! ןייש זיא סָאװ ,לוק ןַײד

 יד ןוא תודוס יד ,רעטרעוו יד ןענַײז ּוװו ? ןעגניז טלָאמעד וטסעװ סָאװ ? םורַא רעמ ןוא

 ןגרָאברַאפ ןוא טלגיזרַאפ ? ןבעל ןַײד ןופ לוװוָאט ןפיוא טנכיײצעגנָא ןענַײז סָאװ ,ןעקנּוװ

 רעטכָאט ,עשז יג ...! טקוקעגנָא טינ ייז טָאה גיוא ךעלשטנעמ ַא ןוא ,רעטרעוו יד ןענַײז

 רעד ןזדלַאה ךיד טעװ עביל ןופ סמערָא טימ !ןבעל םענופ דנַאל םעד ןיא בעל ןוא ,ענַײמ

 -רעביא טעװ ןוא רעטַײװ ןוא רעטַײװ לסקַא ןַײז ףיוא ןגָארט ךיד טעװ ןוא גָאט רעטשרע

 ןוא -- רעטַײװ ױזַא ןוא ,גָאט ןטירד םוצ גָאט רעטייווצ רעד ןוא ,גָאט ןטייווצ םוצ ןבעג

 ,ןדייז ןַײד ,ענַײמ רעטכָאט ,רָאנ גערפ ? ןַײז טלָאמעד טעװ סָאװ ןוא ! ןבעל ןַײד זיא סָאד

 וטסלָאז רימ ַײב ןוא ,ןגָאז ריד ייז ןלעװ --- ,סעדייז-רעטלע ענַײד ,ןלייצרעד ריד רע טעו

 ןוא סעגַארפ ןייק ָאטינ ןענַײז סע םערָאוו .ןגערפ טינ סעגַארפ ןייק

 ןופ ןוא לזמ םעד ןופ ּפָא טגנעה גנידצלַא םערָאװ ןבעל ןיא סרעפטנע ןייק

 !ןריפָאסָאליפ וצ רימ ןיוש גונעג רָאנ ...לַאפוצ םעד

 ןשיװצ ןוא דניזעגזיױה עצנַאג סָאד סירג ןוא ,רענַײמ רעטָאפ רערעַײט ,טנוזעג ַײז

 .יולה ןוא ןיקשוטָאלָאז :דנַײרּפ ערעזדנוא ייז

 .סטוג סָאד לַא ריד טשטניוו ןוא ביל ךיד טָאה סָאװ ,ןוז ןַײד

 םולש

 טימ י"נ לשרעה רעדורב ןרעַײט ןַײמ .ןבעל לָאז ,הנח רעטומ רעטרעעג ןַײמ סורג ַא

 ,רעדנוזַאב ךיא סירג האל-לחר יורפ ןַײז
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 םכילצ -םהולש וופ ונוירב

 והילא רעדורב םוצ 4

 ן18184 ַײמ ןטס25 {ווָאקרעצ ַאיַאלעב)

 סָאװ ,הנּתמ רעד טימ ןעמַאזוצ ווירב ןַײד ןעמוקַאב בָאה ךיא !רעדורב רערעַײט ןַײמ

 רימ ןוא ,ןבעל לָאז ,םירמ ןירעגעווש ןַײמ ןופ רעטכָאט רערעַײט ןַײמ וצ טקישעג זיא

 רענייש רעקיזָאד רעד ןיא רעטכָאט רעזדנוא קידנעעזרעד ,טיירפעג רעייז ךיז ןבָאה
 ,ןיורק רעקיטכַארּפ ריא ןיא ןייש רעייז ןוא רעייז טקוקעגסיוא טָאה יז ןוא .עליײשטַאפ

 ןַײמ ןוא ךיא ,קנַאד ַא וצ ריד רימ ןגָארט רעצרעה ערעזדנוא ןופ ןשינעפיט יד ןופ ןוא

 קנַאשעג ןקיזָאד םעד ןעקנעש ןָאט ןוט ריא רַאפ םירמ ןירעגעווש ןַײמ וצ ןוא ,יורפ עלעדייא

 ןענַײז --- ,ןַײזלױוװ ןוא טנוזעג רעזדנוא ךייש זיא סָאװ ,סָאד ןוא .רעטכָאט רעזדנוא וצ

 רשפא רימ ןלעוװ ,טפַארק ןרעמרַאפ וצ םוא רָאנ ,רעטַײװ יַאװלה ,קרַאטש ןוא טנוזעג רימ

 ןיא רעדָא עקרַאיָאב עשטַאד רעד ףיוא ץעגרע ךיז ןצעזַאב וצ ,יורפ ןַײמ ןוא ךיא ,ןייג

 ןעניפעג םעד ןיא ןלעװ ייז ביוא ,םיריוטקָאד יד ןופ הצע רעד טול ,ץַאלּפ רעדנַא ןַא

 ,םימעט ךס ַא בילוצ העיסנ ַאזַא וצ םיּכסמ טינ ןיב ןוא טינ לי ןײלַא ךיא .ןצונ ןסיורג ַא

 ןבַײלב ָאד רעכיז רימ ןלעװ רעבירעד ןוא ,ןענעכערוצסיוא ייז טרָא סָאד זיא ָאד טינ סָאװ

 יב סַײנ םוש ןייק ןרָאװעג ןריובעג טינ זיא םעד רעסיוא ןוא --- .רעמוז ןצנַאג ןפיוא

 ןכוזַאב וצ דנַאלסױא ןייק רעווש ןַײמ ןופ עזַײר יד ןענעכער טינ ןלָאז רימ ביוא ,זדנוא
 רעבירעד ןוא ,גָאט וצ גָאט ןופ רעכַאװש ןרעו טנוזעג ןַײז ןופ ןלַײז יד סָאװ ,עשוהי ןוז ןַײז

 ..סנַײז ןבעל עצנַאג סָאד דנַאלטרובעג ןַײז ןיא ןעמוק וצ ךעלגעממוא םיא רַאפ זיא

 ןָאק ,ץכעוט ןַײמ ןופ טלעװ רעד ןופ טסייה סָאד ,ןבעל ןכעלרעסיוא ןַײמ ןופ ןוא

 ןענַײז לדנַאה םענופ ןרעדָא יד םערָאװ ,ךַאז עַײנ םוש ןייק ןגָאזנָא טינ ךָאנ ריד ךיא

 זיב ןרעסַאװ עקידנעניר ןופ טנַאװ ַא יו טלעטשעג ךיז ןבָאה ןוא ןרָאװעג טרעווילגרַאפ

 סָאד -- ,ןצָארּפשסױרַא לדנַאה רעד רָאי םעַײנ םעד ןופ טעװ רשפא ןוא .גָאט ןקיטנַײה וצ

 רערעל רעַײנ רעד סָאד זיא רעװ :סָאװ טָא -- .ןסיוו וצ ןבעג געט עקידנעמוק יד ןלעוו
 רעגַײז ווירב רעשיסור רעד ? ליפ ױזַא םיא טסביול וד סָאװ ,ןבעל לָאז ,דוד ןוז ןַײד ןופ

 רָאטקערָאק רעד ,רעכיז ,ךָאד זיא רערעל רעד ןוא ,םיורגלימ ַא יװ ןזַײרג טימ לופ זיא

 -ןווירב ַא ןופ רעדָא לריפַא ןַא ןופ ןעמונעג ןענַײז סָאװ ,ווירב סמידימלּת ענַײז ןופ

 ןעמוק ןכיג ןיא טעװ "טַאלבסקלָאפ , םענופ ןרעמונ יד ןופ םענייא ןיא ,רעדורב ...רעלעטש

 ,קימעלָאּפ ַא ןיא ,ױדנַאל רעה "דָאכסָאװ,, ןופ רָאטקַאדער םוצ רעדַײנש ַא ןופ ווירב ַא

 רעד זַא ,ןַײז ןסיוו וטסלָאז ,ןכל ;"תיח לשרעה , ןבירשעגרעטנוא זיא םיא רעטנוא ןוא

 ױזַא --- ,רערעדנַא ןייק טינ ,ךיא עקַאט ,םולש רעדורב ןַײד זיא סָאד -- רעדַײנש רעקיזָאד

 טפירשרעטנוא ןַײמ טימ ענעיגיה ןופ ןגַײװצ יד ןופ םירמאמ ךס ַא ןעמוק ךיוא ןלעװ

 וטסעװ ,ןָא ילוי שדוח ןופ טסייה סָאד ,רָאי בלַאה ןרעדנַא םעד ןופ ןוא -- ."םכילע-םולש ,

 טקעריד ןעמָאנ ןַײד ףיוא "ץילמה , םעד ןוא "טַאלבסקלָאפ , סָאד ןעמוקַאב ןבײהנָא

 -- .ערַאטס ןייק

 .קיבײא קילג ןַײד ןוא ןדירפ ןַײד טשטניוו סָאװ ,רעדורב ןַײד ןופ דייר יד

 שטיווָאניבַאר םולש

 עניילק ַא לשרעה רעדורב ןַײמ ךרוד ןקיש ריד ךיא לעװ םורַא ייווצ גָאט ַא ןיא .ס.ּפ
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 םכילעזםולש ןופיווירב

 לעװ קיטנָאמ רעדָא קיטנוז רשפא ,תבש ךָאנ ;ןבילקעגנָא ךָאנ בָאה ךיא סָאװ ,האוולה

 ...ןקיש ךיא
 .ןבעל לָאז ,רעב-בוד ה"ומ ןַאמ-ןגנוי םעד ןוז סרעדורב ןַײמ וצ סורג ַא ,ס.ס.ּפיּפ

 טייקנייש רעקיטכַארּפ רעד ןיא טנַײש יז יוװ ,רעטכָאט ערעַײט ןַײמ ןעזעג טסלָאװ וד ןעוו

 ןַײד ןיא טלָאװ ,טקישעג ריא טָאה ,ןבעל לָאז ,רעטומ ןַײד סָאװ ,עליײשטַאפ ריא ןופ

 ךיוא ַײז גנושטנעב ןַײד רַאפ -- !ריא וצ עביל ןופ רעַײפ ַא טנערבעצ רעכיז ךיז ןצרַאה

 .ןרעטלע ערעַײט ענַײד טימ ןעמַאזוצ טשטנעבעג
 .רעטעפ ןַײד ןופ לעז רעד ןופ שטנּוװ רעד זיא סע יו

 םולש

 ןקישּפָא רימ טעװ רע ןעוו זַא ,ןגָאז ריא טלָאז רוש םולש ןַאמ-ןגנוי םעד .ס.ס99פ

 וצ רעכיב ערעדנַא ךָאנ ןקיש םיא ךיא לעװ ,רימ ַײב ןעמונעג טָאה רע סָאװ ,רעכיב יד

 .םיא וצ ךיוא ,זיא גהנימ רעד יװ ,סורג ַא ןוא -- ,טַײצ רענעי

 ןבלעז םוצ 5

 1884 ינוי ןטס22 ,ווָאקרעצ ַאיַאלעב

 .ןדירפ ןיא דניזעגזיוה ןצנַאג ןַײז טימ ןבעל לָאז ,והילא רמכ רעדורב ןרעַײט ןַײמ דובכל

 !רעדורב רערעַײט ןַײמ

 סייוו ךיא ,רימ וצ וטסקיש םעד -- שטנעמ רעקיטפרעדַאבטױנ ןוא רערעטיב ַא ּוװ
 ! סָאװ רַאפ ןוא סָאװ וצ טינ

 ןופ ,דנַאל ןטַײװ ַא ןופ רימ וצ ןעמוקעג זיא םעדייא סלסינ רעטעפ םעד רעזייל בר
 ןוא ;עלעטש ַא ןבעג םיא לָאז ךיא ,השקב ַא טימ ,ווָאקנָארָאװ טָאטש רעטשטנעבעג רעד

 טסָאה וד זַא ,טרעפטנעעג רימ רע טָאה ,רעהַא טקישעג םיא טָאה רע ,עגַארפ ןַײמ ףיוא
 ןיא ךיא ןיב רעבירעד ןוא ,ריבג רעסיורג ַא ,ןעקנַאד וצ טָאג ,ןיב ךיא זַא ,טגָאזעג םיא
 ןיב רעטרעדנּוװרַאפ ַא יװ .וו"ַאא ,סעלעטש יד ןופ רענייא וצ םיא ןעמענוצנַײרַא טפַארק

 סָאװ, :ןצרַאה ןיא ךיז ַײב טכַארטעג ןוא ןַײרַא םינּפ ןיא םיא טקוקעג ,ןענַאטשעג ךיא

 סמיאנוׂש ענַײמ ףיוא ןלַאפ לָאז -- ןטכענרעייא ןוא ןטכענ טמולחעג רימ ךיז טָאה סע

 ...! ללכב ןויצ-יאנוׂש עלַא טימ ּפעק

 יײב עגַאל ןַײמ טסּוװַאב טינ ריד זיא גָאט ןקיטנַײה זיב זַא ביוא ,רעדורב ,ןוט ךיא לָאז סָאװ

 רעבָאה טימ ןעלדנַאה וצ הצע ןַא ןבעגעג רימ טסָאה וד זַא ױזַא ,בוטש ןיא רעווש ןַײמ
 ןַײמ םערָאװ ,טנַאה ןַײמ ןיא רחסימ םוש ןייק טינ ָאד בָאה ךיא ןוא ; תוקרי-רָאש טימ ןוא

 ןָאק ךיא ןוא ,טפעשעג ַא סעּפע טימרעד ןכַאמ וצ טלעג רעזדנוא טינ זדנוא טיג רעווש

 יז ןגעוו ךיז ןטײרּפשרַאפ טינ ליוו ךיא סָאװ ,םימעט ךס ַא בילוצ ,םיא ַײב ןטעב טינ סָאד
 ןופ םענייא רַאפ עלעטש ַא ןטעב רעווש ןַײמ וצ ןעמוק טציא לָאז ךיא ןעוו זיא .ליפ וצ

 טינ זיא'ס סָאװ ,םימעט ליפ בילוצ ךיוא ,טגָאזעגּפָא רעכיז רימ רע טלָאװ ,החּפשמ ןַײמ
 ןופ סנייא וליּפַא טסּוװַאב טינ זיא ריד דלַאב יװ ,ייז ןגעוו ךיז ןטײרּפשרַאפ וצ קיטיינ
 וצ ןויבא ןַא ןשטנעמ ןעמערָא ןַא ןקיש טנָאקעג וד טסָאה ױזַא יװ ,טַאלג ןוא .טנזיוט
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 םכילע:םולש ןופ ווירב

 ךיז טסָאה וד רעדייא ,"סעלעטש , רימ ַײב ןכוז וצ רעהַא געוו ןפיוא תואצוה ליפ ןגייל

 זיא לַאפ ןדעי ףיוא ןוא ? עזַײר ןַײז ןַײז טסיזמוא טינ טעװ יצ ,ןסיוו וצ טגיײצעגרעביא

 טנָאקעג רע טלָאװ סעקיּפָאק ַײרד רַאפ סָאװ ,דנַאל ןיא זדנוא ַײב טסָאּפ ַא ןַארַאפ ךָאד

 רעד זַא ,ןעוועג םרוג טסָאה וד סָאװ ץוחַא ,וד ןוא --- סקניל רעדָא סטכער ןייג יצ ,ןסיוו

 ַא טַאהעג ךָאנ רע טָאה ,תואצוה עטסיזמוא ןרילרַאפ לָאז רעזייל בר רעטנָאמרעד-ןביוא

 ,העש רעכעלקילגמוא ןַא ןיא רימ וצ ןעמוקעג זיא רע לַײװ ,םימד-תוכיפש לסיב שּפיה

 (ליומ ןטימ) ףמַאק רערעווש ַא ןוא זדנוא ַײב ןעוועג ןענַײז רעגיווש ןוא רעווש ןַײמ תעב
 וד סָאװ ,עגַאל רערעטיב ןוא רעטכעלש רעזדנוא ןגעוו זדנוא ןשיווצ ןעמוקעגרַאפ זיא

 םיא טימ ןדייר וצ ןעגנּוװצעג ןעוועג ךיא ןיב רעבירעד ןוא ,ןיײטשרַאפ טינרָאג סע טסעװו
 רעכעלבַײל ןייק ןעוועג טינרָאג טלָאװ רע יוװ ױזַא ,רעּפעלש ַא סעּפע טימ יװ ,ףיוה ןיא

 .-- -- -- החּפשמ סרעטָאפ ןַײמ וצ בורק

 ךיא לעװ ,עגַאל רעזדנוא ןופ זיא סע לפיוו שטָאכ ןייטשרַאפ ךיוא טסלָאז וד ידּכ ןוא

 ,טלעוו רעד ףיוא רעכעלקילג ַא רענייא ןעוועג טלָאװ ךיא זַא ,ףרַאש ןוא ץרוק ןגָאז ריד

 ןיא רעדָא רָאטנַאק ַא ןיא ץעגרע עלעטש ַא סעּפע ךיז רַאפ ןעניפעג ןענָאק לָאז ךיא ןעוו
 ןופ שיט ןפיוא טיורב עטכַײל סָאד טָא ןסע טינ ןוא ןיול םעניילק ַא רַאפ זיוהטפעשעג ַא

 ,טוג זיא ,רעדורב ןַײד ןופ רעטרעוו יד ןייטשרַאפ טסעװ וד ביוא ...-- -- רעווש ןַײמ

 רערעגנַיי ןַײד ריד טשטניוו סע יװ ,ענַײד עלַא ןוא וד ,טנוזעג רימ יז ...טינ ביוא ןוא

 רעדורב

 םולש

 ןיא עלעטש ַא סעּפע ךיז ףיוא ןעמונעג ןרעג ךיא טלָאװ דיירפ סיורג טימ .סּפ
 ,טלַאהעג ןסיורג ַאזַא טינ רַאפ ,טרָא רעדנַא ןַא ןיא רעדָא ,וועלק ןיא רָאטנַאק סיקסדָארב
 יד ,טלעג רעזדנוא ןופ טנעצָארּפ סָאד טַײצ רעדעי וצ זדנוא טלָאצ רעווש ןַײמ םערָאװ
 ,שדוח ַא לבור קיצרעפ טרעדנוה רעדָא ,רָאי ַא לּבור טרעדנוה סקעז טנזיוט ןופ עמוס
 טסנידרַאפ סָאד טינ םערָאװ ,טלַאהעג ןַײמ ןיא ױזַא ןקיטיינ טינ ךיז ךיא לעװ רעבירעד ןוא
 .גונעג סָאד זיא טייטשרַאפ סָאװ םעד רַאפ ןוא .עלעטש יד רָאנ ,רקיע רעד רימ ַײב זיא

 ןענופעג ךיא בָאה ,.ַא הטוש םעד ,ליּכׂשמ ןקיטַײצמוא םעד ןופ ווירב ןפיוא .ס.ס.ּפ
 עלַא ןוא ,שּפיט רעסיורג ַא זיא רע םערָאװ ,טשינרָאג םיא ןרעפטנע וצ טינ קיטיינ רַאפ
 -ערעּפ טָאטשטרובעג ןַײמ ןיא סרעגערט-רוטלוק יד יװ טקנוּפ ,לָאּפסירַאּב ןופ םיליּכשמ
 זיא המכח רעייז ןוא ,ןגיוא יד ןיא רימ ַײב לבָאנק ןופ ץכעלָאש סָאד יװ ןענַײז ,וװַאלסַאי
 .-- -- -- וַא ,.ַא םכח םעד סָאד גָאז ,טסליו וד ביוא !טּפעװעגסיױא גנַאל ןיוש

 ןבלעז םוצ 6

 1884 ילוי ןטס27 ,ק"שע יו םוי ,וועלק

 ,דיסח ןוא טַאנגַאמ ןפרַאש םעד ןוא דיגנ םעד ,ןדמל ןסיורג םעד ,רעדורב ןרעַײט ןַײמ וצ

 ר"רהומ ינברה

 םוחנ םחנמ ןופ ןוז רעד ,י"נ והילא
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 באז ןופ ןוז רעד םוחנ ןופ ןוז רעד באז ןופ ןוז רעד
 םוחנ ןופ ןוז רעד באז ןופ ןוז רעד םוחנ ןופ ןוז רעד
 .ןהכה ןרהַא זיב ,באז ןופ ןוז רעד

 ! רעדורב ןַײמ ,וטסכַאמ סָאװ

 רענייא טדערעגכרוד טינ ךיז ןבָאה רימ זַא ןרָאי טימ קָאש ַא ןיוש ,רעדורב ,תמא
 ןזָאל ךיד ךיא לָאז סָאװ .ןבעגרַאפ טסעװ וד ןוא רעקידלוש רעד ןיב ךיא ,ןרעדנַא ןטימ

 ןופ טרעהעג טָאה רע סָאװ טלייצרעד סיוועג ריד טָאה רעווש רעטרעעג ןַײד ? סַײנ ןרעה
 ןוא) םייהַא ןבל הדש ןייק ךיא רָאפ םורַא העש ייווצ ַא ןיא .ָאטשינ זיא סַײנ ןייק זַא ,רימ
 טָאה לעז ןַײמ סָאװ יד ןעמענמורַא וצ (דיסח רעתמא ןַא יװ ,תבש ןיא תבש ךיא וט ױזַא
 רימ זיא סָאװ ,רעטכָאט עניישדליב ןַײמ ןוא יורפ עלעדייא ןַײמ ןעמ טניימ סָאד ,ביל
 זיא רע זַא ,ווירב ַא ןגירקעג ךיא בָאה רעווש ןַײמ ןופ .םוטכַײר סָאד לא ןופ רערעַײט
 ַא רַאפ סָאװ םערָאװ ,םוקַאב ךיא סָאװ ,טלַאהעג םעד דצמ טינ עלעטש ןַײמ ןופ ןדירפוצ

 ךיז לעװ ךיא סָאװ ,םירחוס ןשטנעמ טימ ךיז ןשימסיוא ןַײמ דצמ רָאנ ,סע טָאה עדרעוו
 וליפַא ןוא ,םיא וצ ךיז ןדנעוו עלַא סָאװ ,גרַאב ַא זיא טלעג סָאד זַא ,ןסיוו וצ ןגַײצרעביא
 םערָאװ ,ןקיטעזנָא טינ ךיז ןָאק ,טלעג ביל ךיוא טָאה יקסדָארב יװ ריבג רעסיורג ַאזַא
 רעווש ןַײמ טגָאז -- ןתמא רעד ןיא ןוא,, ...טשינרָאג טרעוו טינ זיא טלעג ןָא הלּכׂשה

 ןטפעשעג עלַא תעב ,טַײצ ַאזַא ןיא ךַאז ענעטלעז ַא זיא עלעטש ַאזַא -- ווירב םעניא
 ,ןרעסַאװ עקידנעניר ןופ טנַאװ ַא יו טלעטשעג ךיז ןבָאה ,ןרָאװעג טרעווילגרַאפ ןענַײז
 טפעהַאב ןענַײז סָאװ עלַא ןוא רעטכָאט ןַײז רָאנ ,ןרָאװעג טּפָאטשרַאפ זיא לַאװק רעייז ןוא
 טָאה יז םערָאװ ,טלַאהעג ןפיוא ןבעל וצ ,טסייה סָאד ,םעד ןיא טינ ךיז ןקיטיינ םיא טימ
 ,ןבל הדׂש ןיא ודנוא ַײב דניצַא זיא ןבעל לָאז רעגיווש ןַײמ -- -- -- "...גונעג רעביא

 ,ןענַאטשעגנָא זיא טינש ןופ טַײצ יד םערָאװ ,זיוה ןַײז ןזָאלרַאפ טינ ןָאק רעווש ןַײמ ןוא
 ...ןברַאג ענַײז ןגָארט סָאװ יד טימ גנַאזעג טימ ןעמוק ןיוש רע טעוװ רעבירעד

 ךיד טָאה סָאװ רעדורב ןַײד ריד טשטניוו סע יװ ,ץלַא ןיא טשטנעבעג ןוא טנוזעג ַײז

 .ביל

 םכילפ םולש

 ןוא רעטכעט ןוא ןיז ענַײד עלַא וצ ןוא רעטכָאט ןַײד וצ ןוא יורפ ןַײד וצ ,ס.ּפ
 .קיביײא סטוג סָאד לַא ןוא ןדירפ רעדניקסדניק

 .יקסדָארב .מ .י ןופ רָאטנַאק-טּפיוה רעד ןיא ,וועיק :סערדַא ןַײמ זיא סָאד טָא ןוא
 ,ןשטיװַאניבַאר רַאפ

 ןבלעז םוצ 7

 ן18185 ינוי 11/10 ,ןבל הדׂש

 +! רעדורב רערעַײט ןַײמ

 ,ןסיוו וצ ריד ךיא ביג ןרערט טימ עלופ ןגיוא טימ ןוא קיטייוו טימ לופ ץרַאה ַא טימ

 ןעוועג ןיב ךיא ןוא ,ןרָאװעג טּפַאלשרַאפ ןבעל לָאז יורפ ןַײמ זיא טכַאנ ַײב ןטכענ זַא
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 םכיל עק םולש הזנפווויפ ב

 עריא ַײב ףליה ןוא האופר ןכוז וצ ןבל הדׂש ןייק רעהַא יז ןעגנערב וצ ןעגנּוװצעג

 .קנַארק זיא יז תעשב ריא טימ ךיז ןײגַאב וצ ױזַא יו ,גנַאל ןופ ןסייוו סָאװ ,םיריוטקָאד

 רָאנ ,הנּכס םוש ןייק ָאטינ הלילח זיא'ס ןוא סיורג ױזַא טינ זיא קיטייוו ריא ,תמא

 קילגמוא סנדייב רעזדנוא ןוא ךָארב ןַײמ זיא סיורג יו ,ןלעטשרָאפ טכַײל ךיז טסנָאק וד

 רעזדנוא ,ּפָאק ןיא גיוא רעזדנוא טנעה עדמערפ ףיוא טזָאלעג ןבָאה רימ סָאװ ,ןעמַאזוצ

 ןיא ןקיטנַא עלַא ןופ ןוא םוטכַײר סָאד לַא ןופ רערעַײט זדנוא זיא סָאװ ,רעטכָאט

 !טלעװ רעד
 ןופ טנעה יד ןיא ליוק ַא יװ ןַײז רימ ןלעװ ןענַאװ זיב !רַאה רעד טָאג ,ןעירשעג ייוו

 טקנוּפ ,רעטייווצ רעד וצ הרצ ןייא ןופ ,ןרעדנַא םוצ סיוטש ןייא ןופ ,טַײצ רעמַאזיורג רעד

 !? ןרָאװעג ןפַאשַאב רימ ןענַײז ףיורעד רָאנ יו

 ףיוא טינ טכיירגרעד ךימ טָאה ווירב ןַײד ךיוא טשרע -- רעירּפ גָאט ַא טימ

 -געמ ןייק קידנבָאה טינ ,קיטײװצרַאה ןוא שפנ-תמגע ףיוא רָאנ ,תחנ ןוא ןגינעגרַאפ

 רימ ןוא ןוחטב רעזדנוא ןרילרַאפ טינ רימ ןלָאז רָאנ .דניצַא ןפלעה וצ ריד טייקכעל

 -- ןעלגילפ עריא ןיא גנולייה ןעגנערב זדנוא טעוװ סָאװ ,טפנוקוצ רעד ףיוא ןפָאה ןלעוו

 .קיבײא רעכעלזָאנ ערעזדנוא ןופ םעטָא רעד זיא גנונעפָאה רעזדנוא םערָאװ

 ַא טימ ןוא ץרַאה םענעכָארבעצ ַא טימ טבַײרש סָאװ ,רעדורב ןַײד ןופ דייר יד

 ,טימעג ןטקירדעג

 םולש

 רָאזַאמ עשַאטַאנ וצ 8

 1886 ינוי (ןטס29) ןט6 ,דַאבסלרַאק

 ! עשַאטַאנ עצינעמילּפ ערעַײט ןַײמ

 ...? לשמ םעד טָא ןופ לַארָאמ יד.

 ..ןרעסַאװ רעדַאבסלרַאק טימ ןלייהרעטנוא ךיז לסיב ַא טפרַאדעג טסלָאװ וד זַא..

 טלָאװ ,טייקידובכב הגרדמ רעטסכעה רעד וצ טכיירגרעד טינ ךָאנ טסָאה וד יו ױזַא ,בגַא

 רעקיטשינ ךעלנַײּפ רעד ַײב זיולב ךיז ןטלַאה ,רעסַאװ םעד טָאטשנַא ,טהצעעג ריד ךיא

 טרענ רעכלעוו ,רעטעפ ןקירעגנוה ,ןכעלקילגמוא ןַײד ןבירשעגוצ טָאה עמ סָאװ ,עטעיד

 טסעוו וד רָאנ ...רוטַאנ רעד ןופ ןטפַאשדנַאל עלופטכַארּפ יד טימ ןוא טפול טימ זיולב ךיז

 ךיא ןעוו ענַײמ סרעקינַײּפ עקידתוירזכַא יד טָא עלַא ןיא ןעמענ המקנ לעװ ךיא יו ,ןעז

 םעד ,ןגָאז וצ ױזַא ,ןקידיילסוא ךיא לעװ טלָאמעד ,ָא .םײהַא רעטנוועג ַא ןעמוק לעװ

 .שיילפנבלַאק ןופ טכיזניה ןיא סרעדנוזַאב ,קרַאמ רעקרעיוב

 קנַאד ךיא ןוא ,טלָאמעד טנרָאצרַאפ רעוװ ךיא : ןסע ןגעוו ןדער טינ ןָאק ךיא רָאנ

 ,טיטעּפַא םעד ,ערעדנַא יװ ,ןריווװעגנָא טינ בָאה ךיא סָאװ ,רַאפרעד יבשטָאכ לרוג םעד

 רעטנוזעג ַא םײיהַא ןרעקמוא ךיז לעװ ךיא זַא ,גנונעפָאה ןַײד זַײװלײט טקיטעטשַאב סָאװ

 !ןפלעה לָאז טָאג ,רעטעפ

 ַא סעּפע ןבירשעגנָא טסָאה וד זַא ,ווירב םעניא טנרָאװַאב ךיז וטסָאה טסיזמוא

 ,יײרעתוטש ןייק דניצַא טינ טריטסיסקע רימ רַאפ זַא ,ענַײמ דנַײרפ ,ןסיוו טַײז .יײרעתוטש

 זיא רימ .ןשטנעמ רימ עטנעָאנ יד ןגעוו ןוא דניזעגזיוה ןַײמ ןגעוו דייר ַא טייג סע ןעוו
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 םכילע-:םולש ןופ ווירב

 ןַײמ ןופ ןעמוק ייז ןעוו ,םיטרּפ עקניניילק וליּפַא ,יײלרעלּכ ,עלהעידי קיבילַאב ַא רעַײט

 עמ יוװ ,קילעפוצ רעה ךיא ןעוו ? רוטַאנ רעד טימ ןָאט ןעמ לָאז עשז סָאװ .לקניוומייה
 ןעזרעדיו ףיוא -- רעבָא .טרעטיצעגפיוא קידנליװ-טינ ךיא רע ,שיסור ףיוא טדער
 .ןבַלרש רעטפָא ןוא רעמ טלָאז ריא ,ןטרעװנָאק ךַײא ןופ ןרעדעי ךיא קיש רַאּפרעד

 ןָאמָאלָאס רעטעפ ןַײד

 רעבלעז רעד וצ 9

 1886 ינוי (ןטס20) ןט18 ,דַאבסלרַאק

 !עשַאטַאנ דנַײרפ רעביל

 ? טינ רימ וטסבַײרש סָאװ רַאפ .ןעינָאמערעצ טינ ךיז ךיא לעװ ,עקרעדורב ,ריד טימ
 ,ָא ?ןעמוקעגַײב ךיד טָאה טייקליופ יד רעדָא ? ןבַײרש וצ רימ ןסערעד ןיוש ריד זיא'ס

 טציא ןיב ךיא סָאװ ,קילג ןַײד !ןענעכערעצ ריד טימ ךָאנ ךיז לעװ ךיא ,וצ טרַאװ

 ךיז ױזַא טינ ךָאנ ךיא טלָאװ טינַא .ןקיטימ ערעיוויר רעד ףיוא ךיז לַײא ןוא קירעגנוה
 ,עטָאדונ ןיא ךָאנ ךימ וטסקידלושַאב םעד ךָאנ ןוא !ןעמענ סע לָאז חור רעד ,טלדיזעגסיוא

 ןבַײרשוצסיוא --- ? טסרעה וד -- ןעגניווצ ךיד לעװ ךיא .וו"זַאא שינעקינכ ,הרוחש-הרמ

 רעַײא !רעטעפ רערעַײט : תויתוא עכלעזַא טימ טָא ןטַײז עלַא ןופ ריּפַאּפ ןגיוב ןצנַאג ַא
 סָאװ ,ריזח רעכעלקערש ַא טולָאסבַא ןיב ךיא .ןטלַאהרעד ךעלטקניּפ ךיא בָאה ווירב

 ...ןבירשעג טינ ךַײא בָאה ךיא

 ןיא ,ןגייבפיונוצ ןעַײרד ןיא ךיד ךיא לעװ טינַא ,טגנידַאבמוא טפירש ַאזַא טימ טָא
 .טינ ןעמ טסַאּפש רימ טימ !ןעייוועצ טניוו ןטימ ןוא ןבַײרעצ קעשָארּפ ַא

 ,ןעזרעדיוו ףיוא

 ןָאמָאל ָאס רעטעפ רעזייב ןַײד

 שטיווָאניבַאר עניטסענרע וצ 0

 1887 ילוי ןטס6 ,דַאבסלרַאק

 !יסיט סנַײמ לרעטכעט ביל

 ןייק טינ םוקַאב ךיא ןעוו ,ןצרַאה ןפיוא טוג טינ ױזַא זיא רימ זַא ,עמַאמ רעד גָאז
 !טנוזעג עלַא רימ טַײז ןוא ןעקשטָארַאס שוק ַא ביג ! םייה רעד ןופ ווירב

 ַא ּפ ַא ּפ ןַײד

 רָאזַאמ עשַאטַאנ וצ 1

 1887 רעבָאטקָא ןט10 ,וועלק

 !עשַאטַאנ ערעַײט

 ןעוו .ךיוא עקשטהרׂש .,קיצרַאהנּפָא ריד טסירג ןוא "ַאיַאנלָאב ַאיסַאטַאנ, :טגָאז יסיט
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 םכיל 9? םולש זופ זוירב

 זַא ,רעכיז ךיא ןיב ,ןעז ןענָאק ךיז ןלעװ רימ ןוא ןיטנַארַאק םעד ןעמענּפָארַא טעװ עמ

 .עלעפוע סָאד טָא טלשטנעמעגסיוא ךיז טָאה ױזַא יו ; ןעקשטהרׂש ןענעקרעד טינ טסעו וד

 ןקידנעילב ןקידרעירפ ןיא ןעז ךיד רעדיווװ ןלעװ רימ ןעוו ,רימ ןטרַאװ דלודעגמוא טימ

 עבלַאה ַא ןסַײבּפָא ךיז ייז ןלָאז ,עקשַאטַאנ ,גיוא-טוג ַא ןבעגעג ריד טָאה עמ .טנוזעג

 ןקיטכערּפ ןַײד ףיוא ןעוועג אנקמ זיא סע רעװ ,ןעמעלַא -- ןגיוא יד ןיא ייז ץלַאז ,גנוצ

 ריד ןבַײרש םיריוטקָאד יד סָאװ ,עטעיד רענעי וצ ןבעגוצ סעּפע ךיא ףרַאד יצ .ןַײזלוװ

 טנעייל יז ,קיטנַאהנגייא ךיד טסירג יסיט ? סיוא טינ ,סיוא טזַײװ ,טסליפ וד סָאװ ןוא וצ

 ,טנזעג ַײז .טַײצ רעדנַא ןַא ףױא ּפָא גייל .וירב ןפיוא טינ רעפטנע ,"ןעניקסוּפ ,

 .קיבײא ףיוא ןוא רעהַא זיב ןעוועג טסיב וד יװ ,ענַאימור ,עקידנעילב

 ןָאמָאלָאס רעטעפ ןַײד

 (קיוועוו) ףלָאװ רעדורב םוצ

 1888 'טקָא ןטס22 ,וועיק

 !יריקי יחָא

 וד סָאװ ,בוט-לזמ ןטלעטשרַאפ ןטימ עלעווירב ןצרוק ןַײד ןטלַאהרעד בָאה ךיא

 ןרעפטנע ךיוא ףיורעד ריד ןיימ ךיא ."קידניב ןוא ץרוק ,, זיא סע זַא ,ןײלַא טסביַײרש

 ,ץרוק ױזַא טינ רעבָא ,"קידניב ,

 טכַארברַאפ ןוא הלּכ ןַײד טימ טדערעג בָאה ןוא וועשטידרעב ןיא ןעוועג ןיב ךיא

 טסָאה וד סָאװ ,ץעידָאלָאמ לָאמ ַײרד ןגָאז ריד ךיא ןָאק .העש רָאּפ ַא בוטש ןיא ריא טימ

 ץעגרע טכוזעג טינ טסָאה וד סָאװ ןוא וועשטידרעב ןיא אקווד הלּכ ענַײפ ַא טכוזעגסיוא

 עטָאלב זיא טלעג ..ןשטנעמ ַא םעד ךָאנ ןוא טלעג רעַירפ ,ךעלשטַײד יד ַײב ןטרָאד

 לזמ ןוא !שטנעמ עקַאט זיא רקיע רעד .קעװַא טייג טלעג ,ןָא טמוק טלעג ,עטָאלביבעש

 ,ךעלטַײד טרישעּפעד טינ רימ טסָאה וד סָאװ ,ןעוועג שודיח ַא וליפַא זיא רימ .טָאג ַײב זיא

 רשפא .קידנסיװ טינ סױרַא שעּפעד ןַײד ןופ ןיב ךיא .ד"ב ןייק ןרָאפסױרַא לָאז ךיא ןעוו

 ןופ רענייא ,םשה-ךורב ,רימ ןענַײז ? קידנסיוו טינ סױרַא ךיוא שעּפעד ןַײמ ןופ וטסיב

 סע סָאװ ,סָאד ןפָארטעג טָאה סעשעּפעד ענַײד טימ .קידנסיוו טינ סױרַא ןטייווצ םעד

 ,שינעיירדרַאפ ַא רעטרעוו יד ןופ ןרָאװעג זיא סע .סעשעּפעד טימ לָאמ ןייא טינ טפערט

 טקנוּפ ...! סעקַאלקַאלכַאװ ַא -- ,ריד גָאז ךיא ,שינעײטשרַאפסימ ַא ,שינרעטנָאלּפרַאפ ַא

 יײב ןעוועג ךיוא ןיב ךיא .שעּפעד ןַײמ טימ ןפָארטעג ךיוא יאדוװַא טָאה ענעגייא סָאד

 ,תינשהו .םיאטח עטלַא רַאפ טנכערעגּפָא רימ טימ ךיז יז טָאה ,סנטשרע .,ןהביר-הרׂש

 וד רָאנ ,דנַײרפ רעדנשטניוו-טוג ןייק טינ ןדייב ךַײא זיא יז זַא ,ןעזעגסױרַא ךיא בָאה

 .ןצרַאה םוצ ןעמענ טינ ןופרעד סיוועג ךיז טסעװ

 ענַײמ ןקורד וצ ןבעגנַײא רימ ךיז טעװ יצ רָאנ .ןעלטפעש ַײב ןעוועג ךיוא ןיב ךיא

 ןגָאז טינ ךָאנ ךיז טזָאל ,קרעװ

 ? ליפעג ַא וצרעד יז טָאה יצ ןוא ,טעברַא יד יז טײטשרַאפ יצ ,יסָאס טוט סָאװ ,בילרש

 :ןגערפ ךיוא ןיילַא ריא ַײב עקַאט ךימָאל ? טינרָאג יז טבַײרש סָאװ רַאפ

 טלעפעג יסָאס רָאנ ,ןַײז לחומ לָאמ טנזיוט רימ טסלָאז וד) !יסָאס רעטסעוװש עביל
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 םכילע-םולש ןופ ווירב

 ענעגייא ןַא ךָאד טסיב וד ? ןרעה טינ ךיז וטסזָאל סָאװ רַאפ (עיפָאז יו ,רעמ ךס ַא רימ
 ףרַאדַאב עמ יװ ױזַא ,ןענעק ךיד גנַאלרַאפ ןוא ךַאװש רעייז ךיד קנעדעג ךיא .רעטסעווש
 .ךעלקילג ןוא טנוזעג עדייב רימ טַײז .רעטסעווש ענעגייא ןַא ןענעק

 םכילע-םולש רעדורב רעַײא

 .פ"ג ןדייב ךַײא טסירג עביב

 ןבלעז םוצ .2

 1889 טסוגיוא ,וועִיק
 !יריקי יחַא

 ךיא ןוא ,טַײצ לקיטש ַא ףיוא רעשזירַאּפ ַא ןרעוו טגנַאלרַאפ רעייז ךיוא טלָאװ ךיא

 ַא ןיוש בָאה ךיא סָאװ ,רעייז ךימ טיירפ לַײװרעד .ןַײז עקַאט סָאד לעװ ךיא זַא ,קנעד

 ןבילרש רימ טסלָאז וד ןעוו ,טיירפעג רעמ ליפ רעבָא ךימ טלָאװ סע .רעדורב רעשזירַאּפ

 טָאג יו טינ טרָאד ריד ךיז טבעל ,עז ךיא יװ .ןסורג ערעכעליירפ לסיב ַא שזירַאּפ ןופ

 ,וועשטידרעב ןיא רעכַאמ-עקשטנעה ַא יװ טינ וליפַא ןוא ,סעדַא ןיא

 וטסיב ,טלעטשעג לדה-לידב ץענערג רעצרַאװש רעד ףיוא ךיד טָאה'מ סָאװ ,סָאד

 וד סָאװ רַאפ ,ריד ףיוא שודיח ַא ןעוועג טַאלג זיא רימ .קידלוש םעד ןיא ןיילַא לסיב ַא

 ךיד טלָאװ ךיא .שזירַאּפ ןיא ךיז טסבַײלק וד זַא ,ןבירשעג טינ רעִירפ רימ וצ טסָאה

 ןיוש טסעומש רעװ טנַײה ,עזַײר רעטַײװ ַאזַא ןיא ןרָאפ וצ ןטלַאהעגּפָא ןעוועג שוריפב

 ,ןשטנעמ עקידנעטשנָא עלַא יװ ,ןרָאפ ןעמ ףרַאדַאב ןיהַא !סַאּפ ַא ןָא ןוא דנַאלסױא ןייק

 .ךַאז ענעלַאפרַאפ ַא ןיוש זיא סָאד רָאנ .טרָאּפסַאּפ ןשידנעלסיוא ןַא טימ

 דנַאל-ןזיוצנַארפ ןיא טסרעה וד סָאװ ,ךַארּפש יד ןייטשרַאפ וצ ןַײא ריד ךיז טיג יצ

 וד ?ןושל-םוגרת ןצנַאג ןיא ריד רַאפ זיא יז רעדָא ,(טרָאװ ַא סרָאטקעּפס זיא סָאד)

 ןוא טינ ךיז םעש ָאט -- ,ךעלזיוצנַארפ יד יװ ,ױזַא ןדייר ןענרעלסיוא ךיג ךיז טסליוו

 ןפיוא ךַײלג ךיז ןעמ טגייל ,ןעמיווש ןענרעלסיוא ךיז ליוו'מ זַא .ןדייר ןָא ךַײלג בייה

 ? טינרָאג ךָאנ טסנָאק וד ? טינ ךיז טמיווש עס ? סָאװ .ןעמיווש ךיז טזָאל עמ ןוא רעסַאװ

 רָאנ טסעװ וד יבַא ...! טינ טסנעק וד סָאװ ,סָאד דייר .ןקערשּפָא טינ רָאג ךיד סָאד לָאז

 טימ ןיוש ןעמ טכַאמרעד עקירעביא סָאד .למיג זיא -- רעטרעוו רָאּפ עטשרע יד ןּפַאכ

 טעװ םעד ךָאנ .ןגיוא יד טימ לטניּפ ַא טימ רָאג רעדָא ,ּפָאק ןטימ לקָאש ַא טימ ,טנעה יד

 ַא טימ טסעוװ וד יצ ,ןַײז ןטרָאד ןיוש טעװ סע ױזַא יװ רָאנ .רמזימ ַא יו ןייג ןיוש סָאד

 רעזדנוא ןיא וטסלָאז ,ךיג ױזַא טינ יצ ,שיזיוצנַארפ ןדייר ךיא ןיימ ,ןעמיווש ןבייהנָא לָאמ

 .ןסעגרַאפ טינ לָאמ ןייק ךַארּפשרעטומ

 טיירפרעד ךימ טסָאה וד ףיט יװ ,ןייטשרַאפ ןיוש וטסנעק ,סָאד ריד בַײרש ךיא זַא

 ,טרפב קרצוו ענַײמ ןוא ללכב רעכיב עשידִיי שזירַאּפ ןיא ךיוא טסנעייל וד סָאװ ,טימרעד

 ,ןפָאה רימָאל .םירבח עשידַיי ןופ "קָאשזורק , ַא ןיא רוביצב ךיוא ייז טסנעייל וד סָאװ ןוא

 רעטרעדנוה ןגָאמרַאפ שזירַאּפ ןַײד ןיא לעװ ךיא ןעוו ,טַײצ יד ןעמוק ךיג טעװ סע זַא

 שוירַאּפ ןיא ןפערט ךיז טסעװ וד ןעוו ? רעטנזיוט ךיוא רשפא ,טסייוו רעװ ,ןוא רעזעל

 טימ ןדִיי טימ ןוא ,ךַארּפשרעטומ רעזדנוא ףיוא ןדער סָאװ ,טַײל-עגנוי עשידִיי ךָאנ טימ
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 םכילע םורלש וופ ווירפ

 ןסעגרַאפ טינ וטסלָאז ,דנַאל-ןזיוצנַארּפ םעד ןיא טרירגימע גנַאל טינ ןבָאה עכלעוו ,דרעב

 .םכילע-םולש םיא טפור עמ סָאװ ,קַאלש ןימ ַאזַא ןופ טרעהעג ייז ןבָאה יצ ,ייז ייב ןגערפ

 רעקיטרָאד ַא ןיוש ךיא ןיב רשפא ,שזירַאּפ ןיא ןַײז טשרע ךיז בַײלק ךיא ? טסייוו רע

 ךיז טריר רפס ַא ןוא ,ןַאב ןטימ ןרָאפ ךיוא ןָאק ןוא סיפ טגָאמרַאפ שטנעמ ַא .טַײצ ַא ןופ

 ..:ןשטנעמ םעד ןגָאירעבירַא לָאז רפס רעד זַא ,ןפערט רעייז ןָאק ךָאד .טרָא םענופ ןײלַא טינ

 ריד ךיא קיש ,טלעטשעג לדה-לידב ץענערג רעצרַאװש רעד ַײב ךיד טָאה'מ יװ ױזַא

 םעד טיול ןקנַארפ טימ ןעמוקַאב טסעװ וד ןוא ,לּבור עשיסור קיצפופ קנַאב רעד ךרוד

 רַאפ ךוז .ץלַא ןגעוו ןזיװעגנָא תורטורפב ןיוש זיא סע ּוװ ,לריּפַאּפ סָאד וטסָאה ָאד .סרוק

 ןעמ טניפעג ץַאלּפ ןטוג ַא .ךיז טכַאמ סע סָאװ וצ טַאלג טינ ךיז ּפַאכ ןוא ץַאלּפ ןטוג ַא ךיז

 ,גָאט ןייא ןיא טינ
 ,טלעוו רעצנַאג רעד ןיא ןוא שזירַאּפ ןיא קילג ליפ ריד טשטניוו רעכלעוו ,רעדורב ןַײד

 םכילש .םולש

 והילא רעדורב םוצ 4

 1859 רעבמעטּפעס ןט6 ,וועיק

 ! רעדורב רערעַײט ןַײמ

 ןגעוו ,םירמ ןירעגעווש ןַײמ ,יורפ ןַײד טגיילעגרָאפ רימ טָאה סע סָאװ ,ךודיש רעד

 ,ןשטנעמ עקיזָאד יד ןגעוו טרעהעג גנַאל ןיוש בָאה ךיא םערָאװ ,ןלעפעג רעייז רימ זיא ,.ה

 רָאטקָאד רעד זַא טרפבו ,געוו ןכעלרע ןופ ןוא עקיטרַאפטכער ,ענעביוהעג ןענַײז יז זַא

 ןוא ןח ,ביל םיא ןבָאה םיא ןענעק ןוא ןעעז סָאװ עלַא סָאװ ,שטנעמ רעטבײלגַאב ַא זיא

 רעייז זַא ,ןשטנעמ עכלעזַא ףיוא רעכיז סיוועג זיא'ס ןוא ,םיא ןענױרקַאב טײקילעזטַײל

 זיא'ס רָאנ -- .שטנעמ רערעַײט ַא ןוא רעכעלרע ןַא ןוא רעטוג ַא ךיוא זיא ןוז רערעגנלל

 זיא דרעווש ןַײז ןוא געוו ןטימ ןיא טייטש רע ןוא ,געוו ןקיזָאד םעד ףיוא ןטׂש ַא ןַארַאפ

 עקיטנַײ ה רעטכעט עשידִיי יד ןופ רעטכָאט ַא -- -- -- ;טנַאה ןַײז ןיא ןגיוצעגסיוא

 וליפַא רעדָא ןכדש ַא ךרוד ךיז ןדניברַאפ וצ ןפוא-םושב ןעמיטשנַײא טינ טצװ ןטַײצ

 ! ןטיה טָאג לָאז ,ןרעװ וצ ןעזעג ןוא ןעז ןעמוק לָאז רע זַא לַאפ ןיא ,ןײלַא ןתח םעד ךרוד

 ,ןגיוא ענייש טימ ןתח ַא ץוחַא ,ןַײז רע ףרַאדַאב ,.ה םעד טלעפעג ךַאז יד ביוא ,רעבירעד

 טלעטשרַאפ ןַײז לָאְז רעהַא ןעמוק ןַײז זַא :ונַײהד ,טַאמָאלּפיד רעסיורג ַא ךיוא

 זיא סָאד ,רעדורב ןטעדליבעג ַא ָאד טָאה רע יװ ױזַא ןוא ;(ז"עלב ָאטינגָאקניא)

 רעבירעד ,רָאי בלַאה ַא ַײב ןיוש דנַײרפ ןַײמ זיא רָאטקָאד רעקיזָאד רעד ןוא ,רָאטקָאד רעד

 עדייב ןוא ,רעדורב ןרעטלע ןַײז וצ ןעמוק לָאז ןַאמ-רעגנוי רעד זַא ,ןַײז טכַײל ןיוש טעוו

 זיא גהנימ רעד יוװ ,טפַאשטנַאקַאב ןַײמ ןכוז וצ זיוה ןיא רימ וצ ןעמוקנַײרַא ןענָאק ןלעוו

 ,ןצונ ַא ןעניפעג שטנעמ רעטעדליבעג רעדעי טעװ זיוה ןיא רימ ַײב ןוא ,טלעו רעד ןיא

 זיא סע יװ ,וועיק ןיא םיליּכׂשמ ןוא םימכח רַאפ זױהלמַאז ַא זיא זיוה ןַײמ םערָאװ

 ,רעדורב ,זיא הצע ןַײמ -- .טָאטש ןַײמ ןופ רעיוט םעד ןיא ןעמוק סָאװ עלַא וצ טסּוװַאב
 ןוז ןַײז ךיוא ןוא טַײז ןַײז ןופ רע ןוא ,.ה םעד ןבעגרעביא ןכַאז עלַא יד טָא טסלָאז וד זַא

 ןלעװ ייז ביוא ,םעד ךָאנ ןוא ,רָאטקָאד םעד ןוז ןרעטלע םוצ ןבַײרש ןלָאז טַײז ןַײז ןופ
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 םכילצפ :םולש ןופ וויהב

 טסייה סָאד ,רענעכָארּפשַאב רעד ןעמוק לָאז ,ייז רַאפ ךַײלג זיא געוו רעד זַא ,ןעניפעג

 ךיז רַאפ רע טעוװ ,ָאד ןַײז טעװ רע זַא ןוא ,רעדורב ןַײז ןכוזַאב וצ וועיק ןייק ,ןתח רעד
 ןַײמ רַאפ ןלעטשרָאפ םיא לעװ ךיא ןוא ,זיוה ןַײמ ןיא ךימ ןכוזַאב וצ געוו ַא ןעניפעג

 ביוא ןוא ,ןלעפעג ייז טעוו רע ביוא ןוא ,רעגָאװש ןַײמ ןופ רעטכָאט רעד רַאפ ןוא יורפ

 ףיוא רעכעלקילג רעד ןַײז ןַאמ-רעגנוי רעקיזָאד רעד טעװ ,טָאג ןופ טרעשַאב זיא ךַאז יד

 זַא :רעגָאװש ןַײמ ןופ רעטכָאט רעד ףיוא ןגָאז ךיא ןָאק הפינח ןָא םערָאװ ,דרע רעד

 טגײיל עמ זַא ,רעדורב ,סייו ןוא ןבָאה ַאזַא טעוו סָאוו ,םעד זיא ליווו

 ןופ ןגױא יד רָאנ ;לּבור טנויוט טרעדנוה טימ םיכודיש ריא רַאפ רָאפ רימ

 טעז סע יװ ױזַא ןוא ,ןײלַא ןרעק םוצ רָאנ ,טדנעוועג טלעג וצ טינ ןענַײז ןעמעלַא זדנוא

 ,רעכיז רימ ןענַײז ,רָאטקָאד םענופ רעטקַארַאכ םעד ןסייוו רימ יו ױזַא ןוא ,סיוא רימ

 ,ןטכיזניה עלַא ןיא ןרעוו טכיילברַאפ טינ טעװ רעדורב ןרעגנַיי ןַײז ןופ טכיזעג סָאד זַא

 ןוא ןטלַאהַאב ןַײז ןזומ ןכַאז עלַא יד טָא :ןסעגרַאפ טינ ךיא בָאה רקיע םעד --

 ןַײמ ,ךיא :טסייה סָאד ,ריא ןוא רימ רָאנ ןוא ,דנע םוצ זיב ןדנוברַאפ ןוא טלגיזרַאפ
 רעסיוא ןוא --- רעדירב יד ןוא יורפ ןַײז ןוא .ה ןוא יורפ ןַײד ,וד ,יורפ ןַײמ ןוא רעגיווש

 יד זַא -- םירקיע עלַא ןופ רקיע רעד ןוא .רעדמערפ ןייק ןשימנַײרַא טינ ךיז רָאט זדנוא

 ,טעוװ טינַא ,ךַאז לקערב ןייק ןייטשרַאפ טינ לָאז ןוא ןסיוו טינ לָאז הלּכ ענעכָארּפשַאב

 ןינע םעד ןכַאמ עילַאק וצ ,טָאג רַאפ ךיז ןלעטשקעװַא וצ ןטׂש רעד ןעמוק ,םולשו-סח

 גונעג ןַײז טעוו סע ןוא ...טשינ וצ ןרעוװ טעװ ךַאז עצנַאג יד ןוא ,ףוס זיב ביײהנָא ןופ

 ןוא ,ץכעוט ןַײד וט ןוא ,ּפָאק טימ ענַײמ רעטרעוו עקיזָאד יד ןעייל -- .ןרָאצ ןוא ןויזב

 ױו רעמ ןצרַאה םוצ טנעָאנ רימ זיא ךַאז יד םערָאװ ,ןקילגַאב טעװ טָאג

 ןַײד סירג ןוא -- .ווירב ןַײד ןופ סױרַא עז ךיא יו טיול ,טלעטשעגרַאפ ךיז טסָאה וד

 ןוא ,רעזיילסיוא רעד ןויצ ןייק ןעמוק לָאז ןוא ,ענַײד דניזעגזיוה עצנַאג סָאד ןוא יורפ

 סָאװ רעד ,רעדורב ןַײד טשטניו סע יװ ,רָאי םעַײנ םוצ טשטנעבעג ןַײז ןלָאז רימ

 ,ןדירפ ןַײד טרעגַאב
 םולש

 .שידִיי טינ ןוא שִיערבע ה רימ ןבַײרש וצ ךיד ךיא טעב לַאפ ןדעי ףיוא .סּפ

 ןבלעז םוצ 5

 ן"רת לולא 'ג ,1890 טסוגיוא ןט17 ,ַאקרַאיַאב

 דניזעגזיוה ןצנַאג ןַײז וצ ןדירפ ןוא ,י"נ והילא 'רה .וו"זַאא רעדורב ןרעַײט ןַײמ וצ ןדירפ
 !ןטנעָאנ םוצ ןוא ןטַײװ םוצ ןדירפ ,ענַײמ רעדירב עקירעביא יד וצ ןוא

 טינ ריא טנעז ,ןברָאטשעג זיא הכרבל-ונורכז רעטָאפ רעזדנוא טניז זַא ,טכַאד רימ
 ןקיזָאד םעד ןוא ,"תובָא-רבק ףיוא , ,רעדירב ערעדנַא ערעזדנוא טינ ןוא וד טינ ,ןעוועג
 ,תמא .טינ ןעמ טוט ױזַא ןוא -- טקנעדעג טינ ,ןסעגרַאפ ריא טָאה גהנימ ןקיטַײצרַאפ

 יו רעווש ןָא טמוק ןדִיי ןופ הסנרּפ יד ןוא ןטַײצ עקיטנַײה ןגָארטרַאפ רעייז זיא דַיי ַא
 ,ןסיוו וצ ,שטנעמ ַא זיא רע לַײװ ,שטנעמ רעדעי ףרַאדַאב ןגעווטסעד ןופ ,ףוס-םי-תעירק
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 רעקידעבעל רעד ןוא ,טיוט םוצ זיא טיוט םוצ סָאװ ןוא ןבעל םוצ זיא ןבעל םוצ סָאװ זַא

 טלָאז ריא זַא ,רעדירב ,רעבירעד ךיא ליוװ ...םענעברָאטשעג םעד ןענָאמרעד ףרַאדַאב

 הכרבל-ונורכז רעטָאפ רעזדנוא ּוװ טרָאד ,וועיק ןייק ךָאװ עקידנעמוק ןרָאּפ וצ ןעמוק

 דובּכ ןבעגּפָא ןוא רבק ןַײז ףיוא ךיז ןטײרּפשסױא וצ ,רעגעלעג ןַײז ףיוא ןדירפ ןיא טור

 ,רעדורב ,וד .ןדע-ןג ןיא המשנ ןַײז רַאפ ןטעב ןוא קנעדנָא ןוא ןעמָאנ ןַײז ערע ןוא

 ןעמוקַאב טסעוװ וד רָאנ יו ,גָאטסניד ,םשה-הצרי-םא ,ןַײרַא געוו ןיא ןזָאל ךיז טסלָאז
 ןרָאפ וטסעװ ןטרָאד ןופ ןוא ,ווַאלסַאיערעּפ טָאטש רעד ךרוד ,םענַײמ ווירב םעד טָא

 המלש רעדורב ןרעגניי רעזדנוא ןופ ןוא לשרעה רעדורב רעזדנוא ןופ גנוטיילגַאב רעד ןיא

 טימ ןעמַאזוצ ,וועשטשישזר ןופ ןוא ,וועשטשישזר ןייק (ןעז םעד טָא ליוו ךיא םערָאװ)

 םעד ,גָאטשרענָאד וועיק ןייק ףישּפמַאד ןטימ ןעמוק ריא טעװ ,הכרב רעטסעוװש רעזדנוא

 ,םלוע-תיב ןפיוא ךַײלג ףיש ןופ ןייג טעװ ןוא ,ירפ רעד ןיא לולא טיי ,טסוגױא ןטס3
 ןוא ,עקרַאיָאב ןיא ןיווו ךיא) ירפ רעד ןיא רעגייז ַא ןעצ ןיהַא ןעמוק לעװ ךיא ךיוא ןוא

 ,(זיוה ןַײמ ןיא ןעניפעג טינ ךימ טעװ ריא םערָאװ ,ןכוז טינ ךימ ריא טלָאז וועִיק ןיא

 ןעגנילעג רשפא זדנוא טעװ רעבירעד ,הרוּתה-תאירק ןופ גָאט ַא ןַײז טעװ סע יװ ױזַא ןוא

 ךיוא ,םַאצ םענייש ַא רעייז טכַאמעג טָאה עמ םערָאװ ,רוביצב תירחש טרָאד ןענווַאד וצ

 .יקסדָארב םיריבג יד ןופ ןובשח ןפיוא ,םלוע-תיב רעװעיק ןפיוא ענַײּפ ַא רעייז לוש ַא

 םענופ רענייא ןדיישעצ ךיז רימ ןלעװ ,לסיב ַא רעטעּפש רעדָא ,רעגייז ַא ףלעווצ ןוא

 ,םולשב געוו רעַײא ףיוא ןרעקרַאפ טעװ ריא ןוא ,עקרַאיָאב ןייק ןייג לעװ ךיא :ןרעדנַא

 ,עשז עז .זדלַאה ןַײמ ףיוא ןוא ךיז ףיוא ךיא םענ ןעמעלַא ךַײא ןופ ךרדה תואצוה יד ןוא

 ןבירשעג טינ בָאה ןוא רעטרעוו עקיזָאד ענַײמ טימ טרעדָאפעגפיוא ךיד בָאה ךיא ,רעדורב

 רעכיג סָאװ טסלָאז וד ,רזוג ךיא ןיב ריד ףיוא ןוא ,ריד וצ רעסיוא ,ןרעדנַא ןייק וצ

 ןוא "דירַאי , ַא ןופ טייקיטיינ רעד טימ ןכַאמקעװַא טינ ךימ טלָאז ריא ןוא ,ןרָאפסױרַא

 ןוא ןשינעגרָאז ךס ַא טימ ,וד יו ױזַא ,ןדָאלַאב ךיוא ןיב ךיא םערָאװ ,"ןוידּפ , ןופ

 ןדעי וצ טַײצ ַא ָאד זיא'ס ןוא ,"תונוידּפ , ןוא "םידירַאי,, ךיוא בָאה ךיא ,ןשינעייטשסיוא

 וצ טַײצ ַא -- ןגָאלק וצ טַײצ ַא ןוא ןצנַאט וצ טַײצ ַא :ןוז רעד רעטנוא שטנּוװ

 ןוא טײקשירַאנ ןצנַאג ןיא זיא סָאװ טלעוו ַא ,טלעוו רעשיטקַארּפ רעד ףיוא ןצנַאטמורַא

 םענעברָאטשעג םעד ןגָאלקַאב וצ ףיוא טַײצ ַא ןוא ,קילג טכַאדעגסיוא ןוא שינעגָאי-טניוו

 ןוא ,ךיז טימ ןעגנערב וצ טינ טסעגרַאפ ןיליפּת ןוא םיתילט ךיוא .םיא ןעניײװַאב וצ ןוא

 לָאז ןוא .ענַײמ עטנַאקַאב ןוא דנַײרפ עכעלטע ןופ גנוטיײלגַאב רעד ןיא ןעמוק לעװ ךיא

 ,גָאט ןקיטנַײה ןדירפ סנעמעלַא רעַײא טרעגַאב סָאװ ,רעדורב רעַײא ןופ סורג ַא ןַײז סָאד

 םולש

 רָאנ ,עמַארגעלעט ַא ךרוד טינ ,ווירב ַא ךרוד טינ ןרעפטנע טינ רימ טסלָאז .ספ
 ןעצ ,לולא טיי ,גָאטשרענָאד ,םשה-הצרי-םא ,ןוא ,טַײצ ןיא ץלַא ךיד טעב ךיא יװ וט
 טרָאד ןפערט ךַײא ךיא לָאז ,דלעפ ןפיוא ןעמוק לעװ ךיא זַא ,ירפ רעד ןיא רעגייז ַא
 רעטסעווש רעזדנוא ןוא ,המלש ןוא לשרעה רעדירב ערעזדנוא ןוא ,ךיד :ונַײה ,ןעמעלַא
 ךעלדיימ לַײװ ,םייה רעד ןיא ןבַײלב ףרַאד יסָאס רעטסעווש רעזדנוא זַא ,ןיימ ךיא) הכרב
 ,סחניּפ רעטעפ רעזדנוא ךיוא .(? תועט ַא ךיא בָאה רשפא ןוא ,תובָא-רבק ףיוא טינ ןעייג
 .תואצוה ענַײמ ףיוא ,ךַײא טימ ןרָאפטימ לָאז ,קשח טָאה רע ביוא

 ל"נה ףךיחא

20 



 םכילע:םולש ןנפ .וטיפב

 ,ןעוועג בשימ ךימ ךיא בָאה ,ווירב ןַײמ ןסָאלשעג בָאה ךיא יו םעד ךָאנ --- .ס,פ.ּפ

 ,גָאט םעד ןיא עמַארגעלעט ַא ךרוד ןסיוו וצ רימ טסיג וד ןעוו ,ןַײז רעכַײלג טעוו'ס זַא

 סיוועג טעוװ ריא זַא ,רעכיז רַאפ ןסיוו ךיא לעוװ ,ווירב ןַײמ ןטלַאהרעד טסעװ וד סָאװ

 .גָאט ןטמיטשַאב םעד ןיא וועִיק ןייק ןעמוק וצ ךיא ךיוא טיירג ןַײז לעװ ןוא ,ןעמוק

 שטיוָאניבַאר עניטסענרע וצ ,6

 1893 ץרַאמ ןט8 ,וועיק

 !יסיט ,סנַײמ לרעטכעט רעַײט ןוא ביל

 לַאכעי , ןיוש טסליּפש וד סָאװ ,ןדירפוצ רעייז ןיב ךיא .ןעמוקַאב ךיא בָאה ווירב ןַײד

 ןַײד !סערעּפָא עצנַאג ריד ןופ ןרעה ןבעלרעד ןלָאז רימ ,טָאג ביג ."םעיַאנוד ַאז קַאזַאק

 ןכָאװ סקעז רַאפ ּפָאק ןַײד זיא עשז ןיוש טינ .ןטלַאהרעד ךיא בָאה עלעטיה ַא רַאפ סָאמ

 טוג ַא ןיב ךיא , ילַאיל רעמ טינ ןיוש טַײרש יצ ,רימ בַײרש ? ןסקַאוװעגסיוא ױזַא טַײצ

 סָאװ רַאפ ? ןיינ יצ ,טסקַאװ ַאצירַאמ ןוא ? ךָאנ ךיז טגָאלש לעשימ ןוא ? ַאמע ןוא ? "דניק

 טושּפ -- לרעטניט ַא ריד רַאפ ,קויסיט ,טפיוקעג ןיוש בָאה ךיא ? טינ רימ יז טבַײרש

 ענעדיישרַאפ -- ןַאצירַאמ וליפַא ןוא ,ןַאשימ ןוא ,ןַאמע ןוא ,ןילַאיל ןוא ! םישודיח ףיוא
 ךעלרעדניק יד ןוא עמַאמ רעד שוק .ןעז ךיז רימ ןלעװ ןַײנ-טכַא גָאט ַא ךָאנ .גיײצליּפש

 .עבַאב רעד סירג .רימ רַאפ

 ַא ּפ ַא ּפ ןַײד

 שטיװָאניבַאר ַאגלָא וצ .7

 1892 ץרַאמ ןט029 ,סעדַא

 ,ענַײמ יצביב ערעַײט

 ענעבירשעגנָא ןייש עכעלטע ריד ןזָאלרעביא ךיז ןענעגעזעג םַײב רימ ךיז טליוו סע

 ןבַײרש טינ שרעדנַא ריד ךיא ןָאק געוו ןופ תמחמ ,רעטרעוו עטגַאזעגסױרַא םערַאוװ ןוא

 ,טפירשטנַאה עטנַאגעלע עטכע ןַײמ ביל טסָאה וד טַײװ יו ,סייוו ךיא ןוא .קידנלַײא רָאנ

 -רעביא ןוא עביל ןיא ריד ךיז ןרעלקרעד וצ טייהנגעלעג א ךיז טכַאמ סע זַא טרפנו

 סָאװ רַאפ .ןכַאז עדייב ןיא טגַײצעגרעביא טכער ךיוא םעד ןָא טסיב וד שטָאכ ,טייהנבעג

 בָאה .עביל ןַײמ ,ןעזרעדיוו ףיוא .,.? ןגינעגרַאפ סָאד טָא ןפַאשרַאפ טינ ריד ךיא לָאז עשז

 ךגַײרפ ןטסנבעגעגרעביא ןוא ןטסַײרט ןַײד רַאפ טָאג טעב ןוא ביל

 ןָאמָאלָא ס

 וװעיַאל לחר וצ 8

 {1896 ,וועִיק}

 יסורַאמ ןוא !ַאקסובַאב סַאלינס עינמ :דלַאװג ַא טימ ןענַאטשעגּפיוא זיא ַאשימ
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 טנַײה זיא'ס .למיה ןטעביז ןזיב ןעייג תולוק יד ןוא !עזָאט ַאי יא !עזָאט ַאי יא :טַײרש

 טגָארט ילַאיל ןוא עוועשזורק טעברַא יסיט .עיזַאנמיג ןיא טינ ןעייג רעדניק יד ןוא אגח

 ןפיוא טרָא ןייא ןופ ,סעקיּפָאק 45 רַאפ טפיוקעג ריא טָאה עמ סָאװ ,ךוב עַײנ סָאד םורַא

 .אנקמ ריא זיא ַאמע ןוא ,ןרעדנַא
 םול ש 'תח ירבד

 רעווילהַאמ לאומש בר וצ .9

 {18971 ז"נרת ,'א רדא טי ה"ב ,בויק

 סָאװ םיובנענעט רעד ,ןואג רעד בר רעד רַאה ןַײמ ןרעוװ טשטנעבעג לָאז ןויצ ןופ

 זיא סָאד ,רוד רעזדנוא ןיא רעקיצנייא רעד ,טכַארּפ רעזדנוא ןופ ןיורק יד ,ןונבל ןיא

 .קָאטסילַאיב ןיא בר ,רעווילהָאמ לאומש וניבר

 ןַײמ ןיא ןעגנַאגעגכרוד זיא ױזַא ,ןקלָאװ ַא ןטימ ןיא ןגיוב-ןגער ןופ ןַײש יד יװ

 רעטנוא ,געט עקילָאמַא ןופ בר םעד רַאה ןַײמ ןופ טלַאטשעג סָאד ןגיוא ענַײמ רַאפ ןורּכז

 .ןקלַאב ןַײמ ןופ ןטָאש םעד

 ..! עקיטנַײה יד ןופ ערעסעב ןעוועג ןענַײז געט ענעי ןוא

 שּפיה ַא ,ןפָאלעגרעביא ןענַײז ןרעסַאװ ךס ַא ,ןסָאלפעגקעװַא ןענַײז ןרעסַאװ ךס ַא

 ַײב טנַאה ןעגנַאגעג זדנוא טימ ןענַײז סָאװ ,ןשטנעמ ןוא ,ןגױלפעגקעװַא זיא ןרָאי לסיב

 ןוא .ָאטשינ רעמ ןיוש ןענַײז ןוא ןרָאװעג ןטינשרַאפ ןענַײז ,םערָא ַײב םערָא ןוא טנַאה

 ןלעװ סע זַא ,ןפָאה רימ ןלעװ רעבירעד ,גָאט וצ טנַײה עלַא ןבעל ,ןעקנַאד וצ טָאג ,רימ

 סע ןוא זדנוא רעביא ךיוא ןרעטש-ןגרָאמ רעד ןכערבכרוד טעוװ סע ןוא געט ןעמוק ךָאנ

 ןפיולטנַא ןלעװ סע ןוא ,רעִירפ יװ ױזַא ,קילג רעזדנוא ןופ ןוז יד ןענַײשסױרַא טעװ

 .ץפיז ןוא רעיורט

 טָא : בר םעד רַאה ןַײמ רַאפ טעבעג ןַײמ טימ ןוא גנַאלרַאפ ןַײמ טימ םוק ךיא ןוא
 ַא ,ײמרַא רעד ןיא רענלעז ַא ,רַאה ןַײמ ןופ דובּכ ןרַאפ טייטש סָאװ ,ןַאמ-רעגנוי רעד

 רעבוד זיא ןעמָאנ ןַײז ןוא רעדורב ַא םענַײמ ןופ ןוז ַא זיא ,טכַאלש ןופ "רוביג ,
 ףיוא ןעוועג זיא ןַאמ-רעגנוי רעקיזָאד רעד תעב .עינרעבוג רעװַאטלָאּפ ןופ שטיװָאניבַאר

 ,זיוה סרעטָאפ ןַײז ןיא רעגנערבנַײרַא ןוא רעגנערבסיורַא רעד ןעוועג רע זיא ,טרָא ןַײז
 ַא ןיא רעדמערפ ַא ,טנלע ןוא םַאזנייא רע זיא דניצַא ןוא -- ,ןעמעלַא ןופ רעזַײּפש רעד
 ןוא דנַײרפ רעטנעָאנ ןייק ,לעזעג ןייק ןוא רעדורב ןייק םיא ַײב ָאטשינ ,דנַאל ןדמערפ
 ןוא רַאה ןַײמ ןטעב ןעמוקעג ךיא ןיב רעבירעד .רעפלעה םעד טָאג רעסיוא ,רעפלעה ןייק
 ןעמוק טעװ ,רעדורב ןַײמ ןופ ןוז רעד ,ןַאמ-רעגנוי רעקיזָאד רעד ןעוו זַא ,ןטעב קרַאטש
 רַאפ שינעכעדעג ןַײמ ןייגפיוא לָאז -- ןטַײצ יד ןופ טַײצ ַא ןיא רַאה ןַײמ ןופ דובּכ ןרַאפ
 לָאז ןוא ,טעבעג ןַײז וצ ןדנעוו ךיז ןוא דייר ענַײז וצ ןרעק ךיז רע לָאז ןוא ,רַאה ןַײמ

 ,םיא ןזָאלרַאפ טינ ןוא ןזָאלקעװַא טינ ,ןוט וצ זיא טייקכעלגעמ ןַײז ןיא סָאװ ץלַא ןוט

 - !ןָאטעג הליפּת ךיא בָאה לגנַיי ןקיזָאד םעד ףיוא םערָאוו
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 םכילפ -:םולש ןופ ווירב

 ךיז ןביוטש סָאװ ,םידימלּת רעטנזיוט ענַײז ןופ ןטסגנִיי םעד ןופ דייר יד ןענַײז ױזַא

 ,סיפ ענַײז ןופ ביוטש םעד ןיא

 שטיווָאניבַאר .ש

 ןפורעג טרעוו סָאװ

 "םכילע-םולש"

 שטיװָאניבַאר עניטסענרע וצ 0

 1897 לירּפַא ןט16 ,וועִיק

 !יסיט

 ,עטוג ,עטושּפ ,עזָארּפ ביל בָאה ךיא ,ןבַײרש וצ רעדיל רעטסַײמ ןייק טינ ןיב ךיא
 ןצ ַײר ד ןרָאװעג לופ ריד זיא ,1897 רָאי לירּפַא ןט16 םעד ,טנַײה .עזָארּפ עכעלרע

 עזעיגילער ןַײד טרעַײּפעג טנַײה רימ ןטלָאװ ,לגנַיי ַא ןרעוו ןריובעג טסלָאז וד ןעוו .רָאי

 ןגײלוצּפָא רעבירעד סיוא טמוק סע .קלָאפ רעזדנוא ןופ גהנימ םעד טול ,טייקירעילופ

 ןכרוד זיא סָאװ ,רעטלע םעד ןכיירגרעד טסעװ וד זיב ,ףניפ רָאי ַא ףיוא בוט-םוי םעד

 טליפרעד ןלָאז סע ,ריד שטניוו ךיא .טייקירעילופ רעכעלרעגריב רַאפ טמיטשַאב ץעזעג

 ,ערעזדנוא ןַײז דימּת ןלָאז ןעגנַאלרַאפ ענַײד זַא ,טָאג ביג ןוא ,ןעגנַאלרַאפ ענַײד עלַא ןרעוו

 .ןמָא .ענַײד -- ןעגנַאלרַאפ ערעזדנוא ןוא

 ַא ּפ ַא 8 ןַײד

 שטיווָאניבַאר .ס

 רעבלעז רעד וט 1

 1897 ינוי ןטס0 ,ןווצִיקַו

 !יסיט ערעַײט

 דלַאב ןוא םיהַא ןרָאפרעד םולשב ןענַײז רימ זַא ,ןסיוו וצ ריד ןבעג ךימ לַײא ךיא
 -ַאקסָאמ ,ָאװַארב : ןטנעמסידָאלּפַא טימ ןענַאטשעגפיוא ַאזומ זיא טציא .ןפָאלש ןעגנַאגעג
 סמערָא יד ןיא ךיז קידנעניפעג ,ַאמע ןוא ילַאיל רָאנ ,ןענַאטשעגפיוא ךיוא זיא ַאשימ ! ווָאיל
 ךיא ביוא ,ןסיוו וצ ןבעג ריד ךיא לעװ ,ןרָאפקעװַא לעװ ךיא זַא -- .ןפָאּפ ,סועפרָאמ ןופ
 ךיז טרָאד ןוא לַאזקָאװ ןפיוא ןענעגעגַאב ןענָאק ךימ טסלָאז וד ידּכ ,ןבָאה טַײצ לעװ
 .טינ ךיז קילַײװגנַאל ןוא דלַאװ ןיא ריצַאּפש ,טנוזעג יז .ןענעגעזעג

 ַא ּפ ַא פ ןַײד
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 םוכילע- םולש ןטפ וליכב

 רעבלעז רעד וצ 2

 !יַסיט ערעַײט

 .טינ ךיא סייוו --- ןכיירג ךיד סע טעװ יצ .סורג םעד טָא ריד ךיא ףרַאװ ןָאגַאװ ןופ

 ,לָאמ ןָאילימ ַא ךיד שוק ךיא .ןעזרעדיוו ףיוא זיא ,ָאי בוא

 ַא פ ַא ּפ ןַײד

 עקרַאיָאב ַײב ,ןָאגַאװ ןיא ,1897 ילוי ןט7

 רעבלעז רעד וצ

 1897 ילוי ןטס21 ,ווָאקרעצ ַאיַאלעב

 !לרעטכעט רעַײט

 בַײרש ןוא טנוזעג ייז .גנַאלרַאפ ןַײד ךיא ליּפרעד .ווירב ַא ףיוא סיוועג טסטרַאװ וד
 -טסַאג רעד סורג ַא ןוא ןַאקלָאק טימ ןַאשַאטַאנ סורג ַא רעביא ביג ,עמַאמ רעד ןוא רימ

 תבש ןקידנעמוק ךיז ןלעװ רימ יצ ,םיוק ביילג ךיא .סעטרעב עלַא ןופ רעטסכעלדנַײרפ
 ךיא סייוו --- ןיהּוװ ןוא ןעוו .רעטַײװ ןרָאפקעװַא ןענַאד ןופ תבש זיב לעװ ךיא ביוא ,ןעז
 סקעז טנזיוט קיצכַא ןוא ןביז טרעדנוה ַײרד ריד ךיא קיש ,לַאפ ןדעי ףיוא .טינ ןײלַא ךָאנ
 יירד טנכערעג טינ ,ןטצעל םעד רָאג שוק ןייא ךָאנ ןוא ,ןשוק קיצנַײנ ןוא ףניפ טרעדנוה
 ,קידנעייגַײברַאפ ןשוק טרעדנוה

 ַא פ ַא ּפ ןַײד

 ןוא ,ןטצעל ַא םענייא ךָאנ ןוא .ןקשטיניילק ַא םענייא ךָאנ ןוא .רָאנ שוק ןייא ךָאנ

 .יךָאנ ןוא ךָאנ ןוא .דוסב ייווצ ךָאנ

 רעדניק יד וצ 24

 1897 טסוגיוא ןטס21 ,ווָאקרעצ ַאיַאלעב

 !ַאזומ ןוא ַאשימ ןוא ַאמע ןוא ילַאיל ןוא !ענַײמ יסיט ערעַײט

 ,ןגרָאמ .טבַײרש ריא סָאװ ,קנַאד ַא .רעדניק יד ןופ ווירב יד ןוא ווירב ןַײד ןעמוקַאב

 -= .ךעלגעמ ןַײז רָאנ טעוו סע ביוא ,םיײהַא ןעמוק ךיא לעװ ,תבש רעדָא גָאטַײרפ ה"ד

 ,טעשטומעגסיוא ױזַא ןַײז טינ לָאז עמַאמ יד זַא ,טעז ןוא ןַאשימ טימ ךיז טליּפש
 ,ךַײא שוק ךיא

 ַאּפַאּפ רעַײא

 ? טוג טייג רעגייז רעד !ַאשימ

 ַאּפַאּפ
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 םכילצ-יםולש ןופ ונוירב

 והילא רעדורב םוצ 5

 1898 טסוגיוא ןט18 ,וועִיק

 ! רעדורב ןַײמ ,ריד וצ ןדירפ

 ערעווש טימ טפָארטשעג ךימ טָאה רע יװ םעד ךָאנ ,טנָאמרעד ךימ טָאה טָאג ןוא

 טָאה סָאװ ,החלצה יד ןוא ,.,!ןבַײרשַאב טינ ייז ןָאק עמ סָאװ ,םירוסי עסיורג ןוא דייל

 רימ ןביוהעגנָא רעדיו טשרעקָא טָאה ,ןרָאי ליפ ױזַא ןיוש רימ ןופ טכיזעג ריא ןגרָאברַאפ

 ַא יו געט ערעזדנוא ןעַײנַאב לָאז , ןוא רעטַײװ ףיוא ןבעג טָאג לָאז ױזַא -- ןטכַײל וצ

 ,ןמָא -- "לָאמ

 רעדורב ,טנָאמרעד ךיד ךיוא ךיא בָאה ,טנָאמרעד ךימ טָאה רע סָאװ ,גָאט םעד ןיא ןוא
 ןוא ;בוט-םוי ןקידנעמוק םוצ רעבליז קיצנַאװצ ןוא ףניפ ָאד ריד קיש ךיא ןוא ,רענַײמ
 סָאװ ,רָאי םעַײנ םוצ ןשטנעב ךיד ךיוא לָאז רע ,רעטָאפ רעזדנוא ןופ טָאג םעד טעב ךיא
 ןוא בָאג סנשטנעמ וצ טינ ןעמוקנָא ןפרַאד טינ טסלָאז וד ,ןטוג םוצ ןגעקַא זדנוא טמוק
 זיא ןוא טָאג ןיא טביילג סָאװ ,רעדורב ןַײד טשטניוו סע יװ ,האוולה ַא רערעייז וצ טינ
 ,קיבײא -- החגשה רערעכעה ןַײז ןיא טרעכיזרַאפ

 שטיווָאניבַאר םולש

 ןוא ףניפ זיב טנידרַאפ ןוא ןטפעשעג עקיטכיוו ייווצ טכַאמעג ךיא בָאה געט יד .ס.ּפ

 == =- -- טנזיוט קיצנַאװצ

 רָאזַאמ עשַאטַאנ וצ 6

 1898 רעבמעטּפעס ןט1 ,וועיק

 !עשַאטַאנ ערעַײט

 רָאנ ,טקיױרַאב זיולב טינ ךיז טָאה ַאשימ .הרושּכ ץלַא ריד ַײב זיא םייה רעד ןיא
 עלַא ריד ַײב זיא עגלָא .עיסָאדָאעפ ןיא ץעגרע עמַאמ ַא טָאה רע זַא ,ןסעגרַאפ וליפַא
 ,ןסַײװ ,ןַײװ עלעסעפ ַא ,עשַאטַאנ ,עטיב ,טינ סעגרַאפ .ןיילַא ריד טבַײרש יז ,בגַא .גָאט
 ַא רעדָא שיוק ַא רעביא זדנוא טסקיש וד ןעוו ,טכעלש טינ ןעוועג טלָאװ סע .טַאקסומ
 טנוזעג ַײז ,ךיז עװַארּפָאּפ .רוּפיּכ -םוי ףיוא תוחּפה-לכל ,בוט-םוי ףיוא ןבױרטנַײװ לסעפ
 ,ביל ךיד טָאה סָאװ ,רעטעפ ןַײד ריד טשטניוו סע יװ ,קיד ןוא

 ןָאמָאלָא ס

 עצנַאג ןַײמ .עיזַאנמיג רעד ןיא ןטָארטעגנַײרַא טנַײה זיא ַאמע --- ךיד סירגַאב ךיא

 ,סורג ַא ריד טקיש קילבוּפער
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 םכילע :םהלש ןרפ ווירב

 רעבלעז רעד וצ 7

 1898 רעבמעטּפעס ןט8 ,וועיק

 !עשַאטַאנ עביל

 ענַײד טימ קרַאטש ןליפ רימ ןוא ןעמוקַאב טנַײה רימ ןבָאה ווירב ןטשרע ןַײד

 ךַײא ַײב רָאנ יו !לזדניאבלַאה רעמירק םענופ גערב-םורד ןפיוא רעדילג עקידנרירפ

 ןקישסױרַא ריד ןלעוװ רימ ןוא --- זדנוא ריפַארגעלעט ,יינש רעטשרע רעד ןלַאפסיוא טעװ

 טימ ןגרָאזַאב ךיז ןוא עבורה יד ןצייהסיוא ריד רימ ןענהצע לַײװרעד ןוא ;ץלעּפ ַא

 םי ןיא םגה ,טלַאק ױזַא טינ ךָאנ לַײװרעד זיא ,ןופצ ףיוא ,זדנוא ַײב ,(עפיט) ןשָאלַאק
 רעד ףיוא ןרָאװעג קיטַײצ ןצנַאג ןיא זדנוא ַײב ןענַײז ןבױרטנַײװ ןוא ,טינ ךיז רימ ןדָאב

 קידנעטש טעמּכ ןוא רעַײט קידלַאװג ןטסָאק ייז רָאנ ,סעכעדעס יד ַײב עקבַארַאסעב
 ןבױרטנַײװ לסעפ ַא יצ שיוק ַא סױרַא זדנוא קיש רעבירעד ןוא :עטליופרַאפ יז ןענַײז

 רַאפ ןפיוק ןעמ ןָאק ןווָאקנעסיל ַײב :טינ ןעמ ףרַאד ךעלשעלפ ןיא ןַײװ .רעכיג סָאװ

 רימ ןעעז הרבח ענַײד טימ .עניטַאילסיק רעטסעב עמַאס רעד ןופ לשעלפ ַא סעקיּפַאק 0

 (ײסיָא)מ ןעוועג זדנוא ַײב ןענַײז הנשה-שָאר גָאט ןטשרע ןיא .ךעלטּפָא ץנַאג ךיז

 זיא רעכלעוו ,עיסויל ןוא עבלעז יד גָאט ןרעדנַא ןפיוא ןוא ,ַאשימ ןוא (שטיוװעילעװַא)ס

 ןעזעג ןוא םייה רעד ןיא ריד ַײב ןעוועג ךיא ןיב טנַײה ןוא .ענַײז ןרָאי יד טיול טינ גולק
 .ףױרַא סיפ יד טימ בוטש יד טרעקעגרעביא שממ ןבָאה עכלעוו ,ענַײד עקיָארט עצנַאג יד

 ןבעגעגרעביא רימ טָאה ןוא טנוזעג זיא ײסיָאמ .ןטנעַילק ךס ַא ןפָארטעג טרָאד בָאה ךיא

 ןביורטנַײװ רעסיוא לַײװ ,ןבױרטנַײװ יד טימ וצ ךיז לַײא .םירוסי ענַײז ה"ד ,בוט-לזמ ןַײז

 !עידַא .ןטָאברַאפ ץלַא רימ זיא

 ןָאמָאלָאס רעטעפפ ןַײד

 רעבלעז רעד וצ .8

 1898 רעבמעטּפעס ןט8

 ! עשַאטַאנ עביל

 ןַײד ןפָארטעג ןוא ,וועשטידרעב ןופ טסייה סָאד ,זירַאּפ ןופ ןעמוקעגקירוצ סָאװ רָאנ
 עמ ןוא ןַאמרופ ַא טמענ עמ !ןביורטנַײװ רעהַא ןקישסױרַא האיצמ עסיורג ַא !לווירב
 ןפיוא וליפַא רעדָא ןטרָאג ןפיוא ןעמ טרָאפ םעד ךָאנ ,ברָאק ַא ךָאנ קרַאמ ןפיוא טרָאפ
 ,"םייה עכעלרעדנּוװ,, לעטָאה ןיא יז ןעמ טּפעלש םעד ךָאנ ,ןבױרטנַײװ טפיוק עמ ,קרַאמ
 ךיז ןעמ טמענ ךָאנרעד ;ךיז טליקרַאפ עמ ןוא ךעלקירטש ךָאנ ןעמ טרָאפ ךָאנרעד
 ךיז טלדיז עמ ,קינרָאװד ןכָאנ ןעמ טייג ,ךַאז יד טינ טייג סע יו ױזַא ןוא ,ייז ןעװעקַאּפ
 זיא רע םערָאװ ,תוחור יד לַא וצ םיא טקיש ןוא לברעק בלַאה ַא םיא טיג עמ .םיא טימ
 טעװ סע) יז טסע עטרעב עטסכעלדנַײרפטסַאג יד סָאװ ,טַײצ רעבלעז רעד ןיא ,רוּכיש
 ןייק זַא ,סױרַא ךיז טזַײװ עס ןוא ,לַאזקָאװ ןפיוא ןעמ טרָאפ ךָאנרעד .(ןטַאש טינ ריא
 ןוא ,קיטנוז זיא ןגרָאמ ןוא .ןגרָאמ ףיוא ןגײלּפָא סָאד ןעמ זומ ,ָאטינ זיא קינלעטרַא
 ןוא ,(ןסעגרַאפ ןעמ טָאה קיטנָאמ םערָאװ) קיטסניד טשרע ּפָא סָאד ןעמ טקיש רעבירעד
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 םכילע-םנלש ןופ ונירב

 רעכלעוו ךרוד ,עיצנַאטיװק ַא וועיק ןיא ןעמ טלַאהרעד ,ןשינרעטַאמ עגנַאל ךָאנ ,םורַא ױזַא

 טימ ברָאק ַא ,םורַא ןכָאװ ןבלַאהטירד ןיא יו רעקינייװ טסייה סָאד ,ףּכיּת טמוקַאב עמ

 טסַאּפש ,עבָאב יד ךיז טלדיז רַאפרעד רַאפ ןוא ,שינעליופ ערעדנַא ןוא ךעלטַײה עקידייל

 ןטרָארוק עלַא רָאנ ,טסימ ןקידנעקניטש ןטימ ברָאק םעד רָאנ טינ גירק טרעלקרעד ןוא

 ,עטריצילּפמָאק ַאזַא טינ רָאג זיא רודעצָארּפ יד ,ךיז טכַאד .טרפב רעמירק יד ןוא ללכב

 ַא טושּפ וטסיב .הבוט רעסיורג ַאזַא ןיא זדנוא ןוא ךיז וטסגַאזטנַא ןגעווטסעד ןופ ןוא

 ערעז יד תמחמ טייקילייא-ןייצ רעד ךייש זיא סָאװ .טינרָאג רעמ ןוא הצירּפ עזייב

 רעד טימ ןעמיטשוצנַײא םיּכסמ רעכיג ךיא ןיב ,טסבַײרש וד עכלעוו ןגעוו ,ןביורט

 ,טייקילייא-ןייצ רעמ ץלַא -- שינרעיוז רעמ סָאװ : טושּפ רעייז .רעטקָאד רעַײא ןופ גנוניימ

 ץלַא -- טיטעּפַא רעקינייװ סָאװ ; טיטעּפַא רעקינייװ ץלַא --- טייקילייא-ןייצ רעמ סָאװ

 עשז ןיוש ; גָאט רעד יװ רָאלק .וװ"זַאא רעמ ץלַא -- שינרעיוז רעמ סָאװ ,שינרעיוז רעמ

 ,סענעװַאק עקסריטסַאנָאמ חוּכמ רע טכַארט סָאװ ,גערפ ַא םיא ביג ,ונַא ? טינ וטסייטשרַאפ

 ,ןגעווטסעד ןופ ? ןבױרטנַײװ רעיסָאדָאעפ ןופ רעסעב טינ ייז ןענַײז ? עקּפיס ,עסיז ,עטיור

 "מערוטש ןוא ןטניוו עקידחרזימ-ןופצ עכלעזַא ןַײז טינ ךָאד ןָאק עס ןוא ָאטינ ךָאד זיא ָאד

 טקילג ,יוא ,עשַאטַאנ ,עכעלקילג ַא טסיב וד .םורד ןטשטנעבעג םעניא טרָאד יװ ןטניוו

 רעטעפ ןַײד ריד וצ עביל טימ ! ריד סָאד
 םכילע שש

 שטיװָאניבַאר עניטסענרע וצ 9

 1898 ...רעבמעווָאנ ןט10 ,גָאטנָאמ ,ןיסַײה

 ! ענַײמ יסיט ערעַײט

 !םייהַא קנעב ןוא ןעמעלַא ךַײא ןוא ךיד םורַא םענ ךיא

 רַאציײװש רעד !ָאד יװ ,רעסעב ליפ זיא ,לַאטנעניטנַאק לעטָאה ןיא ,וועיק ןיא

 עדייב ףיוא ביוט ןוא סופ 1 ףיוא קידעקניה ,גיוא 1 ףיוא דנילב זיא (רע טסייה ַאקלָאװ)

 -- רעכיב ןייק טינ ,ןעגנוטַײצ ןייק טינ ָאד ָאטשינ !סַאציצ -- סַאציצ :טגָאז ןוא ןרעיוא

 .לודניא-סלװַײט ןפיוא סופַײרד יו טקנוּפ !טשינרָאג

 רעדניק ױרוצ 0

 1899 טסוגיוא ןט15 ,ווָאקרַאכ

 !יסיט עביל ,ערעַײט

 ןשיווצ ,ןטנװָא יד ןיא ןוט ריא טעװ סָאװ ? טָאטש ןיא ןיוש טנעז ריא --- סָאװ ונ

 װָאקרַאכ ! ךעבענ עקרַאיָאב עמערָא ! לַאזקָאװ רעקרַאיָאב רעמערָא ? רעגייז ַא 10 ןוא 8

 וטסָאה ױזַא יו ,(! ןָאדרַאּפ ,ַארַאס ה"ד) ילַאיל !לטעטש עווישרַאּפ ַא ,ענדוקסַאּפ ַא זיא
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 ןָאק ,טינ ביוא ? "ןרעלַאּפש , יד ךַײא ןלעפעג !ַאזומ ןוא ַאשימ ,ַאמע ? וועלק ןענופעג
 ךיא לעװ ןעוו !טייקיניילק ַא זיא'ס -- ַײנ סָאד ןופ הריד עצנַאג יד ןּפעלקרעביא ןעמ
 ,טינ ךיא סייוו -- ןעמוק

 ַא פ ַא פ רעַײא

 עבלעז יד וצ 1

 1899 טסוגיױא ןט16 ,ווָאקרַאכ

 !רעדניק עביל ,ערעַײט

 רוקניטש רעקרַאלָאב רעזדנוא טמענ ? וָאקרַאכ סעכלעזַא זיא סָאװ ,ןסיוו טליוו ריא

 ,9999 ףיוא סע טלפּכ ןוא (ןלעטשרָאפ סע ךיז רימָאל) גָאט ןקידרעמוז ןסייה ַא רעייז ןיא
 -רעביא סָאװטע סָאד זיא ץכעקניטש ןופ ןעניז םעד ןיא .ווָאקרַאכ ןעמוקַאב ריא טעוו --

 ןָאק ןוא ךַײא ךיא רילוטַארג ,וועיק ןיא ןיוש טניווװ ריא יוװ ױזַא ןוא !ָאי .סעכעלריטַאנ

 דניצַא ּפָא םוק ךיא ּוװ ,טָאטש רעד טָא טימ ךַײלגרַאפ ןיא ,וועיק זַא ,ןרעכיזרַאפ ךַײא
 !ןבעל'כ .ןדע-ןג ַא זיא -- ,קנעב ןוא

 .לָאמ 9999 ןעמעלַא ךַײא שוק ךיא

 ַאּפ ַאּפ רעַײא

 עבלעז יד וצ 2

 1899 טסוגיוא ןטס22 ,ווָאקרַאכ

 טייקצרוק ןוא טײקיסעלכָאנ רעד ןופ טקידיילַאב רעייז ןיב ךיא !יסיט עביל ,ערעַײט

 שוק ַא ביג ,ַאשימ .ןַאשימ סירג ,ַאמע .ןַאמע סורג ַא רעביא ביג ,ילַאיל ! ווירב ןַײד ןופ

 טסָאה וד זַא ,טמולחעג ךיז טָאה רימ .ריא טימ טינ ךיז סַײר ,ךיד טעב ךיא ,ןוא ןַאזומ

 זיא סָאד זַא ,ךיז טייטשרַאפ .ןרעטמַאל ַא טכַאמעג ןוא ּפַאלק ןייא טגנַאלרעד יבקַאי ריא

 ךיוא ןפערט סע ךיז ןָאק ,ןגעווטסעד ןופ ? תומולח ןיא סע טביילג רע םערָאװ ,ןגיל ַא

 ,ױזַא טַאלג סע גָאז ךיא .ךעלעדיימ ןוא ךעלעגנַיי עסיוועג ןשיוװצ רָאװ רעד ףיוא

 ,קידנעיײגַײברַאפ

 ַאּפַאּפ

 שטיווָאניבַאר עניטסענרע וצ .3

 1900 רעבמעווָאנ ןטס25 ,וועיק

 שטיװָאניבַאר .ס .ע ,סרעטַאעט עכעלרעזייק יד ןופ ןיטסיטרַא ,טייקנרָאבעגכיױה ריא וצ
 .(ַאנירַאל עניב רעד טיול)

 !יורפ עקידענג
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 םכילציםולש ןהופ ווירב

 טרעוו ןגעווטסעד ןופ ,סרעטַאעט עכעלרעזייק יד ןופ ןיטסיטרַא ןַא טנעז ריא שטָאכ

 ,סעליישטַאפ עטכַארבעגַײב יד ןיא ךיז ןעלקיװנַײא וצ ןבירשעגרָאפ גנערטש ץנַאג ךַײא
 עסיורג יד ידּכ ,עמלַאט ַא טקישעגוצ ךַײא טרעוו סיפ עטריטנַאלַאטכיוה ערעַײא רַאפ ןוא

 רעד רַאפ ךיוא תוחוּכ יד ןטיה ףרַאדַאב עמ ,םַאדַאמ .רעטַאק ןייק ןּפַאכ טינ לָאז ןיטסיטרַא
 טינ ךַײא טָאה גלָאפרעד רעד זַא ,ףָאה ךיא .ןבעל ןפורעגנָא טרעוו סָאװ ,עניב רעסיורג
 ."ןטייקיניילק , עכלעזַא ןצַאשגנירג טלָאז ריא זַא ,ּפָאק םעד ליפ ױזַא ףיוא טיירדרַאפ
 .ייט טימ טקנירטרַאפ ןוא לטיורברעטוּפ ַא ךַײא טפיוק ,קירעגנוה טנעז ריא ביוא

 ,ןיטסיטרַא רעסיורג רעד ןופ רעטָאפ רעקיטשינ רעד

 שטיווָאניבַאר .נ .ס  ַאּפַאּפ ןַײד

 ַאמונ ןוא ַאניטסענרע רעדניק יד וצ .4

 1904 טסוגיא ןט19 ,סעדָא

 !יסיט ערעַײט

 ןייא ףיוא ןעמוק ןכיג ןיא רשפא לעװ ךיא זַא ,ןבעגרעביא ןיוש ריד טעװ עמַאמ יד

 ךיא ?טלַאק ךַײא ַײב טנַײה ךיוא זיא עשז ןיוש טינ .טינ רשפא ןוא ,םײהַא גָאט

 רָאנ ביוא ,עקרַאיָאב ןיא ןבַײלברַאפ ךָאנ ריא טעװ קיטסניד ןקידנעמוק ןזיב זַא ,ףָאהרַאפ

 ,םורַא ךיד םענ ךיא .ןקישטמונ שוקעצ .קיצניג ןַײז טעוו רעטצוו סָאד

 ַאֹּפ ןַײד

 ,עלעפַײפ 1 ,ךעלדרעפ 4 :טפיוקעג ריד בָאה ךיא !רערעַײט ,רענַײמ קישטמונ

 ,סעצנַאּפַאא 2 ,עשיסור ךעלטַאדלָאס 6 ,עלעצעט 1 ,לכעלָאש 1 ,ךעלעגירק 2 ,לכענָאה 1

 .ןעזרעדיוו ףיוא .ןטקעפנָאק ןוא ,לרעגייז ַא ךיוא ןוא

 ַא פ ַא פ ןַײד

 שטיוװָאניבַאר עניטסענרע וצ .5

 1904 רעבמעטּפעס ןט1 ,ענליוו

 !יסיט ערעַײס

 עילימַאפ יד ןפָארטעג ,ןילַאיל ייב רעביא ןעייל = טָאהעג בָאה ךיא געוו א רַאפ סָאװ

 .(םעה-דחא) גרעבצניג לעזַאומדַאמ טסַאג וצ ךיוא זיא ָאד .ןעמַאזוצ עלַא סווָאנבוד

 סָאד ,רימ יוו ױזַא -- עכעלדנַײרפטסַאג ,ןשטנעמ עביל ,עטוג ,ןײמעגלַא ןיא = = ==

 ,קָאטש ןטרעפ םענופ רעטצנעפ ַא ךרוד לַײװרעד ךיא עז טָאטש יד .םזימָאק זיב ,טסייה

 וה טינ ןעוט ןליצ יד ,טנוזעג ,ןפָאלשעג ןבַײרשַאב וצ סָאװ ָאטשינ זיא רעבירעד ןוא

 ,שטנעמ ןייק טינ ללכב ןוא ,סַאב טינ -- "לרעב , ןעמָאנ ןטימ ךַאז עַײנ ַא בַײרש ךיא
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 םכילע-םולש ןופ ווירב

 .רימ בַײרש ןוא טנוזעג ַײז .גנולייצרעד עלעניגירָא ןַא רעייז .רעב רעתמא ןַא עקַאט רָאנ

 .םוַרַא ךיד םענ ךיא ? ןרָאפעגקעװַא ןיב ךיא זַא ,טייטשרַאפ רע ? קישטמונ טכַאמ סָאװ

 ַא פ ןַײד

 העדניק יד וצ 6

 1904 רעבמעווָאנ ןט15 ,גרוברעטעּפ 'טס

 !רעדניק עביל

 טיזיו ןטשרע ןַײמ ןופ קורדנַײא ןשירפ ןרעטנוא ןעמעלַא ךַײא בַײרש ךיא

 רע .יקרָאג םיסקַאמ ,ןעקנַאדעג ןופ רעשרעהַאב םעד ,געט ערעזדנוא ןופ רימוק םַײב

 רע יו םעד ךָאנ ,רעטרעוו עטשרע יד ךָאנ ךַײלג .שירבח טכע ןעמונעגפיוא ךימ טָאה

 ןַײרַא רעמיצסע ןיא ןטעברַאפ ךימ רע טָאה ,סיפ יד ןיב ּפָאק ןופ טכַארטַאב ךימ טָאה

 רעד ןופ ,רוטַארעטיל ןופ םינינע ןגעוו ךערּפשעג ַא זדנוא ַײב קעװַא זיא סע ןוא .ייט וצ

 סע יװ ,טקוקעגמוא טינ וליפַא ךימ בָאה ךיא ,ןבעלכ ןוא ,רעשידַיי רעד ןוא רענײמעגלַא

 .טושּפ ץנַאג םיא וצ ןעמוקנַײרַא ןטעבעג טָאה רע .(12 זיב 11 ןופ) העש ַא רעבירַא זיא

 עסערּפ רעד ןופ סרעייטשרָאפ עטסעב יד טימ ךימ ןענעקַאב וצ ךיז ףיוא ןעמונעג ןיילַא

 ןַײז -- - - - -.רעגײטש ןשימיסקאמ ןפיוא טינ רָאג ,ךעלדנַײרֿפ ןעוועג ,ללּכה --

 רעטנַאסערעטניא ןַא .טלעטשעגרָאפ ךיז ןבָאה רימ סָאװ ,סָאד טינ רָאג זיא געווסיוא

 טימ ןוא םינּפ ןייר ,ןפָא טוג ַא טימ ,טרָאװ םענופ ןעניז ןלופ ןיא עקינָאפ ַא ,ץעיוג

 ,רעכייו ַא ,(רעקנַארק ןייק טינ רָאג) רעטנוזעג ַא ,רעכיוה ַא ןײלַא .זָאנ רעטיירב ַא

 לויטש עכיוה ןיא ןוא ,ךיז טייטשרַאפ ,עזולב ַא ןיא ,רעקיטנַאק ַא לסיב ַא שטָאכ

 -- .(טמוק גנוצעזרָאפ)

 ַא ּפ ַא ּפ

 ַאניטסענרע רעטכָאט רעד וצ .7

 1904 רעבמעוװָאנ ןט15 ,גרוברעטעּפ 'טס

 !ענַײמ יסיט ערעַײט

 -- .טיירפרעד ךימ בָאה ןוא ןט12 םענופ ווירב ןרעַײט ןַײד ןעמוקַאב

 םיסקַאמ ַײב טיזיוו ןטשרע ןַײמ ןגעוו ןבירשעג ןעמעלַא ךַײא ךיא בָאה טנַײה -- --

 טָאה ןוא שירבח ןייר ,ךעלדנַײרפ טס עה ןעמונעגפיוא ךימ טָאה רעכלעוו ,יקרָאג

 -- .טרעביױצַאב ךימ

 תואצוה-טסָאּפ ףיוא לרעַײרד ַא ריד קיש ןוא טייהנגעלעג רעד טימ ךימ ץינַאב ךיא

 ייס .סעקיּפָאק 15 ףיוא הכולמ יד ןײגמורַא ןָאק ךיא סָאװ ,ןדירפוצ רעייז ןיב ךיא ןוא

 ,ענעגייא סָאד ןָאט ךיוא ,רימ ךיא טכַארט ,ךימָאל ; דניצַא הכולמ יד עלַא ןענעבנגַאב יו
 עגרַאק ַא ךָאד זיא עמַאמ יד תמחמ ,םיטנַאס ןייק ןַארַאפ טינ סייועג ריד ַײב זיא רימ ןַא

 םענופ סעיצנַאטיװק טימ ,ךעלּפענק טימ טקַאּפעגנָא זיא רעטסַײט ריא תעשב טרפבו ,יורפ

 -- ןכַאז עכלעזַא ךָאנ טימ ןוא ןטרעװנָאק עטלַא טימ ,רעלדנעהצלָאה
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 םכילצ:פולש ןופ ווירב

 םעד טָא סױרַא גָאז ךיא זַא ,ץרַאה ןַײמ ייוו רימ טוט סע יװ ? קישטמונ טכַאמ סָאװ

 .ןשוק ןָאילימ ַא .ןעזרעדיוו ףיוא !ןעז וצ ךַײא ןיוש ךיא בעלרעד יװ ! ןעמָאנ

 ַאֹפ ןַײד

 רעבלעז רעד וצ .8

 1904 רעבמעווָאנ ןטס29 ,גרוברעטעּפ 'טס

 !"סיט -- דנַײרֿפ

 ןצרַאה ןיא רעטיצ טימ ןוא ,ןעזרעדיוו רעזדנוא ןופ טַײצ יד רעטנעענ ץלַא טמוק סע

 ,גרוברעטעּפ ענעטלָאשרַאפ סָאד ןזָאלרַאפ ןענָאק לעװ ךיא ןעוו ,העש רעד ףיוא ךיא טרַאװ

 ךיא בַײרש דוסב .טנעָאנ רעייז ,טנעָאנ זיא העש עקיזָאד יד זַא ,גנונעפָאה ַא ָאד זיא'ס

 ןייק ,ךיז טייטשרַאפ ,ץלַא ןופ רעַירפ ןוא -- ןרָאפסױרַא ךיא לעװ טנװָא תבש זַא ,ריד

 רָאנ ,סע ךיז טדנעוו רימ ןיא טינ רעבָא ,תבש זיב ןגײלוצּפָא רעווש רימ זיא'ס ,וועיק

 .ןדנַאטשמוא יד ןיא

 ַא -- טכַאלש ַא ןעוועג זיא ןטכענ .ןבַײרשַאב וצ רעווש זיא -- ָאד ךיז טוט סע סָאװ

 סע ..סעזעידנַארג סעּפע ףיוא ןגרָאמ טרַאװ עמ .עיצולָאװער רעד וצ עיציטעּפער ןימ

 ךיא םוק יוװ) "ןכַאז עקיזָאד יד, ןופ ןטַײװ רעד ןיא ךימ ןיפעג ךיא זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 ,ןקַיורמואַאב טינ ךיז רימ רַאפ עמַאמ יד לָאז רעבירעד ןוא ,(! קיטילָאּפ וצ

 טיג וירב ןייק רימ טלָאז ריא רָאנ ,ןרָאפוצסױרַא ןכיג ןיא ףָאה ךיא שטָאכ

 ,.קרַאטש ךיד שוק ךיא .ןעװעלַאשז

 -ַא ּפ

 רעבלעז רעד וצ .9

 1905 רַאורבעפ ןט1 ,עשרַאװ

 - !יסיט דנַײרפ

 טינ ,גרוברעטעּפ ןיא טסיב וד סָאװ ,טַײצ רעצנַאג רעד רַאפ וטסָאה עשז ןיוש טינ

 וד ױזַא יו ,ווירב ןכעלריפסיוא ,ןסיורג ןייא רימ ןבַײרשנָא ןוא ןצעזקעװַא ךיז טנָאקעג

 ייוצ ןוא ,גונעג טינ םעד רַאפ זיא לטרַאקטסָאּפ ַא בױא ?טַײצ ןַײד טסגנערברַאפ

 טימ ךימ ךיא ץינַאב ,טעשזדוב ןַײד ןקיטסַאלַאב ליפ וצ ןלעװ סעקרַאמ ענעקיּפַאקנביז

 סָאד זַא ,גנונעפָאה רעד טימ ,לרעַײרד ַא ןַײרַא םיא ןיא גייל ןוא טעקַאּפ םעד טָא

 וטמעננַײא לָאז הרּפּכ ַא .ןקוקנַײרַא טינ םיא ןיא טעוװ רעגערטווירב םענופ גיוא עוװַאקישט

 ןַײמ קיש ךיא ? זיא סָאװ -- טשטַאּפ רעד ףיוא ןייטש ןייג םיא ךיא לעוװ תוּכמ ,ינָאפ

 -- = = !סעקרַאמ ףיוא לרעַײרד א רעטּפָאט

 אפ .ךיד שוק ךיא
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 םכילפיםולש ןופ ווירב

 רעבלעז רעד וצ 0

 1905 ץרַאמ ןטס22 ,וועיק ! ַארררוה

 | !יסיט ערעַײט

 !םייה רעד ןיא ןיב ךיא -- רָאפ ךיז לעטש

 ,תועט ַא ריא טָאה ?ןרָאפ וצ םוק ןוא ךיא םענ ךיג ױזַא טָא ,טסניימ וד ...רָאנ
 ךימ טָאה גוצ רעד ןוא ,ןרָאװעג ןפָאלשטנַא ךיא ןיב ןיטַאזַאק ןיא ! ןייטשלקניפ םַאדַאמ
 ןיא ןגַײטשסיוא טזומעג בָאה ךיא .(שטיװָאּפיסָא טייווצ ַא) ערדנעלָאה ןייק טריפרַאפ
 ןייק קירוצ טכַאנ ַײב רעגייז ַא ףלעווצ ןרָאפ וצ םוא ,העש טכַא ןציזסיוא ןוא ערדנעלָאה
 ,ירפ רעד ןיא טנַײה טשרע םייהַא ןעמוקעג ךיא ןיב טנוװָא ןיא ןַײנ טָאטשנַא ןוא ,ןיטַאזַאק
 ךיז טָאה רע קרַאטש יװ !ךעבענ קישטמונ רעמערָא .טונימ ןצפופ טימ רעגייז ַא סקעז
 ןפָארטעג -- !ערדנעלָאה ןופ עמַארגעלעט ןַײמ ןעמוקעגנָא זיא'ס זַא ,טרעדורעגפיוא
 קישטמונ ךיוא ןוא ,טליקרַאפ זיא ַאמע ןייא רָאנ .עטנוזעג ,טָאג קנַאד ַא ,ןעמעלַא ךיא בָאה
 ַא ,טײקנַארק רעַײנ ַא ףיוא ךיז טגָאלק ,ךיוא טצפיז עמַאמ יד ןוא ,קיסָאד לסיב ַא זיא
 ןעמוק לָאז ךיא ,לכׂש ןפיוא טינ ךָאד ךיז טגייל סע .םזיטַאמווער םינּפ ַא ,ןקור ןיא קיטייוו

 .קידנעטשנָא-טינ טעמּכ ןעוועג ןיוש טלָאװ סָאד .סיפ יד ףיוא ןעמעלַא ןפערט ןוא םייהַא
 גנידצלַא ןוא ,ךיז וצ ןעמוק קוק ןטימ עלַא ייז ןלעוװ רימ ַײב .טינ םירוסי ןייק בָאה רָאנ
 ,הרושּכ קעװַא רעדיוו טעװ

 ַא ןעװעג זיא'ס ?'קסירב ןיא טלַאהפיוא ןַײמ ןגעװ ןבַײרש ריד ךיא לָאז סָאװ

 ,װ"ַאא ,לַאזקָאװ םוצ שינעטַײלגַאב ַא .רועיש ַא ןָא סעיצַאװָא .ףמוירט רעקידנעטשלופ
 == = = ,טעװעלַאבעצ ןצנַאג ןיא רָאג ךימ טָאה םלוע רעד .וו"ַאא

 .יסיט ,ךיד שוק ךיא

 .ַא פ ןַײד

 רעבלעז רעד וצ 1

 1905 לירּפַא ןט12 ,וועַיק

 | -- -- -- !יסיט ערעַײט

 ןַײד ףיוא ריד וצ למיה ןופ ןלַאפּפָארַא לָאז ךיא ,ןַײז ןַאק סע ,יסיט ,רָאפ ךיז לעטש
 עשרַאװ ןייק גוצרעירוק ןטימ טנַײה רָאפ ךיא סָאװ ,זיא ןופרעד ךַאז יד .גָאטסטרובעג

 ךיא בָאה עמַארגעלעט רעטשרע רעד ךָאנ .עסעיּפ ןַײמ ןופ גנולעטשרָאפ רעטייווצ רעד וצ

 : ןושלה-הזב עמַארגעלעט עטייווצ ַא ןעמוקַאב

 רעד ףיוא לָאמ ןטשרע םוצ ןענַײשרעד םַײב -- שטיװָאניבַאר .ס וצ ,וועֵיק,

 -רעטסַײמ טסָאה וד רעכלעוו ןיא ,גנופַאש (! יוד , ףיוא !ָאהָא) ןַײד ןופ עניב רעװעשרַאװ

 סָאד ןוא עילימַאפ רעשידִיי רעקיטנַײה רעד ןופ לַאפרעדנַאנופ םעד טרעדלישעג טּפַאה
 ,יד ,רימ ןקיש ,ןבעל ןשידִיי םעַײנ ַא וצ ןעגנובערטש עטסַײנ יד ןופ ריא ןיא ןרעמיש
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 םכילעקפ םנלש ןופ ווירב

 עסייה רעזדנוא ,גנובעלפיוא רעשידִיי רעד ןופ עיידיא רעד טעמדיוועג ךיז ןבָאה סָאװ

 ןעמוק ךָאנרעד -- ."םכילע-םולש רעבַײרשסקלָאפ ןטבילַאב רעזדנוא וצ גנוסירגַאב
 ,ןטפירשרעטנוא קילדנעצ עכעלטע

 ןעגנַאגעגכרוד עסעיּפ יד זיא קיטנָאמ זַא ,עמַארגעלעט ַא ןטלַאהרעד ךיא בָאה רעִירפ

 גנולעטשרָאּפ רעטייווצ רעד וצ ןעמוק טגנידַאבמוא לָאז ךיא זַא ןוא גלָאפרעד סיורג טימ
 ךיא ןָאק לַײװרעד -- -- -- (עיצקעריד רעד ןופ תואצוה יד ףיוא ,ךיז טייטשרַאפ)

 ךיא לעװ ,סעּפע ךָאנ ןוא טַײצ ןבָאה לעװ ךיא ביוא רָאנ .ןגָאז טינ טינרָאג טמיטשַאב
 -- .םײהַא ןיוש -- ןטרָאד ןופ ןוא ,ענליוו ןייק ןעווערעקרַאפ טגנידַאבמוא

 סָאװ !טעשטעילַאקעצ ךימ ןבָאה סרעפַארגָאטָאפ-ןטנַאלוקעּפס יד טָא !ייװ-ייוו

 גנידצלַא ןדַײס ? עװטסדוקסַאּפ עצנַאג סָאד טָא ןטָארסױא ןעמ ןָאק ױזַא יו ? ןעמ טוט
 ? ןגעמרַאפ סיקסדָארב ןעמ טמענ עשז ּוװ ...? ןפוקּפָא

 טכיררַאפ ,ךיד טעב ךיא ."דיל-גיוו, םוצ ןעגנורעסעבסיוא עקיטיינ יד ןענַײז ָאד
 .סעיּפָאק עלַא ןיא

 ,ךיז טייטשרַאפ ,לָאמ ַא ךָאנ ךיד שוק ךיא .עמַאמ רעד רַאפ טרָא ןַא רעביא זָאל ךיא
 .גָאטסטרובעג םענופ ןובשח ןפיוא טינ

 .ַא פ ןַײד

 רעבלעז רעד וצ 2

 1905 לירּפַא ןט14 ,עשרַאװ

 -- -- = !יסיט דניַײרפ

 לָאמ ַא ךיז געלפ ןיילַא ךיא ? ףמוירט ןקיטכענ ןגעוו ןבַײרש ריד ךיא לָאז סָאװ

 ,ןטסיטרַא עטבילַאב וצ ןרָאװעג טכַאמעג ןענַײז סָאװ ,סעיצַאװָא ענעגושמ ןיא ןקילײטַאב

 ןטשרע ןכָאנ .עיזַאטנַאפ רעשירעבַײרש ןַײמ ןיא וליפַא ןעזעג טינ ךיא בָאה סעכלעזַא רָאנ

 טָאה ,טקַא ןדעי ךָאנ ,ךָאנרעד ,ןעמולב טימ ןטָאשרַאפ (ךעלבעטשכוב) ךימ ןעמ טָאה טקַא

 ןופ סױרַא טושּפ םוקילבוּפ סָאד זיא טקַא ןטרעפ םַײב .ןפורעגסױרַא לָאמ לפיוו ךימ ןעמ

 תוכַײש זיא סע עכלעוו טקירדעגסיוא טָאה סָאװ ,עזַארפ רעדעי טרידָאלּפַא טָאה ,םילּכ יד

 סעּפע ןוא ןעלטיה ןעילפ ןעמונעג ןבָאה סולש ןכָאנ ןוא .עסעיּפ רעד ןופ עיידיא רעד טימ

 רַאפ .ךימ ןעגנילשוצנַײא יוװ ןסירעג רימ וצ ךיז טָאה טפַארק ערַאטנעמעלע עדליוו ַא

 טַאהעג ארומ בָאה ךיא ,ןַײא טלַאפ רעטַאעט סָאד זַא ,טניימעג ךיא בָאה טנעמָאמ ןייא

 טימ עקַאט יצ :ןרעלקרעד סע ןעמ לָאז סָאװ טימ ,טינ סייוו ךיא .סעיצַארטסנָאמעד רַאפ

 םוקילבוּפ עשידִיי סָאד סָאװ ,טימרעד רעדָא ,רעבַײרשסקלָאפ םענופ טעטירַאלוּפָאּפ רעד

 םַײב ? ןומה םענופ טײקטמַאצעגמוא רעד טימ טושּפ רעדָא ,עניב רעשידַיי ַא ךָאנ טצכעל

 רעגולק רעד ףיוא רָאנ .ןברק ריא טרַאװעגּפָא עסַאמ עקיּפעק-טנזיױט ַא טָאה גנַאגסױרַא

 םורַא עשזָאל רעטכַאמרַאפ ַא ןיא ןטלַאהרַאפ ךימ ןעמ טָאה רעטסַײמצילָאּפ םענופ הצע

 .סַאג רעדנַא ןַא ףיוא ריטרעטניה רעד ךרוד טזָאלעגסױרַא ךָאנרעד ןוא העש רעבלַאה ַא

 ? שידִיי ףיוא ןליּפש וצ ןַײז ךעלגעמ לָאז סע ןעוו ,ןעוועג ןיוש טלָאװ סָאװ ! רענַײמ טָאג
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 םכ"ילפ:םולש ןופווטרב

 גנע ןענַײז (סרעגלָאפכָאנ ענַײמ וצ ךימ עדנעוו ךיא) טפנוקוצ רעַײא ןוא לרוג ןַײמ
 ןוא .רַאדנעלַאק ןַײד ןיא ריד סָאד בַײרשרַאפ .רעטַאעט ןשידִיי ןטימ ןדנובעגנעמַאזוצ
 !גָאטסטרובעג ןַײד ףיוא ןַײז רימ ךיז טליוו ,יוא .ערעַײט ,ןוט שוק ַא ךיד ךימָאל לַײװרעד

 םיטנַאס ןייק ָאטשינ זיא טלעג תמחמ ,ןבעלכ ,טינ ךיא סייוו -- ןבעגנַײא סע ךיז טעװ יצ
 .ךיא טינ ,ערעדנַא לַײװרעד ןדַײנש טכורפ יד .טינ

 .ַא ּפ ןַײד

 רעבלעז רעד וצ 2

 1905 לירּפַא ןטס22 ,יוביל

 !ענַײמ יסיט ערעַײט

 ןָא -- טעּפש טינ ךרעל ןוא ,יוביל ןייק ןעמוקעג טרָאפ עקַאט ךיא ןיב ךעלדנע

 -ַאב ךימ טָאה לַאוקָאװ ןפיוא .טכַאנ ַײב רעגייז ַא ייווצ טונימ ףניפ

 זיא ענייא עכלעװו ןופ) ןעמַאד ךס ַא .טעטימָאק-רישזנַארַא סָאד טנגעג

 זיא ,ךיז טייטשרַאפ ,טנװָא רעד .(שדוח ןטעביז ןיא ,ךיז טכַאד ,טַײצ רעד ףיוא

 .גָאטנוז ףיױא -- טגיילעגּפָא

 ןריסערדַא וצ ךיא טעב עקַאט רעהַא ."םָאר, לעטָאה ןיא טריפרַאפ ךימ טָאה עמ

 וקרב יד
 .העיסנ רעקידרעווקרעמ ַאזַא ךָאנ ןפָאלשעגסיוא םיוק ךיז בָאה ךיא

 -לייטנָא עלַא ןעמוקעג ןענַײז סע :לַאדנַאקס ַא טכַאמעג ןעמ טָאה טעטימָאק םע ד

 !ןעמכילע-םולש זדנוא טיג :טעװעדלַאװגעג טָאה םוקילבוּפ סָאד רָאנ ,ןליּפש טלָאװעג ,סרעמענ
 רָאנ םלוע םעד טָאה ,טקיטעּפשרַאפ טָאה גוצ רעד זַא ,םעד ןגעוו עמַארגעלעט ןַײמ

 .שירעטסיה ןרָאװעג זיא (עקידעגָארט ןייק טינ -- רָאפ ריד לעטש) עמַאד ןייא .טציירעצ

 ךימ ןעמ טעװ ,םוקילבוּפ סָאד ןקִיורַאב וצ םוא .טכיל סָאד ןשעלסיוא טזומעג טָאה עמ

 זַא ,ןגיײצרעביא ךיז ןוא ןעז ןלָאז עלַא ,ץַאלּפקרַאמ ןפיוא ךעלטנפע ןריפסיורַא טנַײה

 זיא'ס סָאװ .טייקכעלקריוו ַא רָאנ ,עיזַאטנַאפ ןייק טינ ,סָאטימ ןייק טינ זיא םכילע-םולש

 ןטעליב ןייק , :טרעכיזרַאפ יו רעמ רע זיא ,טנװָא םענופ גלָאפרעד ןלעירעטַאמ םעד ךייש

 זיא'ס סָאװ ,סָאד רָאנ זיא טכעלש ."ךס ַא ָאד ןענַײז םינלעב ןוא ,ָאטשינ ןיוש זיא

 ךעלטױרברעטוּפ .המודכו יטעפנָאק ,ןעמולב עלַא ,"טעפוב , רעצנַאג רעד ןבילבעגרעביא

 לָאז עמ ,ןעוועג זיא הצע ןַײמ .25 ךעלברעק ַא ףיוא ןפרַאװסױרַא ןפרַאד ןעמ טעװ ןיײלַא

 ןופ זיוה ןיא) ײסטכַאנעפײבַאש,, ה ר ב ח רעד ןופ טעטימָאק םוצ ,ענליוו ןייק ןקישּפָא סע

 .(ןשטיוװַאנרעשט

 סָאד !ןלַאפעגנַײרַא סואימ גרעבדלָאג שטיװָארדנַאסקעלַא קַאסיא זיא ,יַאדיַאייַא
 ר עסָאוו ,ןעניפעגסיוא טפרַאדַאב טָאה רע : ןייבשריה רָאנ ,רע טינ זיא קידלוש ,טסייה
 וצ קלעפ דימּת ןיב ךיא :ןדייר וצ סָאװ ָאטינ זיא רימ ןגעוו .קסניווד רעביא טייג גוצ
 .טינ ןעמ רָאט ךיז ןזָאלרַאפ רימ ףיוא ; עירושזדנַאמ ןייק וליפַא ןרָאפרַאפ

 1 (ו!!ּפָאק 75 "רעזַײווגעוו , ןטימ ןוט ךיא לָאז סָאװ !רענַײמ טָאג
 ןעניז ןופ ךימ טעװ רע .םיא ךיא יײטשרַאפ רעקינייו ץלַא ,םיא רידוטש ךיא רעמ סָאװ
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 םכילעצז םנלש הופ ווו ירב

 ,ןעמוק ץינ וצ לָאמ ַא םיא רע טעוװ רשפא :רימ ַײב ןטעב םיא ןייבשריה לָאז !ןריפּפָארַא

 .ןעקנעשקעװַא ןרעג םיא לעװ ךיא

 ,ןענייבשריה טנַאה יד קירד ןוא ךיד שוק ךיא .ווירב ןַײד ףיוא טרַאװ ךיא

 .ַא 8 ןַײד

 רעבלעז רעד וצ 4

 1905 יגוי ןטס30 ,עשרַאװ

 !יסיט דנַײרפ

 ,ריד טימ ןסעומש וצ העש עבלַאה עַײרפ ַא ךיא בָאה ךעלדנע

 .ןעגנוטַײצ ,ןעגנוטַײצ ,ןעגנוטַײצ ןגעוו -- ץלַא ןופ רקיע רעד ןוא ץלַא ןופ רעירפ

 יד ,, טביולרעד זיא ,"געוו רעד, גנוטַײצ רעגיה רעד ץוחַא !ןעגנוטַײצ טנזיוט טרעדנוה

 רעסיוא .ענליוו ןיא "גָאט רעד, ןַײא ךיז טנדרָא סע ןוא סעדַא ןיא "גנוטַײצ עשידַיי

 יבקַאי ןיוש זיא סָאװ ,"ףַארגעלעט רעד, גנוטַײצ רעטייווצ ַא ןגעוו ןעמ טדער ,םעד
 לַײװרעד -- -- -- .המודּכו ןטעטילַאמרָאפ ףיוא רָאנ טרַאװ עמ .עשרַאװ ןיא טביולרעד

 ןעמעוו ,עמַאמ יד ןעמוק טעװ סע זיב ,תבש זיב "געוו,, םַײב ןטעבעגּפָא ךימ ךיא בָאה
 ,ןשילַארטַאעט ַא ,ןינע ןַא ךָאנ ןגעוו גנוטַארַאב ַא ףיוא ןפורעגסױרַא בָאה ךיא

 טכַאמעגּפָא ןיוש בָאה ךיא סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאב ןינע רעטייווצ רעקיזָאד רעד

 עסיורג סָאד ןעגנודעג ןבָאה עכלעוו ,רעלדַא ןוא יקסווָאקַאוװיּפס ןופ עיצקעריד רעד טימ

 ,סנטשרע ,ךיז ףיוא ןעמונעג בָאה ךיא .ןָאזעס ןקידרעטניוװ ןרַאפ סעדָא ןיא רעטַאעט
 ַא ףיא סעסעיּפ ענַײמ תושר ןכעלסילשסיוא רעייז ןיא ןבעגוצרעביא גנוטכילפרַאפ ַא

 ןרעוו ןבירשעגנָא ןפרַאד סָאװ ןוא ןבירשעגנָא ןיוש ןענַײז סָאװ ,סעסעיּפ ;רָאי ץנַאג

 .םירבחמ ערעדנַא ןופ ןבירשעג ןענַײז סָאװ ,סעסעיּפ ךיא ריטקַאדער ,סנטייווצ .רימ ןופ

 ןלעוװ סע .סעסעיּפ ענַײמ ןופ סערעימערּפ ןוא סעיציטעּפער יד ףיוא ןַײזַײב ףרַאד ךיא
 ,ללּכה .ןסייהטוג לעװ ךיא סָאװ ,עכלעזַא רעדָא ,סעסעיּפ ענַײמ ר ָא נ ןרעװ טריפעגפיוא

 ןשידיי םענופ ךַאז יד ןלעטשוצקעװַא קיטכיר ףליה ןַײמ טימ ןעמונעג ךיז ןבָאה ייז
 ןטשרע ןרַאפ -- -- -- .רעטַאעט-טסנוק שירַארעטיל-שידַיי ןימ ַא ןעיובוצפיוא ,רעטַאעט
 עקיטקַאנייא ריפ ןוא עסיורג ייווצ (טציא ךָאנ טעברַא ןוא) --- טיירגעגוצ ךיא בָאה ןָאזעס

 -ףניפ ןוא -ריפ עסיורג ַײרד-ייווצ ַא ךָאנ ּפָאק ןיא ןרָאװעג ןריובעג ןענַײז סע) סעסעיּפ
 ןיא ןציז וצ ביוחמ טינרָאג ךיא ןיב ,טעברַא רעד ךייש זיא'ס סָאװ ןוא .(סעסעיּפ עקיטקַא

 ,ןינע םעד תבוטל ,ןפרַאד רָאנ לעװ ךיא .םייה רעד ןיא ןבַײרש ייז זָאק ךיא רָאנ ,סעדָא

 ,סערעימערּפ ןוא סעיציטעּפער יד ףיוא ןַײזַײב

 .טלעטשעגנַײא טכעלש טינ רימ ַײב ךַאז עשילַארטַאעט יד ךיז טָאה ןפוא ַאזַא ףיוא

 רעד טימ .דנַאלסור ןיא עקידנעטשנָא עמַאס יד ןוא עכַײר ַא זיא עיצקעריד סרעלדַא

 לעטשנעמַאזוצ רעד ןרעװ טרעסעברַאפ ךיוא טעװ רַאוטרעּפער םעד ןופ גנורעסעברַאפ

 דנַאלסור ןיא ןרילָארטסַאג רעמוז ןוא ,סעדָא ןיא ןליּפש יז ןלעװ רעטניוו .עּפורט רעד ןופ

 ,ןלױּפ ןיא ןוא

 גנוטַײצ ַא ןַײז ךָאנ לָאז רעטַאעט רעסעדָא םעד וצ ןעוו ,ןעוועג טוג רעייז טלָאװ סע
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 םכילצ-:םולש ןופ ווירב

 רָאג עלַא טלָאמעד ןטלָאװ רימ !טוג לָאמ ןייא ןיוש ןעוועג טלָאװ סָאד --- סעדַא ןיא
 -- == == .סעדַא ןייק טרעדנַאװעגרעביא

 ץלַא ,ךיז טכַאד .ןבירשעגנָא ץלַא ןגעוו גנידצלַא ןיוש ריד בָאה ךיא ,ַאינויסיט ,ונ
 ,סע טסייה ,ןבעל רימ ,קידלגיופ ױזַא טינ זיא רעבָא לַײװרעד .ןַײא טוג ךיז טלעטש
 .ךיד שוק ךיא ,ץלַא ןגעוו גנידצלַא ךיוא רימ בַײרש .ןגרָאמ ןטימ

 .ַא פ ןַײד
 ,עינָאלָאק רעצנַאג ןַײד סורג ַא

 רעבלעז רעד וצ .5

 1905 טסוגיוא ןט8 ,ןעקרַאיָאבו

 !ַאינויסיט ערעַײט

 ןוא ,חול ַא יװ ךעלטקניּפ טסיב וד תמחמ ,ווירב ַא ריד ןופ רימ ןטרַאװרעד טנַײה

 ןבַײלק רימ .םערוטש ַא טעמּכ ,טניוו ַא זיא זדנוא ַײב .ביול ןדעי וטסנידרַאֿפ רַאפרעד

 טזָאל ,גָאט ןדעי עזומ יד טכוזַאב ,לָאמ עלַא יװ ,רעבָא ךימ .ןַײרַא טָאטש ןיא ןיוש ךיז

 טמענ ּוװ ! םלוע-לש-ונובר .סעמעט טלעפ סע זַא ,ךיז ןגָאלק ןשטנעמ .ּפָא טינ טעמּכ ךימ

 יד ןיא ןָא ךיז טלמַאז סָאװ ,לַאירעטַאמ ןטימ ןרעוו וצ קיטרַאפ טַײצ ליפ ױזַא ןעמ
 רַאפ ךיוא ץַאלּפ ןבעג ןגעווטסעד ןופ ףרַאד עמ רָאנ -- !המשנ רעד ןופ ןשינעטלעהַאב

 .ךיד שוק ךיא .ערעדנַא

 .ַא ּפ

 רעבלעז רעד וצ 6

 1905 רעבמעטּפעס ןט11 ,וועיק
 !קויסיט רערעַײט

 יז ףרַאד עמ) ךעלזרעפ עקיזָאד יד טָא ןוא עמַאמ רעד ךרוד שוק ַא ריד קיש ךיא
 .(...ןעַײקעצ

1 

 םיאבג ערעזדנוא

 ,דרעב ענייש יד טימ

 -- םיָארּפ ,ןשטנעמ עדליוו

 !דרע יד טינ ייז טמענ'ס

 שממ ןעמ ןָאק ןצַאלּפ

 : סָאד ןעזוצ וצ

66 



 םכילע-םולש ןופ ווירב

 שמש רעזדנוא רסיא

 .זָאנ רעד ַײב זדנוא טריפ

2 

 םיאבג ערעזדנוא

 ,דרעב ענייש יד טימ

 -= םִיָארּפ ,ןשטנעמ עדליוו

 !דרע יד טינ ייז טמענ'ס

 שממ ןעמ ןָאק ןייגסיוא

 : סָאד ןעזוצ וצ

 שמש רעזדנוא רסיא

 ...! סָאבעלַאב רעזדנוא
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 םיִאבג ערעזדנוא

 ,דרעב ענייש יד טימ

 -- םִיָארּפ ,ןשטנעמ עדליוו

 !דרע יד טינ ייז טמענ'ס

 שממ ןעמ ןָאק ןברַאטש

 :סָאד ןעזוצ וצ

 שמש רעזדנוא רסיא

 .סָאמ ַא ןָא טנחקל
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 םיָאבג ערעזדנוא

 ,דרעב ענייש יד טימ

 -- םִיָארּפ ,ןשטנעמ עדליוו

 !דהע יד טינ יי טמענס

 שממ ןעמ ןָאק ןלַאפ

 :סָאד ןעזוצ וצ

 שמש רעזדנוא רסיא

 .זָאלג ַא ןופ טעקָאילשז

 .עדנע

 -רעד יד ."שמש רעד זעוב :תונעשוה ענעגַאלשעגּפָא , גנולייצרעד רעַײנ ןַײמ ןופ)

 .("געוו רעד , רעמונ ןקידבוט-םוי םעניא ןענַײשרעד טעוו גנולייצ
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 םיכללע- םולש ןופ ווירטב

 רעבלעז רעד וצ ,7

 1905 רעבָאטקָא ןט021 ,וועַיק

 !יסיט ערעַײט

 ןייק ןעוועג טינ ,טייקכעלגעמ ןייק ןעוועג טינ זיא'ס לַײװ ,ןבירשעג טינ ןבָאה רימ

 עקינייא ןעמוקַאב וטסעװ ווירב םעד טָא טימ זַא ,ןפָאה רימ .טרָא ןייק ןעוועג טינ ,טַײצ

 זיא זדנוא ַײב זַא ,טסּוװרעד ךיז סעמַארגעלעט יד ןופ וטסָאה םעד ץוח ןוא ,ןעגנוטַײצ

 ןימ ַא סעּפע קנַאד ַא .טכַאנ רעקיטנַײה וצ זיב טנוװָא ןיא ןט18 םעד ןופ םָארגָאּפ ַא ןעוועג

 לעטָאה ןיא טעװעטַארעג ךיז ,תושפנ-תנּכס טימ ,סנטַײצַײב רימ ןבָאה ליפעג ןשיאיבנ

 טנעָאנ .טינ ךָאנ רימ ןסייוו --- גנוניווו רעזדנוא טימ ןרָאװעג זיא'ס סָאװ ."לאירעּפמיא,
 ןעמ טָאה ןטנוא זדנוא ַײב לטיילק סָאד ,ןברוח ַא טכַאמעג ןעמ טָאה זדנוא םורַא

 יד הרּפּכ ַא רָאנ .ןסָאשעגמורַא ןעמ טָאה (עיזַאנמיג יד) טפַאשרַאבכַאנ יד ,ןגָארטעצ

 סע סָאװ ףיוא ,ןגָאלשעצ טינ ןענַײז ןוא ןבעל עלַא רימ סָאװ ,סָאד זיא קיטכיוו .גנוניווװו

 ,סיקסדָארב יד ,ןרענָאילימ ערעזדנוא עלַא טּפַאלקעצ טָאה עמ .ןטפירשרעטנוא יד תודע ןגַאז

 עטעגרהעג ןַארַאפ ןענַײז סע .עקירעביא יד ןוא ןגרעבנעזָאר ,ןָארַאב םעד ,סװעצַײז יד

 סרעדנַאסקעלַא) יקסדָארב טנעדוטס םעד .עטעדנּוװרַאפ ךס ַא ןוא (ליפ טינ ,ךיז טכַאד)

 יד .(טעגרהרעד ,טגָאז עמ) טעדנּוװרַאפ שילַאיטסעב ןוא רעווש בָאמ רעד טָאה (ןוז

 -עגנָא ןבָאה ערעדנַא ךס ַא ,ןטסירק עטוג ַײב ךיז ןטלַאהַאב וצ טכוזעג ןבָאה סיקסדָארב

 ךיז ןבָאה ,ןעמַאנסיוא ענעטלעז רעייז טימ ,ןטסירק עטוג יד רָאנ ,לטימ םעד טָא טדנעוו

 ,טייקטיירג עלופ רעייז טקירדעגסיוא ןבָאה ייז .טײקכעלדנַײרּפטסַאג ןופ טגָאזעגּפָא

 ףיוא ןטַאנגַאמ עשידִיי יד וצ ןעמוק וצ ,ןלעטשנַײא קירוצ ךיז טעװ ץלַא יוװ םעדכָאנ

 ,קינַאּפ ענײמעגלַא ןַא .עקרוזַאמ ַא ךעלרעטכעט ערעייז טימ ןצנַאט ןוא רעלעב ערעייז

 ןטילעַארזיא טנזיוט קיצפופ רעדָא קיצרעפ ןופ ןבעל סָאד .ןבַײרשַאב טינ ךיז טזָאל סָאװ

 עשידַיי ןיא טקיטכענעג ןבָאה סענעדַיי ןוא ןדַיי עטדמשעג .רָאה ַא ףיוא ןעגנַאהעג זיא

 ,ןבעל רעטַײװ ךיוא ןלעוװ רימ ביוא ןוא ,ןבעל רימ ,יסיט דנַײרפ ,סָאד זיא ױזַא .סרעלעק

 ךַײא ַײב ביוא .ריד ןגעוו םירוסי ןבָאה רימ .ןטַײצ ערעסעב ןבעלרעד ןכיג ןיא רימ ןלעוו

 ,טַײצ רעסיוועג ַא ףיוא רעהַא ןעמוקעג רעסעב וטסלָאװ ,גנוגערפיוא עטסנעלק יד זיא

 ,לָאמ טנזיוט ךיד שוק ךיא

 ַאּפ ַא פ ןַײד

 .טקַאפ ַא זיא סָאד -- ןבעל רימ זַא רָאנ .ץנַאג זיא 35 ןיוה סָאד זַא ,טגָאז עמ

 רעבלעז רעד וצ .8

 1905 רעבָאטקָא ןטס22 ,וועַיק

 !יסיט ערעַײט

 לעיציפָא ךיז טָאה םָארגָאּפ רעד .זיא עגַאל יד יװ ,ןבירשַאב ריד ךיא בָאה ןטכענ

 ןכירק ןשטנעמ .רעבירַא טינ ךָאנ זיא קינַאּפ יד רָאנ .טכַאנ ַײב קיטשרענָאד טקידנעעג
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 םכילע-םולש ןופ ווירב

 םעד ןגעוו ןטכירַאב ןוא ןעגנולייצרעד יד .ןשינעטלעהַאב ערעייז ןופ סױרַא זַײװכעלסיב

 יד טזָאלעגרעביא .שיטסַאטנַאפ טושּפ ןענַײז לַאפנָא-רעביור ןטריזינַאגרָא-טוג ןקיזָאד
 סָאװ ,ןדָאזיּפע עשימָאקיגַארט יד וצ רעבירַא ךיא ייג ,סרעטומגָאלק רַאפ טַײז עשיגַארט

 ןיא טכַאנ ַא טכַארברַאפ טָאה בַײװ סװעצַײז ןטלַא םעד .ַאולּפמַא ןַײמ טײטשַאב םעד ןיא
 טָאה גרובזניג עסענָארַאב יד .דרעפ ערעַײט ערעייז ןופ טפַאשלעזעג רעד ןיא ,לַאטש

 ןטרעטשעצ ביוטש ףיוא ,םענעגייא ריא ןופ םעדיוב ןפיוא גנורעגַאלַאב ַא ןטלַאהעגסיוא

 םעד טרעטעלקעגרעבירַא םולשב ןבָאה רעטכעט ערעגנַיי יד טימ יקסדָארב וועל ,ץַאלַאּפ

 יד טָאה רעכלעװ ,"ןדיימ ענערָאבעגלױװ ןופ טוטיטסניא,, םוצ ןעמוקעגוצ ,ןַאקרַאּפ

 ןבָאה יקסדָארב ַאטירַאגרַאמ ןוא הרׂש .טײקכעלדנַײרּפטסַאג ןיא טגָאזעגּפָא ענענודטנַא
 -רעטופ יד .קנַאב ינעװטסרַאדוסָאג רעד ןופ רָאטקעריד םוצ ריט ןיא טּפַאלקעג טסיזמוא

 עשטָא, לָאמ ַײרד ןגָאז וצ ןעגנּוװצעג םיא ןבָאה ַאביוט ןדִיי ןטדמשעג םעד ןופ סרעדַײנש

 םַײב ץוש טכוזעג טסיזמוא טָאה ווָאקַאילָאּפ-יקסדָארב ַארַאלק עטרבח ןַײד ."שַאנ
 עכעלטסירק יד טעװעטַארעג טָאה גנוניוו רעזדנוא .(םענעזעוועג םַײב) רָאטַאנרעבוג

 ןעמ טָאה רָאטנָאק סנײטשּפע .סנכייצ-םלצ ןוא סענָאקיא ןופ ףליה רעד טימ ןיכעק

 -לעזעג עשיסור יד עכלעוו ןופ ,ןזָאירוק ריש ַא ןָא .ןגיוא יד ןיא םיחלג רַאפ טּפַאלקעצ

 ןקיורמואַאב רימ ...! גנַאל ,גנַאל .ןרעװ טיור ךָאנ טעװ יז ןוא .ןרעוװ טיור ףרַאד טּפַאש

 סורג ַא .ןרָאפרעביא טינ רימ ןלעװ קיטנָאמ רַאפ רעירפ .קרַאטש רעייז ריד ןגעוו ךיז

 רעד ."ןינַאילוועיק , רעמונ ַא ריד קיש ךיא .ןשטיוװָאקרעב ןדנזַײר-טלעוװ-רעד-םורַא םעד

 -לידָאקָארק דניצַא טסיג ,םָארגָאּפ םעד טריזינַאגרָא ןבָאה סָאװ ,יד ןופ רענייא ,ָאנכיּפ רעה

 סָאװ ,יד יא םיא יא ןגיזַאב קילגמוא ןיא טעװ סָאװ ,םוטנדַיי ןכעלקילגמוא ןפיוא ןרערט

 .ןמָא .םיא טימ ןענַײז

 .ַא 8 ןַײד

 ןעז טפרַאדַאב טָאה עמ .טנוזעג ןענַײז עלַא .ןיוש ןפָאלש רעדניק יד ןוא עמַאמ יד

 ! םָארגָאּפ ןפיוא ןקישטמונ

 רעבלעז רעד וצ 9

 1905 רעבָאטקָא ןטס26 ,וועיק

 !ערעַײט

 ןייוו ַא לסיב ַא עקַאט ןבָאה רימ ןכלעוו ןופ ,ווירב ַא ךיוא ריד ןופ ָאד זיא ךעלדנע
 יד ןיא טכַארברַאפ טסָאה וד סָאװ העש עכעלקערש יד ךיז קידנלעטשרָאפ ,ןָאטעג
 ַא יו ןעמוקעג תמאב זיא רע ,ָאי .שטיוװָאקרעב רמוש ןַײד ןופ ץוש ןרעטנוא סעטסוק
 ןיוש ןבָאה רימ !קיבײא ףיוא ןרעװ ןסעגרַאפ טינ םיא סָאד לָאז ןוא ,עישומ-ךאלמ
 טסלָאז וד זַא ןוא םייה רעד ןיא ןיוש ןענַײז רימ זַא ,ןריפַארגעלעט טנַײה ריד טלָאװעג
 ןַײז ןיוש לָאז ,ןברַאטש ביוא .ןשטיװָאקרעב טימ ןעמַאזוצ רעהַא ןעמוק טגנידַאבמוא
 טייקכעלגעמ רעטשרע רעד ַײב .םענייא ןיא זיא ,דנַאלסור ןופ ןרָאפקעװַא ביוא .םענייא ןיא
 ןופ רעמ טרינַױר ךָאד ןעמ טָאה זדנוא .עקירעמַא ןייק טרירגימע ןעמַאזוצ רימ ןטלָאװ
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 םכילע :םולש ןופ לוירב

 ךָאד ןענַײז רימ -- -- --- .םוטנדִיי עשיסור עצנַאג סָאד טרינַיור זיא סע םערָאװ ,ןעמעלַא
 ןקידנגרָאמ םענופ טנרָאװַאב ןעד רימ ןענַײז ןוא ,ןבילבעג ץנַאג עלַא סנ ַא ךרוד רָאנ
 .טמיטשעג שיטסימיטּפָא זיא סָאװ ,שטנעמ ַא ריד וצ טדער סָאד ,רָאפ ריד לעטש ?גָאט
 ןשטיוװָאקרעב ןוא ךיד ןטעב רימ -- -- -- ? סרעקיטּפעקס יד ןגָאז ןיוש ןלעװ עשז סָאװ
 רָאנ טקַײרמואַאב זדנוא .זדנוא וצ ןעמוק טייקכעלגעמ רעטשרע ועד ַײב

 -ילוכ יד וצ ןלַאפוצנַײרַא ןעמ טריקיזיר ןטרָאד תמחמ ,עקנירעמשז ןיא ןגַײטשמוא סָאד
 = -- -- .ןעגנוטַײצ רעסעדַא יד ןיא םעד ןגעוו טבַײרש עמ יו ,ןַײרַא טנעה יד ןיא סענַאג

 ןוא -- לּפענק ַא טימ קינװָאנישט ַא ןופ לטיה ַא ןפיוק ךיז שטיװַאקרעב לָאז

 טיג זדנוא .סַאלק רעטייווצ רעד טימ אקווד ןוא ,רעהַא ןזָאל טסַײרד ךיז ריא טנָאק ןַאד
 טיירד ,ךַײלג טרָאפ לַאזקָאװ ןופ .זודנוא ףיוא טינ טרַאװ לַאזקָאװ ןפיוא .עמַארגעלעט ַא

 רָאג טבַײלב ,שזַאגַאב ןיא עלַא ּפָא טיג ןכַאז יד -- -- -- .גנַאגסױרַא םַײב םוא טינ ךיז
 .ןגָאלשעג ןעמ טרעװ ַײרעבױר רעד ךָאנ ךַײלג ןוא ,ןביור סענַאגילוכ יד םערָאװ ,ןכַאז ןָא
 .ןשטיװָאקרעב סורג ַא .טנוזעג ַײז דניצַא ןוא -- -- --

 .ַא ּפ ןַײד

 שטיװָאקרעב .ד .י וצ 0

 1905 'וװָאנ ןטס23 ,וועיק

 ןיב ךיא תעשב ,ןלַײצ עקיזָאד יד ריד בַײרש ךיא !שטיװָאקרעב ןוז רערעַײט ןַײמ
 םערָאװ ,(טלָאגעג זיא יז שטָאכ) דרָאב רעד זיב ּפָאק ןופ ןסערּפמָאק טימ טניױרקעגמורַא

 ! רעייז ןוא רעייז קיטייוונייצ דַײל ךיא

 -- טַײל-"ןמזה , יד ןופ עיצקַאדער יד -- ,טרעדלישעג רימ טסָאה וד סָאװ ,דליב סָאד

 זַא ,ןרודגיבַא-ןב ןיא ךיא ביילג ןגעווטסעד ןופ רָאנ ,ןגיוא ענַײמ רַאפ קידעבעל יװ זיא

 ,ליצ ןַײז ןכיירגרעד טעװ רע

 בָאה ךיא סָאװ ,"רבק ןַײמ ןופ הבצמ רעד ףיוא טפירשפיוא ןַא, ָאד ריד קיש ךיא

 סע ןצעזרעביא וצ ןטעב ךיד לע ךיא ןוא ,געט "עצרַאװש , עקיזָאד יד ןיא טנכייצרַאפ
 ןעמָאנ ןַײמ ןיא ןטעב וטסעוװו ,ןכיירג טינ סע טסנָאק וד ביוא ןוא ; רימ ַײב יװ ,ןזרעפ ןיא

 .ריש ןופ טעברַא רעד ןיא "קיזמ , ַא זיא סָאװ ,רואינש דנַײרפ רעזדנוא

 ,רעטושּפ ַא דַיי ַא ןעוועג

 רעבַײװ רַאפ "שטַײט-ירבע , ןבירשעג

 -- רע טָאה קלָאפ ןטסָארּפ ןרַאפ ןוא

 ,רעבַײרש ַא טסינָאגרַאשז ַא טגיל ָאד

 ,טכַאלעגסיוא ןבעל עצנַאג סָאד

 ,תורּפּכ טלעוו רעד טימ ןגָאלשעג

 -- ,טכַאמעג טוג טָאה טלעוו עצנַאג יד

 ! תורצ ףיוא ןעוועג ,ייוו-יוא ,ןַײלַא
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 םכילצ:םנלש ןהפ ווירפב

 טָאה םלוע רעד ןעוו אקווד ןוא
 ,ןעיירפ ךיז געלפ ןוא טלעווקעג ,טכַאלעג
 -- טָאג רָאנ טסייוו סָאד --- טנייוועג רע טָאה
 ..ןעעז טינ לָאז רענייק זַא ,דוסב

 םכילע-םולש

 .(1905) ןעמָארגָאּפ ןוא עיצוטיטסנָאק ןופ רָאי םעניא

 .(ןַײנ ןוא טכַא זיא ןבמַאי יד ןופ סָאמ יד)

 ַאניטסענרע רעטכָאט רעד וצ .1

 1905 רעבמעווָאנ ןטס3 ,וועָיִק

 !ַאינויסיט ערעַײט

 ויב ךַאװ ךיא ןוא ,פָאלש עלַא ,טכַאנ רעד ןופ טייקליטש רעד ןיא בַײרש ךיא

 ןסעגרַאפ טינ ךָאנ טסָאה) עיצקַארטסקע רעקידנעייטשרָאפ רעד ףיוא טרַאװ ,ןגרָאמירפ

 ןוא ,ןצענערג עלַא רעבירַא ןעייג םירוסי ענַײמ .(? עיגָאלָאנימרעט עשרעטקָאדניײצ יד

 .(טַײז רעטייווצ רעד ףיוא) ןשטיוװָאקרעב וצ ןוא ריד וצ ןבַײרש ןיא גנוקַיורַאב ךוז ךיא

 ןַײמ ףיוא ןבָאה ןלעװ טלָאװ ךיא סָאװ ,ןזרעפ ןיא עיפַאטיּפע ןַײמ םיא ךיא קיש בגַא

 ןכַארּפש עשידַיי עדייב ןיא (ךיז טייטשרַאפ ,רָאי קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה רעביא) רבק

 ןטלָאװ עכלעזַא ; ןבמַאי עקיסופזרעפ-9פ ןוא עקיסופזרעפ-8 ,עקיסעמלגער ןענַײז ןזרעפ יד

 םעד ךייש זיא'ס סָאװ .ךעלגעמ זיא סָאד בוא ,שיערבעה ףיוא ךיוא ןַײז טפרַאדַאב ייז

 ,טלעוו רענעי ףיוא טינ ךָאנ ךימ בַײלק ךיא :טונימ רעד וצ אקווד טינ סע זיא ,ןימרעט

 רעהַא קירוצ ךיז ןרעקמוא םעדכָאנ ,עקירעמַא רעביא ענרוט ַא ןכַאמ וצ ךָאנ ןכער ךיא

 .קרַאטש רעייז ךיד ךיא שוק לַײװרעד .רָאי קילדנעצ רָאּפ ַא טייהַײרפ עתמא יד ןסינעג וצ

 .ַא ֹפ ןַײד

 ןַאמפיוק לאכימ וצ ,2

 1906 ץרַאמ ןט15 ,עקָארק
 !ַאלעַאקימ רעביל

 ןפָאלש ןָאק עמ .עקַיור ַא ,עליטש ַא זיא טָאטש יד .עקָארק ןיא ךיא ןיב ,טעז ריא יו

 טיײטשרַאפ ,ןגרָאמ ןוא ,טנוװָא ןַײמ ָאד זיא טנַײה .טינ ךיז טליוו סע ןעוו ,טלָאמעד וליפַא

 ןופ טכעפעג עכעלדַײמרַאפמוא סָאד ןעמוקרָאפ טעװ סע ןכלעוו ףיוא ,"סרעמָאק, ַא ,ךיז
 סעלימיסקַאפ ענַײמ עכעלטע טימרעד ךַײא קיש ךיא .(! ךיז םערַאברעד ,טָאג ,ָא) סרענדער
 טעװ רעמָאט ,לַאפ ןדעי ףיוא רימ ןופ טסַאפרַאפ ,עיפַאטיּפע ןַא -- ףַארגָאטױא ןַא ןוא

 ןזרעפ עבלעז יד טימ ןצעזרעביא סע טווּורּפ ,ונַא .ןברַאטש וצ ןעמוקסיוא זיא סע ןעוו רימ

 .ןילַאאל ַײב טפירשטכיל ןופ טעברַא רעַײא ןעזעג בָאה ךיא .שיסור ףיוא (9 ןוא 8)
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 םכילעלםמולש ןנֿפ ווימנב

 .קנַאד ַא ןיוש ךַײא גָאז ךיא סָאװ רַאפ ,ךיוא סָאד טָא ,ךַײא טעב ךיא ,טריפַארגָאטַאפ

 ,גרעבמעל ןייק רימ טבַײרש ? גרעבמעל ןיא ןַײז וצ ריא טנכער ןעוו ןוא

 ,טנַאה רעַײא ךעלדנַײרפ קירד ךיא
 םכילע-םולש

 ןבלעז םוצ .2

 1906 לירּפַא ןטס22 ,יסַאי

 "ילרפ ,ןכַײר-םערָא ,םענייש-קידשודיח םעד ןופ ,ַאלעַאקימ רעביל ,ךַײא סורג ַא

 -- !עינעמור ןשיטַאיזַא-שִיעּפָארײא ,ןשהבנג-ךעלרע ,ןטקירדעג

 םכילע .ש

 סעשטיווָאקרעב יד וצ 4

 1906 לירּפַא ןטס20 ,(עינעמור) ץַאלַאג

 !שטיװָאקרעב ןוא ַאינויסיט ערעַײט ענַײמ

 רעייז ךָאד ןָאק סע ?טינ רימ ריא טבַײרש סָאװ רַאפ ? ךַײא סע ךיז טבעל ױזַא יו

 ,ןַײז טעוװ טוג .העש ןייא ףיוא רָאנ רעדָא ,ךיג ױזַא ןעז טינרָאג ךיז ןלָאז רימ זַא ,ןריסַאּפ
 סע ?טינ ביוא ןוא .ץיַײװש רעד ןיא ןצעזַאב וצ ךיז ןביולרעד ןלעװ ןטפעשעג יד ביוא
 .עקירעמַא ןייק -- !רענַײמ טָאג -- טרָאד ןופ ןוא ,דנַאלגנע ןייק העיסנ ַא רָאפ רימ טייטש

 סָאװ ...טעמוא ןַא רימ ףיוא ןָא טפרַאװ גנודיישעצ רעכעלגעמ ַא ןגעוו ןײלַא קנַאדעג רעד

 ןלעוו רימ זַא ,ןיימ ךיא ? טוּפַאק עשז ןיוש טינ ? "םיריױטקַאדער , ערעזדנוא ךיז ןטכַארט
 ,םורַא ןעמעלַא ךַײא םענ ךיא .ןעז ךיג ךיז

 .ַא פ רעַײא
 !סורג ַא ןקישטמונ ןוא ןיסורַאמ ,ןַאמע ,ןילַאיל

 עבלעז יד וצ 5

 ןעטַאד ַא ןָא ,ןָאדנַאל}
 !שטיוװָאקרעב ןוא יסיט ערעַײט

 -ערָאה ,קיכיור ,יורג ,טכַײפ ,טלַאק ,דנטכינרַאפ ,דנקירדרעד ,זעידנַארג ,לַאסָאלָאק
 ריא טָאה טָא -- קידארומ ,דמערפ ,קידלבענ ,דליוו ,לערוטלוק ,זָאלגערב ,ַײרפ ,ענשַאּפ

 טָאה עשז ןיש טינ !שטיװָאקרעב .עמַאמ רעד ךיא בַײרש ןקירעביא ןגעוו .ןָאדנָאל

 ךעלקערש ןיב ךיא ,רימ טבַײרש ,ערעַײט ,ךַײא טעב ךיא ? טרעפטנעעג טינ רודגיבַא-ןב

 ,רעהַא רעביא רימ טקיש ,רימ רַאפ ןַארַאפ זיא'ס סָאװ ,גנידצלַא ,טנלע
 .ַא פ ,ךַײא שוק ךיא
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 םכילע-םולש ןופ ווירב

 עבלעז יד וצ 6

 1906 ַײמ ןטס29 ,ןָאדנָאל

 !שטיװָאקרעב ןוא יסיט ערעַײט

 ףיוא רעפטנע ןַא טימ טרעַאב טינ עקַאט ךימ טָאה ריא .טקידײלַאב רעייז ןיב ךיא

 ,טרָאװ ןרעקרַאטש  ַא ןגָאז טינ לָאז עמ ביוא ,יַײריזח זיא סָאד .ווירב ענַײמ

 ןגעוו לגנוטַײצ רעגרעבמעל םעד ןיא לקיטרַא סעשטיווָאקרעב טנעיילעג בָאה ךיא

 טעװ רע זַא ,םיא גָאז ...ירטפ םעד טּפַאכעג טָאה רע .טקיצטנַא ןעוועג ןיב ןוא רעטַאעט

 !שידַײ אקווד ןוא ,טלוכי רע םערַאװ ,ןבַײרש

 רעסעב ןיוש טבַײרש .ןקורדנַײא ערעַײא ןגעוו ןוא עזַײר רעַײא ןגעוו ןָא רימ טבַײרש

 .ןעז ךיז רימ ןלעװ ןכיג ןיא .זירַאּפ ןייק

 .ַא ֹפ רעַײא

 שטיווָאקרעב .ד .י וצ .7

 1906 ינוי ןט3 ,זירַאּפ

 !שטיוװָאקרעב ןוז רערעַײט ןַײמ

 ךיא בָאה ןבעגעג רימ טסָאה וד סָאװ גנורעדליש יד .ןעמוקַאב ךיא בָאה ווירב ןַײד

 עקיזָאד סָאד זדנוא רַאפ ןענַאטשעג זיא קידעבעל יװ ןוא ,ןענַאמפיוק רַאפ טנעיילעגרַאפ

 רענרעזַײא ןַא טימ ןרעוו ןבירשַאב וצ ךיז טעב ןוא טייטש העיסנ רעַײא .דליב ענייש

 ןעגנוטַײצ יד ןופ רענייא ןיא ןרעוו וצ טקורדעג ךָאנרעד ןוא ,ריּפַאּפ ןסַײװ ףיוא ןעּפ

 ףיוא ןעמענ ,רערעַײט ןַײמ ,וטסליוו רשפא .(ןָא ןדייב זדנוא טצעז סָאװ .,.ַיײב טינ רעבָא)

 רעשינָאגרַאשז ַא רַאפ עמעט ענייש ַא ריד ךיא ביג טָא ,עז ?טעברַא עקיזָאד יד ךיז

 !סיורג זיא רע םערָאװ ,חוּכ ןַײד ווּורּפ .גנולייצרעד רעשיריטַאס

 .ןגעוו טנַײמ ןופ ןיסיט שוק ַא וס

 הערעַײא ןוא רענַײד

 ןַאמפיוק לאכימ וצ .8

 1906 יֵנוי ןט7 ,עווענעשז

 !לעשימ דנַײרפ

 ןקיטנַײה וצ זיב .ץנַאג קילבוּפער ןַײמ ןפָארטעג ןוא םולשב ,ךיז טייטשרַאפ ,ןעמוקעג

 טנַײה .רעבַײרש ר"ד םעד סורג ַא .העיסנ רעד ןופ ןעמוק טינ ךיז וצ ייז ןענָאק גָאט

 ,ןסירג וצ לוק ןייא ןיא טעב "ערטסַאילַאכ,, עצנַאג ןַײמ .ריצַאּפש ןוא טנוזעג ןיוש ךיא ןיב

 םכילע .ש  רעַײא
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 םכילצפ-םולש ןופ ווירב

 רעדניק יד וצ .9

 1906 ינוי ןט16 ,ןָאדנָאל

 גָאט רַאפ רעגייז ַא 4

 !ערעַײט ןוא עביל

 .גָאט רַאפ רעגייז ַא 4 ,ירפ ױזַא ךַײא בַײרש ךיא סָאװ ,אמּתסמ ךיז טרעדנּוװ ריא

 ןוא ךיא ,עדייב רימ .בוט-לזמ ןבעגּפָא זדנוא טנָאק ריא .ןסיוו גנידצלַא ריא טעװ דלַאב

 יז שטָאכ ,טעברַא עלעדייא ןַא רעייז ןוא ,טעברַא ןַא ךיז רַאפ ןענופעג ןבָאה ,עמַאמ יד

 ,טינ רָאנ סייוו ךיא .ַײרעטקָאדניײצ טימ טיִנ ,רוטַארעטיל טימ טינ ןָאט וצ טינרָאג טָאה
 ןָא ןיוש טבייה ריא רָאנ .גנוקיטפעשַאב רעקיזָאד רעד ַײב ןטלַאה גנַאל ךיז ןלעװ רימ יצ

 ןבָאה רימ טייקיטעט ַא רַאפ סָאװ וצ ,ןסיוו רעכיג סָאװ טליוװ ריא ,קידלודעגמוא ןרעוו וצ

 רימ .טונימ ןייא ךָאנ דלודעג עשז טָאה ? עיגרענע עצנַאג רעזדנוא ןבעגעגקעװַא סע

 ךיא לעװ דניצַא ! ןעקנַאד וצ טָאג ,ונ ,טסּוװרעד ךיז ריא טָאה ךעלדנע !ןצנַאוו ןּפַאכ
 .ןעוו ןוא סָאװ ןוא יװ ,תוכיראב גנידצלַא ןלייצרעד ךַײא

 -לּכ -ףוס רימ ןבָאה לּפעשטַײװ ןרעביא ךיז ןּפעלש טימ ,םירוסי טימ תורצ ךס ַא ךָאנ
 טינ ךרעל ,רעמיצפָאלש ַא טימ טעניבַאק ַא ,םירדח עלופטכַארּפ ייווצ טּפַאטרעד ףוס

 ןַא טימ ,ךיז טייטשרַאפ ,ןוא ,ונ ,וליפַא לטרעג ַא טימ ,ןעמולב טימ ,לבעמ טימ ,רעַײט

 ,ךיז טכַאד ,עטסָאבעלַאב רעביל ַא רעייז טימ ,הזל-ץוח ,ןוא ,טעזָאלקרעטַאװ ןשילגנע

 טנַײה .ןיז ַײרד ןוא רעטכעט סקעז ,רעדניק ןַײנ טימ ,ןטילעַארזיא רענַאיצילַאג יד ןופ

 ,רָאפ ךַײא טלעטש ןוא .לדָאנ רעד ןופ טשרע גנידצלַא -- סערדלָאק ,ןצַארטַאמ ,ןטעב
 סָאװ .ןעקיוא ריא טימ ךימ טקעװ ,עמַאמ יד ףיוא ךיז טּפַאכ טכַאנ ַײב רעגייז ַא ייווצ

 ךיא .רערעדנַא רעד ףיוא טַײז ןייא ןופ ךיז טעשטַאק ,ךיז טפרַאװ דניק סָאד ? ןעשעג זיא

 ןופ רָאנ ,םענייא ןופ טינ ןוא ,רעּפרעק ןקיטַײז ַא ןופ ןַײזַײב סָאד ךיוא סעּפע ליפ ןיײלַא

 רימ .ףוג ןַײמ רעביא ךעלטירט ענבירד טימ ךרוד ךיז ןעייג סָאװ ,ךעלרעּפרעק דס ַא

 ,5 ךָאנ ,ייווצ ךָאנ ןוא ,ענייא ךָאנ ןוא ,ץנַאװ ַא -- !קערש ַא ,ָא -- ןוא טכיל ַא ןָא ןדניצ

 עטייווצ ַא ןוא האמ ַא ןטרָאד ןוא ;ןצנַאװ 99 ךָאנ ,82 ךָאנ ,58 ךָאנ ,24 ךָאנ ,11 ךָאנ

 יד ,ןענערב ייז רימָאל ,טכיל סָאד רעהַא ביג .סנשיק יד רעטנוא ןקרעמַאב וצ זיא

 יד ןיא !עה-עהע -- טנעװ יד ףיוא קידנעײגַײברַאפ קוק ַא ןּפַאכ רימ !ןפרּוװסױא

 ,קירוצ ןוא עילעטס רעד וצ טנעװ יד ןופ ייז ןרירגימע רעטנזיוט יד ןיא ,רעטרעדנוה

 ,ָאד ןענַײז ייז ,השקשינ .לטסעקשיט ןיא ,קנַארשלגיּפש ןיא ,ןימַאק ןיא ןַײרַא ןקוק רימ

 ןענַײז .סעיטסעב יד ,םוא 'ייז ןריצַאּפש דרע רעד ףיוא וליפַא ; םוטעמוא ,ןעקנַאד וצ טָאג

 ןלעב ַא ןיב ךיא .ןעגנירּפש ןוא ןצנַאט ,ןעלסיײרטּפָא ךיז ןעמונעג ןוא ןענַאטשעגפיוא רימ
 ,יאדװַא ? ןצנַאװ ןייק ָאטשינ ןטרָאד זיא יצ ,סענעשעק-ןזיוה יד ןיא ןָאט ּפַאט ַא ןעוועג

 רעווש ךיא ,טעסרָאק ןפיוא ןעמַאמ רעד ַײב .קיטש עכעלטע ןענופעג ?ןעד עשז סָאװ

 זַא ,טַײװ ױזַא ןעגנַאגרעד ןענַײז רימ .ןַאמהרבח ןייא טקַאּפעג רימ ןבָאה ,ערע ןַײמ ַײב

 ןַײמ ןופ טַאלברעפיצ ןפיוא וליפַא ןוא גַײצליּפש סקישטמונ ןיא ןכוז ןכָארקעג ןענַײז רימ

 ןופ טָאטשטּפױה .טכַאנ :עגַאל רעזדנוא ןיא ,ךַײא טעב ךיא ,ןַײרַא טייג דניצַא .רעגייז

 סָאד .ןצנַאװ דרַאילימ ַא .ילעַארזיד .לעװמָארק .עיצוטיטסנָאק עשילגנע .עינַאטירבסיױרג

 ,רעטַײװ ןַײז טעװ עשז סָאװ .ךעלעבעווש טימ סיוא ןעמוק רימ .ףוס םַײב טלַאה טכיל
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 םפילפ-:םולש ןופ ווירב

 ןוא ןעגנַאגעג ךיא ןיב גנולפייווצרַאפ סיורג ןיא ? ןייגסיוא ךיוא ןלעװ ךעלעבעווש יד זַא

 ןרעדנּוװ ייז .קילגמוא רעזדנוא ייז טלייצרעד .ןיז ייווצ סעטסָאבעלַאב רעד טקעוועגפיוא

 וצ טינ ךַײא הזעה יד טינ ,הלילח ,ןבָאה רימ ,ייז ןגָאז ,טסייה סָאד , .טינ ןביילג ,ךיז

 זַײװ ."ןצנַאװ ןעניפעג ךיז ןלָאז זדנוא ַײב זַא ,ןביילג וצ ךעלגעממוא זיא'ס רָאנ ; ןביילג

 טיול ,סָאד ןוא , :גָאז ןוא ,ןשיק ןפיוא ייז ַײב עקַאט טכירק סָאװ ,ץנַאװ ַא ףיוא ייז ךיא

 זיא יאדווַא "! ץנַאװ ַא ענייא לּכה-ךס,, :יײז ןגָאז *? ןצנַאװ ןייק טינ זיא ,גנוניימ רעַײא

 רעד ןיא זיב ןבעלרעד רימ ןלעװ יצ רָאנ .הטילּפ ןכַאמ וצ ירפ ץנַאג ןבילבעג זדנוא ַײב

 רעטניה ןופ ? טלָאמעד זיב ןסעפיוא טינ ןצנַאװ עשינַאטירבסיורג יד זדנוא ןלעוװ יצ ? ירפ

 רעד זדנוא ןופ ןכַאל סָאד .רעטכעלעג טקיטשרַאפ ַא ךיז טרעה טנַאװ רעשינכש רעד

 ןייק ךיז טימ טינ בָאה ךיא סָאװ ,דָאש ַא !ענעטלָאשרַאפ ,ךַא .ןיז ייווצ סעטסַאבעלַאב

 עשינַאטירבסױרג יד טימ םענייא ןיא טפרַאדַאב ייז ןעמ טלָאװ ןסַײרפױא !עבמָאב

 .(טמוק גנוצעזרָאּפ) ...! ןצנַאװ

 .ַא פ רעַײא

 ַײב טרָאװ ווירב ןקיזָאד םעד ןריּפָאק וצ ןבעגעגרעביא ריד טרעוו סע !ַאילַאיל .ב.נ

 ,ַאשימ ,וד ךיוא ןוא ? טסרעה וד .זירַאּפ ןייק ןענַאמפיוק וצ עיּפָאק ַא ןקישּפָא ןוא טרָאװ

 ,ןסיוו טלעוװ עצנַאג יד לָאז .דנַאלסור ןייק רבח ןַײד וצ קיש ןוא עיּפָאק ַא ּפָארַא םענ

 .ןצנַאװ עריא טימ עיצוטיטסנָאק עשינַאטירבסיױרג יד סכלעזַא זיא סַאװ

 עבלעז יד וצ 0

 1906 ילוי ןט6"77 ,זדיל

 ! ךעלרעדניק עביל

 ןלעיצניװָארּפ םעניא טלַאהפיוא רעזדנוא ןבַײרשַאב וצ ךַײא ןָא בייה ךיא רעדייא

 סָאװ ,גנידצלַא זַא ,העובש עכעלרעיַײפ ַא ךַײא ןבעג וצ ןעגנּוװצעג ךימ ךיא ליפ ,דנַאלגנע

 ןַא רָאנ ,ןָאטעילעפ ןייק טינ זיא סָאד זַא ה"ד ,תמא רעטיול זיא ,ןענעייל ָאד טעװ ריא

 ,גנוריסַאּפ עתמא

 ,קיטשירפ ןָא ,(ןוזּפיחב) שינעלַײא ןיא רימ ןענַײז רעטסעשטנַאמ ןופ ןרָאפעגסױרַא

 סַאלק ןטסקעז ןיא ַאילַאיל יו ױזַא ,עקירעגנוה ייווצ רעגייז ַא רעהַא ןעמוקעגנָא ןוא

 ןייק ןסעגעג טינ טכַאנ רעד ףיוא ןטכענ טָאה סָאװ ,ַאשימ יװ ױזַא רעדָא .עיזַאנמיג

 ,טנגעגַאב זדנוא ןבָאה סָאװ ,(רעסַאװ זָאלג ַא ןענַאמפיוק טיג) ןטסינויצ יד .ערעשטעוו

 סע סָאװ ףיוא ,לעטָאה ןטייווצ ַא ןיא ךָאנרעד ,םענייא ןיא רעִירפ טריּפרַאפ זדנוא ןבָאה

 ןרָאװעג טגיילעגרָאפ זיא סָאװ ,עגַארּפ עטשרע יד .טַײצ העש ַא טרעדָאפעג ךיז טָאה

 ןדִיי עשיסור יד ןקוק ױזַא יו, :סָאװ ןיא טָא ןענַאטשַאב זיא ,רעדנזַײר עקירעגנוה יד

 ןיא םזילַאירָאטירעט רעד טָאה יצ ןוא ןעלצרעה ךָאנ םזינויצ ןיא גנוטלַאּפש רעד ףיוא

 ןייק טינ רָאנ טינ ןענַײז רימ זַא ,טרעפטנעעג ךיא בָאה ףיורעד "? טפנוקוצ ַא דנַאלסור

 ןענַאמפיוק) ךַײלג זיא קנּוװ רעד .ןעקנורטעג טינ ייט ןייק וליפַא ןבָאה רימ רָאנ ,ענעסעגעג

 ןַא טימ ןָאטעג גָאז ַא טָאה ייז ןופ רענייא ןוא ,ןרָאװעג ןענַאטשרַאפ (! סיעכהל וצ ףיוא
 זדנוא טָאה .פ 'רמ םערָאװ ,קַיור ץנַאג ןַײז רימ ןגעמ ןסע ןגעוו !ַָא :טנעצקַא ןשילגנע
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 םכילע"- םולש ןופ הוירב

 ןיא ןעגנערברַאפ ןלעװ רימ סָאװ ,טַײצ רעצנַאג רעד ףיוא רעמיצסע ןַײז טלעטשעגוצ

 זדנוא זיא'ס ױזַא יו ,טגערפעגסיוא ,ןײלַא .פ 'רמ ןעמוקעג ךעלדנע זיא טָא ןוא -- !זדיל

 ,ןעגנַאגעג -- ןעגנַאגעג .רימ ןעיײג .ךיז וצ זדנוא ןטעברַאפ ןוא ,עזַײר יד ןעגנַאגעג

 ןגעוו ,םעד ןגעוו ןסעומש .רימ ןציז .ךיז טצעזעגקעװַא .ןעמוקעג ,ןעגנַאגעג -- ןעגנַאגעג
 ןצרעפ ,(יַאב ַא) לגנַיי ַא ןַארַאפ םיא ַײב זיא טָא .םזינויצ ןגעוו ץלַא ןופ רעמ ןוא םענעי
 ,יע , .יקצישָאבויל ןופ "ןויצ,, טנכייצעגסיוא רע טרימַאלקעד ,טסינויצ ַא ךיוא ,טלַא רָאי
 רעבָא !ןויצצ טסעג ערעַײט יד רַאפ רימַאלקעד ַא וט !רעהַא טשרָאקַא םוק ,םעס
 ןרימַאלקעד טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה םעס רעקירָאי-ןצרעפ רעד ןוא -- "!קישטנַײפ
 עלעפעל ןרעטנוא ןרַאּפש וצ ןבױהעגנָא זדנוא טָאה סע סָאװ ןופ ,"ןויצ,, זדנוא רַאפ
 קישטמונ ןוא ,(רעגייז ַא 4 םורַא טעה ןעוועג ןיוש זיא'ס תמחמ ,רעגנוה ןופ ,סיוא טזַײװ)
 רעקיזָאד רעד יי! עקלוב ַא ,עמַאמ !ןסע ,עמַאמ , :טנייוװעצ שזַא ךיז טָאה רעד -- ךעבענ
 ףוס-לּכ-ףוס זדנוא טָאה עמ ןוא -- 48 טונימ ַא לּכה-ךס ,גנַאל טינ טרעיודעג טָאה טעוד

 טימ ןעמונרַאפ ןעוועג טַײצ עצנַאג יד זיא סָאװ ,עטסָאבעלַאב רעד רַאפ טלעטשעגרָאפ
 םעד ןגעוו ךיז טסעומשעגכרוד ןוא 20 טונימ ַא .פ 'סרמ טימ ןסעזענּפָא .טעלַאוט ריא
 דנַאלגנע ןיא עגַארפטַײצ רעטקיטייװעגנָא רעד ןגעוו ןוא "טָאטש רעגיה,, רעד ןופ טַאמילק
 רעד טימ ןייג טזָאלעג ךיז ןוא ןענַאטשעגפיוא ןיילַא ךעלדנע רימ ןענַײז ,(ןטסניד)
 ןייגכרוד טפרַאדַאב רימ ןבָאה קילגמוא רעזדנוא ףיוא .ןַײרַא רעמיצסע ןיא עטסָאבעלַאב
 רעד ןזַײװסױרַא םעצולּפ טלָאװרַאפ ךיז טָאה עמַאמ רעד ןוא ,ענַאיּפ רעד ַײברַאפ
 ןופרעד "? ןליּפש רעדניק ערעַײא ,סָאװ,, : ןָאטעג גערפ ַא ,טײקכעלדנַײרפ ַא עטסָאבעלַאב
 !ןליּפש ןימ ַא ךָאנ ? טסייה סָאװ :טקידײלַאב ןענופעג שזַא עטסָאבעלַאב יד ךיז טָאה
 םעד ףיוא "!'ךוב םענופי טסעג ערעַײט יד רַאפ ליּפש ַא טשרָאקַא וט .רעטכָאט ,יע,
 טכַאמעג ,ןקָאל עטזָאלעגרעדנַאנופ טימ שינעפעשַאב ַא ןזיװַאב ךַײלג ךיז טָאה ףור ןקיזָאד
 טרעווילגרַאפ ןענַײז רימ .טייטש טלעוו יד סָאװ ףיוא ןעלבמיצ יַאװַאד ןוא סנַארעװער ַא
 טַײצ ןופ טָאה קישטמונ ןייא רָאנ ;סיפ יד ףיוא ןענַאטשעג טַײצ עצנַאג יד ,ןרָאװעג
 ליוו ךיא ,עמַאמ , :לוק ַא ףיוא ךיוה ץנַאג טרעלקרעד ,עינָאמרַאה יד טרעטשעג טַײצ וצ
 טלעו רעד ףיוא גנידצלַא וצ רָאנ .(!ץעגייש ַא טָא) "!ןסע לי ךיא ,עקיזומ ןייק טינ

 עשילַאקיזומ עטייווצ יד זַא ,.פ 'רמ וצ ןָאטעג גָאז ַא בָאה ךיא .ץענערג ַא ןַארַאפ זיא

 זיא ,ךיא גָאז ,דניק סָאד תמחמ ,קיטימ ךָאנ ףיוא ןגײלּפָא ןטעבעג ךיא טלָאװ גנוליײטּפָא
 ּפָארַא רימ ןענַײז .ןעקנורטעג טינ ייט ןייק ךיוא ךָאנ טנַײה ןבָאה ןײלַא רימ ןוא קירעגנוה
 טיירגעגוצ ןעוועג ןיוש ןענַײז שיט ןפיוא .(קָאטש ןטשרעטנוא םעניא) רעמיצסע ןיא

 טימ טרימשַאב ,טיורב ךעלטפיר ַײרדייווצ ַא ,סעקוװַאקסורט טימ לרעלעט ַא ,ךעלכעלַאש

 ךיא -- ןגָאז ןָאק עמ ,ביל קרַאטש בָאה ךיא סָאװ ,סָאד טַארוקַא) רעטוּפ רעלעג רעכייוו
 -עדָאס -- רעסעב ריא טכַײלג סָאוו  !טינרָאג רעמ ..ןוא (!רעטעגרַאפ
 בױא רָאנ .סענעי טינ ,סָאד טינ ,ןיינ, :ךיא גָאז "?דענָאמיל רעדָא רעסַאוו
 רַאפ , :עטסָאבעלַאב יד רימ וצ טכַאמ ."רעטוּפ ןָא רעבָא ,טיורב -- ךעלגעמ זיא'ס
 טלָאװעג ןױש ךיא בַאה "?רעטוּפ טימ טיורב טינ טכַײלג ריא ?סָאוו
 ןוא טּפַאכרַאפ קישטמונ ךימ טָאה -- ,"רעטוּפ ןייק טינ ,יציּפעקַאק זיא סָאד, :ןגָאז
 "קיטימ רענייש ַא ? קיטימ ייז ַײב ךיז טפור ָא סָאד טָא, :עמַאמ רעד וצ ןָא ךיז טפור
 (! ןָאק ץעגייש ַא)
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 םכילפ-םולש ןופ ווירב

 גָאליפט

 זדיל טָאטש רעד ןופ סרענױװנַײא עליטש יד ןבָאה טנװָא ןיא טכַא רעגייז ַא םורַא

 ןּפעלש ןטימ ןיא עלעגנַיי ַא טימ רעדנזַײר עטרעגָאמעגסיוא ייווצ יו ,ןקרעמַאב טנַאקעג
 רעדנעלגנע עכעלדירפ יד ּפֶא ןלעטש ,ןסַאג יד רעביא גנונעפָאה ןָא ןוא ליצ ַא ןָא ךיז

 ..."?!טנַאר-ָאטסער , :עגַארפ רעד טימ ךַארּפש רענעכָארבעג ַא ףיוא ייז וצ ךיז ןדנעוו ןוא
 (טינ טמוק גנוצעזרַאפ .ףוס ַא)
 עבלַאה דלַאב ןיוש .קירעגנוה ךָאנ ןיב ךיא .ןטסינויצ יד ןפורעגסױרַא ךימ ןבַאה סע

 זיא'ס .גנינוַארב ַא חוּכמ טכַארט ךיא .ןענופעג טינ רימ ןבָאה ןַארָאטסער ןייק .טכַאנ
 ..קיטימ ןָא דמערפ רעד ןיא ענמוס

 .ךַײא שוק ךיא

 רָאזַאמ עשַאטַאנ וצ .1

 1906 טסוגױא ןט1

 ּ! עשַאטַאנ ערעַײט ,עביל

 םעד ךָאנ רעדָא ,ךיז ןדיישעצ ייז רעדייא ,ןשטנעמ טימ ױזַא לָאמ עלַא זיא סָאד
 ,םעד ךָאנ ןיוש ייז ןעניפעג ןדייר וצ ףױא ףָאטש :גנַאל ףיוא ךיז ןדיישעצ ייז יװ
 יו ףיוא טסייוו טָאג ריד טימ ךיז רימ ןבָאה טדיישעצ ןוא .טדיישעצ ךיז ןבָאה ייז יו
 ַײב ןעוװעג זיא ליפעגרָאפ ַאזַא ,סלַאפנלַא ,קידנעטש ףיוא זַא ,ךעלגעמ רעייז .גנַאל

 תמא םעד .ןָאגַאװ םענופ לּפערט ןפיוא ןענַאטשעג טסיב וד ןעוו ,טונימ רענעי ןיא רימ

 ליפעג סָאד רָאנ ,ןעגנונעּפָאה עטסנעש יד טימ לופ עקירעמַא ןייק ךיא רָאפ ,קידנגָאז

 טימ) ןזעוו ןקיצנייא ןטימ ןוא וועיק רעזדנוא טימ ,דנַאלסור טימ ךיז ןענעגעזעג ןופ

 -עילימַאפ ענעגייא רעזדנוא טַאהעג לָאמ ַא ןבָאה רימ ךיוא זַא ,זדנוא טנָאמרעד סָאװ ,(ריד

 ,ןרערט -- טגָאזעג טלָאװ ךיא ...שינעקנעב ערעַײהעגמוא ןַא סױרַא טפור -- ,טסענ

 וליפַא ןַײז לָאז ,ענעדִיי ַא יװ ,קיטומניילק ןעזסיוא לעװ ךיא זַא ,ארומ בָאה ךיא רָאנ

 ןריקיטירק ןוא טנכייצעגסיוא ץלַא ןעייטשרַאפ עכלעוו ,גרַאװניילק ןַײד ןופ ןגיוא יד ןיא

 לָאז ךיא ,ןטלַאהנַײא טינ ךיז ןעק ךיא .גרַאװניילק ןַײד ןגעוו ,בגַא .טנכייצעגסיוא ץלַא

 טָאה ךימ ,סלַאפנלַא .קורדנַײא ןכעלרעדנּוװ ַא טכאמ רע .ןעשימ ןַײד ןָאט ביול ַא טינ

 ןופ ןבַײרש ריד ,ךיז טייטשרַאפ ,ןלעװ רימ .טנוזעג ַײז ,עביל ,ָאזלַא .טרעבױצַאב רע

 יד ןוא טַײצ יד ןביולרעד זדנוא טעװ סָאד רָאנ לפיוו ,טפָא ױזַא םיקחרמ ענייש יד

 ,ןסעגרַאפ טינ זדנוא טסעװ וד זַא ,ףָאה ךיא ? ענעגייא סָאד ןָאט ךיוא וטסעוו .ןטפעשעג
 ,ןשטנעמ עטנַאקַאבמוא ,עדמערפ ןשיווצ רעביא ָאד טבַײלב סָאװ ,החּפשמ יד סרעדנוזַאב

 ווירב וצ ייז קיש :ןָאט ױזַא עקַאט טסלָאז וד .לזדניא ןטניױװַאב-טינ ַא ףיוא יװ טקנוּפ
 סָאװ ,קרָאי-וינ ןייק ןקישרעביא ווירב יד זדנוא ןלעװ ייז ןוא ,עווענעשז ןייק ,רעהַא

 טָאה יצ ,טינ ךיא סייוו ,טלעוו רעַײנ רעד ןיא "ךיז ןענעדרָאנַײא,, רעזדנוא ךייש עשז
 ךיז עקירעמַא טעװ יצ .סרעטַאעט יד ָאד ןענַײז דוסי-טּפיױה רעד זַא ,טגָאזעג עגלָא ריד
 רעטשרע רעד ןגָאז טעװ סָאד -- עדיכלָאק עתמא ןַא יװ ןטווַאנָאגרַא יד רַאפ ןזַײװַאב
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 לַײװרעד .טפנוקוצ עקידנצנעלג ַא רָאפ ןגָאז ,ךימ ןוא עקירעמַא ןענעק סָאװ יד .ןָאזעס

 רעד זיא ץלַא ןופ רעגרע ןוא ,םיטרּפ עלַא ןיא ,רעוש רעייז ,רעװש זיא רעבָא

 ןגעוו !רָאי ץנַאג ַא ףיוא טעמּכ ,עילימַאפ ןַײד טימ ךיז טסדיישעצ וד זַא ,ןַײזטסּוװַאב

 ךיא דייר ,ךָאנ ןוא ,ךָאנ ןוא תובוח ,דנַאלרעטָאפ יװ ,ןטיײקכעלמענעגנָאמוא ערעדנַא

 עטלַא יד ּפָא טלייט סָאװ ,גנוגערפיוא טימ ןַאעקָא ןַא טרעוו ןעמַאזוצ ץלַא ןופ .טינ
 רעד ףיוא טסדער ןוא טסילַאטַאפ ַא וטסרעוװ קידנלעוו טינ ןוא ,רעַײנ רעד ןופ טלעוו
 סיוא ייז טמוק'ס ןעוו ,סרעגערט-ןעניורק עשירעשרעהטסבלעז עשיסור יד ןופ ךַארּפש
 : עיצוטיטסנָאק רעדָא המחלמ ןגעוו טסעפינַאמ ןקיטכיוו ןימ ַאזַא סעּפע ןבַײרשוצרעטנוא
 ..."טָאג זיא זדנוא טימ,

 ,ריד שטניוו ךיא קילג לפיוו ,ןגיילעצ וצ טיירב ָאד ךיז קירעביא רַאפ טלַאה ךיא
 .רעטנומ ןוא קַיור ,טנוזעג ןַײז ,רקיע רעד ןוא ,רעדניק יד ןוא ןשטיוװעילעװַאס ײסיָאמ

 ןָאמָאל ָאס רעטעפ ןַײד .ךיד שוק ךיא

 רימ ןטעב עקַאט ןיהַא .ןָאדנָאל ןיא ,טסעז וד יװ ,סערדַא רעזדנוא זיא לַײװרעד

 ייווצ ןכָאװ ַא ןָאדנָאל ןיא ןבַײלברַאפ אמּתסמ ןלעװ רימ .טַײצ וצ טַײצ ןופ ןבַײרש ךיד

 .ןבַײרש רעדיוו ריד רימ ןלעװ ןטרָאד ןופ .ילרד רעדָא

 רעבלעז רעד וצ 2

 1906 רעבמעטּפעס ןט7 ,ןָאדנָאל

 !עשַאטַאנ עביל ,ערעַײט

 ךָאנ ןגיוא ערעַײא ןיא וועִיק טַאהעג טָאה ןעזנָא ןַא רַאפ סָאװ ,רָאפ ךיז לעטש ךיא

 יד ןבָאה ָאד .סיורג ליפ וצ ןיוש טָאטש עקיזָאד יד זיא ,ןָאדנָאל ךייש זיא סָאװ .ןילרעב

 -עגרעביא ָאד ןבָאה רימ ביוא .ןצלַאזעגרעביא ,סָאמ יד טּפַאכעגרעביא סָאװטע ןשטנעמ

 ,גנַאל ןבעל ןרימ זַא ,סע טסייה ,(ןטייהנערַאפ טול 122) טסוגיױוא ןקידמונהיג םעד טבעל

 טנָאקעג טינ ןבָאה רימ .ןרָאפקעװַא ןיוש רעכיג סָאװ !זדנוא רע טָאה ןסערעד יװ ןוא

 וצ ןעמוק ןוא ,(דעומה-לוח גָאט רעט1) רעבמעווָאנ ןט6 ןופ רעירפ ןטעליב ןייק ןגירק

 ,(תבש -- הרוּת-תחמיׂש גָאט ןרעדנַא ןפיוא) ןט12 םעד רימ ןלעװ קרָאי-וינ ןייק ןרָאפ

 טינ ךיז ןענָאק רימ ןוא ;טדימשעגוצ ,ָאד ןדנובעגוצ ןענַײז רימ סָאװ ,זיולב דָאש ַצ

 ףוס םוצ רשפא זַא ,ןַײז ,ןָאק .עווענעשז ןייק ייווצ ןכָאװ ַא ףיוא יבשטָאכ ןסַײרסױרַא

 זדנוא וטסלָאװ הנּתמ ַא רַאפ סָאװ ,ךַא .ןסַײרסױרַא ךיז ןענָאק רימ ןלעװ רעבמעטּפעס

 רעדָא רעמונ ַא טקישעגוצ זדנוא ךָאװ ןיא לָאמ ןייא שטָאכ טסלָאװ וד ביוא ,טכַאמעג

 ןגעוו ןסיוורעד ךיז סיוא טמוק טינַא !גנוטַײצ רעוועלק זיא טינ רעכלעוו ַא ןופ ייווצ

 ,טַײצ יד !עצינעמילּפ "ענָארָאכָאּפ , ןַײמ ,ריד ךרוד ןטייווצ ַא יצ םענייא ןופ טיוט םעד

 טקידנערַאפ בָאה ךיא ,טסיזמוא טינ ןעגנַאגעגכרוד זיא ,טכַארברַאפ ָאד ןבָאה רימ סָאװ

 ןַײז טעװ סָאד .רעטירד רעד וצ ןטָארטעגוצ ךיא ןיב טנַײה .עמַארד עטייווצ יד ןטכענ
 ןבַײרש וצ טַײצ ןַײז טעװ סע יצ ,קפס רעסיורג ַא זיא ןטרָאד .ןָאזעס ןצנַאג ןפיוא

= 

 רעביא ,("סעקרעגוא,) גנולייצרעד ַא רעהַא טקישעגוצ טָאה שטיווָאקרעב רעזדנוא
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 טכער יד ןבָאה רַאפ טלעג סיורג ןלָאצ ןוא ָאד ךיז ןגָאלש ןרָאטקַאדער ַײרד רעכלעוו

 ןריצַאב טנָאקעג טלָאװ עכלעוו ,ךַאז עלופטנַאלַאט ַא רעייז ךעלקריוו זיא סָאד .ןקורד וצ

 ןשיטסינויצ םעניא ךיז ןקורד "סעקרעגוא , יד .לַאנרושז ןקיד ןקיבילַאב ַא ןופ ךעלטַײז יד

 ,(7 ,ַאקנַאילוגָאּפ -- סערדַא רעד) "קלָאפ עשידַיי סָאד , ענליוו ןיא לַאנרושז ןשידַיי

 ,רוטַארעטיל ןגעוו דייר ַא קעװַא ןיוש זיא'ס ביוא .12 ,12 ,11 ,ךיז טכַאד ,ןרעמונ יד ןיא

 -עדרָא רעלַאיצָאס רעד ןגעוו עמעט רעד ףיוא זַא ,ןשטיװעילעװַאס ײסיָאמ טימ ךיא לייט
 םעד טכוזעג ןבָאה רימ ןעוו ,עווענעשז ןיא טסעומשעג ןבָאה רימ רעכלעוו ןגעוו ,גנונ
 רענָאדנָאל ַא ןיא טציא ךיז טקורד ,ןָאיסנַאּפ ַא טימ עשטַאד ַא ה"ד ,גָאט ןקיטכענ
 ןקישוצ לעװ ךיא -- !"טלעג סיוא , ןעמָאנ ןרעטנוא סַאּפש ןַײמ לַאנרושז

 וצ ןויזב ַא וליפַא זיאס !רענַײמ טָאג ? דנַאלסור ןיא ,ךַײא ַײב ךיז טוט סָאװ ןוא

 .ןיוש ןפָאלש קישטמונ ןוא עגלָא .רוטַארעטיל ןגעוו ןדער
 .ךיד שוק ךיא

 ןָאמָאלָאס רעטעפ ןַײד

 סעשטיוװָאקרעב יד וצ .3

 1906 רעבמעטּפעס ןט10) ןָאדנָאל

 !שטיװָאקרעב ןוא ַאינויסיט ערעַײט

 "לקינָארכ , םענופ עיצקַאדער רעד ןופ רעטערקעס רעד רימ ַײב ןעוועג ! ַארררוה

 "סעקרעגוא , גנולייצרעד יד זַא ,רָאטקַאדער םענופ ןעמָאנ ןיא ןסיוו טזָאלעג טָאה ןוא

 רעדָא גָאטַײרפ ןרעוו ןגָארטעגנַײרַא רימ טעװ ריא רַאפ רַארַאנָאה ןוא ןעמונעגנָא זיא

 ַײב יװ רעמ לָאמ בלַאה ַא ןוא ייווצ) !קנַארפ 250 -- !טניוטש ןוא טרעה -- גָאטנָאמ

 ,המדקה ןַײמ טימ גנולייצרעד יד ןגרָאזַאב ףרַאד ךיא זַא ,יאנּת םעד טימ ,(! עירול ר"ד

 ןוא טיירפרעד ךיז טָאה רענערב -- -- -- .ןילייב ןוא רענערב ןעוועג ןענַײז ַײברעד

 ַאזַא טימ ןוט ריא טעװ סָאװ ,םלוע-לש-ונובר *!שטיווָאקרעב ,יַא, :ןעירשעגסיוא

 ףיוא אישק ַא ,רעדָא ,עווענעשז ןיא עליוו ַא ןפיוק ךיז טינ ריא טנכער יצ ? ןגעמרַאפ

 ןופ ּפָארַא טינ טרָאד טייג רָאנ ? ןעיסָא ןגעקַא ןעלטנַאמ עקידרעטניוו ייווצ ,הׂשעמ ַא

 רעבָא ,"ערַאװ,, םשה-ןעמל ,וצ טקיש !ןעמענ סע לָאז חור רעד ,החמיׂש סיורג רַאפ ןעניז

 ןיא גערפכָאנ רעסיורג ַא ָאד זיא'ס .עדָאמ רעד ןיא דניצַא טנעז ריא דלַאב יו ,רעמ סָאװ

 יד .ןגַײטש סעיצקַא ערעַײא .ןשטיווָאקרעב ףיוא ,קרַאמ ןשירַארעטיל ןפיוא ,ןָאדנָאל

 -רעגוא רָאנ אקווד ןוא !ןשטיוװָאקרעב זדנוא טיג :לוק ןייא ןיא טַײרש עסערּפ עצנַאג

 -ָאקרעב ךָאנ רימ וצ ןעמוקעג זיא לּפעשטיײװ ןופ רעלדנעהטכורפ ַא רענייא סעּפע ! סעק

 ףַארַאפ ָאד זיאס לפיוו ןעמענרַאפ ןָאק רע זַא ,טרעכיזרַאפ רע .סעקרעגוא סעשטיוו

 טייקכעלגעמ רעטשרע רעד ַײב ? טלעג לסיב ַא ריד ַײב ןעַײל טינ ןעמ ןָאק ,עקניסיט)

 ,סע טסייה ,ןטפעשעג יד ,ללּכה .(-- !ּפֶא טינ טגָאז ,שטיװָאקרעב .ןבעגּפָא ךיא לעװ

 ױזַא ןוא ,ונ ..טגָאזעג דימּת סע ךיא בָאה ,קידנסעומש קירוצ ...ָאימ ...? ןיימ'כ ןענַײז

 .ךַײא שוק ךיא .רעטַײװ
 .ַא ּפ
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 "סעקרעגוא, וצ המדקה יד 4

 הקבר

 גנולייצרעפד

 ןופ

 שטיווַאק רעב .ד י
 עדעררָאפ ַא טימ

 ןופ

 םכילט-םולש

 ..אב רוחו רלוה רוד

 ..ןָא טמוק ערעדנַא יד ,רעטנוא טייג ןָאיצַארענעג ןייא

 עטשרע יד טקוקעגכרוד בָאה ךיא תעשב ,ןעמוקעג רימ זיא קנַאדעג רעקיזָאד רעד

 רעשידַיי רעד ןיא זיא שטיװָאקרעב .שטיװָאקרעב .ד .י ןופ ןשידִיי ןיא גנולייצרעד

 ,"ןמזה , ,"הפוצה , ןיא ןציקס עשיערבעה ענַײז ; רעקיטכענ ןייק טינ רַאװצ רוטַארעטיל

 ,רוטַארעטיל-לַאנָאיצַאנ רעזדנוא ןיא ןעמָאנ םענייש ץנַאג ַא ןפַאשעג םיא ןבָאה "חולשה,

 ןפיוא זַײרּפ ןטשרע םעד ןעמוקַאב טָאה סָאװ ,"ריזח עלעקשָאמ , גנולייצרעד עטשרע ןַײז

 בוט-םוי ןימ ַא ןעוועג טַײצרענַײז זיא ,עשרַאװ ןיא "הפוצה,, ןופ סרוקנָאק ןשיטסירטעלעב

 ןעוועג טלַא טלָאמעד זיא רבחמ רעד .סרעזעל ןוא סרעלעטשטפירש עשידִיי עגנוי יד ַײב

 רעזדנוא ןיא רעבָא .(קיצנַאװצ עלַא טלַא ןיוש רע זיא טציא) רָאי ןצכעז טשינ ביוא

 סָאד הקבר זיא ,ןָאגרַאשז קיטכיר טשינ יז טפור עמ סָאװ ,ךַארּפשסקלָאפ רעשידיי

 לו קרעוו םענופ טלַאהניא םעד רעביא -- .שטיװָאקרעב .ד .י ןופ קרעװ עטשרע

 טָאה סָאװ ,רעזעל רעד ןוא ,ךיז רַאפ ןיילַא טדער קרעװ סָאד :טשינרָאג ןגָאז טשינ ךיא

 טימ ןייטשרַאפ ןיילַא דלַאב סיוועג טעװ ,קרעװ ַא ןיא סעּפע טכוז ןוא קַאמשעג ַא

 שטיווָאקרעב ןגעוו זיא ןגָאז ןלעװ ָאי טלָאװ ךיא סָאװ סָאד .ןוט וצ טָאה רע ןעמעוו

 טכַארבעג בָאה ךיא .רוטַארעטיל רעגנוי רעזדנוא ןיא גנונַײשרעד עקיטכיל סלַא ללכב

 -ַארעטיל-סקלָאפ רעמערָא רעגנוי רעזדנוא ןיא לַײװ ,ןוויּכ ַא טימ יעקיטכיל , טרָאװ סָאד

 ,סרעבַײרש עכלעזַא ,ןענַאװ ןופ טסייוו טָאג ,טרעדנַאװעגנַײא טַײצ עטצעל יד ןבָאה רוט

 טינש םעַײנ ץנַאג ַא טימ ,("םיריעצ , ךיז ייז ןפור שיערבעה ןיא) עגנוי ןטסניימ םוצ

 זיא סָאװ ןסיוו ריא טליװ .ןָא סָאד ןפור ייז יװ ,"גנומיטש , ןופ רעדָא ,סנַאדַאקעד ןופ

 ,ענעזָאלבעג ,עכיוה ,רעטרעוו םּתס ,רעטרעוו :טסייה גנומיטש ? גנומיטש סעכלעזַא סָאד

 .ךעלקיסַאּפ טימ ןוא ךס ַא ךעלעטניּפ טימ ,רעטרעוװ עקידארומ ,עקיכעציּפש ,עקיכעלייק

 ַא ,טקניװ סָאװ עלעגַײװצ ַא ,טססוג סָאװ עלעמייב ַא ,ךעלדליב ַײרד-ייווצ ַא וצרעד

 ןוא -- רערט ַא טזָאל סָאװ ץַאק ַא ,טכַאל סָאװ עלעטניוו ַא ,טקנעב סָאװ עלעגייפ

 -עדליש ןופ רוּפש ןייק ,עיגָאלָאכיסּפ לקערב ןייק ,הׂשעמה-רוּפיס םוש ןייק !קיטרַאפ

 ,רעטרעוו יד (ןייש לָאמ עלַא טינ) ןייש ןעגנילק סע יבַא -- ,ןרעטקַארַאכ ,ןּפיט ,גנור

 וצ רערעוװש זיא'ס סָאװ ,הברדַא ןוא --- טלַאהניא םעד ןייטשרַאפ וצ רעווש זיא'ס יבא

 ןסייהעג סָאד טָאה לָאמ א .גנומיטש רעמ ָאטסעד ,טלַאהניא רעקיצניװ סָאװ ,ןייטשרַאפ

 ךוב ַא רעדָא לַאנרושז ַא ןענעפע טנָאק ריא ."גנומיטש , סָאד טסייה טנַײה ,י"הצילמ,
 ןשיטסיצילבוּפ ַא ,גנומיטש ןופ דיל ַא ,גנומיטש עמַאס ןופ גנולייצרעד ַא ןענעגעגַאב ןֹוא
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 -- גנומיטש ,רוציקב --- גנומיטש רעביא גנומיטש ןופ קיטירק ַא ,גנומיטש ןופ לקיטרַא
 ַא ןעוועג טלָאװ סע סָאװ ,ןלצל-אנמחר קנערק ןימ ַאזַא ,ןרָאװעג תאלוח ַא זיא סָאד
 .ןקוקמורַא םעד ףיוא ךיז ןלָאז סרעקיטירק ערעזדנוא זַא ,רשוי

 -עגנָא טשינ ןשטיװָאקרעב קנערקסגנומיטש עקיזָאד יד טָאה עזַײװרעכעלקילג
 סָאװ ,טבעל סָאװ ,סעשירפ ַא ,סעטנוזעג ַא טנַאלַאט ַא ךיז רַאפ ןעעז רימ ןוא ,טריר
 -שידִיי ןכעלגעטלַא םענופ רעדליב ןוא ןּפיט זדנוא טלָאמ סָאװ ,טרעדליש סָאװ ,טלּפַאצ
 ךיז טצינַאב ,רעטרעוו עקרַאטש ןופ ןטקעפע ןייק ךָאנ טינ ךיז טגָאי ,ןבעל ןכעלשטנעמ
 ךָאנ ,אלימב ,ןילַא טמוק גנומיטש .גנומיטש ןייק טינ טכוז ,ךעלעטניּפ ןייק טימ טינ
 ןוא טרעגנוה סָאװ שפנ ַא ,לזמילש ַא ,סקנַארק ַא לדִיי ַא סױרַא ךַײא רע טריפ .םעד
 יד ,לדרעב ןטכידעג םעד ןופ רָאה סכעלטיא ,םינּפ-טעמרַאּפ עלעג סָאד ריא טעז ,טסוה

 רע סָאװ ,רַאגיצ םעד ןופ חיר םעד טריּפש ריא ,עטָאּפַאק רענעסירעצ רעד ןופ ןדלַאפ

 ןוא רעטצניפ רעד ןיא טכַאנ ַײב טסוה רע יװ טרעה ריא ,טעקּפיּפ ןוא טסוה ,טעקּפיּפ
 ןַא ענעדיי ַא ךַײא רע טבַײרשַאב ..ןצכערק םיא טפלעה םיא רעטנוא לטעב סָאד

 יד טימ יז ריא טעז ,ערטסַאילַאכ עצנַאג ַא רעדניק טימ ,המשנ עטלגָאװרַאפ ַא ,עמערָא

 עװַאירַאק יד טימ ןוא ןלַאש ענעדנובעגמורַא יד טימ ןוא ךעלדיילק עטרעּפמולשרַאפ

 -הנעמ , ַא ,ןושל ריא טרעה ריא ןוא ,םינּפ ןטמַארערַאטרַאפ-טגרָאזרַאפ ןטימ ןוא טנעה
 טימ טשינ רָאנ ,רעדניק טימ טפָארטשעג יז טָאה טָאג סָאװ ,ענעדַיי ַא ןופ "ןושל

 ,ךלימ ןוא טולב ,שינעפעשַאב סטָאג ַא ריא טעז ,לדיימ ַא ךַײא רע טלָאמ ...הסנרּפ

 ,טביל סָאװ ,טליפ סָאװ ץרַאה ַא טימ ,ץעגרע ךיז טיצ סָאװ המשנ רעלעדייא ןַא טימ
 ןטכשוחרַאפ םעד ןופ טנלע ןטסיװ םעניא עביל ךָאנ סיוא טייג ,טרעטַאלפ ,טלּפַאצ סָאװ
 ןוא ךיז רַאפ טעז ריא .יז טליפ ןוא יז ריא טעז ,רוטַאנ יד ךַײא רע טרעדליש .תולד

 ןעמערָא םעניילק ןפיוא טײקמערַאװ ןוא טייקיטכיל טימ טסיג ןוא טנערב סָאװ ,ןוז ַא טליפ

 ,ךעלזַײה עיורג עטרעקיױהעגנַײא יד ןופ רעכעד עכעלבנירג עצרַאװש יד ףיוא ,לטעטש
 ,סעקרעגוא יד ןופ ענעדָאה עטעלַאמסעגוצ יד טימ ןטרָאג ןגנַאל ןכַאפנייא םעד ףיוא
 ריא ,ייז טעז ריא ןוא ,ךַײא וצ ןעלכיימש ןוא ךעלטעלב יד רעטנוא ןופ סױרַא ןקוק סָאװ

 "ונייחהש , ןכַאמ ךַײא ךיז טליוװ סע ןוא ,ייז וצ טסולג ריא ןוא ,חיר םענירג רעייז טרעה

 ..ןבעל לי ןוא טבעל םורַא ןוא םורַא סעלַא ןוא ---

 סיוא טשינ טכַארט ,למיה ןיא ןעִילּפ סָאװ ,ןדלעה ןייק טשינ טכַאמ שטיוװָאקרעב

 ןיא טינ טעשזדנָאלב רע ,ןליוו ייז סָאװ טינ ןסייוו ןוא ןליוו סָאװ ,ןשטנעמרעביא ןייק

 ץנַאג ךעלזַײה עמערָא ערעטצניפ עניילק יד ןיא ּפָארַא ךיז טזָאל רע ;ןרעפס עכיוה יד

 עניילק ענעסעגרַאפ יד ןופ המשנ רעטמותירַאפ רעד ןיא ןַײרַא טקוק ,קירעדינ
 ענייר טימ ןַײרַא ןצרַאה ןטרעטיברַאפ ןיא ייז וצ ןַײרַא טרעדינ ,ףיט ץנַאג ךעלעשטנעמ

 עניילק יד ןיא ,ןטרָאד טשרע -- !קידרעוװקרעמ --- ןוא ,תובשחמ ערעביוז טימ ןוא טנעה

 רַאפ ףיוא רע טקעד ,ךעלשטנעמ עניילק ענעסעגרַאפ יד ַײב ,ךעלזַײה עמערָא ערעטצניפ
 ץרַאה סָאד ךַײא טסַײרעצ סָאװ ,םזיגַארט ןשיטעָאּפ ןוא ןשידלעה ןקידארומ ַאזַא ךַײא

 -רַאפ ןוא עטלגָאװרַאפ ,עמערָא עקיזָאד יד ףיוא תונמחר טָאה ריא ןוא ,רעקיטש ףיוא
 ןבעל ןוא בַײל טימ ביל ייז טמוקַאב ריא ןוא ,ענעסעג

 ןופ ליטס ןרעביא ,ךַארּפש רעד רעביא ןגָאז ןלעװ ךיא טלָאװ רעטרעװ רָאּפ ַא ךָאנ
 עַײנ יד ןופ ךַארּפש עכעלריטַאנמוא ענעזָאלבעג ענעי טינ זיא סָאד .שטיוװָאקרעב
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 רעמ סָאװ ךַײא ףיוא ןפרַאװּוצפױרַא רעדָא ןפורוצסורַא םוא סָאװ ,"םירבחמ-סגנומיטש,

 ןפיוא קידנעטש טרָאװטַײצ סָאד ןצינַאב ןוא "ןוא , ַא טימ דימּת ןָא ייז ןבייה ,גנומיטש

 :ליּפשַײב םוצ ,ףוס

 טנקלָאװרַאפ למיה רעד זיא ןעמוק עג טָאטש ןיא זיא לדיימ סָאד ןעוו ןוא...,

 רעגנוה טָאה יז ןעװ ןוא ,טעקַארמעג ןסיורד ןיא טָאה לדנגער ַא ןוא ןזעוועג
 ".ןעגנַאגע ג ןסע םײהַא יז זיא ,טליפרעד

 :שרעדנַא לסיב ַא רָאנ ,ענעגייא סָאד עקַאט טגָאזעג טלָאװ שטנעמ רעכעלנייוועג ַא
 ןוא טנקלָאװרַאפ ןעוועג למיה רעד זיא ,טָאטש ןיא ןעמוקעג זיא לדיימ סָאד זַא,

 יז זיא ,קירעגנוה זיא יז זַא ,טליפרעד טָאה יז זַא ןוא ,לדנגער ַא טעקַארמעג טָאה סע
 ."ןסע םיײהַא ןעגנַאגעג

 ,רעקידוװװענח ןוא רעטניזעג ןוא רעטושּפ ןוא רעכעלרע ןייז ןָאק סָאװ ,ךיז טכַאד
 ןשטיװָאקרעב ַײב ןדייר ױזַא טָא ןוא ...? ןדייר ןשטנעמ יװ ,טושּפ טדער עמ זַא יװ
 .ןײלַא רבחמ רעד טדער ױזַא טָא ןוא ,ןדלעה ענַײז

 סע .ןָא טמוק ןָאיצַארענעג ַא ,קעװַא טייג ןָאיצַארענעג ַא ...אב רודו ךלוה רוד
 ןקידנעײגּפָא םעד וצ טרעהעג סָאװ ,רעבַײרש רעשידִיי רעדעי ,ךיא ןיימ ,ןעיירפ ךיז ףרַאד
 טשרע ןבייה סָאװ ,סרעבַײרש עדנעניגַאב עגנוי יד ןשיװצ ךיז רַאפ טעז רע זַא ,ווד
 .שטיוװָאקרעב .ד .י יװ ,גנונַײשרעד עכעלקילג ַאזַא ,ערעירַאק רעייז ןָא

 םכילצ -םולש

 .1906 לירּפַא ,ףנעג

 {1906 רעבמעטּפעסנ

 סעשטיווָאקרעב יד וצ .5

 ןעטַאד ַא ןָא ,ןַאדנָאלו
 !שטיוװָאקרעב ןוא ַאינויסיט ערעַײט

 עכלעזַא ןיא טגָאז קישטמונ יװ ,רעדָא) !ַאיבמובַאררַאררַאט !לוַארַאק !ַארררוה

 (קיצפופ טרעדנוה ייווצ :גָאז) 250 ןעמוקַאב ןבָאה רימ .(! רַאזָאּפ , : ןלַאפ
 טייטשרַאפ ,עכלעוו ,.לע-.ש ןופ המדקה ַא טימ "סעקרעגוא,, סעשטיווָאקרעב רַאפ קנַארפ

 ןבַײהנָא ךיז טעװ גנולייצרעד יד ןוא ,ןבעגעגרעביא ןוא ןבירשעגנָא ןיוש זיא ,ךיז

 ייווצ :גָאז) 250 רַארָאנָאה עקיזָאד סָאד .תוּכוס וצ "לקינָארק שיאושזד , ןיא ןקורד

 רעד ןופ סערדַא ןפיוא ךַײא וצ טקישעגּפָא טרעװ קנַארּפ (קיצפופ טרעדנוה

 ךָאד זיאס .הנּכס ַא'ס ,ןבענּפָא טינ רשפא ךָאנ ןעמ טעװ ןשטיוװָאקרעב םערָאװ ,עבַאב

 -עגַײב ךיוא ןרעוװ טימרעד .ךיז טסַײר טרָאד ,ןיד זיא'ס ּוװ ןוא ,טלעג סטקירעטיצ

 עכלעזַא סױרַא טיג לוסנָאק רעשיסור רעגיה רעד .ןעמעלַא ךַײא רַאפ ןטרָאּפסַאּפ טגייל

 ָאד זיא ךַאז עטוג ןייא ךָאנ ןוא .ןָאדנָאל ןיא ךַאז עטוג עקיצנייא יד זיא סָאד .טסיזמוא

 ןקידנעמוק ןזיב ,ללּכה ...רעטלעג עכלעזַא ןעמ טלָאצ סעקרעגוא רַאפ סָאװ ,ןָאדנָאל ןיא

 .ןדייב ןַײא שוק ךיא .ווירב

 .ַא פ רעַײא

 לַײװרעד זיא "הקבר, רעד בילוצ זַא ,ןַײז ןסיוו טסלָאז !בוד קחצי רערעַײט ןַײמ
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 םכילע-םולש ןופ ווירב

 רעד ךָאנ טקורדעג ןַײז טעװ עטצעל יד טָא ןוא ,"ריטפמ,, רעד ןרָאװעג טגײלענּפָא
 ןבָאה "לקינָארק שיאושזד , םענופ רָאטקַאדער רעד ךיוא ,רענערב ךיוא ,ךיא .רעטשרע
 ."הקבר , ןעמָאנ ןטימ גנולייצרעד יד ןעלטיטַאב "ןעמיטש טעטירָאיַאמ,, ַא טימ ןסָאלשַאב
 לעװ ןרַאלּפמעזקע עכעלטע ןוא עיצקַאדער רעד ןופ ןעמוקַאב וטסעװ רַאלּפמעזקע ןייא
 ,ּפָא ןרָאפ רימ רעדייא ןענַײשרעד טעװ גנולייצרעד יד םערָאװ ,ןענַאד ןופ ןקיש ריד ךיא
 ןגעוו טדערעג בָאה ךיא ,ןעוועג ךיראמ טינ ךס ןייק ךיא בָאה המדקה ןַײמ ןיא ---
 דליב ןַײד סיױרַא קיש ,שטנעמ ,וד ןוא .טרפב ריד ןגעוו ןוא ללכב "עגנוי,, ערעזדנוא
 ןייטש טסעוװ וד ןוא ,יסיט ןוט סע לָאז ,רעווש ריד רַאפ זיא סָאד ביוא ןוא ,טמַאזעגמוא
 .ןטייוו ןופ

 רענַײד ןצנַאג ןיא

 רעדניק יד וצ 6

 1906 רעבמעטּפעס ןט11 ,ירפ רעד ןיא ,ןָאדנָאל

 !רעדניק ערעַײט

 ריא סָאװ ,טוג .ווירב רָאּפ ַא ןַאשימ ןופ ןוא ךַײא ןופ ןעמוקַאב רימ ןבָאה ךעלדנע

 -- .טנעה ערעזדנוא ןיא טינ זיא'ס ...רָאנ .ןפָאה רימ ןוא ,םיײהַא טיצ זדנוא .טּפָא טבַײרש

 ןיא קעװַא ןרָאפ רימ רעדייא ,ךַײא ףיוא ןוט קוק ַא טלָאװעג רעייז ךיז טלָאװ סע

 .גנונעפָאה יד טינ טרילרַאפ !דנַאל טַײװ ַאזַא

 .ַאפ רעַײא .ןעמעלַא ךַײא שוק ךיא

 סָאװ רַאפ ...תידיגנ ַא דניצַא זיא יז .ןיסיט וצ ןרַאשוצ ךיז ריד טָאר ךיא !ילַאיל
 !ַאומ !ַאמע !ךיז וטסגעמ ןעמעש ?ךָאװ ןיא לָאמ ןייא שטָאכ טינ רימ וטסבַײרש

 א .ץייווש רעד ןיא ןּפַאכוצּפָארַא ךיז ןפָאה רימ

 רעדניק יד וצ 7

 קרַאי-וינ זיב ןַאדנָאל ןופ

 ךובגָאט ַא

 ,ןַאעקָא רעשיטנַאלטַא .רעסַאװ ןוא למיה ןשיוצ

 1906 רעבָאטקָא ןט16 ,גָאטנָאמ

 ָ! ערעַײט

 טנַײה ,סַאלק רעטייווצ ןופ עניבַאק ַא ןיא קידנגיל ,ךעלטעלב יד ךַײא ביירש ךיא

 םעד ,תבש .טנַאה ןיא טפיטשַײלב ַא ןטלַאה ןיוש ןָאק עמ סָאװ ,גָאט רעטשרע רעד זיא

 טריפרַאפ ,ןעקנורטעג ,ןסעגעג ,טריצַאּפשעג ןבָאה רימ ,ליטש ןעוועג זיא ,גָאט ןצנַאג

 סָאװ ,קָאלג רעד טקעוװועגפיוא זדנוא טָאה ירפ רעד ןיא גָאטנוז .וו"ַאא טפַאשטנַאקַאב
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 םכילפ:םולש ןופיווירב

 טלָאװעג .קעד ןפיוא סױרַא .ךיז ןָאטעגנָא .ןענַאטשעגפיוא ןענַײז רימ .קיטשירפ וצ טפור
 סע .טליּפשעצ ךיז טָאה ןַאעקָא רעד .ןטלַאהעג טינ ַײברעד ןיוש טָאה'ס רָאנ .שיט םוצ

 .טוג-טשינ טרעוו ןשטנעמ .טכעלש .לדנעּפש ַא יװ ,ּפָארַא ןוא ףױרַא ףיש סָאד טפרַאװ
 רעד ףיוא ןביוא טנדרָאעגנַײא ךיז טָאה עמַאמ יד .רעדניק ןדַײל סע ,ןעיורפ ןדַײל סע

 ,קעד ןפיוא טנדרָאעגנַײא ךיז בָאה ךיא .ךיז טעשטומ ,לוטש ןכייוו ַא ףיוא ,םערָאפטַאלּפ
 םיא לייצרעד ,סיוש ןפיוא ןעמונעג ךיא בָאה ןקישטמונ .ךיז טלַאה ,לוטש ןטרַאה ַא ףיוא
 םיא טוט ּפָאק רעד זַא ,ךיז טגָאלק ,ףיוא טייטש ,טלמירד רע .קע ןַא ןָא הׂשעמ עגנַאל ַא

 ַא .טמערוטש ןַאעקָא רעד .טינ ןצנַאג ןיא ךיז טליװ ןסע .טוג-טשינ םיא זיא'ס ןוא ייוו

 ,ןָאטעגסױא ךיז םיוק .ןטנוא ּפָארַא רימ ןעייג שינרעטַאמ טימ .שינעגָאנ עקידארומ

 ןביז גָאטנָאמ ףיוא ךיז ןּפַאכ רימ .ןפָאלשטנַא רימ ןרעװ דַאשט ַא ןיא יװ .ךיז טגיילעג

 טיג ןיוש ןענָאק רימ .קיטּוװ טרעװ ןַאעקָא רעד .טכעלש .ירפ רעד ןיא רעגייז ַא

 .עפָאק ןעגנערב .ןירעטכעוו ַא טימ טרַאוטס ַא ןײרַא טמוק סע .ןעגנילק רימ .ןייטשפיוא

 .(ַארעדַאמ) ןַײװ טימ ,ןצנַארַאמ טימ ,רעסַאװ טימ ןבעל רימ ? ןעקנירט סע טעװ רע רָאנ

 ,עקירעמַא ןייק טינ ליוװ רע ? רימ ןענַײז ּוװ : עגַארפ ַא טימ ףיוא ךיז טּפַאכ קישטמונ

 ךיז ןסיג סע .קיטייװ ןופ טמעלקרַאפ טרעװ ץרַאה סָאד .עװענעשז ןייק ליװ רע

 == -- = .ןרערט עליטש

 ,רעגייז ַא ןביז טּפַאכעגפױא ךיז רימ ןבָאה ,גָאטסניד ,גָאט ןטרעפ םעד ,טנייה
 ןָאטעגנָא םיא ןבָאה רימ .ןטעבעגּפָא ךיז טָאה קישטמונ רָאנ .טינ ךיז טליוװ ןייטשפיוא
 ןוא ךיז טימ ןײלַא ָאנימָאד ןיא טליּפש ,טצפיז ,דרע רעד ףיוא רע טציז טציא .קידנגיל

 ןעז טינ ןלָאז רימ ,לרעטצנעפ סָאד טקעדרַאפ טוג ןבָאה רימ .רעהפיוא ןַא ןָא טלָאמ

 זיא טָא ןוא .קירטקעלע יד ןדנוצעגנָא ,ןַאעקָא ןקיטּוװ םענופ סעילַאװכ עקידמערוטש יד
 גָאטשרענָאד זיב -- --.-- .טכַאנ עגנַאל ַא יװ טקנוּפ ךיז ןעיצ סָאװ ,העש 48 ןיוש

 עמַארגעלעט ַא ןבעג רימ ןלעװ גָאטשרענָאד .טלעו רעד ןופ ןסירעגּפָא רימ ןענַײז

 זדנוא ןעמ טעװ טרָאד ןוא ,קרָאי-וינ ןייק (ינָאקרַאמ) ףַארגעלעט ןזָאלטַארד ןכרוד

 -- -- -- .ןפַאה םַײב ןטרַאװּפָא

 קורדנַײא רעד .םערקזַײא ןוא ּפוז רָאנ ןסע טנָאקעג .גָאטימ ןגָארטעגניײרַא טָאה עמ

 ץלַא ךיז טגָארט טנַאגיג רעד ןוא .לָאטיּפש-ןטנַאטסערַא ןַא ןיא ןענַײז רימ ךַײלג --

 סעילַאװכ עקידנעּפיש יד טימ טפמעק ,דנַאל םענעכָארּפשרַאפ םוצ רעטנעענ ןוא רעטנעענ
 ןַײרַא טסיג ,גָאט רעטרעפ רעד ןיוש זיא סָאד זַא ,קנַאדעג רעד .ןַאעקָא ןזייב םעד ןופ

 !!!ךָאנ געט ריפ רָאנ ,ךַא .המשנ רעד ןיא טומ ןשירפ

 ןעגנַאגעגפיורַא ןוא ןענַאטשעגפיוא ןקישטמונ טימ רימ ןענַײז טכַאנ רַאפ !ַאררוה
 טכַארבעג ריא ןבָאה רימ .ןייטשוצפיוא טריקיזיר טינ טָאה עמַאמ יד .גָאטימ ןסע ןביוא

 -רעסיוא ןעװעג זיא החמיׂש יד .(לפָאטרַאק) סעטייטָאּפ טימ גנירעה םענעטָארבעג ַא
 .טינ סַאּפש ךיא !וצרעד רענעטָארבעג ךָאנ ןוא ,גנירעה -- טייקיניילק ַא .ךעלנייוועג
 ַא זיא ,םוניהג ןיא םיעשר יד רַאפ טסַאּפעגוצ זיא סָאװ ,ךיק רעשילגנע רעד ךָאנ

 .קעװַא ןיוש זיא טײקנַארק-םי יד ,ךיז טכַאד .לכאמ רענעטלעז ַא גנירעה רענעטָארבעג

 .גָאט רעטפניפ ,ןט17 םעד ,ךָאװטימ

 ןעמ טפור 8 ןוא ,ירפ רעד ןיא רעגייז ַא 7 טקעוװעגפיוא זדנוא טָאה קָאלג רעד

 ,ןָאטעגנָא ךיז ,ןענַאטשעגפיוא ןענַײז ןקישטמונ טימ ךיא .(קיטשירפ) טסעפקערב וצ
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 םכילע-םולׂש ןופ ווירב

 ךיא -- -- -- .סיפ יד ףיוא םיוק ךיז ןטלַאה רימ .ךָאנ זדנוא טעשטַאק סע שטָאכ
 .רעביא סַײר

 ,רעגייז ַא 11 םורַא

 רעד ,לוטש ןפיוא טצעזעגקעװַא .קעד ןפיוא עמַאמ רעד טריפעגסורַא ןבָאה רימ

 טכיזנָא יד .ןטַײז עלַא ןופ טקעדעגנַײא יז ןבָאה רימ .לגיּפש ַא יװ טקנוּפ -- ןַאעקַא

 םוצ וצ ךיז ןקוק ןקישטמונ טימ ךיא .ןוז .טכַארּפ ַא -- רעטעװ סָאד .ךעלרעדנּוװ זיא

 ןשטַײד .לטרעק ַא ןכַאמ רענַאקירעמַא .גנַאג ןלופ ןיא ןָא טייג סָאװ ,ליּפשנטרַאק

 ,עקַײלַאלַאב ַא ףיוא טלבמיצ ווַאלס ַא רענייא סעּפע .ןסערפ רעדנעלגנע .ריב ןעקָאילשז

 !סיורג זיא טיטעּפַא רעד .ךעליירפ זיא המשנ רעד ףיוא

 ,.קעד ןפיוא

 ? ףיש ַא טסייה סָאװ ,ןסיוו טליוו ריא ...ףיש סָאד .רעבליזקעווק --- ןַאעקָא רעד .ןוז

 טימ ,ךעלזַײה טימ ,ךעלסעג טימ ,ןסַאג טימ ,עינָאלָאק עכעלגעוװַאב עניילק ַא זיא סָאד

 -רעברַאב ַא ,קנעשריב ַא ןַארַאפ ,דירַאי ַא טימ ,יירשעג ַא טימ ,רעדניק טימ ,ךעלדניזעג

 עכעלטע ה"ד ,רעמיצסע לַאסָאלָאק ַא ,ךיק ַא ,קנַאב ַא ,ףַארגעלעט ַא ,טסָאּפ ַא ,זיוה

 ,תושפנ 2500 ,ןעמ טגָאז ,טלייצ עינָאלָאק רעזדנוא ןופ גנורעקלעפַאב יד .ןרעמיצסע

 .וַאלסוהָאב ןיילק ַא -- ללּכה

 ןופ טלעג ןטימ ווירב רעזדנוא ןעמוקַאב ריא טָאה .ערעַײט ,ךַײא ןגעוו ןדייר רימ
 ,ףַארגעלעט ןזָאלטָארד ןכרוד קרָאי-וינ ןייק עמַארגעלעט ַא ךיא קיש ןגרָאמ ? ןָאדנָאל
 רעבירעד .טכַאנ ַײב ןַײז סָאד טעװ טַײצ רעַײא ףיוא .גָאטימ ךָאנ תבש ןעמוק רימ זַא

 ,ווירב ערעזדנוא ןוא .ןעמוקַאב טינ עמַארגעלעט רעזדנוא גָאטנוז ןופ רעַירפ ריא טעװ

 ױזַא ןבַײרש ךַײא ןלעװ רימ .עמַארגעלעט רעד ךָאנ געט ןעצ ,טכַא ןיא טשרע ,ייוו-ייוו

 לָאמ ַײרד ,ךיז טכַאד .עּפָארײא ןייק ןפיש ּפָא ןעייג סע ךָאװ ןיא לָאמ לפיוו ,לָאמ ליפ
 .גָאט ןדעי טבַײרש רעבָא ריא .ךָאװ ַא

 .רעגייז ַא 8 ,טנװָא ןיא ןט17 םעד ,ךָאװטימ

 רעדנוזַאב ַא ןיוש ןבָאה ןדִיי .קיטעמוא זיא רעבירעד ,ףיש רעזדנוא ףיוא ןדִיי קינייװ

 טקנעב -- ָאטשינ יז ןענַײז ;ןגָארטרַאפ וצ ייז ךעלרעווש זיא ,ךס ַא יז ןענַײז :עבט

 .ייז ךָאנ ןעמ
 עניבַאק ןיא טעטסָאמעגנַײא ךיז טָאה רע יװ ,ןקישטמונ ןעז טפרַאדַאב טלָאװ ריא

 דניק ַא ךיז טציז סע .סעקטנָאיַאמ ענַײז טמַאצעגּפָא ,ךעלטעב יד ןשיווצ דרע רעד ףיוא

 ןעגַײז ןַאעקָא ןפיוא ןרישזַאסַאּפ עלַא ,בגַא ..."!ןַא-עקָא !ןַא-עקָא , : ךיז טגניז ןוא

 ,רעדניק

 .ירפ רעד ןיא ,גָאטשרענָאד ,ןט18 םעד

 יד ףיוא ןקישטמונ טימ ,סעקשטנעה ןיא ,לוטש ַא ףױא ,קעד ןפיוא בַײרש ךיא

 טינ טָאה ,טנעָאנ זיא דרע זַא ,ןַײזטסּוװַאב םַײב ןרישזַאסַאּפ יד ןופ החמיׂש יד .טנעה
 .השבי ןעז רימ ןלעװ ,ןעמ טגָאז ,ןגרָאמ .ןצענערג ןייק

 .ףַארגעלעט ןזָאלטָארד ןכרוד קרָאי-וינ ןייק עמַארגעלעט ַא טקישעג טשרעקָא

 ערעזדנוא ףיוא ץלַא ךָאנ ךיז ןרעגלַאװ רימ רָאנ .ןרָאװעג ליטש זיא ןַאעקָא רעד
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 םכילצ-םולש ןופ ווירכב

 ,רעקינייו טעשטַאק סע ןוא ,קיטכיל ,םערַאװ ,קַיור זיא'ס ּוװ ,עניבַאק רעד ןיא ךעלפיש

 ךָאנרעד ןוא סעשזדנערָא ןוא לּפע רימ ןענעבנג ,רעכעליירפ ןַײז זדנוא לָאז סע ידּכ

 ,ייז רימ ןסע

 ,סַאלק רעטירד ןיא טזָאלעגרעטנורַא ךימ ךיא בָאה גָאט ַײב רעגייז ַא 12 םורַא

 ,ךיפ יו ,טכַארטַאב ָאד ןרעו ןשטנעמ !רעדיוש ַא רַאפ סָאװ !רענַײמ טָאג ."קלָאפ םוצ ,

 .רעטשרע רעד טימ רעכַײלג ןיוש זיא ,סַאלק רעטירד רעד טימ ןרָאפ רעדייא ,ןיינ

 טקרעמַאב ךַײלג טָאה סָאד .עינָאלָאק עשידִיי עצנַאג יד טלגנירעגמורַא ךימ טָאה דלַאב ---

 םעד ךָאנ .סַאלק "דנָאקעס ,, ןיא קירוצ הליחמ ןטעבעג ךימ טָאה ןוא טפַאשרעניד יד

 ףדע-ןג ַא יו ןזיועגסיוא (סַאלק עטייוצ) טלעצעג רעזדנוא רימ ךיז טָאה

 ..ריד ןופ רעקירעדינ קוק !ןוזנשטנעמ :לַארָאמ

 .גָאט ַײב רעגייז ַא 2

 ןופ ןענַאטשַאב זיא גָאטימ רעקיטניה .גנוכַאמטנַאקַאב עקיטכיוו ַא

 : (? ךעלטעצזַײּפש ןענעייל וצ ביל ,ךיז טכַאד ,טָאה ריא !יסורַאמ !ילאיל) םילכאמ יד טָא

 ,סעקשזעריּפ (4 .ךיוי טימ ,עסייה ,שיפסַײװ (3 .רעצכעטַײרק טימ ּפוז-םי (2 .טיורב (
 ,סעטיײטַאּפטװס (7 .רעפעפ טימ ךעלרעבעל עשרעניה (6 .ירַאלַאס טימ שיילפנפָאש (5

 (11 .טיורב ךעלטפיר עטמערבעגרעטנוא (10 .שיילפ-ריזח ןטָארבעג (9 .טַאלַאס (8

 .עפָאק (14 .ןצנַארַאמ (13 .עלישז-דַאלעמרַאמ (12 .םערקזַײא

 ,םערקזַײא (3 ,שיפ (2 ,ּפוז (1 :סָאװ טָא ןסע טנָאקעג רימ ןבָאה םעלַא םעד ןופ

 ,טעבנגעגקעװַא ייווצ וצ ןוא ןסעגעגפיוא ץנַארַאמ ןייא וצ (6 ,עפָאק (5 ,לפָאטרַאק 4

 ךיז ןלעװ רימ זַא .טנוװָא ןיא ףיוא ןטלַאהַאב ןוא עלעקלוב ַא טעבנגעג ךיוא ןבָאה רימ

 עקיזַאד סָאד טרעװ ,ללכב .סעשזדנערָא טימ עקלוב ןסע רימ ןלעװ ,ןרעגנוהסיוא

 ןזיב ןַאטיּפַאק םעד ןופ ,ןענעבנג עלַא .טיהעגּפָא טינ ןַאעקָא ןפיוא (בונגת אֹל) טָאבעג

 ןרַאפ ערעל ַא ןוא ןרישזַאסַאּפ יד רַאפ ליּפשַײב רעטוג ַא -- -- -- .טרַאוטס ןטצעל

 טנַײה וטסָאה ,ַאּפַאּפ ,לפיוו, :ךימ טגערפ קישטמונ .ב .נ) .רוד םענעמוקעגפיוא ןגנוי

 רימ תעב זַא ,טַײװ ױזַא ןעגנַאגרעד זיא'ס .(.."? ןצנַארַארַארַאמ טעװעװעװנַאגעג

 ןעירשעצ קישטמונ ךיז טָאה ,טכורפ ןענעבנג ןופ טעברַא רעד וצ ןטָארטעגוצ ןענַײז

 :לַאז ןצנַאג ןרעביא

 !עקסובַאבַאב רעד רַאפ ןענעבנגקעװַאַאַאַא ץנַארַאמ ןייא ףרַאד עמ :!ַאּפַאּפ --

 !שיסור ןייק טינ טייטשרַאפ רעדנעלגנע יד ןופ רענייק סָאװ ,קילג ַא

 .ןט18 םעד ,טנוװָא
 רעביא עקירעמַא ןייק טרָאפ רעװעשרַאװ ַא רענײא -- .טנעדיצניא ןַא

 וצ טסולגרַאפ קרַאטש םיא ךיז טָאה .טנװָא ןַײמ ףיוא ןעוועג רע זיא ןטרָאד .ןָאדנָאל
 טינ ןטעליב ןייק רעמ ,קילגמוא םוצ ,רעבָא זיא .רימ טימ ףיש ןייא ףיוא אקווד ןרָאפ
 -חרבמוא יד טָאה ףוס םוצ .סַאלק רעטירד ןופ טעליב ַא ןפיוק טזומעג רע טָאה .ןעוועג
 ןטפניפ ןפיוא טשרע .געט ריפ-ַײרד ַא ףיוא טדיישעצ זדנוא טײקנַארק-םי עקידתונמ
 ןפיוא .טזָאלעגכרוד טינ ןעמ טָאה .ןביוא ןייגוצפיורַא ןבילקעגסיוא ךיז רע טָאה גָאט
 רעכַײר ,בגַא ,זיא סָאװ) דיסח ןעמערָא ןַײמ ןָא טנָאמרעד ךימ ךיא בָאה גָאט ןטסקעז

6 



 םכילצ-םהלש ןופ ווירב

 ,טכוזעגּפָא .םיא ןכוזפיוא וצ סַאלק רעטירד ןיא טזָאלענּפָארַא ךימ בָאה ןוא (רימ ןופ

 ןסעגעג טָאה רע .טַאהעג טינ רועיש ןייק רָאג טָאה דיירפ ןַײז .ןביוא םיא ןעמונעגפיורַא

 ךיז רימ ןענַײז ךָאנרעד .גָאטימ עמַאס זיב ,ףלָאװ רעקירעגנוה ַא יװ ,ןעמכילע-םולש

 ןכוז ףיש ןרעביא ןפָאלעגמורַא טפַאשרעניד-לָארטנַאק יד זיא טכַאנ רַאפ םורַא .ןעגנַאגעצ

 סעמַאמ רעד ןלעטשרָאפ ךיז טנָאק ריא .םכילע-םולש רעלעטשטפירש ןשידִיי םעד

 ןבָאה "ערעזדנוא , ןופ עכעלטע ?הׂשעמ ַא סיוא ךיז טזָאל עשז סָאװ .קערשרעביא

 זַא ,"עװטסלַאשטַאנ, רַאפ טרסמרַאפ ןבָאה ןוא ןַאמ-ןגנוי םעניא ןעוועג אנקתמ ךיז

 ,סַאלק רעטייווצ רעד ןיא םכילע-םולש ַא םענייא ַײב טכוז :ױזַא ןוא ױזַא ,סע טסייה

 קילג םוצ .סַאלק רעטירד ןופ רישזַאסַאּפ ַא -- הרוחפ הפירט ןעניפעג ריא טעװ

 ןיא ךיז ַײב ןעוועג גנַאל ןיוש ןײלַא ןברק רעד זיא ,ןברק-דנַאבַארטנָאק םעד טָא ןופ

 .טקידנעעג זיא טנעדיצניא רעד זַא ,ךיז טכַאד .סַאלק רעטירד רעד ןופ עניבָאק רעד

 .ירפ רעד ןיא רעגייז ַא 7 ,ןט19 םעד ,גָאטַײרפ

 ךימ טָאה רע .יָאטסלָאט ףַארג טמולחעג רימ ךיז טָאה סע !תומולח רַאפ סַאװ

 רעד ןיא .רימ רעביא -- קישטמונ .ךָאנ טפָאלש עמַאמ יד .טשטנעבעג ךעלרעטָאפ

 ןעקנַאד .עמַאמ יד ףױא ןיוש ךיז טּפַאכ טָא .רעדנעלגנע ןרעגַארג עניבַאק רעשינכש

 !גָאטַײרפ ,טָאג
 ,רעגייז ַא 8
 למיה רעד .ןוז !דליב ַא רַאפ סָאװ !טָאג .קעד ןפיוא ַײרד עלַא סױרַא ןענַײז רימ

 רעַײא רָאפ ךַײא טלעטש .לגיּפש ַא יװ טקנַאלב ,ןרָאװעג יולב זיא ןַאעקָא רעד .ןייר זיא

 גנולעטשרָאפ ַא ןעמוקַאב טעװ ריא ןוא --- לָאמ ןָאילימ ַא טרעסערגרַאפ ,עז רעווענעשז
 םוצ ןפור זדנוא ןעמ טעװ םורַא העש רעבלַאה ַא ןיא .טונימ רעד ןיא ןַאעקָא םעד ןגעוו
 םענעטָארבעג ןגעוו לדיל ַא רעוא ןפיוא טעשטּפעש טיטעּפַא רעד .טסעפקערב ןטשרע

 ןעמוקעגסיוא טלָאװ ייז ןעוו ,ןשטנעמ ןופ ןרָאװעג טלָאװ סָאװ ...סעטייטָאּפ טימ גנירעה

 ןַאעקָא םענופ טייקיולב רעקיטכַארּפ רעד ףיוא ןעמולח ױזַא טָא דנַאנַא ךָאנ רָאי ןעצ

 ? לפָאטרַאק טימ גנירעה םענעטַארבעג ןגעוו

 .קעד ןפיוא .גָאט ןבלעז םעד

 ,םולח-רעביוצ ַא יװ טקנוּפ .טינרָאג ךיז טביילג סע זַא ,רעטעװ רַאברעדנּוװ ַאזַא
 ,ןייטשיולב --- רעסַאװ סָאד .לָאטשירק -- למיה רעד .לעה -- ןוז יד .תומימח ַא .רעמוז

 ,לטרַאקטסָאּפ ַא גָאט רעדעי ךַײא ןבַײרש רימ .הׂשעמ-רעדניק ַא ןיא יװ

 .גָאט ַײב רעגייז ַא ייווצ
 רעַײנ ַא ןופ ,קרָאי-ינ ןופ (עזָאלטָארד ַא) עמַארגעלעט ַא ןעמוקַאב סָאװ רָאנ

 :טלַאהניא םעד טָא טימ ,"רענַאקירעמַא רעשידִיי רעד , גנוטַײצ
 ןעממָאקעגסיױרעה ַײנ ןעבע סעכלעוו ,לַאנרושז עַײנ סָאד ,ןַאקירעמַא שידִיי יהד,

 ףעגעגטנע עססירג עטסעב עיד ןענהיא טעדנעז זדנוא ןעממָאקלליװ עיז טסייה ,טזיא
 גנוטיודעב ענייא ריפ עטיזיוו ערהיא סַאװ ןערעיפַארגעלעט ךַײלגָאז עטטיב עיז ןעללָאװ
 ךַײלגָאז טרָאװטנַא עטטיב דנוא טהעטש דנַאלססור םיא ןָאיצַאוטיס עיד עיוו דנוא טַאה
 .גנונעכער ערעזדנוא ףיוא

 .ןַאקירעמַא שידיא יהד 1 :
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 םוכללע - םהלש ןופצמיפמב

 :טַײז רעטייווצ רעד ףיוא --- רעפטנע ןַײמ
 ,גנוסירגַאב רעשיפַארגעלעט רעד רַאפ קנַאד ךיא -- .קרָאי-וינ ,ןַאקירעמַא שיאושזד

 ןופ קעװצטּפױה רעד .ןבַײרש וצ ךס ַא טײקנַארק-םי יד טינ רימ טביולרעד ,רעדייל
 ןגָארטרָאפ וצ ,עקירעמַא ןיא רעדירב ענַײמ ןופ עגַאל יד ןרידוטש וצ זיא עזַײר ןַײמ

 ןטימ ךיז ןענעקַאב וצ ,רעדליב ךרוד ןדִיי עשיסור יד ןופ דנַאטשוצ ןתמא םעד ןגעוו

 ןגעלָאק עלַא .ןטעברַא וצ ךיוא ,ךעלגעמ ביוא ,ןבלעז םעד רַאפ ןוא ,רעטַאעט ןשידִיי

 .ןסורג עטסעב יד
 םכקלצ -םולש

 .ףוס םוצ ךיז טנעענרעד ,ךובגָאט ןפורנָא סע ןָאק עמ בוא ,ךובגָאט ןַײמ ,ָאזלַא

 טעב ךיא .ךַײא סע ןקישּפָא ןוא סעקרַאמ ןגירק ,ןסילש וצ סע סנטַײצַײב ןכער ךיא

 סַאשַאטַאנ ףיוא ,וועיק ןייק טפעה סָאד טָא ןקישוצרעביא ,ןענעיילרעביא ןכָאנ ,ךַײא

 .ווירב ןָא גָאט ןעצ ךיוא ךָאד טציז ךעבענ ַאשימ .סערדַא

 ןכַאז יד ןגײלנעמַאזוצ ,ןלָאג ךיז ייג ךיא

 .טנװָא ןיא 8 ,גָאט ןבלעז םעד

 ןָא טייג סַאלק רעטירד רעד ןיא .עטנרעטשעגסיוא ןַא ,עמערַאװ ַא זיא טכַאנ יד

 םעד ןבַײרטרַאפ וצ דנַאטש ןיא טינ ךַאז ןייק זיא ןגעווטסעד ןופ ןוא .רָאכ ןיא ,גנַאזעג ַא

 .המשנ רעד ףיוא טגײלעג ךיז טָאה לּפענ ַא יװ סעּפע .שינעגָאנצרַאה סָאד ,טעמוא

 ןַײז וצ ףרַאדַאב סע יװ ןבַײרש וצ רעווש ,ץלַא ךָאנ טעשטַאק ףיש סָאד ןוא

 .ירפ רעד ןיא 8 .ןטס20 םעד ,תבש

 ,קרָאי-וינ ןיא ןַײז רימ ןלעוו גָאט יײב רעגייז ַא ייווצ ,טגָאז עמ !טבעלרעד ךעלדנע

 וצ ןעיײג רימ .עטסרעװש עמַאס יד ,עטסגנעל עמַאס יד ןעװעג זיא טכַאנ עקיטנַײה

 .טסקַאװ טיטעּפַא רעד .טינ ךָאנ ןעמ טעז "דרע, ןייק -- -- == .טסעפקערב

 ףדנוטש עטצצל יד

 .(ןטס20 םעד ,גָאט ַײב רעגייז ַא 12)

 ,.!דרע !דרע !ַאררוה

 -עגסיוא טָאה ױזַא .1492 רָאי ןיא ןסָארטַאמ סעסובמולָאק ןעירשעגסיוא ןבָאה ױזַא
 ןיא ןַײז רימ ןלעװ םורַא העש ןבלַאהטירד ןיא .קישטמונ -- 1906 רָאי ןיא ןעלרש
 -- -- -- .ןרישזַאסַאּפ יד ןופ ,החמיׂש יד ןבַײרשַאב וצ רעטרעוו ןייק ָאטשינ .קרָאי-וינ

 ןליפוצרָאפ קילג ַא רַאפ סָאװ .גָאטימ וצ טפור עמ .ַײרעגנילק ַא ןרעה ךיז טזָאל סע

 ןסע גָאטימ ןעייג רימ .ןדָאב ןקידנעלקָאש טינ ,ןטרַאה -- ןדָאב ןופ טײקטנעָאנ יד
 ...ןליפַא ץנַארַאמ ןייא שטָאכ ןענעבנג וצ ןסילשַאב רעװ םיוק ךיז טעװ טנַײה

 ןטונימ עטצעל יד

 ,ליטס ןַײמ טינ :ןרָאװעג םמוּתשנ ךיא ןיב ,ךעלטַײז עקיזָאד יד טרעטעלבעגכרוד
 .ןכירקכרוד ןָאק עמ סָאװ םיוק ,שיגָאלמוא ,גנַאהנעמַאזוצ ַא ןָא ױזַא ץלַא .בתּכ ןַײמ טינ
 ,לַאמרָאנ-טינ חומ רעד טעברַא ןדנַאטשמוא עכלעזַא ַײב זַא ,ןיימ ךיא
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 םכילע-םקלש ןופ ווויהב

 עיצקַאדער רעד ףיוא .םייהַא עמַארגעלעט ַא ןבעג רימ ןלעװ םורַא העש ַא ןיא

 טשרע זיא'ס ןוא ,ןגרָאמירפ ןצנַאג ַא טעברַאעג רימ ןבָאה עמַארגעלעט רעד ןופ

 .שירַאנ ןעמוקעגסױרַא

 .תבש .ןטס20 םעד .רעגייז ַא 2

 יד ןשטנעמ טימ טציילפרַאפ זיא ןפַאה רעד !קרָאי-וינ ןיא רימ ןענַײז ךעלדנע

 ןזַײװַאב ןטפול רעד ןיא "! דדיה,, רעכיוה ַא ןרעה ךיז טזָאל סע .ךעלעמַאּפ וצ טייג ףיש

 ודנוא ןבָאה "!םכילע-םולש , ןעיירשעג יד ?ןעשעג ןיא סָאװ .טיה ךס ַא ,טיה ךיז

 עשיטסינויצ יד ןופ ןטַאגעלעד ןופ ןענַאטשַאב זיא םלוע רעד .טכַאמעג רַאלק גנידצלַא

 רעד ןופ סרעטערטרַאפ טלגנירעגמורַא זדנוא ןבָאה סע .סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא ןוא

 קישטמונ .ןטפול רעד ןיא ןביוהעגפיוא ךימ טָאה עמ .עסערּפ רעשילגנע ןוא רעשידִיי

 .ןטַארַאּפַא עשיפַארגָאטָאפ טלעטשעגנָא ןעמ טָאה ןעַײרד זדנוא ףיוא .טנייוועצ ךיז טָאה

 רענייא ןזיװַאבסױרַא ךיז טָאה ,טשוקעצ רימ טימ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןענָאזרעּפ יד ןופ

 רעד .דרַאנרעב רעדורב ןַײמ זיא סָאד .לדרעב לעג ַא טימ ןַאמלטנעשזד רעגנוי ַא

 ַא ןיסיט ַײב !עמַארגעלעט ַא ןַארַאפ, :ןעירשעגסיוא טָאה ןַאמלטנעשזד רעקיזָאד

 לעטש ןוא קידנע ךיא ..!ךעלרעַײּפ יו רעמ ןעוועג זיא טנעמָאמ רעד .,."! עלעדיימ

 .(טגָאז ילַאיל יװ) עלעטניּפ ַא

 .ךובגָאט םענופ ףוס ַא

 שטיווָאקרעב עניטסענרע וצ 8

 ירפ רעד ןיא 8 ,גָאטנוז ,1906 רעבָאטקָא ןטס21 ,קרָאי-וינ

 ּ!ענַײמ ַאינויסיט ערעַײט

 עמַאס רעד ןיא ,קרָאי-וינ ןייק ןעמוקעגנָא ןענַײז רימ סָאװ ,טנעמָאמ םעד ןיא
 ןבָאה ןדַיי רענַאקירעמַא יד סָאװ ,םינּפ-תלבק ןזעידנַארג םעד ןופ טונימ רעכעלרעַײפ

 דרַאנרעב רעדורב ןַײמ ןופ טרעהרעד רימ ןבָאה ,ףיש ןפיוא ךָאנ קידנעַײז ,טכַאמעג זדנוא

 יֵו עלעדיימ ַא ןריובעג טָאה יסיט !עלעדיײימ ַא,, :(טלעטשענּפָא ךיז ןבָאה רימ ןעמעוו ַײב)
 טינ ןבָאה רימ .טבעלעגרעביא ןבָאה רימ סָאװ ,ןליפעג יד ןבעגרעביא טינ ןָאק ךיא

 טכירעגמוא ױזַא סעּפע ?ןענייו רימ ןלָאז רעדָא ,ןעיירפ ךיז רימ ןלָאז יצ :טסּוװעג

 רעטַײװ .טנוזעג ןַײד זיא סָאד -- קנַאדעג רעטשרע רעזדנוא !טנעמָאמ ַאזַא ןיא ןוא
 .בורגלסעק ַא ןיא יוװ טקנוּפ ןלַאפעגנַײרַא ָאד ןענַײז רימ תמחמ ,ּפָאק רעד טינ טעברַא

 ןוא טגנילק ןרעיוא יד ןיא ןוא ,ךיוה וצ ןביוהעגפיוא זדנוא טָאה עילַאװכ ַא סעּפע

 ,ףוס ַא ןָא סעיצַאגעלעד -- םעד ךָאנ דלַאב ןוא יי! ןעמָאקליװ , *! םכילע-םולש,, :טלַאש

 עמ .ןטפעשעג ,טפעשעג ,ןטפעשעג -- סענזיב ןוא ,ענעסעגעגנַײא סרעויוורעטניא

 ָאטשינ ךָאנ זיא גָאט ןטשרע םעד ,ךיז טייטשרַאפ .ןטַײז עלַא ןופ גרעב ענעדליג וצ טגָאז

 ךס ַא ,ךס ַא סיורָאפ טגָאז טפנוקוצ עטנעָאנ יד רָאנ ,ןטיש ךיז לָאז דלָאג סָאד ןענַאװ ןופ

 ,גלָאפרעד טימ לופ ,טנָאזירָאה רעזדנוא ףיוא ףיוא טייג ַארע עַײנ ַא םינּפ ַא .סעטוג

 ױזַא יו ,ןסיוו רָאנ ליוו ךיא ,ערעַײט ,ןבַײרש טינ רעמ ןָאק ךיא .דיירפ ןוא קילג טימ
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 םכילצלםנהלש זופ ווירבצ

 שוק ךיא .טנַאה ןַײד טימ ןבירשעג ,הרוש ןייא שטָאכ ןעז ליוו ךיא ,טנוזעג ןַײד זיא

 .טייקנדנובעגוצ עַײנ ַא רעדָא קיטייוו םעַײנ ןימ ַא סעּפע ליפ ןוא ךיד

 .ַא פ ןַײד

 שטיוװָאקרעב .ד .י וצ 9

 1906 רעבָאטקָא ןטס21 ,קרָאידוינ

 !בוד קחצי רערעַײט ןַײמ

 טנעמָאמ רעקיטציא רעד ! ןעמעלַא זדנוא בוט-לזמ ןוא ןיסיט בוט-לזמ ,ריד בוט-לזמ

 עכָאּפע רעַײנ ַא ןופ טנעמָאמ רעטשרע רעד ,קילג ןוא טייהנגעלעג ןופ טנעמָאמ ַא זיא

 קיש ךיא סָאװ ,ןעגנוטַײצ יד .עילימַאפ רעזדנוא ןופ ןבעל םעניא ןוא ןבעל רעזדנוא ןיא

 ןַײד ןופ לּפַאצרַאװש סָאד יװ .רעטרעוװ ענַײמ ןרעלקרעד ןוא ןלייצרעד ריד ןלעװ ,ריד

 ןכירטש ךַײא קיש ךיא .ךיא ןיימ ױזַא .ןטיה יװ ַײס יז טסעוו וד רָאנ ,ןיסיט ּפָא טיה גיוא

 -רעביא סע טסעוװ וד ןוא ,ףיש ןפיוא ןבירשעג בָאה ךיא סָאװ ,ןעגנונעכייצרַאפ ןוא

 סע ןוא טוג זיא גנידצלַא .ריד ןבַײרש וצ סָאװ ָאטשינ זיא רעמ .ןיסיט רַאפ ןענעייל

 ןעַײנַאב ןלָאז רימ יאוולה .ןעמעלַא זדנוא רַאפ ןעגנונעּפָאה עטוג ָאד סױרַא ךיז ןעעז
 .טַײצ גנַאל ןיוש זיא'ס םערָאװ ,לָאמ ַא יװ געט ערעזדנוא

 רענײד ןצנאנ ןיא

 סעשטיווַאקרעב יד וצ .0

 1906 רעבָאטקַָא ןטס28 ,קרָאי-וינ

 !ענַײמ .ַאינויסיט ערעַײט

 רעטומ ַא טסיב וד זַא ,קנַאדעג םוצ ךיז ןעניווועגוצ טינ ןפוא-םושב ךָאנ ןָאק ךיא

 טגנידַאבמוא לָאמ ןדעי בַײרש ? ָאיֵא ,םולח ַא אמּתסמ זיא סָאד .עדייז ַא ןיב ךיא זַא ןוא

 ןגעוו קיורמוא רעייז רימ ןענַײז ןגעווטסעד ןופ ,םולח ַא זיא'ס שטָאכ םערָאװ ,ןילַא

 .סע טנידרַאפ יז ביוא ,ןַארַאמַאט שוק ַא טיג ןוא ןיסיט ּפָא טיה !שטיוװָאקרעב .טנוזעג ןַײד

 ןעַײרד ךַײא שוק ךיא

 .ּפ

 רעדניק יד וצ 1

 גָאטסניד ,1906 רעבמעווָאנ ןט6 ,קרָאי-וינ

 !ערעַײט

 םוצ רעטנעענ רָאנ ,טָאטש ןופ רעטַײװ לסיב ַא הריד ַא ןעגנודעג רימ ןבָאה טנַײה

 ןטיז יד ,טינ רימ ןענעק ךַארּפש יד ,ןירג רעייז ךָאנ ןענַײז רימ לַײװ רַאפרעד ,רעדורב
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 םכילעמ םטלש ןופ חיה

 ,ןוט קוק ַא םעד ףיוא טלָאז ריא ןעוו ,עלהריד סָאד .ןכַאז עכלעזַא ךָאנ ןוא ,טינ ךיוא

 -מעוװקַאב עכלעזַא ןַײז טלָאמעג ןענָאק עקירעמַא ןיא רָאנ ,טפַאגרַאפ ןבילבעג ריא טלָאװ

 רעדנוזַאב ַאזַא ןַארַאפ זיא ןטסַאקטסימ ַא טָאטשנַא !םַאזקרעמפיוא ,ילַאיל .ןטייקכעל
 טנַײה .ןַײרַא היתחּת-לואש ןיא ףיט שיטַאמָאטױא רעטנורַא ךיז טזָאל סָאװ ,עלעקפַאש

 רעדעי וצ ריא טָאה רעסַאװ סייה .ןגינעגרַאפ ַא רָאג זיא ,טכָאק עמ רעכלעוו ןיא ,ךיק יד
 יד ,ןברַאפ יד ,רעטצנעפ יד ,ןטעּפַאט יד .טכַאנ ַײב ַײס ןוא גָאט ַײב ַײס ,טַײצ

 ,יסיט ,ןעמענ סע לָאז חור רעד -- ךעלעקניוו עלַא ןיא ןוא טנעוו עלַא ןיא ךעלעקפַאש

 ןייא רָאנ גונעג זיא ,ַאקשטָאמע ,סעפעג סָאד ןשַאװרעביא וצ ףיוא ! רָאג ןוא ןדעדוג ַא

 ,ַא ,יסורַאמ ,ילעטס ַא רַאפ סָאװ ןוא .קיטרַאפ ןוא -- ןַארק םעד טנפעעג :עדנוקעס

 ןיא שיטבַײרש ַא טסייה סָאװ ,שטיװָאקרעב ,ןעז טלָאז ריא ןעוו !ילעטס ַא רַאפ סָאװ

 טלָאװ --- ,לוטשלקָאש ַא -- רעשט ַא -- לוטשנעל ַא -- לוטשבַײרש ַא רעדָא !עקירעמַא
 טנַאה ןייא ןיא ךיז טימ טּפַאכרַאפ ,רעהַא ןרָאפ וצ ןעמוקעג קפס םוׂש ַא ןָא רָאג ריא

 יז רעדָא ,טגַײװש יז -- יז זיא ױזַא יװ ,בגַא .ןעקרַאמַאט רערעדנַא רעד ןיא ,ןיסיט

 ,ןבַײרש וצ םוא ,ןעקנַאדעג יד טימ ןעמענפיונוצ טינ ץלַא ךָאנ ךימ ןָאק ךיא ? טבַײרש

 -- ןרָאפרעביא ןגרָאמ-טנַײה טשרע ןענעכער רימ .רעדורב םַײב ךָאנ ןענַײז רימ תמחמ

 .יןפומ,

 רעביא זָאל ךיא .ןילקורב ןיא החּפשמ סעשטיווָאקרעב ַײב ןַײז רימ ןלעװ תבש
 .שוק ןוא םורַא ךַײא םענ ןוא עמַאמ רעד רָאפ טרָא ןַא

 .ַא ּפ

 װעיָאל לחר וצ 2

 |1906 רעבמעווַאנ ןט6 ,קרָאי-וינ)

 'יחתש הרקיה יתומח דובכ

 ,הריד ַא ןעגנודעג ןיוש ןבָאה רימ .סעלַא ןופ ןבירשעג ןטכענ ןיוש ךַײא טָאה יביב

 ןוא ןייש זיא'ס .ןלעפעג קרַאטש יז זיא ןקישטמונ .רעדניק יד וצ בַײרשַאב ךיא עכלעוו

 ךַײא לעװ .ךָאװ רעד ןיא לָאמ ַײרד רָאנ ּפָא ןעייג ווירב .םעװקַאב ןוא ליטש ןוא םערַאװ

 .ןבַײרש רערעמ ןגרָאמ

 םולש 'צהו ש"וד 'כנתח

 רעדניק יד וצ .3

 1906 רעבמעוװָאנ ןט12 ,קרָאייוינ

 !ערעַײס

 סָאד ויא אמּתסמ ױזַא .וויירב טימ גרַאב ַא טנַײה ךַײא ןופ ןעמוקַאב ןבָאה רימ

 םעד ךָאנ ןוא ,קַאּפ רעצנַאג ַא לָאמ ןייא רַאפ ןָא טמוק סע .ךַײא טימ ךיוא ענעגייא

 ןשטנעמ ַא ַײב טריסַאּפ סע יו ױזַא ןוא .הרוש ןייא ןייק טינ -- געט ריפ-ַײרד וטסטרַאװ

 ןטנַײנ ןפיוא טעמּכ טייגרעד ווירב ןייא :ווירב טימ ךיוא סע זיא ױזַא ,לזמ ןַײז טימ
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 םכילע-םולש ןופ ווירב

 וועיק ןייק טרָאפ ַאשימ יװ טַארוקַא ,ךיז טּפעלש ,ךיז טּפעלש רעטייווצ ַא ןוא ,גָאט

 ,םייהַא ןעמוק וצ ןסָאלשַאב טָאה רע בוא ? ןַאשימ טימ זיא סָאװ ,בגַא .ךיז ןרינעמַאזקע

 רימ ןטרַאװרעד ,ױזַא ביוא .םייה רעד ןיא ןַײז ,ןובשח םעד טָא טול ,ןיוש רע ףרַאד

 טנַײה טשרע רימ ןבָאה ,זדנוא חוּכמ ןוא .ןעמַאזוצ ןעמעלַא ךַײא ןופ ווירב ַא ןכיג ןיא

 רעד וצ ןעמענ ךימ ךיא ןָאק טציא טשרע ןוא הריד רעַײנ רעזדנוא ןיא טצעזַאב ךיז

 רעד יװ ױזַא ַארַאמַאט ןַײד ףיוא ךיז טריפ ,ווירב ענַײד קילדעװ ,ַאינויסיט .טעברַא

 ַא ריא ןעקנעש וצ טיירג ןענַײז ,ךיז טייטשרַאפ ,רימ .שטיװָאקרעב רענעסקַאוװרעד

 "עבַאב ןוא עדייז,, רעטרעוו יד :יאנּת ןייא טימ רָאנ ,ריד וצ עביל רעזדנוא ןופ לייט

 ַאּפַאּפ רענַאקירעמַא רעד :ןפור זדנוא יז לָאז .זדנוא ףיוא ןרעוװ טדנעװעגנָא טינ ןפרַאד

 ךַײא שוק ךיא !סָאװ טָא ,עווענעשז ןיא יז טָאה עבַאב ַא .עמַאמ רענַאקירעמַא יד ןוא

 ןענַײז רימ ,שטיװָאקרעב ,בגַא .שטיװָאקרעב  ַארַאמַאט ןסָאלשעגסױא טינ ,ןעמעלַא

 ךַײא טפור ױזַא .לרעב :ןעמָאנ ןתמא רעַײא תבש ןקיטנַײה ןעגנַאגרעד ףוס-לּכ -ףוס

 טָאה ןוא טפַאשהבורק רעזדנוא טימ טצינַאב ךיז טָאה רעקיזָאד רעד .רבח-טנגוי רעַײא

 ףיוא טכַאמעג טָאה החּפשמ רעַײא ןופ זיוה סָאד .ןקידעבעל ַא ןסעגעגפיוא טינ רעיש ךימ

 רעד ןיא ןענַײז רימ זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה זדנוא ;קורדנַײא ןטוג ַא רעייז זדנוא

 .ענעגַײא ןשיװצ ,םייה

 עבלעז ידו 4

 1907 רַאורבעפ ןט9 ,קרָאי-וינ

 ! ערעַײט

 ןופרעד ךַאז יד .דנצנעלג ,ךיז טכַאד ,ןוא ןטלַאהעגסיױא ךיא בָאה ןעמַאזקע םעד ,ונ

 זיאס לַײװ ,קורדנַײא ןצנַאג ַא ןגָארטוצסױרַא ןעוועג ךעלגעמ טינ זיא'ס סָאװ ,זיא

 ,םענייא ןיא ןטקַא ייווצ ףיוא ןעוועג ןיב ךיא : ןעייווצ ףיוא ךיז ןסיײרעצ וצ ןעמוקעגסיוא

 -סױרַא ךימ ןעמ טָאה ןטרָאד יא ,ָאד יא .רעטַאעט ןטייווצ םעניא ןטקַא ייווצ ףיוא ןוא

 .ןדירפוצ ןבילבעג זיא ,טנַײש סע יװ ,םלוע רעד .סעיצַאװָא טכַאמעג ,לָאמ ךס ַא ןפורעג

 "ינעּפמעטס , .גונעג טקעלקעג טָאה סע זַא ,טײקַײנ ליפ ױזַא ןעוועג זיא סלַאפ ןדעי

 רעד , .שילַאכרַאירטַאּפ ,שיטעָאּפ זיא סָאװ ,סעּפע ןופ קורדנַײא םעד טכַאמעג טָאה

 סָאד ןפָא ןטלַאה וצ טַײצ עצנַאג יד םוקילבוּפ סָאד ןעגנּוװצעג טָאה רעדיוװ "ףרּוװסיױא

 תמחמ ,ַײנ ָאד ךיוא זיא סָאד ,ןלַאפעג זיא גנַאהרָאפ רעד ןענַאװ זיב ןכַאל וצ ןוא ליומ

 עשידָאמ עגיה יד ןופ רָאמוה רעד ןוא ,ןסעגעגוצ ןיוש ךיז טָאה עריטַאס?ןַאגַאלַאב יד

 "ןציוװ, ןפיוק ייז .ייז ףיוא תונמחר ַא טסָארּפ זיא'ס זַא ,םערָא ױזַא זיא ןגרוטַאמַארד

 רימ ןעייג טנַײה -- .טַאקָארּפ ףיוא ןרעדנַא םַײב רענייא ןעמענ ייז רעדָא ,טלעג רַאפ

 ןלעװ טלָאמעד ."קַאנרעטסָאּפ , ץנַאג ףיוא -- ןגרָאמ ןוא ,"וינעּפמעטס , ץנַאג ףיוא

 רעד רַאפ זיא ,עסערּפ רעד ךייש זיא'ס סָאװ .טמיטשַאב רעמ ןבַײרשנָא ןיוש רימ

 זיא עשידִיי יד ;רעשידַיי רעד ןופ רעכעלרע זיא יז םערָאװ ,קַיור ךיא ןיב רעשילגנע

 טרעוו ןצנַאג ןיא זיא יז רָאנ .טינ סטוג םוש ןייק ךיא טרַאװרעד ריא ןופ ,שַיײטרַאּפ

 ,םלוע רעסיורג רעד ,םוקילבוּפ סָאד זיא רקיע רעד .ןשָארג ַא

 טָאה ןבעל סָאד .טלעוו רעשילַארטַאעט ,רערעדנוזַאב ַא ןיא רימ ןבעל ,טעז ריא יו
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 םמי לע םולש ןנפ וויהב

 -כיורטש ךס ַא רָאפ ךָאנ רימ טייטש סע ןוא ,טלעו רעד טָא ןיא טּפוטשעגנַײרַא זדנוא

 ןעמוקוצסורַא ףָאה ךיא ןוא ,ףמַאק רעסיורג ַא ,געוו םעַײנ ןקיזָאד םעד ףיוא ןעגנול

 ,רעגיזַאב ַא

 .ןַארַאמַאט טימ ןעמעלַא ךַײא םורַא םענ ךיא

 .ַא פ רעַײא

 עבלעז יד וצ 5

 1907 ץרַאמ ןט3 ,קרָאייוינ

 טכַאג רַאפ ,רַאורבעפ ןט8

 ! ערעַײט

 זיהטפעשעג סרעדורב םעד ךרוד עמַארגעלעט רעַײא ןעמוקעגנָא זיא סָאװ רָאנ

 ןעקנַאדעג ,תונורכז ןופ םערוטש ןצנַאג ַא .(טפעשעג ןיא ןעמוקעגנָא יז זיא ןטכענ ךָאנ)

 -רעבירַא ךיז רימ ןבָאה הבשחמ רעד ןיא .ןפורעגסיורַא עמַארגעלעט יד טָאה ןליפעג ןוא

 ןרעַײפ ןגעלפ ,ןעמַאזוצ טרָאפ רעבָא ,ןגרָאז ןיא שטָאכ ,עלַא רימ ּוװ ,ןיהַא ןגָארטעג

 טליפעג ךיז טָאה ךַײא ןופ ענייא עדעי ןוא רענייא רעדעי ןכלעוו ןיא ,גָאט ןקיזָאד םעד

 טינ לָאמ ןייק בָאה ךיא .קירעיורט רעייז ,קירעיורט זיא'ס ,ָאי .קידבוט-םוי סעּפע

 !ךַײא ןופ עקערטש רעטַײװ ַאזַא ףיוא ןַײז ךיא לעװ רַאורבעפ ןט18 םעד זַא ,טכַארטעג

 ןיוש טעװ עשז סָאװ .טכַארברַאפ קירעיורט ךיוא רימ ןבָאה -- םירוּפ -- גָאט ןקיטכענ

 -- בוט"םוי ןכעלרעַײפ ןקיזָאד םעד ןיא ןיב ךיא ךעלרעַײפ יװ ,טסייוו ריא ? חסּפ ןַײז

 ,ךַא .גנוטלַאהרעטנוא עקיצנייא ןַײז -- ןעגנונעכייצ סקישטמונ ךַײא קיש ךיא !חסּפ
 סָאד טָא טינ ךָאנ טסייו יז :ַארַאמַאט זיא עכעלקילג ַא !ךַײא ךָאנ טקנעב רע יװ

 .טפַאשקנעב ןופ -- ליפעג

 .ַא פ רעַײא

 שטיװָאניבַאר ילַאיל וצ .6

 1907 לירּפַא ןטס5 ,קרַאיײינ

 !ילַאיל
 ןיוש ריד סע בָאה ךיא .המכח עסיורג ַא טסיב וד .ןעמוקַאב רימ ןבָאה ווירב ןַײד

 .םעד ַײב בַײלב ךיא ןוא טגָאזעג גנַאל

 ךיז וטסָאה טנַײה זיב סָאװ ,דניז ַא טושּפ סע זיא ,ןעגנוצעזרעביא ךייש זיא'ס סָאװ

 טינ ױזַא ךימ טעװ רענייק זַא ,רעכיז ןיב ךיא .שידִיי ןייק (ןיילַא) טנרעלעגסיוא טינ

 ? טלַא רָאי קיצכעז ןעד טסיב ?טלַאהּפָא רעד זיא עשז סָאװ ןיא .וד יװ ,ןצעזרעביא

 וצ ךיז דנעוו ןוא רעטנוא ךַײרטש רעטרעװ עשייערבעה יד .תיב-ףלַא ןופ ןָא בייה

 קיטיינ זיא "לובמ , ןַײמ .גלָאפרעד ןכיג ןַײד ןיא טגַײצעגרעביא ןיב ךיא .ןשטיווָאקרעב

 טעװ .רוזנעצ רעד ןגעק ךס ַא טרָאד ןַארַאפ ,ךיז טייטשרַאפ .שיסור ףיוא ןצעזוצרעביא

 ? סע טייג ,ונ .רעטרע עפרַאש יד ןזָאלסיױא ןענַאק ןעמ



 םכילעיםולש ןופ וויוב

 טינ ןעמ ףרַאדַאב ןצעזרעביא זַא ,רעלרפ ןגָאז ריד ךיא ףרַאד לַאפ ןדעי ףיוא

 סָאד טסייה סָאד ,עירָאטידיוא יד ןעניז ןיא ןטלַאה זומ עמ ןא ,ךעלבעטשכוב

 י.ךיד שוק ךיא ,ונ .םוקילבוּפ עשיסור

 ביל ךיד טָאה סָאװ ,ַאּפ ַאּפ ןַײד

 שטיוװַאקרעב .ד .י וצ 7

 1907 טסוגיוא ןטס21 ,עווענעשז

 !ןוז רערעַײט ןַײמ
 ענַײד ךיוא ןוא דנַאל םעַײנ םעד ןופ ווירב ןטשרע ןַײד ןעמוקַאב רימ ןבָאה טנַײה

 ךיז ןטעב ייז .טַאהעג האנה ןוא טנעיילעג עלַא רימ ןבָאה ףיש םענופ ןעגנובַײרשַאב

 .ןבירשעג ןענַײז ייז יו ױזַא טקורדעג ןַײז וצ

 יד טָא ןיא דנַאטשוצ-טימעג רעזדנוא ריד ןבעגרעביא וצ תלוכיב טינ זיא ןעּפ יד

 טימ זדנוא ַײב ןעמ טנוװַאד גָאט ןדעי .טסולרַאפ ןסיורג םעד עלַא רימ ןליפ דניצַא .געט

 רַאפ ןליוו ריא ןעוועג זיא ױזַא לַײװ ,רעטומ רעזדנוא ךָאנ שידק גָאז ךיא ןוא ,ןינמ ַא

 ַא סקעז ףָאלש ןופ ךימ טקעװ ַארַאמַאט ןַײד ןוא טעב ןַײד ףיוא ףָאלש ךיא .טיוט ריא

 תמחמ ,טינ ךימ יז טזָאל ןטעברַא רעבָא ,טעברַא רעד וצ ןייטשפיוא לָאז ךיא ,רעגייז

 ןַײמ ןוא זָאנ עסיורג ןַײמ ךעלרעגניפ עטרַאצ עניילק עריא טימ ןּפַאט וצ ביל טָאה יז

 ךימ טפור ןוא םינּפ קידנעלכיימש ַא דימּת רימ וצ טכַאמ יז ןוא ,אקווד גיוא קניל

 שטָאכ ,ביל רעייז ךימ טָאה יז זַא ,סיוא רימ ךיז טזַײװ סע ןוא ,ַאּפַאּפ רעדָא ַאבדַאב

 -- .ןימ םענייש םעד ןעיורטעג טינ ןָאק עמ

 ,דנַאל םעַײנ םענופ תמא םעד טלייצרעד ןיוש ריד ךָאד ןבָאה רימ ! רערעַײט ןַײמ

 לַאפ ןגעווטסעד ןופ ...ןביילג טלָאװעג טינ טסָאה וד רעדָא ,טביילגעג טינ טסָאה וד רָאנ

 -- ,שטנעמ ַא יז ןוא ךיז קיטסעפ ןוא ךיז קרַאטש רָאנ ,ּפָארַא טינ ךיז ַײב

 ,טפַאשביל ליפ טימ םורַא ךיד טמענ סָאװ ,רעטָאפ ןַײד טשטניוו סע יװ

 םכילצ םולש

 ןבלעז םוצ .8

 1907 רעבָאטקָא ןטס24 ,עווענעשז

 ! רערעַײט ןַײמ

 סָאװ ,ןַארַאמַאט ןופ החמיׂש יד ןעזעג טינ טָאה'ס רע -- .ןעמוקעג טשרע ןיב ךיא
 .ןעזעג טינ ןבעל ןַײז ףיוא החמיׂש ןייק טָאה רעד ,טַײצ ןכָאװ ייווצ ןעזעג טינ ךימ טָאה

 זיא ךָאנרעד ,טונימ עכעלטע ןגיוא עצרַאװש עריא טימ טקוקעגנָא ךימ יז טָאה רעַירפ

 רעטיב ךיז טָאה ןוא לױמ סָאד טנפעעג יז טָאה םעד ךָאנ .ןרָאװעג טור קרַאטש יז

 "ַאּפַאּפַאּפ , ריא ףיוא ַארַאמַאט טנייוו סָאד !ןרעה ךיז טזָאל ךיוה רעד ןיא לוק ַא .טנייוועצ
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 םכילע- םולש ןופ ווירב

 ךעלכיש ךיוא .(!ַאּפ לָאמ ַײרד ,"ַאּפַאּפַאּפ , רָאנ ,ַאּפַאּפ טינ ,ךימ יז טפור ױזַא םערַאװ)

 ריא ןעמ טָאה שיט ַא טימ לוטש ַא ךיוא ,סיפ עסיורג עריא רַאפ טכַארבעג ךיא בָאה

 רעד טימ וליּפַא ,םענייא ןדעי טימ ךיז טשוק ןוא ךיז טליּפש ןוא יז טציז ,טיירגעגוצ

 .ןַארַאמַאט ןגעוו דייר ענַײמ ךיז ןקידנע טימרעד .עקשזרעיסנָאק

 םעד טקישעגסױרַא ךיא בָאה טנַײה ? ךיז טרעה סָאװ ךַײא יײב עקשטירעמַא ןיא ןוא

 ןופ רעסעב לָאמ ןעצ ןענַײז סָאװ ,סיסייּפ לטָאמ ןופ תויׂשעמ עַײנ יד "רענַאקירעמַא,

 םיא וטסעװ ,ןײטשריּפַאס .רמ דנַײרפ רעזדנוא טימ ןעז ךיז טסעװ וד זַא .עטשרע יד

 -סױרַא רימ ןופ זיא'ס סָאװ ,גנוקידלושטנַא ןטעב ןוא ןעמָאנ ןַײמ ןיא סורג ַא ןבעגּפָא

 טנַײה ןופ .דנַאלָאה ןוא עיגלעב ןיא העיסנ רעסיורג ןַײמ בילוצ ,טלַאהּפָא ןַא ןעמוקעג

 סנייא ןעגנולייצרעד ענַײמ רימ ןופ ןעמוקַאב "רענַאקירעמַא רעד , טעוו רעטַײװ ןוא ןָא

 ,לעטשּפָא ןַא ןָא ,ןרעדנַא ןכָאנ

 רימ ןטרַאװ ווירב ענַײד ףיוא -- ? "טַאלבעגַאט,, סָאד ןַײא ךיז טלַאה סָאװ רַאפ ןוא

 .גָאט ןדעי לָאמ ייווצ לוש ןיא דניצַא טנרעל סָאװ ,ַאמונ וליפַא ,עלַא

 .ש ןַײד

 ןבלעז םוצ .9

 1907 רעבמעווָאנ ןט10 ,ןעווענעשזו
 ! רערעַײט ןַײמ

 רעייז ןצנַאג םעד ןייטשרַאפ אלימב וטסעװ ווירב עטגײלעגַײב ייווצ יד ןופ
 לּכ-םדוק (ךיז טייטשרַאפ ,טסליוו וד ביוא) ןלַײא ךיז טספרַאד וד .ןינע ןטנַאסערעטניא
 לָאז ךַאז יד זַא ,טינ ליוװ ךיא זַא ,ןרעלדַא ןגָאז טסעװ .-- -- -- "רעלדָא,, ןסיורג םוצ
 סָאד טעװ רע ביוא זַא :ןגָאז םיא וטסלָאז סָאד ךיוא .-- -- -- ןענידרָאג וצ ןייגרעד
 ,ןרעלימ ןלייצרעד טעװ ןוא ןטלַאהנַײא טינ ךיז גנַאל ןידרָאג טעװ ,ןענידרָאג ןלייצרעד
 יקסנַאילסַאמ ןוא ,ןיקסנַאילסַאמ סעדנָארַאב ןוא ,ןסעדנָארַאב ןלייצרעד טעװ רעלימ ןוא

 !קרָאי-ינ ןיא תודוס ןייק ָאטשינ !טלעװ רעצנַאג רעד --- יקסרַאבול ןוא ,ןיקסרַאבול
 טימ , .-- -- -- ןײגַאב וצ ךיז ױזַא יוװ ,רערעַײט ןַײמ ,ןסיוו ףרַאדַאב עמ -- -- --

 ,טקעדעגּפָא לסיב ַא, ;"ןגיוצעגוצ רעטכער רעד טימ ,ןסױטשעגּפָא טנַאה רעקניל רעד
 זיא רע ןוא ,דומלּתה-ילעב יד ןופ ןּפיצנירּפ ,ךיז טכַאד ,ןענַײז סָאד ."טקעדעגוצ דס ַא

 רימ זַא ,תמא ןַא טימ ךיא גָאז ריד ןוא -- -- -- ?דומלּתה-ילעב יד ןופ רעסערג ךָאנ

 ףיוא ןרָאװעג טלעטשעג טינ ךָאנ זיא סעכלעזַא סָאװ ,טכירעג ַא ןכַאמ וצ ןעגנולעג זיא

 טסעוו וד זַא ,ןגַײצרעביא ןיילַא ,םשה-הצרי-םא ,ךיז טסעװ וד יװ ,עניב רעשידִיי רעד
 ,(רעפטנע ןַײד ןטלַאהרעד לעװ ךיא יוװ םעד ךָאנ) טּפירקסונַאמ םעד רימ ןופ ןעמוקַאב

 רענַײד ןצנַאג ןיא ןיב ךיא ןוא

 תויׂשעמ ןַארַאמַאט רַאפ לייצרעד ךיא ױזַא יו ,ןבירשעג סיוועג ריד טָאה יסיט

 ןוא רענרעה טימ סקָא ןַא ןגעוו ןוא רעב ַא ןגעוו ןוא ץַאק ַא ןגעוו ןוא טנוה ַא ןגעוו

 ןופ --- ,דַאלָאקָאש ןייק ןבעגעג טינ םעד טָאה עמ סָאװ ,עלעדיימ םערָא ןיילק ַא ןגעוו
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 רעטכָאט ןַײד ,ןבעל'כ .ךעלקעב יד רעביא ןרערט ריא ןעניר סע ,טנייוו ַארַאמַאט סָאװ

 רַאפ עקירעמַא ןיא טינ סע לייצרעד !ַאש) !דומלּתה-ימכח עלַא ןופ המכח רעמ זיא
 -רַאפ ךימ ןלע ייז םערָאװ ,"טַאלבעגַאט , ןופ ןוא "לַאנרושזנגרָאמ,, ןופ ןשטנעמ יד
 ..(! ןענייטש

 ןבלעז םוצ .0

 1908 לירּפַא ןט8-ןט7 ,עווענעשז

 יִצ ,טינ ביילג ךיא ןוא טלפייווצרַאפ ןיב ךיא !שטיװָאקרעב ןוז רערערעַײט ןַײמ

 סיוועג לעװ ךיא -- עמַארגעלעט רעד ףיוא ריד ןופ רעפטנע ןַא ןעמוקַאב ןיוש ךיא לעװ

 טימ ןָאטעג ךַאמ ַא ןיוש בָאה ןוא ןעוועג שאימ ןיוש ךימ בָאה ךיא -- ןעמוקַאב טינ

 ןופ ןוא .טרָא רעדנַא ןַא ןופ ןרעװ ןפלָאהעג ןיוש ןלעװ רימ .ףיורעד טנַאה רעד

 ןלופ ןטימ ביילג ךיא .געט עקידרעטעּפש יד ףיוא שאימ טינ ךימ ךיא ןיב ןגעווטסעד

 ןוא ,טכיל טימ "רצוא ,, םעד ןכוז טעװ עמ סָאװ ,טַײצ ַא ןעמוק טעװ סע זַא ,ןביולג

 ןדייר טעװ עמ ןוא ,םיא ןופ ןבָאה האנה טעװ עמ ןוא ,םיא טימ ןגָארטמורַא ךיז טעוװ עמ

 עשז סָאװ -- רעוװש רעייז ךַאז יד זיא לַײװרעד רָאנ !ךס ַא רעייז ןוא רעייז םיא ןופ

 טינ -- רָאי בלַאה ַא ךָאנ ןטרַאװּפָא ףרַאד עמ ? ןָאט רימ ןענָאק סָאװ ןוא ןָאט רימ ןלָאז

 רעזדנוא ןיא עז ךיא סָאװ ,סנכייצ יד ןוא םָארטשנבעל רעד זַא ,רעכיז ןיב ךיא .רעמ

 דלַאב זַא ,ןזַײװַאב ערָאלק ,זדנוא רַאפ םינמיס עטוג ןענַײז ,דנַאל ןקיטולב םעניא ,דנַאל

 ,ןטרָאד ןעלקיװטנַא ךיז טעוװ רעטַאעט עשידַיי סָאד .זדנוא רעביא ןעניײשפיוא ןוז יד טעוו

 ןלעװ רימ ,רימ ןוא ,דנַאל-יקנַאי םעד ןיא ךיוא םעדכָאנ טשרע ןוא ,דנַאלסור ןיא אקווד

 ןלעװ -- -- -- זַײמרעדעלפ עקיזָאד יד ןוא ,טלעוו רעזדנוא ףיוא םיטַאבעלַאב יד ןַײז

 ןלעװ ןגיוא ענַײמ .דנַאש רעקיביײא וצ ןַײז טעוװ ןעמָאנ רעייז ןוא ,תוחור יד לַא וצ ןייג

 רעד ןוא גנוי טסיב וד םערָאװ ,ןעז סיוועג סע טסעװ וד רעבָא ,ןעז טינ רשפא סָאד

 .טלפייווצרַאפ ןַײז טינ ךיוא וטספרַאד רעבירעד .ריד רַאפ סיורג ךָאנ זיא ןבעל ןופ געוו

 ןוא רעביא טינ ךיז קערש ,טסַײג ןַײד טיול טעברַא ןייק טרָאד טינ טסניפעג וד ביוא

 ןלָאז וד ךיוא ,רימ ךיוא זַא ,טרעשַאב סע זיא רשפא םערָאװ ,ךיז ַײב ּפַארַא טינ לַאפ

 ןופ ןברַאטש טינ רימ ןלעװ אמּתסמ ןוא ,דנַאלרַאלָאד םעד ןיא ןרעװ ןפלָאהעג טינ

 טינ ךיא ףרַאד ,ריד עגונ זיא'ס סָאװ ,סָאד ןוא ,רעדנעל-ברעמ יד ןיא ,ָאד ךיוא רעגנוה

 ןפיט םענופ טגָאזעג ןיוש ריד בָאה ךיא סָאװ ,רעטרעװ ענַײמ לָאמ ַא ךָאנ ןרזחרעביא

 ,רעמָאט ןוא ,ןסע וטסעוו טיורב רעזדנוא ןופ ןוא ,זיוה ןַײד זיא זיוה רעזדנוא זַא ,ןצרַאה

 יו ,ריד רַאפ ךיוא ןַײז טינ טעװ ,ןסע וצ סָאװ זדנוא רַאפ ןַײז טינ טעװ סע ,םולשו-סח

 ענַײמ רעטנוא טכירק ַארַאמַאט ןוא) -- -- -- .ענומָאק רעזדנוא ןיא זיא רעגייטש רעד

 .(שיט ןרעטנוא לדיל ַא טגניז ןוא דרע רעד ףיוא ךיז טרעגלַאװ ,סיפ

 ,עביל רעכעלרעטָאפ טימ םורַא ךיד טמענ סָאװ ,רענַײד ןצנַאג ןיא ןיב ךיא ןוא

 טיש
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 ןבלעז םוצ 1

 1908 ַײמ ןט14 ,עווענעשז

 !רערעַײט ןַײמ

 "רעביא בָאה ךיא סָאװ ,"רצוא,, םוצ טסייה סָאד ,עסעיּפ רעַײנ ןַײמ וצ המדקה יד

 רָאנ ,טקישעגסױרַא ןיוש ריד ךיא בָאה ,"רעבערגדלָאג יד , ףיוא ןעמָאנ ריא טכַאמעג

 -- = == .טנַײה יז ריד ךיא קיש .ןןקיש וצ| ןסעגרַאפ רימ ןבָאה ןײלַא עסעיּפ יד

 סױרַא רָאפ ךיא רעדייא ק"רשת ןופ רעפטנע ןַא ףיוא ץלַא ךָאנ טרַאװ ךיא ןוא

 ןייק :ןדנעװ ךימ לעװ ךיא ןיהּוװ ,טינ ךָאנ סייוו ךיא סָאװ ,דנַאלסור ןייק ןענַאד ןופ

 רעל ןוא טסיוװ זיא'ס ? ןעמוקסיורַא ןופרעד טעװ סָאװ ןוא ? סעדַא ןייק רעדָא ,עשרַאװ

 טַײצ ערעטיב ַאזַא 1 טָאג ןופ טסַײג רעד זיא ּוװ ןוא --- טנורגּפָא ןפיוא רעטצניפ ןוא

 ,וד ןוא .דנַאלסור ןופ טרעדנַאװעגסיױא ןבָאה רימ טניז ןעוועג טינ ךָאנ זדנוא ַײב זיא

 -קעװַא טינ ךיז לַײא ,שינעטלַאהנָא ןַא סעּפע ןטרָאד טסָאה וד ביוא ,רערעַײט ןַײמ

 ףיוא יצ ,למיה ןפיוא -- טלעוו רעד ןיא ןענַײז רימ ּוװ ןסייוו רימ רעדייא ,סע ןזָאלוצ

 תילכּת ַא רַאפ סָאװ וצ ,טינ ךיא סייוו ,דנַאל ןקיטולב םעניא רָאפ ךיא זַא ןוא ?דרע רעד

 וו ַײס ןיוש ןיב ךיא ןוא ,ךעלגעממוא זיא ָאד ןבַײלב רָאנ ,קעווצ ַא רַאפ סָאװ וצ ןוא

 == == == .רענערָאלרַאפ ַא
 רענַײד

 רָאזַאמ .עי ,נ וצ .2

 ן19108 ,8 2

 !עשַאטַאנ ערעַײט

 .םישדח ַײרד ןיא לָאמ ןייא : רעכעלריטַאנ םוקלופ ַא טרעוו שיוטסיוא-ווירב רעזדנוא

 לָאז סָאװ .טינרָאג רעדייא רעסעב ןגעווטסעד ןופ ךָאד זיא סָאד .ןַײז עקַאט ףרַאד ױזַא

 עשידִיי עלַא ןיא טעמּכ ,ךס ַא רעיײיז בַײרש ךיא ,טינרָאג ? ךיז ןגעוו ןגָאז ריד ךיא

 טסַײר המשנ יד .קיניײװ זיא תחנ ןוא .טלעוו רעטלַא ןוא רעַײנ רעד ןופ ןענַאגרָאקורד

 עמַאס ןפיוא וליפַא ,רעבַײרש ןשידִיי ַא ףיוא .םייוג יד וצ ,טלעוו רעדנַא ןַא ןיא ךיז

 טרעדנוהרָאי לטרעפ ַא ּפָא טעברַא עמ זַא .להק ןופ ןובשח ןפיוא רבק ַא טרַאװ ,ןרעלוּפָאּפ

 ...ריפסיוא ןקיטעמוא ַאזַא וצ ןעמוק טינ טינ ןעמ ןעק ,קלָאפ םענעגייא םעד ןשיװצ

 רעייז טימ סע טלַאה יװ ,ךיז סייוורעד .ןעניקריס דנַײרפ ןַײמ טימ טנַאקַאב טסיב וד

 ביג ,בגַא .רוטַארעטיל-סקלָאפ רעשידַיי רעד ןגעוו ךוב ןסיורג ַא חוּכמ גנומענרעטנוא

 -געייטשרָאפ ןפיוא ָאפערנָאמ רעַײא טימ ךיז טרעה סָאװ ןוא .רימ ןופ סורג ַא רעביא םיא

 ןיש זדנוא טסָאה ?ןעז וצ ץעגרע ךיז גנונעּפָאה ַא ןַארַאפ זיא ? ןָאזעס-רעמוז ןקיד

 ?טצעזעגנָא טָאה רעװ ? ןברָאטשעג זיא רעװ .סַײנ רעוועלק ןייק ןבירשעג טינ גנַאל

 ןעמ טעוװ (עלַארטַאעט) םינינע עקינייא בילוצ זַא ,ךעלגעמ ? ןרָאװעג ךַײר זיא רעוו
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 ,ןדייר ךָאנ רימ ןלעװ םעד ןגעוו רָאנ .דנַאלסור ןייק געט עכעלטע ףיוא ןפורסיורַא ךימ

 .סקידתושממ סעּפע ןַײז ןיוש טעװ סע זַא

 ןָאמָאל ָאס רעטעפ ןַײד .טנוזעג ַײז

 .רימ ןופ סורג ַא רעדניק יד ןוא ןשטיװעילעװַאס ײסיאמ

 רעבלעז רעד וצ .2

 1908 .10 .(7)20 ,(יוורעג)

 !עשַאטַאנ עביל

 ,המשנ יד ןרעטצניפרַאפ רימ ליוװ רע ,עשר רעד טָא ,רימ טימ ךיז טליּפש לזמ סָאד

 ךיא רָאנ ,הרוחש-הרמ ןוא ךשוח ןיא ךימ ןרעדַײלשנַײרַא ,גנומיטש יד ןכַאמ עילַאק

 ןעוועג רָאנ ךיא ןיב טרעמכַאיעצ .טרעמכַאיעצ ךיג ױזַא ןרעוװ סָאװ ,ענעי ןופ טינ ןיב

 ןיא רימ וצ ןגױלפעגּפָארַא עלעבַײט קיטכיל ַא יװ טסיב וד ןעוו ,עכָאּפע רענעי ןיא

 ןַא רָאג ןעװעג זיא ןַאד ,ָא .שטיװָאנַארַאב ןכעלסעגרַאפמוא םעניא ,שטיוװָאנַארַאב

 ,ךיז טכַאד ,רָאנ ,גָאט ַא לָאמ ייווצ טנייוועג בָאה ךיא זַא ,ןפערט טגעלפ ןַאד .ךַאז רעדנַא

 רעמ ןוא עלעסיב ַא רָאנ ךיז קערשרעד ךיא .טינ ןיוש ךיא ןייוו טציא .ןרערט עזיול טימ

 ,טולב ןזיװַאב לָאמ ַא רעדיוו ירפ רעד ןיא ןטכענרעייא ךיז טָאה ,לשמל ,טָא .טינרַאג

 ךעלעקַײק-טולב , ךיז ױזַא ,ןטײקשירַאנ עלָאג ,סָאװ ךיא סייוו רָאנ ,טולב ןייק טינ ה"ד

 -רעביא ךיז טעװ טָא זַא ,ןָאטעג טכַארט ַא בָאה ךיא ןוא ..."ץעכייל ןטלייטעגסיוא םעניא

 ןַײז חירטמ ךיז טניולעג ןַאד טָאה עשז סָאװ וצ .עטכישעג רעשטיװָאנַארַָאב יד ןרזח

 -- גרעבלעדנַאמ) רעטקָאד רעד ןעמוקעג זיא סע רָאנ ? דנַאל ןכעלטעג םעד טָא ןיא רעהַא

 זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה סע ;זדנוא ןופ טכַאלעגסיוא ךיז טָאה ןוא (שטנעמ רעביל ַא

 ןיב ךיא ,עקַאט ,ןוא .דניז רעשטיװָאנַארַאב עטלַא יד ןופ ץרעקולשּפָא ןַא זיא סָאד

 ךימ ןעשטשַאל סע ןוא ,(דנַארטש) "ענירַאמ , רעד רעביא ריצַאּפש ךיא ,ןענַאטשעגפיוא

 ;ןעזעג טינ לָאמ ןייק טציא זיב ךָאנ בָאה ךיא סָאװ ,ןוז ַאזַא ןופ ןלַארטש ענעדלָאג יד

 ,סע טסייה ,רוּביג ַא ןרָאפקעװַא טינ ןענַאד ןופ לעװ ךיא ביוא !טפול ַארַאס ! ןוז ַארַאס

 ןיא טקנוּפ ווירב םעד טָא ,עשַאטַאנ ,ןעמוקַאב טסעװ וד .טלגיזרַאפ זיא לרוג ןַײמ זַא

 טיירג עמ עכלעוו וצ ,"סענינעמיא , עשירַארעטיל ענַײמ ןופ ,גנורעַײפ ןַײמ ןופ גָאט םעד

 ןקיזָאד םעד ןיא לעװ ךיא ןוא .ךעלעקניוו עלַא ןיא ,םוטעמוא ,זדנוא טבַײרש עמ יװ ,ךיז

 ענַײמ טימ ןײלַא ,םי ןשידנעלטימ םענופ גערב ןפיוא רעטנלע ןַא ןעשזדנָאלבמוא גָאט

 רעטסּוװַאבמוא רעד רַאפ קערש רעכעלפַײרגַאבמוא ןיא ,טכַאנ יד יו ,ערעטצניפ ,תובשחמ

 ןקידנגרָאמ םעד ןבעלכרוד ןלעװ רימ סָאװ טימ ,טנַײה טינ סייוו ךיא םערָאװ ,טפנוקוצ

 ןעלטימ יד ףיוא ? ןעלטימ סנעמעוו ףיוא ָאט ,ןבעלכרוד ָאי ןלעװ רימ ביוא ןוא ...גָאט

 ,קירעיורט לָאמ עלַא סע טבַײלב ,ןעיירד טינ טסלָאז וד יו ,ָאי ? "טפַאשלעזעג , רעד ןופ

 טרעװ סָאד יו ,ךעליירפ ױזַא טינ ןיש לַאפ ןדעי ןיא ןוא ,לװַײט רעד סע טּפַאכ

 לָאמ ַא זיאס .ןעַײרעבַײרש עכעליירפ רָאנ ,עשירַאנ ענַײמ ןיא טרעדלישעג ךעלטנייוועג

 רענעי ןיא ןעוועג זיא סָאד ,גנַאל ןש ןעוװעג זיא סָאד רָאנ ,ךיוא ךעליירפ ןעוועג
 ,סעדָא ןיא) ייליבוי ןקירָאי-19 ןַײד טרעַײּפעג ןבָאה רימ ןעװ ,טַײצ רעכעלקילג
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 םכילצע-םולש ןנפיווירב

 ןַײז וצ חמׂשמ ךיז ךַײא שטניוו ךיא .םי םוצ ןייג ןיוש ףרַאד ךיא ,ונ .(? טסקנעדעג

 ןשטיװָאװל ינעגוועי ,ןעניקריס .ס .נ ,ןשטיװעילעװַאס ײסיָאמ .טלעוו רעקיזָאד רעד ףיוא
 !סורג רעטסמערַאװ ןַײמ --- דיירפ ןיא ןוא קילגמוא ןיא דנַײרפ ענַײמ עלַא ןוא

 ,ּפָארַא טינ ךיז ַײב טלַאפ סָאװ ,רעטעפ ןַײד

 םכילע-םולׂש

 רעבלעז רעד וצ 4

 1908 רעבמעטּפעס (ןט12) ןטס9 ,ןילרעב

 !עשַאטַאנ ערעַײט
 רעד רעטנוא זָאה ַא יו קידנרָאפ ,טָאה רעכלעוו ,דִיי ַא םענייא ןגעוו טלייצרעד עמ

 ןטלַאהסיוא ןלעוװ סע ביוא , --- *? ריא טרָאפ ןיהּוװ,, : עגַארפ רעד ףיוא טרעפטנעעג ,קנַאב
 "..ווענעשעק ןיא ןַײז תבש ףיוא ךיא לעװ ,ןטַײז ענַײמ

 ףיוא רימ ןלעװ ,ןריפרעטנוא טינ טעװ טנוזעג סָאד ביוא .רימ טימ זיא ױזַא טקנוּפ
 ןפיוא ןעמוק ןלעװ רימ רָאנ יו .רעווש ץנַאג רימ זיא לַײװרעד .עילַאטיא ןיא ןַײז תבש
 ןלעװ ןוא םַארגעלעט ַא ןבעג רימ ןלעװ ,סיוורענ רעדָא יוורענ ןייק ךעלנַײשרַאװ ,טרָא
 ױזַא לָאז שטַײד רעד ןוא ;ןעזרעדיוו ףיוא עשז לַײװרעד .ןיהַא ןבַײרש זדנוא ןטעב
 .ןגוצלענש ענַײז טימ ךיז ןּפעלש וצ חוּכ בָאה ךיא יװ ,ןבעל וצ ןבָאה חוּכ

 .סורג ןַײמ 'דנַא ןוא ןעניקריס .מ .נ ךיוא יו ,רעדניק יד ,ןשטיוװעילעװַאס ײסיאמ

 ןָאמ ָאל אס רעטעפ ןַײד

 רעבלעז רעד וצ .5

 1908 רעבָאטקָא (ןטס20) ןט7 ,יוורענ

 ! עשַאטַאנ ערעַײט

 זיאס רָאנ .ןקירעיורט רעקינייװ רעמ ַא ווירב ַא טקישעגּפָא ריד ךיא בָאה טנַײה

 ,קנַאד ַא רעבָא .ןעמוקַאב טינ ךיא בָאה ןעגנוטַײצ .ווירב ןַײד ןוא טשטָאּפ יד ןעמוקעגנָא

 טסיב וד ביוא ,עגלָא ןבַײרשנָא ריד טעװ עקירעביא סָאד .טינ זדנוא טסעגרַאפ וד סָאװ

 ,ןסױטשנָא ךיז רָאנ ,ןענעייל טינ -- קידלושטנַא ,ווירב עריא ןענעייל וצ הירב ַא

 זיא טנַאלַאט ַאזַא טימ .ןטשרעבייא םענופ הניכש ַא סעּפע טיול ןיימ םעד ןּפַאכסױרַא

 ַא רעריא רענייא סָאװ ,שודיח ןייק טינ זיא רעבירעד ןוא רענייא רעדעי טינ ןעקנָאשַאב

 טעב ךיא ,, :עלעטעצ ַא קידנזָאלרעביא ,ןעגנַאהעגפיוא ךיז געט יד טָאה טנעדנָאּפסערָאק

 "..בתּכ ןכעלקערש ריא טימ םכילע-םולש םַאדַאמ רעד ץוחַא ,ןקידלושַאב טינ םענייק

 םכילע-םולש רעטעפ ןַײד

 ןעשימ ךיוא יװ ,דנַײרפ עלַא ןוא ןיקסווָאלקש ,ןעניקריס ,ןשטיוװעילעװַאס יײסיָאמ
 ,סורג ןַײמ ,ןרעַײא ןעשימ ןוא ןרעזדנוא
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 םכײלצ-םטלש ןופ הוירב

 רעבלעז רעד וצ .6

 1908 רעבָאטקָא (ןטס29) ןט16 ,יוורענ

 !עשַאטַאנ ערעַײט עביל

 ,רימ ןגעוו גרָאז ןוא גנויצַאב רעכעלביל רעד רַאפ ןוא ווירב ענַײד רַאפ קנַאד ַא

 טסעװ וד !עקנַארק ָאד ךיז ןעװַארּפָאּפ סע ױזַא יװ ,ןזַײװַאב ןיוש ריד לעװ ךיא ןוא
 וד יו ,ןבעגעג רימ ןעמ טלָאװ רעמיצ ַא ךָאנ ןעוו !קיביײא ףיוא ןענעקרעד טינ ךימ

 ,רימ ביילג ,ָאטשינ זיא ךַײא ַײב .רעגיה רעד ןוז רעד ףיוא ןוא ,םורד ףיוא ,טסבַײרש

 ,ונ ,םַאזלַאב ךָאד סָאד זיא ,טפול רעד ךייש סָאװ ןוא ...!ַאזַא וצ ריא טמוק יו .ןוז ַאזַא

 טָאג ,ַאזַא טיטעּפַא ןַא רַאפ סָאװ ןוא !שַאבַאש ןוא -- קיײטּפַא רעד ןופ ךַײלג האופר ַא

 טינ טגנערב ,וטסרעה ,טלעג לַײװ .ןסערפ וצ סָאװ ןעוועג רָאנ טלָאװ יַאולה !רענַײמ

 ןָא -- סעמַארגעלעט ןוא !סעּפע ריא וט ןוא ,טינ טגנערב ...טינ לָאמ ןייא טשטָאּפ יד

 סע .סרעגערט-םַארגעלעט יד זיולב טלָאצעגרעביא רימ ןבָאה קנַארפ טנזיוט ַא !רועיש ַא

 .ךַײלג ןטַײל טימ טַײל ןענַײז רימ זַא ,עיצַאנ עשידִיי רעזדנוא ,זיא יז רעװ ,ןזיװַאב טָאה

 דער ךיא .רערט ַא טזָאלעג גנַאל טינ ָאד ,תונמאנב רימ ביילג ,ךיא בָאה ,ונ ! קידנריר

 שטָאכ טייקטסנרע רעקיזָאד רעד וצ .רעטסנרע ןַא שטנעמ ַא ךיא ןיב ללכב ןוא ,טסנרע

 .רעטפָא יבַא ,ךס ַא רעסעב ןיוש בַײרש .טינ סעגרַאפ !ךע-ךע-ךע ,ןטסוה רעקינייו

 ...סדַאי

 .ע .ש רעטעפ ךיז ַײב רענעלַאפעג טינ ןַײד

 ַא ?עיפַארגָאעג רעמַאס טָא רענעי עגונב ,לעשימ עקרעדורב ,סע טייג יוװ ןוא..,

 ןיוש קידנערַאפ .ןָאט ןעמ ןָאק סָאװ .רעקיטיינ ַא רעבָא ,תמא זיא סָאד ,ןינע רענדונ

 -רַאפ ןייק טינ ַײז לַײװרעד ןוא .רעכַאמ-ןטַאװ רעד ייז טּפַאכ .ןסַאלק ייווצ ענעי טרָאד

 .טנוזעג ַײז ןוא ווירב בַײרש ןוא ,רעכיב ןעייל ,רענעּפָאלש

 ַאּפַאּפ

 סעשטיווָאקרעב יד וצ .7

 ן1908) ט"סרּת ש"הר ברע ,שטיװָאנַארַאב

 ןשטיוװָאקרעב ןוא ןיסיט
 !ענַײמ רעדניק ערעַײט
 -עגסיוא ךיא בָאה טָא ןוא ,ןענַאטשעגפיוא ךיא ןיב ,הנשה-שָאר ברע ,טנַײה טשרע

 ןטשרע םעד -- ווירב ַא ,רעדניק ,ךַײא ןבַײרשוצנָא ףיוא ,ריּפַאּפ עמַאמ רעד ַײב ןטעב
 ךיוא ףרַאד עמ ,ןבַײרש טינ ךס ןייק לעװ ךיא !ערעװש עכלעזַא ,ןכָאװ ןביז ךָאנ ווירב
 טסייה ,ןבעל רימ ,ךעלרעדניק ,ָאזלַא .ןןבַײרש| רעטרעו רָאּפ ַא רעדניק ערעדנַא יד
 ךָאנ ןָאק ךיא ,טסייה סָאד ,ךַאװש לסיב ַא ךָאנ ךיא ןיב ןייג ףיוא ,ךַײא טלָאמ .סע
 טניױװעגּפָא ךימ בָאה ךיא ,טושּפ רָאנ ,טײקכַאװש תמחמ הלילח טינ ,ןייטש טינרָאג וליּפַא

 ךיא ןיב לַײװרעד .טַײצ ריא ןיא עקרַאמַאט יװ ,ןענרעל ךיז רימ ןלעװ .קע ןַא ןוא --

 ןוא ,ןייטש ןענרעלסיוא ךיז אמּתסמ רימ ןלעװ םורַא ַײרד גָאט ַא ןיא ,לוטשנעל ןיא ךָאנ
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 םכלילצ הםהולש ןנפ וחירב

 געוו ןיא ןיוש ןעמ טבעלרעד יו ,ךַא .ןַײרַא געוו ןיא שרַאמ ןוא ,ךיז ןגעװַאב --- ךָאנרעד

 ךיז רימ ןלעװ ןעז רָאנ -- עילַאטיא ןייק יצ ,ןַארעמ ןייק ןרָאפ ןלעװ רימ יצ ! ןַײרַא

 ? המשנ יד טנייוו סע ןוא קנעב ךיא ןעמעוו ךָאנ ,יסיט ,ןביילג טסעװ ,רעכיז ףיוא ןיוש

 יל ויהש ךיתורגא דעב ךל הדות ,ינב ץיוװָאקרב ,ינב התַאו !ןבעלכ -- ןעקרַאמַאט ךָאנ

 לע וידחי בשנו םינּפ הארתנו טעמ דוע !לודג ןרתו התַא ןיאש יפ-לע-ףא ,םיעושעשל

 ךיתורגא יל בותכלמ ענמת אנילַא אלא .דעומ אב יכ הננחל תע האב יכ ,דחא םוקמ

 ריא ףרַאד עמ .ַאּפַאּפ םעד ןסעגרַאפ גנַאל ןיוש אמּתסמ טָאה עקרַאמַאט ןוא .תופיה

 ,(ךיא) ַאּפַאּפ ַא ןַארַאפ זיא'ס ןוא (שטיוװָאקרעב) ַאקַאּפַאּפ ַא ןַארַאפ זיא'ס זַא ,ןרזחנַײא

 .ןעַײרד ךַײא שוק ךיא

 .ַא

 שטיווָאקרעב עניטסענרע וצ 8

 1908 רעבָאטקָא ןטס23 ,יוורענ

 !ַאינויסיט ערעַײט

 טשינ .שינעילַאטיא ףיוא ןיוש טנַײה ריד בַײרש ךיא סָאװ ,טינ לביארַאפ ןייק בָאה

 ןופ ךוברעל ענעטלעז סָאד ןרידוטש ןעמונעג ךימ ךיא בָאה ,ןוט וצ סָאװ קידנבָאה

 טכַאד ,ןוא ,(םיטנַאס 25 קנַארפ 1 ןַײרּפ) "עילַאטיא ןיא סור רעד , :עצנוק טָאלגילַאּפ
 ַאזַא ךַארּפש עשינעילַאטיא יד זיא ,ןתמא רעד ןיא .גלָאפרעד ןסיורג ַא ךַאמ ךיא ,ךיז

 .ךַאז רעד וצ ,ָאזלַא ,טשינרָאג לָאמ ןעצ יוװ ,טייקיניילק

 ַא ָאטונעװ ע ןָאנ עקרעּפ .עיצַארג ענעב ָאטלָאמ ! יסיט ַארָאיניס ,ָאנרָאשזד ןָאוב

 ַאנָאד ,ַארעז ָאזרעװ ינַאמד ָאלרעדעװ ָארעװ .ערעשטַאיּפ ָאטלָאמ .ַאפ ימ ?ימרַאװָארט

 .ָאטיבוס עטרַאּפ ָאנרעט ליא ,ָאטעללע ַאנעשטַאל

 ןוא ,עמַאפ ָא ,ָאיצַאד ליא ענרַאגַאּפ ָאװעד זיא ,רימ ןגעוו טסנערפ וד סָאװ ,סָאד ןוא

 .עלָאּפישט ןָאק ָאטילָאב ָאצנַאמ ,ַאטסַאּפ ַאד ָאילָא ,ָאטעשטַא ,ָאיַאייקוק ָאלָאקיּפ

 ָאצערּפ ןוא ַאשטַאפ ימ זַא ,ווירב ַא ןעמוקעגנָא זיא ןשטיװָאקרעב ןגעוו ןוא

 ַאל ימרַאפ יד ָאגערּפ ,ָאּפמעט ָאגנול ויּפיוק ָארעטסער עטנעמ ליבַאב ָארּפ ,ָאטַארעדָאמ

 ַאנוא ןבַײרשנָא דלַאב שטיװָאקרעב לָאז .יללעּפַאק יא ָאּפ ןוא יניטטעּפ ימ ע ַאברַאב

 על ישטנָאקַאר ,ערָאיניס ,ידנַאטומ עוד :טלַאהניא אזא טימ עלַאטסָאּפ ַאנילָאטרַאק

 ריא ביוא ,רעבירעד ןוא ,ערָאדערּפַאר ןוא ָא ע ַאבמַאג ַאל עלָאוד ימ תמחמ !עשטלַאק

 .ןעניז םעד ןיא רעטַײװ ױזַא ןוא ,ונ ,ַאעררַאיד ַאל ָארטנָאק ָאידעמ ןוא רימ טיג ,טליוו

 .ָאנירַאמַאט ָאניבמַאב שוק ַא ביג ,יסיט .גלָאפרעד ןבָאה טעװ רע זַא ,רעכיז ןיב ךיא

 .ָאשטרעדעװערַא .ןעמערַאװנָא ךיז יז טעוװ ַאד

 ַאפ ַאּפ

 ַאמונ ענַאסרַאג ָאלָאקיּפ ךיוא יו ,יסורַאמ ןוא ַאמע ענירָאיניס ,ןַאמַאמ .ַארָאיניס
 זדנוא טקיש !ַארַאק ַאימ ,ָאירדַא !עלעדנַאק 1000 ןוא ענָאּפַאס יד ָאצעּפ ליא ריד ןקיׂש
 .ַארעביל ע ַאטַארטנעל .ָאטנעמַאשטַאּפ ָאטַאדנַאמ ןוא
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 םכילע-םוהלש ןופ וויכב

 סעשטיווָאקרעב יד וצ .9

 1908 רעבָאטקָא ןטס25 ,יוורענ

 !שטיװָאקרעב ןוז רערעַײט ןַײמ
 ,ווירב ןַײד טימ -- רעמ ךָאנ ןוא ,סעמַארגעלעט ענַײד טימ טיירפרעד ךימ טסָאה

 ןבָאה טכַאנ רַאפ ןטכענ .ךימ ךיא יירפ ,ווירב ַא ריד ןופ םוקַאב ךיא ןעוו ,לָאמ ןדעי

 ןעמוקעגנָא ןענַײז ירפ רעד ןיא טנַײה ןוא ןקע עלַא ןופ סעמַארגעלעט ןעילּפ ןבױהעגנָא

 סָאװ ,שפנ-תמגע ןוא רעצ טימ טשימעגסיוא זיא החמיׂש ןַײמ רָאנ .לָאמ ַא טימ ךס ַא

 ,החּפשמ רעשירַארעטיל רעזדנוא ןיא בורק רעקיצנייא רעד ןברָאטשעגקעװַא זדנוא זיא'ס
 סיקסווָאדולב}ַאז טנעיילעג בָאה ךיא סָאװ ,טנעמָאמ םעד ןיא -- -- -- ."דנַײרּפ רעד,

 ןרָאװעג רעטצניפ רימ זיא ,טױט ןקידמעצולּפ ןקיזָאד םעד ןגעוו קָאטסילַאיב ןופ ווירב

 ןיא ןעוועג טינ ךָאנ זיא ןַאגרָא ַאזַא .ןסָאגעג רעיש ךיז ןבָאה ןרערט ןוא ןגיוא יד ןיא

 יִצ ?ןַײז זדנוא ַײב ךָאנ טעװ רעכלעזַא ביוא ,טסייוו רעוװ ןוא ,רוטַארעטיל רעזדנוא

 ףיוא רעדָא ? "טנַײה, ןפיוא רעדָא ?"ןבעל רעזדנוא , ףיוא ןפָאה ןעד רימ ןענָאק

 ,ןעירשעג ייוו ? ןטסינרעדָאמ ערעזדנוא ןופ ,ןעזעג טינ ןוז יד ךָאנ טָאה סָאװ ,עלפנ ַא

 !?ןעגנוטַײצ ערעזדנוא ןופ רעטסעב רעד וצ ףוס ַא ןכַאמ עקַאט טסליװ !טָאג

 םעד וצ גנולייצרעד עלעיצעּפס ַא טיירגעגוצ בָאה ,רַאליבוי רעכַאװש רעד ,ךיא ןוא

 זיא גנונעּפָאה ןַײמ טשרע -- ןגיוא יד םיא ףיוא טקוקעגסיוא ךיוא בָאה ןוא גָאט ןקיזָאד

 ןסיורג ןקיזָאד םעד אמּתסמ טסנייװַאב ,רערעַײט ןַײמ ,וד ךיוא ןוא !טשינ וצ ןרָאװעג

 תמחמ ,טינ םירוסי ןייק בָאה רָאנ ; ריד רַאפ טסולרַאפ רעסיורג ַא זיא סָאװ --- טסולרַאפ

 ןַײז ףיוא טסיירט ַא ,דניק רעדנַא ןַא ןרעװ ןריובעג טינ לָאז סע ,ךעלגעמ טינ זיא'ס

 ןוא ןיסיט שוק ַא ביג -- -- -- !ךיז רַאפ טלעװ עצנַאג יד ךָאד ןבָאה רימ -- טרָא

 .ןַארַאמַאט

 םיא ביג ןוא ימע-ןב רבח ןוא דנַײרפ רעזדנוא ווירב םעד טָא זַײװַאב ,טוג ױזַא יז

 לע ש .ןעמעלַא זדנוא ןופ ןוא רימ ןופ סורג ַא רעביא

 לסיב ַא ,רעטרעוװ ייווצ ןעניפעג וטסעװ הרוש רעט17 רעד ןיא !רערעַײט ןַײמ
 ךיוא רשפא ןוא ,ימע-ןב ןוא וד ,ןענעיילרעביא ייז טסעװ וד יװ םעד ךָאנ ...עשיניצ

 לגלוגמ ווירב רעד טרעװ רעמָאט תמחמ ,ווירב םענופ ןקעמסיוא ייז וטסלָאז ,ןַאמצייוו

 הלילח ןופרעד ךיא לעװ ,זיומ רעשירַארעטיל ַא וצ רָאי קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה רעביא
 ..ןדע-ןג ןיא תונויזב ןבָאה

 ,שרעדנַא זיא סע ןעוו יװ ,רעמ דניצַא ךיא ליפ טײהנזעװּפָא ןַײד !ענַײמ עקניסיט
 םענופ גנַאגרעטנוא רעקיטַײצירפ רעד .ןעמַאזוצ ןַײז ןיוש רימ ןלעװ דלַאב ,טָא-טָא רָאנ

 ןדנוברַאפ ךָאד בָאה ךיא .ןַײרַא ןצרַאה ןיא ךַײלג ּפַאלק ַא טגנַאלרעד רימ טָאה "דנַײרּפ ,
 -ָאקרעב רַאפ ךיוא טסולרַאפ ַא זיא'ס .ןָא רעמונ ןטשרע ןַײז ןופ םיא טימ ןעמָאנ ןַײמ
 סעּפע סיוועג טעוװ סע .טשינ ןעמ ףרַאדַאב ןצרַאה םוצ ךיז ןעמענ ,טשינרָאג רָאנ .ןשטיוו
 ךיז ןזָאלוצקעװַא ,טנוזעג ןוא תוחוּכ ןעמ טמענ ּוװ ,ךַא .שַא ןַײז ףיוא ןרעװ ןריובעג
 קערש ַא ןַײז לָאז סָאװ ,ַאזַא רעבָא ,גנוטַײצ ַא ןענעפע ןוא ןַײרַא *ַאטרעשט , רעד ןיא
 .ץרוק ןענַײז טנעה יד זַא ,ךַאמ ייג רָאנ !דנַײרפ עטוג רַאפ דיירפ ַא ןוא םיאנוׂש רַאפ
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 םפילעקםקלש ןהופ וירב

 -ָאקרעב דניצַא רימ טיג עמ ןעוו ? ןסיוו ןָאק רעװ ? ןסקַאװסיוא ךָאנ יז ןלעװ רשפא ןוא

 ןעקרומַאט שוק ַא וט לַײװרעד רָאנ ! (טלעג סיקסדָארב ךָאנ וצרעד ןוא) ןרָאי סעשטיוו

 .ווירב םעד טָא ןוַײװַאב םיא ךיוא געמ עמ .ןענַאמצייוו סורג ןַײמ רעביא ביג ןוא

 אפ ןַײד

 רָאזַאמ עשַאטַאנ וצ 0

 1908 רעבמעווָאנ (ןט14) ןט1 ,יוורענ

 ...םולח ַא ןעזעג בָאה ךיא

 ןטַײז עדייב ןופ .םי ןשידנעלטימ םענופ גערב עמַאס ןפיוא טבעלעג ןטלָאװ רימ יו

 סעדנַארעװ ייווצ טימ רעטצנעפ-טּפיוה יד .ןקרַאּפ עקידנקעמש -- ברעמ ןוא חרזימ ןופ

 טרעוװ ,םורַא ױזַא .ברעמ ןוא חרזימ ףיוא -- רעטצנעפ עקיטַײז יד ןוא ,םורד ףיוא --

 םעד .ךעלַײק ןקידנרעקַאלפ םענופ לַארטש ןייא ןייק רימ רַאפ טסיזמוא ןלַאפרַאפ טינ

 זיא ץלַא .רימ ןבעגעגּפָא טשרמולּכ ןעמ טָאה רעמיצ (קיסעמשינעטלעהרַאפ) ןטסערג

 ןקניציּפ ַא ,טעב עקיטכיצ ַא זיולב טזָאלעגרעביא טָאה עמ .ןגָארטעגסױרַא ןטרָאד ןופ

 ןוא .עדנַארעװ ערעדנוזַאב ַא ןוא לשיטבַײרש ַא טשרמולּכ ןוא עלעקפַאש ַא ,ןקעבשַאװ

 םענעפָא םַײב .ןײלַא רענייא רעמיצ ןקיטכיצ ןוא ןקיטכיל םעד טָא ןיא ףָאלש ךיא

 -םי עשידָאלעמ ,עקיסעמכַײלג ףָאלש ןַײמ ןגיוורַאפ סע ןוא ,םי ןפיוא לקישטנָאקלַאב
 םענופ לַארטש רעטשרע רעד ןָא ךיז טדניצ סע רָאנ יװ ,ירפ רעד ןיא .סעילַאװכ

 טלגיּפשענּפָא ךיז טכַאנ עצנַאג ַא ןבָאה עכלעוו ,ךעלדנרעטש יד ןוא ,לַײזטכַײל ןקיגָאטַײב

 ,ףיא טשרמולּכ ךיז ךיא ּפַאכ ,סיוא ןרעדנַא ןכָאנ סנייא ךיז ןשעל סעילַאוװכ יד ןיא

 ,רעסַאװ"-םי טימ ןַײא ךימ טבַײר עמ ,לגָאמ-לגָאג ַא עניב רעד ףיוא ךיז טזַײװַאב ךַײלג ןוא

 עשַאק עקיכלימ ַא ןוא רעייא עזיול 3 ,עקניש עטעפ -- קיטשירפ ףיוא ,ןָא ךיז וט ךיא

 ,(גערב-םי ןפיוא) ענירַאמ רעד ףיוא טשרמולּכ ךיא ייג ךָאנרעד ןוא ,ָאקָאינַאט טימ

 ןטימ ןוא לטפעה ןטימ ךיא גנערברַאפ ןטרָאד .ןענייוו רימ ,ךעלטנגייא ,רעכלעוו ףיוא

 סרעדנוזַאב טַײצ רעד טָא ןיא טמערַאװ עכלעוו ,ןוז רעד ףיוא טנעה יד ןיא רעַײלב

 ךעלעמַאּפ ךיא ייג ךָאנרעד .רעגייז ַא 12 זיב 9 ןופ --- ,יורפ ַא יװ ,םענעגנָא ןוא דלימ

 טשרמולּכ טסקיטימ וד .שיט רעטיירגעג ַא רימ ףיוא טרַאװ סע ּוװ ,םײהַא טשרמולּכ

 סעגלָא טימ --- סיוא רימ ךיז טכַאד ױזַא --- טיירגעגוצ זיא ץלַא לַײװ ,קַאמשעג רעייז

 ַא ןוא ,רעכעלרעדנּוװ ַא ּפוס ַא ןוא ,קינָאה ןופ רעסיז ,שיפ עשידִיי וטסָאה ָאד .טנעה

 ,עקיטפַאז ןטכורפ ןוא ,ןטרָאג םענופ טשרע ,גרַאװנירג שירפ ןוא ,שיילפלסָאר רעשידִיי

 םעד ,ךימ ןוא קיטימ רעד ךיז טָאה טקידנערַאפ .ידנַא ןוא טשרמולּכ םיוב םענופ ןגַײפ

 ףיוא ןקידברעמ-םורד םעד ,2 רעמונ ןָאקלַאב ןפיוא ייווצ בלַאה ןעמ טריפ ,טכענק סטָאג

 םעריש ַא טימ ,סקיטכיצ ַא לטעב ַא זיא טרָאד זַא ,רימ ךיז טמולח סע ןוא .רוקלייה ַא

 ףיוא ןַײא טרָאד ךימ טגיל עמ ןוא ,קַאלשנענוז ַא ןופ ץוש ַא סלַא ,סנּפָאקוצ

 עניילק טימ ןעקנירטסיוא טשרמולּכ ףרַאד ךיא עכלעוו ןופ ךשמ ןיא ,העש 2 עצנַאג

 טשרמולּכ זיא ,רעגייז ַא ריפ ,ךָאנרעד .ךלימ עטריזילירעטס רעטיל ןצנַאג ַא ךעלקעשילעק

 רעטצנעּפ-ןוא-ריט ךיז ןכַאמרַאפ רעגייז ַא ףניפ ןוא .ענירַאמ רעד ףיוא ריצַאּפש ַא ,ייט

 -- ערעשטעוו ַא טנװָא ןיא רעגייז ַא 6 ןוא (גנַאגרַאפנוז ַא טשרמולּכ) העש ייווצ ףיוא
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 םכייחלצ:םולש הופיוויכב

 ךרוד טיירגעגוצ טשרמולּכ ךיוא ,עקַאמשעג ַא רעייז ןוא עקיטעז ַא רעייז לָאמ ַא רעדיוו
 ןיא ןעמונ טימ רעדָא ,66 ןיא ליּפש ַא טייג ערעשטעוו רעד ךָאנ .עגלָא רעבלעז רעד

 ַא רעדיוו -- 8 ןגָאלשעג טָאה רעגייז רעד .לטרעמ-לטרעט ןיא ןעמַאזוצ רעדָא ,ןטרָאק
 ָאד .בָאגוצ סלַא סענָארַאקַאמ טימ עשַאק עקיכלימ ַא לָאמ ַא ךָאנ ,רעייא עזיול לָאמ

 ךָאנ סענָארַאקַאמ טימ ּפוס ןוא רעייא לַײװ ,רעכעלדנעטשרַאפ-טינ ַא םולח רעד טרעוו

 10 זַא ,םעד וצ ןבעגוצ ביוא ...םזינָארכַאנַא ןַא סעּפע רָאג ןיוש זיא סָאד -- ערעשטעוו
 רעייא רַאּפ ַא לָאמ ַא רעדיװ ,ןפָאלשטנַא טסרעוו וד רעדייא ,טכַאנ רעד ףיוא רעגייז ַא
 ץנַאג ןַײז לָאמ ַא ןענָאק תומולח זַא ,ןייטשרַאפ וטסעװ ,לגָאמ-לגָאג ַא ןופ ןעזסיוא ןיא
 ָאד ריד בָאה ךיא סָאװ ,ץלַא !רענַײמ טָאג רָאנ .עכעלפַײרגַאבמוא ןוא עשילרעטסיוא

 !רָאוו רָאנ ,םולח ןייק טינ ךָאד זיא ,ןבירשַאב

 ךיא בָאה ךשמ-טַײצ ןצרוק ַא ןיא סָאװ ,טינ שודיח ןייק זיא ןפוא-סנבעל ַאזַא ןופ
 ביוא ,ןעמונעגנָא רעמ ךָאנ טלָאװ ןוא (טנופ 7--6) ָאליק 3 ַײב ךיז ףיוא ןעמונעגנַא
 ,םעצולּפ גנוליקוצ ַא .ןבירשעג ןיוש ריד טָאה עגלָא ןכלעוו ןגעוו ,סַײררעביא רעד טינ
 -כרוד ןיוש זיא סָאד רעבָא .וו"זַאא ןוא 37 רעכעה רוטַארעּפמעט ַא ,טולב טימ טסוה ַא
 ןטנָאמרעד ןביוא םעניא ןבירשַאב ריד בָאה ךיא יו ,ױזַא טציא בעל ךיא ןוא ,ןעגנַאגעג
 -נגרָאמ,, רעד טָא ..."גָאט ןקידנגרָאמ,, ןגעוו תוגאד יד טינ ןעוו --- רקיע רעד ןוא .םולח
 ..!ןבעל ךס ַא רימ טסָאק "גָאט רעקיד

 ןליפַא ,טַײצ רענעי ןגעוו ןיוש ןעמיורט רימ ? יוורענ ןייק ךיז טסבַײלק וד ,ָאזלַא

 ךיז טבַײלק קישטמואנ ,רעמיצ ןקידברעמ-םורד םעניא ,טלייטעגסיוא ריד רַאפ טעב ַא
 .יוורענ ןופ טייקידרעוװקרעמ עקיצנייא יד -- "זדלעפ ןשיסור , םעד ןזַײװַאב ריד

 ,רעדניק יד ןוא (ןשטיװעילעװַא)ס (יײסיָא)מ סירג ןוא ךיד שוק ךיא

 ,ש רעטעפ ןַײד

 ענעדיישרַאפ ןענרעל ךיז זיולב ןעמ זומ רעטלע ןַײד ןיא ; עקמַאיל יד יצ !עשימ

 ,טסירג עמַאמ יד ןוא .רעדנוזַאב ריד ןבַײרש רעדניק יד .תומכח

 (ַאּפ) ַא פ ןַײד

 ַאשימ ןוז םוצ .1

 1908 (רעבמעצעד ןט10) רעבמעווָאנ ןטס27 ,יוורענ

 !לעשימ רערעַײט

 ,"ךעלסינ, גנולײצרעד-טכַאנַײװ ַא ,ןגָאז וצ ױזַא ,עשירעדניק ַא ריד וטסַאה טָא

 עטייווצ סָאד ךָאנרעד .לָאמ ןייא רעביא יז ןעייל טשרע וצ .טויבעד ןַײד ןַײז סָאד לָאז

 ןצנַאג ןיא טינ ריד זיא סָאװ ,טרָאװ רעדעי רענעק-שידִיי ַא ַײב גערפ ךָאנרעד .לָאמ

 ןוא לטַײז םעד ןופ גנוקרעמנָא ןַא טימ עלעכיב ןיא בַײרשרַאפ ןוא ,ךעלדנעטשרַאפ

 ןבַײרש .ןעּפ עטוג ַא ןוא ריּפַאּפ ןטוג ןופ טפעה ַא ךיז ףיוק ךָאנרעד .לַאניגירָא ןיא הרוש

 ךָאנרעד .ךעלטַײד רעייז ןבַײרש .דלעפ םענופ ןטַײז עדייב ןופ .טַײז ןייא ףיוא זיולב

 ןטכיררַאפ טסעוװ ,ןצעמע ךָאנ ןוא טסבלעז ךיז גנוצעזרעביא יד ןענעיילרעביא וטסעוו
 טפעה ןרעדנוזַאב ַא ןיא ןיוש ןייר ףיוא ןבַײרשרעביא טסעװ ןוא ןטײקטַאלג-טינ עלַא
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 םפילצ-םולש ןופ ווינב

 עיצקַאדער יד טעװ שרעדנַא ;טפירש רעסיורג טימ ,ןייש ןוא ךעלטַײד סרעדנוזַאב

 ,טּפירקסונַאמ םעד ןעמענ ּפָא וליפַא ךיז ןגָאז סעיצקַאדער עקינייא .טפעה םעד ןפרַאװּפָא

 םעניא טצעזעגרעביא ךיא בָאה רעטרעוװ עקינייא .ןָאטגנימער ןייק ףיוא טינ בוא

 טכַאנַײװ זיב .גָאט ַא ךעלטַײז 2--2 רָאנ ,ךַײלג ץלַא טינ ןעמ ףרַאד ןצעזרעביא .לַאניגירָא

 .טינ ןעמ ףרַאד ןעגנוצעזרעביא יד רעביא ןריקנַאמ עיזַאנמיג רעד טימ .ןזַײװַאב וטסעוו

 בָאה ךיא .שטיװעילעװַאס יײסיָאמ ןפלעה טנָאקעג ריד טלָאװ ןטייהנגעלרַאפ עסיורג ןיא

 רעד ןיא 4 טַײז רעד ףיוא ,לשמל ,טָא .ןקורדסיוא ןוא רעטרעוװ ערעדנוזַאב ןעניז ןיא
 ."גיוא-טוג ַא ןכערּפשּפָא , :26 הרוש

 (ַאּפ)ַאּפ ןַײד ,העש רעטוג ַא ןיא ,ָאזלַא

 (ייַסיָא)מ ןפלעה ריד טעװ רַארָאנָאה ןעמוקַאב ןוא גנולייצרעד יד ןכעלטנפערַאפ ןוא
 .קיצרַאה סירגַאב ךיא ןעמעוו ,ןיקריס (שטיװעילעװַא)ס

 רָאזַאמ עשַאטַאנ וצ 2

 1908 (רעבמעצעד ןט12) רעבמעווָאנ ןטס230 ,יוורענ

 !עשַאטַאנ ערעַײט ןוא עביל

 ךיא .ןרעוו עילַאק טעװ רענייא ביוא ,לַאפ ןיא ןקנַאלב ייווצ טימרעד ריד קיש ךיא

 ףיוא ןלעטשסױרַא טינ טסעװ ןוא יורטוצ ןַײמ טימ ןכיורבסימ טינ טסעװ וד זַא ,ףָאה

 טסייוו וד זַא ,טסבַײרש וד סָאװ ,םעד ךייש זיא סָאװ .200.000 ףיוא תובייחתה ַא רימ

 ריד ליפ ןוא טנכייצעגסיוא ךיד ךיא ייטשרַאפ ,עילַאטיא ןייק ןרָאפ ןַײד ןגעוו טינ ךָאנ

 ןיא טסעװ וד ,ָאזלַא :טסַײג ןַײמ ןיא זיא סָאד .זירּפרוס ַא ןכַאמ זדנוא טסליוו וד .טימ

 רעטצנעפ ַא טימ רעמיצ ַא ןטיירגוצ ריד רַאפ ןלעוװ רימ .ס-טוג .ןַײז טינ ךָאד יוורענ

 טינ ןבעל ןיא טסָאה וד סָאװ ,גנַאגרַאפנוז ַאזַא ןעז טסעוו וד .ברעמ ףיוא ןוא םורד ףיוא

 סָאװ ? רָאבָאס רעוועיפָאס םעד ץוחַא ,ןעזעג סעּפע ןעד וטסָאה יצ !סָאװ רעוװ .ןעזעג

 -ילַאיצעּפס ןַײמ טיול ךָאד זיא סָאד ? ןטסוהרעטנוא ןביוהעגנָא םעצולּפ וטסָאה סעּפע

 -- עדַאוהימרי עצנַאג ַא ןבַײרש ריד ףרַאד ךיא .ןיוש ןוא --- טינ ביולרעד ךיא .טעט

 ןַא ףיוא ּפָא סע ךיא גייל ,טעּפש ןיוש זיא'ס לפיוו ףיוא רָאנ ,ןעגלָא ףיוא גָאלקנָא ןַא

 טסעװ וד לַײװ ,טנוזעג ַײז טסייה סָאד ,ןעזרעדיוו ףיוא לַײװרעד ןוא .לָאמ שרעדנַא

 ּפָאכרַאפ ,יוורענ ןייק ןרָאפ טסעװ וד ןעוו ,עשַאטַאנ ,עטיב ? ןרָאפ טינ יוורענ ןייק ךָאד

 .?ןסערדַא, יד

 .לע .ש רעטעפ ןַײד

 ַאשימ ןוז םוצ 3

 1908 רעבמעצעד ןט2 ,יוורענ

 !לעשימ רערעַײט

 ,טפָא ,סנטייווצ ,ךעלטַײד ,סנטשרע ,טסבַײרש וד סָאװ ,ךיד ךיא ביול םעד רַאפ טָא
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 םכילעיםולש ןופ ווירב

 ןבַײרש .טײקכעלטַײד רעד רַאפ ךיד ךיא ביול סרעדנוזַאב רָאנ ,ץלַא ןגעוו ,סנטירד ןוא
 סָאװ גנַאלרַאפ ַא ,טײקמַאזקרעמפיוא טינ ןופ ןמיס ַא זיא ,ךיג רעד ףיוא ,ךעלטַײדמוא

 גָאט ןופ טינ רעטניזעג רע ךיא .טכילפ רעמענעגנָאמוא רעד ןופ ןרעוװ רוטּפ רעכיג

 -- ָאליק 11 ןעמוקעגוצ רימ זיא ךָאװ רעטצעל רעד רַאפ .העש וצ העש ןופ רָאנ ,גָאט וצ

 :םַארגַאיד ַאזַא ןעמוקַאב ךיז טעװ ,רעטַײװ ןייג ױזַא טעװ סע בױא .(טנפ 5

 ַאזַא טימ .דופ 8.5 = טנופ 340 = ָאליק 58 גָאװ עכעלגנירּפשרוא ןַײמ ,75 =-:50 א; 1
 ךס ַא ןכַאמ ןוא םוקילבוּפ ןטרעעג ןרַאפ ןזַײװַאב ךיז עקירעמַא ןייק ןרָאפ ןעמ ןָאק גָאװ

 גנודלעמ ַא טיירגעגוצ וליפַא בָאה ךיא .רוטַארעטיל טימ רעדייא ,ןטפעשעג ערעסעב
 : ןרַאלּפמעזקע ייווצ ןיא

 !םכילע-םולש !סנ רענעעזעגמוא ןַא ! םכילע-םולש

 ! טסירָאמװה רעטסערג רעד

 !םַארגָאליק 122 טגעוו

 ! ךיז טגַײצרעביא ! טמוק

 !עטנַאקַאב ןוא דנַײרפ יד רעביא טיג

 ענייש ןוא עכעלטַײד רעמ ןוא רעמ ץלַא ,ווירב ענַײד עקידרעטַײװ ףיוא ןטרַאװ רימ

 (ַאּפ)ַאּפ ןַײד .ךיד ןשוק רימ .(טפירשטנַאה ןופ ןיז ןיא)

 ןבלעז םוצ 4

 1908 רעבמעצעד (ןט18) ןט5 ,יוורענ

 !לעשימ רערעַײט

 ךעלדנע טָאה ןוא ,ווירב ַא ןבַײרשנָא ריד ידּכ ,ריּפַאּפ טכוזעג עמַאמ יד טָאה גנַאל

 סָאװטע לריּפַאּפ סָאד זיא רעבירעד ןוא ,ןייצ יד ןופ ןעקשטעמונ ַײב ןסירעגסורַא

 ביוא ,םַארגעלעט סילַאיל טימ בוט-לזמ ַא רעביא ריד ךיא ביג רעטַײװ .טעזירהעגמורַא
 בוט-לזמ םעד ןקישּפָא יז רימ ןלעװ ,ױזַא טַאלג זיא סָאד ביוא ןוא ;הנותח ַא זיא סָאד

 רעד טימ ? ןעגנוצעזרעביא יד טימ סע טלַאה יװ ןוא .ווירב ןטרידנעמָאקער-קירוצ ַא טימ

 ךיד ךיא שוק ךָאנרעד ןוא .ךיז טייטשרַאפ ,ןלעװ טסעװ וד ביוא ,טוג ןייג טעװ טַײצ

 ,ריּפַאּפ לקיטש ןטעזירהעגּפָא םעד ףיוא

 (ַאּפ) ַא ּּפ ןַײד

 רָאזַאמ עשַאטַאנ וצ ,5

 1908 רעבמעצעד (ןטס20) ןט7 ,(יוורעג)

 !עשַאטַאנ ערעַײט

 סָאװ ,סעמוס ענעגיוטשעג-טשינ יד חוּכמ .ןקנַאלב לָאמ עטייווצ סָאד ריד ןקיש רימ
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 םכילע :םמלש ןופ ווליבב

 סלַא ןבירשעג זדנוא טָאה וקַאב ןגעװ :סעדנגלָאפ ןבעגוצ רימ ןענָאק ,טסבַײרש וד

 ןגערפנָא ערעזדנוא עלַא ףיוא .טינרָאג ןסייוו רימ רָאנ ,גרוברעטעּפ ןופ ווָאנבוד גנַאלק ַא

 טנװָא רעט1 רענָאדנָאל רעד .גנַאלק ַא לַײװרעד זיא סָאד זַא ,טסּוװרעד ךיז רימ ןבָאה

 רע זַא ,ךיז טכַאד .תועידי ןייק טינ ךָאנ רימ ןבָאה ןט2 םעד ןגעוו .לבור 300 ןבעגעג טָאה

 םעד ןקרעמּפָא םורַא ךָאװ ַא ןיא טשרע ךיז טבַײלק קרָאי-וינ .ןעוועג טינ וליפַא זיא

 :דנַײרפ ךס ַא טרָאד בָאה ךיא .(רעבמעצעד (28) ןט15 םעד) טנוװָא-ייליבוי ןטשרע

 רעמ ַא ןַײז ןָאק רעט2 רעד .(טנַאסרעמָאק ַא) ןיקסרַאבויל ןוא (רעבַײרש ַא) ןיקסניּפ

 ןיא ןוא 2,000 ןדנָאפ טָאה עשרַאװ ,רעטַײװ .רעט1 רעד רעדייא ,רעכַײרגלָאפרעד

 ןרַאלּפמעזקע עטיירג יד טימ) קרעװ ענַײמ עלַא ןפיוקסיוא ידּכ .קנַאב ןיא 650 שזדָאל

 ןטכענ .הׂשעמ עצנַאג יד זיא טָא .'ר 5000 זיב ןבָאה ןפרַאד ןעמ טעװ ,(קיטש 4000 ַײב

 ןייק טינ עקינייא .טנוװָא רעשירַארעטיל רעסיורג ַא גרוברעטעּפ ןיא ןַײז טפרַאדעג טָאה

 ןיא טינ ,ךיז טייטשרַאפ ,רָאנ ,רעהַא זדנוא ןרָאװעג טקישעגוצ ןענַײז סעמוס עסיורג

 טרעמיק ץלַא ןופ רעמ .,ןָאזעס ַא ָאד ןבעלּפָא זָאלגרָאז ןענָאק ןלָאז רימ ,ןסָאמ עכלעזַא

 עכעלניילק ,ערעווש עכלעזַא ןיא ןענַײז יז .קרעוו יד ןפיוקסיוא ןגעוו עגַארפ יד ךימ

 ןינע רעד ביוא ,ןשטנעמ ןטסכעלקילג ןרַאפ ןטלַאה ךיז לעװ ךיא זַא ,טנעה עניירמוא ןוא

 ַא ןוא ,רעכעלרעדנּוװ ַא גָאט ןייא ,לָאמ ַא יו זיא טנוזעג ןַײמ .ןעמוק דנַאטש וצ טעוו

 רָאנ .ץלַא ןופ רעגרע זיא סָאד -- טיטעּפַא ןייק ָאטשינ ...סָאד טינ -- גָאט רעטייווצ

 רָאנ .טנופ סעּפע טימ 12 ה"ד ,גָאװ ָאליק 5 ןעמונעגנָא ךיא בָאה טַײצ רעצנַאג רעד רַאפ

 רַאפ ,ןעמוק טסעװ וד ןעוו ,געט יד ןיוש ןלייצ רימ .טעלעקס ַא ןעוועג ךָאד ןיב ךיא

 .ווירב בַײרש ןוא טינ ךיז סַײררַאפ רעבָא .בוט-םוי רעסיורג ַא סע זיא זדנוא

 .ביל ךיד טָאה סָאװ ,םכילע -םול ש רעטעפ ןַײד

 ַאשימ ןוז םוצ .6

 1908 .12 .8 ָאנַאירב עליוו ,יוורענ

 רעטריצילּפמָאק ץנַאג ַא זיא ןעגנוצעזרעביא טימ ךיז ןעמענרַאפ ! ַאשימ רערעַײט

 טכעלש טעװ רעװ ןוא טוג טעװ רעװ ,רעִירפַא ןסיוו טינ ןגעווטסעד ןופ ןָאק עמ .ןינע

 טיול ןוא .טפַאשטניווועג ןיא רעמ ךָאנ רָאנ ,טנַאלַאט ןיא טדנעוועג זיא ליפ ,ןצעזרעביא

 רימ ןיא ןעעז ןשטנעמ סָאװ ,סָאד וליפַא .גנַאלרַאפ ןיא טדנעוועג ץלַא זיא גנוניימ ןַײמ

 ,ףרַאד רעצעזרעביא ןַא .ןלעװ קיטפַאהדנַאטש ,גנַאלרַאפ זיולב ןָא ךיא ףור ,סלופטנַאלַאט

 .ןצעזרעביא טוג ןלעװ זיולב ,ןכַארּפש עדייב טײטשרַאפ ןוא ןעק רע סָאװ ,םעד רעסיוא

 .לַאניגירָא ןיא לּכ-םדוק ןטכַארטנַײרַא ךיז ףרַאד עמ .גנולמַאב ךיז טרעדָאפ ןלעװ וצ ףיוא

 ןרילָארטנָאקכרוד קידװעגרָאז ןעמ ףרַאד ,טכַאמעג ןיוש זיא גנוצעזרעביא יד יוװ םעד ךָאנ

 ךַארּפש רעדעי ? שיסור ןיא ױזַא ןעמ טבַײרש יצ ,ױזַא ןעמ טדער יצ ,עזַארּפ רעדעי

 יד ןכוז ףרַאד עמ .ןצעזרעביא לָאמ וצ טינ ןעק עמ עכלעוו ,ןעמָאידיא עריא טָאה

 לעװ ךיא .רעטנזױט יד ןיא ןַארַאפ ןענַײז ןליּפשַײב .ןטנעלַאוװיװקע עקיכערּפשטנַא

 :םענייא סנטסקינייוו ןעגנערב
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 םכילפצ- םולש ןופ וויהב

 :שיסוה .סיוהצ טינ סטנג ןייק טמוק שינעלַײא וופ :שידַיי

 'ך'עצנס סםסענע, ן2תמחנס 6ץסצמ.

 :ליּפשַײב ַא ךָאנ רעדָא

 ןטסיז 7606 88! :שיסור !ריד וטסָאה טָא :שידִיי

 ,גנַאג ַא ךימ גלָאפ ַא :שידַיי ,ךָאנ ןוא

 11סחהח הגהעמסאז 2 8600 :שיסור

 !וִא טינ בָאנ ךיו טבייה סע :שידיל

 ן1עיזעעפ 6 0ע188ד0 :שיסור

 ןלעוװו הָיֵמ !ןָא בײה .ןעניד ןצ ריד טיירג קידנעטש ךיא ןיב ןעמָאידיא ערעווש ַײב

 טינ ןעיירפ סע טצעוװ ךימ .ןצעזרעביא ןופ טסנוק רעד ןגעוו ןסעומש לָאמ ןייא טינ ךָאנ

 ןקישוצ ריד ךיא לעװ געט יד .ןוויטָאמ ערעדנַא ליפ רעביא רָאנ ,טסנידרַאפ בילוצ רַאנ

 ,ךיד שוק ךיא .טויבעד ןטשרע ןרַאפ סָאװ סעּפע

 .ַא ּפ ַא ּפ

 ,סעקיװָאנרעשט יד ןיא וליפַא ,קידנעטש :גנוגנידַאב ַא ךיא לעטש לּכ-םדוק .ב .נ

 .קנַאדעג םעד ןבעגעגרעביא ךיוא טרעוװ טײקרָאלק יד טָא .רָאלק ןוא ךעלטַײד ןבַײרש

 .סע עשז ייטשרַאפ

 ןבלעז םוצ ,7

 (1909 רַאונַאי ןט12) 1908 רעבמעצעד ןטס20 ,יוורענ

 !לעשימ רערעַײט
 רימ זַא ,ןקרעמַאב ריד ףרַאד ךיא .ַײרפ רעבירעד ןוא "טזָאלעצ , ,סע טסייה ,וטסיב

 טימ ךיז וטסמענרַאפ טַײצ רעטזָאלעצ רעד טָא ןיא זַא ,ןרעה וצ םענעגנָא ןעוועג טלַאװ

 טָאה סע .ךעלטרעפ טימ סַאלק ןדנגלָאפ ןיא ןײגרעבירַא טסזומ וד .םינינע-סַאלק יד

 ךייש סָאװ .ןטַײב ךיז לָאז סָאד טָא ךיוא טַײצ ןיוש .ןבעל ןיא ןטיבעג ךס ַא טציא ךיז

 ,ןדירפוצ רעייז ןַײז לעװ ךיא :עטגָאזעג ןיוש סָאד רעביא ךיא רזח ,ןעגנוצעזרעביא יד

 ַיײס ,עיזַאנמיג רעד ןיא ןעגנומענרַאפ יד ןטַאשרַאפ טינ טעװ סָאד ביוא ,יאנּת ןטימ רָאנ

 ןעיצַאב ךיז זַא ,תונברק ליפ ױװַא עיזַאנמיג ןַײד ןעגנערב ערעדנַא ַײס ,וד ַײס ,רימ

 ןוא ןעשַאטַאנ ןוא זדנוא ןשיװצ ןוא .אטח ַא יװ רעמ ןַײז טעװ ריא וצ שירעצעשגנירג
 ןַײד ןקיטסעלַאב זַא ,ןעגנוָיצַאב עכלעזַא טלעטשעגנַײא רעטציא ךיז ןבָאה סרָאזַאמ יד

 עשירַארעטיל ענַײד טימ טיירפרעד ךיז בָאה ךיא ביוא ןוא .טינ וטסעװ ייז ַײב טלַאהפיוא

 רָאנ ,ןַײז ךָאנ סע טעוװ יצ ,טסייוו טָאג סָאװ ,טלעג בילוצ טינ יאדוװַא סָאד זיא ,ןוװּורּפ
 ייר רעטשרע רעד ןיא זַא ,רָאלק .טלופרַאפ ןרעו טעװ טרָא טסוּפ ַא סָאװ ,םעד רעביא

 בילוצ .ורּפָא ןוא רוטַארעטיל ךָאנרעד ןיוׂש ןוא ,ןעגנומענרַאפ-עיזַאנמיג יד ןענַײז
 ןגירק וצ ןעִימַאב ךיז לעוװ ךיא .שידִיי ףיוא ןענעייל ךס ַא קיטיינ ךָאנ זיא ןצעזרעביא

 טלָאװ סע .קרעװ ענַײמ ןופ עשרַאװ ןיא ןענישרעד טציא זיא סע סָאװ ,ץלַא ריד רַאפ
 ןעגנולשרַאפ טָאה סָאװ ,םַאלכ ןצנַאג םעד טָא טימ ןענַאקַאב ךיז טסלָאז וד ,טדַאשעג טינ
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 םכיקע:-םקװלש ןנפ וויכב

 םַאלכ םעד טָא ףיוא דָארג גערפכָאנ טציא רעסיורג ַא זיא'ס .ןבעל ןַײמ ןופ רָאי 5

 רעװקסָאמ ַא .(רעשישטַײד רעד ןופ ןוא) רוטַארעטיל רעשירעגעלרַאּפ רעשיסור רעד דצמ
 .סרעצעזרעביא עריא טָאה יז .גנוצעזרעביא ןַא ןיא ךימ ןבעגוצסױרַא העדב טָאה עמריפ

 ץלַא טציא עקַאט ךיא בַײרש .גערפכָאנ רעסיורג ַא רָאג זיא קרעװ עַײנ ענַײמ ףיוא ןוא
 -טקנַאס) "לסימ ַאיַאקסיירוועי , ןופ לכיב-רַאונַאי םעניא .ךעלנייוועג ,שידִיי ףיוא --- עַײנ

 גנולייצרעד עַײנ ןַײמ גנוצעזרעביא רעשיסור רעד ןיא ןזַײװַאב ךיז טעװ (גרוברעטעּפ

 לעװ -- ןעמוקַאב לעװ ךיא זַא ."עניטסעלַאּפ ןייק טרָאפ ,דיי רעקיכלימ רעד ,לעוועט

 געט יד .תושקב עכלעזַא סיוא טינ טסליפ וד םגה ,עטיב ַא ריד וצ טָא ןוא .ןקישוצ ךיא

 -רעביא ןַא ןיא גנולייצרעד ערעסערג ןַײמ ןזיװַאב ךיז "לסימ ַאיַאקסוועיק , ןיא טָאה

 ןיא ןַײרַא יג ."101, ,ךיז טכַאד .טינ ךיא סייוו --- גנולייצרעד ַא רַאפ סַאװ .גנוצעז

 -ןעמָאקער ַא טימ סױרַא רימ קיש ןוא ןרַאלּפמעזקע ףניפ ףיוק ,ךיז סיוורעד ,עיצקַאדער
 .ןבַײרשנָא עמַאמ יד טעװ ןכַאז ערעדנַא ןגעוו .לָארעדנַאב ןטריד

 ַאּפַא פ ןַײד

 ןבלעז םוצ .8

 {19109 .1 .(10)23 ,(יוורענ)

 !ַאשימ רערעַײט

 ווירב ןטשרע םעניא ,ןלעפעג טינ ווירב עדייב ענַײד רימ ןענַײז ,קידנגָאז תמא םעד

 .שינעדונ ןופ עיפָאסָאליפ עשידלָארַאה-דלַײשט שיטּפעקס ַא סעפע קעװַא וטסגייל

 ןוא ןרָאי עקירָאפ יד רַאפ םידומיל יד ןופ לּכה-ךס ַא וטסכַאמ ווירב ןקיטנַײה םעניא
 טייג ןעד יצ .ןייגרעד טינ וטסעװ לַאדעמ רענעדלָאג ַא וצ זיב זַא ,ריפסיוא םוצ טסמוק
 -ַאדעמ-טינ יד ןוא ,טריטנַארַאג ןטסילַאדעמ יד ןענַײז ןעד יצ ןוא ? לַאדעמ רעד ןיא ָאד
 ָאד ?טעטיסרעווינוא םענופ טנעװ יד רעסיוא ןבַײלב טגנידַאבמוא ןעד ןלעװ ןטסיל
 ןייא ןייק ןוא -- ןפניפ רעמ סָאװ ןעמוקַאב ןערַאטס ךיז טספרַאד וד זַא ,םעד ןיא טייג
 ןוא טַאטסעטַא ןַא ןגעוו רָאנ טכַארט .עלַײװרעד סעגרַאפ טעטיסרעווינוא ןגעוו .טינ ייווצ
 ךייש עשז סָאװ .עיפָאסָאליפ עצנַאג יד ריד וטסָאה סָאד ןוא ,טַאטסעטַא ןטוג ַא ןגעוו
 -טנַײה יד טינ ןעייל ,ריא ףיוא סיוא ךיז ַײּפש זיא -- גנושיוטנַא ןופ עיפָאסָאליפ רעד
 רעד ןופ םָארטש רעצנַאג רעד טָא .סרעקיסַאלק יד רעסעב ןעייל ,ןטָאידיא עקיטַײצ
 רעייז טעװ (רעשידנעלסור רעד ןופ סרעדנוזַאב) סנַאדַאקעד-רוטַארעטיל רעקיטַײצטנַײה
 -רעביא ןַײד ןופ עיּפָאק ַא טקישעגוצ טינ רימ טסָאה וד סַאװ ,דָאש ַא ! ןייגכרוד ךיג
 -ענּפָא ןיוש טסָאה וד ביוא רָאנ .עיצקַאדער ןיא טקישעגּפָא יז טסָאה וד רעדייא ,גנוצעז
 ַאיַאקסוועיק , יד ןגירק טסלָאז וד ,ןטעבעג ךיד בָאה ךיא .ןלַאפרַאפ ןיוש ךָאד זיא ,ןגָארט
 עלַא טעמּכ רימ ןבָאה .ס.מ ןופ ןוא ןעשַאטַאנ ןופ .ןקישוצ טגנידַאבמוא רימ ןוא יילסימ
 .עצינ ןופ ווירב גָאט

 .(ַאּפ ) ַאּפ ןַײד
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 םכילצ-םולש ןופ ווירב

 רָאזַאמ .ס .מ ןוא .עי .נ וצ ,9

 ן19109 ,1 ,15 ,יוורענ

 !ערעַײט
 ,ןלייצרעד וצ ךַײא סָאד ךימ לַײא ךיא ,תוחמיׂש ןופ גָאט ַא זדנוא ַײב זיא טנַײה

 ,ןיקסדיל טימ ,גַאלרַאפ-טּפיוה ןטימ זַא ,גנודלעמ ַא עשרַאװ ןופ ןעמוקַאב ןבָאה רימ
 ןופ ןעמוקַאב ןוא לבור 2700 טלָאצעגסױא םיא טָאה עמ .טקידנערַאפ ןיוש ייז ןבָאה
 .סעבַאגסױא עטצעל יד ןופ יּפמעזקע טנזיוט ןוא ּפיטָאערעטס םעד ןוא טכער עלַא םיא
 טעטימָאק םעד .טרעוו זיא סָאד לפיוו ,ןצַאשוצּפָא ןוא ןייטשרַאפ וצ ןַײז רעווש טעװ זדנוא
 ַא ןלָאצסיױא ןפרַאד טעװ עמ עכלעוו ,ןגַאלרַאפ 2 טימ ןקידנערַאפ וצ ךָאנ רָאפ טייטש
 -סיוא ,עקיטרַאפ ןבָאה רע טעװ ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא ,לבור 800--500 זיא-טינ-ערעסָאװ
 .עקירעמַא ןוא עּפָאריײא ןיא ,טציא סרעדנוזַאב ,הרוחס ערַאבגנַאג רעייז דנעב 8 עטצעזעג
 טרעכיזעג רימ ןענַײז ןָא טנַײה ןופ זַא ,ןגָאז וויטיזָאּפ ןעמ ןָאק ,סעיזוליא ערעדנוזַאב ןָא
 .םומינימ רָאי ַא לבור 2000 ןופ הסנכה ַא טימ

 יד ,קרָאי-וינ ןופ שיפַארגעלעט לבור 500 ןעמוקַאב רימ ןבָאה עקירעמַא ןופ
 ךָאנרעד .טנווָא-ייליבוי ַא ןענעדרָאנַײא םענופ זיא סָאד .טינ ךָאנ רימ ןסייוו ןטַאטלוזער
 םענופ טנװָא רעד זַא ,(עקירעמַא) .סַיול-.טס ןופ גנודלעמ ַא ןעמוקַאב טנַײה רימ ןבָאה
 טינ ןעמ טָאה טלעג סָאד .לבור 500 ָאטענ ןגָארטעגנַײרַא זדנוא טָאה רַאונַאי ןט2
 עקירעמַא ןופ ביוא .טינ רימ ןסייוו -- ןקישסױרַא טעװ עמ ןיהּוװ ןוא ,טקישעגסױרַא
 רעוועיק סָאד לָאמ טסנעד טעװ ,(יוורענ) ןיא ןרעוװ טקישעגּפָא טלעג עצנַאג סָאד טעװ
 המשנ ןַײמ ןופ דנַאטשוצ םעד ןבַײרשַאב טינ ךַײא ןָאק ךיא .טרירַאבמוא ןבַײלב טלעג
 .סרעגעלרַאפ יד ַײב טכער עלַא ןוא קרעװ ענַײמ טזיילעגסיוא טָאה עמ יװ ,םעד ךָאנ
 ןטכענ .רעטעוו ןגעוו טציא .המשנ יד רָאנ ,ענַײמ קרעװ יד טינ טזיילעגסיוא טָאה עמ
 טרעטַײל ,גָאט ןבלַאה םוא ,טציא .רעטניוו -- ירפ רעד ןיא טנַײה ,רעמוז ןעוועג זיא
 חרזימ ןופ ,ןגעווטסעד ןופ .רעמוז טימ ןָאטעג קעמש ַא רעדיוװ טָאה'ס ןוא סיוא ךיז
 "המשנ יד ןזיילסיוא , ןכָאנ רעבָא טנוזעג סָאד .סנקלָאװ עקידנעָארד ןעמוק ןופצ ןופ ןוא
 האנה טָאה ,סיוא ךיז טור .טנוזעג טַײז .סיורָאפ טירט עשיטנַאגיג טימ קעװַא טעװ
 ,טבַײרש ...ןוא

 .ס רעַײא

 רָאזַאמ עשַאטַאנ וצ 0

 ן1פ109 .(2.7) 1 ,25 ,ָאנַאירב עליוו ,עילַאטיא ,יוורענ

 !ענוװעיײסװעי עילַאטַאנ ערעַײט
 ןייק רעסעב טעװערעקרַאפ טינ ,זירַאּפ ןייק טָאטשנַא טָאה ריא סָאװ ,דָאש ַארַאס

 .ןעוועג טנַײה ָאד זיא רוימָאער טיול דַארג 22 !טורענּפָא טוג ָאד ריא טלָאװ טָא .יוורענ
 וטסעוו ,קעװַא ןיוש זיא סָאװ ,סָאד --- רָאנ .טכַארּפ ַא .עמערַאװ ךיוא ןענַײז ןטנװָא יד
 רימ זַא ןבעגעג רימ טָאה ריא סָאװ ,גנונעפָאה רעד טימ ןבעל רימָאל ,ןּפַאכ טינ קירוצ
 ַא ,עניילק ןענַײז ןעגנונעפָאה יד שטָאכ .ןבעג טָאג לָאז .דנַאלסור ןיא ןעז ךיז ןלעװ
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 םכילע-יםולש ןרופ ווירב

 ןיא ךָאװ עקיטנַײה .ןגָאז טינ טינרָאג טציא ןָאק עמ ,סנקירעביא .ךעלטַײװ עלעסיב

 רעד ,27,1 זיא טנוװָא ןיא רוטַארעּפמעט יד ןוא ָאליק לטרעפ ןייא זיולב ןעמוקעגוצ רימ

 הצע ןַא ךיז ןענעכער רימ .ןילוקרעבוט ןצירּפשנַײא רָאפ טגייל גרעבלעדנַאמ רעטקָאד
 עקירעמַא ןיא ןטנוװָא-ייליבוי יד .ןבַײרשנָא םיא ןלעװ רימ .ןיקסווָאלקס .ל .עי טימ ןטלַאה

 500 סַיול-.ס ,לבור 500 ןבעגעג קרָאי-וינ טָאה לַײװרעד .ןערב ןטכער ןיא טציא ןענַײז

 ךייש עשז סָאװ .טנװָא רעסיורג ַא ךיז טיירג ָאגַאקישט ןיא .200 לבור ַא לָאערטנָאמ ,יר

 ַאטשינ -- שינעטעד ַא ץלַא לַײװרעד ךָאנ שינעטער יד טבַײלב ,('ר 23000) עיפלעדַאליּפ

 ןוא 'רפ 150 ןעּפרעװטנַא ןופ ,קנַארפ 400 (םירצמ) עירדנַאסקעלַא ןופ .תועידי ענייק

 יקסיירוועי, עז) גנולייצרעד רעַײנ סהיבט רַאפ .קנַארפ 200 ףיוא סעמוס עניילק ךָאנ

 ליפ ױזַא .רַארָאנָאה לבור 100 עקירעמַא ןופ ןעמוקַאב ךיא בָאה ("דניירפ,, ןוא "רימ

 ."דנַיײרפ ,, ןעמערָא םענופ 50 לבור ַא ןוא "רימ יקסיירוועי , ןופ ןעמוקַאב ךיוא ךיא לעװ

 ןעגנוגנידַאב עקיבלעז יד ףיוא ןעגנולייצרעד ייווצ ךָאנ ןבירשעגנָא ךיא בָאה רעטציא

 ךיא ןעוו ,ךַא .עקוװעלירסַאק ןופ םינצבק טימ ןָאט וצ טרָאפ ָאד ךָאד טסָאה וד .ךרעב

 טעװ סָאד !רוטַארעטיל רעשיסור רעד ןופ ןַאעקָא םעניא ןעמיװשסױרַא ןענעק לָאז

 רשפא ןוא .ןַײז טינ ןַאד ןיוש לעװ ךיא .דָאש ַא רעבָא זיא'ס .ןעמוקרָאפ טגנידַאבמוא
 !ןַײז לעווכ !ןַײז לעווכ ? טסייוו רע .ןַײז ָאי ךיא לעװ

 .ס רעַײא .ןעזרעדיוו םוצ

 ַאשימ ןוז םוצ ,1

 1909 (רַאורבעפ ןט7) רַאונַאי ןטס25 ,ַאנַאירב ַאליװ ,יוורענ

 ! לעשימ רערעַײט

 רעד ןופ ןטפַאשנסיװ טימ לּכ-םדוק ךיז טסמענרַאפ וד סָאװ ,טוג ,ןַײפ זיא טָא ,ונ

 ןלעװ שטיוװעילעװַאס יײסיָאמ רעדָא עשַאטַאנ .טינ רעלק טָארקנַאב ןגעוו ןוא .עיזַאנמיג

 ךייש סָאװ .בוח רעזדנוא רָאנ ,ןַײד טינ זיא סָאד .עמוס עקיזָאד יד ןגָארטנַײרַא ןיוש

 .סערדַא ןבלעז םוצ ךיז דנעוו .טינ ךיז םעש זיא ,תואצוה-ענעשעק ףיוא טלעגניילק

 ךירטש ַא זיא הּפצוח .רימ וצ רעדָא ןעמַאמ רעד וצ טדנעוועג ךיז טסלָאװ וד יװ ךַײלג

 ךיוא זיא טײקטַאקילעד עקיסַאּפ-טינ ןוא עקירעביא ןַא רעבָא ,רעשיטַאּפמיס ןייק טינ

 ןעשַאטַאנ ןבעגעג עמַאמ יד טָאה וצרעד .ערעדנַא רַאפ ַײס ,ךיז רַאפ ַײס םענעגנַא טינ

 ַא ןעמוקַאב רימ ןבָאה ןילַאיל ןופ .ןשינעפרעדַאב עטסקיטיינ ענַײד רַאפ ץנימ לסיב ַא

 ךיז בַײרש .ןיזפרַאש רעקידרעירפ רעד טרעקעגמוא ךיז טָאה ריא וצ .ווירב ןסיורג

 ביג .לרעּפ עשיטעָאּפ סנינוב ןופ רעסעב ליפ .יז טבַײרש רעדיל ךיוא .ריא טימ רעביא

 ,ןגָאז וצ ױזַא ,ןַײז טימ טניוטשרעד ןעמעלַא זדנוא טָאה סורג ןַײז זַא ,ןעיסויל רעביא

 ןלעטש ָאד ףוַאד ךיא .ּבתּכ ןשירעניה ןייר ןַײד טימ ךַײלגרַאפ ןיא ,טײקשיפַארגילַאק

 .שוק ךיא .טקנוּפ ַא

 (ַאּפ)ַאּפ

 .םיא קילגַאב .לטרַאק ַא ןעמָאנ ןַײז ףיוא רעדנוזַאב ןָא םיא בַײרש .ןעמונ יירפרעד
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 םכילצ-םולש ןופ וויפב

 רָאזַאמ .עי .נ רַאפ רעקצירּפ ,ל.א וצ ,2

 ןנפ109 , 4

 !ענוװעיײסװעי עילַאטַאנ ןוא שטיװעילעװַאס יײסיָאמ ערעַײט

 ריא טַײז רעטציא ,זירַאּפ ןיא ןעוועג .טלעוו ַא ןעוועגסיוא ,סע טסייה ,ריא טַײז

 ןַײמ ןעזרעד ףוס-לּכ-ףוס טָאה עשַאטַאנ סָאװ ,ןדירפוצ ךיא ןיב סרעדנוזַאב .ןילרעב ןיא

 עמ זַא ,שטיוװעילעװַאס ײסיָאמ ,ףָאה ךיא .םיא טימ ױזַא ריצלָאטש ךיא סָאװ ,זירַאּפ

 ןוא ןיזַאגַאמ-רווּול ןוא ייזומ-רווּול םענופ ןביױהעגנָא ,ץלַא ןזיוועג ןטרָאד ריד טָאה

 ? טַײצטנװָא ןעעפַאק יד ןוא ? רַאװלוב רעד ןוא ,12 66:286 (00614 רעד טימ טקידנעעג
 ןקידנצנַאלג ןכָאנ וועיק סיוא טציא טעז סע קידכעבענ יװ !עשַאטַאנ ,עשַאטַאנ ,ךע

 ןבַײלקוצסױא ךיז רימ טיג עמ ןעוו ,ןגעוװטסעד ןופ !ןילרעב ןקיטכיצ ןכָאנ ןוא זירַאּפ

 שטָאכ ,וועיק ףיוא טלעטשעגּפָא אקווד ךימ ךיא טלָאװ ,טעטש ַײרד יד טָא ןופ ענייא

 ךיא רעטפָא סָאװ ןוא .טנדרָאעגנַײא ליוו יױזַא טינ זיא ןוא ױזַא טינ טקעמש רע

 ץלַא ,רָאי ןייא טינ ןוא ןָאזעס ןייא טינ ָאד ןבַײלב וצ ןעמוקסיוא טעװ רימ זַא ,רעה
 ,טנכייצעגסיוא טליפעג ךיז ךיא בָאה גָאט ןקיטנַײה זיב ...םיי הַא ,ןיהַא ךימ טיצ רעמ

 -עּפמעט יד טָאה רָאנ טנַײה .ןבירשעג רעמ ךָאנ ןוא ענירַאמ רעד ףיוא טריצַאּפשעג ךס ַא

 טיטעּפַא .רעקינייוו ךס ַא טסוה ךיא .טייקיניילק ַא זיא סָאד רָאנ ,ןָאטעג גנורּפש ַא רוטַאר

 זיא זדנוא ַײב רעטעוו רעד ? ךָאנ ןעמ ףרַאד עשז סָאװ .ןעמוקעגוצ זיא גָאװ .ךיא בָאה

 ןייק ןבירשעג ךַײא ךיא בָאה ןטכענ .ַײמ טימ ןָאטעג קעמש ַא טָאה'ס .תויח ַא טושּפ

 "גנוטַײצ עשידַיי, רענליוו רעד ןיא ןגיל "ןקילַארוועפ-טשרע , םעד ןגעוו ךיוא ,וועִיק

 ךיא .גָאט ןקיטנַײה זיב שינעטער ַא ךָאנ זיא סָאד .עיפלעדַאליפ ןיא ייליבוי ןַײמ ןגעוו

 שטניוו ךיא ןוא ענוװָאװל ענַא רעטרעעג ליפ רעד וצ סורג ַא טימ ווירב ןַײמ קידנערַאפ
 ,עטסעב סָאד לַא ריא ןוא ךַײא

 שטיווָאניבַאר ןָאמָאל ָא ס רעַײא

 רָאזַאמ .עי .נ וצ 3

 ןנפןספ .2 .(24) .11 ,ןיוורענ)

 !,עי .נ ערעַײט

 105 ןעװעג זיא טכַאנ ַײב ןטכענ .רעטניוו לקיטש ַא רעביא טציא ָאד ןבעל רימ

 טזַײװ .וו"זַאא סענירעּפ ןיא ךיז רימ ןעטוק טציא ,(5? -- גָאט ַײב .לונ ןופ רעקירעדינ)

 רעפסָאמטַא רעזדנוא ףיוא ןפורעגּפָא ךיז ןבָאה סעכורעווַאז-יינש עשידנעלסור יד ,סיוא

 ןטכענ ,לשמל ,ךָאד זיא טָא ,סייה רעייז זדנוא ַײב ןַײז ןגרָאמ ןָאק ,ןגעווטסעד ןופ .ךיוא

 .ןוז רעד ףיוא 25? ןופ רעמ ןעוועג גָאט ַײב

 קיש ךיא עכלעוו ,ווירב ייווצ עשרַאװ ןופ ןעמוקַאב רימ ןבָאה טנַײה ןוא ןטכענ

 ריא יוװ .םיטרּפ עלַא ןלייצרעד ךַײא ךיא ףרַאד ,ןײטשרַאפ ייז טלַאז ריא ידּכ .ַײברעד

 טָאה רע) טקידנערַאפ ,ןיקסדיל טימ ,רעגעלרַאפ-טּפיוה ןטימ ןיוש ןעמ טָאה ,טסייוו

 עכלעוו ,ןרושָארב עניילק 20 םורַא ןוא לבור 1 וצ דנעב-ייליבוי ייווצ ןבעגעגסיורַא

 75 ףיא טכער עלַא רַאפ לבור 2700 טלָאצַאב םיא טָאה עמ .(טוג רעייז ךיז ןעייגעצ
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 םכילע( םנקש ןופ וויכב

 יד ןוא ןרַאלּפמעזקע עקיזָאד יד .דנעב ייווצ יד טָא ןופ יזקע 1000 רַאפ ןוא סנגיובקורד
 -רעטנוא יד ןופ ןטַאטלוזער עקידרעטַײװ יד ףיוא ןטרַאװ ןוא טקַאּפרַאפ ןענַײז ןרושָארב

 ןיוש ךיז טָאה ("הישוּת,,) יז ןופ רענייא .סרעגעלרַאפ ייווצ ערעדנַא יד טימ ןעגנולדנַאה
 ןעמונעגוצ םיא ַײב טָאה עמ .ךָאװ עקירָאפ טקידנערַאפ ןעמ טָאה םיא טימ .ןבעגעגרעטנוא

 טעטימָאק רעד לפיוו .טכער עלַא טימ דנעב ריפ עטזָאלעגסױרַא גנַאל ןיוש ,עטשרע יד
 טעטימָאק רעד טָאה ןפוא ַאזַא ףיוא .טינ רימ ןעמ טבַײרש ,"הישוּת,, רעד טלָאצַאב טָאה

 -ָאערעטס-ןצירטַאמ ,רעכיב יד ץוח ה"ד ,ןרושָארב 20 םורַא ןוא דנעב 6 תושר ןַײז ןיא

 ,הרצ לקיטש ַא ןַײז טינ לָאז ָאד ןעוו ,טוג רעייז ןעוועג טלָאװ ,סע טסייה ,ץלַא ,ןּפיט
 זַא ,יַאנּת ןטימ טקידנערַאפ ןעמ טָאה סרעגעלרַאפ עדייב טימ :ַאזַא זיא הרצ יד ןוא
 סָאװ ,טכער ענַײז ןטערטוצּפָא ןַײז םיּכסמ לָאז (יקסנירק) רעגעלרַאפ רעטירד רעד ךיוא
 10 ןוא (סעקרושָארב עניילק) עזָארּפ סנגיוב 20 ףיוא ףּתֹוש סלַא ןעמוקַאב טָאה רע

 יקסנירק רעקיזָאד רעד אקווד זַא ,רָאפ ךיז טלעטש ,טָא ןוא .קרעוװ עשיטַאמַארד סנגיוב

 סניוועל ר"ד םענופ ןעז סע טעװ ריא יװ ,ןקַאנקעצ טינ ךיז טזָאל סָאװ ,סונ ןימ ַאזַא זיא
 סָאד -- טינ ךיז טזָאל סע סָאװ רַאפ ןוא .ךַײא ָאד קיש ךיא סָאװ ,ווירב סנָאזעניד ןוא
 עקרושָארב ןייא יד זַא ,רעכיז ףיוא ,לשמל ,סייוו ךיא .ךַאז עכעלדנעטשרַאפ ץנַאג ַא זיא

 -עגנַײרַא םיא טָאה ,סעגַאלפיױא ךס ַא ןטלַאהעגסיױא טָאה סָאװ ,"עיניּפ רעטעפ רעד,
 -סיורַא רע טָאה ,רושָארב רעקיזָאד רעד ץוחַא .טנזיוט 4--3 ןופ רעקינייװ טינ ןגָארט

 -ַאלפיוא 5 ןוא 4--2 ןטלַאהעגסיױא ןבָאה ייז ןופ עקינייא סָאװ ,ןרושָארב 20 ךָאנ ןבעגעג

 15---12 ןבעגעג טַײצ רָאי 4 רַאפ ,תונובשח ענַײמ טול ,םיא ייז ןבָאה םורַא ױזַא .סעג
 רעד ןיא .רָאטװַא םוצ ןרעהעג טפרַאדעג טָאה ןופרעד לייט ַא סָאװ ,חוויר לבור טנזיוט
 ןייא ןיק ןעמוקַאב טינ רָאנ טינ גָאט ןקיטנַײה זיב רָאטװַא רעד טָאה רעבָא ןתמא

 ןצנַאג ןיא טינ ךיוא םיא ןעמ טָאה רַארָאנָאה םעד וליפַא רָאנ ,חוויר םענופ םיטנַאס
 -סורַא טכער סָאד רָאי 20 ףיוא ןטָארטעגּפָא םיא ךיא בָאה ךַאמּפָא ןטיול) טלָאצעגסױא

 עשיטַאמַארד סנגיוב 10 ןוא ןגיוב ַא לבור 20 ןופ רַארָאנָאה ַא רַאפ עזָארּפ סנגיוב 20 ןבעגוצ
 יד ןוא 1096 רָאי 10 עטשרע יד ךיא םוקַאב םעד ץוחַא .ןגיוב ַא לבור 40 וצ קרעוו

 םיא ַײב טנָאמעג ךיא בָאה רָאי ַײרד עצנַאג .(חוויר םענופ 2596 -- רָאי 10 עטייווצ

 .טרעפטנעעג טינ לָאמ ןייא ןייק רימ טָאה רע רָאנ ,ןטנעצָארּפ יד טימ רַארָאנָאה םעד
 םורַא טשרמולּכ טָאה רע זַא ,לטעצ ַא טלעטשעגוצ טעטימָאק םעד רע טָאה רעטציא

 ,5056 זיולב חוויר םענייר רַאפ רע טנכער ןופרעד .לבור 5200 זיולב טנידרַאפ םורַא ןוא

 רַארָאנָאה םוצ ןוא לבור 260 רימ טמוק סע זַא ,הדומ זיא רע עכלעוו ןופ ,לבור 2600 ה"ד
 ליו רע סָאװ ,זיא קילגמוא רעד .ָאד טייג םעד ןיא טינ רעבָא .טרעדנוה לבור ַא ךָאנ

 ,טלעגטערטּפָא רעטנזיוט ךס ַא טרעדָאפ רע .עבַאגסױא רעד טימ ןענעגעזעג טינ ךיז
 ןדנוברַאפ זיא רעה ןקיזָאד ןטימ םערָאװ ,ןריולרַאפ ךיז טָאה ,סיוא טזַײװ ,טעטימָאק רעד

 ןוא .קעװַא לָאמ ןייא ךַײא ריא טָאה .קרעװ ענַײמ ןפיוקסיוא ןופ ןינע רעצנַאג רעד
 טָאה ןרושָארב ןוא רעכיב ןופ ףיוקרַאפ רעד יװ ,םישדח רָאּפ ַא ןיוש זיא טָא ,סנטייווצ

 ענעדלָאג יד ךרוד ןזָאל רימ .טלעטשעגּפָא ןצנַאג ןיא טעמּכ דלוש רעזדנוא בילוצ ךיז
 רעה ןקיזָאד םעד טימ טקַאוטנָאק ןַײמ ןיא ."רעבָא, רעטוג ַא טייג ָאד ...רעבָא !טַײצ

 ןופ ןעייג סָאװ ,ןריּפַאּפ יד ןשיװצ געוו ןיא ץעגרע זיא רענַײמ טקַארטנָאק רעד ןוא)
 עלעטקנוּפ ןייא ,ערעדנַא ןשיווצ ,ןַארַאפ זיא (שדוח ַא ןופ רעמ ןיוש יוורענ ןייק עשרַאוװ

 ,קרעװ ענַײז ןופ גנולמַאז עלופ ַא טפיוקרַאפ רָאטװַא רעד ביוא , :טגָאז סָאװ ,ַאזַא
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 םכילצ?פ םנלש ןופ יטירב

 עלַא טימ זַײרּפ ןקיבלעז םעד ףיוא סנגיוב 20 ענַײז ךיוא ןטערטּפָא ,יקסנירק ,רע ףרַאד
 םעד רעדָא ךַײא גנולמַאז עלופ יד ןפיוקרַאפ ךיא ןָאק ןפוא ַאזַא ףיוא .וװ"זַאא ייטכער
 ןוא ןגיוב ַא לבור 15--10 ןופ זַײרּפ ןפיוא ,ןגָאז רימָאל ,ןטרעפ ַא ,ןטירד ַא ,טעטימַאק

 ןצנַאג םעד םיא טימ ןרידיווקיל לבור טרעדנוה ריפ-ַײרד זיא טינ עכלעוו רַאפ םורַא ױזַא
 טול ,ןרַאלּפמעזקע טשער םעד םיא ַײב ןפיוקוצסיוא זיולב ןבַײלברַאפ טעוו'ס .ןינע

 ןלעװ רימ זַא ױזַא .ןּפיטָאערעטס יד ךיוא ןוא ,ךַײלגסױא ןַא טיול רעדָא גנוצַאשּפָא ןַא
 סָאד ןעמ טריפ ױזַא יװ :עגַארפ ַא רָאנ זיא'ס ,ןטלַאהנַײא לסיב ַא םענַײז טיטעּפַא םעד
 רעד רעבָא .טעטימָאק םעד ןבירשעגנָא טקנוּפ םעד ןגעוו ךיא בָאה לַײװרעד ? ךרוד
 ,טנוזעג ןצנַאג ןיא ןיוש ןעוועג טלָאװ ךיא ןעוו .טעטימַאק ַא רָאנ ךָאד זיא טעטימָאק
 ַא ןקיש םיא טגנידַאבמוא זומ עמ .עשרַאװ ןייק טּפַאכעגּפָארַא ןיילַא עגלָא ךיז טלָאוװו

 יד ןליפסיוא טינ ןרַאפ .טקַארטנָאק םעד ,סנטשרע ,ןסַײרעצ ןגעוו גנודלעמ עלעירַאטָאנ
 עלופ יד ןפיוקרַאפ ןגעוו ,סנטייווצ .טפַאשלעזעג רעד ןופ ןעגנוגנידַאב ערַאטנעמעלע
 טַײװ ױזַא זיא עשרַאװ סָאװ ,דָאש ַא .(רעירפ טגָאזעג טרעווס יװ) וו"זַאא גנולמַאז

 -עילעװַאס ײסיָאמ ,ריא ןוא ,ןפלעה ךס ַא טנעקעג עשַאטַאנ טלָאװ ,טינ ןעוו .וועיק ןופ
 טימ טעטימָאק םעד ןפלעהוצסיורַא טגָאזעגּפָא טינ סיוועג ךיוא ךיז טלָאװ ,שטיוו
 ַא ףיוא ןינע םעד ןבעגוצרעביא ןעמוקסיוא לָאז עס זַא וליפַא .הצע רעטוג ַא רערעַײא

 זיא ץלַא ןופ רעגרע ןוא .רימ רַאפ ןטערטסױרַא לָאז סע רעװ ,ָאטשינ זיא ,טכירעג-רשוי
 ףיוקרַאפ םעד ךיוא יו ,ףיוקסיוא םעד טריזָאמרָאט טקעיבוס רעקיזָאד רעד סָאװ ,סָאד
 בָאה ךיא םירוסי ןוא גנוגערפיוא לפיוו ,ןלָאמסױא טינ ךַײא ןעק ךיא .רעכיב יד ןופ

 -ילדנעצ קרעװ ענַײמ ףיוא טנידרַאפ ןשטנעמ ןבָאה רָאי 10--8 עטצעל יד רַאפ .ןופרעד
 עקידכעבענ םורַא ןוא םורַא ןעמוקַאב בָאה ךיא ןוא .לבור רעטנזיוט רעקילדנעצ ,ָאי ,רעק
 ענַײמ ַײב ןעמונעגוצ שירעכערברַאפ ךיא בָאה ךָאנ וצרעד !!!לבור טרעדנוה עכעלטע
 טכַאמעג סָאד טָאה ץלַא ןוא ...רימ ךָאנ ןבַײלב ןָאק סָאװ ,ןגעמרַאפ עקיצנייא סָאד רעדניק
 ןופ ןרָאי עלַא עקיזָאד יד ,ףייר רענרעזַײא ןַא טימ יו ,ןטלַאהעג ךימ טָאה סָאװ ,טיונ יד

 ךַײא וצ ןכָארקעגנַײרַא ןיב ךיא סָאװ ,ערעַײט ,לחומ רימ טַײז ...ןבעל קידלזמילש ןַײמ

 ווירב םעד .רָאג ןוא ץרַאה סָאד ןדיירסיוא טלָאװעג ךיז טָאה'ס ."ןטפעשעג , ענַײמ טימ
 יד שוק ךיא ןוא ךַײא זדלַאה ךיא .ןטיהרַאפ ךַײא ךיא טעב ,ַײברעד קיש ךיא סָאװ
 .ערעַײא רעדניק

 ןָאמ ָאל ָא ס רעַײא

 רעבלעז רעד וצ 4

 1909 רַאורבעפ (ןטס27) ןט14 ,יוורענ

 הנתמ ַא :ַאקירעמַא ןופ טקישעגוצ רימ טָאה עמ עכלעוו ,ןישַאמבַײרש יד זיא סָאד

 ןרעל לַײװרעד -- ,סרעלעטשטפירש יד סעגעלָאק ענַײמ ןופ ייליבוי ןקירָאי-25 ןַײמ וצ

 ןענרעלסיוא ךיג יווַא ךיז לָאז עשַאטַאנ יַאװלה ;ןבַײרש ךָאנ ךיז ךיא

 ,ןעילָאק ,ןעקסויל ןענימ ,ןעשימ סורג ַא ןבַײרש ןענעק לעװ ךיא יװ ןענעייל
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 םכלעצ:םהולש ןופ וויכב

 ןבַײרש ךַײא ךיא לעװ ,ןבַײרש ןענרעלסיוא ךיז לעװ ךיא זַא ;ןעמעלַא ןוא ןעניקריס

 : ,רעמ ךס ַא
 ריפ

 רימ ַײב זיא טייקיטעט ַא רַאפ סָאװ ,ריפסיוא ןַא ןכַאמ ןעמ ןָאק םעלַא ןופרעד ןופ

 ןבַײרש ןָאק עמ ןעװ זַא ,ריא טדער סָאװ .רעביפ רעשירַארעטיל רעתמא ןַא ,רעטציא

 !טניט רעד טימ רעדינ .טניט ןיא ןעּפ ןייק ןעקנוטנַײא טינ ,ךַײלג סעיּפָאק עכעלטע

 ,ןרָאטַארעטיל עשידִיי רענַאקירעמַא יד ןופ טנוזעג ןרַאפ !ןָאטגנימער ןבעל לָאז
 !אדרזר-רדסהוה

 זַא ןטלַאהעג רימ ןטלָאװ ,ןעגנוניימ עלעיסנַאניפ ,עשַאטַאנ ,ענַײד ךייש עשז סַאװ

 ןיא ןטלַאה רעסעב ה"ד ,רעט1 רעד רעדייא ,רַאבמעננָא רעמ ןזיא ןַאלּפ רעט2 רעד

 .קנַאב ןיא ןטלַאה ןריּפַאּפ יד ןוא ,ןריּפַאּפ-טנעצָארּפ

 -טנַאקַאב רעד זיב ,לָאמ ַא לַײװ ,ןטנַאירַאװ 2 ןיא) ןעמָאנ ןַײד ףיוא ןַײשיורטרַאפ ַא

 -היח) ןעמָאנ ןלַאנָאיצַאנ ץנַאג ַא רָאנ ,ןשיטעָאּפ ַא ןגָארטעג וטסָאה ,רימ טימ טפַאש
 וצ ָאד ךיא גייל (עלעבַײט-לבַײט-עביוט

 ןַא ןעוועג זיא ןטרָאד זַא ,ווירב ַא ןעמוקעגנָא זיא (עקירפַא) גרובסענַאהָאי ןופ

 רעדירב יד טקישענּפָא 'ר 200 יז ןבָאה יז ןופ .י'ר 450 ענייר טכַארבעג טָאה סָאװ ,טנוװָא
 .ןרעוװ טקישעגּפָא ןלעװ 150 ךָאנ ןוא עשרַאװ ןיא ךַארכַאב

 טעװ ןגרָאמ זַא ,גנונעפָאה ַא ָאד זיא'ס ןוא ,ןעגנַאגרַאפ זדנוא ַײב זיא רעטניוו רעד

 ייווצ ןוא סנייא סע ךיז טוט זדנוא ַײב ,.רעמוז ןַײז

 ןָאמ ָא לָא ס רעַײא

 ַאשימ ןוז םוצ ,5

 1909 רַאורבעפ ןט16 ,יוורענ

 ַאיַאקסוועִיק, רעמונ רעד זַא .ךעלטרַאק ענַײד עלַא ,עשימ ,ןעמוקַאב ןבָאה רימ
 ןענַײז עיצקַאדער רעד ןיא .רעפטנע ןייק טינ סָאד זיא --- ףיוקרַאפ ןיא ָאטינ זיא "לסימ
 ןוא גנולייצרעד ַא רַאפ סָאװ ,ןסיוו זיולב ףרַאד ךיא .ןרעמונ-וורעזער ןַארַאפ קידנעטש

 טגָאזעג ןבָאה ייז ,בגַא .טצעזעגרעביא טָאה רעװ ןוא טקורדעגּפָא טרָאד זיא ןעוו
 רַארָאנָאה םעד ןבָאה ייז .רעהַא ('ר 50) רַארָאנָאה ןקישוצ ןלעװ ייז זַא ,ןעשַאטַאנ
 רעקיזָאד רעד ןופ עיּפָאק ַא ןבָאה ,םעד ץוחַא ,ףרַאד ךיא .טקישעגוצ טינ לַײװרעד

 ,רעמונ רעד ָאטינ זיא סע ביוא ,גנוצעזרעביא

 .שוק ךיא

 (ַאּפ ) ַא פ ןַײד
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 םכילע"- םול ש זופ וחירב

 רָאזַאמ .ס .מ ןוא .עי .נ וצ .6

 1909 ץרַאמ (ןט15) ןט2 ,יוורענ

 !(ענוועייסוו)עי (עילַאטַא)נ ןוא (שטיװעילעװַא)ס (יײסיָא)מ ערעַײט

 ןעגנּוװצעג ךיא ןיב ,ךַארּפש עלַאנָאיצַאנ ריא טינ ןעק עכלעוו ,ןעשַאטַאנ בילוצ

 ,רעַײלב ַא טימ קידנגיל ןבַײרש ןוא עקנישַאמ רעשידִיי ןַײמ ןופ ןגָאזּפָא ךיז

 ױזַא .לוסנָאק םעד ןזַײװַאב וצ ףיוא ךַײא טקישענּפָא ךיא בָאה ןַײשיױרטרַאפ ַא

 ףיוא םוקלופ ךיז רימ ןזָאלרַאפ ןריּפַאּפ-טנעצָארּפ חוּכמ .גנונעדרָא ןיא ץלַא זיא ,םורַא

 ןקישוצ טגָאזעגוצ טסָאה וד ,עשַאטַאנ ,רעסעב ריא טעז -- טרָא ןפיוא טַײז ריא .ךַײא

 רָאנ ,ןובשח ַא בילוצ טינ ןבָאה םיא ףרַאד ךיא .(יקסווָא)כיב רעטקָאד םענופ לטעצ סָאד

 תונובשח יד ַײב ןַארַאפ ןענַײז יצ .טלעג ןעמוקעגנָא זיא רעטרע עכלעוו ןופ ,ןסיוו בילוצ

 ימ .נ ךיוא רעביא ביג ?טקעריד רימ וצ טינ טריסערדַא וליפַא ,ווירב זיא טינ עכלעוו

 ַא ןבָאה סָאװ ,ווירב זיא טינ עכלעוו טלמַאזעגנָא םיא ַײב ךיז ןבָאה רשפא ,ןעניקריס

 ןופ טנַײה ןזיב ןָא ןעמוק ,ייליבוי םצע םעד ךייש עשז סָאװ ? ייליבוי םוצ תוכַײש

 ןענַײז עשרַאװ ןופ .לג"ד ןוא טקרעמעגּפָא ןעמ טָאה טרָאד ןוא ָאד זַא ,תועידי עקירעמַא

 -עּפשרַאפ ַא רָאנ ,ןיקסװעשילדָאּפ ןופ ווירב ַא ןעוועג זיא'ס .תועידי קיניײװ לַײװרעד

 טפיוקעגּפָא ןענַײז ןיקסדיל ַײב זַא ,טסּוװַאב זדנוא זיא לַײװרעד .טלַאהניא ןטיול רעטקיט

 ןלָאצוצּפָא ףיוא 'ר 800 ךָאנ ןַארַאפ זיא עסַאק ןיא .'ר 2700 טלָאצעגּפָא ןוא סנגיוב 5

 טכירעג ַא ןָא .ךַאװש ןינע רעד לַײװרעד זיא ןיקסנירק טימ .(סנגיוב 50 רַאפ "הישוּת,)

 עשרַאװ ןייק ןרָאפ לָאז עגלָא זַא ,םעד ןגעוו טסנרע ןרעלק רימ .ןיײגַאב טינ ךיז ןעמ טעוו

 טקנערקעג ךָאװ עצנַאג יד טָא בָאה ךיא ןוא .ווירב ַא ףיוא ןטרַאװ רימ .טַײצ ךָאװ ַא ףיוא

 ,טסוה רעד ,ּפָאק רעד ןוא ,ונ ,טזָאלעצ ךיז טָאה רוטַארעּפמעט יד ,טסנרע ץנַאג עקַאט

 ,עצינ ךָאנ ךיז ריא טליפ ױזַא יוװ ...ןסערעד טוג ןיוש .ךיז טכַאמ סע יװ -- ןגָאמ רעד

 םירוּפ ףיוא ...? ןזעוו ןצנַאג ןטימ ךָאי ןיא ןפרָאװעגנַײרַא ךיז ? שטיוועילעװַאס ײסיַאמ

 ןעַײק ,ןבעל רימ זַא ,סע טסייה .2 -- חסּפ ףיוא .ןעגנולייצרעד 2 ןבירשעגנָא ךיא בָאה
 ,סורג ַא ןעמעלַא .ןעזרעדיוו ףיוא .טיורב

 ןַאמפיוק לאכימ וצ .7

 1909 ץרַאמ ןט6 ,יוורענ

 !ַאלעַאקימ ידידי

 ןבירשעג ןַײז ןזומ ןיוש ןלעוװ ךַײא וצ ווירב ענַײמ --- ןפלעה טינרָאג ךיז טעװ סע

 טביולרעד .ןטָאברַאפ סיוכרוד ןבַײרש סָאד ןיא רימ !ינובכע םימשה ןמ .שידִיי ףיוא

 רעקרָאי-וינ ענַײמ ןַײרַא רע טיג ?טָאג טוט עשז סָאװ .ןישַאמ ַא ףיוא רָאנ רימ זיא
 וצ הנּתמ ַא -- ןישַאמבַײרש ַא ןפיוק רימ ןלָאז יז זַא ,ּפָאק ןיא קנַאדעג ַא סעגעלָאק

 !ןוט ייוװ טינ יז ןלָאז טנעה יד !םלוע-לש-ונובר .בוט-םוי ןשירַארעטיל ןַײמ

 ,ריא יוװ ןשטנעמ ַא ַײב .ךעלווירב עטפָא ערעַײא רַאפ ךַײא קנַאד ַא !דנַײרּפ רעביל

 ןוא טפַאשהירב ַא ךעלקריוו סָאד זיא ,עיפַארגָאעג רעד ףיוא ווענישיק ןיא טגיל סָאװ
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 םפילצ-םנלש ןופשטיהב

 ריא טזעל .ןעגנוטַײצ עטקישעגוצ יד רַאפ ךיוא ךַײא קנַאד ךיא .טַאטנדלעה קיטש ַא

 ךימ טָאה עמ ױזַא יװ ,"רימ יקסיערוועי, םעד ןעזעג ריא טָאה ? "דנַײרּפ,, םעד לָאמ ַא

 עבַאגסױא רעסעדָא רעד ןופ ךעלעכיב עניילק יד ווענישיק ןיא ןעייג ...? טריפשגרעביא

 .טבַײרש ,טבַײרש -- ? ןכַאז עכלעזַא וצ ךייש טינ טציא טנעז ריא יצ ? "הירומ,

 ,סטוג סָאד לַא ךַײא שטניוו ךיא .ערעזדנוא עלַא ךַײא ןסירג סע

 םכילע-םולש

 רָאזַאמ .ס .מ ןוא .עי .נ וצ ,8

 1909 ַײמ (ןטס24) ןט1

 !(שטיוועילע)וװַאס (ייסיָא)מ ןוא (ענוועייס)וועי (עילַא)טַאנ ערעַײט

 ,טוג זיא ָאד .טַײצ לקיטש ַא ןיב ,תוחּפה-לכל ,סערדַא רעתמא רעזדנוא זיא טָא

 ,םעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא רעטַײװ ןַײז טעװ סָאװ --- עגַארפ יד .ןגָאז וצ סָאװ ָאטשינ

 ןגָאז טעװ סע סָאװ ,ןרעה ןרימ .גרעב יד ןיא ,רעכעה ןוא רעכעה ןבָאה ףרַאד ךיא סָאװ

 ץייווש רעד ןופ .ךַאװש ץנַאג עקַאט ךיא ןיב לַײװרעד ? ילַאס -- ןיצידעמ ןופ טָאג רעד

 ? ץנעולפניא יד טינ רשפא ןוא ,ץנעולפניא יד ךָאנ ָאד ןוא ,רעמ טרַאװעג ךיא בָאה

 ? רוטַאנ רעד ןגעוו ? ןבעל ןגיה םעד ןגעוו ןגָאז סָאװ ןוא .ןרַאנ ךיז ביל טינ בָאה ךיא

 רָאנ ,דרע רעד ףיוא ןדע-ןג ַא .עניוװָאנ ןייק טינ ןיוש זיא סָאד רָאנ ? טפול רעד ןגעוו

 ,טסיירט עקיצנייא יד .ךעלגנעגוצ ןרעדעי טינ סָאד זיא ךָאנ וצרעד .רעקינימרעט-ץרוק ַא

 ןוא טרָאּפסַאּפ םעד ןגעוו ןגערפנָא טינ ךיז טעװ ווַאטסירּפ םוש ןייק ,תוחּפה-לכל סָאװ

 ,עקרעיוב ןופ ןבירטרַאפ רָאנ ,טנוזעג ןַײז -- רעסעב זיא סָאװ .עװטסלעטישזָאװַארּפ

 טָא טזייל העש רעַײרפ ַא ןיא ? ץייווש רעד ןיא ןבעל ַײרפ ןוא רעקנַארק ַא ןַײז רעדָא
 .רעדניק יד ןוא ןעניקריס סורג ַא .עגַארפ יד

 (ןָאמָא)לָא ס רעַײא

 עבלעז יד וצ 9

 1909 ילוי ןט12 ,דלַאװצרַאװש

 !(שטיװעילעװַא)ס (ײסיָא)מ ןוא (ענוועייסוו)עי (עילָאטַא)נ ערעַײט

 ַא ןיא יו טעמּכ זיא סָאד .םוירָאטַאנַאס ןשישטַײד ַא ןיא ךיא ןיב ,טעז ריא יװ
 טינ בָאה ךיא סָאװ ,דָאש ַא ןוא .רעגנערטש עמַאס רעד זיא םישזער רעד .,לָאטיּפש

 ַא ןיא ןוא ןעװעג ָאד זיא רעטעװ רעד םגה ,יוורענ ןופ ךַײלג רעהַא ןפָארטעגנָא
 ליפ ױזַא טרטּפעג טסיזמוא ןוא טנוזעג ליפ ױזַא ןריולרַאפ טינ טלָאװ ךיא .רעקידנגער

 ףרַאד ךיא סָאװ ,טיכנָארב ןייק ןעמוקַאב טינ -- רקיע רעד ןוא .ץייווש רעד ןיא טַײצ

 טײהקנַארק-רעדניק ןייא ןייק ,רָאנ עז .עכונסַארק ןַײד ,עשַאטַאנ ,וד יו ױזַא ןבָאה םיא

 עטשרע יד ןדַײנשסױא ןעמענ ריד ַײב ךיז ןלעװ ןכיג ןיא .ןדַײמסיױא טינ ךיד ןָאק
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 םכטלעטםמלש ןטפןוטירב

 ןוא .טקיצטנַא ןַײז טעװ שטיװעילעװַאס יײסיָאמ יװ ,רָאפ ךיז לעטש ךיא .ךעלעדנייצ

 ןעּפ רעד טימ טינ ,ןלייצרעד רעטרעוו טימ טינ ; עלהׂשעמ ַא ןיא יװ ,ךיא בעל לַײװרעד

 טעמּכ .ןגער ןרעטנוא ,דלַאװ ןווָאנסָאס ןיא ,טפול רעד ףיוא גָאט ןצנַאג ַא .ןּבַײרשַאב

 ,עקיטרַאנייא ןַא זיא זַײּפש יד .וו"זַאא שוד ,גנובַײרנַײא --- ךָאנרעד .ןעגנוגעװַאב םוש ןייק

 עטכעלש ןופ שימוצ ַא ןָא ,רעקרַאיָאב טנָאמרעד טפול יד .עשישטַײד ַא ,עקיטעז ַא רָאנ

 טליפ יז רעבָא ,רעטעמ 800 -- ָאווינ-םי ןרעביא ךייה יד .שינעליופ ןוא ביוטש ,ןטעזָאלק
 טינ ךיא סייוו --- ןרירפרעביא ךָאנ ָאד ךיא לעװ לפיוו .ץייווש רעד ןיא יװ ,ױזַא טינ ךיז

 .רעיורט ַא רָאנ ,עטָאדונ ןייק טינ .טעמוא רעסיורג ַא .ןסָאלשעגסיוא זיא ָאד ןבַײרש .ןיילַא

 ןשיוצ ,ןסַײררעביא טימ זיולב .טינ ךיא רָאט ןבַײרש ךס ַא .ץלַא ןגעוו ןיוש ,ךיז טכַאד

 .ןגיל ןוא קיטימ

 ,םינּפ ַא ,ןיוש זיא עשימ ? סעצּפָאלכ ערעַײא ןעגנַאגעגכרוד ןענַײז ןלַאב עכלעוו טימ

 טבַײרש עגלָא .םידומיל עסַאמ ַא ןבָאה טעװ רע זַא ,טגָאז עילַאיל .שטיװַאנַארַאב ןיא
 .םורַא ךַײא םענ ךיא .רעדנוזַאב

 .ס

 רָאזַאמ עשַאטַאנ וצ ,0

 רוּפיּכ-םוי ברע ,1909 רעבמעטּפעס ןטס24 ,ַאנַאגול

 !עשַאטַאנ עביל ,ערעַײט

 יז טעװ ןטרָאד ןופ .רוּפיּכ -םוי ףיוא ענרעצול ןייק ןרָאפעגקעװַא עגלָא זיא טנַײה

 ,םעד ןיא זיא ךַאז יד .עשרַאװ ןייק ןערַאמַאט ןוא ןעיסורַאמ טימ ןרָאפ ,םינּפ ַא ,קיטנוז

 טעװ ריא זַא ,טניימ עגלָא .דנַאלסור ןיא ןשטיװָאקרעב ןוא ןַײא ךיז טנדרָא יסיט סָאװ
 הנותח טָאה ילַאיל .ןיסיט ַײב ןענעדרָאנַײא זיא טינ יװ ןעיסורַאמ ךיוא ןבעגנַײא ךיז

 רעזדנוא טמיוושעצ טרעוו ,סע טסייה ,זַײװכעלסיב וצ .(ןענַאמפיוק רַאפ) תוּכוס ךָאנ טציא

 ןצנַאג ןיא ךיז ןָאק ךיא ןעמעוו ןָא ,ַאמע לַײװרעד ןבילברַאפ ןענַײז רימ טימ .החּפשמ

 .קישטמונ ןוא ,דלַאװצרַאװש ןיא רעדייא ,רעכַאװש טציא ןיב ךיא לַײװ ,ןייגַאב טינ
 ןַײמ סיוא ךיא טלַאהַאב ןעגלָא ןופ .טינ ןײלַא ךיא סייוו --- רימ טימ ןָאט סָאװ ןוא

 גָאז ,ךעלגעמ זיא'ס ביוא ןוא .םעד ןגעוו ןבַײרש טינ ךיוא ךיא טעב ךיד ןוא טײקכַאװש
 טינ ךיוא םיא ךיא טעב ,ןסיוורעד ךיז זיא טינ יו טעוװ עשימ ביוא ןוא .ןעשימ טינ ךיוא

 עקילַײװטַײצ ַא זיא סָאד זַא ,ךעלגעמ .טײהקנַארק ןַײמ ןגעוו טרָאװ ןייק ןעגלָא ןבַײרש

 יד ןרזחרעביא טינ ךיז לָאז סע ,ארומ בָאה ךיא .ןייגרעביא טעװ סָאװ ,טײקכַאװש

 רעדָא ,ןוורענ סָאד ןענַײז רשפא ןוא ...סעצָארּפ רעקידנריסערגָארּפ רעד ה"ד ,טייהקנַארק

 ןפיוא טסָאדעגנָא -- שידַיי ףיוא ןוא ;שילגנע ףיוא זיא סָאד -- ןילּפס ןיל ּפס טושּפ

 ,ןטײקשירַאנ עלַא ןופ !ןעמענ סע לָאז לװַײט רעד -- ןברַאטש טינ ךיז טליוו סע ...ןצרַאה

 ןוא .ערעַײהעגמוא עמַאס יד ןעוועג סָאד טלָאװ ,ןבעל ןיא ןָאטעגפיוא בָאה ךיא סָאװ

 ןשטיוװעילעװַאס ײסיָאמ סורג ַא .רעקידנדע-ןג ַא ָאד זיא רעטעװ רעד

 .ס רעטעפ ןַײד
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 םכילצפ :םמקלש ןופ ווירב

 ַאשימ ןוז םוצ ,1

 1909 רעבָאטקָא ןט18 ,ָאנַאגול

 !לעשימ רערעַײט

 -רעטילימ ןגעוו ןוא עיזַאנמיג ןיא) םינינע ענַײד ןגעוו טינרָאג רימ טסבַײרש וד

 ןיא ךָאנ ,ךיז טכַאד ,רעטציא זיא יז .םעד ןגעוו טינ טבַײרש עמַאמ יד ךיוא ,(טכילפ

 ןַײמ ןגעװ .5 געט ַא ןטרָאד ןופ טייג ווירב ַא לַײװ ,ךיז טכַאד -- גָאז ךיא .סעדַא

 טכַארטעגרעביא טָאה עמונ .ןעשַאטַאנ וצ ווירב םעניִא ןעניפעג וטסעװ דנַאטשוצ-טנוזעג

 .ןוויוא ןיא רעטניוו רעסעב .ערעזָא רעד ןיא קיטַאמַארג ןַײז ןפרַאװנַײרַא טינ ליוװ ןוא

 ,ןײלַא קיטַאמַארג טנרעל רע .ריא ןופ ץונ ַא סעּפע ןַײז טעװ ,רע טגָאז ,תוחּפה-לכל

 .שיפ רע טּפַאכ רקיע רעד רָאנ .לַאיָאר ןפיוא טליּפש ןוא טלָאמ רע .לטימ ןטלַארוא ןטיול

 .ךיד שוק ךיא ,ןבַײרשנָא ,ךיז טייטשרַאפ ,וטסעװ ןעמַאמ רעד .רעמוז זיא זדנוא ַײב

 ַאפ ַאּפ

 רָאזַאמ עשַאטַאנ וצ ,2

 1909 רעבמעווָאנ (ןט15) ןט2

 ! עשַאטַאנ ערעַײט
 ,ךיא ןיב ןופרעד .טצילב סע ןוא טרענוד סע .רעטיוועג רעקידרעמוז ַא זיא זדנוא ַײב

 געט 2 ןיא ךימ טזָאלרַאפ עגלָא רעבָא .ןופרעד טינ רשפא ןוא .קנַארק ױזַא ,סיוא טזַײװ
 קיטַײרפ ןעמוקרָאפ טעװ עכלעוו ,הנותח סילַאיל ףיוא עקנירעמשז ןייק טרָאפ יז .םורַא
 ןעוו ,ןעוועג טוג טלָאװ סע .(רָאי 1909 ,סקיטנַײה --- ףָאה ךיא) רעבמעווװָאנ 26/123 םעד
 טָאטשנא הנותח רעד ףיוא ןרָאפוצ ןוא תעל-תעמ ןייא ןַײז בירקמ טנָאקעג טסלָאװ וד
 טעוװ יז סָאװ ,דמעה ַא ריד רַאפ ןפיוק יז טעװ טרָאד ןוא ,ןיוו ךרוד טרָאפ עגלָא .ךימ
 .ןעניקריס ןוא ןשטיװעילעװַאס יײסיָאמ סורג ַא .שניצ ןייק ןלָאצ טינ ידּכ ,ךיז ףיוא ןָאטנָא

 .ס רעטעפ ןַײד

 שטיװָאניבַאר ילַאיל וצ ,2

 1909 רעבמעווָאנ ןטס22 ,יוורענ

 ! קוילַאיל
 טלָאװ עס .שזַאריט ןיא ןײגסױרַא ןַײד זיב ןבילבעג געט ַײרד ןצנַאג ןיא זיא'ס

 סָאװ ,תוכרב יד ןופ קלח-טרעדנוה ַא שטָאכ םיוקמ טרעוו סע ןעוו ,טכעלש טינ ןעוועג

 םענופ ןשוק עכעלטע וצ עדייב ןָא טמענ .ןטלייוװרעדסיױא ןַײד ןוא ריד שטניוו ךיא

 ַא ּפ ַא ּפ

 ריּכומ ןוא ןענַאמרעד וצ -- גהנימ רעטלַא ןַא זדנוא ַײב ןַארַאפ זיא'ס -- 9
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 םכילצט םנלש ןנפ וץטרבצ

 ןופ ןטנעמָאמ עטסכעלרעַײפ יד ןיא טייקיבייא רעד ןיא ענעגנַאגעגקעװַא יד ןַײז תומשנ

 ןצרַאה ןפיוא דנכייוורעד טקריװ סָאד .גהנימ רעטוג ַא --- ירָאמ ָאטנעמעמ .ןבעל רעזדנוא

 ןַײד ןופ גָאט םעד ןיא ריד וצ ןייגרעד טעװ ווירב רעד טָא ביוא .המשנ רעד ףיוא ןוא

 ןעוועג בירקמ ךס ַא ךיז טָאה עכלעוו ,עבָאב יד ןענַאמרעד טפרַאדַאב וטסלָאװ ,הּפוח
 ןבעל רימָאל ןוא ןעיירפ ךיז רימָאל --- םעד ךָאנ ןוא ,ןעמעלַא זדנוא רַאפ

 שטיווָאניבַאר יסורַאמ וצ ,4

 1909 רעבמעווָאנ ןטס23 ,יוורענ

 !יסורַאמ ערעַײט
 טסלָאצ ןוא עשָאש ןפיוא גנונױװ עַײנ ַא ןעגנודעג טסָאה וד יװ ױזַא תויה

 ןבַײרש ןיוש ריד לָאז ךיא זַא ,רשוי ַא זיא ,שדוח ַא סעקיּפָאק 50 טימ רערעַײט ןיוש

 -ָאקרעב ןוא ןיסיט וצ ווירב יד ןבעגרעביא ןיוש טסלָאז וד זַא ןוא ,סערדַא ןַײד ףיוא
 ךיז ַײב סע וטסָאה ױזַא יװ ,יסורַאמ עביל ,ןגעווטסעד ןופ .טרעקרַאפ טינ ,ןשטיוו

 ןגעוו ןָאטעג טכַארט ַא וטסָאה ? רעמ שדוח ַא סעקיּפָאק 50 טימ ןריקיזיר וצ טלעוּפעג
 קידלושַאב ךיא ?לּבור 600 רָאי 100 ןיא ןוא ,רָאי ַא לּבור 6 סיוא טכַאמ סָאד זַא ,םעד

 ףרַאד עמ זַא ,ריד ןָאמרעד ךיא ,ױזַא טַאלג רָאנ ,ײרעגנערבסיוא ןיא טינ הלילח ךיד

 !ופּפ -- יו קעװַא ןלעװ רָאי 100 .עמוס ַא ךָאד זיא לּבור 600 .גנונעכער טימ ןבעל

 .טרעוו ךיוא סעּפע זיא עש ָא ש ןפיוא ןעניוװ ,תמא !לַאטיּפַאק ַא זיא (600) טלעג ןוא
 רעדָא ?עשָאש ןבלעז םעד ףיוא םויה-דע ךָאנ טניוװ יסיט זַא ,טכַאד רימ רָאנ

 .ךַאז עטירד ַא רָאג זיא ,ךיז טייטשרַאפ ,ונ --- ױזַא ביוא ? ערעדנַא ןַא זיא ַא ש ַא ש ןַײד
 ךיא ױזַא יװ ,ןעזסױרַא ןיוש וטסנָאק ,ןָאט ןַײז ןופ טסייה סָאד ,ווירב םעד טָא ןופ

 ןופ ןוא ןָאססיר ןופ ,ןעניזָאר ןופ ,אאא ןופ ריד סורג ַא .ללכב ןוא טנוזעג ןַײמ טימ טלַאה
 .(114 ןעוועג זיא ןרָאי ַא רַאפ) ָאליק 122 טציא זיא גָאװ ריא .ןירעלדנעהטכורפ רעקיד רעד
 .לקסיּפ ןיא ןעקרומַאט שוק ַא טרָאד ביג ,ונַא

 ַאּפַאּפ

 סעשטיװָאקרעב יד וצ ,5

 1909 רעבמעווָאנ ןטס23 ,יוורענ

 וד רעדָא ? ןשטיװָאקרעב סעגַארפ ןלעטש וצ טקידנעעג ןיוש טסָאה ,ַאינויסיט ,ונ
 ןרעפטנע ךעבענ ףרַאד רע !רעריטרַאמ רעמערָא ? ןרָאי יד ץלַא ךָאנ םיא טסייגרעד
 סָאװ ןוא ? ףיוא רע טייטש ןעוו ןוא ?ַאּפַאּפ רעד טגעוו לפיוי :טיײקשירַאנ רעדעי ףיוא
 -יצפָאלש ןיא ָאד זיא רעטצנעפ לפיוו ןוא ? רעמיצסע סָאד ךיז טניפעג ּוװ ןוא ? רע טסע
 ,שטיווָאקרעב ,ןיינ ! ךַאז ענעסעגעגנַײא ןַא טָא ? רעמיצדָאב סָאד יא ױזַא יװ ןוא ? רעמ
 ןסירענפיוא ךָאנ ןוא ,שטיװָאנַארַאב ןייק ןרָאפ וצ ןעמוק טניולעג טינ ךיז טָאה סע
 עגַארפ ןייא ךָאנ ןבעגוצ סעגַארפ ענַײד וצ ,ךיא טעב ,ַאינויסיט ,ןגעווטסעד ןופ ! ןרעוו
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 םכילע :םולש ןופ וויבבפ

 עצנַאג ןבירשעג טינ ,ןלזג רעד ,רע טָאה סָאוו רַאפ :רימ ןופ ,רָאנ

 = -+ -+ !!!ווןכָאוו ייווצ

 .ןעיצנערַאמַאט ןגעוו טנַײמ ןופ שוק ַא עדייב טיג

 ַאּפ ַאּפ

 שטיוװַאניבַאר ילַאיל וצ ,6

 1909 רעבמעווָאנ ןטס24 ,יוורענ

 !יסוילַאיל עביל

 סילַאיל , וצ ךיז טיירג קישטמונ ! ךיז טוט זדנוא ַײב סָאװ ,ןסיוו טסלָאז וד ןעוו ,ַא

 ןייא ןוא ןשינעילַאטיא ןייא ןעגניז רע ףרַאד ,"ץַאיַאּפ וד ,ךַאל , ץוחַא ."טרעצנָאק
 טימ לופ זיא זיוה עצנַאג סָאד ."יזָאק רַאמַאס ַאלָאינַאּפסיא ַאל  :סנַאמָאר ןשינַאּפש
 .רענעט עסיז עקיזָאד יד ןופ םי גערב םוצ ףיול ךיא ןוא ,ןעגנַאלק

 רעדָא ? שזַאריט ןיא סױרַא טסעוװ וד יו םעד ךָאנ ךיוא ךעלטקניּפ ןבַײרש וטסעװ

 םערָאװ ,ןסעגרַאפ טינ טסעװ וד ,ןיינ ? "יוורענ 66 .טסָאּפ .סַאק,, ןסעגרַאפ טסעװ וד

 ,ןַאלעַאקימ ןוא ךיד שוק ךיא .ןסעגרַאפ טינ ךיד לָאמ ןייק לעװ ןוא טינ סעגרַאפ ךיא ךיוא

 ךיא ? ןעמוקַאב םיא וטסעוװ יצ ןוא ,ווירב םעד טָא ןעמוקַאב וטסעװ ןעוו ,טינ סייוו ךיא
 .עילַאטיא ןלופטכַארּפ םעד ןיא ,ָאד ןדייב ךַײא ףיוא טרַאװ

 ַא פ ַא פ רעַײא

 סעשטיווָאקרעב יד וצ .7

 1909 רעבמעווָאנ ןטס26 ,(יוורענ)

 הנותח סעקלַאיל ןופ גָאט םעד ,גָאטַײרפ

 ןיב ךיא ..."דנַאלמײה ,, םענופ סעשטיווָאקרעב ןוא ווירב ןַײד ,קויסיט ,ןעמוקַאב

 ַא שטָאכ ,טבַײרש רע יװ ,ןדייר ױזַא ןענָאק לָאז שטיװָאקרעב ןעוו .ןדירפוצ רעייז

 .טלעוו יד טפושיּכרַאפ סָאװ ,רָאטַארָא ןַא ןעוועג רע טלָאװ ,ןופרעד קלח-טרעדנוה

 רעסַײװ ַא ,קַארפ ַא .טונימ רעד ןיא רימ ףיוא ןוט קוק ַא טפרַאדַאב טָאה ריא

 ? טסעג יד ןוא ? בוטש ןיא סָאװ ,ןעמולב יד ןוא ? ַאמע ןוא ? קישטמונ ןוא .סּפינש

 .ןעקרַאמַאט ןוא עמַאמ רעד רימ רַאפ ,יסיט ,שוק ַא ביג

 .טוג זיא גנידצלַא ,גנידצלַא .שטיװָאנַארַאב ןייק ךיא בַײרש עמַאמ רעד
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 םכליל פ+ םנעלש יט עויבי

 עבלעז יד וצ .8

 1909 רעבמעווָאנ ןטס27 ,ןיוורענו

 ! קרעב ןוא ַאינויסיט
 עקנירעמשז ןייק עמַארגעלעט יד :גנולפייווצרַאפ רעזדנוא ןלעטשרָאפ ךיז טנָאק ריא

 ןריפַארגעלעט וצ ןעמוקעגסיוא זיא'ס .ןעמעננָא טלָאװעג טינ עקשטיוורענ ןיא ןעמ טָאה
 .ןעמוקַאב עמַארגעלעט יד טָאה עמַאמ יד ביוא ,טוג .סעדַא ןיא סיקסווָאקנילַאּפ יד ךרוד
 .ןטכַארט טינ ןופרעד רָאג ליוו ךיא -- ? טינ ביוא ןוא

 רעבָא זיא'ס ? םולח ַא זיא סָאד רעדָא .טַאהעג הנותח עקַאט ילַאיל טָאה ךעלדנע

 ..םולח ַא זיא סָאד ביוא וליּפַא ,םענעגנַײא

 .ןעקרַאמַאט שוק ַא טיג

 שטיװָאניבַאר ַאגלַא וצ ,9

 1909 רעבמעווָאנ ןטס27 ,ירפ תבש ,ןיוורענו

 ! רענַײמ דנַײרפ
 ַא טימ עקנירעמשז ןופ עמַארגעלעט ַא ןעמוקַאב ךיא בָאה ירפ רעד ןיא טנַײה

 עמַארגעלעט רעזדנוא זַא ,סע טסייה .טקִיורַאב ךימ בָאה ןוא םינּתוחמ יד ןופ בוט-לזמ
 .קָיורמוא ןַײז וצ הביס ןייק טַאהעג טינ טסָאה וד ןוא טַײצ ןיא ןעמוקעגנָא זיא

 .קישטמונ טַאהעג טָאה גלָאפרעד ןרעדנוזַאב ַא .דנצנעלג רעבירַא זיא טרעצנָאק רעד
 .בַײרש ךיא .שוק ךיא .טנוזעג ןיב ךיא

 .ס ןַײד

 "טלעוו עַײנ יד, עיצקַאדער רעד וצ 0

 1909 רעבמעצעד ןט4 ,ןיוורענו

 !עיצקַאדער עטרעעג
 עהיינ , יד גנוטייצ רעַײא ןופ טנענָאבַאה רעגידנעטש ַא רערעַײא ןיב ךיא יװ ױזַא

 ןערעמיצ 2 טכוז (דניק ַא טימ) ײקלהָאּפרָאּפא ַא זַא ,טנעהיילעג ךיא בָאה ,"טלהעוו

 זַא ,עידומ ךַײא ךיא ןיב ןכל ,ךיק רעד טימ ןעצונעב יירפ זיוה ענטנעגילעטניה ַא ןיא
 סָאד ןעמענוצ ןָאק ןוא זיוה ענעטנעגילעטניה ַא ןיב ןוא ךיק ַא טימ ןערעמיצ 2 בָאה ךיא
 קלהָאפרָאּפ סָאד רימ טקיש ענסהַאלגָאס טנייז רהיא ביוה .(דניק ַא טימ) קלהָאפרָאּפ

 יוורהרענ ןיא ןהָאװ ךיא .זיוה ענטנעגילעטניה ןיימ ןיא רימ וצ (דניק ַא טימ)
 .סַאק יורענ זיא סערדַאה ןיימ ןוא 65 ָאצצהָאּפ לעד ַאהיוו עילַאטהיא ןיא
 שהיט ַא ןוא ןעקנהירט ןוא ןעסעה טימ זיא ןעליוו ייז ביוה ןוא .ַאילַאטיא ,66 .סָאּפ
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 םופיל פו םנלש ןופ ווירב

 ,סעהיװטסלהָאװהָאדוא עלַאה טימ ןהָאהטגנהימהער ןהישהַאמבהיירש ַא טימ ןעביירש םוצ

 וליפַא ךרוד טינ טזָאל סָאװ טנהנעהָאבַאה רעַײא רימ ןופ להַאפסגנוטכַאכַאהטימ

 ,גנוטהייצ רעטרהעהעג רעהַײא ןופ ןעסנהָאנהַא ןייק

 םכילע-יםולש

 .ןַאמָאר-טרָאּפסנַארט ַא םיא טקישעגסױורַא טנַײה .ןשטיווָאקרעב סורג ַא

 ַאשימ ןוז םוצ ,1

 1909 רעבמעצעד (ןט17) ןט4 ,יוורענ

 ! עשימ רערעַײט

 ןטרידנעמָאקער ַא טימ סערדַא ןקיזָאד םעד טיול טקישעגּפָא ךיד ךיא בָאה טנַײה

 ."טרָאװ רעװעיק , ןרַאפ טסייה סָאד ,"םינצבק רעוועַיק , יד רַאפ ןָאטעילעפ ַא טעקַאּפ

 :טגָאזעג טרעוו ןָאטעילעפ םענופ בייהנָא עמַאס ןיא .גנורעסעבסיוא עקניניילק ַא בָאה ךיא

 " ,,רימ ךיא גיל , :ןַײז ףרַאד סע "...רימ גיל ךיא,

 -- "גיל , טרָאװ ןפיוא ןביוא ןוא ,2 ַא -- "ךיא,, טרָאװ ןפיוא קעװַא לעטש ןוא םענ

 ַא זיא סָאד .רָאטקַאדער םעד רעביא סע ביג ,ןרעסעבסיוא טינ ןילַא טסעו וד ביוא .1

 ,דנַאטשרַאפ ןַײמ טול רעקיטכיוו ַא רעבָא ,רעשיטסיליטס ַא רעלעפ

 ,ךיד שוק ךיא

 ַא ּפ ַא ּפ

 שטיווָאניבַאר יסורַאמ וצ 2

 1909 רעבמעצעד ןט14 ,יוורענ

 !יסורַאמ ערעַײט

 ןסעגרַאפ רָאנ טסָאה וד .תוכירַאב גנידצלַא טסבַײרש וד סָאװ ,טוג זיא סַאד

 .ןעקרַאמַאט ןגעוו תוכיר ַאב רעמ ןבַײרשוצנַא

 גנידצלַא זיא םייה רעד ןיא זַא ,רעביא ריא ביג ,עשרַאװ ןיא ךָאנ זיא עמַאמ יד ביוא
 ,ןישַאמ רעד ףיוא ןבַײרש ןשטיװָאקרעב ַײב ןענרעלסיוא רשפא ךיז טסעוװ !יסורַאמ .טוג
 סָאװ רַאפ ןוא .ןַײז טעוו ןצונ ַא יא ,ןײגקעװַא טעװ טַײצ יד יא ? שידִיי ףיוא אקווד ןוא
 .שוק ךיא ? רערעל ןייק ָאטשינ ריד ַײב זיא

 .ַא ּפ

 .עיצקַאדער רעד ןופ סערדַא ןפיוא גָאט ןדעי ךיא בַײרש ןיסיט ןוא ןשטיוװָאקרעב

 -- -- !טוג רעבָא .ןעקרַאמַאט פינק ַא ביג -- -- --
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 םכילפ-םולש ןופ:וויר ב

 שטיווָאניבַאר ַאגלָא וצ ,2

 1909 רעבמעצעד ןט17 ,יוורענ

 !דנַײרפ רערעַײט

 ןיא טסיב וד ןעו ןוא טסיב וד ּוװ ,רעכיז ףיוא טסּוװַאב טינ זיא זדנוא שטָאכ

 ןפיוא זיא גנידצלַא .הרושּכ ָאד זיא גנידצלַא זַא ,ןסיוו וטסלָאז ןגעווטסעד ןופ ,עווענעשז

 רימ ןוא .ךיז טנרעל ַאמונ .טעװעטַאבעלַאב ַאמע .ןַאמַאר םעד בַײרש ךיא .ןפוא ןטסעב

 וד ביוא ,ָאנַאגול ןיא יװ טקנוּפ ,קנעב ןוא טרַאװ רעדיוװ ךיא .ריד ףיוא ןטרַאװ עלַא

 ,גרוברעטעּפ ןייק בַײרש ךיא .ווירב עטוג רעדניק עלַא ןופ -- -- -- ..טסקנעדעג

 ,ןעורוצּפָא ךיז עווענעשז ןיא טַאשעג טינ ריד טלָאװ סע .ןילרעב ןוא עשרַאװ ,עװקסָאמ

 .ךיד שוק ךיא .סַאלק ןטייווצ טימ ןרָאפ רעדָא
 .8 ןַײד

 ַאשימ ןוז םוצ .4

 1910 רַאונַאי ןט2 ,יוורענ

 ! עשימ רערעַײט
 יז ,"טרָאװ רעוועיק, ןופ רָאטקַאדער םענופ ווירב ַא ןעמוקַאב ךיא בָאה ןטכענ

 ןבעג ייז טַײצ וצ טַײצ ןופ המּכסה יד ןבעגעג בָאה ךיא .טרָאװ ַא יּפָאק 3 רָאפ רימ ןגייל
 .רעמונ ןט1 םעד סױרַא יז ןזָאל רַאונַאי (ןט7) ןטס25 םעד .ןענָאטעילעפ

 .ךיד שוק ךיא
 .גערב ןפיוא בַײרש ךיא

 ַאּפ ַאּפ ןַײד

 ןבלעז םוצ .5

 1910 רַאונַאי (ןטס22) ןטפ

 !לעשימ רערעַײט
 רַאפ רעבָא .רימ רַאפ רַארָאנָאה ןעמוקַאב וצ טימַאב ךיז טסָאה וד סָאװ ,קנַאד ַא

 ,רַארָאנָאה םעד טָא ןופ יבשטָאכ ,גנוטַײצ יד רימ ןבירשעגסיוא טינ ןיוש וטסַאה סַאװ

 גנוטַײצ יד טָאה רעדָא .ןײלַא סױרַא טינ ןקיש ייז סָאװ ,סעקוריזח עכלעזַא ןענַײז ייז ביוא

 ךיוא ןבָאה עכלעוו ,רעװעלק ןַארַאפ ןענַײז ָאד ? ןריטסיסקע וצ טרעהעגפיוא ןיוש רשפא
 ךיא ןוא ? גנוטַײצ יד רעמ ָאטשינ ,סע טסייה .ָאטינ זיא רעמ ,1 רעמונ םעד זיולב ןעזעג

 ןטייווצ םעד ,"טרָאװ רעוועיק , ןבלעז םעד רַאפ ,עקַאט ריא רַאפ ןגעווטסעד ןופ ריד קיש
 זַא ,גָאז ןוא ןָאטעילעפ ןקיזָאד םעד ּפָא יז ביג ,ךָאנ טבעל גנוטַײצ יד ביוא .ןָאטעילעּפ

 ןָאטעילעפ ןט2 םעד טָא ךָאנ .ןבַײרש טינ ייז ךיא לעװ טּפָא :ןקערש טינ ךיז ןלָאז יז
 ."ןטקַארטנָאק רעוועיק , ןעמָאנ ןרעטנוא גנולייצרעד עשיטסירָאמוה ַא ןקישוצ ייז ךיא לעװ

 .ןטקַארטנָאק רעװעַיק יד וצ דָארג ןבעג יז יז ןלָאז
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 םכילצ-יםולש זופ ווירּב

 בַײרש ,עטיב .ןָאטעילעפ ַא ןבעג ייז ךיא לעװ ,ןבעג טעװ טָאג ,חסּפ ףיוא ךָאנרעד

 טסיב וד ביוא) סיורָאפ םישדח 3 רַאפ לָאצַאב ןוא גנוטַײצ יד רימ רַאפ סיוא ייז ַײב

 -דנַאטש-סנבעל ַא טָאה .חסּפ זיב ןעיצרעד טפָאה ןוא טבעל גנוטַײצ יד זַא ,רעכיז

 .(! טייקיטפַאה

 לָאזס רע ַאטינ,; טסייה רע -- ןגרָאמ סױרַא ךיא קיש ןָאטעילעפ ןטייווצ םעד

 .ןכַאל
 ,טבַײרש עמַאמ יד .שוק ךיא

 ןבלעז םוצ 6

 1910 רַאונַאי (ןטס22) ןטפ

 ! עשימ רערעַײט

 רעוועיק , גנוטַײצ יד סױרַא ךָאנ טייג וועִיק ןיא זַא ,םעד ןיא רעכיז טסיב וד בוא

 ךיז ימַאב ,(טינ ךיא םוקַאב ןעגנוטַײצ ןייק לַײװ ,רעכיז טינ םעד ןיא ןיב ךיא) "טרָאװ
 רעוו ָאטינ, ןָאטעילעפ ןט2 ןַײמ רעביא ייז ביג ןוא עיצקַאדער רעד ןיא ןײגוצנַײרַא

 יז ךיא לעװ ,ךיג ױזַא טינ רעבָא ,ןָאטעילעפ ןקיזָאד םעד ךָאנ ךַײלג ."ןכַאל לָאז'ס

 -סיוא ךיא בָאה עימָאנָאיזיפ ןַײז סָאװ ,דלעה רעלענַאק ןַײמ ןופ גנולייצרעד ַא ןקישוצ

 עכעליירפ-ךעלרעכעל ַא ,סיוועג ,זיא עטכישעג יד .ןָאטעילעּפ ןט2 םעד טָא ןיא טלָאמעג

 ןבָאה טנַײה .רעטעּפש םעד ןגעוו רָאנ .עשיגַארט ץנַאג ַא טַײצ רעבלעז רעד ןיא ןוא
 .ךיד שוק ךיא .ןעשַאטַאנ ךיוא ןוא ריד ןבירשעג עלַא רימ

 ַאּפ ַאּפ

 שַאכרַאב והילא רבח-טנגוי ןַײז וצ 7

 1910 רַאונַאי

 עקידרעמוז עסייה יד ןיא סעזַײר-ריצַאּפש ערעזדנוא ןופ שטָאכ ןבייהנָא רימָאל...
 ןזָאלסױרַא עדייב ךיז ןגעלפ רימ תעב ,"ָאליַאבורט , ןקידרעסַאװליפ םעד רעביא געט
 רימ טלַאפ סע ןוא ,עיפַארגָאטָאפ ןַײד ףיוא ןָאטעג קוק ַא ךיא בָאה טָא ,לפיש ַא ףיוא
 -ףושיּכ ַא ןרעסַאװ םענופ} סױרַא טלָאמעד טגנירּפש סע ןעוו ,ךַא :קנַאדעג ַא ןַײא
 טעװ ױזַא טָא, :גָאז ַא טוט ןוא םענַײד טערטרָאּפ םעד טָא זדנוא טזַײװַאב ןוא רעכַאמ
 עשז ןיוש טינ ..."!תחנ טבַײלק --- םורַא קיסַײרד רָאי ַא ןיא ךַײא ןופ רענייא ןעזסיוא
 -ךעליירפ סָאד ,ןגיוא עקידנכַאל יד ןעמוקעגניהַא ןענַײז ּוװ ?ילא ,וד עקַאט סָאד זיא
 רעטכעלעג ַא טימ ןסישוצסיוא ןעוועג טיירג טונימ רעדעי זיא סָאװ ,םינּפ עקידנכַאל
 ןעוועג זיא סָאװ ,טסורב יד ןוא ? ןייצ עטנוזעג עסַײװ ייר ַא טלעוו רעד ןזַײװַאב ןוא
 ,רָאה עווירג יד ןוא ,עשירעטילימ ַא טעמּכ ,עיצַאטסָאּפ יד ןוא ,סיורָאפ טלעטשעגסיוא
 שָארַאכ ,ןירייב , :קַאבניק עקידנצנַאט יד ןוא ,למעק םעד ןגלָאפ טלָאװעג טינ טָאה סָאװ
 סעצנָאװ ןוא ,לדרעב שינַאּפש ַא ,ַאכיַאכ -- םעצולּפ ןוא "!וקשנײקירעמַא ! ןַאיזעבָא
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 םכילע-יםולׂש ןופ ווירב

 טָא !ךיז וטסגעמ ןעמעש ,עפ !טייקיורג -- רָאנ עז -- רָאה יד ןיא ןוא ,עטיירדרַאּפ

 ךיא בַײרש ריד וצ ווירב ןקיזָאד םעד ןוא ,שטנעמ רעקנַארק ַא ,תוחּפה-לכל ,ךיא ןיב

 ,םיריױטקָאד יד ןביילג לָאז ךיא ביוא .(ןעּפ רעשיטַאמָאטױא ןַא טימ) קידנגיל-בלַאה

 ילרעלַא רעביא םוא ךימ ּפעלש ,ןטײקנַארק ענעדיישרַאפ ףױא קנַארק ךיא ןיב
 ,דנַאלשטַײד רעביא ןכיג ןיא ,ץייוש רעד רעביא טציא ,עילַאטיא רעביא ,ןדנַאלסיוא

 רעצרַאװש ַא ןיא ןעמוק טעװ סָאװ ,דנע ןַא טימ ,טסייה סָאד ,דנע ןַא ןָא ,וויזַאא

 בעל לַײװרעד רעבָא !ַאכיַאכ ..רעב ַײרש רעשידַיי רעד ןברָאטשעג :סםַאר

 .הבנגב -- סָאד יא !בַײרשעצ ךיא לפיוו ,ךַא .בַײרש ןוא ,בַײרש ןוא ,בַײרש ןוא ךיא

 ...טינ טזָאל עמ
 ?ָאקנענָאמיס רוּכיש םעד רעעזפיוא םעד ,רָאטקעריד רעזדנוא וטסקנעדעג..

 ןדע-ןג ןקיטכיל ַא .טערב רעד וצ ןפורסיוא ךימ רע טגעלפ ױזַא -- "!רעל-טסניק ,

 ןקיטשינ םעד ,ךימ רע טָאה ליפעג ןשיאיבנ ןימ ַא רַאפ סָאװ ךרוד .ןבָאה רע לָאז

 ? שוגָאב שטיװָאליַאכימ ליַאכימ ןוא ? רעלטסניק ַא רַאפ טניורקעג טלָאמעד ןיוש ,לגנִיי
 ןופ לקיטרַא ןַא שטָאכ ,ונ ,םיא ןגָארטוצרעטנוא טסולגעג דניצַא רימ ךיז טלַאװ ,יַא

 ןעוועג טינ ךָאד זיא שוגָאב רעקיזָאד רעד ןוא !םכילע-םולש ןגעוו ווָארטַאעטיּפמַא .ַא

 ןדיי זַא ,ןלייצרעד קיטומטוג זדנוא רע טגעלפ ןגעווטסעד ןופ .לארשי-אנוׂש ןייק

 :ןמיס ַא .רוטלוק רעשיסור רעד טימ ךיז ןעגנירדוצכרוד קַיעפ טינ שינַאגרָא ןענַײז

 ןבירשעגנָא לָאמ ַא טָאה ,טעטלוקַאפ ןשיניצידעמ םעד טקידנעעג טָאה סָאװ ,דַיי ַא

 יליסַאװ ןוא ."ָאנלעטיזלָאּפ ָאטע , -- ?ָאנזעלָאּפ ָאטע , טָאטשנָא עיצַאטרעסיד ןַײז ןיא

 יז ןפָאלש עדייב ? עימָאנָאיזיּפ עקידנצענעג ןַײז טסקנעדעג ?ַאגיּפעשט שטיוװָאנַאװיא
 ,רבק ןיא קיור אמּתסמ ןיוש

 5 ושו ג ָא ב .מ

 ..ןורּכז ןַײמ ןיא ןבילברַאפ זיא סָאװ ,גנוסַאֿפרַאפ ַא רַאפ לַאב ַא זיא טָא

 :ןעגניז לָאמ ַא ןגעלפ רימ סָאװ ,לדיל עשיסור סָאד ,ילא ,וטסקנעדעג...

 ,ייג ַא ביג לכַײט םוצ וד

 ,ייווצ סעקיּפָאק ַא םענ ךיז טימ

 ,ןַארַאט-שיפ ןפיוק רימ ןלעװ

 .ןַאדרָאי םוצ ןרָאפ רימ ןלעוו

 ("אליאכרובע  .ה )

 סנַאמפיוק יד וצ .8

 1910 רַאונַאי ןט11 ,יוורענ

 ! לאכימ ןוא ילַאיל ערעַײט

 סָאװ ,ןעוועג רעצמ רעייז ךיז ןבָאה ןוא ,עקנילַאיל ,ווירב ןַײד ןעמוקַאב ןבָאה רימ
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 םכילצקלמולש ןופווויכב

 ,דנַאל םענײשטכַארּפ רעזדנוא ןיא ןעמוק רעַײא טגײלעגּפָא גנַאל ױזַא ףיוא טָאה ריא

 ַא .םוטעמוא טעמּכ ךיז קורד ןוא ךס ַא רעייז ךיא בַײרש -- רימ ןגעוו ןוא -- -- --

 ייוַצ רָאנ טינ רימ ןביולרעד סע .רימ סע טביולרעד טנוזעג סָאד סָאװ ,ןהַאללַא קנַאד

 ךיא ,לעכימ רעביל ...? ייז טרעה רעװ רָאנ .רָאטקָאד רעד ןוא עמַאמ יד :ןענױשרַאּפ

 ַײב .שינַאװַאדלָאמ ףיוא טנוה זיא סע רעסָאװ ַא ןופ ןעמָאנ ַא :השקב ַא ךַײא וצ בָאה

 יו ױזַא ןוא .ןכלעזַא ןעמָאנ ןייא רימ טיג .ָאקריס ,קושז ,קישטבַאר זיא ,לשמל ,זדנוא

 טבַײרש רעבָא ,טרָאװ ןייא ןופ רָאנ שעּפעד ַא רימ עשז טּפָאלק ,דל ַא ב סע ףרַאד ךיא

 ךיא םענ רעטַײװ ןוא -- -- -- .טפירש רעשינַײטַאל טימ ,ךעלטַײד טרָאװ סָאד ןָא

 ,ךַײא ףיוא ןטרַאװ עלַא רימ .ךַײא ףיוא טרַאװ ןוא םורַא ןדייב ךַײא

 .ַא ּפ רעַײא

 סעשטיווָאקרעב יד וצ ,9

 1910 לירּפַא ןט8 ,ןיוורענו

 ּ! ערעַײט

 עלַא רימ ."עסערּפ לש הדגה , רעד ןופ יװ ,טכַאלעג טינ ױזַא גנַאל ןיוש בָאה ךיא

 טעװ ךַאז יד זַא ,ףָאה ךיא .ןרעוו קירעזייה זיב שממ עקַאט -- ךיא רָאנ ,טכַאלעג ןבָאה

 רעדעי ןופ רעקידנקריו ןוא רעפרַאש זיא סָאד .ןרעװו טצַאשעגּפָא םוקילבוּפ םענופ

 ןעלקיטרַא ייר עצנַאג ַא יװ ,ןוטפיוא רעמ ןָאק ַאזַא עריטַאס עשירובמַאלַאק ןייא .קיטירק

 רעד רַאפ ןכַאמ טנָאקעג "אידג-דח ,, םעד ןעמ טָאה ,גנוניימ ןַײמ ךָאנ ."טסנוק , ןגעוו

 טּפיוה רעד ,ןכַאמ רעגנעל סע לָאז עמ ןעװ ,הדגה רעקיסַאּפש רעקיזָאד רעד ןופ ןיורק

 יד ןעמוקעגפיוא זיא'ס ױזַא יו ,עטכישעג יד ןרעװ טלייצרעד ףרַאד סע ּוװ ,ביײהנָא ןיא

 ,רעטַײװ ןוא המחלמ רעשינַאּפַאי רעד ןופ ןבייהנָא טפרַאדַאב טָאה עמ .רוטַארעטיל-דנוש

 ןיא ןעמ טדער סָאװ .סרעקיטירק יד ןופ ףמַאק םעד וצ ןייגרעביא םעד ךָאנ טשרע ןוא

 ? בוט-םוי ףיוא סַאּפש םענעגנולעג ןקיזָאד םעד ןגעוו עשרַאװ

 .שוק ךיא

 ַאשימ ןוז םוצ 0

 1910 ַײמ ןטס29 ,רעלייװנעדַאב ,דלַאװצרַאװש

 !עשימ רערעַײט

 ןעשַאטַאנ טימ .ץנעדיזער עקידרעמוז יד ןוא עיצנַאטס עטצעל רעזדנוא זיא סָאד טָא

 ,גרעבנעסַײװ ןיא ,ריא טימ ןטרָאד ןיוש זיא ַאמע ןוא ,רעביא וויסנעטניא ךיז רימ ןבַײרש

 ןכיג ןיא טרָאפ עמַאמ יד .בַײרש .ןדע-ןג רעשידרע ןַא זיא סָאד -- רעלײװנעדַאב ןוא

 ...רעהַא ןרָאפ וצ ןעמוק טעװ יסיט ןוא ,עשרַאװ ןייק

 .(ןשטיװעילעװַא)ס (יײסיָא)מ סורג ַא

 ַא פ ַא ּפ ןַײד
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 םכילצ-:םולש ונפ ווירבכ

 שטיווָאקרעב .ד .י וצ ,1

 1910 ינוי ןטס24 ,עננוק ַאלליוו ,(דלַאװצרַאװש) רעלייוונעדַאב

 !קרב רערעַײט ןַײמ
 רעוװ ? סרעייג יד ןענַײז רעװ .ןסיוו וצ ןָא טשינ ןבייה רימ ןוא ָאד ךיז ןרעדנּוװ רימ

 שינעגַײצ ַא ןַאשימ רעזדנוא טקישעג טנַײה בָאה ךיא !ונ"ונ ? טבַײלב רעװ ןוא טרָאפ
 .טרָאּפסַאּפ ַא ןבעג וועיק ןיא םיא ןעמ טעװ יצ ,קפס ןיא רעבָא ןיב ךיא .עזַײר ןַײז ןגעוו
 ריא רעדָא ,ןטרַאװ אמּתסמ ןלעװ לכימ ןוא ילַאיל ןוא ? ףוס רעד ןַײז טעװ עשז סָאװ
 ? גָאטנוז זיב עשרַאװ ןיא ןבילברַאפ וד טסיב סָאװ רַאפ ? טירד עבלַאז ןעמַאזוצ טרָאפ
 וד זַא ,טינ טשרָאקַא סעגרַאפ !שינעטער ַא'ס -- ? ןעוועג סע זיא גָאט ןימ ַא רַאפ סָאװ
 .("ַאקוּפמַאװ,, ןבעגעג ןעמָאנ ַא ריא רימ ןבָאה ָאד) ַארַאמַאט טסייה סָאװ ,רעטכָאט ַא טסָאה

 שוק ַא ביג .(ךַארּפש ריא ףיוא -- ָאקצעזָאװָאּפ ָאקנילַאמ) עלעגעוו ַא ריא רַאפ גנערב
 : .ןבעל לָאז ילַאיל תרמ הרצ ןַײז ןוא ןעלכימ

 רענַײ ד

 סָאד טָא רַאפ טסָאּפ רעד טלָאצַאב בָאה ךיא סָאװ ,גינעפ ףניפ ןעקירעביא} יד

 ןַארַאפ ןענַײז סע) !םלוע-לשיונובר ,רָאטקָאד םעד ןלָאצַאב שטַײד רעד לָאז ,{לטרַאקְו

 .(! דנַאלשטַײד ןיא םיריוטקָאד

 ןבלעז םוצ .2

 1910 רעבָאטקַא ןט10 ,ַאנַאגול

 !שטיװָאקרעב רע רעטרעג רעז

 ר'סָאװ גנוטייצ 'ריינ ריד ןופ רעטקַאד'ר רע ןעטרעג רעז ם'נופ ל'ווירב ַא טגיל ָאד

 עפַאקַאניא ץיגרע םייטימ ךיזטהעז ןוא ךרוד טוג ס'טנייל .ָאשרַאוװ'נ ןעבעגסיור'טייג

 טָארנוא םולח'זיק טינס'ביוא ? לשמל ןַאמר ץ'רַאפ ןבעג'צ ריטניימ'ס'ו סיוא ם'יטרע ןוא

 ייווַצ --- תוחפל --- ַארד ַא ךרכב וצ ץ'גָארט'נַארַא רילָאז ,טביירש'רייוו דלעג לסיבַא יקַאט

 ,עקטירקטינַא ןעבירשיג טנַאה םיאיָאכ ? טינסיריּפ ,ַארד יקַא 'טניימ'כ ,ןיינ --- לבי ירדנזיוט

 -- .ךייגָאז'כיוו ס'טוהט .ָאשרַאוװנ ןעהעז'מייטימ ךיזיטירייזַא

 ןבלעז םוצ .2

 1910 רעבָאטקָא ןטס28 ,ןןרעצולָו
 ! .ב רערעַײט

 .ךַארּפש רעזדנוא ףיוא ריד ןבַײרש וצ ןסעגרַאפ טעמּכ ןיוש בָאה ךיא ! ופט
 רענייר ריא טימ ,ַארַאמַאט יװ ,יסיט ױזַא טינ ןוא .יסיט זיא םעד ןיא קידלוש ןוא
 טָאה סָאװ .המודכו ,ווָאקשודָאּפ ָאגָאנמ טעיעמיא ַאריטרַאװק ַאשַאמ : ךַארּפש רעשיסור
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 םכילע: םנלש ןהטפווויהב

 טָאה רע רָאנ .טײקנַארק ןַײמ ןופ םינמיס ןַארַאפ ךָאנ ןענַײז סע ?טגָאזעג ילַאס רימ

 עקיטולב סָאד ןיא ןרָאפ וצ ןביולרעד רימ רע טעװ רעמוז ןגעקַא זַא ,טגָאזעגוצ רימ
 טזָאל ַארַאמַאט .(ןַאמשירפ רעזדנוא טגָאזעג טלָאװ -- ןעגנוטַײדַאב ייווצ טימ) דנַאל
 ךיד םענ ךיא ."ףַארגָאטַאמוס , ןיא ןייג ריא טימ ףרַאד ךיא תמחמ ,ןבַײרש טינ רעמ ךימ
 .טפַאשביל טימ םורַא

 רענַײד ו
 !בר םולש ןהָאזענידל ונדידיל

 סעשטיווָאקרעב יד וצ .4

 1911 רַאונַאי ןט10 ,ןיוורענ}

 ! ערעַײט
 ןַא רַאפ סָאװ ,ךַא ."םלועה, ןופ רעמונ-ייליבוי םעד טנעיילעגרעביא בָאה ךיא

 וצ גָאט ןופ יו !"הריפצה ,, ןיא "עפיַאד-ָאטיוא , זיב "הז ןליא,, ןשיװצ דיישרעטנוא
 ,טינ רענייק ףרַאד ןוא ,טינ רענייק ןָאק ,ךַײא רעסיוא ,ךימ ןצעזרעביא ,ןיינ !טכַאנ

 טלָאװ ךיא תופסוה ערעסָאװ ,ןיוש טסייוו ןײלַא ריא !ןזָאל טינ םענייק לעװ ךיא ןוא

 ריא .ךעלטנורג טרידוטשעגסיוא ךימ טָאה ריא .ןַײרַא ייז טלעטש ריא ןוא ,טכַאמעג
 ךימ ןזָאל טשינ םעניק רעמ לעװ ךיא ,ןײנ .סולּפ ַא טימ 5 ַא ףױא ךימ טנעק

 !ןצעזרעביא

 ףיוא ןכַאז ענַײמ ןופ טנַײשרעד סָאװ ץלַא :השקב ַא ריד וצ בָאה ךיא !ַאינויסיט
 ,ןטרעװנָאק יד ףיוא טפירשפיוא ןַא טימ ןטלַאהַאב ןוא ןגיײלּפָא --- ךַארּפש זיא סע רעסָאװ
 .עיצנערַאמַאט עביל ןַײמ שוק ַא וט

 .ַא פ רעַײא

 עבלעז יד וצ ,5

 1911 רַאונַאי ןט16 ,ןיוורענ}

 ָ! ערעַײט

 ,=- -- == .ךַײא וצ ווירב ַא ןָא גָאט ַא רעבירַא לָאז סע ,ךעלגעממוא זיא'ס

 -קעװַא יבקַאי יז טָאה עמ .עקרַאמַאט טכַאנ עקיטנַײה טמולחעג רימ ךיז טָאה סע

 ױזַא -- ףָאלש ןופ טקעוועגפיוא ךימ טָאה עמַאמ יד !טנייװעג ךיא בָאה ,ךַא .טעבנגעג

 ,רימ רַאפ שוק ַא ריא ביג .טנייוװעג ךיא בָאה קרַאטש

 יַא ּפ
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 םכיל עט םולש הופימירב

 רָאזַאמ .ע .נ ןוא .ס .מ וצ ,6

 1911 לירּפַא ןט2

 !שטיוװעילעװַאס יײסיָאמ רערעַײט

 -סעּפַאילש 2 .ןעמוקַאב רימ ןבָאה זַײװרעביא םעד ןוא (ווירב) ןטרידנעמָאקער רעַײא

 ןבעגרעביא ידּכ ,טייהנגעלעג ַא ןכוז רימ .טפיוקעגנַײא ןענַײז לעביטרעוו סעקמַאנַאּפ

 .וועיק ןייק

 ןייק טינ ןוא רעקיטכיר ןייק טינ ,ןרעױדַאב םוצ ,רע זיא ,ןובשה רעַײא ךייש סָאװ

 ױזַא ףיוא טינ רימ ןוא םערָא ליפ ױזַא ףיוא טינ טַײז ריא זַא ,טגָאז ריא .רעקידרשוי

 עכַײר ןייק טינ זַא ,טכַא ןיא ןעמונעג טינ טָאה ריא רָאנ .ןַײז ןָאק סע .וו"זַאא ךַײר ליפ

 ןענַײז עכלעוו ,ענעי וצ טײקכעלדנַײרפטסַאג ןזַײװּוצסױרַא טכער יד ךיוא ןבָאה ןשטנעמ

 טלָאװ סָאד ביוא .ךימ טרעדנּוװרַאפ טרָא רוק ןפיוא גנוקרעמַאב רעַײא רָאנ ,ביל ייז

 טינ ןעק יז לַײװ ,לביארַאפ ןבָאה ריא ףיוא טנָאקעג טינ ןעמ טלָאװ ,עשַאטַאנ טגָאזעג

 ,םיחרוא-תסנכה ןגעוו טגָאזעג זיא סע סָאװ ,סיוא טזַײװ ,טקנעדעג ריא ןוא דומלּת םעד

 ,"וינפל םיצר םידבע וליפאו , : םכח-דימלּת ַא ןגעוו דייר ַא טייג סע ןעוו

 סיוא ריד טמוק סע בא .ןצעזוצרעביא ןעמוקסיוא רימ טעװ ןעשַאטַאנ רַאפ

 ַא טסייה סָאד ,םכח-דימלּת ַא ,טנעגילעטניא ןַא טסַאג ַא בוטש ןַײד ןיא ןעמענוצפיוא

 וליפַא ,סוסקול םוש ןייק םיא רַאפ ןעװעלַאשז טינ ןעמ ףרַאד ,טסַאג ןטרַאגעג ַא ,ןבושח

 ןעוועג טַײז ריא זַא .ןגָאװטַײר ןַײז רַאפ ןפיול ןלָאז טכענק יד זַא ,טניווועג זיא רע ןעוו

 ,טקַאפ ַא זיא סָאד .טינ קפס ןייק ,ךיא ףָאה ,ריא טָאה ,רעטרַאגעג ַא טסַאג ַא זדנוא רַאפ

 וצ זדנוא גנַאלרַאפ ַא סױרַא ריא טזַײװ עשז סָאװ רַאפ .ןענעקיײלּפָא טינ ןָאק עמ סָאװ

 ? טייקילעפעג ַא רַאפ טייקילעפעג ַא טימ ךַײא ןלָאצּפָא סעּפע טימ שטָאכ ןרעטש

 -רעטנָאק ַא ךַײא ןלעטשוצסױרַא רימ טביולרעד ןטגָאזעג ןביוא םענופ ךמס ןפיוא

 :ןובשח

 26 = 13 וצ סעּפַאילש 2 רַאפ

 == == ךעלנעזרעּפ ךַײא טמוק 200
224 

 .קנַאב ןכרוד טקישעגרעביא ךַײא טנַײה רימ ןבָאה עמוס עקיזָאד יד סָאװ

 ךיז טָאה ,ןעקנַאד וצ טָאג ,ָאריּפַאש .תוליכר -- סַײנ עשיוורענ ןעייג רעטַײװ ןוא

 ןריוװעגנָא טָאה ,טרעקרַאפ ,םַאדַאמ יד .גָאװ דוּפ 2 ךָאנ ןעמוקַאב טָאה רע .טעוװַארּפָאּפ

 עדעי רַאפ) ךָאװ ַא סעריל 2 וצ ייז טּפעלש סָאװ ,"עקשידִיי, רעד רעביא -- ָאליק 2

 טגָאמרַאפ רע !םכח ַא ןרָאװעג ...םעצולּפ זיא לעטפעש .(ָאליק 2 ּפָארַא -- סעריל 2
 -עשטידרעב יד .םכח ַא ןעמ זיא ,טלעג טָאה עמ זַא ןוא .סעריל 200 רעכעה ןמוזמ טציא

 .טכוזעגּפָא ךיז טָאה ַאנװעלווָאקַאי ַאטעװַאזילעי .ןרָאפעגקעװַא ןיוש ןענַײז סענעדִיי רעוו

 -טנייוועג ,טפרַאדעג טָאה ןוא םיור רעטניה גוצסערּפסקע ןיא טּפַאכעגנַײרַא ךיז טָאה יז
 טליּפש רע ."םערוט , ןיא טליּפש עמ ױזַא יו ,ןסעגרַאפ טָאה ַאמונ .סופ וצ ןענַאּפש ,ךעל
 -יוויצ ןיא ןפערט ןוא עדליוו ןיא ןלַײפ ערעייז ןָא ןליצ עכלעוו ,סעציידניא ןיא טציא
 ַאשימ סָאװ ,ןקעטש רעטסּוװַאב רעד טינ זיא סָאד ,זיּפש ןַײז ןעק עשַאטַאנ .עטריזיל
 רעד ןופ ןטָאש םענופ םיא טקידייטרַאפ רעכלעוו ,םעריש ןקיזיר ןַײז רַאפ ףיוא טבייה
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 םכילצקמנולש ןנפ וויהב

 ןוא .טוהקע ןשּפיה םענרעזַײא ןַא ,טסּוװַאב יו ,טָאה ןקעטש רעד .ןוז רעקידנעייגרַאפ

 עגיה יד וצ טעבנגעגכרוד ךיז ,ַאמונ טסייה סָאד ,ץעיידניא רעקיזָאד רעד טָאה טָא

 םענרעזַײא ןטימ ךַײלג לַײּפ ערעכיז ןַײז טעטכירעג ןטרָאד ןופ ןוא ןלַאטשדרעּפ רענעדע

 ףיוא ןכָארבעצ ךיז טָאה סָאװ ,זָאלג סָאד קידנכערבכרוד ,ןָאקלַאב רעזדנוא ןיא טוהקע

 -רעד ,(גָאט ַײב רעגייז ַא 2 ןעוועג זיא'ס) טַאלַאכ ןוא עלעטיה ןַײמ ףיוא ךעלקיטש

 רעמ רָאנ ,ןעניבָאד ,ןגרעבנייטש ,ןעמעלַא זדנוא ,ןעגלָא לּכ-םדוק טוט ףיוא קידנקערש

 ןַא ,טנייוועצ ױזַא ךיז טָאה ןוא טסבלעז רעגעי רעד ןקָארשרעד ךיז טָאה ןעמעלַא ןופ

 טימ זיא קילגמוא ןייק .טעב ןיא ןגײלקעװַא ןוא ןקַיורַאב םיא ןעמוקעגסיוא זיא סע

 .ןרָאװעג רענעש רָאנ ,ןרָאװעג טינ רעגילק זיא "עטעקַאר,, יד .ןעוועג טינ ןשטנעמ יד

 ןשטיוועילעװַאס יײסיָאמ זיא סָאד רעבָא .גנ-ש םַאדַאמ רעד ןופ רענעש זיא יז זַא ,טלַאה עמ
 .ןקידנערַאפ לע ךיא .אלימ .םענעגנָא טינ

 ,ס .ךַײא שוק ךיא

 ? וירב רַאפ ךעלכיב גונעג ,עשַאטַאנ ,וטסָאה יצ

 סנַאמפיוק יד וצ ,7

 1911 ַײמ ןט15 ,טרעּפּפור ַאלליװ ,רעליײװנעדַאב

 !ענַײמ ערעַײט

 ,ןעמוקַאב ךיא בָאה -- סַאלעב ןוא סלאכימ ,סילַאיל --- ווירב םעניײמעגלַא רעַײא

 .רימ ןיא ןטָארעג רָאג עקַאט .ענעכָארקעצ ןייק טינרָאג ,שטנעמ ַא זיא עקלַאיל ,ָאי

 ןַא ןעוועג ןטכענ טשרע וטסיב ,סנטשרע :ןעייווצ ןיא בוח-לעב ַא ריד ןיב ךיא ,ילַאיל

 ןירעניוועג ַא זַא ,טריפעגנַײא זיא'ס ,רעטומ-גנילטשרע ןַא וטסיב ,סנטייווצ .עצינינעמיא

 ,טיײלק ַא קײטּפַא רעד ןבעל טנפעעג ךיז טָאה ָאד :סָאװ טָא זיא .תונּתמ ןעמ טקיש

 ןלעוו (יסורַאמ ןוא ַאמע) סעמומ עדייב סַאלעב .ןכַאזנעמַאד עשידָאמ ןופ ךעלסילשסיוא

 זיא גנידצלַא !לטיילק ןקיזָאד םעד ןופ ןעניז ןופ ּפָארַא ןָאק עמ זַא ,ןקיטעטשַאב ריד

 טסעװ ןיײלַא וד ןוא ,ריד טימ ןײגנַײרַא ךיא לעװ !ךעלריטַאנ רעביא ןטרָאד

 ןַײז טינ טעװ גָאזּפָא ןייק .ןטסולגרַאפ ךיז טעװ ריד סָאװ ,גנידצלַא ןבַײלקסױא ךיז

 וצ רָאנ עז וד .טינ סַאּפש ךיא .ןעניפעג סעּפע טרָאד ךיז טעװ ןַאלעב רַאפ ךיוא ןוא

 ןטימ "עציװַאסַארק רעקידלושמוא ,, ןַײד טימ רעכיג סָאװ ןרָאפ וצ םוק ןוא ןרעוו טנוזעג

 ַא טכַאמ דניק םוצ טפַאשביל זיא ,ריד ךייש זיא'ס סָאװ ןוא ."לכׂש ןכעלנייוועגרעסיוא ,

 עיטַאּפמיס עסיוועג ַא ליפ ןוא ןעַײרד ךַײא שוק ךיא .רענעש לָאמ טנזיוט רעטומ עגנוי

 יד ןטכַארטַאב וצ טכער טַאהעג טַײצ טינ ךָאנ טָאה סָאװ ,לשפנ םעניילק ןסיוועג ַא וצ
 א .טָאג ןופ טלעוו ענייש עקיזָאד

 שַאכרַאב והילא רבח:-טנגוי ןַײז וצ ,8

 1911 ינוי ןטס22 ,ןרעליײװגעדַאב}

 :רעדורב םענעגייא ןַא רַאפ יו ,תמא םעד רימ גָאז !וינעבויל !וינעצרַאה !ילא
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 םכילע-םהולש ןופרלוירב

 זַא ,ןדײרנַײא טינ ךימ טסעוװ ? לווירב עשידִיי סָאד טָא ריד רַאפ ןבירשעגנָא טָאה רעװ
 ןײלַא וד טרפבו !ןבירשעג ,ּפָאק ןַײד ןופ ןוא טנַאה ןַײד טימ ,ןילַא וטסָאה סָאד
 -- ןטלַאהעג טינ ןעּפ עשידִיי ןייק וטסָאה רָאי קיסַײרד זַא ,דרע יד טסּפַאכ ,טסרעווש
 זיא ,ךַאז ַאזַא ןפָארטעג ָאי ךיז טָאהס זַא ןוא ? תונמאנ ףיוא ןביילג ריד ט'רעוו טנַײה
 ןוא טלעװ רעד ףיוא ןריפסיורַא ךיד געמ עמ ןוא ,םימשה ןמ סנ ַא עקַאט סע ךָאד
 :ןטעליב ףיוא ןזַײװַאב

 -- "ֵ!!! סעקיּפָאק 20 ---,
 ,דיי ַא ןרָאװעג םעצולּפ ןוא ױג ַא ןעװעג רָאי 20 -- ןעמָאנעפ ַא ,ןדִיי ,טקוק,

 !!!קוק ַא יּפָאק 20 !דמושמ ַא יװ שידַיי טבַײרש

 .רעפטנע ןשידַי ןַײד ףיוא ,רעפטנע ןַײד ףיוא טרַאװ ךיא

 םכילע-םולש

 ןַאמפיוק לאכימ וצ .9

 ב"ערת רוּפיּכ -םוי ברע ,1911 רעבמעטּפעס ןט1 ,ערטנָאמ

 !לאכימ רערעַײט
 בָאה ךיא !טכַארּפ ַא זיא'ס ."דיסח שיא , עדנעגעל יד טנעיילעגרעביא בָאה ךיא

 ףוס םוצ טגיילעגרָאפ טלָאװ ךיא .ןטײקכעלטקניּפמוא ַײרד-ייווצ ַא טכַאמעג טכער וצ
 .-- -- -- ןבעגוצ הרוש ןייא ךָאנ

 זיא גנוטַײצ רעכעלגעט ַא ןיא !ענַײפ ַא זיא ךַאז יד ? ןקיש ןיהּוװ :זיא עגַארפ יד

 ןַארַאפ טשינ זדנוא ַײב זיא רעכיבלמַאז עטכער ןייק .סעמעָאּפ רַאפ טרָא ןייק ָאטשינ
 ןוא טעמוא ןַא רוטַארעטיל רעד ןיא זיא ןטרָאד ךיוא םגה ? עקירעמַא ןייק ןקיש ןדַײס

 .ָאד דניצַא זיא רע .ןקילערָאג טימ ןטלַאה הצע ןַא ךימ לעװ ךיא .שינעקירט סיורג ַא

 רע ,טפערט .טלַאק .קיטעמוא זיא'ס .טנגער סע .רוּפיּכ -םוי ןַײרַא טערט דלַאב

 ןבָאה רימ .יז -- טרָאװ ןַײמ ףיוא !ַאלעב ? רדסּכ העש עבלַאה ַא טריזומַא זדנוא טָאה
 ןופ רָאג יז טכַאל סָאד זַא ,זיא ןעמוקעגסיוא ןוא ,טכַאמעג שירַאנ ריא טימ עלַא ךיז

 ,ןיינ .ןַײרַא סעצנָאװ יד ןיא רימ וצ ךעלרעגניפ יד טימ טכירקרַאפ ןוא -- !יג"וג :זדנוא
 ַא ,שטנעמ ַא .עלעגעוו ַא ןיא טגיל סָאװ ,שיילפ לקיטש ַא טינ רעמ ןיוש זיא יז

 !שטנעמ ענלָאּפ

 .לארשי-לּכ ףיוא לטיווק טוג ַא תמא ןַא טימ שטניוו ןוא שוק ךיא

 רעדניק יד וצ .0

 "ןוטַאנעצעמ, טרעודנוא

 1912 רַאורבעפ ןט8 ,עצינ

 זדנוא טָאה לַאזקָאװ ןפיוא .טנוװָא ןגעקַא ןיוש .מ ןיא רימ ןענַײז ןרָאפ וצ ןעמוקעג

 ןיא טנָאקעג דלַאב ןעמ טָאה םינּפ ןכָאנ .ןטנַאלַאט ענַײמ ןופ רערערַאפ רעד טרַאװעגּפָא
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 םכילעצע -םולש ןהפ ווירב

 טימ טרעבליזַאב ,טכיזעג לדייא ןַא דַארג ןטסכעה ןופ .טַאנעצעמ םעד ןענעקרעד םיא

 ןטַײז עדייב ןופ ןעגנוסירגַאב עטשרע יד ךָאנ ךַײלג .ןַאמ ןטנרעלעג ַא ןופ טייקיורג

 ןגעוו טרעזדנוא ןופ טָאה עמ סָאװ ,ליבָאמָאטױא ןַא ןיא טצעזעגנַײרַא ךיז רימ ןבָאה

 ןסַאג עטכַײלַאב לעה יד ןגיולפעגכרוד רימ ןענַײז ,לגיופ ַא יװ ,טכַײל ןוא ,טיירגעגוצ

 .ךַײרקנַארפ-םורד ןופ למיה ןעיולב ןטימ טָאטש רענייש רעכעלנייוועגרעסיוא רעד ןופ

 -עלַאג רענרעזעלג ַא וצ ןרָאפעגוצ רימ ןענַײז סעמלַאּפ ןוא ןסערּפיצ תורוש ייווצ ךרוד

 ןגעקַא זדנוא .טכיל ןשירטקעלע טימ טציילפרַאפ ךעלבעטשכוב ןעוועג זיא סָאװ ,עייר

 ,עיירוויל ַא ןיא ןָאטעגנָא ,םורג ןימ ַא ,טַאלומ ַא :סרענידַאב ייווצ ןפָאלעגסױרַא ןענַײז

 טָאה ןכַאז יד) עמַאמ רעד טימ ךימ טּפַאכעגרעטנוא ןבָאה לדיימ קידנעלכיימש ַא ןוא

 -רַאּפַא עטסקינייוװניא יד ןיא טריפעגנַײרַא ,(רַאצײװש -ָאגלַאדיג ןימ ַא רענייא ןעמונעגוצ

 -רעביא טָאה זדנוא סָאװ ,עטשרע סָאד ןוא ,(- --וינעװַא ףיוא) - --עליוו רעד ןופ ןטנעמַאט

 -ַאב עשיטסַאטנַאפ יד טינ ןוא גנוטַאטשסיוא-זיוה עכעלרעסייק יד טינ ןעוועג זיא ,טשַאר

 יד ,ןיילַא םיטַאבעלַאב יד רָאנ ,ןענַאטנָאפ-לַאפרעסַאװ יד טימ ןוא סעטָארג יד טימ גנוטכַײל

 ,בַײװ ןוא ןַאמ :ייווצ ייז ןענַײז לּכה-ךס .ץַאלַאּפ-ףושיּכ ןקיזָאד םעד ןופ סרעציזַאב

 רעדָא טנָאמרעד סָאװ ,ּפיט ַא ,ןקז רענייש ןוא רעלעבָאנ ןטלעז ַא ,רעקידובּכב ַא -- רע

 קַאמשעג-רעלטסניק ןטיול רע זיא ןָאטעגנָא .ָאגוה רָאטקיװ ןָא רעדָא ,ןוועינעגרוט ןיא

 סַײװ ,רעביוז ךעלנייוועגמוא זיא ,טגָארט רע סָאװ ,גנידצלַא .עכָאּפע-סנַאסענער רעד ןופ

 זיא רעדיו יז .זעַיצַארג וליפַא ,רעטלע ןַײז ףיוא טקוקעג טינ ,ןוא יינש רענעלַאפעג יו

 ,קידרשוי טינ ,קיסעמנָאלבַאש ןעוועג טלָאװ סָאד -- ןיינ ,טייהנייש ענעזעוועג ַא רָאנ טינ

 ןענַײז רימ :טגָאזעג רעסעב רעדָא -- ןענישרעד זיא זדנוא רַאפ .גנוקידיילַאב ַא וליפַא

 -עטסעיַאמ ַא טימ ,רודַאּפמָאּפ עד עזיקרַאמ ַא רַאפ ,ןיגיניק רעשינַאּפש ַא רַאפ ןענישרעד

 סָאװ ,ןגיוא עסיורג ענײש-טכַארּפ יד .רעטלע רעד ףיוא --- ענָאדַאמ ַא ןופ טכיזעג ןשיט

 םעניא טייקשימלעש עסיוועג ַא ךיוא ץנַאלג ןכעלטנגוי ןטימ ןעמַאזוצ טיהעגּפָא ןבָאה

 טייקיטומטוג רעכייוו רעד ןוא לכׂש ןקידוועריר םעד ןגעוו טגָאזעג תודע ןבָאה ,לכיימש

 ןטלָאװ ילעש ןוא ןָארַײב ןוא ענַײה ןעמעוו ,יורפ רעקידנצייר ךָאנ רעקיזָאד רעד ןופ

 .געווסנבעל רעייז ףיוא יז ןענעגעגַאב ייז ןעוו ,ןעגנוזַאב רעכיז

 ,טרעכיזרַאפ זדנוא ןקז רעקידובּכב רעד טָאה ,יורפ ןַײז זדנוא רַאפ טלעטשעגרָאפ

 םענעדײשַאב רעייז ןיא ןעמענוצפיוא םיא ןופ רעקינייװ טינ ךעלקילג ךיז טצעש יז זַא

 ,ו"זַאא ,לארשי ןופ ץלָאטש ןלַאנָאיצַאנ ןרַאפ ןענעכער עדייב ייז ןעמעוו ,םעד טסענ

 טָא ןרעהוצסיוא עבט רעד רעביא שזַא ןוא טפַאהלכיימש וצ ןיוש ןעוועג זיא'ס .וװ"זַאא

 .עדער עקידהצילמ סָאװטע ןוא עטריזיװָארּפמיא עקיזָאד יד

 רַאפ טָאה עמ סָאװ ,ןרעמיצ עסיורג ריפ ןיא טריפעגנַײרַא זדנוא ןעמ טָאה ךָאנרעד

 -דָאב סָאד) רעמיצפָאלש ַא ןוא קעטָאילביב ַא ,טעניבַאק ַא ,ןָאלַאס ַא :טיירגעגוצ זדנוא

 ןכיג ןיא רָאג ןוא ,(טינ ךיא ןכער ןכַאז ךָאנ ןוא רעמיצ-ץירּפש ןוא -שַאװ סָאד ,רעמיצ

 רעדָא קיטימ ןסע טַײצ .שיט םוצ ןפורעג טָאה סָאװ ,גנולק ַא ןרעה טזָאלעג ךיז טָאה

 .טױרבטנװַא

 םעד ןופ גנובַײרשַאב ַא טימ טיײקמַאזקרעמפיוא רעַײא ןרעטַאמרַאפ טינ ליוװ ךיא

 םעד ןופ טנַאסערעטניא רעמ ,ןטכירעג ןעצ ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,טױרבטנװָא

 ,שיט םַײב טריפעג ןבָאה םיטַאבעלַאב יד סָאװ ,ךערּפשעג סָאד ןעוועג זיא טױרבטנוװָא
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 םכילפזמםוהלש ןוֿפ ווירב

 סָאװ ,םינינע עכלעזַא טימ ץלַא זדנוא ןטלַאהרעטנוא וצ טַײצ עצנַאג יד ךיז טסַײלּפעג

 .סרעטסירּפ עריא ןוא רוטַארעטיל רעשידִיי רעד םורַא ךעלסילשסיוא ךיז ןעיירד

 רעד ןיא טנװַאהַאב טוג ,ךעלקריוו ,ןענַײז עדייב זַא ,טלעטשעגסױרַא ךיז טָאה סע

 ןטַארקָאטסירַא עטכע עדייב יד טָא סָאװ ,טשַאררעביא זדנוא טָאה ץלַא ןופ רעמ רָאנ .ךַאז

 טינ רָאג ךיז ןעמעש ייז ןוא .ךרוד ןוא ךרוד ,טגָאז עמ יװ ,ןבעלסקלָאפ רעזדנוא ןענעק

 טסייוו טָאג ךיז ןופ ןעמירק סָאװ ,ןסוזערק ערעזדנוא ןופ ךס ַא ןעוט סע יװ ,טימרעד

 .ןצנירּפ ןוא ןדרָאל ענעריובעג רַאפ סָאװ
 ןעמערַאװ ךעלנייוועגרעסיוא ַאזַא ךָאנ ןטנעמַאטרַאּפַא ערעזדנוא ןיא ןיילַא ןבילבעג

 ערעזדנוא טינ םערָאװ .ערקירּפ רעייז ןיילַא ךיז רַאפ ןעוועג זדנוא זיא ,םינּפ-תלבק

 געוו ןפיוא ,בגַא ,טָאה סָאװ) ברָאק ןטימ סענַאדָאמעשט עמערָא ערעזדנוא טינ ,רעדיילק

 עשיטעָאּפ ןייק טינ רָאג טלעװ רעד רַאפ טלעטשעגסיורַא טָאה ןוא ָאנד םעד ןרָאלרַאפ

 -שיטסַאטנַאפ רעצנַאג רעד טָא וצ טסַאּפעג טינ ןפוא-םושב ןבָאה (סעקטַאג רָאּפ

 ןלַאפעגנַײרַא טכירעגמוא ױזַא ןענַײז רימ רעכלעוו ןיא ,גנובעגמוא רעשירַאדנעגעל

 טימ ןסָאגַאב טָאה ןוז-םורד עטכַאװעגפיוא-ירפ יד תעשב ,ןגרָאמירּפ ןיא טּפױה רעד

 -רַאפ יד םורַא טלגניר סָאװ ,קרַאּפ ןקיטכערּפ םעד ןלַארטש ענעדליג עטשרע עריא

 ןקיזָאד םעד ןופ עטעילעמשטירּפ יװ טקנוּפ טליפרעד ךיז רימ ןבָאה ,עליוו עטפושיּכ

 סָאװ ןוא ןעגנוזעג ןבָאה לגייפ יד רעמ סָאװ ןוא .טסנוק ןוא רוטַאנ ןופ דליב ןכייר

 -נָאמוא רעמ ץלַא ,טקעמשעג ןבָאה רעמיײבלדנַאמ עטילבעצ יד ןוא ןזיור יד רעקרַאטש

 ןכַײר ןטלעז ַאזַא וצ טיירגעגוצ טינ טולָאסבַא קידנעַײז ,טליפעג ךיז רימ ןבָאה םענעג

 טָאה עמ יװ םעד ךָאנ ,רימ ןבָאה רעבירעד ןוא .גנוטַאטשסיױא רעקיטכערּפ ןוא ןבעל

 ,ליטס ןשיבַארַא ןיא עדנַארעװ רעשילַאטנעירָא רעד ףיוא עפָאק טריוורעס זדנוא רַאפ

 -טסַאג רעביל רעייז רַאפ טקנַאדַאב ,םיטַאבעלַאב עקיצרַאהטוג יד טימ טנגעזענּפָא ךיז

 ןעגנערברַאפ טגנידַאבמוא רימ ןלעװ עצינ ןופ סגעווקירוצ זַא ,טגָאזעגוצ ,טייקכעלדנַײרפ
 עקיטכיוו רעיײז עצינ ןייק זדנוא ןפור סע זַא ,ןייטשרַאפ וצ ןבעגעג ,רעגנעל ייז ַײב

 רעד זדנוא טָאה םורַא טונימ ןצפופ ןיא .ןרעװ טגײלעגּפָא טינ ןענָאק סָאװ ,םינינע

 ןבלעז םעד ןוא ,לַאוקָאװ ןפיוא קירוצ ןגָארטעגקעװַא ןיוש ליבָאמָאטױא רעשירטקעלע

 רימ ןענַײז גָאט ןטייווצ ןפיוא ןוא ,עצינ ןיא ןעוועג רימ ןענַײז ,וצ טכַאנ רַאפ ,גָאט

 טַײצ ךָאװ ַא ףיוא טנדרָאעגנַײא ךיז ןבָאה רימ ּוװ ,רעמ-רויס-עילָאב ןייק ןלַאפעגנַײרַא

 .םי ןשידנעלטימ םענופ גערב עמַאס ןפיוא טעּמּכ ,רעַײט רעייז טינ ןוא קידהשקשינ רָאג

 לסיב ַא טימ דליב עבלעז סָאד ךַײא רַאפ ןלָאמוצסױא ןביולרעד ריא טעװ דניצַא

 -רעד ןייא ןופ ןטנַאירַאװ ייווצ ןעמוקסיורַא ןפוא ַאזַא ףיוא ןלעװ סע .ןברַאפ ערעדנַא

 .קיטפַאהרָאװ רעמ ןזַײװַאב ךַײא ךיז טעװ סָאװ ,יד סיוא ךַײא טבַײלק .גנולייצ

 טינ רענייק ךיז טָאה לַאזקָאװ ןפיוא .טנװָא ןגעקַא ןיוש .מ וצ רימ ןענַײז ןרָאפעגוצ

 ןצרוק ַא ןיא ,חרּת ןטלַא ןַא סעּפע ןעזרעד רימ ןבָאה גנַאגסױרַא עמַאס םַײב רָאנ .ןזיװַאב

 ןדייב זדנוא ַײב ןוא ,סעקישטשַאקירּפ-דלַאװ סע ןגָארט זדנוא ַײב סָאװ ,ַאזַא ,לּפולוט

 דיסח רעטנערברַאפ רעד ,טַאנעצעמ רעזדנוא ןַײז אמּתסמ ףרַאד סָאד זַא ,ןבילבעג זיא

 ךיז ןשטילגכרוד -- ןעוועג זיא רערעזדנוא קנַאדעג רעטשרע רעד .ןטנַאלַאט ענַײמ ןופ

 ןוא טקרעמַאב זדנוא ,םינּפ ַא ,ןיוש טָאה חרּת רעטלַא רעד רָאנ ;ןרעװ טינ ןוא ַײברַאפ

 ,םכילע-םולש םיא ןבעגענּפָא ,ןלַאפרַאפ ,אלימ .ןָאטעג ףור ַא לוק ןפיוא ךיוה ךימ טָאה

 ַא רע זיא עשז ןיוש טינ .ןפנָארב ןטסָארּפ ןופ חיר ןפרַאש ַא טליפרעד דלַאב ךיא בָאה
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 םכילע :םולש ןופ ווירב

 רעקרַאטש ַא אקווד ןוא ,רעקנירט ַא ,ָאי זַא ,טלעטשעגסױרַא ךיז טָאה סע ? רעקנירט
 ,רעטעּפש ןעמוק רימ ןלעװ םעד וצ רָאנ ! רעקנירט

 סעּפע טעקמַאשטעגסורַא חרּת רעטלַא רעזדנוא טָאה ןעגנוסירגַאב עטשרע יד ךָאנ
 ןעקנוזעגנַײא רעדָא ,ןפָאלטנַא רעדָא זיא יז זַא ,ענעדַיי ןַײז ןגעוו ץיוו ןבָארג ַא רעייז

 .טינ סע זיא ,רע טגָאז ,קילגמוא סיורג ןייק רָאג --- ױזַא יצ ױזַא .דרע רעד ןיא ןרָאװעג

 ,ןרַאװָאמַאס ןעניפעג ןיוש ןעמ ןָאק עלוט ןיא

 לדנגער ַא טּפיזעג ךיז טָאה ךָאנ וצרעד ,ענטומעלַאק רעייז ןרָאװעג זיא ןדייב זדנוא
 יד ןטיה טָאג לָאז -- עטָאלב ַא .ןרערט ערעטיב טימ טנייוועג טָאה למיה רעד ןוא

 ןפיוא ךיוא סעקישטשָאװזיא יד ןשיװצ גנונעדרָא יד .עשיסור טכע ןַא -- גנוטכַײלַאב
 -סיוױרַא ךיז טָאה חרּת רעטלַא רעד יװ ױזַא ןוא .ןעגניד ךיז ףרַאד עמ .רעגייטש ןשיסור

 רע טָאה ,ןצמק ַא טושּפ טסייה סָאד ,שטנעמ רעקידװערַאּפש ַא רעייז ןַײז וצ ןזיװַאב

 יד ףיוא ןעמונעג ןײלַא רָאנ ,רעגערט ַא טימ ךיז ןצינַאב טזָאלעג טינ ןפוא-םושב זדנוא

 רעקיטיוק רעד רעביא ןּפעלש זדנוא ןבעגעג ןרעדנַא םעד ,ןַאדַאמעשט ןייא סעציילּפ

 ןופ ,קישטשָאװזיא ןַא וצ טּפעלשרעד םיוק ךיז רימ ןבָאה ױזַא ןוא ,עטָאלב רעקיּפעלק

 ,וועיק ןיא טינ וליפַא ןוא ,וועִיק ןיא ןדַײס ןפערט ןָאק עמ סָאװ ,ַאזַא ,טרָאס ןטסגרע םעד
 .ווָאקרעצָאלעב ןיא יצ ןַאמוא ןיא רָאנ

 ,ןָאטעַאפ ןקידנעלסיירט ןעמעװקַאבמוא םעד ןיא תורצ טימ םיוק ךיז טצעזַאב

 יד רעביא ןעקצעה ךיז ןעמונעג רימ ןבָאה ,חרּת ןטלַא ןרוּכיש-בלַאה ןטימ ןעמַאזוצ

 טַײװ ןבילבעג זיא סָאװ ,טָאטשנּפַאה רענעטכולַאב-טכעלש רעד ןופ ןסַאג עקיטָאלב

 .ַאונעג רעשינעילַאטיא רעטנַאקַאב טוג רעזדנוא ןופ וליפַא קילעטשרעטניה

 טעװ סָאװ .זענ יד טזָאלעגּפָארַא ןבָאה ןוא טבירטַאב ןרָאװעג ןענַײז עדייב רימ

 טגרָאזעג טינ ? ךעלטנגייא ,סָאװ בילוצ ןוא ? ןלַאפעגנַײרַא רימ ןענַײז ןיהּוװ ? ןַײז סע

 ,גנילציוו ןפרַאש ַא רַאפ ןלעטשסױורַא ךיז סיוכרוד קידנלעוו .חרּת רעטלַא רעד רָאנ טָאה

 ןוא ןגנַאל ַא רעייז טלייצרעד זדנוא ,עמַאמ רעד טימ רָאפ ךיא סָאװ ,םעד ןגעוו רע טָאה

 ןדייב זדנוא סָאװ ןופ ,שורּפ ַא םענייא סעּפע ןגעוו טָאדקענַא ןכַאלפ ןוא ןבָארג ַא רעייז

 םענופ ןעגנירּפשּפָארַא טונימ יד טסולגעג זדנוא ךיז טָאה סע ןוא ןרָאװעג טוג טינ זיא

 טינ ןעוו ,ןָאטעג ױזַא סיוועג ןטלָאװ רימ ןוא .לַאזקָאװ םוצ קירוצ ןפיול ןוא ןָאטעַאפ
 .טכַאנ עקידנגער ערעטצניפ יד ןוא שוַאגַאב רעד

 דלַאב זדנוא רע טָאה ,טינ זדנוא טמענ טָאדקענַא רעטנַאקיּפ טסכעה ןַײז זַא ,ןעזרעד

 ךיוא רָאנ .ןטָאדקענַא עטנַאקיּפ רעקיניײװ טינ ,ערעדנַא רָאּפ ַא ךָאנ טימ ןעוועג דבכמ

 טשַאררעביא ןעוועג רע זיא ,סיוא טזַײװ סע יװ .גנוקריוו םוש ןייק ןָא ןבילברַאפ ןענַײז יד

 !ןטָאדקענַא ןייק ביל טינ רָאג טָאה טסירָאמוה רעשידַיי רעד סָאװ ,ןופרעד

 טכער ןַײז וצ ןזיװַאבסױרַא ךיוא ךיז טָאה סָאװ ,רעשטוק רעד טָאה לַײװרעד

 ןכָארבעגסיױא זיא סע .ןרָאפ לָאז רע ןיהּוװ ,חרּת ןטלַא םעד ןגערפ ןעמונעג ,טקַאנקרַאפ

 -ַאטשרַאפ ןבָאה רימ סָאװ ןופ ,ךיז טיײטשרַאפ ,שיזייצנַארפ ףיוא ,יײרעלדיז ַא עדייב ןשיווצ

 םעד טגָארט סָאװ ,עליוו ןימ ַאזַא ןופ ןסיוו וצ ןָא טינ טבייה רעשטוק רעד זַא ,ןענ

 !סע טסייוו לװַײט ןייא רָאנ סָאװ ןוא - - - ןעמָאנ
 ,יוװ ,ןרָאפוצ טינ רָאג ןעמ ןָאק עליוו רעד טָא וצ זַא ,טלעטשעגסױרַא ךיז טָאה סע

 ןַאירב עליוו רעד וצ סָאװ ,זיא קוליח רעד רָאנ ; יוורענ ןיא ןַאירב עליוו רעד וצ ,לשמל

 יד סָאװ ,טַײצ רעד ןיא ,םי םענופ טַײז רעד ןופ לפיש ַא ףיוא ןרָאפוצ שטָאכ ןעמ ןַאק

15 



 םכילע-" םנלוש ןנופ וטירב

 .יװרעגנ טימ תוכלש ַא טָאה .מ טָאטש יד יװ טקנוּפ ,םי ןטימ תוכַײש ַאזַא טָאה עליוו

 טָאה עמ ןוא ,קנַארפ ןבלַאהרעדנָא ךָאנ קישטשָאװזיא םעד ןלָאצרעד ןעמוקעגסיוא זיא'ס

 יד טנעה יד ףיוא קידנּפעלש ,ןטרָאד ןופ ןוא - -- ,וינעװַא ןופ קע ןפיוא ןדָאלעגסיױא זדנוא

 טימ טזָאלעגּפָארַא ךיז רימ ןבָאה ,עטָאלב רעד ןיא קידנעקּפָאיט ןוא סענַאדָאמעשט
 טָאה דיסח ןַײמ סָאװ ,ךָאל ַא סעּפע ךיז רַאפ ןעזרעד ןוא גרַאב ַא ּפָארַא תושפנ-תנּכס

 זדנוא טגָאזעגנָא !וצרעד --- ךָאנ ןוא ,"עליוו, ןעמָאנ ןטימ סע ןפורוצנָא ןענוגרַאפ ךיז
 -עגנַײרַא טַאנעצעמ רעזדנוא טָאה ,קיטכיזרָאפ רעייז ןייג ָאד ףרַאדַאב עמ זַא ,רעֶירּפַא

 רעבָא ,ןרעמיצ ריפ ןופ תמאב עקַאט טײטשַאב סָאװ ,לזַײה ןימ ַאזַא ןיא זדנוא טריפ

 םענעביוהעג ַאזַא טימ ןפורנָא טינ ייז ןלָאז רימ זַא ,ייז רַאפ רעטניזעג זיא'ס סָאװ ,עכלעזַא

 רָאנ ןפורעג טינ שרעדנַא ווירב ענַײז ןיא טָאה טַאנעצעמ ןַײמ סָאװ ,זיוהריפ ןיא .ןעמָאנ

 -ןַײרַא זדנוא טָאה סָאװ ,ערעגעמ ַא ענכעק עטלַא ןַא ןפָארטעג רימ ןבָאה ,"עדנַארעװ ,
 זיא'ס סָאװ ,ןושל ןימ ַא ףיוא ןָאטעג עשטרוב ַא סעּפע ןוא טנַאה עװַאירַאק ַא טקעטשעג

 יד סעכלעוו ,שירעמשטַײד זיא'ס יצ ,שיזייצנַארפ זיא'ס יצ ,ןּפַאכ וצ ןעוועג רעוװש

 ,ערעדנַא ןייק טינ ןעוועג סע זיא ענכַאי-עבַאב יד טָא ןוא -- ,ןדייר ןדַיי רעדנעלרוק

 ,ןַײרַא ךיק ןיא טריפעגנַײרַא ךַײלג זדנוא טָאה סָאװ ,ןײלַא עטסָאבעלַאב יד עקַאט רָאנ

 -יצסע ןיא זדנוא טצעזַאב .טסעג ערעַײט יד רַאפ ערעשטעוו טיירגעג טָאה יז ּוװ טרָאד

 ןוא ןַײװ לשעלפ ַא ןוא ןפנָארב לשעלפ ַא ןענעפע ןעמונעג ךיז רעטלַא רעד טָאה ,רעמ

 -רעטנוא ןרעדנַא םעד ןוא קישילעק ןטשרע םעד טרעקעגרעביא ןיילַא טרָא ןפיוא ךַײלג

 ןעקנירט רימ סָאװ רַאפ ,ןייטשרַאפ טנָאקעג טינ רָאג ,עמַאמ רעד ךָאנרעד ,רימ ןגָארטעג

 -בָארג ַײרד-ייווצ ַא טימ זדנוא ןעמערַאװרעטנוא וצ טלעפרַאפ טינ רע טָאה ַײברעד ,טינ
 רעשימָאק .ןטָאדקענַא -- טלעװ יד יװ ,עטלַא ןוא עכַאלפ ,טּפױה רעד -- עקיצלַאמש

 קרַאטש ,גנַאל רעייז טלייצרעד רע טָאה טָאדקענַא ןדעי סָאװ ,ןעוועג זיא ץלַא ןופ

 ,ןעגנוקעלּפטנַא עצנַאג טכַאמעג ָאד טלָאװ רע יװ ,טרָאװ רעדעי טעװעקַאמסעג

 ערעגעמ עטלַא יד .רעדנוזַאב ןשקָאל ןוא רעדנוזַאב ןָאילוב טגנַאלרעד טָאה עמ

 : ןָאטעג עקוװַאה ַא טָאה ןוא ןלירב יד רימ ףיוא טלעטשעגנָא טָאה

 ריא ביוא ,סענעי יא ,סָאד יא ןסע טנָאק ריא .ןשקָאל טמענ רעדָא ןָאילוב טמענ --

 .טליוו

 ילברעד .ןגיוא יד רימ ןופ קידנסַײרּפָא טינ ,ךיז רַאפ סעּפע טעשטרובעג רעדיו ןוא

 טזַײװ סע יװ ,זיא רעכלעוו ,רעשרעה ריא ףיוא קוק ַא טּפַאכעג טַײצ וצ טַײצ ןופ יז טָאה

 ,ןײלַא רעסעב טדער רע ,ןדייר טינ םענייק טזָאל רע .טָאּפסעד ַא ןופ השקשינ רָאג ,סיוא
 רענלָאק ןפיוא) ןעזסיוא ןוא ןָאטנָא קיצומש ךעלנייוועגרעסיוא ןַײז םעד וצ וצ ךָאנ טיג

 סָאװ ,סָאד ךיוא ןוא (קילַאש ןעמערַאװ ַא רע טגָארט דמעה ןקידורב ןכעלקערש םענופ
 ריא טעװ -- ,טנעה יד טימ ןסע זומ רע ןוא ןייצ יד טַײז רעקניל רעד ןופ םיא ןלעפ סע
 ,ערעשטעוו רעקיזָאד רעד ןגעוו גנולעטשרָאפ ַא ןעמוקַאב ןיוש

 ַא .ןפָאלש טפרַאדַאב ןבָאה רימ ּוװ ,רדח רעד ןעוועג ןיא ץלַא ןופ רענעש רָאנ

 -- רעכעבשַא ןַא ןיא טקעטשעגנַײרַא טכיל עווענירעטס ַא ,דרע רעד ףיוא לסיש ַא ,רעלעק
 .רעמיצטכַאנ רעזדנוא זיא סָאד טא

 ןוא -- טקוקעגרעביא ךיז ,עמַאמ יד ןוא ךיא ,עדייב רימ ןבָאה ,ןײלַא ןבילבעג

 סע ,ןבָאה וצ ארומ ןבױהעגנָא ןבָאה רימ זַא ,רעטכעלעג ַאזַא ןלַאפעגנָא זיא זדנוא ףיוא
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 םכ'ילע-םולש ןופ ווירב

 ערעטצניפ ַא ןַײז ןעוװעג טינ לָאז סע .ןייוועג ןשירעטסיה ַא ןיא ןייגרעביא טינ לָאז
 רעד טָא ןופ ןפָאלטנַא רעטצנעפ ןכרוד ,ךיז טיײטשרַאפ ,רימ ןטלָאװ ,ןגער ַא טימ טכַאנ
 טָאה ,ןפָאלש ןעגנַאגעג ןענַײז רימ רעדייא .טייהלצנייא ןייא ןסעגרַאפ בָאה ךיא .הסיפּת
 ןסילשרַאפ טינ ,םשה-ןעמל ,ןלָאז רימ זַא ,טגָאזעגנָא רעּפַאכ-רעניה רעטלַא רעד זדנוא
 יז ןעמ טעװ ,יז טסילשרַאפ עמ זַא סָאװ ,ריט ַאזַא זיא'ס תמחמ ,קינייוװעניא ןופ ריט יד
 רעזדנוא טקרַאטשרַאפ ךָאנ טָאה עקיזָאד סָאד .ןענעפע ןענעק טינ לָאמ ןייק ןיוש
 ,רעטכעלעג

 ןופ ,סָאבעלַאב ןביל רעזדנוא ןופ ןעּפָארכ קידלַאװג ַא ןרעה טזָאלעג ךיז טָאה דלַאב

 ערעזדנוא .טכַארטעג טינ ןיוש רימ ןבָאה ןפָאלש ןופ .טכַאלעג רעמ ךָאנ ןבָאה רימ סַָאװ
 ןגרָאמירפ ןעמוק לָאמ ַא טעװ :עגַארפ ןייא טימ ןעמונרַאפ ןעוועג ןענַײז ןעקנַאדעג
 ? ךָאל םעד טָא ןופ ןבַײלקסױרַא ךיז רימ ןלעװ ױזַא יו ןוא

 ודנוא טָאה ןָאה ַא .טכַאנ עכעלדנעמוא ,עכעלנַײּפ ַא ,טכַאנ יד רעבירַא זיא'ס

 וצ ןבעגעג ןיוש זדנוא רע טָאה סגעוונייא ןיא ןוא ,טמוק ןגרָאמירפ רעד זַא ,טגָאזעגנָא

 זיא סיורג יוװ ןוא .גַײטשרעניה ןרעביא טקנוּפ ךיז טניפעג רעמיצ רעזדנוא זַא ,ןסיוו

 ןוא ןכַאז ערעזדנוא וצ ןעמונעג ךיז ןבָאה רימ ןעוו ,גנושַאררעביא רעזדנוא ןעוועג

 טָאה רעלעק רעד .סַאנ-שטיפ טסייה סָאד ,טכַײפ ענדָאמ זיא גנידצלַא זַא -- ןעזרעד

 ןטלַאה ןטרָאד לָאז עמ ,רעמ ךיז גיוט סָאװ ,ץַאלּפ טכַײפ ַא ןַײז וצ טלעטשעגסױרַא ךיז

 ןרָאפעג זיא ןוא ץייווש יד ןפרָאװעגקעװַא טָאה סָאװ ,ןשטנעמ ַא רעדייא ,לפָאטרַאק

 ...! םורד ןפיוא

 ןעמוקעגנָא זיא סע .טסָאּפ יד רָאנ .טינרָאג ?טעװעטַארעג זדנוא טָאה עשז סָאװ
 ןופ טּפעלשעגסױרַא ןיוש ןבָאה רימ רָאנ -- ,ןעגנוטַײצ רָאנ ,ךַײא טלָאמ --- ,טסָאּפ יד
 טסייה עצינעמילּפ יד ,עט ככינ רעזדנוא זַא ,םייה רעד ןופ ווירב ַא טשרמולּכ ןטרָאד
 -קעװַא גוצ ןטשרע ןטימ ןזומ רימ זַא ןוא עצינ ןיא ןרָאװעג קנַארק ךעלרעפעג זיא ,סע
 .עצינ ןייק ןרָאפ

 עשז ןיוש טינ !םיטַאבעלַאב יד ןופ רעצ םעד ןבַײרשַאב וצ ךעלגעממוא זיא סע

 עקשטיטלַא יד טָאה טָא ? קיטימ ןוא ,ונ ? ןרָאפקעװַא ױזַא טָא ןוא ןעמענ עקַאט רימ ןלעוו

 טָאה ןוה יד סָאװ ,ָאד זיא ייא ןַא ןוא ,שיילפדניר טנופ ייווצ --- טעז טַאנ -- טפיוקעג

 םכילע-םולש ןוא ,עטכינ ריא וצ ןרָאפ םכילע-םולש סםַאדַאמ יד ךיז לָאז ,ןיינ ,טגיילעג

 ןעמ טָאה !טָאטש ענדוקסַאּפ ַאזַא -- עצינ ? ןרָאפ רע טעװ ןיהּוװ .ןעורּפָא רעסעב לָאז

 רעד טינ ,ענַײמ ,ךעלטנגייא ,זיא עטכינ יד זַא :ןגיל םעַײנ ַא ןטכַארטוצ טזומעג ןיוש

 יז טעװ רימ ןָא ןוא ,עיצַארעּפָא עטריצילּפמָאק ַא רעייז ריא טכַאמ עמ ןוא ,סעמַאמ

 סָאד ןבעגעג ןבָאה רימ .עקַאטַא עכעלקערש ַא ןטלַאהעגסיױא ןבָאה רימ .ןברַאטש סיוועג

 וצ ,.מ ןייק תבש ףיוא קירוצ םוק ךיא ןוא ןיילַא עצינ ןיא טבַײלב עמַאמ יד זַא ,טרָאװ

 ןיילַא .ןכַאז יד וצ ןעמונעג ךיז רימ ןבָאה ,טכַארטעג גנַאל טינ ןוא .ךיז טייטשרַאפ ,ייז

 ויאס .םַארט םוצ ךיז טּפעלשרעד םיוק ,גרַאב ַא ףױרַא סענַאדָאמעשט יד טּפעלשעג

 -רַאפ ןיא טינרָאג ןענַײז םונהיג ןופ םירוסי עלַא .לָאמ ייווצ ןגַײטשמוא ןעמוקעגסיוא

 םוטעמוא םערָאװ .ןגרָאמירפ םעד ןיא ןענַאטשעגסיוא ןענַײז רימ סָאװ ,םעד טימ ךַײלג

 ךיז טָאה סָאװ ,קינהּפ-לובינ רעטמַאדרַאפטָאג רעטלַא רעד טָא ןעגנַאגעגכַאנ זדנוא זיא

 לַאפ ןייק רַאפ טזָאלעגוצ טינ רע טָאה רעגערט ןייק .ךעּפ יו טּפעלקעגוצ זדנוא וצ
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 םכילע-םולש ןופ ווירב

 םיוק ןבָאה רימ .טקיטעּפשרַאפ ךיוא םיא בילוצ רימ ןבָאה גוצ םעד ןוא ,טלעוו רעד ןיא

 .זדנוא טימ -- לעפָאטסיפעמ רעד ןוא ,ןקיטשירפ טצעזעג ךיז ןוא ןַארָאטסער ַא ןענופעג

 ךיוא זיא ענַײז עטלַא יד .ערעגעמ יד ןסקַאװעגסיױא רעטצנעפ רעזדנוא רַאפ זיא םעצולּפ

 ,עיזיװָארּפ יד ךיז טימ טּפַאכרַאפ ,בגַא ,טָאה ןוא טסעג ערעַײט יד ןטיײלגַאב ןעמוקעג
 ,רעטוּפ טימ הלח קיטש ַא ןוא שיילפדניר טנופ ייווצ יד

 .ןרָאפ ףרַאד עמ ,טקידנעעג טינ טַײװ ךָאנ ךיז ןבָאה םירוסי ערעזדנוא .טינ טּפַאכ

 רעמ טינ זיא עצינ זיב םיא ןופ זַא ,ןבירשעג רימ טַאנעצעמ רעד טָאה ,טסייוו ריא יו

 ןטימ :ונַײהד ,רעמ לסיב ַא זיא'ס זַא ,סיוא ךיז טזָאל .עזַײר העש לטרעפ ַײרד יװ

 ןפיוא טגערפרעד ךיז טָאה ןיילַא רע .ףניפ --- סערּפסקע ןטימ ןוא ,העש ַײרד גוצסוסקול

 ןעגנערב טפרַאדַאב זדנוא טָאה סָאװ ,גוצ ַא ןיא טצעזעגנַײרַא זדנוא טָאה ןוא לַאזקַאװ

 רעד זַא ,טסּוװרעד ךיז רימ ןבָאה רעבָא געוו ןפיוא ,טנװָא ןיא רעגייז ַא סקעז עצינ ןייק

 .רעטעּפש ךָאנ רע זיא ןעמוקעג ןוא ,טכַאנ ַײב רעגייז ַא ןעצ טשרע ןעמוקנַא טעװ גוצ

 ןעוועג זיא ץלַא סָאד ןוא .ןגוצ ערעסעב ,ערעדנַא ייווצ טזָאלעגכרוד רימ ןבָאה ַײברעד

 ,רוּכיש ןעוועג טינ רָאג ,ךיז טכַאד ,זיא סָאװ ,רעייגקידייל ןטלַא םעד טַא ןעקנַאדרַאפ וצ
 .בוטש ןופ ירפ וצ םיא טימ סױרַא ןענַײז רימ םערָאװ

 ןכלעוו וצ ,גוצ ןטמירַאב םענעי ףיוא טרַאװעג ןבָאה רימ סָאװ ,טַײצ רעד ןיא

 ןשטנעמ עביל עקיזָאד יד ןבָאה ,דנַאלסור ןיא וליפַא ןכַײלג ַא ןעניפעג וצ רעווש זיא'ס

 עמַאמ יד טנעה עריא ןיא ןעמונרַאפ טָאה עטלַא יד .ךיז ןשיווצ זדנוא טימ טלייטעצ ךיז

 טײהנעגנַאגרַאפ רעטַײװ ריא ןגעוו ,רעדניק עריא ןגעוו טעקמַאשטעג סעּפע ריא טָאה ןוא

 -רעדסיוא ,לּפענק ַא רַאפ ןטלַאהעג ךימ טָאה ,קינוב-לּכ רעטלַא רעד ,רעדיוו רע .וו"זַאא

 ןביל םעד ןיא טנגוי רעקיטכערּפ ןַײז ןופ ןבױהעגנָא ,תודוס ענַײז עלַא רימ טלייצ

 -סנבעל ןַײז ןופ רָאי ןטסקיצנַאװצ םוצ זיב רָאנ ןעגנַאגרעד זיא רע ...ןוא דנַאלרוק

 קירוצ ןעמוק לע ךיא ןעוו ,רעטעּפש ףיוא עקידרעטַײװ סָאד טזָאלעגרעביא ,עטכישעג

 ,עצינ ןופ

 רעד טימ ךיא ױזַא יו ,טסייה סָאד ,רעמינּפ ערעזדנוא ןעז טפרַאדַאב טָאה עמ

 טעװ עשז ןיוש טינ .שינעמעלקצרַאה ןכעלדנעמוא ןיא טקוקעגרעביא ךיז ןבָאה ןעמַאמ

 סעמעוו רַאפ ,זדנוא סע טמוק סָאװ רַאפ ןוא ? םירוסי ערעזדנוא וצ ףוס ַא ןעמענ לָאמ ַא

 ,סָאד טינ םענייק טימ טריסַאּפ סָאװ רַאפ --- ןַארַאפ סרעבַײרש עשידַיי ליפ ױזַא ? דניז

 ..!? רימ טימ רָאנ ןריסַאּפ ןָאק סַאװ

 ,סיפ יד קידנּפעלש םיוק .ָאד ןיוש זיא גוצ רעד .ףוס ַא טמוק גנידצלַא וצ רעבָא

 זדנוא ךָאנ .לגַײטש ןשינעילַאטיא-שיזייצנַארפ ןטפַאהלקע םעד ןיא ןַײרַא רימ ןענַײז

 ןסַײמשסױרַא טלָאװעג ןיוש בָאה ךיא סָאװ ,שיילפדניר טנופ ייווצ יד טגלָאפעגכָאנ ןבָאה

 !טַײצ ָאד זיא'ס .ערה-רצי םעד ןטלַאהעגנַײא בָאה ךיא רָאנ ,רעטצנעפ ןכרוד

 ןבעל רעזדנוא ןיא ןטונימ עטסרעווש עמַאס יד ןעוועג ןענַײז ןטונימ עטצעל יד

 .טרירעג ךיז טָאה גוצ רעד .ןײגנעמַאזוצ רעזדנוא ןופ רַאי קיצנַאװצ ןוא טכַא יד רַאפ

 ,םיעגושמ יד יװ ,לוק ַא ףיוא ךיוה ןכַאל וצ ןבױהעגנָא רעַירפ ןבָאה עמַאמ יד ןוא ךיא

 ,ןענייוו ןעמונעג רימ ןבָאה םעד ךָאנ ךַײלג ןוא

 ,דיירפ רַאפ ,ךיז טייטשרַאפ

 ףוס ַא
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 ַאמע רעטכָאט רעד וצ 1

 1912 ץרַאמ ןט2 ,יוורענ

 ןריובעג ןַײמ ןופ גָאט ןיא ,רַאורבעפ ןט18 ליטס ןטלַא ןטיול

 !ַאקשטָאמע ערעַײט

 ךימ לעװ ךיא !ןוויטַאגענ עלַא טעטכינרַאפ טָאה שטַײד רעטכולפרַאפ רעד ,ייוו יוא

 טסעװ וד ןוא ,גוצנָא ןסַײװ ןַײמ ןיא ,ערטנָאמ ןיא ריד טימ ןעמענּפָארַא ןטסימוא

 ערעגנִיי סמכילע-םולש ןופ ענייא , : גנוקרעמַאב ַא טימ ,םָאבלַא סיסיט ןיא ןלַאפנַײרַא

 רעביא ביג עקַאט ױזַא .טינ סַאּפש ךיא ."רַאטערקעס-טּפױה ןַײז -- ַאמע ,רעטכעט

 ,"עטבילַאב עמַאס יד, :רעטרעװ יד ןבעגעגוצ ךָאנ טלָאװ ךיא .ןעמָאנ ןַײמ ןיא ןיסיט

 טּפױה רעד .טנוב ַא ןבייהפיוא ןלעװ ייז ,ןעּפעשטַאז טינ יז טימ ךימ ליוװ ךיא רָאנ

 .טנוה ןייק טינ ךיוא זיא יסורַאמ ןוא .ענעגייא סָאד ךיוא יסיט ןוא .ילַאיל

 .קרַאטש ךיד שוק ךיא

 סעשטיווָאקרעב יד וצ ,2

 1912 ץרַאמ ןט5 ,לעטָאה-ןדע ,יוורענ

 וינעמ

 .ךעלמעווש ןוא ךעלּפַײרגענַאמ ןוא ךעלרעיימ טימ ּפוס

 !ןדע-ןג םעט -- "טסעוװָאס , ןסַײװ טימ ,ןתיול םענופ םיבורק ,שיפ עסַײװ

 .ליומ ןיא ךיז ןעייגעצ סָאװ ,ךעלילפָאטרַאק עגנוי

 ,ךעלעקלָאסַאּפ :ןבעגעגוצ !ךייוו ױזַא ןַײז רעטוּפ טעװ הֹּכמ ַא סָאװ ,ףיבטסַאר

 !קעלש טימ ,תורצ טימ ,ךעלעקלעסורב ,עשזרַאּפס ,ךעלסעברַא ,ךעלרעיימ ,טיורק

 ךיז טײגעצ !ןימ ַא רַאפ ןיא סָאד סָאװ סייוו ךיא יו ,תולג ןסיוו ױזַא ךיא לָאז

 ,ליומ ןיא

 טעשוַארּפעגוצ ןוא ךעלעּפע-ןדע-ןג טימ טליפעג ,קעלייב עמַאס ,ףוע סַײװ ,ףוע טושּפ

 !םימשב עטסעב יד יװ טקעמש ,ךעלעקלעביצ טימ

 טימ ןסע םיא געמ עמ !דנַאל-ןטַאלַאס ןופ !טַאלַאס ַא לָאמ ןייא ןיוש -- טַאלַאס
 ר !טיורב

 ַא ןוא ,ךעלטיורב-תוכלמ יוװ סיוא טעז ,םַאזגַאלש-ןטָאלרַאש טימ לטרעט ןימ ַאזַא

 !שבדב תיחיּפצ ןופ םעט
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 ןוא ןעלטייט ,ןגַײפ זיב ,סינ ,ןעמיולפ ,ןרַאב ,לּפע ןופ :תוריּפ ײלרעלַא -- ןטכורפ

 .סענשזָאריּפ עשימייה ײלרעלַא טימ ,וו"זַאא סעקנישזָאר ,סענַאנַאב

 סָאװ ,רענעי ? ןסע םיא ט'רעוו רָאנ ! טרעסעד ךַײא טַאנ -- גרַאק זיא רעמָאט ןוא
 ,יוא !שיט ןופ ןייטשוצפיוא חוּכ טָאה עמ יװ ,ןבעל וצ ןבָאה חוּכ ױזַא לָאז ,טסייוו ריא
 !? ןרָאטקעּפס ןעמ טמענ ּוװ

 עבלעז יד וצ ,2

 1912 ץרַאמ ןט7 ,ןיוורענ}

 ּ! ןסיוו סָאד ףרַאד ךיא !ןֶא רימ בַײרש ? עקשידִיי ַא יצ ,עשיסור ַא טסיב וד !ַארַאמַאט

 ַא ּפַא ּפ

 ועש טנַאל

 טינ לָאז'ס ,רעביא ןעמ טּפַאכ 1 -- 12 רעגייז !סע טסייה ןסַײבנָא -- שטנָאל

 ,ץרַאה סָאד ןשלח

 ,ךעלעקבירג ענעטעמס ףיוא עטעשודעגוצ טימ ,ךעלרעבעל -- ןושל רעזדנוא ףיוא

 .ךָאנ ךיז טליו סע ןוא -- טסע עמ ,טסע עמ .ןדע-ןג םעט

 ,ערויּפ-לפָאטרַאק -- םעד וצ ןוא .לױמ ןיא ךיז טייגעצ סָאװ ,לסקעטשפיב ַא

 .טינרָאג סָאד טליפ עמ ? סָאװ יצ ,ךלימ ףיוא ,םינּפ ַא ,טכָאקעג

 טַאלג ןסע ןעמ ןָאק סָאד !תושפנ-היחמ ,טלגערּפעג ןוא טעשזַארּפעג ,ךעלרעיימ

 ,גָאטַײב ןטימ ןיא

 ןוא -- (רשּכ) סַאבלָאק ,ןעקניש ,שיילפטיור ,ןטַארבסבלַאק ,עקשטַאק ,ףוע טלַאק

 !ידָאה :טגָאזעג טלָאװ רָאטקעּפס וליפַא זַא ,ליפ ױזַא םינימ עלַא ןופ

 טַאלַאס !ייז טסייוװ רָאי-ץרַאװש רעד ...טימ טימ טימ טרירַאּפערּפ טוג ,טַאלַאס ,ונ

 '!ךיז טסע עס .טוג רעבָא זיא'ס .לכאמ ַא ךיוא

 לָאזס ידכב ,ךיוי-ןסַאנַאנַא טימ ,סעקשרעּפ טימ ,ןעמיולפ טימ ,ןרַאב עטכָאקעג

 !הגׂשה ַא .ןקעמש

 ַאזַא זיא סָאד !רעטוּפ רָאנ !לחומ ך ַײ א ךיא ןיב זעק ,אלימ -- רעטוּפ ןוא זעק

 טנַײה !טיױרב ןָא סע ,ךיא יוװ ,קינדערעוװירּפ רענעגושמ  ַאזַא וליפַא סַאװ ,רעטוּפ ןימ
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 רעהַא םיא ןעמ טמענ ּוװ ! רָאטקעּפס ,רָאטקעּפס ,יַא ? ןגָאז רָאטקעּפס ןיוש טלַאװ סַאװ
 - - -- !!ךָאװ ןייא ףיוא שטָאכ

 עבלעז יד וצ 4

 ן1912 לירּפַא ,ןַאזָאלו

 ז ג" ר ד חפ!

 ךיוא סיוועג זיא יז .ךיוא ַארַאמַאט ןוא !יסיט ןַײז טגנידַאבמוא לָאז ןענעפע םַײב

 !ןימ ַא ךָאנ .עמַאמ ריא יװ ,עװַאקישט ױזַא

 ןג"ררחפו
 ווַאלג !טילַאווַאּפ

 הּכֿמ ַא -- -- -- !ןעינָאפ ןרַאנּפָא ףיוא רעטרעדנוה עשיזייצנַארפ ַײרד ןגיל ָאד

 !ג"רדהח ב שוריפב טייטש'ס זַא ,טרפבו .טלעג טגיל ָאד זַא ,ןפערט טסָאּפ יד טעװ

 םיא הּכמ ַא -- טלעג שינָאפ ןעמוקַאב ןוא ןשטיוָאמינוב ַײב ןטַײבסױא טנָאק ריא

 ! ךיוב ןיא

 רָאזַאמ עשַאטַאנ וצ ,5

 1912 לירּפַא (ןט15) ןט2

 ! עשַאטַאנ ערעַײט

 רע ךיוא טעװ ןעד יצ .עזוַארק ןגָאז ריד טעװ סע סָאװ ,ןרעה רימ ןלעװ ךעלדנע

 ? (רעלײװנעדַאב ןייק ןַײז ןָאק) דלַאװצרַאװש ןייק ןקיש ךיד

 ןיא טרָא ןייק ָאטשינ זיא םיא ַײב רָאנ .ןעיָאר ַײב ןַאזָאל ןיא ןעוועג ךיא ןיב טנַײה

 ןדַאלנַײא ןוא קינילק רעדנַא ןַא ןיא טרָא ןַא ןעמענ וצ ןעמוקסיוא טעװ סע .קינילק רעד

 ןַא ןכַאמ ןפרַאד טעװ עמ זַא ,ןעניימ םיריוטקָאד עגיה יד .ןעיָאר עיצַאטלוסנָאק ַא ףיוא

 .קיטייו םעד זיולב טקַורַאב םויּפָא .טינ ןפלעה ןעלטימ םוש ןייק לַײװ ,עיצַארעּפָא

 -גידַאב) ןעגנודעג ךיא בָאה לַײװרעד .ןעז רימ ןלעװ --- רעטקָאד רעד ןַײז טעװ ןגרָאמ

 עמַאס יד ןריפוצרעביא ףיוא (קנַארפ 90 טסָאק סע) ליבָאמָאטױא-סנַאלובמַא ןַא (ךעלג

 ןגרָאמ .ןַאזָאל ןָא ןייגַאב ךיז ןרימ ,ןפלעה טעװ טָאג זַא ,ףָאה ךיא רָאנ .ןכַאז עקיטיינ

 ןַײז ןיוש וטסעװ טַײצ רעד טָא וצ זַא ,ןיימ ךיא ,ןבַײרשנָא לָאמ ַא ךָאנ ריד ךיא לעװ

 ןיא ןטלַאה ךיד טעװ עזוַארק זַא ,ןיימ ךיא ? ללכב ךיז וטסליפ ױזַא יו ןוא .ןילרעב ןיא

 רעביא ביג .קלָאט ַא סעּפע ןייגרעד יבַא ,קילגמוא רעניילק ַא זיא'ס .טַײצ ךָאװ ַא ןילרעב

 ןלעפעג ריד זיא יװ ןוא ,ןילרעב ןיא זיא יז ביוא ,ןענווָאװל ענַא ןוא .סורג ןַײמ ןענימ

 ,בגַא ,יוו ,רעביא טינ טצַאש ןוא רעביא טינ יז טבַײרט ןעד יצ ? ןעלעב ריא טימ ילַאיל

 זַא ,ךעלגעמ .ךס ַא בַײרש ןוא טנוזעג ןצנַאג ןיא ןיוש ןיב ךיא ןוא ? רעטומ עדעי

 בָאה ךיא ."ָאװטסטַאגָאב עיָאקסור , ןיא ןַאמָאר ןַײמ ןזַײװַאב ךיז טעװ טַײצטסברַאה
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 םכיל עס םולש ןופ לויכב

 רעד ןופ רעמונ םעד טריקסיפנָאק טָאה עמ :ןטייקכעלמענעגנָאמוא םיא רעביא ןיוש
 (ייווצ ןענַײז ייז) גַאלרַאפ םענופ ןרָאטקַאדער 'הה יד זַא ,ךעלגעמ ןוא ,"טנַײה , גנוטַײצ
 רעשיסור רעַײנ ַא ןעוועג זיא רימ ַײב .קנַאב-סגנוקידלושַאב רעד ףיוא ןצעז ךיז ןלעו

 -עטניא ללכב .ןרָאפ וצ ןעמוקעג לעיצעּפס .סָאװ רָאנ טשרע ,עװקסָאמ ןופ רעגעלרַאפ
 ןבָאה רימ .רוטַארעטיל רעשידִיי רעזדנוא טימ סרעגעלרַאפ עשיסור יד ךיז ןריסער
 ,םור ןוא ,קילג סָאד טמוק טעּפש :טלעװ רעד ףיוא ױזַא ךיז טריפ ץלַא רָאנ .טבעלרעד
 סיוא ךיז ןקירד סע יװ) "7? סָאװ ?ררעװ, רעדָא ,ןילרעב שטָאכ וטסעז יצ .ץלַא ןוא
 .(סרעצעזרעביא ענַײמ

 ןָאמ ָאל ָאס רעטעפ ןַײד

 רעבלעז רעד וצ 6

 1912 ַײמ (ןטס21) ןט8

 ! עשַאטַאנ ערעַײט

 ךיז טפור יז .ןעגלָא ַײב קנערק ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ ,ןבירשעג ןיוש ריד בָאה ךיא

 ריפסיוא ןַײד .טַײצ ןוא דלודעג ,ןגיל רעסיוא ,ָאטינ זיא האופר ןייק ןוא ,"טיבעלפ,

 שיוטסיואווירב ןַײמ ןופ ךמס ןפיוא טריזַאב זיא סָאװ ,דנַאטשוצ-טנוזעג סעגלָא ןגעוו

 וד ? ןענַאטשרַאפ טינ ךיד ןבָאה רימ רעדָא .רענדָאמ ַא לסיב ַא זיא ןענילָאגרַאמ טימ

 תוכַײש ןיא ןשטיווָאקרעב טימ עשרַאװ ןייק לּכ-םדוק טרָאּפ יז ? ןיסיט ןגעוו טסגערפ

 דנַאלסור ןייק ןרָאפ ןגעוו ןטכַארט טינ וליפַא רָאט עגלָא לַײװ ,עבַאגסױא רעד טימ

 םעד חוּכמ ןענהצע ךיז ידּכ ,ןילרעב ןייק ןרָאפנַײרַא יז טעװ ךָאנרעד .רָאי סקיטנַײה

 טעװ ןטרָאד ןופ .(ץר ַאה ןטימ גנונעדרָא ןיא ץלַא טינ ךָאד זיא ריא ַײב) ץרַאה

 ,זדנוא וצ ןרָאפרַאפ ,ךעלנייוועג ,רע טעװ געוו ןיא) ןדָאב ךיז ןריפּפָא יז שטיוװַאקרעב

 ,ןערַאמַאט זדנוא "קידנפרַאװנַײרַא, :סיוא ךיז ןקירד ייז יו רעדָא ,קידנזָאלרעביא

 עציװַאסַארק ריא טימ ,ךעבענ ,עשז ילַאיל .("ןּפַאכרעטנוא , ןרעג ןלעװ רימ עכלעוו

 עלַא טרעטשעצ טָאה עכלעוו ,טײהקנַארק סעגלָא רעביא ,ןעגנּוװצעג לַײװרעד זיא ןעלעב

 ןייק רעמוז ףיוא ,סיוא טזַײװ ,ןרָאפ טעװ יז .ןילרעב ןיא ןעשטומ ךיז ,רענעלּפ ערעזדנוא

 ךָאנרעד ןוא ,ייז ַײב טסַאג וצ רעטציא ךיז טניפעג עכלעוו ,רעטומ סליאכימ טימ ןַאקּפיל

 -- טגיל עגלָא סָאװ ,רקיע רעד .ךיז טכַאד ,שדוח ַא ףיוא זדנוא ַײב ןבַײלברַאפ זיולב

 סָאד טסעװ וד ןוא .ּפָארַא ּפָאק ןטימ ,רעױּפַאק טייג ץלַא ,טוג טינ זיא ץלַא זַא ,סע טסייה
 :סערדַא סילַאיל זיא טָא ? ןילרעב ןייק וטסרָאפ עשז ןעוו .טינ רענייק רעמ ,ןייטשרַאפ

 .ןילרעב ,עעזנעלַאה ,עסַארטש-שירפ םיכַאהָאי 4

 טסייוו וד .טינ ךיז םעש .רָאסעּפָארּפ םַײב ןַײז ריד טימ טנָאקעג טלָאװ ליאכימ

 רעמ טציא זיא רע ןוא .ןַאמּפיוק רעד טָא זיא ןַאמ-הרבח רעקיטכערּפ ַא רַאפ סָאװ ,טינ

 ךיא ןענַײז געט יד .קיסַײלּפ ךיז טנרעל ןוא קידעמ-טנעדוטס ַא ,םינינע יד ןופ סרוק ןיא

 סָאװ ,ןלעטשרָאפ ךיז טסנָאק וד .געט רָאּפ ַא ןגעלעג ןוא ןרָאװעג קנַארק עקשטָאמע ןוא

 ..ןעמע ןָא ןוא ןעגלָא ןָא בוטש יד -- דליב ַא רַאפ

 עכלעוו ןופ רעמ ןדייר עכלעוו ,ןטקנוּפ הרוש עצנַאג ַא טלעטשעגקעװַא בָאה ךיא

 ,ןיינ !ןעמע ןָא ןוא ןעגלָא ןָא בוטש רעזדנוא .ריד ר ַא פ סרעדנוזַאב .רעטרעוו זיא טינ
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 םכילע- םטלש ןופוווירב

 רענַאזָאל ןיא ןטָארטעגנַײרַא זיא עשימ ,ָאי ?ץלַא ,ךיז טכַאד !ךעלרעכעל זיא סָאד
 ךיז טנרעל רע רעדייא ,זדלַאה םעד רעמ ןַאזָאל ןיא טלייה רע רָאנ ,טעטיסרעווינוא
 רע .ןכַײלג סעד ןוא ןוורענ .טנוזעג טינ ןצנַאג ןיא זיא רע ןוא .טעטיסרעווינוא םעניא
 .(10 סע זיא ָאד) 5 ףיוא ךיז טנרעל קישטמונ .רָאי ץנַאג ַא ןלייה ךָאנ ךיז ףרַאד
 ? ןעז ךיז רימ ןלעװו ּוװ ןוא ןעוו .טנוזעג ַײז .תמא .עטסָאבעלַאב יד ןרָאװעג זיא עיסורַאמ

 ןָאמָאלָאס

 רעבלעז רעד וצ ,7

 1912 רעבָאטקָא (ןטס22) ןטפ ,ןַאזַאל

 !עשַאטַאנ ערעַײט

 ןַײד .סערדַא רעקידרעטניוו רעזדנוא זיא לטרַאק םענופ טַײז רעטרעקרַאפ רעד ףיוא

 ןענַײז רימ תעב גָאט םענעי ןיא ערטנָאמ ןיא זדנוא ַײב ןעוועג זיא קילבוב עינשירַאב
 טַאנָאיסנַאּפ-לעטָאה םעד ןיא טנדרָאעגנַײא יז ןעמ טָאה ןגעווטסעד ןופ .ןרָאפעגרעבירַא

 רָאנ .לדיימ שיטַאּפמיס טסכעה ַא .לװלָאװ ןוא טוג ץנַאג ,ןַארַאלק ןיא "רערעטַאק,

 -רעביא ןעוועג --- סָאװ רַאפ טינ סייוו ךיא --- ןיב ךיא : זָאירוק ַא ןעמוקַאב ךיז טָאה'ס

 ריא בָאה ךיא .שידִיי ףיוא רעמ ריא טימ טדערעג ןוא עקשידִיי ַא זיא יז זַא ,טגַײצ

 .ךעלקריוו ןעק ךיא ןעמעוו ,קילבוב הילדג קרָאי-וינ ןיא בורק ַא טָאה יז זַא ,טלייצרעד

 ,וירב ףיוא ןטרַאװ רימ .טלטיורעג ךיז סָאװטע ןוא טלכיימשעג זיולב טָאה יז

 .ס רעטעפ ןַײד

 שטיווָאקרעב ָארַאמַאט וצ .8

 1912 רעבָאטקַא ןטס21 ,ןַאזָאל

 !ערעַײט ענַײמ ַארַאמַאט

 .אמא .אבַא .םחל .טע .תסק .הרונמ .אסכ .תיב .ןחלש

 .שוק ךיא

 ַאפ אפ

 סעשטיווַאקרעב יד וצ .9

 1912 רעבמעצעד ןטס22 ,(ץייווש) ןעזייל

 !ערעַײט
 .ןעזייל ןיא ןיב ,טעז ריא יװ ,ןילַא ךיא שטָאכ ,ןַאזָאל ןייק ןבַײרש זדנוא טלָאז ריא

 םי ַא !ןוז ַא רַאפ סָאװ ךָאנ ןוא ,ןעמוקַאב יז בָאה ןוא ןוז רעד וצ ןסירעג ךימ בָאה ךיא
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 םכילצ-םולש ןופ ווירב

 עדנַארעװ ַא ףיוא גיל ךיא .ןדע-ןג גונעּת .ןעלבענ ןופ םי ַא ןטנוא ןוא ,ןלַארטשנוז ןופ

 גנידצלַא ,ןָאפעלעט ןפיוא ךרוד ךיז רימ ןדייר עמַאמ רעד טימ .ןַאמָאר םעד קידנע ןוא

 .ווירב ףיוא ןטרַאװ רימ .הרושּכ זיא

 .שוק ךיא

 .ַא ּפ

 !ןדע"וג !רוא !המח !שמש !הומת

 ךיבָא

 עבלעז יד וצ ,0

 1912 רעבמעצעד ןטס25 ,ןעזייל

 ! ַאינויסיט ערעַײט

 ןענעיילרָאפ .ןעזייל ןיא לעטָאה ןַײמ ןיא גָאטימ ַא ןופ טרַאקזַײּפש יד קיש ךיא

 קלָאט םוש ןייק ןופרעד טעװ ריד ַײב םערָאװ ,קילַאיב רעדָא שטיווָאקרעב סע ףרַאד

 יד ַײב סָאװ ,שיט םַײב ןרָאװעג ןבירשעגנָא זיא גנוצעזרעביא יד .ןעמוקסיורַא טינ

 .ןַארַאמַאט ןוא ןעמעלַא ךַײא שוק ךיא .גנוניוטשרעד ןפורעגסיױרַא סע טָאה רעדנעלגנע

 .ַא ּפ

 שטיװָאקרעב עניטסענרע וצ ,1

 1912 רעבמעצעד ןטס27 ,ןןעזיילו

 !ַאינויסיט ערעַײט

 רעוו :(סערדַא רענַאזָאל ןפיוא) טסָאּפ רעטייווצ רעד טימ ,ךַײלג ןָא רימ בַײרש
 ריד ךיא לעװ ,ןפערט טסעװ וד בױא ?ַאריּפַאש יטעב טימ הנותח טָאה
 ,טסייה סָאד .ןטרָאק ..ףיוא (רעטלעג-ענעשעק ענעגייא ענַײמ ןופ) קנַארפ 50 ןקיש
 ,רערָאלק ַא ןַײז ףרַאד רעפטנע רעד ,ןטרָאק ףיוא קנַארפ 50 ערעדנוזַאב ןבָאה טסעװו וד
 .וײזַאא ,"ןכער ךיא , ,"ןיימ ךיא , ןָא ןוא ןוויטָאמ ןָא

 .שוק ךיא

 .ַא ּפ

 םערָאװ ,ןלַײאוצ ךיז ךיא טעב רעבירעד ,ןכַאמ רָאלק סע טעװ לטיּפַאק עט110 סָאד

 סעשטיווָאקרעב ןָא ,ןיילַא וטספרַאד ןפערט ! ןבעג טינ קנַארפ 50 ןייק ךיא לעװ רעטעּפש
 ינעװטסרַאדוסָאג רעד ףיוא יו ,ךימ ךיא זָאלרַאפ טייקכעלרע סעשטיווָאקרעב ףיוא .ףליה

 .קנַאב
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 םכילפקפםהלש הטהפוווירב

 סעשטיווָאקרעב יד וצ ,2

 1913 רָאיַײנ ,רעדעוװלעב לעטָאה ,ןעזייל

 .וינעמ

 ס00מפסמגענ6 6001016 25

 ףענייק סָאװ ,ןכַאז ענדָאמ סעּפע םורַא ןעמיווש סע .ּפוז שטַײט יד זיא עמַָאסנָאק (1

 זַא ,טוג ןיא ,ךיז טּפַאכ'ס זַא .רעווש זיא לפעל ןטימ ןּפַאכ .ןיא סָאד סָאװ טינ טסייוו

 ,טינ -- טינ

 סעגטעס 4ט 120 8 12 ?טסט58

 טָאה .טוג ןעוועג טלָאװ .ןסעגעג טָאה סולוקול ריבג רעטמירַאב רעד סָאװ ,שיפ (2
 ַא ַײז יג :ןעזסיורָאפ טנָאקעג טינ ןפוא-םושב טָאה'מ סָאװ ,קילגמוא ןַא ןפָארטעג ךיז

 טיײטשרַאפ !סעקַאר ...טימ שיפ ןסערפ טגעלפ -- ורכזו ומש-חמי -- סולוקול זַא ,איבנ
 ןרעװ ןענורעגסיוא טגעמעג טלָאװ סולוקול .טשלחעג טינ רעיש-רעִיש בָאה'כ זַא ,ךיז

 !ןרָאװעג ןריובעג זיא רע רעדייא
 סמהמסתפ 4ט 110302מ 8 12 5ָׂ 6

 ןוא ןָא יז טליפ זיוצנַארפ ַא סָאװ טימ ,ןרעה ריטיא .ןַאדוה ןופ רעניהּפָאק (3

 סענַאשזַאלטַאּפ ,סעקבירג ןעייג ,הזל-ץוח !סענַאטשַאק ןופ ןרעדָאי טימ : ייז טצוּפַאב

 קיכעלַײק טלעטשעגפיונוצ קירוצ ןוא ענעבירעצ סעילפָאטרַאק טנַײה .תוקרי-ראש ןוא

 קירוצ ןוא ןבַײרעצ ייז ןעמ ףרַאד סָאװ וצ :ךיז טגערפ ! עילפָאטרַאק ַא ךַײא טַאנ --

 סע :ַאשימ טגָאז -- ? סעילפָאטרַאק עצנַאג טשרמולּכ רַאפ ייז ןכַאמ ןוא ןעמענפיונוצ

 !תוישק ןייק טינ גערפ ןוא

 ע84216 66 1016 םזם3 66 9008

 ךעלרעבעל עשלגייפ ןופ ןרָאװעג טכַאמעג זיא'ס סָאװ ,ןימ ַא זיא סָאד -- עפרַאּפ (4

 טגָאז ? לעג טינ סָאד זיא סָאװ רַאפ :ןעשימ ךיא גערפ .ךעלקירַאנַאק ןופ ךעלגניצ טימ
 ,סעוורָאב סעקשטַאק ןעייג רעבירעד !לשמ ַאס :רע

801060 212:06 

 רעטקָאד רעד :ענעשזָארָאמ ןסע ןטימ ןיא :המכח ענעגייא יד לָאמ ַא רעדיוו (5

 ,טסע םלוע רעד ןוא ,"שטער,, ַא טלַאה
6ׂ. 16046166 1212102551 066 56116 

 ןַא -- ןכַאז עלַא ךָאנ !השרּפה-תוכימס ַא לסיב ַא -- .שיילפקיסע ןַא טושּפ 6

 ,שיילפקיסע ןַא זיא שיילפקיסע ןַא זדנוא ַײב .טַאלַאס טימ אקווד ןוא .שיילפקיסע

 .ןָא טינ ךיז טבייה טַאלַאס ןָא יז ַײב ןוא !קע ןַא ןוא -- עקלוב עכייוו ןעקנוטעגנַײא

 005 0/8:9100205 8 12 ס12זמ2נ6
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 םכילע -םולש ןופ וװירב

 ןלָאז םיאנוׂש ענַײמ .ךעלסעברַא טימ טליפעגנָא ,ךעלקָאשיטרַא ענעטינשעגסיוא (
 וצרעד טיג עמ סָאװ ,קילג ַא !סעברַא ןסע ןיוש ןָאק עמ יװ ,ןבעל וצ ןבָאה חוּכ ױזַא

 ,ןַײװ רעינַאּפמַאש

 (6ת1616106 סמ פט1ק1156 2 12 אגעס0 6

 יד ךָאד ןיא :ךיז טגערפ .לשנַײװ עסייה טימ טליפעגנָא ןוא ךעלכעסַײװ עסייה טימ

 :ַאשימ טגָאז ? ןייגעצ ךָאד טעוו'ס ? רעטוּפ ןופ עבורה רעד טימ סָאװ ,הׂשעמ ענעגייא

 ,ןבעלרעד טינ טעוו'ס

 טגײלעגמורַא ,ענעשזָארָאמ עטלַאק :ןירּפרוס ַא עקַאט -- טעלמָא-זירּפרוס ַא (8

 דיעט168 סו 61

 .לארשי-ץרא ןופ תוריּפ םינימ ײלרעלַא (9
68 111 

 רעד -- סטכַאמעגנַײא ,ךעלעפרַאפ ,ךעלעשיק ,לדורטש ,טרָאט ,ךעקעלרעקוצ (0

 ףיוא םילכאמ ַאמזוג ַאזַא ןכָאקוצרעביא ףיוא סנגָאמ ןעמענ ייז ּוװ ,ייז טסייוו רַאי-רעטוג

 -- !לָאמ ןייא

 ַאניטסענרע רעטכָאט רעד וצ ,3

 1912 רַאונַאי ןט4 ,ןעזייל

 !ַאינויסיט ערעַײט

 ןיא רעפטנע םעד ןוא ,לטרַאקטסָאּפ ַא טסבַײרש וד :טסיב וד המכח ַא רַאפ סָאװ

 טנָאקעג טינ ןעד טסָאה .לטרַאק רעדנוזַאב ַא ןיא טקישעגסױרַא וטסָאה רעטרעוו ייווצ

 ערעדנוזַאב סָאד בָאה ךיא ? רעטרעוו ייווצ ענעי ןלעטשנַײרַא לטרַאקטסַאּפ ןבלעז םעד ןיא

 50 יד ןענידרַאפ וצ ידּכ ,ןטלַאהַאב ןטסימוא ַאמע סע טָאה רשפא .ןעמוקַאב טינ לטרַאק

 ַא) ךָאנ ךַײלג עשז בַײרש .ךַאז ַאזַא ןייגַאב לָאז יז ,ךעלרע וצ זיא ַאמע רָאנ ? קנַארפ

 ,לטרַאק ַא טסקיש וד זַא ,לטרַאק ןייק טינ בַײרש רָאנ ,לטרַאק (טירד

 (שיערבעה ףיוא ןוא ווירב ןטכַאמרַאפ ַא ןיא) רעדנוזַאב שטיװָאקרעב לָאז סָאװ רַאפ

 ןשטנּוװעג ןעוועג טלָאװ סע .קנַארפ 50 וצ טקיטכערַאב ןַײז ךיוא טעוװ רע ? ןפערט טינ

 ,עימערּפ רעד ןָא ,ךיז טייטשרַאפ ;ןַאמָאר םענופ רעזעל עלַא ןופ גנוניימ יד ןסיוו וצ

 -- טינ ַא םערָאװ ,עילימַאפ סרעבַײרש םעד ןופ רעדילגטימ יד רָאנ ןבעגעג טרעוו עכלעוו

 ןבלַאה ַא ןופ טנעיילעג ןרעוו ןרַאלּפמעזקע 100,000 ? טלעג ליפ ױזַא ןעמענ רע טעוװ ּווװ

 רימ ןלעװ ;קנַארפ 25.000.000 :סיוא סע טכַאמ ,קנַארפ 50 ףיוא טלפּכעג ; ןדִיי ןַאילימ

 טעװ עמוס ַאזַא .קנַארפ 12,500,000 ךיוא ךָאד זיא ,ןפערט טעװ טפלעה ַא רָאנ זַא ,ןגָאז

 -- !ןעניפעג םיוק רימ ַײב ךיז

 .ןפָארטעג טינ עילימַאפ רעד ןופ רענייק טָאה לַײװרעד
 .שוק ךיא
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 םכילעזמנולש ןופ וויכב

 סעשטיווָאקרעב יד וצ ,4

 1913 רַאונַאי ןט7 ,ןןעזיילג

 ! ערעַײט

 םעד טקישעגקעװַא בָאה ךיא .ןַאמָאר םעד טקידנעעג ךיא בָאה טנַײה !ַאררוה

 ךיז טדער סע ,טסייה סָאד .ןעורּפָא ךיא לעװ דניצַא ןוא עיצקַאדער רעד ןיא גָאליּפע

 ךַײא טלעפעג יװ .ךָאװ ַא גנולייצרעד ןייא וצ ןבַײרש לעװ ךיא ."ןעורּפָא , ױזַא רָאנ

 עשידִיי יד ץיזַאב ךיא זַא ,תוחּפה-לכל ,טנעקרענָא ךימ רע טָאה ךעלדנע ? ןַאהַאק .בַא

 !הבוטל וז םנ .רעמ טשינ רעבָא -- ךַארּפש

 ַאמע טָאה טָא .ץיוו ַא רַאפ ןעמונעגנָא עגַארפ ןַײמ וטסָאה טסיזמוא !ַאינויסיט

 .ןפערט טעוװ שטיװָאקרעב -- רעכיז ןיב ךיא -- ןוא ,ןפָארטעג טָאה רעגינ ,ןפָארטעג

 זיב םגה .קנַארפ 50 עטגָאזעגוצ יד ןעמוקַאב רערעדעי ןלעװ שטיוװָאקרעב ןוא ַאמע

 ,טקורדעג ןַײז גָאליּפע רעד טעװ גָאטנוז טשרע .ךיוא ךָאנ וטסנָאק גָאטנוז

 .שוק ךיא

 שטיוװָאניבַאר ַאמִע וצ ,5

 ן1913 רַאונַאיו ןט15 ,לגע ןוא ערטנָאמ ןשיװצ

 .קנַארפ 50 קידלוש ריד ןיב ךיא !ַאקשטָאמע !ןפַארטעג עקַאט טָאה ַאמע ןוא..;

 ? "טנַײה,, ןזיב יצ ? "קיננעמערווָאס ,, ןזיב ןטרַאװּוצ טסעװ וד רעדָא ? טלעג ןעז טסליוו

 .שוק ךיא

 שטיווָאקרעב עניטסענרע וצ ,6

 ןעטַאד ַא ןָא ןוא ץַאלּפ ַא ןָאו

 ַא ןיא ןקישסױרַא ריד לעװ ןוא ןענַאקצַאי ןופ טלעג ףיוא טרַאװ ךיא !ַאינויסיט

 ךיז טוג טייהנגעלעג ַא ריד ביג ךיא ןוא ,טלעגריּפַאּפ קנַארפ 50 ווירב ןטרירטסיגער

 ,ןרעפטנע ןוא קַאװטיל רעטרַאּפשעגנַײא ןייק ןַײז טינ רע זָאל .ןשטיוװָאקרעב טימ ןצייר

 !םיא טגערפ עמ זַא

 .ַא ּפ

 ןופ גָאזוצ ןָא רָאנ ,רעגינ ךיוא טָאה ןפָארטעג .קנַארפ 50 טנידרַאפ ךיוא טָאה ַאמע

 ,קנַארפ 0
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 םכילע-םולש ןופ הוירב

 שטיווָאקרעב .ד .י וצ ,7

 1912 רַאונַאי ןט18 ,ןרעב

 !ןבעל לָאז בוד ןוז רערעַײט ןַײמ

 ,רעטרעוו עכעלטע ןיסיט רעטכָאט ןַײמ טקישעג ךיא בָאה ןַאזָאל ןיא ןַאמע ךרוד
 רעבָא .דנַאטשוצ-טנוזעג ןַײמ ןגעוו טכַאדרַאפ ןייק ןבָאה טינ לָאז יז ,ןקַיורַאב וצ יז םוא

 קיגילק ןיא ,ןרעב ןיא רָאנ ,ןַאזָאל ןיא טינ ןוא ןעזייל ןיא טינ ךיא ןיב ןתמא רעד ןיא
 ןַײמ ןוא ,רָאסעּפָארּפ ןטמירַאב ןוא ןטינעג ַא ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא ,ףָאהנעדניל

 ,רעהַא טינ םוק ךיא ןעוו .טכעלש רעייז זיא דנַאטשוצ ןַײמ ןוא ,רימ טימ ךיוא זיא יורפ

 ךיא .ןיהַא ןענַאד ןופ טינ ןסייוו םיריוטקָאד רענעזייל יד םערָאװ ,ןברָאטשעג ךיא טלָאװ
 -ַאיצעּפס םעד טכוזעגפיוא טָאה רע ןוא ,רעגינ דנַײרפ ןַײמ וצ טריפַארגעלעטעג בָאה

 ןוא ןבַײרשַאב וצ טינ ןענַײז ,ליפ ךיא סָאװ ,רעצ רעד ןוא קיטייו רעד .-- -- -- טסיל

 סָאװ ,םעד טימ ךַײלגרַאפ ןיא טשינרָאג ןענַײז םונהיג ןופ םירוסי עלַא .ןגָאזוצסױרַא טינ

 ,ןכוזַאב ךימ ןעמוק סָאװ ,ןשטנעמ עכעלטע יד שטָאכ קנַאד ַא ןוא ,רעביא גָארט ךיא

 טעוװ ןעוו .ךָאנ ןוא ץישפיל רייד ,גרעבסכייר רָאסעּפָארּפ ,"ריעצ בר, ,רעגינ ןענַײז סָאד

 רָאג זַא ,ךימ טקִיורַאב רָאסעּפָארּפ רעד .טינ ךיא סייוו -- תורצ ענַײמ וצ ףוס ַא ןעמענ

 ןבעג וצ קיטיינ רַאפ ןענופעג בָאה ךיא .תוחטבה ענַײז ןיא טינ ביילג ךיא רָאנ ,ןכיג ןיא

 ,רעטכָאט ןַײמ טרפבו ,ערעדנַא ךרוד ןייגרעד סע וטסעװ רעמָאט ,םעד ןגעוו ןסיוו וצ ריד

 עקַאט טעוװ רשפא .ךעלגעמ זיא ריד טַײװ יװ ןטלַאהַאבסיוא ריא ןופ סע טספרַאד וד סָאװ

 ,סערדַא ןטנכייצעג ןביוא ןפיוא רימ וטסלָאז ןבַײרש .ןכיג ןיא גנורעטכַײלרעד ַא ןעמוק
 ,ןסיוו טינ ןופרעד לָאז יסיט ןוא

 .ש ,ביל ךיד טָאה סָאװ ,רעטָאפ ןַײד ןיב ךיא ןוא

 שטיווָאקרעב עניטסענרע וצ ,8

 1912 רַאונַאי ןןטנ8) ןט19 ,ןןרעבנו ןַאזָאל

 !ַאינויסיט ערעַײט
 ןגעווטסעד ןופ ,ןיטעב ןַײמ ןופ גנולדנַאה רעד ףיוא טכַארבעגפיוא טסיב וד שטָאכ

 -רעד געט יד טסעװ וד עכלעוו ,קנַארפ 50 ריד טמוק רעבירעד ןוא ,ןפָארטעג וטסַאה
 +םע ףַא טכער .קנַארפ 50 טנַאה ןופ טזָאלעגסױרַא עקַאט טָאה שטיוװָאקרעב ןוא .ןטלַאה
 ,זדנוא ַײב טגָאז עמ יװ ,הווצימ ַא רעדָא ,קצולס ןיא טגָאז עמ יו

 54 ּפ .שוק ךיא

 .ןַאזָאל ןייק ןרָאפעגנַײרַא .ךיא ןיב ,העש עכעלטע ףיוא ,קילעפוצ

 שטיווָאקרעב .ד .י וצ ,9

 1913 רַאונַאי ןטס25 ,ןרעב

 !ןוז רערעַײט ןַײמ

 ןשרעהַאב וצ ידּכ .ןעמוקַאב טשינרָאג ךיא בָאה ריד ןופ .קנַארק רעייז ךָאנ ןיב ךיא
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 םכילע-םולש ןופ ווירב

 ,עיפַארגָאיבָאטױא ןַײמ טַײצ וצ טַײצ ןופ ךיא בַײרש ,ןקיטייו ענַײמ ןוא רעיורט ןַײמ
 טסָאה וד ןוא ."סקנּפ , סרעגינ רַאפ ,(? טסקנעדעג) יוורענ ןיא ןבױהעגנָא בָאה ךיא סָאװ
 רערעַײט ַא זיא רע ןוא .טכַארבעגפיוא רעייז זיא רע ןוא ,טרעפטנעעג טינ ןרעגינ
 ירד עטשרע יד רָאנ ,ןבעג טינ םיא ךיא לעװ עיפַארגָאיבָאטױא עצנַאג יד .ןַאמ-רעגנוי
 ןקיש סע ךיא לָאז ןיהּוװ ? ןקירעביא ןטימ ןוט וצ סָאװ טינ סייוו ךיא ןוא .ןעלטיּפַאק
 ןַײמ ךָאנ זיב סע ןזָאלרעביא יצ ? ןדנעוו ךימ ךיא לָאז ןעמעוו וצ ןוא ןקורד וצ ףיוא
 -- == = .ןַאמָאר ַא יו ,ךיז ןענעייל ןעלטיּפַאק יד ןוא ? טוט

 .לש רעטָאפ ןַײד

 ןבלעז םוצ .0

 1913 רַאורבעפ ןט1 ,ןרעב

 ,רבק ןיא ּפָארַא ךיא ןיב טכַאנ עקירָאפ !רערעַײט ןַײמ שטיווָאקרעב ,רענַײמ ןוז

 ןוא ןעירשעג ליפ בָאה ךיא .טיוט םעד ןוא רימ ןשיווצ טָארט ןייא רָאנ ןעוועג זיא'ס

 ויא טָא ןוא .ברַאטש ךיא רעדייא ,ןיסיט ןעז טינ לעװ ךיא סָאװ ,טנייוװעג רעמ ךָאנ

 רעטכַײל לסיב ַא רימ זיא'ס ןוא ,ףרַאד עמ סָאװ ,ןָאטעג טָאה ןוא רָאסעּפָארּפ רעד ןעמוקעג

 גנוצירּפשנַײא ןַא רימ ןכַאמ ןעמוק לָאמ ַא ךָאנ רע טעװ גָאט ַײב טנַײה ןוא .ןרָאװעג

 רָאנ ,עקיריא סָאד ןָאט טעװ רוטַאנ יד זיב ,קיטייוו םעד ןביוטרַאפ וצ ,טיוה רעד רעטנוא

 ,ןלייהסיוא ךימ לעװ ךיא זַא ,ןַײז ןָאק סע ...םעד ןיא ןימאמ רעסיורג ןייק טינ ןיב ךיא

 לעװ ךיא סָאװ ,םירוסי עסיורג בָאה ךיא ןוא .בורג ןיא ןייג לעװ ךיא זַא ,ןַײז ןָאק סע ןוא

 עלַא טבעל ,רימ וצ ןדנובעגוצ טנעז סָאװ ,ריא ןוא ,ןעז וצ ןעמעלַא ךַײא ןבעלרעד טינ

 ךיא םערָאװ .ןטינשעגרעביא טרעוו ןבעל ןַײמ סָאװ ,רעצמ טינ ללכ ךימ ןיב ךיא .טנַײה

 השורי לקיטש ַא ךיוא ןוא ,ןבעל םַײב טַאהעג דובּכ ךס ַא ךיוא ,טבעלעג גונעג בָאה

 טַאהעג ביל בָאה ךיא סָאװ ,קלָאפ ןַײמ רַאפ טוט ןַײמ ךָאנ ףיוא טזָאלעגרעביא ךיא בָאה

 ? טקידניזעג ייז ןבָאה סָאװ ,ךעלעפעש עגנוי יד טָא -- רעבָא .טפַאשביל רעסיורג טימ

 טינ רָאג ןיוש ךימ ןלעװ ַאלעב ןוא ַארַאמַאט !גנוי רעייז ךָאנ ןענַײז ךעלעפעש יד ןוא

 יד ,יורפ ןַײמ ןוא .הווצימ-רב וצ טכיירגרעד טינ ךָאנ טָאה ַאמונ וליפַא ןוא ,ןעקנעדעג

 סָאד טעװ טנַײה -- -- -- ? ןןַײז ריא טימ טעוװ סָאװ --- !ייוו --- לעז ןַײמ ןופ עטבילעג

 ןיא טכַארבעג רימ טסָאה וד סָאװ ,ןליּפשַײב יד .ןָאט וצ סָאװ ןעמיטשַאב םויליסנָאק

 ךימ ןבָאה ,ןקיטייו עבלעז יד טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ענעדיײשרַאפ ןופ ווירב ןַײד
 ענַײמ ןוא ,דרע יד טַײקעג שממ טכַאנ עצנַאג ַא ךָאד בָאה ךיא .ןכַאל וצ טכַאמעג

 ןוא יקצינװַאר ןוא קילַאיב דנַײרפ ענַײמ סירג .למיה ןזיב ןעגנַאגעג ןענַײז ןעיירשעג

 טינ ָאד בָאה ךיא סָאװ ,רעייז ךימ טסירדרַאפ סע .ןשטנעמ ענעגייא ערעזדנוא עלַא
 ַאזַא זיא שטנעמ ַא .רעטרעװ עטצעל ענַײמ ןריטקיד ןענָאק לָאז ךיא ןעמעוו ,םענייק
 ןרעכיזרַאפ םיריוטקָאד יד .האווצ ןַײז ןבַײרש גָאט וצ גָאט ןופ ּפָא טגייל רע סָאװ ,רַאנ

 בַײרש לַײװרעד .ןעז רימ ןלעװ ,ןבעל ןלעוװ רימ ביוא .גנונעּפָאה ַא ןַארַאפ זיא'ס זַא ,ךימ

 ,גָאט ןדעי רימ
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 םכילע-:םולש ןופ ווירב

 ןרָאלק םַײב רעבָא ,טימעג םענעכָארבעצ ַא טימ טבַײרש סָאװ ,רעטָאפ ןַײד
 ,דנַאטשרַאפ

 .ש

 ןבלעז םוצ 1

 1912 רַאורבעפ ןט4 ,ןרעב

 .ןבעל לָאז בוד ןוז רערעַײט ןַײמ

 טינ ךָאנ זיא רָאטקָאד רעד .רענעלק זיא קיטייו רעד .העש 9 ןפָאלשעג ןיב ךיא

 ַא ָאד זיאס ןוא רַאפעג ןופ סױרַא ןיוש ןיב ךיא זַא ,ליפ ךיא רעבָא .רימ ַײב ןעוועג

 ,ךַאמ ךיא סָאװ ןעז וצ טַאטוּפעד ץלַא ןיסורַאמ טריגעלעד ןבָאה גרַאװניײלק .גנונעפָאה

 עביל ענַײד רימ בַײרש ןוא טנוזעג ַײז .ןַאזָאל ןייק םיײהַא קירוצ יז טרָאפ דניצַא ןוא
 ,רעטרעוו ענעדלָאג

 .לש ,ביל רעייז ךיד טָאה סָאװ ,רעטָאפ ןַײד

 ןבלעז םוצ 2

 1912 רַאורבעפ ןטס24 ,ןרעב

 !'חיש בוד ינב

 ,ןבירשעג ךַײא בָאה'כ יצ ,טינ קנעדעג ךיא .ןילַאס ַײב ןידה-םוי ןַײמ זיא ןגרָאמ
 טלָאװעג טָאה עמ ,ךַאז עקירעביא ןַא ןעוועג זיא סָאד ןוא) טריפעג ךימ טָאה עמ זַא

 טכַארטַאב ךימ טָאה רע !בצק ַא יוג ַא .ןרעכָאק וצ (!טוג טינ ןעוועג זיא ףוסל ,ןטוג וצ

 {ןבָאה} זומ'כ זַא ,טגָאזעג ןוא טונימ עבלַאה ַא טרעהעגסיוא ןוא טונימ ןייא זַא טינ רעמ

 טרזח רעמָאט ,טינַא ,עקַאט םיא ַײב ןוא ,דלַאב ןוא ,ץוריּת םוש ַא ןָא רָאג עיצַארעּפָא ןַא

 טימ -- !ןלַאפרַאפ ךיא ןיב ןַאד -- -- -- עטכישעג יד לָאמ ַא ךָאנ רימ ַײב רעביא ךיז

 םעד ןופ עדייב (ןגָאטכַארַאפ ןעוועג זיא סָאד) סױרַא ןענַײז רימ ץרַאה ַא רַאפ סָאװ

 בָאה ךיא סָאװ ,רקיע רעד ,ןבַײרשַאב טינ ךַײא ךיא ןָאק ,רעכָאק רָאסעּפָארּפ לוקַארַא

 טָאה ץרַאה סָאד .ןילַאס וצ ליוו ךיא ,ןרעכָאק וצ טינ ליוו ךיא ,ןטעבעג ךיז ,טנייוועג

 ַאזַא לעװ ךיא זַא ,טגַײצרעביא יו רעמ ןיב ךיא !חצור ַא וצ ןעייג רימ זַא ,טגָאזעג רימ

 וצ יַאדּכ זיא -- רָאי עכעלטע ךָאנ ךיא ףרַאד ןבעל ןוא ,ןגָארטרעביא טינ עיצַארעּפָא

 ץלַא גָאט וצ גָאט ןופ ןָא טּפשימ סרעכָאק ןופ רימ טייג ? טָאג טוט סָאװ ...? ןרילוקעּפש

 ךָאנ ךיא זומ ןפָאלש רָאנ ,טיטעּפַא ןיוש ךיא םוקַאב -- -- -- טצעי .רעסעב ןוא רעסעב

 ךָאנ ךימ זומ ךיא ,ןצנַאג ןיא טינ ךָאנ ןיב'כ זַא ,ליפ ךיא .סעקשַארּפ עשיטָאקרַאנ טימ
 ,ךיא ןיב לַײװרעד .ןעז רימ ןלעװ ןגרָאמ .(ןיוו ןיא) טסילַאיצעּפס ןסיורג ַא ַײב ןלייה

 .טלעוו רע ד ףיוא רעמ ,רימ טכַאד

 .לש דאמ ךבהוא ךיבָא
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 ןבלעז םוצ 2

 1912 רַאוורבעפ ןט026 ,ןרעב

 ,יחיש בוד יתבהא רשא יריקי ינב

 וצ ןרעוו לגלוגמ ןזומ סָאד טעװ רעמָאט לַײװ ,שיערבעה טינ ןיוש בַײרש ךיא

 ףיוא ןריצַאּפש טנַײה ןיוש לעװ ןוא ,ןענַאטשעגּפיוא ןיוש ןיב ךיא -- -- -- .ןיסיט

 רעדיוו ןיוש בָאה ךיא ןוא ,ךיוה ןיוש ךַאל ךיא ןוא ,שטנעמ ַא ןיוש ןיב ןוא ,סַאג רעד

 ,ךָאנ ךימ ףרַאד ךיא שטָאכ ,גנידצלַא ןוא ןרָאפ ןוא ןבַײרש ןוא ןבעל וצ גנונעּפָאה

 ןַײמ ןוא .ןצעזרָאפ םייה רעד ןיא ןיוש ןעמ ןָאק גנולייה יד רעבָא .ןלייה ,ךעלריטַאנ

 ןענָאק ןעמעלַא ךָאנ ךַײא לעװ ךיא זַא ,ךימ ןָאמרעד ךיא זַא ,רועיש ןייק טינ טָאה דיירפ

 ןיסיט טימ ןוא ,ןטלַאה טנעה יד ףױא ןעלעב ןוא ,ןדייר ןערַאמַאט טימ ןוא ,ןעז

 ןַײװ לזעלג ַא ךָאנ רשפא דנַײרפ-עטוג טימ ןוא ,ןזעל רעכיב ענַײמ ןוא ,ןרייצַאּפש

 -- ןכַאמ קידנכַאל ןוא ןסירגַאב וצ ,טנַײפ טינ ךימ טָאה סָאװ ,םוקילבוּפ סָאד ןוא ,ןעקנירט

 קרַאטש ,תחּפ יּפ ןירבע} לע ןעוועג ןיב ךיא ןוא ,רָאפ טייטש טלעוו עסיורג ַא ךָאנ ,ללּכה

 ױזַא בָאה ךיא עכלעוו ,ןוז רעד טימ ןענעגעזעג ךיז קיטרַאפ טעמּכ ןוא טלפייווצרַאפ

 ,דרע רעד טימ ןוא ,רענַײמ זיא רע זַא ,סיוא רימ ךיז טכַאד סָאװ ,למיה ןטימ ןוא ,ביל

 עלַא טעמּכ יז טלַאה ךיא סָאװ ,ןשטנעמ יד טימ ןוא ,קידלודעג ױזַא ךימ טגָארט סָאװ

 ,טגײלעגּפָא רעדיוװ ןיוש ךיא בָאה ןבַײרש האווצ יד .עַײרטעג ןוא עטנעָאנ ענַײמ רַאפ

 ןערַאמַאט ןוא ןיסיט ,ךַײא שוק ךיא .טײקשירַאנ ַא זיא'ס ןוא

 .לש ךיבָא

 סעשטיווָאקרעב יד וצ 4

 ירפ רעד ןיא 9 ,גָאטַײרפ ,1913 רַאורבעּפ ןטס28 ,ןיוו

 רימ ןבָאה לַײװרעד .טנגעגַאב ךעלרעַײּפ ךימ טָאה טנגוי עשימעדַאקַא יד !ערעַײט

 סרעטכַײל עסיורג יד טימ .טנכייצעגסיוא ןפָאלשעג ."לַאטנעניטנַאק , ןיא טלעטשעגּפָא ךיז

 זיא "קיש רעניוו,, סילַאיל .גָאט ַײב טשרע ןענעקַאב ךימ ךיא לעװ טפַאשנסיװ רעד ןופ

 ןענַאד ןופ ךיא לעװ טנַײה -- -- -- .ךעלטלַאק ןוא קיטיוק ,ןעזעגנָא קרַאטש ױזַא טינ

 .טכַארּפ ַא ןענַײז ךעלעמעז עגיה יד .לטיּפַאק עטרעפ סָאד ןקישסױרַא ןשטיווָאקרעב

 רָאג טינ סעּפע ןוא ,טנװָא-ץרּפ ַא ָאד ןעװעג ."קירעבמעל , ןָא טנָאמרעד ץלַא רָאנ

 ;"ןשטנעמ , רעטַאעט ןיא גָאטסניד ןעמ טלעטש רימ דובכל .טיציפעד ַא טימ ,ןעגנולעג

 ןופ הסנכה יד ןוא ,גנוטַײצ רעשידִיי רענעגייא ןַא תבוטל טייג טנװָא םענופ הסנכה יד

 ,ןעמָאנ ןַײמ ףיוא עניטסעלַאּפ ןיא עינָאלָאק ַא ןדנירג וצ ףיוא ןייג טעװ גנוטַײצ רעד

 יד ןוא ,ַײקרעט ןופ עניטסעלַאּפ ןפיוקוצסיוא ףיוא --- עינָאלָאק רעד ןופ הסנכה יד ןוא

 ןופ הסנכה יד ןוא ,ןדִיי רַאפ עקירעמַא ןפיוקוצּפָא ףיוא -- עניטסעלַאּפ ןופ הסנכה

 טָא ןופ הסנכה יד ןוא ,"םלועה ,, םעד ןוא "טלעוו יד , ןטלַאהוצסיוא ףיוא -- עקירעמַא

 .שוק ךיא .(טמוק גנוצעזרָאפ) ...ףיוא --- ןעגנוטַײצ יד

 .ַא ּפ
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 םכילצט םולש זופ ווירב

 עבלעז יד וצ ,5

 1913 ץרַאמ ןטג ,ןיוו
 ! ערעַײט

 עמַארגעלעט ַא ךיוא ,הרוׂשב עכעליירפ יד ןטכענ טגָאזעגנָא ןיוש ךַײא טָאה עמַאמ יד
 טָאה עיצַארעּפָא ןַא ןופ רַאמשָאק םעד זַא ,ןעמָאנ סיקצינװַאר ףיוא טקישעג ךיא בָאה
 ןייק ןרָאפ רימ ןוא ,ןעמונעגּפָארַא רימ ןופ לעדנַאקרעקוצ רָאסעּפָארּפ רעטמירַאב רעד
 טנָאק ריא .ןעוועג ןח-אׂשונ טינ ןשטיווָאקרעב ַײב טָאה עכלעוו ,עיצענעוו רעביא ,יוורענ
 רעכָאק ךָאד טָאה ץייווש רעד ןיא .סעמַאמ רעד ןוא דיירפ ןַײמ ןלעטשרָאפ םיוק ךיז
 ! עיצַארעּפָא ןַא אקווד) זָאנגַאיד ןַײז טימ ןקָארשעגנָא ױזַא זדנוא (טײקטמירַאב ַא ךיוא)
 וליפַא ןיוש טָאה רעכָאק רעקיטשרָאדטולב רעקיזָאד רעד -- !טוּפַאק זיא -- טינַא
 ,(!טונימ ייווצ ןופ ץנעידיוא ןַא ךָאנ ,קנַארפ 1000 ,זַײרּפ ַא ךיז רַאפ טדערעגסיוא טַאהעג
 רימ טָאה לעדנַאקרעקוצ רָאסעּפָארּפ .רעגרע ןרָאװעג ןיוש רימ זיא ןיילַא םעד ןופ זַא
 ןַא ןגעװ קנַאדעג ןדעי ןפרָאװרַאפ ןיטולחל טָאה ןוא םישזער ַא ןבירשעגרָאפ רָאנ
 ,ןוורענ יד ןליטשוצנַײא ןוא ןעורוצּפָא ףיוא רָאנ יוורענ ןייק ןרָאפ ןסייהעג ,עיצַארעּפַא
 ,יוורענ ןייק ןעמָאנ ןַײמ ףיוא ןבַײרש טנָאק ריא .שדוח ןייא ףיוא אמּתסמ ןרָאפ רימ
 ןצנַאג ןיא ,טעב ןוא ךַײא שוק ךיא .ןעניווו רימ ןלעװ אמּתסמ טרָאד .לעטָאה-"ןדע,
 ,ןקלורַאב וצ ךיז

 .ַא ּפ

 .היורנ עסונ ינא !הרמּת

 עבלעז יד וצ 6

 ירפ רעד ןיא 9 ,1912 ץרַאמ ןט2 ,ןיוו

 ! ערעַײט

 ןשטנעמ לפיוו ! טָאג .יוורענ --- עיצענעוו ןייק רימ ןרָאפ טנװָא ןיא טנַײה ,סע טסייה

 ןוא יוורענ ןיא ןגרָאזַאב ךימ טעװ עמַאמ יד !ןעוועגרעביא זדנוא ַײב ָאד ןענַײז סע

 ךָאװ ַא ןבַײלברַאפ אמּתסמ טרָאד לעװ רעדיוו ךיא .םייהַא ןרָאפקעװַא יז טעװ ןיײלַא

 .לטיּפַאק עטרעפ סָאד ךַײא ןקישוצּפָא טרעטשעג ןטכענ רימ ןבָאה םילבחמ יד .סקעז

 ךיז רעמוז ףיוא ןטכַארט רימ .סטלַאק ַא ָאד זיא רעטעװ סָאד .ןטעברַא טינ טזָאל עמ
 עכלעוו ,רעדעבלַאמרעט ןַארַאפ ןענַײז ןטרָאד .ןיוו ןופ טונימ 25 ,יולסעהט ןיא ןצעזַאב

 ,לעטָאה יןדע , ,יוורענ :טבַײרש .שוק ךיא .ןבירשרַאפ רימ טָאה לעדנַאקרעקוצ

 יַא פ

 .היורג == היציני עסונ ינא !הרמּת

 ַא פ ַא ּפ

 .ביל ךַײא ןבָאה ןוא ךַײא ןענעק עלַא .ןשטנעמ ךס ַא ךַײא ָאד ןסירג סע !לרעב

 -רעבירַא ריא טָאה ןעגנוצעזרעביא יד ןיא זַא ,ןעוועג הדומ ךיז טָאה ןרעב ןיא .שט ןוא
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 ןופ זיא .פ םדָא-ארּפ רעד וליפַא .גנוניימ ַאזַא ןבָאה עלַא ,בגַא ."ןדייז,, םעד טעװעצוּפעג
 .ּפָארַא טינ ןעניז ןופ רעיש טייג רע זַא ,טקיצטנַא ױזַא "גוב,, םענופ גנוצעזרעביא רעד
 וצ ךעלגעמ וליפַא ןוא .ב ןופ רעסעב סע זיא ךַארּפש רעד טול זַא ,ךיז טרעווש רע
 ,ןצנַארַאמ ןוא ןעלדנַאמ עקידנעללב יד ןופ טַאמָארַא םעד טינ ,טפול יד טינ ןבַײרשַאב
 ןיא ןיב ךיא םערָאװ ,טבעלענּפָא בָאה ךיא ,טרָאװ ןייא טימ .םי םעד טינ ,ןוז יד טינ
 שוק ךיא .טבַײרש !טכַארּפ ַא זיא גנובעגרעביא רעַײא ןיא ןוא ,עילַאטיא ןיא ,דנַאל ןַײמ
 ,רעמוז ןפיוא טרַאװ ןוא ךַײא

 רערע ַײא

 עבלעז יד וצ 7

 ירפ רעד ןיא 11 ,1913 ץרַאמ ןט4 ,לעטָאה-"ןדע ,, ,יוורענ

 !ערעַײט

 ןוא !ןָאדרָאג בייל הדוהי ןופ טינ זיא'ס .ץַאלּפ ןטלַא ןפיוא רימ ןענַײז טָא ,ונ

 רעטַײװ ,ןעזעג טינ ךָאנ רימ ןבָאה ןעניזָאר ןייא רָאנ .יוורענ "גוב,, רעד ,ךעלקריוו

 יװ טקנוּפ ,זדנוא טימ טיירפרעד ױזַא ךיז ןבָאה עלַא ןוא טנגעגַאב ןעמעלַא רימ ןבָאה

 ליפ ךיא .גנוניוו ַא ןעמוקַאב וצ קיליב ןעגנולעג זדנוא זיא "ןדע ,, ןיא .ענעגייא טימ

 רימ .םיהַא "קסוּפטָא ףיוא טסניד רעד ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ ,טַאדלָאס ַא יװ ךימ

 אפ .שוק ךיא .ווירב ערעַײא ףיוא ןטרַאװ

 !יורנפ רבכ ינא !הומּת

 ןַאזָאל ןיא רעדניק יד וצ .8

 ירפ רעד ןיא ףלעווצ בלַאה ,1912 ץרַאמ ןט4 ,יוורענ

 ! ערעַײט

 ןוא ןיוו ,ןרעב ךָאנ זיא ָאד טפול ַא רַאפ סָאװ ,ןבַײרשַאב וצ רעטרעוו ןייק ָאטשינ

 קירוצ סע טָאה עמ סָאװ ,לשיפ טּפַאכעג ַא יו ,טבעלענּפָא בָאה ךיא !עיצענעװ וליפַא

 ,םי ןיא טזָאלעצּפָארַא

 .ךַײא שוק ךיא

 ! ךעלעשטנעמ !קישטמונ

 סעשטיווָאקרעב יד וצ ,9

 1912 ץרַאמ ןט10 ,יוורענ

 !ערעַײט
 ךיא זַא ,ןבַײרש ךיא ןָאק ךיז ןגעוו .ךעלטקניּפ רעייז ווירב ערעַײא ןעמוקַאב רימ
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 ַא) טּפַאכעג בָאה ךיא סָאװ ,רעטַאק רענעטלָאשרַאפ רעד טינ ןעוו .טנוזעג קירוצ רעו

 אמּתסמ ןכיג ןיא לעװ ךיא .שטנעמ ַא ןעוועג רָאג ןיוש ךיא טלָאװ ,(געוו ןיא ,םינּפ

 ירפ רעד ןיא ,גָאט ןדעי ןענייוו געלפ ןוא ןרעב ןיא ןעוועג לָאמ ַא ןיב ךיא זַא ,ןסעגרַאפ

 ךימ לָאז ךיא ןעוועג גונעג זיא'ס .דנַאנַא ךָאנ העש ייווצ לוק ןפיוא ךיוה ,טנוװָא ןיא ןוא

 ,טגָאזעגסױרַא זיא סע ןעו ןבָאה עקלעב יצ עקרַאמַאט סָאװ ,טרָאװ ַא סעּפע ןענַאמרעד

 ךָאנ ךיא בָאה ,ָאד ןיב ךיא סָאװ ,געט עלַא יד טָא .ןסיג ןיוש ךיז ןגעלפ ןרערט ןוא --

 ןענַאװ זיב זַא ,טגָאז עמַאמ יד .ור עטולָאסבַא בָאה ךיא .ןבירשעגנָא טינ הרוש ןייא ןייק

 ןיא ןבעגעגקעװַא בָאה ךיא סָאװ ,ָאליק בלַאה ַא ןוא ַײרד יד ןעמענוצ טינ לעװ ךיא

 יז ןלעװ רימ !ןעז ךָאנ רימ ןלעװ סָאד ,ונ .ןטעברַא ןזָאל טינ ךימ יז טעװ ,ןרעב

 יד ןופ סױרַא ךימ טעװעטַאר עמַאמ יד סָאװ ,לָאמ עטייווצ סָאד ןיוש זיא טָא .ןטעבנַײא

 !עמַאמ יד טינ ןעוו ,טרַאּפשעגנָא דניצַא ןיוש ךיא טלָאװ ּווװ .תוומה-ךאלמ םענופ לגענ

 = -- = .סרעכעליירפ ןופ ןדייר רימָאל רָאנ

 .שוק ךיא

 שטיװָאקרעב ַארַאמַאט וצ .0

 1913 ץרַאמ ןט11 ,יוורענ

 !ענַײמ ַארַאמַאט ערעַײט

 רעייז .יוורענ ןייק ךיוא טסליוו וד זַא ,טסבַײרש וד .ןעמוקַאב ךיא בָאה ווירב ןַײד

 ענַײד ףיונוצ גייל .געוו ןפיוא ,סעריל 10 ,טלעג שינעילַאטיא ָאד ריד קיש ךיא .טוג

 ןייק ךַײלג סױרַא רָאפ ןוא לַאזקָאװ ןפיוא טעליב ַא ךיז ףיוק ,ךעלכיב ןוא שעװ ,ןכַאז

 עלַא טימ ןוא ַאקשטָאמַאמ רעד טימ ןוא ַאקשטָאּפַאּפ ןטימ ךיז ןגעזעג רעִירפ .יוורענ

 עלַא טימ ןוא ןקילַאיב טימ ,ןיקצינװַאר טימ ,ןעיַאּפ טימ ,עטנַאקַאב ןוא סעטרבח

 רעמָאט ןוא ;טסעג ןיא רימ וצ ,יוורענ ןייק טסרָאפ וד זַא ,ןעמעלַא גָאז ןוא ,ערעדנַא

 ריד ןלעװ ייז .טלעג סָאד ןוא ווירב םעד ןזַײװַאב ייז וטסעװ ,ןביילג טינ ייז ןלעװ

 .יוורענ ןייק רָאפ ךיא , :עמַארגעלעט ןַײד ףיוא טרַאװ ךיא .ןַײז אנקמ רעייז אמּתסמ

 ,"ַארַאמַאט

 | .קרַאטש ךיד שוק ךיא

 ַאּפַאּפ

 רָאזַאמ עשַאטַאנ וצ ,1

 1913 ץרַאמ ןט4
 ! עשַאטַאנ ערעַײט

 טעװ עיסויל זַא ,טניימעג ןבָאה רימ .ווירב ריד ןופ ןטרַאװ ןוא ץלַא ןטרַאװ רימ

 ןגיושטנַא זיא רע ךיוא זַא ,סיוא ךיז טזָאל .רעטַײװ ףיוא ךיוא קיצרַאהביל ױזַא ןַײז

 .ןיוש ןוא --- ךעלטרַאק ייווצ טימ ןָאטעג ץילב ַא .ןרָאװעג
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 ןפלָאהעג טסלָאז וד ךיוא זַא ,ןפלעה טָאג לָאז .רעסעב גָאט וצ גָאט ןופ טרעוו רימ

 ןַא .רעכעלרעדנּוװ ַא זיא רעטעװ רעד .רענַײמ ןופ ךיא יוװ ,טײהקנַארק ןַײד ןופ ןרעוו
 ךיא רָאנ ,לסיב ַא ךימ טרעמיק סָאד .טינ ךיא בַײרש תוא ןייק ,טשינרָאג -- קילגמוא

 רעד) טיײהקנַארק ןַײמ ןופ הביס יד .ור עטולָאסבַא ןַא ,ורּפָא ןַא קיטייג זיא רימ זַא עז

 סָאד זיא ּוװ ,עינעמיא יד זיא ּוװ,, םגה .טײקטרעטַאמעגרעביא עקיטסַײג -- (רעטצעל
 רעבָא ? רעכנעּפ-ןירוא ןיימ זיא ּוװ ןוא ןטייקיעפ עקיטסַײג ענַײמ ןענַײז ּוװ ? "רעסַאװ
 ,ָאזלַא .ױזַא ןגָאז ייז ביוא .ןגירק טינ ךיז ןעמ רָאט םיריוטקָאד יד טימ ,ױזַא עקַאט זיא'ס
 ןבַײרשנָא לטרַאק ַא .ריד רַאפ ןעִימַאב ךיז עיסויל לָאז ,ךעלרעווש ריד זיא סע ביוא
 .ןטרַאװ רימ .טשינ טימ טינרָאג זיא

 .ס רעטעפ ןַײד

 שטיװָאקרעב ַארַאמַאט וצ ,2

 1913 ץרַאמ ןטס21 ,יוורענ

 !ַאקשטָארַאמַאט ערעַײט ,עביל

 רימ .חסּפ ךָאנ ףיוא עזַײר ןַײד טגײלעגּפָא טסָאה וד סָאװ ,ןגעווטסעד ןופ דָאש ַא
 ןַײז ןיוש טעװ ןעוו ,ךיז גערפרעד .ענירַאמ רעד ףיוא ןריצַאּפש וצ ןיילַא קיטעמוא זיא
 .גנולייצרעד ַא סעּפע ךָאנ ןָא בַײרש לַײװרעד ןוא .רעכיג סָאװ ןרָאפ וצ םוק ןוא ,חסּפ

 טבַײרש רע .ןַאמונ וצ טקישעגרעביא ןוא ןעמוקַאב ךיא בָאה גנולייצרעד עטייווצ ןַײד
 .ןעגנולייצרעד ןבַײרש עלַא רימ .ןעגנולייצרעד ךיוא בַײרש ךיא ןוא .ןעגנולייצרעד ךיוא

 ַא ּפ ַא ּפ

 רעבלעז רעד וצ 2

 1912 ץרַאמ ןטס22 ,יוורענ

 !ַאקשטָארַאמַאט ערעַײט

 לעװ ךיא .טוג 1 עזַײר רעד ףיוא טלעג שירפ ןקיש ריד ,סע טסייה ,ןזומ טעוװ עמ
 עדייב ענַײד ןקישקעװַא ןכער ךיא .טקעיָארּפ רעדנַא ןַא בָאה ךיא רָאנ .ןעימַאב ךימ
 רַאפ ןעמוקַאב ןוא ײטַאזלַאברעדניק, גנוטַײצ רעד ןופ עיצקַאדער רעד ןיא ןעגנולייצרעד

 ױזַא יו ,רימ בַײרש .ןרָאפ וצ סָאװ טימ ןבָאה וטסעװ ,טלעג טסייה סַאד ,רַארָאנָאה יז
 ?"שטיװָאקרעב ַארַאמַאט , יִצ ?"ַאססעדָא ַארַאמַאט , :ןבַײרשרעטנוא ךיד ךיא לָאז
 ? סנכייצ-עיצַאוטקנוּפ יד טימ זיא סָאװ ןוא ? "ַארַאמַאט , טַאלג רעדָא

 ,ךיד שוק ךיא
 ַא פ ַא ּפ
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 רעבלעז רעד וצ 4

 1914 רַאונַאי ןט10 ,ןַאזָאל

 .ַארַאמַאט עביל

 ױזַא ריד בָאה ךיא סָאװ ,טמעשעג ךימ בָאה ןוא ווירב ןַײד ןעמוקַאב בָאה ךיא

 !טינ הרוש ןייא ןייק ריד ןוא ,רעכיב ןוא רעכיב ץלַא בַײרש ךיא !ןבירשעג טינ גנַאל

 טכַארט ןוא בַײרש ךיא ,טרעקרַאפ ; ןסעגרַאפ ךיד בָאה ךיא זַא ,טינ טניימ סָאד רעבָא

 זַא ,סע טסייה ? ךעלכיב ענַײמ ןענעייל טעװ יז ןעוו ,ַארַאמַאט ןגָאז טעװ סָאװ ,ץלַא

 ,ריא גָאז .ןַאמפיוק ַאלעב יורפ סורג ַא רעביא ביג ? ָאיֵא .ןסעגרַאפ טינ ךיד בָאה ךיא

 ןיוש טעװ ןעוו :טכַארט ןוא ךיד שוק ךיא .דמַאז ןפיוא ןוה ַא יו טקנוּפ ,טבַײרש יז זַא

 ? רעמוז ןַײז
 םכילע-םולש ַאּכַאּפ ןַײד :

 ,זירַאּפ ןיא ןעוועג ןיב ךיא תעשב זַא ,ןגָאז וצ ןסעגרַאפ ריד ךיא בָאה סעּפע ךָאנ ןוא

 עדייב ןוא ,טלַאק ןעוװעג זיאס ,עלעּפלַאמ ןיילק ַא טימ עלעדיימ ַא ןעזעג ךיא בָאה

 זיא'ס ,טיורב לקיטש ַא ןטעבעג ןבָאה עדייב ןוא טרעטיצעג ןבָאה עדייב ,ןריורפעג ןבָאה

 .ןענייוו שזַא טסולגעג ךיז טָאה סע זַא ,ןקוק וצ תונמחר ַאזַא ןעוועג

 -עניס ַא ןַארַאפ זיא זירַאּפ ןיא זַא ,ןגָאז וצ ןסעגרַאפ ריד ךיא בָאה סעּפע ךָאנ ןוא

 טעשטַאק עמ זַא ,רעדליב עקירעכעל עכלעזַא טזַײװַאב עמ ןוא ןסיורד ןיא ףַארגָאטַאמ

 ןגעוו טנַײמ ןופ שוק ַא ביג .זירַאּפ ןייק ןעמענ לָאמ ַא ךיד זומ ךיא .רעטכעלעג רַאפ ךיז

 .ןלאכימ ןוא ןַאלעב ןוא ןילַאיל ןוא ַאקשטַאּפַאּפ םעד ןוא ַאקשטָאמַאמ רעד

 ןַאזָאל ןייק עילימַאפ רעד וצ ,5

 1914 רַאורבעפ ןטס21 ,לעטָאהידנַארטש ,יוורענ

 !ערעַײט

 ,טעטיסרעווינוא רעוועלק םעד ןופ רָאסעּפָארּפ ַא טניווװ רעמיצ ןַײמ טימ תונכש ןיא

 םעצולּפ .ןַײנ-טכַא רָאי ַא ןופ עלעגנַיי ַא טימ ָאד זיא רע תמחמ ,קערש ןייא ןיא ךיא ןיב

 סָאד זַא ,ןגָאז טעװ ןוא ןדנּוװ ןצַײרד ןכַאמ םיא טעװ ,עלעגניי סָאד ןענעגרה רע טעװ

 ןַײז לָאז עלעגנַיי סָאד זַא ,טָאג ךיא טעב גָאט ןדעי .ײלַאוטיר , ַא טכַאמעג םיא ךיא בָאה

 ךימ בָאה ךיא זַא .ָאלַאּפַאר ןייק קעװַא ןרָאפ ייז זַא ,גנונעפָאה ַא ָאד זיא'ס .טנוזעג

 קַאז רָאטקָאד ןרַאפ ןעמונעג ,שיט ןרעביא ,ןוויּכ ַא טימ ךיא בָאה ,טסּוװרעד ןופרעד

 - - = !ןַײרַא גָאט ןיא ָאלַאּפַאר ןביול וצ ,שיסור ףיוא ,לוק ןפיוא ךיוה

 שטיװָאניבַאר ַאגלָא וצ .6

 1914 רַאורבעפ ןטס25 ,יוורענ
 !רענַײמ דנַײרפ

 רעד ןיא ףיוא טייטש עמ זַא רָאנ ,רעטעװ ןגעוו ןבַײרש ןלעװ טינ ךיז לָאז סע יו
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 םכפילע:םולקש ןופ ווינב

 ןופ ןדייר ןבייהנָא ןיוש ןעמ זומ ,עקשטיוורענ ןעמ טפערט יוורענ טָאטשנַא ןוא ירפ

 == -- == .רעטעוו

 סָאװ רַאפ ,וטסייו !ךעליירפ ױזַא !טוג ױזַא ןצרַאה ןפיוא זיא רעבָא רַאפרעד

 ? קידנע ךיא ,טסייה סָאװ .עמַארד יד ןיוש קידנע ךיא סָאװ ,רַאפרעד תמחמ ? ךעליירפ
 יז ןוא ןעמונעג ,טנעיילעגרעביא יז טסָאה וד יװ ,םעד ךָאנ ךָאד בָאה ךיא !ױזַא טָא

 םענעי טול ,עמַארד עַײנ ַא רָאג ןבירשעגנָא ,טסייה סָאד ,ַײנ סָאד ןופ ןבירשעגרעביא
 סע יװ סױרַא יז זיא ,ךיא ףָאה ,דניצַא .טלייצרעד רעפעגמוא ריד בָאה ךיא סָאװ ,ןַאלּפ
 זיאס .טקַא ןטצעל ,ןטרעפ םעד ךיא בַײרשרעד טנַײה .ןעז טסעװ .ןַײז וצ ףרַאדַאב

 ירד עטשרע יד .רעדליב ןביז ןוא ןטקַא ריפ ,טגָאזעג טסָאה וד יװ ױזַא ,ןעמוקעגסורַא
 זיא טּפױה רעד .רעקידנריר ַא רָאנ ,רעניילק ַא זיא רעטרעפ רעד .עסיורג ןענַײז ןטקַא
 תונמחר טגייל ןוא ייז טשוק ,טנעו עטעקַאנ יד טימ ךיז טנגעזעג היבט ןעװ ,דנריר

 ...םייח-ילעב רעצ ַא'ס ,ןזָאלרעביא טינ יז רָאט עמ זַא ,טגָאז ,ץַאק רעטמותירַאפ רעד ףיוא
 ןכעלטסירק ַא ןופ רעטערב יד ןעז וצ היכז יד ןבָאה טעװ עמַארד יד ביוא) ןטסירק רַאפ

 יז ןופ טרעװ רעכלעוו ,דָיי רעד סָאװ ,זופנָאק רעסיורג ַא ןַײז סָאד טעװ (רעטַאעט
 ..ץַאק ַא ףיוא תונמחר טָאה ,ןבירטעגסױרַא

 -רעביא ףיוא ןשטיוװָאקרעב ןקישּפָא דלַאב ךיא לעװ ױזַא ,ןקידנע לעװ ךיא רָאנ יו

 טכַאנ רעדעי םולח וצ רימ טמוק רע ."ןעלטָאמ , ןַײמ רַאפ ןעמענ ךיז לעװ ןוא ןביײרשוצ

 ,סעמעט ערעדנַא ךיוא רימ ןעשטוקרעד ןעלטָאמ ץוחַא רָאנ .ןטלַאטשעג ענעדיישרַאפ ןיא
 ױזַא -- רקיע רעד -- ןוא תוחוּכ ליפ ױזַא ןעמ טמענ ּוװ .ייז ןופ ךיז ןבַײרטוצּפָא טינ
 ןוא "לובמ, רעד טגיל ָאד ןוא ? לַאירעטַאמ ןצנַאג ןטימ ןרעװ וצ קיטרַאפ ,טַײצ ליפ

 ? גנוצעזרעביא רעד ןיא ןוא לַאניגירָא ןיא ןפרָאװרַאפ םיא ךיא בָאה סָאװ רַאפ :טנייוו
 .ןעמעלַא שוק ךיא

 רענַײד

 שטיװָאקרעב .ד .י וצ ,7

 1914 ץרַאמ ןס9 ,יוורענ

 ! רערעַײט ןַײמ

 רע זַא ,ןעז וצ זיא רעטרעוו ענַײז ןופ רָאנ ,טינ טשוק ןוא טינ טנייוו רע -- -- --
 רעבָא ,בוטש ןַײז ןופ טנעוו יד ןשוק ליוו רע זַא ,ןרערט ןסיגרַאפ וצ טיירג זיא

 ךיא ?טנעװ יד טָא טשוקעג טינ טלָאװ ךיא ?וטסדער סָאװ, :טינ סָאד רע טוט ןוט
 ",וו"זַאא ןריובעג ךיא ןיב ָאד זַא ,טסעגרַאפ וד ? דרע רעד טָא וצ ןלַאפעגוצ טינ טלָאװ

 : "הי ,, ןעמָאנ ןטימ רע טפור ץַאק עטמותירַאפ ןוא עטזָאלרַאפ יד

 ? וטסעז טָא .ןשטנעמ ַא ףיוא לידבהל יװ ,דרעפ ַא ףיוא ןבָאה רימ ןפרַאד תונמחר --
 :ןבירשעג טייטש הרוּת רעד ןיא יו ...ןגעווטסעד ןופ ? היח ַא ? סָאװ ,ךיז טכַאד -- ץַאק ַא

 ..."םייח-ילעב רעצ,

 ? קוליח ַא ןַארַאפ ןיוש זיא
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 םכילצה-םהלש ןהפ הטיהפ

 שטיװָאניבַאר ַאמונ וצ ,8

 1914 ץרַאמ ןטס26 ,יוורענ
 !קישטמונ רערעַײט

 ךיז שטניוו ןוא (שזדעלָאק) עיזַאנמיג ןיא ןטערטנַײרַא ןַײד טימ ךיד רילוטַארג ךיא

 ןַײד וצ ןוא טעטיסרעווינוא ןיא ןטערטנַײרַא ןַײד וצ ןבעלרעד ןלָאז רימ ,עמַאמ רעד ןוא

 .ןרָאפ וצ ןעמוק ךיא לעװ ,ךיז טייטשרַאפ ,הווצימ-רב ןַײד ףיוא .םיא ןקידנע
 ,ךיד שוק ךיא

 ַאּפַאּפ

 ןישטָארָאב השמ וצ .79

 ד"ערת םירוּפ ןשוש ,יוורנ

 ,(םידוהיה ערזמ רכז ןב אוה םא) יח לכל םייח ךתוחה ,שישיה ידידי דובכל

 .י"נ ןישטָארָאב השמ רמכ ,'וכו וכו וכו ,ותכאלמב ריהמו םילעּפ בר ,תודומח שיא

 .שפנ-תמגע ליפ ןוא דיירפ ליפ טכַארבעג רימ טָאה ,השמ בר ,ווירב רעביל רעַײא

 ןַײמ ןופ הווצימ-רב יד טבעלרעד ןבָאה עדייב רימ סָאװ ,ךימ ךיא בָאה טיירפעג

 ןַײרַא טינ טציא ןיוש ןָאק רע זַא ,טרירעּפָא קיצנוק ױזַא טָאה ריא ןכלעוו ,לקיניזימ

 ,טעטיסרעווינוא ןשעשיר םוש ןייק ןיא טשינ ,עיזַאנמיג עשעשיר םוש ןייק ןיא טשינ

 רָאט וועיק טָאטש רעקילײיה רעַײא ןיא טכַאנ ַא ןקיטכענרעביא וליפַא ןוא ,םשה-הצרי-םא

 דלַאב ךיוא ןיוש רע טעוװ עקדָאבָאלס רעד ףיוא וליפַא זַא ,הרבס ַא ןוא ,טינ ךיוא ןיוש רע

 !טינ -- םיא ,טביולרעד זיא ןענוויקלָאװ !טינ רע ןוא ,געמ עקשטַאירעבעשט .ןרָאט טינ

 יד ןסעגרַאפ טינ לָאמ ןייק ךַײא טעװ רע ןוא ,טַײל ַא רַאפ טכַאמעג םיא טָאה ריא ,ללּכה

 רימ זַא ,ןטָארעג ױזַא ךַײא זיא סָאװ ,עיצַארעּפָא רעד טימ ןָאטעג םיא טָאה ריא סָאװ ,הבוט

 ןטלַאהַאב ךָאנ ןוא ,"ידג-ןיע,, ןעמָאנ ןטימ למרּכ ןתמא םענופ ןַײװ ןעקנורטעג שזַא ןבָאה

 ןעז טלָאז ריא ,ךרבתי-םשה ןעקנַאד ...!רענַײז הווצימ-רב רעד וצ "ידג-ןיע ,, שַאלפ ַא
 ןוא ,ערה-ןיע ןייק ץָאקש ַא ןוא ,ערה-ןיע ןייק טנוזעג ןוא ןייש ןוא ךיוה !שטַאגנוי ַא

 שזדעלָאק ןיא םייוג עשירַאצײװש יד ןשיוצ רעטשרע רעד ,ערה-ןיע ןייק טנרעל

 ןוא ,עדרעב ַא ייז טיג ןוא סרעליּפש עסיורג טימ ךָאש טליּפש ןוא ,(ז"עלב עיזַאנמיג)

 ,רעמ טשינ ןעק סָאװ ,בר רענַאזָאל םַײב ,םייה רעד ןיא שדוק-ןושל ןוא שידִיי טנרעל

 ,ללּכה -- ,דמלמ-יקדרד ַא ַײב רעפלעהַאב ַא זדנוא ַײב לפיוו ,רעקיצניװ טשינ רעבָא

 ,ווירב רעַײא ןופ טקנוּפ רעטייווצ רעד טמוק ָאד ןוא --- ףליה סטָאג טימ דַיי ַא טסקַאװ סע

 :שפנ-תמגע ליפ ױזַא ןפַאשרַאפ רימ טָאה סָאװ

 רימ טלָאז ריא --- ,ךָאװטימ ַא טימ רָאי ַא ןופ ,ךיז טכַאד ,ךימ טנעק ריא ,שטַײטס

 ןייא זיא ? הווצימ-רב ןופ גהנימ םענופ רימ ַײב ךָאנ ןעמ טלַאה יצ :הלאש ַאזַא ןלעטש
 ,ןסיו טַאלג רָאנ ,ךעלנעזרעּפ ןענעק טינ וליפַא ךימ טלָאז ריא ,תינשהו .קעװַא לָאמ
 טָאה סָאװ ,קלָאפ ןשידַיי םַײב רעבַײרש לקיטש ַא ףליה סטָאג טימ סעּפע ןיב ךיא זַא
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 םכילע-מםולש ןופ וניהרב

 -םולש ַײב -- ,טנַײּפ טשינ ךיוא ,ךיז טכַאד ,טָאה םיא קלָאפ סָאד ןוא ,קלָאפ סָאד ביל

 -- רעבַײרש ןייק טינ זַא ןוא !? הווצימ-רב גהנימ םענופ ןטלַאה טינ ןעמ לָאז ןעמכילע

 :קוסּפ םעד ןעקנעדעג ףרַאד ,תויתוא עניילק יד ןיא דמערפ טינ זיא סָאװ ,דַיי ַא טַאלג
 ,טימרעד ןלָאצּפָא ךַײא ןעמ ףרַאד ,ױזַא ָאי זיאס זַא .יוכו 'וכו ףרוחו ץיק םויו הליל

 טרעוװ ,ףיוא זַײװניײלק ןופ ןטק-תילט ַא טגָארט ץעגייש רעד טָא זַא ,ןסיוו טלָאז ריא
 ,ירפ רעד ןיא ךיוא עבלעז סָאד ,"לארשי-עמש,, ּפָא טינ טגָאז רע זיב ןפָאלשטנַא טינ

 טַאלג רעדָא !ץמח ןסע רע לָאז חסּפ ,אברדַא ,ןבעג םיא טוװּורּפ ,ונַא ןוא .שזדעלָאק ןרַאפ

 סָאװ ,יוג םענעי אנקמ טינ ןיב ךיא !ןדִיי ַא ףיוא טרָאװ טכעלש ַא ןגָאז רעצעמע זַאל

 ...הּתע-תעל טינ סע ןעמ טרעה זדנוא ַײב סָאװ ,קילג ַא ! "דישז , ןגָאז םיא לָאז

 טנכערענּפָא לסיב ַא ךַײא טימ ךימ בָאה ךיא זַא ,ןישטָארָאב רעביל ןַײמ ,דניצַא
 ןַײמ ןופ הווצימ-רב רעד וצ ,ןינעה ףוג םוצ ןײגרעבירַא רימ ןלעװ ,עדווירק ןַײמ רַאפ

 ,'יחיש םינוקז-ןב

 ,.טרַאמ 28/15 םעד ,ארקיו השרּפ ןסינ שדוח-שאר תבש טַארוקַא זיא הווצימ-רב יד

 ענַאזָאל ןייק םייהַא ןענַאד ןופ ןעיירדסיוא ךיז ןענָאק לע ךיא ביוא :יאנּת ַא טימ רָאנ

 ,רעטעּפש ךָאװ ַא טימ הווצימ-רב יד ןעװַארּפ רימ ןלעװ -- טינַא ,תבש םענעי זיב

 ןיא ךיא ןיב ןריובעג שטָאכ ,לודגה תבש ןעוועג ךיוא זיא הווצימ-רב ןַײמ .לודגה תבש

 ַא טגָאזעג בָאה ךיא סָאװ ,רָאנ זיא קוליח רעד .החדנ ַא ,סע טסייה ,ןעוועג ,לַארוװעּפ

 ןַײמ ןוא ,שידַיי רעזדנוא ףיוא ,םענעטכָאלפעג ַא ,ןטיירדעג ַא ,רועיש ןצנַאג ַא ,השרד

 השרד עכלעוו ,טינ סייוו ךיא -- ןושל רעדנַא ןַא ףיוא ,ןענעשרד שרעדנַא טעװ ןב

 רעביל ,ללּכה !ןלצל-אנמחר ,תולג ןיא זיא ןעמ -- ןוט ןעמ לָאז סָאװ רָאנ ...רעסעב זיא

 ןגערפעצ ךָאנ ךימ לעװ ךיא םערָאװ ,קוידב ןסיוו וצ ןבעג ךָאנ ךַײא לעװ ךיא ,דנַײרפ

 רעַײא ןופ ןַײװ לשעלפ ַא ןקישוצרעביא ךעלגעמ זיא'ס ביוא ,ענשזָאמַאט ישנַא יד ַײב

 טעווס זיב הלילח ןעקנירטסיוא טינ סע לָאז עמ ןוא קידכסנ ןרעװ טינ לָאז'ס ,הנידמ

 ,רימ טלָאז ריא ,ןטעב ךַײא ךיא לעװ ,ךעלגעמ זיא'ס ביוא ? ץענערג רעד וצ ןעמוק

 ענַאזָאל ןייק "ידג-ןיע, לשעלפ סָאד ןקישסױרַא ,םכלש אקנּפשוגב טייהרעטעמתחרַאּפ

 טעוװ ריא עכלעוו ,(הווצימ-רבה לש ויתונש ןינמכ) לבור ןצַײרד ףיוא עמַאנכַאנ ידי-לע
 ןרעו ןגעלעג טעװ סָאװ ,ןירָאטעּפמיק רעמערָא רעטשרע רעד ןבעגּפָא טוג ױזַא ןַײז

 ןוא ןסָאלשעגסיױא זיא סָאד ,םולשו-סח ,םאב ןוא .חסּפ ברע ןקיטנַײה רכז"ןב ַא טימ

 ןטכער ַא ,ןענעפעפיוא לשעלפ סָאד ןַײז טוג ױזַא ריא טעװ ,ךַײא ַײב טבַײלב ןַײװ רעד

 ךיא -- ןעװעקרָאקרַאפ טוג לשעלפ סָאד קירוצ ןוא ,הווצימ-רבה ייחל ןעקנירטּפָא סוּכ

 "דנַאלנעסיר , רעביא העיסנ ןַײמ ןופ ךיז ןּפַאכּפָארַא חסּפ ךָאנ דלַאב ,םשה-הצרי-םא ,ןכער

 ןוא -- ,"רמושמה ןיי,, ןקיזָאד םענופ ןכוזרַאפ ךיוא רימ ןלעװ -- ,ץעּפוהעי ןייק ךַײא וצ

 -רבה לש ובל תחמׂש םויו ותנותח םוי דע רעלעק ןיא ךַײא ַײב ןגיל סע זָאל ,טינ זַא

 תורוׂשב טימ ,הנותח ןַײז וצ עקַאט ןבעלרעד ןלָאז עלַא רימ זַא ,ןבעג טָאג זָאל ןוא ,הווצימ

 .ןמָאו ןמָא -- לארׂשי-ללּכ ןפיוא תומחנו תועושי תובוט

 ב"בכע ש"ודו םכבהוא םכדידי

 םכילע-םולש

 -- לרעטכעט רעייז ןוא םעדייא רעַײא ,רעטכָאט רעַײא ,תינולּפ רעַײא טכַאמ סָאװ

 .דימו-ףּכיּת רעפטנע טבַײרש ?טכַאמ סָאװ ןוז רעַײא ןוא !עלעדיײמ ַא ןערב ַא ןעוועג
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 םכילצ-םולש ןנפ וירכב

 עשידִיי עטסָארּפ ַא רעדָא ,טנזיוט ַא רעדָא ,קיצכעז-ןוא-סקעז ַא לָאמ ַא ךָאנ ריא טכַאמ

 ...? עלעקוטס

 סנַאמפיוק ןוא סעשטיווָאקרעב יד וצ ,0

 1914 לירּפַא ןט1 ,ןַאזָאל

 ! ערעַײט

 ,סַײררעביא ןכעלטַאנָאמ-ייװצ ַא ךָאנ טעמּכ .םייה רעד ןיא ןיב ךיא ,סע טסייה

 השרּפ יד טנעייל רע ױזַא יוװ ,ןרעה טלָאז ריא ןעוו ןוא ןקישטמונ ןעז טלָאז ריא ןעוו ,ָא

 טּפיױה רעד רָאנ ,תוכרב יד ןוא ,לוש ןיא תבש ןגָאז ןפרַאד טעװ רע סָאװ ,הרוּת רעד ןופ

 יו ױזַא טינ בוא ,טרירעג ןעוועג ךיוא ריא טלָאװ -- ,דעומ להא חתפמו :השרּפ יד

 -ָאטש ,ןעגנודַאלנַײא קיצפופ םורַא טקישעצ ןבָאה רימ .ןופרעד בלַאה שטָאכ זיא ,ךיא

 יד וצ ךיוא ,(ןעמוק אמּתסמ טעװ רעכלעוו ,ןימע-ןב ךיוא) עשיטָאטשסיױא ןוא עשיט

 -םערטסקע םעד) רימ ןשיווצ חוּכ רעסייה ַא ןעוועג זיא טשרעקָא .ןַאקּפיל ןייק סנַאמפיוק

 רעד .(עקטסימיסעּפ רעטכער-םערטסקע רעד) עמַאמ רעד ןשיווצ ןוא (טסימיטּפָא ןקניל

 ןפיוא ןילרעב ןופ ןבַײרשסױא ןעמעלַא ךַײא לָאז עמ זַא ,טגיילעגרָאפ טָאה טסימיטּפָא

 יד ףיוא) חסּפ ףיוא ןיוש -- סגעוו ןייא רַאפ ןוא ,הווצימ-רב רעד וצ תבש ןקידנעמוק

 ַאשימ ןוא ,(עשרַאװ ןיא ךיז טדנעװ סע -- געט עלַא ףיוא רשפא ןוא ; געט עטשרע

 רַאפ ןעוועג ןטלָאװ החמיׂש יד ןוא בוט-םוי רעד ,טרָאװ ןייא טימ .ןעמוקעג ךיוא טלָאװ

 ךַײא רַאפ זַא ,טּפױהַאב יז .טסיָאגע ןפורעגנָא ךימ טָאה רעבָא עקטסימיסעּפ יד .לופ

 זיא ךַאז יד זַא ,תינשהו .סנייא זיא סָאד .זדנוא רַאפ יװ ,קיטכיוו ױזַא טינרָאג סע זיא

 -- תואצוה טימ ןדנוברַאפ זיא'ס ןוא ,ךיז טרינעמַאזקע לאכימ : ךעלגעממוא שיטקַאפ

 סָאװ ,םולח ןַײמ זַא ,ױזַא .וװ"זַאא ,קנַארּפ 400 טפערטַאב קירוצ ןוא ןיה ןיילַא העיסנ יד

 רעייז זיא סָאד .ןסירעצ טרעוװ החּפשמ יד ןוא ןכָארקעצ טרעוו ,ןענוּפשעג בָאה ךיא

 ןַא יצ ,קירבַאפ-רעקוצ ַא יצ ,עליוו ַא ןפיוק וצ ,לשמל ,ךעלכיירגרעד טינ זיא'ס .קירעיורט

 .ןכיירגרעד וצ רעוװש ױזַא טינ ךָאד זיא ,ןגעווטסעד ןופ ,ךַאז ַאזַא רעבָא .גנוטַײצ ענעגייא

 רעטנזיוט קעװַא ןעייג סע ּוװ ,טרָאד קנַארפ טרעדנוה עכעלטע ןבָאה עדרעוו ַא רַאפ סָאװ

 ןייר ַא ָאד טגעװַאב ךימ זַא ,ךעלגעמ .-- -- -- ? רעטנזיוט סיוא ןלעפ סע ּוװ ןוא

 ךיז טזָאל סָאװ ,סָאד ןעמענמורַא דימּת רימ ךיז טסולג סע .טקניטסניא רעשיטסיָאגע

 בָאה ךיא ,לשמל .ךס ַא ןַארַאפ רימ ַײב זיא םזילַאטנעמיטנעס ךיוא ןוא .ןעמענמורַא טינ

 -סיוא ךיז ,ןקישטמונ ףיוא קידנקוק ,לָאמ ןייא טָאה עבַאב יד ױזַא יװ ,טנָאמרעד ךימ

 "רעד סע ךימ בָאה ךיא .הווצימ-רב ןַײז זיב ןבעלרעד ןלעװ רָאנ טלָאװ יז זַא ,טקירדעג

 ןוא הרוּתה-תכרב סָאד רימ רַאפ ןעגנוזעג טָאה רע ןעו ,טונימ רעד ןיא דָארג טנָאמ

 רימ ןענַײז ןגיוא יד ןוא -- ,ןרעיוא ענַײמ ןיא טכליהענּפָא טָאה לוק קידנעגנילק ןַײז

 ןיוש ךיא לעװ ַאזַא ןוא רוטַאנ רעד ןופ ךיא ןיב שטנעמ ַאזַא טָא .ןרערט טימ ןפָאלרַאפ

 -קריוו עטרַאה יד ביל רַאפ ןעמעננָא ןענָאק סָאװ ,ענעי אנקמ ןיב ךיא ןוא ,ןברַאטש

 ןַײז ָאד טלָאז עלַא -- עלַא ריא זַא ,רעייז רימ ךיז טליוו ןגעווטסעד ןופ ןוא -- .טייקכעל

 רימ ןטלָאװ ,רדס ןזיב ןבַײלברַאפ וצ ךעלגעממוא ךַײא זיא'ס ביוא ןוא ,תבש םעד ףיוא

 עקרַאמַאט ןעוו ,ךַא -- -- -- .ןעמַאזוצ ךַײא טימ ןיוש ,ךַײא וצ ןרָאפעג רדס ןפיוא
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 םכיקעגיםהלש הנפווויהב

 ןייש יװ ןוא !ןסקַאװעגסױא זיא רע ךיוה יו ןוא !לטיה ןלעמרָאפ םעד ןיא ןַאמונ טעז

 !ןיױשרַאּפ ַא !ןרָאװעג זיא רע

 .ַא ּפ ,שוק ךיא

 ןַאמפיוק לאכימ ןוא שטיווָאקרעב .ד .י וצ 1

 1914 לירּפַא ןט5 ,ןַאזָאל

 ווויי'בדהב

 ! ןַאמפיוקו ץיבוקרב ,לכימו בוד םירקיה ינבל

 ןרָאפ וצ ןעמוקעג -- לציּפש ַא ,סע טסייה ,ןָאטעגּפָא זדנוא ןבָאה סעטתינולּפ ערעַײא

 -רַאפ ,למיה ןזיב ןרעטכעלעג ןפורעגסורַא ,םַארערַאט ַא טכַאמעג ןוא העידי םוש ַא ןָא

 ןוא -- ץק ןיא דע דיירפ ןוא ןגינעגרַאפ טכַארבעג זדנוא ,הווצימ-רב קיטש ַא טּפַאכ

 ךיא .םיילפּכ-לפּכב ןַײז םלשמ ןוא ןענעכערּפָא ייז טימ ךיז לָאז עמ ,ייז ןענידרַאפ ךָאד

 יד ןענַײז ייז ,סע טסייה ,יװ ױזַא !דלָאגניג עקַאט רעבָא !םענעדלָאג ַא ןַאלּפ ַא בָאה

 ענעיורטש , ענעבילבעגרעביא יד ךעבענ טנעז עדייב ריא ןוא ,עכעלקילג יד ןוא עגולק
 ץוח ,עלַא ָאד ןיוש ןענַײז רימ ןוא ,בוט-םוי ַאזַא ,חסּפ וצ טייג סע יו ױזַא ןוא ,"סנמלַא

 ןטרָאד טציז ריא זַא ,רעכיז ןענַײז ,רעבַײװ עגולק ערעַײא ,ייז ןוא ,ןעייווצ ךַײא

 רשוי ַא ןוא לכׂש ַא זיא ןּכ-לע ,דניר ַא ןָא ,דניק ַא ןָא טנלע ,ןילרעב ןיא קידרעוויורט

 גָאטַײרפ ודנוא ַײב ןענעפע ךיז לָאז'ס זַא ,האצמה ַא ןוא וטפיוא ןַא ןוא הווצימ ַא ןוא

 ךיא !ןלַאפעגּפָארַא למיה םענופ יװ ,ןסקַאװסיױא טלָאז עדייב ריא ןוא ריט יד חסּפ ברע

 ,חור-תחנ ןטימ גונעּת םעד ץוחַא ,ןיינ !סנטַײצַאב ןיוש ןרעטכעלעג יד רָאפ רימ לעטש

 -- רדס םוצ ,ונינקזבו ונירענב ,םענייא ןיא עלַא טכַארבעגטימ זדנוא טלָאװ ריא סָאװ

 ןַײז ןענָאק עלַא ןלָאז רימ סָאװ ,זדנוא רַאפ ךָאנ ןעייטש סע ןחסּפ לפיוו ,טסייוו רעוו

 ןצנַאג ןיא זיא'ס ,רשוי ַא ןעוועג טַאלג טלָאװ סָאד סָאװ ,םעד ץוחַא -- ? םענייא ןיא

 ,הבוט ַא ןָאטעג ךיז יא ,זדנוא יא טלָאװ ריא סָאװ ,םעד ץוחַא ,ןבירעצ ןרעוו געט ריפ-ַײרד

 ,טרעטסַײגַאב ױזַא ץיו םענופ ןוא לַאפנַײא םענופ ךיא ןיב ,ןכַאז עלַא יד ץוחַא --

 זדנוא ַײב ןציז רעטציא !ןָאילימ ַא רַאפרעד ךַײא ךיא קנעש ,דלישטיור ןיב ךיא ןעוו זַא

 טימ גרעבדלָאג-ץיווָאנרעשט סעּפורג ןופ סעּפע טלייצרעד יסיט ,סקַאבַאק יד ןָאלַאס ןיא

 ,רעטכעלעג רַאפ טרָאד ךיז טעשטַאק םלוע רעד ןוא ,ָאיצצַאבַא ןיא םישנ עטעקַאנ

 ןַײא טינ ןוליפַא טלַאפ םענייק ןוא ,ןפָאלש ןעגנַאגעג ןיוש ןענַײז הרמּת ןוא ַאלעב

 טוט !רעדניק ! רעדניק ,ךַא !לווירב עשירָאטַאקָאװָארּפ סָאד טָא ךַײא וצ בַײרש ךיא זַא

 ןיא ,ןַאב רעד ףיוא ריפ בלַאה גָאטשרענָאד ףיוא ךַײא טצעז ןוא טייקילעפעג יד רימ

 ירפ רעד ןיא גָאטַײרפ ןרָאפ וצ טמוק ןוא ,רעבַײװ ערעַײא סָאװ טַײצ רעבלעז רעד

 ןעמַאזוצ ,ןענַאמטכעש ַײב טלעטשַאב רימ ןבָאה רדס םעד .קיטרַאפ סעלַא זיא'ס .זדנוא וצ
 טסעג .זדנוא ַײב ךַלא ףיוא טרַאװ ריטרַאװק ַא .לָאז רעדנוזַאב ַא ןיא ,סקַאבַאק יד טימ

 ןיא ןענידרַאפ ריא טעװ הווצימ ַא .ןעמעלַא ַײב עטגײלעגנָא רעייז-רעייז ןַײז ריא טעװ

 ,גונעּת ןבָאה ,ןכַאלנָא ךיז ןרימ סָאװ הז תוכזבו ,רימ ןיא רעמ ךָאנ ןוא ,רעדניק ערעַײא

 ןופ חסּפ ףיוא ךיוא טמוק ַאשימ) עּפורג ַא ןריפַארגָאטָאפ ךיז ,געט ייווצ ןעגנערברַאפ
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 םוכילצפצ םולש הטכ הוירצ

 ןופ רימ סָאװ ,תחנ ןבלעז םעד רעדניק ערעַײא ןופ לָאמ ַא ןבָאה ריא טעװ ,(ןעזייל

 רעד ףיוא גָאטנוז ,םשה-הצרי-םא ,םענייא ןיא עלַא ךיוא רימ ןלעװ ןרָאפ ןוא -- ךַײא
 טלָאז ריא קר .עשרַאװ ןיא טנװָא רעטשרע ןַײמ זיא 1/14 םערָאװ ,ןילרעב ןייק טכַאנ
 -- שילַאק רעביא ןעגַאװפַאלש טימ סַאלק רעטייווצ ןטעליב ייווצ זדנוא ןפיוק רעִירפ

 טינ -- רמשהו רהזה -- שעּפעד ןייק ןוא ,ךיז טימ ייז ןעגנערב ןוא עשרַאװ --- ןילרעב
 !ַאש ןוא -- ןגרָאמ-טוג ַא ןגָאז ןוא טכירעגמוא ןעמוק ןוא ,ןבעג

 חמש בלבו בורקב םכתוארל ץפחה םכיבא ירבד

 םכילפ םולש

 ,11.30 ,ירפ רעד ןיא גָאטַײרפ ןעמוק ףרַאד גוצ רעד ןעוו ךָאד סייוו ךיא -- .ס9פ
 טנעה יד רעטנוא ןריפ וצ ךַײא ןעגנערב ןוא לַאזקָאװ ןפיוא ןטרַאװּפָא ךַײא ךיא לעװ
 !ייז ןענַײז טָא -- ךיז ןעמירקרַאפ טשינ וליּפַא ןוא ןַײרַא בוטש ןיא ךַײלג ןדייב

 סָאװ ,יקסווָאלָאקָאס םעד ןגעוו ןסעומשוצרעביא ןכַאז עקיטכיוו ָאד זיא בגַא -- .ב.נ
 ,(ותרגא ּפ"צר) טבַײרש לקרָאװ סָאװ ,ןַאמ-הרבח םעד ןגעוו ןוא ,עקירעמַא ןופ טמוק
 ךיוא זיא .ש .טינ טמוק ריא םולשו-סח ביוא ,ןעז ןענָאק טינ רָאג ךיז ןלעװ רימ ןוא
 רע .ןטקעיָארּפ עזעידנַארג סעּפע ךיוא טָאה רע ןוא ,גָאט עלַא טמוק ןוא חסּפ ףיוא ָאד
 שטָאכ ,גַאלרַאפ ַא טימ עשרַאװ ןיא גנוטַײצגָאט ַא ףיוא לבור טנזיוט 100 ןיוש טיג
 .וליפַא קנַארפ 2 ןייק טנזיוט 100 ענַײז רַאפ טינ ביג ךיא

 סעשטיווָאקרעב יד וצ ,2

 1914 ַײמ ןט2 ,ענליוו

 ,קילגמוא רעדעיַא רימ וצ טמוק טלָאמעד ,קעװַא טייג עמַאמ יד ןעוו

 ,עכעלקערש ַא רימ ףיוא ךַײלג ףױרַא טלַאפ סע ןוא ריט יד קיטסַאה ךיז טנפע סע

 ַא ךיז םורַא טײרּפשרַאפ סָאװ ,רוגיפ עטדיילקעג שירעּפעלש ,עטלױפעצ-טלַא ןַא
 -מורַא ןזיװַאב ךָאנ בָאה ךיא רעדייא רָאנ .ןרָאװעג טרעטיצרַאפ ןיב ךיא .חיר ןכעלטיוט

 סעטַאמש ןיא ,רעקידארומ רעד טָא ןופ סמערָא יד ןיא ןעוועג ןיוש ךיא ןיב ,ךיז ןקוקוצ

 בָאה ךיא ןוא ,טּפַאכעגמורַא ךימ ןבָאה טנעה עקידרענייב ייווצ ,רוגיפ רעטלקיוורַאפ

 עקָאמשט ַא ךימ ןבָאה ןּפיל עטכַײפ ךעלטיוט .טיוט םענופ טכַאמ רעד ןיא טליפרעד ךימ

 טשימעגסיוא ,טסימ ןופ חיר ַא ןעגנַאגרַאפ רימ זיא זָאנ רעד ןיא ןוא ,קַאב ןיא ןָאטעג

 ףיא הכרב ַא ןָאטעג עקמַאשט ַא טָאה ןייצ ןָא ליומ ַא ..סרעגרע סעּפע ךָאנ טימ
 :שִיערבעה

 ! םיתמה היחמ ךורב --

 ? תוומה-ךאלמ רעד סָאד זיא עשז ןיוש טינ .ןשלח םוצ רָאה ַא ףיוא ןעוועג ןיב ךיא

 !חזמ ןעוועג זיא סָאד .ןיינ

 ףניפ טנַאה ןיא טּפוטשעגנַײרַא םיא בָאה ךיא ןכלעוו רַאפ ,לכיב ןַײז ךַײא קיש ךיא
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 םכילע-םולש ןהפ והירב

 רע טָאה טײקמערָא רעכעלקערש ןַײז ַײב .ןעמענ לָאז רע ,ןטעבעגנַײא םיוק ןוא לבור

 .המשנ עלעדייא עצלָאטש ַא טיהעגּפָא ךיז ןיא

 רָאזַאמ עשַאטַאנ וצ .3

 |1914 רעבמעטּפעס|} ןעגַאהנעּפָאק

 ! עשַאטַאנ ערעַײט

 -עלעט רימ קידנטעב ,ווירבנרערט ַא ןעניקריס ןבירשעגנָא בָאה ךיא יו ,םעד ךָאנ

 -עלעט ַא ךָאנרעד ןוא רעטרידנעמָאקער ןַײד ןעמוקעגנָא זיא ,טנוזעג ןַײד ןגעוו ןריפַארג

 יד ,ןפלעה טעװ טָאג .ּפָאק םעד ןריולרַאפ ןבָאה רימ לַײװ ,ןעקנַאד וצ טָאג .םַארג

 טלָאמעד -- ,דנַאלסור ןופ גיז ןטימ ,ךיז טייטשרַאפ ,ןוא ןקידנערַאפ ךיז טעװ המחלמ

 עגַארפ יד .קילג ןכוז עקירעמַא ןייק ןרָאפ ןעמ ףרַאד לַײװרעד רָאנ !טוג ןַײז ץלַא טעוו

 רָאנ ,ןטעבעג הקדצ ןייק טינ ךָאד בָאה ךיא ןוא ?טלעג ןעמ טמענ ּוװ ,סנטשרע ,זיא

 טמענ ּוװ ,סנטייווצ ,?לַארטנעצ,, גַאלרַאפ םענופ ןעלסקעוו עטוג רעייז רעטנוא האוולה ַא

 ,רעקוצ ןָא טײהקנַארק-רעקוצ -- טײהקנַארק עַײנ ַא ךָאד זיא רימ ַײב ? טנוזעג ןעמ

 ַא ,"קָאש , ַא זיא סָאד ןַא ,ןגָאז םיריוטקָאד יד !טשרָאד רערעַײהעגמוא ןַא טסייה סָאד

 ַא רימ רַאפ ןעוועג טלָאװ טַאמילק םעד ןטַײב .ןעגנוגנערטשנָא-ןוורענ ןופ טַאטלוזער

 ןיוש ןעמענ קנעב יד בא ,סערדַאטלעג רעזדנוא .עילַאטיא סרעדנוזַאב .ןדע-ןג ןימ
 -ףַארגעלעט .ַא טימ קנַאב רעװָאזַא ןכרוד זיא ,לבור 200 ןופ רעמ סעמוס ףיוא

 זדנוא שיפַארגעלעט ףרַאד עמ רָאנ ."קנַאבסנַאמסדנַאל רעגיה רעד ףױא גנוזַײװנַא

 .עמוס רעד ןופ ןוא קנַאב םענופ גנוזַײװנָא רעכעלטקניּפ ַא טימ םעד ןגעוו ןלייטטימ

 רעגיה רעד ךרוד שיפַארגעלעט ןעמ ףרַאד ,ךעלגעמ טינ ךָאנ זיא קנַאב ןכרוד רעבַא ביוא

 ןיא .רעמעװקַאב זיא קנַאב ןכרוד רעבָא .טַאלוסנָאק רעדָא עיסימ רעשיסור רעלַארענעג

 עמוס יד ןעמוקסיוא טעװ טלָאמעד ,קנַאב רעד ןָא טינ טמענ 'ר 300 ןופ רעמ ביוא ,לַאפ

 -ָאקרעב ,סעגלָא ,םענַײמ -- ןעמָאנ ןפיוא לבור 200 וצ :ןקישסױרַא ןוא ןעלביורדעצ

 סָאװ ,סערדַא ןפיוא ןעמעלַא ןוא -- ('דנַא ןוא) סעשטיווָאקרעב .עי ,סעשימ ,סעשטיוו

 ךיא סָאװ ,לחומ רימ ַײז ,לעטָאה-ץניװָארּפ ה"ד ,(ווירב םענופ) לּפעק ןיא ןזיװעגנָא זיא

 רעװ -- ןַײז טעו רשפא ןוא ..ןַײז טינ טעװ סָאװ ,טלעג ןגעוו ּפָאק םעד ריד לוד
 ...? ןסיוו ןָאק

 ,רעדניק יד ןוא ןשטיוועילעװַאס יײסיָאמ סורג ַא

 ןָאמָאל ָאס ןַײד

 רעבלעז רעד וצ ,4

 1914 רעבמעוװָאנ ןט12 ,ןעגַאהנעּפָאק

 !עשַאטַאנ ערעַײט

 (רעבמעווָאנ 19 161 םעד) םורַא געט ןביז ןיא רימ ןלעװ עטַאד רעקיזָאד רעד ןופ
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 םכילפל םולש ןופ ווירב

 ,ןשטנעמ 12 טָאטשנָא רָאנ .עקירעמַא ןייק "8ֿ-קירעדערפ ,, ףיש רעד ףיוא ןעמיװשּפָא
 ןיא -- ַאלעב ןוא ילַאיל ,ליַאכימ ,7 זיולב רימ ןרָאפ ,רעירפ טכַארטעג ןבָאה רימ יו
 -ןעּפָאק ןיא טבַײלברַאפ ַאמע ןוא ,ןעגַאהנעּפָאק ןבעל עירָאטַאנַאס ןיא זיא עשימ .ןַאקּפיל

 ,טינ ביוא ןוא .ץייווש ןייק ןזָאלכרוד ייז טעװ עמ זַא ,ןפָאה רימ .טַײצ ַא ףיוא ןעגַאה
 סָאד ןביולרעד טעװ סע ךיג יװ ,עקירעמַא ןייק ןרָאפ וצ ןעמוקסיוא ייז ךיוא טעװ

 ,דנַאלסור ןיא -- טקנוּפ ןייא ןיא ןעלמַאזפיונוצ ךיז עלַא רימ ןפָאה ךָאנרעד .טנוזעג
 ,טנוזעג ַײז .המחלמ רעסיורג רעד טָא ןופ ןירעגיז סלַא סױרַא ,םינּפ ַא ,טעװ עכלעוו
 ,רעדניק יד ןוא ןשטיװעילעװַאס יײסיָאמ סורג ַא .טסַײג םעד קרַאטש

 .שוק ךיא
 ןָאמ ָאל ָא ס רעטעפ ןַײד

 רעבלעז רעד וצ ,5

 1914 רעבמעווָאנ (ןטס20) ןט7ד

 ּ! עשַאטַאנ ערעַײט

 ,עקירעמַא ןייק זדנוא טריפ רעכלעוו ,דָאכָארַאּפ םענופ עקינַײד עלַא ןוא ריד סורג ַא

 ביוא -- קרָאי-וינ ןופ .טניווועג לעטָאה ןיא ןטלָאװ רימ יװ .קַיור םי רעד זיא לַײװרעד

 ,םַארגעלעט ַא ןבעג ךַײא רימ ןלעװ -- ,םולשב ןרָאפרעד ןרימ ,ןפלעה טעװ טָאג

 .ןשוק רימ

 ןָאמָאלָאס

 שטיװָאניבַאר ַאמע וצ ,6

 1914 רעבמעווָאנ ןטס21 ,ן"רעט8 רעד קירעדערפ , ףישפמַאדַו

 !ַאקשטָאמע ערעַײט

 ךָאנ טכַארט יסורַאמ תמחמ ,עקירעמַא ןייק ןרָאפ רימ זַא ,טינ ץלא ךָאנ ןביילג רימ

 ןַאשימ .ןסקַאװעצ ןעמעלַא ַײב טיטעּפַא רעד ךיז טָאה רַאפרעד .ןדַײל וצ טינ וליפַא

 טעװ עמ סָאװ ,טַײצ ַא ןעמוק טעװ דלַאב טָא רָאנ .גָאט ןדעי רעדנוזַאב ךיא בַײרש

 ,ווירב עכלעזַא וליפַא ןבַײרש וצ ןגָאזּפָא ךיז ןפרַאדַאב

 -ַאפ .שוק ךיא

 רָאזַאמ עשַאטַאנ וצ ,7

 1914 רעבמעצעד ןט3 ,קרָאיײינ

 !עשַאטַאנ ערעַײט

 ןרעווש ןקידעכָאװיײװצ ַא ךָאנ זַא ,ןיוש וטסייוו םַארגעלעט רעקיטכענ רעזדנוא ןופ

 טבעלעגרעביא ןבָאה רימ .עקירעמַא ןופ ןגערב יד טכיירגרעד ךעלדנע רימ ןבָאה געוו
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 םכילצע :םולש ןופ וװיהב

 ןבָאה עלַא .ןעגנומיוצרַאפ-ןענימ רַאפ קערש ַײס ,ןַאגַארוה ַא ַײס ,םערוטש ַא ַײס :ץלַא

 ךיא .טַײצ עצנַאג יד טעמּכ ןבירשעג בָאה ךיא .ךימ ץוחַא ,טײהקנַארק-םי ןופ ןטילעג

 טעװ יז בוא .רעטַאעט ןשילגנע רענַאקירעמַא ןַא רַאפ עסעיּפ ַא ןבירשעגנָא בָאה

 ףיוא טקוקעג טינ ,ןרעװ רשעתנ ןעמ ןָאק םעד ףיוא !טַײרלָא ןַײז ךיא לעװ ,ןייגכרוד

 ףיוא טשרָאד םענופ ןרָאװעג רוטּפ ןיב ךיא סָאװ ,ןײלַא סָאד ןיוש .םזימיסעּפ סעגלָא

 לופ ןענַײז ,עשילגנע יד ַײס ,עשידִיי יד ַײס ,ןעגנוטַײצ עלַא !טרעװ ַא טָאה ,ףיש רעד

 טימ ,ןטַארַאּפַא עשיפַארגָאטָאפ טימ ,זעּפמָאּפ ךימ ןעמ טָאה טנגעגַאב .ןעמוק ןַײמ טימ

 עמ .ןט14 םעד ָאד זיא רענַײמ טנװָא רעטשרע רעד .לג"ד ןוא לג"ד ןוא ןעויוורעטניא

 -עגּפָא ךיז ןבָאה רימ .ןבירשרַאפ ה"ד ,טפיוקרַאפסױא ןענַײז ןטעליב עלַא זַא ,טגָאז

 .הריד ַא ןכוז רימ .סעשטיווָאקרעב יד ַײב זיא יסיט ןוא ,קילַײװטַײצ לעטָאה ןיא טלעטש
 ,רעדניק יד ןוא (ןשטיװעילעװַא)ס (ייסיָא)מ סורג ַא

 ,רעקידרעִירפ רעד לַײװרעד זיא סערדַא רעד

 .שוק ךיא

 ןָאמָאלָא ס

 שטיוָאניבַאר ַאמע וצ .8

 1914 רעבמעצעד ןט12 ,וינעווע סקָאנעל 110 ,קרָאייוינ

 ןבירשעג טינ ריד געט ליפ ױזַא בָאה ךיא סָאװ ,קידלושטנַא !ַאקשטָאמע ערעַײט
 טשרע .קרָאי-וינ ןיא ןענעדרָאנַײא ךיז טסייה סָאװ ,םעד ןגעוו טינ ףירגַאב ןייק טסָאה וד
 ןגרָאמ רעביא ןוא .גנוניוו רעזדנוא ףיוא ןרָאפעגרעבירַא ךעלדנע רימ ןענַײז טנַײה
 ריד בַײרש ךיא .טיירגעגוצ טינ טשינרָאג ךָאנ בָאה ךיא ןוא -- טנװָא רעטשרע ןַײמ ויא
 .םורַא ךיד םענ ןוא סערדַא ןקידנעטשַאב רעודנוא רָאנ ןילַאיל ןוא ןַאשימ ןוא

 .ַא ּפ

 רָאזַאמ עשַאטַאנ וצ ,9

 1914 רעבמעצעד ןטנ5 ,קרָאי-וינ

 ! עשַאטַאנ ערעַײט
 ןייק טינ ןקיש טשינ ןָאק עמ סָאװ ,דָאש ַא .טנװָא רעטשרע ןַײמ ןעוועג זיא ןטכענ

 -רעּפוק רעקיזיר רעד .בוט-םוי רעתמא ןַא זיא סָאד .ןפורּפָא עשילגנע ןייק טינ ,עשידִיי
 ,ןטעליב ןָא ןבילבעג זיא םלוע רעקיּפעק-טנזיוט ַא רָאנ ,טקַאּפעג לופ ןעוועג זיא ןָאלנוי
 טנכערעגסיוא ןזיא סָאװ ,לָאה-יגענרַאק ןיא טנװָא רעט2 ַא ךיז טריטקעיָארּפ רעבירעד
 עכלעוו ,ןדִיי יד ןופ דיירפ יד ןבַײרשַאב וצ רעווש זיא'ס .ןשטנעמ טנזיוט ןביז זיב ףיוא
 ןעוועג טינ זיא'ס רָאנ ,רעהַא ןסירעג ךיז ןוא טסּוװעג סָאד בָאה ךיא .טנגעגַאב ךימ ןבָאה
 טינ רענייק ,טלָאװעג טינ רענייק טָאה ןפלעה ןוא ,רעהַא ךיז ןבַײלקרעד וצ סָאװ רַאפ
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 םכילעכ-םולש ןופ לויברב

 סָאד .הבוט ַא ןופ םערָאפ רעד ןיא יבשטָאכ וליּפַא ,ןטַאנגַאמ עשידַיי-שיסור ערעזדנוא ןופ

 טלָאװ שרעדנַא .םיא קנַאד ַא -- ןעסנעמיס רָאסעּפָארּפ ,דיי רעקרַאמענעד ַא ןָאטעג טָאה

 טימ ןעמַאזוצ הריד ַא ןעגנודעג ןבָאה רימ !ןעגַאהנעּפָאק ןיא ןברַאטש וצ ןעמוקעגסיוא

 טָאה שטיווָאקרעב .השקשינ ץנַאג ןפוא רענַאקירעמַא ןפיוא טנדרָאעגנַײא ךיז .ןיסיט

 ןעמוקַאב ןעשימ ןוא ןעמע ןופ .טַאלבנכָאװ ַא ןופ רָאטקַאדער ַא ןופ טרָא ןַא ןעמוקַאב
 טַאהעג טינ גנַאל ןופ ןיוש רימ ןבָאה ןילַאיל ןופ .ַײרד ןכָאװ ַא ןעייג עכלעוו ,ווירב רימ

 ןטרַאװ רימ !ךעלגעט-גָאט ןבַײרשוצרעביא ךיז טניוװעג ןענַײז עכלעוו ,רימ .ווירב ןייק

 ,ענַײד רעדניק יד ןוא (ןשטיװעילעװַא)ס (ײסיָא)מ סורג ַא ,ווירב עטוג ,ווירב ענַײד ףיוא

 ןַאמ ָאל ָא ס רעטעפ ןַײד

 רעבלעז רעד וצ ,0

 1914 רעבמעצעד ןטס29 ,קרָאיײװינ

 ! עשַאטַאנ ערעַײט
 טימ (ךַאמּפָא ןַא) טנעמירגַא ןַא ןסָאלשעג ךיא בָאה טנַײה זַא ,ןסיוו וצ ריד ביג ךיא

 לבור ַא :רַארָאנָאה םענַײּפ ץנַאג ַא רַאפ קרָאי-וינ ןיא גנוטַײצ רעשידִיי רעטסכַײר רעד
 רעד ןופ םיטַאבעלַאב יד .רָאי ַא לבור 10:000 -- תורוש 10,000 רַאפ ה"ד ,הרוש ַא
 .ןָאסנָארַא ןוא ָאריּפַאש ַארימ ןענַײז גנוטַײצ

 ןיא ךָאנ ןענַײז ןסענזיב ענַײמ ערעדנַא יד ,רעטכעלש ןייק טינ זיא בײהנָא רעד
 ךָאנ .טנוזעג ןַײז זיולב לָאז סע .(דנַא ןוא ַאמעניס ,ןעגנוצעזרעביא ,רעטַאעט) געוו
 -ילַאק ןייק ייווצ ןכָאװ ַא ףיוא ךיז ךיא בַײלק (רַאונַאי ןטפ םעד) טנוװָא ןרעדנַא םעד
 .עקינַײד עלַא סורג ַא .רעדנוזַאב ריד טבַײרש עגלָא .ערעיוויר עגיה יד -- עינרָאפ

 ,ךיד שוק ךיא

 ןָאמ ָאלָאס רעטעפ ןַײד

 שטיװָאניבַאר ַאמע וצ ,1

 1915 רַאונַאי ןט14 ,קרָאי-וינ

 !ַאקשטָאמע ערעַײט

 ליפ וצ .טינ טַײצ ןייק ךיא בָאה ןבַײרש ךס ַא .שוק ַא ןוא סורג ַא ריד קיש ךיא
 ָאירַאסערּפמיא ןַײמ ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד רעביא רוט ַא ךיז טריטקעיָארּפ סע .טעברַא

 דּוווקייל ןייק ורּפָא ףיוא ןרָאפ ךיא לעװ רעבָא לַײװרעד -- -- -- .רעדנעלגנע ןַא זיא

 ,סע טסייה -- ורּפָא ףיוא .ןעצ גָאט ַא ףיוא ,ןענַאד ןופ העש ייווצ ,(דלַאװ-ןטכיפ ַא)

 .ןבַײרש ןטרָאד לעװ ךיא

 .קרַאטש-קרַאטש ךיד שוק ךיא

 יַא ּפ
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 םכילע-םולש ונפ וויהב

 רעבלעז רעד וצ ,2

 1915 לירּפַא ןט15 ,(קרָאי-וינ

 !ענַײמ ַאקשטָאמע ערעַײט

 טכַאד סע ןוא ,גנוטַײצ יד ריד ךָאד קיש ךיא רָאנ .ןבירשעג טינ ריד גנַאל יזַא ןיוש

 ןבָאה זדנוא ַײב ,ַאקשטָאמע .ריד טימ ךיא סעומש ךָאװ רעד ןיא לָאמ ייווצ זַא ,רימ ךיז

 סָאד , סָאװ ,גָאט רעטשרע רעד ןעוועג זיא ןטכענ טשרע .טקנערקעגרעביא רדסּכ עלַא

 רע יוװ טקנוּפ ,שילגנע טדער ,סקּוװ ןַײמ ןופ ןיוש זיא רע .ןענַאטשעגפיוא זיא 'ידניק

 ןיא ,ןַאשימ ףיוא ןוא ריד ףיוא ,ךַײא ףיוא ןטרַאוו רימ .ןרָאװעג ןריובעג ָאד טלַאװ

 יד רעביא לרוט ןיילק ַא ךיא ךַאמ ַײמ ןיא .ינוי ןיא -- רעסעב ךָאנ ,ילוי טַאנָאמ

 ,סטייטס דעטיינוי

 .ַא פ .שוק ךיא

 רעבלעז רעד וצ ,2

 1915 לירּפַא ןט17 ,ןקרָאיזוינ)

 ,אקשטָאמע ערעַײט

 דַארג ַאזַא ןיא טינ רעבָא ,ןַארַאפ ךָאנ זיא רע -- טשרָאד ןַײמ ןגעוו טסגערפ וד

 .ןרעִירפ יווְו

 .ןצרּפ ןענייווַאב רימ ןעייג טנַײה

 .ַא ּפ .ךיד שוק ךיא

 רעבלעז רעד וצ ,4

 1915 ינוי ןטס26 ,לעטָאה-ןטעהנַאמ ,יינ

 !ַאקשטָאמע ערעַײט

 ןדייב ךַײא זומ ךיא ןוא ,טקישעגרעביא רימ ןרעוו ווירב סַאשימ ןוא ענַײד עלַא

 םוצ טשרע רעהַא ךיז טבַײלק עמַאמ יד .טײקכעלטקניּפ רעַײא רַאפ חבש ַא ןבעגּפָא

 טרַאװרעד טינ לָאמ ןייק בָאה ךיא .טוג ןטלעז זיא ָאד .ךָאװ רעקידנעמוק רעד ןופ ףוס

 ךימ טשרעהַאב טשרָאד רעד .ַאמונ רָאנ ָאד זיא רימ טימ .לקניוו ַאזַא עקירעמַא ןופ

 .ץלַא ךָאנ
 .ַא ּפ .ךיד שוק ךיא

 שטיװָאניבַאר אשימ ןוא ַאמע וצ 5

 1915 ילוי ןע7 ,ינ

 ! ערעַײט

 טָאג ןטעב ןלעװ רימ ? טסוגיױא ןיא ןרָאפ וצ ןסָאלשַאב טָאה ריא -- סע טסייה
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 םכילוקםנלש ןופ ווירב

 ,ףיש ןטימ ןרָאפ ןופ טַײצ עמענעגנָא עמַאס יד זיא סָאד תמחמ ,טניוו ןקיצניג ַא ףיוא

 סייוו ךיא רָאנ .ןטסַאק ןצנַאג ַא ךיז טימ טמענרַאפ .ריב ןגעוו טינ סעגרַאפ ,ַאקשטָאמע
 ךימ טזָאלרַאפ טשרָאד רעד םערָאװ ,םעט ןקידרעירפ םעד ןבָאה ןיוש סע טעװ יִצ ,טינ

 ,ַארומ בָאה ךיא ? עיצרעמָאק ןיא ןפרָאװעגנַײרַא ךיז טסָאה ,ַאשימ ,וד ןוא .זַײװכעלסיב

 טעװ ןַאד ןוא ,טנַאטנַא ןטימ ךיז ןדניברַאפ ןוא ןַאגרָאמ ַא ןרעוװ טינ טשרָאקַא טסלָאז וד

 טימ טעלישז ןסַײװ ןַײד ןסישכרוד ריד טעװ ןוא שטַײד רעשיטַאנַאפ ַא סעּפע ןעמוק

 .ןזיוה ענעלענַאלּפ ענַײד

 סָאד ,ןבעל רענַאקירעמַא רעזדנוא ןופ טינ ךַײא ןבַײרש רימ סָאװ ,ךיז טגָאלק ריא

 ,בַײרש -- ךיא .רדסּכ ןייג לעװ ךיא .(יזיב) ןעמונרַאפ ןענַײז עלַא תמחמ ,טכַײל טינ זיא

 רעטַאעט ןרַאפ עידעמָאק ַא -- טּפױה רעד -- ןוא "גָאט , ןרַאפ ךָאװ רעד ןיא לָאמ ייווצ

 טסברַאה ןיא יז ןריפפיוא וצ ףָאה ךיא .("סניוועג עסיורג סָאד , :טסיײה יז)

 ןַײז טעו גלָאפרעד רעד זַא ,ךיז טכַאד .ןיקסװעשַאמָאט ַײב רעדָא ןרעלדַא ַײב רעדָא
 ןָאט וצ ץלַא טָאה יז .ןבַײרש וצ רעווש רָאג זיא עמַאמ רעד רַאפ ,רעטַײװ .רערעכיז ַא

 רעד ןוא ,טניוװעג טָאה יז ּוװ ,לעטָאה םעד רָאנ ןפלָאהעג ןבָאה רעדעב יד .סופ ןטימ

 רעדייא ,םיריוטקָאד יד ןצונ רעמ טכַארבעג ןבָאה רעדיוו ןעגנוצירּפשנַײא יד .ןַאבנזַײא

 יסיט ,ןטעברַא ענעגייא ענַײז ןוא ענַײמ ןישַאמ רעד ףיוא טּפַאלק שטיוװָאקרעב .ריא

 לָאמ ןייא לּכה-ךס ,ןטלעז רעייז טכוזַאב יז ןכלעוו ,ףַארגָאטַאמעניס ןטימ ןעמונרַאפ זיא

 ןרָאפוצסױרַא טינ ךיז יז טּפַאכ רַאפרעד עקַאט ןוא .גָאט ַא ןיא לָאמ ייווצ --- לָאמ ַא ןוא

 ַא ןיא ךיז ןעניפעג ,טסּוװַאב זיא סע יװ ,ןפַארגָאטַאמעניס יד ּוװ ,ץַאלּפרעמוז ַא ףיוא

 ,סנטשרע ,רָאנ .ןרעג רעייז ןבירשעג ךַײא טלָאװ יסורַאמ .דנַאטשוצ ןרעגָאמ

 ענעבירשעגנָא סָאד ןעמ ףרַאד ,סנטייוצ .ריּפַאּפ ךָאנ ןייג ךיז יז טליופ

 רעד ךיז טניפעג רעכלעוו ,ןטסַאקוװירב םוצ רעדָא טסָאּפ רעד ףיוא רעדָא ןגָארטּפָא

 טנעייל רע (1 :ןעגנוקיטפעשַאב ַײרד טָאה ַאמונ .זיוהריפ ןיא שזַא -- ּוװ טסייוו חור

 ? ווירב ןבַײרש ךָאנ רע לָאז .ךָאש ןיא טליּפש (2 ןוא לגענ יד טסַײב (2 ,ןיקציברעוו

 טגָאז סע יװ ,"סייה קרַאטש טינ ךַײא זיא'ס ביוא טכַארט ַא טוט,

 טבַײלב ,ןפוא ַאזַא ףיוא .עידעמָאק רעַײנ ןַײמ ןיא ןכדש רעד קישטייווָאלָאס

 ןעמ טמענ ּוװ רָאנ .ןבעל רענַאקירעמַא רעזדנוא ךַײא ןבַײרשַאב וצ ןײלַא רימ רָאנ

 ביג ךיא .סייה קרַאטש טינ ךַײא זיא'ס ביוא ,םעד ןגעוו ךיוא טכַארט ַא טוט ?!טַײצ
 ,ןָאט םענ ַא יז סָאד טעװ רשפא -- ןיסורַאמ ,ןבירשעגנָא ָאד בָאה ךיא סָאװ ,סָאד טָא
 ..."יסורַאמ ,שוק ךיא , רָאנ טינ ,ווירב ןסיורג ַא ןבַײרשנָא ךַײא טעװ יז ןוא

 .ַא ּפ .שוק ךיא

 ןַאמפיוק ַאלעב וצ ,6

 עקירעמַא ,5 ילוי ןטס5

 !ענַײמ עקשטָאלעב ענַײּפ ןוא עביל ,ערעַײט

 !ביל רעייז ךיד בָאה ךיא זַא ,ריד ךיא בַײרש סָאד

 םכילע-םולש .ַאּפַאּפ ןַײד
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 םכילעצ -םװלש ןוטפ ווירב

 רעבלעז רעד וצ ,7

 1915 טסוגױא ןט5

 ! עקשטָאלעב ערעַײט עביל ןַײמ

 ןיא טסיב וד זַא ,טינ זדנוא ַײב ןוא המחלמ ַא זיא ךַײא ַײב זַא ,ריד בַײרש ךיא

 ,סייה רעייז זיא ָאד זַא ןוא ,עשטַאד ַא ףיוא עקירעמַא ןיא רימ ןוא ןַאטנָאפ ןפיוא סעדַא

 ןַארַאפ זיא זדנוא ַײב ןוא ,םי רעצרַאװש רעד רע טסייה ,םי ַא ןַארַאפ זיא ךַײא ַײב זַא ןוא

 ךיא זַא ,ריד ךיא בַײרש ךָאנ ןוא ,ןַאעקָא רעשיטנַאלטַא רעד ,ןַאעקָא רע טסייה ,םי ַא

 ַאּפַאּפ םעד ןוא עמַאמ יד ןוא ךיד ןעז וצ ךָאנ ףָאה ךיא זַא ןוא ביל רעייז-רעייז ךיד בָאה

 ַא ןיב ךיא .רָאטקָאד ןייק טינ ןיב ךיא ןוא .רָאטקָאד ַא דלַאב ןיוש זיא סָאװ ,ליַאכימ

 ,רעבַײרש

 םכילע-םולש ַאּפַאּפ ןַײד

 רָאזַאמ עשַאטַאנ וצ ,8

 1915 רעבמעטּפעס ןט2 ,קרָאידוינ

 .ןבַײרש זדנוא ןעמ ףרַאד סערדַא םעד ףיוא טָא

 ןיא רעטציא ןענַײז רימ .ןעמעלקעטנָאמ ןייק טריסערדַא טסיזמוא וטסָאה ווירב ןַײד

 ףיוא ןרָאװעג קנַארק זיא יסיט .סופ ןטימ ץלַא ךָאנ ךיז טעגזָאװ עגלָא .םי םַײב ,רַאמלעב

 טפרַאדעג ןטלָאװ טנַײה .ןגינעגרַאפ קיניײװ טכַארבעג זדנוא רעמוז רעד טָאה ללכב .ּפירג

 ַא טכוז ,טָאטש ןיא זיא עיסורַאמ .ַאשימ ןוא ַאמע רעהַא ןעגַאהנעּפָאק ןופ ןרָאפסױרַא

 ןָאאלימ 6 טימ טָאטש ַא זיא קרָאי-וינ .ץנעדיזער רעקידרעטניוו רעזדנוא רַאפ הריד

 רעדורב רעזדנוא רעווש זיא'ס .טינ רע טָאה תוריד עקידנעטשנָא ןוא ,גנורעקלעפַאב

 תורקי רעד .ןבעל ןכעלסעה-קיטרַאנגײא רענַאקירעמַא םעד וצ ןסַאּפוצ ךיז רעעּפָארײא

 עקיטַײז ץוחַא ,גנוטַײצ רעד ַײב טנזױט 10 קידנעמוקַאב .רעקידנשַאררעביא ןַא זיא

 ,המחלמ יד ןקידנערַאפ ךיז לָאז סע ,טָאג ןטעב רימ !סיוא םיוק רימ ןעמוק ,תוסנכה

 (ןשטיװעילעװַא)ס (יײסיָא)מ סורג ַא .ּפָא טינ ייטש ,בַײרש .םײהַא ןרעקמוא ךיז ןלַאז רימ

 .רעדניק יד ןוא

 ןַאמ ָאל ָאס רעטעפ ןַײד

 סנַאמפיוק יד וצ .9

 1915 רעבמעטּפעס ןט2 ,ן.שזד .נ ,רַאמלעבו

 !ילַאיל ערעַײט

 קנַארק זיא יסיט .סופ ןטימ ןוט וצ ץלַא ךָאנ טָאה עמַאמ יד .סעכעליירפ קיניײװ

 וצ טינ זיא'ס סָאװ ,הריד ַא טכוז ,טָאטש ןיא זיא יסורַאמ .עצנעולפניא ףיוא ןרָאװעג
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 םפילצ -םולש ןופוויטב

 .('ָאלָאגנָאב,) עליו ןעמָאנ םעד ןגָארט סָאװ ,רעכעל ןיא ּפָא ָאד ןעמוק רימ .ןעניפעג

 קירעדערפ,, ףיוא ןעגַאהנעּפָאק ןופ ןרָאפעגסױרַא טנַײה טשרע ןענַײז ַאשימ ןוא ַאמע

 המחלמ יד זַא ,ןטרַאװ רימ .ַײרד טינ ביוא ,ןכָאװ ייווצ ןּפעלש ךיז ןלעװ ןוא "ןט8 םעד

 ןעקשטָאלעב שוק ַא קרַאטש וט .םײהַא ןרָאפקעװַא ןצנַאג ןיא רימ ןלעװ ,ןקידנע ךיז לַאז

 .שוק ַא -- ןלאכימ .ּווירב ןַײמ רעביא ריא ביג ןוא

 6  ּפ ַאּפ

 רעכיג סָאװ טסלָאז וד זַא ,ווירב ַא ריד ךיא בַײרש סָאד :ןעקשטָאלעב רַאפ ווירב ַא

 ,ןסקַאװסיױא טסלָאז וד ידּכ ןוא .ווירב רימ ןבַײרש וצ ןענרעלסיוא ךיז ןוא ןסקַאוװסױא

 סורג ַא .ןטעפנָאק רעקינייװ סָאװ ןוא סנירג ןוא ּפוז ןסע ,ךלימ ךס ַא ןעקנירט וטספרַאד

 .סעקלַאיל ענַײד
 םכילע-םולש  ַאּפַאּפ ןַײד

 .ריד ןסירג ַארַאמַאט ןוא ַאמונ

 ַאשימ ןוא ַאמע רעדניק יד וצ 0

 1915 רעבמעטּפעס ןטנ5 ,קרָאי-וינ

 !ַאשימ ןוא ַאמע ,ענַײמ ערעַײט
 ןבָאה רימ סָאװ ,גנידצלַא ןבַײרשַאב וצ ןעניז ןיא טַאהעג ךיא בָאה ,הליחתכל

 ןבָאה רימ סָאװ ,טנעמָאמ םעד ןופ טסייה סָאד ,ןכָאװ ייווצ יד טָא רַאפ טבעלעגרעביא

 זיב טסייה סָאד ,גנושיוטנַא רעסיורג רעד זיב ,ןעמוק רעַײא ףיוא ןטרַאװ וצ ןבױהעגנָא
 ,"ןט8 םעד קירעדערפ , ןענעגעגַאב וצ (ןט13 םעד) סױרַא ןיב ךיא סָאװ טנעמָאמ םעד
 ךימ ךיא בָאה ךָאנרעד רעבָא !*** רעה םעד -- ךַײא טָאטשנַא ,טנגעגַאב טרָאד בָאה ןוא

 רעסעב רימָאל .ךַאװש ןַײז וצ ןזיװַאבסױרַא ךיז טָאה ןעּפ ןַײמ תמחמ ,טגיילעגרעביא
 ןָאק ךיא .ןעוועג זיא'ס סָאװ ,םעד ןגעוו רעדייא ,ןַײז טעװ סע סָאװ ,םעד ןגעוו ןסעומש
 ןַאלּפ ןטנכיײצעגנָא ןַײמ ןכעלקריוורַאפ טינ ןלעװ רימ זַא ,קנַאדעג םעד ןבעגכָאנ טינ
 ,טלעפעג רימ .עינרָאפילַאק ןיא ןעמַאזוצ רעטניוו םעד ,ַאשימ ,ריד טימ ןעגנערברַאפ וצ
 עמַאמ יד לָאז רוּפיּכ -םוי ךָאנ דלַאב זַא ,ןסָאלשַאב ןבָאה רימ .וויטקעּפסרעּפ יד טָא רעייז
 ןרָאפ וצ ןעמוק ריד טימ יז טעװ ןטרָאד ןופ ןוא ןעגַאהנעּפָאק ןייק ךַײא וצ ןרָאפסױרַא
 םערָאװ ,ןעגַאהנעּפָאק ןייק ןרָאפ טנָאקעג ןײלַא ךיא טלָאװ רעמוז .רעהַא רעבָאטקָא ףוס
 סָאד) טעברַא ןַײמ ןָא דָארג ךיז טבייה טציא רָאנ ,עזַײר-ריצַאּפש ַא סע זיא רימ רַאפ
 טַאמילק רעד זיא עקירעמַא ןיא ָאד .(סרושטקעל ןוא סדרָאקער ,עיצקַאדער יד ,רעטַאעט

 עטלַאק ךיוא יוװ ,עמערַאװ ןַארַאפ ָאד ןענַײז וצרעד .עיװַאנידנַאקס ןיא יו רעסעב ךס ַא
 רעטשרע רעד טימ ןעמוקעג טינ רעמוז טסיב וד סָאװ ,דָאש ַא .סעיצנַאטס עשיטַאמילק
 -סיױרַא ןגעווטסעד ןופ ךַײא ךיא לעװ ,ןרָאפ ןענָאק טינ טעװ עמַאמ יד ביוא רָאנ .ףיש
 םעד ןענָאק ריא טעװ ,רעבמעטּפעס ןטס22 םעד סַאלק רעטשרע סעטרַאקפיש ייווצ ןקיש
 תואצוה ףיוא טלעג ךיוא .רעהַא ןרָאפסױרַא ("ןט8 םעד 'דערפ,, טימ) רעבָאטקָא ןט2
 .שיפַארגעלעט טלעג ןקיש וצ וליפַא ךעלגעממוא ןוא רעווש זיא'ס .ןעמוקַאב ריא טעװ
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 םכ ילצ - םהלש ןופ והירבצ

 ,םורַא ןכָאװ ףניפ רעדָא שדוח ַא ןיא סע טסייה .שיפַארגעלעט ןוװּורּפ לעװ ךיא רָאנ
 ךיוא ױזַא ןיוש זדנוא זיא ץרַאה סָאד .טַײצ ןיוש זיא'ס .ןעז ךיז רימ ןלעװ ,ךיא ףָאה

 ךיא ןוא ,ַאשימ ,ןעזעג טינ ךיד בָאה ךיא זַא ,רָאי ַא דלַאב ןיוש .רעקיטש ףיוא ןסירעצ
 .ןטילעגנָא ךיז רימ ןבָאה גונעג ןיוש ! ַאמע ,ךיד ךיוא ןוא ! ןעז ךיד טלָאװעג רעייז טלָאװ
 ,רעמיצ סעשימ זיא סָאד טָא :טנַאלּפעג לָאמ ןדעי ןוא ןעגנוניווו טקוקעגנָא ןבָאה רימ
 רַאפ (קסעד םעניילק ַא) שיטבַײרש ַא וליפַא .ןיסורַאמ טימ ןַאמע רַאפ זיא סָאד ןוא
 טגערפ יז ךיוא --- ַארַאמַאט וליפַא .שינעגעגַאב יד ךיוא ךיז טלעטשעגרָאפ ןיוש .ןַאשימ
 -סָאל ,עינרָאפילַאק -- רקיע רעד ןוא ?זדנוא וצ ןעמוק ַאשימ טעװ עשז ןעװ :ץלַא
 םענ ךיא !ןרָאפ וצ טמוק ןוא טמענ ףיש רעטשרע רעד טימ ,ןיינ .וװ"זַאא סעלעשזנַא
 ,ןדייב ךַײא שוק ןוא ןעקנַאדעג יד ןיא םורַא ךַײא

 ַא פ ַאּפ

 סנַאמפיוק יד וצ 1

 1915 רעבמעטּפעס ןט0ס21 ,קרָאידוינ

 !לאכימ רעביל ! עקשטילַאיל ערעַײט
 ןיא ,ריּפַאּפ ףיוא ,ןפָארטעג זדנוא טָאה סָאװ ,קילגמוא סָאד ןסיגסיוא ךיז טליוו סע

 ןעמ טמענ ּוװ רָאנ .טּפַאכעגמורַא זדנוא טָאה סָאװ ,רעיורט םעד ןגָאזסױרַא רעטרעוֶו

 ץלַא טעװ סע ? ןוט סע ןָאק עמ רעכלעוו ףיוא ,ךַארּפש ענעי ןַארַאפ זיא ּוװ ? רעטרעוו

 שטָאכ ןבעלרעביא טפרַאדַאב טָאה עמ .ךעלרעכעל וליפַא ןוא לַאנַאב ,ךיילב ןעמוקסורַא

 ןענעייל ףרַאדַאב עמ .טבעלעגרעביא ןבָאה רימ סָאװ ,גנוטרַאװרעד רענעי ןופ לייט ַא

 ןגעוו ןוא טפַאשקנעב ןַײז ןגעוו זדנוא טבַײרש רע ּוװ ,ווירב עטצעל סַאשימ --- ווירב יד

 בָאה ךיא -- .טסוגיוא ןיא רע טבַײרש -- ןריובעג-ַײנ ןיב ךיא , .זדנוא וצ עביל ןַײז

 ,גָאט םעד שטנעב ךיא ןוא ,ביל ךימ טָאה ריא זַא ןוא ביל ךַײא בָאה ךיא זַא ,ןפירגַאב

 ןיב ךיא,, :רעדנוזַאב רע טבַײרש עמַאמ רעד וצ ןוא ."ןעז רעדיוװ ךַײא לעװ ךיא ןעוו

 ףיוא ןבעג גנוטכַא לעװ ךיא ,ךַײא טימ ןַײז לעװ ךיא זַא ,ןַײזטסּוװַאב םענופ ךעלקילג

 וד תעשב ,עירָאטַאנַאס ןיא טגָאזעג רימ טסָאה וד , :סיוא טזָאל ןוא ."סופ ןקנַארק ןַײד

 םעד ."ןעז ךיז ןלעװ רימ זַא ,סע טסײיה -- ןעז רעדיוו ףיוא ,טנגעזעג ךיז טסָאה

 ףיוא ךעליירפ ןיוש טרעװ ןיײלַא ַאמַאמ טרָאװ םעד ַײב ,, : רע טביירש טסוגױא ןטס2

 -- ןעמוקעגרָאפ זיא רעטַײװ סָאװ .טרָאװ טצעל ןַײז ןעוועג זיא סָאד ..."המשנ רעד

 ןטס30 םעד) ןעגַאהנעּפָאק ןיא ךָאנ זיא ַאקשטָאמע תמחמ ,טינ לַײװרעד ךָאנ רימ ןסייוו

 ןבָאה עמַארגעלעט רעד ןופ ,(רעבָאטקָא ןט14-12 םעד ןייז ָאד טעװ ןוא סױרַא יז טרָאפ
 זיא רע ןוא -- ןגָאלשרעד םיא טָאה ךרַאמ ןיא זָאלוקרעבוט זַא ,טסּוװרעד רָאנ ךיז רימ

 ןינמ ַא ןוא .ןיד ןטיול העביש ןציז רימ ןוא .טלעוו רעד ףיוא ןַאשימ רעמ ָאטינ .ָאטינ

 רָאפ טמוק סָאװ רעבָא .ןיד ןטיול --- שידק גָאז ךיא ןוא .גָאט ַא לָאמ ייווצ זדנוא ַײב זיא

 ? תומשנ ענעסירעצ ערעזדנוא ןיא ךיז טוט סָאװ ? רעצרעה עטעדנּוװרַאפ ערעזדנוא ןיא

 האווצ ןַײמ ןיא ? ןלָאמסיױא סע ןעמ לָאז ױזַא יו ? ןעגנערבסורַא סע ןעמ לָאז ױזַא יו
 רימ ךָאנ ןגָאז ייז ןענָאק ,ןבָאה קׂשח ןלעװ ייז ביוא ,(ןיז יד) רעדניק ענַײמ ךיא טעב
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 םככילצקםולש ההפוווירב

 סָאװ ,טימרעד ןענָאמרעד ךימ ייז ןלָאז ,ןבָאה טינ קשח ןייק ןלעװ ייז רעבָא ביוא .שידק
 סָאװ ןענעיילרָאפ טעװ ייז ןופ רענייא ןוא םענייא ןיא עלַא ןבַײלקפיונוצ ךיז ןלעוו ייז

 טנָאמרעד ןעמָאנ ןַײמ לָאז ןוא ,עכעליירפ עמַאס סָאד וליפַא ,קרעװ ענַײמ ןופ זיא סע
 רעד יּבַא ,סנייא ץלַא זיא סָאד .טַײצרָאי ןַײמ וצ ,ןרערט טימ טינ ,רעטכעלעג טימ ןרעוו

 סעיצידַארט עטלַא יד ןופ ןדִיי ַא רַאפ ךימ ןכער רעבָא ךיא .ןרעוו ןסעגרַאפ טינ לָאז ןעמָאנ

 ןיא .ןוז ןרעטלע ןַײמ ךָאנ ? ןעמעוו ךָאנ .שידק גָאז ךיא ןוא .שידק ןגָאז ןופ טלַאה ןוא

 ערעמַאזיורג ַא ךָאנ ןעמ ףרַאד .ךיא טינ ,ןוט טפרַאדַאב ר ע טָאה סָאד סָאװ ,טַײצ רעד
 .ךעלביילגמוא ? טיוט רעד טָא טלגיּפשעגּפָא זדנוא ףיוא ךיז טָאה ױזַא יװ -- ? עידעגַארט
 -רָאג -- ךיא ןוא .ןגָארטרעבירַא סע לָאז יז ,טָאג ביג --- עמַאמ רעד ךייש זיא'ס סָאװ

 ןגָארטקעװַא ןורָא םעד טָא לעװ ךיא ןוא .המשנ ןַײמ ןיא ןורָא ןטיוט ַא גָארט ךיא :טשינ
 ַײב גנַאלרַאפ רעטשרע עמַאס רעד זיא ןעגנַאלרַאפ ךס ַא ןופ .ןַײרַא רבק ןיא ךיז טימ

 רימ ביוא ןוא ,דרָאמרעדורב ןופ המחלמ יד טָא ןקידנע רעכיג סָאװ ךיז לָאז'ס זַא ,רימ
 ןַײז טגנידַאבמוא רימ ןלעװ ,עּפָארײא ןייק קירוצ ןרעקמוא ךיז ןלעװ ןוא ןבעל ןלעוװו

 םיא לעװ ךיא סָאװ ,רעטרעוװ יד ןוא ,רבק ןַײז ףיוא ןייג ןלעװ ןוא ןעגַאהנעּפָאק ןיא
 זיא רעריטרַאמ ַא םערָאװ .."!רעריטרַאמ ,לחומ ַײו , :ץרוק ןַײז ןלעװ ,ןגָאז

 ןעוועג זיא ןײלַא עיזַאנמיג ןיא ןטערטנַײרַא ןַײז ןיוש .ןבעל עצנַאג סָאד ןעוועג רע
 ןיורק יד ןעוועג זיא טעטיסרעווינוא ןיא ןעמוקנָא סָאד ןוא ,םירוסי ןופ ייר עצנַאג ַא
 ןוא טײקנַארק -- ןעװעג זיא םעד םעלַא ןופ אצוי-לעוּפ רעד ןוא .ןדייל ענַײז ןופ
 -רַאפ טָאה רע המשנ ענייר ַא רַאפ סָאװ ןוא .טײקנַארק ןוא עירָאטַאנַאס ,עירָאטַאנַאס
 סָאד לָאז !טגָאזעג טינ ןגיל ןייק ןבעל ץנַאג ןַײז רַאפ ךָאד טָאה לגניי סָאד טָא !טגָאמ

 ,לָאטשירק יװ ,ןייר ןעוועג זיא רע .ןיינ --- ? רעטָאפ ַא ןופ ַײרעדײרנַײא-טסבלעז ןַײז
 -רַאפ ןרעוװ קילגמוא רעזדנוא ןוא ןַײּפ רעזדנוא .המשנ רעד ןיא ןייר ןוא ףוג ןיא ןייר
 סָאװ ,גָאט וצ גָאט ןופ טרַאװעג םיא ףיוא ןבָאה רימ סָאװ ,ןופרעד ךָאנ טרעסערג
 רָאנ טרַאװעג ןבָאה רימ ;עביל טימ םיא ןעמענמורַא וצ טיירג ןעוועג זיא גנידצלַא
 -עג , :טרָאװ רעדנַא ןַא זיא ןעמוקעגנָא ןוא --- "ןרָאפעגסױרַא , :טרָאװ ןייא ףיוא
 שטָאכ רע טלָאװ !טבעלעג זדנוא טימ ךָאװ ןייא רָאנ שטָאכ רע טלָאװ ."ןברַאטש
 ןַײז ,ךיא שטָאכ טלָאװ !םעטָא ןטצעל םעד טכיוהעגסיוא טנעה סעמַאמ רעד ףיוא
 ,ץעגרע ןטרָאד רָאג --- רעבָא דניצַא !ור רעקיביײא ןַײז וצ םיא ןטײלגַאב טנָאקעג ,רעטָאפ
 ודנוא סע טָאה לרוג רעקיליווזיב רעד יװ ,ךַא !קרַאמענעד ןטלַאק ןטַײװ םעד ןיא
 ןַײמ ןעמוקניהַא ץעגרע טעװ ּוװ !טלעװ רערָאג רעד רעביא ןסימשעצ ןוא ןפרָאװעצ
 יסורַאמ .ןבַײרש וצ דנַאטש ןיא טינ זיא עמַאמ יד ,עקשטילַאיל ,לחומ ַײז ...? ןייבעג
 ףבַײרש טינ אמּתסמ ןָאק ךעבענ ַאקשטָאמע ךיוא .ןבירשעג סָאװטע ןטכענ ריד טָאה
 .ןגָאלשרעד ךיוא זיא קישטמונ .עטסרעװש עמַאס סָאד ןלַאפעגסיוא זיא קלח ריא ףיוא
 בַײרש .(!דניצַא דיחיןבפ רעמערָא ןַײמ) ךָארב רעזדנוא ןפירגַאב טָאה רע ךיוא
 ,ךיז ןגעוו תורושב עטוג טימ זדנוא טסיירט ןוא ,ןבַײרש ךָאד טסנָאק וד ,ילַאיל ,זדנוא
 .ןעַײרד ךַײא םורַא םענ ךיא .ןעקשטָאלעב ןוא ןלאכימ ןגעוו

 ַא ּפ ַא פ

 ךיז וטסנָאק ,שינעפרעדַאב ַא טסליפ וד בוא ,טסייה סָאד ,טסליוו וד ביוא --- .ס .ּפ

 .העש ןייא ףיוא -- העביש ןצעז

157 



 מכוייל עד םוו לש ןוופוווויוה ב

 ַאילַאיל רעטכַאט רעד וצ 2

 1915 רעבָאטקָא ןט14 ,קרָאידוינ

 ! עקשטילַאיל ערעַײט

 וד זַא ,ןכער ךיא .ענַײד ווירב עסיורג ייווצ לָאמ ןייא טימ ןעמוקַאב ןבָאה רימ

 ףיוא רעפטנע ןַא ןענופעג וטסָאה ןטרָאד ןוא ןעמוקַאב ןווירב} ןטרירטסיגער ןַײמ טסָאה

 ןיוש זיא רע !ייוװ-יוא ."ןַאעקָא טַײז רענעי ףיוא,, ַאשימ ךיז טליפ ױזַא יװ ,עגַארפ ןַײד

 -עגרָאפ זיאס ."טלעוו טַײז רענעי ףיוא , ךיוא רָאנ ,ןַאעקָא טַײז רענעי ףיוא רָאנ טינ

 שידק ןגָאז גָאט ןדעי לָאז ןוז רעד סָאװ ,םעד טָאטשנָא :שינעדנעטשרַאפסימ ַא ןעמוק

 ,טַײצ גונעג קעװַא ןיוש זיא'ס שטָאכ ןוא .ןוז ןכָאנ רעטָאפ רעד סע טוט ,רעטָאפ ןכָאנ

 טרַאװעג .טלייהרַאפ טינ ךָאנ ךיז טָאה דנּוװ יד ןוא סיוא טינ ןענעקירט ןרערט יד רָאנ
 ענייא זיא ןעמוקעג ,ןעייווצ ףיוא ןעגַאהנעּפָאק ןופ הנשה-שָאר ףיוא ךָאנ רימ ןבָאה

 -רעד טינ ךס ןייק וטסלָאז עמַאמ רעד ןופ .ןבַײרש ריד ןיילַא אמּתסמ טעװ יז .(ַאמע)

 ;שיזיפ קנַארק זיא יז תמחמ טינ ,ןבַײרש וצ דנַאטש ןיא םיוק זיא יז -- ןטרַאװ

 שילעז ןוא טרעטשעצ זיא ור עשילעז ריא ;רעסעב דניצַא זיא טנוזעג ריא ,טרעקרַאפ

 רעכיג ַאזַא ףיוא טכירעג טינ ךיז ןבָאה רימ .טקידיײלַאב רעייז ,טקידײלַאב יז זיא

 עטצעל יד ןוא רעדליב עשיפַארגָאטָאפ עטצעל ענַײז ןעז טסלָאז וד ןעוו .עפָארטסַאטַאק

 ןרעקמוא ךיז רימָאל רָאנ ...ןברַאטש טנָאקעג טָאה ַאזַא זַא ,טביילגעג טינ וטסלָאװ ,ווירב

 ןבָאה סנעמַאזקע סליַאכימ ןופ ףוס ןטוג םעד ןגעו םַארגעלעט ןַײד .ווירב ענַײד וצ

 ןרָאװעג טקישעגסױרַא זיא יז יװ ,םעד ךָאנ גָאט ןט12 ןפיוא טקנוּפ ןטלַאהרעד רימ

 זַא ,ךַײא ןופ ןרעה וצ ןטרַאװ רימ ןוא ןצרַאה ןלופ םענופ ךיד ןוא םיא ןרילוטַארג רימ

 ,טײטשַאב םעד ןיא סָאװ ,ןעמַאזוצ טנעז ריא זַא ןוא טנדרָאעגנַײא ןיוש ךיז טָאה רע

 טרעוװ ןוא ,אמּתסמ טסקַאװ ַאלעב עלעגיצ סָאד ןוא .שטנּוװ רעטסייה רעַײא ,ךיז טכַאד

 םעד .ןגעוו טענַײמ ןופ ,ןקרַאטש ַא רָאנ ,שוק ַא ריא קנעש .גָאט וצ גָאט ןופ רעגילק

 טינ רימ טָאה רע סָאװ ,שודיח ַא רימ זיא'ס .סורג ןַײמ רעביא ביג םענַײמ "ןדייז,
 טינ סעּפע זיא דניצַא ןוא ,טגיילעגפיוא רימ וצ ןעוועג קידנעטש זיא רע .טרעפטנעעג

 בַײרש ךיא .ןגָאלקַאב טינ ךימ ךיא ןָאק ןבעל שירעפעש-קיטסַײג ןַײמ ןגעוו ןוא .סָאד

 ,ןטעברַא עקיטַײז ץוחַא ,ןעמַאװצ קרעװ ייווצ קורד ןוא ,זיא רעגייטש ןַײמ יװ ,רדסּכ

 ןָאק סע .געט ערעווש יד טָא ןיא ךיוא טינ ךימ טזָאלרַאפ ןפַאש םוצ גנורעטסַײגַאב יד

 טסעװ וד זַא --- .לרוג םענופ ּפעלק יד ןגָארטוצרעבירַא תוחוּכ רימ טיג סָאד זַא ,ןַײז
 רָאנ ,שוק ַא :טגָאזעג טינ ריש בָאה ךיא .קורדטנַאה ןַײמ רעביא םיא ביג ,ןקילַאיב ןעז

 ,רָאטקָאד רעשירעטילימ ַא סעּפע ךָאד זיא רע :ןלַיַאכימ רַאפ ןקָארשרעד ךימ בָאה ךיא

 ךיז טָאה ַאמונ !םיא טימ ךיז ןבייהנָא טינ רעכַײלג -- עגַאּפש ַא טימ ןוא ןטעלָאּפע טימ

 טקנוּפ ,ךיוא טסקַאװ ַארַאמַאט .ןענעקרעד וצ םיא רעווש זיא'ס זַא ,ןגיוצעגסיוא ױזַא

 ,ידייל עשילגנע ןַא רעדָא לרייג רענַאקירעמַא ןַא זיא יסורַאמ ןוא ,עקרעגוא ןַא יו

 ןגעוו ןדייר ןוא תונכש ןיא ןיקסניּפ טימ ןעניווװ רימ .סורג ַא ןרָאטקעּפס .שילגנע טקַאנק

 רעפטנע ןייק ןוא -- טלעג לָאמ ייווצ טקישעגסױרַא םיא ןבָאה סיקסניּפ יד .טפָא םיא

 ךַײא ןוא ךיד שוק ךיא .עמַאמ רעד רַאפ טרָא ןיילק ַא רעביא זָאל ךיא .ָאטשינ זיא
 ,לָאמ ךס ַא ןעמעלַא



 םכילט םולש ןהופ ווירב

 רָאזַאמ עשַאטַאנ וצ ,3

 1915 רעבָאטקָא (ןטס29) ןט6

 ! עשַאטַאנ ערעַײט

 טינ טלָאמעד ךָאנ וטסָאה ,רעבמעטּפעס ןטס20 ןרַאפ ווירב ןַײד טיול קידנלייטרוא
 ןיא טסוװרעד ןיוש ךיז וטסָאה ןילַאיל ןופ זַא ,ןיימ ךיא .טיוט סעשימ ןגעוו טסּוװעג

 סָאװ ןוא ןפָארטעג זדנוא טָאה סָאװ ,קילגמוא םעד ןגעוו שדוח ןקיזָאד םעד ןופ ךשמ
 1 ןעגלָא ןגעוו ןגָאז ןיוש עשז סָאװ !רעטרעוװו ןייק טינ וליפַא ךיא בָאה םיא ןקירדסיוא וצ
 רעד ןיא סנָאנַא ןייק ןבעגעג טינ ךָאנ טסָאה וד ביוא ...ןגָאז טינ טשינרָאג ןיוש רעסעב
 םעד ןברָאטשעג זיא רע ? ןבעגעג טינ רעטציא וטסלָאװ יצ ("לסימ,)) גנוטַײצ רעקיטרָא
 ,רָאי 24 ןופ רעטלע ןיא ,עקירעמַא ןייק ךיז קידנבַײלק ,ןעגַאהנעּפָאק ןיא טסוגױא ןטס9
 ןכָאװ 2 .ץלַא זיא טָא .טעטיסרעווינוא רענַאזָאל ןופ סרוק ןטצעל םענופ טנעדוטס ַא
 -- דנַאטשוצ ַא רַאפ סָאװ ןיא .ןײלַא רעהַא טרעקעגמוא ךיז עקשטָאמע טָאה קירוצ
 ךיז טָאה יז ןוא ,ןעייוצ ןיא טרַאװעג ייז ףיוא ןבָאה רימ .ןלעטשרָאפ ךיז וטסנָאק
 ךיא .ןבַײרש וצ סָאװ ןגעוו ןוא ןבַײרש וצ סָאװ ָאטשינ זיא רעמ ...ענייא טרעקעגמוא
 ןוא סיפ יד ףיוא ךיז טלַאה ךיא רָאנ ,גָאװ טנופ 25 ןריולרַאפ רָאי םעד טָא רַאפ בָאה
 ,סורג ַא ץוחַא ,ןבַײרש ןָאק יז יצ ,קפס רעסיורג ַא זיא ,עגלָא .ךעלרעהפיואמוא טעברַא
 .ןעקנַאד וצ טָאג .ווירב עקידיירפ רימ ןבָאה ןילַאיל ןופ .זדנוא בַײרש ןוא טנוזעג ַײז
 .טנוזעג ןענַײז עלַא .זדנוא טימ זיא יסיט

 .שוק ךיא

 ןָאמ ָא לֶא ס רעטעפ ןַײד

 ,גנוטַײצ רעד ןופ רעמונ םעד ןקישוצ טינ סעגרַאפ ,עטיב

 סנַאמפיוק יד וצ ,4

 1915 רעבמעצעד ןט2 ,קרָאיײוינ

 ! ערעַײט
 (1915) רָאי סָאד ךיז טקידנע סע .סעכעליירפ קינייװ ? ןבַײרש ךַײא ךיא לָאז סָאװ

 רעכלעוו ןיא ,גנוטַײצ רעד טימ טקַארטנָאק ןַײמ ךיז טקידנע םעד טימ ןעמַאזוצ ןוא
 עסיורג ַא זיא עקירעמַא ןוא ,טָאג ןקרַאטש ַא ןבָאה רימ רָאנ -- -- -- טעברַא ךיא
 ןיא סָאװ ,המחנ לקיטש ןייא .ןרעוו ןלַאפרַאפ טינ רימ ןלעװ רשפא .ןעז ןרימ .הנידמ
 ןלעו ,יוא .המחלמ רעד ןופ ףוס ןפיוא סױרַא ןקוק רימ ! רעגרע ליפ דניצַא זיא עּפָארײא
 טינ םענייק סע גָאז !ליטש -- ַאש רָאנ !עּפָאריײא ןייק ןוט זָאל ַא טלָאמעד סע ךיז רימ
 -- רָאנ טרַאװ ? ןיוש טנעייל ַאלעב ןוא ...ןרעוװ ןטלַאהרַאפ םולש רעד טעװ טינַא ,סיוא
 עלַא זַא ,טגָאז היבט ןַײמ .ןבָאה הנותח יז טעװ ,םוא טינ ךיז טקוק עמ יו טשרעקָא
 ךיא .ייז ןסקַאװ טכַאנ ַײב ,ייז ןסע גָאט ַײב :טפַאשטניווועג עסואימ ַא ןבָאה ךעלדיימ
 ,ןעַײרד עלַא ךַײא שוק
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 עבלעז יד וצ 5

 1916 רַאונַאי ןטס29 ,קרָאי"וינ

 !לַיַאכימ ןוא ילַאיל ענַײמ ערעַײט

 .טרַאװרעד טינ ךיז עקַאט ןוא ווירב ַא ךַײא ןופ טרַאװעג ץלַא ךיא בָאה ,סנטשרע

 ױזַא טינ רעבָא ,עצנעולפניא ףיוא -- טקנערקעגּפָא סקעז ךָאװ ַא ךיא בָאה ,סנטייווצ

 ןטשרע םענופ .ןבירשעג ןוא ןגעלעג .ןגעלעג טַײצ עצנַאג יד ןיב ךיא םגה .קרַאטש

 רעדנַא ןַא ןיא ןעגנַאגעגרעביא ןיב ןוא "גָאט , גנוטַײצ רעד ןופ סיױרַא ךיא ןיב רַאונַאי

 ייוַצ -- טעברַא .עטכעלש ןייק טינ ןענַײז ןעגנוגנידַאב יד ."טיײהרַאװ, -- גנוטַײצ

 ץוחַא .רעימערּפ רעתמא ןַא .רעסעב ךס ַא גנוטַײצ רעד טָא ןיא ךימ ליפ ךיא .ךָאװ ַא לָאמ

 רעשילגנע רעד ןיא ,גנוצעזרעביא ןיא ,רַאונַאי ןטשרע םעד ןופ ,ךיז ךיא קורד ,םעד

 -רַאפ עלַא ןיא זַא ,טניימ סָאד .טַאקידניס ריא טימ (טלעװ יד) ײדלרָאװ,, גנוטַײצ

 קיצנַאװצ ערעסָאװ ןיא ןָאטעילעפ ןַײמ ,קיטנוז ,ךָאװ עדעי טנַײשרעד ןטַאטש עטקינייא

 יז .רעמ רעדָא סרעזעל ןָאילימ ףניפ זיב ןבָאה סָאװ ,ןעגנוטַײצ עסיורג רעמ רעדַא

 .עלַאסָאלָאק ַא זיא עמַאלקער יד .סעיצַארטסוליא טימ "סנזח םעד יסייּפ לטָאמ , ןקורד

 טימ זיא ,ןַאבטּפול רעשיטָאטש רעד ןופ סעיצנַאטס עלַא ףיוא ,קרָאי-וינ ןיא ,לשמל
 םעניא ,ןעווט קרַאמ ןשידִיי םעד ,ןעמכילע-םולש טנעייל , :טריסנַאנַא תויתוא עסיורג

 - - -'!ןעמכילע-םולש טנעייל !שיטסירָאמוה ! ַײנ !לעניגירָא !"דלרָאװ , לַאנרושז

 ןיא ןטערטוצנַײרַא טייקכעלגעמ ַא רימ טיג סָאד -- -- -- .בייהנָא רעטוג ַא זיא סָאד

 -סױרַא סרעגעלרַאפ םינלעב ןַארַאפ ןיוש ןענַײז סע .רוטַארעטיל רעשילגנע רעטיירב רעד

 זיא'ס סָאװ ,רעבָא זיא הרצ יד .ךַארּפש רעשילגנע רעד ףיוא עבַאגסױא עלופ ַא ןבעגוצ

 .סרעצעזרעביא ךוז ךיא .ךיז רימ ןעשטומ .סעקילַאק .סרעצעזרעביא עטוג ןייק ָאטשינ

 ,טעמדיוועג ,רעדניק ,ךַײא זיא סָאװ ,עיפַארגָאיבָאטױא ןַײמ ןופ רשפא .טלעג טוג רַאפ

 קורד ןטרָאד .סױרַא טיג "טײהרַאװ, יד .דנעב ייווצ עטשרע יד ןײגסױרַא געט יד ןלעװ

 רעדעי ךיא קורד םעד ץוחַא .(דנַאב ןטרעפ ןוא ןטירד םעד) גנוצעזרָאפ יד ךיוא ךיא

 ןיא סנזח םעד יסייּפ לטָאמ ,) "ןעלטָאמ, ןופ דנַאב ןטייוצ םעד ךָאװ

 ןָאק טיײקרַאבטכורפמוא ףיוא ,ללכב .ןענָאטעילעפ ערעדנַא ײר ַא א ("עקירעמַא

 טקרַאטש ,טנוזעג םוצ טלעטשעגנגעקַא לַארטעמַאיד ,אברדַא .ןגָאלקַאב טינ ךימ ךיא

 שטיוװָאקרעב ןַײרַא טערט םורַא שדוח ַא ןיא .רַאפרעד טָאג קנַאד ַא ןוא .טסַײג רעד ךיז

 ןענַײז ןײמעגלַא ןיא עלַא ."ןרוּתה, גנוטַײצ רעשיערבעה רעד ןופ רָאטקַאדער סלַא

 טכַאמ סָאװ ןוא .עצנעולפניא ףיוא טקנערקעגרעביא טָאה עמ יװ םעד ךָאנ ,טנוזעג
 .ןעזרעדיוו ףיוא ? ביל ןוא ןייש ץלַא ךָאנ ? עקשטָאלעב

 .ךַײא שוק ךיא
 ַאּפ ַא פ רעַײא ך ;1

 גרעבנגייפ יול וצ 6

 1916 רַאורבעפ ןט5 ,ןיסרעשזדיויננו דּוווקייל

 !ַאװָאיל רערעַײט
 טָאה יז .שוק רעַײא ,לעּפַאב רעַײא טול ,ןַאמע ןופ ןעמוקַאב טשרעקָא בָאה ךיא
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 ,ןיימ ךיא .טגלָאפעגסיוא ךעלבעטשכוב סע טָאה יז ןוא .ךעלבעטשכוב ןענַאטשרַאפ סע

 רַאפ שוק ַא -- לעפַאב ןַײמ ךיוא טליפעגסיוא יז טלָאװ ךעלבעטשכוב ױזַא טקנוּפ זַא

 רעד ןיא טסַאג וצ רימ ַײב דניצַא זיא יז .ןַאעקָא רעשיטנַאלטַא רעד טינ ןעוֶו -- שוק ַא

 ,ץייווש רענַאקירעמַא

 .לע .ש רעַײא .םורַא ךַײא םענ ךיא

 .סורג ןַײמ ,טייהנגעלעג ַא ַײב ,החּפשמ רעַײא

 סנַאמפיוק יד וצ 7

 חסּפ ברע ,1916 לירּפַא ןט17 ,קרָאייוינ

 ,לאכימ ןוא ילַאיל ערעַײט
 רימ ןבָאה םעד רעסיוא .1916 רַאונַאי ןופ ווירב רעַײא ןעמוקעגנָא זיא ךעלדנע

 וצ טנַאה יד טינ ךיז טבייה סע .טַאהעג טינ טשינרָאג ךַײא ןופ 1915 רעבמעצעד טניז

 ..ּפָאק ןיא רעבמעצעד רעט17 רעד יז ַײב זיא לירּפַא ןיא סָאװ ,ןשטנעמ וצ ןבַײרש

 ,זיא רימ ַײב גנומיטש ַא רַאפ סָאװ ,ןסעגרַאפ טינ ךָאנ אמּתסמ טסָאה וד !ילַאיל ערעַײט

 רָאנ .רדס םוצ ןבָאה ןעמעלַא ,ןעמעלַא טלָאמעד רימ ךיז טסולג סע .חסּפ טמוק סע זַא
 ךיז ףרַאד עמ ...!ליוו רע יװ ױזַא דימּת ךיז טײגַאב סָאװ ,לרוג ןטימ ןוט ןעמ ןָאק סָאװ

 ...טלעוו יד טריפ סָאװ ,םעד ןופ ןליוו םעד ןבעגרעטנוא

 "רַאזַאב רעשידִיי, ַא ןעוועג זיא קרָאייוינ ןיא זדנוא ַײב :סַײנ לסיב ַא -- דניצַא

 .ןסענָארטַאּפ-ןעמַאד יד ןופ ענייא ןעוועג זיא יסיט .המחלמ רעד ןופ ענעטילעג יד תבוטל
 ןעמ טָאה טלעג .סנירעפיוקרַאפ ןעוועג ןענַײז (ַארַאמַאט ךיוא ןוא) יסורַאמ ןוא ַאמע

 רַאזַאב ןפיוא ןעמ טָאה ןכַאז ערעדנַא ןשיװצ .לבור טנזיוט 200 םורַא ןבילקעגפיונוצ

 וועל ןופ ווירב ַא רַאפ .(טלַא רָאי 20) די-בתּכ ןטלַא ןַא םענַײמ ןטַאלּפ ףיוא טליּפשעג

 טפיוקרַאפ טָאה עמ .לבור 200 טלָאצַאב (רענָאילימ ַא) .ש רענייא טָאה רימ וצ ױטסלָאט
 רַאפ .סרעבַײרש ערעדנַא ןופ ןוא סעצרּפ ,"סנדייז , םעד ,ענַײמ -- ןטערטרָאּפ ךס ַא

 זיא ןטרָאד .(רעלָאד 10) לבור 20 טלָאצַאב ןעמ טָאה (הרוש ןייא) ףַארגָאטיױא ןַײמ

 רעד , גנוטַײצ ַא טקורדעג ךיז טָאה סע ןוא ךובלמַאז ַא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ךיוא

 טעװ עמ .ןצרּפ ךָאנ טנװָא-טַײצרָאי ַא ןעמ טיירג טציא .ךָאװ ןייא לּכה-ךס ."רַאזַאב
 ,םימותי |-המחלמ|} עשידַיי רַאפ טלעג ןבַײלק

 .ייליבוי סקילַאיב ןדײשַאב ןרעַײּפ וצ רימ ןענעכער דעומה"-לוח געט עטשרע יד
 ערעדנַא ַײב ייליבוי ןקיזָאד םעד טרעַײפעג ױזַא טָא ןעד רימ ןטלָאװ .קירעיורט זיא'ס

 ַא ןוא עמַאד ַא סָאמ רעסיוועג ַא ןיא טסיב וד יװ יזַא תויה !ילַאיל ? ןדנַאטשמוא
 ןוט שוק ַא עקשטָאלעב עשז לָאז .םינּפ םוצ טינ ריד סע טסַאּפ ,בַײװ ַא סרַאטקַאד

 טינ טעװ עקשטָאלעב ביוא ,דָאש ַא ןַײז טעװ סע .ייליבוי ןַײז דובכל רימ רַאפ ןקילַאיב

 !טעָאּפ ןכעלרעה רעזדנוא לַאניגירָא .ןיא ןענעייל וצ םוא ,גונעג שיערבעה ןענעק
 ַאּפאּפ ,קרַאטש ןעַײרד ךַײא שוק ךיא

 גנידצלַא טכַאמ יז !קידחּפּפ-םרע -- ןדייר טינ דניצַא ןעמ רָאט עמַאמ רעד טימ
 .ןעקנַאדעג יד ןיא ךַײא טשוק יז .ןַײז לחומ ריא ריא טפרַאד .רשּכ

 ַאפ ַא ּפ
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 םכילעבםוקש ןװפ ווירב

 םירפס-רכומ עלעדנעמ וצ .8

 ןז. םס128 2002088 (16868. 296.)

 ,ווָאקרעצ ַאיַאלעב

3 

 1 -עש (י. 1/1. 263אסּמעיצע 8 ()6

 ,רַאליבוי רעטרעעג ליפ
 !שטיװעײסיָאמ ןָאמָאלָאס ,רעה רעקידענג

 זיא דלוש ןַײמ טינ רָאנ ;ןבַײרש ןַײמ טימ טקיטעּפשרַאפ בָאה ךיא זַא ,ליפ ךיא

 -קרעמפיוא רעַײא טעװ ןעגנוסירגַאב ןוא ווירב עסַאמ רעד ןיא זַא ,ןַײז ןָאק סע .םעד ןיא

 סע עכלעוו ,תורוש עקיזָאד יד ףױא ןלעטשּפָא ךיז קידנליו טינ טײקמַאז

 ,ןגָאז וצ ױזַא ,ןדייװעגניא עפיט יד ןופ ,ץניװָארּפ רעטַײװ רעד ןופ ךַײא טקיש

 ,טנַאלַאט רעַײא ןופ רערערַאפ רעקידרעַײפ ַא רָאנ ,רעגנוי ַא ,ָאטעג רעשיסור רעזדנוא ןופ

 -כָאנ ,ןרָאװעג טרעקַאעצ ךַײא ןופ זיא רעכלעוו ,ןדָאב ןפיוא טעברַא סָאװ ,רערערַאפ ַא

 טזָאלעגרעביא ףרַאש ױזַא טָאה ריא סָאװ ,טירט יד קיסַײלפ ןוא טרַאּפשעגנַײא קידנגלָאפ

 ,טציא זיב בָאה ךיא ביוא .רוטַארעטיל רעשינָאגרַאשז רעזדנוא ןופ רעדלעפ יד ףיוא

 -סקלָאפ סעשידוי,, םעניא טייקיטעט רעשירַארעטיל רעקירָאי-ייווצ ןַײמ ןופ ףיולרַאפ ןיא

 "עינערזָאבָא עיָאקסיירוװעי, לַאנרושז םעניא ךיוא ןָא טַײצ רעצרוק ַא ןופ ןוא "טַאלב

 ַא -- "רעמיורט , גנולייצרעד יד "' 'רזָאבָא 'וועי, ןופ לכיב-ילוי ןטעביז םעניא טעז)
 גָאז ,בָאה ךיא ביוא ,("ישילשה ןימינב תועסמ , ןלופטכַארּפ רעַײא ןופ ץנַאלגּפָא רעסַאלב

 רעבָא רַאפרעד -- ,ןבעגעג טינ טינרָאג ךָאנ ןטעברַא עקידנטַײדַאבמוא ענַײמ טימ ,ךיא

 ַא רַאפ סָאװ ,רעגנַאפנָא ןַא רַאפ יװ ,רימ רַאפ רָאפ טייטש סע טפנוקוצ ַא רַאפ סָאװ

 ןפיוא הדובע רעד טַײצ ןַײז ןעמדיוו וצ טשטניוו סָאװ ,םענייא ןדעי רַאפ דלעפ טיירב

 גנוסירגַאב רעקיצרַאה ַא טימ ןביױהעגנָא בָאה ךיא רָאנ !עזומסקלָאפ רעזדנוא ןופ חבזמ

 ןיילַא ךיז טדערעגנָא בָאה ךיא סָאװ ,טימרעד ךיא בָאה טזָאלעגסיוא ןוא רַאיליבוי םוצ

 טזומעג בָאה ךיא רעבָא !רעגנַאפנָא ןדעי ןופ טײקכַאװש ַא -- ,םיחבש טימ גרַאב ַא

 ףיוא שטָאכ -- תורוש עקיזָאד יד ןופ רעבַײרש ןפיוא טיײקמַאזקרעמפיוא רעַײא ןעיצ

 ןיא טינ ןןָאט סע} ךיא בָאה טזומעג ןוא .טרעווסנביול ױזַא טינ זיא סָאװ ,געוו ַאזַא

 רעקיזָאד רעד יא עגונ ןענַײז סָאװ ,ןסערעטניא ןיא רָאנ ,ןסערעטניא עכעלנעזרעּפ

 -רַאפ ,ןעמערָא רעזדנוא יא ,גנורעַײפ-ייליבוי רעַײא דניצַא טרעַײפ עכלעוו ,"עסַאמ,
 קידנלעוו טינ .ךַײא וליפַא יא ,ןיילַא ךימ יא ,ןָאגרַאשז ןטריטַאולּפסקע סיוכרוד ןוא ןטגָאי

 ,רעפטנע רעַײא וצ זיב "ןינע , םעד רעביא ךיא זָאל ,דייר עקירעביא טימ רשפא ןריקיזיר

 קידנשטניוו ןוא טייקנבעגעגרעביא עטספיט ןַײמ ךַײא קידנקירדסיוא ,לַײװרעד ןוא

 ייליבוי ןקירָאי-25 ןקידנעמוק םעד ךיוא ןענעכיײצַאב וצ ןצרַאה םענייר םענופ ךַײא

 ןופ טיבעג םענעביהעג ןקיזָאד םעד ףיוא ןגלָאפרעד עכעלרעה רעקינייוו-טינ טימ

 רעניד רעקינעטרעטנוא רעַײא ,גנוטכַא רעטספיט טימ ,ךיא בַײלברַאפ ,טייקיטעט

 שטיווָאניבַאר .ס
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 דלעפקנַארפ .ז .צ ןוא יקצינווַאר .ח .י וצ ,9

 1886 רַאונַאי ןט5 ,ווָאקרעצ ַאיַאלעב

 .ַאססעדַא ,דלעפקנַארּפ ןרעה ,יקצינוװַאר ןרעה

 !םירקיה ידידי !םידבכנה ינודַא

 שדוקב רשא עיצנעדנעט םכלש ףסאמהל םתתנ אל אול !אל ,םידבכנה ינודַא ,אל

 (קָאינָאק יָאמ) יסוס הוו ,יתדמח ןוצל יכ ,ידמל רמוח ילצא םתאצמ זָא יכ ,התדוסי

 ,סעמַארד ןייק טעװעלַאשזעג טינ ךַײא טלָאװ ךיא !תינָאגרַאשזה טרפבו ,רוטַארעטילב

 עקידנסַײב ,ןעלדָאנ עקידעכעטש ,ךעלקישטנַאמָאר עשיטסירָאמוה ,ןדָאזיּפע עשיריטַאס

 ןוא טסוג רעַײא ךָאנ לַאנרושז ַא רימ טיג ריא זַא -- עשז סָאװ .ו"זַאא ךעלעגילפ

 :זַא רימ וצ טגָאז ןוא קינרָאבס ַא סױרַא טיג ריא !ןבַײרש רימ טסייה

 ןַײז לָאז סע ןכלעוו ןיא ,ןַאמָאר ַא סעּפע ןָא בַײרש ןוא ,םכילע-םולש ,רָאנ םענ --

 .ו"זַאא ,עינעדשזָארזָאװ ,עניטסעלַאּפ ןופ עעדיא עקילייה יד טלקיװעגנַײא

 :ריא סָאװ ,טסוג ןבלעז םעד ןײלַא ןבָאה רעבָא ןעמ ףרַאד ,ךעלרעדירב ,וצרעד

 ןביילג ףרַאד עמ ;עעדיא רעקיזָאד רעד טימ טעװעגיּפשעגכרוד ןַײז ןייל ַא ףרַאד עמ
 ָאּפ , ןטעברַא רעבָא .טייקכעלשטנעמ ןיא ,תמא ןיא ,טָאג ןיא טביילג עמ יװ ,ריא ןיא

 -ייווַצ ןייק ןוא ףנוח ןייק ,רעמעציל ןייק ןַײז טשינ ןָאק ךיא ...! תורּפּכ ףיוא גיוט "וזַאקַאז

 .קיצניוו רעייז ןיילַא ביילג ךיא ּוװ ,טרָאד ןביילג םענעי ןסייה טינ ןָאק ךיא ; רעקידמינּפ
 הטרח ןָא ןיוש טבייה ןוא רעזענ ערעַײא טימ טמירקרַאפ ריא ,עז ךיא ,רעדירב ,ךַא

 עלעּפַאק ַא רעבירעד זומ ךיא ...טנעקַאב עלעסיב ַא רימ טימ ךיז טָאה ריא סָאװ ,ןבָאה

 ךימ ריא טעװ ,קשח טימ סיוא ךימ טרעה .ךעלרעדירב ,ךַײא טימ ךיז ןדעררעדנַאנופ

 ,ךַײא ךיא יװ ,ןייטשרַאפ ךיוא

 ,ךַײא ןופ רעקיצניװ טינ ,ןרעװ ןעמונעגנָא לָאז עעדיא רעַײא זַא ,ױזַא ליוו ךיא

 ןָאק ךיא זַא ,קרַאטש ױזַא לארשי קלָאפ ןַײמ ןעק ךיא זַא .ןוט רעבָא ךיא לָאז סָאװ

 ךיא ?גָאז ךיא סָאװ טייטשרַאפ ריא ?ןצרַאה םוצ ןעמענ סָאד לָאז רע ,ןביילג טשינ

 ליפ טסבלעז רימ רַאפ זיא סָאד !טשינ ביילג ךיא טינ -- ןביילג טשינ ןָאק

 זיא -- יױזַא זיא סָאד סָאװ רַאפ !ןביילג ןלעוו טינ לָאז ךיא יװ ,רעגרע

 ןבעגסױרַא ןעמונעגנַײא טינרָאג סָאד זיא רימ ןוא ,ןדער וצ ךס ַא ןַארַאפ ןענירעד

 !טנערברַאפ ױזַא טנעז ריא ןכלעוו ןיא ,סָארּפַאװ ןקיזָאד םעד ףיוא דַאילגזוו ןַײ מ ךַײא

 סרעקנעדכָאנ ךס ַא ןבָאה טלָאז ריא ,ןפלעה ךַײא לָאז טָאג זַא ,ןשטניוו רָאנ ךַײא ןָאק ךיא
 ןעזסיױרַא ריא טנָאק עבלעז סָאד .טסיזמוא ןַײז טינ לָאז החריט רעַײא ןוא סרעוטכָאנ ןוא

 רעקיזָאד רעד ןיא ןעז ריא טנָאק עבלעז סָאד ;"הלילה-הזב , ןלעלַארַאּפ ענַײמ ןופ

 ןוא סרעבַײרש ערעסערג יד זַא ,ןַײז ןָאק סע -- .ָאד ךַײא קיש ךיא סָאװ ,גנוטכיד

 ,רעבױלטָאג :ונַײהד ,"ןדנעל ענַײמ ןופ רעבערג זיא לרעגניפ ןיילק רעייז סָאװ,, ,ןטעָאּפ

 ןוא ,למיה םענופ ןרעטש יד ןּפַאכ ,טנעו יד ףיוא ןכירק ,לג"דא ןעדַאפדלָאג ,רעזנוצ

 ,םעד ךָאנ זַא ,םיריש ערעיײיז ןיא טגָאזעגסױרַא ליפ ױזַא ךַײא ייז ןבָאה ץיה סיורג ןופ

 ,ךיא רָאנ ..טעברַא רעייז זיא סָאד זַא ,ןביילג ןלעװ טינ ןײלַא ייז ןלעװ ,קידנענעייל

 ,טכעלש) קָאדוסזַאר ןטלַאק ןטימ ןוא ןצרַאה ןסייה ןטימ קלָאפ ןַײמ קידנביל

 ןייק -- -- -- .תמא םעד גָאז ,(.;!ןצרַאה םענופ רעסייה טרעוװ קָאדוסזַאר רעד זַא
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 ןומ ץיה ַאזַא ךָאנ :ץיה דַארג קיצעביז ןוא עכעלטע זיב ךיז ןרעקַאלפעצ טינ הכָאלמ
 -- -- -- !ןלַאפ קרַאטש ןוא ,ןלַאפ רוטַארעּפמעט יד

 ַא זיא רע :ןַאמָאר ַא ןבעג ךַײא טעװ רע ;ןרָאטקעּפס טעב ,ךעלרעדירב ,ןכל

 םענזָאירעס ןייק וצ ענבָאסָאּפס טינ ןטּפױה רעביא|) לַארעביא ןיב ךיא .טסינַאמָאר

 ,תרגרג יד ןיא םענעי ןכיױקנַײרַא ,ןכַאמ קזוח ,ןכַאלסױא ,ןטעּפש ,ריא טעז .ןַאמָאר

 קזוח ןַײמ רַאפ ךימ לָאז רע זַא ,ןגינעגרַאפ רעזעל םעד ןלעטשוצ ןגעווטסעד ןופ ןוא

 ריא לפיוו ,טַאװכ ַא ,קיזמ ַא ךיא ןיב ףיורעד טָא ,ריא טעז -- ןבָאה ביל ךיוא ןכַאמ

 דלַאב ךיא עזרעד ןשטנעמ ןדעי ןיא ןוא ךַאז רעדעי ןיא זַא ,קידלוש ךיא ןיב סָאװ !טליװ

 .ווירב ןַײמ ףיוא ,ןגעווטסעד ןופ ,ךעלרעדירב ,רימ טרעפטנע ...? טַײז עטסגרע יד

 רעַײא יו ןוא טייטשרַאפ ריא יו ,ןגָאז רימ טינ ךיז טעיַאינסעטס ,רימ טימ טינ ךיז טמעש

 ךַײא לעװ ןוא זגורב ןַײז טשינ רַאפרעד ךַײא ףיוא לעװ ךיא זַא ,רימ טביילג .טליפ ץרַאה

 רעטוג ַא קידנעטש ףיוא ךַײא ןבַײלב ןוא עטסעב סעלַא ןשטניוו ןוא ןבָאה ביל רעטַײװ

 ,דנַײרפ
 םכלע-םולש רעדורב רעַײא

 ןיוש טגעמ ריא .ןקיש סעּפע ךַײא לָאז רע ,גָאט עלַא ךיא בַײרש ןרָאטקעּפס וצ --- .ס.ּפ

 ןעמ זַא ,טנַײפ בָאה ךיא .ןעײרדסױרַא טשינ טנעה ענַײמ ןופ טעװ רע זַא ,ןַײז רעכיז

 ..!עלעסיב ַא טוט ןעמ ןוא ךס ַא וצ טגָאז

 עבלעז יד וצ ,0

 1886 רַאונַאי ןטס23 ,ווָאקרעצ ַאיַאלעב

 ,יקצינבר .ח .י 'ה

 ,דלעפקנַארפ .ז .צ 'ה

 .ַאסעדַא

 ! םירקיה ינודא

 ןגָאלש סָאװ ,עלַא יד טימ ,טַײל-עעדיא יד טימ ,ּפעק עסייה יד טימ טסעװַאקיצ ַא

 רעדעפ ןוא טניט טימ ,חומ טימ ,לכׂש טימ ןשטנעמ ,עגולק ןשטנעמ !"סעּפע , רַאפ ךיז

 ,טגָאזעג טָאה לָאגָאג יו ,ָאטינ ,קיגָאל ןייק ָאטינ !ַאהַא -- עעדיא רעייז וצ טמוק --

 !ּפָאק ןיא רעסייק ןייק

 תמאב ךימ טָאה ןוא) ןענַאטשרַאפ טוג ךימ טָאה ריא זַא ,ןײלַא טגָאז ריא ,שטַײטס

 ףוס םוצ ,ןביילג טינ ןָאק ךיא ,ןפָאה טינ ןָאק ךיא זַא ,(ןכַאז עקינייא ןיא ןענַאטשרַאפ

 :סָאפַאּפ טימ ריא טקידנע

 ...! ןפָאה ןוא ןבַײרש ,ןבַײרש ןוא ןפָאה געמ רע

 טנַאלַאט ןַײמ סָאװ ,ךיז טסולג רימ סָאװ ןבַײרש רימ ןָאק ךיא ,רעדירב ,טגָאז ריא

 ןלעטשוצרָאפ ,לשמל ,רעגייטש ַא, :טקנוּפ ַא רימ ריא טלעטש ףוס םוצ ןוא .טגנַאלרַאפ

 רימ ריא טיג טימרעד ןוא ".וו"זַאא ענַײז עלַא טימ רָאטַאלימיסַא "ןשירַאנ, ןתמא םעד

 ַא ךַײא טַאנ !םכילע-םולש , : רימ וצ טגָאז ןוא ןטעברַאַאב וצ ףיוא ץנעדנעט ַא ןיוש
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 ןַײז לָאז זָאנ יד זַא ,ױזַא םעד ןוא םעד טעסיוא זדנוא טלָאמ ןוא ןברַאפ טימ שטַאװק

 יד ,גרַאב ַא יו ךיוב רעד ,ןלָאװשעג םינּפ רעד ,עטַאװָאקנײג ןגיוא יד ,עגנַאל ַא

 ןעמָאנ ַא םיא טיג ןוא -- ווװ"זַאא ,וו"זַאא ,ענעגיובעגסיוא ןוא עצרוק ךעלעסיפ

 "רָאטַאלימיסַא
 ןבעג ןיוש םיא ףרַאד ןעמ זַא ,קינשזָאדוכ םעד ,רעלָאמ םעד זיא ייוװ ןוא ךָא זַא

 ןכַאל םיא טסייה ןעמ זַא ,קיריטַאס םעד זיא יו ןוא ךָא זַא !ןלָאמ וצ ױזַא יו ,ןענַאלּפ

 ןײלַא טעזרעד קינשזָאדוכ רעד ! ךעלרעדירב ,ןיינ -- -- -- !םענעי ןופ רעדָא םעד ןופ
 טפרַאװ ןוא טּפַאכ ןוא ךַאז רעדעי ןופ ןטַײז עקירעיורט ,עקיטכיל ,עלעדייא ,ענייש יד

 טלעטש גיוא ענװָאכוד ןַײז יו ױזַא ,סיוא ךיז טלָאמ םיא יוװ ױזַא ,לטשרעב ןטימ ןָא

 ,טַײז עשירַאנ יד ךַאז רעדע'י יא טעזרעד קיריטַאס רעד ןכַײלג סָאד .רָאפ ךיז

 יו ױזַא ,ןָא טעּפַאיל ןוא רעדעפ יד רע טּפַאכ -- ,ןכַאל םוצ ףיוא םיא טמענ זַא ױזַא

 ףיוא ָאד תמאב עקַאט זיא סע זַא ,רעדנוזַאב ןדעי טימרעד טזַײװַאב ןוא ,טלעפעג םיא

 -םירוּפ ןיא ץַאיַאּפ ןייק טינ זיא ,םיא ײטשרַאפ ךיא יװ ױזַא ,קיריטַאס ַא ...ןכַאל וצ סָאװ

 ,טיײטשרַאפ ריא -- ךיז טרעוװ ןוא ךיז טכערב סָאװ ,קישטנַאידעמָאק ןייק טינ ,ליּפש

 ..ןיימ ךיא קיריטַאס ַא רַאפ סָאװ

 ןוא דַיי ַא ןיב ךיא :ץעניטסעלַאּפ ןייק טינ ןוא רָאטַאלימיסַא ןייק טינ ןיב ךיא

 יו ,עעדיא רעדעי .ןשטנעמ ַא ביל בָאה ןוא שטנעמ ַא ןיב ךיא תמחמ ,ןדִיי ַא ביל בָאה

 ,ןַײרַא טנעה יד ןיא ,ןשטנעמ ,זדנוא וצ ןַײרַא יז טלַאפ םיוק ,ןַײז טינ לָאז יז קיליײה

 עכעלרעכעל ,עשירַאנ יד ןעמוקַאב זומ יז זַא ,ןשטיינק ןוא ןטענק ןָא יז ןעמ טבייה ױזַא

 ךיא .ץעניטסעלַאּפ םענופ יא ,רָאטַאלימיסַא םענופ יא ןכַאמ קזוח ןעמ ןָאק םורעד .טַײז

 םענופ ןוא םעד ןופ הפיסַא ןייא ןשיװצ ענעצס עניילק ַא ןעקנעש טנָאקעג ךַײא טלָאװ

 ןָאט טינ רעבָא סָאד ךיא ןָאק זיא ,לקיטנַא ןַא ןעוועג טלָאװ סע זַא ,רעגַאל ןרעדנַא

 עקיזָאד יד ךיא טלַאה ,סנטייווצ ןוא ,ןלעװ טינ ר יא טעװ ,סנטשרע : םימעט ייווצ רעביא

 לָאז ךיא זַא ,ךעלקילגמוא וצ רַאפ קלָאפ םערָא ןַײמ ןוא קילייה ןוא ךיוה וצ רַאפ עעדיא

 ןַײמ ךָאנ רימ טָאה -- רעַײפ טימ,, -- -- -- .גנונעפָאה רעטצעל ןַײז טימ ןליּפש ריז
 .."ןליּפש טינ ךיז ןעמ רָאט -- טגָאזעג עמַאמ

 ..עירעטַאמ רעלעדייא ַאזַא טימ ןביײהנָא טינ רָאג ךיא לי ,ךעלרעדירב ,םורעד

 -רעביא ןעוועג ןיילַא ןיב ךיא רעכלעוו) עעדיא רעקיליײה רעקיזָאד רעד ףיוא דַאלגזוו ןַײמ

 רעד ףיוא טעדנירגעג זיא (ַײרד-רָאי ַא רַאפ טשרע ןבעל ןצנַאג ןַײמ טימ ןבעגעג

 ,סייוו ןוא ,ןקידנע ךיז טעוװ יז סָאװ טימ סייוו ןוא ,עקיטקַארּפ רעד ףיוא ןוא עירָאעט

 -רָאי ןקיטנַײה ןיא טינ ןוא ןרָאװעג ןריובעג יז זיא טרעדנוהרָאי ןקיטנַײה ןיא טינ זַא

 -ןָא וצ ןייטשפיוא לָאמ ןייא טינ ךָאנ טעװ יז ןוא ,ןברַאטש יז טעװ טרעדנוה
 .'רעצרעה עכעלשטנעמפ ןיא רעַײפ ןדניצ

 רָאי ַאזַא) ? הרוחס ןימ ַא רַאפ ןיב ךיא סָאװ ,יתובר ,ןיוש ריא טייטשרַאפ טנַײה

 ריא טשַאררעביא יװ ,רָאפ רימ לעטש ךיא ןוא (! םלוע-לש-ונובר ,םיאנוׂש ענַײמ ףיוא

 ךיא ןכלעוו ,"רָאירעּפװ, ןַאמָאר ןשיסור ןַײמ ןעזרעד טלָאז ריא זַא ,ןרָאװעג טלָאװ

 סע ןכלעוו ןיא ןוא ,סױרַא ךָאנ זיא דַאשט רעד רעדייא ,ןרָאי ייווצ רַאפ ןבירשעג בָאה

 :עילידיא ןימ ַאזַא ףוס םוצ רָאפ טמוק
 ןוז יד ..ריא ןבעל רע ..דלעפ ןיא טציז יז ... .נ.נ עינָאלָאק ...עניטסעלַאּפ ,
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 םפילערמנלש ןהופ וויהב

 ײװָאלָאס רעד ...טרעצומש קירעשייה רעד ...טילב דלעפ סָאד ...ןעור ןסקָא יד ...טָארב
 ...ךעלקילג ...רָאװָאגזַאר ...עניטרַאק ...טּפַײּפ

 -ָאקש ענעלסעמער ,סעײרעטָאל ,סעדער ,רעכיב ,ןעגנוטַײצ ...הפיסַא ןַא ...טגוװָא,
 " .,רעטעברַא ,סעל

 ,רעדירב ךַא ...!ָאטינ ,טַײצ עכעלקילג ענעי ָאטינ ...! רעטציא דלַאװג -- רעטציא ןוא

 ױזַא ךיוא ךַײא טעװ ,דנַאטש ןַײמ ףיוא רעבירַא טעװ ריא ןעוו ,טַײצ יד ןעמוק טעו סע
 רעסעב טכירק !ןטיהּפָא טָאג ךַײא זָאל !ןיינ רָאנ ...דניצַא רימ יװ ,ץרַאה סָאד ןָאט ייוו

 ,ןפלעה טָאג טעװ רעמָאט ,רעמָאט ,רעכעה ןוא רעכעה ךיז טעּפַארד !רעטַײװ ןוא רעטַײװ

 ,יַאװלה ,יַאװלה .ןרעװ ןפלָאהעג ךעלעדַיי ענדיב ערעזדנוא ןלעװ רעמירַא-ָאד זַא
 !םלוע-לש-ונובר

 ןגָאז סעּפע ריא טעװ סָאװ .טרָאװטנַא רעַײא ךיא טרַאװ ווירב ןקיזָאד םעד ףיוא
 -ימיסַא יד ןופ הפיסַא רעד ןשיווצ ,ןבַײרשנָא ךַײא טכַארט ךיא סָאװ ,ענעצס רעד חוּכמ

 טָאג זַא ,ןַײז ןָאק ,ןַײז הצורמ רָאנ טעװ ריא ביוא זיא ? סעצניטסעלַאּפ יד טימ ןרָאטַאל
 טינ ןלעװ סעצניטסעלַאּפ ערעַײא ןוא ,טעברַא לקיטש טכער ַא סױרַא טעװ ,ןלעװ טעװ

 ַא יו טינ ,רעדורב ַא יוװ ,ייז וצ ךיז ןעסענטָא ןעז לעװ ךיא :הלילח ,ןרעװ טעדיבָא

 !ןעז ןלעוו רימ ...רעדמערפ

 ,דימּת ףיוא רענעבעגרעביא ךַײא רעַײא

 םכילע-םולש

 ּ!ַאסעדַא ןופ םַאזגנַאל רעייז ךעלווירב ערעַײא ,הליחמ ,ןכירק סעּפע --- .ס.ּפ

 יקצינווװַאר .ח .י וצ ,1

 1887 ינוי ןט5 ,ַאקרַאיָאב עיצנַאטס

 !ןיצק-רב ידידי

 בָאה סָאװ וצ ,(עגושמ טנעז ריא ביא) ןכַאמ רָאלק ךַײא ךיא םָאל רעַירפ

 עטבילעג עריא ךיז טָאה גנוטַײצ רעדעי .ןיצק-רב רעד זיא רעװ ,טגערפעגכָאנ ךיז ךיא

 ,לשמל ,רעמונ םעד ןעמוקַאב רימ ןעוו .סרעלעטשטפירש עטסעב עריא ,ןטנעדנָאּפסערָאק

 ?ַאה :טַאלב ןטשרע םוצ ףרָאװ ַא דימו-ףּכיּת ךיז רימ ןעוט ױזַא ,לַאנרושז םענופ
 ַא ,וָאנַאװיא ןַא סעּפע !ןיינ -- ?יָאטסלָאט ?ןירדעשטש !?סעּפע סָאד ןזיא סָאװ

 רעשידַיי ַא טימ ,ךעלטנייוועג יוװ ,זיא עבלעז סָאד ...רעוװ טסייוו חור רעד ,ווָאנַאּפעטס

 -- ןָאטעילעּפ ןיא זיא רע ,ךיא קוק ,םוקַאב ךיא זַא "ץילמה,, םעד ,לשמל .ךיוא גנוטַײצ

 -נָאּפסערָאק יד ןיא רעמ ךָאנ ןוא ,"םירפוס תרוע , םעניא ? רערעדנַא ןַא יצ ,"בוזא,
 טײטשרַאפ ,ָאזלַא -- ?ןיינ יצ ,ןיצק-רב -- זיא רעװ .ס ע ד ַא ךיא עזרעד ,סעיצנעד

 ,רַאפרעד ?סָאװ רַאפ .ןרעדנַא ןַא יו רעמ ןעניצק-רב ריזיטַאּפמיס ךיא זַא ,ןיוש ריא

 קיצניװ ץנַאג טעיַאמינַאז ךימ וליפַא ןעוו ,ןעלקיטרַא ענַײז ןזעל וצ ביל בָאה ךיא סָאװ
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 םכילצ-םנלש ןופ נוירפצ

 ,ףָאלש ןכרוד יװ קנעדעג ךיא לַײװ ,רַאפרעד :םינבר יד טימ סעטכישעג רעסעדַא יד

 טָאה ןיצק-רב רעד לַײװ ,רַאפרעד : "לוקה , ןיא ןבַײרש טכעלש-טינ טגעלפ ןיצק-רב זַא
 ןעוו ,ןיצק-רב לַײװ ,רַאפרעד ; עריטַאס ןוא רָאמוה ןופ ץלַאז עלעסיב ַא ןבַײרש ןַײז ןיא

 ץרוק ,רעטרעוװ עטלייצעג ,סיז-רעקוצ סָאד זיא ,זיא טינ עס סָאװ ,סעּפע טבַײרש רע

 טימ -= עװטסרָאינָאזער ןָא ,ןצכעגָאז-רסומ ןָא ,תומדקה עגנַאל ןָא ,תומכח ןָא ,ףרַאש ןוא

 ?ןיש ריא טסייװ טנַײה !ביל בָאה ךיא לַײװ ,רַאפרעד ,טרָאװ םעניײא

 ןיב ךיא ?"רעקעװ, ןטייווצ םעד ןגעװ גנוניימ ןַײמ רימ ןופ טרעדָאפ ריא

 טימ ןַײז ףרַאד "רעקעו, רעטשרע רעד זַא ,גָאז ךיא :רענעגושמ רעדנַא ןַא ףיורעד

 רעד טַאהעג טלָאװ םינּפ ַא רַאפ סָאװ ןטייווצ םענופ ץלַאמש רעמ טימ ןוא ץלַאז רעמ

 טינ טקוק , :ןגָאז לָאז ןוא ךיש רָאּפ עטשרע יד ןלעטשסורַא לָאז רע ןעוו ,רעטסוש

 ,םשה-הצרי-םא ,ןעז טעװ ריא ;טוג ױזַא טינ ןוא ןייש ױזַא טינ ןענעז ייז סָאװ ,ףיורעד

 טלָאװ ,רימ ףיוא ןַײז לָאז עס ןעוו ...*! רעגניפ יד ןקעל ריא טעװ ,רָאּפ ערעדנַא יד

 ,ןעגנַאלקַאב ןוא ןעגנַאהַאב ןוא ןייש ליפ יֹוזַא טצוּפַאב "רעקעוו, ןטש רע םעד ךיא

 ,ךימ ריא טייטשרַאפ ,תמחמ !שרעדנַא טינ ,ןּפַאכקעװַא רעזעל םעד לָאז חור רעד זַא

 םוצ רָאנ ּפֶא ךיז טיג ךעיּפסוא רעטסעב רעד ןוא -- ךעיּפסוא ןבָאה ךָאד טליװ ריא

 רימ ןלָאז סָאװ וצ ןּכ-לע ,ךַאז ענעלַאפרַאפ ַא ןיוש ךָאד זיא סע רָאנ .לָאמ ןטשרע
 ? טסיזמוא ןלוד ךיז

 טימ עמַארגָארּפ עצנַאג ַא ךַײא רַאפ ךיא בָאה "רעקעוו, םענופ ךוב ןטייווצ םוצ

 ןטש רע םעד רעירפ ןעז ןבעלרעד רימָאל רָאנ ; רועיש ַא ןָא ןטקעיָארּפ ענעדיישרַאפ

 עקשטיניילק ַא) יירמועב-ג"ל , ןַײמ ןיוש ךיא ןָאק ,רערעַײט ןיצק-רב ,רעדורב ,ָאזלַא
 ריא טלָאז יאמל !ןקיש טינ ךוב ןטש רע םוצ ךַײא (!לקיטנַא ןַא -- ןעכלעוװָאנ

 גונעג ךַײא ןָא ףיורעד בָאה ךיא !ןיינ-ןיינ ,ָאי-ָאי :ךַײלג טגָאז ? גנוצ ןטימ ןעיירד

 בילוצ ,'וכו "לארשי תסנּכ , ,"ףיסָאה , ןלַאנרושז עשיערבעה יד ןיא וליפַא ,םינלעב

 ריא) שיערבעה ףיוא ןצעזרעביא טעשטומעגוצ עלעקשטעּפַאק ַא ךיז טלָאװ ךיא עכלעוו

 .(...רעילָאטס ןייק טינ ךיוא ךיא ןיב ךַארּפש רעקיליײה רעקיזָאד רעד ןיא זַא ,ךָאד טסייוו

 זיא ןעד יצ !טָאג רעסיורג .ןביירש ןַײמ ןיא תונורסח ענַײמ ףיוא רימ טזַײװ ריא

 ,ךילא טימ םיּכסמ ןצנַאג ןיא ןיב ךיא ? תונורסח ןָא רָאג ךַאז ַא טלעוו רעד ףיוא ןַארַאפ

 ,ריא טסייוו .קידָאּפס ַא טַאלג יירד ןוא רוטַאקירַאק ןיא ןַײרַא ךיא לַאפ לָאמ טּפָא זַא

 ,טינ ךיז טסולג סע טושּפ !דנַײרפ רעביל ןַײמ ,טייקליופ ןופ ? ךיז טמענ סָאד סָאװ ןופ

 םעד ךרוד ןוא ,ןַײז וצ ףרַאדַאב סע יװ ּפיט ַא ןטעברַאַאב וצ לָאמ טפָא טסערעד סע

 יד טגיל עשז ּוװ רָאנ .טפַארק ןַײז טרילרַאפ סָאװ ,ןטָאש ַא ןיא ךיז רע טלדנַאװרַאפ

 .תועט ַא ריא טָאה ? רענעזָאלעגּפָא ןַא עבטב ןיב ךיא לַײװ ,רשפא טניימ ריא ? הביס

 ןייא ילב ,ןגָאז וצ ױזַא ,ןטעברַא וצ סיוא רימ טמוק סע ןעמעוו טימ ,רָאנ ךיז טנכערַאב

 ."הרורא יד --  "טַאלבסקלָאּפ ןעשידיא , םוצ עגַאלַײב עטצעל יד שטָאכ טמענ ?שיט

 !תוצרָאה-םע ןַא רַאפ סָאװ !טײקיזָאלטנַאלַאט ַא רַאפ סָאװ !טייקסואימ ַא רַאפ סָאװ
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 םכילע-:םולש ןופוווירב

 ןופ ןעמונעג ןצנַאג ןיא ןוא ,טלעוו סטָאג יװ ,טלַא -- טעשזוס רעד !לקע ןַא רַאפ סָאװ

 עקידעקצַאצ ַארַאס !ליטס ַארַאס -- רעבָא רַאפרעד ."ןדִיי ַא ןופ םיבתּכ , ךוב סווָארגָאב

 טייקיטשינ עקיזָאד יד טָא !סַאמָאק טָאטשנַא סנכייצ-ףורסיוא לפיוו טנַײה ! גנוטעברַאַאב

 וצרעד טָאה ןוא "ןטָאברַאפ גנערטש קורדכָאנ, ןַײז טימ טמַאצעגמורַא רבחמ רעד טָאה

 ,רעװ-יבַא ןייק טינ ."ַאסעדַא ןיא זיוה ןגייא ,רעסַאפרַאפ רעסיוועג , :ןבעגוצ ןסעגרַאפ טינ
 סָאד ןכעװשרַאפ סָאװ ,םיתרשמ עקיזָאד יד טָא ןופ ןטויבעד עכלעזַא ךָאנ !סע טסייה

 ןעיײג סע זַא ,המשנ רעד ףיוא ענדוקסַאּפ ױזַא קידנעטש רימ טרעוװ ,טרָאװ עטקורדעג

 ַא ןעד זיא .ןעּפ רעד וצ ןעמענ רעדיוו ךימ ןָאק ךיא ןענַאװ זיב ,ןכָאװ עצנַאג קעװַא

 ? עטקידנערעד ןייק ןצנַאג ןיא טינ ךָאנ טעברַא יד קעװַא לָאמ טפָא טפרַאװ עמ זַא ,רעדנּוװ

 רעד בילוצ רָאנ טכענ עצנַאג ּפָא ןעמ טציז לָאמ לפיוו -- טַײצ רעבלעז רעד ןיא ןוא

 ,קנַאדעג ןופ קידנדער טינ ןיוש ,םערָאפ רעד בילוצ ,ליטס ןבילוצ רָאנ ,ןײלַא ךַארּפש

 טרילרַאפ עמ ןוא רענייב יד ןופ ךרַאמ םעד ןַײרַא טגייל עמ עכלעוו ןיא ,טלַאהניא ןופ

 ןגעוו טדער ריא !ןטעברַא וצ טינ ךיז טניול סע !סע טסייוו חור רעד .טולב קינייװ טינ

 גנוטַײדַאּב רעד ןופ ךיז טרעטסַײגַאב ריא .ןָאגרַאשז רעזדנוא ןופ עיסימ רעסיורג רעד

 רעשידַיי רעד ןופ ןליפעג יד ןוא המשנ יד סיוא טקירד סָאװ ,ךַארּפשסקלָאפ סלַא רענַײז

 זָא גרַאשז ןַארַאפ זיאס ?רוטַארעטיל יד ןזיא עשז ּוװ רָאנ .תמא .עסַאמ

 ןייק ָאטינ ,עסערּפ ןייק ָאטינ ,ןַאגרָא ןייק ָאטינ .רוטַארע טיל ןייק ָאטינ רָאנ

 ןופ ןצכעבַײרש עטסטפַאהלקע יד טימ ךיז טקיווק עסַאמ ערעטצניפ יד .קיטסילַאנרושז

 לַײװרעד ךיז טסואימ טייהרעדנימ עטעדליבעג יד .ןכַײלג ןַײז ןוא ןר"מש| רעטסוש םעד

 סָאװ ,סרעגערט-רוטלוק עקיסַײלפ ערעזדנוא עשז ןגעקַא .ןָאגרַאשז ןטימ טריקַארב ןוא

 עשינָאגרַאשז סָאד ןבעגוצסױרַא ףיױא טכער סָאד טנעה ערעייז ןיא טּפַאכרַאפ ןבָאה

 ןעלדנַאװרַאפ ןוא ןפוא ןזָאלנסיװעג ַא ףיוא טכער עקיזָאד סָאד ןריטַאולּפסקע ,לטעלב

 ַא ךיז טוט עמ ןיהּוװ ,טרָאװ םענייא טימ .למערק-ײלַאקַאב ַא ןיא קיטסילַאנרושז יד

 ןָא ךיז םענ ,הירב ַא ַײז יג ןדנַאטשמוא עכלעזַא ַײב ןוא ,ךעליירפ טינ זיא -- רעק

 ןוא ןייטשרַאפ טינ םעדכָאנרעד ךיד לָאז עמ ידכב ,ףיורעד עװערָאה ,שדוקה-חור טימ

 -עגביול רעדָא קנַאד ןייק הלילח טינ ךיא ןיימ ,ןצַאשּפָא טינ גָאז ךיא זַא .ןצַאשּפָא טינ

 רשפא ךיז טלָאװ ךיא סָאװ ,טנעמונָאמ ןקיטסַײג ןרַאפ ַײּפש ַא רימ ַײב טעב) ןעגנַאז

 טקנוּפ טָא ,טײקיזָאלרוּפש ןוא טייקיזָאלקעװצ רעד ןופ דער ךיא .(...ןלעטשקעװַא טנָאקעג

 ןופ ּפָארַא ןוא -- השרד ןַײז טקַאנקעגּפָא טָאה סָאװ ,ןשרד-לעב רעד דיגמ רעד יװ
 ןַײרַא ךימ טגנערב סע סָאװ טָא ,המשנ ןַײמ טרעיורט סע סָאװ ןגעוו טָא ! רעמעלַאב

 ךיא בָאה ןבַײרש ןוא .ןבַײרש וצ קשח םעד רימ ןופ קעװַא טמענ ,הרוחש-הרמ ַא ןיא

 ןדנַאטשמוא יד בילוצ סָאװ ,ףיורעד קידנקוק טינ ,טפַאשנדַײל ןַײמ זיא סָאד ; ביל אקווד

 ןופ רעקינייו ןָאק סָאװ ,הביבס ַאזַא ןיא ךיז ןעײרדוצמורַא טרעשַאב רימ זיא

 זיא סָאד -- הביבס עקיזָאד יד .גנוגיינ רעשירעבַײרש ןַײמ טימ ןריזיטַאּפמיס ץלַא

 ,לַאטיּפַאק ןופ ןשטנעמ ,דנַאטש רעשירחוס רעד ,עיטַאוקָאטסירַא ענעביוהעג רעזדנוא

 ןכלעוו ןגעוו ,טנַאלַאט ןשירַארעטיל ןַײמ רעדייא ,ןסנַאניפ ענַײמ רעכעה ליפ ןצעש סָאװ

 ַא ייז רַאפ זיא םינָאדװעסּפ רעשירַארעטיל ןַײמ תמחמ ,ףירגַאב ַא טָאה סע רעװ ןטלעז

 ,עכַײלג יװ ךיז רימ ןענעגעגַאב ןדָאב ןלעיצרעמָאק ןפיוא ןוא ,ַאטינגָאקניא-ַאררעט

 ןוא ןבעל ןגעוו ןפירגַאב עגנע עבלעז יד ןוא ענייא טימ ,דלעפ ןייא ןופ סעדעגַאי יו

 .ןטלעפ ווירב ןופ ףוס רעד| -- -- -- .ןבעל ןופ טלַאהניא םעד
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 םכילצע-םולש ןופ ןוירב

 ןבלעז םוצ 2

 1887 ינוי ןטס21 ,עקרַאיַאב

 !ןיצק-רב ידידי
 קַאי ,"רמועב-ג"ל , ,אלימ .ןטלַאהרעד טנַײה ךיא בָאה ןט כענ ןופ ווירב רעַײא

 ןופ .לקיטנַא ןַא ,סנַײפ ַא רָאנ ,עלעקערב ַא ,לרוּפיס ןיילק ַא זיא סע :"רמועב-ג"ל ,

 ןייק סעדַא ןופ ןרָאפ ןסייהעג טינ לרוּפיס ןיילק ַאזַא בילוצ ךַײא ךיא טלַאװ ןגעווטסעד
 ןייק וצ טינ ,"רעקעוו , םוצ רָאנ טסַאּפ סָאװ ,ךַאז ַא ךָאנ ךיא בָאה םעד וצ רָאנ .ױשרַאװ

 עקיזָאד יד דלַאב יװ זיא ."תומולח עסיז יד, -- זיא ךַאז עקיזָאד יד .לַאנרושז רעדנַא
 טלָאמעד טָא -- ,"תומולח עסיז, יד טימ "רמועב-ג"ל,, םעד ןיימ ךיא ,ןכַאז עדייב

 ךַײא לע ךיא .ןוט ױזַא רימ ןלעװ ןּכ-לע .ןעוועג יַאדּכ העיסנ רעַײא ןיוש טלָאװ

 ,"רעקעוו , ןטשרע םעד ןיא ייז ןקורנַײרַא ןוװּורּפ ךיז טעוװ ריא ןוא --- ןכַאז עדייב ןקישוצ

 ,ךַײא בילוצ טינ ןוא ךיז בילוצ טינ סָאד וט ךיא .ןטָארעג ךַײא סָאד טעװ אמתסמ ןוא
 ךיא ןוא :רעטַײװ ףיוא ךעיּפסוא ןטרַאװרעד ןענָאק לָאז רע זַא ,"רעקעוו , ןבילוצ רָאנ

 ,ןָאגרַאשז ןבילוצ :ךַײא בילוצ טינ ךיוא -- גנַאג ַא ןייג לָאז "רעקעוו,, רעד זַא ,ליוו
 ןָא גר ַאשז ?ןיינ יצ ,טייטשרַאפ ריא .לַאנרושז םענעגייא ןַא ןבָאה ןענָאק לָאז רעכלעוו
 -עצדיא ןַײמ .טפאשנדַײל עטייווצ ןַײמ .עביל ןַײמ זיא ּסָאד --

 זַא ,גרובסרעטעּפ ,ןייק טריפַארגעלעטעג טכַאנ רַאפ טנַײה ךיא בָאה ,ָאזלַא .סקיפ
 יײז) "תומולח עסיז, יד טימ "רמועב-ג"ל, ןַײמ ןקישקירוצ דימו-ףּכיּת רימ לָאז עמ

 ןיא ןכער ךיא ןוא ,(ןַײרַא "טַאלבסקלָאפ , ןיא עדייב ןרָאװעג טקישענּפָא ןיהַא ןענעז
 לעװ ןוא ןקישּפָא דימו-ףּכיּת ייז ךַײא ךיא לעװ ,ןַײז לבקמ ייז םורַא געט ריפ-ַײרד ַא
 .(סערדַא סמולבנעיליל 'ה ףיוא) טקישעגסױרַא ייז בָאה ךיא ןעוו ,ןריפַארגעלעט ךַײא
 ןייק ךיוא בָאה ךיא תמחמ ,לָאמ שרעדנַא ןַא ףיוא ןסעומש עלַא ּפָא ךיוא גייל ךיא --
 ןטכַארט סעּפע ףרַאד עמ :רוטַארעטיל רעד ןצנַאג ןיא ךיז ןבעגוצּפָא טינ טַײצ
 טסייה ,"הרוּת ןיא חמק ןיא םא ,, זַא ,טרעהעג ךָאד טָאה ריא ןוא ,ךיוא עשזריב רעד חוּכמ
 ."עילויל ייג ,עּפַאּפ ַאמענ, :ןושל רעזדנוא ףיוא סָאד

 ךימ טָאה סָאװ ,םולבנעיליל רעה ןטצעשעגכיוה םעד טסירג ןוא טנוזעג רימ טַײז
 .טנַאקַאבמוא ,"םירוענ תאטח ,, ןטנכייצעגסיוא ןַײז טימ לָאמ ַא טעלױקעגקעװַא

 םכילע-םולש

 ןָאזעניד בקעי וצ 2

 1887 רעבָאטקַא ןטס28 ,וועיק

 1 -זק 51. 1ע1116110011} , 1828

 !גיניק ינודַא

 ןוא ,"םכילע-םולש , טכענק רעַײא ןופ ריא טרעדָאּפ סָאװ ? רעגַאב רעַײא זיא סָאװ

 ?ןעניד ךַײא ךיא ןָאק סָאװ טימ

 ? סקישטניילק ַא רעדָא ךַאז עסיורג ַא ? ריא טליו סָאװ : רוציקב סױרַא רימ טבַײרש
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 םפיל ע -ףולש ןהפ ווירב

 טרעו השולש םימי דועבו ,תחא ַאדנעגעל ילצא שי תאזה תעב ? ןעגנוטכיד רעדָא עזָארּפ
 ןּפעלשסױרַא ,סעילטעּפ ןפַײלשסיוא ,ןסערּפוצ לסיב ַא ךָאנ יז ףרַאד עמ :קיטרַאפ יז
 8 66חעז+ ןעגנוטכיד ןיא זיא עדנעגעל עקיזָאד יד ,ןצוּפכרוד ןוא עינַאװָאגירטס יד
 .טעברַאַאב טוג ןוא סזעצ42צ

 ןזעתזעדס !םגזזע ץסתסּפעג ע תהסזקג םנז תקעסזץע266 תם תסקּפסאזץ

 םמזחץסאע 1 0708212 סהץ;אעדמ הסחצ 128נסאז-

 םכילע-םולש

 יקצינווַאה .ח .י וצ ,4

 1887 רעבמעצעד ןטשרע ןפיוא ,רעבמעווַאנ ןטס20 ,וועיק

 !ןיצק-רב רעה ,גינעק ינודא

 !טכערעג ןוא טכערעג ,טכערעג טנעז ריא
 זיא רעכלעוו ,טנַאלַאט םעניילק ַא טימ טַארעטיל רעניימעג ַא ןוט ןָאק סָאװ רָאנ

 יד ,רָאי ףוס םענופ עימערּפ יד ןבעג וצ (!סיורג ןיב ךיא --- ןגָאז ייז רשאב) ביוחמ

 ןוא ןעגנוטכיד ,ןענָאטעילעפ ,רָאי םעַײנ בייהנָא םוצ עימערּפ (עטירד יד ה"ד) עטייווצ

 עיטסַאשטוא עוויטקַא ןַא טנַײה טמענ טכענק רעַײא יװ ױזַא) ךָאנ סעּפע ןוא ,ךָאנ סעּפע

 -- - = ? (?טַאלבסקלָאפ , םעניא

 ,"דנַײרפנעבעיל , ַא טימ ,"דנַײרפנעילימַאפ , ַא טימ ,"דנַײרפזיוה ,, ַא ָאד זיא וצרעד

 ןוא -- ןפלעהטימ טגָאזעגוצ בָאה ךיא ןכלעוו ,"דנַײרפַארַאפסָאװטסיײװװחוררעד , ַא טימ

 ןייק רימ ןָאק רענייק ,טפיוקרַאפ טינ םענייק ,הלילח ,ןיב ךיא .ןטלַאה ןעמ זומ טרָאװ

 רַאה ַא ןופ רעטלע ליפ רימ ַײב זיא זָאגרַאשז םוצ טפַאשביל ןַײמ רָאנ ; ןגָאז טינ העד

 ,ןדַיי ייווצ ךיא רעה .ןפלעהטימ ןדעי ,ןדעי װָאטַאג ךיא ןיב םורעד .ןודָא ןַא ןופ ןוא

 ,"םכילע-םולש , רעמ זיא שטיװָאניבַאר .ָאד ךיא ןיב --- ןָאגרַאשז ןדער רעבַײװ ייווצ

 עשזריב רעד ףיוא גָאט ןיא העש ריפ זיא שטיװָאניבַאר ןָאמָאלָאס .שטיװָאניבָאר יו

 זיב גָאט ַײב ףניפ רעגייז ןופ רָאנ ;םשה-ךורב ,זיוט לקיטש ַא ,רעיירד ַא ,רעכַאמ ַא

 ןייא ,ןענַאמָאר ייווצ ךיא בַײרש טצעי ."םכילע-םולש , ךיא ןיב טכַאנ רעד ןיא ריפ-ַײרד

 ןוא דויטע ןשיטירק ןייא ,לקיטרַאטיײל ןייא ,עידעמָאק ןייא ,ןָאטעילעפ ןייא ,גנולייצרעד

 עבָארג ןענעז רימ זַא ,שטָאכ טסייוו ריא ? טינרָאג ןעמ ףרַאד ןזעל ןוא ,ונ .ךָאנ סעּפע

 ,עשיסור יד ןקוקרעביא ךעלרעי זומ טַארעטיל רעדעי זַא ,שטָאכ טסייוו ריא ? סעשטַאגנוי

 ןענרעל ךיוא געמ טעָאּפ ַא וליפַא זַא ,טסייוו ריא ? ןרוטַארעטיל עקירעביא ןוא עשטַײד

 !טלּפַאלּפעצ לסיב ַא ךיז טָאה רע יװ ,רָאנ טעז !ופט -- -- ללימ .ס .ד ןוא טימס םַאדַא

 ךימ טרעה ריא רָאנ ."רעקעוו , ןטייווצ ןפיוא הצע ןַײמ רימ ַײב טגערפ ריא ,ָאי
 :טגָאזעג ךַײא ךיא בָאה לָאמ טנזיוט ; ױזַא גָאז ךיא ? ךַײא גָאז ךיא זַא ,ןעד

 טקעװ ? "רעקעוו, ַא טנעז ריא !לװַײט םוצ ץלַא סָאד --- טײקשַײײטרַאּפ ,ץנעדנעט
 ןגעוו ןעעדיא עכעלסילשסיוא יד ור וצ טזָאל רָאנ ,ליפעג ןלַאנָאיצַאנ ןַײז קלָאפ םַײב

 טיג .ץעניטסעלַאּפ ַא רָאנ טינ ,דיי ַא טַײז ,לג"דא עקירעמַא ,עניטסעלַאּפ
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 םכילצ?םולש ןופ ווררב

 ץלַא רַאפ ,ןייש זיא סָאװ ץלַא רַאפ ,טוג זיא סָאװ ץלַא רַאפ ךובלמַאז רעיא ןיא ץַאלּפ

 ךָאנ ןלעװ רימ רָאנ -- -- -- ןַײרַא טַײז ןייא ןיא טינ רעבָא טּפַאלק :שידיי זיא סָאװ

 ,ןרעקמוא ךיז םעד וצ

 :סיוא עשז טרעה ."רעקעוו , ןטשרע םעד רעביא גנוניימ ןַײמ ןסיוו ץלַא טליוו ריא

 סע .תומּכ ןופ ןעניז םעניא טושּפ ,רעמ ךס ַא טרַאװעג ךיא בָאה םולבנעיליל 'ה ןופ

 ,לַאזקָאװ ַא ףיוא ,סנגעוורעטנוא ץעגרע רעזעל םעד טקַאּפעג טלָאװ רע יװ ,סיוא טעז
 ,עירָאעט עלופטכַארּפ ןַײז ,עירָאעט ןַײז שינעלַײא ןיא םיא רַאּפ קידנגײלסױרַא ןוא

 : רעגייז ןפיוא קַיורמוא ץלַא רע טקוק
 רעסיורג רעד ,ָאזלַא ...םה ...ריפ ּפָא טייג גוצ רעד ...ריפ וצ לטרעפ ַײרד ןיוש --

 ןרימ ,רעה רעביל ,ןעזרעדיוו ףיוא !ןיוש טגנילק עמ ,ַאש ...ױזַא ןוא ױזַא טגַאז רעדרעה

 ! גָאט ןטוג ַא ...ןסעומש טלָאמעד ןיוש רימ ןלעװ ,לָאמ ַא ןענעגעגַאב רשפא ךָאנ ךיז

 ןכלעוו ,ןעדַאפדלָאג ףיוא ןגָאז ךיא ןָאק סָאװ רָאנ .ןצרַאה םענופ ןייטשַא

 בָאה ךיא ?טעָאּפסקלָאפ ןשידִיי ןטסביל ,ןטסקרַאטש ,ןטסערג ,ןטשרע ןרַאפ טלַאה ךיא

 ךיא בָאה ,דחא קדנופל טעָאּפ ןשיטַאּפמיס ןקיזָאד םעד טימ ןעוועג ןמדזנ לָאמ ַא ךיז

 "סרעּפָאלק , יד ןגעוו ןוא ןַאשינַאװ ןגעוו גנוניימ ַאז ַא טינ טַײװ טרעהעג םיא ןופ

 !הנבל רעד רעטנוא ךיז טַײב ץלַא ."עטּפָאלקעג , יד ןוא

 טגָאז רע .םולבנעיליל 'ה ןופ רעלַאנָאיצַאר טוט ןַאמזַײא 'ה ...?ןעמ טוט סָאוו

 טספרַאד וד ; ענדַאל טשינ קינייוװועניא זיא ריד ַײב ; טנוזעג טשינ טסיב וד ,רעדורב : ךַײלג
 ףיוא ;לָאמ שרעדנַא ןַא ףיוא ןַײז זָאל -- טינ טַײצ ןייק טצעי בָאה ךיא ;האופר ַא

 ...!רעה ,ןעזרעדיוו

 טָא .שוק טרעדנוה ןעמכילע-םולש ןופ רעביא םיא טקיש ךַארּפש רעד רַאפ רָאנ

 !שידִיי טבַײרש עמ זַא ,ביל ךיא בָאה ױװַא

 ..ןַאמ רעטלַא ןייא ...רעבױלטַָאג ..!יתיּת-אכיהמ ..!ונננ ..טטפור עמַאמ יד

 ? טייטשרַאפ ריא ..! רעביױלטָאג טרַאפ ...רעדנילב ַצ

 טַײז רענעי ןופ ךיז טלַאהַאב ,גנוצ !ןצפעל ענַײד סילשרַאפ ,ליױמ ..!םייהַא

 ,עקשעמעל השמ ןַײז לָאז רענרעל עירַאמ ןעוו ...! ףיולטנַא ,ןעּפ ! סיוא ךיז סיג ,טניט ! ןייצ

 ןגרָאמ ןוא) טכַאנ ַײב ַײרד רעגייז ,רעבמעווָאנ ןטס20 ,גָאטנָאמ ןַײז טינ לָאז טנַײה ןעוו

 םעד ףיוא טפיוקרַאפ בָאה ךיא עכלעוו ,ןטעליב ענשירגיוו 175 ןבעגּפָא ךיא ףרַאד ירפ
 טגערפעצ ...? טייטשרַאפ ריא ...בָאגפיוא כ"ור 15 םע כ"ור 275 חקמ לע רעבמעצעד ןט1

 רעקיזָאד רעד ןיא ןכַאמ רָאלק ךַײא ןעמ טעװ ,עשזריב רעד ףיוא סעדַא ןיא ךיז

 ַא ןַאמָאר ןטכַאמע ג ןקיזָאד םעד ףיא ןבעגעג ךַײא ךיא טלָאװ ,,(...רוטַארעטיל

 השמ טינ זיא רענרעל עירַאמ יו ױזַא רָאנ .ןפוא רעדנַא ןייא ףיוא רָאג קיטירק

 ןיוש) טכַאנ ַײב ַײרד רעגייז ,רעבמעווָאנ ןטס30 ,גָאטנַאמ ָאי זיא טנַײה ןוא ,עקשעמעל
 ךיא זומ -- ,ןבעגּפָא ָאי ןטעליב 175 יד ךיא ףרַאד ןגרָאמ ןוא ,(ריפ ףיוא לטרעפ ַא

 ,ץירּפ ַא װַאקרעצָאלעב ןיא ָאד זיא עס .רעטרעװ עטלייצעג ייווצ טימ ןענעגונַאב ךיז

 זַא ןוא ,טרעצנָאק ַא ףיוא ןעוועג לָאמ עטשרע סָאד זיא רעכלעוו ,רוּכיש רעסיורג ַא
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 שודיק , :טרעפטנעעג רימ רע טָאה ,ןטרעצנָאק ןגעוו} גנוניימ ןַײז טגערפעג בָאה ךיא

 ..."עשטול

 ,עניטסעלַאּפ זיא סקיפ-עעדיא יד .רעקעוװו רעשידִיי ַא ,רעקעוװ ַא : ןיילַא טייטשרַאפ

 טבייה עכלעוו ,עקיצנייא יד זיא ַאננַא .ךוב ןצנַאג םעניא עקיצנייא יד זיא גנולייצרעד יד

 ןיימ ךיא ,עקשעמעל השמ טָאה "!עניטסעלַאּפ, :סיוא טַײרש ןוא לדנעפ סָאד ףיוא

 -טנַא רעירפ זיא סָאװ ,עכלעזַא רָאנ ,ןידלעה רעדנַא ןייק ןענופעג טשינ ,רענרעל םירמ

 ןעוו זַא ,רשאב ? רשאב ...םָארגָאּפ ַא ןעזרעד לָאז יז ידכב ? ידכב ...לרע ןַא טימ ןפָאל
 םירמ ןָאטעג טלָאװ סָאװ טנַײה -- םָארגָאּפ רעד טינ ןעוו ,ַאננַא טינ ןעוו ,לרע רעד טינ

 ןכלעוו רַאפ) יקסווָאקירטעּפ עקילַאק רעסיורג רעד זַא ,ןעגנורדעג ןופרעד זיא ? רענרעל

 טָאה ("טַאלבסקלָאפ , ןיא קיריגענַאּפ ַא ןבירשעג ,תונמחר רַאפ ,לָאמ ַא בָאה ,שקָאל ,ךיא

 -ירטעּפ טעיַאילָאגעשטשעגרעביא טָאה רענרעל םירמ ןוא ,רענרעל םירמ טרעדעפעג
 -עגסיוא טָאה עכלעוו ,עמַאד ענַײפ ַא רעייז וליפַא ןעמוקעג זיא עס זַא ,אצמינ ; ןיקסווָאק

 ...לסיפ ענשטיטנַא םעניילק ןטימ טרימשעצ טָאה ןוא לכיב ןיא ךַײא ַײב זָאנ יד טצַײנש

 ץנַאג ךָאנ ,סיוא טזַײװ סע יװ ,זיא יז ;טשינ ללּכו ללּכ ךיא בָאה רענרעל םירמ וצ רָאנ

 רענעבעגעגרעביא רעַײא טָאה גנולייצרעד ןימ ַאזַא ןוא ,לכׂש ןיא רעדָא ןרָאי ןיא גנוי

 טלָאװ ךיא רעכלעוו רַאפ ,"ַאשַאטַאנ, ןעמָאנ םעד רעטנוא ןבירשעג ךיוא לָאמ ַא טכענק

 ,ןקעמסיוא יז לָאז רוטַארעטיל-ןָאגרַאשז עגנוי יד זַא ,ךעלברעק טנזיוט ןבעגעג דניצַא

 ,ןיצק-רב רערעַײט ןַײמ ,ךַײא וצ ,רעבעגסױרַא םוצ זיא הנעט עצנַאג ןַײמ .ןסעגרַאפ

 ט עוו ריא סָאװ ,רַאפרעד רָאנ ,עטַאמש ַא ןבעגעג ט ָא ה ריא סָאװ ,רַאפרעד טינ ןוא

 םוש ַא ןָא ,עיזַאטנַאפ רעדליוו ַא ןופ ץירקַאל טימ עבעבעק ןימ ַאזַא ךָאנ רשפא ןבעג
 ? ןדנַאטשרַאפ ...טנעמַאדנופ ענלַאער

 ַא רַאפ סָאװ !ליטס ַא רַאפ סָאװ !קיטנַא ןַא !רַאברעדנּוװ ..טימעס לדוי

 !רָאמוה רעשענייה-ןייר ,רעטכַאמעג-טינ ַא רַאפ סָאװ !טײקטסָארּפ

 ןענעז ןעקנַאדעג יד .בָארּפ 96 ,דלָאג זיא ךַארּפש יד ..דוי עלעטנייּפ סָאד

 ,זייב ליפ וצ ,ץיה ליפ וצ עלעסיב ַא :ָאד זיא ןורסח ןייא רָאנ .רעטיול ,שירפ ,טנוזעג
 - = -- ?טינ סָאד ריא טסייוו עשז ןיוש .יקצינװַאר רעה ,הרז-הדובע זיא סעּכ ...סעּכ

 ,טגערפעג ךַײא ךיא טלָאװ ,רימ טימ ןכערּפש ױזַא טלָאז ריא ןעוו !ןיצק-רב רערעַײט

 טַײרש ריא סָאװ ,לקעטש ןרַאפ רעדָא ,עּפַאילש רעַײא רַאפ טלָאצַאב ריא טָאה לפיוו

 -- = - ?ױזַא

 ןשיטעָאּפ םעד ןיטולחל ּפִא ןקייל ןוא סרוקיּפַא רעדליוו ַא ןיב ךיא ..עק ש עדוי

 -סקלָאפ ןייק טינ זיא ךַארּפש ןַײז .םיקוסּפ עגנַאל יד טימ ןחדב ןקיזָאד םעד ןיא טנַאלַאט
 :ןעדַאפדלָאג ןופ עלהרוש ןייא ןטַײברַאפ טינ לעװ ךיא .טגַײל רע ; ךַארּפש

 ..."עדרָאמ עקידווענח ןַײד ,עשוינַאװ ,רעהַא ביג ,
 :ןצכעיירדסיוא עכעלרעדנּוװ ענַײז טימ ןרעזנוצ ןופ ןטַאטיצ עגנַאל עלַא ףיוא

 ,קסּפ ַא טַאהעג קידנעטש ,טשירַאנַאב לָאמ 1000 ױזַא ךיז טָאה יז,
 .."קַארוד ַא ןבילבעג ךעלדנע ,טבילרַאפ ךיז לָאמ טנזיוט
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 ,"קַארפ , ,"קַאב , ,"קַאמשעג , ַא טימ (?)"ץעינַאּפש , ַא טייג םעד ךָאנ ןוא ! תושפנ-היחמ

 !-- -- -- ןוא -- "קַאיניס ,"קַאּפ , ,"קַאלוק,
 :טרעהעג בָאה ךיא :טרעהעג טשינ לָאמ ןייק ךיא בָאה "דיומ רעטַײװ ,הלּכ סיוא,

 .ןחדב םוקילא ךילע ןרדה -- .דיומ ַא רעדיװ ןוא הלּכ סיוא;

 רעקיזָאד רעד ..(םכילע-םולש ןופ) חסּפ ןופ טכַאנ רעקיזָאד רעד ןיא

 טייג קילג סָאד ןכלעװ ,ענוטרָאפ רעד ןופ רעטעטסעּפעג רעקיזָאד רעד ,קינלעידזעב
 ןֹוא ןגײלרעדינַא םיא לָאז עמ ,טרעוו זיא ,ןכַאפ עלַא ןיא רעיוט ךרוד ןוא ריט ךרוד

 ...תחַאו תחַא ןלײצּפָא

 רעדָא ףלעוװצ ךָאנ שטָאכ ןַײז טגעמעג טלָאװ סע ..ַאניטסעלַאּפ ןופ ווירב

 .סעיצנעדנָאּפסערָאק "ענָאיזַאק , ייווצ טינ ; ווירב ןצפופ

 -ַאטסעלכ טימ ענעצס יד טקנעדעג ריא ..(יקצינווַאר) לארשיל אתוינע האי

 .."ץלַא ןיוש טנעייל ,טוג ױזַא טַײז ,ןיינ,, ? "רָאזיוװער , סלָאגָאג ןיא ווירב סווָאק

 ,יוא ןוא .זיא טינ עס יװ רימ ַײב ןעוועג ךָאנ זיא סעפָארטס סקעז-ריפ עטשרע יד

 ,סיורטש ,טריצעג ,טריצלָאטשעג םוצ ןעמוקעג זיא עס זַא -- !רימ זיא דניוו ,רימ זיא ייוו

 וד טסליוו סָאװ ? ןייצ ענַײמ וצ וד טסָאה סָאװ ,ןלזג ,דלַאװג ...! ןרַאנָאפ ,ןרַאנ ,סױרַא

 עשטָאלק עטַײקעג ןכָאקוצרעביא דנַאטש ןיא טינ ןיא רעכלעוו ,ןגָאמ ןַײמ ןופ ןבָאה

 עס ןוא ףױרַא רימ טגָאלש עס ןכלעוו ךַאנ ,ץלַאז ּפַאק ַא ןָא ,רעייא ןופ ץכעלָאש טימ

 !? בַײל ןַײמ ןסע םערעװ יװ ,ךימ טעשטָאט עס ןוא ךימ טעדונ

 ,ףלח ַא זיא סָאד -- םייה ןייק ָאטשינ ,

 .ףלַא עמַאס רעד ןַײז ףרַאד סָאד !םייהַא ! םייהַא

 ,ערַאװ ַא תיבה-לעב (?)םענופ ןכַאמ רע זומ דמערפ רעד ןיא

 ,(!)?יאערַאד ארפעּכ עקַאט לטב ןַײז ןײלַא ךיז ַײב ןוא

 רעטלַא ןייא טימ רעטָאנרעּפיּפ ַא .רערעק-ןעמיוק ַא ,ץַאק ַא ןופ טרעצנָאק ַא

 ןעלעפ ווירב םענופ ףופ רעד| - - = ..דימ

 ןָאזעניד בקעי וצ 5

 1887 רעבמעצעד ןטס27 ,וועַיק

 ,ןָאזנעניד 'ה 'ח
 ! גרובסרעטעּפ ןייק ןרָאפסױרַא עגר יד ריא טפרַאד --- ןצרַאה ןיא טָאג טָאה ריא ביוא

 קיטײװצרַאה ַא "טַאלבסקלַאפ , םענופ 52 'נ ןטצעל םעד ןיא קוק ַא טוט טמענ ,דלַאװג

 ,910--909 סזמע. טעז טמענ !טנורג וצ טייג ןָאגרַאשז רערעַײט רעזדנוא יװ ,ןעזוצ וצ

 סע יװ ,טצַאלּפעצ ױזַא טרעוו ןוא טזעל --- ,טעז טמענ ,ליטס םעד טעז ,ךַארּפש יד טעז

 רעד !דלַאװג !רָאטנַאק ר"ד ןופ עציװָאדערעּפ יד טעז !ץרַאה סָאד רימ ןיא טצַאלּפ

 ,טינ ןָאק ךיא .פטעצקע קינדורטָאס םוש ןייק טינ טָאה רע !ךעלקילגמוא זיא יב"פ
 !טרָאפ ! טרָאפ ! טרָאפ ! גרַאברעטייּפ ןיא טרָאד ךיז טוט עס סָאװ ,ןעז ,וועיק ןיא קידנציז
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 םכילע- םולש ןופוונוירב

 סָאװ !ןבעל םַײב ןטלַאהרעד ךימ ריא טעװ -- !טרָאפ .ןָאזנעניד רעה ,טרָאפ ! טרָאפ
 ריא !טרָאפ !ךיז טריר ? ארומ ריא טָאה סכלעוו רַאּפ ? ריא טציז סָאװ !ריא טרַאװ

 !ןבָאה טינ הטרח ןייק טעוו

 םכילצ-יםוטש

 ןבלעז םוצ .6

 1887 רעבמעצעד ןטס28 ,וועיק

 11 הססדיע8ע121 זססע8מ ת-נג /(ע111611001 |

 2 סצסתמאס... םעווסמהיי! (?דמזהוצס, יצדססעז המג 28קזסמעסז8 זס8סקעהע

 תעזסנגחש 60004 תס-קעססאעז./ 112

 ןופ טינ סייוו ךיא זַא ,ןָאזעניד 'ה רעטנַאקַאבמוא ,ןגָאז וצ ךַײא ליפ ױזַא בָאה ךיא

 ךיא רָאנ ;ָאי אקווד ןיוש ךיא סייוו ןביײהוצנָא סָאװ ןופ ,םישזָאלָאּפ ...ןבייהנָא וצ סָאװ

 ,סעלַא ןגָאז ךַײא ךיא לעװ יצ ןוא עדנע ןַא וצ לָאמ ַא ןעמוק ןלעװ רימ יצ ,טינ סייוו

 ? ןגָאז ךַײא ףרַאד ןוא ןגָאז ךַײא ליוו ךיא סָאװ

 טלָאװ ךיא זַא ,ןַײז ןָאק עס ? זגורב לסיב ַא ךַײא ףיוא ןיב ךיא זַא ,טניפעג ריא

 .ןכַאז המּכו-המּכ רַאפ ? סָאװ רַאפ .זגורב ךַײא ףיוא ןַײז טפרַאדַאב

 ןעזעג בָאה ךיא ..,זיא ץוריּת רעד ? שעּפעד ַא רַאפ ױזַא ריא טרעטיצ סָאװ ,סנטשרע

 רעד רָאנ ,(ןגירק וצ ביל ןָא בייה ךיא ,יטַאטסק ,ןכלעוו) גרעבסייוו 'ה ונדידי לצא

 .ץוריּת רעליופ ַא -- זיא ץוריּת

 :טכערעג רשפא ָאד טַײז ריא .868086קיעּפס רימ וצ ךיז ריא טיסָאנטָא ,סנטייווצ

 ,טינ ךימ טרַא סָאד רָאנ ,רעמ טשינ ןוא סץק;סעפ ַא ןגיוא יד ןיא ךַײא ַײב ןיב ךיא

 .טינ רעדיוו ךימ טרַא ,ןענָאק טינ ךימ טעװ ריא ביוא ןוא ,טינ ךימ טנָאק ריא לַײװ

 ,ןכַאז ךס ַא רעביא ןגָאזּפָא טינ ךיז ריא טרָאט ,וועיק ןייק ךַײא ףור ךיא זַא ,סנטירד

 זַא לַײװ ,טינ ץוריּת ןייק זיא תואצוה ןיא ;ןבַײרשסױרַא עלַא ָאד ךיז ליופ ךיא עכלעוו

 גרובסרעטעּפ ךָאנ עשרַאװ ןופ ןענָאזנעניד טּפעלש ןוא קינסואימ ַאזַא זיא םכילע-םולש

 ןבָאה לָאז רענעי זַא ,ןעגנַאלרַאפ טינ אמּתסמ (םכילע-םולש) רע טעװ ,וועַיק ךרוד

 ...תואצוה זירּפַאק ןַײז בילוצ

 טרָאשט :יי"שר טכַאמ) רימ וצ גרעבסַײװ ןעמוקעג זיא ,קידנבַײרש ווירב ןקיזָאד םעד

 ןטייווצ ןפיוא ,דניצַא ןוא ,ןסַײררעביא טזומעג ווירב םעד ךיא בָאה ,(סָאינירּפ ָאוװעי

 בלַאה רעכעה תמחמ ,טלָאװעג בָאה ךיא לפיוו ,ןבַײרש טינ ליפ ױזַא ןיוש ךיא ןָאק ,גָאט

 .ךַײא רַאפ ןבילבעג זיא סָאװ טנַײה ,ןגרעבסַײװ רַאפ ןטָאשעגסיוא ךיא בָאה רעַײפ

 ?השוע וז המ שאלו ?סיורג ױזַא רעַײפ רעד זיא סָאװ

 יד רימ טנערט עמ ,טיוה ןַײמ רימ טדניש עמ ; ךימ טעשטומ עמ :ךַאפנייא ץנַאג
 בָאה ךיא ? ריא טסייוו סָאװ ? ריא טסייוו סָאװ ,עזַײװרעקידעבעל ךימ טסע עמ ;ןרעדָא

 ? סָאװ וצ רָאנ ...יוו ױזַא ןָאגרַאשז םעד ביל

 ןשידִיי, םענופ עציװָאדָארעּפ יד טעז ןוא ("ב"פ,, 51 ,ךיז טכַאד) ןטצעל םעד טמענ

 טינ) דליב רעתמא ןַא ןָאטעילעפ םעד טעז ;ןעז ריא טעװ -- יול ןופ -- "ןלזג

174 



 םכללצקםולש זופ ווירבצ

 לָאז הּפכינ יד) יספו ןב יבחנ םעד ןופ ןַײז היחמ שממ ךיז ריא טעװ -- ,(? דליב סעתמא
 -סקלָאפ יד ביוא -- ,ץרַאה שידִיי ַא ךַײא ַײב טּפַאלק סע ביוא -- -- -- (!ןעמוקַאב רע
 ַא טָאה ריא בוא ,רעַײט ךַײא ןענַײז רוטַארעטיל עגנוי ןוא עמערָא ריא ןוא ךַארּפש
 טימ ןרעװ טרעטיצעגפיוא ריא טזומ ,ןייש זיא סָאװ ,ץלַא ןיא דנַאטשרַאפ ןוא קַאמשעג

 ,קנַאדעג ןופ ײרעכַאמ-קזוח עכעלסעה ,עסואימ יד טָא טעז ריא ןעוו ,םירבא ערעַײא עלַא
 ,ו"זַאא םערָאפ ,ךַארּפש ,טלַאהניא

 ריא סָאװ רימ טקיש ? ןזעלעג טינרָאג ךַאנ סרעַײא בָאה ךיא זַא ,טסייוו ריא -- ...
 ךיא בָאה ,ןָאגרַאשז רעגרע טינ טבַײרש ריא ביוא .טוג ריא טבַײרש שיערבעה ,טָאה
 טעוװ ריא ,רימ טימ ךרוד ךיז טבַײרש !טרָאפ !טרָאפ ,רעדורב ןַײמ ריא טַײז ,ביל ךַײא
 !ןבָאה טינ הטרח ןייק

 םכילפ םולש

 טסייוו ריא זַא ,ןבַײרש טנָאק ריא זַא ,טגָאזעג רימ טָאה גרעבסַײװ .ה 0.8.

 לקיטש ַא ןוא טנַאדעּפ רעסיורג ַא ןיב ךיא םגה ,רימ רַאפ גונעג ןיוש זיא -- ,ןבַײרש

 ןיבמ ַא זַא סעקס ;ןיײלַא ןבעג ןָאק ךיא לפיוו ,רעמ םענעי ןופ רעדַאּפ ןוא רענעגושמ
 .ן12אזסי826 0606 38 ץס .רעבַײרש ַא יװ רעמ ךס ַא ךיא ןיב

 ןבלעז םוצ ,7

 1888 רַאונַאי ןט5--ןט4 ,וועיק

 !ןַאזנעניד רעה רעביל

 ךַײא לע ךיא ביוא ,טינ סייוו ךיא זַא ,ןגָארטעצ ױזַא ,םכילע-אל ,טנַײה ןיב ךיא

 ךיא זַא ,ןעמונעצ ױזַא ךימ ריא טָאה ווירב רעַײא טימ רָאנ ; ןקידנע ווירב םעד ןענָאק

 -- .ןרעפטנע ףּכיּת ךַײא זומ

 ,רעדניק ךעלציּפ ייווצ ענַײמ ,ּפָאק ןיא ןגיוא ייווצ ענַײמ לַײװ ,ךיא ןיב ןגָארטעצ

 ןענָאק טלעוו רעד ףיוא ןדלישטָאר עלַא ןופ םוטכַײר ןטימ םוטכַײר ןַײמ טשינ עכלעוו

 טפַאלשרַאפ םעלצולּפ רַאונַאי ןט1 םעד ןענַײז ענַײמ רעדניק ייווצ עקיזָאד יד ,ןפיוקסיוא

 םורעד ,ןבעל רעייז ןוא ןבעל ןַײמ ףיוא לַאמ ןטשרע םוצ זיא סָאד לַײװ ןוא ,ןרָאװעג

 ,ןעגנַאגעגמורַא ןטכענ זיב ןיב ךיא טלעװ ַא רַאפ סָאװ ףיוא ,ןלעטשרָאפ ךיז ריא טנָאק

 רעדיוו ןענַײז ייז ,גנונעפָאה ַא טָאג וצ ,ןוא ןרָאװעג רעגנירג ייז זיא ןטכענ טשרע ןוא

 ךַײא טימ ךיא בָאה םורעד ,ףוג-גלּפ ַא טַײז ריא יו ױזַא רָאנ !רעירפ יו ענַײמ

 ןוא ,"טליוו ריא סָאװ ,סָאד, ןעקנעש ךַײא טעװ טָאג זַא .ןדער וצ סָאװ טינ ןופרעד

 םעד ןבעג טעװ דניק סָאד ןוא ,דניק ַא ןעקנעש ךַײא טעװ ,"טליוו ריא סָאװ ,סָאד,

 טימ ןעמענמורַא ךַײא טעװ עס ןוא -- ץיהּפָאק ַא ןעמוקַאב טעװ עס ןוא טסוה ןטשרע

 ענעסָאגעגנָא טימ ךַײא טעװ עס ןוא ,זדלַאה רעַײא םורַא ךעלטנעה ךעלציּפ ייווצ

 טלָאמעד טשרע ריא טעװ -- ...!יָאמ עשזָאב !יָאמ עשזָאב ,ַאּפַאּפ ,יוא , : ןגָאז ךעלעגייא

 ףיוא רימ ַײב טציא טציז עלעקערב עבלעז סָאד ןעוו ,דניצַא ליפ ךיא סָאװ ,ןייטשרַאפ

 ןוא רָאה ענַײמ ןופ לּפעצ ַא רימ סע טכעלפ ךעלרעגניפ עקניציּפ יד טימ ןוא טנעה יד
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 םכילע-םנקלש ןהפ וװיהפצ

 1 ַאכדַאכ-ַאכ -- ַאסַאק ַאיָאװט עיד ,ַאּפַאּפ ,יטַאס -- :רעטכעלעג ַא טימ ךיז טסיגרַאפ עס

 גנַאל יוװ ,ךַײא ןעמ טסַײמש גנַאל ױזַא ,ןבַײרש וצ ןטסָאנלַאטנעמיטנַאס גונעג ...רָאנ
 !ןגינעגרַאפ םעד טייטשרַאפ ריא

 עכלעזַא ייווצ ַא ךָאנ ! ןָאזנעניד ,ךַא .ווירב ןביל רעַײא וצ רעדיוו ךיז ךיא םענ דניצַא

 ,טסייוו ריא ,ביל ןעמוקַאב ךַײא לעװ ןוא "רעדורב,, ןפורנָא ךַײא ךיא לעװ ,ךעלווירב

 -ָאלַאנַא ױזַא ,ךעלנע ױזַא רעבָא ,ןבעל'כ ,תעגושמ ןַײמ לסיב ַא ךָאד טָאה ריא ? ןיינ יצ

 לב ןסייה יױזַא) קַאװטיל רענַאהַאּפ רעקיזָאד רעד ,גרעבסַײװ זַא ,שרעדנַא טינ !שיג

 טריּפָאקעגּפָא לסיב ַא ,סיוא טזַײװ ,ךַײא טָאה ,ביל בָאה ךיא ןכלעוו ,(סעקַאװטיל עלַא רימ
 ןא!סע 8ס02סצעעג םככע םעהס 2:8261:0164 תסאתססעזע, 2010 223- תעגושמ ןַײמ

 הק 8111 ס/151100 18 סד 1160110286 1118 061 נס סא02, תזסנס 5806 קעיצעזססיזמ

 ןטימ הׂשעמ יד ,לסיב ַא ךימ ןָאק ,גרעבסַײװ ,רע .מ 80090216 עמע 8 1686 עז 1.ךצי

 ךיא סייוו ,ארונהו רובגה לודגה ץטערג הרובחבש יראה ןטימ ןוא ָאקשַארָאמָאקס ר"ד ,שּפיט

 רעד ףיא ןעמוקעג זיא עס רעדייא ךָאנ ,ןופרעד תורצ בָאה ןוא ,ךַײא ןופ רעירפ

 ,טגָאועג ךיא בָאה סָאד ,ןָאזנעניד ,ךימ ריא טייטשרַאפ ."ץילמה,, ןטימ "הריפצה,

 יד ןקוקנָא ןעװעג ןלעב ַא טלָאװ ךיא זַא ,ץיװַארָאמָאקס רעטקָאד םעד ,אחרוא-בגא

 רַאפ ןצעזוצרעביא טצונ יז בוא ,ןעז ןוא קלָאפ ןרַאפ ץערג ןופ עטכישעג עשידַיי

 טכוז רעכלעוו ,קידצ-ייּפ רעקיזָאד רעד ןעגנַאגעג זיא .ןָאגרַאשז ףיוא קלָאפ רעזדנוא

 רעשלערבעה רעד ןופ ןיט ןפיוא ןרעדולּפ עקיטיוק ענַײז ןעגנָאהעגסױרַא טָאה ןוא ,הלּכ ַא

 ר"ד ןיבו יניב תורגא ץורמ :ןעז ןלָאז לאקזחי טימ ךורב זַא ,שמשה יניעל רוטַארעטיל

 קיצפופ טימ הלּכ ַא רימ טיג -- ךיא ןוא ץערג ,ץערג ןוא ךיא :טסייה סָאד !ץערג 'רּפ

 ריא -- !ןצערג טימ ַאקסיּפערעּפ ַא בָאה ןוא !"רָאטקָאד , ַא ןיב ךיא ,ךעלברעק טנזיוט

 ןיא !ןרעה וצ סָאװ ָאטינ ,ןדער וצ סָאװ ךס ַא ,ןָאזנעניד רעדורב ,ךַא ...? טייטשרַאפ

 ּ!םשה-ןעמל ןוא -- ריא טרעפטנע י'יהריפצה , ןיא ; ןרעפטנעּפָא ןיילַא ךיא לעװ "ץילמה

 טקיש קרעװ ערעַײא .ןָאטעילעפ ןצנַאג ַא םעד ןגעוו ןבעג ךיא לעװ "טַאלבסקלָאפ , ןיא

 זיא תודוקנ טימ ךַײא ךרוד סנַײמ ןקורד ןגעוו .עטסעב סָאד ןוא עטסנעלק סָאד ,וצ רימ

 ,ןצנַאג ןיא ןרעוװ טנוזעג ןלעװ ךעלרעדניק ענַײמ ,טָאג ביג ,ןַײרַא ּפָאק ןיא ףיט רימ

 ןבַײרש וצ ףױא טינ טרעה ןוא ,רימ טבַײרש !ןדער ךס ַא ןוא ךס ַא רימ ןלעװ
 ? טייטשרַאפ ריא .1 עץ 2460630, תסאג עסןכגינ6

 םכילעצ םולש

 יקצינווַאר .ח .י וצ ,8

 1888 רַאונַאי ןט7 ,בויק

 !ןיצק-רב רעביל

 תונורסח ענַײמ .ביל ךַײא ךיא בָאה ױזַא -- זגורב טינ טנעז ריא סָאװ ,טָאג ןעקנַאד
 ןַײמ ןופ עיגָאלַאנא ןַא טכַאמ ריא סָאװ .ןַײז רַאבקנַאד ךַײא ךיא לעװ ,סיוא רימ טגָאז

 רָאנ .ןַײפ רעייז ;סעצנָאװ יד רימ יירד ןוא ךיא רעה -- גנוטכיד רעַײא וצ עיזעָאּפ

 ןָאק --- ןעטעג ןופ טנחקלעג ןוא טוג טנכייצעג זיא "עלעגייפ , סָאד זַא ,טגָאז ריא סָאװ

273 



 םכילצ-םהלש ןװפ ווירב

 ןופ סייוו ךיא גנַאל יװ ,ךַײא ןעמ טסַײמש גנַאל ױזַא רָאנ ;טכערעג טנעז ריא זַא ,ןַײז

 -- ןופ ריש ןימ ַאזַא "טַאלבסקלָאפ , ןיא ןעוװעג ָאי זיא עס !ןגָאז וצ "עלעגייפ , ַא
 ךיא זַא ,עיטַאּפיטנַא ןימ ַאזַא בָאה ךיא ןכלעוו וצ ,(סעקשַאח) עקרענליוו יד עקשַאח

 סָאד, ןָא ךיז טבייה ,רימ ךיז טקנעדעג ,ריש רענעי .ןרעה טינ ןעמָאנ ןַײז רָאג ןָאק

 רעביל ,ָאזלַא .עלעגייפ סָאד טינ ,עלעגיופ סָאד -- ?טײטשרַאפ ריא ."עלעגיופ
 ךיא בָאה ,טדערעג בָאה ךיא סָאװ, :טגָאז ןוא ןַײרַא קסיּפ ןיא בַײר ַא ךיז טוט ,ןיצק-רב

 ? טוג ."-- -- -- טליבעג

 םורַא געט עקינייא ןיא !טנכייצעגסיוא -- עימערּפ רעד וצ השקב רעַײא ןגעוו

 ַא טנעז ריא דלַאב יװ .ןסיורג ןייק טשינ קרעשטָא ןשיריטַאס ַא רימ ןופ ריא טמוקַאב

 עס .ביל רעדיװ ךַײא ךיא בָאה ,לחישמ ןייק טינ ,דַיי-םילשורי ןייק טינ ,דָיי רעטושּפ
 == -- == ...ביל רעסעב ךַײא ךיא בָאה ױזַא רָאנ ; ביל ַײס יװ ַײס ךַײא בָאה ךיא ,טסייה

 ןיא ןעמענ ךימ טעװ עמ זַא ,ּפָאק ןפיוא םענ ךיא זַא ,ןרעטיצ רימ ףיוא טוט בַײל ןַײמ
 ,םינּפ ַא ,ןוא טעקַאנ ןוטסיוא ,סָאד טסייה ,ךימ טעװ עמ .קימס םוצ "רעקעוו , רעַײא

 וצ ןַײז הכוז לעװ ךיא סָאװ ,ךימ טיירפ ךַאז ןייא .(? הניק רעדָא) ענוק ןיא ןלעטש

 .לג"דא ןַאמרעקעב ,ןר"מש טימ לטעצ ןייא ףיוא ןייטש

 ןַײז טסייה סָאװ ,טסייו ריא ? רענרעל רעה רעד זיא רעװ ,רימ טגָאז :תונצל ןָא

 ,טכַאממוא ןַײמ ןוא טכַאמ ןַײמ סייוו ךיא ; רימ רַאפ טינ ךימ טרַא עס ? רעקיטירק ַא

 ךיז טניפעג סע סָאװ ,ןעיירפרעד רָאנ סע טעװ ךימ .תונורסח ענַײמ ןוא תולעמ ענַײמ

 ,יורפ ןַײז ןגעוו ןוא םיא ןגעוו רימ טבַײרש .רעקיטירק רעטסנרע ןייא זדנוא ןשיװצ

 סָאװ ,יורפ ַא זדנוא ַײב ךיז טניפעג סע סָאװ ,רעיײז סע טלעפעג רימ .רענרעל םַאדַאמ
 .ןָאגרַאשז ןבַײרש ליוו

 סָאװ .קישוצ ךיוא ךַײא לעװ ןוא רעטַײװ ןבַײרש ךיא לעװ "תומולח עסיז , יד

 ? וירב ַא ףיוא םענעי םורַא רָאי ַײרד ןיא ןרעפטנע -- העונּת ַא רַאפ סָאד זיא

 -םולש ,ּפָא עיליּפש -- 1 ןוט ןעמ ןָאק סָאװ .ןקישוצ ךַײא ךיא לעװ קרעװ ענַײמ

 יבר רעד ריד טעװ ,עלעקערב ,סיוא ךיז יצ ,עלעציּפ ,ךיז גייל ,ךעלעּפענק יד ,וינומכילע

 :עלעסיב ַא ןעקציּפנַײרַא רענרעל בר

 !ןטעברַא טינ לָאז עלעגנַיי ַא ,עלעגנִיי ַא --

 !ןכַאל טינ לָאז עלעגנַיי ַא ,עלעגנַיי ַא

 !ןכַאמ קזוח טינ לָאז עלעגנַיי ַא ,עלעגנִיי ַא

 ..!ױזַא טָא !ױזַא טָא :קישטנַאק םעד ,רענרעל בר ,טמענ
 רָאנ ,ןזַײװ רענרעל רעה םעד עלעווירב עקיזָאד סָאד ריא טנָאק ,טליוו ריא ביוא

 עמ ןעוו ,ענעדַיי ַא רַאפ ךיז םעש ךיא :ַײברעד ןייטש טינ לָאז רענרעל םַאדַאמ יד

 ,ךימ טסַײמש

 .יאדװַא "רעקעוו, םעד .סױרַא טיג עימערּפ יד .טבַײרש ,עשז טבַײרש ,ונ

 םכילע-םולש טכענק רעַײא
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 םכילע-יםולש ןופ ווירב

 גרעבדירפ םולש םהרבַא וצ ,9

 1888 רַאונַאי ןט7 ,וועיק

 ! רקיה ידידי

 ריסא ר"מש לש םירקיה ןענַאמָארה רובעבו ,יתנשה ןוכנ הקּתעהה ףוריצב ךבּתכמ

 סע יצ ,םירפסה רחסימ-יתבב רוקחל ביטייש ,שקבַא ינַא ותואו .ךנתחלו ךל ינַא הדוּת

 יו ,קיטיינ סע ףרַאד ךיא :ךעלקיטנַא סר"מש טלעוװ רעד ףיוא ץעגרע ךָאנ ךיז טניפעג

 !ןַײרַא ןבעל ןיא
 -רעטנוא םיא לָאז ךיא ,רע טניימ סָאװ ,ךעלטַײד ןענעכייצסיוא רָאטקעּפס רימ זָאל

 ,יוובוילו סעינעינסַאיבָא עלופטנַאלַאט יד ?לטפיטש ןטיור ןטימ ןרימש ַײב ןענעכייצ

 ? ךעלקיטנַא ןוא רעטרעוו עגולק ױזַא טַאלג יצ

 טינ ,"דנַײרפזיוה םוצ עימערּפ , ןסייה סָאד זָאל) עימערּפ רעד טימ סַארגָארּפ יד

 ,ןטלַאהרעד טינ ךָאנ ךיא בָאה (! ביל וצ רימ טוט !ךַײא טעב ךיא -- "דנַײרפנעילימַאפ ,

 טָאה (ריא טימ ךיז ןעק רָאטקעּפס) יסיט רעטכָאט ערעטלע ןַײמ לַײװ ,ךיז לַײא ךיא

 ,םשה-ךורב ,יז זיא דניצַא !לּת ַא רימ ןופ טכַאמעג טָאה ןוא ּפורק יד טַאהעג ךעבענ

 עדליוו ַא) רעטכָאט עטייווצ ןַײמ בשימ ךיז זיא .שטנעמ ַא רעדיוו ןיב ךיא ןוא טנוזעג

 יד יו ,ךעלרעפעג ױזַא טינ רָאנ ,ףַאלש ךיוא טרעוװ ןוא (!םישדח טכַא ןופ תדמולמ

 .ןבַײרש וצ רעמ טַײצ ןייק בָאה ךיא .ערעטלע

 םכילע-םולש  רעַײא

 רעד ַאציטּפ ןימ ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ ןוא רעוו ,רימ טבַײרש ,ךַײא טעב ךיא .ס.ּפ

 !ךיז טליוו ריא יו ? דוס ַא טימ רימ רַאפ ארומ רשפא טָאה ריא יצ ? יוועל רעה

 ןָאזעניד בקעי וצ ,0

5 1, 1888 

 !ןָאזנעניד רעביל

 ןיא טינ יקסוװָארַאמָאקס ר"ד םעד ןרעפטנעּפָא טינ ןָאק ךיא -- ,טינ ןָאק ךיא ,ןיינ

 ןופ רעדליב , יד ןיא ךיז וצ ןעמעננַײרַא רָאנ םיא ןָאק ךיא ."ב"פ,, ןיא טינ ,"ץילמה ,

 !ושג !ושוח !ושוע כ"ע !ןמא ורמאו בירק ןמזבו אלגעב ה"יא "סַאג רערימָאטישז רעד

 ןוא "ץילמה,, ןיא ,"הריפצה, ןיא טסעטָארּפ ַא טבַײרש ןוא ךיג רעד ןיא טמענ !ושוּפ

 ."בייפ ידוי ,, ןיא לג"ד

 .הׂשעמ רעד ןופ ןָא רָאג טלעווק ,,םססאסה רעד ןעד ,רעכיג סָאװ ךַײא טעב ךיא

 ןעמענפיורַא זומ ךיא :ןרעפטנעּפָא ױזַא טַאלג טינ ןָאק ךיא !ױבזַאר ַא !החיצר ַא --
 וצ ןוא ,לּת ַא םיא ןופ ןכַאמ ןוא ,םיא ןעַײּפשסױא ןוא ,םיא ןעַײק ןוא רעדנוהוצ ןפיוא

 -- רעכיג סָאװ טמענ ,ןּכ-לע !טינ ךיא ןָאק ,סעּכ ןיא ליפ וצ ךיא ןיב לקיטרַא ןַא טַאלג

 !ךַײא טעב ךיא

 םכילע-םול ש  דנַײרפ רעטסעב רעַײא
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 םכילצע-םהלש ןופ ןוירב

 רעד ןיא ןענעגעגַאב ךיג םשה-הצרי-םא ריא טסעוװ וועִיק ןופ הרבח עקינייא 2,

 ..."סַאג רערימָאטישז,

 ןבלעז םוצ ,1

 1888 רַאונַאי ןט8

 !רעדורב-רעטוג !דנַײרפ רעביל

 עדווירק רעד רַאפ ,עטישטשַאז רעסייה רעד רַאפ קנַאד םענייש ַא !קנַאד ַא !קנַאד ַא

 טלעפעג עס ןוא -- ,ןבַײרש רעַײא לָאמ ןטשרע םוצ ךיא עז סָאד טָא !ןָאגרַאשז םענופ

 טלעפעג עס ןוא ,רעַײפ טימ זיא עס לַײװ ,רימ טלעפעג עס :טינ רימ טלעפעג עס ןוא רימ

 רַאפ : ןיילַא ךיא בָאה ץוריּת םעד רָאנ ;שידִיי סלַא ,שטַײד רעמ זיא עס לַײװ ,טינ רימ

 .שידִיי סָאד זיא ,עטיל ןיא ,ךַײא רַאפ ןוא ,שטַײד סָאד זיא ,ןלוּפ ןיא ,זדנוא
 ,ס צץצפסעפסאז/ תעדה-בושַיי טימ -- ךעלצרַאה ,תמא ,טסנרע ,טוג סָאד זיא ךָאד

 ןסָאשעגסיוא ךיא טלָאװ ,ןופרעד ןדער טסנרע ןלעװ לָאז ךיא ןעוו ,ןעד ,6 שסהאסאז

 ךיז טָאה ריא ןוא ..ןטָאשַאב רעַײפ טימ טסבלעז ךיז טלָאװ ןוא עטַאמרַאה ַא ןופ יװ
 יו רָאנ עקַאט ,ןטסָאמעג ןוא ןגעוועג ,תוניתמב ,טפרַאדַאב טָאה ריא סָאװ ,טגָאזענּפָא

 םוצ ךיז טעיַאשטשַארבָא ריא סָאװ ,טלעפעג ריא טָאה ךַאז ןייא ןיא רָאנ .שטַײד ַא

 -סקלָאפ , ןיא לָאמ ַא ךיז טָאה רָאטקעּפס יװ ,רימ טנָאמרעד סע ; תונעט טימ ץערג 'רּפ

 ןָאנכיּפ טימ ןוא ןענירָאװּוס טימ חוּכיו ַא טַאהעג טָאה ןוא טרעקַאלפעצ קרַאטש "טַאלב

 ןופ םייח-ילעב-רעצ סָאד ןעזוצ טנעקעג טינ ךיא בָאה ...הּפשא ייז ןופ טכַאמעג טָאה ןוא

 ינודַא, :ןושלה-הזב ןרָאטקעּפס וצ ןבירשעג ךיא בָאה ,תויח עדליוו ייווצ עקיזָאד יד

 ץרַאװשרַאפ ! ןענירָאװּוס טימ ןָאנכיּפ ףיוא תונמחר בָאה ןוא הליפּת ןַײמ ןָא םענ ! גיניק

 -ןוא-בַײװ ערעייז ףיוא ךיז םערַאברעד ,ךיד טעב ךיא ,"טַאלבסקלָאּפ , ןיא םינּפ רעייז טינ

 "? ןפָארטש וצ רועיש רעד זיא ןענַאװ זיב ! גונעג --- טינ רעמ ןיוש יז עּפעשט ןוא רעדניק

 ,וײזַאא

 םעד טימ רָאנ !רעייז ןוא רעייז רַאבקנַאד ךַײא ךיא ןיב םעד טימ ןוא םעד רעסיוא
 !ןובשח ַא ןבָאה ךָאנ ךיא לעװ יקסווָארַאמָאקס

 םכילע-םולש  דנַײרּפ-"רעטוג רעַײא

 ןבלעז םוצ ,2

 1888 ןרַאוװװרבעפ ןט5 ,וועיק

 ! ןָאזנעניד רעטסביל
 עצרַאװש יד .טסיזמוא רָאנ .זגורב רימ ףיוא טַײז ריא זַא ,ליפ ךיא ,סייוו ךיא ,עז ךיא

 רעקיטסיזמוא ןַא ,האניׂש עקיטסיזמוא ןַא זיא עס זַא ,ךַײא ןגָאז ווירב םענופ ןגערב
 ףַאלש זיא רעטָאפ רעקילעז ןַײמ לַײװ ,טנָאקעג טינ ןבַײרש ךַײא ךיא בָאה רעירפ .זגורב
 ןַײז ןעוו דניצַא .טרעגנירגרַאפ געט עטצעל יד ןצרעמש ענַײז םיא בָאה ךיא ןוא ןגעלעג
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 םכל וע :םהולש ןנפ ווירב

 טינ רימ ןופ ךס ןייק ךיוא ריא טנָאק ,"העביש , ןיא ןיב ךיא ןוא ןדע-ןג םַײב זיא המשנ

 ךיא זַא ,ָאד ןיב ךיא זַא ,ןרעה ןזָאל רָאנ ךַײא םוק ןוא רוציקב ךיא ךַאמ םורעד .ןרעדָאפ

 ,היהיש ימ היהי ,רעפטנע ןַא ןָא םענעי ןזָאל סָאװ ,םיריזח יד ןופ טינ ןיב ךיא זַא ,בעל
 עקַאט ךָאד טַײז ריא ןוא ,רעדורב ַא רַאפ ךַײא טלַאה ךיא סָאװ ,ןָאזנעניד ,ריא טרפב

 ,רעדורב ַא רימ

 ,שיקרעט ףיוא ןָאטעגּפָא ךַײא טָאה עמ סָאװ ,לקיטרַא םעד ןגעוו ץרַאה רעטיב רעַײא

 ּפָארַא טינ ךיז ַײב טלַאפ ,ןגעווטסעד ןופ .ךיא יװ ,ןייטשרַאפ טינ טוג ױזַא רענייק ןָאק

 ןיא זדנוא ַײב ןבַײרש ךָאנ ןוא ךָאנ םשה-הצרי-םא טעװ ריא זַא ,וצ רימ טגָאז ןוא

 ןטסינָאגרַאשז לסיב סָאד "ןערבעשזפיונוצ , זיא שטנּוװ רעצנַאג ןַײמ ןעד ,ײטַאלבסקלָאּפ,

 ךיז ןלעוװ רימ זַא ןוא ,קשח טימ ,ץרַאה טימ ןָאט ןלָאז הרבח ןוא -- עלעקּפוק ןייא ןיא

 ךָאד טעװ ,טייקיניילק רעדעי ןצרַאה םוצ ךיז ןעמענ ןוא טײקשירַאנ רעדעי וצ ןרעהוצ
 רָאג לקיטרַא סָאד זיא ללכב .ןעַײטס טינ ןריהעג ןייק ,ךעלשטנעמ ענוורענ ,זדנוא ַײב

 רימ זַא ,טגָאזעג רעַירפ ךָאנ ,ךיז טכַאד ,ךַײא בָאה ךיא :טניימ ריא יו ,טכעלש ױזַא טינ

 בָאה ךיא ,ץערג {רָאסעּפָאן'רּפ םוצ קימעלָאּפ ןופ ןָאט רעד ,ןונגיס רעד רָאנ טינ טלעפעג

 ןדער וצ ליפ ָאד זיא םעד ןגעוו רָאנ -- ,עמרָאפ ר ע ד ןיא קימעלָאּפ טנַײפ עשטשבָאָאװ

 ןכערב ןעוועג זיא ןיימ רעצנַאג ןַײמ : ךַאז ןייא רָאנ .טינ טצעי ךיא ןָאק ליפ ןדער ןוא --

 'רּפ םעד טלעג ןָא טקור רע סָאװ ,ענַאק רעד טימ אפור םעד ,שטָאלָאװס םעד רענייב

 רָאסססעפּפּפָארּפ ןיבו יניב תורגא ץורמ ַא בָאה ךיא זַא ,וארי ןעמל הדעו םע לכ ינפב ץערג

 !חור רעד םיא טּפַאכ -- ,ונ !ץטַאַארג

 סָאװ ,קילג ַא) לווירב רעַײא טימ (גרעבסַײװ) קַאװטיל רעד ןעמוקעג זיא עגרה הזב

 ,עקטירקטָא רעד רַאפ עדרָאמ ַא ןבירעג ךַײא טלָאװ ךיא : רימ וצ טינ זיא לווירב סָאד

 .ךיוא "לווירב , רעַײא ףיוא רעפטנע ןַא ןיוש זיא ווירב רעד .(!טנַײּפ סע בָאה ךיא

 טרַאװ ? זַײװכעלסיב ןיהַא טכירק םלוע רעד ? "ב"פ,, רעזדנוא ףיוא ריא טגָאז סָאװ

 -מירג ןיא ױזַא טינ טַײז ,ןגעווטסעד ןופ ךַײא טעב ךיא .על'ַא טרָאד ןעז טעװ ריא ,וצ

 ...הרז-הדובע זיא סעּכ ןעד ,רעדורב ,ןרָאצ

 טַײז ןרעפטנע ךַײא רע טעװ ,ןלעװ טעוװ רע זַא .פ"ג ךַײא טסירג גרעבסַײװ

 .טנוזעג ןוא טנוזעג ןוא טנוזעג

 םכילע-םולש

 יקצינווַאר .ח .י וצ 2

 |1888 רַאורבעפ ןטס20) וועיק

 !ןיצק-רב רעה ,דייר ענַײמ וצ טמענרַאפ ןוא רעוא רעַײא טגיינ

 עימערּפ עטכער ַא ןוא ?ָאיֵא -- "רעקעוו , ןטייווצ םוצ עימערּפ ַא ןבעג טליװ ריא

 ךַײא בָאה ךיא ןוא ,קיזמ ַא ריא טַײז ? ןיינ -- ןבר-תיב לש תופוניט ןייק טינ ? וצרעד

 :ּפָאק טימ עשז טרעה .ביל

 טָאה עזומ עמערָא ןַײמ ןעוו ,העביש תעשב ,רעטָאפ ןגילעז ןַײמ ןופ קנעדנָא םוצ

 ,עטסעב יד ןעקנַאדעג ענַײמ ןופ ןבילקעגסיוא ךיא בָאה ,רעיורט טימ טדײלקעגנָא ךיז
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 םכ-לע-םולש ןופ וירט

 רורצ) "ןעמולב לטניב , ַא ,טעקוב ַא טכַאמעג ייז ןופ בָאה ןוא ןעלרעּפ עטסרעַײט יד

 עלעטניב עקיזָאד סָאד .ל"ז רעטָאפ ןַײמ ןופ רבק ןשירפ ןפיוא ןגיילוצרעדינַא (םיחרּפ

 םעד ףיוא ,עזָארּפ וו עינערָאװטָאכיטס -- "ןעמַארג ןָא עיזעָאּפ , ךיז ןיא טעטלַאהניא

 ןָאגרַאשז רעד סָאװ ,ךַאז עלעניגירָא ןַא ,ןַאסַאּפָאמ-עד-ויג ןוא וועינעגרוט ןופ ןפוא

 ,ךעלקרעשטָא עניילק ןצכַא לּכה-ךסב .ןעזעג טינ ןוא טרעהעג טינ ךָאנ טינ סָאד טָאה

 : ךעלכעלעווַאנ ,ךעלעמעָאּפ

 סרעטסע .5 .הרצל חָא .4 !לסיב ַא הזעה ַא .3 .טנַײה ןוא ןטכענ .2 .ךעלהמשנ ייווצ .1
 ,תוומה-ךאלמ רעד .9 .םיבנג רַאפ ךיז טיה .8 .רעדירב ייווצ .7 .ךיז םעש ךיא .6 .ןגיוא
 רעטעפ רעד .13 .קלָאפרָאּפ סָאד .12 .ןַײז םקונ ךיז ליוו ךיא .11 .טָאירטַאּפ לסָאי .0
 .קילגמוא .17 .יברעמ לתוּכ .16 .למיה ןרעטנוא .15 .ןעזרעדיו ףיוא .14 .ץרעה
 .טלעוו קע .8

 ןבלַאהטירד רעדָא ייוצ ַא ןעמענרַאפ ןצנַאג ןיא טעוו'ס זַא ,רַאפ ךַײא טלעטש

 ? קסע ןַא טייטשרַאפ ריא -- ,סנגיובקורד

 סָאד טגיל דניצַא ןוא .רָאזנעצ םוצ ּפָא סע רע טיג ? םכילע-םולש טוט עשז סָאװ

 סָאד זיא םורַא ייווצ רעדָא ךָאוװ ַא ןיא ןוא ,קורד ןיא וועשטידרעב ןיא ,םשה-ךורב ,ןיוש

 ענשָאקסָאר ,ריּפַאּפ ןטסעב ןפיוא ? לכיב ַא ר ַאפ סָאד זיא ריא טניימ סָאװ רָאנ .קיטרַאפ

 טרעדנוה עכעלטע ?ןקורד סע ךיא לי לפיוו .ןעקנעד ךיז טנַאק ריא יװ ,עגַאלפיוא

 .רחסימ ףיוא טשינ -- ןרַאלּפמעזקע

 טָאה ,עימערּפ ןסײה לָאז עס ,עימערּפ ַא טליו ריא ביוא ,רעדורב ,דניצַא

 2000 ןקורד ןזָאל ךַײא סע ךיא לעװ .ךיז ןטכַארטַאב וצ ףיױא גָאט ןעצ טַײצ ריא

 ,ןעגניד ךיז רימ ןלעװ ,ןַײרּפ רעַײא ךַײא טלעטש ריא -- -- -- ןרַאלּפמעזקע

 .קרעװ סָאד טינ ,טפיוקרַאפ ןרַאלּפמעזקע יד :טשּפ רעד זיא ןפיוקרַאפ .רחוס-הׂשעמ

 רימ יוװ ױזַא רָאנ .ךיוא לבור 2000 ןייק רַאפ ןפיוקרַאפ טינ ךַײא ךיא לעװ קרעװ סָאד
 םעד ןקישוצ ךַײא ךיא לעװ ,ןקוקנָא הרוחס יד ךָאד ריא טפרַאד ןכל ,םירחוס ןענַײז
 ;טוג זיא ,ןעניול ךַײא טעװ :ןעז ריא טעװ ,הצמ עטשרע יד -- רַאלּפמעזקע ןטשרע

 רעד ןלייטעצ ךיא לע 500 יד ןוא ןרַאלּפמעזקע 1500 ןערברַאפ ןוא ךיא םענ ,טינ ןעוו

 ןגיילרָאפ ןעמענ רימ טעוו ןוא רענעגושמ ַא ןיב ךיא זַא ,ןגָאז רימ ךָאד ריא טעװ .טלעוו

 ַא ןבָאה לָאז ,עבָאב רעַײא סיוא ךַאל ןוא ,רעטָאק םעד יװ ,ךַײא ךיא רעה -- ןענַאלּפ

 ,ךעלדיירד ןָא ,ןיינ-ןיינ ,ָאי-ָאי ,רעטרעװו טדער ,טרעפטנע ,טבַײרש .ןדע-ןג ןקיטכיל
 ? סע טייג ,סילעשזעי ןָא ,תומכח ןָא

 ןענַאטשרַאפ טינ ךימ ריא טָאה ןר"מש חוּכמ .רוטַארעטיל רעדיוו --- רחסימ סיוא

 ,סעטַאמש ענַײז ןופ ייווצ רעדָא קרעוו ַא ןריקיטירק ַאי אקווד טפרַאד ןוא טגעמ ריא

 -ביל רעזדנוא ,ןַײז רׂשבמ ,ןיימ ךיא ,ןַײז חיטבמ סָאד טגעמ ריא ןוא .רעמ טינ רעבָא

 םשה-הצרי-םא םיא טעוװ םכילע-םולש זַא ,ןר"מש "רעכַאמעטַאמש-ריּפַאּפנופ , ןקיצרַאה

 -ןייב ןייק ןזָאלכרוד טינ ,ךעלציּפציּפ ףיוא ןרימָאטַאנַא ,ןדַײנשעצ ,ןרעדילגעצ ןכיג ןיא

 סָאװ ןוא רע ,ןַײז ןסיוו עקַאט לָאז םלוע רעד ידכב ,לרעדָא ןייק ,עלעקשיק ןייק ,עלעד

 ,רעדנוזַאב ךיא רעפטנע רענרעל יורפ רעד ןוא ןישטשָאמַאז רעה םעד .זיא ר"מש

 םכילע-םולש
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 םכילצ;ימולש ןופ ווירב

 ןבלעז םוצ ,4

 1888 ץרַאמ ןט5 ,וועָיק

 !ןיצק-רב רעטסביל

 ןַא יו ,ןטלַאהעגסיוא ריא טָאה געט ןעצ יד ,ןטלַאהרע ךיא בָאה ווירב רעַײא

 ! ביל ךַײא בָאה ךיא ןוא ,קיזמ ַא יאדװַא ריא טַײז .ב"הב סיוא טלַאה דיי רעכעלרע

 ,ןָאט ךיא לָאז סָאװ רָאנ .ןעמוקכרוד ןלעװ רימ זַא ,ןַײז ןָאק גרָאט רעזדנוא ןגעוו

 עלעסיב ַא ךָאנ טעװ רע .עלעּפַאק ַא וצ טרַאװ ? שטשרָאב רעד קיטרַאפ טינ ךָאנ זיא'ס זַא

 ןסע ריא טעװ -- ןעגנַאלרעד ךַײא ןעמ טעװ -- ןרעוװ קיטרַאפ סע טעװ -- ןָאט דיז ַא

 ,טייהרעטצעזעצ

 טָאה ריא עכלעוו ,רעטרעוו רָאּפ ַא רַאפ ןפייזרעטנוא לסיב ַא ךַײא ךיא ףרַאד דניצַא

 ,ווירב ןטצעל רעַײא ןיא טקורעגנַײרַא

 טסעומש רעוו ןוא ,ךַאװש עיזעָאּפ ןיא טַײז ריא זַא --- ,ריא טגָאז -- ,ךָאד סייוו ךיא ,

 ..."עיזעָאּפ עשיזָארּפ ןיא

 רַאפרעד !ןיינ -- סכלעזַא רימ ףיוא טגָאז ריא לַײװ טינ .שטעּפ ךַײא טמוק עס

 ןוא ?עיזעָאּפ, טימ "ןעמַארג , ףיונוצ טעּפעשט ריא סָאװ ,רענייב ןכערב ךַײא טמוק

 ,טעיאנזירּפ ריא ,ליּפשַײב םוצ .טעָאּפ ַא ןיוש רע זיא ,טוג רעצעמע טמַארג םיוק זַא ,טניימ

 רָאנ ,טעָאּפ ַא ןוא קינשזָאדוכ ַא ןיב ךיא זַא ,סע טסייה ,ָאי ךיא ןיב רעבַײרש ַא זַא

 ױזַא ?טעָאּפ סיוא ךַײא ַײב ןיוש ךיא ןיב ,ןעגנולעג טינ ןענַײז סעכיטס ענַײמ יװ ױזַא

 לימע לרַאק ?טינ ךיוא וועינעגרוט ? טעָאּפ ןייק טינ זיא לָאגָאג ? ןיינ יצ ,סיוא טמוק

 .םיא ַײב ךיז טמַארג עס לַײװ ,טעָאּפ ַא ָאי זיא רעזנוצ ,ריא טעז ! הלילח ? טינ זָאצנַארפ

 ןוא עזָארּפ וו עינערָאװטַאכיטס זיא "ןעמולב לטניב, ןַײמ זַא ,םורעד !שרעדנַא טינ

 ןַײז עזָארּפ עשיזעָאּפ ןַײמ ףרַאד ןכל ,ןבַײרש טינ טַאלג ךיא ןעק סעכיטס ןייק יװ ױזַא

 -עווָאנ עכעלטע סנַאמשירפ ! גָאט רעד יװ רָאלק .עיזעָאּפ רעשיזָארּפ סרעזנוצ ןופ רעגרע

 םענופ ןעמַארג עלַא ןופ רעשיזעָאּפ ליפ ןענַײז (ןרָאי ַא רַאפ) "ףיסאה,, םעניא ךעלעל

 ךָאד ןענַײז ,ןלעװָאנ ןענַײז ייז יוװ ױזַא רָאנ .ןעמַאזוצ "דנַײרפ-זיוה,, ןטימ "רעקעוו

 םַארג-םַארטש , ןַײז טימ יקסווַאלוטַאז ןוא טעָאּפ ןייק טינ ןַאמשירפ זיא ןכל ,ןעמַארג ןָא

 ? ָאיַא ?לכׂש םענעגושמ רעַײא ךָאנ זיא ױזַא .טעָאּפ ַא סיוועג זיא "קינטעל ַא רימ ךַאמ

 ןופ רעדעפ רעד ןופ ץיּפש םענופ ףרַאש ןרַאפ ךיז עשז טיה

 םכילע-םולש

 ןָאזעניד בקעי וצ 5

 1888 ץרַאמ ןט5 ,וועיק

 !ןָאזנעניד רעה רעביל
 אלימ .סעינטעלּפס יד ןפרַאװקעװַא ,ןסעגרַאפ ןעוועג טַײצ ,ןבעלכ ,ןיוש טלָאװ עס

 ןָאזעניד רעבָא ,טַאלבסקלַאפ טינ טַאלבסקלָאפ ָאי ,טגָאזעג טינ טגָאזעג ָאי ,רוציקב

 ."םכילע-םולש , ןברַאטש טעװ "םכילע-םולש , ןוא ןָאזנעניד רעבלעז רעד ךָאד טבַײלב

 ןבעל יוועל ךַײא זָאל :ןַײרַא טלעװ רעד ןיא ױזַא טַאלג ןסעומש רעסעב רימַאל
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 םכילעצפ-םולש ןנפ וולרב

 הׂשעמ יד זיא סָאװ ,ךַײא טעב ךיא ,רימ טגָאז .עשטּפַארטס רעזדנוא טינ זיא רע ; רָאא 0

 סרעַײא ןקיש וצ טגָאזעגוצ לָאמ ַא רימ טָאה ריא זַא ,טקנעדעג ריא ? ןגַײװש רעַײא טימ
 ? עימָאנָאיזיפ רעשירַארעטיל רעַײא טימ ךיז ןענעקַאב וצ קרעװ ַא

 סע רימ ריא טזומ י"מוּת זַא ,הדשה תוליאב וא תואבצב ןרעװשַאב ךַײא וט ךיא
 ןוא ןשטנעמ ןכעלרע ןַא רַאפ םויה-דע ךַײא טלַאה ךיא ! ץוריּת םוש אלב רָאג ןקישסױרַא

 ןגעוו ףירגַאב ַא ןבָאה זומ ךיא ,ףרַאד ךיא ;ליפעג ַא טימ ,ץרַאה ַא טימ שפנ ַא רַאפ

 ןייק טָאה ,ןקיש טינ רעמ ןיהַא ןױש ךַײא לעװ ךיא :טינ טרעטיצ .ןבַײרש רעַײא

 ...! טינ ארומ

 סָאװ ,ןייטשרַאפ טעװ ריא יצ ,טסייוו טָאג זַא ,ווירב םעד טימ ױזַא ךימ לַײא ךיא
 .זדלַאה ןזיב טעברַא טימ ןפרָאװרַאפ ןיב ךיא :עקַארד ךיא

 םעד רעּפעלש ןטימ ,יירּפ ןב, ןטימ קינבעװדַאי םעד טסעגרַאפ ןוא טנוזעג טַײז
 !רעכַאמ-ןטַאװ רעד ייז טּפַאכ ,רעדנַא-נ-נַא טימ עללַא טימ שַאיבָאט

 םכילפ םולש

 יקצעניל לאוי-קחצי וצ ,6

 1888 ץרַאמ ןטס20--ןט19 ,וועיק

 1/1עזתססייעג 8814  תססץ8ןמ ./1ע1116111111 |

 51 116 םעסהח םגאז הס סעצ םסק, תססאזע יצזס 116 אזסת חעסהמ; 2 116 תוסת

 -עוו ינרעשט ואבש דע ,2 תעסגעמ גאז םסדסאזע, שדס 26 סעזמח םגז 3

 טנַאקַאב לסיב ַא זדנוא ןבָאה דנַײרפ-עטוג ייווצ ענַײמ עקיזָאד יד ןוא יקסווָאלָאקָאס

 ? ןיינ יצ -- טנַאקַאב לסיב ַא ןיוש רימ ןענַײז ךָאד רָאנ ,ןטַײװ ןופ וליפַא ,טכַאמעג

 טרעלקרַאפ בָאה ךיא סָאװ סָאד .תומדקה ןָא ,וננינעמ לסיב ַא ןסעומש רימָאל רָאנ

 ךיא .ןבירשעג ינרעשט אמּתסמ ןיוש ךַײא טָאה ,רעדירב-עטוג ענַײמ ןופ םענייא ךרוד

 םירױטקָאד עשידַיי ןוא ןדִיי) םירױטקַאד עשידַיי ייווצ עקיזָאד יד ןטעבעג בָאה

 שטניוו ךיא זַא ,ןגיילרָאפ ךַײא ןלָאז ייז זַא ,(...ךס ןייק טינ ןרָאי עקיטנַײה רימ ןבָאה

 ,ןַײרַא לַאנרושז םעניא טסייה'ס ,ןַײרַא םוקמ םענעי ןיא ףליה רעַײא רעגַאב ןוא ליוװ ןוא

 ףיוא ךיז טגעמ ריא ,גנוי רעטוג ַא זיא רע) טכַארטרַאפ טָאה רעדורב-רעטוג ןַײמ סָאװ

 זיא טנַײה ןוא ,ןבירשעג טינ ַאפוג םעד ןגעװ ךַײא ייז ןבָאה ףוסל .(!ןזָאלרַאפ םיא

 ,יקסװָאלָאקָאס ר"ד זיא סָאד ,וָאכערַאעמ עשטמעכַאנ בר טסַאג ַא ָאד רימ ַײב ןעוועג

 ןּכ-לע ,לסיב ַא ןיוש ךימ טנָאק ריא זַא ,טגָאזעג רימ טָאה ןוא ,ץרַאה שידִיי ַא טימ יוג ַא

 ,ךיא יוװ ,סָאסָאקָאלָאמ ַאז ַא זַא ,רשוי ַא עקַאט זיא'ס ןוא -- ןײלַא ןיוש ךַײא ךיא בַײרש

 ןָאגרַאשז םענדיב רעזדנוא ןיא ןסייה סָאװ ,יד ןופ םענייא וצ ןבַײרש רעַירפ לָאז
 | ."הרובחבש ירא,

 (0סעזעק38  סןכעזתע18 המ8 ,לופ ױזַא זיא לַאנרושז םענופ םַארגָארּפ יד
 תוכיראב ןוא ,רוציקב םעד ןגעװ ןבַײרש טינ ךיז טזָאל עס זַא ,326עס0 0038

 סָאד רָאנ .ץרא ךרד ןייק טינ זיא עס :ןעלּפַאלּפ וצ לָאמ ןטשרע םוצ ןייש טינ זיא

 טלָאצעג טעוו עס סָאוו ,סָאד זיא ,ןָאטעגפױא בָאה ךיא סָאװ ,סַײנ עטסערג
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 םכילע-םהקש ןרופ הוירב

 רעשידִיי ַא זַא ױװַא ,ןרעװ טלָאצעג טכער ןוא ,סרעטעברַאטימ עלַא ןרעוו

 לָאז סָאװ ;רָאטקַאדער ןרַאפ אמט לרע ןַא ןַײז וצ ןרעהפיוא ןיוש טעװ רעבַײרש

 רעד זַא ,ךיא לו ךיוא ..שטעלק לקיטש ַא טימ ןפנָארב-קנורט ַא רַאפ ןבַײרש

 ןוא ,םומינימ ןזיב ןכיירג לָאז ,ןבעגסױרַא טעװ רבח ןַײמ סָאװ ,לַאנרושז םענופ זַײרּפ

 ךָאנ ןוא ,הטימש רעצנַאג ַא טימ רעַירפ ,םלוע םַײב רעירפ ךעלברעק ןייק ןרַאנ טינ

 לָאז ךיא יצ :ןלױפַאב ריא טעװ ױזַא יװ ,יקצעניל רעה ,ָאזלַא .גַײּפ ַא ןבעג טשרע םעד

 :לקיטרַא ןימ ַאזַא ןטעב ךיא ןָאק ךַײא ןופ ...?ןטעב ױזַא יצ ,ןטעב קרַאטש ךַײא

 ,סקידעבעל ַא ןוא סכעליירפ ַא רָאנ ,ןבעל ןטושּפ ןשידַיי םענופ עקנעצס ַא ןַײז לָאז עס

 ריא ,סטעפ ַא ןוא סצרוק ַא -- ?טקנעדעג ריא -- "סערַאביװ,, ערעַײא ןופ טרָא םעניא

 סע לָאז עזָארּפ ןיא .קַאמש עג רע ַײ א ףיוא ןיוש ךימ זָאלרַאפ ךיא -- ? טייטשרַאפ

 .עיזעָאּפ טינ ,ןַײז

 טוג זיא עס יצ ."עטכישעג-רוטַאנ, רעַײא ןגעוו ןסעומש וצ רימ ןבָאה דניצַא

 טינ סע טגערפ ריא ןעד ,ןבַײרש טינ ךַײא ךיא ףרַאד סָאד -- ןיינ יצ ,טצעזעגרעביא

 ריא טפרַאד סָאד -- ןיינ יצ ,סע טרעדָאפ םלוע רעד יצ ,ךעלצינ זיא עס יצ .רימ ַײב

 זיא'ס יצ רָאנ .ךיא סלַא רעשיטקַארּפ ןוא רעטלע טַײז ריא ןעד ,ךיא סלַא ,ןסיוו רעסעב

 ןעמענרעטנוא ןיוש ךיז ךיא ןָאק ָאד -- ןיינ יצ ,ןַײז לעוּפה לא חּכה ןמ איצומ ךעלגעמ

 ריא .ןדייר וצ ליפ ָאד זיא ןירעד ?יַאמל ? סָאװ רַאפ ! ןיינ ןוא ןיינ ,ןיינ ,ןיינ : ןגָאז ןוא

 ,ןעזעג בָאה ךיא -- ?ןינרעשט וצ םעד ןגעוו ווירב רעַײא ןעזעג טינ בָאה ךיא ,טניימ

 יקצעניל זַא ןיקצעניל ףױא ,ךַײא ףיוא ךימ טרעדנּוװ עס זַא ,ךַײא גָאז ןוא

 !!!ְךַאפ םעד ןיא טסילַאעדיא ַאזַא ןַײז לָאז יקצעניל --- !דלַאװג ---

 ַא עס ,טגָאז עמ) סעדַא ןייק ,ךַײא וצ ןּפַאכּפָארַא ןענָאק ךָאנ ךיז לָאז ךיא ןעוו

 ,תוכירַאב ןסעומשנַײרַא טנָאקעג םעד ןגעוו רימ ןטלָאװ ,(? סעמע ,סעדַא לטעטש ןייש

 ערעזדנוא עלַא טעמּכ סעדַא ןיא טָאה ריא :סעדַא ןיא ןַײז ןעוועג ןלעב ַא עקַאט טלָאװ ךיא

 םעד טנַײפ טינ בָאה ךיא ,טסינָאגרַאשז ןייק טנַײּפ טינ בָאה ךיא ןוא ,ןטסינָאגרַאשז

 .ןָאגרַאשז
 ? גונעג זיא -- ָאיֵא -- לָאמ ןטשרע םוצ

 ךַײא טשטניוו סע יװ ,ךעלקילג ןוא טנוזעג טַײז

 םכילע :םולש

 ןבלעו םוצט .7

 1888 ץרַאמ ןטס27 ,וועיק

 דניק סָאד ןוא --- לוש ןיא ןייג ליוו עטַאט רעד !יקצעניל רַאה ןַײמ ,יקצעניל ינודַא

 סָאד -- ןיינ -- ?עטַאט רעד :ןגָאז ריא טעװ ? רעכליב זיא רע -- לוש ןיא ןייג ליוו

 -- סעדַא ןייק וועיק ןופ ןרָאפ ליוו ךיא ןוא ,וועיק ןייק סעדַא ןופ ןרָאפ טליוװ ריא !דניק

 -הצרי-םא ,םשה-הצרי-םא ? ןעוו :עגַארפ יד רעביא רָאנ טבַײלב עס ? רעכליב זיא רעו

 רָאנ טינ ,תולאש 20 ערעַײא ןלעטש וצ דיב ריא טַאה דניצַא !ןמָא ונימיב בורקב םשה

 .טשינ ארומ ןייק טָאה -- תובושּת ךַײלג ףיורעד ןעמוקַאב טעװ ריא --- 200 וליפַא 0
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 םכיק צ-םטלש הופ וויברב

 יד ןלעטשסיוא רעַירפ ךַײא ךיא לעװ ,תולאש יד ןגערפ ךימ טעװ ריא רעדייא רַאנ

 :טרעה טָא .תובושּת

 .טכער ןַײז טעוו'ס זַא ,ףָאה ןוא גרַאברעטייּפ ןיא דצ ַא בָאה ךיא (א

 .ןריובעג טרעוו עס זיב ,דניק םעד ןופ ןעמָאנ םעד סיוא טינ טגָאז עמ (ב

 ייווצ ןרעדנַא ןכָאנ םענייא ןבעגסיורַא ךיא לעװ ,סױרַא טעװ לַאנרושז רעד זיב (ג

 .טלעוו יד ןסַײמשרַאפ לעװ ךיא עכלעוו טימ ,סעקינרָאבס

 .םיברה תא תוכזל ידכב לוזה-ליזב זַײרּפ יד (ד

 .ןָאגרַאשז םעד דובכל רָאנ ,טפעשעג ַא בילוצ טינ זיא ענַײמ עיײטַאז יד (ה

 .לארשיב התומכ התיה אלש עכלעזַא זיא עמַארגָארּפ יד (ו

 ןַײז ןטרַאד טעװ ךלימלגיופ ןופ סעלַא (ז

 .טריפעגנַײא טרעװ ןָאגרַאשז ןפיוא קיטירק עשיטַאמעטסיס ַא (ח

 .רענַײמ ןיוש רע זיא ,רעטכער ַא ןוא טסינָאגרַאשז ַא ץעגרע ָאד זיא'ס ּוװ (ט

 10 זיב 2 ןופ הרוש רעדעי רַאפ (יּפסּכ בטימב טלָאצעג עקַאט רעבָא) לָאצ ךיא (י

 .עיזעָאּפ רַאפ 20 זיב 10 ןופ ןוא עזָארּפ רַאפ 'ק

 .ךעלהפינח טימ רבחמ םעד ןריטַאולּפסקע ןופ עדָאמ יד ןבַײרטסױרַא ליוו ךיא (אי

 ענעדיישרַאפ ןופ ןעלקיטרַא ענלַאניגירָא ךיא ביג קינרַאבס ןטשרע םעניא (בי

 רעייז טינ ,עצנַאג ,(ןָאגרַאשז ףיוא) סרעבַײרש עשיסור ןוא ןטסיערבעה ,ןטסינָאגרַאשז

 (סטוג ןוא) ןעגנוטכיד לסיב ַא ,ןַאמָאר ןייא ,סעמעָאּפ ,סעלעוװָאנ ,ןעגנולייצרעד עסיורג
 .הפׂשהו עדמה יפנע לכב סענעדיישרַאפ ןוא

 .ןַײז ךיוא טעװ המודכו תואקשמ ןוא םילכאמ ,ענעיגיה ,ןיצידעמ (גי

 דומלתה ימכח ,לימ לקָאב ,םערב ,ןיװרַאד ,ןייטשנרעב ןופ ךעלקיטש ענרַאילוּפָאּפ (די

 ,דועו ,דועו

 ןייק ןבָאה טינ עטכישעג-רוטַאנ רעד ןופ גנוצעזרעביא רעַײא ןַאק ןּכ-לע (וט

 טינ עזָאד רעסיורג ַאזַא טימ ארומ בָאה ךיא ןוא .(.חעשזאסאז ת:קצס זיא עס :טרַא

 .ןגָאמ םעד סרעזעל יד ןכַאמ עילַאק

 ,דליב ַא :טייקיניילק ַא רָאג --- ? יקצעניל ינודַא ,ןטעב ךַײא ןופ ךיא וט סָאװ (זט

 ערעַײא ןופ טינש םעד ףױא 23 4200ח. 0218 ןבעל ןשידִיי םענופ עקניטרַאק ַא

 סָאװ ,קַאמשעג ןַײמ ןגָאזסױרַא ךיא זומ ָאד רָאנ ,הפינח ןופ ךיז טיה ךיא ; "סערָאביװ ,

 .ןבַײרש טרַא םעד ןיא רימ טלעפעג סעכלעוו ןוא

 ךַארּפשסקלָאפ יד ןוא תס-126246868ס0אש ןטערטרַאּפ יד רימ טלעפעג עס (וי

 ריא טַײז טרָאד ,דָארַאנ םענופ טבַײרש ריא ּוװ ,טרָאד ןוא ,םס-טזסהקעוזסאסאזק

 טינ ןױש ריא טַײז טרָאד -- ,תונעשוה טגָאלש ריא ּוװ ,טרָאד ןוא ,יקצעניל

 .ןיקסווָאלָאקָאס טימ ינרעשט ןסייוו סנַײמ גנוניימ עקיזָאד סָאד .יקצעניל

 .תונעשוה טגָאז ריא סָאװ בילוצ ןוא יַאמל ,טינ סַײװ ךיא זַא ,טינ טניימ רָאנ (חי

 !סייוו ךיא ,סייוו ךיא

 טינ ןרעװ טנױלַאב ןוא רחבומה ןימ ןַײז רימ ַײב ןלעװ "רעדליב , ערעַײא (טי

 ןמוזבו בוט רתויה דצ לע עקַאט ,תוחטבה טימ טנױלַאב רָאטקעּפס יװ ױזַא

 ,דניצַא .עקידעבעל ,עדנעילב ,עניילק ,ריפ ,ַײרד ַא ןַײז ןענָאק ןלָאז רעדליב יד (כ

 ןרעפטנע ןיוש רימ ריא טגעמ ,תובושּת 20 ענַײמ ןיוש טָאה ריא זַא ,יקצעניל ינודא

 טעװ ,הבושּת ַא טימ ןגערפּפָא דימו-ףּכיּת ךַײא ךיא לעװ ,תולאש ערעַײא טימ ייז ףיוא

182 



 םכילע-םולש ןופ וויכבב

 טרָאפ ןגָאלשרעד ךיז ןלעװ רימ זיב ,גנַאל ױזַא ,הלאש ַא טימ ןרעפטנע דלַאב רימ ריא
 ,גערב ַא וצ

 ,םכילע-םולש ךתמַא ןב ךדבע ינַא ? סע טייג ,ונ

 ,העידי ַא ןבעג ךַײא ךיא לעװ סעדַא ןייק ןרָאפ ןָאט ןוט ןַײמ ןופ גָאט םעד ןיא ?.8.
 ,סערדַא ןכעלטַײד ר ע ַײ א רימ טבַײרש .טַײצ ןייק ָאטינ ,טינ טרַאװ .טרעפטנע לַײװרעד

 םכילע-םולש

 יקצינווַאר .ח .י וצ .8

 |1888 ץרַאמ ןטס29)} וועיק

 !ןיצק-ןב ןיצק יברו ןיצק-רב רקיה ידידי

 ךיז טָאה ריא !ןר"מש ףיוא "עיזנעצער , ַא ריד ַאנ !תורואמה רצוי עיבעיט טָאװ

 ןעמוקעג זיא ףוס םוצ -- רחא ןפואב רָאג "סעטַאמש ןשיוצ ,, ערעַײא ןיא טעשטַאקרַאפ

 רָאג זיא ר"מש זַא ,טגָאז ןוא ,דָאב טַײז רענעי ןופ "טנעזנעצער , ַא ,ןיבמ רעדליוו ַא

 עתמא ,עטוג עקַאט ןענעז ןּפיט ענַײז ןוא !לג"דא סנעקיד ,ַאלָאז ,וועינעגרוט ןימ ַא

 םענופ זָאנ יד רָאפ רימ לעטש ךיא .(:::::?)ןעמונעג ןבעל ןשידַיי םענופ ךַײלג -- ןּפיט

 ילרד יד טָא עדַארג -- קידרעווקרעמ ןוא !ןר"מש ןַײמ ןעזרעד טעװ רע זַא ,טנעזנעצער

 רימ ןופ רע טמוקַאב ייז רַאפ ןוא ,עטסגרע סָאד טעמּכ ןענעז ר"מש ןופ ךעלקיטנַא
 יד ןַײז טעװ סָאד -- תונמחר םיא ףיוא בָאה אפוג ךיא זַא ,שטעּפ עקידרעַײּפ עכלעזַא

 טנעז ריא ,דלַאװג ? ףיורעד ריא טגָאז סָאװ רָאנ ...טנעזנעצער ןרַאפ עינַאזַאקַאנ עטסעב

 טבַײרש יוזַא טָא !סע טגַײװש ריא זַא ,שטנעמ ןייק טינ ,עבַאשז ַא ,שיפ ַא רָאג ךָאד

 ףיוא טנעזנעצער םעד קישטשָאוװזיא ןקיזָאד םעד טָא ביילג ייג טַאלג !? קיטירק ַא ןעמ

 ריא טגָאז סָאװ ןוא .(..!טינ םיא ןעק ךיא ? רע זיא רעװ ,טינ טסייוו ריא) ! תונמאנ

 ַאס -- "תעדל ומצע דבאמ ,, ןטימ ןוא "טגָאז ארמג , רעד טימ עיפָאסָאליפ רעד ףיוא

 ףרַאד עמ ןוא ,רעטָאנרעּפיּפ ַא ,טַאּפָאכיסּפ ַא רָאג סעּפע ךָאד זיא עס !עקשעמעל לשמ

 ךעלקיטש ןַײז טלָאז ריא ןעו !!!דלַאװג !? םישחמ םתאו -- רענייב ןעכערב םיא

 עצנַאג ַא טלָאװ ןוא ןטרָאד ןעמונעג ריא טלָאװ ,טלעוו רעד ףיוא ךעלעדַיי ,ןדַיי ,םיאורב

 טקישעגקעװַא טלָאװ ןוא (המודכו יוועל ןופ סרעקעל--...ּת ןָא ,ךיז טייטשרַאפ) הרבח

 יו ,טכַאמעג רָאלק םיא טלָאװ ןוא ,ןיוועל וצ טינ ,ןרָאטנַאק וצ ווירב ענוויטקעלָאק ַא

 וליפַא ןוא ,"רָאטנַאק , ןעמָאנ ןַײז ,לחומ רימ טַײז ,ףוניט טימ ןרימשרַאפ טזָאל רע ױזַא

 טגרָאז -- ? ריא ןוא ,ונ : ןגערפ ךימ ךָאד ריא טעװ .(םיא טפור ןָאדרָאג .ל יוװ) יירתנק,

 -עגסיוא תוומה-םס גונעג ,לבעווש גונעג ,לַאג גונעג טייז ןַײמ ןופ בָאה ךיא :טשינ ךיז

 ..."? זדנוא סע גיוט סָאװ וצ ! ךיא סייוו , : ןגערפ לָאמ ַא רעדיוו ךימ טעװ ריא רָאנ ...ןסָאג

 !דלַאװג .(הדגה רעד ןופ ןוגינ ןטימ) ...? ו-ו-ו-ול אלו םכל ? ךַײא סע גיוט סָאװ וצ ?ַא

 !ןָאגרַאשז םענופ לּת ַא ןכַאמ לי עמ !ןָאגרַאשז רעד ,ןָאגרַאשז רעד ,ןָאגרַאשז רעד

 ןעוישרַאּפרַאפ םיא ליו עמ !סענעטלָאק עשיווטיל טימ ןעדוקסַאּפרַאפ םיא ליװ עמ

 -סקלָאפ רעשידוי ,, ןרעמונ עטצעל יד ןופ טַאלב ַא טמענ ? ריא טגַײװש סָאװ ! זַײל טימ

 ? טורַאב זיא לקיּפוּפ רעַײא יבַא ?טינ ךַײא טמענ עס רַאנ ..!ןעז ריא טעװ ,"טַאלב

 טריר !טוט !רעטרעװ עשז טדער !!!ןלײטנַײא ןעמעלַא ךַײא ןעמ טעװ ,עשז טרַאה
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 םכילצ-םולש !ןופ ווירפ

 טריר עס זַא ,ןרעדָא עשידִיי ערעַײא ןיא טולב טניר עס זַא ,טבעל ריא זַא ,טזַײװַאב ! ךיז

 !טרעפטנע ..!ןדער ןײלַא ןזָאל ךַײא לעװ ךיא ,ןיינ !ץרַאה שידִיי ַא ךַײא ַײב ךיז

 !ןעזרעדיוו ףיוא
 םכילע-םולש

 לווירב ַא ןרָאטנַאק וצ ןבַײרשקעװַא ,ןבעל'כ ,טגעמעג טלָאװ םולבנעיליל 'ה .5

 טזָאל רע סָאװ ,םעד ןגעװ ,ןָאגרַאשז םעד ױזַא טריטַאָאלּפסקע עמ סָאװ ,םעד ןגעװ

 !ךַײא טעב ךיא ..-- -- -- ַא ןופ עצילבַאט ַא ףױא ןעמָאנ ןכעלרע ןַײז ןקורד

 ! םשה-ןעמל

 ןָאזעניד בקעי וצ .9

 1888 לירּפַא ןט1 ,וועיק 1

 1 !ןָאזנעניד 'ה ינודא

 רימ ףיוא טנעז ריא סָאװ ,עכַאזרוא יד ןעניפעג וצ חומ םעד רימ ךערב ךיא לפיוו

 ןעד ,ןפערט טינ ךיא ןָאק ,ןבַײרש טינ ןיוש רימ טליוו ןוא ןרָאצמירג סיורג ןיא ןרָאװעג

 טַײז ריא זַא ,רימ טרעווש גרעבסַײװ 'ה ונדידי רָאנ ,יוכו ךזו ,רוהטו יקנ ,עשּפמ ינא ףח

 ? ריא טגַײװש עשז סָאװ ,זגורב טשינ רימ ףיוא ןיטולחל

 ןילימ תומדקא רָאנ .השקב עקיטכיוו ַא ךַײא וצ ךיא בָאה ,רעדורב-רעטוג ,דניצַא
 ןַײז טעװ עס זַא ,טרָאוו עקילייה סָאד ןעמענ ךַײא ַײב ךיא לי ,אתוש תוירשו

 ,ןגרעבסַײװ רַאפ ןיוועל ןופ דוס ַא טיורטרַאפ לָאמ ַא בָאה ךיא זַא ,ןעד .תודוס-דוסב

 ,תומימ תב סע טָאה ןוא ןעגנַאגעג ריא טנעז ,ןבירשעג ךַײא סע טָאה רעכלעוו

 טָאה רעכלעוו ,שַאיבָאט טָאידיא םעד ןבעגעגרעביא סע טָאה ןוא הרז-הבשחמ םוש ןָא

 שַאיבָאט ןופ ווירב םעד רימ טָאה יוװועל ;ןיװעל וצ ןבירשעגקעװַא דימו-ףּכיּת סע

 ,ןיועל טימ רימ ,זדנוא ןשיווצ ךיז טָאה ןָא טַײצ רענעי ןופ ןוא -- טקישעגרעביא

 םענלָאּפ ַא טימ ןקידנע ,ךיז טכַאד ,ךיז טעװ רעכלעוו ,רעַײּפ שילעה ַא ןביוהעגפיוא

 -םולש , ןכלעוו ,אפוג "טַאלבסקלָאפ , םענופ ןקרעמַאב ןיוש טנָאק ריא יו ,ק83ק8

 ...זיײװכעלסיב ןכַײװ וצ ןָא ןיוש טבייה "םכילע

 תרשיב ינא חוטב םגו ,ךינפלמ שקבלו ,ידידי ,ךריעהל ןוכנל יתאצמ כ"ע

 .ןדעו ןדע דע -- הזכ סומכ דוס דיקפא ךדיב רשא ,רבדה תא הלגת אלש ,ךבל

 רעזדנוא ןופ לּת ַאזַא טכַאמ עמ סָאװ ,ןגַײװש ךיא לָאז ,ריא טניימ יוװ ,רעגייטש ַא

 סָאװ ,ןעז ריא טעװ -- "טַאלבסקלָאּפ , ןרעמונ 4-2 עטצעל יד טמענ ?ןָאגרַאשז םענדיב

 ןַײמ ,טפעהַאב ןעמוג םוצ זיא גנוצ ןַײמ ; רעטרעוו ןייק טינ בָאה ךיא ! ךיז טוט ןטרָאד

 טייטשרַאפ ריא !ןופרעד גָארט ךיא סָאװ ,ןצרעמש יד ןבעגוצסורַא ךַאװש זיא רעדעפ

 ןיב ךיא זַא ,ןפלעה ךיא ןָאק סָאװ רָאנ !ןייטשרַאפ ךימ טזומ ריא ,רעדורב ,ךימ

 ןױש ךיז ךיא בָאה טולב גונעג ?טר ָאד זיא ,ןשקע רענעגושמ רעד ,רע ןוא ,ָאד

 טנַאה יד ןעמונעגּפָארַא ,ןָאטעג ַײּפש ַא ,ךעלדנע ,בָאה ןוא םיא רעביא טכָאקעגסיוא

 סחזמ טימ "טַאלבסקלָאפ , ןטימ טנַאװ ןיא ּפָאק ןגָאלש ךיז רע זָאל -- ,ןצרַאה םענופ

 !ןעמַאזוצ סומלַאק ךירלוא הלגע-לעב ןטימ ןוא ןלַאקָאװ
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 םכילע-םולש ןופ ווירב

 ןַא ןוא -- ןזַײא-ןוא-רעש ,סע טסייה ,ןגײלקעװַא "םכילע-םולש , לָאז ,עשז סָאװ
 ןוא ,ונ ? רשוי ַא ? ריא טגָאז סָאװ ? לדנַאה םוצ ןעמענ ךיז ןוא --- ןָאגרַאשז סיוא ,קע

 ,ןינ ? קלָאפ סָאד ןוא ()!עצ ּבץה) ? טלציק עס סָאװ ,ןעלציק סָאד ןוא ? עזומ יד

 !ןלעוּפ טינ יןעמכילע-םולש , ַײב ריא טעװ סָאד

 ןכָארבעגפיוא טָאה ןוא -- םימש םשל ושפנ תא רסמו ךלה ? "םכילע-םולש,, השע המ

 בָאה ךיא ןכלעװ ףיוא ,לַאנרושז ןשינַאגרַאשז ןכעלטַאנָאמ ַא :סַײנ ַא

 םישדח ַא ןרעיוד זומ עס יװ ױזַא רָאנ ,הלעמ לש אילמּפב םידדצ טימ ןסנַאש אמּתסמ
 ןייק ןבָאה סָאװ ,םיסדנוק יד ןופ זיא "םכילע-םולש , ןוא ,סָאװ סעּפע זיב ַײרדייווצ

 םענייש ַא ןיא סָאװ ,טימַאד םלוע םעד ּפָאק םעד ןטעלּפעצ ךיא לעװ ןכל ,טינ טַײצ

 ,עקצַאיצ ַא עקַאט רעבָא -- קינרָאבס רעשידִַיי רעסיורג ַא סױרַא םעצולּפ טעװ ןגרָאמירפ

 ,סעימערּפ ןָא ,ןרַאנסױא טלעג ןָא ,םַארערַאט ןָא ,ַײרעקױּפ ןָא ,סעינעלוװַאיבָא ן ָא רָאנ

 טימ סרעטעברַאטימ עלַא רַאפ עסקַאט ַא טימ ,םַארגָארּפ רענלַאניגירַא ןַא טימ רָאנ

 ,רעדורב ,ללּכה -- ;סעיגעליווירּפ עלַא טימ תובָא-תוכז עלַא טימ ,זַײרּפ ןטסקיליב ַא

 ןעװעג טינ ךיוא שיערבעה ןיא ךָאנ זיא סכלעוו ,סרעדנָאזעב סָאװטע ןַײז טעװ סָאד

 ןופ ףיולרַאפ ַא ןיא זַא ,םלוע םעד ןלעפעג זיא עס ױזַא יװ ,רָאפ ךַײא טלעטש ןוא --

 !לַאירעטַאמ ַא רַאפ סָאװ ןוא ,לַאירעטַאמ בל ַא ה רעכ עה ןיוש ךיא בָאה ןכָאװ ייווצ

 ,ןעקרַאמ} 'מ ַא טימ הרוחס !ןטסינָאגרַאשז ערעסָאװ ןופ !סרעבַײרש ערעסַאװ ןופ ןוא

 ןצנַאג ןיא ןרעװ קיטרַאפ טעװ עס ןעוו ,ןעװַאי ךיז טעוװ םיא ןגעוו העדומ עטשרע יד

 ..טינ ךיא ףרַאד ןעגנילק ןוא ,טינ העינמ ןייק זיא טלעג ןיא :קינרָאבס רעד

 : תושקב ייווצ ךַײא וצ ךיא בָאה ,ןָאזנעניד רעדורב ,ָאזלַא

 ךַײא טלַאה ךיא ןעד ,ןעוו ןוא סָאװ ןוא ױזַא יו .הנוכנ הצע ןַא טימ ךימ ןהצע -- 1
 ,דנַײרפ-ןטוג ַא רַאפ יא ןיבמ ַא רַאפ יא

 רעשישטַײד רעד ןיא טזעלַאב טכער טַײז ריא זַא ,טגָאזעג רימ טָאה גרעבסַײװ -- 2

 עגולק ןופ ןעמזירָאפַא לסיב שּפיה ַא ןבעג רימ טנַאקעג ריא טלָאװ ןכל ,רוטַארעטיל

 ןייק טינ ,סטיירג ַא סעּפע טָאה ריא ביוא ןוא .לג"דַא ךעלטרעוו ,ןעמַארגיּפע ,ןשטנעמ

 סָאװ רימ ןקישוצ סע ןטעב ךַײא ךיא טלָאװ ,סָאװטע ָאז רעדָא עלעװָאנ ַא ,דליב סיורג
 .הכאלמה לא תשגל םימי שדוח דועב ליװ ךיא ןעד ,ןטסכיג םוצ

 השודקה ריעב יתחגשה תחּת ,תודוקנ טימ תקינרָאבס םעד ךיא לעװ ןקורד

 .וועשטידרַאב

 ןדעי ללכב לעװ ךיא .הדובעה ךרע יפל ,רַארָאנָאה רימ ןופ ןעמוקַאב טעװ ריא

 יו ,רעטרעוו עטוג טימ ןוא ךעלהפינח טימ ןעמוקּפָא טינ ןוא ,ןקידירפַאב רעטעברַאטימ

 ,םיפתוש ענַײמ ,םירבח ענַײמ ןענַײז סרעטעברַאטימ ענַײמ : ןיינ ,ןעוט ןטַיוזעי ערעזדנוא

 ךיא ,קילייה רימ ַײב זיא שטנּוװ סנדעי ,רעַײט רימ ַײב זיא הצע סנדעי !רעדירב ענַײמ

 ףיוא לזַײלק ןייק רַאפ ןכַאמ טינ לַאנרושז ןַײמ לעװ ןוא ןהכה ןורהא תדמב ןייג לעװ

 רע ,ןגָארט טינ לַאנרושז רעד טעװ עיצנעדנעט ןייק ,"הילע , ןַא רעביא ךיז ןגירק וצ

 -ַאּפיטנַא-יטנַא ןייק טינ ,ץעניטסעלַאּפיטנַא ןייק טינ ,ץעניטסעלַאּפ ןייק טינ ןַײז טעו

 ,ךעלּפעקרעביײא ןָא ,תומכח ןָא ,ןיב ךיא יװ ,דַיי ַאזַא ,דַיי רעטושּפ ַא רָאנ ,ץעניטסעל

 טרעוװ דניק סָאד רעדייא ןעד ,טינ ךָאנ ךַײא ךיא גָאז ןעמָאנ םעד ! ךעלסואימ-ומכ ןָא

 ךַאמ ךיא זַא ,ןײלַא ןיוש ריא טייטשרַאפ סָאד .ןעמָאנ םעד טינ ןעמ טגָאז ,ןריובעג
 טלייטעצ סע טעװ ,הווחר ןבַײלב טעװ עס סָאװ ,סָאד ."טפעשעג , ןייק ,הלילח ,טימרעד
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 ,הלילח ,ןפרַאד טעװ עמ זַא ןוא ,לידבהל ,דנעדיוויד ןימּכ ,סרעפלעהטימ יד ןשיווצ ןרעוו

 לעװ סרעבַײרש יד רָאנ .טָאג זיא טביולעג ,ןגיילרעד לָאז עס רעװ ,ָאד זיא ,ןגיילרעד
 .ַײס יװ ַײס ןלָאצ עלַא ךיא

 טימ ןגיוא סיוועל רָאפ ךימ לעטש ךיא ?טפיוא ןַײמ סעּפע ךַײא טלעפעג יװ ,ונ

 ו"ח לָאז רע ,ארומ בָאה ךיא .זילב ןטשרע םעד ןעזרעד טעװ רע זַא ,זָאנ רעד
 ..? קַאװטיל ַא ףיוא השק ַא ."ךַאז עטכעלש , יד ןעמוקַאב טינ

 םענייק ךיא בָאה וצרעד ןעד :וצ רימ טקיש ןעמזירָאפַא יד ,דלַאװג ,ןעמזירָאפַא יד

 ענעטלעז ַא רָאג עשרַאװ ןיא טרָאד טָאה ריא זַא ,טגָאז גרעבסַײװ .ךַײא ץוח ,טינ

 ןגעוו תובשחמ ערעַײא ,טַאר רעַײא ,גנונַײמ רעַײא ד"מות רימ טבַײרש .קעטָאילביב
 !רימ טפלעה ;ךעלטקניּפ ןוא ךעלטנפָא רימ טבַײרש ; ףיוא וט ךיא סָאװ ,םעד

 ךיוא טעװ רָאטקעּפס זַא ,קנעד ךיא .ןרעװ טרעטיצרַאפ טעװ ןיילַא יוועל טינ רָאנ

 הכו ףסאמ רואל אצי , טַאלב ןפיוא ןעזרעד טעװ רע זַא ,ןלעװקנָא טינ ןופרעד

 רע ןעד ,קיּפופ םַײב ןָאט םעלק ַא ךיוא םיא טעװ עס "!'וכו םכילע-םולש תאמ
 ףרַאד סע יװ ,ןָאט סע ךיא לעװ ,ןָאט סעּפע לעװ ךיא זַא ,טסייו רע ןוא ,ךימ ןַאק

 ךימ ףָארטש !ןכַאמ עילַאק ןצעמע טימרעד ייז לי ךיא זַא ,טינ טניימ רָאנ ...ןַײז וצ

 "דנַײרפזיוה , ןטייווצ ןרַאפ יא "רעקעוו, ןרָאפ יא דניצַא בַײרש ךיא ,טרעקרַאפ ;טַאג

 ןעמַאמ רעד ַײב רעדָא ,ךעלעקיוו יד ןיא ךָאנ טגיל "דנַײרפזיוה,, רעטשרע רעד םגה)
 .(...ךיוב ןיא

 טעװ עס זַא ,ףָאה ןוא םולשב טרָאװטנַא ןכיג רעַײא ףיוא ךיא טרַאװ ,ידידי ,ָאזלַא

 ."טגָאז,:ןבַײרש ךַײא לעװ ךיא זיב -- 2תס תסקעז הס 8קסאסטע ךוסב ךַײא ַײב ןבַײלב

 .ךַײא וצ השקב ַא ךָאנ ךיא בָאה דניצַא

 :רעקורד ןכעלרע ןַא ַײב גערפ ַא טוט

 רָאנ ,עקשזָאלבָא ןַײז ןָא ,ריּפַאּפ ןַײז ןָא ,ןײלַא קורד ןרַאפ רע טמענ לפיוו -- 1

 .(לּפמעזקע 2000 ןוא 1000) ? ןגיוב ןדעי ןופ ,עקוװָארושָארב טימ ,תואצוה טימ קורד ןרַאפ

 יִצ 16 ,לשמל !טַײז ןייא ןופ יצ ,ןטַײז עדייב ןופ : ןגיוב ַא ךיז טנכער לפיוו -- 2

 ?ןטַײז 2

 ? טַאמרָאפ ןסיורג ןוא םעניילק ןשיווצ קוליח ַא ָאד זיא עס יצ -- 3

 רעמָאט ,טסעגרַאפ -- ןעוועג זגורב ױזַא טַאלג ריא טַײז רעמָאט ! ןָאזנעניד רעביל

 ,ךעלמירבחמ ערעזדנוא ןשיווצ ךיז טפערט סָאד) לתוליכר ַא טריפעגנָא רעצעמע ךַײא טָאה

 ךַײא ךיא בָאה רעמָאט .םינּפ ןיא םענעי ןָא טַײּפש ,(ןַײז טנוזעג ןוא ןבעל ןלָאז

 טלָאז --- װײזַאא ןעוועג דובּכב עגונ ,הלילח ,סעּפע ,טרָאװ ףרַאש ַא טימ טעּפעשטַאז

 טנַאה יד ןבעג ךיז רימָאל זוא --- וניבלי גלשכ ינשכ יאטח ויהי םאו ,ןַײז לחומ רימ ריא

 טנַײה ןיוש רימ ןבָאה יוועל ןייק ןעד ,רעירפ יו ,רעדורב-טוג ןרעװ רעדיוװ רימָאל ןוא

 ,טרָאװכַײלג רעַײא ,גנוניימ רעַײא ,ףליה רעַײא ,הצע רעַײא ףרַאד ךיא ןוא ,ןטימ ןיא טינ

 !ךימ טנכערַאב --- ,ץירּפ ַא טרָאפ ךָאד ןיב ךיא ןעד

 םכילע-םולש  רענעבעגעגרעביא רעַײא

 זיא עשרַאװ ןיא :םיקיזמ רַאפ ארומ בָאה ךיא !"עיָאנזַאקַאז , ךַײא קיש ךיא ת.8

 .ןעמ טגָאז ,םיבנג ָאד
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 ןָאדרָאג בייל-הדוהי וצ ,0

 1888 לירּפַא ןט7 ,בויק

 !ןָאדרָאג ל"י 'ה ,דבכנה ינודַא

 ןכל ?יכנַא םיתפש-לרע ינַאו ,השודקה ונּתפׂשב ינודַא םע םירבד תחקל לכואה
 טושּפ .רפּכ-ןב ַא יוװ ,תידוהי וילא רבדל ישפנב זוע ביהרא םא ,רקיה ינודַא יל חלסי
 ,ךעלטנגייא ,ךיא טלָאװ המדקה ןימ ַא רַאפ סָאװ .םישנה ןושלב ,ןָאגרַאשז ףיוא ,שידַיי
 ןַײמ ןיא ןרָאפסױרַא טפרַאדַאב ךיא טלָאװ הצילמ ַא רעסָאװ טימ ןוא ןבַײרש טפרַאדַאב
 .ףרַאש ןוא ץרוק "ןופרעד , ןכַאמ סע לעװ ךיא רָאנ ? ווירב ןטשרע

 ,קינרָאבס ןסיורג ץנַאג ַא טלעװ סטָאג ףיוא סױרַא זָאל ,הדוהי יפלאב ריעצה ,ךיא
 בָאה ךיא) םולשו-סח ,טפעשעג בילוצ טשינ ,ןָאגרַאשז ףיוא ,לידבהל ,לַאנרושז ןימּכ
 ןרָאה םעד ןבייה וצ -- תידוהי תפש ןרק םירהל רָאנ ,(ןטפעשעג ערע סע וועיק ןיא
 .ןָאגרַאשז ןעמערָא םענופ

 ,סנטשרע .רענַײמ רע זיא ,טסינָאגרַאשז ַא ָאד זיא עס ּוװ זַא ,ךיז טייטשרַאפ עס
 ,סנטייווצ ,ןוא ,ןקלעמ טינ גיצ יד ףרַאד ךיא זַא ,ּפַאק ַא ןיוש ךימ ןעק םלוע רעד לַײװ
 ןדעי ןלָאצ :ונַײהד ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא סעַײנ ַא ןָאטעגפיוא בָאה ךיא לַײװ
 ,(? ןבַײרש ןָאגרַאשז רַאפ טלעג רעהַא זיב טלָאצעג טָאה רעוװ) הרוש רעד רַאפ רעבַײרש

 רע ,עזָארּפ רַאפ הרוש רעד ןופ יּפָאק 10 ךיא ביג ןשטיװָאמַארבַא ,לשמל .ןלָאצ ןַײפ ןוא

 יד וליפַא ןוא ;טעמּכ עבלעז סָאד ךיוא ןיקצעניל ;תורוש ןָאילימ ַא ןבַײרשנַא געמ

 ךָאנ ,ּפָאק 5 זיב 2 ןופ ךיא ביג ,"םירענה לּכ םע, ןפורפיוא ייז ףרַאד עמ סָאװ ,םינטק
 ךעלברעק ןייק ןרַאנסױא טשינ לעװ ןוא העדומ םוש ןייק ןבעג טשינ לעװ ךיא :סעַײנ ַא

 חקמ םעד ןוא ,(וועשטידרַאב ןיא) קורד ןופ סױרַא טינ טעװ ךוב סָאד זיב ,םלוע םַײב

 !קידלגיױפ רָאג .םיברה תא תוכזל ידכב ,שטשרָאב ןופ רעקיליב ןלעטש ךיא לעװ
 -רעד זיא טינ עס סָאװ טימ שטָאכ ,תוױלּת יניע ךל ,אשא ישפנ ךילא ,ינודַא ,ןכל

 ,תושמשה-ןיב תבש-ברע טנָאק ריא עכלעוו טימ ,ןשריוו עשידַיי ערעַײא ןופ ךימ ןקיווק

 ,קלָאפ עמערָא סָאד ,קלָאפ סָאד ןעז זָאל ןוא --- עזומ יד ןוט לציק ַא ,ןיינ ןוא ָאי ןשיווצ

 !ןָאגרַאשז ךיוא טבַײרש ןוא טינ ךיז טמעש ,"ןָאדרָאג רעד , ,ןַאדרָאג ,ןײלַא "רע, זַא
 לעטש עלהרוש עדעי רַאפ יּפָאק 20 ןופ :ךַײא טימ טשינ ךיא דער רַארָאנָאה ןגעוו

 .ללכב דעו ,יּפָאק 50 זיב ןיײלַא ךַײא טלעטש עקירעביא סָאד ןוא -- ןײלַא ךַײא ךיא
 ןַײז טסייה סָאװ ,סייו ךיא ;טלעג רַאפ "ןפיוק , ךַײא ליוו ךיא זַא ,טינ טניימ רָאנ

 טַײצ זַא ךיא ןכער -- גנוטַײצ ַא טימ ןעמונרַאפ טכער ןַײז ןוא ךַארּפש ַא ןופ ןסירעגּפָא
 םגה ,טַײצ ענעדליג יד ןַײז בירקמ ךיוא ךַײא ךיא לעװ טלעג רַאפ ןוא ,טלעג זיא
 ..ךעלברעק עכעלטע עשביה טימ טפָארטשעג ךימ טָאה אוה-ךורב-טָאג

 ,בורקב ךַײא ןופ טנכיײצעגנָא ןַײז טעװ סַאװ ,לטיווק ןַײמ ףיוא טרַאװ ךיא

 םכילע םולש

 ענַײז טימ ןָאדרָאג .מ בורק רעַײא ץעגרע ךיא ּפַאטרעד ּוװ !דלַאװג -- .9

 ? ךעלעדיל עקיצנוק

 ןרָאצ סיורג ןיא ןעגנערבנַײרַא ךימ טגעלפ םיוברעדעצ סָאװ ,טַײצ ַא ןעוועג זיא'ס

 לע לבח, :ןגָאז וצ סיוא רימ טמוק טנַײה ,לטעלב ןַײז וצ גנויצַאב רעטלַאק ןַײז טימ
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 קידנליוו טינ זַא ,דליוו הנושמ ױזַא ,ןברָאדרַאפ ױזַא גנידצלַא ןטרָאד זיא דניצַא ."ןידבאד

 טימ ָאטינ זיא ןפלעה ןוא ,גנורעטיברעד ןוא גנולפייווצרַאפ סיורג ןיא ןַײרַא וד טסלַאפ

 טינ רשפא זיא סָאװ ,ךַאז ַא רַאפ ךיז ןעמענ וצ טקעװרעד ךימ טָאה סָאד טָא .סָאװ

 ,ןצונַאב טלָאװעג ךימ ךיא טלָאװ ,ךַײא וצ השקב ןַײמ ץוחַא .ענעשעק ןַײמ רַאפ םעװקַאב

 עגונב ןעגנוזַײװנָא עטוג ןוא תוצע עגולק ערעַײא טימ ,ןָאדרָאג רערעל רעטרעעג רעייז
 -טפַאשנסיװ-שירַארעטיל ַא ןַײז טעװ סָאװ ,ךַאנַאמלַא-לַאנרושז ןַײמ ןופ םַארגָארּפ רעד
 -דיישרַאפ רעד ןוא םַארגָארּפ ןַײז ןופ טייקטיירב רעד טיול ןוא ,רעשיטירק ןוא רעכעל
 .לעניגירָא טסכעה ןַײז רע ףרַאד ,ןעלקיטרַא ענַײז ןופ טײקיטרַא

 ןָאזעניד בקעי וצ .1

 1888 לירּפַא ןט8

 !יריקי ידידי

 תועט ןייק ךיא בָאה ךַײא ןיא :םימיענה ךירבד תא םויה יתארק הודחו ליג אלמ בלב

 ,טסּוװעג בָאה ךיא :ךיתונּתשע ירּפלו ךירבדל הּכחא תוילכ םיניעב !ה"ב ,טַאהעג טינ

 רשפא .הנוכנ תנעשמ ַא ךַײא ןיא ןעניפעג לעװ ךיא זַא ,טגָאזעג רימ טָאה ץרַאה סָאד

 ? סטכער ַא סעּפע ױזַא ,זדנוא וצ ןעוועברעוורַאפ ןצעמע ךָאנ ריא טנָאק

 -- !ּפָאק םעד טעלּפעצ ר"מש רעכַאמ-ןַאמָאר םעד רעדרעמ רעזדנוא בָאה ךיא ,ָא

 :טגָאזעג רימ טָאה גרעבסַײװ סָאװ ,סָאד ןגָאז ריא טעװ ,ןעז דלַאב ריא טעװ טָא

 רורצ , ןַײמ סױרַא םורַא 8 גָאט ַא ןיא טעװ ךיוא "...טנעה יד ןַײז ןלָאז טשטנעבעג,

 סָאװ סָאד .ל"ז רעטָאפ ןגילעז ןַײמ ךָאנ "העביש , קידנציז טכַאמעג בָאה סָאװ ,"םיחרּפ

 טקורד עמ יװ ױזַא רָאנ ,ןטַאלּפ ףיוא טינ זיא ,ַײרעקורד ןגעוו טגערפעג ךַײא בָאה ךיא

 ,ןטַײז 16 רַאפ רימ ַײב טמענ וועשטידרַאבב לעטפעש ,לשמל .,וועשטידרַאב ןיא זדנוא ַײב

 ןַײמ טימ לבור 27 'זקע 1000 רַאפ ("דנַײרפ-ןעילימַאפ ,, רעד יוװ) טַאמרָאפ רעניילק

 ,ךיז טכַאד ,רימ רע טנכער יזקע 2000 רַאפ ;סעקשוָאלבָא ענַײמ טימ ריּפַאּפ

 !ץירּפ ַא ךָאד ןיב ךיא --- ? ןיינ יצ ,רשוי טימ סָאד זיא .לבור 20 רָאנ

 קינרָאבס ןַײמ ןיא ןקישוצ ךיוא רימ לָאז רָאטקעּפס זַא ,ןגרעבדירפ ןבַײרש ןכער ךיא
 ךיא ? םורק טינ סָאד זיא ? ריא טניימ יװ (...ךיא ןיב אפוג ןרָאטקעּפס טימ ןעד) ןַײרַא

 רעַײא ןיב ךיא ,רעדורב ,טנַאה ןַײמ ךַײא טַאנ .ןרעפטנע רימ טעװ ריא זיב ,טרַאװ

 ,דימּת ףיוא רענעבעגעגרעביא
 םכילע-םולש

 גרעבדירפ םולש-םהרבַא וצ ,2

 1888 ַײמ ןט12 ,וועיק

 !םולש-רה ידידי
 ,ןרעפטנע דימו-ףּכיּת רימ טעװ ריא זַא ,ןטלַאהרעד ןבעל ןַײמ ַײב ךימ טעװ ריא

 :לבַאפ סָאד טצעזעגרעביא רעדָא טכַאמעג טָאה רעוו
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 םכילפ-םוליש ןופ וניקב

 ןבלימ יד ןוא בייל רעד

 ,ןעוו טשינ קנעדעג ךיא ,גָאט םענייש ַא ןיא

 ,ןעשעג ןָאק סָאװ ,הׂשעמ ַא טרעה

 .ו"זַאא ..ןעוועג בשימ ןבלימ יד ךיז ןבָאה

 ינתח ?ןָאסרעכייר רעדָא ,רעבָאלטָאג רעדָא ,רעגניטע ר"ד ןופ רעדָא ןַײז ףרַאד סע

 .ןעקנעדעג סיוועג ףרַאד רָאטקעּפס
 .טרָאװטנַא דימו-ףּכיּת םשה-ןעמל ,ךַײא טעב ךיא

 םכילע-םולש

 ֹווָאנבוד ןועמש וצ 3

 1888 ַײמ ןטס29 ,וועיק

 ןזרע פ ,"טעקוב רעד , רעדָא ,"ןעמולב לטניב סָאד , רוביח ןַײמ ַײברעד קידנגײלַײב
 ,רעדיל עכלעזַא ןבַײרש וצ ווּורּפ רעטשרע רעד ךַארּפש רעשידִיי רעד ןיא) עזָארּפ ןיא
 ,עשישטַײד ןייק וצ טינ קידנעמוקנָא טינ ,טייקידנעטשלופ וצ ךַארּפש יד טריפרעד סָאװ
 רָאּפ ַא םעד ןגעוו ןבעג וצ ךַײא ךיא טעב ,(רעטרעוו ןוא ןקורדסיוא עשיסור ןייק וצ טינ
 ."דָאכסָאװ,, ןופ ךוב ןטסטנעָאנ םעניא רעטרעוו

 טַײז ריא ןעו טשרע ;ןפערט ָאד ךיז ןלָאז רימ ,ןעװעג טרעשַאב טינ זיא סע
 .ועלק ןיא ןעוועג טַײז ריא זַא ,ןבעגעגרעביא ןָאסנַאמלַאק 'ה רימ טָאה ,ןרָאפעגּפָא
 -סױרַא -- גנומענרעטנוא ןַײמ ןגעוו רקיע רעד ,ןדער וצ ךס ַא ךַײא טימ טַאהעג בָאה'כ
 .ןָאגרַאשז ןיא לַאנרושז ןשידיי ַא ןבעגוצ

 טעברַא רעַײא חוּכמ רעטרעװו רָאּפ ַא ךַײא ןגָאז טלָאװעג קרַאטש ךיוא ךיז טלָאװ סע
 סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאב ,ךימ ריא טייטשרַאפ ,הׂשעמ יד ."םזידיסח ןופ עטכישעג יד,
 ,טהנעט סָאװ ,(רעטנַאקַאב רעטוג ַא רענַײמ) ןָאזרעּפ עלעניגירָא ץנַאג ַא ןַארַאפ זיא ָאד
 עגנַאל ַא טָאה ןוא טדמשעג ךיז טָאה ט"שעב םענופ ןגַײװצ עלעדייא יד ןופ רענייא זַא
 סייוו ךיא .טנעמַאטרַאּפעד ַא סעּפע ןופ רעטמַאַאב ַא יו ,גרוברעטעּפ ןיא טנידעג טַײצ
 ,טעברַא רעַײא רַאפ טנַאסערעטניא ךיז רַאפ ןוא ןַא זיא טקַאפ ןימ ַאזַא טַײװ יוװ ףיוא ,טינ
 עקידרעטַײװ ערעַײא ןופ רעטקַארַאכ םעד רָאלק גונעג טינ טנכיײצַאב "המדקה,, רעַײא לַײװ
 ,ןטעברַא

 .גנוטכַא רעתמא טימ ךיא בַײלברַאפ רעפטנע ןקידרעוװביל רעַײא זיב

 םכילע םולש

 יקצינווַאר .ח .י וצ ,4

 1888 ינוי ןט8 ,וועיִק

 !ןיצק בר יריקי ידידי
 !!!קנַאד ַא !!קנַאד ַא !קנַאד ַא
 רעה םוצ ווירב ןטנכייצעגסיוא רעַײא רַאפ ? סָאװ רַאפ !סָאװ רַאפ ןיוש טסייוו ריא
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 םכילעצ :-םהלש ןופ ווירב

 טָאה ריא יװ ,ןפערטוצ ױזַא !!!קנַאד ַא ."טַאלבסקלַאפ,, 22--22 רעמונ ןיא קַאװטיל

 ,קיצנוק ןוא גולק ,גנירג ,ךַײלג ױזַא ,ריא יװ ,יתעדל ןַײז ןווכמ ױזַא ,ןפָארטעגוצ רימ
 !!!קנַאד ַא !טרעפטנעעג טָאה ריא יו

 ,ךַײא טלַאמ) דנַאטש ןיא טינרָאג ןיב ךיא ,טגָאז שטיװָאמַארבַא יוװ ,טַעב חוּכ ןיִא
 טָאה ריא ךַײלג יו ,טוג יו ,ךעלטפירש ןבעגוצרעביא ךַײא (!דנַאטש ןיא ָאי ןיב ךיא

 סָאוװו ,רעדעפ רעַײא ןשטנעב ,ןגילעזטַײל טָאג ךַײא זָאל !םינפוא עלַא ןיא ןוא -- ןָאטעג

 ,ךיא ןכלעוו ןיא ,ןָאגרַאשזסקלָאפ ןקיצרַאהביל רעזדנוא רַאפ טלעטשעגנַײא ךיז טָאה ריא

 ןיוש בָאה ךיא ,רימ עשז טביילג ,רעדורב !לגנַיי-רדח ַא יו טבילעגנַײא ןיב ,רענעגושמ

 ןרעַײט רעזדנוא טימ טוט עמ סָאװ ,עיליסַא נ רעד ןופ ,טכערמוא םענופ רעלעפגנול ַא

 ךיא ןיב רעבירעד ןוא ,רעמ ןדער טינ ןעק ךיא ,יוא ...ַא ןופ טנעה יד ךרוד ןָאגרַאשז

 טימ "טַאלבסקלָאּפ , ןיא ןטָארטעגסױרַא טינ ךָאנ (טינ ךיוא רעטַײװ לעװ ןוא) םויה-דע

 ןגָאז ךימ עשער ,לשמל ,ךיא ןעוו ? גנוניימ טסייה סָאװ ?גנוניימ ...גנוניימ ןַײמ

 לבעווש ןוא ךעּפ עסַאמ ַא ןסיגסיוא ןדַײס ,טינ שרעדנַא ךיא ןָאק --- רעטרעוו ייווצ ַא

 טימ טינ טדער ,ךַײא טעב ךיא ,יוא ...עקיזָאד יד ףיוא רעסַאװ עקידוז טימ ,רעַײּפ טימ

 סע זיב ,ןרעמָאש ןגעו טַײצ ַא ןגיושעג ךיא בָאה ױזַא !!טינ טדער ,םעד ןגעוו רימ

 ןַײמ ףיא רימ ַײב ןטָאזעגנָא זיא'ס סָאװ ,ץלַא לָאמ ַא טימ ןסָאגעגסױרַא ךיז טָאה

 ערעַײא יװ ,טלעװ רעד ףיוא סױרַא ,םשה'-ךורּב ,ןיוש זיא עלעקרושָארב סָאד !ןצרַאה
 ,םשה-הצרי-םא ,טייקיטכער ןעז ןוט דלַאב ןלעװ ןגיוא

 2000 ןיא רימ ַײב טגיל ,טסעומשעג לָאמ ַא ןבָאה רימ רעכלעוו ןגעוו ,עימערּפ יד

 ,רעמ ךימ טסָאק יז ןעד ,ןבָאה ןענָאק יז טעװ ריא ביוא ,טסייוו טָאג רָאנ ,ןרַאלּפמעזקע

 ...טרעוו זיא יז לפיוו

 ,ךַײא ךיא גָאז -- (קינרָאבס םעד) קסע ןַײמ ןגעוו יאדװַא ןסיוו ךָאד טליװ ריא

 ךיא ,ךַײא טלָאמ) רָאי 29--28 ַײב ,ביוט ַא יו ,ןרָאװעג יורג םישדח ייווצ ןיא ןיב ךיא ,ידידי
 .(ןענישטשָאמַאז ַײב ןוא ןיקצעניל ַײב ןקוקנָא ךימ טנָאק ריא :יורג טינ ךָאנ ןיב

 לקיטש ַא ןכַאמ לָאמ ַא ךָאנ ךַײא זומ ךיא ? "רעקעוו , רעַײא טימ ךיז טרעה סָאװ ןוא
 -- גולק ןוא טוג ,ןייר ןבירשעגנָא זיא "טַאלבסקלַאפ , ןיא ווירב רעַײא זַא ,טנעמילּפמָאק

 ךיז טָאה סָאװ ,לָאגָאג ןופ עשריציפַארעטנוא יד טקנעדעג ריא !סַאװ ויַאילוװַארדזָאּפ

 ןוא ןעמונעג טָאה ןוא קַאװטיל רעד ןָאטעג טָאה טקנוּפ ױזַא טָא ? ןסימשענּפָא טסבלעז

 .ןעװעג יח לכל םייח קבש טָאה ןוא טעקציּפעגנָא טוג ךיז טָאה

 דנַײרפ רעַײא
 םכילע-םולש

 יקצעניל לאוי-קחצי וצ ,5

}19188 ,6 2 

 !ריאל ורנ יקצעניל טנירב רעקיצרַאהביל ןַײמ

 סיוועג רימ ריא טעװ ,וצ רעהַא זיב ןבירשעג טינ ךַײא בָאה ךיא סָאװ רַאפ
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 םכילפהםולש ןנפ וװיהב

 ַא ןבעגּפָא רימ טעװ ריא :ה"ד ,בוט-לזמ ַא ןבענּפָא ךַײא לעװ ךיא זַא ,ןעַײצרַאפ
 ,טקנעשעג געט יד רימ טָאה יורפ עטבילעג ןַײמ סָאװ ,רעטכָאט ַא טימ בוט-לזמ

 רַאפ ךימ טלַאה ריא דנערעוו ,ןינע רעזדנוא וצ רעבירַא ךַײלג רימ ןעיײג דניצַא

 סָאװ ,אלימ ."טלצניקעג,, ןוא "טלציּפשעג , ווירב ןַײמ ןָא טפור ןוא טַאמָאלּפיד ןסיורג ַא

 !ױזַא ןַײז זָאל ? ןפלעה ךיא ןָאק

 ןָאק ןטיינ רָאנ ?סָאװ רַאפ ? בלַאה רעד ףױא ןלייט לָאז ךיא ,טינ טליוװ ריא

 ןקישּפָא ךיא זומ !קירוצ ּפָא רימ קיש :דלַאװג ַאנ טַײרש ריא ןוא ,טינ ךַײא ךָאד ךיא

 טליוו ךָאד ,ןקישּפָא טינ רימ ךיז טסולג סע זַא ,תמא םעד עדוי זיא טָאג שטָאכ .קירוצ

 טמענ ריא סָאװ ,טייקיניילק ַא רעביא ךָאנ ןוא ,ןַײז טינ "לארׂשי-רכוע , ןייק רימ ךיז

 ,(ןבירשעג טייטש רעטַײװ יו ,טלעג ןיא טינ ָאד טייג תמאב ןוא) ןינע-טלעג ַא רַאפ ןָא סע

 ןיא רעכלעוו ,יקצעניל ןַײמ ןוא ,ןכַאמ טינרָאג ךַײא טימ ןָאק ךיא זַא ,ךיא עז ,ָאזלַא

 ונוצרב רימ ןופ קעװַא טכירק ,הרובחבש ןבייל ייווצ יד ןופ רענייא רימ ַײב ןעוועג

 ןופ ןוא רימ בילוצ טָאה רע סָאװ ,סָאד ןקישּפָא םיא לָאז ךיא ,רימ טגָאז ןוא בוטה
 ךַײ א זַא ןעד ,םיּכסמ ךיא ןיב (!)/"הבהאב ,, ךיז ןייגעצ ןוא ןבירשעגנָא ןגעוו טענַײמ

 ךַײא ףיוא טינ גָארט ךיא זַא ,ילש ןהב ךַײא גָאז ןוא ,החינ רימ סָאד זיא ,ביל סָאד זיא

 ; רעִירּפ סָאװ ("וד , אלב אקווד) בוט שרוד רעבלעז רעד ךַײא ןיב ןוא ףיורעד האניׂש ןייק

 סָאװ ,םעד ןגעוו טדערעג ףלַאװ 'ה טימ בָאה ךיא .ןָאט ךיא לעװ ,זיא ךעלגעמ סָאװ ,סָאד

 טרעַײנ ,קר ,טַײז רעד ףיוא טעמּכ זיא רע זַא ,רע טגָאז ,ןבירשעג רימ טָאה ריא

 .טינ טמוק ןוא -- טמוק רע זַא ,םיא טבַײרש רעכלעוו ,ןיקסווָאלָאקָאס ףיוא טרַאװ רע

 בוט-לזמ ןַײמ ףיוא וליפַא ,ןייטשרַאפ טינ ךיא ןָאק -- ?הׂשעמ יד םיא טימ זיא סָאװ

 רעד ןיא סױרַא רעהַא םיא טפור עמ םגה ןַײז טינ ךיוא טעװ רע זַא ,ארבס ַא זיא

 עכעלטע עקירעביא ןעגנערבנַײרַא ,ףליה סטָאג טימ ,םיא טעװ עכלעוו ,עװטסטנעגַא

 סָאװ ,טינ טמוק רע זַא רָאנ !ןבָאה רעייז ךעבענ ייז ףרַאד רע ;רַאי ַא לבור טרעדנוה

 בָאה ךיא סָאװ עלַאמ ;טינ םיא ךיא לעװ ןּפעלש דרָאב רעד רַאפ ? ןפלעה ךיא ןָאק

 -כָאנ, סיקצעניל טלָאװעג יאדוװַא בָאה ךיא !ךס ַא רעייז טלָאװעג בָאה ךיא !טלָאװעג

 טענַײמ ןופ ןרָאװעג ןבירשעג ןענַײז עכלעוו ,"לגניי ןשיליוּפ, םענופ "ןשינעייוו

 סכלעוו רַאפ ןוא ,ןגיוב ןרַאפ לבור 40 טלָאצ רעכלעוו ,ןגעוו סימע-ןב ןופ טינ ןגעוו

 רימ טפלעה סָאװ רָאנ .טלעג רעִירּפ ןוא ,לבור 50 סלַא רעמ טסייה 'ק 10 לָאצ ךיא

 ,..! טינ ליוו יז ןוא ,ליוו "רע, זַא ? ןלעװ ןַײמ

 לעװ טצעי ?טלדנַאהעגסיוא טשינ ןוא ןרָאפעצ ךיז רימ ןבָאה ,סע טסייה ,אלימ ,ונ

 טרָאד ךיז ןעניפעג סע ,טסייה סע ? ןליײטעצ רימ ַײב טסייה סָאװ ,ןגָאז שטָאכ ךַײא ךיא
 םעד קידנרירנָא טינ ,רעדנוזַאב ץנַאג ןייג ןענָאק עכלעוו ,ךעלטיּפַאק 2 ַא טימ רעד ןיא

 טלָאװ ריא ןוא ,ךיא בָאה תוניבמ עלעקיטש ַא ןוא טינ ךיא ןיב רעכַאמ-עילַאק ןייק ; ןינב

 2 יד רעביא ןבַײלב סע יו ױזַא ,רעמ טשינ .5 ַא טלעטשעג ןלײטנַײא ןַײמ רַאפ רימ

 רעכיג ךָאנ ,ךיג רָאג ,ךיג רימ ַײב ןעמוק טעװ רעכלעוו) ךוב ןטייווצ ןפיוא ךעלטיּפַאק

 ,(תותימצל טינ) ןצנַאג ןיא ךַײא ַײב סע ףיוק ךיא יו ױזַא ןוא (ן טש רע סימעדןב ןופ

 טלָאוו ןוא ןָאט ביל וצ סָאד ךַײא טנָאקעג ךיא טלָאװ ןכל ,תורוש 1000 עלַא ה"ד

 1000 עלַא רַאפ רַארַאנָאה ןצנַאג םעד ןדימויףּכיּת) יימוּת טלָאצַאב ךַײא

 טינ ןסעומש רימ טימ טלָאז ריא ןוא ןביולרעד רימ סע טלָאז ריא זַא ,ס ?סא תורוש

 .ןרעדנַא ןַא טימ ןסעומש ףרַאד עמ יװ ,ױזַא
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 םכילע-:םהולש ןהופ ווירב

 טינ ךַײא טימ ךיז ליו ךיא ? ךיא ןָאק סָאװ ? ךיא ליװ סָאװ הזמ ונל אצויה

 ןָאק ךיא .ךיא ליוו סָאד ,(ה"יא) רעטַײװ ףיוא ךַײא ףרַאד ךיא ןעד ,ןגירקעצ

 רַאפ (קינרָאבס ןַײמ ןיא ןקורדּפָא לָאמ ןייא ףיוא רָאנ) די-בתּכ סָאד ךַײא ַײב ןפיוקּפָא

 ךיא ןיב ,תורוש טנזױט סלַא רעמ טרָאד ןעניפעג ךיז טעװ סע םאבו ;רעטרעדנוה ַא

 ןובשח ןכלעוו ףיוא ,הרוש רעקירעביא רעדעי ףיוא יּפָאק 10 ןלָאצרעד וצ ךַײא ביוחמ

 ךיא סָאװ ,ךעלקטניּפ ןיוש טסייוו ריא זַא טנַײה .רעיײהפָאכ ַא םכלצא ,םינּפ ַא ,בָאה ךיא

 טגָאז ?ןעשזירג וצ סָאװ רעביא ךיז רימ ןבָאה עשז סָאװ ,ןָאק ךיא סָאװ ןוא ליוו

 ןוא די-בתּכ סָאד רימ ַײב ןעמענ קירוצ תמא ןַא טימ טליװ ריא ביוא ,דניצַא רימ

 רעדָא ;י"מות ןקישּפָא ךַײא סע ךיא לעװ ,טרָאד ןעמעװו יצ ,ןימע-ןב סע ןבעגּפָא

 ךיא לעװ ,רעטעּפש ףיוא ןזָאל רימ ךעלטיּפַאק 3 יד הצורמ טַײז ריא ביוא ,רימ טבַײרש

 רעַײא ךעלטַײד ןבַײרש ןיוש ריא טלָאז רימ רָאנ -- י"מות ייז רַאפ ןלָאצַאב ךַײא

 ריא זַא ןוא ;השקשינ ךָאנ זיא ,ןיינ דניצ ַא טַײרש ריא זַא ,עז ךיא ןעד ,האשרה

 ...ךעלשידיי הנושמ רָאג סעּפע ,ןייש ױזַא טינ ןַײז סע טעװ ,ן יי נ ןגָאז רעטעּפש טעוו

 ,ןטרַאװ ןזָאל טינ גנַאל ךַײא לעװ ךיא ןכלעוו ףיוא ,טרָאװטנַא רעַײא ּפָא טרַאװ ךיא

 ףיוא ןעלטָאזוצנָא ךַײא ךיז ןעמ טערַאטס םימשהדןמ זַא ,ךָאד טעז ריא) רעהַא זיב יו

 הרקיה יתייער טָאה ,ווירב רעַײא ןעוועג לבקמ בָאה ךיא סָאװ ,םוי ותואב יּכ ,רימ

 ןיב ךיא ןוא רימ ףיוא זייב טוג טרָאד ריא טַײז לַײװרעד .(,.! דניק וצ ןייג ןבױהעגנָא

 !קידלוש המשנ יד טָאג

 דנַײרפ רעתמא רעַײא

 םכילע-םולש

 ןטייוצ ןפיוא רימ ַײב ןבַײלב ךעלטיּפַאק 4 רעדָא 2 עטסלטימ יד :טַאטלוזער

 רע25 רעד ןוא ,רעטרעדנוה םעד וצ ,האשרהיחוּכ רעַײא ךָאנ ,ךַײא ךיא קיש :ךוב

 ןצנַאג ןיא אקווד טליװ ריא זַא ,םולשו-סח ,רעדָא תורתונה תורושה ןובשח לע טבַײלב

 רַאפ סָאװ ? טינ רימ ריא טביילג 8סץנאסחע !טשינ ןָאק ךיא .טשינ ךיא ןָאק -- ןקורד

 ןָאק סע יװ רעמ ,ןצנַאג ןיא רַאפ רעִירפ ףיוא לָאצ ךיא זַא ,ןבָאה ָאד ךיא ןָאק ןיימ א

 ַא ןָאט רימ טליװ ריא ןוא ןוחצנ ַא ןיא ָאד טייג עס זַא ,אצמינ ? כ"ור 125 ןעמוק

 !קילג טימ ןבעג טָאג זָאל ..ןדמערפ ַא סנַײמ ןבעגּפָא ןוא סיעכהלדוצ

 ןָאזעניד בקעי וצ .6

, 6, 1888 

 !ןימינב 'רב בקעי ,יריקי ידידי

 11 דע םקציז ? !

 -טסָאּפ השל שב "ןוטק לַאדנַאקס יל תושעלו, ינטינקהל תאב ,יריקי ,הּתֹא םגה

 ןיטקהל תחא דיו הזוח םתישע וא ?ןַאמשירפ 'ה ונדידי םג יל השע רשאכ ,ןעקרַאמ
 עמַארגעלעטה לע ןַאמשירפ 'ה תבושתו ךתבושת איה תאז וא ?ידובּכ תא תוזבלו

 סעשּפיה ַא ןַײז סעּפע זומ ָאד זַא ,ןעוועג טכערעג טשינ ךיא ןיב ,ונ ? ילש םיבתכמהו
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 םכילצ :םנלש ןזופ ווירב

 ןייק ןבירשעג טשינ לָאמ ןייק ךָאנ רימ טָאה ריא ? ןדייב ךַײא רַאפ רימ ףיוא תוליכר

 םיא לעװ ןוא םיא קנעדעג ךיא זַא ,טוג ץנַאג ריא טסייוו ,סערדַא רעַײא ןוא "דובּכל,

 ,רימ ןקעדפיוא ךעלריפסיוא ווירב ַא ךרוד רעדָא טלָאז ריא ,קיטיינ זיא עס !ןעקנעדעג

 ןיא ךַײא ןעז וצ ןַײז הכוז לָאֵמ ַא טרָאפ רימ ןלעװ רשפא רעדָא ,הׂשעמ יד זיא סָאװ

 רעבלעז רעד ןיב ךיא זַא ,טרָאװ ןרע ןַײמ ךַײא טַאנ טַײז ןַײמ ןופ ? "וננחמ,, רעזדנוא

 ,רעִירפ סָאװ ,דנַײרפ רעדנטכַא ןוא רעצנַאג רעַײא

 םכילצ םולש

 ןבלעז םוצ .7

1988 ,6 6 

 !"ךידי ,ידידי ,ידידי

 ,זיא גָאטײװצרַאה ןַײמ סיורג יװ ,ןבַײרש וצ ךַײא דנַאטש ןיא טינרָאג ןיוש ןיב ךיא

 סָאד !ךַײא רעביא -- ?ןעמעוװ רעביא ןוא -- ןענַאמשירפ ןרָאװעגנָא בָאה ךיא סָאװ

 ןופ טרַאװ ךיא ןוא ,רָאי בלַאה ַא דלַאב ןיוש וועיק ןייק ךיז ןבַײלק רעַײא רעביא ,טסייה

 זַא ןוא ,ןענַאמשירפ טלָאװעג רעייז בָאה ךיא !ריד ַאנ --- ףוס םוצ ןוא ,גָאט ףיוא גָאט
 טנָאקעג בָאה ךיא זַא ןעד ,"םכילע-םולש , טינ ןַײז ךיא לעװ ,ןריפסיוא טינ םיא לעװ ךיא

 ,ל .י ,ןָאדרָאג .מ ,ןרעבָאלטָאג ,ןסעקצַאש ,ןיקצעניל ,םירפס-רכומ ןילעדנעמ 'ר ןעמענ

 ןטּפירקסונַאמ עכעלצעשרעדמוא ערעַײט 2 םלוּכ-לעו ,ןטנעדוטס 2 ,םיריוטקָאד 4 ,ןָאדרָאג

 ןופ ,דלעפנעסקַא חונמה ןופ ,("טלעוו-רקפה, יד) ןָאזניוװעל רעב קחצי 'ר חונמה ןופ

 ךיא לָאז -- ,םהל ךורע ןיא רשא ,קרעװ עטנכייצעגסיוא ליפ ךָאנ ןוא לעפייווצ חונמה
 !!!היהּת אל היה !? ןענַאמשירפ ןזָאלסױרַא

 ,עינטעלּפס ַא סעּפע ןַײז זומ ָאד :ןלַאפרַאפ זיא ,ןעוועג זיא רעהַא זיב סָאװ ,אלימ
 ןיב ךיא זַא ,ריא טלָאז ןסיוו ןוא -- 11680283ץא6ע6  ַא סעּפע ױזַא רעדָא לתוליכר ַא

 טשינ ךַײא ףיוא ךָאנ ךיא בָאה ,סעטוג ץוח ןעד ,ןיבר ַא ןיא יו ,טביילגרַאפ ךַײא ןיא

 ריא ,ונַײה :ךַאז ןייא רָאנ ? ָאד טלעפ עשז סָאװ ןכל ;סטוג ןוא סטוג קר ,טרעהעג
 ,גנונעפָאה ַא ךָאנ בָאה ךיא ןוא ;טכער ןַײז ץלַא טעװ ,ךעלנעזרעּפ ןענָאק ךימ טפרַאד
 ,וועיק ןייק ןעמוק טעװ ריא זַא

 טינ טָאה ריא סָאװ סָאד ןטכיררַאפ ךַײא ךיא טעב ןַײז טעװ סעּפע סָאװ זיב רָאנ

 ריא טלָאז זיקסע סנַאמשירפ -- לָאמ עלַא רעביא לָאמ ןייא :טכַאמעג עילַאק קידנליו
 !ןעמוקַאב םיא רימ טזומ זיא רָאנ ,םורַא יו ןוא ױזַא יו ,קסע ןַײמ טינ זיא עס !ןבעג רימ

 רַאפ) עזָאר ּפ הרוש רעדעי רַאפ 'ק 10 (ןשטיװָאמַארבַא יו ךַײלג) םיא לָאצ ךיא
 .(! רעמ טינ ךיוא ךיא לָאצ עיזעַאּפ

 ןוא טוט ,ךַײא טעב ךיא .טקישעג ווירב ענזַאקַאז ַא טנַײה ןענַאמשירפ בָאה ךיא

 ! ךימ לַײא ךיא --- !אנקמ טינ רָאלק ךַײא ךיא ןיב --- ןלעוּפ טינ טעװ ריא זַא ןעז רימָאל

 םכילע-םולש דנַײרפ רעטסעב רעַײא
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 םכילצע-םולש ןופ ווירבכ

 ןבלעז םוצ ,8

 1888 ילוי ןטס26 ,וועִיק

 !ןָאזנעניד רעכעלרע רעביל ןַײמ

 ריא ןוא !ץעידָאלָאמ ,טגלָאפעגסיוא ןוא טגָאזעגוצ -- ביל ךַײא ךיא בָאה ױזַא טָא

 ַאזַא -- ןזיוװעג ווירב רעַײא םיא בָאה ךיא זַא ,ןגרעבסַײװ ןופ שינעקיּפ סָאד ןעז טלָאז

 ? אצוי ןיוש ? ריא טניימ סָאװ רָאנ .ןטָארב םיא זָאל ,הווצימ ַא !ןטיה טָאג לָאז ,רעַײפ

 ןענַאמשירפ (!עט-עט-עט) "רעזדנוא ,, ןגעוו ןבירשעג טינ רימ טָאה ריא ? יול רָאג רעבָא

 טלַאה ּוװ ,טסייוו ריא סָאװ ,םענעי חוּכמ ןוא וו"זַאא ןעוו ,סָאװ ,ּוװ ,וליפַא טרָאװ ןייק

 טָאה טנַײה .טינרָאג ןעדַאפדלָאג ןופ טקישעגוצ טינ רימ ריא טָאה טנַײה .וו"זַאא ּוװ רע

 ריא טָאה טנַײה .סטוג סעּפע רע טכַאמ סָאװ ,ןענַאמשירפ חוּכמ ןבירשעג טינ רימ ריא

 רימ ריא טָאה טנַײה .עמעָאּפ סנַאמשירפ קיטרַאפ ןיוש זיא יצ ,ןעוװעג עידומ טינ רימ

 טכַאמעג ךיז ריא טָאה טנַײה .ןענַאמשירפ ןופ עמעָאּפ רעד חוּכמ ןלייצרעד ןסעגרַאפ

 ,קע ןַא ןָא ...ו"זַאא טנַײה .ןַאמשירפ סעּפע טגָאז סָאװ ,קידנסיװ טינ

 ,טשרָאקַא הּכלמ-תב רעד וצ ןעמענ ךיז ןוא בר םעד ןפרַאװקעװַא רימָאל דניצַא

 טָאה סָאװ ,"ידידי, ןביל ןַײמ ,ןרָאטקעּפס טסייה סָאד ,יז ןטכַארטַאב ןוא ןגײלרעדינַא

 ףיוא םינוק ןביז,, ?טַאלבסקלָאפ,, םענופ עגַאלַײב רעד ןיא טנַײפעגסיױא ןייש ױזַא ךיז

 ווירב ןטוג ןביל רעַײא טימ ,ווירב רעַײא טימ ןעמַאזוצ זַא ,ןייש ױזַא --- "רחוס ןייא

 ַא ןופ רעדָא ,רעטָאק ַא טימ ײװָאלָאס ַא ןופ טרעצנָאק ןימ ַא סעּפע סיוא סע טמוק

 ןיא ןענָאזנעניד סױרַא עז ךיא ּוװ ,ווירב רעַײא -- לָאמ ַא ךָאנ ...ריזח ַא טימ קירַאנַאק

 ןייא ןופ -- ןדעי וצ עביל סנָאזנעניד טימ ,ץרַאה סעשידַיי סעטוג סנָאזנעניד טימ ןצנַאג

 טעוועצינעגרעביא טָאה יול ףרוטמ רעד ןכלעוו) סָאנָאד רענדוקסַאּפ סרָאטקעּפס ןוא ,טַײז

 עליופ , !"הקזח, -- !דליב סענייש ַא -- טַײז רערעדנַא רעד ןופ (רעגייטש ןַײז ףיוא
 112סססיסס2862126 !  "דניירפזיוה רעמערָא , ! יתונמחר , !"עיצנערוקנָאק , !"ךעלעּפע

 בָאה עקַאט ןיײלַא ןרָאטקעּפס רַאפ גנוקידיײלַאב ערעקירעדינ ןייק ,גַײּפ ערעסערג ןייק --

 -- !ןלעטשרָאּפ טנעקעג טינ ךיז ךיא

 זַא ,ןדיירנַײא רימ ךיז ריא טניגרַאפ ןסָאנָאד עסואימ ןוא עשירַאנ עכלעזַא ךָאנ ןוא

 ףיורַא םיא ףיוא טיצ ןוא (!ךעבענ) ןטלַאהרעד טינ ווירב רעַײא ָאטדוב טָאה רָאטקעּפס

 ,קידלוש המשנ יד טָאג ךעבענ זיא רע ןעוו ,טשינמוא ןוא טסיזמוא דָאנעג ןופ םעדָאפ ַא

 רימ טימ טדער !ןָאזנעניד ,עפ -- ןבַײרש סָאנָאד ןכָאנ ןיוש ןטלַאהעג טָאה רע ןעוו

 רעַײא טימ לרעטניט רעַײא טרעװ טינ זיא רע :רענוטק ןקיזָאד םעד ןופ טינ רעמ

 !לרעדמעז

 יד :קנַאלב רעדנעס 'ר םענדיב ןַײמ ןופ טנעזנעצער רענעגנודעג רעד זיא קיזמ ַא

 -כרוד רע טָאה ,ןזַײװנָא טנעקעג רימ טָאה ןַאמשירפ רָאנ עכלעוו ףיוא ,תונורסח עתמא

 ןָאק סַאלק 3 ןופ טסיזַאנמיג רעדעי סָאװ ,עכלעזַא טלעטשעגפיוא טָאה ןוא טזָאלעג

 ךיז טָאה ןָאגרַאשז רעזדנוא סָאװ ,האנה רימ טוט סע רָאנ .ןריּפסקעש ןלעטשסיוא

 לקיטש ַא ָאד שטָאכ זיא דניצַא .רקפה ןעוועג זיא רעהַא זיב !קיטירק ַא טבעלרעד

 -עגמוא יצ ,טכערעג יצ ,זיא הׂשעמ יד ױזַא יװ,, : רע טגָאז יו !יתיּת-אכיהמ ,עיזנעצער

 .."ןדִיי ַא ןסימשעגּפָא יבַא -- טכער

 !עמעָאּפ סנַאמשירפ ,עמעָאּפ סנַאמשירפ ! ךיז ריא טכַארט סָאװ ,ןָאזנעניד ,דלַאװג

194 



 םפילעצ יםפולש ןהפ ווירב

 סנַאמשירפ ,ןָאזנעניד ,דלַאװג (...דלַאװג ַאנ ַײרש ךיא זַא ,ןענַאמשירפ טינ טגָאז ,טַאש)

 !עמעָאּפ סנַאמשירפ ,ןָאזנעניד ,דלַאװג !עמעָאּפ סנַאמשירפ ,ןָאזנעניד ,דלַאװג !עמעָאּפ
 !!!ןדלַאװגה לֹּכ ףוס דע --

 טָאה ,ןרָאפעגקעװַא טַײז ריא זַא ? ןָאזנעניד ,ןגָאז ךַײא לעװ ךיא סָאװ ,ריא טסייוו

 ןעגנעב -- ןעקנעב טרָאװ סָאד ןבַײרש יול טסייה ױזַא) ןָאט וצ "גנַאב,, ןביוהעגנָא רימ

 .(םולשו-סח ןעקנעב טינ -- ןעגנעב גָאז ןוא ןעמוג םוצ קרַאטש טלַאה גנוצ םעד --

 ךָאנ תמא יװ ,ךַײא ךָאנ ןעקנעב וצ ןביוהעגנָא ךיא בָאה ,עצדרעס ןָאזנעניד ,ָאזלַא ,ונ

 סנַאמשירפ טימ) ? ועִיק ןיא לָאמ ַא ךָאנ ןַײז ריא טעװ ןעוו ...ןשטנעמ ןשימייה ַא

 (? ךיז טרעה סָאװ עמעָאּפ

 ךיא סָאװ ,טסייוו ריא ? שַאדנַארַאק רעָאלב ןַײמ ןרעוו לָאז ,ריא טגָאז ,טנערברַאפ

 שַאדנַארַאק ן עָאל ב ןַײמ ייז וצ טצינַאב בָאה ךיא ? ךעלּפערק ערעַײא טימ ןָאטעג בָאה

 ןענערב רָאה יד יװ ,ךָאד טסייוו ריא יו ױזַא רָאנ .לקיטנַא ןַא םעד ןופ טכַאמעג בָאה ןוא

 -- ןקוקנָא סע טלָאז ריא ידכב ,ןקישוצ טינ רעִירפ ךַײא סָאד ךיא ןָאק ןכל ,רימ ףיוא

 ןכ-לע ,יול טינ ןיב ךיא ןעד ,טינ ךיוא ךיא ןעק ןסיוו רעַײא ןָא ױזַא סע ןקורד ןעמענ ןוא

 ריא זַא ןוא טרָאװטנַא רעַײא ףיוא טרַאװ ןוא רָאזנעצ םעד ןבעגעג התע-תעל ךיא בָאה

 סָאד ךיא לעװ ,ןזָאלרַאפ טינ רימ ףיוא ךיז טליוו ריא זַא ,ןרעפטנע ,הלילח ,רימ טעוו

 !רענייב יד טעשַאדרַאקעצ שַאדנַארַאק ןטיור טימ רָאנ ,ןקישּפָא ךַײא

 סנַאמשירפ טימ סעּפע ךיז טרעה סָאװ ,ןַאט גערפ ַא ןסעגרַאפ רָאג ךַײא בָאה ךיא ,ָאי

 ןייק ךיא בָאה סעּפע ,רעווש ןָא רימ טמוק סעּפע ? ןרעוו קיטרַאפ יז ןָאק ןעוו ? עמעַאּפ

 ןַאמשירפ סָאװ ,"םכילע-םולש , רעד טָא ;טינ ךימ ןָאק רע !ןענַאמשירפ וצ טינ קילג

 טָאה ןָאזנעניד סָאװ ,"םכילע-םולש ,, םעד ןופ ךוּפיה רעד טקנוּפ זיא ,רָאפ ךיז טלעטש

 !ןעזעג םיא

 !סעלַא ןגעוו ןוא סעלַא רימ טבַײרש ,רימ טבַײרש

 .שַאדנַארַאק ןעָאלב רעַײא ,רימ ןופ --- ינממ

 םכילצ-םולש

 םירפס-רכומ עלעדנעמ וצ ,9

 1888 ילוי ןטס26 ,וועיק

 !ןבעל-עדייז רעקיצרַאהביל רערעַײט ןַײמ

 ךַײא בָאה ךיא זַא ,טינ טניימ רָאנ .ךַײא ןגעקַא קידלוש קרַאטש ךימ ןיפעג ךיא

 "קעטָאילביב ,, יד !טעברַא גונעג ָאד ןיא עס :רָאה יד רימ ףיוא ןענערב סע ;ןסעגרַאפ

 ןוא ןטלַאהרעד קנַאד טימ ךיא בָאה "וויזירּפ ,, רעַײא .וועשטידרַאב ןיא ןיוש ךיז טקורד

 זַא ,ליפ ךיא ;ךיז ןלעטשוצּפָא סָאװ ףיוא ןטרָאד ָאד זיא סע .טנעיילעגכרוד לָאמ ייווצ

 סולש םעד ףיוא --- סרעדנוזַאב .םיא ףיוא ןציווש וצ טוג ,ןבעל-עדייז ,טפרַאדַאב טָאה ריא

 ,ץכעגעוװוּפָא ןוא ץכערעלק ךס ַא ,קנַאדעג ךס ַא טרָאד ךיז טניפעג סע ןעד ,עמַארד רעד ןופ

 ,טרעלקַאב טוג זיא עס ןוא יקסווָארטסָא ןופ '1 סא6 זז8מס18ס טימ טקעמש ףוס רעד

 ,לשמל ,"לרעגניפשטניוו , סָאד זַא ,ןרעלק רימ ךיא געמ ללכב ;טעװערָאהעגוצ קרַאטש

 רע מ טימ טסייה סָאד ,ּפָאק טימ -- "וויזירּפ רעד, ןוא ,ץ ר ַא ה טימ ןבירשעג זיא
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 םכילע- םהולש ןהפ ההיברפ

 ךיא ; ךיא ןיימ סָאד טינ ,דלַאװג ,רָאנ ,לדיימ קידע צרַאה ַא זיא עלעזייר םגה ,ּפָא ק

 רימ ןלעװ ,קנּוװ ןפיוא טינ ךימ טייטשרַאפ ריא ביוא ,רעדָא ...ץרַאה ר ע ַײ א ָאד ןיימ

 סָאד , ןָאק ךיא זַא ,טמירוּפעלַאכרַאפ ױזַא ךיא ןיב טצעי .לָאמ ןטייווצ ןפיוא זזָאל סָאד

 -עשטידרַאב ןפיוא טכַארטעגסיוא סָאד טָאה רעװ ,(! הצילמ) "ןעגנילשנַײא טינ ץכעַײּפש

 וצ בַײרש ךיא יו ױזַא .עצדרעס-עדייז ,השקב לקיטש ַא ךַײא וצ בָאה ךיא ? קורד רעוו

 ךיא טלָאװ ןכל ,טליו רי א יװ ,ןַאמָאר ןשידִיי ַא רעבָא ,ןַאמָאר ַא "קעהטָאילביב ,, רעד

 ץַאק יד טמוק ױזַא יו ! גנוניימ ןַײז ןגָאז ןוא ןעז רעִירפ םיא לָאז עדייז רעד זַא ,טלָאװעג

 ןענעיילוצרעביא ףיוא ןעמענ סָאד ריא טנָאק יצ ,ןיימ ךיא ,טסייה עס ? רעסַאװ ןרעביא

 הּתע-תעל ךָאנ זיא סע רָאנ .טקישעגוצ ךַײא סע ךיא טלָאװ ,געט עכעלטע ףיוא

 גלָאּפ ךיא .טגָאז ריא יװ ןל ַײּפ מור ַא ןוא ןקידנע ךָאנ סע ףרַאד ךיא :קיטרַאפ טינ

 ? עלעדנעמ טלַאה ּוװ ןוא טנוזעג ןיא ריא טכַאמ סָאװ ,רימ טרעפטנע !ם ע לַא ןיא ךַײא

 םכילע-םולש לקינייא ןבעגעגרעביא רעַײא

 יקצינווַאר .ח .י וצ ,240

 1888 ילוי ןטס28 ,וועיק

 !ןיצק-רב רעקידעצרַאה ,רעביל ןַײמ

 (טכערעג רעייז טנעז ריא עכלעוו ןיא) ןפרּוװרָאפ ערעַײא טימ ווירב ןביל רעַײא

 ןהב -- .ןרעפטנערַאפ וצ ךַײא רַאפ ןָא ךיז בייה ןוא םענ ןוא ,ןעוועג לבקמ ךיא בָאה

 ,ווירב םענוװָאדלַאװג ַא ,ווירב ןסיורג ַא ךעלקריוו ךַײא בָאה ךיא זַא ,ךַײא ךיא גָאז ילש

 ןענעז טכַאנ ַײב .וועיק ןיא ךיז טפערט סע סָאװ ,קילגמוא ןַא טרעה רָאנ ; ןבירשעגנָא

 יד טימ טעשזירגעצ ווירב םעד ןבָאה ןוא זַײמ ַײרד רעדָא ייווצ רימ וצ שיט ןפיוא ףױרַא

 סערדַא םעד רָאנ ,טילּפו-דירׂש ןייק םיא ןופ טוָאלעג טשינ ןבָאה ייז זַא ,ױזַא ,ןייצ
 -צרַאה ַא .טזָאלעגרעביא ייז ןבָאה "םכילע-םולש , הבוט-המיתח ןַײמ ןוא "ןיצק-רב,

 ! קיטייוו

 ןעמענ וצ קשח טָאה ריא זַא ,ווירב רעַײא ןיא רימ טבַײרש ריא !ןיצק-רב רערעַײט

 רָאנ .טינרָאג ךַײא וצ בָאה ךיא ."דנַײרפזיוה,, םעד ןיא לעידטָא ןשטירק םעד ךיז ףיוא
 ,ןעוועג רשוי ַא טלָאװ ןכל ,--- --- -- ןטכענ ןופ טינ ךיוא רימ טימ ךיז טנעק ריא יו ױזַא

 ךָאד ךיא בָאה "סרעקעוװ , ערעַײא ןיא זַא טרפבו ,ןזָאלרַאפ טינ ךיוא ךימ טלָאז ריא זַא

 ךיא ? ךייא ןופ ךיא ליוו עשז סָאװ .טינרָאג רָאטקעּפס ןוא תינימשבש תינימש ַא סעּפע

 -ָאילביב , ןַײמ ןיא לעידטָא ןשיפַארגָאילביב םעד ןבעגרעביא ךַײא ,ןיצק-רב רעביל ,ליוו
 ,סרעטעברַאטימ ענַײמ עלַא טימ ךַײלג ןציז וצ ןײטשנָא ךַײא געמ סע רעכלעוו ןיא ,"קעהט

 ,גנוליײטּפָא עשיּפַארגָאילביב ןַײמ --- .ןדער טרעהעג אמּתסמ ןיוש טָאה ריא עכלעוו ןופ

 -עברַאטימ ַײרד ןשיװצ רימ ַײב טליײטעצ זיא ,(קיטירק רעדָא) סעיזנעצער טסייה סָאד

 סָאװ ,ךעלכיב יד .ןיצק-רב רעביל ןַײמ ,ריא ןוא רעסערפרעכיב 'ה ,ינרעשט ר"ד :סרעט

 רעד , ,רָאטקָאד .י .ח ןופ ,"ףליה רעַײא זיא סָאװ ןיא , : ןענעז ,ןבעג וצ ךַײא רעלק ךיא

 ןינרעשט רָאטקָאד םעד .ךעלכיב ייווצ ַא ךָאנ ןוא ,רָאטקעּפס ןופ ,1888 ,ידנַײרפזיוה
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 םכילע-םהלש ןופ ווירב

 ךיא בָאה רעסערפרעכיב 'ה םעד ןוא ,"רעכיבכָאק עשטַײד ייווצ יד ,, ןבעגעג ךיא בָאה

 ,סעטַאמש סקעז-ףניפ ַא טלײטעגנַײא

 ריא זַא ןוא ,הרוש רעד רַאפ 'ק 5 רַארָאנָאה ,ןכָאװ ייווצ ךַײא ךיא ביג ףיורעד טַײצ

 "סרעקעוו , ערעַײא ןיא זַא ,יאנּתה הזב ,ןעמוקכרוד רימ ןלעװ ,רעמ ןלעװ רימ ַײב טעװ
 רעבלעז רעד רעדיוװ ,"םכילע-םולש , רעַײא רעדיוו ךיא ןיּב

 םכילע-םולש

 ןוצר סיוועל טענלָאּפסיא טרָאפ טָאה ןַאקיטירק רעסעדַא רענעגנודעג רעד -- .ספ
 ,ןסיוועג םענייר ַא טימ ,שַיײטרַאּפמוא ,ןייר ױזַא ,קיטירק ענעטלעז ַא ןבירשעגנָא טָאה ןוא
 ,עכלעזַא טלעטשעגסיורַא טָאה ןוא טזָאלעגכרוד רע טָאה תונורסח עכעלקריוו יד זַא ,ױזַא
 ךַאז יד רימ טוט ,זיא הׂשעמ יד יװ רָאנ !רעטכעלעג ףיוא רעניה יד תמאב זיא סָאװ
 לַײװרעד ,טכער רעייז ;קיטירק ַא טבעלרעד ןיוש טָאה ןָאגרַאשז רעזדנוא סָאװ ,האנה
 .טינ ןעמ ףרַאד רעמ ןוא ..ןדַיי ַא ןסימשעג ךָאד ןעמ טָאה

 ןעד ,ןגָאזּפָא טינ ןעמכילע-םולש טעװ ריא זַא ,ןיצק-רב רעביל ןַײמ ,ףָאהרַאפ ךיא
 ביל ױזַא טָאה רעכלעוו ,ג"לי וליפַא ,טגָאזעגּפָא טינ רענייק ךָאנ טָאה ןעמכילע-םולש
 ,טכער ריא טָאה "טּפשמ סר"מש , ןגעוו -- -- -- ...קיטייוו-ןגיוא יװ ,ןָאגרַאשז םעד

 ןַא ןופ יו ,גנוניימ ַא ,תוחּפה-לכל ,ךַײא ןופ ךיא רעה ללכב .ַאינערז יקשטָאט יעשַאוו'ס
 ענַײמ סיוא רימ טצעז סָאװ ,ןדעי יװ ,רַאבקנַאד ךַײא ןיב ןוא -- ןשטנעמ ןתמא
 ןבירטרַאפ זַײמ יד ןיוש בָאה ךיא .רעכיג סָאװ רימ טרעפטנע .ןַײז וצ ףרַאד ױזַא .ןרעלעפ
 ןעמוקַאב ןיוש טעװ ריא ןוא ,ךשוח-ירה יד רעטניה טַײװ-טַײװ שינעכערּפש ןימ ַאזַא טימ
 .טסייה לענש סָאװ עקַאט רעבָא ,לענש רעפטנע רימ ןופ

 ל"יוה דדידי

 ווָאנבוד ןועמש וצ 1

 1888 טסוגיוא ןט7

 רעקרַאטש ךָאנ ךַײא ידּכ .ןטלַאהרעד ילוי ןטס21 םענופ ווירב ןכעלטנַײרפ רעַײא

 ץנַאג ַא ןבעגרעביא ךַײא ךיא זומ ,רימ ַײב ןײטשנַײא טפפרַאד ריא זַא ,ןזַײװַאב וצ

 ערעַײא ןופ רענייא טכַארברַאפ טָאה ָאד ױזַא יו ,םעד ןגעוו דָאזיּפע ןטרעוװסנרעױדַאב

 ןַאמ רענַײּפ רעקיזָאד רעד .ןָאזעניד .י םיא טפור ןעמ .ביל בָאה ךיא עכלעוו ,עטנַאקַאב

 רע תעב ,תוצח ןיא טקנוּפ ןוא ,עטנַאקַאב ענַײז ַײב לָאדָאּפ ףיוא ןענַאטשעגנַײא זיא

 ןעמ טָאה ,(בגַא-ךרד ךיא גָאז סָאד) "טעקוב,, ןַײמ ןענעייל ןטימ טקיווװקעג ךיז טָאה

 לָאז רע ,ןטעבעג םיא טָאה ןעמ .רעטַײװ ױזַא ןוא ,ונ ...ריט ןיא םיא וצ טּפַאלקעגנָא

 סָאװ רעדייא , ןוא ,לָאמ שרעדנַא ןַא ףיוא "עזָארּפ ןיא ןזרעפ , יד ןזָאלרעביא ןַײז לחומ

 ןעמוקעגרָאפ זיא סָאד .רבק ַא סעּפע ןיא ןעצ העש ַא ןטלַאהעגּפָא םיא ןעמ טָאה "ןעוו

 ענַײמ לָאמ ןייק רעמ טרָאװ סָאד ןבעגעג ךיז טָאה רע .קירוצ ןכַאוװ ייווצ טימ טשרע
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 םכיל עט םולש הומטפ ווירב

 ,ךיז טכַאד ,טציא .ןבַײלב וצ טינ רעמ לָאדָאּפ ףיוא ךיוא רעבָא ,ןענעייל וצ טינ קרעו

 ןַײז טינ דייר ןייק ןעק טפַאשגנע ןגעװ .רימ ַײב ןעניוװ טפרַאד ריא זַא ,רָאלק זיא
 טושּפ ךימ טעװ ריא ןוא ,עטלַאי ןייק רעבמעטּפעס ןיא בַײװ ןַײמ ךיז טבַײלק ךָאנ וצרעד

 ייוװַצ ןַארַאפ ןענַײז רימ ַײב זַא ,ןַײז וצ עידומ טלָאמעד ןסעגרַאפ ךַײא בָאה'כ .ןַײז היחמ

 ,ןגירק ביל דלַאב טעװ ריא עכלעוו ,ךעלעדיימ ןופ טלַאטשעג רעד ןיא ךעלמיכָאלמ
 ןַאמשירפ 'ה זַא ,וצרעד טכַארבעג ךָאנ טָאה ןוא ןעמוקַאב ביל ייז טָאה ןָאזעניד יו טקנוּפ
 ,ןבילרַאפ ייז ןיא (עשרַאװ ןופ שזַא) סנטַײװ ןופ ךיז לָאז

 ? ןענַײשרעד טעו רע ןעוו ןוא סױרַא ביג ךיא ךובלמַאז ַא רַאפ סָאװ ,ךימ טגערפ ריא
 טקנוּפ רע טעװ ןענַײשרעד :עגַארפ רעטצעל רעד ףיוא רעַירּפ ןרעפטנע ךַײא לעוו'כ
 -עטשַאב ןייק ןעמונעגנָא טינ ןרעװ טַײצ רעד זיב ןוא ,םורַא םישדח ןבלַאהרעדנַא ןיא
 -ערָאהרַאפ-רעװש יד ּפָא טלָאצ ךוב ןשידִיי םענופ רעזעל רענדיב רעד םערָאװ ,ןעגנול
 רעטשרע רעד ףיוא .ןטרַאװרעד טינ ךוב ןפיוא רעטעּפש ךיז ןָאק ןוא עקיּפָאק עטעוו
 רעד) רע זַא ,רעכיז ןיב ךיא :רעצריק ךָאנ ןרעפטנע ךַײא ךיא לעװ רעדיוװ עגַארפ
 : רעקיכַאפייווצ ַא זיא ליצ ןַײז .עיטַאּפמיס רעַײא ןעניוועג קידנעטשלופ טעװ (ךובלמַאז
 ןוא זַײרּפ ןכעלטירטוצ ַא רַאפ לַאירעטַאמ ןרעסעב ךעלגעמ טַײװ יו ןבעג -- סנטשרע
 ןייק טינ זיא רעבַײרש רעכלעוו ןוא) סרעבַײרש עקיטפרעדַאב יד טייקכעלגעמ יד ןבעג
 ןיא ,טסּוװַאב זיא ךַײא יװ ,ךיז טיג סע סָאװ ,ייווצ-לבור ַא ןענידרַאפ וצ (? ךרצינ
 ןַײז טעװ סע .ןַײא גנירג ױזַא טינ (ללכב רעשידִיי רעד ןיא ה"ד) רוטַארעטיל רעזדנוא
 רַארָאנָאה טלָאצעגסױא ךיא בָאה עטַאד רעקיטנַײה רעד זיב זַא ,ןקרעמַאב וצ גונעג
 טינ ךָאנ ךיז טּפעש טימרעד רָאנ .לבור טנזױט טעמּכ סרעטעברַאטימ סעגעלָאק ענַײמ
 .ךייה אזַא וצ ןבייהרעד טלָאװעג ךיז בָאה ךיא .ךובלמַאז ןַײמ ןופ ליצטּפױה רעד סיוא
 טינ ,סעבַאגסױא ןימ םעד ןופ ענייא ןייק ןעגנַאגרעד טינ זיא סע רעכלעװ וצ
 ןרַאפ ךעלטירטוצ ןבַײלב ַײברעד ןוא -- דנַא"א "תסנכ , ,"ףיסאה ,, םעד קידנסילשסיוא
 .רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא סטוג ןַארַאפ רָאנ זיא סָאװ ,ץלַא טריּפורג תמאב בָאה ךיא .קלָאפ
 רעד ןופ ןטפערק ערעסעב יד רעבירַא רימ וצ ןענַײז שידִיי וצ עביל ןופ ןערב םעניא
 ןוא ןענָאדרָאג .ל.י ןפערט ריא טעװ ץיּפש רעייז ןיא סָאװ ,רוטַארעטיל רעשיערבעה
 -סַײװ ןוא ,סעקצַאש ןוא ,רעבָאלטָאג רעטרָאיַאב רעד ייז רעטניה ןוא -- ןענַאמשירּפ .ד
 ןכָאנ ןבילבעג ןענַײז סָאװ ,ןטפירש יד ןופ .וו"זַאא ןָאסנַאמלַאק ןוא ,ל"להי .י ןוא ,גרעב
 די-בתּכ ןלופטרעוו ,ןיז ןשירָאטסיה ןיא ,ןרעַײט ַא רעייז ןעמונעגסױרַא ךיא בָאה ,טיוט
 ,שיוטסיואווירב א ךיוא יװ ,ןלעפייווצ ןופ ןזרעפ עגולק יד ןוא ןָאזניוועל רעב-קחצי ןופ
 .רעגניטע רָאטקָאד ןטימ ןָאזניועל רעב-קחצי ןשיװצ ,טנַאסערעטניא רעייז זיא סָאװ
 זיא'ס .יקצעניל ןוא שטיוװָאמַארבַא ךיוא ןעמענ עבַאגסיוא ןַײמ ןיא ליײטנָא ןקידעבעל ַא
 ןַײז ןָאק ןטעברַא סיקצַאש ןופ ענייא .ןענעכערוצסיוא ןעמעלַא ווירב ןיא ךעלגעממוא
 ,"םזידיסח, ןופ עטכישעג רעד רַאפ לַאירעטַאמ ַא יװ ,ךַײא רַאפ ךיוא טנַאסערעטניא
 זַא רָאנ ,ןבעג טינ ,ךיז טכַאד ,קעטָאילביב ןַײמ ןופ דנַאב ןטשרע ןיא סע לעװ ךיא רָאנ
 .קיטיינ רַאפ ןטלַאה סע טעװ ריא ביוא ,ןצינַאב טימרעד ךיז ריא טעװ ,ןַײז ָאד טעװ ריא

 רעקילעפוצ 'ה םענופ ןָאטעילעפ ןפיוא .השקב עקידהענכה ַא ןוא השקב ַא ףוסל
 סָאװ ,רעפטנע ןַא ןבירשעגנָא ךיא בָאה "דָאכסָאװ,, רעמונ ןטצעל םעניא טסינָאטעילעפ
 ַא רעבָא ךיא בָאה ,"דָאכסָאװ,, ןופ עיצקַאדער רעד ןיא ןקישוצּפָא טרעלקעג בָאה ךיא
 ןיא ךַײלג קעװַא טעװ רעפטנע ןַײמ זַא -- ,טעדנירגַאב ץנַאג ןוא -- ןבעגעג טכַארט
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 םכילע-םולוש ןהפ וח"רב

 רעפטנע ןַא ןטרַאװרעד ,ןעגנוגנידַאב עטסעב יד ַײב ,ךָאנ ךיז לעװ ךיא ןוא ,ןַײרַא ברָאק

 ַא טימ ךַײא וצ ךיז ךיא דנעו רַאפרעד ."עיצקַאדער רעד ןופ ןטסַאקטסַאּפ , םעד ןיא

 ךַײא לעװ ךיא עכלעוו ,הבוט עקיטכיוו רימ רַאפ ױזַא יד רימ ןוט וצ עטיב רעקרַאטש

 טנַאקַאב ךַײא טימ קידנעַײז טינ סָאװ ,לחומ זיולב רימ טַײז .בעל ךיא לַײװ ,ןסעגרַאפ טינ

 ?רעטעּפש ןַײז טשרע טעװ סָאװ .תושקב ענַײמ טימ ןיוש ךַײא ךיא סערעד ,וליפַא

 םענעבעגעגרעביא סייה ַא ןברעוװרעד רָאנ ךַײא טעװ ריא .ןַײז טינ טינרַאג טעװ סע

 יד יװ) ןטכיזניה עלַא ןיא םענעגנָא ןוא ךעלצינ ןַײז ךַײא ןָאק רעכלעוו ,דנַײרפ
 ,(עמַאד עשילָאגָאג

 עטכישעג , רעַײא ןקידנע וצ ריא טנכער ןעוו :ןגערפ טלָאװעג ךָאנ ךַײא בָאה ךיא

 םיּכסמ זיא רעכלעוו ,טנעדוטס ַא םענייא טימ טדערעג ןיוש בָאה ךיא ? "םזידיסח ןופ

 ,דנַאב רעטייוצ ,"קעטָאילביב  ןַײמ רַאפ שידַיי ףיוא טעברַא רעַײא ןצעזוצרעביא

 ךַײא טימ ךיא זומ ךָאנרעד ןוא ,המּכסה רעַײא ךיא ףרַאד לּכ -םדוק זַא ,ךיז טײטשרַאפ

 טעברַא יד רעטרע עסיוועג ןיא קיטיינ טגנידַאבמוא זיא'ס זַא ,םעד חוּכמ ןָאט סעומש ַא

 חוּכמ ןדער ןָאט רעדנַא ןַא ןיא ןצנַאג ןיא רעזעל "ענַײמ , טימ ןעמ זומ רקיע רעד .ןצריק

 טלָאמעד ןוא ,עבטמ רעטוג ַא רַאפ ןעמעננָא סע ןענָאק רעזעל "ענַײמ,, ."ט"שעב יחבש ,

 גנוטַארַאב עקיזָאד יד ּפָא גיל ךיא ."ט"שעב יחבש , רעטייווצ ַא סױרַא ןופרעד טעוװו

 .שינעגעגַאב רעכעלנעזרעּפ רעזדנוא זיב

 ןבירשעגנָא טָאה (ןוז רעד) ןָאסנַאמלַאק 'ה .הלאש ןייא ךָאנ .ןזָאלּפָא טינ ךַײא לעוו'כ

 יד ןגעוו עיצַאליּפמָאק עטכעלש ןייק טינ (דנַאב רעטשרע) "קעטָאילביב , ןַײמ רַאפ

 ןגעוו ןפַאסָאליפ ןוא עטנרצלעג ענצעדיישרַאפ ןופ ןצגנוניימ

 רעד טקַיורמואַאב ךימ רָאנ ,טכעלש טינ ןבירשעגנָא זיא טעברַא יד .קלָאפ ןשידִיי

 סנייטשימ ,רימ סָאװ טימרעד סעמיצ ַאזַא ןכַאמ וצ טינ טסַאּפ קלָאפ ןייק רַאפ זַא ,קנַאדעג

 גנוניימ רעַײא זיא יװ .ונּתרחב הּתֹא ןוא םלוע-לש-ונובר םַײב עקצַאצ ַא ןענַײז ,טגָאזעג

 -עגרעביא רעַײא ,טסניד רעַײא וצ טיירג ,רעפטנע ןַא ףיוא טרַאװ ךיא ? םעד ןגעוו

 רענעבעג

 שטיווָאניבַאר

 לדּתשמ ךיז טלָאז ריא ,ךַײא טעב ךיא ,עטיב ןַײמ ןגעוו ןסעגרַאפ :יתחכש-רקיע

 טלָאמעד ןוא ,רעהַא "ווירב,, ןַײמ וצ טקיש .ײדַָאכסָאװ,, עיצקַאדער רעד ןיא רימ רַאפ ןַײז

 ךרוד ןייגכרוד לָאז ווירב רעד ,םעװקַאבמוא זיא ךַײא רעבָא ביוא ,ןקורד רעכיז ייז ןלעו

 ,ןקיש ןײלַא ןיוש םיא לעװ ךיא ןוא ,קירוצ ווירב םעד ּפָא רימ טקיש ןַאד ,טנעה ערעַײא

 ריא ןוא ,טרעװנָאק ןקיטרַאפ ַא ןיא ךַײא םיא קיש ךיא .ןָא לַײװרעד ייז טבַײרש ריא

 ,לװַאלסיטסמ ןופ ,ןלעװ טלָאז ריא בוא ,ןקישקעװַא טנעקעג ךַײלג ווירב םעד טלָאװ
 .ןקרעמַאב טינ טעװ עיצקַאדער יד

 םירפס-רכומ עלעדנעמ וצ .42

 1888 טסוגיוא ןט9 ,וועיק

 !י"נ עלעדנעמ בר ,עדייז רעקיצרַאהביל רערעַײט ןַײמ

 בָאה ךיא ? וירב ענַײמ ףיוא טינ רימ טרעפטנע ריא סָאװ ,הׂשעמ יד זיא סָאװ

199 



 םכילע:םולש ןופ ווירב

 טייג יװ ? טנוזעג ןיא ריא טכַאמ סָאװ .לווירב ןייק ןדייז םענופ טינ בָאה ךיא זַא ,םירוסי

 .ו"זַאא ? לדרעפ סָאד טוט סָאװ ? קסּפולג ןיא ךַײא סע

 ,תמאב ַײרטעג ךַײא זיא סָאװ ,לקינייא רעַײא

 םכילע-םולש

 ןיא קיטרַאפ ןיוש זיא "לרעגניפשטניוו , םענופ (בלַאה רעכעה) בלַאה טעּמּכ -- .ס .ּפ
 .קורד רעד

 יקצינוװַאר .ח .י וצ 2

 1888 טסוגיוא ןט17 םעד ,וועיק

 ! ןיצק-רב רעדורב

 יא ןיימ ךיא !טקיש ,טקיש ,טקיש ? עגַארפ ַא רַאפ ןיא סָאװ ? ןעד יװ ,שטַײטס

 'ה ןופ עיזַאטנַאפ יד יא ,"דנַײרפנעילימַאפ ,, ןוא "דנַײרפזיוה,, ןרעביא קיטירק רעַײא

 -םא ,ןלעפעג רימ טעװ סע זַא ,ףָאה ןוא ןיוש ךַײא קנַאד ךיא עכלעוו רַאפ ,דעמקרַאטש

 עז סָאד ,ךיז טכַײלג קַאמשעג רעזדנוא ;ןלעפעג ךַײא סָאד זיא םיוק -- ,םשה-הצרי

 טרַאװ סָאװ ףיוא ? ןיינ יצ ,רימ ריא טקיש ,ָאזלַא ."סעטַאמש ןשיוװצ , ערעַײא ןופ ךיא

 ,טנוזעג טינ זיא יורפ ןַײמ .בורקב סױרַא ךַײא ךיא קיש רעכיב עטגָאזעגוצ יד ? ריא

 ףרַאד סָאװ ,לטישכּת ַא טימ טַײצ רעד ףיוא ךיא ןיב ןײלַא ןוא ,ףַאלש רעדניק ענַײמ

 ,סרעקיטירק ענַײמ ןשיוװצ שער לקיטש ַא ןוא רעזעל ענַײמ ףיוא קורדנַײא ןטוג ַא ןכַאמנָא

 יו טעמּכ ןוש דער ךיא ,ָאיֵא ..ןַײז לבוס טינ טנַאלַאט ןַײמ ,רעדייל ,ןענָאק סָאװ

 בָאה ךיא .טנַאלַאט ַא בָאה ךיא זַא ,סייוו ךיא סָאװ ,זיא קילגמוא ןַײמ .,.? ר"מש

 לָאמ עלַא םיא ןעקרעד ךיא סָאװ ,טסינָאגרַאשז ןטסעב רעזדנוא טגָאזעג גנַאל ןיוש

 זדנוא ןעמ ףרַאד יוא ,קישטנַאק ַא ןפרַאד ,ךעלקיצוצ עגנוי ,רימ זַא ,רעפיט ןוא רעסעב

 ,רעהַא זיב ןבירשעג בָאה ךיא סָאװ ,ץלַא .זדנוא ןופ טַײל ןַײז רשפא טעוו -- ! ןעװעטַאק

 טעמּכ ןוא ,טסּוװַאב ךַײא זיא סע יװ ,ןייר ףיוא ןבירשעגרעביא טינ לָאמ ןייק ךיא בָאה

 -ּפָא ,טקישעגקצעווַא ןבירשעגנָא .ענעבירשעגנָא סָאד טנעיילעגרעביא טינ

 ןיוש זיא ,טצעי בַײרש ךיא סָאװ ,קרעװ עטצעל סָאד !ףוס ַא קע ןַא ןוא -- טקורדעג

 רעמ טימ ןיוש טעברַא ךיא ,סע לַײפ ךיא ,סע רילָאּפ ךיא ,טסייה סָאד .ױזַא טשינ

 סָאװ ,םעד וצ ףָאה ךיא ןוא -- דימּת יװ ,טּפַאכעג ױזַא טינ ,הגרדהב ,טײקטכַארטַאב

 סָאד) ליוו ךיא יװ ,ןטָארעג ,םשה-הצרי-םא ,ןַײז טעװ סע זַא ,הבשחמ עטוג ַא טקנעש

 ַא -- .(טוג סױרַא לָאז קרעװ סָאד זַא ,ליוו ךיא סָאװ ,רימ ַײב לָאמ עטשרע סָאד זיא

 קידנדער ,ןרעדניבכוב רעביא טכיזרעביא רעַײא ןיא סָאװ ,ךַײא ףיוא רימ זיא שודיח

 אצוי ןופ "טּפשימ סר"מש ,, ןגעוו ןעוועג ריּכזמ טשינ וליפַא ריא טָאה ,ר"מש ןַײמ ןגעוו

 .ןגעוו

 .דעמקרַאטש ןופ דיל סָאד ןוא קיטירק רעַײא עגר יד וצ רימ עשז טקיש

 םכילע-םול ש רעַײרט רעַײא
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 םכילצ-םולש ןופ ווירב

 טינ טעברַא עבלַאה ןייק ןעמ רָאט רַאנ ַא רַאפ , :לטרעוו סָאד טסייוו ריא -- .סּפ

 טנכייצעגסיוא טבַײרש סָאװ) טנעזנעצער ןַײמ ףיוא ןרָאװעג םיוקמ סָאד זיא ,ונ ."ןזַײװ
 טָאה ןוא "ןרעדנעס בר, ןַײמ וצ ןעמונעג ךיז טָאה סָאװ ,(! רַאנ ַא טרָאפ זיא רע רָאנ ,טוג
 ןסיורג ַא ןופ לייט ןייא ןזיא רעדנעס בר סָאװ ,סָאד טזָאלעגרעביא רָאג
 !ןעלּפַאלּפ גונעג ,ונ .םיא ַײב רעטרעוװו עטצעל יד ןופ רּכינ זיא סע יװ ,ןַאמָא ר

 ןבלעז םוצ ,4

 1888 טסוגיױא ןטס21 ,וועיק

 ! ןיצק-רב רעדורב

 ,ךַײא ךיא ףרַאד ,ןצנַאג ןיא טנעיילעגכרוד לקיטרַא רעייא ןיוש בָאה ךיא זַא ,דניצַא
 רעביא גנוניימ עפיט ןַײמ ןגָאזסױרַא ,ןטנעמילּפמָאק ץוח ,קנַאד ןכעלצרעה ןַײמ ץוח

 -ילַאנַא ןימ ַא ,טנַאלַאט ַא טָאה ריא ,ןבַײרש טרַא רעַײא רעביא ,טסייה סָאד ,ךַײא

 זיא םעד ןיא .רעקיטירק רעטוג ַא ןַײז טעוװ ריא :ןַײז וצ רעקיטירק ַא ,טנַאלַאט ןשיט

 רעהַא זיב ךַײא סָאד טָאה רענייק רָאנ .ערעפס רעַײא זיא סָאד ; חוּכ רעַײא ,טסַײג רעַײא

 טנערברַאפ טרעוו ריא ,ָאיֵא) ריש ַא ןבירשעגנָא ןוא ןעמונעג ריא טָאה םורעד ,ןזיוועג טינ

 .(...? ווירב ןַײמ טקנעדעג ריא ...? טקנעדעג ריא) "לארשיל אתוינע הָאי , (? הּפרח רַאפ

 ,עשטַאדַאז ןַײמ טײטשַאב סָאװ ןיא ,טגָאזעג טינ רענייק טָאה ,ןעמכילע-םולש ,רימ

 ךיא ןיב ,-- -- -- ר"מש ףיוא קיטירק ַא ןבירשעגנָא בָאה ןוא ןעגנַאגעג ךיא ןיב

 ןעמָאנ םעד רעטנוא למיה ןזיב םערוט ןעסיורג ַא ןעיובסיוא טלָאװעג בָאה ןוא ןעגנַאגעג

 "רעטייווצ רעד קנַאלב סוקרַאמ,, ,"רעדנעס בר, :ןענַאמָאר ַײרד עלַא ןיימ ךיא) ײקנַאלב,

 ןענַאמָאר עסיורג .(ךָאנ בַײרש ךיא ןכלעוו ,"סעקנַאלב יד ןופ רעטצעל רעד, ןוא

 רימ ןלעװ םעד ןגעוו רָאנ ..טרפב רימ רַאפ ןוא ,רחסימ ןייק טינ ללכב זיא ןבַײרש

 טעברַא רעַײא זַא ,ןיצק-רב רעביל ,ןַײז ןסיוו ריא טלָאז ןּכ-לע .ןסעומש לָאמ שרעדנַא ןַא

 ,ןרעטשינ ,ןכוז ,ןעלבירג ,קרעװ ע ד מ ע רפ ןטכַאבָאַאב ,ןריזנעצער ,ןריקיטירק -- זיא

 עלעכיימש ַא טימ ,קיטולבטלַאק ,קיטַאלג ױזַא ךיז טייג ריא .ןעניפעג ,ןצַארקסױרַא ,ןצַארק

 ,רעטציהעצ ַא טימ טינ) ץרַאה םערַאװ ַא טימ ,(ךיא יװ ,רעטכעלעג רעזייב ןייק טינ)
 טסָארּפ רעייז ,טושּפ ,ךַאפנייא ץנַאג ּפָא ךיז טגָאז ןוא ,(ךיא יו ,המשנ רעטרעקַאלפעצ

 וצ קידנלעוו טינ ןוא ,קיציװ ןוא ךַײלג ץנַאג ןוא ,(!קלָאפ ןרַאפ טוג ַײא ,טסָארּפ ַײא)

 ,קיציװ טרָאפ רָאנ ,ןיינ --- ךיז ןעלטרעוו

 -- !ָאװַארב ,ןיצק-רב ,ָאװַארב
 רמגנו הנמנ ךכ :"קעהטָאילביב , רעד ןיא טנעזנעצער רעקידנעטש רעד טַײז ריא

 .יתעדב

 טרָאפ ךיא זומ רעטרע עקינייא רָאנ ?"רָאנ, ַא רַאפ ןיוש זיא סָאװ ! ַאש ...רָאנ

 טרָאפ ךעלקיטש ענעזָאלעגכרוד ;ןפרַאװסױרַא טרָאפ ןקָאימַאנ ענשטיל ;ןרעטפולכרוד

 !ןיצק-רב ,רימ סע טביולרעד ;ןרעסעבסיוא טרָאפ ןרעלעפ עניילק ; ןליפנָא

 טשינ טָאה ריא סָאװ ,ןָאטעג ריא טָאה ךַײלג טשינ .ךַײא ךיא גָאז לָאמ ַא ךָאנ

 ןיב סָאװ ? ארומ ריא טָאה סָאװ ."רשוע,, םענופ טשינ ,"טג,, םענופ טשינ ןעוועג ריּכזמ
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 םוכילצ-םהלש ןופ וויכב

 רענהפרט רעד ןרעגמוא טּפַאכעגסױרַא ךיז טָאה סע ,דלַאװג ,ַײא ? יוועל ? סעּפע סע ךיא

 ,לארשי-ינב יד וצ ,טכענק ןַײד ,רימ וצ וד טסָאה סָאװ ,םלוע-לש-ונובר ! רענַײז ןעמָאנ
 םיא ץישַאב ,ךיז וצ ,קַאװטיל םעד ,וצ םיא םענ ? עלַא זדנוא וצ ןוא ןושל ענדיב ןַײז וצ

 ץעזַאב ןוא ּפָאק ןפיוא קידָאּפס ַא ןָא םיא וט ,הניכש ןַײד ןופ לגילפ יד רעטנוא טרָאד

 ףיוא ,הלס ,ןרעװ רוטּפ רענַײז רימַאל יבַא -- ןדע-ןגבש תוינקדצ עלַא ןשיוװצ םיא

 !ןמָא ,ונימיב הרהמב ,קיביײא
 -נעצער עקירעביא עלַא ףיוא ןוא עיזנעצער רעד וצ הפסוה רעַײא ףיוא טרַאװ ךיא

 םכילע-םולש רעדורב רעַײא דלודעגמוא טימ סעיז ,דלו ר :

 ןָאזעניד בקעי וצ ,5

 1888 |טסו|גיוא ןטס2 ,וועיק

 !ןָאזנעניד רעטסביל

 .רבקל תל

 דלַאב ךיז בָאה ךיא רָאנ ,ךַײא טימ ןסעומש וצ ןבייהנָא טלָאװעג ךיא בָאה ױזַא טָא

 ןָאזנעניד ,ױזַא ןעמ טסעומש ןענָאזנעניד טימ טינ זַא ,טינ טסַאּפ סע זַא ,טקוקעגמורַא

 ךיא רָאנ ...ןגַײװש וצ רעווש ןוא ןדער וצ רעטיב רימ זיא סע .הצילמ ן ַײ מ טשינ ףרַאד

 ןענַאמשירפ טלָאז ןוא קִיור ןַײז טלָאז ריא זַא ,םעד בילוצ ןדער ןוא ןדער טרָאפ ךָאד זומ

 וצ טינ תונעט ןייק הלילח בָאה ךיא .סָאװ עדוי ימ ,ןעניימ טינ טלָאז ריא ןוא ןקִיורַאב

 ...? סָאװ ? ןעוו ,יתיּת-אכיהמ ,ןסיוו טלָאװעג רָאנ טלָאװ ךיא ; ןענַאמשירפ וצ טינ ,ךַײא

 ףרַאד ,גנולײטּפָא ןשיטסירטעלעב םעד ןקידנע םַײב ןיוש טלַאה ךיא ? טייטשרַאפ ריא

 לָאז הבושּת ימי תרשע טסייה סָאד ,הנשה-שָאר ךָאנ ףּכיּת ּפה"כל ןבָאה סָאד ךָאד ךיא

 .סערּפ רעד רעטנוא ןייג היא רוּפיּכ -םוי יאצומ סָאד טעװ ,ןרעוװו טקישעגסױרַא סָאד

 ?ןסעומש רימ ןלעװ סָאװ רָאנ :ןסעומש וצ סעּפע ךיוא ךַײא טימ ךיא בָאה דניצַא

 ..טסייוו ריא ,השקשינ ,ןָאזעניד ,טסייוו ריא ? טינ ןעד ריא טסייוו ןיילַא

 ,..רצקא ןכל

 א יא !ןעמונרַאפ סָאד ןיב ךיא יװ ,דלַאװג יִא

 ךַײא ךיא לעװ ,טלַאה רע ּוװ ,רעקורד ןַײמ ןופ ווירב ַא ןבָאה לעװ ךיא ביוא 2.8.

 ריא טעװ ןפָאלש :סעמַארגעלעט ענַײמ רַאפ ךיז טיה ,ָא -- עמַארגעלעט ַא טימ ןגערפנָא

 -- קישטשָאנזַאר ַא טייג ןָא !ןָאזנעניד ,ךיז טיה !טינ יַאדװַא ןסע ןוא ןענָאק טינ ןיוש
 .1138086 דיססטגאזאזע ! ? טעז ריא

 ןבלעז םוצ .46

 1888 |ןטסו|גיוא ןטס23 ,וועיק

 .תירב רוכז וצ -- הלילב 1145 העש
 !ןָאזנעניד דנַײרפ רעטסעב ןוא רעטסביל

 זיב ןציז וצ טעשעירעג ךיז {בָאה} ךיא סָאװ רַאפרעד : טָאג טפלעה ןדַיי ןכעלרע םעד
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 םכילע .םולש הוופ ווירב

 ךיא בָאה -- תירב רוכז וצ -- ןַײרַא תוחילס יד ןיא ןקוקנַײרַא ןוא ּפה"כל 2 רעגייז

 בָאה ךָאד ,ןעמוקעגנָא ךעלטעּפש לסיב ַא זיא יז םגה ןוא ,ןעוועג לבקמ עשעּפעד רעַײא

 סיוועג ווירב ַא ךיא לעװ ,טשינ הלילח ביוא ןוא .יז טעװ ןעמוקנָא זַא ,טסּוװעג ךיא
 וצ ןכָאװ 2 בָאה ךיא זַא ,ךיא סייו ּפה"כל ;הבושּת רעד רַאפ ךַײא קנַאד ַא ;ןבָאה

 ןענעז ןכָאװ 2 יד סָאװ ,זיא קילג סָאד זַא ,ןגָאז ךַײא ךיא ףרַאד תמא םעד ;ןטרַאװ
 טשינ הלילח ןעוו ןוא ,טינ אליממ טעברַא קורד עשידַיי ַא סָאװ ,ןכַאװ 2 עקידבוט-םוי
 סָאד ןוא ,הלילח ,ןקיטעּפשרַאפ טזומע ג עמעֶָאּפ יד טלָאװ ,ןכָאװ עקידבוט-םוי ןייק
 טימ ט"מרּת רָאי םעַײנ םוצ טָאג ןופ לטיווק טכעלש ַא ןעװעג רימ רַאפ טלָאװ
 ןעוועג דגוב טָאה סָאװ ,ןענַאמשירפ דנַײרפ ןביל רעזדנוא ןוא ךַײא שטנעב ךיא ןכלעוו
 ...םיבתכמ רדעה ןַײז טימ רימ ןיא

 רענעבעגעגרעביא רעַײא ךַײא טשטניוו ןדייב ךַײא רָאי ךעלקילג ַײנ ַא

 םכילע-םולש

 ווָאנבוד ןועמש וצ 7

 1888 רעבמעטּפעס ןט2

 ןוא ,ווירב ןכעלדנַײרפ רעַײא ךיוא ןעמוקַאב "דָאכסָאװ,, רעמונ ןטימ קיטַײצכַײלג

 סָאװ טימ ,טינ סייוו ךיא :טייהנגעלרַאפ ַא ןיא טציא ןיב ךיא ,ןַײז הדומ ךימ זומ ךיא

 ןיב ךיא .ןָאטעג רימ טָאה ריא סָאװ ,הבוט רעסיורג רעד רַאפ ןענידּפָא ךַײא ךיא ןָאק

 .ןרָאװעג טקורדעג טינ ווירב רעד טלָאװ גנוקריווטימ רעַײא ןָא זַא ,רעכיז קידנעטשלופ

 ךיז בָאה ךיא סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאב ךַאז רעד ןופ ,ריא טייטשרַאפ ,טייקיטכיוו יד

 סָאװ ןוא ךימ ןענָאק סָאװ ,עלַא םגה ,טינ ןצנַאג ןיא .םלוע ןרַאפ טרעפטנערַאפ לסיב ַא

 רָאנ ,ךַאז-רחסימ ןייק טינ זיא גנומענרעטנוא ןַײמ זַא ,טוג ץנַאג ןסייוו ,טינ ךימ ןענָאק

 בור סָאד סָאװ ,"דָאכסָאװ, ןופ סרעזעל יד רַאפ טלָאװעג זיולב בָאה ךיא .ךַאז עטוג ַא

 ןַײמ ןלעטשקעװַא ,טסינָאטעילעּפ ןקילעפוצ םענופ ןגיוא יד טימ ןָאגרַאשז ףיוא ייז ןקוק

 טימ ,טנידרַאפ (ןושל עשידַיי סָאד) סע יװ ױזַא ,טכיל רערענעש ַא ןיא שידִיי טבילעג

 רעזדנוא ךס ןייק טינ ןלייט ,ןרעױדַאב םוצ .םיּכסמ ךיוא טַײז ,עז ךיא יוװ ,ריא סָאװ

 ,ךעלרעּפמיּפ ,ךעלעשטנעמ עקניניילק ףיוא יוװ זדנוא ףיוא תמאב ןקוק ערעדנַא .גנוניימ

 ףיוא ןקוק סָאװ ,רעדיוװ ערעדנַא ;גנורעדנּוװרַאפ ןופ ןעלסקַא יד טימ ןבייה ערעדנַא

 ןופ טנערברַאפ ןרעוו ,האניׂש ןופ ןגיוא עלעג יד ךרוד רוטַארעטיל רעַײנ רעד טָא

 ןָאק גלָאפרעד ַא רַאפ סָאװ .ןטעברַא וצ סיוא טמוק ןעגנוגנידַאב עכלעזַא טָא ןיא .סעּכ

 ? טגָאזעג סנייטשימ ,ןַײז ןיוש ָאד
 ךַײא ךיא לעװ ןעקנַאד רָאנ ,לײטנָא רעַײא רַאפ ןעקנַאד רעבירעד ךַײא ךיא ףרַאד

 רעד ַײב ןענָאק ךַײא לע ךיא ןעוװ ,לַאפוצ ַא ףיוא ןטרַאװ רעסעב לעװ ךיא ,טינ

 .ןענידּפָא טייהנגעלעג רעטשרע

 ןַײמ ךַײא ךיא קיש ךַײא וצ גנוטכַא רעפיט ןַײמ ןופ ןוא גנונעקרענָא ןופ ןכייצ סלַא

 םעד טימ ּפָא רימ טלָאצ ריא ןעוו ,ןדירפוצ ןעוועג רעייז טלָאוװכ ןוא ,עיפַארגָאטָאפ

 .ןקיבלעז
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 םכילפ"םולש ןנפ וירב

 רעטשרע רעד זיא "קנַאלב רעדנעס בר, זַא ,ןקרעמַאב וצ ןסעגרַאפ ךַײא בָאה'כ

 ןיא טציא ךיא קידנע -- "קנַאלב סוקרַאמ,, -- לייט ןטייווצ םעד .ןַאמָאר םענופ לייט

 טשרע ךיא לעװ -- "קנַאלב החּפשמ רעד ןופ רעטצעל רעד,, -- ןטירד םעד ןוא ,די-בתּכ
 ןענעקַאב רעקיטַײזלַא ןוא רעיונעג ,רעסעב ךיז לעװ ךיא ןעוו ,טַײצ רעד טימ ןבַײרשנָא

 בָאה ,טעז ריא יו .ןרעװ וצ טרידוטש טסנרע טרעוװ זיא סָאװ ,רוד ןגנוי רעזדנוא טימ
 ןַײז ןופ ןלעטשפיונוצ םעד עגונב קנַאדעג סַאלָאז לימע טימ טקעטשעגנָא ךיז ךיא

 .(לידבהל) "סנָאגור יד ןופ ערעירַאק יד , קרעװ ןכעלברעטשמוא

 ןעז וצ ָאד ךַײא גנונעפָאה יד טינ ץלַא ךָאנ רילרַאפ ךיא

 ."וינעּפמעטס , ןעמָאנ ןטימ "ןַאמָאר ןשידַיי , ַא ךיא בַײרש ךובלמַאז ןַײמ רַאפ

 סָאמ רעסיוועג ַא ןיא זיא סָאװ ,טיײקכעלנעזרעּפ ַא וצ רעהעג ןעמָאנ רעקיזָאד רעד

 ןייק טינ ןעוועג זיא וינעּפמעטס .םוטנדִיי ןקידמורד-ברעמ ןרַאפ סלַאפ ןדעי .שירָאטסיה

 ךיא ןיב טנַײה .וועשטידרעב ןיא רעלדיפ ַא ,ָארטסעַאמ רעקידרעוװקרעמ ַא יװ ,רערעדנַא

 תועידי לסיב ַא טלמַאזעגפיונוצ טרָא ןפיוא בָאה ךיא ּוװ ,וועשטידרעב ןופ ןעמוקעגקירוצ
 בָאה ךיא עכלעוו ,םיטרּפ עלַא זַא ,רָאפ ךַײא טלעטש ןוא -- ,דלעה ןקיזָאד םעד ןגעוו

 סעיצַאמרָאפניא יד טימ רָאה רעד ףיוא ןעמיטש לג"דא טייקכעלרעסיוא ןַײז ,ןבירשרַאפ

 :תמא ןגעק טקידניזעג ךיא בָאה טרּפ ןייא ןיא זיולב .טַײל עטלַא רעוועשטידרעב יד ןופ

 ,ןזָאל טינ רעדניק ןייק ךיז ךָאנ לָאז וינעּפמעטס זַא ,קיטכיוו רעייז ןעוועג זיא רימ רַאפ

 .גָאט ןקיטנַײה ןזיב רעדניק ענַײז ןבעל וועשטידרעב ןיא זַא ,סיוא רָאג ךיז טזָאל טָא ןוא

 : ירד םיוק ןַארַאפ ןצנַאג ןיא ןענַײז ,ןרעט קַאר ַא כ ןגָאז טלָאװעג בָאה'כ הי"ד ,ןּפיט

 -- בַײװ ןַײז ,ןעניז ןשידִיי םעניא ןכַײלג סָאד ןוא רעטכיד ַא ,רעלטסניק ַא ,וינעּפמעטס

 רעד ,ַארוַאל עשידִיי יד --- ףוסל ןוא ,ןָאזרעּפ עקידתוירזכַא ןוא ענדעשז ,עכעלניילק ַא

 טינ זיא אפוג טעשזוס רעד .טייקרַאבליפ ןוא טייקנייש ,טייקסיז ,טייקנייר ןופ לַאעדיא

 טימ ןדִיי רַאפ טסַאּפ סע יװ ,קילבנגיוא ןַא סעצָארּפ-עביל רעד ,שירעדניפרעד קרַאטש

 ..טייהנעמוקלופ וצ טריפרעד ליטס רעד ,קירוצ רָאי קיצנַאװצ

 רעדורב רעזדנוא רַאפ זיא וועשטידרעב טָאטש יד טײקכַײר ַארַאס ,רענַײמ טָאג

 רימ ןביולרעד (ןטפעשעג ענעטלָאשרַאפ יד) ןטפעשעג יד סָאװ ,דָאש ַא .רעלטסניק םעד

 טַײצ ןופ ןכוזַאב רעבָא יז לעװ ךיא .שזירַאּפ ןשידִיי םעד טָא ןיא ןבַײלב וצ רעגנעל טינ

 עטכישעג ַא ןלייצרעד ךַײא ךיא לעװ שינעגעגַאב רעכעלנעזרעּפ רעזדנוא ַײב .טַײצ וצ

 זיא טָא .ןרעוו טקיווקרעד טעװ ריא רעכלעוו ןופ ,וועשטידרעב ןיא ןבעל ןתמא םענופ

 ףיוא ךיא רָאפ ןט7 םעד .ןסערעד גונעג םּתסה-ןמ ןיוש ךַײא בָאה ךיא רָאנ ...! ןבעל סָאד

 ךעלדנע .סעדַא ןייק רָאפ ךיא .עטלַאי ןייק טרָאפ סָאװ ,בַײװ ןַײמ ןריפקעװַא געט ַײרד

 זַא ,ןסיוו טינ לָאז ךיא ןעוו .שטנעמ רעסיורג ַא זיא רע .ןשטיװָאמַארבַא ןעז ךיא לעװ
 ךיז טריפ עמ סָאװ ,ףיורעד טקוקעג טינ -- ,ךיא טלָאװ ,רעַײט ױזַא ךַײא זיא טַײצ יד

 -גיפשטניוו סָאד , (רוטקערָאק רעד ןיא) טעברַא ןַײז ךַײא טקישעגסױרַא -- ,ױזַא טינ

 ,"קעטָאילביב ,, ןַײמ ןיא ןקורד לעװ ךיא סָאװ ,"לרעג

 ,העידי רעטוג רעד טימ ךַײא טימ ךיז ןלייט וצ בוח ןעמענעגנָא ןַײמ רַאפ טלַאה ךיא

 טָאה םעד ץוח ."קעטָאילביב,, רעד רַאפ טעברַא ןַא ענַײז סױרַא רימ טקיש ימעדןב זַא

 -ָאילביב , רעד ןיא ןטעברַאוצטימ טייקטיירג ןַײז טקירדעגסיוא סילוגרַאמ .ג-.מ 'ה רימ

 !רעהַא עלַא !ילא ינדאל ימ ."קעט
 ךיא רָאנ ,ןַײז וצ בשימ ךיז ןוא ןסעומש וצ סעּפע ןגעוו ךַײא טימ ךָאנ בָאה ךיא
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 םפילצעיםנולש ןונפ ווילב

 רענעבעגעגרעביא ףיט רעַײא .טנַאה יד ךַײא קירד ךיא .טינ ץרַאה ןייק טושּפ ןיוש בָאה

 שטיווָאניבַאר ןָאמָאלָאס

 רעַײא ןבָאה ךיא לעװ ןעוו ןוא גרוברעטעּפ ןייק רעבירַא ריא טרָאפ ןעוו .סּפ

 .סערדַא

 יקצינווַאר .ח .י וצ .8

 1888 רעבמעטּפעס ןט7 ,וועיק

 !ןיצק יבר רעדורב
 המב רָאנ .ןטַאט םעד ןגערפ ףרַאד עמ !טכערעג רעייז ,טכערעג רעייז טנעז ריא

 ;ןלעטשנַײרַא רעדָא ,ןפרַאװסױרַא קיטש ןצנַאג ַא ןגעוו טסעומש עמ זַא ,םירומא םירבד

 טינ רָאג זיא ,רעטרעוו רָאּפ א סױרַא טלענש עמ ןוא טרָאװ ַא ןַײרַא טקור עמ זַא רעבָא

 שיטסירטעלעב ןייק טינ ַײב ךָאנ טרפבו .קסע ןצנַאג ַא ןופרעד ןכַאמ וצ ,ךיא ןיימ ,יַאדּכ
 -- -- -- ןיד רעדנַא ןַא רָאג ןיוש ךיז ןיא טָאה סָאד ןעד ,קרעוו

 זומ ,"טרָאװ, םעניא טסייה סָאד ,עיזנעצער רעד וצ המדקה רעַײא ןיא ,ריא טעז

 טבַײר ריא ּוװ ,קיטש ןצנַאג ַא ,ןכַאמ רעכייוו לסיב ַא טסייה סָאד ,ןפרַאװסױרַא ןעמ

 טימ ןוא ,לג"דַא ןשטיװָאמַארבַא ךיוא טסייה סָאד ,סרעבַײרש עשידִיי ע לא קרַאטש וצ
 ביוא ;קָיור טַײז ,ךַײא טעב ךיא -- .ןר"מש ןגעוו טסעומשעג בָאה ךיא יװ ,ןונגס ַאזַא
 ,ךרַאּפבש ךרַאּפ ןפורנָא ךימ ריא טעװ ,הנווּכ רעַײא ןרירנָא הלילח ךַײא טעװ סע

 ןפיוא עיזנעצער יד ןוא ? עקירעביא סָאד טינ ןיוש רימ ריא טקיש סָאװ רַאפ ,ונ
 !טקיש ,טקיש 1 "טג,

 טכַײלג ריא .עגַארּפ עקירעביא ןַא זיא -- ןלעפעג רימ זיא גנולייצרעד סימע-ןב יצ

 ,טזומע ג ךיא בָאה ןדעמקרַאטש ןקישּפָא רָאנ !קזוח ,עפ -- ןימע-ןב וצ דעמקרַאטש

 רעד ןיא לקיצוצ ַא ,רע עכלעוו טימ ,?סעליװַארּפ ענעמערוו, עגנערטש ענַײז טול
 טינ :טבַײרש םירפס-רכומ עלעדנעמ בר זַא ,אלימ .ןטָארטעגסױרַא זיא ,רוטַארעטיל

 ,גורפ ,ןַאמשירפ רעדָא ,"זֶָא ךימ טריר טינ, :טגָאז ימע-ןב רעדָא ,"ךימ טעּפעשט

 ? ריא טנעז רעו !דעמקרַאטש רעבָא -- םכילע-םולש ,ןיצק יבר ,יקצעניל ,ןישטשָאמַאז
 ..? טנַאק ַא רעסָאװ ןופ ? דַיי ַא ןָא טמוק ןענַאװ ןופ

 סלָא רעמ רימ טסָאק ךוב סָאד .ןַײרּפ םעד רעביא גנוניימ רעַײא רימ טבַײרש
 !רימ טרעפטנע ,רעכיג ? ןלעטש סע ןעמ ןָאק לפיוו ; לבור 1

 סע ,קילגמוא ןַא .תוּכוס ףיוא סעדַא ןייק ןלַאפעגּפָארַא טינ ךיא ןיב רעיש רעיש
 !סעדַא ןקוקנָא טרעשַאב טינ רימ זיא

 !ךַײא קנַאד ַא -- ןימע-ןב רַאפ !טבַײרש ,טבַײרש ,טבַײרש

 ַא רענַײמ טָאה'ס זַא ,ןגיל ַא זיא'ס זַא ,םיא טגָאז ןוא םולבנעיליל 'ה םעד טסירג

 ...רעוו ,וליפַא סייוו ךיא ...ןויצ-אנוׂש ַא ןיב ךיא זַא ,טכַארטעגסױא אנוש רעסיורג

 םכילע-םולש רעַײא
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 םכילוצל?םולש ןהפ וויהב

 ןַאמשירפ דוד וצ ,9

 1888 רעבמעטּפעס ןט10 ,וועיק
 !הּתא יחָא אלה --- ,יריקי יחָא

 ןעד ױזַא יו ? שרעדנַא זיא ןעד ױזַא יוװ !ןטנעמילּפמָאק גונעג רָאנ ...טַעב חוּכ ןיא
 ףיורעד ןגָאז טעװ סָאװ ,ןסיװ ןַײז ןלעב ַא רָאנ טלָאװ ךיא !ןבַײרש ןַאמשירפ ףרַאד
 רע ...ךרַאּפ םעניילק ןייק רַאפ טינ ,םינּפ ַא ,ךימ טלַאה ררושמ רעקיזָאד רעד ?גורפ
 !טינרָאג ןבעג טינ ץלַא רימ ליוו

 סעּפע ! "ןעמכילע-םולש , ףיוא זגורב טנעז ריא סָאװ ,רעדורב ,הׂשעמ יד זיא סָאװ
 ךיא בָאה ױזַא טינ ;ןבעל'כ ,עפ !ךיז גרַאװ ,ַאנ -- לווירב ַא ןָא טקישענּפָא ןעמונעג
 ןוא בַײל טימ --- סעמעָאּפ ןָא ןוא סעמעָאּפ טימ ןבעגעגרעביא ךַײא קידנעַײז ,טנידרַאפ
 .(ןָאזעניד בנג םעד טגערפ) עלעז

 ךיז רימ ןלעװ םעד ךָאנ ןוא םינינע עקיטַײז עלַא חוּכמ ןדיירּפָא טשרָאקַא רימָאל
 רָאנ ,לָאמ ַײרד ,ךעלנייוועג ,יז ךיא בָאה טנעיילעג --- .ַאפוג עמעָאּפ רעד וצ ןרעקמוא
 לע יװנָא ןַא ךַײא ךיא קיש ןכל ; ןלייצוצרעביא טַאהעג טַײצ ןייק ךָאנ ךיא בָאה תורוש יד
 ךָאנ ןעמוקסורַא טעװ ךַײא ביוא ;הרוש לּכ דעב יּפָאק 20 ךַײא קידנענעכער ,כ"ר 0
 טעוו רימ ביוא ןוא ,ןענעכערּפָא ךוב ןטייווצ םוצ ןיוש ךיז רימ ןלעװ ,ךעלברעק עכעלטע
 זדנוא ביוא ןוא ,ןענעכערּפָא ךוב ןטייווצ םוצ ןיוש ךיז רימ ןלעוװ ,ןעמוקסורַא ךַײא ןופ
 ..ןענעכערּפָא ךוב ןטייווצ םוצ ןיוש ךיז רימ ןלעװ ,ןעמוקסורַא טעװ ןדייב

 סָאד ,טינ טייטש טסָאּפ יד יו ױזַא רָאנ -- עמעָאּפ רעד וצ רעבירַא ךיא ייג דניצַא
 ,ןלעטשרָאפ ךיז טנָאק ריא יװ ,רעמ ךס ַא ןעמונרַאפ ןיב ךיא ,קיטרַאפ ןיוש זיא יװנָא
 ןוא ןצרַאה ןפיט םענופ קנַאד ןטספיט ןַײמ טימ ווירב םעד ּפָא ךַײא ךיא קיש ךּכ יפל
 םוצ הכרב ןייא ןוא ןעילב ןוא ןעללב עקַאט לָאז רע ,טנַאלַאט םענעטלעז רעַײא שטניוו
 טלָאז ריא , :ּפָא ךיוא יז ךַײא ךיא קיש ,טרעגלַאװרַאפ רימ ַײב ךָאנ ךיז טָאה רָאי םעַײנ
 .ןעזרעדיוו ףיוא ..."ןעּפ רעד ןופ ןבעל ןפרַאד טינ

 םכילע-םולש םכיחא

 ןבַײרש ריא טלָאז רימ ;שידִיי ףיוא ךַײא בַײרש ךיא סָאװ ,טינ טקוק .ס.פ

 .אקווד שִיערבעה

 יקצינווַאר .ח .י וצ ,0

 1888 רעבמעטּפעס ןט14-ןט13 ,וועיק

 !ןיצק יבר יחָא

 ; טכעלש טינ זיא עיזנעצער יד .ןטלַאהרעד ךיא בָאה לקיטרַא ןטימ ווירב ןביל רעַײא
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 םכילע-םמולש ןןפ וויקהב

 ,ןטייקיניילק עכלעזַא המודכו ,(עיצַאיצַאססַא --- עיצַאיסָאסַא) ךעלרעלעפ ייווצ ַא ןַארַאפ
 !יירעתוטש -- ךיא סייוו

 ךיא בָאה ,שוח םענעגייא ןַײמ טימ טַאלג ןוא ,ךעלווירב עקירעירפ ערעַײא ןופ

 רימ סע ןבָאה ןימע-ןב ןופ ווירב יד ;ןַאמ רעכעלרע ןַא טנעז ריא זַא ,טקעמשעגנָא

 טכַארבעג ךימ טָאה עעדיא ןַײמ ןעד ,רַאפרעד ךרבתי-םשה ןעקנַאד ןוא -- טעדרעוװטָאּפ

 טלָאװ ךיא עכלעוו ןופ ,טַײל עקירעדינ רעייז טימ ןענעגעגַאב ךיז זומ ךיא זַא ,וצרעד

 ..? ינב אנינח ליבשב טינ ןעמ טוט סָאװ רָאנ ...ןכַײװ טפרַאדַאב תרחַא תעב

 ןשטנעמ ַא ןגעוו ןבירשעג טינ טרָאװ ןייק רימ טָאה ריא סָאװ ,ךַײא ןופ הלווע ןַא

 ןיוש זיא טציא ןוא .דובכמוא ןַא ןופ ןטיהרַאפ טנָאקעג ךימ טלָאװ ריא !טסייװ ריא סָאװ

 ּ! הלווע ןַא ,רענַײמ ןיצק יבר ,ךַײא ןופ הלווע ןַא ...ףָאה ךיא םגה ,טעּפש וצ רשפא

 סעּפע ןופ ןוא "סופדה תועט , םענופ רבחמ רעד ,רענרעל .י רעד זיא רעװ ,ָאי

 רימ טימ רע טסעומש סעּפע !ןסיוו סע ףרַאד ךיא ,רימ טבַײרש ? רע זיא סָאװ ?ךָאנ

 ...ענזַאלב הׂשעמ ,ּפַאל-רבח רָאג ךַײא ןגעוו

 ןיוש זיא רעקיצניװ רעבָא .קִיור טַײז --- לבור ַא יװ ןַײז טינ רעמ טעװ זַײרּפ רעד

 .(לבור ַא סלַא רעמ טעמּכ "ןַײרַא טיילק ןיא,, ןטסָאק ךימ טעװ ךוב סָאד) ךעלגעממוא

 .סנייא ץלַא טעמּכ לברעק ַא ןוא ןדליג ףניפ זיא רעזעל ןרַאּפ

 !"טג , ןפיוא קיטירק יד ,םשה-ןעמל

 ..! מוי אובי ,ונ"ונ ?טצנַאט גורפ ןוא טפַײפ יוועל יװ ,ריא טגָאז סָאװ

 רעד טזעל ,סיוא טוַײװ סע יװ) ןזַײװ טינ םענייק ךעלווירב ענַײמ ,םשה-ןעמל

 .(! טשינ טוט סָאד !עפ --- ךַײא וצ ךעלווירב ענַײמ ע לַא "סופדה תועט , םענופ רבחמ-לעב

 .ןשטנעמ ןכעלרע ןַא רַאפ ןוא ןדִיי ןסייה ַא רַאפ רימ טלעפעג ימע-ןב רעד

 דוד זיא ןעמָאנ ןַײז !גורפ סלַא טעָאּפ רערעסערג ַא ָאד זיא'ס ,ןיצק יבר ,ייוו-ַײא

 ףרַאד עמ -- תוינערוּפ-קַאלש ןקיזָאד םענופ עמעָאּפ ַא ןעז ריא טעװ טָא .ןַאמשירפ

 ןעד זיא ענַײה רענעי רָאנ ;ענַײה רעשידִיי ַא ,ענַײה רעַײנ ַא !ןרעװ עגושמ

 ןעוועג טשינ ןעד זיא ענַײז עזומ יד ,ןיימ ךיא ? ענַײה רעשידִיי ןייק ,םינּפ ַא ,ןעוועג טשינ

 ןברָאדרַאפ ַא יאדוװַא זיא סָאד -- ןדִיי ,רעדורב ,ךַײא גָאז ךיא ? עזומ עשידַיי רעזדנוא

 !קלָאפ קִיעפ אזַא !קלָאפ קיעפ ַאזַא רעבָא -- ,ןעמ טסעומש ,קלָאפ

 ,ץנַאט .טצנַאט גורפ ןוא ,רע טפַײפ ;ןפָאלש טינ ןיוועל טזָאל "קעטָאילביב, ןַײמ

 ..! ךמוי אובי ,השקשינ ,ץנַאט ,עלעגורפ
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 םכיל ע- םנלש ןוופ ווירב

 ,השקשינ ,רעסערפרעכיב ןָאמָאלַאס ןופ סנַײז ןיוש טָאה רע ? ןרעזנוצ ףיוא טנייוו ריא

 .רעדיל ןעצ יד רַאפ טינ ,דיל ןייא רַאפ רָאנ אקווד ןוא

 ךָאנ זיא סרעַײא זַא ,רימ טביילג ? הרוחס ערעס עב ןעמענ ךַײא ךיא לָאז ּוװ

 .רעסערפרעכיב ןָאמָאלַאס ןבעגעגקעװַא בָאה ךיא סָאװ ,ענעי ןגעק דלָאג

 רימ ךיז ןבָאה עכלעוו ,םיבוט-םימי יד רעביא טקיטעּפשרַאפ טָאה "העדומ , יד

 .לגרָאג ןיא ןייב ַא יו ,קירעּפָאּפ טלעטשעג

 -אקפנ ַא ,רעטעּפש-רעירפ ? "דנַײרפ-זיוה , סרָאטקעּפס רַאפ ױזַא ריא טרעטיצ סָאװ

 ! לסיב ַא הנימ

 -- ןיױשרַאּפ םענעי תוּכמ ןבירשעג טינ רעהַא זיב רימ טָאה ריא סָאװ ,הלווע ןַא

 ! הלווע ןַא

 .טַײצ ןייק ָאטינ -- ןעלּפַאלּפ וצ ןיוש גונעג

 םכילע-םולש רעדורב רעַײא

 ןבלעז םוצ ,1

 1888 רעבמעטּפעס ןט14-ןט12 ,וועיק

 !ןיצק יבר רעדורב

 טלָאז דימו-ףּכיּת :השקב עסיורג ַא ךַײא וצ בָאה ךיא !תוחּכשנ ריכזמ ךורב ,ָאי

 :שעּפעד ַא ךרוד ,ךעלגעמ זיא'ס ביוא ,ןיינ יצ ָאי ןרעפטנע רימ ריא

 .יקצינווַאר .ַאד .ושטיװָאניבַאר ,26 ַאיַאקסווָאקליסַאװָאלַאמ ,וועיק

 : רעדָא
 .יקצינװַאר .טעינ .ושטיװָאניבַאר ,26 ַאיַאקסוָאקליסַאװַאלַאמ ,וועיק

 : היהי-ךּכ היהש-המו

 יא ַאיַאנלעטישזָאלָאּפ :םיקלח ייווצ ןיא טלײטעגנַײא טרעוו קיטירק יד יװ ױזַא

 יד ןוא ,ןיצק יבר ,ךַײא ןבעגעגּפָא ענלעטישזָאלָאּפ יד ךיא בָאה ,ַאיַאנלעטַאצירטָא

 ןשיװצ :טנעדיצניא ןימ ַאזַא ןפָארטעג ךיז טָאה ,ונ .רעסערפרעכיב םעד ענלעטַאצירטָא

 עשּפיה ץנַאג ייווצ טּפַאכעגנַײרַא ךיז ןבָאה ,ןרעסערּפרעכיב ַײב סָאװ ,סעטַאמש ןעצ יד

 ןוא .הָאזַאמ רַאחַאז ןופ ןוא זָאצנַארפ .ק ןופ טצעזרעביא -- קינבורט .י ןופ ךעלעכיב

 ענלעטישזָאלָאּפ עלַא ןשיווצ : הביס ןימ ַאזַא ןפָארטעג ךיוא ךיז טָאה ךַײא ַײב ןכַײלג סָאד

 טעיַאשורַאנ רעכלעוו ,"לַאב-ןדַארַאקסַאמ , סיקסווָארטסָא טּפַאכעגנַײרַא ךיז טָאה קרעוו

 לעװ ךיא :לטימ ַאזַא טרעלקעגוצ ךיא בָאה ןכל .עינָאמרַאה יד ןצנַאג ןיא ךַײא ַײב

 ןקורנַײרַא ייז לעװ ןוא ןרעסערפרעכיב ַײב ךעלכיב ייווצ עטוג יד ןופ עיזנעצער יד ןעמענ

 -ליגָא ןעמוקסיוא סָאד טעװ ,ןרעסערפרעכיב וצ --- ןיקסווָארטסָא רעַײא ןוא ,ךַײא וצ

 ! ךימ טגלָאפ ,השקשינ .ןרַאנּפָא טינ עדייב ךיז טעװ ריא ,ןיצק יבר ,ךימ טגלָאפ .חמׂשאו
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 םכיל עי םהקלש ןופ וויהב

 ריא טנָאק ,ּפַאק ַא ןיוש ךימ טנעק ריא .ךימ טגלָאפ -- ףוליח ןפיוא םיּכסמ טַײז

 ? ךיז ןטַײב וצ ףיוא רַאב ןייק טימ לּפע ןייק טינ ,תמא ,ךָאד זיא'ס ַײא .ןלעטש רימ ףיוא
 לגיופ ןייק טעװו ןסיוו ןוא .ללּכו ללּכ סיוא טינ טכַאמ סע זַא ,לָאמ ַא רעדיװ ךַײא ךיא גָאז
 !ָאי :טגָאז -- !םעד ןופ טינ

 .ירפ גָאטַײרפ זיב טרָאװטנַא רעַײא ףיוא טרַאװ ךיא

 םכילע-םול ש רעטסעב רעַײא

 !רע זיא סָאוו ןוא ימע"ןב זיא רעוו ,רימ טבַײרש --- .סּפ

 ןבלעז םוצ ,2

 1888 רעבמעטּפעס ןטס290 ,וועָיק

 !ןיצק יבר רעדורב

 !ןַײז טינ סע ןָאק שרעדנַא -- ןרעװ ןטיבעג זומ סע --- ינפלמ איה הריזג

 רשפא ןוא) לסיב ַא ,תמא ,ןיב ךיא :טכערעג טנעז ריא יו ,רָאי אזַא ןבָאה לָאז ךיא

 ןייק טינ רעבָא ,סָאד זיא ןורסח ַא ,ונ .ימע-ןב יװ ױזַא טָא --- רעסייה ַא (? ךס ַא עקַאט

 עטל ַאק טנַײפ בָאה ךיא .טינ ךיוא גיוט ,זַײא יװ טלַאק ,ךַאז עטלַאק ַא רָאג .רעסיורג

 שטנעמ רעד ןמזילּכ ;טױט ןכָאנ ןַײז ןקיטעּפשרַאפ טינ רימ ןלעװ טלַאק ;םירבק

 ןוא ,ןבירשעג ענַײה ַאל ַא עמעָאּפ ַא סנַאמשירפ זיא ךָאד -- !ןבע'ל רע לָאז ,טבעל

 !םיא ןופ עיזעָאּפ בלַאה ןייק טינ טגָאמרַאפ גורפ זַא ,רעווש ךיא

 ,רעַײט ןַײז רימ ַײב טעװ גנוניימ רעַײא .ךַײא ךיא קיש "ןעמולב לטניב סָאד,

 ,רעַײט רעייז

 לָאז עכלעוו) עיפַארגָאיב רעצרוק רעד טימ לכיב סלעפייווצ ףיוא עיזנעצער רעַײא

 ךַײא ןופ יז ףרַאד ךיא ,ונַײה ,גָאט ןעצ ןבַײרש וצ טַײצ ריא טָאה (עיזנעצערה ךוּתב ןַײז

 ? סע טייג --- .רעבָאטקָא ןט1 םעד ןופ רחואי אל ןעמוקַאב

 םכילע-םולש  רעטסעב רעַײא

 ןָאזעניד בקעי וצ ,2

 1888 ןרעבָא!טקָא ןט1 ,וועיק

 !ןָאזנעניד רעדורב רעביל

 סעּפע ,גנורעדנערַאפ ןימ ַא סעּפע ךַײא ןיא סױרַא ךיא עז ווירב ןטצעל רעַײא ןופ
 ןַא ,ליפ ךיא ,עז ךיא ,רעדורב רעביל ,רָאנ .ןרָאװעג זייב קרַאטש רָאג רימ ריא טַײז

 זומ המשנ רעשידִיי ַאזַא טימ ריא יװ שפנ ַאזַא ןוא ,ןצרַאה ןפיוא טסָאדעגנָא ךַײא זיא'ס

 ענדיב רעזדנוא סָאװ ,לקעּפ ןרעוש ןפיוא ןצכערק ןוא תורצ עדמערפ דימּת ןגָארט

 ןיהּוװ רָאנ ..ןרָאי ליפ ױזַא ןיוש סעציילּפ עטַאברָאה ענַײז ףיוא טגָארט לארׂשי-קלָאפ

 סָאד טַײז ,ןָאזנעניד ,ריא ; םענעי רַאפ ּפָא דימּת טמוק ריא ,ָאי --- ? ןכָארקרַאפ ךיא ןיב
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 םכיל ע:םולש ןוופוווירב

 ,לשמל .ןענַאמשירפ ןגעקטנַא סע גָאז ךיא .הרבח רעד ןיא ןדנוא ַײב לדניה-הרּפּכ
 רעייז ןבירשעגנָא רימ טָאה ןוא ,ןרָאװעג שיטעָאּפ ה"ד ,ןרָאװעג עגושמ זיא ןַאמשירפ
 טקידיײלַאב ּפַאק ַא ,טרעדנּוװרַאפ לסיב ַא ךיז בָאה ךיא ןכלעוו ףיוא ,לווירב סואימ ַא
 ןַאמשירפ .ךיז טכַאלעגסיוא ןוא "קַאט עדוב ַײכענ, :הכרב ַא טכַאמעג ףוס-לּכ-ףוס ןוא
 ,ןָאטעג גולק ץנַאג טָאה ןוא טכערעג זיא רע זַא ,יאדװַא טניימ ,טַײז ןַײז ןופ ,רעדיוו

 עלָאגעלַאב ןכַײר ןרַאפ ךימ ,"הול דבע,, ןרַאפ ךיז ןוא "הולמ שיא , ןרַאפ ךימ קידנכַאמ
 ? קיטײװצרַאה ,םירוסי טָאה רעװ רעבָא -- וו"זַאא ןױשרַאּפ ןלעדייא ןרַאפ ךיז ןוא

 ! ןַאזנעניד
 ןעקנַאדּפָא ךַײא ךיא לעװ ,טַײצ ַא ןעמוק טעװ סע ,דנַײרפ רעַײרטעג ,ךַײא טקיורַאב

 טָאה ריא שטָאכ ,טפַאשדנַײרפ-טוג ןתמא רעַײא רַאפ ןוא תולדתשה ערעַײא עלַא רַאפ
 ..טסָאנרַאדָאגַאלב לבקל תנמ לע אלש ןָאטעג רימ ךָאד

 ןַײז ןופ ןסייה ןיוש לָאז עס יצ ,ןענַאמשירפ ןבַײרש ךיא לָאז יצ ,הצע ןַא רימ טיג

 ןַײמ ןופ ךיא ,ןָאט ךיא לעװ ,ןסייה טעװ ריא סָאװ ? טסייה זגורב סָאװ ,זגורב ַא טַײז
 ַא !ןרָאצמירג ןיא רימ ףיוא רע זיא רשפא רָאנ .הרומג הליחמב לחומ םיא ןיב טַײז
 !ןענָאק עקַאט ,ןענָאק םיא ןַײז ןלעב ַא טלָאװ ךיא !רע זיא שטנעמ רענדָאמ

 ,טנעזנעצער רעד ךַײא טבַײר רַאפרעד טינ !רעדורב ,ןענַאטשרַאפ טינ ךימ טָאה ריא

 ץנַאג רעַײא סָאװ ,רַאפרעד רָאנ ;עלעדנעמ בר ןדייז ןפיוא טלעמימעג טָאה ריא סָאװ
 עקטנעוו רעד ףיוא ךַײא רע טּפַאכ םכותב רָאנ ,ןטָארעג טינ ללּכב זיא "פ"ה , ןיא לקיטרַא
 .ךיוא ןשטיװָאמַארבַא חוּכמ

 םענעי טָא ןיֿמ ךיא ,תרשמ םעד בקעי ןטּפשימרַאפ םעד ןגעו העידי רעַײא
 -ער ַא טכַײלג ריא ;שלגנַיי רעייז ןעמוקעגסיוא סעּפע זיא ,"רעכַאמעטַאמשריּפַאּפנופ ,

 סָאװ ,טסינַאמָאר ַא קינטָאלָאה ַא ןופ ַײרעקשטַאּפ ַא-ן-וצ "קעטָאילביב , ןַײמ ןיא עיזנעצ
 -ַאמָאר עטנַאסערעטניא טסכעה,, ןופ םינונזייּתב עכעלטע טימ חזרמ-תיב ןצנַאג ַא טלַאה
 עטלעטשַאב יד וליפַא .שינעכַײלגרַאפ ַאזַא ךַײא-ן-וצ טינ טסַאּפ סע ,ןָאזנעניד ,עפ ."ןענ
 קרַאטש טינ רימ ךעלנייוועג זיא סָאװ ,"ןרעדנעס בר, ןַײמ ףיוא "ב"פ,, ןיא עיזנעצער
 טימ ןענַאמָאר ענעי עלַא ףיוא ןטַײברַאפ טינ ךיא לעװ עיזנעצער ַאזַא וליפַא ,ןוצרל

 ךַײא טימ ןסעומש וצ דובּכמוא ןַא רַאפ רָאג סע טלַאה ךיא רָאנ ,"סעקיטירכ , עלַא ענַײז
 ...ןינע םענדוקסַאּפ ַאזַא ןופ

 ןגָאז לסיב ַא ןוא ןינע ןקיטכיוו ַא רעייז ןגעוו ךַײא טימ ןסעומש וצ ךָאנ בָאה ךיא
 ןטלַאהריפ ךַײא סע זומ ךיא רָאנ ,םענעגנָא ױזַא טינ רימ זיא סע שטָאכ ,רסומ ךַײא

 ףיוא טינ ריא טרעפטנע ריא זַא ,ךַײא ףיוא טגָאלקעג רימ ךיז טָאה רעטכַאט סגרעבסַײװ
 טַײז ,לחומ ךַײא ךיא ןיב -- ןגרעבסַײװ וצ טינ טבַײרש ריא סָאװ ,אלימ .ווירב עריא
 ,ךַײא וצ סָאד טמוק יװ !!!ןילַײרפ ַא ,עמַאד ַא רעבָא ,טינ רעמ ןוא "רחא-רבד,, ַא ריא
 רַאפ טגירקענּפָא ךימ בָאה ךיא .זגורב ייז ףיוא ןַײז טרעק ריא זַא ,ןגָאז ייז ? ןָאזנעניד

 רעייז סָאד זיא ףוס-לּכ -ףוס רעבָא ;טנָאקעג בָאה ךיא טַײװ יװ ,טרעפטנערַאפ ,ךַײא
 ,ןָאזנעניד ,ןייש טינ ,רעפטנע ןייק טינ טמוקַאב ןוא טבַײרש סָאװ ,לעזמַאמ ַא רַאפ ענדיבַא
 !שיטַײל טינ רעייז

 ןַײמ ףיוא ןכוס ןכעלרע ןוא ןקיעפ ,ןטכער ןייק טינ רימ ריא טיג סָאװ רַאפ
 .הבר העדומ יד ןעמוקַאב ריא טעװ דלַאב טָא ,טַײצ ןיוש זיא סע ?"קעטַאילביב,
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 םכילע -מולש ןופ ווירב

 םענייא סרעטעברַאטימ 40 ענַײמ ןשיװצ ןענעגעגַאב "העדומ , רעד ןיא טעװ ריא

 ןּפַאכנָא ךיז ריא טעװ םעד ךָאנ ,ןרעיוא ןוא ליומ ןענעפעפיוא טעװ ריא זַא ,שפנ ןימ ַאזַא

 ךַײא טעוװ סע זיב ,סקעז העש ַא ןכַאלקעװַא טעװ ןוא ןטַײז יד רַאפ טנעה עדייב טימ

 רימ ךיז טָאה'ס סָאװ :ןגָאז ריא טעװ םעד ךָאנ ןוא ,רַאּפש רעטשרע רעד ןייגרעביא

 -בַײל ןַײז וצ ןוא ּפָאק סמכילע-םולש וצ ןייגסיוא לָאז ,וו"זַאא טכַאנ ענעי טמולחעג

 !ַאכ-ַאכ-ַאכ !ןבעל-ןוא

 דנַײרפ רעטסַײרטעג ןוא רעדורב רעַײא !עידַא

 םכילע םולש

 .עקליסָאּפ ַא ךרוד ךַײא וצ טרָאפ "דלישטָאר ןָארַאב , רעַײא

 ןוא ,ןענַאמשירּפ וצ ווירב םעד קעװַא טקיש ,קיטיינ רַאפ טניפעג ריא בוא 2.8.

 קנעדעג ךיא ? טרעזייבעצ ױזַא םיא ךיא בָאה סָאװ טימ ,ןגָאז תוחּפה-לּכל רימ רע לָאז

 -תרּכזה רעד, יאדװַא רעק ךיא יװ ןדִיי ַאזַא זַא ,רימ טבַײרש רע : רוציקב הׂשעמ יד

 ענדיבָא ַאזַא רַאפ םיא ךיא בָאה ,ךעלנייוועג ."ריפוא , רעד סלַא ןלעפעג רעמ 'יתומשנ

 ןדִיי ַאזַא רַאפ ןטלַאה ךימ לָאז רע ,סָאד טמוק יװ ,טגָאזעג ןוא ןגיװשעגּפָא טינ גנוניימ

 ַא יװ ,ןורּכז ַא בָאה ךיא זַא ,רימ רע טרעפטנע ףיורעד .וו"זַאא סָאװ ,רָאי ץנַאג ַא ןופ

 םילוזליז עכלעזַא ךָאנ ןוא ,ןעגנערב טינ רעמ ליומ ןַײמ רַאפ סע ןָאק ךיא ,עפ ...סָאװ ,דַיי

 ןיא ןיוש רע טעװ רעמ זַא ,החטבה ַא טימ ןוא -- ? סָאװ רַאפ ...םירומ טימ ,םירוה טימ

 ,ריא טַײז .ו"זַאא ,ןַײז טינ הוװל דבע ןייק ןיוש טעװ ןוא ןבַײרש טינ "קעטָאילביב ,

 .הקסּפ יד זדנוא טהלאש ןוא זדנוא ןשיוװצ ןייד רעד ,ןָאזנעניד

 יקצינווַאר .ח .י וצ ,4

 1888 רעבָאטקָא ןט4 ,וועיק

 !בעל ןיִצק יבר רעדורב
 ? םוטַאד ַא ןָא ךעלווירב ןבַײרש דמלמ ַא ןופ העונת ַא רַאפ זיא סָאװ ,סנטשרע

 ןגיל ווירב עשירַארעטיל עשיטַײל עלַא ןוא ווירב ער ע ַײ א זַא ,ןַײז ןסיוו טפרַאד ריא
 .וקדַאירָאּפ-ָאּפ ךעלקעּפ ערעדנוזַאב ןיא ןדנובעגפיונוצ רימ ַײב

 ךַײא לו ךיא סָאװ ,קרעװ םעד ןגעוו סעיצקורטסניא יד ךַײא ךיא קיש ,סנטייווצ
 ידכב ,ענעשעק ןיא ךיז ַײב לווירב סָאד טָא טלַאה .סעדַא ןיא ןקורדוצּפָא ףיוא ןקישוצ
 ױזַא יװ ,ןָאט קוק ַא ןפרַאד טעװ ריא תעשב ,םעד ןיא ןקוקנַײרַא טפָא ןענָאק טלָאז ריא
 ,ןקורד םַײב ,סָאװ ןוא

 טצעל םוצ טייג רע .ןַאמָאר רעשידַיי ַא ,"ינעּפמעטס , טסייה לקרעוו סָאד 1
 טייטש "העדומ,, רעד ןיא םגה ,עיצַארעמונ רערעדנוזַאב ַא טימ "קעטָאילביב , רעד ןופ
 .לעידטָא ןטשרע םעניא רימ ַײב רע

 רעשמ ךיז ריא טנָאק ַאמרָאפ ַאיַאנלעטיזילבירּפ רעד טימ תויתוא יד ןופ סָאמ יד .2
 -עשטידרַאב רעד ןופ "קעהטָאילביב , ןַײמ ןופ ,ָאד ךַײא קיש ךיא סָאװ ,לטעלב םעד ןופ ןַײז

 .קורד רעוו
 .וו"זַאא ,3 ,2 ,1 ןביײהנָא ךיז לָאז עיצַארעמונ יד 3
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 םכילעמ- םולש והופ ווירב

 עבלַאה סָאד טול ,ָאננעמערּפענ ןַײז ןלָאז ,ןטנַאק טסייה סָאד ,ןטנעמַאנרָא 4

 ןצלוש ַײב טקורדעג זיא סָאװ ,עירָאטסיה סיקצעניל ןופ ,ָאד ךַײא קיש ךיא סָאװ ,לטעלב

 עיפַארגָאּפיט עטסעב יד ךָאד זיא סָאד ?ןצלוש ַײב ןקורד ךיוא ריא טעװ אמּתסמ)
 .(ךַײא ַײב

 ,רעטרעוװ ייוצ ןייטש לָאז לטעלב ןדעי ףיוא ןביוא טנַאה רעטכער רעד ןופ 5

 הזּכ ,רעטרעוו ייווצ ךיוא -- טַײז רעטייווצ רעד ףיוא ןביוא טנַאה רעקניל רעד ןופ ןוא

 :(ךעלטעלב עלַא ףיוא)

 3 םכילע-םולש ןופ ןַאמָאר ,וינעּפמעטס 2

 -- =- -- עצלוש קורד ,סעדַא :ןלעטשוצסיױרַא טינ וליּפַא טסַאּפ רעש םעד {ףיואָו .6

 ןָאט וצ סָאװ ױזַא יו ,טינ ךיא סייוו ןכל

 זומ טרָאד --- רעדנוזַאב ןכַאמ וצ רעלק ךיא סָאװ ,ןקסיטטָא יד ףיוא ,ריא טעז .7
 .ןזײמעלַאש עלַא ןלעטשסורַא ןיוש ןעמ

 ,ןלעפעג ךַײא טעװ טּפירקסונַאמ רעד ביוא ,קר ; 1,000 ןכַאמ ךיא ליוו ןקסיטטָא .8

 ןָאלרַאפ קַאמשעג רעַײא ףיוא) ןלעפעג ך ַײ א טעװ אפוג ןַאמָאר רעד ביוא ,טסייה סָאד
 .ןקסיטטָא 2,000 ןקורד ךיא לעװ ,(ךימ ךיא

 ,ןקוקוצנָא ףיוא --- רימ ןקישוצ ,םשה-ןעמל ,קיטרַאפ טרעוו סָאװ ,ןגיוב רעדעי 9

 ץוחַא ,וועשטידרַאב ןופ וליפַא ךעלגעממוא זיא סָאד תמחמ ,ןריטקערָאק וצ ףיוא טשינ

 :ןריטקערָאק ןײלַא טזומעג בָאה ךיא עכלעוו ,עטלייצעג ךָאנ ןוא ץוּפ ,ןַאמשירפ
 .רָאטקערָאק ַא טרָאד ךיא טלַאה רעטַײװ

 .רערעדנַא ןייק טינ ןוא ,ןַײז ריא טלָאז רָאטקערָאק רעד 0

 .ַאינַאניּפערּפ יקַאנז יד ףיוא ןוא עיפַארגָאטרָא רעד ףיוא ןבעג גנוטכַא 1

 רָאנ ,ןלעטשוצ ,ןפרַאװסױרַא ,ןרעסעבסיוא רעטרעוו עצנַאג תושר ךַײא ביג ךיא .2

 רימ ןוא ריּפַאּפ רעדנוזַאב ַא ףיוא ןענעכייצרַאפ טרָאװ רעדעי טלָאז ריא זַא ,יאנּתב

 ,םעד ןגעוו ןַײז עידומ ףּכיּת

 רעדָא ,ןפרַאװסױרַא ףרַאד ןעמ זַא קיטש עצנַאג ַא ןעניפעג טעװ ריא בוא 2

 םעד ןענָאק ןלָאז רימ ידכב ,ןבַײרש ךעלטַײצ רימ ריא טלָאז ,ןלעטשוצ סעַײנ ַא רעביא
 ,תונמהל ןורסח

 טעוװ ריא סָאװ ,תואצוה עלַא ןוא ,ןקורד סָאד ןלעטשַאב תושר ךַײא ביג ךיא 4

 ,סעקישטשַאװזיא ,טסָאּפה תואצוה) .ללכ ר"דו מ"וט םוש אלב ןָא ךיא םענ ,ןזַײװנָא
 .(יראוצ לעו ילע -- 'וכו 'וכו 'וכו ןשעּפעד

 ,גנוניימ רע ַײ א רימ ןגָאז דלַאב ןוא טּפירקסונַאמ םעד ןזעלרעביא לּכ-םדוק 5

 ןליופ טינ ךיז ךיא לעװ -- טַײצ ָאד זיא'ס ןוא ךעלגעמ זיא'ס סָאװ סָאד 6

 ַא ןיוש זיא סָאד -- ןטָארעג טינ זיא קרעװ ע צ נַא ג ס ָא ד בוא רעבָא ; ןכַאמרעביא

 סרעסעב ליפ ָאד זיא'ס ,תמא .ןלעפעג סָאד טעו "םלוע ,, םעד ,השקשינ .ךַאז ענעלַאפרַאּפ

 .ןוינעּפמעטס , ןופ ס רע ג רע רעמ ךס ַא ָאד ךיוא רעבָא זיא סע ;םעד ןופ

 5,000 ףיוא ביוא ,ּפָאטס 40 זיב ךרעל .ןקישוצ ןכיג ןיא ךַײא ךיא לעװ ריּפַאַּפ 7
 ,("קעטָאילביב , יד ךיא קורד ליפ ױזַא) יזקע 2,200 ףיוא רָאנ ביוא ןוא .ןרַאלּפמעזקע
 ,ּפָאטס 25 רָאנ ןקישוצ ךַײא ךיא לעװ

 טמוק ריּפַאּפ ןגיוב ַא ןופ יו ױזַא ןוא ,קורד-ןגיוב טכַא ןַײז טעוו סע ,ןכער ךיא .8
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 םכילצומולש ןופ ווידלב

 ריפ טמענרַאפ לכיב ַא סָאד טסייה ,סנגיובקורד ייווצ טסייה סָאד ,ךעלטַײז 22 סיוא
 ריא ביוא :סנגיוב 500 טלַאה ּפָאטס ַא .סנגיוב 20,000 זיא ךעלכיב 5,000 ,סנגױב-ריּפַאּפ
 .ןכער ַא טוט ןוא טמענ ,קוליח טנָאק

 ךָאנ רימ ןלעװ רעטעּפש .עיצקורטסניא עטשרע יד הּתע-תעל ךַײא ריא טָאה סַאד
 .םעד חוּכמ ןסעומש

 םכילע-םולש ךיחַא

 ןבלעז םוצ ,5

 1888 רעבָאטקָא ןט7 ,וועיק

 !ןיצק יבר רעדורב

 ,רעַײז רימ טלעפעג רעװעשרַאװ ןופ קורד יד זַא ,ןבירשעג ןיוש ךַײא בָאה ךיא

 -רַאפ רימ ַײב ןָאק עמ סָאװ ,קישטשַאקַאז רעטוג ַא ,הנוק-רָאי ַא ןיב ךיא זַא ,םיא טגָאז

 -מעטס , זַא ,ךיז ןערַאטס ןוא ןבַײרשכרוד רימ טימ ךיז רע זָאל ןכל ;לברעק ַא ןעניד

 רעװעשטידרַאב יד ןעמעשרַאפ רע זָאל .טכער ןַײז טעוװ -- קיצנוק סױרַא לָאז "וינעּפ

 .קורד

 ץַאז םענופ סָאמ יד ,םשה-ןעמל .ריּפַאּפ ּפָאטס 20 לע עיצנַאטיװק ַא ךַײא קיש ךיא

 סױרַא טינ ןדַײנשמורַא םוצ לָאז סע ןעד ,"קעהטָאילביב , ךוב סָאד יװ טקנוּפ ןַײז לָאז

 טרעטיצ סע ,ײװ-ַײא .טעברַא רעטכער רעד ןיא זיא לטּפירקסונַאמ סָאד .ַאכוּפעשט ןייק

 ךיא טלַאה ךַײא ןוא ,ןלעפעג טינ םולשו-סח ךַײא סָאד טעװ רעמָאט ,בַײל סָאד רימ

 םיניבמ עלַא רעביא ןיבמ רעטסערג רעד) םיניבמ עגנוי יד ןשיװצ ןיבמ ןטסערג ןרַאפ

 ךַײא סָאװ ,סָאד טָא טלעפעג םיניבמ עגנוי ערעדנַא עלַא ןעד .(ןיילַא עדייז רעד רָאנ זיא

 עשז טנעייל .ָאי ייז טלעפעג -- טינ טלעפעג ךַײא סָאװ :טרעקרַאפ ןוא ;טינ טלעפעג

 ערעַײא על ַא ןענעייל תעשב ריּפַאּפ ןגיוב רעדנוזַאב ַא ףיווא טנכייצרַאפ ןוא ּפָאק טימ

 .תונורסח יד טּפױה רעביא רָאנ ,תונורסח עלַא טימ ןוא תולעמ עלַא טימ ןעקנַאדעג

 .םינינע ךס ַא בילוצ ךיא ףרַאד תונורסח יד ןוא ,ןינע ןייא בילוצ תולעמ יד ףרַאד ךיא

 ? טלעג ןיוש ריא טפרַאד יצ ,רימ טבַײרש ןוא טנוזעג רימ טַײז

 םכילצע-םולש  רעַײא

 ןבלעז םוצ ,6

 1888 רעבָאטקַא ןט12 ,וועיק
 !ןיצק יבר ידידי

 .טסָאּפ רעד ר ַאפ ךַײא בַײרש ךיא

 סױרַא רע טייג גָאטַײרפ ,םשהי-הצרי-םא ;רָאזנעצ םַײב זיא "וינעּפמעטס , ןַײמ
 .ךַײא-נ"וצ סעדַא ןייק טירט ענַײז טוט ןוא וועיק ןופ

 ףרַאד תויתוא יד ? תודוקנ טימ תויתוא-טנעמיד רעװעשרַאװ ךָאד טָאה אמּתסמ
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 םכילצ-םװולש ןופ וויהב

 בילוצ ןוא ,ןַאמָאר םעניא ךיז ןעניפעג סָאװ ,ךעלווירב יד טימ ךעלדיל יד בילוצ ךיא

 חוּכמ ,ָאי .ךַײא ןקישוצ םעד ךָאנ טשרע ןוא ןבַײרש וצ טכַארט ךיא סָאװ ,המדקה רעד
 טניפעג ךעלכיב ףלעווצ ענַײמ עלַא ןיא ןוא ,תומדקה טנַײפ בָאה אפוג ךיא .המדקה רעד

 ןייק טשינ -- ךיא ביג ,ןײנעּפמעטס ַײב ,ָאד רָאנ .המדקה עקיצנייא ןייק טשינ ריא

 סָאד .קרעוו עצנַאג סָאד עמדיוו ךיא ןכלעוו ,םעד וצ לווירב טרַא ןַא -- שממ המדקה

 רעד טסייה סָאװ רַאפ ,ךַאז יד ןרעלקרעד ןוא ךוב ןפיוא קוק ַא ןפרַאװ ףרַאד לווירב

 ,לָאמטסנעד טשרע ןקישוצ לווירב סָאד ךַײא לעװ ךיא רָאנ .ןַאמָאר ר עשידִיי ַא ןַאמָאר

 ַא סעּפע טָאה וינעּפמעט ס בױא ,גנוניימ רעַײא ךַײא ןופ ןעמוקַאב לעװ ךיא ןעוו
 ןגױט סָאװ וצ -- ןטָארעג טשינ זיא וינעּפמעטס ןעוװ ,ואל םאב םערַאװ ;טרעװ

 לקיטש ןייש ַא ןבעגעגריפ ךַײא ךיא בָאה ללכב -- ? תומדקה יד טימ ךעלווירב יד ךָאנ
 תודוס-דוסב ןוינעּפמעטס ןַײמ טימ ןסילשרַאפ ןזומ ,הליחמ ,ךיז טעװ ריא :טעברַא

 -ייוועניא טימ רעטרעוו םיא ַײב ןּפַאטסױא ןוא ןסעומשכרוד טוג םיא טימ ךיז טרָאד ןוא
 ...ןתובשחמ עטסקינ

 יד ידכב ,לּכ-םדוק כ"ור הַא מ גנוזַײװנָא ידי-לע ןקישוצ ךַײא ךיא לעװ טלעג

 ַא טימ ןרימשרעטנוא םיא טעװ ריא זַא ,רעקַאמשעג ןייג ןרעװעשרַאװ ַײב לָאז טעברַא

 ,לברעק ַא טימ ךיז ןעעז ביל טָאה דַיי ַא תמחמ -- לברעק

 יד וצ טכַאמ ,רעיוט ןוא ריט טסילשרַאּפ :קסע םוצ ןיכמ ךַײא טַײז ,וצ ךיז טיירג

 ןוא ּפמָאל ַא ןָא ךַײא טדניצ ,בוטש ןופ ןשטנעמ עדמערפ עלַא סױרַא טבַײרט ,ןדָאל

 ףוינעּפמעטס וצ ךיז טמענ

 םכילע-םולש רעטסעב רעַײא

 -מע ט ס םענעבירשעגרעביא םעד ןקוקוצרעביא ןטָארעג טשינ זיא רימ --- .סּפ

 רָאג טשינ סעזַארפ עצנַאג זַײװרעטרע םג ;בורל ןזַײרג ןַארַאפ ןטרָאד זיא ןכל ,וינ ע ּפ
 זַא ,רָאנ טקנעדעג .ךַײא ףיוא ףױרַא ךיא גייל ץלַא סָאד ;ענעדיישרַאפ ןרעלעפ ןוא שידִיי

 -ַאמרעג ןייק טשינ רע טעּפרעט ןכל ,ןַאמָאר רעשידִַיי ַא עבטב זיא וינעּפמעטס

 גנוטכַא טינ טסעגרַאפ םג .שידַיי רָאנ זיא טּפיױה רעד -- ןעמזיציסור ןייק טימ ןעמזינ
 ריא זַא ,ןעזעג ךיא בָאה ןעלקיטרַא ערעַײא ןיא ןעד ,ַאינַאניּפערּפ יקַאנז יד ףיוא ןבעג
 ,"סָאװ ,"זַא, ןַא רַאפ זַא ,ונַײה ,ַאיַאטַאיּפַאז ַא ףיוא דיּפקמ טשינ ןיטולחל טנעז

 ךיא ןוא -- ַאיַאטַאיּפַאז םוש ןייק ךעלטּפָא ךַײא ַײב ךיא ןיפעג לג"דא "יו, ,"רעכלעוו;
 ,רעבַײלקרעביא רעסיורג ַא ףיורעד ןיב

 ל" נ ה

 ןָאזעניד בקעי וצ 7

 1888 ןרעבָא!טקָא ןט16 ,וועיק

 !ןָאזנעניד רעטסַײרט ןוא רעטסביל

 ךעלווירב עכעליירפ ריא טבַײרש טנַײה : תורצוי יד טימ ןטיברַאפ ךיז ןבָאה רימ

 ןפָארטעג טָאה קילגמוא רעסיורג ַא .רעדילגָאלק עקַאט רעבָא .עקידנענייו ךיא ןוא
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 םפילפ-םולש ןופ ווירב

 ןופ ,סעצינעמילּפ רעדָא ,ךעלרעטסעווש ערעַײט ,עטוג ענַײמ ןופ ענייא :זיוה רעזדנוא

 יד טָא) ייז ןופ ענייא זיא --- ,ןזיור יד יװ עדנעילב ,ןעזעג טכַײליפ טָאה ריא סָאװ יד

 (..טשרעמָאלק וצ ףיוא ךיז טיײטשרַאפ'ס ,הלּכ ַא רַאפ ןענַאמשירפ טנכדשעג ךיא בָאה

 עטלַאי ןייק ריא טימ זיא יורפ ןַײמ ןוא ,טײקפַאלש רעכיג ַא ףיוא ןרָאװעג טפַאלשרַאפ

 ןיבו םייחה ןיב תרּפרפמ עקַאט ךעלרעפעג זיא יז זַא ,טגָאז עמ ןוא ןרָאפעגקעװַא

 זומ ךיא ןוא ,ןעמעלַא זדנוא ןוא יורפ ןַײמ טעשטומ ןוא ךעבענ ךיז טעשטומ ןוא תוומה

 ךַײא ןָאק ךיא ,עטלַאי ןייק ןרָאפ ךיוא ןוא ןפרַאװקעװַא ס על ַא רעבמעווָאנ תליחּת

 עקינייא זַא ,רָאפ ךַײא טלעטש ;סיורג זיא קילגמוא רעד יװ ,ןבַײרשסױרַא טינ ליפ ױזַא

 םענַײּפ ַא רעייז רַאפ ןרָאװעג הלּכ ַא יז זיא ,ןרָאװעג ףַאלש זיא יז רעדייא ,רעלרפ געט

 ןתח רעד זיא דניצַא ןוא --- דובּכ סיורג טימ ןוא ןדנ לבור .ט 25 טימ קידעמ טנעדוטס

 ,ןצרעמש עכעלשטנעממוא עכלעזַא ןגָארט ןוא ןעזוצ סָאד ןפרַאד רימ ןוא "םימד ןתח ַא;

 -רעביא סָאד ןבעג חוּכ זדנוא לָאז טָאג ןייא .ןבַײרשַאב םוצ ךעלגעמ טשינ ןענעז סָאװ

 ,ןגָארטוצ

 רעװעיק ַא סלַא ,דַיי רעטלַאי ַא רעכיג ךיא ןיב רעבמעוװָאנ ןיא --- הזמ ונל אצויה

 .ןןשטנעמ ַא ןבעגעגרעביא ךיא בָאה קעטָאילביב רעד ןופ עיצקַאדער עצנַאג יד ; ןודָא

 !דלַאװג ,ךיוא רימ טבַײרש .ןבַײרש ךָאנ ךַײא לעװ ךיא (? ןעד ןעמעוו ,ןיקסלָאּפמַאי)

 -- ?ןעמ טוט סָאװ .טלעטשעגסיוא ןיב ךיא

 רָאג טעװ רע ביוא ? סנגיל טימ ןײגמורַא רענוטק רעד טָא טעװ ךָאנ גנַאל יװ זיב

 ךָאנ ךָאד רע זיא -- עמעָאּפ ַא רַאפ ּכ"ור ףלא ןגורפ טיג עמ זַא ,תעגושמ ַאזַא ןלייצרעד

 י"מוּת םיא ביג ךיא ; הנווּכ ןַײז ייטשרַאפ ךיא רָאנ ; תמאב זיא רע יװ ,קידצ יײּפ רעמ
 !ןרעװ טסיירטעג רע זָאל ןוא ןגַײפ 0

 סָאד טבַײרש ךַײא טעב ךיא ?לקיטש ַא סנישטשָאמַאז םיא וצ טמוק םורַא יו

 !ןסיוו סע ףרַאד ךיא ; רימ

 ףיוא רעמ ןיוש ןיב ךיא ןוא ווירב ןַײז ףיוא טרעפטנעעג ךיא בָאה ןענַאמשירפ

 .זגורב טשינ םיא

 רעגרע ךָאנ ,הבשחמ עשלַאפ ַא זיא ןיוועל ַײב ןפוקּפָא ב"פ םעד ןגעוו עעדיא יד
 יועל ;ץלָאה יװ קרַאמ ןשירַארעטיל ןפיוא סנגיל ןעייג ללכב ;ַאנַאגרָאמ ַאטַאפ ַא יו

 רַאפ דניצַא ;רעכיז טַײז --- ןפיוקרַאפ טשינ ב"פ םעד ּכיור 20/ז. רַאפ וליפַא טעװ
 !טינ טלעג ןייק

 שפנ רמבו ןוזּפחב בתוּכה ךיחא ךדידי

 םכילע-םולש

 ? םכנחמב יצ שזדָאל ןיא --- רע זיא ּוװ .סורג ןכעלצרעה ןַײמ ןענַאמשירפ 2.8.

 ןגעוו ןסעומש ךַײא טימ לעװ ךיא !תונכוס רע ַײ א טגיילעגנָא רימ ַײב זיא יאדוװַא
 .תוכיראב ץנַאג עטלַאי ריעמ יא יּכרדמ יא יתיבמ יא םעד

 ל"ה

 סעדַא ןופ ןבירשעג ןגיל גונעג רימ ןעמ טָאה ןיוועל ַײב ב"פ םעד ןגעוו 2,8.8.

 (?!ןלבור טנזיוט ייווצ ליוו רע יבקַאי ,ךיוא
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 םכילפ:םולש ןרפ ווירצ

 יקצינווַאר .ח .י וצ ,8

 1888 רעבָאטקָא ןטס20 ,וועיק

 !ןיצק יבר רעטסביל ןַײמ

 רעביא עשטשעיַאילװַארּפוא ןַײמ רַאפ ךַײא ןבילקעגסיוא טסיזמוא-טינ בָאה ךיא

 רעכעלקערש ַא ,רעלבירג רעפיט ַא ,רעטשינ רעסיורג ַא טנעז ריא :"ןוינעּפמעטס ,
 עכלעוו ,"קעהטָאילביב ,, רעטייווצ רעד וצ ,ןפלעה טעװ טָאג זַא ,םשה-הצרי-םא .רעכירק

 .עשטשעיַאילװַארּפוא ענלָאּפ ןַײז רימ ַײב ריא טעוװ ,סעדַא ןיא ,רדנ ילב ,ןקורד לעװ ךיא

 ןזָאלסױרַא טינ ךיא לעװ ענעגייא ענַײמ רָאנ ;קרעװ עדמערפ יד עגונב זיא סָאד רָאנ

 .רעגניפ עשיטירק ערעַײא ךרוד ןייגכרוד טינ טעװ סע זיב ןקורד םוצ

 בָאה ןוא טקוקעגכרוד "וינעּפמעטס , לטירד ייווצ יד חוּכמ לווירב רעַײא בָאה ךיא

 ץלַא זיא סָאד .רימ טבַײרש ריא יװ ,ןריפַארגעלעט וצ ךַײא ןופ הלווע ןייק ןענופעג טשינ
 ןַא ,טרעקרַאפ ;יַאדּכ טשינ ןיא טרָאװ ַא רַאפ ךיז ןרעּפמַא וצ סָאװ ,תוינע יקודקד

 סָאוװו רָאנ .ןטעבעג גנַאל ןיוש ךַײא בָאה ךיא יוװ ױזַא ,סױרַא טפרַאװ טרָאװ קירעביא

 לּכ-םדוק ריא טזומ ףיורעד ? ןקנַאדעג עצנַאג טימ ,רעקיטש עצנַאג טימ ןַײז טעוו

 -עגסיוא רעַײא ןוא טסקעט ןַײמ ,טסייה סָאד ,ןטסקעט עדייב ריּפַאֹּפ ףיוא ןֿפַאכּפָארַא

 :םערָאפ יד זיא טָא ,לשמל .טסקעט ןטרעסעב

 : ןיצק יבר ; םכילע-םולש
 -פיוא ,רעסַאװ ַא םעצולּפ טזָאלעג -פיוא רעדָא רעסַאװ ַא םעצולּפ ןזָאל

 ןעגנַאהעג ןעגנע ה

 ףטעליב ףיוא רימ ןפיול ףטעליב ףיוא רימ ןעייג

 ןַײמ ךָאנ טניט ןטיור טימ גנורעסעבסיוא רעדעי ףיוא ןענעכייצנָא ךַײא לעוו ךיא ןוא

 .הגׂשה

 "קעהטָאילביב , רעד ןיא ; רעלעפקורד ַא ןיא טקעּפסָארּפ םעניא ש עדוי טרָאװ סָאד

 .עשידוי טייטש אפוג

 עקיזָאד יד ןטיהּפָא רע לָאז ,רעקורד ן ַײ מ ןַײז ליוו רע בוא זַא ,ןרעװעשרַאװ טגָאז

 : םיללּכ

 .טלעפעג םיא יװ טינ ,טסוג ןַײמ ךָאנ ןקורד .1
 ןַײז לָאז ,ךוב סָאד סױרַא טייג סע רעדייא ,קרעװ ענַײמ ןופ הרוש ַא ,לטעלב ַא 2

 רעדייא ,ךעלטעלב ענַײמ טימ ןגָארטמורַא טינ ךיז לָאז םדָא-ןב םוש ןייק ןוא ,קיליײה
 .טלעוו רעד ףיוא סױרַא טייג קרעוװ עצנַאג סָאד

 -ַײרַא רעדָא ,ןזַײװַאב רעדָא ,ןצעמע ןגָאז וצ ןופ טיהעג ןַײז ןיילַא רע לָאז ןכל 3
 .קוק ַא ןּפַאכ ןדמערפ ַא ןזָאל

 ךעלטעלב ענַײמ טימ ךיז ןלָאז ייז זַא ,סרעצעז יד םירוחב יד ןגָאזרַאפ לָאז רע 4
 ,ןגָארטמורַא ןגעוורעד טשינ

 ןופ רימ ןעמ טבַײרש ףוס םוצ -- וועשטידרַאב ןיא טגָאזעגנָא טינ בָאה ךיא לפיוו
 קורד רעװעשטידרַאב יד .ןטקערָאק ענַײמ טימ םורַא ךיז טגָארט -- -- -- זַא ,ַאשרַאװ
 טָאג לָאז -- ןרָאצמירג ןיא רעװ ךיא זַא ,ךיא ; השקשינ ,רימ ןופ טרַאנעג טשינ ךיז טָאה
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 םכילפ-מולש ןופ וויוב

 ,ןיצק יבר ,ןעניז ןיא סָאד טָאה !טיױט םעד ךיז ןעמ טשטניוו טלָאמעד ! ןַײז ליצמו-רמוש
 -- .ןעמוק ץונ וצ לָאמ ַא ךַײא טעװ סע

 סָאד עמדיוו ךיא ןעמעוו ,ןסיוו טינ לָאז עמ ,טגָאזעגנָא טינ טָאה ריא סָאװ ,דָאש ַא

 ןבילרש ךיא לָאז יצ ,רימ טרעפטנע ! רענייב יד ךַײא טיה ןוא ןגָארטעצ טשינ טַײז .ךוב
 ַא ןופ המדקה ַא טַאלג טינ זיא ,ןבַײרש ליוו ךיא סָאװ ,המדקה יד ? ןיינ יצ ,המד קה ַא
 ןבעג טָאג ךַײא זָאל ןוא טנוזעג טַײז .ןײלַא ןיוש ריא טייטשרַאפ סָאד ;רָאי ץנַאג
 .דנַאטשרַאפ ןקיטכיל ַא טימ ןגיוא עקיטכיל

 םכילע-םולש  רעַײא

 ןָאזעניד בקעי וצ 9

 1888 רעבָאטקָא ןטס20 ,וועיק

 !ןָאזנעניד דנַײרפ רעתמא רעביל
 ןוא ןרָאטקעּפס וצ רעבירַא םעד טימ ,לחומ טַײז ,טייג ןוא לווירב סָאד טָא טמענ

 יפֹּכ זַא ,עידומ טַײז ןוא ,םר-לוקב ךרוד סָאד טנעייל ןטרָאד ןוא ,דניזעגזיוה ןַײז וצ

 ךָאד טעװ יז ןוא דַאל ַא ףיוא ?קעטָאילביב,, רעטשרע ןַײמ טימ ןיוש |ןיב| בָאה ךיא

 גונעג ךימ בָאה ךיא תמחמ ,דימ לסיב ַא ןיב ךיא יװ ױזַא ןוא -- סױרַא ןכיג ןיא

 ַא ךימ ךיא זומ ןכל ,םדָא-ןב ַא ךָאד ןיב ךיא יוװ ױזַא ןוא ,ריא םורַא טעװעדרַאמעגנָא

 ןזילװרעד וצ םוא ,ןרָאטקעּפס ןגָאז ריא טלָאז ןּכ-לע .דָאבציוװש ַאזַא ךָאנ ןעורּפָא לסיב

 ןבעגעגרעביא רימ טָאה עמ יװ ,אנוׂש ןייק טינ ןוא טנערוקנָאק ןַײז טינ ןיב ךיא זַא ,םיא

 ."דנַײרפזיוה , ןטייווצ ןַײז טימ לסיב ַא ןבעגּפָא דניצַא ךימ ךיא לעװ ,ןגעוו טנַײז ןופ

 וצ ןעִיצוצ ןעז ךיא לעװ ,ןקישוצ טעברַא ענעגייא ןַײמ םיא לעוו'כ סָאװ ,ץוח :ונַײהד

 ןַײמ .ןעמָאנ לקיטש ַא טנידרַאפ בָאה ךיא עכלעוו ַײב ,דנַײרפ עביל ענַײמ עלַא םיא

 וצ טינ םיא ידכב ןוא ,ףסּכ ןיא ,םניח טסייה סָאד ,סיטַארג ןקיש םיא ךיא לעװ טעברַא

 "קעטָאילביב , רעטייווצ ןַײמ וצ ןרעדָאפ רַאפרעד םיא ַײב ךיא לעװ ,טימרעד ןקידיײלַאב

 ןוא ,ןָא טינ ךיז רעהעג תקולחמ וצ םולש זַא ,טסייוו ריא ןעד ,וטע ירּפ תונּתמ ךיוא

 ריא טעװ "קעטָאילביב , ןַײמ ןופ קעוװצ םעד .טנַאלַאט ןַײז ןצעש וצ יוװ ,סייוו ךיא

 רָאג ךיז ןָאק ךיא זַא ,ןבירשעג רימ טָאה גרעבדירפ יװ טינ זיא סע ;םעדכָאנ ןעזסיורַא

 רימ סָאד טגעמ ריא ,דובּכ ןצנַאג םעד לחומ ךַײא ןיב ךיא ; עבוׂשל ןסענָא טינ דובּכ טימ

 .11ס8ץמג סס3116 83021861, ןס08 ת2838 821601 :טרָאװ ךַײלג ַא טגָאז יוג ַא ; ןביילג

 -ָאילביב , ןַײמ רַאפ טרָאװ םערַאװ טוג ַא דנַײרפ ןתמא ןַא ןופ ןרעה לָאמ ַא לעװ ךיא זיב

 ,דנַײרפ עשלַאפ יד ןופ ןרעװ טקידיײלַאב ןוא טלדיזעג לָאמ טרעדנוה ךיא לעװ ,"קעט
 ןוא ,קיליײה ךָאד רימ ַײב זיא קעווצ רעד .רעכיז טַײז ,ןדִיי ַא לסיב ַא ןָאק ךיא ,השקשינ

 וליּפַא ,ןעמוקסורַא ןופרעד לָאז הער ַא דיחי ןייא ךיוא רָאנ ,ןרילרַאפ ימ ןַײמ רָאנ טינ

 רָאנ ,ןלזג ַאזַא טינ ךיא ןיב עבטב שטָאכ ,טינ ךימ סָאד טרעמיק ,רעדורב ןכעלבַײל ןַײמ

 -עקהל םיעגונה םירבדב ןכַאמ עילַאק ,ןכַאמ עילַאק םענעי טינ טרָאפ רימ ךיז טליװ ןליוו

 ךיא ןָאק עשז סָאװ טימ ,טכַאמעג עילַאק בָאה ךיא ביוא ,ןטכיררַאפ ךיא ליװ ןּכל ,ענעש

 טפַאשטנַאקַאב ןַײמ טימ ,רעדעפ רעמערָא ןַײמ טימ ,ןוצר ןטוג ןַײמ טימ ? ןטכיררַאפ

 ןַײז לָאז ךיא זַא ,סעװטסלעטַארַאטסה לּכ ןגיילוצ ךיא לעװ טַײז ןַײמ ןופ ; םוטעמוא
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 םכילע-םולש ןופ ווירב

 ,"קעטָאילביב , ןַײמ ןופ רעדורב רערעטלע רעד ךָאד זיא רע ןעד ,"דנַײרפזיוה , םעד ךעלצינ

 .תעגושמ ןַײמ ךָאד ריא טסייו ,ןָאגרַאשז ןגעוו טסעומש עמ ּוװ ,טרָאד ןוא

 וט ךיא זַא ,(רעביא דלַאב טכַארט אנוש ַא) ןעניימ טינ לָאז רָאטקעּפס ידכב רָאנ
 ידכב --- םיא ןופ ןרַאנסױרַא ,ןעַיצסױרַא סעּפע ,הבוט ַא בילוצ ,ךַאז ַא סעּפע בילוצ סָאד

 עטגָאזעגוצ יד םיא ןופ טינ גנַאלרַאפ ןוא טינ ךיא ליוװ ,ןרעלקרעביא טינ סכלעזַא לָאז רע

 וצ טמוק סע זַא ןוא "םרבא תא יתרשעה ינא, ןגָאז טינ לָאז רע ידכב ,ןסערדַא 0

 ןבָאה קשח ָאי טעװ רע זַא .טינ סָאד ךיא ליװ ןּכ-לע ...ןעינַאלק ךיז ןעמ טמוק ,סעּפע

 .ןעּפ רעד טימ -- דנַײרפ-רעטוג רעתמא ןַא יװ רָאנ זיא ,הבוט ַא רַאפרעד ןָאטוצּפָא רימ

 ןוא עידליג עװרעּפ ןייק ןופ טינ ןעמ טסייוו ָאד ןוא ,םוטכַײר רעזדנוא זיא סָאד ןעּפ יד
 ,טַארעטיל רעדעי ןגָאז וצ טכער טָאה סָאד !ונחנַא םיחַא םישנַא אלה ; עידליג ערָאטוװ

 ,ָאד ןיימ ךיא זַא ,ןרָאטקעּפס (טרָאװ ןפיוא טינ טביילג אנוש ַא) ןזַײװַאב וצ םוא ךָאנ

 ןַײמ ןבַײרשסױרַא שוריפב תועדומ ענַײז ןיא תושר םיא ךיא ביג ,תומכח ןייק ,הלילח

 לסיב ַא ךימ לעװ ךיא זַא ןוא ,"דנַײרפזיוה , ןטייווצ ןַײז ןיא רעטעברַאטימ סלַא ,ןעמָאנ

 םיא ךיא לע ,טלעװ רעד ןיא ןיב ךיא ּוװ ,ךיז ןקוקמורַא ןוא רענייב יד ןעורסיוא

 ןוא ,דניצַא ךעלעקיוו יד ןיא רימ ַײב טגיל סָאװ ,ןַאמָאר ןַײמ ןופ ןעמָאנ םעד ןענעכייצ

 .עקרעוו ענירג ךָאנ ערעדנַא ענַײמ עלַא ןופ

 טנערוקנָאק ןַײז טינ ןיב ךיא זַא ,(!גרַאק ץלַא זיא אנוש ַא) ןזַײװַאב וצ םוא ךָאנ

 בילוצ קסע ןשירַארעטיל ןייק ףיוא טינ טוט םכילע-םולש זַא ,ןסיוו סעכרַאּפ יד ןזָאל ןוא

 עניילק ןופ תויצפח עקירעדינ ערעדנַא בילוצ רעדָא אנוש ַא בילוצ ,דובּכ בילוצ ,טלעג

 עטנָאמרעד-ןביוא ענַײמ ץוח ,ךיא לעװ ,ץלַא סָאד ןוַײװַאב וצ םוא -- ךעלעשטנעמ

 -זיוה , ןַײז ןגעוו ןרָאטקעּפס ןופ העדומ ַא "קעטָאילביב , ןַײמ ןיא ןעמענפיוא ,תוחטבה

 ,רעד זַא ,ןייטשרַאפ ןלעװ ןשטנעמ סָאװ ,טַײצ יד ןעמוק ןיוש טעװ ןעוו ,דלַאװג ."דנַײרפ

 ,ןגיוא יד רע טכַאמרַאפ ,(תעגושמ ַא ןַײז געמ יז) עעדיא ןַא ןיא טביילגרַאפ תמאב זיא סָאװ

 טגָאז סָאװ ,ר ע ד טגָאז סָאװ ,ןרעה טינ ליוו ןוא ןעז טינ ליוו ןוא ןרעיוא יד טלעטשרַאּפ

 םעד רע טעּפעשטרַאפ ןיהַא קידנעייג ,ַײא ;טסנרע ךַאז ןַײז ךיז טוט רע ?רענעי

 ,לָאזַאמ ַא ףיוא ןָא רע טערט ןטירד םעד ,לברַא ןַא ןיא ןָא רע טריר םענעי ,לּפענק ןרַאפ

 -- ןרעגמוא קזיה םרוג ךיוא לָאמ ַא זיא ןוא ןגיובנלע ןטימ קור ַא רע טוט ןטרעפ םעד

 ךיז טקוק רע זַא ןוא ...ךעלרעכיז ,חטבל גנַאג ןַײז ךיז טייג רע ? ןָאט רע ןָאק עשז סָאװ

 טָאה רע ביוא ,ץרַאה סָאד יאדװַא םיא טסַײר ,ןָא טוט רע סָאװ ,סנדָאש יד טעז ןוא םורַא

 ,טגָאז ןגרעבדירפ ןוא ...םיא ןופ סָאד טגנַאלרַאפ רענעי ביוא ,ןַײז ןּכסמ ליוװ ןוא ,ץרַאה ַא

 ןרעהפיוא ךיז ייז ןזָאל ,עלַא יז טגָאז ? זגורב רע זיא סָאװ ? רעמ רעד םיא טימ זיא סַאװ

 ענעי ערעייז סלַא ,ןביילג רעמ ,אנוׂש רעייז ,רימ ןגעמ ייז ןוא ,דצ סנתח יװ ,ןזָאלב וצ

 רע1000 טימ םיבזכו םירקש ןַײרַא ןרעיוא יד ןיא ייז ןעקשוש סָאװ ,דנַײרפ עביל עטוג
 קרַאמ רעד ,סַאג יד זַא ,טינ טסעגרַאפ ; בורל םיתוטש עכלעזַא ךָאנ ןוא סעמעָאּפ רַאפ

 זַא ןוא ,טניה יד יװ ,ךיז ןסַײב ןוא ,ץעק יד יװ ,ךיז ןסַײר ןשטנעמ יו ,ןקוק וצ ביל טָאה

 ַא ,לקעטש ַא טימ סדנוק ַא ךיז טניפעג ,ךיז ןעשזירה וצ קשח ןייק טינ ןבָאה טניה יד
 ןשיווצ טרעװ עס זיב ,יסק-יסק-יסק גנַאל ױזַא טצייר ןוא ךרַאּפ ַא טַאלג רעדָא רעייגקידייל

 ...רָאטקעּפס ...םכילע-םולש , : דירַאי רעצנַאג ַא טרעוו קרַאמ םענופ ןוא ךעליירפ טניה יד

 טסַײר ַײא-ַײא ...רזממ ַא ...טגָאזעג טוג ...ןדנילרפזיוה ייווצ ...דנַײרפזיוה ...קעטָאילביב

 י,! רע טגָאז ...רע טגָאז ...טגָאזעג ...ןבירשעג ...םיא רע
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 םכילע :םולש ןהופ וויהרב

 ןעייג רעטרעוו ענַײמ זַא ,ןליפ ייז ביוא ןוא ,לווירב סָאד לָאמ ַא ךָאנ רעביא טנעייל

 הלילח ,ביוא ןוא ,ןצרַאה ןיא ייז וצ ןעמוקנַײרַא סיוועג ייז ןלעװ ,ןצרַאה םענופ ךַײלג

 ,ךעלדנַײרפ רָאג ןעמעלַא יז טסירג .טנוזעג טַײז ןוא ,קידלוש טינ ךיא ןיב -- טשינ ,הלילחו
 ,ךַײא וצ ןיב ךיא םימּתבו תמאב ךעלדנַײרפ יו ,םימּתבו תמאב ןוא ך על דנ ַײ רפ עקַאט
 רערעַײא

 םכילע-םולש

 יקצינווַאר .ח .י וצ 0

 1888 רעבָאטקָא ןטס22 ,וועיק
 !ןיצק יבר ידידי

 .ןעוועג לבקמ סָאװ רָאנ ךיא בָאה רעבָאטקָא ןטס20 םענופ ווירב רעַײא

 רעטניה ךיא ןיב ןעגנורעסעבסיוא ערעַײא ףיוא זַא ,טגָאזעג רעִירפ ךַײא בָאה ךיא

 ַא ףיוא ןלעטשסיוא טלָאז ריא ,ןטעבעג ךַײא בָאה ךיא רָאנ ;םיּכסמ ךיוא ןגיוא יד

 ןיוש ךיא לעװ -- רימ ןקישוצ ןוא טסקעט רעַײ א טימ טסקעט ןַײמ ריּפַאּפ רעדנוזַאב

 .ןידּכו-תדּכ ,ןעגנורעסעבסיוא ערעַײא ןקיטעטשַאב

 טמענרַאפ יז סָאװ ,ןױשרַאּפ ַא טזָאלעגכרוד ריא טָאה קילברעביא םעניילק רעַײא ןיא

 ךיז ןעניפעג "ןוינעּפמעטס , ןיא ןעד .ךיא ןיימ ןע לדיירפפ ןיימ ךיא :טרָא ןַא רימ ַײב

 ןענעז ןעלחר טימ וינעּפמעטס :ּפיט ןייא טימ ןרעטקַארַאכ ייווצ רעדָא ,ןרעטקַארַאכ ַײרד

 רעװעשטידרַאב ַא ,עקרעכַאש רעשידַיי ַא ןופ ּפיט ַא זיא לדיירפ ןוא ,ןרעטקַארַאכ

 טשרעּפמָאלק .וינַאװזירּפ ָאּפ ,ודַאלקס ומעיננערטונוו ָאּפ ,עידָארירּפ ָאּפ עקרַאילכַאמ

 ! רעייז ןוא רעייז יז ךיא בָאה טניימעג רָאנ ,עלָאר עטייווצ ַא רימ ַײב טרָאד יז טליּפש

 !ודנוא ַײב ךס ַא ָאד זיא ךעלבַײװ עשידַיי עכלעזַא תמחמ ,ּפיט ַא זיא לדיירפ

 ןוא ,רעטקַארַאכ ַא רע זיא םורעד ,זדנוא ַײב ןעוועג רענייא רָאנ רעבָא זיא וינעּפמעטס

 ךיוא .ללּכה-ןמ-אצוי ַא יװ ,טסייה סָאד ,רעטקַארַאכ ַא יװ ןטכַארטַאב םיא ףרַאד עמ

 ,סעיטַאּפמיס ענַײמ עלַא טקנעשעגקעוװַא בָאה ךיא רעכלעוו ,המשנ עכעלרע יד ,עלחר

 סעקּפירד עכעלרע ,טסייה סָאד ;ךעלבַײװ עכלעזַא ָאד זיא ליפ טשינ ; רעטקַארַאכ ַא זיא

 טימ ךעלבַײװ עכלעזַא רעבָא ,ןעניפעג ריא טעװ ,ױלַאשזָאּפ ,סהחנימ-ןברק טימ

 ץרַאה ךעלביל ַאז ַא טימ ןוא ןעגנוגיינ עשיטעָאּפ עכלעזַא טימ ,ןליפעג עכלעזַא

 ףרַאד םורעד .ךס ןייק ָאטשינ זיא -- ,טייקמורפ שידַיי תמא ,טייקמורפ ַא ז ַא טימ ןוא

 ,ללּכה-ןמ-אצויה ,רעטקַארַאכ ַא יװ ןטכַארטַאב יז ןעמ

 ןיוש טנעז ריא !ןיצק יבר רענעגושמ ? עטנעי-היח יז ריא טפור יַאמל) לטע-היח

 ןיא ןעלטע-היח וצ טקוקעגנַײרַא טוג ךיז ריא טָאה -- לטע-היח ((? ןרָאװעג טלודעצ

 ןיוש זיא עיפַארגָאיב רעצרוק ריא רעביא זַא ,טקרעמַאב שטָאכ ריא טָאה ? ןַײרַא ןצרַאה

 ,למער ַא ןיא למער ַא יו ,רימ ַײב זיא לטע-היח ? ןבַײרש וצ ןַאמָאר ןרעדנוזַאב ַא יאדּכ

 ךיא לעװ ,ןרָאי ןעקנעש טעװ טָאג זַא ןוא ,עשזַאססַאּפ וו שזַאססַאּפ ,דליב ַא ןיא דליב ַא

 טקעטש ,וצ ךיז טקוק ,ןטרָאד תמחמ ,תוכירַאב רָאג ןקיטפעשַאב לָאמ ַא ריא טימ ךיז

 רָאנ ,המשנ עכעלרע ןַא ,ןַאמ-רעגנוי רעליווװ ַא ,ןימינב ןימ ַא עלעקניוו ַא ןיא ץעגרע
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 םכיקצפסםולש ןנפ ווירב

 זיא טרַאד ;ןַאמָאר סלטע-היח ןופ רקיע רעד זיא סָאד טשינ רָאנ .ךעבענ עקשעמעל ַא

 טַײקעצ ןוא ,ןיצק יבר ,טַײק ,טַײק ..גַײפ ַא ,עלהמותי ַא ,השורי ַא ,רעטעפ ַא ַאד
 לָאמ ַא ןבעגוצּפָא ךיז קשח בָאה ךיא סָאװ ,טכער בָאה ךיא זַא ,ןעז ריא טעװ ,טַארוקַא סע
 ןייטשרַאפ ןיש ןלעװ ןעוװ ,ךַא .עטכישעג רעכעלנייוועג רעקיזָאד רעד טימ

 יד ןַא ,(המודכו רענדרעה םעד ןיימ ךיא ; ךיא ןיימ ךַײא טינ) סרעקיטירק ערעזדנוא
 יד רָאנ זיא עלובַאפ עטסעטנָאלּפרַאפ יד ןוא טייקכעלנייוועג יד זיא עגירטניא עטסעב
 סָאװ ףיוא ןוא סָאװ וצ ,ןיוש ריא טייטשרַאפ טנַײה .ןבעל ן ת מ א םענופ טיײקכַאפנייא
 ! ךיג טרעפטנע ? ןבַײרש המדקה ַא ליוו ךיא

 וצ ךס ַא ָאד זיא ןבַײרש טרַא ןַײמ ןופ םזיוויטקעיבוס םענופ הטיש רעַײא חוּכמ
 ךיא ּוװ ,רעטרע עכלעזַא קיצניװ ץנַאג ךיז ןעניפעג "ןוינעּפמעטס , ןיא תמחמ ןוא .ןדער

 ענעי ןיא רָאנ .ןפרַאװסױרַא ייז טלָאז ריא ,רעכַײלג ןיוש זיא ןכל ,ךיז רַאפ רימ סעומש
 ןיוש ךַײא טעװ ,"קנַאלב רעדנעס , ןיא יו ,הטיש ןַײמ טימ ןסעומש לעװ ךיא ּוװ ,קרעוו
 םעד ןגעוו ןסעומש ןיוש רימ ןלעװ ךעלנעזרעּפ .ןפלעה טינ םלוע-לש-ונובר םוש ןייק

 ךיא םָאל רָאנ -- טדניש ,טקַאה ,טקָארב ,ןַײרַא טלעטש ,סױרַא טפרַאװ לַײװרעד .תוכירַאב
 ,טנוזעג רימ טַײז ןוא .ןעוו ןוא סָאװ ןעז ךיוא

 םכילע-םולש  רעַײא

 == == == .סיּפ
 ? "ןַאטסָאקַא , ףיוא עיזנעצער רעַײא זיא ּוװ

 יזקע 500 ןעוועג גונעג טלָאװ סע זַא ,ןיימ ךיא רָאנ .ןרַאלּפמעזקע 4,220 טקורד ,ונ
 ,1000 ןייק טינ ,עקירעביא

 םוטעמוא שעדוי טרָאװ סָאד ןוא .קינלעמכ טינ ,קצינלעמכ ,םשה-ןעמל
 .שידוי ףיוא ןרעסעבסיוא

 ווירב ַא ףרַאד ךיא .תודוקנ טימ טנעמיד ןייק טינ טָאה רעװעשרַאװ סָאװ ,דָאש ַא
 ,"קעהטָאילביב , רעד וצ ווירב רעד זיא המדקה ַא -- רענימַאק ר"ד ןופ ווירב ַא ,ןקורדּפָא

 .תודוקנ טימ טנעמיד ןפיוק געמ רעװעשרַאװ ,השקשינ

 ןָאזעניד בקעי וצ .1

 1888 ןרעבָאט|קָא ןטס25 ,וועיק

 !ילש ןָאזנענעד ,יריקי ידידי

 וסיג תא "קעהטָאילביבהל , ןכוסל יל עיצי ובש רפש 'ה תאמ בתכמ יתגשה םויה

 ,שטיווערעגניז ןענַאמּפיל ר"הומ
 ריא יװ ןוא טנָאק ריא יו םיא טימ טכַאמ טליוו ריא ביוא ןוא םיא טנָאק ריא בוא

 קר -- .ךַײא ףיוא ךימ זָאלרַאפ ךיא --- גונעג זיא יצָארּפ 15 זַא טכַאד רימ --- טייטשרַאפ
 ,דחא יזקע וליפַא ןבעג טינ ןטנעגַא ןייק ךיא לעװ עיסימָאק לעו ןמוזמ ןַײז לָאז תועמה
 -- .ונרבד רשאּכ
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 הכלל ע- םוקש ןוהופ וחירב

 יתוחא תלחמ תמחמ ץלַא) עטלַאיל ןרָאפכרוד ךיז לָאז ךיא ןַײז ןָאק םימיה הלאב

 :סערדַאה ז"ע רימ טבַײרש ,סקיטיינ סעּפע טָאה ריא ביוא .יתיבב ןַײז טינ ךיא לעװ (הרקיה
 .םיפ געץ , 1{ס 8ססזקס0088:4, (גסעסאזסננק 10ע08ינ}

 דאמ ךדבכמו ךבהוא ךיחא
 םכילע-םולש

 רעבָאלטָאג .ב-.א וצ ,2

 1888 רעבמעווָאנ ןט6 ,וועלק

 !שישיה ידידי

 יתנומּת לסּפ תא ,ידידי ,ךל חלוש !תקדצ ,תקדצ ,ינודַא ,ךירבדב תקדצ דאמ המ

 ינָאגרַאשזה ףסאמהב יכ ,הזה רבדה דאמ יל ץוחנש טרפבו ,הרהמב לבקא כ"ג חטב התרומּתו

 ,"םינטקה , םהיחַא רובעבל םטע תא ושידקהש ונמע ימכח ןיב ךתנומת ססונתת ילש

 ."ןָאגרַאשז , הל וארקי רשאו תרבדמה הפשה תא יתלב םיניבמ םניאש

 םימעּפ הברה ךל יתבתכ רבכ רשא אוה םתודוא לע ךל יתבתכש תורצנו תושדחה

 ,ןסילשנַײא ,ןדניבפיונוצ טרָאפ ךָאד ייז זומ ךיא ,ןרַאומעמ ענעגנולעג ערעַײא ןגעוו

 ןַא ּפָא רימ טייג ןכל ,ךַאז עצנַאג ַא ןעמוקסיוא לָאז סע ידכב ,לסיב ַא ןטעברַאסיוא

 ןימ ַא ןיימ ךיא ,תומדקה ןייק ביל טינ בָאה ךיא ןעד ,המדקה ןייק טינ ןיימ ךיא ,בייהנָא

 לקיטש ַא ןפרַאװ ןלָאז עכלעוו ,רעטרעוו עכעלטע ,רעבעגסױרַא םוצ ,רימ וצ ךַײא ןופ ווירב

 תליחמב ,ךיא לעװ ,רעווש סָאד זיא ךַײא רַאפ ביוא זיא .אפוג ןרַאומעמ יד ףיוא ןַײש

 ןעד ,םעד ןגעוו המּכסה רעַײא ךיא טעב ןכל ,ןבַײרש וצ ווירב ַאזַא ןײלַא ןזומ ,םכדובּכ
 .ןביולרעד טינ ךיז ךיא ןָאק שרעדנַא

 ךיא בָאה ןרַאומעמ ערעַײא קנַאד ַא סָאװ ,סָאד זיא תורצנו תושדח טּפיױה סָאד רָאנ

 ןופ "רַאמַײרפ יד , ןוא ןָאזניועל רעב-קחצי 'ר חונמה ןופ "טלעוו-רקפה יד,, ןעמוקַאב

 ןגעוו רָאנ ,ןורחַאהמ ןושארה דובּכ לודג זַא ,ךעלדנעטשרַאפטסבלעז ,דלעפנעסקַא חונמה

 .ןדייר ךָאנ רימ ןלעװ םעד

 ,לקרעוו ַא ןעזעג רעדָא טרעהעג ריא טָאה רשפא .השקב ַא ךַײא וצ ךיא בָאה דניצַא

 ַא ןיא טבילעגנַײא ךיז טָאה ףַארג ַא ױזַא יו ,"לסכוד רעד, :קַאװטיל ַא ןופ עמעָאּפ ַא

 :ױזַא ןָא ךיז טבייה סע סכלעוו ןוא רעטכָאט ַא סדמלמ

 טומַאז רעד ןיא לטעטש ןיילק ַא ןיא

 -- ןלױוּפ ןעוועג ךָאנ זיא טומַאז --

 דמלמ ַא ןעוועג לָאמ ַא זיא

 .וײזַאא ...ןלייצרעד וצ ןַאמ טגעלפ

 !קיטנַא ןַא רָאג זיא עס זַא ,רימ טבַײרש ןָאדרָאג .ל-.י ררושמה
 רעדליב עשיפַארגָאטָאפ יד טַײצ רעניילק ַא ףיוא ןקישוצ רימ ריא טנעק רשפא

 עסיורג ַא רימ טעוװ ריא ? םיוברעדעצ .ַא ,ןָאדרָאג לכימ ,קיד ,ןעדַאפדלָאג ,רעגניטע : ןופ
 .טימַאד ןָאט הבוט
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 םכיל עט - םולש ןופ ווירב

 ןַײז ,יקסרעדנעב ר"ד ןופ) הנותח ַא ףיוא ןתוחמ ַא ןַאמוא ןיא טציא זיא גרעבסַײװ

 ,ןקינרעּפוק ַײב ןָאטעג הבוט ַא גרעבסַײװ ךַײא טָאה סָאד ,(דימלּת

 ינינעב תעכ ינא דורט דאמ דאמ יכ םתעב יבּתכמ תעינמ דעב יל אנ חלס אנא
 .םלוע רואל בורקב אצויש ילש ""ףסאמה,

 םכילע-םולש ךבהוא

 הז בתכמ יתגׂשה אל ךממו ,דאמ התא הלוח יכ ,יתעמשש הערה הרוׂשבה .9

 .הומ ינע יל היה ןכל ,םיעבש

 ווָאנבוד ןועמש וצ ,3

 1888 רעבמעווָאנ ןט11 ,וועיק

 "וינעּפמעטס , קרעװ ַײנ ןַײמ סערּפסקע סױרַא ךַײא ךיא קיש טימרעד קיטַײצכַײלג

 "ןינעּפמעטס , .טגָאזעגוצ גנַאל ןיוש ךַײא בָאה ךיא ןכלעו ,(ןַאמָאר ןטשרעע ןַײמ)

 -רעטַײװ רעצנַאג רעד קיגנעהּפָא זיא םיא ןופ ןוא ,קרעוו שירעלטסניק ַא זיא

 -וצנָא קנַאדעג ןטימ ךיז ןעגנורדעגכרוד .טייקיטעט רעשירַארעטיל ןַײמ ןופ לרוג רעקיד

 ,קלָאפ םוצ ,טזָאלעגּפָארַא םיא וצ ךיז ךיא בָאה ,ק לָאפ ןרַאפ ןַאמָאר ןשידַיי ַא ןבַײרש

 וצ יױזַא ,רעקיזָאד רעד ןגעוו סעדנעגעל ענייש-רעדנּוװ עלַא םיא ןופ ןעמונעגרעביא

 עכלעוו ,טייקכעלנעזרעּפ ַא תמאב זיא וינעּפמעטס .טייקכעלנעזרעּפ רעשירָאטסיה ,ןגָאז

 ,(ןרָאװעג ןריובעג זיא רע ּוװ) וועשטידרעב ןיא ןוא ,דנַאל רעזדנוא ןיא טריטסיסקע

 רעטלַא ןייא ןייק ָאטינ זיא ענַיַארקוא ןוא ןילָאװ ןופ טעטש ערעדנַא ןוא רימָאטישז

 זיא -- ,ןײלַא וינעּפמעטס טינ בױא -- ןענעק טינ לָאז סָאװ ,רעניווונַײא רעשידִיי

 טָא טימ .םיא ןגעוו סעדנעגעל ןוא סעטכישעג ,ןטָאדקענַא לָאצ עסיורג יד סנטסקינייוו

 ןדנוברַאפ ןוא ןבַײרשרעביא ךיז ןעמונעג ,וועשטידרעב ןייק ןרָאפעג ךיא ןיב קעווצ םעד

 רימ רַאפ טקעלּפטנַא זַײװלײט ןבָאה עכלעוו ,סרעמזעלק טימ ןעגנוָיצַאב עכעלנעזרעּפ

 ןַײמ טליפעגסיוא ןיוש טָאה עקירעביא סָאד ;ןשטנעמ ןקיזָאד םעד ןופ המשנ יד

 רעַײא ףיוא ןטרַאװרעד טינ ךיז ןעק ךיא יוװ ױזַא ,ןגעווטסעד ןופ .עיזַאטנַאפ עשירעפעש

 רַאפ רעייז רעַײא ךעלטפירש רימ ןלייטוצטימ ךַײא ךיא טעב ,גנוניימ רעטקורדעג

 לַײװ ,לװַאלסיטסמ ןיא ךָאנ טַײז ריא זַא ,רעשמ ךיז ןיב ךיא .גנוניימ עטעטירָאטיױא רימ

 ןרעדנַאװרעבירַא רעַײא ןגעוו העידי עטגָאזעגוצ יד ךַײא ןופ ןעמוקַאב טינ ךָאנ בָאה ךיא
 .ןופצ ןייק

 ,ןסיוורעד ךיז טעװ ריא ןענַאװ ןופ ,ךובלמַאז ןַײמ ןופ טלַאהניא םעד ַײב ָאד גייל ךיא

 .טקישעגרעדנַאנופ ןרעוו רע טעוװ געט יד .קיטרַאפ קידנעטשלופ ןיוש זיא ךובלמַאז רעד זַא

 ,ךעלנעזרעּפ ךַײא עגונ זיא ,למער טור ַא ןיא ןעמונעג זיא עכלעוו ,אאאטז טעברַא יד

 רענעבעגעגרעביא רעַײא .רעפטנע ןַא ףיוא טרַאװ ךיא

 םכילע-םולש
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 םכילע-םולש ןופ ווירב

 ןָאזעניד בקעי וצ ,4

 1888 ןרעבמעןווָאנ ןטס27 ,וועיק

 !ילש ןָאזנעניד בקעי ר"הומ יריקי ידידי

 יתרבע םרטב (הּתֹלי בותכי ירבע רפוס) עטלַאימ ךיתינע םינושארה ךיבּתכמ לּכ לע

 .הּתֹע ךנעא הנורחאה ךתרגא לעו ,םשמ

 ,דנַײרפ רעטוג ַא (ןענַאמשירּפ רעזדנוא) ןענַאמשירפ ךָאנ טנעז ריא ביוא

 טּפַאכ ןעמ ּוװ ,טָאטש ַאזַא ןיא ןרָאפ וצ ןטַאר טפרַאדַאב טשינ םיא ריא טלָאװ ,רעירפ יו

 עמ ןוא קַאדרעסבייל םעד ןוטנָא םיא טסייה עמ ןוא "שטינעּפולה,, ןיא ןענַאזנעניד ףיוא
 תולוחמבו םיּפוּתב ןײילַא טלָאװ ךיא רעכלעוו ןופ טָאטש ַאזַא ןיא ...ןיהַא םיא טריפ

 רעשידוי רעדנַא ןייא ןיא רעדָא עשרַאװ ןיא רימ ךיז לָאז סע ןעוו ,ןרָאפעגקעװַא

 ןגָאז םענעי לָאז ךיא זַא -- ,שירַאנ ךָאד זיא'ס רָאנ .טפעשעג טכער ַא ןכַאמ טָאטש

 רימ ןָאק ןַאמשירפ זַא ,טייטשרַאפ ריא ןוא ,ןָאזנעניד ,ך ַײ א ךיא גָאז סָאד ;תוצע

 רָאנ .ןפוא רעדנַא ןַא ףיוא רָאג ; הברדַאו הברדַא ,טרעקרַאפ ;ןכַאמ עילַאק סָאװ קיצניװ

 םכילע-םולש יו ,ץעק ייווצ עכלעזַא ןפרַאד ,ךעלווירב ענַײז ןופ סױרַא הז ךיא יפכ

 סייוו ךיא .טָאטש ןייא ןיא וליפַא ,קַאז ןייא ןיא רָאנ טינ ,ןזיוה ןענָאק טינ ןַאמשירפ ןוא

 תורצ עכלעזַא בָאה ךיא ;ןפלעה טינרָאג ךַײא ןָאק ךיא רָאנ ,רעדורב ,ץרַאה רעַײא

 ךיא גָאז ןַאמ רעכעלטנרָא סלַא ,סנקירעביא ...סָאד טסייוו ריא -- ריא יװ רעמ ךס ַא

 טעברַא ולצא ןפיוק רָאנ -- ,יאדװַא ךיא לע ירשפאב שיש המ לכב ןפלעה זַא ,ךַײא

 סיוועג ה"יא ךיא לע ?קעהטָאילביב , עטייווצ ַא .טשינ ךיא ר ָא ט הרוּת-ןּתֿמ םדוק

 -רַאפ סָאד בָאה ךיא ;םישדח רָאּפ ַא שטָאכ ןעורּפָא ךָאד ךיז זומ ךיא רָאנ ,ןבעגסױרַא

 -- !טנוזעג גונעג ךימ טסָאק ילביב יד ןעד ,ןַײז םייקמ סָאד זומ ןוא יורפ ןַײמ ןכָארּפש

 ןוא ךיא סייה ןוא ווירב ןטצעל רעַײא ףיוא הבושּת עצרוק ַא ךַײא ריא טָאה סָאד טָא

 ,ןפלעהטימ ךַײא לעװ ךיא --- ןגיל עטָאלב ןיא ןזָאל טינ טנַאמיד םעד טלָאז ריא ךַײא טעב

 אצוי טנָאקעג טינ ןיוש בָאה ךיא זַא ןעד ,ּפָאק םענופ סױרַא טפרַאװ סעיזַאטנַאפ רָאנ
 ןבןעג}עגרעביא (..ענעשעק טימ ךיוא ןוא) עלעז ןוא בַײל טימ ןיב ךיא סָאװ ,ןַײז

 רַאפ ,תונעט ךָאנ ריא טָאה ףוסל ? ןוט ןיוש ריא טנָאק סָאװ טנַײה ,סרעטעברַאטימ ענַײמ

 עטסיזמוא טימ תורצ ץוח סָאװ ,רַאפרעד ,טמוק ךַײא יװ ,ּפָא טשינ ךַײא לדיז ךיא סָאװ

 ? םעד ןיא קידלוש ןעד ריא טנעז !רענעגושמ .טַאהעג טינ ךַײא ךרוד ךיא בָאה םירוסי

 רעטרעוו ענַײמ טייטשרַאפ ? םירוסי םיא ןופ טָאה ריא סָאװ ,קידלוש ןַאמשירפ ןעד זיא

 .שטנעמ ַא טנַײז ןוא

 רַאונַאי 1 ןזיב רונ זַא ןַײז ןסיוו טלָאז ריא ? "טפעשעג,, חוּכמ סעּפע ךיז טרעה סָאװ

 ךימ טעװ יז תמחמ) רערעַײט ליפ -- רעטעּפש ;ּכ"ור 1 ןטסָאק "קעהטָאילביב,, יד טעװ
 ןיוש ריא טָאה (...! שממ רַארָאנָאה טימ ןוא ...! ? סנגיוב 32 ,לכעליּפש ַא .רערעַײט ןטסָאק

 יז לָאז עמ ידכב ןסערדַא יד וצ טקיש (25 וליפַא) 50 טָאה ריא בוא ? ןטנענָאבַא ךס ַא

 טלָאז ריא ןעוו ןעוועג טלָאװ רענעש -- ;טליװ ריא יװ זיא טלעג .ןבַײרשרַאפ סנטַײצַאב

 תומותח 9 ענעי .טײטשרַאפ ריא יװ רעטַײװ ןוא ,לָאמ ַא טימ ןטנענָאבַא 100 רַאפ ןקישוצ

 ..סַײנ ַא רעביא וצ ךיוא טקיש

 ייווַצ רעביא רימ טיירפ סע -- ? ןרָאװעג רָאזנעצ ַא זיא גרעבדירפ זַא ,תמא זיא'ס

 סָאד ...סנטייווצ ןוא ;עלעטש עטכער ַא רעטלע רעד ףיוא טָאה רע סָאװ ,סנטשרע :ןכַאז
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 םכילע- םולש ןופ ווירב

 ָאט ,טשינ ביוא ןוא ;{ןָא ךיז טסיוטש ריא זַא ,ןעניימ ליוו ךיא ןוא דוס ַא ע"על זיא
 ! בוט-לזמ -- ללּכה ...יורטש טַײק

 ןַײז םחרמ עלַא זדנוא ףיוא ךיז לָאז טָאג ;ןטסעב ןיא טינ זיא עצינעמילּפ ןַײמ

 ? סָאװ רעװ יצ ,ןבָאה הנותח חוּכמ ריא טרעלק יצ ?רעדורב ,ריא טכַאמ סָאװ

 ,תמאב רימ ןיא רָאנ ךיז טריסערעטניא סע רעװ ,ןעמעלַא רָאנ טסירג
 רעַירפ יװ ,רעתמא רעַײא ןיב ךיא

 םכילפ םולש

 ןבלעז םוצ ,5
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 !יריקי ידידי

 ישפנ ידמחמ לכ תאו יתיב תא בוזעל יל ץוחנש עטלַאימ עמַארגלּת יתגשה םויה

 !המשנ רעד ףיוא טציא זיא רימ ױזַא יו לקנ ןובנל תעד .לבגומ יא ןמז לע םשל עוסנלו

 סייוו ךיא יוװ ןגָאז וצ סטכעלש ןופ ןסיוו ױזַא טלָאז ריא -- ןטלַאהרעד ווירב רעַײא
 !ךַײא ןרעפטנע וצ

 טעװ ריא סָאװ סעלַא ףיוא .העדומ יד "טַאלבסקלָאפ , ןטצעל םעד טעז ןטנענָאבַא חוּכמ
 .הצורמ ךיא ןיב ןוט

 די-בתּכ רעַײא לָאז רע ןטעבעג ןוא טגָאזעג טרָאװ טוג ַא קיסַארַאק 'ה םעד בָאה ךיא

 .ינעמל ןוט סע רע טעװ רעייז ןעמונרַאפ זיא רע םגה ,ןטלַאה טשינ גנַאל
 רימ סָאד זיא "ךעלּפערק , ערעַײא ןלעפעג טינ זיא סעדַא ןיא זַא טבַײרש ריא סָאװ

 רימ ַײב טציז סע .דלַאװג ? סעדַא ייז ןופ טסייוו ןענַאװ ןופ !ּפָאק ןיא עינבָאד ַא טימ יו
 !בנג רעשימייה ַא !בנג ַא ץעגרע

 ךָאד ףרַאד ךיא םערָאװ ןענעפנח טינ ךַײא ףרַאד ךיא) ךַײא ךי א גָאז סנטייווצ

 ,ןכעלעווָאנ טנכייצעגסיוא ןַא זיא ךעלּפערק יד יד זַא ,(םירוּפיּכה-םוי ברע ףיוא ךַײא

 ? םיבלּכ עלַא יד טָא טרעה ריא ןוא ,רעסעב טשינ רָאג ףרַאד ןעמ סָאװ

 ,ףסּכה םע תומותח יד ןַײרַא רימ טקיש ןטנענָאבַא 50 ַא ןבַײלקפיונוצ טעװ ריא זַא

 1.25 רעדָא ןַײז טעװ רַאונַאי 1 ןופ זןַײרּפ יד .טזָאלעג רָאטידעּפסקע ןַא בָאה ךיא ןעד

 ריא ביוא ןוא 2090 ןעמענ ךיז ריא טעװ ןפיוקרַאפ ןײלַא טעװ ריא ביוא ;1,50 רעדַא
 ,טגָאז ריא יו ,טלָאז ריא ביוא רָאנ ; (1590) 556 רונ ןבָאה ריא טעװ ןרעדנַא ןַא ךרוד טעוו

 סָאװ חקמה יפל טפיוקרַאפ יזקע 500 יד רעסעב ךַײא ךיא טלָאװ 'זקע 500 ןעגנערבסיוא

 יד ןַא יאנּתב רָאנ .(2890) יּפָאק 90 דע רתויו 2596 ןויּכנב רַאונַאי 1 ירחא ןייטש טעװ

 טעװ ךוב ןפיוא) שדחה חקמה יפל רתומהו ,ןשיה חקמה יפל ריא טמוקַאב האמ עטשרע

 ךיז ױזַא טלעג טימ רימ ןלעװ יזקע 500 יד ןפיוק טעװ ריא זַא .(זַײרּפ עכיוה יד ןייטש
 ,עמַאנכַאנ י"ע רתומהו תועמ אלב טפרַאד ריא לפיוו 200 רעדָא 100 עטשרע יד .ןַײז גהונ

 ,גנוניימ רעַײא טבַײרש סנקירעביא .רבחמ הׂשעמ טינ ,רחוס הׂשעמ ןַײז לָאז'ס ידכב

 !ׂשעּתו תוכלמה יצח דע סעלַא ףיוא טכַאמלופ טָאה רָאטידעּפסקע ןַײמ .טבַײרש

 טלָאז ריא ידכב סנטשרע ;ןבָאה וצ טפעשעג סָאד ךַײא טימ ןרעג רעייז טלָאװ ךיא

 .סרעסערפדלעג יד סרעלדנעהכוב יד טנַײּפ ךיא בָאה תינשהו ,ךעלברעק עכעלטע ןענידרַאפ

 זיא יז .סנגיובקורד 40 טעמּכ .סיורג רעַײהעגמוא זיא יז .דניק וצ טייג קעהטָאילביב יד
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 םכילפ-םולש ןופ וװירב

 יװ .ּכ"ור 2 ןַײרּפ יד ןלעטש ןזומ ףוסל רשפא לעװ ךיא .ּכיור 2 'הפרט ףיוא האיצמ

 .א"ּפ וליפַא ןעמוקסיורַא טשינ טעװ ןָארטיצ 'ה םעד ? םורק טינ סָאד זיא ,ריא טניימ
 .םיא ןופ ןעמוקסיורַא רימ טעװ סע

 ,ןבַײרש ךַײא ךיא לעװ עטלַאי ןופ .טבַײרש .טסירג .ךעלקילג ןוא טנוזעג טַײז
 .ןענָאק לעװ ךיא ביוא

 םכילע-םול ש  רעַײא

 ןבלעז םוצ 6

 1888 ןרעבמע|צעד ןט13 ,וועיק

 טעװ שטנּוװ רעַײא .טינ ךָאנ די-בתּכ סָאד .ןעוועג לבקמ ךיא בָאה ווירב רעַײא

 רעטנוא !תורצ תורצ יַא .סױרַא טעװ "קעהטָאילביב , יד יװ ,רעכיג ךָאנ ןרעוװו טליפרעד

 ,ןביײרש טינ רָאג ךַײא ןָאק ךיא .גנירג ױזַא טינ סעּפע זיא ןקורד וצ ." 'לביב,, א ןגיוא יד

 ,גרעב רעטלַאי יד ןופ סעגערב יד טשַאװ רעכלעוו ,םי םענופ רעסערג ןענעז םירוסי ענַײמ

 ,עצינעמילּפ רעכעלקילגמוא ןַײמ ןופ רבק ןפיוא הבצמ עשירפ ַא טייטש סע עכלעוו ףיוא

 .ןרעקמוא טינ קירוצ רעמ ןיוש ךיז טעװ עכלעוו

 ַא יורפ ןַײמ טכַארבעג טָאה לגנַיי ַא סעּפע :םולח רעד טַײדַאב סָאװ ,רימ טגָאז

 ,690 ןזַײװַאב רעפיצ יד -- .ןַאמשירפ רעזדנוא ןופ דיל טקורדעג ַא טימ ךַײא ןופ לווירב

 רע זיא סָאד טסייה ?690 זיב ןכָארקרַאפ טַײװ ױזַא "דנַײרפזיוה,, רעד זיא עשז ןיוש

 ,רימ טבַײרש ? ורבש המו םולחה המ ? "קעהטָאילביב , ןַײמ סלַא קיטרַאפ רעמ ןיוש ךָאד

 ? ןופרעד טרעוו סָאװ רָאנ .רע יו ףַאלש ױזַא ךיוא ןיב ךיא ? ןַאמשירפ ,רע טכַאמ סָאװ

 :טינ רימ טלעפעג סנַאמשירפ ריש רעד .טבעל עמ יבַא -- ןגרָאמ ףַאלש טנַײה ףַאלש

 ריא טימ ןעקסַאילפ ןוא עזומ עקילייה יד ןעמענ -- תוצעונּת סגורפ טינ טלעפעג רימ

 ,תמא ;עזומ יד סױרַא יז טקוק ףיורעד טינ ; עכלעזַא ךָאנ טימ ןר"מש טימ ןיספו ןב יבחנ

 ַא טימ טעָאּפ ַא ןעװעג ענַײה רעבָא זיא ,טַאהעג טנַײּפ טינ ךיוא סָאד טָאה ענַײה

 ,ר"מש רעבָא ;יספו ןב יבחנ רעבָא ;ןטסינַאגרַאשז ,רימ רעבָא ;קוק ןשיטילָאּפ

 !עפ --- גורפ

 רעטסעב רעַײא .עידַא ,ןטלַאהרעד ווירב ןייק ךיא בָאה ןענַאמשירפ ןופ

 םכילע-םולש

 םירפס-רכומ עלעדנעמ וצ 7

 1888 רעבמעצעד ןט15 ,עטלַאי

 !ןבעל עדייז רעַײרטעג רעביל ןַײמ

 רעקנַארק ַא טימ עטלַאי ןיא ןיב ךיא :ךעלווירב ןבַײרש םוצ טינ ללּכ זיא רימ

 -- .עגר עלַא ,טונימ עלַא ךעבענ טברַאטש עכלעוו ,הלּכ ַא רעטסעוװש

 ךיא בָאה םעצולּפ : ױזַא זיא ןופרעד הׂשעמ יד .ןבַײרש ןעמ זומ "קסע, חוּכמ רָאנ
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 םכיל עט - םולש ןופ ווירב

 ךיא בָאה .לג"דא ןעמוקעגנָא טינ זיא ווירב רעד :-- -- -- ווָאלָאקָאס 'ר ןופ ווירב ַא
 -רעביא סיוועג רַאפ ןיוש םיא טעװ רעכלעוו ,רעדורב ןעטוג ַא םענַײמ וצ ןבירשעג
 ךיא זַא ,ןבירשעג םיא בָאה ןוא .תוחּפ אל ,ןרַאלּפמעזקע 500 טימ כ"ור 100 זַא :ןבעג
 .ענלָאּפ ַא האש רה :חוּכ ַא ךַײא ןופ בָאה

 .וועשטידרַאב ןיא טרָאד ןעמ טקַאב ןגעווטסעד ןופ "קעהטָאילביב , יד .טנוזעג טַײז
 .םשה-הצרי-םא ,קיטרַאפ ןַײז ךיג-ךיג טעװ יז זַא ,טגָאז עמ ןוא

 ."עקירעזדנוא , עלַא טסירג
 ,ץרַאה רעטיב ַא טימ

 םכילע-םול ש  לקינייא רעטסעב רעַײא

 ,ךעלטיּפַאק עסיורג ייווצ ךָאנ וועשטידרַאב ןיא ךיז טקורד "ןוינעּפמעטס ,, וצ --- .ס.ּפ

 ."םינרתשחא , יד ןופ םענייא ןופ העונּת ַא .טימ רעד ןיא אקווד ןוא

 יװעיק ןיא ךיא ןיב רבַאקעד חרי ףוסב

 רעבָאלטָאג רעב-םהרבא וצ 8

18 

 ,ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא דנַײרפ (רעזַײרג) רעטלַא ןַײמ -- שישיה ידידי

 ! רעבָאלטָאג .ב-.א בר

 ןרעווש ןַײד ןופ ןוא ,ןַײּפ ןַײד ןופ טרעהעג בָאה ךיא ,רַאה ןַײמ ,טרעהעג בָאה ךיא

 םעד סע טייג ױזַא .ןעגנַאגרַאפ ץרַאה ןַײמ רימ זיא'ס ןוא .טרעהעג ךיא בָאה לַאזקיש

 .קלָאפ ןדעי ַײב רעבַײרש ןדעי ןופ לרוג רעד ללכב זיא ױזַא ,רעבַײרשסקלָאפ

 עסיז עמענעגנַײא ענַײד רַאפ ,קידלוש ריד ןיב ךיא סָאװ ,בוח ןטלַא ןַא בָאה ךיא

 ךיא תעשב ,ןרָאי-רעדניק ענַײמ ןיא ליּפש עטסעב יד ןעוועג רימ רַאפ ןענַײז סָאװ ,דייר

 יז ךיא בָאה ךָאנרעד ןוא .ךַארּפש רעקיליה רעזדנוא טימ עביל ַא טליּפשעג בָאה

 לַײװ .(ןָאגרַאשז) רעטסעוװש רערעגנַיי רעטסואימרַאפ ריא טימ ןטיברַאפ ןוא ןזָאלרַאפ

 ןוא ,ןגָארקעג ביל תמא יז בָאה ךיא ןוא ,ּפָאק ריא ףיוא הכרב ַא ןוא יז זיא טשטנעבעג

 ץיז ךיא יו ,רימ ףיוא טקוק'מ שטָאכ .טכַאמעג ךודיש ַא קידנעטש ףיוא ריא טימ בָאה'כ

 ...דובּכמוא ןוא קזוח טימ ,קילג ןופ למיה ןטעביז ןפיוא

 ךַײא ךיא לעװ םורַא געט רָאּפ ַא ןיא ןוא !טמוקַאב :ךַײא ךיא טעב ,לבור ןעצ יד

 ןוא ןעמונעגפיונוצ בָאה ךיא סָאװ ,"םיחרּפ רורצ ,,לכיב םעניילק ןַײמ טימ ןַײז דבכמ

 לָאז קנעדנָא ןַײז -- רבק סנטַאט ןפיוא ןגייל סע לעװ ךיא ןוא טעקוב ַא יװ סע טכַאמעג

 ךיא ןכלעוו ךָאנ ןוא קירוצ ןכָאװ רָאּפ ַא טימ ןברָאטשעג זיא סָאװ -- ,טשטנעבעג ןַײז

 ,רעיורט ןסיורג ןיא ןיב

 םכילע-םולש טכענק ןַײד

 תוביס יד ןגעוו .ןבַײלקסיױא סעּפע טנעקעג טינ ךיא בָאה רעדיל ענַײד ןופ .ס'ּפ

 ,גרעבסַײװ 'ה דנַײרפ ןַײמ ןלייטטימ ריד טעװ

 .וצ סעּפע ךָאנ קיש ןוא טוג ױזַא ַײז

 רעבלעז רעד דנַײרפ ןַײד
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 םכילע :םהקש ןופ וויכמ

 ןָאזעניד בקעי וצ .9

2 1, 1889 

 ! רעדורב רעטוג

 סָאװ ,ונלש ןַאמשירפה ןגעוו החמיׂש ןַײמ ךַײא ןבעגסױרַא דנַאטש ןיא ןעד ןיב ךיא
 ןשטניוו ךיא ןוא ריא יו ,ןפלעה טָאג םיא זָאל ? םימיה ולאב ןרעוװ טכירעגפיוא רשפא טעװ
 ךימ טָאה גנוי רעד זַא ,עז ךיא ; ןידודח ןידודח לופ רעדיװ זיא רימ וצ ווירב ןַײז ! םיא
 ךימ טעװ רע ןמזילּכ ,ןבָאה טנַײפ ךימ טעװ רע ןוא ,ןַײז לבוס טינ ךימ ןָאק רע ,טנַײפ
 -- .טרָאװ ןַײמ טקנעדעג -- ,ךעלנעזרעּפ ןענָאק טינ

 ,טינרָאג ייז טימ וט ךיא רָאנ ,ןעמוקַאב ןסערדַא לָאמ עכעלטע ךַײא ןופ בָאה ךיא

 ,ייז טפיוקרַאפ ,ייז טלײטעצ ןוא 'זקע 100 ןקישוצ הליחתכל רעסעב ךַײא לעװ ךיא

 לָאמ ַא טימ ריא טלָאז רימ ןוא ,ץפח םכבלש המ ייז טימ טוט --- יז טקָארב ,ייז טקנעש
 אל ןופ (".לביב"ה תא םיארוקה םישנאה תומש תא תעד ןעמל) לכיב קיטש ַא ןקישוצ

 -- .ןידּכו תדּכ 90 ג"א עיגמה ףסּכה םע ןסערדַא 50 תוחּפ

 טעיַאשטעװטָא בוטל ונילע השדחתנש ז"ש רַאונַאי 1 ןמ זַא ,ידידי ,םכל עודי יוהיל

 רעד ףיוא ךַײא סָאד טמענ ...(1.25 ָאטרָאּפ םע) 1.25 ונַײה ,חקמ םעַײנ םעד ףיוא רימ ריא

 טינ רימ טעוװ ,העש -יפל טכיזסיואה יפּכ .ןיז ןיא סָאד טָאה ןוא ןַײז וצ רעהעג סע יו ,זָאנ

 ךוב סָאד ןּפוטש וצ סָאװ טשינ טָאה ןעמ זַא ,ןיוש ריא טייטשרַאפ ,'סקע טנזיוט רָאּפ ַא ןּפַאכ

 לָאטש ,טסעפ ןַײרּפ רעד ןָא ןטלַאה ךיז טלָאז ריא ןוא ןרעװ רוטּפ יבַא רעכעל עלַא ןיא

 ןפיוא ןוא ,לארשי ינבל ע'הכמ לכב טקורדעג זיא שדחה חקמה ןגעוו -- !ןזַײא ןוא
 .טינ ןעמ טסעומש ךוב םענופ לוװוָאט ןפיוא ןוא ,לווָאט

 .902 רעמונ ןהֹּכ יעשי ןעמָאנ םעד לָאמ 2 ךיא ןיפעג ןטנענָאבַא ערעַײא ןשיווצ

 ךַײא טוט ןוא ,'זקע יד עקבָארָאק רעד ףיוא םָאלוה ןקישוצ רעסעב ךַײא לעװ ךיא ללּכה

 .טייטשרַאפ ריא יװ

 טָאה ריא יו ,ע"הכמ לכב טריצילבוּפעג כ"ג זיא ןטנעגַאבוס ןוא ןטנעגַא ןגעוו

 ןטנעגַאבוס .ןיקצינבַאר ןוא ךַײא ,ךיז : ַײרד רָאנ ךיא בָאה ןטנעגַאטּפױה -- .ןסייהעג רימ

 .י"ב תובשומ ירע לכב האמ עבלַאה ַא ךיא בָאה

 ,דַײל רימ טוט סע ןוא רָאזנעצה ןודאהל ןבעגעגרעביא זיא טּפירקסונַאמ רעַײא

 ךיא בָאה םורד -- ןקוקנָא סע לָאז ךיא זַא ,ןבירשעג טינ הליחתכל רימ טָאה ריא סָאװ

 ַא ןעמוק טעװ סע ,םיא טגָאז ןוא ךעלביל ןענַאמשירפ טסירג .ןבעגעגרעביא י"מות סע

 .ןבָאה ביל ךיוא ךימ רע טעװ ,טַײצ

 .רָאי ןשַיױג םעַײנ םוצ ךעלקילג ןוא טנוזעג טַײז

 םכילע-םולש
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 םוכילע םהולש ןהופ וולרב

 ןבלעז םוצ .0

 ן18189 ,1 ,8/7 ,וועיק

 ! ןָאזנעניד רעדורב

 -רעביא עקיצנייא ןַײמ ןוא יורפ עביל ןַײמ .סַײנ עקיטכיוו ַא טצעי ךַײא בַײרש ךיא

 ךיז ןרָאפ ,טפָארטשעג זדנוא טָאה טָאג ןכלעוו טימ ,קַאלש ןכָאנ ,עצינעמילּפ ענעבילבעג

 -והעי ןיא רעדָא סעדַא ןיא יו ױזַא ןוא ,טלעוו רעד ףיוא ןסינעג טפול עשירפ לסיב ַא ךרוד

 ,ונלוּכ םּכסהב ןבילבעג זיא ןכל ,טינ דנַײרּפ-עטוג ןייק ןוא עטנַאקַאב ןייק רימ ןבָאה ץעּפ

 טסייה סָאװ ,לשטנעמ ַא ךיז טניפעג עשרַאװ ןיא לַײװ ,עשרַאװ ןייק ןרָאפ ןלָאז יז זַא

 רעזַײװגעװ .ַא ייז רַאפ ןַײז וצ החריט ןַײז ןעװעלַאשז טינ סיוועג טעוו רעכלעוו ,ןָאזנעניד

 ,ןטכַארטַאב טכער עשרַאװ טָאטש יד ןלעוו ייז .ןַײז וצ רעהעג סע יוװ ךרדה תא ןהל תורוהל

 עכעלרע סלַא רָאנ ,ןעגנערבוצסיוא טלעג םוא ,ןשטנעמ עטַאז ענעדירפוצ סלַא טינ רָאנ

 ָאד ךָאנ זיא סע ןוא -- הזר וא איה הנמשה ,ןטכַארטַאב וצ "דנַאל סָאד,, סעקטסירוט

 ,עשרַאװ ןיא ןצעזַאב ךיז ליוו סָאװ ,דנַײרפ ערעזדנוא ןופ םענייא רַאפ ןירעד ךיוא ליצ ַא

 םג .רעירפ טינ ,רַאונַאי ןט16 םעד ,םשה-הצרי-םא ,ןרָאפסױרַא ןענעכער טַײל ענַײמ

 ענָארעשטישט ַא ןַײז וצ ןגָאזּפָא טינ ךיוא ךיז טעװ ונלש ןַאמשירפ זַא ,ךיא ףָאהרַאפ

 ה"יא םכיניע הניזחת רשאּכ ןדעי ַײב ,ךיז טכַאד ,סע ןענידרַאפ סָאװ ,טַײל ענַײמ רַאפ
 ,בורקב

 ןופ רענייא זַא ,ךַײא בַײרש ךיא סָאװ ,םעד חוּכמ זַא ,ןגָאז ןסעגרַאפ ךַײא בָאה ךיא

 ,ןדמערפ ןייק ןרעװ טגָאזעג טינ לָאז ,עשרַאװל ןרָאפסױרַא רשפא ליװ ענעגייא ענַײמ
 -םולש , זַא ,גנַאלק ַא ןוָאלסױרַא דלַאב טעװ רענוטק רענעי רעדָא ךַאזיימ םכחה ןעד

 ,עשרַאװ ןייק סױרַא ןיוש טרָאפ םכילע-םולש ןוא (עקמכילע-םולש טינ) טרָאפ "םכילע

 ביוא !ַאש --- טינרָאג ,רעדורב ,ללּכה .ווײזַאא טעזַאג ַא ,לַאנרושז ַא ,ךוב ַא סױרַא טיג

 ,ךַײא ןופ ! רעייז ןוא רעייז םיא ךיא טעב ,זגורב טינ ןיוש רימ ףיוא זיא ונלש ןַאמשירפ

 םעד :ונַײהד .שרוש רבד לּכמ ןרעפטנע דימו-ףּכיּת רימ טלָאז ריא ,ךיא טעב ,ןַאזנעניד
 ןַײז טרָאד ןליוו יז זַא ,ןסיוו טַײז) ? ןרָאפרַאפ ןלָאז ייז ןיהּוװ ? עשרַאװל טורשרַאמ

 !שרוש רבד לּכמ ללּכה (שידִיי ןסע ןוא ןדִיי ןשיוװצ

 םכילע-םולש  רענעבעגעגרעביא רעַײא

 םעד טרַאװ ןוא לַאזקָאװ ידי-לע "עיָאנזַאקַאז, ווירב םעד ךַײא קיש ךיא ,טעז

 ןלעװ ייז ;לַאזקָאװה לע ןַײז טעװ ריא זַא ,ךיז ןטכיר ייז תמחמ ,טרָאװטנַא 2

 ,ןריפַארגעלעט רעַירפ ךַײא

 ל"נה

 ןבלעז םוצ 1

 11 אהתמגמז+ 9

 !ןָאזנעניד דנַײרפ רעביל

 ךעלקריוו זיא "קעהטָאילביב , יד זַא ,סױרַא ריא טעז (0:4882626 רעד ןופ
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 םפילע -םװלש וופווויפב

 ,ןכיג ןיא רָאג עקַאט טעװ ןוא סעקישטשוװַארישָארב יד ַײב טציא ךיז טניפעג יז .קיטרַאפ

 -- .ןטנענָאבַא עלַא ןרעװ טקישעצ ,ךעלנייוועג טבַײרש עמ יװ ױזַא טינ

 ןוא ןטנענָאבַא יד ידכב ,"ינעּפמעטס , ןטרישָארבעג ןייא סרעדנוזַאב ךַײא קיש ךיא

 ןיא טינ ץיז ךיא זַא ,ןסעגרַאפ טינ טרָאט ריא .קיטרַאפ ןיוש זיא ץלַא זַא ,ןעז ןלָאז עלַא
 זיב ;וועשטידרעב ןיא זיא קורד יד ןוא רעוועיק ַא ןיב ךיא זַא ,קורד רעד ַײב עשרַאװ

 ,געט עכעלטע קעװַא ךיוא טייג ,ןרעװ טקישעגרעבירַא ןלעװ רעטעלב עטקורדעג יד

 סָאד טנַײה ,סעּפע ךיוא טרעיודעג ןדניבנַײא סָאד טנַײה ;40 טעמּכ ָאד זיא סנגיוב ןוא
 ..ךיז טדער סע יװ ,ךיז טוט ךיג ױזַא טינ ללּכה .וו"זַאא ןקישרעבירַא

 זַא ,קידלוש ךַײא זיא רע .טעקַאּפ רעדעי יּפָאק 10 טסָאק ךַײא סָאװ ,םעד ןגעוו

 סע ?כ"ר 150 רַאפ ?סתעשצאעזא טעליבטסָאּפ ןייק טינ טָאה ןוא דמלמ ַא טַײז ריא

 עקיצנייא ערעַײא רָאנ ,ּפָאק 20 סלַא רעמ וליפַא ןוא יּפָאק 10 סלַא רעמ ליפ ןטסָאק טעוו

 רעקיצניװ לָאז סע ,לטימ ַא ןבָאה רימ ,רעכיב יד ןקישסױורַא ןיילַא רימ ןלעװ ןטנענָאבַא

 -- .ןטסָאק ָאטרָאּפ יד

 ןוילכב ךיא טרַאװ עילימַאפ ןַײמ ןופ העיסנ רעד ןגעוו טרָאװטנַא-ווירב רעַײא ףיוא

 ,ונלש ןַאמשירפהל טיג ןט2 םעד ןוא ךיז טמענ ײינעּפמעטס , יזקע 1 -- .םיניע

 ןגעוו ןוא רימ ןגעוו ןכערּפש סָאװ רעקיצניװ עודיה רענוטקה םע ךַײא טעב ךיא
 ןטנענָאבַא ערעַײא ןופ ןסיוו טינ ףרַאד רע ."קעטַָאילביב , ןַײמ

 םכילע-םולש  רעַײא

 ןיוש זיא'ס זַא ,ןעז ךיוא ריא טנָאק ,טגיילעגוצ ָאד טגיל סע סָאװ ,לקיטש םעד ןופ

 טלַאה "ינעּפמעטס ,, ; ןגיוב 20 טסייה סָאד ,60 'מונ םעד ריא טָאה סָאד ;קיטרַאפ ץלַא

 טעמּכ תוקרי-רָאש טימ ןוא רעש ןטימ לקיטרַא סרענימַאק זיא ץוחַא .ןגיוב 8 טעמּכ

 זיא'ס ,ךיז טכַאד ,ןגיוב 40 זיב "קעטַאילביב , רעד ןיא ךיז טניפעג לּכה-ךסב ;ןגיוב 2

 .טסייה הרוחס סָאװ ,הרוחס טרָאד ךיז טניפעג טנַײה !? 1725 ריּפַאּפ ףיוא טרעוו

 ,ּכור 12 (םילודג עלַא יװ) 'ק 10 וצ תורוש 120 רַאפ רַארָאנָאה טמוק ךַײא ,ָאי

 סע ;עסיױרג ןגעק ןלַאפּפָארַא טינ ,ךיא ףָאה ,סָאד טעװ ,ןיילק זיא'ס שטָאכ ,דליב רעַײא

 זיא סע םגה ,םעד ןופ ןלעװקנָא טעװ םלוע רעד זַא ,ןגָאז סָאװ ,םיניבמ ךס ַא טלעפעג

 םכתאנהו םכתבוטל ּכ"ור 13 יד ּפָא ךַײא טנכער -- .רענַאשז ןַײמ ,טסוג ןַײמ ךָאנ טינ

 ילש עטנָאק ףיוא ייז טבַײרשרַאפ ןוא םימותחה ףסּכמ
 םכילע-םול ש  ךיחא ךדידי

 ןקישוצ ןיילַא םיא לָאז ךיא ,טרַאװעג טָאה רענוטק רעַײא זַא ,סיוא ךיז טזַײװ סע

 ,..? ךיז טריפ סע יװ ,ןבַײרש רימ ףרַאד רע טינ ,ךַאז ַא

 ןבלעז םוצ .2

 11 התמםתה 9

 ! ןָאזנעניד רעדורב
 טרָאד ריא טעװ (9 ,8 ןטַײז) ,"עטָאלבסקלָאפ , רעד ןופ 1 םעד ףיוא טשימ טמענ

299 



 םכיל עק םהלש ןופוווירכ

 ןרעוװ וצ עגושמ ןָא ןבייה סָאװ ,ןשטנעמ ענַאהַאּפ ןופ ץכעַײּפש ענדוקסַאּפ ץוח ןעניפעג

 ןגָארטעגסױרַא טרעוו רדח רעזדנוא ןופ זַא ,זַײװַאב ַא ךיוא םעד ץוח ,האניק סיורג ןופ

 זיא רעוװ ןוא ; (ןָאּפשנירג) ןענַאמשירפ ןוא ךַײא ,רימ עגונ ןענעז סָאװ ,תודוס ענעגייא

 ַײב טלייצרעד רשפא רעדָא) ןבירשעג סיוועג טָאה רע ,ןיילַא ןַאמשירּפ עקַאט ? קידלוש

 רעסיוועג ןַײמ חוּכמ (יוועל זיא טרָאד ,גורפ ּוװ טרָאד ןוא) ןגורפ וצ (רענוטק םענעי

 טקוק -- ;כ"ור 50 יד הוּכמ ןוא ןענַאמשירפ וצ טקישעג בָאה ךיא סָאװ ,עמַארגעלעט
 ..סעלַא ןעניפעג ריא טעװ ,וצ ךיז

 ,ןבעל ןַײמ ןופ ןטונימ עטסעב עלַא !ההַא, ןעַײרש וט ןוא רָאה יד ךיא סַײר ףיורעד

 עכלעזַא ךרוד טכַאלעגסיוא טרעוװ ,ךימ טרעטסַײגַאב ןוא ךימ טדיירפ סָאװ סעלַא

 ןַאמשירפ ןוא ךיז טכָאק זדנוא ַײב סָאװ ,טסייוו עמ -- זיא הׂשעמ יד יװ !!!סעכרַאּפ

 םעניא ןובשח ןרָאלק ַא ןריפרעטנוא טינ טעװ רע בוא ,רעגרע ןופ רעגרע ןַײז טעװ

 ןָא טַאלג זיא סע ;וילע הבוטה םשהידיּכ ,"עטָאלבסקלָאפ,, רעד ףיוא 'ידנילרפזיוה,,

 רעד ךיז טָאה ליפ וצ ןיוש ;"עטָאלבסקלָאפ , רעד ףיוא ןגָאז וצ סעּפע טַײצ ןעמעלַא

 רעביא טדער !טַײצ ןיוש !טַײצ ןיוש -- טייק רעד ןופ טזָאלעצ קַאװטיל רענעגושמ
 .ןבעל'כ ,יאדּכ זיא סע -- קסע םעניא ךיוא ןיילַא טוט ןוא ףרַאד עמ ןעמעוו טימ

 םכילע-םולש ןצנַאג ןיא רעַײא

 ינתמ תא אנ סנשי ;הזה רבדב לשרתי לבל ןַאּפשנירג 'רה רקיה ונדידי תא שקבא

 -- הלאה םיגָאגַאמעדה ןטיזַארַאּפה דוקדק ץיפיו (ס'נ תפׂש) וטע תיראש תא רוגחיו ונושל

 !קשי םיתפשו

 ל"נה ודידי

 ןשיװצ תמחמ ,ןגָארטעגּפָא ןיועל סָאד טָאה גרעבסַײװ זַא ,טנכערעג טלָאװ ךיא

 גרעבסַײװ רעבָא זיא ! ןַײז ליצמו-רמוש לָאז טָאג םירצמ ילב הבהא ןַא דניצַא זיא ייווצ יד

 ןיטולחל טסייוו ןוא רעדורב-רעטוג סיוא רימ טימ רָאי 1/2 ַא רעכעה ןיוש םכילע-אל

 ..ןטלעז ךיז ןעעז רימ ןוא לענ ךורׂש דעו טוחמ רימ ַײב סָאװ טינ

 ןבלעז םוצ

 16 החממתז 9

 !ןַאזנעניד רעביל
 ךָאנ ןעמַאד ענַײמ ןרָאפ ירפ גָאטסניד טסייה סע ,גָאטנָאמ רדנ ילב ה"יא ןגרָאמ

 -- .ךעלטַײצ ןעמוקַאב ייז ןופ שעּפעד ַא טעװ ריא ; עשרַאװ

 טשרע ךיא לעװ 'זקע המּכ) שזַאגַאב י"ע סױרַא ךַײא ךיז טקיש עקעטָאילביב יד

 ןוא ןענַאמשירפ ,ךַײא רַאפ יזקע ענלַאיצעּפס יד .(רקובב רחמ וא םויה ברעב ןסיװ

 -- .עקליסָאּפ י"ע ןַײז לבקמ ריא טעװ סרעטעברַאטימ עלַא ערעדנַא

 זַא ןסַאג עלַא ףױא טַײרש רע ;םכח ַא עקַאט ויא דרַאנרעב ןהָאזנַאטַאנ םכחה

 יו טלָאצַאב רעקיצניו ךיא בָאה ןביושעג רימ טָאה (?)רע סָאװ ,עיפַארגָאיב רעד
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 םפילעק םהלש ןופ ווירטב

 טסירג -- !סעקינדורטָאס ו"ל טימ טלעװ ַא רַאפ אצוי ייז יג ...'כו 'כו ןענַאמשירפ
 -- .רעדנוזַאב ךיא בַײרש ןענַאמשירפ .פ"ג ןעמַאד עביל ענַײמ ןטרָאד

 םכילע-םולש  דימּת ףיוא רעַײא

 ןַאמשירפ .ד וצ ,4

 1889 רַאונַאי ןט17 ,וועיק

 ןַײמ ףיוא וטסגָאז סָאװ ?ןבעל לָאז ,יורפ ןַײמ ףיוא וטסגָאז סָאװ !דנַײרפ ןַײמ

 ? "ינעּפמעטס ,, ףיוא וטסגָאז סָאװ ןוא ? עצינעמילּפ רעלעדייא סיורפ

 םיא ןופ םערָאװ ,ןטצעל םעד ןגעוו) לייטרוא ןַײד זַא ,ןסעגרַאפ ןעד וטסָאה יצ

 רימ זַא ,טינ וטסייוו יצ רעדָא ? רָאג זיב רעַײט רימ ַײב זיא (רעבַײרש רעד טסעומש

 םעד ,רעטכיד ןטסנביוהעג םעד ןופ גנוניימ יד ,גנוניימ ןַײד ןסיו וצ קיטייינ זיא
 ? טינ סע וטסייוו יצ ? "ןטלעװ טפַאש סָאװ,, ,רעטכיד

 !הצור ַא ,ןלזג ַא ,עשר ַא ,שטנעמ רעטכעלש ַא רָאנ ,רעטכיד רערעַײט ַא טסיב וד

 רימ טָאה רע .ליפ ױזַא לָאמ טנזיט ריד ןופ רעסעב זיא ןָאזנעניד דנַײרפ רעזדנוא

 -סױרַא רימ טָאה רע .רימ רַאפ ץרַאה ץנַאג ןַײז ןסָאגעגסױא ,טסַײג ןַײז טקירדעגסיוא

 רעטכיד רעביל ןוא רערעַײט ַא טסיב ? וד ןוא .עטכעלש סָאד יא ,עטוג סָאד יא טגָאזעג

 שטנע מ ַא ךיוא !ןיינ ? דנַײרפ ןַײמ ,ָאיַא ...ו"זַאא שטנעמ רעטכעלש ַא רעבָא ,רָאג זיב

 ,רעדָא ,ןעז ךיד ךיא ליו ױזַא לַײװ ,רעביל ַא שטנעמ ַא ךיוא ,וטסיב רערעַײט ַא

 םעד ןיא דניצַא ךיז ןציש סָאװ ,ןעמַאד עלעדייא יד ןופ ריד ןגעוו ןרעה ,תוחּפה-לּכל

 ענַײד ףיוא .עשרַאװ ןיא ןענָאזנעניד ןופ ןעלגילפ יד ןוא ןעלגילפ ענַײד ןופ ןטָאש

 ,קירעגנוה ןיב ךיא תעשב ,קיטימ ףיוא יו ךיא טרַאװ רעטרעוו

 .ו"זַאא רעַײט ךיד טלַאה ןוא ךיד טרערַאפ סָאװ ,דנַײרפ ןַײד

 םכילע-םולש

 ןָאזעניד .י וצ ,5

 |? 1889 .1 ,18/171 וועיק

 !ןָאזנעניד רעביל
 ,ןזעלעג קנַאד סיורג טימ ןוא ןגינעגרַאפ ליפ טימ ךיא בָאה ווירב ןעמערַאװ רעַײא

 -כרוד ןעמונעג ךיז טָאה ריא סָאװ ,החריט רעַײא רַאפ ,דנַײרפ רעביל ןַײמ ,ךַײא קנַאד ַא
 ןענַײז עכלעוו ,תורוש עסייה עכעלטע םיא ףיוא רימ ןבַײרשנָא ןוא ןּוינעּפמעטס ןקוק
 טינ טַײצ ןייק בָאה ךיא סָאװ ,עדַאש !גנַאל ףיוא !גנַאל ףיוא קנעדנָא ןַא רימ ַײב
 סע יו םיא ןטעברַאַאב ןוא ןעוװערָאהוצ וצ רעמ לסיב ַא "וינעּפמעטס , ףיוא טַאהעג
 .ךַאז ענעלַאפרַאפ ַא ןיוש זיא סע רָאנ ,סױרַא רענַײּפ ליפ טלָאװ רע ; ןַײז וצ רעהעג

 ."וינעּפמעטס ,, ףיוא ונלש ןַאמשירפה טגָאז סָאװ ,ןרעה ןַײז ןלעב ַא רעייז טלָאװ ךיא

 ; ענשטוקס ןַײז טינ ייז לָאז סע זַא ,טעז ; ךעלביל ייז טסירג ןוא טַײל ענַײמ ּפָא טיה
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 םוכילפ -םולש ןוופ יווירטב

 טזַײװ ,טַײל-עגנוי ,טַײל-עגנוי .ךעליירפ ייז טכַאמ ןוא סױרַא טוה רעד ןופ טכירק

 טינ ןסַײב סָאװ ,רימ ןופ ערעגילק ,רימ ןופ ערענעש ןוא !טַײל-עגנוי רעמ סָאװ !ייז

 רָאנ .(!ןכָאװ 2 ןיא "וינעּפמעטס,, ַאזַא ןבַײרשנָא רעבָא ייז ןלעװ הּכמ ַא) לגָאנ ןייק

 ןיא זַא ,עקמכילע-םולש רעד ןענָאמרעד טלָאז ריא .ןטלַאהרַאפ טינ ייז ריא טלָאז גנַאל

 ךעלציּפ ַײרד טימ םכילע-םולש ַא רעסַאװ ןפיוא יו טזָאלעגרעביא יז טָאה וועִיק
 ..!תונמחר סטָאג ַא .ךעלמכילע-םולש

 ןרעהפיוא לָאז רע ,טַײצ ןיוש זיא סע זַא ,םיא טגָאז ןוא ךיוא ןענַאמשירפ טסירג
 !ןמָא .ןשטנעמ עלַא טימ ךַײלג שטנעמ ַא ןַײז ןוא עגושמ ןַײז

 ךַײא טעװ תבש טשרע ןוא ,רעכיב טרָאּפסנַארט ַא ךַײא ךיז טקַאּפ טנװָא טנַײה

 -- 'וקע (בהז תויכשמב ףסּכ יחוּפּת ענעדנובעג ערע דנוזַאב יד ןרעװ טקישעגסױרַא
 .סרעטעברַאטימ יד םירבח ערעזדנוא עקירעביא יד ןוא ןענַאמשירפ ,ךַײא

 םכילע-םולש  רעַײא

 ףיוא עקיטירק ַא ןבַײרשנָא ,ןַאמשירפ רעדָא ריא ,ןעוועג ןיילק טינ טלָאװ ריא

 .השקשינ ."קעטָאילביב ,, רעד ןיא "וינעּפמעטס,

 ןבלעז םוצ .6

 {18189 .1 ,18/17 ,וועִיק
 !יריקי ידידי

 ןעמל ,םהילע הנוכנ הבושת יל תתל ,יריקי ,ךשקבאו תולאש יתש אצמת ינשה רבעמ

 -- .ו"ח הזמ ךוסכס אצי אל

 וצ הרוחס לקעּפ ַא טַאהעג ה"יא רחמ .יתבתכו יתבתכו םכל יתבתכ רקובב םויה

 "עטוג , יד ןַײז לבקמ תבש רחַא טעװ ריא זַא ,ךַײא טעב ךיא !!הרוחס רעבָא -- ךַײא

 סָאװ ,לטעצ ַא טול ,ןהילעבל ייז ןקישוצ ילש 'צוה לע ריא טלָאז ,יזקע (ענעדנובעג)

 -- .תחאו תחא ילש רָאטידעּפסקעה תאמ ןַײז לבקמ טעװ ריא

 םכילע-םולש ךבהוא ךדידי

 .ןַאמשירפלו ז"א תבלו 'גוזל ש"פ

 1 הלאש
 902. 8 סתסמעאזפ (1 סקסה.) 2!עקסוש 1168808ע/ 111626:0680תסאז} 1 383.

 םכלש ןובשח יפל זיא רע .טינ ווירב םעד ןיא רעבָא ,ָאד רע זיא ךעלטיווק יד ןיא

 .כ"ור 13 קר ןובשח לע יתמשר תועמו ; םכלש םימתוחה רּפסמל רעט14 רעד

 -- :ןָאט ָאד ןעמ לָאז ױזַא יו

 2 הלאש

 ז:86ץקעפ, 11184 ןופ טנענָאבַא רעד ןענופעג ךיז טָאה ךעלעטיווק ערעַײא ןשיווצ
 .לָאמ 1 רָאנ -- רעהכַאנ ןופ ווירב רעַײא ןיא ןוא ,לָאמ ייווצ 1.88װ'8
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 םכילצ-מולש ןופ ווירב

 ? סָאד טסייה עשז סָאװ

 .ינש ןובשח י"ע רָאלק ךימ טכַאמ ,ללּכה

 ןבלעז םוצ 7

 ן18189 .1 9

 !ןָאזנעניד רעביל
 םיא ַײב טשרָאקַא ךיז טגערפעצ ? ץיװָאנרעשט ימחנ 'ר רעַײא רימ ןופ לי סָאװ

 !טַארוקַא
 ןכלעוו וצ ,ןינע ןַא חוּכמ עקסיּפערעּפ ַא עלעדנעמ ןדייז ןַײמ טימ דניצַא בָאה ךיא

 ; םיא וצ ןקישּפָא טזומעג לווירב רעַײא ךיא בָאה ןכל ;ןָא קרַאטש ךיז רעק ווירב רעַײא
 -- .ןבַײרש ךַײא ךיא לע ףיורעד ןרעפטנע רימ טעוװ רע סָאװ ןוא

 ? טרָאד ייז ןכַאמ סָאװ .טַײל ענַײמ טסירג

 םכילע-םולש  רעַײא

 ןבלעז םוצ .8

 1889 ןרַאוװנַאי ןטס24 ,וועיק

 !ןָאזנעניד דנַײרפ רעכעלרע רעביל

 -טימ ןגינעגרַאפ ליפ ןוא ןצרעמש ליפ רימ טָאה עלעווירב סעכעלצרעה רעַײא

 ןוא ,ןרָאװעג טגָאלּפעג רימ ךרוד טנעז ריא סָאװ ,םעד דצמ ןצרעמש ;טכַארבעג

 ךעלמענ ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ץרַאה ןייר רָאלק רעַײא סָאװ ,םענעי דצמ ןגינעגרַאפ

 -עטיל ענַײמ עלַא ןשיווצ זַא ,ךַײא ךיא גָאז ףנח יתפש אלב .עלעווירב ןקיזָאד םעניא

 ןכעלרע תמא ןקיצנייא ןַא םענייא ע"על ךַײא ךיא ןיפעג דנַײרפ ןוא רעדירב עשירַאר

 ,יתמשא !דנַײרפ רעכעלרע רעתמא ןַא :ךַאז עכיוה ַא זיא סָאד ,ךַא .דנַײרפ

 ריא יװ ,הׂשעמ יד ױזַא טינ זיא סע ,טינ ךיז טּפַאכ רָאנ ...יפוד יתרבד ,יתלזג ,יתדגכ

 וירב רעד זיא רעטַײװ} -- -- -- ךיוא דגנּכש דצ םעד ןרעהסיוא זומ ןעמ ,טכַאמ

 ןןסירעגּפָא

 יקצינווַאר .ח .י וצ ,9

 1889 רַאונַאי ןטס24 םעד ,וועִיק

 !ןיצק יבר רעדורֿב רעביל
 ןוא ,טּפָאלקעגכרוד לסיב ַא ךימ טָאה ריא .תרתוסמ הבהאמ הלוגמ תחכות הבוט

 קידצ רָאנ !רעדורב-רעטוג ,טכערעג יאדװַא לָאמ ןביז ןוא יאדװַא ןוא יאדװַא טנעז
 זיא'ס זַא ,ןעז ריא טעװ ,ןגָאז ךַײא לעװ ךיא סָאװ רעבָא עשז טרעה -- ובירב ןושארה
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 םכילעט- םולש ןופ ווירב

 עטלַאי ןופ ךָאנ זיא "געוו םענופ , ןָאטעילעפ רעטירד רעד :ןופרעד ץרוק .ךתקעצּכה טינ

 ךיא יװ ,קַאװטיל םענעגושמ םענופ ןסיוו ױזַא לָאז ךיא ןוא ,ןרָאװעג טקישעגסױרַא

 יײב ,טינ טסייוו ריא ןעד .ןָאטעילעפ ןַײמ םיא ַײב ךָאנ טגיל סע זַא ,טקנעדעג רַאג בָאה
 ןַײמ זיא לָאמסנעד -- זַא .ןבירשעג ןָאטעילעפ םעד בָאה ךיא ןדנעטשמוא ערעסָאװ
 ץנַאג טכַאנ ַײב ןעוועג זיא סע ;עטלַאי ןיא טעב-ןטיוט ןפיוא טעמּכ ןגעלעג עצינעמילּפ

 ,תאלוח עטַאילקָארּפ ַא ָאד זיא רימ ַײב ןוא ,טפרַאדַאב טשינ ןעמ טָאה ןפָאלש ,טעּפש

 -ורחאה םיאפורה תריקח יּפ-לע ,"עינַאמָאנָאטעילעּפ , ,םכילע-אל ,ןפורעגנָא טרעוו סָאװ

 קינסוקָאפ ַא ַײב סעגנעטס יװ ,טכַאדעג ךַײא רַאפ טינ ,רימ ַײב ךיז טיצ סע ןוא ,םינ
 עבלַאה םוא ףיוא ךימ סע טּפַאכ ; רועיש ַא ןָא ןענָאטעילעּפ ףיוא לַאירעטַאמ ,ליומ םענופ
 טרעװ -- "!ןָאטעילעפ ַא ןָא בַײרש ,עצדרעס םכילע-םולש , :רימ טגָאז ןוא טכַאנ

 סייוו -- רעטַײװ טרָאד טייטש סָאװ ,םרחב דניצַא ךימ טגערפ ,ןָאטעילעפ ַא ןפַאשַאב
 ,ןַאטעילעּפ רעגנַאל רעד טָא זַא : טניימ ריא יו טינ זיא סע זַא ,ריא טָאה ןמיס ַא .טינ ךיא
 ,עינעשזַאירָאּפסַאר ןַײמ ךָאנ ,דניצַא זיא ,תולג רעשידִיי רעד יװ ,ףוס ןייק טינ טָאה סָאװ
 םעניא טַײװ-טַײװ רעדָא ,ןט4 םעניא זַא ,ביילג ךיא ןוא ,ןטימ ןיא ןרָאװעג ןסירעגרעביא
 .ורררּפט -- ןרעװ טקַאהעגרעביא רע טעװ "עטָאלב,, רעד ןופ רעמונ ,ןט5

 ןַײמ רעדָא דובּכ ןַײמ טרַא ךַײא סָאװ ,ןטייקינילק יד ןופ ךָאנ זיא סָאד רָאנ

 םעד ףיוא --- ארפעב ילבד ארפוש יַאה לע ץרַאה ןַײמ טסַײר רימ ! עטָאלב ; דובּכמוא
 השעא המ ,דלַאװג .לּת ַא םעד ןופ טרעװ סע סָאװ ,לטעלב ןשינָאגרַאשז ןקיצנייא
 ינישמ ןָאגרַאשז םעד ןזיילסיוא ןיײלַא "קעהטָאילביב , ַא טימ ןעד ןעמ ןָאק ? ימרכל

 י"לא-םינּפ ךימ ריא טנעק לסיב ַא ,טליו ריא סָאװ ךַײא טגָאז ? ןעמ טוט סָאװ ? םיעשר

 ךיא -- ןבַײרש ןַײמ ןופ ןוא ווירב ענַײמ ךרוד ןיוש ךימ ריא טייטשרַאפ לסיב ַא ,םינּפ

 תויתואב טקורדעג ןַײז טעװ ןעמָאנ ןַײמ סָאװ ,דובּכ םעד ,םשה-ךורב ,טשינ ףרַאד
 ןוא רימ ןשיווצ יוװ ,ליפ ךיא זַא ,ךַײא רעווש ךיא רָאנ ; "טַאלבסקלָאּפ , ןיא תועבורמ

 טריטסיזקע ,ןָאגרַאשז ןענעייל סָאװ ,טַײל עלַא יד ןשיוצ ,טסייה סָאד ,קלָאפ םעד ןשיווצ

 טימ ךימ ןדערכרוד טינ טשינ ןָאק ךיא ,קנעב ךיא ןוא ,זַאיוס ַא ,דנוב ןימ ַא סעּפע
 ךימ ךיא ליפ סעּפע .רימ ןופ טבילעג ןענעז סָאװ ןוא ךימ ןביל סָאװ ,רעזעל ענַײמ

 סע .ךימ ןפרַאדַאב ייז ןוא ייז ףרַאד ךיא זַא ,רימ ךיז טכַאד סעּפע ;ײז טימ שימייה
 .סָאד זיא ױזַא רָאנ --- גונעג ןוא עיזַאטנַאפ ַא ,ןוימדה-חוּכ ַא רָאנ זיא'ס זַא ,ןַײז ןָאק

 טביילג .ךַײא הרּפּכ ענייר ענייש ַא !דעװָאמש --- דובּכ ןופ רָאג ָאד טסעומש ריא ןוא

 טסַײמש רע ;עבָאב ןַײז סיוא ןכַאל ןוא תויועה ענעגושמ ענַײז ןענעייל עלַא זַא ,רימ
 ,זַײװַאב רעטסערג רעד ? ךַײא סָאד טרַא סָאװ ;הדעו םע לּכ ינפב ךָאװ עלַא ןײלַא ךיז
 רעצנַאג רעד ןיא סָאװ ,סָאד ןיא ,טַײל ענַײז עלַא ןוא םיא ןגעק ייטש ךיא ךיוה יו

 םיא טזָאל ,טינ טעּפעשט .טרירעגנָא טינ טרָאװ ןייק טימ םיא ךיא בָאה "קעהטַאילביב ,
 -- !טגַײװש ? ךַײא טרַא סָאװ .ומוי אובי --- ךַאמעג

 .טלעווק םלוע רעד .שער לקיטש ַא עשרַאװ ןיא טכַאמעגנָא טָאה "וינעּפמעטס , ןַײמ
 ,דניצַא בַײרש ךיא ס ָאוו ,טינ ןסייוו ייז :םינָארַאנ

 שטָאכ ,טפַאשדנַײרפ-טוג תמא רעַײא רַאפ ךַײא קנַאד ןפיט ַא ןוא ,טנוזעג טַײז

 ךיא :טינ םירוסי ןייק טָאה רָאנ .ש"הירב רָאג ךַײא ףיוא רימ ַײב ןעיַאּפָאק הרבח

 ,ךַײא ןעק

 םכילע-םולש  דנַײרפ רעטסנבעגעגרעביא רעַײא

234 



 םכילע -:םולש ןוופ ווירּב

 ךָאנ ךיוא ,ןרַאלּפמעזקע עדמערפ יד ץוח ,טקישעגסױרַא ךַײא טָאה עמ -- 9

 טרעוװו .ןרַאלּפמעזקע 25 הנּתמ ןַײמ ךיוא ןוא --- 'זקע 71 רעדָא 51 רעדָא זַאקַאז רעַײא

 םענעדנובעג םעד ןיקצעניל ןקישרעביא ךיא ןָאק םורַא יװ ,ךַײא טעב ךיא ,רָאװעג
 רימ ריא טבַײרש סָאװ רַאפ :ןתובשחמ ,ָאי -- ?סערדַא ןַײז זיא יוװ ןוא ? רַאלּפמעזקע
 ?ללכב "קעהטָאילביב, רעד רעביא עיזנעצער רעַײא טינ

 ל"נה

 ןָאזעניד בקעי וצ ,0

 ן18189 ,1 7

 ! ןָאזסעניד דנַײרּפ רעביל

 רימ ךיא םענ ,םצפח זוחמל םולשב ןעמוקעג ןיוש ןענעז טַײל ענַײמ זַא ,דניצַא

 ,טפַאשדנַײרפ-טוג רעַײא רַאפ ןוא ימ רעַײא רַאפ ןעקנַאדוצּפָא ךַײא ןגינעגרַאפ םעד

 ןכער טײקרַאבקנַאד ןופ רעטרעוװ עקירעביא .דניצַא רימ ןזיװַאב טָאה ריא סעכלעוו

 ןוא טנַאה ןַײמ ךַײא טַאנ ןכל ,טפַאשדנַײרפ-טוג רעזדנוא רַאפ גנוקידיילַאב ַא רַאפ ךיא

 עקליסָאּפ ןַײמ ןטלַאהרעד ןיוש ריא טָאה אמּתסמ .(6:886460 :שַיױג ףיוא ךַײא גָאז ךיא

 עכעלנייוועג יד יא ענעדנובעג יד יא םלוע םעד טיילטעצ סיוועג ןוא עיצידעּפסקע רעד ןופ

 ןייק ךַײא ןופ ךָאנ ךיא בָאה רעהַא זיב סָאװ ווירב עלַא ענַײמ ףיוא .ןרַאלּפמעזקע

 -- .ןבָאה ךיג ךיא לעװ אמּתסמ ,רעפטנע

 !סע טכָאק וועיק ןיא ? ךַײא ַײב "עקעהטָאילביב ,, רעד ףיוא םלוע רעד טגָאז סָאװ

 עכלעזַא ןטלָאװ יַאװלה רָאנ ,הדיסחו האנ הלּכ ַא זיא ךוב סָאד זַא ,ןגָאז טינ ןָאק עמ

 ענַײמ טימ ןדער וצ גונעג ךָאנ בָאה ךיא .זדנוא ַײב רעטפָא ןוא רעטכידעג ןעוועג רעכיב

 ר"ת םעפה דועו םולש רמואו רצקא ןכל ,ללכב עזַײר רעד חוּכמ ןוא עשרַאװ חוּכמ טַײל

 ,ןעקנַאדּפָא סיוועג לָאמ ַא ךָאנ ךַײא לעװ ךיא זַא ףָאה ןוא ,ךלמעו ךתחרט דעב ,יריקי ,ךל

 ַא ןרעו רעדיו טעוװ ריא ןדַײס) "ןיצק , ַא ןופ קיטירק עזייב ןייק טימ טינ רָאנ

 ,(רעקיטירק

 פ"ג ןענַאמשירפ טסירג ןוא טנוזעג טַײז

 םכילע-םולש  רעַײא

 ןבעגרעביא ןטעב ןוא ךעלביל רעייז ךַײא ןסירג עצינעמילּפ ןַײמ טימ יורפ ןַײמ

 רַאפ !סורג ןכעלצרעה ַא .עשרַאװ ץנַאג סורג ַא טימ יקסוועשערעש 'ה םעד קנַאד ַא

 -- .ןסירעגנָא טוג ךימ ןעמ טָאה ,לעפַאב רעַײא ךָאנ ,ןרעיוא יד

 יקצינווַאר .ח .י וצ ,1

 ןעטַאד ַא ןָא זיא ווירב רעדו

 !ןבעל ןיצק יבר דנַײרפ רעביל
 ריא זַא ,טגָאזעג ךַײא טָאה'ס רעװ ,רָאי-טוג ַא ןרעוװ טגָאזעג םעד זָאל !םולשו-סח
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 םכילע -םולש ןופ ווירצ

 ךיוא בָאה ןוא -- דמלמ ַא טנעז ריא זַא ,רָאנ ךיא בָאה טגָאזעג ;לזמילש ַא טנעז

 לקיטרַא טנכייצעג רעַײא טנעיילעגרעביא בָאה'כ טניז ןגירקעג ךיא בָאה הטרח ןוא .הטרח
 ,ךירבד יל יה הפייע שפנל םירק םימכ "?תינַאגרַאשזה תורפסב ךרוצ שיה,
 עכעלרע ןלָאז ןבעל .םַאזלַאב רעטוג ַא יװ ,טרימשעג ךימ טָאה טרָאװ רעדעי ןוא ,ידידי
 = -- --!!דדיה !ךַאז עכעלצינ ַא ןצעש ןענָאק סָאװ ,ןשטנעמ עטוג

 ןורחַא לעו ןורחַא ןושָאר לע ,לווירב רעַײא ףיוא ןרעפטנע ךַײא ךיא ףרַאד דניצַא

 עטצעל ערעַײא ןופ סױרַא ךיא עז סעּפע ? "קיטירק , חוּכמ תולאש רַאפ זיא סָאװ : ינש
 טעז ;"קעהטָאילביב , רעד וצ ןרָאװעג טליקעגּפָא לָאמ ַא טימ טנעז ריא זַא ,רעטרעוו
 ,.? -- =- -- רעניילק רענעי ַא טָא ןָאטעג זָאלב ַא טשינ טרָאד ךַײא ףיוא טָאה יצ ,רָאנ
 ןבַײרש ןוא ןליפנָא ,ןכַאמ "קיטירק , יד רימ טפרַאד ריא ? םעצולּפ תולאש רַאפ סָאװ

 ,רעטַײװ ןוא .לָאמ ןטשרע םוצ יװ ,ןעמענסיוא ךַײא טימ לָאז ךיא ,לקיטרַא שּפיה ַא
 שינָאגרַאשז ַא טגירק עמ ּוװ ,טָאטש רעשידִיי ַא ןיא ךָאד ריא טציז -- לַאירעטַאמ ןגעוו
 רעטעלב ַא ךיוא "דנַײרפזיוה , ןטייווצ םעד ךָאד ריא טעװ אמתסמ -- .לָאמ עלַא לכיב

 יװ ,דרעפייז םכחה ןופ ןַאמָאר םעַײנ םעד ןגירק ,םשה-ןעמל ,ריא טלָאז טנַײה ? ןוט

 "ןעקרַאמעג יד ןשיווצ , יצ ,"סעקינשטינָאס ןשיוװצ , ,"רענרעד ןשיווצ ,, :טרָאד רע טסייה
 לָאז ןענערב ,יול םעד ףרוטמ םעד ןגעוו ןוא ,ונ !םענַײז ןטַאט םעד חור רעד טסייוו --

 ,ןדער טינ טרָאװ ַא םיא ןופ לָאז עמ -- ענַײז ףָארטש עטסעב יד :רעַײּפ ןפיוא ךַײא רע

 ,קסּפ ַאזַא עקַאט טנידרַאפ רע ןוא .עדַאסָאד רַאפ ןענּפַאל לָאז רע ,וליפַא רובד יצח ןייק

 זיאס ,ןבעלכ ,ןוא -- רדסּכ רָאי קיכעליײק ץנַאג ַא ןעמ ףרַאד םיא רעביא ןדער ןעד
 ןסָאנָאד ן ביר ש ע ג רע טָאה לָאמ ַא סָאװ ,ןשטנעמ ַא טימ ךיז ןעדוקסַאּפ וצ יַאדּכ טינ

 ןזָאל --- םידיסח רָאּפ ַא רע טָאה סעדַא ןיא ךַײא ַײב .ןסָאנָאד רע ט קור ד טנַײה ןוא
 הכרב ןַײז ןוא טכערעג זיא ימע-ןב !ונכרד חטבל ךלנ ונחנאו ,ןגרַאװ םיא טימ ךיז יז

 ןלעוװ רימ ןוא --- ןעקורכ ןלעװ םיריזח יד ,ןליב ןלעװ טניה יד , :ןרָאװעג םיוקמ זיא

 ןבעגסױרַא ןוא טייקיטכיל ןטײרּפשעצ ,ךעלדנרעק עטנוזעג ,עטוג ןעייז :סרעזדנוא ןוט

 "תידוהי, -- עמַארד ַא ָאד זיא סעּפע -- ."קלָאפ םערָא רעזדנוא רַאפ רעכיב עטכער

 .ןַײרַא רדח ןיא ןַײרַא ךיוא יז טמענ -- ,רבחמ םענעי ןופ -- ךיז טכַאד ,יז טסייה
 -עגּפָא ןענעז ןר"מש טימ יול !ר"מש סיוא ,ר"מש ןברָאטשעג :טינ ןעמ ףרַאד ןר"מש

 יהּתו ,סעװעלָאכ עטלַא ערעזדנוא רַאפ ןעִימ ךיז ייז ןזָאל ;קיטירק רעד רַאפ ןברָאטש
 ,שידק טנָאז -- םייחה רורצב הרורצ םּתמִׁשִנ

 ןױש ךיז טעוו ןוא סעקּפעשטירּפ ןייק ןכוז טשינ רעמ ןיוש ריא טעװ דניצַא ,ונ

 רַאפ ךַײא ןכער ךיא ןעד ,ןפָאה רימ ךיז טליו ױזַא .קַאמשעג טעברַא רעד וצ ןעמענ
 ,םידיסח עט סע ב ענַײמ ןופ םענייא

 םכילע-םול ש רענעבעגרעביא רעַײא

 ,רימ טכַאד ,ןצינַאב ךיז ךיא לע (לעפייווצ ןגעוו) "חיכומ,, רעַײא טימ -- .ס .ּפ

 .ךוב ןטייווצ םעניא ,דניצַא

 טעּפעשט רענייק ,דלַאװנעטכיפ ַא ןיא ,דלַאװ ןיא !ןַאמָאר ַא טציא ךיא בַײרש ,יוא

 -- = -- !ןַאמָאר ַא ךיא בַײרש ,יוא .ןַאמָאר ַא בַײרש ךיא ןוא ,טינ ךיימ

 .דוס ב -- .לווירב ַא רעדנוזַאב ךַײא ךיא בַײרש ךוד יש םעד !געוו
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 םכילעסםהלש ןנופ וויפב

 ווָאנבוד .ש וצ ,2

 1889 .,2 ,9 ,וועיק

 רעביא ןײגוצכרודַא ךיז טרעטשעג ךַײא ןבָאה ןדנַאטשמוא יד סָאװ ,דָאש רעסיורג ַא

 טינ ריא טעװ לװַאלסיטסמ ןייק ןעמוק רעַײא ךָאנ זַא ,ןפָאה ליוו ךיא .ךובלמַאז ןַײמ
 רַאפ ךַײא טנכעררַאפ רעכלעוו ,ןָאגרַאשז רעזדנוא וצ ןרעקוצמוא קירוצ ךיז ןסעגרַאפ

 רעודנוא טָאה רעמ רשפא ןוא רָאי ןעצ עצנַאג יו םעד ךָאנ ,בורק ןכיוה ןַײז

 טרירָאנגיא ןצנַאג ןיא רוטַארעטיל עשידַיי-שיסור יד ,רעטסעװש עטריּפיצנַאמע

 רעַײא ךימ טריסערעטניא סרעדנוזַאב .שידִיי -- רעטסעוװש ערעגנִיי עטבַאגַאב ריא

 ןופ עיּפָאק ןייק טינ ןיוש זיא רעכלעוו ,"ינעּפמעטס , ןגעוו גנוניימ עשַיײטרַאּפמוא

 טימ טייקכעלקריוו יד טבעלַאב סָאװ ,דליב שירעלטסניק ַא רָאנ ,טייקכעלקריוו רעד

 וװּורּפ רעטשרע ןַײמ זיא סָאד .ןכירטש ןוא רעדליב ערָאלק ןוא עשינָאמרַאה ,ענייש ענַײז

 ןשידַיי ַא ףיוא ,עיזַאטנַאפ רעד ןופ טפַאשרעה רעד סנייש רעייז סעּפע ןבעגוצרעביא

 רעלטסניק םענופ עבַאגפיוא יד יצ ,ןצַאשּפָא סע טפרַאד ריא .קַאלשרעטנוא ןכעלמיטסקלָאפ

 קרעוװ עקידרעטַײװ ענַײמ ןיא .ןרָאװעג טזיילעג קיטכיר טינ רעדָא קיטכיר רימ ךרוד זיא
 ,גנובַײרשַאב רעד וצ -- רענַאשז ןכעלנייוועג ןַײמ וצ םוא ךיז ךיא רעק

 ,"קעטָאילביב , רעד ןופ ףיוקרַאפ רעד ה"ד ,ןעגנולעטשַאב יד ןעייג יװ ,טגערפ ריא

 ךשמ ןיא לַײװ ,ןרידנעטערּפ םיא ףיוא ?קעטָאילביב , יד ןָאק ,גלָאפרעד ַא זיא סָאד ביוא
 טבַײרש עמ ןוא ןרַאלּפמעזקע טנזיוט ייווצ זיב ןרָאװעג טקישעצ זיא רַאונַאי שדוח ןופ

 יד ךיז ףרַאד -- רָאטידעּפסקע םענופ גנוניימ רעד טיול --- זַא ,ױזַא ,סיוא ץלַא ךָאנ
 ַא ןיוש ןרעוו רעטעּפש ןוא ןצנַאג ןיא ןפיוקרַאפ טרַאמ ןוא לַארוועפ ןיא עגַאלפיוא

 -ַאב רעייז ןיא ןיוש ןכיירגרעד םיניבמ ןופ ןעגנוניימ יד .טייקנטלעז עשיפַארגָאילביב

 רעדייא ,קיטכיוו רימ רַאפ זיא גנוניימ רעַײא רָאנ ,ןצענערג ערעכעה ךס ַא גנורעטסַײג

 ןטערטוצוצ קשח בָאה ךיא ןכלעוו וצ ,דנַאב ןטייווצ ןרַאפ לַאירעטַאמ ןבַײלק ךיז םענ ךיא

 ,טייקניימעג ,ןטײקכעלמענעגנָאמוא ,ןטייקירעווש עלַא ףיוא טקוקעג טינ ,ןטנעָאנ ןיא רָאג
 רערעַײא ןצנַאג ןיא ...תוליכר עקיטיינמוא ןוא טייקירעדינ

 םכילע-םולש

 טנָאמרעד טינ טרָאװ ןייק "דָאכסָאװ, ןופ קינָארכ-ןכָאװ רעד ןיא טעוו יצ .9

 ? "קעטָאילביב,, רעד ןגעוו ןרעוו

 ױװַאקרַאה .א .א וצ ,3

118189 ,4 4 

 !רעה רענעביוהעג ןוא רעטרעעג

 ןרָאװעג טקישעגסיורַא ךַײא זיא טנַײה זַא ,לברעד ןדלעמ וצ ךַײא ערע יד בָאה ךיא

 ןוא ,"קעהטָאילביב-סקלָאפ עשידוי יד,, ,ןָאגרַאשז ןיא סױרַא ביג ךיא ןכלעוו ,ךוברָאי רעד

 טפרַאד ריא ןוא .ךובלמַאז ןקיזָאד םעד טײקמַאזקרעמפיוא רעַײא ןבעגוצּפָא ךַײא טעב ךיא
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 םכילע- םנלש זופ ווירב

 סנייא רָאנ ,סױרַא ךיא קוק טלעג ףיוא טינ םערָאװ .טינרָאג םיא רַאפ ןלָאצַאב טינ רימ

 : סקידנגלָאפ ןַײז עידומ רימ ןַײז חירטמ ךיז ןוא ןַײז טוג ױזַא טלָאז ריא ,ךַײא ךיא טעב

 םענופ עטכישעג רעד ןגעװ ןריטקַארט עכלעוו ,ןריטסיזקע ןלעווק ערעסָאװ (

 ? םויטסָאק ןשידִיי

 ןלַאנרושז יד ןיא ןעלקיטרַא רעדָא רעכיב עגַארפ רעד ןגעוװ ןַארַאפ ןענַײז יצ (2

 ? ךעלמענ עכלעוו ןיא ןוא

 ? ןגירק ץלַא סָאד ךיא ןָאק ּוװ (3

 ,ע-.ש .רעצעש ןוא רערערַאפ רעַײא בַײלברַאפ ךיא ןוא

 ןגעוו ןיװַאלסָארבָאד רָאסעּפָארּפ ןופ עיצקעל יד ּוװ ץעגרע ןגירק ןעמ ןעק יצ .09
 ? טקורדענּפָא יז זיא ּוװ ?ןדִיי ַײב עקלמרַאי רעד

 וזמג בייל הדוהי וצ ,4

5 4, 1889 

 ! רעה רעבושח
 רעה ןעזעג ןיוש טָאה ריא זַא ,טינ לפייווצ ךיא רעבָא ,טגערפעג טוג טָאה ריא

 -רָאפ טָאה ריא רעבָא .(80 ימונ) רעפטנע ןַײמ ךיוא ןוא "ץילמה , ןיא דייר סיקסניוועל
 ײז טקיש :ךַײא ךיא רעפטנע .עקיטרַאפױרג ןוא עטוג ,רעדיל עשינָאגרַאשז טגיילעג
 ןצנַאג ןטימ ןוא ,רעדיל עקיטרַאסיורג ןוא עטוג ערעַײא ןעז ןלעװ רימ ןוא ,רעה ןַײמ ,וצ
 ײז ןבעג וצ ידּכ ןעמיטשַאב טעװ ריא לפיוו ייז רַאפ ןלָאצַאב ךַײא ךיא לעװ ןצרַאה
 רעדעי רַאפ סעקיּפָאק 20 זיב 10 ןופ ,(1889) ט"נרת ,"קעטָאילביב , רעטייווצ רעד ןיא
 ,טגָאז ריא יװ עטוג ןענַײז ייז רָאנ ביוא .ןזרעפ ןיא הרוש

 םכילע-:םולש  רעַײא

 "ץילמה; וצ 5
 1889 ַײמ ןט7

 !"ץילמה , טפירשטַײצ רעד ןופ רעבעגסױרַא 'ה םוצ
 זדנוא ַײב ןשטנעמ עטנכייצעג יװ ,קידנעעז ,ץרַאה סָאד ןָאט ייוו טינ טעװ ןעמעוו

 טעז רענייק ןוא ,רעטלע רעייז ףיוא רעגנוה ןופ הּפרח יד ,ןדייל ןוא טיונ רעביא ןגָארט

 הּפרח רעקיזָאד רעד ףיױא טינ טקנערק רענייק ןוא טכַא ןייק טינ טגייל רענייק ,טינ
 ףיוא ןָאט ריר ַא טינ ךיז טעװ ץרַאה סעמעוו ? קלָאפ ןצנַאג םענופ הּפרח יד ,רערעזדנוא
 רע ןעוו ,(97 "ץילמה ,, ןיא) רָאטנַאק .ל 'ה םענופ ףורפיוא םַײב ךַאז עטוג ַא |ןָאט וצו

 םעד -- ךַארּפש רעשלערבעה רעד ןופ סרעבָאהביל יד -- םלוע-רענעייל םעד טנָאמרעד

 ןטסטלע רעזדנוא ןופ ןבעל רָאי ןטס70 םענופ בוט-םוי רעד זיא סָאד ,בוט-םוי ןלופנרע

 רעקילייה רעקיזָאד רעד ןוא ,גָאט רעד ןעמוק טעװ טָא רָאנ ? ןַאמלוש .ק 'ה רעבַײרש

 ןַײז דבכמ םיא רעכיז טעוװ זדנוא ןופ רעדעי ןוא ,סנטַײװ רעד ןופ ןייטש טינ טעװ םלוע
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 םכילע :םהולש ןהופ ווירב

 ןבייהפיוא ךיז טעװ ,הצילמ ליפ טימ ןעמוק סיוועג טעװ ; ץרַאה ןַײז ןופ ןליפעג יד טימ

 -רַאפ רעייז ןעגניז ,ןעמַארג ןיא ןטכיד ,ןטנורגּפָא יד וצ זיב ןרעדינּפָארַא ,למיה ןזיב

 ןקידנעמוק ןרַאפ ןרעוו טלייצרעד טעװ רעבַײרש םענופ עטכישעג-סנבעל יד ןוא ,קידנַאטש
 ןַײז ןגָאז גָאט ןצנַאג ַא ,םיבוט-םיׂשעמ ענַײז ןלייצרעד ןוא ןעמוק ןלעװ עלַא -- רוד

 סָאד ,קלָאפ רעזדנוא ןופ םינבדנ יד טכַא ןיא ןעמונעג ןטלָאװ יַאװלה רעבָא ...ביול
 רימ ןלעוו םירומזימ ןוא תוצילמ עליוה ןייק טימ טינ זַא ,םהרַבַא ןוא טָאג ןופ קלָאפ

 ,סרעבַײרש עלַאנָאיצַאנ ערעזדנוא ןופ עטסטלע יד וצ עגונב ןטכילפ ערעזדנוא ןליפסיוא

 ,ןדעי רַאפ זיא בוח רעקיליײה ַא ןוא ,רעדניק עקילייה ,סרעטסירּפ סטָאג ןענַײז ייז סָאװ
 ןקיזָאד םעד ןַײז וצ דבכמ ,תמא רעד ףיוא ךַארּפש ןַײז ןוא קלָאפ ןַײז ביל טָאה סָאװ

 ןופ קנַאשע ג רעד טימ דיירפ רעקיצרַאה ןַײז ןופ גָאט םוצ ןרעזדנוא רעבַײרש

 ,טשטנעבענ םיא טָאה טָאג קילדעוו רפנייא רעדעי ענאצ ןיו
 ןענַײז סרעבַײרש ענַײז ןוא רעקלעפ יד ןשיװצ קלָאפ עשידַיי סָאד זיא םערָא םערָאװ

 זיא סָאד ןוא ,קלָאפ ןצנַאג ןרַאפ בוט-םוי ַא זיא רעבַײרש ןרַאפ בוט-םוי ַא ןוא .עמערָא

 ..עטגיײלעגַײב סָאד ןעמוקַאב ךיא טעב רעבעגסױרַא 'ה םענופ ןוא .ןינע רעטלַא ןַא ןיוש

 ןַאמלוש .ק 'ה םעד רעבַײרש ןטנכייצעג םוצ ןקישוצּפָא יז ךיג ןוא בָאג ענייר ַא סלַא

 ןעז רעדירב ענַײמ ןלָאז יַאוװלה ןוא ,דיירפ ןַײז וצ גנוסירגַאב ןַײמ טימ םענייא ןיא ןוא

 ןשיווצ ,קלָאפ םענופ לטרעוו סָאד ןרעװ טכעלקריוורַאפ לָאז סע ןוא ,ױזַא ךיוא ןָאט ןוא

 רענעצ רעבַײרש םעד ןוא -- דרע ןקע עלַא ןוֿפ ןשָארג ַא וצ , :ןציז רימ ןכלעוו
 ..."רעטנזיוט

 םכילע-םולש ,ן1889 ַײמ ןטד| טמרת'ה רמועב-ג"ל ,עקרַאיָאב

 וזמג בייל הדוהי וצ ,6

 10.9.18 סי םסהץאפ ן83פ 6

 ן18189 ,5 ,8

 ! רעה רעבושח ןַײמ
 ,טנַאלַאט ןטוג ַא ךַײא ןיא ןענופעג ןוא ןעמוקַאב ךיא בָאה דיל טנכייצעגסיוא רעַײא

 רַאפ ךיוא סָאמ ןוא גָאװ ַא ,ץעזעג ַא ןַארַאפ זיא סע זַא ,טסייוו ריא זַא ,עז ךיא ןוא

 ןוא ןצעזעג עקיזָאד יד ןגעק ריא טקידניז רעטרע עכעלטע ןיא שטָאכ .רעדילנָאגרַאשז

 ."ײרָאכ , ַא טָאטשנָא "במַאי , ַא סױרַא זיא סע ןוא ,םיניד

 םצע םעד ןגעוו רעבָא .רעלעפ םעד ןטכיררַאפ וצ טַײצ ןוא טרָא ָאד זיא'ס רָאנ

 יד ןיא טעװ רעװ לַײװ ,ךַײא טימ ןַײז םיּכסמ טינ ךיא ןָאק דיל םעד ןופ טלַאהניא

 ןכַאלּפָא ןוא טָאטש רעד ןופ בר ןטימ דייר עברַאה ןדייר ןעמוק ןטַײצ ערעטיב עקיטציא

 ריא טָאה ,טַײז רערעדנַא רעד ןופ רעבָא ? תואיּפ עגנַאל ענַײז ןופ ןוא םידגב ענַײז ןופ

 ףיוא טציז רעכלעוו ,בר םעד ןופ דנַאש יד ןפָא ףיוא טקעד ריא סָאװ ,ןָאטעג טוג רעייז

 ענייש עקיזָאד סָאד גנַאב טוט רימ !רעה ןַײמ .רעייא עריא ףיוא ןוה ַא יװ ,תונבר ןַײז

 סױרַא טערט :ןגלָאפ ןלעװ רָאנ ךימ טעװ ריא ביוא ,ךַײא הצע ךיא ןוא ,סרעַײא דיל

 ןוא בר-טָאטש םעד -- ,לָאמ ַא טימ םינבר עדייב ערעזדנוא ןגעקטנַא ןלַײפ ערעַײא טימ
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 םכילע -םולש ןופ ווירטב

 ךיל רעַײא ןָא טפור ןוא סָאמ ןוא גָאװ ןייא טימ ,ליטס ןייא טימ ,בר "ענָאיזַאק,, םעד

 -נעייווצ ַא ,בָאג ַא ןעגנַאלרעד ריא טלָאז בר ןשיעּפָארײא םעד ןוא ."םינבר יילרעייוועצ

 עיפַארגָאיב ןוא עטכישעג ןַײז ןלייצרעד ףרַאש ןוא ץרוק טלָאז ריא ןוא ,עיצרָאּפ עקיד

 "סעקירטעמ , יד ףיוא טגיל רעכלעוו ,רעה ןקיזָאד םעד ןופ טייקיטעט רעד ןגעוו ןוא
 רעכעלרעדנּוװ ַא רָאג ןעמוקַאב ךיז טעװ ןַאד .עטיוט ןופ ןוא עקידעבעל ןופ טסַײר ןוא

 רעַײא זיולב זַא ,ןסיו ןוא ןיטשרַאפ וצ ץרַאה ַא ןבעג ךַײא לָאז טָאג ןוא .טקעפע
 פ

 םכילע-םולש טכענק רעַײא ליוו הבוט

 יקצינווַאר .ח .* וצ ,7

 1889 ַײמ ןט12--ןט12 .ךרדב ןולמב ,וועיק

 !ןבעל ןיצק יבר ,דנַײרפ רעביל

 ןוא דוסב ךודיש םעד חוּכמ ןבַײרש טגָאזעגוצ ךַײא בָאה ךיא --- המייקאו יתרבד
 :ױזַא זיא ןופרעד הׂשעמ יד .החטבה ןַײמ אלממ ןיב ךיא

 רָאי ַא ןופ לדיימ ַא דנַײרפ ע ט ס ע ב ענַײמ ןופ םענייא ַײב וועיק ןיא ָאד זיא סע

 ,תולעמ עלַא טימ ,עטנרעלעג ַא עגולק ַא ,עכעלרע ןַא ,ענייש ַא רעייז ,ןצכַא רעדָא ןצעביז

 :ןרעשַאב ריא טעװ טָאג סָאװ ,ןתח ןפיוא ןגָאז רָאנ ןָאק ךיא --- טרָא ןַײפ ַא רעייז ןופ

 ןא ענמוזמ לבור טנזיוט 25 ריא ןעמ טיג ןדנ !ול הככש שיאה ירשַא

 רעשיטַײל ץנַאג ַא ,רעטעפ ַא ַײב ףיוא ךיז טלַאה ןוא המותי ַא זיא יז .ךָאנ סעּפע ץוחַא

 ןסייה :םיא ןופ טרעהעג ריא טָאה רשפא ; ץרָאה-םע ןייק טשינ רָאג ןוא ריבג ַא ,שטנעמ

 ."םכילע-םולש ,, ןטעזַאג יד ףיוא טרָאד ךיז טעמתח ןוא שטיוװָאניבַאר ןָאמָאלָאס רע טסייה

 עמ זַא ןסיוו טשינ רָאט ה'לּכ יד זַא ,דוסב ןייגוצ זומ סע :רעבָא זיא ץיּפש רעד

 בָארג ַא ןענידרַאפ טליוװ ריא ביוא ? ןיינ יצ ,ןיוש טייטשרַאפ ריא ...ךודיש ַא ריא ט ד ע ר

 סָאװ ןוא ,טגָאז ריא סָאװ ,עקצַאצ יד זיא רעװ ,ןבַײרש רימ ריא טנָאק ,לברעק שינכדש

 ץרָאה-םע ןייק ןָאק בוטש ןיא רימ וצ זַא ,ןייטשרַאפ טפרַאד ריא ? ןימ ַא רַאפ סָאד זיא

 טשינ ,טרָא ןַײפ ַא ןופ ןַײז לָאז רע --- רקיע רעד .טינ יאדוװַא -- -- -- ַא ןוא ןַײז טשינ

 סָאװ ,ךעלמיריוטקָאד יד ןופ טינ רָאנ ,רָאטקָאד ַא ןַײז ךיז געמ רע ,טעדליבעג ,סואימ

 ןייק טשינ יבַא ,רָאטקָאד ןייק טשינ ךיוא ןַײז געמ רע ,קילדנעצ ןפיוא ייז טפיוק עמ

 עכַײר ןופ רעדָא ,ןײלַא ךַײר ןַײז לָאז רע -- םירקיעה לּכ לש רקיעה ןוא ,שטַאגנוי

 יו ,רבחמ ןימ ַאזַא ןדַײס ;ר ב ח מ ןייק ןַײז טינ לָאז רע ,ןעמ ףרַאדַאב ךיוא .ןרעטלע

 סָאד ױזַא יװ ,ןסיוו ןוא ןעַײקרעביא טוג סע טפרַאד ריא ,ללּכה .השקשינ זיא -- ךיא

 רעדָא םעד ןופ העידי ערָאלק ַא ךַײא ןופ ןעמוקַאב לעװ ךיא זַא ,ךעלנייוועג .ןעמענוצנָא

 ןײלַא עקצַאצ יד ךיא לָאז המכח-תישאר זַא ,ןכַאמּפָא םעדכָאנ רימ ןלעװ ,םענעי ןופ

 ןיימ עקצַאצ יד ,רימ וצ ןעמוק ןענָאק יז טעװ םעד ךָאנ ןוא ,ןגיוא ענ ַײ מ טימ ןעז

 הלּכ יד ןוא -- םימשה-ןמ ןַײז סָאד טעװ ,ןיימ ךיא יוװ ,קיטנַא-ניַאזַא זיא'ס זַא ןוא ,ךיא

 ,ןיירכ ןופ סָאד זיא ,ךשפנ-הממ .םולשו-סח ,ןתח ַא זיא סָאד זַא ,ןסיוו טינ ץלַא רָאט

 רירש לכהו ,ןרעיילשרַאפ סע ךיז טעװ ,ןרעיימ ןופ סָאד זיא ,ןייגעצ סע ךיז טעװ
 } 5 כ

 םכילע-םולש רעטסעב רעַײא ינממ סי
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 םכילע:-םולש ןופ ווירב

 ןשיוצ טרפבו ,ןינע ןצנַאג םענופ ןולקשאבו תגב ודיגת לא ,םשה-ןעמל -- .ס ּפ
 !ייז ןעק ךיא -- טגָאזעג סנייטשימ ,םירבחמ רעסעדַא ערעַײא

 ןבלעז םוצ 8

 1889 ַײמ ןט022 ,עקרַאיָאב עיצנַאטס

 !ידידי

 ןופ יקסניוועל 'ה ןטימ ךיז טנעק ריא :ןלזג ַא רָאג סעּפע ךָאד טנעז ריא ,שטַײטס
 רימ ריא טבַײרש ףוסלו ,"ידידי, ַא רערעַײא זיא רע זַא ,טגָאז ןוא עקוועיַאטסָאנרָאג

 טינ רָאג זיא ר ע זַא ,יבקַאי ןעמ טגָאז זדנוא ַײב !זיא רע סָאװ ןוא זיא רע רעװ ,טינ
 ,טַאלב םיא טימ טגָאלש רע ,יוועל ןימ ַא רָאג סעּפע ךָאד זיא רע !ףימ ַא זיא'ס זַא ,רע

 ןייק טשינ םיא טימ רע זיא יצ ,רָאנ טעז !רענעגושמ רענעי סָאװ ,תונעט עבלעז יד

 גוט ,ןיקסניוועל ןופ ךַאז ןימ ַא "טַאלבסקלָאפ , ןיא ןיוש ךיא ןיפעג סעּפע .,ּפַאל-רבח
 ןָאגרַאשז םענופ טכַאל ןוא ,ןָאגרַאשז ןיילַא טבַײרש ןוא -- תורּפּכ ףיוא ,רימ טכַאד ,סע
 ןיא ןיײגוצרעבירַא ןָא טבייה רוד סיוועל סָאװ ,גנַאב קרַאטש רימ טוט סע ! קַאדושט ַא --

 רעד ןיא רענעגושמ רענעי זַא ,אלימ !תורּפּכ ףיוא רָאג גיוט סָאד ;ןַײרַא "ץילמה,
 יד רַאפ "ליּפשרעדניק, ןַײמ ףיוא קיטירק ענדונ ענדוקסַאּפ טבַײרש "עטָאלבסקלָאפ ,

 םיא טימ ךימ בָאה ךיא ןוא טלעטשעגנָא ןײלַא טָאה רענעגושמ רעד סָאװ ,ךעלעטניּפ

 ַײּפש ַא גנַאל ןיוש ןבָאה רעזעל עשיטַײל :חור רעד םיא טּפַאכ ויא --- ןסירעג רַאפרעד

 רָאט סָאד --- ןעקשטַאּפ זדנוא לָאז "ץילמה,, רעד רעבָא ;"טַאלבסקלָאפ , ןפיוא ןָאטעג

 -רָאג ןופ ןיקסניוועל טימ רעדורב רעטוג ַא טנעז ריא זַא ,תמא זיא'ס ביוא !טשינ ןעמ

 זיא רע .טכער ןַײז טעװ -- זדנוא טנעקַאב ,רימ טימ ףיונוצ םיא טריפ ָאט ,עקוװעיאטסָאנ
 יד ןיא םענעגושמ ַאזַא וצ ןַײרַא זיא רע סָאװ ,הריבע ןַא ,טנַאלַאט ַא טימ שטנעמ ַא

 עכלעזַא ןופ זַא ,שטָאכ טסייוו ריא !רוסמ רענדוקסַאּפ ַא ןוא רנעגושמ ַא ,ןַײרַא סעּפַאל
 ןָא ןעמוק סע ןוא קסע רעצנַאג רעד ןרעװ סאמינ ןָא רימ טבייה םירסומ ענדוקסַאּפ

 עטכעלש ןופ ןריפסיוא טעװ טָאג ,ןיינ רָאנ ..ןוט ַײּפש ַא ךיז טליװ סָאװ ,ןטונימ

 !ןפָאה ףרַאד עמ ...ןשטנעמ
 םכילע-םולש  רעַײא

 "ץילמה,; וצ ,9

 {1889 יימ ןטס1

 !"ץילמה , ןופ רעבעגסױרַא רעה ןטרעעג םוצ
 ,ןעגנוניווו-רעמוז יד ןיא ָאד ןעניוװ סָאװ ,ענַײמ עסָאנעג-סקלָאפ יד ,רעדירב ענַײמ

 ערעזדנוא ןופ ןטסטלע םעד דובּכ ןבעגּפָא רעייז רַאפ םור ַא ןוא ביול ַא טרעװ ןענַײז
 ןטס70 ןַײז ןופ בוט-םוי םעד ,דיירפ ןַײז ןופ גָאט םוצ ,ןַאמלוש ןמלק 'ה סרעבַײרש

 יד טלמַאזעגפיונוצ ייז ַײב בָאה ךיא סָאװ ,בָאג רעייז ןבעגעג ןבָאה ייז סָאװ ,גָאטרָאי
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 םכילע -םולש ןופ ווירב

 -עגנָא זיא'ס יו ױזַא ,טנַאה ןַײז ןופ קנַאשעג םעד טול רעדעי ,לבור קיסַײרד עמוס

 ערעזדנוא טעװ ,ןָאטעג ױזַא םוטעמוא רעדירב ערעזדנוא ןטלָאװ יַאװלה .ןטנוא טנכייצ

 ,קיביײא ףיוא ןיײטשַאב טעװ טייקיטכערעג רעייז ןוא גנוַײרּפַאב ַא ןעמוק סרעבַײרש

 ענַײז ןוא קלָאפ עשידִיי סָאד טצעש סָאװ ,רעד ,רעניד ןַײז בַײלברַאפ ךיא ןוא
 ,סרעבַײרש

 םכילע-םולש

 ,11889 ַײמ ןטס23} ט"מרת תועובש ברע ,(וועיק ןבעל) עקרַאיָאב

 ,קידָאב 'ה ,ןרָאהנײא 'ה ה"ה יד :םיבדנמ יד ןופ ןעמענ יד ןענַײז סָאד ןוא .ס.ּפ

 .עטילַאש 'ה ,ןַאמסע 'ה ,רעגניטע 'ה ,ינומלא ינולּפ 'ה ,ןײטשנקלָאװ 'ה ,גרעבנעדלָאג 'ה

 .גנומיטשַאב ןַײז טױל טקישעג טנַײה רימ ןבָאה טלעג עקיזָאד סָאד

 ,רעבעגסיױרַא רעד

 וזמג בייל הדוהי וצ ,0

 10.9.נ, 1 סנ. םסהקאפו זגשפ 0
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 ! רעה רעבושח ןַײמ

 רָאנ רעבָא ."קעטָאילביב , ןיא ןײגנַײרַא ןָאק "םינבר יד, דיל רעַײא ,ךעלקריוו

 .עסיורג ןוא עניילק ןעגנורעדנע טרָאד ןכַאמ וצ ןביולרעד רימ טעװ ריא ביוא ,יאנּתב

 ךעלדמערפ ןענַײז ןקורדסיוא יד ּוװ ,רעטרע דס ַא ןַארַאפ ןענַײז סע ? עניילק טסייה סָאװ
 ? עסיורג טסייה סָאװ .יײרָאכ ןופ ןצעזעג-יובעג יד טימ טינ טמיטש רעטעמ רעד ּוװ ןוא

 טַײז ריא ביוא .ךיראמ ליפ וצ טַײז ריא ּוװ ,טרָאד ןצריק רעייז ןוא רעייז ףרַאד עמ

 ךַײא ךיא לעװ ,ןסיוו וצ ןבעג רימ ריא טלָאז ,ענַײמ ןעגנוגנידַאב עקיזָאד יד טימ םיּכסמ
 רעטיור טימ ןענעכייצַאב לע ךיא עכלעוו ,ןעגנוקרעמַאב ענַײמ טימ דיל סָאד ןקישוצ

 ןבַײרשוצרעביא ןוא רעלעפ םעד ןטכיררַאפ וצ ּוװ ןמיס רערָאלק ַא ןַײז סָאד טעװ ,ברַאפ

 ןלָאצַאב לעװ ןוא ןגינעגרַאפ טימ ןעמעננָא סע ךיא לעוװ ןַאד זיולב ןוא .ַײנ סָאד ןופ דיל סָאד

 ךרוד ייז ןריּפָאק ןביולרעד רָאנ רימ ריא טעוװ רשפא רעדָא ;קירעהעג יװ רַארָאנָאה
 ןעז ןלָאז ןגיוא ערעַײא ידּכ ,עיּפָאק ַא רָאנ ןקיש ךיא לָאז ךַײא ןוא ,רעבַײרשרעביא ןַײמ

 סָאװ ,רעד ךיא בַײלב ,רעפטנע רעַײא ףיוא קידנטרַאװ ןוא .טנעה ערעַײא ןופ גנופַאש יד
 .קרעוו רעַײא טצעש ןוא ךַײא טרע

 םכילע-םולש

 ןבלעז םוצ ,1

 10.8. { סד. םסהמאג, 1838 6

1 1889 1123 28 

 ! רעה רערעַײט ןַײמ

 ךַײא בָאה ךיא סָאװ ,גָאלשרָאפ ןַײמ ןקיליװַאב טעװ ריא זַא ,סיורָאפ קידנסיוו
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 םפילעיםהלש ןופ וירב

 יד טימ דיל רעַײא ּפָא ךַײא ָאד ךיא קיש ,1241 'מונ לטרַאקטסָאּפ ןַײמ ןיא טלייטעגטימ
 -עשרַאפ ,טרעסעבעגסיוא ןרעקמוא דיל סָאד טפרַאד ריא ןוא ,ןעגנונעכיײצַאב ןוא םינמיס

 טָאה ריא .דנַאטש ןיא סָאד זיא טנַאה עשירעטכיד רעַײא יװ ,טוג ױזַא ,טצוּפַאב ןוא טרענ

 טינ טלָאז ריא ,ךַײא טעב ךיא רָאנ ,ןופרעד ןעמענוצּפָארַא רעדָא ןבעגוצוצ טכער סָאד

 -ַארגָאיב יד) טנעמעלע רעוויטקעיבוס רעד זיא גנוניימ רעמערָא ןַײמ טול זַא ,ןסעגרַאפ

 ,קנַאדעג ןוויטקעיבָא םעד טינ טכערּפשטנַא ןוא ןעגנולעג רָאג טינ (םינבר יד ןופ סעיפ

 -ּפָארַא טעוו עמ ביוא ,ןדַײל טינרָאג טעװ רעבירעד ,דיל סָאד ךיז טריזַאב סע ןכלעוו ףיוא

 .ןרעדעפ {עטצוּפעגוצ} עקיזָאד יד ןופרעד ןפרַאוו

 ךיא ,עיפַארגָאטרָא רעד ףיוא ןבעג גנוטכַא ,רעה ןַײמ ,ךַײא ךיא טעב ןכַײלג סָאד

 ןוא ןייר זיא טפירשטנַאה רעַײא םערָאװ .דיל סָאד ןבַײרשרעביא רעדיוװ ןפרַאד טינ לָאז

 ןַא ךַײא ַײב סױרַא טעװ ,הצע ןַײמ ןגלָאפ ןלעװ טעוו ריא ביוא .םישודיח ףיוא ןייש

 ךיז בָאה ךיא סָאװ ,ןקידלושטנַא ךימ טלָאז ריא ןוא .ךַאז עקיסַאּפ ןוא עטרעסעבעגסיוא

 ןעמוקַאב בָאה ךיא רעדייא ,רעטרעוו ערעַײא ןיא ןעגנורעסעבסיוא ןגָארטנַײרַא טביולרעד

 ,ליפ רעייז ךיא בָאה טעברַא ןוא ץרוק זיא טַײצ יד לַײװ ,המּכסה רעַײא

 סורג ןוא גנוטכַא טימ

 םכילע-:םולש

 ןבלעז םוצ 2

 10.3.26 ה סנ. םסהקאפג ןפמב 6
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 ךָאנ ךַײא ךיא ןָאק לַײװרעד .ןעמוקַאב ךיא בָאה ווירב ןטייווצ רעַײא ךיוא ! רעה ןַײמ
 ױזַא טלָאז ריא זַא ,ךַײא טעב ןוא טימ ךַײא ךיא לייט סָאד רָאנ ,ןגָאז טינרָאג םיא ןגעוו

 סע טעװ ,ןזיװעגנָא ךַײא בָאה ךיא יוװ ױזַא ,דיל עטשרע סָאד ןטעברַארעביא ןַײז טוג

 רעדעי רַאפ יּפָאק ןעצ) רַארָאנָאה ןעמוקַאב טעװ ריא ןוא "קעטָאילביב , ןיא ןײגנַײרַא
 סע בא :ןעמוקַאב ךיז טעװ סע יװ ,ןעז רימ ןלעװ ןטייווצ םעד ןגעוו ןוא ,(הרוש

 רימ וצ סעיזנעטערּפ ןייק ריא טלָאז ,טינ ביוא ןוא ,ןקורד ךיא לעװ ,טרָא ןַײז ךָאנ טעװ

 ,םערָאפ רעד ןיא וליּפַא ןַײרַא טינ ןע ק דיל עטשרע רעַײא :לָאמ ַא ךָאנ .ןבָאה טינ

 טינ לַאפ ןייק ףיוא ןעק סע .לָאמ ןטייווצ םוצ טקישעגוצ רימ טָאה ריא רעכלעוו ןיא
 ןוא ,הרוש רעדעי רַאפ לבור ןעצ ןלָאצוצ רימ טלָאז ריא בוא וליפַא ,ןרעוװו טקורדעג

 טרע סָאװ ,רעד בַײלב ךיא .הלילח תונצמק תמחמ זיא סָאד זַא ,ןעניימ טינ טלָאז ריא

 .קרעוו רעַײא טצעש ןוא ךַײא

 םכילע:םולש

 ךיא לַײװ ,ןליו סמענעי בילוצ ןליוו רעַײא ןַײז לטבמ קידנעטש טלָאז ריא .ס.ּפ

 רימ ןוא ,גָאט ןיא לָאמ ךס ַא ערעדנַא ןופ ןליוו םעד בילוצ ןליו ןַײמ לטבמ ךיוא ןיב

 םימכח ןענַײז עלַא רימ שטָאכ ,ערעדנַא ןופ גנוניימ רעד ןּפרָאװעגרעטנוא ןענַײז עלַא

 ,וו"זַאא
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 םכילע-םולש ןופ ווירב

 ןבלעז םוצ ,2

 80מאפ 29, 6.9

 -סיורג ןוא טוג טינ ויא עמעַאּפ רעַײא זַא ,טגָאזעג טינ בָאה ךיא ! רעה ןַײמ
 טינ "קעטָאילביב , ןיא יז טעװ רשפא זַא ,טלייטעגטימ רָאנ ךַײא בָאה ךיא .קיטרַא
 ןייק גנוניימ ןַײמ ןגָאזסױרַא טינ ,ץעזעג סלַא ,טמיטשַאב ךיז בָאה ךיא לַײװ ,ןײגנַײרַא
 ןוא ןדִיי ַײב רעבַײרש ַא ךיוא ןיב ךיא :סיורָאפ קרעװ ענַײז טביול סָאװ ,רעבַײרש םוש
 טוג ןענַײז ייז זַא ,קרעװ ענַײמ ןגעוו טגָאזעג טינ ןשטנעמ םוש ןייק לָאמ ןייק בָאה
 ןוא .רימ ןופ ערעסערג ,ערעדנַא ןעזעג יז ןבָאה סע רעדײא ,קיטרַאסיורג ןוא
 סָאד ןטכיררַאפ ןַײז טוג ױזַא טלָאז ריא זַא ,לָאמ ַא ךָאנ ךַײא ךיא טעב "םינבר יד, ןגעוו
 ךָאנ טליוו ריא ביוא ןוא ,טקישעג ךַײא בָאה ךיא סָאװ ,טנַאירַאװ ןטשרע םעד טיול דיל
 עוויטקעיבוס רעדעי ןדַײמוצסיוא זיא הצע ןַײמ רָאנ ,טכער סָאד ריא טָאה ,וצרעד ןבעגוצ
 טנורג רעד זַא ,קיטיינ זיא עמעָאּפ ַאזַא ןיא לַײװ ,ערעַײא סעיפַארגָאיב יד יװ ױזַא ,ךַאז
 ערעזדנוא עלַא ןגעוו ןדייר ןטלָאװ רימ יוװ ױזַא ,וויטקעיבָא סיוכרוד ךעלקריוו ןַײז לָאז
 ךעלטנירג טעװ ריא ביוא .ייז טנעק ריא סָאװ ,םינבר ייווצ יד ןגעוו רָאנ טינ ןוא םינבר
 דובּכ רעד ןוא ,הבוט רעַײא זיולב ןיימ ךיא זַא ,ןסיוו ריא טעװ ,גנוניימ ןַײמ ןייטשרַאפ
 .קנּוװ ַא גונעג זיא םכח ַא רַאפ ןוא ,דובּכ ןַײמ ךיוא זיא סרעפלעהטימ ענַײמ ןופ

 םכילע-םולש טכענק רעַײא

 דיגמ .ה .ד וצ ,4

 {18189 .7 .16 ,עקרַאיָאב

 !דיגמ רעה רעבושח

 טגנידַאבמוא עטיב ַא טימ ךַײא וצ ךיז ךיא עדנעוו שטיוורוג .ה ןופ גָאלשרָאפ ןטיול

 'ה רעכלעוו ןגעוו ,"ןַאמוא חבטב הלודג הׂשעמ רושָארב עשינָאגרַאשז יד ןעניפעגסיוא

 -ַאקַא-טפַאשנסיוו רעד ןופ קעטָאילביב רעד ןיא ךיז טניפעג יז זַא ,רימ טבַײרש ווָאנבוד

 -ייוצ רַאפ גנירג ריא טנָאק ,ןבעגסױרַא טינ םייהַא ףיוא ךַײא יז טעוו עמ ביוא .עימעד

 ןעמוקַאב ריא טעוװ טעברַא רעקיזָאד רעד רַאפ ; טפעה ַא ןיא יז ןבַײרשרעביא לָאמ ַײרד

 ױזַא טַײז .לכיב ןופ םענרַאפ םעד ןופ קיגנעהּפָא ,רַארָאנָאה ןקידנעטשנָא ןַא רימ ןופ

 .סערדַא רעַײא ןסיוו וצ רימ טיג ןוא טוג

 שטיווָאניבַא ר .ש

 ַאיַאנזעלעשז ַאיַאנדַאּפַאז-ָאגוי -- סערדַא .רעפטנע רעַײא ףיוא טרַאװ ךיא .סּפ

 .26 עשטַאד ,עקרַאיָאב עיצנַאטס ,ַאגָארָאד

 .רָאג ןוא --- שטיװָאניבַאר ןָאמָאלָאס ,וועיק -- ץנעדנָאּפסערָאק רעטריכַארטס רַאפ
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 םכיקלצ-םולש ןופ טיבב

 ווָאנבוד ןועמש וצ 5

 1889 ילוי ןט18 ,עקרַאיָאב

 טינ טציא ןיב ךַײא בָאה'כ סָאװ ,לחומ טַײז ,לטרַאק םעד רַאפ ךַײא קנַאד ַא

 טערט ןכיג ןיא (.עשירַארעטיל לּכ-םדוק) !םינינע ןוא ןסערעטניא ,םינינע .טרעפטנעעג

 םעד ןגַײטשרעביא ףרַאד רעכלעוו ,"קעטָאילביב,, דנַאב ןטייווצ םעד ןקורד םוצ וצ ךיא

 ,"עלערעּפ , ןַאמָאר ַא ןבירשעגנָא ןילַא בָאה'כ .ןעגנולײטּפָא ענַײז עלַא ןיא דנַאב ןטשרע

 ךָאנ בָאה ךיא .ןבעל רָאי עכעלטע ,ךיז טכַאד ,ןוא טעברַא רָאי בלַאה ַא ךימ טסָאק סָאװ

 ךַאז ַא יונעג ױזַא טעברַאַאב טינ ןוא קרעװ א רעביא טעוװערָאהעג טינ ױזַא לָאמ ןייק
 רעצנַאג ןַײמ ַײב .רעשיריל ַא זיא ןַאמָאר םעַײנ ןַײמ ןופ רעטקַארַאכ רעד .ןטַײז עלַא ןופ

 ןייק טינ עגַאל רעלַאיצָאס רעקיטנַײה רעזדנוא ןיא ךיא בָאה רָאמוה ןכעליירפ וצ גנוגיינ

 ךיא סָאװ ,ןבעל םעניא סיוא בָארג ןוא ןיפעג ךיא ןעוו טרפב ,שירַאנ ךיז ןכַאמ וצ ץרַאה

 "ןינעּפמעטס , ,בגַא ."וינעּפמעטס ,, ןיא עלחר רעדָא עלערעּפ יו ,לרעּפ עכלעזַא ,בַײרשַאב

 ןבָאה ."טילעַארזיא , רעגרעבמעל ןיא גנוצעזרעביא רעשישטַײד ַא ןיא טציא ךיז טקורד

 שטָאכ ,ךַאז ַא ןצַאשוצּפָא חוּכב ןענַײז עכלעוו ,ןשטנעמ ןענופעג ךָאד ןגעווטסעד ןופ ךיז

 ױזַא טציא ךיא בָאה רוטַארעטיל רעשידִיי רעזדנוא ןיא .ןָאגרַאשז ףיוא ןבירשעג זיא יז

 ַא, םערָאװ ,דובּכ ַאזַא רימ טמוק סָאװ רַאפ ,טינ תמאב ייטשרַאפ ךיא זַא ,סרענגעק ליפ

 עכלעזַא ןיא ךעלנַײּפ גונעג עקַאט רימ טרעוו לָאמ לייט ."דובּכ ךס ַא -- םיאנוׂש ךס

 .ןדנַאטשמוא
 ןעמענרעטנוא ןלעװ ךיז לָאז סָאװ ,גרוברעטעּפ ןיא ןטנַאקַאב ַאזַא טינ ריא טָאה יצ

 חבטמ הלודג הׂשעמ , רושָארב יד ןבַײרשוצרעביא -- גנונױלַאב רעקירעהעג ַא רַאפ ---

 ריא טנכער ןעוו ? עימעדַאקַא רעכעלטּפַאשנסיװ רעד ןופ קעטָאילביב רעד ןיא "ןַאמוא

 -רַאפ בָאה ךיא סָאװ ,לחומ לָאמ ַא ךָאנ טַײז .ןסיוו סע ףרַאד ךיא ? רעטיּפ ןיא ןַײז וצ

 רערעַײא ןצנַאג ןיא ,רעפטנע ןטימ טקיטעּפש

 שטיווָאניבאר שש

 ? "קעטָאילביב , ןַײמ ןגעוו "דָאכסָאװ, ןיא העידי ַא ןכיג ןיא ןַײז טעװ יצ ,ס9פ
 רעטעּפש ךַײא לעוו'כ ."ץילמה , ךיא ךיז ןקורד "ןטעוליס ןוא ןּפיט , עשיערבעה ענַײמ
 ןכַאז עניילק עקיזָאד יד טימ לכיב ץנַאג ַא ןקישוצ

 ?ַאקעטָאילביב ַאיַאנדָארַאנ ַאיַאקסיײרוועי, וצ ,6

 1889 טסוגיױא ןט3 ,8 'מונ ,סַאג רעניטצעווַאזילעי ,וועיק

 ,רעה רעבושח

 שטָאכ ,ימ רעַײא רַאפ סיורָאפ ךַײא קנַאד ךיא .ןעמוקַאב ךיא בָאה לטרַאק רעַײא

 לפיוו ףיוא ,םעד טימ טינ ,ךַאז רעד ןופ ךוּת םעד טימ טינ טנַאקַאב טינ ךָאנ ןיב ךיא

 זַא ,ךיא ףָאה ךָאד ."קעטָאילביב , ןיא ןריקילבוּפ ףיוא טסַאּפעגוצ זיא לַאירעטַאמ רעד

 זַא ,רָאנ ךַײא טעב ךיא .טנעמוקָאד ןשירָאטסיה םעד טימ ןצינַאב ןענָאק ךיז לעװ ךיא
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 םכילצ-םולש ןנפ ווירב

 ןוא ןשינעכײצרַאפ-טלַאהניא ,ןריפנַײרַא יד ןופ עיּפָאק עכעלטקניּפ ַא ןַײז לָאז ץלַא

 זַא ,ךעלדנעטשרַאפטסבלעז .ןעניפעג ןטרָאד טעװ ריא עכלעוו ,ןעגנוקרעמַאב ערעדנַא

 .ּפָארַא טמענ ריא עכלעוו ,סעיּפָאק יד ןיא ןעגנוקרעמַאב ענעגייא ןדַײמסיוא טפרַאד ריא

 רעדעי ןיא ןטַײז לָאצ רעד ןגעװ ןסיװ וצ ןבעגעג טינ רימ טָאה ריא סָאװ ,דָאש ַא

 ןענעק ידּכ ,רעטייוצ רעד ןופ ענייא רעטנוא ךיז ןדייש ייז לפיוו ףיוא ןוא עבַאגסיוא

 "נירד רעַײא ףיוא טרַאװ ךיא .עדייב רעדָא עבַאגסיױא ןייא -- ןקורד וצ סָאװ ןסילשַאב

 .רעפטנע ןקידנעג
 גנוטכַא טימ

 שטיווָאניבַאר .ש

 .ווירב ןופ לּפעק ןפיוא ןזיוועגנָא זיא סערדַא רעד .סּפ

 ווָאנבוד ןועמש וצ .7

 |18189 .8 .17 ,עקרַאיָאב

 (ילוי) "דָאכסָאװ, ןיא עיזנעצער רעַײא ןוא .,ןטלַאהרעד לטרַאקטסָאּפ רעַײא

 ליפעגטימ טימ ךיז טיצַאב רעכלעוו ,רעבַײרש רעקיצנייא רעד טַײז ריא .טנעיילעגרעביא

 עמערַאװ יד ךַײא ןקירדוצסיוא רעווש רימ זיא'ס ...ןָאגרַאשז ןעמערָא םוצ רַאטינַאמוה ןוא

 ךרודַא סנטצעל בעל ךיא .ןקירדסיוא טפרַאדעג ךַײא טלָאװ ךיא עכלעוו ,טײקרַאבקנַאד

 ךיא ןכלעוו טימ ,שידַיי ףיוא ןוא רימ ףיוא ןלַאפנָא עטכערעגמוא ןוא תופידר ליפ ױזַא
 רקיע רעד .טרָאװ ןטוג ןדעי טימ ןעיירפ ךיז זומ ךיא זַא ,ןעמָאנ ןַײמ ןדנוברַאפ בָאה

 ןיא ןעמונעגנַײרַא טָאה רעכלעוו ,טַאּפָאכיסּפ ַא םענייא ןופ ןייטשוצסיוא ליפ ךיא בָאה

 טלדנַאװרַאפ םיא ךרוד זיא סָאװ ,"טַאלבסקלָאפ,, עקיצנייא יד טנעה עניירמוא ענַײז

 ןוא שידִיי ןופ סערדַא ןפיוא סעצינעמָאּפ יד ןסיג וצ טרָא-טסימ ַא ןיא טציא ןרָאװעג

 ךיא יו םעד ךָאנ -- ,סערדַא ןַײמ ףיוא רקיע רעד ןוא ,סרעגנעהנָא -- ןטּפעדַא ענַײז

 ןופ האוולה ַא (יול) לווּונמ ןקיזָאד םעד טגָאזעגּפָא ? סָאװ רָאפ ךַײא טלעטש ונ ,בָאה

 ןגעק עינַאּפמַאק ןַײז ןָא ךיז טבייה ןָא טנעמָאמ ןקיזָאד םעד ןופ ...!! לבור טנזיוט סקעז

 טָאה ריא ןוא ,(!שידִַיי רעקידלוש-המשנ רעד טָאג ,רעמערָא רעד) שידַיי ןגעק ןוא רימ

 ןופ (רָאטקַאדער רעשיטקַאפ רעד ךָאד זיא רע) רעבעגסױרַא ןַא ױזַא יװ ,ןעז טפרַאדַאב

 טָא "!ןָאגרַאשז ןקידורב ןטימ רעדינ, :רעמונ ןדעי ןיא טַײרש גנוטַײצ רעשידַייַא

 ןבָארגוצרעטנוא ןצנַאג ןיא ידּכ .ןעועג טינרָאג ךָאנ טלָאװ סָאד רָאנ !טייקשידלעה ַא

 -ילָאּפ ,ןענָאטעילעפ יד ןיא ,ןעלקיטרַאטייל יד ןיא רע טיג ,שידַיי ןופ טעטירָאטױא םעד

 םכילע-םולש זַא ,םעד ןגעוו סרענעייל יד ןסיוו וצ קינָארכ רעשידנעלסיוא ןוא רעשיט

 ךיוא ייז ןשיווצ) סרעקיטירק ענַײז רעטנוא טפיוק ןוא ןרַאגיצ עקידלבורנעצ טרעכייר

 הּפרח ַא זיא סָאװ ,ץומש .וו"זַאא ,קרעװ ענַײז ןרימַאלקער וצ ידּכ ,(ךעלריטַאנ ,ךַײא

 עשירַארעטיל דצמ ןעגנוגלָאפרַאפ עלַא ךָאנ סָאװ ,שודיח ַא זיא'ס .ןלייצרעדוצרעביא

 גלָאפרעד ַאזַא טימ ןוא ךיג ױזַא "קעטָאילביב,, ןַײמ ןגעווטסעד ןופ ךיז זיא ,םיאנוׂש

 עקיטכירפיוא ןופ ליפעגטימ ןוא ףורּפָא רעד ןוא ;קלָאפ ןשיװצ ןעגנַאגעגרעדנַאנופ
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 םכילצ -םולש ןופ ווירב

 -כערעגמוא רענעפָא רעד ןגעק ןעלגנַאר וצ ךיז טומ ןוא תוחוּכ וצ רימ ןביג ןשטנעמ

 םילווּונמ ןימ ןדיווטעי וצ גנו;צַאב עלופסגנוטכַארַאפ :ןגעוו יילרעייווצ ףיוא טייקיט

 יד ןשיווצ רעכיב עכעלצינ ןופ גנוטײרּפשרַאפ יד --- סיורָאפ גנובערטש עשיגרענע ןוא

 -רעלוּפָאפ ןלעפ "קעטָאילביב , רעד ןיא סָאװ ,םעד עגונב גנוקרעמַאב רעַײא -- .ןסַאמ

 .גנונעקרענָא רעקיצרַאה טימ שינעטנעק וצ ךיא םענ ,ןעלקיטרַא עשירָאטסיה

 שטיווָאניבַאר .ש רענעבעגעגרעביא רעַײא

 יַאקעטַאילביב ַאיַאנדָארַאנ ַאיַאקסיירוועי, וצ 8

 1889 רעבמעטּפעס ןט3 ,וועיק

 !שטיװָאנָאירַאליה דוד רעבושח

 ןוא ,ןעמוקַאב ךיא בָאה ,טריסערעטניא גנַאל ןופ ןיוש ךימ טָאה עכלעוו ,עיּפָאק יד
 ,טסּוװעג טינ בָאה ךיא .ןָאטעג רימ טָאה ריא עכלעוו ,הבוט רעד רַאפ רעייז ךַײא קנַאד ךיא
 ןטױל רערעדנַא רעד ןופ ענייא רעטנוא קינייװ ױזַא ךיז ןדייש סעבַאגסיוא עדייב זַא

 ,טנַאירַאװ ןייא ןקורדוצּפָא ןעמוקסיוא טעװ רימ זַא ,ךיז טכַאד .םערָאפ רעד טול ןוא ךוּת

 ךיז ןענעמתח ןסעגרַאפ ,קיטנָאק ,טָאה ריא .ריפנַײרַא ן ַײ מ ןיא םעד ףיוא קידנזַײװנָא

 ךיא לעװ טלָאמעד ?טינ סָאד ריא טליו רשפא רעדָא ."דיגמ .ד רעבַײרשרעביא רעד ,

 טציא ךָאנ ךיוא סייוו ךיא .ץלַא ןוא ,"םכילע-םולש ןופ ןבעגעגסױרַא, ןבַײרשרעטנוא
 טבייה סע ּוװ ,טרָא םעד זיב רָאנ רעדָא ,ןצנַאג ןיא רושָארב יד ןקורדּפָא ךיא לעװ יצ ,טינ

 שטָאכ .טרָא ןקיזָאד םעד זיב רָאנ --- רעכיג .תיב-ףלא ּפ"ע תוניגנ הי"ד ,"עיזעָאּפ , ןָא ךיז

 ןופ ןעלטימ יד רַאפ ךיוה וצ לסיב ַא זיא ,טמיטשַאב טָאה ריא ןכלעוו ,רַארָאנָאה רעד

 םעד ןקורד ןטערטוצ לעװ ךיא רָאנ יו ,ןעמוקַאב םיא ריא טעוװ ךָאד ,"קעטָאילביב ,, רעד
 .(תוּכוס ךָאנ ךַײלג) דנַאב ןטייווצ

 ךיא ןָאק ,טקישעגוצ טָאה ריא עכלעוו ,רָאטױא ןעמינָאנַא םעד ןופ רעדיל יד עגונב

 רע ןוא עיצַאקיפיסרעוו ןופ טנַאלַאט ַא ןַארַאפ זיא רָאטױא םעד ַײב זַא ,ןזַײװנָא רָאנ

 ןוא סָאמ עגנערטש ַא ןוא עקיטכיר ַא ,םעטיר ַא ךיוא ןַארַאפ ;ןינע םעד טיײטשרַאפ

 ןכַאז עקיזָאד יד ןדניבפיונוצ לָאז רעכלעוו ,טנעמעצ רעד ָאטינ זיא סע רָאנ ; ליפעג וליּפַא

 ללכב .טסַאּפעגוצ טינ עסַאמ רעד רַאפ ייז ןענַײז רעבירעד ןוא ,קלָאפ רעזדנוא טימ

 יד ןשיװצ דיישרעטנוא רעד .ןָאגרַאשז ףיוא רעדיל עשיטָארע קיטַײצירפ ךָאנ ןענַײז

 ָאווינ םעד ןיא טינ טײטשַאב ,לשמל ,רעדיל סגורפ ןוא רָאטיױא ןעמינָאנַא םעד ןופ רעדיל

 רָאטױא רעמינָאנַא רעד סָאװ ,םעד ןיא רָאנ ,לג"דא טייקשירפ ,טײקטריטנַאלַאט רעייז ןופ

 רָאנ ,ליו רע יװ טקנעד גורפ תעב ,שידִיי טבַײרש ןוא שטַײד ףיוא טליפ ןוא טקנעד

 ,עירָאטידיױא יד קידנסעגרַאפ טינ ,ןדִיי רַאפ ןוא שידִיי ןייר טבַײרש ןוא רע טליפ רַאפרעד
 ךיא ןיב ,ןַאד ןוא ,רָאטױא רעמינָאנַא רעד ןייטשרַאפ טוג ףרַאד סָאד .םיא טרעה עכלעוו

 יד קירוצ ךַײא קידנקישּפָא .ךַאז עטוג ַא ןבַײרשנָא טנָאקעג רע טלָאװ ,טגיײצרעביא
 -רעביא ןוא רערַאבקנַאד רעַײא ךיא בַײלברַאפ ,רָאטױא ןעמינָאנַא םענופ ?סעבָארּפ

 רענעבעגעג
 שטיווָאניבַא ר .ש
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 םוכיילפ? םולש הופ וויטב

 ?ַאקעטָאילביב ַאיַאנדָארַאנ ַאיַאקסיירוועי, וצ .9

 1889 רעבמעטּפעס ןט4 ,וועיק

 !שטיװָאנָאירַאליה דוד רעה רעבושח

 ַאיַאנזַאקַאז ךרוד די-בּתּכ רעַײא קירוצ ןעמוקַאב ריא טעוװ םעד טימ קיטַײצניײא

 ,רָאזנעצ ןגיה םעד ןויוװַאב םיא בָאה ךיא סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאב ךַאז יד .לָארעדנַאב

 טעוװ רע רָאנ ,ןזָאלכרוד רשפא םיא רע טעװ ןזָאלכרוד זַא ,טגָאזעג רימ טָאה רע ןוא

 ןדָאש ןעגנערב טעװ סָאד ןוא ,רעטרע עקינייא ןקעמרַאּפ ןוא ןפרַאװסױרַא ןזומ רעבָא

 ךיז טערַאטס ,רעבירעד ךַײא טעב ךיא .טנעמוקָאד ןשירָאטסיה סלַא טּפירקסונַאמ םעד

 ןקיטרָאד רעַײא טימ טנַאקַאב אמתסמ ךָאד טנעז ריא .ךַײא ַײב טּפירקסונַאמ םעד ןזָאלכרוד

 .ןסיו וצ רימ ןבעג טגנידַאבמוא ךיא טעב טַאטלוזער םעד ןגעוו .רָאזנעצ

 רענעבעגעגרעביא רעַײא

 שטיווָאניבַאר .לָאס

 יקצינווַאר .ח .י וצ .0

 1889 רעבמעטּפעס ןט4 ,וועיק

 !יריקי ידידי

 טנעז ריא ,ךיז טייטשרַאפ ? םשָאה ימב !ונרבדנ אלש םינשו םיחרי ,םימי המּכו הֹמּכ

 ףיוא .עַײנ לגָאּפש ,הרוחס ךָאנ ךַײא קיש ךיא -- ? שרעדנַא זיא ןעד יװ !בייח רעד

 רימ רָאנ ...קשח טָאה ריא ביוא --- ייווצ ענעי ןוא ,ןבַײרש סעּפע ריא טזומ סנָאדרָאג

 ,טסייוו ריא --- !ינעב יז טּפַאכ --- וליפַא טרָאװ ַא סרעַײא טרעוו טינ ןענעז יז זַא ,טכַאד

 ןבַײרש טנָאקעג טינ בָאה ךיא זַא ,טסייו ריא ? ךעלשידַיי זיא ןגַײװש רעַײא זַא

 טקורד "קעהטָאילביב , יד זַא ,טסייוו ריא ? ןיינ יצ ,ןבַײרש טפ רַאד ַא ב טָאה ריא ןוא

 -- ןימע-ןב ןופ ןעמוקַאב וצ ווירב ַא טרַאװ ךיא זַא ,טסייוו ריא ? טייהרעליטש ןיוש ךיז
 ,רעדורב ,דלַאװג -- ?ןייטש ןבילבעג זיא "קעהטָאילביב , יד ןכלעוו רעביא ,ווירב ַא

 :סעַײנ ַא -- ב"נ) !ןרעװ עגושמ ריא טעװ ,קעטָאילביב ַא ןעז טעװ ריא ! הרוחס ָאד זיא

 ןעגנולשעגנַײא ןוא טעַײקעצ ךיא בָאה ,רָאזנעצ םענופ סױרַא ןיוש זיא סָאװ ,ןַאמָאר ןַײמ
 .(!!!םעַײנ ַא בַײרש ןוא

 םכילצע-םולש  רעַײא

 רעסקעלפ .ל .ב וצ ,1

 ןוחסמ/ 9 ססח18סק8ה 1889 1.

 !ַאנװָאװל ַאטרעב יורפ עקידענג

 םעד וצ טָאה ריא סָאװ ,דַײלטימ סָאד .ןטלַאהרעד ךיא בָאה ווירב ןבושח רעַײא

 רָאנ .שיטַײל רעייז ,טַײז רעַײא ןופ ,סיוועג זיא ,קינשַאּפערָאה רעבַײרש ןשידַיי ןעמערָא

 ,ןַאמערָא ןייא רָאנ ןַײז לָאז טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא ןעוו ? םיא רַאפ ןָאט ךיא ןעק סָאװ
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 םכילעקפםולש ןחפ ווירטב

 םוטעמוא ןַארַאפ ייז ןענַײז ,קילגמוא םוצ .רענָאילימ ַא ןעוועג ,ךיז טייטשרַאפ ,רע טלָאװ

 רעַײהעגמוא לָאצ רעייז ךָאד זיא --- עשידַיי יד ךָאנ טרפב ,סרעבַײרש יד ןשיווצ ןוא ,ךס ַא

 -- סָאד יא ,ןקינבורט רַאפ ןָאט ןָאק ךיא סָאװ ,עקיצנייא סָאד .(עאזג עאז הסזעסוצ)
 לכיבשטַײט ַא ךיוא ןַארַאפ זיא ,רימ ַײב ךיז ןעניפעג עכלעוו ,ןטפירשטנַאה ענַײז ןשיווצ

 טימ ןצינַאב ךיז .טלעטשעגפיונוצ טכעלש רעייז ,בגַא ,זיא סָאװ ,רעטרעוודמערפ רַאפ

 ןיא סרעדנוזַאב ,םעװקַאבמוא רעייז זיא "קעטָאילביב, רעד ןיא טעברַא רעקיזָאד רעד
 רעטרעוו יד טרָאד ןופ ןעִיצסױרַא ןָאק ךיא רָאנ .טציא זיא סָאד ןכלעוו ןיא ,ןעזסיוא םעד
 -סיוא ןַײמ יז ןבעגוצ ,עסַאמ רעשידִיי רעד רַאפ עכעלדנעטשרַאפמוא ןטסניימ םוצ יד
 סָאד ,שטָאכ) םיא ַײב ןרעוװ ןעמונעג טעװ גנונעדרָא-רעטרעוװו יד יו ױזַא ןוא ,גנושטַײט

 ,(ךוברעטרעוו זיא טינ רעסָאװ ןופ ףליה רעד טימ ןכַאמ רעדעי ,ריא טיײטשרַאפ ,ןָאק

 ,ןגעווטסעד ןופ .רַארָאנָאה רעקידכעבענ ַא רעייז רָאנ ,רַארָאנָאה ןעמוק רָאטױא םעד טעוו
 םיּכסמ טַײז זיא .ןעלבור "עשיּפָארטנַאליפ , ןעצ ןופ רערעַײט לבור ַאזַא זיא ,רימ טנַײש

 םיא טנָאק ריא עכלעוו ,לבור ןעצ טימרעד סױרַא ךַײא ךיא קיש רעבירעד .רימ טימ

 ןרירוצנָא טינ ידּכ ,סנקירעביא .סָאװ רַאפ ןוא ןעמעוו ןופ וליפַא קידנגָאז ,ןבעגרעביא
 ,רעפטנע רעַײא ףיוא קידנטרַאװ ,טלעג סָאד סױרַא טינ דניצַא ךיא קיש ,עביל-ןגייא ןַײז

 זַא ןבַײרשנָא ןײלַא םיא לָאז ךיא זַא ,םעוקַאב רעמ רַאפ ןעניפעג טעװ ריא זַא ,ךעלגימ

 רעַײא ףיוא ךיא טרַאװ שרעדנַא רעדָא ױזַא .וו"זַאא ,ךוברעטרעוו ןַײז ןבָאה ףרַאד ךיא

 .גנוטכַא עטספיט ןַײמ ןקירדוצסיוא ךַײא טייהנגעלעג רעד טימ ךיז ץינַאב ןוא רעפטנע
 רעניד רעקינעטרעטנוא רעַײא

 שטיווָאניבַאר .לָאס

 ?ַאקעטָאילביב ַאיַאנדָארַאנ ַאיַאקסיירוועיא וצ 2

 1889 רעבמעטּפעס ןטס22 ,וועיק

 ,רעה רעבושח
 טעװ רָאזנעצ רעגיה רעד זיב ,ןטרַאװסיױא ןעמוקסיוא טעװ רימ זַא ,סָאד טסייה

 יז טעװ לַאירעטַאמ ןקירעביא םעד טימ ןעמַאזוצ זַא ,ףָאה ךיא .רושָארב יד ןזָאלכרוד

 .ןייגכרוד םולשב ךיוא

 סָאד זַא ,ףוס-לּכ-ףוס ,הדומ ךיז טַײז ...רָאטױא ןעמינָאנַא םעד ןופ רעדיל יד עגונב

 ,ןייגכרוד טנָאקעג ךָאנ "דילגיוו , סָאד טלָאװ עקירעביא עלַא ןופ !קרעװ ערעַײא ןענַײז

 .ןזַײװנָא ךַײא לעװ ךיא עכלעוו ,ןעגנורעדנע עקינייא ףיוא ןעוועג םיּכסמ טלָאװ ריא ןעוו

 זַא ,טסעגרַאפ טינ .דיל ןטכיררַאפסיוא רעַײא ףיוא ןוא רעפטנע רעַײא ףיוא טרַאװ ךיא

 עשילױוּפ ,עקיטרָא ךעלסילשסיוא ןענַײז "קעטָאילביב , ןופ סרענעייל טנעצָארּפ קיצנַײנ

 "עלופַא, יו ,רעטרעוו עכלעזַא !ךעלסירדרַאפ .רעשיווטיל ַא אקווד טנעז ריא ןוא ,ןדִלי

 .טינ לָאמ ןייק רימ ןצינ ,לג"דַא

 םכילע-םול ש  ןעניד וצ טיירג

 ,לַאניגירָא םעד טימ ןעמַאזוצ דיל עטכיורַאפסיױא סָאד וצ טקיש טגנידַאבמוא .ס,ּפ
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 םכילע"7 םולש ןופ ווירב

 תמא ןַא ףיוא ריא טנכער ןעד יצ .ןעגנוקרעמַאב ענַײמ ךיז ןעניפעג סע ןכלעוו ףיוא

 !ענדָאמ ? {ךיז ןקידיײלַאב}

 יקצינווַאר .ח .י וצ .23

 1889 רעבמעטּפעס ןט024 ,וועִיִק

 ! רקיה ידידי

 ערעַײא בָאה ךיא .ןקישוצ וצ "םערָאװ,, םעד רימ החריט רעַײא רַאפ ךַײא קנַאד ךיא
 םענעלַאפעג ַא ןָאק ךיא סָאװ ,ךימ טיירפ סע .ןעוועג לבקמ ךיז ףיוא ךעלטקניּפ םיאנּת

 ןיא זיא רע סָאװ ,רַאפרעד אנוׂש-םד ַא רימ זיא רענעי שטָאכ ןַײז קיפליהַאב רעדורב

 טעװ ריא ןדַײס ,ןרעוו אלוממ ןוצר רעַײא ןָאק (הז) ןפואב רָאנ ןַײרַא רדח םענעי
 הָאשרה- חוּכ ַא ,ןרָאי ַא רַאפ יו ךַײלג ,רימ טיג רע זַא ,ןגעוו ןעמָאנ ןַײז ןופ ןרעפטנע רימ

 עשיניצ ליפ ןטרָאד ךיז ןעניפעג סע :ונַײה ,ליוו ךיא סָאװ ,ץלַא לקיטרַא ןַײז טימ ןוט וצ

 טשינ "קעהטָאילביב , יד ןָאק סָאד ...המודּכו ףוניט ,טעּפירדעג ,ּת...ּת יוװ .רעטרעוו

 לסיב ַא ןיוש טצומש סָאװ ,ךעלטעלב ייווצ ַא ָאד ןטרָאד זיא ךיוא .ןפוא-םושב ןעַײדרַאפ

 -ןפוא-םושב ןזָאלכרוד טשינ ךיא ןָאק סָאד .ןדַיי "עכעלרע,, ענייש יד סָאמ רעד רעביא

 ,ךיז טכַאד ,"קעהטָאילביב ,, רעד ןופ עינעילוװַארּפַאנ רעד טימ טנַאקַאב טנעז ריא .ןפואו

 עיולב יד .קיטולבטלַאק ץנַאג טקוקעגכרוד סָאד טָאה ריא סָאװ ,שודיח ַא רימ זיא ןכל
 ללכ ב .טצינַאב ,ךעלנייועג ,ייז טימ ךיז בָאה ךיא .ערעַײא אמּתסמ ןענעז סנכייצ

 רע ןָאק ,ליו רע זַא ,ןַארעטעװ רעטלַא רעזדנוא :טנכייצעגסיוא "םערָאװ,, רעד זיא
 ,קירוצ טינ ,דָאירעּפװ ןעייג ייז זַא ,ןזַײװַאב ןטסינָאגרַאשז עט לא ערעזדנוא ,ןביײרש

 ןמז-לּכ םימכח -ידימלּת ינקז .טלעוו רעד ןיא ךיז טריפ סרעבַײרש ערעדנַא ַײב יװ

 םיא ךיא קיש -- טכַאמלופ רימ טיג רע ביוא !ָאװַארב .םהילע תבשוימ םתעד ןיניקזמש

 -- ואל םאבו ,(רעקיצניװ ןעמוק םיא טעװ סע םגה) רַארָאנָאה םעד וצ תוּכוס ףיוא ךָאנ

 עיפַארגָאטרָא רעד ןופ .םיאֹנּת ערעַײא טול ,קירוצ לקיטרַא סָאד ּפָא ךַײא ךיא קיש

 סָאװ .ןיוש ךיז טקורד "קעהטָאילביב , יד .ןרעוו טרעסעבעג זומ יז זַא ,טינ ןעמ טסעומש

 !קידנסיװ-טשינ רָאג ךיז ריא טכַאמ סעּפע ? קיטירק רעַײא ןגעוו ריא טגַײװש

 םכילע-םולש  רעטסעב רעַײא

 ןָאזעניד ,י וצ .4

 25 ס0סתנ:80סע7+ 9

 !יריקי ידידי

 טנַײה ךָאנ בָאה ךיא ,"קעטָאילביב , ןַײמ בילוצ החריט רעַײא רַאפ ךַײא קנַאד ַא

 ךיא ,םיא טבַײרש .שזירַאּפ ןייק ןעדַאפדלָאג וצ ענזַאקַאז ַא ווירב ַא טקישעגקעװַא ירפ

 ,רעדיל ןוא ןרַאומעמ ענַײז ןקישוצ סיורָאפ רימ געמ רע זַא ,לווירב ַא ךיז ןופ ,ךַײא טעב

 רע תמחמ ,םיא רַאפ ךימ טרידנעמָאקער .ןַײז וצ רעק סע יװ ןרעוו טנױלַאב טעװ רע
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 םכילע-:מולש ןופ וויכב

 ענַײז טלָאװ ךיא -- "קינמירפס-רכומ ַא רָאטקַאדער ןשידיי , ַא רַאפ אמּתסמ ךימ טלַאה
 רעביא ךיא בָאה רעדיל ןעד ,רעדיל ענַײז סלַא האנה רעמ טימ ןעמונעג ןרָאומעמ

 == == == !גונעג
 -- .ווירב םענעי ןיא ןבירשעג ךַײא ךיא בָאה ןייטשביור ןגעוו ןוא שנ-רב םעד ןגעוו

 םכילע-םולש  רעַײא

 רעסקעלפ .ל .ב וצ ,5

 1468, 1 סאנ8סעצב 9

 !ענוװָאװל עטרעב עטרעעג ליפ

 טיירג ןַײז טינ ןלָאז רימ יו ,ןגָאלשרעד ,ךיז טייטשרַאפ ,ךימ טָאה םַארגעלעט רעַײא

 טייטשרַאּפ ,דייל טוט סע .טָאג ןופ גָאלּפ ןטסגרע םעד טָא טימ ךיז ןענעגעגַאב וצ עלַא

 רערעטיב רָאנ ,טיוט ןכרוד ןרָאװעג ןטינשרַאפ טַײצ רעד רַאפ זיא סָאװ ,רבח ןפיוא ,ךיז

 ןופ ךיא .שינעמוקסיוא ןָא ןבילבעג זיא סָאװ ,עילימַאפ רעד ןופ לרוג רעד זיא ץלַא רַאפ

 סעּפע ןָאט ,םַארגעלעט רעד ןיא ןבירשעג ךַײא בָאה ךיא יװ ,ןערַאטס ךיז לעװ טַײז ןַײמ

 ךיז ףיוא טעוו ריא זַא ,רעלק ךיא .עילימַאפ סניבורט ןכעלקילגמוא םעד רַאפ סָאװ

 זַא ,ךיוא רעלק ךיא .לַאפ םענעבעגעג םעניא הנמלַא רעד טימ ןריפוצנָא ימ יד ןעמענ

 ןכַאמ ךיז ,ןעגנוגנידַאב עסיוועג ַײב ,ןענָאק טעװ סָאװ ,יורפ עטסָארּפ ַא זיא הנמלַא יד

 ךיוא ךַײא טלָאװ ךיא .םימותי יד ןוא ךיז ןזַײּפש וצ ףיוא -- סָאװ יצ -- למערק ַא

 סקינבורט םענעברָאטשרַאפ םעד ןגעוו תועידי רימ ןקיש וצ ,ךעלגעמ זיא'ס ביוא ,ןטעבעג

 ביג ךיא עכלעוו ,"קעטָאילביב , יד שטָאכ ןוא ,טייקיטעט רעשירַארעטיל ןַײז ןוא ןבעל

 ,רעטעברַאטימ ַא רַאפ טעװ ןגעווטסעד ןופ ,ןגָאלָארקענ ןייק ןַײרַא טינ טמענ ,סױרַא

 טלָאװ ךיא .טרָא ןַא ןעניפעג קידנעטש ךיז ,ןעייר עריא ןופ ןלַאפעגסױרַא זיא רעכלעוו

 .שיסור ףיוא יבשטָאכ ,גָאלָארקענ ַא וצ רימ טקיש ריא ןעוו ,רַאבקנַאד רעייז ןעוועג ךַײא

 טייטשרַאפ ,טפירשרעטנוא רעַײא טימ ןָאגרַאשז ףיוא טצעזעגרעביא סָאד ןיילַא טלָאװ'כ

 רעניד רעַײא גנוטכַא רעפיט טימ ךיא בַײלברַאפ ,ווירב עטפָא ערעַײא קידנטרַאװרעד .ךיז

 שטיוואניבאר 0

 יקצינוװַאר .ח .י וצ 6

 1889 רעבָאטקָא ןט3 ,וועיק

 !ןיצק יבר דנַײרּפ רעביל
 סע יװ ,ןצַײנשוצסיױא זָאנ יד וליפַא טַײצ ןייק ָאטינ זיא'ס -- ןענעז ןדִיי רימ יו

 סע עכלעוו טימ ,דנַײרפ עטסעב יד וצ וליפַא ךעלווירב ןביײרש רָאנ טינ ,ןַײז וצ רעהעג
 בָאה ךיא זַא ,ךימ טנכערַאב -- !םינינע עטסקיטכיוו חוּכמ ןסעומשכרוד ךיז טליוו
 סנדעי ןומ ןיילַא ךיא ןוא ,"קעהטָאילביב, רעד ןיא רעטעברַאטימ ןייא וליפַא טשינ

 שיא , רעד יװ ,עטַאמש ַאזַא ,ךַײא טלָאמ ,ןבַײרשרעביא ,ןצוּפרעביא ,ןרעסעבסיוא טעברַא
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 םכילע-םולש ןופ ווירּב

 טפרַאדעג ןײלַא ךיא בָאה ,ןבעגעג סעדַא ןיא רימ טָאה ריא סָאװ ,.ג.ב.א ןופ "דיסח

 טעמּכ הליחמ עקַאט ןוא ,רעמזַאר ענליװַארּפ ַא ןבָאה לָאז סע ,ןטעלגסיוא ,ןרעסעבסיוא
 ןײלַא טעװ ריא זַא ,ױזַא דניצַא סָאד זיא רַאפרעד -- ןכַאמרעביא סָאד סעַײנ ַא רעביא

 -ןב ,סנדייז םעד ץֹוח ,ךעלטנייוועג -- ערעדנַא טימ ךיוא זיא ענעגייא סָאד -- .ןעז

 ןַא ,לַאירעטַאמ ליפ ױזַא דניצַא בָאה ךיא -- .ַײרד-ייווצ ַא ןָאנ ןופ ןוא סרעַײא ,סימע

 "קעהטָאילביב , עטייווצ יד טעװ ללכב ןוא ,"סעקעהטָאילביב , ַײרד ףיוא ןּפַאכ טעװ סע

 סָאװ סָאד -- ."ינעּפמעטס , ןַײמ טימ וליפַא ,םינפוא ה לכ ב עטשרע יד ןעמעשרַאֿפ

 זיא ,ןכַאמ עילַאק טינ לָאמ ןט6 םוצ ןכַאמרעביא ןַײמ טימ לָאז ךיא ,ארומ טָאה ריא
 -- קרעװ ַײנ ַא רָאג בַײרש ךיא ןרעדנָאז ,טכער וצ ךַאמ ךיא טינ ןעד ,אווש-תליפּת ַא
 עלעדיפ סָאד ןעמענ געמ "ינעּפמעטס , זַא ,סעכלעזַא רעבָא --- רימ ַײב קיטרַאפ ךיג זיא סע
 םעַײנ ןַײמ חוּכמ ,ָאּפָארּפַא -- .ריט טַײז רענעי ןופ -- עלעסיב ַא רעטַײװ ןייג ןוא
 ריא ,ךעלגעמ זיא רשפא .סעדַא ןיא ןקורד םיא ךיא ליװ ,ץרוק זיא טַײצ יד יפּכ .ןַאמָאר
 סָאװ ,תויתוא על ַא ןופ לעדָאמ ַא רימ ןקישוצ ןוא ןצלוש טימ ןדערכרוד ךיז טלָאז
 ,(ךעלטַײז 16) ןגיוב םענופ זַײרּפ םעד ךעלטקניּפ רימ ןבַײרש ןוא ,םיא ַײב ךיז ןעניפעג
 רעד ןַײז ריא טלָאז ,ךעלנייוועג .ףרַאדַאב עמ סָאװ ,ץלַא םיא ַײב ךיז טניפעג יצ ןוא
 ,ןבעג רימ ריא טלָאז סרע ַײא טרָאװ סָאד ךיוא .טינ רענייק רעטַײװ ןוא ,רָאטקערָאק

 טעוװ "קעהטָאילביב , עצנַאג יד זיב ןעז טשינ ןַאמָאר םעד טעװ םדָא-ןב םוש ןייק זַא
 רעבָא .סעדַא ןיא ךיז טקורד ןַאמָאר ןַײמ זַא ,ןסיוו טינ לָאז רענייק ךיוא ןוא ,סױרַא

 טלַאה ּוװ -- ? ךעלגעמ סָאד זיא !ןסיװ טשינ ןופרעד לָאז םדָא-ןב ןייק ? טרעה ריא
 -- לארשי-ץרא חוּכמ טסעומש סָאװ ,ןָאטעילעפ ַא בָאה ךיא -- ? קיטירק רעַײא ןיא ריא
 ןסייוו סָאװ יד וליפַא רָאנ ,ןויצ-יבבוח יד רָאנ טינ ,רעגניפ יד םיא ןופ ןקעל ןעמ טעוװ
 .טכער זיא'ס ,ללּכה -- !ןויצ-יבבוה ירמאקד המ טינ

 םכילע-םולש  רעַײא

 ןיקצעניל ַײב -- ?סעּפע טבַײרש עקװעיַאטסָאנרָאגמ יקסניוועל ןוא ,ונ --- .ס9

 סָאד טזָאלעצ ליפ וצ ןיוש טָאה רע ּוװ ,רעטרע ךס ַא ןפרַאװסױרַא טזומעג ךיא בָאה

 ...טייקשידיי טַאלג חוּכמ ןוא ארמג רעד חוּכמ לגניצ

 יַאקעטַאילביב ַאיַאנדָארַאנ ַאיַאקסיירוװעי, וצ- 7

 1889 רעבָאטקַא ןט12 ,וועיק

 ,רעה רעבושח
 םוצ .לדיל סָאד ןטעברַארעביא ןעמונעג ךיז טָאה ריא סָאװ ,רעיײז ךַײא קנַאד ךיא

 סָאװ ,םעד טימ עפָארטס עטשרע יד טכַאמעג עילַאק ןצנַאג ןיא טציא ריא טָאה ,ןרעױדַאב
 טלעטשעגנַײרַא ךָאנ ריא טָאה וצרעד ןוא טקַאט-ןזרעפ ןצנַאג ַא ןטיגשעגסיורַא טָאה ריא
 .סרענעייל-ןָאגרַאשז יד רַאפ דמערפ ןצנַאג ןיא זיא רעכלעוו ,קורדסיוא ןשיווטיל ןיַיר ַא
 :רעביא טלייצ ןוא טמענ טָא ."עקנעלודג , טרָאװ םעד ןגעוו דייר ךיא

 ןעקיעלוחג ןַײמ הניק ןַײמ ףָאלשש אש" טי שי ד
 ןדִיי ןופ טָאטש רעמורפ ַא יא ט--ט--ט--ץ--=
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 םכילפחםװולש ןופיווירב

 ךיז טלעטש .ףַארט ןצנַאג ַא טּפַאכעגסױרַא בייהנָא ןופ ךַײלג ריא טָאה םורַא ױזַא

 ןעמוקַאב ,לשמל ,םיא ַײב ךיז טלָאװ ,ריא יו ,ױזַא ןָאטעג טלָאװ ווָאטנָאמרעל ןעוו ,רָאפ
 :"וו טָא

 (םע, אזחהתסוסוז, 210/0 סענצסא =,7

 (?עגוזע סאהבעזפגזפ א סאהבאע = 8

 םעד ןעגנולשעגנַײא רימ ןטלָאװ ןעד יצ ? ןערפער ןטימ ןָאטעג רימ ןטלָאװ סָאװ

 רעד ןיא ,רעטַײװ .קּפוסמ ןיב ךיא ? ןָאטעג טָאה ריא יוװ ױװַא ,ןעוועג העילבמ ,ַא ,גנַאלק

 בָאה ךיד רַאפ -- רעסעב ךיז טמוקַאב טנַאירַאװ ןטשרע םעד ןיא ...עפָארטס רעטייווצ

 רימ טעוװ ריא ביוא .טכיררַאפעגסױא טוג רעייז לדיל סָאד זיא ןײמעגלַא ןיא ...ךיא

 -רַאפעגסיוא רעַײא ןקישוצ ךַײא ךיא לעװ ,ןעגנורעדנע עקינייא ןגָארטנַײרַא ןביולרעד

 .קע ןַא ןוא ןבַײרשרעביא לָאמ ןייא ךָאנ ןַײז טוג ױזַא טעװ ריא ןכלעוו ,דיל ןטכיר

 ,קורד ןיא ןיוש ךיז טקידנערַאפ "קעהטָאילביב , ןופ ליײטּפָא רעשיטסירטעלעב רעד :וצרעד

 רעייז ןַײז ךַײא ךיא לעװ רַאפרעד ןוא ,רעפטנע ןטימ ךיז ןלַײאוצ ךַײא ךיא טעב רעבירעד

 -עגנַײא זיא ,גנונעכיײצרַאפ-טלַאהניא ןיא ה"ד ,ךובלמַאז ןופ םַארגָארּפ ןיא .רַאבקנַאד

 ,לדיל רעַײא ןסָאלש

 .עפָארטס רעטשרע רעד ןופ ןטנַאירַאװ עדייב ךַײא ךיא בַײרש טַײז רעד  ַײב

 ,רעכיג סָאװ רָאנ .ייז ןופ םענייא טקיטעטשַאב

 םכילע-םולש  רערעַײא ןצנַאג ןיא

 ,רענייש ןַײמ ןוז ןַײמ ,דניק ןַײמ ,ףָאלש ,רעטיג ןַײמ ןוז ןַײמ ,דניק ןַײמ ,ףָאלש
 .וינענוז ,רָאנ ףָאלש .וינענוז ,עשז ףָאלש
 ,רענייב ענַײד רַאפ ןַײז לָאז רימ ,רעטיה ןַײד זיא למיה ןיא טָאג
 .וינעבייל-השמ .ויל-ויל-ויל ,עשז ףָאלש

 יד ןטעברַארעביא ךיוא טנָאק ריא .טליוו ריא יװ ,ןרעדנע ריא טנָאק ןעמָאנ םעד

 .עקירעביא עלַא ןיא יװ ,8 .5 .8 .5 סָאמ יד ןעמוקסיוא רָאנ לָאז סע ,עפָארטס עצנַאג

 ,םַארג רעטכעלש ַא -- "תחנ -- תוחּפה-לכל,, .ס .ּפ

 רעסקעלפ .ל .ב וצ ,8

 ן8חסת 14--19 סענ8סקה 1889 1.

 !ענוװָאװל עטרעב עטרעעג ליפ

 םערַאװ ,םיּכסמ ןצנַאג ןיא ךַײא טימ סיורָאפ ןיב'כ .ןעמוקַאב ךיא בָאה ווירב רעַײא

 ןגָאװצ זיולב ריא טנָאק ריא ? גרעב רעביא ,ןגיוא יד רעטנוא ָאד ןסיוו ךיא ןעק סָאװ

 ןגעוו ָאד ןָאט וצ סעּפע ןטפערק עלַא טימ ןערַאטס ךיז ,ץלַא ןיא ףליהטימ עלופ ןַײמ

 ףיוא ךיא טרַאװ רעטַײװ .ןבירשעג ןיוש ךַײא בָאה ךיא יו ,החּפשמ רעטמותירַאפ רעד
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 םכללע- םולש הנפיוולכב

 םעד ןגעוו ןענהצע וצ ךיז ךַײא טימ טיירג קידנעטש ןיב ךיא .ןעגנולייטטימ ערעַײא
 ןַײמ ןיא רעדָא ןעגנוזַײװנָא ענַײמ ןיא טיונ זיא טינ רעסָאװ ַא ןַײז טעוװ סע ביוא .ןינע

 טרַאוװ'כ .טסניד וצ ךַײא ןצנַאג ןיא ןלעטש ךיז לעװ ךיא זַא ,רעכיז ןַײז ריא טגעמ ,ןריפנָא
 ריא ? שידַיי ךיוא ריא טנָאק יצ ,ןסיוו וצ טנַאסערעטניא זיא רימ .גָאלָארקענ ןפיוא ךיוא

 ,ןעמעש ךיז טגעמ ריא ; יורפ עטנעגילעטניא ,עטעדליבעג ַא ,ייטשרַאפ ךיא יו ,ךָאד טנעז
 ,דער ךיא ,ךַארּפש (קסהצסעס) ענעגייא רעַײא ןסיוו טינ ,ןַײז לחומ רימ טלָאז ריא

 רַאפ ךעלגנעגוצ טינ ןיטולחל זיא סָאװ ,רעשיערבעה רעד ןגעוו טינ ,ךיז טיײטשרַאּפ

 טײטשַאב ךַאז יד .ןָאגרַאשז םעד ,סנטסקינייוו ,ןיימ ךיא .ןעיורפ עקיטַײצטנַײה ערעזדנוא
 קלָאפ רעזדנוא ןעוועג ךעלצינ רעייז טלָאװ גנודליב רעַײא טימ יורפ ַא סָאװ ,םעד ןיא

 ,קיטומסיורג ךימ טקידלושטנַא .רוטַארעטיל-ס קלָא פ רעטסַײנ רעזדנוא ןופ דלעפ ןפיוא

 .ןעזרעדיוו ףיוא .רסומ לסיב ַא ןגָאז וצ ךַײא טביולרעד ךיז בָאה ךיא סָאװ

 רעניד רענעבעגעגרעביא רעַײא

 שטיווָאניבַאר .לָאס

 יקצינווַאר .ח .י וצ .9

 1889 רעבָאטקָא ןטס26 ,וועיק

 !ןיצק יבר דנַײרפ רעטסביל

 בַײרש ךיא ? יוועל ןיב ךיא ,טניימ ריא !קילגמוא ןַא רָאג סעּפע ךָאד טנעז ריא ,ע

 גנוטכ ַא .המודכו ןעקקקילב ,ןעקקקוק ,ןעלללַאפ ,עלללַא ,ןעמממענ ,ןעמממוק :טינ

 .רעגרע ךיױא ךיא בַײרש "רעגרַא, רעדיוו .עיפַארגָאפרָא ןַײמ ןעמ טניימ ןבעג

 ןלעטש ריא טעװ רעמָאט ןוא -- לעּפַאק סָאד ךיא בַײרש "לעּפעק סָאד, רָאנ
 -ָאילביב , עצנַאג יד יו ױזַא רָאנ .ןטג טינ רַאפרעד ךַײא טימ ךיז ךיא לעװ ,"לעּפעק,

 -ַארבַא ץוח) טּפירקסונַאמ ןַײמ סָאװ ,עיפַארגָאפרָא רעד טימ טקנוּפ ךיז טקורד "קעהט

 ,ץכעגיילסיוא רעדנַא ןַא ןבעג "ןעליסוי, ןַײמ טעװ ריא זַא טנַײה ,(רוּפיס סעשטיוָאמ
 ,החמיׂש עשידַיי ַא ,שַאמשימ ַא ןבָאה ןיוש רימ ןלעװ

 ענַײז רַאפ רָאזנעצ ןטימ תורצ גונעג בָאה ךיא .ווירב ַא ךיא בַײרש ןימע-ןב

 -- .ןדנּוװ יד ףיוא ןצלַאז ךָאנ רימ ריא טמוק .ךעלהׂשעמ

 ךַײא טימ ךיז לָאז ךיא ןעוו ,"קעהטָאילביב ,, רעד רַאפ ןעוועג טלָאװ הבוט עסיורג ַא

 לָאז בַײװ ןַײמ :ונַײה ,רשוּכה-תעש ַא טציא זיא ךַײא טימ ךיז ןעעז ןוא .ןעז ןענָאק

 רעד זיא ,רעבָאטקָא ןטס21 ,ןוושח י"ח ,גָאטסניד ןוא ,רכז-ןב ַא טַאהעג רימ טָאה ןבעל
 -ַארבַא) טסייה ןשטנעמ סָאװ ,ןשטנעמ טנעז ימע-ןב ןוא ריא ןעוו .םשה-הצרי-םא ,תירב

 ןעמונעג ריא טלָאװ ,(ערקירּפ סעּפע רימ זיא ןַײז חירטמ םיא ,עדייז ַא זיא שטיװָאמ

 ןדייב ךַײא רַאפ --- רימ וצ ךַײלג ןרָאפרַאפ ,רימ וצ ןרָאפעגכרוד עדייב ךיז טלָאװ ןוא
 ? םידוהי -- ןדַיי טימ ןעמ טדער סָאװ רָאנ ...ןוא רעמיצ רעדנוזַאב ַא ָאד זיא

 םכילע-םולש
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 םפילעצ םולש ןטפ ווירב

 םירפס-רכומ עלעדנעמ וצ .0

 1889 רעבָאטקָא ןטס26 ,וועלק

 !ןבעל עדייז רערעַײט רעטסביל

 עדייב ןעמוק ןבעל לָאז בַײװ ןַײמ ךיוא ןוא ,"םכילע-םולש , לקינייא רעַײא ,ךיא

 רעזדנוא ןופ תירב ןפיוא ךַײא ןטעב וצ השקב ַא טימ ןבעל לָאז בַײװ רעַײא טימ ךַײא וצ

 י"ח ,םשה-הצרי-םא ,גָאטסניד זיא תירב רעד) 'ג םויב ןרָאבעג זדנוא זיא סָאװ ,ןוז

 -סיורַא ןבָאה ןגיוא ךס ַא ןכלעוו ףיוא ,ןוז רעטשרע רעד -- (רעבָאטקָא ןטס21 ,ןוושח

 ךיז טזָאל סָאװ ,לווירב-בוט-לזמ ןייק טינ זיא השקב רעזדנוא .ןרָאי טימ ךס ַא טקוקעג

 סָאװ ןצרַאה םענופ טעבעג תמא ןַא זיא סָאד ;"ריש גלדא, ןַא טימ סיוא

 !קיבייא ףיוא זדנוא ַײב בוט-םוי ַא ןַײז טעװ זדנוא וצ ןעמוק ןוט רעַײא

 עטוג ךַײא ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ ביל וצ טוט ןוא רעטרעװ עטצעל יד ךַײא טנכייצרַאפ

 ,דובּכ ןסיורג ַא רַאפ טפַאשדנַײרפטוג רעַײא ןטלַאה סָאװ ןוא דנַײרפ

 ,ביל ךַײא טָאה סָאװ ,לקינייא רעַײא

 םכילע-םולש

 ; ןדובּכ עלַא טימ טיירגעגוצ ,ענַײּפ ַא רָאג רימ ַײב ריא טָאה ריטרַאוװק ַא -- .ס.ּפ

 ."שטיװָאמַארבַא --- ןרָאפ רימ , : רעטרעוו רָאּפ ַא ןופ שעּפעד ַא רעִירפ ןַײרַא רָאנ טקיש

 ןבלעז םוצ ,1

 1889 רעבמעווָאנ ןט10 ,וועיק

 !ןבעל עדייז רעַײרטעג רערעַײט

 ןייא ךָאנ ןוא רעהַא זיב ךַײא ןבַײרש וצ ןופ ןטלַאהעגפיוא ךימ ןבָאה ןכַאז ייווצ
 ןַײמ ןיא סָאד ;"ײװָאלָאס עליסוי,, ןַײמ ,תינשהו .תירב רעד ,תישאר .עטירד ַא ךַאז

 ןַײמ בָאה ךיא זַא םעד ךָאנ ,ןבַײרשנָא טזומעג סעַײנ ַא רעביא בָאה ךיא ןכלעוו ,ןַאמָאר
 "ןעליסוי , ןַײמ טימ ךיז בָאה ךיא .רעַײפ ןפיוא טנערברַאפ "רּתסא, ןַאמָאר ןקירעירפ

 טלעג ןוא קורד רעד ןיא ריּפַאּפ טקישעגקעװַא ןיוש בָאה ךיא .טעװעדרָאמעגנַא גונעג
 םיא לָאז ךיא ידכב ,ןכָאװ רָאּפ ַא ףיוא ןסָאלשרַאפ םיא בָאה ךיא רָאנ -- סעלַא ןוא

 ןַײז ןח-אׂשונ לָאז רע ,טָאג ביג .םיא טימ ןענעקַאב טכער ךיז ןוא םעדכָאנ ןעמענסיורַא

 עטירד יד ...ןַײז שרושה ןמ רקוע ןפרַאד טינ הלילח םיא לָאז ךיא ןוא ןגיוא ענַײמ ןיא
 ןדליג רעַײא ןופ רוטקערָאק עטצעל יד ןעמוקַאב ןטכענ טשרע בָאה ךיא סָאװ ,זיא הביס

 ךַײא טמוק סע זַא ,ןובשח רעד טגָארט ,ןטרָאד תורוש יד טיול ןוא ,"לרעגניפשטניוו,

 טימ ָאד ,וינעדייז ,ךַײא קיש ךיא עכלעוו ,ךעלברעק ן"ק ַא ךרעל טלעג רימ ןופ סױרַא
 ,םשה-ןעמל ,דימו-ףּכיּת :שטַײט סָאד -- ַאינעלמָאדעיוװּוא זעב :טפירשוצ ַא

 -- !ןבעגסױרַא רחואי אל
 ,רעגרַאברעטײיּפ ענעי ץוח זַא ,עדייז רעקיצרַאה רעביל ,ןַײז ןסיוו טלָאז ריא

 ,בשק ןיאו לוק ןיא זַא ,טזָאלעגסיוא ךיז טָאה סע סָאװ ןוא טגָאזעגוצ רימ טָאה ריא סָאװ

 רעזדנוא ןוא תוילגרמ השנמ 'ר רעַײא ןופ ןעלקיטרַא ןָא ךיוא ךיא בַײלב ,ענעי ץוח
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 םכילע-םולש ןופ ווירב

 ָאד זיא לַאירעטַאמ :טינ טגרָאז רָאנ .ןלַאפרַאפ טעמּכ ןיוש זיא דניצַא .ןעמולבנעיליל
 טקורד יז ;ןײגסױרַא "קעהטָאילביב,, יד לָאז ,ךיא ןכער ,רַאונַאי !םשה-ךורב ,גנונעג
 .ןקורד ייווצ ןיא ךיז

 םכילע-םול ש לקינייא ַײרטעג רעַײא

 ןבלעז םוצ ,2

 1889 רעבמעווָאנ ןט17 ,וועיק

 !עדייז רערעַײט רעביל

 טעב ךיא !"ןעליסוי , ןַײמ ןקידנע טשינ ךימ טזָאל עמ !ךימ טשטעווק עמ ,דלַאװג

 -ָאלָאס עליסוי יצ :ןבַײרש ךיא לָאז ױזַא יװ ,דימו-ףּכיּת רימ טרעפטנע ,ךַײא
 ?אייווָאלַאס עלעסוי רָאג יצ ,ייווָאלָאס עלעסוי יצ ,ייוו

 "דיסח שיא , ןופ לדיל סָאד זיא ,טעז ריא יװ .ךַײא ךיא קיש "לרעגניפשניוו , סָאד

 טגָאלש ,ךימ טעגרה טציא .ךַײא רַאפ טינ ,ןרעבױלטָאג רַאפ טסַאּפ סע ,ןגיולפעגסורַא

 ַא ךַאמ ךיא זַא ;סנַײמ יו רע מ טרָאװ ַא סרעַײא רעַײט זיא רימ ! ךימ טסַײמש ,ךימ

 טלַאפ רע זַא ,ייוו-יוא ,רעבָא עדייז רעד ;לקיניײא ןַא טרָאפ :ץוריּת ַא ָאד זיא ,רעלעפ

 יד ךיז טנָאמרעד !ןפוא-םושב ןזָאלרעד טשינ לקינייא סָאד סע ןָאק ,שזרַאש ןיא ןַײרַא

 טבַײרש רע ּוװ ,ןימע-ױב רע ַײ א ןופ לווירב ַא ךיא בָאה ,סנקירעביא ...ןחנ טימ הׂשעמ

 ,ןבעל עדייז ,עלעווירב רעַײא ...הליחמ ןטעב לדיל סָאד ,דלַאװג ,לָאז ךיא ,שוריפב רימ

 ,ךיז ןקיטרַאפּפָא קעטָאילביב ןַײמ טימ רָאנ ךימ טזָאל .ןעוועג היחמ תמאב ךימ טָאה
 .הרוחס רעטקורדעג רעַײא וצ ןעמענ ךיז רימ ןלעװ

 םכילע-םולש לקינייא רעַײא

 יקצינוװאה .הטיוצשי 2

 (עטַאד ַא ןָא)

 "יײװָאלַאפ עליסוי, ןַײמ ןקורד תעשב םיללּכ

 ןבעל לָאז ןיצק יבר ,רָאטקערָאק ןעַײרטעג ןַײמ ,רבח ןַײמ וצ ןבירשעג

 :ןעמָאנ םעד ןבַײרש וצ ױזַא יװ ,ןבעל לָאז ןדייז םַײב טנערפעגנָא בָאה ךיא 1

 עליסוי, רָאג יצ ?(טבַײרש רע יוװ) "אייווָאלָאס עלעסוי,, יצ ? "ײעוװָאלָאס עליסוי ,, יצ

 .עיפַארגָאפרָא ןַײמ ןביללב לָאז רשפא ? "ייווָאלָאס

 לּכ-םדוק ךָאד ריא טעװ ,ןַאמָאר ןַײמ ןעמוקַאב טעװ ריא זַא ,טַײצ רעד ןיא .2

 סָאד .טקנעדעג ריא בוא ,ןרָאי ַא רַאפ יװ ױזַא ןוט ריא טלָאז ,ןענעיילרעביא ןלעוו

 העדב ,םעדכָאנ ןוא ,טכענ ייווצ ףיוא רעדָא ,טכַאנ עצנַאג ַא ףיוא ךיז ןרַאּפשרַאפ ,טסייה

 ,גנוניימ ר ע ַײ א ןבַײרש רימ ,תבשוימ
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 םכילע  םהלש ןהפ ווירב

 ןלָאז ימע-ןב וליפַא ןוא ןיײלַא עדייז רעד וליפַא זַא ,טלָאװעג רעייז טלָאװ ךיא 3

 ,טינ ךיא ליוו ךיוא ; ךעלעדניוו יד ןיא ןעליסוי ןַײמ ןקוקנָא טשינ ,טעקַאנ ןעז טינ ךימ

 -רַאפ ַא ,טייהרעצנַאג רָאנ -- ןטקערָאק זַײװכעלקיטש ןזַײװ ייז טלָאז ריא
 !ןַײז וצ רעהעג סע יוו ,ןקיט

 טשינ ןפוא-םושב ךיז טנָאק ריא ןוא ךעלגעמ טשינ ךַײא ַײב זיא סע ביוא רָאנ 4

 טּפירקסונַאמ סָאד ,ןקוקרעביא ןטשרע רעַײא ךָאנ ,תוחּפה-לכל ,ריא טלָאז ,ןטלַאהנַײא

 ,ןענעיילכרוד טכענ רָאּפ ַא ןיא ןימע-ןב טימ םיא רַאפ ןטרָאד ןוא ןדייז םוצ ןגָארטקעװַא
 ,ךעלטַײד ןוא טּפַאכעג טינ

 טשינ טַײז רעד ַײב ןעגנוקרעמנָא םוש ןייק אפוג די-בתּכ ןפיוא ,םשה-ןעמל 5

 סָאװ ,ץלַא ךַײא טנכייצ ןוא לטפיטש ַא טימ ריּפַאּפ ןגיוב ןצנַאג ַא ךיז ַײב טלַאה ; ןכַאמ

 ,ףרַאדַאב עמ
 .ןייר זיא רע :טינ ןעמ ףרַאדַאב די-בתּכ םעד ןבַײרשרעביא 6

 םייוניש ,ןצכעעזנַײא ,ןרעלעפ ןופ לטעצ רעדנוזַאב ַא ןקישוצ ריא טלָאז רימ 7

 ,ןיינ יצ ,טכערעג ריא טנעז יצ ,ןעז ןוא ןטכַארטַאב טכער סָאד לָאז ךיא ידכב -- המודּכו

 םיא ןופ ןרעװ טרענימעג טשינ לָאז סע ,טּפירקסונַאמ ןפיוא ןבעג גנוטכַא .8

 .רָאה ַא הלילח
 תעשב ןרעגנירגרַאפ וצ ,ןדַארטעט ריפ ןיא טלײטעגנַײא זיא טּפירקסונַאמ סָאד .9

 .ןקורד
 ןעמזינַאמרעג יד ;טרעסעבעגסיוא ָאנלעטַאשטנָאקָא ןיוש זיא עיפַארגָאפרָא יד .0

 .ןפרָאװעגסױרַא
 טימ ןכַײלגרַאפ וצ ידּכב ,די-בתּכ םצע םעד ךיז ַײב ןטלַאה ןרישזערָאק תעשב 1

 .ךיוא גנוניימ ןַײמ
 ןטל ַאה :זיא רקיע רעד .רמשהו רהזה -- ןסיוװ ןַײמ ןָא טרָאװ ַא ןבַײרשוצ .2

 !לטפיטש ַא טימ ריּפַאּפ ַא ךיז ַײב
 ,לוגס ַא ּוװ ןוא הריצ ַא טייג סע ּוװ ,ןבעג גנוטכַא טוג תודוקנ יד ףיוא 3

 :עיּפַארגָאּפיט רעד וצ ךייש ןענעז סָאװ ,םיללּכ ןעייג טציא

 200 ןוא טושּפ יזקע 3,800 ,טסייה סָאד .ןרַאלּפמעזקע 4,000 לּכה-ךסב ןקורד .1

 ,לַאגער ,עטוג

 -ַאנרָא ןַא ,טסייה סָאד ,למער ַא ןיא ןייג לָאז לטעלב עצנַאג סָאד ,םשה-ןעמל 2

 טניפעג סע ביוא רָאנ ;ענשזעינ ַא ,סניד ַא -- רקיע רעד ןוא ,סנייש ַא רעבָא ,לטנעמ

 טסיזמוא ןעמענרַאפ רָאנ טעוװ סע זַא ,ןעניפעג טעוװ ריא ביוא ןוא ,סעכלעזַא טינ ךיז

 ןרָאי ַא רַאפ סָאװ ,עלעגנעלש סָאד ,לטנַאק עבלעז סָאד ןלעטש ריא טלָאז ,טרָא ךס ַא

 ."ןוינעּפמעטס , ַײב

 תודוקנ טימ תויתוא עסיורג טימ ןלעטש לטיּפַאק סכעלטיא ןופ ןעמענ יד 3

 .םשה-ןעמל --

 ,תויתוא עסיור ג ןופ טרָאװ ַא טימ רימ ַײב ןָא ךיז טבייה לטיּפַאק סכעלטיא 4

 .ןקורד ןסייה ױזַא ריא טלָאז -- סואימ טינ זיא'ס זַא ,ןעניפעג טעװ ריא ביוא

 ,36 ץַאזה רּפסימ יפל ןעניפעג ךיז ףרַאדַאב ףד ןכעלטיא ןיא תורוש 5
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 םכילע- םהלש ןופ וויהב

 ,ךעלטנעמַאנרָא ענייש רעבָא עניילק ןלעטש ןרעדנַא םוצ לטיּפַאק ןייא ןופ 6

 טלעטש -= טינ ביוא .רָאנ ךיז טניפעג סע ביוא ,"עשטַאילק , רעד ןיא יו ,ךעלעקצַאצ
 -- -- :עטסָארּפ

 ריּפַאּפ עקיטרַאפ סָאד ןוא ,ךָאװ ַא סנגיוב ַײרד ןופ רעקינייו טשינ ןקורד 7

 ,רעַירפ קידנעמענ ,ַאילעטיװַאידערּפ .ַאנ ויטסָארָאקס יָאלַאמ ךָאװ עלַא ןקישסורַא

 ןיוש ךַײא לעװ ךיא סעכלעוו ,טעליב יָאנקסוּפָארּפ ַא ערוזנעצ רעוועיק ןופ ,ךעלנייוועג

 עיפַארגָאּפיט רעד ןופ ןקישוצ רָאנ טפרַאדַאב ריא .ונמזבו ותעב לָאמ עלַא ןלעטשוצ

 .גוהנּכ ,ןגיוב לּכ ןמ ןרַאלּפמעזקע 12 רָאזנעצהל

 ירבד םייקלו רשאל ידכב ,עטקערָאק עצרַאווש עטשרע יד ןקישסױרַא רימ .8

 .םיאנּתהו תירבה

 2 רפסימב םויו םוי לכב םעניר ןיא רימ ןקיש סעטקערָאק עקירעטעּפש יד 9

 ,ןרַאלּפמעזקע

 טלָאז רתומהו .כ"ור האמ ךס לע גנוזַײװנָא ןַא םעד טימ ךַײא ךיא קיש טלעג 0

 וצ ךיא קיש -- טפרַאד ריא ןעוו ןבַײרש דימּת רימ ריא

 טנָאק סָאד ןוא ;ָאנלעטיזילבירּפ רעִירפ ןענעכערסיוא רימ ךיא זומ סנגיוב יד 1
 .ןגיוב ןטשרע ןכָאנ ןסיוו ריא

 ןופ ןובשח ַא רעטנוא ךיז טריפ סע יװ ױזַא ,(גָאליּפע) לטיּפַאק עטצעל סָאד .2

 ןטצעל םענופ םיפד יד יפּכ ןובשח רעד ןגָארט טעװ סע ביוא זיא -- ,ןענױשרַאּפ עלַא

 - - -- ךעלדנרעטש ַײרד ןױשרַאּפ ןכעלטיא ןשיװצ ןלעטש ריא טלָאז ,ןגיוב

 .טּפירקסונַאמ ןטימ ןקוקכרוד לטעלב-רוטקערָאק סכעלטיא ,םשה-ןעמלו םשה-ןעמל 3

 לע מ ןקורד רָאזנעצה ןודָא ןרַאפ סָאװ ןרַאלּפמעזקע 13 יד ,ךעלנייוועג --- .סּפ

 ,תחּפ ,דוביאל ןייג ןזומ 7 תמחמ ,יזקע 4,020 טקורד ,ונַײה ,'זקע 4,000 יד ןופ ןובשחה
 .ןוצר יהי ןּכ ,ןמָא

 םכילע-םול ש  רעטסעב רעַײא

 םירפס-רכומ עלעדנעמ וצ ,4

 1889 רעבמעווָאנ ןטס24 ,וועיִק

 !ןבעל עדייז רעַײרטעג רערעַײט

 ןַײמ ןקידנע טינ ךימ טזָאל עמ סָאװ ,םעד טימ טניימעג ךיא בָאה ,הלילח ,ךַײא טינ

 ,םשה-ךורב ,דניצַא .ןַײז ןסיוו ריא טעװ -- ןלייצרעד לָאמ ַא ךַײא לעװ ךיא ."ןעליסוי,

 ,טַײצ ערעווש יד ןעמוקעגרעביא ןיוש ןיב ךיא ."ינרטּפש ךורב ,, :הכרב ַא ךיא ךַאמ

 ןשידִיי סָאד לָאז עמ ,טקישענּפָא ןוא ןצלַאזעגנַײא ,טלקיװעג ,טַאהעג דניק סָאד

 סָאד ,ןריפרעביא ,טסייה סָאד ,ןכַאמ טכער וצ קורד רעשידַיי רעד ןיא ,טסייה סָאד

 ..טַײדַאב קורד עשידַיי ַא סָאװ ,ךָאד טסייוו ריא ...טסייה

 ןזָאלּפָארַא טנָאק ריא :ךעלטנפָא רימ טגָאז .ןסעומש רימָאל טפעשעג ןופ דניצַא
 -רַאפ וצ םָאטרוה ףיוא 5090 ("עקשיפ , ןוא "עשטַאילק , יד) רעכיב ייווצ ערעַײא ןופ

 -- ןרָאװעג קינמירפס-רכומ ַא ,םולשו-סח ,ןיב ךיא זַא ,וינעדייז ,טינ רָאנ טניימ ? ןפיוק
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 םכילצ -:םולש הונפצוויהב

 ןסיו סָאד ףרַאדַאב ךיא -- !עביל ערעזדנוא עלַא ןוא ךַײא ןוא ןטיה טָאג ךימ זָאל

 ןלַאפנַײרַא ךַײא טעװ סע .ןפיוקרַאפ וצ ךעלרָאּפ טנזיוט ַא -- ןַאלּפ ַא בָאה ךיא .סיורָאפ

 ריא טָאה ,ונ -- ּפָאק 50 ןײלַא ךַײא טסָאק סע ,ַײא ? ךַײא טרַא סָאװ ,עבטמ ענמוזמ ַא

 ,סױרַא טַארוקַא ,לחומ טַײז ,טבַײרש -- ? ןוט ןעמ לָאז סָאװ !טפעשעג טכעלש ַא טכַאמעג

 םכילע-םולש לקינייא ןבעגרעביא רעַײא

 ןבלעז םוצ .5

 1889 רעבמעצעד ןט1 ,וועיק

 !עדייז רעַײרט רעביל

 ןַײמ טמוק םורַא יו ,טינ ייטשרַאפ ךיא .ןעועג לבקמ ךיא בָאה ווירב רעַײא

 ןודָא םענופ ןעוועג תועט ַא זיאס זַא ,תאז ןיא !רָאג ןימע-ןב ךרוד ךַײא וצ ווירב

 ,ןָאילַאטשטָאּפה

 ךיא ידכב ,םירפס ערעַײא ןופ חקמ םעד טגערפעגנָא אמעט יַאהמ ךַײא בָאה ךיא

 ןגיל ןלָאז יז ,טינ תילכּת ןייק זיא סע ;ןעגנערבסיוא ייז םיכרד ייווצ ךרוד ןענָאק לָאז

 ןעמוקפיונוצ ךיז ןלעװ ןבעל ןלָאז ךעלעדַיי יד זיב ,ןטרַאװ ןוא םעדיוב ןפיוא ךַײא ַײב

 ,דלַאװג, :בוטש יד ןרעגעלַאב ןוא ,91 רעמונ עצילוא ענרַאזַאב ףיוא ,סעדַא ןייק עלַא

 ךיא ? ךיא ליװ סָאװ ןכל ..."!רעהַא טיג םירפס ערעַײא ,דלַאװג !שטיװָאמַארבַא בר

 רעכעה ךיא ןיב ףיורעד !קרַאמ ןופ ּפָארַא -- ףױרַא לדנער ַא ,ּפָארַא לדנער ַא ,ליוו

 לכב ןטנעגַא ענַײמ עלַא וצ ךיא לעװ ,תישאר .רבחמ בלַאה רעקיצניװ ןוא רחוס בלַאה

 יַאשטולס יּפ-לע ןפיוקרַאפ וצ בָאה ךיא רָאנ זַא ,גנולַאש ַא ןלַאש לארשי תוצופּת

 תוחּפה-לכל ןוא 50 ,100 וצ יװ שרעדנַא טינ ןוא ,לוזה-ליזב ןוא ,ךעלכיב ייווצ ערעַײא

 -- אפוג "קעהטָאילביב , רעד ןיא ןעװַאיבָא עבלעז סָאד ךיא לעװ ,סנטייווצ .ךעלרָאּפ 5

 ריא .גנַאג ַא ןײג סע לָאז "קעהטָאילביב,, רעד טימ ןעמַאזוצ זַא ,ךיז טכַאד רימ ןוא
 רָאנ ,ץעגרע ןיא טלעג ןָא טשינ טייג "קעהטָאילביב , ןַײמ זַא ,ןַײז ןסיוו טפרַאדַאב

 .רעפטנע ןַא טקנעש ןוא קסע םעד טרעלקַאב .ןמוזמב

 םכילע-םולש לקינייא ַײרטעג תמא רעַײא

 דיגמ .ה .ד וצ .6

 18189 .12 .1 ,וועיק

 ,רעה רעבושח

 ,טוג רעייז טסייוו ריא .רַארָאנָאה םעד ןגעוו ןקַיורמואַאב טינ ךיז ךַײא טעב ךיא
 -סױרַא עלַא ןופ שטַײב יד ,ךיז טײטשרַאפ ,זיא סָאד .ךיז טלַאהרַאפ סע סָאװ רעביא

 ,טַאטלװער ןטוג ַא ףױא ןגרָאמ-טנַײה טרַאװ ךיא .רוזנעצ -- ןרָאטװַא ןוא סרעבעג
 טרעדָאפיס עכלעוו ,עמוס יד ןקישסורַא ךַײא ךיא לעװ טשטָאּפ רעטשרע רעד טימ ןוא
 ןקורד (..הביס רעבלעז רעד בילוצ) טינ ןָא ק ךיא סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טינ ,ךיז
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 םכילע- םולש ןופ ווירב

 רַאפ רָאנ .ןטַאטיצ עקינייא סױרַא םיא ןופ םענ ךיא רָאנ ,ןצנַאג ןיא טּפירקסונַאמ םעד

 ,ןצנַאג ןיא ןבירשעגרעביא ןוא טעברַאעג טָאה ריא לַײװ ,ּפָא טינ ךַײא ךיא ןכער םעד

 .ךַײא וצ טײקרַאבקנַאד ןוא גנויצַאב רעטוג ןַײמ ןיא לָאמ ַא ךָאנ ךַײא רעכיזרַאפ ךיא

 שטיווָאניבַאר .ש

 יקצינווַאר .ח .י* וצ .7

 1889 רעבמעצעד ןט4 םעד ,וועִיק

 !יבוהאו יריקי ידידי

 לעו ןושאר ןושאר לע ךַײא ךיא רעפטנע רבַאקעד ...םענופ ווירב רעַײא ףיוא
 .ןורחַא ןורחַא

 ,םשה-הצרי-םא .תחַא-לגר-לע עקַאט טנעיילעג "ןעליסוי,, טָאה ריא זַא ,סױרַא עז ךיא

 רעמ ךָאנ ןליפ ריא טעװ ,ןענעיילכרוד לָאמ ַא ךָאנ ןוא לָאמ ַא ךָאנ םיא טעװ ריא זַא
 -מעטס , ןופ טַײװ ױזַא זיא "עליסוי, תמחמ ,םעד ןיא טגַײצרעביא ןיב ךיא .םעט

 טשינ רָאנ --- .ךעלקרעוו עקירעַירפ ענַײמ ןופ טַײװ זיא "וינעּפמעטס , יװ ױזַא ,"ןוינעּפ
 ּוװ ,ןזַײװנָא ןוא ךעלטקניּפ ןרעפטנע ךַײא ליוװ ךיא .ווירב ןַײמ ןופ הנווּכ יד זיא סָאד

 .טינ ּוװ ןוא טכערעג טנעז ריא

 .טינ ךימ ליפ ךיא זַא ,יקדצ ןהב ךַײא ךיא רעווש ,ןדייז םעד גנומַאכָאנ ןייק

 רעייז ןוא רעייז עקַאט ךַײא ךיא טעב ,טערָאטוװָאּפ סע זַא ,טרָאפ ריא טניפעג רעמָאט ,יַא
 וו ןוא סָאװ ןזַײװנָא רימ לּכ-םדוק רָאנ ,ןכַאמרעביא רעדָא ןפרַאװסױרַא

 יָאווָאטיב רעד ןיא רָאנ קיטנַא ןצנַאג םעד טניפעג ריא סָאװ ,ךימ טרעדנּוװ סע

 רעקיצנייא ןייק סעכלעוו ,טַײז ַא ךָאנ ךיז טניפעג ןַאמָאר םעניא זַא ,טכַאד רימ .ענָארָאטס

 ,עיזעָאּפ יד טינ .עיזעָאּפ יד :ונַײה ,טעברַאַאב טינ ךָאנ סָאד טָאה טסינָאגרַאשז

 ודנוא ַײב טגיל סָאװ ,עיזעָאּפ ענעי רָאנ ,רוטַאנ רעד ןופ גנובַײרשַאב רעד ןיא טגיל סָאװ

 .המשנ רעד ןיא ןעלעסוי ַײב ,אפוג
 ,ןצריקרַאפ ייז רימ ןלעװ ,ןָא רימ טזַײװ ,ךירַאמ ןיב ךיא ּווװ ,רעטרע יד
 םעד ןיא ,הליחמ ,ךַאװש רעייז ןיב ךיא זַא ,ליפ ךיא .ןבַײרשַאב רוטַאנ רעד זוּכמ

 ַײב זַא ,ןגָאזסױרַא זיא טינ עס יװ שטָאכ ךָאד זומ ךיא ? ןוט ךיא לָאז סָאװ רָאנ ,ןינע

 םעד .הצע ןַא רימ טיג ,הברדַא .טעּפש טינ זיא ירפ ץנַאג ןוא ,גָאט ַײב טינ זיא טכַאנ

 ארומ טושּפ ךיא בָאה ,ןבַײרשַאב טוג רוטַאנ יד טלָאװעג ךיא בָאה ,ךַײא קידנגָאז תמא

 ןדייז םעד טצנַאטעגכָאנ ןעמוקסיוא טינ לָאז סע ,טַאהעג

 ריא טָאה -- ּפיט ןצנַאג ַא ןכירטש ַײרד-ייװצ טימ ןלָאמּפָא ןופ הלעמ עַײנ יד

 .ןעוו טינ סייוו ךיא --- םעצולּפ ןעמוקעג רימ זיא סע ,ןפָארטעג

 ןצנַאג םעניא טשינ טניפעג ריא ; הלעמ עַײנ ַא ךָאנ טזָאלעגכרוד ריא טָאה רַאפרעד

 .ערעדנַא ספיוא סנייא עשזָאכָאּפ ןַײז ןלָאז ייז ,ןענױשרַאּפ ייווצ ןייק טעמּכ ןַאמָאר

 ןבַײרש טרַא ןַײמ ןיא סעַײנ ַא ךיוא זיא סָאד

 ךיז טּפַאכ המשנ עשילַאקיזומ סעלעסוי ּוװ ,ענעצס עטשרע יד טינ טלעפעג ךַײא
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 םכילצ-םולש ןופ ווירב

 רעד ןוא ,ונ !חצור ,דלַאװג .עלעגייפ ןטימ ןוא ץַאק רעד טימ הׂשעמ יד :ונַײה ,ףיוא

 .? רעטרע עקירעביא יד ןוא ,ונ ? לָאיטסָאק רעד ןוא ,ונ ? ןדעדןג רעקידלַאװ

 !םשה-ןעמל ,טשינ סָאד טסעגרַאפ .יציּפ רָאנ ,עקװעּפעזַאמ ןייק טמוק יצימ טינ
 ,םעדכָאנ עדובעלַאכ ןייק ןעמוקסיוא טשינ לָאז סע

 ףיוא ףרַאדַאב ןעגניז סָאד רָאנ ,ךעלעקטָאּפַאק יד רָאנ טשינ :טכערעג טנעז ריא

 ,ךַײא סָאד טנכייצרַאפ .ןטכיררַאפ ,םשה-ןעמל ,טרָאד ףרַאד עמ .קורדנַײא ןַא ןכַאמ םיא
 .טרָא ןפיוא עקַאט ,ךַײא טעב ךיא

 הליחתכל .תועט ַא ריא טָאה ,דלַאװ ןיא ײװָאלָאס םעד ךָאנ טכַאמ רע ּוװ ,טרָאד ןוא

 ,םעשטָארּפװ .יײװָאלָאס םעד ךיז רע טוװּורּפ םעדכָאנ ,רָאג עקשוקוק רעד ךָאנ רע טכַאמ

 רעד יװ ,ןיבמ ןרעסערג ַא רַאפ רעזעל םעד דימּת טלַאה ךיא .טייטשרַאפ רי א ױזַא יו
 רָאנ טגײלעגנַײרַא ןעלעסוי םעניא טָאה סָאװ ,ךיא יו ,רבחמ ַאזַא טרפב ןוא .רבחמ

 .טּפַאכעג לסיב ַא עקַאט ןוא ,עיזעָאּפ ןוא עיזעָאּפ

 טימ טימ ,ןעלערעּפ טימ עקװעטַאיּפָאלינג סאמינ םיא טרעװ סע ּוװ ,לטיּפַאק סָאד

 .טּפַאכעג וצ זיא סע .עטַאל עשביה ַא ןגייל טרָאד ףרַאדַאב עמ .טכערעג ריא טנעז ...טימ
 יז ןָאק עקטַאל ןימ ַאזַא סָאװ ,זיא ןורסח רעד .טגָאזעג דלַאב בַײװ ןַײמ רימ טָאה סָאד

 ןופ סנטַײצַאב עיּפָאק ַא וצ רימ טקיש ריא .ןײלַא ךיא ףרַאדַאב סָאד ;ןגייל טינ

 טלָאװ ,(!טנעמילּפמָאק) שטנעמ ַא ןַײז טלָאז ריא ןעוו ,טסייה סָאד .לקניוו ןצנַאג םענעי

 -רַאפ טשינ ןָאק ךיא קר ? ןטסָאק סָאד טעװ סָאװ .טקישעגוצ עיּפָאק עצנַאג ַא רימ ריא

 .ךַײא ץוח ,ןדמערפ ןייק ףיוא ךיז ןביילג

 ,ונ .טציּפשעגרעביא וצ לסיב ַא ךַײא ַײב סיוא טזַײװ ןעגניז סעליסוי :רקיעה הזו

 עקיעשי טימ לתיבה-לעב רענליוו םענופ ןלייצרעד טרעהעג טשינ ,םינּפ ַא ,ריא טָאה

 סָאװ ,ןרעה ריא טעװ טָא ,וװ"זַאא ,וװײזַאא ,"עלעדיפ , ןטימ ,"עלעגנוי , ןטימ ,רעפַײפ

 .ןגָאז ךַײא טעװ ימע-ןב

 רָאנ ;טכערעג םוקלופ ריא טנעז רָאי ןצכעז וצ םיטש רעד חוּכמ :ךַאז ַא ךָאנ

 זַא ,ךיז טדער סע ּוװ ,טרָאד :ונַײה .ןקעטשרַאפ ךָאל עצנַאג יד ןעמ ןָאק הרוש ןייא טימ

 ףרַאדַאב ,שטשירטס ןייק טמוק רע רעדייא ,טלעוו רעד ןופ םייהַא ךיז טסַײר עלעסוי
 :רעטרעוװ עקיזָאד יד ןלעטשוצ ןעמ

 טפָא ןָא םיא טבייה ענַײז םיטש יד זַא ,טליפעג עליסוי ךיז טָאה בגַא..
 סָאד ;לָאמ עלַא יװ טשינ סעּפע םיא זיא ןדלַאה ןיא ;ןעװעשלַאפ וצ לָאמ

 ןַא ,ךליה ןימ ַײנ ַא ןעמוקַאב וצ זַײװרעטרע ןָא טבייה סנַײז לוק עשלדיימ

 טרעוװ םינזח יד ןשיװצ .םיטש רעשליבסנַאמ רעבָארג ַא ןופ ןיוש גנַאלקּפָא
 -וַצּפָא גהונ ךיז ןעמ זיא טַײצ רענעי ןיא ."ךיז טַײב לוק סָאד , : ןפורעגנָא סָאד
 .."םיטש עטכער יד , טמוקַאב עמ ןענַאװ זיב ,עלַײװ ַא ןעור

 ןּתִח ןטבילעג ריא טימ יצהאל !רומג תועט ַא ,רעדורב ,עפ -- גָאליּפע םעד חוּכמ

 אקווד ,םעד ןופ ןדער טשינ ןוא ,שיילפ ןַײז ןופ שיילפ קיטש ַא ,קלָאפ םענופ ּפיר ַא זיא

 גָאליּפע םעד , :רָאג ריא טגָאז רעדיוװ ! הריבע יד רימ ףיוא .ילילּפ ןֹווע ןַא זיא ,רוציקב

 םעד .הבשחמ רעטכעלש ַאזַא ןופ ןַײז ליצמו-רמוש ךַײא לָאז טָאג ."ךס ַא ןקַאה ןעמ זומ
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 םכילפ-יםולש ןונפ וויהרב

 זיא סָאד .ןרירנָא טשינ ןעמ רָאט (!"גָאליּפע , ןעמָאנ םעד רָאנ טנַײּפ בָאה ךיא) גָאליּפע
 ?!ןקַאה רָאג טגָאז ריא ןוא -- קרעװ סָאד טניורק רעכלעוו ,זָאעּפָאּפַא רעד

 ןצנַאג ןיא ךימ ךיא זָאלרַאפ -- המודכו ,רעַײט יװ ,ױזַא יװ ,ּוװ --- ןקורד חוּכמ
 .ךילא ףיוא

 םכילע-םולש רעטסעב רעַײא

 דיגמ .ה .ד וצ .8

 1889 רעבמעצעד 7 ,וועִיק

 ,דיגמ .ה .ד רעה רעבושח

 טרָאװ ךיא טלַאה ךָאד ,ןזָאלעגכרוד טינ לקיטרַא סָאד ךָאנ טָאה רָאזנעצ רעד םגה
 ןבעג ,סנטשרע ,ךַײא טעב ךיא .לבור קיסַײרד -- טמוק ךַײא סָאװ רעביא ךַײא קיש ןוא
 ןפלעה ךיז ןגָאזּפָא טינ ,סנטייווצ ,ןוא ,ןעמוקַאב טלעג סָאד טָאה ריא זַא ,ןסיוו וצ רימ
 רַאפ גנוטלַאװרַאפ-טּפיױה ןיא ,לקיטרַא ןטימ תוכַײש ןיא ,ןַײז קיטיינ טעװ סע ביוא ,רימ
 ,םיניגע-קורד

 גנוטכַא רעלופ טימ

 שטיווָאניבַאר .לָאס

 םירפס-רכומ עלעדנעמ וצ ,9

 14 הממבקה 1890 1.

 !ןבעל-עדייז רעַײרטעג רעביל

 ערעַײא ףיוא טרעפטנעעג טינ ךַײא בָאה ךיא סָאװ ,ךַײא ןגעק בייח ךיא ןיב יאדוװַא

 "קעטָאילביב , יד ,ךימ טסָאק יז טנוזעג ןוא טַײצ ,טולב לפיוו ,ןסיוו טלָאז ריא רָאנ ,ווירב

 תוריבע ערעדנַא עלַא טימ ךַײלג הריבע יד ןעוועג לחומ סיוועג רימ ריא טלָאװ ,ענַײמ

 ,יז ןביױל ? המדקה רעַײא חוּכמ ןגָאז ךַײא ךיא לָאז סָאװ .ליפ רעייז ןענַײז סָאװ ,ענַײמ

 םַײב רעדינַא ךיז טצעז רע זַא ,עדייז רעד :טינ סַײנ ןייק זיא סע -- ןקילג ןלייצרעד

 ןַא רָאג טנעה ענַײז ןופ סױרַא טייג ,גַײצעג-רעּפַאלק םוצ ךיז טמענ ןוא טַאטשרַאװ

 הנושמ ,ענדָאמ סעּפע ,ןטַײל ַײב יוו ױזַא טינ רָאג סעּפע ,טעברַא לקיטש ןימ רעדנַא

 .ענזַארבָאעיָאװס ,ענלַאניגירָא סע טסייה טלעװ רעד ַײב :טרעדנערַאפ

 רַאפ ;טשינ ןעמ ןָאק ,ייוו-יוא ,טציא זיא סע יװ ,ױזַא סע ןקורד ? ןעד סָאװ רָאנ

 טנַאקַאב טוג ןענַײז סָאװ ,"ןיניטקהל, ןטימ "שישנ וא, רעד זיא ,סנטשרע ?סָאװ

 ַא רָאג טעמּכ םלוע ןקירעביא ןרַאפ רעבָא ייז ןענַײז ,עכעלטע עכלעזַא ךָאנ טימ רימ

 -געול ַא ןפורעגנָא טרעוו סָאװ ,סָאד ןַײז לבוס טינ ךיא ןָאק תינשהו .גורתא רעדנילב

 ןוא סָאװ ,טייטשרַאפ ריא ,שָארל-געול ַא ןַײז וצ טשינ טסַאּפ ,עדייז ,רימ רַאפ .שָארל

 רעד ךָאד טנעז ריא רָאנ ,ןרעטַײלרעביא המדקה יד ןעמ זומ ןּכ-לע .ןיימ ךיא ןעמעוו

 :רעטכעלעג עטסערג סָאד ןכַאמ םּתסה-ןמ ךָאד טעװ ןוא ,ןַײז םימי-ךיראמ לָאז ,עדייז

 ָאד רעבָא ריא טלָאז י..::!ןבַײלב סע ףרַאדַאב ױזַא !הרּפּכ ענייר ענייש ַא ? םלוע ,עפ,
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 -ןַײרַא טשינ רָאט רעדמערפ ַא ּוװו ,הׂשעמה-רוּפיס ןייק טינ טרָאפ זיא סע ;ןַײז רעכייוו
 ,ןזַײװנָא ךַײא ךיא לעװ ,תושר ןבעג רימ טעװ ריא ביוא .ןעוועקוטש ןוא זָאנ יד ןקעטש

 ךיז לָאז סע ,ןעוועגירטשפיונוצ ןיוש סָאד טעװ ריא ןוא ,ןטעב וצ העדב בָאה ךיא סָאװ

 ןייק ךיוא ריא טלָאװ ,רימ ףיוא ןזָאלרַאפ ןלעװ ךיז טלָאז ריא ,טסעומש רעװ .ןטלַאה

 ךיז ןָאק עדייז רעד סָאװ ,שטַאטרַאּפ ַאזַא עקַאט ךיא ןיב עשז ןיוש :טַאהעג טינ הטרח
 קידנטלַאה ,ךיא לעװ ןעיינפיונוצ ןוא ,סָאד ריא טָאה ןטינשעגוצ ? ןזָאלרַאפ טינ רימ ףיוא

 ַאזַא טימ רָאי ַאזַא ןבָאה לָאז ךיא ,רימ טביילג ,ךעלטקניּפ סנכייצ ערעַײא ךָאנ ךיז

 ..?ונ -- ;הסנרּפ

 לקינייא טבילרַאפ ןבעגעגרעביא רעַײא
 םכילע-םולש

 ןבלעז םוצ .0

 ,,080080888 112001824 םתסדעס2688''

,1800 003021088) 1131886 

 1408, 229 םממתמחה 0

 !עדיײז רעביל

 ןלעװ רימ --- המדקה רעד ןופ ןינע םענעי חוּכמ ןסעומש וצ טַײצ ןייק קידנבָאה טינ

 ןגעו הרוש עטצעל יד ךַײא ןופ ןסיוו ךיא ליוו -- ןרעקמוא וצרעד לָאמ ַא ךָאנ ךיז
 .םירפס ערעַײא

 ערעַײא ףיוקרַאפ ךי א זַא ,העדומ ןַײמ טימ זַא ,טגָאז ריא סָאװ ,טכערעג טנעז ריא

 "קעטָאילביב , רעד ןיא ןקורד ןעמ ףרַאדַאב ןּכ -לע .ןדָאש ַא ןָאטנָא ךַײא ךיא ןָאק ,םירפס

 ןיא ייז ןעמוקַאב וצ ,ןטיב ךיז ןזָאל "עשטַאילק,, רעד טינ "עקשיפ , זַא ,העדומ ַא םֹּתס

 רעד ןיא ךיוא ןוא ( (0246008, 28380:84 91 ) ןיילַא רבחמ םַײב ,ןעגנולדנַאהכוב עלַא

 ,רעד זַא ,העדומ ַא ןלעטש וצ טרעלקעג ךיא בָאה םג ." 'טָאילביב,, רעד ןופ עיצקַאדער

 ךָאנ .רעכיב ערעַײא עדייב ןבָאה לברעק ַא רַאפ ןָאק ,"'לביב , יד סיוא טבַײרש סָאװ

 זיא ּוװ טנַײה ,םיד ח אל םירפס ייווצ ןופ כ"ר 1 :ױזַא טנכערַאב ךימ ךיא בָאה םעד

 1 םירפס ירכומ רַאפ :ונַײהד ,ןַאלּפ רעטשרע ןַײמ רעכַײלג ליפ זיא ןכל ? ָאטרָאּפ

 יד ןיוש טסָאק ;רָאּפ 50 ןופ רעקיצניװ טינ סיוא ןבַײרש ייז זַא ? ןעוו ,רָאּפ ַא לברעק

 וצ טינ ךַײא ידכב רָאנ .(?סמ8קסאז 4204 06800001210) טייקיניילק ַא ָאטרָאּפ

 טינ " 'לביב,, רעד ןיא זַײרּפ םענעגושמ ַאזַא ןגעוו ךיא לעװ ,ךַאז ןייק ןיא ןכַאמ עילַאק

 ךעלווירב עשימייה ךרוד רָאנ ייז טימ ןדערכרוד ךיז לעװ ךיא ? ןעד עשז סָאװ ; ןַײז עידומ

 ךיא לעװ "'לביב , רעד ןיא ןוא .םשה-הצרי-םא טלעג ןזייל וצ ןבעג ךַײא ףָאה ןוא

 רָאנ ;לברעק ַא טרָאפ עקַאט זיא רעדנוזַאב ךוב סכעלטיא ןופ זַײרּפ רעד זַא ,ןריסנָאנַא

 עיצקַאדער רעד ןופ יצ ,רבחמ םַײב יצ ,םענייא ןיא רעכיב עדייב סיוא טבַײרש סָאװ ,רעד

 ךָאנ זַא ,ךיז טמולח רימ .ָאטְרָאּפ טימ ןיוש 1,50 רָאנ טלָאצ רעד ,"קעטָאילביב , רעד ןופ

 ךיז טניפעג סָאװ ,רימ ןופ עלהרעה ןיילק ַא טימ "עשטַאילק , רעד ףיוא עיזנעצער רעד

 ךס ַא לַאטׂש רעד ןופ תומהב יד ןשיװצ ןעניפעג ךיז ןפרַאדַאב ,טַײז רעד ַײב טרָאד
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 םכילע-יםולש ןופ ווירב

 רעַײא ףיוא ךיא טרַאװ דניצ -- :טנעָאנ רעד ןופ ריא טימ ךיז ןענעקַאב וצ םינלעב

 .טצעל בש טצעל ,הרוש רעט צעל רעד טימ ווירב ןכעלריפסיוא

 לקינייא טמַארערַאטרַאפ רעַײא

 םכילע-םולש

 ןבלעז םוצ ,1

 1890 רַאונַאי ןטס21 ,וועיק

 !ןבעל עדייז רערעַײט רעביל

 ךַײא קיש ןוא ךַײא ןעניז ןיא ךיא בָאה ךָאד ,טוג ךיא ןיב טמַארערַאטרַאפ שטָאכ

 טָאה ."עשטַאילק , רעַײא ןַײרַא טמוק סע ּוװ ,לקיטרַא סיקצינוװַאר ןופ עטקערָאק ַא

 ;עקװָאל טינ ןַײז טעװ סע ,ןסיו טינ יקצינװַאר ןופרעד ףרַאדַאב ,ךעלנייוועג .תחנ

 טעװו םג -- .שרעדנַא סעּפע זיא ,ןצנַאג ןיא סױרַא ןיוש טעװ ךוב סָאד זַא ,רעטעּפש

 ןגעק ןליב סָאװ ,םיעגושמ ענעי יװ ,םיבלּכ עכלעזַא ּפָא טרעפטנע עמ סָאװ טימ ,ןעז ריא

 רָאט ןכל ,רָאזנעצ םענופ טעליב ַא ןָא ךָאנ ןצנַאג ןיא זיא סע יװ ױזַא ...הנבל רעד

 סָאװ ,ץכעקורדעג סָאד זַא ,ךַײא ךיא טעב ןּכ-"לע ,קורד ןופ ןזָאלסױרַא טינ סָאד ןעמ

 רענייק לָאז םורעד ןוא ,ןיילַא ך ַײ א רָאנ זיא ,(זיא טקורדעג סָאװ ץלַא) ךַײא קיש ךיא

 .ךַײא ַײב לטסעק ןיא סע טסילשרַאפ ןוא רעביא סָאד טנעייל טמענ .ןעז טינ סע

 עינעשזַארָאּפסַאר ַא טכַאמעג ךיא בָאה "קעהטָאילביב-סקלָאּפ , ןיא העדומ רעד חוּכמ

 ןיא םוטעמוא ןוא ךַײא ַײב ןגירק וצ זיא רעכיב יד זַא ,העדומ ַא טַאלג ,תישאר :ױזַא

 עשביה ַא לָאמ ַא טימ ןבַײרשסױא ןענָאק סָאװ ,םירפס-ירכומ ןוא .ןדַאלקס עסיורג יד

 -ָאילביב-סקלָאפ רעשידוי ,, רעד ןופ עיצקַאדער רעד ןיא ןדנעוו ךיז ןלָאז ,ןרַאלּפמעזקע לָאצ

 יב זיא טרוה ןוא ,ךַײ א ַײ ב ןגירק וצ זיא םידחַאל זַא ,םָאװָאלס םינדָא ; "קעהט

 -קעװַא טעװ סע ; ךעלגעממוא זיא רימ ַײב ןבַײרשסיױא לָאז עמ םידחַאל םערָאװ .רימ

 ךיא ,ריא טעז .רעװעַיק ןייק ןטינ} ךָאד ךיא ןיב רעמוז ןוא ,תואצוה עקידנעייווצ ןייג

 :עיגעליווירּפ ַא ןבָאה "קעהטָאילביב , רעד ןופ ןטנענָאבַא יד זַא ,ױזַא ןכַאמ ןעוועג לָאז

 טזומעג ןעמ טלָאװ טלָאמעד ,(ײעשטַאילק יד ,, ןוא "עקשיפ ,) רעכיב עדייב כייור 1 רַאפ

 ךיא ףרַאד םג -- .ןיד רעדנַא ןַא רעדיוװ ןיוש סָאד טָאה ױזַא רעבָא ; וועיק ךרוד ןסילש

 טפרַאד ריא .רעכיב ערעַײא וצ ךייש ןּכ-םג זיא סָאװ ,ןינע ןַא ןדעררעביא ךַײא טימ

 ,תחַא הטורּפ ןייק וליפַא טצעזעגנָא טינ רימ ןעמ טָאה "קעהטָאילביב , רעד ןיא זַא ,ןסיוו

 ךיא ןעמ עוו ךיא סייוו ,טידערק ביג ךיא זַא רָאנ ;טידערק ןבעגעג בָאה ךיא םגה

 -עגסיוא ןעייטש סע ּוװ טרָאד ,"קעהטָאילביב,, בייהנָא ןיא ןבַײרש ךיא לעװ ןּכ-לע .ביג
 ןפיוקרַאפ וצ ךיז טניפעג ייז ַײב זַא ,(האמ עבלַאה ַא ןגעקַא) ןטנעגַא ענַײמ עלַא טנכער

 ןיהַא :ןזַײװנָא ךַײא לע ךיא דלַאב יװ זַא ,ןעגנורדעג ןופרעד זיא .רעכיב ערעַײא

 ףיוא יצ ,עמַאנכָאנ ַא ךרוד יצ ,ןקיש ריא טלָאז ,ךעלרָאּפ ליפ ױזַא ןוא ליפ ױזַא טקיש

 ,עיסימָאק ףיוא ןקיש ןזַײװנָא לעװ ךיא ּוװ ,טרָאד ; ןבַײרש ךַײא לעװ ךיא טיול ,עיסימָאק

 - רַא פ ,טַײל-עגנוי םּתס רָאנ ,סרעגיוזטולב ןייק טינ ןוא םירפס-ירכומ ןייק טינ סָאד זיא

 עטצעל יד רימ טיג דניצַא -- .ןָא יז טפור ריא יו ,םיסרוקיּפַא עטעדיסה

 ןיב טלעג ןרַאפ ןַײז ברע זַא ,טינ עשז טסעגרַאפ ,ָאי .ףוס ַא ןוא -- ערעַײא הבושּת
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 טנָאק ןטנעגַא ע נ ַײ מ זַא ,תוברע סָאד ךיז ףיוא ךיא םענ ָאננעװטסוװַארנ רָאנ ,טינ ךיא
 ריא טפרַאד םג -- .גנונעכער ַא ייז טימ ןבָאה ןײלַא ןיוש לעװ ךיא ןוא ,ןביילג ריא
 ןענעז ייז תמחמ ,לקיטש ַא ךעלברעק וצ ןפיוקרַאפ ןלעװ ןטנעגַא עקיזָאד יד זַא ,ןסיוו
 ךיז רעהעג סע ןוא ַאיטַאטס ערעדנוזַאב ַא רָאג סָאד זיא ןּכ-לע .םירפס-ירכומ ןייק טינ
 .לרָאּפ ַא ךעלברעק וצ ןפיוק ןלעװ םירפס-ירכומ עסיורג סָאװ ,םעד טימ ןָא טשינרָאג
 ערעַײא ןוא טלעג ןזייל טעוװ ריא ,םשה-הצרי-םא זַא ,לָאמ ַא ךָאנ ךַײא גָאז ךיא ,ללּכה
 .טינ רָאג סע טסַאּפ יז רַאפ סָאװ ,סמעדיוב יד ףיוא ןגיל וצ ןרעהפיוא ןלעוװ רעכיב

 !!!םינרתשחַא :קידנווּפיחב ױזַא בַײרש {ךיא} סָאװ ,לחומ רימ טַײז
 ,ּפָאק ןפיוא ךַײא טגָארט סָאװ ,לקינייא ַײרטעג תמא רעַײא

 םכילע-םולש

 ןבלעז םוצ ,2

 1890 רַאורבעפ ןטס223 ,וועִיק

 !ןבעל-עדייז רעביל

 .טַײצ ַאזַא ןבירשעג טינ ןוא טרעפטנעעג טינ ךַײא בָאה ךיא :ץימש ןיוש טמוק רימ

 -ַאטרַאפ טוג זיא עמ ,טינרָאג רָאנ ,ךַײא ןָא סעגרַאפ ךיא תמחמ טינ זַא ,רעכיז טַײז

 ,טלעמש טלעג -- ןטקַארטנַאק סעּפע ךָאד זיא טנַײה ,תויׂשעמ רימ גיוט סָאװ ,טמַארער

 ,ןבעל'כ ,יַאדּכ טינ זיא'ס ;טלעג םעד ןופ ןענעקיימ ןיוש ךיז טסולג סע ,רימ טביילג --

 -- !ןבעל ךימ טעז ריא יװ ,שינעײרדּפָאק ליפ ױזַא ןבָאה ןוא דיגנ ַא ןַײז וצ

 ערעסָאװ ,ןזַײװַאב וצ ךַײא ךעלווירב טימ למער ַא ךיא בַײלק םירפס ערעַײא ןגעוו
 ,ןענַײז סעקינמירפס-רכומ ערעזדנוא םירזממ

 זיא ;ןיהַא טינ ,רעהַא טינ ,זדלַאה ןיא ןייב ַא יו רימ טייטש "קעהטָאילביב,, יד
 ןוא -- העביש ןציז רע ףרַאדַאב ,דניק ַא רעקורד םַײב טברַאטש ,קיטרַאפ סעלַא ןיוש
 .שיילפ רעקיטש ןלַאפ רימ ןופ

 רעַײא רָאנ רימ טלעפ ,סרעבַײרש למער ןצנַאג םוצ ,"'לביב, רעד ןיא

 "רעדיל-גָאט , ענַײז ןופ ענייא טצעזעגרעביא ןוא ןעװעג בשימ ךימ ךיא בָאה .ןוז

 זיא'ס ,ןַײז ןָאק סע .רעצעזרעביא םענופ עלהרעה ןיילק ַא טימ (,,113 060011 הנה
 בָאה ךיא סָאװ ןוא טגערפעגנָא טינ רעִירפ ךַײא בָאה ךיא סָאװ ,שיטַײל ױזַא טינ וליפַא

 ,טלָאװעג רעייז ,רעייז בָאה ךיא ןוא טעּפש וצ ןיוש זיא'ס רָאנ ,ןבירשעג טינ ךַײלג םיא וצ
 ןופ סױרַא טשרָאקַא ךימ טמענ -- .רימ ַײב ןעניפעג ךיז לָאז טרָאװ ַא סנוז רעַײא

 זיא רעװ -- !ןשטנעמ ,רע טגָאז יו ,עקידעבעל ךָאד זיא עמ ;ןוז רעַײא רַאפ תוירחַא

 בָאה ךיא ?טפיוטעג ךיז טָאה סָאװ ,"לָאּפָארעּפמיס ןופ שטיװָאניבַאר לעטַאסיּפ , רעד

 טַאלג ,סנטשרע ;ןצרַאה ןיא רעכעל ַײרד ןרָאװעג רימ זיא ,ןטעזַאג יד ףיוא ןעזעג סָאד

 טניפעג סע ּוװ ,דנַאלסור ןיא יה ָאד קלָאפ רעזדנוא ַײב טבַײלב סע ,הריבע ןַא ,דַיי ַא

 ןַײמ --- סנטייווצ ; ןדַיי 4.999,999 לּכה-ךסב הׂשעמ ַאזַא ךָאנ ,םידוהי ןָאילימ ףניפ ךיז

 ַא ךיוא ,שטיװָאניבַאר ַא ךיוא ימע-ןב רעזדנוא ,רימ טכַאד ,זיא ,סנטירד ןוא עילימַאפ
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 םכילפ-םולש ןנפ ויכב

 ..!הׂשעמ ַא ףיוא אישק ַא -- ןטַײצ עקיטנַײה -- ...רעלָאּפָארעפמיס ַא ךיוא ןוא לעטַאסיּפ

 לקינייא רעַײא
 םכילע-םולש

 ןבלעז םוצ ,2

 1668, 28 וחפקישפ 0

 (נ"רת חסּפ ברע)

 ! עדייז ,בוט-םוי-טוג ַא

 ןעקנַאד .חומ ןרעזיול ַא טימ ןוא טימעג ַײרפ ַא טימ בוט-םוי-טוג ַא ךַײא גָאז ךיא

 טימ רעטעּפש ןוא "קעטָאילביב,, רעד ןופ עיצידעּפסקע יד טקידנעעג זיא טנַײה ,טָאג
 סָאד ,םירוסי יד ,תורצ יד !ּפָאק ןרָאלק ַא טימ רדס םוצ ךימ ךיא ץעז העש רָאּפ ַא

 יד , יַאדּכ טינ ,ןבעלכ ,זיא ,רעהַא זיב ןגָארטעגרעביא בָאה ךיא סָאװ ,קיטײװצרַאה

 ךיא יצ ,טינ ךיא סייוו ,רעווש ױזַא ןייג ךיוא רעטַײװ הלילח טעװ סע ביוא ,"קעטָאילביב

 ןַײמ -- -- -- (ןטׂשל הֹּפ חתפּת לא) טלעוו רעד ףיוא ןזָאלסױרַא םָאט ןטירד םעד לעװ

 ,יַאדּכ שטָאכ זיא ?סעּפע ריא טגָאז סָאװ .ןעוועג לבקמ אמּתסמ ןיוש ריא טָאה הנּתמ

 :תויׂשעמ ייווצ ןעוועג זיא המדקה רעַײא טימ -- ? טעשטוטעגנָא ױזַא ךיז בָאה ךיא סָאװ

 עילַאק יז ךיא בָאה ,ןַײז ןקתמ טלָאװעג הליחתכל יז בָאה ךיא סָאװ ,עטשרע סָאד
 ענשזָאטַאל רָאּפ ַא ןכַאמ קַארפ ןטכער ַא ןופ ליװ עמ זַא ,ךעלנייוועג יװ ,טכַאמעג

 ,השקשינ ,המדקה סנדייז םעד ,ןיינ .ןעוועג בשימ ךימ ךיא בָאה םעד ךָאנ ...הליחמ םינוּתחּת

 ןעמוקנָא ףרַאד ךיא סָאװ ,הׂשעמ ַא סיוא םעצולּפ רימ טמוק .זיא יז יו ױזַא ןייג געמ

 ןַײז טנָאקעג טינ בָארג ױזַא ןוש ךיא בָאה !ןיילַא ןעלרעמש רעטעפ םוצ

 עלַא טימ ההגה סרָאזנעצ ןכָאנ ןיוש ,קירוצ המדקה רעַײא ןטעבעג הליחמ בָאה ןוא

 ,המדקה ַא רַאפ רעטרעו עכעלטע ןעקַארדנָא ןעוועג חירטמ ךיז ןיילַא ןוא רעדנַאנַא טימ

 ַא זיא ,לרעמש רעטעפ םענופ טרַאוורעד ךיא סָאוו ,סָאד תמחמ

 טריפעגסיוא רָאנ לָאז סע יאולה !ןעמעלַא זדנוא רַאפ הבוט עסיורג

 רעַײא םורעד ךַײא קיש ךיא .ָאי זַא ,ףָאה ךיא רָאנ .ענדוקסַאּפ רעייז זיא ,טינ ןעוו ,ןרעוו

 לעװ ,םינּפ-לא-םינּפ ןעז ךיז ןלעװ רימ זַא ,חסּפ ךָאנ םשה-הצרי-םא ןוא ,ּפָא המדקה
 טָאה לַײװרעד .טַארוקַא ןייטשרַאפ ריא טעװ ,ץלַא תחנ סיורג ןיא ןלייצרעד ךַײא ךיא

 לקינייא ןקידחסּפ-ברע ןעַײרטעג רעַײא ףיוא סױרַא טקוק ןוא בוט-םוי ןטוג ַא

 םכילע-םולש

 ןבלעז םוצ .4

 סי םסהקמב (10. 8.1 ה.), חמצּת 20, 0 חסמז+ 0

 !ןבעל-עדייז רעקיצרַאה רעַײרטעג רערעַײט ןַײמ

 וצ רעמוז ןקיטנַײה םשה-הצרי-םא ךיז ןבַײלק בַײװ ןַײמ טימ ךיא זַא ,ןסיוו טַײז
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 םכילצע-םולש ןופ ווירב

 -נייוועג רעד ןיא רימ ןלעװ ןרָאפסױרַא .ךעלנייווע ג יװ סעדַא ןייק ןרָאפ

 ַא ןיטש ןוא עיצנַאטס רע כעלנייוועג רעד ףיוא ןרָאפרַאפ ןוא טַײצ רעכעל

 -נייווע ג רעד ףױא ָאד הּתע-תעל רימ ןציז ןציז .געט לָאצ עכעלנייוועג

 ןטפעשעג יד .טעברַא רע כעלנייווע ג טימ ןעמונרַאפ ןענַײז ןוא עשטַאד רעכעל

 ןיא ןײגסױרַא ךיוא אמּתסמ טעװ "קעהטָאילביב, עטירד יד .ךעלנייוועג יװ ןעײג

 ןופ ווירב ןייק .לַאירעטַאמ ןכעלנ ײווע ג ןטימ טַײצ רעכעלנייוועג רעד

 ןצרַאה ןפיוא ךַײא זיא סיוװעג זַא ןכער ןוא ךעלננייווע ג יװ טינ ךיא בָאה ךַײא

 סעּפע ,טַײצ עטצעל יד טעלָאזעגנָא קרַאטש ךיוא זיא רימ תמחמ ..ךעלנייוועג יװ
 רימ ןלעוװ אמּתסמ רָאנ .ןבעל'כ ,טלעוו רעד ןופ ןײגקעװַא ַײב ןטלַאהעג טלָאװ ךיא יו

 -- - -טַײצ רעכעלנייוועג רעד ןיא ןברַאטש עלַא ךָאד

 -נייווע ג ערעזדנוא עלַא ןוא דניזעגזיוה רעַײא טסירג ,טנוזעג רימ עשז טַײז
 לקינייא טגרָאזרַאפ רעַײא .רעפטנע טבַײרש ןוא דנַײרפ ע כ ע ל

 םכילע םולש

 רעסקעלפ .ל .ב וצ .5

 1890 ,6 ,7 ,וועיק

 !ענוװָאװל עטרעב עטרעעג ליפ

 -- גנורעדָאפ רעַײא ןקידירפַאב ךיז לַײא ןוא טָאטש ןיא ןרָאפ וצ ןעמוקעג סָאװ רָאנ

 ךעלשּפיה ןיוש טָאה עסַאק ןַײמ .קינבורט יורפ רעד רַאפ לבור 20 ַײברעד סױרַא קיש ןוא

 ןיא קורד סלעטפעש ןופ רעטלַאװרַאפ םענופ טיוט ןקידמעצולּפ םעד רעביא ןטילעג

 רעדייא ךעלקילגמוא רעקינייװ טינ עילימַאפ ַא טזָאלעג טָאה רע .ןײטשּפע 'ה וועשטידרעב

 עסיז , יד ןזיא ,טעב ריא ןכלעװ ,ןָאטעילעפ םעד ךייש זיא סָאװ .עילימַאפ סקינבורט

 ןבירשעג ייז בָאה ךיא לַײװ ,ןַײש רעד ףיוא ןזָאלסױרַא ךעלרעווש ךיא ןעק "תומולח

 ןופ ןעמענסױרַא ןענעק טלָאװ ךיא ןעוו ,טלָאצַאב רעַײט טלָאװ ךיא .רָאי 5 טימ קירוצ

 טינ סָאד ןיא ליפ ױזַא ףיוא .רָאי 1889 זיב ןבירשעגנָא בָאה ךיא סָאװ ,ץלַא ךיורבעג

 ןופ .שרעדנַא סעּפע זיא -- ןָאטעילעפ םעַײנ ַא ןבַײרשנָא .ףַײרמוא ןוא טמוקלופרַאפ

 ןיא ריא טָאה ןלַאירעטַאמ סעמ עוו ןוא עכלעוו ,ןבעג ןסיוו וצ רימ ּפָא טגנעה ךַײא

 .ךובלמַאז ןטנַאלּפעג ןרַאפ תושר רעַײא

 ,רעגייטש ַא ,יוװ טײקלַאנַאב ַאזַא ןזָאלסױרַא טינ טעװ ריא זַא ,גנונעפָאה ַא בָאה ךיא

 -נַאב רעסעדַא יד ךרוד ןרָאװעג טזָאלעגסױרַא געט יד זיא סָאװ ,"רעקעוו רעניילק רעד,

 .ןעזרעדיוו ףיוא ...ןטַארעטיל ןָא ךיז ןפור סָאװ ,ןטיד

 10. 3.8.( (עקרַאיָאב .טס) :סערדַא ןַײמ

 ןעמָאנ ןַײמ ףיוא ,26 'מונ עשטַאד

 שטיווָאניבַאר ןָאמָאלָאס .א .א

207 



 םכילעזםולש ןופ וניבב

 ןהּכה קודצ וצ .6

 ן1890 רעבמעטּפעס ,זירַאַּפָו

 ,ךַײרקנַארפ ןופ יבר רעד רַאה ןַײמ ,ןטשרעבייא םעד טָאג ןופ ןַײז וטסלָאז טשטנעבעג
 !י"נ ןהֹּכ קודצ 'ה

 ,דנַאל םעד דנַאלסור ןופ שטנעמ רעשידַיי ַא

 ,טָאטש רעדמערפ ַא ןיא םַאזנייא ןוא דמערפ

 -- ריד וצ ןעמוקנַײרַא ,רַאה ןַײמ ,טרעגַאב
 ,ךיד ןסירגַאב ןוא ןשטנעב ,ןכוזַאב
 ,ריד ןופ תונמחר ןוא דָאנעג ןטעב וצ טינ

 ;דיילק ןייק ןוא טיורב טינ ,דלָאג טינ ,רעבליז טינ

 ,ןָאטעג ןרעה ךיא בָאה ןעמָאנ ןַײד טרעַײנ
 -- ןעוועג בשימ ךימ ךיא בָאה רעבירעד

 ריד וצ ןייג וצ דובּכה-תארַיי טימ

 ,רָאװ רעד ףיוא דליב ןַײד טימ ךיז ןקיטעז ןוא

 ,שטיװָאניבַאר ןָאמָאלָאס ,טסניד ןַײד ןופ ןוז רעד ,טכענק ןַײד ןיב ךיא

 םכילע-םולש

 ןכלעוו ןיא ,רעפטנע ןַײז טימ ךימ ןרעַאב וצ בר םעד רַאה ןַײמ טעב ךיא --- ,ס.ּפ

 ןַײמ זיא סָאד טָא ןוא .םיא רַאפ ןלעטש ןענָאק ךימ ךיא לעװ העש רעסָאװ ןיא ןוא גָאט

 == = = :סערדַא

 ווָאנבוד ןועמש וצ 7

 1890 .10 .2 ,וועִיק

 רעבָא ,ךעלנַײּפ רעייז ךַײא רַאפ ןַײז טעװ ,ןַײז עידומ ָאד ךַײא ייג ךיא סָאװ סָאד
 שימרוטש ױזַא טָאה רעכלעוו ,דנַײרפ רענעכָארבעג רעַײא ! ? רימ רַאפ ןיוש סָאד זיא יו
 -רַאפ ...ןריולרַאפ זיא ןוא ןרָאװעג טלכיורטשעג זיא ,ןבעל שימרוטש ַא טכַאמעגכרוד

 ,העש עטצעל ןַײז ןגָאלשעגסױא טָאה'ס .ןריּפַאּפ ןוא דלָאג ןופ טלעװ רעד רַאפ ןריול

 טייטשרַאפ .ןפיולטנַא םוצ טיירדעגסיוא ךיז ןוא רעוועג סָאד טגײלעגקעװַא טָאה רע ןוא
 ,דנַײרפ ענַײמ ןעמענפיוא סע ןלעװ יװ ? "טלעוו , יד ןגָאז טעװ סָאװ .טַײצ ַא זיב זַא ,ךיז

 ךיא .ןעניז ןיא רעטציא רימ סע טגיל יצ רָאנ ? עקיטכירפיואמוא ןוא עקיטכירפיוא יד
 ןענָאמרעד ךיז ךַײא טעב ךיא ןוא דנַײרפ ןקיטכירפיוא ןַא םענַײמ רַאפ ךַײא טלַאה
 םינינע יד ןענַײז טלָאמעד ןיוש .עקרַאיָאב ןיא טדערעג ןבָאה רימ סָאװ ןגעוו ,םעד ןגעוו
 ןופ ןײגוצסױרַא ידּכ ,טכַאמעג בָאה ךיא ןכלעוו ,טירש ןייא זיולב .טכעלש ןענַאטשעג

 ילרד-ייווצ .ףוס םעד טרעטנעענרעד טָאה ,עגַאל רערעכיזמוא ןוא רעטמיטשַאבמוא רעד

 ןעזרעד ךיז בָאה ךיא ןוא -- ןטָארקנַאב עכעלקערש ַײרדייווצ ,ןגלָאפרעדמוא ערעסערג
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 םכילע-םולש ןופ ווירב

 ןעַארד עכלעוו ,ןעגנוטכילפרַאפ ןוא תובוח ןופ םַאלפ ַא ןופ טּפַאכעגמורַא .רעַײפ ןיא

 ןזָאל ךיז לעװ ךיא ןיהּוװ ,סכעלקערש סעּפע טימ ךיוא רָאנ ,ןברוח ַא טימ זיולב טינ רימ

 .טָאג ןייא טסייוו ---

 טניוװ טרָאד .ךחלש ינדא .סעדַא ןיא ךיז טניפעג ריא סָאװ ,רעייז ךיז יירפ ךיא

 טפערט ? רעטסיירט ריא ןַײז טלָאז ריא ,ןטעב ךַײא ךיא ףרַאד יצ .החּפשמ ןַײמ טציא

 םעד ןסיוורעד ךיז ריא טעװ םיא ַײב .שטנעמ רעקיליײיה ַא זיא רע .ןימע-ןב טימ ךיז

 .דנַײרפ רערעַײט ,טנגעזעג טַײז .ךעלרעדניק ןוא בַײװ ןַײמ ןופ סערדַא

 רערעַײא ןצנַאג ןיא

 םכילע-םולש

 יקצינווַאר .ח .י וצ 8

 1890 רעבמעווָאנ ןט0

 !יקצינבר ידידי

 תדמחל יתבהַא אלולו ,םייח םניא וייח יכ ףַא ,ונדוע יח ,יח םכילע-םולש ךדידי דוע

 זַא יכ ,תאז אלול -- יל דיחיה ינבלו יתונבלו ,'יחתש יתייער איה ,ימלועב הדיחיה יבבל

 יתשנענ ךכל יכ ,היחא היח דועו יכנָא יח םלוא !ייחב יתצק יכ ,ייחל ץק יתמׂש רבכ
 ךיא ןיב ױזַא ,טרָאװ שידִיי ַא ןבַײרש וצ דניצַא רעווש רימ זיא'ס ,ןבעלכ ...! יתסנאנו

 ןַא ,ץרַאה סָאד רימ טגָאז סעּפע ,ליפ ךיא !טעליױקרעד טינ ןוא טעליוקעג ,טעגרהרעד

 ערעייז טימ רימ ןופ טרעטַײװרעד טכער ןיוש ךיז ןבָאה דנַײרפ עט ס עב ענַײמ עלַא
 דנַײרפ ַא רַאפ ךָאנ ךימ לָאז עמ ביוא ,הלאש ַא רָאג ייז ַײב ןיוש זיא'ס ןוא ,רעצרעה
 ,ךיא גנַאלרַאפ ךַײא ןופ ןוא .ןעגנַאלרַאפ טינ סרעסעב ךיא ןָאק הּתע-תעל רָאנ ,ןענעכער
 רָאנ ,החריט ןייק טינ ,טסייה סָאד ,הבוט ןייק טינ ןוא עלעווירב ןייק טינ ,םולשו-סח
 ןענעז ךיא ןוא רע יװ ױזַא יפּכ ,דוסב רעטרעװ ַײרד-ייווצ ַא ןימע-ןב טימ ןדעררעביא
 ,רעמ סעּפע ןגעמרַאפ ןַײז ףיוא ךיז טניפעג רשפא ןוא ,ןבעלכ ,םידיגנ עכַײלג דניצַא

 -- טינ יאדװַא עקינַײמ וצ ןוא ,ןבַײרש טינ ןיײלַא םיא סע ןָאק ךיא --- ןכל ,רימ ַײב יו
 ,טסייוו רע) םיא ַײב ךיז ןעניפעג סָאװ ,ךעלברעק עכעלטע יד זַא ,ןגָאז םיא ריא טלָאז
 ,דניצַא יז טעװ סע -- עקינַײמ וצ ןקישּפָא ךַײא ךרוד רע לָאז ,(לפיוו ןוא עכלעוו
 .!ןבעל וצ רָאי בלַאה ַא ףיוא רשפא ןוא ,ןעמוק ץינ וצ טוג רעייז-רעייז ,רימ טביילג
 ,ןענָאמרעד ךיז טעװ ריא זַא ,ףָאהרַאפ ךיא ןוא ,טולב ךימ ןטסָאק תורוש עכעלטע יד
 ,החריט ןַײמ טימ דימּת ךיא ןיב ,ןבעל ןיא םענעי ןעגנַאגעג זיא'ס דלַאב יװ ,ךיא זַא
 ןכיג ןיא ביילג ךיא ןוא ,ןַײז וצ רעהעג סע יו ,ּפָא סָאד טוט .ןזעוועג טיירג ,רימ טכַאד
 רימ ןגעוו ןוא ...ןענופעג ךיז ןבָאה ךעלברעק עכעלטע ךָאנ זַא ,העידי ַא ןעמוקַאב וצ
 לָאמ ןייא ,קנעדעג ךיא !טשינ רעמ ןוא -- ...בעל ךיא זַא ,ןרזחרעביא רָאנ ךילא ךיא ןָאק
 ןַײמ ףױא טגָאלקעג ךיז בָאה ןוא ןדייז םַײב ןסעזעג ןרָאפקעװַא ןַײמ רַאפ ךיא ןיב
 ..!טנוזעג ןַײז ןיוש ריא טעװ טציא ,ע, :ןָאטעג ךַאמ ַא רימ רע טָאה ,טנוזעג

 -- !טייקפיט סָאד ריא טייטשרַאפ

 שורוש חא רעטלַא-רעטלַא רעַײא
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 םכילע:םולש ןופ !ווינב

 וזמג בייל הדוהי וצ 9

 ,"קעטָאילביב-סקלָאפ רעשידוי, רעד ןופ עיצקַאדער

 ב"נרת ,ן18192 ,8 .10 ,אסעדַא

 ׂו ! רעה רעבושח

 ןטסּוװַאב םעד ןגעוו גנוניימ רעַײא טימ טכערעג טנעז ריא .,ןעז רימ ןלעװ ,טקיש

 יד ןיא "רעדיל טכַאמ , ןוא עיזעָאּפ קרּפ ןייק טינ טסייוו רעכלעוו ,רעגעלרַאפ

 !רעטנזיוטנעצ ןוא רעטנזיוט

 רענייא ריא טנעז ,טכַאד רימ יו ,ןוא ןעזעג ךיא בָאה 'ידקע תיב,, ןיא רעדיל ערעַײא

 ןעגנוצוּפַאב ןוא רעדיל רַאפ ןצעזעג ןַארַאפ ןענַײז'ס זַא ,ןסייוו עכלעוו ,עקינייוו יד ןופ

 ןטלָאװ ,גנוקידיילַאב ַא רַאפ ןענעכעררַאפ טינ עטיב רעזדנוא טעוװ ריא ביוא .עיזעָאּפ רַאפ

 רעגייטש-ןבעל םעד ןוא דנַאטשוצ םעד ןבַײרשַאב זדנוא טלָאז ריא ,ןגיילרָאפ ךַײא רימ

 טנפעעג ןבָאה רימ לַײװ ,טָאטש רעַײא ןופ ("לארשי-ינב וניחא,) ןדִיי ערעזדנוא ןופ

 .ןצנעדנָאּפסערָאק עטרעטַײלעג ןוא עקיטכיצ רַאפ לײטּפָא ןרעדנוזַאב ַא
 ,טלופרעביא ןוא לופ ןיוש זיא "קעטָאילביב-סקלָאּפ , רעד ןיא גנולײטּפָא-רעדיל יד

 טעװ ריא ביוא ,סעקרַאמטסָאּפ יד ןדַײס ,ןרעװנָא טינרָאג ריא טעװ ןגעווטסעד ןופ רָאנ

 ,רעדיל עבושח ערעַײא ןקיש זדנוא

 םכילע-םולש סורג טימ

 שטיװָאניבַאר .ש .ַא וצ .0

}18192 .8 7 

 .ַאשָאנָאטָאלָאזב שטיװוָאניבַאר ש"א ר"ה הישוּת רמושו ןובנ ליּכׂשמ ,ךילע םג םולש

 ךיז ןעניפעג סע סָאװ ,רעייז ןוא רעייז זדנוא טדיירפ סע ,ךתרגא ירבדב ינתחמש

 ,תונּתמ ייוצ -- ןליפ ןוא ןעייטשרַאפ סָאװ ,דנַײרפ-עטוג עתמא ןטרָאד ןוא ָאד
 רעַײא ןעמענפיוא רימ ןלעװ קנַאד טימ .ןגָאמרַאפ וצ ייז הכוז זיא רעדעי טינ סָאװ

 ,טגַײצרעביא רימ ןענַײז ווירב ערעַײא טול .וצ זדנוא טגָאז ריא סָאװ ,ץנעדנָאּפסערָאק

 ןוא -- ,יתבהא רשאכ םימעטמ ,רעפעפ ןוא ץלַאז טימ ןַײז טעװ ערע ַײ א י'רָאק יד זַא

 ןיא טינ ןפָאלש רימ ; ןןפָארטעג ריא טָאה ,"טַאלב , םעד חוּכמ טבַײרש ריא סָאװ ,סָאד
 סלַאפ ןדעי !הלס ונחטבמ ובו העושיה 'דל רָאנ -- םיכרד עלַא ףיוא ןטעברַא רימ ,םעד

 ,ןזָאלוצסױרַא רָאי ןיא לָאמ 4-2 "קעטָאילביב-סקלָאפ , יד ןסָאלשטנַא ךיז רימ ןבָאה
 ַײב ןעלמירד טינ ןלָאז רעדניק עניילק יד זַא ױזַא ,קרעװ ערעדנַא ךָאנ ריא ץוח ןוא
 לָאז סָאװ ,ןכלעזַא ןשטנעמ ַא ץעגרע ריא טסייוו רשפא , קצס105 ..הדגה רעד

 םעד ןיא ךעלברעק עכעלטע ןגיײלוצנַײרַא ןל עוו ךיוא ןוא ןליפ ןוא ןייטשרַאפ

 שינעבױלרעד ןלעװ רימ ןעװ ,לַאפ ןיא ןבעגוצסױרַא גנוטַײצ רעשידיי ַא ןופ ןינע

 דוס ַא ,סע רימ ןעיורטרַאפ ךַײא רָאנ סָאװ ,דוס ַא ןַײז רעבָא ףרַאדַאב סָאד ? ןעמוקַאב

 תס תסקמז, הס 82626114...

 םכילע םולש
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 םכילט :םנולש ןוופ ווירב

 יקצינווַאר .ח .י וצ .1

 בויק ,ד'נרתה ,הילדג םוצ ,1893 רעבמעטּפעס ןט1 ,וועיק

 !רעדורב יקצינבר !דדימ יחָא

 טשינ ,קסע ןדער ןיימ ךיא ,ןרבד וצ ןופ טַײצ יד ןעמוקעג זיא סע !רבדל תע

 ןברָאטשעג זיא סע :ױזַא ןיא ןופרעד הׂשעמ יד .םילטב םירבד ןעבעב ױזַא טַאלג

 ןלַאפנַײרַא רע טעװ ןעמעוו וצ ןוא ּוװ .םותי ַא ןבילבעג זיא "ץילמ,, רעד ןוא םיוברעדעצ

 סעּפע טציא ןָאק עמ -- הריבע ןַא זיא סלַאפ ןדעי .טשינ ךָאד ןעמ טסייוו --- דניצַא

 ,טַאלב םענופ ןבעגסױרַא סָאד רעדָא ,טַאלב סָאד לָאז עמ :ױזַא זיא ןַאלּפ ןַײמ .ןכַאמ

 "ץילמה , םעד ;סעדַא ןייק ןעלקעּפרעבירַא סָאד ,ךעלגעמ זיא'ס ביוא ,ןוא ןפיוקקעוװַא

 ןיא ךָאװ רעד ןיא לָאמ ןייא ןוא ןשיערבעה ןיא ךָאװ רעד ןיא לָאמ ןייא ןבעגסױרַא אפוג
 ...עשר-ןיע ןַא וצ הלוגס ַא ןיא ןעמָאנ רעד ."ץילמ רעד, ןעמָאנ םעד רעטנוא ןָאגרַאשז

 סָאד זיא גרוברעטעּפ ןיא וליפַא רָאנ ,קילג סיורג ַא רָאג זיא סעדַא ןיא טפעשעג סָאד

 חוּכמ דער ַא טוט ןוא עלעדנעמ בר ןדייז ןטימ ךיז טעז ,ךַײא טעב ךיא .קיטנַא ןַא ךיוא
 וצ לווירב ַא קעװַא טבַײרש ךיוא ? ףיורעד ןגָאז סעּפע רע טעװ סָאװ טרעה ןוא םעד

 עדייב טימ ןּפַאכנָא םעד ןָא ךיז ןפרַאדַאב ןויצ-יבבוח יד זַא ,ןיימ ךיא .ןיקסניוועל

 זיא טַײצ ןייק רָאנ ,ךס ַא ןַארַאפ זיא סעַײנ ,ןיינ ...סעַײנ ןייק רעמ -- -- -- !טנעה

 ךָאנ טבעל סע ןַא ,ייז טגָאז ןוא טלעוו רערָאג רעד טסירג !ָאטינ

 םכילע םולש

 ..! לוש רעדָארב יד !לוש יד ,יוא !סעדַא ,יוא --- .ס.ּפ

 ןרָאפ ןעמ לָאז ןעגנערבסיוא טלעג ;'װעיק ןייק ןרָאפ ןעמ לָאז ןענידרַאפ טלעג ,

 רעבעגסױרַא םוצ קעװַא לטרעוו עקיזָאד סָאד טבַײרש --- *!סעדַא לָאז ןבעל !סעדַא ןייק

 ןייק ןיקסדָארָאגַאז וצ -- ?סָאװ רָאג ריא טסייוו ,ַאש -- רעדָא ,"דנַײרפזיוה,, םענופ

 לבור 87 ןופ דנָאפ ַא ,טייקיניילק ַא ...! טלעג בָארג רַאפרעד ןעמ טלָאצ טרָאד ; עשרַאװ

 -- -- -- !ַאשרַאװ ,ונננ !? ךעלטרעװכַײלג ףיוא

 !הבוט-המיתחו הביתּכ ַא

 .ַאינַאװַאבערטסָאװ ָאד .ושטיװָאניבַאר ונָאמָאלָאס ,וועיק :ילש יתסירדַא

 ןעזייר םהרבַא וצ .2

 1893 רעבמעטּפעס ןט17 ,וועִיק

 !ןעזייר רעה רעביל

 ךַײא גָאז ןוא טקוקעגכרוד טכער ייז ,ךעלדיל לטניב רעַײא ןטלַאהרעד בָאה ךיא

 ךיז טזַײװ סע יװ ,ךימ בָאה ךיא סָאװ ,האנה תמאב רימ טוט סע :ייז ףיוא גנוניימ ןַײמ

 ןוא ליפעג ַא טָאה ריא זַא ,עז ךיא ,ונַײהד ,טרַאנעגּפָא טשינ ללּכו ללּכ ךַײא ןיא ,סױרַא

 ,רעמזַאר יקסעשטיטעָאּפ טסייה סָאװ טסייוו ריא יצ ,טינ סייוו ךיא .-- -- -- קַאמשעג ַא
 ךיז טפערט ןטלעז-ןטלעז ןוא ,רעוא ןשילַאקיזומ ַא טָאה ריא זַא ,ןעמ טעז סָאד רָאנ
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 םכילצ-םולש ןופ ווירב

 ,ךעלדיל יד ןופ טלַאהניא םעד טפערטַאבנָא סָאװ ןוא .ןָאט רעקירעביא ןַא ךַײא ַײב

 טּפיוה רעביא ןוא ,ןענַאטשרַאפ טכער ןוא טרעלקרַאפ טוג לייט ןטסניימ ךיוא ייז ןענעז
 ,סיז רעקוצ ךעלדיל ערעַײא ןענעז ,קלָאפ םענופ ךַײלג ןָא טמוק עזומ רעַײא ּוװ ,טרָאד

 ריא .תחנ סיורג ןבָאה לָאמ ַא ךיא לָאז ךַײא ןופ זַא ,ביילג ךיא ,ףָאהרַאפ ךיא ןוא
 ןיא ןענעייל ליפ ,ךיז ןענרעלוצ עלעסיב ַא ,לביארַאפ ןייק רימ טָאה ,רָאנ טפרַאדַאב

 ,םעד ַײב ןבַײלב טשינ טלָאז ריא ידכב ,ןפָאלש טשינ ,ןטעברַא ללּכה -- תונושל ערעדנַא
 -- .דניצַא טייטש ריא ּוװ

 :רעדנוזַאב דיל סכעלטיא ףיוא ןזַײװ ךעלריפסיוא ךַײא ךיא לעװ טצעי

 ,ןלעפעג קרַאטש ױזַא טשינ רימ זיא וויזַאא "דנַײרפ רעד, (}

 ,טוג טשינ ךיוא זיא "לגַײװצ (!סָאד) יד, (
 .טוג זיא (!עיגעלע) "עגעילע , (3

 ,קידהשקשינ -= "ןרָאװעג גנַאל ןיוש ךיא ןיב דימ, 4
 "ךיא , ןענעז ןעמייר טרַא ןַא רַאפ סָאװ .טוג טשינ -- "ןדנלע (םענופ) ןופ --, 5

 ? "ךיז , ןוא "ךיז , ? "ךיא ,, ןוא

 .השקשינ -- "עיזַאטנַאפ, (6
 .ןטסָאמעגנָא טשינ -- -- -- רַאפ רָאנ ,טכעלש טשינ -- "יורפ עטלַא יד, (
 וצ רָאנ ,טכידעגסקלָאפ ַא וליפַא זיא -- "עלעגייפ (!סָאד) יד ןוא םותי רעד, (8

 -- .שירעבַײװ וצ ,ןיימ ךיא ,שירעדניק
 -- "טַײל-עמערָא טעמדיוועג ,) "םינוגינ עקירעיורט , יד ןענעז עלַא ןופ רעסעב (9

 ,(! טנכייצעגסיוא
 טשטעווקעצ לסיב ַא זיא ףוס רעד רָאנ ,טוג רעייז --- ייהלגע-לעב טפלעה סָאװ,} (0

 : ןבירעצ ןוא

 ,לזמילש ,ןבעל ןַײד
 ,םי ַא תורצ זיא
 -- ןבַײרט טַײצ יד טסגעמ וד

 ,..םַאזגנַאל ץלַא טייג יז

 "ךלַאװג,, טימ ; טשינ גוט סָאד ןוא -- "םַאז , ןפיוא ןכַאמ ץַאוּפָא םעד ךיז טסולג ךַײא

 !ןטעברַא טשינ עיזעָאּפ רעד ןיא ןעמ רָאט

 :גנוטכיד רעד ןופ ךיא ןיב טקיצטנַא 1

 ,טײקשירַאנ ןַײמ טינ

 טייהנסיוומוא ןַײמ

 טכַאמעג ןיילק רימ טָאה

 ...ןרעדעי ַײב

 ףיורעד זיא ןשידַיי ןיא .יניליב רעדָא סעדַאלַאב -- -- -- יד ןופ קילבּפָא םעד טּפַאכ סע
 : לשמל ,קידשיווטיל וצ לסיב ַא ךַײא ַײב זיא ךַארּפש יד סָאװ ,עדַאש .ןכַאמ וצ ונייחהש
 ...יד ...(! ךיד) ריד טלדיזעג ...סיוא (! ךימ) רימ טכַאל עמ ...(! ךיד) ריד טרעדנעש עמ
 ,ו"זַאא ...סָאד ...רעד

 יד ןליפַא ..ןעמָאבלַא ןייק ןדִיי ַײב התע-תעל ךָאנ ָאטשינ -- "םָאבלַא ןיא,, (2
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 םכילע-םולש ןנפ ווי רב

 ךיוא ךָאנ זיא ,השקשינ ץנַאג זיא סָאװ ,"רעדורב ,וד טסנעק ןגיוא עריא , גנוטכיד

 -נענייוו רָאג רעדָא ןבעג ןעמ ףרַאדַאב ןדִיי ַא .קלָאפ ןרַאפ ךעלדנעטשרַאפמוא לַײװרעד

 -- ןעוועצל ןוא ןכַאמ קזוח זַא רעדָא ,ןרערט ןייג שזַא לָאז סע ,ןיירכ יו סברַאה ,סקיד

 -רַאפ לסיב ַא עקַאט ןגָאז םיא לָאז עמ ,ביל טָאה דַיי ַא ,טסייה סָאד .ןעקנופ ןעילפ ןלָאז
 ַא -- ןַײרַא ןטַאט ןיא םיא טלעש עמ זַא ,ןײטשרַאפ ןעמ לָאז ךָאד רָאנ ,טלעטש

 ..! שינערעהוצנָא רעילוּפַאק

 ערעַײא ןופ ,םשה-הצרי-םא ,"קעהטָאילביב-סקלָאפ , םָאט ןט3 םעניא לעװ ךיא

 ,טנרעל ,טזעל ,טסייה סָאד ,טעברַא ,טוט .אמּתסמ עטסעב יד ןביולקסיוא סיוועג ךעלדיל

 -- .ןבַײרש ריא טלָאז ,ךיז טבַײרש סע זַא ,לָאמ ַא ןוא

 ךיא בָאה ;ןשידַיי ןיא לקינרָאבס ַא סױרַא טיג ןויצ-יבבוה עטסערג יד ןופ רענייא

 ,סעּפע ךַײא ַײב ךיז טניפעג סע ביוא .ןקיש וצ ערעַײא ןופ ךעלדיל רָאּפ ַא טגָאזעגוצ םיא

 סע ךיא לעװ ,וצ רימ טקיש -- "לארשייץרא, ןופ ןינע םוצ תוכַײש ַא טָאה סָאװ

 !ועידַא --- .ןיהַא ןקישרעביא ןוא ןרעסעבסיוא

 םכילע-םולש

 ךיא ,טבַײרש -- 1 טלַא ריא טנעז לפיוו ? ריא טנעז סָאװ ? ריא טנעז רעוו --- .ס.ּפ
 !דַיי ַא יװ רעמ טשינ ךָאד זיא ןעמ -- ןסיוו וצ קירעגַײנ ןיב

 ןוא יּפָאק 25 ,רימ טכַאד ,טסָאק "לארשי-ץרא בושיי ףיוא,, לטפעה סָאד --- .ס.ּפ
 - = -- :סערדַא ןפיוא וועיק ןיא ןפיוקרַאפ וצ ךיז טניפעג

 רָאטקעּפס יכדרמ וצ .3

 1892 רעבמעווָאנ ןטס23 ,וועיק

 קיטרַאפ ןיוש טייטש םלוע רעצנַאג רעד ןעוו ,ןענעייל ןטימ ןטרַאװ ! םולש-םכילע...
 טשינ בָאה ךיא ןכלעוו ,דובּכ ןרַאפ ךַײא קנַאד םענייש ַא ?טנַײּפ סָאד טָאה רעװ --
 -הצרי-םא ,םוק ךיא זַא ,"ילש ןהב, וצ ךַײא גָאז ךיא ; ןענװַאד םלוע רעד זָאל .טנידרַאפ
 ןיא ךַײא וצ ךיא לעװ ןעמוק ןוא ...ץוריּת םוש ַא ןֶא ,רדנ ילב ,ןַײרַא לוש ןיא ,םשה
 ."עיצנערוקנָאק , ןעמָאנ ןביל ןַײז טימ טסייה סָאװ ,ןָאטעילעפ ַא טימ ןַײרַא "דנַײרפזיוה,
 טלָאז ריא ידכב ,לווירב סָאד לַײװרעד ךַײא ךיא קיש ,קיטרַאפ םיא טימ ןיב ךיא זיב רָאנ
 ןקיטעּפשרַאפ טשינ לעװ ךיא ,השקשינ :טעברַא רעַײא ןוט ךיז ןוא קַיור ץנַאג ןַײז
 טשינ ךיוא זיא ,הרשע-הנומש רערעדנַא רעד וצ לָאמ ַא טמוק עמ זַא ןוא .טשינרָאג
 ןופ רָאג ךָאנ ןעמ טלַאה ךַײא ַײב זַא ,יײטשרַאפ ךיא זַא ,טרפבו ; דלַאװג רעסיורג ןייק

 -לעב לקיטש ַא ךיוא ןיײלַא סעּפע ךָאד ןיב ךיא ,אלימ ...תויקנ יד רַאפ הליחמ ,טנרָאפ

 ,םלוע רעזדנוא ,ריא טרעה ,ַײא ?ןלעטשנָא ָאד רימ ןפרַאדַאב סָאװ טנַײה -- הליפּת

 יאדװַא םיא טייג תויח סָאד ,תמא .ןטרַאװ וצ עלעּפַאק ַא ךָאנ ןיילק טשינ זיא ,השקשינ

 עקַאט ענעגייא סָאד לָאמ ַא ךָאנ רָאנ ? רוטַארעטיל יד -- עלעטרעוו ַא סעּפע :סיוא
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 םכ יילע - סט הלש ןופ הטירב

 ײז טמענ רָאי-רעטוג רעד זַא ,סױרַא טוג ץנַאג רימ ןעעז ,קידנסעומשקירוצ ,רעדיוו

 ..!תורצ ערעסערג וצ טנייוועג זיא ןעמ : ךיוא רוטַארעטיל רעד ןָא טינ

 ןסנָאנַא םוש ןייק ןיא זַא ,בורק בר ,ןעמענסיוא ךַײא טימ לּכ-םדוק ךיא זומ יאנּת ַא
 םעד ; ןגָאז ךַײא לעװ ךיא זיב ,ןלעטשסױרַא טשינ ןעמָאנ ןַײמ ה ּתע - ת על ריא טרָאט

 ןצנַאג םעד טסירג ןוא טנוזעג טַײז עלַײװרעד .רעטעּפש ןסיוו ריא טעװ ןופרעד םעט
 ,רימ ןופ ךעלדנַײרפ רָאג םלוע

 םכילע-םולש

 ןבלעז םוצ .4

 1893 רעבמעצעד ןט3 ,וועַיק

 !ַאגעלָאק רעטרעעג

 טבַײרש "ַאקװעּפעזַאמ עיצנַאטס , ןָאטעילעפ רעד זַא ,חילש ַא ןַײז לווירב סָאד זָאל

 עבלַאה ַא יו רעמ טשינ גָאט עלַא טַײצ בָאה ןוא טקיטפעשַאב רעייז טצעי ןיב ךיא .ךיז

 .ןבַײרש וצ העש

 םכילע-םולש

 ןעזייר םהרבַא וצ .5

 1892 רעבמעצעד ןט4 ,וועיק

 !ןעזייר םהרבַא רעה וצ
 -עגסיוא עכעלטע ָאד זיא ייז ןשיװצ ,ןעמוקַאב רעדיל ערעַײא ןופ גנוצעזרָאפ יד

 ,עכַאװש עכעלטע רַאפרעד ,עטנכייצ

 ןויצ-יבבוח יד ןופ ךובלמַאז ןרַאפ רָאנ ,עקידנצנעלג יד ןופ טינ שטָאכ ,"האובנ יד,

 .ןייג יז ןָאק

 ,גנוטכַא טימ
 םכילע-םולש

 רָאטקעּפס יכדרמ וצ .6

 1892 רעבמעצעד ןטפ ,וועיק

 ! רָאטקעּפס ינַאּפ

 וצ ןבָאה טַײצ ױזַא ןלָאז םיאנוׂש ענַײמ !ּפָאק ַא טעקרודעגנָא רימ ריא טָאה ,ונדונ

 רעד זַא ,ץוריּת ַא סעּפע זיא'ס רָאנ !ןבַײרש וצ ןענָאטעילעפ טַײצ בָאה ךיא יװ ,ןסע

 ַא טלָאװ לבָאנסה-וילע יוועל) סרעדנעטס יד ןיא טשטַאּפ ,טשלחרַאפ זיא םלוע רעצנַאג

 -נעטש טינ ,"סרעדנעטס,, טבַײרש עמ זַא ,ןעזרעד לָאז רע ,ןעמונעגנַײא הנושמ-התימ

 ןייק טשינ טפלעה ? שטנעמ סיוא ןיוש ןענעז ,ריא טגָאז ,רעבַײװ יד וליפַא ןוא ,(! סרעד
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 םכילע :םולש ןופ ווירב

 ...? בַײװ ַא ןדִיי יײב טייקיניילק ַא -- ץרא-ךרד ןבָאה ןעמ ףרַאדַאב רעבַײװ רַאפ ; תומכח
 !? לסיב ַא טרעהעג וד טסָאה !רעבַײװ ךס ַא טרפבו

 זַא ,טרָאװ רשּכ רעַײא ןעז רימָאל ןוא ,ןָאטעילעפ ןַײמ ָאד ךַײא קיש ךיא ,רוציקב

 עשידִיי ןייק טשינ רָאג ןיוש ,העונּת ַא טזַײװַאב ,הברדַא .קיטרַאפ גנידצלַא ןיוש זיא'ס

 וצ סָאװ טשינ ,רימ טכַאד ,ךַײא טימ ךיא בָאה ןקורד חוּכמ ןוא ...הׂשועו רמוא :העונּת

 ןַײז לָאזס זַא ,עשז טעז .ןינע םעד ןיא קנופמ לקיטש ַא רַאפ ךימ טנעק ריא ;ןדער

 ,תורוש יד ,טפירש יד ןיימ ךיא .ןטַײל ןופ םינּפ ַא ןבָאה לָאז סע ,קידנעקַאשט ,קישטנַײפ

 רָאנ ךימ ךיא זָאלרַאפ רוטקערָאק רעד טימ .םורַא ןוא םורַא ץלַא ןוא עיצַאוטקנוּפ יד

 ,ןגיוא יד רַאפ לַאניגירָא סָאד ןטלַאה טלָאז ריא זַא ,יאנּתב רָאנ ,ןילַא ךַיײא ףיוא

 ךַײא טשטניו סע יװ ,"דנַײרפזױה , ןטירד םענופ האנה טָאה ןוא טנוזעג טַײז

 ,תומכח ןָא ,תמאב
 םכילע םולש

 .עיָאנזַאקַאז וצ רימ טקיש ,ןקורדּפָא ןכָאנ ןיוש ,רוטקערָאק עטצעל יד -- .9

 !ארומ ןייק טָאה רימ רַאפ ,השקשינ

 יקסיווַאטס .ג וצ .7

 1893 רעבמעצעד ןט8 ,וועִיק

 !ירׂשב-ראש ידידי
 ,ןינע ןַא ןיא ןגײלנַײרַא ךיז ןליו ןטוג רעַײא רַאפ קנַאד ַא ךַײא טמוק ,תישאר

 -רעד ןרעטנענרעד וצ ףיוא החריט רעַײא רַאפ ןוא ,לארשי-ללּכ םעד עגונ זיא סָאװ
 ,ןָאטעילעפ םעד ךרוד סױרַא ריא טעז ןָאיסימ רעַײא ןופ טַאטלוזער םעד .,.עטרעטַײװ
 ,טַאלב םעד טגנַאלַאבנָא סָאװ ןוא .רָאטקעּפס 'ה וצ טקישעגסױרַא געט יד בָאה ךיא ןכלעוו
 ,טרָאװ ןַײמ ךיא םענ ,עשרַאװ ןיא םענייא ןיא ןבעגוצסױרַא טדערעג ןבָאה רימ סָאװ
 ןעז לעװ ךיא ןעוו ,גָאט םעד ךעלקילג ןצעש ךימ לעװ ךיא .קירוצ טינ לָאמ ןייק ,הלילח
 ןבעגסױרַא געמ סע ,ןָאגרַאשז ןיא טַאלב שידִיי ַא ןבָאה רימ זַא ,"סַײװ ףיוא ץרַאװש,
 ןפלעהוצטימ טיירג ןיב ךיא .ןענעייל וצ סָאװ ןבָאה לָאז קלָאפ סָאד יבַא ,ךיז ליוו סע רעוו
 ןוא רעקיליײה ַאזַא וצ דבעושמ ןצנַאג ןיא זיא ןעּפ עמערָא ןַײמ : תוחוּכ ענַײמ עלַא טימ
 רָאּפ ַא ןגײלנַײרַא ןָאק סָאװ ,שטנעמ ַא דניצַא ךיז טניפעג סע ןעװ !ךַאז רעכעלביל
 טפיוקעג תמאב ךיז טלָאװ רעד ,עישומו לאוג ַא ןַײז תמאב טלָאװ רעד ,ךעלברעק טנזיוט
 רעה ,ךַײא ,דנַײרפ רעביל ,ךַײא סָאד ןיימ ךיא !עירָאטסיה רעשידִיי רעד ןיא ןעמָאנ ַא

 -רָאפ ךיז טנָאק ריא יו רעמ ןעוועג םש-הנוק ךיז טלָאװ ריא ,רימ טביילג !יקסיװַאטס
 םיחוויר טימ ךָאנ רשפא ןוא ,טריטנַארַאג ןעוועג ךיוא טלָאװ טלעג רעַײא ןוא ,ןלעטש

 !חילש רעתמא רעד ןַײז עקַאט טלָאז ריא זַא ,טרעשַאב זיא רשפא ,עדוי ימ .ךיוא

 ,בורקב ותבושתל לחימו ומולש-שרוד ורׂשב-ראש ירבד

 םכילע-םולש

 .הב ךופהו הב ךופה .לָאמ ַא ךָאנ םעד ןגעוו רָאטקעּפס 'ה טימ רעביא טדער -- .פ
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 םכיילפ- םולש ןופווויכרב

 רָאטקעּפס יכדרמ וצ ,8

 1892 רעבמעצעד ןט8 ,וועִיק

 ! רָאטקעּפס ינַאּפ

 טנַײה ךַײא בָאה ךיא -- טסָאּפ רעד ףיוא חירטמ ךיז טַײז ןוא טוג ליפ ױזַא טַײז
 ,ךַײא רעמ עגונ זיא ווירב רעד .עקרַאמ ַא ןָא רָאנ ,ווירב ןקיטיינ ַא רעייז טקישעגסױרַא

 ןוא יּפָאק 14 יד ןַײז ןגָארטרַאפ ןַײמ רַאפ ןלָאצַאב ןַײז לחומ ריא טלָאז ןכל .רימ יו

 !!םכתבוטל זיא רע --- ווירב םעד ןפיוקסיוא ,םשה-ןעמל .ןעמענּפָא ווירב םעד

 םכילע םולש

 ןבלעז םוצ ,9

 1892 רעבמעצעד ןט8 ,וועִיק

 !רָאטקעּפס ןַאּפ ינשזָאמלעיװָאנסַאי

 ריא זַא ,טעטיײל עכלעוו המיתח רעיולב ַא טימ לווירב ןַײמ ָאד ךַײא ךיש ךיא

 -טעצ ןַײמ רַאפ ןלָאצַאב טפרַאדַאב טָאה ריא לַײװ ,םעד ןופ טגָאזעגּפָא ,הליחמ ,ךיז טָאה

 רעזדנוא ןופ ןרָאי עגנוי עסיז ענעי טקנעדעג ריא ביוא ...סעקיּפָאק 7 רעדָא 6 ןַײז ןגָאר

 ןרָאװעג םעצולּפ ןיב ךיא טסייה סָאד ,טגירקעצ ךיז רימ ןבָאה ,עביל רעטשרע

 ןגעק ךיז טָאה ריא רעכלעוו ןיא ,טייקיניילק ַאזַא רעביא רָאנ ,טזגורבעגנָא ךַײא ףיוא

 ןטלָאװ עדייב רימ סָאװ ,טסייוו טָאג -- -- -- שיטַײל טשינ רעייז סעּפע טלעטשעג רימ

 -- !טייקיניילק ענעי טשינ ןעוו ,ןַײז ןקתמ טנָאקעג רעהַא זיב

 טסָאּפ יד ןוא ןעזע ג ריא טָאה לטרַאק ןַײמ זַא ,סױרַא ךיא עז לווירב רעַײא ךָאנ
 טנידרַאפ הׂשעמ ַאזַא רַאפ ..טעיאמינירּפ עינ ַאמסיּפ טַאסערדַא : תומימּתב ךיז טבַײרש

 טלָאצַאב ריא סָאװ ןוא טלָאצַאב בָאה ךיא סָאװ ,ּפָאק 14 יװ ףָארטש ערעסערג ַא ריא

 ריא טעװ רעטַײװ ףיוא ןוא ,ױזַא ןײגּפָא לָאמ סקיטנַײה זָאל ,טשינרָאג רָאנ ;דניצַא
 ךַײא ןגעק זיא סע יװ ,ןעמלעטנעשזד ַא ןַײז רימ ןגעק ןיוש

 םכילל םולש

 ןבלעז םוצ ,0

 1892 רעבמעצעד ןט19 ,וועיק

 !רָאטקעּפס רעה רעטרעעג

 .ַאשרַאװ ןיא ןפָארטעג טשינ ןיקסיװַאטס 'ה םעד טָאה ווירב ןַײמ סָאװ ,עדַאש

 ןַא רַאפ סָאװ ,טינ סייוו ךיא סָאװ ,עדַאש .ןרָאפעגּפָא ךיג ױזַא זיא רע סָאװ ,עדַאש

 ריא זַא ,ביילג ךיא !עדַאש ,עדַאש -- טכַאמעג םיא ףיוא טָאה לווירב ןַײמ קורדנַײא
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 םכילע-םולש ןופ וויוב

 זיא סָאד .ש רוש רבד לכמ ןבַײרש דלַאב רימ ןוא ןעמוקַאב רעפטנע םיא ןופ טעװ

 .סעכלעזַא ךיז טפערט לָאמ עלַא טינ סָאװ ,טייהנגעלעג ַאזַא ןעוועג

 ? "ןקיש עטקערָאק יד ןערַאטס ךיז לעװ ךיא ,, :ןגָאזוצ רעַײא ,לשמל ,טַײדַאב סָאװ

 ,ריא טעז !טקיש עמ ןוא טמענ עמ ,ןערַאטס טינ ױזַא רָאג ךיז ןעמ ףרַאדַאב ךַאז ַאזַא וצ

 סע דלַאב יו רעבָא .טשינ טקורד עמ זַא ? ןקיש וצ עטקערָאק ַא ךעלרעווש זיא סע ןעוו

 !עטָאלבבש עטָאלב עטקערָאק ַא זיא ,רָאנ ךיז טקורד

 זַא ,לָאמטסנעד ןבירשעג ךַײא בָאה ךיא גולק יװ ,ןיוש ריא טעז טנַײה -- -- --
 סָאװ ,קלָאפ ַאזַא זיא סָאד -- לארשי-רעדניק יד ;ןלַײא וצ סָאװ ךיז ָאטשינ ללּכ זיא'ס

 .טרַאװ ןוא טרַאװ ןוא טרַאװ ךיא ...הּכמ רעטנעצ רעד רַאפ םירצמ ןופ סױרַא טשינ טייג

 םכילע-םול ש  רעדנשטניווקילג רעַײא

 ןבלעז םוצ .1

 1893 רעבמעצעד ןטס20 ,וועיק

 :תועדומ טקורד רעבעגסורַא רעשידִיי ַא ןעוו זַא ,ללּכ ַא טעברַאעגסיוא רימ בָאה ךיא
 טימ ווָאלָאקָאס .נ) םורַא רָאי ַײרד ןיא סױרַא טעװ סע זַא ,ןמיס ַא זיא ,"רואל אֵצי
 ןיוש טעװ סע זַא ,סָאד טסייה ,"רואל אצי בורקב, :טבַײרש רע ביוא ןוא .("ףיסָא, ןַײז
 ןיא לָאשיװ :ריא טגָאז "דָאכסָאװ, ןיא העדומ רעַײא ןיא ...ןײגסױרַא טינ לָאמ ןייק
 ךָאנ םשה-הצרי-מא ףֹּכיּת זַא ,גנונעפָאה לקיטש ַא ןבָאה רימ ןענָאק -- -- -- יטַאשטעּפ
 ,זגורב טשינ רָאנ טַײז ...ןגיוב רעטשרע רעד הּתע-תעל ןקורד וצ ןביײהנָא ךיז לָאז חסּפ
 ךיוא ךָאד ןיב ךיא :סרעבעגסױרַא עשידִיי יד רעביא לסיב ַא סַאּפש ךיא סָאװ ,ַאגעלָאק
 ןשיווצ ייז ןסעומש ,הלוח ןַײא ַײב ףיונוצ ךיז ןעמוק םיריוטקָאד ייווצ זַא ןוא ,עבלעז סָאד
 ..סעומש רעייז טסייוו ,תובשחמ עדוי רעד ,טָאג ןייא רָאנ ןוא ,שינַײטַאל ףיוא ךיז
 סָאװ --- יקסיוַאטס 'ה וצ לווירב ןַײמ הוּכמ ןבירשעג ךָאװ ענעי ךַײא בָאה ךיא ,רוציקב
 טימ ןבירשרַאפ ןַײז טשינ ןלעב ןייק רָאג זיא דַיי רעװָאקליסַאװ ַא ,םינּפ ַא ? ךיז טרעה
 רַאפ רָאנ ...רוטַארעטיל רעשינָאגרַאשז רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא תויתוא ענעדליג
 וצ ןבױהעגנָא טָאה ריא ? םעד ןגעוו טרָאװ בלַאה ןייק רָאג טשינ ריא טבַײרש סָאװ
 :ךעלריפסיוא ץנַאג טבַײרש ריא .טקידנעעג טשינ טָאה ןוא ןינע ןַא סעּפע חוּכמ ןסעומש
 ןטסָאק סע ףרַאד סָאװ ? םינפוא ערעסָאװ ףיוא ?ּוװ ?גנוטַײצ ַא ריא טניימ ױזַא יו
 ?טַײצ רעטשרע רעד ףיוא קסע םעניא טלעג ןגײלנַײרַא ןעמ ףרַאדַאב לפיוו ? הליחתכל
 שטעווק ךיא ? ןטָארעג ךַײא טעװ סע זַא ,דניצַא טריטנַארַאג ריא טנעז לפיוו ףיוא
 .טעשטָאּפַאלכעג ךַײא רַאפ ןָאזרעּפ רעדנַא ןַא טָאה טלָאמעד לַײװ ,ד ני צ ַא טרָאװ סָאד
 זַא ,גנונעּפָאה ןייק ןרָאלרַאפ טינ ךָאנ בָאה ךיא .קנּוװ ןפיוא טשינ רָאנ ,טדערעג ,ללּכח
 -- ןבָאה סָאד ןלָאז עדייב רימ ןעוו ,ןעוועג טלָאװ רעכַײלג .גנוטַײצ ַא ןבָאה ןלעװ רימ
 .ןמָאו ןמָא

 םכילע-םולש  דנַײרפ רעַײא

 קח



 םכיקלע  םולש ןופ ווירב

 ?גנוטַײצ-טדָאטש רעיפלעדַאליֿפ, וצ 2

 1893 רעבמעצעד ןטס25 ,וועיק

 .עיפלעדַאליפ ןיא "גנוטַײצטדָאטש רעיפלעדַאליפ , עיצקַאדער יד ןַא

 !ןרעה עטרעעג

 ; טיירפעג ךימ טָאה ווירב רעד .טקעּפסָארּפ ןטימ ווירב רעַײא ןטלַאהרעד בָאה ךיא

 -עגנַײא ךימ טָאה ריא סָאװ ,ךימ טָאה טיירפעג .טרעדנּוװעג ךימ טָאה טקעּפסָארּפ רעד

 ןייק טשינ ןַײז וצ סיוא טעז סָאװ ,לַאנרושז םעַײנ רעַײא ןיא לײטנָא ןַא ןעמענ וצ ןדַאל
 ךעלקריוו ןענָאק רָאנ יז טעװ ריא ןעװ ,תוחטבה ערעַײא טול ,עבַאגסױא עטכעלש
 ,טקעּפסָארּפ רעַײא ןיא ןעזרעד בָאה ךיא סָאװ ,רעבָא ךימ טָאה טרעדנּוװעג .ןריפסיוא
 ןעמָאנ ןרשּכ ןַײמ ,"עטפערקנעזעיר , יד ,סרעטעברַאטימ עקידנעטשַאב ערעַײא ןשיווצ

 רעדייא , סָאװ ,דנַאל ַאזַא זיא עקירעמַא ,תמא !!!טקורדעגּפָא ןיוש תויתוא עסיורג טימ
 ַאזַא ףױא -- "ךַאד ןפיוא ןוז רעייז ןיוש טצנַאט ,טַאהעג הנותח ןבָאה עמַאמ-עטַאט

 ןביילג וצ זיא רימ ַײב ...ןעשעג גנידצלַא ןטרָאד ןָאק סע ;טינ שודיח ןייק זיא דנַאל

 ןַײמ טימ גנוטַײצ רעַײא ןופ רעמונ ןטשרע םעד ןטלַאהרעד לָאז ךיא ,טכַײל ץנַאג

 ןיא ןעזעג טָאה רעלטסניק רעַײא ןכלעוו ,(רימ ןופ טגנַאלרַאפ ריא סָאװ) טערטרָאּפ

 ריא טָאה רימ ַײב ?עקירעמַא ףיוא אישק ַא -- רָאװ רעד ףיוא טלָאמעג ןוא םולח

 ןעוועג ןיב ןיילַא ךיא -- ןָאטעילעפ ןַײמ ,רעדעפ ןַײמ ,דליב ןַײמ רָאנ טינ זַא ,טלעוּפעג

 ךיא ,ַײא ? עקירעמַא ףיוא אישק ַא -- עיצקַאדער רעד ןיא עיפלעדַאליפ ןיא ךַײא ַײב

 רָאטקעּפס ? רָאטקעּפס יאמל ? היאר יד זיא סָאװ ? עיפלעדַאליפ ןיא טינ ,וועיק ןיא רָאג ןיב

 ּפָא רימ ןענרעל ןופרעד ...!ךָאד ריא טעז ןגעווטסעד ןופ ,עשרַאװ ןיא סיוועג ךָאד זיא

 טימ טינ טסע רענייק סָאװ ,שיילפ ךָאד-המ :לּפָאג ַא טימ לפעל ַא ןופ יװ ,רמוחו-לק ַא

 געמ ,לפעל טימ ןסע עלַא סָאװ ,ךיוי ןּכש-לכ אל -- ,לּפָאג ַא טימ ןעמ טסע ,לפעל ןייק

 טסנרע ץנַאג סָאד ןיימ ךיא ,טַײז ַא ןָא תונציל רָאנ ...! לּפָאג ַא טימ ןסע יאדוװַא ךָאד ןעמ

 םַארגָארּפ רעַײא טימ ךָאנ ןיב ךיא וליּפַא שטָאכ ןוא ; רימ טלעפעג גנוטַײצ רעַײא --

 רעד ןופ ךיא ןיב לעּפתנ רָאנ ,טנַאקַאב -- טינרָאג טעמּכ טסייה סָאד -- קיצניװ

 ץנַאג ףיוא רימ ךיא ייטש ,ךיא לי :וצ ךַײא ַײב ןטרָאד טייג סע יװ ,טייקדניוושעג

 זיא'ס גָאט רענייש ַא רַאפ סָאװ ,ךַא , :ןײלַא ךיז וצ גָאז ןוא ןגיוא יד ךרוד רימ בַײר ,ירפ

 ..!גנוטַײצ ַא ,לשמל ,ןבָאה רעבָא לָאז ךיא ןעוו ? ךרוד ךיז ןעמ טייג ןיהּוװ !טנַײה

 ןודָא רעד ,גרַאברעטייּפ טינ ןיא עיפלעדַאליפ !טינ ןעד סָאװ רַאפ ?גנוטַײצ ַא ?ַאה

 בָאה ןעמעוו רַאפ ,לגייב טקַאב ןוא דרע רעד ןיא ןלייא ןעַײנ ָאד טגיל רָאזנעצ רעד

 ַאזַא ךָאנ ריא טָאה ּווװ ? סָאד לָאז ןבעל ,עקירעמַא ..."! גנוטַײצ ַא דַײנש -- ? ארומ ךיא

 ןיא סָאװ ,ןשטנעמ עשיטַײל ,ענַײפ ,ןדַיי ּוװ ,טלעוו רערָאג רעד ףיוא דנַאל ךעלקילג

 ,רעסַאװ טלַאק ןיא טנַאה ןייק ןָאטעג טשינ ,ךעלמַײרטש ןיא ןעגנַאגעג ייז ןענעז םייה רעד

 תוררש יד יװ ןציז ,סעציײלּפ יד ףיוא סעקבָארַאק טימ ַײרפ ןוא קנַארפ םורַא טרָאד ןעייג

 ןכוז ,רעזַײה יד רעביא ןפַארג יד יװ םורַא ןעייג רעדָא ,ןקָאז ןטעברַא ןוא סענישַאמ ַײב

 ,םייהַא לווירב ַא טקיש רע זַא ,ךָאד ןוא --- רעגנוה רַאפ ןייש רעייז ןלָאװש ןוא טעברַא

 טוג ַא ָאד טכַאמ רעדעי .ןבעל טוג ַא ףליה סטָאג טימ ָאד ןכַאמ רימ , :רע טבַײרש

 !עקירעמַא ,ךַא "...ןבעל טוג ַא ,םשה-הצרי-םא ,ןכַאמ ָאד ריא טעװ ,ןרָאפ וצ טמוק .ןבעל

 .גנוטַײצ רעַײא וצ קירוצ ןרעקמוא ךיז רימָאל רָאנ ...! עקירעמַא
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 םכיול עי םוולש .ןוופ) ווי רוב

 !!רָאי ַא טנעס 0
 ןיא ,ודנוא ַײב .רעטלעג עשינַאקירעמַא ערעַײא ןיא רָאלק טינ ןיב ךיא ,תמא

 ,טחוש רעד .רעלָאד ףיוא ךַײא ןענעכער וצ טנייוועג רימ ןענעז ,לשמל ,עקוװעּפעזַאמ
 טגָאז ,עקיבַאט קעמש ַא .רעלָאד ןצנַאג ַא ףוע ןַא ןליוק רַאפ ךַײא ַײב טמענ ,ןעמ טגָאז
 זיא -- שרדמה-תיב ןיא הילע ןַא טסעומש רעװ טנַײה .רעלָאד ַא ךַײא ַײב טסָאק ,ןעמ
 סרעלָאד ןוא עטָאלב ךַײא ַײב זיא טלעג ,טרָאװ םענייא טימ ! ןפיוקרעד וצ טשינ רָאג ךיז
 טסָאק םעלַא םעד ַײב ןוא ? עקירעמַא עלעטרעוו ַא סעּפע -- ןסַאג יד ןיא ךיז ןרעגלַאװ
 ,העוט טינ ךימ ןיב ךיא ביוא ,טסייה סָאד ,רָאי ַא טנעס 50 יװ סיורג ױזַא גנוטַײצ רעַײא
 עימערּפ ַא ךָאנ ןעמ טמוקַאב וצרעד !טלעג "רעזדנוא,, ףיוא 90 רעדָא 80 סעקיּפָאק ַא
 ,רעמונ ןטשטנּוװעג םעד ןפערט וצ ּפָא טקילג סע רָאנ דלַאב יװ ,רעלָאד 25 זיב 10 ןופ
 רע ,רעזעל םעד וצ ןעמ טלָאצ עקירעמַא ןיא ךַײא ַײב זַא ,סיוא טמוק ןובשח םעד טול
 זיא סע !עקירעמַא !עקירעמַא ,ךַא ?ןַײרַא טנעה יד ןיא גנוטַײצטַאלב ַא ןעמענ לָאז

 ,חול ַא ,םיבוט-תב הרׂש ןופ הניחּת ַא ךַײא ַײב ןיוש טסָאק סָאװ ,ןסיוו וצ טנַאסערעטניא
 ףרַאדַאב לפיוו ? ר"מש ןופ ןַאמָאר רעטנַאסערעטניא טכעה ַא ,לידבהל ,ןוא החילס ַא
 ןיילַא םעד בילוצ ,ןבעל'כ ,זיא סע ? הרוחס ַאזַא וצ ןרירוצ ךיז לָאז עמ זַא ,ןלָאצוצ ןעמ
 ןיא סױרַא ךיז טייג לדַיי ַא יװ ,רָאפ רימ לעטש ךיא !עקירעמַא ןיא ןַײז וצ יַאדּכ

 .לדיל ַא זָאנ ןיא ךיז טגניז ןוא ,רעטנורַא טגיילרַאפ טנעה יד ,ןריצַאּפש עיפלעדַאליפ
 :ּפָא םיא ןעמ טלעטש םעצולּפ

 -ערעטניא טסכעה ַא ,"רזממ רענעלָאװשעג רעד רעדָא דיומ ענעטלָאשרַאפ יד, --

 ַא טמוקַאב ריא .טנעס 1/2 זַײרּפ !ר"מש ןופ טסַאפרַאפ ,לייט 24 ןיא ןַאמָאר רעטנַאס
 !טנעיײל יבַא -- רעלָאד 18 עימערּפ

 רעייז רעשירָאטסיה ַא ,"עשזיידקַאב עקיטפול יד רעדָא דמלמ רענעגָארטעצ רעד , --

 ןוא עקיבַאט קעמש ַא זַײרפ .ןייטשיולב ןופ טסַאפרַאפ ,לייט 40 ןיא ןַאמָאר רעדנריר

 !טמענ יבַא -- טלעג ןָא ןצוּפ לוויטש רָאי בלַאה ַא עימערּפ

 ַא ,"רעבַײװ 10 ןופ ןַאמ ַא רעדָא ,עביל סיוא ןוא ריט רעד ןופ ּפירקס ַא, --

 טרישזנַארַא ,קיזומ ענייש רעייז טימ ןטקַא 21 ןיא עמַארד עדנסַײרצרַאה עקיטרַאסיורג

 ןזיױה עַײנ לגָאּפש רָאּפ ַא עימערּפ ןוא ּפָאק ןטימ לקָאש ַא זַײרּפ .ןַאמרעקקעב ןופ

 ..!רָאנ טליוו יבַא -- טעברַא רענעגייא

 ,ןסיוו וצ טנַאסערעטניא רעייז זיא םיגהנימ עכלעזַא ַײב !עקירעמַא !עקירעמַא ,ךַא
 ענַײז ןלָאצ וצ דנַאטש ןיא זיא גנוטַײצ ַא ןופ רעבעגסױרַא ןַא רַארָאנָאה ַא רַאפ סָאװ
 ןיא לַײװ ,ןסיוו וצ קירעגיינ ,ךימ ריא טייטשרַאפ ,עקַאט סע ןיב ךיא ? סרעטעברַאטימ
 לעװ ךיא לפיוו ,רַארָאנָאה ןלָאצ רימ טעװ ריא זַא ,םּתס וצ רימ ריא טגָאז ווירב רעַײא
 זַא ,טנכער רענייא :ןעגנונעכער יילרעייווצ ןַארַאפ זיא סע ? "ןענעכער , .ןענעכער ךַײא
 רענעי זַא ,םיא סָאד טרַא סָאװ ,טנכער רערעדנַא רעד ןוא ; ןענעכער אמּתסמ םיא טעװ עמ
 םיא טעװ עמ זַא ,ןענעכער ךיז רע זָאל ? ןענעכער םיא טעװ ןעמ זַא ,ןענעכער ךיז טעו
 געמ רענעי זַא ,ןענעכער ךיז ַײב ןפרַאד רימ ןוא ,ןענעכער םיא טעװ עמ לפיוו ןענעכער
 טינ לָאז רע יבַא ,ןענעכער םיא טעװ עמ לפיוו ןענעכער םיא טעװ עמ זַא ,ןענעכער ךיז
 רָאג םיא טעװ עמ זַא ,ןענעכער ךיז טעװ רע זַא ,ןענעכער םיא טעװ עמ זַא ,ןענעכער

 ?זיא סָאד ףיט יו ,טייטשרַאפ ריא ...ןענעכער טינ
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 םכילפ:-םולש ןופ ווירב

 זיא ןופרעד ."ןסיורג ןייק רעייז טינ רָאנ, ,ןַאמָאר ַא רימ ןופ טגנַאלרַאפ ריא

 טזָאל סָאװ -- ןל עמשמ ַאק יַאמ םערָאװ :רעסיורג ַא ןַײז ָאי געמ רע זַא ,ןעגנורדעג
 ןַײז טינ יבשטָאכ לָאז סע ,ךעבענ ךיז טעב ריא ? ןעד עשז סָאװ רָאנ ? ןרעה ַאד ךימ רע

 יד רעטנוא ןבַײלב טינ הלילח םיא ןופ לָאז עמ ,טסייה סָאד ,סָאמ יד טּפַאכעגרעבירַא

 רעשיד3לי ַא .ןַאמָאר ַא "ןכַאמ , ךיז טמענ רע זַא ,רבחמ ןשידִיי ַא ַײב ךעלנייוועג יו ,טנעה

 סָאװ ,גנידצלַא ןטרָאד ןסיגסיוא רעייז םיא ךיז טליוװ ,ןַאמָאר ַא "טכַאמ,, רע זַא ,רבחמ
 ןיא ןיוש טלַאה עמ זַא ,יתיּת-יכיהמ .ךיז טוט ןצרַאה ןפיוא סָאװ ןוא ּפָאק ןיא םיא ַײב

 ןגָאזסױרַא ,םורַא ןוא םורַא גנידצלַא ןופ ןסעומשרעביא עקַאט ןיוש ךיז טסולג ,ןדער ןטימ

 ןופ ,תומכח ןופ :בוטילּכ ןופ ןַאמָאר ַא ןיא דַיי ַא ןָא טקַאּפ רעבירעד .ןצנַאג ןיא
 םינינע-טלעוו ןופ ,"עקיטילָאּפ, ןופ ,רחסימ ןופ ,הרוחס ןופ ,הרוּת ןופ ,טפַאשנסיװ

 טייהנגעלעג ַא ןיוש רע טניפעג ,ןבַײרש ןטימ ןיא ןיוש טלַאה רע דלַאב יװ ןוא ;טַאלג

 ,קיטירק ןָא ךיז רעק סָאװ ,ַײא .ךַײלג עטָאלב רעד טימ ןכַאמ ,ךיז ןעלדיזסיוא לסיב ַא

 זיא םייה רעד ןיא ךיז ַײב ?ןָא סָאד טייג ןעמעוו ? ןַאמָאר ַא וצ רחסימ רעדָא קיטילָאּפ
 ןדִיי ַײב ןעמ טבַײרש ױזַא טָא -- ליוו רע סָאװ ןדער ךיז געמ ןוא ץירּפ ַא רעדעי ךיז

 ,ןקיש טינ ןענַאמָאר "עשידַיי , עסיורג ןייק ,קַיור טַײז ,ךַײא לעװ ךיא ,ןיינ ...! ןַאמָאר ַא

 .ןענַאמָאר ,"עשידִיי,, ןייק טשינ ,"עניילק ,, ןקיש ךַײא ךיא לעװ ,ןקיש ךַײא לע ךיא ביוא

 ןקיש ךַײא לעװ ךיא .ןקיש טינרָאג ןענַאמָאר ןייק ךַײא ךיא לעװ ץלַא ןופ רעכיג רָאנ

 טצעוװ ריא יבַא ;ךַײא ןָא טדנעוועג ןַײז טעװ סָאד ןוא -- ןענָאטעילעפ רָאנ ,ןענָאטעילעפ

 יו ןריפ ךיז טעוװ ריא ןוא ,ןבירשעג ָאד ךַײא בָאה ךיא סָאװ ,ץלַא ןעַײקעצ טכער רָאנ

 ,רעזעל ערעַײא ןוא ךַײא ןעניד וצ טיירגעגנָא ךיא ןיב טלָאמעד -- ןַײז וצ רעהעג סע
 .ךעלדנַײרפ רָאג סירג ךיא עכלעוו ,רעדירב ןוא רעטסעווש עשינַאקירעמַא עלַא ענַײמ

 םכילע-םולש

 טינ ,םשה-ןעמל :יאנּת ַא ךַײא ךיא לעטש ךַײא ַײב ןטעברַאטימ ןַײמ ַײב --- .סּפ

 טּפיוה רעביא ןוא ,ןענָאזרעּפ עשיטילָאּפ ןייק ,קיטילָאּפ ןייק גנוטַײצ רעַײא ןיא ןרירנָא

 .ןטעברַא טינ ךַײא ַײב ךיא ןָאק טסנָאז --- סדנַאלסור
 םכ-ילצ -םולש

 יקצולס .י-,א וצ 3

 1894 רַאונַאי ןט2 ,וועיק

 ,ןרָאװעג ריד טימ סָאד זיא סָאװ ..."איבנה והילא ,, ךַײא ךיא קיש טָא !דנַײרפ ןַײמ

 טסעװ וד זיב ,רימ ַײב טגיל ןוא טקידנערַאפ ןיוש זיא ןָאטעילעפ רעד ? דנַײרפ ןַײמ

 עשידִיי עלַא ןופ זיא רעגייטש רעד יװ ,ןלַײאוצ ךימ ווירב ענַײד טימ רימ וצ ןעמוק

 ןייק ןבילקעגרעבירַא ךיז וטסָאה רשפא רעדָא !רָאג טסגַײװש וד ןוא --- ,סרעגעלרַאפ

 רעדָא ? ווירב ענַײד ןופ םענייא ןיא ןסיוו וצ ןבעגעג רימ טסָאה וד יװ ױזַא ,קָאטסילַאיב

 ןָאט וצ טכַארטרַאפ טסָאה וד סָאװ ,קסע ןצנַאג םעד ןופ טלקָאשעגּפָא ךיז וטסָאה רשפא

 ךיא -- בוט-לזמ ?טינ טלעג ןייק וטסָאה ...רשפא רעדָא ? רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא
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 םכילצ-םולש ןופ ווירב

 ,(לייט ןטירד םעד) "קעטָאילביב-סקלָאפ , ןַײמ ןבעגוצסױרַא טלעג ןייק טינ ךיוא בָאה

 ןַײד ןגעוו -- .רעמ טשינ ןוא ,ץכערק ַא טימ רָאנ ןפלעה רעבירעד ריד ןָאק ךיא ןוא

 ןעניפעג וטסעװ ךַארּפש רעשלערבעה רעזדנוא ןיא ךעלכיב-עקיּפָאק ןבעגוצסױרַא ןַאלּפ

 ."דנילרפזיוה , םעניא ןרָאװעג טקורדעג געט יד זיא סָאװ ,ןָאטעילעפ ןַײמ ןיא קנּוװ ַא

 ןייק טינ רעבָא ,ןלַאפנַײא עטוג ןופ שטנעמ ַא טסיב וד זַא ,ריד ןיא ךיא עז ללכב --

 טגיל סָאװ ,םענַײמ ןָאטעילעפ םעד ףיוא דָאש ַא זיא'ס ןוא ,ןצכעוטפיוא ןופ שטנעמ
 ןוא -- !טַײצ רעד טימ ןָאט וצ טָאה סָאװ ,ךַאז ַא זיא'ס םערָאװ ,לטסעק ןיא רימ ַײב
 ,רָאי-ַײנ ןכעלרעגריב םוצ רָאי טוג ַא ריד טשטניוו סָאװ ,דנַײרפ ןַײד ןיב ךיא

 םכילע-םולש

 רָאטקעּפס יכדרמ וצ 4

 1894 רַאונַאי ןט5 ,וועיק

 .רָאטקעּפס .מ רעה וצ

 ןבָאה וצ טרעשַאב ןיוש זיא ןָאגרַאשז ןעמערָא רעזדנוא ,םינּפ ַא ...ותמ אל חרוק ינבו

 ,ףרוטמ ַא סעּפע רענייא םיא ףיוא טעדַאיסַאנ ךיז טָאה רעַירפ .םענעגושמ ַא םענייא
 ,-- -- -- ץרּפ ַא קירטש ַא ןופ ןסירעגּפָא ךיז טָאה טציא ןוא ,ורכזו-ומש-חמי ,יוועל ַא

 ץעגרע ןגעלעג םויה-דע ךָאנ רע טלָאװ ,םכילע-םולש רעשירַאנ ,ךיא טינ ןעוו סָאװ

 ןטימ טעינָארבעג ןוא ןעגנַאװצ יד טימ ןעגנַארּפעג , ,"עיזעָאּפ , ןַײז טימ טקעטשרַאפ

 ַײב זיא רע זַא ,סיוא טזַײװ סע ?ךַײא ַײב טרָאד רע טוט סָאװ !לַאכַאנ ַאזַא ..."לדייוו

 ,ןָאטעילעפ ַא טקישעג ךַײא בָאה ךיא זַא ,ןרָאװעג רָאװעג זיא רע : תיב-ןב לקיטש ַא ךַײא

 (שיסור ףיוא) עלעווירב ַא ןַײרַא רימ טבַײרש ןוא ןעּפ רעד ףיוא ליופ טינ רע זיא

 : ןושלה-הזב

 ךיא בָאה ךָאד ,ןעוועג אצוי שיטַײל ױזַא טשינ רימ ןגעק וליּפַא טָאה ריא --------

 ,סָאװ-טסייוו-חור-רעד ַא רַאפ טנכערעג ךַײא בָאה ךיא .ןעוועג לחומ גנַאל ןיוש ךַײא

 ַא עדַארג טנעז ריא זַא ,(ןָאזסעניד) עלעווק רעקיטכיר ַא ןופ ןרַאפרעד ןיב ךיא רָאנ

 ןָאטעילעפ ַא ןקיש וצ רימ טַײצ שדוח ַא ךַײא ביג ךיא .רענעגושמ ַא רָאנ ,שטנעמ רעטוג

 טָאה ריא זַא ,ןמיס ַא זיא ,טינ ןעוו .ךעלנייוועג יװ רַארָאנָאה ."עקיטָאילביב , ןַײמ ןיא

 ."ץרּפ .ל --- .טלייהעגסיוא טשינ ךָאנ ךיז

 ;עמריפ סמענעי טימ טקנוּפ לטעלב ַא ןעגנעהסיורַא ןוא ןעמענ !לַאכַאנ ַאזַא

 רע ןוא -- לג"דא ןעמָאנ סמענעי טימ ןצונַאב ךיז טמעשרַאפמוא ; םענעי ןצנַאטכָאנ

 רע -- "טַײצ שדוח ןצנַאג , ַא ןופ רעמ ןטרַאװ ןיוש געמ רע ,השקשינ !!לחומ ךָאנ זיא

 דימּת םיא בָאה ךיא !ןבעל טעװ רע לַײװ ןעמוקַאב טשינ רעפטנע ןייק רימ ןופ טעװ

 סָאד -- -- -- לַאכַאנ ַאזַא ןַײז לָאז רע זַא רָאנ ;םענעגושמ קיטש ַא רַאפ טנכערעג

 -- - -- .בעל'כ ,טסּוװעג טשינרָאג ךיא בָאה

 ערעַײא שטָאכ טקנעדעג ריא ?ןןרָאװעג טמוטשטנַא לָאמ ַא טימ ריא טנעז סָאװ
 !ךַײא ןופ ןייש טשינ ,ןבעל'כ ,זיא סע ? ריפ-ַײרד ךָאװ ַא טימ רעירפ ,לָאמ ַא ךעלעווירב

 ַא חוּכמ) הׂשעמ רענעי ףיוא ץלַא ,ךימ ריא טייטשרַאפ ,ךָאנ ךימ גערפ ךיא --
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 !קלָאפ ןרַאפ גנוטַײצ עשידִיי ַא עדייב ןבָאה ןפרַאד רימ ,דלַאװג .(גנוטַײצ רעשידִיי

 ערעטקַאדער עכעלטנדרָא , ייווצ ערעזדנוא ןופ ָאװטסלַאכַאנ סָאד ךַײא טלעפעג יו
 רעד ןיא ןבַײרש וצ ףיוא טנעמשזַאגנַא ןַא ייז ןופ םוקַאב ךיא ? "עיפלעדַאליפ ןיא
 ,לשמל ,יוװ ,"ןרעטש עקיטכיל , עלַא טימ ןעמַאזוצ ,"גנוטַײצדָאטש רעיפלעדַאליהפ,
 !ַאהַא ,קוק ַא וט ךיא ,ןוא --- המודּכו םולבנעיליל ,ינרעשט "טסירָאמוה רעטסּוװַאב , רעד
 רָאג בתּכ-"ןקרוּפ-םוקי,, טימ טקורדעגנָא ,הליחמ ,לטעצ ןפיוא ייז ילב טגיל םכילע-םולש

 ַא -- 900 זיב 600 ןופ ןסניוועג יד ןענעז ץלַא ןופ רענעש רָאנ !ןפוא רעדנַא ןַא ףיוא
 טמולחעג רימ ךיז טָאהס סָאװ !רָאטקעּפס ןופ "ןַאמָאר רעטנַאסערעטניא טסכעה,
 טימ ןצרּפ טימ ןוא ןיוועל טימ ּפָאק רעייז וצ ןייגסיוא לָאז ןרָאי ַא רַאפ ןוא ןטכענרעייא
 -עגקעװַא ייז בָאה ןוא טּפַאכעג ךיא בָאה החמיׂש סיורג רַאפ -- -- -- !ופט -- ןחזמ
 -- !ןקורד סָאד ייז ןלעװ תוּכמ רָאנ ; לווירב רעייז ףיוא הבושּת ַא -- ןָאטעילעפ ַא טקיש
 !ךעלעטלעװ עניילק טימ טלעװ ַא ,ונ -- --

 !גנוטַײצ ַא ,דלַאװג ! גנוטַײצ ַא ! גנוטַײצ ַא לָאמ ַא רעדיוו ךַײא גָאז ךיא -- -- --

 ךַײא טשטניוו סע יװ ,ןטפעשעג עטוג טכַאמ ןוא ךעלווירב טבַײרש

 םכילע-םולש

 ןבלעז םוצ ,5

 ןעטַאד ַא ןָאו
 ! רָאטקעּפס רעביל

 "גנוטַײצטדָאטש רעיפלעדַאליפ , רעד ןופ "רעטידע ןוא רָאטקַאדער , רעסיוועג רעד

 רע ת מא רעד ףיוא ,ןטרָאד זדנוא רַאפ ןַײז רע לָאז רשוי-ץילמ ַא רשוי ץילמ 'רה

 זירּפרוס ַא טכַאמעג רימ טָאה (!תמא רעטיול ןופ דנַאל ַא ךָאד זיא עקירעמַא -- טלעוו

 ןַײמ טימ טַאלב ןיא ךיז ַײב (דליב) "רושטקיּפ , ןַײמ "טשטעװקעגּפָא, טָאה ןוא

 ,הנּתמ ַא טקישעג עשילק סָאד רימ רע טָאה חור-תחנ ַא רימ ןכַאמ וצ ןוא ,עלימיסקַאפ

 ןקיש סָאד לעװ ךיא ,ןעוועג בשימ ךימ ךיא בָאה ןכל -- ?סָאד ךיא ףרַאד סָאװ ףיוא

 -זיוה , ןיא ךיז ַײב ןצינַאב םעד טימ ןלעװ ךיז ריא טעװ רשפא ,ןגעוו דובּכ רעַײא ןופ

 :ןַא ,יַאנּת ַא טימ רָאנ ,"דנַײרּפ

 .ריּפַאּפ טריזַאלג טכע טוג ףיוא ןשטעװקּפָא סָאד טלָאז ריא (}

 דליב סָאד זַא ,רעטרעוו רָאּפ ַא ןצעזוצ רָאנ ,ןבַײרש טינ עיפַארגָאיב םוש ןייק (

 ןיא ןבירשעג ךס ַא טָאה ,רָאי קיסַײרד רעבירַא טלַא זיא רע ,םכילע-םולש זיא

 -רכומ עלעדנעמ סנדייז םעד זיא רע ,ןבַײרש ןטכער ןיא טשרע טלַאה ןוא ןָאגרַאשז

 ביל יז טָאה ,רוטַארעטיל-סקלָאפ רעזדנוא ןופ דיסח רעסייה ַא ,לקינייא ןַא סמירפס

 ןַײז טינ טעוװ סע -- 'וכו ,ריא ןיא טבילרַאפ זיא רע טעמּכ ,ןגָאז ןָאק עמ ,תמאב

 ןכַאמ טינ ריא טלָאז ,ךַײא ךיא טעב ,"דובכל , ןסיורג ןייק רָאנ .ןגיל ןייק

 םכילע-םולש  רעַײא
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 ןבלעז םוצ .46

 1894 רַאונַאי ןט16 ,וועיק

 ! רָאטקעּפס .מ ,ַאגעלָאק רעטרעעג

 -זיוה, םעד ,סרעַײא דניק עטירד סָאד (קנַאד טימ) ןעמוקַאב ךיא בָאה ןטכענ

 ךיז ,ןטַײז עלַא ןופ ןעװעג קדוב ,טכַארטַאב טכער סע בָאה ,23 רעמונ "דנַײרפ

 ללכב ,םעד ןגעװ גנוניימ ןַײמ ךַײא ךיא בַײרש טנַײה ןוא -- םעד טימ טנעקַאב

 : טרפב ןוא

 ןופ רענעטָארעג ליפ זיא סרעַײא דניק עטירד סָאד זַא ,ןגָאז ךַײא ךיא ןָאק לל כב
 ןבילקעג ןוא ןעמונרַאפ םעד טימ ךימ בָאה ךיא .םינינע ךס ַא ןיא ייווצ ערעטלע ערעַײא
 -רַאפ סָאד .ןרעה טזָאלעג ךימ טָאה'ס סָאװ ,תומכח יד ןופ ןה ,ןעזסיוא םענופ ןה תחנ
 -- ןורסח ַא ןָא הלּכ ַא ןוא טלעװ רעד ףיוא טינ סע טביג טוג עלָאג זַא ,רעדעי טייטש

 סָאד ,טורטורפב גנוניימ ןַײמ ןגָאזסױרַא ָאד ךַײא ךיא ליוו רעבירעד .ןורסח ַא ןיוש זיא
 -- רבדב עגונ םוש ַא ןָא ,תמא ןצנַאג םעד ,רעדנוזַאב לקיטרַא סכעלטיא ףיוא ,טסייה
 .ןעמוק ץינ וצ לָאמ ַא ,השקשינ ,ךַײא טעװ סע

 לטיּפַאק סעלעדנעמ בר ןדייז םענופ ,טסייה סָאד ,תישארב ןופ ןָא ךיא בייה ט רפ ב

 ןַײז ףיוא סעּפע ריא טגָאז סָאװ !רע לָאז ןבעל ,עדייז רעד ,יוא ."תורצ ןיא טכַאנ ַא,

 יב לַײװ ,רַאפרעד ,רָאטקעּפס ,ךַײא גערפ ךיא ? שידִיי ףיױא עביל ןבַײרשַאב טרַא

 ,עקיצנייא יד טעמּכ ,טגָאזעג סנייטשימ ,ךַײא טימ ךיא ,עדייב רימ ןענעז קלָאפ רעזדנוא

 ןבָאה םינּפ םענייש ַא ןדִיי ַײב ע ביל ןבַײרשַאב וצ ןעמונעגרעטנוא ךיז ןבָאה סָאװ

 םיא ַײב !םירפס-רכומ עלעדנעמ בר ןדייז םעד ןגעק ןבַײרש טרַא רעזדנוא טימ רימ

 טגיל עלעשרעה ,ױזַא טַאלג רָאנ ,עבימש-עביל טניימעג טשינ רָאג סיוא סעּפע טמוק

 ַא -- ַאװ-וא  :ןפָאלש טינ ןָאק רע ןוא ,טפַײפ ןוא טעּפירקס סָאװ ,טעבקיר ַא ףיוא

 ,ךיז ןענעגעגַאב ייז יװ ,ןלאפר טימ עצנח ןוא ..."! עלייב ןפָאלש טינ טזָאל םיא -- הׂשעמ

 םעניא סנייא שינעכָאקרַאפ רעייז טלָאמענּפָא קידנעיײגַײברַאפ טרעו סע שהירב יװ ןוא

 ָאד עיזעָאּפ לפיוו ןוא טסנוק לפיוו ! זיא סָאד טושּפ טַײװ יװ ,תמא טַײװ יו --- ,ןרעדנַא

 -ןַאמָאר , רעשידַיי ַא טלָאװ סענעּפ האמ ַא ,טניט שַאלפ ןעצ ,רעטעלב טנזיוט !טקעטש

 עשזָאכָאּפ זיא טינ'ס סָאװ שטָאכ ןבעגוצרעביא ףיוא ןעגנערבסיוא טפרַאדַאב "רעכַאמ

 -- גָאט רעקיטכענ ,סעלעביצ ,םעדיוב ,שקָאל ,שוק ,ןרערט עסייה ,ןרערט .עביל ףיוא
 רעזדנוא טימ ץלָאטש ןַײז ןפרַאד רימ ,רעדורב ,ןיינ !טגיל ןענַאמָאר ענעי ןיא סָאװ טָא

 עכלעזַא טימ ןַײז הּכזמ גנַאל-גנַאל ךָאנ זדנוא לָאז רע ,םיא רַאפ טָאג ןטעב ןוא ןדייז

 ךַײא טָאה רע סָאװ ,האנה ךעלקריוו רימ טוט סע ."לרעגניפשטניוו סָאד , יו ,ןעלרעּפ

 -דיוועג ןצנַאג ןיא זיא "לרעגניפשטניוו סָאד , שטָאכ ,ןופרעד לטיּפַאק ןייא שטָאכ ןבעגעג
 .רענַײמ "עקעהטָאילביב , רעד דובכל ןרָאװעג ןבירשעגנָא ןצנַאג ןיא טעמּכ ןוא טעמ

 סָאד , זַא ,זיא שטנּוװ רעטסקיצנייא ןַײמ -- דובּכ ןיא טינ ָאד רימ טייג סע ,ןטײקשירַאנ
 -טיּפַאק םעד ךָאנ ןעייג סע .טלעוו רעשידִיי רעד ףיוא סױרַא ןיוש לָאז "לרעגניפשטניוו

 ערעזדנוא ןגָאז ןגעמ סע .ךַײלג טינ םעד וצ זיא דלָאג-ןיג טושּפ סָאװ ,עכלעזַא ךעל
 ןטלַא םעד ןיא זַײװרענעגושמ טבילרַאפ ,עגושמ ןיב ךיא זַא ,סעקינהרבח-עסַײװ רעסעדַא

 -- !ץַאק יד יװ ,ייז רעה ךיא -- ןדייז
 סָאװ ,רָאי רעטוג רעד ךַײא טסייוו ."בַײװ ןוא ןַאמ , עציקס רעַײא טייג םעד ךָאנ
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 ,רעטמעטַאב ןוא רעטרעלקַאב ,רעסעב ץלַא ריא טבַײרש רעטַײװ סָאװ ! ןרָאװעג זיא ךַײא
 יו ,עלעווָאנ ַא ןופ טַאהעג האנה ןייק ױזַא גנַאל ןיוש בָאה ךיא זַא ,ןגָאז ךַײא ןָאק ךיא
 לב טָאה עלערעּפ רעַײא .ןעוועג היחמ טושּפ ךימ בָאה ךיא .קלָאפרַאּפ רעַײא ןופ טציא
 קירוצ ןעז טבעלרעד יז בָאה ךיא זַא ןוא ,טנוזעג קיטש ַא ןעמונעגוצ ,רימ טביילג ,רימ

 ,ןגיוא יד ןיא ןרערט טלעטשעג ,דַיי ַא ןיב ךיא יװ ,רימ ַײב ךיז ןבָאה ,םייה רעד ןיא

 !ןבעל עתמא סָאד ןבירשַאב ,תומכח ןָא ,תמא רעטיול ױזַא ןוא ,ןצנוק ןָא ,טושּפ ױזַא
 ףיוא טעשזוס ןייק ןכוז ןייג טשינ רָאג ףרַאדַאב עמ זַא ,זַײװַאב ןטייווצ ַא ריא טָאה טָא
 -וצסיוא ףיוא חומ םעד ןכערב ךיז תורּפּכ ףיוא ףרַאדַאב עמ ;ןבַײרשַאב וצ ןַאמָאר ַא

 טושּפ ַא ַײב ןכָאװ ַײרד-ייווצ ַא ןופ טנעמָאמ ַא טּפַאכעג ריא טָאה טָא .הׂשעמ ַא ןטכַארט

 ןוא ,(!טריפעג ךיז ױזַא דימּת ריא טלָאװ יַאוולה) עיזעָאּפ ןָא ,עיפָאסָאליפ ןָא ,קלָאפרָאּפ

 ,סעכלעזַא טקעטש סָאװ ,ָאיַא !ןח-אלמ ,עקצַאצ ַא דליב ַא ךַײא ַײב ןעמוקעגסיוא זיא'ס
 ? רעדניק ריפ יצ ,ַײרד יצ ? "ןיינ,, רעדָא "ָאי, יו ,עעדיא רעקידעכָאװ ַאזַא ןיא ,לשמל

 ןַא רַאפ סָאװ ,ןיז רעפיט ַא רַאפ רעבָא סָאװ ?ןעלערעּפ ןָא יצ ,ןעלערעּפ טימ יצ

 !ללכב ןשטנעמ רַאפ ןוא רעדניק עשידִיי רַאפ ןטלַאהַאב ָאד טגיל סע לַארָאמ עכעלטנרָא

 ךָאנ זדנוא טזַײװַאב סָאװ ,קרעװרעטסַײמ ַא זיא "בַײװ ןוא ןַאמ , רעַײא ,ןבעל-רעדורב

 טצינַאב ריא ןכלעוו טימ ,טנַאלַאט רענעטלעז ַא ןגרָאברַאפ טגיל ךַײא ןיא זַא ,לָאמ ַא

 ,קישטנַאק ַא ,רימ טימ ךַײלג ,ךיז ףיוא ןבָאה טפרַאדַאב ריא .ךַײלג לָאמ עלַא טשינ ךיז

 ןענרעל זדנוא ןעמ ףרַאד ,יוא !רענייב יד ןכערב זדנוא ןעמ ףרַאד ,יוא .ןטכער ַא ןוא
 !!!רָאטקַאדער ַא ,ןיבר ַא ךיז ףיוא עדייב רימ ןפרַאדַאב ,יוא ! ןבַײרש

}18194 ,6 .8 

 ךַײא טלָאװ ךיא !ווירב ןַײמ ןקידנע ךימ ךיא םענ ,םורַא םישדח ףניפ ןיא ,טנַײה
 ןײלַא ריא טנעז ,ןבירשעג "דנַײרפזױה,, ןרעביא עיזנעצער ןַײמ ךעלריפסיוא ץנַאג
 קרעװ עלַא ערעַײא רימ טלָאז ריא ,ןטעבעג ַײרד לָאמ ַא ןיוש ךַײא בָאה ךיא : קידלוש
 ווירב רעד ךַײא זָאל !טַײז רעַײא ןופ ןייש רעייז --- ביוט ךיז ריא טכַאמ ,הנּתמב ןקישוצ
 רעַײא ןגעק ןעװענַאש ךיז ריא טעװ רעמָאט ,םחרי ילוא ,ןגיוא יד ןכעטש טכער שטָאכ

 םכילע-םול ש ןטסנבעגרעביא

 ןבלעז םוצ 7

 1894 ינוי ןט4 ,וועיק

 !רָאטקעּפס .מ ,רבח רעביל ,ַאגעלָאק רעטרעעג
 טבַײרש ,ןבָאה םיא וצ ףרַאד עמ זַא ? רעדורב-ןטוג ַא טימ יװַא עשז ןעמ טוט.

 רעד ןיא ָאטינ ךיא ןיב -- סעּפע וצ טמוק ןוא ,ךעלווירב טימ ךעלווירב םיא וצ ןעמ
 : ןושלה-הזב ןיילַא ךיז וצ גָאז ןוא תוכז ףּכל ןד ךַײא ןיב ךיא ? ןעד סָאװ רָאנ -- ?! םייה
 ,טיירדעצ ױזַא ןטפעשעג יד ןענעז רשפא ,ןגָאלשרעד ױזַא ּפָאק רעד םענעי זיא רשפא,
 .ןײלַא ךיז ןופ סע סייוו ךיא "...? ךעלווירב ןבַײרש וצ ּפָאק ןיא טשינ םיא טכירק סע זַא

 רעדָא ,ענעבױהעגנָא רימ ַײב ןגיל סע ווירב לפיוו ,ןבָאה ךיא לָאז רָאי עטוג ליפ ױזַא
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 םכילע;-םולש ןופ טוירוב

 !ךרע רעד ןיא זיא ,טגָאזעג סנייטשימ ,ּפָאק רעד ןוא -- דנַײרפ עטוג וצ עטיירגעגוצ
 ךיא ,שטַײטס 1 ךעלכיב רעבָא ; ווירב --- ווירב זיא ,אלימ !!ןרָאי ערעטיב ,ןטַײצ ערעווש
 ,ןורּכזל ידנַײרפזיוה , ןעמָאט ַײרד עלַא ,דלַאב ןוא ,ןקישסיױרַא רימ לָאז עמ ,ןטעבעג בָאה
 עקַאט ךָאד ןיא סָאד ? ריא טגַײװש סָאװ רַאפ -- ערעַײא קרעװ עקירעביא יד ךיוא ןוא
 ..! הליחמ ,ךעלשידִיי וצ ןיוש ,ענדוקסַאּפ רָאג סעּפע

 !רָאטקעּפס רעדורב, :ךַײא וצ גָאז ךיא ןעוו ,לשמל ,ןעוװעג טלָאװ סָאװ טנַײה

 עידומ ךַײא ךיא םוק ,ונ -- ןָאטעילעפ ןַײמ רַאפ רַארָאנָאה טגָאזעגוצ רימ ךָאד טָאה ריא
 -רעד ןיילק ַא ןקישוצ רימ טלָאז ריא ,ליוו ךיא ,ונַײה ,רַארָאנָאה ןַײמ ליוו ךיא זַא ,ןַײז
 זַא ,ןעז םלוע רעד זָאל ; "קעהטָאילביב-סקלָאפ עשידוי,, םָאט ןטירד ןַײמ רַאפ לגנולייצ

 סרעמערק ייווצ ,ןטנערוקנָאק יעכעלרעפעג , ןייק טשינ ןענעז ןרָאטקעּפס טימ םכילע-םולש

 ? ןַאלּפ רעד ךַײא טלעפעג יװ -- ."ךעטשרעסעמ,, ףיוא

 וצ רעכיב יד ךיא ףָאה ,רעכיב יד ןקיש רימ טעוו ריא זַא ,טרָאװטנַא טָאטשנַא
 ךיא ףָאה ,לגנולייצרעד ןייא ןקיש רימ ט עוו ריא זַא ,טרָאװטנַא טָאטשנַא ; ןעמוקַאב

 טעװ רָאטקעּפס זַא ,ןלעטשרָאפ טינ רימ ןָאק ךיא ןעד .ןטלַאהרעד וצ גנולייצרעד רעַײא
 ,טלָאמעד טינ ןוא ,ןבָאה רימ וצ ףרַאד רע ןעוו ,טלָאמעד רָאנ ךעלווירב ןבַײרש רימ וצ
 םכילע-םולש ןשיװצ עביל (ענלַאעדיא) עשלגנַיי ענעי ביוא ...םיא וצ ףרַאד ךיא ןעוו
 ןרָאטקעּפס טימ םכילע-םולש רעבָא ךָאד ןענעז ,ןרָאװעג ןשָאלעג זיא רָאטקעּפס ןוא
 ,ןייג ? תועט ַא ,הלילח ,ךיא בָאה רשפא יצ .לָאמ ַא סָאװ ,ןשטנעמ ענעגייא יד ןבילבעג

 !!!ןַײז טינ ןָאק סע ,ןַײז טינ ןָאק סע

 םכילע-םול ש  רעקידנעטשַאב רעַײא

 .ושטיװָאניבַאר ונָאמָאלָאס ,5 ַאיַאקסרימידַאלווענשזינ ,וועיק

 יקצינווַאר .ח .י וצ .28

 1894 ינוי ןט7 ,וועיק

 !יקצינבר רעביל

 -ָאילביב-סקלָאפ עשידוי , ךוב ןטירד ןטימ ןגָארט ףיוא ןעגנַאגרַאפ ןיב ךיא !בוט-לזמ
 ךימ ךיא לע ךיג-ךיג זַא ,ןגָאז םיניבמ ןוא ,טַײצ-רעד-ףיוא טכער ןיוש ןיב ךיא ,"קעהט
 -- .העש רעקידלזמ ַא ,העש רעטוג ַא ןיא ןַײרַא טעבדניק ןיא ןבַײלקנַײרַא ןזומ

 ךַײא זָאל .קיטירק יד (ןכיג ןיא) ןקישוצ טינ רימ טעװ ריא ביוא ,ןַײז טעוו ןייש
 -- !אנקמ טשינ ךַײא ךיא ןיב -- ןפָאלשרַאפ רימ טלָאז ריא ,ןיז ַאזַא ןבעג טָאג

 ןעגנולייצרעד ייווצ ןעניפעג ריא טעװ טרָאד ."דנַײרפזיוה,, ךוב עטירד סָאד טמענ
 !לעּפתנ ןעוװעג ייז ןופ ןיב ךיא .האנה ןבָאה טעװ ריא עכלעוו ןופ ,ןרָאטקעּפס ןופ
 לַאירעטַאמ רעדנַא ןייק ,לקיטרַא ןַא ןבעג ןיײלַא "דנַײרפזיוה , ןרעביא טלָאז ריא ,רשוי ַא
 יד ןרָאװעג ןפָאלשטנַא ,ןָאגרַאשז רעד ןרָאװעג ןפָאלשטנַא .זדנוא ַײב סױרַא טינ ךיא עז
 עמ ,ךעלנייוועג ,יוװ טינ רָאנ ,ןקעוופיוא ,םשה-הצרי-םא ,ייז ליוו ךיא .ןטסינָאגרַאשז

 ...."ףיוא טייטש ...לחומ עשז טַײז ...לחומ עשז טַײז ,, :ץרא-ךרד טימ ףיוא םענעי טקעוו

 ןלָאז ייז ,ןַײרַא ּפָאק ןיא ץעז ַא ,רענוד ַא ,קסַארט ַא טימ ןקעוופיוא ייז ליוו ךיא ! ןיינ
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 םכילצ -םולש ןופ ווירב

 יד ןיא טינ ,שער ןייק טשינ ךיא ךַאמ רעבירעד ןוא -- סרעגעלעג יד ןופ ןלַאפּפָארַא
 זיא ןבירשעג בָאה ךיא ןעמעוװ ,רעקיצנייא רעד .ךעלווירב ןייק ךרוד טינ ,רעטעלב
 ,קיסַארַאק : ןסייוו וועיק ןיא ָאד --- .ריא טנעז רעטייווצ רעד ןוא ,ןבעל לָאז עדייז רעד
 קורד ןקורד .ןַאמלוש ןוא (עבַאגסױא רעד ןיא לײטנָא טמענ רעכלעוו) יקסדָארב סקַאמ
 ףיוא ,םשה-הצרי-םא ,טלעװ סטָאג ףױא ךוב סָאד טעװ סױרַא .וועשטידרַאב ןיא ךיא
 ןעמעלַא טסירג ,ןדייז ןטימ ךיז טעז ,(!!!סומיסירחואי אל עקַאט רעבָא) רחואי אל ,תוּכוס
 .ךעלווירב טבַײרש ןוא ךעלדנַײרפ רָאג

 םכילצ םולש ךיא

 ,(עגַאלַײב סלַא) ןַאמָאר ןַײמ ןקישוצ הקיּתשב ךַײא לעװ ךיא ,ךעלגעמ -- .9

 .אנכוד לצא ןשטעװקּפָא םיא טלָאז ריא

 ןַא טציז סיסעּפ רעטלַא זַא ,םיא טגָאז ?יקסװָאקנילַאּפ ץעגרע זיא ּוװ --- .ס,5.ּפ

 ..ךעלנייוועג יװ ,טלעוו יד ןַײא-טגייל ןכדש ןמלק ןוא ןמלַא

 ןבלעז םוצ .9

 1894 ינוי ןט18 ,וועיק

 רימ וצ ךָאנ טָאה ריא זַא ,האנה בָאה ךיא .ןעוועג לבקמ לווירב רעַײא בָאה ךיא

 -- !ךעלווירב עטּפָא ןייק טינ ךַײא בַײרש ךיא סָאװ רַאפ ,תונעט
 ,ןסעומש ןעמ ףרַאדַאב קסע ? רעהַא תונעט ,ןיהַא תונעט ,סױרַא טמוק סָאװ ,אלימ

 גָאז ךיא ? ןפלעה ךַײא ךיא ןָאק סָאװ .סרוקיּפַא רעקרַאטש ַא וצ ןיוש טנעז ריא -- !קסע

 ,טינ אלא ,טביילג ,ריא טליוװ --- "עקעהטָאילביב , םָאט ןטירד םעד קורד ךיא זַא ,ךַײא

 .וועיק ןיא ָאד ךיא ןוא סעדַא ןיא טנוזעג ךַײא טַײז

 ַײב זיא רעװ ,יונעג רימ טבַײרש :טייקיניילק ַא ,השקב ןימ ַא ךַײא וצ בָאה ךיא

 ךיא ,ךעלגעמ !?ןָאסנעלײב-שטיװָאקַאס יצ ,אנכוד :סיּפדמ רעטסעב רעד טנַײה ךַײא
 ;טשינ סעּפע רימ ךיז טסולג אנכוד .סעדַא ןיא ןקורד לַאירעטַאמ ןצנַאג םעד ןזומ לעװ

 רעייז סעּפע ןוא ןסעגעגוצ לסיב ַא ,טכַאדעג טנַײה טינ ,ןרָאי ייווצ רַאפ רימ ךיז טָאה רע

 טעמּכ זיא ןקורד וװעשטידרַאב ןיא ...ךעלשידַיי ליפ וצ ןיוש ,ןעגנַאגַאב ךיז רימ ןגעק סואימ
 ַא ,עטלַא ןַא דָאב ַא רָאג ,הליחמ ,סעּפע זיאס ,קורד ןייק טשינ זיא'ס :ךעלגעממוא

 טרָאד ןָאק עמ -- תיבהילעב ַא ןָא ךָאנ וצרעד ןוא ,גנונעדרָא םוש ַא ןָא ,ילּכ-ירבש

 הּתע-תעל ןופרעד ןרָאט עדמערפ ןייק) דוס ַא ןגָאזסױא ךַײא ןָאק ךיא ! ןרעוו ןלַאפרַאפ
 ןַא וועַיק ק"קב ָאד רעמוז ןקיטנַײה ןבָאה טעװ 'יחיש קיסַארַאק רעזדנוא זַא ,(ןסיוו טינ

 ענעגייא ןַא : בוט-םוי ַא ןַײז טעװ טלָאמעד -- ךיוא תויתוא עשידִיי טימ ,קורד ענעגייא

 ..דעומל ןוזח דוע קר -- !רמזילּכ ענעגייא טימ הנותח

 ,רעייז-רעייז רימ טלעפעג יןטק םלוע,, םעד ןגעוו סניײטשנירָאה טימ עעדיא רעַײא

 "לרעסעמ , ןַײמ .ןדייז םעד ןעלצוצ ןענָאק טעוו ריא ביוא ,טפעשעג טוג ַא ןכַאמ טעװ ריא
 סָאד ךיא טלָאװ ,ןוט ןיילַא טפרַאדַאב ךיא טלָאװ סָאד ;שירַאנ זיא ןצעזרעביא ףיוא

 רעד וצ ןײלַא ךיז ןעמענ רָאנ ; עיצקַאדער ןַײמ רעטנוא שטָאכ רעֶדָא ,טרעסעבעגסיוא
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 םכיקע .:םולש ןופ וויהב

 .טעברַא רעד ןיא ףיט ןיב ךיא ןעד ,ףוס-םי תעירקּכ השק רימ רַאפ זיא ד ני צ ַא טעברַא
 ןָאגרַאשז ןיא רעדניק רַאפ רוּפיס ַא "עקעהטָאילביב , רעד רַאפ דניצַא בַײרש ךיא טרעַײנ
 ךַײא סָאד טעװ :ךשפנ'הממ זיא ,עיּפָאק ַא ןקיש ךַײא ךיא לעװ ,"םייח-ילעב-רעצ,
 ,טעװ סע ,ןיינ ? טינ סָאװ רַאפ -- טינ םולשו-סח רעמָאט אלא ;בוט-המ זיא ,ןלעפעג
 ,"קנַאלב סוקרַאמ , ןַײמ ןלעפעג ךַײא טעװ סע יװ ױזַא ,ןלעפעג סיוועג ,םשה-הצרי-םא

 .ויּת זיב ףלַא ןופ טעברַאעגרעביא סעַײנ ַא רעביא ,טַײצ רָאי ףניפ ךָאנ ,בָאה ךיא ןכלעוו
 .הנדע ול התיה ותולב ירחַא :םיא טגָאז ,ןײטשנירָאה דנַײרפ רעזדנוא טסירג
 ךיז טעז .-- -- -- ןייק טינ זיא רע ,ןיימ ךיא סָאװ ןיוש טסייוו רע .הימתב ַא ןָא רָאנ
 .ךעלדנַײרפ רָאג םיא טסירג ןוא ןדייז ןטימ

 םכילע-םולש רעתמא רעַײא ינממ

 ןבלעז םוצ ,0

 1894 ינוי ןטס24 ,וועיק

 ! ידידי

 ,ןעזעג ןעוו ייז בָאה ךיא יצ ,"תורצוא עשידִיי,, יד ןופ ןסעגרַאפ בָאה ךיא ,תונמאנב

 ךיוא ךיא בָאה "ןעבעל ןוא רוטַארעטיל , סעצרּפ -- .ןעז רימ ןלעװ ,טקיש ? ןיינ יצ
 רעטייווצ רעד) ץרּפ ףרוטמ רעד זַא ,טינ ביילג ךיא .ןעז טינ יז ליוו ןוא ןעזעג טינ

 ךַײלג ץנַאג טָאה "סוקיטירק , רעזדנוא .ןַײז ןקתמ סעקיטכיוו סעּפע ןענָאק לָאז (יוועל

 (רעסקעלפ ךיא ןיימ) לקעלפ יטעב טימ ץרּפ זַא ,"דָאכסָאװ,, לכיב ןטצעל ןיא טגָאזעג

 זיא םעד ןיא .ןטָארעג טינ ייז זיא סע רעבָא ,ןכַאמכָאנ טווּורּפ ע ג רָאנ ךיז ןבָאה

 עזָאירוק ןיילק ַא ךַײא קיש ךיא ...ווָאנבוד טייטשרַאפ דוס םעד ןוא -- דוס ַא ןַארַאפ

 םורַא ןכירק סע ּוװ ,םוטעמוא זַא ,טעז ןוא ךרוד סָאד טקוק .(לקרעוו ךיא ןיימ) לקירוועוו

 ןּפוטש סָאװ ,זַײל עניילק ךיוא ןעניפעג ךיז ןזומ ,םישמרו םיצרש טימ םערעוו עסיורג
 טקיצטנַא טַײװ יוװ ,ןבירשעג ךַײא ךיא בָאה יצ ,טשינ קנעדעג ךיא --- .עטערַאק יד ךָאנ

 סָאד --- ? (12 'מונ ,1892 ,"דָאכסָאװ,,) "ַאמַארד ַאיַאקנעלַאמ , סימע-ןב ןופ ןעוועג ןיב ךיא

 רעַײא ןגעקַא ? סע ךיא גָאז סָאװ ןגעקַא !ןבירשעגנָא טָאה ימע-ןב סָאװ ,עטסעב סָאד זיא

 ןיא טצעזרעביא ןײלַא ,הליחמ ,סָאד ריא טלָאװ ,שטנעמ ַא ןַײז טלָאז ריא ."ןטק םלוע ,

 טוג ַא ןכַאמ טעװ ןוא ןַײז םש-הנוק טעװ ריא ןוא ןַײז םש-הנוק טעװ סע ; ןשיערבעה

 טלָאװ ךיא ? רצוא רעניילק ַא ןעוועג סָאד טלָאװ ןָאגרַאשז ןיא ,טניימ ריא .טפעשעג

 ,ןעמונעגסיוא רעמ ךָאנ טלָאװ סע ."ךעלעוויטש רָאּפ עטשרע יד , ןבעגעג ןעמָאנ ַא םעד

 עמ רָאנ ךיא רעה סעּפע .יקצָאסיװ ז"ק רעַײא ןיא טינ ךיא ביילג סעּפע ."הּכונח , יו
 .ךעלדנַײרפ רָאג רעדנוזַאב ןכעלטיא ןוא ןבעל לָאז ןדייז םעד טסירג ...טיג רע זַא ,טגָאז

 .ךעלדנַײרפ רָאג ךַײא ןסירג ענַײמ ?יקסװָאקנילָאּפ זיא ּוװ ,טבַײרש

 םכילע-םולש רעַײא

 ןייק ןבעג טשינ רימ ןָאק עדייז רעד זַא ,ןרָאי יד וצ זיא יו ןוא ךָא זַא -- .ס.ּפ
 ,ןענעק ױזַא םיא לָאז עדייז רעד ...ש ןופ ווירב ןייק ןעמוקַאב טשינ טעװ רע זיב הבושּת
 "יו ךרַאּפ , םיא ףיוא טגָאזעג טלָאװ ןוא טנַאה ןטימ ןָאטעג ךַאמ ַא רע טלָאװ ,ךיא יו
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 םכילצפ-םולש ןופ ונירב

 דבע ןַא ,ײקַאל ַא זיא רע :גָאז ךיא ןוא !!!ץעיװַאז-חחחעימ :טגָאזעג טלָאװ ימע-ןב

 .ל"דו ...םידבעל

 "ביוט; רעד וצ ,1

 (1894 יגוי ,וועיק)

 ,"ביוט , רעד וצ

 ? "רעטָאנרעּפיּפ רעד , טינ סָאװ רַאפ ? "ביוט יד , סעּפע סָאװ רַאפ ! "ביוט יד,

 העדומ יד ןעמוקַאב בָאה ךיא תעשב ,ןגעקַא ןעמוקעג רימ זיא הלאש יד טָא
 םעד ,, רעטנוא גנוטַײצ עשידִיי ַא גרובסטיּפ ןיא ןענַײשרעד טעװ ןכיג ןיא זַא ,הבר
 ,ןעמָאנ רעשידַיי ַא "ביוט יד, ויא סָאװ רַאפ ,"בױט יד, "ןעמָאנ ןעשידִיי םענייר

 זיא'ס זַא ,ןגָאז ךיא לָאז !למיג ןוא תיב ןסיוו ױזַא ךימ לָאז -- וצרעד רענייר ַא ךָאנ ןוא

 ןוא טײקכעלטנרָא ןַײז טימ ביוט רעד וצ ןכילגעג זיא קלָאפ רעזדנוא לַײװ ,רַאפרעד

 ,טרעפטנערַאפ ןצנַאג ןיא טשינ ךָאנ זיא -- ,טייטש העדומ רעד ןיא יװ ױזַא ,טייקנַײפ

 "טייקנַײפ , רעזדנוא ןוא "טייקכעלטנרָא רעזדנוא ןגעוו אתגולּפ לקיטש ַא ךָאנ זיא סע
 זדנוא טעװ יוג ןייק ןוא ,שידִיי ךָאד ןדער רימ -- ?ןבעל'כ ,ןרַאנ ךיז רימ ןלָאז יאמל --

 טַײװ ץנַאג ,טייקידלושמוא רעזדנוא טימ ,הּתע-תעל ךָאנ ןענעז רימ -- ,ןייטשרַאפ טינ

 ןסעומש רימ .טשינ רימ ןדער ,ןזעוועג לָאמ ַא ןענעז רימ סָאװ ,םעד ןופ .ביוט רעד ןופ

 זדנוא ַײב ןַארַאפ ,ןַארַאפ -- ןענױשרַאּפ ענלצנייא ןופ טינ ךיוא ןדער רימ .,דניצַא ןופ

 רעזדנוא ןופ בור'ס -- ללּכ םענופ רעבָא טסעומש עמ .ןשטנעמ עלעדייא ענַײּפ רעייז
 דניצַא רימ ןענעגעגַאב סָאװ .טרעדנוהרָאי ןטנצנַײנ םענופ ןרָאי עטצעל יד ןיא קלָאפ

 -עבַײט ןייק טינ ,סרעטָאנרעּפיּפ ,ייוו-יוא ? קידנדער זדנוא ןשיווצ ,קלָאפ רעזדנוא ןיא

 -יניבצ-יתבש ,סרעגנערבסיוא ,סעּפלַאמ ,סעקינטנעצָארּפ ,ןטסיָאגע ,סרעלדניווש ...! ךעל

 ַא ןעד טָאה ריא !םירסומ ,םירסומ ,םירסומ ,דלַאװג -- םירסומ ,סעקינוב-לּכ ,סעק

 ךיז טנָאק ריא ?דנַאלסור ןיא זדנוא ַײב סָאװ תוריסמ יד טימ םירסומ יד ןופ ףירגַאב

 רָא נ ןסקַאװ ,ָאד ןבָאה רימ סָאװ ,תורצ ןוא תוריזג בלַאה רעכעה זַא ,ןלעטשרָאפ ןעד

 ,טײקמערָא ,תולג רעזדנוא ןופ ךיז טמענ סע ,תמא ? תוריסמ ענעגייא ערעזדנוא ןופ

 -עכערברַאפ ןוא דניז ,ןטייקירעדינ עלַא וצ זדנוא טגנערב סעכלעוו ,תוקחד ןוא טייקלפש

 ּוװ ,עקירעמַא ןיא ,דנַאל ןכעלקילג ןעַײרפ םעד ןיא ,ךַײא ַײב זַא ,ןַײז ןָאק סע ,ןשינ

 ןענעז ,ןשינעפעשַאב עקיסיפייווצ עלַא טימ ךַײלג ןשטנעמ רַאפ טנכעררַאפ ןענעז ןדִלי

 טפרַאד סָאד --- ,תולג ןיא ָאד רימ יװ ,רענַײפ ןוא רעשיטַײל רעדירב ערעזדנוא רשפא
 זַא, ,םגה .ךעלעבַײט רעטיול ןטרָאד טנעז ריא זַא ,ךעלגעמ ,רימ ןופ רעסעב ןסיוו ריא

 ךַײא ַײב עלַײװרעד ךיז ןבָאה ,"קירוצ רעדיװ לָאמ ַא ךָאנ עקַאט ענעגייא סָאד ליוו עמ

 םוקַאב ךיא סָאװ ,ךעלווירב יד ןופ .טנַײּפעגסױא קרַאטש ױזַא טשינ ךָאנ רעדירב ערעזדנוא

 טמוק סָאװ ,רעקיצנייא רעדעי זַא ,סױרַא ךיא עז ,עקירעמַא ןיא עטנַאקַאב ענַײמ ליפ ןופ

 ."ןבעל טוג ַא ןכַאמ, ךיז לָאז רע ,תוחוּכ עלַא טימ ךיז טגָאלש ןוא ךיז טּפוטש ,ןיהַא

 זַא ןוא ...קסע ןַײז ןיוש זיא סָאד -- "ןבעל סָאד ךיז טכַאמ,, רע סָאװ ןופ ןוא ױזַא יו

 ,סענעשעק יד ןיא טנעה יד ןַײרַא רע טגייל ,"ןבעל סָאד ןיוש טכַאמ , רע ,םיא טפלעה טָאג

 רע זַא ,ָאד זדנוא ןזַײװַאב וצ ידכב ,ןריפַארגָאטָאפ ךיז טייג ןוא רַאגיצ ַא טרעכייררַאפ
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 טכילע-םולש ןופ ווירב

 טשינ רעמ ןוא -- "ןבעל טוג ַא ,טָאג ןעקנַאד ,טכַאמ , ,דנַאל ןעַײרּפ םעד ןיא ,טרָאד

 קנּוװ ןפיוא ךיז ןסיוטש רימ ;טוג ץנַאג ָאד רימ ןעיײטשרַאפ ןבעל עטוג סָאד !קעל ַא
 רעטנעגילעטניא רעלעדייא ןַא זַא ,טפערט סע זַא ,שוחב סױרַא סָאד ןעעז רימ ןוא

 רע טלגָאװרַאפ טַײװ יוװ ,ךעלקילגמוא ףיט יװ --- ןיהַא ,הלילח ,וצ ךיז טגָאלש שטנעמ
 יד ןכלעוו ,.ד 'ה ,טעָאּפ ןלופטסַײג ןגנוי ַא ןרעזדנוא ןופ ווירב רימ ַײב ןגיל סע !זיא

 :םלוע-לש-ונובר -- קרָאי-וינ ןייק עװקסָאמ ןופ ןפרָאװעגסױרַא ןבָאה סעילַאװכ עזייב

 ,תוניק עקיזָאד יד קידנזעל ,ןרעװ ןסָאגעצ ףרַאדַאב ןייטש ַא !טולב לפיוו !ןרערט לפיוו

 ענַײז ןרָאי עטסעב יד טכַארברַאפ טָאה סָאװ ,טעָאּפ ןגנוי ןכעלקילגמוא םענופ ווירבגָאלק

 רעביא ןגָארטעגמוא ךיז טָאה רע .ןזיוה ןעטַאל וצ ףיוא טינ ןוא ןבַײרש רעדיל ףיוא
 ןַא ,ךעלרעּפמַײשַאב ןעזעגסױרַא טָאה רע זיב ,גנַאל ױזַא רעדיל ענַײז טימ קרָאי-וינ

 עקילייה יד יו ,הרוחס רעמ ךס ַא דנַאל ןעַײרפ םעניא זיא ,סעקשיק ערַאד ,סעסַאבלָאק

 לעטש ךיא ...קינסַאבלָאק ַא לזמ וצ ןרָאװעג זיא .ד טעָאּפ רעד ןוא --- עיזעָאּפ ענייר

 םורַא טריצַאּפש טעָאּפ רעלופטנַאלַאט רעגנוי רעזדנוא יוװ ,דליב ענייש סָאד רָאפ רימ

 טנזיוט טרעדנוה ייווצ רעבירַא ךיז ןעניפעג סע ּוװ ,קרָאי-וינ טָאטש רעסיורג רעד רעביא
 ,עשידִיי טכע ,סעקשיק ערַאד עקבָארַאק ַא טימ (!ןרעמ ןוא ןרעּפכורפ ךיז ןלָאז) ןדִלי

 רעשידִיי רעד טָאה ,ןרַאברַאב ןשיוװצ ,עװקסָאמ טָאטש רעשַיוג רעד ןיא !ערשּכ טכע

 ןשיוצ ,קרָאי-וינ טָאטש רעַײרפ רעסיורג רעד ןיא ןוא ,ןריטסיסקע טנָאקעג ָאי טעָאּפ

 ןדַײס בעל טינ שרעדנַא רע ןָאק ,לארשי-ינב וניחַא טנזיוט טרעדנוה ,לָאמ ייווצ

 טימ ,סובמולָאק ,ךיז וד טסגעמ ןעמעש -- ןסַאג יד ןיא סעסַאבלָאק ערשּכ ןגָארטמורַא

 ַא וצ ןכילגעג טסיב וד סָאװ ,לארשי-תסנּכ וד ,ךיז וד טסגעמ ןעמעש !עקירעמַא ןַײד

 ...! רעטָאנרעּפיּפ ןייק וצ טינ ןוא ביוט

 טקעטש סעּפע ? "ביוט יד , סעּפע סָאװ רַאפ :הלאש יד ץלַא עקַאט ךָאד טבַײלב

 ןקיבײא םוצ ןָאטעג ףרָאװ ַא ךימ בָאה ךיא ? קנּוװ ַא רעדָא דוס ַא ,ןיימ ַא םעד ןיא ךָאד

 תעשב ,חונ ןדייז ןטלַא-ןטלַא רעזדנוא ןָא טנָאמרעד ךימ בָאה ןוא ,הרוּת רעד וצ ,עלעכיב

 ,ץלָאהנעסמיּפ ןופ הביּת רעד ןיא לובמ ןרעביא עזַײרטסול עסיוועג יד טכַאמעג טָאה רע
 :ןבירשעג ױזַא קוסּפ ןיא טרָאד טייטש

 לרעטצנעפ סָאד טנפעעג חונ טָאה ,געט קיצרעפ ןופ ףוס םוצ ןעוועג זיא'ס ןוא,
 ךיז ןופ ביוט יד טקישעגסױרַא טָאה רע ןוא ..טכַאמעג טָאה רע סָאװ ,הביּת רעד ןופ
 טשינ טָאה יז ןוא .דרע רעד ףיוא ןרעסַאװ יד ןרָאװעג רעגנירג ןענעז סע ביוא ,ןעעז וצ
 ןיא םיא וצ טרעקעגמוא ךיז טָאה יז ןוא ,סיפ עריא וצ ור ןייק ,ךעבענ ביוט יד ,ןענופעג
 -עגסיוא רע טָאה .דרע רעצנַאג רעד ףיוא רעסַאװ סָאד ןעוועג ךָאנ זיא'ס לַײװ ,הביּת רעד
 רעד ןיא קירוצ טכַארבעגנַײרַא יז טָאה ןוא ןעמונעג יז טָאה ןוא טנַאה ןַײז טקערטש
 "..ןַײרַא הבית

 רעגרובסטיּפ יד סָאװ רַאפ ,ןייטשרַאפ רימ ןפרַאדַאב ,סיוא טזַײװ ,ןיז םעד ןיא

 ןַײז טעוו סָאװ ,ביוט יד זיא סָאד ."ביוט יד, ןבעגעג ןעמָאנ ַא ךיז טָאה גנוטַײצ

 יד ןרָאוועג רעגנירג ןענעז סע ביוא ,ןעז וצ גרובסטיּפ ןופ טקישעגסיורַא

 וצ ור ןייק ןעניפעג טשינ ךעבענ טעװ יז ןוא .?דרע רעד ףיוא ןרעסאוו

 ףיוא סיורג ךָאנ זיא ןרערט עשידִיי ןופ ןוא סייווש ןופ רעסַאװ סָאד לַײװ ,סיפ עריא

 ,גרובסטיּפ ןייק ,ןַײרַא ור ריא ןיא קירוצ ןרעקמוא ךיז טעװ יז ןוא ,דרע רעצנַאג רעד
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 םכילע-םולש ןופ .וויכב

 ַא ןָא ,סורג ןכעלביל ַא ןָא ,טייטש קוסּפ ןיא יװ ,ליומ ןיא "טַאלבטריבלייא , ןייא ןָא
 -עגקעװַא טשינ ךָאנ ןענעז סע םערָאװ ,תולג ןיא ןדִיי ןענָאילימ יד ןופ הבוט-הרוׂשב
 ןביז יד ןעוו ,טסייוו רַאה רעד טָאג ןוא ,טייטש קוסּפ ןיא סָאװ ,געט ןביז יד ןעגנַאג
 ...ןײגקעװַא ןלעו געט

 ןכיג ןיא זַא ,העדומ יד רימ ַײב ןפורעגסױרַא טָאה ןעקנַאדעג עקיטעמוא עכלעזַא טָא
 ןשידִיי םענייר םעד רעטנוא גנוטַײצ עשידִיי ַא גרובסטיּפ ןיא ןענַײשרעד טעוװ
 םַײב ןוא סרעבעגסורַא עטרעעג יד ַײב הליחמ לָאמ טרעדנוה טעב ךיא ."ביוט יד, ןעמָאנ

 ןרעכעליירפ ןייק לָאמ סקיטנַײה ףיוא טקנעשעג טינ ייז בָאה ךיא סָאװ ,םוקילבוּפ ןצנַאג

 וצ םיא טזָאל .ךיז טכַאל סע ןעוו ,טלָאמעד טוג זיא ןכַאל ."ןכַאל וצ ףיוא , ןָאטעילעפ

 סָאװ ,קריצ ןיא ןוָאלק ןייק טינ ,ןחדב ןייק טינ זיא רעבַײרש ַא :טסינָאטעילעפ םעד ,ור

 ןופ הכָאלמ יד .ןכַאל לָאז םלוע רעד זַא ,םלוע םעד ןעלציק וצ ןרָאװעג טלעטשעג זיא

 רע תעשב ,ןכַאל םיא טזָאל .הכָאלמ עַײרפ ַא זיא ,רעבַײרש ַא ןופ ,טסינָאטעילעפ ַא

 ןעוו ,טלָאמעד ךיז ןענייווסיוא רַאפרעד םיא טזָאל ןוא ,ןכַאל וצ ףיוא טגיילעגפיוא זיא
 ...רערט ַא ןזָאל םיא ךיז טסולג סע

 ןלייצרעד ךַײא זומ עמ .ןרערט טימ ןקידנע וצ טכער טשינ טרָאפ זיא סע ,ןיינ

 ...ןיינ ,רשפא ןוא ,ןכַאל טעװ ריא ,ןַײז ןָאק סע .רעבַײרש ןשידִיי ַא טימ הׂשעמ ַא סעּפע

 רָאנ ,טסירָאמוה ַא טשרמולּכ ,רעבַײרש רעשידִיי א ןעוועג זיא לָאמ ַא -- לָאמ ַא
 טָאה ןסייהעג ,טסייה סָאד .םכילע-םולש רע טָאה ןסייהעג ןוא ,רַאנ רעסיורג ַא
 ? םכילע-םולש סעּפע סָאװ .םכילע-םולש ןבעגעג ךיז רע טָאה ןעמָאנ ַא רָאנ ,שרעדנַא רע

 םעד ןכָארבעג ןשטנעמ עגולק ךס ַא ןיוש ךיז ןבָאה ףיורעד ? םולש-םכילע טינ סָאװ רַאפ

 ,טקעטש ָאד סָאװ ,לכׂש םעד ןעגנַאגרעד טשינ הזה-םויה-דע ךָאנ זיא רענייק ןוא ,ּפָאק

 טָאה רעבַײרש ַא סָאװ ,לכׂש םוצ ךיז ןעוועטנורגרעד וצ רעווש ללכב זיא סע יװ ױזַא

 ,םינָאדװעסּפ ַא טימ רָאנ ,ןעמָאנ ןקיליײה םענעגייא ןַײז טימ טינ ךיז ןענעמתח וצ ביל
 ןענעמתח סָאװ ,סרעבַײרש עכלעזַא ,לשמל ,ןעק ךיא .ןיד א ןַײז טלָאװ סָאד יװ ךַײלג

 :ליּפשַײב םוצ .םינָאדװעסּפ םעד יא ,ןעמָאנ םענעגייא םעד יא ,טסייה סָאד ,טלּפָאט ךיז

 הנוכמה ןילָאהרַאמ שרעה ךורב רעדָא ;הטי'ש הנוכמה ץלָאהנעטכַארט ףלָאװ לאומש

 רעד זיא ,רעבַײרש רעגנוי ַא ךעלנייוועג יו .םימכח עכלעזַא ךָאנ המודּכ ןוא ; המ'ה'ב

 ,ךעלדיל עכלעזַא רָאנ ;ךעלדיל -- ןעוועג םכילע-םולש ןופ (הלחתה) טויבעד רעטשרע

 ...טקורדעגּפָא טינ ןַײז ןטלָאװ ייז ןעוו ,דובּכ רעסיורג ַא ןעוועג רבחמ םעד רַאפ טלָאװ סָאװ
 ןענָאטעילעּפ עכעליירפ ,עקידעבעל ,ןענָאטעילעּפ ןקיש וצ ןביוהעגנָא רע טָאה םעדכָאנ

 ןוא ,טקורדעג ןעמ טָאה ןענָאטעילעפ יד .ןַײרַא גנוטַײצ עשידַיי ַא ןיא ,"ןכַאל וצ ףיוא,

 ןעמוקַאב טָאה רע זיב ,טיירב ױזַא ,גנַאל ױזַא .רעגניפ יד טקעלעג ייז ןופ טָאה םלוע רעד

 ןעוועג הּכזמ טָאג םיא טָאה וצרעד ...טסינָאגרַאשז ,טסינַאמָאר ,טסירָאמוה ַא ןופ ןעמָאנ ַא

 ; רעכעה ּפעק ַײרד טימ ךָאנ ןדִיי ַײב ןסקַאוװעגסיױא רע זיא ,ןדליג עכעלטע ענייש טימ

 ןבַיײרש םיא ןעמ טגעלפ ,ווירב ַא ןיא טריסערדַא ךיז םיא וצ טָאה עמ זַא ,רעירפ :ונַײהד

 ,ןקידנַאטשרַאפ םעד ,םענעביוהעג םעד ,ןגולק םעד ,דנַײרפ ןַײמ וצ ,, :דובכל ןצרוק ַא
 רעקיריטַאס ןוא טסירָאמוה םעד ,רעבַײרש ןטרעּפכַאעג ןוא ןטביולעג םעד ,ןטסּוװַאב םעד

 ןיוש םיא ןבָאה ,טלעג ךס ַא ןעמוקַאב םעצולּפ טָאה רע זַא ,םעדכָאנ ןוא ..."םכילע-םולש

 ,דנַײרפ ןטבילעג ןוא ןרעַײט ןַײמ וצ, :דובכל ןרעסערג ַא לסיב ַא ןבירשעג םירבחמ
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 םפילע -םהקש ןופ ווירב

 ,ןקידנַאטשרַאפ-ףיט םעד ,םענעביוהרעד-ךעלקערש םעד ,ןשטנעמ עלַא ןופ ןטסגילק םעד
 ןסיורג םעד ,רעבַײרש ןטרעּפכַאעג-םוטעמוא ןוא ןטביולעג-ליפ םעד ,ןטסּוװַאב-טַײװ םעד

 ןוא ןלַײפ עפרַאש זיא רעדעפ ןַײז סָאװ ,טלעװ רעד ןופ רעקיריטַאס ןוא טסירָאמוה

 -טוג םעד ,ןטסלדייא םעד ,ןקרַאטש םעד ריבג םעד ,רעַײּפ-םַאלפ ןענעז רעטרעוו ענַײז

 ענעטכָאלפעג עכלעזַא ןופ ּפָאק רעד ןעיירדרַאפ ךיז ןָאק יאדװַא ..."םכילע-םולש ןקיצרַאה

 ,רעטַײװ -- רעטַײװ ,זַײװכעלסיב -- זַײװכעלסיב ךיז טָאה םכילע-םולש ןוא ,ןעלטיט

 ןוא טסירָאמוה רעסיורג ַא סעּפע עקַאט תמאב ןזיא רע ןַא ,ןדערוצנַײא ןביױהעגנָא

 רעטרעוו ענַײז ןוא "ןלַײפ עפרַאש , זיא רעדעפ ןַײז סָאװ ,טלעוו רעד ןיא רעקיריטַאס

 רעדנַא ןַא ףיוא רָאג טלעוו ַא ןעילַאמס וצ ןעמונעג רע טָאה -- ,"רעַײּפ-םַאלּפ , ןענעז

 גָאט ןיא רַארָאנָאה סרעבַײרש ןלָאצ ,ןלַאנרושז ןבעגעגסױרַא ,רעכיב ןקורד :ןפוא

 סנייטשימ ,עכָאּפע עצנַאג ַא טכַאמעג ,עשַאק ַא טכָאקרַאפ טָאה רע ,ללּכה -- ןַײרַא

 טשינ ןופרעד םיא ַײב ןענעז ןטפעשעג יד .רוטַארעטיל רעשינָאגרַאשז רעד ןיא ,טגָאזעג

 יד ,טיירדרַאפ ךיז רע טָאה ּפָאק םעד ,ןרָאלרַאפ רע טָאה טלעג סָאד ,רעסעב ןעגנַאגעג

 דנַײרפ עטוג יד ,ןרָאװעג טנקירטעגסיוא זיא לרעטניט סָאד ,ןטלַאהַאב רע טָאה רעדעפ

 ...םולשה-וילע ןרָאװעג זיא םכילע-םולש ןופ ןוא -- ןסעגרַאפ םיא ןבָאה

 ַאטַאכ :סָאד טסייה ןושל שַיױג רעזדנוא ףיוא .ךעלעטניּפ תורוש עכעלטע ןעמוק ָאד

 :שטַײט סָאד -- הזימרב אמיכחל ידו :סָאד ןעמ טגָאז שיערבעה ףיוא ןוא ,ַאקשירקָאּפ

 טימ ןליפסיוא ךעלעטניּפ יד ןכיג ןיא לעװ ךיא ,ןַײז ןָאק סע ...! טכער זיא'ס ,טינ טגערפ

 םוא ךימ ךיא רעק עלַײװרעד ...טרָא םענעגייא םעד ףיוא ,ָאד עקַאט רשפא ןוא ,תויתוא

 .הׂשעמ רעד וצ קירוצ

 ,ןעגנַאגעצ ךיז ןבָאה סנקלָאװ יד ,ַײרד רָאי ַא ןעגנַאגעגקעװַא זיא סע ,םויה יהיו

 -םולש ןוא ,רעשירפ לסיב ַא ןרָאװעג זיא טפול יד ,טרעטַײלעגסיױא ךיז טָאה למיה רעד

 -עלקוצפיורַא קשח ןעמוקַאב טָאה ןוא ןבעלוצפיוא לָאמ ַא רעדיוו ןביױהעגנָא טָאה םכילע

 -ענּפָארַא גנַאל טינ טשרע ךיז טָאה רע ןכלעוו ןופ ,גרַאב ןפיוא לָאמ ַא רעדיוו ןרעט
 רע טמוקַאב ,קנערק ַא ןופ ףױא טייטש רע זַא ,שטנעמ ַא ךעלנייוועג יװ ,טלקַײק

 םישוח עלַא קירוצ םוא ךיז ןרעק סע ןוא ,רעירפ סָאװ טיטעּפַא ןבלעז םעד זַײװװכעלסיב

 רעוו ןוא ,טסּוװַאב ןַײז ןופ ןוא דובּכ ןופ הואּת יד זַא ,טינ טסייוו רעו ...תוואּת עלַא טימ

 עטסערג יד זיא ,רעבַײרש ןשידִיי ַא ַײב טסעומש רעװ ןוא ,רעבַײרש ַײב טסעומש

 ןזָאלבעגסיױא ןַא טרעוו זיא'ס ,שירַאנ זיא'ס זַא ,עקַאט טסייוו ריא ? טלעוו רעד ןיא הואּת

 ,המכח-תישאר :רדסּכ ןייג רימ ןפרַאדַאב ,שיפָאסָאליפ ןסעומש לי עמ זַא םערָאװ .ייא

 זיא סָאװ .דרע יד טניימ עמ ,ןרעזדנוא רודּכ ןצנַאג םעד ןטכַארטַאב טשרָאקַא רימָאל

 םילגלג עלַא יד טימ ,ןרעטש יד טימ הנבל רעד ,ןוז רעד ןגעק ,טגָאזעג סנייטשימ ,יז

 סָאװ ,טרעה טָא !טשינ ַא טימ טשינרָאג ַא ,לּפָאטרַאק ַא ,לקישטַאימ ַא ? טלעוו רעד ןופ

 1899 םעניא זַא ,טעוװעג ןיא ךַײא טימ טייג רע .בלַאפ םָאנָארטסַא רעסיוועג ַא טגָאז

 ןוא טעמָאק ַא ןייגכרוד טעו (טינ ךיא קנעדעג שדוח רעסָאװ ןוא גָאט רעסָאװ) רָאי

 ןטָאשעצ טעװ דרע יד ןוא ,(לדייוו ַא טָאה טעמָאק ַא) דרע יד לדייוו ןטימ ןרירנָא טעוו

 ,טנכערַאב טנַײה ! טילּפו-דירׂש ןייק ןבַײלב טשינ ריא ןופ טעװ סע ,ךעלציּפציּפ ףיוא ןרעוו

 סָאװ ,טלעוו רעסיורג ַאזַא ןגעק ןבָאה ןָאק ,םדו-רׂשב ַא ,שטנעמ ַא םינּפ ַא רַאפ סָאװ

 ןוא ןרעקרעביא לדייוו ץיּפש ַא טימ ןָאק ןטעמָאק ןדרַאילימ םיפלא יפלא ןופ ענייא
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 םכילעק םולש ןדפ ןווירב

 םינּפ ַא רַאפ סָאװ ,טנכערַאב טנַײה ; למערעוו ןיילק ַא יו ,ןשטעווקרעד ,דרע יד ןבַײרעצ

 ףיוא ןעַײּפש סָאװ ,ןשטנעמ טימ טלעוו ַאזַא ןגעק ןבָאה ,ךעלדיי ןָאילימ עכעלטע ,רימ

 ,ןדערנַײא ךָאנ זדנוא ליוו עמ ןוא ,טפַאשרעטָאפעג ןופ ּפָא זדנוא ןגָאז ןוא קעלק זדנוא
 רעשידִיי ַא םינּפ ַא רַאפ סָאװ ,ןּכש-לּכ-אל טנכערַאב טנַײה ; טרעוו סָאד ןענעז רימ זַא

 ןגעק ,ןשטנעמ ליפ ױזַא ןגעק ,טגָאזעג סנייטשימ ,דובּכ ןצנַאג ןַײז טימ ןבָאה ןָאק רבחמ
 ןגעק ,ןרעקרעביא יז ןָאק סָאװ ,טעמָאק ַא ןופ לדייוו ַאזַא ןגעק ,דרע רעסיורג ַאזַא

 ןצנַאג םעד ןגעק ,םילגלג ןוא ןטענַאלּפ ןדרַאילימ םיפלא יפלא ןגעק ,ןטעמָאק ןדרַאילימ

 ,חוּכ םעד ןגעק ,טלעוו יד טריפ סָאװ ,חוּכ םעד ןגעק ,טלעוו רעצנַאג רעד ןגעק ,למיה

 סע ,ךַא -- -- -- טָאג ןעמָאנ ןטימ ןָא ןפור רימ סָאװ ןוא חוּכ ַאזַא ןפַאשַאב טָאה סָאװ
 עמ !ןגיוא יד ןיא ךיז ַײב ּפָארַא טלַאפ עמ !טולב סָאד טליק סע !חומ רעד טכערב

 ןּפָארט ַא וצ ,עלעזערג ַא רעטנוא ץעגרע טעשזױּפ סָאװ ,למערעוו ַא וצ ךיז טכַײלגרַאפ

 טּפַאכ טניוו רעד סָאװ ,עלעדמעז ןיילק ַא וצ ,ןַײרַא םי ןיא ןַײרַא טלַאפ סָאװ ,רעסַאװ

 !ןַײרַא תוירבדמ יד ןיא טַײװ-טַײװ קעװַא סָאד טגָארט ןוא לגילפ יד ףיוא ףיוא סָאד
 ...ןגעווטסעד ןופ ןוא

 ךעלדַיי ןפיוה ַא זַא ,ןָאטעילעּפ םענייש ַא ןבַײרשנָא טרָאפ ךיז טסולג ןגעווטסעד ןופ

 בלַאפ םָאנָארטסַא רעסיורג רעד זָאל !ןלעפעג אקווד ייז לָאז רע ןוא ,ןענעייל םיא ןלָאז

 ,טפול עשירפ ןּפעש וצ ןופ ןוא ,ןפָאלש וצ ןופ ןוא ,גָאט עלַא ןסע וצ ןופ ןגָאזּפָא ךיז

 ןָאטעילעפ ַא ןבַײרש וצ ןופ ןגָאזּפָא ךימ ךיא לעװ ,תוואּת עשירַאנ עכלעזַא המודכו

 ךימ ןסייוו ןוא ךימ ןענעק סָאװ ,ךעלדַיי ןפיוה ַא ןשיווצ רַאלוּפָאּפ ןַײז ןלעװ וצ ןופ ןוא
 ,לטַײב םעד טָאה רענייא :טלעװ רעד ףיוא סָאד ךיז טריפ ױזַא טָא, ...ךימ ןצעש ןוא

 -וילע יבר ןַײמ תויׂשעמ עלַא ןזָאלסיוא דימּת טגעלפ ױזַא ."טלעג סָאד --- רערעדנַא רעד

 ,עקיבַאט טימ זָאנ עלופ ַא ןּפוטשנָא ַײברעד ןוא םולשה
 רערעַײט ַא ,רעדַײנש רעד לרעמש ,ןכש רעד ןרעפטנע םיא טגעלפ -- !ָאי ,ָאי --

 זיא שטנעמ רעד !ָאי ,ָאי -- .רוּכיש רעסיורג ַא ןוא שטנעמ רעטוג ַא ,הכָאלמ-לעב

 קנורט ַא רעדיו רע לי ןגרָאמ ןוא רע טבעל טנַײה :טיורק לטּפיה ַא וצ ןכילגעג

 ...ןפנָארב
 םכילע-םולש

 יקסווָאכַאלַאמ ללה וצ ,2

 1894 ינוי ןטס28 ,וועיק

 .י"ב יקסווָאכַאלַאמ .ה ידידיל םולש

 םוצ ווירב ַא זיא סָאד ."םייה רעד ןופ סורג ַא, -- ןָאטעילעפ ַא ךָאנ ךַײא קיש ךיא

 רעצעזה-רוחב רעד זַא ,ןגָאז ךַײא ךיא ףרַאד טַאװירּפ --- .סחניּפ-החמׂש רעצעזה:-רוחב

 טַײז .תונצל ןָא רָאג ,םירעצעזה-םירוחב עטסכעלרע ןוא עטסשיטַײל יד ןופ רענייא זיא

 ןעק ןוא ביל טָאה ןוא גנוי רעקיעפ ַא רעייז זיא רע ,טעברַא םיא טיג !דסח טימ םיא וצ

 .שודיח ַא רימ זיא --- ךימ ןעק יורפ רעַײא ןענַאװ ןופ --- .יז טייטשרַאפ ןוא טעברַא יד

 ךַײא ַײב טריטסיסקע סע יצ ,רימ טבַײרש -- .פ"ג ןגעוו טנַײמ ןופ ריא טסירג ,סלַאפ ןדעי
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 םכילצ-םולש ןנופ וויבב

 ןלעב ַא טלָאװ ןוא עידעמָאק ַא ןבירשעגנָא בָאה ךיא ? רעטַאעט שידַיי ַא גרובסטיּפ ןיא

 ַא רָאנ ,ךעלדיל טימ עטערעּפָא ןייק טשינ .ב .נ .עקירעמַא ןיא שטָאכ ןלעטש יז ןַײז
 לָאגָאג ,לידבהל ,ןופ "רָאזיװער ַאל ַא ,עזרעב רעוועיק רעזדנוא ןופ "עידעמָאק ענייר,

 .הכרבל ולכז
 םכילע-םולש  רעַײא

 טשרע ןוא ךַײא ַײב ןקורד רעירפ עידעמָאק ןַײמ ךיא לעװ ,ךעלנייוועג --- .ספ

 ? קרָאי-וינ ןייק ךַײא ןופ זיא עזַײר טַײצ לפיוו -- .ענעצס רעד ףיוא ןלעטש םעדכָאנ

 ןוא "ביוט,, רעד ןופ םיטרּפ עלַא רימ טבַײרש ? קרָאי-וינ טימ גנודניברַאפ ריא טָאה יצ

 !טבַײרש .רעזעל עריא ןופ

 רָאטקעּפס יכדרמ וצ ,2

 1894 ילוי ןטס0 ,וועִיק

 ! רָאטקעּפס רעביל

 קידנקוקנַײרַא ,בָאה ךיא .רעכיב ערעַײא רַאפ ח"ת ַא ןבעג ךַײא ךיא ףרַאדַאב לּכ -םדוק
 -- "ןעקנישַאי ןוא ןעקנילָא טעמדיוועג , ןטנַאק עצרַאװש טימ לטעלב ַא ןענופעג ,ייז ןיא

 תובשחמ ענעדיישרַאפ רימ ַײב ןפורעגסיורַא טָאה סע ןוא ,טרירעג ךימ טָאה סע ןוא

 ַײב ןעוועג טנעז ריא זַא ,םעד ןיא ,ךיז טכַאד ,רָאי ןעצ ןייק ךָאנ ָאטשינ ...תונורכז ןוא

 קידנענַײש ַא ,ץרַאה טבילרַאפ ַא ,טימעג ךעליירפ ַא טימ "האמוט-ץרַאװש , ןיא רימ

 לטעלב ַא ?טציא ןוא -- -- -- ןענַאלּפ עקיטכיל-עקיטכיל ןוא ןגיוא עכעלקילג ,םינּפ

 ..רטפינ רעקידעבעל ַא ,רעגנוי ַא טגיל סע ּוװ ,רבק רעליטש ַא ,ןטנַאק עצרַאװש טימ

 טָאה ריא ? לָאיטסָאק םַײב טכענ עקידהנבל עקידהאמוט-ץרַאװש יד ךָאנ טקנעדעג ריא

 ,ןעקנַאדעג עשירַאנ רָאנ עכיוה ,ןטקעיָארּפ עשלגנַיי ערעזדנוא ענעי ןסעגרַאפ טשינ ךָאנ

 קנעדעג ךיא ,ָא ?ןײלַא טָאג יו ,עקידתמא ןוא עטסנרע ,ןליפעג עכעלטעג ןוא ענייר

 ,גָאז ךיא ןוא ,םולח ַא זיא ,ןעמ טגָאז ,טלעוו יד !ןסעגרַאפ טינ בָאה ,טוג ץנַאג סָאד

 ייז ןופ עקינייא !תומולח עסיז ,יוא .תומולח טימ לופ רָאנ ,טלעוו ַא זיא טלעוװו יד זַא

 זדנוא ןופ ןכעלטיא ַײב .תומולח ןבַײלב ייז ןופ רעמ רָאנ ,רָאװ רעד ףיוא םיוקמ ןרעוו

 ,טזָאלעגסיױא טינ ךיז טָאה ןבעל-ןעילימַאפ ןַײמ ןופ זַא ןוא ,תומולח ןעוועג ןענעז ןדייב

 ..ןכַאז ערעדנַא ןיא תומולח ןעוועג רימ ַײב רעבָא ןענעז ,םולח ַא ,ךַײא ַײב יו

 -- תלהק רמָא םילבה לבה

 ,תלהק טגָאז ,טינרָאג רעביא טינרָאג

 -- לבה לּכה

 ...! טשינרָאג עלָאג זיא'ס

 טצעגייש ריא ןכלעוו ןיא ,ווירב ןביל רעַײא ףיוא ןרעפטנע ךַײא ךיא ףרַאדַאב דניצַא

 ...שטנעמ ַא ןרעוו לָאז ךיא ,טַײצ ןיוש זיא'ס זַא ,רימ טגָאז ןוא סיוא לסיב ַא ךימ סָאד

 ןסיורג םענעי , רעַײא רעביא גנוניימ ןַײמ ןגָאז ךַײא לָאז ךיא ,ךימ ריא טגערפ ךיוא
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 םכילע-םולש ןנפ ווירב

 ? רבדנ המו רמאנ המ -- .המודכו ,רענעלּפ עַײנ רָאפ טגייל ריא ּוװ ,"ווירב ןכעלריפסיוא

 טשינ ןגיוא ענַײמ ןיא בָאה ךיא ןכלעוװ ,וירב ַא ףיױא ןרעפטנע ךיא ןָאק סָאװ

 לָאז ךיא טַײצ ןיוש זיאס זַא ,טגָאז ןוא ךימ טפָארטש ריא סָאװ ,אלימ ? טקוקעגנָא

 ,טפַאשביל רַאפ רימ סָאד טגָאז ריא םערָאװ ,טשינ ךימ טרַא -- שטנעמ  ַא ןַײז

 ..ןעמ טפָארטש דניק עטוג סָאד ,בהוא יעצּפ םינמאנ .האניׂש רַאפ טינ סלַאפ ןדעי ןוא
 ךַײא לעװ ךיא זַא ןוא ? טינ ךימ ךָאד ריא טלַאה רענגיל ַא ןשטנעמ ןשלַאפ ַא רַאפ רעבָא

 טינ ווירב םוש ןייק טַײצ ַא ןיוש ךַײא ןופ בָאה ךיא זַא ,ןבעל ןַײמ ַײב ןרעווש ךָאנ
 ןוא טרָאװנרע ןַײמ ַײב ךַײא ךיא גָאז ,ונ ? ןביילג אמּתסמ רימ ריא טעװ ,ןטלַאהרעד

 רעכיב ערעַײא ןקיש רימ ןטעבעג ךַײא בָאה ךיא סָאװ ,טַײצ רעד ןופ זַא ,ןבעל ןַײמ ַײב
 ןייק טַאהעג טינ ךַײא ןופ ךיא בָאה ,"קעהטָאילביבסקלָאפ,, ןַײמ ןיא לקיטרַא ןַא טימ

 םינּפ ַא רַאפ סָאװ ,ןייטשרַאפ ןיוש ריא טנָאק דניצַא -- .טנַײה זיב ,ןעּפ עטקנוטעגנַײא

 ךיא סָאװ רַאפ ,רימ ןפרַאװסיױא רעַײא טימ ןגָאז רסומ רעַײא רימ ַײב ןיוש טָאה סע

 ןענרעל ךיא לָאז ...!טינ שטנעמ ןייק ןיב ןוא ,טינ ךַײא (1) רעפטנע ןוא ,טינ ךַײא בַײרש
 רעד ,(עלעגרָאפינַאמ ַא :שידִיי ףיוא) רעװענַאמ ַא רָאנ ךַײא ןופ זיא סָאד זַא ,טשּפ םעד

 ךיא טלַאה 1 קידלוש ןענעז ייז זַא ,ךיז ןליפ סָאװ ,םימכח יד ןופ רעװענַאמ רעסיוועג

 ןעד ,רענגיל ןבָארג ,ןסואימ ַאזַא רַאפ ,טסייה סָאד ,רענגיל ַא רַאפ טינ ךיוא רעבָא ךַײא
 ,לָאמ טפָא עלַא ןענעז רימ ,קִיעפ עלַא רימ ןענעז לדנגיל קידלושמוא ןיילק ַא ףיוא

 עינ :ןרָאװעג טלעוו עשלַאפ ַא זיא'ס ,ייוו ןוא ךֶא ,זומ עמ ;שיטַאמָאלּפיד ,קיצניוװליפ

 רעדנַא ןַא טימ רימ ַײב טסייה עגרָאפינַאמ ןימ רענעי רָאנ ...שַאדָארּפ עינ ,שעינַאמבָא
 טשינ ךַײא טלַאה ךךיא יו ױזַא ןוא  ,ָאװטסלַאכַאנ ,טסָאלגַאנ :ןעמָאנ

 זַא ,טשּפ ןטימ ןייג רימ ןוומ ןכל ,טינ יאדװַא ךיז ןוא ,לַאכַאנ ןייק רַאפ
 !ןיחּכּתשמ אלו ןידבָאד לע לבחו ,ןרָאװעג ןלַאפרַאפ זיא ווירב "רעכעלריפסיוא ,, רענעי

 דלַאב יו ,ןעמ טמענ .שטנעמ ַא ָאי רעבָא ךָאד טנעז ריא .טינ שטנעמ ןייק ןיב ךיא ,אלימ
 ןכעלריפסיוא ןַא ,סעַײנ ַא רעביא ,לָאמ ַא ךָאנ ןָא טבַײרש עמ ןוא ,שטנעמ ַא רָאנ זיא ןעמ

 ַא זדנוא טָאה ריא !רעדורב ,ךַא !ןסיו סע ףרַאד ןוא ןסיװ עקַאט ליװ ךיא .ווירב

 ַא ,יוועל ןטייווצ ןטימ ןדנוברַאפ ךיז טָאה ריא סָאװ ,טימרעד טכַאמעג עילַאק לסיב

 סעּפע םיא טימ ןעמַאזוצ טזָאלעגסױרַא םעצולּפ ,ןדערּפָא רעזדנוא ךָאנ ,טָאה ןוא ,ףרוטמ

 טינ רימ טליװ ריא סָאװ ,הביס יד סָאד זיא רע זַא ,טנכערעג בָאה ךיא !ךעלטעלב

 סָאװ ,ןיוש ריא טייטשרַאפ .לקיטרַא ןייק טינ ,רעכיב ןייק טינ ןקיש טינ ןוא ןרעפטנע

 -- !ןַאמָאר רעצנַאג ַא ? ךיז טוט ָאד

 ,עקיטרַאפ ןיוש ןכַאז עקינייא בָאה ךיא ; ךַײא טימ ןדער וצ ךס ַא -- רס ַא בָאה ךיא

 ךַײא ףרַאד ךיא -- .רעטרעוו ךַײא ןופ ןרעה ליוו ךיא .טקעיָארּפ רעַײא ףיוא טרַאװ ךיא

 ןסייה ףרַאדַאב "תינעּת רעט שרע רעד, לרוּפיס ןיילק רעַײא זַא ,סם 22552ת/ ,ןגָאז

 טינ יאדװַא ןוא יאדװַא זיא ללכב לטעלב עצנַאג סָאד ."תינעּת רעטצעל רעד;

 ךעלטעלב עכלעזַא ןפיוק וצ ןעמונעג ךיז קלָאפ רעזדנוא ןיוש טלָאװ יאוולה .טכעלש

 ךָאנ ךַײא ךיא גָאז ,דלַאװג !ןדער וצ ךס ַא ָאד זיא'ס ,ךַא !סעטַאמש סר"מש טָאטשנָא

 ןלעוו רימ זיב ,ןברַאטש טינ ןרָאט ךַײא טימ ךיא !גנוטַײצ עשידִיי ַא ,דלַאװג ,לָאמ ַא

 -- !ןרעק ךיז לָאז טלעװ יד -- ןָאגרַאשז ןיא גנוטַײצ ענעגייא ןייק ןבָאה טינ

 םכילע-םולש רעטסעב רעַײא
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 םכילצע -םולש ןופ ווירב

 ןבלעז םוצ ,4

 1894 רעבמעטּפעס ןטס21 ,וועיק

 ה"נרת ,הילדג םוצ

 .עשרַאװ ןיא רָאטקעּפס .מ רעה וצ

 !םתהתו םתכת הבוט הנשל !ַאגעלָאק

 ,ךַײא ןעמ ףרַאדַאב ,ה"נרת רָאי עַײנ-לגָאּפש סָאד ןטָארטעגנַײרַא טָאה סע יװ ױזַא
 ,סנטייווצ ,ןוא ,זיא גהנימ רעד יװ ,רָאי ךעליירפ-טוג-ךעלקילג ַא טימ ןשטנעב ,סנטשרע

 יתעשפו יתיוע יתאטח !טקידניזעג בָאה ךיא -- ךַײא ןגעק ןַײז הדוותמ ךימ ךיא זומ

 ךיא בָאה ,וירב ןטייווצ רעַײא ןטלַאהרעד בָאה ךיא תעשב :הׂשעמ ַא טרעה ! ךינפל

 ןעמונעגּפָא ןעמ טָאה ווירב ןט שרע רעַײא ןוא ,עשטַאד ַא ףיוא עקרַאיָאב ןיא טניווועג

 ךיא זַא ,ןעזעגסױרַא בָאה ןוא םעדכָאנ ןעמוקַאב ןיוש םיא בָאה ךיא ; רימ ןָא טָאטש ןיא

 ַא טכַארטעגסױא ןוא ןקיטרַאפטכער ַא ןעוועג דשוח ,טקידלושַאב טסיזמוא ךַײא בָאה

 -- ןַײז לחומ טָאג רימ זָאל !ןכעלרע ןַא ףיוא ןוא ןצנַאג ַא ףיוא ,ןלצל-אנמחר ,לובליב

 ןענעז רימ ,ןַײז לחומ סיוועג רימ טעוװ ריא ןוא -- קידלוש טינ ךיוא םעד ןיא ןיב ךיא

 ןזָאלב טינ ךיז ןעמ רָאט --- רוּפיּכ -םוי ברע טייג סע ,ןדִיי ןוא ןשטנעמ יו רעמ טינ ךָאד
 -- == -- .דניז עלַא ערעדנַא סָאד סנייא ןַײז לחומ ,ןבעגרַאפ ךיז ףרַאד עמ ןוא

 ןגעוו) ןַאלּפ רעַײא בָאה ךיא לַײװ ? טרעפטנעעג טינ ךַײא ךיא בָאה עשז סָאװ רַאפ

 ןיא ןבעג ךַײא גנולייצרעד ַא ןגעוו השקב רעַײא ןוא ןעמונעגנָא טינ ("ךעלטעלב,, יד

 םייקמ טינ ןוא ךַײא ןגָאזוצ .ןליפסיוא טנָאקעג טינ ךָאנ לַײװרעד יידנַײרפזיוה,, ןטרעפ

 ןבעג טרָאפ ךַײא ןוא ןגָאזּפָא רעסעב ךַײא ךיא ליװ ןּכ-לע ; הלווע עסיורג ַא זיא -- ןַײז

 ,שדוח ַא -- טַײצ ;ןגיוב ַא -- טרָא .טַײצ ןוא טרָא ןַארַאפ זיא'ס ביוא ,גנולייצרעד ַא

 ,טסייה סָאד ,עקרַאיָאב ןיא ןפַאשַאב ,"רעגיכלימ רעד היבט, ןסייה טעװ רוּפיס רעד ---

 דרעפ ןַײז טימ ןענַאטשעג זיא רע תעשב ,ןײלַא ןהיבט ןופ טרעהעג ךיא בָאה הׂשעמ יד

 זיא הׂשעמ יד .רעטוּפ ןוא זעק ןגיווועג זדנוא טָאה ןוא עשטַאד ןַײמ ןבענ עלעגעוו ןוא

 רעביא ביג ךיא !רעטנַאסערעטניא לָאמ טנזיוט זיא ןיילַא היבט רָאנ ,טנַאסערעטניא

 טלָאמ רע ןעד ,ןלָאמ ןיוש םיא רָאּפשרַאפ ןוא רעטרעוו ענַײז טימ הׂשעמה-רוּפיס םעד

 .רעקיצניװ ךעלגעמ ןוא ,רעמ ךעלגעמ ;ךרעל -- ןגיוב ַא ךַײא גָאז ךיא .ןײלַא ךיז

 ,ריּפַאּפ-ןילעוו ףיוא טַארַאּפעס ןרַאלּפמעזקע טרעדנוה רָאּפ ַא ןַײז טעװ רַארָאנָאה ןַײמ ---

 ייווַצ יד רימ ריא טפרַאדַאב הזל-ץוח -- .טלקיוװעג טנַאגעלע ,ןטינשַאב ,טרישָארב ןייש

 טייטשרַאפ סע .סױרַא טעװ "דנַײרפזױה, רעד רעדייא ןקישוצ ןרַאלּפמעזקע טרעדנוה

 טינ ךַײא סָאד טעװ ןּכ-לע ,רחסימ ףיוא טינ ךיא ףרַאד 'זקע טרעדנוה ייווצ יד זַא ,ךיז

 טרעפטנע ,םיאנּת יד ףיוא ןעדנַאטשרעפנייא ריא טנעז -- ."דנַײרפזיױה,, םוצ ןרעטש

 טעב ,סלַאפ ןדעי -- .רוּפיס םעד ןָא בילרש ןוא דימו-ףּכיּת ךימ ךיא ץעז ,דלַאב רימ

 ,לחומ רימ טנעז ריא זַא ,ךַײא ןופ הרומג-הליחמ ַא טימ ווירב ןַײמ ףיוא הבושּת ךיא
 יינׂש יוװ ייז ןלָאז ,דַײז-םעדָאפ עטיור יו ןענעז דניז ענַײמ ביוא , זַא ,ױזַא ,לחומ ןוא

 םענופ תוכרב אמזוג ַא טימ רָאי טוג ַא לָאמ ַא ךָאנ ךַײא עוועשטניוו ךיא ..."ןרעוװ סַײװ

 !ןצרַאה ןפיט-ןפיט

 םכילע-םולש  דנַײרפ רעקידנעטש רעַײא
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 םכילצ-םולש ןופ ווירב

 רָאג ןסירג ךַײא ןזָאל וועשטידרַאב ןופ ןירעגעווש ןַײמ ןוא רעדורב ןַײמ --- .ס.ּפ

 ,טסַאג וצ ייז ַײב ןעוועג גנַאל טינ ןיב ךיא .ךעלדנַײרפ

 ןבלעז םוצ ,5

 1894 רעבמעטּפעס ןטס26 ,וועיק

 !ַאגעלָאק רעביל

 ןעוו ,טלָאמעד טקנוּפ טּפַאטרעד ךימ טָאה רערעַײא ווירב רעד סָאװ ,קילג רעַײא
 ןיב ךיא ,ָאטינ ךָאנ ןענַײז רעדניק ןוא בַײװ ןַײמ ,קיטרַאפ טינ ךָאנ זיא סעמרַאװ רעד

 טייג ןסע ןרַאפ םערָאװ ,ןעמענ טינ ךיז ךיא ןָאק טעברַא ןייק וצ ןוא קירעגנוה-טיוט

 רעַײא ףיוא הבושּת ןבעג ךַײא ןעּפ רעד וצ ןעמונעג ךימ ךיא בָאה -- ,טינ ץנַאט ןייק

 ,טַײצ שדוח ַא יװ רעטעּפש טינ ,טסייה סָאד .טקיליװַאב טנעז ריא -- הצרנ -- .לווירב
 טגָאזעגוצ סָאד רימ ןופ ריא טמוקַאב ,םשה-הצרי-םא ,רעבָאטקָא ןטס20 םעד ונַײהד

 ,ןעמוקפיוא םעצולּפ ןַײז ןופ עטכישעג יד -- רעקיכלימ רעד היבט , ןעמָאנ ןטימ קרעװ

 ."םכילע-םולש ןופ טרָאװ ַײב טרָאװ ןבעגעגרעביא ןוא ןיילַא ןהיבט ןופ טלייצרעד

 --- ןפיוקרַאפ וצ ףיוא טינ ךיא ףרַאדַאב ,ךַײא ןופ רעדָאפ ךיא סָאװ ,ןרַאלּפמעזקע 200 יד

 רימ ריא טפרַאדַאב ,ךַײא ןקיורַאב וצ םוא רָאנ :רעַירפ טגָאזעג ןיוש ךַײא ךיא בָאה

 ,ָאזלַא .רעטעּפש -- נ"ק עקירעביא יד ןוא ןרַאלּפמעזקע 50 רָאנ הּתע-תעל ןקישוצ
 ךַײא טשטניוו סע יוװ ,ה"נרּת רָאי םעד ףיוא לטיווק עטוג סָאד סױרַא טמענ טעז ,רעדורב

 םכילע-םולש

 -עטניא רימ ךָאד זיא סרעַײא ? ןקיש טינ חול םעד רימ ריא טלָאז סָאװ רַאפ .ס.ּפ

 !גנידצלַא ןזעל וצ טנַאסער

 ןבלעז םוצ 6

 1894 רעבָאטקָא ןטס20 ,וועיִק

 יכדרמ ןוא םכילע-םולש ןשיווצ טקַארטנַאק ַא

 רַאטקעּפס

 ,רָאטקעּפס .מ ןוא םכילע-םולש ,רימ ןבָאה ,1894 רעבָאטקָא ןטס20 םעד ,טנַײה

 : ךיז ןשיווצ ןסָאלשעג

 גנולייצרעד ַא ןגעוו סרָאטקעּפס ןופ ןבירשעגנָא בָאה ,םכילע-םולש ,ךיא -- .א

 .(םָאט רעט4) "דנַײרפזיוה , ןיא ןקורדוצּפָא ףיוא רעגיכלימ רעד היבט ןעמָאנ םעד טימ
 ,גנולייצרעד רעד ןופ ןרַאלּפמעזקע 200 -- ןרָאטקעּפס ןופ ךיא םוקַאב רַארָאנָאה -- .ב

 ןשטנעמ-טַאווירּפ רעדָא םירפס -ירכומ ןייק ןפיוקרַאפ טינ רָאט ,םכילע-םולש ,ךיא עכלעוו
 זיב ןוא "דנַײרפזיוה,, רעט4 רעד סױרַא טינ טעװ סע זיב ,רעטעלב יד ןיא ןסנָאנַא ךרוד
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 םכילע-םולש ןופ ווירב

 ,ןרָאטקעּפס ןופ (תושר) גנוביולרעד ערעדנוזַאב ןייק ףיורעד ןעמוקַאב טינ לעװ ךיא

 .ליוו ךיא ןעוו ךיא געמ עטנַאקַאב ןוא דנַײרפ ענַײמ ןלייטעצ --

 רעד ךָאנ רָאי ַא זיב ןכַאמ טינ קרעװ םעד ףיוא ךיא רָאט עגַאלפיוא עַײנ ןייק -- .ג

 רעד ןופ ךיז טנכער רָאי סָאד) ןענַײשרעד טעװ "דנַײרפזיוה, רעט4 רעד סָאװ ,טַײצ

 רעט4 רעד זַא ,ןעגנוטַײצ עשידִיי יד ןיא ןבעג טעװ רָאטקעּפס סָאװ ,עסנָאנַא רעטשרע

 -- .(סױרַא זיא "דנילרפזיוה,

 ץיווָאניבַאר .ש ןעמָאנ ןַײמ רעטנוא ךיא בַײרש ףיורעד

 םכילע-םולש םינָאדװעסּפ ןַײמ ןוא

 ןבלעז םוצ ,7

 1894 רעבמעווָאנ ןט4 ,וועיק

 !ַאגעלָאק רעביל

 וצ ךַײא םוא רָאנ ןטכַארטוצרעביא סָאװ טינ ןיוש טסייוו ריא זַא ,סייוו ךיא
 זומ סע -- קיור ןַײז טלָאז ריא ,ךַײא טעב ןוא לווירב סָאד ךַײא ךיא בַײרש ,ןקַיורַאב
 ױזַא טשינ ןָאק ךיא :ןצוּפסיױא לסיב ַא סָאד ףרַאד עמ -- געט רָאּפ ַא ךָאנ ןרעיודעג
 בר ןדייז םענופ האווצ ַא בָאה ךיא -- טנעה יד ןופ טעברַא לקיטש ַא ןזָאלסױרַא גנירג

 !דלודעג עלעסיב ַא ..ןל ַײ פ ןעמ ףרַאדַאב קרעוו ַא זַא ,ןבעל לָאז עלעדנעמ

 םכילע-םול ש רענעבעגרעביא רעַײא

 ןבלעז םוצ ,8

 1894 רעבמעווָאנ ןט7 ,וועִיק

 ! רָאטקעּפס רעביל
 יד לַײװרעד ךַײא קיש ךיא : "שטנעמ , לקיטש ַא טרָאפ ךַײא ןגעק ןיב ךיא יו ,טעז

 ןיא רעבַײרשרעביא םַײב זיא טפלעה עטייווצ יד ;רוּפיס םענפ טפלעה עטשרע
 ןוא ןקוקרעביא סָאד ךיא לעװ ,ןקידנע סָאד רע ףרַאד ןגרָאמ-רעביא-ןגרָאמ .טעברַא רעד
 -- .ךַײא ןקישּפָא --

 רעצנַאג רעד זַא ,ךַײא בייל ג ךיא לַײװ ,רַאפרעד ךַײא סָאד קיש ךיא

 .רימ ףיוא טרַאװ עמ זַא ,טנַײפ בָאה ךיא ןוא -- לוש ןיא רימ ףיוא טרַאװ םלוע

 יד רימ טקיש ,םשה-ןעמל ,ןוא ץַאז םעד ןעמעננָא דלַאב עקַאט סָאד ךיז עשז טלעטש
 -- .טדערעג ןבָאה רימ יוװ ,רוטקערָאק

 ןיא יצ ,ב ת כ ב טיג ריא ? רָאזנעצ ןטימ גהונ ךיז ריא טנעז ױזַא יו ,רימ טבַײרש
 ?רוטקערָאק רעד

 ,הבושּת רימ טבַײרש עגר יד

 םכילע-םולש רעטסנבעגרעביא רעַײא

297 



 םכילע- םולש ןופ ונוירטב

 "דנַײרפזיוה, םענופ סרעצעז יד וצ .9

 1894 רעבמצעווָאנ ןט7 ,וועיק

 !רעצעזהזרוחבה ידידיל

 :זַא ,תויתוא יד ןצעזסיוא תעשב ןבעג גנוטכַא ,םשה-ןעמל

 -- .טריצַאּפ ש ךיא ןיימ ,לגנעלש ַא טימ ןטנוא ןכייצ ךיא ּוװ ,םוטעמוא 1
 -- .תויתוא עסיורג טימ עלַא היבט רעטרעוו יד ןעייג לווירב םעניא ;2
 -- .תויתוא עסיורג טימ לָאמ ַײרד יתנטק טרָאװ סָאד ךיוא 3

 ןייק טינ ,הריצ ַא ןעמ ףרַאד ,הריצ ַא "ע,, םעד רעטנוא ןכייצ ךיא ּוװ ,םוטעמוא 4
 -- .לוגס

 ףרַאדַאב --- יירוועי ָאװַאנשטָאלָאמ ,וילעוועט ונידָאּפסָאג טַאדערעּפ :זַײרג םעד 5
 -- .זַײרג ןטימ ױזַא ןעמ

 ןעמונעגנָא ןַײז ףרַאדַאב ,ןרָאטקעּפס דובכל ןכייצ ךיא סָאװ ,עינעשטשַאיװסָאּפ יד 6

 רָאטקעּפס יכדרמ רעטרעוו יד רָאנ :תודוקנ טימ ,טנעמיד ,תויתוא עניילק ץנַאג טימ
 -- .לרעּפ --

 ןוא םורַא (טנעמַאנרָא) לצנערק ַא טימ ןרעוװ טקורדעג זומ רוּפיס רעצנַאג רעד .7
 -- .ערעדנַא עלַא יו רערעטיש ןַײז ףרַאדַאב אפוג ץַאז רעד ןוא ,םורַא

 ךיז ןקורד סָאװ ,ןרַאלּפמעזקע 200 יד ןיא רָאנ טייג ץעזרעביא רעשיסור רעד .8
 -- .ןגעו טענַײמ ןופ טַארַאּפעס

 -- .טנעמַאנרָא םענייש ַא טימ ןַײז ףרַאד רעש רעד 9

 ענעגייא ןַײז ןבָאה רוּפיס רעד זומ ,עגיצבָא-טַארַאּפעס ךיז טקורד סע לַײוװו .0

 -- .עיצַארעמונ
 םכילט םנולש

 רָאטקעּפס יכדרמ וצ .0

 1894 רעבמעווָאנ ןט10 ,וועיק

 !רָאטקעּפס .מ ,ַאגעלָאק רעביל
 -- -- = !ָאד זיא "היבט בר, -- אבה:ךורב
 ,גנולייצרעד רעד ןופ ףוס םעד ףליה סטָאג טימ ןיוש ךַײא קיש ךיא !בוט-לזמ ,ונ

 ַא ךָאנ ןעמענ סָאד לעװ ךיא זַא םערָאװ : ךיז ַײב ןטלַאה טינ רעמ ןיוש סָאד ליוו ךיא

 -רעביא טסייה סָאד ,ןבַײרשרעביא לָאמ ַא ךָאנ ןטסולג רימ ךיז טעװ ,ןקוקרעביא לָאמ

 רעד טנעז ריא ןעד ,ןהיבט ףיוא גנוניימ רע ַײ א טבַײרש דניצַא .ןצנַאג ןיא ןכַאמ

 :הנּתמ רעמערָא ןַײמ רַאפ טינ לביארַאפ ןייק טָאה .ןעזעג םיא טָאה סָאװ ,רעטשרע

 ..ידַאר םעיט ,יטַאגָאב םעשט

 .דימּת ןטוג ַא ןוא גָאט ןטוג ַא

 דנַײרפ רעטסעב ןוא ר ב ח רעטסעב רעַײא

 םכילצע-יםולש
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 םכילפ:םולש ןופהטיכב

 ןבלעז םוצ .1

 1894 רעבמעווָאנ ןטס24 ,וועיק

 ! רעדורב רעביל
 ןַא רַאפ רָאנ .ןזַײרג ךעלשּפיה ךיז ןעניפעג סע .עטקערָאק יד ךַײא קיש ךיא

 -ןעמל .טוג ךָאנ סָאד טסייה ,ועשטידרַאב ןענעק קילדעװ ןוא ,עטקערָאק רעטשרע

 רעווש זיא רָאזנעצ רעוװעַיק םענופ .ךַײא ןכייצ ךיא יװ ,ןרעסעבסיוא ןזַײרג יד ,םשה

 רעד ןיוש זָאל ןּכ-לע .טינ ךיא בָאה עיּפָאק ענייר ןייק ןוא ,"רָאבַאנ,, ףיוא ןעמוקַאב וצ
 םענייר ַא ,רוטקערָאק רעד ץוח ,רימ טקיש ריא ןוא ,ןוט וצ ןבָאה רָאזנעצ רעװעשרַאװ
 לבקמ סָאװ רָאנ ךיא בָאה עטקערָאק יד -- .ןטרעסעבעגסיוא ןַא ןיוש ,רַאלּפמעזקע
 -- קירוצ ןיוש ךַײא ךיא קיש ,ןעצ רעגייז טכַאנ ַײב ,טציא ןוא ,טכַאנ רַאפ ןעוועג
 ןַײז טינ טלָאז ריא ,ךַײא ךיא טעב קיטירק רעַײא ןופ ןוא --- ? ריא טליוװ סָאװ טנַײה
 ,רַאפרעד יצ ,טינ סייוו ךיא .ןלעפעג סיוועג סָאד טעװ טלעוו רעד -- ךיז ַײב ןלַאפענּפָארַא
 ...טינ ןיבמ ןייק רָאג זיא יז סָאװ ,רַאפרעד יצ ,ךַײא ןופ ןיבמ רעמ זיא טלעוו יד לַײוװ

 םכילע-םולש רעַײא

 ןבלעז םוצ ,2

 1894 רעבמעצעד ןט14 ,וועיק

 ! רָאטקעּפס רעדורב

 ,קיטרַאפ ָאטָא-טָא ןיוש זיא סָאװ ,ךוב ַא ןבעגסױרַא ןופ שטַײט יד ךָאד ייטשרַאפ ךיא

 טינרָאג רימ רַאפ ךיז ריא טפרַאדַאב ,ָאזלַא .קיטרַאפ טשינ ךָאנ טרָאפ ןוא --- ןיוש-ןיוש

 ןַײז ךילא טעװ סע .בַײװ ןגייא ןַא רַאפ יװ ,תמא ןצנַאג םעד ןקעלּפטנַא רימ ןוא ןעמעש

 זיא "דנַײרפזיוה ,, רעד זַא ,טלַאה ךיא :עשז טקנעדעג -- .ךימ טגלָאפ ,רעטניזעג ךס ַא
 ךיא .קיטרַאפ טינ טרָאפ רָאנ ,קיטרַאפ עקַאט זיא רע ,טסייה סָאד ,קיטרַאפ טינ ךָאנ

 ןופ עריטַאס עתמא ןַא ,סכעליירפ ַא ,סקידעבעל ַא ,לקיטנַא ןַא ןגעו טרעַײא ןופ בָאה

 עצנַאג ַא .ןגיוב ןבלַאה ַא יַאװלה ,ךיא ןכער ,ןעמענרַאפ טעװ סע .םכילע-םולש

 ןייא ןיא ליװעדָאװ ַא ,טסייה סָאד ,עידעמָאק עצנַאג ַא רָאנ ,ןָאטעילעפ ןייק טינ ,ךַאז

 ךָאנ ןָאק סע ביוא ,רימ טבַײרש .ןטַײז יד ַײב ןטלַאה ךיז טעוװ עמ ןכלעוו ןופ ,טקַא

 סע .דימו-ףּכיּת סױרַא ךַײא סָאד ךיא קיש -- "דנַײרפזיוה , ןטרעפ םעניא ןעמוקנַײרַא

 -- .ןבירשעגרעביא ןוא ןבירשעגנָא ,קיטרַאפ ןיוש זיא

 םכילצ-םולש

 ןבלעז םוצ 2

 1895 רַאונַאי ןטס28 ,וועיק

 ! רָאטקעּפס יכדרמ רבח רעביל

 רַאפ סָאװ ,ענעגייא סָאד ןפערט טינ ,םולשו-סח ,לָאז ווירב ןַײמ ,ארומ בָאה ךיא
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 םכילצ-םולש זופ טיכב

 םעד רעביא עיזנעצער ַא ןבַײרש וצ ןבױהעגנָא בָאה ךיא ,טקנעדעג ריא :ונַײה .ןרָאי ַא

 טינ ךיא בָאה ,ךס ַא ןגָאז טלָאװעג בָאה ךיא תמחמ ןוא ,"דנַײרפזיוה,, םָאט ןטירד

 ַא סָאװ ,םכילע-םולש רעד טינ ןיוש טנַײה זיא'ס ? ןוט ןעמ לָאז סָאװ .טינרָאג טגָאזעג

 ךיא .ּפָאק םעד ןגָאלשרַאפ ,טגָאזעג סנייטשימ ,הסנרּפה תודרט יד ןוא ןמזה תוגאד .לָאמ
 יד יװ ,ןעמוקעגסיוא זיא סע ןוא ,ווירב םעד ןקידנע וצ טַאהעג טינ טַײצ ןייק טושּפ בָאה

 ןגָאז ךַײא לָאז ךיא ,טרָאפ רעבָא ךָאד טליוו ריא !תספּת אל הבורמ תספּת :טגָאז ארמג
 ךיא לעװ ןּכ-לע ,ךיוא ךיז טליוו ןילַא רימ ןוא ,ללכ בב ןוא טרפב גנוניימ ןַײמ
 ,ץלַא ךַײא ןגָאזסױרַא זַײװכעלסיב ןוא טַײצ העש עבלַאה ַא שטָאכ גָאט עלַא ןסַײרּפָא
 .ןגָאז וצ ךַײא בָאה ךיא סָאװ

 ? דליב סָאד טַײדַאב סָאװ .דליב םענופ -- לטעלב ןטשרע םענופ ןָא ךיא בייה ,ןכב
 רעביא !שוריּפ ַא טרעדָאפ סע ,טינ םיא ײטשרַאפ ךיא סָאװ ,סובער ןימ ַא סעּפע זיא'ס
 רעד ןיא סָאװ ,רעדליב יד ןופ :רעדליב וצ טינ החלצה ןייק ,ןדַיי ,רימ ןבָאה טּפױה
 סעיצַארטסוליא עטצעל יד זיב ,הרוּת-תחמיׂש ףיוא סָאװ ,ןענָאפ עשידַיי יד טימ ,הדגה
 ןיוש ךַײא ךיא ףרַאדַאב ,רעדליב ןופ דער ךיא זַא !ךיז סַײרעצ שטָאכ ,טינ טייג סע --

 ךַײא גָאז ןוא -- ךעלנעזרעּפ ררושמ רעזדנוא ןעק ךיא .ךיוא דליב סגורפ ןגעוו ןגָאז
 סָאװ רַאפ ,דלַאװג :ענעב ַאטָאנ -- .סגורפ טינ רָאנ ,דליב ַא זיא דליב סָאד זַא ,שוריפב

 ןטרעפ םעניא טכידעג ןייא שטָאכ ןבעג ךַײא לָאז גורפ זַא ,ןעזעג טינ ןיוש ריא טָאה
 ,"דנילרפזיוה ,, ןיא קירעביא יװ סעּפע זיא טדימשדלָאג לענָאלָאק רעד -- ? "דנַײרפזיוה

 ייג רעדליב יד ןופ --- ? סרעכליב ןייק ןעוועג טינ זיא עשז ןיוש .ןָאזעס ןכָאנ טינ סעּפע
 וצ ןיוש זיא ריּפַאֹּפ סָאד .עיפַארגָאפרָא רעד טימ ךוב םענופ ןעזסיוא םוצ רעבירַא ךיא

 טינ ךיוא ןענעז תויתוא יד ןוא (ָאנטַאלַאכ) טזָאלעגּפָא זיא גנוטַאטשסיױא יד ,טושּפ
 רַאפרעד ,װעשטידרַאב ןיא יו ,רענעש ליפ ךָאד ןעמ טקורד עשרַאװ ןיא :ןטסעבמַא

 -קערָאק יד זיא ץלַא ןופ רעגרע רָאנ .וועשטידרַאב ןופ יו רעמ עשרַאװ ןופ ךיא רעדָאפ
 רעקורד םעד יז טלָאװ ךיא זַא ,קיזַײרג ןוא טכעלש ליפ ױזַא זיא רוטקערָאק יד .רוט
 .ןַײרַא ךעצ ןיא קסיא ןַא ןבעגעגנָא ךָאנ םיא ףיוא טלָאװ ןוא ןַײרַא םינּפ ןיא טצימשעג

 -- ?לוגס ַא טָאטש הריצ ַא ןריטקנוּפ וצ ךיז רע טביולרעד טכער ַא רַאפ סָאװ טימ
 ּוװ ןוא ,םירעצעזה-םירוחב יד רעביא רערעטלע רעד ,רָאטקערָאק רעד זיא ּוװ --- --
 ךיא זיב ,רוטקערָאק ןייק ךרוד טשינ זָאל ךיא ? ןבעל רעדורב ,הליחמ ,ןײלַא ריא טנעז
 ? טייקיניילק ַא סעּפע ןיא סע ,טניימ ריא .ןילַא לָאמ ַײרד שטָאכ רעביא טשינ יז קוק

 רעד ןיא ךַײא טימ טלַאה ךיא יװ ,טינ סייוו ךיא .ךיוא ןגיילסיוא ןטימ זיא ענעגייא סָאד
 ַא טבַײרש ריא :ליּפשַײב םוצ ?שידִיי טושּפ יצ ,שטַײד יצ ,שיוװטיל יצ :ךַארּפש
 ; (המודכו) ײּפעק , ,"דנעה,, ,"ליסעפ, :טבַײרש שטיװָאמַארבַא) ּפָאק ,דנָאה ,ליסָאפ
 -רַאפ ריא :ףלַא ןַא ךרוד ,"ךילצרַאה , שזַא טבַײרש ריא זַא ,טַײװ ױזַא טכירקרַאפ ריא

 ,סעללַא :טבַײרש ריא רעדָא .ץר ַאה טינ ,ץרע ה סע טסייה ןשטַײד ןיא זַא ,טסעג

 ךַײא ןגיוט סָאװ וצ .וו"זַאא ןימייֵמ ,ןיד"מל ייווצ טימ ,המודכו ןעממַאזוצ ,טּפַאשללעזעג

 !לבָאנסה-וילע ,ףרוטמ רעד יוועל טינ ךָאד טנעז ריא ? תורּפּכ ףיוא ,תויתוא עקירעביא יד
 ףרַאד עמ זַא ,"ןגיובקירד , ריא טבַײרש ױזַא יװ טנַײה -- שירעשטַײד ךיז ריא טלַאה
 ריא סָאװ ,סיוא רימ ַײב טמוק ץלַא ןופ רעשירַאנ רָאנ ? "ןגיובקורד , ןבַײרש דימ ּת

 גַעל זיא ,סנטשרע .."ןפָאלש ךיז גע ל ןוא ןסע רעסעב ןיוש הע ג ,ונ, :טריטקנוּפ
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 םפילצ-םולש ןופ וניהב

 ,טליוו ריא ןדִיי ןימ ַא רַאפ סָאװ ןָא טּפַאכ ,סנטייווצ ןוא .ןעֶעג ,ןגיל : הָעֹג וצ ךַײלג טינ

 ןעגייל :ןגָאז עלַא ;ןעֶעג ןעגָע ל ןגָאז טינ ךַײא רע טעװ ,לארשי-תוצופת לּכב

 רעדָא ,לוגס ַא טימ טינ ,הריצ ַא טימ רעטרע עכלעזַא ןיא ךיא ריטקנוּפ רַאפרעד .ןִיַי ג
 ריא ןַא ,ךַײא טרַא סָאװ ? ױזַא טדער רעװ ,לעדַאמ ענַאש סָאד :טבַײרש ריא
 :טבַײרש ריא רעדָא,, -- 1 "לידיימ ענייש סָאד , :טבַײרש שטיװָאמַארבַא יו ,ןבַײרש טעוו

 "עטוג  לָאמ ַא ריא טבַײרש טנַײה .(למיה) לעממיה ,(לָאמ עלַא "להָאמ עללַא,
 ,םעטסיס ַא ןָא -- "ןעגנירּפשעג , לָאמ ַא ןוא "ןעגנורּפשעג , לָאמ ַא ,"עטיג,, לָאמ ַא ןוא

 :װַא לעגער ַא ךיז ןכַאמ וצ ןעוװעג טַײצ טלָאװ המודכו "ןגָעל ,, ןוא "ןהָעג, ןגעוו
 אלא ? לוגס םעד ךיא ףרַאדַאב סָאװ טנַײה ,"ע, ןַא ךרוד ךיא בַײרש -- ךשפנ-הממ
 !טדער עמ יװ ,עשז טריטקנוּפ ,ןריטקנוּפ ןיוש טליוו ריא ? ןעד סָאװ

 ךיז טניפעג (ןדער רעטעּפש לעװ ךיא ןכלעוו ןופ) לדיל ןַײז ןיא ןענישטשָאמַאז ַײב
 םודעמוא , :זַײרג ַא ןָא ןבַײרש לָאז רע ,טרַאעג םיא טלָאװ סָאװ ."םירפ ןוא םידעמיא,
 טימ "טבעלעג , רע טמַארג רעטַײװ טנַײה ? ןעמַארג טינ ןעד ךיז טעװ סע -- "םורפ ןוא

 רָאּפ ַא -- -- -- !"ע, ןדעי רעטנוא לוגס רעַײא טימ ריא ? קידלוש זיא רעװ ."טביילעג

 רעדורב ,ךַײא ַײב עימָאנָאקע ליפ וצ ןיוש :ךוב סָאד ןלעטשפיונוצ םעד ןגעוו רעטרעוו

 ַא ןָא ,טַאלברעדָאפ ַא ןָא ךַײא ַײב "לטַײרט בר, ןָא ךיז טבייה םעצולּפ :לשמל !ןבעל

 יבוט ץיט -- טַאלג ,טזָאלעגכרוד שטָאכ סעיניל ייווצ ַא ןָא ,תויתוא עסיורג טימ הרוש
 טביילג ,ייטשרַאפ ךיא !רעדורב !סָאד טגיל טָא -- טכַארבעג ךַײא ךיא בָאה טָא ,ןירוד
 ,רענעפרָאװעצ רעד טינ ךיוא רשפא ןיוש ןיב ךיא ,ןרָאּפשנַײא ןוא ןגרַאק טסייה סָאװ ,רימ

 ןלָאז יז ,קַאמשעג ַא קלָאפ רעזדנוא ַײב ןטעברַאסיױא רימ ןזומ ךָאד רָאנ ; לָאמ ַא סָאװ
 הׂשעמ ,ךעלשידִיי ,סואימ -- ענדוקסַאּפ טסייה סָאװ ןוא ןייש טסייה סָאװ ,ןיײטשרַאּפ

 ךיוא ,טלַאהניא םעד ץוח ,לָאז ךוב ַא סרעזדנוא זַא טַײצ ןיוש !הדגה רעדָא החילס
 טימ ,קינמירפס-רכומ טימ ןקעמש טינ לָאז סע ,ןטַײל ןופ םינּפ ַא ןבָאה ןסיורד ןופ

 ..! ?לרעשטנעב,, ַא טימ ןוא תוניחּת

 ןםכילצ םולש|

 ןבלעז םוצ 4

 ("דנַײרפזיוה , דנַאב ןטרעפ םעד רעביא עיזנעצערד-ווירב ןופ גנוצעזרָאפ)

 ןעמ ןָאק סָאװ .םירפס-רכומ עלעדנעמ ןופ ,"הׂשעמ עטלַאיד,(4
 יד טנעייל ןַײז םימי ךיראמ לָאז ןיילַא עדייז רעד יװ ,ןרעה ףרַאד עמ ? ףיורעד ןגָאז

 םענופ יז ןרעה רימ רָאנ ,הׂשעמ עטלַא ןַא עקַאט זיא ןײלַא הׂשעמ יד .הׂשעמ עקיזָאד

 ןרָאװעג ןפָאלשטנַא רימ ןטלָאװ ,חזמ ,לשמל ,ןלייצרעד זדנוא לָאז הׂשעמ יד ןעוו .ןדייז

 ,ש טיווָאמַארבַא רעבָא זדנוא טלייצרעד הׂשעמ יד רָאנ .הׂשעמ טימ רעטכער רעד ןיא
 ערעסעב ןלייצרעד וצ טָאה עדייז רעד ,תמא .דוס רעצנַאג רעד עקַאט טגיל םעד ןיא ןוא

 יַאמל 1 טיורב ןופ רעקַאמשעג זיא שטעליוק יַאמל .סיוא טשינ טכַאמ סע רָאנ ,תויׂשעמ
 ? רעסעב ךָאנ זיא סעקלוב-רעטוּפ יַאמל ? שטעליוק ןופ רעקַאמשעג זיא לגייב-רעייא

 עשידִיי ךס ַא ,השקשינ .קַאמשעג טינ זיא טיורב זַא ,ןעגנורדעג טשינ ךָאנ זיא ןופרעד
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 םכילפ:םולש ןופ ןווירב

 ,ןשטניוו טגעמעג ךיז ןטלָאװ ,הׂשעמ יד ןריקיטירק סיוועג ןלעװ סָאװ יד ,סרעבַײרש

 ,"קירוצ רעדיוװ ענעגייא סָאד ליוװ עמ זַא, ,ךעלטנגייא !הׂשעמ ַא זַא ןבַײרשנָא ןלָאז יז

 ןופ ןּפיט ייווצ ןופ לעלַארַאּפ ַא ,זיקסע ןימ ַא רָאנ ,הׂשעמ ןייק טשינ הׂשעמ יד רָאג זיא

 ַײב ןברָאטשעג טינ ךיוא טנַײה ךָאנ ןענעז סָאװ ,ןּפיט עכלעזַא רָאנ ,ןרָאי עקילָאמַא

 רעדָא ,קַאשז רע טסייה ,בקעי בר זדנוא ַײב טינ טנַײה ןיוש טסייה ץוקנעי ביוא .ןדִיי

 טכירק ,זיור ַא יװ ,טילב בקעי בר רעדָא קַאשז :רָאי-ץרַאװש ןייא ץלַא -- בוקַאי

 ןימיגב ןוא ,םערָאװ ַא יו ,טעשטָאט ןוא טסע ,ךיז ןופ טזָאלב ,ּפָאק ןפיוא ןכעלטיא

 -ָאמַארבַא טבַײלב שטיװָאמַארבַא ,ץרוק ...!לגייב טקַאב ןוא דרע רעד ןיא טגיל ךעבענ

 ,שטיװָאמַארבַא ןייק ןעוועג טשינ קלָאפ רעזדנוא ַײב ךָאנ זיא ןשטיוװָאמַארבַא זיב ,שטיוו

 ַאזַא ךָאנ ןַײז זדנוא ַײב ןיוש טעװ ןשטיװָאמַארבַא ךָאנ בוא ,טסייו טָאג ןוא

 .!!! שטיװָאמַארבַא

 טנַײש רע ? סהיבצ קילארשי רעד זיא רעװ ."טדערעג ךיז ןשיווצ , 4

 םענייר ַא טימ ןוא דנַאטשרַאפ ןרָאלק ַא טימ ,ןַײז וצ שטנעמ רעקיטכיט ,רעגולק ַא

 וצ טדער רע .רוטַארעטיל ,טגָאזעג סנייטשימ ,רעשידִיי רעזדנוא רעביא קילברעביא
 ,עדַאש .ןרוטַארעטיל עשיעּפָארײא טייטשרַאפ סָאװ ,שטנעמ ַא יװ ,טבַײרש ןוא ךַאז רעד

 טָאה טקנוּפטּפױה םעניא -- .טרעשטַײדרַאפ לסיב ַא זַײװרעטרע זיא ךַארּפש יד סָאװ

 ַא ,ךעלטנגייא ,זיא רוטַארעטיל עשידִיי רעזדנוא :ךַאז ןייא ןסעגרַאפ רבחמ רעד

 .שיסור ןוא שידִיי שיערבעה :תונושל ײלרעַײרד ןיא ,רוטַארעטיל עקידנרָאגַײרד

 ףיוא טקוק םוקילבוּפ רעזדנוא ױזַא יו ,םעד רעביא ןדער וצ גנונעג ןַארַאפ ָאד זיא ךיוא

 סָאד טכַאמ רבחמ רעד סָאװ ןוא ,טרפב "רעבַײרש , ַא ףיוא ןוא ללכב רוטַארעטיל רעד

 טלָאװ ןוא ,ןדירפוצ לקיטרַא םענופ ךיא ןיב ךָאד --- .טנַאה רעד טימ קעװַא ױזַא סעּפע

 .זיא רבחמ רעד רעו ,ןסיוו ןלעוו

 -תיב רעטַאוישַאמָאט םעד ףיוא , :ןזעל וצ ןבױהעגנָא בָאה ךיא ."'הרוּתיד

 ןצנַאג םעד טשימעגרעביא דניוושעג בָאה ןוא --- ..."תובצמ ןופ דלַאװ םעד ןשיווצ ,םלוע

 בָאה טכַאנ ןגעקַא ןוא ,טכַאנ ַײב טעּפש ןיוש ,ריא טיײטשרַאפ ,ןעוועג זיא'ס : רוּפיס

 -ַאמָאט , ַא ןופ ךָאנ טסעומש רעװ ןוא ,תובצמ טימ "םלוע-תיב,, ַא ןופ ןועל וצ ארומ ךיא
 ,דליוו הנושמ "רעטַאװישַאמָאט , ןעמָאנ רעד סיוא רימ טמוק סעּפע .םלוע-תיב "רעטַאוויש

 ...עטַאװעשירַאנ יװ ומּכ סעּפע

 רימ ךיז טביילג סע -- טליװ ריא סָאװ ךַײא טגָאז "דנַאלסיוא רָאנ, 6

 ןסַיײר ןוא "זױהטסַאג , ַא ןיא דנַאלשטַײד ןייק ןעמוק לָאז טנעדוטס רעשידִיי ַא זַא ,טינ

 סע ןוא דנַאלשטַײד ןיא "זױהטסַאג , ַא ןופ תיבה-לעב ןיב ךיא ןעוו .ריט רעד ןופ תוזוזמ

 ביג ןוא טנעדוטס ןשידַיי םעד ךיא םענ ,הׂשעמ ַאזַא "זױהטסַאג,, ןַײמ ןיא ךיז טפערט

 ַא זיא טנעדוטס רעשידַיי רעַײא .סַאג רעד ףיוא סױרַא םיא ףרַאװ ןוא שטעּפ ַײרד םיא

 יד ןופ סױרַא רע טייג ,"ןפנָארב , םיא טיג עמ ןוא "ןַײװדנַארב, טעב רע .ץל רעדליוו

 טניימ ,ךעלמיתילט ןיא רָאי ןביז-סקעז ןופ רעדניק טעז רע .(הרוש עטצעל ,52) םילּכ

 ןעמ טוט םעדכָאנ .םיתמ ןענעז ייז זַא ,טניימ רע רעדָא ,טַאהעג הנותח ןבָאה ייז זַא ,רע

 ענעכָארבעצ טימ ,לאקזחייוו ,ץפיז ַא טוט עמ ןוא תואּפ יד ַײב ּפַאט ַא םיא

 סױרַא ןָאק ןעמ --- תומכח רָאנ ףוס ןזיב בײהנָא ןופ זיא'ס ,טרָאװ םענייא טימ .ןדנעל

 ךיז טסולג רָאי עצרַאװש עכלעוו :רָאנ גערפ ךיא !"ָאקיריטַאס , ַאזַא ןופ םילּכ יד ןופ
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 םכילע:פולש ןופ וויכפ

 ןטניה ןופ םיא טייטש רענייא יװ ךַײלג ,ךיז ןעלציוו אקווד ןוא ,ןבַײרש וצ ליּכׂשמ ןדעי

 רע ןוא -- !ךיז שטעווק !ךיז שטעווק ,ונ !עלהמכח ַא גָאז :רעטנוא םיא טּפוטש ןוא

 .יךיז סשטצעווק

 ענַײז ןלײטנַײא ןישטשָאמַאז ךעבענ ךיז טעשטומ טסיזמוא ."הרונמ יד, 6
 -- ערעדנַא ןוא ןענעזייר ,ןענַאמשירפ ,ןגורפ ןכַאמכָאנ ,תועונּת ,ןבליז ןיא רעדיל עַײנ
 זיא'ס ןַא ,סעדַא ןיא ךעלנעזרעּפ טגָאזעג םיא סָאד בָאה ךיא ! ןטָארעג טשינ םיא טעוװ סע
 טעװ סע .םיריש ןופ ןעלגער יד ךיז ןענרעל וצ ןבייהנָא דניצַא םיא רַאפ טעּפש וצ ןיוש
 .ךיז ןברַאפ ןוא ךיז ןרעדוּפ ןבייהנָא םעצולּפ לָאז ענעדִיי עטלַא ןַא יװ ,םינּפ ַא ןבָאה
 ,ןטסעּפַאנַא ,ןליטקַאד ,ןעיערָאכ ,ןבמַאי עקיטכיר ןייק סױרַא טינ םיא ַײב ןיוש טעװ סע
 ךיז טּפעלק סע -- סױרַא הרוש ַא ,ןַײרַא הרוש ַא ןקור געמ רע .וװ"זַאא ןעיכַארביפמַא
 ,שפנ ַאזַא זיא עזומ ןַײז ; ןעדַאפדלָאג ַײב יו ,ַײרפ ןַײז ןפרַאד רעדיל ענַײז .םיא ַײב טשינ
 ,רעגייטש ַא ,הרונמ ענעגייא יד טיג ,ונַא ...תועד ןגָאז ריא לָאז עמ ,טנַײפ טָאה סָאװ
 !ןעמוקַאב ייז ַײב טעװ יז םינּפ ַא רַאפ סָאװ ןעז ריא טעװ ,ןענַאמשירפ רעדָא ןגורפ

 - .םכילע -םולש ןופ "רעקיכלימ רעד היבע 6

 גנוטכַאבָאַאב ליפ ןַארַאפ זיא רוּפיס םעד ןיא ."ןַײוו ךעלסעפ ייווצ , (
 רָאנ -- ןדִיי רעבַארַאסעב יד ןופ ןבעל ןטימ ,סיוא טזַײװ סע יװ ,טפַאשטנַאקַאבטוג ןוא

 טשינ ,רעטקַארַאכ ןייק טשינ ,ּפיט ןייק טשינ ,דליב סעצנַאג ןייק טשינ .טשינרָאג רעמ

 רענעגייא רעד !שידִיי ןּפָאר ט ןייק טשינ ,ןסיוו טליוו ריא ביוא ,ןוא ,לַארָאמ ןייק
 יֹוג ַא טַאלג רעדָא ,שטַײד רעטבערגרַאפ ַא ,ךַאלָאװ ַא ןַײז טנָאקעג טָאה רעב-יציא

 שידִיי ַא סָאד ןיא סָאוו טימ ןוא סָאוו רַאפ :ךַײא גערפ ךיא .סעלעטסָאּפ ןיא

 ןַײװ לזעלג סָאד ןבָאה ביל יוזַא דיי ַא לָאז עיבַארַאסעב ןיא זַא ,ךעלגעמ ? דליב

 ףיוא ןיב ךיא ,ךעלגעמ .(!ןברַאטש יוזַא ןוא ,ןַײװ רעביא ןברַאט ש טינ רעבָא)

 זיא'ס ,ןיינ ? ןרעה ָאד ךימ רע טזָאל סָאװ ? ןל עמשמ ַאק יַאמ רָאנ .טינ ןיבמ ןייק םעד

 -זיוה,,) "קלָאפרָאּפ , ןייק טינ זיא'ס ,"לטַײרט בר,, ןייק טינ זיא'ס ,"םש-לעב רעד, טינ
 "רעדליב רענשזַארד , ןייק טסעומש רעוו ןוא ,"ןקילג עשידִַיי , ןייק טינ וליפַא ןוא ,("דניירפ

 ןַא ןיטשרַאפ ןיוש ןעמ טעװ ןעװ ,דלַאװג -- -- -- !טינ יאדװַא ןוא יאדוװַא --

 טרַא ריא ,ןעלגער עריא ןבָאה ףרַאדַאב ךַארּפש ַא ןוא ,ךַארּפש ַא ךיוא זיא ןָאגרַאשז

 סָאװ ,ץכעגיילסיוא ןופ ה"ד ,עקיטַאמַארג ןופ טינ ןיוש דער ךיא ,ןב ַײ ר ש ןוא ןדער

 ןזַײװ סעּפע ךָאד ןפרַאדַאב רימ ,טּפױה רעביא ןוא ! רודיס ןַײז ןופ טנוװַאד רעכעלטיא
 ,ןקָאה ,ןעלּפַאלּפ טינ ,ןבַײרש וצ יווַא יוו ,ןדער וצ יוזַא יוו ,ןענרעל ,םענעי

 .דלעה םענופ ןעמָאנ םעד ןגעו רעטרעוװ רָאּפ ַא ךָאנ -- !ןַײרַא טיורק ןיא ןקָארב

 עלעדנעמ בר עדייז רעד ? קרעװ ַא ןיא עלָאר עסיורג ַא טליּפש ןעמָאנ ַא זַא ,טסייוו ריא

 טפָא םיא ךיז טפערט ןבַײרש תעשב זַא ,ןעוועג הדומ רימ ךיז טָאה ןַײז םימי-ךיראמ לָאז

 טסַאּפ סע ּוװ טרָאד ; ןרעלקוצ ןעמָאנ ַא רעביא העש עבלַאה ַא ןציזקעװַא לָאז רע ,לָאמ

 ,ש רעה - םייח ןַײז ףרַאדַאב סע ּוװ טרָאד ןוא ,הימ חנ ןייק טינ טסַאּפ ,עלעסָאי

 עלערעב-יציא רערעַײא ןעמָאנ רעד סעּפע .עלעבייל :החמש ןייק טינ טסַאּפ

 ,ג"דא למעדייא ןדַײז ַא ,קישטנַאמ-ןגנוי םענייש ַא ,לגניי ליווו ַא רַאפ רעכיג טסַאּפ

 טסערפ סָאװ ,דלעפ ןיא סיוא טסקַאװ סָאװ ,קיּפוּפ רעבַארַאסעב ןייק רַאפ טינ רעבָא
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 םכילצסםולש ןופ וויברב

 ,טייקיניילק ַא רַאפ סָאד טלַאה ריא .ןַײװ ןטוג טימ טקנירטרַאפ ןוא עזָאק טימ עגילעמַאמ

 עמ תעשב ןבָאה ןעניז ןיא לָאז עמ ,יאדּכ זיא סָאװ ,ןינע ןַא זיא'ס ,ךַײא גָאז ךיא ןוא

 ,ןבַײרש ַײב טלַאה
 ,סָאד טנעײל עמ הׂשעמ-תעשב .ךָאנרעד ןוא הׂשעמ תעשב"

 עמ זַא ,ךָאנר עד ןוא ,רבחמ רעד ןזָאלסױא ָאד טעװ סָאװ טימ ,ןעז ןיוש ךיז טליוו
 ופט , :טגָאז סעקצַאש יו ,טגָאז עמ ןוא ַײּפש ַא ןעמ טוט ,ףוס ןזיב רעביא ןיוש טנעייל
 קיצנוק סיוא סָאד טזָאל ןילַא רבחמ רעד -- ":!ערעשטעװ עליטש ַא -- ןרעװ רע לָאז
 ַײרד יד) ...ךיז ןעמ טּפַאכ ךָאנרעד ןוא ךיז ןעמ (טציהעצ) טציהוצ הׂשעמ תעשב ,, :טוג

 ,רעקוצ יװ ,ךַארּפש יד זיא סיז -- .(ענַײמ טינ ,ןײלַא סרבחמ םעד ןענעז ךעלעטניּפ
 ַאז ַא ןופ רָאנ ,ןָאגרַאשז ןשיװטיל םעד ביל טּפיוה רעביא בָאה ךיא !תושפנ-היחמ
 רעשידיי רעַײא יװ ,ןעמ ןָאק -- עמרָאפ ַאזַא ןיא עמעט ַאזַא ַײב ןָאגרַאשז
 .!םילּכ יד ןופ סיורַא ,טגָאז טנעדוטס

 ןבלעז םוצ ,5

 ("דנַײרפזיוה , דנַאב ןטרעפ םעד רעביא עיזנעצער-ווירב ןופ ףוס)

 ךיא ,קיבײא טבעל סָאװ םעד ןביול ןוא ןעקנַאד ."בוט-םש-ילעב רעד, 9

 ןיב ךיא ןכלעוו ןופ ,רעועדעש ןתמא רעַײא וצ ,"םש-לעב, רעַײא וצ ןעמוקעג ןיב
 ,ךיז טיירפעג תמאב ,ןעװעג היחמ שממ ךימ בָאה ךיא .רעגנעל יו רעטיירב ןרָאװעג
 ערעזדנוא עלַא ןגעק ןריצלָאטש ןָאק ךיא ןכלעוו טימ ,רבח ןַײמ ןופ טַאהעג האנה הנושמ

 "םש-לעב , םעניא זַא ,טליפעג ךיא בָאה ,טנעיילעג בָאה ךיא רעדייא ךָאנ -- ."עסיורג,
 ןקיווקרעד וצ ףיוא ,עקידעבעל ַא ,ךַאז עשירפ ַא סעּפע ,סטוג ַא סעּפע ןבעג ריא טעװ
 ,זַײװכעלקיטש ןייג טעװ קרעװ רעַײט ַאזַא סָאװ ,עדַאש .סטכער סעּפע טימ קלָאפ סָאד
 ,עדַאש רעמ ךָאנ ןוא ,טַײצ ַאזַא ןײגקעװַא טעװ ןרעדנַא םוצ לקיטש ןייא ןופ סָאװ ,עדַאש
 ןייא טימ ןצנַאג ןיא ןבירשעגנָא טינ ,קיטרַאפ טינ ךַײא ַײב זיא קרעװ סָאד ביוא

 קרעװ ןפיוא טנעז ריא זַא ,קיטנעק זיא ןײלַא ךַארּפש רעד ןופ ןיוש -- !רעַײּפ
 ייװצ, יד יװ ,טזָאלעגסױרַא טינ ,טפַײלשעג ןוא טכַארטעג ,טעברַאעג ןסעזעג
 -- ןַאמָאר ןצנַאג ןפיוא ןסָאגעגסױא זיא ןח ַא ,טייקנייש ןימ ַא סעּפע ,"ןַײװ ךעלסעפ
 טימ ןוא םיא ןיא ןָאטעגנָא טָאה ריא עכלעוו ,טפַאשביל ןרעביא ןוא טײקטסָארּפ ןרעביא

 ַא טנידרַאפ ריא ,רבח רעביל ,ָאי ,ָא .טעברַא רעד וצ ןעמונעג ךיז טָאה ריא עכלעוו
 ןעוועג הּכזמ טָאה ריא סָאװ ,הנּתמ רענייש רעקיזָאד רעד רַאפ חוּכ -רשִיי ןסיורג-ןסיורג
 רעַײא טלָאז ריא ,חוּכ ןבעג רָאנ ךַײא לָאז טָאג ,רוטַארעטיל-סקלָאפ עמערָא רעזדנוא
 ןַײז טעװ סָאד ןעד ,ןביוהעגנָא םיא טָאה ריא יו רעגרע טשינ ןקידנע םולשב ןַאמָאר
 ןיוש זיא סָאד ;ךַארּפשסקלָאפ רעזדנוא ןיא ןַאמָאר רעשירָאטסיה ר ע טש רע רעזדנוא
 עינַאּפמָאק ןַײז טימ שטיװעקַײש ןופ ןענַאמָאר "עשירָאטסיה , עסיוועג ענעי טשינ סעּפע
 רעטנַאקַאב טוג ,רעטנעָאנ ,רענעגייא רעזדנוא סעּפע זיא סָאד -- ----
 טינרָאג ךָאנ ,תמא ,ךַײא ןָאק ךיא .ןַאמָאר רעשירָאטסיה רעטבילַאב קרַאטש ןוא

 ,טלָאז ריא -- "עירָאטסיה , יד טריפעגכרוד ןַײז טעװ טרָאד קיטכיר לפיוו ףיוא ,ןגָאז
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 םכילפ :םהנקלש ןופ ווירב

 ךיז טלָאז ריא ,סעלָאברעּפיה ןוא סעדנעגעל ליפ וצ טימ ןלַאפרעבירַא טשינ ,הלילח

 לארשי בר םעד ןרעטעגרַאפ ליפ וצ טשינ ,טסייה סָאד ,דרע רעד ַײב טרַאה ןטלַאה
 טרעדנוה ןופ לּכה-ךס הׂשעמ ַא זיאס זַא ,ןעקנעדעג טפרַאד ריא ןעד ,רזעילא ברב

 ןיב ןתמא ןיא שטָאכ ,קיצנַײנ ןוא ףניפ טרעדנוה ןצכַא ןופ טינ ,רָאי

 רעַײא טלָאװ רימ ַײב -- םינינע עכלעזַא ןיא טסילַאעדיא רעקידארומ ַא ןײלַא ךיא

 ךיא ביג ןַײז ןָאק ,רעבירעד .שטנעמ סלַא טָאג רעמ ןעמוקעגסױרַא סיוועג םש-לעב

 יז קָארב ןוא יײז דַײנש ךיא ,סמיגדו-רׂשב עטסָארּפ ןשטנע מ טימ ּפָא רעסעב ךימ

 סכעלטיא טכַארטַאב ,ךעלעקשיק יד טימ םערעדעג יד סױרַא םענ ,ךעלציּפציּפ ףיוא

 עכעלקריוו ןַײמ רָאנ ..ןסע ייג ןוא טנעה יד שַאװ ,קירוצ ףיונוצ סע גייל ןוא לקערב

 וצ ןוא ,המודכו םש-לעב רעד יװ ,תושפנ ענעביוהרעד עכלעזַא וצ רָאנ טגיל עיטַאּפמיס

 ,דנַײרפ רעביל ,לָאמ ַא ךָאנ ךַײא שטנעב ךיא .ןבעל ןוא בַײל טימ דימּת ךימ סע טיצ ייז

 טימ ,ןַאמָאר ןשירָאטסיה רעַײא םולשב ןקידנע טלָאז ריא ,ךַײא טימ ןַײז לָאז טָאג

 ןזיב ןעמַאוקע םעד ןטלַאהסױא טעװ ריא ביוא ,ןעמָאנ ַא ןפיוק ךיז טעװ ריא ןכלעוו

 ,ךַײא טעב ךיא !ןַײז אנקמ ךַײא ןלעוװ "עסיורג ,, ןכלעוו ףיוא ,ןעמָאנ ןסיורג ַא רָאג ,ףוס

 עטסנרע ןַא רעייז זיא'ס זַא ,טינ טסעגרַאפ ;ןטקַאפ עשירָאטסיה יד טימ טיהעג טַײז

 ףרַאדַאב סָאװ ,קרעוװ ַא זיא'ס ;הׂשעמיַא-ךיז-ױזַא-טַאלג ןייק טינ זיא'ס ;עבַאגפיוא

 .רעכעלרעדנּוװ ןוא רעקירעיורט רעזדנוא ןופ קיטש ץנַאג ַא ןטכַײלַאב ןוא ןגיוא יד ןענעפע

 -מוא תמאב עקַאט ןכַאמ ךַײא ןָאק סָאװ ,קרעװ סעדנכַאמ-עכָאּפע ןַא זיא'ס ,עטכישעג

 ביוא ,ךעלווירב שטָאכ) ןדערכרוד ךיז טלָאז ריא ,הצע ןַא ךַײא ביג ךיא !ךעלברעטש

 ,רעקיצנייא רעד זיא רעכלעוו ,ווָאנבוד 'ה רעקירָאטסיה רעזדנוא טימ (ךעלנעזרעּפ טינ

 ,טינ טסעגרַאפ .עטכישעג רעשידִיי רעד ןופ עכָאּפע רענעי טימ טנַאקַאב טכער זיא סָאװ

 ךיוא טינ טסעגרַאפ .ענישטַאמַאדַײה עסיוועג יד ךיוא ןעוועג זיא טַײצ רענעי ןיא זַא

 ףבעל םעניא ןוא רוטַארעטיל רעד ןיא םזיציטסימ ןשידַיי םעד ןופ ןעמערטסקע יד

 ןײלַא לָאמ ַא בָאה ךיא .ףליה וצ ןַײז ךַײא זָאל טָאג ןוא ,טוט ,טרָאװ םענייא טימ

 עקינייא טימ ןבירשעגכרוד םעד בילוצ ךיז בָאה ךיא ; ןַאמָאר ןימ ַאזַא ןבַײרש וצ טמולחעג

 שינעלוד ַא טַאהעג םעד ןגעוו בָאה ךיא ,סרעקירָאטסיה ןוא סרעלעטשטפירש עטסּוװַאב

 ןופ לטעצ ץנַאג ַא ןבירשעג רימ טָאה עכלעװ ,ָאקעשזָא ַאזילע טימ

 ,טַײצ יד רָאנ ."ןַאמוא ןופ הטיחש, רעסיועג רעד רעביא םירפס עשילופ

 טעברַא יד בָאה ךיא ןוא ,ּפָאק םעד ןגָאלשרעד רימ טָאה ,טגָאזעג סנייטשימ

 ,ןבעל סָאד ןעקנעש טעװ טָאג ביוא ,ןרָאא ערעטלע יד ףיוא טגײלעגּפָא

 -עי ןופ ךעלדנױשרַאּפ עשיטַארקָאטסירַא ענַײמ וצ ןעמונעג לַײװרעד ךימ בָאה ןוא

 ןטפניפ רעַײא רַאפ הרוחס ןיוש בָאה ךיא .ץָאלקעצָאה ןוא קירעביוב ,ץעּפיוה

 רעטסעב רעד ןוא ,ןבעל סָאד זיא ךוב עטסעב סָאד יװ ױזַא : ענעב ַאטָאנ) ."דנַײרפזיוה ,

 ענעדיײשרַאּפ טימ ךַײר עדַארג זיא ןבעל ןַײמ ןוא ,ןבעל סנשטנעמ םעד זיא ןַאמָאר

 ןטערטוצ געט יד ןסָאלשַאב טסעפ ךימ ךיא בָאה -- ,ןּפיט ןוא ןרעטקַארַאכ ,ןדָאזיּפע

 ןיב ןרָאבעג ןַײמ ןופ ,תוכיראב ,(עיפַארגָאיבָאטױא) גנובַײרשַאב-סנבעל ןַײמ וצ

 ."דנילרפזיוה , רעַײא ןיא ןבעג וצ עיפַארגָאיבָאטױא ןַײמ העדב בָאה ךיא .רָאי קיצנַאװצ

 יצ ,ןסעגעג בָאה ךיא ױזַא יװ ,ןבַײרשַאב ױזַא טַאלג זַא ,ןיוש ריא טיײטשרַאפ אמּתסמ

 עטסכַײר יד ןבַײלקסױא לעװ ךיא .טינ ךיא לעװ -- ןעגנורּפשעג ,ןפָאלעג יצ ,טנרעלעג
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 םכילע-םהולש ןופ וטיהב

 ַא ןבָאה ןלָאז עכלעוו ןוא ,טירט ַײב טירט ,קיסעמלגער ןייג ןלעװ עכלעוו ,ןדָאזיּפע
 בָאה ךיא ,ונ -- .םענעי רַאפ ךיוא רָאנ ,ןילַא רימ רַאפ רָאנ טינ סערעטניא ןרעדנוזַאב
 םוא ךיז רימ ןרעק דניצַא .(ךיז ףיוא רעבירַא ןיב ןוא געוו םענופ ןגָאלשעגּפָארַא ךימ
 ."דנַײרפזיוה , רעַײא וצ קירוצ

 ַאזַא ,ייו-יוא ,לקיטרַא ַאזַא -- ."עטנעָאנ ןוא עטַײוו ןשיוצ,0

 טַאלג יצ ,רעטסוש ַא יצ ,רעדַײנש ַא סעּפע ןופ וצ ריא טמענ טעברַא לקיטש קיטכיו

 טינ וליפַא ןרעסעבוצסיוא ימ ןייק טשינ ךיז טיג ריא ןוא ,רָאי ץנַאג ַא ןופ ןַאמ-ןגנוי ַא

 ןטרָאד ךיז טּפעלק סע זַא ,ױזַא ,גנובַײרשַאב רעד ןופ גנַאג םעד רָאנ ,ןזַײרג יד רָאנ

 --- .קַאמשעג ןוא טקַאט ןשירַארעטיל םוש ַא ןָא ןוא רדס ַא ןָא ,ןרעדנַא ןטימ סנייא טשינ

 !ןבעל'כ .הריבע ןַא

 חזמ יול ה עשוהי ןופ ןבירשעג ... -- ."םישרדמ ןוא דומלּת ןופ םירוּפיס,, 1
 וצ ךייש טינ ךָאד זיא סע ..!עטעקַאנה ךתב לחרב :טסייה סָאד --- .םיחרּפה ןג ל"ומ

 לָאז עמ ױזַא יװ ,םעד ףיוא ןגָאז וצ סָאװ ןַארַאפ זיא'ס רָאנ ,דומלּת םעד ןריקיטירק

 םוצ .ןגָארטוצרעביא טשינ ךַארּפש יד ןיא לּכ'םדוק ,אלימ .םיא טימ ןצינַאב ךיז
 טימ קַאז ַא,, ,(148 טַײז עז) "ענערעּפ ַא ןָא ןוא ןשיק ַא ןָא ןפָאלשעג זיא רע , :ליּפשַײב

 ןדעי טיג רע סָאװ ,ןעמענ יד זיא רעבָא ךַאזטּפױה יד .המודכו ,"ץלָאה רעדַײלש ַא

 טינ ןוא "עשטּפַארטס סטָאג, סָאד טסיה סָאװ רַאפ -- "?עשטּפַארטס סטָאג, .לשמ

 יד טימ ןוא ןחרוק טימ לשמ רעד רעהַא ןָא ךיז טרעהעג סָאװ ןוא ? "עקלמרַאי סטָאג

 הנּתשנ-המ רעד ןופ םכח ַא, ןעמָאנ רעד ָאד ךַײא טלעפעג יו ,רעגייטש ַא ,יצ ? סרעקיטירק

 יד טַאלג ןוא !םישרדמ ןוא דומלּת ןופ םירוּפיס וצ עקַאט טסַאּפ סע ?"סיורַא
 רעסיורג רעד ןיא ןחזמ ַײב ןבַײלברעביא טגעמעג טלָאװ "ןלַאפעגנַײרַא ןײלַא, (ז) הׂשעמ

 .ןבעל'כ ,קילגמוא ןַא ןָא -- ענעשעק

 ,קיגשזָאּפַאס ַאיסטָאימזָאװ יגָאריּפ שטעּפ לָאק ,ַאדעיב

 ,קינשזָאריּפ --- יגָאּפַאס טַאשטָאט ַא

 ןשטנּוװעג ןוא םענעגנָא ,ךעלצינ רעייז רַאפ םירוּפיס יד ךיא ןיפעג ןעמעלַא ךָאנ רָאנ

 ,קלָאפ ןרַאפ

 טא - 'ןספצגצג ןבאה סָאוו ײלרד, א 'רעטרעוו עַײנ ,(,(2

 םעד טקנוּפ ןזַײװַאב ןעלקיטרַא עסיז ןוא עביל ,עטנכייצעגסיוא ,עקיטכיוו ייווצ יד

 ןוא ,ןײר טנעה סרעטסַײמ םעד ןופ סױרַא ןָאק ךַאז עטסנעלק יד זַא :ךוּפיה

 רימ ןעעז ָאד טָא .ןשטנּוװעג יו ,ךעלצינ ןוא ,קַאמשעג ןוא ,קיצנוק ןוא ,ןַײפ ןוא ,ןייש

 ַא זיב טנַאלַאט ַא ןופ ,דמלמ ַא זיב רעעּפָארייא ןַא ןופ קוליח םעד

 ,דנַאטשרַאפ ןרָאלק םענייר ַא טימ טסיצילבוּפ ַא זיא שטיװָאדיװַאד .רעטסוש

 -- עיַאטנַאפ רעכױה ַא טימ טעָאּפ ַא ,טסירטעלעב רעלופטנַאלַאט ַא זיא ןַאמשירפ

 ךיז געמ רבחמ רעשידַיי ַא .טקַאט ַא ,םעט ַא ,קַאמשעג ַא טסייה סָאװ ,ןסייוו עדייב ןוא

 לקיטרַא ןַא ןבַײרש ףרַאד עמ ױזַא יו ,ךעלטעלב עכעלטע סעשטיוװָאדיװַאד ןופ ןענרעל

 ןטיש ,ןַײרַא טלעוװ רעד ןיא ןעלּפַאלּפ טסייה סָאד ,"רמאמ,, ַא טַאלג טשינ ,קלָאפ ןרַאפ

 !!קלָאפ סָאד !קלָאפ סָאד !סומזיטָאירטַאּפ !סומזילַאנָאיצַאנ ,דלַאװג : רעטרעוו עכיוה טימ
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 םכילע:-םולש ןופ ווירב

 -- !קלָאפ סָאד ,קלָאפ סָאד ,קלָאפ סָאד

 קידעכָאװ זיא "קלָאפ סָאד , טרָאװ סָאד

 ,טצינעגּפָא ,ןבירעגּפָא ןוא
 ...טַאקָארּפ ףיוא ךיז טגנידרַאפ

 :ילברעד דוס םעד ןיוש ןסייוו רימ
 ,רָאנ רעטרעוו יו רעמ טשינ זיא סע

 ,עקיכליה ,ענייש רעטרעוו רָאנ
 ,עטלצניקעג ,ענעזָאלבעג

 קיגייװסיױא ףיוא עטנרעלרַאפ

 ...טוג טרזחעגנַײא ןוא

 ("עיצַאזילויצ-סערגַארּפ, עמעָאּפ רעטקידנעעג-טשינ ןַײמ ןֹופ)

 עכעלטע יד רעטסומ ַא רַאפ ןעמענ ןָאק עמ .ליטס םעד ןיימ ךיא ,ךַארּפש יד ךיוא
 ערעדנוזַאב ןייק ָאד טָאה רע שטָאכ ןוא ,ןבירשעגנָא טָאה שטיוָאדיװַאד סָאװ ,ךעלטעלב

 סָאװ ,רעטרעװו עטלַא עכעלטע ןרעה וצ רעביל זיא'ס רָאנ ,ןָאטעגפיוא טשינ סעַײנ

 ןענעז סָאװ ,"םירמאמ ,, עַײנ ךס ַא רעדייא ,גולק ןוא ,ןַײּפ ןוא ,ןייר ןבעגעגרעביא ןענעז

 טכַאד .זיקסע סנַאמשירפ טימ ךיוא זיא ענעגייא סָאד -- .חיר ַא ןוא םעט ַא ןָא ןבירשעג

 ןבָאה ַײ ר ד ךָאנ ןוא ,ןסעגעג ןבָאה ַײרד ?ןַארַאפ טרָאד זיא סָאװ ,ךעלטנגייא ,ךיז

 סייוו ,"טרעקרַאפ רעדיוו ענעגייא סָאד לָאמ ַא ךָאנ עקַאט ןסעומש ליװ עמ זַא, ...ןסעגעג

 ןסע ןלָאז םינייד ייווצ טימ בר ַא זַא ,הׂשעמ ַאזַא חיכש טַאלג זיא סע ביוא ,טינ ךיא

 ןוא .רעמעלעב ןפיוא אקווד ןוא ,לוש ןיא אקווד ןוא ,היסהרפב אקווד ןוא ,רוּפיּכ -םוי

 ," וכו להקה תעד לעו םוקמה תעד לע, :ןגָאז ןעמ לָאז גָא ט ַײ ב םעצולּפ רָאג טמוק יו

 "הׂשעמ , ַא ףיוא ,טשינרָאג רָאנ ? "ירדנ-לּכ , וצ ,טכַאנ ַײב רָאג סע ךיז טגָאז ןגָאז זַא

 -רעטסַײמ ַא ך ָא ד זיא סע ,דניק ַא סנטַאט ַא ךָא ד זיא סע .טינ הישק ןייק ןעמ טגערפ

 ַא םעד ןופ ךָאד טקעמש סע ,עיזעָאּפ טימ לופ ךָא ד זיא סע ,רעלטסניק ַא ןופ קרעוו

 סָאװ ,טשרעּפמָאלק "ןטעָאּפ, יד ,סרעצוּפ-לויטש ערעזדנוא ןעז ןזָאל !ןדע-ןג חיר

 עיזעָאּפ עתמא יד זַא -- ,םַארג םוצ אקווד ןוא ,"םיריש,, ןעגניז ןוא ךעלדיל "ןכַאמ,
 - - - .ןעמַארג יד טימ תורוש עצרוק יד ןיא טשינ רָאג טקעטש

 לָאמ ַא ןעמענ ךָאד זומ סע -- טרעגנעלרַאפ לסיב ַא ךיז טָאה לווירב ןַײמ ,רוציקב
 רָאּפ ַא ןגָאז ךַײא ךָאד ןעמ זומ ךיז ןענעגעזעג םַײב רָאנ !ועידַא !ועידַא .ךיוא קע ןַא

 ,רַאפרעד ןצרַאה ןיא האניׂש ןייק ןגָארט טשינ רימ ףיוא הלילח טלָאז ריא ,רעטרעוו עטוג

 לָאז ךיא זַא ,ךימ ךָאד טעב ריא יו ױזַא -- .רעלעפ ליפ ױזַא סיוא ךַײא ץעז ךיא סָאװ

 -רעטוג רעתמא ןַא ךַײא ןיב ךיא יוװ ױזַא ןוא ,ןגָאזסױרַא גנוניימ עקיטכיר ןַײמ ךַײא

 ,טנָאקעג טינ שרעדנַא ךיא בָאה ,סטוג סָאד לַא "דנַײרפזױה , רעַײא שטניוו ןוא דנַײרפ

 ןענעייל תעשב טכַארטעג בָאה ךיא סָאװ ,גניד צלַא ןגָאזסױרַא ךַײא לָאז ךיא ןדַײס

 ןוא -- תמא םענייר םעד רָאנ ,ןטנעמילּפמָאק עשלַאפ ןָא ,סעינָאמערעצ ןָא ,ךוב סָאד
 ןגיוא ערעַײא רַאפ ןטלַאה ווירב ןַײמ טעװ ריא ביוא .טליװ ריא סָאװ ךַײא טרעלק ריא

 ןסיורג ַא ןגָאז -- ךיא ןיימ ױזַא --- רימ ריא טעװ ,םָאט ןטפניפ םעד ןבעגסױרַא תעשב

 ןטיירב ַא ןקעטשּפָא ךַײא לעװ ןוא ןייטשרַאפ ךַײא לעװ ךיא ןוא ,קנַאד

 םכילע-םולש
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 םכילע- םולש ןופ וטלרב

 ךיא ?יּתחכש-רקיע, ןַא ןָא לוירב שירַיי ַא ןעזעג ריא טָאה ּוװ !יּתחכש-רקיע
 .ןיטולחל עקיטירק יד ןטרָאד טלעפ סע זַא ,"דנַײרפזיוה , ןטרעפ םעד ןיא טקרעמַאב בָאה
 עכעלטע שטָאכ ןעניפעג טשינ ךיז לָאז ךוברָאי ַא ןיא ,שטַײטס ? סָאד ךיז טקישעג יו
 םירפס עשידַיי עַײנ רעביא סעיזנעצער עצרוק רָאַּפ ַא יװַא רעדָא ,קיטירק ךעלטעלב

 זיא םָאט רעטרעפ רעַײא זַא סױרַא טעז עמ .(עשיערבעה טשינ ,עשינָאגרַאשז ןיימ ךיא)
 יו ,הרבס ַא ןעוועג טלָאװ רשפא .םירצימ ןופ ןדִיי יד יוװ ,קידנּפַאכ וצ ,ןוזּפיחב סױרַא
 לווירב ןַײמ טלָאז ריא ,טסייה סָאד ,ַאביר קַאר יא עיבירזעב ַאנ :טגָאז עססור רעד
 ,זַא ביוא ? םָאט ןטרעפ ןפיוא עיזנעצער סלַא "דנַײרפזיוה , םָאט ןטפניפ ןיא ןקורדּפָא
 ןוא -- ,תוכירַאב רעמ לסיב ַא טדערעג טשינ בָאה ךיא סָאװ ,גנַאב ןיוש רימ טוט
 ? רוציקב רעכַײלג זיא רשפא

 ..ןטפעשעג עטוג ךעלעדַיי יד טימ טכַאמ ןוא טנוזעג טַײז

 םכילע -םולש .ַאגעלָאק רעַײא

 יקצינווַאר .ח .י וצ .6

 4 רעמונ עשטַאד ,עקרַאיָאב

 1895 ילוי ןט4 םעד

 ןוא עיַאּפ ? עריווקס ןייק טרָאפ ריא זַא ,טלייצרעד רימ טָאה רע ,טסייה סָאװ

 רעווש רָאנ זיא ,רעווש חוּכמ טגָאז ריא סָאװ ןוא !זדנוא ַײב ןעוועג ךָאד ןענעז ינָארב

 ,עקיבַאט קעמש ַא טנַײה טסָאק ןײלַא העיסנ יד ; ןלעוּפ ךיז ַײב טעוװ ריא זיב ,המּכסה יד

 :ונַײהד ,ךַײרקנַארפ ןיא טָאג יװ ,זדנוא ַײב ריא טעװ ןבעל ןוא ,לבור ףניפ רעדָא ריפ

 ךיז ןדָאב וצ ףיוא לדעב ןיילק ַא טימ ,ןגעוו טרעַײא ןופ לרדח ןביולקעגוצ רעדנוזַאב ַא

 ַא ןוא ,וועיק ןופ ןרער ךרוד ןגיוצעג ,רעסַאװ-רעּפעינד ןשירפ ןיא ירפ רעד ןיא

 ַײלרעלַא טימ ןטרָאג ַא ,ןעמיווש וצ ףיוא לקישטניײסַאב ןיילק ַא טימ לטעב-רָאמרַאמ

 טימ ןטָאמַאהרעב ,ןרַאב טימ לּפע ךיוא רעטעּפש ןוא ןשרַאק ,סענילַאמ ,לשנַײװ ,תוריּפ

 ,עטברַאפעג ךעלפיש טימ ןוא שיפ טימ לכאמ ַא ,עקידנקעמש ,ענייש ןעמולב ,ןילודנ

 ןוא גנוטַײצ ,טלעג ןָא ןטרעצנָאק ןוא ליּפש-רעטַאעט .,דלַאװ ןיא טכַאנ רַאפ עלַא קיזומ

 ,בורל ןהיבט ןופ סקיכלימ ,ענעטָארבעג ךעלעקשטַאק טימ תופוע עגנוי ,ײלרעלַא רעכיב

 לדנער ַא !םיליּכׂשמ --- טלעפ ךַאז ןייא רָאנ סעצנילמ ןוא ןטוטרעוו ,סעקינערַאװ-ךעלּפערק

 ײז טעז עמ רָאנ ,ןרָאפ וצ רעהַא לָאמ ַא ןָא וליפַא ןעמוק וועיק ימכח יד !ליּכׂשמ ַא

 ...טפול עגיה יד ןגָארטרַאפ טשינ ןענָאק ייז :ןפיולטנַא קירוצ דלַאב ןעוט ייז ןעד ,טשינ

 ,טדמשעג ןופ רעגרע ןַײז טעוװ ריא .ןדע-ןג קיטש ַא זדנוא ַײב זיא'ס ,ךַײא גָאז ךיא ללּכה

 עכעלטע ףיוא שטָאכ רעמוז ןקיטנַײה זדנוא וצ ךיז ןּפַאכּפָארַא טשינ הלילח טעװ ריא ביוא

 ,םשה-ךורב ,ןיוש זיא קיסַארַאק .טרעוו טינ סָאד טנעז ריא זַא ,ןמיס ַא ןַײז טעוװ סע ; געט

 סָאװ ,קיסַארַאק רענעגייא רעד ץלַא ןבילבעג זיא רע רָאנ ,ווָאקרַאכ ןופ קירוצ ןעמוקעג

 וצ רע טמוק גָאטנוז ןקיטנַײה .ןעמוקַאב טינ ךוב םוש ןייק םיא ןופ בָאה ךיא ; רעִירפ

 ,לכׂש טָאה ריא ןעוו .דניזעגזיוה ץנַאג ןַײז ןוא רע ,גָאט ַא ףיוא עקרַאיָאב ןייק זדנוא
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 םכילע-םקלש ןופושװיבב

 ןופ רָאפפיונוצ ַא גָאטנוז ןקיטנַײה זדנוא ַײב ןַײז טעו סע ;גָאטנוז ךיוא ריא טמוק

 טרָאד ; עשרַאװ ןופ ןוא ווָאקליסַאװ ןופ ,וועשטידרַאב ןופ ,וועיק ןופ ;טנַאהרעלַא טסעג

 ,הישק ַא ,ןרָאפ וצ טמוק .ןתח ַא טכוז סָאװ הלּכ ַא ,לדיימ ןייש ַא רעייז ךיוא ןַײז טעװ

 ןושל ןטימ) ..9ךיוא ךודיש ַא ןקיּפסיוא ןופרעד ךיז טעוו רשפא
 ןבַײרש םיא וצ לעװ ךיא .ןדייז םעד עקַאט טסירג .(ןַײז םימי ךיראמ לָאז ןדייז םענופ

 ןטרָאד םלוע ןקירעביא םעד ןוא ,טימרעד םיא עשטוקרעד ךיא וליפַא שטָאכ ,רעדנוזַאב

 .ןשטנעמ טַײז ןוא סורג ַא ּפָא טיג

 םכילע-םולש רעקידנעטשַאב רעַײא רימ ןופ

 טזָאל רַאפרעד ,ןרָאפ וצ טינ טמוק ריא סָאװ ,ךַײא ףיוא זגורב זיא בַײװ ןַײמ --- .ס.ּפ

 טציז יז .רעהַא ןרָאפכרוד ךיז טלָאז ריא ,םימחר ךַײא טעב עשַאטַאנ .ןסירג טינ הלא /ײז

 ענּכוסמ ַא ןוא עקטסילַאנָאיצַאנ עקידארומ ַא ןרָאװעג ןיוש זיא יז .זדנוא ןופ טַײװ טינ

 !לָאמ ַא סָאװ ,עשַאטַאנ יד טשינ רָאג -- -- -- !עקניטסעלַאּפ

 םירפס-רכומ עלעדנעמ וצ ,7

 1895 טסוגיוא ןט10 .4 רעמונ עשטַאד ,עקרַאיַאב

 (טסוגיוא ןט15 ןזיב)

 ? סטוג ריא טכַאמ סָאװ ,ןבעל-עדייז ,ךַײא םכילע-םולש

 ןטסעב ןיא ,םשה:ךורב ,עלַא ָאד ןענַײז רימ זַא ,ןדלעמ ךַײא ךיא םוק ,תישאר

 טינ רעטַײװ יַאוולה ,טכעלש טינ רָאג דניצַא ןעייג ,קנַאד ַײז טָאג ,ןטפעשעג יד .טנוזעג

 שדח וצ :רע טגָאז יװ ,טינ יאדװַא -- לָאמ ַא סָאװ סָאד ,טינ טדַאש רעסעב ,רעגרע

 ..!רעגרע ליפ ןעוועג רעירפ זיא'ס ,רַאפרעד טָאג ןעקנַאד רָאנ ,טינ סָאד טמוק ונמוי

 ןייק טינ ןעוו םערָאװ ,דַיי ַא ךעלנייוועג יו ,השקב ַא טימ ךַײא וצ ךיא ןיב ,תינשהו

 ,ןוז סנדיי םעד טָא ,רוציקב .טינ םיא טרעה עמ ןוא טינ םיא ךָאד ןעמ טעז ,השקב
 ןעמוק ךַײא וצ ַארומ טָאה ןוא הרוּת-דומלּת רעד ןיא ךַײא וצ ןַײרַא טערט ,יקסרַאבז

 ןעק ךיא .ךַײא ךיא טעב .ןטעב םיא רַאפ לָאז ךיא ,ךימ רע טעב .עיצַאדנעמָאקער ַא ןָא

 רעוװ ןוא ,ךעלרע ױזַא ןעוועג ןדִיי ערעזדנוא עלַא ןטלָאװ יאוולה .יקסרַאבז םַארבַא םעד

 טָאג טגערפ טייג רָאנ ,הרּפּכ יד םיא רַאפ ןַײז סיוועג ןגעמ םידיגנ ערעזדנוא טסעומש

 לקינייא ַײרטעג דימּת רעַײא ךַײא טשטניוו סע יװ ,קרַאטש ןוא טנוזעג טַײז ...אישק ַא

 םכילע-םולש

 יקצינווַאר .ח .י וצ .8

 1895 טסוגיוא ןט18 ,וועיק

 וצ טצַארקעגסױא ךיז לָאמ ַא םיוק .ןטרַאװרעד ,השקשינ ,ךַײא ףיוא ךיז ןָאק עמ

 ,ןיוש ןציז רימ לַײװ ,וועיק ןייק תוּכוס ףיוא ןטעב ןיוש ךַײא רימ ןלעװ דניצַא !ןרעפטנע
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 םכיל לד םולש ןונפ ווירב

 ,םשה-הצרי-םא ,ךיז ןבַײלק רימ ,טסייה סָאד ,וועיק ןיא יה ןָא ןטס20 םענופ ,םשה-ךורב
 .ןַײרַא טָאטש ןיא רעבירַא גָאטנוז

 טפעשעג דמערפ ַא ןיא ךעלברעק עכעלטע ערעַײא טימ ןַײרַא טנעז ריא סָאװ ,עדַאש

 עלַא ךיז ןגייל רימ ןעוו ,(ךיוא תחנ רעמ ןוא) ןעוועג טלָאװ הווצימ רעמ דס ַא .ןַײרַא

 עלַא טנעז ריא רָאנ ."קעהטָאילביב-סקלָאפ , ךוב עטירד סָאד סױרַא ןביג ןוא ףיונוצ

 ..לדייוו ןטימ ריא טיירד וצניהַא ,טלעג ָאד זיאס ּוװ ןָא טקעמש ריא ;םיבלּכ עסיורג

 .!זיא רעטלע רע ןזַײװ ךַײא ךיא לעװ ,ןפלעהוצ ךָאנ לסיב ַא טָאג רָאנ רימ זָאל

 סע ,רעכיז טַײז ?ןָאטעג סעּפע רעמוז ןקיטנַײה בָאה ךיא יצ ,לסיב ַא הלאש א

 בָאה ךיא סָאװ -- -- סָאג ַא ןבעג טעװ סע ןוא ערַאמכ ַא ןקורנָא לָאמ ַא טימ ךיז טעװ

 ןּפעלש ןטימ הריד יד ;ןקישוצ ןכיג ןיא ךַײא ךיא לעװ "סדרּפ,, ןרַאפ טגָאזעגוצ ךַײא

 "ףסָאיחַא,,-ילעב יד ךיוא -- טַײצ ךס ַא רימ ַײב ןעמונעגוצ טָאה עשטַאד רעד ןופ ךיז

 ,ןלעטשנדירפוצ ךיא לעװ

 ַא ךרוד לווירב ַא געט יד רימ ןופ טַאהעג טשינ ןבעל-עדייז רעד טָאה עשז ןיוש
 ? טייהנגעלעג

 ןכָאװ ייווצ רַאפ ָאד ןיוש רימ ןבָאה ,ה"ע עלעשרעה חוּכמ טבַײרש ריא סָאװ ןוא

 -- .סעדַא ןייק טקישעגּפָא ןוא ךעלברעק 125 ןבילקעגפיונוצ ןעלעסָאי טימ ןעמַאזוצ
 .ךעלדנַײרפ רָאג "החּפשמ , רעצנַאג רעד טסירג

 םכילע-םולש

 רַאטקעּפס יכדרמ וצ .9

 1895 רעבָאטקָא ןטס28 ,וועיק

 קעװַא טנַײה ךַײא ביל וצ ךיז ץעז ךיא .ןעוועג לבקמ ךיא בָאה ווירבגָאלק רעַײא

 ."דנַײרפ רעתמא , ןַא ןבַײלב ךַײא לי ךיא -- לַאג רעד טימ טעברַא ןוא

 ןסיורג רעזדנוא וצ עינַאשזַארדָאּפ ַא ,טייקינילק ַא ךָאנ ךַײא טַאנ קיפיולרָאפ

 קירבור ַא "דנַײרפזיוה,, ןיא ךַײא ַײב ןַארַאפ ךָאד זיא אמּתסמ .ץרּפ ,ל רעטכיד םענעגושמ

 ."ש,, תוא ןייא טימ רָאנ טעמתחעג .ןַײרַא ןיהַא סָאד טקור ,ןטייקיניילק ןופ

 הנבל רטד וצ

 (ץרּפ ןופ ךַארּפש רעד טימ ןוא טינש םעד ףיוא)

1 

 ? סַאפ ַא יו טצעז סָאװ ,חומ ןיא רימ טשיור סָאװ

 .סַאג רעד ףיוא ףיול ךיא -- רעדיל סנצימע

2 

 ,סרעטָאק יד ןעקרָאװ סע ,רעברעּפש יד ןשיור סע

 .סרעטָאט יװ ןצנַאט ןוא ךעלזַײמ יד ןעגנירּפש סע
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3 

 -- ,םירבק יד ףיוא לַאפ ךיא ,טנעװ יד ףיוא ךירק ךיא

 ,םירפס ןבעגפױרַא ,ןבַײרש רימ ךיז טסולג סע

4 

 -- ןעגנַארּפ ןוא ןעשטשילב ענדלָאגניג לגייפ
 !ןעגנַאהעג סירס ַא רענָאג ַא טרָאד טָאה עמ

5 

 ,ןעקעלב ןוא ןעמורב ייז ,ןעלזייא ןוא ןסקָא ןוא

 ..ןעקקעמ םיררושמ ןכרָאה טינ ןענָאק ייז

6 

 ,זָאנ רעד טימ טיירדרַאפ ,הנבל יד ,טקוק יז

 .סָאװ טינ יז טסייוו --- ןגָאז ריא ךיז טליוו סע

7 

 .טגניז ץימע יװ טרעה ,דלַאװ רעד טמוטשרַאפ !סט .,..םעטּפַאר

 .טגנילק םירבש ַא ןוא ,לעבָאנק יו סיז ןוא ,לעבָאנ םעזיּפ יו

8 

 לדייא ץנַאג ּפָא יז טגָאז ; ךס ַא ןייג ךיז ץעק ןזָאל'ס
 .לדייוו ןטימ טינָארב -- ,ךַאד ןפיוא רעטָאק רעגולק רעד

9 

 ;ןערינַאקנַאק םיתמ עלַא ,םישמש יד ןצנַאט רוּכיש

 ...ןעריטעקָאק ןרעטש עלַא ,ןגיוא'ד טימ טקניװ הנבל יד

 ןבלעז םוצ .0

 1895 רעבמעווַאנ ןט17 ,וועיק

 !ַאגעלָאק רעביל

 ךַײא בָאה ךיא ןכלעוו ,ווירב ןַײמ .ןעוועג לבקמ "לטרַאק-דלַאװג , רעַײא בָאה ךיא
 לב ךַײא רעווש ךיא .יירשעג רעַײא ןרעפטנערַאפ ךַײא טעװ ,גָאט ַא טימ רעִירפ טקישעג
 בָאה ךיא סָאװ ,סָאד קידנע ךיא ,טסייה סָאד ,בַײרש ךיא זַא ,"ןָאגרַאשז ןביל,, רעזדנוא
 ךַײא ךיא קיש טציא -- 1 ןַײז ָאד ןָאק סָאװ ,גָאט ַא ךָאנ וצ ןיוש טרַאװ .טגָאזעגוצ ךַײא
 רימ ןוא ימע-ןב ןוא שטיװָאמַארבַא ןוא גורפ ,ןיזווער בקעי ,ררושמ םעַײנ ַא ןופ ריש ַא
 טקור טעז .רעגניפ יד טקעלעג ,טקיצטנַא רעדיל ענַײז ןופ ןעוועג ןענעז סעדַא ןיא עלַא
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 םכללצ-:םולש ןופ וװש רפ

 רַאפ טעברַא ךיא טַײװ יוװ ,רעדורב ,שטָאכ טעז ריא ."דנַײרפזיוה,, ןיא ריש םעד ןַײרַא

 רעדָא :דימּת ךיא ןיב ױזַא ; ןדירפוצ ןַײז טלָאז ריא ,תמאב ליוװ ךיא ? לַאנרושז רעַײא

 רחַא-רבד ןייק טינ עשז טַײז -- רָאג ךַײא רַאפ ךיא ןיב טציא ...טינרָאג רעדָא ,רָאג

 ...טייטשרַאפ ןוא

 ןוא (ךָאװ עקיטנַײה ,םשה-הצרי-םא) ןעמוקַאב טעװ ריא זַא "ךעלריּפַאּפ , ענַײמ
 :סעדנגלָאפ ןעניז ןיא ןעמענ ריא טלָאז ,טעברַא רעד וצ ןלעטש ךיז טעװ

 ,עגוצּפָא-טַארַאּפעס ןרַאלּפמעזקע 250 .א

 .ריּפַאּפ-לַאגער .ב

 ."ןהיבט , וצ יװ ,לדמעה םענייש ַא .נ

 ,ביל בָאה ךיא יװ ,ןַײז ןלָאז רוטקערָאק יד ןוא ןגיילסיוא סָאד ,םשה-ןעמל .ד

 ַײב טקורדעג ןַײז טינ "ךעלריּפַאּפ, יד ןרָאט 5 רעמונ "דנַײרפזיוה,, םעד ץוח .ה

 !לָאמ ןייק ןוא ץעגרע ןיא ךַײא

 ,רעדנוזַאב ץנַאג ךעלווירב ענַײמ רַאפ "דנַײרפזיוה,, ןיא טרָא ןַא ןבעג .ו

 ןענױשרַאּפ ערעדנַא טימ ךימ טצעזעג טשינ ןוא םענייק וצ טקורעגוצ טשינ :ונַײה

 ,ץַאלּפ לקיטש ַא ךָאנ טעװעלַאשזעג טינ ןוא לטעלב בלַאה ַא טזָאלעג ;ןגָאװ ןייא ףיוא
 הרירב ַא ,ןגָארט סָאד טזומ ןוא ןועגש ןַײמ ןיוש טסייוו ריא --- ללּכה .קיטיינ זיא'ס ביוא

 ףרַאד עמ סָאוו ןדעי ןסירג טזָאל ןוא טנוזעג טַײז רעטַײװ ןוא ? ריא טָאה

 רבח רעטסעב רעַײא

 םכילע-םולש

 רַאלּפמעזקע םענייש ַא ןקיש ,םשה-ןעמל ,ריא טלָאז ריש ןופ רבחמ םעד -- 9

 טכַאמעג ,ןָאטעג הבוט ַא םיא ךיא בָאה סָאד זַא ,ןבַײרש םיא טגעמ ריא .י"דנילרפזיוה ,

 - -= -- ןשטנעמ א ךעלקילג

 ןבקעז םוצ. 1

 1895 רעבמעווָאנ ןטס22 ,וועיק

 !רָאטק ַאד ע ר רעטרעעג ,דנַײרּפ רעביל
 ַא ןיא העש רעטוג ַא ןיא ,"ךעלריּפַאּפ , קרעוו ןַײמ ךַײא קיש ךיא ,ףליה סטָאג טימ

 ךיא בָאה ןוא ,ַײרטעג תמאב ךַײא ןיב ךיא זַא ,סױרַא דניצַא טעז ריא !רעקידלזמ

 !ןזַײא ,טסעפ סָאד ןיא -- טגָאזעגוצ
 ןופ ךיא לי הזל-ץוח .ךָאװ ענעי ןבירשעג ןיוש ךַײא ךיא בָאה סעיצידנָאק ענַײמ

 : רעגַאב ןוא ךַײא
 "דנַײרפזיוה,, רעד רעדייא ךָאנ ןרַאלּפמעזקע 250 ענַײמ ןקישוצ רימ טלָאז ריא (1

 .קורד ןופ סױרַא טעװ סע יװ דלַאב ,טסייה סָאד ,סױרַא טעװ

 לעװ ךיא ,רעכיז טַײז ;ןקישוצ רימ (ןטקערָאק עלַא ךָאנ) ןגיוב ןטשרע םעד (2
 .וליפַא תוא ןייק ןזָאלסױרַא טשינ סַאג רעד ףיוא

 טרישָארב ןַײּפ אקווד ןוא ריּפַאּפ-לַאגער טוג ףיוא אקווד ןרַאלּפמעזקע 250 עלַא (3
 .(לדמעה ןסירעצ לעג ַא ןיא ,ךעבענ "היבט , יו טינ)
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 םכילע"םולש ןופ ווירב

 ךיא) טפירשטנַאה יד ןַײז לבקמ טעװ ריא יװ ,דימו-ףּכיּת ןבַײרש רימ ווירב ַא 4
 .(וילָארעדנַאב יָאנזַאקַאז סע קיש

 לָאז סע ,טּפירקסונַאמ ןכָאנ ןערישזערָאק םַײב ןבעג גנוטכַא טוג ,םשה-ןעמל (5
 -- -- -- .ריטקנוּפ ךיא ױזַא יו ,ךיז ןקוקוצ .ןזַײרג עבָארג ןייק סױרַא טשינ

 .תורוש ריפ-ַײרד ַא שטָאכ ,ץַאלּפ ןזיולב ַא ןזָאל ןרעדנַא םוצ ווירב ןייא ןופ (6
 ,קַאמשעג רעַײא ףיוא ןיוש ךימ ךיא זָאלרַאפ ןקירעביא ןטימ (
 !דימּת ןטוג ַא

 םכילע-םול ש  רעַײרטעג רעַײא

 ןבלעז םוצ ,2

 1895 רעבמעצעד ןטס024 ,וועיק

 ! רָאטקעּפס רעביל

 רעַײא ןסישסיוא דלַאב טנָאקעג טָאה ריא .סעּכ ןיא ןעוועג טסיזמוא רָאג טנעז ריא
 ביוא .("טכַאנ עדנילב,, יד זיא טנַײה) "טכַאנ רעדנילב,, רעד ףיוא ןטרַאװ טינ ןוא זגורב

 יד רָאנ .100 רָאנ ןַײז זָאל --- ליפ וצ לסיב ַא ךַײא רַאפ זיא עגוצבָא ןרַאלּפמעזקע 0

 טנַײה ביג ךיא םערָאװ ,ןקישוצ דימו-ףּכיּת ,םשה-ןעמל ,ריא טלָאז "סדנַײרפזיוה,, האמ

 ןוא ןבעג זָאל ַא רימ וצ ךיז טעװ עמ זַא ,קזוח ןופ םינּפ ַא ןבָאה ךיא לעװ ,תועדומ יד

 רערעַײט ןזייל ןענָאק ךיא לעװ ןרַאלּפמעזקע עטו ג יד רַאפ -- .ןַײז טינ ךָאנ טעװ סע

 סלַאפ ןדעי טעװ ריא רָאנ ,ּפָאק 25 יו רעמ ןטסָאק רשפא ךימ טעװ ןדניב .כ"ור 2 סלַא

 רָאנ זיא'ס זַא ,אפוג "ךעלריּפַאּפ , יד חוּכמ טגָאז ריא סָאװ ןוא .ןגיילרעד טשינ קסע םוצ

 טרַאנעג ןענעז סָאװ ,יד ןופ טינ ןיב ךיא !תועט ןדליוו ַא ריא טָאה ,הרוחס ַא וועיק רַאפ

 ןבָאה ןלעװ רעזעל ע'לַָא זַא ,טגַײצרעביא ןיב ךיא רָאנ .טוג זיא סרעייז זַא ,ןעניימ ןוא

 -- .ןעז ריא טעװ טָא .ףליה סטָאג טימ ,םשה-הצרי-םא ,האנה

 זַא ,תבש ףיױא יוװ רעטעּפש טינ "סדנַײרפזיוה,, טרעדנוה ערעַײא טרַאװרעד ךיא

 ,ןעיעּפסוא טעװ ריא ביוא !רעכיג סָאװ טקיש ןוא עשז טעז .טלעטשעגסיוא ךיא ןיב טינ

 ,יטסָארָאקס יָאשלָאב -- ןרַאלּפמעזקע 85 יד ןוא ,טס ָאּפ רעּפ עטוג 15 יד טקיש

 דנַײרפ רעטסעב רעַײא
 םכילע-םולש

 ןבלעז םוצ 3

 1896 רַאונַאי ןטס20 ,וועִיק

 !ַאגעלָאק רעביל

 סעּכ ןיא ןוא .סעּכ ןיא ךילא ףיוא ךיא ןיב טנַײה ,סעּכ ןיא ןעוועג ריא טנעז רעירפ
 ןפיוא עיפַארגָאטרָא ןַײמ "ןרעסעבסיוא , טסולגרַאפ ךיז טָאה ךַײא סָאװ ,רַאפרעד ךיא ןיב
 "רעשטַײד-בלַאה , רעד ןופ טשינ ךיא טלַאה ,סנטשרע .יוועל םענעגושמ םענופ טינש
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 םכילצ-םולש ןונפ ווירב

 ןרעדנע טשינ טלָאז ריא ,ןטעבעג שוריפב ךַײא ךיא בָאה ,סנטייווצ ןוא ,עיּפַארגָאטרָא

 טכַאמ ןוא ריא טײג -- "לברעק ַא ןענידרַאפ,, טייטש סע :ליּפשַײב םוצ .תוא ןייק

 ריא !טָאה סע םעט ַא רַאפ סָאװ ,ןיוועל ףיוא רָאי אזַא ." לבו ר ַא ןענידרַאפ ,, רעביא

 טינ רימ עגוצּפָא 100 יד ,ךַײא טעב ךיא זַא ,ןזַײרג ליפ ױזַא טכַאמעגנָא רימ טָאה

 ,םשה-ןעמל .רעטרעװ טרעדנוה רָאּפ ַא ןרעסעבסיוא טרָאד ףרַאדַאב עמ ;ןקורדּפָא

 ךיא לַײװ ,טינ רימ ןעמ טביולרעד ןעגנוטַײצ יד ןיא תועדומ ןייק -- !!ןקורד טשינ

 ףיוא לטעלב ןייק ןוא ,רעבעגסױרַא רעד טשינ ןיב ךיא סָאװ רַאפ ,ףָארטש ןלָאצ ןָאק

 רָאנ .ןרַאלּפמעזקע קיצניװ-ליפ ןרעװ טפיוקרַאפ טעװ ךָאד .טינ ךיא בָאה "דַאלקס, ַא

 ןזַײרג יד ןרעסעבסיוא ןעּפ רעד טימ זומ ךיא .זגורב טכער ךַײא ףיוא ךיא ןיב הּתע-תעל

 ןוא ןדנובעגנַײא ךיא בָאה ןרַאלּפמעזקע 50 !טעברַא ענייש ַא -- רַאלּפמעזקע ןדעי ןיא

 .ןובשח רעַײא ףיוא כייור 10 טלָאצַאב

 רעזגורב רעַײא רימ ןופ

 םכילע-םולש

 ןבלעז םוצ .4

 (1896 ץרַאמ ןטס27) ו"נרת ,חסּפ לש גח ורסא ,וועיק

 ! רָאטקעּפס רעביל

 טשינ תמאב ךַײא בָאה ךיא .ןעמוקַאב ךעלווירב ןוא ווירב ערעַײא עלַא בָאה ךיא

 :טנָאקע ג טשינ בָאה ךיא לַײװ רָאנ ,טליופעג ךיז בָאה ךיא לַײװ טינ ,ןרעפטנע טנָאקעג

 ןייא ףיוא ערעדנַא סכָאנ סנייא קנַארק ןגעלעג ןענעז רעדניק ייווצ טימ יורפ ןַײמ

 "דנילרפזיוה ,, םעד ןופ ןובשח םעד .טנוזעג ,םשה-ךורב ,ןיוש ייז ןענעז טציא .טײקפַאלש

 טלָאצַאב בָאה ןוא ןדניב ןבעגעג ןרַאלּפמעזקע 50 בָאה ךיא .זייב ןסיוו ױזַא ךימ לָאז --

 טשינ ךָאנ ןבָאה -- ןעמונעג ןבָאה סָאװ יד לייט ןטסניימ .(ּפָאק 20 וצ) כ"ור 0

 ןעמענ וצ ךעלגעממוא זיא לבור 1 ןופ רעמ .ןענָאמ ןקיש ייז וצ ףרַאד עמ .טלָאצַאב

 ןעמ טרעפטנע ,עיסימָאק ףיוא טקישעג ךיא בָאה רעטרע רָאּפ ַא ןיא .רַאלּפמעזקע 1 רַאפ

 קדצ-ןובשח ַא ןקישוצ ךַײא ךיא לעװ ,ןקוקמורַא לסיב ַא ךימ ךיא םָאל .לַײװרעד טינ רימ

 ַא וצ טרַאװ ןוא קַיור טַײז .ןרַאלּפמעזקע ענעבילבעגרעביא יד טימ ןוא טלעג ןטימ

 רעזעל ללּכ םענופ גנוניימ יד ןוא גנונַײמ ן ַײ מ !ווירב ןייק טימ טינ טקַאה .עלעסיב

 .געט יד ווירב ןרעדנוזַאב ַא ןיא ןבַײרש ךַײא ךיא לעװ זדנוא ַײב

 םכילע-םול ש  דנַײרפ רעַײא

 ןבלעז םוצ .5

 1896 ַײמ ןט14 ,וועיק

 !ַאגעלָאק רעביל
 !ךעלווירב ערעַײא טימ רעלעפגנול ַא ןכַאמ דלַאב רימ ךָאד טעװ ריא -- רימ זיא ייוו
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 םכילע -םולש ןופ ווירב

 ףיוא ךיז טרָאפעצ םלוע רעד סָאװ ,טַײצ ַא טציא זיא'ס ,ךַײא טקיורַאב ,ךַײא טעב ךיא
 גנונעדרָא רעטסעב ןיא טרילוגער ץלַא טרעוו ייווצ רעדָא ךָאװ ןייא ךָאנ --- סעשטַאד יד
 ןגעמרַאפ ןייק ייז ןופ רימ לעװ ךיא -- טקישעגּפָא ןרַאלּפמעזקע ענעבילברַאפ עלַא יד ןוא
 זיב ,טגיילעגסיוא סנַײמ ךַײא ךיא טלָאװ ,טלעג ַײב טרעטציא ןיב ךיא ןעוו !ןכַאמ טינ
 ןשידִיי ןייק רַאפ טינ ךימ טנעק ריא זַא ,טכַאד רימ .ןעמענפיונוצ לָאמ ַא לעװ ךיא
 ,עפ -= ןרָאפ וצ ןעמוק רעַײא טימ ךימ ריא טקערש ףוס םוצ ןוא ,קינמירפס-רכומ
 .װהעיק ןיא טסַאג ַא ןַײז ריא טעװ ,ןרָאפ וצ טמוק ,הברדא !ךיז ריא טגעמ ןעמעש
 ? "דנַײרפזיוה,, ןטסקעז ןטימ ריא טלַאה ּוװ --- ןָא טינ ךיז רעק ןרעדנַא םוצ סנייא --
 ..ךַאז עשידיי ַא טַאלג ,עזרעב רעד ןופ טינ ,לקיטנַא ןַא ךַײא רַאפ בָאה ךיא

 םכילע-םולש  רעטסעב רעַײא

 ןבלעז םוצ .6

 1896 רעבמעווָאנ ןט6 ,וועיק

 !דנַײרפ רעביל

 תמאב ךַײא ַײב טלָאװ ךיא יװ ךַײלג ,סעלָאּפ יד ַײב ױזַא סעּפע ךימ טּפעלש ריא
 יד רימ ַײב טָאה עמ זַא ,לָאמ לפיוו ןבירשעג ןיוש ךַײא בָאה ךיא !טלעג ןעמונרַאפ
 םיבוד אל :טגָאז רענַײמ היבט יװ ,ןרָאװעג זיא סע ,זַײװקיצנײא טּפעלשעצ ךעלכיב

 טכַאמעג טשינ ,רימ טביילג ,רימ בָאה ךיא .טלעג ןייק טינ ,הרוחס ןייק טינ -- רעי אלו

 ,ךַײא לעװ ןוא בוח:לעב רעַײא רַאפ ךימ ךיא ןכער ךָאד .קיטנָאיַאמ ןייק ןופרעד

 טימ םלוע-לש-ונובר רעד רָאנ ךיז זָאל ,ןלָאצּפָא ,ףליה סטָאג טימ ,םשה-הצרי-םא

 עלַײװרעד בָאה ךיא ...רעדיוװ-רעדיק ףיוא ןוט רימ ןרעהפיוא ,ןיוש ןטעברעביא רימ

 -- טרעשַאב טינ ,רָאזנעצ םעד ןבעגעגּפָא ןוא לקיטנַא ןַא ןגעוו טרעַײא ןופ ןבירשעגנָא

 -רעביא .ןקיכלימ םעה היבט ןופ הׂשעמ עַײנ א) סָאד טסײק יװא

 היא דלַאב יװ ,ףֹּכית ךַײא סע קיש ךיא .(םכילצע-םולש ןופ טלייצרעד

 רעדנוזַאב ַא ןיא רעדָא ,"דנַײרפזיוה,, ןיא רעדָא ןקורדּפָא סָאד טנָאק ריא ןוא ,רָאנ טסייה
 ךָאנ "דנַײרפזיוה,, םוצ ךַײא ךיא ביג ,רעדנוזַאב ּפִא סָאד טקורד ריא ביוא .לרושָארב

 יד ,(םכילע-םולש ןופ ,ןַאמָאר תניחב ,הׂשעמ ַא) !טלעװ ענױוקסַאּפ א :לקרעװ ַא

 ריא ןעוו ."רעקיכלימ רעד היבט , יװ טעמּכ סיורג ױזַא זיא טרעשַאב טינ ערושָארב

 ךַײא טלָאװ ךיא .טגיילרעד טינ טלעג ןייק ריא טלָאװ ,רעדנוזַאב ּפָא סָאד טקורד

 סָאד ןקישוצ טנָאק ריא עכלעוו וצ ,ןענױשרַאּפ האמ ַא ןופ לטעצ ַא טנכייצעגפיוא

 ךיא טַײװ יוװ ,ךעלצינ ןַײז ךַײא ליוו ךיא !רעדורב .םָאשזעיטַאלּפ םינעשזָאלַאנ לכיב
 ןגעקַא טנעז ריא שטָאכ) ןעוועג אצוי טשינ לָאמ ןייא ךַײא ןגעק ךיא בָאה םיוק ןוא ,ןָאק

 ןוא בוח-לעב רעקידנעטש רעַײא ךיא ןיב ,(...ןעוועג אצוי טינ לָאמ ַא רשפא ךיוא רימ

 רענעבעגרעביא קיביײא ףיוא
 םכילע-םולש

215 



 םוכייויל פק םולש הדטפיוווליבב

 יקצינווַאר .ח .י וצ .7

 1897 ץרַאמ ןטס26 ,וועַיִק

 !יקצינבר דנַײרפ רעטסביל
 רשפא ןוא) תבש ךָאנ ףֹּכיּת רעדָא ,תבש ןקיטנַײה ףיוא לָאז ךיא זַא ,ךעלגעמ ץנַאג

 ,ךעלטנייוועג ,סעדַא ןייק ייווצ רעדָא גָאט ַא ףיוא ךיז ןרָאפכרוד ןפרַאדַאב ,(רעירפ ךָאנ

 אמּתסמ ךימ ךָאד ןלעװ דנַײרפ עטוג ערעזדנוא עלַא יװ ױזַא ןוא ;טפעשעג ַא ןגעוו

 זַא ,שוריפב ךַײא גָאז ןוא רעירפ ךיא ּפַאכרַאּפ ןכל ,ךיז וצ רעדנוזַאב רעכעלטיא ןלעוו

 ךַײא ךיא לעװ ןרָאפסױרַא ןַײמ ןופ גָאט םעד !ךַײא וצ רָאנ ץעגרע ןיא טשינ ליוו ךיא

 ןָא ,קסַארט ןסיורג וצ ןייק ןכַאמ טשינ ,םשה-ןעמל ,ךַײא טעב ךיא ןוא ,ןרישעּפעד

 ךעלדנַײרפ רָאג ןשינָאמ ןוא ןעיַאּפ טסירג !תונכה ערעדנוזַאב ןָא ,קיזומ ןָא ,סעיצַאטוּפעד

 סָאװ ,סעקיּפוּפ יד טימ ךעלעזדלעה יד וצ סעקרעגוא ערעיוז ָאד זיא'ס יצ ,טגערפ ןוא

 ,שיפ יד וצ ןיירכ ןַײז געמ טיונ רַאפ ;ןגעוו טענַײמ ןופ ןטיירגנָא אמּתסמ טעװ עמ

 ךיז ןָאק עמ --- קיטיינ טשינ זיא ןסַײברַאפ וצ ףיוא ערקיא ןייק ; טשרָאב ןטיור טימ יבַא

 ַא ןגעוו ןוא ;ןיײלַא ךיז ןופ טלגערּפעג עירבמוקס עשירפ רעדָא ,ןלעדרעס טימ ןיײגַאב

 ;(?טקנעדעג) ווַארג רענעי ָאטינ זיא'ס סָאװ ,ןגרָאז טינ ךיז ריא טלָאז ןַײװ לזעלג

 ןוא ;רעיױז ןוא סַײװ יבַא ,ןַײװ רעבַארַאסעב טושּפ ַא ןעַײדרַאפ ,השקשינ ,ןענָאק רימ

 ןעַײרד ןיא אמּתסמ רימ ןלעװ ,ןגָאלשכרוד טפעשעג סָאד לעװ ךיא ,ןסייה טעװ טָאג זַא
 סָאד ,דוסב ךַאז יד ןטלַאה ,םשה-ןעמל -- .רייּכא ,תוינומדק םינשּכ ,לדוקיר ַא ןּפַאכ

 ,ןרָאפ וצ טמוק עס ןזַא ,רעױא ןפיוא דוס ַא ןעמױרנַײא רעדנוזַאב ןכעלטיא ,טסייה

 סעדַא ןייק

 םכילע-םולש

 .סעַײנ עשירַארעטיל לקעּפ ַא ןּכ"םג ךיז טימ ןעגנערב לעװ ךיא :יּתחכש-רקיע

 טעוו ריא זַא .ןבעגעגרעביא טסינָאגרַאשז רעד יקסניוועל ןיוש ךַײא טָאה אמּתסמ

 ןַײז סָאד טעװ םיא ַײב --- ןגָאז םיא ריא טגעמ ,ןוהילא םהרבַא טימ ןענעגעגַאב ךיז
 ,טייטשרַאפ ריא יװ -- רעטַײװ ןוא ...ןגרָאברַאפ רבק ַא ןיא יו

 ,ךעלדנַײרּפ רָאנ רעדנוזַאב ןכעלטיא ןסירג ןזָאל יאדװַא ךַײא טלָאװ בַײװ ןַײמ

 ,טינ טרעה יז יװ ױזַא ;טכַאנ ַײב ייווצ רעגייז ןיוש ,קַאמשעג רעייז ךעבענ יז טפָאלש

 ןטַאש טינ ריא לָאז ױזַא

 סוּפָארּפ .י .י וצ .8

 1898 ינוי ןט10 ,וועִיק

 .יטָאסקעלַא) ענװָאק ןופ סוּפָארּפ בקעי דנַײרפ רעגנוי ןַײמ

 -עגכרוד טנַײה ךיא בָאה םיריש ערעַײא ,ןטלַאהרעד טנַײה ךיא בָאה ווירב רעַײא

 :תולאש ערעַײא עלַא ףיוא הבושּת ,טגנַאלרַאפ ריא יװ ,טנַײה ךַײא בַײרש ןוא טקוק

 ;ןטנעמילּפמָאק ףיוא ךעלגרַאק ,ַאברדַא ןוא ,טינ ךיא ןיב רעכַאמ-ןטנעמילּפמָאק ןייק
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 םכילצ:-םולש ןופ ווירב

 ךעלגניי ךס ַא ךיא בָאה (םיעבראל בורק -- רָאי 39 טלַא ךיא ןיב טציא) ןבעל ןַײמ ףיוא
 סָאװ סָאד טגָאזעג ךַײא בָאה ךיא זַא ןוא ,"הלימה לע, טכַאמעג (לָאמ ַא טימ) םיררושמ
 :לָאמ קיצנַאװצ ךָאנ ןגָאז ךַײא לעװ ךיא ןוא לָאמ ַא ךָאנ ךַײא גָאז ךיא רָאנ ,טכַארט ךיא
 ,ךַײא ךיא רעווש ,סָאמ רעַײא ,ץעזנַײא שירטעמ רעַײא .סָאּפע רעמ -- קיריל רעקיצניװ
 .טקיצטנַא ךעלבעטשכוב ךיא ןיב "טייהדניק עשידִיי יד , לדיל רעַײא ןופ .קידרעווקרעמ זיא

 הרּפּכ ַא) ץרּפ רָאנ טינ סָאװ ,עדַאלַאב ַא ןבַײרשנָא ךָאד ריא טנָאק םערָאפ ַאזַא ןיא
 ןַא ,ןכַאמ םַאזקרעמפיוא לָאמ ַא ךָאנ ךַײא זומ ךיא !ןַײז אנקמ ךַײא טעװ גורפ ,(! ץרּפ
 רע, :ב"צ ,עשודק-ןושל טּפוה רעביא ןוא רעטרעוװ ןייק ןַײז סנַאמ טינ רָאט עמ
 ןעמ ףרַאדַאב ןפָארטס עקיזָאד יד ךיוא .."טסייה םונהיג סָאװ ,דלַאב ךיז טסיוורעד
 : ןטעברַארעביא

 ףרַאד סעציײלּפ יד ףיוא
 -- ןּפעלשסיוא סעלַא ןעמ
 טיהַאב ,טרָאװ ןייק ןוא
 ...ןדערסיוא טינ ,טָאג

 "טָאג , ןוא "ןעמ , ןגָארטרעבירַא סָאד טינ ,רעהַא טייג "ןּפעלשסיוא , טרָאװ סָאד טינ

 עכלעוו ,טינ ךיא סייוו ,"? םיקסע יד ןעייג יו, ,רימ ַײב טגערפ ריא סָאװ --- .ןייש זיא
 טגעמעג ןטלָאװ עלעירעטַאמ יד רָאנ ,רעגרע רעמונ עשירַארעטיל ? ריא טניימ םיקסע

 ,ךס ַא טַאהעג לָאמ ַא טָאה םכילע-םולש זַא ,טכרָאהעג ריא טָאה סיוועג ...רעסעב ןַײז
 טַאהעג ,ןעגניז טנָאקע ג ,ןיש ןעוועג :סױרַא טמוק סָאװ רָאנ .טלעג ךס ַא
 טָאג וצ ןוא ,טלעוו רעד ףיוא טָאג ַא ןַארַאפ רעבָא זיא'ס .תורּפּכ ףיוא גיוט --- טלעג

 ןַײמ טלָאװ ךיא .ןב ָא ה טלעג רעדיוו ךיא לעװ ןכיג ןיא םשה-הצרי-םא ,גנונעּפָאה ַא
 סע רָאנ ,(םָאט רעטרעפ ןוא םָאט רעטירד) ןבעגעגסױרַא טציא "קעטָאילביב-סקלָאּפ ,
 ףיוא ךַײא ַײב עיצַאניבמָאק ַא ןכַאמ רשפא ןעמ ןָאק -- .לבור טנזיוט ַא ,םעדָאפ טלעפ
 רעוו :ןָאטעג גערפ ַא ווירב ןקירָאפ ןיא ,רימ טכַאד ,ךַײא בָאה ךיא ? ץניוװָארּפ רעד
 .ךיז ריא טמענרַאפ ס ָאוו טימ ןוא טלַא ריא טַײז לפיוו ,ריא טַײז ס ָאוו ,ריא טַײז

 לעװ ךיא ,טבַײרש ,טבַײרש .ךַײא ךיא גערפ -- טגערפעג טינ ךַײא בָאה ךיא ביוא
 ...ךעלווירב ערעַײא ןלעפעג רימ .ןרעפטנע דימּת

 ןעזרעדיוו ףיוא
 םכילע-םולש

 יקצינווַאר .ח .י וצ ,9

 1898 רעבמעצעד ןטס20 ,וועיק

 !יקצינבר רעטסביל

 רעד יװ ,דלַאב ךַײא רעפטנע ןוא ןטס27 םענופ ווירב רעַײא ןעמוקַאב סָאװ רָאנ
 ,רימ ַײב זיא רעגייטש

 ,טקורדעג ןַײז טינ ןָאק ווירב ןַײמ זַא ,סױרַא רימ טלעטש ריא סָאװ ,ןוויטָאמ יד
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 םכילצקםנלש ןופ ווירפ

 םעניא טלָאז ריא זַא ,טלעטשעגסיוא ױזַא עדַארג ךיא בָאה ווירב ןַײמ : שלַאפ עלַא ןענעז

 רעדָא ,"ןויצ , :ליּפשַײב םוצ) ןיקסוװַאשרַאװ ןופ לדיל ןייא רָאנ ןקורדּפָא רעמונ ןטשרע

 -עגנַײרַא ןוויּכ ַא טימ ךיא בָאה ווירב ןַײמ ןיא ןעד ,אצוי ןיוש זיא -- ("תיב-ףלַא , םעד

 טימ זַא ,סיוא טמוק -- ,רחבומה ןמ ךעלקיטש רָאּפ ַא ךעלגנַיי רענװָאק יד ןופ טקַאּפ

 ןייק טשינ רעה ךיא ןוא ,םיררושמ ריפ-ַײרד עלַא ןגעק ןעוועג אצוי ריא טָאה ווירב םעד

 רעַײא ןופ ןייש רעייז זיא'ס ,הברדַא ; חירה-שוח ַא ךיוא בָאה ךיא ,עמַאלקער ןופ חיר םוש

 :רעקרַאטש ןענעז ,ווירב םעד ןקורד ָאי ףרַאד עמ זַא ,ןויטָאמ ענַײמ !טַײז

 ,ךישטשויַאנישטַאנ ,ךידָאלָאמ ַאינערשטשָאָאּפ ַאילד ..,סָאד ףרַאדַאב עמ (1

 ןייק טשינ ויא יקסװַאשרַאװ ןעד ,ןיקסװַאשרַאװ דובכל ןבָאה סָאד זומ ךיא (2

 ,ןזעלעגרָאפ םיא ווירב םעד בָאה ךיא .דובּכ טנידרַאפ סָאװ ,ןױשרַאּפ ַא זיא'ס ; רעוװ יבַא

 !ןָא טינ רימ טייטש סע -- !ונניא דליהו --- םעצולּפ ןוא

 ןוא םיררושמ עלַא טעמּכ ןקורד וצ טייהנגעלעג ַא ריא טָאה ווירב םעד טימ (2

 .טלעוו יד ייז טימ ןכַאמ טנעקַאב

 ,רוטַארעטיל-סקלָאפ רעזדנוא ןענעז רימ טסנרע ןוא ַײרטעג יװ ,ןזַײװַאב טעװ סע 4

 רעשידִיי ַא זַא ,ןעז ןעמ זָאל : ךס ַא ךעלטעלב עטקורדעג רעזעל םעד ןבעג יבַא רָאנ טשינ

 רע ,טלעוװ יד ןַײא טגייל ,ריקפמ ךיז זיא ,יקצינבר יװ ,רעבעגסױרַא ןַא ןוא רָאטקַאדער

 .זיא תמא רעד יװ ,טרעטשינ רע ,טכוז

 גנַאל ןיוש ןבָאה ,םמש-חמי וועיק ימכח יד ,ָאד : הבוט ַא סָאד זיא טסבלעז רימ 5

 יניע ,טינ םענייק ןיגרַאפ סָאװ ,רבחמ ןימ ַאזַא ןיב ךיא זַא ,ןעוועג זעל איצומ רימ ףיוא

 ,ןזַײװַאב ייז ליוו ךיא .יוכו ,'וכו ,'וכו ,דוע יספַאו ינא רָאנ זיא'ס זַא ,םירחַא לשב הרצ

 !ןַײרַא רעטומ ןוא רעטָאפ רעייז ןיא חור ַא זַא
 לָאז רע ,יאדּכ זיא ,ךיז ריפ ןוא ןַא ,ןײלַא לקיטרַא רעד ,ווירב רעד טנַײה (6

 -ונ ןטשרע םעניא רָאנ אקווד ןוא ,"לוק-תב, רעַײא ןיא טקורדעגּפָא ןַײז

 ןיילק ַא רָאנ ןעמענרַאפ סָאד טעװ ,ןײטשנירָאה חוּכמ .ס.ּפ סָאד סױרַא טפרַאװ) !רעמ

 .(! ץַאלּפ לקיטש

 ,דובּכמוא רַאפ .ךנעמל אל םא ינעמל השע :ךַײא טעב םכילע-םולש (

 :ןעמָאנ ןַײמ טימ ךַײא ךיא ריטנַארַאג לג"דא עמַאלקער

 "םכילע-םולש"

 ןבלעז םוצ .0

 1899 רַאורבעפ ןט5 ,וועיק

 !יקצינבר רעדורב
 בַײרש רעבירעד ,עשרַאװ ןיא ןעניפעג ןיוש ךַײא טעװ ווירב ןַײמ ביוא ,טסייוו טָאג

 :רוציקב ךַײא ךיא

 ,ןבַײרש טינ ָאד ךַײא ךיא לעװ "ןעדוי, ןרעביא טכיזרעביא ןכעלריפסיוא ןייק

 ביוא לַײװ ,סנטייווצ ןוא ,טינ ךימ טגערפ ריא לַײװ ,סנטשרע :םימעט ייווצ רעביא

 ןָאק סָאװ ,לשמל .ןלַאפרַאפ זיא'ס ןוא -- ָאד ןיוש ייז ןענעז ,תונורסח ָאד ןיוש זיא'ס
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 םכילצע .םולש ןזהפ וויפב

 עשידוי יד , יו ,ױזַא טשינ טגנילק יידוי רעד, ? ןילַא ןעמָאנ םעד ףיוא ןגָאז ךַײא ךיא
 רעַײא זַא ,ןגָאז ךַײא לָאז ךיא ,לשמל ,יצ ."טַאלב עשידוי סָאד , טושּפ רעדָא ,"טלעוו

 ,רעגייטש ַא ,יצ ? ןפלעה דניצַא רימ סָאד טעװ סָאװ -- גנַאל וצ לסיב ַא זיא לקיטרַאטיײל

 ? לעזַאב ןייק ןימע-ןב ןופ עזַײר רעד וצ לסָאי ךייש זיא סָאװ :ןגערפ ךַײא לָאז ךיא
 רָאנ ,לעזַאב סיוועג זיא לעזַאב ןוא לסָאי רעליווו ַא יאדוװַא זיא ךיז רַאפ ןיײלַא לסָאי
 ןיא ךָאנ טרפבו -- -- -- ןעלסָאי טימ לעזַאב יו ,ןֶא ױזַא ךיז רעהעג לעזַאב טימ לסָאי
 ,ןייג !ןרעדנַא םוצ לפעלסע ןייא ןופ ןכָאװ ייווצ ןטרַאװ ףרַאד עמ סָאװ ,טפירשטַײצ ַא

 ףיוא ןפלעה ןָאק עמ סָאװ ,ףיורעד ןכַאמ רעסעב ךַײא ךיא לעװ םַאזקרעמפיוא

 ,רעטַײוו

 .(ןפרָאװעגסױרַא רָאג יז טלָאװ ךיא) קיטסיצילבוּפ רעקיצניװ (}

 .קיטסירטעלעב רעמ (2

 דלעפנעזָאר רעַײא ;עשירעמשטַײד טשינ ,עשידִיי רָאנ ,יתיּת-אכיהמ -- רעדיל (2
 קלָאפ םענופ ןעניז םעניא טייטש ,רעגניפ יד ױזַא םיא ןופ טקעל ריא סָאװ ,סירָאמ
 יד ןופ וליפַא ןוא ,ןיקסווַאשרַאװ ןופ רעקירעדינ ךס ַא טייקטושּפ ןופ ןינע םעניא ןוא
 ןטשרע םעניא ןדלעפנעזָאר טָאטש טָאה ריא סָאװ ,עדַאש ,עדַאש .ךעלגנַיי רענוװָאק

 טלָאװ סָאד -- (!ווירב ןַײמ טימ אקווד ןוא) ןיקסווַאשרַאװ טצעזעגנַײרַא טינ רעמונ
 !ןײלַא וועיק ןיא רעמ ןטנענָאבַא האמ ַא טימ ןבעגעגוצ ךַײא

 !עכעליירפ ,עקידעבעל רָאנ ,סעיזנעצער ענייר ,תומדקה ןָא רָאנ -- קיטירק 4
 רָאנ -- !טעברַא עקיזָאד יד רימ רעביא רָאנ טיג ,ונַא !ןלירב עיולב ןָא ,שיטנַאדעּפ טשינ
 ,ןענַאמָאר עכעלטע עשירפ סעּפע (ָאטשינ זיא ץעּפוהעי ןיא ָאד) עשרַאװ ןיא ןַײא טפיוק

 רעסעדַא יד טקנעדעג ריא) סענַאשזַאלטַאב סָאװ ,לכַאמ ןימ ַא ןקישנַײרַא ךַײא ךיא לעװ
 !םעד ןגעק טנוה ַא זיא (?סענַאשזַאלטַאב

 ,ןטַײל ַײב יװ ,ןותחּתה רודמב ,ןטנוא ןקורד דימּת ריא טלָאז ןָאטעילעפ םעד (5
 .ןָאטעילעּפ ַא ןופ םינּפ ַא עקַאט ןבָאה לָאז סע

 ןעוועג קזיה םרוג ךיז ריא טָאה ,תודוקנ ןפרָאװעגסױרַא טָאה ריא סָאװ ,סָאד (6
 !רעשל-ןיא דע

 ,עטעזַאג ַא ךָאד זיא סע ? טעטש עלַא ןיא ןטנעגַא ןייק טינ ריא טָאה סָאװ רַאפ (7
 ץנַאג ַא ,ןַאמ-ןגנוי ַא ,טנעגַא ןַא וועיק ןיא ךַײא רידנעמָאקער ךיא !לכיב ןייק טינ

 םיא טלָאז ריא ;לווירב ַא ןבַײרש ןיײלַא ךַײא טעװ רע ; רע טסייה ןַאמדייז ,ןכעלטנרָא
 רע טעװ ,ןטנענָאבַא קיצפופ ַא ןופ לטעצ ַא ןבעג םיא לעװ ךיא ןוא -- טכַאמלופ ןבעג

 -ַארעטיל רעד ןופ רעבָאהביל ַא ןוא רערעל ַא זיא רע .תיבל תיבמ ןביולק טעװ ןוא ןייג

 ןרַאלּפמעזקע עקינייא וצ םיא טקיש .טַאבַאר ןבעג םיא ךָאד ריא טעװ ,ךעלטנייוועג .רוט
 זיא רימ ַײב ןעד ,ונַאמדייז ונידָאּפסָאג ויעשטַאדערעּפ ס ,סערדַא ןַײמ ףיוא יידוי רעד,
 ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ רערעל סעשימ זיא רע --- גָאט עלַא רע

 יִצ ,דימו-ףּכיּת רימ טבַײרש .ןיילַא ךיז ןופ ןסעומש לסיב ַא רימ ןלעװ דניצַא (8

 ,ךַײא גערפ ךיא ? לייט ַײרד ןיא עידעמָאק ןַײמ "ןעדוי, םעניא ןקורד ןענָאק ריא טעוװ

 זיאס ,טרעקרַאפ ;קיסַאּפ טשינ סָאד ןיא רעמָאט ,ארומ בָאה ךיא לַײװ ,רַאפרעד טינ
 רעצעּפוהעי ערעזדנוא ןופ לגיּפש ַא ןוא "עידעמָאק , ַא עקַאט זיא'ס :קיסַאּפ רעייז
 טעװ סע לַײװ ,רַאפרעד רָאנ גערפ ךיא .סעקלמרַאי רעקװעּפעזַאמ ןוא ןטַארקָאטסירַא
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 םכילע-םולש ןהפ ונירב

 ןוא ךיג ןבָאה רעפטנע רעַײא זומ ךיא .רדסּכ רָאי ץנַאג ַא ךיז ןקורד ןזומ ךַײא ַײב
 ןעמענ ךימ ךיא זומ ,דנרינעּפמָאק טשינ ךַײא רַאפ זיא עידעמָאק יד ביוא ןעד ,דלַאב

 לָאז עידעמָאק יד ,טלָאװעג רעייז ךיז טלָאװ רימ .שרעדנַא סעּפע ךַײא ןטיירגוצ ָאזלַא

 !ןבָאה האנה ,השקשינ ,טעװ ריא :ןקורד ךיז ךַײא ַײב

 (גנַאגרָאי ןטצעל םעד) "דנַײרפזיוה, םעניא ,ריא טקנעדעג יצ ,רימ טבַײרש (9

 ןעלדנעמ-םחנמ ןופ שינעבַײרשרעביא ןַא -- "ךעלריּפַאּפ , יד רימ ןופ טקורדעג ךיז טָאה
 -עּפוהעי רעד רעביא -- ןעלדנעמ-םחנמ וצ ןעלדנייש-ענייש ןופ ןוא ןעלדנייש-ענייש וצ
 עיצַארטסוליא ןַא -- ךעלווירב 24 עכלעזַא ךָאנ עקיטרַאפ ָאזלַא ךיא בָאה .עזרעב רעצ

 ? ןיינ יצ ,ךַײא רַאפ סָאד טסַאּפ --- .סרעלקעמ רעצעּפוהעי יד ןופ
 ,םשה-ןעמל ,רעדיל סכעלגנַיי רענוװָאק יד ןוא סיקסוװַאשרַאװ ןקורד תעשב 0

 ןוא טנוזעג טַײז ןוא .ןתוירחַא עלַא ךיז ףיוא םענ ךיא -- ןלעטשנַײרַא ווירב ןַײמ

 .הבושּת ךיג רימ טבַײרש

 םכילע-םולש רעטסעב רעַײא

 ןבלעז םוצ ,1

 1899 ץרַאמ ןטס29 ,(וועיק) ץעּפוהעי

 !יריקי ידידי

 טרעַײא ןופ ךיא טעברַא טציא .ןטלַאהרעד אמּתסמ ךָאד ריא טָאה "בוט-לזמ,, םעד

 .ןרעמונ ריפ רעדָא ַײרד ןיא טקורדעג ןַײז ןזומ רעבָא טעװ רעכלעוו ,ןָאטעילעפ ַא ןגעוו
 םלוע רעד -- ללּכה ."ןקיכלימ םעד היבט , ןופ הׂשעמ עטירד יד ךיא קידנע הזל-ץוח

 -- ? ריא טרעדליּפ סָאװ טנַײה ,טינ טפָאלש

 סיקסװַאשרַאװ חוּכמ ןוא ?ןטעָאּפ רענװָאק ענַײמ הוּכמ סעּפע ךיז טכרָאה סָאװ

 -- ? רעדיל

 רע סָאװ ,ןַאמ-הרבח ןגיה ַא ןופ ךעלדיל עכעלטע ןטלַאהרעד ריא טעװ טנַײה

 .האנה ןבָאה טעװ ריא -- ןַײז וצ ףרַאד סע יװ ,ךרוד רָאנ ייז טנעייל ."תהק,, טסייה

 ןביל ןַײז ןופ קַאלש ַא זיא'ס 1 קַאלש רעד זיא רעװ ,ןסיוו וצ קירעגַײנ סיוועג טנעז ריא

 ףיוא ןעוועג עקנילָאװַאּפ זיא סָאװ ,טנעדוטס ַא ,תהק טסייה סָאװ ,דַיי ַא זיא סָאד .ןעמָאנ

 ,ןטנעמורטסניא ײלרעלַא ףיוא טליּפש ,תונושל עכעלטע ףיוא טבַײרש ,ןטעטלוקַאפ ַײרד
 ַא ,רָאטיזָאּפמָאק ַא ,ףַארגילַאק ַא ,"ןינַאילוועיק , ןיא רעקינָארכ רעשילַאקיזומ ַא זיא
 .(קיטסירעטקַארַאכ עצרוק ַא) !קַאװטיל ַא ...ןוא טנעדנָאּפסערָאק ַא ,רעטלַאהכוב

 "ןעדוי,, םעד ןקיש לָאז עמ ,עיצידעּפסקע רעד ןיא קעװַא טבַײרש ,חירטמ ךיז טַײז

 .ןובשח ןַײמ ףיוא --- -- -- וועשטידרַאב ןייק רעדורב ןַײמ וצ ןָא רעמונ ןטשרע םענופ
 !טשינ טפָאלש ,ךעלווירב טבַײרש ןוא טנוזעג רימ טַײז ןוא

 םכילע-םולש  רעַײרט רעַײא
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 םפיקופע םולש ןנפ וויהב

 ןבלעז םוצ .2

 1899 לירּפַא ןט17 ,וועיק

 !יקצינבר דנַײרפ רעביל ןוא רָאטקַאדער רעביל

 ןעוועג זיא סָאװ רָאנ ןוא (6 רעמונ) "ןעדוי,, םעד ןעוועג לבקמ רימ ןבָאה טנַײה
 טוט ריא ,שטַײטס .טכערעג ךעבענ זיא ןוא ,זגורב טכער זיא רע .יקסוװַאשרַאװ רימ ַײב

 ןרעסעברַאפ דימו-ףּכיּת טלָאז ריא ,יתצע !הּפרח ַא רימ זיא'ס סָאװ ,ןכַאז עכלעזַא סעּפע

 ץוח םערָאװ ,רעדיל עקירעביא ענַײז ןקורד ןזָאל עקַאט ןוא ,לווירב ַא טימ שטָאכ םיא

 רעטעדליבעג ךיוה ַא רע זיא ,טעָאּפסקלָאפ רעשידִיי רעלופטנַאלַאט ַא זיא רע סָאװ םעד

 טקנוּפ םיא טימ גהונ ךיז טנעז ריא ןוא ,דָיי רעמערַאװ ַא ,רעשיטַײל ַא רעייז ןוא שטנעמ

 ָאד זיאס !ןעעז ךַײא טימ ךימ ךיא ףרַאדַאב ,רעדורב ,יַא ...ךעלגנַיי רענוװָאק יד טימ יו
 -- ןעעז עקַאט ךיז ןלָאז רימ ,רעמוז ןקיטנַײה ףיוא ,םשה-הצרי-םא ,גנונעפָאה ַא

 ,םיא טסירג ...!טניה סָאד זיא ,יַא ? טניה סנדייז םעד ףיוא ריא טגָאז סָאװ --- ! ר"היּכמָא
 -- !ןגעוו ןעמָאנ ןַײמ ןופ םיא טקנַאד ןוא ךעלדנַײרפ רָאנ ,ןדייז םעד

 םכילע-םולש

 אלש ידכב ? ךעלהרוש עטסוּפ עכעלטע סעצרּפ טגיוטעג ךַײא טָאה סָאװ וצ --- .ס.ּפ

 .ןקורד וצ סיקסווַאשרַאװ ןעוועג טלָאװ רעכַײלג ךס ַא ,ךיז טכַאד ? קלח ריינה איצוהל

 -- .ומָאקסװוַאשרַאװ .מ .מ ומָאננערעיװָאּפ ומָאנשזַאיסירּפ .וװעַיק וו : זיא סערדַא ןַײז

 םיא ריא טלָאז ,רַארָאנָאה ןיקסווַאשרַאװ ןקיש ַײב ןטלַאה טעװ ריא זַא --- .9

 םיא ןייש טשינ זיא'ס ןעד ,לָאמ ַא טימ םיריש (עכעלטע רַאפ ה"ד) עלַא רַאפ ןקיש

 עמ .ענווָאק ןופ ןענעזייר ןעוועג דבכמ טָאה ריא ,לשמל ,יװ ,תוטורּפ טימ ןַײז דבכמ
 רָאטקַאדער ַא ריא טנעז ףיורעד --- ןעמוקוצסיוא ןדעי טימ ױזַא יו ,ןסיוו ,רעדורב ,ףרַאדַאב

 ..."דוי, טסייה סָאװ ,לַאנרושז ַא ןופ

 ןבלעז םוצ ,2

 (1899 ַײמ ןט10 םעד ,עקרַאיָאב) ט"נרת 10/5 ,קירעביוב

 !יקצינבר דנַײרפ רעטסביל

 ןַײמ ןוא ,קירעביוב ןייק העש רעקידלזמ ַא ןיא טלקעּפעגרעביא ךיז ןבָאה רימ ךיוא
 .רעמוז ןצנַאג םעד ןבַײרש ןיוש ריא טלָאז ױזַא ןוא ,ןביוא טנכייצעג זיא סערדַא רעקיטציא

 תרמ העונצה יתגוז ןַײמ טימ ךיא רָאפ ,סעדַא ןייק ךַײא וצ ןרָאפ לעװ ךיא ביוא
 ,סנטַײצַאב ווירב ַא רימ ןופ ןעמוקַאב אמּתסמ ריא טעװ ךעלטנייוועג ןוא ,'יחתש ַאגלָא

 טלגערּפעג ,עירבמוקס ןַײז לָאז -- רקיע רעד .טסעג יד ףיוא ןטכיר ךיז טלָאז ריא ידכב

 ַא טכַאנ רעד ףיוא .ענעמיל טימ ןַײז סָאד ףרַאדַאב ןסעגעג ןוא ,טייקטעפ ןגייא ןיא

 ןופ ."טסעיוָאס , ןקינַײװ ןיא טכָאקעג ַאלָאבמָאק ןוא רעקיכלימ ַא טשרָאב רעטלַאק

 רעד ןגעק םי גערב ןפיוא רעבַארַאסעב לשעלפ ַא טכַאנ עבלַאה ךָאנ זיב טכַא רעגייז
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 םכילע-םולש ןופ ווירב

 תויח עדליוו יו ןעמורב ןלָאז סָאװ ,סעילַאװכ יד ןיא טלגיּפשעגּפָא הנבל רענרעבליז

 ,ןטַארעטיל ןופ טינ רָאנ ,רוטַארעטיל ןופ ןעמ לָאז ןדער ,ןפָאלשטנַא ןרעוו ייז רעדייא

 לָאז ירפ רעד ןיא .ןסופַײרד ןופ טינ רָאנ ,ןדִיי ןופ ,םזינויצ ןופ טינ רָאנ ,םוטנדִיי ןופ

 ןרָאפ רימ זַא ,ןייטשרַאפ וצ זיא ןופרעד .ךָאנ טפָאלש טָאג תעשב ןדָאב ןייג ךיז ןעמ
 ...םענייק וצ טשינ ןוא ךַײא וצ סעדַא ןייק

 ,םינּפ ַא .רעט8 רעד טינ ,רעט7 רעד טינ ָאטשינ ?"ןעדוי , ןטימ הׂשעמ יד זיא סָאװ

 ..ןדָיי ַײב טפָא ןענעז ןעגניליווצ ;לָאמ ַא טימ עדייב סױרַא ןיוש ןלעװ ייז

 םכילע-םולש רעַײא

 ,טגַײװש שינָאמ ןוא ןעיַאּפ טסירג

 ןבלעז םוצ ,4

 ןעטַאד ַא ןָא! ַאװָאליַאכימ ַאשטַאד ,ַאקרַאיָאב

 !יקצינבר רָאטקַאדער רעביל ןַײמ

 סנטשרע !עשטַאדַאז עטכער ַא ןבעגרַאפ רימ טָאה ריא -- תויׂשעמ רימ גיוט סָאװ

 ןוא ? ךעלטיּפַאק יד ןופ ןעמענ יד טימ ןעמ טוט סָאװ -- סנטייווצ .ןעמָאנ םעד ---

 ,פָארַא טמענ ענעדַיי יד יו ױזַא ,ץלַאז ןעמענּפָארַא טעװ ריא טסייה סָאװ -- סנטירד

 ןקיש !ןבעל'כ ,ּפָאק םעד ןעמונעגּפָארַא רָאג רימ טָאה ריא ?לּפעט םענופ ּפָא טמיוש

 ןומ עמ .ןדָאש ַא רַאפ טושּפ ,ןוסָא ונרקי ןּפ ,ארומ ךיא בָאה גרוברעטעּפ ןייק םיא

 :טַאש ,טַאש ,ױזַא ןסייה רע זָאל .ןעמָאנ םעד ןכַאמרעביא

 עביל ןופ גנַאזעג 8
 לייט ייווצ ןיא ןַאמָאר ַא

 ןופ
 םכילע-םולש

 :ןַאמָאר םוצ ָאטָאמ רעד זיא סָאד ןוא

 -- הבהאה תא תובכל ולכוי אל םיבר םימ

 ,עביל יד ןשעלרַאפ טשינ ןענָאק ןרעסַאװ עסיורג

 -- הופטשי אל תורהנו
 .ןציילפרַאפ יז ןלעװ ןכַײט ןייק ןוא

 (םירישה-ריש)

 רַאפרעד ןוא ,לייט ןטייווצ םענופ טלַאהניא םעד ןיוש ריא טיײטשרַאפ ָאטָאמ םעד ןופ

 .עביל ןופ גנַאזעג ַא ןסייה ןַאמָאר רעד זומ

 ןסעגרַאפ טשינ ריא טלָאז ןגעוו טענַײמ ןופ סָאװ ןרַאלּפמעזקע תואמ רָאּפ יד ףיוא

 :ױזַא ןטנוא ןופ שיסור ףיוא ןלעטש
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 םכילע .גמולש ןעפ ווירב

 עביל ןָאפ גנַאזעג ַא

 יוובויל ןמיג טסעי ָאט

 ךַאיטסַאשט ךּוװד וו ןַאמָאר
 .ַאמעכײלַאמָאלָאש

 םירישה-ריש ָאי טסייה סע ;ןעמָאנ רעקיזָאד רעד ןלַאפעגנַײא רימ זיא סָאװ רָאנ
 !ןטסָאמעגנָא זיא'ס ןוא טגנילק סע !לסינקַאנק ךימ ףור ןוא -- םירישה-ריש טינ ןוא

 ,הלעמ יד יא טנַײה .(ןסעגרַאפ טשינ תויתוא עניילק טימ ָאטָאמ םעד ךיוא ,םשה ןעמל)
 ַא טרטּפעג ,טָאג ןעקנַאד ,ונ .ןעמענ ערעייז טימ ןבַײלב ןיוש ןענָאק ךעלטיּפַאק יד סָאװ

 טליוו ריא סָאװ ,"ןעמיוש,, םעד חוּכמ רעביא טבַײלב דניצַא !בוט-לזמ ,בוט-לזמ ,גרַאב

 םלוע ןַא ,טסייוו ריא יוװ ,ללכב ךַײא ןופ טלַאה ךיא :הׂשעמ יד ױזַא זיא .ןעמיוש ןטרָאד
 זיא קַאמשעג רעַײא ןוא גנירג ץנַאג ןזָאלרַאפ ךיז ךיא ןָאק תוניבמ רעַײא ףיוא ,ואולמו

 טזַײװַאב "דוי,, םעד ןיא זַא ,טנעמילּפמָאק ַא ןכַאמ ךַײא ףרַאד ךיא ןוא ,טנעקַאב רימ

 רעמָאט ,ארומ בָאה ךיא ,ןעד סָאװ רָאנ .קַאמשעג ןוא טקַאט ליפ רעייז-רעייז סױרַא ריא

 ַא ,קנַאדעג ןסיוועג ַא ךיז ןיא טָאה סָאװ ,טרָאװ ַאזַא ץעגרע סױרַא ריא טפרַאוװ הלילח

 ריא סָאװ ,ןדניבפיונוצ םעד רַאפ ארומ ךיא בָאה רעמ ךָאנ ןוא ,קנּוװ ַא רעדָא ,ךָאטש

 ! רעטיצ ךיא ,ארומ בָאה ךיא .קעװַא ץַארק ַא ןבעג טעוו ריא ּוװ ,רעטרע יד ןיא ןזומ טעוו

 עקַאט ןעמענ אמגודל רימ טלָאז ריא זַא ,ארבס ַא ןעוועג טלָאװ רעמָאט ,רעדורב ,ןּכ-לע

 -פיורַא ןוא ןזעלכרוד טוג לָאמ ַא ךָאנ ךעלטיּפַאק ייווצ עטשרע יד ןּפַאכ ןוא דימו-ףּכיּת

 רַאפ ריא טנכער רעטרע עכלעוו -- ריּפַאּפ ףיא לטפיטש ַא טימ ןּפַאכ

 ךָאנ ,זיאס בױא רָאנ ?הליחמ ןטעב ייז ףרַאדַאב עמ סָאוו ,קירעביא

 -רעטנוא רָאנ טלָאז ריא ,רעכַײלג זיא ,רעטרע עכלעזַא ךס ַא ןַארַאפ ,גנוניימ רעַײא

 ןיילַא ךיא ידכב ,זַײװכעלטיּפַאק רעהַא ןקישוצ רימ ןוא לטפיטש ַא טימ ןכַײרטש

 ןייק טָאה ,ןעמענרַאפ טינ טַײצ ךס ןייק טעװ סע ןשרעדנַארעביא ייז לָאז
 -טיּפַאק גָאז ךיא .ךאלמ רע כיג ַא ןיב ךיא זַא ,ךָאד טסייו ריא .טשינ ארומ

 !ַאדַײה --- ללּכה .טוג ןוא ךיג טעברַא יד ןייג לָאז סע ידכב ,זַײווכעל

 םכילע-םולש רעטסעב רעַײא

 !דלַאב עקַאט רעבָא ,ץלַאז ןקירעביא םעד חוּכמ הבושּת דימו-ףּכיּת ,םשה-ןעמל

 בָאה ךיא סָאװ ,םעד הוּכמ ווירב ַא ןקילַאיב וצ קעװַא ,לחומ טַײז ,טבַײרש --- .ס.ּפ

 .ווירב ןקירע;רפ םעניא ןבירשעג ךַײא

 טלעטש ! עיפַארגָאטרָא "ןייא,, חוּכמ םיצוריּת ןלייצרעד רימ ריא טעװ סָאװ -- .ס.ּפ

 ,רעלפעירכ ןוא ,ָאננעמסיּפ טסייה סָאװ ,ךילפעירב :רעטרעװ עכַײלג ייווצ רָאפ ךַײא

 זיב טזַײרגעג טָאה ריא סָאװ ,סָאד .(דעלווירב רָאנ בַײרש ךיא) ַאמסיּפ טסייה סָאװ

 ןזַײרג טפרַאדַאב ריא זַא ,ןעגנורדעג טשינ זיא'ס ןוא ,טשינ ץוריּת ןייק ללּכ זיא ,רע הַא

 ןייק גָאז ךיא ױזַא יו ,ּפָא רימ ןופ ךיז טנרעל ,ןשקע ןייק טשינ טַײז ,ךימ טגלָאפ .רעטַײװ
 !גנוניימ ןַײמ ןופ רעסערג דימּת גנוניימ סמענעי טלַאה ךיא .יתעד ולבק ןייק טשינ לָאמ

 .ןבעלכ
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 םפיקלע :םולש ןונפ וויכב

 עטפָא יד טימ ךעלטיּפַאק ביײהנָא יד ץלַאז קירעביא רַאפ טנכער ריא ביוא --- .ס.סּפ
 -- (ַאינעלּפוטסטָא ַאיקסעשטיריל יא ,ַאיקסעשטיטסירָאמוי) ןסעומש עקיטַײז טשרמולּכ

 ןצנַאג םעד ןפרַאװסױרַא טלָאז ריא ,רעכַײלג זיא ,ןפרַאװסױרַא סָאד טניימ ריא ביוא
 .טַארוקַא טשינ ךַײא ייטשרַאפ ךיא ,ךעלטַײד רימ טבַײרש .ןַאמ ָא ר

 םכילע-יםולש

 !ךַײא טעב ךיא ,ךעלטּפירקסטסָאּפ יד ךרוד טשינ טוָאל

 ןבלעז םוצ .5

 1899 ילוי ןט14 ,וועיק

 !יקצינבר רעדורב ,דנַײרפ רעטסעב

 ןענופעג טשרע ךיא בָאה םירישה-ריש ןַײמ ןופ ןבַײרשרעביא לָאמ ןטעביז םעד ךָאנ

 ,ןבַײרשוצ ןוא ןקעמסיוא ,ןּפעלקפורַא ,ןצוּפרעטנוא ,ןכַאמוצרעביא רעטרע ךס ַא ןיא

 ייג-ייג :טגָאזעג םיא בָאה ןוא דַאל ַא ףיוא ןעמוקעג ןיב ךיא םיוק-םיוק זיב -- ןצעזוצ

 ןייק ןטרָאד ןופ ,גרוברעטעּפ ןייק ןטרָאד ןופ) סעדַא ןייק ןיקצינבר וצ טייהרעטנוזעג

 ןופ ,סעדַא ןייק ןטרָאד ןופ ,עקָארק ןייק ןטרָאד ןופ ,עשרַאװ ןייק ןטרָאד ןופ ,סעדַא

 ןטרָאד ןופ ןוא עשרַאװ ןייק ןטרָאד ןופ ,סעדַא ןייק ןטרָאד ןופ ,גרוברעטעּפ ןייק ןטרָאד

 ,"ןעדוי, רעַײא ןופ טורשרַאמ רעד זיא ,ךיז טכַאד ,ױזַא -- טלעװ רעד ףיוא ץעגרע

 (? טינ תועט ןייק בָאה ךיא ביוא

 : (סעיצקורטסניא) םיטּפשמה הלאו

 ןטשרע םעד ,ךעלטנייוועג ,קיש ךיא) ןַאמָאר םעד ןזעלכרוד רעַײא ךָאנ ףּכיּת (א

 עידומ רימ (סקעז לָאמ ַא -- ןבַײרשרעביא ךָאנ ךיא ףרַאדַאב ןטייווצ םעד ןעד ,לייט

 .לווירב ַא ךרוד ןַײז

 לָאז ןגיל ץעגרע ףרַאדַאב רע בוא ;גָאט ןקירעביא ןייק םיא ןטלַאה טשינ (ב

 ,רימ ַײב ןגיל רע

 ,ןייג וצ ןבייהנָא טעװ רע ןכלעוו ןופ ,רעמונ םעד ןַײז עידומ רימ (ג

 רעלרעדניק ,ךעלגנוי ,דעלדיימ : ליּפשַײב םוצ ,עיפַארגָאטרָא ןַײמ טול ךיז ןטלַאה (ד

 ,םשה-ןעמל -- ָאויסַארק -- ןע ש .(טליוו ריא יו ,דילרעדניק ,ךילגנוי ,ךילדיימ טשינ)

 ,לשמל .(רעטרעוו עשייערבעה יד בילוצ סהריצ גונעג ךָאד טָאה ריא) הריצ ַא טימ

 םיּכסֹמ טשינ ךיא ןָאק -- (ַאנעמיא) ןעמענ ,טעטש ,רעטרע ,רעטרעוו
 זיאס לַײװ ןעמָאנ ,טדָאטש ,רעטרָא ,רעטרָאוו :ןקורד רימ לָאז עמ ,ןַײז

 םעד ךָאנ טינ טכַאמ .קזוח ןופ םינּפ ַא סָאד טָאה ,תודוקנ ןָא ליוה ,טעקַאנ ךַײא ַײב
 .ןָאגרַאשז םעד טינ טגנערשַאב ,טינ טשטעווק ןוא שטַײד

 .טרִיִיצַאּפש םוטעמוא ךרוד ןקורד ןשטנעמ ןוא טעטש ןופ ןעמענ עלַא (ה

 סָאװ) .טַארַאּפעס ןרַאלּפמעזקע טרעדנוה רָאֹּפ ַא סופדה תעשב רימ ןשטעװקּפָא (ו

 ,גנונעכער ןַײמ ףיוא ןלעטש ןוא (ריּפַאּפ סָאד רָאנ ? טגָאזעג סנייטשימ ,ןטסָאק סָאד ןָאק

 .ןַײז עידומ ךַײא ךיא לעװ ,ןכוזּפָא סעּפע ךָאנ ךיז טעװ רשפא ... (

 םכילע-םולש רעטסעב רעַײא
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 םכילעצ-:םולש ןהפ ווירב

 ןטכע ןקיטכיוו רעזדנוא ןגעוו ןבירשעג לָאמ ַא רימ טָאה ריא ,ךיז טכַאד --- .95

 ןַארַאפ ?סערדַא ןַײז ןַײז עידומ טשינ רימ ריא טנָאק .קיל ַאיב ררושמ ןשיערבעה

 םיא טימ ךיז ןריסערעטניא סָאװ ,ןשטנעמ עכלעזַא (אקווד ץעּפוהעי ןיא) זדנוא ַײב

 ,ןַײז עידומ רע זָאל ,םיא טבַײרש ,טליוו ריא ביוא .ןַײז ךעלצינ סָאװטע םיא ןענָאק ןוא
 ךדיל האבה הווצימו ,ןטרַאװ גנַאל טשינ טזָאל .ווײזַאא רע טוט סָאװ ,ךיז רע טניפעג ּוװ

 רעד .טסייה ןַײּפ סָאװ ,ןַײּפ זיא "ןעדוי, םענופ רעמונ רעטצעל רעד -- .הנצימחת לא

 ,ץמאו קזח ,קזח .םינּפ שיטַײל ַא ןעמוקַאב ןָא טבייה יידוי,

 ןבלעז םוצ .6

 1899 רעבמעטּפעס ןט9 םעד ,וועיק

 !יקצינבר רָאטקַאדער רעביל ןַײמ

 סָאװ .ןטלַאהרעד ןט7 םענופ ווירב רעַײא ךיא בָאה ךַײא ןבַײרשקעװַא ןַײמ ךָאנ

 ןוא רעמוז רימ טימ טכַאמ ריא ,ךימ טקָארב ןוא ךימ טדַײנש ריא ? ךַײא טימ ןעמ טוט
 ןרעדנַא ןפיוא רָאי ןייא ןופ ,ןרעדנַא םעד ףיוא רעמונ ןייא ןופ ּפָא טגייל ריא ,רעטניוו

 ןגָאז טשינ ךַײא לעװ ךיא זַא ,טוג ץנַאג טסייוו ריא םערָאװ ,(! ךַײא קנַאד םענייש ַא)

 -- !?סעװָאטַאק ףיוא טשינ ןגירקעצ רימ טימ ךיז טליוו ריא ,םינּפ ַא -- ןיינ

 וליפַא רימ טלָאז ריא ,ליוו ךי א יװ ױזַא ,ןעמענ טימ ןַײז ןיוש ןלעװ ךעלטיּפַאק יד

 רָאי םעַײנ ןרַאפ ןקורד ךַײא ןסייה רָאנ .עילעטס רעד זיב ןעגנירּפש ןוא ןצנַאט

 טנעז ףיורעד ;רעכַײלג זיא ךַײא יו ,טוט .טשינ ךיא ןָאק (רבַאיָאנ רַאפ טסייה סָאד)

 דימו-ףֹּכיּת רימ טקיש ןוא ךעלדנַײרפ ױזַא טַײז רָאנ ! רָאטקַאדער רעד ןודָא רעד ךָאד ריא

 לָאז סע ,ךיז ַײב סָאד ריא טפרַאד רָאי עצרַאװש עכלעוו ףיוא) לטיּפַאק עטשרע סָאד ּפָא

 ןעמַאזוצ סָאד ךיא לעװ ,וצ רימ סָאד טקיש .(? טערג קיטיוק ןשיוװצ ץעגרע ןרעגלַאװ ךיז

 ןצנַאג ןיא ןקישוצ עשרַאװ ןייק ןיוש ךַײא ךעלטיּפַאק עקירעביא עלַא יד טימ

 זַא ,ךיוא טגָאז ריא ,ריא טעז ? ווירב ןקירעירפ ןַײמ ּפָאק ןפיוא ןעמונעג ריא טָאה

 ,בוט-םוי געט ערעדנַא יד ףיוא רעהַא ןרָאפ וצ טמוק ,הברדַא ,ונ .ןעעז ךיז ןפרַאדַאב רימ

 ךעלצינ ליפ-ליפ ןָאק ךיז ןעז רעזדנוא ןוא ָאד ןַײז רעַײא .גָאט ַא ףיוא ּפָארַא ךיז טּפַאכ

 טשינ ,ךַאז עסיורג ַא רשפא ןרעװ דלונ ןָאק סע ,רוטַארעטיל-סקלָאפ רעזדנוא רַאפ ןַײז

 טציא ןעיטש עדייב רימ לַײװ טושּפ רָאנ ,ןשטנעמ עסיורג עכלעזַא ןענעז רימ לַײװ

 ןשידַיי ןקיצנייא ןטסנרע ןטשרע ןפיוא ןקריוו ןענָאק סָאװ ,ןדנַאטשמוא עכלעזַא ןיא

 רעביא רעדָא טייקליופ רעַײא רעביא זַא ,טוג ץנַאג רָאנ ךַײא טנכערַאב .לַאנרושז

 סָאד רשפא טעװ סָאװ ,לַאפוצ ַאזַא ןזָאלכרוד ריא טנָאק תואצוה ךעלברעק עכעלטע

 עװעלַאשז ךיא .ךַײא וצ ןעמוק לָאז ךיא ,טשינ ךימ טגניווצ .ןרעקמוא טינ ךיז לָאמ עטייווצ

 ךיא טושּפ רָאנ ,געט ַײרד-ייווצ יד עלָאר ןייק טשינ טליּפש סע ןוא תואצוה יד טשינ

 אקווד ןוא ,רימ ןזומ ךיז ןעז ןוא ,דניצַא עדַארג םייה רעד ןופ ןרָאפּפָא טינ רָאט

 ףיונוצ ךַײא טלקעּפ .דמלמ ןייק טשינ עשז טַײז .עשרַאװ ןייק טרָאפ ריא רעדייא ,טציא

 ןופ בַײרש ךיא .עשרַאװ ןייק ןרָאפ ןיוש ריא טעװ ןענַאד ןופ ןוא ,ןַײרַא געוו ןיא

 ףיוא ןעמוקסיורַא ךַײא ַײב טעװ רע ,ארומ בָאה ךיא רָאנ ,ןָאטעילעפ ַא ןגעוו טרעַײא

 -- .םירוּפ דעומה-לוח רָאי ַא רעביא םשה-הצרי-םא
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 םכילעיםולש הופווויהּב

 טשינ ,ןסַײװ ,ןַײװ לסעפ שּפיה ַא גנונעכער ןיימ ףיוא טשינ טסעגרַאפ ,םשה-ןעמל
 ,רעיוז ליפ וצ טשינ ,ןעקנירט ןזָאל ךיז לָאז רע ,ןיסירפק ןַײז לָאז רע רָאנ ,ןרעַײט ןייק

 טזָאל .טסוג ןַײמ טסייו (!טמוטש רע) שינָאמ -- .טַאקשומ יװ ומֹּכ ,טעקוב ַא טימ

 ,בוט-םוי-טוג ּפָא טיג עמ זַא ,ריא טגָאז ןוא ,ןעיַאּפ ןעמעלַא ןופ ןַײמ ןוא ,ןעמעלַא ןסירג
 ...רָאי-טוג :ןעמ טרעפטנע

 ? ןעזרעדיוו ףיוא ,ָאזלַא

 םכילצ םולש

 ןבלעז םוצ ,7

 1899 ,ס"רת ,ס"הוחד ,ירשת זיי ,'ה םויל רוא ,וועיק
 !יקצינבר דנַײרּפ רעביל

 ,ןעעז רשפא ךיז ןלָאז רימ ,ןַײז ןָאק עס זַא ,ןבירשעג תוּכוס ברע ךַײא בָאה ךיא

 ,ןסעומשוצרעביא סקיטכיוו רעייז ךַײא טימ בָאה ךיא סָאװ ,ןעוועג זיא ענַײמ הנווּכ יד

 ךיא בַײרש ןכל ,ךַײא ַײב ןַײז ןענָאק לעװ ךיא יצ ,ןסיוו טשינ ןָאק ךיא יװ ױזַא ןוא
 .לָאמ ַא ךָאנ ךַײא

 ךיא יוװ ױזַא ןוא ,ןטפעשעג ןופ שטנעמ רעַײרפ ַא רעװ ךיא זַא ,ןַײז ןסיוו טלָאז ריא

 ןעמַאזוצ סָאד ןצינַאב רימ ךיז טסולג ,ךעלברעק עכעלטע טנידרַאפ ,םשה-ךורב ,בָאה

 .טַאלב שידַיי ַא ןבעגסױרַא קשח בָאה ךיא ,ונַײה ,רוטַארעטיל וצ טַײצ רעַײרפ ןַײמ טימ
 ןיא ןַײרַא ךיא ליוו ןכל ,("דוי רעד,) טַאלב ַא ,םשהיךורב ,ןיוש ןבָאה רימ יו ױזַא ןוא

 בָאה ךיא .טעברַא ןַײמ טימ ןהו ,טלעג ןַײמ טימ ןה ,"ףסָאיחַא ,, ןטימ ןעמַאזוצ ּתופּתוש

 ןיא אקווד טַאלב ַא ףיוא גנוביולרעד גרוברעטעּפ ןיא ןעמוקַאב וצ ןסנַאש עסיורג

 ךיז ייז ןטלָאװ ,םידמלמ ןייק ןייז טשינ ןלָאז סעקינפסָאיחַא יד זַא ,ךיא ןכער .דנַאלסור
 ןיא ךעלטנכָאװ "ןדוי,, םעד ןבעגסױרַא ןלָאז ןעמַאזוצ רימ זַא ,לַאפוצ םעד טימ טצינַאב

 טרָאפ ךָאד ןיב ךיא ןעד ,טינ ךיא ןָאק עשרַאװ ןיא ןציז קידנעטש יװ ױזַא רָאנ .עשרַאװ

 ,עשרַאװ ןיא ןטרָאד רעטערטרַאפ ןַײמ ןַײז ריא טלָאז ןכל ,ץעּפוהעי טימ ןדנובעג

 -מָאק ךַײא ןלָאז סָאװ ,םיאנּת עכלעזַא ףיוא ,דיסַאק ךיוא ןוא ,רעלרפ יװ רָאטקַאדערטימ

 -רעטנוא לָאמ טּפָא ,ךעלגימ טַײװ יו ןפלעהטימ ךַײא לעװ ךיא ןוא .ךעלטנייוועג ,ןרינעּפ

 ןעמוקַאב טנָאקעג טלָאװ החגשה סנדייב רעזדנוא רעטנוא טַאלב סָאד .עשרַאװ ןייק ןרָאפ
 ךיא ןיב רָאטַארטסינימדַא ןַא זַא ,ןענעק לסיב ַא ךימ טפרַאדַאב ריא .ןטַײל ןופ םינּפ ַא

 ךעלדעש טשינ ךיוא זיא רענַײמ ןעמָאנ רעד ךיוא ןוא ,טַאלב ַא ףיוא רענערָאבעג ַא

 .ןינע םוצ

 ךַײא טימ ךיז ןעעז רימ ןעוו ,ןעוועג ךעלצינ ןוא קיטיינ רעייז-רעייז טלָאװ סע

 ילעב יד וצ עשרַאװ ןייק ווירב ַא ןבירשעגקעװַא םעד ןגעוו בָאה ךיא .ךעלנעזרעּפ

 ,ייז טימ ךיוא ךרוד ךיז טבַײרש ןוא םעד ןגעוו גנוניימ רעַײא רימ טבַײרש ."ףסָאיחַא,
 .ןַײז ןטרָאד טעו ריא ביוא ,ייז טימ רעביא טדער רעדָא

 םעד ןגעוו טכַארט ךיא זַא ,דנַײרפ רעביל ,ןכַאמ םַאזקרעמפיוא ךַײא ףרַאדַאב ךיא

 ,ןַאלּפ ַא זיא'ס זַא ,ןיימ ךיא .טפעשעג סלַא עקַאט רָאנ ,דובּכ בילוצ טשינ ,טסנרע ץנַאג
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 םכילט -םטלש הטפ וויהבצ

 ריא .גנורעגנירגרַאפ סיורג ַא ןַײז סָאד טעװ ךַײא רַאפ ןוא ,ייז רַאפ ןהו רימ רַאפ ןה
 ,ךיג רעבָא ,םעד ןגעוו טוט .טייקשירפ רעמ טימ ךָאנ ,רעירפ יװ ,"ץירּפ , ןבַײלב טעװ
 ןייק ןרָאפ ןוא גנידצלַא ןדעררעביא ,ןעעז עלַא ךיז ןלָאז רימ זַא ,ךָאד ףרַאדַאב עמ ןעד
 .ןעמוקַאב וצ גנוביולרעד יד חוּכמ סנטַײצַאב גרוברעטעּפ

 .ווירב עקידרעירפ עלַא ףיוא ןוא ןזיד ףיוא טרעפטנע ,טבַײרש

 םכילע-םולש רעטסנבעגרעביא רעַײא

 רָאג בוט-םוי געט ערעדנַא יד ףיוא ןעוועג "חירסמ , ךיז ריא טלָאװ רשפא -- .סּפ
 ךימ סַײר ךיא ,רימ טביילג ? רימ וצ ךַײלג אקווד ןוא ,ץעּפוהעי ןייק רעהַא ןרָאפּפָארַא
 ,ןודָא ןַא ףיוא ךיא טרַאװ טציא עדַארג .טינ ןזָאל תורי ב ע יד רָאנ ,סעדַא ןייק ךַײא וצ
 ריטרַאװק ַא ? ןרַא ךַײא טעװ סָאװ ,ןרָאפ וצ טמוק ,ןבעלכ .געט יד ןעמוק ףרַאדַאב סָאװ
 לעװ ךיא ,טגנערב ןַײװ עלעסעפ ַא רָאנ .טסיזמוא ןעמ טסַײר ןייצ ,ריא טָאה ןסע ןוא
 ףיוא ךיוא ןשינָאמ טימ טּפעלש ,ענשטוקס ךַײא זיא'ס ביוא .םיחוור טימ ןַײז םלשמ ךַײא
 !טריפַארגעלעט --- .קירוצ ןוא ןיה תואצוה ענַײמ

 ןבלעז םוצ .8

 1899 רעבָאטקָא ןט2 ,וועיק

 !יקצינבר ,דוי רעשידוי סיוא ,רָאטקַאדער רענעזעוועג רעביל ןַײמ
 ,רעהַא זיב ןבירשעג טשינ ךַײא ךיא בָאה ,דוי סיוא טרעוו ריא לַײװ ,רַאפרעד טשינ

 .ךַײא ךיא בַײרש דניצַא -- הנימ-אקפנ יד זיא סָאװ רָאנ .תוביס ערעדנַא רעביא רָאנ
 .טינ םיא ךיא ייטשרַאפ -- סעקינפסָאיחא יד ןופ ווירב ןימ ַא סעּפע ןעמוקַאב בָאה ךיא
 ןייק טרָאפ ייז ןופ רענייא זַא ,רימ ןבַײרש ןוא רעלעט ַא ףיוא יו ךיז ייז ןעיירד סעּפע
 ןופרעד הׂשעמ יד .תוכירַאב ץלַא ןגעוו ןדעררעביא ןיוש ןעמ טעוװ ,וועיק ןייק ןוא סעדַא
 -רעביא ןיב ךיא ."ןדוי,, םוצ ןעּפעשטוצ ךיז קשח קרַאטש-קרַאטש בָאה ךיא :ױזַא זיא
 ,גנוביולרעד ןעמוקַאב ןטָארעג רימ טעװ טַײצ רעד טימ זיא ,טציא טשינ ביוא זַא ,טגַײצ
 טײטש ,ךיז ןטעב טסייה סָאד ,"ןדוי, ןפיוא ךיז ןעגנעהנָא רָאנ .גנוטַײצ ַא ףיוא
 סעּפע ךַײא ןפוא-םושב טשינ ךיא ליוו ,תינשהו .סנייא רעמונ זיא סָאד ,ןָא טינ רימ
 לָאז ךַײא זַא ,יאנּתבו ;שוריפב ןבירשעג ייז ךיא בָאה ױזַא ;םעד טימ ןכַאמ עילַאק
 זַא ,שירָאגעטַאק טבַײרש ריא זַא ,דניצַא .הלילח ,הער ןייק ןעמוקסױרַא טשינ ןופרעד
 רעהַא ןקיש ייז זַא ,רימ ןבַײרש ייז ןוא ,"דוי,, סיוא ריא טרעוו רעבמעווָאנ ןטשרע םענופ
 ןקיזָאד םעד טימ ןַײז חירטמ ךיז טלָאז ריא זַא ,םורק טשינ ןעוועג טלָאװ ,ןשטנעמ ַא
 ךיא ,ןטכַארטוצ סעּפע םענייא ןיא עלַא רימ ןלעװ ,ץעּפוהעי ןייק רעהַא עקַאט ןשטנעמ
 ףיוא ןסנַאש בָאה ךיא ןעד ,"דוי,, םעניא ןַײרַא קשח בָאה ךיא ,לָאמ ַא ךָאנ ךַײא גָאז
 קיטיינ זיא'ס ביוא .דנַאלסור ןיא טַאלב שידִיי ַא ףיוא טכער טַײצ רעד טימ ןעמוקַאב וצ
 ףרַאדַאב ךיא ,ללּכה ,ךיוא ףיורעד ןמוזמו ןכומ ךיא ןיב ,עשרַאװ ןיא ןציז וצ אקווד
 ןדַײס ,רימ וצ הרבח יד ןעַיצוצ ןעז טפרַאדַאב ריא ןוא ,ןטלַאה הצע ןַא ךַײא טימ ךימ
 ריא יװ ,ןַײז קזיה םרוג טשינ ךַײא ךיא ליװ ,דוי , ַא רעטַײוװ ףיוא ריא טבַײלב רשפא
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 םוכילע -םולש הופ ווי רוב

 -- .לווירב רעייז ּפָא רימ טקיש ןוא הבושּת דלַאב רימ טבַײרש .ןיײלַא ןיוש טייטשרַאפ

 דנַײרפ רעקידנעטשַאב רעַײא

 םכילע-יםולש

 ןַאמָאר ןַײמ ןופ לטיּפַאק עטשרע סָאד זַא ,ןבירשעג ןיוש ךַײא ךָאד בָאה ךיא -- .ספ

 ."עיָאנזַאקַאז , רעּפ ןקישוצ רימ ריא טלָאז

 ןָאזעניד בקעי וצ .9

 15/97 (עספמפנ84 0

 .אשרַאװב ןהָאזסעניד בקעי ,הֹּתע ןכ זאמכ ,יריקי ידידיל
 !דנַײרפ רעטסכעלרע ,רעטסביל

 .רעטָאק ַא רָאנ ,ץַאק ןייק טשינ ןפָאלעגכרוד זיא ,סיוא טזַײװ סע יװ ,זדנוא ןשיווצ

 בָאה ךיא יװ ױזַא ,טגָאז ריא סָאװ טרָאװ קיצנייא ןייק ןייטשרַאפ וצ ןָא טשינ בייה ךיא
 עצנַאג יד ןטלַאהַאב ןוא טרעטַײװרעד רימ ןופ ךיז טָאה ריא סָאװ רַאפ ןענַאטשרַאפ טשינ

 ךיא רעווש .ךיז טלעטשעגּפָא טשינ ןוא טנגעגַאב ךַײא בָאה ךיא זַא ,טגָאז ריא .טַײצ

 ,הברדַא .ךַײא ןופ טשרע סָאד רעה ךיא זַא ,ביל בָאה ךיא עכלעוו ,רעדניק ענַײמ ַײב ךַײא
 טנָאק ריא זַא ,טרעפטנערַאפ ךיז ריא טָאה ,טנגעגַאב ךַײא טָאה יז זַא ,טגָאז בַײװ ןַײמ

 ךימ בָאה ךיא ,הברדַאו הברדַא .הביס עקיטַײז ַא סעּפע רעביא רימ וצ ןײגנַײרַא טשינ
 ץרַאה סָאד יו טוט ךַײא זַא ,טנכערעג בָאה ןוא ךַײא ףיוא טגערפעגכָאנ לָאמ לפיוו

 ..טכַאדעג טנַײה טשינ ,ןטסעב ןיא טשינ ןעוועג טלָאמעד זיא עגַאל ןַײמ סָאװ ,רימ ףיוא

 .רעכערברַאפ ַא ,הלווע-רב ַא רַאפ סָאװ עדוי ימ רָאג ןיב ךיא זַא ,סיוא ךיז טזָאל ףוס םוצ

 שּפיט ןייק ןוא ןעוועג טשינ לָאמ ןייק רעכערברַאפ ןייק ןיב ךיא !ךַײא טימ זיא טָאג
 ,לכׂש םעד ןרָאװעגנָא טלעג ןטימ בָאה ךיא זַא ,טגָאזעג ךַײא ןבָאה םישּפיט .טשינ יאדוװַא

 רושָארב ןייק :רדסּכ ןייג רימ ןלעװ דניצַא ..טל ָאווע ג סָאד ןבָאה םישּפיט לַײװ

 סָאד יאדװַא ריא טניימ סָאד ;לָאמ ןייק ןבעגעגסױרַא טינ ךיא בָאה עװטסנעגַא ןַא רַאפ

 ןטרָאד זיא'ס לַײװ ןוא ,רָאי ןיא לָאמ 4 רימ ַײב ןייג טלָאזעג טָאה סָאװ ,י"רׂשבמ לוק,

 תרבחל תרבוח,, ַא רַאפרעד סָאד זיא ,"ַאיססָאר , ןוא "לבעטיווקע , ןופ העדומ ַא ןעוועג
 ןענעז ןטרָאד .טגָאזעג ךַײא טָאה סָאװ םעד ןופ תושּפיט ַא ךיוא זיא סָאד -- ? "תוירחאה

 ;לדנייש-ענייש וצ לדנעמ-םחנמ ןופ "ןָאדנָאל ,, ךעלווירב עטשרע ענַײמ טקורדעג ןעוועג

 ןבעל'כ) "עיצַאזיליוויצ סערגָארּפ , עמעָאּפ ַא רענַײמ ןופ בייהנָא רעד ןעוועג זיא ןטרָאד

 עניילק ַא ךיוא ןעוועג זיא ןטרָאד ןוא (!ץרּפ ןופ רעדיל עטסעב יד ןופ רעגרע טשינ

 ,םעד ןיא ךיז ןָאמרעד ךיא ןעוו סָאװ ,ץרּפ ןופ עלעכיב ןיילק ַא רעייז רעביא עיזנעצער

 תָאצי הֹּתא לבא, :ןושל-םוגרּת רָאג סעּפע טגָאז ריא ןוא ; רעמ טשינ רעבָא ,ךיא ךַאל
 רָאג טסַאּפ סָאד ,עפ "...וטעמ אצויה לּכ לע גועללו ...הלענה ונורשּכ תא לאל םושל

 ריא ביוא רָאנ !ןגָאז סעכלעזַא לָאז רע ,ןהָאזסעניד יו ןשטנעמ ןכעלרע ַאזַא רַאפ טשינ

 ַא סָאװ סָאד ןָאטעג טָאה ץרּפ .םיא ךיא יװ ןָאטעג רעמ רימ ץרּפ טָאה ,ןסיוו טליוו
 סמענעי רעדָא לטיילק סמענעי ןָאק רע םיא טפלעה טָאג זַא ,דַיי ַא ןוט ףרַאדַאב דיי

 סמענעי רעדָא לטיילק סמענעי םיא טפלעה טָאג זַא רָאנ ;טוג םיא זיא ,ןכַאמוצ לקנעש
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 םכילע-םנקלש ןופ-ווירב

 -רעד טָאה ץרּפ זַא .ךעלקילג רָאג רע זיא טלָאמעד -- טכַאמעגוצ ןיילַא ךיז טָאה לקנעש

 טָאה ןוא ןעוועג בשימ ךיז רע טָאה ,םולשה-וילע ןרָאװעג זיא םכילע-םולש זַא ,טרעה

 ןַײז ףיא טצעזעגפיורַא סָאד טָאה ןוא ריט רעד ןופ לטעלב סמכילע-םולש ןעמונעגוצ
 עשידוי , ַא י"מוּת ןרָאװעג זיא "קעהטָאילביב-סקלָאפ עשידוי , רעד ןופ ןוא ,ריט רענעגייא

 סָאד ;סעיזנעצער טנזיוט ןעצ ןופ ,ןהָאזנעניד רעביל ןַײמ ,רעגרע זיא סָאד ."קעהטָאילביב

 ענירג יד רעביא רימ ךיז טרעק ,ךיז ןָאמרעד ךיא זַא ,עװטסדוקסַאּפ טימ ױזַא טקעמש

 רשויה למסל יניעב תייה אל םלועמ יּכ ךל עד, :ריא טגָאז רעטַײװ ןוא -- !!לַאג

 טלָאװ ,תמא רעקיצניװ טימ ןוא רשוי רעקיצניװ טימ ןיב ךיא ןעוו ,רעדורב ,ע -- "תמאהו

 -ַארעטיל ןַײמ ןיא זיא טײקכעלטנרָא ןוא תמא ןוא רשוי ! ריבג ַא ןעוועג םויה-דע ךיא
 בָאה ךיא .םענייא ןיא םירבחמ עשידַיי עלַא ַײב יו ,ליפ ױזַא רשפא טעברַא-רוט

 ַא ןוא ןבעל ןַײמ ןופ בלַאה תמאב ןעװעג בירקמ רוטַארעטיל רעשידַיי רעד ףיוא

 ןעמעלַא ןגעק ןיב ךיא .םענייא ןיא םירבחמ עשידִיי עלַא יו רעמ ,לַאטיּפַאק ןצנַאג

 -תויח ןופ רעגרע ןעוועג ןענעז רימ ןגעק עלַא ןוא ,ןעמלטנעשזד ַא יו רעמ ןעוועג

 ,טסייוו ריא ןעוו ;תועט ַא ריא טָאה ,טלעװ יד טנעק ריא זַא ,טניימ ריא ביוא ,תוער

 ןבָאה רעדירב-עטוג סָאװ ןוא ,רעדירב-עטוג ענַײז רַאפ ןָאטעג טָאה םכילע-םולש סָאװ

 טבַײרש ריא סָאװ סָאד ןבַײרש וצ טנַאה יד טגיילעג טשינ ךַײא ךיז טלָאװ ,ןָאטעג םיא

 ,טנעקעג טשינ לָאמ ןייק ךימ טָאה ריא זַא ,סיוא טזַײװ סע .ווירב רעַײא ןיא רימ וצ טציא

 טקידניזעג לָאמ ַא ָאי בָאה ךיא ביוא -- !ןענעק טשינ ךימ טליוו ןוא טשינ ךימ טנעק ריא
 סָאד רָאנ .רָאטקעּפס רעקיצנייא רעד רָאנ סָאד זיא ,טַארעטיל ַא רבח ַא םענַײמ ןגעק

 ןוא סָאװ טימ טשינ ךיוא טסייוו רָאטקעּפס וליפַא ; ןײלַא ךיא רָאנ ,טשינ רענייק טסייוו

 רימ טימ ריא טלָאז םיא ןופ ,עפ -- ץרּפ רעבָא .םיא ןגעק טקידניזרַאפ בָאה ךיא ןעוו

 ןצנַאט רבק ןיימ ףיוא רע יו עכלעזַא ךס ַא ךָאנ טימ ןעזעג ךיא בָאה םיא ! ןדער טינ

 -- !ךימ טלקע רע ,עפ --

 ךָאנ עלעכיב סָאד ךיא בָאה רעדייל ."עלעסָאי, הנּתמ רעד רַאפ ךַײא קנַאד ךיא

 זיא'ס זַא ,ךיא בָאה טרעהעג .ןטלַאהרעד ןכיג ןיא סָאד ךיא לעװ אמּתסמ .ןעמוקַאב טשינ

 רעד ,רעסיורג רעד טלעפעג רימ .ךיא ןעייל "ןעגנורענירעד,, ערעַײא .ךַאז עליווװ ַא

 ;ןַײז טעװ רעטַײװ סָאװ ןעז ןעמ ףרַאד סנקירעביא ;סרוקיּפַא םענופ רעמ רעכעלרע

 רעסעב רימ טלעפעג סרעַײא ןבַײרש עקיטציא סָאד זַא ,ןגָאז ךַײא ךיא ףרַאדַאב ללכב

 ,תמא םעד ךַײא גָאז ךיא ןרערט ליפ וצ ןעוועג זיא טרָאד ;עקירעירפ סָאד סלַא

 ,תמא ןופ ןוא רשוי ןופ ןשטנעמ ןייק רַאפ לָאמ ןייק ןטלַאהעג טשינ ךימ טָאה ריא שטָאכ

 םענייא ןיא ןדנובעג ןענעז עכלעוו ,ערעַײא ךעלווירב 50 רעדָא 40 ַא ןגיל רימ ַײב ---

 רעמ ריא טָאה ןטרָאד ;ענַײמ דנַײרפ עטסעב ןוא עטנעָאנ יד ןופ ךעלווירב יד טימ

 רעד ןצרּפ רעביא טשינ רָאג זיא'ס ,רעדורב ,רימ טביילג !רעמ ךס ַא ,רימ ןופ ןטלַאהעג

 ןשטנעמ עשירַאנ טּפױה רעביא ןוא עטכעלש רעביא רָאג זיא'ס -- קילגמוא רעצנַאג

 בָאה ךיא ,רימ ףיוא טדערעגנָא ךַײא ןבָאה סָאװ ,(ַײטלוה ַא ןופ רעגרע זיא רַאנ ַא)

 ןעד ,רעדירב-עטוג עטלַא יד רעדיװ ןַײז רימָאל ןוא ,טסעגרַאפ -- .טנָאמרעד ןיוש ךימ

 :לָאמ 2 ןייק רימ ַײב ָאטשינ ,רענעגייא רעד דימּת ןיב ךיא

 םבילצ .-םולש
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 םכילע- םהלש ןופ וטיהוב

 גרעבסַײוו .י-.י וצ ,0

 6-1/12.1900 א"סרת'ה ולסכ ה"כ ,'ב םויל רוא

 .י"נ גרעבסַײװ בקעי קחצי בויקב םינושארה ידידימ ידידיל םולש

 :ױזַא זיא ןופרעד הׂשעמ יד
 ,ייליבוי טנַײה ךָאד זיא ךַײא ַײב

 ,ןדייר לסיב ַא רימ ךיז טליוו

 ךס ןייק טינ ,לסיב ַא

 ךַארּפש רעשידִיי רעד ןיא

 ,ןדייז םעד שטיוװָאמַארבַא ןופ

 ,ןָאק רע יו ױזַא טבַײרש רעכעלטיא ןעד

 ? ןָאגרַאשז ,שידִיי ןייק ןבַײרש טינ ןעמ לָאז סָאװ רַאפ

 ,רעבַײרש רעשידַיי ַא ,ךיא ךָאנ טרפבו

 ...? רעבַײװ עשידַיי רַאפ וימי-לּכ טבַײרש סָאװ

 .סנייא רעמונ זיא סָאד
 םערָאװ ,האנה ןבָאה ןלָאז דניזעגזיוה רעַײא ןוא ריא זַא ,עקַאט ךיא ליוװ ,תינשהו

 ,ןעמוקַאב טעװ ריא סָאװ ,ךעלווירב עלַא יד טימ ,ןטעזַאג יד ןיא סָאװ ,תוכרב עלַא יד
 סקיצנייא ןייק ןייטשרַאפ טינ טַײל ערעַײא ךעבענ ןלעװ ,שדוק-ןושל ןיא ךעלנייוועג
 ןַײז ףרַאדַאב ,ייליבוי רעַײא יװ ,בוט-םוי אזַא ןָא טמוק ,גנוניימ ןַײמ ךָאנ ןוא ,טרָאװ
 רעַײא ןופ בוט-םוי ַא ךיוא רָאנ ,בוט-םוי רעזדנוא רָאנ טינ ןוא בוט-םוי רעַײא רָאנ טינ

 ,עילימַאפ

 ,רעבַײװ ערעזדנוא ,ןסיוו ייז ןזָאל

 ...! רעבַײרש רעשידִיי ַא טַײדַאב סָאװ

 ,םענייא ןיא עלַא טינ סָאד יא ,ןעמוק רשפא ןלעוו םיליּכׂשמ עשידִיי ןופ עינעמשז ַא..

 רעד ןופ ןוא .עטָאּפַאק רעד טימ גָאט ןטוג ַא ןוא קיבַאט קעמש ַא ןעמענ ,םולש ןבענּפָא

 "תוצילמ , ,"תוצילמ , טימ ךעלווירב ןָאט טָאש ַא ךיז טעװ ,טעטש עדמערפ ןופ ,ןטַײװ

 סעינַאװעשטניװ טימ ןוא תוכרב טימ ,"ןדובכל,, עסיורג טימ "תוצילמ , לָאמ ַא ךָאנ ןוא

 ,ןעלדייוו טימ ןוא ,ךעלשטעווק טימ ןוא ,ךעלדיירד טימ ןוא ןעלקיצ טימ ,תומיתח טימ ןוא

 ןעַײרד ףיוא .ּפָאק ייח םיליּכׂשמ הרבח ןופ "רעטעלב,, יד ןיא "םירדנ, ןוא "תובדנ, ןוא

 ,םירבחמ עשידַיי ןופ ייווצ ַא "םירמאמ,, ןוא ...לארשי-ץרא ןיא סָאװ ,"םילעוּפה,, תבוטל

 םיא ןלעװ ייז .ייליבוי ןקירָאי-קיצכעז ןַײז וצ רבחמ ןשידַיי ַא "ןבַײרשַאב , ןלעוװ סָאװ

 ץנַאג ןבייהפיוא םיא ןלעװ יז ,"ןעניײװַאב ,, ןוא "ןצוּפַאב , ,"ןענַײשַאב,, ןוא "ןבַײרשַאב ,

 ערעייז ןשיווצ , ...ןעיירדרַאפ טינ ךיז ּפָאק רעד םיא הלילח לָאז סע ,ליפ וצ טינ רָאנ ,ךיוה

 שטָאכ ,ןעינק ערעזדנוא וצ טינ טמוק רע וליפַא שטָאכ זַא ,ןבירשעג ןייטש טעװ "תורוש

 ןענעק ןגעווטסעד ןופ ,תאז-לכב ,ןדנעל ענַײז ןופ רעבערג זיא לרעגניפ ןיילק רעזדנוא
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 םכילצ :םולש ןוהפ ווירב

 ַא ןבָאה "םירמאמ , ענַײז זַא ,רעטיול ןוא ןייר זיא ךַארּפש ןַײז זַא ,ןענעקייל טינ רימ

 טימ ןוא טפַאשגולק טימ לופ ןענַײז ייז םערָאװ ,רעצרעה ערעזדנוא טיירפעג לָאמ

 עטענַאילכרַאפ רעזדנוא למיוב ןטוג טימ יװ ןטעז ןוט ןָאטעג ןבָאה ןוא טפַאשנסיװ

 ,ױזַא ,ןטניה ןופ ּפיצ ַא ,טנרָאפ ןופ סיב ַא טימ רעטַײװ ןוא רעטַײװ ױזַא ןוא .רעבַײל

 לסיב ַא עקַאט ךָאד זיא'ס תמחמ ...דניק טסדנימ ַא רָאנ ,ןיײטשרַאפ לָאז רעדעי טינ זַא
 ,גרעבסַײװ סעּפע סָאװ ןוא ? ייליבוי ַא ןענירעד ןטימ ןיא םעצולּפ סעּפע סָאװ ,קיסָארדרַאפ

 וצ ןיב ךיא טניז ןופ ,"הריפצה,, ןיא ,"ץילמה , ןיא ךיוא בַײרש ךיא ? ךיא טינ סָאװ רַאפ

 ? סָאװ זיא ? טינ ךיא ןוא "רוביח, ַא ןבעגעגסױרַא טָאה רע ,ַײא ...ןעמוקעג לכׂש "ןַײמ,

 המודּכו ...!? דובּכ ךָאנ םיא טמוק סָאװ רַאפ ,רוביח ןרַאפ טלעג טַאהעג ךָאד רע טָאה

 טימ "םירמאמ , ענעי ןיא ןטרָאד תורוש יד ןשיװצ ךיא ןעייל ןעקנַאדעג ענייש עכלעזַא

 ןוא ןרעטש טינ ךַײא ךיא לעװ ,בוט-םוי ַא ךָאד זיא'ס יװ ױזַא רָאנ ."תוצילמ,, ענעי

 ןעוו --- ןכַאז עכעליירפ ןופ ןדייר רעסעב רימָאל זיא .תורוש יד "ןשיוצ,, ןקוק טינ ליוו

 -קיצנַאװצ-ןוא-ףניפ רעד ? ייליבוי רעתמא רעַײא זיא ןעוו ,ךיא ןיימ ? טַײצרָאי ריא טָאה

 ןקירָאי-קיצכעז ןקיטציא רעַײא טרעַײפ ריא ביוא ןוא ? ייליבוי רעשירַארעטיל רעקירָאי

 סעּפע טָאה יצ ?םייה רעד ןיא הדועס לקיטש ַא סעּפע ריא טכַאמ יצ ,ייליבוי-סנבעל

 ?ןָאק יז יו ,הילע הבוטה 'ד דיּכ ןכוק עטוג טימ ךעקעל ןטוג עטלַא רעַײא טיירגעגוצ
 ַײרד טימ ןרוּכישנָא ךיז ןענָאק טעװ עמ יצ ןוא !ךיא ןיימ סעקנישזָאר טימ ןיימ ךיא

 ןופ רמאמ םענעגושמ ןטכער ַא רעדָא גנוטַײצ רעמונ ַא טימ ןסַײברַאפ ןוא ייט ךעלזעלג

 ןופ ,םזינויצ ןופ ןדייר לסיב ַא ןענָאק ןעמ טעװ יצ ןוא ? יקסוװעשטידרַאב לסָאי-הכימ

 ,םענעי ןופ ןוא םעד ןופ ,ןכַאזטלעװ ןופ טַאלג ןוא עקיטילָאּפ ןופ ,רוטַארעטיל ןופ ,םירדח

 ,ןצעמע ןַײז דובּכב עגונ טינ הלילח ,תונצל לסיב ַא ,תוליכר לסיב ַא ,ערה-ןושל לסיב ַא

 זיא ץלַא סָאד ביוא ?טלעװ רעצנַאג רעד ןופ ןכַאלּפָא טומ ןטוג ןיא ױזַא טַאלג רָאנ

 ץנַאג ַא ּפָא ךַײא ךיא קיש -- ןיינ הלילח ביוא ןוא ,טיירבעגנָא ךיא ןיב ,טיירגעגוצ

 לָאמ ַא ךָאנ ךַײא שטניוו ןוא החּפשמ עצנַאג רעַײא ןוא ךַײא ,םכילע-םולש ןטיירב
 רימ .רפסימ רעכַײלג ַא ,קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה רימ ןבָאה קיצכעז ןוא קיצכעז ,קיצכעז

 עשירַארעטיל ןקירָאי-קיצפופ ןוא ןטסקיצנַאװצ-ןוא-ףניפ רעַײא ןרעַײפ ןבעלרעד עלַא ןלָאז

 יו ןטעליב עוװָאקנַאב טימ ןוא קיזומ טימ ןוא ,שיפ טימ ןוא ןַײװ טימ עקַאט ןעייליבוי
 ךָאנ ,רעתמא רעַײא ךַײא טשטנעב ןוא ךַײא טשטניוו ױזַא ! ןמָא ! ןמָא ! ןמָא .ןטַײל ַײב

 טנַײה ןופ ןוא לָאמ ַא ןופ דנַײרפ-רעטוג רעתמא לָאמ ַא

 םכילע-םולש

 ךיא ,טסייה סָאד ,טינ ךיא סייוו ,ךעלטקניּפ זיא ייליבוי רעַײא ןעוו .יתחכש-רקיע
 רעטלפיוו רעד ,לָאמ ַא טימ ןענימרעט עכעלטע ןבָאה רימ ; חול םענופ סױרַא טינ ןָאק

 ןשַיױג ןיא גָאט רעטלפיוו רעד ,ךָאװ ןיא גָאט רעטלפיוו רעד ,שדוח ןשידִיי ןיא גָאט
 זיא ,טכַאנ ַײב ךָאװטימ טלַאפ סע בוא .וװ"זַאא הּכונח ןופ לטכיל עטלפיוו סָאד ,שדוח
 ,טכַאנ ַײב קיטשרענָאד טלַאפ סע ביוא .ןַאמצרַאװש ,ןייטשנרעב-ןַאק טרעצנָאק רעזדנוא
 ,סטכַאנ וצ קיטַײרפ ביוא ןוא ,ןיקסװַאשרַאװ ןופ טעקנַאב רעד ןזיוה ןיא רימ ַײב זיא
 !טנכייצעגסיוא זיא
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 םכילצע-*םולש ןופ וויהב

 טעזָאר .י וצ ,1

 א"סרת הּכונח ברע

 !בוט-רצי -- רצי הנוכמה טעזָאר ידידי דובכל םולש
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 ,בוטש ןיא ץיז ךיא ,קנַארק ןיב ךיא

 .בורג ןיא גיל ןוא ןברָאטשעג טינ ןיב

 :טכַארט ןוא ךיא גיל -- טכַאנ ַײב טמוק

 ,קעיװָאלעשט ינשערג ,

 קעװַא ךיא ברַאטש רעמָאט
 ,טלעוו רעקידניז רעד טימ ּפָא ךיז ןגעזעג ןוא

 ? "טלעג-הּכונח,, ןַײמ ןענעייל טעװ רעוו

 ? ןָאגרַאשז ןשידַיי ןטימ ןַײז טעװ סָאװ

 ! ןָאטעילעּפ , ןכעליירפ ַא ןבַײרש טעװ רעוו

 ? ןעלציוו טעו רעוו
 ? ןעלציק טעװ רעוו

 ,ןכַאמ טעװ רעוו
 ןכַאל לָאז םלוע רעד

 ןטַײװ ןופ ןוא טנעָאנ ןופ ןוא

 ןטַײז יד ַײב ןטלַאה ךיז

 ,ןייטשרַאפ וצ ןבייהנָא טינ ןוא

 ...? ןילַא ךיז ןופ טכַאל רע זַא

 רעדניק רַאפ ןענעייל טעװ רעוו

 רעדנּוװ ַא רָאג תויׂשעמ
 רדסּכ בוט-םוי עלַא

 ? רדח ןשידַיי ןופ

 ןעלדנעמ-םחנמ טימ ןַײז טעװ סָאװ

 ? ןעלדנעה ענַײז עלַא טימ

 -- ,ןהיבט ףיוא תונמחר ַא

 !ןויבאו ינע ןַא טזָאלעג םיא

 ? "תופיסַא , ערעזדנוא טימ ןַײז טעװ סָאװ

 ? תופירח ןַײז לָאז'ס ,"טָאּפמָאק , ןבעג טעוװ רעוו

 ,וװעיק ןופ רָאנ דער ךיא

 ביוחמ ןייק טינ ןיב

 .טלעוו ַא ןגרָאזרַאפ

 :טלעטשרַאפ ןגָאז ךַײא לעװ ךיא

 -- חור רעד ייז טּפַאכ
 י.י! ךיז ןעניז ןיא טַאה רעדעי

 ןעקנַאדעג ערעוװש ןוא תובשחמ עכלעזַא טָא



 םכילצ-םנלש ןופווויהב

 .ןקנַארק ַא רבחמ ַא וצ טכַאנ ַײב ןעמוק
 ,טלעוו עקידניז יד זָאלרַאפ ךיא רעדייא רָאנ
 ,טלעג ןופ טינ ןדער רימ ןלעװ ,ןייג וצ טמוק
 ,רעדירב-עטוג ךעלנייוועג יוװ ,ױזַא טַאלג רָאנ
 ,"רעדיל סיקסווַאשרַאװ , ןופ הכילה-ךרדב ןוא

 ,ןכַאז עקיטַײז לסיב ַא ,רוטַארעטיל לסיב ַא

 ,ןכַאל רימ ןלעװ לסיב ַא ,טסנרע לסיב ַא

 ,ךַאז עסיורג ַא זיא םילוח-רוקיב
 ..! ךס ןייק ָאטינ זיא רעדירב-עטוג ןוא

 םכדבע ינממ
 םכילע םולש

 א"סרת הּכונח ברע

 יקרָאג םיסקַאמ וצ ,2
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 קידנבָאה טינ ,ןָא ױזַא ךַײא ףור ךיא סָאװ ,טקידלושטנַא -- !יקרָאג םיסקַאמ רעטכַאעג ליפ

 .ןעמָאנ-רעטָאפ ןוא ןעמָאנ רעַײא ןסיוו וצ ערע יד

 רַאפ ןטלַאהעג בָאה ךיא ...גנודַאלנַײא עקידרעווסנביל רעַײא ןעמוקַאב בָאה ךיא

 ןופ ןעקנַאדעג יד ןופ רעשרעה, ןטימ ךיז ןבַײרשכרוד וצ ךיז רַאפ ערע רעסיורג ַא

 .ץרַאה ןַײמ טבערטשעג גנַאל ןופ טָאה סע ,ןגָאז ןעמ ףרַאד ,ןעמעוו וצ ,"טַײצ רעזדנוא

 וצ ווירב ענַײמ זַא ,יקסווָאדלָאג טלייטעגטימ רימ טָאהס יװ ,סױרַא ךיז טזַײװ טָא ןוא

 עטרעשַאב ַא תמאב .םיא ַײב ןוא ןיקמָאיטָאּפ 'ה םַײב ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ ןענַײז ךַײא

 ! ךַאז

 ןדמערפ ַא טיול וליפַא ,ןבַײרש ךַײא וצ ןעק עמ זַא ,ךיז קידנסיוורעד ,רעבָא טציא
 ווירב ייווצ ענַײמ ןופ סעיּפָאק קידנקישוצ ,ור רעַײא ןרעטש וצ העדב ךיא בָאה ,סערדַא

 םַארגָארּפ רעד טימ ךַײא ןענַאקַאב וצ ידּכ ,(12.29 ,11.12 ןופ) ןעמָאנ סיקסווָאדלָאג ףיוא
 ,דנַאטשרַאפ ןַײמ טיול גנולמַאז רעַײא ןופ

 טימ ךימ ןַײז הּכזמ ןוא טלַאהניא רעייז ןיא ןעגנירדנַײרַא ןטעבעג ךַײא טלָאװ ךיא

 עקינייא ןופ סעיּפָאק ןקישוצ ךַײא ךיא לעװ םורַא געט עכעלטע ןיא .רעפטנע ןלענש ַא

 ,ליוו ךיא .ןָאגרַאשז ןשידִיי ןופ ןרָאװעג טצעזעגרעביא ןיוש ןענַײז עכלעוו ,ענַײמ ןכַאז

 ךיא טלָאװ רעבירעד ןוא ,ןבַײרש ןַײמ ןופ רעטקַארַאכ ןטימ ןענעקַאב ךיז טלָאז ריא זַא
 ..טײקמַאזקרעמפיוא טונימ עכעלטע ייז ןעקנעש ןטעב ךַײא

 םכילע-םולש
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 םכילפ- םולש ןנפ וויכב

 ןַאמשירפ דוד וצ .3

 (1901,1,22 ,א"סרת ,טבש רעט15)

 !רעה רעטרעעג
 ןיב ךיא ןעוו --- ,דניצַא יװ ןטַײצ ערעסעב ןעוועג זיא סָאד ןוא -- ןטַײצ ןעוועג

 ךיא :ןטַײצ יד ןטיבעג ךיז ןבָאה דניצַא .רעבַײרש ןַײמ וד ןוא רעבעגסױרַא ןַײד ןעוועג

 .רעבעגסורַא ןַײמ וד ןוא רעבַײרש ןַײד ןיב
 טסָאה וד ןעוו -- ,דניצַא יו ןטַײצ ערעסעב ןעוועג זיא סָאד ןוא -- ןטַײצ ןעוועג

 דניצַא ןוא ,"ןַאמשירפ ןַײד ,דנַײרפ ןַײד בַײלברַאפ ךיא ןוא,, :ןבירשעג שוריפב רימ
 ,ןרעקמוא רימ אמּתסמ טסעוװ וד ןוא "רעה רעטרעעג , ןָא ךיד ףור ןוא ריד וצ ךיא בַײרש
 ערעסעב ןעוועג ןענַײז ןטַײצ ענעי ,ָאי ...וו"זַאא "ןליפעג-גנוטכַא טימ , רימ טמוק סע יװ

 !דניצַא יו
 :ױזַא זיא ןופרעד הׂשעמ יד ןוא

 ַא ןוא עטכער ַא ,ענייש ַא ,עטוג ַא ןוא) גנולייצרעד עַײנ ַא ןבירשעגנָא בָאה'כ
 ךיא ןוא ,שדוק-ןושל ןיא ןוא ,ךַארּפש "רעטַאוװעקיה , רעד ןיא ,ךיז טייטשרַאפ ,(עליווו
 םוצ קנעדנָא ןַא יו ,"דוי,, ןיא ןוא "רודה , ןיא -- םענייא ןיא ןקורד ךיז לָאז'ס זַא ,ליוו
 -סיסקע טָאה סע ןעוו ,טַײצ רעד ןיא ןָאט ןוט טגעלפ ללה יװ ױזַא טקנוּפ ,שדקימה:תיב

 ,שדוק-ןושל ןוא ןָאגרַאשז ןעלקיוװנַײא םענייא ןיא טגעלפ רע ןעוו ,שדקימה-תיב רעד טריט
 ...טסּוװַאב זיא סע יװ

 ןקישוצ ריד לָאז ךיא זַא ,ן ט ע ב ךימ ןוא ןרעפטנע רימ טסלָאז וד זַא ,ליוו ךיא ןוא
 רעדָא ןָאטעילעפ ןייא ףױא ,עניילק ַא זיא גנולייצרעד יד) גנולייצרעד עקיזָאד יד
 יו ַאזַא טינ ביוא ,ןדיי ַײב רעבַײרש ַא ךָאד ךיא ןיב ףוס-לּכ -ףוס םערָאװ ;(ייווצ

 רעד ל"להי,, ןפורעגנָא טרעוו סָאװ ,טיוועל יולה לאקזחי יו רעכלעזַא רעבָא ,גרעבסַײװ

 רעילָאדָאּפ ,(רַאב ןעייל) ר ע ב ןופ גרעבנַײװ השמ , יו רעכלעזַא ןוא ,יאדװַא ,"רעטייווצ
 == -- -- !יאדװַא ןוא יאדװַא "עינרעבוג

 םכילע-םולש

 ןבלעז םוצ .4

5 2. 1901 
 116זז ת. ז"נ1פסמזמהממ

 ךיז טלבמָאב געט עטצעל יד .ןעמוקַאב טינ ךָאנ ךיא בָאה ,רעה ןַײמ ,רעפטנע ןַײד

 ןקישטבַאר ןבעגעג ךיא בָאה ןעמָאנ ןטוג ןייק טינ :קנַאדעג ןייא חומ ןיא רימ ַײב

 ךיא בָאה טָא רָאנ -- ,ןפָאלש טינ ךימ טזָאל קנַאדעג רעקיזָאד רעד ןוא ,"רַאברַאבַאכ ,

 :ןעמָאנ ןקיטכיר עמַאס םעד ןוא ןתמא םעד ןענופעג טונימ יד

 ןופ (רעדניק רַאפ גנולייצרעד ַא) םוחּת ןשידַיי םענופ םיבלּכבש בלּכ ַא

 ,םכילע-םולש
 .רעפטנע ןַײד ףיוא סױרַא טקוק ןוא ךיד טסירג סָאװ ,רעניד ןַײד

 םכילפ :םולש
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 םכילע-םולש ןופ ווירב

 לעגנע לאוי וצ ווירב רענעפָא ןַא ,5

 1901 ינוי ןט3
 : רעה רעטרעעג

 יד ןגעו עיזנעצער רעקידרעַײּפ ַא טימ סױרַא ריא טַײז "דָאכסָאװ,, 18 'מונ םעניא
 טימ ןרעפטנע וצ ךַײא קשח ךיא בָאה ;יקסװַאשרַאװ .מ .מ ןופ רעדילסקלָאפ עשידִלל
 .רעטרעוו עמערַאװ עכעלטע

 ךיא סָאװ ,טשינ לביארַאפ ןייק טָאה .הליחמ ןטעב ךַײא ךיא ףרַאדַאב ,לּכ-םדוק
 עיזנעצער רעַײא ןָא ריא טבייה הליחּת !טרָאװ ןייק טשינ טלַאה ריא :ןגָאז ךַײא לעװ
 ןלָאז ,ריא טגָאז ,רעדיל יד ןופ ;קיזומ רעד ןופ רָאנ ןדער טעװ ריא זַא ,המדקה ַא טימ
 רעדיל יד ןופ אקווד ןדער וצ ןָא ריא טבייה רוביד ידּכ ךוּת ןוא ,ןטסילַאיצעּפס ןדער
 ַא רעדיל ענַײז רע טָאה יַאמל ,קסּפ ןסואימ ַא ,רעסַאפרַאפ םעד ,םיא טיג ריא ןוא אפוג

 ךיא זַא ,תונמאנב ,טרָאװנרע ןַײמ ךיוא ךַײא ביג ךיא 1 "רעדילסקלָאפ , ןבעגעג ןעמָאנ
 ןדער ךַײא טימ ןזָאל קיזומ רעד ןופ ;ןיילַא רעדיל יד ןופ רָאנ ןדער ךַײא טימ לעװ

 רשפא ךימ לעװ ןוא ןטלַאהנַײא ןענָאק טשינ ךימ ךיא לעװ רעמָאט ,ָאי ; ןטסילַאיצעּפס

 ןַײז טעװ סע -- ,ןַײז לחומ ןזומ רימ ריא טעװ ,קיזומ חוּכמ טרָאװ ַא טימ ןּפַאכסױרַא
 .הדימ דגנּכ הדימ ,טיורב ןבעגעגּפָא

 טַאהעג סָאד טָאה טכער ַא רַאפ סָאװ ,שטַײטס : ךיז טרעזייב ןוא אישק ַא טגערפ ריא
 ,ריא טגָאז ,רעדילסקלָאפ ? "רעדילסקלָאפ , רעדיל ענעגייא ענַײז ןפורוצנָא יקסוװַאשרַאװ

 רעדילסקלָאפ עשידַיי יד ,לשמל ,טָא .קלָאפ םענופ עטלמַאזעגפיונוצ ,ע ט לַא רעדיל ןענַײז
 טגָאז ױזַא ."דָאכסָאװ,, רעד ןבעגעגסורַא טָאה סע עכלעוו יד ,קערַאמ ןוא ,גרובזניג ןופ

 -עגנָא ןרעװ זדנוא ַײב .ןצנַאג ןיא טשינ רָאנ ,טכערעג טַײז ריא ןוא ,לעגנע רעה ,ריא

 רעטסָארּפ רעד ןיא ןבירשעג ןענַײז סָאװ ,רעדיל עלַא "רעדילסקלָאּפ , ןעמָאנ ןטימ ןפור

 ןרַאפ ןבעגעגסורַא ןענַײז סָאװ ןוא ,ןָאגרַאשז יז טפור ןעמ סָאװ ,ךַארּפשסקלָאפ רעשידַיי

 ;ןרָאי המּכ ןופ ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא סָאװ ,סופדה תועט ַא זיא סע ,רעמ טשינ .קלָאפ

 ,טמענ ,ריא טָאה ןמיס ַא ,רעדילסקלָאפ ןעמ טבַײרש ,"קלָאפ סָאד רַאפ רעדיל , טָאטשנַא

 וצ ךיז טקוק ןוא קערַאמ ןוא גרובזניג ןופ רעדילסקלָאפ עשידִיי עבלעז יד ,לחומ טַײז
 ןענַײז סָאװ ,רעדילסקלָאפ ןופ לטעצ ַא ןעז ריא טעװ ,רעניוו 'ה ןופ עגַאלַײב רעד וצ

 ,ה"ב ,ןענַײז ןוא ןבעל ייז ןופ ליפ סָאװ ,ןשטנעמ ןופ ןבעגעגסױרַא ןוא ןרָאװעג ןפַאשַאב

 : טנוזעג ןטסעב ןיא

 ,ןחדב והילא חסּפ ןופ רעדיל סקעז (

 ,יקסנישטוד םהרבַא ןופ טסַאפרַאפ ,רעדילסקלָאפ (2

 ,יקצעניל לאוי קחצי ןופ רעדילסקלָאפ עשיריטַאס 3
 ,יקסניטיל .ג .מ ןופ רעדילסקלָאפ עשיטירק ,עשילַארָאמ עשיטסירָאמה 4

 ,ןהָאזשיפ רעטלַא ןופ רעדילסקלָאפ עשידַי (5

 ,רעזנוצ ןופ עינָאמרַאה טימ טסַאפרַאפ ,רעדילסקלָאפ עשידִיי ןעצ
 ,ןחדב םוקילא ןופ רעדילסקלָאפ 12 עַײנ (

 ,רעזנוצ םוקילא ןופ רעדילסקלָאפ עַײנ ַײרד (8
 ,רעזנוצ ןופ גנַאזעג טמ טסַאפרַאפ ,רעדילסקלָאפ (9
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 ,רעלמַאק .מ ןופ טסַאפרַאפ ,רעדילסקלָאפ 'דיי (0

 ,ןעגָאבלענעצַאק י"שר ןופ טסַאפרַאפ ,רעדילסקלָאפ (1
 .שטיוועלומש ןופ גנַאזעג טימ טסַאפרַאפ ,רעדילסקלָאפ עשידִיי עַײנ ןעצ (2

 יד ףיוא גנוזַײװנָא ןַא טיג ןוא ריא טגָאז ,סנטייווצ .קעװַא לָאמ ןייא זיא סָאד
 טגניז קלָאפ סָאד סָאװ רעדיל ןענַײז סָאד ןַא ,קערַאמ ןוא גרובזניג ןופ רעדילסקלָאפ

 רבחמ רעד ןעוועג זיא רעװ ,סָאד טסייה ,טשינ רָאג ןיוש טסייוו ןעמ סָאװ ,ןטַײצרַאפ ןופ

 עקיזָאד יד ןשיווצ ןַארַאפ .תועט ַא ,הליחמ ,טָאה ריא זַא ,ןגָאז ךַײא ךיא ןָאק ,ייז ןופ

 טשינרָאג ןרָאװעג ןפַאשַאב ןענַײז סָאװ ,עכלעזַא ךס ַא קערַאמ ןוא גרובזניג ןופ רעדיל

 ,ןעדַאפדלָאג טכַאמעג טָאה סָאד זַא ,סיװװעג רַאפ ןסייוו רימ סָאװ ,עכלעזַא ןוא גנַאל

 ןוא גרובזניג ַײב דיל סָאד טמענ ,ליּפשַײב םוצ .עקיטנַײה יד ןופ רערעדנַא ןַא רעדָא

 :73 יז ,82 'ג קערַאמ

 ,רענייש ןַײמ טסיירט ןַײמ ,דניק ןַײמ ףָאלש

 !וינענוז ןַיײמ ףָאלש

 ,רענייא שידק ןַײמ ,ןיורק ןַײמ ףָאלש

 ...ויל-ויל עקנילויל

 ,םכילע-םולש ? דילסקלָאפ ןקיזָאד םענופ רעסַאפרַאפ רעד זיא רעװ ,ריא טסייוו

 ,סעדַא ןיא רָאי 1892 םעניא ? ןעוועג ןבעגעגסיורַא ןוא ןפַאשַאב זיא'ס ןעוו ,ריא טסייוו

 רעה ,ןגָאז ףיורעד ףיוא טעװ ריא סָאװ ,סייוו ךיא .םכילע-םולש ןופ "רׂשבמ לוק,, םעניא

 רעלוּפָאּפ ױזַא ןרָאװעג רָאי עכעלטע יד ןיא דיל סָאד זיא רשפא :ןגָאז טעװ ריא ,לעגנע

 ,קסבעטיוו ןיא ,ענוװָאק ןיא ,ןַאיצנעװס ןיא :םוטעמוא סָאד טגניז ןעמ זַא ,קלָאפ םַײב

 ,קערַאמ ןוא גרובזניג ןופ "רעדילסקלָאפ עשידַיי, יד עז) שטידָאג ןיא ןוא קסנימ ןיא
 ךַײא ןלעװ ךס ַא ןוא ןגָאז ךַײא לעװ ךיא זַא ,ףיורעד ןרעפטנע ריא טעװ סָאװ .(74 טַײז

 סיקסװַאשרַאװ ןופ עקינייא זַא ,ןגיל ןייק טשינ ,הלילח ,ךַײא גָאז ךיא זַא ,ןרעוושוצ
 רעדייא ,טעטש ךס ַא ןיא ןעגנוזעג ךָאנ רעִירפ סקעז רָאי ַא טימ ןעמ טָאה רעדיל

 ןרַאפ ןבעגסױרַא ןוא ייז ןקורדוצּפָא טַאהעג ןעניז ןיא וליפַא ךָאנ טָאה יקסוװַאשרַאוו

 ? קלָאּפ

 ַאזַא טשינ ךָאנ זיא "רעדילסקלָאּפ, ןעמָאנ רעד זַא ,טעז ריא ,לעגנע רעה ,ללּכה

 ,ןשטנעמ ַא ןעלדיז וצ ןעוועג יאדּכ טשינ ,ןבעלכ ,זיא םעד בילוצ ןוא ,טגָאז ריא יו ,הנּכס

 ,ץרַאה סָאד ךיז ןסעּפָא ןוא טשינ םיא טסייוו ןוא טשינ םיא טנָאק ריא סָאװ

 ,ךיא ןָאק סָאװ ןוא .םייה רעד ןיא ךיז ַײב ריא טַײז טרָאד -- קיזומ יד ,ריא טעז
 רימ טעװ ריא ןוא ? ןכַאז עכלעזַא ןיא ןייטשרַאפ ,רבחמ רעשידַיי ַא ,טגָאזעג סנייטשימ
 עשילַאקיזומ עכיוה עכלעזַא המודּכו ,יקסיידילָאסקימ ,יקסיירַאד ,יקסילאע לָאמ ןצכַא ןגָאז
 עכלעזַא ַײב ? ךעלשטנעמ עטסָארּפ ,רימ ןסייוו סָאװ ,"ךַארּפש-םיכאלמ , ןופ רעטרעוו
 ַא ,טָא, :הׂשעמ-תעשב ךיז ןטכַארט ןוא ןרעיוא ןוא ליומ ףיוא רימ ןענעפע רעטרעוו
 רימ ןענָאק ,קירוצ רעדיוו ענעגייא סָאד ןסעומש ליװ ןעמ זַא ,וליפַא שטָאכ ..."! קיזמ
 טייטשרַאפ דַיי רעכלעוו .ךַאז עשידיי ַא ךָאד זיא הניגנ .ךיוא קיזומ ןופ לסיב ַא ןדער
 ןענַײז ,סע טסייה ,ןדִיי ,רימ סָאװ ,ןכַאז ַײרד ענעי ןופ ענייא ךָאד זיא סָאד ? ןעגניז טשינ
 טסייה ריא !ןטנַאילירב ןוא גנַאזעג ,ןַײװ :טלעװ רעד ןיא םיניבמ עטסערג יד םעד ןיא
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 ריא סָאװ ,טַארעפער ןשיפַארגָאנטע רעַײא ןיא ןקוקנַײרַא לָאז ךיא ,לעגנע רעה ,רימ
 טַארעּפער ןַײמ ןיא ןקוקנַײרַא טלָאז ריא ,ךַײא סייה ךיא ןוא .עװקסָאמ ןיא טנעיילעג טָאה
 -רעד דַיי ַא סָאװ רַאפ ןעז ריא טעװ ,1900 ,"טַאלב-חסּפ,, ,"דוי,, םעניא "תוסוּכ עברַא,

 ןַאמ ןייטשרַאפ וצ ןָא טשינ טבייה רע סָאװ ,ןכַאז עכלעזַא ןופ ןדער וצ לָאמ ַא ךיז טביול
 ...ןיציבר ירמאקד

 עלַא ןופ ּפמעט רעד זַא ,טגָאז ןוא קיזומ סיקסוװַאשרַאװ ןופ ,לעגנע רעה ,טכַאל ריא

 רַאפרעד ןוא ,ץנעט ערעדנַא ןוא סעקרוזַאמ ,סעקלָאּפ ןופ טײטשַאב סעידָאלעמ ענַײז

 סיקסווַאשרַאװ טנעייל ןעמ זַא ,ץיוו ַא ַײברעד ךָאנ טגָאז ריא ןוא ,שידִיי טשינ יז ןענַײז

 ןעז רימָאל .ןצנַאט ןייא ןיא טלַאה קלָאפ עשידַיי סָאד זַא ,ןעניימ ןעמ ןָאק ,רעדיל

 ענַײז ןופ ,סעידָאלעמ סנעדַאפדלָאג ,לשמל ?טכערעג ריא טַײז לפיוו ףיוא ,טשרָאקַא

 .סעידָאלעמ עשידַיי ןענַײז ייז זַא ,סיוועג ךָאד ריא טלַאה רעדילסקלָאפ עשידִיי עטשרע

 :("ןיק,) דיל עטשרע סָאד טסעװַאקישט ַא ףיוא עשז טמענ

 טסענ ןַײז ןופ לגיופ ַא יו

 .(ַאקלָאּפ) ןגיולפרַאפ טַײװ קרַאטש טרעוו

 : רעדָא

 ,לדוי סָאד ,לדוי סָאד
 .(סלַאװ) ןיינ יצ ,םיא טסנעק וד

 : רעדָא

 רעטָאפ רעקיצרַאה רעביל ריד קנַאד ךיא

 .(שרַאמ) םידיסח עסיורג ענַײד רַאפ

 עשיסור ןופ ןעמונעג ןענעז סָאװ ,סעידָאלעמ ןיקסוװַאשרַאװ ַײב ,ריא טגָאז ,ןַארַאפ

 ןעמ סָאװ ,ןָאדרָאג לכימ ןופ דילסקלָאפ עשיסַאלק סָאד ,לשמל ,טמענ .תמא .ןעגנַאזעג

 :לארשיי-תוצופּת לּכב סָאד טגניז

 ,דָיי בר ,ריא טנעז יצ

 ? ןעוועג עוװוַאטלָאּפ ןיא

 ןטרָאד טשינ ריא טָאה יצ

 ? ןעזעג ןַאמ ןַײמ

 :לדיל שיסור ַא ןופ ןעמונעג ןצנַאג ןיא טשינ עידָאלעמ יד זיא

 ַאנישטוויד יט יא

 !ַאיַאנעשטורַאז

 שידָאכ יט ָאהַאשט

 ? ַאיַאנטומס ַאקַאט

 סע זַא ,דלַאװג רעד זיא סָאװ ןוא ? קַאמשעג םעד ןעד סָאד טרילרַאפ ,ןּכ םא ,ונ
 ,עדמערפ וליפַא ַײרד רעדָא ייווצ רעדָא ענייא סעידָאלעמ 25 ןשיװצ ךרוד ךיז טפרַאװ

 ,קלָאפ ןרַאפ ךעלדיל יו רעמ טשינ ךָאד ןענַײז סָאד ? ןעגנַאזעג עשידִיי-טכע ןייק טשינ
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 רָאג זיא ,ךַארּפש-תולג רעד ףיוא תולג ןיא ןבירשעג ,ךעלעדיל-תולג ,םע-ןומה ןרַאפ

 עדמערפ ןייק ןפרַאווכרוד טינ ךיז לָאז סע ,שַאמשימ ןייק ןַײז טשינ לָאז ָאד זַא ,ךעלגעממוא

 טשינ) םיניבמ עסיורג זַא ,םעד ןופ טשינ ןיוש דער ךיא ...גנַאזעג רעזדנוא ןיא ןטָאנ

 קרַאטש זיא רעדיל ערָאנימ עשידַיי ןופ רעטקַארַאכ רעד זַא ,ןעניפעג (ךיא יװ עכלעזַא
 ,קיזומ רעשיסורניילק רעד ןופ רעטקַארַאכ ןטימ ךעלנע

 ,רעיוא ןַא רַאפ רעדיל יד ןופ רעסַאפרַאפ םעד ,לעגנע רעה ,ריא טּפַאכ רעטַײװ

 טסנכייצ וד , ,שטַײטס :הלאש ַא םיא טגערפ ריא ןוא ,2 'נ דיל םוצ וצ םיא טריפ ריא ןוא

 ףוס םוצ ןוא ,ןברָאטשרַאפ יו ,ליטש טסייה סָאד ,ָאדנערַאמ דיל ןופ לסילש םעניא ןָא

 ךָאד זיא ..."! רעכעה ,רעקרַאטש ,טסייה סָאד .ַאטרָאפ טקַאט ןטנַײנ ןפיוא וטסלעטש

 !לעגנע רעה ,טגָאז ריא יװ ,הׂשעמ יד ױזַא טשינ זיא'ס רָאנ .הלאש עברַאה ַא גולפ ןיא סע

 ךיז טבייה סע ּוװ טרָאד זַא ,ןיד ַאזַא ָאטשינ ץעגרע ןיא זיא'ס זַא ,סרעקיזומ ןגָאז ,סנטשרע

 ךיז טָאה ,סנטייווצ .טרעקרַאפ ןוא ָאטרָאפ ןַײז ןרָאט טשינ םעד ךָאנ לָאז ָאדנערַאמ ןָא

 -עפקורד ַא דיל םעד ןופ ןטָאנ יד ןיא טּפַאכעגנַײרַא (קילגמוא סיקסוװַאשרַאװ ףיוא) דַארג

 ןוא (ָאנַאיּפ) .פ .א ןענַאטשעג זיא טקַאט ןטנצַײרד ןיא ףּכיּת : רעצעזה-רוחב םענופ רעל

 ךָאנ ןעגנוזעג סָאד ןבָאה סָאװ עלַא ַײב ןוא ןיקסווַאשרַאװ ַײב דיל סָאד ךיז טגניז ױזַא

 :רעִירפ רָאי עכעלטע טימ

 :ליטש ץנַאג

 ,רעטומ ערעַײט ,עמַאמ ערעַײט

 ראה רשכ רעַײט ןַײמ ,וד

 רעטיב ױזַא ןייוו ךיא יוװ ,וטסיײװ יצ

 ? ץרַאמש ןַײמ ָאד זיא סיורג יוװ ןוא

 : קרַאטש

 ,ןבעגעגקעװַא טשינ ךיא טלָאװ סָאװ ,יוא

 !קילב ַא ריד ףיוא ןָאט לָאז ךיא

 : רעליטש

 ,ןבעל סָאד טקערטשעג ריד רַאפ טלָאװ ךיא

 ...קירוצ ןעמוק לָאז ךיא

 -ָאהטעב ןופ עינָאפמיס עטסנעש יד ,קרעוװ שילַאקיזומ ַא רַאפ טליוו ריא סָאװ טמענ
 ףרַאדַאב סע ּוװ טרָאד זַא ,ןעז ריא טעװ ,יקסווָאקיײשט רעדָא ןָאסלעדנעמ ,טרַאצָאמ ,ןעוו
 ךיז ןוָאלסױא ןוא ,ליטש ץנַאג ,יאשחב ןבייהנָא ךיז געמ סע ,סָאד ךיז טַײב ,ןטַײב ךיז
 ,טרַאצָאמ ,ןעװָאהטעב ,עדמערפ ַײב ןכוז ןייג רימ ןפרַאד יאמל רָאנ .תולוק-ילוקב
 רעד :ןײלַא לעגנע רעה ןופ ןָאטעילעפ םעד טמענ רעמַא .ןיקסווָאקַײשט ,ןָאסלעדנעמ

 "יקסווַאשרַאװ ןופ רעדילסקלָאפ עשידִיי יד ןגעוו , : לקיטרַא ןַײז ןעמָאנ ַא טיג לעגנע רעה

 ,טסייה סָאד ,"ָאדנערַאמ , ץנַאג ןָא טבייה ןוא ("רעדיל יד ןופ קיזומ רעד ןגעוו,, טשינ)

 סעומש ַא רע טכַאמ םעד ךָאנ ; ןיײלַא קיזומ רעד ןופ רָאנ ןדייר טעװ רע זַא ןסַאלעג

 רעדיוו םעד ךָאנ ;(ָאטרָאפ) רעקרַאטש ןוא רעקרַאטש לָאמ עלַא ,אפוג רעדיל יד ןגעוו

 ךיז טרעקַאלפעצ ןוא ,(ָאזָאיצַארג) סעקרוזַאמ ןוא סעקלָאּפ ,ןלירדַאק ןגעוו ,קיזומ ןופ
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 -עגכרוד טָאה רע זַא ,ךיז ןופ ןדער ןָא שזַא טבייה רע זַא ,(ָאדנעצסערק) קרַאטש ױזַא

 טַארעפער ַא עװקסָאמ ןיא טנעיילעג טָאה ןוא רעדיל עשידִיי קיצ כעז רָאנ טרידוטש
 ,זַאקװַאק ןופ קיזומ רעד ןגעוו ןוא קיזומ רעשידִיי ןגעוו רעבמעווָאנ שדוח ןיא ןרָאי ַא רַאפ

 : קיזומ רעשיקנערפטלַא רָאג ןגעוו ןוא ןעגנַאזעג עשידיסח ןוא עשיבַארַא ,עשינָאיסרעּפ
 .(!ָאמיסיטרָאּפָאטרָאפ) המודּכו עשירילַאסקימ ,עשירַאד ,עשילַאע

 יקסווַאשרַאװ זַא ,ןעניימ רעכיז ןעמ ןָאק ,לעגנע רעה ,עיזנעצער רעַײא קידנענעייל

 -לַאקיזומ ןַײז ףליה סטָאג טימ טנעז ריא ןוא רָאטיזָאּפמָאק רעסיורג רעד אמּתסמ ָאד זיא
 !ןַײז ליצמו-רמוש טָאג לָאז ,סעּכ ַא טימ ,ןוזגרי ַא טימ טזָאלעצ ךיז ריא טָאה ,רעקיטירק

 סיקסװוַאשרַאװ ןופ קלָאפ עשידִַיי סָאד ןטיהרַאפ לָאז ןעמ הווצימ ַא זיא'ס זַא ,טגָאז ריא

 -יילק ַא -- ץנעט ףיא טעדנירגעג זיא סעידָאלעמ יד ןופ ּפמעט רעד תמחמ .רעדיל

 -ַאקיזומ רעפרַאש רעַײא טימ ךָאטש ַא ריא טיג ַײברעד ןוא -- !? קילגמואדַאדַאזַא טייקינ

 טקיױרַאב .רעדיל עקיזָאד יד טרידנעמָאקער ןבָאה ייז יאמל ,ןטסינויצ יד רעדעפ רעשיל
 סיקסוװַאשרַאװ ךָאנ ףֹּכיּת .קידלוש המשנ יד טָאג ןענַײז ןטסינויצ יד ,לגנע רעה ,ךַײא

 יד ךיא ןָאט ןבלעז ןטימ טרידנעמָאקער ןייטשנרעב-ןהּכ רָאטקָאד רעד טָאה רעדיל
 טָאה ןייטשנרעב-ןהּכ רָאטקָאד רעד .קערַאמ ןוא גרובזניג ןופ "רעדילסקלָאפ עשידִיי ,

 רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא קרעװ טכער ַא סעּפע רע טעזרעד רעמָאט ,עבט ַאזַא ןיוש

 -רַאפ טָאה ןייטשנרעב-ןהּכ .ךעלעווירב ענַײז ןיא סיוא רע טקיױוּפ ױזַא ,ּפָא ךיז טקורד

 ַא ףיוא טעדנירגעג רע זיא רעמָאט ,סעידָאלעמ יד ןופ ּפמעט ןפיוא ןבעג גנוטכַא ןסעג

 ןצנַאג םעד ןוא םזינויצ םעד ןדָאש הלילח ןעק סָאװ ,עקרוזַאמ ַא ףיוא רעדָא סלַאװ

 ,םשה-ןעמל ,לָאז ןייטשנרעב-ןהּכ ר"ד רעד זַא ,ןעז ןעמ ףרַאדַאב רעטַײװ ףיוא .םוטנדַי

 ..!ץנעט עלַא ןענרעלסיוא
 ריא טָאה עיזנעצער רעקידרעַײּפ-םַאלפ רעַײא ןיא זַא ,לעגנע רעה ,הדומ ךיז טַײז

 עקינײא טדערעג טָאה ןוא סָאמ יד טּפַאכעגרעביא לסיב ַא העש רעסייה רעד ףיוא

 טּפַאכ ןעמ לָאמ ַא ךיז טפערט סע ...ןדער טפרַאדַאב טשינ ייז טָאה ריא סָאװ ,רעטרעוו

 !ןפערט טשינ ױזַא ךיז לָאז יאוולה ,השקשינ ,סױרַא ךיז
 יו דנַײרפ-עטוג עבלעז יד טײהרעטנַאקַאבמוא ןבַײלב רימָאל ןוא טנוזעג טַײז

 ,רעהַא ןיב
 םכילע-םולש ,וועיק

 יקסווָאדלַאג .ב .ָא ןצ ,6

 1901 רעבמעווָאנ ןט12 ,וועיק

 םענעריובעגליוווכיוה םעד

 טַאקָאװדַא םענעריווושעג ןופ ףליהעג

 יקסווָאדלָאג .ב .ָא

 עװקסָאמ ןיא

 !שטיװָאסירָאב םיסינָא רעטרעעג רעייז

 ךעלעכַאז ענַײמ ַײרד ןעמוקַאב לַײװרעד ריא טעוװ ווירב ןקיזָאד םעד טימ םענייא ןיא
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 .עיצקַאדער ןַײמ רעטנוא סרעצעזרעביא ענעדיישרַאפ ַײרד ןופ גנוצעזרעביא רעד ןיא

 עטסכַאװש יד ןופ גנוניימ ןַײמ טיול ןענַײז ךעלעכַאז עלַא יד טָא סָאװ ,דָאש רעסיורג ַא

 -עגלַא ןרעטנוא ןעגנונעכייצרַאפ עירעס עַײנ ַא ךיא בָאה גנולמַאז רעַײא רַאפ ,קרעװ

 רעד ןיא ךיז ןקורד עכלעוו ,"תוגׂשה עניילק טימ ךעלעשטנעמ עניילק , ןעמָאנ םעניימ

 ךעלגנולייצרעד עקיזָאד יד טימ אקווד .ייד רעבמעצעד ןט1 םענופ "דוי רעד ,, גנוטַײצ

 -רַאפ רעייז טימ ןוא ,םוקילבוּפ ןשיסור םעַײנ םעד רַאפ ןריטויבעד טלָאװעג ךיא טלָאװ

 םיסקַאמ :טניימעג} .ג.מ טימ טפַאשטנַאקַאב ַא ןדניברַאפ טלָאװעג ךיא טלָאװ גנולטימ

 עלַא ןופ ןבעל שידִיי לעיצניװָארּפ רעזדנוא םורַא ייז ןעמענ טיירב ױזַא --- {:יקרָאג

 לעװ ,בגַא .גלָאפרעד רעייז ןיא ךיא ןיב רעכיז ױזַא ןוא ,ןטקנוּפ-סגנוקעלּפטנַא ענַײז

 ךַײא ייז לעװ ןוא ןעגנונעכייצרַאפ רָאּפ ַא ןצעזרעביא ןײלַא ןערַאטס ךיז געט יד ךיא

 ,גנולמַאז רעד רַאפ טסייה סָאד ,.ג .מ רַאפ ןקישוצ

 רַאפ סױרַא ייז טימ ךיא טערט טייהנגעלרַאפ רעכעלדנעטשרַאפ ןופ ליפעג ַא טימ

 ,ןרעפטנערַאפ ךיז לָאמ ַא ךָאנ ךיא זומ רַאפרעד ןוא ,.ג .מ יו ,חוּכ ןשירעלטסניק ַאזַא

 .ַאולּפמַא ןשירַארעטיל ןַײמ סיוא טינ ןּפעש ןכַאז עקיזָאד יד זַא

 עכלעוו ,ןטעברַא עלַא ןרעג ךיז ףיוא ךיא םענ ,גנולמַאז רעד ךייש זיא סָאװ ,רעטַײװ

 חוּכב ןַײז לע ךיא עכלעוו ןוא רימ ףיוא ןגיײלוצפיורַא ןשטנּוװעג ןַײז רָאנ טעװ ךַײא

 ןלייטעצ ,לַאירעטַאמ םעד ןריּפורג ץלַא ןופ רעגנירג יאדװַא זיא רימ רַאפ .ןליפוצסיוא

 לייט ןסיוועג ַא .ייז ףיוא ןזַײװנָא ןוא סרעצעזרעביא -- סרעטעברַאטימ יד ןשיוװצ םיא

 ףליה רעד טימ ,ךיז ףיוא ךיא םענ ,לייט ןסיורג ַא וליפַא רעדָא ,ןעגנוצעזרעביא יד ןופ

 עשיפַארגָאיב ןעייג ךָאנרעד .ןענופעג ןיוש בָאה ךיא עכלעוו ,סרעצעזרעביא ַײרד ייווצ ןופ

 עלַא טעמּכ ןעק ךיא .קיטיינ רַאפ ןעניפעג טעװ ריא עכלעוו ,ןרָאטיױא יד ןגעוו תועידי

 שיערבעה -- ןרוטַארעטיל עשידַיי עדייב ןופ טיבעג ןפיוא סרעוט ענעעזעגנָא ערעזדנוא

 ."ןָאגרַאשז , םענעפורעג ױזַא םעד ,שידִיי-סקלָאפ ןוא

 בייה ךיא .עטיב .גנולמַאז רעד ןופ טלַאהניא םעד ךַײא רַאפ ןלעטשפיונוצ טעב ריא

 ַאזַא ןגיילרָאפ ןעמ ףרַאד סעמעָאּפ ןוא רעדיל ןופ .סרעבַײרש עשיערבעה יד ןופ ןָא

 יד ןיא,, עמעָאּפ סנָאדרָאג .ָא .ל ןצעזרעביא (גרוברעטעּפ ןיא) גורפ .ג .ש יװ רעטסַײמ
 סָאװ ,טעָאּפ ןימ ַאזַא זיא סָאד -- סקילַאיב .נ .ח רעדיל ַײרד ךָאנרעד ."םי ןופ ןשינעפיט

 רע) רוטַארעטיל רעקידתורוד-ליפ רעזדנוא ןיא םיא וצ ןכַײלג ַא ןעניפעג םיוק ןָאק עמ

 ןיא טינ ךיא עז ,ןרעױדַאב םוצ .(רעטבַאגַאב טסרעסיוא ןַא ,ןַאמ-רעגנוי ַא ךָאנ זיא
 סָאװ ,ןכַאזרעגייטש ןייק ,ןרעטסומ עשיטעָאּפ ץוח ,רוטַארעטיל רעשיערבעה רעזדנוא

 ןגעוו ,שטיװָאמַארבַא ןדייז םענופ קרעװ יד רעסיוא ,גנולמַאז רעַײא רַאפ ןגיוט ןלָאז

 -דנַארב ףיוא ךָאנ ןזַײװּוצנָא ןעמונעגנָא זיא סע .רעטעּפש דייר ַא ןייג טעוו סע ןעמעוו
 יד סיוא טינ ןטלַאה ,ןרעױדַאב םוצ .רעלייצרעד ןטוג טשרמולּכ ַא ףיוא יו ןרעטעטש

 "טסניק ןגנערטש ןופ טקנוּפדנַאטש םענופ קיטירק ןייק רעבַײרש ןקיזָאד םעד ןופ קרעוװ

 ,תמא ןשירעל

 עקיזָאד יד .עזומסקלָאפ רעזדנוא ןופ קרעװ יד וצ רעבירַא ךיא ייג טציא

 ,ןברַאפ עטנוב ןייק טימ טינ ,גנוריצ ךַײר ןייק טימ טינ סיוא טינ טמענ ,ריא טעז ,ןָאזרעּפ

 עשידִיי עטסָארּפ ַא , -- ןעמרָאפ עקידנצייר ןייק טימ טינ ,טכיזעג ןלעדייא ןייק טימ טינ

 !תמא ןופ רצוא ןַא רַאפ סָאװ !ןבעל טימ ללש ַא רַאפ סָאװ רעבָא רַאפרעד ,"עטָאּפַאק
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 םכילע-םולש ןופ וויוב

 סָאװ ,רָאמוה ןטספיט ןופ ,ץיוו ,ןיזפרַאש ןופ קרעװרעַײּפ רעקידנצנעלג ַא רַאפ סָאװ
 !ןַײרַא המשנ רעד ןיא טגנירד

 ןשטיװָאמַארבַא ,"עדייז,, ןכעלברעטשמוא ןַײמ ןגעוו דער ךיא זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 ןייק טינ ךיז וצ ןבָאה סָאװ ,ןעגנופַאש ערַאבצַאשמוא ,עשירעלטסניק ךיוה ענַײז ןוא

 ןעק םיא ;םינכש עכעלטסירק ערעזדנוא ןזיולב טינ טשינ ןענעק םיא !דָאש ַא .ןכַײלג

 ,ןעמעוו רַאפ ןוא ךַארּפש סנעמעוו ףיוא ,םלוע םענעגייא רעזדנוא ןופ טפלעה עטוג ַא טינ
 קרעוו יד ןגעוו קיטליגכַײלג ןדער טינ ןעק ךיא .ןבירשעג ןענַײז קרעװ ענַײז ,ךעלטנגייא

 םיא לָאז עמ ,םעד ןגעוו דיר ַא טייג סע ןעװ ,רעמ ךָאנ ,רעבַײרש ןקיזָאד םעד ןופ

 ןכלעוו ףיוא ךיז ןלעטשוצּפָא רעווש רימ זיא'ס .טלעוו רעכעלטסירק רעד רַאפ ןזַײװַאב

 ןעלטיּפַאק עכעלטע ןבעג טהצעעג ךיא טלָאװ רעבירעד .קרעװ ענַײז ןופ םענייא זיא טינ
 "לרעגניפשטניוו; םענופ ךיא רידנעמָאקער רקיע רעד .רעכיב רענַײז עכעלטע ןופ

 ןוא (1888--1887 ,"קעהטָאילביב-סקלָאפ עשידוי יד , ךוברָאי ןַײמ ןיא ךיז טקורדעג)

 .(1892--1892 ןיא סעדַא ןיא סױרַא) "רעמורק רעד עקשיפ ,, ןופ

 רעדילסקלָאפ עשידַיי ןופ גנוצעזרעביא ןַא ןבעגעג ךיא טלָאװ ןשטיוװָאמַארבַא ךָאנ

 רעכלעוו ,דלעפנעזָאר סירָאמ רעדַײנש םעד ,טעָאּפסקלָאפ ןשידַיי רענַאקירעמַא םענופ

 ַא ןגורפ ַײב ןטעב טַאשעג טינ טלָאװ סע .קילַאיב טעָאּפ םעד ןיא קרַאטש טנָאמרעד

 עלופטנַאלַאט ןטסרעמ םוצ יד ןופ .עזומסקלָאפ רענעגייא ןַײז ןופ ךעלעדיל ַײרד-ייווצ

 -ָאקער ךיא .ןצרּפ ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז ךיא טלָאװ ןטסירטעלעב עשידִיי עקיטַײצטנַײה

 .סעלעווָאנ עשידיסח ענַײז רקיע רעד רידנעמ

 ,יקסניּפ .ד ןוא רָאטקעּפס .מ ַײב ןעגנולייצרעד עשיטַאּפמיס ץנַאג עקינייא ןַארַאפ

 ןָאק עמ .ש ןוא טז .ב ,"דנַײרפ"זיוה, גנולמַאז רעד ןיא טקורדעג ןענַײז עכלעוו

 ,גנונעכייצרַאפ ןייא וצ ןבַײלקסיױא

 ץנַאלג ַא טגנידַאבמוא טלָאװעג טלָאוװ'כ זַא ,רעביא רזח ךיא .ייר ןַײמ טמוק רעטציא

 עניילק , יד ןגעוו ןעגנולייצרעד עניילק עטצעל ענַײמ טימ עבַאגסיױא רעַײא ןיא ןָאט

 ןַײז ןָאק ןוא ,שדוח רַאונַאי ןופ ןצעזרעביא ייז ןעמענ ךיז ךיא לעװ רשפא ."ךעלעשטנעמ

 רעקידנעטשלופ ןופ דָאִירעּפ ןיא טציא ךיז ןיפעג ךיא סָאװ ,זיא הׂשעמ יד .רעירפ ךָאנ

 ליפ ױזַא ןוא סעיצַאוטיס ןוא רעדליב ,ןּפיט ,ןטלַאטשעג ללש  ַאזַא .טײקוװיטקודָארּפ

 טינ ךיז ןָאק רעבַײרש רעכעלטסירק םוש ןייק !"טיורב ןכעלגעטיגָאט,, ןגעוו ןגרָאז

 ,ןדיי ַא -- ןקירעזדנוא ןטעברַא וצ סיוא טמוק סע ןדנַאטשמוא עכלעוו ןיא ,ןלעטשרָאפ
 .טכער עליוויצ ןיא ךיוא רָאנ ,ןעלטימ-סנבעל ןיא רָאנ טינ טצענערגַאב זיא רעכלעוו

 ,וועיק טָאטש רעקיליײה רעד ןיא ןעניווו וצ טכער "עקידנעטש , ןייק טינ קידנבָאה טינ

 טימ לּפוטמ ַא ךָאנ וצרעד קידנעַײז ןוא ,גנוקיטפעשַאב עטמיטשַאב עקידנעטש ןייק טינ
 ףיֹוא טכער ןגעוו יצ :ןטכַארט וצ רעִירפ סָאװ ןופ ,טינ וטסייוו ,החּפשמ רעקילָאצליפ ַא
 ? ריּפַאֹּפ ףיוא ךיז טעב סָאװ ,קרעװ ַײנ ַא ןגעוו יצ ,ןעניווװ

 קלָאפ ןקידנדַײלליפ םענופ רעבַײרש-רעגייטש ַא ןעוו ,הלווע ןַא ןעוועג טלָאװ סע

 ענַײז ןופ עקינייא יװ ,רוטַארעטיל רענעגייא ןַײז טימ ןעמונרַאפ ךיז טלָאװ לארשי

 ,ָאזלַא .גנוַײדרַאפ ןופ ןסערעטניא יד בילוצ ןוא םור בילוצ זיולב ,רעדירב עכעלטסירק

 ילרד-ייווצ ןבעג וצ העדב ךיא בָאה ,ייז ץוחַא רעדָא ,ךעלעכַאז ַײרד עטגיײלעגַײב יד ץוח

 ערעסערג ענַײמ ךייש סָאװ ;"ךעלעשטנעמ עניילק יד , ןופ ןעגנונעכייצרַאפ עקניציּפ
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 םכיל ע/ םולש הוופ ווירב

 ןעמ ףרַאד ,"ייװָאלָאס עלעסָאי, רעדָא "ינעּפמעטס , יװ ,ןענַאמָאר ןוא ןעגנולייצרעד
 טָאה "וינעּפמעטס , סָאװ ,רַאפרעד ןיוש ןצעזרעביא ייז קנַאדעג םעד ןופ ןגָאזּפָא ךיז
 "דָאכסָאװ,, ןופ ךעלכיב יד רַאפ ווָאקרַאמ רעגרוברעטעּפ ַא רענייא טצעזעגרעביא ןיוש
 ,רָאי ןט1902 ןפיוא

 ,גנולמַאז רעד ןופ טַײז עכעלרעסיוא יד ךיוא ןרירנָא טלָאװעג ךיא טלָאװ ףוס םוצ

 .סרעלטסניק עטוג ןופ ןעגנונעכייצ עקינייא ןבעג וצ העדב טָאה ריא זַא ,טרעהעג בָאה'כ

 סעיצַארטסוליא עקינייא ןבעג וצ ןעגנולעג ןוא לעניגירָא רעייז רַאפ ןטלַאהעג טלָאװ ךיא

 ןבעג לָאז עמ ,לשמל .סרעבַײרש עטסנעעזעגנָא יד ןופ קרעװ עקידנטַײדַאב רעמ יד וצ

 ןלָאמנָא לָאז רע ,קַאנרעטסַאּפ 'ה םעד יבשטָאכ ,רעלטסניק ןלופטנַאלַאט זיא טינ רעסָאװ ַא

 -ּפָארַא ןעמ ףרַאד םעד בילוצ .ןעגנולייצרעד סעשטיװָאמַארבַא וצ רעדליב ַײרדייווצ ַא

 רעד ףיוא גנוצעזרעביא רעשיסור רעד ןיא קרעװ ןקיזָאד םעד ןופ עיּפָאק ַא ןעמענ

 ףיוא ןזָאלרַאפ ךיז ןצנַאג ןיא טעברַא רעקיזָאד רעד טימ ןוא ,"ןָאטעגנימער,; עקנישַאמ

 ,עיזַאטנַאפ סרעלטסניק םעד

 -ָאטױא עשידַיי עכעלטע ןבעגעג ךיא טלָאװ ,ךוב םענופ טײקיטרַאנגיא רעמ בילוצ
 .סרעבַײרש יד ןופ סעילימיסקַאפ ןוא רעדליב יד ץוח ,ןפַארג

 ,ןוא .ךוב םענופ (טקעפע םעד טינ) טײקיטרַאנגיײא יד ןסיוא ןיב ךיא זַא ,טעז ריא
 ,טַײל ןעניפעג ךיז ןלעװ סע ביוא ןוא .ךעלצינ ןוא קיטכיוו רעייז זיא סָאד ,רימ טביילג
 זיא ,טייקשידַיי וצ גנוגיינ רעקירעביא רַאפ סרעבעגסױרַא יד ןעלדַאט ןלעװ עכלעוו
 ."טעיוטָא ןידָא --- דעיב םעיס , ,ַײס יװ יַײס ךָאד

 טפרַאדַאב טלָאװ עמ עכלעוו ןגעוו ,םיטרּפ ךָאנ קינייװ טינ ,ךיז טײטשרַאפ ,ןַארַאפ
 וצ ךַײא ןסעגרַאפ ? לָאמ ןטשרע ןרַאפ ליפ וצ ןַײז טינ סע טעװ יצ רָאנ ;ןדעררעביא
 ךיא .קנַאדעג ןַײמ ןיא ןעמּוװשעגפיוא זיא עכלעוו ,ךוב םענופ עמעכס רעד ןגעוו ןגָאז
 ןדעי רַאפ רָאנ ,ןפרָאװעצ סרעבַײרש ענעדיישרַאפ ןופ קרעװ יד טקורדעג טינ טלָאװ
 ,תועידי עשיפַארגָאיב יד ןופ לּכ -םדוק קידנביײהנָא ,לײטּפָא ןרעדנוזַאב ַא טלייטעגסיוא
 ךָאנרעד ןוא ,רעבַײרש םענופ ףַארגָאטױא ןוא עלימיסקַאפ רעד ןופ ,טערטרָאּפ םענופ

 .קרעוו ענַײז ןופ רעטסומ רעד -- ןיוש

 ןטסרעמ םוצ רימ זיא סָאװ ,עגַארפ יד טזָאלעגרעביא ךיא בָאה ףוס עמַאס םוצ ןוא

 רימ לָאז'ס יװ לַײװ ,רַארָאנָאה םענופ סיירג רעד ןגעוו עגַארפ יד זיא סָאד .רעדיוורעד

 -ןַארָאטסער ןכעלטימעג ַא ןיא עװַאק עלעּפעט ַא ַײב ןציז וצ םענעגנָא ןַײז טינ ךַײא טימ

 .ןובשח ןטיול ןלָאצעצ ךיז ףרַאד עמ ןעוו ,טנעמָאמ רעד ןָא לָאמ ַא ךָאד טמוק ,לקניוו

 .ךעלדַײמרַאפמוא זיא סָאד

 ןטבַאגַאבכיוה ןַײמ סורג ןטספיט ןַײמ ןבעגרעביא ךַײא ךיא טעב ךיז ןענעגעזעג םַײב

 -רעביא ןיב ןוא רעביא סַײנַאב טציא ןעייל ךיא קרעװ סעמעוו ,ווַאלס םעד --- רעדורב

 ןָאק ,יקרָאג יו ,שטנעמ ַאזַא .טנַאלַאט ןכעלנייוועגרעסיוא ןוא טפַארק רעייז ןופ טשַאר

 ןגַײטש ןדייל סעמעוו ,קלָאפ םעד וצ דַײלטימ ןוא עביל טימ טלופרעביא ןַײז טינ טשינ

 טימ ןענעקַאב וצ רעטנעענ םיא זיולב גונעג זיא'ס .טלעוו רעד ןופ ןדייל עלַא רעביא

 .ןָאט וצ סָאד ןעִימַאב ךיז ןלעװ רימ ןוא ,קלָאפ םעד טָא
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 םכילצ-םולש ןופ ווירב

 רָאטקעּפס יכדרמ וצ ,7

 1901 רעבמעווָאנ ןט17 ,וועלק

 ! רָאטקעּפס רעה ,ןעמכילע-םולש ןופ ךַײא םולש-םכילע

 ןיב -- רוטַארעטיל-סקלָאפ רעזדנוא דלַאב יװ זַא ,ןײלַא ךָאד ריא טייטשרַאפ סָאד

 לדרעפ שידִיי ַא ןופ דליב ןייש ַא עדַארג ןגעוו טרעַײא ןופ בָאה ךיא .רערעַײא ךיא

 ,ןָאטעילעפ ןשי"דוי, ַא ןופ סיורג רעד ןיא ,רעדניק עשידִיי רַאפ הׂשעמ ַא ,"חלשותמ,
 ךַײא סע ךיא ןָאק ןקיש ןוא ,"עילימַאפ,, רעַײא רַאפ ןטסָאמעגנָא טקנוּפ ,רעמ טשינ

 ,טצוּפעגסיוא טכער ןוא םענייר ףיוא וליפַא ןבירשעגרעביא ןיוש זיא'ס ,דלַאב וליפַא

 זומ ךיא -- ןַײז לחֹומ לָאמ טרעדנוה רימ טלָאז ריא ?ןעד סָאװ רָאנ .ביל בָאה ךיא יו

 ? "דוי, רעזדנוא ןגעק ,טסייה סָאד ,"ףסָאיחַא, ילעב יד ןגע ק טשינ זיא'ס ביוא ,ןסיוו

 טַאלג יצ ,"ןדוי,, םוצ עגַאלַײב סלַא :לעיציפָא ןייג סע טעװ יװ ,ןסיוו ךיא ףרַאדַאב טנַײה

 טעב ךיא ?רָאטקעּפס ןופ טריטקַאדער רעדָא ןבעגעגסױרַא ,ןכלַאנרושז רעדנוזַאב ַא
 טינ רימ טבַײרש סָאװ רַאפ ,ךימ טרעדנּוװ סע :לָאמ טרעדנוה רעביא לָאמ ַא ךָאנ ךַײא
 ןוט וצ רע טנכער סָאװ ,טגערפעגנָא לָאמ ַײרד םיא בָאה ךיא שטָאכ ,ןַאלּפַאק םעד ןגעוו

 ?רָאי םעַײנ םוצ עימערּפ טימ

 זיא , סָאװ ,"חלשותמ , לדרעפ ןַײמ ריא טמוקַאב הבושּת רעַײא ךָאנ דלַאב ,ָאזלַא

 סָאװ ,"עשטַאילק , רעד וצ לטיּפַאק סנדייז םעד זַא ,ןכער ךיא ."ןרָאי טימ טּפָאטשעגנָא

 עמ ."עילימַאפ , רעד ןיא ןעמוקנַײרַא ךיוא לָאז ,"ןדוי; םענופ לעפטרָאּפ ןיא טגיל

 ךיא !קַאנק ַא טימ ןוא ץנַאלג ַא טימ ןַײז לָאז לכיב עטשרע סָאד זַא ,ןבָאה ףרַאדַאב

 ןָאק סע .ץלַא ןסיו געמ ךיא .השקשינ ןבַײרש םעד ןגעו רימ ךעל ריפסיוא ,טעב
 ,ןעמוק ץינ וצ ,הברדַא ,ךַײא

 רעדנשטניווקילג רעַײא

 םכילעיםולש

 טפרַאדַאב עדייב רימ ןטלָאװ ןכלַאנרושז סָאד טָא ? רעדורב ,טסייוו ריא -- .ס.ּפ

 ליפ-ליפ ןיא רעסעב ןעװעג טלָאװ סע ."דוי, םוצ ענַאלַײב סלַא וליפַא ,ןבעגסױרַא

 ...! רָאנ סָאד טַײקעצ .םינינע

 יקצינווַאר .ח .י וצ .8

 1901 רעבמעווָאנ ןט18 ,וועיק

 !יקצינברל ידידיל םולש
 ךַאז יד טלַאה ךיא תמחמ ,ןיוש ןוא דלַאב ךַײא ךיא רעפטנע ,ךַײא סיעכהל וצ ףיוא

 ךעלברעק רָאּפ ַא ןבילקעגנָא אמּתסמ ךָאד טָאה ריא יװ ױזַא :ונַײהד ,הווצימ ַא רַאפ

 ךיא ןיב ןכל ,הווצימ ַא ךָאד זיא ןדִיי ַא ןבָארגַאב וצ יוװ ױזַא ןוא ,ןרטּפ ייז טליוװ ןוא

 ןָא רָאנ -- !רעטרעדנוה ןייק ןבָאה טינ יקצינבר דיי ַא זָאל -- רעכיג סָאװ זרדזמ ךימ
 טסייוו ריא ןוא -- ןירעד ךיוא זיא קילַאיב זַא טרפבו ,הׂשעמ יד טלעפעג רימ ,תונצל
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 םכילצ-םולש ןופ ווירב

 .טסנרע סע גָאז ךיא -- !םיהלאמ טעמ והרסחאו -- ןקילַאיב ןופ טלַאה ךיא יװ ,ךָאד

 הׂשעמ עַײנ לגָאּפש ַא ךַײא ביג ןוא השקב רעַײא ןַײז אלממ טיירבעגנָא ךיא ןיב ןכל

 (לדרעפ שידִיי ַא) חלשותמ טסייה הׂשעמ יד ."קישטבַאר, ַאלַא ,רעדניק עשידַיי רַאש
 טעװ סָאװ ,לַאנרושז-שדוח םעניא ,טסייה סָאד) "דוי,, םעניא טקורדעג ןַײז טעװ ןוא
 ןײלַא ,הליחמ ,הׂשעמ עקיזָאד יד בָאה ךיא .רַאונַאי ןיא (רָאי-ַײנ ןופ "דוי,, םוצ ןייג

 רברבח, ןושלב ,טכעלש טינ ,ךיז טכַאד ,ןוא שיערבעה ףיוא ןצעזרעביא ןעמונעג

 ןוא הווצימ תמחמ רָאנ ."ןטק םלוע,, ןרַאפ ,ןגעוו "הישוּת,, הרבח רעד ןופ ,"ינורצחה
 ןליפַא שטָאכ ,"ןימדוק ךריע יינע, תמחמ ןוא טפַאשדנַײרפ-טוג ןוא טפַאשביל תמחמ

 ןופ ,ױזַא טינ זיא סָאװ ךיא סיי יּפ"לע ןוא טייקכעלשטנעמ יּפ-"לע ,רשוי יּפ"לע

 ךיא בָאה ,ױזַא ןוא ױזַא ,לווירב רעַײא טימ ןעמוקעג ןיוש טנעז ריא לַײװ ,ןגעווטסעד

 קידניא םעד ךָאנ קנעדעג ךיא --- ךירוענ דסח ךל יתרכז : רע טגָאז יו ,ןעוועג בשימ ךימ

 ןגעלפ רימ סָאװ ,ןרָאדימָאּפ יד ןוא --- םירצמב ונלכָא רשא הגדה תאו ,וועיַאלָאקינ ןופ

 עמ זַא וליפַא שטָאכ ;שטנעמ רעַײנ ַא ,קילַאיב בגַא ןוא ,ץנעי:סָאד ,סעדַא ןיא ןסע

 ,טנידרַאפ טשינ רודגיבַא-ןב טָאה ,קירוצ רעדיוװ ענעגייא סָאד לָאמ ַא ךָאנ ןסעומש ליוו

 ַא סעּפע ךיא ןיב סָאװ :הׂשעמ ענעגייא יד ךיוא רָאנ ,ןעלדנַאהַאב ױזַא םיא לָאז עמ

 ךיא ליו -- רצויה דיב רמוחּכ ?רָאּפ רעד ןופ םיא ַײב טעברַא ךיא ? רענַײז ביוחמ

 זָאל ? טכַאמעג עילַאק טינ םיא ךיא בָאה דירַאי ןייק .טינ ךיא בַײרש ךיא לי ,ךיא בַײרש

 ריא ;הגאד ַא אלימ ? הֹׂשעמ ַא ןעמענ ךיא לעװ ּוװ ? סָאװ ַײא !לסינקַאנק ןפור ךימ רע
 ןיב ךיא יו ,הסנרּפ טימ ךיא ןיימ ,קיטייוונייצ טימ טנרַאװַאב ןַײז ױזַא ןיוש טלָאז

 עניילק , יד ןיא ןקוקנַײרַא טלָאז ריא !ךַײא ךיא גָאז ,קעּפ .תויׂשעמ טימ טנרָאװַאב

 רָאג זיא אירול ר"ד רעד -- ("דוי,, םעניא הּכונח ךָאנ ףֹּכיּת ןעייג ייז) "ךעלעשטנעמ

 טגָאז ױזַא !הנושמ-התימ ַא ןַײא רָאג טמענ "תובשחמ-לעב,, רעד ןוא !ייז ךָאנ הרּפּכ יד

 ןריזנעצער ןַײז ךַײא טלעפעג יװ ? שפנ רעקיזָאד רעד זיא רעװ ,טשינ טסייוו ריא .ןעמ

 ריא טלָאז סָאװ רַאפ ןוא ? החמומ לקיטש ַא ָאי םעד ןיא סעּפע ךָאד טנעז ריא ? רעכיב

 םעניא ךיז ןעמענ ,ןבעלכ ,ןײטשנָא ךַײא געמ סע ? סעיזנעצער ןייק ןבַײרש טינ סעּפע

 ריא !ייז ןלָאז ןענערב ,ןענַאמָאר עשינַאקירעמַא יד וצ רָאי ןשַיױג םעַײנ םענופ יידוי ,

 !ךיז טוט ןטרָאד סָאװ ןסיוו טלָאז ריא !רעטעלב עשידִיי עשינַאקירעמַא יד ןעז טלָאז

 רעביא ,טניה יד יװ ,טרָאד ךיז טסַײר עמ .רעטעלב ייווצ ןיא ןטרָאד ןיוש ךָאד בַײרש ךיא

 !םיאמר !ערעסערג ךָאנ סענַאטַאלרַאש רָאנ ,עסיורג םישּפיט .ןיב ךיא דיי ַא יװ ,רימ

 ריא סָאװ ,םעד ןגעקַא ? דייר וצ ןעמוקעג סָאד זיא סָאװ ןגעקַא ,רוציקב !!!ןטסירעפַא

 ףּכיּת רעקיצנַאװצנואפניפ ַא רימ וצ טקיש ,יתיּת-אכיהמ .רעקיצנַאװצנואפניפ ַא טגָאז

 .ןגירק טינ ךיז ןלעװ רימ ,סיוא טינ טכַאמ סע ,"ןחלשותמ , ןַײמ ןעמוקַאב טעװ ריא יו

 ךַײא ךיא לעװ ,ןיוש ןוא דלַאב טסייה סָאד ,דניוושעג ןוא ךיג טליוו ריא ביוא ןוא

 םתאו ,לַאניגירָא ןשינָאגרַאשז ןטימ ןטקידנעעג ןייק טינ שדוק-ןושל ןיא ןקישוצ םיא

 ,הבושּת דלַאב רימ טרעפטנע ןוא -- ושע םכיניעב בוטּכ (ןקילַאיב טימ ךַײא ןיימ ךיא)
 עלַא ןוא ,סורג ַא רעדנוזַאב "ןדייז, םעד ןוא ,ןעיַאּפ טימ ןשינָאמ ןסירג טזָאל ןוא

 -עגרעביא ךַײא רעַײא ןופ םכילע-םולש ןטיירב ַא ּפֶא טיג ונמולש-ישנַא עקירעביא

 םענעבעג

 םכילע-:םולש

24 



 םכילצ-יםולש ןופ ווירב

 ,תוחּפה-לכל !רעדליב "ןחלשותמ, ןַײמ וצ ןריפסיוא טנָאק ריא ןעוו ,ילא --- .ס9

 !ַײא-ַײא-ַײא ,אפוג "ןחלשותמ , ןופ דליב סָאד ןבעג ןענָאק ריא טלָאז

 ןבלעז םוצ .9

 1901 רעבמעווָאנ ןטס25 ,וועיק

 !יקצינבר ידידי

 טינ ךָאנ "חלשותמ, ןַײמ ריא טָאה עשז ןיוש -- ווירב רעַײא טינ ייטשרַאפ ךיא

 ענעלַאפרַאפ ַא ןיוש סע ךָאד זיא ,ןכב -- ? גָאט ַא טימ רעטעּפש אמּתסמ ? ןעוועג לבקמ

 -- .ךַאז

 : עקיזָאד יד ןענעז ןרירטסוליא וצ "חלשותמ , ןיא סָאװ רעדליב יד ןופ ןטנעמָאמ יד

 םענעכָארקעגסיױא ןטימ ,לּפיל ןטזָאלענּפָארַא םענייש ןטימ אפוג לדרעפ סָאד (

 ַא ,עכילירתּכ ןוא -- ,עצינעמָאּפ ַא טּפוז ןוא טייטש ,סעבילק עכיוה יד טימ ,לדייוו

 ,טקוק ןוא טנעה עטגיילעגפיונוצ טימ טייטש ,עמערָא ןַא ,עליישטַאפ ַא טימ ענעדִיי
 .טינ ערה-ןיע ןייק ,טסע ךעבענ חלשותמ יו

 ןבָאה ַײרד עלַא ."דיוב, רעד ַײב תבש ןעור םירבח ייווצ ענַײז טימ חלשותמ (2

 -- .תבש-גנוע לבקמ ןענעז ןוא ןגָאװ ןפיוא סעדרָאמ יד טגיילעגרעדינַא

 ,דָאר רעסיורג ַא ַײב ןקעטש ַא וצ ןדנובעגוצ .ןישַאמשערד רעד ןיא חלשותמ (3

 :ךָאנ םיא טפיול שטַײב רעגנַאל ַא טימ ןוא לטיה ןסיורג ַא טימ לצעגייש ןיילק ַא ןוא

 ..!יה-וה !יה-וה

 -עסַײװ עקירעביא יד ןוא ,לדייוו םענופ ןחלשותמ ַײב סענורטס טּפעלש עלעבואר (4
 .ןקוק (ךעלּפעק עטַאשט ַא טַאלג) סעקינהרבח

 ןטימ ,קידָאּפס םענעריּפַאּפ ןטימ "טצוּפעגסיוא, חלשותמ .דליב עטצעל סָאד (5

 ןפיוא טצעזעגנָא ךיז ןבָאה םיסדנוק עקירעביא יד טימ עלעבואר ןוא ,לדייוו םוצ םעזעב
 -- -- -- !ּפָאה-ּפָאה-ּפָאה : ןקור

 ןיא ןענעײלנַײרַא לסיב ַא ךיז טעװ יקסווָאינעשיק רעַײא זַא ,רעדליב עקיזָאד יד
 ."יתבהָא רשאּכ , ,ןכַאמ סיוועג יז רע טעװ ,הׂשעמ רעד

 ריא טלָאז ,ןעעשילק ףיוא ןריװַארגסױא ייז טעוװ ריא דלַאב יװ זַא ,ךַײא טעב ךיא

 ךיא לעװ ,ןטָארעג ןלעװ ייז ביוא ןוא -- ןקישוצ ןוא רוטקערָאק יד ןשטעװקּפָא רימ

 סיקרָאג םיסקַאמ רַאפ גנוצעזרעביא רעשיסור רעד בילוצ ןפיוקּפָא ןעעשילק יד ךַײא ַײב
 -- .עבַאגסיוא

 ןוא ,לסעפ ןיא טנַאּפשעגנַײא חלשותמ :דליב ןייא ךָאנ ןסעגרַאפ בָאה ךיא : .ב.נ

 .."ךלה אל רשא שיאה ירשַא , טגניז ןוא לסעפ ןפיוא טציז רעריפ-רעסַאװ לאירתּכ

 ,ונינעמ טפירשרעטנוא ןַא ןייטש ףרַאד עיצַארטסוליא רעדעי רעטנוא

 עשירפ ךיא בָאה "הירומ , סעבַאגסױא יד ןופ ךעלטפעה עקירעביא ערעַײא רַאפ

 : עקיטרַאפ ַא ןיוש ,עַײנ ַא ענייא ,תויׂשעמ
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 םכילע :םולש ןופ ווירב

 לדיפ ןפיוא
 עקּפירקס ַאנ ָאלָאס

 ךיא לעװ ,ןרירטסוליא םוצ רעדליב ןגעוו טרעייז ןופ רימ טכַאמ רעלטסניק רעגיה ַא

 ןטימ טינ ךימ טשטעווק רָאנ .ךיוא אפוג הׂשעמ יד ןוא ,ייז ֹוצ סעיּפָאק ןקיש ךַײא

 ,"דוי, ןרַאפ טציא בַײרש ךיא :טעברַא טימ ןפרָאװרַאפ ןיב ךיא םערָאװ ,ןצעזרעביא

 ןיב ןוא ,ןלַאנרושז עשינַאקירעמַא ייווצ רַאפ ,"גנודליב, ןרַאפ ,"עילימַאּפ ,, רעד רַאפ

 ןופ עבַאגסױא רעד טימ ןוא יקרָאג םיסקַאמ רַאפ ןעגנוצעזרעביא יד טימ ןעמונרַאפ

 עניילק , ,ןכַאז עַײנ גָאט עלַא ױזַא טַאלג ךיא בַײרש טנַײה .ןײלַא ךיז רַאפ קרעװ ענַײמ

 .ןסיורג ַא ןַאמָאר ןייא ןוא "ךעלעשטנעמ

 .ןקילַאיב םכילע-םולש ןוא ךַײא םכילע-םולש

 םכילע-םולש

 ענַײמ לָאז עמ ,ןרעוורַאפ ךיא ןָאק תופיקּת ערעסָאװ טימ ,רימ טבַײרש --- .ס.ּפ

 -- -- -- .אל זַא ,טכַאד רימ ? טכער ףיורעד ךיא בָאה יצ ?ןצעזרעביא טינ תוישעמ

 ןָאזמחורי .ב וצ 0

7, 11, 1901 

 1 -טצ ם. תקעצסאזבסצץ, ם. 116ק808מ

 !דַײ רעביל ןַײמ
 ןעצ , יד זַא ,תישאר ,ןרעפטנע וצ ךַײא ךימ ךיא לַײא ווירב ןביל רעַײא ףיוא

 ךָאװטימ ןייא טשינ ,רעכיז טַײז ןוא ,סױרַא טינ ךָאנ ןענַײז -- טַײצ טָאה -- "תויׂשעמ

 ןיא התאר אל ןיע סָאװ ,ךוב ןימ ַאזַא ןזָאלסױרַא ליוו ךיא םערָאװ ,קעװַא טעוו

 .קרַאמעטַאמש רעזדנוא ףיוא טּפױה רעביא ןוא רוטַארעטיל-סקלָאפ רעשידַיי רעזדנוא

 -טנַאלַאט רָאנ ,עגנוי ןופ טרירטסוליא ןרעוו גנולייצרעד רעדעי ןופ ןטנעמָאמ-טּפיױה יד

 עלַא ןעמונעג ךיא בָאה הזל-ץוח .טַײצ לפיוו עדוי-ימ וצ טמענ סָאד ןוא ,סרעלטסניק עלופ

 רעמ טשינ ,טכַאד רימ ,ייז ןופ ןבילבעג זיא -- ַײנ'ס ףיוא טכַאמעגרעביא ,תויׂשעמ עטלַא

 .ַײנ עלָאג זיא'ס ,ללּכה -- ,ןײלַא ןעמָאנ רעד יו

 יב יבמופב ןענעייל וצ ערע יד ןבָאה ,ךיז טכַאד ,ךיא לעװ "תויׂשעמ , יד ןופ ענייא

 רעשלדיימ רעד ןיא טנוװָא-טרעצנָאק ןפיוא רעבמעצעד ןט6 םעד ןבל-הדׂש רעַײא ןיא ךַײא

 -ץרַאװש עּרעַײא סָאד ןענַײז ,קירוצ ןסעומש ןלעװ לָאז עמ זַא ,שטָאכ .הרוּת-דומלּת

 רָאנ ןלעוו- ייז זַא ,טוג ץנַאג סייוו ךיא .טרעוו טינ ןטַארקָאטסירַא סעכרַאּפ עקידהאמוט

 סעּפע טעו עמ ,ןיקסווַאשרַאװ ַא סעּפע טימ ןרָאפ וצ טמוק םכילע-םולש זַא ,ןרעהרעד

 ַא רַאפ סע טסַאּפ יװ ,עפ -- עלעגימ-עלעגיצ ןעגניז טעװ עמ ,ךעלהׂשעמ ןענעייל

 ,ריבג ַאזַא רַאפ רעדָא ,טנַאװ ןפיוא גילפ ןייק טינ טעּפעשט סָאװ ,ריבג רהאמוט-ץרַאװש

 -- סמענעי -- סנַײז -- ,טלעג טימ שַאטלעבַאש ןלופ ַא ןוא רעזַײה ענעגייא טָאה סָאװ
 עטסָארּפ ,םידמלמ ,םינצבק עלַא טימ ןייג לָאז רע ,ךיא גָאז .,סע טסַאּפ יו --- ,סנייא ץלַא

 רעבָא ןלעוװ רימ זַא רָאנ -- !תושלח ,עפ -- ,ןטנַאילירב ןָא ךעלבַײװ עטסָארּפ ןוא ןדִיי
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 סיעכהל וצ ףיוא ןעמ ףרַאדַאב ,קירוצ רעדיוו ,ענעגייא סָאד לָאמ ַא ךָאנ ןסעומש

 ןדנּוװ עטקַאהעג ןיא ןציז ייז ןזָאל ןוא -- ןענעײל ָאי אקווד ןוא ןעמוק ָאי אקווד

 רעד יצ ,ןרעהוצ ךיז ןוא ןַײרַא לגיּפש ןיא ןקוק ,ךעלכַײב יד ןטעלג ךיז ,םייה רעד ןיא

 יז !סיוא ןעייג ייז !ייז ךיא ןעק ,יוא ,סעשטָאלָאװס יד ,ייז ןעק ךיא ...!טכָאק ןגָאמ

 טרָאפ -- ןיײלַא ךיז רַאפ טינ יײז טסַאּפ סע רָאנ ,טרָאװ ןטוג ַא ןרעה ךיוא ןליוו

 - = = !ןטַארקַאטסירַא

 עניילק , יד טנעײל :רעטַײװ טסַײב .טינ ךיא ייטשרַאפ תולעּפתה רעַײא ןגעוו

 ןבַײרש וצ ןָא טשרע ךיא בייה טרָאד ,"ךעלהׂשעמ

 ןוא טבַײרש ןוא טבַײרש ריא, :טגָאז רע ;טכערעג עקַאט זיא לדנעמ-םחנמ ןַײמ

 -הצרי-םא ,ןכער ךיא .טנרָאפ ןופ רָאג ךָאנ טלַאה ךיא ,ָאי ."טנרָאפ ןופ רָאג ךָאנ טלַאה

 -ידיסח יד ,טסייוו ריא .ןכַאז עקידהשקשינ ןבַײרש ןביײהנָא סעּפע ןטַײצ עכיג ןיא ,םשה

 ,ךיז ןריסערעטניא ןוא ןרעהוצ ,זדנוא וצ ןקוקוצ ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה םלועה-תומוא

 ַא טימ ןוא טנַאלַאט-ןזיר ַא טימ ,ןעּפ רענווָאדלַאװג ַא טימ שטנעמ ַא ,ייז ןופ רענייא

 טעװ סע .קַאמשעג ץנַאג זדנוא וצ ןעמונעג ךיז טָאה --- יקרָאג םיסקַאמ -- ץרַאה ןדליג

 טּפיוה רעביא ,ךעלקיטנַא עשידַיי עלָאג ןופ ךובלמַאז רעשּפיה ַא שיסור ןיא ןענַײשרעד

 קיטרַאפ יז ַײב ןיוש זיא ןכַאז ענַײמ ןופ .שיסור ןיא טעברַאעגרעביא ,ןָאגרַאשז ןופ

 ןכַאז ךעלקיטש "סנדייז,, םעד .ךָאנ ןוא "קישטבַאר ,, ,"ןָאפ יד , ,(אקווד) ײלּפעט סָאד,

 טשינ ןוא עמַאיל טשינ) ןקילַאיב ןופ רעדיל רָאּפ ַא .שיסור ןיא רעביא ןײלַא ךיא ץעז

 טצעז ןסירָאמ דלעפנעזָאר ןוא יקצילָאד ןוא ןָאדרָאג ןופ .(!קילַאיב רעדנַא ןַא ,"קַאסיא ,

 ,ןסור עלַא אקווד ןענַײז סרעבעגסױרַא יד ןוא !טפעשעג ןיא טעברַא עמ -- גורפ רעביא

 רָאנ ;קרַאטש ךימ טקנערק סע ,ןעמעלַא זדנוא רַאפ עדנַאש ַא זיא ןצרּפ טימ הׂשעמ יד

 .טגערפעגכָאנ בָאה ךיא ,ןרעװ רָאװעג ךיג סע לעװ ךיא ; תועט-חקמ ַא זיא'ס זַא ,ףָאה ךיא

 תמאב רָאנ ?יַאדּכ טינ זיא'ס יצ ,ןבל-הדׂש ןייק ןרָאפ רימ ןפרַאדַאב --- ריא טגָאז יו

 .רשוי-יּפ-לע

 םכילפ םולש

 ,ךעלכַאװש ? "הּכונח , ןַײמ ךַײא טלעפעג יװ .ינרעשט ר"ד םעד ןסירג טזָאל ,0ּפ
 טָאה ,|?ןו"כ ןיא טנעיילעג םיא ךיא בָאה ןטַארקָאטסירַא עגיה יד ַײב ? השקשינ יצ
 .בוטש יד ןגָארטעצ ןעמ

 יקצינווַאר .ח .י וצ ,1

 1901 רעבמעצעד ןט2 ,וועיק

 !יקצינבר ידידי
 רימ ןבַײרש ןוא ךעלטקניּפ ױזַא ןַײז טלָאז ריא ,ךַײא ףיוא טכירעג טינ ךיז בָאה ךיא

 יַאולה !ָאװַארב -- לווירב ַא ןבַײרש רימ ריא טעװ טָא-טָא זַא ,לווירברעדָאפ ַא רָאנ
 ! רעגרע טינ רעטַײװ ףיוא ןַײז סע לָאז

 והיעשי ןעוו זַא ,ןגָאז רָאנ ךַײא ךיא ןָאק טַאלב-הּכונח ןיא "שיאיבנ,, סקילַאיב ןגעוו
 טלָאװ ,(!:ןעוועג םיא טלָאװ ייוו ןוא ךָא זַא) איבנ ַא זדנוא ַײב ןַײז טציא לָאז איבנה

27 



 םכילע-םולש ןופ ווינב

 תואיבנ ןעוועג לָאז טַײצ ןַײ ז ןיא והיעשי ןעוו רעדָא ; ןגָאז רעסעב טפרַאדַאב טשינ רע

 ןייטשרַאפ סָאד טעװ יצ רָאנ .ןגָאז טנָאקעג טינ רעסעב רע טלָאװ .ןָאגרַאשז ףיוא ןגָאז

 ..0??עכעלטע ךָאנ ןוא ַײרד זדנוא ץוחַא ,קלָאפ םענופ רעצעמע

 ש011ג 1ג ףוטס5010ת !

 םכילע-םולׂש

 ךיא .הפיסַא רעַײא רַאפ ארומ בָאה ךיא תמחמ ,ךיג רעפטנע טבַײרש עשז טעז

 ןַא ןוא ,ןקילַאיב טימ רעביא טדער ? תופיסַא ךַײא גיוט סָאװ ...! "תופיסַא , יד ,ייז ןעק

 ..? ץוריּת ַא טַאלג ךַײא ַײב זיא'ס יצ !קע

 ןבלעז םוצ 2

 1901 רעבמעצעד ןט4 ,וועיק
 !יקצינבר ידידי

 ךַײא ךיא רעפטנע ךָאד .ןדַײמסיױא ךיז ןלָאז יז ,טרעשַאב זיא ךעלווירב ערעזדנוא
 ."הנצימחּת לֵא , רעביא ,2/12 ןופ ווירב רעַײא ףיוא

 םענופ טעװ סע זַא ,ארומ בָאה ךיא ןוא ,ןלַײפ םוצ ןעמענ ךיא לעװ "לרעסעמ,, סָאד
 ךיא ןוא ,ךס ַא ןבָאה סע זומ טַײצ רעבָא .יקשזָאנ ַאד יקשזָאר רָאנ ןבַײלב ןצעזרעביא

 רימ ַײב זיא ןכל ,(!םינרתשחא) רעטעּפש ףיוא ןגיײלּפָא טנַײפ ןבָאה סָאװ ,יד ןופ ןיב

 (רעדניק עשידַיי רַאפ הׂשעמ ַא) "לדיפ ןפיוא,, טקידנעעג בָאה ךיא ,ָאי :ױזַא ןבילבעג

 "עילימַאפ 'דוי, לכיב ןטשרע ןרַאפ ןרָאטקעּפס וצ טקישעגקעװַא הׂשעמ יד בָאה ןוא

 ןטסָאמעגנָא טקנוּפ ןוא "חלשותמ , יו סיורג ױזַא לָאמ ַײרד רעדָא ייווצ זיא'ס .רעדליב טימ

 רימ ןעמ טלָאמ רעדליב יד ןוא ,ךַאז עקיטרַאפ ַא ןיוש זיא'ס ןוא ,"הירומ , רעַײא רַאפ

 ןיא ךַײא ַײב ןײג סע געמ -- ןשיסור ןיא ךיוא רעביא סָאד טצעז עמ ןוא ,ןיוש

 זַא ,טגַײצרעביא ןיב ךיא ןעד ,ךימ טגלָאפ .לכיב ןטשרע םעניא אקווד ןוא ,ןשיערבעה

 ,ייווצ רשפא ןוא ,יַאוולה שדוח ַא ןיא יו סױרַא טינ רעִירפ רימ ַײב טעװ "לרעסעמ , סָאד
 רעַײא רימ טבַײרש ןּכ-לע .ןוט וצ גונעג ךיוא ךיא בָאה רוּפיסה ףוג םעד ןיא םערָאװ

 "עלעדיפ ,, סָאד ןקישוצ ךַײא ךיא לעװ ,זערַאז ןוא ןיוש ןוא ףֹּכיּת ןוא דלַאב גנוניימ

 ןכַאמ טינ ריא טלָאז תופיסא ןייק רָאנ .תבש ךָאנ ,םשה-הצרי-םא ,רעדליב יד טימ ןיוש
 ןיא עקַאט םיא טסירג .קע ןַא ןוא -- ןקילַאיב טימ ךיז טעז .ךַײא ךיא טעב סָאד --

 ַא רימ ןופ ּפָא םיא טיג ןוא סגעוונייא
 םכילע םולש

 רָאטקעּפס יכדרמ וצ ,2

 1901 רעבמעצעד ןט8 ,וועיק

 ןלעוװ "טלעוו עצנַאג , יד ןוא ךיא .טסייה ריא יװ ױזַא ןוט ןיוש לעװ ךיא ,ַאש-ַאש
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 רעזייב ַאזַא טנעז ריא זַא ,טסּוװעג טשינ רָאג בָאה ךיא .ךַײא וצ ךַײלג ןקיש ןיוש רימ

 =- -- = !ץירּפ
 ןבַײרשרעביא ןבעגעג בָאה ךיא ? "עלעדיפ , סָאד ּפָא טינ רימ ריא טקיש סָאװ רַאפ

 ,םורַא גָאט רָאּפ ַא ןיא ךָאנ ןקישוצ םיא ךַײא לעװ ןוא טנַאירַאװ ןטרעסעבעגסיוא םעד

 טשרע ןקישוצ ךַײא ךיא לעװ ןַאמָאר םענופ בייהנָא םעד -- ?טינ רימ טביילג ריא יצ
 ןַאמָאר "ןשינַאקירעמַא,, ןייא :ןענַאמָאר ייווצ ,ךעלטנגייא ,בָאה ךיא .לכיב-רַאורבעפ םוצ

 זַא ,טנַײש רימ םערָאװ ,ן ג י ה םעד ןקיש ךַײא ךיא ןכער .ןַאמָאר ןגיה ַא ןוא טלעוו קע

 ךיא ,טגָאז --- ?ןיינ יצ ,ןפָארטעג בָאה'כ ."עקירעמַא,, רַאפ ןבָאה ארומ טפרַאדַאב ריא

 רע לַײװ ,"ףסָאיחַא, סערדַא לע טרעפטנעעג םיא בָאה ךיא זַא ,ןענָאזעניד ,ךַײא טעב

 טימ דיומ יד יװ ,ע לַא ןסייוו ,טסייוװ ר ע זַא ,טנכער רע .סערדַא ןַײז טינ רימ טבַײרש

 "ןדוי,, םעד וצ טגָאז סָאװ ,חול סגרעבלעּפע ןופ עדַארַאש ןימ ַא זיא סָאד) ...ךעלרעבעל יד

 (.קילבמוא םעד טּפַאכ סע ,וצ ךיז טכַאמ רעכלעוו ,"רודה,, ןטימ
 ןַאמָאר בײהנָא םעד ךַײא ןקיש וצ ןימרעט רעט צעל רעד זיא ןעוו ,רימ טבַײרש

 ךיא !לכיב ןטשרע םוצ גָאט רעטצעל רעד זיא ןעװ ןוא ,לכיב ןטייווצ ןפיוא

 !סעּכ ןָא ךַײא טעב ךיא רָאנ .ןסיוו סע ףרַאד
 םכילע-םולש

 ןָאזעניד בקעי וצ 4

8 12, 1901 

 !ןהָאזסעניד בקעי ,יּתבהָא רשא ידידי

 ךיא רעפטנע טציא ןוא "ףסָאיחַא, סערדַא ןפיוא ןבירשעג רעדיוװ ךַײא בָאה ךיא

 -תליפּת ַא זיא ןעגנוטַײצ עגיה יד ןופ ןרעמונ יד ןגעוו .סערדַא רעַײא ףיוא ןיוש ךַײא

 רַאגָאז טָאה ייז ןופ ענייא) ןטעזַאג רעװעשרַאװ יד ןופ ןעמונעג סע ןבָאה ייז :אווש

 טעוו רעסעב .ךעלגעממוא זיא ןגירק וצ ןרעמונ יד (הׂשעמ רעד ןגעוו טַאהעג שעּפעד ַא

 ץעגרע העידי עניילק ַא ךרוד טזָאל ; ןבירשעג ךַײא בָאה ךיא יו ןוט טעװ ריא זַא ,ןַײז סע

 ,זקע עכעלטע וצ טקיש רימ ןוא .(שִייוג ַא רעסעב) שידִיי ַא ןַײז געמ סע ,טַאלב ַא ןיא

 ,הריבה-ריע רעד ןיא ךיוא רשפא ןוא רעטעלב ַײרד עגיה עלַא ןיא ןצעזכרוד ייז ךיא לעװ
 סעּפע זיא אמּתסמ ? "ידוהי,,ה ןמ ךדי תא תכשמש ,הׂשעמ יד תמאב עקַאט זיא סָאװ

 טָאה ריא ; ןַאמ רעכעלרע ןַא וצ טנעז ריא זַא סיוא טמוק גנוניימ ןַײמ ךָאנ .טַאלג טשינ

 טרעדנוה רָאי ַא טימ רעטעּפש רעדָא ,50 רָאי ַא טימ רעירפ רעדָא ןרעוו ןרָאבעג טפרַאדַאב

 װָארדנסּכלַא םַאדַאמ יד .(סטרעוורָאפ קיטע רעד ןיא ןעייג רימ זַא ,ןביילג ןלעוו רימ ביוא)

 ךיוא ןוא עדמערפ ,טלעוװ יד יװ ,ךעלכַאז רָאּפ ַא ןגעװ ןבעגעגרעביא רימ טָאה

 !ךעלשטנעממוא תמאב ךַײא ןריטַאָאלּפסקע -- ענעגייא

 !טוג טשינ !טשינ טגערפ ,ךע -- יתיב בצממו ימולשמו יבצממ ךימ טגערפ ריא

 ,ןטפעשעג יד רָאנ ;ט"ויהצע טָאג ןעקנַאד רעדניק ןוא בַײװ חוּכמ !טוג טשינ קרַאטש

 (ןטפעשעג יד טשינ ,רעדניק ןוא בַײװ סָאד) ךַײא ןסירג ייז !!! םחרי יד ,ענדוקסַאּפ ייוו יוא

 ,יאדװַא ךיא ןוא ךעלדנַײרפ רָאג

 םכילע-םול ש  דימּת יװ רערעַײא
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 םכילפ-יםולש ןופ ווידב

 רָאטקעּפס יכדרמ וצ ,5

 1901 רעבמעצעד ןט10 ,וועיק

 ! רָאטקעּפס רעביל ןַײמ
 רעקיטש יד ןפרָאװעגסױרַא ,טצוּפַאב ,טשרעדנַאעגרעביא 'ילדיפ , ןַײמ ךַײא קיש ךיא

 טקיש .טכעלש טשינ רָאג ,רימ טכַאד ,גנולייצרעד ןייא םעד ןופ טכַאמעג ןוא ןָאטעילעפ
 ןוא לַארװעּפ ףיוא לַאירעטַאמ וצ ךַײא טיירג ךיא .טנַאירַאװ ןקירעירפ םעד ּפָא רימ
 ,טרַאמ ףיוא

 םכילע-:םולש  רעַײא

 .עיצקַאדער רעד ןיא ןטנַארעמונערּפ עכעלטע ןופ טסיל םעד רעביא טיג -- .ס9

 ןבלעז םוצ 6

 1901 רעבמעצעד ןטס29 ,וועיק

 בָאה ,ךובלמַאז ןַײז ןופ לַאירעטַאמ ןגעוו ןיקרָאג וצ ןבירשעג ךיא בָאה סָאװ רָאנ

 :ןכַאז ייווצ ךיא ביג סרעַײא זַא ,ןבירשעג ךיא

 ;ךישטשינ ַאקשטַאטס (1
 .ַאצדָאלָאק ָאװַאקסשזָאבישזדעמ וא ןוא (2
 ןצעזרעביא ייז ךיא לעװ ,ןכַאז עדייב ןקישוצ רימ ,םשה-ןעמל ,ךַײא ךיא טעב ןכל

 ןכַאמ טכער וצ ןוא ןבעג גנוטכַא ןילַא לעװ ןוא סרעּפָאלק ענַײמ ךרוד ןשיסור ןיא
 !למיג ןַײז טעווס זַא ,ןזָאלרַאפ ךיז טגעמ ריא

 םכילע-םולש

 יקסווָאדלָאג .ב .ָא וצ 7

 ן1901} רעבמעצעד ןט029 ,וועיק ,הפסוה

 ןַא ךַײא ךיא קיש ,רעבמעווָאנ ןט12 םענופ ווירב ןקיזָאד םעד וצ הפסוה סלַא
 -רעביא ןיוש זיא ייז ןופ לייט ַא סָאװ ,קרעװ עשינָאגרַאשז יד ןופ לטעצ ךעלריפסיוא
 :טקידנערַאפ גנוצעזרעביא יד טרעװ לייט ַא ןופ ןוא טצעזעג

 : ךעלמענ ,(סנגיובקורד 4 זיב 2 ןופ -- םענרַאפ) שטיוװָאמַארבַא 1

 ןרעוו ייז ןלעװ געט יד .ןעלטיּפַאק ריפ-ַײרד -- "ישילשה ןימינב תועסמ , (א
 .עװקסָאמ ןייק טקישעגּפָא ןוא קיטרַאפ

 .טעברַא רעד ןיא .ןעלטיּפַאק ייווצ ."לרעגניפשטניוו סָאד , (ב

 .טעברַא רעד ןיא ."רעמורק רעד עקשיפ, (ג
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 םכילע :םולש ןוופ וניכב

 :ךעלמענ ,(סנגיובקורד 4 זיב 2 ןופ -- םענרַאפ) םכילע-םולש ;2

 ,"תירב רעטגײלעגנָא ןַא, ,"עקוועלירתּכ טָאטש יד, :"ךעלעשטנעמ עניילק יד, (א
 ןייק ָאטשינ, ,"עקוועלירתּכ ןיא סופַײרד,, ,"ןַײז אנקמ ןעמ געמ םיא,, ,"רעדניק ןופ תחנ,
 ,"ךלישטָאר ןיב ךיא ןעוו , ,"טכַאדעג ןדִיי ןייק רַאפ טשינ ,, ,"םיתמ

 .עװקסָאמ ןייק ןרעװ טקישענּפָא ךַײא ייז ןלעװ געט יד ,קיטרַאפ טעמּכ

 .ןעמונעגנָא ןוא טקישעגּפָא ןיוש -- ?לּפעט םעד, (ב

 .(ןגיובקורד ןייא ןופ רעמ טינ -- םענרַאפ) ץרּפ .ל 3

 ."ץַאק עמורפ יד, (א

 ."תומולח עשירעניה, (ב

 ,(טעברַא רעד ןיא ךיז טניפעג) "ונועמב החמׂשהש , (ג

 .(ןגיובקורד רעבלַאה ַא -- םענרַאפ) רָאטקעּפס .מ 4

 ."םינצבק ןופ קַײרטש ַא, (א

 .(טעברַא רעד ןיא) "םענורב רעשזָאבישזדעמ םעד ַײב, (ב

 ,(ןגיובקורד רעבלַאה ַא -- םענרַאפ) יקסניּפ .ד .5

 ,(טעברַא רעד ןיא) ןעגנונעכייצרַאפ עסיורג ןייק טינ ייווצ

 ַא ןיא זַא ,ףָאה ךיא .רימ ַײב ךיז טוט ןוא ,ןָאטעגּפָא זיא סָאװ ,ץלַא זיא סָאד טָא

 טעװ לּכה-ךס .טנַאה רעד רעטנוא ךַײא ַײב ןַײז ץלַא טעװ ,ייווצ סנטסכעה ,םורַא שדוח

 רַאפ ליפ ױזַא ךָאנ ,םורַא ױזַא ,טבַײלב .סנגיובקורד 12--10 רַאפ לַאירעטַאמ ןבָאה ריא

 ַײב ןענַײז עכלעוו ,קרעוװ יד רַאפ ןוא סרעבַײרש עקינייא ןגעוו תועידי עשיפַארגָאיב יד

 ןכַאז עקיזָאד יד טימ ךיז ןענעקַאב טלָאװעג ךיא טלָאװ ןגעווטסעד ןופ .ןַארַאפ ךַײא
 .ןעגנוצעזרעביא יד ןופ לטעצ יונעג ַא ,תוחּפה-לכל ,וצ רימ טקיש

 -רעביא רַאפ .רַארָאנָאה םעד ןעמיטשַאב ןגעוו גנַאלרַאפ רעַײא סיוא ךיא ליפ רעטַײװ

 -רַאפ ,ןקוקרעביא רַאפ -- טעברַא ןַײמ רַאפ ןוא לבור 40 -- ןטַײז 16 ןופ ןגיוב ַא ןצעז

 ןגעוו ןיוש קידנדיײר טינ ,ןעגנוצעזרעביא עלַא יד ןופ רוטקערָאק יד ןטלַאה ןוא ,ןטכיר
 ףיוא טעמּכ יז סיוא טמוק ,שידַיי ןופ קרעװ ענעגייא ענַײמ ןצעזרעביא ןתעב זַא ,םעד

 רעד ןיא רַארָאנָאה רעדנוזַאב ַא ךיז רַאפ ןגָאלשעגרָאפ ךיא טלָאװ -- ,ןפַאש וצ ַײנ'ס

 .ןגיובקורד ַא לבור 20 ןופ סיירג

 רעד ןופ סיירג יד ןרענעלקרַאפ רעדָא ןרעסערגרַאפ -- ךַײא ןופ ךיז טדנעוו סע

 טינ ןעייג ,ןריקַארברַאפ טעװ ריא עכלעוו ,ןעגנוצעזרעביא יד זַא ,ךעלריטַאנ .גנונױלַאב

 .ןובשח ןיא ןַײרַא

 סיוא טלעפ גנומענרעטנוא רעַײא ןיא זַא ,ןקרעמּפָא לָאמ ַא ךָאנ סיוא רימ טמוק סע
 ןיקרָאג טימ ,ךַײא טימ ןעז ךיז ןלָאז רימ ,ךעלצינ רעייז ןעוועג טלָאװ'ס .טײקטריזינַאגרָא
 ?ןַײא סע ןעמ טנדרָא ױזַא יו רָאנ .ןעניקמָאיטָאּפ טימ רעדָא

 ךיא בַײרש ןיקרָאג .ןלַאּפרַאפ ןרעוװ ךַײא וצ ווירב ענַײמ סָאװ ,דָאש רעסיורג ַא
 ,ווירב ןקיזָאד םעד ןופ עיּפָאק ַא קידנגיילוצ ,רעדנוזַאב

 רערעַײא םוקלופ

 םכילע םולשס
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 םכילע-יםולש ןופ ווירב

 רָאטקעּפס יכדרמ וצ .8

 ן1902 ,וועֵיקְו

 ! רָאטקעּפס דנַײרפ רעביל

 !עמשנו הׂשענ

 םכילע-םולש  דנַײרפ "רעטוג רעטסעב ,, רעַײא

 ,טַײל-עמערָא ןופ עקשטַאטס רעַײא ןעמענ ךיא ןכער ןצעזרעביא ןגעוו --- .ס9

 ױצ טצעז ,ןצעזוצ סעּפע ריא טניפעג רשפא .רעמונ םעד וצ רימ טקיש

 ןבלעז םוצ 9

 {1902 ,וועִיקו

 סָאװ ,רעװ ,טשינ ךַײא גערפ ןוא ןעוועג לבקמ 1/8 םענופ לווירב רעַײא בָאה ךיא

 !עמשנו הׂשענ :רעדיװ ךַײא גָאז ךיא ןוא ,טגנַאלרַאפ ריא יו ױזַא -- ןעוו ןוא
 בַײרש ווירב ןכעלריפסיוא ןרעדנוזַאב ַא .ןמָא -- ןפלעה טָאג ךַײא זָאל ןוא ,טוט ,טוט

 זַא ,ןַײז עידומ ךַײא ךיא ףרַאדַאב הּתע-תעל .טַײז רענעי ףיוא םעד רעביא ךַײא ךיא
 טקיטפעשַאב קרַאטש ןיב ךיא לַײװ ,םעד ןגעוו ןרעפטנע טנָאקעג טשינ דלַאב בָאה ךיא

 ןפיוא ךָאנ ןגעוו "עילימַאּפ , רעַײא ןופ טעברַא ךיא סָאװ ,"טעליב ענשירגיוו, ןטימ
 םעד ןופ ןַײז טעוװ ריא .וצ סָאד ךַײא ךיא קיש ןגרָאמ-רעביא-ןגרָאמ .לכיב ןטייווצ

 .ןַאמָאר ַא ומּכ ,גנולייצרעד ןימ ַא זיא סָאד לַײװ ,"לדיפ,, םענופ יװ ,ןדירפוצ רעמ ךס ַא

 בגַא ."רוטַאלעדוקסַאּפ , רעצנַאג רעייז טימ הרבח רעד טימ ןר"מש טרירַאב ּפַאק ַא ןוא
 רימ ַײב ןעמונעג "טעליב ענשירגיוו, רעד זיא ךעלטנגייא זַא ,ןגָאז ךַײא ךיא ףרַאדַאב

 -עגסױרַא ,טצוּפַאב טכער ,טרעסערגרַאפ רָאנ סע בָאה ךיא ."ךעלעשטנעמ עניילק , יד ןופ
 ןרעטנוא רעב ַא ןשוק שיקעל -- -- -- רעד זָאל ןוא -- עקוועלירתּכ טרָאװ סָאד ןפרָאװ

 ןַײמ,, גנולייצרעד עַײנ ַא רימ ןופ ריא טמוקַאב "טעליב ענשירגיוו,, ןכָאנ ףֹּכיּת ...לדייוו

 ךָאנ טשרע ןוא ,קיטרַאפ טעמּכ ןיוש -- (ווָאבויל ַאיַאװרעּפ ַאיַאמ) "ןַאמָאר רעטשרע

 .רעטרעפ ַא םכילע-םולש ןוא םירבחמ ַײרד יד ןופ ןַאמָאר ןסיורג םעד -- םעד

 םעד ןגָאז ךַײא ףרַאדַאב ךיא ."עמשנו הֹׂשֹענ , םוצ קירוצ םוא ךיז רימ ןרעק דניצַא

 ץרוק רעייז טרָאד טדער ריא תמחמ ,ןענַאטשרַאפ קיצניװ ווירב רעַײא בָאה ךיא זַא ,תמא
 גלָאפ .טשינ ךיז טפלעה ,עמשנו הׂשענ טסעומש עמ זַא רָאנ .טלעטשרַאפ ןוא

 רימ סָאװ ,גנידצלַא יו ,דוס רעקילייה ַא זיא'ס זַא ,סנטשרע ,וצ ךַײא גָאז ןוא ךַײא ךיא
 רעקילייה ַא זיא ךיז ןשיוצ ןבַײרש ןוא ןדער ןלעוו רימ סָאװ ןוא ,ןבַײרש ןוא ןדער
 -רַאפ ןייק רימ טפרַאדַאב ריא ? ןעד סָאװ רָאנ ;ץלַא ףיוא םּכסומ ךיא ןיב ,תינשהו !דוס

 הדגה יד רָאנ טינ ךָאד ןיימ ךיא זַא ,ךעלטנּפָא ןגָאז ךַײא לעװ ךיא סָאװ ,ןבָאה טינ לביא

 ?טייטשרַאפ ריא .סעקישטרילַאפ יד ךיוא ןיימ ךיא ;יתיּת-אכיהמ -- הדגה יד ;ןיילַא

 :ןגערפ ךָאד ףרַאדַאב ךיא ,ןילַא עבַאגסיױא יד ןגרָאזרַאפ רָאנ טינ ךָאד ףרַאדַאב ךיא
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 םכילע- םהולש ןהופ ווירב

 ,םכילע-אל ,טציא ןיב ךיא ? אבה-םלוע ץוחַא ןוא דובּכ ץוחַא ,ןבָאה ךיא לעװ סָאװ

 ,טשינ טסעגרַאפ טנַײה !ןבעל ןַײמ ןיא לָאמ ןייק ךָאנ יו ,קיטפרעדַאבטיונ רעייז-רעייז
 ,ןצוּפרעביא ,ןשירפרעביא ןכַאז ע לַא ךָאד ליוו ךיא !זיא סָאד טעברַא-ןזיר ַא רַאפ סָאװ

 ןבירשעג טשינ רימ טָאה ריא ןוא -- ? ןדערוצסיוא עלעטרעוו ַא זיא'ס ! ױזַא יו ךַאנ ןוא
 עלעוװלָאװ ַא ,קיליב ןטסָאק ןוא טוג ןַײז טעוו'ס זַא ,רָאנ טבַײרש ריא .טשינרָאג םעד ןגעוו

 ּוװ ,סױרַא רעבָא טמוק סָאװ .לַאעדיא ןַײמ ךיוא זיא סָאד -- עבַאגסיוא ענַײפ ַא ןוא
 ןָאק יו ? לָאמ ַא סָאװ טלעג סָאד ןעמ טמענ ּוװ ? זַײװדיױמ סָאװ תוחוּכ יד ןעמ טמענ

 ןַא טינ טניימ ? ןײלַא ןגעוו דובּכ ןופ רָאנ רָאי קיכעלַײק ַא ןטעברַא ןצעזקעװַא ייז ךיא

 טסנרע ץנַאג ןצרַאה םענופ דער ךיא .טגָאז ריא יװ ,"ךעלציּפש טימ,, דער ךיא
 זיא סָאװ ,טַארוקַא עקַאט רימ טבַײרש ןוא ,סעּפע רימ טבַײרש םעד ןגעוו טָא ! ךיא דער

 ליו ךיא :םיקו-יח רעטסָארּפ ַא זיא "ןעוו ןוא סָאװ, ןַײמ ? "ןעוו ןוא סָאװ,, רעַײא

 יז ןבעגסױרַא ןוא קרעװ ענַײמ עלַא ןצוּפרעביא ,(ַײברעד ןיוש טלַאה ךיא) ןעמענפיונוצ

 ןכָאנ גנַאגּפָא ןַא .ןשַאנ ןופרעד ךיוא סעּפע ךיא לָאז ןיילַא ןוא ,שפנ לכל הוושה חקמל

 ,טגַײצרעביא םעד ןיא ןיב ךיא .ןטוג ַא ןבָאה ,םשה-הצרי-םא ,יײז ןלעװ ןייגסיורַא

 סעכלעוו ,עיצַאקיפיסַאלק יּפ-לע טלעטשעגפיונוצ ,קרעו עלַא ןופ לטעצ ַא ךַײא טַאנ דניצַא

 ,ךעלנייוועג .ןעמענרַאפ ןָאק סע סנגיובקורד לפיוו ךרעל ןוא ןייג ףרַאדַאב סע סעכלעוו וצ

 -- .רעמ טשינ רעבָא ,סנגיוב ןעצ ַא ןיא תועט ַא ןַײז ןעק

 ַא גָאז ךיא) עיפַארגָאיב לקיטש ַא טימ ןייג זומ סע זַא ,טכערעג ריא טנעז סָאד
 ,עיפַארגָאיבָאטױא ע ת מ א ןַײמ ןעניפעג ךיז טעװ אפוג עבַאגסיוא רעד ןיא תמחמ ,לקיטש
 :עילימיסקַאפ ַא טימ ןוא דליב ַא טימ ,(ןבירשעגנָא שירעלטסניק ןוא ךעליירפ ,טַאלג

 -- .סטכער סעּפע זיאס זַא ,ןעניימ עקַאט לָאז עמ ,ךיז טריפ ןטַײל ַײב יװ ,שיטַײל

 ,קרַאטש ןוא טנוזעג רימ טַײז ןוא

 םכילע-םולש  רעַײא

 ןבלעז םוצ ,0

 1902 רַאונַאי ןטס20 ,וועיק

 !רָאטקעּפס דנַײרפ רעטוג רעביל

 עצנַאג ןטרָאד ןלעפ סע .ןוזּפחב ,סיוא טזַײװ סע יװ ,ןבירשעג זיא ווירב רעייא
 ןטסָאק ףרַאד סע ,טרָא ןייא ןיא טגָאז ריא .סיוא טינ טזָאל ןוא ןָא טבייה ריא .רעקיטש
 ,ריא טגָאז טנַײה (?רעטרעדנוה ןטסָאק ןלעװ סנגיוב 80) רעטרעדנוה עכעלטע ענייש
 סעכלעוו .ןלָאצַאב טנָאקעג סעּפע שטָאכ רימ ןעמ טלָאװ ,ױזַא ןוא ױזַא ןַײז לָאז'ס
 ןרעטַײל ףרַאד עמ ,ןיײלַא ריא טגָאז טנַײה ? רעטרעדנוה רָאּפ ַא ? "סיּפע , ךַײא ַיײב טסייה
 ךַײלג ןרעו ןבעגעגרעביא דלַאב זומ סע,, : ריא טגָאז רוביד ידּכ ךוּת ןוא ,ןענָאטילעפ יד

 .עעדיא רעד טימ ןענעגעזעג ךיז רימ ןפרַאדַאב ,ריא טגָאז ,טינַא ;"ןַײרַא טנעה יד ןיא

 ןיא ןבעגרעביא סנגיובקורד קיצכַא ןעמ ןָאק יװ :עשטַאדַאז ַא ןבעגרַאפ ךַײא לעװ ךיא
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 םכילע :םולש ןופ ןנוירב

 קיצכַא ןענעיילרעביא ? םורַא ןוא םורַא קיטרַאפ ןיוש ןַײז וליפַא ןלָאז ייז ,ךָאװ ןייא

 ,םישדח ריפ-ַײרד ןופ תוחּפ אל (טנעה יד ןיא לטפיטש ַא טימ) ןרעיודעג ףרַאדַאב סנגיוב

 זיא סָאד !רעדַײנש רעקידעקניה ןייק טינ ךיוא טנעז ריא .טוג ץנַאג סָאד טסייוו ריא

 ןגָאז ךַײא ךיא ףרַאדַאב דניצַא .שינעלַײא ןופ ,טייקכיג ןופ ךיז ןעמענ סָאװ ,תוישק ץלַא

 ןַאלּפ ןַײמ

 יװ) ןַײז וצ רעהעג סע יװ ,טקורדעג ןוא .טקורדעג קרעװ ענַײמ ןעז ליוו ךיא (1

 .(טסייו ריא
 .וצרעד לטימ ןייק בָאה ןײלַא ךיא (2

 ןשיװצ רעכיב יד ןפיוקרַאפ ,ןטיירברַאפ םוצ ןעלטימ עלַא ןבָאה רָאנ ןָאק ךיא

 ,קלָאפ
 ,"סעּפע , טינ ,ךעלטנייוועג ,ןופרעד ןסינעג זומ ךיא -- רעמ ךָאנ ןוא ,ליוו ךיא (4

 .ס עּפ ע עקַאט רָאנ

 ןבירשעג ךַײא בָאה ךיא) סנגיוב 120 יד ןופ זַא ,טינ שרעדנַא רָאג ןכער ןיילַא ךיא (5

 ,סנגיוב 80 ,סנטסכעה ,רעדָא 70 יאוולה ןביילב לָאז (דניצַא ןטלַאה ײז יװ ,ךרעל

 ,קרעװ ענַײמ וצ ,טגָאז ריא יװ ,"ענטסַארטסירּפזעב , ךיז טנכער ריא לפיוו םערָאװ

 ךימ םעש ךיא סָאװ ,ןכַאז רימ ַײב ןַארַאפ ."ענטסַארטסירּפזעב ,, רעמ ךס ַא ךָאנ ךיא ןיב

 יז לעװ ךיא סָאװ ,ןכַאז ןַארַאפ ןוא ,ןיטולחל ןפרַאװסױרַא ייז לעװ ךיא ,ייז טימ רָאג

 ,יַאװלה .לָאמ עכעלטע רָאנ -- ןייא טשינ ןוא ,ּפיז ַא ךרוד ןעַײז ,ןרעטַײל ןפרַאדַאב

 !סנגיוב קיצכַא-קיצעביז ןבַײלב לָאז'ס יַאוװלה

 ןָא ק לפיוו ,ּפָאק ןיא גנונעכער ַא רעִירפ ןכַאמ ךיז ףרַאדַאב רעמענרעטנוא רעד (6

 סרָאטױא םעד ןסעגרַאפ טשינ רָאט ןוא ,ףיורעד ןעגנערבסיוא רע ליוו לפיוו רעדָא ,רע
 ,קורד רעדָא ריּפַאּפ ןייק ,לשמל ,ןסעגרַאפ טשינ רָאט עמ יװ ױזַא ,רַארָאנָאה

 על ַא סמכילע-םולש ןופ ןעמָאט עשּפיה ריפ טינ ןעמ רָאט ,גנוניימ ןַײמ ךָאנ (

 ץוח) לבור ייווצ -- ןטסקיליב רעלַא םוצ :לרעַײרד ַא ןופ רעקיצניװ ןזיל קרעוו

 ןרַאלּפמעזקע (םיפלא תרשע) 10,000 ףיוא ןענעכער וצ הזעה ַא בָאה ךיא ןוא .(ָאטרָאּפ

 ,תואצוה עלַא סיוא טנכער דניצַא .(רָאי ייווצ ןופ ףיולרַאפ ןיא) ןרעוו טפיוקרַאפ לָאז

 ,טפעשעג ַא זיא סע יצ ,ןעז ריא טעװ -- רַארָאנָאה ס ע ּפ ע ןענעכער טשינ טסעגרַאפ ןוא

 ? ןיינ יצ

 ילרד-ייווצ ןופ ףיולרַאפ ןיא ןרעװ טלָאצעגנַײא ןָאק רַארָאנָאה סרָאטױא םעד (8
 ,ןענימרעט ןיא רָאי

 ןצנַאג ןיא קיטיינ טינ זיא ןכל ,רָאי ַא ןעמענוצ זומ ןיילַא ןקורד סָאד יװ ױזַא (9
 ,ןגרָאמ עקַאט ןבעגרעביא םַאלכ םעד

 -ָאיצַאנ ,ןטסינויצ הרבח ךרוד טפַארקסנָאיצַאטיגַא ,ףיוקרַאפ םעד ןרימַאלקער 0
 !בורל רימ ַײב ָאד זיא -- ןדִיי טַאלג ןוא ןטסילַאנ

 ןפיוא .תוישק עלַא ןרעפטנערַאפ ךַײא ןלעוװ עכלעוו ,םיללּכ 10 ענַײמ ריא טָאה טָא
 ןוא ס ָאוו ןוא רעוו ,טינ ךַײא גערפ ךיא .ךַײא ףיוא ךימ ךיא זָאלרַאפ ןקירעביא

 -- "עמשנו הׂשענ , יניס גרַאב ןפיוא ןרָאװשעג לָאמ ןייא ךַײא בָאה ךיא .ּווו ןוא ןעוו

 טעװ ריא סָאװ ןוא ,ןרָאפ ךיא לעװ ןיהַא ,ןסייה רימ טעוװ .ריא ןיהּוװ --- ! ןלַאפרַאפ זיא

 הׂשעמ , יד :אישק רעַײא טַײדַאב סָאװ ןוא .סכַײלג ַא רָאנ יבַא ,ןוט ךיא לעװ ,ןגָאז רימ
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 םפילצ םנלש ץקןפ וויסב

 סָאװ טינ ייטשרַאפ ךיא ? תותימצל ןצעמע טפיוקרַאפ ןעד יז בָאה ךיא --- ? "קע ןַא ןָא

 ? טימרעד ריא טניימ

 ,סױרַא ךַײא ךיא קיש "טעליב, םעד .הבושּת רעקידלַאב רעַײא ףיוא טרַאװ ךיא

 טעװ םלוע רעד םערָאװ ,גָאט ַא וצ טרַאװ .גָאטסניד רחואי אל ,גָאטנָאמ ,םשה-הצרי-םא

 ןטסעב רעַײא ןָא ךעלכיב ייווצ סױרַא ןלעװ סע זַא ,זגורב ןַײז

 םכילע-םולש

 ןבלעז םוצ ,1

 1902 רַאונַאי ןטס21 ,וועיק

 ! רָאטקעּפס דניײרפ רעביל

 בָאה ןוא טעברַא רעַײנ ןַײמ טימ טמַארערַאטרַאפ ןעוועג ץלַא ךיא ןיב רעהַא זיב

 -ַאפ, רעד ןגעוו עיזנעצער עכלריפסיוא ןוא עקיטכיר ַא ןבַײרשנָא ךַײא טנָאקעג טשינ

 ץנַאג ןיב ךיא זַא ,ךַײא ךיא בַײרש ,טַײצ טונימ עכעלטע ךיא בָאה דניצַא ."עילימ

 רעביא זַא ,ארומ בָאה ךיא .ןקוק ףיורעד טעװ קלָאפ סָאד יװ ,טינ סייוו ךיא ; ןדירפוצ

 ערעזדנוא ןלעװ ןעוו .רעלוּפָאּפ ןַײז טינ סָאד טעװ ,תודוקנ ןָא זיא'ס סָאװ ,םעד

 תודוקנ טימ ןָאגרַאשז .1056 ןעייטשרַאפ תודוקנ ןָא זַא ,ןייטשרַאפ ןבייהנָא סרעבעגסורַא

 ןָא ךיוי ,ןקורט וצ זיא ךיוי ןָא לפרַאפ ; ךיוי טימ לפרַאפ רעדָא ,לפרַאפ טימ ךיוי יװ זיא

 ןבירשעג זיא המדקה רעַײא -- .ןשטנּוװעג יװ זיא ןעמַאזוצ עדייב ; רעטיש וצ זיא לפרַאפ

 זיא רענַאשז םענעגייא ןטימ .ןלעפעג סָאד זיא רימ ;טפַאשביל ןוא טײקמערַאװ טימ

 ,טוג רָאג זיא עיזנעצער רעד ןופ טפלעה עטייווצ יד ;עיזנעצער עניילק יד ןבירשעג

 "עקיטרָאד , יד רָאנ ,ץרוק וצ לסיב ַא זיא לגנולייצרעד רעַײא .טסייה טוג סָאװ עקַאט

 ,זיא'ס סָאװ ,לכיב סָאד ךָאנ טָאה הלעמ ןייא .ןדירפוצ טימרעד ןַײז ןפרַאדַאב ןדַיי

 ןגיוצעג טשינ ,סיוא ךיז טזָאל ןוא ןָא ךיז טבייה גנידצלַא סָאװ : ןורסח ַא ,ךעלטנגייא

 ריא ,ןדייב זדנוא ןופ רענייא :ךיוא ןורסח ַא רעבָא זיא'ס .ליומ םענופ סעגנעטס ןייק

 ןיא רָאי בלַאה ַא ןעִיצ ךיז לָאז סָאװ ,קרעװ ַא ןטיירגוצ טפרַאדַאב ןבָאה ,ךיא רעדָא

 טצַארק סָאװ ,"ףסָאיחַא , רעַײא ןוא ןײלַא ריא ? קידלוש זיא רע .ךעלכיב סקעז-ףניפ

 ןוא ןטיילק יד ןסילש ַײב ןיוש טלַאה עמ זַא ,טכַאנ רַאפ בוט-םוי ברע דימּת סיוא ךיז

 ןכלעוו טימ ,"לדיפ,, ןַײמ ...ןַײרַא לוש ןיא תואיּפ עסַאנ טימ ץחרמ ןופ טפיול םלוע רעד

 רָאג טקעל םלוע רעד .ןעמונעגסיוא אקווד טָאה ,ןדירפוצ טשינ ןעוועג ןענעז עדייב רימ

 זיא רעכלעוו ,"טעליב םענשירגיוו , ןפיוא ןגָאז ןיוש ייז ןלעװ סָאװ ! םישּפיט .רעגניפ יד

 ענשירגיוו , ןַײמ טעװ ריא זַא ,ארומ רעבָא בָאה ךיא ? "לדיפ,, םענופ רעסעב לָאמ ןעצ

 ,ןעייווצ ףיוא ןסַײרעצ ןפרַאד ,הלילח ,םיא טעװ ןוא לכיב ןייא ןיא ןקורדּפָא טינ ייטעליב

 ; "לדיפ , יד יו סיורג (1.5 רעדָא) לָאמ ייווצ ,ךיז טכַאד ,זיא רע .ןרילרַאפ ךס ַא רע טעװ

 רעד .ץלַאמש עלָאג ,ןצריװעג עלָאג ,סעקנישזָאר עלָאג -- ןטרָאד טגיל הרוחס רָאנ

 ךיא קיש ןגרָאמ רעביא ןגרָאמ ,םשה-הצרי-םא ,קע םַײב ןיוש טלַאה רעבַײרשרעביא

 ןָא סָאד ןזָאלסױרַא רעדייא ,לכיב ןטירד ןטימ געט רָאּפ ַא וצ טרַאװ .וצ ךַײא םִיא

 ןעמכילע-םולש
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 םכילע :םולש ןופ ווירב

 רעמונ ןעמוקעגנָא רימ זיא לווירב סָאד ןבירשעגנָא ךַײא בָאה'כ זַא םעד ךָאנ --- .ספ

 .ךיא סָאװ ,ענעגייא סָאד טעמּכ טנעזנעצער רעד ןטרָאד טבַײרש -- "טסָאנשטשודוב , 3

 ּ!ןמָא -- רָאי עגנַאל ריא טשטניוו ןוא "עילימַאפ , רעד ןופ טלעווק רע

 ןבלעז םוצ 2

 1902 רַאורבעפ ןט7 ,וועיק

 ! רָאטקעּפס דנַײרפ רעטסעב ןוא ַאגעלָאק רעטסביל

 זַא ,רימ טבַײרש ריא ? בָאה ךיא סָאװ ,םירוסי יד ןלעטשרָאפ ןעד ךיז טנָאק ריא

 רָאּפ ייווצ ןוא רָאּפ ַא ןיוש זיא ףוסל ,תוכיראב רימ ריא טבַײרש םורַא געט רָאּפ ַא ןיא

 ךיא בָאה ,טינ טעז עמ ןוא טינ טרעה עמ ןוא -- רָאּפ ריפ דלַאב ןיוש ,רָאּפ ַײרד ןוא

 ַא ףיורעד טנעז ריא יוװ ױזַא ןוא ,ווירב רעַײא ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ זיא רשפא ארומ

 ווירב ןסיורג ַא ןבַײרשנָא לָאמ ַא ךָאנ זַא ,ארומ ךיא בָאה ,ןױשרַאּפ רערעווש ַא לסיב

 !קיטײנ ןופ רעקיטיינ רימ ַײב זיא ווירב רעד ןוא -- ןליופרעטנוא ךיז ריא טעװ

 םכילע-םולש רעַײא

 ןבלעז םוצ ,2

 1902 רַאורבעפ ןט14 ,וועלק

 ןלַאפרַאפ עקַאט זיא סנעי) ךַײא ןופ לווירב-עביל סָאד ןעמוקַאב תורצ טימ םיוק

 ,קיטנעהּפָא ןייטש ןבילבעג ךיא ןיב ,טנעיילעגרעביא סע בָאה ךיא זַא ןוא ,(ןרָאװעג

 עמ סָאװ ץלַא זיא'ס יצ ,ףרַאדַאב עמ סָאװ ןבירשעג ץלַא טינ טָאה ריא יצ ,טינ סייוו ךיא

 .ןטרָאד טלעפ סעּפע -- "רפסה ןמ רסח רקיע , זַא ,ןגָאז רָאנ ךַײא ןָאק ךיא .ףרַאדַאב

 ןױשרַאּפ רעד :ןיילַא רָאנ ךַײא טנכערַאב ..!ןצַײרד ןוא ןצכַא ןייק טינ ךיא עז סעּפע

 ןעמ טעװ םעד ךָאנ .רָאי ייווצ עטוג ףיוא הׂשעמ ַא -- ןבַײרש לעװ ךיא ,ןקורד טעוו

 ןיא ,םעד ךָאנ טשרע ןוא ,רָאי רָאּפ ַא רעדיו -- ןעמענסיורַא ןרק סָאד ןוא ןפיוקרַאפ

 רָאנ זַא ,ןטסייוו} ריא ? לַײװרעד ןוא ,ונ --- ! חוויר ןטימ ןלייט ךיז ,םורַא רָאי ףניפ-ריפ

 ,ןיימ ךיא .רעטרעדנוה רָאּפ ַא ןטסָאק טעװ קרעװ עלַא ןרַאלּפמעזקע ייווצ ןביײרשרעביא

 ,לָאמ עלַא רַאפ לָאמ ןייא ךַײא ןגָאז ןוא ןסַײררעביא ָאד זומ ךיא -- .ךימ טייטשרַאפ ריא

 ןַא ,טגַײצרעביא ןיב ךיא .וליפַא רָאה ןייק ףיוא לָאמ ןייק דשוח טינ ךיא ןיב ךַײא זַא

 טלָאז ןכל .ןטסעב םוצ סָאװ ןוט סטוג רימ טליוו ןוא ומצע-תבוט ןייק טינ ָאד טכוז ריא

 ןדער ןענָאק רימ ןלעװ ןַאד -- ףיורעד ןכַאמ םַאזקרעמפיוא טשינ לָאמ ןייק רימ ריא

 ןצנַאג ןיא ךימ זָאלרַאפ ךיא ,ללּכה .ךעלציּפשרעביײא ןָא ,דנַײרפ עטוג ןוא םירחוס יו

 ןינע םענופ הבוטל ךַאז יד ןריפסיוא טלָאז ריא ,הָאשרה-החוּכ ַא ךַײא ביג ןוא ךַײא ףיוא

 לָאז סָאװ :דנַײרפ ןטוג ַא ַײב יװ ,הצע ןַא ךַײא גערפ ךיא ? ןעד סָאװ רָאנ .יתבוטל ןוא

 ,טציא ףרַאדַאב ןוא ,טלעג ףרַאדַאב ךיא ,טייהנגעלרַאפ סיורג ַא ןיא ןיב ךיא ? ןוט ךיא
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 םענופ אבה-םלוע וצ רימ טגָאז ריא ןוא -- טפרַאדַאב ךָאנ ךיא בָאה ןטכענ ,טנַײה

 !ףרַאד ךיא ,ףרַאד ךיא ,ףרַאד ךיא ?ןעמ טוט סָאװ ,רעדורב-רעטוג ,דלַאװג .טסנידרַאפ

 םעד ךָאנ ןוא ,טלעג סעּפע ןעמענ ךיא לָאז טקַארטנָאק םוצ זַא ,ױזַא ןכַאמ ןזומ טעװ ריא

 ןופ ןובשח ןיא ןַײרַא רעדָא לָאז סָאד ןוא -- גנַאגסױרַא תעשב םעד ךָאנ ןוא ,ןקורד תעשב

 ריא .חוויר קלח ןַײמ ןופ ןענעכערּפָא ךיז לָאז סע רעדָא ,רַארָאנָאה רוּתב תואצוה

 ךיא רָאנ ,הבוט עסיורג ַא יאדװַא רימ רַאפ זיא ןבעגסױרַא םענופ הבוט יד ? טייטשרַאּפ

 ךיא !ןטרַאװ וצ ליפ ױזַא טינ טכער ןייק ןוא חוּכ ןייק בָאה ןוא טינ רָאט ןוא טינ ןָאק

 סָאװ טנַײה -- ןגרָאװרעד ךיא רעװ ,טרַאװ ךיא ןעוו ןוא ,קירטש ַא טימ ןגיוצרַאּפ ןיב

 לָאמ ַא ךָאנ ..!ּוו עדוי ימ טלָאמעד ןרַאּפשנָא ןיוש לעװ ךיא זַא ,קסע רעד רימ גיוט

 -- ווירב רעַײא טינ ייטשרַאפ ךיא רָאנ ,ןַײז וצ דשוח ןָא טינ ךַײא בייה ךיא ,ךַײא ךיא גָאז
 זַא ,ןקיטיינ ַאזַא ןוא ,ווירב ַא רימ ריא טבַײרש :לזמילש ןַײמ ףיוא ריא טגָאז סָאװ ןוא

 ןיוש רימ טבַײרש ריא זַא ןוא !ןרָאלרַאפ רע טרעוו ףוס םוצ ,סױרַא רימ ןכירק ןגיוא יד

 םעד טזָאלעגכרוד טָאה ריא יצ ,טינ יײטשרַאפ ךיא זַא ,ױזַא ריא טבַײרש ,לָאמ ַא ךָאנ ָאי

 טינ זיא'ס ,ללּכה ?רַארָאנָאה ןָא ױזַא עקַאט ךיז טדער סע יצ ,רַארָאנָאה ןופ ןינע

 ןרעפטנע רימ טעװ ריא זיב ,ייווצ ךָאװ ַא ןטרַאװ רעדיװ ןפרַאד ךיא לעװ דניצַא .ךעלטַײד
 רימ טקיש ןוא עקרַאמ ַא ךָאנ טינ ןיוש טעװעלַאשז ,ךַײא ךיא טעב ןכל .ךעלטַײד

 ךַײא לוד ךיא סָאװ ,טינ לביארַאפ ןייק טָאה ןוא .ַאינַאװָאבערטסָאװ ָאד ,"עיָאנזַאקַאז ,

 ןופ ןוט ליפ ױזַא טלָאז ריא ,טנידרַאפ טינ ךַײא ַײב הּתע-תעל סָאד בָאה ךיא .ּפָאק ַא

 -- .ןגעוו טנַײמ

 םעד -- ,הליחמ ,תועט ןסיורג ַא דָארג ריא טָאה "טעליב םענשירגיוו, םעד ןגעוו

 ,םיא ףיוא רּפכמ זיא רבחמ םענופ ןעמָאנ רעד ןוא ,רעשל-ןיא דע ןלעפעג רע זיא םלוע

 יד זַא ,טסעגרַאפ ריא .טגָאז ריא יו ,טכעלש ױזַא עקַאט ,הלילח ,ןַײז לָאז רע ןעוו וליפַא

 ףיוא -- םעד ןגעוו רָאנ .סָארּפָאװ יננעמערווָאס ,אמרג ןמזהש רבד ַא טנַײה זיא עמעט
 ןַײז ןדירפוצ ךיוא ןיוש ריא טעװ ,ךיא ףָאה ,"ןַאמָאר , ןַײמ ןופ -- .לָאמ שרעדנַא ןַא

 ךיא .ןצוּפ ןוא ןלַײּפ ןוא ןפַײלש ךָאנ ףרַאד ןוא טקיטרַאפרַאפ בלַאה טשרע בָאה ךיא
 ,ךעלטַײד ץנַאג ,ךעלטַײד ןוא ךס ַא ןוא דלַאב טבַײרש ,ךַײא טעב

 םכילע-םולש רעַײא

 ןבלעז םוצ ,4

 1902 רַאורבעפ ןטס23 ,וועיק

 ! רָאטקעּפס דנַײרפ רעטוג רעביל

 ,טסָאּפ רעד ףיוא גָאט ףיוא גָאט ןופ ייג ךיא זַא לָאמ ַא רעדיװ ןכָאװ ייווצ דלַאב ןיוש
 ,םינּפ ַא ? ןסייה סָאד לָאז סָאװ !ָאטינ זיא ווירב ןייק ןוא -- ווירב ַא ףיוא ךָאנ גערפ

 ,העושי ַא ףיוא יו ,ףיורעד סױרַא-קוק ךיא ןוא --- ? ןטרָאד ךַאװש ץנַאג זיא קסע רעד

 ךיא ןָאק רעמ -- !טכעלש .,דלַאװג ,דלַאװג ,דלַאװג -- -- -- .ףליה רעכיג ַא ףיוא יו
 טלעג טימ רעמענרעטנוא רעד רעטנוא ךיז טּפַאכ סע ןעוו ,טציא ...ןבַײרש טינ ךַײא
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 ,רעדורב ,ץרוק .טפעשעג טוג ַא רע טכַאמ --- טייהנגעלרַאפ ַא ןופ סױרַא ךימ טּפעלש ןוא
 ןוא דל ַאב טלעג ןעמוקַאב לָאז ךיא ,ךעלגעמ זיא'ס :רעטרעװ ייווצ ןיא רימ טגָאז
 גָאז ךיא ןעד ?ּפָאק םענופ ןפרַאװּפָארַא סָאד רימ לָאז ךיא יצ ?ןעוו ןוא לפיוו
 לָאמ עלַא ךימ טיצ קירטש יד ,קירטש ַא רימ ַײב זיא זדלַאה ןפיוא זַא ,לָאמ ַא ךָאנ ךַײא
 טימ ןַײז ןַאק סע סָאװ טסייו טָאג ןוא ,ןגרָאװרעד ךיא רעװ טָא-טָא ,רעקרַאטש

 םכילע-םול ש ןטסעב רעַײא

 ןבלעז םוצ 5

 1902 רַאורבעפ ןטס28 ,וועיק

 ! רָאטקעּפס דנַײרפ רעטסביל

 ריא זַא ,טרָאװ סָאד ךַײא ַײב ךיא םענ ווירב ןַײמ ןענעייל ןָא טבייה ריא רעדייא

 ,עבט ַא טָאה ריא יװ ,רעפטנע רעַײא טימ ןטרַאװ ןזָאל טשינ ךימ טלָאז

 סעיפַארגָאיב ערעזדנוא ןבַײרש ,םורַא טַײצ ַא ןיא ,זדנוא ךָאנ לָאמ ַא טעװ סָאװ ,רעד

 טעוו .,(טַײצ ַאזַא ןעמוק לָאמ ַא טעװ סע ביוא ןוא רעכלעזַא ןעניפעג ךיז טעװ סע ביוא)

 -- .ןכַאז עדייב רעדָא ,ןרערט טימ ןסיג רעדָא ,רעטכעלעג רַאפ ןעשטַאק רעדָא ךיז רע

 טגיילעגרָאפ לָאמ ַא טָאה עמ זַא ,רימ וצ ווירב ןטצעל רעַײא ןופ ןעזסױרַא טעװ רע

 ,רַארָאנָאה (ןטַײז 16) ןגיובקורד ַא לבור 3 זיב 2 ןופ קרעוו עלַא ענַײז רַאפ ןעמכילע-םולש

 עקיצנייא טעמּכ ייוצ יד ןעוװעג ןענעז סָאד , !ןרָאטקעּפס ךרוד ?ןעמעוו ךרוד ןוא

 סָאװ ,ייז ףיוא ןטלַאהעג ךיז טָאה קיטסילַאנרושז-ןָאגרַאשז עשידַיי יד סָאװ ,ןטַארעטיל

 רענעי ןיא ,לַאנרושז ןשידִיי ןקיצנייא ןטימ טַאלב עשידַיי עקיצנייא סָאד טָאה יז ןָא

 !ןריטסיסקע טנָאקעג טשינ טעמּכ (טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ םענופ גנַאפנָא םעניא) טַײצ

 טָא --- "!ןייוװעג רַאפ ןייגסיוא ,ןענייוו רעדָא ,רעטכעלעג רַאפ ןכַײק ,ןעמ ףרַאד ןכַאל

 וצ וצ ךיז טרעה ,תמאב ןוא .רעקירָאטסיה רעזדנוא רָאי 120 רעביא ןגָאז טעװ ױזַא

 רעדָא ,ןכַאל רעדָא ןענייוו ןבייהנָא ןילַא דלַאב טשינ טעװ ריא ביוא ,רעטרעװ ערעַײא

 םומיסקַאמ) סנגיוב 80 קרעװ ענַײמ עלַא ןעמענרַאפ םומינימ .םענייא ןיא ןענייוו ןוא ןכַאל

 3 רעדָא 2 ַא ןלָאצַאב טנָאקעג רימ רענעי טלָאװ סנטסכעה רעלַא זַא ,טגָאז ריא 0

 3 זיב 2 = 90--80 ףיוא 200--200 טלייט ,לחומ טַײז ,טמענ .רַארָאנָאה רעטרעדנוה

 ןפַײרגַאב טשינ רָאג סָאד ןָאק ךיא תמחמ ,טַײז ַא ףיוא ןגײלקעװַא סָאד רימָאל רָאנ !לבור

 ןױוש ןעמ טדער ןר"מש ןופ) וליפַא ןייטשיולב זַא ,טכַאד רימ ןעד ,טסייה סָאד סָאװ

 ,אישק ַא טבַײלב --- וקיּת .ןגיוב ַא לבור 10 ןופ רַארָאנָאה ןרעסערג ַא ךיוא טמענ (טינ

 אקווד רענעי סע ףרַאד סָאװ וצ :ןגערפ וצ ווירב רעַײא ףיוא ןַארַאפ זיא אישק ַא ךָאנ --

 םיא טימ רעטנוא ךָאד בַײרש ךיא ? קרעװ עלַא ןופ עיּפָאק ַא ןַײרַא לעפטרָאּפ ןיא ךיז

 ןריּפָאקּפָא ןענָאק (םומינימ) סנגיובקורד 80 לָאז עמ ,ךעלגעמ זיא יװ טנַײה .טקַארטנָאק ַא

 ןגיוב ַא וליפַא ןבַײרשרעביא ןענָאק לָאז עמ ? ןכָאװ ןביז .וליפַא רעדָא סקעז ,ריפ ןיא

 טלָאמעג סָאד ןָאק יװ טנַײה .קיצנַאװצ ןכָאװ ַא ןבָאה ךיוא ןעמ ףרַאדַאב ,גָאט ייווצ ןיא
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 וצ ןַארַאפ זיא אישק ַא ךָאנ ?ןרעוװ קיטרַאפ טעברַא-ןזיר ַאזַא לָאז חסּפ זיב זַא ,ןַײז

 זַא ,ךַײא ַײב ןעמונעג ךיז טָאה יװ טנַײה ,ּפָארַא טלַאפ רַארָאנָאה זַא דלַאב יװ : ןגערפ

 ןיוש) וליפַא לבור 20 ףיוא טלפּכעג סנגיוב 80 ? לבור 4,000 ןטסָאק םענעי ףרַאדַאב סע
 ,סיוא טמוק ,לבור 4,000 ןגײלוצנַײרַא טיירג זיא רענעי ביוא .2,400 = (תואצוה עלַא טימ
 ,תואצוה עקירעביא ןוא קורד ,ריּפַאּפ ןיא ןגילנַײרַא רע לָאז 3,000 זיב 2,000 ןופ זַא
 ילרד-ייווצ ןיא רָאנ ,לָאמ ַא טימ טשינ ,רימ ןלָאצַאב עקַאט רע לָאז 1,500 זיב 1,000 ןופ ןוא

 ,ללּכה .לבור 4,000 יד ךָאנ ןיוש ןביײהנָא זדנוא רַאפ ךיז טעװ חוויר רעד ןוא ,ןענימרעט

 ןוא .ןטסָאק טשינ םורַא ןוא םורַא םיא לָאז 4,000 יװ רעמ זַא ,ךיז ףיוא ןעמענ ןָאק ךיא
 ,רָאיזַאטנַאפ ןייק טשינ ָאד ןיב ךיא .תועט ַא הליחמ ריא טָאה ,חוויר םעד טגנַאלַאבנָא סָאװ

 ,--.ןטקַארטנָאק רעצעּפוהעי יד טימ ןעמונרַאפ זיא רע -- ָאטשינ ָאד זיא לדנעמ-םחנמ

 סיורג ןַײמ טול ןוא ,ןעוועג טלָאװ עבַאגסיוא יד רעלוּפָאּפ טַײװ יוװ ,סייוו ךיא טיול

 עלַא ןופ בָאה ךיא סָאװ ,תוחטבה עלַא טיול ןוא ,טלעוו רעשידִיי רעד ןיא טפַאשטנַאקַאב

 ןענעכער ןעמ ןָאק ,דנַאלסױא ןיא טרָאד ךיוא ןוא ָאד ,ןענייארַאפ עשיטסינויצ עטסערג

 ַא ןופ ףיולרַאפ ןיא) טַײצ עטשרע יד ןפיוקרַאפ וצ ןרַאלּפמעזקע 5,000 םומינימ ףיוא
 ַא ןופ רעקיצניװ טשינ ןַײז אקווד לָאז זַײרּפ רעד ןוא ,(ייווצ ,סנטסכעה ,רעדָא רָאי
 א לבור 2 ענייר טבַײלב ,2290 -- ןטנעגַא ןוא םירפס-ירכומ .ָאטרָאּפ טימ לרעַײרד

 5,000 עטשרע יד ןופ ןבָאה ,םשה-הצרי-םא ,רימ ןלעװ סָאד .לבור 10000 = 0
 ָאד בָאה ךיא ? סעבַאגסױא עקירעטעּפש יד ,ןטַאלּפ יד ןענעז ּוװ טנַײה .ןרַאלּפמעזקע
 ןרַאלּפמעזקע 500 ךיז טימ ןעמענ רעטנוא ךיז טמענ סָאװ ,ןייטשניבור טנעגַא ןַא םענייא

 ַא ןיא יז ןפיוקרַאפ ןוא טעטש עקינייא רעביא (יוװ ַײס טרָאפ רע) ייז טימ ןרָאפ ןוא

 ךָאנ .טַאבַאר רַאלּפמעזקע ןכעלטיא רַאפ לבור ַא ןבעג םיא לָאז ךיא יבַא ,ייווצ-שדוח

 יז טעװ רע ןוא -- ןרַאלּפמעזקע 500 רעדיװ ןעמענ רע טעװ ןרַאלּפמעזקע 500 יד

 עסיורג ַײרד רעדָא ןעמָאט עניילק ףניפ רעדָא ןבעגסױרַא ןכער ךיא .ןעגנערבסיוא סיוועג

 ןוא ,ןַײז וצ רעהעג סע יװ ,ןייש ,ןַײפ --- עיפַארגָאיב ,עלימיסקַאפ ,דליב ןטימ) ןעמָאט

 עלַא רַאפ ןלעטש טשינ ןעמ רָאט לבור ַײרד ןופ רעקיצניװ .(תודוקנ טימ אקווד
 יד ןיא קרעװ ענַײמ ןעגנערבוצסיוא לטימ ַא ךָאנ בָאה ךיא .םכילע-םולש ןופ קרעוו

 ךַײא טימ ךיז ןרָאפפיונוצ .ךעלנעזרעּפ רָאנ ןסעומש רימ ןענָאק םעד ןגעוו רָאנ !ןסַאמ

 יו ַײס ךָאד טעװ סע !עפ -- שטעּפירדַאב ןיא טינ ,סעדַא ןיא ןלעװ רעסעב ךיא טלָאװ
 ,ָאזלַא --- ...םיריזח ןשיװצ טינ ,ןשטנעמ ןשיװצ ןַײז שטָאכ רימָאל ,תואצוה ןלַאפ ַײס
 ױזַא טַאלג ןזָאלרעביא .ןקידנע ריא טזומ ,ןוט וצ ןביוהעגנָא ריא טָאה ,רעדורב-רעטוג

 הגׂשה ןַײז טול .ןױשרַאּפ םענעי ווירב ןַײמ טזַײװ ,טינ ךיז טמעש .טשינ ריא טרָאט

 רע טעוװ ,תעד-רב ַא ןוא שטנעמ רעשיטַײל ַא זיא'ס זַא ,רּכינ זיא קרעװ יד ןבעגסױרַא
 ןַײרַא ךיז טנכער סע ,עגושמ טינ זיא רַארָאנָאה רעדָאפ ךיא סָאװ סָאד זַא ,ןיײטשרַאפ

 ןוא ,ןענידרַאּפ טעװ רע ,הברדַא .ןרילרַאפ טינ ,הלילח ,טלעג ןייק טעװ רע .תואצוה ןיא

 עירָאטסיה עקיטפניק יד ןוא דובּכ רעד ןוא ןעמָאנ רעד טנַײה .(טַײצ רעד טימ) ךס ַא
 -סױרַא טעװ רע סָאװ ,הווצימ יד טנַײה ? טרעוו טינרָאג ןיוש זיא רוטַארעטיל רעד ןופ
 -- ?טרעװ טינרָאג ןיוש זיא ,ןעמכילע-םולש ןעװעטַאר

 םכילצ :םולש
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 םכילע- םהלש ןופ ווירב

 ןבלעז םוצ .6

 1902 ץרַאמ ןט7 ,וועיק

 !דנַײרפ רעטסביל

 ךס ַא רימ טָאה ווירב רעַײא .טגנַאלרַאפ טָאה ריא יוװ ,טרישעּפעד ךַײא בָאה ךיא

 ןַײמ סָאװ ,סָאד ױזַא טשינ ןוא ,ןלעטשרָאפ ךיז טנָאק ריא יװ ,ןפַאשרַאפ ןצרעמש רעמ

 ןשיווצ ןפָאלעגכרוד רעדיװ זיא רעטָאק רעצרַאװש ַא סָאװ ,סָאד יו ,םולח ַא זיא םולח

 טסייה סָאד טָא .קיכעציּפש ךַײא טימ דער ךיא זַא ,טכַאדעגסיוא ךיז טָאה ךַײא ןוא .זדנוא

 סָאד םענעי רַאפ סיוא טסיג עמ זַא ? תמא ןצנַאג םעד םענעי טגָאז עמ זַא ,קיכעציּפש

 ךיז ריא טגעמ ,ױזַא ביוא ?--"!רימ ףלעה ,ךיז קנירט ךיא , :םיא טגָאז עמ ןוא ץרַאה

 סָאד) לווירב ןַײמ ךרוד טנעייל ןוא לָאמ ַא ךָאנ ,לחומ טַײז ,טמענ !ינַאּפ ,ןעמעש עקַאט

 ביולרעד ,ייז ףיוא רימ ןזַײװנָא ןוא ךעלציּפש טרָאד ןעניפעג טעװ ריא ביוא ,(עטצעל

 -- -- !טליװ ריא ןעמָאנ ןכעלדנעש ַא רַאפ סָאװ טימ ןפורנָא ךימ טלָאז ריא ,ךַײא ךיא

 עדייב ךיז רימ ןבָאה ,"עמשנו הׂשענ , ןסיוועג םעד ןבירשעג ךַײא בָאה ךיא תעשב --

 טלעטשעגרעדינַא רימ טָאה (רענעי ה"ד) ריא זַא ,םעד ךָאנ טרפבו ,ןענַאטשרַאפ טינ

 עקַאט רשפא ןוא ,טַײצ רעצרוק ַא ןיא לָאז ךיא ,ליּפשַײב םוצ ,יוװ ,ןעגנוגנידַאב עכלעזַא

 זדנוא ןשיװצ ,עכלעוו ,קרעװ ענַײמ עלַא ןַײרַא טנַאה ןיא םענעי ןבעגרעביא ,דלַאב

 ךרוד טשרע ייז ןופ עקינייא ףרַאדַאב ךיא ,טינ ךָאנ ייז בָאה ןילַא ךיא ,טדערעג

 ריא -- ןריּפָאקרעביא גרוברעטעּפ ןיא ַאקעטָאילביב ַאיַאנשטילבוּפ ַאיַאקסרָאטַארעּפמיא

 עכלעוו ,המודּכו "קנַאלב רעדנעס ,, ,"ליּפשרעדניק ,סָאד טמענ טנַײה ? טעברַא ןַא טייטשרַאפ

 -- ןרעסעבסיוא עקירעביא עלַא ךיוא ןוא ,ןטעברַארעביא סעַײנ ַא רעביא זומ ךיא

 ? טניימעג ךיא בָאה ןעד סָאװ ? ךעלגעמ סָאד זיא יװ טנַײה !טינ ךיאןָאק שרעדנַא

 םעד סיוא ךיא רעסעב עלַײװרעד ןוא ,םָאט ןטשרע םעד טקורד עמ :טניימעג בָאה ךיא

 תועט ַא טַאהעג ךיא בָאה טנַײה .רעטַײװ ױזַא ןוא ,ןטירד םעד -- םעד ךָאנ ,ןטייווצ

 -- עבטמ רעד טימ ןזַײװַאבסױרַא ךיז טעוװ רענעי זַא ,טנכערעג בָאה ךיא : ןובשח םעניא

 סָאד זיא רימ רַאפ) ןבעג טשינ ליו רע יצ ,ןבעג טשינ טלעג ןייק רענעי ןָאק ףוסל

 ןַײמ ןופ ךַײא בָאה ךיא ןוא ? ןרעוו ןפלָאהעג ָאד ךיא ןָאק םורַא יו טנַײה -- (ךהדונַײה

 ןבָאה ףרַאדַאב ךיא זַא ,ןַײרַא ּפָאק ןיא טּפַאלקעג רדסּכ וירב ןטצעל ןזיב ןטשרע

 רעבָא ןוא לָאמ ַא רעדיװ ךיז ריא טרעפטנערַאפ ףוס םוצ !ףליה ןוא ףליה ,ףליה

 ָאי רעסעב ָאד ,רעדורב ,ריא טלָאװ יַאוװלה .גינעפ ןייק ַײברעד טנידרַאפ ריא זַא ,לָאמ ַא

 סלַא סָאד טוט ריא זַא ,טינ ןעד ךַײא ביילג ךיא יצ .ןעוועג רעסעב רימ טלָאװ ,ןענידרַאפ

 ךיז לציּפש ךיא זַא ,רימ ףיוא ןגָאז וצ ריא טָאה טכער ַא רעסָאװ טימ ? טּפַאשרבח-טוג

 זיא'ס ?דובּכ רעַײא ןרירַאב ךַײא ליוו ךיא זַא ןוא טינ ךַײא ביילג ךיא זַא ,ךַײא ןגעק

 סיוא רימ ריא טפרַאװ סעּפע דלַאב !רעטרעװ ייווצ ןדער וצ ךַײא טימ ךעלגעממוא ךָאד

 םירוביד ענייר שטיװָאניבַאר טדער ךַײא טימ !ךעלציּפש ענַײז טימ ןעמכילע-םולש

 םעלַא ַײב טרעװש ריא !ךעלציּפש רָאג ריא טגָאז ףוסל -- טולב טימ ,ןצרַאה םענופ

 ,ץלַא ןופ רעקילײה ןדעי ןיוש זיא סָאװ ןבעל ןַײמ ַײב רעש ךיא ןוא ןקילייה
 ,רעדורב םענעגייא ןַא טימ יװ ,ךַײא טימ דער .ךיא זַא ,ךַײא ביילג ךיא זַא

 ךיא ,טכיל ַא יװ סיוא ייג ךיא ,ךימ טגרַאװ סע זַא ,ךַײא רַאפ טגָאלקַאב ךימ בָאה ךיא
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 ןיא זַא ,רָאנ עז ךיא .טינ ךיא עז ףליה ןייק ןוא !ךיא ףרַאדַאב ףליה ,ףליה ףרַאדַאב

 ,ןטרַאװ טינ ןָאק ךיא ןוא -- טקורדעג קרעװ ענַײמ ןעז ךיא ןָאק םורַא ייווצ ןוא רָאי ַא

 ןופ רערעַײט דלַאב רעטרעדנוה רעכעלטיא זיא רימ ַײב ,ץרוק !ןטרַאװ טינ רָאט ךיא

 ייווצ רעביא טנזיוט קיצנַאװצ יװ טנַײה טנזיוט ןוא ,רָאי ַא רעביא רעטנזיוט ןכעלטיא

 סָאד סנייא ןַײז לחומ ךיז רימָאל ,טרַאנעג ךיז עדייב ןבָאה רימ ,רעדורב ,טכעלש .רָאי

 סקיטציא ןיב ךיא ,טָאג ַײב .רימ ףיוא האניׂש ןייק טשינ טגָארט ,ךַײא טעב ךיא .ערעדנַא
 אקווד רימ טרעפטנע ! ךַײא ךיא רעווש טָאג ַײב ,דניק ןיילק ַא יװ ,ןייר ךַײא ןגעק לָאמ
 ,רעהַא זיב סָאװ ,דנַײרפ-עטוג ענעגייא יד ןבַײלב רימָאל ןוא ,ווירב ַא דלַאב

 םכילע-םולש דנַײרפ רעתמא רעַײא

 עטייווצ יד .ןבלַאה ַא עלַײװרעד וצ ןכיג ןיא ךַײא ךיא קיש "ןַאמָאר ןטשרע ןַײמ,

 "טעליב םענשירגיוו,, םעד ןסַײר ןעוועג טינ טלָאז ריא ןעוו .חסּפ רַאפ םורַא -- טפלעה

 ןקישוצ ךַײא ךיא טלָאװ ,לירּפַא ףיוא בלַאה ןוא טרַאמ ףיוא בלַאה ה"ד ,ןעייווצ ףיוא

 ןצרוק ַא ,ןַאמָאר ןשיטסירָאמוה ַא -- "הּכלמ רעד טימ ךלמ םעד , לכיב-לירּפַא םוצ

 ,טַאלב-חסּפ םוצ ןַײרַא "דוי, ןיא ןקיש םיא ךיא זומ ;ױזַא דלַאב יו ןוא .חסּפ"דובכל

 המ ,, ןָאטעילעפ ןקידחסּפ ַא טַאלב-חסּפ םוצ טקישעגקעװַא ןיוש ךיא בָאה ןיהַא שטָאכ

 "עילימַאפ , רעד ןיא ןַײרַא ןָאק "הּכלמ רעד טימ ךלמ ,, ןַײמ ביוא ,ןגעווטסעד ןופ ."הנּתשנ

 ןקישוצ םיא ךיא לעװ ,דלַאב רימ טבַײרש ,(דעומה-לוח ןַײז געמ סע) חסּפ םוצ טקנוּפ

 ןטלַאהרעד ריא טעװ ווירב ןַײמ ,דלַאב טבַײרש ,םשה-ןעמל ,רָאנ .ןטָארעג זיא רע .ךַײא

 ,ןסיוו ךיא לעװ .רָאטקעּפס ,עיטילשירּפ :רעטרעוו ייווצ תבש רימ טרישעּפעד .גָאטַײרפ

 ןַײז .ךַײא ןקישוצ םיא לעװ ןוא חסּפ וצ "עילימַאפ , רעד ןיא ןקורד םיא טנָאק ריא זַא

 טסַאפרַאפ ,ןלייט ריפ ןיא ןַאמָאר רעקידחסּפ ַא) הּכלמ רעד טימ ךלמ רעד : זיא ןעמָאנ

 .רעפטנע דלַאב רימ טבַײרש ,סלַאפ ןדעי .ךעלטיּפַאק ריפ ,טסייה סָאד .(םכילע-םולש ןופ

 -- !ןעז ןענָאק ץעגרע חסּפ ךָאנ ףֹּכיּת ךיז ןלָאז רימ ,רשוי ַא ןעוועג טלָאװ סע --

 ןבלעז םוצ 7

 ךָאוװטימ ,1902 ץרַאמ ןטס27 ,וועיק

 !רָאטקעּפס דנַײרפ רעביל

 זיא יז .ָאד ךַײא קיש ךיא עכלעוו ,עמַארגעלעט יד ןעמוקעגנָא זיא גָאט רַאפ טנַײה

 טלעג רימ טקיש עמ זַא ,ןעז ןלָאז יז ,ןטרָאד ןזַײװ עקַאט יז טפרַאד ריא .ךעלצינ ךַײא

 -- .שיפַארגעלעט ןוא ,דלַאב ןוא ,ךיג ןוא ,טפָא ןוא ,לָאמ ַא טימ ןברַאק ן"ק וצ

 .ןרודגיבַא-ןב וצ ווירב ַא ןבעג ךַײא ןסעגרַאפ רָאנ ךיא בָאה שינעלַײא סיורג ןופ

 יװ ,טוג רָאנ ,םיטרּפ ןָא רָאנ ,ןטכער ַא ווירב ַא ןײלַא טנַײה ןיוש םיא ךיא בַײרש ןכל

 !טנוזעג טַײז !ןזָאלרַאפ ןיוש ךיז טגעמ ריא .ןעק םכילע-םולש

 !ןקָארשרעד ךיז טָאה עמ יװ ,הרבח רעד ףיוא ריא טגָאז סָאװ רעבָא

 םכילע-םולש  רעַײא דימּת ףיוא

 == .,יאדװַא עילימַאפ ןַײמ ןוא .ךעלדנַײרפ רָאג ןסירג ךַײא טזָאל ןַאמ-רעגנוי רעד
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 םכילצפמולש ןנפ וטירפ

 ןבלעז םוצ .8

 1902 ץרַאמ ןטס29 ,וועלק
 !דנַײרפ רעטסביל

 בָאה ךיא .ןעיורפ יד רַאפ "עימערּפ , יד ,לָארעדנַאב רעּפ ,רעדנוזַאב ךַײא קיש ךיא

 ךס ַא ןעמוקעגסיוא זיא'ס ןוא טעברַאעגרעביא סעַײנ ַא רעביא רָאג ,טעז ריא יװ ,סע

 ווירב םעד וצ .ןגעוו סגורפ ןופ ווירב ןרעדנוזַאב ַא ךַײא ךיא קיש ךיוא -- !רעסעב

 יװ ,רעקיצנַאװצנואפניפ ַא טימ ווירב ַא ךיז ןופ ןגַײלוצ ןַײז לחומ "הישוּת , ףרַאדַאב
 ,למיג ןַײז סָאד טעװ -- טדערעג ןבָאה רימ

 סָאװ -- .לַאירעטַאמ ןרעמונ עכעלטע עטשרע יד רַאפ רעטַײװ ךיא טעברַא טציא

 ַא רעירפ ?ןקָארשרעד לסיב ַא סע ךיז ןבָאה ייז יװ ,טַײל-הרבח יד ףיוא ריא טגָאז

 רָאװעג ןלעװ ייז זַא ,ןַײז ןיוש טעװ סָאװ -- רעקיצפופ ַא ךָאנ ףּכיּת ןוא רעטרעדנוה

 -- !ןלעטשרָאפ טינרָאג רימ סע ןַאק ךיא ? ןרעו

 עלַא ןיא "ַאידַאיד ,, םעד טכוז ,ךַײא ןיא טבילרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,ןַאמ-רעגנוי רעד

 ,םיא טָאה עמ "!ַאדַאד, ךעלגיוא יד טימ טכוז ןוא לרעגניפ ןטימ טזַײװ ,ךעלעקניוו

 טסירג עילימַאפ עצנַאג ןַײמ !טפַײפ רע ןוא עלעפַײפ סָאד ןטיבעגרעביא ,םשה-ךורב

 !יאדװַא ןוא יאדװַא סרעַײא "שינעבילרַאפ , סָאד ןוא ,ךעלדנַײרפ רָאג ךַײא

 טעיליּפשרַאפ ,עטָאּפַאק יד טינ טסעגרַאפ !רעכיג לסיב ַא טעברַא ןוא טנוזעג טַײז

 יד ,םולשו-סח ,ןרָאלרַאפ טינ ריא טָאה יצ) .בייוו רעַײא ןסירג טזָאל ןוא ךעלּפענק יד

 ,(? עּפַאילש

 רעקידנעטש ןוא רענעזעוועג ,רעַײנ ןוא רעטלַא רעַײא

 םכילצ הולש

 טיג .רעטעלב עדייב ףיוא ןטנענָאבַא ַײרד עַײנ ןופ לטעצ ַא ץוחַא ךַײא קיש ךיא

 ןוא רימ ךיוא רעטעלב יד ןקיש טינ טסעגרַאפ ןוא --- .עיצקַאדער רעד ןיא רעביא סָאד

 ,טינ טסעגרַאפ ןשטיוָאמַארבַא סעדַא ןייק ןוא ,ןיקסווַאשרַאװ

 םכילע-םולש

 ןבלעז םוצ ,9

 1902 ץרַאמ ןטס320 ,וועלק

 !רָאטקעּפס דנַײרפ רעטסביל

 ןעמוקַאב יז טעװ ריא רָאנ -- "עימערּפ, יד טקישעגסױרַא טנַײה ךַײא בָאה ךיא
 ,גָאטנָאמ רעדָא גָאטנוז טשרע

 .טנכייצרַאפ ךַײא בָאה'כ סָאװ ןוא ףרַאד עמ סָאװ ,ןכַאז עלַא טינ רָאנ טסעגרַאפ
 .דליב סיקסניּפ ךיוא ,דליב רעַײא ץוחַא ,ןקישוצ רימ טלָאז ריא ,ךיא בָאה ןסעגרַאפ ---
 לסיב ַא עיפַארגָאיב סיקסניּפ ןוא ,רעגנעל לסיב ַא ןָא רימ טבַײרש עיפַארגָאיב רעַײא

262 



 םכילע" םולש ןופ וויהב

 עדייב רימ זַא ,טשינ טסעגרַאפ עיפַארגָאיב רעַײא ןיא --- .ךעלריפסיוא רָאנ ,רעצריק

 ,םענייא ןיא ןייג עדייב ןלָאז רימ ,לָאמ עלַא ןעוועג טרעשַאב זיא'ס זַא ,ןדנובעג ןענעז

 יוװ ,שידִיי ןיא סָאד ריא טפרַאדַאב ןבַײרש זַא ,ךיז טייטשרַאפ .טנעה יד רעטנוא יװ
 רעכיג סָאװ רָאנ .ןצוּפַאב ןוא ןשיסור ןיא ןצעזרעביא ןיוש סע לעװ ךיא ; יא טינ'ס
 עבַאגסױא סיקרָאג ןופ עיצקַאדער רעד ןופ תמחמ ,(טונימ ןעצ גָאט עלַא טבַײרש)
 -- .סערדַא סנָאזעניד ,ךַײא טעב ךיא ,רימ טבַײרש -- .ןעמעטָא טינ ךימ ןעמ טזָאל
 טבַײרש ןוא ? ריא טסייוו רעמָאט ,סערדַא ןַײז ? ןירבָאק זיא ּוװ ןוא רעוװ ,רימ טבַײרש
 ? סטייג יװ -- קסע םעַײנ םעד ןופ סעַײנ רימ

 .עלעפַײפ ןפיוא טפַײפ ןוא ךַײא טסירג שינעבילרַאפ רעַײא

 םכילע-םולש רעַײא

 ןבלעז םוצ .0

 1902 לירּפַא ןט2 ,וועיק

 !ַאגעלָאק
 -- ?ךַײא סָאד טלעפעג יו .ףוצרּפ רעזדנוא דנַאבציירק רעּפ ךַײא קיש ךיא

 לירּפַא 1 ,ןטכענ טשרע עשרַאװ ןייק ןעמוקנָא טפרַאדַאב טָאה ריא זַא ,ןכער ךיא

 םורַא ןבָאה טשרע ךיא לעװ ךַײא ןופ ווירב ַא ןוא ,(...םירקש עלָאג ןופ גָאט ַא וליפַא)

 .רעירפ טינ ,גָאטשרענָאד-ךָאװטימ

 לַאירעטַאמ טימ קיטרַאפ ןיוש ןיב ךיא .ןעמוקַאב אמּתסמ ןיוש ריא טָאה "עימערּפ, יד

 סָאד ,ךעלטיּפַאק 1210 ,ןַאמָאר ןסיורג ןַײמ טימ ,טסייה סָאד ,"טַאלבנעיורפ,, ןרַאפ

 ןופ קילבּפָא םעד טּפַאכ סָאװ ,ןַאמָאר ןימ ַאזַא זיא סָאד .םישדח ַײרד-ייווצ ףיוא ,טסייה

 ןוא רָאמוה רעמ טימ ,טייקשירפ רעמ טימ רָאנ ,"יײװָאלָאס עלעסָאי , ןוא ?וינעּפמעטס ,

 לטיּפַאק ןטשרע םענופ טעװ רעזעל רעד :ונַײה ,ןבַײרש ןַײמ ןיא טינש םעַײנ ַא טימ

 -- !ףוס ןזיב ןסיוו רימ ַײב רע טעװ תוּכמ רָאנ ;רעטַײוװ ןַײז טשוו סָאװ ןסיוו ןלעװ ןַא

 !ןַײרַא ברַאק ןיא ןפָארטעג --- טניימ ריא ןוא טפרַאד ריא סָאװ ,סָאד זיא'ס ,ץרוק

 -סקלָאפ, רעד רַאפ ןענָאטעילעפ עירעס רעד וצ ןעמונעג ךיז ךיא בָאה דניצַא

 םענ םעד ךָאנ ןוא ,לָאמ ַא טימ ןענָאטעילעפ ףניפ-ריפ ַא ןטיירגוצ לעװ ךיא -- "גנוטַײצ

 סָאװ ,ךָאנ לעטעצ ןכָאנ ,קרעװ עלַא ןופ עבַאגסיױא רעד וצ ,םשה-הצרי-םא ,ךימ ךיא

 עטַאט רעד סָאװ ,גנידצלַא וט ךיא זַא ,ןליפ ךימ לָאז ךיא ידכב ,טעברַאעגסיוא ןבָאה רימ

 ,ןליפ ליוו ךיא ןוא ,ןסייה טַײל עמורפ עטוג עלַא סָאװ ,טסייה עמַאמ יד סָאװ ,טסייה

 תוחוּכ ענַײמ טול רָאנ ,טעברַא ערעווש ַא יאדוַא עקַאט ןעמונעג ךיז ףיוא בָאה ךיא זַא

 טנָאקעג טָאה רָאטקעּפס רָאנ --- .ברַאטש ַא ןכַאמ ןטימ ןיא הלילח לעװ ךיא ןדַײס --

 ןבעל ןוא בַײל טימ ןעמענ ןוא ןדניב ױזַא ךימ

 :ןכַאז עקיזָאד יד ךַײא ןופ טרַאװ ךיא

 .(!סעלַא) סעלַא ןופ ווירב ןכעלריפסיוא ןַא .1

 ,עבַאגסיױא סיקרָאג וצ דליב רעַײא 2

 ,יקסניּפ ןופ דליב סָאד 3
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 םכילע:םולש ןופ ווירב

 .סיקסניּפ ןוא ערעַײא עיפַארגָאיב עצרוק 4

 ,"רוטַארעטיל עשיּתבה-לעב , יד 5

 ,חוּכיװ סגורפ ןגעוו ןרעוװ רָאװעג 6
 .קירוצ רימ ןקישּפָא סנַײמ דליב עטלַא סָאד .7
 .גנידצלַא ןָאטעגּפָא בָאה טַײז ןַײמ ןופ ךיא
 -- ןטַײז עלַא ןופ טלעג רעטציא רימ ןקיש (רעוו ךָאד טסייוו ריא) טַײל-הרבח יד

 ..סעּפע יז טגָאז ץרַאה סָאד ,םינּפ ַא

 םכילע-םולש דימּת ףױא ןיוש ןוא רעטסעב רעַײא

 .ןסירג ךַײא טזָאל ןוא טפַײפ "שינעבילרַאפ , סָאד

 ַא ןַײז ריא טעװ אמּתסמ .לווירב ַא רעדנוזַאב ךַײא טבַײרש יורפ ןַײמ --- .סּפ

 ייװצ ענַײמ ןעװעלַאשז טינ טעװ ןוא ךָאלמ רענעגָארטרַאפ ןייק טשינ ןוא ןעמלטנעשזד

 ןט5 םעד עקַאט רעבָא .ןקישוצ שיפַארגעלעט ךעלטקניּפ ןט5 םעד טעװ ןוא ךעלברעק

 זיא'ס !"ףסָאיחַא , זיא רע ןוא "הישוּת,, זיא רעװ ,טזַײװַאב !שיפַארגעלעט עקַאט ןוא

 -- = = !ךַײא רַאפ קיטיינ

 ןבלעז םוצ ,1

 גָאט ַײב 1 ,1902 לירּפַא ןט8 ,חסּפ ברע ,וועיק

 ! רָאטקעּפס רעטסביל

 טינ ןָאק ךיא :טייטשרַאפ ריא .ןבַײרש טינ ןָאק ךיא זַא ,זייב ױזַא ןיב ךיא

 ! ןבַיײרש

 ןַא ,גָאטַײרפ-גָאטשרענָאד םורַא לווירב-יבוהאל-םולש ַא ךיא םוקַאב ךַײא ןופ

 .וירב ןסיור ג ַא רימ ריא טבַײרש (ןצרַאה ןיא רימ טצעז "ןגרָאמ, רעַײא) ןגרָאמ

 !ךַײא ןופ תוא תנומּת ןייק --- (גָאטנָאמ םשה-ךורב ןיוש) ןָא טלָאמעד ןופ

 םענַײפ ץנַאג ַא רימ טבַײרש רע .רודגיבַא-ןב ןופ ווירב ַא ךיא םוקַאב טנַײה

 יד (!!) טקישעגסױרַא (!) ןט5 םעד טָאה רע זַא ,ףוס םוצ סיוא טזָאל ןוא י"אבה-ךורב,

 רעסָאװ ןיא ,טינ טבַײרש ןוא) רעדעפדלָאג קנַאב ךרוד (:!) שיפַארגעלעט לבור טרעדנוה

 ירפ ץנַאג ןופ ךיא ןיב .(! טסייוו רי א יבַא ,סע ןעמ ףרַאד סָאװ וצ --- וועַיק ןיא קנַאב

 טבייה סע -- טסָאּפ ףיוא ,ףַארגעלעט ןפיוא ןעוועג ,קנעב רעוועַיק ע לֵַא ןפָאלעגסיוא

 טשינ עמַארגעלעט םוש ןייק ,גנוזַײװנָא םוש ןייק --- םוטעמוא טכוזעג ,ןָא טינ רָאג ךיז

 ? עיצַאקיפיטסימ ַא ? סָאד טסייה סָאװ .יורפ ןַײמ ןופ ןעמָאנ ןפיוא טשינ ,ןעמָאנ ןַײמ ףיוא

 רימ זיא'ס -- -- -- ןעלטפעש ףיוא גנוזַײװנָא ספסָאיחַא ןופ סואימ רעמ ךָאנ זיא סָאד

 בָאה ךיא סָאװ --- םלוּכ-לעו ןוא ! ךַײא רַאפ הּפרח ַא ןוא דניזעגזיוה ןַײמ רַאפ עדנַאש ַא

 ןוא לַאירעטַאמ טימ ןדָאלעגנָא ןיב ךיא !ךַײא ןופ העידי םוש ןייק ןוא ווירב םוש ןייק

 םערָאװ ,ןזָאלרעביא טזומעג ךיא בָאה ףוסל -- ךַײא ןקישקעװַא טנַײה טלָאװעג בָאה

 ךיא .ןבַײרש ןטימ ןיא ןסירעגרעביא בָאה ךיא !!!ְךַײא ַײב ךיז טוט סָאװ טינ סייוו ךיא

 ריא סָאװ ,םעד ןופ טינ ןוש דער ךיא !רענעסירעגרעביא ןַא יװ ןיײלַא ןיב
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 םכילע .םולש ןופ זוירב

 ּוװ ,טינ סייוו ךיא !חסּפ ברע -- ןַײרַא ברַאק ןיא טקנוּפ טלעג ןטימ ןפָארטעג ךימ טָאה

 ! חסּפ ַאזַא םיאנוׂש עלַא שטניוו ךיא -- ןיב ךיא

 םכילע-םולש

 טעװעלַאשז !טריפַארגעלעט !!!טבַײרש .? "הישוּת,, טימ ןפָארטעג ךיז סָאה סָאװ

 ּ!יּפָאק 50 ןייק טינ

 םירפס-רכומ עלעדנעמ וצ 2

 ,1902 לירּפַא ןט11--ןט10 ,וועיק

 ב"סרת ,חסּפ דעומהי-לוח

 !עדייז ,ןגרָאמ-טוג

 ףיונוצ ּפעלש ןוא ךוז ייג .ןעמונעג ןיילַא רימ ףיוא ךיא בָאה טעברַא לקיטש שּפיה ַא

 ןיילַא ןוא -- ןבירשעג ךַײא ןגעוו טָאה רעצעמע סָאװ ןוא ּוװ טלעו רעצנַאג רעד ןופ

 !טנַאװ ןָא ּפָאק ןגָאלש ךיז רע זָאל ,יתיּת-אכיהמ ,רענעי ? טשינ ןלעב ןייק ריא טנעז

 25 העש ַא ןעמונרַאפ ךיוא ןיב ךיא ? טינרָאג טוט רענעי זַא ,עדייז ,םינּפ ַא ,טניימ ריא

 טעוו עמ ,רוציקה !הסנרּפ-תוגאד סעּפע טנַײה -- ןײלַא רוטַארעטיל טימ תעל-תעמ ןיא

 ןוא) ןָאטעג רימ ריא טלָאװ יאדװַא ? ןבָאה ןעמ טעװ הרירב ַא -- ןכוזפיוא ןזומ סעלַא

 ןוא תוילגרמ סָאװ ,"עקשיפ , ןופ ךעלקיטש יד וצ רימ טקיש ריא ןעוו ,הבוט ַא (ךיז

 זָאל ץעּפוהעי ןיא .סעדַא טינ זיא ץעּפוהעי זַא ,טסעגרַאפ ריא .טצעזרעביא ןבָאה ערעדנַא

 רעדָא "עקשיפ , רַאלּפמעזקע ןַא ךָאנ הנושמ-התימ ַא ןעמעננַײא ,ןפיולפיוא רעצעמע

 -- !סע לָאז ןענערב ,ץעּפוהעי זיא לטרע ןימ ַאזַא טָא !ָאטינ זיא -- "עשטַאילק,

 גנוזעלרָאפ ַא ןגעוו (סיקסדָארב יד) םיריבג ערעזדנוא וצ ןפורעג ךיא ןיב געט יד
 ךיא םענ ,"ןעקשיפ , טשינ ךיא בָאה ,סרעַײא ןזעל רעבָא ךיא ליוו ,קרעװ ענַײמ ןופ
 םעד טינ בָאה ךיא -- השוב ַא הּפרח ַא ? ןוט ךיא לָאז סָאװ -- "ןטירד םעד ןימינב,
 -- .ןדייב זדנוא רַאפ ןויזב ַא !קרעװ סנדייז

 זַא ,אמּתסמ ןיוש ריא טסייוו ,טזָאלעגסױרַא טָאה "הישוּת,, יד סָאװ ,העדומ רעד ןופ

 ןלָאצ ייז -- רחוס הׂשעמ סױרַא סָאד ןביג ןוא ,רעטעלב עשידִיי ייווצ סױרַא וביג יי

 יקצינבר תמחמ ,דוס ַא ןַײז סע ףרַאדַאב ןיקצינבר רַאפ) טדערעג זדנוא ןשיװצ !טלעג

 -סױרַא סעקינפסָאיחַא יד ַײב .?ףסָאיחַא,, טינ זיא "הישוּת,, == (קינפסָאיחַא רעסייה ַא זיא

 לָאז ךיא ,ךימ ןטעב ייז !םירחוס ןענעז "הישוּת,, .םערעוו טימ ןָא טמוק ןשָארג ַא ןעִיצ

 טסָאּפ רעט ש רע רעד טימ ייז ןלעװ ,ןקישוצ סעּפע ייז טלָאז ריא ,ןבַײרש ךַײא

 בוט רתויה דצ לע ןעװעג םייקמ ןוא טגָאזעגוצ ייז ןבָאה רימ .טלעג ןקישסױורַא

 "הישות, :עקשוּפ-הקדצ עשידִיי ַא ,קסע רעשלהק ַא זיא "ףסָאיחַא,, .רחוס הׂשעמ --

 טימ ןעז ךיז ריא טעװ ,ןקישוצ סעּפע דלַאב ייז טלָאז ריא ,יתצע .זיוה שירחוס ַא זיא

 ןוא ןיקצינבר ווירב םעד ןוַײװ טינ ,םשה-ןעמל ,רָאנ !תוירחַא ןַײ מ ףיוא .לברעק ַא

 !ג"רדחב !טינ םענייק
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 םכילע :םולש ןהופ ווירב

 .ווירב ןדעי ףיוא רימ טרעפטנע

 ,ןעניז ןיא ךַײא טָאה סָאװ ,לקינייא רעַײא

 םכילצ םולש

 -ןעמל ,זַא ,יאנּת ַא ןעמונעגסיוא ךיא בָאה ?הישוּת , ןיא ךיז ןלעטש םַײב --- .סּפ

 טימ טינ ,טלעג טימ םיא ןעמ לָאז ןלָאצ ןוא ,ןָאק ןיא ןַײז ךיוא לָאז עדייז רעד ,םשה

 רעדָא 7 טרָאד טמענ ריא זַא ,ךיז טכַאד) "דוי,, רעד יװ רעקיצניװ טינ ןוא ,תוחט בה

 עטקורדעג-טינ יד ייז טקיש .ןדַאלעגנַײא ךַײא בָאה ךיא זַא ,ייז טבַײרש .(הרוש רעּפ 5

 לרעדורב טוג ַא עקַאט זיא יקצינבר .טלעג טמענ ןוא "לרעגניפשטניוו , םענופ ךעלטיּפַאק

 ,לברעק ַא :טפַאשלדנַאה ןייק טינ זיא טּפַאשרעדורב-טוג רָאנ ,שטנעמ רעליוװ ַא ןוא

 .טבַײרש ,טבַײרש !ןיסירפק ןַײז ןלעוװ ןעגנוטַײצ יד -- !לברעק ַא ,עדייז

 רָאטקעּפס יכדרמ וצ 2

 1902 לירּפַא ןט14 ,וועיק

 !רָאטקעּפס ַאגעלָאק רעטסביל

 טינ ץלַא ךָאנ בָאה ךיא ןוא ,בוט-םוי געט ערעדנַא יד ןעייגרַאפ טכַאנ רַאפ טנַײה

 טזָאל ריא !םידמלמ טנעז ריא .רעַײפ ַא ךַײא ףיוא רימ טנערב סע ,טקעּפסַארּפ םעד

 .וועלק ןיא רָאנ טינ ןוא !ןלוש 13 וועיק ןיא זדנוא ַײב ןַארַאפ !חסּפ יו ,טַײצ ַאזַא ךרוד

 םעד ןעגנעהסיוא לָאז עמ ,םינכוס ערעַײא ןטעב טפרַאדַאב ריא טלָאװ םוטעמוא

 !םידמלמ טנעז ריא --- .עטסקיליב יד ןוא עמַאלקער עטסעב יד .ןלוש עלַא ןיא טקעּפסָארּפ

 -- !טשינ טנָאק ריא רָאנ ,ריא טליו ןליוו .טשינ טנָאק ריא

 ,עשרַאװ רָאפ רימ ךיז טלעטש סע .ןגינעגרַאפ טימ טנעיילעג ךיא בָאה ווירב רעַײא

 םורַא ןפיול ייז יװ ,סעקינתוליכר הרבח יד רימ טלעפעג ץלַא ןופ רעסעב .טכָאק סע יו

 סָאד .ןגַאלרַאפ עדייב ַײב "ןסנַאװַא, יד טימ "סרעטעברַאטימ , יד ןוא ,קירוצ ןוא ןיה

 !קיטרַאסיורג עקַאט זיא

 ר"ד םענופ ווירב ַא רָאנ ,ןעוועג טשינ עיצַאטוּפעד ןייק ךָאנ רימ ַײב זיא לַײװרעד

 ,יידוי,, םעד ַײרטעג בַײלב ךיא זַא ,טפָאהרַאפ רע !וויַאנ רעייז .טַאהעג ךיא בָאה אירול

 בָאה ךיא ..!שטַײטס ,שטַײטס .הבהל-שא רָאג ןעמ זיא ךַײא ףיוא ןוא .רעהַא זיב יו

 טימ יװ רעסעב טשינ ןרָאטקעּפס טימ ןעגנַאגַאב ךיז זיא עמ ביוא זַא ,טרעפטנעעג םיא

 סָאװ ,םיא וצ ווירב ןַײמ ןופ עיּפָאק ַא ָאד ךַײא קיש ךיא .,.טינרָאג םיא וצ ךיא בָאה ,רימ
 -- .ןעמונעגּפָארַא טָאה רעטכָאט ןַײמ

 רעד רַאפ ןענָאטעילעפ ןביז ףיוא ךעלטיּפַאק ןביז טקישעגסױרַא ךַײא בָאה ךיא

 ."גנוטייצסקלָאפ , רעד רַאפ "רעדליב-עזַײר , יד ןופ לטיּפַאק ןייא ןוא "טלעוונעיורפ,

 .ךָאנ ךיז ןביײרש ךעלטיּפַאק ייווצ ןוא רעבַײרשרעביא םַײב ךיז ןעניפעג ךעלטיּפַאק ייווצ

 טקיש ריא ןוא -- רוטַארעטיל רעשיּתבה-לעב רעד ףיוא גָאט וצ גָאט ןופ טרַאװ דיא
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 םכיקלע :םמנלש ןופ ווירב

 ןגרָאזרַאפ ךָאד זומ ךיא .ךַײא טעב ךיא ,ךיז טריר ? רעטרעוו ערעַײא ןענעז ּוװ !טינ

 -- .ייווצ רעדָא שדוח ַא ףיוא ,תוחּפה-לכל ,לַאירעטַאמ טימ ךַײא

 טלָאז ריא ,ןטעב ךַײא ךיא טלָאװ ,טינ ךָאנ ךיז ןקורד "רעדליב-עזַײר , יד ביוא

 :לטיט ןימ ַאזַא ןצעזוצ

 ךעלקע ּפ

 (רעדליב-עזַײר)

 ןופ

 םכילעט םולש

 זיא'ס ביוא ,רוציק ."ךעלקעּפ , ןופ ןײטשַאב ןלעװ ןענָאטעילעפ עלַא לַײװ ,רַאפרעד

 ןלעטשוצ טסייה ןוא טינ ךיז טליופ ,טינ רעמָאט רָאנ ,ןלַאפרַאפ זיא ,טקורדעגּפָא ןיוש

 זיב ןבַײלב ןיוש לָאז סָאװ ,"דעלקעּפ, טרָאװ סָאד רעדליב-עזַײר יד ףיוא ןביוא ןופ

 .רעדליב-עזַײר יד ןופ עדנע

 ?טינ ריא טבַײרש סָאװ רַאפ ?ןַאמָאר םענופ ןדירפוצ שטָאכ ריא טנעז

 םכילע-םולש  רעַײא

 אירול ףסוי ר"ד וצ 4

 1902 לירּפַא ןט11 ,וועיק

 ! רָאטקָאד רעטרעעג רעייז

 עַײנ ןעמוקפיוא ןלָאז סע ,םעד ןגעק טשינרָאג ריא טָאה לעיּפיצנירּפ זַא טבַײרש ריא

 סירגַאב ,גנוױשנָא רעַײא טימ םּכסה ןקידנעטשלופ ןיא קידנעַײז .ןלַאנרושז עשינָאגרַאשז

 .רוטַארעטיל-סקלָאפ רעמערָא רעזדנוא וצ גנויצַאב עשינַאמוה סיוכרוד רעַײא ךיא

 רעד ביוא זַא ,ןגָאז ךַײא ךיא ןָאק ,גנולדנַאה סרָאטקעּפס וצ ךייש זיא'ס סָאװ רעבָא

 גנוטעברַאטימ ןַײמ ןופ טַײצ רעד ןיא רימ וצ יו ױזַא ןגױצַאב םיא וצ ךיז טָאה גַאלרַאפ

 ןענעז ,טדערעג זדנוא ןשיװצ ...גנוקיטכערַאב ַא ןעניפעג םיא רַאפ ןעמ ןָאק ,ךַײא ַײב

 רימ וצ עגונב ,סנטסקינייו .רענעמלטנעשזד ןייק טינ רָאג סרעבעגסיױרַא ןרעה ערעַײא

 .טייקלדייא קיניײװ רעייז ןרָאװעג ןזיוװַאבסױרַא זיא

 ַאזַא רַאפ ןרעװ טנכעררַאפ לָאז ךיא זַא ,ןעגנורדעג טינ ןופרעד זיא ןגעווטסעד ןופ

 ןיב ךיא .רָאטקעּפס ןזיװַאבסױרַא ,גנוניימ רעַײא ךָאנ ,ךיז טָאה סע יװ ,"רעטעררַאּפ,

 טלָאװ ךיא ןוא ,ערעדנַא ןייק וצ טינ ,ךַײא וצ טינ טעטכילפרַאפ ןעוועג טינ ךַאז ןייק טימ

 .לּפמעטטסנוק םעניא טײקיגנעהּפָאמוא ןוא טייהַײרפ ןסינעג ןלעװ רעטַײװ ףיוא ךיוא

 ןטכעלש םוצ טצינעגסיוא טינ ,עמריפ סמענייק רעטנוא ןבָארגעגרעטנוא טינ ךימ בָאה ךיא

 טייקכעלרעמוא רעדָא טייקכעלרע ןַײמ ןגעוו ָאד ןָאק רעבירעד ןוא ,ןעיורטוצ סמענייק

 ךיוא ןלעוװ סָאװ ,םיטוש ןעניפעג ךיז ןלעװ סע זַא ,סייוו ךיא שטָאכ ,ןַײז טינ דייר ןייק

 ..רעטעררַאפ ןפורנָא ךימ
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 םכילע-םולש ןופ ווירב

 טינ רָאנ טינ ןבָאה סרעבעגסױרַא ערעַײא זַא ,ןגָאז ךַײא ךיא ןָאק ךַאז ןייא ךָאנ

 רָאנ טינ ןוא סרעטעברַאטימ עקיטיינ ערעייז ןופ ןסערעטניא יד ןגעוו ןגרָאז טלָאװעג

 ערעייז ןגעוו ,גנוניימ ןַײמ טול ,ןבָאה ייז ;יײז ןצעש וצ יװ טסּוװעג טינ ןבָאה ייז

 -גטכַארַאפ וליפַא ןוא ,קיסעלכָאנ וצ ןיוש .טגרָאזעג ךיז סָאװ קיניײװ ןסערעטניא ענעגייא

 החפיש ,, רעד וצ ,"דיומטסניד רעטעטכַארַאפ, רעד וצ ןגױצַאב ךיז ייז ןבָאה ,קיד

 .ןטלעפ ווירב םענופ ףוס רעד} -- -- -- ...ןָאגרַאשז םוצ ,טסייה סָאד ,"תפרחנ

 רָאטקעּפס יכדרמ וצ 5

 1902 לירּפַא ןט17 ,וועיק

 ! רָאטקעּפס דנַײרפ רעטסביל

 ריא ןַא ,טניימ ריא ּוװ ,ווירב ןקידבוט-םוי רעַײא ןעמונענּפָא סָאװ רָאנ בָאה ךיא

 רימ ריא טקיש ,תישאר .ץלַא טינ ךָאנ זיא'ס :תועט ַא טָאה ריא .ץלַא ןיוש רימ טבַײרש

 ןבַײלב ךָאד ןָאק ךיא ? ךיז ריא טכַארט סָאװ -- "רוטַארעטיל עשיּתבה-לעב,, יד טינ

 סעּפע רעהַא רָאנ טיג ,ונַא, :לברַא עטעשטַאקרַאפ טימ ... -- -- -- ןתח רענעי יװ ,ןציז

 ,ןוא לַאירעטַאמ ןייק סיוא טינ ךיז טזָאל רימ סָאװ ,קילג ַא ..."ָ!טעברַא לקיטש שירפ ַא

 ןבעגקעװַא הריבע ןַא זיא'ס זַא ,ןסיוו רעבָא טפרַאד ריא .ךיז טבַײרש עס ,םשה-ךורב

 .ךיז טינ ,ךַײא ןימ ךיא :טסיזמוא טעברַא עטסעב יד םישדח עטשרע יד ןיא

 ךיא .רוטַארעטיל רעזדנוא טימ לסיב ַא ןעמענרַאפ ךיז עקַאט רימ ךיז טסולג ,תינשהו

 םוצ ןרעהוצ ךיז ,"עקטַאיּפָאלינג,, רעקיזָאד רעד ףיוא ןעמיווש ןזָאל ךיז ןבייהנָא ליוו

 רעד ןופ חיר םענייש ןטימ ךיז ןקעמשנָא לסיב ַא ןוא סעבַאשז ערעזדנוא ןופ ןעקָאװק

 ךיא) ףוניט-רעמוז טַאלג ןוא שיפ ןופ ץכעבָאש ,ךעלטיר עטליופרַאפ ,עטָאלב רענירג

 .(...קידנענָאמרעד גח-ורסא םוא טשינ ,דובּכ רעַײא רעביא טעב

 שטָאכ ,ךַײא ןלעפעג ןענָאטעילעפ ענַײמ טימ ןַאמָאר ןַײמ סָאװ ,טלעפעג רימ

 ןױש ךיז טנָאק ריא ,רעדורב ,ָאי ,ָאא .טנעיילעג טינ ךָאנ ייז טָאה ריא

 ןגָארטרעבירַא חוּכ ןבעג טָאג רָאנ לָאז יַאװלה ןעמכילע-םולש ףיוא ןזָאלרַאפ

 טנָאמ תיבה-לעב רעד ,רעמוז ַא טײג סע :ענדוקסַאּפ רעייז זיא'ס) "תורצ-בוטש , יד

 יִצ ,טסייוו טָאג ןוא ,ָאטשינ ךָאנ זיא עשטַאד ןייק ףיוא ,ךָאנ רעטניוו ןרַאפ טלעג"הריד

 -ןמ סנ ַא ןַײז טעװ ,ןעניז םענופ ּפָארַא טינ לעװ ךיא ביוא !ןַײז ךיג ױזַא טעוו'ס

 ןוא ,ןטעברַא ןלעװ "רימ ,, זַא ,טגָאז ריא סָאװ ,טכערעג רעייז טנעז ריא ,(...! םימשה

 ןכַאמ טעװ סע רעװ ןוא ,תופיסַא טימ ןעגנוציז ןכַאמ ,ןתוליכר ןריפ ןלעװ "ייז ,

 ,ןעז רימ ןלעװ -- רעסעב

 לעװ ךיא זַא .ווירב ענַײמ ףיוא טינ הבושּת ןייק ייז ןופ הּתע-תעל ךָאנ בָאה ךיא

 .ןסיוו וצ ןבעג ךַײא ךיא לעװ ,(ךיא ןכער ,ןטס20 ,ןגרָאמ רעביא םורַא) ןבָאה

 טקישעגוצ טינ טָאה ריא סָאװ ,טכַאמעג ןיילַא ךיז ריא טָאה ןדָאש ןסיורג ,ןסיורג ַא

 ןיא .זיא וועיק סָאװ ,ןסיוו ףרַאדַאב עמ !העדומ יד בוט-םוי געט עטייווצ יד ףיוא רימ

268 



 םכילע-םװלש ןופ ווירב

 טינ ,םשה-הצרי-םא ,תוּכוס טשרע ןיוש ןענָאק ןעמ טעװ ןדִיי עלַא ןעמענפיונוצ וועיק

 !םידמלמ טנעז ריא -- קידלוש טינ ןיב ךיא ,ונ -- !רעַירּפ

 ןבעג ןעמָאנ ַא רעדליב-עזַײר יד טלָאז ריא ,ןטעבעג טַאהעג ךַײא בָאה ךיא

 .ןיײלַא רעדליב-עוַײר ןבַײלב ןיוש זָאל ,"ךעלקעפ,

 רַאפ טלַאה םעד ךָאנ ןוא ,ףרַאד ךיא סָאװ ,גנידצלַא טקיטרַאפרַאפ : ױזַא טוט ריא

 ,רעדנוזַאב עגַארפ רעדעי ףיוא רימ טרעפטנע ןוא ווירב ןַײמ ןגיוא יד

 יד טימ רעדליב יד ,רוטַארעטיל עשיּתבה-לעב יד :לָאמ ַא ךָאנ עשז טקנעדעג

 .סעיפַארגָאיב

 ןטעבעג ךַײא בָאה ךיא ּוװ ,ןיהַא רעטעלב יד ןקיש טינ טסעגרַאפ

 םכילע-םולש  רעַײרטעג רעַײא

 טנעז ריא זַא ,טסּוװעג טינ רָאג בָאה ךיא !תושפנ-היחמ זיא גנוטכיד רעַײא .ספ

 !קילַאיב הרּפּכ ַא !טעָאּפ ַאזַא

 םירפס-רכומ עלעדנעמ וצ ,6

 1902 לירּפַא ןטס20 ,וועיק

 -טרַאפ ןוא ןגָארטעצ רעַײא לחומ טַײז ןוא ,ןבעל עדייז ,טינ לעביארַאפ ןייק טָאה

 רעַײא ןגיילוצ ווירב םענעי ןיא ןסעגרַאפ בָאה ךיא סָאװ ,(! םינרּתשחַא) לקינייא ןגָאר

 ,ךַײא וצ ווירב ענַײמ ףיוא רעפטנע ךָאד טרַאװ ךיא .דליב

 םכילצ .םולש םכדכנ

 רָאטקעּפס יכדרמ וצ ,7

 1902 לירּפַא ןטס22 ,וועיק

 ! רָאטקעּפס דנַײרפ רערעַײט רעביל
 רעטשרע רעד .טַאהעג האנה הנושמ ָאד רימ ןבָאה ווירב ןטקַאּפעג ןסיורג רעַײא ןופ

 זַא ,ווירב א רימ ןבַײרש ױזַא טליוו ריא זַא ,טבַײרש ריא סָאװ ,טוג ןיוש זיא רָאפסױרַא

 גנַאל ױזַא ךיז ריא טפרַאד !אקווד רימ טלעפעג סָאד -- טצעזעצ טינ רעיש טרעוו ריא

 ,לסיב ַא גָאט עלַא סױרַא טיג ,רעמַא --- ןרעוװו טצעזעצ טינ רעיש טלָאז ריא ,ןטלַאהנַײא

 ? ןעלמַאז ריא טפרַאד סָאװ
 ןוא ןַאלּפַאק ןעמוק ןיוש ןגעמ סע ;לעּפתנ טינ ךיא רע תויׂשעמ סנַאלּפַאק ןופ

 ייווצ ןייק ןוא ,רערעַײא ןיב ךיא -- ןלַאפרַאפ זיא ,עכלעזַא ןעצ ַא ךָאנ טימ עכינַאלּפַאק

 ןיוש ויא סע ,ךימ טנעק ריא ,טינ ךיא בָאה רעבַײװ ליווצ ןייק ןוא טינ ךיא ןיד רעטעג

 -- !ןענעק ךימ טלָאז ריא ,טַײצ
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 םכילש -םהולש ןופ וויבב

 יד טימ סרעבַײרש רעװעשרַאװ ערעַײא ןופ טכַאלעגנָא טוג ָאד ךיז ןבָאה רימ

 ,.קירעיורט גונעג זיא'ס שטָאכ ,ןסנַאװַא

 ,טגָאזעג רעטשרע רעד ךַײא בָאה ךיא זַא ,ןעקנעדעג ריא טפרַאד סרעלקעמ יד ןגעוו

 םעד ןפיוקּפָא עקַאט "הישוּת,, זָאל ,ךימ טגלָאפ .ןַאלּפ רעטסעב רעד ןַײז טלָאװ סָאד זַא

 בָאה ןדייז םענופ .יַאדּכ זיא'ס זַא ,תונצל ןָא סָאד ןיימ ךיא -- ןטנענָאבַא עלַא טימ יידוי,

 ,רימ טבַײרש קילַאיב .ןבַײרש ךַײא ךיא לעװ ,ןבָאה לעװ ךיא -- טינ הבושּת ןייק ךיא

 רַאפ גַאלרַאפ רעייז ןגעוו ןינע ןַא סעּפע רעייז חוּכמ עשרַאװ ןייק טרָאפ יקצינבר זַא
 ."הירומ , -- שיערבעה ןיא רעדניק

 סָאװ ץלַא !ןטסָאמעגנָא ,טנכייצעגסיוא זיא "רעגָאז-םילהּת,, רערעַײא ןעמָאנ רעד

 = ןײא ײב סעײו א ראפ סָאװ -- הדוס א ןיא ךיו ןטיװצ ןבַײרש רימ

 לָאז רע ,ליוו ךיא .זיא סָאד סָאװ ןעז טשרע ריא טעװ "7? טסייוו רעװ , ןַאמָאר ןַײמ

 :טגָאזעג ךַײא ךָאד בָאה ךיא .םוטעמוא ןדער םיא ןופ לָאז עמ ,םשור ַא ןכַאמ ללכב

 ּפָאק רעד ,ףרַאד עמ ּוװ ןיהַא זיב ןריפרעד םיא טייקכעלגעמ ןבָאה רָאנ לָאז ךיא יאוולה
 !דרע רעד ןיא ןַײז טינ ױזַא רימ לָאז

 יד ןקורד ןבייהנָא ןוא ןלעטשּפָא 4 רעמונ םַײב ריא טלָאז "רעדליב-עזַײר , יד

 טלָאז ,3 רעמונ ןופ ןקורד וצ ןּפַאכרַאפ טעװ ריא ביוא ןוא ."רוטַארעטיל עשיּתבה-לעב,

 -- .3 'מונ ןופ "רוטַארעטיל רעשיּתבה-לעב , רעד וצ ןעמענ ךיז ריא

 ךיא תעשב ;"ךובגָאט , םענופ ןבייהנָא לָאז ךיא ,רימ טבַײרש ריא !קידרעוװקרעמ
 ןוא טנעיילעגכרוד "ךובגָאט , ןבלַאה ַא ןיוש ךיא בָאה ,ווירב רעַײא ןעמוקַאב בָאה

 עכעליירפ ןימ ַא ןַײז טעװ סָאד ,רעדורב ,ןגָאז ךַײא ךיא לָאז סָאװ .טריקיטירקענּפָא
 וצ ףיוא סעקשיק ןטיירגוצ ךיז ןפרַאד טעװ עמ סָאװ ,עירעס עטנַאסערעטניא עקידעבעל
 ,רעטכעלעג רַאפ ךיז טעשטַאקעג ןיילַא בָאה ךיא זַא ,ןלעטשרָאפ ךיז טנָאק ריא !ןכַאל

 זיא טּפיױה רעביא קיטירק יד ."ךובגָאט ,, םעד ףיוא עיזנעצער עטשרע ןַײמ קידנענעייל
 בָאה ךיא .ןעז ריא טעװ טָא -- רעהַא זיב ןבירשעג טָאה עמ יװ ,ױזַא טשינ ,לעניגירָא

 .ןבַײרשוצ ךיא ףרַאדַאב קיטש עשּפיה ַא ךָאנ ןוא ,םענייר ףיוא ןבַײרשרעביא ןבעגעג סע

 ךָאנ ךיא גירק ּוװ .(!"שינעפעשַאב ענטָאװישז, ַא) !ןקיטנַא יד ןופ זיא "ךובגָאט , סָאד

 ןקישוצ רימ לָאז רע ,ןרודגיבַא-ןב טעב -- ? "שינעפעשַאב ענטָאוװישז,, עכעלטע עכלעזַא
 -- טּפיױה רעביא ;טעברַא רעד וצ ןעמענ ייז ךיא לעװ ,ךעלכיב עשיערבעה טרָא םעד ןיא

 ."שינעפעשַאב ענטָאוװישז , ןפור סָאד ןָאק עמ סָאװ ,ןימ םענופ ,רעדיל ,ןענַאמָאר ,םירוּפיס

 רעשיּתבה-לעב , רעד ןיא ןַײרַא יז טעװ ,ןבעל ןשידַיי םענופ עמַארד עשיסור ַא בָאה ךיא
 :ןרעדנע וצ טינ גיוט ןעמָאנ ןַײמ -- !ם"מ ַא טימ הרוחס ןַײז טעוו סע --- "רוטַארעטיל

 רעביא טקיטלעװעג םכילע-םולש זַא ,ןעװעג עידומ לָאמ ןייא ןיוש ךָאד טָאה ריא

 ,שינעבילרַאפ רעַײא -- ?ןעמינָאדװעסּפ עַײנ ןגיוט סָאװ וצ טנַײה ,ךוא קיטירק

 טסירג עילימַאפ ןַײמ .שוק ןטַײװ ַא ךַײא טקיש ,לשינעפעשַאב ענטָאוװישז עניילק סָאד

 .ךעלדנַײרפ רָאג ךַײא

 םכילע:-םולש ררעַײא

 ,ָאטשינ ךָאנ ןענעז ןעגנוטַײצ יד
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 םכילע :םולש ןנופ ווירב

 םירפס-רכומ עלעדנעמ וצ 8

 1902 ַײמ ןט3 ,וועלק

 ַא לחומ טַײז טמענ ,יתיּת-אכיהמ ? תויתוא עניילק ,עדייז ,סָאד טסייה ,ריא טליוו

 ,עדַאש ? טינ רשפא ןוא ,ןענעיילרעביא ריא טעװ רשפא ,ךיז טעשטומ ןוא ּפָאקסָארקימ

 ַא ןבירשעגנָא עלעצייוו ַא ףיוא ךַײא טלָאװ ךיא : ץייוו טימ טציא טינ לדנַאה ךיא סָאװ

 ןזָאל ,הברדַא .ןטרָאד יא ,ָאד יא לַײװרעד ךיוא בַײרש ךיא -- !טסיײיװ ןוא --- לווירב

 טמולח סעּפע רָאנ ? זדנוא סָאד טרַא סָאװ ,רעסַאװ ןיא שיפ יװ ,ןרעמ ןטעזַאג עשידַיי ךיז

 ,.! םירחוס זיא'ס -- םימי-תכירַא רעמ טימ ןענעז ןעגנוטַײצ סרודגיבַא-ןב זַא ,רימ ךיז

 יז בָאה ךיא :טכער ,םשה-הצרי-םא ,ןַײז טעו עקירעמַא ןיא קרעוו ערעַײא ןגעוו

 ץלַא זַא ,רעכיז ןַײז ריא טנָאק ,קרעװ ענַײמ טימ ןינע ןַא ןגעוו טלַאה ךיא .ןעניז ןיא

 ,ָא* --- .דעומל ןוזח דועו .ךַײא רַאפ ןוט ךיא לעװ ךיז רַאפ ןוט ןענָאק רָאנ לעװ ךיא סָאװ

 הרבה רעד וצ טבַײרש רע ?-- -- -- רעד רימ וצ טָאה סָאװ ,טינ ריא טסײװ

 סנמה -- טינ רעבַײרש ןייק רָאג ןיב ךיא זַא ,תורּפּכ ףיוא ךימ ןפרַאד ייז זַא ,"ףסָאיחַא,

 וצ ,דניזעגזיוה ןַײמ ..!שטנעמ רעקנַארק ַא ,םיא ףיא ךעבענ תונמחר ַא !תוריסמ

 ןוא ךַײא ,ךעלדנַײרפ רָאג ךַײא טסירג ,רָאי ַא ןופ לשפנ ַא ךָאנ ןעמוקעגוצ זיא'ס ןכלעוו

 .ךיוא ןיקצינבר ןוא ,עקירעַײא עלַא

 םכילפ םולש םכדכנ

 ,תויתוא ערענעלק ךָאנ ןבירשעג ךַײא טלָאװ ךיא ,טינ לביארַאפ ןייק טָאה -- .ב.נ

 עקלעשטַאק ַא יו ,ןעּפ עבָארג ַא זיא ןעּפ יד ןוא טניט יד ךיז טסיגעצ ,ריּפַאּפ סָאד טשעל

 !עפ --

 לעװ ןוא ָאד ָאס ָא ק ןעפ עניד ַא ןגעוו טרעַײא ןופ טפיוקעג ענטסימוא --- .0פ

 טינ לָאז יז ,טניט עטכער ַא סעּפע ןקישוצ ךָאנ רימ לָאז טָאג .ןגעוו טרעַײא ןופ ןטלַאה יז

 הָאנה ,םשה-הצרי-םא ,ריא טעװ ,זָאלגנערב ַא ןדליג ףניפ ַא רַאפ ךַײא טפיוק !ןסילפ

 ,טינ רעבַײרש ןייק רָאג ןיב ךיא זַא ,טגָאז קלָאפ ןַײמ ןופ ןוז רעד שטָאכ -- .ןבָאה

 ענַײמ ףיוא עדייז רעד ןגָאז סעּפע טעװ סָאװ ןרעה ןגעווטסעד ןופ ןלעװ ךיא טלָאװ

 ? ןעגנוטַײצ עַײנ יד ןיא טקורדעג ןייג טעװ סָאװ ,ןַאמָאר ןסיורג ןַײמ ףיוא ןוא "ךעלקעּפ,

 ? "דוי, ןיא ןבירשעג בָאה ךיא סָאװ ץלַא טנעיילעג ריא טָאה יצ ןוא

 ריא'ט סָאװ .טניט-טעלָאיװ טימ ןוא ןעּפ רעטוג ַא טימ לדי-בתּכ ןַײמ טגיילעגַײב
 םכילע-:םולש ? ןגָאז טרעטציא ֶ? ט

 .1915 ַײמ 7 קרָאי-וינ ןיא טקוקעגרעביא

 םכילע-םולש

 רַאטקעּפס יכדרמ וצ 9

 1902 ַײמ ןט3 ,וועלק

 !רָאטקעּפס דנַײרפ רעטסעב

 טסָאּפ רעד ףיוא ךַײא רעפטנע ןוא ווירב רעַײא ןטלַאהרעד סָאװ רָאנ בָאה ךיא

 .סָאד טסייה קידנּפַאכ -- ןוזּפחב
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 םכילעגםולש ןופ ווירבצ

 לוירב ַא (א :סעלַא רעביא ךַײא ביג ןוא ווירב עכעלטע ךָאנ ןעמוקַאב בָאה ךיא

 עַײנ יד ןיא ןעמַאזוצ רימ טימ ןייג רעייז ליוו רע זַא ,רימ רע טבַײרש .ןדייז םענופ
 ןעז רע טעװ ןכל ,רדח ןטלַא םעד ןפרַאװקעװַא ןצנַאג ןיא טשינ ןָאק רע רָאנ ,רעטעלב

 יּפ-לע זַא ,רעייז ךימ רע טעב .ןיקצינבר ןופ לווירב ַא (ב .רעהַא יא ,ןיהַא יא ןבעג

 ַא טימ -- -- -- םענופ לווירב ַא (ג .ירמגל ןזָאלרַאפ טשינ "דוי, םעד ךיא לָאז רשוי
 םעד ןפרַאװקעװַא טינ ךיא רָאט (ר שוי טימ עלַא) רשוי יּפ-לע ןַא ,תוצילמ עכיוה ךס

 ,רעמ "דוי, םעניא רָאנ ,ךיוא ןעגנוטַײצ עַײנ יד ןיא ןבַײרש ,רע טגָאז ,געמ ךיא ."דוי ,

 רעטַײװ ףיוא אמּתסמ ןוא ,טלדנַאהַאב ןייש רעייז דימּת ךימ ןבָאה הרבח יד זַא ,טגָאז ןוא

 בָאה ךיא סָאװ ,טקַארטנָאק ַא סעּפע ןופ טכרָאהעג טָאה רע זַא ,טגָאז רע .רעגרע טינ

 עלַא טימ ךיז ןוװּורּפ יז ,ללּכה .טינ טביילג רע רָאנ ,הרבח רעַײנ רעד טימ טכַאמעג

 ייז ףרַאדַאב ךיא .םירוביד עטסוּפ זיא'ס זַא ,רעכיז ןַײז ןיוש טנָאק ריא רָאנ -- תואצמה

 עניילק , יד ןופ רעדליב ַײרד-ייוצ ַא ןבעג (רשוי יּפ"לע טינ) ןובשח יּפ-לע ךָאנ

 -- == = !ועידַא ןוא -- "ךעלעשטנעמ

 .תודוקנ חוּכמ רימ ַײב טגערפ ריא סָאװ ,הצע רעד ףיוא ךַײא ךיא רעפטנע טציא

 רעד ביוא רָאנ !ךַאז עסיורג ַא זיא תודוקנ -- ןליוו ייז סָאװ ןגָאז ןטנעגילעטניא יד ןזָאל

 ןייא טימ רָאנ ,תודוקנ ןָא ,רעהַא זיב יװ ןייג רע געמ ,ךַײא וצ ןייגרעביא טעװ ידוי,

 ,טסייה סָאד ,ןבױהעגנָא טָאה ריא יװ ױזַא ןקורד ךיז ןלָאז ענַײמ ןענָאטעילעפ יד :יאנּת

 -- !יאדװַא ןוא יאדװַא ,טינ ןעמ טסעומש "טלעוונעיורפ ,, רעד ןופ ןוא ;תודוקנ טימ

 :טגָאזעג ךַײא ךיא טלָאװ -- ןפיוקּפָא "דוי, םעד ריא טלָאז יצ ,ןגערפ ךימ טלָאז ריא ןעוו

 רָאנ ,ןלָאצרעביא לסיב ַא ,ןעגנערבסיוא ךיז לסיב ַא רעכַײלג !ָאי ןסיורג ַא ןוא .ָאי
 ןעוו ,רעכַײלג ךָאד זיא ,סרעבַײרש ,זדנוא רַאפ םגה .םירדח ייווצ ןייק ןַײז טינ ןלָאז סע

 ןליּפש טינ סָאד רָאט ,ךַײא ַײב ןוא רימ ַײב ,זדנוא ַײב רָאנ ,םירדח ייווצ ןַארַאּפ זיא'ס

 ךיא .סנַאװַא לבור סקעז ןעמענ סָאװ ,יד רַאפ רָאנ הלעמ ַא ןַײז ןָאק סָאד .עלָאר ןייק

 טכַאד רימ ןוא ,טנעה עטכער ןיא ןלַאפנַײרַא לָאז רוטַארעטיל עצנַאג יד זַא ,סיוכרוד ליוו

 ךעלקריוו רימ ןענָאק טלָאמעד ."טנעה עטכער,, יד זיא סָאד --- רודגיבַא-ןב זַא ,סיוא ךיז
 = -- = .תחנ ךס א ךפ א ןבעלרעד וצ סעסיוװג ןפאה

 עסיורג ַא סָאד זיא רימ ַײב סָאװ ,טייקיניילק ַא ,השקב ַא ךַײא וצ ךיא בָאה דניצַא

 לירּפַא ןט15 טָאטשנַא ןוא ,ןגיוצרַאפ לסיב ַא ךיז ןבָאה רעטעלב יד יװ ױזַא :ונַײה ,ךַאז

 בָאה ךיא ןוא ,רעטעּפש שדוח ַא סָאד טסייה ןכל ,ַײמ ןט15 םעד יאוולה סױרַא ייז ןלעוו

 -רַאפ קרַאטש טציא ךיא ןיב ,ַײמ געט עטשרע יד ףיוא ןימרעט ַא םענייא טלעטשעגסיוא

 רעד ןיא ,םכילע-אל ,רימ ןיא ּפָאק רעד ,טעברַא רעד וצ רימ טרעטש סע ןוא טגנע

 ןַײמ ןיא ןטעב םיא ריא טלָאז ,ןרודגיבַא-ןב טימ ןדעררעביא טנָאק ריא ביוא .דרע

 ,רעמונ ןט4 םענופ לבור 100 ןקישסורַא רימ ףרַאד עמ סָאװ ,םעד טָאטשנַא זַא ,ןעמָאנ

 ןקיזָאד םעד ןעמוקַאב טעוװ ריא יװ ףּכיּת ,טסייה סָאד ,דלַאב ןקישסױרַא רימ ןעמ לָאז

 טימ טלדנַאה עמ זַא ,ןעז לעװ ךיא ןוא ,הבוט עסיורג ַא ןוט רימ ריא טעװ -- ווירב

 ױזַא ןוא ,8 רעמונ ןטימ ןקיש ןיוש רימ ריא טעוו רעטרעדנוה ןטייווצ םעד .ןשטנעמ

 .עבט רעד רעביא רימ זיא'ס שטָאכ ,רעביא טדער ,ךעלגעמ רָאנ זיא'ס ביוא .רעטַײװ

 ,רָאנ ,ןרודגיבַא-ןב וצ ןבירשעג ךַײלג ךיא טלָאװ ,עבט רעד רעביא ױזַא טשינ ןַײז לָאז'ס

 ןופ טשינ ךימ ריא טסייו ,תינשהו ,ךעלנעזרעּפ טשינ םיא ךָאד ךיא ןעק ,סנטשרע
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 םפילצהםולש ןופ ווירב

 ,םענעי ןבע ג רעגנירג ךס ַא דימּת זיא רימ ַײב ;ןיב ךיא שפנ ַא רַאפ סָאװ ,ןטכענ

 ןיוש ףרַאדַאב ךיא זַא ,טפָארטשעג ךימ טָאה טָאג זַא רָאנ ..םענעי ַײב ןטעב יװ

 ןטוג ַא בָאה ךיא זַא ןײלַא ןוט טשינ שטָאכ סָאד ךיא םָאל -- ןטעב רָאנ ,ןבעג טינ

 ...רָאטקעּפס זיא ןעמָאנ ןַײז סָאװ ,רעדורב

 עז ןוא ,סױרַא רימ ןקיש ייז סָאװ ,רעכיב יד רַאפ "הישוּת,, הרבח רעד קנַאד ךיא

 יד -- .סינדילז ןייק טימ טשינ ,ןשטנעמ טימ ןוט וצ בָאה ךיא זַא ,הּתע-תעל סױרַא
 עקירעביא יד .ךיוא "ךעלקעּפ , יד ןוא ,ךיא בַײרש ןַאמָאר םענופ ךעלטיּפָאק עקירעטייוו

 .לָאמ ַא טימ ייווצ גָאטסניד ,םשה-הצרי-םא ,ןעמוקַאב ריא טעװ קיטירק

 קידנעטש ףיוא רעקידנעטש רעַײא
 םכילצומולש

 עַײנ יד ףיוא סױרַא טקוק םלוע רעד זַא ,םיא טגָאז ןוא ןרודגיבַא-ןב טסירג --

 רעבָא רע טעװ ,ךעלרעווש ןַײז בייהנָא רעד טעװ רעמָאט .ןחישמ ףיוא יו ,רעטעלב

 !טנכער רע לפיוו רעמ -- םשה-הצרי-םא ,תחנ ליפ רעייז ןבָאה רעטעּפש

 םכילע-םולש

 ןבלעז םוצ .0

 1902 ַײמ ןט3 ,וועיֵק

 ! רָאטקעּפס דנַײרפ רעטסביל

 ןטכַאמעגוצ ַא ןיא טסָאּפ רעד ןופ טרעפטנעעג ווירב ןביל רעַײא ףיוא ךַײא בָאה ךיא

 ,ןָאטעג םורק טשינ בָאה ךיא זַא ,עז ךיא .רעפטנע גנידצלַא ףיוא ןבירשעג ןוא ווירב

 טַײז .עלעז ןוא בַײל טימ ךיז ןבעגעגרעביא ןוא ךַײא וצ טזָאלעגוצ ךיז בָאה ךיא סָאװ

 ןטלַאהרעד ריא טעװ ווירב ןַײמ -- -- -- .ףוס ןזיב רעדורב-רעטוג ַא עקַאט רימ עשז

 -- .ךָאװטימ ןַײז יה סָאד טעװ ,תועמ ןקישסױרַא ןעמ טעוװו גָאטנָאמ זַא ,ךיא ןכער .גָאטנוז

 ריא טָאה "דוי, םעד זַא ,ןמיס ַא זיא ,ָאטשינ זיא ךַײא ןופ שעּפעד ןייק קילדעוװ

 סױרַא (תבש) ןגרָאמ ךַײא ךיא קיש רוטַארעטיל רעשיּתבה-לעב רעד ןופ .טפיוקעגּפָא טינ

 ןָאטעילעפ ןַײמ טעװ ,"דוי, םעד ּפֶא טלדנַאה ריא ביוא .םיּתב-ילעב ענַײּפ ייווצ ךָאנ

 לָאז ךיא ,ץלַא ךימ ןעשטומ ַאירול ןוא ןַאלּפַאק -- .ןלַאפסױרַא "גנוטַײצסקלָאפ , ןיא סָאװ

 טשינ ייז ווירב ךרוד ןָאק ךיא זַא ,ןענַאלּפַאק ךיא בַײרש ,רעטַײװ ףיוא ןגָאזוצ ייז

 .ַאידַאיד םענופ ןדירפוצ זיא לשינעפעשַאב ענטָאװישז סָאד -- .טינ טשינרָאג ןגָאזסױרַא

 םכילע-םולש  רעַײא

 ןבלעז םוצ ,1

 1902 ַײמ ןט4 ,וועִיִק

 ! רָאטקעּפס רעטסביל

 רעקיטירק ןַײז טימ ןרעטשנגרָאמ :םיּתב-ילעב ייווצ ערעדנַא יד ךַײא קיש ךיא

 !ךעלקיטנַא ,ןטַארעטיל רעװעשרַאװ עדייב -- ּפַאלק
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 םכילפ?םטלש ןווכפ ווירב

 ,יתצע זיא ,ךַײא וצ ןײגרעבירַא טעװ "דוי,, רעד ןוא ןפלעה ךַײא טעװ טָאג ביוא

 עטשרע יד ןוא לדמעה סָאד :טַאלב סָאד ןרעדנע ןָא רעמונ ןטשרע םענופ טלָאז ריא

 זַא ,ןעז דלַאב לָאז םלוע רעד ,ללּכה -- רעש םענופ םערָאפ עצנַאג יד ןוא תויתוא-לטימ

 רעזעל ןטסָארּפ םַײב עלָאר עסיורג ַא טליּפש סָאד ןוא ,ןעמוקעגרָאפ סעַײנ ַא סעּפע זיא'ס

 ,םשה-ןעמל ,(שטָאכ עטשרע יד) ןענָאטעילעּפ ענַײמ ןלָאז טנַײה .רעזעל ןדעי ַײב ןוא
 -- - -- :רעש רעד ןייג טפרַאדַאב טלָאװ ױזַא טָא .תודוקנ טימ ןַײז

 ךיוא .רענעש לסיב ַא ןעמוקסיורַא סָאד טעװ רעלָאמ םַײב זַא ,ךיז טייטשרַאפ עס

 ךיז געמ טלָאמעד .עקידלּפַאצ ,עשירפ ,עַײנ ּפַאלק ןטשרע ןפיוא ןייג ןלָאז ןעלקיטרַא

 -לעב יד ןוא ,רעדנוזַאב ("ךעלעשטנעמ עניילק, ,"ךעלקעּפ,) ןָאטעילעפ ַא ןייג

 ַא טימ ,טַאלב ףוס םוצ ,רעמונ ןבלעז םעניא ,רעדנוזַאב רוטַארעטיל עשיּתבה

 ןענעז סָאװ רעטרע עלַא יד תודוקנ טימ אקווד ןוא ,טלקיווצרַאפ עקצַאצ רערעדנוזַאב

 -- רעהַא זיב יװ טינ ,ַײפ ,ןייש ,ַײנ ןַײז לָאזיס ,ץרוק -- םענעי ַײב ןעמונעג

 טיורק טימ ןוא סעלּפָאטרַאק טימ ןוא רעיא טימ ןצנַארַאמ טימ סענעמיל טקַאּפעגנָא
 -- !ןעמַאזוצ עדעבָאל טימ ןוא

 םכילע-םולש  רעַײא

 -- ןטנענָאבַא עלַא זַא ,עיצקַאדער רעד ןופ העדומ ַא ןייג ףרַאדַאב רעמונ ןט1 םענופ

 ןבַײרש רע לָאז ,רעטעלב עלַא טינ רעדָא ,טַאלב סָאד טַײצ רעד וצ טינ טָאה סע רעוו

 רַאפ זַײרּפ רעד .ןפוא ןטסעב ןפיוא טגלָאפעגסיוא ןַײז ץלַא טעװ ,עיצקַאדער רעד ןיא

 סָאװ ,טינ לביארַאפ ןייק טָאה -- -- -- טרעדנעעג ןַײז טשינ רָאט ןטנענָאבַא עטלַא יד

 ..ןכַאז עכלעזַא ןיא ךימ שימ ךיא

 ןבלעז םוצ .,2

 1902 ַײמ ןט5 ,וועִיק

 ! רָאטקעּפס ַאגעלָאק רעטסביל

 ריא רַאפ הרבח רעד קנַאד ןוא ןטלַאהרעד ךיא בָאה טעזָאר רַאפ רעכיב לקעּפ סָאד

 ןרעוװ ייז ןלעװ ,ןדִיי עלַא ןריפ ךעלטנגייא ךיז ןפרַאדַאב ױזַא טָא .טייקכעלטקניּפ עתמא

 ..."ןדוי,, סיוא

 טשינ -= טפעשעג ַא ,"גנוטַײצסקלָאּפ ,, רעד וצ טסייה סָאד ,ךַײא וצ ךיא בָאה דניצַא
 ןריפנַײא ןעגנוטַײצ יד ןלָאז ןסנָאנַא זַא ,ןעז ףרַאדַאב עמ .טפעשעג ַא רָאנ ,השקב ןייק

 ןענידרַאפ עקַאט ןוא ןטפעשעג ןכַאמ םעד ךרוד לָאז עמ ,ןַײז וצ רעהעג סע יװ ,שיטַײל

 ךיוא רָאנ ,שירַארעטיל רָאנ טשינ -- ןעגנוטַײצה תבוטל גנידצלַא וט ןוא ךוז ךיא .טלעג

 .שילַאירעטַאמ
 סעסַאקרעַײפ ןופ קירבַאפ רעגיה רעסיורג ַא ןופ העדומ עסיורג ַא ָאד ךַײא קיש ךיא

 עשידַיי רַאפ ךַאז עכעלצינ ַא עקַאט זיא'ס סָאװ ,םעד ץוחַא ,"ַארדנַאמַאלַאס ,

 ,דָיי ַא ,טנַאקירבַאפ רעד זיא ,ַארדנַאמַאלַאס רעד ןופ שדוק-ןורָא רעד םישרדמייּתב

 ןוא רעדורב-רעטוג ַא טַאלג ןוא רעדורב-רעטוג רעטלַא ןַא רענַײמ ,ןַאמליטש .ד רעה
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 םפילצע גםװלש הופיווירצ

 סױרַא ןגרָאמ טשרע ןפרַאדַאב ייז שטָאכ ,ןעגנוטַײצ ערעַײא ןופ רעבָאהביל ַא רערעַײא

 ,טלעוו רעד ףיוא

 ןצנַאג םעד ,ךָאװ עלַא "גנוטַײצסקלָאפ, ןיא טקורדעג ןַײז ףרַאדַאב העדומ יד

 רעד ףיוא ,"חרזימ , ןיא ןָא ןביוא ,טרָא ןטשרע םעד ןעמענרַאפ ףרַאדַאב יז ,רעמוז
 ,ןקישוצ געט יד ךַײא ןלעװ רימ עכלעוו ,עשילק ַא טייג העדומ רעד וצ .טַײז רעטצעל
 סָאװ ,טסקעט רעד תודוקנ טימ טקורדעג ןַײז ףרַאדַאב עשילק ןטַײז עדייב ןופ ןוא

 ,רשוי טימ ןכַאמ ריא טלָאז גנונעכער יד .טסַאּפרַאפ ימצעבו ידובכב ןײלַא בָאה ךיא

 ריא טעװ ,ָאקנַארפ גנונעכער ַא שדוח עלַא ןקישוצ ןוא ,טַאבַאר טימ טסייה סָאד
 ַא טסַאפרַאפ ךיא בָאה ךיוא .טלעג טוג זיאס -- -- -- .טלעג ןעמוקַאב דלַאב

 ןקורדּפָא סָאד טלָאז ריא ,ךַײא טעב ךיא ןכלעוו ,ןינע ןקיזָאד םעד רעביא רמאמ לקיטש

 טעטש ןשיוצ ,ךַײא ַײב רעדָא ,ןטכירכַאנ ןופ גנוליײטּפָא רעד ןיא ,"גנוטַײצסקלָאּפ , ןיא

 ,ןסיוו טפרַאדַאב ריא .טקורדעגּפָא ןַײז לָאזס ,טרָאװ םענייא טימ -- ךעלטעטש ןוא
 ךַײא לעװ ךיא .ערעדנַא יד טּפעלש העדומ ןייא .ערעדנַא ספיוא סנייא ןקוק תועדומ זַא

 .טלעװסלדנַאה רעד ןיא ןדִיי טימ תוכַײש ַא ןבָאה סָאװ ,סעמריפ עסיורג ךָאנ ָאד ןעז

 רעכיב ןופ תועדומ רָאנ טשינ ןַײז ןלָאז רעטעלב ערעזדנוא ןיא זַא ,ןעז ףרַאדַאב עמ

 ןַײמ ףיוא רעפטנע טרַאװרעד ךיא -- .ןכַאז עשיר חוס ןופ ךיוא רָאנ ,םיגורתא ןוא

 ןוא ןרודגיבַא-ןב ןסירג טעב ךיא -- .ןרודגיבַא-ןב וצ השקב רעד טימ ווירב ןקירעירֿפ
 .ךעלדנַײרפ רָאג ץיוורוה ר"ד םעד

 םכילע-םולש

 ןיוש ריא טעװ ,עשילק ןייק ןקישוצ טינ ךַײא טעװ "ַארדנַאמַאלַאס ,, יד ביוא --- .ס.ּפ

 -- ןטסָאק טעװ סע לפיוו ןוא ,עשרַאװ ןיא עשילק ַא ןלעטשַאב לעמעג סָאד טול ןזומ

 -- -- -- .טלעג סױרַא דלַאב "ַארדנַאמַאלַאס ,, ךַײא טקיש

 ןבלעז םוצ ,2

 1902 ַײמ ןטפ ,וועיק

 ! רָאטקעּפס דנַײרפ רעטסביל

 בָאה ,ךעלווירב עניילק ענַײמ ץוט ייווצ ןגעק טײטשַאב סָאװ ,ווירב ןסיורג רעַײא
 -עגסױרַא טינ ךָאנ זיא רע רעדָא לַײװ ,ןעוועג לבקמ טינ ,ךעלדנעטשרַאפטסבלעז ,ךיא
 טבַײרש ,רעמַא -- ןטלעז ןוא ווירב עסיורג רימ גיוט סָאװ .ךָאנ טייג רע רעדָא ,ןעגנַאג
 ,עמַאמ ןַײמ יװ ,ווירב ערעַײא טימ ךימ טעװעדָאה ריא .טפָא ןוא ךעלווירב עניילק ןעמ
 ,טרַאװ , .הדועס רעד טימ םירוּפ זיב רעטניוו ץנַאג ַא ןעװעדָאה ךימ טגעלפ ,םולשה-הילע
 -- !טשלח ץרַאה סָאד רימ ןוא -- "הדועס רעד ַײב ,םשה-הצרי-םא ,ןסע וד וטסעװ
 ןיא לבור 100 יד ףיוא גנוזַײװנָא ןַא טימ) ןרודגיבַא-ןב ןופ ווירב ַא ןעמוקַאב בָאה ךיא
 .תחנ קיצניװ טַאהעג ווירב םענופ ךיא בָאה ,(!ןפָארטעג טשינ רעדיװ -- קנַאבסטַאטש
 יד ןופ ןעֶיצּפָא סָאד !ןטַאט ַא טימ יװ ,ךַײא טימ ךיז ןענעכער סעקינהרבח-עסַײװ יד
 סױרַא טעוװ גָאטכַארעביא זַא ,רימ טבַײרש רודגיבַא-ןב .קנערק ערעטיב ַא זיא ןעגנוטַײצ
 ש דוח  ַא ףיוא ןרעװ טקַאהעגרעביא סָאד טעװ םעד ךָאנ ןוא רעמונ-עבָארּפ רעד
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 םכיהע :םמלש ןהופ וחיהבצ

 ןיוש טעװ ,(טסוגיוא ןיא :ןעייל) ילוי ןיא ,םעד ךָאנ טשרע ןוא ,(ייווצ ףיוא : ןעייל)

 -עגנָא ךַײא ןבָאה סָאד :קידלוש טינ סיוועג ָאד ךעבענ טנעז ריא :סייוו ךיא .טוג ןייג

 !ןפרַאװסױרַא ךַײא ןענָאק ייז ךעלקיטש רַאפ ךָאנ סָאװ ,עדוי ימ ןוא ,--- -- -- יד טכַאמ
 םערָאװ -- -- -- .רעטצניפ ןוא רעטיב רימ זיא ,עגונ רימ זיא'ס סָאװ ,לַײװרעד

 ,ילברעד טרילרַאפ "הישוּת,, סָאװ סייוו ךיא .ןגעוו טענַײז ןופ טעשרד ןשרד-לעב רעדעי
 טנכערַאב .רעגנירג טשינ ןופרעד זיא רימ רעבָא :ןענידרַאפ ןשטניוו סָאד ךיז געמ עמ

 רעמונ ןטכַא ןזיב בָאה ךיא !גנולענק ַא ןָא רעמוז ןצנַאג ןפיוא בַײלב ךיא זַא ,ךיז

 טָאה ךימ ןוא ...רבַאיטנעס ןיא יַאולה סױרַא טעװ רעמונ רעטכַא רעד ןוא ,ןעמונעגּפָא
 יד ,טלַאהעג קידנעטש ןַײמ רימ בָאה ךיא סָאװ ,טימרעד ןעמונעג ןצנַאג ןיא ךָאד ריא

 ךיא ןעוו ,רעמוז עמַאס ןוא ,בייהנָא םוצ עמַאס ,ףוסל ןוא ,-- -- -- שדוח ַא לבור 0
 ןַײרַא דרע רעד ןיא ךיז טרָאפעצ םלוע רעד) ןטפעשעג ערעדנַא םוש ןייק טינ בָאה

 ףיוא ןטרַאװ לָאז ךיא ,רשאב .לשטַײב ןטימ ןבַײלב ךיא לעװ ,(סעשטַאד יד ףיוא

 ַא זיא'ס זַא ,סייו ךיא ;קידלוש טינ הלילח ךַײא ךַאמ ךיא !טוג ןַײז טעוװ ,רעטניוו

 ךיא זַא ,ןַײז סָאד טעװ ױזַא יו -- -- -- ?ןופרעד סױרַא רימ טמוק סָאװ רָאנ ,לַאפוצ
 ןוא ןבַײרש ןוא ןבַײרש ,רבַאיטנעס ןבלַאה ַא ןוא טסוגיױא ,ילוי ,ינוי ןציז ןפרַאד לעװ

 זיב ,(לולא שדוח-שאר) זָאלב ןטשרע םעד ןבעג ןיוש לָאז עמ ,ןקוקסױרַא ןוא ,ןבַײרש

 טינ ןוא ריא טינ זַא ,ביילג ךיא -- -- -- !רעטרעדנוה ַא ןטעב ןענָאק לעװ ךיא

 ,ביילג ךיא .בייהנָא םוצ עמַאס עגַאל רעשירַאנ ַאזַא ןיא ךימ ןזָאלרעד ןלעװ רודגיבַא"ןב
 ,ךַײא ןיא ביילג ךיא תמחמ

 םירוסי טימ לופ רערעַײא

 םכילע-םולש

 !קנַאד ןטסרעניא ןטסערג ןַײמ ןרודגיבַא-ןב ןבעגרעביא ךיא טעב לבור 100 יד רַאפ

 ןבלעז םוצ .4

 1902 ַײמ ןט10 ,וועיק

 !דנַײרּפ רעטסביל

 ךיא .ָאטשינ ץלַא ךָאנ זיא ווירב רעסיורג רעַײא ןוא ,גָאטַײרפ טנַײה ןיוש זיא'ס

 רשפא ןוא .ןָא רע טמוק ,ווירב ַא סױרַא טקיש עמ זַא !עטָאלב -- טסָאּפ ףיוא ןעוועג ןיב

 .ַאיסטָאיװר יא םַאט ,ָאקנָאט עידג .הׂשעמ ַא ףיוא אישק ַא ? ןרָאװעג ןלַאפרַאפ רע זיא

 ןבָאה טנכערעג בָאה ךיא .ץרַאה ןַײמ ןסָאגעגסױא לסיב ַא ןטכענ ךַײא בָאה ךיא

 יו ,ליטש ,ַאש -- ָאטשינ טרָאװ ןייק זיא ףוס םוצ ,ווירבטסיירט ַא סעּפע ךַײא ןופ

 ,"לרעגניפשטניוו, םעניא טגָאז שטיװָאמַארבַא עדייז רעד יװ) דלַאװ ןיא טַײצ-תוחילס

 רעביא טיג .טנַײה טשרע ןעוועג לבקמ ךיא בָאה לבור 100 יד .(טקנעדעג ריא ביוא

 רעד ךרוד רעטַײװ ףיוא ,םיא טעב ןוא טייקכעלטקניּפ ןַײז רַאפ קנַאד ַא ןרודגיבַא-ןב

 ,קנַאבטַאװירּפ ַא רעדָא רָאטנַאק ַא ךרוד רָאנ ,ןקיש טינ טלעג ןייק קנַאב יננעװטסרַאדוסָאג

 ןרעמונ-עבָארּפ לפיוו ,טגערפ רודגיבַא-ןב .טניה יד יװ ,ץעּפוהעי ןיא ןענעז עכלעוו

 -ונערּפ טָאה טעזָאר .האמ ַא ןטעזָאר ןוא האמ ַא סױרַא רימ טקיש .וועיק ןייק ןקיש וצ
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 םכילציםמולש ןופ ווירבפ

 ,טינ ןעמ טעז גנוטַײצ יד לַײװ רַאפרעד ,טלעג ןעמענ ייז ַײב ארומ טָאה ןוא ןטנַארעמ
 ןסיײררעביא רעמונ:עבָארּפ ןכָאנ טעװ עמ זַא ,ןַײז טעװ סָאװ ,רָאפ ךַײא טלעטש טנַײה
 !!!(אמּתסמ רעמ רעדָא) שדוח ַא ףיוא

 םכילע-םולש  רעַײא

 ןבלעז םוצ ,5

 1902 ַײמ ןט13 ,וועיק

 !רָאטקעּפס רעדורב רעטסביל

 רענייא ןַארַאפ .ּפָא ךיא וט ןעגנוטַײצה תבוטל ןעניד רָאנ ןָאק סע סָאװ גנידצלַא
 ןילַא טביילק רע ;תועדומ טימ רָאנ ךיז טמענרַאפ רע .-- -- -- :סעדדַא ןַײז .דַיי ַא

 ,ןינע ןקיזָאד םעד רעביא םיא ךיא ביג .טעטש עשידִיי עסיורג עלַא ןיא ןטנעגַא טָאה ןוא
 רָאנ טעװ רע ןענַאװ ןופ רעטעלב עדייב רַאפ רדסּכ תועדומ ןלעטשוצ ךַײא לָאז רע

 םיא טבַײרש) ןַײז עידומ םיא טלָאז ריא ,סנטשרע :עקיזָאד סָאד רע טרעדָאפ .ןענָאק
 ןַײז ןיוש טנכערעגנַײרַא ,טַאבַאר ןויכנ רחַא ,ןזַײרּפ עט צעל ערעַײא (שיסור ףיוא

 רַאפ ןעמענ ךיז רע זָאל ןוא ,ָא ט ע נ ןלָאצ ךַײא ףרַאדַאב רע ,טסייה סָאד ,ךיוא עיסימָאק

 ַא םיא טבַײרש ןוא רעקרַאפ ןיא םיא טימ ןַײרַא טייג ,ללּכה .ןָאק רע לפיוו תועדומ יד

 ןפילשעג ַא טימ ,שטַאגנוי רעקיעפ ַא רעייז זיא רע .ןעמָאנ ןַײמ ןופ ווירב םענַײפ
 ,תועדומ ןופ טנעגַא רענערָאבעג ַא -- לגניצ

 ,ןדנוק ןוא ןטנעגַא ענַײז רַאפ 50-30 ךעלקיטש ַא ןרעמונ-עבָארּפ יד ןקישוצ םיא

 ןָאק רע -- ץוחַא רָאי עבלַאה עטשרע סָאד ןקיש םיא ריא טגעמ רַאלּפמעזקע ןייא ןוא
 "ַאטעזַאג ַאיַאנשטָאװַארּפס, יד טלַאה רע .ןופרעד טבעל רע ,ןעגנערב ןצונ ליפ ךַײא

 ערעדנַא ןוא רענליוו ,רערימָאטישז ןייא ,רעװעַיק ייווצ ןיא תועדומ וצ טלעטש ןוא
 !לגיופ ַאס -- ןכַאנַאמלַא ןוא ןעגנוטַײצ

 ךיא קיש ,ךעלטרַאק ןוא ןטרעװנָאק ,ןקנַאלב ךַײא ַײב ןלעטשַאב רימ ליװ ךיא
 טנָאק ריא ביוא .ןיימ ךיא סָאװ ,םערָאפ רעד טימ םעד ןגעוו לווירב רעדנוזַאב ַא ךַײא

 ךַײא ךיא לעװ טינַא ,טוג זיא -- ךעלטרַאק עטַאלג עסַײװ עכלעזַא עשרַאװ ןיא ןגירק

 .ןענַאד ןופ ןקישוצ
 םכילע-םולש רעַײרטעג רעַײא

 ןבלעז םוצ ,6

 1902 ַײמ ןט14 ,וועיק

 ! רָאטקעּפס דנַײרפ רעטסביל

 ךעלטַײז ַא סעּפע לּכה-ךס ,ווירב ַא ַאירול ר"ד טנַײה טקישעגקעװַא בָאה ךיא

 רעד וצ וירב רעט צ על ןַײמ -- ,ןשיסור ןיא ,ןָאטעילעפ ןצנַאג ַא טעמּכ ,ןצפופ

 ךיז ,טומ ןטוג ןיא אקווד ,סעּכ ןָא אקווד ןוא ,לווירב ַא ןופ השקשינ ,-- -- -- הרבח
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 ,םשה-הצרי-םא ,ייז טעוו סע ,השקשינ .עבַאב רעייז ןופ ןוא ייז ןופ טכַאלעגסיוא ןַײפ ץנַאג

 ַא ןעמונעגּפָארַא ןטסימוא בָאה ךיא .ןבָאה האנה ןלעוו ייז ,ןצרַאה ןפיוא טוג ןרעוו

 לעװ ,טרעװנָאק ַא ןיא רעדנוזַאב ןעמוקַאב יז טעװ ריא ;ןגעװ דובּכ רעַײא ןופ עיּפָאק

 ר"ד ןוא רודניבא-ב ,טַײל ערעַײא רַאפ ןענעיילרעביא יז טלָאז ריא ,ןטעב ךַײא ךיא

 ךיא עכלעוו ,ךיוא לבור 50 טקישעגנַײרַא אקווד רימ ןבָאה הרבח יד -- -- -- .ץיוורוה

 -- .םשה-הצרי-םא ,תועובש ןכעליירפ ַא ןבָאה ןלעװ ייז .קירוצ ןקישּפָא יז לעװ

 םכילע-םולש  רעַײא

 אירול ףסוי ר"ד וצ ,7

 1902 ַײמ ןט14 ,וועיק

 ! רָאטקָאד רעביל

 (טכַאנ ַײב ןטכענ) עמַארגעלעט ַא טימ טרעפטנעעג ךַײא בָאה ךיא יװ םעד ךָאנ

 ןעמענ וצ ןדַאלעגנַײא ךימ טָאה ריא רעכלעוו ןיא ,עמַארגעלעט רעביל רעַײא ףיוא

 ןעמוקַאב ירפ רעד ןיא טנַײה ךיא בָאה ,ןָאטעילעפ ַא טימ רעמונ-תועובש םעניא לײטנָא

 רימ ןגעק טירטסורַא םעד טנעיילעגכרוד גנוקיצטנַא ןָא טינ ןוא "דוי,, 21 רעמונ םעד
 טינ ףרַאדַאב עמ ,--- -- -- רעה םעד ןופ ןגָאזרעּפ רעד ןיא גנוטַײצ רעטרעעג רעַײא ןופ

 ןימ ַאזַא לַאווק רעסָאװ ןופ ,ןפערט וצ םוא ,רעקיטכיזטַײװ ןייק רעדנוזַאב ןַײז

 טינ ךיוא ךימ טרעדנּוװ סע .טניוו רעד טזָאלב סע ןיהּווו ןוא טײג טעברַא

 גנוטַײצ יד סָאװ ,קיטילָאּפ ענַײּפ קידרעווקרעמ יד ןוא טקַאט רעכעלנייוועגרעסיוא רעד

 "רעביירש-ןזיקסע , ןטבַאגַאב ליפ ױזַא טינ שטָאכ ריא ןגעקַא ןריפ ןעמונעג םעצולּפ טָאה
 םענופ גנילביל ןרַאפ טעמּכ ןטנכעררַאפ גנַאל טינ ָאד טשרע ךָאד רָאנ ,םכילע-םולש

 ץימש עסייה עכלעזַא ךָאנ ױזַא יו ,סָאד רָאנ ןעמ ףרַאד ןרעדנּוװַאב וצ ."םוקילבוּפ ןגיה,,
 לסיב ַא ודנוא וד טסעװ ,ףיוא רָאנ ייטש ,ונַא; :םענעסימשעג םעד סע ןעמ טגָאז

 : רעירפ ןגָאז ,רָאטקָאד רעביל ןַײמ ,ךַײא ךיא ףרַאד רָאנ ךַאז ןייא ..."ןכַאמ ךעליירפ

 טָאה סָאװ ,רעקיטירק םענעפורעג-ַײנ רעַײא ןופ טקידיילַאב ןיב ךיא זַא ,טינ רָאנ טניימ

 ןבַײרש וצ קִיעפ טינ זיא סָאװ ,רעבַײרש ַא ןגעוו יוװ ,רימ ןגעוו טגָאזעגסױרַא ךיז

 ַא ,ץל ַא ןיא סָאװ ,ןײלַא ךיז ךָאנ טכַאמ ןוא רעביא ךיז טרזח סָאװ ,ןזיקסע עשידיסח
 ןדע-ןג ןקיטכיל ַא ,יווע ל ןעניז ןפיוא רימ טמוק טונימ רעד ןיא .המודּכו קַאזרעדױלּפ

 עקיצנייא יד ןבָארגַאב ןוא עדנערַא ןיא ןטלַאהעג לָאמ ַא טָאה סָאװ ,רעד טָא ,םיא

 ןופ ןרעמונ יד ןגירק וצ ךַײא רידנעמָאקער ךיא ."טַאלבסקלָאפ , גנוטַײצ עשינָאגרַאשז

 סָאד טָא .ץנעטסיסקע רעקירעיורט ריא ןופ רָאי ייווצ עטצעל יד רַאפ גנוטַײצ רענעי
 סעצינעמָאּפ עצנַאג טימ ןסָאגַאב זדנוא ןעמ טָאה טרָאד -- -- -- !לרעּפ ןעוועג ןענעז

 ,רענרעל יװ ,ןטנעזנעצער ןרעה עכלעזַא ןבָאה ןטרָאד .ץומש םענעבילקעג עמַאס ןופ
 עקידלבור ןרעכייר וצ ךיז טביולרעד םכילע-םולש זַא ,ןבירשעג ,יוועל ןוא יקצעימַאז

 ןוא .ןלַאירעּפמיא עבלַאה טימ יו שרעדנַא טינ רע טלָאצ סעקישטשָאװזיא ןוא ןרַאגיצ
 וליפַא עכלעוו ןופ ,ןטנעמילּפמָאק עכלעזַא טימ ןעקנָאשַאב ןעמ טָאה ןיילַא ןָאגרַאשז םעד
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 טימ -- -- -- םעצולּפ רָאג טמוק ָאד ןוא .ןרעוװ טיור ןגעלפ טַײל-יײצילָאּפ ןוא סרעשטוק

 .ןעוועצל טסוּפ ןוא ןרזחרעביא ךיז ןיילַא ,ןכַאמכָאנ ןגעוו םעטסיס ןַײז

 ןכַאמכָאנ ןלעװ רעייז טלָאװ םכילע-םולש זַא ,טינ ןעד סע טסייוו רעװ ? ןכַאמכָאנ

 יו רָאנ ,רעבַײרש ןזיקסע ןטמירַאב ַא םענייא ןופ ןעזיקסע עשידיסח יד

 ןײלַא ןוא !טנַאלַאט ַא ןבעגעג ךָאד זיא םענייא ןדעי טינ !טינ טלוכי רע -- רע טמוק

 יִצ ? ךַאז עכעלרעּפמַײשַאב ַא ןענעקײלּפָא ןעד ןעמ ןָאק ,רענַײמ טָאג ? ןרזחרעביא ךיז

 -םעד-ןוא-ןייא םכילע-םולש ןופ ןעגנולייצרעד-רעדניק עלַא ךיז ףיוא טינ ןגָארט ןעד

 רעדָא רעדניק ענעגייא יד ץלַא טינ ןעד ןענעז ערעייז ןדלעה יד ןוא ?לּפמעטש ןבלעז

 ןטימ ,רדח ןרעטצניפ םענעגייא םעד ץלַא טינ זדנוא רע טלָאמ ןעד יצ ןוא ? ךעלמירוחב

 "ךעלעשטנעמ עניילק , עקיזָאד יד טָא ןוא ? תוגׂשה עבלעז יד טימ ןוא דמלמ ןזייב ןבלעז

 ענייל ק ערעייז טימ ךעלעשטנעמ ענייל ק ענעגייא יד ץלַא טינ ןעד ייז ןענעז --

 טינ ןוא -- ךעלעשטנעמ עניילק ןצפופ עצנַאג לָאמ ַא ןעזעג ןעד ריא טָאה ? תוגׂשה
 טלָאמעג טינ ןעד טרעוו ןענָאטעילעפ עכעלטַײצ ענַײז ןיא ןוא ?ןסיור ג ןייק םענייא

 -ַאדַאמ , עַײרטעג ערעייז טימ סעכרַאּפָאטסירַא ערעזדנוא ןופ ןבעל ענעגייא סָאד ץלַא

 ,"היבט , סָאװ ,ענעגייא סָאד טינ ןעד רע זיא ,"ןקישטבַאר , שטָאכ טמענ רעדָא ? "ןעמ

 ןעד זיא "לּפעט סָאד , ןוא ,"לדנעמ-םחנמ , סָאװ ,רעבלעז רעד טינ ןעד זיא "היבט , ןוא
 ךַײא טנָאמרעד "טעליב ענשירגיוו רעד , רעדָא ,"קירעביוב ,, סָאװ ,ענעגייא סָאד טינ

 ןעד זיא ,"לּפעט סָאד , יו טקנוּפ ,טדערעג ךעלטנגייא ,רעכלעוו ,"וויזירּפ,, םעד טינ ןעד

 -עלבעטשכוב רעד) םוקילבוּפ ןרַאפ גנוצ עטקעטשעגסױורַא ןַא ,תונצל עטסוּפ יו רעמ טינ

 ,ןעלדנעמ-םחנמ ןופ ווירב יד ךַײש זיא'ס סָאװ ? (-- -- -- רעה םענופ קורדסיוא רעכ

 -טַײװ ַאזַא רָאנ טינ זיא ,טרעקוצרַאפ ױזַא לָאמ ַא יז טָאה רָאטקַאדער רעה רעד סָאװ

 טעוו ווירב ןטשרע ןכָאנ , רעכלעװ ,-- -- -- רעה יװ ,רעקיטירק רעקיטכיז

 רָאנ ,,-עקידנעמוק עלַא ןופ טלַאהניא םעד ןלייצרעד ךַײא ןיוש
 -סױרַא חוּכמ ןוא !קיטכיר ץנַאג זיא סָאד ןוא .ןכַאמ ןענָאק סע טעװ רעדַײנש רעדעי

 "ןעמיטש , ןופ ןעניז םעד ןיא) גנומיט ש רעד ןָא סע ךיז טדנעװ ,גנוצ יד ןקעטש

 םוקילבוּפ סָאד ַײס ,עיצקַאדער יד ַײס טָאה רעהַא זיב .(...ןטנעמורטסניא עשילַאקיזומ

 ףרערט ךרוד רעטכעלעג ,רָאמוה סָאד קידנפורנָא ,רעטכעלעג רַאפ טעשטַאקעג ךיז

 רעמ טשינ םעד ןיא ןעז וצ ןשטנּווועג עיצקַאדער רעד רַאּפ זיא טציא

 -רעד ךַײא ךיא טלָאװ ,"ןרזחוצרעביא ךיז ןײלַא, ןבָאה ארומ טינ לָאז ךיא .תונצל יו

 ףיוא ןטַאט ןַײמ טרעפטנעעגּפָא רעדַײנש רעד לארשי בר טָאה לָאמ ןייא ױזַא יוװ ,טלייצ
 .תורּפּכ ףיוא גיוט ,רימ רַאפ טיינעג טָאה עמ סָאװ ,סונרוב רעד זַא ,גנוקרעמַאב ןַײז

 !ןכַאל ךָאד טעװ עמ ?סונרוב ַא רַאפ סָאװ ,לארשי בר ,ןליוו סעטָאג ןיא --

 ..ןעמ טנייו רעכיג ,טינ ןעמ טכַאל טעברַא ןַײמ ןופ ,םולשו-סח --

 יד ןעו ,טַײצ ַא ןעוועג ."גנומיט ש ,, רעד ןָא ךיז טדנעוו ,סע טסייה ,גנידצלַא

 רעטעברַאטימ ןזָאלטנַאלַאט ןקיזָאד םעד טָא טימ טעקצַאצעג ךיז טָאה גנוטַײצ

 ןעמ טָאה ןטנעמילּפמָאק ןוא ,ןזיקסע ןייק ןבַײרש טינ ןָאק סָאװ ,םכילע-םולׂש ןריא

 זיא טציא ןוא ,ונ .ןכַאז עכלעזַא ךָאנ ןוא ,םיא ןעמ טָאה טלטרעצעג ןוא ,טכַאמעג םיא

 סָאװ ןוא .(רעקיטירק םעד ןופ רעטרעוו יד) "טבעלענּפָא , ,טלַא ןרָאװעג םעצולּפ רע

 רעמונ ןטשרע םעד ןוא "דוי, רעמונ ןטצעל םעד ןשיװצ זַא ,ָאד זיא רעדנּוװ ַא רַאפ
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 םכילצע - םולש ןופ ווירב

 רָאי ַא טינ בוא רעבירַא זיא ,ןענַײשרעד דלַאב ףרַאד סָאװ ,גנוטַײצ רעַײנ רעד ןופ

 טגייל ,ןרָאי רעקיצנַײנ יד ןָא ךיז ןקור סע זַא ,טלַא וד טסרעװ קידנליװ טינ ? קיצפופ
 טײקטבַאגַאבמוא ,טייקרַאבטכורפמוא ענערָאבעגננַײא טײקכַאװש-רעטלע רעד טָא וצ וצ

 -םולש טימ ,םיא טימ ּפָארַא זיא טלָאמעד ָא ,טלָאמעד -- ןויקסע ןבַײרש וצ

 ַא רָאנ טרַאװ רעבָא ,ָאי ...! ןַײרַא ףיוהטסימ ןיא ןוא !םיא ןַײרַא ברָאק ןיא !ןעמכילע

 גנוטַײצ יד זַא ,סע טסיײיה ,סיוא טמוק -- "רעזעל רעביל , רעד ןגָאז טעװ -- ,עלַײװ
 ערעַײא ןעוועג ןענעז עשז ּוװ ?רָאי ריפ עצנַאג ןַײרַא דָאב ןיא טריפעג זדנוא טָאה

 -טנַאלַאט עכלעזַא ךיוא ריא טנעז רשפא רעדָא ? סרעבעגסױרַא-ןרָאטקַאדער ןרעה ,ןגיוא
 !ןעמענ ךַײא לָאז לװַײט רעד ,טמוטשעג שטָאכ ריא טלָאװ -- ,םכילע-םולש יװ ,עקיזָאל

 .קידתונמחרבמוא ןיײלַא ךיז ןסימשעגּפָא ךעלטנפע ןוא ןעמונעג רָאג ריא טָאה ָאד ןוא

 עתמא יד וצ זיב ןעוועטנורגרעד ןָאט םענ ַא ךיז טעװ ןוא רעזעל רעד ןגָאז טעװ ױזַא

 ,(!ביל קרַאטש סָאד טָאה רעזעל רעשידִיי רעד ןוא) "סרוק םעַײנ, םעד ןופ תוביס

 ןכעלקילגמוא םעד טָא טימ ןעמ טוט סָאװ :טפעלּפעג ןייטש ןבַײלב רע טעװ ָאד טשרע ןוא
 ןעוועצל ןקיזָאלטנַאלַאט ןַײז טימ טכַאמעג ךעליירפ זדנוא טָאה סָאװ ,םכילע-םולש

 לװַײט םוצ ? זיקסע ןייא שטָאכ ןבַײרשוצנָא ןזיװַאב טינ טָאה ןוא רָאי קיצנַאװצ טעמּכ

 -נורדעגכרוד ,עלופטנַאלַאט רעבָא ןזיקסע עשידיסח רָאנ רעסעב זדנוא טיג !םיא
 טעװ ױזַא !-- -- -- רעה ןופ לקיטרַא םענופ טייקיטכירפיוא רעד טימ ענעג

 טַײצ לסיב ַא ןייגכרוד טעװ סע .טכערעג רעייז ןַײז טעוו ןוא "רעזעל רעביל,, רעד ןגָאז
 ,"ךעלמישמר , ןוא "ךעלמיצרש , ײלרעלַא רעכעל ערעייז ןופ ןכירקסיורַא ןלעװ סע ןוא

 ערעייז טימ ןוט וצ ץילב ַא ידּכ ,לֵאפ ןקיטסניג ַאזַא ףיוא סױרַא רָאנ ןקוק עכלעוו

 ףיוא ןוא שיט ףיוא שינעבַײרש ַא ןביײהנָא ךיז טעװ סע ןוא ,ןעלקיטרַא עקידהמכח

 ףיוא ןגָארטעצ טעװ עמ ,םכילע-םולש ןכעלקילגמוא םעד ןעניױרקטנַא טעװ עמ !קנעב

 ןעוועג דבכמ רעהַא זיב טָאה רע ןכלעוו טימ ,לַאירעטַאמ ןליופ ןצנַאג םעד ךעלקערב

 טינ -- סָאד יא ,שינעכעדעג ַא רָאנ םיא ןופ ןבַײלב טעװ סע ןוא ,רעזעל עשירַאנ ענַײז

 ...עמענעגנָא ןייק

 ,סָאד ?םכילע-םולש רעטריטנַאלַאטמוא רעטנױרקטנַא רעד ןוט טעװ עשז סָאװ

 :ונילה ,יוועל ןכעלסעגרַאפמוא םעד ןופ ןטַײצ יד ןיא ,לָאמ ַא ןָאטעג טָאה רע סָאװ

 טעװ דובּכ ליפ וצ םערָאװ ןגַײווש ןכעלטכַארַאפ טימ ןלָאצ טעוו רע

 -ירַארעטיל רעַײנ ַא סעּפע ןעּפעשטרַאפ ךיז לָאז םיא טימ זַא ,ןעמכילע-םולש רַאפ ןַײז

 יו ץל רעקניכַאװש ַאזַא ,טינ טלָאמעד ךָאד רע טעװ ןופרעד ןדַײנשּפָא טוג .זיר רעש

 ,ָאי !ןַײרַא ור ןיא ןרָאי ערעטלע יד ףיוא רעכיג םיא ךיז טסַאּפ סע סָאװ ,יוו ַײס זיא רע
 סָאװ ,ןרעדנּוװַאב וצ טרעוװ ןגעווטסעד ןופ זיא סע .ןיוש סע זיא ױזַא ,דנַײרפ רעביל
 ןוא "דוי, םענופ ךעלטַײז יד ףיוא ןעמכילע-םולש ןבָארגַאב טָאה עמ יװ םעד ךָאנ

 עלַא ךָאד טנעז ריא) "ףסָאיחַא, ַײב ןוא ךַײא ַײב טָאה ,קחמ ַא םיא ןופ טכַאמעג
 קרַאטש ןטע בב וצ שזַארוק טקעלקעג (עמַארגעלעט רעד ףיוא ןבירשעגרעטנוא

 .תועובש ףיוא ןָאטעילעפ ַא רימ ַײב (?טגָאזעג זיא ,ךיז טכַאד ,ױזַא)

 ,טלכיימשעג םענעגנָא ןעוועג ןיב ,עמַארגעלעט יד ןעמוקַאב בָאה ךיא רָאנ יװ ,ךיא
 רָאנ ,עטבַאגַאבמוא ןַא שטָאכ ןגעלעג חסּפ דעומה-לוח ןופ ךָאנ זיא רימ ַײב זַא ,טרפבו
 ןעמוק יו -- "ויקסע ,ןייק טינ ,ךיז טייטשרַאפ) לגנולייצרעד עװַאקישט ַא ךָאד
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 םכילע .םהלוש ןופ וויכב

 סנירג , ןעמָאנ ןטימ (! ןָא ןביוא ךיז ןּפוטש וצ ,עטָאּפַאק רעקידעכָאװ רעזדנוא טימ ,רימ

 ןעמענוצּפָארַא רעבַײרשרעביא םעד ןבעגעג טַאהעג ןיוש בָאה ךיא סָאװ ,"תועובש ףיוא

 םעד ןגָארט וצ רימ ןעמ טגנערב םעצולּפ .ךַײא וצ ןקישּפָא סע ןוא עיּפָאק ַא ןופרעד

 טעלױקעגקעװַא .טלעצעג ןַײמ ןיא רעמָאי ןוא ןייוועג ןענַאטשעגנָא זיא'ס ןוא !21 רעמונ

 ןלעטש ןענָאק ךימ ךיא לעװ ױזַא יו :ןיילַא ךיז וצ טגָאזעג בָאה ךיא ןוא !ןצנַאג ןיא

 עמ ןכלעוו ןיא ,ןַאגרָא ןבלעז םעד ןיא "רעזעל ןביל , םעד ןופ ןגיוא עקיטכיל יד רַאפ

 ךיז ןבעגוצרעביא ןַײז רעסעב טינ ןעד ןיוש טעװ ?ןבָארגַאב ןטכענ טשרע ךימ טָאה

 ...? טייהנסעגרַאפ רעד וצ ןיײלַא

 רעטרעעג רעייז ,טקנוּפ םעד ןיא) ךַײא רַאפ זַא ,ןקרעמַאב ךָאנ ךיא ףרַאד ףוס םוצ

 ןיא ךיז טיצַאב עקירעביא סָאד לַײװ ,ךעלנעזרעּפ ךַײא וצ ךימ ךיא דנעוו ,רָאטקָאד

 ןקידהמכח ןקידרעווקרעמ ןקיזָאד םעד ןיא ךיא ןיפעג (' 'ףסָאיחַא' ילעב , יד וצ ןצנַאג

 טָאה ריא :ונַײהד ,גנוקיטכערַאב ןייא רָאנ לַאפנָא םענעגנולעג ןוא ןכעלרע

 יוו יווא טקנופ 21 רצמונ םצניא לקיטרא םעד טנעיילענרעביא

 ןַא יו ,עיצַאטוּפער רעַײא ןעמיטשנעמַאזוצ ןסייה ריא טעװ ױזַא יװ -- טינַא .ךיא

 םעד ,טסייה סָאד ,טייקיטכערטרעדינ רעד טָא טימ ,שטנעמ רעכעלרע רעטקעלפַאבמוא

 ...? עמַארגעלעט רעַײא טימ ,"ןזיקסע , ןגעוו טשרמולּכ טסעומש סָאװ ,לקיטרַא

 ןופ רעטצעל רעד זיא ךַײא וצ ווירב רעד טָא זַא ,ןײלַא ריא טיײטשרַאפ ןופרעד

 ןקירד וצ רימ טביולרעד רעטַײװ ןוא -- ."דוי, םענופ רעטעברַאטימ ַא ןופ יװ ,רימ

 .טנַאה רעַײא
 לַאניגירָא םענופ קיטכיר

 םכילע-םולש

 רָאטקעּפס יכדרמ וצ ,8

 1902 ַײמ ןט16 ,וועיק

 ! רָאטקעּפס דנַײרּפ רעטסעב

 םעד -- -- .ןבַײרשפיוא רימ קנַאלב רעַײא ףיוא ןַײז לחומ ריא טעװ סָאד טָא
 טכַאמ רעמָאט -- -- -- .ףרַאד עמ ןעוו ,ןזַײװַאב וצ ןבָאה ךיא ףרַאדַאב ווירב ןקיזָאד
 ...ןדיי ןשיװצ ךָאד טציז ןעמ ,רָאי-ץרַאװש ַא ,חור ַא טָאטש ַא ןיא ץעגרע לָאמ ַא ךיז
 :הׂשעמ ענייש ַא טנָאמרעד ךימ בָאה ךיא .רעש-הּכוס ןימ ַא יװ ,ץינ וצ סָאד טמוק
 יִצ ,יז רימ ןגערפ ,חסּפ ףיוא ןיכעק עשידִיי ַא וועיק ןיא לָאמ ַא ןעמונעגוצ ןבָאה רַימ
 טכַאמ ? סָאד טסייה "עװטסלעטישזָאװַארּפ , ַא ,ןעניווװ ָאד געמ יז זַא ,טעליב ַא יז טָאה
 טָאד טעשטַאקרַאפ ןוא טייג ןוא -- !"עװטסלעטישזָאװַארּפ, ןימ ַא ךָאנ !ָאהָא, :יז
 "רוטּפ , ַא רימ טזַײװַאב ןוא ענעשעק רעטשרעטנוא רעד ןופ סױרַא טּפעלש ןוא לדיילק
 .לארשי-ןב חונןַאמ ויא ןופ עטגעג ַא זיא יז זַא ,בר רעצישטער םענופ

 טגָאז ריא סָאװ ,םעד ןגעקַא ? דייר וצ ןעמוקעג ,סע טסייה ,סָאד זיא סָאװ ןגעקַא
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 טםכילע:םולש ןופוווירב

 ןפיוא זגורב טקוק רע יװ ,ענַײז עדרָאמ יד סעּפע ךַײא טלעפעג .שינעפעצשַאב
 רע זומ (ךרַאנָאמ ַא יװ טגיילעצ טציז ריא ּוװ טרָאד) דליב רעַײא --- ? ףַארגָאטָאפ
 זַא םערָאװ .ןרעװ ןפָאלשטנַא םעד טימ ןוא טנעה יד ןיא ןטלַאה ףָאלש ןרַאפ לָאמ עלַא

 רעַײא רעדניק ערעטלע יד ןּפַאכ ,ןפָאלש ןייג טינ אמּתסמ ליװ ןוא ןזירּפַאק ןָא טבייה רע
 ,גנַאל ױזַא "! ַאנ ,ַאידַאיד ַאנ ,ַאש ,ַאש , :ןרעיוא יד םיא ןעקרוטרַאפ ןוא שיט םענופ דליב
 ךַאמ ,ייג -- -- -- .ןפָאלשטנַא ךַײא טימ טרעוו רע ןוא ּפָאק םעד םיא טלודרַאפ עמ זיב

 ..!עביל ַא טרָאפ זיא'ס זַא ,סעּפע
 ַא רַאפ ,קיטַאשטשערק ףיוא סָאװ ,ןקסָאיק עגיה יד טימ טכַאמעגּפָא בָאה ךיא

 ַא שטָאכ ןקוקנָא ןוא ןייגכרוד דַיי ַא זָאל .ערעזדנוא ןעגנוטַײצ יד ןָאיסימָאק עסיוועג
 ? ריא טניימ יװ --- ךיוא ןלַאזקָאװ יד ףיוא ןוט ענעגייא סָאד ןכער ךיא -- !טרָאװ שידִיי

 םכילצ הולש

 ןבלעז םוצ ,9

 1902 ַײמ ןטס25 ,וועיִק

 ךיא .הרוׂשב עטוג ןייק טשינ ןגָאזנָא ,רָאטקעּפס רעדורב רעביל ,ךַײא ףרַאדַאב ךיא

 טזומ ןוא טגנַאלרַאפ ריא יוװ ױזַא רָאנ ;ןענעקיילרַאפ ךַײא ןופ רעִירפ טנכערעג בָאה

 ןַאמ ריא ַײב סָאװ ,בַײװ ַא יו ,רעדורב רענעגייא ןַא יװ ,גנידצלַא ןסיוו טפרַאד ןוא

 ןופרעד ןבָאה טינ טלָאז ריא ,ךַײא טעב ןוא ךיוא סָאד ךַײא ךיא בַײרש ןכל ,ךיז טוט

 טעװ רע ,םיּפא ךרא ןונחו םוחר-לא ןַא ,רעטָאפ ַא זיא טָאג .שפנ-תמגע סיורג ןייק

 בָאה ךיא סָאװ ,קַאלש ַאזַא ןוא הׂשעמ עקירעיורט ַא זיא הׂשעמ יד .ןריפסיוא אמּתסמ

 םהרבַא ,סעדַא ןופ יקסרַאבויל ...זַא ,רימ טבַײרש ןַאלּפַאק .טכירעג טינ םעד ףיוא ךיז

 טלדיפ סע ,, ךעלווירב סלדנעמ-םחנמ ןופ ןעקנעדעג םיא טפרַאד ריא) יקסרַאבויל והילא

 טָאה ןוא "ףסָאיחַא , ןיא ןעוועג רע זיא ,עשרַאװ ןיא ןכָאװ ַײרד רַאפ ןעוועג זיא ,("טינ

 ,ןענַאלּפַאק ,םיא טגָאזעג טָאה והילא םהרבַא יקסרַאבויל ,טסייה סָאד ,טגָאזעג ןײלַא םיא

 גוט סָאװ ,ןצרַאה םוצ ןעמענ טינ ױזַא ךיז טלָאז ריא ,רָאטקעּפס ,ךַײא טעב ךיא ...זַא

 ענייש ַא ךָאנ ןוא עצינעמילּפ ַא טָאה ריא ,רָאי 120 זיב בַײוװ ַא טָאה ריא ,ךַײא סע

 טלָאז יַאמל ,דנַײרפ עטוג עתמא ןוא דנַײרפ עטוג ןוא .רעדירב עטוג טָאה ןוא ,וצרעד

 ,קילגמוא ןַא טרעשַאב ?טינ טשינרָאג וצרעד ריא טנָאק ןפלעה זַא ,ןרעגרע ךיז ריא

 רע טבעל טנַײה ,טגָאזעג סנייטשימ ,שטנעמ ַא זיא סָאװ .טָאג ןופ סע ךָאד זיא אמּתסמ

 ..ןטלַאק ַא טשרָאב םענירג ַא רע טסע ןגרָאמ ךיא ןיימ ,עצינעמילּפ ַא רע טָאה ןגרָאמ ןוא

 סע ךיא גָאז סָאװ ןגעקַא ! תויח סָאד רימ ַײב זיא סָאד -- רעטלַאק ַא טשרָאב רענירג ַא

 ךימ ליװ בַײװ רעַײא ןוא עשרַאװ ןיא לָאמ ַא ךיא ןיב רעמָאט זַא ,עקַאט םעד ןגעקַא ? ךַײא

 ,טינ טרַא יקסווָארַאמַאקס ר"ד םעד יװ ױזַא ,טינ ךימ טרַא זיא ,גָאטימ ףיוא "ןדָאלנָא ,

 ַא טשרָאב רענירג ַא ןַײז לָאזס יבַא ,טַאלב ןפיוא ןקורדּפָא ןעמָאנ ןַײז לַאז עמ זַא

 ריב יבַא ,בָאה ךיא הגאד ַא ,שיפ ןַײז זָאל ,טינ ךיוא ךימ טרַא ,שיפ ביוא רָאנ .רעטלַאק

 ןגנוי ןופ טלַאה ריא .לבָאנק ןגנוי טימ שיײלפלסָאר ַא םעד ךָאנ ןוא לשעלפ ַא ןַײז לָאז
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 םכילע-םולש ןופ ווירב

 רָאנ ,חיר רעסואימ ַא םעד ךָאנ ךיז טרעה'ס זַא ,וליפַא טגָאז עמ !רעיײז ךיא ? לבָאנק

 עמ .טינ ןעמ טרעלק ןַײז טעװ םעד ךָאנ סָאװ ,לבָאנק טרָאפ לבָאנק זיא לַײװרעד ,אלימ
 , יװַא טינ ,סָאװ !תורּפּכ ףיוא ךיוא ענעשזָארַאמ גיוט ,םעד ךָאנ סָאװ ןרעלק ןלעװ לָאז
 םעד הוּכמ ןסעגרַאפ רָאג בָאה ךיא ? ןכָארקרַאפ ךיא ןיב ןיהּוװ ,ןרעװ ריא טלָאז ופט
 ,טגָאזעג יקסרַאבויל והילא םהרבַא ,סָאד טסייה ןענַאלּפַאק ,םיא טָאה ,ָאזלַא ...! קילגמוא

 רעמ ןיוש טבַײרש םכילע-םולש זַא ,טגָאז עמ סָאװ ,סָאד תמא עקַאט זיא'ס ביוא ...זַא
 -םולש ,ןסיוו רע לָאז ,תמא זיא סָאד ביוא ,רעטעלב עַײנ יד ןיא רָאנ ,"דוי,, םעניא טינ

 וצ ?סָאװ ? ןגָאזסױא טינ רשפא ךַײא לָאז ךיא ,ןכער ךיא רָאנ ...זַא ,סע טסייה םכילע
 טעװ סע ?וצרעד ןפלעה סעּפע ןעד רימ טנָאק ריא ? שפנ-תמגע עטסיזמוא גיוט סָאװ

 ,דרע יד יװ רעטצניפ ןײגמורַא טעװ ריא ,ןעשטָאט ןוא ןסע ןוא ןעקנערק רָאנ ךַײא

 ,ךַאז עטסקינייוװעניא ןַא סעּפע ךַײא ַײב זיא'ס זַא ,םולשו-סח ,ןעניימ טעװ בַײװ רעַײא
 טינ יז טעװ ,טייקכעליירפ רעַײא ןרָאװעגנָא טָאה ריא זַא ,ןעז טעװ עצינעמילּפ רעַײא

 : טכערעג רעייז ןַײז טעוו ןוא -- םיײהַא ןרָאפקעװַא טעװ ןוא ךַײא ַײב ןטסַאג רעמ ןלעוֶו

 ,הלּכ ןייק טינ ךָאנ זיא יז ביוא ,ָאי !ןשטנעמ עטיוט ? ךַײא ַײב ןציזסיוא יז טעװ סָאװ

 ַא ,סכַײר ַא רָאג ,סכַײר ַא ןוא טרָא ןַײפ ַא רעייז ,קילג ַא ,ךודיש ַא ריא רַאפ ךיא בָאה
 םישובלמ ןוא ,עלעווָאּפ ןוא ,תונּתמ ןוא ,םינמוזמ טנזיוט ןעצ ָאד טיג עמ זַא ,עקַאט הרבס

 ןוא ,גנידצלַא טימ ,ןצנַאט טימ ,ענַאיּפ טימ ,טעדליבעג טוג ןוא ,טרַא ןטסנעש ןפיוא

 טעװ ,"יז , ַא זיא עצינעמילּפ רעַײא ביוא ,רָאנ זיא ןורסח רעד !טינ ןעמ טסעומש ןייש

 ױזַא ."רע, ןַא ןעמ טגנַאלרַאפ ןעגנַאלרַאפ ןוא ,"יז , ַא ךיוא זיא ָאד תמחמ ,ןייג טינ סָאד

 ןַא דלַאב יװ ןוא ,"רע, ןַא ןעמ ליוװ -- "יז , ַא דלַאב יװ :םוטעמוא גהנימ רעד זיא

 ךימ בָאה ךיא ,ןרעוו ריא טלָאז ופט ,ַאש רָאנ !םיעגושמ .יייז , ַא ןעמ טכוז ױזַא -- "רע,

 יקסרַאבויל ,טגָאז רע ,רוציקה .קילגמוא םעניא ןסעגרַאפ רָאג ןוא טלּפַאלּפרַאפ רעדיווװ ןיוש

 ,רע זיא ,ןעמכילע-םולש ףיוא טגָאז עמ סָאװ ,סָאד תמא זיא'ס בוא זַא ,סע טסייה

 !!טנַאקַאב טינ רימ טימ רעמ ,סע טסייה יקסרַאבויל

 זדנוא ףיוא ךיז לָאז טָאג .תורצ רַאפ ןבַײרש וצ ךַײא דנַאטש ןיא טינ ךיא ןיב רעמ
 .ןמָא -- ןעמערַאברעד

 םכילע-םולש ררעַײא

 קילַאיב .נ .ח ןוא יקצינווַאר .ח .י וצ 0

 1902 ַײמ ןטס26 ,וועיק

 ,י"נ קילַאיב .חו יקצינבר .ח .י דנַײרפ עביל ענַײמ וצ דובכל
 יד טעליוקעג ייז טָאה עמ יװ ךַײלג -- ןָא ייז טקוק ? ױזַא ריא טרעדליּפ סָאװ

 -רעטנוא טָאה ריא ? גניליווצ ַא אקווד ןבעג טזומ ריא זַא ,סָאד טייטש ּוװ ! עטָאּפַאק
 זיא ןײלַא "לדיפ ,, ַא !טנעז ריא ןדַיי ייווצ ענדָאמ ? טקַארטנָאק ַא ןצעמע טימ ןבירשעג

 ןוט ריא טעװ סָאװ ןוא !"לרעסעמ , ַא טימ "לדיפ , ַא ןבָאה ןפרַאדַאב ייז -- גרַאק יז
 -- ? רעטעּפש
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 םכילע-םולש ןהופ ונירב

 -רעביא ןעמונעג ךיא בָאה אפוג "לרעסעמ , סָאד -- עטצעזעגרעביא סָאד רָאנ טשינ

 ךַאמ ךיא ,טינ רימ גיוט גנוצעזרעביא ענעי !ןצנַאלג לָאז'ס ,ןצוּפסיױא ,ןפרַאשנָא ,ןכַאמ

 םוש ןייק ,רעדירב ,ךַײא ןָאק ךיא !השקשינ ,טעברַא לקיטש טוג ַא -- ַײנ'ס רעביא

 יװ ,םי ןיא ךיז ןדָאב ןוא ןסע טַײצ ןבָאה ױזַא טלָאז ריא .ןבעג טשינ טַײצ עטמיטשַאב

 ףיוא שינעקישנָא ןַא זיא סָאד זַא ,עז ךיא רָאנ ."ךעלרעסעמ , ןבַײרש טַײצ בָאה ךיא

 !"הירומ , ַא ריד ַאנ !גרַאק זיא רעמָאט ,קילַאיב ַא טימ יקצינבר ַא ריד ַאנ -- רימ

 טעברַאעגרעביא סע בָאה ךיא סָאװ ,"רמועב-ג"ל,, ןימ ַא טצַארקעגסיױא בָאה ךיא ,רוציקה

 ,טַאנ -- טכעלש טינ ,ךיז טכַאד ,ןוא ,שדוק-ןושל ןיא טצעזעגרעביא ןיילַא הליחמ ןוא

 ! ךיז טגרַאװ

 םכילע-םולש רעטסעב רעַײא

 ,םענייר ףיוא ןבַײרשרעביא לטּפירקסונַאמ סָאד טסייה ןוא טוג ױזַא טַײז --- ,סּפ

 טעװ אפוג די-בתּכ סָאד ןוא ,לטנעה ןַײז טימ ןוט ץוּפ ַא קילַאיב טשרָאקַא סע זָאל ןוא

 עטלַא עכלעזַא רַאפ ןעמ טעװ רָאי 250 טימ רעטעּפש תמחמ ,קירוצ ןקישּפָא רימ ריא

 ַא ףיוא -- טלעג קיטיינ רעטציא ףרַאד ךיא ןוא ,ןַײרַא גָאט ןיא ןלָאצ ןטּפירקסונַאמ

 .עשטַאד

 רַאטקעּפס יכדרמ וצ 1

 1 רעמונ

 1902 ַײמ ןטס21 ,וועיק

 !רָאטקעּפס רעטסביל

 !!!!ַארררררררררררוה

 .ןעגנוטַײצ עַײנ עדייב ןופ רעמוניעבָארּפ םעד ןרודגיבַא-ןב ןופ ןעמוקַאב סָאװ רָאנ

 "עימערּפ , יד סָאװ ,עדַאש-עדַאש ןוא ,ןרעלעפ עניילק ןַארַאפ ,תמא !ָאוװַארב !ָאװַארב --

 שדוח ַא ןיא -- ןבָאה סָאד טעװ םינּפ ַא רַאפ סָאװ) בלַאה רעד ףיוא ןטלָאּפשעג זיא

 !רודגיבַא-ןב טַאוװיװ :ןגָאז ךיא ףרַאדַאב ללכב רָאנ ,(!? בלַאה ערעדנַא יד ןבעג םורַא

 ,ייוו-יוא --- !רָאטקעּפס לָאמ ַא ךָאנ עקַאט ןוא !רָאטקעּפס טַאװיװ !"הישוּת,, טַאװיװ

 ןלעװ ייז זַא ,-- -- -- אירבח רעד טימ ןַאלּפַאק ןופ םינּפ םעד רָאּפ רימ לעטש ךיא

 ןטכענ .-- -- -- עגַאלַײב רעד טימ ,"גנוטַײצסקלָאפ , טסייה סָאװ ,ךעלַײל םעד ןעזרעד

 טינ ,תיבה-לעב ַא ןדִיי ַא טימ טדערעצ ךיז ךיא בָאה ,עקרַאיָאב ןיא ןעוועג ךיא ןיב

 ַא ןָא ןַאמָאר, םעד טקנעדעג רע ,ואולמו-םלוע ןַא ךַײא ןופ טלַאה רע ;טַארעטיל ןייק

 טרַאװ טנַײה -- ...רעסַאװ ןיא טייג סָאװ ענעדִיי ַא טימ ,"ןעלטַײרט בר ,, טימ ,ןעמָאנ

 ךיא בָאה ןרודגיבַא-ןב !ָאטינ ןוא -- רעגייז ַא ַײרד ןיוש .עמַארגעלעט רעַײא ףיוא ךיא

 ענַײז ףיוא ןזָאלרַאפ ךיז לָאז רע ,םיא גָאז ןוא חוּכ -רשיי ַא טימ גיצּפַײל ןייק טרעפטנעעג
 ןוא רָאטקעּפס ,דנַײרפ עטסנבעגעגרעביא ייווצ

 םכילע-םולש
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 םכילע :םמנלש ןופ וטירט

 רָאנ ..טינַא --- גנוזַײװנָא עשיפַארגעלעט רעַײא ןעמוקַאב טנַײה ךָאנ ןכער ךיא

 לָאמ ַא ךָאנ ןוא .עלַא ךַײא ןסירג רימ -- !טינ ןַײז טינ ןָאק סע .טינ ףיוא טינ ביילג ךיא

 !ַאווַארב

 ןבלעז םוצ 2

 2 רעמונ

 1902 ַײמ ןטס31 ,וועיק

 ! רָאטקעּפס רעטסביל

 !שעּפעד ןייק טינ ,גנוזַײװנָא ןייק טינ ךַײא ןופ ןוא -- רעגייז ַא ריפ דלַאב ןיוש

 -- וועַיק ןיא ןטנענָאבַא ענַײמ ןופ רעטסַײר ַא ןקישוצ רימ ןטעבעג ךַײא בָאה ךיא

 .טינ ריא טקיש -- עטקורדעג ןטרעװנָאק ןטעבעג ךַײא ַײב בָאה ךיא .טינ ריא טליוו
 ,ךַײא ןופ ןַײז טעװ סָאװ .טינ ריא טבַײרש ןגורפ ןגעוו ,טינ ריא טקיש דליב סיקסניּפ

 -- !רָאטקעּפס ,דלַאװג

 םכילע-םולש  רעַײא

 ןבלעז םוצ .2

 3 רעמונ

 1902 ַײמ ןט0ס31 ,וועיק

 ! רָאטקעּפס רעדורב
 ...!ָאטינ שעּפעד ןייק זיא ךַײא ןופ ןוא ,ריפ ךָאנ ןיוש
 ךַײא בַײרש ןוא ןעגנוטַײצ עדייב ףוס ןזיב ביײהנָא ןופ טנעיילעגרעביא בָאה ךיא

 : עיזנעצער עצרוק ַא

 שרעדנַא רָאנ ,ךעלגנַאל לסיב ַא ,ףרַאש ,טוג לקיטרַאטײל (1 :"גנוטַײצסקלָאפ,

 טסנרע ,טכַײל ,טנכייצעגסיוא --- "תוכָאלמ-ילעב עשידִיי , (2 .ןַײז טנָאקעג טינ סָאד טָאה
 עשירַאנ ןָא ןוא עיפָאסָאליפ ןָא ,ץרוק --- קיטילָאּפ (3 .םלוע ןרַאפ ךעלדנעטשרַאפ ןוא

 ,טנַאסערעטניא ,טוג ,ףרַאד עמ סָאװ סָאד טקנוּפ -- סעַײנטלעװ (4 .-- -- -- ןעַײרהמכח
 טימ ןסָאגעצ ךיז טָאה סָאװ ,ןיב רעד ןופ רעסעב לסיב ַא -- "טַײװ ןוא טנעָאנ, (5

 ,דלַאװג -- .טלעוו יד טציילפרַאפ ןוא ךעלטרעוו-שרדמ ןוא-ארמג ןוא-שדוק-ןושל ענַײז
 ןרַאפ ןבַײרש וצ יוזַא יוו ןוא ןבַײרש וצ סָאוו טינ ןסייוו רעדָא טינ ןענָאק יז

 עשידִיי (6 ...עדייב רָאנ רימ ןסייוו דוס ם ע ד ןופ זַא ,ןעמירַאב ךיז ןגעמ רימ .קלָאפ

 ןַאמּפיל (8 .ץלַאמש טימ עילָאפעצנַארק ןָא ,טוג ןוא ץרוק -- םזינויצ (7 ,ןטָארעג סעַײנ

 ןוא רוטַאנ יד , (9 .ןקידנע ךיז טעװ סע זַא ,םעד ךָאנ ןענעייל טשרע ךיא לעװ ןיוועל
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 םככלילע -- םולוש ןטפצוו" רב

 ײלרעלַא !ענעיגיה ןוא טפַאשנסיװ טריזירַאלוּפָאּפ טסייה טָא סָאד טָא -- "שטנעמ רעד

 טָא -- "תועידי עשיטקַארּפ , (11 .ןטנַאילירב ,לרעּפ ,טפירש ןפיוא ןקוק וצ היחמ --
 גנולייצרעד ןייא 1 רעמונ םעניא ןַײרַא טשינ זיא'ס סָאװ ,עדַאש !לָאמ עלַא ןַײז לָאז ױזַא

 ןופ ןטסַאקווירב רעד טלעפ ךיוא --- !תועדומ יד טָאטשנַא -- ךַײא ןופ רעדָא ריאמ ןופ
 !ָאװַארב -- ללכב .עיצקַאדער רעד

 םכילע-םולש  רעַײא

 ןבלעז םוצ 4

 1902 ַײמ ןטס31 ,וועיק

 ריפ רעמונ

 ייטלעוונעיורפ, רעד ןנעװ עיזנעצער

 -סקלָאפ , רעד ןופ רעסעב ךס ַא -- טפירש (2 .השקשינ -- עיצַארטסוליא יד (}

 שרעדנַא ןוא ,ךעלגנַאל ךיוא רָאנ ,רעלוּפָאּפ ,םערַאװ ץנַאג -- לקיטרַאטײל (2 ."גנוטַײצ

 טעװ ּוװ ,טינ סייוו ךיא רעבָא ,טריּפורגעג טוג -- סעַײנ (4 ,ןַײז טנָאקעג טינ סָאד טָאה
 .עבלעז סָאד -- סעַײנ עשידַיי (5 ?ןעיורפ רַאפ לעיצעּפס סעַײנ ליפ ױזַא ןעמענ ריא

 רעייז-רעייז ןוא ןבירשעג טנַאלַאט טימ ,טנַאסערעטניא -- ץיוורוה רייד ןופ לקיטרַא 6
 -עטניא רעמ ןַײז רעטַײװ אמּתסמ ןלעװ עקירעטעּפש יד -- סרעטומ רַאפ (7 .ךעלצינ

 עיצקַאדער ןופ (9 .טלעטשעגפיונוצ ןייש ,טנַאסערעטניא ,ןטָארעג -- ײלרעלַא (8 .טנַאסער

 ךָאנ --- .ַאיזַארבָאָאנזַאר ַאילד -- ףוס םוצ סָאװ ,טוג -- טלַאהניא (10 .שיטַײל ,ןַײפ ---

 שדוח ַא סָאװ ןוא ןעייוצ ףיוא טקַאהעצ זיא "עימערּפ , יד סָאװ ,עדַאש :לָאמ ַא

 ; רָאפסױרַא ןטשרע ןפיוא ןזָאלרעד טפרַאדַאב טשינ ריא טלָאװ סָאד !ןטרַאװ ןעמ ףרַאד

 טסולרַאפ רעסיורג ןייק ןעוועג טינ טלָאװ סע) ןקורדוצ ןגיוב לטרעפ קירעביא ןַא ַײדָאב
 ןוא םיאנוׂש ערעזדנוא ייוו ןוא ךָא זַא -- ללכב .(רעמונ-עבָארּפ סלַא ,1 רעמונ םַײב
 ,ועידַא -- !רָאטקעּפס טַאװיװ ! רודגיבַא-ןב טַאוװיװ ! "הישות, טַאװיװ

 םכילפ םולש

 ןבלעז םוצ ,5

 1902 ינוי ןט11 ,עקרַאיַאב

 ! רָאטקעּפס רעטסביל
 עקיזָאד יד סעַײנ עשירַארעטיל יד ןשיװצ ןבַײרשנַײרַא ריא טלָאז 2 רעמונ םעניא

 :תורוש עכעלטע

 רעלעטשטפירש ןשיסור ןטמירַאב םענופ עבַאגסױא עשיסור-שידַיי עסיוועג יד
 טצעזעגרעביא ,ןַײרַא ןלעװ ןיהַא .19023 רָאי םעַײנ םוצ ןענַײשרעד טעװ יקרָאג םיסקַאמ

 ,רָאטקעּפס ,םכילע-םולש ,שטיװָאמַארבַא ןופ קרעװ עשינָאגרַאשז עטסעב יד ,שיסור ףיוא
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 םכילפ -םולש ןהפ וויהב

 -- .גורפ ןוא קילַאיב ,דלעפנעזָאר סירָאמ ןופ רעדיל ןוא ,גרעבמָאנ ןוא יקסניּפ ,ץרּפ

 'ה רעלטסניק ןשידִיי ןטמירַאב םענופ טרירטסוליא ןַײז ןלעװ ןעגנולייצרעד עקינייא

 סעלימיסקַאפ יד טימ רעדליב יד ןעמוקנַײרַא ןלעוװ ךוב ןיא -- .ןילרעב ןופ ןעיליל

 סָאד --- .גנובַײרשַאב-סנבעל רעייז טימ סרעבַײרש עטנָאמרעד ןביוא יד ןופ (תומיתח)
 .ןכַאז-הקדצ ףיוא ןייג טעוװ טלעג סָאד ןוא ,ןייש קיטכערּפ ןבעגעגסױרַא ןַײז טעװ ךוב

 ןבעג טשינ טסעגרַאפ -- .רימ ןופ ךעלווירב ךס ַא ףיוא הבושּת ףיוא טרַאװ ךיא

 ,"רוטַארעטיל עשיּתבה-לעב , יד 2 רעמונ ןופ
 םכילע:םולש  רעַײא

 ןבלעז םוצ 6

 1902 יגוי ןט15 ,עקרַאיָאב

 ! רָאטקעּפס דנַײרּפ רעטסביל

 ,ןזירּפַאק ענַײמ רַאפ זגורב ןַײז טינ טלָאז ריא ,ןטעברעביא ךַײא ךיא ףרַאדַאב תישאר
 ,םולש --

 ,זיא ןוא טעשטַאקעגסיוא ךיז טָאה שינעפעשַאב ענטָאװישז סָאד זַא -- תינשהו
 ,טנוזעג ןַײז לָאז רע ,טָאג ביג ; רעסעב ,םשה-ךורב

 ךיא יַאמל ,זגורב קרַאטש רימ ףיוא זיא בַײװ ןַײמ .טפעשעג חוּכמ --- סנטירד ןוא
 ןַײמ ןקישּפָא רַאפרעד ךַײא טעװ יז זַא ,טגָאז יז .שילעּפַאק םעד ּפָא טינ ךַײא קיש
 ,ןקיש ךַײא ךיא ןָאק יװ רָאנ .ןַײרַא געוו ןיא ןרָאפקעװַא לעװ ךיא דלַאב יװ ,רעדנעלעצ
 ? טרעוו זיא שוילעּפַאק רעד יװ רעמ תואצוה טסָאק עס זַא ,שוילעּפַאק ַא ,ןילַא טגָאז
 :ןובשח ַא ריא טָאה טָא

 :שילעּפַאק ןובשח

 150 -- - == עקבָארַאק ענרעצליה ַא
 5 -- -- -- עקבָארַאק ַא ןפיוק וועיקל העיסנ

 .0 -- -- = טנװַײל ןפיוק לָאדָאּפל העיסנ
 .5 == == = טגװַײל

 1.5 == -- -- וועיקב ןקיטכענ
 ,וועיקב טקיטכענ עמ זַא םערָאװ) רָאלפ עד ָאטַאש

 250 -- -- -- (ָאטַאש ןיא ןייג ןעמ זומ
 .10 == == == םעדָאפ-לדָאנ ַא

 5 -- -- == ריבו רעסַאװ-רעצלעז ,העיסנ תואצוה

 0 -- - -- ןגָארטּפָא עקליסָאּפ רעד רַאפ ןשטנעמ םעד
 .8 -- -- -- ָאטרָאּפ

 כ"ור 8

 ריא ביוא ,ןקיש םיא ךַײא ןָאק ךיא .טליוו ריא יו ,בגַא ןוא ? קסע רעד יאדּכ זיא ,ונ

 ? טלעג ןייק טינ טעװעלַאשז

 םכילע-םולש  רעַײא
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 םכילע:-םולש ןופ ווירב

 קילַאיב .נ .ח ןוא יקצינווַאר .ח .י וצ 7

 1902 ינוי ןט18 ,וועיק

 !םידבכנה ידידי
 :טנַאה רעדמערפ ַא טימ ךַײא בַײרש ךיא סָאװ ,ןַײז טינ שודיח ןייק ךַײא לָאז סע

 ,טַײװ ךיא ןיב ןברַאטש ןופ שטָאכ ןוא ,קנַארק ,םכילע-אל ,ןיב ךיא ,טעב וצ גיל ךיא
 ,טינ ךיא ןָאק ןײלַא ןבַײרש רָאנ

 םוש ןייק רימ ַײב ןבָאה "לרעסעמ, ןטימ "עלעדיפ,, םענופ םימעט ייווצ ערעַײא
 ןיג טינ יײז ןפרַאדַאב ,רעטקַארַאכ ןייא ןבָאה ייז לַײװ ,הברדַא :םעט
 ךַײא טעוװ חור רעד :קילגמוא ןַא ןָא ךיוא זיא סנגיוב ריפ יד ןגעוו ןוא ןוא ; ןעמַאזוצ
 ,קיטײװּפָאק ןַײמ ןבָאה טלָאז ריא .סנגיוב ַײרד רָאנ ןבעג טעװ ריא זַא ,ןעמענ טינ
 ."ךעלרעסעמ , ןייק ןעניז ןיא ןגעלעג טינ ךַײא טלָאװ

 ריא טָאה עשז ןיוש ? "ןרָאװָאגערעּפ , שידִיי ףיוא ןבַײרש עדָאמ ַא רַאפ זיא סָאװ
 ?דקּפי אלו רכזי אל ןָאגרַאשז ןיא "ינָאפ,, זַא ,האווצ סנדייז םעד ןסעגרַאפ

 םכילע-םולש רעטסעב רעַײא

 ןָאזעניד בקעי וצ 8

4 7, 1902 

 !ןָאזסעניד דנַײרפ רעביל

 ענַײמ ןופ גנוטַײצ רעקרָאי-ינ לקיטש ַא טימ לדנעבציירק רעַײא טַײדַאב סָאװ
 רַאפ ,ןטלַאהרעד ךָאד ריא טָאה ווירב רעַײא ףיוא רעפטנע ןַא -- ? סעטַאמש עקילָאמַא
 ? טינ ריא טרעפטנע עשז סָאװ

 םכילע-םולש תמאב דנַײרפ-רעטוג רעַײא

 סעדַא ,גַײװצנעזָאר .י יורפ וצ 9

 1902 ילוי ןט7 ,עקרַאיָאב

 ! גייווצנעזיור םַאדַאמ עטרעעג

 סיורָאפ ךַײא קנַאד ךיא ,ריטרַאװק רעד ןגעוו טריפַארגעלעט ךַײא ךיא בָאה ןטכענ

 ןטימ גָאטסניד ,םשה-הצרי-םא ,סױרַא טרָאפ רעטכָאט ןַײמ .טפַאשדנַײרּפטוג רעַײא רַאפ

 ,רעייז ךַײא טעב ךיא .ריפ רעגייז ךָאװטימ ,סָאד טסייה ,סעדַא ןייק טמוק ןוא גוצלענש

 עצנַאג ַא טקידנעעג טָאה יז שטָאכ ,רעטכָאט ןַײמ ,טסַאג ַא יװ עקַאט יז ןעמענפיוא

 יד טימ רָאטקָאד טרידוטש ןוא ןסרוק יד ףיוא זיא ןוא ןסַאלק טכַא ןופ עיזַאנמיג

 ַײב זיא'ס .רימ ןופ הירב רעמ טשינ טייקשיּתבה-לעב ןיא יז זיא ןגעווטסעד ןופ ,ןייצ

 טוג ַא ןופ ךיז טמענ טשרָאב ַא ןוא ,םיוב ַא ףיוא ןסקַאװ ןלָאז ןטעלטָאק זַא ,טכער ריא

 .סענילסַאמ עטכָאקעגסיוא ןופ -- סעמיצ ןוא ,עיפַארגָאעג ןופ ןעמ טכַאמ סעקלוב ; גיוא
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 םפילצמםנלש ןהפ וװירב

 ןעמ טּפַאצ ָאַאקַאק ןוא ,ןיזַאגַאמ ןיא ןרעמדויל ַײב ךיז ןפיוקרַאפ ,יז טניימ ,ןעלגוק

 ָאַאקַאק ןוא טדיז רעסַאװ-רעצלעז סָאװ רַאפ יַא .רעסַאװ-רעצלעז יװ ,ןָאפיס ַא ןופ ןָא

 ןטסעמ ןוא ךיש ןסַײר ףיוא קיזמ ןייא יז זיא רַאפרעד .ןדיז יז זָאל ,הגאד ַא ?טינ טדיז
 ךס ַא זיא ךעלכיב ...טינ ךיוא יז טרַא -- טינ זַא ןוא ,ןַארַאפ רָאנ זיא'ס יבַא ,ךעלדיילק

 .גָאט ןדעי לטשרעב ַא טימ ןצוּפ ןעמ טרָאּפשרַאפ רעכיב .ךעלדיילק ןופ רעקיטיינ

 !טנוזעג טַײז
 םכילע-יםולש

 ירביע ךענעה וצ ,0

 "גנודליבסקלָאּפ , גַאלרַאפ

 ןופ עיצקַאדער

 "גנוטילצסקלָאּפ עשידוי

 ןוא

 "טלעוונעיורפ עשידוי
 םסהקאפ 1832 אפ 6

 1902 ילוי ןט10 ,עקרַאיַאב

 !ירביע ךענעה בר דנַײרפ רעביל

 רענעי זיב ,טרַאװ ריא ? ךיז ריא טזָאלרַאפ ןעמעוו ףיוא ? ריא טגַײװש סָאװ
 טגלָאפ !רָאי עכעלטע עשּפיה ןטרַאװ ןבָאה הרירב ַא טעװ ריא ? ןפורסורַא ךַײא טעו

 ,םיא טקעװ ,םכח םענעי וצ רמוּכ ןטימ עדיב ריא טריפַארגעלעט ,ךימ

 ךיז רע זָאל ,עשטשַארַאט ןופ ןּתוחמ םעד סױרַא טפור ,םיא טרעטנומ ,םיא טערָאט

 -לּכ-ףוס זַא ,תואיבנ ךַײא גָאז ךיא .םיא ַײב ןַײז עדייב רימ ןלעװ ,וװעִיק ןייק ןרָאפכרוד
 -- -= == ןרעדנַא ןַא קסע םעד ןבעגרעביא ןוא ןעמענוצ רמוּכ ןטימ ריא טעװ ףוס
 רימ טרעפטנע -- .ןבָאה טינ קע ןייק סָאד טעװ שרעדנַא !ןגָאז ןגיל ךיא לָאז יַאולה

 .סערדַא ןטנכיײצַאב ןביוא םעד ףיוא ווירב םעד ףיוא

 םכילע-םולש דנַײרפ רעטסעב רעַײא

 ןָאזעניד בקעי וצ ,1

 1902 ילוי ןט14 ,עקרַאיַאב

 !ןַאזעניד רבח רעטוג ןוא דנַײרפ רעביל

 ףיוא הבושּת ןייק , : טייטש טרָאד ,לטרַאק ַא ןעוועג לבקמ ךַײא ןופ ךיא בָאה טנַײה
 ךיז טכַאד טָאה ריא ,טינ ךעלטנגייא ךיא בָאה לווירב טשרע ןַײמ ףיוא הבושּת רעַײא

 יד ןופ טשּפ םעד ןייטשרַאפ רימ טיג ןוא ךעלדנַײרפ ױזַא טַײז "...טגערפעג טשינרָאג

 .טניימ ריא סָאװ טינ סייוו ךיא ,טשּפ ןטסָארּפ םעד ה"ד ,רעטרעוו עקיזָאד
 טקישעג ךַײא בָאה ךיא ןכלעוו ווירב ןַײמ ןטלַאהרעד ריא טָאה יצ שטָאכ רימ טבַײרש
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 םכילצ-םולש ןופ ;טירב

 לשעלפ רעַײא --- ? ןיינ יצ ,ווירבגָאלק ןסיורג רעַײא ךַײא ןופ ןעמוקַאב בָאה ךיא יו ףֹּכיּת
 ,ףוס םעד טינ ךָאנ בָאה ךיא יו ױזַא רָאנ ,ןענעייל ןביוהעגנָא ןגינעגרַאפ טימ ךיא בָאה

 םולש ןבעגּפָא ךיא לעװ "ןכורב , רעַײא .ןגָאז טינרָאג ףיורעד קיפיולרָאפ ךַײא ךיא ןָאק
 דנַײרּפ-ןטוג רעַײא ןופ סורג ןכעלדנַײרפ ַא וצ טמענ .ןזַײװַאב רָאנ ךיז רע זָאל --

 םכילע-םולש

 גורפ ןועמש וצ ,2

 1902 ילוי ןט15 ,וועיק

 ,י"נ ,גורפ .ש 'ה ונמעל ררושמה רקיה ידידי דובכל

 !ררושמ רעטסעב ןוא רעטסביל

 ,טינ טרעפטנע ריא ךיא עז ,שַיױג ףיוא ךעלווירב ייווצ ןבירשעג ךַײא בָאה ךיא
 ,שידִיי ףיוא ,ןושל רעזדנוא ףיוא ןבַײרש ךַײא לעװ ךיא ,ןעוועג בשימ ךימ ךיא בָאה

 רעד , דיל רעַײא ןגעוו ןבירשעג טַאהעג ךַײא בָאה ךיא ? הלוגס ַא ןַײז סָאד טעװ רעמָאט

 יו ױזַא ןוא ,"קעהטָאילביב-סקלָאּפ,, ןַײמ ןופ ךָאנ ןבילברַאפ רימ ַײב זיא סעכלעוו ,"חול

 ,ןעגנוטַײצ עַײנ יד ןיא טציא סע רימ ןקורד ןכל ,טוג ןבילבעג זיא ןוא ןעוועג זיא דיל סָאד

 רעד זַא ,טנכערעג ךיא בָאה ךָאד ,טלָאצעגּפָא ךעלטַײצ ןעוועג זיא רַארָאנָאה שטָאכ ןוא

 סגעוו ןייא ןיא עקַאט ןוא ,םעד ןגעוו ןסיוו וצ ןבעג ךַײא ףרַאדַאב עמ זַא ,טגָארט רשוי

 ךַײא ןיב ךיא ,ןגינעגרַאפ טימ ןלָאצ ךַײא טעװ עמ ;ררעדיל עַײנ סעּפע ךַײא ןופ ןטעב
 .טקישעג ךַײא ךיא בָאה ןעגנוטַײצ ןרעמונ ייווצ עטשרע יד .ברע

 דנַײרפ-רעטוג רעקילָאמַא רעַײא

 םכילע-םולש

 ןָאזעניד בקעי וצ ,2

100.5 

 ןוא רענעגָאלשעג קידנעטש ,רעטנעָאנ רעמיא ןוא רעטַײװ ,רעגנוי דימּת ןוא רעטלַא
 דנַײרפ רעטנרעלעגנָא טינ לָאמ ןייק

 !ןָאזסעניד בקעי
 ןצנַאג ןטימ ,ווירב ןסיז ןביל רעַײא ףיוא ךַײא רעפטנע ךיא -- ןפָארטעג טָאה ריא

 ןָאט הבוט ַא זַא ,ןעקנעדעג ךָאנ טפרַאד ריא .ןָאט הבוט ַא ךַײא ןלעװ ךיא טלָאװ ןבעל
 -ןטוג ַאזַא טרפב ןוא ,רעדורב-ןטוג ַא טרפב ןוא ,עכעווש ענַײמ ןופ ענייא זיא ללכב
 ןגעוו רימ טבַײרש ריא סָאװ ,שפנ רעד ?ןעד סָאװ רָאנ .ןָאזסעניד בקעי יו רעדורב
 ,לשטנעמ ענדוקסַאּפ ַאזַא -- !עפ ןוא ןַאגירטניא רעסואימ ַאזַא ,שפנ ןימ ַאזַא זיא ,םיא
 עצנַאג יד ןיא ללכב !טינ לעוו ןוא טינ ליוו ןוא טינ ךיא ןָאק ןבַײרש םיא זַא
 יד סאמינ רימ זיא'ס .עיצנעולפניא ןימ ַא יו רימ ַײב ץנערוקנָאק רעד ןופ עטכישעג
 ןוא ,טיטעּפַא ןייק ָאטינ ,רוטַארעּפמעט יד ךיוה לסיב ַא ,ליומ ןיא ענדוקסַאּפ ,טלעוו
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 םכילע :מולש ןופ הוירב

 ןייק טינ רעייז רָאנ ,עכעלרעפעג ןייק טינ ,הלילח ,קנערק ַא ..טניר זָאנ רעד ןופ

 ךיא ןיב איבנ ןייק -- -- -- ןייגרעביא םשה-הצרי-םא טעװ יז ,השקשינ .עמענעגנָא

 ךיא -- ןרעװ בורח זומ םיור זַא ,ךיז טליפ ןליפ רָאנ ,טינ ךיא סייוו תודיתע ןייק ,טינ
 ןופ ןרעמונ עקידרעטעּפש יד ...החמיׂש ןָא ךיוא רָאנ ,קיטײװצרַאה ןָא ,רעדייל ,סע גָאז
 ןָאגרַאשז רעמערָא רעד רימ זיא רעַײט ןוא ביל יװ ,ןזַײװַאב ךַײא ןלעוװ רעטעלב עַײנ יד
 ןָא טינ טבייה ריא ןכלעוו ,םכילע-םולש רעַײא םיא טניד סע ַײרטעג ןוא טסנרע יװ ןוא
 קיצנייא ןייק ךָאנ םכילע-םולש טָאה ,טפערטַאבנָא טסנוק ןוא רוטַארעטיל סָאװ !ןענעק וצ
 ןבַײרש וצ ןבייהוצנָא טשרע ךיז טעשטַאקרַאפ רע --- היוטנ ודי דוע ,ןבירשעגנָא טינ קרעוו
 1100 16ח6:סא מצא אוםעסא 00067 ;טרָאװ שיסור ַא ןַארַאפ .ועידוי םימיו ---

 ,טיטשרַאפ ריא יו ,טוט ןוא טייטשרַאפ עקירעביא סָאד --- לבלעק טוג ןייק טינ ןיב ךיא
 רעבלעז רעד ךַײא וצ ךיא יװ ,ןָאזסעניד רעבלעז רעד גנַאל ,גנַאל ףיוא רימ טבַײלב ןוא

 םכילע-םולש

 ,דניזעגזיוה ןַײמ ןופ ךַײא סורג ַא ? עימָאנָאיזיפ רעַײא זיא ּוװ ,ונַא

 ערעייז ןפרַאװקעװַא ןלָאז ןדַיי ,טַײצ ! ךעלרעכעל ,ייוו-יוא -- ַײרָאטקַאדער ןגעוו ןוא

 -- ליוו סע רעװ ,יאבג ןַײז ךיז טזָאל ! רוטַארעטיל רעד ןיא שטָאכ ךעלקיטש-שרדמ-תיב

 .תיבה-לעב ץלַא טבַײלב תיבה-לעב

 רָאטקעּפס יכדרמ וצ ,4

 1902 טסוגױוא ןטס21 ,גושטנעמערק

 !רָאטקעּפס רעדורב

 ףיוא טרַאװ ךיא .רעפטנע םוש ןייק ךַײא ןופ טשינ בָאה ךיא ןוא ,רעטס21 רעד ןיוש

 ןוא לבלובמ רָאג ןיוש ןיב ךיא .ןעגנערב סעּפע רימ יז טעװ רעמָאט ,טסָאּפ רעקיטנַײה

 טקיוּפעגסיױא ךיא בָאה ָאד .ןוט ךיא לָאז ס ָאוו ןוא טלעוו רעד ןיא ןיב ךיא ּוװ ,טינ סייוו

 ןיא ,םורַא סָאװ ךעלטעטש יד ןיא רימ ףיוא טרַאװ עמ .רָאפ ךיא זַא ,הביבס רעד ןיא

 טנכערעג ,וװַאלסָאנירעטַאקעי ןייק ןרָאפ ךימ סַײר ךיא .ערעדנַא ןוא קולירּפ ןיא ,עװַאטלָאּפ

 ףיוא ןענעכער !טגַײװש ריא ןוא -- סערגנָאק םעד ףיוא קסנימ ןיא ןַײז ךיא בָאה

 יד ןוא .טעשטומעגסיוא יװ סעּפע זיא -- ָאי .ןויזב ַא יא ,קיטייוו ַא יא רימ זיא --- ןיינ

 ַא ,רימ טימ ךיז טזדלַאה ןוא רימ טימ ךיז טשוק ,טסעג ןיא רימ ַײב טציז ענַײמ עזומ

 -עגמורַא ךימ ןבָאה -- ןפָארטעג טָאה ריא יו ױזַא -- רעדליבגעוו ערטסַאילַאכ עצנַאג

 ןקידנע ןעמ ףרַאדַאב "טסייוו רעװ,, ןַאמָאר םעד ןוא .ריּפַאּפ ףיוא ךיז ןטעב ןוא טלגניר

 סָאד בָאה ךיא ,ןעמ ףרַאדַאב ןטעברַא ָאד ןוא ,ףוס םוצ טַײװ ךָאנ זיא'ס שטָאכ --

 עַײנ יד ןענעייל ןזומ ןיוש טעװ עמ ,ןענעייל ןיוש טעװ עמ ,ןביוהעגפיוא טנעמענָאבַא

 רעמָאט ,ּפָאק ןיא הבשחמ ַא ךרוד רימ טילפ לּכה תולכּכ ירחַאו ןוא -- -- -- ןעגנוטַײצ

 ,רעטַײװ ןרָאפ טינ לָאז ךיא ,טסייה סָאד ,ןַאלּפ ןטשרע םעד ַײב ןבילבעג ריא טנעז

 -- עגַאל עקיטצעי ןַײמ ןוא ךעבענ דניזעגזיוה ןַײמ ןויער ןפיוא רימ טמוק סע ןוא
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 םכילע-םולש ןופ ווירב

 ןוא עיגרענע ןַײמ ןוא עזומ רעמערָא ןַײמ טימ טרעװ סע סָאװ ,ךָאד ריא טייטשרַאפ

 !ןצנַאג ןיא רימ טימ

 ךיא :ןַאלּפ ןַײמ םיא ןופ ןיוש טייטשרַאפ ריא .ווירב ןטייווצ םעד ךַײא קיש ךיא

 רעד טימ ,רחסימ טימ ,טעטש טימ ,ןּפיט טימ ,רעדליב טימ ןבעל סָאד ףיונוצ טכעלפ

 ַאל ַא ,קידעבעל ןוא ,ןבעל ןת מ א םענופ לטכעלפ ַא -- רוטַאנ

 םכילע-םולש

 ריא ,טנידרַאפ ןגַײװש ןקירעירפ ןַײמ טימ סע בָאה ךיא ,סייוו ךיא !רעדורב -- .ס.ּפ

 רימ ןגעק טנעז ריא :קוליח ַא זיא'ס רָאנ ;עבטמ רעקיבלעז רעד טימ ןלָאצּפָא רימ טלָאז

 ריא ןוא ,ךימ טייטשרַאפ ריא זַא ,ןיימ ךיא ...עילימַאפ עצנַאג ַא ןיב ךיא ןוא ,סנייא ןַא

 ןוא ,"גוצנעמערק ,זעלש , סערדַא ףיוא ווירב ַא טימ ןעיירפרעד דלַאב ןוא ךיג ךימ טעװ

 ,טרישזנַארַא רעווש טרעװ טנַאטסער טסָאּפ לַײװ ,רעטַײװ ןקישּפָא ןיוש רימ טעװ רע

 -ןַײרַא טלָאזעג טָאה ווירב ןטשרע םעניא .געוו ןופ ווירבב יד ןגעוו --- .9

 ; טָאטשטרובעג ןַײמ ןופ ןוא עיפַארגָאיב ןַײמ ןופ קיטש ץנַאג ַא ,עיזעָאּפ ךס ַא רָאג ןעמוק
 טימ עיזעָאּפ יד ןוא ,ווירב ןטייווצ םעד ןכַאמרעביא לָאמ ַא ךָאנ טזומעג בָאה ךיא רָאנ

 .ווירב עכעלטע ןיא ןפרַאװעצ סָאד לעװ ךיא ; רעטעּפש ףיוא ןזָאלרעביא טרָאטרובעג ןַײמ
 .רימ ןופ ווירב ייווצ ךָאנ ןטלַאהרעד ריא טעװ ךיג

 ןבלעז םוצ 5

 1902 טסוגיוא ןטס29 ,וועיק

 !רָאטקעּפס דנַײרפ רעטסעב
 ווירב ַא .םייהַא ןעמוקעג ןיב ןוא גנידצלַא ןפרָאװעגקעװַא ,טגלָאפעג ךַײא ךיא בָאה

 ,ןבירשעג טינ םיא ךיא בָאה סעיצידנָאק ןייק .ןבירשעגנָא ךיוא ךיא בָאה ןרודגיבַא-ןב וצ

 :ַאישק ַא ךיז טגערפ דניצַא -- ? טכערעג ךיוא זיא רע זַא ,ןבַײרש םיא ךיא ןָאק סָאװ ןוא
 :רימ ריא טבַײרש (לטרַאק ַא) קסנימ ןופ ווירב רעַײא ןיא ? רעטַײװ ןַײז טעװ סָאװ

 ?טימרעד ריא טניימ סָאװ .טכער ןַײז טעוו סע ,טינ טגרָאז

 בעל ךיא ןמז-לּכ ,רעַירפ יו ,טבַײרש ,טבַײרש ?ךַײא ַײב סעּפע ךיז טרעה סָאװ
 .ךָאנ טניד ּפָאק רעד ןוא ךָאנ

 דנַײרפ רעטסנבעגרעביא רעטסעב רעַײא

 םכילע-םולש

 ,ףַאלש ךעבענ רעטכָאט ןַײמ ןפָארטעג ךיא בָאה ,םייהַא םולשב ןעמוקעג --
 ןעקנעב סיורג ןופ ךיז טָאה --- רָאפ ךַײא טלעטש -- "שינעפעשַאב ענטָאװישז , סָאד ןוא
 ןבילבעג םיא ןופ זיא'ס זַא ,ןרָאװעג קנַארק ןוא טגרָאזרַאפ ,טזָאלעגּפָא ױזַא רימ ךָאנ
 טימ זדלַאה ןפיוא רימ ןלַאפ ,ךימ ןענעגעגַאב ןַײז ןעזעג טינ טָאהס רעװ !דניק בלַאה
 ןַײז ןיא ןעזעג טינ ענעצס עדנריר ןייק טָאה רעד ,ךעלגייא יד ןיא ךעלרערט ענבירד
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 הכילענמולש ןופ וניבב

 ןוא ,ןַײז טנוזעג ןלָאז ,ךעלרעדניק ץוט בלַאה ַא ,םשה-ךורב ,רעדורב ,בָאה ךיא !ןבעל

 טפַאשביל ןימ ַאזַא רָאנ ;יײז ךיא ןוא ,תויח סָאד ביל ךימ ןבָאה עלַא זַא ,טסייוו ריא

 יד .בעל ךיא טַײצ ןעזעג טינ ךיא בָאה ,שפנ םעניילק םעד ַײב יװ ,טײקנטָאזעגוצ ןוא

 טינ ךימ רע טזָאל !הֹּתַאר אל ןיע זיא'ס -- ןבַײרשַאב לָאמ ַא ךיא זומ ענעצס עקיזָאד
 עמ זַא ,דלַאװג ַאזַא רע טכַאמ ,טַײז ַא ףיוא ּפָא טערט ךיא זַא ןוא ,טונימ ןייק ףיוא ּפָא

 ,רימ וצ טונימ עלַא וצ רָאנ טייג רע ;טשינרָאג טוט רע .בוטש ןופ ןפיולטנַא ףרַאדַאב
 ַא טוט ,עלָאּפ רעד ןיא רעדָא ,ןַײרַא טנַאה ןיא שוק ַא טימ טייהרעליטש ךיז טעבנגרַאפ
 ַא סיוא רימ טסַײר סע זַא ,עלעכיימש סיז-רעטיב ַאזַא טימ "ַאּפַאּפ , גָאז ַא ןוא לצפיז

 טשינ ליוװ ךיא ...זַא ,האובנב דניק סָאד טשינ טליפ יצ ,ארומ בָאה ךיא .ץרַאה קיטש

 ליפ ױזַא ךַײא טלָאװ ךיא !ךַאז ענדָאמ ַא ,ךַײא ךיא גָאז ,זיא'ס ,רוציקה --- .סָאװ ןגָאז

 טינ לָאז ךיא ןעוו ןוא קסע רעכעלנייוועג ַא ןַײז לָאז'ס ןעוו ,םעד ןגעוו !ןבירשעג טינ

 ךַײא טָאה רע .ןצרַאה ןיא ןקַאבעגנַײא ךיוא לשינעפעשַאב סָאד זיא ךַײא זַא ,ןסיוו
 ַאּפַאּפ רעד סָאװ ,ןדירפוצ ,םינּפ ַא ,זיא ןוא ,רימ טימ ךַײלג ,לטרַאק ןפיוא טנעקרעד
 ..ןַאלּפַאק ןופ ןדירפוצ רעמ ךָאנ ,םינּפ ַא -- "ַאידַאיד , ןטימ םענייא ןיא טייטש

 םכילע-םולש  רעַײא

 ןבלעז םוצ .6

 1902 רעבמעטּפעס ןט4 ,וועיק

 ! רָאטקעּפס רעדורב ,רעדורב
 ,ףַאלש קרַאטש רימ זיא ַאגלָא ןַײמ -- ןצרַאה םענופ ץפיז ןפיט ַא רימ ןופ וצ טמענ

 טריפ ןגרָאמ רָאנ ,טנוזעג ,ךיז טכַאד ,םורַא טייג יז ;ףַאלש ןופ רעגרע ךָאנ ,טסייה סָאד
 ןַא רָאג ןוא ,עיצַארעּפָא ןַא ריא ןכַאמ ןרָאסעּפָארּפ ייווצ ןוא ,לָאטיּפש ןיא ּפָא יז ןעמ
 םַײב סָאד ןפורנָא וצ ארומ ןבָאה רימ סָאװ ,סעכלעזַא ,-- -- -- עיצַארעּפָא עטסנרע
 ,טוג ץנַאג ןילַא טײטשרַאפ ,טצרַא סלַא ,יז שטָאכ ,ריא רַאפ ןענעקיילרַאפ רימ .ןעמָאנ
 -רַאפ ןבַײרש ריא טלָאז ,ןבַײרש רימ טעװ ריא זַא ,רַאפרעד ןוא ...זיא סָאד טסנרע יו
 -ענּפָארַא רָאג זיא ּפָאק ןַײמ ? ןגָאז ךַײא ךיא לָאז סָאװ ,רוציקה -- .םעד ןגעוו טלעטש

 ןייק ןזַײװ טינ רָאט ךיא ,ןענייוו ןוא ךעלעקניוו יד ןיא ךיז ןטלַאהַאב רעדניק יד ,ןעמונ

 ןוא ,טכַאמעג עיצַארעּפָא יד טרעוו ,גָאטַײרפ ,ןגרָאמ רעביא -- -- -- .ענימ עקירעיורט

 ,םורַא ייג ךיא טלעוו ַא רַאפ סָאװ ףיוא ,טינ סייוו ךיא -- םולשב ןַײז לָאז סע ,טָאג ביג

 -- ??דניז עכלעװ רַאפ ? םלוע"לש-ונובר רעד רימ וצ טעּפעשטעגוצ ךיז טָאה סָאװ
 דנַײרפ םענעגָאלשרעד רעַײא טסיירט ,ךימ טסיירט ,רימ טבַײרש

 םכילע-םולש

 ריא סָאװ ,טסָאט רעַײא ןופ ןוא קסנימ ןופ ךַײא ןופ סורג ַא ןבעגעגּפָא רימ טָאה עמ

 .תחנ ךַײא ןופ טַאהעג בָאה ךיא ןוא ,טעקנַאב ןפיוא ןעקנורטעג טָאה

 ,"ףסָאיחַא, הרבח רעד ןופ הפיסַא רעד ףיוא זַא ,ןבעגרעביא ךַײא ךיא ןָאק דוסב
 ףיוא עידעּפָאלקיצנע יד ןבעגסױרַא לָאז עמ ,ןבילבעג זיא ,קסנימ ןיא ןעוועג זיא סָאװ
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 םכילפ-םולש ןופ וירפש

 == .תודוס-דוסב ןַײז זָאל רָאנ .ןפיוקרַאפ ןעמ לָאז "ןדוי , יד ןוא ןעמָאנ ןדמערפ ַא

 טזָאל עמ ןוא ,ןעגנוטַײצ יד רַאפ ןכַאז עקינייא ןקידנע ךַײא ףרַאד ךיא ,דלַאװג

 .טכער ןַײז אמּתסמ טעוװ סע -- םירוסי ןייק טינ טָאה ,רעטָאפ ַא זיא טָאג רָאנ !טינ ךימ

 ןַא רעטכָאט רעטייווצ ןַײמ ךיוא ןכַאמ ןעמ ףרַאדַאב ןכָאװ ייווצ טימ רעטעּפש

 ,טינ טגַײװש ,טבַײרש ,דלַאװג -- ? ? ןןרעלק ריא טלָאז סָאװ ,טוג זיא'ס --- .עיצַארעּפָא

 !טינ טגַײװש

 ןבלעז םוצ ,7

 ,1902 רעבמעטּפעס ןט6 ,עבוטשיינ ַאצינלָאב ,וועיק

 .טכַאנ ַײב רעגייז ַא 2

 ! רָאטקעּפס דנַײרּפ רעטסעב רעביל
 -- לָאטיּפש םענופ ךַײא בַײרש ךיא

 ןרָאצ רעזייב ַאזַא זיא'ס ,טָאג ןופ ןויסנ רערעטיב ַאזַא זיא'ס ! רָאטקעּפס רעדורב
 !דלוש סנעמעוו רַאפ ןוא דניז עכלעוו רַאפ טינ סייוו ךיא זַא ,ןסָאגעגסױא רימ ףיוא
 ןליטש ןטימ רעצ םעד ןעז .העש עבלַאה ַא ףיוא לּכה-ךס טנַײה ןעמוקעג ךיא ןיב םייהַא
 םוצ טשינ ןוא ךעלגעממוא זיא רעדניק יד ןופ ןרערט עטסקינייװעניא יד טימ קיטייוו
 ןרַאפ עמַאמ רעד טימ ךיז ןענעגעזעג םַײב טָאה שינעפעשַאב עניילק סָאד .ןבַײרשַאב
 זַא ,טגָאזעג םיא בָאה'כ זַא ,טנַײה ןוא ,טצפיזעג ענדָאמ סעּפע עיצַארעּפָא רעד וצ ןייג
 ..ָאי :טדער רענייא יװ ,לּפעק ןטימ ןָאטעג ךַאמ ַא רע טָאה ,םיא טסירג עמַאמ יד

 ךיא רָאנ .תורצ עדמערפ ןָא ךַײא ףיוא גנעה ךיא סָאװ ,טינ לביארַאפ ןייק טָאה
 ןסיגסיוא ַײרפ ױזַא ןענָאק םיא רַאפ לָאז ךיא סָאװ ,רָאטקעּפס ַאזַא לָאמ ַא ךָאנ טינ בָאה
 ןעקנעש טעװ טָאג זַא ,רַאפרעד ןוא ,רימ טימ ךַײלג ,רעדורב ,תורצ עשז טָאה .ץרַאה ןַײמ
 !ןמָא טגָאז -- םשה-הצרי-םא ,תחנ זדנוא ןופ ןבָאה ריא טעװ ,ןבעל סָאד

 "טסייוו רעװ, ןַאמָאר ןַײמ טימ ךיא קיטעּפשרַאפ הלילח רעמָאט ! רָאטקעּפס רעדורב
 בָאה ךיא סָאװ ,ןעגנולייצרעד ייווצ ענַײמ לַײװרעד טיג טמענ ,ךָאװ רעקירעביא ןַא ףיוא
 רָאּפ ַא טימ ןעיעּפסוא לעװ ךיא זַא ,ןכער ךיא םגה ,לצרעה ר"ד ןופ טצעזעגרעביא
 טפרַאדַאב ריא רָאנ .13 ,12 ,11 ,10 ךעלטיּפַאק ךָאנ ךָאד טָאה ריא .סנטַײצַאב ךעלטיּפַאק
 ןכַאמ טכער וצ לָאטיּפש ןיא ָאד ךיא לעװ ןגרָאמ ? ןעמ טוט סָאװ .הרוחס ףיוא הרוחס
 -עבירשעגרעביא טשינ ,עינרעשטוו ,דלַאב ךַײא ןוא ךעלטיּפַאק עקידרעטַײװ עכעלטע
 !ועידַא .ןקישוצ ,טייהרענ

 םכילע-םולש רעטרעדורעצ רעַײא

 רשפא) סנצעמע ןַאמָאר םענופ טרָא ןפיוא ןבעג טעו ריא ביוא רעדָא -- .9

 רעביא , : ןושלה-הזב ןטנוא ןופ גנוקרעמנָא ןַא ןכַאמ ריא טלָאז ,גנולייצרעד ַא (סרעַײא

 ןופ ןַאמָאר םעד רעדייל רימ ןזומ ,ןסיוו סיורָאפ טנָאקעג טשינ טָאה עמ סָאװ ,הביס ַא

 ".דע ר יד .סַײררעביא ןכָאװ רָאֹּפ ַא ףיוא םכילע-םולש .ה
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 םכילע"-םולש ןופ ווירוב

 ןבלעז םוצ ,8

 1902 רעבמעטּפעס ןט10 םעד ,וועיק

 ! רָאטקעּפס רעדורב

 ךַײא ןופ .טלעוו עקיטכיל יד טשינ עז ךיא .לָאטיּפש ןופ ץלַא ךָאנ ךַײא בַײרש ךיא

 ןוא רעייז ךימ טקנערק סָאד ןוא ,ווירב ענַײמ עלַא ףיוא רעפטנע םוש ןייק ָאטשינ זיא
 רעטסקעז רעד ןיוש ,טָאג ןעקנַאד ?ןבַײרש ךַײא ךיא לָאז סָאװ יורפ ןַײמ ןופ !רעייז
 ךָאװ ַא ךָאנ .טלעו רע ד ףיוא בלַאה רעכעה ןיוש זיא יז .עיצַארעּפָא רעד ךָאנ גָאט
 עכלעוו ,ךעלרעדניק ערעזדנוא וצ ,םיײיהַא ןרָאפרעבירַא םעד ךָאנ ןוא ָאד ןַײז רימ ןלעו
 גָאט עלַא זַײװקיצניײא ןייג וצ ןעמוק רעדניק יד .עמַאמ רעד ףיוא סױרַא ךעבענ ןקוק
 קוק ַא ,טונימ עכעלטע ףיוא (ךעלטַײװ זיא'ס) םײהַא ּפָארַא ךיז ּפַאכ ךיא .ןרעוװ רָאװעג
 ַא טימ ןגעקַא רימ טפיול סעכלעוו ,לשינעפעשַאב סָאד ןשוקנָא ,רעדניק יד ףיוא ןוט

 רעד ,טינ ךיא בעל גָאט ַײב ,טינ ךיא ףָאלש טכענ ןייק .קירוצ םוק ןוא *! ַאּפַאּפ , יירשעג
 ַאגלָא יבַא ,טָאג ןעקנַאד רָאנ -- לבלובמ ,טלודעצ חומ רעד ,ןגָאלשרעד זיא ּפָאק

 -- !טבעל

 !ווירב רימ טבַײרש ,תונמחר טָאה ,טבַײרש

 םכילע-:םולש  רעַײא

 טיג ןיקסװַאשרַאװ ןופ ,תהק ןופ טָאה ריא ? רעדיל ןייק טינ ריא טיג סָאװ רַאפ
 .ןטָאנ ן ָא דיל סָאד

 ןענעז סע ןכַאז עסיורג ערעסָאװ ,ןדיי ערעסָאװ ,רעדליב ערעסָאװ ,ךַא -- 5
 לָאטיּפש ןיא ןגיל ןוא ןציז געט עכעלטע יד ןיא הבשחמב רימ ַײב ןרָאװעג ןפַאשַאב
 ןוא ןצפיז ,טייקליטש ,טנעװ ריפ !ןוט ןענָאק טשינרָאג ןוא סנּפָאקוצ בַײװ ןַײמ ַײב
 עסיורג ,ןטלעוו עַײנ ןפַאשַאב ןוא סױרַא ןפור ,ןטכַארט ןוא ןרעלק ,ןקנַארק ַא ןופ ןעקיוא
 !ןטלעוו

 ךַײא ןופ עיפַארגָאיב עכעלצרוק ַא וצ רימ טקיש ,ביל ךַײא זיא טָאג יוװ --- .סּפ
 ,עיצקַאדער-עבַאגסיוא סיקרָאג םיסקַאמ ןופ ווירב ַא טַאהעג בָאה ךיא .יקסניּפ דוד ןופ ןוא
 סעיפַארגָאיב סרעסַאפרַאפ עלַא זַא ,רָאפ ךַײא טלעטש .ןקַאנ ןוא זדלַאה ןיא רימ טצעז עמ
 ...? ןבָאה סָאד טעװ םינּפ ַא רַאפ סָאװ -- טינ ערעַײא ןוא קיטרַאפ ןענעז

 יקצושטנעמערק םייח וצ ,9

 1902 .9 .10/2 ,וועִיִק

 -רַאפ ןוא רעטרעלקעגפיוא ןַא ,ןטכַײל לָאז טכיל ןַײז ,יקצושטנעמערק םייח 'ה םוצ
 !עטיײװצ יד ךַאז ןייא ןופ טייטשרַאפ סָאװ ,ןַאמ רעקידנַאטש

 ןייק ָאטינ זיא סע סָאװ ,טרעדנּוװעג ךיז רעייז ןוא ןעמוקַאב ךיא בָאה ווירב רעַײא
 ,רעווש רעַײא וצ ,םיא וצ סָאװ ,רעװש רעַײא ןופ סורג ןייק וליפַא ןוא רעפטנע
 ..דייר ענַײמ טדנעוועג ךיא בָאה
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 םכילפ:םולש ןוכ הוויבכ

 ענַײמ ןענעיילרעביא ןַײז חירטמ ךיז טלָאז ריא ,ךַײא ךיא טעב רעבירעד

 ךענעה בר ,רעווש רעַײא ,רע ןוא ,לָאמ ַא ךָאנ ןוא לָאמ ַא ךָאנ רעווש ןרַאפ ווירב עטשרע

 ךיז רע טיירג רשפא ןוא ,םירוביד ערָאלק ךַײ א ךרוד ןרעפטנע רימ לָאז ,ירביע

 ןוא גנוטלישרַאפ ַא טימ .בוט-םוי ךָאנ ףֹּכיּת ,טגָאזעגוצ טָאה רע יװ ,וועיק ןייק ןעמוק

 רעַײא רַאפ ןענעיילרעביא ןַײז חירטמ ךיז טלָאז ריא ,ךַײא ךיא רעװשַאב העובש ַא טימ

 ַא ןוא ,ןשטנעמ עקידעבעל גָאט וצ טנַײה ךָאד ןענַײז רימ .ווירב ןטשרע ןַײמ רעווש

 ..ךיז טנגעגַאב ןשטנעמ ַא טימ שטנעמ
 טשטניוװ ןוא ךַײא טרע סָאװ ,רעד

 ,בוט-םוי םוצ המיתח עטוג ַא ךַײא
 םכילע-םולש

 רענייק זַא ,רעוש רעַײא ןעמױרנַײא טלָאז ריא ,ךַײא ךיא טעב תודוס-דוסב ם.8

 ןיא ןבעגעג רימ טָאה רעש רעַײא סָאװ ,ףּכ -תעיקּת ןגעוו ,ןסיוו טינ לָאז ךַײא ץוח

 רעפטנע רעַײא ףיוא ךיא טרַאװ בוט-םוי ךָאנ ףֹּכיּת ןוא -- -- -- !רוּפיּכ-םוי ברע קנַאב

 סע ,ןָא ךַײא גָאז ךיא ,רַאה ןַײמ ,טעז !םירוביד ערָאלק טימ ןוא ףּכ-תעיקּת ןגעוו

 .ןקנּוװ ןפיוא} גונעג זיא ןגולק ַא רַאפ ןוא !דוס רענעגרָאברַאפ ַא ןַײז לָאז

 ,ףָאה ךיא ןוא ןשטנעמ ןגולק ןוא ןטבײלגַאב ַא ךַאז יד ןבעגעגרעביא בָאה ךיא 2,

 םיא ךרוד ןוא ,גנולכיורטש ןייק ,םולשו-סח ,םיא ךרוד ןעמוקסיורַא טינ טעװ סע זַא

 יד טָא גונעג ןַײז ןלעװ ריא יװ ןגולק ַאזַא רַאפ ןוא .ןרעװ ןפלָאהעג רשפא ךיא לעװ

 ,דייר עצרוק

 יקצינווַאר .ח .י ןוא קילַאיב .נ .ח וצ ,0

 1902 רעבמעטּפעס ןט10 ,וועלק

 !יקצינברו קילַאיב ,םינמאנ םידידי

 םענופ ךַײא ביַײרש ךיא !דרע רעד ןיא ןיב ךיא זַא ,סױרַא ריא טעז לווירב םעד ןופ

 גָאטַײרפ ןגָאטכַארַאפ ריא טָאה עמ .קנַארק טכער ַאגלָא ןַײמ ךעבענ טגיל ָאד .לָאטיּפש
 טלָאװ ,ןדַײנש סנטַײצַאב טינ טּפַאכרַאפ עמ ןעוו סָאװ -- -- -- ,עיצַארעּפָא ןַא טכַאמעג

 .םרָאּפָארָאלכ ןרעטנוא ןעוועג יז זיא העש ןבלַאהרעדנָא !טוג טינ רעייז-רעייז ןעוועג

 רעטיור רעד) ַאשַאטַאנ ןוא יסיט ןוא ךיא ,ןעַײרד ןיא רימ ןענעז העש ןבלַאהרעדנָא

 ןיא טרעַײפעג רימ ןבָאה ןרָאי ףלעווצ רַאפ טשרע ;זיא ַאשַאטַאנ יד רעװ ,טסייוו רזממ

 ןענַאטשעג ,(ןַײװ ןרעיוז ןטוג ןטימ ןוא קידניא ןַא טימ םועליבוי ןקירָאי-19 ריא סעדַא

 ךיא ביוא ןוא ,תולוק עקידעבעל-טיוט עליטש קידלַאװג יד טרעהעג ,ריט רעד רעטנַיה

 טינ לָאמ ןייק ךיא לעװ יורג לַײװ ,רַאפרעד רָאנ זיא ,ביוט ַא יװ ןרָאװעג יורג טינ ןיב

 ַא טָאג וצ ןוא ,גָאט רעטסקעז רעד טייג טנַײה !ןבעלרעד טינ סע לעװ ךיא -- ןַײז

 םעד ,דניצַא תיב-ינב ערעזדנוא ןעזוצ -- .טנוזעג ןַײז ןוא ןבעל טעװ יז --- גנונעּפָאה

 גערפ ַא ןעמ זומ ,ערעסערג יד ןופ ןרערט עליטש יד ןוא רעדניק ךעלציּפ יד ןופ רעצ

 -טכער ןַײד טימ טייקכעלטכערעג ןַײד ? רשוי ןַײד זיא ּוװ,, : םלוע-לש-ונובר םַײב ןוט

 ןשיװוצ ,לָאטיּפש ןיא ,ָאד קידנעטש ךימ ןיפעג ךיא... "? ? דָאנעג ןַײד טימ טייקיטרַאפ
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 םפילצק-םקהלש ןנפ טיר

 ןיוש ןיב ןוא ,ןשטנעמ עטעשַאדַארַאקעצ ,עטלקערבעצ ןוא עטקָארבעצ ןוא ענעטינשעצ

 ,יקצינבר ןלזג רעטיור ,ריא ןוא) טינ ךיאןָאקןבַײרש וליפַא זַא ,ןגָאלשרעד ױזַא

 ,טערבנשקָאל ַא ףיוא ןבַײרש וצ רימ ַײב טָאה סע "עדרעוו, ַא רַאפ סָאװ ,ךָאד טסייוו

 קידנציז רָאג רעדָא ,לסעפ ַא ןופ ָאנד ַא ףיוא רעדָא ,רַאװָאמַאס ַא ןופ לצעט ַא ףיוא רעדָא
 יקצינבר וצ ,סיקצינבר יד ןופ ןטסגנַיי םוצ השקב ַא ךיא בָאה ,ןכב .(!ַײװמַארט ןפיוא

 רַאפ לכיב ַא דימו-ףּכיּת ןעמענ רימ לָאז ןוא ףליה וצ ןעמוק רימ לָאז רע ,ייווצ רעמונ

 עלַא העש ןייא ףיוא ךיז ןצעזקעװַא ןוא ןעּפ ןוא טניט ַא ןפיוק ,10 רעדָא 5 סעקיּפָאק ַא
 ,ןָאגרַאשז ,שיסור ,שיערבעה :ליוו רע ךַארּפש ַא רעסָאװ ןיא ןבַײרש ןוא ,רעמ טשינ ,גָאט

 בר ןדייז םענופ עיפַארגָאיב עצרוק ַא -- (!ןײטַאל ףיוא טשינ רָאנ) ףָאלש םענופ
 ךָאנ ןוא "דָאכסָאװ, םענופ ,ווָאלָאקָאסל ןורּכזה רפס םענופ ןעמונעגסױרַא ,עלעדנעמ

 ןיוש סע לעװ ךיא ןוא ,ןזַײװנָא םיא טעװ ןיילַא עדייז רעד עכלעוו ,רעטרע רָאּפ ַא

 -- תינשהו .סנייא רעמונ זיא סָאד .עבַאגסױא סיקרָאג בילוצ ןשיסור םעניא ןטעברַאַאב

 רָאּפ ַא ענַײז טצעזרעביא ןרעוװו סע) קילַאיב ןופ עיפַארגָאיב עצרוק ץנַאג ַא ,עצרוק ַא

 ,"דָאכסָאװ, ןיא ןעניפעג טעװ רע עכלעוו ,ץרּפ ל"י ןופ עיפַארגָאיב יד ןוא ,(רעדיל
 .טַײצרעמוז ןקיטנַײה תועובש זיב חסּפ ןופ "ץילמה,, ,"הריפצה,, רעדָא ,"טסָאנשטשודוב ,

 ,ןבירשעגרעביא טשינ ,טלצניקעג טשינ ,עינרעשטוו ןוטּפָא רע לָאז ןטעברַא ַײרד יד טָא

 ןיא ןַײז םש-הנוק ךיז טעװ רעניילק רעד ןוא -- ןוט גנידצלַא ןײלַא ןיוש לעװ ךיא ---

 יקרָאג םיסקַאמ ןופ חוּכ-רשִיי ַא ,רַארָאנָאה ךעלברעק עכעלטע ןעמוקַאב ,טלעוו רעד
 ןופ קנַאד ןקידהנומש-לופּכ ןסיורג ַא ןוא

 םכילע-םולש  רעַײא

 ריא סָאוו ןפיוו טינ ראט ןוא טי טסייוו ןיילא אנלא = יה

 יד ןופ ןעמוקעג ןיוש זיא יז ביוא ,ןעיַאּפ טסירג ןוא ..ןעוועג זיא טייקפַאלש

 טעזורגרַאפ ןיוש טָאה רע בוא ,ןשינָאמ טסירג ןוא ,"ןביורט ,, יד ןופ ןוא "רעדעב

 ! ךעלדנַײרפ רָאג ןסירג טזַאל ןדייז םעד ןוא ,םי ןפיוא ןפיש יד

 רָאטקעּפס יכדרמ וצ ,1

 1902 רעבמעטּפעס ןט11 ,וועיק

 ! רָאטקעּפס דנַײרפ רעטסעב

 !רעטרעװ ייווצ ןייק וליפַא ןרעפטנע ןלעװ טינ לָאז רָאטקעּפס ,שטַײטס ,שטַײטס

 !!טלעװ קע

 ,רעסעב גָאט עלַא ךיז טליפ יורפ ןַײמ .גָאט עלַא בַײרש ךיא :סנַײמ רימ וט ךיא
 ןוא --- לָאטיּפש םעד ןופ סיוא ןיוש ךיז רימ ןבַײרש םורַא ךָאװ ַא ןיא .קנַאד ייז טָאג
 !ןבעל -- זיא סָאד טרָאװ רעַײט ַא !ןבעל רימ

 .ןצרוק ןיא (עיפַארגָאיבָאטױא) עיפַארגָאיב רעַײא וצ רימ טקיש ,םשה-ןעמל ! רעדורב

 זיא טיעס סָאװ ריא טסייוו רעמָאט ןוא .ץרוק ץנַאג עיפַארגָאיב סיקסניּפ דוד ךיוא ןוא
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 םוכיול עד םוולש זופ ונוירב

 ןופ דליב סָאד ,דלַאװג ,ןוא .זיא רע ּוװ ןוא זיא רע סָאװ ,זיא רע רעװ ,ןגרעבמָאנ ןופ
 -- לַאנרושז ַא ןיא שטָאכ ץעגרע טנגעגַאב סע ריא טָאה רעמָאט ,דלעפנעזָאר סירָאמ
 ןַײז ןבירשַאב ןעװעג זיא ּוװ ,רימ טגָאז ןוא .וצ סָאד טקיש ןוא סיוא סָאד טדַײנש
 !ןגָאלשרעד ױזַא ןיב ךיא ןוא ,ןרעדָא יד רימ טנערט עמ ? עיפַארגָאיב

 םכילע:-םולש  רעַײא

 ןבלעז םוצ ,2

 1902 רעבמעטּפעס ןט12 ,וועַיק

 !רָאטקעּפס דנַײרפ רעטסַײרטעג ןוא רעטסעב ,רעטסביל

 ךיז טעװ רָאטקעּפס זַא ,טגָאזעג רימ טָאה ץרַאה סָאד ,טליפעג רעבָא בָאה ךיא
 ליפ ױזַא טַײצ רעצרוק ַאזַא ןיא ןיוש רימ טָאה ריא .םיא וצ ןּפָאלקנָא ןַײמ ףיוא ןפורּפָא
 .ןענידּפָא ןענָאק לָאמ ַא ךַײא לעװ ךיא סָאװ טימ ןוא ןעוו ,טינ ןיוש סייוו ךיא זַא ,ןָאטעג

 ןענָאק ןכל ,ןברָאטשעג טינ ןענעז רימ ןוא טבעל טָאג .רעדורב ,טכערעג טנעז ריא רָאנ

 ! ןפָאה ןוא ןפָאה ךָאנ רימ

 יורפ ןַײמ לָאז הנשה-שאר ףיוא זַא ,גנונעפָאה ַא טָאג וצ :טנוזעג חוּכמ זיא םדוק
 ןוא ךעלסיב וצ ןיוש טציז יז .ערעַײט ןוא עביל עריא ןשיװצ ,םייה רעד ןיא ןַײז ןיוש
 ןסיורג ַא ןקישסורַא רע טעװ ןעוו ןוא רָאטקעּפס סעּפע טבַײרש סָאװ ,ןגערפ ןיוש ןָאק

 ..? (זיא עבט ןַײז יוװ) ווירב

 רעטציא ןַײז טינ לָאז ךיא ױזַא יו זיא ,טַאלב-בוט-םוי רעַײא וצ ןָאטעילעפ ַא ןגעוו

 ךַײא בַײרש ןוא ,ןגרָאמ-טנַײה עקַאט ןוא ,טכַאנ ַא ףיוא קעװַא ךימ ךיא ץעז ,טעגרהרעד

 סָאד טעװו אמּתסמ ןוא ,"גורתא ןַא , רעדָא ,"םיגורתא , ןעמָאנ םעד רעטנוא ךַאז ַא ןָא

 ףרַאדַאב -- בַײרש טגָאז רָאטקעּפס זַא ;טינ ץוריּת ןייק זיא'ס .ןטָארעג ןַײז אקווד

 !ןבַײרש ןעמ

 ַא זיא טָאג .עטָאלב זיא -- רימ ךרוד ןטרָאד טָאה ריא סָאװ ,תורצ ערעַײא ןגעוו

 רשפא ןוא !םשה-הצרי-םא ,ןטרָאד תחנ סיורג רימ ןופ ןבָאה ךָאנ טעוװ ריא -- רעטָאפ

 ןעמכילע-םולש טימ ךיז ןבָאה יז זַא ,ןזַײװַאב ןענָאק ייז ריא טעװ ןכיג ןיא רָאג ךָאנ

 עסיורג ַא רָאג ןוא ,ךַאז עסיורג ַא רימ ַײב ךיז טוט סע ,טגַײװש .טרַאנעג טינ ךַײא ךרוד

 !!!רַאו

 -רעד טינ ריא טלָאװ שינעפעשַאב סָאד ןוא ,ךַײא ןסירג רעדניק יד ןוא יורפ ןַײמ

 ,עלעשטנעמ ןיילק ַא ןרעוו ןָא ןיוש טבייה רע ;טנעק

 .ןעידַא .ךָאנ ךַײא ךיא בַײרש ןגרָאמ

 םכילע-םולש רעַײא
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 םכילע-םולש ןופ ווירב

 ןילטייצ .ַא וצ 3

}19102 ,9 ,5 

 !שטיװעלװָאקַאי דלָאנרַא רעטעטכַאעג ליפ

 ןעלמַאזפיונוצ קיטיינ זיא סעבַאגסיױא סיקרָאג םיסקַאמ ןופ ןסערעטניא יד ןיא
 .סרעבַײרש עשידַיי ןופ תועידי עשיפַארגָאיב עקינייא

 ןכווּפָא ןוא קַיַאדוי ןיא ןײגנַײרַא שטיװָאניבַאר 'ה בורק ןַײמ טגָארטפױַאב בָאה'כ
 ,ןלַאירעטַאמ עקינייא קידָאירעּפ רעד ןיא

 ,עקיטיינ סָאד ןבַײרשּפָארַא ןוא ןענעייל םיא ןביולרעד רעייז ךַײא טעב ךיא

 .ךיא ריטנַארַאג טײקטַארוקַא ןוא טײקצנַאג רעד רַאפ

 שטיווָאניבַאר .ש גנוטכַא רעטספיט טימ

 (םכילעצ :םולש)

 רָאטקעּפס יכדרמ וצ 4

 1902 רעבָאטקָא ןט9 ,וועיק

 ! רָאטקעּפס רעביל

 ? רוטּפ ! טינ רָאג ןיוש ריא טבַײרש ךעלווירב ןייק --- קע ןַא
 סיקסניּפ .סיז-רעקוצ זיא גנולייצרעד רעַײא .ןיסירפק יאדוװַא זיא "טַאלב-תוּכוס , סָאד

 ןצנַאט הרוּת-תחמיׂש : ץנעט יד ןיא תועט ַא ,ןורסח רעניילק ןייא רָאנ .טוג טנכייצעג זיא
 דובּכל טָאה ריא סָאװ ,עדַאש .ןלַאפעגרעבירַא לסיב ַא -- רעבַײװ ןייק טימ םידיסח טשינ

 -טעלָאיפ רעדָא עקיברַאפטױר טימ ריּפַאּפ רעסעב ןייק ןבעגעג טשינ בוט-םוי םעד

 סעּפע ? "דוי,, םענופ טַאלב-בוט-םוי סָאד זיא ּוװ -- !עקטעניװ רעד ןיא טפירש עקיברַאפ

 !טינ סָאד ןעמ טעז
 -ניוועל , (2 ,ָאדָאסָאק , (1 :ןסנָאנַא ירד רימ ךרוד ןיוש טָאה "גנוטילצסקלָאּפ , יד

 ?ןדירפוצ ייז ןענעז -- "טפַאשלעזעג ענלַארענעג , (2 ,"ןהָאז
 סָאװ ,ונ -- גנוציז רעַײא וצ קרעװ עלַא ןופ רעטסַײר ןַײמ טקישעגוצ ךַײא בָאה ךיא

 ?ןבילבעג זיא עשז

 ןַאמָאר םענופ ךעלטיּפַאק ַײרד ךָאנ ןוא "לקעּפ, ַא ךָאנ רימ ןופ ריא טָאה געט יד

 ? (גרובסרעטעּפ) אירול ףסוי ןופ "קינדָאגעשזעי יקסיירוועי םעד ןעזעג ריא טָאה --
 ןיא עיזנעצער ַא ביג ךיא .ןיילַא רימ ןופ הליחמ טצעזרעביא "רָאטקָאד , ןַײמ זיא טרָאד

 קרעוו לַאניגירָא ןַא סנַײמ טקידנעעג ךיא בָאה געט יד .רעכיב יד ןגעוו "טַאלבנעיױרפ,

 סָאד טעװ עמ ."טנַאלַאש ריאמ , ןעמָאנ ןטימ ןטקַא ַײרד ןיא עידעמָאק ַא ,ןשיסור ןיא
 -נעיורפ , רעד רַאפ ןָאגרַאשז ןיא ןצעורעביא סע ךיא לעװ רעטעּפש .רעטַאעט ןיא ןליּפש
 ,תורצוי יד טרעקרַאפ ."טלעוו

 .הבר-אנעשוה זיא'ס ,ךַײא ךיא שטניוו לטיווק טוג ַא

 םכילע-םול ש רעַײא
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 םכיל צעל .םולש ןהופ ווירב

 עצרוק ַא ,"רעכיב עַײנ , לקיטרַא םעניילק ןייא ךַײא טקישעגסיױרַא סָאװ רָאנ -- .ספ

 ,("גנוטַײצסקלָאפ , רעד רַאפ) גרובסרעטעּפ ,אירול .י ןופ ךוברָאי ןרעביא עיזנעצער

 ןבלעז םוצ ,5

 1902 רעבמעווָאנ ןט2 ,וועלק

 ."חתש רָאטקעּפס תרמ הרקיה יתגוזל
 -- -- -- !רָאי עטוג יד לַא וצ ,טעשזָארָאװרַאפ רָאג ,סע טסייה ,ךימ טסָאה
 ווירב ערעזדנוא זַא ,ךיד סָאד טרַא חור רעכלעוו ,הרקיה יתגוז ,טינ ייטשרַאפ ךיא

 ןפיוא ןענערב םיאנוׂש ערעזדנוא ןזָאל ? ןענערב ייז רימ ןלָאז יַאמל ? ץנַאג ןַײז ןלעוו
 ייװַצ יו ,ןענעייל רָאי קיצנַאװצ טרעדנוה רעביא עירָאטסיה יד זָאל ,אברדַא !רעַײפ
 ךיז ןבָאה ,ןישודיקו-הּפוח אלב ןדנובעג ןעוועג ןענַײז סָאװ ,סרעבַײרשסקלָאפ עשידִיי
 סָאװ ,רָאפ ךימ לעטש ךיא .ןָאגרַאשז ןטימ ןָאטעג ךיז טָאה סע סָאװ ןוא ,ןבירשעגרעביא
 ,רעגײטש ַא ,ךעלקינייארוארוא ערעזדנוא ַײב ןבָאה עדייב ןלעװ רימ םינּפ ַא רַאפ
 ןיוש ןלעװ רענייב ערעזדנוא ןעוו ,טלָאמעד ,םורַא רָאי טרעדנוה רעדָא קיצפופ ַא ןיא
 עלָאר ַא רַאפ סָאװ עדוי-ימ ! ןָאגרַאשז רעד ,ןָאגרַאשז רעד ,ךַא !דרע רעד ןיא ןליופ גנַאל
 ,געוו ריא ןייג "עטכישעג , יד זָאל רָאנ !קלָאפ רעזדנוא ַײב ןליּפש לָאמ ַא ךָאנ טעװ רע
 ןעוועג טסלָאז !הרקיה יתגוז -- .סרעזדנוא ןבָאה ןעניז ןיא התע-תעל ןפרַאדַאב רימ ןוא
 רעזדנוא ןשיװצ טַאהעג טרָאד בָאה ךיא סָאװ ,דובּכ םעד ןעז ןוא רימָאטישז ןיא ןַײז
 טנעה יד ףיוא שממ .תחנ סיורג רַאפ הנושמ-התימ ַא ןעמונעגנַײא וטסלָאװ ,םוקילבוּפ
 רעטסּוװַאב רעד זַא ,טכירַאב ַא ןעוועג "ןילָאװ,, ןיא זיא גָאט ןטייווצ ןפיוא ! ןגָארטעג
 .טָאטש ןיא זדנוא ַײב טסַאג ַא זיא םכילע-םולש רעלעטשטפירש-ןָאגרַאשז רעשידַיי
 ,לָאמ עלַא .(242 רעמונ ,"ןילָאװ,,) יתגוז ןַײמ ןופ ןעמָאנ רעד טנָאמרעד ךיוא זיא ןטרָאד
 -- ןַײז ךיוא לָאז רָאטקעּפס בַײװ ןַײמ זַא ,ךיא עז ,ןעמָאנ ןַײמ טכַארבעג טרעוו סע ּוװ
 טכַאמעג רימ ןעמ טָאה ןזַײרּפָא ןַײמ רַאפ סטכַאנ וצ תבש !רימ ףיוא ןענערב טינ יז זָאל
 רעטכָאט ןַײמ --- .הּכונח ףיוא ןָאטעילעּפ ַא בַײרש ךיא -- -- -- !וגיונ -- טעקנַאב ַא
 .ןרעװ טנוזעג ַײב טלַאה ןוא ,םשה-ךורב ,עיצַארעּפָא יד ןגָארטעגרעביא ךיוא ןיוש טָאה

 וטסלָאװ ,ןעז םיא טסלָאז -- לטעקשַאק שיטסיזַאנמיג ַא ןָאטעגנָא טָאה לשינעפעשַאב סָאד

 -- !הרּפּכ יד ןעוועג
 רעצנַאג רעד ןופ סירג ןוא יתגוז ןַײמ ןופ ןטכירכָאנ עטוג ףיוא דניצַא טרַאװ ךיא

 .ערטסַאילַאכ
 םכילע-םולש  ךלעב ינממ

 ןבלעז םוצ ,6

 1902 רעבמעווָאנ ןט3 ,וועלק

 ּ! רָאטקעּפס דנַײרפ רעטסביל

 רעירפ העש רָאּפ ַא טימ .ןעוועג לבקמ ווירב ןסיור ג רעַײא ךיא בָאה ךעלדנע
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 םכילע? םהלוש ןנפ ווירב

 ךַײא טלעטש ריא ןוא ,"דנַײרפ ,, גנוטַײצ רעַײנ רעד ןופ ןטעזַאג יד ןיא ןזעלעג ךיא בָאה

 ,טרעפטנערַאפ ץלַא רימ זיא דניצַא !טלעטשעגסיוא בָאה ךיא ןגיוא רַאפ סָאװ ,רָאפ
 :ןטקנוּפ עלַא ףיוא הבושּת ןבעג ךַײא ךיא ףרַאדַאב לּכ -םדוק רָאנ --

 .הָאֹּפ רעקניל רעד ןיא רימ טכירק "הפוצה,, ןַײז טימ ןַאמדירפ (1

 ןטשרע םעד קירוצ דלַאב ּפָא רימ טקיש .טכערעג ריא טנעז "? טסייוו רעוװ,, ןגעוו (2

 -- "ןַאמָאר , ךעלטיּפַאק ףניפ-ריפ ַא ןקישוצ ךַײא לעװ ךיא ןוא ,עמַארד רעד ןופ טקַא

 ןבעג ריא טנָאק ,ןקיטעּפשרַאפ ךיז ןלעװ ךעלטיּפַאק יד ביוא ןוא ,רַאונַאי זיב ןַײז לָאז'ס

 .טצעזעגרעביא ךַײא בָאה ךיא עכלעוו ,לצרעה ר"ד ןופ ןעגנולייצרעד ייווצ ענעיַא טָא

 טלָאז לזמ טימ , ,רעדורב ,ךַײא רעפטנע ךיא ."דנַײרּפ,, רעד זיא ךַאז עקיטכיוו ַא (3

 ונמיקו ונייחהש "!!!ַאררררוה, !ךַײא טימ ךַײלג ַײרש ןוא ,?ןבעל ריא

 -- - - !הוה ןמזל ונעיגהו

 ,1903 רָאי םעַײנ םוצ ךָאנ ןוא ,עשרַאװ ףיוא גנוטַײצ רעכעלגעט רעַײא ןגעוו (4

 (! תמא ןַא ןַײז לָאז'ס ,ןבעג טָאג זָאל) !סרוקיּפַא רעסיורג ַא ךיא ןיב

 ,םכילע-םולש ןוא רָאטקעּפס ,רָאטקעּפס ןוא םכילע-םולש :טכערעג טנעז ריא 5

 וט ךיא !ןרָאװשַאב ןוא טקיליײהעג גנַאל ןיוש זיא דנוב רעזדנוא .טנַאה ןַײמ ךַײא טַאנ

 !טשינרָאג ךַײא ןָא טשינ

 ןּפַאלקנָא סיוועג טעװ ןוא ןגַײװש טינ אמּתסמ טצװ "דנַײרפ,, רעד זַא ,ןפָאה וצ (6

 :ןגָאז טעװ רע ?ןוט םכילע-םולש טעװ עשז סָאװ ...ריט רעד ןיא ןעמכילע-םולש וצ

 -קעּפס וצ ,בַײװ ןַײמ וצ חירטמ ךיז טַײז ;טינרָאג ןרעפטנע ךַײא ןיילַא טינ ןָאק ךיא

 ..."! ןרָאט

 ןזומ ןלעװ ןלַאנרושז עשירַארעטיל ענייר זַא ,טַײצ ַא ,רעדורב ,טייג סע -- - --(06

 ,רעטרעוו יד טקנעדעג .עקירעמַא ןיא יו טעמּכ ,"רוטַארעטיל רעכעלגעט , רעד רַאפ ןעלנק

 ןוא טוט -- -- -- !יצנָאװ יד יירד ַא טוט ןוא ייז טַײקעצ ,תואיבנב ךַײא גָאז ךיא סָאװ

 טַײז ןוא ,געט ייווצ עלַא ,גָאט עלַא רימ טבַײרש ןוא ,ןדייב זדנוא ןוא ךַײא טנרָאװַאב

 -- -- -- ."ןפָא, רימ טימ

 דימּת ףיוא ןצנַאג ןיא רעַײא

 םכילצע-םולׂש

 ןבלעז םוצ .7

 1902 רעבמעווָאנ ןט12 ןוועִיקַו

 ."חתש רָאטקעּפס תרמ הרקיה יתגוזל

 םעד ןגרובזניג ןופ ןעמוקַאב בָאה ךיא סָאװ ,לווירב סָאד דנגילַײב ָאד ריד קיש ךיא

 ךיא , :שעּפעד ַא טימ טרעפטנעעג דימו-ףּכיּת םיא בָאה ךיא .(עיּפָאק ַא) רָאטקַאדער

 וצ ןופ ןטלַאהּפָא ךיז ,ןסערעטניא עמַאזניימעג בילוצ ,טעב

 זַא ףָאהרַאפ ךיא ןוא ."טקעּפסָארּפ םעניא ןעמָאנ ןַײמ ןריקילבוּפ

 -סױרַא טינ ןעמָאנ ןַײמ ןוא ןגלָאפ אמּתסמ טעװ ןוא ןעמלטנעשזד ַא זיא גרובזניג רעד

 !הנותח ַא רַאפ טעברַאעגנָא רימ טסָאה וד סָאװ ,עז ,הרקיה יתגוז ,דניצַא -- .ןלעטש
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 םכיל עג םולש הטפווהירב

 ןענָאטעילעפ עצרוק ףניפ רַאפ לּכה-ךס שדוח ַא לבור 100 ןביג עדמערפ-דליוו ןשטנעמ

 !לּפָאנ ןטימ ןדנובעגוצ ןוא ןדנוברַאפ ןוא ןדנובעג ןַײז לָאז ךיא ,םיָאנּת םוש ןָא ,שדוח ַא

 ייטשרַאפ "ןדוי, ןרעביא שינעדניברַאפ סָאד ,אלימ !ןדייב זדנוא זיא ייוו ןוא ךָא זַא

 ַא ןיא רעבָא .טרָאד יא ָאד יא ןבַײרש לָאז ךיא ,הלווע ןַא ןעוועג טלָאװ סע ;ךיא

 וד סָאװ ,יַאנּת רעד ,עשטשבָאָאװ ?ןָא ךיז רעהעג סָאװ -- טַאלבגָאט רעגרוברעטעּפ

 ץעגרע ןיא הבקנ ןייק ףיוא ןקוק טינ ןופ ,הרקיה יתגוז ,טכַאמעג רימ טימ טסָאה

 ייוצ עכלעזַא רָאנ סָאװ ,ןעוועג יַאנּת רעשירַאברַאב ַאזַא סָאד זיא -- טינלָאמ ןייק

 ךיא ןעכלעוו ןיא} ,ןדנַאטשמוא ערעטיב עכלעזַא ןיא רָאנ ןוא ,עדייב רימ יו ,םישּפיט

 רעצנַאג רעד ןיא ןרָאװעג טרעהעג טינ זיא הׂשעמ ַאזַא !ןזָאלוצוצ ךעלגעמ זיא ,ןעוועג ןיב

 ןדַײס ,טכענק ןייק ,דיומטסניד ןייק וליפַא טינ ךיז טפיוקרַאפ ךיז ןפיוקרַאפ ױזַא !טלעװ

 ןיוש ןַײז לעװ ךיא .ןלַאפרַאפ זיא'ס רָאנ .נ"ק רעדָא טרעדנוה רָאי ַא טימ רעִירפ ,לָאמ ַא

 ילעב ,םוק :ןגָאז רימ טסעװ ,הרקיה יתגוז ,וד ןעוו ,טלָאמעד זיב לּפָאנ ןטימ ןדנובעגוצ

 סָאד טעװ ױזַא ןוא .טגָאזעגּפָא זדנוא ןבָאה םיטַאבעלַאב יד ה"ד ,ַײרפ ןענַײז רימ ,רקיה

 םעַײנ םעד טימ ןטלַאה המחלמ ןענָאק טינ ןלעװ ייז םערָאװ ,ןַײז ,םשה-הצרי-םא ,סיוועג

 עכלעזַא ,ערעזדנוא רעטרע עטסעב יד ןטרָאד ןעמענרַאפ טעװ עמ .יּתשילּפה תילוג

 יד זיא סָאד .לטרַאג ןזיב ןקוב הלילח ייז וצ ןפרַאד ךיז ןלעװ רימ סָאװ ,ךעלשטנעמ

 ,עלעגייפ ַײרפ ,םכילע-םולש ,ךיא ,שטַײטס !עשילַארָאמ יד טנַײה .טַײז עשילַאירעטַאמ

 רעצנַאג רעד ןוא ,ןעגניז ליוו ןוא ןעגניז ןָאק ,ןעַילפ ליוו ןוא ןעילפ ןָאק ,לגילפ בָאה

 עדמערפ ףיוא ןקוק ,םיוב ַא ףיוא סנטַײװ רעד ןופ ןופ ןציז ךיא זומ --- ןרעה ליוו םלוע

 טנלע ןַא ףיוא טייהרעליטש ךיז ןגיוו ,ןגַײװש ןוא --- רעדיל עדמערפ ןכרָאה ,ןעלגיופ

 ןדנוא זיא ייוו ןוא ךָא זַא ,הרקיה יתגוז ,ָאי ...! ןכרָאה ,ןכרָאה ,ןכרָאה ןוא ,עלעגַײװצ

 ךעלווירב זַא ,ץוחַא ווירב ַא טימ טרעפטנעעג לַײװרעד ייז בָאה ךיא ...! ןדייב

 ןוא ןעז ךיז ךעלנעזרעּפ זומ עמ ,ךיז ןדייררעד טינ טינרָאג וצ ייז טימ רימ ןלעוו

 זַא ,טגַײצרעביא ןיב ןוא .שיטַאמָאלּפיד ןבירשעג ייז ךיא בָאה ,ךעלטנייוועג ; ןסעומש

 ,יתגוז ,ָאזלַא .גרוברעטעּפ ןופ רימ וצ ןעמ טמוק טַײצ ךָאװ ַא ןיא יו רעטעּפש טינ

 רָאטקעּפס בַײװ ַא בָאה ךיא זַא :זיא רענַײמ יַאנּת רעטשרע רעד זַא ,ןַײז ןסיוו טסלָאז

 םוש ןייק רַאפ ןטג טינ ריא טימ ךיז ןָאק ךיא סָאװ ,רָאי קיצנַאװצ טרעדנוה זיב

 קיצנַאװצ טרעדנוה זיב רָאטקעּפס בַײװ ןַײמ ןָא ןָאק ךיא !טלעװ רעד ןיא הבותּכ -תפסוּת

 לעװ ױזַא .וליפַא תוא ןייק ,רעדעפ ןייק ןלעטש טינ ןוא טרָא םענופ ןריר טינ ךיז רָאי

 זַא ,ןגָאז יז ךיא לעװ ? ױזַא יװ ןוא סָאװ :ןגערפ ךימ ןלעװ ייז זַא ןוא .ןגָאז ייז ךיא

 זיב ,רָאטקעּפס בַײװ ןַײמ ןעוו ,ןַאד רָאנ ןבַײרש ןענָאק ךיא לעװ "דנַײרפ , םעניא

 םענופ ןוויוא םַײב ןייטש ןוא גרוברעטעּפ ןיא ןציז טעװ ,רָאי קיצנַאװצ טרעדנוה

 ענַײמ טימ סקעבעג ןַײמ ,גייט ןַײמ ןעיורטרַאפ טינ ךיא ןָאק ןרעדנַא ןייק ."דנַײרּפ ,

 ןַײז חירטמ ךיז ייז ןלָאז טעברַא ןַײמ רַאפ רימ טלָאצעג ןגעוו .סעװַארטָאּפ ןוא םילכאמ

 ןוא .רָאי קיצנַאװצ טרעדנוה זיב היחּתש רָאטקעּפס תרמ תינולּפ ןַײמ וצ ,ריא וצ ץלַא

 הרבח יד .דרע רעד ןיא טוג ןענַײז רימ זַא ,ןסיוו טסלָאז ,ןָא ךיא גָאז ,הרקיה יתגוז ,ריד

 רע ןגעלעג ריד ןופ לעװ ךיא ןעוו ,טלָאמעד טַאלבגָאט רעייז ןעמוקַאב ןלעװ ענַײד

 ןטימ טדערעג טָאה רע זַא ,טרָאד ךַײא טבַײרש רענעי סָאװ ,ווירב ןטימ הׂשעמ יד

 ןַײד וצ גָאלק ַא ,ענעדִיי עשירַאנ ,וד ןוא --- לדנעמ-םחנמ ןַײמ רַאפ טסַאּפ ,רעטסינימ

 ,רעטצניפ ןוא רעטיב ריד זיא'ס ,יתגוז ,סייוו ךיא רָאנ ?!ףושיּכ ןיא טסביילג ,םינּפ

202 



 םכילצ י טו לש (ןחפ ווירב

 ,ןגיל רימ ןוא ,ןדנוברַאפ ןדייב זדנוא טסָאה ןוא ןדנובעגוצ ךימ טסָאה ןוא ןדנובעג טסיב

 -רַאפ וד ...! לגייב ןקַאב ןוא ,ערה-ןיע ןייק ,דרע רעד ןיא ןַײפ ץנַאג עדייב ,םשה-ךורב
 רימ ַײב טסייה סָאװ ,םיאנוׂש ענַײמ ןלָאז ןענערב ,ענעדִיי עשירַאנ וד ,שטָאכ טסייטש

 ,ןטרָאד ןופ םוקַאב ךיא סָאװ ,40 יד וצ) שדוח ַא ןברַאק טרעדנוה ךָאנ טַײצ עקיטציא

 סיתגוז ןַײמ ַײב ךיז טלַאה ךיא רָאנ ...! ? (ּפָא רימ טנכער עמ סָאװ ,תונובשח יד טיול

 ,תרּבועמ טַײװ ױזַא ןיוש טסיב וד זַא ,ןָאט ךיא לָאז סָאװ ? ןָאט ךיא לָאז סָאװ ,לדיילק
 ןבָאה רעדָא ,ןַײז ליּפמ טינ הלילח טסלָאז ,טייהרעטנוזעג ןעמוקרעביא וטספרַאד טָא-טָא

 הלילח ןזָאלסױא טינ ךיז לָאזס ,שינעעזרַאפ ַא ױזַא רעדָא ,םולשו-סח ,בלַאק-ןַאמ ַא

 ..ךַײט ַא

 םכילשפ -םהולש לעב רימ ןופ

 ןָאזעניד בקעי וצ ,8

 1902 רעבמעצעד ןס4 ,וועיק

 ?ןָאזסעניד בקעי דנַײרפ רעטסעב ןוא רעביל

 יא ךַײא רעפטנע ךיא סָאװ ,ןרָאצמירג רעַײא טימ זָאנ רעַײא רָאפ רימ לעטש ךיא

 "הליגמ, רעד ןופ רעסיז ןעוועג רימ זיא סָאװ ,הליגמ רעַײא ףיוא ץרוק יא ,טעּפש

 ,ןוט ךיא לָאז סָאװ רָאנ .ןָאמ טימ ןשַאט-ןמה ןופ רעטמעטַאב ןוא (רּתסא-תליגמ)
 ךיא זַא ,ןביילג ךיז טעװ ריא .ןעּפ רעד ףיוא קנַארק םכילע-אל טציא ןיב ךיא ,רעדורב

 ךיא ? טלעג ןייק רַאפ וליפַא ןָאטעילעפ ןבלַאה ַא ןבַײרשנָא טציא דנַאטש ןיא טשינ ןיב

 ןסָאגעגסיױא ןוא ןעּפ רעד ףיוא ןחמוא זַא ןפרָאװעג ,שיטבַײרש םעד ןעמוקַאב טנַײפ בָאה

 ףיוא ןבַײרש ןרעהפיוא םערָאװ ,הלילח ,קידנעטש ףיוא טשינ רָאנ .לרעטניט סָאד

 ןַײמ ןגָאז ןלעוװ סָאװ .הלילח ןברַאטשקעװַא ןוא ןעמענ רימ ַײב טסייה קידנעטש

 ךַײא בַײרש ךיא ,רוציקה ..!ןַײז טנוזעג ןלָאז ץוט בלַאה ַא ,ערה-ןיע ןייק ערטסַאילַאכ

 :המכח-תישאר .תויתוא עטלרעּפעג ךעלעציּפ רעבָא רַאפרעד ,טַײז ןייא ףיוא לּכה-ךס

 ןעמ טרעפטנע ,עשרַאװ ןיא טגערפעגנָא ךיז בָאה ךיא ? ייליבוי רעַײא סָאד זיא ןעוו

 ,םיצולח יד ןופ זדנוא ַײב סעּפע ךָאד טנעז ריא !וינע ןַא ַאזַא ריא טנעז סָאװ .טינ רימ

 עגנוי עמערָא רעזדנוא טינ טָאה סנָאזסעניד ייווצ ןייק ןוא ,ןָאזסעניד זיא ןעמָאנ רעַײא

 סָאד טלַאה ןוא טינ טליוו ריא ביוא !תולדג ךיוא זיא תווינע ליפ וצ .רוטַארעטיל-סקלָאפ

 ,םירבח ערעַײא ,זדנוא ןרעוורַאפ טכער סָאד רעבָא טינ ריא טָאה ,בוט-םוי ַא רַאפ טינ

 ןדִיי ַײב טגָאזעג סנייטשימ טָאה ךָאנ ןעד סָאװ .בוט-םוי ַא ךיז ןכַאמ וצ ,סעגעלָאק עתמא

 ַא ןָא לַאּפּפָארַא ןוא תונויזב ,תולד ,שפנ-תמגע ,עטָאזירג ,רע טָאה תורצ ? רעבַײרש ַא

 תובוח ,ןקור רענעגיובעגסיוא ןַא ,ןוורענ עכַאװש ,טַײצ רעד רַאפ רָאה עיורג ,רועיש

 ,ןיינ ...אבה-םלוע ףיוא גנונעפָאה טימ ןכַאמ הנותח ףיוא רעטכעט טימ ךס ַא ךיז ףיוא

 ןעד רעװ ,ערעדנַא סָאד סנייא דובּכ ןייק ןבענּפָא טינ ןיײלַא ךיז ןלעװ רימ זַא ,רעדורב

 ,רעטרַאנעגּפָא ,המודמה דובּכ ,דובּכ ןבָאה שטָאכ רימָאל -- טלעג ןבָאה יז ? עשז

 ןבעגקעװַא ייז רימָאל :ןטַײב ייז טימ ךיז רימָאל טינַא !דובּכ ךָאד רעבָא ,רעטהכָאלמעג

 ,וכו אבה-םלוע ,תונויזב ,תולד ,שפנ-תמגע ,עטָאזירג רעזדנוא טימ תורצ ערעזדנוא
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 םכיל ע- םוולש ןהופ וחיבב

 רעד טימ ,ןבעל ןטוג ןטימ ,טלעג ןטימ הזה-םלוע רעייז ןבעגּפָא זדנוא ייז ןזָאל ןוא

 ערעייז טימ ןוא ךעלדרעפ עקידנענערב עטוג יד טימ "ליטרעמ ליטרעט , ןטימ עקָא

 -- רָאי עצרַאװש קיצכַא ייז בָאה .טינ ןליוו ייז ? ןעד סָאװ רָאנ ...רעבַײװסּפעק עקירעַײּפ

 עביל רעזדנוא טימ ןטלַאה ךיז רימָאל ןוא הזה-םלוע רעייז ןַײז לחומ ייז רימָאל ָאט

 ךימ בָאה ךיא .ווירב ןקיצרַאהביל רעַײא ןגעוו ,תינשהו !רוטַארעטיל-עברָאט ערעַײט

 אמּתסמ ףרַאדַאב ןָאזסעניד זַא ,רעַירפ טסּוװעג בָאה ךיא :םיא ףיוא טרעדנּוװעג טינ רָאג

 ךַײא ךיא גָאז קנַאד ןייק .םיא טבַײרש רענעי זַא ךָאנ טרפבו ,ךיוא ךימ ןבָאה ןעניז ןיא

 טנעז ריא לַײװ ,ןוטעג סָאד טָאה ריא ,ןוטעג סָאד ריא טָאה םעד בילוצ טינ םערָאװ ,טינ

 ןוא טגלָאפעג ָאזלַא ךַײא בָאה ךיא -- !ןוט טינ שרעדנַא ןָאק ןָאזסעניד ןוא ,ןָאזסעניד

 טכַאמעג םיא בָאה ןוא ןגרובזניג וצ ווירב ןסיורג ץנַאג ַא ןבירשעגקעװַא י"מוּת בָאה

 רימ ייז ןלָאז ןענָאק ייז ביוא זַא ,ןטעבעג רָאנ בָאה ןוא ערעוװש ןייק רָאג טינ םיאנּת

 ףרַאד'כ סָאװ ,סלבור טרעדנוה ַײרד ןימ ַא דיתעה ןובשח-לע סנַאװַא ןַא ןקישוצ י"מוּת

 ןלעוו ייז יצ ,ןוט סָאד יז ןלעװ יצ ,טינ ךיא סייוו --- ןַײרַא ןבעל ןיא שממ ןבָאה טציא ייז

 ; ןגָאזּפָא טינ רימ ןלָאז יז ןעוו ,יי ז רַאפ ןַײז טלָאװ רעכַײלג .קידנסיוו טשינ ןכַאמ ךיז

 עקַאט דלַאב ייז ריא טעװ אמּתסמ .ןגַײװשּפָא טינ ,ןגָאזּפָא זיא ,ןגָאזּפָא הלילח ביוא רָאנ

 .ה"יא ןַײז טכער ןש טעװ סע ןוא ןַײז וצ רעהעג סע יװ ווירב ַא ןבַײרשקעװַא

 סע טַײװ יװ ,םעד ןגעוו ןַײז ךיראמ טינ ,ךיז טכַאד ,ךַײא ךיא ףרַאדַאב סלַאפ ןדעי

 גרובזניג סָאװ ,ייז ןופ רעלעפ ַא ,ןורסח רעסיורג ַא .ןעמעלַא רַאפ דוסב ןַײז וצ ףרַאדַאב

 ,םינפואה לכב ןַײפ ןעוועג טלָאװ סע ,וװעיק ןייק גָאט ַא ףיוא טּפַאכעגּפָארַא טינ ךיז טָאה

 הלילח טעװ סע ןוא ,ערעַײא החריט עצנַאג יד טסיזמוא זיא'ס זַא ארומ בָאה ךיא רָאנ

 ,טרעוו ןַײ מ ןוא רעטרעוו ערע ַײ א ןייטשרַאפ ןלעוו ייז ןדַײס ;ןַײז טינרָאג ןופרעד

 ךָאנ ךַײא טעב ךיא רימ טבַײרש .הּכוס ןיא ןסע ןוא ןשטנעמ ןַײז טלָאמעד ייז ןלעוו

 ןענידּפָא לָאמ ַא ךָאנ ךַײא לעװ ךיא ,ןשטנעמ עקידעבעל ןענעז רימ ,ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא

 רעַײא וצ עינַאװעשטניװ ןַײמ וצ טמענ ןוא ךס ַא ןוא טוג טבעל ןוא טנוזעג טַײז .אמּתסמ

 ,ךעלדנַײרפ רָאג ךַײא טסירג סָאװ דניזעגזיוה ץנַאג ןַײמ ןופ ןוא רימ ןופ ייליבוי ןליטש

 םכילע-םולש  ַאגעלָאק רעַײא

 קילַאיב .נ .ח ןוא יקצינווַאר .ח .י וצ 9

 1903 רַאונַאי ןטס22 ,וועיק

 !קילַאיב ןוא יקצינבר דנַײרפ עביל ענייש ענַײמ ןגרָאמ-טוג םענייש ַא
 ,קילַאיב ,ךַײא בוט-לזמ !םָארק רעַײא טימ ,יקצינבר ,ךַײא בוט-לזמ -- לּכ -םדוק

 טנעיילעג בָאה ךיא תעשב ,ןדע-ןג ןיא ןעוועג תמאב ןיב ךיא --- !"ןטרָאג , רעַײא טימ

 ךיא סָאװ ,רימ ןופ טכַאלעג וליפַא טָאה רעטכָאט ןַײמ .("דנַײרפ , ןיא) "ןטרָאג , רעַײא
 ,תושפנ-היחמ ,טוג-טוג .טלעווקעג קיצניװ טינ ךיוא ןילַא רעבָא טָאה ןוא -- ױזַא לעווק

 ,ךַײא גָאז ךיא !טוג זיא'ס -- !גונעג ןוא -- טוג ? קילַאיב ,ריא טרעה .ךַײא ךיא גָאז

 ,טוג !טוג זיא'ס זַא ,ךַײא ךיא גָאז סָאד ,ךַײא גָאז ךיא ?טרעה ריא !טוג זיאס זַא

 !טוג טושּפ ...טוג עקַאט רעבָא ...טוג ץנַאג ...!טוג זיא'ס -- רוציקב !טסיײיה טוג סָאװ
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 טכיל עא םולש .ווופו וווירוב

 ,ןסע ןבָאה טַײצ ױזַא טלָאז ריא ."לרעסעמ , םוצ סעיצַארטסוליא יד ךַײא קיש ךיא
 ןימ ַאזַא ןָא ךָאנ טבַײרש ןוא טנוזעג טַײז !ךעלווירב ןבַײרש וצ טַײצ בָאה ךיא יו
 יז ,קילַאיב ַא ךיוא ןבָאה ,ןטסינָאגרַאשז ,רימ זַא ,םיבלּכ יד ,ןעז ייז ןזָאל --- "ןטרָאג,
 טלָאװעג ךַײא ךיא בָאה ךָאנ סָאװ ,ָאזלַא ...! ךיוא ןבָאה רימ ; ןבָאה ייז רָאנ זַא ,ןעניימ
 ,ונ !ןטרָאג ַא ,יַא .("דנַײרפ , ןיא) "ןטרָאג, םעד ןָא טנַאמרעד ךימ בָאה ךיא ,ָאי ? ןגָאז
 טלדנַאה טָאג טניז ! ןטרָאג ַא רענטרעג ןשיווצ ! ןטרָאג ַא לָאמ ןייא ןיוש זיא'ס ! ןטרָאג ַא
 טסייה סָאד טָא !וליפַא םולח ןיא ןעזעג טינ ןטרָאג ַאזַא ךָאנ רע טָאה ,רענטרעג טימ
 ןבַײרשַאב ליוו עמ זַא ,ןטרָאג ַא שידִיי ףיוא ןבַײרש ןעמ ףרַאדַאב ױזַא טָא .ָא --- ןטרָאג ַא
 !ןטרָאג ַא ןיוש זיאס -- רוציקה !ןטרָאג ַא

 זַא ,ןבירשעג רָאטקעּפס רימ טָאה ,(!ןעמ טרבד ,יקצינבר ,ךַײא וצ) רעטַײװ ןוא
 -םולש ןופ קרעװ עלַא , וצ ןבַײרשנָא עיפַארגָאיב ןַײמ ןבעגרעביא ךַײא טנכער "הישות,
 טימ ןצרוק ןיא עיפַארגָאיבָאטױא ןַײמ ןרָאטקעּפס טקישעגסױרַא טנַײה ךיא בָאה ."םכילע
 ןרעגנירגרַאפ ליפ ךַײא סָאד טעװ ,(ןשיסור ןיא) ןטעברַא ענַײמ עלַא ןופ לטעצ ץנַאג ַא
 ריא .ןעיַאּפ טסירג -- !ןטרָאג ַא -- ונ !קילַאיב -- ונ -- .םשה-הצרי-םא ,טעברַא יד
 .ץעּפוהעי ןיא ןסַאג יד ךָאנ רע טסעמ הּתע-תעל .ןעוועג אלממ -- בורק םעד חוּכמ השקב
 רימ רע טפלעה לסיב ַא ;ןגָאלשרעד סעּפע וצ אמּתסמ ךיז רע טעװ טַײצ רעד טימ
 ןטַאט ןיא םיא חור ַא ? ןטרָאג ַא ? ךַײא ןעמ טבַײרש ךָאנ סָאװ רעטַײװ ןוא ,ונ .ןבַײרש
 ַא טבַײרש !קילַאיב רעד טָא ,לדנטרָאג ַא טגײלעגרעדינַא לסיב ַא סָאד טָאה רע ,ןַײרַא
 טנוזעג טַײז ...טרָאג ַא .ךיוא קילַאיב עקַאט ןוא ,ןיילק טינ טנעז ריא ,לווירב ַא ךיוא לָאמ
 ...ַא ...ג ַא ..ָאג ַא דנַײרפ רעטסעב רעַײא רימ ןופ ...רָאג ַא ...ךעלקילג ןוא

 םכילע-םולש

 רָאטקעּפס יכדרמ וצ 0

 (1902 לירּפַא ןט1) וועיק .ג"סרּת חסּפ דעומה-לוח

 !ןעמענ ךיד לָאז חור רעד ,רָאטקעּפס ,בוט-םוי-טוג

 ַא !טרעװ טינרָאג סָאד טסיב -- ,ריד קיש ךיא הנּתמ ַא רַאפ סָאװ ,ןסיוו טסלָאז

 עניילק 18 ףיוא ןגָאלשעצ ,רעצריק ךס ַא רָאנ ,"ינעּפמעטס,, ַאל ַא ,ןַאמָאר םעַײנ

 תבש ןקישסיורַא ריד ךיא לעװ רשפא ."בנג עלעקשָאמ , ןעמָאנ ןטימ ,ךעלטיּפַאק

 רעד ַײב רעוװש ךיא .ןבָאה טינ םירוסי ןייק וטסלָאז ,ןעלטיּפַאק טכַא עטשרע יד רָאנ

 .רעבַײרשרעביא םַײב ןיוש זיא ןוא טקידנעעג זיא ןַאמָאר רעד זַא ,הצמ רעקיליײיה

 ןבָאה ןיוש טסעװ ןוא ,ךעלטיּפַאק 10 עקירעביא יד ךיוא סױרַא ריד ךיא קיש קיטסניד

 ךיא זַא ,ריד רַאפ ןַײז הדומ ךימ זומ ךיא .םשה-הצרי-םא ,תועובש זיב לַאירעטַאמ

 זַא ,ןגָאז ךיא ןָאק ,טעמּכ .תוחוּכ עַײנ לגָאּפש ,עַײנ טימ ,ןרָאבעג-ַײנ יװ סעּפע ךימ ליפ

 ,שירַאנ טכַאמעג רָאנ ךימ ךיא בָאה רעהַא זיב ןבַײרש ןָא טשרע בייה ךיא

 טציא ןיב ךיא ..ןרָאי יד סיוא ןעייג הלילח רעמָאט ,ארומ רָאנ בָאה ךיא .סדנוק הׂשעמ

 ךיא סָאװ ,ןזַײא ןופ רעקרַאטש ןיב ךיא זַא ,רעדליב ןוא תובשחמ ליפ ױזַא טימ תרבועמ

 ַא ןכוז ןפיול רָאג ףרַאדַאב ךיא ,רימ זיא ייוװ ןוא ךָא זַא ןוא --- ןעגנורּפשעצ טינ רעוו
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 םכיל עז םולש ןהופ ווירב

 ןפיוא ןדַיי יד ןלָאז ןענערב !לברעק סָאד לָאז ןענערב !עזרעב יד לָאז ןענערב !לברעק

 לָאז ןוא ןײלַא ַײרעבַײרש ןופ ןבעל ןענָאק טינ לָאז רעבַײרש רעשידִיי ַא זַא ,רעַײפ

 עלַא ךימ ןעעז ןוא ךימ ןענעק סָאװ יד ,ךימ טגערפ עמ !לברעק ַא ןכוז ןפיול ןפרַאד

 ,ךיא בַײרש ױזַא טָא !ןעװ טינ ןײלַא סייוו ךיא זַא ,ןבעל'כ ? ךיא בַײרש ןעוו ,גָאט

 ןוא ,ַײװמַארט ןפיוא קידנרָאפ ,טעניבַאק ןיא םענעי ַײב קידנציו ,קידנפיול ,קידנעייג

 ַא עינעמיא ןַא ,דלַאװ ןטקַאהעג טינ ,דלַאװ ַא טימ ּפָאק ַא רימ טלוד עמ תעשב טקנוּפ

 ןגייל סע ןוא רעדליב עטסנעש יד סיוא ןסקַאװ טלָאמעד טקנוּפ -- לדָאװַאז ַא ,ערעַײט

 ןייק ףיוא ,טונימ ןייק ףיוא ןסַײרּפָא טינ ךיז ןעק עמ ןוא תובשחמ עטסעב יד ףיונוצ ךיז

 ןענערב !ןטפעשעג יד ןלָאז ןענערב --- ,ריּפַאּפ ןפיוא ןעמענוצפיורַא גנידצלַא סָאד עגר

 דומיל-רכׂש חוּכמ ,טלעג-הריד חוּכמ טדער ןוא בַײװ סָאד טמוק ָאד ןוא !טלעװ יד לָאז

 זיא רעמערק רעד ןוא ,טרַאװ רע -- .ןעמלטנעשזד ַא זיא בצק רעד ןוא ,עיזַאנמיג ןיא

 יד ןבַײרשּפָא טימ טעשַארטס טַאקָאװדַא רעד ןוא ,ןגרָאב טינ ליוו רע -- ךרַאּפ ַא

 יד ןוא ,(.ןבירשעגּפָא גנַאל ןױש ןענַײז ייז זַא ,טינ טסייו רע !שּפיט) ךעלקנעב

 -- רעניבַאר םעַײנ ַא טבַײלק עמ ןוא ,ןענעייל ייז ךיא לָאז -- לַאב ַא ןכַאמ ןטסינויצ

 סעּפע ךיז ליוו רע -- "!יגנעד ,ַאּפַאּפ , טגָאז עלעגנַיי עניילק סָאד ןוא ,קידלוש ךיא ןיב

 ןוא !טינ םיא ביג ןוא הירב ַא ַײז ײג -- לדרעפ ַא אמּתסמ ,ךַאז עקיטיינ ַא ןפיוק

 טימ טּפַאלק "דנַײרפ רעד  ןוא !לַאירעטַאמ ,דלַאװג :טַײרש טַײז ןייא ןופ רָאטקעּפס

 ןיוש ןעמ ןָאק ,רעַירפ רַארָאנָאה םעד ּפָא טקיש עקירעמַא ןוא !לַאירעטַאמ :ןשעּפעד

 ךיוא סעּפע זיא "דָאכסָאװ , ןוא ,ךיוא וצ ןיהַא ןקיש זומ עמ ןוא רחא-רבד ןייק ןַײז טינ

 .טגנילק עמ ,ַאש ...קיטיינ יַאדװַא ךָאד זיא עבַאגסיױא סיקרָאג םיסקַאמ ןוא ,טנוה ןייק טינ

 "סיּפָא , ןַא טימ רעלקעמ ַא רעדָא "ט ָא שט ס , ַא טימ רָאטידערק ַא רעדָא ,בוט לזמ

 םערָאװ ,םכותב ךיוא ,רָאטקעּפס ,וד ןוא ,עלַא ,רעַײפ ןפיוא טנערב -- עינעמיא ןַא ןופ

 ? קיצניוװ ױזַא ןוא ןטלעז ױזַא רימ וטסבַײרש יַאמל

 םכילע .םולש  ןַײד

 ןבלעז םוצ 1

 1903 לירּפַא ןט11 ,וועיק

 ! רָאטקעּפס יתגוז

 ןַײמ ןופ ךעלטיּפַאק ןַײנ-טכַא עטשרע יד !תוא ןַא ןעז טבעלרעד תורצ טימ םיוק

 ,םשה-ןעמל .עשרַאװ ןיא רע זיא ,ןשטנּוװעג יוװ ,תבש ןוא ,טקישעגסױרַא ןיוש ןַאמָאר םעַײנ

 יד -- ףוס םעד סױרַא ךיא קיש קיטנוז ,ןיינ -- ןגרָאמ .ןקורד םיא ןבייהנָא דלַאב

 .טפלעה ערעדנַא

 ,לקיטנַא ןַא ,"גוב , ןימ ַא -- ךַאז ַא (חומ ןיא) קיטרַאפ רימ ַײב זיא תועובש ףיוא

 ךיא .ןעוועג תומלוע שיערמ שממ טָאה "גוב,, רעד -- ."רעמונ-תועובש , ַא סױרַא טיג

 "ונעּפמעטס , יו ױזַא ,ןעמענסיוא טעוװ "בנג עלעקשָאמ , ןַאמָאר רעד זַא ,ףָאהרַאפ

 ףיוא ןרעגנעלרַאפ טנעקעג םיבנג יד ןופ ןַאמָאר ןקיזָאד םעד בָאה ךיא .ןרָאי עקילָאמַא
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 םכויל ט" םהל ש ןופ ווירב

 ,טוג ןוא קיצניװ רעסעב ;ענעשעק "סהישוּת,, ףיוא תונמחר ךיא בָאה --- ןרעמונ ךס ַא
 -- .קידרעסַאװ ןוא ךס א רעדייא

 ייֵז ךיא לעװ ,סע ךיא תעשב ;קיש "ךעלדיל, יד -- ?"שינעפעשַאב , ריד טלעפעג
 -- !ןסע םענופ ןבָאה הָאנה ךיא יװ דיי ַא לָאז יַאמל ;ןרעסעבסיוא ןוא ןקוקכרוד

 -ייַצרעד ַײרד-ייווצ ןוא ,ןענָאטעילעפ עירעס ַא ןוא ,עידעמָאק ַא ךיוא בַײרש ךיא
 -- -- =- .טנוזעג ַײז ןוא ,"רעדליב ןוא ןּפיט , לסיב ַא ןוא ,ןעגנול

 -סױרַא טינ "גנוטַײצ-סקלָאפ , רעמונ רעקיצנייא ןייק רָאט סע ,ללּכה -- -- --
 ןָא ןייג

 םכילע םולש

 ןייבשעמ .פ וצ ,2

 1902 (לירּפַא ןט18) תועובש ברע
 !ןייבשעמ רענַײמ ריקנַאב

 םוק טָא ןוא ,ןעמוקעג טינ טסיב וד ןוא ,גָאט ןצנַאג ַא ריד ףיוא טרַאװעג בָאה'כ

 זיא רודגיבַא-ןב זַא ,ווירב ןטגײלעגַײב םעד ןופ ןעז טסעװ וד .עטיב ַא טימ ריד וצ ךיא

 .ןעוועג עידומ טינ רימ רע טָאה סערדַא ןַײז ןוא קינעקסורד ןייק געט ןעצ ףיוא ןרָאפעג

 טנכערעגּפָארַא ךס ַא שדוח ןקיטנַײה רימ ןבָאה "הישוּת, ןופ עטלעטשעגנָא יד : טָא זיא

 ןוא ,לבור 19 זיב ץנערעפיד יד טרענעלקרַאפ רימ ייז ןבָאה רעבירעד ןוא ,בוח ןַײמ ןופ

 11 ךָאנ ריד טמוק סע זַא ,סע טסייה ,לבור 20 סנַאװַא ןַא ןעמוקַאב ריד ַײב בָאה ךיא

 קידלוש ןּבילבעג ריד ךיא ןיב ("גנוטַײצ-סקלָאפ,,) צ"פ רעד רַאפ לבור 2 טימ ןוא ,לבור

 ךָאנ ךיא ףרַאד -- בוח םעד ןבעגוצּפָא טינ ריד בָאה ךיא רָאנ טינ ,טָא זיא .לבור 3

 ַא סלַא יצ ןטעב טלָאװעג ךיד ךיא בָאה רעבירעד ןוא .טלעג ליפ ױזַא לָאמ ייווצ ןבָאה

 12 ךָאנ ןבילבעג זיא ַײמ שדוח וצ) שדוח ןקידנעמוק ןפיוא סנַאװַא סלַא יצ דסח-תלימג

 ןבַײלב ריד לעװ ךיא זַא ױזַא ,לבור 37 ךָאנ ז"כומ ןכרוד ןקיש רימ טסלָאז וד זַא ,(געט

 ןזיב ןטרַאװּוצ טינ טסנָאק וד ביוא זַא ױזַא ,לבור קיצפופ שדוח ןקידנעמוק םוצ קידלוש

 ןעמוקַאב לעװ ךיא סָאװ ,טלעג םענופ רעקיצפופ םעד ןבעגּפָא ריד ךיא לעװ ,ןוי ןטשרע

 "דָאכסָאװ,, םעד ןוא "דנַײרּפ, םענופ ,(גרוברעטעּפ) ב"ּפ ןופ םורַא געט עכעלטע ןיא

 ןַײז וטסנָאק ,סלַאפנלַא .קרָאי-וינ ןופ ןוא ןָאדנָאל ןופ ןוא "רעמונ-תועובש , ןרַאּפ

 םולשו-סח גנולכיורטש םוש ןייק ןוא ןָאט טינ סטכעלש ןייק ריד לע ךיא זַא ,רעכיז

 ,סָאד טגנערב טַײצ יד סָאװ ,ךַאז ַא זיא ךָאז יד ןוא ,ןעמוקסיורַא טינ רימ ךרוד ריד טעוװו

 !תורצ ףיוא קרַאטש ןיב ךיא לַײװ

 הבוט ןַײד ןוא ןעניד וצ ריד טיירג זיא סָאװ ,רעד

 .ןסעגרַאפ טינ קיביא רע טעװ

 םכילע םולש

 .לבור 50 יד ףיוא רימ ןופ לטיווק ַא טגײלעגַײב ָאד זיא טייקרעכיז רעמ בילוצ ןוא

 טסעוו וד ביוא ןוא ,ז"כומ ןכרוד לווירב סָאד ןרעקמוא רימ טוג ױזַא ןַײז ךיוא טסלָאז

 .םייה רעד ןיא ןפערט ךימ וטסעװ ,געט-בוט-םוי יד ןיא רימ וצ ןעמוק ןַײז חירטמ ךיז
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 םכיל .-םולש ןןופ וויהמב

 ַאקנעלַארָאק .ג .וו וצ 2

 {1903 ינוי) וועיק

 !שטיװָאנָאיטקַאלַאג רימידַאלוװ רעטכַאעג ליפ

 טַאלב ןשידַיי םעד טריטקַאדער רעכלעוו ,"הישוּת , גַאלרַאפ-רעכיב רעשידַיי רעד

 רעד ףיױא גנולמַאז ַא ןבעגוצסױרַא ןעמונעגריפ טָאה ,"גנוטַײצ-סקלָאפ עשידוי יד,

 ןיא ענעטילעג יד ןדִיי יד תבוטל ,ןָאגרַאשז ןפורעגנָא טרעוו סָאװ ,ךַארּפש רעשידַיי

 עשיסור עטסנעעזעגנָא יד וצ ןדנעוו וצ ךיז טגָארטפױאַאב ךימ טָאה רע ןוא ,ווענעשעק

 טָא ןיא ןעמענ וצ לײטנָא ןַײז םיּכסמ טינ ייז ןלעװ יצ ,השקב ַא טימ סרעלעטשטפירש

 ביוא ,ןָא ךיא ףור טק עריד .טקערידמוא רעדָא טקעריד גנומענרעטנוא רעליווװ רעד

 ךיא סָאװ ,שיסור ףיוא גנולמַאז רעד רַאפ ןבַײרשוצנָא סָאװ סעּפע ןַײז םיּכסמ טעוװ ריא

 ריא בא ,טקערידמוא ;ןָאגרַאשז ןשידַיי ןפיוא ןצעזרעביא עקַאט ןײלַא סע לעװ

 .קרעו עטקורדעגּפָא ערעַײא ןופ סָאװ סעּפע ןצעזרעביא ןביולרעד רימ טעוו

 רעכלעוו ,יָאטסלָאט .נ .ל ףַארג םוצ טדנעוװעג ךיז ךיא בָאה השקב ַאזַא טקנוּפ טימ

 עבלעז סָאד ."ןדנַאטשמוא יד וצ קיכערּפשטנַא סָאװ סעּפע , ןבַײרשוצנָא טגָאזעגוצ טָאה

 ףיוא טלעטשענּפָא ךיז טָאה טיײקמַאזקרעמפיוא ןַײמ .ערעדנַא טרעפטנעעג רימ ןבָאה

 בָאה ךיא ןכלעוו ןופ ,?טנַאקיומ רעדנילב רעד, קרעװ ןלופטנַאלַאט טסכעה רעַײא

 ,ןעלטיּפַאק עטשרע יד ,ןעגנולעג רעייז זַא ,ןעניימ וצ טסַײרד יד בָאה ןוא ,טצעזעגרעביא

 ןגעוו זַא ױזַא ,טייהדניק עַירפ עמַאס ןַײז ןוא "ןדנילב ,, םענופ טרובעג םעד ךעלטנגייא

 דנילב ַא זיולב ןַארַאפ זיא סע .טדערעג טינ גנוצעזרעביא רעד ןיא ָאד טרעוו טנַאקיזומ

 טרָאװ ןייא טימ זיולב גנוצעזרעביא יד ןעלטיטַאב וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ זַא ױזַא ,דניק

 ."רעדנילב רעד,

 טָאה יצ ,סנט2 ,ןוא שינעביולרעד רעַײא ףיורעד ןבעג רימ ,סנטנ ,ךַײא טעב ךיא

 ןעלטיטַאב וצ רעסעב רַאפ ןעניפעג ריא טעװ רשפא .לּפעק ןַײמ ןגעק סָאװ סעּפע טינ ריא

 -ָארָאק .ג.וו ןופ "טנַאקיזומ ןדנילב, םענופ ןעלטיּפַאק עטשרע יד :ױזַא סָאד

 רעַײא ןגָאזסױרַא סנייא רַאפ ןיוש ןוא טוג ױזַא ןַײז טינ ריא טעװ יצ ,רעטַײװ ? ָאקנעל
 ? עטכישעג רעווענעשעק רעקירעיורט רעד חוּכמ ןליפעג ערעַײא ןוא קוק

 גנוטכַא רעטספיט טימ

 (םכילע-יםולש) שטיווָאניבַאר .ס

 רָאטקעּפס יכדרמ וצ 4

 1903 ינוי ןט7 ,וועיק

 -- - -- !רָאטקעּפס רעדורב

 זַא ,סייו ןוא ."הישוּת, סערדַא ןפיוא סַײנ ַא טקישעגסױרַא ךיא בָאה טנַײה
 טינ ריד טעװ סע תמחמ ןוא ,דרע רעד ןיא ןצימש ךיז ןוא ןעגנירּפש לסיב ַא טסעװ וד
 ןוא ןצימשסיוא לסיב ַא רעירפ ךיז וטסלָאז ןכל ,םלוע-לש"ונובר םוש ןייק ןפלעה

 ,ןקורדּפָא : סייה ךיא יװ ,ױזַא ןָאט ןוא רעסַאװ טלַאק זָאלג ַא ןעקנירטסיוא ,ןעגנירּפשסיױא
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 םכילע -םמלש ןופ ווירב

 ןופ טקַא (ןטירד םעד ,ךעלטנגייא ,טסייה סָאד) ןטרעפ םעד ,ןקורדּפָא םשה-ןעמל ןוא

 ןהנעטוצנַײא טַײצ ליפ ױזַא טינ בָאה ךיא -- ."טײרּפשעצ ןוא טייזעצ,, עידעמָאק ןַײמ

 -עטיבויל) עידעמָאק יד טלעטש עמ זַא טרפב ,קיטיינ זיא רע לפיוו ףיוא ,ריד טימ

 סעּפע עידעמָאק יד זיא טקַא ןטירד םעד ןָא זַא ,ריד גָאז ךיא רָאנ ,רעטרע ליפ ןיא (יל

 ,ןיױשרַאּפ רעקידנפיולַײברַאפ ַא -- עקדוד ,ץנַאג טינ סױרַא טמוק ײװטַאמ .טדעררעד טינ
 ,(ָאנדָארַאנ) ךעלמיטסקלָאפ טכע ןענַײז טקַא םעד ןופ סענעצס יד סָאװ ,םעד רעסיוא

 עניילק יד ַײב ,ןטנוא ךיוא ױזַא ,ןטַארקָאטסירַא ענעמוקעגפיוא יד ַײב ,ןביוא יװ ןוא

 טסיטשרַאפ וד זַא ,ןכער ךיא -- !טיירּפשעצ ןוא טייזעצ זיא ,ךעלעשטנעמ

 טסַאּפ סע ןַא ,רימ ןגָאז טינ ןוא קיטש עליופ ןייק ןכַאמ טינ טסעװ ןוא קסע ןַא טרָאפ

 ,םשה-ןעמל ,ץוריּת םוש ַא ןָא .-- גנידצלַא טסַאּפ רימ :המודּכו ,טעּפש ןיוש ,טינ

 ןרעפטנע רימ ןווּורּפ ךיז וטסעװ הלילח רעמָאט םערָאװ ,ןקורדּפָא ןזָאל ,םשה-ןעמל
 וטסלָאז יַאמל טנַײה --- ָאי אקווד זַא ,ןריפַארגעלעט ךָאד ךיא לעװ ,ןיינ זַא ,עלַײװרעד

 ךיוא ױזַא רימ טסוט ? טולב רימ ןּפַאצרַאפ ןוא תואצוה עטסיזמוא ןעגנערבסיוא רימ

 ,ןעמכילע-םולש ןַײד טמענ עמ זַא ,טסעז ןוא שזדָאל ןיא טסיב וד !טיוט םוצ גונעג

 !טסגַײװש וד ןוא -- תונמחרבמוא רעטרעוו ענַײז רעביא ןעַײק ןוא ,סעלָאגעלַאב סעּפע

 ַא רַאפ סָאװ ,ןטעבעג לָאמ ַײרד שוריפב ךיד בָאה ךיא יװ ,טינ וליּפַא רימ טסבַײרש וד

 ןליפַא זַא ,ריד זיא ייוו ןוא ךָא זַא ? לדנעמ-םחנמ רעכעלקילגמוא ןַײמ טרָאד טָאה םינּפ

 טפור רע ןוא ןָאזשיפ (6?!)/"טסיטרַא, ןַײד טינ טסייוו ןעלדנייש-ענייש ןופ ןעמָאנ םעד

 ,רימ ןופ טרָאװ ןייק טנעיילעג טינ וליפַא ,טנַײש סע יװ ,טָאה רע ."לדנייש-הרׂש,, יז

 ַא סעּפע טימ ,ןעמכילע-םולש ַײב ןַארַאפ זיא לדנעמ-םחנמ ַא סעּפע ,טרעהעג רָאנ

 לַײװ ,ןבירשעג אמעט-יאמ ריד בָאה ךיא -- !? לדנייש-היח ,לדנייש-הרׂש -- לדנייש

 -סַאּפ עכלעזַא ןגעק טסעטָארּפ ַא טימ "גנוטַײצ-סקלָאּפ , ןיא סױרַא טנכערעג בָאה ךיא

 רעד ּוו טרָאד ,(עקירעמַא ןיא טינ) טרָא ןפיוא ָאד ןָאטעגּפָא ןרעוװ סָאװ ,סעווטסדוק

 -ָאקער סָאװ ,גרעבכָאה ןַײד זיא רע !טינ וליפַא םיא טגערפ עמ ןוא -- טבעל רבחמ

 ,קעטַאשטעּפ ַא ןבעג טלָאװעג ךיוא םיא בָאה ךיא ?טסיטרַא ןַײד ױזַא רימ טרידנעמ

 ךָאד רע זיא -- םיא ַײב טסייטש וד זַא ,טגָאז רע לַײװ ,ןָאטעג טינ סע בָאה ךיא רָאנ

 -- !ןטלַאהעגנַײא ךיז ךיא בָאה ,טַײל ענַײד ןופ

 ? ןיינ יצ ,ווירב ַא ןבַײרש לָאמ ַא טסעװ ,דלַאװג

 םכילע םולש  ןַײד

 לַאירעטַאמ -- .ןבירשעג -- ןטסירק ךָאנ ןוא ןוװָאכעשט ,ןָאקנעלָארָאק וצ .ס.ּפ

 -- -- -- !ףָאטש ךס ַא ןטסירק ןופ -- אמזוג ַא "ףליה , ןרַאפ ןַײז טעוו

 ןַאמניילק .מ וצ ,5

 1902 ילוי ןטג ,וועיק

 !וװעשטידרַאב ןופ ןַאמניילק .מ רעזעל רעביל ןַײמ
 .ןגינעגרַאפ טפַאשרַאפ רימ טָאה "דירַאי ןפיוא ץענילעמרַאי , ןופ לטרַאק רעַײא

 -ילּפמָאק ַא רַאפ קנַאד ַא) טנעמילּפמָאק ַא טכַאמעג רימ טָאה ריא סָאװ ,טימרעד טשינ
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 םכיל פד םולש ןןופ ווירפ

 ,ןתח ריא תעשב ,עקטַארקָאמעד-לַאיצָאס ַא ,לדיימ רעװעשטידרַאב ַא טגָאז סע יװ ,טנעמ

 זַא סָאװ טימרעד רָאנ ,(...סופ ןפיוא קידנצנַאט ןָא ריא טערט ,טַארקָאמעד-לַאיצָאס ַא

 -כרוד רבחמ ןטימ ךיז ױזַא יו ,געוו ןקיטכיר םעד ןענופעג ריא טָאה טלָאװעג טָאה ריא

 קיסַאּפ ןייק ןעוועג טינ זיא'ס לַײװ ,רַאפרעד רשפא ."ץילמה,, םענייש ןכרוד טינ ןדערוצ

 -- רטונו-םקונ ַא ןיב ךיא זַא ,ןענעכער טינ רָאנ םשה-ןעמל ? "ערעסקָאליפ , יו ,טרָאװ

 רָאנ ךַײא ליוו ךיא !ןבירשעג טלָאמעד טָאה ריא סָאװ ,וליפַא קנעדעג ךיא ביוא רוסָא
 עשז ןיוש ...ווש ןייק טינ ןדַיי ַא טַאלג ןוא רעזעל ןגולק ַא ,דימלּת ןליוװ ַא יװ ,ןגערפ

 ,ןכַאז עכלעזַא "דוי, ןיא ןבַײרש לָאז עמ ,טגָאז ריא יװ ,"קעלַאשרַאמ,, ַא ןַײז ןעמ ףרַאד

 ַא, ,"טלעג-הּכונח, ,"קישטבַאר, ,"ךעלעשטנעמ עניילק ,, ,"לדיפ ןפיוא , ,"לּפעט , יו

 ץלַא ןוא "דוי, םענופ ץלַא זיא סָאד זַא ,רָאנ טסעגרַאפ טינ .וו"זַאא "ןָאפ ַא טימ הׂשעמ

 -ַאשרַאמ ַא ךָאנ ןעוועג ,גנוניימ רעַײא טול ,זיא םכילע-םולש ןעוו ,עכָאּפע רענעי ןופ

 ןיא תיתורפס הריסקוליפ ןוא טרָאװ ןייש ַא זיא ערעסקָאליפ זַא ,הדומ ךיז טַײז .קעל
 ..ןבָארגַאב טנוה רעד טגיל ָאד ןוא -- תושפנ-היחמ זיא שדוק-ןושל

 טינ ןליו רעזעל ערעזדנוא יַאמלה ,ךַאז עקיסָארדרַאפ ַא טַאלג זיא הזל-ץוח ןוא

 םוצ טמוק סע זַא ,ןָאט ךיא לָאז סָאװ !עריטַאס טנַײפ ןבָאה ,רָאמוה ןייק ןייטשרַאפ

 סָאװ ,יד ,רעדליב יד ךימ ןכַאמ ,רָאג זיב קירעיורט טעשזוס רעד ןַײז געמ סע ,ןבַײרש

 טינ לָאז רע ךעלקילגמוא יװ ,רעטױר רעד לרעב ! קידנכַאל -- ,ןייוועג ןיא עז ךיא

 רימ ַײב סױרַא ןעמוק --- ןַײז טינ לָאז רע לזמילש ַא רַאפ סָאװ ,רוחב רעד ךענעה ,ןַײז
 ,ןסָאגרַאפ ָאד טלָאװ (!ןעמָארטש ,סעקיר ,ןכַײט) ןרערט לפיוו !קידעבעל-ךעליירפ

 ןַײז רַאפ ןוא טייקכעלרע ןַײז רַאפ ביל תמאב םיא בָאה ךיא סָאװ ,ןָאזעניד ,ךעבענ
 ?ןבַײרש םעניא טעטיוװיַאנ רעקילייה

 ןיײוװדניק ןופ ,ןלצל-אנמחר ,תַאלח ןימ ַא רימ ַײב זיא ןכַאל זַא ,ןָאט ךיא לָאז סָאװ

 ,עקוועדָארב עכייוו יד ןעוועג זיא ,ןיבר ןַײמ ןיא ןעזרעד בָאה ךיא סָאװ ,עטשרע סָאד ? ןָא
 עמ יװ ,רעגניפ ייווצ טימ ןעיצסיױא יז טלָאװעג ךיז טָאה רימ סָאװ ,זָאנ ןַײז ףיוא סָאװ

 ןַײמ ףיוא ןעזרעד בָאה ךיא סָאװ ,עטשרע סָאד .קיטסַאלימוג ןופ עקּפיּפ ַא סיוא טיצ

 יד ,עצרַאװש ַא ריא ַײב ןעוועג זיא םערב ןייא סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא ,םינּפ סניציבר

 גנַאל טינ ךיז בָאה ךיא זַא רָאנ ? ָאיֵא --- ,טייקיניילק ַא ךיז טכַאד .עסַײװ ַא ערעדנַא
 ייוצ סניציבר רעד טנָאמרעד םיא בָאה ןוא רבח ןקילָאמַא ןַא םענייא טימ טנגעגַאב

 רע טָאה ױזַא -- ,רבח ןַײמ ןופ קע ןַא זיא'ס ,טניימעג ךיא בָאה ,ןעמערב עקיברַאפ

 !טכַאלעג
 טייהדניק ןַײמ ןיא בָאה ךיא סָאװ ,ןנימ-רב רעטשרע רעד -- רעמ ריא טפרַאד סָאװ

 ַא זַא ,קנַאדעג רעד ןוא ןגיוא יד טימ טלטניּפ רע זַא ,טלעטשעגרָאפ רימ ךיז טָאה ,ןעזעג
 -רעכעל ױזַא טכַאמעג ךימ טָאה םעד ןופ דליב סָאד ןוא ,ןגיוא יד טימ טלטניּפ ןנימ-רב

 בָאה ךיא סָאװ ,ןַאמערָא רעטשרע רעד .,.ןפָאלש טנעקעג טינ טַײצ ַא בָאה ךיא זַא ,ךעל

 "ָאלַאגנירּפש , למהרבא ןסייהעג טָאה ןוא סופ ַא ףיוא רעמורק ַא ןעוועג זיא ,טנגעגַאב
 ,סופ ןייא ףיוא ןעגנורּפשעגרעטנוא רע זיא ,ןייג טפרַאדַאב טָאה רע זַא סָאװ ,רַאפרעד

 רעגניפ ייווצ יד ןוא טנַאה רעקניל רעד ןופ רעגניפ ייווצ טימ ןטלַאהעגוצ ןרעדנַא םעד

 ןַײז ַײב ןוא .ןָאה ַא ַײב יװ ,ןגיובעגסיוא ןוא ןעמונעצ ענדָאמ ןרָאװעג םיא ןענַײז

 םירוּפ) הבדנ ַא ןעמַאמ ןַײמ ַײב ןעמונעג טָאה רע תעשב ,רימ טימ שינעגעגַאב רעטשרע

 ןיא טּפַאכעגנַײרַא שירזממ רעגניפ-ןענָאה ייווצ עקיזָאד יד רע טָאה ,(ןעוועג סָאד זיא
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 םכילע'םולש ןופ ווירב

 ןַא זַא ,ענימ ַאזַא הׂשעמ-תעשב טכַאמעג ,טּפַאכעגסױרַא קירוצ ךיג ןוא ןַײרַא ליומ
 עמַאמ יד רימ טָאה .רעטכעלעג ןופ ןעשטַאק ךיז טפרַאדַאב טָאה ערעשטָאק ענרעזַײא

 ָאלַאגנירּפש למהרבַא ןוא ,עקילַאק ןייק ןופ ןכַאל טינ לָאז ךיא ,שטעּפ ייווצ טקנעשעג
 ...רע טינרָאג יוװ ךַײלג ,םינּפ םורק ַא טכַאמעג טָאה (! ןרעוו רע לָאז טּפַאכרַאפ)

 רע טָאה ,ןעלטעב טַאהעג טנַײפ טָאה סָאװ ,ןַאמערָא ןַא ןעזעג ןיײלַא בָאה ךיא

 רע געלפ ןשטנעב ןתעשב ןוא ,לקיטש ַא גָאט עלַא ,ךָאװ עצנַאג ַא לטיורב ןייא ןסעגעג

 ןהשנמ טשטנעבעג טָאה רע תעשב ,וניבָא בקעי יװ ,שיט ןפיוא טנעה יד ןגיילפיונוצ

 התלכאו םעד טשטעווקעג ןוא טיורב םענעבילבעגרעביא ןפיוא טקוקעג ,ןעמירפא טימ

 ןופ ןצַאלּפ טינ לָאז עמ ,ןוַײא ןופ ןַײז טפרַאדַאב טָאה עמ זַא ,קרַאטש ױזַא התעבׂשו

 ענַײמ ןיא ןעזעג ךיא בָאה רעדליב עכלעזַא רעטנזיוט ,רעטנזיוט ךָאנ ןוא .רעטּכעלעג

 ,ןעמ זומ ןכַאל רָאנ ,ןצרַאה םַײב ןָא ןעמענ סָאװ ,עקירעיורט רעדליב ,ןרָאי-רעדניק

 לָאז ךיא ,"דנַײרּפ , ןופ ווירב ַא גנַאל טינ ןעמוקַאב בָאה ךיא ! ךעלרעכעל זיא'ס םעּרָאװ

 בָאה ךיא .ןטלעפ} -- -- -- ךיא ןיב ,בָאב-העשיּת דובּכל ןָאטעילעפ ַא ןבעג יז

 ,הטרח בָאה ןוא ןָאועניד ַאלַא ךַאז ַא ןבירשעגנָא בָאה ןוא טשטעוװקעג ךימ

 ריא טעװ ,סעװַאקישט ףיוא רעביא סָאד טנעייל .טנערברַאפ טינ סע בָאה ךיא סָאװ
 קירטש טימ יװ .טנייוװרַאפ זיא יז זַא ,טָאה "המשנ עשידִיי , יד םינּפ ַא רַאפ סָאװ ,ןעז

 ןלָאז ייז ,ןּפיל ענַײמ טעמתחרַאפ ךיא בָאה סקַאװירט טימ ,ןעּפ ןַײמ ןדנובעג ךיא בָאה

 ַא "ףליה, ןָא ןזעל ריא טעװ רַאפרעד !תושלח ןעמוקעגסיוא זיא'ס ןוא -- ןכַאל טינ

 ,טכעגק ,ןַײּפ ,רעיורט ,קילגמוא ;"סנייא טרעדנוה, ,"עציקש , סָאד ןפור רימ ,לציקס

 רַאפ ןָא טייטש ןוא טסַאּפ סע יפּכ ,עכעליירפ ,עקידעבעל רָאנ -- סעכרַאּפ ,םירסומ

 םכילע-םולש

 וװָאקטרעשט .ג .װ וצ 6

 1903 ,(10.9) 924 ,וועיק

 ! ווָאקטרעשט .וװ רעטכַאעג ליפ

 ןוא ןבירשעגנָא ,וויטַאיציניא ןַײמ טול ,ןענַײז "ךעלהׂשעמ ַײרד,, סיָאטסלָאט .ג .ל

 ןשידִיי ןפיוא ןצעזרעביא ייז לָאז ךיא ,ןרָאװעג טקישעגוצ רימ קירוצ שדוח ַא טימ

 ענעטילעג יד תבוטל סױרַא ןביג רימ ןכלעוו ,ךובלמַאז םעניא ייז ןקורדּפָא ןוא ןָאגרַאשז

 ןַא ,טימ שטיװעַײלָאקינ וועל רימ טלייט ווירב ענַײז ןופ םענייא ןיא .ןדִיי ווענעשעק ןיא

 (עװקסָאמ) עשזנַאלוב :סרעצעזרעביא-סרעגעלרַאפ ענַײז ייווצ ןדנעוו ךיז ןלעװ רימ וצ

 רימ ןוא רימ וצ טדנעוװעג ךיז ,ךעלקריוו ,טָאה עשזנַאלוב .(דנַאלגנע) ווָאקטרעשט ןוא

 ןזָאלסױרַא לַאניגירָא ןשיסור םעד לָאז רע ,זיולב טינ טקידנעטשרַאפ םיא טימ ךיז ןבָאה

 ןעמוקנָא לָאז חוויר רענייר רעצנַאג רעד זַא רָאנ ,גנולמַאז רעשידִיי רעד טימ קיטַײצניײא

 ךַײא ןופ .עבַאגסױא עשידִיי רעזדנוא טָאה סע עכלעוו ,ןקעווצ עבלעז יד רַאפ זדנוא וצ

 רעַײא בָאה ךיא ןוא ,ןעמוקעגנָא טינ טציא זיב עגַארפנָא ןַא רעדָא ווירב םוש ןייק זיא
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 םכיל ע- םולש ןופ ווייב

 ןטימ טדנעוועג רימ וצ ךיז טָאה קירוצ ייווצ ןכָאװ ַא טימ ,טָא ןוא .טסּוװעג טינ סערדַא

 טָאה רעכלעוו ,םג-ז /4)/ת06ז 242206, 9, 1626 84080 00861:0800:4 גָאלשרַאפ ןבלעז
 יז ייס ,שילגנע ףיוא "ךעלהׂשעמ , יד ןצעזוצרעביא ַײס החריט ןַײז טגיילעגרָאפ ןיילַא

 תבוטל ןעמוקנָא לָאז (רענייר רעד) חוויר רעצנַאג רעד זַא ,דנַאלגנע ןיא ןבעגסױרַא
 ןשטיװעַײלָאקינ וועל ףיוא ןוא עשזנַאלוב ףיוא ןפוררַאפ ךיז רע טָאה ַײברעד .זדנוא

 םעד טקישעגסױרַא ףֹּכיּת ךיא בָאה ,ףורּפָא ןקידנקידירפַאב ַא עשזנַאלוב ןופ ןעמוקַאב
 רעַײא םעצולּפ ,טָא ןוא .קירוצ געט עכעלטע טימ לַאניגירָא םענופ עיּפָאק ַא דָאָאמ רעה

 קיליײה ,ךיז טייטשרַאפ ,זיא רימ רַאפ !ווירב רעטקיטעּפשרַאפ סָאװטע רָאנ ,רעכעלביל
 רַאפ ךַײא טלַאה רעכלעוו ,שטיװעַײלָאקינ וועל ןבירשעג ךַײא חוּכמ טָאה סע סָאװ ,סָאד

 טינ ןָאק דנַײרפ רעטנעָאנ ַא סעשטיװעַײלָאקינ וועל .דנַײרפ עטנעָאנ ענַײז ןופ םענייא
 טימ ןֶא ךיז ךיא םענ רעבירעד .זיוה שיטַאבעלַאב ַא ןיא ךוסכיס ַא רַאפ הביס ןייק ןַײז

 ןזָאלסױרַא טינ טלָאז ריא זַא ,םעד ןגעוו קידנדייר טינ ןיוש) ךַײא ןטעב וצ טײקטסַײרד

 םעד ןגעוו םַארגעלעט ןַײמ ןטלַאהרעד טינ טעװ ריא זיב דנַאלגנע ןיא עבַאגסיױא רעַײא

 (עבַאגסױא רעשיסור (רעװקסָאמ) רעַײא ךיוא יו ,ךוב ןשידִיי רעזדנוא ןופ ןענַײשרעד
 ןזַײװַאב )16: 244206 רעה ןטימ ןעז ךיז זיא טינ יװ טנָאקעג טינ ריא טלָאװ יצ --

 ַא רַאפ ןעזסיוא טינ לָאז ךיא ,ױזַא ךַאז יד ןענעדרָאנַײא ןוא ווירב ןקיזָאד םעד םיא

 טנַײה ךָאנ ,בגַא ,לעװ ךיא ןעמעוו ,דָאָאמ 'ה םענופ ןגיוא יד ןיא ןשטנעמ םעניימעג
 -סורַא טינ ףט1 קנס ףטס םעד טָא ןופ לָאז סע ארומ בָאה ךיא לַײװ .םעד ןגעוו ןבַײרשנָא

 רעטרעדנוה ןגעוו דייר ַא ךָאד טייג סע .ךַאז רעקיטעטליוװ רעזדנוא ןדָאש ןייק ןעמוק

 ךיוא זיא לעמָאה ןיא זַא ,טסּוװַאב ,ךעלגעמ ,זיא ךַײא .ןשטנעמ עטלוועַאב רעטנזיוט ןוא

 לעִיציפָא ןרָאװעג טביולרעד טינ זדנוא זיא ַײברעד ,ןדַיי ןופ הגירה עניילק ַא ןעוועג

 ,דנַאלגנע ןיא עבַאגסיוא רעקיזָאד רעד ףיוא טנכערעגסיוא בָאה ךיא ןוא הבציק ןעלמַאז ֹוצ
 רעלמָאה יד תבוטל ,רעִירפ ךעלגעמ טַײװ יו ,ןזיילסיוא סעּפע זיא טינ יװ ןענָאק לָאז עמ

 .סנַאװַא סלַא סָאװ סעּפע ןקישוצ רימ דָאָאמ 'ה םעד ןטעבעג וליפַא בָאה'כ .ןדִיי

 ,ךוב ןשידִיי רעזדנוא ןופ ןענַײשרעד םענופ ןימרעט םעד ךייש זיא סָאװ ,רעטציא

 ןזַײװַאב ךָאנ ,סיוא טזַײװ ,טעוו ריא ןוא ,טַײצ שדוח ַא םורַא ךָאנ ןייגכרוד ,םינּפ ַא ,טעוו

 זַא ,טרפב .טַײצ רעד טָא וצ "ךעלהׂשעמ ַײרד , יד ןקורדּפָא ַײס ןוא ןצעזרעביא ַײס

 (רעװקסָאמ) רעשיסור רעד ןופ קיגנעהּפָא טקעריד זיא עבַאגסיױא עשידִיי רעזדנוא

 רעד טימ טדערענּפָא ןבָאה רימ .רָאזנעצ םַײב טציא ךיז טניפעג עכלעוו ,עבַאגסיוא

 ,ןילרעב ןיא גנוצעזרעביא רעשישטַײד רעד טימ ךיוא יוװ ,עבַאגסיוא רעוװקסָאמ רעקיזָאד

 ןַײז ןזָאלסױרַא ןטימ טרַאװ זדנוא ןופ רערעדעי זַא ,דנַאטש וצ ןעמוק טצוװ יז ביוא

 רעגנערטש ַאזַא ַײב זיולב לַײװ ,םַארגעלעט ןַײמ ןרעוו ןטלַאהרעד טעװ סע זיב עבַאגסיוא

 קידנרירנָא טינ ,ןטַאטלוער עטסעב יד ןרעװ טכיירגרעד ןענָאק ןלעװ עיצַאזינַאגרָא

 ,ןסערעטניא סמענייק

 ןעניד וצ טיירג ךיא ןיב ,ןעגנולייטטימ עמענעגנָא ךַײא ןופ גנוטרַאװרעד ןיא

 שטיוואניבאר 59

 םכ;לערבולש
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 םכילע -םולש ןנפ-ווירוב

 ןבלעז םוצ ,7

1902 ,10/9 ,123/60 

 ! ווָאקטרעשט .וװ רעטכַאעג ליפ

 זַא ,ןלייטטימ ךַײא ךיא ףרַאד ,ןבירשעג ךַײא בָאה ךיא סָאװ ,םעד וצ בָאגוצ סלַא
 יד ןבעגסױרַא ןופ ןובשח ןפיוא לבור 100 ןעמוקעגנָא זיא /ג)1חג61 212266 רעה םענופ
 טזַײװ ,זיא ןוא ןעמוקַאב ןיוש רע טָאה עיּפָאק רעייז סָאװ ,שילגנע ףיוא "ךעלהׂשעמ,
 ןטלַאהרעד טנַײה ךיא בָאה ,סנטייווצ .סנייא זיא סָאד .ןצעזוצרעביא ןטָארטעגוצ ,סיוא
 רעביא זַא ,ךובלמַאז (רעשידַיי) רעזדנוא ךיז טקורד סע ּוװ ,עשרַאװ ןופ ווירב ַא
 ענַײז עקינייא ןפרַאד ,עיצקַאדער רעד ןופ קיגנעהּפָא טינ ןענַײז עכלעוו ,ןדנַאטשמוא
 ןע;צרַאפ עבַאגסױא יד ךיז טעװ םורַא ױזַא .ןרעוו טרעדנעעג ןעלקיטרַא עקיטכיוו
 .ןרעלק טינ וליפַא ןעמ ןָאק שדוח ףוס םענופ רעִירפ זַא ױזַא ,ייווצ יצ שדוח ַא ףיוא ךָאנ
 ןעמענ סע ךיא טעב ךַײא ךיוא ןוא ,דָאָאמ רעה םעד ןבירשעג ןיוש ךיא בָאה םעד ןגעוו
 .רעלרפ ןכָאװ 2 טימ ןרעוו ןדלָאמעג ךַײא טעװ זָאלסױרַא ןכעלקריוו םעד ןגעוו .טכַא ןיא
 .םעד ףיוא ןוא עקירָאפ יד ףיוא רעפטנע ןַא ףיוא טרַאװ ךיא

 ןעניד וצ טיירג
 שטיווָאניבַאר .ס

 ץלָאש טסוגױא וצ ,8

1903 .10 .1 

 !ץלָאש טסוגױא רעה רעקידענג

 ןכעלביל רעַײא ןגעוו טלײטעגטימ רימ טָאה (עשרַאװ) "הישות , גַאלרַאפ רעד

 ןבעגסױרַא חוּכמ 9,25/12 םענופ ווירב רעַײא טקישעגרעביא רימ טָאה ןוא גָאלשרָאפ

 "ךעלהׂשעמ , יד ַײס .דנַאלשטַײד ןיא שטַײד ףיוא "ךעלהׂשעמ ַײרד , (סיָאטסלָאט וועל)

 ךיא) וויטַאיציניא ןַײמ טיול ןבירשעגנָא טָאה יָאטסלָאט .נ.ל עכלעוו ,אפוג

 ,רימ ַײב ךיז ןעניפעג עבַאגסיוא רעייז ַײס ,(ןָאגרַאשז ףיוא טצעזעגרעביא ייז בָאה

 טינ עדָאגױו ערעסערג ַא ךעלגעמ טַײװ יוװ ייז ןופ ןעמוקַאב וצ גנַאלרַאפ ַא קידנבָאה

 טינ טָאה עמ עכלעוו ,ןדַיי רעלמָאה יד רַאפ ךיוא רָאנ ,רעווענעשעק יד רַאפ זיולב

 ךיוא ןבעגסױרַא ייז קיטַײצנײא טלָאװעג ךיא טלָאװ ,טלװעַאב קידתוירזכַא רעקיניײװ

 רעד טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא ןריפ וצ ןביוהעגנָא ךיא בָאה םעד בילוצ .שטַײד ףיוא

 יד לפיוו ףיוא רָאנ ,(91/90 ,עסַארטש-וװָאלויב ,ןילרעב) גַאלרַאפ-רעשיפ .ס עמריפ

 ייווצ ףיוא ןדייר עדייב רימ לַײװ רקיע רעד ןוא טקידירפַאב טינ זדנוא ןבָאה ןעגנוגנידַאב

 ,לשמל ,טלָאװ רעשיפ רעה רעד .טנָאקעג טינ ךיז ןדיירפיונוצ רימ ןבָאה ,ןכַארּפש

 סָאד ,לַאנרושז ןכעלשדוח ןַײז ןיא רעַירפ "ךעלהׂשעמ ַײרד , יד ןקורדּפָא טלָאװעג

 ַא ,טסּוװַאב ןיא ךַײא יו ,סױרַא ןביג רימ לַײװ ,ךעלגעממוא טולָאסבַא רעבָא זיא

 ןופ ןענימרעט עכעלטקניּפ יד ןעמיטשַאב קיפיולרָאפ טינ ןענָאק רימ ןוא ,ךובלמַאז

 סרעגעלרַאפ עלַא טימ ץנעװנָאק ַא ןסָאלשעג רימ ןבָאה רעבירעד .ךוב םעד ןזָאלסױרַא

 ,(ןָאדנָאל ןיא ןשילגנע ןטימ ןוא עװקסָאמ ןיא ןשיסור ןטימ ,עשרַאװ ןיא ןשידַיי ןטימ)
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 םכילציםהלש ןופ ווירב

 גָאט ןייא ןיא טעמּכ ,קיטַײצנייא ןבעגעגסױרַא ןוויּכב ןרעוו "ךעלהׂשעמ , יד זַא

 -שדוח ַא ןיא זַא ,ריא טעז ,םורַא ױזַא .(רעַירפ געט 2--2 ףיוא עבַאגסיױא עשידִיי יד)

 ןגעוו קידנדער .ךַאז עכעלגעממוא ןַא סָאד ויא עבַאגסױא רעשידָאירעּפ רעכעל

 .רושָארב ַא ןעניז ןיא ךיא בָאה ,שטַײד ףיוא "ךעלהׂשעמ , יד ןבעגסױרַא

 חוּכמ גָאלשרָאפ רעַײא ןגעוו ןלייטטימ רימ טנָאקעג טינ ריא טלָאװ יצ -- טָא זיא

 טיג ןטכילפרַאפ רעשיפ 'ה ןטימ ערעזדנוא ןעגנולדנַאהרעטנוא יד לַײװ ,ןינע םעד טָא

 ךַײא טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא ןיא ןטערטנַײרַא קשח בָאה ךיא ןוא ,זדנוא ןופ םענייק

 יד ךיז ףיוא ןעמענ ןיײלַא ןוא ןצעזרעביא ייז טעװ ןײלַא ריא לַײװ ,רַאפרעד סרעדנוזַאב

 ,ןבעגוצסיורַא ייז ידּכ ,טגנַאלרַאפ ריא ןעמעוו טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא ןריפ וצ החריט

 ,לגידא

 ,ןעגנובעגמוא רעביא ,עבַאגסױא עשידַיי רעזדנוא טָאה ,ןימרעט םעד ךייש סָאװ ןוא
 יִצ ,קפס ַא ויאס ןוא ,ןטלַאהרַאפ לסיב ַא ךיז ,קיגנעהּפָא טינ זדנוא ןופ ןענַײז עכלעוו
 .רעבמעווָאנ ףוס ןופ רעירפ ןײגסױרַא טעװ יז

 .רעפטנע רעַײא ףיוא טרַאװ ךיא

 שטיווָאניבַאר .ס

 טרעכייר .ע רָאטַאמַאלקעד רעטסּוװַאב רעד זַא ,םעד ןגעוו גָאלשרָאפ רעַײא 2.5
 ,ןרעלקפיוא רימ ןוא טוג ױזַא ןַײז טלָאז ריא ,טרעדָאפ ,"ךעלהׂשעמ , יד ןענעיילרָאפ לָאז

 .רָאפ סָאד ריא טגייל םערָאפ ַא רַאפ סָאװ ןיא

 "ךעלהׂשעמ ַײרד , לכיב םוצ ןבעגוצ ךעלגעמ רַאפ ןעניפעג טינ ריא טעװ יצ א.

 וצ טריסערדַא ןענַײז עכלעוו ,ןשטיװעַײלַאקינ וועל ןופ ווירב 5--4 ַא ,ןעיָאטסלָאט ןופ

 רעבָא ףרַאד ךיא .ללכב ןשטנעמ וצ ןוא ןדַיי וצ גנולעטש ןַײז ןרירטסוליא ייז ןיא ןוא ,רימ

 .גנוריגער רעשיסור רעד רַאפ עפרַאש וצ ןענַײז ןקורדסיוא ענַײז עקינייא זַא ,ןקרעמַאב

 ? סָאמ רעכלעוו ןיא ןוא ןדָאש ןָאטנָא ,סרעדנוזַאב רימ ןוא ,זדנוא טינ סע ןָאק יצ

 ןבלעז םוצ ,9

 1903 .10 .14/1 ,וועיק

 !שטיװָאלרַאק טסוגיוא רעטרעעג ליפ
 טלָאװ ךיא .שיסור ףיוא גנוצעזרעביא רעד ןיא ןעגנולייצרעד ענַײמ 4 ךַײא קיש ךיא

 ןקורדּפָא ךיוא ןוא שטַײד ןיא ייז ןצעזוצרעביא ףיוא ןרעטסַײגַאב ךַײא ןלָאז ייז ,טלָאװעג
 יד רעייז ךיז טריסערעטניא ָאד .לַאנרושז ןשישטַײד ןטוג זיא טינ ןכלעוו ַא ןיא
 ךיוא זַא ,ןיימ ךיא .ָאטעג רעשידִיי רעד ןופ ןבעל םעד ןגעוו סעסעיּפ טימ עסערּפ עשיסור
 טימ ןוא ערעפס-סנבעל רעד טימ ךיז ןענעקַאב וצ טרעדיוורעד טינ ןטלָאװ ןשטַײד יד
 רעייז טינ זיא סָאד שטָאכ -- ןגָאז ךַײא ןָאק ךיא .ַײנ ייז רַאפ ןענַײז עכלעוו ,ןּפיט יד
 רעביא ןעמ טצעז ןכַאז ענַײמ עקיזָאד יד זַא ,רימ ןגעוו דייר ַא טייג סע לַײװ ,םענעגנָא
 .שיליוּפ ףיוא ַײס ,שיסור ףיוא ַײס ןרעג רעייז
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 םכיל עי םהלש ןופ ווירב

 ןעימַאב ךיז טעװ -- ןרעוװ ןלעפעג ךַײא ןלעװ ןכַאז יד ביוא --- ריא זַא ,ףָאה ךיא
 .רעטעּפש -- ןעגנוגנידַאב עקידרעטַײװ יד ןגעוו .ןפוא ןטסעב ןפיוא ייז ןצעזוצרעביא
 טליו ריא ,ךיז טײטשרַאפ ,ביוא ,ךַײא ךעלסילשסיוא טרעהעג ןצעזוצרעביא טכער יד
 ,רעצעזרעביא ןַײמ ןַײז

 גנוטכַא רעפיט טימ

 שטיווָאניבַאר .ס

 עמַאס יד וצ טרעהעג יז זַא ,ןגָאז ךַײא ךיא ןָאק ,גנוצעזרעביא רעד ךייש סָאװ 2,5.

 ,עטסעב

 וװָאקטרעשט .ג .וו וצ ,0

3 10, 1903 

 ! ווָאקטרעשט .וװ 'ה רעטכַאעג ליפ

 טנעדיצניא םעד ןגעוו ןעגנּוװצעג ןיב ךיא סָאװ ,ןַײז לחומ ,ךיא ףָאה ,רימ טעװ ריא

 רעטעּפש רעַײא ןופ טַאטלוזער ןיא לַײװ ,ןשטיװעַײלָאקינ וועל ןלייטטימ ןדָאָאמ טימ

 -נעטשרַאפ ַא ןיא ןטערטנַײרַא טַײצרענַײז ןעוועג ןעגנּוװצעג ךיא ןיב ,רימ וצ גנודנעוו

 לַאפ םענעבעגעג ןיא .ןײגסױרַא טינ טציא ןעק ךיא רעכלעוו ןופ ,ןדָאָאמ טימ גנוקיד

 ,טשינרָאג טינ טסָאק ךַײא זַא ,ךיא ןיימ רעבירעד ,ליצ ןייא ךָאנ עלַא ךָאד רימ ןגלָאפ

 -רעביא רעייז ןוא (דנַאלגנע ןיא) שיסור ףיוא "ךעלהׂשעמ , יד ןבעגסױרַא טעוװ ריא ביוא

 ןעמעוו ,דָאָאמ רעה םעד ןטערטּפָא ריא טעװ שילגנע ףיוא יז ןבעגסױרַא סָאד ןוא גנוצעז
 עשידִיי רעזדנוא לפיוו ףיוא ,סלַאפנלַא .טקישעגסױרַא גנַאל ןופ ןיוש ייז בָאה ךיא

 ןענַײשרעד טעװ ןוא ןגיוצרַאפ ךיז טָאה ,ןעגנוגנידַאב-רוזנעצ יד רעביא ,עבַאגסיוא
 עקַאט ךיא בָאה -- ,רעבמעצעד ןט1 םענופ רעִירפ טינ ,ןגָאז ןגיל ַא ךיא לָאז יַאוװלה
 טינ טימרעד לָאז ןוא דנַאלגנע ןיא ןּפַאכרעביא טינ זדנוא לָאז רעצעמע זַא ,ארומ רעייז

 רעשיסור רעד רַאפ ַײס ,עבַאגסיוא רעשידַיי רעד רַאפ ַײס ,דנַאלסור ןיא ,ָאד ןדָאש ןָאטנָא
 רעייז ןעוועג טלָאװ סע סָאװ ,(עשזנַאלוב ךרוד "קינדערסָאּפ,,) עװקסָאמ ןיא עבַאגסיוא

 ,קידניז רעייז ןוא

 ךיז בַײלק ךיא ,קנַאלב ןשיפַארגעלעט ַא ףיוא בַײרש ךיא סָאװ ,לחומ רימ טַײז

 םענופ ךַײא ךיא בַײרש רעבירעד ןוא םָארגָאּפ םענופ טרָא ןפיוא לעמָאה ןייק טציא
 ,ווירב ןקיזָאד םעד לַאזקָאװ

 ,תועידי עמענעגנָא ערעַײא ףיוא טרַאװ ךיא

 ךַײא וצ גנוטכַא טימ

 שטיווָאניבַאר .ס

 שטיװָאניבַאר .ג .ס ,27 ,ַאיַאקסנעשטשעוװוָאגַאלב-לַאמ ,וועלק

15 



 םכילע-םולש ןופ וויּרב

 יקצינווַאר .ח .י וצ ,1

 0סצסננסע 118ץ:0תתינ 1 202110מעי1 (111026ז-4162461ז) .

 ן:חסמ, 818102610080888,3 27.

 ן1903 (ליטס רעַײנ) רעבָאטקָא 781

 !רעהוהב יקצינוואר .רבכח רצטסביל

 בָאה ךיא ? עיפַארגָאיב ןַײמ וצ תומישר לסיב ַא ךָאנ ןבעג ךַײא לָאז ךיא ,טליוו ריא
 זיא רשפא ?ענַײמ עיפַארגָאיב יד ךַאז עקירעביא ןייק טינ ללכב ןזיא יצ ,ארומ רעייז
 ןבַײרשנָא ןיילַא קשח ךיא בָאה ,תינשהו .סנייא רעמונ זיא סָאד --- ? ירפ וצ לסיב ַא ךָאנ
 םכילע אל טציא ךיא ןיב -- סנטירד ןוא .רפס ץנַאג ַא -- ןבעל ןַײמ ןופ עטכישעג יד
 ןייק ךָאנ ךיא ןיב ,בַײרש ךיא טניז .רוטַארעטיל ןיא עקַאט ,קסע ןיא ןָאטרַאפ קרַאטש

 רָאנ ,טכעלש יצ ,טוג יצ .דניצַא יו רַאבטכורפ ױזַא ,וויטקודָארּפ ױזַא ןעוועג טינ לָאמ
 וליפַא ,ןבַײרש וצ לגוסמ ןיב ךיא ױזַא יװ ,ךָאד טסייוו ריא ןוא ,ךס ַא ךיז טבַײרש'ס

 טַײצ יד -- ןורסיח ַא ..!דרעװש ַא ןופ ףרַאש ַא ףיוא ןוא לדָאנ ַא ןופ ץיּפש ַא ףיוא
 ןוא ,ןכַאל טינ ךיז טסולג ,ענרַאמכ זיא ןסיורד ןיא קלָאפ רעזדנוא ַײב ןוא טוג טינ זיא

 יד טימ ךיז ןבַײרשרעביא סָאד טנַײה ...סעקרעשטשַאי טימ ךיז טכַאל ,ךיז טכַאל עס זַא
 ןוא ךָאנ ןוא ווָאכעשט ,ָאקנעלָארָאק ,יקרָאג םיסקַאמ ,יָאטסלָאט ףַארג --- :םייוג עסיורג

 טרעַײא רַאפ ןסירעגּפָא ךיא בָאה ךָאד ןוא .טַײצ אמווג ַא רימ ַײב וצ טמענ -- ךָאנ

 יז ןלעװ רשפא ,תומישר עלעסיב ַא ךָאנ ךַײא טַאנ ןוא (!חצור) העש עצנַאג ַא ןגעוו

 !ףליה וצ ןַײז ךַײא זָאל טָאג ןוא ?טעברַא רעַײא ַײב ןעמוק ץינ וצ ךַײא

 ןעוועג זיא סָאװ ,רבח רעטסנבעגעגרעביא רעַײא

 ,"דדלא , ןַא ךַײא ַײב לָאמ ַא

 םכילצ םנולש

 ד"סרת תוּכוס מ"הוח ,וועיק

 ךס ַא ךיא בַײרש ןבַײרש זַא ,ןבַײרש תעשב טשינ רָאנ טסעגרַאפ !יּתחכש-רקיע

 .שדוק -ןושל ךיא בָאה ביל רָאנ ,שדוק-ןושל ףיוא ןטלעז ,ןָאגרַאשז ףיוא

 םכילע-םולש

 ןופ טַײװ טינ ,סיירג יד רטמו-לט ַא יװ ,ווָאקנָארָאװ לטעטש ןיילק ַא ןיא -- -- --

 ךיא בָאה טרָאד -- (ןרָאבעג רָאי 1859 םעניא ןיב ךיא ּווװו) ווַאלסַאיערעּפ טָאטש רעד

 ןיא .ןרָאי עשרעדניק עשירַאנ עטוג עטשרע ענַײמ ,ןרָאי ענעדליג עטסעב יד טכַארברַאפ

 רעד ,ריבג רעד ,סחוימ רעד ןעוועג רעטָאפ ןַײמ זיא ווָאקנָארָאװ םעניילק ןקיזָאד םעד

 ,רעדניק סקיוועװ םוחנ בר ,רימ ןוא ! "סקיוועוו םוחנ בר, ,תורבח עלַא ןופ ןושאר-יאבג

 הּכלמ-הוולמ ַא זדנוא ַײב ןעוועג זיא סטכַאנ וצ תבש עלַא !טייקיניילק ןייק טשינ ךיוא

 עלַא ,שודיק ףיוא זדנוא וצ ןעמוקעג ןעמ זיא בוט-םוי עלַא .לטעטש ןצנַאג םעד רַאּפ

 טָאה ןַײװ לזעלג ַא ,זדנוא ןופ ןגָארטעגסױרַא ןוא -- זדנוא וצ טכַארבעג ןעמ טָאה סַײנ

 עקיטילָאּפ ןופ ,זדנוא ַײב טדערעג ןעמ טָאה ןיבר םענופ ,זדנוא ַײב ןעקנורטעג ןעמ
 ןטלַאהעג ןעמ טָאה ,רעדניק סקיוועוו םוחנ ,זדנוא ןוא .זדנוא ַײב גנידצלַא -- זדנוא ַײב
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 םכילפ -םוהולש ןופ ווירב

 םורפ ןוא ,ןכערָאז בר וצ ,דמלמ ןטסעב םוצ ןבעגעגּפָא ,רשיה-ךרדב טריפעג ,בושח
 .תמאב ןעוועג רימ ןענַײז

 ןופ ןסָאגרַאפ ןבָאה רימ סָאװ ,ןרערט יד ןופ םעט ןסיז םעד דניצַא ךָאנ קנעדעג ךיא

 ,רסומ לסיב ַא ןגָאז ךערָאז בר יבר רעד זדנוא געלפ גָאט עלַא .רסומ סניבר רעזדנוא

 עסיורג ,עסיורג ערעזדנוא ףיוא ונמשָא ןגָאלש ןענװַאד םַײב םעדכָאנ ךיז ןגעלפ רימ ןוא

 -לעב עסיורג ,עסיורג ךיוא ןעוועג רימ ןענַײז טייקמורפ ןטימ םענייא ןיא םערָאװ ,דניז

 טלעג טעבנגעג ,ןענװַאד םעניא טּפיהעג ,ןטַאט םעד טגלָאפעג טשינ ,סרענגיל :תוריבע

 ...! ןעקנַאדעג ,תורז תובשחמ ,םירוהרה טנַײה ,("לרעסעמ סָאד , עז) עקשוּפ-הקדצ רעד ןופ

 לגנִיי ַא ,ןסייהעג רע טָאה ילע ,רערעטלע ןַא ,רבח ַא זדנוא ןשיוװצ ןעוועג זיא רענייא

 ,ןברָאדרַאפ ,ערה-רצי םעד זדנוא ַײב טקעװעג ,תויׂשעמ טלייצרעד זדנוא רע טָאה ,ןתח ַא

 ןבָאה רימ ןוא ,רסומ טגָאזעג יבר רעד טָאה םעדכָאנ ןוא ,עסיורג רַאפ זדנוא טכַאמעג

 ונמשָא ךיז ןגָאלשעג ,טּפיהעג טשינ ,ךעלרע טנוװַאדעג ןוא ןרערט טימ ןסָאגעג ,טנייוועג

 .ןָאטעג הבושּת ,טנייוועג ןוא

 רעזַײה .טציהעצ ןוא סיורג ענדָאמ ןָא וַײװדניק ןופ ןעוועג רימ ַײב זיא עיזַאטנַאפ יד

 -- וָארג ,ןשטנעמ -- רעמייב ,תונידמ -- ןפיוה ,טעטש יװ ןעזעגסיוא רימ ַײב ןבָאה

 ףיוא ןייג געלפ ךיא ןוא ,בָאומ ןוא םודָא ,םיטשילּפ -- עװעּפָארק ןוא סעקלכעטש ,לַיח

 .("תועובש ףיוא סנירג , עז) המחלמ טימ ייז

 ַא טעמּכ רימ ַײב ןעוועג זיא סָאד -- .שטנעמ ןדעי ןופ עקירעכעל סָאד ןּפַאכפױא

 ךערָאז בר ןיבר םענופ .רעדנוזַאב ןכעלטיא ןכַאמכָאנ ,קידנליוו טינ ,געלפ ךיא .תַאלח

 םעד ָאקסינָא לידבהל זיב עמַאמ-עטַאט ערעייז טימ ,םירבח עלַא טימ ,ןעכילרָאז טימ

 טּפַאכעג ךיא בָאה ןכַאמכָאנ םעד טָא רַאפ ןוא --- סיפ עטיירדעגסיוא יד טימ שזָארָאטס

 טוט ןזיב ,ןכַאל ןגעלפ עלַא ,רעקימָאק רעד ןעוועג ךיא ןיב רדח ןיא .ץלָאה יו שטעּפ

 ןופ ןוא ,קיטש ענַײמ טקרעמַאב עמַאמ יד טָאה םייה רעד ןיא רָאנ .רימ ץוחַא ,ןכַאל

 .תועונּת עקיזָאד יד רימ ןיא ןעִינערָאקסױא ןעמונעג יז טָאה ןָא טלָאמעד

 ,ןלעטשרַאפ ךיז ,ןלעטשנָא ןכַאמ ףיוא ןכַײלג ַא רימ טימ ןעוועג זיא רענייא רָאנ

 סָאד .רעדיל עניישרעדנּוװ ,ענייש ןעגניז הׂשעמ-תעשב ןוא "ןרימירג ,, ךיז ,"ןליפש ,

 -מירַאב םעדכָאנ ,רעסיוועג רעד ,וועידעוודעמ לריאמ רעדָא ,סניבר םעד לריאמ ןעוועג זיא

 םיא רַאפ טקעלּפטנַא ןעוועג זיא ןליּפש ןופ ץנוק יד .וועידעוודעמ טסיטרַא רעט

 ַא רַאפ דיל עטסנעש סָאד ןעגנוזעג ןוא סעװרָאב ןעגנַאגעג זיא רע ןעוו ,טלָאמעד ךָאנ

 -רעטַאעט ַא ,"ןלזג, םעד טליּפשעג ןבָאה עלַא רימ .לּפע ןבלַאה ַא רַאפ רעדָא ןשָארג

 ןעוועג ןיב ךיא ,ןלזג רעד ןעוועג זיא וועידעוודעמ ,עיזַאטנַאפ ענעגייא רעזדנוא ,קיטש

 רעמייב יד) דלַאװ רעד ןעוועג ןענַײז םירבח עקירעביא יד ןוא ,ןַאמערָא רעד ,דֵיי רעד

 ,("דיי רעקיבײא , רעד) ןַאמערָא רעד ,דַיי רעד ,ךיא .(הדׂשה ץע םדא יּכ דלַאװ םענופ

 ,רימ וצ וטסָאה סָאװ :טהנעטעג ,סעינק יד ףיוא (ןלזג ןרַאפ) םיא רַאפ ןענַאטשעג ןיב

 -ַאלָאק ַא טימ ,(וועידעוודעמ) ןלזג רעד ,רע ןוא ! ןויבא ןַא ,ןַאמערָא ןַא דיי ַא ןיב ךיא

 -סיוא זומ ,זומ רע זַא :לדיל ןייש ַא רעייז ןעגנוזעג טָאה ,טנַאה ןיא רעסעמ-שטַאד

 ךָאנ רימ ןבָאה עירָאטסיה ןייק !לכׂש רעשירַאנ רעשרעדניק ,ָא ..!ןדַיי עלַא ןעליוק
 וצ ךיז טָאה ןענַאװ ןופ ;ןעװעג טינ רימ ןענַײז םיאיבנ ןייק ,טנרעלעג טשינ טלָאמעד

 רעד ,רע ןוא ,ןלזג ןרַאפ ןעינק ףרַאדַאב ןוא ןויבא ןַא זיא דַיי רעד זַא ,ןעמונעג זדנוא

 ..?!ןדִיי עלַא ןעליוקסיוא זומ רע ,זומ רע זַא :לדיל ַא ןעגניז ףרַאדַאב ,ןלזג
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 םכיל עה םולש ןוופ ווירב

 ליפעג סָאד זיא ,ןעוועג טינ ןענַײז רימ ןגיוצרעד טכעלש ןוא ןברָאדרַאפ טַײװ יו

 טקנערקעג ךימ טָאה דרעפ קנַארק ַא זַא ,סיורג ױזַא רימ ַײב ןעוועג םייח-ילעב-רעצ ןופ

 רימ ַײב ןפורעגסיורַא טָאה סופ םענעכָארבעגרעביא ןַא טימ טנוה ַא ,("חלשותמ , עז)

 רימ ַײב זיא ,ץרש ַא ,אמט ַא רָאג זיא סָאװ ,ץַאק ַא וליפַא ןוא ("קישטבַאר , עז) ןרערט

 .("שינעפעשַאב , עז) טינ ןעמ טסעומש רעדניק עמערָא עקנַארק ןופ ןוא ,ביל ןוא רעַײט

 םעד ןופ רימ ַײב ןעמונעג ךיז טָאה -- !קידרעװקרעמ -- ןבַײרש ןופ קשח רעד

 עטַאט רעד זדנוא טָאה בתּכ םענײש ַא רַאפ ..לטנעה ןייש ןטלעז סכערָאז בר ןיבר

 טיינעגפיוא ךיז ךיא בָאה בתֹּכ םענייש םעד בילוצ ןוא ("רַארָאנָאה ,) ןשָארג ַא טקנעשעג

 ףיוא ןוא ך"נּת ףיוא רוביח ןצנַאג ַא ("טסַאפרַאפ ,) ןבירשעגנָא ןייש בָאה ןוא לכיב ַא

 ןַײמ ןופ ןרָאװעג לעּפתנ רע זיא ,ןטַאט םעד ןזיװַאב סָאד בָאה ךיא זַא ןוא ,קודקיד

 ןכעלטיא ןזיוװַאב ,ענעשעק ןיא ךיז ַײב ןגָארטעגמורַא גנַאל ,גנַאל סָאד טָאה ןוא "קרעוו,;

 ,(ןעצ רָאי ַא טלָאמעד ןַײז טפרַאדעג ךיא בָאה טלַא) טבַײרש ןוז ןַײז ןייש יו ,רעדנוזַאב

 רעזדנוא טגָאזעג טָאה ףיורעד .קודקיד ןָאק רע טוג יװ ןוא ך"נּת ןיא זיא רע רָאלק יו

 תעשב ןעשטיווק געלפ סָאװ ,קיזַײא בר -- לדרעב-ןּפָאצ ַא טימ דיסח ַא דַיי ַא ,ןכש

 סָאד רימ ַײב ןיא ,טשרקיע רעד :ז"עלב קידניּפ קידנימש קודקיד :לצעק ַא יװ ןענװַאד

 .(!"ַאקיטירק, עטשרע יד) !לטנעה ןדליג ַא !לטנעה

 הניגנ ןופ ,תומולח ןופ ,תוינחור ןופ תומלוע ענעי ןיא ןיהַא ץלַא ךימ טָאה ןגיוצעג

 רעד ךָאנ ןילַא בָאה ךיא ןוא ,("וינעּפמעטס , עז) ןליּפש ןופ ,("ייוָאלָאס עלעסָאי , עז)

 ןופ קסּפ ןטכער םעד טּפַאכעג בָאה ןוא לדיפ םוצ טּפַאכעגוצ ךיז הבנגב הווצימ-רב

 .("לדיפ ןפיוא , עז) ןטַאט ןַײמ

 -ערעּפ ןייק קירוצ ווָאקנָארָאװ ןופ ןרָאפעגרעבירַא רימ ןענַײז ,ןרָאװעג טמערָארַאפ

 זַא ןוא ,ךעלעקטָאּפַאק עצרוק עטשרע יד טיינעגפיוא זדנוא ןעמ טָאה טרָאד .ווַאלסַאי

 ןיא ןבעגעגּפָא עטַאט רעד זדנוא טָאה ,(ערעלָאכ רעד ןופ) ןברָאטשעג זיא עמַאמ יד

 ךס ַא ןיװַאב ,רעדניק עלַא ןשיװצ טנַײפעגסױא ךימ בָאה ךיא ןוא ,עלָאקש רעד

 15 וצ טנעיילעג ןבעל ןַײמ ףיוא בָאה ךיא סָאװ ,לכיב ןטשרע םעד ךָאנ ןוא ,טפַאשהירב

 "ָאזורק ןָאזניבָאר,, םענעגייא ןַא טכַאמעג דימו-ףּכיּת ךיא בָאה ,"ָאזורק ןָאזניבָאר , ,רָאי

 טָאה עטַאט רעד ןוא ,ןטַאט םעד ןזיװַאב ,"ןָאזניבָאר רעטייווצ רעד , :ןעמָאנ ןטימ

 ןופ סױרַא ןענַײז עלַא ןוא ,(הינסכַא ןַא ןעוועג זיא זדנוא ַײב) םיחרוא יד ןזיװַאב

 !םילּכ יד

 ךימ ,בוט-ןבא ןַא ףיוא יו רימ ףיוא טקוקעג עטַאט רעד טָאה ןָא טלָאמעד ןופ

 טשינ ,ןגָאלש ךימ לָאז עמ ,טזָאלעג טשינ ,תושר סעמַאמפיטש רעד ןופ ןעמונעגסיורַא

 רעִירפ יו סעקנישזָאר ןקַאה רימ ןבעגעג טשינ ,רעדניק עניילק עריא ןגיוו ךימ טזָאלעג

 -רַאפ ןוא (162264216 0626 ןעמָאנ ןטימ רעלעקנַײװ ַא ךיוא ןעוועג זיא זדנוא ַײב)

 ,גנַאג ַא ןפיול ,רַאװָאמַאס םעד ןלעטש ,לוויטש יד םיחרוא יד רַאפ ןצוּפ רימ טרעוו

 ,טַײצ רענעי זיב ןָאט ייז געלפ ךיא סָאװ ,תוכָאלמ עכלעזַא המודּכו

 ,רעניבַאר ףיוא טרידוטשעג בָאה ךיא זיב ,רָאי 21 זיב 17 ןופ סָאװ ,עכָאּפע רעד ןיא

 ,ץלַא ךיא בָאה ןבירשעג ןוא ,ןבירשעג רעמ ךָאנ רָאנ ,טנעיילעג ךס ַא ,ךס ַא ךיא בָאה

 טַאלג ןוא רעיש ַא ןָא סעמַארד ,ןענַאמָאר ,סעמעָאּפ ,רעדיל :טנעיילעג בָאה ךיא סָאװ

 ןוא עשידִיי עלַא ןיא טקישעג ךיא בָאה "קרעוו,, ענַײמ ! ןַײרַא טלעוו רעד ןיא םירמאמ

 יד ןוא ,(שיסור ןיא ןוא שדוק-ןושל ןיא ןבירשעג בָאה ךיא) סעיצקַאדער עשַיוג
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 םפילל לב םוקש ןופ ווירב

 ןפיוק טרָאּפשרַאפ ,סעבורה יד ןצייה וצ סָאװ טימ טַאהעג םשה-ךורב ןבָאה סעיצקַאדער

 טימ "םירמאמ , ענַײמ ןופ ַײרד-ייווצ ַא טקורדעגּפָא טָאה "ץילמה,, ןייא רָאנ ...ץלָאה

 זיא ךַארּפש ןַײד) ךּתֹא ךתפש : ךעלתויתוא עקשטיניילק טימ עיצקַאדער רעד ןופ הרעה ַא

 ךיא ןוא -- (ןרעקוצרַאפ ייז רימ ןלעװ ,דייר ענַײד קיש) םונדבּכו םירבד חלש (ריד טימ

 טימ סענָאגַאװ עצנַאג ,דוּפ ןפיוא "םירמאמ,, עקידשדוק-ןושל ןבַײרש ןבױהעגנָא בָאה

 ..!סָאװ רַאפ טינ סייוו ךיא ,"ןרעקוצרַאפ , טלָאװעג טינ ייז טָאה עמ רָאנ ,"םירמאמ,

 עטשרע סָאד ,טַאלב שידִיי ַא ןזיװַאב ךיז טָאה (1882) ןטַײצ ענעי ןיא -- איהה תעב

 ױזַא ןוא ,(םיוברעדעצ רעדנַאסקעלַא ןופ "טַאלבסקלָאפ ,) ןָאגרַאשז ןיא טַאלב עשידִלי

 ןוא ןקורד טלָאװעג טשינ "ןעמַארד , ענַײמ ןוא "ןענַאמָאר , ענַײמ ןבָאה םַייוג יד יו

 ךימ ךיא בָאה ,טייהרעטרעקוצרַאפ טינ ןגעלעג ךיוא ןענַײז "םירמאמ,, עקידשדוק-ןושל

 עמ סָאװ ,ןושל םעד ףיוא טסָארּפ ךַאז ַא סעּפע ןבַײרשנָא סעװַאקיצ ַא ףיוא טװּורּפעג

 ןיא רימ ןעמוקעג טלָאמעד זיא סָאװ ,םירפס-רכומ עלעדנעמ ןופ ןושל םעד ףיוא ,טדער

 ןײלַא רָאטקַאדער רעד ןוא ,טּפַאכעגפיוא סָאד טָאה עמ זַא ,רָאפ ךַײא טלעטש ןוא ,טנַאה

 ךיא ,(!ןטעבעג ? טרעה ריא) ןטעבעג ןוא ווירב ַא ןבירשעגנָא רימ טנַאה ןַײז טימ טָאה

 ןוא ,ןענָאטעילעפ ןבעג ןבױהעגנָא ךיא בָאה טַײצ רענעי ןופ ןוא -- ךָאנ ןבַײרש לָאז

 ,ךָאנ ןקיש לָאז ךיא ,ןבירשעג רימ ןעמ טָאה רעמ ױזַא ,ןבעגעג בָאה ךיא רעמ סָאװ

 -סקלָאפ ,, ןיא רעטעברַאטימ יװ ,רָאטקעּפס יכדרמ טּפַאכעגרעטנוא ךיז טָאה םעד וצ ןוא

 ךיא בָאה ןכַאז ךס ַא םערָאװ ,סולפנַײא ןסיורג ַא רימ ףיוא טַאהעג טָאה סָאװ ,"טַאלב

 ןבַײרש לָאז ךיא ,ןעמערַאװ וצ טרעהעגפיוא טינ ךימ טָאה רע ,םיא בילוצ ןבירשעג

 ךיז טָאה סע זיב ,לכעליּפש ַא יװ רעמ טינ רימ ַײב ןעוועג רעבָא זיא סָאד .הזה םויה-דע

 ןַײמ ןיא שינערעקרעביא ןַא טכַאמעג טָאה סָאװ ,"לרעסעמ , א טימ הׂשעמ ַא ןפָארטעג

 .ןבעל ןצנַאג םעניא ךיוא ןוא ןבַײרש טרַא

 ןופ ,עזרעב ןופ ,טלעג ןופ ,רחסימ ןופ טַײצ ַא רימ ַײב ןעװעג זיא טַײצ ענעי

 ךיז בָאה ךיא .רוטַארעטיל וצ ךייש טינ ןענַײז סָאװ ,ןכַאז עכלעזַא המודּכו ןריּפַאּפ

 טלָאװ ןוא רעטנזיוט ערעווש עסיורג יד ןיא ,ןרעדעפ יד ןיא ,טגָאז עמ יװ ,טּפַאכעגנַײרַא

 ? ןסיוו סָאד ןָאק רעװ --- געוו ןתמא םעד ,ןַײז ןָאק סע ,געוו רעדנַא ןַא ףיוא קעװַא רשפא

 םיקסע עסיורג ענעדיישרַאפ ןגעוו ןַײרַא טָאטש רעסיורג רעד ןיא ןעמוקעג -- -- --

 טנָאקעג טשינ בָאה ןוא ןפָאלש טגיילעג ךיז ךיא בָאה ,גָאט םעד ןופ טדימעגנַײא ןוא

 ,ןבירשעגנָא ןוא שיטבַײרש םוצ טצעזעג ךיז ,ןענַאטשעגפיוא ךיא ןיב .ןרעוװ ןפָאלשטנַא

 בָאה ןוא ןרָאי-רדח ענַײמ ןופ גנורענירעד ַא ,ךַאז ַא ןסָאגעגסיױא רָאנ ,ןבירשעגנָא טינ

 עיצקַאדער רעד ןיא טקישעגקעװַא סָאד בָאה ןוא "לרעסעמ סָאד ,, ןבעגעג ןעמָאנ ַא סָאד

 ,ןסעגרַאּפ ןוא
 רוטַארעטיל רעביא קילברעביא ןַא ךיא ףערט ,"דָאכסָאװ,, םעד ןעייל ךיא ,םויה יהיו

 טימ ."לרעסעמ , ןַײמ םכותבו סעטַאמש ענעדיישרַאפ רעביא (ווָאנבוד) "סוקיטירק , ןופ

 תורוש עמערַאװ עכעלטע יד טנעיילעגרעביא ךיא בָאה שינעּפַאלקצרַאה ךעלקערש ַא

 רעד זַא ,תואיבנ טגָאז ןוא סנַײמ "לרעסעמ , סָאד טביול סָאװ ,"סוקיטירק , םעד ןופ

 לָאמ ַא ךָאנ טעװ רע ןוא ןַײז וצ טנַאלַאט ַא סיוא טזַײװ "לרעסעמ,, םענופ רבחמ רעגנוי

 .רוטַארעטיל-ןָאגרַאשז רעשידַיי רעמערָא רעזדנוא רַאפ ןכַאז עטוג ןבעג

 יד לָאמ ַא ךָאנ טנעיילעגרעביא ךיא בָאה טײקרַאבקנַאד ןוא דיירפ ןופ ןרערט טימ

 ,טרָאװ סָאד ןבעגעג רימ בָאה ןוא "סוקיטירק , ןקיצרַאהביל םענופ רעטרעו עקיזָאד
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 םפילע-י םולש ןהופ ווירב

 ןעייטש גָאט ןקיטנַײה זיב ןָא טלָאמעד ןופ .ךָאנ ןוא ךָאנ טרַא םעד ןיא ןבַײרש לָאז ךיא
 ,לָאמ סכעלטיא ןוא ,רעטרעוװ עַײרטעג ,עטוג ,עמערַאװ עכעלטע יד ןגיוא ענַײמ רַאפ רימ
 ןגָאז טעװ סָאװ,, : ןילַא ךיז ַײב ןגערפ טינ ךיא סעגרַאפ ,ךַאז עַײנ ַא ןָא בַײרש ךיא ןעוו
 רימ זיא טומ רָאנ ,ןרָאלרַאפ טלעג סָאד ךיא בָאה ןָא טלָאמעד ןופ "? יסוקיטירק, ףיורעד
 ,קנַאד ַא ןגָאז םיא ךיא ףרַאד יצ .טנַאה ןיא ןעּפ יד קרַאטש ,קרַאטש טלַאה ןוא ןבילבעג
 ךיא טשינ ןיב ףיורעד -- ...? טרעקרַאפ הלילח יצ ,(ווָאנבוד) "סוקיטירק , ןקיזָאד םעד
 ךיא זַא ,טַײװ ױזַא (ילרעבַײרש) תַאלח ןַײמ טימ ןכָארקרַאפ ןיב ךיא .סָאבעלַאב ןייק
 רעזדנוא וצ רעמ רָאנ ,דניזעגזיוה ןַײמ וצ טשינ ןוא ךיז וצ טשינ ןרעהעג ןָא ןיוש בייה
 ..ַאקילבוּפ טסייה סָאװ ,לדניזעג ןסיורג םענעי וצ ןוא רוטַארעטיל

 םכילע-םולש

 ווָאקטרעשט .ג .וו וצ ,2

3 (27/26). 10, 1902 

 !וָאקטרעשט .וו רעטכַאעג ליפ

 ןטעבעג ןעמ טָאה ַאנַאילָאּפ ַאיַאנסַאי ןופ זַא ,העידי ַא ןטלַאהרעד ךיא בָאה ךעלדנע

 זַא ,סע טסייה .ןבעגסױרַא טינ ןוא ןצעזרעביא טינ "ךעלהׂשעמ , יד דָאָאמ רעה םעד

 ךיז טקידנערַאפ סע סָאװ ,טוג זיא ץלַא .טָאג ןעקנַאד .ערעַײא טבַײלברַאפ עכַאגסיוא יד

 םיא טימ רימ ןענַײז .םעד ןגעוו ןעוועג עידומ רימ טָאה דָאָאמ רעה רעד ןיײלַא .טוג

 :ןטקנוּפ עדנגלָאפ טכַא ןיא ןעמענ ךַײא ךיא טעב טציא .טיווק

 די-בתּכ םענופ עיּפָאק עטרעסעבעגסיוא עכעלטקניּפ ןייק טינ טָאה ריא בא (

 ןףלעטשוצ סָאד ךַײא ךיא ןָאק ,ןןשטיװעַײלָאקיױנ {ווע|ל ןופ

 -ָאקינ וועל ןופ ווירב 472 ךיוא ןלעטשנַײרַא "ךעלהׂשעמ , יד ַײב ריא טליוו יצ (2

 ? ןדִיי יד וצ גנוָלצַאב ןַײז ןופ קורדסיוא סלַא סערעטניא ןַא ןבָאה עכלעוו ,ןשטיוװעַײל

 13/1 םענופ רעַירפ טינ זיא ,ןבירשעג ןיוש ךַײא בָאה ךיא יװ ,ןימרעט רעד (3

 .רעבמעצעד

 טלָאװ יצ ,ןדָאָאמ לבור 100 ענעי ןלָאצסױא טינ ןיוש טפרַאד ריא יװ ױזַא 4

 ןובשח ןפיוא 400--300 לבור ַא סנַאװַא סלַא ןקישוצ זדנוא טנָאקעג טינ גַאלרַאפ רעַײא

 עכעלטע עכלעוו רַאפ ,רעלמָאה יד רַאפ ןעמ ףרַאד טלעג .תוריכׂש עקידנעמוק יד ןופ

 ןשיסור, ןכרוד ןקישרעביא ץלַא ןופ רעסעב .םי ןיא ןּפָארט ַא יװ ןענַײז רעטרעדנוה

 .ןעמָאנ ןַײמ ,גנולײטּפָא רעװעַיק ,ןָאדנָאל ןיא "קנַאב לדנַאה-ןרעסיוא רַאפ

 ,ןדָאָאמ ךרוד ווירב יד ןופ סעיּפָאק יד ןוא די-בתּכ םעד ןעמוקַאב ריא טליוו יצ (5

 ,רימ ןופ טקעריד רעדָא

 טקידנעטשרַאפ .קנַאד ַא .ןבירשעג ךיא בָאה ןילרעב ןייק דלעפנעוועל רעה םעד (6

 .עקירעמַא טימ ךיוא ךיז

 -טנַארַאפ יד -- ,ךַײא טעב ךיא ,ןוא ןיילַא טקידנערַאפ רעגעלרַאפ רעשזירַאּפ טימ (7

 .(ןימרעט םעד חוּכמ סרעדנוזַאב) ךיז ףיוא ןעמענ טײקכעלטרָאװ

 שטיווָאניבַאר .ס

220 



 וכי ל עד םוולש וה פו ווויורוב

 רעד ףיוא טײקמַאזקרעמפיוא יד ןגייל ףרַאד עמ זַא ,רימ ןעמ טבַײרש עשרַאװ ןופ

 ,לַאנרושז רעַײא ןיא ןזַײװַאב ךיז טעוו יז ביוא ,זדנוא ןָאק עכלעוו ,עבַאגסוא רעשילגנע

 ..קילגמוא ןייק טינ ,ךיז טייטשרַאפ ,זיא ,ך ָא נ רע ד בוא .ןטַאש קרַאטש

 יקצינווַאר .ח .י וצ ,3

 ןג1סש/, 2

 םכילע"םולש תאמ יקצינברל

 ,יתיפַארגואיבל םיאולימ

 ןיא ןשילוּפ ןיא ךיוא ,ןשיסור ןיא ךס ַא טצעזעגרעביא ןענַײז קרעװ ענַײמ ןופ

 ,ןעגנולייצרעד עקינייא טצעזעגרעביא ןרעוו ןָאדנָאל ןיא ןשילגנע ןיא טציא ןוא ,ןשישטַײד

 ךיוא ןוא ָאד עטקורדעג ןכַאז ענַײמ רעטַאעט ןשידַיי ןיא ןעמ טליּפש עקירעמַא ןיא

 סנדייז םעד ךיא גלָאפ ךָאד ,קידנוזּפיחב בַײרש ךיא שטָאכ .עקירעמַא רַאפ לעיצעּפס

 -סױרַא טינ קרעװ ַא רימ ַײב טרעוו לָאמ ַײרד ןופ רעקיצניװ ! ןפַײלש ,ןפַײלש :טָאבעג

 לָאמ ןביז-סקעז זיב ןבַײרשרעביא סָאד טיײגרעד לָאמ ַא .עקירבַאפ רעד ןופ טזָאלעג

 עלעשעלפ סָאד טליּפש ַײברעד ."עיצַאקורד ,, רעד ןיא טקישעגקעװַא םעד ךָאנ טשרע ןוא

 ףיוא עטַאל ַא טּפעלקעג רימ ַײב טייג סע .עלָאר עסיורג ,עסיורג ַא יילק-עקיבַארעמוג

 .עלעקטַאל ןיילק ַײנ ַא עטַאל רעַײנ רעד ףיוא ןוא עטַאל ַא

 ךיא בָאה ביל רָאנ ,טסינָאגרַאשז רעטנערברַאפ ַא ,טניימ עמ יװ ,ןיב ךיא שטָאכ

 ץעז ,ךיא ןעייל ,ךיא בַײרש ,עַײרפ ַא טונימ ַא ,טַײצ רָאנ ךיא בָאה ! תויח סָאד שיערבעה

 .ןָאגרַאשז ןַײמ ןופ ןיילַא רעביא

 ,םירפס-רכומ עלעדנעמ :ןענַײז םירבחמ עשידִיי עטסכעלביל ןוא ןלַאעדיא ענַײמ

 .טבַײרש רע סָאװ ,ןושל ןַײז טימ ,עשזנַארב ןַײז ןיא רעכעלטיא ,ווָאנבוד ןוא קילַאיב

 םעד ןופ רוטלוק רעד ןיא עלָאר עסיורג ַא ןליּפש טשרע טעװ ,ךיא טלַאה ,ןָאגרַאשז

 -עבעל ַא לָאמ ַא ןַײז ןָאגרַאשז טעװ יצ .ןבעלרעד טינ סָאד ןלעװ רימ רָאנ ,קלָאפ ןשידִיי

 רעצנַאג ַא רעדָא איבנ רעבלַאה ַא רעדָא ןַײז ןעמ ףרַאדַאב -- ךַארּפש (-לַאנָאיצַאנ) עקיד

 ףדער ןופרעד ןעמענרעטנוא ךיז לָאז עמ ,רַאנ
 רימ ַײב ןָא טשרע ךיז טבייה ןבַײרש ןַײמ ןופ בייהנָא רעטכער רעד ,הלּכׂשה יד

 ,סע גָאז ךיא ,טליּפשעג ךיז ךיא בָאה רעהַא זיב .םש ה -הצרי-םא ןגרָאמ ןופ

 !טסנרע ,רימ טביילג

 וװַאקטרעשט .ג .וו וצ .4

27/4, 10. 1903 

 ! ווָאקטרעשט .וװ רעטכַאעג ליפ

 ,רעביא ךיא רזח רעטציא ןוא טָאטשרָאפ רעוועַיק ןופ ןבירשעג ךַײא ךיא בָאה ןטכענ
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 םיכייל ע?וםו לש זןג/פצ וו יורוב

 סָאװ ןוא טקידנערַאפ םולשב זיא טנעדיצניא רעד סָאװ ,ןדירפוצ רעַײהעגמוא ןיב ךיא זַא

 ,ייטשרַאפ ךיא יװ ,ערעַײא ןיא ךיז ןעניפעג עבַאגסיוא רענַאקירעמַא יד ןוא עשילגנע יד
 ,טנעה ערעכיז

 ךיוא יוװ ,ןינע םעד ןקיטעטשַאב לָאז סָאװ ,ווירב רעַײא ףיוא טציא ךיא טרַאװ
 .ַאנַאילָאּפ ַאיַאנסַאי ןופ תועידי

 -ַײלָאקינ וועל ריא טפרַאד יצ .די-בתּכ םעד חוּכמ ווירב רעַײא ףיוא ךיוא טרַאװ ךיא

 סערעטניא ןַא ךַײא רַאפ ןבָאה יצ ןוא ? םיא טָאה ריא רעדָא ,די-בתּכ ןשיסור סעשטיווע

 ? עבַאגסיוא רעקיזָאד רעד טימ תוכַײש ןיא ווירב סעשטיװעַײלָאקינ וועל

 ןיוש זיא ןדָאָאמ ןופ 'ר 100 עמוס יד .סנַאװַא ןַא חוּכמ ךיוא ןטעבעג ךַײא בָאה ךיא

 עקיזָאד יד זַא ,ףָאה ךיא .ןענעכערעצ .טינ ךיז םיא טימ ףרַאד גַאלרַאפ רעַײא ןוא טקעדעג

 ךעלגעמלַא ןַא ןיא ןקידירפַאב ריא טעװ ,ףליה עכיג ַא קיטיינ זיא'ס לפיוו ףיוא ,השקב
 | ,םענרַאפ ןטיירב

 ךַײא ןופ ןעמוקַאב ןכָאנ ךַײלג ,ךיא בָאה ,עבַאגסיױא רעשישטַײד רעד ךייש סָאװ

 עמריפ רעקידרעַירפ רעד טימ ןעגנולדנַאהרָאפ יד ,(ןסיורג םעד) ווירב ןטצעל םעד

 טנָאקעג ייז טָאה עמ זַא ,עפוטש ַאזַא ףיוא ןעוועג ךָאנ ןענַײז ייז לַײװ ,טלעטשענּפָא

 טדנעוועג ךיז ,גנוזַײװנָא רעַײא טיול ,בָאה ךיא ןוא ,ןסַײררעביא טַײצ רעקיבילַאב ַא ןיא

 עשיסור יד ,ענַײמ -- עשידִיי יד) סעבַאגסיוא 4 עלַא ךיז ןעניפעג טציא .ןדלעפנעוועל וצ

 ,םוקלופ ןיא (סדלעפנעוועל --- עשישטַײד יד ןוא ערעַײא -- עשילגנע יד ,סעשזנַאלוב --

 רעלופ ןוא טײקטַארוקַא ,טײקנדײשַאב ףיוא ןפָאה ןָאק עמ ןוא ,טנעה ערעכיז ,ךיז טכַאד

 יד ןעזרעד "ךעלהׂשעמ , יד ןלעװ ,ךיא ןיימ ,רעבמעצעד (12) ןט1 םוצ .עינָאמרַאה

 ךיוא ןעמענ ןטעבעג ךיא טלָאװ עשיזייצנַארפ יד) ןכַארּפש עלַא ףיוא טלעוװ עקיטכיל

 רעד ןופ חוויר םעד ןרעסערגרַאפ וצ ידּכ ,עכעלגעמלַא סָאד ןָאט ןוא טנעה ערעַײא ןיא

 ךעלסילשסיוא ןוא וויטַאיצניא ןַײמ טיול ןבירשעגנָא טָאה שטיװעַײלָאקינ וועל סָאװ ,ךַאז

 עכלעוו ,ענעטילעג יד ףליה ןזַײװסױרַא -- ,טקרעמעגנָא ןבָאה רימ סָאװ ,ליצ םעד תבוטל

 טיײקיזָאלפליה יד רָאנ ,תולד רעד סױרַא טַײרש סע .(ץעזעג ןרעסיוא טלעטשעג ןענַײז

 !רערעמ לָאמ ליפ ןענַײז ריקליוו רעד ןוא

 {רערעַײ|א |קידנעט}ש

 שטיוואנילאר 9

 ןטפַאהלקע םעד טימ ןענַאקַאב ךיז ריא טעװ גנוטַײצ רעטקישעגוצ רעד ןופ 0.5.
 טנַאמרעד ,ןקורד טעוװ ריא ביוא .ןינע ןטפַאהלקע ןרעביא סעיצַאסַאק יד ןופ טכירַאב
 טינ ךיא טלָאװ ללכב .טקישעגוצ ךַײא טָאה סע רעװ ,םעד ןופ ןעמָאנ םעד ,עטיב ,טינ
 ךיז ןזַײװַאב סָאד ןײלַא .קיטילָאּפ טימ ןינע ןקיטעטליוװ רעזדנוא ןדניברַאפ טלָאװעג
 ןרטּפ ןָאק עבַאגסױא רעשידנעלסיוא רעלַאגעלמוא ןַא ןיא ,לשמל ,"ךעלהׂשעמ,, יד ןופ
 עיצקַאדער יד .תוחוּכ עקיטסַײג ןוא תואצוה-טלעג עלַאסָאלָאק ךָאנ עבַאגסױא רעזדנוא
 ךיא רעבָא .סרעגעלרַאפ עשילגנע יד טימ סרעדנוזַאב קיטכיזרָאפ ןַײז טלָאז ריא ,טעב
 קידנקירדסיוא ,רעבירעד ןוא ,דנַײרפ ןכעלנעזרעּפ סעשטיװעַײלָאקינ וועל סלַא ךַײא ןעק
 רעַײא טימ רימ טליײט ."קיור ךַײא טימ ךיא ףָאלש , ,ןָאגרַאשז ןשידַיי ןַײמ ףיוא ךיז

 רענָאדנָאל יד ךַײא ךיא רידנעמָאקער טלעג ןקישרעביא בילוצ .סערדַא ןשיפַארגעלעט
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 םכיל עד םולש ןופ ווירב

 ןַײמ ףיוא ,גנוליײטּפָא רעװעיק ,קנַאב לדנַאה-ןרעסיוא רַאפ ןשיסור םענופ גנוליײטּפָא
 ,500 לבור ַא ןעוועג טלָאװ טוג .ןעמָאנ

 .ע .ש

 ןבלעז םוצ ,5

31 11/10, 1903 

 !וװוָאקטרעשט .וװ רעטכַאעג ליפ

 ןייק ךַײא ןופ ךָאנ ךיא בָאה ,ןבירשעג ךַײא בָאה ךיא יו םעד ךָאנ ,8.27/14 םענופ
 םענופ ווירב ַא ןטלַאהרעד םעצולּפ טנַײה ךיא בָאה םעד טָאטשנָא .טַאהעג טינ רעפטנע
 ,ןטשרע םעד "ךעלהׂשעמ , יד ןבעגסױרַא סָאד ןבעגעגרעביא םיא טָאה ריא זַא ,דָאָאמ 'ה
 רעַײא טעװ רשפא ? רעגעלרַאפ רעתמא רעד זיא רעװ ןוא םולח רעד טָא טַײטַאב סָאװ
 ןלייט טינ ךיז טשינ ןָאק ךיא רעבָא .ןרעלקרעד ץלַא ,געוו ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,ווירב
 ,ךַײא טימ

 ,ווירב ַא ןיא רעפטנע ןַא ףיוא טרַאװ ךיא

 ךַײא רענעבעגעגרעביא רעד

 שטיווָאניבַאר .ס
 ,רעפטנע םוש ןייק (דנַאלשטַײד) ןדלעפנעוועל ןופ

 יקצינווַאר .ח .י וצ ,6

2. 10, 1903 

 !יקצינבר יביבח

 .טינ ןיילַא ךיא בָאה ןטשרע םעד לַײװ ,םָאט ןט2 םעד טקישעגסױרַא ךַײא בָאה ךיא

 טפרַאד ללכב !ךַײא רַאפ ןעוװעג דבכמ טוג ןוא ןרָאטקעּפס ןטכענ ןבירשעג בָאה ךיא

 -קעּפס ןיא העידי לקיטש ַא שטָאכ טָאה ריא ביוא ,ןבָאה טינ לביארַאפ ןייק ייז ףיוא ריא

 .ןרָאט

 :סעגַארפ ערעַײא ףיוא ךַײא רעפטנע ךיא

 ַײמ שדוח ןיא -- ?ןָאגרַאשז ןיא טקורדעג קרעוו עטשרע סָאד ךיא בָאה ןעוו (1

 רעד .םיוברעדעצ ןופ "טַאלבסקלָאפ , ןשידִיי ןיא ןָאטעילעפ רעטשרע רעד ,רָאי 3

 ךיא לַײװ ,קרעװ ענַײמ ןיא ןַײרַא טינ טייג (גנולייצרעד ,"רענייטש ייווצ ,) ןָאטעילעפ

 -- ןטעברַארעביא .קרַאטש רעביא ךיא טעברַא ענעבילבעג יד ןוא ךס ַא סױרַא ףרַאװ

 -- !תאלח ןַײמ זיא סָאד

 ןיא ךיוא םירמאמ ןוא סעיצנעדנָאּפסערָאק ןבירשעג ךיא בָאה שיערבעה ןיא (2

 ךיא רָאנ ,("הריפצה , ןיא ,ָאי ,ךיז טכַאד ,ץעגרע ךָאנ ןוא "ץילמה,, ןיא) טַײצ רענעי

 -- .טעברַא ןייק רַאפ טינ סָאד ןכער

 ,ענַײה ,לָאגָאג עלַא רַאפ רעמ טקריוועג רימ ףיוא ןבָאה םלועה תומוא ימכח ןופ (3

 ךיא ןכלעוו ןופ ,טָאשיק ןָאד ןַײז טימ סעטנַאװרעס ןוא סנעקיד ןוא יירעקעט ,טפיווס
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 םוכילע -םולש ןופ ווירב

 ,טניימעג טָאה הינסכַא רעד ןופ עטסָאבעלַאב יד ןוא רעטכעלעג רַאפ ןרָאװעג קנַארק ןיב

 ,הלילח ,ךַײא ןיב ךיא --- .רעטקָאד ןכָאנ ןקיש טלָאװעג ,ןעניז םענופ טרירעג ןיב ךיא
 -- !םיזגמ טשינ

 -- "ץילמה , ןיא :ריא טסייװ ענַײמ ןכַאז עשיערבעה עקידרעטעּפש יד ןופ 4

 ןופ ןשטנעמ ַא ןופ "דקע-תיב , ןיא ;1889 (םירויצו םירוּפיס) "םיללצו תונומּת,

 ןיא ךַײא ַײב םעד ךָאנ ,(1890 זיב 1888 ןשיווצ) וװוָאלָאקָאס ןופ "ףיסאה , ןיא ,שטיוורוה

 דדלא) "םירפוס תרובק , םעד םענייא ןיא ךַײא טימ םעדכָאנ ןוא ןביוהעגנָא "סדרּפ ,

 "הפוצה , ןיא ,(1901 ,קישטבַאר -- ינורצחה רברבח) "רודה , ןיא םעד ךָאנ ןוא (דדימו
 -- .םשה-הצרי-םא זיא רעטַײװ ףיוא ןוא 3

 -יטרָאד רעד ןיא עקירעמַא ןיא ךיוא ךיא בַײרש ,ָאד בַײרש ךיא לפיוו ,ליפ ױזַא (5

 לעיצעּפס ,רעטַאעט ןשידַיי ןרַאפ סעסעיּפ ךיוא ןוא ,עסערּפ רעשינָאגרַאשז-שידִיי רעק

 -- .רעוװו טריפעגפיוא טינ סע ןָאק ָאד סָאװ ,ןגעוו טרעייז ןופ

 עקינייא ,ןשיסור ןיא ליפ קרעװ ענַײמ ןענַײז ןכַארּפש ערעדנַא ןיא טצעזרעביא (6

 יד טצעזעגרעביא טצעי ןרעוװ ןשילגנע ןיא ןוא ,ןשיליוּפ ןיא ךיוא ןוא ןשטַײד ןיא
 -- ."דוי,, םענופ ךעלהׂשעמ "עניילק ,,

 ריא ןוא ,1888--1887 ןבעגעגסױרַא ךיא בָאה "קעטָאילביב-סקלָאפ עשידוי, יד (

 -- .לַאנרושז םעד ןופ טרעוו יד טסייוו

 םכילע םולש

 ןדַיי רַאפ ןכַאז עטסקיטיײנ ןוא עטסכעלצינ יד ןופ ענייא רַאפ טלַאה ךיא א.

 ןעמ ןָאק סָאד ןוא ,בצמ ןַײז טימ ןוא ןדִיי ןטימ רעקלעפ יד ןענעקַאב וצ --- דניצַא

 ענייש רעזדנוא ןצנַאג ןיא שַיױג ףיוא ןָאגרַאשז ןופ ןצעזרעביא ןכרוד רָאנ ןכיירג

 דנַײרּפ ןַײמ ןופ עבַאגסיוא רעד ףיוא טַײצ ליפ ױזַא קעװַא ךיא ביג רַאפרעד .רוטַארעטיל

 טימ שטיװָאמַארבַא ץנַאג ןצעזרעביא טַײצ רעד טימ ןכער ןוא היחיש יקרָאג םיסקַאמ

 ןַײמ רעטנוא ,יײז ןופ ענעבילקעג ענעגייא ענַײמ ךיוא ןוא שיסור ףיוא קרעװ ךָאנ

 לעוו ךיא זַא ,גנונעפָאה ַא טָאג וצ ןוא ,ןטעברַא וצ ןבױהעגנָא ןיוש טָאה עמ .עיצקַאדער

 .ןַײז וצ רעהעג סע יװ ןריפכרוד עיידיא ןַײמ

 רָאטקעּפס יכדרמ וצ ,7

 1903 רעבמעוװַאנ ןט8 ,וועיק

 ! רָאטקעּפס רעדורב

 ןעמָאנ ןטימ ןָאטעילעפ םעד ריד ךיא קיש ,טגָאזעגוצ ריד בָאה ךיא יו

 הכונח לש סעקלטַאל
 רעביל ,טינ לביארַאפ ןייק בָאה .רימ וצ טפַאשדנַײרפ-טוג תמאב ןַײד רַאפ ריד קנַאשעג ַא
 קינייװ וצ ןעוועג זיא'ס ? טצוּפַאב ךעלקיצניװ רשפא .הנּתמ עניימעג ַאזַא סָאװ ,י"תמא,
 סע יו .טסייה עלעדנעמ עדייז רעד יװ ןוא ביל בָאה ךיא יװ ,ןפַײלשמורַא וצ ףיוא טַײצ

224 



 םוכיל עי םוולש ןמנפז וויי רוב

 טַײצ ןייק ,טקישעגקעװַא ריד סע ךיא בָאה ױזַא ,ןצרַאה םענופ ןסָאגעגסױרַא ךיז טָאה

 !עשרַאװ ןייק שרַאמ ,ַאדײה ןוא --- לָאמ ַא ךָאנ ןבַײרשרעביא וליפַא טַאהעג

 !ריד דימּת ןטוג ַא

 םכילע םולש

 ןייא ןיא ןקורדּפָא ןוא ןעייווצ ףיוא ןסַײר טינ טסלָאז ,ןַײז טלָאװ רעכַײלג --- .ס.ּפ

 ןוא ןענָאטעילעּפ ייווצ רַאפ ןיילק וצ .(? רָאי םענופ ןטצעל םעד ןיא רשפא) רעמונ

 -- .ןלַאפרַאפ ךס ַא טרעוו סע -- דליב ַאזַא ןריבלַאה טוג טשינ

 ץלָאש טסוגױא וצ .8

 1903 רעבמעווָאנ 27/14 ,וועִיק

 !רָאטקַאדער רעה רעטרעעג ליפ
 רעטעטכַאעג רעַײא ןופ ןעגנוקרעמַאב עקידנגלָאפ יד ןעמעננָא רעייז ךַײא טעב ךיא

 .גנוטַײצ

 ןופ טּפירקסונַאמ םעד ןבעגעגרעביא רימ יָאטסלָאט וועל ףַארג טָאה רעמוז רָאיַײה

 תונברק עטעװעטַארעג יד ףליה וצ ןכעלטנפערַאפ ליוו רע עכלעוו ,סעדנעגעל עַײנ ַײרד

 קיטַײצנייא ןזַײװַאב ךיז ןלעװ "סעדנעגעל ַײרד , עקיזָאד יד .לעמָאה ןוא ווענעשעק ןופ

 -רעביא ןַײמ ןיא ךיוא יװ ,ןכַארּפש ענעדיישרַאפ ףיוא שדוח רעבמעצעד ןופ ךשמ ןיא

 עכלעוו ןופ הסנכה יד ,סעבַאגסױא עטריזירָאטױא יד ןיא ןָאגרַאשז ןשידִיי ןפיוא גנוצעז
 טכעלקריוורַאפ עבַאגסיוא עשישטַײד יד .ןקעווצ עטנָאמרעד ןביוא יד רַאפ טמיטשַאב זיא

 -ישטַײד רעד ןופ ןרָאטקַאדער ןרעה יד טעב ךיא .רעצעזרעביא סיקרָאג ,ץלָאש טסוגיױא

 ךעלמענ ,גנוצעזרעביא רעדנַא ןייק ןקורד טינ ןוא קידרעווסנביל ױזַא ןַײז עסערּפ רעש

 ,גנוצעזרעביא ערעדנַא עדיװטעי לַײװ ,ץלָאש .א טגיילעגרָאפ טָאה סע עכלעוו ,יד

 .ןפוא ןקיסעמטכער טינ ַא ףיוא ןעמוקעג דנַאטש וצ זיא ,ץלָאש טסוגיױא ןופ ץוחַא
 גנוטכַא טימ

 םכילע-םולש -- שטיווָאניבַאר .ס
 .1903 רעבמעווָאנ 27/14 ,וועַיק

 ווָאקטרעשט .ג .וו וצ ,9

1903 .11 .28/5 

 !װָאקטרעשט 'ה רעטכַאעג ליפ

 ךַײא ןרָאװ ךיא ."ךעלהׂשעמ ַײרד , יד ןופ ןענַײשרעד סָאד ךיז טרעטנעענרעד סע

 רעבָא .(ליטס ןטלַא ןטיול) רעבמעצעד ןופ געט עטשרע יד ןיא זַא ,ןיימ ךיא .םעד ןגעוו

 רעבמעצעד 28/15 ןזיב ןעיצרַאפ ךיז סע ןָאק ןעגנוגנידַאב עשירוזנעצ ערעזדנוא רעביא

 רעשיסור רעד ךייש סָאװ .עבַאגסױא רעשידִיי רעד ןגעװ דער ךיא .רעטעּפש רעדָא
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 םכיל פא םולש זופ זויהב

 -קעװַא זיא'מ .טזָאלעגכרוד טינ רָאזנעצ רעװקסָאמ רעד טָאה ,(עװקסָאמ ןיא) עבַאגסיוא

 רימ ןוא ןעניז ןיא ןבָאה סָאד ךַײא טעב ךיא .גרוברעטעּפ ןייק ןַײז לדּתשמ ךִיז ןרָאפעג

 .ווירב ןקיזָאד םעד ףיוא ןרעפטנע

 שטיווָאניבַאר .ס

 ,קידנעטשנַא ןצנַאג ןיא טינ רַאפ ךיא טלַאה אפוג לכיב םעניא הקדצ ןגעוו ףור ַא

 ךיז טרעה סָאװ ןוא .ןעגנוטַײצ יד ןיא רושָארב יד ןרימַאלקער -- ךַאז רעדנַא ןַא

 ? עבַאגסיױא רעשיזייצנַארּפ רעד טימ

 - ןבלעז םוצ .0

5/2. 12/11. 1903 

 !וָאקטרעשט .וװ רעטכַאעג ליפ

 ןופ ןימרעט ןקיטליגדנע םעד ןגעוו ךַײא ןלייטטימ וצ טייקכעלגעמ יד בָאה ךיא

 ה"ד) קיטנָאמ ,רעבמעצעד 28 םעד :"ךעלהׂשעמ ,, סיָאטסלָאט .נ .ל ןזָאלסױרַא

 .ןט15 םענופ בײהנָא

 -טנפערַאּפ םַײב טכַא ןיא ןעמענ סָאד ךיא טעב ,םעד ןגעוו ךַײא קידנבעג ןסיוו וצ

 ,רעבמעצעד 28 םענופ רעִירפ טינ זזַײװַאב ךיז ןפרַאד עכלעוו ,סעבַאגסיוא ערעַײא ןכעל
 ַײרד יד ןופ סנייא ןטָאברַאפ ןצנַאג ןיא טָאה רוזנעצ רעזדנוא זַא ,וצ ביג ךיא

 עכלעוו ַא בױא .ךעלה ׂשעמ ייווצ זיולב ןבילבעג ןענַײז סע זַא ױזַא ,ךעלהׂשעמ

 טלָאװ ,ןימרעט ןרַאפ דנַאלסור ןיא ןזיוװַאב ךיז טלָאװ עבַאגסױא עשידנעלסיוא זיא טינ

 ןוא ,רושָארב סיָאטסלָאט ןופ שזַאריט םענופ טָאברַאפ ןקיטליגדנע ןַא וצ טכַארבעג סע
 .רעפטנע ןַא טעב ךיא .ןעמוקַאב ךיז ןופרעד טלָאװ סע סָאװ ,טייטשרַאפ ריא

 דובּכ טימ

 שטיוואביבכאר 9

 ? שוירַאּפ ןייק ןבירשעג ריא טָאה יצ

 ךיא םגה ,דָאָאמ 'ה םעד ןסיוו וצ ןבעג ןוא טוג ױזַא ןעוועג טינ ריא טלָאװ יצ 28.

 ,םיא ךיוא טקעריד בַײרש

 ןבלעז םוצ .1

1902 .12/11 .7 

 ! וװָאקטרעשט .,וו רעטכַאעג ליפ
 14/1 םוצ עבַאגסיוא רעד טימ ןלַײאוצ ךיז טריפַארגעלעט טנַײה ךַײא בָאה ךיא

 יא -- טָאה רעגעלרַאפ רעדָא רעצעזרעביא רעשיזייצנַארּפ רעַײא לַײװ ,רעבמעצעד

 רעשיזייצנַארפ רעד ןיא טביולרעד ךיז טָאה ןוא יורטוצ רעַײא טימ טכיורבעגסימ -- !ייוו

 סנייא ןגעוו ךיא סייוו ,סלַאפנלַא) עלהׂשעמ טשרע סיָאטסלָאט ןקורדּפָא ,,דסזגס" גנוטַײצ
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 םכ לע :םולש ןופ ווירב

 ,טשלחעג טינ רעיש ךיא בָאה ,טסּוװרעד םעד ןגעוו ךיז בָאה'כ ןעוו .("ןָאדַאכרַאסַא, --

 ןייק :רעטרע עלַא ןיא טריפַארגעלעט בָאה ךיא -- ,ןָאטעג בָאה'כ סָאװ ,עטשרע סָאד

 רעד .14/1 םוצ ןלַײאוצ לָאז עמ ,דנַאלגנע ןוא ןילרעב ,(עשידַיי יד) עשרַאװ ,עװקסָאמ

 ,רָאזנעצ רעד ןטלַאהרַאפ טָאה לַאניגירָא ןשיסור םעד סָאװ ,םעד ןיא ךָאנ זיא קילגמוא
 דנַאלסור ןיא גנוצעזרעביא עדמערפ יד ךיז טזַײװַאב םעצולּפ ןוא .ךיוא ןשידִַיי םעד
 ,טבַײרש !טעטכינרַאפ ,טעגרהרעד ןיב ךיא ,ללּכה .לַאניגירָא רעזדנוא רעדייא ,רעִירפ
 סָאװ ןוא ? רעגעלרַאפ רעד ןוא שזירַאּפ ןיא רעצעזרעביא רעַײא זיא רעוו ,ךַײא טעב ךיא
 .טרַאװ ךיא ? ךַײא ַײב ךיז טרעה

 שטיווָאניבַאר .ס רעַײא

 .גנוצעזרעביא רעַײא ןופ יזקע 1 ןטרעװנָאק עטכַאמרַאפ ןיא וצ רימ טקיש ,עטיב

 ןבלעז םוצ ,2

 1903 (רעבמעצעד 12) רעבמעווָאנ 9

 !וװָאקטרעשט .וװ רעטכַאעג ליפ

 רימ טליײט ריא רעכלעוו ןיא ,םַארגעלעט עטייווצ רעַײא ןטלַאהרעד סָאװ רָאנ

 -עלעט טָאה ריא זַא ןוא שינעײטשרַאפסימ ַא ןעמוקַאב ,סיוא טזַײװ ,ךיז טָאה'ס זַא ,טימ

 טכַאד !ייו יוא .,זָאלסױרַא םעד ןטלַאהרַאפ לָאז עמ ,שזירַאּפ ןייק טריפַארג

 לדניווש ַא טושּפ רָאנ ,ָאד ןזיא שינעײטשרַאפסימ ןייק טינ זַא ,ךיז

 -רַאפ ריא טָאה ןעמָאנ ןַײז סָאװ ,רעצעזרעביא ןשיזייצנַארּפ רעַײא דצמ

 גנוטַײצ רעד ןופ זַא ,ןסיוורעד וצ ךיז ןזיװַאב ךיא בָאה ןצעמע ַײב .ןלייטטימ רימ ןסעג

 רעשיסור ַא רַאפ שיסור ףיוא עלהׂשעמ (עט1 סָאד) ןייא טצעזעגרעביא טָאה ,,1סחגק"

 ,1סתמק" ןיא ןַא ,הרומ בָאהכ .(ליטס םעַײנ םענופ ןט5 ןרַאפ) קָאטשניב .וװ גנוטַײצ

 עכלעוו ,ייווצ ערעדנַא יד ךיוא טקורדעגּפָא ןיוש ןענַײז ןלַאנרושז ערעדנַא ןיא רעדָא

 ילב לַאניגירָא רעשיסור רעד זַא טרפב ,שיסור ףיוא טצעזעגרעביא טפַאהלקע ןַײז ןלעו

 ךָאנ ,רעטציא ןוא ,רעבמעצעד 28/15 םוצ זיולב ןענַײשרעד טפרַאדעג טָאה עשזנַאלוב

 ןופ געט עטשרע יד וצ ןזַײװַאב טעו עמ יצ ,קפס ַא זיא ,סעמַארגעלעט עדנגנירד ענַײמ
 -רעד טָאה ןוא "ךעלהׂשעמ , עקיזָאד יד ןטלַאהרַאפ טָאה רוזנעצ יד םערָאװ ,רעבמעצעד

 .ןטָאברַאפ יז טָאה עטירד סָאד ,ייווצ רָאנ ַײברעד ןוא געט עטצעל יד ןיא טשרע טביול

 טעװ רע ביוא ,שטיװעַײלָאקינ וועל ןבָאה טעװ שינרעגרע ןַא רַאפ סָאװ ! רעמ ךָאנ

 ,רעירפ שיזייצנַארפ ןופ שיסור ףיוא טצעזעגרעביא זיא קרעװ ןַײז זַא ,ןסיוורעד ךיז

 רעביא ןבָאה רימ ןלעװ קזיה לפיוו ןוא !לַאניגירָא רעד ןטכעלטנפערַאפ זיא'ס} רעדייא

 -רעד טעװ ,רוזנעצ רעד רעביא רעדיװ ,גנולמַאז עשידַיי רעזדנוא !רעלדניווש םעד טָא

 -עלעט וצ ןעוועג ןעגנּוװצעג ןיוש ןיב ךיא .(ליטס רעטלַא) רָאי םעַײנ םוצ זיולב ןענַײש

 סָאװ רעבָא .רעבמעצעד 15/1 םוצ עבַאגסוא יד ןזָאלסױרַא לָאז עמ ,םוטעמוא ןריפַארג

 בילוצ -- שיזייצנַארפ ןופ רעביא ןיוש ןצעז סרערימשנעּפ עסיוועג ןעוו ,תילכּת ַא רַאפ
 ךיא .ןבעל סָאד ןוא טולב סָאד --- רימ ןוא ,רעטרעדנוה זדנוא יז ןרטּפ סנשָארג ערעייז

 -רַאפ רעד רעדָא רעצעזרעביא רעשיזייצנַארפ רעַײא זיא סע רעװ ,ןלייטטימ רימ טעב
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 םכילפ-םולש ןוופ ווירב

 טרעכיזרַאפ ךימ טָאה ריא ןוא ?קיטַאלג ןיײגּפָא םיא סע טעװ עשז ןיוש טינ .רעגעל
 ,סרעגעלרַאפ עשישטַײד ענַײמ ןגעוו ךימ קידנענערָאװ ,סרעבעגסױרַא ערעַײא חוּכמ
 לָאז חור רעד ,ןזיוצנַארפ ערעַײא ןופ רעכעלטנרָא ךס ַא ןזיװעגסױרַא ךיז ןבָאה עכלעוו
 !ןעמענ יז

 שטיווָאניבַאר .ס רעַײא

 ןבלעז םוצ ,2

21(8), 12, 1903 

 !וװָאקטרעשט .וװ רעטכַאעג ליפ

 ךיז טָאה רעכלעוו ,"ןָאדַאכרַאסַא, זַא ,ןרעפטנע וצ ךיז ךיא לַײא ווירב רעַײא ףיוא

 ךיז טדיישרעטנוא ,גנוטַײצ רעגיה רעד ןיא טצעזעגרעביא זיא ןוא ,,16:ג0" ןיא ןזיוװַאב

 טָאה רעכלעוו ,ןָאדַאכרַאסַא סָאװ ,טשַאררעביא ןעוועג ןיב ךיא .טנַאירַאװ ןַײמ ןופ ףרַאש
 סָאד !לזייא ןַא ןיא ןרָאװעג לגלוגמ םעצולּפ זיא ,עִילַיַאל ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז רעירפ
 -עגנָא ךַײלג טָאה רעכלעוו ,אפוג ןשטיװעַײלָאקינ וועל ןופ טנַאירַאװ רעַײנ ַא טַײטַאב

 .סָאװ סעּפע ןיא ךַײא ןקידלושַאב וצ ןַײז ליצמו-רמוש ךימ לָאז טָאג .שזירַאּפ ןייק ןפָארט
 ןופ ךעלהׂשעמ 2 ןזיװַאב ךיז ךיוא "יטסָאװָאנ,; רעגרוברעטעּפ ןיא ןבָאה ךַאנרעד

 ךיא לעװ ןגרָאמ .ןעזעג טינ ךָאנ ךיא בָאה "יטסָאװָאנ,, יד ."86111861 '1 28601216*
 .ןרָאװעג ןטָאברַאפ רעטסינימ םעד דצמ זיא "יטסָאװָאנ , יד ןופ ףיוקרַאפ-לצנייא רעד .ןעז
 םעד ןטָאברַאפ טָאה רוזנעצ יד ?עלהׂשעמ ןטירד םעד רַאפ טינ יצ :ארומ בָאה'כ
 ערעַײא .ןעמוקַאב ךיא בָאה עבַאגסוא סדָאָאמ ."קנערק ןוא טיוט ,טעברַא, "קינדערסָאּפ ,

 .ווירב ערעַײא ףיוא טרַאװ ךיא .ָאטינ זיא

 שטיווָאניבַאר .ס

 םירפס-רכומ עלעדנעמ וצ ,4

 1902 רעבמעצעד ןט17 ,וועיק

 !ןבעל-עדייז ,ןגרָאמ-טוג ַא

 ,םימי-תכירַא ןבעג טָאג םיא זָאל !"גָאט רעד , -- דניק ַא ךָאנ טימ בוט-לזמ

 עילַאק טינ םיא ןלעװ סעקנַאינ יד ביוא ןוא ןירעגייז עטוג ַא ןַײז טעװ םַא-ן-יד ביוא

 ,זיא רשוי ַא ...רָאי עצרַאװש יד לַא-ן"וצ ,םיא ןעוועדָאהרעביא ןוא ןעװעדָאהרַאפ ,ןכַאמ

 ,םכילע-םולש ןטיירב ַא טימ ,ןַײפ ןענעגעגַאב "גָאט ,, םעד לָאז עמ זַא ,גנוניימ ןַײמ ךָאנ

 הפי הנמ ַא טגָאזעגוצ ןיוש טָאה ריא זַא ,עקַאט רימ ןעמ טָאה טגָאזעג ."דנַײרּפ,, םעד יו

 ןוא םכילע-םולש ַא םיא טקעטשעגּפָא ךיוא ךיא בָאה ,טעדנירגעג ףיורעד .?גָאט , ןרַאפ

 ַא זיא רע) געט יד ךַײא ַײב ןַײז טעװ סָאװ ,יקסווָאדולבַאז 'ה ,ןדַיי םעד טגָאזעג בָאה

 ,ןעקנעדעג ןוא ,ןדייז ַא טימ יװ ,ןדייז ןטימ ןַײז גהונ ךיז לָאז רע זַא ,(דִיי רעשיטַײל ץנַאג
 ןייא רָאנ ,םידדצ עלַא ןופ ,םורַא ןוא םורַא לּכה-ךס ,טינ רימ ןבָאה סעדייז ךס ןייק זַא

 ןיא ןלעטש טינ ןוא ,גיוא םענופ לּפַאצרַאװש סָאד יוװ ,ןטיהּפָא םיא ןעמ ףרַאד ןכל .ןדייז
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 םכילעפםמולש ןהפ הטיהב

 ןיא ייה ַא ןוַײװ -- ייה לסיב ןייק םיא ןפרַאװרעטנוא טינ ןוא דרעפ יד ןשיװצ לַאטש
 ,ןבעג טָאג לָאז יַאוװלה ,טרָאװ סיורג ַא זיא "המכח הברּת םירפוס תאנק,, ...ל'דו ,רודיס

 ןיא יבַא --- רעטָאנרעּפיּפ ַא ,ריטלזיוו ַא ,גָאט ַא ,דנַײרפ ַא ןרעוו ןרָאבעג לָאז רָאי עלַא

 .טגָאז ריא יװ ,ךעלשידַיי טינ ,ךַײלג ןטַײל ןַײז לָאז'ס יבַא ,ןָאגרַאשז-שידַיי

 רָאטקַאדער רעד .ה"בצנת .געט יד ןרָאװעג רטפינ זיא ךעבענ "גנוטַײצסקלָאפ , יד

 טושּפ רָאנ ,ץבנבר סיוא ןרעוו ,ןעװענַאש ךיז ליוו ,שטיוװָאניבַאר ןָאעל ,"גָאט ,, םענופ

 ..יתיּת-אכיהמ :ןגָאז ןוא ןעמענפיוא םיא ןעמ ףרַאד ןכל --- שטיװָאניבַאר

 טוג ערה-ןיע ןייק .עקשַאס לקירוועוו רעַײא טימ ןעזעג ךיז טָאה גרַאװניײלק ןַײמ

 יו -- רעמ לסיב ַא סעּפע טבַײרש ןוא ,עדייז ,טנוזעג טַײז .רע זיא ,ייז ןגָאז ,טקַאּפעג

 !טבַײרש יבַא ,טליוו ריא סָאװ ןוא טליוװ ריא

 םכילע-םולש לקיניא רענעבעגעגרעביא רעַײא

 יקסװַאדולבַאז חנ וצ ,5

7 1, 1904 

 !יקסװָאדולבַאז .נ ידידי
 טָאה ריא זַא סיוא טזַײװ סע .יקעי ןופ ווירב רעַײא ןעוועג לבקמ סָאװ רָאנ בָאה ךיא

 רָאג טרָאפ ריא דלַאב יװ .ןטלַאהרעד טינ עװַאטלָאּפ ןייק 2656 ?סאז ווירב ןַײמ ךָאנ

 ריא טוט ללכב ? עװַאטלָאּפ ןייק ןבַײרש ןסייהעג ךימ ריא טָאה יַאמל טנַײה ,'קעי ןייק
 ןקיטכיר םעד ןַײז זירכמ רעירּפ עלַא טזומ ריא .ןסערדַא ערעַײא טימ שיטקַארּפ טינ

 ,סערדַא
 טייקשידִיי ןטלַאהעגסיוא טָאה רָאטקַאדער רעד יװ ןעוועג עידומ ןיוש ןיײלַא בָאה ךיא

 ןיוש קָאטסילַאיב ןייק ךַײא ךיא בָאה 1 רעמונ "גָאט ,, םעד ןגעוו .ןידה-תרושמ םינפל

 טינ ריא טנעז סָאװ רַאפ ,דלַאװג .טכַאנ יד יװ רעטצניפ ןוא טסיװ זיא רע זַא ,ןבירשעג

 !? ב"ּפ ןיא

 ךס ןייק ךַײא ךיא ןָאק .ןדייז םענופ לווירב ַא ןעמוקַאב סָאװ רָאנ ךיא בָאה טנַײה

 ,דנַײרפ רעטוג ַא "גָאט ,, םעד טנעז ריא ביוא זַא ,ןגָאז רָאנ ךַײא ףרַאד ךיא ,ןביײרש טינ

 דצה לע טכער ןַײז טעװ --- טרעדָאפ עדייז רעד סָאװ ץלַא ןַײז םייקמ דלַאב ריא טלָאז

 !!!בוט רתויה

 .ג"רדחב ןַײז סָאד זָאל ןוא רעטרעוו ענַײמ טייטשרַאּפ

 "גָאט , ןרַאפ טבַײרש ןוא (!)עטָאּפַאק ַא ןיא טרַאּפשרַאפ םינּפ ַא טציז רָאטקעּפס

 ןָא טלָאמעד ןופ א"ּת ןייק םיא ןופ טינ בָאה ךיא תמחמ ,סַײנ ַא

 ש"וד םכדידי

 םכילעל םולש

 סָאד םיא ַײב ןעמענ ןוא רעירפ סָאוו ןּפַאכרַאּפ ריא טפרַאד ןדייז ןטימ

 --- דוסב סָאד ךַײא בַײרש ךיא .עינַאּפ ,עשז טקנעדעג .ןבירשעגנָא סָאװ רָאנ טָאה רע סָאװ
 ןוא ןיימ ךיא סָאװ ןָא ךיז טסױטש ןסיוו טינ ןופרעד רָאט לגיופ ןייק
 .סייה ךיא סָאװ טוט
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 םכילעקפםקװלש ןנפ וויהב

 רָאטקעּפס .מ וצ ,6

 1904 רַאורבעפ ןט2 ,וועיק

 ! רָאטקעּפס רעדורב

 ,תוחּפה-לּכל ,ןעמונעגרָאפ רימ ךיא בָאה ױזַא .ווירב ןייק ןבירשעג טינ ריד טלָאװ ךיא
 טימ ןענַאד ןופ ןרָאפקעװַא םענייש ןַײד רַאפ ,ןבירשעג טינ טרָאװ ןייק ריד רָאי בלַאה ַא
 ךיז ןבָאה ןטקַאפ ייווצ ,ןכַאז ייווצ רָאנ .רדסּכ ןכָאװ סקעז-ףניפ שינעגַײװשליטש ןַײד
 .ןעגנּוװצעג וצרעד ןיב ךיא .ריד ךיא זומ ןבַײרש סָאװ ,ןפָארטעג

 = יי 4
 ףיוא םולח רעצרַאװש ַא ,רעקידארומ ַא ,רעזייב ַא ,רערעטצניפ ַא ,רעטסיװ ַא (2

 -ַארט רעטרעּפמולעגמוא הנושמ ,רענעגושמ ןַײד ןופ סעומש ךיא !ּפעק סמיאנוׂש ענַײמ

 :טסנרע אקווד רָאג דייר ךיא ןוא ,ךַאל ךיא ,טסניימ וד !"גָאט ,, םעניא סָאװ ,עידעג

 --- םינּפ עצנַאג סָאד -- -- -- טימ הליחמ טרימשעגסיוא ךיז טסָאה ןוא ןעמונעג טסָאה

 ,רעליּפש-םירוּפ ַא ןופ קַאּפלָאק םענעריּפַאּפ ַא טימ טעכיוו ַא ךיז ףיוא ןָאטעגנָא טסָאה

 רעד ןופ ךַאד ץיּפש ןפיוא ןכָארקעגפױרַא טסיב ןוא ,ךעלקעלג טימ שירדנַאמ ןימ ַא יו

 ןימ ַא ,ץנוק ַא ןיװַאב טָאה רָאטקעּפס טסייה סָאד ןוא -- -- -- דָאב רעקוװעלירסַאק

 :ןעוװעג זיא ריד סָאװ ,טינ סייו ךיא !ןרעװ טינ וטסלָאז ןעקנוזעגנַײא -- עקיריטַאס

 ןעוועג טסיב ה"ד ,ןּפָארט ןרעטיב םענופ גָאט םענעי קעל ַא ןבעגעג טסָאה וד רעדָא

 ןַאמָאר , םענופ רָאטקעּפס רעד ,רָאטקעּפס ,שטַײטס !ןטַײל רַאפ השוב ַא רעדָא ? ןיפוליגב

 סָאד) "הנותח יד טנַײשַאב , ןופ ,יירעטכעט עשידִיי , יד ןופ ,שזובישזעמ ןופ ,"ןעמָאנ ַא ןָא

 טעצוּפעלַאקרַאפ ןוא טייג רָאטקעּפס רענעגייא רעד -- (! לסעמיצ ַא עקַאט ךָאד זיא טצעל

 ץכעשעוועג טימ ןוא טיוקנצַאק טימ ,ץכעלָאש-רעייא טימ עלעביצ ןופ עשַאוװק ןימ אזַא

 וד ,וצרעד וטסמוק יװ !עריטַאס !רָאמוה טסייה סע ןוא -- ךעלעדניוו עשרעדניק ןופ
 טײטש עס ןעװ !ס -- ַאי ןַײז ףרַאד סָאד !סנַײד טינ זיא סָאד ?!דרעפ תרוצב המהב

 ,ןַײרַא "גָאט ,, ןיא טלבמיצעגנַײרַא ןצעמע "גָאט , רעד טָאה סָאד זַא ,ךיא ןיימ ,י"תמא,, טינ
 ןַא ,ליפ ױזַא ערה-ןיע ןייק ןענעקיימ רעדינַא ךיז טלעטש סָאװ ,קילעשרַאמ םעַײנ ַא

 עטצעל סָאד ןוא לָאמ עטשרע סָאד זיא סָאד זַא ,רעדורב ,רימ רעווש !ןשלח ןָאק עמ

 עלַא יד וצ ןבַײרשקעװַא טפרַאדַאב וטסלָאװ ,עקּפעלק לקיטש ַא ןבָאה טסלָאז !לָאמ

 ,קדצ-ןהב ייז ןרעוװש ןוא הליחמ לָאמ טנזיוט ייז ַײב ןטעב ןוא ךעלווירב ןשזַאנָאסרעּפ

 ןטיײקכעלגעזרעּפ עקידעבעל ןרירנָא .אמלע יאהב טינ ןעוועג גָאט םענעי טסיב וד זַא

 ,רעדורב ,טצרַאװשרַאפ רימ טסָאה .ןעמעוו ןוא ּוװ ןוא ןעוו ןסיוו ןוא ןענָאק ןעמ ףרַאדַאב

 רָאנ ,"תמא, טייטש עס שטָאכ זַא ,ןעמעלַא טגָאזעג וועַיק ןיא ָאד בָאה ךיא ,םינּפ סָאד
 טסָאה וד זַא ,דניצַא .ןיטימַא ןעמָאנ ןטימ רעַײנ ַא רענייא זיא'ס ,רָאטקעּפס טינ זיא'ס

 שוק ַא וט ,ךעלמינותחּת יד ףױרַא יצ ,לחומ ַײז ,עשז םענ ,עקינַײד סָאד ןעמוקַאב ןיוש

 ַײז ןוא -- "!ןַײז טינ ױזַא רעמ ןיוש טעוו'ס !ויניבר !ויניבר ,יוא , :גָאז ןוא טור יד
 ןוא ןדַיי עשידִַיי עטכע יד ןופ ,ןעגנולייצרעד-בוט-םוי יד ןופ רָאטקעּפס קירוצ רימ

 וטסעוו -- ,וד טסיב וד ּוװ ,טרָאד ,ןטַײצלָאמ עמערָא יד טימ תונותח יד ןופ ,רעטכעט

 ,לגייב קַאב ןוא (הלילח) דרע רעד ןיא גיל טינַא .רענַײמ ןַײז

 קיביײא ףיוא רָאי עצרַאװש יד לַא וצ רענַײד
 םכילע-םולש
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 םכילצפ םהלש ןהפווויבב

 ןבלעז םוצ ,7

 1904 רַאורבעפ ןט5כ--ןט4 ,וועִיק

 ! רָאטקעּפס רעדורב

 ןַײד רַאפ רימ ןופ טּפַאכעג טסָאה וד סָאװ ,דָאב רעד ךָאנ ךיז וטסליפ ױזַא יװ ,ונ

 רעשיגַארט רעטסיװ ןַײד טימ ,"גָאט, םעניא ןפרָאװעגסױרַא טסָאה וד סָאװ ,לדנה

 יד ףיוא ןכירק טינ רעדניקסדניק ןגָאזרַאפ ןיוש טסעװ וד זַא ,ןיימ ךיא ? עידעגַארט

 -רעביא לסיב ַא ךיז וטסעװ טַײצ עטשרע יד .קנַאד ַא רימ ןגָאז ףוס-לּכ -ףוס ןוא טנעוו

 -רעביא ,"גָאט , םעד ןעמענסױרַא וטסעװ םעד ךָאנ ןוא ןכָאקרעביא ,ןכָאקרעביא ,ןכָאק

 ןקַאב עקכוּפ) ןקַאב עדייב ןיא שטעּפ ייווצ ענייש ןבעג ךיז ,ענַײד עידעמָאק יד ןענעייל

 סָאװ רַאפ : ןגָאז ןוא (! ןשטַאּפ וצ ףיוא טוג עמַאס -- ןעמענ ךיד לָאז חור רעד ,ריד ַײב

 ַאזַא ןקיש ךיא לָאז יצ ,ןעמכילע-םולש ןַײמ ַײב ןָאטעג גערפ ַא טינ ,המהב ,ךיא בָאה

 ,רוציקב ,ונ --- "גָאט , ןיא וליפַא ןַײז געמ סע --- עיצקַאדער רעד ןיא "שינעפעשַאב , ןימ

 ,סרעכעליירפ סעּפע ןופ ןדייר רימָאל .עידעגַארט סיוא -- קע ןַא

 ,טימרעד -- רימ ךיוא ןוא --- ןדָאש ןָא ךיז טסטעברַא וד יװ ,וטסלָאז ןענערב ,עז

 !ווירב ןייק טַײצ רעד וצ טינ רימ טסבַײרש ןוא ,קינשזעל ַא ,קַאיליופ ַא טסיב וד סָאװ

 ןיא ןרָאװעג רעטצניפ רימ זיא'ס ןוא -- 27 רעמונ "דנַײרפ,, םעד טנעיילעג בָאה ךיא

 יוא :טסניימ וד יו ,רעמ ךס ַא ,ךס ַא ןעזעגסױרַא טקַאפ םעד ןופ בָאה ךיא !ןגיוא יד

 ריד טָאה עמ ."גָאט , ןרַאפ ןלָאצ זדנוא ליוו עמ ;ןצריק ,רעדורב ,זדנוא ליוװ עמ ,ייוו

 טביילג רימ .שיווטיל ףיוא טכַאמעגרעביא "ךעלטעטש ןוא טעטש, ענַײד ןופ ןעמָאנ םעד

 ןילַא ןיוש לָאז רָאטקעּפס ןבעל ןשידַיי ןופ ןבַײרש לָאז רָאטקעּפס זַא ,טינ ךיז

 רעדנַא ןַא רעדָא טלעטשעג רע טלָאװ ,"ךעלטעטש ןוא טעטש, ענַײז ןכַאמרעביא ןלעו

 סָאד טנַײה ןבעל ןשידַיי םענופ :ןבירשעג רע טלָאװ ,ױזַא ביוא רעדָא ,ןעמָאנ

 זיא סָאװ ,עיצנעדנַאּפסערָאק ַא רענַײמ ןופ ךיוא !? ָאד ךיז טוט סָאװ ,דלַאװג !טייקצרוק

 ,("הכָאלמ-לעב ַא; טעמתחעג) ןָאטעילעפ ַא רָאנ ,עיצנעדנָאּפסערָאק ןייק טינ ןעוועג

 טזָאלעגרעביא ןוא סיפ יד טימ טנעה יד ןטינשענּפָא ,ּפָאק םעד טּפַאכעגּפָארַא יז ןבָאה

 לָאמ עטשרע סָאד !סעּפע ייז וט ייג ןוא -- ךָאנ סעּפע טימ ,קיפוּפ ַא טימ לכַײב ַא רָאנ

 !ןסיווןַײמ ןָא ,עיצַארעּפָא ןימ ַאזַא טכַאמעג רימ ןעמ טָאה טעמּכ ןבעל ןַײמ ףיוא

 רימ ןעמ טָאה -- רחא-רבד ַא יו טעשטויװַאקעג ,ןעַירשעג גונעג ,ריד לָאמ ,בָאה ךיא

 ןיא ,טסייו וד יו ,ןבירשעג טינ שדוח ַא טעמּכ בָאה ךיא ,טרעפטנעעג טינ וליפַא

 -- .ןעז אמּתסמ ןכיג ןיא טסעװ וד יװ ,רעטַײװ ךיא בַײרש טציא --- ידנַײרפ ,

 טגנירּפש ,הנותח רעד ףיוא רוחב ענדָאמ ַא יו רָאג טצנַאט רענעי --- "גָאט , רעד ןוא

 עס ןוא ָאטשינ טרָאד ,םינּפ ַא ,זיא רָאטקַאדער ןייק !סָאװ וטסייוו רעמָאט --- ץָאה-ץָאה

 זיא'ס !ןעבָאב רעד וצ טלעוו רענעי ףיוא יו טקנוּפ זיא --- ווירב ַא ןיהַא ,ןַײז טינ טעוװ

 ןענַײז ייז ,דלַאװג ,סעקַאװטיל יד !ךַארּפש יד טנַײה !לַאג יוװ רעטיב ,רעדורב ,טכעלש

 ןליוו ,ןָאגרַאשז "םענדיב,, רעזדנוא ףיוא ןעמונעג ךיז ןבָאה ייז !רענַאּפַאי יד ןופ רעגרע

 "טַײצ , ַא ןופ סעּפע טסעומשעג ןעמ טָאה סעדַא ןיא טרָאד ןוא --- ! ןרָאי יד ןייגרעד םיא

 קַאיליופ ,וטסייג -- ןָאגרַאשז ןעמערָא רעזדנוא רַאפ העושי ַא ןעוועג טלָאװ סָאד ןוא --

 :רעטרעוװו ייווצ טימ ּפָא טסמוק ןוא טנַאה רעד טימ קעװַא סָאד טסכַאמ ןוא ,רענייא

 טלַא טינ ךָאנ ךָאד טסיב :רָאי רעטוג רעד ךיד טסייוו -- !סעדַא ןיא "טַײצ ,, ןייק ָאטינ
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 ,ךיא .קירעפעלש הנושמ ,שיטַאּפַא ױזַא ,שיּפעל ױזַא ןרָאװעג וטסיב סָאװ ,רעקיצכעז ןייק

 רעדָא לעװ ךיא ןעוו ,טלָאמעד רָאנ ןדַײס זיא ,דניצַא וד יו ױזַא ןַײז לָאמ ַא לעװ ךיא זַא

 רעשירַאנ רעד טימ ךיז ןענעגעזעג םַײב ןטלַאה לעװ ךיא תעשב רעדָא ,טלעג ךס ַא ןבָאה

 !ונ ,ףיא ייטש !רָאטקעּפס ,ףיוא ייטש !רעדורב ,ךיז ריר .טלעוו

 םכילצ םולש ןַײד

 וװָאקטרעשט .ג .וװ וצ ,8

 1904 .2ע 0

 ! וָאקטרעשט .וװ רעטכַאעגליפ
 (ןשידַיי םעד) "ךובלמַאז, רעזדנוא ןופ רַאלּפמעזקע ןייא סױרַא ךַײא קיש ךיא

 ,ףורּפָא ןַא ףיוא ןָאדנָאל ןיא טרָאּפָאּפַאר רעה םעד ןבעגרעביא קידענג ךַײא טעב ןוא
 .סערדַא ןַײז טנַאה רעד רעטנוא טנעמָאמ םעד ןיא טינ בָאה ךיא לַײװ

 ךיוא ןעמוקַאב סנטַײצַאב בָאה ךיא זַא ,ןסיו וצ ךַײא ךיא ביג טימרעד ןעמַאזוצ
 ,רעקידנצנעלג ךס ַא ,ךיז טייטשרַאפ ,זיא עכלעוו ,"ךעלהׂשעמ , יד ןופ עבַאגסיױא רעַײא
 עשרַאװ ןוא ,דנַאלגנע טינ זיא דנַאלסור ,יאדװַא ,ונ .עשידיי-שיסור רעזדנוא רעדייא
 ןבעג רימ ךיא טעב ,ךוב םעד טקישעגרעביא טָאה ריא זַא ,םעד ןגעוו .ןָאדנָאל טינ זיא

 ,ןסיוו וצ

 עלַא רימ יװ ,ןעגנַאגעצ ךיז יז זיא יצ ? עבַאגסױא רעַײא ןופ לרוג רעד זיא סָאװ
 ?ןשטנּוװעג סע ןבָאה

 ,קנַארפ 440 טרעװנָאק ןטכַאמרַאפ ַא ןיא ןצעמע ןופ ןעמוקַאב ךיא בָאה שזירַאּפ ןופ
 ? גנונעדרָארַאפ רעַײא טול טינ סָאד זיא .ווירב זיא טינ ןכלעוו ַא ןָא רָאנ

 .גנוטכַא רעפיט טימ בַײלב ןוא רעפטנע רעַײא ףיוא טרַאװ ךיא

 שטיווָאניבַאר .ס

 ץלָאש טסוגױא וצ ,9

 1904 ,15,.4 ,וועיק

 !שטיװָאלרַאק טסוגױא רעטרעעגליפ

 סרעדנוזַאב ןוא ,טקיטעּפשרַאפ טָאה יז שטָאכ ,גנולייטטימ רעד רַאפ ךַײא קנַאד ךיא
 טסַאּפ סע יװ ,לופטכַארּפ דַארג ןטסכעה ןפיוא ןבעגעגסױרַא ןענַײז ייז .ךעלכיב יד רַאפ
 ,עיגרענע ןוא ימ קיניײװ טינ טגיילעגוצ וצרעד טָאה ריא ,סיוא טזַײװ .עבַאגסיוא ַאזַא רַאפ
 עבַאגסױא (עשידַיי) רעזדנוא טעװ ךַײא רַאפ סָאװ ,דָאש ַא .םור םמוק ךַײא סָאװ רַאפ
 ,יאדװַא .רַאלּפמעזקע ןַא טקישעגוצ ךַײא ךיא טלָאװ שרעדנַא ,4::06 180408210ג ַא ןַײז
 רעזדנוא ןיא רָאנ ? סעצנַאמרעג ,ךַײא טימ ןרירוקנָאק ,דנַאלסור ןיא ,רימ ןענָאק יצ

 .ןטפַאהרעטסומ ַא רַאפ ןענעכער ךיז ךובלמַאז רעזדנוא ןָאק טלעװגַאלרַאפ רעשידִיי

 -רעביא וויטַאיציניא ןוא החריט יד ךיז ףיוא ןעמענ ,רעטרעעגליפ ,ריא טנָאק יצ
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 ,שיסור ףיוא ןטצעזעגרעביא ןיוש םענופ) רעגייטש ןשידִיי םענופ סָאװ-סעּפע ןצעזוצ

 טינ) לַאנרושז ןשישטַײד םעניײמעגלַא ןַא ןיא ןקורדּפָא ןוא (וצ ַײברעד גייל ךיא סָאװ

 ערעדנַא ןופ שטַײד ףיוא טצעזעגרעביא ןיוש זיא סָאװ-סעּפע .(ןשישטַײד-שידִיי ןייק ןיא

 ,,1ט015065 ש018501266" (30168, 11/3 2689556 4) ןיא --- קירוצ גנַאל טינ .קרעוו ענַײמ

 ,4 לירּפַא 15 ןוא 8 ,1 ןופ 16 ןוא 15 ,14 ןרעמונ יד ןיא

 ץלַא ןופ רעסעב זיא ,טלעג ןקישרעביא קנַאב ןכלעוו ךרוד ,עגַארפ רעד ךייש סָאװ
 רעוועיק ,קנַאב-לדנַאהרעסיוא ןשיסור) ת3915006 8280 {וז /גטפש011026 1122661 ןכרוד

 .רוטנעגַא רעדָא גנולײטּפָא ןַײז ןַארַאפ זיא ןילרעב ןיא ,(גנולײטּפָא

 -- רעפטנע ןכיג רעַײא ףיוא ךיא טרַאװ
 שטיווָאניבַאר .ס

 ךיא קיש לַײװרעד .ןרעקמוא ךיא טעב ,ייז ןצינסיוא ןכָאנ ימונ עטגיײלעגַײב יד 2,5.

 ןײגסױרַא ,ךיא ףָאה ,ייז ןלעװ ןעּפ רעַײא רעטנוא .ךעלעכַאז 5 ןבַײלקוצּפָא ףיוא

 .טנכייצעגסיוא

 יקסווָאדולבַאז חנ וצ ,0

119104 .5 4 

 !יקסווָאדולבַאז דנַײרפ רעביל

 טעװ סָאװ רָאנ ."עיצַאטוּפעד , ךעלטיּפַאק 4 ךָאנ ווירב םעד טימ ןעמַאזוצ קיש ךיא

 ןייק זיא שדוח ןיא לָאמ ןייא סעגַאלַײב םינימ עכלעזַא ןיא ןבעג ױזַא טעװ עמ זַא ? ןַײז

 ("דנַײרפ רעד, יװ) ץוריּת ילב ךָאװ עלַא זַא ןריפנַײא טעװ ריא ןדַײס ,טינ ןַאלּפ םוש

 ,עגַאלַײב ַא

 -טיּפַאק 4 עטשרע יד טקישעגסױרַא ךַײא בָאה ךיא טניז שדוח ַא טקנוּפ זיא טנַײה
 ערע יד ןבָאה ןיוש רימ ןלעװ ןגרָאמ טשיע .ןעזעג טינ עגַאלַײב יד ךָאנ בָאה ךיא ! ךעל
 !עגַאלַײב יד ןקוקוצנָא

 סָאװ ךַײא קנַאד ַא .לווירב ַא רעדיוװ ךַײא ןופ ןעמוקַאב ךיא בָאה טכַאנ רַאפ טנַײה

 .ןכרָאה רימ ןלעװ .ןבַײרש ןיוש רע זָאל ? קינלָאקש רעד רימ ןופ ליוו סָאװ .טבַײרש ריא

 טמעש ,טָאה ריא ביוא .רעדליב עקידרעטַײװ ערעַײא טינ ריא טבַײרש סָאװ רַאפ

 סָאד טסייוו ריא -- טַײצ ןַארַאפ דימּת רימ ַײב זיא ךַײא רַאפ .וצ רימ טקיש ןוא טינ ךַײא

 סָאד ןוא -- שטנעמ ןענופעג ךיא בָאה ךַײא ןיא ןוא .ןשטנעמ ביל בָאה ךיא .טוג ץנַאג

 ,םינָארַאנ ןַארַאפ ,עגולק ןַארַאפ .טלעוו רעד ןיא הרוחס עטסרעַײט יד טנַײה זיא ןימ

 ,סעכרַאּפ ,סעקַאיליופ ןַארַאפ ןוא ןעינעשז ןַארַאפ ,סעקילַאק ןַארַאפ ,ןטנַאלַאט ןַארַאפ

 ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא םינלטב ,םידמלמ ,סרעפַײפ ,סרעקַאנק ,תואירב ענַײּפ ,םירוחב עטסוּפ

 !ןשטנעמ קיצניװ --- קיצניװ ,ייוו יוא --- ןשטנעמ רָאנ --

 רעַײא ,ןעזרעדיוו ףיוא

 םכילציםולש
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 לטיּפַאק 1 !ןרָאװעג םמוּתשנו להבנ ןיב ןוא "גָאט ,, םעד טפיוקעג סָאװ רָאנ בָאה'כ

 !ּפעק סמיאנוׂש יד ףיא תומולח ערעטצניפ ,עטסיװ ,עזייב עלַא !?ןכָאװ 4 ןיא

 2 יװ רעקיצניװ טינ ןקורד ןוא טַאלב ןיא "עיצַאטוּפעד יד , ןגָארטרעבירַא :ה"עמל

 4 וצ ה"ד ,ךעלטיּפַאק 2 וצ לָאמ 2 "הלהב יד, טיג "דנַײרּפ, רעד !ךָאװ ןיא לָאמ

 16--4044 סָאד טסייה ,ןכָאװ 4 ןיא לטיּפַאק 1 ןבעג טעװ ריא ביוא .ךָאװ ַא ךעלטיּפַאק

 ? ריא טינ טנעז (53) קָאטסילַאיב ןופ ריע-ןב רעד !!םיקלח

 ןבלעז םוצ 1

 ן19104 .5 4

 !יקסווָאדולבַאז ידידי

 !סואימ רעייז רעייז !ענדוקסַאּפ-עפ

 .וליפַא טרָאװ 1/2 ןייק טינ ןעמ טבַײרש "גָאט , םענופ (1

 .!ַאש ןוא -- 5 ןגעקַא 4 ,ךָאװטימ טנַײה ןיוש) טינ ןעמ טקיש טלעג ןייק (2

 .טינ ןעמ טרעפטנע -- עיצקַאדער ןיא טרישעּפעדעג ןטכענרעייא בָאה ךיא (2

 ַא ןקיש לָאז ךיא :ןעמוקַאב ַאי אקווד עיצקַאדער רעד ןופ ךיא בָאה שעּפעד ַא 4

 (עטָאּפַאק יד ןָאטעגסיוא טינ אקווד) טצעזעגקעװַא ךיז בָאה ךיא ןוא -- ןָאטעילעּפ-םירוּפ

 !ןָאטעילעּפ ַא לָאמ ןייא ןיוש טיירגעגוצ בָאה ןוא

 שּפיט ַא סעּפע טָאה יז לַײװ ןטימ ןיא ןסירעגרעביא ייז ןבָאה "טָאּפמָאק , םעד (5

 .טינ ףרַאד עמ זַא ,ןבירשעג ץעגרע ןופ

 ןַײמ ןגעק לקיטרַא ןַא טימ ןָארטיצ 'ה ןופ ווירב ַא ןָא רימ טמוק ךָאװ ענעי 6

 ןקורד ייז ןלעװ ,ףיורעד ןרעפטנע לָאז ךיא ,ווָאטסַאר ןיא םענייא סעּפע ןופ "טָאּפמָאק ,

 ןַײמ ןוא טקורדעגּפָא ווירב סמענעי יז ןבָאה ףוס םוצ .רעפטנע ןַײמ טימ ווירב ןַײז

 ,טינ רעפטנע

 טנעז ןוא ,טינ טבַײרש ריא ןוא ,לַאדנַאקס ןרעגרע ןַא ייז ןופ ךיא בָאה ךָאװ עלַא (7
 !ענדוקסַאּפ ,רעדורב ,עפ --- ָאטינ

 רעטסנבעגעגרעביא רעַײא

 םכילע-םולש

 ןבלעז םוצ 2

 ן19104 .5 .0

 ּ! ידידי

 .טינ ןעמ טבַײרש ווירב ןייק

 !טינ ןעמ טקיש טלעג ןייק

 .טינ ןעמ טרעפטנע -- טריפַארגעלעטעג בָאה ךיא
 ,טיוט םוצ רימ טוט עמ
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 םכילצפ-:םולש ןופ ווירב

 -- טרעװנָאק ַא ןיא טרעװנָאק ַא -- עיצקַאדער רעד ךרוד ךַײא ךיא בָאה טנַײה
 !טרָאד םיא טכוז --- ווירב ַא טקישעג

 !תושלח !עפ זיא'ס -- קע ןַא טכַאמ

 םכילע-םולש

 ץלָאש טסוגיוא וצ 3

 1904 .5 .21 ,וועיק

 ךיא בָאה ,299 רעמונ ןרעטנוא לטרַאק ןַײמ טקישענּפָא ךַײא בָאה ךיא יו ,םעד ךָאנ

 ןייק טינ טָאה ריא סָאװ ,רעייז רעױדַאב ךיא .ט.29/16 םענופ ווירב רעַײא ןעמוקַאב

 ,ןפָאה ליוו ךיא .ןכַאז ענַײמ עקינייא ןופ גנוצעזרעביא רעד רַאפ ןעמענ ךיז טייקכעלגעמ

 ןופ ןעימַאב ךיז ריא טעװ ,טפנוקוצ רעטנעָאנ רעקינייװ-רעמ רעד ןיא ,סלַאפ ןדעי זַא

 רענײמעגלַא רעד רַאפ ןָאגרַאשז ןשידַיי םענופ סָאװ:-סעּפע ןצעזרעביא ןגעווטסעד

 רעד ןגעוו לקיטרַא ןַא ןבַײרש טעװ ריא סָאװ ,ךימ טיירפ סע .עסערּפ רעשישטַײד

 -עטַאמ עקינייא ןבעג ךַײא טיירג ןיב ןוא ,רוטַארעטיל-סקלָאפ (רעשינָאגרַאשז) רעשידִיי

 יוזַא יוו ,רָאלק ןצנַאג ןיא טינ רימ זיא'ס שטָאכ ,טעברַא רעקיזָאד רעד רַאפ ןלַאיר

 ,לַאניגירָא ןיא טינ טנעיילעג טינ טָאה ריא עכלעוו ,רוטַארעטיל ַא ןגעוו ןבַײרש טעװ ריא

 ןגעוו טינ סייוו ךיא ןוא ,טנעיילעג ָאי ריא טָאה רשפא ןוא .גנוצעזרעביא רעד ןיא טינ

 דנַאטשוצ םעד ןגעוו גנונעכייצרַאפ עקיפיואנביוא ןַא ןבעג ךַײא ךיא ןָאק ןצרוק ןיא .םעד

 .רָאי 20--25 עטצעל יד רַאפ ןָאגרַאשז ןשידִיי םענופ

 רעפעש ןפיט ןוא ןלופטנַאלַאט םעד ןטלַאה ןעמ ףרַאד רעבַײרש ןטסנרע ןטשרע סלַא

 ,קרעו עשילרעטסיוא ןופ רַאטױא םעד ,שטיװָאמַארבַא .ש טסירָאמוה ,טסירטעלעב --

 עכעלברעטשמוא ערעדנַא ןוא "רעמורק רעד עקשיפ , -- רעטַײװ ,"עשטַאילק יד, יו

 עשיעּפָאריײא יד ףיוא ןרעװו טצעזעגרעביא זיא טינ ןעוו רעכיז ןלעװ עכלעוו ,ןעגנוּפַאש

 טלַאה ַאפוג ךיז .רוטַארעטיל עקיבילַאב ַא ךיז טימ ןענַײשַאב רעכיז ןלעװ ןוא ןכַארּפש

 ךָאנ טירטסופ טייג סָאװ ,(ןָאגיּפע ןייק טינ) רעליש ןטקעריד ַא (םענַײז) רַאפ ךיא

 יװ ַאזַא ,ינעג ןרַאבכיירגרעדמוא ןַא רַאפ טלַאה ךיא ןעמעוו ,טסירָאמוה ןסיורג םעד טָא

 ןופ ןסינעג טינ טנעק ריא סָאװ ,דָאש ַא .ןריּפָאק וצ ךעלגעממוא זיא'ס ןכלעוו ,זיא רע

 ...לַאװק ןקיטרַאנגיײא ןקיזָאד םעד
 21--20 רָאי ַא טימ סַאּפש ַא ןיא ןביוזעגנָא ךיא בָאה ערעירַאק עשירַארעטיל ןַײמ

 -ייצרעד עשיטסירָאמוה ןוא ןענָאטעילעפ עקידנלַײװרַאפ טימ קידנטערטסױרַא ,קירוצ
 ,"סַאּפש ַא ןיא ,, -- גָאז ךיא .ָאטעג רעשידַיי-שיסור רעד ןיא ןבעלסקלָאפ םענופ ןעגנול

 ןַא ןרָאװעג ןגרָאמירפ םענייש ןייא ןיא ךיא ןיב ,ענוטרָאפ רעד ןופ זירּפַאק ןטיול ,לַײװ

 .(קידלזמ ןעוועג טינ רימ ,בגַא ,זיא סָאװ) ןגעמרַאפ ןשּפיה ץנַאג ַא ןופ רעמיטנגייא
 עקיציּפש ןוא עכעליירפ יד טָא ףיױא טכַא טגיילעג קיטירק יד טָאה רעבָא ןכיג ןיא

 .טסַײג ןבלעז םעד ןיא ןצעזרָאפ לָאז ךיא ,וצרעד ןרילומיטס ךימ ןעמונעג ןוא ךעלעכַאז
 טסינָאטעילעּפ רענערָאװשעג רעקידנעטש ַא ,טגָאז עמ יװ ,ןרָאװעג ךיא ןיב םורַא ױזַא
 -עגסױרַא) "טַאלבסקלָאפ עשידִיי סָאד , גנוטַײצ רעשידַיי רעקיצנייא טלָאמעד רעד ןיא
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 םוכ יל עט םולש ןופ ונירב

 ןיילַא רעטעּפש ךיא בָאה ןכיג ןיא ןוא ,(גרוברעטעּפ-טקנַאס ,םואברעדעצ -- רעב

 עכלעוו ,"קעהטָאילביב-סקלָאפ עשידוי יד ,, לַאנרושז ןקיד ַא (רעטשרע רעד) טעדנירגעג

 ןטעברַא ןביוהעגנָא ךיא בָאה םעד ךָאנ .רָאי 2 זיולב טריטסיזקע ,ןרעױדַאב םוצ ,טָאה

 רעד, ,"רעקעוו רעד, ,"דנַײרפ-זױה, רעד :ןלַאנררשז עשידיי עדמערפ ןיא

 "נאט  רשח/ )4903;  "הנירפ רעד  ,"גנוטײצזסקלָאפ .עשידי) יד "לי

 ,"טַאלב-עגַאט , רעקרָאי-ינ ,"סערּפסקע דנע, רענָאדנָאל ןיא ךיוא יו ,(1904)

 עשידנעלסיוא ערעדנַא ןיא ןוא "גנוטַײצ-טַאַאטש רעיפלעדַאליפ, ,"טפנוקוצ,
 ךיא עכלעוו ןיא ,ןלַאנרושז עשלערבעה ןגעוו טינ דער ךיא) .ןָאגרַאשז ףיוא סעבַאגסיוא

 ףיוא טקורדעג ןוא טצעזעגרעביא ןענַײז קרעװ ענַײמ ךס ַא .(טציא זיב ךָאנ בַײרש

 רעטקַארַא כ םעד ךייש סָאװ ,ןלַאנרושז עשיסור-שידַיי ןיא ןוא עניײמעגלַא ןיא שיסור

 ןעגנולייצרעד ערעסערג עכעלטע רעסיוא ,ךיא בָאה ,קרעװ ענַײמ ןופ טייהרעמ רעד ןופ

 -עסָאי , ,"וינעּפמעטס , -= (שטַײד ןוא שילױוּפ ,שיסור ףיוא עטצעזעגרעביא) ןענַאמָאר ןוא

 ,ידנַא ןוא "ךעלעשטנעמ עניילק, ,"לדנעמ-םחנמ,, ,"רעקיכלימ רעד היבט ,, ,"ײװָאלָאס על
 ןַײװלײט ,ןעגנולייצרעד-רעגייטש עשיטסירָאמוה עצרוק טרעדנוה יד ַײב ןביושעגנָא

 ןופ ןבעל םעד ןגעװ זַײװלײט ,רעטלעלוש ןופ רעדניק עשידִיי ןופ ןבעל םעד ןגעוו

 ,ןבעגוצ ףרַאד ךיא .סקירעיורט ךעלדנעמוא ןוא סכעליירפ-ךעלרעכעל ַא ,םינצבק עשידִיי

 ןענעיילרָאפ וצ ,ןשטנעמ ןענעקרענָא סע יװ ,טנַאלַאט טקנעשעג רימ טָאה טָאג זַא

 ,(ןטנװָא ףיוא ןקעווצ-תוסּפורטוּפַא טימ סױרַא טפָא טערט ךיא) קרעװ ענַײמ ךעלטנפע

 רעד ןיא ןוא ,רעטכעלעג ןופ ןעשטַאק ךיז םלוע םעד ךיא גניווצ ,קידנענעיילרָאפ ,טָא ןוא

 -ךעלרעדיוש ןרעביא ץפיז ןייא טינ ןוא רערט ןייא טינ סױרַא ךיא גָאלש טַײצ רעבלעז

 רעד ןיא רעדירב עכעלקילגמוא ענַײמ ןופ לרוג ןכעלרעכעל טסכעה ןוא ןקירעיורט

 ןגעוו רעבָא ןדייר .ללכב ַײרעבַײרש ןַײמ ןופ טפַאשנגייא יד זיא ַאזַא ...ָאטעג רעשיסור

 סָאד ןבַײרש טעוװ ריא ןעוו .טינ ,ךעלנייוועג ,ךיא ןָאק טרעװ רעשירעלטסניק רעד

 ןכלעוו ַא שטַײד ףיוא ןצעזרעביא ,רעטסומ סלַא יבשטָאכ ,טרעטשעג טינ טלָאװ ,לקיטרַא

 -סיוא סנַאמקילג ןיא ןזיװַאב ךיז טָאה רעכלעוו ,"לּפעט סָאד,, לשמל ,גָאלָאנָאמ זיא טינ

 ,1904 ןרַאפ "ןזישז ַאיַאקסיירוועי, לַאנרושז ןשיסור םעניא גנוצעזרעביא רעטנכייצעג

 .(לכיב סָאד טָא גרוברעטעּפ ןופ ןבירשעגסיוא ךַײא רַאפ לעיצעּפס בָאה ךיא) .1 ךוב

 זַא ,סיוא טמוק ,רעטלע ןקירָאי-20 ןיא ,ירפ ץנַאג ךיא בָאה ןביײרש רעבָא ןבױהעגנָא

 ךיז יקרָאג םיסקַאמ טָאה קירוצ 2 רָאי ַא טימ .שטנעמ רעטלַא רָאג ןייק טינ ךָאנ ןיב ךיא

 ענַײמ ךוב ןרעדנוזַאב ַא ןיא ןבעגסױרַא ןוא שיסור ףיוא ןצעזוצרעביא ליצ ַא טלעטשעג

 -קעּפס ,ץרּפ ,שטיװָאמַארבַא -- ןרָאטװַא עשינָאגרַאשז ערעדנַא ןופ קרעװ ןוא קרעװ

 עבַאגסױא יד .(עקירעמַא) דלעפנזָאר סירָאמ ןוא ןירבָאק ,ןעזייר ,גרעבמָאנ ,יקסניּפ ,רָאט

 .ןַײז טעװ יז רעבָא ,ןטלַאהרַאפ לסיב ַא ךיז טָאה

 .ןגעלָאק ענַײמ ערעדנַא ןגעוו טציא

 רעקיסַאלקטשרע ןַא זיא סָאד .ןביוא טנָאמרעד ןיוש ךיא בָאה ןשטיװָאמַארבַא ןגעוו

 -רעדנּוװ ענַײז טימ סיוא סרעדנוזַאב ךיז טנכייצ ץרּפ .רעקנעד ןוא רעטכיד ,רעלטסניק

 -יצרַאה ַא רעייז זיא רָאטקעּפס .רעגייטש-םידיסח םענופ ןעגנולייצרעד עשילָאבמיס עכעל

 ןוא גרעבמָאנ ,יקסניפ .רעשיקלָא פ ַא רעיײז ןוא רעטסנרע ןַא ,רעלייצרעד רעק

 רעגניז רעד זיא ןעזייר .טינש ןשיטנעדַאקעד ןסיוועג ַא ןופ ןטסילעװָאנ ןענַײז ןירבָאק
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 םכילע-םולש ןןופ וזירב

 ,רעדַײנש רענעזעוועג ַא ,טנַארגימע-טעָאּפ ַא ,דלעפנזָאר סירָאמ .ןסַאמ עמערָא יד ןופ

 ןוא דנַאלסור ןופ ןרָאװעג ןבירטעגסױרַא זיא רעכלעוו ,טנַאלַאט רענדָארָאמַאס ַא זיא

 'ה םעד ןגעוו ןענָאמרעד טפרַאדעג טלָאװ עמ .עקירעמַא רעַײרּפ רעד ןיא ןזיװַאב ךיז
 ןעגנופַאש יד סָאװ ,רעבַײרש ןקידרעװסנביל ןוא ןדלימ ךעלנייוועגמוא ןַא ,ןָאזעניד

 -כרוד ייז ןענַײז רַאפרעד רָאנ ,טנַאלַאט ןסיורג טימ ,ןרעױדַאב םוצ ,טינ ןצילב ענַײז

 סָאװ ,רענייא ךָאנ ןַארַאפ זיא'ס .ןסַאמ יד וצ עביל רענעבעגעגרעביא טימ ןעגנורדעג

 ַא -- ימע-ןב םינָאדװעסּפ ןרעטנוא טבַײרש ןוא ,ךיא יוװ ,עילימַאפ עקיבלעז יד טגָארט

 גרעבנייטש סרעלייצרעד עטבַאגַאב ץנַאג יד ךיוא ןוא .רעכוז-תמא ןוא לַאקידַאר רעסיורג
 .שַא ןוא

 ,עזומסקלָאפ רעשידִיי רעד ןופ ןלַארטש יד ןופ טלַאפ סָאװ ,ןטָאש ןלַאסָאלָאק סלַא

 ,עטלצניקעג ןופ םי ןצנַאג ַא ,רוטַאלוקַאמ עטיײרּפשרַאפ רעייז יד ןענעקרענָא ןעמ ףרַאד

 ןיא ךיז ןקורד עכלעוו ,ןטײקיזָאלטנַאלַאט עטסּוװַאבמוא ןופ ןענַאמָאר-ןסָאג עכעלסעה

 ךיוא ַײס ,ָאד ַײס המחלמ עלַאקידַאר ַא ןריפ רימ עכלעוו ןגעק ןוא ןרַאלּפמעזקע ןענָאילימ

 ? ןטיזַארַאּפ עקיזָאד יד ןופ ַײרּפ זיא רוטַארעטיל ַא רַאפ סָאװ רעבָא .עקירעמַא ןיא

 ,ןצרוק ַא ןיא ןגָאז טנָאקעג טָאה עמ סָאװ ,ץלַא טגָאזעג ,ךיז טכַאד ,בָאה ךיא

 -נעטעּפמָאק רעַײא רַאפ רעביא ךיא זָאל עקירעביא סָאד .קילברעביא ןכעלכעלפרעבייא

 ,טנַאה רענערַאפרעד ןוא רעט

 !עטסעב סָאד לַא

 שטיווָאניבַאר .ס

 ןופ ןרַאלּפמעזקע עכעלטע ןקישוצ רימ טלָאז ריא ,ןטעב ךַײא ךיא ףרַאד יצ ת,8.

 ? לקיטרַא רעַײא

 יקצינווַאר .ח .י וצ ,4

 {1904 טסוגיוא ןטס29) ה"סרת'ה הנשהישָאר ברע ,וועיק

 !לטסַיָאגע שירַאברַאב שירַארעטיל שירַאנ ןַײמ

 ."ןיציבר רעד טימ בר, םעד (עיָאנזַאקַאז) לָארעדנַאב ַא ךרוד ךַײא קיש ךיא

 ףיוא רימ ןבָאה טדערעג .טַײצ רעד רַאפ רעִירפ לסיב ַא סָאװ ,טינ לביארַאפ ןייק טָאה

 בָאה'כ זַא ,ןָאט ךיא לָאז סָאװ .הנשה-שָאר ברע טשרע רימ ןבָאה טציא ןוא ,תוּכוס ברע

 ךיא ןוא ,עשטַאד רעד ןופ ןבילקעג ךיז טָאה םלוע רעד ,עַײרפ ַא ךָאװ ַא טעמּכ טַאהעג

 "הרּפּכ עסַײװ, ַא :סעקישטנָאטעילעפ רָאּפ ַא טּפַאכעגנַײרַא לַײװרעד הכילה-ךרדב בָאה

 -סקע ,, ,"דנַײרפ,,) תוּכוס ףיוא "לארשי ךלמ דוד , ןוא (ידנַײרּפ ,) רוּפיּכ -םוי ברע ףיוא

 רימ טָאה לַײװרעד .("הרוּת-תחמיׂש,,) "הפוצה,, ןרַאפ סעּפע ןוא ("טַאלב-גָאט , ,"סערּפ

 ןעמונעג בָאה ןוא -- ןעמעלַא ןופ רעכליב זיא לטסַיָאגע ןַײמ ,שטַײטס :ּפָאק ןיא טקיּפעג

 ןופ ףוג ַא רָאנ ה"ד ,בײהנָא ןַא רָאנ זיא'ס זַא ,ךיז טייטשרַאפ .ןבירשעגנָא סָאד בָאה ןוא

 רעבירַא סָאד טגָארט ןוא רעטלע רעַײא טימ ןיילַא עקַאט חירטמ רָאנ ךיז טַײז .עידעמָאק ַא

 בלַאה ַא ףיוא ,טַײז ןייא ףיוא ,ןייר) וצ רימ סָאד טקיש ןוא ךַארּפש רעקילײה רעד ףיוא

 -הצרי-םא ,סָאד טעװ -- ןרעפעפַאב ,ןצלַאזַאב לסיב ַא סָאד ךיא לעװ ,ןבירשעג ריּפַאּפ
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 רעד טשרָאקַא טסירג לַײװרעד ןוא .ןשטנּוװעג יוװ ,רעדניק רַאפ הרוחס ַא ןַײז ,םשה

 לָאז רע ,ןעיירדנָא ןסעגרַאפ טינ ,םשה-ןעמל ,ןילָא ןוא ,ךעלדנַײרּפ רָאג הרבח רעצנַאג

 ןכָאנ הבושּת דלַאב רימ ןוא ,לטּפירקסונַאמ סָאד ןעמענּפָא טסָאּפ רעד ףיוא הליחמ ןייג

 לדָאה,, ףיוא ריא טגָאז סָאװ -- -- -- .ענליוו ןייק ווָאנבוד סערדַא ףיוא ןענעיילרעביא

 !רימ טעוועשטניוװ ,ךַאז עַײנ ַא בַײרש ךיא -- ? ןרעטַײלרעביא ןכָאנ ייסהיבט

 ַא רעייז רימ ןופ הבוט-הנשל ַא רעביא םיא טיג ,ןדייז םַײב ןַײז טעוװ ריא זַא

 | ! ןעמערַאװ
 םכילע-םולש םיא טפור עמ סָאװ ,דדלא רעַײא

 ןבלעז םוצ 5

 1904 רעבמעטּפעס ןט10 ,גרוברעטעּפ .טס
 ה"סרּת תוּכוס ברע

 !דדימ רעדורב

 טכַאנ יװ גָאט ןעוועג ןיב ךיא לַײװ ,"ענליוו רעד, ןופ ןבירשעג טינ ךַײא בָאה ךיא

 יו ,טּפַאזעגנָא ךימ בָאה ךיא .רעכעלנזַײמ עלַא ןעוועגסיוא ןיב ךיא :טעברַא רעד ןיא

 זדנוא ַײב ןעזעג טינ ךיא טלָאװ רָאי ןעצ ןיא -- תולג ןשידַיי ןתמא םעד טימ ,םָאוװש ַא

 רעדליב , יד וצ המדקה לקיטש ַא -- .גָאט ןעצ ןיא ןטרָאד ןעזעג בָאה ךיא סָאװ ,סָאד

 רעד ,) 207 רעמונ "דנַײרפ, ןיא טנגעגַאב אמּתסמ ןיוש ריא טָאה "ענליוו רעד ןופ

 זיא ןעוועג ."סעמיצ , םעד טימ טריסַאּפ טָאה הׂשעמ ענייש ַא .("סעמיצ ןרעקידבוט-םוי}

 ןָא ךיז טפור ,ןוילגה תמיתח ַײב ןטלַאהעג ןיוש טָאה עמ ;ןיוש טכַאנ רַאפ ןטכענ סָאד

 ,ונַא !תוּכוס געט עטשרע יד ףיוא ןָאטעילעפ-בוט-םוי ןייק ָאטינ, :גרובזניג רימ וצ

 העש ַא טָאה ריא ,טפַאשהירב ַא טוַײװַאב ,לברַא יד טעשטַאקרַאפ ,םכילע-םולש ינַאּפ

 העש ַא ןסעזעגּפָא ,לברַא יד טעשטַאקרַאפ טָאה ,םכילע-םולש ןעמונעג טָאה -- ."טַײצ

 ןבָאה טפרַאדַאב טלָאװ ךיא .העש ַא רָאנ סָאװ ,עדַאש ."סעמיצ , ַא סױרַא זיא'ס ןוא --

 -- רעטמעטַאב רשפא ןוא רעסערג לסיב ַא סױרַא רע טלָאװ ,העש עבלַאה ַא ךָאנ שטָאכ

 !ןענָאטעילעפ "םינרּתשחא , יד ןבַײרש ױזַא טָא

 ןוא תחדק לקיטש ַא טכַאמעג ,ךעלטנייוועג ,ייז ךיא בָאה "לרעגניפשטניוו , ןטימ

 -רעביא רימ טָאה גרובזניג יװ ,דוסב יז ךַײא לייצרעד ךיא ; הׂשעמ ַא ןרָאװעג רָאװעג ןיב

 ,עדייז רעד לַײװ ,ןבַײרשרעביא ןבעג טזומעג "לרעגניפשטניוו ס ָא ד ,, טָאה עמ :ןבעגעג

 ןייא ףיוא ןבַײרש טינ ליוו רע -- עדייז רענזירּפַאק ַא לסיב ַא זיא ,ןַײז םימי-ךיראמ לָאז

 הליחמ רעבַײרשרעביא רעד טָאה -- עיצקַאדער עשידַיי ַא רָאפ ךַײא טלעטש ,ונ .טַײז

 ,םשה-ךורב ,סע ךיז טָאה בוט-םוי ברע טשרע ןוא ,לטיּפַאק ץנַאג ַא ץעגרע טקעטשרַאפ

 טינ ןבָאה ייז סָאװ ,סנ לקיטש ַא .ןייג ,ייז ןגָאז ,ןיוש סע טעװ טציא ןוא ,ןענופעג

 לָאז רע ,טסיטנַאד ַא רעדָא רָאטקָאד ַא טַאלג רעדָא ,ןציוורוה ר"ד ,ןַאירול ר"ד ןבעגעג

 טגָאז ,"לרעגניפשטניוו, סמירפס-רכומ עלעדנעמ וצ ךעלטיּפַאק רָאּפ ַא ןצעזוצ ןײלַא

 טנעקרעד טינ טעמּכ .ןגורפ ַײב ןעוועג -- -- -- .למוג טשטנעב ןוא "הבוטל הז םג,

 לדנעמ-םחנמ זיא גרַאברעטייּפ טָאטש רעד ןופ -- ...עיױג ַא טימ רומג יוג ַא ,יוג ַא : םיא
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 !למוט ַא ,ַײא !ןרעוװָאמ ,ַײא !רעַײּפ ןפיוא סָאד לָאז ןענערב ,לטעטש ַא ,שטשוטמ רָאג
 ןופרעד .רָאטקַאדער םַײב געט ערעדנַא יד ןוא רעבעגסױרַא םַײב ךיא ןיב געט עטשרע יד
 ןַײמ ןוא ,רעגרַאברעטייּפ ַא ,רעגיה ַא תוּכוס ץנַאג ףיוא ןיב ךיא ןַא ,טעּפָא ןעמ טנרעל

 :ןסירג טזָאל ןוא רימ עשז טבַײרש .ןביוא ריא טניפעג סערדַא

 ,ןדייז םעד

 .ןעיַאפ טימ ןשינָאמ

 .ןידַא טימ ןילַא

 .ןימע-ןב טימ ןענויצ-ןב

 רימ טביַײרש ןוא .סעקַאװטיל ַײס ,ןדִיי ַײס ,םלוע ןקירעביא ןצנַאג םעד ךיוא ןוא

 ."תוישעמו םירוּפיס ,, יד וצ רימ סקיש ןוא הבושּת דלַאב

 טסייה סָאד ,דדלא רעַײא

 םכילע-םולש
 ? קילַאיב זיא ווו -- -- -

 ןבלעז םוצ 6

 1904 רעבָאטקָא ןט1 ,גרוברעטעּפ .טס

 ! דדימ יחָא

 -רַאפ ָאד ךָאנ ךיא לעװ לפיוו .גרוברעטעּפ ןיא ץלַא ,טעז ריא יװ ,ךָאנ ןיב ךיא

 ךַײא ךיא ןָאק ,םוקמ םענעי ףיוא ךָאנ ךיז טגערפ ריא סָאװ .טינ ךיא סייוו -- ,ןעגנערב

 טפול יד .רקש טימ לופ זיא'ס !טקניטש עס ,ןפיולטנַא ףרַאד עמ ,עפ : רוציקב ןגָאז רָאנ

 ,לשמל .ערטסַאילַאכ ַא זיא "ערטסַאילַאכ , יד .תושּפיט טימ ןוא הפינח טימ טּפַאזעגנָא זיא

 טינ טכַאמ ריא בוא זיא ,ןַײרַא רעהַא ךיז טּפַאכ וליּפַא ריא יו לשטנעמ ַאזַא ןעוו

 ןקעמש ןוא ףנוח ַא ןוא ןרקש ַא ,שּפיט ַא ןרעװ ריא טזומ זיא ,חרביו ןייק סנטַײצַאב

 רענייא .ןעמעוו טימ ָאטינ זיא ןדייר טרָאװ טסנרע ןַא .סע זיא ערעפס ןימ ַאזַא .ןלטב טימ

 תרשמ ַא רעטרעפ רעד ,דמלמ ַא רעטירד רעד ,תפוניט ַא רערעדנַא רעד ,קַאלוק ַא זיא

 קָארב שטָאכ ,שּפיט ַא רעטסקעז רעד ,לקירוועוו ןיילק ַא רעטפניפ רעד ,לימטניוו ַא ןופ

 ,םיאורב עטלַאק ,עטסוּפ ,םינלטב ,םיפינח ,םינרקש ןענַײז עלַא ןוא -- -- -- טיורק ןיא םיא

 ,ךַײא ןָאק ךיא רָאנ .ייז בילוצ טינ ןוא ייז ַײב טינ ךיא ץיז ןציז .ןבעל ןּפָארט ַא ןָא
 ךַאז ערעדנַא יד .ןרָאװעג לוטב ןיוש זיא ךַאז ןייא .ןַײז עידומ טיגרָאג ךָאנ ,רעדייל

 ..!טַײצ ןיוש !םחרי םיהלא .טגנעה

 ,להק -- עלעקעק ץנַאג טסירג -- -- --

 םכילע-םולש : רעדָא ,דדלא רעַײא

 .פ"ג ןוא רעדנוזַאב ,ךעלטנייוועג ,ןילָא טסירג סָאװ
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 םכיל שם לש וזה פא וויי רב

 ןבלעז םוצ .7

 1904 רעבמעצעד ןט5 ,גרוברעטעּפ .טס

 !יקצינװַאר רעדורב !דדימ יחָא

 טעפרשרַאפ ,גרוברעטעּפ ןטסיוװ םעד ןיא טרעגלַאװעגּפָא ךימ ךיא בָאה םישדח ַײרד

 טפיוקעגקעװַא בָאה ךיא :ונַײהד .סנַײמ טריפעגסיוא בָאה ךיא רָאנ !ןרעװ סָאד לָאז
 -מָאק ַא טימ רשפא ןוא) שטיוורוה טסילַאטיּפָאק ַא רַאפ "גָאט ,, םעד ייידוהי שיא,, םַײב
 -טּפיוה רעד ,רענוועל זיא רעבעגסױרַא רעד .ענליוו ןייק םיא טריפעגרעבירַא ןוא (עינַאּפ

 רָאנ ,רָאטקעּפס ןַײז טעװ רעטעברַאטימ רעטסטנעָאנ רעד ,םכילע-םולש זיא רָאטקַאדער

 -סױרַא ךיא בָאה .ןשטנעמ ןשיטַײל ַא ןוא טסיצילבוּפ ַא רָאטקַאדער ַא ךָאנ טנכער עמ

 בָאה טמיטשַאב .וצרעד םיּכסמ זיא רעבעגסױרַא רעד ןוא ,רוטַאדידנַאק רעַײא טלעטשעג

 ןיא רימ טימ ןַײז עקַאט ןוא זדנוא וצ רָאנ ןרעהעג טלָאז ריא יאנּתב ,ךַײא רַאפ ךיא

 שיא , רעד ןוא ,ןַארַאפ זיא טלעג ,לעיַאר זיא טפעשעג סָאד .שדוח ַא לבור 200 ,ענליוו

 ,קרַאמ ןיא ךיוא ,שרדמ-תיב ןיא ,לידבהל ,דָאב ןיא :םוטעמוא העד ַא ןבָאה טעװ יידוהי

 טָאה רע סָאװ ,טסייו רע ,ןעמכילע-םולש ףיוא ךיז טזָאלרַאפ ..טַאלב םעניא טינ רָאנ

 ,קיטכירפיוא ,ךעלטנייוועג ,ןוא ןבַײרש דלַאב רימ ריא טלָאז ,רעדורב ,ןכל -- !ןָאט וצ

 יד טנרָאװעג בָאה ךיא ,ןסיװ סָאד ןפרַאד רימ .גנוניימ רעַײא ,דנַײרּפ-ןטוג ַא וצ יװ

 ,רע טמוק -- ןעמוק לָאז רע ,ןיקצינװַאר וצ ןבַײרש ךיא לעװ םיוק זַא ,סרעבעגסױרַא

 ןַײז וצ רעהעג סע יװ ןָאפ יד ןטלַאה ריא טפרַאד ,ןכל .טינ יקצינוװַאר טמוק רימ ןָא ןוא

 ,ענליוו ןייק ןרָאפ וצ טמוק :שעּפעד ַא רימ ןופ ןעמוקַאב טעװ ריא זַא

 רעטסעב ןיא ץלַא זיא'ס זַא ןוא רימ ןופ זיא סָאד זַא ,ןסיו ריא טלָאז -- םכילע

 עיצקַאדער רעד ןופ שעּפעד ַא םּתס ריא טָאה רעמָאט ןוא .תואצוה טימ וליפַא ,גנונעדרַא

 -רָאפ ןפיוא רָאנ ןעמוק ןָאק ךיא :ןושלה'הזב ןרעפטנע ריא טלָאז ,המודּכו

 רׂשבל  ןַײז ןפרַאד רימ .למור םוצ קיטיינ זיאס ןעמכילע-םולש ןופ גָאלש

 -ַאנרעבוג-לַארענעג םענופ ןבירשעגרעטנוא ןיוש זיא'ס זַא ,ךַײא ךיא גָאז דוסב "!דחא

 -ןפַארגעלעט רעד ןיא ןַײז סע טעװ לעיציפָא רָאנ .רימ .ווס רעטסינימ ןוא עזערפ רָאט

 ןייק (םשה-הרצי-םא) עלַא רימ ןרָאפ סטכַאנ וצ תבש .קיטשרענָאד-ךָאװטימ רוטנעגַא

 ןוא ענליוו ןייק סיוכרוד רעבירַא רָאפ ךיא .ןפורסורַא ךַײא ךיא לעװ ןיהַא ןוא ,ענליוו

 טפרַאד ןעמוק ןוא .םלש רדח רעד ןַײז טעװ -- וצ ןיהַא ךַײא ךיוא קשח קרַאטש בָאה

 .םַארגָארּפ ןטימ טקעּפסָארּפ םעד ןטעברַאסיוא ןענָאק עלַא ןלָאז רימ ידכב ,דלַאב ריא

 !ליומ'ס טלַאה הּתע-תעל --

 םכילע-םולש ןצנַאג ןיא רעַײא

 ןבלעז םוצ ,8

 1904 רעבמעצעד ןט7 ,גרוברעטעּפ .טס

 !דדימ יחָא

 רעד יו ױזַא .רעטרעו רָאּפ ַא ךָאנ ןצעזוצ ךַײא ווירב םענעי ןיא ןסעגרַאפ בָאה'כ

 טעברַא ךָאטש ַא ןָא טבַײלב קילַאיב רערעַײט רעזדנוא ןוא ,רעטנוא ךָאד טייג "חולשה ,
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 םכילצ-םולש ןנפ ווירב

 ןייא ַײב ,הציחמ ןייא ןיא ןציז וצ זדנוא טימ םענייא ןיא ןַײז הצורמ רע טלָאװ רשפא --

 טימ ןגָאז רע טעװ רשפא יצ !ןיײטשנָא םיא געמ ןעמכילע-םולש טימ ,השקשינ ? שיט
 לע עונל יתכלהו הבוטה יתבונת תאו יקתמ תא יתלדחה, :ןעמתוי ןופ ךַארּפש רעד

 ךיז לָאז "דטָא; רעד זַא ,הוװצימ ַא זיא ,ןגָאז ױזַא טעו רע בוא -- ..."! ? םיצעה

 יזרַא תא לכאתו דטָאה ןמ שא אצת, :ןעמעלַא ךַײא ןרעפטנע ןוא ןרעקַאלפעצ

 שדוח ַא לבור 150 ַא ןבָאה ןוא ענליוו ןיא זדנוא טימ ןציז ןקילַאיב רַאפ ..."! ןונבלה
 .טבַײרש -- .רעטיב ױזַא טינ רָאג ,ןבעל'כ -- "ןמזה,, םענופ 50 לבור ַא ןוא

 םכילע-םולש

 ָ! ףע ןַײז לָאזיס ,רדח ַא ןלעטשפיונוצ ,טייטשרַאפ ,ליוו ךיא --- .סּפ

 סנַאמשירפ יד וצ ,9

 רעגייז ַא 2.05 ,11905) רַאורבעּפ ןט6 ,עשרַאװ

 !םיּתב-ילעב ערעַײט ןוא דנַײרפ עביל ענַײמ

 טָאה רע .ןרָאטקעּפס ַײב ָאד ןיב ךיא .הליחמ לָאמ טנזיוט ךַײא ַײב טעב ךיא

 רעביא ןרעוו קיטרַאפ לָאז רע יַאװלה ןזַא ,סַײנ ליפ ױזַא גרוברעטעּפ ןופ טכַארבעג

 ענעשטער טכָאק יז זַא ,דוס ַא טמױרעגנַײא רימ בַײװ ןַײז טָאה ךּכ ךוּתב !ןגרָאמ

 ,גָאטימ ףיוא ָאד ןבילברַאפ ןיב ךיא ,רוציקה !!!ענעשטער ? טרעה ריא -- סעקינערַאװ

 חירטמ ךיוא ךיז טלָאז ,סע טסייה ןַאמשירפ ,ריא זַא ,סע טסייה רָאטקעּפס ,טעב רע ןוא

 ,ךַײא ןבעגרעביא וצ טָאה ,סע טסייה רָאטקעּפס ,רע ,סע טסייה ןרָאטקעּפס וצ ,ןַײז

 ךיא -- .סע טסייה "ןמזה,, םענופ ,עיצקַאדער רעד ןופ סַײנ ךס ַא ,סע טסייה ןענַאמשירּפ

 ןמָא ,סטוג סָאד לֵא טימ טיטעּפַא ןטוג ַא טשטניוו ןוא טעַײצרַאפ לָאמ ַא ךָאנ טעב

 םכילע-םולש

 ןַאמשירפ דוד וצ ,0

 1905 לירּפַא ןט8 ,וועיק

 .עשרַאװ ,ןַאמשירפ .ד וצ

 ןיא עניב רעד ףיוא טריפעגפיוא טרעוװ ,קערַאמ 'ה רימ טבַײרש סע יװ ,געט יד

 ןיא ,ןבעל ןשידִיי םענופ רעדליב ,"טײרּפשעצ ןוא טייזעצ , ןַײמ רעטַאעט-םואעזילע

 -וצסיורַא קשח טָאה ,סע טסייה קערַאמ ,רע טגָאז ,עיצקעריד יד .ךַארּפש רעשיליוּפ רעד

 ליוו .טינ ךיא סייוו -- ןַײז לע ךיא ביוא .גנולעטשרָאפ רעטשרע רעד ףיוא ךימ ןפור

 רעַײא ןלייטטימ םעד ךָאנ רימ ןוא ןעז סע טלָאז ןוא ןַײז טלָאז רי א זַא ,סלַאפ ןדעי ,ךיא

 .םוקילבוּפ ןפיוא ןוא ך ַײ א ףיוא טכַאמעג טָאה'ס סָאװ ,קורדנַײא םעד ןוא גנוניימ
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 םוכייל עק םוו לש .זנ פ:וווילוהוב

 עשזָאל ַא ןפַאש ךַײא לָאז רע ,(רעצעזרעביא םעד) קערַאמ 'ה םוצ ךיוא בַײרש ךיא

 -- .ךַײא רַאפ ןוא (ןַאמשירפ יורפ יד) יורפ רעַײא רַאפ

 טיײטשרַאּפ סָאװ ,רערעַײא

 ,ערעדנַא ךס ַא ןופ רעמ ךַײא
 םכילע םולש

 ןעייל דלַאב ןוא ,חסּפל רשּכ "ןמזה , םעד טכַארבעג רימ ןעמ טָאה סָאװ רָאנ -- .ספ

 .ןַאמשירפ .ד ןופ "הכולמ עניילק , יד ךיא

 ןבקעו םוצ .פוו

 1905 לירּפַא ןט11 ,וועיק

 ! ןַאמשירפ דנַײרפ רעביל
 ןיא ןטרָאד ךימ ןעמ טליּפש ,העש רעקיזָאד רעד ןיא טציא טקנוּפ ןוא ,טנַײה

 שייוג ףיױוא וליפַא היכז יד טשינ בָאה ךיא ןוא ,שיוג ףיוא םייוג רַאפ עשרַאװ
 !ןרעה ןוא ןעז ךיז

 .רעבַײרש ןשידַיי ַא ןופ תורצ ןופ םי ןסיורג םעניא ןּפָארט רערעטיב ןייא ךָאנ
 טסַײמש גנַאל יװ ?ןגָאז ךַײא ךיא ןָאק סָאװ ."הכולמ עניילק,, רעַײא טנעיילעג

 יו .ךַאז ַאזַא ןצעש ןוא ןייטשרַאפ טינ ךָאנ טעװ סע גנַאל יװ ,קלָאפ עשידִיי סָאד ןעמ
 יז רַאפ לָאז עמ ,טרעוו טינ ךָאנ ןענַײז יז גנַאל יװ ,ןדִיי ערעזדנוא ןעמ טסַײמש גנַאל
 ןענַײז סָאװ ,(עמשמ יתרּת "ןשקָאל , ןפרַאד יײז .ךרַאמ ליפ ױזַא ןעגנערבסיוא
 קישטַאלּפ רעמ סָאװ ןוא ,רעסעב זיא עװטסדוקסַאּפ רעמ סָאװ ןוא ,שיטעטסעיטנַא ןבירשעג
 טרעוװ טשינ ,טרעוװ טשינ .קיצנוק ןוא קידלכׂש זיא שיצרָאה-םע רעמ סָאװ ןוא ,ףיט זיא
 ןכַאז עכלעזַא םוקילבוּפ רעזדנוא

 .ןענַאטשרַאפ ןוא טַײקעצ ,ךיא ןיימ ,ןדִיי ךס ַא סע ןבָאה ךָאד ןוא

 םכילע םנולש רעַײא

 -רעבירַא בָארג טינ שטָאכ ךיא ןיב .לקַאטקעּפס ןגעוו ווירב רעַײא ףיוא טרַאװ ךיא

 ןטרעסעבעגסיוא םעַײנ םעד ךיז רַאפ טַאהעג טינ טָאה רעצעזרעביא רעד ,עדַאש ? ןלַאפעג

 ?ןבַײרש טעװ ריא זַא ,ךַײא טרַא סָאװ .ךעלווירב טבַײרש -- !טנַאירַאװ

 ןבלעז םוצ ,2

 1905 לירּפַא ןטס26 ,יוביל

 !ינמשירפ ידידי
 ןיא טנװָא רעד זַא ,שעּפעד ַא טנַײה ןעמוקַאב ךיא בָאה ןיכבה קחצי רזממ םענופ
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 םכילע-םולש ןופ ווירב

 ןופ ןוא ,ענליוו ןייק ךיא רָאפ טנייה .לירּפַא 20 ,סטכַאנ-וצ-תבש ףיוא טביולרעד ןיוש

 בָאה ךיא :לַאזקָאװ ןפיוא ךַײלג ןיוש רָאפ ךיא רָאנ .עשרַאװ ַאיוװ שזדָאל ןייק ןטרָאד

 ןוא --- ןסייה ןפיוא ןעמ טזָאלב ,ןטלַאק ןפיוא ּפָא ךיז טירב עמ זַא .ןקיטעּפשרַאפ ארומ

 ...טרעקרַאפ רשפא

 םכילע-םולש

 רעזדנוא רַאפ ָאד ריטיגַא ךיא -- ...םולח ןיא לבור 50 ןעמוקַאב ךיא בָאה קערַאמ ןופ

 םיא בָאה ךיא .יוביל ןיא רעניבַאר רַאפ ןבַײלקסױא םיא לָאז עמ ,"תובשחמ-לעב,

 ,ליװ ךיא .ךודיש םוצ רימ טפלעה .דנַאלסױא ןייק םיא טבַײרש .ענוװָאק ןייק ןבירשעג

 לבור 2100 ָאד טָאה רע !סָאד טבַײרשרַאפ .ןַײז טעװ רע ןוא ,רעניבַאר ןַײז ָאד לָאז רע

 ןופ טָאטש עקַײור ַא .רעמיצ 5 ,גנוצייה טימ ,עירטקעלע טימ ,הריד ַא טימ ,טלַאהעג

 !םירומג םישּפיט ,דרעפ ,תומהב רעדנעלרוק ,רעבלעק רעטיול

 יקצינווַאר .ח .י וצ .3

 1905 ילוי ןט4 ,עשרַאװ

 !דדימ יחָא

 ַיײב ןטלַאה ךיז טעװ ןוא ןעמכילע-םולש ןופ סַײנ ַא ןרעה ריא טעװ ןגרָאמ-טנייה

 -- .קידנכַאל ןטַײז יד
 סעּפע .געוו ןכַײלג ןפיוא טינ טייג "געוו,, רעד זַא ,ןגָאז ךַײא ךיא ףרַאד קיפיולרָאפ

 ַא גילדעוו ,ךעלנייוועג ,זיא רָאטקַאדערה ןודָא רעד .םילגר יד טימ רימ רע טעטנָאלּפ

 "ָאּפּפיא , טסילַאטיּפַאק רעד ןוא .-- -- -- גנוטַײצ רעשינָאגרַאשז ַא ןופ רָאטקַאדער

 רָאנ ,רענעגושמ קיטש ַא ,יוועל ןימ ַא זיא (!א"ּפ ַא ךָאנ ןלעטשוצ טנָאק ריא ,השקשינ)

 רָאנ ,רע טָאה ןבָאה ,טסייה סָאד !טינ טלעג ןייק טָאה רע :הלעמ ַא רע טָאה רַאפרעד

 ןקעטָאּפיה יד ןוא טצעזרַאפ רעזַײה יד ןענַײז -- סָאד יא ,ןקעטָאּפיה טימ רעזַײה ןיא

 טנַײה -- !טלעג ןייק ָאטינ זיא'ס ,רוציקב -- בוח-לעב ַא רע זיא ןײלַא ןוא ,טנוּכשמרַאפ

 -סקיא :עיצקַאדער ַא לָאמ ןייא ןיוש !וננ -- עיצקַאדער ַא טלעטשעגפיונוצ ןעמ טָאה

 זיא "תובשחמ-לעב , ,אלימ :סנַאדַאקעדה יללּכ יּפ"לע ,ןרעדָאמ עלָאג ,סקירד-סקימ

 רימ טבַײרש סָאװ ,לגנַיי ַא סעּפע ןוא ,-- -- -- טייג רעטַײװ .רוחב רעגולק ַא שטָאכ

 ,שיסור ףיוא שילױּפ ןופ ןצעזרעביא טעװ טסירק ַא רענייא ןוא ,םיבּתּכ ענַײמ רעביא

 ןבַײרש טעװ שיבייל קחצי ץרּפ ןוא .שידִיי ףיוא ןצעזרעביא ןיוש םיא טעװ דִיי ַא ןוא

 ןיוש זיא'ס ,רוציקב .(!טסקַאװ רעפעפ רעצרַאװש רעד ּוװ ,ןדִיי טפױלטנַא) גָאט עלַא

 טסקַאװ גנוטַײצ רעסעדַא רעַײא זַא ,תמא זיא'ס בוא ,-- -- -- !גנוטַײצ ַא לָאמ ןייא

 -ונובר,, ןסיורג םעד טגָאז ןוא -- -- -- לָאמ ַײרד ןעַײּפשסױא ריא טלָאז -- ץּכ ץב ןופ

 זיב ןַײרַא "געוו , ןיא ןכירק טינ לָאז רע ,טיה ןדייז םעד .טסירג ןקילַאיב -- ."םלוע-לש

 ןוא .טגנַאלרַאפ טָאה ריא יװ ,200 אקווד ןוא -- עבטמ יד ןזַײװ טינ טעװ רזממ רעד

 ,הבושּת דלַאב רימ טבַײרש ןוא ,דמלמ ןייק ןַײז טינ ךיוא ריא טלָאז ןיײלַא

 םכילע-םולש  רימ ןופ ינממ
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 ם'כייל 9? םולש וןהפ זוירב

 הרעבשיפ סירַאמ ר'ד וצ 4

 1905 רעבמעטּפעס ןט13 ,וועיק

 !גרעבשיפ .מ ר"ד רעביל

 ריא טקנעדעג ? ךָאנ ךימ ריא טקנעדעג ? ...רעקידעבעל ַא םייהַא ןעמוקעג ריא טנעז

 קיטרַאפ בָאה ךיא ? ווָאלָאקָאס .רמ ַײב עשרַאװ ןיא ןכָארּפשרַאפ רימ טָאה ריא סָאװ ,ךָאנ
 עקיטקַאפניפ יד ןטקַא 5 ןיא ןוא 4 ןיא ,ענעצס רעקרָאי-וינ רעד רַאפ סעמַארד ייווצ
 יקסװעשַאמָאט .רמ טימ ןדייר ריא טנָאק .-- -- -- רעדילסקלָאפ ןוא קיזומ טימ זיא
 רעטסקינייוװעניא רעד ףיוא .-- -- -- ?בָאקַאשזד רעלדַא .רמ רעדָא (רעטַאעט סלּפיּפ)
 .לענש טרָאװטנַא עטיב ."םייה,, רעד ןופ סַײנ ןעניפעג ריא טעװ ווירב םענופ טַײז

 םכילע-םולש

 :"םייה ; רעד ןופ סַײנ
 -נַארַאג טשינ רימ ןענַײז ןגרָאמ רַאפ .ךָאנ ןעמ טבעל טנַײ ה ,ךרבתי-םשה ןעקנַאד

 רַאפ ךָאנ ךיז ןעמ טגָאלש ָאד ..ָאד טשינ רָאנ ,טקידנעעג ךיז טָאה המחלמ יד .טריט
 רשפא .ןזח םעד טינ ליוו עמ -- רקיע רעד ןוא .טיוט ףיוא "ריטפמ , רַאפ ןוא "ישילש,
 שטעליוק ַא ךיוא ןטעב ךַײא רימ ןלעוו ךיג ? ןטרָאד ןופ ןיסָארעק טנופ ַא ןקישוצ ריא טנָאק
 ךיז ןבָאה רימ ּוװ ,טָאטש רעד ןיא טצעי טינ טנעז ריא סָאװ ,ע ד ַא ש .רעהַא ןרעפיל
 -תיב ןיא שטעּפ עטכער יד .רעקירעדינ ּפָאק ןייא טימ ןעוועג ןיוש טלָאװ ריא :טנעקַאב
 ..."תירחש , וצ הנשה-שָאר ןעמוקפיונוצ ךיז טעװ םלוע רעד זַא ,ןַײז טשרע ןלעװ שרדמה
 םיאבג יד ...ןייג טשינ ןעמ טעוװ "ךלמה , ןופ רעטַײװ ...ןבעלרעד טשינ ןעמ טעװ "ףסומ,
 ַא ןדייר טשינ ןזָאל ,רעמעזעב עטוג טימ םישמש ןעגניד ייז : סרעייז ךיז ןעוט לַײװרעד
 זדנוא ַײב טָאה תיבה-לעב ַא .טנַאװ רעד ףיוא העדומ ַא ןעגנעהסיוא טשינ ןזָאל ,טרָאװ
 ןליוו ייז .םישמש יד טימ םיאבג יד ןענַײז ןצנַאג ןיא .טשינ טרעװ םוש ןייק טנַײה
 טָאה ,םייה רעד ןיא טציז ןושאר יאבג !קנערק ַא יז ביג שטָאכ ,ןזח ןטלַא םעד אקווד
 !לטעטש ןיא ךעליירפ זיא'ס ,רוציקב .סעילּפָאטרַאק ןפרַאװ םיצקש :ןײגוצסױרַא ארומ
 לקיטש סָאד ןטרָאד רעביא ןיוש טציז .טשינ ךַײא ךיא סייה לָאמ ַא ךָאנ רעהַא ןעמוק --
 .ןַײז עידומ ךַײא ןעמ טעװ ,רעקיסָאד לסיב ַא ןרעוו טעוו'ס זַא .טַײצ

 םכילצ הולש

 ןבלעז םוצ ,5

 1905 רעבָאטקַא ןטס25--ןטס21 "לַאירעּפמיא , לעטָאה ,וועיק

 !גרעבשיפ רעטקָאד רערעַײט רעביל

 ךיוא ,סעילימַאפ ךס ַא ָאד ןגיל רימ ּוװ ,רעהַא טכַארבעג רימ ןעמ טָאה ווירב רעַײא

 ערעזדנוא רעביא טסיש עמ סָאװ ,ןליוק ענרעזַײא רעטנוא ,רעדניק ןוא בַײװ ןַײמ טימ ךיא

 עמ סָאװ ,ךַײא ןבַײרשַאב וצ .טריזילַארַאּפ ךעלצנעג ,זָאלפליה ןַײז ןלָאז רימ ידכב ,ּפעק

 לעװ רעטרעוװ ייווצ ןיא .טכענ ךס ַא ףיוא טעברַא ןַא זיא -- ןָאטעג זדנוא טימ טָאה
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 הפילצ:םולש הנפ וויהב

 רַאפ ,עיצוטיטסנָאק יד "טקנעשעג, זדנוא ןעמ טָאה ןט17 םעד זַא ,ןגָאז רָאנ ךַײא ךיא
 ,גָאט ןבלעז םעד ןוא ,רעסַאװ יו ױזַא טולב ןסָאגעג ןבָאה רעדירב ערעזדנוא רעכלעוו

 טָאה עמ ןוא -- ןדִיי ןגָאלש טסייה עמ זַא ,גנַאלק ַא סױרַא זיא ,טכַאנ רַאפ סקעז רעגייז
 ןַא ,לעפַאב ַא טזָאלעגסױרַא ןעמ טָאה לּכ-םדוק ! ןטַײז עלַא ןופ ןגָאלש ייז ןעמונעג ךיז
 סע טעװ עמ םאבו ,רענייטש ןייק ןפרַאװ טינ ןוא רעטצנעפ יד ןופ ןסיש טינ לָאז עמ

 רעד ףיוא ןטַאדלָאס ןעזרעד .רעזַײה יד ןכַאמ בורח ,קירוצ ןסיש ןטַאדלָאס יד ןלעװ ,ןָאט
 ןוא ,ןפלעה אמּתסמ זדנוא ןלעװ ייז :ןעוועג היחמ ךיז רימ ןבָאה ,ךעלקַאזָאק טימ סַאג

 ,ןענלזג ,ןגָאלש ,ןעװעבַאר ןפלָאהעג ןבָאה יז ;זדנוא טינ רָאנ ,ןפלָאהעג עקַאט ןבָאה ייז

 יז ןבָאה טלעװ רעצנַאג רעד ןופ ןגױא יד רַאפ ןוא ןגיוא ערעזדנוא רַאפ .ןענעבנג
 ןגיוא יד רַאפ .סענעשעק יד ןיא ןגייל ןוא רעסעלש ,ןריט ,רעטצנעפ ןגָאלשעצ ןפלָאהעג

 ןוא רעדניק ןוא רעבַײװ ,ןדִַיי ןגָאלשעג-טעגרהעג יײיז ןבָאה רעדניק ערעזדנוא ןופ
 רעבַײװ ןגיולפעג ןענַײז ןגיוא ערעזדנוא רַאפ !טלעג רעַײא ּפָא טיג !טלעג :ןגירשעג
 ..עסַארטש רעד ףיוא רעדניק ,רעטצנעפ יד ןופ

 ךיא !ןבַײרש טינ רעמ ןָאק ךיא -- טינ טגלָאפ ןעּפ יד ,טרעטיצ טנַאה ןַײמ ! ןיינ

 ,רעביא ָאד ןבעל רימ סָאװ ,םעד ןופ קלח-טרעדנוה ַא זיא סָאװ ,טַאלב ַא ָאד ךַײא קיש
 ךיז טוט סָאװ ,רָאפ ךַײא טלעטש טנַײה .וועיק ןופ רעטסומ ַא רָאנ ךַײא זיא סָאד ןוא

 ןטסָאק זדנוא טעװ רעַײט וצ .ךעלטעטש ןוא טעטש עשידִיי רעטרעדנוה עקירעביא יד ןיא

 דרעווש יד .ןבעלרעד רָאג ךָאנ סָאד ןלעװ רימ ביוא ,טסייוו טָאג ןוא !טייהיײרפ רעזדנוא
 ,רעדורב ,דלַאװג ! רעטיב -- ןזָאלסױרַא טינ עינָאפ ליוו קישטנָאק םעד ,ךָאנ ךיז טּפרַאש

 סױרַא ןבעל ןטימ ןענָאק רע טעװ רעמָאט ,רעטכידסקלָאפ ןשידִיי םעד טעטער !טעטער

 טעװ סע ןוא ןייגכרוד טעװ ןַאגַארוה רעד זיב ,רָאי בלַאה ןייא ףיוא שטָאכ רַאּפעג ןופ

 זדנוא ןעמ טזָאל ךיז ןגָאלש ,ןפלעה ,ןָאט !טייהַײרפ ןופ ןוז עקיטכיל ענייש יד ןייגפיוא

 ערעזדנוא וצ טכירק רע תעשב ,קעװַא ןגייל רימ סָאװ ,רוּכיש ַא ןופ ןבעל ןייא רַאפ .טינ

 ,לטימ רעטציא ךיא בָאה !תושפנ עקידלושמוא 100 קעװַא רימ ןביג ,רעדניק ןוא בַײװ
 עזייב יד רעביא ץיז ןוא עקירעמַא ןייק עילימַאפ ןַײמ טימ קעװַא ךימ ךיא זָאל ױזַא

 סַאג רעד ףיוא ,ןעמַאזוצ קלָאפ ןצנַאג ןַײמ טימ ךיא ןיב טרינַיור ,טעטכינרַאפ --- .טַײצ
 -- -- -- !טריפַארגעלעט טנַײה ךַײא בָאה ךיא יװ ,ןפרָאװעגסױרַא

 םכילצ םולש

 ןבלעז םוצ ,6

 1905 רעבָאטקָא ןטס26 ,"לַאירעּפמיא , לעטָאה ,וועיק

 !גרעבשיפ ר"ד דניײרפ רעביל

 םעד טָאטשנָא ,טקַא רעַײנ ַא ."ינעּפמעטס , וצ טקַא ןט5 םעד ךַײא קיש ךיא

 ,גנוניימ ןַײמ ךָאנ ,ןידלעה עשידִיי ַא .טרעדָאפ עקירעמַא טול ,טיוט ַא טימ .ןקידרעלרפ

 םעד טזַײװ ? טסייה עקירעמַא זַא ,ןָאט ןעמ לָאז סָאװ רָאנ .עביל סיוא ןטלעז ךיז טמס

 לָאמ ןייא יז רע זָאל ,ןקוקכרוד טוג עסעיּפ עצנַאג יד רע זָאל .רעלדַא 'ה םעד טקַא ןט5

 !זיא סָאד סָאװ ,ןעז רע טעװ --- ןלַאטעד עלַא טימ ,סעקוװעשטיּפ עלַא טימ ןריפפיוא
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 םכילע-םולש ןופ ווידּב

 דניצַא ָאד ןבעל רעזדנוא .קנַארק ןיב ךיא .ןבַײרש טינ טציא רעמ ךַײא ןָאק ךיא

 ,רענוגַארד םענופ סקיב רעד רעטנוא רימ ןעייטש טונימ עלַא .רעלעה ַא טרעװ זיא
 רעכעלטיא ."ןַאגילוכ ,, םענופ עקניבוד רעד רעטנוא ,קַאזָאק םענופ קישטנַאק ןרעטנוא

 ןַארַאפ זדנוא ַײב זיא עטיב ןייא ןוא גנונעפָאה ןייא .יודיוו גָאט עלַא טגָאז זדנוא ןופ

 -- .ןבעל ןבַײלב ןלָאז רעדניק ערעזדנוא ,שטָאכ רעדניק ערעזדנוא :עלַא

 ףיוא ףָאה ךיא .ןעמוקַאב טינ הבושּת ןייק ךַײא וצ שעּפעד ןַײמ ףיוא ךָאנ בָאה ךיא

 ,ןענַײז ייז רע ,ןזַײװַאב ןדִיי רענַאקירעמַא ןזָאל !טעטער ,טפלעה ,רעדורב ,טוט .ןגרָאמ

 רעכיז ןענַײז ןשטנעמ ּוװ ,טרָאד ,ןיהַא ךיז וצ ןעיצרעבירַא ךימ ייז ןלעװ רשפא ןוא

 .ןבעל ןטימ

 םכילע-םולש רעַײא

 ןעלקיטרַא-גנוטַײצ עליפ טבַײרש , :עמַארגעלעט רעַײא ןטלַאהרעד סָאװ רָאנ --- .ס.ּפ

 עסיורג ריפ רעדָא ַײרד סױרַא ךַײא ךיא קיש ןגרָאמ .ןָאטעג טרעוו סע ".גנונױלַאב טוג

 שיפַארגעלעט ןוא ןענָאיצקַאדער יד ןיא ןלייטעצ ןַײז טוג ָאז טעוװ ריא עכלעוו ,ןעלקיטרַא

 ןַײמ טימ טצעי ךיז ןיפעג ךיא -- -- -- .טלעג ןזַײװרעביא עיצקַאדער רעדעי ןופ רימ

 רימ ןלעװ ,ןעמוקנָא לָאמ ַא טעװ סע זיב ..!עגַאל רעקירעיורט ַא רעייז ןיא עילימַאפ

 ...! ןייגסיוא ָאד
 םכילע-םולש

 יד רַאפ רַארָאנָאה סלַא עציטש ךָאד ךיא טרַאװרעד ןרענערּפערטנַא יד ןופ ךיוא

 !טעװעטַאר !טפלעה !טוט .עקיטפניק ןוא עקיטציא ,סעסעיּפ

 ןבלעז םוצ ,7

 1905 רעבמעווָאנ ןטס23 ,וועַיק

 !גרעבשיפ רעטקָאד רעטוג רעביל
 ןָאמרעד ךיא ּוװ ,אאטז ןוא 880 ווירב יד טקישעגסױרַא ךַײא ךיא בָאה טנַײה

 ןַא טימ טרָאד סיוא זָאל ךיא ןוא ,ןטלַאהרעד ןרעטסעג בָאה'כ סָאװ ,ווירב רעַײא ןגעוו

 רָאנ טינ קלָאפ ןכעלקילגמוא ןעמערָא םעד ןפלעה טלָאז ריא ,ןעמעלַא ךַײא וצ ףורפיוא

 ..שרעדנַא סעּפע טימ ךיוא רָאנ ,ןײלַא טלעג טימ
 ןגָאזסױרַא ךעלטנפָא ןעד ,ןיימ ךיא סָאװ ,ןגָאז לעיצנעדיפנָאק ךַײא ךיא ףרַאדַאב

 .הׂשעמ ַא ףיוא אישק ַא -- ךעלרעפעג לסיב ַא ךָאנ רימ רַאפ זיא
 עטעװעבַארעצ יד יו רעמ ךָאנ טלעג ףרַאד עינָאפ : ױזַא זיא ןופרעד הׂשעמ יד ,ָאזלַא

 רעטעפ םעד ןלָאצ רע ףרַאד .טָא-טָא .ענַײז טינ ןענַײז רָאה יד --- קידלוש זיא רע .ןדִיי

 !ינעּפ ַא ָאטינ זיא'ס ןוא -- ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא "לדנעמ , רעטעפ םעד ןוא "יניּפ ,

 עקירעמַא ןופ ןוא עּפָאריײא ןופ ןעמוקַאבוצסױרַא םוא ,סערעּפַא ײלרעלּכ טציא ןעמ טכַאמ

 םלוע רעד זַא ,(רשוי רעד עקַאט זיא ױזַא ןוא) ארבס ַא זיא'ס רָאנ ,סנמוזמ לסיב סָאד

 ןט17 םעד טגָאזעגוצ טָאה רע סָאװ ,גנידצלַא ןבעג טינ טעװ רע זיב ,טינ ךיז טקור
 טייטשרַאפ ,ָאזלַא !טעטערעג עלַא רימ ןענַײז ,סָאד רע טיג םיוק ןוא -- ,רעבָאטקָא
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 םכילפע-םולש ןופ ווירב

 -- האוולה ַא טימ רענָאילימ ַא דלי ַא סױרַא טציא טייג רעמָאט :טלַאה סע יװ ,ןיוש ריא

 סָאד ןוא (ןטסירק ןָאילימ טרעדנוה ץוחַא) ןדִיי ןָאילימ 6 רעסעמ ַא ןָא רע טעליוק זיא

 -- -- -= !ּפָאק ןַײז ףיוא טלַאפ טולב
 ודנוא ריא טוט -- עסערּפ רעד ןיא ןעמָאנ רעַײא ןופ סױרַא טגָאז ריא ןעוו סָאד

 !עקַאט סָאד טוט -- !הבוט עסיורג ַא ןעמעלַא

 םכילע-םולש רעַײא

 ןבלעז םוצ ,8

 1905 רעבמעווָאנ ןטס223 ,וועיק

 !גרעבשיפ .מ ר"ד דנַײרפ רעטרעעג ליפ

 רעד ףיוא טנַײה ךַײא ןבַײרש וצ רימ ביולרעד ךיא סָאװ ,טינ לביארַאפ ןייק טָאה

 -עגּפָא ךיז קידתונמחרבמוא ױזַא ,ךעלשטנעממוא ױזַא טָאה סָאװ ,קלָאפ םענעי ןופ ךַארּפש

 טַאהעג טָאה לקלעפ קיטשינ ןיילק ַאזַא סָאװ ,רַאפרעד קלָאפ ןשידִיי ןטימ טנכער

 ,ךַארּפש עשיסור יד רָאנ .עיצוטיטסנָאק ַא ,סעלוקרעה םעד ,םיא ןבעג וצ הזעה יד
 .קידלוש המשנ יד טָאג ָאד ןיא ,ןבעלכ

 ,עמַארד ענעבירשעגנָא סָאװ רָאנ ןַײמ סױרַא ךַײא ךיא קיש טימרעד קיטַײצכַײלג

 בָאה ךיא .ןשינעעשעג עקיטולב עקיזָאד יד ןופ ןרָאװעג טכיוהעגנָא רימ ףיוא זיא סָאװ

 ."געט עקיטולב יד, רעדָא "ןברק רעטצעל רעד, :ןעמענ ייווצ ןבעגעג עמַארד רעד

 טײטשַאב עמַארד יד .עדייב טצינ רעדָא טליװ ריא ןעמָאנ רעסָאװ ,סיוא ךַײא טבַײלק
 ,ןעמענרַאפ טינ טַײצ ךס ןייק ייז ןלעװ ןליּפש םעניא .עסיורג ןייק טינ ,ןטקַא ףניפ ןופ

 קעשזד רעה םעד רַאפ -- ףוס ןשיגַארט ַא רעייז טימ עשימָאקיגַארט ַא עלָאר ַא ןַארַאפ ---

 עלָאר ַא ןַארַאפ ,יתנוט ק לדוי רעדַײנש ןכעליירפ םענופ עלָאר יד זיא סָאד .רעלֵדַא

 -רעסיז עזָאר -- זיא סָאד .ןידלעה ַא יורפ ַא ןופ עלָאר ַא ,עסירטקַא רעטוג ַא רַאפ

 טַארקָאמעדילַאיצָאס םעד ,רעטסוש ןגנוי םענופ --- עלָאר עלַאנידרַאק ַא ךָאנ ןַארַאפ .ןַאמ

 עמ ,ללּכה .רעקיגַארט ןטוג ַא רַאפ ערַאבקנַאד ַא רעײז -- עווטַארד קעלאוי

 -עצס רעד ךַײש זיא'ס סָאװ .ןעמעלַא (ןבעל סָאד עמַאס רָאנ ,ךיא טינ) טנרָאװַאב טָאה

 -ַארָאקעד עכַײר טימ ןוא גנוריפפיוא רעכעלטקניּפ ַא ַײב זיא ,עסעיּפ רעד ןופ טייקשינ

 רעד ףיוא קרָאי-וינ ןיא ןַײז טינ לעװ ךיא סָאװ ,דָאש ַא .רָארופ ַא ןכַאמ יז טעװ סעיצ

 טלעטשעגסיוא ריא ןיא טלָאװ ךיא .עסעיּפ רעכעלטַײצ רעקיזָאד רעד ןופ ערעימערּפ

 רעצנַאג רעייז ןיא סעיצַאטסעפינַאמ יד ןופ ענעצס יד ןוא םָארגָאּפ םעד ןופ ענעצס יד

 יז ןַא ,ןטסיטרַא ערעַײא ףיוא ךימ זָאלרַאפ ךיא ?ןָאט ןעמ לָאז סָאװ רָאנ .טעטילַאער

 ךיז לָאז סע ידכב ,ןַײז וצ ףרַאדַאב סע יװ גנידצלַא ןלעטשוצקעװַא ןעימַאב ךיז ןלעוו

 לָאז ,קרָאי-וינ ןיא קידנציז ,סרעיושוצ יד ןופ רענייא רעדעי זַא ,עיזוליא ַאזַא ןעמוקַאב

 עקיטולב עקיזָאד יד ןיא דנַאלסור ןיא ןעוועג ןיב ךיא , :ןגָאז וצ טכער סָאד ןבָאה

 == == = ."געט
 ,טנַאה רעַײא קירד ךיא

 םכילע-םולש
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 םוכיל עס םו לש ןנופיוויהב

 ןבלעז םוצ ,9

 1905 רעבמעצעד ןט9 ,וועיק

 !גרעבשיפ ר"ד דנַײרפ רעטסעב

 טגנַאלַאבנָא סָאװ ןוא --- -- -- !ווירב ַא ךַײא ןופ ןעז וצ טבעלרעד ךיא בָאה ךעלדנע

 רעצנַאג ןַײמ טימ םוק ךיא זַא ,טמיטשַאב טסעפ סָאד ןיא ,עקירעמַא ןייק ןעמוק ןַײמ

 רעסיוא זיא ,ךָאנ ןעמוקעג טינ רעהַא זיב ןיב ךיא סָאװ ןוא ,קפס םוש ןָא רָאג עילימַאפ

 ןויזב ַא רימ זיא'ס ןוא קלָאפ םערָא טנלע ןַײמ ףיוא רימ טעטולב ץרַאה סָאד סָאװ ,םעד
 ,ןכַאזרוא ענעדיישרַאפ ךָאנ ָאד ןענַײז ,עגַאל רעקירעיורט ַאזַא ןיא ןפרַאװּוצקעװַא סָאד

 ערה-ןיע ןָא ןענַײז רימ זַא ,ןבירשעג ןיוש ךַײא בָאה ךיא יו .לגנַאמטלעג טּפױה רעד ןוא
 ןַײז דנו-ענ ןוא טומרַא ןייק ןופ טינ ןסייוו סָאװ ,ךעבענ רעדניק עגנוי ,ןָאזרעּפ טכַא

 ,רעדירב עכעלקילג רעמ ענַײמ טימ ,ךַײא ַײב טרָאד ןיוש ךיא ןיב עלעז ןוא טסַײג טימ

 ןטכולפרַאפ ןיא ןבַײלב ליוו םכילע-םולש , זַא ,ןגָאז וצ ןַײא סָאד ךַײא טלַאפ יװ ןוא

 -עטלָאשרַאפ םעניא ןבַײלב טינ ןפוא-םושב ליוו םכילע-םולש "! ןבַײלב רע לָאז -- דנַאל
 ןייק רעדניק ןוא בַײװ טימ ,ןבעל ןוא בַײל טימ ךיז טסַײר םכילע-םולש .דנַאל םענ

 ןעד ךַײא ךיא ףרַאד ...? ןריר ךיז רע לָאז סָאװ טימ ? ןָאט רע לָאז סָאװ רָאנ ; עקירעמַא

 ּוװ ,ךַײא וצ ווירב רעטשרע רעד טסָאקעג טָאה ךימ טנוזעג ןוא טולב לפיוו ,ןלייצרעד

 עקידלושמוא ענַײמ ןּפַאכסױרַא ,ןטער וצ ךימ םוא ,ףליה ןטעב וצ טביולרעד רימ בָאה ךיא

 עקירעמַא דנַאל ןכעלקילג םעניא זַא ,רעכיז ןיב ךיא ? הפרׂש רעסיורג רעד ןופ רעדניק

 זיא רע תעשב ,םכילע-םולש םעד ןעקנעדעג סָאװ ,טַײל קיצניװ טינ ךיז ןעניפעג

 עסיורג יד טריפעג ,רעטנזױט רענעצ עסיורג יד טַאהעג ,עה-עה רעד ףיוא ןענַאטשעג

 יװ ..!דובּכ סיורג טימ ןענידרַאפ וצ ןבעגעג סעילימַאפ ךס ַא ,ךס ַא ,ןטפעשעג הנושמ

 טפרַאד -- ףליה סנצעמע וצ ןדנעוו ךיז ןשטנעמ ַאזַא ןַײז ףרַאד דנצרעמש יװ ןוא רעטיב

 קלָאפ ןַײמ ַײב טכער ןייק בָאה ךיא סָאװ ,ךיא יװ ,ןשטנעמ ַאזַא טרפבו ,ןיײטשרַאפ ריא
 םעד בָאה ךיא סָאװ ,לסיב סָאד -- -- -- .םערָא זיא קלָאפ עשידַיי סָאד ןעד ,ןרעדָאפ וצ

 טציא גנונױלַאב רַאפרעד ןרעדָאפ ןוא ,טכילפ ןַײמ ןעוװעג זיא סָאד ,ןבעגעג קלָאפ

 לָאמ ַא ּפָא ךימ טלַאה עס ביוא זַא ,ךַײא ךיא גָאז לָאמ ַא ךָאנ -- -- -- ...שירַאנ זיא
 ןבַײלב תושפנ ןָאילימ ןביז רעדָא סקעז סָאװ ,קנַאדעג רעד רָאנ זיא ,עיצַארגימע רעד ןופ

 -- = -- !!ילרפ ןרעװ לעװ רענייא ךיא דנערעוו ,ךעלקילגמוא ױזַא ָאד

 ףיוא ןַײז ןענָאק לָאז ךיא ןעוו ,ךעלקילג טצעשעג ךימ טלָאװ ךיא ,ןעזרעדיוו ףיוא

 !קרָאי-וינ ןיא הּכונח
 םכילע-םולש  דנַײרפ רערַאבקנַאד רעַײא

 ןבלעז םוצ ,0

 1906 רַאונַאי ןט4 ,גרעבמעל

 !גרעבשיּפ ר"ד דנַײרפ רעביל

 ? ןטַײטַאב סָאד לָאז סָאװ
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 םכילצפ- םהקש ןופ-וװירב

 זיא -- ווירב ענַײמ עלַא ףיוא טרעפטנעעג טינ טַײצ ַא רימ ריא טָאה וועיק ןיא

 ,דנַאטשוצקַײרטש ןטרָאד

 ןופ .טרעפטנעעג טינ רימ ריא טָאה -- טריפַארגעלעט ךַײא ךיא בָאה דָארב ןופ

 ןוא ןכוזפיוא ךַײא לָאז רע ,ןטעבעג ןוא ןעלבייק ןָאזהרׂש וצ טזומעג ךיא בָאה ןענַאד

 טרָאװטנַא םוש ןייק ךיוא ןָאזהרׂש ןופ זיא ףוס םוצ -- ןבעג הבושּת עכעלריפסיוא רימ

 לָאז סָאװ .םירוסי רַאפ עגושמ טינ ריש רעװ ךיא ? ןטַײטַאב סָאד לָאז סָאװ --- ,ָאטינ

 ענַײמ עלַא |ןופ} ,סע טסייה ,לָאז ? ןדנעוו ךימ ךיא לָאז ןעמעוו וצ ? ןָאט רעטציא ךיא

 ? עילימַאפ ןַײמ טימ ןַײז טעו סָאװ ? םעדיוב ַא ןזָאלסױא ךיז רעסעלשטפול ןוא רענעלּפ

 ,טנכערעג ,וועיק ןופ טּפַאכעגסױרַא ,גוצ ןטצעל ןטימ ,ןבעל ןטימ םיוק ךימ בָאה ךיא

 עליפ ענַײמ עלַא ףיוא תועידי עקיטכיר עלַא ןעמוקַאב ךַײא ןופ ןיוש ךיא לעװ סיוועג זַא

 !!ןרעפטנע טינ ליוו רענייק ,ןעמ טגַײװש ףוס םוצ --- ווירב

 ןייא רָאנ טַאנָאמ ייווצ עהַאנַײב ןופ טַײצ רעד ןיא וועַיק ןיא ךיא בָאה ךַײא ןופ

 זיא ןָא טלָאמעד ןופ ןוא -- לבור טרעדנוה ַײרד עטשרע יד רָאנ ןוא ןטלַאהרעד ווירב

 ףיוא וועַיק ןיא ןטקיטכעמלופַאב ַא טזָאלעג בָאה ךיא !ןרָאװעג ןסָאלשרַאפ דרע יד

 זַא ,רעהַא וועַיק ןופ רימ טבַײרש רע רעבָא ,סעיצנעדנַאּפסערָאק ןוא טלעג ןעמענוצּפָא

 ןיא טינ טנעז ריא ןדַײס ? ןטַײטַאב סָאד לָאז סָאװ -- ןעמוקעגנָא טינ ךַאז ןייק זיא'ס

 ךיא !סעגַארפנָא ענַײמ עלַא ףיוא טרעפטנעעג ךָאד רערעדנַא ןַא טלָאװ -- עקירעמַא

 !טרַאװ ךיא !טרַאװ ךיא !טרַאװ

 םכילע-םולש  רעַײא

 ןבלעז םוצ ,1

 1906 רַאונַאי ןט6 ,גרעבמעל

 !גרעבשיפ רייד דנַײרפ רעביל

 .רעבמעצעד ןט3 םענופ ווירב ןטייווצ רעַײא רעהַא טקישעגוצ רימ ןעמ טָאה ךעלדנע
 ןבירשעגקעװַא טנַײה ןיוש בָאה ךיא .עיצַאדנעמָאקער רעַײא רַאפ רעייז ךַײא קנַאד ךיא
 -- -- ןעמענּפָארַא ךַײא ןופ טסַאל ןצנַאג םעד טעװ רע זַא ,ףָאה ןוא סדרַאשטיר 'ה םוצ

 ןבילבעג ןקעטש ָאד ןיב ךיא .ןגָאלשרעדינ רעייז ןיב ךיא ,דנַײרפ רעביל ,רעבָא ---
 טנָאקעג ךיא בָאה ווירב ןטשרע רעַײא טול .ןיהַא טינ ,רעהַא טינ ,עילימַאפ ןַײמ טימ
 ןוא עכעלטע יד רַאפ) לבור 1200 ךָאנ ןבָאה ןרָאטידע יד ןופ לעװ ךיא זַא ,ןענעכער

 --- =- .רעמ טינ ןוא לבור 200 ןעמוקַאב רָאנ רעהַא זיב ךיא בָאה ,ףוס םוצ .(ווירב קיצרעפ

 ךַײא לע ךיא .שינעלודּפָאק ןַײמ רַאפ רימ ןעַײצרַאפ לָאמ טנזיוט ךַײא טעב ךיא

 ןוא ,ןשטנעמ עקידעבעל ךָאד ןענַײז רימ .קנַאד סיורג טימ ןענידּפָא לָאמ ַא ףוס-לּכ -ףוס

 .רעירפ יווװ עקירעמַא וצ ןיוש רעטנענ ךָאד ןיב ךיא

 םכילע-םול ש רעטסנבעגעגרעביא רעַײא
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 םכיל עי םולש ןופ ווירב

 ןבלעז םוצ ,2

 1906 רַאונַאי ןט14 ,גרעבמעל

 !גרעבשיפ רייד דנַײרּפ רעביל

 .ןָאזהרׂש ןופ העידי םוש ןייק טינ ךיא בָאה ךָאנ .רעיש ןייק טיג ןבָאה תורצ ענַײמ

 רע זַא ,רימ רע טבַײרש ,קרָאי-וינ ןופ ןדמערפ ַא ןופ טנַײה ןעמוקַאב ךיא בָאה ווירב ַא

 טקישעגסױרַא רימ טָאה עיצקַאדער יד זַא ,ץיטָאנ ַא "טַאלבעגַאט , ןיא ןזעלעג ןיײלַא טָאה

 !ןעמוקַאב לבור 3200 רָאנ בָאה ךיא זַא ,ךָאד טסייוו ריא ןוא -- לבור 1200 ,רעלָאד 0

 ,-- -- -- .רעפטנע ןָא ןבילבעג ןענַײז ןָאזהרׂש וצ ןוא ךַײא וצ ןשעּפעד עדייב ענַײמ

 טינ לָאז ךיא ןעוו :םירוסי ןייק ןבָאה טינ ריא טלָאז קרָאי-וינ ןייק ןעמוק ןַײמ ןגעוו

 -םולש טימ ָאד ךיז טוט סע סָאװ ןעז טלָאז ריא .טסַאג ַא ןַײז טרָאד ךיא לעװ ,ןעמוק

 ןבָאה ,םשה-הצרי-םא ,טעװ ריא .ןגינעגרַאפ טַאהעג ריא טלָאװ ,עּפָארײא ןיא ןעמכילע

 .עקירעמַא ןיא רימ ןופ ןגינעגרַאפ ךיוא

 םכילע-םולש רעַײא

 קילַאיב .נ .ח וצ ,2

 1906 רַאורבעפ ןט7 ,1 ַאקסרָאלטַאק ,גרעבמעל

 !יריקי קילַאיב

 -רַאפ ןעּפ יד רע טָאה ,ךַײרטסע ןיא זיא םכילע-םולש זַא ,טניימ ריא ןוא --- --- --

 ,ָאװַארב םעד טימ ,רעטנוא םיא טגָארט עמ סָאװ ,ןעמולב יד ןופ תחנ טבַײלק ןוא ןפרָאװ

 טכַאמעג טָאה םכילע-םולש -- טייהרעטצעזעצ ןשטַאּפ יז ןזָאל ? םיא טשטַאּפ עמ סָאװ

 ןגעוו ןענעייל ןכיג ןיא ,םשה-הצרי-םא ,טעוו ריא ;ןויטבמס טַײז רענעי ףיוא עזַײר ַא

 ,רימ טכַאד ,ןוא ךשוח-ירה יד רעטניה סָאװ שינערעקרעביא םעד ןגעוו ןוא העיסנ רעד

 טבַײרש .שדוקה-ןושל ןוא שידַיי : ןכַארּפש עדייב ןיא ָאד ךיז טקורד סע .רעגניפ יד ןקעל

 ָ! הבושּת

 םכילע-םולש

 גרעבשיפ סירָאמ ר"ד וצ ,4

 1906 רַאורבעפ ןטס3 ,גרעבמעל

 ! גרעבשיפ ר"ד דנַײרּפ רערעַײט

 ךיא ,ןטלַאהרעד טנַײה ךיא בָאה סדרַאשטיר 'ה ןופ ווירב ַא ךיוא ןוא ווירב רעַײא
 -נעזרעּפ ,םשה-הצרי-םא ,ףָאה ןוא ןליוו ןטוג ןוא ימ רעַײא רַאפ לָאמ ַא ךָאנ ךַײא קנַאד
 ףליה סטָאג טימ ןעמוק לעװ ךיא זַא ,קנַאד ןכעלרעניא ןַײמ ןבעגרעביא ךַײא ךעל
 ךַײא ךיא ןוא ,ןייטשרַאפ וצ ךימ ןָא טינ טבייה ריא .ךיא לעװ ןעמוק ןוא .רעמוז ןטסקענ

 טינ טלָאװ ןוא טינ ךיא זעל ןעמָארגָאּפ ןופ ןעגנוזעלרָאפ םוש ןייק .עבלעז סָאד ךיוא

 רָאנ זעלרָאפ ךיא .טלעג ןכַאמ וצ ידכב ,העש רעסייה רעד ףיוא עקירעמַא ןיא ןזעלרָאפ

250 



 םופ קל עה םולש ןןופ ווירב

 ,עקוועּפעזַאמ ,עקװעלירסַאק ןופ ךעלהׂשעמ ןוא ןציקס עניילק ,קרעװ ענעגײא ענַײמ
 טפָא טרילרַאפ ,רעטכעלעג רַאפ טברַאטש םלוע רעד עכלעוו ןופ ,המודּכו וועשטידרעב

 ּפָא ךיז ןעלגיּפש ןעגנוזעלרָאפ יד ןיא ,רקיע רעד זיא סָאד ןוא ,רערט ַא ַײברַאפ לָאמ

 עיצוטיטסנָאק ,ןעמָארגָאּפ יד ךיוא ,דנַאל ןקיטולב םעניא ןבעל ןשידִיי םענופ ןטַײז עלַא

 געמ סע ,טרעװ ריא טינ לָאמ ןייק טרילרַאפ ,דנַײרפ רעביל ,טסנוק יד ןוא -- וו"זַאא

 ,עקירעמַא ןיא ךיוא יו ,עּפָאריײא ןיא ןַײז געמ סע ,םָארגָאּפ ַא טינ ,םָארגָאּפ ַא ָאי ןַײז

 ךיז טוט ָאד סָאװ ,ןעז ריא טלָאז ; עיצילַאג סָאד יװ ,דנַאל דליוו רעמ ןייק טינ ףרַאד עמ

 -רַאפ עמ .ךעלקיטש ףיוא םיא טסַײרעצ עמ .ןטנװָא ענַײז טימ ןוא ןעמכילע-םולש טימ

 ןייק ללּכ בָאה ךיא -- -- -- .טלעג טימ ןוא סעקלמרַאי טימ ,ןעמולב טימ םיא טפרַאװ

 ,םָארגָאּפ םוצ ןרָאװעג טליקעגּפָא ןענַײז ןדִיי רענַאקירעמַא יד סָאװ ,םעד רַאפ טינ ארומ

 םעד ןעמערַאװנָא רע ןָאק רעטכעלעג טימ אקווד זַא ,חוּכ ַא ךיז ןיא טָאה םכילע-םולש

 !הרּפּכ יד ןַײז לָאז רע זַא ,ױזַא יקנַאי ןטסטלַאק

 ןגעוו רימ רע טבַײרש סעּפע :ײטשרַאפ ךיא ביוא רוסָא -- ווירב סדרַאשטיר םעד

 ךָאנ ?"טַאלבעגַאט , ןטימ טריטוּפסיד ךיא בָאה ןעוו ."טַאלבעגַאט , ןטימ טוּפסיד ןַײמ

 "רעטכָאט סנזח ןדנילב םעד,, גנולייצרעד ןַײמ טצעזרעביא טָאה רע זַא ,רימ רע טבַײרש

 לָאז רעטכָאט יד ןוא ,רעטכָאט ןַײז ןופ ןסיוו ױזַא ןזח רעדנילב רעד לָאז .שילגנע ףיוא

 ,ורכזו-ומש-חמי ןעינָאפ ןופ ןסיוו ױזַא ןלָאז עדייב ןוא ,ןטַאט ןדנילב ריא ןופ ןסיוו ױזַא

 לָאמ ןייק בָאה ךיא !? גנולייצרעד ַא רַאפ זיא סָאד סָאװ ,ןסיוו וצ ןָא בייה ךיא יו

 !ובירשעג טינ סעכלעזַא

 םכילע-םולש רעטסעב רעַײא

 יקצינווַאר .ח .י ,יקסניוועל .ל .א וצ ,5
 קילַאיב .נ .ח ןוא

 1906 ץרַאמ ןטס0 ןווָאנרַאטו

 .'וכו 'וכו קילַאיב ,יקצינבר ,יקסניוועל ,דנַײרפ עביל

 ןופ ךַײא ךיא בַײרש טציא .עקָארק ןופ ,רימ טכַאד ,ןבירשעג ןיוש ךַײא בָאה ךיא
 ןגעוו טנעיילעג לָאמ ַא רעדיוװ בָאה ךיא .עיצילַאג רעביא ןַײז דנו-ענ ןַײמ ןופ ,ווָאנרַאט
 רַאפ ארומ בָאה ןוא בוט-לזמ ךַײא ןבעגּפָא רימ ךיז טליוװ סע ןוא ,"גנונעּפָאה , רעַײא

 טעוו עשז ןעוו -- העידי עטוג יד ךַײא ןופ ןיוש טרַאװרעד ךיא .הלטבל הכרב ַא
 רעד ןופ חסונ םעד ןעקנעדעג ףרַאד יקצינבר) !ונימיב הרהמב !ןַײז סָאד

 הציד הניר הליג --- הודח םוי ,הציד םוי ,הניר םוי ,הליג םוי .(ןיײטשרעּפוק לעזמַאמ
 !גנונ-עפָאה הודח

 טייג ,םורַא ךָאו ַא ןיא העידי עטוג יד בָאה ךיא ןוא גנונעפָאה ַא ָאד זיא'ס ביוא
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 םכילע-יםולש ןופ ווירב

 ןייג רע טעװ ,חסּפ ברע דלַאב ןיוש זיא'ס ןוא ,טינ הלילח רעמָאט ;סעדַא ןייק חרוא ןַײמ

 !ַאוװ-וא -- ענליוו ןייק

 ןבעל ןוא בַײל טימ רענעבעגעגרעביא רעַײא

 םכילע םולש

 קילַאיב .נ .ח ןוא יקצינוװַאר .ח .י וצ ,6

 1906 לירּפַא ןט8 ,גרעבמעל

 !קילַאיב רערעַײט !יקצינבַאר רערעַײט

 ןוא חסּפ ףיוא םײהַא עניווָאקוב רעד ןופ (יידנַײרפ,,ה לש ונונגס) ןעמוקעג ךיא ןיב

 ןייק ךימ ןעמ טּפעלש חסּפ ךָאנ ףֹּכיּת .עקינַײמ טימ ןסעומשכרוד לסיב ַא ךימ ליוו

 -חסּפ ןַײמ .טינ ךיא סייוו --- ןרעװ לגלוגמ לעװ ךיא ּוװ .ןָאדנָאל ןייק ןוא עינעמור

 ,עלַא ןענַײז רימ .(בוט-םוי געט עטייווצ יד) "טַײצ ,, רעד ןיא ןַײז טעװ גנולייצרעד
 ןייק .זדנוא טימ ,ךעלטנייוועג ,יסיט ןוא שטיווָאקרעב .םולשהו םייחה וקב ,םשה-ךורב

 סָאװ ץלַא ךַײא זיא סָאד טָא .רעמוז ףוס ,םשה-הצרי-םא ,עלַא ןייג רימ ןלעװ עקירעמַא
 רעד טימ ךיז טרעה סָאװ ?ריא סעּפע טכַאמ סָאװ ,רעדניק ,דניצַא .רימ וצ ךייש זיא'ס

 -- תונעט ריפ ,תונעט ַײרד ,תונעט ייווצ ,הנעט ַא ךיא בָאה ןקילַאיב וצ ? "גנונעפָאה,
 יתורפסה -- -- -- םעד טביולרעד רע טָאה ױזַא יו (א ."הנּתשנ-המ ,, ןצנַאג םעד עקַאט

 ןילַא ןעוועג ןיילק ? "װָארימענ אׂשמ , ןַײז ןָאגרַאשז ףיוא ןענעקיימרעביא ָאשרַאװבש

 "שא תליגמ , ןַײז ןיא ,סע טסייה קילַאיב ,ןסָאגעגנָא רע טָאה יאמל (ב ? ןצעזוצרעביא
 רימ רע טבַײרש יאמל (ג !ןרָאװעג ןעקנורטרעד טשינ ריש ןיב ךיא ? עיזעָאּפ ליפ ױזַא
 זָאל סָאד ...יאמל (ד ? אצוי ןוא לטפיטש יולב ַא טימ ,סורג ַא רָאי ייווצ ןיא לָאמ ןייא

 "שיאיבנ, ןַײז טנעיילעג עניוװָאקוב רעד ןיא בָאה ךיא --- .בוט-םוי ךָאנ ףיוא רעביא ךיא
 ? יקסניוועל רעזדנוא זיא ּוװ ? םייהַא בוט-םוי ףיוא עדייז רעד טמוק --- ."דוי,, םענופ

 טָאה 1 עיצוטיטסנָאק ריא טָאה ןעו ? טדער ?עיַאּפ ןוא ?טגַײװש ? שינָאמ טכַאמ סָאװ
 ןרשּכ ַא ? ("טַײצ יד,) "ןויטבמס טַײז רענעי ףיוא עיצוטיטסנָאק , ןַײמ טנעיילעג ריא

 !ןעמעלַא ךַײא חסּפ
 םכילע-םולש

 יקצינוַאר .ח .י וצ ,7

 1906 לירּפַא ןט6 ,גרעבמעל

 ! םולש יקצינברל ידידיל

 בתּכ-םיכָאלמ טימ יקסניוועל רעזדנוא ןופ עלעווירב ַא ןעוועג לבקמ טנַײה בָאה ךיא

 רימ טעװ רע זַא ,טניימ רע זַא ,םיוק ךיא בָאה ןענַאטשרַאפ ןוא ,ךַארּפש-םיכָאלמ ַא ףיוא

 .אמויד ינינעמ ןָאטעילעפ ַא גָאטשרענָאד-ךָאװטימ וצ ןקישוצ לָאז ךיא ,ןריפַארגעלעט
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 םפילצזםולש ןזװפ ווי רב

 ןַא ןמיס ַא ןיא ,טינ ךיא בָאה עמַארגעלעט ןייק ןוא גָאטנָאמ ןיוש זיא'ס יו ױזַא רָאנ

 עכעלטע ךיוא רע טבַײרש טרָאד .גנונעפָאה ַא הּתע-תעל ךָאנ זיא "גנונעּפָאה , יד

 ,ןעמ ףרַאדַאב ..."םינורחאה םג ילואו םינושארה ןרעמונ השלש דעב,, :רעטרעװ הנושמ

 סָאװ .ןרעמונ ַײ ר ד רָאנ ןזָאלסױרַא העדב טָאה ריא זַא ,טשּפ םעד ןענרעל ,םינּפ ַא

 סָאװ ץוחַא ,קידהשקומ ווירב רעצנַאג רעד סיוא רימ טמוק סעּפע ? םולח ַא רַאפ סָאד זיא

 -עילעפ ַא ךָאד ןלַאװ יד ןופ ךיא לעװ ,סלַאפ ןדעי ,ןועל םוצ שינעכערבנייצ ַא זיא'ס

 -לשרעה, :רימ ַײב טסייה סע .ָאד רימ ַײב ןיוש זיא עמעט יד .ןבַײרשנָא לקישטנָאט

 טימ טציא ןעמונרַאפ רעבָא ןיב ךיא .(לשריה ,טבַײרש ריא יװ זיא -- לשרעה) "טעדַאק

 ןגרָאמ-טנַײה קידנע ךיא סָאװ ,ןקיכלימ םעד היבט ןופ רעטכָאט עטירד יד ,ןהוח ןַײמ

 טייג הוח זַא ,ךיז טיײטשרַאפ .ַאירול ןופ טריגַאדער ,ענליוו ןיא "קלָאפ ןשידיא,, ןרַאפ

 טצַארק סָאװ ! סעקַאיליופ ,ןעלזמילש ,יַא .רעביא טשינ הלילח יז טרזח ןוא ןעלדָאה רעביא

 סע ביוא !סיוא ןּפַאכ ןוא ערעדנַא ןעמוק ? "גנונעפָאה, רעַײא טימ גנַאל ױזַא ךיז ריא

 ,טינַא .ענַײז "הוח,, זיא ,שיפַארגעלעט טלעג גָאטסניד (אירול) ענליוו ןופ ןָא רימ טמוק

 ,"סע טָאה רעד ,רעַירפ טּפַאכרַאפ'ס רע -- הי ללהּת המשנה לּכ , ןוא .ַײרפ ךיא ןיב

 רע סָאװ ,לקעב ןיא ּפינק ַא ןקילַאיב -- .טשּפה-ךרד לע קוסּפ םעד טשטַײט היבט יװ
 !לרוחב ליווװ ַא .לווירב ןייק ףיוא טינ טרעפטנע

 םכילע:-םולש  רעַײא

 דנַײרפ רעסעדַא יד וצ 8

 1906 רעבמעווָאנ ןט4 ,קרָאי-וינ

 ,יקסניוועל ,עיַאּפ ,קילַאיב ,יקצינבר דנַײרפ ערעַײט

 !ערעדנַא ןוא יקסווָאקנילָאּפ

 טינ רעבָא ,רעטרעוו רָאּפ ַא ךַײא ןבַײרש וצ טייקכעלגעמ יד טנַײה םיוק בָאה ךיא

 בָאה'כ סָאװ ,דובּכ רעד .סעלַא ןגָאז ךַײא ןלעװ ךעלטינשסיוא עטגיײלעגַײב יד .רעמ

 ,ןָאשּפעסער ןטנַאנעגָאז ןזיב גָאט ןטשרע םעד ןופ ,ףיש ןטימ ןעמוקנָא ןַײמ ַײב טַאהעג

 רעשידַיי רעזדנוא ןבעגעגּפָא ָאד טָאה עמ סָאװ ,דובּכ רעד רעבָא .ליפ וצ לסיב ַא ןיוש זיא

 ױזַא טלייטעגוצ ךעלקריוו רימ טָאה ,ןושל-סקלָאפ ןטבילעג רעזדנוא ןוא רוטַארעטיל

 ףיוא בָאה'כ סָאװ ,תולג ןגנַאל םעניא ןבעל ןַײמ טסיזרַאפ רימ טָאה סע זַא ,תחנ ליפ

 טפנוקוצ עדנצנעלג רעייז-רעייז ַא .תולג ןַײמ ןופ קע ןַא זיא ָאד ,ךעלטנּפָאה .ןעמונעג ךיז

 רימ טָאה רע סָאװ ,טכערעג ןעוועג זיא יקסניוועל רעדורב ןוא ,רימ רַאפ ָאד ךיז טזַײװ

 .םעד ןגעוו ןבירשעג ךָאנ ןרָאי ַא רַאפ

 !טבַײרש
 םכילע-םולש רעַײא

 עילימַאפ יד .טירד עבלַאז ןקישטמונ ןוא ןַאגלָא טימ רָאנ ָאד ןיב ךיא -- -- -

 .ץייווש רעד ןיא ךָאנ זיא ערעזדנוא
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 םככ יול שי םוו הש !ןופ) ווירב

 קילַאיב .1 .ח ןוא יקצינוװַאר .ח .י וצ ,9

 1906 רעבמעצעד ןט12 ,קרָאייוינ

 !קילַאיב ןוא יקצינבר דנַײרפ ערעַײט עביל עטוג

 ...עקירעמַא ןייק ןעמוקעגנָא ןיב ךיא זַא ,ןזעוועג זיא'ס ןוא ...יהיו

 רעַײא ךימ ףרַאדַאב !לזמילש ַא זיא "רבחמ,, ַא ּוװ ןוא ,הרצ ַא זיא "יהיו, ַא ּוװ

 סעכלעוו) דלעפנעזָאר סירָאמ ןגעוו ףורפיוא ןַײמ ךָאנ רעטעּפש גָאט ַא טימ ןקַאּפ ווירב

 זיא והילא םהרבַא רעזדנוא ןוא ,והילא םהרבַא רעזדנוא ַײב ןעוועג ןיב ךיא .(ָאד טגיל

 ןיא לּפלפמ ךיז ןענַײז רימ ןוא ,רימ ַײב ןגרָאמ זיא ןײטשריּפַאס .רמ ןוא ,רימ ַײב ןעוועג

 ךיא --- ןופרעד ןַײז סעּפע טעװ סע ביוא ,קּפוסמ ןיב ךיא רעבָא ,קַאמשעג ץנַאג ןינע םעד

 רַאונַאי ןט4-3 םעד זַא !טַײז ריא סָאװ ןעלזמילש ,ןעלזמילש ,יוא .ךיא ןיימ טלעג ןיימ

 טימ עקירעמַא ןייק ןבַײרש וצ ךיז ריא טנָאמרעד --- םוייליבוי סָאד זיא (זדנוא ַײב)
 ןד ךַײא לָאז עמ ,טרעװ ךָאד טנעז ריא !!רָאי בלַאה ַא טימ טינ ,רעַירפ ןכָאװ ייווצ

 ,וד רעַירפ :עלעקנעב ןייא ףיוא עדייב הליחמ עקַאט ךיז עשז טגייל !ץימש טימ ןַײז

 ,לדמלמ ןייק ןַײז טינ לָאז עלעגנַיי ַא ,ױזַא טָא ,ךעלרעדילּפ יד ּפָא עיליּפש !עלעקצינבַאר

 ,לררושמ ַא עקַאט טסיב ,לקילַאיב ,וד םעד ךָאנ !לקינלַאזעמילש ןייק ,רעקניליופ ןייק

 עשטַאקרַאפ ,השקשינ ,ןגעווטסעד ןופ ,ןדַיי ַײב לרעגניז ַא ,לררושמ רעקניסיורג ַא ןוא

 ןסיוו ,ןיוש ךעלעדרעב טימ ,ךעלעגנַיי עסיורג ןזָאל !ױזַא טָא ,ױזַא טָא ,עלעדמעה סָאד

 .טַײצ רעד וצ סעלַא רָאנ ,ךעלרעלָאד טימ דנַאלסענזיב ַא ,עקשטירעמַא טסייה סָאװ

 ַא ,ונ ...!לוש ןיא טנוה ַא ָאטינ ,טכַאמעגוצ ןיוש זיא סעלַא ןעוו ,טלָאמעד ןעמוק טשינ

 -- -- !טנוזעג טייג ןוא טור יד שוק

 ףיוא הווצימ ַא -- -- -- !ןבַײרש טינ רעמ ךַײא ןָאק ןוא ןלזג ךַײא ףיוא ןיב ךיא

 ,ןיוש ריא טעװ ,קיצעביז ןוא ףניפ ןרעװ טעװ לקינייא סָאד זַא ,םשה-הצרי-םא ! ךַײא

 סָאד ןלעװ עלַא רימ גנַאל יװ ,ךַײא ןעמ טסיימש גנַאל ױזַא רָאנ .ןַײז רעגילק ,ךיא ןיימ
 ..! ןבעלרעד

 -- ןפרַאד סעּפע טעװ ריא ןדַײס ,ןבַײרש טינ ווירב ןייק ױזַא רימ ךָאד טעװ ריא ,ונ
 .טנוזעג רימ עשז טַײז ָאט

 ביל ךַײא טָאה סָאװ רערעַײא

 םכילע-םולש

 ערטסַאילַאכ רעצנַאג רעד טימ ךָאנ ןענַײז יסיט-רּתסא ןַײמ ןוא שטיװָאקרעב ןַײמ
 ,-- -- = :סערדַא רעייז זיא סָאד ןוא ,ץייווש רעד ןיא

 רימ ןופ ןסורג עטסכעלצרַאה ענַײמ ןעמעלַא ןוא ןיקסניוועל ,ןילָא ,ןעיַאּפ ,ןשינָאמ
 ,למינוקז-ןב ןַײמ ןופ ןוא ַאגלָא בַײװ ןַײמ ןופ ןוא

 עבלעז יד וצ ,0

 1906 רעבמעצעד ןט16--ןט15 ,קרָאידוינ

 ו  !קילַאיב ןוא יקצינבר ,דנַײרפ עביל ענַײמ
 טימ ןטסיירט ךַײא ךיא ףרַאד דניצַא .טצעגיישעגסיוא לסיב ַא טנַײה ךַײא בָאה ךיא
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 םכילצ-םולש ןופוווירב

 סָאװ רָאנ ןיב ךיא .(תונמחר רע טָאה םעד ךָאנ ןוא ּפָא טסַײמש עטַאט ַא) סַײנ לקיטש ַא

 עמ זַא ,ןבילבעג זיא גנוטלַאהרעטנוא רעגנַאל ַא ךָאנ .ןײטשריּפַאס 'רמ ןופ ןעמוקעג
 -קַאדער ,ןטַארעטיל ,סרעלעטשטפירש עלַא ןופ (...!ְךֶא) עטימָאק ַא ןדליב םדוק טעװ

 ,רעלָאד 600 ַא טנװָא ןרַאפ ןלָאצַאב) לָאה ןטסערג םעד ןעגניד ןוא ,וו"זַאא ,וו"זַאא ערעט
 םוב ַא ןכַאמ ,עסערּפ עשילגנע יד ןקעוופיוא ,רעטעלב עלַא ןיא ןעגנילק ,(לבור 0

 ןכלעוו ןיא ,שטיװָאמַארבַא דובכל טנוװָא-רעַײּפ-םוייליבוי ַא ,(זדנוא ַײב ָאד סע טסייה ױזַא)

 -ַאב ,רעלימ ,ןהּכ ,יקסנַאילסַאמ ,ןיוועל והירמש ,םכילע-םולש :ןעמענ לײטנָא ןלעװ סע

 ,ןעגנערבנַײרַא לָאז רעכלעוו ,טרעצנָאקיַאלַאג ַא -- ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ףָאנורב ,סעדנָאר

 זיא'ס .ייווצ רעדָא שדוח ַא שטָאכ ןעמ ףרַאד ןעמוב רעבָא .רעלָאד 2000 ַא ,תוחּפה-לכל

 ! עקשטירעמַא
 םכילע-םולש רעַײא

 ,ווירב רָאנ טבַײרש .ירטנָאק רעד ןיא ירפ ץנַאג ןגרָאמ סױרַא ךיא רָאפ לַײװרעד

 -- -- -- !רוטּפ ןענַײז ייז --- םיסחוימ ! ךעלקישטניבַארדיּפ יד יו ,ןטרַאװ טינ ךיז טזָאל

 עבלעז יד וצ ,1

 1906 רעבמעצעד ןט19 ,קרָאידוינ

 ! ךעלרעדניק

 זדנוא רַאפ טינ טסַאּפ סע .ןכַאמ טלָאװעג סָאד טָאה ריא יװ ,רעלעדייא עלעסיב ַא

 .!ןרָאנש ןדייז ןרַאפ לָאז עמ ,רוטַארעטיל רעזדנוא רַאפ ןוא ןעמעלַא
 -- ?ןענַאטשרַאפ

 םכילע-םולש  רעַײא

 יקצינווַאר .ח ..י ןצ- ,2

 1907 ץרַאמ ןט18 ,"יסריושזד-וינ סנַאילַא,

 !יקצינבר .ח .י יערו ידידי ,דדימ יחָא

 יד ןופ .ןפערט ךיז ןענָאק טינ לָאז סָאװ ,טלעוו רעד ףיוא ךַאז ַאזַא ָאטינ רָאג זיא'ס

 ןענַאװ ןופ ןוא ןעמעוו ַײב ,ןעז ןיוש ריא טעװ ,סטפירש ןַײמ ךָאנ ןעייג סָאװ ,תורוש

 ךיא זַא ,ןייטשרַאפ ןיילַא ריא טעװ סיוועג .ךַײא בַײרש ךיא טרַאװנגעק סנעמעוו ןיא ןוא

 בָאה ,םכילע-םולש ,ךיא ןוא ,סעינָאלָאק עשידִיי-תמא ,עשידִיי יד ןופ ךוזַאב ןיא ןיב
 ,תמאב סרעטעברַאדרע ,ןטסינָאלָאק עשידיי ןגיוא ענעגייא ענַײמ טימ ןעז וצ ןעוועג הכוז

 -- סעקישזומ יד ,לידבהל ,זדנוא ַײב יו ,שממ רעטעברַא עקַאט רָאנ ,טהכָאלמעג טינ

 ןיא ןענופעג ךיא בָאה דליב רעַײא -- .רעטַײװ רָאפ ןוא ונייחהש טכַאמעג בָאה ןוא

 יד וצ טינ טבַײרש ריא סָאװ ,דניז עסיורג ַא ןוא ךַײא ןופ טכערמוא ןַא זיא סע .םָאבלַא

 ףיוא טרַאװ ךיא .ןסילש טַײצ ,ונ .טנגוי רעַײא טימ טעטנָאלּפרַאפ ןענַײז סָאװ ,ןשטנעמ
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 םכילעי םולש וןופ ווירב

 ךיז ןופ ךַײא ךיא בַײרש רעבירעד ,ענַײמ ווירב עקידרעירפ יד ףיוא הבושּת רעַײא

 ערעזדנוא רעביא ומש-חמי קילַאיב ןופ לקיטרַא ןַא טביױלעגּפָא רעייז רימ טָאה עמ .טינרָאג

 ,רזממ רעד סָאד טוט םּתסה-ןמ רָאנ ...םּכרע יפל אלש ייז טרעטעגרַאפ רע סָאװ ,םיררושמ

 ,טױט ןכָאנ ?עלעסָאי בר, רעדַײנש םעד לסָאי ןפורעגנָא ןבָאה סָאװ ,סרעדַײנש יד יװ

 ןעמעלַא טסירג ןוא ,קינעביש םעד ,םיא טסירג ...תונמחר דצמ

 םכילצ-םולש

 "ןעבעל רעזנוא, ןופ עיצקַאדער רעד וצ ,2

 1907 לירּפַא ןטס30 ,קרָאי"וינ

 !גרעבכָאה ןוא בױרטנַײװ ,רָאטקעּפס דנַײרפ עביל

 טימ) ווירב ייווצ ענַײמ ףיוא טרָאװטנַא ןייק טינ ךַײא ןופ ךָאנ בָאה ךיא ליוווביוא

 עַײנ ןַײמ ךַײא ךיא קיש ךָאד ("לובמ רעד, ןַאמָאר ןַײמ ןופ ןטרָאּפסנַארט ייווצ יד
 :תועוב ש דובכל גנולייצרעד

 עצנירּפש

 -רעד ,(תועובש דובכל) ןקיכלימ םעד היבט ןופ הֹׂשֹעמ עַײנ לגָאּפש ַא

 .םכילע-םולש ןופ טרָאװ ייב טרָאװ ןבעגעגרעביא ןוא ןײלַא ןהיבט ןופ טלייצ

 "עצנירּפש , .ןב רָא ט ש ע ג טינ זיא היבט ןוא טבעל םכילע-םולש ,טָאג ַא זיא טָאג

 טָאה סָאװ ,היבט דנַײרפ רעקירעביוב ןַײמ ןופ גנולייצרעד עט ס קעז יד זיא סָאד --

 ןיא רָאפסױרַא ןטשרע םוצ םוקילבוּפ ןשידַיי ןטימ ןרעוװ וצ טנַאקַאב ערע יד טַאהעג
 ,הׂשעמ עַײנ ַא רָאי עלַא היבט זדנוא טקנעש ןָא טלָאמעד ןופ ."דנַײרפזיוה,, סרָאטקעּפס
 -רעביא טינ היבט ךיז טָאה ,טעז ריא יװ .תוי שע מ ליפ ױזַא ,רע ט כעט לפיוו ןוא

 ןרָאי יד ,ןטיבעג ךיז ןבָאה ןדנַאטשמוא יד ? ךייש זיא סָאװ ,ה"ד ,רָאה ןייק ףיוא ןטיבעג
 רעבלעז רעד טימ ,היבט רעבלעז רעד ןבילבעג זיא ןײלַא היבט רעבָא ,סרעייז ןָאטעג ןבָאה

 רעבלעז רעד טימ וליפַא ןוא ,ןּפיצנירּפ ןוא ןעקנַאדעג עבלעז יד טימ ,גנויױשנָאטלעװ
 ןענעייל סָאװ ,רעטסעווש ןוא רעדירב עשיסור ענַײמ ןעוו ,ןעיירפ ךימ טעװ סע .ךַארּפש
 ןעמענּפָא ןוא תועובש ןקיטנַײה ןהיבט ןטלַא ןטימ ןעז ךיז ןלעװ ,טרָאװ שידַיי ַא לָאמ ַא
 דנַײרפ רעייז ןופ סורג ןכעלצרַאה ַא םיא ךרוד

 םכילע-םולש

 רעַײא יו ,סנעמלטנעשזד עכלעזַא ךיוא טנעז ריא זַא ,טזַײװַאב ,ונַא -- .9

 רעטסנבעגרעביא

 םכילע-םולש

 רַאפ ןרעװ טקורדעג טשינ רָאט "עצנירּפש, זַא ,ךעלדנעטשרַאפ-טסבלעז

 ןוא רעִירפ טינ ,טפעה רעדנוזַאב ןייק ןיא טינ ןוא ,גנוטַײצ רעד ןיא רָאנ ןוא ,תועובש

 -- .רערעדנַא ןייק טינ ןוא ריא טינ ,םעד ךָאנ טינ
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 םכ:ילצ:םולש ןוופ וויהרטב

 לעססַאק .ד וצ ,4

8 6. 19107} 

 !לעססַאק דנַײרּפ רעטרעעג

 רָאטקָאד ןטבילַאב רעזדנוא ןופ ןָאשּפעסער םוצ ןָאשייטיוװניא ןַא ןעמוקַאב בָאה ךיא
 טעװ ריא ןעװ ,טנעמָאמ םעד ןיא -- .עניטסעלַאּפ ךָאנ ןזַײרּפָא ןַײז רָאפעב סונגַאמ

 ףמַאק ַא ןריפ ,"קרָאװינ,, ףיש ןַײמ רָאנ ,ךיא טינ טסייה סָאד ,ךיא לעװ ,ןלַײצ עזיד ןזעל
 ןַאטיּפַאק רעד ךיז זָאל .ןפמעק ףיש סָאד זָאל .רעמ ןשיטנַאלטַא םענופ ןלעװ יד טימ
 ןַײװ זָאלג ַא ןעקנירט ,ףיש ןפיוא ןוי 10 םעד לעװ ךיא ,טנַאװ ןָא ּפָאק ןגָאלש

 רעכלעוו ,סונגַאמ רָאטקָאד ןרעַײט םעד דובּכל (...ךסנ-ןיי ןייק טינ זַא ארומ בָאה ךיא)

 סָאװ ,ןדַיי רענַאקירעמַא יד רַאפ קילג ַא רַאפ סָאד ןכער ךיא .לארשי-ץרא ןייק טזַײר

 ערעזדנוא ןזָאל .סונגַאמ רָאטקָאד יו ןַאמ ַא ז ַא תובָא ערעזדנוא ןופ דנַאל םעניא טרָאפ עס

 רָאנ טשינ ןוא ,םיריוטקָאד רענַאקירעמַא ע'לא זַא ,ןעניימ דנַאל ןקיליײה םעניא רעדירב

 ױזַא ןוא ךַאפנייא ױזַא ,שיטַאּפמיס ױזַא ןענעז ןדַיי רענַאקירעמַא עלַא רָאנ ,םיריוטקָאד

 םַײב עטלמַאזרַאפ יד זַא ,קנעד ךיא -- .סונגַאמ רָאטקָאד רעד יװ קידרעװ-סעביל

 ןעלּפירלרַאפ טשינ רעטרעװ יד ןופ טשּפ םעד ןלָאז ייז גולק גונעג ןענעז ןָאשּפעסער

 ליּפשַײב םוצ טדער עמ זַא ...רעטרעוו ענַײמ ךרוד טקידיײלַאב ןעניפעג טינ ךיז הלילח ןוא

 ןטסיטרַא ערעדנַא עלַא זַא ןעגנורדעג טינ זיא ,סיורג זיא רע זַא ,טסיטרַא ןסיורג ַא ןופ
 ענַײּפ ליפ רעייז עקירעמַא ןיא ָאד ןענעז סע ...טקידיײלַאב ןעניפעג םורַאד ךיז ןפרַאד

 טַאהעג טשינ ךָאנ בָאה ךיא עכלעוו טימ רעמ ךָאנ טכַײליפ ןוא ,ןעק ךיא עכלעוו ןשטנעמ

 .ןענעקַאב וצ טייהנגעלעג יד

 טמוק סָאװ .ערעדנַא ךס ַא ןופ רעמ ןלעפעג ךעלנעזרעּפ רימ זיא סונגַאמ רָאטקָאד
 טשינ טרַאװנגעק ןַײז ןיא טכַײל ױזַא םיא סָאד ךיא טלָאװ ךעלנַײשרַאװ ? רַאפרעד רימ
 טָאה סונגַאמ רָאטקָאד זַא ,ףָאה ךיא ...ךעלטפירש סױרַא סע גָאז ךיא יװ ,ןגָאז טנָאקעג
 ןייק טינ ךָאד זיא רע .ןרעװ טיור טשינ טעװ רע .רעטרעװ עטוג ךס ַא טרעהעג ןיוש
 עכעלקילג ַא םיא שטניוו ךיא ...ןטנעמילּפמָאק ןופ רילַאװַאק ןייק טשינ ןיב ךיא ןוא לדיימ
 יו "רעגריב-לארשי-ץרא , עכלעזַא ךס ַא ךיא שטניװ גנולמַאזרַאפ רעד ןוא עזַײר
 ,..סונגַאמ רָאטקָאד

 סורג סנויצ טימ

 םכילע-םולש

 רעסעדַא יד וצ 5

 1907 ינוי ןטס29 ,עווענעשז

 !יקסניוװעלו קילַאיב ,יקצינבר -- םיביבח םידידי

 ןיב ךיא .ווירב ןַײמ דניצַא ןייג ךַײא וצ טוט ץייווש רענייש רעד ןופ ףנעג ןופ

 טָא טסייה ןעמכילע-םולש ַײב ןעור ןוא !טסיײה ןעור סָאװ רעבָא ,ןעור רעהַא ןעמוקעג

 טינ ןכָאװ ייווצ יד רַאפ ךיא בָאה ,ןכָאװ ייווצ דלַאב ןיוש רעהַא ךיא ןיב ןעמוקעג :סָאװ
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 םוכילשז םוקש זטפ וו רב

 -עגַאט , ןיא ייז טקישעגקעװַא ןוא ןעגנולייצרעד ַײרד ןבירשעגנָא רָאנ ,טשינרָאג ןָאטעג

 ךימ בָאה ךיא ןכלעוו טימ ,"דנַײרפ , ןרַאפ ייז ןופ טריּפָאקעג ,עקירעמַא ןיא "טַאלב

 "רענַאקירעמַא ןרַאפ "סעקסערָאמוה , עניילק ַײרד ;קרָאי-וינ ןיא ךָאנ ןטעבעגרעביא

 ןָאדנָאל ןיא "דלרָאװ שיאושזד , ןרַאפ טריּפָאקעג ,(תויׂשעמ סנזח םעד יסייּפ לטָאמ ןופ)
 ; (הסיסג רעליטש רעד ַײב ,רימ טכַאד ,טלַאה רעכלעוו) ענליוו ןיא "קלָאפ 'דוי,, ןרַאפ ןוא

 ןָאטעג קעמש ַא לסיב ַא ןוא ,ןטלעוו עדייב ףיוא טקישעצ ךעלווירב ץוט רָאּפ ַא סעּפע

 ןַײמ טימ טנעקַאב ךיז רעטנעענ לסיב ַא ןוא ,דנַאל םעד ןופ ךעלכַײט יד טימ גרעב יד

 ךָאנ ךיא בָאה ןדייז םעד -- .ןעזעג טינ ךיז רָאי ַא דלַאב סעּפע ,קילבוּפער רענעגייא

 טרַאװ ךיא --- .רימ וצ ןַײז חירטמ ךיז לָאז ,ןײטשַאב ךיא ןָאק ,ימע-ןב ןוא ,טכוזַאב טינ
 ךַײא זיא ייוו ןוא ךָא זַא) ? ךָאנ טבעל ריא יצ ,סנטשרע ,הבושּת רערָאלק רעַײא ףיוא
 רעַײא טימ ךַײא זיא ייוו ןוא ךָא זַא ןוא ,ןרָאװעג תמ זיא סָאװ ,עמוד רעטייווצ רעַײא טימ

 ,סנטייווצ ,ןוא .(...ארבתשמ ארבת אלש בוט -- ןרעוו ןרָאבעג ףרַאד סָאװ ,עמוד רעטירד

 טגיל סע זַא ,םיוק רימ ךיז טביילג סעּפע ? רעטַאעט ? סעסעיּפ חוּכמ ךיז טרעה סָאװ
 .הבושּת דלַאב טבַײרש -- ? רשפא ןוא !רעטַאעט ַא ןעניז ןיא ךַײא

 םכילע-םולש ןעװעג יװ רעַײא

 "ףויצ תבהא , דימו-ףּכיּת סױרַא רימ טקיש :טלעג ןזייל וצ ךַײא ביג ךיא !יקצינבר

 ענַײמ ךיוא .טלעג קירוצ ףֹּכיּת ךַײא ךיא קיש ,טסָאק סָאװ ,רימ טביַײרש ,וּפַאמ תאמ

 טסירג .םינמוזמ תועמ רַאפ ץלַא -- קילדנעצ ַא סעּפע "ןורושי ידליל תויׂשעמו םירוּפיס ,

 .עלַא ןוא ןשינָאמ ,ןעיַאּפ
 עיצקעלָאק רעטייווצ ַא רַאפ : הבשחמ ענדָאמ ַא ןלַאפעגנַײא רימ זיא סָאװ רָאנ -- .ב.נ

 לטָאמ ןופ ךעלהׂשעמ עַײנ ענַײמ ןעמענ ריא טלָאז רעדניק רַאפ תויׂשעמ עשיערבעה

 ןופ ךַײא ךיא קיש רָאּפ ַא .ןשטנּוװעג יו ךַײא רַאפ ןענַײז ייז .לגנִיי סנזח םעד יסייּפ

 רעטנוא טינ ייז בָאה ךיא -- רעטעּפש ןקיש ךַײא ךיא לעװ ךָאנ .ווירב םעד ןיא ,ָאד יז

 טעװ ריא ,קוק ַא טּפַאכ ,15 רעדָא 12 טעװ ןַײז .7 ייז ןופ ןענַײז טקורדעג .טנַאה רעד

 רעביא ייז טצעז רע ןעװ ,ךַא .הנושמ-התימ ַא ןעמעננַײא טעװ קילַאיב .האנה ןבָאה

 !שדוק-ןושל ףיוא

 לעססַאק .ד וצ 6

119107 ,7 .2 

 !לעססַאק ,דנַײרפ רעביל
 טליוו רימ ריא זַא --- .גרַאב םוצ דמחמ רעד טייג ,דמחמ וצ טינ טייג גרַאב רעד זַא

 טינ רימ טעװ ריא זַא ןעז ךימָאל ,טרעקרַאפ ןוא -- ךַײא וצ ךיא בַײרש ןבַײרש טינ

 :סענויב וצ ךַײלג -- !ןרעפטנע
 ןעמָאנ ןטימ ,שינעפעשַאב עשיטילָאּפ ןימ ַא ,עריטַאס ַא ךיא קידנע געט יד

 ."עקילבוּפער עשידיא עטשרע יד , ,1מ6 {גנצז ןסשגצג תסקט0

 לא רֹּבד :יניס גרַאב ןפיוא ןהשמ וצ טגָאזעג טָאה ןיילַא טָאג סָאװ ךַאז ַא זיא סָאד
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 םכילע"םולש ןופ ווירב

 סניא ןצעזרעביא קילבוּפער עזיד לָאז עמ -- םהילא ּתרמאו לארשי ינב
 ןיא ןענָאטעילעפ 8 ,תויׂשעמ ערעדנוזַאב 8 ןופ טײטשַאב עריטַאס יד !ןעשילגנייא

 ריר ַא ךיז טעװ ריא זיב .ןעִיצַאב יז ריא טעװ ןטרָאד ןופ ."טַאלבעגַאט עשידיא , סָאד

 טינ ןענעז ייז .עלַא טקורדענּפָא ןַײז ןיוש ייז ןלעװ ,רעצעזרעביא םעד ןכוזפיוא ,ןָאט

 ןיא ךַײא ןקיש ןזומ ןעגנולייצרעד רָאּפ עטצעל יד ךיא לעװ ,טינ רעמָאט ןוא .סיורג

 ןענעק טלָאז ריא ידכב ,ןעגנולייצרעד 8 עלַא ןופ גוצסיוא ןייא ַײב גייל ךיא .טּפירקסונַאמ

 ןעז ךיז םדוק טלָאז ריא זיא ןַאלּפ ןַײמ .רעבעגסױרַא םעד ןגַײצ ןוא ןצעזרעביא ןבעג

 עטשרע יד ןבעג םיא ,(ןעזעג ןיוש םיא טָאה ריא זַא ביילג ךיא) דרַאשטיר 'רמ טימ

 ןעמַאזוצ ןצעזרעביא ייז לָאז רע "טַאלבעגַאט , ןיא "קילבוּפער , רעד ןופ תויׂשעמ ייווצ

 ,טייטשרַאפ ריא ּוװ רעדָא ,רעּפרַאה 'רמ ַײב ןַײז עדייב טלָאז ריא ןוא גוצסיוא ן ַײ מ טימ

 ןרעּפרַאה ןעגנערב ןוא דלַאב ןצעזרעביא ךַאז עצנַאג יד ליוװ דרַאשטיר 'רמ ביוא ןוא

 ריא ןוא טּפירקסונַאמ ןיא ןענָאטעילעפ 8 עלַא יד ךַײא ךיא קיש ןַאד ,ךַאז עצנַאג ַא

 .ןיזַאגַאמ ןשילגנע ןַא ןיא רעדָא רעגעלרַאפ םוצ ןגָארטּפָא יז טלָאז עדייב

 ןוא ךַײא 5050 -- וקולחי זיא ,תונובשח יד ןרעטכַײלרעד םוא ,ןעגנוגנידַאב ענַײמ

 טעװ ריא ױזַא יװ ןלײטנַײא ןיוש ךיז טעוו רעצעזרעביא ןטימ ריא טסייה סָאד ,רימ 5056

 לָאז סָאװ ,2590 ןופ רעמ רעצעזרעביא םעד ןבעג ןזומ ריא טעװ רעמָאט .ןעמוקכרוד

 -- רעלָאד טנזיוט רָאּפ ַא טימ רעקיצניװ ןכַאמ לָאמ ןטשרע םוצ ריא טעװ ,ןָאט ןעמ

 -רַאפ םענופ קעשט םענייר ַא .רַארָאנָאה םענופ 5090 ןעמוקַאב ףרַאד ךיא !ןיימרעווענ

 רע .ךַײא ןסירג ַאמונ ןוא יורפ ןַײמ --- .ַאװענעשז ןיא "ענָאיל טידערק,, ףיוא רעגעל

 .ןלַאפרַאפ טינ ןעמ טרעװ ץייווש רעד ןיא רָאנ ,ךעלהׂשעמ ערעַײא ךָאנ לסיב ַא טקנעב

 .רעפטנע עגר יד טבַײרש

 םכילע-םולש

 יקצינוװוַאר .ח .י וצ ,7

 1907 ילוי ןט16 ,עווענעשז

 !יקצינבר ידידי

 יד לַא וצ ןייג בויבט לָאז .בויבט ןופ טינ ןוא וּפַאמ ןופ "ןויצ תבהא,, ! חצור ! ןלזג
 ןבלעז םעד .וּפַאמ .ַא ןופ ןַאמָאר ַא ,"ןויצ תבהא , !רימ קיש סוּפַאמ !רָאי עצרַאװש
 ךָאנ זיא בויבט תעשב ,טנעיילעג ןבָאה סעטַאט ערעזדנוא ןוא רימ סָאװ ,"ןויצ תבהא,
 "ןוגרז , ןטימ טנעה ענַײז טעקשטַאּפרַאפ טינ ךָאנ טָאה ןוא סעװרָאב ןוא טעקַאנ ןעוועג
 -- -- -- ..ןוּפַאמ טעקשטַאּפרַאפ טינ ךָאנ טָאה ןוא

 קילַאיב .נ .ח וצ ,8

 ןעטַאד ַא ןָא ,עווענעשז)

 ! יריקי קילַאיּב

 קשח ַא ןּפַאכנָא רשפא ךַײא טעװ ,ןַאלבנָאמ ןפיוא ןעזרעד ךיז טעװ ריא זַא ,דניצַא
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 סױרַא ָאד ןקוק רימ ? ץייווש רעד ןיא "זדנוא , וצ ןּפַאכּפָארַא טרָאפ ךיז טעװ ריא ןוא

 ,טמוק .ךיוא ןַאלבנָאמ רעכיוה רעסַײװ רעטלַא רעד ןוא ,עלַא ,ןחישמ ףיוא יו ,ךַײא ףיוא

 .ןעמַאזוצ זדנוא טימ ןעּפַארד ךיז ריא טעוװ

 םכילע-םולש

 (א)

 טמע יןפ

 טנעמעג טלָאװ ךיא ? הלודג"העיקּת ַא ןַאלבנַאמ ןרעטנוא טרָאד סָאד טפַײפ רעוו --

 זיאס ..! קירוצ קוק ַא רָאנ טוט !םכילע-םולש {וינעדייז ...! קילַאיב זיאס זַא ,ןרעווש

 ךיז טרעה סָאװ ! רָאנ טעז ! קילַאיב זיאס =- רַײ ַא ןיב ךיא יוװ ,ןרעוו סָאד לָאז ופט ,רע

 !םעל ךיא טניז ? סעדַא ןיא

 (ב)

 םירפפס-רכומ ילדנמ

 טיבּת לֵא :טייטש סע -- טינ ןעמ טקוק קירוצ ,םנטשרע ! קילַאיב ,ונ אלימ ==

 ןַא .ןטנוא ןַײז ןָאק קילַאיב ,השקשינ ...ךיוא ןלַאפ עקַאט ןעמ ןָאק םֹּנַא ןוא ...ךירחַא
 ! ןַאלבנַאמ ןפיוא ןדַײ ַא טימ רעקיצניװ ןַײז טעוװ סע ,קילגמוא

 (ג)

 םכילע-םולש

 ! יוא ...! לומילש רעד ,רעַירפ ןעמוק טלָאזעג רע טָאה ;טכערעג זיא עדייז רעד =-

 רעדיוו ךיא לַאפ טָא !תושפנ-תנּכס קישטילג זיאוס ! ימע-ןב ! קירטש יד טונ רָאנ טלַאה

 .לָאמ א

 (ד)

 קילַאיב

 . .ןיתחתמאכ יקצישַאבויל ,יתחלצב יחלשה, !םכילע"םולשו !ימע"-ןב !ילדנמ בר --

 : תרמוא שוריפב איהש ,תרנא רודניכַא-ןּכמו !םכיתבשמ לע קחוׂש ינא

 ,ולומנת תא יל םלשי ,ולובכנ תא םביחרישכל ! םיפנּכ שיגרמו ,םילנרב ךלוה יננה

 "והיה ראו םיהצמס .הנהכו הנהכ ,לקמו רפוש ,לּכה יל שי יּכ

 קילַאיב .נ .ח וצ ,9

 {1907 רוּפיּכ -םוי ךָאנ ןגרָאמ ףיואו

 ! קילַאיב ,קילַאיב ,יוא

 ַא טינ סָאד טבַײרש ױזַא יװ .ןַײרַא רעסַאװ ןיא יװ -- ןוא ןרָאפעגקעװַא טַײז ריא

 ןופ ? ןעמעוו ןופ טפערט .סורג ַא ,ןסיוו ריא טלָאז ,ךַײא וצ בָאה ךיא ? לווירב ַא שטנעמ
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 םכילע?םהלש ץחופיוווירב

 ןיב ץייווש רעד ןופ עזַײרּפָא רעַײא ךָאנ ןגרָאמ ףיוא .ךישקעטש ערעַײא ןופ ,ךיש ערעַײא
 טעב ןרעטנוא ךיז ןגיױבעגנָא ,לָאמ עלַא יו ,ןוא ירפ ץנַאג ,לָאמ עלַא יו ,ןענַאטשעגפיוא ךיא

 עקידלטסעק ,ךיש עטנַאקַאבמוא ץנַאג ,ךיש רָאּפ ַא -- קוק ַא וט ךיא .ךיש ענַײמ ךָאנ
 עַײנ ,ךיש עטוג ץנַאג ךָאנ -- ךיש יד טכַארטַאב ךיא .ךעלזענ ענרעדעל טימ ךישקעטש

 ! ךיש סקילַאיב זיא'ס :הׂשעמ ַא סיוא ךיז טזָאל סע טשרע ? ךיש סָאד זיא סעמעוו ! ךיש
 טָאה רשפא ןוא ? ךיש יד ןסעגרַאפ רע טָאה אמּתסמ ? ךיש סקילַאיב רעהַא טמוק יו
 ןיא םַארערַאט ַא ןרָאװעג זיא'ס ,רוציקב ? ךיש ענַײז הנּתמ ַא טזָאלעג רימ סָאד רע

 ,הנעט ַא טימ סױרַא זיא ןוא יסיט ןזיװַאב ךיז טָאה םדוק ...! ךיש-ךיש ,ךיש-ךיש :בוטש

 טמוק ,סנייא רָאג ןקילַאיב טימ זיא שטיװָאקרעב ריא .ךיש עריא ןַײז ןפרַאד ךיש יד זַא

 -רָאטקָאד ףיוא טרידוטש סָאװ ,יד ,ילַאיל ,ענַײמ עטייווצ יד סױרַא זיא ,ךיש יד ריא

 ? הׂשעמ יד ןיא סָאװ .ךיש עריא ,יז טגָאז ,רשוי יּפ-לע ןַײז ןפרַאד ךיש יד :ןיצידעמ
 טגָאז .ךיש ןפיוק קשח גנַאל ,יז טגָאז ,ןיוש טָאה יז .ךישקעטש ןייק טינ טָאה יז .ױזַא

 טינ יאדװַא טָאה יז םערָאװ ,ךיש עריא ןַײז ןגעמ ךיש יד זַא ,סע טסייה עטירד יד ,ַאמע
 ,עשטָאלק ןופ טינ ךיוא זיא המשנ ריא זַא ,יסורַאמ ,ערענעלק יד טהנעט ! ךיש ןייק

 רע ליוו ,ךיש ןופ טדער עמ זַא ,קישטמונ טרעהרעד .ךיוא ריא ףיוא טוג ןענַײז ךיש יד

 רעדליּפעג םענופ ! ךיש ליוו ךיא ,עמַאמ : ךיז טַײרשעצ ןוא ,ךיש רַאפ סָאװ ,ןסיוו טינ רָאג

 םערָאװ ,ךיש ענַײז ןענַײז ,רע טגָאז ,ךיש יד :םָארגָאּפ ַא טכַאמ ןוא ַאשימ ףיוא ךיז טּפַאכ

 יּפ-לע,, ךיש יד םיא ןרעהעג ,םיא טימ רָאנ ,םענייק טימ ןפָאלשעג טינ זיא קילַאיב
 ןופ רָאװעג טרעװ ןוא הרׂש רעטכָאט ןַײז טימ ימע-ןב ןָא טמוק לַײװרעד ."טסעווָאס

 טימ טנעדיצניא רעד טינ ןעוו םערָאװ ,םיא ןעמוק ךיש יד זַא ,רע טגָאז --- ,ךיש יד

 יד טזָאלעגרעביא טלָאװ ןוא םיא וצ סיוועג ןרָאפרַאפ קילַאיב ךָאד טלָאװ ,הנשה-שָאר

 ףיוא ןגיוא טימ טפרַאװ ןוא הרׂש םיא טעװעקַאטָאּפ ,ךעלריטַאנ .םיא ַײב סיוועג ךיש

 ןַײז זָאל ? סָאװ ריא טסייוו : ןגָאז ןוא הרשּפ ַא ףיוא ןערַאמַאט טימ עשימ ןלַאפ ; ךיש יד

 ַא ןגערפ ןדייז םוצ ןעגנַאגעג ןענַײז רימ ,רוציקב .ךוש ַא ןערַאמַאט ןוא ךוש ַא רימ

 יד ןופ תונעט יד טרעהעגסיוא ? ךיש יד ןרעהעג ןלָאז סע ןעמעוו ,ךיש יד ןגעוו הלאש
 בר עדייז רעד טנקסּפ ,ןּפיל יד ףיוא עלעכיימש ַא טימ ןוא ןגיוא עטכַאמעגוצ טימ ךיש

 עלַא יו ױזַא ןוא ,סע טסייה רקפה ,ךיש ענעסעגרַאפ ןענַײז ךיש יד יװ ױזַא :עלעדנעמ

 ןוא ,סע טסייה ןדייז םוצ ,םיא וצ ןגָארטרעבירַא רעסעב ךיש יד ןעמ לָאז ,ךיש יד ןליוו

 רָאנ ןדירפוצ געוועג זיא ןיד-קסּפ םענופ .והילא אוביש דע ןייטש ךיש יד ןלָאז טרָאד

 ןיב ךיא רָאנ ..."ריד טינ ,רימ טינ, קוסּפ םעניא טנָאמרעד ךיז טָאה רע :ימע-ןב ןייא

 ןיא ,םשה-הצרי-םא ,ןכער ךיא .רימ ַײב ךיש יד ןעייטש לַײװרעד ןוא ,ןדירפוצ טינ

 ;לָאמ ַא טימ ךיש עדייב טינ ,ךעלטנייוועג ; ךיש יד סעדַא ןייק ןעלקעּפרעביא ךַײא ןכיג

 ךיא לעװ ךוש ןרעדנַא םעד ןוא ,תוּכוס ךָאנ ףּכיּת ןקישּפָא ךַײא ךיא לעװ ךוש ןייא

 יאדװַא טרעק ריא תמחמ ןוא -- .ךיש עדייב ןבָאה ןיוש ריא טעװ ,חסּפ ףיוא ןקישוצ

 ךַײא קיש ךיא ןוא ,ךיש עדייב ןריפַארגָאטָאפ טזָאלעג ךיא בָאה ,ךיש יד ךָאנ ןעקנעב

 ערעַײא ןופ ןוא עלַא זדנוא ןופ סורג ןכעלדנַײרפ ַא טימ ךיש ערעַײא ןופ דליב ַא ָאד

 טינ עקַאט בָאה ךיא תמחמ ,סיפ יד ףיוא רימ ַײב הּתע-תעל ךיז ןעניפעג סָאװ ,ךיש

 טלָאז רעמוז עלַא ,דימּת ,ךיש יד רַאפ ךַײא קנַאד ַא ןוא ,ךיש ערעַײא ץוחַא ,ךיש ןייק

 ךיא םערָאװ ,ךיש רָאּפ ַא ןזָאלרעביא זדנוא טלָאז ןוא ךיש עַײנ טימ זדנוא וצ ןעמוק ריא
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 םכילצ:םהלש ןופ וויכב

 עכלעזַא ךָאנ טרפב ,ךיש ןָא יוו ,ךיש טימ רעסעב זיא'ס זַא ,עקיטקַארּפ ַא ןעגנַאגרעד ןיב

 .ךיש עטסעב יד ךיש ןשיווצ ןענַײז סָאװ ,ךיש ערעַײא יוװ ,ךיש ענייש

 םכילע-םולש

 .ח"סרּת םירוּפיּכה םוי תרחמ

 ײלַאּפ ןַאהָאי וצ .0

6 11. 1907 

 !יילַאּפ דנַײרפ ןוא רָאטקַאדער רעטרעעג רעייז

 -עגנָא ענעדיישרַאפ ןגעוו ןבירשעג ךַײא ךיא בָאה ןרעטסעג ןוא ןרעטסעגרָאפ

 "קילבוּפער , ןַײמ ןופ סולש ןוא "טַאלבעגַאט , סָאד ןעמוקעגנָא רימ זיא טנַײה .ןטייהנגעל

 ןעגנַאגַאב טָאה "רעצעזה רוחב , רעד סָאװ רעלעפ םענופ ןרָאװעג טניוטשרעד ןיב ךיא ןוא

 טכיר ייג ! ךימ ייז ןטסָאק ןבעל ,ןרָאי ,טנוזעג ! "סרעצעז יד םירוחב , יד יוא .רימ ןגעק

 טּפירקסונַאמ ןַײמ ןופ לטעלב ַא וצרעד ןצינַאב ןלעװ ןוא ןעמָאלפ ןסע ןלעװו ייז זַא ךיז

 ,לטעלב ַא -- ,"קילבוּפער עשידַיי, רעד ןופ ץיּפש ןטכער םעד ,ףוס םעד טקנוּפ ןוא

 ,ןעקנַאדעג יד ןופ רעטסקירעיורט רעד טגָאזעגסױרַא טרעוו עזַארּפ רעטצעל רעד ןיא סָאװ

 ןעמיװשרעבירַא טעװ ווירב ןַײמ זיב ,תמ א -- !קרעװ ןצנַאג םענופ קעווצ רעצנַאג רעד

 .ךעלטעּפש וצ לסיב ַא ןַײז ןיוש טעװ עקירעמַא ןייק ךַײא וצ ןעמוקנָא טעװ ןוא םי םעד

 עשידִיי, ַא לָאמ ַא ןעוװעג זיא'ס יצ ,ןסעגרַאפ גנַאל סיוועג ןיוש ןבָאה סרעזעל ךס ַא

 -רַאפ יד ףיוא ןדער סָאװ ןטנעדיזערּפ יד טימ ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ ,"קילבוּפער

 ,סרעזעל ןינמ ַא עקירעמַא ןיא ךיוא ךיז טניפעג סע זַא ,רעבָא ףָאה ךיא .תונושל ענעדייש

 םעד ןטעב ךַײא ךיא טלָאװ ןינמ םעד רַאפ טָא .ןסעגרַאפ טינ ךָאנ ןבָאה סָאװ עכלעזַא

 .ןקורדּפָא לטעלב עטצעל עטזָאלעגכרוד סָאד ןוא ןרעסעבסיוא רעלעפ

 רָאי םעַײנ םוצ ןשטנּוװקילג עטסעב טימ

 םכילע-םולש

 דלעפנעזָאר .ש ןוא גרובזניג .ש וצ 1

 ן19107 .12 .21 ,196 "לעטָאה-לַארטנעצ , ,ןילרעב

 ,דלעפנעזָאר .ש ןוא שטיװעיײסיָאמ לואש ,דנַײרפ עטרעעג ליפ

 עקידרעווסעביל ַא דלעפנעזָאר 'ה םענופ ןעמוקַאב ךיא בָאה קירוצ העש ייווצ ַא טימ

 :םיאנּת 3 דלעפנעזָאר 'ה רימ טלעטש ַײברעד ."םיזעב,, ןיא ליײטנָא ןעמענ גנודַאלנַײא

 רַארָאנָאה (2 ןוא ןָאטעילעפ ַא תורוש 100 ןופ רעמ טינ (2 ,ארפושד ארפושמ ןבעג (}

 ריא !ןברַאק ענרעבליז סקעז -- ארפושד ארפוש ןָאטעילעפ ַא סמכילע-םולש רַאפ

 רמוש-ףיוה ןטסטלע םעד עבטמ ַאזַא ןעמ טקנעש גרוברעטעּפ ןיא ךַײא ַײב ,טקנעדעג

 ךיא ןיב עגר רעטשרע רעד ןיא .ןרעה ענַײמ ,ןפָא ןדייר רימָאל .רָאיַײנ ןופ גָאט ןיא

 ןופ םַארגעלעט רעקידנעַײרש-למיה ןַײמ ךָאנ ,רָאפ ךַײא טלעטש .טכַארבעגפיוא ןעוועג
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 םופויל ע"פ םו לש ןוופ ווהיהבצ

 ןופ , :ווירב עקיטעמוא יד ץייווש רעד ןופ ןעמוקַאב בָאה ךיא יו ,םעד ךָאנ ,ןילרעב
 רעבַאקעד ןטשרע םעד זַא ,.מ.ס ןופ החטבה רעד ףיוא טקוקעג טינ ,"טינרָאג ידנַײרפ,

 זיא .גנודַאלנַײא ןימ ַאזַא םעצולּפ ךיא םוקַאב םעלַא םעד ךָאנ -- ,ןקישסורַא ןעמ טעװ
 ריא סָאװ ,ןָאטעג בָאה'כ ,יו טָא ?סַאּפש ןזייב ַאזַא רַאפ ןַײז םקונ ךיז ןעמ ןָאק יװ

 ,לדנָאטעילעפ ַא "םעזעב,, רעמונ ןט1 ןרַאפ ךַײא ןבירשעגנָא ןוא ךיז טצעזעג .טגנַאלרַאפ
 100 םיא רַאפ גנַאלרַאפ ךיא ןעוו זַא ,ךַײא רעווש'כ ןוא ,טגײלעגַײב ָאד בָאה ךיא סָאװ

 דרַאבמָאל ןיא בַײװ סָאד טגיילרַאפ רע טלָאװ ,ןצבקבש ןצבק ַא ,יקסנירק .מ ַײב לבור

 רעטעפ רעד, יװ קרעװ ןימ ַאזַא טימ לַײװ ,טלעג סָאד טקישעגסױרַא רימ טלָאװ ןוא
 טינ ןיב ךיא) .רעטנזיוט ןענידרַאפ טוװּורּפעג יקסנירק טָאה "יזייר עמומ יד טימ יניּפ

 תומלוע שיערמ לָאז "םיזעב רעד,, ,ןלעװ ךיא טלַאװ ןָאטעילעפ ןקיזָאד םעד טימ (.םיזגמ

 ַא טַאהעג טָאה ריא זַא ,(ןייטשרַאפ ךיוא בגַא ןוא) ןעקנעדעגרַאפ טלָאז ריא ןוא ןַײז
 ביוא ןיא ,רַארָאנָאה םעד ךייש זיא סָאװ .םכילע-םולש טסייה רעכלעוו ,רעטעברַאטימ

 ױזַא טַײז ָאט ,טבַײרש דלעפנעזָאר 'ה רעד ןכלעוו ןגעוו ,זַײרּפ ןפיוא טײטשַאב ריא
 ןטנעדוטס עקיטפרעדַאבטיונ יד רַאפ עסַאקספליה רעד ןיא טלעג סָאד רעביא טיג ןוא טוג

 ,גרוברעטעּפ ןיא ןדִיי
 ןימ ַאזַא קעװַא ךַײא קנעש ךיא זַא ,גָאז ךיא ןעוו ,גנוי רעבָארג ַא ןעוועג טלָאוװ'כ

 םעניא זיולב ןקורד ריא טנָאק לדנָאטעילעפ ןַײמ זַא ,ךעלדנעטשרַאפטסבלעז .רַארָאנָאה

 זיא ,וו"זַאא סעמַאלקער ךייש זיא סָאװ .ןרעדנַא ןייק ןיא טינ ןוא "םעזעב ,, רעמונ ןטשרע

 יד) זגורב טינ ןיב ךיא זַא ,זַײװַאב ַא ,סענזיב ערעַײא ןיא ךיז ןשימ קסע ןַײמ טינ

 רָאג זיב טנעה יד ןדייב ךַײא ךיא קירד ,(זגורב ןַײז וצ ףיוא סיורג וצ זיא גנוקידיײלַאב

 .ךעלדנַײרפ
 םכילע --.ש

 רָאטקעּפס יכדרמ וצ ,2

 1908 רַאונַאי ןטס22 ,ןילרעב

 ! רעדורב

 .טסגַײװש וד ,ָאזלַא
 ,טימ ריד ךיא לייט ,רעפטנע ןַײד ףיוא ךָאנ טרַאװ ךיא יװ ױזַא ,לַײװרעד ,-- -- --

 עמ סָאװ ,ץלַא זַא ,רימ ייז ןבַײרש ,סנטשרע ."ייז,, ןופ ווירב ַא ןעמוקַאב בָאה ךיא זַא
 ןָא רימ טמוק היבו-הינימ ןוא !בזכו רקש זיא ,"לובמ , ןגעוו טלייצרעד ָאד רימ טָאה

 ןבַײרש ,סנטייווצ .קיטש ַא יּפָאק 5 וצ ךעלכיב ףלעווצ טימ לקעּפ ַא עיצקַאדער רעד ןופ
 רָאנ ,לױפַאב ןַײמ טול ןבעגרעביא ייז ןלעװ ךעלכיב יד טימ ןצירטַאמ יד זַא ,רימ יז

 (!)ךעלכיב-טַארַאּפעס יד ןיא טגײלעגנַײרַא ט לע ג ךס ַא ןבָאה ייז ןעד ,טלעג ןרעדָאפ ייז

 -דנַײרפ טוג , ןַײמ רַאפ טלעג עמוס עצנַאג ַא רָאפ רעסעב רימ ייז ןגייל ,סנטירד

 ַא גָאט עלַא ןבַײרש ייז לָאז ךיא ה"ד ,ומָארַאטּפיָאּפ ןבַײלב סָאד זָאל ןוא ,"טפַאש

 ,װ"זַאא ,ןטַאלּפ ,ןצירטַאמ ןפיוקרַאפ ,ךעלכיב ןקורד ךיז ןלָאז ייז ןוא לקישטנָאטעילעּפ

 ןוא) רָאפ רימ ןגייל ייז טלעג עמוס ַא רַאפ סָאװ ,ףערט ,ונַא ! תורוד-רוד ףיוא ,וװ"זַאא
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 םכילע  םולש ןופ ווירב

 בָאה ךיא !!!!!רעטרעדנוה ייווצ עצנַאג ךָאנ ? (1909 רַאונַאי 1 זיב ןַײז ןיוש לָאז סָאד

 .ווירב ןַײד ףיוא טרַאװ ךיא .טינרָאג טרעפטנעעג טינ ךָאנ

 .קיטסניג טינ ריד רַאפ ןענַײז עדייב :ייז וצ ןגעוו ייווצ בָאה ךיא !רעדורב

 וד ןעד ,ריד טינ ,ייז טינ אנקמ טינ ךיא ןיב ןַאד .עשרַאװ ןייק ןעמוק לָאז ךיא (1

 רעדָא ,רעייז רעדָא ןַײז ןזומ ךָאד טסעװ וד .ייז טימ ךיז ןּפעלשכָאנ ןזומ ךָאד טסעוװ

 ,ןעמכילע-םולש ןַײד ןגעק ץעלדָאּפ ַא ךָאד וטסיב -- רערעיײז ןַײז וטסעװ .רענַײמ

 ריד ַײב טָאה רע זַא ןוא רענ ַײ ד זיא רע זַא ,ןסיוועג ןפיט ןַײד ןיא טסייוו וד סָאװ

 ,עלעטש יד ייז ַײב וטסרילרַאפ -- רענַײמ ןַײז וטסעװ .טנידרַאפ טינ טסָאלדָאּפ ןייק

 ,(רעכיז ןַײו טסנָאק ,ןוט סָאד ןלעוו ייז ןוא) ןסָאדסױרַא דלַאב ךיד ןלעװ ייז ןוא

 יו ןוא ךָא זַא זיא ןַאד -- עסערּפ רעד ןיא טניוומערוטש ַא ןבייהפיוא לָאז ךיא (2

 ךיוא זיא םודס ןיא ןעד ,"ןבעל רעזנוא , ןופ דליש ןפיוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ןדעי

 ענַײז ףיוא ןבעל ןַײז רַאפ ןשטנעמ ַא ןענעשרי לָאז עמ ,ךַאז ַאזַא ןרָאװעג ןָאטעג טשינ

 !טפַאשדנַײרפ-טוג ןטלַאהרעטנוא טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד ? סָאװ רַאפ --- ןגיוא

 ךרד םעד ףיוא .םול ש ןופ געוו רעד זיא סָאד .געו רעטירד ַא ָאד זיא ,ָאזלַא

 :טונימ ייווצ ןיא ןרעוװ טזיילעג ךַאז יד ןָאק
 ,לָאירעטַאמ ןַײמ טימ ןוא ןעמָאנ ןַײמ טימ טצינַאב ךיז טָאה עמ סָאװ סָאד (א

 .לחומ ךיא ןיב --- לבור 150 רַאפ ("לובמ,,)) תורוש 0
 - רַאפ ןרעװ עכלעוװו ,ךעלכיב ערעדנוזַאב טקורדעג טָאה עמ סָאװ סָאד (ב

 (1907 רעבמעצעד 31 זיב) ךיא ןיב -- י'ּפָאק 5 וצ לארשי-תוצופּת לכב טפיוק

 .לחומ

 ,"לובמ , ןופ לטעלב קיצניײא ןייא ןייק ןרעװ טפיוקרַאפ טינ רעמ רָאט טציא (ג

 !ןזָאלרעד טינ לעװ ךיא ,טלעוו יד ןרעקרעביא לעװ ךיא !םוױפ הׂשעמ זיא'ס םערָאװ

 ןפרַאד ,ךעלכיב עטקורדעגּפָא ןיוש עלַא ךיוא יװ ,לג"דא ןטַאלּפ ,ןצירטַאמ עלַא (ד
 ,(ןעמעווןזַײוונָא ןיוש לעוו ךיא) טנעה יד וצ רימ ןרעו ןבעגעגּפָא טרָאפָאז

 סָאד --- גנונױלַאב םוש ַא ןָא ןוא -- רימ וצ רָאנ ,ןרעדנַא ןייק וצ טינ ,ןיקסדיל וצ טינ

 םולש ,ןעװעג יוװ סעלַא זיא ןַאד ןוא -- הליזג רעד רַאפ סנק רעקיצנייא רעד זיא

 ןקיצנייא ןייא ךיז ןזָאלרעביא יײז ןלעװ רעמָאט :ענעב  ַאטָאנ !ַאש -- הוולשו

 ןוט ךיז טעװ סע ןוא ,ןרעװ ערָאװעג סיוועג ךיא לעװ ,ןפיוקרַאפ וצ ףיוא רַאלּפמעזקע

 ,דלַאב רעפטנע -- .ןסעגרַאפ ןוא "לובמ , ןטימ ןענעגעזעג ךיז ןפרַאד ייז .ךשוח

 םכילע-םולש דנַײרפ ןַײד

 (ק"רשּת) ןיוועז .י לארשי וצ ,2

 1908 רַאונַאי ןטס24 ,ןילרעב

 !ק"רשּת 'רמ עגעלָאק רעטרעעג רעגייז

 .ןעלקערב םיא טליוװ ריא זַא ,"ןָאשײקַאװ, ןַײמ ןגעוו רימ טבַײרש שטיװָאקרעב

 לעװ סיוועג .ןעדנַאטשרעפנייא ןיב ךיא .ןעלטיט ענעדיישרַאפ רעטנוא ןייג לָאז רע םוא

 "הכָאלמ-לעב , ַאזַא יו ,"קישטנַײּפ , ןכַאמ סָאד טלָאז ריא זַא ,ך ַײ א ןופ ןטעב רעבָא ךיא
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 םכילע-םולש ןופ ווירב

 יד ךָאנ ערעדנַא סָאד סנייא ןעייטשרַאפ ,"סרעדַײנש , ,רימ .ןכַאמ סָאד ףרַאד ריא יװ

 -ילַאפ , עגנַאל וצ ןייק ןכַאמ טשינ טלָאז ריא ."עינַאװעגירטס , רעד ךָאנ ןוא "ךעטש,

 -ָארּפ , ףרַאד עמ ּוװ טרָאד ."סעװכַאּפ, יד רעטנוא ןשטעווק טינ לָאז'ס ןוא "סענָאב

 ןופ רָאנ ,?עירעטַאמ,, רעדמערפ ןופ טינ רעבָא ,"סעװשָארּפ , ןכַאמ ריא טלָאז ,"סעווש

 -גיפ , םעד טּפַאכ .ןוַײא ןטימ "טסערּפעג , טוג רָאנ ,"ןָאטס , םעד טקַאה .רענעגייא ןַײמ

 גנַאל ךַײא ףרַאד עמ -- טרָאד ןוא ָאד רעטרע ייווצ ַא ?טפרַאװרַאפ ,, ןוא "טוהרעג

 רימָאל ,הכָאלמ-לעב ַא טנעז ריא ,סַאג ןיא ךעלטפָא טעברַא רעַײא עז ךיא ,ןגָאז טשינ

 םיבנג יד ,ןטַאט רעייז ןיא חור ַא ,"רותי, ןגעוו ןסעומש לסיב ַא ןוא ךעלּפַאק וצ ןעמענ

 ףיוא טּפַאכעגסױרַא רָאנ ךימ בָאה ךיא .עקשטירעמַא ןיא סָאװ ,ךיא ןיימ ערעַײא עקַאט

 וצ יַאװַאד ןוא ,עטָאּפַאק רעד טימ גָאט ןטוג ַא'ס ,ייז ןעניימ ,ּפָארוי ןייק עלעקטונימ ַא

 ןוא ?װװעשטידרַאב ץנַאג, ןַײמ ןופ ךעלטיּפַאק רָאּפ ַא ןעמונעגסױרַא ,עצילָאּפ רעד

 ,טירטס ירנעה 168 ,ןַאלּפַאק דנע קינזער ךעלגנַיידָאב ייווצ סעּפע ןופ ןבעגעגסױרַא

 טָא ,טעברַא רעד וצ ןעמענ ייז טלָאז ריא ,רעדורב ,רשוי ַא ןעוועג טלָאװ סע .קרָאי-וינ

 יז וצ ךיז לעװ ךיא זַא םערָאװ ,סטכַאמעגנַײא ןדמערפ וצ ןכירק סָאװ ,ןעגנוידָאב יד

 ריא -- ןענעגעגַאב ייז טימ ךיז ריא טעװ רעמָאט ! ייוו ןוא ךָא זַא ןַײז ייז טעוו ,ןעמענ

 טָא ריט רעד ַײב דָאב ןיא טרָאד ןעז טעװ ןוא -- ןַײרַא דָאב ןיא ךָאװ עלַא ךָאד טייג

 ןסירג ןזָאל ייז ריא טלָאז ,טירטס ירנעה 168 ןופ ןַאלּפַאק דנע קינזער ,תושפנ ייווצ יד

 -םולש ןָא ןעמכילע-םולש ןבעגוצסיורַא רעמ ןַײז חירטמ טינ ךיז ןלָאז ייז ,ןגָאז ןוא

 ןרָאפ וצ ,םשה-הצרי-םא ,טמוק ןוא ךָאנ טבעל םכילע-םולש םערָאװ ,ןסיוו סמכילע

 ערעדנַא ענַײז טימ "װעשטידרַאב,, ןַײז ןבעגסױרַא ןײלַא ןיוש רע טעװ ,עקירעמַא ןייק

 זָאל ןוא .טסנידרַאפ רעייז טול ןעקנַאדַאב החריט רעייז רַאפ רע טעװ ייז ןוא ,"טעטש ,

 ,סרעייז ןעמוקַאב ןזָאל ,יתיּת-אכיהמ ,םיבנג ןוא ,החלצה ןוא טנוזעג ןדַיי עלַא ןבעג טָאג

 ,רבח רעַײא ךַײא טשטניוו סע יו ,ןדִיי ַײב תובנג ןייק ןופ ןכרָאה טינ רעמ לָאז עמ ידכב

 ,קַאטסרַאװ ןייא ַײב ךַײא טימ טעברַא סָאװ
 םוכילע םולש

 טַאלבסַײװ .וו וצ 4

 1908 .2 .12 ,ןילרעב

 !טַאלבסַײװ רעה רעביל

 .נ .וװ ווירב ןקיזָאד םעד ןזַײװ ןענעק טלָאז ריא ,םעד בילוצ שיסור ךַײא בַײרש ךיא

 גנוטַײצ רעשידִיי רעד ןיא רעטרעוװ עקיצרַאה ערעַײא טנעיילעג בָאה'כ .ןוװָארַאמגַאד

 ןיא ךיז ןעִיצַאב רעטרעװ יד טָא .רעטַאעט ןשירעלטסניק ןשידִיי ַא ןגעוו "דנַײרּפ,, רעד

 ייוצ ןבירשעגנָא בָאה ךיא :טרּפ ןרעסָאװ ןיא טָא ןוא .רימ וצ ךיוא סָאמ רעסיוועג ַא

 ,עידעמָאק רעד וצ רעסעב ץרַאה סָאד טגיל רימ .עידעמָאק ַא ןוא עמַארד ַא :סעסעיּפ

 .ָאטשינ טעמּכ זיא סעידעמָאק ןוא גונעג רעביא זדנוא ַײב ןַארַאפ זיא סעמַארד םערָאװ

 ,סעידעמָאק עטוג טסעומש רעוו ,קיניײװ ןַארַאפ ךיוא ןענַײז רַאוטרעּפער ןשיסור ןיא וליפַא
 רענַאקירעמַא ןַײמ ןופ קורדסיוא םעד טיול) טלָאװ רעיושוצ רעד עכלעוו ךָאנ ,ענױזַא

 טרעוו יז .ןבירשעגנָא ךיא בָאה עידעמָאק ַאזַא ."ןטַײז יד ןבַײלק ,, טפרַאדעג (טנעזנעצער
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 הכ"ילפ- םהלש ןךןנפווטלבכב

 ןיא ןייג יז טעװ שטַײד ןיא .שטַײד ןוא שיסור ףיוא ןילרעב ןיא ָאד טצעזעגרעביא

 רעװקסָאמ ןיא -- ןַײז ןעק'ס ,טינ ךיא סייוו --- שיסור ןיא ,סרעטַאעט עגיה יד ןופ םענייא

 .רעטַאעט ןשירעלטסניק

 עטוג ַא ןעוועג טלָאוװ'ס .רעוועיק ַא ןיב ךיא זַא ,טסּוװַאב זיא ךַײא יצ ,טינ סייוו'כ

 ןליפַא זיא עסעיּפ יד .ןװָארַאמגַאד ַײב טַײז .וועיק ןיא עידעמָאק ןַײמ ןלעטש --- עיידיא

 יד רָאנ ,שידַיי -- ןבעל סָאד ,עשידִיי ןענַײז ןּפיט יד ה"ד ,עשידַיי ַא ,עשירעגייטש ַא

 ריפ ןיא עידעמָאק ,רצוא רעד, עסעיּפ יד טסייה ןסייה טרעט ןַא זיא עעדיא

 ןַײמ .עקירעמַא ןיא -- קידנעטש .קילַײװטַײצ ָאד ןיווװו ךיא ."םכילע-םולש ןופ ןטקַא

 ,ווירב ןקיזָאד םעד ףיוא ןרעפטנע ךיא טעב עקַאט וצ ןיהַא .ץייווש רעד ןיא --- עילימַאפ

 ןיא ךעלגעמ ךָאנ זיא סטוג סעּפע ביוא .סטוג סָאד לַא .ןטרָאד ןַײז ןכיג ןיא לעװ ךיא

 --- .דנַאלסור

 םכילע-םולש

 ןינַײרב ןבואר וצ 5

 1908 רַאורבעפ ןט7 ,ןילרעב

 !ןינַײרב רערעַײט ןַײמ ,רעדורב ןוא רבח

 וד שטָאכ ןוא ,רימ ןגעוו לקיטרַא ןַײד טנעיילעגכרוד ךיא בָאה טונימ רעד ןיא

 ןַײז וצ ללכב םענעגנַײא רעייז זיאס) ליפ וצ ןיוש סָאמ יד טּפַאכעגרעבירַא טסָאה

 ןגיוא יד ןיא ךיז ַײב סיורג ךיז ןטלַאה וצ ךימ טגניווצ טיײקנדיײשַאב ןַײמ ןוא ,ןדײשַאב

 ךיא ףרַאד ,(? רימ ףיוא טגָאז עמ יװ ,סיורג תמאב ךיא ןיב רשפא :ןוט טכַארט ַא ןוא

 ליטס םעד רַאפ ןגיוא יד ןיא ריד טנעמילּפמָאק ַא ! ןיינ ? קנַאד ןַײמ -- ןגָאזסױרַא ריד

 -רכומ עלעדנעמ יװ ,רעבַײרש ַאזַא ןגעוו ןדייר וצ סיוא טמוק רימ ןעוו .ךַארּפש רעד ןוא

 ןבירשעג טסָאה וד יװ ,רענעש ןבַײרש טנָאקעג טינ ךיא טלָאװ ,ןכַײלג 2 ןוא םירפס

 קינָאה :הצילמ רעניילק ַא טימ ךיז ןצינַאב וצ רימ ביולרעד .ךַארּפשסקלָאפ רעד ףיוא

 רעדעי ןיא רעדעפ ענעדלָאג ַא טסגָאמרַאפ וד ןוא גנוצ ןַײד רעטנוא זיא ךלימ ןוא

 !"ןָאגרַאשז , ױזַא קידנדייר ןענינַײרב ןעז וצ טמולחעג טינ לָאמ ןייק בָאה ךיא .ך ַא ר ּפ ש

 תועט ַא הליחמ טסָאה וד רָאנ .טגָאזעג טוג טסָאה -- לָאמ טפָא טעטיװַיַאנ ןַײמ ןגעוו ---

 רעד ;"ץיוו, ַאזַא רימ ַײב רשפא זיא'ס זַא ,סטכעלש רימ ףיוא ןטכַארט וצ טכַאמע

 !טושּפ !טושּפ -- תושּפיט זיא םעד ןופ לַאװק רעתמא

 ,יורפ ןַײד טסייה סָאד ,זיוה ןַײד ןגעוו טניימ ןופ סירג

 םכילע-םולש

 טַאלבסַײװ .וו וצ 6

 1908 .2 ,22 ,עווענעשז

 !טַאלבסַײװ רעה רעטרעעג רעייז

 רעד ףיוא ןשטנעמ ךָאנ ךיז ןעניפעג סע .דיירפ ַא טכַאמעג רימ טָאה ווירב רעַײא
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 םכילעצק םנלש ןהפזווירב

 ןוא ,רוטַארעטיל ,טסנוק יװ ,ןטײקשירַאנ עכלעזַא טימ ךיז ןריסערעטניא סָאװ ,טלעוו
 ףיוא ךָאנ טסעומש רעװ ןוא ,רוטַארעטיל עשידִיי ,טסנוק עשידִיי ךָאנ טסעומש רעוו
 רָאנ ןעמ טסייוו ץעּפוהעי טָאטש רעזדנוא ןיא זַא ,טניימעג בָאה ךיא ןוא !"ןָאגרַאשז ,

 ,קירעביוב ןיא ןציז ,דַאבנעירַאמ ןייק ןרָאפ ,גַײפ ַא ןלעטש ,ןצעזנָא ,קנעב ,סעיצקַא ,רעקוצ

 טקנעדעג דימּת בָאה ךיא !לטרעמ-לטרעט רָאג רעדָא עטרַאקע ,סנַארעּפערּפ ןיא ןליּפש

 "םכילע-םולש , ףרַאד סעגעלָאק-עזרעב ענַײמ רַאפ זַא --- ,ךיוא טציא ךָאנ רשפא ןוא ---

 ןליּפש ןוא --- וועִיק ןיא "רצוא , ןַײמ ןליּפש טעװ עמ זַא .החּפשמ רעד ןיא דמושמ ַא ןַײז

 לידבהל יװ ,ןטָארעג רימ זיא עידעמָאק יד םערָאװ ,סעסקוס ןטסערג ןטימ םיא ןעמ טעװו

 זיא לרעגניפ ןיילק ןַײז סָאװ ,ןלָאגָאג .וונ ןסיורג םעד ןטָארעגּפָא זיא "רָאזיוװער,

 יו ,הנידמ רעטַײװ ַאזַא ןופ ,ןענַאד ןופ ןעז ךיא לעװ -- ,ןדנעל ענַײמ ןופ רעבערג

 ןטלעש ךימ ןלעװ ןוא רעטכעלעג רַאפ ןטַײז יד ַײב ןטלַאה ךיז ןלעװ טַײלסדנַאל ענַײמ

 ןעמ טעװ ,טכַאנַײב ןבלעז םעד ,דלַאב ןוא -- רזממ ןפורנָא ךימ ןלעװ ןוא ןַײרַא ...ט ןיא

 טָא ...לָאגָאג רעצעּפוהעי םעד ,ןעוט קרַאמ ןשידַיי םעד ןסעגרַאפ לשיט םענירג םַײב

 ייליבוי ןַײז ףיוא .גרוטַאמַארד ןוא רעטכיד ,רעבַײרש ןשידִיי ַא ןופ לרוג רעד זיא סָאד

 דובכל טנזיוט 75 טקנעשעג טָאה סָאװ ,יקסנַאנזָאּפ ריבג ןייק ןעניפעג טינ ךיז טעװ

 לעיּפיצנירפ ןענַײז יז זַא ,ןגָאז ןלעװ ןרענָאילימ-רעקוצ עסיורג ערעזדנוא .ןשטיוועקנעס

 רַאפ ןוא ,םַארַארַאט לקיטש ַא ןכַאמ ןלעװ "םייוג , יד ןדַײס ...ןדַײס ,"ןָאגרַאשז ,, ןגעק

 ...ץרא-ךרד ןעמ טָאה יוג ַא

 לַײװ ,טנַײּפ סע בָאה ךיא ,ךימ גָאלקַאב ,םולשו-סח ,רעױדַאב ךיא זַא ,טינ טניימ

 ןָאק רעבַײרש רעשידִיי ַא סָאװ ,רָאנ רעױדַאב ךיא .תוליגר ןַײמ טינ זיא הרוחש-הרמ

 עלַארָאמ ןכוז זומ ןוא רעדעפ רעשידִיי רעמערָא ןַײז ןופ ןרעװ ןטלַאהעגסיוא טינ ךָאנ

 -- .םלועה-תומוא יד ַײב ,רעקלעפ יד ַײב עציטש עשיזיפ ןוא

 ןיוש ןטצעזעגרעביא ןַא ןוא ןקיטרַאפ ַא ןיוש ןקישוצ "רצוא ,, ןַײמ ךַײא לעוװ ךיא

 -- ןיילַא רימ ןופ טריגַאדער טרעוו ןוא ןילרעב ןיא לודג ַא רעביא טצעז םיא .שיסור ןיא

 .רעדַײנש רעקידנעקניה ןייק טינ ךיוא שיסור ןיא ןיב ךיא

 רעַײא ןגעוו ןבַײרשוצ רעטרעוו עמערַאװ רָאּפ ַא טַײצ ןייק טציא ךיא בָאה רעדייל

 ,טייהנגעלעג רעטשרע רעד ַײב ןָאט ךָאנ סע לעװ ךיא רעבָא ,עיידיא רעשיטַאּפמיס רעייז

 רעַײא רַאפ ןצעזרעביא סנַײמ סעּפע קרַאטש ריא טליוו .ךַײא ךיא קיש דליב סָאד --

 טניפעג טרָאד .רַאונַאי ןוא 'צעד ,'וװָאנ ,!טקָא ,טּפעס "דנַײרפ,, םעד טמענ ,"קינרָאבס,

 טימ ,דלַאב טרעפטנע .סיוא ךַײא טבַײלק ."ןטנַארגימע , תויׂשעמ עניילק עירעס ַא ךיז

 .ןשטנּוװ עטסעב

 םכילע-םולש

 ריא זַא ,ןכער ךיא .תונושל ַײרד ןיא לימיסקַאפ ןַײמ ךיוא ךַײא קיש ךיא 2.5.

 ןַא ,ןעגנולייצרעד ענַײמ וצ עדעררָאפ ַא סלַא ,קינרָאבס רעַײא ןיא ןבעג ןענעק טלָאװ

 ,(קיטיינ רַאפ טניפעג ריא ביוא) ווירב ןַײמ ןופ גנוצעזרעביא

 ,ןירעד ןגוצּפָא רָאּפ ַא רימ טקיש ןוא עשילק ַא טכַאמ דליב ןופ

 םכיקע הולש
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 םכילע-םולש ןופ ווירב

 טרָאּפָאּפַאר .ש וצ ,7

 ן19108 23,5 ןעווענעשזו

 !שטיװעליַארזיא רעדנַאסקעלַא רעטרעעג ליפ

 .תונמ-חלש ךַײא ךיא קיש טימרעד קיטַײצניײא

 ןייא ףיוא קידנּפַאכ ןדִיי רעקװעלירסַאק ַא ןופ טלייצרעד םירוּפ דובכל הֹׂשעמ ַא)
 .םכילע-םולש ןופ ןושל ןַײז טימ עקַאט ןבעגעגרעביא ןוא סופ

 בוט-םוי דובכל טעוװ ריא ביוא ,"םעזעב ,, ןיא רעדָא "דנַײרּפ,, ןיא ןבעג סע טעװ ריא

 .ריּפַאּפ ןרעסעב ףיוא ןעזסיוא ןלופטכַארּפ רעמ ןיא "םעזעב ,, םעד ןבעגסױרַא

 קיטייצכ :רעטרעװ ייווצ ןיא טסָארּפ סיוא גייל'כ עכלעוו ,השקב ַא ךַײא וצ בָאה'כ

 רעַײא טול םגה .לבור טרעדנוה רַאּפ ַא ןבָאה ןַײרַא ןייב ןיא זיב זומ'כ .טלעג ןיא ךיז

 ףיוא ןגייל טינ רעבָא ריא טעװ ,לבור 60 רעדָא 50 ַא ןעמוקסורַא ךָאנ ךַײא טעװ ןובשח

 ןיידע ךיז טַײז ריא יוװ ,ןעמלטנעשזד הׂשעמ רימ טימ ןײגַאב ךיז טעװ ןוא טכַא ןייק םעד

 ךָאנ ךַײא וצ ןדנעוו טינ ךימ לעװ ןוא ןענָאטעילעפ לָאצ ַא וצ ךַײא גָאזיכ .ןעגנַאגַאב

 ןעוועג טלָאװ רענעש ךָאנ .רעטסַײט רעַײא ןענעפעפיוא טינ טעװ ןיילַא ריא זיב ,טלעג

 רעהַא רימ ןקישסױרַא טלעג סָאד לָאז עמ ,גנונעדרָארַאפ ַא טיג ריא ןעוו ,טַײז רעַײא ןופ

 1/13 ןופ רעטעּפש טינ ָאד ןבָאה סע לָאז ךיא ידכב ,שיפַארגעלעט עווענעשז ןייק
 ,טרַאמ

 םכילע -.ש רענעבעגעגרעביא רעַײא

 (ק"רשּת) ןיוועז .י לארׂשי וצ ,8

 ן19108 ,2 .5 ןעווענעשזו

 !ק"רשּת דנַײרפ ןוא עגעלָאק רעטרעעג

 טנַײה ,ןילרעב ןופ 'רבעפ 24 ןופ ווירב רעַײא טקישעגוצ רימ ןעמ טָאה טשרע-טָא

 ּוװ ,"ןבעל רעזנוא,, ןופ ןרעמונ ייווצ עיצקַאדער רעד ןופ ןעמָאנ ןפיוא ךַײא ךיא קיש

 רעד ךיז טניפעג טציא עדַארג .=- -- -- ."רצוא,, ןַײמ ףיוא עיזנעצער ַא ךיז טניפעג סע

 לָאז רע ,טקיטכעמלופַאב םיא בָאה ךיא .ןשטיוװָאקרעב ןַײמ ַײב קרָאי-וינ ןיא "רצוא,

 ךיא ,ךעלטנגייא ,ןכלעוו רַאפ ,(ןרעלדַא טימ) לודגה רשנ םעד טימ ןעלדנַאהרעטנוא

 -- ןוחטב-לעביַארטלוא ןַא ןופ ,ןימאמ ַא ןופ ,ןדִיי ןשידַיי ַא ןופ ּפיט ַא ןפַאשַאב בָאה

 טסייה רעיָאװָאגזָאמ יול !דַיי ַא לָאמ ןייא ןיוש זיא סָאד .םוטנדַיי םענופ טקַארטסקע ןַא

 טגניד טרָאד זַא ,ָאד ךיא ליפ טנעמָאמ םעד ןיא .-- -- -- .סרעיָאװָאגזָאמ יד ןופ ,רע

 ןוא ,רעקיליב סָאװ סקָא םעד ןפיוק ליוװ עמ .סקָא ןַא רעביא יוװ ,םעד רעביא ךיז ןעמ

 ןַײז לָאז לעפ ןוא ,סקָא רעד ,ןבעג רע לָאז בלח רָאנ ,שיילפ רָאנ טינ זַא ,טקוק עמ

 ...תוריח ךותב תודבע ...! תולג ! תולג ...טלעג סָאד ןַײז טרעוו לָאז ןיילַא יז סָאװ ,עכלעזַא

 -רַאפ רעמ דנַאל ןעַײרפ םעניא טרָאד ןענַײז ,ןטַארעטיל טגָאזעג סנייטשימ עשידַיי ,רימ

 ַאטַאכ .טשינרָאג רָאנ --- ...םזילַאטיּפַאק ןכרוד עטפַאלקשרַאפ ערעדנַא עלַא סלַא טּפַאלקש

268 



 םכ ייל ט- םהקש ןופ והירב

 ַא ןבעג ךיוא עלעקטָאלב רעזדנוא ףיוא לָאמ ַא טעװ סע .טַײצ ַא זיב ץלַא .עקשירקָאּפ
 יד ...םיריזח יד יװ ,ןעקסָאילָאּפ לָאמ ַא ךיוא ךיז ןלעװ רימ ןוא ,ןוז עקיטכיל יד ןַײש
 .הבושּת טבַײרש .תויח עדליוו עקירעביא יד טימ ,סרעשזדענעמ יד טימ ,ךיא ןיימ סעסָאב

 םכילע-םולש

 .טנעקרעד לַאטנעמָאמ ןטלעװ ייווצ ןופ ןױשרַאּפ םעד ךיא בָאה סיוועג --- 5
 רע .בתכמ ַא ןבירשעג ןטכענ טשרע םיא בָאה ךיא !ןדנושעגּפָא ! ןענעקרעד ןימ ַא ךָאנ
 ןעק ךיא לפיוו ףיוא -- ,רוטַארעטיל רעשידִיי ןופ ןוא ןדִיי ןופ דנַײרפ רעתמא ןַא זיא
 ךָאנ רעביא טשינ ןזָאל ןוא זדנוא ַײב ּפָא ןברַאטש סָאװ ,תוריּפ יד ןופ ירּפ ַא זיא רע .םיא
 ...ערעסעב ןייק ךיז

 ל"וה םכדידי

 םירפס-רכומ עלעדנעמ וצ .9

 ן66606) 8

 !עלעדנעמ 'ר עדייז רערעַײט

 רעזנוא , רעװעשרַאװ ןופ "רצוא, ןַײמ רעביא עיזנעצער לקיטש ַא ָאד ךַײא קיש ךיא

 עלַא רימ .חסּפ ףיוא ּפָא טגייל טינַא .טנעייל --- קשח ןוא טַײצ טָאה ריא ביוא ."ןבעל

 ךיא ,טַאש .ךעלווירב עטגָאזעגוצ ערעַײא ףיוא ץלַא ךָאנ ןטרַאװ "ַאװענעשז ץנַאג, ,ָאד
 -רעביא ה"ב טָאה רע .ןברָאטשעג טינ זיא .ע .ב רעזדנוא : הרוׂשב ַא ןגָאזנָא ךַײא ןָאק

 ..טגרָאזעג טסיזמוא ךיז טָאה ריא :קידהשקשינ ץנַאג ךיז ןדײשּפָא רעַײא ןגָארטעג

 ןגעקַא ױזַא טַאלג רָאנ ;םענייק ףיוא ערה-ןושל ןייק ,הלילח ,טשינ דער ךיא ,וינעדייז

 ןוא סורג ןכעלדנַײרפ ַא ךַײא ןקיש טַײל-הרבח ענַײמ ...עגושמ טגָאז ריא סָאװ ,םעד

 ןעִיצּפָא טלָאז ריא ךיז ןשטניוו ייז .טינ טבַײרש ריא סָאװ ,סעּכ ןיא טינ אקווד ןענעז

 םימי-ךיראמ לָאז עלעדנעמ עדייז רעד יבַא -- -- ןרָאי עגנַאל ,עגנַאל ףיוא ווירב ערעַײא
 .ןָאסרעבַא -- ?דנַײרפ רעטוג ַא תמאב ךַײא זיא'ס רעוװ ,ריא טסייוו --- !ןַײז םינשו

 רע יצ ,ןטיור םעד ,םיא טסירג .ןעקצינבר ךרוד טַאהעג העידי ַא ךַײא ןופ בָאה ךיא --
 יו ביל ץלַא ךָאנ םיא בָאה'כ זַא ,םיא טגָאז ? יורג רָאנ -- ,טיור טינ רעמ ןיוש זיא

 -ַאטשעגנָא טינ םיא זיא'ס : גרַאברעטייּפ רַאפ הבהל-שא ךיא ןיב ןקילַאיב ףיוא ןוא רעירפ

 ןקוקרַאפ טינ הלילח ךיז ןלָאז ייז --- סעקושזרוב רעגרוברעטייּפ רַאפ "ןוגר'ז , ןענעייל ןענ
 עטכער ַא ,דמושמ םעד ,םיא טיג !ןבעלכ ןויזב ַא ,יַאייַאיַא -- ,"טסניד,, רעד ףיוא

 ! עיצרָאּפ

 ןעז וצ רימ שטניוו ךיא .עלַא ערעזדנוא ןוא עלַא ערעַײא ןוא עטלַא רעַײא טסירג
 .ּפ"אּפ ךַײא טימ ךיז

 ,לקינייא רעַײרטעג קידנעטש רעַײא

 םכילע-םולש
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 םכיל עז םולש זזופוווירפ

 ןבלעז םוצ ,0

 (ח"מרּתה טינ) ח"סרּת'ה ,חסּפ דעומה-לוח ,ץייווש ,ףנעג

 ןיב ךיא .תורצ ןייק טינ ,ןרָאי ןייק טינ ןפלעה טייקטַײשרַאפ וצ !עדייז ,עדייז ,יוא

 ַא טעברַאעגנָא חסּפ ןקיטנַײה סָאד בָאה ךיא !לקיניײא טַײשרַאפ ַא ןיב ךיא --- הדומ ךיז

 טרעה .יאדוװַא ריא ןוא ןַײז לחומ טָאג רימ לָאז -- ךעלווירב ערעַײא טימ עדרובַאלַאכ

 :הׂשעמ ַא

 ןעמוקעג .ןַײרַא לוש ןיא ןייג ףרַאד עמ ןוא לווירב רעַײא ןָא רימ טמוק ירפ טנַײה
 ַא בָאה ךיא ? טסייוו ריא :דוס ַא ןַײא רימ טמָאר ןוא ימע-ןב ךימ טעזרעד ,לוש ןיא

 טקור ןוא -- ? עדייז רעד טבַײרש סָאװ ,טזַײװ ונַא ,בוט-לזמ -- !ןדייז םענופ לווירב

 ןוא רעביא סָאד ךיא ןעייל .שדוק-ןושל ףיוא לווירב רעַײא ןַײרַא רוזחמ ןיא ןַײרַא רימ

 טָאטשנַא ןַײרַא טנַאה ןיא ןַײרַא םיא קור ןוא יג ןוא ענעשעק ןיא ךיז וצ ןַײרַא סָאד רַאש

 עקנירעטַאק יד ןוא טגניז ןזח רעד ןוא ,לווירב-"ןָאגרַאשז , ןַײמ לווירב-שדוק-ןושל ןַײז

 ןוא --- לווירב ןַײמ ןַײרַא ענעשעק ןיא שרַאמ ןוא -- םורַא טינ ךיז רע טקוק ,טליּפש

 ּ!ַאש -- ךיא

 .ןָאסרעבַא :עמַארד רעד ןופ לייט רעטייווצ רעד טמוק דניצַא

 לסיב ַא ןעמ טייג ,סנעמענסיוא וצ טמוק סע זַא ,המשנ עשידִיי ַא ךעלטנייוועג יו

 זַא ,ךיז טיײטשרַאפ'ס .סָאריּפַאּפ ַא טרעכייר'מ ןוא סענעשעק יד ןיא טנעה יד ,ןסיורד ןיא

 ."ןדייז םענופ סורג ַא ןבענּפָא ךַײא ןָאק ךיא,, : ןעוועג זיא סנָאסרעבַא טרָאװ עטשרע סָאד

 ןעמונעג ...!טזַײװ ,ונַא ? עקַאט -- "לווירב ַא ןעמוקַאב טנַײה בָאה ךיא,, ? םורַא יו --

 סימע-ןב ןבעגעגּפָא םיא ה"ד ,ןטיבעגרעביא ךיג רעד ןיא ,טקוקעגרעביא ,לווירב סָאד

 טדעררַאפ הׂשעמ-תעשב ,לווירב סנָאסרעבַא ענעשעק ןיא טגײלעגנַײרַא ךיז ןוא לווירב

 לסיש יד ןביוהעג ןָאסרעבַא םַאדַאמ רעד טימ טָאה ,ןָאסרעבַא ,רע יוװ ,םעד ןגעוו ןייצ יד

 ןַײרַא לוש ןיא שרַאמ ןוא -- רעטַײװ ױזַא ןוא "תוניחּת עלַא טימ,, הדגה יד טגָאזעג ןוא

 ,ףסומ וצ

 עשיטַאמַארד עלַא טימ עגירטניא עטכער יד ןעלקיװטנַא ןָא טשרע ךיז טבייה ָאד טָא

 רימ ןפרַאד רעירפ !גַײל ךיא ,ןיינ רעדָא ,ימע-ןב וצ ןייג רימ ןלעװ לּכ-םדוק .ןטנעמָאמ

 ןסע טצעזעג ךיז ,שודיק טכַאמעג רעַירפ ,םייהַא ןעמוקעג .ןָאסרעבַא וצ ןַײז חירטמ ךיז

 .(סקופ ןָאיסנַאּפ ןיא) יורפ רעד טימ

 לעװ טנַײה : ןָאסרעבַא יורפ רעד וצ ןָאסרעבַא ןֶא ךיז טפור ןייב ךלמה בל בוטּכ יהיו

 ךיז ןריסערעטניא ךעלריטַאנ .סעדַא ןופ זדנוא טבַײרש עלעדנעמ סָאװ ,ןענעייל ריד ךיא

 רעד עקַאט טניימ סָאד ןוא ? עלעדנעמ רעד זיא רעוו .סעומש ַא טרעוו סע .ךיוא טסעג יד

 רעד זיא'ס !עלעדנעמ ַא לָאמ ןייא ןיוש ,עלעדנעמ זיא עלעדנעמ ,רוציקב ,ונ .קוסּפ

 ַא זיא רע -- טפעשעג ןַײז -- ...? טפעשעג ןַײז זיא סָאװ -- !שטיװָאמַארבַא רעסיורג

 לווירב ַא םיא ןופ ךיא בָאה ? אמּתסמ טרעהעג ריא טָאה ,רעבַײרש רעשידַיי ַא ,רעבַײרש

 -- ? שיזייצנַארפ ? ךַײא וצ רע טבַײרש ױזַא יו --- .סעדַא ןיא דניצַא זיא רע ,סעדַא ןופ

 ןָאסרעבַא טגָאז ױזַא --- !ןָאגרַאשז טושּפ ,ןָאגרַאשז -- רעגיה ןייק טינ םינּפ ַא טַײז ריא

 ַא שדוק-ןושל :םיא וצ גָאלק ַא .ןענעייל ןָא טבייה רע -- לווירב סָאד סױרַא טמענ ןוא
 עמ-עב !שדוק-ןושל טציא ,ןָאגרַאשז ןעוועג סָאד זיא ירפ רעד ןיא ? סע טמוק יװ ! םינּפ
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 םכילע:םולש זופוווירב

 עלַא ףיוא ווירב םעד רעביא טיירד רע ,רוציקה !ןושל ןייק ָאטשינ !טינ טייג סע --
 ? לווירב סימע-ןב םיא וצ טמוק יװ !ימע-ןב :סערדַא ןיא ןַײא ךיז טקוק רע ,ןטַײז
 ...? ןסייה סָאד לָאז סָאװ ! רוביד-יצח ןייק טדערעג טינ ,ןטַײװ רעד ןופ ןעזעג םיא טָאה רע
 ! ןעמ טָאה הרירב ַא -- ןימע-ןב וצ טייג ןוא ןָאסרעבַא ףיוא ךיז טבייה

 רשּכ תוקרי-ראש ןוא עטליפעג שיפ) סעמערַאװ ןסעגעגּפָא טָאה ימע-ןב ?ימעדןבו
 -םוי רעד וצ ךיז רע טמענ ,(ךעלדנעטשרַאפבלעז ,ןָאזמיכַאנ ןופ למרּכ ןַײװ ןוא ,חסּפל
 יװ, :הרׂש םיא טגערפ -- .טבַײרש עדייז רעד סָאװ ,ןהרׂש ןזַײװ עטָאּפַאק רעקידבוט
 סָאװ, -- "? שיערבעה טינ ,שידִיי ריד וצ טבַײרש עדייז רעד סָאװ ,ַאּפַאּפ ,סָאד טמוק
 : ךיז רעסיוא זיא ימע-ןב ,עדייב טנעייל עמ ,רוציקה "...? עגושמ טסיב ? הרׂש ,וטסדער
 עמ !שידַיי ןיוש טציא -- ,שיערבעה ןעוועג לווירב סָאד זיא ,לוש רעד רַאפ ,ירפ ץנַאג
 ַא , .ןָאסרעבַא ןַײרַא טמוק סע ןוא ,גנולק ַא טוט סע .ןטַײז עלַא ןופ טקעמש עמ ,טיירד
 טַאהעג טינ ריא טָאה ,ימע-ןב ,רָאנ טרעה ? טסַאג רעסָאװ,, --- "!טסַאג ַא ,בוט-םוי-טוג
 ,ענדָאמ סעּפע'ס רָאנ ,ךיוא ךיא ,, -- "? ריא ןוא ,ָאי, "...? ןדייז םענופ לווירב ַא טנַײה
 רָאנ טזַײװ ,ונַא -- טשטָאּפ ףיוא תורצוי יד ןטיברַאפ זדנוא טָאה עמ זַא ,טכַאד רימ
 : הרצ ַא רעבָא זיא ,ןטַײבּפָא ךיז ןעמ ףרַאד ,טוג רעייז ,אלימ --- "? לווירב רעַײא רעהַא
 לב לווירב סנָאסרעבַא רעבָא ,ןימע-ןב וצ עקַאט זיא ןָאסרעבַא ַײב לווירב סימע-ןב
 -םולש זַא ,תועמשמ יד !ןעמכילע-םולש וצ -- ןעמעוו וצ ךיא סייוו רָאג זיא ןימע-ןב
 ױזַא טכַאמעג ךיז רע טָאה סָאװ טנַײה .ןדייז םענופ לווירב ַא ןעמוקַאב ךיוא טָאה םכילע
 עמ ,רוציקה -- ? לווירב סנָאסרעבַא זיא ּוװ ,תינשהו .קעװַא לָאמ ןייא זיא ? עטַאװעמּת
 ןזָאל ןוא ףיוא ךיז ןבייה ןענָאסרעבַא טימ ימע-ןב ןוא .ןעמכילע-םולש וצ ןייג ףרַאד
 .(טמוק גנוצעזרָאפ) ןעמכילע-םולש וצ ןייג ךיז

 .שידק ןגָאז ןייג ףרַאד עמ ,רעביא סַײר ךיא סָאװ ,וינעדייז ,טינ לביארַאפ ןייק טָאה
 ןוא עדייז ַא ןיוש טַײז ריא זַא ,טנָאמרעד ךיז טָאה ריא סָאװ ,קנַאד ַא ןוא טנוזעג טַײז
 .סטוג סָאד לַא ךַײא ןשטניוו ןוא ביל ךַײא ןבָאה סָאװ ,ךעלקינייא טָאה

 םכילע-םולש

 רָאטקעּפס יכדרמ וצ 1

 1908 ינוי ןטס23 ןסעדַאו

 ! רָאטקעּפס רעדורב

 זיאס .סעדַא ןופ רעטעלב עקיטנַײה טקישעגוצ ךיא בָאה עיצקַאדער רעד ןיא

 ןבַײלב ,ךעלנַײשרַאװ ,טעװ טנװָא רעד !ךיז טוט ָאד סָאװ ןבַײרשַאב וצ ךעלגעממוא

 ןיוש זיא'ס .ןרעװ ןפלָאהעג טעװ גרעבנייטש הנמלַא יד .סעדַא רַאפ רעשירָאטסיה ַא

 סָאד -- לבור 1500 ןבַײלב ריא ןָאק תואצוה רחַא .ןטעליב ןופ לבור 2000 רעבירַא ָאד

 םַײב תוגירה רַאפ ארומ בָאה ךיא !גלָאפרעד רעשילַארָאמ רעד טנַײה .ןייש זיא

 ןסיוו טינ ןליוו ןדִיי .עיצילָאּפ ןגרָאזַאב טזומעג טָאה עמ .טסנרע סע גָאז ךיא .רעטַאעט

 !קע ןַא ןוא ,סרעלעטשטפירש סקעז עלַא ןעז ןליוו ייז -- ןטעלימש-ןטעליב ןופ

 םכילע-םול ש  ןַײד
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 םכילצפ:-םולש ןופ ווירב

 ןבלעז םוצ ,2

 ט"סרת הילדג םוצ ,שטיװָאנַארַאב

 ! רָאטקעּפס רעדורב

 טבַײרש ױזַא יװ רָאנ .טינ ךיוא לסיב ןייק ,ןבַײרש טינ ךס ןייק ךיא ןָאק ,רעדייל

 !טשינרָאג ? סע טסייה סָאװ זיא ,ללּכה -- ? תורוש רָאּפ ַא שטָאכ ןרָאטקעּפס טינ ןעמ

 .תוומה-ךַאלמ םענופ ןסירעגסיוא ךיז ,טלעו רענעי ףיוא סופ ןייא טימ ןעוועג

 ,בָאה ךיא סָאװ ,גנידצלַא ןבַײרשנָא לעװ ךיא זיב ,טַײצ רעצרוק ַא ףיוא ךיז ןטעבעגּפָא

 טכער וצ ,חומ ןיא ךיז ןעלבמָאב סָאװ ,ךעלטעשזוס טרעדנוה רָאּפ ַא סעּפע ןטעברַאַאב

 "ןָאגרַאשז , ןופ שזַאגַאב ןשירַארעטיל ןצנַאג ןַײמ ןגָארטרעביא ,עקידרעַירפ סעלַא ןכַאמ

 רעלופטנַאלַאט רעוװִיַאנ רעטוג רעזדנוא סָאװ ,םעד ןופ ךוּפיה רעד טקנוּפ) שיערבעה ןיא

 קיטרַאפ לע ךיא זַא ,םעד ךָאנ ןוא ,(!ץיוװָאנרעשט ןיא ןרעה טזָאלעג זדנוא טָאה שַא

 ןגעוו ...! תוומה-ךַאלמ ינַאּפ ,לחומ עשז טַײז ,יתיּת-אכיהמ זיא ,םעלַא םעד טימ ןרעוו

 עמ ;סָאװ ָאטינ זיא ךיז ןּפַאכ קרַאטש .טָאג ַײב זיא טַײצ .םיא טימ טינ ךיא דייר טַײצ

 יד ןעשטַאקרַאפ טיירג זיא ןוא טבעל םכילע-םולש ,רוציקה ...ןקיטעּפשרַאפ טינ טעװ

 טינ ,רָאטקָאד רעד רעבָא זיא ,םילּכ עשירפ עַײנ טימ ןבַײרש םוצ ןעמענ ךיז ןוא לברַא

 סיפ יד .ָאטינ ךיוא חוּכ ןייק עקַאט זיא בגַא ןוא !טינ טזָאל רע !ןרעװ רע לָאז טכַאדעג

 ּפָאק רעד ןוא .(! רעמינּפ-תוזע) ןגלָאפ טינ ךיוא ןליוו טנעה יד .(! םיצקש) ןייג טינ ןליוו

 טימ טשינ סעּפע ךיוא ךיא ןיב ןיײלַא ןוא .(!ּפָאק ַא ןופ טסָאנלַאפעטָאּפ ַא) ךיז טיירד

 .בַײװ ןַײד טימ רָאי ךעלקילג ַא ריד שטניוו ךיא -- !ןעמעלַא

 -- לָאמ ַא-לָאמ ַא יװ ,דימּת יװ רענַײד

 םכילע-םולש

 ןלועק .ג ר"דוצ 2

 ן1908 טסוגיוא|}

 ךיא !ךיא בַײרש ךָאד ןוא --- קידנגיל-בלַאה :תורצ טימ ץלַא ךָאנ בַײרש ךיא

 ןופ !הלילח ?ןטנעיצַאּפ ערעייא ןופ) טלעװ רענעי ןופ סורג ַא ןבעגּפָא ךַײא ןָאק

 ,טלעוו ענעגייא יד .טלעוו ַא ךיוא זיא טרָאד ,השקשינ .(...ןטנעיצַאּפ סעגעלָאק ערעַײא

 זיא ערעלָאכ ןייק רָאנ ..ןעגנוטַײצ ערעדנַא טימ "ןבעל רעזנוא,, ַא ןַארַאפ .ָאד סָאװ

 טשַאנעג ךיא בָאה ךעלקיסַאּפ יד טימ ךעלעטניּפ יד טָא -- -- -- !עדַאש ...ָאטינ טרָאד

 ןָא טבַײרש טלעװ רענעי ןופ ץרּפ ;טלעװ רעד ףיֹוא) ןצרּפ רעזדנוא ַײב

 ןַײמ .(..למיה ןיא המשנ יד ןוא דרע רעד ןיא םיא זיא ּפָאק רעד תמחמ ,ךעלעטניּפ

 בַײװ ַא ןבַײרש טינ רעמ ךימ טזָאל יז .לווירב רעַײא רַאפ רעייז ךַײא טקנַאד בַײװ
 ,רָאזנעצ ַא זיא

 םכילע-םולש  רעַײא
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 לדַיי רעקָאטסילַאיב ןַײמ טימ טנגעגַאב ךימ ךיא בָאה לקיטרַא רעַײא ןיא .ס.ּפ

 ...!? טסוה םוצ ...קעשָארּפ ןלעג ַא טציא ךיא םענ ּוװ ,ךַא .קעשָארּפ ןלעג םענופ

 רָאטקעּפס יכדרמ וצ ,4

 1908 רעבָאטקָא ןטס21 ,עטיס ויב ןָאיסנעּפ |עילַאטיא יוורענ

 ןעו טַײצ רעד ןיא .ץרַאה ןַײמ ןייטשרַאפ ןיילַא טספרַאד !רָאטקעּפס רעדורב

 ,ןײלַא ָאד ךיא ןיב ,בוט-םוי ןַײמ טימ ןדִיי ךיז ןעיירפ ,םייה רעביל רעד ןיא ,ןטרָאד

 -- -- -- .ןרערט טימ סיג ןוא ,ןייוו ןוא ,ןסירעגּפָא ,ןפרָאװרַאפ ,קנַארק

 .רעמ ןבַײרש טינ ןָאק ךיא
 רענַײד רָאי 25 דלַאב ןיוש

 םכיל ע .םולש

 ןָאזעניד בקעי וצ ,5

 (1908) ט"סרת הנשה-שָאר ברע

 !ןָאזעניד !רערעַײט ! רערעַײט
 !שטנעמ רעטסכעלרע ןוא רעטסעב
 ווירב ןטצעל רעַײא טנַײה בָאה ךיא .ךַײא וצ רָאנ ,טינ םענייק ךָאנ בַײרש ךיא

 .ןרערט ...טימ ןזעלעג יורפ ןַײמ וצ

 ,ןָאזעניד ,ןביױהעגנָא טָאה ריא !ףרַאדַאב וצ !ןיינ ? קנַאד ַא ןגָאז ךַײא ךיא לָאז
 עשידִיי ןופ ייז ןפיוקסיוא ,רעדניק עקיטסַײג ענַײמ ןעװעטַאר : ךַאז עסיורג ,עסיורג ַא
 קידנעװעטַאר םערָאװ ,רימ טימ טכעלש זיא טינַא ,ןכיירגרעד סָאד טזומ ריא ,טנעה
 -- -- -- !ךימ ריא טעװעטַאר -- רעדניק עקיטסַײג ענַײמ

 סיוא ריא טפיוק סרעבעגסױרַא ןוא סרעגעלרַאפ יד ןופ קרעוװ ענַײמ קידנפיוקסיוא
 טינ רָאט ןוא ןבַײרש טינ רעמ טציא ןעק ךיא סָאװ עדָאש -- -- -- !המשנ ןַײמ
 ןופ ןרערט ,גנוקידײלַאב ןופ ןרערט ,קיטייו ןופ ןרערט ךימ ןקיטש סע -- ןבַײרש
 דנַײרפ ,"ןשטנעמ , ןַארַאפ םינּפ ַא ךָאנ זיא'ס סָאװ ,דיירפ ןופ ןרערט ןוא טײקרַאבקנַאד
 ןַײמ ןגָארטקעװַא טנכערעג בָאה הטוש ךיא ןוא -- זדנוא ַײב דנַײרפ עטוג ןוא
 -- -- = רבק ןיא רעיורט ןַײמ ןוא קילגמוא

 םעד ןיא ,עצינעלָאּפ ןיא ץפיז ןַײמ טקנעדעג ריא ,טבַײרש ריא !ןָאזעניד רערעַײט
 !!!ןענַאטשרַאפ טינ םיא טָאה ריא ןוא ץלַא ןעוועג זיא ץפיז

 ןופ ןוא ץפיז ןקיזָאד םעד ןופ "ןגיוושעגפיוא , ןבעל רעייז ןיא ריא טָאה יאמל
 !גונעג רָאנ -- "לובמ , םענופ רימ טימ ןדער טינ ןטעבעג ךַײא בָאה ךיא סָאװ םעד
 עדייב ןלָאז יַאולה .קסע ןסואימ םעד ןרירנָא טינ רעמ ןיוש "טנַײה , רעד לָאז יַאװלה
 ַא ףיוא תונמחר רָאנ ,טקעּפסער ןופ טשינ ןיוש דער ךיא ,ןבָאה תונמחר ןעגנוטַײצ
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 ?"טנַײה ,, ןיא לקיטרַא סנילטייצ ףיוא ריא טגָאז סָאװ !? טינ ןעמ טָאה יװ ןקנַארק

 רעייז, ףיוא ריא טגָאז סָאװ ןוא !ץרַאה םערַאװ שידִיי טכע ןַא טָאה דַיי רעד (207)
 -- !שיטקַאט רעייז .ןקורד טינ לווירב ן ַײ מ וליפַא ןלעװ ייז ? "ןבעל

 וצ ןוא טסוה םוצ האופר עטסעב יד ןענעז ווירב ערעַײא ,ןָאזעניד ,רימ טבַײרש
 !סעלַא

 םכילע-םולש  דנַײרפ רעקנַארק רעַײא

 ןבלעז םוצ ,6

 ן1908 רעבמעווָאנ-רעבָאטקָא)

 .ןָאזעניד רעטסרעַײט ,דנַײרפ רענעדלָאג

 סָאװ ,ןבָאה טינ לביארַאפ ןייק ריא טפרַאד רעבירעד ,קידנגיל ץלַא ךָאנ בַײרש ךיא

 טעװ סָאװ ,ןעז ריא טעװ ,ןעּפ ַא טימ קידנגיל ןבַײרש טווּורּפ ,ונַא .רעדעפַײלב ַא טימ
 ,קעל ַא טינ רעטרעװ ןוא ,סעטעּפָאל טימ סערעשטָאק :ןופרעד סױרַא

 !גונעג ןוא ףשכמ ַא רָאנ סעּפע טַײז ריא ,ךַײא טימ זיא טָאג ,ןָאזעניד ,רימ זיא ייוו

 םענעגנולעג רעַײא וצ ךימ ןכַײלגרַאפ רעַײא ןוא םועליבוי ןַײמ ןופ גנובַײרשַאב רעַײא

 ןוא !ַײברעד ןעוועג טלָאװ ריא יװ ךַײלג ,ןשטנּוװעג יו זיא לדרעפ סהמולש-ןושמש

 רעד ןופ ןקע עלַא ןופ סעמַארגעלעט ,דיירפ ליפ ןעוועג זיא'ס :ןדִיי ַא ךימ טעז ריא יו

 ,ןעװעג ןענַײז ןרערט ךיוא רעבָא -- רעיש ַא ןָא תוכרב ,תוכרב ,תוכרב ןוא ,טלעוו

 ןרערט ןעוועג ןענַײז סָאד רָאנ ...םכילע-םולש לצא גוהנּכ ,ןרערט עליטש ,ענעגרָאברַאפ

 ,סנטסקינייו ,רעדָא ,קלָאפ עשידַיי סָאד ןעז וצ ןעוועג הכוז בָאה ךיא סָאװ ,דיירפ ןופ

 ,שיטקַאט ,קיניזטסּוװַאב ,הגרדמ רענייש רעייז ַא ףיוא ,קלָאפ םענופ רעדניק עטסעב יד

 ךָאנ ןוא רעלעדייא ךָאנ ,טליו ריא בוא ,ןוא ןטַײל ַײב יו טקנוּפ ,שטנעמ-הׂשעמ

 ..ןטַײל ַײב יו רענַײפ

 ייז ןופ רעקילדנעצ ןוא רעקילדנעצ זיא ,ןשעּפעד יד ןופ חסונ םעד ןעז טלָאז ריא

 ןַײז וצ ,קלָאפ םענעגָאלשעג םעד וצ ,קלָאפ םעד וצ ,, טפַאשביל טימ ןעגנורדעגכרוד

 עקיצניװ ַא סָאד זיא ?סערגָארּפ רעּפַאנק ַא סָאד זיא ."ךַארּפש ןַײז וצ ,רוטַארעטיל

 רעוש ,טייקכעלנעזרעּפ ןַײמ וצ טגנַאלַאבנָא סָאװ ןוא ? רעבַײרש ַא רַאפ גנונױלַאב

 ןלעפ רימ ,רעמ טינ ;ןדירפוצ ךיוא ןיילַא טימרעד ןיב ךיא זַא ,ילש-ןהב ךַײא ךיא

 ןייק םכילע-םולש זיא ייז ןָא סָאװ ןוא רימ וצ עגונ קרַאטש ןענַײז סָאװ ,ןכַאז ייווצ

 .המשנ יד (2 ,טנוזעג (1 :םכילע-םולש

 ןרעגלַאװּפָא ךיז ףוג רעקידניז ןַײמ ףרַאד ,טגנַאלַאבנָא טקנוּפ ןטשרע םעד סָאװ

 טסָאק גנוניווװ ַאזַא ןוא --- ןוז ןוא טכיל ןופ גנוניוװ ַא ןיא םי גערב םַײב רָאי ַא ןגעקַא

 700 זיב 600 ןופ טכַאמ סָאד) ןָאזעס ַא ךעלקנערפ 1800 זיב 1500 ןופ רעפעגמוא ָאד

 ױזַא ,רעטיב זיא ןכל ,הּכמ ַא ךָאד ךיא בָאה רעטלעג עכלעזַא ןוא .(ןצוברַאק עשיסוה

 לפיוו ףיוא זַא ,ריא טפרַאד ןסיוו ןוא .לייצ ןוא ּפַאלק : גהנימ ַא זיא ָאד םערָאװ ,לַאג יוִו

 ,קירעטיצ לברעק סמענעי רימ זיא ליפ ױזַא ףיוא ,רזממ ַא לברעק ןגייא ןַא זיא רימ ַײב

 ןענַײז בגַא ןוא !ךעלברעק (סטלעװ רעד) עדמערפ ןטַײבסױא סיז זיא'ס זַא ,טינ טניימ

 ןוא ,ונ -- הבשחמ רעד ןיא רָאג רעדָא ,געוו ןיא טשרע ךיוא ןײלַא ךעלברעק יד ךָאנ
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 ַא םיא ביג שטָאכ ,ןטַײבסױא טינ ריקנַאב רעשינעילַאטיא ןַא ליו ךעלברעק עכלעזַא

 ַא ךַײא טזַײװ ןוא רע טגָאז -- "ַאלבור ָאטנעשט איסור לעד  ַאירַאניד,, ...קנערק

 ןָא ןָאיסנַאּפ ַא ןיא ןגיל ָאזלַא ןעמ זומ .הנושמ-התימ ַא ןַײא שזַא טמענ ןוא רעטרעדנוה
 .ןעמ ףרַאד ןוז ,ןוז ףרַאד עמ .ןָאזעניד ,טוג טינ ,טוג טינ זיא -- ןוז ַא

 ענַײמ ,רעדניק ענַײמ זיא סָאד -- ןיוש ריא טסייוו ,המשנ יד ,עגַארפ עטייווצ יד
 ךיא טלָאװ ,טנוזעג ןַײז ןיוש ךיא טלָאװ ...סמענייק טינ ,ענַײמ ןַײז ןזומ עכלעוו ,קרעוו

 ףרַאד ,ךע-ךע-ךע .תוריחל תודבעמ ןגױצעגסױרַא זַײװכעלסיב ייז תוחוּכ ענעגייא טימ

 ןיפעג ךיא ּוװ ,ןותחּתה ןדע-ןג םעד ןיא ,ָאד ןוא ,טנוזעג ןרעװ רעלרפ רעבָא ךָאד ןעמ
 ףיוא ןוא .ןסע טוג ,ןוז ,טכיל :יאנּתב רָאנ ,ןרעװ טנוזעג םוקלופ ןעמ ןָאק ,דניצַא ךיז

 גיוא-טוג ַא בָאה הּתע-תעל ךיא ןוא ,טלעג ןוא טלעג ,טלעג ןעמ ףרַאד ןכַאז ַײרד יד

 :ריא טגָאז יװ ,טינרָאג -- ןגעווטסעד ןופ רָאנ .גָאט ןקיטכענ ַא טימ שפנ-תמגע טימ
 .ךיז ַײב ןלַאפּפָארַא טינ ףרַאד עמ

 ,סעקינהרוחש-הרמ עסיורג יד ןופ טינ סעּפע ןיב ךיא זַא ,ךימ ךָאד טנעק ריא ןוא

 טגָאלק ןוא טנייוו ריא :ןָאזעניד ,ךַײא ןופ ךוּפיה רעד טקנוּפ ,ארומ ךיא בָאה ,ןיב ךיא

 טימ ,טרָאװ סיז ַא טימ סיוא דימּת ריא טזָאל ףוס םוצ ןוא ,ענעזערעב ַא יװ ,טסיג ןוא

 לסיב ַא ,טגיילעגפיוא ןעמ זיא ,ךַײא ןופ קעװַא טייג עמ זַא ןוא ,גנונעפָאה רעטוג ַא

 ןפיוא טסיירטעג ןוא טעלגעגסיוא ,טמערַאוװעגנָא ,ךעלקילג ,ןדירפוצ רעבָא ,טקייוװעצ

 ,ךעליירפ ןוא קידעבעל ,יכ-יכ-יכ ןוא ַאכיַאכדַאכ -- ךיא רעבָא ןגעקרעד .ןפוא ןטסעב

 ןוא ,רערט ַא ,ץכערק ַא ,ץפיז ַא לָאמ ַא ןוא ,לעוװק ַא ,ךָאטש ַא ,סיר ַא ,ּפיצ ַא ןוא

 טליפ ,רימ ןופ סױרַא טייג עמ יװ ןוא ,יכ-יכ-יכ -- רעבָא ןוא ַאכיַאכיַאכ -- רעדיוו

 :ןגָאז וצ ױזַא רעק עמ זַא ,רָאפ רימ לעטש ךיא ...קיסָאד ,רימ טכַאד ,לסיב ַא ךיז ןעמ

 חור ַא לָאז ,ץיּפש םוצ טמוק ;יתיּת-אכיהמ ?ַאה ,ךיז טכַאד ,קינומש-חמי רעד טָא;
 ! ןַײרַא ...ט ןַײז ןיא

 -- ?טנװעג ןיא ךַאמ ךיא סָאװ ,ןסיו טליוו ריא .ןושארה וננינעל רוזחנ רָאנ

 ךיא ביוא .ןרָאװעג טגָאזעג םיאנוׂש יד ףיוא ,ןדָאש ןַײמ ץוח ,םשה-ךורב ,לַײװרעד

 ןבלַאהטירד רָאי ַא שטָאכ ןטסוה ױזַא ןַאװעשורק לָאז !ןטסוה ןימ ַא ךָאנ -- ?טסוה
 -יַצניוו לָאמ ַא ,רעמ לָאמ ַא ? ןָאט ייוו טינ רע לָאז סָאװ רַאפ ? ייוו טוט ּפָאק רעד ביוא

 זיא סָאד ,קינזירּפַאק ַא זיא ּפָאק ַא :ןשטנעמ םעניא טינ ךיז טדנעװ סע -- רעק
 ןָא רעדָא סעּפע טימ 26 ןַײז וצ טפרַאדעג !השקשינ -- ? רוטַארעּפמעט יד .טסּוװַאב

 ,טָאג ןעקנַאד ,27 טַײז רענעי ףיוא לָאמ ַא ןוא .27 ַײב יז טלַאה רימ ַײב רָאנ ,סעּפע
 !קרַאטש ןעמ טקוק ןקוק ,טסייה סָאד !ףיורעד טקוק רעװ !טע ? טיטעּפַא ...28 טינ סָאװ

 טניימ רעייא לפיוו !רעיײא ָאט ,עשַאק ָאט ,ךלימ ָאט ,לָאמ עלַא רעטנוא טגָארט עמ

 רענַײז סעטָאג ןיא --- רעייא ןעצ ,רעייא ןַײנ ,רעייא טכַא ,רעייא ןביז ,רעייא סקעז ? ריא

 טעשטּפעלכ ,לחומ טַײז ,טייג ? קיטרַאפ ןיוש ריא טַײז !ור וצ ךימ טזָאל ,ןליוו סלמיה

 ןלָאז םערעװ יד ,טּפָאטש ,עקשיק יד טּפָאטש ,עשַאק טסערפ ,רעטוּפ טגנילש ,ךלימ

 ..ןסע וצ סָאװ רָאי 120 רעביא ןבָאה

 ,ןרָאװעג טגָאזעג ןשטיװעקשירוּפ ףיוא -- ךימ ליפ ךיא ?ךימ ליפ ךיא ױזַא יו

 ַא יװ ,הבשחמ רעקיטַײז ַא טימ ,ןיימ ַא טימ סע טעװעדָאה עמ סָאװ ,לבלעק ַא יו --

 -רעביא ןַא רעטנוא רעטוּפ ףיוא ץַאק ַא יו ,רעבָאה ןדמערפ ןיא דרעפ טעטנעּפעג
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 םוכילצעיםולש הופ וטיפסב

 ינב םעד ןעמונעגוצ םיא ַײב טָאה עמ סָאװ ,ןָאה רענעדנובעג ַא יװ ,זָאלג רעטרעקעג

 -- רעדָא -- ,סָאבעלַאב ןטוג ןַײז ןריולרַאפ טָאה סָאװ ,טנוה רעַײרטעג ַא יװ ,םדָא

 ,דומע םַײב רָאי 20 טּפַאלקענּפָא טָאה סָאװ ,רעלעטשטפירש רעשידַיי ַא יװ -- !טַאש

 -םועליבוי ןַײז וצ טקנוּפ ןוא ,טולב טימ ,טכַאדעג ךַײא רַאפ טינ ,טסוהרַאפ ךיז טָאה

 רעדעפ יד םיא ַײב ןעמונעגוצ -- עילַאטיא ןייק ץעגרע טריפרַאפ םיא ןעמ טָאה בוט-םוי

 "!ןסע !ןסע !ןסע רעמ !!ענָאז רעמ ,טפול רעמ , :םיא טגָאז עמ ןוא טנַאה ןופ

 דנַײרפ רערַאבקנַאד רעַײא
 םכילע-םולש

 טעזָאר .י וצ ,7

 1908 רעבמעווָאנ רעט8 ,יוורענ)}

 יד רַאפ ןוא רעדליב יד רַאפ שטַאמ ירעװ ויקנַײט ַײא !טעזָאר דנערפ ריד ַײמ

 טַײרלָא טַײז ריא זַא ,ףָאה ךיא .דיל-סנָאיצַאילוטַארג רעַײא רַאפ ןוא ךעלטרַאקטסָאּפ

 -רעד טינ ךָאנ רימ זיא סע ,רעגרע רעמונ סע טייג רימ ,טוג ןעייג סענזיב ערעַײא ןוא

 ,ןזויקסקע רימ ךיא טעב רעבירעד ןוא ,רעדעפ ןוא טניט טימ רעטעל ַא ןבַײרש וצ טביול

 ,טַײצ ַא ןעוועג זיא סע ;רַאפרעד טָאג ןעקנַאד .לזדנעּפ ַא טימ ךַײא וצ בַײרש ךיא סָאװ

 טנַײה .טלעװ רענעי ףיוא סופ ןייא טימ ןעוועג ןיב ךיא סָאװ ,גנַאל טינ רָאג ןוא
 ,ייוו-יוא רָאנ ,סעידעמָאק טימ ,סעציקס טימ ןענָאטעילעּפ ןבַײרש ןיוש רימ ךיז טסולג

 ,ןסקעטשפיב טימ ּפָאק ַא ןלוד לָאז יז ,בַײװ ַא ןפַאשַאב טָאה טָאג ,טינ טזָאל עמ ! רעדירב

 גערב ןפיוא ןריצַאּפש ןוא .ךס ַא אקווד ןוא ,עיור אקווד ןוא ,רעייא טימ ןוא ךלימ טימ
 עשיסור רעזדנוא טינ ,טעזָאר ,ָאד זיא ןוז ַא ןוא ,יז טגָאז ,ןוז רעד ףיוא ןוא ,יז טגָאז ,םי

 ,ןוז עתמא ןַא רָאנ ,עלעכיימש טלַאק ַא טימ טמערַאװ ןוא טשרמולּכ טכַײל סָאװ ,ןוז

 זיא טפול ַא ןוא ,עמַאמ ַא יו ,טמערַאװ ןוא טעלג ןוא םימיה-תעביש רואּכ טנַײש סָאװ

 םעד ַײב ָאד ןוא .סױרַא ןדע-ןג םענופ ךַײלג רעהַא טזָאלב סָאװ ,טעזָאר דנַײרפ ,ָאד

 ַא טימ םכילע-םולש רעקנַארק רעַײא טריצַאּפש עלעטפול םעד טימ ןוז רעד ףיוא םי

 ריא זַא ,ןעמוקַאב ךיג ריא טעװ סנייא) ךעלהׂשעמ ענַײז טבַײרש ןוא טנַאה ןיא לזדנעּפ

 סע -- ַאנשעל 24 ,ןיוועל רָאטקָאד םוצ עשרַאװ ןייק ןָאט בַײרש ַא ןַײז חירטמ ךיז טעו
 טקיש .("םועליבוי ןַײז ןוא עקוװעלירסַאק ןופ סעקלעמש לאומש , ןעמָאנ ַא טימ טסייה

 סָאװ ,עלַא טסירג ןוא דליב ןַײמ טימ ךעלטרַאקטסָאּפ ,ךעלגעמ זיא'ס ביוא ,וצ רימ

 .לבדוג .רעטעל ַא טבַײרש .רימ טימ ךיז ןריסערעטניא
 םכילע-םולש

 ןיוועל .ג ר"ד וצ ,8

 1908 רעבמעווָאנ ןט2

 ,רוקעגיל ןייק רעמ טינ ןיוש זיא סָאד !ינביּכשה לָאמ ַא רעדיוו ןיוש ןוא -- -- --
 עקַאט טַײז ריא .ןַײרַא טעב ןיא קירוצ ,םכילע-םולש ינַאּפ ,לחומ טַײז :טושּפ זיא סָאד
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 םכילצעלםולש ןנפ ווירב

 רָאט ןבָאה רוטַארעּפמעט עכיוה ןייק ןוא ,טינ ןעמ ףרַאד ןעַײּפש טולב רָאנ ,רַאליבוי ַא

 טימ ךיז ןליּפש סעילַאװכ ערָאמקיטנַא יד יו ,םי ןפיוא ןקוק טינ טנָאק ריא ,טינ ןעמ

 ןייק ןעמ ןָאק ."סױרַא טעב ןופ , ,םדובּכ תליחמב ,קידנגיל רָאנ ,ןוז רענעדלָאגניג רעד

 עליוו ַאזַא ןיא טניווװו עמ זַא ,טוג .הבוטל וז םג רָאנ .ןגלָאפ זומ עמ ןוא ןַײז טינ ריזח

 -ץרא ןייק אונעג ןופ ןגיוא ענַײמ ַײברַאפ ןעמיווש ןפיש ןוא ,ןוז רעד ףיוא ,םי םַײב

 !עשרַאװ ןיא שטָאכ רעדָא לארשי-ץרא ןיא טציא ןַײז ןלעװ ךיא טלָאװ ,יוא ...לארשי

 ,ןטעזַאג :ביל ךיא בָאה ןכַאז ַײרד ביל בָאה ךיא !ךימ סע טיצ ןדִיי וצ ךימ טיצ סע

 ,עקירעמַא ןופ ןוא עּפָארײא ןופ גונעג ךיא בָאה ,םשה-ךורב ,ןטעזַאג .ןדִיי ןוא סקיכלימ

 םעד ןוא בַײװ ןַײמ קנַאד ַא ,ענדעשז טינ ךיוא ךיא ןיב סקיכלימ ,טלעוו רערָאג רעד ןופ

 ןענַײז עקנַארק עלַא ,ןעמ טעז ןעז ? ןגָאז ךייש .טינ ָאד ןעמ טעז ןדַיי ןייק רָאנ ,רעטקָאד

 ןיימ ךיא ,ךיא ןיימ ןדִיי יד טינ רָאנ ,םוטעמוא יו ,לארשי-ינב וניחא רעטיול טעמּכ ָאד

 .ךעלנייוועג יו ,טעּפש טעה טשרע ןעמוק יד .עקװעלירסַאק ןופ ןדַי ענַײמ

 רעשידַיי ןייק ,םלוע-תיב ןייק וליפַא ָאטינ זיא ...רעמָאט ...רעמָאט ,ןדַיי ןָא ענשטוקס

 ךימ טעװ עמ זַא ,ארומ בָאה ךיא ? לארשי-רבק וצ ןעמוק ךיא לעװ ױזַא יו .ןימלע-תיב

 רעדָא ? טלעג ןעמענ ןעמ טעװ ּוװ --- ,גידענעוו ןייק רעדָא ַאונעג ןייק שזַא ןריפ ןפרַאד

 ,טלָאמעד ? טלעג ןעניפעג ךיז טעװ רבחמ ןשידַיי ַא ןַײז רבקמ ףיוא ? תועט ַא בָאה ךיא

 םי ןיא ןפרַאװנַײרַא רעּפרעק סמכילע-םולש לָאז עמ ,ןגָאז טינ רענייק טעװ ,ךיא ןיימ
 ַא ןגָארטעגסױרַא ץנערעפנָאק-ךַארּפש עשידִיי יד טָאה ץיווָאנרעשט ןיא סָאװ ,רַאפרעד

 ..הלימ רעד וצ ןעמונעג ךיז טָאה שַא םולש סָאװ ,רַאפרעד ןוא ,עיצולָאזער עסיוועג

 ןַײמ ןופ טנַאקַאב ןַײז ךַײא ןפרַאד גנומיטשּפָא רעציווָאנרעשט רעד וצ ןעגנוָיצַאב ענַײמ

 ריא ,קיטיינ זיא הלימ רעד טימ שַא םולש ןגעוו גנוניימ ןַײמ ןוא ,"דנַײרפ,, ןיא "תלהק,

 ,תועט ַא סױרַא זיא ָאד זַא ,גנַאג םעד טימ ייג ךיא .ערעדנַא ןסיוו וצ ןבעג ןוא ןסיוו טלָאז

 זיא הלימ רעד ןופ הׂשעמ יד !סואימ רעייז עקַאט רעבָא ,שינעדנעטשרַאפסימ ַא
 ןוא גרוטַאמַארד ַא ןעוועג טַײצ עסיוועג ַא זיא רעטכיד רעד שַא םולש .עטכישעג ַאזַא

 ךיז טָאה ןוא טסירָאמוה םעד ןעמכילע-םולש ןיא ןעוועג אנקתמ ךיז רע טָאה .קיגַארט ַא
 תונצל ענדָאמ-הנושמ ַא טימ סױרַא זיא ןוא טינש ןַײמ ףיוא םענ ַא ןבעגעג םעטּפַאר

 ,ןענַאטשרַאפ טינ םיא טָאה עמ !ןלַאפעגכרוד ,תונמחר ַא ךעבענ ,זיא ןוא ,הלימ ןגעוו

 ,תונצל טעװַארּפעג טָאה שַא ןעוו ,טַײצ רעד ןיא ,טסנרע וצ ןעמונעגנָא סָאד טָאה עמ

 טינ ריא טייטשרַאפ עשז ןיוש !רימ זיא יו .ןטַײז עלַא ןופ ןלַאפַאב םיא זיא עמ ןוא
 רעליווװ ַא זיא רע .ךיוא םיא טנעק ריא ןוא ,ןשַא ןעק ךיא ? עירָאגעלַא ןייק ? סַאּפש ןייק

 -ירסַאק ןייא רַאפ לארשי-יאנוׂש טנזיוט ןעצ ןבעגקעװַא ךַײא טעװ רע ןוא רָאג זיב גנוי

 ןרעוו םיא ךיז טסולגרַאפ ,קילגמוא ןַא טרעשַאב זיא ןשטנעמ ַא ,רעמשינ .ןדִיי רעקוועל

 ןטשרע ןַײז וצ ףָאטש רעדנַא ןייק טינ טניפעג ןוא העש רעזייב ַא ןיא טסירָאמוה ַא

 שַא .ביל ןשַא בָאה ךיא ,ןשַא ןעק ךיא .לָאמ ַא ךָאנ ךַײא גָאז ךיא .הלימ ץוחַא ,טויבעד

 עמ וו ,ןיהַא ןכירק טינ רע זָאל -- םיא ףיוא הווצימ ַא רָאנ .רעבַײרש רענעדלָאג ַא זיא

 ...! טינ ףרַאד

 .ןסירג טזָאלעג ךַײא טָאה ,עקוועלירתּכ ןופ רַאליבוי רעד ,סעקלעמש לאומש ןַײמ

 םשה-הצרי-םא םיא ןופ טעװ ריא ,טניימעג בָאה ךיא יװ ,רעסעב ליפ סױרַא זיא רע

 -- עיצולָאזער סשַא טימ הלימ רעציװָאנרעשט ןדַײס ,ךיוא םלוע רעד ןוא ,ןבָאה האנה
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 ןַײז םרוג ןלעװ -- הלימ סשַא טימ עיצולָאזער רעציװָאנרעשט ,טרעקרַאפ ןיימ ךיא

 רעד יװ ,רימ ןלעװ טלָאמעד ? ןַײרַא םרח ןיא ןעמענ ןעמעלַא זדנוא טעװ עמ זַא ,וצרעד

 .רעקלעפ יד ןשיװצ ןבָאה םינּפ ןייש ַא ,טגָאז עלעדנעמ עדייז

 ןםכילצ םולשו

 ןבלעז םוצ ,.9

 1908 .11 ,22 ,יוורענ

 !דנַײרפ רערעַײט

 רָאנ !העש רעטוג ַא ןיא -- ןעּפ ַא טימ םכילע-םולש ןיוש טבַײרש ,טעז ריא יו

 ךיא לעװ ןכל ,סע טסייה קסע ,סענזיב ןופ ןָאט ַא טימ סיוכרוד זיא ווירב רעַײא יװ ױזַא
 רעהַא רימ טפרַאד טלעג ןייק .קסע ךַײא טימ ןסעומש ןוא טַײז ַא ףיוא הצילמ ןגײלקעװַא

 וצ) ןעייג קָאטסילַאיב ןופ ,לבור 250 טקישעגוצ געט יד זדנוא טָאה ענליוו .ןקיש טינ
 ןרָאװעג טקישעגוצ זיא וועיק ךרוד ןוא ,לבור טרעדנוה רָאּפ ַא 5 ךָאװ ַא ןיוש (סופ

 ןומטמ ַא סָאד ןיא ריל ףיוא סיוא טַײב עמ זַא סָאד ,ללּכה ,לבור 200 קסטוקריא ןופ

 רענייא ,רענָאילימ רעזַאקװַאק ַא ךיז טניפעג ,ןַאזָאל ןיא ,ץייווש רעד ןיא --- !טלעג טימ
 םוצ ט"זמ ַא (טשינ םיא ןעק ךיא) םיא ןופ ןָא רימ טמוק .ָארירש ןעמָאנ ןטימ דיי ַא

 ַא ,ווירב ַא טימ --- רקיע רעד -- ןוא טנגילנַײא קנַארפ טרעדנוה רָאּפ ַא טימ םועליבוי
 רע לָאז סָאװ -- לדנעמ-םחנמ ןַײמ ַײב רָאנ ,רימ ַײב טינ הצע ןַא טגערפ רע .הצילמ

 םיא ןעמענ ןעמזיא ערעדנַא ןוא םזילַאירָאטירעט ,םזינויצ ,םזילעצרעה ןייק -- ?ןָאט

 -נַײרַא לדנעמ-םחנמ דנַײרפ ןַײמ םיא טָאה ? ןעמענ ךיז רע לָאז סָאװ וצ ,ָאזלַא ,טשינ

 סעקַאילעטכָאמש עלַא ןפרַאװקעװַא לָאז רע זַא ,ןָאק לדנעמ-םחנמ יװ ,בּתכמ ַא טבתוּכעג

 סע"ש רַאפ דנָאפ רעװעשרַאװ ןיא יו ױזַא :ונַײהד ,ָאװטסטַאנעצעמ וצ ןעמענ ךיז ןוא
 לקעשט ַא ןענעמתח רע לָאז ,תועמ קיצניװ רעייז ךָאנ עלַײװרעד ךיז טניפעג קרעו

 ָאנשעל ,עשרַאװ ןייק ןיוועל ר"ד םוצ ייז ןקישנַײרַא ןוא ךעלקנערפ טנזיוט ןעצ ַא ןופ

 הלילח רעמָאט ? ןרעפטנע טעװ רענָאילימ רעזַאקװַאק ַא סָאװ ,ןעז רימ ןלעװ טָא -- 4

 וצ ןקישרעביא ייז ךיא לעװ --- רעהַא קנַארפ 10,000 יד רע טקיש ,אובי אלו הלעי אל

 ביוא ,שזדָאל ןופ .סעמוס ערעדנַא --- ןבעג טָאג ךַײא לָאז עלַײװרעד .עשרַאװ ןייק ךַײא

 טביולרעד ןיוש זיא וועִיק ןיא .ךַײא וצ ןקישּפָא ךיוא ךיא לעװ ,ןקיש רעהַא ןלעװ ייז

 עמ ןוא ךָאנ ןעמ טייטש סעדַא ןיא .טנװָא רעד (ליטס רעטלַא) רעבמעווָאנ ןט19 ןפיוא

 ךיוא טציא ךָאנ ךיא בָאה ןסערדַא טימ ןשעּפעד --- .ווָאשטַאמלָאט לַארענעג ןרַאפ טינק

 םעד -- .טינ ךיא סייוו --- ןָאטעג טרָאד סעּפע טרעוו סע יצ ,ןטיזמ טימ גָאט עלַא טעמּכ
 .(סעזערּפ ליװגנַאז) ןָאדנָאל ןיא טנװָא רעדנצנעלג ַא ןַײז טלָאזעג טָאה ,תבש ,ןטס1
 ,יקסניּפ דוד טעברַא עקירעמַא ןיא -- .ןגרָאמ רעביא טשרע ןבָאה ךיא ןָאק העידי ַא

 סעטעיײסָאס טימ סעטעײסָאס ןעמונעגפיונוצ ךיז ןבָאה סע .טלעװ יד ןייא טגייל שממ

 םעניא -- רעגייטש ןשינַאקירעמַא ןפיוא םָאב רענַאקירעמַא ןַא ,הּכונח ןכַאמ טייג עמ ןוא
 ןרעה ןיוש ךיז ןזָאל תולוק יד ןוא ,םַארגָארּפ רעקידתונּכס ַא טימ לָאה-רעטַאעט ןטסערג

 ,עשרַאװ ,סעדַא ,וועיק ףיוא ןעגנונעפָאה ערעזדנוא ןענעז ךָאד ןוא -- .רעהַא שזַא
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 :אישק-ץָאלק ַא ודנוא ןעמ טגערפ װעַיק ןופ -- -- וװ"זַאא סעדַא ,וועיק ,עשרַאװ

 ,.,? וו"זַאא "רימזה ,, ַאזַא ָאד זיא'ס ּוװ ,עשרַאװ ,שידִיי ןזעל געמ עמ ּוװ ,ןלױּפ שטַײטס

 ךָאנ זיא אמּתסמ :ךַײא ייטשרַאפ ךיא זַא ,רימ טביילג ? תויׂשעמ םענעי לייצרעד יג

 ןטסנעשמַא טנַָאקעג טלָאװ עמ זַא ,ןיימ ךיא .עשרַאװ רַאפ טַײצ יד ןעמוקעג טינ

 עסערּפ רעד טימ ןעמוקכרוד רעבָא ןעמ ןומ וצרעד .הּכונח ןופ געט יד ןצינסיוא

 יז ןטלָאװ םקצע;אטס ןעמענ ךיז ןלָאז ךעלטעלב יד ןעװ .(!טגָאזעג סנייטשימ)

 סָאװ ,ןָאט ריא טעװ םּתסה-ןמ .הּכונח ימי תנומש יד וצ ץניוװָארּפ יד ךיוא טיירגעגוצ

 ,ענליוו ןיא "ןמזה,, םעד רעטנוא עמערַאװ ַא ןָאט ןלעװ טַײז רעזדנוא ןופ רימ .טנָאק ריא

 בַײרש ַא ןבעג ךיוא ןלָאז ייז ,סעדַא ןיא "יטסָאװָאנ עַיקסעדַא, ,וועיק ןיא "יטסעוו, .וועָיק

 ןוא -- .("עקענַאפ,, הּכונח ןוא "ַאקרַאפוק ַאקרַאכוק , זיא שַיוג ףיוא) ?עקענַאפ , ןגעוו

 רעגנעל יו רעטיירב קעװַא זיא ןוא רָאטקָאד רעד ןעוועג סָאװ רָאנ זיא טנוזעג ןַײמ ןגעוו
 .רימ ףיוא ָאטשינ זיא ףָאלש ןייק סָאװ ,רָאנ ןורסח ןייא .(תולג רעד יװ רע זיא גנַאל)

 םענופ קעשָארּפ , ַא סעּפע וצ רימ טקיש ,תונצל ןָא ?לטימ ַא סעּפע ריא טסייוו רשפא

 ."ףָאלש

 ,רעבַײװ עלַא וצ סורג ַא .בַײװ רעַײא סורג ַא .בַײװ ןַײמ ןופ סורג ַא

 םכילע-םולש  רעַײא

 ליפ ױזַא ןעמונעגוצ טָאה םענייר ףיוא סיקלעמש-לאומש ןבַײרשרעביא סָאד 28.

 !תונּכס ,טַײצ

 ךנַײרפ רעסעדַא יד וצ ,0

 1908 רעבמעצעד ןט6 ,ָאנַאירב עליוו ,(עילַאטיא) יוורענ

 ילדנמ בר הרובחבש יראה ,'וכו 'וכו ,םירוביג םלוכ ,םירורב םלוכ ,םיבוהא םידידי
 !םולש --- יקצינברו יקסניוועל ,קילַאיב ,וננקז

 טעז שטיװָאמַארבַא ַאלַא תויתוא עקידלרעּפ יד טימ בתּכ-רעלעטשווירב םעד ןופ

 .טלעוו רענעי ףיוא יװ ,טלעװ רעד ףיוא רעמ זיא םכילע-םולש זַא ,סױרַא ןיוש ריא
 ןיא .רעסעב ןוא רעסעב ץלַא ךימ ךיא ליפ העש וצ העש ןופ רָאנ ,גָאט וצ גָאט ןופ טינ

 רימ זיא ,יוורענ ןטשטנעבעג טָאג ןופ םעד ןיא ,ָאד ןיב ךיא סָאװ ,ןכָאװ עכעלטע יד

 "ערה-ןיע ןייק , טגָאז .שיילפ טנופ ןעצ .סע טסייה טנופ ןעצ ,ָאליק ריפ טעמּכ ןעמוקעגוצ

 ַא דַיי ַא יװ ..ןגיוא יד רעטניה גַײפ ַא רימ טלעטש ןוא לָאמ ַײרד סיוא טַײּפש ןוא

 -עגרעטנוא ךיא בָאה ,טכַאדעג טנַײה טינ ,קסע לָאמ ַא ןָאטעג טָאה סָאװ ,רעשיטקַארּפ

 ,ךיז ןטפעשעג ענַײמ ןלעװ ,רעטַײװ ןייג ױזַא טעװ עס ביוא זַא ,גנונעכער ַא ןגיוצ

 :עינָאלַאד רעד ףיוא יו ,ףיוא ןביוא זיא ןובשח רעד .ןרעסעברַאפ קרַאטש ,םשה-הצרי-םא

 ךיא בָאה 150 טנופ ַא .טנופ 180 יװ סיורג ױזַא ריא טָאה -- שדוח ַא טנופ ןצפופ-ןעצ

 טימ דוּפ 8 רעדָא ,טנופ 220 ןופ ןל-אמַײק ַא ,סָאד טסייה ,רימ ןבָאה ,ןגיווועג יכה-ואלב

 ,תוישעמ ענַײמ ןזעלרָאפ רעדָא ןבַײרש ןרָאּפשרַאפ ןיוש ךיא לעװ גָאװ ַאזַא טימ .טנופ 0

 רעדָא ןבַײרש יוװ רעגנירג ליפ זיא סָאד .םוקילבוּפ ןרַאפ ךיז ןזַײװַאב ױזַא טַאלג רָאנ
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 ןעז וצ קירעגַײנ רעמ ךיוא עקַאט זיא ןיילַא םוקילבוּפ סָאד ןוא .םלוע ןַא רַאפ ןענעייל
 -- עקירעמַא טדער רעװ ןוא .ןענעייל םיא ןכרָאה רעדייא יװ ,רעבַײרש ןסיורג ַא
 וצ ױזַא יוװ וליפַא ּפָאק ןיא רימ ַײב קיטרַאפ ןיוש זיא'ס .דלָאג ןרַאש ןעמ ןָאק טרָאד
 : ןריסנָאנַא

 !טלעװ רעד ןופ םירידנוװ !

 !טניוטש ןוא !זַײװנסַאמ !טעז !טמוק !

 !טלעװ רעד ןיא טפסירָאמוה ר ע ט ס ע ר ג רעד }

 !טנופ קיפַײרד טרעדנוה ַײרד טגעוװ

 -- םכילע"םולש --

 ..רעלָאד 1 טירטנַײא...

 !רנַײרפ ערעַײא טלייצרעד ! ךרוד טשינ טזָאל

 ןלעוו .ןענידרַאפ ןעמ ןָאק לפיוו ,ּפָאק ןפיוא ּפַאכ ַא ןבעג טשרָאקַא רימָאל טציא

 ךיז רימָאל .ןדִיי ןָאילימ ןעצ לּכה-ךס רימ ןבָאה טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא זַא ,ןגָאז רימ

 ןקוקנָא ןלעװ טעװ טרעדנוה ןופ רענייא זיולב זַא ,ןגָאז ןוא ןובשח ןכַײר ןייק ןכַאמ טינ

 עמ ?רעלָאד טנזױט טרעדנוה ןייק טינ ריא טָאה -- ,טסירָאמה ןטסערג םעד

 ַא ןגָארטרעטנוא לָאז "לארשי-תסנּכ, יד זַא ,ןקוקסױרַא טלָאמעד ןיוש טרָאּפשרַאפ

 ,רימ טכַאד ,ךימ טנעק ריא .סעקטנָאיַאמ ייווצ ןײלַא ןפיוק ןיוש ןָאק עמ .קעטנָאיַאמ

 -ַאטנַאפ ןופ שטנעמ ןייק טינ הלילח ןיב ךיא זַא ,טוג ץנַאג טסייוו ריא ןוא ןטכענ ןופ טינ

 ,ןַײז לָאז'ס ,רעלעט ַא יװ ,טַאלג ןַײז רימ לָאז ןובשח ַא ביל בָאה ךיא !ַאּפ-וּפייּפ ,סעיז

 -רעביא ,ףליה סטָאג טימ ,ןיוש ןעמ ןָאק ןובשח ַאזַא טימ ןוא -- טלוב ,ריא טגָאז יו

 וצ סָאװ טינרָאג ךַײא ךיא בָאה רעטַײװ ןוא ...רעטניוו ןייא טינ עילַאטיא ןיא ןבעל

 ,רעטקָאד םעד ץוחַא !טינ טזָאל עמ רָאנ ,ךס ַא רעייז ךיא בָאה ןבָאה טסייה סָאד ,ןבַײרש

 סָאד יװ ,ּפָא ךימ ןטיה סָאװ ,תיב-ינב טימ טפָארטשעג רעטשרעבייא רעד ךימ טָאה

 רעביא ןרעטיצ ,(...! גיוא ןַא ןופ לּפַאצרַאװש ַא ןַײז וצ טוג טינ) גיוא םענופ לּפַאצרַאװש

 שיט ןרעביא ןגיובעגנָא ןציז טינ ךימ ןזָאל ,ילּכ רעקידחסּפ רענרעזעלג ַא רעביא יװ ,רימ

 סָאװ ,ןוז רעד ףיוא ןסיורד ןיא רעדָא ךימ ןבַײרט ןוא גָאט ןיא העש עבלַאה ַא יװ רעמ

 ,ךימ טבַײרט ןסע סָאד טָא ,יוא .ןסע ןייג לָאז ךיא רעדָא ,םי ןיא געט עצנַאג ךיז טדָאב

 ,טכַאדעג ךַײא רַאפ טינ ,ריא טרעה ,ךימ טרַאּפש עס !ןַײרַא דרע רעד ןיא ,ןויצ-יאנוׂש

 !ןסע !ןסע :סנייא רָאנ ןסייוו ייז ןוא ,סױרַא רימ טרַאּפש המשנ יד ,עלעפעל ןרעטנוא

 ליפ ױזַא ?טינרָאג ןיוש ןעמ טבַײרש ןבַײרש זַא ,ךָאד ריא טניימ ןגעווטסעד ןופ !ןסע

 ןלָאז רעטנזיױט ליפ ױזַא ןוא גנוצ ץיּפש ןפיוא םיאנוׂש ערעזדנוא ןצעז ךיז ןלָאז תוּכמ

 ןכיג ןיא ,םשה-הצרי-םא .ןבירשעגנָא ןיוש בָאה ךיא תורוש לפיוו ,ןגָאמרַאפ עלַא רימ

 שידִיי ,ןבירשעג תונושל ַײרד ןיא אקווד ןוא ,עלעכיב ןיילק ַא סנַײמ ןענעייל ריא טעװ

 ,רימ טכַאד ,ןבָאה טעװ ריא זַא ,ףָאה ךיא ןוא ,שיסור ,לידבהל ,ןוא שדוק-ןושל ןוא

 טבַײלב םכילע-םולש זַא ,ןגָאז טעװ ריא ןוא האנה

 םכילע-םולש

 ןעגנוטַײצ יד ןיא ָאטשינ ןיב ךיא סָאװ ,ןשודיח טינ ךַײא לָאז סע :יּתחכש-רקיע
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 םוכי לוצ - םו לוש ןזהפי ווייב

 ןױש ךימ בָאה ךיא :ןָאטעגנָא רימ טָאה עמ סָאװ ,דובּכ םעד רַאפ חוּכ "רשי ןַײמ טימ
 ,םיסיײרדַא ,ווירב ,סבוט-לזמ עַײנ גָאט עלַא ןָא ןעמוק ,םעד וצ ןָאטעג םענ ַא לָאמ רָאּפ ַא
 ןַײז שדקמ טנעקעג טינ טעטש ךס ַא ןבָאה "תויולּת ןניאש תוביס , רעביא .ןשעּפעד
 ךיז טיירג עקירעמַא ןיא ךיוא .סעקטַאל ןסע הּכונח ףיוא ךיז ןבַײלק ךס ַא ןוא הנבל יד
 -םהרבַא .רעפַײפ רעד טרָאד זיא יקסניּפ דוד .םַארערַאט ןסיורג ַא טימ הּכונח ףיוא הרבח
 רעייז רָאּפ ַא טַאהעג םיא ןופ בָאה ךיא שטָאכ ,טקיטעּפשרַאפ טָאה ,סיוא טוַײװ ,עילע
 עילע-םהרבַא ּוװ ,טעטש ערעדנַא ןוא שזירַאּפ ,ןילרעב ,דַאבסלרַאק ןופ ווירב עסייה
 עקרַאמ ַא ףיוא ריפ עלַא ףיונוצ ךַײא טגייל ןוא חוּכ טימ ןָא ךיז טמענ ,ונַא .ךיז טניפעג
 דנַײרפ ןעַײרטעג ןטסעב רעַײא לווירב ַא לָאמ ַא ןַײרַא טבַײרש ןוא

 םכילע הרלש

 ןיקריס .נ .מ וצ 1

 1908 רעבמעצעד ןט6 ,יוורענ

 !ןיקריס רערעַײט רעביל

 סָאװ ,סערדַא ןכעלדנַײרפ רעייז רעַײא ןעמוקַאב סָאװ רָאנ ןבָאה רימ --- -- --

 לפיוו ,רָאפ רימ לעטש ךיא .טעמתחעג ןבָאה םירוּכיש הרבח ןוא ןבירשעגנָא טָאה ריא

 ןשטיװעקשירוּפ טימ םיאנוׂש ערעזדנוא עלַא .ןרָאװעג ןעקנורטעגסיוא זיא'ס ןפנָארב

 רעד ? ךַײא ס'טרַא סָאװ .ןסַײבנָא ןייא ףיוא ,השקשינ ,ןגָאמרַאפ סע ןגעמ םענייא ןיא

 ךָאד ןיא וועיק ןוא ,וװעַיק ךָאד זיאס .ןרערט זיב טרירעג ךימ טָאה סערדַא

 ךיא ,עדייב ןיש רימ ןגעמ -- װעיק טסָאק ךימ סָאװ .טָאטש ןַײמ

 ,סָאד רָאנ .טײקשירַאנ ַא ךָאד זיא בוט-םוי ןַײמ ףיוא ןַײז םוטעמוא .ןגָאמרַאפ ,ריא ןוא

 ןוא !קירעױרט רעייז ךימ טכַאמ סָאד -- וװעִיק ןיא ןַײז טנָאקעג טשינ בָאה ךיא סָאװ

 סָאד בָאה ךיא זַא ,ןגָאז תמא םעד ,ךַײא ךיא ףרַאד -- טגנַאלַאבנָא אפוג טנװָא םעד סָאװ

 -עגמוא ןַא רַאפ סָאד ןכער אפוג ךיא .טינ בלַאה ןייק וליפַא ,טרַאװרעד טינ ןפוא-םושב

 רעמ לסיב ַא טרָאד ךַײא טיג עמ ןעװו ,ןעװעג ןיוש טלָאװ סָאװ .גלָאפרעד ןרעַײה

 עקוועימעד רעד ףיוא ןוא לָאדָאּפ ןפיוא ןרבד ,לשמל ,ךַײא טזָאל עמ ןעוו !טייהיַײרפ

 רימָאל רָאנ ! ןָאגרַאשז-שידַיי ףיוא ןענעייל ךימ לָאז רע זַא ,שטיװָאמוקָאיל ר"ד םעד ןוא

 לָאמ ַא ךָאנ טעו'ס -- לּפַאק ַא וצ טרַאװ .ןכַאז עקירעיורט עכלעזַא ןופ ןדייר טינ

 עמ זַא ,טנַײפ ךָאד ריא טָאה קנַאד ַא -- -- -- .ךיוא לסעג רעזדנוא ףיוא ןוז יד ןייגפיוא

 ריא טימ ןיב ךיא סָאװ ,רעטנַאקַאב רעטלַא ןַײמ סורג ַא רעביא עשז טיג ,ךַײא טגָאז

 טוט ןוא ,"תא-ירה, קוסּפ םעד ריא וצ טגָאזעג טָאה ריא רעדייא ךָאנ ,טנַאקַאב ןעוועג

 סקעז ןיא ךַײא ס'טייג יו ,רימ טבַײרש ןוא -- -- -- שודק רעַײא לקעב ןיא ּפינק ַא

 טּפַאכ ,הּכונח ףיוא רעהַא ןדַאלעגנַײא ןיוש ךיא בָאה וועשַאילע ר"ד םעד ? קיצכעז ןוא

 ןפיוא ,סעטָאּפַאק יד ןָא ,ַײרד עלַא רימ ןלעװ ,יוורענ ןייק רעהַא ריא ךיוא ּפָארַא ךיז

 .ןַײרַא גָאט ןסַײװ ןזיב סנייא טרעדנוה ףניפ ןקַאה ,תופנּכ-עברַא עליוה ןיא ,ןָאקלַאב

 םכילע-םולש דנַײרפ רעַײא
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 םכילע -םולש וופ ןוירב

 ןײשטשַָאמַאז לאיּתלּפ וצ 2

 1908 רעבמעצעד ןט8 ,יוורעג

 !ןישטשָאמַאז דנַײרפ-רעטוג רעטלַא

 ווירב םוש ןייק !רעטשרעביײא רעד טביולעג ! טבעל ריא זַא ,םינּפ ַא ,סע טסייה

 יד ,ןעזעג טינ (רעטעלבעגַאט ַײרד סייוו ךיא) "טַאלבעגַאט , םוש ןייק ןיא ךַײא ןופ

 ימיב יהיו .רָאה עיורג אזמוג ַא טימ דרָאב ַא ןיוש טָאה "רָאטקָאד , םענופ עטכישעג

 ןתח ַא, ןעמָאנ ןטימ ןָאטעילעּפ-ליװעדָאװ ַא טעקַארדעגנָא ךיא בָאה ,"טַאלבסקלָאפה,

 -סקלָאפ , ןַײמ ןבעגעגסורַא בָאה ךיא זַא ,םורַא טַײצ ַא ןיא םעד ךָאנ ."רָאטקָאד ַא

 עדייב יד "!רָאטקָאד ַא רָאנ, עריטַאס ַא טקורדעגּפָא רימ ַײב ריא טָאה ,"קעטָאילביב

 רָאנ .עמוד רעטירד רעד ןופ טַאטוּפעד ַא טימ ךעטער ַא יװ ,ךעלנע ױזַא ןענַײז ייווצ

 ןוא ,"ןשינעכַאז, ענַײמ ןליּפש ןעמונעג "ןרעייעטקַא, ענעדיישרַאפ ןבָאה רעטעּפש

 רימ ייז ןלעװ רַארָאנָאה ןוא ,רעבַײװ ערעיײיז ַײב ,ךעלנייוועג ,ךיז יז ןבָאה טגערפעגנָא

 .ןעמוק טעװ חישמ דלַאב יװ ףּכיּת ןגרָאמ ףיוא ,םשה-הצרי-םא ,ןלָאצַאב ךיוא אמּתסמ

 ןקורד טזָאלעג "סרעבעגסױרַא, ענעדיישרַאפ ןבָאה "ןשינעכַאז, עבלעז יד :ָאּפָארּפַא

 -ץרא ןייק ןייג עלַא ןלעװ רימ זַא ,סיוועג רימ ןלעװ ייז ,טסיזמוא טינ ,ךעלריטַאנ ,ןוא

 -- ץלַאז לסיב ַא רעװ ןוא עברָאט ַא טימ לקעטש עװָאשמַאי ַא רע ןבעגטימ ,לארשי

 ַא אקווד רָאנ, ןרָאװעג ייז ַײב זיא "רָאטקָאד ַא ןתח ַא ןופ, זַא ,ךעלגעמ ,ךרדל-הדצ

 ,ןעװ ,ןָאטעג רימ ןטלָאװ סָאװ םערָאװ ,"הבוטל-הז-םג, ןגָאז רימָאל רָאנ ! רָאטקָאד

 הלּכ , ַא יז ַײב טרעװ "רָאטקָאד םעד ןתח , םענופ זַא ,ןַײז טינ לָאז העש יד ,םולשו-סח

 ַא טימ ןָאה ַא, רָאג רעדָא ,"לכַײב ַא טימ עטתנּתוחמ , ַא רעדָא ,"עקטסישזַאסַאמ ַא

 םענייק ַײב ךָאנ טָאה םכילע-םולש ,ןישטשָאמַאז רעביל ,קַיור עשז טפָאלש ? "קעדָאּפס

 ןרָאי ןבעג טָאג טלָאװ יאוולה .ןעמענ ןייק טינ ,ןטעשזוס ןייק טינ ,טנחקלעג טינרָאג

 ןעמושז ,חומ ןיא ןעלבמָאב סָאװ ,ןּפיט יד טימ ןטעשזוס יד ןטעברַאַאב וצ ףיוא חוּכ ןוא

 -- !טנוזעג ןעמ טמענ ּוװ ,ןעמ טמענ ּוװ .ןגיוא יד ןיא ןרירעמעש ןוא ןרעיוא יד ןיא

 רָאנ זיא'ס לפיוו ףיוא ,ןרעפטנע וצ ךַײא לָאמ עלַא טײרבעגנָא ןיב ךיא ,יננה ,טבַײרש

 בַײװ ַא ךיוא טָאה ןוא דַיי ַא ךיוא טַײז ריא ,טנוזעג ךיוא טַײז ןוא ,טַײצ ןוא חוּכ ָאד

 .ןעזרעדיוו ףיוא ,רעדניק ןוא
 םכילע-םולש

 יקסוװָאדולבֲאז חנ וצ ,2

 ואסנטנ+ 18

 !יקסוָאדולבַאז דנַײרפ רערעַײט

 סָאװ ,אישק יד ןרעפטנערַאפ ןעמ זומ םדוק רָאנ .הרוׂשב ַא ןגָאזנָא ךַײא ןָאק ךיא

 זיא עמ ןוא ץיה לסיב ַא טָאה עמ ,ןטײקשירַאנ ,ךיא סייוו ? רעדעפַײלב ַא טימ סעּפע

 -- ןטלָאּפשעצ טינ רעיש טרעו ּפָאק רעד ןוא טסוה עמ ןוא טעב ןיא ןעמ טגיל ,קנַארק

 ןעקנירט רימָאל ,ןַײװ ךָאנ עשז טקיש .הרוׂשב יד ךָאד זיא רקיע רעד !עטָאלב ,רוציקה
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 םכלע-םנלש ןופ ווירב

 זַא ,יאנּתב רָאנ ,לודגה-םי םַײב יוורענ ןיא ןגיל ןלָאז ייז ,םיאנוׂש ערעזדנוא רַאפ םייחל
 ,רוציקה ,ןמָא ,חישמה תאיב דע יה ָאד ןבַײלב ןיוש ןלָאז יז ןוא רימ ןציז ןלָאז ַאמוד ןיא
 טדערעגפיוא ךיז טָאה טסָאּפ עגיה יד .עטכישעג רעד ןופ ןינע רעד ױזַא זיא ? הרוׂשב יד

 -סוװָאדולבַאז חוּכמ קָאטסילַאיב ןיא עגַארפנָא ןַא ןכַאמ לָאז םיור זַא םיור טָאטש רעד טימ

 ךיז קָאטסילַאיב ןָאק ,ליוװ קָאטסילַאיב ביוא ןוא ,םיטנַאס 35 טימ קנַארפ 533 סיק

 לָאז עמ ןגעק טשינ טָאה רע בוא ,ףַארגעלעט-טסָאּפ ןופ רעטסינימ םַײב ןגערפנָא
 ןבָאה ? םיטנַאס 35 טימ 533 יד ןבעגסױרַא ,ַאגלָא טסייה יז סָאװ ,יורפ סמכילע-םולש

 ,ענטסימוא ןרָאפעגפיונוצ ,רעשינעילַאטיא רעד ןוא רעשיסור רעד ,ןרָאטסינימ עדייב ךיז
 ןוא (טרעיודעג ױזַא םינּפ ַא סָאד טָאה רַאפרעד) ָאיקָאט ןיא ץעגרע טקנוּפלטימ ַא ףיוא
 :(ךעלבעטשכוב סולשַאב רעייז רעביא ךַײא ביג ךיא) ױזַא טמיטשַאב ןבָאה

 !ופט -- סיקלעמש לאומש טַאסערדַא רעד זַא ,טכַארטַאבנָא ןיא קידנעמענ (1
 ; רַאיליבוי ַא זיא םכילע-םולש

 סיוא ךיז טנכייצ ַאגלָא יורפ סרַאליבוי םעד זַא ,טכַארטַאבנָא ןיא קידנעמענ (2

 -עיילרעביא סע ןָאק רָאי בלַאה ַא ןופ עלעפוע ןַא סָאװ ,טפירשטנַאה ךעלטַײד ריא טימ
 ;רעטצניפ רעד ןיא ןענ

 -ולבַאז חונ זיא טלעג םענופ רעקישסױרַא רעד זַא ,טכַארטַאבנָא ןיא קידנעמענ (3

 בורק רעכעלבַײל ַא סעשטיװָאניבַאר ןָאעל ןוא דנַײרּפמעזוב ַא סמכילע-םולש ,יקסווָאד

 ,ןעמענ טשינ ייז טעװ חור רעד זַא ,ןסָאלשַאב ,סע טסייה ,ןרָאטסינימ יד ,ייז ןבָאה ---

 ןקנַארק םעד ןקישּפָא ,םיטנַאס 235 טימ קנַארפ 523 יד טעװ עמ זַא ,תונידמ עדייב

 .יוורענ ןייק םיור טָאטש רעד ןופ ךַײלג ,ןעמכילע-םולש ךיא ןיימ ,סיקלעמש-לאומש

 םיקלח 5 טימ טונימ 14 טימ רעגייז ַא 2 ,רעבמעצעד 24/11 םעד ,טנַײה .הוה-ךּכו

 ןגעוו ,םיטנַאס 35 טימ קנַארּפ 533 יד ןַײרַא בוטש ןיא ןגָארט וצ טכַארבעג ןעמ טָאה

 ,דנַײרפ רעביל ,ךַײא ןקיױרַאב וצ ןוא ןלייטוצטימ ךַײא ןבעגרַאפ סָאד בָאה ךיא עכלעוו

 ןבָאה תובָא-תוכז זַא םיא טגָאז ,לידבהל ,קינװָאנישט רעַײא ךיא ןיימ סָאד ,ןושע ןוא

 ,עסיורג ןַײז ןגעמ ייז ,ךעלווירב טבַײרש ןוא טנוזעג טַײז ןוא ,טימעג םיא רַאפ ךיז

 ,טפָא יבַא
 םכילע-םולש רעַײא

 ןבלעז םוצ .4

1 12, 19108} 

 !יריקי --- ידידי

 ךיז ךיא בָאה ,םיסיײרדַא ןוא ווירב ,ןשעּפעד קַאּפ ןסיורג םעד קידנקוקרעביא

 .רימ וצ עביל רעתמא רעַײא רַאפ קנַאד סיורג טימ "לכעטשיט , רעַײא ףיוא טלעטשעגנּפָא

 שטָאכ טגָאמרַאפ טָאטש רעדעי ןיא ךיא טלָאװ יַאוװלה :לָאמ ַא ךָאנ ךַײא גָאז ךיא

 !יקסווָאדולבַאז ןייא

 ,רעסעב גָאט וצ גָאט ןופ ,ה"ב ,רימ טייג טנוזעג ןַײמ
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 םכילע-םולש ןופ ווירב

 ךיז טכיר עמ ןוא ,ףיוא טינ ןרעה סעינַאװעשטניװ ןוא תוכרב ,ווירב ,ןשעּפעד
 ,סטוג ליפ ןרעה ןבעג וצ רימ הּכונח ףיוא טשרע

 ?טנוזעג ריא טַײז יצ ?ָאטינ ווירב ןייק גנַאל ױזַא ךַײא ןופ ןיוש זיא יַאמל רָאנ

 טבַײרש יו ,לווירב ַא רעבָא .ץעגרע ךָאנ טייג סע :טדערענּפָא זיא דליב ןופ ,אלימ
 ? טינ ןעמ

 םכילע-םולש  רעַײא

 .ב"ּפ ןיא "דנַײרפ, רעד רעדיו טנַײשרעד רעבמעצעד 14 םענופ

 טעזָאר ,י וצ ,5

 1908 רעבמעצעד ןט1
 !טעזָאר דנַײרפ רעביל

 טמענ ,ונ ? ךעלטרַאק ערעַײא רַאפ ןעמוקַאב טינ ךָאנ קנַאד ןַײמ ריא טָאה סיוועג

 ןייג ןיוש ןעק ךיא ןוא רעסעב ליפ םשה-ךורב זיא רימ ןעוו טלָאמעד ,טנַײה וצ םיא עשז

 ..ןעּפ רעקניניד ַא טימ ךעלתויתוא עניילק ןבַײרש ןיוש ןעק ךיא ןוא ,רמוש ַא ןָא ןיילַא
 .וועיק , ןיא .טקורדעג ךַײא ַײב ןענַײז ,ךיא עז ,טנוװָא רעוועיק ןופ סעקמַארגָארּפ יד

 טיירפ סע ןוא ,ןרָאװעג טײרּפשרַאפ ןענַײז ךעלטרַאק ערעַײא זַא ,ךיא ןעייל יייטסעוו
 רעכלעוו ,םעד ןופ ןעמָאנ רעד ןדנוברַאפ זיא טנוװָא-רוטַארעטיל ןַײמ טימ סָאװ ,ךימ

 רעטיב ןַײמ ןסיגסיוא לָאמ ַא געלפ ךיא ןכלעוו רַאפ ןוא ַײרטעג ױזַא ןבילבעג רימ זיא
 ענַײמ ןופ ןטַײז יד ַײב ןטלַאהעג ךיז טָאה םלוע רעצנַאג רעד ןעוו ,טַײצ רעד ןיא ץרַאה

 בעל ךיא -- !טַײז ַא ףיוא תובצע רָאנ --- -- ? ןטנעמָאמ יד ריא טקנעדעג .ןצכעבַײרש

 -נָאלּפ ּפָאק ןיא ןוא ,הׂשעמ עטירד יד ןוא עטייווצ יד ןיוש בַײרש ןוא טנוזעג רעװ ןוא

 ןוא ,ךעליירפ-קירעיורט ןוא שיגַארט-קידעבעל עלַא ןוא תויׂשעמ ךס ַא ךָאנ ךיז ןרעט

 טיצ סע ןוא ,רעטכעלעג ןקיכליה ַא ךרוד ךיז טנייוו סע ןוא ,ןרערט ךרוד ךיז טכַאל סע
 ןוא רעדירב עקנירעַײט עקנימערָא יד וצ ,עמַאמפיטש רעזייב רעד וצ םײהַא ךימ
 ךל םולש ..תולג ןיא ,תולג ןיא ,תולג ןיא סָאװ ,רעטסעווש

 םכילע-םולש

 רעביא ןוא טנװָא ןרעביא טכירַאב ןכעלריפסיוא ןַא ,ךַײא טעב ךיא ,רימ טבַײרש .סּפ

 .ןעילַאטיא ןטַײװ םעד ןיא ןריסערעטניא ךימ ןָאק סָאװ ,םעלַא

 יקסניוועל .ל .א וצ ,6

 1908 רעבמעצעד ןטס27 ,יוורענ

 !יקסניוועל יביבח

 ןעמל טיירגעגוצ טָאהעג בָאה ךיא .טַײצ רעטכער רעד ֹוצ ןעמוקעג זיא ווירב רעַײא
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 םכילעמ םולש ןופ ווירב

 דובּכל דליב ַא ,"עטיוט ייווצ, ןעמָאנ ןטימ םירוּפ דובכל הׂשעמה-רוּפיס ַא "דנַײרפ,,ה

 .גרוברעטעּפ ןייק ןקישוצּפָא סָאד ןעוועג טיירג ןיוש ןיב ןוא ,םכילע-םולש ןופ םירוּפ

 החדנ ימ ,ןײטשרַאפ ןיילַא טפרַאד ריא ןוא ,לווירב רעַײא ןעמוקעגנָא זיא לַײװרעד
 רעצנַאג רעד ןשיווצ לַײװ ,ןגָאזּפָא טינ טַאלג ןיקסניוועל ןעמ ןָאק ,סנטשרע ? ימ ינּפמ

 רָאנ ךיוא ךיז טניפעג ,םכילע-םולש ןייא רָאנ ךיז טניפעג סע ביוא ,רערעזדנוא איירבח

 רשוי ּפַאק ַא ךיז ןיא ןבָאה ןעמ ףרַאד ,תינשהו .סנייא רעמונ זיא סָאד .יקסניוועל ןייא

 טָאה בוט-םוי ןַײמ םעד ךָאנ ןוא ןענירעד ןטימ ןיא םעצולּפ ןרעו קנַארק ןיימ .ךיוא
 שינעציווש טימ שינעײרדּפָאק טימ םירוסי גונעג ןפַאשרַאפ ,רעשמ רימ ןיב ךיא יו ,ךַײא

 טרעצנָאק ןתעשב רעמוז טציוושעג טָאה ריא יװ ,ךָאנ קנעדעג ךיא -- העיזה תא ונרכז)

 תחנ לסיב ַא רימ ןופ ןבָאה טינ ריא טלָאז סָאװ רַאפ -- ,(גרעבנייטש הנמלַאה תבוטל

 ,ןעמכילע-םולש ןבָאה ןעניז ןיא ףרַאד יקסניוועל זַא ,ןבירשעג סָאד טייטש ּוװ ? ךיוא

 עינעשזָאלָאּפ ענעיָאװ יד ןעמענּפָארַא ןעמ טעװ רעמָאט ,תומחנו תועושי ףיוא ןקוקסױרַא

 ןופ םכילע-םולש זַא ןוא ,ןקַאנק לָאזס ,ןכַאמ סעדַא ןיא סעּפע ןענָאק טעװ עמ ןוא

 ךַײא ךיא לע ךַאז ןייא ,רעמשינ -- ?טשינרָאג ןוט טשינ ףרַאד ןגעוו סיקסניוועל

 ,(םולשו-סח) םעדיוב ַא טַאלב-םירוּפ ןטימ ךַײא ַײב סיוא ךיז טזָאל רעמָאט :ןטעב

 ַאזַא טימ רָאנ ,ןַײרַא "דנַײרפ,, ןיא "עטיוט ייווצ , יד ןקישּפָא סנטַײצַאב ריא טלָאז

 טימ ,תוחּפה-לכל ,"דנַײרפ,, ןיא ךיא ןיימ ,לארשי-רבק וצ ןעמוק ןלָאז ייז זַא ,ןובשח

 ןופ דייר ךיא) קזיה ןייק ןבָאה טשינ לָאז ךיא ידכב ,םירוּפ רַאפ ךָאוו ַא

 םצע םעד ןגעװ ןגָאז ךַײא לָאז ךיא ,רעטַײװ ןוא .(טלעג ןופ טינ ,קזיה ןשירַארעטיל
 ןוא דניק ריא ןופ תומכח טלייצרעד עמַאמ ַא ןעוו ,טלקע סע ;ךייש טינ זיא ,רוּפיסה

 קידמכילע-םולש רע זיא ןבירשעג .קרעװ ןגייא ןַײז ןופ לעּפתנ טרעוו רבחמ ַא

 רַאפ ןעשטַאק ךיז טעװ סעדַא ביוא .ןבירשעג םיא טָאה םכילע-םולש לַײװ ,רַאפרעד

 טעשטַאק סעדַא סָאװ ,גנידצלַא טינ .ןריטנַארַאג טינ ךַײא ךיא ןָאק סָאד -- רעטכעלעג

 ןוא טסנרע קיטש ַא טרָאד ךרוד ךיז טבעוו סע ,ךעלגעמ .ןבירשעג טוג זיא ,םעד ןופ ךיז

 םיא ןופ ןעמ טעװ ןענייוו זַא ,רָאלק רעבָא זיא סָאד .ץפיז רעליטש ַא ךיז טרעה סע

 ןוא --- .ייוו םיא ןעוט ןייצ יד רעדָא ,ןטַאט ַא ןרָאלרַאפ טָאה סָאװ ,רעכלעזַא ןדַײס ; טינ

 רעַײא זַא ,ןײטשרַאפ ןיײלַא ןיוש ריא טפרַאד ,"טַאלב-חסּפ , םעד טגנַאלַאבנָא סָאװ

 "קלָאפרָאפ סָאד , ןעמָאנ ןטימ ןָאטעילעפ סמכילע-םולש ןָא טעװ טַאלב-חסּפ רעסעדַא

 טימ ןענַאמרעד רָאנ רימ טפרַאד ריא .ןײגסױרַא טשינ (עקשטידניא ןַא טימ קידניא ןַא)

 טעװ ,עקשטידניא רעד טימ קידניא םעד ןגעוו םירוּפ ךָאנ רעדָא םירוּפ רַאפ געט רָאּפ ַא
 ףיוא עקיטרַאפ ,סעמעט טימ ןטעשזוס קיצפופ ךעלקיטש ַא בָאה ךיא לַײװ ,טכער ןַײז

 רקיע רעד .קלָאפרָאּפ ןכעלקילג ןקיזָאד םעניא ןסעגרַאפ הלילח ןָאק ןוא ,ןטעברַאַאב וצ

 .ןוימדה-םלוע םעניא ,גנוטַײצ רעסעדַא רעד טימ יװ ,ןעגנעה ןבַײלב טינ טלָאז ריא --

 ןלָאז ןלַאעדיא ערעַײא עלַא זַא ,סעּפע ךָאנ ןוא ןוצר ןוא חוּכ ןבעג טָאג ךַײא לָאז יאוולה

 ךתחמׂשבו ,רצ יל ךתרצבו ,ענַײמ ךיוא ןענַײז ןלַאעדיא ערעַײא םערָאװ ,ןרעװ םיוקמ

 נָא םג יבל חמׂשי

 םלוע תבהא ךבהוא ךדידי

 םכילע-םולש
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 םכילצ-םולש ןופיווירב

 יקסלָאּפמַאי קחצי וצ 7

 ןעטַאד ַא ןַא ,יוורענ}

 !יקסלָאּפמַאי קחצי דנַײרפ רערשּכ ןַײמ

 זיא ןעמ זַא ,"יוורענ, סע טפור עמ סָאװ ,ןוּתחּתה ןדע-ןג םענעפרָאוװרַאפ םעניא

 דנַײרּפ ןרשּכ ַא ןופ ךָאנ ןוא ,דנַײרפ ַא ןופ ווירב ַא טמוקַאב עמ ןוא קנַארק ןוא טנלע

 וצ טלכיימש עמ ןוא טוג ךיז ןעמ טליפ --- יקסלָאּפמַאי קחצי ַא יװ ,המשנ רעכעלרע ןוא

 .ןןסע םוצ טיטעּפַא שזַא טמוקַאב עמ ןוא ןוז רעד

 -עגנָא רימ ףיוא ןענַײז ןעגנוטַײצ רענַאקירעמַא עקינייא זַא ,טגָאז ריא -- -- --

 טינ) טנחקלעג ייז ַײב בָאה ךיא סָאװ ,רַאפרעד יאדוװַא זיא'ס .ךעלגעמ זיא'ס ? ןסיוטש

 ךַײא טגָאז ...? סנָאטעילעפ (עניימ ייז טינ) ערעייז טקורדעגרעביא ןוא (רימ ַײב ייז

 לַײװ ,טינ אנוׂש ןייק םענייק ןיב ךיא לַײװ ,טינ ךיא בָאה םיאנוׂש ןייק ;טליװ ריא סָאװ

 ,-- -- =- .טלעװ רעצנַאג רעד טביילג לדנעמ-םחנמ לַײװ ןוא ןוחטב-לעב ַא זיא היבט

 ךיא סָאװ ,"סיקלעמש לאומש לזמילש ַא ןופ םוייליבוי , ַא ןענעייל ריא טעװ ןכיג ןיא

 זיא רעמָאט ,ןרעדנּוװ טינ ךיז ריא טלָאז רעבירעד .טיײהרעקנַארק ןבירשעג םיא בָאה

 ךיא זַא ,ךָאד טסייוו ריא ? ךַאװש ױזַא טינ רָאג רע זיא רשפא ןוא .סױרַא ךעלכַאװש רע

 -סיפעמ ןימ ַא ,קינייװעניא רעצעמע טציז רימ ןיא .רימ טינ רָאנ ,ןעמעלַא ביילג

 ,לָאמ עלַא .שינעבַײרש ןַײמ ןופ קזוח טכַאמ ןוא ,טעּפש ןוא ,טכַאל ןוא ,רעכלעזַא לעּפָאט

 ,רבחמ ַא ךעלנייוועג יװ ,םזַאיזוטנע טימ ךרוד סע ןעייל ןוא ןָא סעּפע בַײרש ךיא ןעוו

 םיא לָאז ךיא .ןעלכיימש ןגיוא יד ןוא ןּפיל יד טימ טפַײפ רע רָאנ ,טינרָאג רע טוט

 סיוא ךימ טרעה רע זַא ,ךיז טכַאמ לָאמ ַא !ןגרעוורעד םיא ךיא טלָאװ ,ןּפַאכ ןענָאק

 ןצנַאג ןיא םיא ַײב בָאה ךיא זַא ,ךָאד ךיא ןיימ .ּפָאק ןטימ טלקָאש ןוא טסנרע ץנַאג

 -ָאטסיפעמ ,רעטכעלעג ַא סיוא רע טסיש -- ,קורד ןיא קעװַא סע קיש ןוא ,ןעמונעגסיוא

 !רע לָאז ןענערב ,לעפ

 לקיטש ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ,טקורדענּפָא טָאה ריא סָאװ ,"עיפַאטיּפע,, רעד ןיא

 :ךעלהרוש ריפ בייהנָא םוצ טצעזעגוצ בָאה ךיא .גנורעדנע

 ךַאז ריא טּפאכ'ס ,לחומ עשז טַײז בר

 :ןבָאה ךַײא ףרַאד עמ ? דַײ בר ,ױזַא
 -- ?רָאד ריא טסייו םכילע-םולש

 .ןבָארגַאב דרע'רד ןיא ָאד רע טגיל ,ונ

 .ושיזַאא ...רעטושפ ַא דַײ ַא ןעוועג

 טשטניוו סע יו ,חילצמ טַײז ןוא ןכַאז עטוג טבַײרש ןוא ,יקסלָאּפמַאי ךַײא טקרַאטש
 ךַײא

 םכילע:-םולש דנַײרפ רעַײא
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 םכילט- םולש ןופ ווירב

 טרָאּפָאּפַאר .ש וצ 8

 ן19109 .1 .18/5 ,יוורענ

 !שטיװעלַיַארזיא רעדנַאסקעלַא דנַײרפ רעטרעעג ליפ

 דנַאטשוצ ַא ןיא ןוא רָאי-ַײנ ברע ןבירשעג זיא רעכלעוו ,ווירב רעַײא ןעמוקַאב

 ערעַײא עלַא ףיוא ךַײא ןרעפטנע טינ לעװ ךיא .עביל-ןגייא רעטקידיײלַאב רעייז ןופ

 :רקיע םעד הׂשעמ-תעשב קידנסעגרַאפ ,טלייטרַאפ רימ טָאה ריא סָאװ ,ךעלטרעווכעטש

 טנכערעגסיוא גנערטש ןענַײז ןעהעש ענַײמ זַא ,שטנעמ רעקנַארק ַא ךָאד ןיב ךיא זַא

 ןעמענ ןעגנולעג ןעוו ןטלעז רימ זיא ,ןעגנובערטש ענַײמ עלַא ףיוא טקוקעג טינ זַא ןוא

 טינ ךָאד .קידלוש רַאפ ךיז ןענעקרענָא טיירג ךיא ןיב רעבָא ללכב .ןעּפ רעד רַאפ ךיז

 ןַא ,םעד ןיא ,ץלַא ןופ רעקינייװ ןוא ,ףױרַא רימ ףיוא טגייל ריא סָאװ ,םיאטח יד ןיא
 ןדייר טינ רימָאל רעבָא ."דנַײרפ,, םענופ רעכליב ןעגנוטַײצ ערעדנַא ןענַײז רימ ַײב

 טלעטש ריא .ןינע םוצ .רעמ טינ ,ןטייווצ ןגעק םענייא ןציירפיוא זדנוא טעוו'ס .םעד ןופ
 ,םיאנּת ענייק :ךַײא רעפטנע'כ ?ו"זַאא םיאנּת עכלעוו ףיוא :ףרַאש עגַארפ יד רימ

 טעװ .ןקישוצ ךַײא ךיא לעװ ,סטוג ,סַײנ סעּפע ןבַײרשנָא ךיא לעװ .טייהַײרפ עלופ

 טקידנערַאפ טשרע געט יד .טייטשרַאפ ריא יוװ -- רַארָאנָאה .ןקורד ריא טעװו -- ןלעוו ריא

 טצעז יקס-נַא עכלעוו ,"לארשי-ץרא ןייק טרָאפ רעקיכלימ רעד היבט , גנולייצרעד יד
 יד ןקורד (1 :םיּכסמ ריא טַײז ."רימ 'רוועי,, ךוב-רַאונַאי ןיא ןקורד טעװ ןוא רעביא

 יִצ (2 ןוא ,סױרַא טעװ "רימ 'רוועי,, לכיב סָאד ןעוו ,גָאט םעד "דנַײרפ , ןיא גנולייצרעד

 רַאפ יזקע 2000 ןקורדּפָא ןוא גנולייצרעד רעד ןופ ןצירטַאמ יד רימ רַאפ ןזָאל ריא טנָאק

 ? קורד ןוא ריּפַאּפ ןופ ןטסָאק יד רַארָאנָאה ןופ ןובשח ןפיוא ןבַײרשרַאפ ַײברעד ,רימ

 עַײנ ענַײמ ערעדנַא עגונב ךיוא רדס ןקיבלעז םעד ַײב ןטלַאה ךיז רימ ןלעװ ,ָאי ביוא
 רעייז טינ רָאנ ,ךעלנייוועג ףיוא) ןרַאלּפמעזקע יד ךיוא יװ ,ןצירטַאמ עלַא .קרעוו

 טייקלענש רעקידנעגנירד טינ ןופ הרוחס סלַא ןרעוו טקישעגנּפָא ןפרַאד ,(ריּפַאּפ טכעלש

 טעב'כ .15 ענלעזד ,ןָאזעניד .י ןופ סערדַא ןפיוא עשרַאװ ןייק טעטימָאק-ייליבוי םעד

 ןרעכיזרַאפ טסַײרד ןיב ךיא ןוא ,סעגַארפ עלַא ףיוא ןרעפטנע רעלענש ןטסכעלגעמַא

 -רעביא רעד ןיא ןוא ךַײא וצ טפַאשדנַײרּפ ןַײמ ןופ טײקיטפַאהדנַאטש רעד ןיא ךַײא

 .טייקנבעגעג
 םכילע-םולש רעַײא ןופ

 ? ווירב סלדנעמ-םחנמ ןגעוו טנרָאװעג טינ ךימ ריא טָאה סָאװ רַאפ א.

 ,טוג טינ

 -עגַײב ָאד יד "דנַײרּפ , ןיא ןקורדּפָא ךעלגעמ רַאפ ןעניפעג ריא טעװ רשפא 285.
 קרָאי-וינ ןיא "רענַאקירעמַא רעד , גנוטַײצ ןופ) עיליציס ןיא ןדִיי ןגעוו תועידי עטגייל
 .(.ן19109 .1 .8 ןופ

 םירפס-רכומ עלעדנעמ וצ 9

 1909 רַאונַאי ןס10 ,יוורענ

 בָאה ךיא .לווירב רעַײא רַאפ ןוא הנּתמ רעַײא רַאפ ,וינעדייז ,ךַײא קנַאד םענייש ַא
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 םכילל ט- םולש ןופ ווירב

 ןטימ שינק ןגעוו רעטרעװ ערעַײא ןריטיצ דנַײרפ ענַײמ ןופ עקינייא וצ טביולרעד רימ

 ,"רָאגיװָאנ, ןשַיױג םענופ טלַאה ריא זַא ,קנעדעג ךיא .ןַײװ עלעזעלג ןטימ לשיילפלסָאר

 םענופ ןוא ןעמָאנ ןַײמ ןופ 1909 רָאי םעַײנ ןקיזָאד םוצ קילג ליפ ךַײא ךיא שטניוו

 ,רעטניוװ ןופ ךָאװ ַא זדנוא ַײב ןעוועג זיא ךָאװ יד .עינָאלָאק רענעגייא ןַײמ ןופ ןעמָאנ

 טעב ןיא ךָאװ ַא ףיוא ןרָאװעג ןגעלעג ןיב ךיא ןוא ,טצילבעג ןוא טרענודעג טָאה'ס

 טציא ךימ ליפ ןוא ,לָאמ ַא טימ ךעלהׂשעמ עַײנ ייווצ ,גניליווצ ַא טַאהעג בָאה ןוא

 טינ ,ןרָאװעג ןיב ךיא ,ןטיה טָאג לָאז .תויׂשעמ קילדנעצ רָאּפ ַא ךָאנ טימ קידתרבועמ

 לקיטש ַא ?חוּכ ןעמ טמענ ּוװ ...ךיז טעקָאװקעצ יז זַא ,ןוה ַא יװ ,טכַאדעג ךַײא רַאפ

 זיא ןריטקיד ןוא .טבַײרש רע ןוא םיא ךיא ריטקיד ,שטיוװָאקרעב ָאד זיא'ס סָאװ ,קילג

 תיב-ינב יד סָאװ ,טכעלש רָאנ זיא'ס .טעב ןיא קידנגיל ,טײהרעקנַארק סע ןָאק עמ ,היחמ
 ןריטקיד יו רעטניזעג זיא ןסע זַא ,טגָאז רָאטקָאד רעד ןוא ,ןעילוה גנַאל טינ ןזָאל

 טבַײרש ןוא טנוזעג רימ עשז טַײז ? םכח םעד ףיוא ריא טגָאז סָאװ -- תויׂשעמ-אבב

 לקינייא טנוזעג-קנַארק רעַײא היחמ טַײז ןוא לווירב ַא ןַײרַא לָאמ ַא

 םכילע-םולש

 עק ג הידהנ 0

 ן19109 .1 .15 ,יוורענ

 ! ןיוועל רָאטקָאד רערעַײט

 תעב טליפעג טָאה ץרַאה ןַײמ סָאװ ,טגָאזעג ךעלנַײשרָאװ ךַײא טָאה שעּפעד ןַײמ
 .ןיקסדיל טימ ןקידנעּפָא ןגעוו העידי עצרוק עטשרע יד ךַײא ןופ ןעמוקַאב ןבָאה רימ

 רַאפ ןוא רימ רַאפ ןוא ךַײא רַאפ גנוקידײלַאב ַא רָאנ ןַײז טעװ -- קנַאד ַא ךַײא ןגָאז
 בָאה ךיא .ןענַארַאפ טשינ ןבעל ןיא ןענעז ןטנעמָאמ עכיוה עכלעזַא ךס ַא .עלַא זדנוא

 ןַײמ סיוא ריא טפיוק קרעװ ענַײמ ןפיוקסיוא ןטימ זַא ,טגָאזעג לָאמ ןייא ןיוש ךַײא
 .המשנ

 ןַײז רָאג ליוו ךיא ...א טימ יקסנירק ַא טימ "הישות, ַא ךיז רַאפ ריא טָאה טציא
 ןגעוו םיא בַײרש ךיא סָאװ טנעייל ןוא ןָאזעניד טימ ךיז טעז .ןענָאמרעד טינ ןעמָאנ
 ה"יא לע ךיא ...זיב ,ור וצ ןזָאל םיא ףרַאד עמ ןַא ,ןײטשרַאפ ריא טעװ ,שפנ םעד
 רע ,וצרעד טכער ןייק טָאה רע .טינ רע רָאט ךוב ןַײמ ןזָאלסױרַא .עשרַאװ ןייק ןעמוק
 טַארַאּפעס טקורדעג ,טלזגעג ,טעבנגעג רָאנ טָאה רע .טפיוקעג טשינרָאג רימ ַײב טָאה
 ןוא םיא וצ ווירב עקיטולב טימ טריטסעטָארּפ בָאה ךיא ןעוו ,טַײצ רעד ןיא ןרושָארב
 ןעוועג זיא סע .טפיוקרַאפ טינ ךַאז ןייק םיא ךיא בָאה ןפיוק רעבָא -- ,ןרָאטקעּפס וצ
 יד 1908 עדנע זיב ףיולרַאפ ןיא ןפיוקרַאפ טכער ןבָאה רע לָאז יצ ,םעד ןגעוו דייר ַא

 ןופ ךָאנ טמוק רימ .טקידנעעג ךיז טָאה 1908 רָאי סָאד ."לובמ,, ךעלטפעה עטלזגעג ןיוש

 בָאה ךיא ןובשח ןכלעוו ףיוא ,1908 ינוי זיב 1 'מונ (רושָארב) ןופ רַארָאנָאה םיא
 -רַאפ קרַאטש יד רַאפ רימ טמוק טנַײה .סעמוס ענעדיישרַאפ ןיא לבור 950 ןעמוקַאב

 גנונעכער ןַײמ ךָאנ ,ןפיוקרַאפ טרָאטעג טשינ טָאה רע עכלעוו "לובמ,, ךעלטפעה עטפיוק

 ןָא םיפלַא יד ןיא טוָאלעגסױרַא ןעמ טָאה "לובמ,, ךעלרושָארב יד .לבור 950 סלַא רעמ
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 םכילע-יםולש ןופ וויוב

 -- תונעט ןגיילסיוא ןוא ,דנעַײרשלמיה זיא עטכישעג עצנַאג יד ,ןסיוו סרָאטקעּפס
 -- טולב טימ ןעַײּפש ןביײהנָא סַײנ ַא רעביא רימ רַאפ טסייה

 ןייק ףיורעד ןָאק רע .טפיוקעג ךַאז ןייק רימ ַײב טָאה גרעבכָאה :הזמ ונל אצויה

 ןדַײס ,ןפיוקרַאפ רימ ןופ ךַאז ןייק רָאט ןוא ,ןגַײצ טינ טפירשרעטנוא ןַײמ טימ ריּפַאּפ

 ןוא ,ןהנעט וצ סָאװ טינ םיא טימ טָאה ריא ןוא ,טסַאּפ םיא ּוװ ,ןיהַא ןייג ןלעװ לָאז רע

 "הישוּת,, טימ ןיוש טלַאה ריא זַא ,ךַײא ןופ הרוׂשב יד ןרעה וצ ןבעג טָאג לָאז יַאװלה

 שטָאכ ,המשנ ַא טימ ןוא רשוי טימ דַיי ַא,, יקסדיל ,יקסדיל טימ יװ ,יקסנירק טימ ןוא

 ןַא זיא רעטַײװ ןוא ןָא טנַײה ןופ ? ןסיוו ריא טליװ רימ ןגעוו ,טציא "! רעגעלרַאפ ַא
 ןרעהרַאפ ךַײא טימ ךיז ןלעװ רימ .טינ רָאג ןיוש טדער טנוזעג ןופ .םכילע-םולש רעדנַא

 ,לארשי-ץרא ןייק ןרָאפ לעװ ךיא רעדייא ,רעמוז ןַײז לע ךיא זַא ,עשרַאװ ןיא ה"יא
 ךיז רעדיו ךיא זומ רעטניוו ןקיטפניק זַא ,ןגָאז םיריוטקָאד יד ? ךַאל ךיא טניימ ריא

 ַא ןבָאה ייז ,דנַײרפ רעוועיק ענַײמ ןעוועג בשימ ךיז ןבָאה .ןוז רעד ןגעקַא ןעמערַאװ

 ,לדנטרעג ַא טימ לביטש ַא ןפיוק רימ ייז ןלעװ ,ךעלקנערפ טנזיוט עכעלטע ןופ עמוס
 ,טרָאד ןופ ןוא ,לארשי-ץרא ןיא ופי ןופ טנגעג ןיא םי ןשידנעלטימ םענופ גערב םַײב

 טנזיוט רָאּפ ַא ,ייז ןגָאז ,ךָאנ ייז טלעפ סע .תויׂשעמ ענַײמ ןבַײרש ךיא לָאז ,ייז ןגָאז
 םענופ םענייא טקיטכעמלופַאב וליפַא ןיוש ןבָאה ייז .טכער ןַײז טעווס רָאנ ,לבור

 עליוו ַא טרָאד ןקוקסיוא לָאז רע ,לארשי-ץרא ןיא טציא זיא סָאװ ,(רעוועיק) טעטימָאק

 ץנעטסיסקע ןַײמ ןוא ,ונ .ןעגנוגנידַאב עטוג טימ טלעג ןכַײלג ןיא ןעמכילע-םולש רַאפ

 עשינַאקירעמַא ןוא עשיסור רָאּפ ַא ךרוד טרעכיזעג זיא ַײמ עדנע זיב יוורענ ןיא ָאד

 סרעבַײרש ענַײז רַאפ אצוי טינ זיא'ס זַא ,קלָאפ ןשידִיי ןפיוא ןגָאז סָאװ יד .טעטש

 טּפַאלק סע ךעלעקניוו ערעטצניפ ערעסָאװ ןיא ןעז טלָאז ריא .ערה-ןושל ןדער .ב.ד.א

 רעַײא ךיא יו ױזַא ,המוא רעזדנוא טימ ץלָאטש ןעוועג ריא טלָאװ ,ץרַאה שידִיי ַא

 דנַײרפ רעקיטסרַאבקנַאד רעטסנבעגעגרעביא
 םכילפ -םולש

 .יקסװעשילדָאּפ .ַא דנַײרפ רעזדנוא ןוא יורפ .וװ רעַײא סורג ןכעלצרַאה ַא

 ןָאזעניד בקעי וצ .1

 ן19109 .1 .15 ,יוורענ

 !ןָאזעניד רעטוג ,דנַײרפ רערעַײס

 ךָאד ריא טָאה ןילַא ןוא ןעגנַאגעגסױרַא ןיוש ריא טָאה עמַארגעלעט ןייא ןופ

 רעַײא רַאפ ןָאטעגפיוא טָאה ריא ךַאז עסיורג ַא רַאפ סָאװ ,טסּוװעג טוג ץנַאג ךיוא

 ןַײז קירוצ טרעקעגמוא ,ןעוועג םיתמ-היחמ טושּפ טָאה ריא ןכלעוו ,דנַײרּפ ןקנַארק

 ןופ גנולפייווצרַאפ רעטסכעה ןופ טנעמָאמ ַא ןיא טקנוּפ ןעוועג זיא סָאד ןוא .המשנ

 ןגעלעג ךָאנ ןיב ךיא תעשב ,ירפ טנַײה ,ןָאזעניד ,ןעוועג ריא טנעז ּוװ .שואְיי ןטסקע

 וצ ןוא ךַײא וצ קוק ַא טּפַאכעג ,טסָאּפ יד ןעמונעגּפָא ןבָאה רעדניק ענַײמ ןֹוא טעב וצ

 טָאה ,שטיװָאקרעב םַאדַאמ ,רעטכָאט ערעטלע ןַײמ ןוא .ךעלווירב יד ןיא ןיוועל ר"ד

 טרָאװ סָאד ..!ןעידָאבָאװס יט !ילישטנָאק ...!ַאּפַאּפ :ןגירשעגסיוא רעמיצ ןטייווצ ןופ

289 



 םכיל פא םולוש ןופו ווו ירוב

 סָאד ןבָאה רעדניק עלַא .עליוו רעצנַאג רעד רעביא ןגָארטעצ ךיז טָאה "ןעידָאבָאװס,

 זַא ,ןָאזעניד ,ןיינ !ןעידָאבָאװס !ןעידָאבָאװס :טלכיימשעג טָאה ןוז יד .טרזחעגרעביא

 רעבָא טנעז ריא .הכוז טינ טָאה ריא זַא ןמיס ַא זיא טונימ רעד ןיא ןעוועג טינ טנעז ריא
 טימ ןעװעג זיא ץרַאה ךעלרעדורב ,שידִיי ,םערַאװ רעַײא ,טסַײג רעַײא .ןעוועג ָאי

 .ךַײא גָאז ךיא .זדנוא

 ךיא .םיטרּפ עלַא טימ תוכיראב ווירב ַא ךַײא ןופ ןפיולנָא ךָאנ טעװ ךעלנַײשרַאװ

 ןגעו ,רעגַאלטּפױה ןגעוו ,ןרושָארב עניילק יד ןגעוו ,גנונעדרָא ערעטעּפש ןגעוו ןיימ

 אמּתסמ .ךַײא ףיוא ןצנַאג ןיא ךימ זָאלרַאפ ךיא זַא ,ךעלדנעטשרַאפטסבלעז .טעטימָאק
 .טהצע ,גנידצלַא ןָאט טעטימָאק סָאד טעוו

 ןדלעמ ןוא ןעגנוטַײצ עלַא ןיא ןכעלטנפערַאפ סיוועג ריא טעװ ןקידנעּפָא ןכָאנ
 םַײב ,"הישוּת, רעבלעז רעד ַײב ןייג ןענָאק טעװ ףיוקרַאפ רעד .רעגַאלטּפױה ןגעוו
 ,עלעסעלש סָאד ,ךַײא ַײב ןַײז לָאז קעמולק רעד יבַא -- ,וװ"זַא ןוא ןיקסדיל ןבלעז

 ? ןיימ ךיא סָאװ ךָאד טייטשרַאפ ריא

 ,קיסעמקעווצ רַאפ טניפעג ריא ביוא .ןיקסדיל וצ לווירב רעדנוזַאב ַא ָאד קיש ךיא
 ,רעביא סע טיג

 וצ טקישעגסױרַא סענַאדָאמעשט יד טימ ןעמַאװצ רשפא רימ ריא טלָאװ דניצַא

 ,טקוקעגנָא טינ וליפַא ייז בָאה ךיא ."ןבַאגסױא עלַא, ןופ ןרַאלּפמעזקע עכעלטע

 סיוועג טעוו ריא .י* 200 ,רימ טנַײש ,טנָאמ רע 66 רענעפָא ןַא זיא "הישוּת , טימ

 ...תורצ לסיב ַא ןַײז טעװ ןרַאלּפמעזקע יד םיא ַײב ןפיוקּפָא םַײב טנַײה .ןעגנידּפָא סעּפע

 רָאנ .סױרַא םיא ןופ טמוק סע :סגעװװקירוצ ףיוא הּכמ ַא ןזיא ןיקסנירק טימ
 ןבעג ךַײא טעוװ יקסנירק סָאװ ,ןגָאמרַאפ סע געמ שטיװעקשירוּפ

 ,ךַײלג ףיוא ךַײלג םיא טימ סױרַא טלָאז ריא יַאוולה

 זיא ,תונעט ענַײמ עלַא ןבעגרעביא ןלעװ ךַײא לָאז ךיא .ביוא ןייא רעביא טבַײלב

 ,רימ ףיוא תונמחר ַא ,סנטייווצ ןוא ,ךַײא ףיוא תונמחר ַא סנטשרע

 לָאמ ַא ךָאנ ןבייהנָא זומ ךיא זַא ךיא ליפ ,שנרב םעד טָא ןופ ןדער וצ ןָא ךיא בייה

 ,ןטולב וצ

 דמַאז ןרעביא עצינעלַאּפ ןיא טריצַאּפשעג ןעַײרד ןיא ןענעז רימ ןעוו ןטונימ יד ןיא

 -רעדינַא ,קרַאק םַײב ןטנוא םיא ןּפַאכנָא טלָאװעג רימ ךיז טָאה ,טהנעטעג טָאה רע ןוא
 ַא טלָאמעד ךיז ַײב בָאה ךיא ןעוו ןוא .םינּפ ןיא ןעַײּפשנָא ןוא דרע רעד ףיוא ןגייל

 !םיתשילּפ םע ישפנ תומּת ןוא ןַײרַא זדלַאה ןיא ןַײרַא סיוועג םיא ךיא קעטש ,רעסעמ
 טכַארט ךיא ןוא ,םיא טימ טייג ןָאזעניד ןוא ,רימ ַײב ןעוועג טסַאג ַא רעבָא ךָאד רע זיא

 טלָאװ תינימשבש תינימש ַא ןסיוו לָאז ןָאזעניד רעטוג רעד טָא ןעוו :הׂשעמ-תעב רימ

 טצעז ןוא טלכיימש ןוא טייג םכילע-םולש ןוא ,יתשק יוחטמכ היח רעד ןופ ןפָאלטנַא רע

 ןוא (ןעוועג םיא טימ ךיוא זיא יורפ ןַײז זַא ,טסעגרַאפ טינ) םיא טימ ןסע שיט םוצ ךיז

 םעד ךָאנ טָאה םכילע-םולש ױזַא יו ןוא -- עשרַאװ ןייק קעװַא ַײרד עלַא יז ןענעז טָא

 יורפ ןַײמ ןוא למיה ןיא טָאג רָאנ טסייוו סָאד -- עצינעלַאּפ ןיא טכַאנ יד טכַארברַאּפ

 רַאפ סָאװ ,טסייוו ריא .ךרוד ןוא ךרוד ןיוש ךימ טנעק ריא !ןָאזעניד ...דרע רעד ףיוא
 -דנַײרפ-טוג קיליײה רעזדנוא ַײב ןוא טנוזעג ןַײמ ַײב ,טלעג רימ ַײב טליּפש סע עלָאר ַא

 ףיוא ץעגרע טַײװ שפנ םעד טָא ןפורקעװַא טפרַאד ריא זַא ,ךַײא ךיא רעווש טפַאש
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 םכילע-םולש ןופ ווירב

 ףיוא ןעַײרשסױא ןגיוא ריפ ןיא ןוא ,םיוב ַא רעטנוא ןײגקעװַא !סעקנעזַאל טַײז רענעי
 !ו!ץעלרַאּפ :לוק ַא

 סנטייווצ ,עלַא טינ סנטשרע זיא ,רימ ןופ ווירב ןגַײצ רשפא ךַײא טעװ רע .ָאי

 הפרׂש ַא ןופ יו ןעװעטַארוצסױרַא ףיוא ןבירשעג ןעוועג זיא סָאד זַא ,ןעזסױרַא ריא טעװ

 ייוַצ רָאנ טעט-ַא-טעט ןגָאז רָאטקעּפס ךַײא לָאז ,סנטירד ןוא .טנָאקעג טָאה עמ לפיוו

 ןיא סָאװ ,טָאג רַאפ יו ,רימ טגָאז !רָאטקעּפס רעביל :ןגָאז םיא טלָאז ריא .רעטרעוו

 סעּפע ריא טעװ ,ןַײרַא םינּפ ןיא הׂשעמ-תעב ןקוק םיא טלָאז ןוא -- ? "לובמ , ןטימ
 ןוא ,ןסיײרסיױוא ייז רע טעװ ,עניסיל רעד ןיא רָאה 2 ךָאנ טגָאמרַאפ רָאטקעּפס ביוא .ןעז

 ןפיולטנַא טעװ רע ןוא "..!טינ ךימ טגערפ , :ןגָאז ךַײא טעװ

 ,"לובמ , ןפיוא רימ ןופ המיתח ןייק טינ הּכמ ַא טָאה ב"ה ,קַיור טַײז ,סנקירעביא

 ןפיוקרַאפ ןופ .טלדנַאהרעטנוא ךיז טָאה סע ןכלעוו ןגעוו 1908 רָאי םעד ףיוא וליפַא
 !וליּפַא רוּפש ןייק רָאג זיא תוּתימצל םיא

 םוצ ,לרוחב ַאזַא טָא ,ןעמ ףרַאד םיא ,"לובמ, ןצנַאג ןטימ ב"ה ףיוא ַײּפש ַא טוט
 !וינעצומ-וינעצוק ןליּפש טינ ,ןלעטשקעװַא ןולקה-דומע

 ןיא ןַײרַא ךיא ןיב ןרָאטקעּפס בילוצ סָאװ השוב ַא ןוא קיטייװ ַא רָאנ רימ זיא סע

 ערעַײא רַאפ הרּפּכ יד ןַײז רע לָאז ,ןָאזעניד רערעַײט ,לחומ רימ טַײז .אסּכה-תיב ַאזַא
 !ןדער וצ םיא ןגעוו ךַײא טימ םשהילוליח ַא זיא סע .ןשָאלַאק רעוועיק

 .עינָאלָאק רעצנַאג ןַײמ ןופ ,ןָאזעניד ,טסירגעג טַײז

 םכילע-םולש  רעַײא

 םירפס-רכומ עלעדנעמ וצ .2

 1909 ץרַאמ ןט5 -- רַאורבעפ ןטס20 ,יוורענ

 .י"ב םירפס-רכומ עלעדנעמ 'ר ןדייז ןרעַײט ןוא ןביל ןַײמ וצ

 ןשירַארעטיל ןַײמ ַײב ןעז וצ ןעוועג הכוז בָאה ךיא סָאװ ,תונּתמ ןוא תוכרב עלַא ןופ

 ךיא סָאװ ,ןישַאמ יד ךיא ןיימ סָאד ,עטסעב יד הנּתמ עקיזָאד יד סיוועג זיא ,בוט-םוי

 ךָאד ןבָאה םיריױטקָאד יד .ווירב-ענישַאמ ןטשרע ןקיזָאד םעד ,עדייז ,ךַײא וצ ּפַאלק

 ,ךיז טציז עמ .ןישַאמ ַא ןעמונעגסיוא -- ןבַײרש סָאד טרוסַאעג ןצנַאג ןיא רָאג רימ

 .טּפַאלק עמ ןוא ,רדס םוצ חסּפ -- ךלמ ַא לשמל יװ ,טנעלעגנָא ,ךימ ריא טייטשרַאפ

 ! היחמ ַא ,ךַײא ךיא גָאז ,זיא'ס

 ? טנוזעג ןיא ךיז ריא טליפ יוװ ,רקיע רעד ?סעּפע ריא טכַאמ עשז סָאװ ,רוציקה

 סָאװ ,רקיע רעד !טַײרלָא -- ,עקירעמַא ןיא סָאד טגָאז עמ יװ ,ןיב ,םשה-ךורב ,ךיא

 ,רוקכָאנ ַא ןגעוו טציא ןיוש טכַארט עמ .סױרַא טָאג קנַאד ךיא ןיב תושפנ-תנּכס ןופ

 ןכוז ןרָאפ ןפרַאד ַײמ םורַא רימ ןלָאז ,רעמוז רעד ָאד ןקידנע ךיז טעוויס זַא ,טסייה סָאד
 רעזדנוא ןיא רָאג רעדָא ,ץייווש רעד ןיא ץעגרע ,רעמוז (ןרעליק ַא לסיב ַא) ןטייווצ ַא

 -- סעדַא רעַײא ןופ טַײװ טינ ץעגרע זַא ,ךעלגעמ ןוא דלַאװ ַא ןיא רשפא ,דנַאלסור
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 םכילצ:םולש ןופ ווירב

 עקירעמַא ןייק סלַאפ ןדעי .םיריוטקָאד יד ןיא רָאנ ,רימ ןיא טינ ךיז טדנעוו ץלַא סָאד

 ,גנונעפָאה לקיטש ַא ָאד ןיוש זיא ,עקירעמַא טינ דלַאב יװ ןוא ,ונ .ךיג ױזַא טינ ןיוש

 ןיוש לָאזס ,רעצרעה עכעליירפ טימ רָאנ יַאוולה .ןעז םשה-הצרי-םא ךיז ןלָאז רימ זַא

 טבַײרש ,עדייז ,טינ ךיז טליופ ריא ביוא .םדקכ ונימי שדח עלעסיב ַא שטָאכ ןַײז סעּפע

 טַײז ,ןישַאמ ןייק טינ טָאה ריא רשאב זַא ,ץוריּת ןייק טינ טגָאז .לווירב .ַא לָאמ ַא ןַײרַא

 טימ זיא'ס לַײװ ,טרעו עטסערג יד הברדַא טָאה לווירב ַא סרעַײא .רוטּפ ןיוש ריא

 -ןגייא ןייא סרעַײא רַאפ ,ענַײמ ץוחַא ,סענישַאמ עלַא הרּפּכ ַא .ןבירשעג טנַאה רעַײא

 ,בתּכ-לרעּפ ןקידווענח ןטלעז רעַײא טימ לווירב קיטנַאה

 !עלַא ,עלַא ערעַײא טימ טנוזעג רימ טַײז ,ונ

 םכילע-םולש לקינייא רעַײא

 ,טפירשטנַאה ןַײמ טימ אקווד סורג ַא ןבעגרעביא ךַײא לָאז ךיא ,ךימ טעב בַײװ ןַײמ

 .המשנ א ןָא ףוג ַא זיא ןישַאמ ַא זַא ,טגָאז יז .ןופרעד טינ טלַאה יז .ןישַאמ רעד טימ טינ

 ךיא לָאז ,לווירב ַא ןבַײרש ריא לעװ ןוא ןרָאפקעװַא --- יז טגָאז --- לָאמ ַא לעװ ךיא זַא

 טגָאז ױזַא .קירוצ ןקישּפָא רימ סָאד טעװ יז .ןישַאמ ַא טימ ןבַײרש ןגעוורעד טינ ךיז

 !ןעז רימ ןלעװ ,יז
 םכילע-םולש  רעַײא

 ןַאמזַײא .ד וצ ,3

 ןזסעטנ, 9

 !שטיװעלװָאקַאי דוד רעטצעשעג ליפ

 ןַא זדנוא רַאפ ןעװעג זיא ןרעוװ ןדנּוװשרַאפ רעַײא .העידי רעד רַאפ קנַאד ַא
 קנַאד'כ .קרַאטש ןוא טנוזעג טַײז ריא סָאװ ,טָאג זיא טביולעג .ךַאז עטעטרַאװרעדמוא
 רעד ןופ ןַאעקָא ןסיורג םעניא ןפלעהוצטימ רימ טייקטיירג רעד רַאפ רעייז ךַײא

 ךיא לעװ ,ןביולרעד טעװ טנוזעג סָאד ןוא רעטעוװו רעד רָאנ יו ,רוטַארעטיל רעשיסור

 .ָאּפערנַאמ רעַײא ןיא ןעװַאינַײרַא ךיז ןוא טייקכעלביל רעַײא טימ ןצונַאב ךיז ןדַײמרַאפ טינ

 "עמעהָאב יד , גנולייצרעד רעַײא .יורפ רעטצעשעג רעַײא סורג ןַײמ ןבעגרעביא טעביכ

 .גנוטַײצ רעװעשרַאװ ַא ןיא גנוצעזרעביא רעשידִיי ןיא טקורדעג זיא

 םכילע-.ש ןבעל ןוא בַײל טימ רערעַײא

 גורפ ןועמש וצ ,4

 1909 ץרַאמ ןט5 ,דנַאירב ַאלליװ ,(ַאילַאטיא) יוורענ

 !גורפ .ש רבח רעביל ,רערעַײט

 "דנילרפ,, ןופ סערדַא ןפיוא :םיסיירדַא ייווצ ףיוא ,טעז ריא יװ ,ךַײא בַײרש ךיא

 .ךַײא וצ ןעמוקנָא סיוועג ךָאד טעװ ייווצ יד ןופ רענייא ."רימ 'רוועי , ןוא
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 םכילצפ- םולש ןהפוווירב

 ףרַאד ןוא ןרעװ טנוזעג-טינ רעַײא ןגעוו ךיז טסּוװרעד "דנַײרפ , ןופ בָאה ךיא
 רָאנ ,גנורעדנּוװרַאפ ןייק טשינ העידי יד רימ ַײב טָאה ןפורעגסױרַא זַא ,ןגָאז ךַײא
 ןייטשרַאפ ןָאק ןדנילב ַא םערָאװ ,דיילטימ עטגָאזעג טינ ,עתמא ןוא ,דיילטימ
 ףרַאד ךיא טשינ .ןבַײרש טינ הצילמ ךס ןייק ךַײא לעװ ךיא ..רעדנילב ַא רָאנ
 סע :טַײצ ַאזַא ןיא ךָאנ טרפבו ..הצילמ ןענעיײל טפרַאד ריא טשינ ,ןבַײרש

 ךיז ןבָאה רימ ױזַא יװ ,ןענָאמרעד ךיז טעוװ ריא זַא ,ףָאה ךיא ..!טינ ךיז טהצילמ
 ןטעב רעדָא ,ןבַײרשוצ ןופ ןגָאזּפָא טינ רימ טעװ ריא ןוא -- סעדַא ןיא טנגעזעג
 שרוש רבד לכמ לווירב ַא ןבַײרשנָא ןעמָאנ רעַײא ןופ רימ לָאז רע זַא ,ןסעּפָארּכ
 ןוא ןעשעג זיא ךַײא טימ סָאװ ,סעלַא ןופ (ביל טָאה סוּפָארּפ יװ ,ןעמַארג ןיא טינ)
 ,ריא טרָאפ ןעוו ןוא ןיהּוװ ןוא ,ךַײא וצ רעצעמע טמוק יצ ןוא ,דניצַא ךַײא זיא סע יו

 !סעלַא ,סעלַא טסעומש עמ זַא ,טרָאװ םענייא טימ
 ַאילַאטיא ןיא תובוח ..טכַאמ עמ :טינ רעסעב טגערפ -- ךַאמ ךיא סָאװ ןוא

 םיריוטקָאד יד רימ ןדער רעטציא ןוא (...תונמאנ ףיוא ייז ןביילג ןעמעלַא ,דנַאל רעַײט ַא)
 ַא ןיא ץעגרע רעדָא ,לָאריט ןיא רעדָא ,ץייווש רעד ןיא ץעגרע רעמוז ףיוא ךודיש ַא
 ,טָאּפָאצ רעדָא ,טָאצָאּפ (ןגָאז ךיז םעש ךיא) ןעמָאנ םענדושט ַא טסייה סָאװ ,םוקמ ןימ
 -- טלעג ןוא ונ ,טלעג ,ןעמ טגָאז ,ןבָאה וצרעד ןעמ ףרַאד סלַאפנדעי ...ץָאּפָאט רעדָא
 לכיב-טרַאמ ןיא ? סַײנ טַאלג סעּפע ךיז טרעה סָאװ ? "דנַײרפ,, םעד ריא טנעייל --- --
 ."ַארָאגיא ינסעיּפ , ערעַײא רעביא עיזנעצער עמערַאװ ַא רעייז ָאד זיא "עינַאװָאזַארבָא,

 .הלוח ַא ךָאד ןיב ךיא ,ןקידנע זומ ךיא ...סע טסייה ונלשמ ידוהי ַא רעבָא טבַײרש סָאד

 םכילע-םולש  רעַײא

 ןָאזעניד בקעי וצ 75

 1909 ץרַאמ 8/7 ,יוורעג

 ןָאזעניד .י דנַײרפ רעטסעב ןוא רעטסרעַײט
 טלָאװ סָאװ .טגָאז ריא סָאװ גנידצלַא ןעוט רימ זַא סױרַא ריא טעז עיּפָאק רעד ןופ

 ךיא ליוו םעד ןגעוו --- עשרַאװ ןיא ןָאזעניד ןייק ָאטינ זיא י"םש,,ה ןעוו ,לשמל ,ןעוועג
 ,ךימ טכַאד ,טעװ סע ..!רענײא טַײז ריא -- סױרַא טמוק סָאװ .ןטכַארט טינ רָאג
 וליפַא שטָאכ) .עשרַאװ ןייק רָאפ ַא ןּפַאכ ןזומ טעװ ַאגלָא ןַײמ ןוא .ןפלעה טינרָאג
 ךָאנ זיא סע !ןָאט ןעמ לָאז סָאװ רָאנ (זדנוא רַאפ תופסוּת לקיטש ברַאה ַא זיא סָאד
 ..טפנוקוצ רעד ןיא גנַאהנָא לקיטש קיצנייא רעזדנוא תמאב

 ,עשרַאװ ןיא ןַײז טעו יורפ ןַײמ ,טפַאשדנַײרפ וצ ןייטש ריא טעװ ךעלנַײשרַאװ

 ןטעברַאוצ רעשיגרענע לסיב ַא ןלעװ ,ןיוועל ר"ד יװ ,יקסװעשילדָאּפ ךיוא זַא ,ןיימ ךיא

 ןוא טשיוטנַא רעדיוװ ןיוש רימ ןענעז ...'ש הׂשעמ ןגעוו .יורפ ןַײמ ןופ טרַאװנגעק ןיא

 {!!ןעמוקַאב ןשָארג 500 ןייק לָאמ ןקיצנייא ןייק םיא ןופ בָאה ךיא .ןגָאלשעגרעדינ

 עכעלטע רַארָאנָאה סלַא ןבעגעג וועיק ןיא רָאטקעּפס רימ טָאה ךַאמּפָא םַײב רעסיוא

 ,ןעמוקַאב ןשָארג ןבלַאה ןייק יש ןופ טּפיוה רעביא ךיא בָאה ןַאד ןופ .לבור טרעדנוה

 ,טוג ץנַאג ןײלַא טעז ריא ,ָאזלַא -- טרעהעג קורדוצ ןייק ןופ ,ןעזעג גנונעכער ןייק
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 םכילצ:םולש ןופ ווירב

 זדנוא רַאפ רעטניזעג זיא רעִירפ סָאװ ןוא ,טגנידַאבמוא ןַײז עשרַאװ ןיא זומ ַאגלָא זַא
 ײיקסװעשילדָאּפ ,ה טימ ךיז ןעז דלַאב ךַײא ךיא טעב רעבירעד ,חסּפ וצ טייג סע .ןעמעלַא

 ,ןבָאה טינ יז וצ ןעמ טעװ תונעט ןייק .ןבַײרש דלַאב יז ןזָאל ןוא ןיוועל ר"ד ןוא
 .ש"וח ןכַאמ טינרָאג העיסנ ריא טימ יז טעוװ הלילח רעמָאט

 | .דלַאב עשז טבַײרש
 םכילע-םולש -- רבק םוצ זיב רעַײא

 ןַאמזַײא יורפ וצ 6

 1909 ץרַאמ ןט8 ,יוורענ

 !ןַאמזַײא .ר יורפ עטרעעג רעייז

 טרפב ,שידִיי ףיוא ןבַײרש ךַײא ךָאד ןעמ געמ ,עיוג ןייק טינ ָאי טַײז ריא דלַאב יו
 ןַײמ וצ טקישעג ןבָאה סעגעלָאק רענַאקירעמַא יד סָאװ ,ןישַאמבַײרש רעד ןיא זַא
 ריא ןוא .ָאטינ זיא לטעלב סָאד .שידִיי ץוחַא טפירש רעדנַא ןייק טינ טָאה ,םועליבוי
 .ןטילש ַא טימ ,סיוא טזַײװ ,ךַײא ַײב ןַײז ןיוש ןלעװ רימ .ןעקנעב וצ סָאװ טינ טָאה

 ,קַאי .ד סורג ןַײמ

 םכילצ םולש

 ןייבשריה ץרּפ וצ ,7

 1909 ץרַאמ ןט11 ,דנַאירב ַאלליװ ,(ַאילַאטיא) יוורענ

 ! ןייבשריה דנַײרפ
 ןַײמ יו ,טרעפטנעעג ךיג ױזַא טינ ךַײא בָאה'כ סָאװ ,טוגמוא רַאפ טשינ טמענ

 ,הלוח ַא ךָאד ןיב ךיא ,טינ טסעגרַאפ -- זיא גהנימ
 .יץשטנעמא :ךַאז ַא ָאד ךַײא ךיא קיש ,טעז ריא יו

 ןטלַא) ילוי ןט16 םעד רוזנעצ-רעטַאעט רעד ךרוד טריפעגכרוד זיא דויטע רעזיד

 ןייא רָאנ סָאד זיא טריפעגפיוא .גרוברעטעּפ ןיא 6774 רעמונ םעד רעטנוא 1908 (ליטס

 טימ ,רימ טבַײרש עמ יװ ןוא ,םועליבוי ןַײמ וצ קָאטסָאלַאיב ןיא ןרָאטַאמַא ןופ לָאמ

 רָאנ סָאד טקוק ,ןכַאז יד ףיוא ןיבמ ַא ָאי ךָאד טַײז ריא .גלָאּפרעד ןכעלנייוועגמוא ןַא
 סָאד זיא סלַאפ ןדעי .טרעוו ַא סעּפע ךַײא רַאפ טָאה סע ביוא ,ןעז ריא טעװ ,ךרוד טוג

 ךיא זַא ,טַײדַאב סָאד ,ןעניז ןיא קרַאטש ךַײא בָאה ךיא .הלחתה ןימ ַא טַײז ןַײמ ןופ

 רעמ לסיב ַא רקיע רעד .ףליה וצ ןַײז רימ לָאז טָאג ןוא ,ןגעו טרעַײא ןופ טעברַא

 ווירב רעדעי ףיוא !טיײקכעלטקניּפ -- המכח-תישאר ןרעדָאפ ךיא לעװ ךַײא ןופ .חוּכ

 רַאפ טינ ןענעז "ןשטנעמ , יד לַאפ ןיא ןעוו .ךעלגעממוא זיא שרעדנַא .הבושּת עגר יד

 טעוװ ,ךיורבעג ַא יז ןופ טכַאמ ריא ןעוו ,לַאפ ןיא .ןקישקירוצ ייז דלַאב רימ -- ךַײא

 "יָאנזַאקַאז , רימ טּפירקסונַאמ עטקורדעג סָאד ןוא ןריּפָאקּפָא ןזָאל ןַײז טוג ױזַא ריא
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 םכ"ילצע-םהלש ןרפוווירב

 סירג ךיא .טינ סיוועג -- ליפ .טינ ךיא סייוו ךָאנ בַײלברַאפ ךיא טַײצ לפיוו .ןקישּפָא

 ,קילג שטניוו ןוא ךעלדנַײרפ ךַײא

 םכילע-םולש

 ןָאזעניד בקעי וצ .8

 1909 ץרַאמ ןט12 ,יוורענ

 !ןָאזעניד .י דנַײרפ רעטסרעַײט

 ןפרָאװעגנַײרַא ריא טָאה ,טעטימָאק ןגעוו קידנדער ,ווירב ערעַײא ןופ םענייא ןיא

 רימ ןופ טקידיײלַאב יװ ןעניפעג ךיז זומ רע זַא ,ןייטשלעקניפ .ח ןגעוו רעטרעוו רָאּפ ַא

 ןבעג וצ ךעלגעמ רַאפ ןענופעג טינ ךיא בָאה טַײצ רעצנַאג רעד רַאפ סָאװ ,םעד ךרוד

 -רַאפ םעד ןוא קיטכיר רַאפ גנוקרעמַאב רעַײא ןיפעג ךיא ."טנַײה,, ןרַאפ ךיוא סָאװטע

 -רַאפ ןייק ןגָארטרעביא טינ לַארעביא ןָאק ךיא .טעדנירגַאב ץנַאג "טנַײה , ןופ סָארד

 ןיא ןַײרַא טינ ליוו ךיא .טכער טָאה רענעי זַא -- טרפבו ,זיא טינ'ס ןעמעוו ןופ לביא

 רעטוג ַא יװ טנידעג םועליבוי ןַײמ ַײב רימ טָאה רע רעבָא ,"טנַײה,, םענופ ןוויטָאמ יד

 ןבירשעגנָא םעד בילוצ בָאה ךיא .רַאבקנַאד סלַא רעמ םיא ָאזלַא ךיא ןיב -- דנַײרּפ

 ןקיטנַײה םוצ ייז ןבעג סָאד לי ןוא גנולייצרעד-חסּפ עשיטסירָאמוה ַא "טנַײה , ןרַאפ

 -ידַאב ענעדיישרַאפ ןגעוו בּתכֹמ ַא ןבירשעגקעװַא טנַײה ייז טָאה שטיוװָאקרעב .חסּפ

 ,וו"זאא "דנַײרפ,, ןיא יוװ (.'זקע 2000) ןקורדּפָא-טַארַאּפעס ,ןצירטַאמ ,ןעגנונ

 טגנעה "םימואּתה-לעב,, םעד טימ זַא ,ווירב ַא טַאהעג ךיא בָאה ןיקסוװעשילדָאּפ ןופ
 ַא ןַארַאפ ךָאנ ןיא ,רימ רע טבַײרש ,עסַאק ןיא .ןטפול רעד ןיא לַײװרעד ךָאנ סע
 טעוװ "ליח-תשא" יד תעב ,"הישוּת,, ףיוא ןָאטרַאפ ןזומ טעו עמ עכלעוו ,800 ךעלברעק
 ןעזעג טשינ ךַײא טימ ךָאנ ךיז טָאה רע זַא ,ךיוא טבַײרש רע .ןקַאנ ריא ןכַאמ טרַאה
 םעד ןגעק ןלעטשוצסיורַא בָאה ךיא ןטקנוּפ ערעסָאװ ,טינ ךָאנ רע טסייוו רעבירעד ןוא
 וצ ווירב עטצעל ענַײמ ףיוא רעפטנע ןייק טינ ךָאנ סָאד זיא ,טנַײש סע יװ .קלָאפרָאּפ
 חוּכמ .ןינע םעד ןגעוו ךעלריפסיֹוא ץנַאג ןבירשעג םיא בָאה ךיא ּוװ ,ןיקסוװעשילדָאּפ
 טינ ַײברעד טַאר רע רָאנ ,ןיקסדיל ןגעוו ךיוא רימ רע טבַײרש רעכיב יד ןופ ףיוקרַאפ
 ןעוו ןוא ,רָאנ טַײצ ַא ףיוא ,תובייחתה ענייק ןָא אלא ,תותימצל סע םיא ןבעגרעביא
 רימ טבַײרש רָאטקעּפס ךיוא .ןעמענקירוצ םיא ַײב סע ךיא לעװ -- ןלעװ לעװ ךיא
 ףיוקרַאפ םעד ןבעגרעביא רעכיג סָאװ לָאז עמ ,םיׂשעמ טעברַא רָאטקעּפס .ןיקסדיל ןגעוו
 ,קסע םעד רעביא םיחיגשמ םיא טימ ןַײז טלָאז ריא ,ךַײא ןטעב ןוא ןיקסדיל וצ
 ,סע טסייה ןלָארטנָאק

 ןייק ךַײא וצ העיסנ סַאגלָא ןַײמ חוּכמ הבושּת רעַײא ףיוא ץלַא ךָאנ ןטרַאװ רימ
 תחמׂשו ,חסּפ ןרשּכ ַא ,ןכעליירפ ַא לַײװרעד ךַײא טָאה ,ןעוו סָאװ ןענַאװ זיב ןוא ,עשרַאוװ
 -- ךגחב

 רענעבעגרעביא רעַײא ךַײא טשטניוו סע יו
 םכילע-םולש
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 םכילע-םוהלש ןופ וויברב

 ןַאמזַײא יורפ וצ ..79

 {19109 ץרַאמ ןט15 ,דנַאירב ַאלליװ ,יוורענ

 !ןַאמזַײא יורפ עטרעעג רעייז

 ךיא יװ ױזַא ןוטעג ןוא ןטלַאהרעד חסּפ ברע ןופ לווירב ןַײמ ריא טָאה ךעלטנּפָאה

 ךַײא בָאה'כ סָאװ ,"תסורח, םעד עשרַאװ ןופ ןעמוקַאב ריא טָאה .ןבירשעג ךַײא בָאה

 ? סעיצקַאדער ןוא סרעגעלרַאפ ענעדישרַאפ ןופ ךעלכיב-הׂשעמ ערעדנַא ןוא טגָאזעגוצ

 .שטיװעלװָאקַאי דוד וצ ןוא ךַײא וצ סורג ןכעלדנַײרפ טימ

 םכילפ םולש

 !טבעל עמ יבַא ; עטָאלב רָאנ .ןטסעב ןיא טינ רעדייל זיא טנוזעג ןַײמ

 תובשחמ-לעב וצ ,0

 1909 ץרַאמ ןטס21 ,יוורענ

 !תובשחמ-לעב ,דנַײרפ רערעַײט

 רימ ךיז טָאה סע לַײװ ,טנוזעג ןַײמ ןופ טינ בַײרש ךיא .טָאג קנַאד ,טבעל ריא יבא
 ןיב ךיא זַא ,ןמיס ַא -- בעל ךיא .בעל ךיא זַא ,ןמיס ַא -- בַײרש ךיא .ןסעגעגוצ ןיוש

 ַא ךיוא דנַײרפ ַא רעסיוא ךָאד טַײז ריא לַײװ רָאנ .(...וליפַא ןמיס רעּפַאנק ַא) טנוזעג

 ןיב ךיא זַא ,תמא םענייר םעד ןגָאז ךַײא טעטכילפרַאפ ךימ ךיא ןיפעג ןכל ,רָאטקָאד

 ,םעצולּפ ךָאװ ענעי טשרע ךיא בָאה טָא .ןרעוװ טנוזעג םוקלופ ףיוא סרוקיּפַא רעסיורג ַא

 ןיא טצעי זיא יורפ ןַײמ סָאװ ,קילג ַא .ןטולב וצ ןביױהעגנָא ,טיוה רעלעה רעד ןופ רָאג
 יד ַײב טפיוקעגסיוא טרָאד ןבָאה ייז סָאװ ,קרעװ יד ןגעוו ,טעטימָאק םַײב) עשרַאוװ

 זַא ,טבַײרש "דנַײרּפ ,, רעד יװ טינ -- ןגָארטעגרעטנוא הנּתמ ַא רימ ןוא סרעגעלרַאפ
 רעדיוו ןיוש בַײרש ךיא ,רעסעב ליפ טציא ןיוש רימ זיא סע .(גָאט רעקיטכענ ַא זיא'ס

 טימ ייג ךיא .ךיא בַײרש תויׂשעמ טַאלג ןוא ,תועובש ףיוא ןוא רמועב-ג"ל ףיוא סַײנ

 ןוא ןּפַאכנַײרַא ןעמ ףרַאד ,יברקב המשנהש ןמזילּכ :היבט דנַײרּפ ןַײמ יװ ,גנַאג םעד

 וליפַא ןבעלרעד לָאז ךיא זַא ,טינ רימ ךיז טביילג סעּפע ;ןבַײרש ןוא ןבַײרש

 ףיוא ךָאנ ךיז טגערפ ריא !עטָאלב -- אלימ רָאנ ..ייליבוי ןבלַאה ַא ךָאנ

 ןופ טדײשעגּפָא טַײװ ןַײז רע לָאז) !טַײװ-טַײװ ןיוש זיא רע !עהע -- ? ןדלעפנעזָאר

 ַא ,טסיצילבוּפ רעלופטנַאלַאט ַא ,רעקידרעַײפ ַא ,ןעוועג רוחב רעליווו ַאזַא .(!זדנוא
 ,ףוס םוצ ..טימ טימ ,ןושל ַא טימ ,גנוצ ַא טימ ,ךַארּפש ַא טימ ,רעדעפ עקידנסַײב

 ןעמענ טעװ רע זַא -- (ןסיוו טזומ ריא ?טלַא רע זיא לפיוו) --- זַא ,איבנ ַא ַײז יג

 ןייק ,םלוע-לשדונובר ,יוא ,ןיהַא שזַא ןרָאפקעװַא טעװ ןוא ןענירעד ןטימ ןיא םעצולּפ

 אמּתסמ !סע טסייה דלעפנעזָאר ,רע זיא עקירעמַא ןיא זיא רע ,ָאי !!!עקירעמַא

 רָאנ .ךיז ןגעוו רעדיו -- טציא ? ךייש זיא סָאװ ,ווירב ַא ןבָאה םיא ןופ ריא טעװ

 .לָאמ ןטייווצ ןפיוא ןַײז ןיוש זָאל

 םכילע-םולש  דנַײרפ רעַײא
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 םכ לע" םהולש ןהפ ווירב

 ימע-ןב .מ וצ ,1

 1909 ץרַאמ ןטס21 ,יוורענ

 !יריקי ימע-ןב ,יתבהָא רשא יערו יחָא

 ,"ןושל רעציווָאנרעשט , ףיוא לסיב ַא ןסעומש ךַײא טימ ךיא לעװ לָאמ סקיטנַײה
 ןַארַאפ רעבָא זיא ,םעד ןיא םעטט ןייק ָאטינ זיאס ביוא ןוא .טענָא סָאד טפור ריא יו

 ריא ףיוא געט יד ךַײא ַײב ןַײז טעװ בייוו ןַײמ יו ױזַא : ונַײהד .ךַאז רעד ןיא ןײמ ַא

 ,הנּתמ רעד ןגעוו ןכַאז-טעטימָאק בילוצ ןפורעגסורַא) עשרַאװ ןופ םייהַא ןרָאפקירוצ
 -ןוידּפ ךימ טפיוקעגסיוא ,בוט-םוי ןשירַארעטיל ןַײמ וצ טכַאמעג רימ ןבָאה ייז סָאװ

 בַײװ ןַײמ זַא ,ךיא ליוו ,(!הכרב םהילע אובּת ,קרעװ ענַײמ עלַא טסייה סָאד ,םייובש

 ,עקַאט ךַײא ךיא טעב בגַא .לווירב ןַײמ ךַײא ַײב ןענעייל ןענָאק ךיוא לָאז סע טסייה

 ןופ ןוא ןעמעלַא ןופ ןוא רעדניק יד ןופ סורג ַא ןבעגרעביא טרָאד ריא טלָאז ריא זַא

 ןייג טינ ןָאק רענייק םערָאװ ,ריא ףיוא סױרַא טוג ָאד ןיוש ןקוק רימ ; םכותב ךיוא רימ

 ןוא ךיא ,ךיַײא ןקיש רימ .(ןטָארעג ך ַײ א ןיא לסיב ַא זיא יז) יז יוװ ,הלוח ַא םורַא ױזַא

 ,ןעלקיטרַא ייווצ ןעניפעג ןטרָאד טעװ ריא ."ןמזה, רעמונ ַא ,סע טסייה שטיווָאקרעב
 ןבָאה ריא טעװ ,טנעייל .םלצ ַא ,לידבהל ,טימ עטייווצ סָאד ,דוד-ןגמ ַא טימ סנייא

 סָאװ ...םלצ םענופ סעּכ ןיא ,דוד-ןגמ םענופ --- האנה ;סעּכ ןיא ןַײז טעװ ןוא האנה

 ןיא סעיצַאװָא סקילַאיב ןגעו טנעײלעג בָאה ךיא ?רעדורב ,ןגָאז ךַײא ךיא לָאז

 םעד ףיוא טינ .אנקמ תמאב םיא ןיב ךיא .דיירפ ןופ ןרערט טימ לארשייץרא

 ןיב ךיא .ענדעשז ױזַא טינ סעּפע ךיא ןיב ,םשה-ךורב ,סעיצַאװָא זַא ,טסייוו ריא ; דובּכ

 ןוא .טינ ךיא ןוא ,לארשי-ץרא ןיא ןַײז וצ ןעוועג הכוז טָאה רע סָאװ ,ןקילַאיב אנקמ

 ךיז ןיא טינ דניצַא טעּפָא גנעה ךיא לַײװ ,ןַײז ןענָאק טרָאד לעװ ךיא ביוא ,טסייוו טָאג

 רמוחּכ יז ַײב ןיב ךיא !רָאג םיריוטקָאד יד ןיא רָאנ ,ןדנַאטשמוא יד ןיא טינ ןוא

 ,םרא-ןדּפ ןייק זיא --- ייז ןליוו ,ץייווש רעד ןיא ךימ ייז ןקיש ,ייז ןליוו --- רצויה דיב

 ןופ רעבַײװ עלַא ןוא בַײװ ןַײמ ןוא בַײװ רעַײא טסירג ללּכה !ייז טוט טייג ןוא

 ,ןמָא -- לארשידלּכ
 םכילע-םולש  דנַײרפ רעַײא

 סנַאמזַײא יד וצ 2

 1909 ץרַאמ ןטס22 ,יוורענ

 !ןַאמזַײא יורפ עטרעעג ליפ ןוא עקידרעווסנביל

 רימ זַא ,גנונעפָאה ַא ָאד זיא טציא ,טָאג ןעקנַאד .ןטלַאהרעד ווירב ןביל רעַײא

 ,עדַאש .ךַײא ןלעפעג תויׂשעמ ענַײמ סָאװ ,ךימ טיירפ סע .ןעז לָאמ ַא טרָאפ ךיז ןלָאז

 ןענָאק ךיוא לָאז שטיװעלווָאקַאי דוד זַא ױזַא ,ןבירשעג שַיױג ףיוא טינ ןענַײז ייז סָאװ

 רעדירב ענעגייא וליּפַא --- םייוג רָאנ טינ זַא ,ױזַא לזמ רעזדנוא ןיוש זיא'ס .גנוניימ א ןגָאז

 ןדירפוצ ןַײז רימָאל .ןבַײרש רימ סָאװ ,ןטײקשירַאנ יד ןענעייל עלַא טינ ןענָאק ןדִיי

 ףיוא .טרָאװ שידִיי ַא ןעייטשרַאפ סָאװ ,עכלעזַא ךָאד ךיז טניפעג סע סָאװ ,םעד טימ
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 םכילטש -םהולש ןרפ ווירב

 ןָאגרַאשז רעד זַא ,זדנוא טגָאז עמ :קיצניװ רימ ןרידנעטערּפ טייקכעלברעטשמוא רעד

 ..."ןברַאטשּפָא , ךיוא ןזומ ןיילַא ייז זַא ,םינּפ ַא ,ןסעגרַאפ ,ןגָאז סָאװ ,יד ...ןברַאטשּפָא זומ
 ...!ןברַאטשּפָא ןימ ַא ךָאנ

 ןוא שירַאנ ןכַאמ טינ ךיז לָאז רע ,ןשטיװעלװָאקַאי דוד רעַײא ,לחומ טַײז ,טגָאז

 ,ךָאד טַײז ריא .ןַײרַא רעלעט ןיא ןקוק רעסעב רע זָאל .רעטעמָאמרעט ןפיוא ןקוק טינ

 ...עטָאלב זיא רעטעמָאמרעט ַא זַא ,ָאי ךָאד ריא טסייװ ,ונ --- רעטקָאד ַא ןיילַא ,םַאדַאמ

 ןבָאה טַײל ענַײמ .רדסּכ גָאט ןצנַאג ַא טולב טימ ןגיּפשעג רָאג ךָאװ ענעי ךיא בָאה טָא

 טָאה עמ ,..טולב עמ זַא ,טנַײפ טַאלג בָאה ךיא .טינ ךיא) ! ןקָארשרעד לסיב ַא סָאד ךיז

 רימ ,טָאג ןעקנַאד ןיוש רימ זיא טציא !םַארערַאט רעצנַאג ַא -- רעטקָאד םעד טכַארבעג

 ןיא רעדָא ,לָאריט רעדָא ,ץייווש רעד ןיא ,ןַײרַא געוו ןיא ךיז ןקַאּפ וצ ןיוש ןענעכער

 ַא ןופ ןסיוו ױזַא ןלָאז ייז .ןטכַארטוצ ןענָאק םיריוטקָאד יד ּוװ ,רָאי עצרַאװש יד לַא

 ןוא ..!טרעײלשעג ייז טָאה'ס רעװ ,ןסייוו ייז יו ,םיריטקָאד יד ,שטשרָאב ןקיכלימ

 ףיוא סָאװ ,טינ לביארַאפ ןייק טָאה) השקב ַא ךיא בָאה ,שטיװעלוװוָאקַאי דוד ,ךַײא וצ

 ןכערבעצ טלָאז ריא : זיא עטיב ןַײמ .(ןישַאמבַײרש ןַײמ קידלוש זיא סָאד --- "ןָאגרַאשז ,

 ריא טעוװ ,הליכא רעד וצ ןָאט םענ ַא ךיז ןוא ךעלציּפ-ץיּפ ףיוא רעטעמָאמרעט םעד

 ,יתגוז רעַײא טימ ךעלנייוועג ,גָאט ַא ףיוא זדנוא וצ ךרוד ךיז טרָאפ ןוא .ןכַאמ רעסעב

 ,(...רוטַארעטיל טימ טינ רָאנ) ןכַאז עטוג עלַא טימ ןַײז דבכמ ךַײא רימ ןלעוװ

 םכילע-םולש

 ןַאמזַײא יורפ וצ ,2

 1909 ץרַאמ ןטס223 ,(דנַאירב ַאלליוו) יוורענ

 !ןַאמזַײא יורפ עטרעעג רעייז

 ,תיקדצ ַא יװ שידִיי טבַײרש ריא :ןגינעגרַאפ ןפַאשרַאפ רימ טָאה ווירב רעַײא

 גָאטנוז (ה"יא) םעשטרימ .חסּפ ןגעוו ףליה וצ ךַײא םוק ךיא ; "שדוק-ןושל , רַאגָאז

 טוג טפרַאד ריא .ןַײז ץמח קדוב שטיװעלוװָאקַאי דוד ףרַאד טכַאנ רַאפ (ץרַאמ 22)

 םעשטרימ .ץעגרע ןיא ץמח לקערב ַא ןזָאל טינ הלילח ,עדייב סענעשעק יד ןעסערטסיוא

 רעַײא ףרַאד לירּפַא ןט5 םעד ה"ד (ןובשח ןשינָאפ ןפיוא ץרַאמ 23) קיטנָאמ (ה"יא)

 -רַאפ ןוא שיוװרעדעלפ ןטימ לפעל סָאד ןעמענ ירפ ץנַאג (שטיװעלוװָא).קַאי (דו) .ד

 ,סעמרַאװ ןקידצמח ןטצעל םעד ןּפַאכרעביא ריא טלָאז ףלע רעגייז םורַא .ץמח םעד ןענערב

 ןבעג םיא ריא טעװ רעגייז ַא ַײרד םורַא ןוא ןטלַאה ךיז לָאז המשנ יד יבַא ,זיא טינ סָאװ
 ריא טעװ ,קירעגנוה קרַאטש ןַײז טעװ רע זַא ,ןַײרַא דָאב ןיא ןייג לָאז רע -- דמעה ַא

 טעװ רעגייז םעד סקעז םורַא ,סעלּפָאטרַאק ענעבירעצ ןופ סעקטַאל ייווצ ַא ןכַאמ םיא

 ךיא ."ןקיטלעוועג , רדס םוצ ןצעז ךיז ריא טעװ טכַא םורַא ןוא ןַײרַא לוש ןיא ןייג רע

 שטניוו ךיא (...גונעג ןיילַא םּתסה-ןמ ריא טָאה רורמ) ייתסורח , טימ ןגרָאזרַאפ ךַײא לעװ

 ! חסּפ ןרשּכ ַא ךַײא

 םכילע-םולש

298 



 םכילט-םולש ןהופ ווירב

 יקסניוועל ,ל .א וצ ,4

 1909 ץרַאמ ןטס26 ,יוורענ

 !יקסניוועל .ל .א דנַײרפ רערעַײט ןַײמ

 ןוא (ווירב ןַײד ןופ ליטס ןטימ ריד בַײרש ךיא ,עז) לווירב ןַײד ןעמוקַאב בָאה ךיא

 עסיורג עדייב טנעז ריא .רָאזנעצ םעד ןודָא םענופ ןוא ריד ןופ טַאהעג האנה ליפ בָאה

 ןבילבעג טינ זיא'ס זיב ,וו-ט רַאה םענופ דחּפ רעד ןלַאפעג זיא ךַײא ףיוא סָאװ ,ןסורט

 סע ? ןטָאברַאפ זיא "עזייר עמומ יד, זַא ,טגָאזעג ךַײא טָאה רעװ .המשנ ןייק ךַײא ןיא

 םעד טקישעגקעוװַא דלַאב ךיא בָאה --- ןַײז טינ לָאז הׂשעמ יד יװ !ןָא טינ ךיז טבייה

 יד םערָאװ ,טַאלג ןײגרעבירַא ךַאז יד אמּתסמ טעװ טרָאד ןוא ,"דנַײרפ,, םוצ די-בתּכ

 טסָאה וד זַא ,רעכיז ןיב ךיא !טלעװ רעצנַאג רעד גַײפ ַא ןביג "דנַײרפ,, םענופ ןשטנעמ

 עגנַאל ןייק ןכַאמ טינ וטסעװ אמּתסמ ןוא ,"רמועב-ג"ל , םעַײנ םעד ןעמוקַאב ןיוש

 ןטָאבעג טָאה טָאג יװ ױזַא ,רמועב-ג"ל ףיוא אקווד ןקורדּפָא םיא טסעוװ ןוא תויהש

 רימ םערָאװ ,ןקערש טינ ךיז וטסלָאז -- תועובש בוט-םוי םוצ עגונ זיא סָאװ סָאד ןוא

 ,ךעלגעמ זיא'ס ןוא ,ןקילעזטייל ַא ןוא ןקידמערַאברעד ַא טָאג ַא ,טָאג ןסיורג ַא ןבָאה

 רימ טסָאה וד סָאװ ןוא .בוט-םוי רַאפ ןכָאװ ַײרד תועובש ןַײמ ןעמוקַאב טסעװ וד זַא

 סָאד ךָאד טסייו וד ?ןוט ךיא ןָאק סָאװ -- "סרעגָאז,, יד ןגעוו דוסב ןבעגעגרעביא

 ,רימ בַײרש ..."טָאה יז לפיוו רעמ ןבעג טינ ןָאק יורפ ענייש ַא, :לטרעוװ עשיזייצנַארפ

 רעווש ? "םינלזג,, גנולייצרעד רעד ןגעוו "סרעגָאז , יד ןגָאז סָאװ ןוא וד טסגָאז סָאװ

 םענופ ווירב ַא ןעמוקַאב בָאה ךיא ,עז טָא ןוא !טלעװ רעצנַאג רעד רַאפ ןַײז אצוי וצ

 "תסורח,, ןפיוא יו רעמ "קלָאפרָאּפ , םוצ ןעגנַאזעגביול טימ לופ ,תובשחמ-לעב רעקיטירק

 טנַאמרעד "קלָאפרָאּפ סָאד , זַא ,טגָאז רע !רעגניפ יד שממ טקעל רע ."טנַײה , ןיא סָאװ

 ןרעכעה ַא ןבָאה סָאװ ,ןכַאז עכלעזַא ךָאנ ןוא "חלשותמ , ןוא "קישטבַאר , ןַײמ םיא

 ענַײד ףיוא טרַאװ ךיא .טקידנעעג .ןעגנולייצרעד עשיטסירָאמוה ןופ טרעוו ןשירעלטסניק

 העיסנ ןַײמ ןגעוו טרעהעג טסָאה וד סָאװ סָאד ןוא .וצ רימ טסגָאז וד סָאװ ,ןכַאז עטוג

 לָאז ךיא ,ּפָארַא ןעניז ןופ ךיא ןיב יצ !ןכַאל לָאז'ס רעװ ָאטינ !ַאכדַאכ -- סעדַא ןייק

 טנוזעג ןַײז לעװ ךיא זַא ,הּכונח ףיוא ,םשה-הצרי-םא ? רעמוז ףיוא סעדַא ןייק ןעמוק

 ַא ךַײא טימ ןעקנירט ןוא ןווירג טימ סעקטַאל ןסע ןעמוק ךַײא וצ ךיא לעװ ,יוג ַא יװ

 !ןוצר יהי ןּכ ,ןמָא -- "למרּכ,, לשעלפ

 ,עביל סיורג טימ ,רענַײד

 םכילע-םולש

 ןיעעק 1 דוד ןצ 5

 1909 ץרַאמ ןטס27 ,דנַאירב ַאלליװ ('טיא) יוורענ

 ,ןיוועל .ג רָאטקָאד רעביל ןוא דנַײרּפ רעטרעעג רעייז
 רימ יז טָאה ךיוא .ךַײא ןופ סורג ןכעלביל ַא רעייז טכַארבעג רימ טָאה יורפ ןַײמ

 תוכלמ ןיא ןַײז גהונ ךימ לָאז ךיא ױזַא יו ןגעוו ןטייהלצנייא עקינייא ןבעגעגרעביא
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 םכיל עי םולש ןוטפ טלרב

 ןוא םעד רַאפ ךַײא קנַאד ךיא ...רוקכָאנ ןעמָאנ ןטימ ןפורנָא סע רימָאל רעדָא ,עשטַאד
 ,חיּכב טינ ךיא ןיב ןגָאזסױרַא קנַאד ןייק סָאװ ,ךַאז ַא ךָאנ ָאד רעבָא זיא סע .םעד רַאפ

 .קרעוו ענַײמ ןופ ןזיילסיוא םוצ עגונב טעטימָאק ןטנַאנעגָאז םענופ טעברַא יד זיא סָאד

 בלַאה ַא טימ עגַאל ןַײמ ןיא ןלעטשרָאפ ךיז טונימ ַא ףיוא טלָאז ריא ןלעװ טלָאװ ךיא

 ,טסוה רעטיור ַא ,טנלע ,קנַארק ,שטיװָאנַארַאב ןימ ַא ןיא ,ןיילַא רענייא : רעלרפ רָאי

 וצ ךַאמ ךיא ןעוו ןוא ,ןגרָאמ ףיוא ןעלטימ ענייק ,טײרּפשעצ ןוא טייזעצ עילימַאפ יד

 שירַאנ זיא סעלַא ,טפיוקרַאפ זיא סעלַא ,זָאלפליה ץנַאג ענַײמ ןענעז -- גיוא ןַא

 ,םכילע-םולש ןופ רוּפש ןייק ,ןודניל ּפָאט ַא רַאפ סלַא רעקיצניװ ,ןבעגעגקעװַא

 עגנירג טשינ רָאי 25 ךָאנ סָאד ןוא -- טגָאזעג סנייטשימ ןעמָאנ לקיטש סָאד רעסיוא

 ,ַאילַאטיא ןקיטכיל םעניא ? טציא ןוא !ןטסולרַאפ ןוא תונברק ליפ ךָאנ ןוא טעברַא

 ןופ טפַאשביל ליפ ױזַא טימ טלגנירעגמורַא ,ןטײקכעלמעװקַאב עכעלגעמ עלַא טימ

 ןדובּכב ַאזַא טימ ,ןגרָאמ ףױא ןעגנונעפָאה עטוג טימ ,עדמערפ ןופ ןוא ענעגייא

 טּפױה רעביא ןוא ,(םויה-דע רעטרע עטַײװ יד ןיא ךָאנ ךיז טיצ רעכלעוו) םועליבוי

 ךיא זַא ןבָאה טעװ םעט ַא רַאפ סָאװ -- -- -- !המשנ עטזיילעגפיוא עַײרפ ַא טימ

 דנַײרפ עקירעביא יד וצ ןוא ךַײא וצ קנַאד ןַײמ ןגָאזסױרַא רעטרעװ ןיא ןלעװ לעװ

 -- - - ?17רימ רַאפ ןָאטעג טָאה ריא סָאװ ,םעד רַאפ

 ,רָאסעּפָארּפ ַא וצ עיצַאטלוסנָאק ַא ףיוא יטטעלַאדיּפסָאה ןייק ןכיג ןיא רָאפ ךיא

 ץעגרע ךיז רימ ןלעװ רשפא .ץייווש רעד ןיא -- םורַא ןכָאװ רָאּפ ַא ןיא ךעלנַײשרַאװ ןוא

 ? ןפערט
 םכ;לע :םולש

 ןָאזעניד בקעי וצ .6

 1909 ץרַאמ ןטס27 ,יוורענ

 !ןָאזעניד בקעי רעביל ,רעטוג ,רערעַײט

 עילַאטיא ןיא ,םשה-ךורב ,ןַארַאפ .סרעַײא זיא'ס ? ריּפַאּפ סָאד טנעקרעד ריא טָאה

 ,עילַאטיא ןיא ייט ךיוא ןַארַאפ .סָאד טינ רעבָא זיא ריּפַאּפ סנָאזעניד .ריּפַאּפ ךיוא

 רעדנַא ןַא רָאג רעבָא טָאה ײט סנָאזעניד .ץלַא ןעמ טגירק טלעג רַאפ

 ןףעקנורטעג ,שיט םורַא רעדניק עלַא טימ ,ןטכענ ןיוש ןבָאה רימ .םעט

 טעװ יז .ןָאזעניד ַאידַאיד םעד טינ ךָאנ ןעק יז ,ןעוועג ךיוא זיא ַארַאמַאט עניילק יד

 ,ענלעיזד סַאג רעד ףיוא ,עשרַאװ טָאטש ַא ןיא ץעגרע ָאד זיא'ס זַא ,ןסיוו ךיג רעבָא

 ַא טימ ,ךעלטנעה ענייר רָאנ ,עניילק טימ ,רעכעלסַײװ ַא ,רעקנירַאד ַא ,רעקניניילק ַא

 קידנעטש ,עקניטוג טימ -- ,ךעלטיור לָאמ ַא ןעװעג -- עלעדרעב ךעלסַײװ ןיילק

 ,ןָאטעגנָא עקּפעשט דימּת ,ןייר קידנעטש ,ךעלגייא ,טנייוו רע תעב וליפַא ,עקידנעלכיימש
 עניילק יד טימ ,ענעגייא רע טרעכייר ךעלקיסָאריּפַאּפ ,ןצנַאלג ךעלעוויטש עקניניילק יד

 ןוא ,טכָאקרַאפ לקינַײשט ןַײז ןופ ןיילַא :ענעגייא רע טקנירט ייט ,טיירדעג ךעלרעגניפ

 טימ ,ןגרָאברַאפ ןגיל סע ּוװ ,שיט םַײב רע טציז לקנעב םענייא ץלַא קידנעטש םעד ףיוא

 ןיא ,ןקיטייו עדמערפ ,תורצ עדמערפ ,תודוס עדמערפ דימּת ,גנונעדרָא רענעטלעז ַא
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 טםכ ילצנ- םנלש הזופיוויורוב

 ןוא -- ןבעגעגקעװַא ץרַאה ןסיורג ןכעלנייוועגמוא ןַײז ןופ קיטש ַא טָאה רע עכלעוו

 םעד ןופ -- ..ןָאועניד ַאידַאיד :ַאידַאיד רעטוג רעקיזָאד רעד טסייה ןסייה

 טסַאג רעד רעװ ,ןיוש טסייוו ריא -- טסַאג ַא טציא ןבָאה רימ זַא ,ןייטשרַאפ ריא טפרַאד

 ץרַאה ןַײמ סָאװ ,םעד ןופ קלחטרעדנוה ַא ןגָאזסױרַא ןלעװ ,לשמל ,ךַײא לָאז ךיא .זיא

 טעװ סע ביוא .עיצַאנַאּפָארּפ עטסערג יד ןַײז טלָאװ סָאד זַא ,ךיא סייוו ,ךַײא וצ טליפ

 ךיא לעװ ,טנכערעג בָאה ךיא סלַא ,ןבעל וצ רָאי עכעלטע טימ רעמ טרעשַאב ןַײז רימ
 ,דנַײרּפ עקירעביא עלַא ןוא ריא ,קידלוש ריא טַײז םעד ןיא זַא ,ןגָאז ןגעמ לפייווצ ןָא

 .ןריפוצכרוד ""םייובש-ןוידּפ,, םעד ןגעוו עיידיא ערעַײא םוא ,ןָאטעג ליפ ױזַא ןבָאה סָאװ

 ןיא עשרַאװ ןיא ןַײז ןַײמ ןופ טַײצ רעד ףיוא ןגיײלּפָא ךיא לעװ גנוגָאזקנַאד ןַײמ
 ןכעלרעדורב ַא טימ סורג ַא ןבעגרעביא רָאנ ךַײא ךיא ליוװ לַײװרעד .דנַאטשוצ ןטנוזעג

 .טינ ךָאנ טנעק ריא סָאװ ,יד ןוא ,טנעק ריא סָאװ ,יד ,ענַײמ עלַא ןופ ןוא רימ ןופ שוק

 םכילצע-םולש  רעַײא

 ןבלעז םוצ .7

 1909 יימ ןט15 ,3 דנַאירב ַאלליװ ,(ַאילַאטיא) יוורענ

 .ןָאזעניד .י דנַײרפ רעטוג ,רעביל

 ייטש סופ ןרעדנַא ןטימ לַײװ ,תחַא-לגר-לע ,שינעּפַאכ ןייא ןיא ךַײא בַײרש ךיא

 ןופ טַאר ןטיול ,קעװַא רקובה תולעב ןגרָאמ רָאפ ךיא ןיהּוװ ,ץייווש רעד ןיא ןיוש ךיא

 ךיא ןענַאװ זיב ,עלַײװרעד רימ ןבַײרש ןַײז טוג ױזַא רעבָא טעװ ריא .םיריוטקָאד ענַײמ

 ךָאנ ןבַײלברַאפ רעדניק ענַײמ ּוװ ,יוורענ ןייק ,רעהַא ,סערדַא ןטמיטשַאב ַא ןבָאה לעװ

 ּוװ ,ןיהַא םיבּתכמ ערעַײא ןרידעּפסקערעביא ןיוש רימ ןלעװ ייז ןוא ,ןכָאװ ייווצ ףיוא

 .עיַאנזַאקַאז רָאנ עלַײװרעד ןזומ ןיוש ריא טעװ ןבַײרש .ףרַאד עמ

 טָאה רע סָאװ ,ענַײמ ךעלכיב עַײנ יד ןיקסדיל ןופ ןעמוקַאב טנַײה בָאה ךיא

 טרעדנּוװ סע .דנעב עסיורג יד ןופ עליה עַײנ יד ךיוא יו ,טקורדעגּפָא טַײצ עטצעל יד

 ןוא "קעטָאילביבנעילימַאפ גַאלרַאפ,, ךיא ןיפעג ךעלכיב עַײנ יד ףיוא סָאװ רעייז ךימ

 ךַײא ַײב ליוו ךיא ןוא ."סערגָארּפ גַאלרַאפ , ךיא זעל דנַאב םעד ןופ עליה רעד ףיוא

 ַאגלֶא ןַײֿמ ? ױזַא טכער זיא סע יצ ןוא ןַײז ױזַא ףרַאד סע יצ ,גנוניימ רעַײא ןגערפ

 ןײיטש לָאז ךעלכיב עַײנ יד ףיוא זַא ,טדערענּפָא ןיקסדיל טימ טָאה עמ זַא ,טגָאז

 ןעוועג רעכַײלג טלָאװ סע זַא ,ךיוא טנַײש רימ ןוא ."עבַאגסיוא-םואעליבוי,, ןבירשעג

 ײסערגָארּפ גנולדנַאהכוב, : ולשמ ךפונ ַא ןַײז ףיסומ רָאנ לָאז ,טַײז ןַײז ןופ ,יקסדיל זַא

 ? ריא טגָאז יו .םורַא ןוא םורַא ןרָאװעג טרעפטנערַאפ קוסּפ רעד ןיוש טלָאװ

 זַא ןוא ,ןעז ןילַא טלָאז ריא ידּכ ,סעליה עדייב יד וצ ענטסימוא ָאד ךַײא קיש ךיא

 .ןרעװ רָאלק ץלַא ךַײא ןיוש טעװ ןיקסדיל .ה טימ ןפערט ש"היא ךיז טעװ ריא

 ןוא -- עירַאציײװש זיב ךַײא טימ ךיז געז ךיא -- טנוזעג עלַײװרעד רימ טַײז ןוא

 רעטעפ םעד טשוק הרמּת עניילק יד טרפב ןוא ,ןסורג ךַײא ןקיש ענַײמ עלַא .טבַײרש

 ,ךעלצרַאה ץנַאג ןָאזעניד
 םכילע-םולש  רעַײא
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 םככיל ע- םולש ןהפ וו יורב

 "טלעוו עַײנ יד, עיצקַאדער רעד וצ ,8

 1909 ינוי ןטס28 ,(דלַאװצרַאװש) ןעיזַאלב 'טס םוירָאטַאנַאס

 רָאטקעּפס .מ ,ןייטשלימ .ל ,"טלעוו עַײנ יד , ןופ סרעבעגסױרַא ןרעה עטרעעג רעייז

 !יקסדָארָאגַאז .ח .י ןוא

 עשידִיי עַײנ עטנַאלּפעג רעַײא זַא ,רָאטקעּפס דנַײרפ ןַײמ ןופ העידי ַא ןעמוקַאב

 ַא וליפַא ןיוש טָאה ןוא טייקכעלקריוו רעד ןיא רעבירַא ןיוש זיא עשרַאװ ןיא גנוטַײצ

 ןבעגּפָא וצ םינושאר הרׂשע יד ןופ ןַײז וצ ךימ ךיא לַײא -- "טלעוו עַײנ יד, ןעמָאנ

 ןופ תוכרב ןוא ןשטנּוװ עטסעב ענַײמ ןטַײװ רעד ןופ ךַײא ןקיש ןוא בוט-לזמ ַא ךַײא

 לָאז "טלעוו עַײנ, רעַײא זַא ,ןליוו רעד ןַײז לָאז סע -- ןוצר יהי .דנַײרפ ןטוג ןתמא ןַא

 טָאג סָאװ ,טלעוו ַא ,םוקילבוּפ ןשידִיי ןרַאפ טלעו ענייר ַא ,עקיטכיל ַא ,עַײרפ ַא ןַײז

 םירפוס תאניק , :קוסּפ רעד ןרעוו םיוקמ לָאז סע ידכב ,ןַײז אנקמ ריא ןלָאז טַײל ןוא

 רעַײא ןופ רעזע ל ןקיטפנוקוצ םעד ךיא שטניוו ,ךעלטנגייא ,סָאד ..."המכח הברת

 סרעַײא דניק ענערױבעג-ַײנ סָאד זַא ,ךיא שטניו ,סרעבעגסיורַא ,ךַײא ;גנוטַײצ

 ליפ ןעז םעד ןיא טלָאז ריא ,רָאי עגנַאל טימ ןוא לזמ טימ ,דניק ןטָארעג ַא ןַײז לָאז

 עבש וקיזחהו, :קוסּפ רעטייווצ רעד ןרעוו םיוקמ לָאז סע ידכב ,סטוג סָאד לַא ןוא תחנ

 ..."דחא טעזַאגב םישנ
 עַײנ ןבַײרש טימ ןעמונרַאפ ןיב ןוא םוירָאטַאנַאס ןיא ָאד ךימ ןיפעג ךיא לַײװ ןוא

 ריא זַא ,גנונעפָאה רעד טימ ,רוציקב ךַײא וצ ןבַײרש קיטציא ןַײמ ךיא ךַאמ -- תויׂשעמ

 טימרעד טעוו ,טניימעג רעמ ץלַא זיא --- טגָאזעג רעקיצניװ סָאװ זַא ,ןייטשרַאפ ןיילַא טעו

 .."עלעניימ ָאגָאנמ --- עלעדייר ָאלַאמ,, :קוסּפ רעטירד ַא ןרעוו םיוקמ

 !ךַײא בוט-לזמ לָאמ ַא ךָאנ ןוא
 םכילע-םולש

 יקצינווַאר .ח .י וצ 9

 ןעטַאד ַא ןָא| (דלַאװצרַאװש) ןעיזַאלב '!טס םוירָאטַאנַאס

 !יקצינבר רבח רערעַײט

 רעַײא ןופ ןקילַאיב רעזדנוא ןופ סורג ןטימ ווירב ןביל רעַײא ןטלַאהרעד סָאװ רָאנ
 ךַײא ךיא קיש ןקילַאיב רַאפ !םכאוב ךורב .ץרָאל-ץוח ןייק לארׂשי-ץרא ןופ ןעמוקקירוצ
 ןיא ףמוירט סקילַאיב ןוא דובּכ רעַײא .ןעגנוטַײצ רענַאקירעמַא ןופ לטינשסיוא ןַא ָאד
 ףיוא ךיוא טציא ךָאנ ךיא ןיב ,רעדייל .טײקנַארק ןַײמ טסיזרַאפ רימ טָאה לארׂשי-ץרא
 קידנגיל ,םכילע-םולש טבַײרש לטפיטש ַא טימ ! ךס ַא ,ךס ַא ךיא בַײרש ךָאד ןוא .תורצ
 סָאװ ,םענעי ןטסוה קידנרעה ןוא קידנטסוה ,םיתמ עבלַאה ןשיווצ םוירָאטַאנַאס ַא ןיא
 רענעי זַא רעבָא .תיבה-לעב רימ ךיא ןיב ןטסוה ןַײמ ףיוא םערָאװ ,רעגרע ךָאנ זיא
 "לרעסעמ סָאד , ןבעג ריא טלָאז יאדװַא -- !עּפ זיא -- בַײרש ךיא תעב רימ טעקיכַאק
 .קיטיינ טינ זיא ךַײא ךָאנ ןקוקרעביא ? הלאש ַא רַאפ סָאװ -- ךובלמַאז סגרעבנייטש ןיא
 ךיא ! רימ רע לָאז ןבעל ,לדי ןַײז טימ ןייגכרוד רָאנ רע זָאל --- ןקילַאיב רעביא סָאד טיג
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 םכילע-םהלש ןופ'ווירב

 ןימ ַאזַא רַאפ -- ךלו לּכ ךיא ןיב גנוטַײצ סרָאטקעּפס ןיא .לבתכמ ןַײז ףיוא סױרַא קוק

 םכילע-םולש וליפַא ןוא ,םולח ןיא ןעזעג טשינ ךָאנ טָאה טַאלב שידִַיי ןייק סָאװ ,רַארָאנָאה

 ךיא ...דרָאב ןרעביא ןעניר לָאז ,ריזח ןסע ָאי זַא !טלָאצעג טינ ױזַא ךָאנ טָאה ותעשב

 .ךעלרעדורב ןדייב ךַײא שוק

 םכילע םולש

 !טלעװ רעד ףיוא םיטוש ןַארַאפ .קעװַא טברַאטש ןוא ןידרָאג טמענ ןענירעד ןטימ ןיא

 .סערדַא סנדייז םעד רימ טקיש ןוא פ"ג ןיקסניוועל טסירג -- .סּפ

 דנַײרפ-ןטוג ַא וצ ,0

 1909 ילוי ןט1 ,ןעיזַאלב 'טס םוירָאטַאנַאס

 !דנַײרפ רעטסביל

 טלייה רערעדנַא רעד טימ ,רע טפָארטש טנַאה ןייא טימ ,טָאג ןסיורג ַא ןבָאה רימ

 .עשירַאנ ַא ןוא הנעט עטלַא ןַא זיא סָאד -- "טינ ךימ לייה ןוא טינ ךימ ףָארטש , .רע

 קידנרָאּפ ,ןרָאװעג טּפָארטשעג ןיב ךיא .ןלייה וצ סָאװ ןבָאה לָאז רע ידכב ,טפָארטש טָאג
 רעבָא ךיא ןיב .(ןבירשעג ןיוש ךַײא בָאה ךיא יוװ) ץייווש רעד רעביא עילַאטיא ןופ

 ןצנַאג ןיא טינ ךָאנ ביוא ןוא .םוירָאטַאנַאס רעדלַאװצרַאװש ןיא ָאד ןרָאװעג טלייהעג

 ,סיורג גונעג ךָאנ זיא רעמוז רעד .רעטַײװ ףיוא גנונעפָאה ליפ ָאד זיא ,ןרָאװעג טלייהעג

 יײב ךיז ןלייה ןופ ץנוק עצנַאג יד .ןגיל ןוא ןגיל ךָאנ ןָאק עמ .ןירג זיא דלַאװ רעד ןוא

 יד ןגיל טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב ירפ רעד ןיא ןופ .ןגיל ןיא רָאנ טײטשַאב ןשטַײד יד

 רָאנ ןעמ טייטש ןייטשפיוא .למיה סטָאג רעטנוא ,דלַאװ ןיא ,טפול רעד ףיוא עקנַארק

 ןייג ןריצַאּפש וצ הכוז זיא רעבָא רעדעי טינ .ןייג ןריצַאּפש וצ ןוא ןסע םוצ ףיוא

 סָאד ,שיטַײל ףיוא ךיז טריפ ריא זַא ןוא .ןעהעש עצרוק רעייז ךַײא ןעמ טיג ףיורעד

 ךָאנ ןייג ןריצַאּפש ףיוא הפסוה ַא ריא טמוקַאב ,טוג טסע ןוא טוג טגיל ריא זַא טסייה

 םשה-ךורב בָאה ךיא .ךעלגנַיי עליווו יד ןופ ָאד ןיב ךיא ,םינּפ ַא .גָאט ןיא טונימ עכעלטע

 גָאט ןיא העש ייווצ עצנַאג ןיוש בָאה ךיא זַא ,םיריוטקָאד יד ַײב ןעוועג ןח-אׂשונ ױזַא

 עמ סָאװ ,העש ןעצ יד ץוחַא) ןגיל וצ ףיוא העש טכַא לּכה-ךס ןוא ןייג ןריצַאּפש ףיוא

 ירד יד ןעמענּפָארַא ןלעוו רימ זַא : גנונעכער ַא ןכַאמ רימ ןלעװ דניצַא .(ןפָאלש ףרַאד

 !ןבַײרש וצ ףיוא ןבַײלב ןיוש ןָאק סָאװ ,ןעז ריא טעװ ,ןסע סָאד וצ טמענ סָאװ ,העש

 ענַײמ ןופ (!ןשטַײד) םיריוטקָאד יד ַײב קעװַא עבנג ןוא ךיא יג ?טָאג טוט עשז סָאװ
 בַײרש ךיא ?יױזַא יװ ,ונַײהד .ןבַײרש וצ ףיוא 6 רעדָא 5 העש ַא ןעהעש עקידנגיל 8

 ךיא ,ןטיה טָאג ךַײא זָאל .טינ טגערפ ? קידנגיל סָאד ןעמ טבַײרש ױזַא יו .קידנגיל
 ןסייה ךַײא טעװ עמ ןוא ןגײלרעדינַא ךַײא טעװ עמ זַא רָאנ .אנוׂש ןייק הלילח ךַײא ןיב

 ױזַא טינ רָאג זיא'ס זַא ,ןעז טעװ ריא .קידנגיל ןבַײרש ןענרעלסיוא ךיז ריא טעוו ,ןגיל
 ןופ .ןעשטוקרעד טינ רָאנ ךַײא לָאז טסוה רעד יבא .ױזַא רעסעב ךָאנ ,הברדַא .רעווש

 סע םגה ,טוג ,טָאג ןעקנַאד ,ןיוש רימ טייג סע זַא ,דנַײרפ רעביל ,סױרַא ריא טעז םעד
 ַא ןיב ךיא זַא ,ךָאד טסייוו ריא ."הבוטל-וז-םג , : ןגָאז רימָאל ןוא ...רעסעב ךָאנ ןַײז ןָאק
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 םכילצ-םולש ןנפ ווירב

 עטסעב ענַײמ טימ םענייא ןיא דנַײרפ עלַא רעביא סָאד עשז טיג .הבוטליוז-םג ןופ דיי

 .ךעלווירב טבַײרש ןוא טנוזעג רימ טַײז ןוא ןסורג

 םכילע-:םולש

 טרָאּפָאּפַאר .ש וצ ,1

 1909 ילוי ןט2

 !שטיװעליַארזיא רעדנַאסקעלַא רערעַײט

 ,ןָא ךיז ךיא סיוטש ווירב ןטצעל רעַײא ןופ עינָאריא רערַאבקרעמַאב םיוק רעד ןופ

 ? ןָאט ךיא לָאז סָאװ .ערעדנַא ךַײא ןבַײרש רימ טָאטשנַא סָאװ ,סָאד ךַײא טסירדרַאפיס זַא

 םגה ,"טנַאה רענעגייא ןַײמ טימ , ךַײא ךיא בַײרש טנַײה רעבָא .ךיוא טסירדרַאפ ךימ

 ,רעדעפַײלב (סיוא ךיז טקירד ריא יװ) "ןסַאלב ַא, טימ ןוא קידנגיל

 רעבעגסיורַא-רָאטקַאדער ַא ןופ עגַאל רעַײא ןיא ןַײרַא ייג ןוא טוג ךַײא ייטשרַאפיכ

 עלָאר יד טליּפש רעצעז רעד ּוװ ,טָאטשטּפױה רעשיסור ַא ןיא גנוטַײצ רעשידִיי ַא ןופ

 ךַײא ַײרפַאבכ ..ןטשרע םעד ַײלָאקינ ןופ ןטַײצ ענייש יד ןיא "קישטשמָאיַאנ,, ַא ןופ

 ,"רעדניק עריא ןוא עזייר עמומ רעד , ןופ ךיוא ,"םירישה-ריש , ןַײמ ןקורד וצ ןופ ןרעג

 "סרעניּפשדלָאג, ןוא "היבט , יזקע טנזוט 2 וצ עטקורדענּפָא יד זַא ,סױרַא ךיז טזַײװ

 ןוא ,ןיקסדיל רעגעלרַאפ ןַײמ ןופ גנוניימ יד קילדעװ ,ףיוקרַאפ םוצ קיסַאּפ טינ ןענַײז

 ַא ןכַאמ ךַײא ךיא טעב ןגעווטסעד ןופ .ןיטולחל טינ ןגיוט ןצירטַאמ יד זַא ,תועמשמ

 לּכה-ךס ַא ןריפרעטנוא ללכב ןוא ,עטקורדעגּפָא ןיוש יד ןטסָאק סע סָאװ ,םעד ןופ ןובשח

 טכַאד) בוח ןטלַא ןַײמ ַײברעד טינ טסעגרַאפ .ןובשח ןקידנעטשלופ ַא רימ ןקישוצ ןוא

 םעד ןופ ןעמענּפָארַא טפרַאדַאב ךיוא ךָאנ ןעמ טָאה וצרעד .(לבור טרעדנוה ַא ַײב ,ךיז

 .רימ טכַאד ױזַא ."לדנעמ-םחנמ , ןופ ווירב עטקיטעּפשרַאפ יד בוח

 קיניײװ ןעד ךיא בָאה ,עשרַאװ ןיא "דנַײרפ , ןופ ןרָאפרעבירַא םעד ךַײש זיא סָאװ

 ? עילַאטיא ןופ ,קנערק ןַײמ ןופ עידַאטס רעטשרע רעד ןיא ךָאנ םעד ןגעוו ךַײא ןבירשעג

 ךיא בָאה רשפא זַא ,טניימעג בָאה ךיא ןוא ,טרעפטנעעגּפָא טינ וליפַא רימ טָאה ריא

 יד טנעקרענָא ,םינּפ ַא ,ןײלַא ריא טָאה טציא ? ןטײקשירַאנ טדערעגנָא טלָאמעד ןיוש

 טלקנעווק ווירב רעַײא ןופ ןעז וצ זיא'ס יװ םגה .קנַאדעג םעד טָא ןופ טייקיסעמקעווצ

 (?ןט6 ַא סעּפע סָאװ רַאפ) ןט6 ַא סעּפע סרָאטקעּפס ןגעו טדער ריא .ךָאנ ךיז ריא
 רָאנ ,טקַאפ ןייק טינ ןוא ,טקַאפ ַא רָאנ ,ןָאירבמע ןייק טינ זיא'ס .ןָאירבמע ןיא ןַאגרָא

 לעיצעּפס רימ וצ ןרָאפ וצ ןעמוקעג וליפַא זיא ןיילַא רָאטקעּפס .שינעעשעג עתמא ןַא

 -- זַא ,(זדנוא ןשיװצ ןבַײלב טעװ סָאד זַא ,ביילג'כ) רַארָאנָאה ַאזַא טגיילעגרָאפ ןוא
 ןַײמ רַאפ דניז ַא ןוא דנַאש ַא ןַײז רימ טעוו'ס -- רעדורב םענעגייא ןַא יװ ךַײא גָאז'כ

 החּפשמ ןַײמ זַא ,טינ טסעגרַאפ .עבַאגסיױא רעדנַא ןַא רַאפ סָאװ סעּפע ןבַײרש החּפשמ

 טליוו סע ןוא ,ןלייה גנַאל ךָאנ ךיז זומ ןוא ךימ לייה ןיילַא ךיא ןוא ןַאמ 10 ןופ טײטשַאב

 ...ןענידרַאפ ןיילַא ךיז טליוװס .ןובשח ןשלהק ףיוא ןבעל טינ ךיז

 סָאװ .עשרַאװ ןיא גנוטַײצ יד ןגָארטרעבירַא ןגעוו עגַארּפ רעד וצ םוא ךימ רעק'כ

 זיא רע זַא רעבָא ,רעבַײרש ַא סלַא ,ןרָאטקעּפס ןגעוו ןַײז טינ טלָאז ריא גנוניימ ַא רַאפ

 ,רעגניפ ףניפ ענַײז יו עשרַאװ ןָאק רע .ןעז ןכיג ןיא ריא טעװ סָאד ,שטנעמ-סגנוטַײצ ַא
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 םכילצ-:םולש ןופ וויהב

 ,ןעגנוטַײצ עטוג ףניפ רַאפ רָאנ ,ייווצ רַאפ טינ ץַאלּפ ַא ָאד זיא עשרַאװ ןיא זַא ,טגָאז רע

 -ײטּפָא ןַא ןענעפע ךַײא ןגיילרָאפ ןבילקעג ךיז וליפַא ךיא בָאה לָאמ ןייא --- ריא טסייוו

 -רעביא ,עגַאלפיוא עטייווצ יד טרָאד ןקורד טסייה סָאד ,עשרַאװ ןיא "דנַײרפ , ןופ גנול

 ױזַא טכַאל'ס ןכלעוו ןופ ,ןרָאטקעּפס ןקינעי םעד ,עקַאט ןרָאטקעּפס ןינע םעד קידנבעג

 רע -- ןָאזעניד רעליטש רעזדנוא וליפַא .הירבח עשירעבַײרש עצנַאג רעזדנוא ךעלביל

 םענופ ןָאט סַאּפש ַא לָאמ קירעביא ןַא טייקכעלגעמ יד ןזָאלכרוד טינ ךיוא טעוו

 לַײװ ,רַאפרעד םעד חוּכמ ךַײא ךיא בָאה ןבירשעג טינ ןוא .ןרָאטקעּפס ןשיקַאטסָארּפ

 ,סנטייווצ .קעװַא סנייא .ןכדש רעשירַארעטיל ןייק ןַײז טסולגעג טינ רימ ךיז טָאה'ס

 ךַײא טָאה ןבעל סָאד זַא ,םינּפ ַא .ןעגנוקידיײלַאב וצ ןרָאװעג רַאבליפ וצ ןיוש ריא טַײז

 ,דנַײרּפ רעביל ,טסייוו ריא ןעוו .עטסדנימ סָאד ןגָארטרעבירַא טינ טנָאק ריא .טעװעלַאבעג

 -רעבירַא ןעמוקעגסיוא זיא רימ טַאט ןוא טרָאוו טימ ןעגנוקידיײלַאב ַא רַאפ סָאװ

 ױזַא ןַײמ ןופ ןיוש ןטַײצ יד ןיא טקידיײלַאב ךימ טָאה עמ יװ ,ןשטנעמ ןופ ןגָארט

 טציא ךיא לָאצ טסיזמוא טינ !טיורב לקיטש ןעמערָא ןבילוצ ץלַא ןוא ! םור םענעפורעג

 -רַאפ רעבָא ךיז בָאה'כ .ױזַא טַאלג טדנעוושרַאפ טינ בָאה'כ ןכלעוו ,טנוזעג ןַײמ טימ

 ךַײא טשטניוו'ס יו ,ױזַא ךיז ןענעדרָאנַײא ןפלעה טָאג ךַײא לָאז .ןקידנע טַײצ ,טדער

 דנַײרפ רעתמא רעַײא
 םכילע -.ש

 םירפס-רכומ עלעדנעמ וצ ,2

 96. 296!8ת (50862:20214) 4669

 !ןבעל-עדייז ,ךַײא םכילע-םולש

 ריד ,ןבירשעג רימ : ןדייז ַא טימ טינ ךיז טנכער רעד ,בָא-דוביּכ טייטשרַאפ סע רעוו
 ךיא לעװ ,(!טשינ ךיז טביילג סעּפע) ןרָאי ערעַײא ןבעלרעד לעװ ךיא זַא .ןבירשעג
 ריא יװ ,ךימ בָאה ךיא .ןייגרעביא סרעייז לָאז'ס זַא ,ןרעדָאפ ךיוא ךעלקינייא ענַײמ ןופ
 .טָאג ןעקנַאד .ךַאמ ךיא סָאװ ,ךַײא בַײרש ןוא ,ךיז טניפעג ריא ּווװ ,טגערפעצ ,טעז
 סעּפע טכַאמעג ךיא בָאה ,ץייווש רעד ןיא ןעמוקעג ןיב ךיא זַא עילַאטיא ןופ ,רעירפ
 -רַאפ רימ טָאה ץייווש יד ,ַאכ-ַאכ .טוג טינ רָאג-רָאג עקַאט טסייה סָאד .טוג ױזַא טינ
 בייה ךיא ןוא ,וצ וצ רעהַא טלקעּפעגרעבירַא ךימ ןעמ טָאה ? רעטכעלעג ַא טינ !טדַאש

 ,ןטלַאק ןיא ןיוש ךימ דָאב ךיא :הׂשעמ ַא טרעה .תמא ןַא טימ עקַאט .טנוזעג ןרעװ ןָא
 ײז .עקנַארק-ןעגנול ייז ןלייה ױזַא טֶָא -- ןשטַײד יד .ךעלגעט-גָאט ,ריא יו ױזַא

 טֶא ךיז טלייה עלעדנעמ עדייז רעד זַא ,(! תומהב) טינ ןסייוו ייז .סַײנ ַא זיא'ס ,ןעניימ

 יד ןוא .ָאד ךיוא ןיוש זיא טיטעּפַא ןוא .טכער זיא'ס ,רוציקב .40 רָאי ַא ןיוש ױזַא

 יז ןַא ןטסוה לארׂשי-יאנוׂש יד ןזָאל !עפ -- ןטסוה ןוא ,עטָאלב זיא רוטַארעּפמעט

 ףיורַא-גרַאב רָאנ ,זַײװכעלסיב וצ ןוא עקנילָאװַאּפ עקַאט ָאד ןעמ טייג ןייג ןוא .ןליוו

 ןַײז ךָאנ ָאד ףרַאד עמ טַײצ לפיוו ,טינ ןגָאז ייז --- ךַאז עצנַאג יד .לקעטש ַא ןָא ןיוש
 ,סעדַא ןַײז זָאל ,ךיא ןיימ םייהַא עקַאט ,םיי הא ןרָאפ ןענָאק ןיוש ךיא לעװ ןעוו ןוא

 ןגָאמ ַא טימ ,רעבעל ןוא גנול ַא טימ ןָאט וצ ןבָאה ןרעהפיוא יבַא ,עשרַאװ ןַײז זָאל
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 םוכייל ע"י םו לש יזהפיוויוהוב

 ףיוא .ךיג ױזַא טינ .ןיינ זַא ,ארבס ַא רעבָא זיא ! ןרָאװעג סַאמינ ,ופט -- ןוורענ טימ ןוא

 וצ .ךייה יד רעטפַאלק 2000 גרַאב ַא ףיוא סעּפע .רעכעה ךָאנ ךימ ייז ןקיש רעטניוו

 ןרעה רימָאל טציא .סעלַא ןיוש ריא טסייוו ,ללּכה -- .ייז טגערפ טייג ? ס ָא ד זיא סָאװ

 טצעזַאב ךַײא ריא טָאה ענליו רעד רעטנוא ?סעּפע ריא טכַאמ סָאװ ? ךַײא ןופ

 ,טינ סָאד טמוק עווענעשז וצ יאדװַא .ןעוועג ןטרָאד ןיב ךיא .טכעלש טינ ,רעמוז ןפיוא
 טסירגעג עשז טַײז .יתיּת-אכיהמ זיא ,סעדַא ןיא רענייטש יד ףיוא ךיז ןקַאב רעדייא רָאנ

 בָאה רָאטקעּפס ןופ "טלעוו עַײנ,, יד .רעדניק ענַײמ ןופ ןוא בַײװ ןַײמ ןופ ןוא רימ ןופ

 טַײז ריא זַא ,טסּוװעג טינ בָאה ךיא .סעדַא ןייק ןקיש ךַײא לָאז עמ ,ןטעבעג ךיא

 ...רענליוו ַא
 םכילע-םולש לקינײיא רעדנביל רעייז ךַײא רעַײא

 ןַאמזַײא .ד וצ ,3

 {19109 .7 .11 ,ןעיזַאלב 'טס

 טינ ןיוש טרָאפ .ךימ ןעקנעדעג ןרַאפ ,שטיװעלווָאקַאי דוד רערעַײט ,ךַײא קנַאד ַא

 טימ ןַײז ליוו ךיא .ןסיוו וצ ןבעג רימ טעװ ריא רעדייא ,טרָארוק םעַײנ םענופ קעװַא

 דניצ ַא בַײרש ךיא עכלעו ,ןכַאז עַײנ ענַײמ .עיצַאקינומָאק רעקידנעטש ןיא ךַײא

 ןופ םיבותּכ -- סעטכישעג-ןַאבנזַײא,, ןעמָאנ םענײמעגלַא ןַא טימ טלטיטַאב ןענַײז ייז)

 ףיוא ןרעוװ וצ טצעזעגרעביא טרעוו םוקלופ ,ךיז טכַאד ,ןענַײז ,("רָאשזַאיָאוװימָאק ַא

 ַאזַא ביוא זַא ,טכַאד רימ רָאנ ,רעצַאשּפָא רעטכעלש ַא זיא רָאטװַא ןַא שטָאכ .שיסור

 ןטכוזעגסיוא ַאזַא ןרעװ ןלעפעג טנעקעג טָאה ,"קילגמוא ןַא טרעשַאב,, יו ,טײקשירַאנ

 .ןלעפעג ךַײא סיוועג "סעטכישעג-ןַאבנזַײא , יד ןלעװ ,ריא יו רענעייל ןקידנרעדָאפ ןוא

 טעוו'ס .קנַאד ןכַאפַײרד ַא קרעװ ערעַײא רַאפ ןוא ,ןסַײנ יד ןקישוצ רַאפ ךַײא קנַאד ַא

 ןוא .דרע רעשישטַײד רעד ףיוא םוירָאטַאנַאס ןיא ןענעיײל וצ סָאװ ,סנטשרע ןַײז

 ,עזומ רעַײא טימ ךיז ןענַאקַאב וצ רעטנעענ ךיז טלָאװעג גנַאל ןיוש בָאה'כ ,סנטייווצ

 .יורפ רעַײא טנַאה יד קירד ןוא ךעלדנַײרפ םורַא ךַײא םענ ךיא

 םכילצ םולש

 טרָאּפָאּפַאר .ש וצ ,4

 ן19109 .7 .(13)26 {ןעיזַאלב 'טס}

 ךיא .טכערעג םוקלופ טַײז ריא ,שטיװעלַיַארזיא רעדנַאסקעלַא רעקידרעווסנביל ,ָאי

 ַא ןופ ףרּוװרָאפ ןימ ַאזַא ןרעהוצסיוא קידקיטיײיוװ זיא'ס ןוא ,שטנעמ רעקנַארק ַא ןיב

 רעטנוזעג ַא ןעוועג ךיוא ךיא ןיב קירוצ רָאי ַא טימ טשרָאקַא רעבָא .ןטנוזעג ַא ןשטנעמ

 עירעטלַאהכוב יד ןוא ,שטנעמ רעטנוזעג ַא ריא טַײז טָא ןגעווטסעד ןופ ...שטנעמ

 עלַא תורוש לָאצ יד טנובשחעגסיוא טָאה רעטלַאהכוב רעַײא .עכַאװש ַא זיא ערעַײא

 ,טָאה רע .תורוש 2747 ןעמוקַאב םיא ַײב ךיז טָאה'ס ןוא ,קוליח םוש ןָא עּפוק ןייא ןיא
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 םכילפצ-םולש .ןןופ:ווירוב

 -נייוועג רעַײא טימ טקורדעג ןענַײז ןכַאז ייווצ זיולב זַא ,טכַא ןיא ןעמונעג טינ ,םינּפ ַא

 עקירעביא עלַא יד רעבָא .("לדנעמ-םחנמ ןופ ווירב,, ןוא "סעקלעמש .ש,,) הרוש רעכעל

 ןוֿפ רעטיירב לָאמ ןבלַאהרעדנָא ןיא טעמּכ זיא סָאװ ,הרוש ַא ןיא טצעזעג ןענַײז ןכַאז

 ןיא הרוש יד ןצעז ,ךרע ןַא ,טכַארטרַאפ ריא ןעוו .הרוש-"דנַײרפ,, רעכעלנייוועג רעד

 ערעַײא טלָאצעג ךיוא טלָאמעד ריא טלָאװ עשז ןיוש ,"דנַײרפ,, ןופ טיירב רעצנַאג רעד

 סָאד קידנעמענ ? רַארָאנָאה ןקיבלעז םעד ,ךיא יו עקיליב ענױזַא וליפַא ,סרעטעברַאטימ

 טנָאק ריא) סיוא טמוק רימ ַײב ןוא ,ןובשח םעיונעג ַא טכַאמעג ךיא בָאה ,טכַא ןיא

 ףיוא טסייה סָאד .תורוש 4826 םומינימ (ןרילָארטנַאקכרוד ןוא ןשטנעמ ַא ןצעזקעװַא
 טנכערעג בָאה'כ ,רעמ לָאמ ןבלַאהרעדנָא ןיא טנכערעג טינ בָאה'כ) .רעמ תורוש 3

 טינ זיא טידערק ןַײמ זַא ,ךיז טמוקַאב ןַאד .(זיא תמא רעד יװ טקנוּפ ,רעקינייװ ךס ַא

 ,228,92 ,טעבעד ןיא ןזיװַאב זיא סָאװ ,םוכס םעד קידנענעכערּפָארַא .241,20 רָאנ 5

 רעבָא ,יּפָאק 28 ,'ר 12 ,ןובשח רעַײא טיול ביוא ,רימ רַאפ ָאדלַאס ַא ןעמוקַאב ךיז טעוו

 ןיוש זיא טציא ,סיוועג .אפוג רַארָאנָאה ןופ סיירג רעד ןגעוו ןדער וצ ךָאנ ןבָאה רימ

 -לַאטנעמיטנעס רעקינייו ,טייקכעלטפעשעג רעמ , :הצע עגולק רעַײא ןגלָאפ טעּפש

 טפרַאדַאב ךיא טלָאװ ,ךעלרעכעל ןַײז טַאהעג טינ ארומ ןייק טלָאװ ךיא ןעוו ."ןטעט

 םעד קילדעװ ,ןובשח-רעטנָאק ַא ךַײא ןקיש ,ןעגנוגנידַאב ענַײמ ךַײא ןלעטש םצעב
 ןַא ,ךעלגעממוא ךָאד זיאס תמחמ ,סרעגעלרַאפ ערעדנַא ןופ םוקַאב ךיא סָאװ ,רַארָאנָאה

 ַאזַא ןבירשעג רימ טָאה ריא ןכלעוו ןגעוו ,"םירישה-ריש ,, ןגָאז רימָאל ,ןָאטעילעפ ןַײמ

 םענייא ןופ ןָאטעילעפ ַא טימ ךַײלגַאב ןצעש טסנרע ריא טלָאז ,ווירב ןקידתולעּפתה

 ןוא טצעזעגרעביא קירוצ ןרָאי ךס ַא טימ ןָאטעילעפ ןקיזָאד םעד טָאה סָאװ ,רבחמ ַא

 ןענישרעד קירוצ ייווצ רָאי ַא טימ זיא אפוג לַאניגירָא רעד ןוא ,שיסור ןיא טקורדענּפָא

 ןגעוו .טלַאהניא םעד חוּכמ טינ טרָאװ ןייק גָאז ךיא זַא ,טקרעמַאב) דנַאל רעדנַא ןַא ןיא
 ןבירשעג ךָאד ךיא בָאה "םירישה-ריש , ןַײמ ןוא .(ןלייטרוא ןײלַא ריא טלָאז םעד

 .טצעזעגרעביא טינ טינ םענייק רַאפ ןוא טינ ץעגרע ןיא ."דנַײרפ , ןרַאפ ךעלסילשסיוא
 ךעלקריוו זיא סָאד -- "םירישה-ריש , .עיּפָאק ןייק טקישעג טינ קרָאי-וינ ןייק וליפַא

 סָאװ ,ץלַא ןעניורק ,ןיימ ךיא יװ ,ףרַאד סָאװ ,ןַאמָאר ןקיזָאד םעד ."םירישה-ריש , ןַײמ

 ןַײמ תמחמ ,זַײװנעלטיּפַאק ךיא בַײרש ,רָאי 25 ןופ ףיולרַאפ ןיא ןבירשעג בָאה ךיא

 ,"דנַײרפ , ןרַאפ םיא ךיא בָאה טמיטשַאב .לָאמ ַא טימ ןבַײרשנָא טינ רימ טביולרעד טנוזעג

 ,"ןטסַאפ רימ , לטיּפַאק עטירד סָאד ןייג ףרַאד בָאב-העשיּת ףיוא זַא ,טנובשחעגסיוא ױזַא

 -רבק ףיוא , ןעמָאנ ןרעטנוא לולא שדוחישָאר ףיא לטיּפַאק עטרעפ סָאד ךָאנרעד

 עטעביז .הּכונח ףיוא עטסקעז .תוּכוס ףיוא לטיּפַאק עטפניפ סָאד םעדכָאנרעד ."תובָא

 ןַאמָאר ןקיזָאד םעד ןיא .חסּפ ףיוא ,דרָאקַאסולש סלַא ,עטצעל סָאד ןוא ,םירוּפ ףיוא

 סָאװ ,טנַאלַאט םעניילק םענעי ןופ טפַארק עצנַאג יד ןגײלנַײרַא טַאהעג העדב ךיא בָאה

 גנּוװש ןצנַאג םעד ,עיזעָאּפ ןַײמ ןופ םוכס ןצנַאג םעד ,לזמ ןַײמ רימ טקנעשעג טָאה סע

 ןדנוברַאפ דָארג ךיא בָאה ןַאמָאר םענופ ןטנעמָאמ-טּפיוה יד ןוא .עיזַאטנַאפ רעד ןופ

 רַאפ גנורעטסַײגַאב ןופ לַאװק רעד טגיל ייז ןיא זיולב לַײװ ,םיבוט-םוי ערעזדנוא טימ

 ,ליפ ױזַא ףיוא טרעוו ריא טול ךַאז יד קידנצַאשּפָא ,ריא טָא זיא .המשנ רעשידַיי רעד

 ןוא) תולעּפתה רעַײא ןקירדסיוא טינ ךיז ןטלַאהנַײא וליפַא טנָאקעג טינ טָאה ריא זַא

 טָאה -- (ןַאמ רעלַאטנעמיטנַאס ַא רעדייא ,שטנעמסטפעשעג ַא רעמ ךס ַא ךָאד טַײז ריא
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 -ריש , ןַײז רַאפ ןעמכילע-םולש ןלעטשוצקעװַא ךיז טמעשעג טינ ןגעווטסעד ןופ ריא
 טמוקַאב תורוש יד ןופ טיירב רעד טול סָאװ ,רַארָאנָאה םענעקיּפָאק ףניפ ַא "םירישה

 ןעד סָאד ןיא ,ןײלַא טגָאז !עקיּפ ָאק לטרעפ ַא טימ 3 רָאנ ,5 טינ וליפַא סע ךיז

 -רעד גנוטַײצ רעד ןופ ןטפעשעג יד זַא ,ןגָאז רשפא ריא טעװ ? גנוקידיײלַאב ןייק טינ

 לָאמ ןייא טינ בָאה ךיא רעבָא .וליפַא ױזַא זיא'ס זַא ,ןַײז לָאז .טיירב לָאצ טינ ןביול
 ןייא ןייק בָאה'כ .טלעג ןגעוו טינ ןוא ,ןובשח םעד ןגעוו ןשינערעהוצנָא ךַײא ןבעגעג

 ןיא טלעג ךַײא ַײב טעב ךיא ןעוו זַא ,רעכיז ןיב ךיא .טלעג ןייק טרעדָאפעג טינ לָאמ
 רעבָא .ןגָאזּפָא טנעקעג טינ טלָאװ ריא .טגָאזעגּפָא טינ רימ ריא טלָאװ ,ךָאנ עילַאטיא

 טעװ ריא ןעװ זַא ,ןעוועג רעשמ רעדָא טסּוװעג בָאה'כ לַײװ ,טרעדָאפעג טינ בָאה'כ

 :קיצרַאהנּפָא רימ טגָאז ? סָאװ ריא טסייוו .ןקישוצ ןײלַא רימ ריא טעװ ,טלעג ןבָאה
 ַא טימ ַײרד ןיא טצַאשעג ךיוא ךימ ריא טלָאװ ,גנוטַײצ ןַײז טימ רָאטקעּפס טינ ביוא

 : טרָאּפָאּפַאר יװ ,ןַאמ רעכעלטנרָא ןַא יו ןרעפטנע רימ טעװ ריא ביוא ? יּפָאק לטרעפ

 ביוא ,עביל-ןגייא סנשטנעמ ַא .גנוקידיילַאב יד ןסעגרַאפ טיירג ךיא ןיב ןַאד -- ,"ָאי,

 טקידיײלַאב עמ ןעוו ,ןַאד זיולב רָאנ טרירעגנָא ןרעו ןָאק ,רַאנ רעסיורג ןייק טינ זיא רע
 םיא טצַאש עמ ןעװ וליפַא ,קיליב רעייז םיא טצַאש עמ ןעוו ,ןַאד טינ ןוא ,ןוויּכב םיא

 טרַאװ ךיא ,ָאזלַא .ןיימ ןטכעלש םוש ןייק ַײברעד רעבָא קידנבָאה טינ ,טינ ןיטולחל
 ,רעפטנע רעַײא ףיוא

 ,ביל ךַײא טָאה ןוא ץלַא ךַײא טכַא סָאװ ,רעד

 םכילע-ש

 ןַײמ ןקורד וצ טרעהעגפיוא גנונעדרָארַאפ רעַײא טול סע ןעמ טָאה עשז ןיוש ת,8.

 ןיא לָאמ ןייא ןטעבעג ךַײא טלָאװכ ? טייקילעפוצ ַא זיולב זיא'ס רעדָא ? סערדַא

 :ךעלגעמ זיא'ס בױא ,ןכ ָאוו ייווצ
 :סערדַא סמכילע-םולש

 5242:0:!טזמ 574 2125168 (568621202164)

 ןָאזעניד בקעי וצ ,5

 5282:0:!טזמ 5

 ףיוא עשרַאװ ןייק ןעמוק לָאז ,ןבעל לָאז ,"עדייז ,, רעד זַא ,טנעיילעג בָאה ךיא

 ,םיא טגָאז ןוא רימ ןופ סורג ןסייה ַא רעביא םיא טיג ,תמא ןַײז סָאד לָאז .געט עקינייא

 ןַא ןגָאלש ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,עקירעמַא ןיא טכַאמעג ןבָאה רימ סָאװ ,למוט ןכָאנ זַא

 ןיוש ןעיווו ייז .ןברַאק ק"ּת רָאפ ןיוש טגייל "גנישילבַאּפ-ורביה,, עדנַאב יד ןוא רעדָא

 ןייק טקישעגסױרַא ןדייז םעד בָאה ךיא .טסָארפ ןפיוא רעטניוו םוא טניהרעטסיולק יד יו

 ךָאנ בַײרש ךיא .ךיוא ריא טסירגעג טַײז .ךעלטינשסיוא רענַאקירעמַא עקינייא סעדַא

 ךיא זַא ,ןטלַאה ייז ,םינּפ ַא .עילַאטיא ןייק קירוצ ךימ ןקיש םיריוטקָאד יד .קידנגיל ץלַא

 .קיסָאד ...ךָאנ ןיב
 םכילע-םולש  רעַײא
 {82קתזםמג,, 91
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 "טלעוו עַײנ; יד עיצקַאדער רעד וצ ,6

 1909 רעבמעטּפעס ןט10 ,לעטָאה-ַאניגער ,ָאנַאגול

 !ןייטשלימ ,יקסדָארָאגַאז ,רָאטקעּפס דנַײרפ עטרעעג רעייז
 ַא סיוכרוד רימ ןופ טגנַאלרַאפ ריא זַא ,ןעז וצ זיא יורפ ןַײמ ןופ טכירַאב םעד ןופ

 ,ןּכ "לע ."סענזיב, יד וצ קיטיינ רעייז עקַאט םיא ףרַאד עמ זַא ןוא ןַאמָאר

 ןיא ןוא טַאלב רעַײא ןופ סערעטניא ןיא ןוצר רעַײא וט ךיא זַא ,ןסיו טַײז הנה

 ןיא סע ,תמאב ןוא ,רוטַארעטיל רעטבילעג רעד ןופ ןסערעטניא ענײמעגלַא ערעזדנוא

 רַאפ םינּפ סָאד טנערב סע סָאװ ,רוטַארעטיל ןימ םענעי ןריציפניזעד ןָאט םענ ַא ךיז טַײצ

 ךיז ןוא קַאמשעג ןשינַאקירעמַא ןסיועג םעד וצ טבעלרעד ןבָאה רימ סָאװ ,דנַאש

 טַאהעג ףמַאק ןרעווש ַאזַא ךָאנ ןבָאה רימ ןכלעוו ,םזירעמָאש ןטלַא םוצ טרעקעגמוא
 ךיא בָאה םעד רעסיוא ןוא .טרעכיײרעגסױרַא -- רעִירפ רָאי קיצנַאװצ טימ -- לָאמ ַא

 ,ןַאמָאר ןטירד ןטימ עיגָאלירט ןַײמ ןקידנערַאפ וצ טייקידנעווטיונ ַא טליפעג ךיוא ןיילַא
 רימ) ןכָארּפשרַאפ לָאמ ַא סע ,בָאה ךיא יו ,"ײװָאלָאס עלעסָאי , ןוא "וינעּפמעטס,, ךָאנ

 זַא ,טגָאזעג טַאהעג ךיא בָאה טרָאד ,?ײװָאלָאס עלעסָאי ןיא (המדקה רעד ןיא ,טנַײש

 רערעכעה ַא רָאנ ,ןזח ןייק טינ ןוא רעמזעלק ןייק טינ ןיוש ןַײז טעוו "דלעה , רעטירד ןַײמ

 יד ךיז ןבָאה ,ךעלריטַאנ .רעלטסניק ַא רעדָא טסיטרַא ןַא -- המשנ ערעלעדייא ןַא ,ןימ
 ןסקַאװעגסיױא ןענַײז סע .טרעדנעעג קרַאטש רָאי קיצנַאװצ ןוא ייווצ יד ןיא ןדנַאטשמוא

 ךיא -- ץרוק .ןּפיט עַײנ ןרָאװעג ןריובעג .רעטעג עַײנ ןעמוקעגוצ .ןעיידיא עַײנ ךיוא
 .טקיטעּפשרַאפ לסיב  ַא ןַאמָאר ןטירד ןַײמ טימ בָאה ךיא סָאװ ,טינ הטרח ןייק בָאה

 יז ןטלָאװ ,ןענַאמָאר ייווצ עטשרע ענעי ןבַײרש ַײב ןטלַאהעג טציא ךיא טלָאװ יַאװלה

 ןַאמָאר ,סָאד טסייה רעטירד ,רעקיטציא ןַײמ זיא ,ןופרעד ןעזעגּפָא .ןעזעגסיוא שרעדנַא
 ביג ךיא זַא ,טימרעד ןגָאז טינ ליוו ךיא .ייווצ ענעי סלַא טרַיורטסנָאק שרעדנַא ץנַאג

 ,דנענַאּפש ןוא טנַאסערעטניא םיא ןכַאמ וצ םוא ,סַאג רעד ןופ קַאמשעג םוצ רעטנוא ךיז

 ןַאמ ָא ר ַא ,עטכישעג עדנענַאּפש ַא ,וחרּכ יּפ-לע ,טלַאהניא ןַײז טיול רעבָא זיא רע

 ןופ עירעלַאג ַא ,ךעלדנעטשרַאפ-טסבלעז ,ןוא גנולדנַאה ,ןבעל ךיוא רעבָא ,עיזעָאּפ לופ
 ,ןבַײרש טינ רָאג ןיוש ךיא ןָאק שרעדנַא ןוא ,שיטסירָאמוה ץנַאג -- רעדליב ןוא ןּפיט

 םעניא ּפָא ךיז טלגיּפש םעד רעסיוא ."רעטומגָאלק , ַא ןרעוו ןלעװ לָאז ךיא ןעוו וליפַא

 .עקירעמַא ןיא {ךיוא} יװ ,דנַאלסור ןיא זַײרק ןסיוועג ַא ןופ ןבעל סָאד קרעװ ןקיזָאד

 ןוא דנַאל "רעזדנוא , ןיא סיפ יד טימ טייטש ןינב םענופ ,ןגָאז רימ ןלעװ ,רעטייל רעד

 ךיא .גנודניבטנַא ןַײז רָאפ טמוק טרָאד ןוא -- עקירעמַא ןיא ןָא רע טרַאּפש ץיּפש ןטימ
 ןעמָאנ ןייק טינ ךָאנ ךַײא גָאז ךיא .שירָאזיװָארּפ ץנַאג ןינע ןגעוו טציא ךַײא בַײרש

 ןױש טנָאק ריא רעבָא -- טלַאהניא םענופ טקעּפסָארּפ ןייק טינ ךָאנ ךַײא ביג ןוא

 רעבָא ,גנוטַײצ רעַײא ןיא (ןריסנָאנַא) ביוט עטשרע יד ןזָאל רַאגָאז ןוא ףירגַאב ַא ןבָאה

 ןבעגעג רימ טָאה סָאװ ,טָאג רעד ןוא -- -- -- .םינּפ ַא ןבָאה לָאז'ס ,ןריסנָאנַא ױזַא
 ןוא טרַאּפשעגנָא ,קידנציז-בלַאה רעדָא ,קידנגיל ןבַײרש וצ רעהַא זיב חוּכ ןוא טנוזעג

 זיא סָאד -- ןבַײרש ןוא ,ךיוא רעטַײװ ףיוא ןזָאלרַאפ טינ אמּתסמ ךימ טעװ ,טעשטומעג
 -עגנָא ןיוש טציא ךָאד ךיא טלָאװ ,ןבַײרש סָאד טינ ןעוו ,האופר עקיצנייא ןַײמ ךָאד

 ןוא ףָאהרַאפ ךיא זַא ,ענַײמ דנַײרפ עביל ,ןסיוו טַײז ןוא ...!ָאה-ָאהָא --- טרַאּפש
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 ,רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא רעדנכַאמ-עכָאּפע ןַא ןַײז לָאז ןַאמָאר רעד טָא זַא ,רעייז ליוו

 רעד ןופ ,םוקילבוּפ עסיורג סָאד ןעיצוצ ןוא דרָאקער םעד ןכערב לָאז ןוא ,טַײז ןייא ןופ

 ,ןעַײרעלדיז ןָא "ךברקמ ערה ּתרעבו, זדנוא ךרוד ןרעוו םיוקמ זָאל ןוא ,טַײז רערעדנַא
 רעד ,געװ ןטסכעלדירפ ,ןשיטַײל ,ןטסנעש ןפיוא רָאנ ,ןעַײרעקימעלָאּפ ,ןעַײרעדױלּפ

 .ןמָאו ןמָא -- טייטש רעטַײװ סָאװ ,ןסיוו ןלעװ יא ,ןקיווק יא ,ןכַאל יא לָאז םלוע

 םכילע-םולש םכדבע ינַא

 יקסווָאדולבַאז חנ וצ ,7

 1909 רעבמעטּפעס ןט12 ,דלַאװצרַאוװש ,ןעיזַאלב 'טס םוירָאטַאנַאס

 !יקסװָאדולבַאז חנ ,דנַײרפ רעטוג ,רעטוג

 ,קעװַא טפרַאװ הרוחש-הרמ !טבעל ריא ,טָאג קנַאד ,יבַא -- םיתמ היחמ ךורב
 ..םידיסח ערעזדנוא ןופ דיסח ןייק רַאפ טינ טסַאּפ תובצע

 ןיױש ךַײא טַאנ ןוא ?טינ סָאװ רַאפ .יתיּת-אכיהמ -- ןענידרַאפ הווצימ ַא ןגעוו

 ַא ,עזַײרטסול ןימ ַא ,ױזַא טַאלג ךָאד ריא טרָאפ ,ייטשרַאפ ךיא יװ :גנַאלרַאפ רעַײא

 ,ךימ יא ,ךיז יא ךעלצינ ןַײז טנָאק ריא .טוג רעייז ."ַאטרעשט , רעד רעביא שזַאיָאװ
 ? ױזַא יװ ,ונַײהד .ללכב רוטַארעטיל רעד יא

 לכ ב רָאשזַאיָאװימָאק ַא ,רעדנזַײר ַא טציא ךיא ןיב ,טסייו ריא יװ תויה

 : הבשחמ ַאזַא ןָאטעגפיוא רשפא ריא טלָאװ ,("טלעוו עַײנ, יד עז) לארׂשי תוצופּת

 ןופ ,קסבעטיוו ןופ ,לעמָאה ןופ (611064) לַאירעטַאמ-יור ןקישוצ רימ טלָאז ריא

 ןענעק רימ לָאז סָאװ ,לַאירעטַאמ ַאזַא רעבָא ,טליוו ריא ןענַאװ ןופ --- קָאטסילַאיב

 ,תוישעמ ,ןשינעגעגַאב ,ןּפיט ןַײז ןפרַאד סָאד ."ןטכישעג'ןַאבנזַײא, ענַײמ וצ ןעניד

 ,תומולח ענלַאטַאפ ,ןטג ,תונותח ,ןשינעבילרַאפ ,ןעגנוריסַאּפ ,ןקילג ,ןקילגמוא ,ןטכישעג

 .טרעה ןוא טעז ריא סָאװ ,ץלַא ,טרָאװ םענייא טימ --- תויוול הלילח ,תוחמיׂש ,ןצעזנָא

 ,לעמָאה ןיא רעדָא געוו ןיא ןרעה טעװ ןוא טרעהעג טָאה ןוא ןעזעג טָאה ריא סָאװ רעדָא

 עטכַארטעגסיוא ןייק :ןקרעמַאב וצ זיא רָאנ ךַאז ןייא .טליוו ריא ּוװ רעדָא

 טימ לופ ,ןטקַאפ טימ ךַײר זיא ןבעל סָאד !ןטקַאפ ןוא ןטקַאפ רָאנ ןכַאז

 ,עמזירּפ ןַײמ ךרוד ןייגכרוד ןלעװ ייז זַא ,עכלעוו ,ןרערט םי ַא ,ןקילגמוא ךס ַא ,ןזָאירוק

 עטכישעג יד ,לשמל ,טמענ ...יתבהא רשאּכ םימעטמ ,קידנכַאל ןרעוו אלימב ןיוש יז ןלעוו

 ןַאמָאר םענרעדָאמ ַא רַאּפ ףָאטש ,עידעגַארט קיטש ַא -- "תובָא-רבק , -- סקעז רעמונ

 ןיוש ךימ טפרַאד ריא ,ללּכה !קידוועדי-רחאלּכ ,ץרוק יװ ךָאד ןוא --- רָאי בלַאה ַא ףיוא

 ַאזַא ןיא רָאנ ,טקעריד ןלעטשסױרַא טינ ןעמָאנ רעַײא ךיא לעװ ,ךעלריטַאנ .ןייטשרַאפ

 ןעמוק טעוו) "הבר-הנעשוה ןופ סנ רעד, טכַא רעמונ עטכישעג יד ,לשמל ,יוװ ,םערָאפ

 ערעַײא ןוא ,רחוס רעניסַײה ַא טימ שינעגעגַאב ַא רימ ַײב זיא טרָאד .(תוּכוס ףיוא

 דנַײרפ ַא טימ שינעגעגַאב עַײנ ַא סלַא ןייג ןריצודָארּפער ןכָאנ רימ ַײב ןלעװ תויׂשעמ

 ,טליוו ריא יװ ,ןעמָאנ ַא סיוא ןיילַא ךַײא טבַײלק רעדָא ,סעקלע חונ רָאטַאסַאקניא ןַא

 טימ ןַאב ןיא ךימ ןגעגַאב ,רָאשזַאיָאוװימָאק רעד ,םכילע-םולש ,ךיא ? טײטשרַאפ ריא

 .תוישעמ טימ תויׂשעמ רימ טלייצרעד ריא ןוא ,רָאטַאסַאקניא םעד ,ךַײא
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 רָאנ יבא ,ןקורד םוצ קיטכיר ןַײז לָא'ס ,ןסַײלפ טינ ךיז ריא טפרַאד -- ןבַײרש

 .ןבירשעג טַײז ןייא ףיוא ןוא ןענעייל םוצ ןייר

 -עגפיוא קיטכיר ןַײז ןזומ ןענָאזרעּפ יד טימ טעטש יד ןופ ןעמענ יד :ךַאז ַא ךָאנ

 ? ןיינ יצ ,גנַאג ַא ס'טייג --- .ףרַאד עמ ּוװ ,ןעיירדרַאפ ןײלַא ןיוש ייז לעװ ךיא .ןבעג

 .טרעפטנע

 םכילע-םולש ןעװעג יװ רערעַײא

 לעקרָאװ .מ וצ ,8

 {19109 ,פ ,9 ,(ָאנַאגול)

 !לעקרָאװ רעביל

 רימ ןעמ טָאה ,ךַײא קנַאד ןסיורג ַא ןכלעוו רַאפ ,ווירב ןכעלדנַײרפ רעייז רעַײא
 עילַאטיא ןופ ץענערג רעד ףיוא טציא ןיב ךיא .ןעיזַאלבטנַאס ןופ רעהַא טקישעגרעביא

 סע .טנוזעג קידנעטשלופ טינ רעדייל ךָאנ ןיב ךיא ןעד ,רעטניוו םוצ רָאפ ךיא ןיהּוװ

 םיריױטקָאד יד רעבָא -- טייהנעמוקלופ וצ ךָאנ טלעפ רימ סָאװ ,ןעמּוקּוצ רימ געמ

 ןַאד ,עילַאטיא ןיא רעטניוו ןצנַאג םעד ןעגנערברַאפ לעװ ךיא ביוא זַא ,ךימ ןרעכיזרַאפ

 סטָאג ןיא ליומ רעייז ןופ יאוולה -- .טנוזעג ןצנַאג ןיא רָאג םייהַא רעמוז םוצ ךיא םוק

 עילַאטיא ןיא רעטניו םעד טייקכעלגעמ יד ןבָאה רָאנ לָאז ךיא יאוולה ןוא ןרעיוא

 ןוא דנַײרפ עליפ ענַײמ ןעוו ,רעטניוו ןקירָאפ ןטלַאהעגסיױא בָאה ךיא יװ ,ןטלַאהוצסיוא

 ..טיוט םענופ ןעירשעגּפָא טושּפ ךימ ןבָאה רעדירבטימ

 -כַאנרַאפ "דנַאברַאפ-רעטַאעט , רעד ןכלעוו רַארָאנָאה ןגעוו רימ טבַײרש ריא סָאװ

 רימ טבַײרש טנעק ןוא טליוו ריא ביוא .ַײנ דנשַאררעביא רימ רַאפ סָאד זיא טקיסעל

 רשפא ןוא ,ןטקַאפ רָאּפ ַא טגַײצעגנָא ןַײז לָאז סע ןכלעוו ןיא ,וירב ןשיסור ַא ןָא

 בָאה ךיא .גרוברעטעּפ ןייק טקישעגקעװַא ןעמַאזוצ סָאד ךיא טלָאװ ,ןשיפַא רָאּפ ַא טימ

 ,גנולייטטימ עקירעהעג ַא יז ןופ ןעמוקַאב בָאה ןוא דילגטימ סלַא יבור 15 טלָאצעגנַײא

 !ךַײא טַאנ --- ףוס םוצ .וו"זַאא דנַאלסור ץנַאג רעביא רימ רַאפ ןגרָאז ןיוש ןלעװ ייז זַא

 םכילע-םולש רָאי םעַײנ םוצ ןשטנּוװ עטסעב יד טימ

 ןַאמזַײא .ד וצ .9

1909 ,10 1 

 !שטיװעלווָאקַאי דוד דנַײרפ רערעַײט
 טייטשרַאפ ,יוורענ ןייק געוו ןפיוא --- ָאד ןיב ךיא זַא ,ןכָאװ ַײרד ןיוש .ןיב ךיא ּוװ טָא

 ןרעװ טעװ סע ןדַײס .טינ ערעיוויר וליפַא ףרַאד עמ זַא ,טוג ױזַא זיא ָאד רָאנ .ךיז

 .ןסייה טעװ ילַאס יפָארּפ ביוא .סָאװַאד ןייק רשפא ןוא יוורענ ןייק שרַאמ ןַאד .רעטניוו
 לָאמ ַא רעדיו טציא ,רעגרע ךָאנרעד ,רעסעב ךָאנרעד ,טכעלש גונעג ןעוועג רימ זיא'ס

 ןיא טגָאז עמ יװ ,םעדכָאנ ןעז רימ ןלעװ -- ךָאנרעד ןַײז טעװ סָאװ .רעסעב
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 עילַאטיא ןיא ךָאנ טַײז ריא ? ךיז ריא טניפעג ּוװ ,שטיװעלוװָאקַאי דוד ,ריא ןוא .סעדַא

 ןיא ןַײז ךָאד ריא טעװ -- םייהַא ביוא .ייס ַא ר ןייק םייהַא קעװַא ,רשפא ,רעדָא

 ? קיטיינ רע זיא סָאװ רַאפ .(רעגרוברעטעּפ םעד) סערדַא רעַײא ןעמ ףרַאד זיא ,רעטיּפ
 ,ךַלא טימ ןעז ךיז ןערַאטס ךיז טעװ עכלעוו ,יורפ ןַײמ ןַײז ןכיג ןיא טעװ טרָאד לַײװ

 עמ ּוװ ,טרָאד .סעדַא ןיא אקווד ןוא רעצעזרעביא ןַא ןפָארטעגוצ רימ ךיז טָאה ,בגַא
 -ןַאבנזַײא , ענַײמ עלַא רעביא טצעז רע .ןעמערַאברעד טָאג ךיז לָאז ,"סעשור , ףיוא טקַאה

 -רַאפ .לַאנרושז ןשיסור ַא ןיא ןריטויבעד טלָאװעג ךיא טלָאװ ייז טימ טָא ."סעטכישעג
 ךַײא ךיא טעב ,ךַאז רעד ןיא ןפלעהטימ רימ גָאזוצ ןכעלביל רעַײא ףיוא ךיז קידנפור

 ןּפַאלק סעּפע ךיז םעש'כ .ךַײא וצ ךַײלג ןקיש וליפַא יז לעוו'כ .םעד ןגעוו סנטַײצַײב

 זַא ,ןַײז טעװ סָאװ .ךיוא ךימ טקערש עס ןוא .עיצקַאדער רעשיסור ַא ןופ ןריט יד ןיא

 זיא'ס ביוא זַא ,ייז ןרעלקרעד וצ ןַײז רעגנירג ךָאד טעװ ךַײא ? ןריקַארברַאפ טעװ עמ

 עטסעב סָאד .בַײרש ךיא רעכלעוו ףיוא ,ךַארּפש רעד ןיא דלוש יד ךס ַא זיא ,ךַאװש

 .שידִיי ןענרעלסיוא ךיז ןלָאז סרעקיטירק ןוא ןרָאטקַאדער עשיסור עלַא זַא ,ןעוועג טלָאװ

 ךַײא קיש ךיא ? טנעייל יורפ רעַײא ןוא .ןעמכילע-םולש ןייטשרַאפ ייז ןלעװ טלָאמעד

 .טנַאה רעַײא ךיא קירד טציא ןוא ,"תובָא-רבק ,, ךַאז עקניניילק ַא

 םכיל ע-,ש  רעַײא

 יקסווָארטסָא .מ וצ .0

}19109 .10 3 

 !יקסװָארטסָא .מ רעביל

 .טרירעג ךימ טָאה טייקיטכירפיוא רעַײא .ווירב ערעַײא ןעמוקַאב

 -כָאנ יד ןוא בתֹּכ ערָאלקמוא סָאד ,ךַאז ןייא רָאנ ןפרַאװסיוא ךַײא רימ טביולרעד
 סױרַא ןײלַא ךיז ןופ טעװ ןַאד ,ךעלעמַאּפ ןבַײרש ךיז טערַאטס .ןבַײרש םענופ טייקיסעל

 ,ןַארַאפ .בתּכ ןטימ ןדנוברַאפ ןעקנַאדעג יד ןענַײז -- ךָאנ גנוניימ ןַײמ ךָאנ .רענעש

 ןופ סעצָארּפ םעד ןוא ןפַאש ןופ סעצָארּפ םעד ןשיװצ גנודניברַאפ ַא ,סיוא ךיז טזָאל

 ןַײז לב סנַײמ קרעװ רעדעי .ןּכַאש ןייש ,ןעקנעד ןייש ,ןבַײרש ןייש ףרַאד עמ .ןבילרש

 רימ ךרוד טעברַאעגרעביא ןוא ןבירשעגרעביא קידװעגרָאז זיא טייקפיירמוא רעצנַאג

 בַײרש טנַײה -- !ןַאמ-רעגנוי ,דלודעג לסיב ַא רערעמ ,לָאמ 7--6 יװ רעקיצניװ טינ

 רעגעלרַאפ-טּפױה ןַײמ ַײב ךיז טניפעג סָאװ ,ץלַא עשרַאװ ןופ ךַײא רַאפ סױרַא ךיא

 סרעדנוזַאב ךַײא טעװ סָאװ סעּפע בוא ןוא ןענעיילרעביא טעװ ריא זַא ,(יקסדיל)

 ןוא ,ןצעזוצרעביא שטנּוװ רעַײא ןגעוו ןבַײרשנָא רימ טמַאזעגמוא ריא טלָאז ,ןלעפעג

 ףיוא .ןיינ יצ ,ןצעזרעביא יַאדּכ זיא סע יצ ,ןרעפטנע ךַײא טמַאזעגמוא ךיוא לעװ ךיא

 ,שינעביולרעד רעדנוזַאב ַא ןבָאה םורַא ױזַא ריא טעװ גנוצעזרעביא רעַײא רעדעי

 .םעדכָאנרעד ןסעומש רימ ןלעװ ,ןקורד וצ ּוװ ,עשז םעד ןגעוו .טינ סע טייג שרעדנַא

 ,דנַײרפ ןופ רָאנ ,עיצקַאדער רעד ןופ טינ טקישעגוצ רימ זיא גנוצעזרעביא עטשרע רעַײא

 .ךעלצינ סלַא ןזַײװסױרַא ךיז סָאװ סעּפע טימ לעוו'כ ביוא ,ןדירפוצ רעייז ןַײז לעוו'כ

 םכילע -.ש עטסעב סעלַא
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 םכילע-נםולש ןנכ וויהב

 סוניּפ .וי וצ ,1

1910 ,1 3 

 !סוניּפ דנַײרפ רעקידרעווסנביל
 ךיא ןוא ,ןעמוקעגכרוד ,ףוסילּכ-ףוס ,ןענַײז רימ סָאװ ,ןדירפוצ קרַאטש ןיב ךיא

 .ךוב ַא טַאהעג ןיוש ןטלָאװ רימ .ןָאטעג טינ רעִירפ סע ןבָאה רימ סָאװ ,רעיײז רעױדַאב

 ךַײלג ןײגרעבירַא רימָאל .לָאמ ןייק רעדייא ,ארמג יד טגָאז ,רעטעּפש רעסעב רָאנ

 .ןינע םוצ

 ןתמא םעד ןענופעג ךיא בָאה ןָאזרעּפ רעַײא ןיא זַא ,ליפעגרָאפ ַא ןַארַאפ זיא רימ ַײב

 ךיז ןוא ןעגנווַײװנָא ענַײמ ןגלָאפ ךעלקריוו טעװ ריא ביוא ,רקיע רעד ,רעצעזרעביא

 ערעזדנוא טינ טגלָאפ -- .1 'מונ עיצקורטסניא ,ָאזלַא .סעיצקורטסניא ענַײמ ַײב ןטלַאה

 ענעגייא ערעייז טינ וליפַא ייז ןעייטשרַאפ רעבירעד ןוא .םייוג ןענַײז ייז ...סרעגעלרַאפ
 ךיא .ךַײא גָאז ךיא יװ ,ױזַא לַאירעטַאמ םעד רדסמ טַײז ןוא רעביא טצעז .ןסערעטניא

 -- ,רָאפ טגייל ריא סָאװ ,לטיט רעד .דנעב ַײרד עלַא רַאפ לטעצ רעדנוזַאב ַא וצ ָאד גייל
 ףיוא טעברַא רעשירעדליש ַא רַאפ רעכיג טסַאּפ 81826886 תנסהע עז 244 תסומדעע

 יװ ,עיזַאנמיג ןיא רערעל-ךַארּפש ןוא -רוטַארעטיל ןכרוד ןבעגרַאפ זיא סָאװ ,עמעט ַא

 טּפַאכעג דלַאב ךיז טָאה ריא לַײװ ,ןענַאטשרַאפ ןילַא סע ריא טָאה ,סיוא טוַײװ סע

 עטצעל יד ןָא ןָאק עמ .קיטכיר ,ָאי ."רעטרעוו עטצעל יד ןָא ןָאק עמ, :ןבעגעגוצ ןוא
 "ןגהסגפאעס תנסהע ס אבתסטפאעאזוג :יװַא ןעמוקַאב ךיז טלָאװ רימ ַײב .רעטרעוו

 "ןא18268846 טושּפ גונעג זיא'ס .קירעביא ךיוא זיא סָאד רָאנ .802אס:נסעגעגגאזעז
 עניילק יד, לַײװ ,ןעגנולייצרעד-רעדניק יד וצ ןייגרעביא רימָאל טציא .תוסהעח-

 סָאװ ,םעד ןיא ךיז טלדנַאה סע .דנַאב ןטייווצ ןזיב טרירעג טינ ןבַײלב "ךעלעשטנעמ

 ביוא ,ןַײז לָאז סָאװ ,סנױזַא סעּפע טימ םוקילבוּפ ןשיסור ןרַאפ ןריטויבעד ליוװ ךיא

 סָאד זַא ,טסּוװַאב זיא ךַײא .סלעניגירָא ,סלַאפ ןדעי ,זיא ,סקידנטַײטַאב רעייז טינ וליפַא
 ןוא ,רעגייטש-סנבעל ןרעדנַא ןדעי ןופ רעטנַאסערעטניא ללכב ןיא רעדניק ןופ ןבעל

 ענַײמ ןופ רענייק זַא ,טסּוװַאב ךיוא זיא ךַײא .יאדװַא -- רעדניק עשידַיי ןופ ןבעל סָאד

 ,טלעוו רעקיזָאד רעד טיײקמַאזקרעמפיוא ליפ ױזַא טעמדיוועג טינ טָאה סרעבַײרש-רעדירב

 ריא סָאװ סָאד ,סנטייווצ ; סנייא זיא סָאד .ךיא לפיוו ,רעדניק עשידַיי יד ןופ טלעוו רעד

 ןעגנולייצרעד עקיזָאד יד ןופ קינייװ טינ טצעזעגרעביא ןיוש טָאה ריא זַא ,ןָא טזַײװ ןיילַא

 לסיב ַא דנַאב ןטשרע ןרַאפ ןקישוצ לָאז ךיא ,סרעגעלרַאפ יד ךימ ןטעב ,סנטירד .ענַײמ

 רַאלּפמעזקע ןקיצנייא ןַא ןענופעג ךיז ַײב בָאה ךיא .10--8 ןגיוב ַא --- ךַאז ערעסערג ַא

 טינ זיא םעד ןופ לייט ַא סָאװ ,קרעװ (גנוניימ ןַײמ טיול) ןקידנטַײטַאב םעַײנ ַא ןופ

 וליפַא זיא לייט ַא ,עקירעמַא ןיא לייט ַא ,דנַאלסור ןיא ןרָאװעג טקורדענּפָא קירוצ גנַאל

 ןופ טײטשַאב סע ."לגנַיי ַא ןופ םיבותּכ יד , ךיז טפור סע .טּפירקסונַאמ ןיא ןבילברַאפ

 -סורַא סואימ טינ זיא סע עכלעוו טימ ,ןעגנובַײרשַאב-ןעגנולייצרעד עשיטסירָאמוה 0

 ןיא טרידנעמָאקער סױרַא טנַײה ךָאנ ךיא קיש "םיבותּכ , יד .עּפָארײא רַאפ ןטערטוצ

 ןקיצנייא ןַא סלַא ,ּפָאק ןיא גיוא סָאד יו ,ייז ןטיה ךַײא טעב ךיא ןוא ."ימעלבָארּפ 'רווָאס ,

 ףֹּכיּת חירטמ ךיז טַײז ,ןעגנולייצרעד 20 עלַא ןצעזרעביא טעװ ריא ןעוו .רַאלּפמעזקע

 ,עקװעלַאנ ,יקסדיל .י :רעגעלרַאפ ןשידַיי ןַײמ וצ טרידנעמָאקער לַאניגירָא םעד ןקישּפָא

 .עשרַאװ .6
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 םוכלילט  םולש ןופ ווירב

 ייז ךָאנ ,דנַאב ןטשרע םעד ןבייהנָא עקַאט ריא טעװ "םיבותּכ , עקיזָאד יד טימ טָא

 ךיא .ןזיװעגנָא בָאה ךיא סָאװ ,רדס םעד ןיא ןעגנולייצרעד-רעדניק ערעדנַא ןייג ןלעװ
 ךַײא טעב ךיא ןוא .רדס םעד טָא ףיוא טסעפ ײטשַאב ךיא זַא ,ןבעגוצ קיטיינ רַאפ טלַאה

 -עטניא ענעגייא ערעייז ןיא זיא קנַאדעג רעד טָא זַא ,סרעגעלרַאפ יד ןייטשרַאפ וצ ןבעג

 ןענַײז עיפַארגָאיבָאטױא עטגָאזעגוצ יד ןוא ,בַײרש ךיא סָאװ ,טרָאװרָאפ סָאד .ןסער

 םיבותּכ יד , ןענעיילרעביא טעװ ריא ןעוו .ןעגנולייצרעד עקיזָאד יד טימ ןדנוברַאפ עקַאט

 ,ייז ןופ דָארג ןבייהנָא ףרַאד עמ זַא ,ןגַײצרעביא ךיז ריא טעװ ,"לגנַיי ַא ןופ
 ."םירישה-ריש , ןעמָאנ ןטימ ןַאמָאר ַא ןופ ןעלטיּפַאק ייווצ ןעייג ייז ךָאנ דלַאב

 ,ווײזַאא "ךעלּפעק ַײרד , ךָאנרעד .טלעוורעדניק רעד ןופ ךיוא זיא סָאד
 רימ ַײב ?דנַאב ןטשרע םעד ןבעג ןעמָאנ ַא רַאפ סָאװ ,ןעמיטשַאב וצ רָאנ טבַײלב

 }) .הסנע טסקעמז , 2) .({סנע 68064סאסזס :ןעמענ ייווצ וורעזער ןיא ָאד זיא

 ןעוועג ןייש טלָאװ רעסעב ."28ט0640אע6 סע  ןפורוצנָא ןייש טינ זיא סע .488ק182-

 ןעועג טוג טלָאוװס .קידכעבענ וצ ןזיא סָאד רָאנ . 1167 380עזסת0 88קסת28
 עגעלָאק רעשילגנע ןַײמ ןפָאלרַאפ געוו םעד ָאד רעבָא רימ ןיוש זיא . 1169 תסזעס

 ,ליװגנַאז
 ןטשרע ןפיוא רעדנוזַאב ןשטעװקוצנָא ןטעב ןוא ןענערָאװ ךָאנ ךַײא ךיא ףרַאד יצ

 קערַאמ 'ה םעד גנוצעזרעביא עדעי טגנידַאבמוא טזַײװ ? טויבעד רעזדנוא ףיוא יװ ,דנַאב
 וצ טײקמַאזקרעמּפיוא רעמ סָאװ ןזַײװסױרַא לָאז רע ,ןעמָאנ ןַײמ ןיא םיא טעב ןוא
 ןרוטקערָאק יד ןזַײװַאב ןענָאק טעװ ריא ביוא ,ךעלדנע .(461ע146) גנילביל ןַײמ

 דצמ טָאּפש ןופ ךיז ַײס ןוא ךימ ַײס ןעװעטַאר ריא טעװ ,יוג ןתמא זיא טינ ןכלעװ ַא
 רעד ןיא סױרַא טערט -- טרָאװ ןייא טימ ...סרעקיטירק עשידִיי-ךעלטסירק עקינייא
 ןמָא .לארׂשי ןופ טָאג רעד ןפלעה ךַײא לָאז ןוא .גנונעּפָאװַאב רעלופ

 .עטסעב סָאד לַא .רעפטנע ןַא ףיוא טרַאװ ךיא

 םכילע -ש

 ןבלעז םוצ .2

 1910 .1 .8 ,יוורענ

 רעַײא ףיוא ןרעפטנע טנָאקעג טינ ןַאד בָאה ךיא סָאװ ,סוניּפ דנַײרפ ,דָאש ַא

 רעדָא שיסור ןופ ,שיערבעה ןופ :ןבַײלקוצסױא ןדָאטעמ ַײרד יד ןופ ןכלעוו ,עמעליד

 וליפַא ריא טָאה ןרעטסומ עטגָאזעגוצ יד סָאװ ,הביס רעטושּפ רעד רעביא ,שיװַאלס

 -עגּפָא ןבָאה ךיז טלָאז ריא זַא ,ךַײא ןופ ךיא רעה טציא .ןקישוצ רימ טכַארטעג טינ

 ריא טכַארט ןעד יצ .סַאּפש ַא ןיא סע טניימ ריא זַא ,ףָאה ךיא .ןשלערבעה ןפיוא טלעטש

 ,ןקורדסיוא עשיערבעה זיא טינ עכלעוו םוקילבוּפ ןשיסור םעד ןגָארטרעטנוא טסנרע

 ןייא ןייק .ןָאט טינ סע טעוו ריא ,ןיינ .טפירש ןשינַײטַאל ןיא וליפַא ןַײז לָאז

 טסָארּפ רעסעב ןיוש .גנוצעזרעביא רעשיסור רעד ןיא ןַײז טינ רָאט טרָאװ שיערבעה

 טריקַארברַאפ ריא טָאה סָאװ רַאפ רָאנ .שיסור-טלַא ןיא טינ ביוא ,שיסור ןיא
 ריא ,סיוא טזייוו ? 2גתְזס .., 11011626 ... , 161846 סדזסאזעגסטעס עח 23 םסבההאז
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 םכילע :םװלוש ןופ וויהב

 טעב ךיא ,רעקניביל ?רָאי ַא רַאפ ןבירשעג רימ טָאה ריא סָאװ ,ןסעגרַאפ ןיוש טָאה
 -רעמַאב טימ ךָאנ וצרעד ,םיקוסּפ ינימ יד קעװַא טפרַאװ ,ימ רעַײא טעװענַאש ,ךַײא
 רָאנ יװ ,ךיז טמענ .ּפָא טזָאל !קנַאדעג ןימ ַאזַא ןופ ןטיהסיוא טָאג ךַײא לָאז !ןעגנוק
 .נוס ס;8סחע, 400626 :יװ ,טושּפ רָאנ ,ןטלַא רָאג טינ רעבָא ,שיװַאלס רַאפ ,ךעלגעמ

 רעייז ןיב ,רעגייטש ַא ,ךיא) ךַאװש ךַארּפש רעקיזָאד רעד ןיא טנעז ןיילַא ריא ביוא ,ונ
 ַא טימ טושּפ ךיז טצינַאב רעדָא םירבח טימ הצע ןַא זיא טינ יװ ךיז טלַאה זיא ,(ךַאװש
 ךָאנ !טדערעג ליפ ױזַא םעד ןגעוו ךָאד ןיוׂש ןבָאה רימ רָאנ .גנוצעזרעביא רעשילביב
 !טינ ןפוא-םושב ,טינ ןעמ ףרַאד "שיערבעה, ,לָאמ ַא

 םכילע -.ש רעַײא

 עשז ןעוו .רַאונַאי 15 םעד ןײגסױרַא ךעלגעמ לָאז ץרּפ זַא ,טבַײרש רעגעלרַאפ רעד

 .ךעלדנעטשרַאפ רָאג טינ סעּפע זיא רימ ? ןהיבט טימ ןזַײװַאב ריא טעוו

 ןבלעז םוצ .2

 119110 .(2 .6) .1 .24 ,יוורענ

 !סוניּפ רערעַײט

 ךַײא ךיוא טעב ךיא .ןייטשרַאפ ץלַא ריא טעװ עיּפָאק רעטגיײלעגַײב רעד ןופ
 ןַאמָאר רעד !עיצקַאדער עטצעל ןַײמ ןעמעננָא לָאז עמ ,ןײטשַאב טגנידַאבמוא

 ךיא .ןדייר טינ לַײװרעד םיא ןגעוו ןָאק עמ .ךָאנ ךיז טבַײרש "ןרעטש עדנשזדנָאלב,

 ,(ילרד ָאד זיא'ס) לייט ןטשרע םעד טקישעגוצ ךַײא טלָאװ'כ .ןעוו ןגָאז ןײלַא ךַײא לעװ

 : רעביא רזח ךיא ,ָאזלַא .טעברַא רעקידנפיול רעַײא ןופ ןסַײרּפָא טינ ךַײא ליוו ךיא רָאנ

 .ןכַאז ענעזיװעגנָא ךַײא ןופ יד ןַײרַא ןעייג "םוחּת ןופ רעדניק יד,, דנַאב ןטשרע םעד ןיא

 ,"םירישה-ריש , :ןײגנַײרַא ןלעװ "םוחּת ןופ רעדניק יד , דנַאב ןטייווצ םעד ןיא

 ,קינייװ ןעמוקַאב ךיז טעװ סע ביוא .ןעגנולייצרעד-רעדניק ערעדנַא ןוא "ךעלּפעק ַײרד ,

 .ךָאנ ןקישוצ ךיא לעװ
 שטָאכ ,ךיז טמוקַאב ווירב רעד ןעוו ,גָאט םעד ןיא קידנעטש ךיא טעב ןרעפטנע

 .לטרַאקטסָאּפ ַא טימ

 םכילע -.ש רעַײא

 ןבלעז םוצ .4

 {19110 .(2 .7) .1 ,26 ,יוורענ

 ווירב ןטרידנעמָאקער ַא טימ טקישעגּפָא ךיא בָאה ןטכענ !סוניּפ רעקידרעווסנביל
 ךיוא :טרידנעמָאקער ךיוא ,טרָאװרָאפ סָאד --- טנַײה .עילימיסקַאפ יד ןוא טערטרָאּפ םעד
 -רָאפ סָאד גַאלרַאפ ןיא ךרוד טקוק ,חירטמ ךיז טַײז .ןבירשעג ןטכענ ךיא בָאה ךַײא
 רעַײא טנעיילעגכרוד לָאמ ַא ךָאנ .טכעלש טינ ןעמוקַאב ךיז טָאה'ס ,ךיז טכַאד .טרָאװ
 ריא ."טנַארגימע רעגנוי רעד , דנַאב ןטשרע םעד ןפורנָא טלָאז ריא ,טיהַאב טָאג .ווירב

 ,ןבירשעג ןטכענ ךַײא בָאה ךיא יװ ,ןָא טבייה .ןַאלּפ ןצנַאג םעד ןרטּפעצ רָאג רימ טעװ
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 םכילע-םולש ןוופ וטוירב

 יד , ןעמָאנ םענײמעגלַא ןייא טימ דנַאב ןטייוצ םעד יא ןטשרע םעד יא ןָא טפור

 ביוא .דנעב ייווצ ףיוא לַאירעטַאמ ןַײז טעװ ךַײא ַײב ."םוחּת ןופ רעדניק

 םעניא ןַײרַא טשטצווק ,ןענָאק טעוװ ריא ביוא .ןקישוצ ךיא לעװ ,ןקעלק טינ טעוו'ס

 ןקידנע ךיז טעו םעד טימ ;"םירישה-ריש , ןופ לייט ןטשרע םעד שטָאכ דנַאב ןטשרע

 !דנַאב ןטשרע ןרַאפ ארומ בָאה ךיא :ןפָא ןגָאז ךַײא לעװ ךיא .דנַאב רעטשרע רעד

 סָאד ,ךיז טיה .ךיז טערַאטס ריא זַא ,קיטנעק זיא'ס שטָאכ ,ךיז ריא טלַײא ליפ וצ ןיוש

 ּפָא טגנעה דנַאב ןטשרע םעד ןופ זַא ,סרעגעלרַאפ יד טרעלקרעד .טויבעד רעזדנוא זיא

 טינ .עזעידנַארג ַא ןַײז ןָאק עכלעוו ,גנומענרעטנוא רעצנַאג רעד ןופ גלָאפרעד רעד

 ןופ עבַאגסױא רעכַײרגלָאפרעד רעד ןופ ? קילגמוא רעד זיא סָאװ ,ץרַאמ זיא ,רַאורבעפ

 ביוא ,טיהַאב טָאג .ייז טימ ןעגנויצַאב עקידרעטַײװ ערעזדנוא ּפָא ןעגנעה דנַאב ןטשרע

 ךַײא טַאר ךיא .אנקמ טינ ייז ןיב ךיא .ךוב סָאד ןעליוק שינעלַײא ןיא רימ ןלעװ ייז

 -רעביא ערעַײא טריגַאדער רעוו ,טינרָאג רימ טבַײרש ריא .ווירב םעד ייז ןזַײװַאב

 ףרעװו טעװענַאשעג טינ ךַײא טעווס ,יוא ?טינ טריגַאדער רענייק רעדָא .ןעגנוצעז

 "ווירב סלדנעמ-םחנמ , .רימ רַאפ ַײס ןוא ךַײא רַאפ ַײס לַאדנַאקס ַא ןַײז טעוװ סע .ךיז טיה

 זיא ייז ןצעזרעביא .ךוב ץנַאג ַא ןעמוקַאב ךיז טָאה סע .ךָאנרעד ןקישוצ ךַײא ךיא לעװ

 .רָאי ייווצ ףיוא ךַײא רַאפ לַאירעטַאמ ןַארַאפ זיא סע .ירפ ךָאנ

 םכילע -.ש רעַײא

 ןבלעז םוצ ,5

 ן19110 .2 ,22/9 ,יוורענ

 ,,5 קס 2סססעע  ןעזעג ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ טלייצרעד רימ ןבָאה סָאװ רָאנ
 ךוב םענופ גנוניײשרעד רעקידלַאב רעד ןגעוו סנָאנַא ןַא טקורדענּפָא ןַײז לָאז טרָאד זַא

 רעטרעוו ענַײמ עלַא ןענַײז עשז ןיוש .ןעמָאנ ןַײמ רעטנוא ,"טנַארגימע רעגנוי רעד,

 ,שפנ-תמגע ליפ רעייז ןוא רעייז רימ טפַאשרַאפ סע ! ? ןפרָאװעגסױרַא ןעוועג סעטיב ןוא
 ,לטיט ןקיזָאד םעד רעטנוא ךוב סָאד ןעז טינ ליוו ךיא

 םכילע -.ש  רעַײא

 רעייז יד טנעיילעגרעביא ןוא ןט5 ןרַאפ .צ זקס תסססעע  ןגָארקעג לעיצעּפס .ס
 ןענַײז טייקכעלקריוו יד ןעלּפירקרַאפ ףיוא .ןעמכילע-םולש ןגעוו יירעתוטש עכעלרעכעל
 .סרעטסַײמ עסיורג םוטעמוא ןעגנוטַײצ יד

 םכילע -,ש

 ןבלעז םוצ 6

 {19110 .(3 .2)1 .16 ,יוורענ

 ! סוניּפ רערעַײט

 רעהַא .ללכב טעברַא ךיא ּוװ ,םי ןשידנעלטימ ןופ גערב ןפיוא ךַײא בַײרש ךיא
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 םכילע" םוקלש ןהפוווירב

 רעייז ךימ טָאה סָאװ ,ווירב רעַײא ןוא טסָאּפ יד טריפעגרעבירַא ךיוא רימ ןעמ טָאה

 .ןענַאטשרַאפ ךימ טָאה רעכלעוו ,שטנעמ ַא ןענופעג ךיז טָאה ךעלדנע ,טיירפרעד

 ןיוש ךיז ךיא גָארט ןקורדסיוא עשיווַאלסטלַא ןופ יידיא רעד טימ ,רָאפ ךַײא טלעטש

 טעוװ סע דנצנעלג יװ .טינ ךימ טייטשרַאפ רענייק רָאנ ,גנַאל וו טסייוו טָאג םורַא

 .ו"זַאא 1688 0423240 8 תעסגועע חס ... :ןהיבט ַײב ןעמוקסורַא

 רע ףרַאד ךַײא ַײב ךיוא .טירט ןוא טירש ףיוא רעביא טיירד היבט ,ךיז טייטשרַאפ
 ,קרעוו עשיגָאלָאעט עכעלטע טימ ןגרָאזַאב ךיז ןעמוקסיוא ךָאנ טעװ ךַײא .ןעיירדרעביא
 ַא ןופ רעבָא ,םיליהּת ַא טגירק ,לַאפ ןטסגרע ןיא .ןעניפעג ייז ריא טעװ עװקסָאמ ןיא
 ריא סָאװ ,טוג ? טייטשרַאפ ריא .טפירש רעשיסור טימ עבַאגסױא רעשיװַאלס-ךעלכריק
 ןענַײז ןטָאידיא .טינ םענייק טרעה .קנַאדעג ןקיזָאד םעד ףיוא ןסױטשעגנָא ךיז טָאה
 .געוו רעַײא טימ טייג .ןעמזירָאפַא עשידומלּת טפירש ןשינַײטַאל טימ ןביג עכלעוו ,ענעי
 .ןהיבט רע ַײ א ןופ רעטסומ ַא ןקישוצ רימ טלָאז ריא ןעוו ,ןַײז טלָאװ טוג

 ןטשרע ןכָאנ ?ךַײלג ןייג טינ ריא טלָאז סָאװ רַאפ ,עבַאגסױא רעד ןגעוו טציא

 ? דנַאב ןטייווצ םעד

 ןענַײז סע סעקַאדושט ַא רַאפ סָאװ ? ןקיטשירפ םעד ךָאנ ןוא ןקיטימ רעירפ סָאװ וצ

 עניילק , יד וצ סָאװ ,סָאד ,סנטייווצ ; קעװַא לָאמ ןייא זיא סָאד !סרעגעלרַאפ ערעזדנוא

 ריא סָאװ ,רַאפרעד ?סָאװ רַאפ ."ןַאמָאר ןטשרע ןַײמ,, וצ ריא טנכער "ךעלעשטנעמ

 רַאפ ןעמוק ץינ וצ טעװ סע .ןיזמוא ןַא ךָאד זיא סָאד רָאנ ? טצעזעגרעביא ןיוש טָאה

 ןעמ ףרַאד ,דנַאב ןדעי ןבעג ןעמָאנ ַא ןסָאלשַאב ןבָאה רימ דלַאב יװ .דנעב ערעדנַא
 .רענעײל םעד ַײב תוקפס ןייק ןפורסורַא טינ ,ןטלַאה םעד ַײב ןיוש ךיז

 :"ךעלעשטנעמ עניילק , יד ןופ לטעצ רעד ,גנוניימ ןַײמ טיול ,זיא טָא

 ,ךעלעשטנעמ עניילק (

 .(טכַײליפ) ּפַאטע ןטימ (2
 .'גסיוא סיקסדיל (06 ס0ת8:סתסעיצעזס) סַײנ ןייק ָאטינ (3

 "גסיוא סיקסדיל .ו .ב .(1120סמ86הטעאע) םישרוי יד (4
 .'גסיוא 'דיל ,ו 'ב .(640 סהעט) 101 (5
 .'גסיוא 'דיל ,ו 'ב .ענומָאק עטשרע יד 6

 .'גסיוא דיל ,וו יב .טעליב ינשירגיוו רעד (

 .גסיוא 'דיל ,וו 'ב .זדנוא רַאפ עלַא (8
 ?גסיוא 'דיל ,וװ 'ב ,ךעלעשטנעמ עניילק יד ןופ הלהב עסיורג יד (9
 ."עלַא רַאפ רעכיב, גַאלרַאפ ,2 'מונ .םײיהַא טרָאפ דמלמ רעד לשיפ (0

 ."עלַא רַאפ רעכיב , ,8 'מונ 'שטַײד רעד 1

 .תינעּת רעגנירג ַא 2

 עניילק , לטיט ןרעטנוא דנַאב רעטירד רעד ןקידנערַאפ ןפרַאד ךיז טעװ םעד טימ
 .(וצ 'ב ןוא ווו 'ב --- ןַאד ,לַאירעטַאמ ךס ַא רעייז זיא'ס ביוא ןוא) "ךעלעשטנעמ

 ןעגנולייצרעד טושּפ לטיט ןרעטנוא (שו ןוא) ע ןוא וש 'ב רעד ןייג ףרַאד ךָאנרעד
 ,ןגָאלָאנָאמ ןוא
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 םכילע- םולש ןופ ווירב

 ,ךעלריטַאנ .ערעדנַא סָאד ךָאנ סנייא ,קיטרַאסיורג רימ ַײב סע טייג ,טעז ריא יו

 עדנשזדנָאלב , ןַאמָאר רעד :רעגייטש ַא ,סקיטַײז סָאװטע דנעב יד ןשיװצ ןייג ןָאק סע

 ןבַײלקנָא ךיז טעװ ןצנַאג ןיא .דנַאב ןרעדנוזַאב ַא ןעמענרַאפ טעװ רעכלעוו ,"ןרעטש

 ענַײמ עלַא ףיוא ןַײז םיּכסמ טעװ גַאלרַאפ רעד ביוא ,ךיז טייטשרַאפ .דנעב 10 זיב

 .גָאלרַאפ רעד ַײס ,ךיא ַײס ה"ד ,טקידירפַאב ןַײז עדייב ןלעװ רימ ןוא ןעגנוגנידַאב

 ףיוא יו ןקוק טינ םעד ףיוא ייז ןלָאז .ץלַא ןגעוו ייז טימ ןָאט דער ַא ךַײא טעב ךיא

 ערעזדנוא וצ ןרעהוצ ךיז ,רשפא ,ייז ןלעװ ןַאד ןוא .ךוב םענעבעגעגסיױרַא קילעפוצ ַא

 ,קיגנעהּפָא זיא סע .גנומענרעטנוא עטסנרע ץנַאג ַא ןעמוקסיורַא ןָאק סָאד .רעטרעוו

 רעד ןופ ךיוא ױזַא ,טלַאהניא םצע םעד ןופ יװ ,ךוב ןטשרע םענופ ,ךיז טייטשרַאפ

 .טייקלעפ עשירעצעזרעביא ערעַײא ןיא ביילג ךיא .גנוצעזרעביא רענעגנולעג

 דנעגנירד ךַײא לָאז עמ ,סרעגעלרַאפ ענַײמ וצ עשרַאװ ןייק ךיא בַײרש טציא

 ןעמוקַאב יז ריא טעװ עקַאט דלַאב .קרעוװ עשידִיי ענַײמ על ַא ןקישסורַא
 ,רעפטנע ןַא ףיוא טרַאװ ךיא

 םכילע -.ש רעַײא

 ןבלעז םוצ .7

 זסעטנ 5.2 (0:)10.3

 !סוניּפ רערעַײט

 ןוא ."רוקעגיל , רעד ףיוא קידנעַײז ,ןבַײרש וצ ךַײא סיוא רימ טמוק קידנעטש

 .טקידלושטנַא .קיטַאלג טינ ןוא לו טינ ױזַא סָאד זיא רעבירעד

 רעַײא ןיא ("םוחּת ןופ רעדניק יד , | .ב) ךוב םעד ןעמוקַאב ךיא בָאה טנַײה טשרע

 ,ןטשרעביײא םעד ןביױל ףרַאדכ !הזה ןמזל ונעיגהו ונמייקו ונייחהש .גנוצעזרעביא

 ךיא זַא ,קישטימס ַא טימ רָאי ַא טשרע ךָאד זיא'ס .וצרעד ןעוועג הכוז בָאה ךיא סָאװ

 .גנוצעזרעביא רעד וצ דניצַא ...טעב-ןטיוט ןפיוא ןגעלעג ןיב

 .טרַאנעגּפָא טינ חירה-שוח ןַײמ ךימ טָאה לָאמ ןייק .ןביול ןײלַא זיולב ךיז זומ ךיא
 טַײז ריא זַא ,רימ טגָאז ץרַאה ןַײמ זַא ,ווירב ןקירָאפ ןיא ןבירשעג ךַײא בָאה ךיא
 גנוצעזרעביא רעַײא .ןעועג העוט טינ ךיז בָאהכ .רעצעזרעביא ןַײמ

 שידִיי ןופ ןצעזרעביא רעסעב לַײװ ,טנכײצעגסױא ,טנכייצעגסיוא זיא

 .רעטרעוו טונימ יד רימ טלעפיס זַא ,רַאבקנַאד ליפ ךַײא ןיב ךיא .טינ ןיוש ןעמ ןָאק

 טימ ךַאז רעַײא רָאפ טצעז ! ךחוּכ רשי .ךַײא שוק ןוא םורַא ךעלרעדירב ךַײא םענ ךיא
 ביוא ןוא גלָאפרעד ַא ןבָאה ןַײז טרעשַאב טעװ ךוב ןַײמ ביוא ןוא ,גלָאפרעד ןבלעז םעד

 םעד ןופ טפלעה עטסערג יד זיא ,ןענעייל םַײב רעטכעלעג ַא ןפורסורַא לָאמ ַא טעוװ רע

 .רעצעזרעביא םענופ ןובשח םעד ףיוא ןגָארטּפױרַא ךיא לעװ גלָאפרעד

 -רעביא רעד ןיא ןתועט עקידנטַײדַאבמוא עקינייא ןקרעמּפָא טפרַאדַאב טלָאװ'מ

 טינ םיא ןעמ ןָאק ךַײא סָאוו -- ,זָאירוק ןייא ערעדנַא ןשיװצ ןוא גנוצעז

 טייקרעטיב ןּפָארט ןייק ןסיגנַײרַא טינ ליוו ךיא רָאנ .(..ןביוא 72 טַײז עז) ןַײז לחומ
 טעב דניצַא .לָאמ ןטייווצ ַא ףיוא ּפָא סע גייל ןוא ןעגנוביול ענַײמ ןופ טייקסיז רעד ןיא
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 םכילע -םולש וופ וויררב

 ףיוא בַײלב ןוא ווירב יד ןוא ךוב םעד ןכוזּפָא חוּכמ עטיב ןַײמ ןליפסיוא רָאנ ךַײא ךיא

 רענעבעגעגרעביא רעַײא קיביײא
 םכילע -.ש

 'זקע עכעלטע רימ ןקיש ךַײא טעב ךיא

 ןבלעז םוצ .8

 1910 .3 ,12 ,(יוורענ)

 !סוניּפ דנַײרפ רערעַײט

 -- גנוצעזרעביא רעַײא -- ךוב םעד ןעייל'כ .טעב ןיא גיל'כ .ירפ רעד ןיא יזַא 6

 וװ ןוא וו ןרַאפ ןלַאירעטַאמ יד ןופ גנולייטרַאפ רעד טימ וו.21 ןופ ווירב רעַײא ןוא

 ,רעטרע עכלעזַא ןַארַאפ ןענַײז ךוב ןיא ?ןבַײרש רעִירפ ךיא לָאז סָאװ ןגעוו .דנַאב

 סָאװ .רוטקערָאק יד טקישעגוצ רימ טלָאװ ריא ןעוו ,ָא .ןדער רעִירפ יז ןופ זומ עמ זַא

 רעט2 רעד ןיא זַא ,טסּוװעג שטָאכ טלָאװ ךיא ןעוו ןוא !סױרַא טלָאװ סע ךוב ַא רַאפ

 רעַײא ןַײז ךָאנ לָאמ ַא טעװ ןעוו ? ןעגנורעסעבסיוא ןגָארטנַײרַא ןעמ ןָאק עגַאלפיוא

 -נַײרַא ,ךיז טייטשרַאפ ,ןעמ ןָאק ,ּפיט ָאע רע טס ןופ טינ ןקורד יז ביוא !רעפטנע

 .קיביײא ףיוא ןלַאפרַאפ זיא ,ּפיטָאערעטס ןופ רעבָא ביוא .ןעגנורעסעבסיוא עלַא ןגָארט
 !זָאירוק ַא טָא .ןביוא 72 יז ףיוא 863888 רעגייטש ַא ןזָאלרעד טינ ךָאד ןָאק עמ רעבָא

 :טניט םַײב טנעה יד טכערב ילע רעדורב רעד .סנעסנָאנ ַא ןעמוקַאב ךיז טָאה'ס
 .קעטַאשטעּפ ַא ןַײז שטָאכ לָאזס --

 .ךיוא קעטַאשטעּפ ַא ןַײז טעװ ,ןפלעה טעװ טָאג --

 ,(קעטַאשטעּפ ַא -- ןישטָאּפ ַא) !ַאכ-ַאכ-ַאכ -- תסיצעמצ ַא ןגעוו ךיז טסעומש ָאד

 ..קָאלערב ַא ןגעו ,עלעּפמעטש ַא ןגעו רע טגָאלק ךַײא ַײב ןוא

 ןופ ףוס ןיא ,ךַײא ַײב טגָאז ,רענעגָאלשרעד ַא ,רעטָאפ רעד ."לדיפ ןפיוא , : ךָאנ

 "186 סזעזהטס, 80-.  :עקטוטיטסניא ןַא עינשירַאב ַא יװ טקנוּפ ,גנולייצרעד רעד
 :טסייה סָאד ."ןויוב רעד !ןוייב רעד :טײטש רימ ַײב סָאװ ,טַײצ רעד ןיא

 .1103ס0 ! 110300 !

 ןיוש זיא ָאד ? סָאװ רַאפ ךיז םעש ...(ךיז םעש'כ) 8186 סיטזחטס...  טשינ רעבָא
 רָאנ -- "ןדסיצע-תסיצגיזיא , תסינהד"מ, סקסמסא שינעייטשראפסימ עטושּפ ןייק טינ

 גנולייצרעד רעד ןופ קורדנַײא םענופ גנוכַאװשּפָא ןַא ןוא גנורענימרַאפ עכעלַײצרַאפמוא
 .דרָאקַאסולש עמַאס םַײב ךָאנ סָאד יא --

 רעד , :יירשעגסיוא רעד םערָאװ ,ןבעגוצ ךיז ןופ טפרַאדַאב וליּפַא ריא טלָאװ ָאד

 ,110300 ! טרָאװ ןייא ןטימ רָאנ ןבעגרעביא טינ ךָאנ ןעמ ןָאק "! ןויזב רעד !ןויזב
 : ךָאנ רעקרַאטש טּפרַאדעג טלָאװ עמ רָאנ (סקּפאז ! 11030 !"
 --110 ּכזסז סקגא! 110 ּכזסז תסבסק! 116 ס8ססזע תז86 יהאסזס

 תס3סקג !

 :עינשירַאב יד טגָאז ױזַא רעבָא .טסיירט סרעטומ רעד ךעלדנעטשרַאּפ זיא ןַאד טָא
 טלטיוררַאפ ןוא -- 'ןגיוא יד ןיא ןעמעלַא רַאפ ענעשזָארָאמ ןסע ךיז םעש'כ ,
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 םכילע -םולש הונפ ווירב

 םַײב ךָאנ סָאד יא .טקידניזעג טושּפ ריא טָאה ָאד זַא ,העדומ ךיז טַײז ? רָאװ טינ ...ךיז

 ךיז טכַאנ ַײב ךיא טלָאװ טרָא רעַײא ףיוא !ַײא-ַײאיַײא !ךוב םענופ סולש עמַאס

 ַא טימ ןוא "ימעלבָארּפ 'רווָאס , {גַאלרַאפ} םענופ דַאלקס ןרעטנוא ןבָארגעגרעטנוא

 ןיא "ךיז םעש'כ , עקסנעשירַאב סָאד טָא טצַארקענּפָא ךיא טלָאװ לרעסעמ-טפיטשַײלב
 -- .ןפָאלשנַײא קַיּור טנעקעג ךיא טלָאװ ןַאד רָאנ ןוא יזקע 10.000 עלַא

 רעד טימ ללכב ןוא גנולייצרעד רעד ןופ ףוס ןטימ זיא -- רעטַײװ ףיוא --- ללכב
 זיא ךַײא ַײב ּוװ ,טרָאד ןוא .קיטכיזרָאפ רעייז ןַײז ןעמ ףרַאד -- ייר רעד טיול רעטצעל
 "חסטגזג2  םעד רעביא זַא ,רעכיז יו רעמ ןיב ךיא .רימ וצ ןדנעוו ךיז -- קפס ַא

 ןעוועג טונימ עטשרע יד ןיײלַא ריא טַײז ,ןסקַאװעגסױא םעצולּפ זיא סָאװ ,(קָאלערב)
 תסצהזאה ןָאטעג עּפַאיל ַא ןוא ןעמונעג ריא טָאה ךָאנרעד ןוא .טייהנגעלרַאפ ןיא

 יד ןוא טנייו ילע ןכלעוו רעביא ,קָאלערב ַא ןעמוקַאב ךיז טָאה'ס ןוא ,(לּפמעטש ַא)

 .קָאלערב ַא ,סע טסייה ,ןַײז טעוו ,ןפלעה טעװ טָאג --- : םיא טסיירט עמַאמ

 .ןטלַאהנַײא טשינ ךיז ןָאק עמ -- ַאכיַאכדַאכ

 .אזמ ןוא סזסא  רָאנ , 868 טינ . 822 טינ --- ןליוו סטָאג םוא .רעטַײװ
 יא ,"םותי ַא לגנִיי ַא ןופ םיבותּכ , יד ןיא "עמַאמ,, יד לחומ זיא טינ יװ ךָאנ ךַײא ןיב'כ

 .ןטיה טָאג ךַײא לָאז -- ןעגנולייצרעד עקירעביא יד ןיא רָאנ .םוטעמוא טינ ךיוא סָאד
 רעפטנע רעַײא ןעמוקַאב לעװ ךיא ןעוו ,לָאמ שרעדנַא ןַא ןרעלעפ ענבירד יד ןגעוו

 ! רוטקערָאק יד דניצַא ןפלעה רימ טעװ סָאװ םערָאװ ,ּפיטָאערעטס םעד חוּכמ

 ןטיה ,לארׂשי ןופ טָאג רעד ,רעטשרעבייא רעד ךַײא לָאז .ווירב םוצ ןייגרעביא ןרימ

 טליו ריא ביוא ."םוחּת, םענופ זָאעטָאּפַא ,"קישטבַאר , :רעטרעװ יד ןלעטשוצקעװַא

 רעייז .ןעמסּפָא ךיז ךיא לעװ ,םס ןקישוצ רימ רעַירפ ריא טלָאז ,ןָאט טגנידַאבמוא סע

 ַא ןוא םוקילבוּפ ןטצעשעגכיוה ןצנַאג ןרַאפ סױרַא לעװ ךיא ןעוו ,ןַײז ךיא לעװ ןייש
 זָאעטָאּפַא ןַא סלַא "קישטבַאר , ןַײמ טנעייל ,סע ריא טָאה טָא, :רעגניפ ןטימ ןָאט טַײט

 ןַײמ טנרָאװַאב רָאנ) קעװַא רעַירפ ךימ טעגרה רעסעב ריא .ןיינ .ןיינ יי! םוחּת,, םענופ

 .'818ה.  תנסהע ע :טלָאװעג ךיז טָאה ךַײא ,טקנעדעג ...טשרע ךָאנרעד ןוא (עילימַאפ
 ." סצאה 3268 : רעייז ןוא :טגיילעגרָאפ ךָאנ טלָאװ ךיא עצ תסואדעזה

 !טייהרעקשטעגילק טינ ךיז טעמכח ,ןיינ

 ןַאמשירפ דוד וצ ,9

 1910 לירּפַא ןט19 ,יוורענ

 ּ! ידידי

 -- עשַיוג סָאד -- ךוב סָאד טָאה ריא זַא ,ןעז וצ זיא לווירב סעשטיווָאקרעב ןופ

 ןקיש וצ ךַײא טנדרָארַאפ סע בָאה ךיא יװ טַאנָאמ ַא זַא רעכעה ןיוש ,ןעמוקַאב טינ ךָאנ

 ךיא בָאה שוריפב .סינָאפ ענַײמ ,עדרָאמ ַא ןבירעגנָא טנַײה ייז ךיא בָאה .עװקסָאמ ןופ

 זיא יוג ַא ןוא ,דָיי ַא זיא דַיי ַא .ןדַיי ַא וצ ןכַײלג טינ ךיז רָאט יוג ַא זַא ,טגָאזעג ייז

 לש ? ןכלעוו) דעומה-לוח םורַא ךיא טרַאו ךַײא וצ ווירב ןַײמ ףיוא הבושּת ...יוג ַא
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 םכנל פט םולש (ןופ ווימהב

 רעדָא ,יז טסייה יסיט -- עשרַאװ ןיא רעטכָאט ַא בָאה ךיא .(? תוּכוס לש רעדָא ,חסּפ

 ןוא ,רעטכָאט ַא רעטכָאט ַא טָאה ,עבטה ךרד יּפ-לע) רעטכָאט ַא יז טָאה .עניטסענרע

 ,רעטכָאט ריא טסייה .(תורודה לֹּכ ףוס דע -- רעטכָאט ַא םעד ךָאנ ךיוא טָאה רעטכָאט יד

 ,עניטסענרע ןופ רעטכָאט יד ביל ךיא בָאה .הרמּת ,סע טסייה רעטכָאט סעניטסנערע

 ,ןכב .עניטסענרע טסייה יז סָאװ ,רעטומ סרעטכָאט רעד יװ ךַײלג ,הרמּת טסייה יז סָאװ
 סרעטכָאט רעד טָא וצ רימ ןופ סורג ַא ןבעגּפָא טוג ױזַא ןַײז טלָאז ריא ,ךַײא ךיא טעב

 סָאװ ,רעטכָאט סרעטכָאט רעד ןופ רעטומ רעד וצ ןוא ,הרמּת טסייה יז סָאװ ,רעטכָאט

 טסייה יז סָאװ ,רעטכָאט סרעטכָאט רעד ןופ רעטומ יד טָא ,יז .עניטסענרע טסייה יז

 29/16 םעד ,(!תוּכוס טינ ,חסּפ) דעומה-לוח גָאט ןטרעפ םעד ,גָאטַײרּפ זיא ,עניטסענרע

 יד טינ טנַײּפ טשינ רעייז-רעייז בָאה ךיא תמחמ ןוא .זדנוא ַײב עצינינעמיא ַא ,לירּפַא

 ןליפַא טינ ןוא ,רעטכָאט סרעטכָאט רעד טינ ןוא ,רעטכָאט סרעטכָאט רעד ןופ רעטומ

 -כָאט רעד ןופ רעטָאפ םעד ןוא רעטכָאט סרעטכָאט רעד ןופ רעטומ רעד ןופ ןַאמ םעד

 טסירג .ךָאד טעז ריא ,םעדָאפ ןעגנַאגעגסיױא ןיוש זיא'ס ,רוציקב -- רעטכָאט סרעט
 ,בַײװ רעַײא

 םכילע-םולש
 -- .טשינרָאג עלָאג -- .ס9

 יקרָאג .מ וצ .0

 רוס, 0

 !שטיװָאמיסקַאמ ײסקעלַא רעטצעשעג ליפ
 ,רעצרוק רעַײא .םכילע-םולש רעטָאפ ןַײמ ןופ גנוריטקיד רעד טיול ךַײא בַײרש ךיא

 רע ןעוו ,ןַאד טקנוּפ ,טעב וצ קידנגיל ןפָארטעג םיא טָאה ווירב רעכעלקירדסיוא רעבָא
 .ןרָאװעג ָאד זיא סָאװ ,ץיה רערעַײהעגמוא רעד רעביא ןרָאװעג טנוזעג טינ קרַאטש זיא
 רָאסעּפָארּפ ַא ןעגנערבּפָארַא ,םיריוטקָאד ןופ סעיצַאטלוסנָאק ןפור טזומעג טָאה עמ
 .עקיבַאט קעמש ַא טרעװ גנוניימ סהלוח םעד טיול ןענַײז סָאװ ,ןעיײרעתוטש המודּכו
 ,םיא ףיוא טקריװעג טָאה ,טגָאזעגסױרַא ךעלרעדירב טָאה ריא סָאװ ,גנוניימ רעַײא
 ,תואופר עטכַארטעגוצ ערטיכ ןוא ןרָאסעּפָארּפ םימכח יילרעלּכ ןופ רעסעב ,רע טגָאז

 ריא טבַײלק ,ןעגנוטַײצ רענַאקירעמַא יד טיול זַא ,ןבעגרעביא ךַײא טעב ַאּפַאּפ רעד
 ןַא ןיא ןלָארטסַאג ףיוא יורפ רעַײא טימ ןעמַאזוצ ןָאזעס קידנעמוק םוצ ַארבס ַא ךיז
 שילגנע ףיוא סעסעיּפ ערעַײא רָאנ ךעלסילשסיוא ןליּפש טעװ עמ ּוװ ,רעטַאעט םענעגייא
 ןעגנוטַײצ עקיזָאד יד לַײװ ,רַאפרעד ןסיוו וצ סָאד ךַײא טיג ַאּפַאּפ רעד .שיסור ףיוא ןוא
 םיא זַא ױזַא ,עניסעמ ןופ תוברוח יד רעטנוא ןבָארגַאב טינ רעיש ןרָאי ַא רַאפ םיא ןכָאה
 יורענ טגיל לַאפוצ ןכעלקילג ַא קנַאד ַא זַא ,השחכה ַא ןבַײרש וצ ןעמוקעגסיוא זיא
 "ךרע רעד ןופ ןרָאװעג לוצינ סנ יּפ"לע רע זיא רעבירעד ןוא עניסעמ ןופ ךלהמ ַא

 .שינרעטיצ
 -ַאבמוא ךַײא ,ערעַײא זיא סָאװ ,רעטכָאט סמכילע-םולש טנַאה יד ךַײא טקירד סע

 .ןירערערַאפ עטסּוװ
 ןַאמפיוק אילַאיל
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 םיכיי ל עקי'םוק ש וןו פו זולארוב

 סוניּפ .וי וצ ,1

 1910 ,4 ,30 ,יוורענ
 !סוניּפ 'ה רעטעטכַאעג ליפ

 טנעייל רעטָאפ רעד . 16: טסקנעז דנַאב ןטייווצ םעד ןטלַאהרעד סָאװ רָאנ
 -עטפיגרַאפ ַא יװ ןעגנורּפשעגפיוא רע זיא ,קנערק ןַײז ףיוא טקוקעג טינ .קידנגיל םיא
 גנוצעזרעביא רעַײא ןיא ןענופעג רע טָאה 118 טַײז רעד ףיוא ? ןעשעג זיא סָאװ .רעט
 לַאניגירָא ןיא ,ךעלמענ ,דנַאב ןטשרע ןיא 1161 תסצבעאח םעד וצ סעכעלנע סעּפע
 טסייה סָאד ."רעדירב ענעגייא ךָאד ןוא --- רעטניוװ ןוא רעמוז ,טכַאנ ןוא גָאט , : טייטש
 סָאװ ,קוק ַא טיג ןוא ./1665 ע ונסנמ, בא ע תסדס---806 2846 ןקסהומ!ס סןכ8יימ

 !ןעמוקַאב ךַײא ַײב ךיז טָאה
 "ןונע עז סינע באש עת תסדס, 326גזעג חקספסקעז (?) 8 ק283:080024/

 רעטָאפ רעד טגָאז ױזַא .טרָא םעד רַאפ 2 ַא קעװַא ךיז טלעטש ןוא ןַײרַא ךיז טכַארט
 .רעטַײװ טנעייל ןוא

 גנוטכַא טימ

 ש טיווָאניבַאר ַאמע

 ןבלעז םוצ .2

 {19110 .6 .10 ,רעלַײװנעדַאב

 !סוניּפ רערעַײט

 ךיא ןעוו .ןענַאטשרַאפ טינ ךימ טָאה ריא .טרעזייבעצ ױזַא ךיז ריא טָאה טסיזמוא

 רימ טבַײרש עמ סָאװ רַאפ ,ןייטשרַאפ ריא טעװ ,רוטקערָאק ןַײמ ןקישוצ ךַײא לעװ

 רימ .דנַאב ןטייווצ ןיא רעצעזרעביא םענופ טײקיסעלכַאנ רעד ןגעוו ןטַײז עלַא ןופ

 ,ןעמ טעז דנַאב ןיא רעטרע עקינייא ןופ זַא ,ןטעטירָאטיױא ןזיװעגנָא ןבָאה ךעלנעזרעּפ

 ןכלעוו ןגעוו ןַײז טינ דייר ןייק ןָאק סע .רוטקערָאק םוש ןייק ןעוועג טינ זיא סע זַא

 טינ לָאז "'בָארּפ 'ס , יד זַא ,טעז לַײװרעד .טַײז ןַײמ ןופ ךַײא וצ יורטוצמוא זיא טינ

 .עגַאלפיױא רעטייוצ ַא ןיא דנַאב ןטשרע םעד ןזָאלסױרַא

 רעפטנע רעַײא ףיוא טרַאװ ךיא

 םכיל ע -.ש רעַײא

 ןבלעז םוצ ,2

 {19110 .6 .28/15 ,רעלַײװנעדַאב

 (ןטרידנעמָאקער טינ) ווירב ןטכַאמרַאפ ַא ןיא טקישעגסױרַא ךַײא ךיא בָאה טנַײה

 .ףוס םעד -- םורַא געט ייווצ ןיא ."םיבותּכ , יד ןופ גנוצעזרָאפ יד
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 םכילע"םולש ןופ ווירב

 .("וװָארוקָא לטעטש סָאד ,) ליטס סיקרָאג .מ ןופ רעטסומ ַא ריא טָאה טַײז רעד ַײב ,ָאד

 ? טינ טקנעדעג ריא .טרָא ןימ ַאזַא טעמּכ ָאד זיא ךַײא ַײב ץעגרע

 ָאד טקישעג טינ ךיא בָאה ןטרידנעמָאקער ןייק טינ ןוא ווירב ןטושּפ ןייק טינ

 .סערדַא ןכעלטקניּפ רעמ ַא ןָא טיג ןוא ךיז טסיוורעד .ךעלנייוועג רָאנ .ַאינַאװָאבערטסָאוװו

 םכילע -,ש רעַײא

 ןופ טנעמגַארפ ַא טימ ריּפַאּפ-גנוטַײצ לקיטש ַא טּפעלקעגוצ זיא טַײז רעד ַײבו

 {ײװָארוקָא לטעטש סָאד ,, סיקרָאג

 "סעהע הס168. 118 ההמגחע דהסתע, תס18008א// זקסחאע, םעזםסתסיצאעס

 תסה38:ץמזהמוזע;  חתנסצעז עז זחהסתאעז סאדע 66ק03סמצזאזעז זזכיץיימעאזע, תסקס:נעז

 ןכסאזוגגאזע. ץענצמ -

 ןבלעז םוצ .4

 {19110 .10 .20/7 ,ָאנַאגול

 -טנַא לָאמ טנזיוט !סוניּפ רערעַײט ,ןגעווטסעד ןופ ,טַײז ריא שטנעמ רענדָאמ ַארַאס

 ,טרעקרַאפ .ץַאלַאּפ ןכעלרעסייק ַא ןיא קַארפ ַא ןָא ןײגנַײרַא רַאפ יו ,ךיז ריא טקידלוש

 ןוא ,גנוקרעמַאב רעדעי רַאפ ,קיטירק רעדעי רַאפ רַאבקנַאד לָאמ טנזיוט ךַײא ןיב ךיא

 טינ ןכלעוו ַא ןופ טײקכַאװש יד קידנסיװ ,ביוא ,אנוׂש רעַײא ןעוועג ,טרעקרַאפ ,טלָאװ

 ךימ ריא טלָאז לָאמ ןייק .ךיז ןיא ןטלַאהַאברַאפ יז ריא טלָאװ ,קרעװ זיא

 -ןַײרַא לָאמ שרעדנַא ןַא ןָאק ךיא .סעּפע ןקרעמַאב טעװ ריא בױא ןעווענַאש טינ
 ַא .הּכרח ַא ןײלַא רימ זיא ךָאנרעד זַא ַײרעדױלּפ ןוא טײקשירַאנ ןימ ַאזַא ןקָארב

 טערַאטס עקַאט טציא ךיוא ,טָא .סעינָאמערעצ ענייק ןָא ןפרַאװסױרַא -- ךַאז עכַאװש

 ,"15,000, ןָא סרעדנוזַאב ."עיזַאנעמיג , ןוא "75,000, ןָא דנַאב ןטרעפ םעד ןזָאלסױרַא ךיז

 עניילק ַא טקישעגסױרַא ךַײא בָאה ךיא .רעגעלרַאפ ןטימ טלדנַאהַאב .בשימ ךיז טַײז

 !שיט ןרעטנוא זיא ,ןרעװ ןלעפעג טינ טעװ .ךיז יז טפור "רעטנעצ רעד , ,גנולייצרעד

 ןופ סערדַא ןטיול עשרַאװ ןייק קירוצ רָאנ ,שיט ןרעטנוא ןצנַאג ןיא טינ ,ןיינ ה"ד

 .טרידנעמָאקער טגנידַאבמוא ןוא .15 ,ַאיַאנלעד סַאג ,ןָאזעניד ,שטיווָאקרעב

 .ךַײא ךיא שוק ןטײקכַאװש יד ןזַײװנָא רַאפ
 םכילע-ש

 ןַאמשירפ דוד וצ ,5

 1910 רעבמעווָאנ ןטס22 ,טרַאגנעזָאר עליוו ,יוורענ

 !ןַאמשירפ רערעַײט ןַײמ

 עטיור טימ ,למיה ןעיולב ַא רעטנוא ,םי ןשידנעלטימ ןעיורג-לעה ןופ גערב םַײב

 קנַאד ,טקיווקרעד ךימ טָאה סָאװ ,ווירב ןביל רעַײא ףיוא הבושּת ךַײא ךיא בַײרש טניט

 .לווירב ַא ןבַײרש ךָאנ טנָאק ריא -- ןמיס ַא .טבעל ריא --- טָאג
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 ם'כיילצ: םולש הטפצוולכב

 ןייק .טכַאמעג זיא'ס -- "םינושאר ךעלווירב יל רוכזת לא, :רימ ןופ טרעדָאפ ריא

 ,דָיי ַא ךימ טעז ריא יװ .רעמ ןרעה טינ רימ ןופ ריא טעװ סּפיּפ
 ןָאק ךיג ױזַא טינ סָאװ ,דנּוװ ַא ,דנּוװ ַא .טינרָאג טדער ,ךַא -- ? טיוט סיקסניוועל

 ךַײא) רָאי ערעגנעל וצ ךַײא ,ריא יװ --- רימ וצ ןבילקעג ךיז טָאה רע .ןלייהרַאפ סע ךיז

 ,ןיהּוװ ךיא סייוו -- רָאג רע זיא ןרָאפעגקעװַא ןוא ,רעלַײװנעדַאב ןייק ,(סיעכהל ףיוא
 ,ריא ןוא ךיא ,רימ ּווװ טרָאד --- הלעמ-לש אילמּפ רעד וצ ,ןשוג ןייק ,ץָאלּפעצָאה ןייק
 ַײב ןטלַאה ךיז ,עדייב ןכַאל טלָאמעד רימ ןלעוװ ,יוא .ןפערטפיונוצ לָאמ ַא ךיז ןלעו

 ,םיטוש ןופ לטלעוו ןשירַאנ ןקיזָאד םעד ןיא ,רעהַא ןטרָאד ןופ ּפָארַא קידנקוק ,ןטַײז יד
 ,סרעקַאנק ,סרעפַײפ ,סרענגיל ,ןטסיָאגע עטסוּפ ,םיצרָאה-םע ,םינצבק ,םישּפיט ,םינָארַאנ
 !ַאכ-ַאכ -- סעמַאד ענעסיררַאפ ,םירסייק עטשרעמיולק ,םיריוטקַאדער טגָאזעג סנייטשימ
 ..!דֵיי ַא ךימ טעז ריא יװ ,סנטַײצ ַײב ןיוש ךיז טכַאל סע

 ןגעוו לָאמ ַא ךיוא רעלק ןײלַא ךיא .טיוט ןגעוו טנָאמרעד רימ טָאה ריא סָאװ ,טוג

 זַא םערָאװ .ךיוא גָאט ַײב לָאמ ַא ןוא .טינ ךיז טפָאלש'ס ןעוו ,טכַאנ ַײב ,לָאמ ַא ,םעד

 -רעד ךיז ןעמ זומ ,ךעלשטנעמ עכעלרעכעל עריא טימ טלעוו עקיזָאד יד טכַארטַאב עמ
 טניז ןופ ,טסעומש רעוו ןוא .ןעיידיא ןופ ,םינּפ ַא ,עיצַאיצָאסַא ןימ ַא .טיוט םעניא ןענָאמ

 רעטּפָא ןבױהעגנָא ךיא בָאה ,הׂשעמ ענייש יד טָא ןָאטעגּפָא טָאה "בורק בר, רעזדנוא
 סעּפע ןופ ןדייר רעסעב רימָאל רָאנ ...ךיא בָאה געט יד ,טלעוו רענעי ןגעוו ןטכַארט וצ

 == -- == סרעכעליירפ

 .לווירב ַא רימ ןבַײרש וצ ןרעטש טינ ךַײא לָאז יז ,ריא טגָאז .בַײװ רעַײא טסירג
 -- סייה ךיא םערָאװ

 םכילע-םולש

 רעּפרעּפ רייד וצ ,6

 1910 רעבמעצעד ןט1 ,יוורענ

 !רעּפרעּפ דנַײרפ ".רזָאבָא .רַאטעגעװ,, םענופ רָאטקַאדער רעטרעעג ליפ

 ןעגנורענירעד ןוא ןעגנוניימ ןופ גנולמַאז ַא ןבעגסױרַא טייג ריא זַא ,ווירב רעַײא

 טניימ .טינ ךַײא טקערש רָאנ ,טעב ןיא ןפָארטעג ,רעדייל ,ךימ טָאה ,יָאטסלָאט ןגעוו

 רעד טימ ךיז ןענעגעזעג ַײב טלַאה ךיא זַא ,קנַארק טַײװ ױזַא הלילח ןיב ךיא זַא ,טינ

 יװ ,רעטפָא ךס ַא "תוומה-םוי, ןגעוו ךיא קנעד טַײצ רעטצעל רעד ןיא ,תמא .טלעוו

 ןוא ַײרד רָאי ַא ןּפעלש וצ רעטלע סיָאטסלָאט זיב ךָאנ בָאה ךיא שטָאכ ,רעהַא זיב

 גונעג ךָאנ זיא םיא וצ ךיז ןטיירג ןויב טױט ןגעו ןעקנע ד ןופ רָאנ .קיסַײרד

 ,הרּפּכ יד ןַײז ודנוא ךָאנ טעװ ףוע קידלושמוא ןייא טינ .טינ םירוסי ןייק טָאה .טַײװ

 רעטקָאד רעד סָאװ ,לסקעטשפיב ַא בילוצ המשנ יד טָאג ןבעגּפָא טעװ סקָא ןייא טינ

 ןוא קילדנעצ ןייא טינ .טולב ןטימ אקווד ןוא ןטָארבעג בלַאה אקווד ןסע זדנוא טסייה

 ערעזדנוא רַאפ ןייגסיוא קידנעלּפַאצ ןלעװ ךעלעשיפ עכעליירפ עקידעבעל האמ ןייא טינ

 ,ביל ױזַא ןבָאה רימ עכלעוו ,גנירעה ענעצלַאזעג ןיא ךיז ןעלדנַאװרַאפ וצ ידכב ,ןגיוא

 רָאנ ,ךעלשינעפעשַאב עכעלרע ,ערשּכ ,ענייר עקיזָאד יד וצ טּפַאשביל סיורג תמחמ טינ
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 םפילצקםולש ןנופ ווירב

 ןַא וצ וצ ןטערט רימ רעדייא .ןסע םוצ טיטעּפַא רעזדנוא ףיוא ןצייר ייז סָאװ ,םעד תמחמ
 רָאּפ ַא רעַירפ ןעגנילשוצנַײא קיטיינ זיא ,טסורבנבלַאק רעדָא ּפירנסקָא רענעטינשעגסיוא

 טימ זיא קיטע עכעלשטנעמ יד ןוא ,ןיצידעמ ןופ הרוּת יד זדנוא טנרעל ױזַא .ךעלשיפ
 קעװַא ןיב ךיא סָאװ ,טינ לביארַאפ ןייק טָאה ...ןעדנַאטשרַאפנַײא טוג ץנַאג ערעל רעד
 ,ןעיָאטסלָאט טימ תוכַײש עטנעָאנ ַא -- טוג ץנַאג סע טסייוו ריא -- טָאה סע .טַײז ַא ןָא

 ךָאד טניימ ריא .לַאנרושז רעַײא טימ ןוא ןעיידיא ערעַײא טימ ןוא ךַײא טימ לסיב א ןוא
 ןַײמ ,ךַא .ןעיָאטסלָאט ןגעוו סעּפע ןבַײרש ךַײא לָאז ךיא ,ךָאד טליוו ריא .סָאד טינ רעבָא

 לָאז ךיא ?ררוטַארעטיל רעד ןופ ןשבהי-ךלמ-גוע ַאזַא ןגעװ ןבַײרש לָאז ךיא !טָאג

 עלעגילפ ןיילק ַא טילפ סע ? טייהשטנעמ רעד ןופ רוביגה ןושמש ַאזַא ןגעוו ןבַײרש

 גָאז  :ּפָא סע ריא טלעטש .ןוז רעד ןופ ןַײש רעד וצ ךיז טסַײר ןוא (קָאיליטָאמ)

 ,ךַײלג ױזַא טינ לשמ רעד זיא רעמָאט ..."? ןוז רעד ןגעוו וטסקנעד סָאװ ,עלעגילפ ,רימ
 -ידנענַײש רעקיזָאד רעד וצ ןסירעג ימי לּכ ךימ בָאה ךיא .ךַײלג רעבָא לשמינ רעד זיא

 בָאה ךיא ,יָאטסלָאט , ןסייהעג טָאה סָאװ ,ןוז רעקידנעמערַאװ ןוא רעקידנטכַײל ,רעק

 ןַײז טינ לעװ ךיא זיב ,ןברַאטש טינ לעװ ךיא :ןבעגעג טרָאװ סָאד טַאהעג לָאמ ַא ךיז
 ןעוועג טינ ןיא ןעיָאטסלָאט ןעז ןלעװ ןַײמ .ןעיָאטסלָאט ןעז ןוא ענַאילָאּפענסַאי ןיא

 ךימ .טַײצ רעזדנוא ןופ איבנ םעד ןקוקנָא טסעװַאקיצ ןוא טיײקירעגַײנ עטסוּפ ַא זיולב

 -סערג רעד זַא ,ןלעטשרָאפ טנָאקעג טינ רימ בָאה ךיא .ךַאז רעדנַא ןַא םיא וצ ןגיוצעג טָאה

 -קערש יד ,טכערמוא עטסערג יד ןעזוצ ןענָאק לָאז טרעדנוהרָאי רעזדנוא ןופ שטנעמ רעט

 -סכעלקילגמוא ןָאילימ עכעלטע טימ דנַאל ןַײז ןיא ןעגנַאגַאב ןרעוו סָאװ ,תוירזכַא עטסכעל

 טימ ןטערטסױרַא טינ לָאז רע ןוא -- רעדירב עכעלקילגמוא ענַײמ ןופ ןשינעפעשַאב עט

 ןיב ךיא זַא ,ךעלגעמ .ופוס דעו םלועה דוסימ ןעגנילקּפָא לָאז סָאװ ,טרָאװ קיטכעמ ןַײז

 ,ךעלגעמ .ערעדנַא יו טנעָאנ רעמ טולב ןיא רימ ןענַײז עכלעוו ,יד וצ שיײטרַאּפמוא טינ

 קיצניוװ טינ ןַארַאפ דנַאל ןקיזָאד םעד ןיא ךָאנ ןענַײז ןסָאנעג-סנביולג ענַײמ ץוחַא זַא

 קילגמוא .קוליח רעסיורג ַא רעבָא זיא'ס ."קינָאה ןייק טינ ןקעל, סָאװ ,ןשטנעמ ןענָאילימ

 ןַײמ ,ןלעטשנַײא ייז רַאפ לָאז'ס רעװ ,ןבָאה רעקלעפ עלַא .ךַײלג טינ זיא קילגמוא וצ

 רוטַארעטיל-טלעוו רעד ןופ "םילודג , יד ,הברדַא .טינ ץעגרע ןיא ,טינ םענייק טָאה קלָאפ

 -ירַאק עטמירַאב-טלעוו זדנוא ןופ ןקיבײארַאפ ןוא ןפַאשַאב וצ טעװעלַאשזעג טינ ןבָאה

 ןופ ּפיט ַאזַא וליפַא .ןּפיט רַאפ םיאנוׂש ערעזדנוא ַײב ןעמונעגנָא ןרעוװ סָאװ ,ןרוטַאק

 עטדנעלברַאּפ ערעזדנוא ךיוא ןליוו ,ריּפסקעש ןופ קָאליײש לשמל יװ ,םזינַאמוה ןטסכעה

 ןענַײז ןדִיי עלַא זַא ,ןטּפױהַאב ןוא ןקעווצ עשיטימעסיטנַא ערעייז וצ ןצינסיוא םיאנוׂש

 !םינָארַאנ ,ךע .רעטכעט ענייש ןוא טלעג ךס ַא ןבָאה סָאװ ,סקָאליײש עקיטשרָאדטולב

 טינ ןוא ...רעטכעט עסואימ ןוא טלעג קיצניװ ןבָאה ןדִיי בור סָאד זַא ,טינ ןסייוו ייז

 ןּפַאצּפָא ןוא שיילפ קיטש ַא םענעי ןדַײנשסיױא ןסייה טינ סקָאליײש ערעזדנוא ןלעוװ רָאנ

 ,דלוש רעַײא ןצנַאג ןיא ןַײז לחומ ךַײא ןלעװ ייז רָאנ ,טולב לסיב ַא טלעג רעייז רַאפ

 ערעייז רַאפ ןדַײנשנַײא טינ ךַײא טלָאז ריא יבַא ,ןעלסקעוו ערעַײא עלַא ןעקנעש ךַײא

 -עטשטפירש-טלעוו ענרעדָאמ יד טימ זיא סָאװ ןוא .ריּפסקעש זיא סָאד ...רעגניפ ַא ןגיוא

 קיטירק עשיסור יד ןכלעוו וצ ,סנעקיד זלרַאשט טסירָאמוה רעסיורג רעד ,סנעקיד ? סרעל

 טעדנירג סָאװ ,בנג ןטכער ַא ןבַײרשַאב וצ ןעמוקעג זיא'ס זַא ,טכַײלגרַאפ שלַאפ ךימ טָאה

 ,דנַאלרעטָאפ ןַײז ןיא ןעניפעג טנָאקעג טינ ןרעדנַא ןייק רע טָאה ,םיבנג רַאפ עלוש ַא
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 -לושַאב לָאז עמ ,הטוש רעסיורג ַא ןַײז וצ ףרַאד עמ ,ךעלדנעטשרַאפטסבלעז ,ןדִיי ַא רָאנ

 ַאזַא טמענ ,רעגייטש ַא ,רעדָא .םזיטימעסיטנַא ןיא ,סנעקיד יװ ,לעז עטוג ַאזַא ןקיד

 ןטימ ,טלעװ רענעי טימ ןָאט וצ טָאה סָאװ ,סלעוא טרעברעה יװ ,המשנ עקידלושמוא

 ףיוא ליופ טינ ךיוא זיא ,םילגלג ןוא ןרעטש עקירעביא יד טימ ,הנבל רעד טימ ,סרַאמ

 טייהשטנעמ יד סָאװ ,גנוריצ ןטימ טלעג סָאד טבַײלק סָאװ ,ןדַיי ַא טקַאּפ ןוא ,ןעּפ רעד

 ןכַאמ בורח ַײב ןטלַאה ןוא זדנוא וצ ּפָארַא ןענַײז רענַאיסרַאמ יד תעשב ,ןזָאלרַאפ טָאה

 ,ועינעגרוט ,לָאגָאג יו ,ןעינעשז עשיסור ערעזדנוא ןופ ...טלעוו עקידניז רעזדנוא

 בָאה ךיא ,ןדִיי ַא יװַא טנעקעג ןבָאה יד .טינ ךיא דייר ,ערעדנַא ןוא יקסװעיָאטסָאד

 ,וװָאכעשט יװ ,שטנעמ רעביל ַאזַא וליפַא רָאנ .רענַאיסרַאמ ַא ןעק ךיא יװ ,ןגָאז וצ ארומ

 גנויצַאב רעזיד ןיא לָאמ ַא טכַאמ ,ןדַיי ַא לָאמ ַא ןעזעג ָאי ,סיוא טזַײװ סע יו ,טָאה סָאװ

 -נַײא טינ ךיז ןָאק עמ זַא ,טלעוו רענעי ףיוא ןַײז לחומ רימ רע זָאל ,ןרעלעפ עכלעזַא

 ,רעטכעלעג רַאפ ןטלַאה

 לָאטסָאּפַא ןסיורג םוצ ןסיוטשעג ךימ ןבָאה סָאװ ,ןעקנַאדעג יד ןעוועג ןענַײז סָאד טָא

 ַא רענַײז ןעוועג טַאלג ןיב ךיא סָאװ ,םעד ןופ טינ ןיוש דייר ךיא .ענַאילָאּפענסַאי ןופ

 ןַײז ןופ רעגנעהנָא ןַא ןוא טנַאלַאט ןשירעלטסניק ןסיורג רעַײהעגמוא ןַײז ןופ דיסח

 ,ךס ַא ףיוא .הרוּת -- עשידִיי -- רעזדנוא זיא הרוּת ןַײז זַא ,ןטלַאהעג בָאה ךיא .הרוּת

 עשידַיי ערעזדנוא טימ ןעגנַאגעגפיונוצ ךיז ,גנוניימ ןַײמ ךָאנ ,רע זיא ןטקנוּפ ךס ַא

 ןגָאזּפָא ןַײז ,גרטקמ-ןטׂש ןטימ ,ערה-רצי ןטימ המחלמ עקיבייא ןַײז .םיקידצ ןוא םימכח

 ךיוא ,םייח-ילעב-רעצ ףיוא לָאמ עלַא ןזַײװנָא ןַײז ,םיפוגיס ענַײז ,יחה ןמ רבד ןופ ךיז

 ןַײז ןוא ,ןיילַא ךיז ןופ ןײגקעװַא ןלעװ ןַײז ןוא ,ןַײרַא טלעוו רעד ןיא ךיז ןזָאלקעװַא ןַײז

 טבילגעג בָאה ךיא ..שידַיי ןיא סעלַא ,סעלַא -- ענַײז הרובק יד ווליפַא ןוא ,טיוט

 -רעביא וצ ןַײז רעגנירג רימ טעװ טייהנגעלעג רעכעלנעזרעּפ ַא ַײב זַא ,המלש-הנומאב

 ןופ עגנעמ רעסיורג רעד ןיא זַא ,רעקנעד ןוא רעלטסניק ןסיורג ןקיזָאד םעד ןגַײצ

 ךיז ןעניפעג ,ןפוא ןַײז ףיוא רעדעי ךעלקילגמוא עלַא ןענַײז סָאװ ,ןשטנעמ ןענָאילימ

 עטביורעג ,עטסכעלקילגמוא יד ןופ עטסכעלקילגמוא ןָאילימ עכעלטע

 ...ןחישמ ףיוא יו ,טרָאװ קיטכעמ ןַײז ףיוא סױרַא ןקוק סָאװ ,טכערנשטנעמ רעדעי ןופ

 ַא טַאהעג רָאנ בָאה ךיא .ענַאילָאּפענסַאי ןיא ןַײז וצ ןטלָאגעגּפָא טינ זיא רימ
 ןטשרע ןכָאנ ,ךַאזטַאװירּפ ַא ןגעוו ןקידנעטשרַאפ וצ ךיז ךעלווירב םיא טימ טייהנגעלעג
 -נערק רעטרירַאב לעיּפיצנירּפ רעד ףיוא .(1902) םָארגָאּפ רעווענעשעק ןשיסַאלק ןסיורג
 רענייא .טרעפטנעעגּפָא ןכירטש עקרַאטש עטלייצעג ןיא רימ רע טָאה עגַארּפ רעכעלק
 רעווענעשעק ןופ .ןצנַאג ןיא טינ רעבָא ,טכעלטנפערַאפ ןעוועג זיא רימ וצ ווירב ענַײז ןופ
 ביילג ךיא זַא ,טַײװ ױזַא ןעגנַאגעגקעװַא ,טָאג ןעקנַאד ,רימ ןענַײז טציא זיב םָארגָאּפ
 ...ןכעלטנפערַאפ וצ ווירב םעד טנעמָאמ רעד ןַײז לָאז טציא זַא ,טינ

 טעוװ סָאד ןוא --- ךעלנעזרעּפ ןעיָאטסלָאט ןענעק וצ ןעוועג הכוז טינ בָאה ךיא ,ןיינ

 רימ זַא ,טרעשַאב זיא'ס ,םינּפ ַא .דרע רעד ףיוא גָאט ןטצעל ןַײמ זיב ןָאט גנַאב רימ

 ןפָאה רימָאל -- ּוװ ,טרָאד .ןבעל טַײז רענעי ףיוא ,טרָאד ץעגרע ןפערט ןיוש ךיז ןלָאז
 יקסיירוועי, םוש ןייק טינ ןוא "יטסָאלדעיסָא ַאטרעשט , םוש ןייק ָאטינ זיא'ס --
 ,"סָארּפָאװ
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 םכילע-םולש ןופ ווירטב

 רעד ףיוא ןעשטומנָא לסיב ַא ךָאנ ךיז טליו סע .ךיג ױזַא ןַײז טינ רָאנ סע לָאז

 ...רעטַײװ ןַײז טעװ סָאװ ,ןעז ןוא טלעוו
 םכילע -םולש

 רעלַאפ .י וצ ,7

 1910 רעבמעצעד ןט5 ,יוורענ

 == -- == !רעלַאפ רעביל
 ךַײא ַײב ןשקָאל טימ ןוא שטשרָאב טימ עשַאק ַא רַאפ סָאװ ,רָאפ רימ לעטש ךיא

 סקעז ַא (3 ,קיּפ גינעק (2 ,עקוועלירתּכ (1 :ןענָאטעילעּפ ַײרד ענַײמ טימ טציא ךיז טוט

 - !ןטלעש קרַאטש טינ ךימ טעװ ריא .קיצכעז ןוא

 תועט ַא טָאה ריא .ש"ס 'רמ ןופ גנוניימ רעד עגונב ןלייטטימ רעַײא ןגעוו טציא
 ךימ טָאה סע ,הברדַא ןעקנערק ךימ טעווװס זַא ,טנכערעג טָאה ריא ביוא ,טַאהעג
 : סָאװ בילוצ טָא ןוא --- טיירפעג

 ןקורד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע .טַײצ-תועובש .1907 רָאי םעניא הׂשעמ יד זיא ןעוועג
 וצ ןדַאלעגנַײא ךימ טָאה ש"ס 'רמ ."סנזח םעד יסייּפ לטָאמ , ןיימ "רענַאקירעמַא , ןיא
 תועובש-רַאפ ןופ .ןעוועג ךיוא טרָאד זיא קינרעװ 'רמ .הדועס רעקיכלימ רעד ףיוא ךיז
 ,םושלש לומּתּכ טינ רימ וצ זיא םינּפ סנײטשריּפַאס 'רמ ,ןעזרעד ךיא בָאה תועובש זיב
 ,רעגולק ַא רעבָא ךָאד זיא ןײטשריּפַאס 'רמ .טגַײװש ןוא ךיז טזָאלב קינרעװ 'רמ ךיוא

 עז ךיא .דנַאלַײא-ינוק ןיא ךימ טמענ ,ךעלפעה ץנַאג זיא ,קידבוט-םוי ךיז רע טכַאמ
 רעטָאלב רעד סױרַא זיא סע !ַאש טשרע ,ןּפַאטסױא ןָא בייה ךיא .סָאד טינ זיא'ס --- רעבָא
 ױזַא .ןלעפעג טינ םיא ןענַײז "סנזח םעד לטָאמ,, ןענָאטעילעפ ענַײמ .רעטעּפש לסיב ַא
 "דךלרָאװ שיושזד , ןרַאפ הנעט ַא) טייהנגעלעג רעטשרע רעד ַײב זַא ,ןלעפעג טינ טַײװ
 םעד בילוצ ייז בָאה ךיא ןוא ,ןּפַאטס ןסייהעג 23 לטיּפַאק ףיוא ייז רע טָאה (ןָאדנָאל ןיא
 .(ךעלטיּפַאק ןצעביז ךָאנ) טקידנעעג טינ

 ַא ןיא סױרַא ייז טיג ןוא ןשיסור םעניא רעביא ייז טצעז ןוא ינָאפ טייג ,םויה-יהיו

 יד ןופ --- קיטירק עשיסור יד ןוא , 16:ע טסקאז ןעמָאנ ןטימ עגַאלפיוא רעדנוזַאב
 ףיוא טבייה ןוא רעטנוא סע טּפַאכ -- ןלַאנרושז עטסנַײפ יד ןופ סרעקנעד עטסערג

 ,ןלָאגָאג וצ !ּפָאק רעד טציא ךָאנ רימ ךיז טיירד סע ,ןבעל'כ ,זַא ,ךיוה ױזַא רָאטװַא םעד
 טינ .רעכיב עצנַאג ןיוש רימ ףיוא ןבירשעגנָא ןוא ןכַײלגרַאפ ךימ ןעמונעג ןסנעקיד וצ
 ןעמ טייג רָאי בלַאה ןייא ןיא .רעגניפ יד טקעל רָאג םוקילבוּפ סָאד -- קיטירק יד רָאנ

 -רעביא ןעמונעג ןבָאה סרעגעלרַאפ ערעדנַא !עגַאלפיוא עטירד יד ,ארבס ַא ,ןקורד ןיוש
 -טַאנָאמ רעשיסור רעַײנ ַא .סעצָארּפ ַא ייז טימ טריפרַאפ טרעוו סע ןוא --- הבינגב ןקורד
 יד ןשיװצ ןדַאלעגנַײא ךיא רע -- טעדנירגעג טרעװ טרָאס ןטסנַײפ ןופ לַאנרושז

 גנוניימ ןַײמ ןגָאז לָאז ךיא ,רימ וצ ןעמ טבַײרש -- ןברָאטשעג זיא יָאטסלָאט .עטשרע

 םעד ,שטַײטס !יטרעשט יטעיד ,שטַײטס , 1 ךַײא טימ זיא סָאװ ,ךעלרעדניק .םיא רעביא

 זיא קינרעװ ןוא ,ןלעפעג טינ ןענײטשריּפַאס זיא סָאד ןוא !ַאכדַאכדַאכ -- "!לגנַיי סנזח

 טינ ביוא ,ארומ בָאה ךיא -- ןסיוו וצ ןבעגעג רימ ןבָאה ייז !ןלזג רימ ףיוא ןעוועג
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 םכילצפ םהלש ןנפווטיבב

 ,"רענַאקירעמַא,, ןיא ,ייז ןוא ייהרוחס , עטוג ךיא ביג "טַאלבעגַאט , ןיא זַא -- ,ךעלנעזרעּפ

 ,טליפעג ,טכַאלעג טלָאמעד ךָאנ בָאה ךיא !ַאכדַאכדַאכ .לגנַיי ַא סנזח ַא ,עטַאמש ַא סעּפע

 םצע ןבעג יג ךיא :טגָאזעג בָאה ךיא .ןַײז טעװ סָאד "לגנַיי ַא סנזח, ַא רַאפ סָאװ

 עקירעביא יד ךָאנ לעװ ךיא .טקידנערַאפ טינ ,רעדייל ,זיא סע .ירׂשבמ רׂשבו ימצעמ

 יד .המלש ילּכ ַא טלָאמעד טשרע ןַײז סָאד טעװ ,ןבַײרשפיוא ,םשה-הצרי-םא ,ןצעביז

 :תונושל ייווצ ןיא ןגָארטעגרעביא שיסור ןופ טציא ןרעוו ךעלטיּפַאק קיצנַאװצ ןוא ַײרד

 -טַײצ עכעלטע ןופ רָאנ ךעלטינשסיוא עכעלטע ָאד ךַײא קיש ךיא .שילגנע ןוא שטַײד

 ןכיורבעג ןפרַאד ייז לעװ ךיא .טַײצ רעצרוק ַא זיב ךַײא ַײב ןגיל ייז ןלָאז .ןטפירש

 טימ ןיב ךיא ץלָאטש יװ ,ןיוש ריא טייטשרַאפ טנַײה ,רוציקה --- .קרָאי-וינ ןיא רשפא

 טשרע ךיא בייה טציא ? הׂשעמ רענעבירשַאב-ןביוא רעד ךָאנ "ןרעטש {עדנשודנָאןלב,, יד
 תמאב עקַאט ןופ ןעמָאנ ַא ךיז ןברעוורעד וצ קרעװ םעד טימ ןלעוװ ןַײמ זַא ,ןָאה וצ ןָא

 טגײלעגנַײרַא טינ ךיא בָאה קרעװ ןייק ןיא .ןרעװ טליפעגסיוא טעװ רעלעטשטפירש ַא

 קרעװ ןייק ,ןפילשעג ןוא טלַײפעג ױזַא טינ ךיא בָאה קרעװ ןייק ,חומ ןוא חוּכ ליפ ױזַא

 םיא לעװ ךיא זַא ןוא .ןַאמָאר ןקיזָאד םעד יװ ,עביל ליפ ױזַא טקנעשעג טינ ךיא בָאה

 טלָאמעד ריא טעװ ,תונושל ערעדנַא ןיא ןגָארטעגרעביא ןרעװ טעװ רע ןוא ןקידנערַאפ

 ךיא םערָאװ ,ענַײמ רעטרעוװ עקיזָאד יד ןכעלטנפערַאפ ןענָאק ריא טעװ טלָאמעד .ןעז

 לַײװרעד ...אמּתסמ ךיוא ןײטשריּפַאס 'רמ ןוא טלעוו רעתמא רעד ףיוא ןַײז ןיוש ךָאד לעװ

 -- - = !ַאש ןַײז זָאל
 םכילע-םולש

 סוניּפ .וי וצ .8

 ן19110 ,12 ,29/12 ,יוורענ

 !סוניּפ דנַײרפ רעביל

 םעד רָאנ ןקוקוצכרוד ןזיװַאב קיטימ םַײב .דנַאב ןטרעפ םעד ןטלַאהרעד סָאװ רָאנ

 ,דמלמ ןייק ,רבחמ ןייק ןיב ךיא,, :עזַארפ ןַײמ ןעזרעד ךיא בָאה ףוס םוצ .טרָאװרָאפ

 ."ןלטב .ןייק
 :טצעזעגרעביא טָאה ריא

 -רַאפ בָאה'כ ןוא--- 20 46 ססינעגטעדסתמ, 116 ץיצעדסחפ (?!), 116 663הסהעוצעגא

 -רָאפ ןקיזָאד םעד טקישעגוצ טינ רימ ריא טָאה סָאװ רַאפ ,ייוו ...טיטעּפַא ןַײמ ןרָאל

 טינ טלָאװ ךיא .ןקוקכרוד ןיילַא לטיּפַאק ןטשרע םעד ךיא ףרַאד קידנעטש !טרָאװ

 ןרעלק טעװ סָאװ !!ץיצשנסמפ --- דמלמ ַא :סוסּפַאל ןכעלסירדרַאפ ןימ ַאזַא ןזָאלעגכרוד

 טָאה ריא זַא ,ןרעכיזרַאפ ךימ ריא טעװ עשז ןיוש ? רענעייל רעשיסור רעד זדנוא ןגעוו

 ךיא ,רעגײטש ַא ?ךעלבעטשכוב טרָא םעד ןיא דמלמ ןעמונעגפיוא טשרמולּכ

 "כצ) םזןצעזרעביא ריא טעװ !דמלמ ַא ריא טַײז ,ַײא :טלדיזעגסיוא ךַײא בָאה

 רַאפרעד עקַאט רָאנ .ךעלרעכעל ךיוא שטָאכ ,דנַײרפ ,קירעיורט .לפייווצ ךיא ? ץיצעסממ

 .קירעיורט סע זיא דָארג
 םכילע-םולש  רעַײא
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 םכילצ :םולש !זופצווינוב

 ייבאג .| ןצ 9

}19111 
 !ַײבַאג .ז רעה רעטרעעג

 טרעהעג רָאנ ,טנעיײלעג טינ לקיטרַא סגרעבמָאנ טָאה ריא זַא ,ארומ בָאה ךיא

 ןַא ,טגָאז רע ,אברדַא ,שיסור "ךערּפש , ךיא זַא ,טינ טבַײרש גרעבמָאנ 'ה ,ןלייצרעד
 ןכָארּפשעג טרעװ בוטש ןיא רימ ַײב זַא ,רָאנ טקרעמַאב רע .שידַיי רענילָאװ ַא דער ךיא

 ןיא רימ ַײב טכַארברַאפ טָאה גרעבמָאנ 'ה .קיטכיר ןצנַאג ןיא טינ זיא סָאד ןוא ,שיסור

 םיא ייז ןבָאה ,שיסור רעדניק יד וצ טדערעג טָאה ןוא ,רעמ טינ ,העש עכעלטע זיוה

 .שיסור ףיוא טרעפטנעעג

 ,שטַײד ,שיסור ,שידַיי :ןכַארּפש עלַא בוטש ןיא רימ ַײב טדערעג טרעוו ,תמאב

 ןוא רעמוז רעדנעל יד ןיא ץלַא דנויענ ןענַײז רימ לַײװ ,שינעילַאטיא ןוא שיזייצנַארפ

 ? טקידירפַאב ריא טַײז .רעטניוו
 םכילע-םולש סורג טימ

 סיקסווָאקנילַאּפ יד וצ .0

 1911 רַאונַאי ןט8 ,יוורענ

 !שינָאמ רערעַײט

 ! עיַאּפ ערעַײט
 !דנַײרפ עטסביל עטסעב

 !טַײז רעטכירעגמוא ןַא רָאג ןופ ןוא --- ןצרַאה ןיא לַײּפ ןייא ךָאנ

 ,עתמא טימ ,ַאגלָא ןוא ךיא ,סָאװ רָאנ ןבָאה רימ סָאװ ,לווירב סיקצינוװַאר זיא סָאד
 .לָאמ ייווצ טנעיילעגכרוד ,ןרערט עטכַאמעג טינ

 ? טסיירט ַא ךַאז ַאזַא ףיוא ָאד ןעד זיא ּוװ ? ןטסיירט ךַײא לָאז ךיא ? ןטסיירט

 ,לָאמ 100 ןגָאז ךַײא לעװ ךיא זַא ןוא ? ןעמענ ךיז ייז ןלעװ ןענַאװ ןופ ? רעטרעוו

 טסייוו ? האופר ַא ןַײז ןעד ךַײא סָאד טעװ ,הרצ רעַײא ןופ תורצ ערעסערג ָאד זיא'ס זַא

 ,רעדניק ןבַײלב עס ןוא עמַאמ ַא רעדָא עטַאט ַא טברַאטש עס זַא ,טינ ןיילַא ןעד ריא

 טסיירט ַא ,גנוריצ ַא ,עלעגייפ ַא עמַאמ-עטַאט ַײב ּפָא טברַאטש סע יװ ,רעגרע ךס ַא זיא

 ןוא ַאגלָא ןוא ךיא זַא ,סָאד רָאנ זיא ,ןעגנערב ךַײא ןָאק ךיא סָאװ ,רעמשינ ? בוטש ןיא
 קיטש ַא ךַײא ַײב וצ ןעמענ ןוא קיטייװ ןסיורג רעַײא ךַײא טימ ןלייט רעדניק ענַײמ עלַא

 ,ךיא --- ךַאזטַאט ַא רָאנ ,טײקשירַאנ ַא רשפא זיא סע -- ךיא טּפױה רעביא ןוא ,רעיורט
 סָאװ ,ןלייצרעד ןעגלָא ןופ טרעהעג רָאנ ,ןעזעג טינ גנַאל ןיוש ןעילָאיל בָאה ךיא סָאװ

 ןופ טרעהעג רָאנ ןוא ,בוטש ןיא ךַײא ַײב טסקַאװ סע םולב עקידנקעמש ענייש ַא רַאפ

 ןַײמ ןיא רימ ךיא בָאה -- -- -- ךעלדיל עריא ןעגניזכָאנ (עקלַאיל רעזדנוא) ןעלָאיל

 סעּפע ןוא ..."ילָאיל , ןעמָאנ ןטימ טסייה סָאװ ,םולב ענייש יד טלעטשעגרָאפ עיזַאטנַאפ

 ךימ טָאה טייקכעלמייה רעמערַאװ ןוא טפַאשדנַײרפ רעכעלטנדרָארעסױא ןופ ליפעג ַא

 ַא ןעמונרַאפ ןצרַאה ןיא רימ ַײב יז טָאה דניק ַא סנַײמ יװ ןוא ,ןגיוצעג דניק םעד וצ

 -נָאּפסערָאק ריא טימ ךיא בָאה ,טקנעדעג ריא יװ ,ןוא ,ץַאלּפ ןקידובּכב ץנַאג ,ןרעדנוזַאב
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 םכילע-םנלש ןרופ ווירב

 יײב ךָאד ןגיל ךעלעווירב רָאמוה טימ לופ ,עסיז ,עביל עריא ןוא ,טַײצ קיטש ַא טריד

 ןופ ןטנעמוקָאד עטסעב ןוא עטסביל יד ןשיװצ ,בוט-ןבא ןַא יװ ,וויכרַא ןַײמ ןיא רימ

 ךַײא ַײב ןַײז ףרַאד סָאװ ,טקַאפ ַא זיא סָאד .ןבעל ןשירעלעטשטפירש-שיטסיטרַא ןַײמ

 ןבעל עקירָאיצרוק סָאד ,ןבעל סָאד זַא ,ןגָאז טינ טנָאק ריא סָאװ ,טימרעד טגײלעגנָא

 רערעסיוא רעד רַאפ ןורּכז םוש ַא ןָא ןוא םשור םוש ַא ןָא קעװַא זיא ,דניק םעד ןופ

 טייהרעליטש טרעיורט רעכלעוו ,רענייק רעמ ךַײא ץוחַא ָאטינ זיא'ס זַא ןוא ,טלעוו

 -רעדמוא יד ,ךַײא טרעױדַאב רעכלעוו ןוא טייקיטכערעגמוא רערעַײהעגמוא רעד ףיוא
 ,רעטומ ןוא רעטָאפ עטלדנַאהַאב קידמערַאב

 ןוא (טנעָאנ המשנ רעד טימ) ףוג ןטימ ךַײא ןופ טַײװ ױזַא ןיב ךיא סָאװ ,עדַאש

 ,רעטרעוו טימ ןָאט וצ סָאד חוּכב טינ ןיב ןוא ןרערט ערעַײא ןענעקירטסיוא טינ ןָאק
 עגולק ,ריא ןוא ,שינָאמ ,ךַײא ןיא טקעטש סָאװ ,ףָאסָאליּפ רעד זַא ,ןיימ ךיא רעבָא

 ריא טעװ ןצפיז טימ טינ ,ןרערט טימ טינ ,ןייוועג טימ טינ זַא ,ןייטשרַאפ טעװ ,עיַאּפ

 עמ זַא -- דרע רעד ףיוא ָאד טָא טלעוו עטסיוו עזייב עסואימ ַאזַא זיא'ס ,ןָאטּפױא סעּפע

 ןימ ַא ,ודנוא רעסיוא ,ץעגרע טרָאד ָאד זיא'ס זַא ,ןביילג ןוא חוּכ ַא ןָאטנָא ךיז זומ

 ןגעק םי ןיא ןּפָארט ַא זיא ןבעל רעודנוא זַא ןוא ,ןבעל רעזדנוא ןופ גנוצעזרָאפ

 ױזַא טינ דלַאװג רעד זיא ,ױזַא דלַאב יװ ןוא .גנוצעזרָאפ רעכעלדנעמוא רעגנַאל רענעי

 ריא .ָאד ןבַײלב רימ סָאװ ,םינָארַאנ ,זדנוא ףיוא יװ ,קעװַא טייג סָאװ ,םעד ףיוא סיורג

 סָאד ןוא לכַײב סָאד ךיז טעלג סָאװ ,יּושזרוב םענעדירפוצ ַא ןופ טינ רעטרעוװ טרעה

 קיטש ַא ךיוא ןיילַא ךָאנ ןיב ךיא זַא ,ריא טסייוו ,סנטשרע ,ןּפיל יד ןופ םיא טצירּפש טולב

 ,םשה-ךורב ,טגיל (ַאשימ) ןוז ַא ןוא ,(יוורענ ןיא ןעמ טציז ןגינעגרַאפ סיוא טינ) הלוח

 ןַײרַא טינ ןוא לַאדעמ ַא ןופ ןעמוקַאב --- רעלעפגנול ןקיטַײצירפ ַא טימ יוורענ ןיא ךיוא

 עיצנעולפניא ןַא ףיוא ענליוו ןיא טגיל (סיסיט) שטיװָאקרעב ןוא -- ,טעטיסרעווינוא ןיא

 ַאשַאטַאנ ןוא (עיצנעולפניא זַא ,תונמאנ ףיוא ריא טביילג טייג ןוא יסיט טבַײרש ױזַא)

 ,םסקסא 062208 ַא -- טייקיניילק ַא טימ יוורענ ןיא זדנוא ַײב ךיוא טגיל (רָאזַאמ)

 סָאװ ,(...) רעגנוי רעכעלקילגמוא רעד !טינ ןעמ טסעומש תורצ עקיטַײז ,עדמערפ ןופ ןוא

 עלַא זדנוא ַײב ןעמונעגוצ טָאה ,הנּתמ ַא טקישעגוצ רימ ןבָאה קילַאיב ןוא יקצינוװַאר

 ןימ א רָאג זיא ןברַאטש -- ןברָאטשעג זיא רע סָאװ ,םעד רעסיוא .טנוזעג קיטש ַא

 ךַײא סע בַײרש ךיא .ןפָארטעג טָאה ..םעד טימ סָאװ ,םעד ןגעק 6
 ױזַא) רוחב רעד : (...)בר רעד ןסיוו טינ רָאט סָאד ןוא ,טַײל ענַײמ טינ ןסייוו סָאד --- דוסב

 ןבעגעגרעביא טָאה (ָאמער-ןַאס ןופ גרעבנַײּפ רעקסטוקריא רעסיוועג רעד רימ טבַײרש

 -סָאה ןיא ןרינָאּפעד ייז לָאז יז ,קנַארפ 250 (66016 אזעהסססקהע) רעטסעווש רעד

 טרעטיירברַאּפ קידארומ ןוא סיפ ענעלָאװשעג ענַײז ףיוא קידנקוק טינ ,ןײלַא ןוא ,לַאטיּפ

 רעטצנעפ םוצ טעקשטַארַאקעגוצ םיוק תואלפנו םיסנ טימ ךיז רע טָאה ,ץרַאה

 ןרָאװעג ןלַאפעצ ןוא רענייטש יד ףיוא קָאטש ןטירד םענופ ךיז ןפרָאװעגסױרַא ןוא

 ! ךעלקיטש ףיוא

 ןעמ ףרַאד סיעכהל וצ ףיוא רָאנ ןוא ,טלעוו עזייב עסואימ ַא זיא'ס ,ךַײא גָאז ךיא

 ןופ עכַאזרוא עתמא יד ,לַאװק רעתמא רעד סָאד זיא ,ןסיוו טליוו ריא ביוא !ןענייוו טינ

 טינ סיעכהל וצ ףיוא ."רָאמוה , ,סָאד ןפור ייז יװ ,ןַײמ ןופ ,ןיול ןטוג ןקידנעטש ןַײמ

 !ןכַאל רָאנ !ןכַאל רָאנ סיעכהל וצ ףיוא !טנייװעג
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 םכיל עט - םולש ןופ ווירב

 -טנעּפָא רימ טליוו ריא ביוא ןוא טנָאק ריא בוא !עיַאּפ ערעַײט !שינָאמ רערעַײט

 ןסיורג םעד ןרעגנירגרַאפ ,שטָאכ לסיב ַא ,ךיז ןוא רימ ריא טעװ ,ווירב ןַײמ ףיוא ןרעפ

 -פַאלש ַא רַאפ סָאװ ןופ :ץלַא ןבַײרש ןיוש ריא טעװ ,ןבַײרש טעװ ריא זַא ןוא .קיטייװ

 יו ,גנידצלַא ןוא ? ןברָאטשעג זיא ילָאיל עקידעבעל עכעלסעגרַאפמוא ערעַײט יד טייק

 עריא ןופ ןוא ,רעדנוזַאב רעדעי ןוא ,טליוו ריא ךַארּפש ַא רעסָאװ ןיא ןוא ,טנָאק ריא

 ..ןבַײרש ריא טלָאז גנידצלַא -- םישדח ןוא ןכָאװ עטצעל

 יקרָאג .מ וצ .1

7 1911 

 !שטיװָאמיסקַאמ ײסעקלַא רערעַײט

 סָאד ביוא .יוורענ ןיא ןעמוק ךיז טבַײלק ריא זַא ,גנַאלק ַא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה ָאד

 רענעדע ןיא ,עליוו עסיורג ַא םענרַאפ ךיא .תושר רעַײא ןיא הריד ןַײמ זיא -- תמא זיא

 .יוורענ ןיא עטסעב יד ,ןטרָאג

 ַא ףיוא וצ ןיהַא ךיז בַײלק ךיא ? ןװָארטַאעטיּפמַא וצ ָאנַאצעּפ ןייק ריא טמוק יצ

 ,ןַײז טינ לָאז סע ּוװ ,ךַײא טימ ךיז ןענעגעגַאב וצ ןדירּפוצ ןעוועג טלָאוװ'כ .גָאט

 םכילע -.ש רעדנביל ךַײא רעַײא

 ריא ןוא ןעמָאנ ריא טינ סייוו ךיא ,טקידלושטנַא -- .יורפ רעטרעעג רעַײא סורג ַא

 ,ןעמָאנ-רעטָאפ

 146:ט1 (16211ג), 011ג 68

 ןעזייר םהרבַא וצ ,2

 1911 .5 .19/6 ,טרעּפּפור ַאלליוװ

 !ןעזייר םהרבַא ַאגעלָאק רעביל

 םעד ןופ רעװ ךיא ןעוו ךַאז ַא רעַײא ףיוא תוניבמ ןייק רימ ַײב טגערפ ריא יוװ ױזַא
 טסירדרַאפ סע ןעוו ךַאז ַא סרעַײא ףיוא קיטירק ןַײמ ףיוא טינ ריא טרַאװ ױזַא ,טקיצטנַא
 .ךַאז עקרַאטש ַא ,"סטרעװרָאפ ,, ןיא "גנולדנַאװרַאפ,, רעַײא טנעיילעג בָאה ךיא .ךימ
 ןסייה ןעק ןיקייל דוד דלעה רעד .עשידַיי ןייק טינ וליפַא שטָאכ .ךַאז עקרַאטש ַא רעייז
 רעבַײרש רעשידַיי ַא זַא טינ גָאז ךיא .רקיע רעד זיא סָאד טשינ רָאנ .ןיקיל ןַאװיא ךיוא

 סָאװ סָאד .שטנעמ ַא םדוק זיא רעבַײרש רעשידִיי ַא .ןכַאז עשידַיי רָאנ ןבַײרש וצ ביוחמ זיא

 עשידִיי יד ןיימ ךיא .שידִיי סָאד זיא ןצעגיישסיוא לסיב ַא טלָאװעג ךַײא בָאה ךיא
 .ביל ױזַא יז ןבָאה עלַא רימ סָאװ ךַארּפש

 -- ןעגנוניימ יד טימ ןשיוט ךיז ןָאק עמ ןעמעוו טימ
 06 1006 0 ססוזס1זע8 יי 1111 011 111

 -- טנַאסערעטניא ץנַאג ךיז טבעל סע -- טגָאזעג ןיקייל טָאה -- !ױזַא --
 128 !--ס823גח )16אע --.;אע80104 עז ז. הי
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 םוכי ל עט 'םולש !ןרפז ודיירוב

 רעכיג ןיוש טעװ --- ןיקייל ןַײז ךיז ןָאק ןעמָאנ-עילימַאפ ןַײז --- דוד טסייה סָאװ דַיי ַא
 טָא :שיווטיל ףיוא רעדָא "טע,, ןגָאז

 לָאמ ןטייווצ ַא ...סיוא טינ טכַאמ סע ,ונ..
 --1צ, םעטסזס.. 8 םקקץתס* 3

 ..?ןּפל עש ריז ח ןופ רענעש ןּפיל עשינַײ װש ןענעז סָאװ טימ ןוא

 ?"טרעטסילפעג  ךיוא יז ןוא "טרעטסילפעג , רע טָאה יאמל ןוא

 עקיטַײז רָאּפ ַא ןצעזסיוא טפרַאדַאב ךָאנ ךַײא ךיא טלָאװ ךַארּפש רעד רעסיוא

 -ערט עכַאװש ,סרעלטעב עמערָא טימ ךיז ןענעגעגַאב ליפ וצ סָאד ,לשמל :תונורסח

 -לבורנעצ יד ךָאנ ,דלַאב עקַאט ןוא ,לָאמ ןייא ףיוא ץלַא ןוא ,רעדניק ענייש ןוא סרעג

 !עזַײר רעבלעז רעד ןיא אקווד ןוא םיסנ עבלעז יד לָאמ ַא רעדיוװ ,ָאקסַאיפ עקיד

 ןרָאװעג סָאד ריא טנעז ןָא ןעוו ןופ ! "לווילט םוצ טייג , ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ !ַאה
 ?טינ ךַײא טניול "רָאי עצרַאװש יד לַא וצ ,, ? שטַײד ַצ

 ..ןוסמַאה טונק ַאלַא ,טסעפ רעייז טעשזוס סלַא זיא ןײלַא הׂשעמ יד :לָאמ ַא ךָאנ

 ! ךַארּפש יד ,ךַארּפש יד רקיע רעד ןוא .שידִיי שיּפיט רעמ לסיב ַא ןַײז ךָאנ לָאז וצרעד
 ךַײא רַאפ ךיא בָאה עשרַאװ ןיא .ןעלדיזסיוא טינ ךימ טלָאז ריא ,ארומ בָאה ךיא רָאנ --

 .ףיורעד קלעפ ריא טנעז -- סולפנַײא ןסיוועג ַא רעטנוא -- קרָאי-וינ ןיא .טינ ארומ ןייק

 ...העּפשה ךיז טליפ סע ...שרעדנַא רָאג-רָאג םייה רעד ןיא זיא ןײלַא ןבַײרש רעַײא

 ןוא הנידמ סעסובמולָאק ןופ לווירב ַא ןַײרַא טבַײרש -- קשח ןוא טַײצ ריא טָאה

 -- ךיז ןופ
 םכילע-םולש

 רעגינ .ש וצ .3

 1911 ַײמ ןטס20 ,רעליײװנעדַאב

 !רעגינ 'ה רעטרעעג רעייז

 רעדָא ? ךעלגעמ סָאד זיא יװ ? רימ טימ טנַאקַאב טוג טינ טַײז ריא ,טסייה סָאװ

 טינ זיא רימ טימ טנַאקַאב טַײז ריא סָאװ סָאד :ױזַא טשּפ םעד ןענרעל רימָאל

 טסייה ,"רעלָאצ רעטוג ַא זיא רע, םענייא ףיוא טגָאז עמ סָאװ ,ףיורעד טעדנירגעג .טוג

 טגָאז ,תינשהו .קעװַא לָאמ ןייא זיא ...טוג טינ זיא -- טינַא ,טוג זיא --- טלָאצ רע זַא ,סע

 וצ זיא ײװ ןוא ךָא זַא .תולאש רעדָא ,תוישק סעּפע ןלעטש וצ רימ טָאה ריא זַא ,ריא

 ןוא תולאש ןלעטש וצ םיא טָאה רעקיטירק ןַײז רעדָא רעזעל ןַײז זַא ,ּפָאק סרבחמ םעד

 ךַײא לעװ ךיא .טלעטש-טלעטש ,אלימ רָאנ !טעטנָאלּפרַאפ ,טגָאז ריא יװ ,ךיז טליפ

 ,ןעמעלַא רעפטנע ךיא זַא ,ךיוא טסייוו לחר ןוא טסייוו ןיבָאד ןועמש .ןרעפטנע סעלַא ףיוא

 ןייק טינ ךָאד טַײז ריא םערָאװ ,ןגערפ טינ ןכַאז עטסוּפ ןייק ךָאד טעװ ריא .ךַײא טרפבו

 סָאװ ןדִיי ַא ַײב זיא עשרַאװ ןיא יורפ ןַײמ ןופ עסערדַא יד .-- -- -- .רוחב רעטסוּפ

 15 רעמונ ַאנלעיד .סרעבַײרש עשידִיי עלַא ןופ םימותיה יבא רעד ,ןָאזעניד בקעי טסייה

 .ןָאזעניד רעד טָא ,רע טציז

 ןופ סורג ַא ,ןענעיכ ןוא ןעלחר ןוא ןעניבָאד ה"ד ,ייז ןוא ךַײא

 םכילע םולש
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 םכילעק7פולש הופוווירב

 װָארטַאעטיפמַא רדנסּכלַא וצ ,,4

 1911 ַײמ ןטס23 ,רעלייוװנעדַאב

 !שטיװָאניטנעלַאװ רדנסּכלַא עגעלָאק רערעַײט

 רעתמא ןַא סלַא ,ריא זַא ,ןעוועג העוט טינ ךימ בָאה ךיא סָאװ ,ךעלקילג ןיב ךיא

 טפרַאדַאב ךיז טָאה ,(יקרָאג םיסקַאמ רבח רעטרעעג רעַײא ךיוא סיוועג ןוא) טסירק
 -עצעה ןוא תוליכר ,םיבזּכו םירקש ןופ עילַאנַאכקַאװ רעד ןופ קידלגיופ טשינרָאג ןליפ

 טימ ךַײא טימ ןדנובעג ךָאד ןענַײז עכלעוו ,ןזַײרק עסיוועג ןיא רָאפ טמוק סָאװ ,ןעַײר

 ןוא ךעלטרָאװטנַארַאפ ערעדנַא ןכַאמ לָאז ךיא ,ןטיה טָאג ךימ זָאל ...םעדעפ עכעלרעדורב

 םוצ טינרָאג סָאד טסַאּפ ,דַיי סלַא ,רימ ...קיטשרָאדטולב ןענַײז ןטסירק עלַא זַא ,ןגָאז

 ה"ד ,טרעקרַאפ הׂשעמ ַאזַא ךיז טפערט סע ןעוו ,תונמאנב ךַײא רעווש ךיא רָאנ .םינּפ
 ,זדנוא טקידלושַאב עמ יװ ,ןדרָאמ-לַאוטיר עכלעזַא ןיא ןטסירק ןקידלושַאב ןדַיי ןעוו

 ךָאנ ןַײז ןלָאז ןדִיי עקיזָאד יד וליפַא ןעוו ,ןויזב רַאפ ןרָאװעג טנערברַאפ ךיא טלָאװ

 זַא ,ןעגנורדעג טינ ךָאנ זיא ןופרעד .ןעמַאזוצ ןווָאקרַאמ טימ ןשטיוװעקשירוּפ ןופ רעגרע

 ןלָאז דנַײרפ ענַײמ זַא ,ןסיוא טשינרָאג סָאד ןיב ךיא -- ןרעװ טנערברַאפ טפרַאד ריא

 ...ןענערב

 עשיסור עטסעב יד ןופ טסעטָארּפ ןויטקעלָאק רעַײא טימ ףיוא ריא טוט ךַאז עטוג ַא

 ןעמעלַא זדנוא וצ טינ {ךיז} טיצַאב סָאװ ,דנַאלרעטָאפ סנעמעלַא רעזדנוא ןופ ןשטנעמ

 טסעטָארּפ רעקיזָאד רעד זַא ,ןכַײרטשוצרעטנוא קיטיינ רַאפ רעבָא ןכער ךיא .ךַײלג

 ןדיי ַײב ןדרָאמ עלַאוטיר .םד-תלילע ןגעק השחּכה ַא סלַא ןעניד טינ ףרַאד רערעַײא

 ללכב ויא'ס זַא ,ןגָאז ןלָאז רימ ביוא ,לָאמ טרעדנוה ןרָאװעג טנקײלעגּפָא ןיוש ןענַײז

 יז ףיױא טכַאמ עמ סָאװ ,יד ןשיװצ טינ זיא ,ןדרָאמ-לַאוטיר טלעוו רעד ףיוא ןַארַאפ

 ןפורנָא שרעדנַא ןעד ןעמ ןָאק יװ .ןעמָארגָאּפ יד ןכַאמ סָאװ ,יד ןשיוװצ רָאנ ,ןעמָארגָאּפ

 -לַאוטיר טינ ביוא ,סרעכַאמ-םָארגָאּפ ערעדנַא ןוא רעווענישיק יד ןופ תודבוע ענייׂש יד

 ןדַײנשפיוא ,בוט-םוי ןימ ַא יװ ,ןשזַאטע עטשרעבייא יד ןופ רעדניק ןפרַאװ ? ןדרָאמ
 טינ זיא סָאד טָא -- "!ַאררוה, הׂשעמ-תעב ןעַײרש ןוא ןעיורפ עתרבועמ ןופ רעכַײב

 ,עמוד רעד ןיא איירבח רעד טימ ווָאקרַאמ ןופ סעדער עקיטרַאסיורג יד ןוא ? לַאוטיר ןייק

 ערעַײא ןופ רעכַײב יד רָאנ ,ןטעברעביא עשידִיי ערעַײא ןענערט טשינ ןלעװ רימ זַא
 ןופ רקיע רעד ןַײז ףרַאד סָאד טינ ,ָאזלַא ?לַאוטיר ןייק טינ זיא סָאד טָא -- ןעיורפ

 ,ןרעלקפיוא ןוא ןגָאזסױרַא טסעטָארּפ רעַײא ףרַאדַאב ,גנוניימ ןַײמ טול .טסעטָארּפ רעַײא

 סָאד ןרזחרעביא :קעװצ ןייא רָאנ טָאה לובליב-טולב םעד ןופ ןינע רעצנַאג רעד זַא

 םָארגָאּפ רעשיסורלַא ןייא :טדערעג טושּפ ,טסייה סָאד ,רָאי 1905 עכעלסעגרַאפמוא
 ריא טלָאז טסעטָארּפ רעַײא ןיא זַא ,ןעוועג טוג טלָאװ יאדוװַא -- -- -- !ןדִיי ףיוא

 ןשיסורלַא ןַא ןופ לָאז רע ידכב ,דנַאלסיױא ןיא סעגעלָאק ערעיײא וצ ךיוא ןרילעּפַא

 -טַאװירּפ ןַײמ רָאנ סָאד זיא ,סנקירעביא .טסעטָארּפ ןכעלטלעװלַא ןַא ןיא ןסקַאװסיוא

 ריא זַא ,ךַײא ףיוא ןיוש ךימ זָאלרַאפ ךיא .קירעביא ץנַאג ,ןַײז ןָאק ,זיא עכלעוו ,גנוניימ
 ךיא .ןַײז וצ רעהעג סע יװ ןטכַארטמורַא ךַאז יד טעװ יקרָאג םיסקַאמ דנַײרפ רעַײא ןוא

 .ךעלרעדורב טנַאה רעַײא ןדייב ךַײא קירד
 םכילע-םולש
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 ם'כויל עט" םולש ןוופ/ וויירש

 ןַאמשירפ דוד וצ .5

 1911 ַײמ ןטס28 ,רעליײװנעדַאב

 !ןַאמשירפ רערעַײט ,רערעַײט

 ןָאטעילעפ רעַײא טנעיילעגרעביא ךיא בָאה ,ירפ רעד ןיא ןַײנ בלַאה רעגייז ,סָאװ רָאנ

 ,םעטסיס-רעדניקייווצ סדמלמ םעד ןגעוו ,"טפנוקוצ לסיב ַא, :110 רעמונ ?טנַײה,, ןיא

 -ולּפסקע ןטסירק ןָאילימ עכעלטע יד ןגעק ןדַיי ןָאילימ 14 יד ןגעוו ןוא םד-תלילע ןגעוו

 ןוא -- ןעלטעצ-ײרעטָאל טימ ןעלדנַאה ןוא םעדיוב ַא ףיוא ןלענק סָאװ ,סרָאטַאטַא

 ךיא ןעוו ,טַײצ יד טינ ןיוש קנעדעג ךיא .ןטַײז יד ַײב ןטלַאהעג ךיז טושּפ-טושּפ בָאה
 ,עגעלָאק רערעַײט ,ךַײא חוּכ -רשיי ןסיורג ַא .טכַאלעג קַאמשעג ןוא טנוזעג ױזַא ןבָאה לָאז

 ,טנייוװעג םד-תלילע םעד ןופ ךיא בָאה רעהַא זיב !טעברַא לקיטש ןטָארעג רעַײא רַאפ
 סָאװ ,םימד-תכיפש יד טימ תורצ יד ןבעגרעביא םיוק ךַײא ןָאק ךיא .טנייוועג תונמאנב

 .ךַײא ךיא קנַאד רעבירעד ןוא -- ךיא ךַאל טציא .קסע ןסואימ םעד ןופ ,ןופרעד בָאה'כ

 רעטנוא שטָאכ ,ןענָאק רימ סָאװ ,טסיירט לקיטש קיצנייא רעזדנוא ךָאד זיא סָאד טָא

 !ּפָאק רעזדנוא וצ ייוו ןוא ךָא זַא ,םיאנוׂש ערעזדנוא ןופ ךיז ןכַאלסיוא טו ג לסיב ַא ,ךיז

 ױזַא זיא דליב שיטסירָאמוה קידרעפעפ-ףרַאש ןוא שידַיי-טכע רעַײא ןופ עיזוליא יד

 -יווקע ןטסנעש םעד ,עיצקַאפסיטַאס ענייר יד ,המקנ עתמא יד טַאהעג בָאה'כ זַא ,טלוב

 םענ ּוװ ,ךַא .טַײצרַאפ ? רימ ַײב ךיז ןטיש סע רעטרעװ רַאפ סָאװ !ופט -- טנעלַאװ

 -ײװנעדַאב ןיא רימ ַײב ָאד זיא רע ! ךיא ןיימ ןענַאקצַאי רעַײא ,דניצַא רעהַא םיא ךיא
 רעד ףיוא .ָאטינ רע זיא ,ףרַאד עמ ןעוו ,טציא רָאנ .רימ וצ גָאט עלַא טמוק רע .רעל
 ַא טגײלעגסױרַא םיִא טלָאװ ךיא .טרמאלעגסיוא לסיב ַא םיא ךיא טלָאװ טונימ רעסייה
 רַארָאנָאה רעַײא טנידרַאפ ןיוש ךַײא טָאה רערעַײא ןָאטעילעפ ןייא רעד זַא ,תמא לסיב

 ןעמוק ןוא ןעירעפ ןעמענ ןיוש ךַײא טנָאק ריא זַא ןוא ,ב"ערּת-א"ערּת רָאי ןצנַאג ןרַאפ

 ,שוק ַא ךַײא ךיא ביג ,רימ וצ ריא טמוק ןוא ,רעמוז ןצנַאג ןפיוא רעהַא זדנוא וצ ןרָאפ וצ

 .ךַײא טייטשרַאפ ןוא ךַײא טנעייל סָאװ ,דנַײרפ רעַײא רימ ןופ

 םכילע-םולש

 ? ןרעפטנע ריא טלָאז יַאמל !ווירב ַא ףיוא ןרעפטנע טלָאז ריא ,םולשו-סח -- .סּפ

 ּפָארטנַאזימ ַא יו ,ןעמערב יד ףיונוצ טמענ ,רַאגיצ רעטוג ַא טימ ליומ סָאד טּפוטשרַאפ

 ףיוא ןטלַאה טינ ךיז ןליוו סָאװ ,ענסנעּפ יד טונימ עלַא טכער וצ טכַאמ ,רעקיטּפעקס ַא

 ןיה סענעשעק יד ןיא טנעה יד טימ םורַא טריצַאּפש ,זָאנ רעשיזייצנַארפ-שידִיי רעַײא

 ,עפָאס רעכייוו רעד ףיוא ךיז טרעגלַאװ ,טעניבַאק ןטמַארעגפיוא-טינ ןרעביא קירוצ ןוא

 רָאנ ,(טרעקרַאפ רעדָא) רעדניק יד טימ ךיז טליּפש ןוא םילטב םירבד בַײװ ןטימ טדער

 ןזָאל סָאד -- לָאמ ןייא שטָאכ ךעלווירב ַײרד ףיוא ןרעפטנע ,דנַײרפ-ןטוג ַא ןבַײרש

 ַא ,טסילַאער ַא ךיז וליפַא ױזַא עקַאט זיא ןַאמשירפ םערָאװ ,ןַאמשירפ טינ ,ערעדנַא
 לווירב ַא וצ טמוק רָאנ ,טליו ריא סָאװ ןוא ,קינומש-חמי ַא ,קינוב-לּכ ַא ,טסירָאמוה

 ..גנומיטש םיא טלעפ סע ןוא טעָאּפ ַא רע זיא --- ןבַײרשנַא
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 םפילפנםולש ןופ ווירב

 ןיטקיט .א .ש וצ .6

1911 .1 

 !ןיטקיט .א .ש רָאטקַאדער רעה רעטרעעג
 .גנוטַײצ-שידַיי רעייא ןופ רעטעלב עטקישעגוצ יד רַאפ רעייז ךַײא קנַאד ךיא

 טרָאד ריא טניפעג .ןלעטש ךיז גנוניימ ןייק רעטעלב 2 רעדָא 2 ןופ ןעמ ןעק ךעלריטַאנ

 ריא טָאה ? שיערבעה סלַא רע מ שידִיי טדערעג םילשורי ןיא טרעוו ? סרעזעל גונעג

 ?סרענגעק ליפ

 רימ זיא'ס יו רעמ ,ליפ רעייז טעברַא ךיא .טוג רעייז ה"ב רימ ס'טייג טנוזעג ןיא

 לעזַאב ןופ עוַײר העש ַא ןיוװו ךיא .(? ייז טרעה רעוװ) םיריוטקָאד יד ןופ טביולרעד

 .(? םיא טרעה רעוו) -- ןזָאל ךימ טעוװ רָאטקָאד רעד ביוא ,סערגנָאק ןפיוא ןַײז וצ ףָאה ןוא

 קידעבעל ַא ןיא ךיז ןקיטיינ סָאװ ,רעדירב ערעזדנוא רַאפ טעברַא ,טנוזעג טַײז

 .פ"ג ןעמעלַא טסירג ןוא טרָאװ

 םכילע םולש

 םירפס-רכומ עלעדנעמ וצ ,7

 1911 רעבָאטקָא ןט15 ,93 יר רנַארג ,(ץייווש) ערטנָאמ

 ןופ ּפָא ץלַא גייל ןוא ןבַײרש ךַײא וצ געט עכעלטע ,עדייז ,ןיוש ךימ בַײלק ךיא

 טימ םעצולּפ ךַײא וצ ןעמוק ןסילשטנַא טינ ךימ ןָאק ךיא לַײװ ,סנטשרע .גָאט ףיוא גָאט

 ןוא .תושקב טימ ךיז טעדנעוװעג טינ ךַײא וצ לָאמ ןייק ,רימ טכַאד ,בָאה ךיא .השקב ַא

 .גנוגערפיוא ןופ רָאנ ,ןלצל-אנמחר ,קנערק ןַײמ ןופ טינ ,קנַארק ךיא ןיב ,סנטייווצ
 ,קרַאטש ױזַא רָאנ ,טײקשירַאנ ַא ןופ ךיא ןיב טקנערקעג ןוא .סָאד ןעמ טפור זעוורענ

 ןוא -- טינ ךיוא ןיוש ךיא ןָאק ןבַײרש וליפַא .ןעמענ טינ ךַאז ןייק וצ ךימ ןָאק ךיא זַא

 -- ןקוק טינ ןפנָארב ןפיוא ןיוש ןָאק סָאװ ,לידבהל יוג ַא ַײב יװ ,סַײנ ַא רימ ַײב זיא סָאד

 : "סענזיב ,, יד וצ ןײגרעבירַא טשרָאקַא רימָאל רָאנ .ןמיס רעטכעלש ַא --

 -אכיהמ .לטעלב שידִיי ַא ןבעגסױרַא םענייא טסולגרַאפ ךיז טָאה סעדַא ןיא ךַײא ַײב

 ןעמָאנ ַא לטעלב סָאד םיא ךיז טליוװ ,ןיינ ? סע טרַא ןעמעוו ,לטעלב ַא ךָאנ ןַײז זָאל ,יתיּת

 וצ ןבירשעגקעװַא דלַאב ךיא בָאה ,הׂשעמ ַאזַא טרעהרעד ."םכילע-םולש , אקווד ןבעג

 עכלעוו ,ווירב עדייב ייז ןופ ןעמוקַאב בָאה ןוא ןילַא רָאטקַאדער םוצ ןוא ןיקצינװַאר

 ךָאנ זַא ,טגָאז רע .קזוח ךָאנ טכַאמ רָאטקַאדער רעד .טגערעגפיוא רעמ ךָאנ ךימ ןבָאה

 טָאה ,םכילע-םולש ןעמָאנ ןטימ לטעלב סָאד ןבעגוצסױרַא ןסָאלשַאב טָאה רע יװ ,םעד

 ןופ עיצַאיצָאסַא ןימ ַא ..םכילע-םולש רעבַײרש ַא ָאד זיא'ס ןזַא ,טנָאמרעד ךיז רע

 טינ רימ זיא סָאד סָאװ רַאפ ,ןוויטָאמ יד ךַײא ןבַײרשסױרַא .טגָאזעג סנייטשימ ,ןעיידיא

 ,רעבָא עז ךיא .טוג ץנַאג ןילַא סע טסייוו ריא ,ךַײא ךיא רָאּפשרַאפ -- ןעמענעגנָא

 ןַײז טעוװ ,ריא רָאנ ןוא ,ריא זיב ,ןַײז לעוּפ טינרָאג ןלעװ ןתולדּתשה ענַײמ עלַא זַא
 ,רָאטקַאדער םעד טָא ךיז וצ ןפור ןקיש רָאנ טפרַאד ריא .ףליה וצ ןעמוק רימ ןוא טוג ױזַא

 טקנעש ריא ןעוו טונימ ןעצ .57 ַאיַאקסניקשוּפ : זיא סערדַא ןַײז .שטיװעלעקנַאי טסייה רע
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 םכיל פ -םולש ןופ וויכב

 .טכַאמעג ,רעכיז ןיב ךיא ,סָאד זיא --- םיא טימ ךרוד ךיז טדער ןוא ןגעוו טנַײמ ןופ קעװַא
 ךיא זַא ,טײקשירַאנ םעד ןופ טעגרהרעד ױזַא ןיב ךיא זַא ,ילש-ןהב ךַײא רעווש ךיא
 סרעַײא .רימ סע טוט ,ךַײא טעב ךיא !ןגָארטרעביא סע לעװ ךיא ױזַא יו ,טינ רָאג סייוו
 .ןשינעבַײרשרעביא עלַא ןופ גנוקריוו רעמ ןבָאה טעװ טרָאװ ַא

 לקינייא רעַײא ,ךַײא וצ טפַאשביל טימ

 םכילע-םולש

 "רעדורב רעזדנוא, ןופ רָאטקַאדער םוצ .8

7 10. 1911 

 ! רָאטקַאדער רעביל ןַײמ

 ןוא "הילארׂשי, סױרַא זיא טַאלב רעַײא ןופ ןרעמונ עטצעל יד ןופ ענייא ןיא,

 טינ זיא ןוא "ןָאגרַאשז , םעד ןבעגעג בָאה ךיא סָאװ ,"רשכה,, ןַײמ ןגעוו ךיז טלציוו

 .ןצעזוצסיוא סָאװ טשינרָאג םעד ןגעק ךיא בָאה ."שידַיי , ןָא סע ףור ךיא יאמל ,ןדירפוצ
 .."שעיוג , ןפור "ןָאגרַאשז,, םעד לָאז עמ זַא ,טלָאװעג "הילארׂשי , טָאה ךעלנַײשרַאװ

 ךיז טזָאל ,טַאלב שידִיי ַא ןופ רָאטקַאדער רעה ,ריא סָאװ ,סָאד זיא טרעדנּוװ ךימ סָאװ

 ווירב ןטַאוװירּפ ןַײמ ןיא ...טַאלב רעַײא ןיא עקַאט ,טַאלב רעַײא ףיוא ןעלציװּפָא ױזַא

 ןיא שידַיי ףיוא ךיוא סרעזעל ךיז ןעניפעג סע ביוא ,טגערפעגנָא רָאנ ךיא בָאה ךַײא וצ

 ףיוא ךעלסילשסיוא ןזעלעג טרעװ ךַײא ַײב זַא ,טנכערעג בָאה ךיא לַײװ -- ?י"א

 בָאה ,ןומה ןרַאפ טרָאװ ןקידעבעל ַא ןבעג וצ שטנּוװ ןַײמ קידנקירדסיוא ןוא ,שיערבעה

 ןבעג וצ םוא "ןָאגרַאשז , ןטנַאנעגָאז ןופ טייקידעבעל רעד וצ אקווד טליצעג טינ ךיא
 ןיוש טגָאמרַאפ ןוא ןרָאי רעטרעדנוה טצינַאב קלָאפ ַא סָאװ ,ךַארּפש ַא ."רשכה ,, ַא םיא

 ךיז טלגומש ,, יז ןעוו וליּפַא ,"רשכה,, ןייק ןיא טינ ךיז טקיטיינ ,רוטַארעטיל ענעגייא ןַא

 -ָאּפע ענעדיײשרַאפ ןיא זַא ,ןזיוועגסיוא זיא סע .לארׂשי-ץרא ןייק ץראל-ץוח ןופ "ןַײרַא

 טַאהעג ךיוא לארׂשי-ץרא ןיא ןרעטלערוא ערעזדנוא ןבָאה קירוצ ןרָאי רעטנזיוט טימ סעכ

 ןבָאה רעדנעל עלַא ןיא רעקלעפ עלַא .טקעלַאיד-סקלָאפ רעייז ,ךַארּפשסקלָאפ רעייז

 ,ךַארּפשדנורג רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד וצ טשינ ,הלילח ,טדַאש סע .ןטקעלַאיד ערעייז
 ךַארּפש-לַאנָאיצַאנ רערעטלע רעזדנוא וצ "ןָאגרַאשז,, רעזדנוא טינ טדַאש סע יװ יוזַא

 זדנוא ַײב ,הברדַא .לארׂשי-ץרא ןיא ,ךַײא ַײב טשינ ,ץרָאל-ץוח ןיא ,ָאד טשינ ,שיערבעה

 לַײװ ,טרַא ןטסעב ןפיוא ,שיערבעה ,רעטסעווש ערעטלע ריא ךַארּפש עשידַיי יד טנידַאב

 טלקיװטנַא יז לַײװ ןוא ,רעטרעװ עשיערבעה טנעצָארּפ 10 סלַא רעמ טגָאמרַאפ יז

 הּתע-תעל זיא שיערבעה עכלעװ רַאפ ,קלָאפ ןופ ןטכיש עטסקירעדינ יד קיטסַײג
 -ונובר ןטימ ןדייר וצ ףיוא רָאנ ןפַאשַאב זיא סָאװ ,ךַארּפש סטָאג ,"שדוקה-ןושל ,

 ,..םלוע-לש

 זַא ,ןייטשרַאפ וצ ןבייהנָא ןלָאז ןטסיניװָאש "עטכער , ערעזדנוא זַא ,טַײצ ןיוש

 ןגעק ןכערברַאפ ַא ןוא ךיז רַאפ רעטכעלעג ַא זיא ,"ןָאגרַאשז , םעד ןגעק "ףמַאק , רעייז
 טדער סע סָאװ ,ךַארּפש רעד ףיוא טרָאװ ךעלדנעטשרַאפ ַא ןיא ךיז טקיטיינ סָאװ ,קלָאפ

 ,טקנעד ןוא
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 םכילצלהסםולש ןופ וחירב

 ןבָאה סָאװ ,ןטסיניװָאש "עקניל, ערעזדנוא ךעלרעכעל ךיז ןכַאמ סע יװ טקנוּפ
 ךיז טצעזעגקעװַא ןוא "הירבע,, רעטלַא רעד ןגעק המחלמ-ליּפשרעדניק ַא ןפורעגסיורַא
 ..? יא סָאד רעדָא ןוה יד :רעכליב זיא סָאװ ,רעירפ זיא סָאװ ,ןריפָאסָאליפ

 ןבַײרש רעסעב ,םעד טָאטשנָא .ןבַײרטרַאפ טַײצ יד דָאש ַא רָאנ זיא עיּפָאסָאליפ ַאזַא
 ןַײז רַאפ ןזַײּפש עטפַאהרַאנ ןדִיי םעד ןבעג רעסעב טליוו ריא ןושל ַא רַאפ סָאװ ןיא
 .טרָאװ טקורדעג ַא ךָאנ סיוא טייג ,טצכעל סָאװ ,המשנ

 ןוא -- רָאנ טייטשרַאפ רע יבַא -- שיקרעט ,שידִיי ,שיערבעה קלָאפ םוצ טדער
 ןצרַאה ןיא ןוא ּפָאק ןיא קיטכיל ןַײז םיא זָאל ןוא סנטָאש ערעטצניפ יד טבַײרטעצ
 ,םוטעמוא ןוא

 סע ןוא ,"טרָאװ קידעבעל ַא םיא טיג,, רעטרעוו יד טימ טניימעג ךיא בָאה סָאד טָא
 ןבעג וצ ףיוא רעזעל םַײב ןוא ךיז ַײב טַײצ ןעמונעגוצ בָאה ךיא סָאװ ,דַײל רימ טוט
 .ווירב ןכעלנעזרעּפ ןַײמ וצ שוריּפ םענעגנּוװצעג ַא

 .ךַארּפש ןופ םַאנסיוא ןָא רעדירב ענַײמ עלַא וצ סורג-ןויצ טימ

 םכילע-םולש

 .ב"ערּת ּכ"הוי ברע ,(ץייווש) ערטנַאמ

 יקסװעשַאמָאט סירָאב וצ .9

1911 ,11 0 

 !דנַײרּפ רעטרעעג רעייז

 רעלטסניק ןסיורג םעד בילוצ ,ןכָארּפשרַאפ ךַײא בָאה ךיא עכלעוו ,עסעיּפ יד

 ןיא ןישַאמ ַא ףיוא ןבירשעגרעביא טרעוו יז .טקידנערַאפ יװ טוג ױזַא זיא ,טיורקדליש

 ןַײז ,טַאנָאמ 1 סנטסכעה ,ןכָאװ ַײרד ןופ ףיולרַאפ ןיא ,ךיא ףָאה ,טעװ ןוא דנַאלסור

 ,טַײצ רענעי זיב .ענעגָאװצעגסיױא ןַא ,עקיטרַאפ ַא ,ענעבירשעגרעביא ןַא קירוצ רימ ַײב

 יײב ןבָאה ןענָאק רעפטנע רעַײא ךיא לעװ ,דלַאב ןרעפטנע ןקיליװנַײא טעװ ריא ביוא

 טשינ ייג ךיא .ןעגנוגנידַאב יד ןיא ךעלריטַאנ ךיז טלדנַאה סע .ןָאט וצ סָאװ ןסיוו ןוא ךיז

 רָאּפ ַא רימ טביולרעד םדוק רָאנ .ךַײא וצ ךַײלג ךימ דנעוו ךיא .רעלטימרַאפ ןייק ךרוד

 .טַײצ קיטש שּפיה ַא ריא ףיוא טעברַאעג בָאה ךיא .אפוג עסעיּפ רעד ןגעוו רעטרעוו

 בָאה ךיא ןכלעוו ,טיורקדליש ןטמירַאב םעד טַײצ עצנַאג יד ךיז רַאפ טַאהעג בָאה ךיא

 טעװ סָאװ ,ּפיט ַא םיא רַאפ ןפַאשעג בָאה ךיא .ןילרעב ןיא ןרעה וצ קילג סָאד טַאהעג

 רעזַײה עלופ --- ןפָאה ליוו ךיא --- ןוא רעסַאפרַאפ םעד ,רעליּפש םעד ערע ליפ ןכַאמ

 ןגָאז ךַײא ךיא לעװ ,טייהמוד ַא רַאפ סָאד ןענעכער טינ טעװ ריא ביוא ,רעטַאעט םעד

 טריטסיסקע סע טניז זַא -- ןגַײצ טינ ווירב םעד םענייק ךַײא טעב ןוא -- תודוס-דוסב

 םעד רעסיוא -- !ןרָאװעג טליּפשעג טינ עפעיפ עשידַײ ַאזַא ךָאנ זיא רעטַאעט שידִיי

 טבעלַאב טרעװ ,ןטקַא ריפ עלַא ןָאט וצ טָאה רעכלעוו ,ןטיורקדליש רַאפ דלעהטּפיוה

 עליופ ןוא ןציו רעביא הלילח טינ ,ןכַאל םלוע םעד טגניווצ ןוא רעיושוצ םענופ

 ,ךַײא רַאפ טעברַא ָאד זיא ,רעטכעלעג-ןגלַאג ןשידִיי טכע ,ןטנוזעג ַא טימ רָאנ ,עריטַאס
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 םכילפ-םולש !וופיוולירוב

 ַא ךָאנ רַאפ ןוא (סורג ןכעלפעה ַא קיש ךיא רעכלעוו) יקסװעשַאמָאט סיסימ רעד רַאפ

 ןענעק טעװ רעדעי ןוא ,ּפיט רעטעברַאעגסוא ןַא זיא רעדעי סָאװ ,סרעליּפשיוש ןעצ
 ןיא טגיל סע ןעד ,עסעיּפ רעזיד טימ טסעפ ןיב ךיא ! רעדורב -- ןָאק רע סָאװ ןזַײװַאב

 == -- -- .רָאי 15--10 עטצעל יד ןיא ןפַאשעג בָאה ךיא סָאװ ,עטסעב סָאד ריא
 500) רַאלָאד טנזױט רעדָא (1 :ייווצ ךיא לעטש טגנַאלַאבנָא ןעגנוגנידַאב סָאװ

 רַאלָאד ןעצ ןוא ,(גנוריפפיוא רעטשרע רעד ךָאנ 500 ןוא קיטש סָאד ןזעלכרוד ןכָאנ
 ןוא (קיטש סָאד ןזעלרעביא ןכָאנ) רַאלָאד 500 רָאנ (2 רעדָא .קידנעטש ףיוא יטלעיָאר

 עקידלַאב רעַײא טרַאװרעד ךיא .קידנעטש ףיוא יטלעיָאר רַאלָאד קיצנַאװצ ןוא ףניפ

 ןכַאמ ךַײא טעװ סָאװ ,קיטש ַא טימ ךַײא ןרילוטארג וצ ,רימ ביולרעד ןוא הבושּת

 -- !ןעמַאנ א
 םכילע-םולש  דנַײרפ רעַײא

 םירפס-רכומ עלעדנעמ וצ .0

 1911 רעבמעווָאנ ןטס25 ,ערטנַאמ

 !עדיײז רעקיצרַאה רעַײרטעג רעביל

 ,רָאנ סייוו ךיא .טינ ךיא סייוו --- ווירב עטצעל ענַײמ ךַײא ןקעמש סע סָאװ טימ
 ,עקַאט זיא סָאד --- סדנוק ַא עדייז ַא ."סדנוק,, טימ טקעמשעג רימ טָאה ווירב רעַײא זַא

 -רעבירַא ,ןסדנוק גנַאל ךָאנ לָאז עדייז רעזדנוא ,ןפלעה טָאג זָאל .שודיח ַא ,ןבעל'כ

 !ךעלקינייארוא יד -- ?ךעלקינייא יד ךיא גָאז סָאװ --- ענַײז ךעלקינייא יד ןסדנוק
 טלָאמעד רימ ַײב ןסעזעג !לווירב רעַײא ןופ טכַאלעגנָא ךיז רימ ןבָאה ,עדייז ,עדייז ,יַא

 ןעזרעד .רעטכעלעג רַאפ רע טצַאלּפ טָא ,טניימעג ךיא בָאה ,יקסנישטשעל ,רעבַײרש ַא

 ,רוציקה ."עדייז , ַא טבַײרש סָאד זַא ,ןביילג טלָאװעג טשינ רע טָאה ,טפירשטנַאה רעַײא

 ,"םולש , ןַײז עקַאט ןיוש לָאז'ס יאוולה ןוא ,החריט רעַײא רַאפ קנַאד ןַײמ וצ טמענ

 ךַײא ךיא לעװ ,"םולש , רעייז ןיא ןבַײרש לָאז ךיא ,טגָאז ריא זַא ןוא .טגָאז ריא יו

 סָאד ןעגנערב ךַײא לָאז עמ ,טסייה -- .קידנעצנעולפניא ץלַא ךָאנ ךיא ןיב טציא .ןגלָאפ
 ןופ עיזנעצער ַא ןענעייל ריא טעװ ,רעבָאטקָא 27/14 ןופ "ַאימערוו עיָאװַאנ, טַאלב

 טינ עיזנעצער ַאזַא ךָאנ זיא טייטש טלעװ יד טניז .ןקילַאיב רעזדנוא ףיוא ןענינערוב

 ןופ קרעװ עלַא טנעיילעגרעביא לָאמ ַא ךָאנ גנַאל טינ טשרע בָאה ךיא !טַאש !ןעועג

 סייוו ךיא ןוא ,יקסדיל ןַײמ ןופ ןעמוקַאב רעמוז ךָאנ ייז בָאה ךיא .ס"ומ עלעדנעמ

 ןבָאה טַײל ענַײמ -- ? הנּתמ רעד רַאפ חוּכ-רשַיי ַא ןבעג לָאז ךיא ןעמעוו ,טינ םויה-דע

 רעטכָאט רעייז טימ ץיבוקרב ןוא יסיט .יסירטס ןייק רעוװ ,יסיל ןייק רעװ ,ןרָאּפעצ ךיז

 ,הנותח רעד רַאפ סעדַא ןיא טשטנעבעג טָאה ריא סָאװ יד ,ילַאיל .ענליוו רעד ןיא ןענַײז
 טימ ןוא רָאטקָאד-יצח ריא טימ ןילרעב ןיא זיא -- ץלָאטש טימ סָאד טנַאמרעד יז --
 ןויטקעלָאק ַא ךַײא ןקיש ןוא ָאד זדנוא טימ עלַא ןענַײז עקירעביא יד .רעטכָאט ריא

 ,דניזעגזיוה רעַײא טימ סורג ןעמערַאװ
 תועט יּפ-לע רָאנ ,לדנעמ-םחנמ ןסייה טפרַאדַאב טָאה סָאװ ,לקינייא שירַאנ רעַײא

 רע טסייה
 םפילופ הםולש
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 םכילצ :םולש ןופוווירב

 "למעלבָארּפ ַאיננעמערווָאס, ןופ סרעבעגסורַא יד וצ ,1

 1911 רעבמעווָאנ ןטס30 ,ערטנָאמ

 ."ימעלבָארּפ 'רווָאס , גַאלרַאפ םוצ
 הר

 טָאה סָאװ ,גָאלשרָאפ ַא ךַײא ןכַאמ וצ ןביולרעד רימ ךיא לעװ ווירב םעד טָא טימ
 .ןעגנּויצַאב עכעלטפעשעג עטַאוירּפ ערעזדנוא טימ תוכַײש ןייק טינ

 ,ךיא ףָאה ,ןסוניּפ רעצעזרעביא םעד זיא ,טסּוװַאב טינ זיא ךעלנעזרעּפ ךַײא ביוא

 עלעניגירָא ןוא ערעלוּפָאּפ עמַאס ערעזדנוא ןופ םענייא ןופ ןעמָאנ רעד טנַאקַאב רעייז
 וַאמשירפ דוד סרעלעטשטפירש

 רע .ףיט ןוא טנַאגעלע זיא רע לפיוו ףיוא ,קיטַײזליפ ליפ ױזַא ףיוא זיא ןַאמשירפ

 זיא סע ןעמעװ וצ ,טסיצילבוּפ-רעקיטירק ַא יא ,טסירטעלעב ַא יא ,רעטכיד ַא יא זיא

 זַא ,טגַײצעגרעביא ןיב ךיא .רוטַארעטיל רעשידִיי רעגנוי רעד ןיא ןכַײלג ןייק ָאטשינ
 ךיוה קינייװ-טינ ןעניפעג ריא טעװ רָאי קיסַײרד ןופ ךשמ םעניא ןטפירש ענַײז ןשיווצ

 סָאװ ןיא ,רַאבמעננָא זיא גָאלשרָאפ ןַײמ ביוא .רעזעל ןשיסור ןרַאפ סעטנַאסערעטניא

 .ד :סערדַא םעד טָא ףיוא םיא וצ ןדנעװ ךיז טנָאקעג ריא טלָאװ ,טינ לפייווצ ךיא
 .עשרַאװ ,18  ַאנדָאלכ ,ןַאמשירפ

 ךיז ריא טלָאװ קרעװ סנַאמשירפ ןופ דנַאב ןטשרע םוצ לקיטרַא-ריפנַײרַא ןַא ןגעוו

 רעביא ןבירשעגנָא ךַײא טָאה רעכלעוו ,וװעשַאילע ר"ד ןבלעז םעד וצ ןדנעוו טנָאקעג

 .ןשטיװָאמַארבַא

 ,גנוטכַא רעלופ טימ

 םכילצ ש

 ןָאזעניד בקעי וצ .2

1911 .12 .27/4 

 !ןָאזעניד רעביל רעטוג
 טימ לַאפוצ םעד ףיוא סױרַא טקוק ריא זַא ,ריא טגָאז ווירב טצעל רעַײא ןיא

 .ןַײז ךעלצינ זדנוא סָאװטע

 .ָאד זיא לַאפוצ רעד

 רעלעיּפיצנירּפ ַא רעביא .ןסירעגרעביא יװ ןענעז "טנַײה,, םוצ ןעגנוָיצַאב ענַײמ
 -טימ סיוא יוװ ךיא ןיב 1912 רַאונַאי 14/1 םענופ ןוא טלטייקרַאפ סע ךיז טָאה עגַארפ

 ,גנורעױדַאב רעטסערג רעד טימ טרָאד ןופ סױרַא טערט ךיא ."טנַײה,, ןופ רעטעברַא

 ַאזַא טנגעגַאב טינ טפירשטַײצ ןייק ןיא ךָאנ ךיא בָאה ,רעבַײרש ַא ןיב ךיא טניז לַײװ

 ןַײמ ןגעק ךיא ןָאק ךָאד ןוא !ןטכיזניה עלַא ןיא גנולדנַאהַאב עכעלשטנעמ ךעלדנַײרּפ

 ןוא ךעלדנַײרפ ץנַאג ,ךעלריטַאנ ,"טנַײה,, עיצקַאדער יד זָאלרַאפ ןוא ןייג טינ ּפיצנירּפ

 .קידנעטשנָא
 רַאפ ךָאנ טָאה ריא יו ױװַא ,ליו ךיא ?רעטַײוו סָאוו :ךיז טגערפ טציא
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 םכילצ :םולש ןופ ויכפב

 ליוו ךיא ּוװ טרָאד ךימ קורד ךיא .עלעגייפ ַײרפ ַא ןַײז ,יורפ ןַײמ וצ טגָאזעג ןרָאי ַא

 .ןטסעבמַא רימ ךיז טניול סע ּוװ ןוא

 ןלעװ ָאזלַא !גונעג .רעמ טינ ןיוש ךיא לי ןטקַארטנָאק טימ ןעגנודניברַאפ ןייק
 ,רעטניוו ןצנַאג ןפיוא קרעװ ַײנ ַא ןפיוקרַאפ ייג ךיא :ןושל רענַאקירעמַא ףיוא ןדער רימ
 ןעמָאנ ןטימ ןַאמָאר רעשיטסירָאמוה רעכעלנייוועגמוא ןַא זיא סָאד

 סַאּפש רעסיורג רעד
 (עידעמָאקיגַארט רעוועיק)

 .םכילע-םולש ןופ ןַאמָאר רעכעלנייוועגרעסיוא ןַא

 .הרוש עצרוק ַא סעקיּפָאק 12 ,טלָאצעג רימ טָאה "טנַײה,, רעד סָאװ סָאד ליוו ךיא

 םעד ןלָאצסױרַא טימ ןובשח ַא טַאנָאמ ןדעי ךָאנ .לבור 200 רעִירּפַא .טַאנָאמ ןדעי טלעג

 ,ןַאמָאר םעד ךיא ףיוקרַאפ ,קנַאב רעגנַאל רעד ןיא ןזָאלוצנַײרַא טינ םיא ,ץנערעפיד
 ַארטסקע ףרַאדַאב ןָאטעילעּפ ןרַאפ .קיטרַאפ ןיוש ,ןָאטעילעפ רָאי-ַײנ ַא ךַײא ךיא ביג
 ,ּפָאק 12 ַא ,תורוש ןופ לָאצ רעד טול ,גָאט ןטייווצ ןפיוא ןרעוװ טלָאצַאב

 ביוא ,ָאזלַא .גרעבכָאה ןייא ןבילבעג זיא סע -- ? ןדער ןעמעוו טימ טבַײלב טציא

 ןטשרע עלַא ןלָאצ ךַײא טעװ עמ זַא ,טַאנָאמ סקעז רַאפ טריטנַארַאג ןַײז טנָאק ריא

 טעװ טָאג זַא ,טַאנָאמ 6 ךָאנ .טוג זיא (עטַאר עטשרע יד רַאונַאי 1 םעד) לבור 0

 ןעיצ ךיז טעװ ןַאמָאר רעד .קרעװ ןטייווצ ןפיוא ןכַאמ רעדיוו רימ ןלעװ ןרָאי ןבעג
 ךַײא טעב ךיא ."לובמ,, רעד סלַא גלָאפרעד רעמ ןכַאמ טעװ ןוא רָאי בלַאה ַא רעפעגמוא

 ...רצק םויה יכו ןלייטטימ דלַאב רימ ןוא ןעלדנַאהרעטנוא וצ לענָאיצנעדיפנָאק גנערטש

 ...לציו

 םכילע-םולש רעַײא

 -רעד טינ ןרָאט ןגַאלרַאפ ןייק ןוא ןרושָארב ןייק ןוא ןגוצּפָא ןייק : ןַאד ןוא 2.5.

 ...לציו ,ןרעװ טנָאמ

 ןַאמשירפ דוד וצ ,3

1911 ,12 .27/4 

 ! ןַאמשירפ ! ןַאמשירפ
 סָאװ ,ּפַאלק ןסואימ ַא טגנַאלרעד םיעדוי-אלב רימ טָאה ריא זַא שטָאכ ריא טסייוו

 רעד -- ןסירעגרעביא טינ ןיוש זיא'ס ביוא -- ןרעוװ ןסירעגרעביא טעװ םעד ךרוד

 -ַאכ-ַאכ -- ? "םכילע-םולש , ןוא "טנַײה, עטכעמ ייווצ יד ןשיװצ "ךַאמּפָא-סלדנַאה,

 !ַאכ

 םכילע-םולש זַא ,הצע עטוג רעַײא ךרוד טסממג 4006 ןעמוקעג זיא ּפַאלק רעד ןוא

 ךָאנ טכַאמ רעכלעוו ,תואי-לעב םעד ןכַאמכָאנ טוג ןָאק סָאװ ,רעקיצנייא רעד זיא
 !ַאכ-ַאכ-ַאכ .םולשה-וילע "טַאלבסקלָאפ,, םעד ןופ ןעמכילע-םולש

 !ַאכדַאכדַאכ ...רימ רַאפ טַײצ רעכעליירפ ַא ןיא טינ אקווד ןעמוקעג זיא ּפַאלק רעד ןוא

 עלַא ןוא "טנַײה , עיצקַאדער רעד ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא ןענעז ןעגנוציז ַײרד

 רעד םכילע-םולש זַא ,קנַאדעג ןקידנצנעלג םעד ןטלַאהעגרעטנוא ןַאמשירפ טָאה לָאמ
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 םכילע-:םולש ןופ ווירב

 ןטפַאט טימ ןעז ךיז ןלָאז ייז ןעלדנייש-ענייש טימ ןעלדנעמ-םחנמ ןַײז ןסייה טעוו רזממ

 ךעלווירב ןבַײרש ןוא {-- -- --} טימ ןוא ןװָאקשטוג טימ ןוא ןוװָאנָאזַאס טימ ןוא

 אצוי-לעוּפ רעד ןוא ,ּפַאלקטױט ַא שואַיי-לעב םעד ןעגנַאלרעד ןלָאז ייז זַא ,עכלעזַא

 טעשזדוב רעטצענערגַאב רעד ןוא "טנַײה , ןופ סױרַא זיא םכילע-םולש זַא ,רעד זיא

 ליב !ַאכ-ַאכ-ַאכ ? רעטַײװ ןַײז טעװ סָאװ ןוא שדוח ַא 'ר 200 טימ ןרָאװעג רענעלק זיא

 .ךעלדנַײרפ טכער ךַײא סירג ךיא .אזסהמסתגמ ץסחץע2 סע טסייה ןווָאלירק

 םכילצע-םולש

 ןַאהַאק .ל וצ ,4

 1911 ,12 ,15 ,ערטנָאמ

 !ןיינ"ןיינ ,ָאי-ָאי סלַאפ ןדעי -- הבושּת עקידלַאב ,לעיצנעדיפנָאק גנערטש

 ! ןַאהַאק דנַײרפ-רעטוג ןַײמ

 רימ ביוא ,סנייא ץלַא -- הבוט-הרוׂשב ַא ןעוועג תמאב רימ ַײב זיא לווירב רעַײא

 ךַײא ןופ טלַאה ךיא -- סע טסייוו ריא -- לַײװ ,טינ רעדָא ךַײא טימ ןָאט ךודיש ַא ןלעװ

 ךיא .סומּכ-דוס ַא ךַײא ךיא יורטרַאפ ,ךַײא ןופ טלַאה ךיא לַײװ ןוא .ואולמו-םלוע ןַא

 סָאװ ,ןעגנוגנידַאב עבלעז יד ףיוא 1912 רָאי ןפיוא "טנַײה , ןטימ ןקידנע םַײב ייטש

 ןַא ,ןכַאמ ךיז ןָאק ,טקנוּפ ןלעיּפיצנירּפ םעניילק ַא ןיא טייג סע לַײװ רָאנ .רעהַא זיב

 ןכל .טנגעגַאב ךיז ןבָאה רימ יװ ,ןדיישעצ ךעלדנַײרפ ױזַא "טנַײה,, ןטימ ךיז ןלָאז רימ

 רימ ריא טנָאק ,ךַײא טריניבמָאק סע ביוא זיא .ןעגנוגנידַאב ענַײמ ךַײא ךיא בַײרש

 ןרעפטנעוצּפָא ךַײא טיירג ךיא ןיב ."ןַאהַאק ןעסַאלגָאס,, :רעטרעװ ייווצ ןרישעּפעד
 ןַא ,לָארַאּפ ַא ךַײא ַײב ןַײז סָאד טעװ ."םכילע-םולש ןעסַאלגָאס , :רעטרעוװ ייווצ טימ

 רעצנַאג רעד טימ ךעלטיירב ץנַאג ןריסנָאנַא טלָאמעד טנעק ריא ןוא ,רערעַײא ןיב ךיא

 ,גנוטַײצ רעזיד ןיא ךעלסילשסיוא בַײרש ךיא (1 :ןעגנוגנידַאב יד ןענַײז טָא ןוא .עּפמָאּפ

 ךיא םוקַאב ,ןטשרע םעד ,טַאנָאמ עלַא (3 .וװ"זַאא ןענַאמָאר ,ןענָאטעילעפ ביג ךיא (2

 טריפעגרעטנוא טרעוװו טַאנָאמ 6 ןופ ףױלּפָא ךָאנ (4 ,רַארָאנָאהַאה ןובשח לע לבור 0

 -- "טנַײה , -- עלָאמׂש רעטרעוו 7--6 ןופ הרוש רעד רַאפ .תורוש יד ןופ ןובשח ַא

 סע ביוא ןוא ,טלָאצרעד רימ טרעוװ ,סױרַא רימ טמוק עס ביוא זיא ,נ"ג 12 ךיא םוקַאב

 לָאצ יד ןבַײרשרעד רָאי ןבלַאה ןטייווצ םעד טעטכילפרַאפ ךיא ןיב ,סױרַא רימ ןופ טמוק
 רעמ (6 ,תורוש 20.000 ןופ רעקיצניװ טינ ןבעג ביוחמ ךיא ןיב סלַאפ ןדעי (5 ,תורוש

 ,סע טגנַאלרַאפ עיצקַאדער יד ןעוו ,ןַאד רָאנ ןבעג ךיא ןָאק עמרָאנ רעד רעביא תורוש

 רימ טגָאז תועד ןייק (8 ,רעקיצניװ ןרעדנַא םעד ,רעמ שדוח ןייא ןבעג ןָאק ךיא (
 טנעמָאמ ןסיוועג ַא ןיא זיא'ס סָאװ ,ןיילַא סייוו ךיא .ןבַײרש לָאז ךיא סָאװ ,גנוטַײצ יד טינ

 .ךיא ביג סָאד ןוא ,ךעלצינ רעמ

 ,טיײטשרַאּפ ריא ביוא ןוא ,ךַײא ךיז טניול סע ביוא .ןטקנוּפ עלַא ךַײא ריא טָאה טָא
 ךַאמּפָא ןקירָאיבלַאה ַא| (רָאי בלַאה ַא סנטסקיצניװ) רָאי ַא ןטלַאהסיוא טנָאק ריא זַא

 ןײלַא טעװ ריא זַא ,טגַײצרעביא ןיב ךיא להָאװבָא ,טפַאשדנַײרפ-טוג סיוא ךַײא בילוצ
 -- קילעפוצ ןבַײרש .םינּתוחמ ןרעוו רימ ןענָאק ןַאד ,ןרָאי בלַאה עטייווצ סָאד ךיוא ןלעװ
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 םכילעיםולש ןופ ווירב

 "סטנַײה,, םעד רעדָא ןַײז ןָאק ךיא ."טנַײה , ןטימ ךַאמּפָא ןטיול טינ רָאט ןוא טינ ךיא ןָאק
 ,טינ -- סנדייב ."סטַײהרַאװ,, רעד רעדָא

 ןַאמָאר רעַײנ ץנַאג ַא זיא סָאד -- ?רַאונַאי ןט1 םענופ ןבעג וצ בָאה ךיא סָאװ
 -רַאפ .ןעניז ןטסנייר ןיא לענָאיצַאסנעס ןוא שיטסירָאמוה .וועיק ןיא ןבעל ןשידִיי םענופ
 ץיה ןיא טַײצ עקיטציא םוטנדיי סָאד טפרַאו סעכלעוו ,קיטילָאּפ ןופ םָארטש ַא טּפַאכ
 .םימי-תוכירַא ןוא קילג סלַאפ ןדעי ךַײא שטניוו ךיא !ללָא שטַאד ןוא .טלעק ןיא ןוא

 םכילפ םולש

 רימ םיוק זַא ,(דוסב זיא ,בַײרש ךיא סָאװ ,ץלַא) ןגָאז ךַײא ךיא ףרַאד דוס ַא .סּפ

 ןוא דנַאלסור ןייק לָארטסַאג ַא ףיוא ןעמוק לָאז ךיא זַא ,ארבס ַא זיא ,םינּתוחמ ןרעוו
 גרוברעטעּפ ןוא עשרַאװ ןייק טשרע ןטרָאד ןופ ןוא שזדָאל ןייק ךַײלג סמדוקה-לּכ -םדוק

 ,ארומ רעבָא בָאה ךיא -- .שזדָאל ךרוד לָאמ ַא רעדיװ ,ץייווש רעד ןיא קירוצ דלַאב ןוא

 אל זיא ןַאד .ןַײז טינרָאג ןופרעד טעװ סע ןוא םינצבק ןענַײז םיפּתוש עכַײר ערעַײא זַא
 .פ"ג עלעבַײװ רעַײא טסירג -- !יתלדיפ

 ןָאזעניד בקעי וצ ,5

}19112 .1 ,3 

 ! ןָאזעניד ! ןָאזעניד יוא
 רעד ןיא -- סױרַא הרצ ןייא ןופ ? קיטרַאפ ןצנַאג ןיא ןיוש טנעז ריא זַא ,טניימ ריא

 "טנַײה , ןטימ טשינ ןיוש זיא הרצ עַײנ יד ןוא ! הרצ ַא רַאפ סָאװ ךָאנ ןוא .ןַײרַא רערעדנַא

 לָאז רע ,ןענָאזעניד ףיוא טכירעג סע ךיז טלָאװ רעװ .ןילַא ןענָאזעניד טימ עקַאט רָאנ

 ברעמו חרזימ יכלמ לּכ ןעוו זַא ,ךַײא ךיא גָאז אמזוג ילב !ןעלדנַאה ױזַא דנַײרפ ַא ןגעק

 ,טגָאזעג ייז ךיא טלָאװ ,שלַאפ טנעז ריא זַא ,ךַײא ףיוא ןגָאז רימ ןוא ןעמוק ןלָאז

 ?רעדורב ךיא גָאז סָאװ -- רעדורב םענעגייא ןַײמ !טקוררַאפ ןענעז יײז זַא

 טָאה ריא ןוא .ךַײא יורט ךיא יו טיורטעג טשינ טסעפ ױזַא דניק ַא סנַײמ טלָאװ ךיא
 סעציײלּפ ענַײמ רעטניה ךימ ריא טָאה ךָאד ןוא טסּוװעג טוג ץנַאג ךיוא ןײלַא סע

 .טפיוקרַאפ ןוא טפיוקעג

 !טפיוקרַאפ ןוא טפיוקעג ,ָאי

 ןיא ןָאטעג סע רע טָאה ,לבה רעדורב ןַײז ןגעקַא סואימ טלדנַאהעג טָאה ןיֵק בוא

 ןעגנערבסיוא רימ ןלָאז יאמל רָאנ ..רימ ןגעק ריא ןוא .ףנוח יתפש אלב .ןגיוא יד
 ,גנוקידירפַאב עלופ ךַײא ןופ רעדָאפ ךיא ? דייר עקידעגָאלק סָאװ וצ ? טסיזמוא רעװלוּפ

 ריא ,ןיימ ךיא ! יורפ ןַײמ ןופ ןַאמ ַא יװ ןוא עגעלָאק ַא יו ,דנַײרפ רענעזעוועג ַא יו
 ,ךעלגעמ טּפױה רעביא זיא'ס ביוא ,דייר ךיא גנוקידירפַאב ַא רַאפ סָאװ ןופ ןיוש טסַײװ

 ...ןסיוועג ןגייא רעַײא רַאפ ןוא טָאג רַאפ ,רימ רַאפ ןשַאוװנייר ךָאנ ךיז טלָאז ריא
 תדּכ ןדנובעג ןעגלָא ןַײמ טימ ןיב ךיא יװ ,םעד ךָאנ רָאי 28 ןיוש זַא ,ריא טסייוו

 סקעז ןופ רעטומ ַא זיא יז זַא ,ריא טסייוו ? רָאי 20 זַא רעמ טנעקַאב ןוא לארׂשיו השמ
 טסייוו 1 רעדניק רַאפ זדנוא ַײב טנכעררַאפ ןענַײז סָאװ ,ךעלקינייא ייווצ טימ רעדניק

 -רַאפסימ ןייק ןעמוקעגרָאפ טשינ זדנוא ןשיװצ זיא רָאי קילדנעצ ַײרד יד ןיא זַא ,ריא

 ךיא גערפ ,ךַײא ריא טגַאװ יװ טנַײה ? עגר ןייא ףיוא ,טונימ ןייא ףיוא שינעדנעטש
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 םכילצ:-םנלש ןופ ווירב

 ווירב רעַײא ןיא ךיז ןרעלקרעד וצ ךַײא ריא טביולרעד טכער ַא רַאפ סָאװ טימ ,ךַײא

 !? דליב רעַײא ריא וצ ןַײרַא ריא טקיש טעדנירגַאב סָאװ ףיוא ! ? יורפ ןַײמ וצ עביל ןיא

 !םירוביד עטסוּפ ? סעקשטינעמילּפ ערעַײא בילוצ זיא סָאד זַא ,םיצוריּת ןגָאז טעוװ ריא

 ַא סנטסכעה ןופ קישטנַאמ-רעגנוי ַא יו דליב ןפיוא סיוא טעז ריא !ןכַאז יד סייוו עמ

 ,ןַײפ .רוחב רענייש ץנַאג ַא דליב ןפיוא -- ןבעגוצ ךיא זומ -- טנעז ריא .20 --- 28 רָאי

 ןפָארטעג יז בָאה ךיא ,יורפ ןַײמ ? תיב-םולש ןַײ מ וצ ? רימ וצ ריא טָאה סָאװ רעבָא

 רוחב רענייש ַא ָאיֵא ?וטסגָאז סָאװ,, :ךימ טגערפ ,לטרַאק רעַײא ןיא ךיז קידנעלגיּפש

 !ךַײא רעדָא יז רעדָא ךיז רעדָא ךיא סיש טלָאמעד בָאה ךיא ןעוו לױטסיּפ ַא "? ןָאזעניד

 בָאה ךיא יו םעד ךָאנ לוק ןַײמ טימ טשינ ןגירשעגסיוא ךיא בָאה !!!עכַאר !!עכַאר

 ריא זַא ,הדומ טנעז ריא יו ,ריא וצ רעטרעוו עקידרעקוצ עסיז ערעַײא טנעיילעגרעביא

 סיוא ןרָאװעג ןיב ךיא זַא ,ןעזרעד (!דייר ערעַײא) קיטליגכַײלג טשינ ריא וצ טנעז

 ריא טָאה עשרַאװ ןיא ןעוועג זיא יז דנרעוו זַא ןטסיירט ןעמונעג ךימ יז טָאה ,שטנעמ

 ףיוא .ןיינ !!!טָאג !ָא !!ןעלמיה !ָא --- !טשוקעג רַאגָאז ריא טימ ןענעגעזעג םַײב ךיז

 לעוד ַא ,גנוקידירפַאב רעדָאפ ךיא .טכירעג טשינ סכלעזַא ךימ ךיא בָאה ,ןָאזעניד ,ךַײא

 ןכער ךיא .טליוו ריא ןעמעוו טנַאדנוקעס ַא טלעטשַאב !!לעוד ַא ! ןַײז זדנוא ןשיווצ זומ

 רעד .טסולג ץרַאה רעַײא עכלעוו סיוא ךַײא טבַײלק רעוװעג ךיוא .ןענַאקצַאי ןעמענ

 ןטימ ןיא טלַאה ךיא לַײװ ,ןבַײרש טשינ רעמ ןָאק ךיא !ןרעװ ןשַאװעגּפָא זומ קעלפ

 | !עידַא .("טנַײה,, ןרַאפ) ןַאמָאר
 םכילע םולש

 ווֲָאנבוד .ש ,גרובזניג .ש ,שטיוורוג רי"ד וצ 6

 ןחסנסקסצעג, ה-םצ !ץעּמעינצי 0.21.ןעטסֶצקעֶצ ת 0.131 1ץסתסּתצ 82

 !ןגעלָאק ןוא דנַײרפ עטרעעג רעייז
 ןענַאטשעג ןיב ךיא תעב ,רעַירפ ןכָאװ רָאּפ ַא טימ ןזעוװועג ריא טנעז ּוװ ,דלַאװג

 -- "טנַײה , ןטימ ענַײמ ןעגנוגנידַאב יד ? רעהַא רעדָא ןיהַא ,"טנַײה,, ןטימ תלוקשמ ףיוא
 טַײז רעלעירעטַאמ רעד ןופ ןענעז -- לעיצנעדיפנָאק ,ךעלריטַאנ ,ךַײא סע בַײרש ךיא
 סָאװ ,םכילע-םולש זַא ,ןַארַאפ םיא ַײב זיא טקנוּפ ַא רעבָא ,טרעכיזעג ןוא קידנקידירפַאב
 ןיא) טינ םענייק רעטַײװ ןוא םיא ךעלסילשסיוא טרעהעג ,רעַײט ךעלמיצ םיא טסָאק

 ריא גנוניימ ַא רַאפ סָאװ ןוא ןקוק טינ ףיורעד טלָאז ריא יו .(ךַארּפש רעשידַיי רעד
 ךַאז ענעלַאפרַאפ ַא סָאד זיא --- "ןטפיוקרַאפ , םעד ןעמכילע-םולש ןגעוו ןַײז טינ טלָאז
 ַא ןופ יידיא רעד טימ םורַא ךיז טגָארט סָאװ ,םכדובּכ תליחמב ןיילַא ריא טַײז קידלוש ןוא
 רעד זיב ריא טימ ךיז טקיטש ןוא ,לַאעדיא רעטלַא ןַײמ זיא רעכלעוו ,לַאנרושז

 עלַאנַאב ַא וצ סָאד ןיא "גלָאפרעד , ךַײא שטניוו ךיא זַא ,ןגָאז -- !טונימ רעטצעל

 ךיא סָאװ טָא --- ףיוקרַאפ רענלצנייא טנזיוט ףלעווצ ןוא ןטנענָאבַא רעקילדנעצ .הכרב

 !ןצרַאה ןצנַאג םענופ ךַײא שטניוו

 !סורג ןטסכעלדנַײרפ טימ

 םכילע-םולש
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 םוכי"לצ-םולש ןהפ ווירב

 זיא ,ןרעוװו רע לָאז טכַאדעג טינ ,לַאנרושז ַא ןיא ןטעברַא ןופ ערה-רצי רעד 2.8.

 ןזָאל לָאז רע םיא טעב ןוא "טנַײה,, םוצ לווירב ַא בַײרש ךיא זַא ,רימ ַײב סיורג ױזַא

 עזומ רעד טימ גנַאגריצַאּפש ַא ןכַאמ ןעמכילע-םולש ,שדוח ןיא לָאמ ןייא ,לָאמ ַא

 .קיטיינ טינ זיא ןעמָאנ ןַײמ רעבָא ןקורד -- "טלעוו רעשידַיי,, רעד ןופ ןטרָאג םעניא

 .ךעלדיינק יד ךָאד טניימ ריא ,הדגה יד טינ ךָאד טניימ ריא

 קרעבערש .ש וצ 7
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 !קרעבערש 'ה דנַײרפ רעטרערַאפ רעייז ןַײמ

 סיורג טימ טרעפטנעעג ווירב ןקידרעװסנביל רעַײא ףיוא ןיוש ךַײא בָאה ךיא
 קרָאי-וינ ןייק טקישעגסױרַא בָאה'כ זַא ,טימ ךַײא ךיא לייט טציא .ימ רעַײא רַאפ קנַאד

 "טַאלבגָאט , סָאד ידּכ ןרָאשזַאיָאווימ ָאק .םָאט םעַײנ ַא ךָאנ ףיוא ןצירטַאמ ךָאנ

 םוא ןעיירד רעמ ןענָאק טשינ ןוא עניילק 6 טָאטשנָא עסיורג ןעמָאט 4 ןבָאה לָאז
 רעַײנ רעד ןיוש טעװ ('רבעפ 15 םורַא) טמוק יקסרַאבול 'רמ זיב .ךיז ןעיײרדוצסױרַא

 ,ןסערדַא עקינייא ךרוד רעַירפ ןרָאװעג סע זיא טקישעגסױרַא -- .קרָאי-וינ ןיא ןַײז םָאט
 .ווירב םעד ןבעגעגרעביא ךַײא טָאה רעכלעוו רעללַאפ 'רמ וצ ךיוא ייז רעטנוא

 ןכלעוו דנַײרפ רעגנוי ןַײמ זיא סָאד .רעללַאפ 'רמ םעד ןגעוו רעטרעוו רָאּפ ַא ,טציא

 ,טירשרָאפ טכַאמ ,טריסנַאװַא רע ןוא "לַאנרושז ןגרָאמ,, ןיא טנדרָאעגנַײא בָאה ךיא

 ןיא קיצניװ ךָאנ רשפא טָאה רע .לעירעטַאמ סלַא שילַארָאמ רעמ לַײװרעד ךעלריטַאנ
 טלַאה רע עכלעוו סעציקס ענעגנולעג רעייז רע טָאה רַאפרעד .טיזָאּפעד ףיוא קנעב יד

 טלָאװ סע .ןבעגוצסורַא ךיז טניול סָאװ ,ןכַאז עטקורדעג ןיוש ךיוא ןוא ,ןבַײרש ןיא

 -גַײרַא ןוא ןעמונעגפיוא םערַאװ םיא טָאה ריא זַא סייוו ךיא ןעוו חור-תחנ ַא ןעוועג רימ

 ןיא ןכַאז ערעסעב ענַײז ןבעגסױרַא ןגעוו ןעגנולדנַאהרעטנוא ןיא םיא טימ ןטָארטעג

 רשפא זיא רע סָאװ ןרַא טשינרָאג ךַײא ףרַאד סע .לַארטנעצ , גַאלרַאפ-רעכיב רעַײא

 גנַאל טינרָאג ךיוא ןענעז רימ .עטלַא יד יװ ןכַאז ערעסעב לָאמ ַא ןבָאה עגנוי יד .גנוי וצ

 -פיוא קידארומ ךיא רעװ ,עטלַא יד ןשיווצ ךימ טלייצ עמ רעה ךיא זַא ןוא ,גנוי ןעוועג

 ןכַאז ענַײז ןוא ןגיוא ערעַײא רַאפ טציא זיא רעללַאפ רעגנוי רעד ,סנקירעביא ,טגערעג

 ןעיירפ סע טעװ ךימ ןוא ןדירפוצ ןַײז טעװ ריא זַא ,רעכיז ןיב ךיא .ןקוקכרוד ריא טנָאק

 .טכַאמעג סעּפע םיא טימ טָאה ריא זַא ,ןרעה וצ

 םכילע-םולש  דנַײרפ רעַײא

 סוניּפ ,וי וצ ,8

 {19112 ,4 .17/4 ,סנערַאלק

 ָז סוניּפ רעקידרעווסנביל ןַײמ

 -בָארּפ 'רווָאס,, ןופ םַארגעלעט ַא ףיוא םַארגעלעט ַא טימ טרעפטנעעג סָאװ רָאנ
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 םכילצ םולש הקפיוויהב

 ווירב ןלופטרעוו ַא טימ םיא בָאה ךיא .טקישעגסױרַא זיא לַאירעטַאמ רעד זַא ,"ימעל

 .סערדַא רעייז ףיוא (עיּפָאק רעטגײלעגַײב ַא טימ) טקישעגּפָא

 יד טימ םּכסה ןיא לָאמ ַא ךָאנ "וינעּפמעטס , ןקוקכרוד ,סנטשרע ,ךַײא טעב ךיא

 ,לטיּפַאק ןטשרע ןיא ןרָאװעג ןגָארטעגנַײרַא רימ ךרוד ןענַײז סָאװ ןעגנורעסעבסיוא

 ןטימ םּכסה ןיא ןרעסעבסיוא "ייוָאלָאס עלעסָאי , ןַאמָאר ןופ לַאניגירָא םעד ,סנטייווצ

 טנוזעג ןַײמ ןעוו .עטצעזעגרעביא ןיוש ךַײא ךרוד ,ןעלטיּפַאק עטשרע יד ןופ לַאניגירָא

 ,טרעדנעעג ךס ַא ךיא טלָאװ ,ַײרפ ןעוועג טלָאװ ךיא ןוא קידנקידירפַאב ןעוועג טלָאװ

 ףיוא רעטסומ ַא ךַײא ןיא סָאד ןוא) בגַא .ךַײא ףיוא ךיז ךיא זָאלרַאפ רעבָא טציא

 װ"זַאא "רעבעל-ןוא-גנונל ַא ןעגנַאהעגנָא טָאה רע, ריא טצעזרעביא ,(רעטַײװ

 סע ?ןעמָאידיא ךיז ןצעזרעביא עשז ןױש . 08 םסממססאמ תסעאסס ע תססנת/

 שיסור ןיא ןדייר וצ ױזַא הּפרח ַא ךָאד זיא סע ,דרוסבַא רעכעלקערש ַא ךָאד ךיז טמוקַאב

 .גנוצעזרעביא עקיטרַאפ יד ןשיסור ַא ןצעמע טיג ,טוג ױזַא טַײז .עשיסור רַאפ

 רעפטנע ןַא טרַאװרעד ךיא

 םכ"לע ש

 רעגינ .ש וצ .9

 1912 לירּפַא ןט12 ,15 קַאל יד יר ,(ץייווש) ןַארַאלק

 !רעגינ דנַײרפ רעטרעעג רעייז
 .קידנפיול טעמּכ ,קידנעייג ןוא קידנוזּפיחב ווירב ןביל רעַײא ףיוא ךַײא רעפטנע ךיא

 .טינ ךיא בָאה טַײצ רעדנַא ןייק

 :םיִאנּת ַײרד טימ רָאנ ןבעג ךַײא ךיא לעװ "ןרעטש עדנעשזדנָאלב יד , ןַאמָאר םעד

 .ןכַאמרעביא ךיא לע ףוס םעד זַא ,ןסיוו טלָאז ריא (

 רעסיוא ,(עבַאגסיוא רענַאקירעמַא) ךוב סָאד ךַײא ַײב ןעז טינ לָאז םדָא-ןב ןייק (2

 דלַאב ןענעיילרעביא ןכָאנ .זַײװלדײמ הדיסח עקילָאמַא ןַײמ ,לבַײװ רעַײא ןוא ריא

 -- ןוא .רימ ןקישּפָא

 ןעמענ ,ןצעזקעװַא ךיז לווירב סָאד טָא טמוקַאב ריא יו דימו-ףּכיּת טלָאז ריא (3

 -רעד טָאה ריא זַא ,טגָאז ריא :סָאװ טָא רימ ןבַײרשנָא ןוא ריּפַאּפ ךעלעגייב רָאּפ ַא

 ןרעדנּוװ לָאז סָאװ ,סעכלעזַא סעּפע לצעיוג םענופ ,ריא טרַאװ טציא ךיוא ןוא ,טרַאװ

 ךיז ףרַאד ָאד :טגָאז ריא ?טימרעד ריא טניימ סָאוו .(עקוטש ַא ןוטּפָא)

 :טגָאז ריא ?טימרעד ריא טניימ סָאוו .שטיינק רעַײנ ַא סעּפע ןקעלּפטנַא
 ?טימרעד ריא טניימ סָאוו .ןעלקיװטנַא ךיז ןָאק עיגָאלָאכיסּפ עטריצילּפמָאק ַא

 סָאװ ןרעה רעבָא ףרַאד ךיא .טַײװ ןיוש טלַאה ךיא ןוא רענעלּפ ענַײמ ךיא בָאה סיוועג ,ונ
 רשפא -- ביוחמ ,וװ"זַאא ביוחמ טינ טולָאסבַא זיא רבחמ רעד זַא ,טגָאז ריא .טניימ ריא

 ?ןָאטעג ריא טלָאװ יװ ,תומולח ערעַײא ,טרָאװ רע ַײ א ןרעה ליוו ךיא רעבָא .טינ
 ?ץעױג ןטימ ןָאטעג ריא טלָאװ ס ָאוו :רָאנ גערפ ךיא ?יוזַא יוו :טינ גָאז ךיא

 רָאנ ,ןעלקנעװק טינ ,ןרינעשז טינ ךיז ,םשה-ןעמל .(16 רעמונ טַײז עז) -- -- --
 .עגרה הזב עקַאט ,טנַײה ,ןיוש ,דלַאב : רקיע רעד ןוא ,דנַײרפ רעטוג ַא יװ ,קיצרַאהנּפָא
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 םכילצ םנלש ןנפ ווירב

 ."ןרעטש עדנעשזדנָאלב , יד ךַײא ךיא קיש ןַאד ,רעפטנע רעַײא ןעמוקַאב לעוװ'כ יו ןוא

 .גנוי ןוא שירפ יװ ,טנוזעג ױזַא ךָאנ טינ .קידנעטשלופ -- !טנוזעג ןַײמ ןגעוו

 ריא -- .טסנרע ךַײא סע גָאז ךיא .(ךיא ןיימ ןפַאש םעניא) רעגנַיי טרעוו עמ

 ייװַצ עקיזָאד יד .ןיקרַאמוט טנעדוטס ןטימ רוחב רעקסניּפ םעד טיײירדרַאפ לסיב ַא טָאה

 טייטש ,ןריפסיורַא ןוא ןריפסיורַא ךָאנ ייז לָאז ךיא ,רימ ַײב ךיז ןטעב תושפנ עקידעבעל

 ,ןפיט רעקיצניו !טיג הׂשעמ !הׂשעמ, :טַײרש ןוא רָאטקַאדער רעד ןודָא רעד רעבָא

 טנָאקעג בָאה ךיא ןַא ,טעברַא -טָארד ַא רַאפ סָאװ ,טײטשרַאפ ריא -- "!הׂשעמ רעמ

 -רַאפ , רעד ןופ רעגניפ יד ןקעל סָאװ ,יד ןופ לעפ עשימַאטָאּפָאּפיה ַאזַא ןגָאלשכרוד

 רעכלעוו ,סערעטניא טימ ןענעײל ךיוא ןַאמָאר ןַײמ ןלָאז יז ,"עמַאד רעטרעיילש

 טַײצ רעסיוועג ַא זיב .דוסב ,ךעלריטַאנ ,ךַײא סע בַײרש ךיא .גָאט וצ גָאט ןופ טסקַאװ

 ךעלווירב רָאּפ ַא ןכעלטנפערַאפ ךיא לעװ ,ןבעל ןלעוװ רימ זַא ,לָאמ ַא .דוס ַא ןַײז סע זומ

 רעטכעלעג רַאפ ןעשטַאק ךיז ןעמ טעװ ,רעבַײרש ןשידַיי ַא וצ רָאטקַאדער ןשידִיי ַא ןופ

 רעד רַאפ קעװַא לעװ ךיא רעבָא םאב .(...טנייוועג רָאג טָאה ,ןַײז ןָאק ,רבחמ רעד ןוא)

 .ךיוא סרעפטנע ענַײמ .רימ ַײב ןגיל ךעלווירב יד .ערעדנַא ןוט אמּתסמ סע ןלעװ טַײצ

 ...רָאה עצרַאװש יד ַײב ןסירעג ךיז טָאה ןוא עטכישעג עצנַאג יד טסייוו שטיווָאקרעב ןַײמ

 ,םשה-ךורב ,ךיז טָאה ןַאמָאר רעד זַא ,עיצקַאדער רעד ןופ המּכסה ַא ןיוש ךיא בָאה טציא

 ןוא טלעג ןייק טעװעלַאשז רע םערָאװ ,ךָאנ ,םינּפ ַא ,ךיז ןגערפ רעזעל יד .ןעמונעגנָא

 ! םידוהיל --- רוציקב .גָאט ַא רעביא גָאט ַא ,טעז ריא יװ ,לגייב טקַאב

 .ווירב רעַײא ףיוא ךיא טרַאװ ןגרָאמ רעביא-ןגרָאמ

 םכילע-םולש

 דוס ַא ךַײא ךיא קעלּפטנַא ןכל .ןסיוו טלָאז ריא ,קיטיינ זיא'ס .יּתחכש רקיע --- .ס.ּפ

 םענופ "לַאוטיר,, םעניא רעטקידלושַאב-טּפיוה רעד זיא ץעיוג רעד זַא ,(!תודוס עלָאג)

 ךיז ןפרַאד טעװ רע ןוא ,םיא ןגעק רָאנ ןענַײז "ןקילוא , עלַא ...יקדָאלַאװ ןטעגרהעג

 תורצ לסיב ַא ןבָאה ןוא גָארטסָא ןיא ןַײרַא רע טעװ לַײװרעד .לקנעב ןפיוא ןצעזקעװַא

 ַײב טעװ רע :טינ ךיז טּפַאכ רָאנ .ןטָאבעג טָאה טָאג יװ ױזַא ,ןרעװ טצרַאװשרַאפ ןוא

 עלַא טימ ךַײלג ,םָארגָאּפ ַא רַאפ ארומ ַא ןופ ןדַיי עלַא טימ ןפיול ךָאנ רעירפ רימ

 דובּכ ןָא ,ךַײא טעב ךיא ?ןגָאז וצ ףיורעד ריא טָאה סָאװ ,ללּכה -- "ןגילפ-ןשטנעמ ,

 .טגָאז -- ןגָאז ףרַאד עמ ביוא .טשטַײב -- ןשטַײב ףרַאד עמ ביוא .תונמחר ןָא ןוא ןגייל

 !דלַאב .רעכיג סָאװ ןוא

 ןבלעז םוצ .0

 1912 לירּפַא ןט14 ,ןַארַאלק

 !רעגינ דנַײרפ רערעַײט

 טמערַאװעגנָא רעמ ךָאנ ךימ טָאה סָאװ ,לווירב רעַײט רעַײא רַאפ ךַײא קנַאדה 0

 ןיא קידנגיל ךָאנ ,דלַאב ךַײא ךיא רעפטנע ,רעטעּפש ףיוא קידנגיײלּפָא טינ .ןיב ךיא יו

 ירפ רעד ןיא) .ךעלטיּפַאק עטסקיצפופ יד ַײב ןיוש ןַאמָאר ןַײמ קידנבַײרש ןוא טעב

 טזָאל ,14-12 רעגייז ַא זיב ןבירשעג טלָאוװכ ,10-9 רעגייז ַא זיב טעב ןיא ךיא בַײרש
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 םפילע .םולשו ןהפ הויהב

 -גַאדעג עבלעז יד טקנוּפ .לווירב רעַײא וצ ,ָאזלַא .(! רימ ףיוא טַײרש עמ .טינ ךימ ןעמ

 יד ןיא ךָאנ טריפעגכרוד רימ ַײב ןרעװ ,ןעלבירגרעד ייז וצ ךיז טליוו ריא סָאװ ,ןעק
 ןשלַאפ ַא ןיא קעװַא טשינ ןיב ךיא סָאװ ,רעבירעד ךימ סע טיירפ .ךעלטיּפַאק עטסקיצרעפ

 ןוא ,ןבָאה האנה טעװ ריא סָאװ ,ךימ טיירפ סע .קירעביוב ןייק ןכָארקרַאפ טשינ ,געוו

 ,ךעלרעכיז ןייג וצ ףיוא טומ ןבעגעגוצ רימ טָאה ריא םערָאװ ,לָאמ ַא ךָאנ ךַײא קנַאד ךיא

 ךיז טזָאל רעבַײרש ַא םייוג יד ַײב ? ךעלקילגמוא ױװַא ,ןדִיי ,רימ ןענַײז סָאװ !ךַא
 ןופ ןוא דָאטעמ ַא ןופ טסייוו ,עיצקעל ַא לָאמ ַא סיוא טרעה ,רעקיטירק םענופ ןענרעל

 ,ןרעפטנערַאפ ךיז ףרַאד רעקיטירק רעשידַיי ַא .ןכַאז עכלעזַא ךָאנ ןוא ,םעטסיס ַא
 רימ טנָאקעג טלָאװ ריא --- הלילח ןקידײלַאב טשינ ךַײא ןיימ ךיא -- ןבַײרש תולצנתה

 ןגיל ריא טעװ ,טינַא ,למיג ןַײז טעװ ,טוט ױזַא ןוא ױזַא !םכילע-םולש,, : ןגָאז ךַײלג
 ..."! המדַא רעד ןיא

 ןוא ריא ,עדייב ייז טנעייל ."ןרעטש עדנעשזדנָאלב , יד ךַײא קיש ךיא .עשז טרעה

 ,ווירב ַא ןבַײרש ךָאװ עלַא רימ טלָאז ריא ,ךיא גנַאלרַאפ ךַײא ןופ ןוא .עלעבַײװ רעַײא

 ךיז ןלָאז סָאװ ,ןעקנַאדעג עַײנ לָאמ עלַא ."סַאּפש ןקיטולב , םענופ רָאנ לָאמ עלַא ןוא

 זיא ןַאמָאר רעד ןמזילּכ ,טעברַא רעקידרעטַײװ רעד ַײב ענַײמ טימ םענייא ןיא ןבעוו

 ,ןגינעגרַאפ טימ זיא -- תומוקמ ערעַײא ןיא ןרָאפ חוּכמ .טעטסרַאװ ןפיוא רימ ַײב ךָאנ

 ,טושּפ רָאנ ,ןענעייל טינ זַא ,(!םיִאנּת רעדיוו) יאנּתב ןוא ,(!תודוס רעדיוו) דוסב רָאנ

 ,ןדייר לסיב ַא טרָאד ןוא "ןעטרָאג,, ןפיוא םענייא ןיא ןרָאפּפױרַא ,ןעז ךיז ױזַא טַאלג

 טוט סע ..המשנ רעד ןופ עטסקינייװעניא סָאד לסיב ַא ערעדנַא סָאד סנייא ןקעלּפטנַא
 ךַײא רַאפ ןיב ךיא ביוא .טנעענרעד טינ רעַירפ לסיב ַא ךיז ןבָאה רימ סָאװ ,גנַאב רימ

 -- !ךרע ןַא ןָא ךעלצינ ,ךעלצינ רימ ריא טנעז ,םענעגנַײא

 .ןעזרעדיוו ףיוא
 םכילע-םולש  רעַײא

 ןָאזעניד בקעי וצ .1

9/6. 5, 1912 

 !ןָאזעניד רערעַײט

 ןופ סרעזעל ןוא סרעטעברַאטימ יד ,ןעמעלַא ךיוא בוט-לזמ ."טנַײה,, םעד בוט-לזמ
 !ןלױּפ רעזדנוא ןיא גנוטַײצ רעשידַיי רעטײרּפשרַאפ רעד ,"טנַײה,

 .ןייטשרַאפ ךַײלג ריא טפרַאדַאב -- ןעמעלַא ןופ ךעליירפ רעמ ןיב ךיא סָאװ רַאפ

 ךיז ןלעטש ןוא געוו ןקיטכיר ןטימ קעװַא ןענעז ןייטשלעקניפ ןוא ןַאקצַאי זַא עז ךיא

 רעד וצ טַאלב רעייז ןבייה ןלעװ ןוא רעטַײװ אמּתסמ ןייג ךָאנ ןלעװ ןוא ּפָא טינ

 ןייטש ַא ןפרַאװ טנַאה ןייק ןבייהפיוא טינ םענייק ַײב ןיוש ךיז טעװ סע זַא ,הגרדמ

 עסערּפ רעלעג ןוא דנוש ןופ וליפַא רָאנ ,"עיפַארגָאנרָאּפ , ןופ רָאנ טינ ןענָאמרעד ןוא
 טלָאװ ךיא !יאדװַא ןצרּפ ןוא .בוט-לזמ ןַײמ רעביא ייז טיג --- ךיז טעז ריא ביוא .ללכב

 ףיוא טינ טרעפטנע רע :ץרּפ רעזדנוא ,עבט עסואימ ַא רע טָאה -- ןבירשעג ןיײלַא םיא

 ָאי טלָאװ רע עכלעוו ןוא ביל תמאב םיא ןבָאה סָאװ ,יד וצ וליפַא לווירב ןייא ןייק

 םיא טימ טציא טנעז ריא -- ןרעפטנע טינ ,ןרעפטנע ָאי רָאנ .ןרעפטנע לָאמ ַא טגעמעג
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 םכילצלםולש ןהפ וויהב

 ןסקַאװ ךָאנ רדח רעד לָאז יַאװלה .טוג ךימ ליפ ךיא ןוא --- רדח ןייא ןיא ,הציחמ ןייא ןיא
 ןסיורג םעד ןעיוב וצ ןַײש ַא ןבעגנַײרַא טָאג לָאז "טנַײהה ילעב , יד ןוא ןסקַאװ ןוא
 רעקיטנַײה , רעד ןעמָאנ ןטימ טפירשטַאנָאמ ןימ ַא ,לגילפ ַא ,"טנַײה , טסייה סָאװ ,ןינב
 ערעזדנוא ןטכַײלַאב ןוא ןטכַײל ןוא ןענַײש ,ןקַאנק ןוא ןצנַאלג טעװ סָאװ ,"לַאנרושז
 .ןילַא רעביא ןבעל רימ סָאװ טַײצ רערעטיב רערעווש רעד ןיא ןעלמיה ענעגיוצרַאפ

 ױזַא טינ ןַײז ךַײא טעװ סָאװ ,הער-הרוׂשב ַא ןגָאזנָא ךַײא ךיא ףרַאדַאב דניצַא
 ,"טיבעלּפ , ףיוא קנַארק ויא ַאגלָא דנַײרפ רעַײא ןוא בַײװ ןַײמ :ןרעה וצ םענעגנָא
 גנוגעװַאב ןָא ןיוש טגיל ןוא סופ ַא ןיא (8000482626 8612) גנודניצנָא-ַאנעװ

 ךָאנ יז לָאז (רעמ הלילח רעדָא) ןכָאװ ַײרד-ייווצ ךָאנ זַא ךעלגעמ ןוא ךָאװ עטרעפ יד
 טרעדורעצ ןצנַאג ןיא זיא בוטש יד .ךעלרעפעג זיא ןייטשפיוא םערָאװ ,ןגיל ןפרַאד
 .רימ טינ ןענעז עלַא רימ ןוא

 געט יד ןַײז ןלעװ (יסיט רעטכָאט ןַײמ ,יורפ רעד טימ) שטיװָאקרעב זַא ןכער ךיא
 וצ סעלַא "לַארטנעצ ,, ןטימ טקיטכעמלופַאב ןַײז טעװ שטיווָאקרעב ןוא עשרַאװ ןיא

 ,חוּכב טינ ךיא ןיב רעמ ןבַײרש ,ןהרמּת טימ ךַײא ַײב ןַײז סיוועג ןלעװ יז ,ןכַאמ

 ,ךַײא שוק ךיא

 םכילצ -םולש

 ערעַײא רַאפ ןוא "טנַײה , עיצקַאדער רעד ןיא ןייגכרוד ךיז : עלהשקב ַא טציא ןוא

 רָאי סקיטנַײה רַאונַאי ןטס31 ןזיב ןט1 םענופ "טנַײה,, שדוח  ַא ןקַאּפנַײא ןעמ לָאז ןגיוא

 : סערדַא ןקיזָאד םעד טיול לקעּפ סָאד ןקישּפָא ןוא
 1158 112ממ2!מ 286!עמ2מ

 15 8זמ06 561666, 5. ס. 806, םטסננמ (11612מ6)

 רעגינ .ש וצ 2

 1912 ַײמ ןטס29 ,ןַארַאלק

 ! רעגינ דנַײרפ

 ,ןענָאטעילעפ ,ונ .ןדייר וצ "ווירב עטּפַאכעגרעביא , יד ןופ יאדּכ טינ זיא'ס ,ןבעלכ

 רענייא ,ןשטנעמ ייווצ ּוו ,ךעלטעטש ןוא טעטש ענעדיישרַאפ ןופ ,וליפַא עקידעבעל

 ,סַײנ ןלייצרעד ,רעביא ךיז ןבַײרש ,טלעו רענעי ןופ רעטייווצ רעד ,טלעוו רע ד ןופ
 סעקטָאילּפ ןעוועג ןענַײז סָאד לַײװ ןוא ,עטיוט ףיוא ןוא עקידעבעל ףיוא ערה-ןושל ןדייר
 םינָארַאנ ןבָאה -- קָאשישיײא ןוא ענװָאר ,עגיר ,ענליוו ,האמוט-ץרַאװש ,עלָאּפש ןופ

 טַײװ-טַײװ רָאנ ,ךעלריטַאנ ,ץעגרע סע בָאה ךיא .שממ רעגניפ יד טקעלעג ,ןלָאװקעגנָא

 סנַײז טניפעג רע ןעוו ,ןקז רעטלַא ןַא יװ ,טימרעד דימ םעש ךיא םערָאװ ,ןטלַאהַאב

 ךיא ...הלּכ רעדמערפ ַא וצ רעדָא רענַײז וצ ןבירשעג לָאמ ַא טָאה רע סָאװ ,לווירב ַא

 סלַא וליפַא טרעוו ןייק ןבָאה ייז זַא ,ילש-ןהב ךַײא גָאז ךיא רָאנ ,ןח ןייק טשינ ךַאמ

 ןיא םכילע-םולש , לקיטרַא םעד ןיא יװ ,ליפ ױזַא ,רעגייטש ַא ,טקנוּפ .קיטסירעטקַארַאכ

 ןעזעג טינ ךימ טָאה סָאװ ,סנַײמ רבח ַא .ןוויּכב ָאד ךַײא קיש ךיא ןכלעוו ,"טנגוי רעד
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 םכילע-םולש ןופ ווירוב

 ןטרָאד ויא סָאװ ןוא -- ע"ש רעביא "ןעגנורענירע , טבַײרש ,רָאי קיסַײרד ןוא ַײרד

 העש קילדנעצ רָאּפ ַא ךַײא טימ ןעגנערברַאפ ןגעוו רעבירעד םולח ךיא .טינרָאג ? ָאד

 ןזומ לעווכ זַא ,ארומ בָאה ךיא רעבָא .תמאב המשנ ןַײמ ךַײא רַאפ ןענעפע ןוא

 ןענַײז ייז :ןפַאש ןַײמ ןופ עטכישעג יד ןוא עיפַארגָאיב עתמא ןַײמ ןבַײרשנָא ןיילַא

 ,רעטלע רעד ףיױא ּפָא סע גל ךיא סָאװ ,ןורסח רעד .טנַאסערעטניא ךַײלג עדַײב

 ןופ גָאט ןטצעל ןזיב ,ךיז טכַאד ,ןליפ ליפ ױזַא ךימ לעװ ןוא גנוי ױזַא ךימ ליפ ןוא

 ןָאק יו .עטקידנעעג ןייק טינ ןבַײלב טעװ עיפַארגָאיבָאטױא ןַײמ ןוא ,"טנגוי,, ןַײמ

 רַאפ קיש ךיא ?ןפַאש בייהנָא םַײב טשרע טלַאה עמ זַא ,סעיפַארגָאיב ןבַײרש ןעמ

 ריא טימ תוכַײש ַא טָאה סע לַײװ ,לדנָאטעילעפ רעקסיורבָאב סָאד "אירול-ינרַאשט .ב,

 קירוצ רימ ,ךעלריטַאנ ,ןכַאז עדייב .טייהדניק -- רעקיטכיר -- רעדָא ,טפַאשלדיימ

 .טעב וצ ץלַא ךָאנ זיא יורפ ןַײמ .ןקישּפָא

 םכילע-םול ש  רעַײא

 ? סערדַא ןַײז ? רע זיא ּוװ .ןיבָאד ןועמש רע טסייה ,דיסח ַא טָאה ריא -- .ס.ּפ

 ןיבָאד .ש וצ .2

 ן19112 .6 ,5/23 ,(ץייווש) ןַארַאלק

 !ןיבָאד דנַײרפ רעביל

 : טרָאּפַאר רעצרוק ַא .ןטלַאהרעד ווירב רעַײא

 ןַײמ .ןַאמָאר ןקיטציא ןַײמ ריא טנעייל סיוועג .ךס ַא בַײרש ןוא טנוזעג ןיב ךיא

 ַא ףיוא "טיבעלּפ, ףיוא קנַארק טוג עקַאט טסייה סָאד :טנוזעג טינ רעדייל זיא יורפ

 טעװ רשפא .ןַאזָאל ןיא וָאר 'רּפ םַײב עיצַארעּפָא ןַא ןגעו טסעומשעג טָאה עמ .סופ

 ,ךָאװ עטעביז יד .עיצַארעּפָא ןַא ןָא ןײגַאב ךיז טעװ עמ ,סנ ַא ןָאט רעטשרעבייא רעד
 .ןצרַאה ןפיוא טוג טשינ ,טעב וצ טגיל יז זַא

 ַאיסורַאמ ןוא ַאמע .טעטיסרעווינוא רענַאזָאל ןיא טנרעל ןוא טנוזעג זיא ַאשימ

 .טעב ןקנַארק ןופ ּפָא טינ ןטערט ןוא "רעטסעווש , עקיצרַאהביל ,"רעטסעווש , ןענַײז

 רוביגה לודגה ץעגייש ַא ןפניפ עמַאס ףיוא םויזַאנמיג-רעדניק ןיא טנרעל עמונ --

 -- .לפעלסע ןַא -- ךָאװ ןיא לָאמ ןייא ץוחַא שִיערבעה טנרעל !ארונהו

 ןכיג ןיא ןעמוק ערַאמַאט דניק ןוא שטיווָאקרעב ןַאמ ןטימ רעטכָאט ערעטלע ןַײמ
 .זדנוא וצ

 ,זדנוא וצ ןכיג ןיא ןעמוק ַאלעב דניק ןוא ןַאמפיוק ןַאמ ןטימ רעטכָאט עטייווצ ןַײמ

 םיא טימ זיא יװ ."ןָאשיײסנעס , ַא ,ןעמ טגָאז ,טכַאמ ?טנַײה , ןיא ןַאמָאר רעד

 ןופ 48 לטיּפַאק ןרַאפ טריקסיפנָאק הליחמ ןעמ טָאה 108 רעמונ "טנַײה,, םעד ? םכינחמב

 ןציז ןלָאז עדייב ןרָאטקַאדער יד זַא ,ארבס ַא ןוא ,("סַאּפש רעקיטולב רעד, ןַאמָאר ןַײמ

 יז טפָארטש טָאג :הווצימ ַא ..."ױטַאיוװעד קָארָאס ָאטס ָאּפ , ןציווש ןוא לקנעב ןפיוא

 טימ "סַאּפש ,, םעד ןוא לסיש רעד טימ ייז ןביג "עמַאד עטרעיילשעג , יד סָאװ ,רַאפרעד
 עכעלטע ןופ ..!ךיז טסַײב רע לַײװ ,םיוק ,םיוק ךָאװ ןיא לָאמ ייווצ עלעפעל-עוװַאק ַא

 רָאנ .ןטסעטָארּפ טימ עיצקַאדער רעד וצ קעװַא ןעמ זיא ,טרעהעג ךיא בָאה ,ךעלטעטש
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 םכילט םולש ןופ ווירוה

 ? סעקינהרבח-עסַײװ ערעַײא ןענרעל יװ ?ךַײא ַײב ךיז טרעה סָאװ .רימ ןופ גונעג

 רעַײא ןעזעג בָאה ךיא ּוװ ,"טלעוו 'דִיי יד, לַאנרושז םעַײנ ןרַאפ ריא טבַײרש סָאװ

 ערטנָאמ ַײב ןעזייל ןיא זיא הנוי רבח ? "ןיהּוװ,, םעניא ריא טבַײרש סָאװ ןוא ? ןעמָאנ

 ר"ד .ןעגניסיק ןיא זיא יורפ ןַײז .טייהרעליטש ךיז טקנערק רע .ךייה יד רעטעמ 0

 ןעשטיא-ןמלז ןוא ךעלדנַײרפ טסירג טעז ןעלחר .זדנוא ןופ טַײװ טינ טניוװ גרעבלעדנַאמ

 -- ?ןקיש ייז ךיא לָאז סָאװ .ןעלעמעז ןוא ןעלעמעכ ,ןעלעסָאי סורג ַא .ךיוא

 םכילע-םולש

 ןַײמ ךָאנ זַא ,טרעהעג בָאה ךיא .ךעלווירב ענַײמ טינ טרילרַאפ םשה-ןעמל 2.8.

 ןיוש לעװ ךיא סָאװ ,עדַאש .ךוב ַא ןיא ןבעגסױרַא ןוא ןעלמַאזפיונוצ ייז ןעמ ליוװ טוט

 ,ָאי -- ..ןבָאה טעװ ךוב עשירַאנ סָאד םינּפ ַא רַאפ סָאװ ,ןעז טלָאװעג ...יײברעד ןַײז טינ

 רעייז סע טלָאװ ךיא .ײעװטסטַאגָאב 'סור,, ןיא ןקורד ךיז לָאז "סַאּפש ,, רעד זַא ,ארבס ַא

 עטכער ַא -- ןוסרָאק ןיא זיא סָאװ .תונּכס ַא ָאקנעלָארָאק יג םעד ביל בָאה ךיא .ןלעוו

 יקסרַאבויל .לשנַײװ עטכעלש ןייק טינ ,לשנַײװ ןסעגעג לָאמ ַא טרָאד בָאה ךיא ? עטָאלב

 ריא ןוא ,ךעלטרעוו טימ ןטָאשעג טָאה זעלש ,עלעגרעוו ַא רוחב ַא ןעוועג טלָאמעד זיא

 טימ לויטש רָאּפ ןייא טגָאמרַאפ בָאה ךיא ןוא ,םינּפ-תוזע ןַא לגניי ַא ןעוועג טַײז

 ךעלבַײװ ןוא ,תויח סָאד טַאהעג ביל ךימ ןבָאה ךעלדיימ ןוא ,ןסַאצּפָא ענעטָארטעגסױא

 !ופט -- ןסערעטניא עכעלניילק ןוא אלולטַאו אכוח ייז ןופ טכַאלעג בָאה ךיא ןוא ,ךיוא

 רענדָאמ ַא !ַײרעדױלּפ ענַײמ טקידלושטנַא .ענעדִיי עתמא ןַא יו ,ךיז טדערעצ לסיב ַא

 .ריּפַאּפ לקיטש קידייל ןייק ןעז טינ ןָאק ךיא :רעטקַארַאכ

 םכילע-:םולש

 תובשחמ-לעב וצ .4

 1912 ילוי ןטס28 ןןַארַאלק}

 !"תובשחמ-לעב , הנוכמה וװעשַאילע רעטקָאד רעביל

 .ךַײא ךיא ףור ױזַא ,טעמתחעג לָאמ סקיטציא ךיז ריא טָאה ױזַא
 ..."הסנרּפ םיכירצ לארׂשי ךמע,

 ,וצרעד רעשידַיי ַא ןוא ,רעבַײרש ַא זַא ,קילגמוא ןַא ןָא זיא ,ריא טגָאז ,רעבירעד ןוא
 ,ו"זַאא ןַאמָאר ןַײז ןיא ןעלקיטרַא-גנוטַײצ עטלַא טימ רָאטקַאדער םעד ןּפוטשנָא לָאז

 ,קיכליה ױזַא ןוא ךיוה ױזַא רָאנ ,ןכַאל וצ ףיוא ןערב ַא ןבעגעג ךימ סע טָאה תליחּת
 ךימ סע טָאה ךָאנרעד .רעטכעלעג ןַײמ ןרעהרעד גרעבלעדייה ןיא טרָאד טלָאז ריא זַא

 לַײװ ,םיא ַײב סע טסייה "עפודרַאּפ ,) ...טינ ךָאד טבַײרש סָאד -- שטַײטס :ןטלַאהעגּפָא

 עטַאװעּפיטש לסיב ַא זיא רע סָאװ ,םעד רעביא ןדיײרוצסױרַא רעווש םיא זיא הסנרּפ
 טַאהעג לָאמ ַא רימ טָאה *** .(טגיילרַאפ זָאנ יד םיא ַײב זיא ךעלטּפָא ןוא גנוצ רעד ףיוא
 ךימ סָאד טָאה ,הסנרּפ רקיע רעד זיא רעבַײרש ַא ַײב זַא ,ןבעגעג גָאז ַא

 ,תובשחמ-לעב רעגולק רעד ,רעעּפָארײא רעד טמוק טציא .דנַאנַא ךָאנ רָאי ןעצ טלקעעג
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 םכילע-םולש ןופ ווירב

 ? ןכַאל טינ ןעמ לָאז יו ,ונ -- ןָאט ןשיניצ רעמ ַא ןיא ךָאנ ,עבלעז סָאד טעמּכ טגָאז ןוא
 ןדסתגחע תּהחעסא :סע טסייה שינווי ףיוא ? ןכַאל טינ ןוא ןטלַאהנַײא ךיז ןעמ ןָאק יו
 קיגנעהּפָא טינ רָאג ןיב ךיא סָאװ ,טציא רָאנ טינ !תובשחמ-לעב רעדורב 8 10
 סָאװ ,ןײלַא ךעלכיב יד ןופ ,םשה-ךורב ,ןבעל ןיוש ןָאק ךיא סָאװ ,"טנַײה,, םענופ
 ,ןַאמָאר ןקיזָאד םעד ןיא רָאנ טינ ,ןרַאלּפמעזקע רעטנזיוט רעקילדנעצ יד ןיא ךיז ןעייגעצ
 רילָאּפ ןוא לַײפ ,ךרַאמ ןוא טולב ,טּפַארק ןוא טּפַאז עצנַאג ןַײמ קעװַא ביג ךיא ןכלעוו

 ,(לָאמ ןעצ -- ךעלטפָא) לטיּפַאק סכעלטיא לָאמ סקעז ,סנטסקינייװ ,רעביא בַײרש ןוא

 ,תורצ עסיורג-עסיורג ףיוא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,ןטַײצ ערעטיב רָאג יד ןיא וליפַא --
 ןכלעוו טימ ,רעדניק יד רַאפ "עינעשטוָאװַארּפ,, ףיוא דסח-תולימג ַא ךָאנ ןפָאלעגמורַא
 טלָאמעד וליפַא ,ץנעטסיזקע ןַײמ ןוא "ָאװטסלעטישזָאװַארּפ , ןַײמ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא'ס
 בילוצ ןעלקיטרַא-גנוטַײצ עטלַא, רָאטקַאדער ַא ןבעג וצ קלעפ ןעוועג טינ ךיוא ךיא ןיב
 ,ןורּכול ןטלַאהַאב בָאה ךיא סעכלעוו) לווירב רעַײא טָאה תוכז לקיטש ןייא ."הסנרּפ

 ןגיל ןיוש ןלעוװ עדייב רימ ןעוו ,ךעלווירב ערעזדנוא ןקורדּפָא לָאמ ַא ןעמ טעװ רעמָאט
 ןוא ,ןזעלעג טינ ךָאנ ןַאמָאר םעד טָאה ריא זַא ,טגָאז ןיילַא ריא סָאװ ,(...ןטרָאד הליחמ
 רעד םוא טינ ךיז טלדנַאה סע רָאנ .העומשה יּפמ ,טגָאז ריא סָאװ ,סָאד טגָאז ריא זַא
 ןוא ,ןלעפעג טינ ןייש רעייז ךַײא ןָאק רע ןוא ,ןזעל ָאי ןַאמָאר ןַײמ טנָאק ריא .קיטירק
 םיא בָאה ךיא זַא ,ןגָאז טעװ ריא זַא רָאנ .תורּפּכ 700 ףיוא גיוט רע זַא ,ןגָאז טנָאק ריא
 -רַאּפ , ס... ןיא ןענָאמרעד ךימ ךיא לעװ ,הסנרּפ םיכירצ לארׂשי ךמעש םושמ רָאנ ןבירשעג
 ,ךעלרעכעל טַאלג זיא'ס סָאװ ,םעד ןופ ,סנטשרע ,ןכַאל לעװ ךיא .ןכַאל לעװ ןוא "עפוד

 ,עקילַאק רערעסערג ַא ךס ַא רָאנ ,םכילע-םולש ַא רָאנ טינ ,רעבַײרש רעדעי זַא ,טכַאד רימ
 טַײװ יוװ ,ןכַאל ךיא לע ,סנטייווצ ןוא .טגָאמרַאפ רע סָאװ ,עטסעב סָאד ןבעג ליװ

 ערעזדנוא ןופ עיגָאלָאכיסּפ רעד טימ טנַאקַאב ןענַײז סרעקיטירק ערעזדנוא ףיט ןוא טנעָאנ
 רעַײא זיא יװ ןוא ,גנוניימ ןַײמ זיא סָאד , :ווירב רעַײא ןיא טגָאז ריא ! סרעלעטשטפירש
 טעװ ןיילַא ָארטסעַאמ רעד זַא ,טרַאװעג טָאה ריא זַא ,תועמשמ יד "? ָארטסעַאמ ,גנוניימ
 ַײב ןַײז טלָאװ סָאד ןוא ..."? הסנרּפ בילוצ דִיי ַא טינ טוט סָאװ ,תמא,, : ןרעפטנע ךַײא
 ןוא !ןכַאל לעװ ןוא ךַאל ךיא סָאװ ףיוא טָא .8 תסקההאס 860066 :ינָאפ טגָאז יו ,ךַײא

 סייוו ,טכרָאהעג טָאה ריא סָאװ ,ןעלקיטרַא עשיטסילָאקָאטָארּפ ןופ "ךולס,, םעד ןגעוו
 ןרעהפיוא ךיא לע רעמָאט .ןדייר טינ םיא ןופ ליוו ךיא רָאנ ,קינשטָאטסיא םעד ךיא
 .ךעלדנעטשרַאפ רימ זיא "קינשטָאטסיא,, רעד .ןכַאל רָאנ אקווד ךיז טליוװ רימ ןוא ,ןכַאל
 ןיוש לָאז םכילע-םולש טימ זַא ,ןלעװ טלָאװ ןוא דנַײרפ-רעטוג ַא תמאב רימ זיא רע

 -עטוג יד טָא ,טינ ןסייוו ייז !םינָארַאנ !םיטוש ,ןעמכילע-םולש וצ לָאמ ַא ןרעהפיוא
 -םולש וצ ןבייהנָא טשרע לי ןוא לברַא יד טעשטַאקרַאפ טָאה םכילע-םולש זַא ,דנַײרפ

 יו -- -- -- ? ךַײא ַײב סעּפע ןעמ טרעה סָאװ .םכילע-םולש ןופ גונעג רָאנ .ןעמכילע
 ךיא ? ךיוא ץייווש רעד ןיא ךיז ןּפַאכּפָארַא טינ ריא טנכער יצ ןוא ? טנוזעג ןיא ס'טייג

 .וו"זַאא גרעבנעטַאעב ,ןוט ,ץיּפש ,ןרעב :דנַאלרעבָא רענרעב ןיא ךָאװ עקיטנַײה ןַײז לעװ

 -רַאּפ , ןגעוו טינ רָאנ ,לסיב ַא ןסעומש ? ןעמוקפיונוצ ּוװ ץעגרע ךיז ןעמ ןָאק רשפא

 ...? "עפוד

 םכילע-םולש  רעַײא
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 םכילצפ-יםולש והופ וודרבכ

 רעגינ .ש וצ 5

 1912 רעבמעטּפעס ןט2 ,ןַארַאלק

 !רעגינ דנַײרפ רעקידרעוו רעייז ןַײמ

 ןשידַיי ַא ןגעװ לַאפעענש 'ה ןופ ווירב ַא ,(182 רעמונ) "דניײרפ,, םעד טנעייל
 ןיב .טקַאפ םעד ןופ טרעטישרעד ןיב ךיא .רעגערט-סגנוטייצ ַא ,רעביײרש ןקירָאי-0
 וצ םיא רַאפ ןטנװָא רָאּפ ַא טיירג ןיב ןוא (געט יד) "טנַײה , ןיא ווירב ַא טימ סױרַא
 טבַײרש ןוא לייט ַא טמענ ןוא טיירג טַײז ןכל .ףנעג ןיא ןוא ,ןרעב ןיא ,ךַײא ַײב : ןכַאמ
 ,רעטסעמעס בײהנָא ,ךעלריטַאנ -- ּווו ןוא ןעוו ,רימ

 ךיא .(1 לטיּפַאק) "טפַאשנעסיװ ןוא ןעבעל , ןיא לקיטרַא ןסיורג רעַײא ןגעוו טציא
 ,ןפַאש ןַײמ טימ ךימ ןייטשרַאפ ןוא טייקפיט רעַײא ןביול וצ רעטרעוו גונעג טשינ בָאה
 סָאד ןוא עטשרע סָאד ןגָאז טעװ סָאװ ,רעקינעי רעד טַײז ריא זַא ,ארומ בָאה ךיא
 .ךיז טעמתח סָאװ ,םעד ןגעוו טרָאװ עטסקיטכיוו

 םכילע .םולש

 טלָאװ ,וננחמל ןעמוק ךיז טבַײלק ןוא גרעב יד ףיוא ךָאנ טנעז ריא בוא -- .בנ
 ןופ גוח םעניא לקיטרַא רעַײא ןענעײל ךימ ןרעה וצ גונעּת לסיב ַא טַאהעג ריא

 טלָאז ריא ןעוו .טינ טַײצ ןייק בָאה ךיא רָאנ ,ןרעה םיא ןליוו עכלעוו ,תיב-ינב ענַײמ
 !טַײצ ךיז ןעמ טמענ .שרעדנַא סעּפע זיא ,ןַײז

 לה

 ןבלעז םוצ .6

 1912 רעבמעטּפעס ןט5 ,ןַארַאלק

 ,ןטלַאהרעד לווירב רעַײא
 קיטירק רעַײא ןופ טקיציטנַא רָאג זיא "עדייז ,, רעד זַא ,רימ ןעמ טבַײרש סעדַא ןופ

 רעּפַאנק ַא זיא רעכלעוו ,ץיוװָאקרעב !ןיסירפק רָאג זיא'ס זַא ,טלַאה רע .רימ רעביא

 ,-- -- -- .ןדירפוצ ךיוא זיא ,רעכַאמ-ןטנעמילּפמָאק
 -- .(סָאד -- יד -- רעד) !ןלזג ךַײא ףיוא ךיא ןיב ןקורדסיוא עשיווטיל יד רַאפ

 סָאװ טימ רערעַײא ןיב ךיא זַא ,ןענעכער קידנעטש ריא טנָאק עבַאגסיוא רעַײא ןיא

 .ךעלגעמ רָאנ

 םכילע-םולש

 .סורג ןַײמ -- לבַײװ רעַײא --- הדיסח ןַײמ

 טעזָאר קחצי וצ ,7

 1912 רעבָאטקָא ןט16 ,ןַאזָאל

 רעכלעוו ,שט-לָאס ליַאכימ ןוז ןַײמ זַא ,רָאי ייווצ : ןינע םוצ ךַײלג !בוט ר"צי ידידי

 ןעועג טינ רה"ועב ןזיא| ,לַאדעמ ַא טימ עיזַאנמיג עטשרע רעוװעיק טקידנעעג טָאה

 םעד בתיה"זעב רע זיא טציא .רימידַאלװ ןקיליײה ןופ טעטיסרעווינוא ןיא ןעמונעגוצ
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 םכילצ -םולש ןופ ווירב

 !ינרטּפש-ךורב ךיא ןיימ ...תמא-ןייד-ךורב ,ט"קַאפ 'דירוי ַא ןיא ןַײרַא רעבַאיטנעס ןטס7

 רעטצעל רעד ןעוועג זיא (ןטכענ) ןט15 םעד .טינ עשז טּפַאכ -- ?טוג ךָאד ויא
 ןרעביא ץַאק יד טמוק יװ ,ָאזלַא .יה רָאג זיא ןוז ןַײמ ןוא ,"עינעשטוָאװַארּפ , ןופ ןימרעט

 -שוילעּפַאק סיוא -- געוו םעד ןבעג טפרַאדַאב יאדווַא ךָאד םיא ןעמ טָאה ? רעסַאװ

 ריא יװ ,שּפיט ַאזַא טינ רָאג זיא םכילע-םולש -- קיסָאד ױזַא טינ עשז טַײז ? רעכַאמ
 זיא ,םיסנ ףיוא טינ ךיז טזָאלרַאפ ןוא המהב ַא ןופ טַײװ ךיוא זיא ןוז ןַײז ןוא ,טניימ
 ןופ ןעמוקַאב טָאה רע רָאנ דלַאב יװ ,רעבַאיטקָא ןט10 רעדָא ןט9 םעד ךָאנ בשימ ךיז רע
 טקיש ןוא רע טייג ,"ןעלסישטַאז ,, זיא רע זַא ,ָארָאטכעיד ר"הומ ינברה ה"ה 'רקעס

 השימחו םיעברַא דגנּכ) לבור 45 ןוא קעשט םענַײש ַא קנַאב רענַײּפ ַא ךרוד רעביא
 ַא טקַאהעגנַײרַא ץוחַא ,עירַאלעצנַאק רעד ןיא ףַארגעלעטה ידי לע אקווד ןוא (תוּכמ

 -סורַא ךַײא ךיא בָאה ,ןעלסישטַאז' ןיב ךיא יו ױזַא ,תויה , :עמַארגעלעט עשיטַײל

 ענייר ַא רעטקָאד ַא ןופ ָאװטסלעטעדיוװס ַא ןוא !עינעשטּוָאװַארּפ לבור 45 טחלשמעג
 ,לסינקַאנק ,סע טסייה ,ךימ טפור ןוא -- "לוסנָאק םַײב עטרעװַאז ַא ,הרשּכ ַא

 .טינ עשז טּפַאכ -- טוג ךָאד זיא
 ךָאנ ןוא שעּפעד ןייא קעװַא ּפַאלק ןוא ווירב ַא ךָאנ ןוא ווירב ןייא קעװַא ךיא קיש

 רעד ןיא ןַײז חירטמ ךיז לָאז רע ,ןטנַאקַאב ןרעדנַא םוצ ,ןטנַאקַאב ןייא וצ ,שעּפעד ַא

 סָאװ ,ןָאט גערפ ַא עקַאט ןוא ןָאט קעמש ַא ,ןָאט קוק ַא לָאז ןוא 'נוא ןופ עירַאלעצנַאק

 שטיװָאנָאמָאלָאס ליַאכימ 'שטשעמ י'קליסַאװ ַא ,טנעדוטס ַאזַא ןוא ַאזַא טימ ךיז טרעה
 רעד יוװ ױזַא ,תינשהו .סנייא רעמונ זיא ? ןעמונעגוצ טינ יצ ,ןעמונעגוצ ? שטיװָאניבַאר

 רע ךעלגעמ רשפא זיא ,וועִיק ןייק ןעמוק טינ דלַאב ןעק ןוא טנוזעג טינ זיא ןַאמ-הרבח
 ןיעו לוק ןיע ןוא ,ךָאװ ַא רעכעה ןיוש .ןעמַאזקע ןטלַאה ,ןעוו יצ ,ַײמ ןיא ןעמוק לָאז
 רעד ןופ ,םינּפ ַא !דנַײרפ-עטוג ןוא עטנַאקַאב ענַײמ עלַא ןכָארטשעגסױא -- בשּכ
 טימ טַײז ןוא ךָאנ טבעל ,טעזָאר ידידי ,ריא ביוא ? סערָאביװ םושמ רשפא ןוא ערעלָאכ

 זַא ,ןרָאװעג ךַײר קרַאטש ױזַא טינ ךָאנ טַײז ןוא ,טמירוּפַאלַאכרַאפ טינ סערָאביװ יד
 רימ ריא טוט ,דנַײרפ-רעטוג ַא ץלַא ךָאנ רימ טַײז ןוא ,רעדירב-עטוג טסעגרַאפ ריא
 -רַאפ ןקעטש ַא ןוא ,ןשָאלַאק עפיט יד טימ עדנערעוועדנעט יד ךיז ףיוא טּפַאכ ,הבוט יד
 ךַײלג םילגר עשּפיה ערה-ןיע ןייק ערעַײא טימ רעבירַא ןַאּפש ַא טוט ןוא ,טינ טסעג

 סױרַא רימ טבַײרש ןוא ,ךַײא בַײרש ךיא סָאװ ,גנידצלַא ךיז טגערפעצ ןוא וצ ןיהַא
 ,"עקדַאירָאּפ, טרָאװ ןייא ,שעּפעד ַא רימ טּפַאלק לּכ "םדוק רָאנ ,תוכיראב גנידצלַא

 דנַײרפ רעטלַא רעַײא רימ ןופ ינממ
 םכילע-םולש

 ןופ ןוא רימ ןופ טַײל ערעַײא עלַא ןסירג םשה-ןעמל טינ רָאנ טסעגרַאפ .ספ

 .ב"ב ענַײמ

 ןבלעז םוצ .8

 ן1912 רעבָאטקָאו

 !ידידי
 סָאװ רָאנ ךיא בָאה טציא .הליגמ עצנַאג ַא טקישעגקעװַא ךַײא ךיא בָאה טנַײה
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 םכילע םולש והפ}ווירב

 ןגעוו ךיז ריא טפרַאד ןּכ-לע --- "עקדַאירָאּפ וו ָאיסוו, וועיק ןופ שעּפעד ַא ןעמוקַאב

 ,םעד ןגעוו ,ןרעוװ ריווועג טוג ךַאז ןייא רָאנ ןוא רעטלע רעַײא ןַײז חירטמ טינ םעד

 ןעוו ןוא לָאמ ייווצ רעדָא רָאי ןיא לָאמ ןייא ןעמוק ןוא ץייווש רעד ןיא ןציז ןעמ ןָאק יצ
 ,טינ רעמ ,סָאד טָא -- ?למיג ַא טימ אל יצ ? םייקו רירש לּכהו ,ןעמַאזקע םעד ןבעגּפָא
 רָאנ ,טינ ןעמ ףרַאד ןּפַאלק ןשעּפעד ןייק ןוא .םכילע-םולש ילוחיאו ןוצר יהיו --
 .סעקטירקטָאב תוברהל םשה-ןעמל ,סעקטירקטָא

 וועשטשירטעּפ .א וצ ,9

20/7. 12. 1912 

 !וועשטשירטעּפ .ַא רעטרעעג ליפ

 ןטשרע םעד טקישעגסױרַא ךַײא ךיא בָאה 10.25 םענופ ווירב רעַײא טימ םּכסה ןיא

 ןַאמָאר םענופ ןלייט עקירעביא יד .םיא טימ ךיז ןענַאקַאב וצ ףיוא ןַאמָאר םענופ לייט

 עטשרע יד ןופ ךשמ ןיא ןריגַאדערכרוד ןוא ןקידנערַאפ ןצנַאג ןיא טנָאקעג ךיא טלָאװ

 ריפ ףיוא יו רעמ ןקעלק טעװ סָאװ ,לייט ןטשרע םעד ןקורד םענופ םישדח ַײרד-ייווצ

 ןַאמָאר ןַײמ ןעוו ,לַאפ ןיא .זַײװליײט ןלעטשוצ טנָאקעג ןעמ טלָאװ גנוצעזרָאפ יד .םישדח

 וצ קידװעגרָאז ןטעבעג קרַאטש ךיא טלָאװ ,ןרָאװעג ןעמונעגנָא ךַײא ךרוד טלָאװ

 רעשיסור רעד ןופ ליטס םעניא ןוויטקערָאק עקיטיינ יד ןכַאמ ,גנוצעזרעביא יד ןטעברַאַאב

 ןבעג רימ רעכיג סָאװ ןוא די-בתּכ םעד ןטלַאהרַאפ טינ ,ןטעבעג ךיא טלָאװ ךָאנ .ךַארּפש

 ,סיורָאפ ךַײא קנַאד ךיא סָאװ רַאפ ,רעפטנע

 גנוטכַא רעפיט טימ

 םכילע-ש

 ןַאהַאק (םהר)בַא וצ ,.0

 תזז. 8הס. 140ת6מ א. צסעע.

112 

 !ַאגעלָאק רעטנַאקַאבמוא טעמּכ ןוא רעטרעעג רעייז
 ַא ַײב ןוא ,סופ ןייא ףיוא עקַאט ,תחא-לגר-לע ,קידנוזּפיחב ךַײא וצ בַײרש ךיא

 ןוא ןגײלוצּפָא טינ טביולרעד טַײצ יד לַײװ ,ריּפַאּפ-לּפמעטש דמערפ ףיוא שיט ןדמערפ

 יד ,ָאזלַא .ןרָאפוצּפָא רעיײז ךיז טלַײא קרָאי-וינ ןופ גרעבדלָאג קחצי דנַײרפ לַײװ
 ןיא ןַײז לָאז ךיא ןעוועג טרעשַאב זיא סע :הׂשעמ ַאזַא זיא עטכישעג רעד ןופ עירָאטסיה

 ןיוש אלימב ןוא ,גרעבדלָאג קחצי יװ ןדִיי ַאזַא טימ ךיז ןענעקַאב טינ ןוא עקירעמַא

 גרעבדלָאג קחצי טימ טנַאקַאב ןיב ךיא ןעוו םערָאװ ,ךַײא טימ ךיוא טנַאקַאב ןַײז טינ
 סָאד ןוא -- ,ךַײא טימ ךיוא טנַאקַאב ךיז טלָאװ ךיא זַא ךעלדנעטשרַאפטסבלעז ךָאד זיא

 ,ןטכיזניה ךס ַא ןיא ןוא !רימ רַאפ סנטסקינייװ ,ןדָאש רעסיורג ַא ,ןדָאש ַא רעייז זיא

 :טגָאז ינָאפ ?ןעד סָאװ רָאנ .גרעבדלָאג 'רמ ןייטשרַאפ ןבעג ןיוש ךַײא טעװ סע יװ
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 םכילפ-םולש ןופ ווירב

 'רמ טיול .הרוּת ַא סָאד ןיא טגָאז ינָאפ זַא ןוא ,"ַאדגָאקינ םעשט ָאנדזָאּפ עשטול;

 טַײצ יד סָאװ סָאד ןַײז ןקּתמ ןָאק רע זַא םיא ךיא ביילג ,טגָאזעג רימ טָאה גרעבדלָאג

 ןַא טימ עלַא טימ ןטייהלצנייא עלַא ןבעגרעביא ןיוש ךַײא טעװ רע .ןברָאדרַאפ טָאה

 זַא ,קידנעטשלופ טכַאמלופ ןבעגעג םיא בָאה ךיא :גַײצעגרעּפַאלק ןטימ וליּפַא ,רעדנַא

 זיא ךַײא טימ ןכַאמ טעוװ רע סָאװ סעלַא ןוא טכערעג זיא ןדער טעװ רע סָאװ סעלַא

 ךַײא -- !טַײרלָא ןַײז לָאזס ןבעג טָאג זָאל ןוא ,ןוצר יהיו .טכַאמעג

 םכילע-םולש  סורג ןכעלדנַײרפ ןוא גנוטכַא טימ

 .לעיצנעדיפנָאק זדנוא ַײב ץלַא זיא ךעלריטַאנ א:

 קיטָאק לאקזחי וצ 1

 1913 רַאונַאי ןט6 ,(ןעזיילו

 !קיטָאק 'ה רעטרעעג רעייז

 .ש רעקיטירק ןוא רעטכיד ןסיורג ןוא ןביל םעד, גנומדיוו רעד טימ ךוב רעַײא

 ריא טָאה טעברַא לקיטש ןַײפ ַא .ןטלַאהרעד קיטכיר ךיא בָאה "רעגינ הנוכמה ינרַאשט

 ךימ זומ ךיא ןוא ,תורצוי יד ןטיברַאפ תועט יּפ"לע ריא טָאה סיוועג .ןבעגרַאפ רימ
 עדייב ןציז רימ סָאװ ,קילג ַא .רעכיב יד טימ רעגינ עגעלָאק ןוא דנַײרפ ןַײמ טימ ןטַײבּפָא

 טפעשעג סָאד ןוא -- םיא וצ ךיא רעדָא רימ וצ ןעמוק ןזומ רע טעװ ,דנַאל ןייא ןיא

 ,ךוב סָאד ןענעיײל רעייז רימ ךיז טליוו סָאװ סעּפע זיב רָאנ .טלקיװעגּפָא ןַײז טעוו

 ןגעוו ,רעכיב ןימ םענעי וצ ןרעהעג "תונורכז,, ערעַײא זַא ,רימ טגָאז ץרַאה סָאד םערָאװ
 טסנרע ןלעװ רָאנ לָאז שטנעמ רעדעי זַא ,טקירדעגסיוא טַאהעג ךיז טָאה לָאגָאג עכלעוו

 ךיא .רעכיב עטוג ךס ַא טַאהעג רימ ןטלָאװ ,עיפַארגָאיב ןַײז ןבַײרשפיױא ךעלרע ןוא

 טיג ,ןעמ טוט סָאװ רָאנ .ןלעפעג רימ זיא -- ךעלטעלב יד ןשיווצ קוק ַא טּפַאכעג בָאה

 -- ןדַײנשעצ ןוא ,ןדַײנשעצ רעַירפ סע ןעמ זומ ,ךוב סָאד ןענעייל וצ ףיוא ? הצע ןַא

 ףיוא ,ךייה יד רטמ 1500 ןיווװ ךיא) ןרעדעפ יד יװ ,ןעַילפעצ ךיז ךעלטעלב יד ןלעװ

 יד רָאנ ,זומּת םוא יװ טקַאב ןוז יד שטָאכ ןוא ,ןַאזָאל ןופ טַײװ טינ ,ןעזייל ןיא גרַאב ַא

 רַאפ טעװ "תונורכז , ערעַײא ןופ זַא ,ארומ ךיא בָאה .(! תושפנ-תנּכס טימ ןזָאלב ןטניוו

 ערה-רצי ַא ךיוא טָאה רעגינ :אישק יד יא .וליפַא רכז ןייק ןבַײלב טשינ ןרעגינ

 ? םענַײז ןופ ךיא יװ ,ךוב ןַײמ ןופ תילכּת ַא ןכַאמ ךיוא'ט'נוא ןענעייל ןלעוו ךיואט'נוא
 ערעזדנוא יװ ,טגָאז היבט יוװ ,םיאנוׂש יד ףיוא רָאי ַאזַא -- ונייה םידבע :ץוריּת רעד זיא

 ,החילס ַא ןוא ךוב ַא יז ַײב .ךוב ַא ןזָאלוצסױרַא לכׂש ןבָאה סרעקורד ןוא סרעגעלרַאּפ

 .רָאי-ץרַאװש ןייא ץלַא -- חול ַא ןוא ר"מש ןופ ןַאמָאר ַא ןוא הדגה ַא ןוא ,לידבהל

 ריא ? ךַײלגטַײל ןַײז ןענרעלסיוא סרעבעגסױרַא ערעזדנוא ןיוׂש ךיז ןלעװ ןעוו ,דלַאװג

 ַא -- ךעלכיב עקידנשַָארג סױרַא ןזָאל ןשטַײד ,ןזיוצנַארפ ,רעדנעלגנע ןקוקנָא טלָאז
 ןוא "ינרטּפש ךורב,, גָאז ןוא ןַאמָאר ןַײמ ךיא קידנע טנַײה ,ללּכה !ןדע-ןג ַא !גונעּת

 -- !ןסיוו רע זָאל -- ןרעגינ ףיוא הווצימ ַא ןוא --- "תונורכז , ערעַײא וצ ךיז םענ

 םכילע םולש

555 



 םכילצע-םולש ןנפ:וולרב

 ןבלעז םוצ ,2

 ן19113 .1 .10 ,(ץייווש) ענַאזָאל

 !קיטָאק לאקוחי עגעלָאק רעטנַאקַאבמוא רעדייל ןוא רעטרעעג רעייז

 ךיוא ןבירשעג ּפַאלק ןייא ןיא ןיוש ךיא בָאה ,ךַײא וצ ןבירשעג בָאה ךיא תעב
 טָאה ןרעגינ וצ זַא ,סיוא ךיז טזָאל ,רעכיב יד טימ ןטַײבּפָא ךיז ןלָאז רימ זַא ,ןרעגינ וצ
 םהרבַא רעטכיד םעד טעמדיוװעג זיא רעכלעו ,רַאלּפמעזקע םעד טקישעגנַײרַא ריא
 ןיא ,קרָאי-ינ ןיא יו רעקינײװ טינ ןוא רעמ טינ טציא זיא ןעזייר ןוא -- ןעזייר

 ךָאנ זיא םכילע-םולש ןעוו ,רעירפ רָאי עכעלטע טימ ןעװעג סָאד טלָאװ !עקירעמַא
 ךרוד ךיז רָאפ ןוא ףיוא ךימ ךיא בייה ,רעטכעלעג ַא סע זיא ,סיפ יד ףיוא גנירג ןעוועג
 ייג ךיא זַא ,ןעמ טוט עשז סָאװ ,ךעלרעווש לסיב ַא סע זיא רעבָא טציא ,עקירעמַא ןייק
 ךַײא ףיוא הריבע עצנַאג יד טגײלעגפיורַא ךיא בָאה ? "תונורכז , ערעַײא ןענעייל סיוא
 בָאה ךיא .טינ הטרח ןייק בָאה'כ ןוא ךוב סרעגינ טעשַאדרַאקעצ-ןטינשעצ בָאה ןוא
 טינ ןוש קנעדעג ךיא ?ןגָאז ךיא לָאז סָאװ ןוא ,"תונורכז,, ערעַײא ןענעייל ןעמונעג

 !ינחור גונעּת רעתמא --- גונעּת ליפ ױזַא ,ןבָאה האנה ליפ ױזַא לָאז ךיא סָאװ ,רָאי סָאד

 ןעמולב טימ לופ ןדע-ןג ַא ,ןטרָאג ַא ,רצוא ןַא זיא סָאד -- ךוב ןייק טינ זיא סָאד ---

 ענַײמ ,רדח ןַײמ ,החּפשמ ןַײמ ,טנגוי ןַײמ טנָאמרעד רימ טָאה סע .גנַאזעג-לגיופ טימ ןוא

 ,רעדליב ןוא ןּפיט לטניב ןַײמ טימ ךיא !ןיינ ,ןּפיט ענַײמ ,תומולח ענַײמ ,םיבוט-םוי

 םוש ןָא ךיא גָאז ,ךיא ןיב ,טכַארטעגסױא ךס ַא ןוא טנעקעג יז ןופ ךס ַא בָאה'כ סָאװ

 ערעַײא טימ !ןצבק ַא ,לגנַיי םערָא ןַא ךַײא ןגעקטנַא -- תווינע עשלַאפ רעדָא הפינח

 ,דלַאװג !טציילפרַאפ טלעוו יד טציא זיב ךיא טלָאװ החּפשמ רעַײא ןוא ןעגנובעלרעביא

 ןוא ןטנעמיד ,ןטנַאילירב ליפ ױזַא טגָאמרַאפ שטנעמ ַא ? רעהַא זיב ןעוועג ריא טַײז ּוװ

 ערעַײא טרָאד ןגָאז יװ) "ךעלדנער טבַײלק , ןוא םורַא טייג דיי ַא !טינרָאג ןוא לרעּפ

 ! רצוא ַאזַא םיא ַײב ךיז טניפעג'ס זַא ,ןצעמע ןענָאמרעד וליפַא סע לָאז ןוא (? סעקַאמורפ

 !ןרָאװעג עגושמ טינ רעיש ,ךיז ןסַײרּפָא ןיוש טנָאקעג טינ ןוא ןענעייל ןעמונעג בָאה ךיא

 .א ,ךיז טכַאד ,רָאג רע טסייה ,םענייא ןופ טרעהעג בָאה ךיא ? קיטָאק רעד זיא רע

 ,דרָאב רעיורג ַא טימ דַיי ַא רָאג ךָאד טַײז ריא ןוא ,ןַאמ-רעגנוי ַא רָאג זיא ןוא קיטָאק

 טינ ,תמא רעטושּפ רעקיליײה רעד זיא -- ךוב רעַײא ןיא טפושיּכרַאפ טָאה ךימ סָאװ

 ,רעכעלרע ,רעטוג ַא רָאנ טינ טַײז ריא ,ןיינ !ךַארּפש יד טנַײה .טײקטסָארּפ עטלצניקעג

 טָאג ןופ טנַאלַאט ַא טַײז ריא -- רצוא ןכַײר רעַײהעגמוא ,ןכַײר ַא ןופ רמוש רעַײרטעג

 ןענַײז ןדִיי קיצניו טינ .טינ ךיז ןעק סָאװ ,רעלטסניק ַא ןופ המשנ ַא טימ טשטנעבעג

 רעַײא ןיא םיבורק קיצניװ טינ ,עיװַאטסַאז רעד ןיא ןוא ץעינעמַאק רעַײא ןיא ןעוועג

 טלמַאזעג טינ ייז ןופ רענייק טָאה סָאװ רַאפ --- החּפשמ ,יז טפור ריא יו ,רעקידנשיור

 ַאזַא סעּפע טימ ןזיװַאב טינ ייז ןופ רענייק ךיז טָאה סָאװ רַאפ ,ריא יו תונורכז עכלעזַא
 רעַײא זַא ,ריא טרעה ,סיוא רימ ךיז טלָאמ סעּפע ? ןערב ַא ןבעג לָאז סָאװ ,ריא יו ןימ

 רעַײא ןעק ךיא .(רעזעל רעדעי אמּתסמ טליפ סָאד ןוא) החּפשמ ןַײמ זיא סָאד --- החּפשמ

 ,השמ דיסח םעד ןטַאט רעַײא ןוא ,עשַאר-עלייב -- עבָאב רעַײא ןוא ,רעזייל-ןרַא ןדייז

 ,רעסעסַא ןטימ קינװַארּפסיא םעד וליפַא ןוא סעמומ יד טימ סרעטעפ ערעַײא עלַא ןוא

 יד ןוא םידיסח יד ןוא םידמלמ יד ןוא ,עטכעלש יד ןוא עטוג יד ,םיצירּפ עלַא טימ
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 ,קסירב ןופ רעבַײרש םעד סרוקיּפַא םענעי ןוא ,בר םעד ןוא ,םיאפור יד ןוא ,םידגנתמ

 ,עקשָאמ ןוא ,לקצַאכ ןוא ,עלעבייל-ןרַא ןוא ,סלארׂשי עדייב ןוא ,רזממ זיא לברעק ַא סָאװ

 ןעק עלַא ,ייז ןבעל עלַא !עלַא ןוא ,עלַא ןוא עשטשעיַאלװַארּפוא םעד טעדנעב-לרעב ןוא

 ,חוּכ ַא ןבָאה ךָאד ףרַאד עמ .ךיא רעיורט עלַא טימ ןוא ךיז ךיא יירפ עלַא טימ ,ךיא

 יײב ןטלַאהעג ךימ בָאה'כ ּוװ ,רעטרע ךַײא ַײב ןַארַאפ) ןכַאל ןכַאמ רָאנ טינ ךימ לָאז עמ

 ךיא זַא ,ילש-ןהב ךַײא רעווש ךיא .ןרערט רימ ַײב ןעִיצ ךיוא רָאנ ,(קידנכַאל ןטַײז יד

 טשטנעבעג ןעמעלַא ךַײא טָאה עדייז רעַײא תעב ,עלַא ךַײא טימ ךַײלג טנייוועג בָאה

 רעד ןוא דרע רעד ףיױא ןגעלעג זיא תקדצ יד עבָאב רעַײא תעב ןוא רוּפיּכ -םוי ברע

 ,לארׂשי-תועושי ףיוא ןכיג ןיא ךיז ןעיירפ ױזַא רימ ןלָאז .טשלחעג לָאמ 100 טָאה עדייז

 -לשי-ונובר -- ןברָאטשעג זיא שטנעמ ַא לַײװ טינ ןוא ,ןרערט טימ ןסָאגעג בָאה ךיא יו

 עבָאב רעַײא לַײװ רָאנ !העש לכבו תע לכבו םוי לכב ןברַאטש ןשטנעמ לפיוו ! םלוע

 עקידעבעל ןענַײז סָאד לַײװ ןוא !ענַײמ ,ענַײמ ,ענַײמ ןענַײז סָאד --- עדייז רעַײא ןוא

 רעַײא ןיא עלַא טמערַאװעגסיױא ייז טָאה ריא לַײװ ןוא ,ןשטנעמ ענעדלָאג ערעַײט ןוא

 קידלודג תמאב ןיב ךיא .תמא ןקירעַײפ ןצנַאג רעַײא ןיהַא טגײלעגנַײרַא טָאה ןוא המשנ

 ןלעװ ךַײא קנַאד ַא סָאװ ,ריא יװ ןדִיי ַאזַא ,ןשטנעמ ַאזַא ןגָאמרַאפ רימ סָאװ ,ךיז ַײב

 גנוניימ ןַײמ ךָאנ) טרעגלַאװעג ךיז ןבָאה סָאװ ,"ךעלדנער , ענעי ןייג ןרָאלרַאפ טינ

 סָאװ ,ךיז ַײב סיורג תמאב ןיב ךיא .קלָאפ רעזדנוא ןיא ,(טציא ךָאנ ךיז ןרעגלַאװ
 ,ךוב ַאזַא טימ ןרָאװעג טרעכַײרַאב זיא רוטַארעטיל-סקלָאפ עשידִיי עגנוי ךָאנ רעזדנוא

 ןַײז יז ןלעװ ?רעטַײװ ןבַײרש "תונורכז , ערעַײא ריא טעװ ."תונורכז,, ערעַײא יװ

 -- טעפ ,רעכיז ךיא ןיב -- ןטָארעג ? ךוב עטשרע סָאד יו ,ןטָארעג ןוא טעפ ױזַא ךיוא

 ענעי ָאטינ .רערעטיש ,רערעגָאמ ןַײז ןיוש טעװ סָאד זַא ,ארומ בָאה ךיא ,טינ ךיא סייוו

 -לטב ןרעוו ייז ,טלוב ױזַא טינ יז טעז עמ רעבָא ,ייז ןענַײז ָאד ,טסייה סָאד !ןדִיי

 .טָאטש רעסיורג רעד ןיא טרפבו ,םישישב
 ןמכ;לע םולטש|

 רעגינ .ש וצ ,3

 1912 רַאונַאי ןט10 ,ןעזייל

 ! רעגינ דנַײרפ ןַײמ

 ןבַײרש רָאנ) ךיוה רעטעמ 1500 ,ןעזייל ןיא ךימ ךיא ןיפעג ,לּפמעטש ןכָאנ טעז ריא יו
 טינ רעיש רעװ ןוא ןַאמָאר ןַײמ טקידנערַאפ ךיא בָאה ָאד .(ןַאזָאל ןייק רימ טבַײרש
 ,ירפ רעד ןיא שטנעמ ַא ףיוא סָאד טײטש יװ ?ןבַײרש טשינ :טסייה סָאװ .עגושמ

 ? ךעלגעמ סָאד זיא יװ ? טינ רע טבַײרש ןבַײרש ןוא -- םורַא טייג ,טקנירט ןוא טסע
 ַא -- ןוט טינ טשינרָאג ?ןבעל ױזַא טָא גנַאל ןעמ ןָאק ? ןרעװ ןטלַאהעגסיוא סע ןָאק

 טימ טינ ךָאנ סע ייטשרַאפ ךיא .ןבעל ַאזַא ןגעוו ןעמולח ןשטנעמ !ןבעל ןימ ענדָאמ

 .ןעמוקעג טינ ךָאנ לַײװרעד -- ךיוא רימ ףיוא טַײצ ַאזַא ןעמוק טעװ רשפא .לכש ןַײמ

 יבר ןַײמ סָאװ ,ןדע-ןג םעד רעבירעד טינ ייטשרַאפ ןוא תחנ ןייק םעד ןיא טינ עז ךיא

 .טינרָאג ןעמ טוט ןוט ןוא ,טציז עמ ןוא טציז עמ :טלָאמעגסיוא זדנוא טָאה לחרז בר

 םעד ךָאנ ןוא .ןַײז לחומ רימ רע לָאז ,לחרז בר רעד טָא ,לשטנעמ קישטַאלּפ ַא ןעוועג
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 רימ לָאז ,ןעוועג .טסע עמ ןוא טסע עמ ןוא ,ןסע ,רע טגָאז ,ךיז טצעז עמ ןוא ןעמ טייג

 ןטוג םעד ןעמ טגנַאלרעד ,רע טגָאז ,םעדכָאנרעד .םכח ןייק טשינ דיי ַא ,ןַײז לחומ

 ןוא .הטוש ַא דַיי ַא ,ןַײז לחומ רימ לָאז ,ןעוועג .טקנירט עמ ןוא טקנירט עמ ןוא ,ןַײװ

 טוט ןוט ןוא ,טציז עמ ןוא טציז עמ ןוא קירוצ קעװַא ןעמ טייג ,רע טגָאז ,םעדכָאנרעד

 ךַײא לעוו'כ ,יַא .לחרז בר יבר רעד ,המהב ַא ,ןַײז לחומ רימ לָאז ,ןעוועג .טינרָאג ןעמ

 עתמא רָאנ ,עטכַארטעגסיױא ןייק טשינ .תויׂשעמ טימ תויׂשעמ םיא ןופ ןלייצרעד לָאמ ַא

 סָאװ .טינ רימ טלעפעג ןדע-ןג רעד ןוא ,ןדע-ןג םענעי ןיא טציא ןיב'כ ,רוציקה .עקַאט

 ,ןטעשזוס ,ןענַאלּפ יילרעטנזיוט ּפָאק ןיא ךיז ןעלבמָאב'ס זַא ,ןדע-ןג ַא רַאפ סע זיא

 ןוא ץיז ָאד ןוא --- יז וצ ןעמענ ךיז טַײצ גנַאל ןיוש ,ךיז ןטעב סָאװ ,רעדליב ןוא ןּפיט

 .יתיּת-אכיהמ -- ןעקנירט ןוא ןסע ,אלימ .טשינרָאג וט ןוא ףָאלש ןוא קנירט ןוא סע

 ,תומולח ךיז ןעטנָאלּפ טכַאנ עצנַאג ַא זַא ?ןפָאלש סע ןָאק רעװ -- ןפָאלש רעבָא

 ,ןדע-ןג ןייק טינ זיא סָאד !עפ --- ךַײא טערָאט עמ ןוא ךַײא טקעוװ עמ ,ןענַאלּפ ענעגושמ

 ,ןענעייל ןָאק עמ ,רעכיב ָאד שטָאכ ןענַײז סע סָאװ ,קילג לקיטש ַא !םונהיג ַא רָאג זיא'ס

 ןטכענ !גונעּת ןופ עגושמ רעװ ןוא (קיטָאק ןופ) "תונורכז, סנדִיי םעד טָא ןעייל ךיא
 רעַײא -- םיא טנעק ריא --- טנעדוטס םעד ןוז ןַײמ רַאפ טנעיילעג ךיא בָאה טכַאנ ַײב

 רימ ןבָאה עדייב ןוא ,םכילע-םולש ןופ "רעדניק , יד רעביא ןוא ןהיבט רעביא לקיטרַא

 ףיוא סָאד ןעמ ןָאק יװ ,סַײנ ַא ןעוועג לסיב ַא סע זיא םיא רַאפ .טַאהעג האנה קרַאטש

 טָאה ריא סָאװ ,טלעוװקעג בָאה ךיא ןוא !ןבַײרש טַאלג ױזַא ןוא ףיט ױזַא שידִיי

 הרוּת יד יװ ,תמא ."סנזח םעד לטָאמ,, זיא דניק טבילעג ןַײמ זַא ,איבנ ַא יװ ,ןפָארטעג

 םענ ַא ןכיג ןיא ךיז לעװ ךיא .טקידנערַאפ טינ ןעלטָאמ ןַײמ ךָאנ בָאה ךיא .תמא זיא

 "רעדניק,, עקירעביא יד וצ ךיוא .עקירעמַא ןייק טקישעג םיא ךָאד בָאה ךיא .םיא וצ ןוט

 ..?ןןעמ טמענ ּוװ ןר ָאי ?טַײצ ןעמ טמענ ּוװ .ןרעקמוא ךָאנ ךימ ךיא לעװ ענַײמ

 בָאה ךיא :ןליפסיוא טינ ,רעדייל ,ךיא ןָאק "קעהטָאילביב-סקלָאפ , ןגעוו השקב רעַײא

 ,יַא .לָאמ ַא ךָאנ גנַאלרַאפ רעַײא ןגעוו טנַײה ךיא בַײרש ןשטיווָאקרעב וצ --- .טינ יז

 ןעמ ףרַאד וזרב ַא ףױא זַא ,רימ ןופ ןענרעל טינ ךיז ןליוו ייז !רעדניק ,רעדניק

 -- .ןרעפטנע דימּת

 געט יד טָאה ,טריטָאקיוב וימי-לּכ ךימ טָאה סָאװ ,"סטרעוװרָאּפ , ןופ ןַאהַאק בייא

 רע ןוא ןציקס רָאּפ ַא סמכילע-םולש ןזעלעג טָאה רע זַא ,רעזעל ענַײז ןסיוו טזָאלעג
 ןַײז זיא םעד ןיא ןוא ,ךַארּפש עשידִיי יד טשרעהַאב םכילע-םולש זַא ,טנעקרעקנָא

 !הבוטל-וז-םג .ףורַאב

 םכילע-םולש רעַײא

 קיטָאק לאקזחי וצ ,4

1 1. 1913 

 -עלַאכימ) יקציבזיא רעבַײרש ַא םענייא טימ טנגעגַאב קילעפוצ ךימ ךיא בָאה טנַײה

 בָאה ,("ןעזעל  טסייה סע) ענַאזָאל ףיוא ךייה יד רעטעמ 1500 גרַאב ַא ףיוא (שטיוו

 ךוב ַא סעּפע רימ ַײב ןפורעגסיורַא טָאה סע תולעּפתה ַא רַאפ סָאװ ,טלייצרעד םיא ךיא
2 
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 טכַארבעג ךימ טָאה רע סָאװ ןוא קיטָאק .י טסייה סָאװ ,סָאבעלַאב ַא ןדִיי ַא סעּפע ןופ
 יקציבזיא רעד זַא ,הׂשעמ ַא סיוא ךיז טזָאל -- .ןרערט טימ ןענייוו לָאז ךיא זַא ,וצרעד
 טַײז ריא זַא ןוא ,קיטָאק .ַא ןופ רעטָאפ רעד סָאד טַײז ריא זַא ןוא ,טוג רעייז ךַײא ןעק
 ריא זַא ,גנַאל ןופ ןיוש ןסייוו עלַא זַא ןוא ,סעקוװעלַאנ יד ףיוא עינרַאיװַאקה-לעב רעד
 יז ןבָאה סָאװ ? תומהב יד ,ןעוועג יז ןענַײז ּוװ : ךיז טגערפ ."תונורכז,, סעּפע טָאה
 ךיוא ךָאד ןיב ךיא ? ןעוועג ,המהב ,ךיא ןיב ּוװ ןוא ? טסּוװעג ןבָאה ייז זַא ,ןגיוושעג
 סָאװ רַאפ .עװַאק ןעקנורטעג ןרָאטקעּפס טימ ,רימ טכַאד ,ןוא סעקװעלַאנ יד ףיוא ןעוועג
 ? עװַאק ןעקנורטעג בָאה ךיא ןעמעוו ַײב ןוא ןעוועג ןיב ךיא ּוװ ,טסּוװעג טינ ךיא בָאה
 רעד ןיא ,סעטַאמשיבש סעטַאמש טימ קרַאמרעכיב רעזדנוא טציילפרַאפ טרעוו סָאװ רַאפ
 ןיא רעדָא ,ןטסַאק ַא ןיא ץעגרע ךיז ןרעגלַאװ ערעַײא יװ עכלעזַא "תורצוא, ןעוו ,טַײצ
 ערעזדנוא ףיוא החיצר יד רימ ןיא טדיז סע ?ץַארטַאמ ַא רעטנוא רעדָא ,דָאלפוש ַא
 ןדעי סעקורד ףיוא ןבייה ייז יװ ,ךיז ןענָאמרעד ךיא זַא ,טונימ רעד ןיא סרעקיטירק
 טגָאלש עס סָאװ ,םייוג יד ַײב טנחקלעג ָאװטסדוקסַאּפ ַא ןָא טעקַארד סָאװ ,שטַאקרַאמס
 הּפ-לובינ עטעקיימעגסיוא ,ענעגיּפשעגסיוא ןוא עטַײקעג סָאד טנעייל עמ זַא ,לַאג יד
 ,טסירָאמוה ןטוג םעד ןכַאמ סָאװ ,ָאװטסדוקסַאּפ עכלעזַא המודּכ ןוא װעשַאביצרַא ןופ
 רעוװ ךיא ןוא ,ןבַײרש םוצ טיטעּפַא םעד ּפָא רימ ַײב ןעמענ ןוא זייב ,ךימ ןפור ייז יו
 ךימ בָאה ךיא ,ללּכה ."ןלזג רעשידַיי ,, רעד יװ ,גנַאל ףיוא טינ ,ךַײא טלָאמ -- ןלזג ַא
 ףיוא ,טַײצ טָאה ריא ביוא ,ךַײא טעב ךיא ,רימ טרעפטנע .ךיז ןופ רָאג טלּפַאלּפרַאפ
 עכלעוו ןוא ,"תונורכז , ערעַײא רעטַײװ ךָאנ ריא טבַײרש יצ ,ךַײא גערפ ךיא סָאװ ,םעד
 יִצ ןוא ,רעהַא זיב יװ ,טַאלג ױזַא טייג סע יצ ןוא ,ריא טרירַאב ןזַײרק עכלעוו ,עכָאּפע
 ךיוא טזומ ריא סָאװ ,ןּפיט ,ןענױשרַאּפ טרָאד ןַארַאפ ? החּפשמ יד ךיוא ריא טרירַאב
 !טבַײרש ןוא רעטנומ ןוא טנוזעג טַײז ,טבעל .ןלייצרעד ןוא ןלייצרעד ייז ןגעוו רעטַײװ

 ...דימלּת ןוא רבח ,רעזעל רערַאבקנַאד רעַײא

 םכילע-םולש

 רעגינ .ש וצ ,655

 1913 רַאונַאי ןט16 ,(ןעזיילְו

 !רעגינ דנַײרפ רעטוג

 ,טעב ןיא -- תמא רעטכער רעד ףיוא ןיוש קידנגיל בַײרש ךיא

 ןרָאפ ליוו ךיא ןוא ,טײקנַארק-ןעזַאלב ַא ,הרצ עַײנ ַא ןפרָאװעגוצ רימ ךיז טָאה סע

 -עּפָא ןַא ןגעוו רָאג טסעומש עמ .טסילַאיצעּפס ַא וצ ןרעב ןייק ןגרָאמ-רעביא-ןגרָאמ
 ,םירבח יד ַײב טכער ןגערפעצ ךיז ,יורפ ןַײמ ןוא ךיא ,ךַײא רימ ןטעב ,ָאזלַא !עיצַאר

 ,שעּפעד ַא ןבעג ךַײא רימ ןלעװ ,תינשהו .סנייא רעמונ זיא .טסילַאיצעּפס רעד זיא רעוו

 עצנַאג יד העש רָאּפ ַא ףיוא ןפרַאװקעװַא ןַײז טוג ױזַא טעװ ריא ןוא ,ןעמוק רימ ןעוו

 ןַא ךרוד ,לעטָאה ןטסעב ןיא ןריפרַאפ ןוא ףױהנַאב םַײב זדנוא ןטרַאװּפָא ןוא הרוּת

 ןגעוו ןוא רָאסעּפָארּפ ןופ ןעמָאנ ןגעוו ןסיוו וצ ןבעג רימ ריא טעװ לווירבסערּפסקע

 .םנעהטנמסוא192, 110461 2081818 ןאס. 91. ז6ץפנמ פט 41916 :סערדַא טול ,סעלַא
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 םכילצע-םולש ןופ וטיכפ

 טעב ןופ ךיא ייג לַײװרעד .טינ ךיא סייוו -- ךיז ןסַײרסױרַא ןענָאק ןלעװ רימ ןעוו

 טנָאק ריא .תורצ עסיורג ףיוא זיא םכילע-םולש זַא ,ריא טעז בתּכ ןכָאנ .ּפָארַא טינ ךָאנ

 !טינ שזַא ןיוש בַײרש ךיא זַא ,ןייטשרַאפ

 םכילע-:םולש רעקנַארק רעַײא

 ןבלעז םוצ ,6

 ןןַאזָאל ןייק געוו ןפיוא ,לגע ףױהנַאב)}

 1913 רַאונַאי ןט7

 !רעגינ דנַײרפ רערעַײט
 .רָאסעּפָארּפ ַא וצ ןַאזָאל ןייק ךיא רָאפ ,הבושּת רעַײא ףיוא ךיז טרַאװרעד טשינ

 היבו הינמ ךיא ךַאמ רעמָאט לַײװ --- ןרעב ןייק רעסעב טלָאװעג רימ ךיז טָאה ןלעװ רָאנ

 ָאטינ זיא טרָאד .ןַאזָאל ןיא יוװ ,היוול ערענעש ַא ןבָאה ןרעב ןיא ךיא לעװ ,ברַאטש ַא

 .ַײּפש ןוא ַײק ,ךעלטנעדוטס עכעלטע .ןדִיי ןייק

 ,טנוזעג טַײז ,ָאזלַא
 םכילצ-םולש

 קיטַאק לאקזחי וצ ,7

 ם6זם, 46 3

 .הּתע-תעל סערדַא ןַײמ טציא זיא סָאד טָא
 11מ668001 , 1804-141602-2008021068 10 141201620116286

 26/מ, 211ט205010241 נאס. 2

 !רענַײמ קיטָאק רערעַײט רעייז

 וט ךיא .בוט-םוי ַא ,ריא טגָאז ,ךַײא ַײב זיא'ס לַײװ ,רימ ןופ ווירב ַא טליוו ריא
 רעטרעטשרַאּפ ַא ,ארומ ךיא בָאה ,ךַײא ַײב ןַײז רעבָא טעווס ,ביל וצ ךַײא
 .ןברַאטש ןעמוקעג ןיב ךיא ןיהּוװ ,לָאטיּפש ַא ןופ ווירב םעד ךַײא בילרש ךיא : בוט-םוי

 רעסעב רָאג רימ זיא'ס זַא ,געט רָאּפ ַַא .םכילע-םולש טינ טברַאטש ךיג ױזַא ,ךַײא טלָאמ

 עכלעוו ,עיפַארגָאיבָאטױא ןַײמ ןקידנערַאפ ןענָאק ,רימ טכַאד ,ךָאנ לעװ ךיא ןוא ,ןרָאװעג

 זָאלוקרעבוט ףיוא ןרָאװעג קנַארק ןיב ךיא תעב ,1908 ןיא ןבַײרש וצ ןבױהעגנָא בָאה ךיא

 -עגסיוא זָאלוקרעבוט ןופ ךימ בָאה ךיא .ךַײא טנָאמרעד ריא ביוא ,שטיװָאנַארַאב ןיא --

 :טינ ךיא סייוו -- רעטציא ןַײז טעװ סָאװ .ןגירשעגּפָא ךימ טָאה םלוע רעד :טלייה

 .תורצ עסיורג ףיוא ןיב ךיא רָאנ ,םורַא ןיוש ךימ ּפעלש ךיא .רעסעב רימ ס'טייג לַײװרעד

 ןצנַאג ןיא עטכישעג-סנבעל ןַײמ ךיא ליוו טּפױה רעביא ןוא .בַײרש ןוא ךיא בַײרש ךָאד

 ןיא ךרוד ןעייג סע לַײװ ,רוטַארעטיל רעד רַאפ סערעטניא לקיטש ַא טָאה יז .ןבַײרשַאב

 ןָאק ךס ןייק ,טעַײצרַאפ .רוטַארעטיל רעצנַאג רעייז טימ סרעבַײרש ערעזדנוא עלַא ריא

 עווענעשז ןיא טנוװַאדעג טָאה עמ .ַײברַאפ ןעוועג ךיא ןיב קיטנָאמ .ןבַײרש טינ טנַײה ךיא
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 םכילעגהםולש ונפ וולרב

 ןענַײז ךָאד ,ןענװַאד סָאד טינ זיא'ס ןוא ץענעמַאק טינ עווענעשז זיא יאדװַא .לוש ןיא

 ןליו סָאװ ,רעדניק עשידִיי טַאלג ןוא ןטנעדוטס ןוא ךעלדיימ ,ךעלבַײװ ,ןדִיי ןַארַאפ
 רעבָא .סיפ יד ףיױא קרַאטש ךימ טלַאה סָאד ןוא -- ברַאטש ַא ןכַאמ לָאז ךיא ,טינ
 ןוא רוטַארעטיל יד לסיב ַא רימ טוט גנַאב !?ןפלעה סעּפע ןעד ךיז טעװ ףוס-לּכ -ףוס
 רעד ןופ סיוא ךיז ךַאל ןײלַא ךיא .רעדניק עגנוי ךָאנ בָאה ךיא .רעדניק יד לסיב ַא

 !תונמאנב רימ טביילג ,טלעוו רעשירַאנ
 !רעכיב ערעַײא טקידנערַאפ ןוא ,רעקשטיטלַא ,ךעלווירב טבַײרש

 םכילע-םולש רעַײא

 םירפס-רכומ עלעדנעמ וצ ,8

 11 מ66001 , 00-141602-8080241060 106? 14122162011696,

 26זמ, 211720801441 אס. 2

8618, 668. 3 

 !עדיײז ! עדייז

 ,ןבַײרש רעטרעוװ רָאּפ ַא ךַײא ךיא ליוװ ,רעגנירג רימ זיא סָאװ ,גָאט ַא זיא טנַײה
 רימ טיג עמ רָאנ ,קנַארק רעייז ,רעייז ןיב ךיא זַא ,טַײז רעד ןופ ןיוש ריא טסייוו
 ןעוט סע .טיוט ןרַאפ ױזַא טינ רעטיצ ךיא זַא ,ןבעלכ .ןבעל ךָאנ לעװ ךיא זַא ,גנונעפָאה

 ןופ טינ טסייוו ,לשמל ,יסיט ןַײמ .ביל ענדָאמ ךימ ןבָאה ייז .רעדניק יד גנַאב רָאנ רימ
 ךיא ןיב ןײלַא ןוא ,ענַאזָאל ןופ ןטַײקשירַאנ ךעלווירב ריא בַײרש ךיא .ןגָאז וצ סָאװ

 םעד ַײב ,ךיז טכַאד רָאנ .טינ ךיא סייוו ,ןַײז טעוו רימ ןופ סָאװ .קינילק ַא ןיא ןרעב ןיא
 רימ ןלעװ ,יוא ,ןוא סעדַא ןיא ןעז ךָאנ ךיז ןלעװ רימ ןוא ,ןטעבענּפָא תוומה-ךאלמ
 זיא רע ,ןשטיווָאקרעב ןַײמ ץרַאה סָאד סיוא טדער ןוא טנוזעג טכער רימ טַײז ! ןכַאל
 תחנ טבעלרעד ,ןבַײרש טפרַאדעג גנַאל ןיוש ךַײא ךיא בָאה בוט-לזמ ַא .דניק ַא רימ

 !ךימ טשטנעב ןוא ,עדייז ,טנַאה רעַײא רימ טיג .ענַײמ ןיא ךיא יו ,רעדניק ערעַײא ןיא

 םכילע-םולש לקינַײא רעטשרע רעַײא

 קיטָאק לאקזחי וצ ,9

5 123 

 !קיטָאק דנַײרפ רערעַײט

 רָאנ !גָאט ןטכעלש ַא טנַײה בָאה'כ .טעב ןופ רעדייל הבושּת ךַײא וצ בַײרש ךיא

 עפַאק ןיא ךַײא ַײב ןַײז סיוועג ךיא לעװ ,ןבעל לעװ ךיא ביוא .םירוסי ןייק טינ טָאה

 -- !ןרוּכיש לסיב ַא סָאד ןלעװ רימ ןוא
 ,רעַײט וצ ןוא טַײװ וצ .ןַײז הלוח-רקבמ רימ וצ ןרָאפ ןלעװ טינ טפרַאד ריא

 !רָאי עכעלטע ,ןרָאי :ךַאז ןייא רָאנ ןטַײװ רעד ןופ רימ טשטניוו

 םכילע-םולש רעַײא
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 םכיל ע "םולש המהפ/ווירב

 ןבלעז םוצ 0

7 2, 1913 

 !קיטָאק דנַײרּפ רערעַײט

 וצ ךַײא סע ךיא ביג .רעגנירג רימ זיא טנַײה ...קע ןַא טניימעג ךיא בָאה ןטכענ

 .רעסעב ןייג טעוו'ס ביוא ,ןבַײרש לָאמ ַא ךָאנ ךַײא ךיא לעװ ךעלטכַאנרַאפ םורַא .ןסיוו

 ,טנַאה ןַײמ ךַײא טַאנ
 םכילע םולש

 ןבלעז םוצ ,1

 1912 ,3 ,3 ,עיצענעוו

 !דנַײרפ רערעַײט

 ,קידענעװ ןופ -- ךַײא ךיא בַײרש טלעװ רעד ןופ טָאטש רעטסנעש רעד ןופ

 -עגסיוא ,טקישעג ךימ טָאה 'רּפ רעניוו רעד ןיהּוװ ,יוורענ ןייק ןענַאד ןופ רָאפ ךיא --

 -- ךיז וצ ןעמוק לסיב ַא רָאנ ףרַאד ךיא זַא ,טוג טַײװ ױזַא ןיוש ןיב ךיא זַא ,קידנעניפ

 ןבירשעג לטרַאק-טיזיוו ַא ךרוד ןטכענ ךַײא בָאה ךיא .עילַאטיא ןיא רָאנ זיא סָאד ןוא

 ןקישוצ ךַײא טעװ יז ; קיטָאק ןריובעג ,ןישטשָאמַאז הנמלַא ןַא ןגעוו רעטרעוו רָאּפ ַא

 ןַײמ .ןַײז ךעלצינ ריא סעּפע טימ ריא טנעק רשפא ,רעייז ךַײא טעב ךיא ןוא ,םיבתּכ

 !ןדע-ןג ַא עקַאט -- "ןעדע לעטָאה, ,ןעמָאנ ןַײמ ןיא יוורענ ןייק סערדַא

 םכללצ םולש

 רעגינ .ש וצ 2

 1913 ץרַאמ ןט3 ,עיצענעוו

 !דנַײרפ רערעַײט
 ,טלעוו רעד ןופ טָאטש רעטסנעש רעד ןיא ןגיטשעגּפָא ,יוורענ ןייק געוו ןפיוא ןיביכ

 װָאכָארָאב אמּתסמ ןיוש ךַײא טָאה סָאד -- טנוזעג ןיוש ןיב'כ זַא ןוא .גידענעוו ןיא
 ריא טייטשרַאפ סָאד --- רענעטינשעצ ןייק טינ ,רעצנַאג ַא סױרַא ןיב'כ זַא ןוא ,ןבירשעג
 רעַײא סטייג יװ .גידענעוו ןופ ןבירשעג הּכמ ַא ךַײא טציא ךיא טלָאװ ,טינַא .ןיילַא ןיוש

 סָאװ קסיורבָאב ןיא יורפ רעַײא ןוא ? קסױרבָאב ןיא ןײלַא ךַײא ןוא ? טרָאד רעדורב
 ןיא "היוול, ַא טכַאמעג רימ סע ןבָאה הרבח ?טקיױורַאב ןיוש ךיז יז טָאה ?יז טכַאמ
 ךַײא טסירג יורפ ןַײמ .ןעקנערק וצ ןײלַא םעד בילוצ ןעוועג יַאדּכ טעמּכ -- ןיװ
 רָאפ ךַײא טלעטש -= ןוא קיצכעז-ןוא-סקעז ַא געוו ןיא ריא טימ ןליּפש רימ ,ךעלצרַאה
 !!!טניװעג יז --

 םכילע-םול ש  רעַײא
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 םכיל עד םולש ןןופ ווירב

 שטיווָאנרעשט םייח וצ .3

 1912 ץרַאמ ןט12 ,יוורענ

 !ריעצ בר ,לעז ןַײמ ןופ רעטבילעג רעד ,דנַײרפ ןַײמ

 ןוא טָאג ןופ םיׂשעמ יד ןענַײז סיורג ? ןדייר ךיא לָאז סָאװ ןוא ןגָאז ךיא לָאז סָאװ
 ,ןעועג טינרָאג יו ןוא קעװַא זיא טפַאשקנַארק ןַײמ !ןעמכילע-םולש וצ רעדנּוװ ענַײז
 ךיז ןוא ןרעב ןיא טכַארברַאפ בָאה ךיא סָאװ ,געט יד ןסעגרַאפ ךיא לעװ ןכיג ןיא ןוא

 טסכַאמ סָאװ ןוא .טסַאל וצ ייז ןעוועג ןוא עטנַאקַאב ןוא דנַײרּפ ענַײמ טימ ןעוועג רעצמ
 ? ץכעוט ןַײד ןוא ? דניזעגזיוה ןַײד טכַאמ סָאװ ןוא ? רעטרערַאפ ןַײמ ,רערעַײט ןַײמ ,וד

 םעדייא ןַײמ רָאפ ָאד ריד לעטש ךיא .סערדַא ןַײד ןסיוו וצ רימ ביג ? םוידוטש ןַײד ןוא
 ןוא רעטריטנַאלַאט ַא ןוא הרוּת-ןב ַא ,ןַאמ-רעגנוי רערעַײט ַא זיא רע .ןַאמפיוק רעה
 ,רענעדײשַאב ַא

 םכילע-םול ש עביל סיורג טימ רענַײד

 ָארירש .ש וצ 4

 1913 ,3 ,29 ,ןיוורעננ)

 !אט"ילש ארירש רמ תואיצמה רקיו רקי ידידי

 לע -- ןופיחב -- יתחלש , :שער ַא תמאב טכַאמעג ָאד טָאה עמַארגעלעט רעַײא

 ָאד ?ןושל ַא רַאפ סָאד ןזיא סָאװ ,טינ טייטשרַאפ יוורענ ןיא םדָא-ןב ןייק --- "יתב םש

 ןרָאפ ןפַארג יד יו ךיז ןדיילק ,תוררש יװ ןבעל ,ןטַארקָאטסירַא ,ןדִיי ךיז ןעניפעג

 ןוא ,רעלעטשטפירש ַא ןיב ךיא זַא ,ןסייוו ,רימ טימ ךיז ןענעק ,ןכרַאנָאמ יװ סױרַא

 ךיא זַא ,טגָאזעג ייז טָאה עמ) רימ וצ ךיז ןעלכיימש ןוא ,ןעמָאנ םענדָאמ ַא סעּפע סייה
 ןפוא ןשיטסירָאמוה ןפיוא ּפָאט ןיא רימ וצ ןַײרַא ןענָאק יז ,ךעלרעפעג ןיב

 רַאפ סָאװ ,ןסַײבנַײא טנעקעג טינ ייז ןופ רענייק טָאה ךָאד ןוא .(! ארומ ייז ןבָאה --

 ? שיקרעט רָאג רשפא ,זיוצנַארפ טינ זיוצנַארפ ,שליגנייא טינ שליגנייא ,זיא סָאד ןושל ַא

 ַא יװ טנעיילעגרעביא רענייא טָאה -- "ַאאגטיב םיחלַא ןַאשייפישטייב יטשַאלַאשט ,

 ךיא ,ןעוועג זיא ףוס רעד .טשימעג שילגנע טימ שיזעניכ זיא סָאד זַא ,טגָאזעג ןוא קיזמ

 -ילָאּפ ַא זיא סָאד זַא (רעיוא ןפיוא רעדנוזַאב ןדעי תודוס-דוסב) טסעומשעגנַײא יז בָאה
 לַײא ךיא !ןרָאװעג לדגתנ רָאג ךיא ןיב טימרעד ןוא -- טרירפיש עמַארגעלעט עשיט

 (שרעדנַא סעּפע רַאפ יװ ,תולדג םעד רַאפ ױזַא טינ) ןעקנַאדַאב וצ ךַײא רעבירעד ךימ

 ןופ ןרעװ טנוזּפיחעגרעבירַא ןוזּפיחב ףרַאד סָאװ ,"ןוזּפיחב,, םעד ףיוא טציא טרַאװ ןוא
 .םימיה לֹּכ ךל הדות ריסאו ךבהוא ךדידי ינַא ירהו .יוורענ ןייק ענַאזָאל

 םכילע-םולש

 ןיוש בייה'כ ןוא רעגרע טינ רעטַײװ יַאוװולה .םוקלופ זיא טנוזעג ןַײמ :יּתחכש רקיע

 סָאװ דליב סָאד ךַײא טגַײצ סָאד --- "טנַײה , ןיא --- .בורק ןמזבו אלגעב ןבַײרש וצ ןָא

 .ָאד ךַײא קיש'כ
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 םכַײל פ-םולש !וופ? ווי רב

 רעגינ .ש וצ .5

 1921 ץרַאמ ןטס1 ,לעטָאה-ןדע ,יוורענ

 ! רעגינ .ש דנַײרּפ רעטסעב
 ,טנוזעג קידנעטשלופ

 ףיוא רָאג עקַאט ןוא ,חסּפ רַאפ ןוא חסּפ וצ ,"טנַײה ,, ןיא ןטעברַא ןָא ןיוש בייה'כ
 ! תמא רעטכער רעד

 -רעב 'ה טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא ענַײז ןגעוו ווירב ַא ןעמוקַאב ןשטיווָאקרעב ןופ

 :טבַײרש שטיוװָאקרעב .וויטיניפעד טינ ץלַא ךָאנ רעבָא ,ךרד ַא ףיוא טייג סע .ןָאסלעג
 ןגױב רעּפ לבור טרעדנוה ןלָאצ ןענָא ק יז ...עיפַארגָאיבָאטױא יד ןקורד ןע נָא ק יז

 ןבעג ןענָאק יז ..שדוח ַא ןגױב ַא ןבעג ןענָאק יז ..ןצירטַאמ םעד רעסיוא ןוא

 ...ךיוא סנַאװַא לבור 500 זיב
 ץישפיל לטַײּפ טנעצָאד-טַאוירּפ ןטימ טליּפש םכילע-םולש יװ ,רימ טנָאמרעד סע

 רע לָאז סָאװ טימ ,חומ םעד ךיז טכערב ןוא טציז רענעי ."קיצכעז-ןוא-סקעז ,, ןיא

 !ךיז טוט טנַאה ןיא רימ ַײב סָאװ ,רע טגָאז ,ןסיוו לָאז רע ? ץיירק יצ ,קיּפ : ןײגסױרַא

 ןָאק ךיא !ןטכַארט גנַאל ױזַא ריא טפרַאד סָאװ !רעניײא דִיי : םכילע-םולש םיא טגָאז

 ,ןטרָאק ענַײמ עלַא ןזַײװ ךַײא
 .(לקנעב ןפיוא שזַא ךיז טבייה ,קידעבעל קרַאטש) !הברדַא ,ונ ? עקַאט --

 ? הברדַא סָאװ ---
 .טָאה ריא סָאװ טזַײװ --

 ? ןזַײװ ךַײא לָאז ךיא ,טסייה סָאװ ---
 .ןזַײװ רימ ט נ ָא ק ריא זַא ,ךָאד ריא טגָאז טָא --

 .טינ ליוו ךיא רָאנ ,ןָא ק ךיא --

 טרָאד טנעז ריא זַא ,טסעומש עמ .ווירב רע ַײ א ףיוא טציא טרַאװ ךיא ,רוציקה

 .תמאב ךימ טיירפ סע ,בוט-לזמ -- סע טסייה ץירּפ רעצנַאג רעד ,רָאטקַאדער

 םכילע-םולש  רעַײא

 -- שטיוװָאנמלק 'ה ןופ ווירב ַא ןעמוקַאב ךיא בָאה טַײצ רעבלעז רעד ןיא -- .ספ
 יד זַא ,טבַײרש שטיוװָאנמלק .גָאלשרָאפ סנָאסלעגרעב טימ טקַאטנָאק ןיא טינ רע טייג
 ...? ימ ינּפמ החדנ ימ ,ָאזלַא .לַאנרושז ןיא ןייג טינ ןָאק עיפַארגָאיבָאטױא

 ָארירש .ש וצ 6

 1913 ,4 .5 ,יוורענ

 !ארירש דנַײרּפ רערעַײט ןַײמ
 רימ ןעמ טָאה ףסּכה רורצ םעד ,ןטלַאהרעד ךיוא ווירב ןביל רעַײא ןיוש ךיא בָאה

 ריא טסייה עמ זַא ,עבט ַאזַא ןיוש טָאה קנַאב יד .ןַאזָאל ןופ רעהַא טקישעגרעביא דלַאב
 ןלָאז תוכרב ןעוו .יז טיג ,ןבעג ריא טסייה עמ :ױזַא ךיוא טשטָאּפ יד .יז טלָאצ ,ןלָאצ
 ריא טלָאװ ,ןרעװ םיוקמ ןלָאז ןשינעשטניוװ ןוא טײקרַאבקנַאד ןופ ןליפעג ןעוו ,ןײגנָא
 דעו ןטקמ ,רעדניק ערעַײא ןוא בַײװ רעַײא ןוא ריא ,ןרָאי לסיב ןייש ַא ןבעל טנָאקעג
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 םכפילפ:םולש ןופ וויהלב

 ,ןעמונעגסיוא טשינ לָאמ ןייק ךיז ןטלָאװ טפַאנ ןופ "סעקינשטָאטסיא , ערעַײא .לודג
 -- םיעבר לעו םישלש לע םינפח אלמ רעדניק ערעַײא ןיא טבעלרעד ריא טלָאװ תחנ ןוא
 -רַאפ טרעוו לבור טנזױט לָאמ לפיוו !טייקיניײלק ַא רעביא לּכה-ךס ? סָאװ רעביא ןוא
 ףיוא ,ןפנָארב ףיוא -- סנייא ץלַא) ,טרוּכישרַאפ רעדָא ןריולרַאפ ,ןבירעצ ,טדנעווש
 ןגעקטנַא ןעמוק ןעמ טעװ -- ןטלעז רעייז -- ןטלעז ןוא ,(עשזריב רעד ףיוא רעדָא תובקנ
 טלעוו טרידוטשכרוד טכער ןיוש בָאה ךיא !אקחד תעשב דנַײרפ ַא וצ לבור טנזיוט טימ

 טגיל סע טייקסיורג לפיוו ,עדייב רימ ןעייטשרַאפ ןכל -- ךיוא ריא ןוא --- ןשטנעמ ןוא
 ןטַאטלוזער יד רעבָא -- דסח-תולימג ַא --- ןיילק זיא טַאט רעד .טַאט םעניילק םעד ןיא

 תומולח ּפָאק ןיא ךיז ןעלבמָאב סע תעשב זַא ,עגַאל ןַײמ טסעגרַאפ טינ .סיורג ןענַײז

 ףוגה-תשלוח ןופ ןענַײז תוחוּכ יד ןוא -- ,טבַײרט עמ ,ןעמ זומ ןבַײרש ןוא ,ַײרעבַײרש ןופ
 רעדניק יד ןוא ,טסָאק סָאד ןוא ,ַארעיױויר רעד ףיוא ןציז טסייה עמ ןוא ,טכַאװשענּפָא

 ןיאמ , :טכענ עצנַאג ּפָאק רעד טיירד -- טגָאט עלעטַײב ןיא ןוא ,ןטסָאק םייה רעד ןיא

 -םולש ַא טימ ,זַאקװַאק ןופ ,ןסַײרסױא ןופ דנַײרפ-רעטוג ַא ּפָא ךיז טסַײר "? ירזע אובי

 טינ ,םירוביד עכעלשטנעמ טדער ןוא טנוזעג ףיוא ךָאנ ךיז טגערפ ןוא עלעווירב-יבוהאל

 ךַײא ךיא ןָאק סָאוו טימ ,טינ ךיז טמעש ,טגָאז , :הצילמ עטסוּפ ןייק

 ,ךַײא טגָאז !ןײנ -- "..רענעגייא ןַא יוו רימ טגָאז ?ןַײז קיפליהַאב

 ךָאנ זַא ,ןעמ טגָאז רימ !עכלעזַא ןרָאי עקיטנַײה ךס ןייק ָאטשינ -- טליוװ ריא סָאװ

 ךָאנ זַא ,דנַײרפ ,ארומ בָאה ךיא .םכילע-םולש ןייק ןַײז טינ ָאטדוב טעװ םכילע-םולש

 ןָאק סע (..!ןבָאה תועט ַא לָאז ךיא יַאוולה) .ָארירש ןייק ךיוא ןַײז טינ טעװ ןָארירש

 ןָאק ךיא .דָיי ַא ןוא שטנעמ רערעַײט ַא ןַײז לָאמ ַא טעװ גנוי רעד ,ןב רעַײא זַא ,ןַײז

 טשינ .הפינח רַאפ ןָא רָאנ סָאד טמענ טשינ ! ריא ןַײז טינ רעבָא טעוו רע ; קיצניװ ךַײא

 ןלעוו ךַײא לָאז ךיא זַא ,רַאנ ַאזַא רַאפ ךַײא טלַאה ךיא טשינ ןוא הטוש ַאזַא ןיב ךיא

 סע) עלעווירב רעַײא זַא ,ילש-ןהב ךַײא ךיא גָאז טָאג רַאפ יו .הפינח טימ ןעקנַאדּפָא

 עדייב רימ ביוא : ריא טָאה ןמיס ַא .ןרערט וצ טכַארבעג ךימ טָאה (ןורּכזל רימ ַײב טגיל

 ַא יו ןבירשעג זיא סָאװ ,"עיפַארגָאיבָאטװַא  ןַײמ ןענעייל טעוװ ריא ןוא ןבעל ןלעוו

 יד קידתמא ףיט יו ןוא טסנרע טַײװ יװ ,ןייטשרַאפ ןוא ןעזסױרַא ריא טעװ ,יודיוו

 ןיוש רימ ךיא לעװ ,עיפַארגָאיבָאטױא ןַײמ ןגעוו דייר וצ ןעמוקעג .ןענַײז דייר עקיזָאד

 טָאה .סעומשכרוד ךיז ךַײא טימ םעד ןגעװ רעטירב לסיב ַא ןביולרעד

 ַא ךַײא לוד ןוא טפַאנ ןופ טַײצ יד ךַײא ַײב וצ םענ ךיא סָאװ ,טינ לביארַאפ ןייק

 רעצנַאג רעד ךַײא ַײב זיא סע :דער ךיא ןעמעוו טימ ,סייוו ךיא .רוטַארעטיל טימ קידָאּפס

 סָאד ןוא ..ליצ ןייק טינ ,לטימ  ַאזַא טינ רעמ רעטנזיוט רעטרעדנוה יד טימ טפַאנ

 רָאנ זַא ,ןענַײמ סָאװ ,םינָארַאנ םיטוש עלַא ענעי זיב ךַײא ןופ קוליח רעצנַאג רעד זיא

 רָאנ ...תונמחר ייז ףיוא בָאה ןוא אנקמ ייז ןיב ךיא ! תומהב .רקיע רעד זיא לברעק סָאד

 .ןשיוצ טינ רָאנ) לווירב סָאד קעװַא טגייל ,טמַארערַאטרַאפ קרַאטש טַײז ריא ביוא

 טעװ ,ןעורסיוא ױזַא רעדָא ,ןייג ןפָאלש תעשב ןוא ענעשעקיטַײז ןיא (סעיצנַאטיװק-טפַאנ

 ןַײמ וצ ןטקעיָארּפ יד ןוא עטכישעג יד ,ריּפַאּפ עלעגייב עטייווצ סָאד ןענעייל ריא

 : טבַײרש ווָאכעשט יװ רעדָא ,טנוזעג טכער רימ טַײז לַײװרעד .עיפַארגָאיבָאטױא

 .םצממנס בהסקסממנ עז הסו1סנאטצעז

 םכילע-םולש  רעַײא
 (ןגרָאמ גנוצעזרָאפ)
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 םכיל ט- םולש ןופ והירב

 ןבלעז םוצ .7

6 1913 

 (ןטכענ ןופ גנוצעזרָאפ)

 !ָארירש דנַײרּפ ןַײמ

 ,"עיפַארגָאיבָאטװַא , ןַײמ ןגעוו ךַײא טימ ןדערכרוד ךיז טגָאזעגוצ ךַײא בָאה ךיא

 ,עטכישעג-סנבעל ןַײמ וצ ךיז ןעמענ טלָאװעג גנַאל ןיוש בָאה ךיא .הׂשעמ יד ױזַא זיא'ס

 ןופ ןַאמָאר ַא זיא יז סָאװ ,טנַאסערעטניא ...דנעיצנָא זיא ןײלַא יז סָאװ ,םעד רעסיוא

 ןופ ןוא סיורג ןיילק ןופ טלעוו ַא טכַאמעגכרוד טָאה סָאװ ,לדנעמ-םחנמ ןלעניגירָא ןַא

 רעדנַא ןַא ןיא רָאנ ,ןרָאװעג לדגתנ רעדיװ ןוא ןלַאפעג םעד ךָאנ ןוא רעסערג ךָאנ סיורג

 עיפַארגָאיבָאטױא ןַײמ ןופ דלעה רעד סָאװ ,םעד רעסיוא ,ןסערעטניא ערעדנַא טימ טלעוו

 ,עסיורג ץנַאג ןוא עניילק ןוא עסיורג ,םירחוס ,ןּפיט ײלרעלַא טימ טנגעגַאב ךיז טָאה

 םעד רעסיוא --- ,טנעָאנ רָאג ,רָאג ייז טימ ךיז טנַאקַאב ןוא --- ןרענָאילימ שממ עקַאט

 -עטיל עצנַאג ַא (ןעמַאזוצ רימ טימ עקַאט) ןסקַאוװעגסיױוא ןגיוא ענַײמ ףיוא זיא םעלַא

 עצנַאג ַא ,סרעלעטשטפירש ןופ רוד רעצנַאג ַא .רוטַארעטיל עשידִיי רעזדנוא ,רוטַאר

 ןרילָאק ײלרעלַא ןופ ,עטלַא ןוא עגנוי ,עניילק ןוא עסיורג ;סרעבַײרש ןופ עײרעלַאג

 לייט ןטסניימ ,עטנַאקַאב עטוג ענַײמ עלַא ןענַײז סָאד --- ןטנַאלַאט ענעדיישרַאפ ןוא

 -עטיל רעזדנוא ןופ עטכישעג יד זיא סָאד -- עיפַארגָאיב רעַײא , .דנַײרפ-עטוג ענַײמ

 זיא סע, -- עַײנ ערעזדנוא ןופ רעקיטירק רעגנוי ַא רענייא רימ טבַײרש --- "רוטַאר

 סָאד טינ בוא ,ןַײז טעװ סָאד .טעברַא רעד וצ ןעמענ ךיז רעכיג סָאװ ,בוח רעַײא

 ,סעלַא ןופ עטסנטָארעג סָאד ךיוא ןוא עטסכעלצינ סָאד ןוא עטסקיטיינ סָאד ,עטסעב

 סָאװ ,סָאד ןקידנערַאפ ןעמונעג ךיז ךיא בָאה טציא ."ןבירשעג רעהַא זיב טָאה ריא סָאװ

 ,רעקיטירק רעגנוי רענעי זַא ,ךיז טכַאד רימ ןוא ,ןבױהעגנָא טַאהעג גנַאל ןיוש בָאה'כ

 ןַײז טעװ סָאד זַא ,ארומ בָאה ךיא .טַאהעג טשינ תועט ןייק טָאה ,ךַײא גָאז ךיא סָאװ

 ,סנַײמ ךוב ענעטָארעג עקיצנייא סָאד ךיוא רָאנ ,עטסעב סָאד רָאנ טינ

 ןעמ טקורד וו, ןופ הרדיס ַא ,"עטכישעג ַא ןופ עטכישעג,, ַא ןָא ךיז טבייה דניצַא

 ןייק .קרעוו סיורג ַאזַא רַאפ ץַאלּפ ןייק זיא -- גנוטַײצ רעכעלגעט ַא ןיא ."? ךוב ַאזַא

 םערָאפכוב ןיא קרעװ סָאד ןבעגסױרַא .טינ ךָאנ רימ ןבָאה ןלַאנרושז-םישדח עקיד עסיורג

 טפָארטשעג ךָאד ןיב ךיא .רַארָאנָאה ןַײמ הריבע ןַא -- רעגעלרַאפ ןקידנעטש ןַײמ ןופ

 ."היחת ךברח לעו, קוסּפ ןטימ טָאג ןופ

 -כרוד רעלרּפ זיא סָאװ ,סָאד רָאנ ןבעגסױרַא ףרַאדַאב רעגעלרַאפ רעװעשרַאװ ןַײמ

 -- ,לַאנרושז םענופ בָאה ךיא סָאװ ,סָאד .לַאנרושז ַא רעדָא גנוטַײצ ַא ךרוד ןעגנַאגעג

 עגרה הזב .הסנכה עקידמעדכָאנ ןַײמ זיא סָאד --- רעכיב .חוויר רענייר ןַײמ זיא סָאד

 ןױש טלַאה סָאװ ,רעמענרעטנוא רענליו ַא םענייא טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא ךיא ריפ

 ךיא ,(סנגיוב 20 זיב 25 ןופ ןטלַאה טעװ עיפַארגָאיב יד) ןגיובקורד ַא לבור 100 ַײב

 רעמענרעטנוא רענליוו רעד סָאװ ,יײברעד זיא ןורסיח ַא ךָאנ ןוא .ןגיוב ַא לבור 200 ליוו

 טסייה -- שדוח ַא ןגױב 1 ("טלעוו עשידוי יד ,,) טפירשטַאנָאמ ןַײז ןיא ןבעג יז ליוו

 זַא ,סיוכרוד רעבָא ליוו ךיא !םענעגנַײא טשינ -- רָאי 25 רעדָא 2 ןופ ןל-אמייק ַא סע

 ךָאד זומ ךיא יוװ ױזַא רָאנ ,ןקידנערַאפ יז ןעמ ףרַאד ןכל ,ןבַײלב לָאז עיפַארגָאיב יד
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 םפילצ :םולש ןופ ווירב

 ןיא ןָא ןבייה ןָא חסּפ ןופ) הסנרּפ בילוצ (ןענָאטעילעּפ) ןכַאז ערעדנַא ךיוא ןבַײרש
 -- (בַײװ ןַײז ןעלדנייש-ענייש וצ ןעלדנעמ-םחנמ ןופ ךעלווירב ךיז ןקורד וצ "טנַײה,
 ָאד יז ףור ךיא ."עיפַארגָאיב,, ןַײמ ןצעזרָאפ ,לסיב ַא גָאט עלַא ,זַײוװכעלסיב ךיא לעוװ
 ןופ םערָאפ יד ןבילקעגסיוא בָאה ךיא לַײװ ,"עיפַארגָאיבָאטױא , טינ ,"עיפַארגָאיב, ןָא
 רעטירד ַא ןופ יו ךיז ןופ רעזעל ןטימ טדער רבחמ רעד ּוװ ,טסייה סָאד ,"עיפַארגָאיב, ַא
 טעקַאּפ רעדנוזַאב ַא ןיא ךַײא ךיא קיש ,ןייטשרַאפ טכער ךימ טלָאז ריא ידכב .ןָאזרעּפ
 עַײרפ ערעַײא ןיא טלָאז ריא ,עקַאט ךַײא טעב ןוא ןעלטיּפַאק עכעלטע עטשרע יד
 ווירב ַא ךרוד םעד ךָאנ ןוא ךיז ןטכַארטנַײא ,ןקוקוצכרוד ייז ימ יד ןבעג ךיז ןדנוטש
 ךיא בָאה יצ ? םעד ןגעוו ריא טקנעד סָאװ ,גנוניימ רעַײא רימ ןגָאזסױרַא קיצרַאהנּפָא
 טלַאה ךיא ? ךוב ןקיזָאד םעד ףיוא טכיוװעג ליפ ױזַא גייל ךיא סָאװ ,תועט ןייק טינ
 ַא טָאה ריא לַײװ רָאנ ,רעקיטירק ַא טַײז ריא לַײװ טינ ,רעקיטירק ןטסעב ןרַאפ ךַײא
 ךוב סָאד סָאװ ,דָאש ַא רָאנ זיא סע .ןשטנעמ ןוא טלעוו ףיוא קילב ןטיירב ַא ןוא ןפימ
 יּפ-לע טמוק רימ סָאװ ,טיּפָארּפ ןיא ןצונ עקילַײװרעד יד ןבעג ןענָאק טשינ רימ טעװ
 ןייק זדנוא ַײב ךָאנ ָאטינ ןטַײל ַײב יװ רוטַארעטיל ןייק זדנוא ַײב ךָאנ ָאטינ .רשוי
 ןריפרעד זיא סע יװ ןוא ןעשטומ אמּתסמ ךיז לעװ ךיא .תומוא ערעדנַא ַײב יו ןטַאנעצעמ
 ,םערָאפכוב ןיא ןײלַא סע ןבעגסױרַא טרָאּפ ףוסילּכ-ףוס ןוא עדנע םוצ זיב ךוב סָאד
 -- -- -- !ןפלעה ןעמ ןָאק סָאװ -- ךַאז עטקורדעג גנַאל ַא ןיוש יו

 ריא יװ םעד ךָאנ ,טגַײצרעביא ךיא ןיב ,ןרעקמוא ןעלטיּפַאק יד רימ טעװ ריא זַא
 עדייב ענַײמ ףיוא רעפטנע רעַײא זיב ."ןרעטש עדנשזדנָאלב,, יד טרעקעגמוא רימ טָאה
 .טסכעלדנַײרפ ךַײא שוק ןוא ךַײא טימ ּפָא ךיז ךיא ןגעזעג ווירב

 דנַײרפ רעטסרַאבקנַאד רעַײא
 םכילע-םולש

 ןבלעז םוצ .8

 1913 .4 .26 ,ג"ערתה ּפ"מהוחד 'ב

 !ָארירש דנַײרפ רערעַײט ןַײמ
 .ןטלַאהרעד טינ ךָאנ ךַײא ןופ ךיא בָאה ווירב עקירעירפ ענַײמ ףיוא הבושּת ןייק

 ןכָאװ ַײרד אמּתסמ ןיכמ זיא ריא יוװ קינהרומש ַאזַא .גחה שודיק ינפמ סָאד זיא סיוועג

 ןכער חסּפ ךָאנ ה"יא .אמלע יַאהב טשינרָאג רע זיא חסּפ געט טכַא יד ןוא ,גחה םדוק

 טימ ךוב סָאד ןוא 1:8058ממ6 זייט ס'סטסמע 8 ןייק ןיוש ווירב ַא ךַײא ןופ ןבָאה ךיא

 .ןטעבעג ךַײא בָאה ךיא יוװ ,ןקישוצ רימ ריא טעוװ "רימ רעד , רעַײא

 קירוצ עלַא ,יײז טעב ךיא .עיפַארגָאיבָאטױא ןַײמ ןופ ךעלטיּפַאק רָאּפ ַא ךָאנ ּפ"צר

 עובשב עובש ידמ ךַײא ךיא לעװ ךעלטיּפַאק ערעטַײװ יד .ןקישּפָא עױנזַאקַאז יּפע

 ,ןקישוצ
 םכילע-םולש  רעַײא
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 םכילצלגםוהלש ןופ :ווירב

 ןבלעז םוצ .9

 1912 ,4.30 (ןַאזָאל)

 !ָארירש דנַײרפ רעטבילעג ןוא רעטרעעג רעייז

 -- ןעוועג לבקמ רעהַא יוורענ ןופ ךיא בָאה לירּפַא (19) 6 םענופ ווירב ןביל רעַײא

 עיפַארגָאיבָאטױא ןַײמ זַא ,גנוניימ רעַײא טימ .ַאנַאזָאל ןיא רעדיװ ןיוש ןענעז רימ

 אמּתסמ ךָאד טניימ ריא .ןעדנַאטשרעּפניײא ךיא ןיב ,שירַארעטיל רעמ ןַײז ףרַאדַאב

 .שיטקַאפ סלַא ,שירַארעטיל רעמ ןַײז ףרַאדַאב אפוג יז זַא טינ ,טַײז עשירַארעטיל יד

 ,רוטַארעטיל רעד וצ ךייש זיא סָאװ ,סעכלעזַא ןבעג רעמ ףרַאדַאב ךיא זַא ,טניימ סָאד

 ,הלחתה ַא רָאנ ךָאד זיא לַײװרעד .ןַײז עקַאט סָאד טעװ ױזַא ןוא .אפוג ןבעל ןַײמ וצ סלַא

 ןימ ַא ,עלעייא ןופ סיוא ךיז טקיּפ ףוע סָאד ױזַא יו ,טייהדניק ןַײמ ןופ ,תישארב ןופ

 ,רעפיט ןוא רעטיירב ץלַא ןייג סע טעװ רעטַײװ סָאװ .רעכיב יד ןיא סע טסייה "אירבמע,

 רשַא לֹוחֹּכ ןרעמ ךיז ןלעוו רעדליב ןוא ןּפיט ,ןטײרּפשעצ ךיז ןלעװו ןטנָאזירָאה-טלעװ יד

 םדָא-ןב סלַא ,טייקכעלנעזרעּפ ענעגייא ןַײמ ןרעוװ רָאלק ךיוא טעװ ,בגַא ,םיה תפׂש לע

 רעד וצ ,סעמיצ ןטכער םוצ ןעמוק רימ ןלעוו ױזַא טָא ןוא --- רעבַײרש סלַא םעד ךָאנ ןוא

 עקידרעוו ,קרעװ עריא טימ ,עשלַאפ ןוא עתמא ,םיאיבנ עריא טימ רוטַארעטיל (רעשי)דִיי

 .טלָאמענּפָא ןַײז טעװ ןיילַא טלעוו עשירַארעטיל יד רָאנ טינ רעבָא .וו"זַאא עליופ ןוא

 ןופ רעדליב עשיפַארגָאטַאמעניס עצנַאג ןגיוא סרעזעל םעד ַײברַאפ ןייגכרוד ןלעװ סע

 ןוא עתמא עריא טימ עזרעב עצנַאג יד .טלעו רעשירחוס ,רעכעלטלעוו רעד

 (רעצעּפוהעי) רעוועַיק רעד ףיוא רעטלע ןקירָאי-22 ןַײמ ןופ ,סלדנעמ-םחנמ עשיטסַאטנַאפ

 ןעגנוגעווַאב ןופ טייק עצנַאג ַא ןעלקיוופיוא ךיז טעװ סע .גָאט ןקיטנַײה וצ זיב עזרעב

 -ָאיצַאנ ,ןרָאטַאלימיסַא ,םידגנתמ ,םידיסח :סרעוט-ללּכ ןוא ןבעל-ללּכ רעזדנוא ןיא

 ןיילַא ךיא סָאװ סעלַא -- ןטסילַאיצָאס ,ןטסילַאירָאטירעט ,ןטסינויצ ,ןויצ-לבבוח ,ןטסילַאנ

 ןעק ךיא סָאװ ,ןענױשרַאּפ עקידעבעל רָאנ ,עטכַארטעגסיױא ןייק טינ .טבעלעגכרוד בָאה

 ןַײ מ טינ זיא סָאד ללּכה -- עזַײװטנַאקַאבמוא ךרוד ןוא ךרוד ייז ןעק ןוא ייז טימ ךיז

 ןַײמ ןיוש זיא אלימב ןוא ,לטלעוו שידִיי רעזדנוא ןופ עיפַארגָאיב יד רָאנ ,עיפַארגָאיב

 לשמל יוװ) רצקמ ןיב ךיא ביוא ןוא ,ןַײש יד יװ רָאלק ,רעבַײרש ןוא םדָא-ןב סלַא ,רוגיפ

 ןייג רָאנ ,טרָא ןייא ףיוא גנַאל ןייטש ןבַײלב טשינ -- ןוויּכ ַא טימ זיא (ןקילאומש ַײב

 טינ ןיב ךיא סָאװ טימ -- .קעווצ ןטַײװ ןטכער םוצ סטרעוורָאפ ןוא סטרעוורָאפ ץלַא

 עדמערפ רַאפ ךעלטיּפַאק ענַײמ טזַײװ ריא סָאװ ,סָאד זיא ךַײא טימ ןעדנַאטשרעפנייא

 ןוא ,ךעלנעזרעּפ ךַײא רָאנ סע יורטרַאפ ךיא .טַײל רעװָאקנָארָאװ רַאפ ןוא

 ןוא .קורד םוצ טמוק סע זיב וליפַא ןעז טינ סע רָאט לגיופ ןייק ,םדָא-ןב ןייק רעטַײװ

 ."סענזיב , ןגעוו טציא

 ,טנפעעג ןגיוא יד רָאג רימ טָאה רע .ןָא ךיא םענ ,ךיז טײטשרַאפ ,גָאלשרָאפ רעַײא

 המב רָאנ .סולּפ רעסיורג ַא טעשזדוב ןקיטציא ןַײמ וצ זיא שדח ַא לבור טרעדנוה ַײרד

 זַא ,טפעשעג ןופ ריסַאק רעַײא ןגָאזנָא ןוא טוג ױזַא ןַײז טלָאז ריא ןעוו ? םירומא םירבד

 -קנַאב ַא ךרוד רעדָא) טסָאּפ ךרוד ןקישסורַא רע ףרַאדַאב שדוח ןדעי ןופ ןטשרע עלַא

 ןוא ,ךוב ןיא ךיז ַײב ןענעכייצרַאפ ףרַאד רע ןכלעוו ,סערדַא ןַײמ ףיוא (גנוזַײװנָא

 .האבה הנש לירּפַא 14/1 דע וז הנש ַײמ 14/1 םוימ ןקישסױרַא סָאד רע לָאז ןבײהנָא

 ערה-ןיע ןייק ןוא ןטפעשעג טימ לּפוטמ ַא ערה'ןיע ןייק דיי ַא ךָאד טַײז ריא תמחמ
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 ברע ,"טנַײה , עז) "ךיז יירד אנכש םולש, ןַײמ יװ טינ ביוא --- רענעגָארטעצ ַא טַאלג

 -רַאפ ןוא לווירב ַא ןָא טבַײרש סָאװ ,ּוקַאב ןופ ארירש יװ זיא ("לטיה ַא רעביא , ,חסּפ
 ןבַײרש עקנילָאװַאּפ ךיז לעװ ,ידצמ ,ךיא .טַײצ םישדח ַײרד ףיוא ענעשעק ןיא סע טּפוטש

 ײז ןקישוצ ךַײא לעװ ךיא עכלעוו ,לטיּפַאק ַא ךָאנ לטיּפַאק ַא עיפַארגָאיבָאטױא יד
 1914 לירּפַא ףוס זיב ה"ד ,רָאי ןכרוד זַא גנונעפָאה רעד ןיא ,ךַײא ַײב ןבַײלק ךיז ןלָאז

 ךיא םענ ךעלריטַאנ --- .ףוס ןזיב קיטרַאפ ה"יא ןַײז סָאד טעװ (רעירפ ךָאנ רשפא ןוא)
 .הסנרּפ ןופ ןליוק רימ ןָאק רעכלעוו ,טקנוּפ ןייא רעסיוא ,סעיצידנָאק ערעַײא עלַא ןָא

 הרוש ןייק ךיא רָאט "טנַײה,, ןרעסיוא זַא ,ךַאמּפָא ןַא ךיא בָאה "טנַײה,, ןטימ ,ונַײהד
 ןקורד ךיא געמ ןגעמ ,לַאנרושז ַא ןיא טינ ,גנוטַײצ ַא ןיא טינ ,עשרַאװ ןיא ןקורד טינ

 סָאװ ,ןיקצעלק רעד זיא סָאד .ענליוו ןיא (גנוטַײצ ַא ןיא טינ רָאנ) לַאנרושז ַא ןיא ךיז
 "טנעמָאמ , ןופ סעּפע טסעומש ריא ןוא .שדח ַא לבור טרעדנוה וצ ןגָאלשעגרָאפ רימ טָאה
 .ןסיש ךַײא ןוא ןליוק טלָאמעד ךימ טעװ ןַאקצַאי .ןסָאלשעגסיוא זיא סָאד ."דנַײרּפ , ןוא

 טָאה רע .אפוג ןענַאקצַאי טימ עקַאט ? עשרַאװ ןיא ןכַאמ טנָאק ריא ָאי סָאװ ,ריא טעז
 תויׂשעמ סווָארדנעװ רָאנ לַײװרעד סױרַא טיג ןוא "הידוהי, גַאלרַאפ םענעגייא ןַא טנַײה
 סעּפע טימ ןשירפרעטנוא גַאלרַאפ ןַײז ָאזלַא ףרַאד רע .טוג טינ ,ןעמ טגָאז ,טכַאמ ןוא
 ,יקסדיל) "לַארטנעצ , םַײב גַאלרַאפ ןַײמ ןעמענרעביא קשח קרַאטש טָאה רע ,סטכער

 ךיז טָאה ןיילַא רע יװ ,ע"על םיא רַאפ זיא סָאד רָאנ (7 יקּפילָאװָאנ ,סערגָארּפ ,עשרַאװ

 זיב 5000 ןופ סיוא רימ טלָאצ "לַארטנעצ,, גַאלרַאפ .ןסיב רעטרַאה וצ ַא ,טקירדעגסיוא

 ענעבירעגנַײא ןַא רעבָא סע זיא ,(ליפ ױזַא ךיוא ןײלַא טנידרַאפ ןוא) רָאי ַא לבור 0
 ןוא ,ןרירוקנָאק ןיא ןכַײלג טינ ריא טימ ךָאנ ךיז ןָאק "הידּוהי , סנַאקצַאי סָאװ ,עמריפ

 רע טָאה טציא זיב .ןזָאלסױרַא טינ ךימ גנירג ױזַא "לַארטנעצ,, רעד טעװ --- הזל-ץוח

 1915 רָאי ןזיב זַא ױזַא ,6 ךָאנ ןבעגסױרַא ַײב טלַאה ןוא דנעב 14 ןיא ךימ ןבעגעגסױרַא
 היוארה אכיּתח ַא (ןרושָארב 100--75 עניילק יד ץוח) .דנעב 20 ןופ טעלּפמָאק ַא ןַײז לָאז

 ךיא בָאה ךוב סעטקורדעג טינ סלַא ,עיפַארגָאיב ןַײמ ? ןעד סָאװ רָאנ !דבכתהל

 רימ ןלעװ .עמריפ רעדנַא ןַא ךרוד ךיוא ןבעגסיורַא ,"לַארטנעצ , ןופ גוצַאב ןיא ,טכער

 רעייז ףיוא ןוא םיידי יּתשב ןעמעננָא ןַאקצַאי טעװ סָאד ןוא --- (ןַאקצַאי) "הידוהי,, ןגָאז

 ,לַאנרושז ןייק ןיא ןקורד טינ רעַירפ סע ןלעװ רימ ביוא ? ןעוו רָאנ .ןעגנוגנידַאב עטוג

 רע .ןקורד טינ ןפוא-םושב סָאד ןַאקצַאי טעװ "טנַײה, ןיא .עקירעמַא ןיא טינ ,ָאד טינ

 סקיטנַײה םיא ביג ךיא ,טסייוו ריא יו ןוא --- ןענָאטעילעפ רָאנ ןוא ןַאמָאר ַא רָאנ ףרַאד

 ףרַאדַאב םעד ןגעוו ןעגנולדנַאהרעטנוא ןריפ ןענַאקצַאי טימ .ווירב סלדנעמ-םחנמ רָאי

 ,"טנַײה , רעד טינ זַא ,ןַאלּפ ַא טימ ,רָאי-ַײנ רַאפ ,טַײצ-םיבוט-םימי טשרע ןעמ

 ןטקורדעג ץעגרע ןיא טינ ךָאנ ַא סױרַא טיג "הידוהי , גַאלרַאפ ןַײז רָאנ

 -רַאפ םטצ ןטפעה ןיא רעדָא עיפַארגָאיבָאטיוא-םכילע-םולש --ךוב

 ךוב סָאד ןלײטנַײא ןַאד ןלעװ רימ .טנַײה ןרַאפ עימערּפ עטסיזמוא סלַא רעדָא ןפיוק

 ןַא ױזַא ,חקמה דצמ רעזעל םעד ןרעגנירגרַאפ וצ ידכב ןטפעה 10 רעדָא 8 ,6 ,5 ןיא

 .ךוב עצנַאג סָאד ןבעגסױרַא טנָאקעג רע טלָאװ רעטניוו ןקידנעמוק םענופ ףיולרַאפ ןיא

 ךיא ךַאמּפָא סנכלעוו טול ,גַאלרַאפ-"לַארטנעצ , ןַײמ רַאפ ַײרפ ךיא ןיב ןפוא ַאזַא ףיוא

 טניימ קרעװ ענַײמ) .גַאלרַאפ רעדנַא ןַא ךרוד קרעװ ענַײמ ןבעגוצסױרַא טכער ןייק בָאה

 (.ןלַאנרושז רעדָא ןעגנוטַײצ ןיא עטקורדעג גנַאל ןיוש יד ןעמ
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 (ןעגנילעג ָאי טעװ סע ןיימ ךיא) ןכַאמ וצ ןענַאקצַאי טימ ןעגנילעג טינ טעװ סע םָאב

 ,סעיצידנָאק עבלעז יד ךיוא .ענליוו ,"ּפמָאק טע ןיקצעלק, גַאלרַאפ רעטייווצ ַא ָאד זיא

 טָאה סָאװ "ןעבעל עשידיא סָאד , לַאנרושז רעייז ןיא טינ רעבָא ,ןענַאקצַאי טימ סָאװ
 .(ןגיוב א לבור 100) רַארָאנָאה םעניילק ַא טלָאצ ןוא ץַאלּפ קיצניװ

 טפרַאד ,ןעגנולדנַאהרעטנוא ןריפרַאפ טעװ ריא זַא ,םענעי טימ ַײס ,םעד טימ ַײס
 -ָאטיױא ןַײמ ,ךוב ןַײמ רימ ַײב טפיוקעגּפָא טָאה ריא זַא ,ןבַײרש ןַײז חירטמ ךיז ריא

 .ו"זַאא ,ייז ךרוד ןבעגסױרַא סָאד טליוו ריא ןוא ,טַאנעצעמ סלַא ,עיפַארגָאיב

 רעבָא ךַײא ךיא זומ .םיבנג רענַאקירעמַא יד טימ ךיוא ןָאט ריא טנעק עבלעז סָאד

 ןכַאמ ָאי טעװ ריא זַא ןוא ,ןכַאמ טינ רָא ג ריא טעװ טניה יד טימ זַא ,סיורָאפ ןגָאז

 זדנוא ןפיוקרַאפ ןוא ןקורדּפָא סָאד ןלעװ ייז :ונַײהד .םָאקָאב ןלַאפסיוא ךַײא סָאד טעװ

 ךַײא וצ ןעלגומשנַײרַא סע ןלעװ ייז -- לשמל .רעלָאד ןייא רַאפ ,ךימ יא ,ךַײא יא ,ןדייב
 ןוט ךַײא ןלעװ ייז ,ללּכה -- רעגעלרַאפ ןשיסור רעַײא טימ ןרירוקנָאק ,דנַאלסור ןייק

 ןסילשּפָא ןוא ּפעק ַײרד טימ ןַײז וליפַא טלָאז ריא ,םלועבש ןטסָאקַאּפה-לּכו תורצה-לּכ
 טשינ .(ןושל שהבנג רעייז ףױא סע טסייה "סנעמירגַא,) ןטקַארטנָאק ןעצ יז טימ

 ןלַאיליפ ערעייז ךיוא עקירעמַא ןיא ןבָאה סרעגעלרַאפ עשיסור ערעזדנוא זַא טסעגרַאפ

 ךיז רעלָאד טרעדנוה עכעלטע בילוצ יַאדּכ טשינ .ןפָא זדנוא רַאפ זיא קרַאמ רעייז ןוא
 ,טולב טימ ייז ךרוד ןעַײּפש ןוא ץנערוקנָאק ַא ןכַאמ ןיילַא

 ַא ךרוד ןריטיפָארּפ ןווּורּפ ןעמ ףרַאד ,תישאר :ןטקנוּפ עלַא רימוזער ךיא ,ָאזלַא

 .גַאלרַאפכוב ַא ךרוד ,תינשהו .גַאלרַאפ-ןטפעה ַא ךרוד רעדָא ,"טנַײה , םוצ עימערּפ

 רעדָא ןטפעה רעדָא עימערּפ סלַא ןַאקצַאי ןופ ,ןגָאז רימ ןלעװ ,ןבעגסױרַא ןכָאנ : לשמל

 ךױא םעד ךָאנ ךיוא "לַארטנעצ, ןרַאפ םערָאפכוב סלַא טכער סָאד טבַײלב ךוב

 "לַארטנעצ , ןיא ןטפירש ענַײמ זַא ,ןסיו טפרַאד ריא .קידנעט ש ףיוא זדנוא ַײב

 ןלָאצ וצ טניולעג ייז טלָאװ יװ ,טינא ,עבַאגסיוא עַײנ ַא רָאי עלַא טעמּכ סיוא ןטלַאה

 ןופ רימ ךעלדנַײרפ ױזַא ןַײז ריא טעװ ךעלריטַאנ ? לבור 6000--5 וצ ךעלרעי רימ

 ,ףיורעד קידנקוק טשינ .ןסיוו ןבעג וצ ךעלטַײצ סרעגעלרַאפ יד טימ םירחסימ ערעַײא עלַא

 טסייוו ריא זַא טגָאז ןוא רחוס רעגנערטש ַאזַא טנעז ריא ןוא לדנעמ-םחנמ ןיב ךיא סָאװ

 ,הצע רוּתב ךַײא גָאז ךיא .ןכַאמ וצ ןופרעד טלעג רעמ ױזַא יוװ ןוא ןוט וצ סָאװ רעסעב

 ןבעג ךיוא לדנעמ-םחנמ ןָאק לָאמ ַא .ריא טפרַאדַאב רימ טימ ךיז ןטלַאה הצע ןַא זַא

 .הצע ןַא

 ןגעוו גנוניימ רעַײא ריא טעװ ךעלטיּפַאק עקירעטַײװ יד ךָאנ זַא ,ףָאהרַאפ ךיא

 ,רַאנ ַא רָאנ טינ ,ןעמ רָאט טעברַא עבלַאה ןייק .ןרעדנע לסיב ַא טלַאהניא ןוויטקעיבוס
 .טעברַא ןַא ןופ בײהנָא ןַא ךָאנ טרפבו ,ןזַײװ טינ ךיוא ןגולק ַא

 סָאװ ,טינ לביארַאפ ןייק טָאה .סענזיב -- ענַײמ רעדיװ ןוא -- עקיטַײז ןגעוו טציא

 ןַײמ רַאפ ךַײא טלַאה ךיא .סענזיב עכעלנעזרעּפ ענַײמ טימ קידָאּפס ַא ךַײא לוד'כ
 ןעמענ ךיז ריא טזומ ,ךַײא ץוחַא טינ םענייק בָאה ךיא ,דנַאלסור ןיא דנַײרפ ןקיצנייא

 הלילח ? היאר יד ךַײא ַײב זיא ױזַא יוװ) תויתוא עניילק ענַײמ ןיא ןקוקנַײרַא ןוא טַײצ

 טינַא .תויתוא ערעסערג לסיב ַא ןבַײרש ןזומ ךיא לעװ ,ןגָאלשעג ביוא ?ןגָאלשעג טינ
 רעד ןופ הׂשעמ יד .(!הנווּכ טימ ןַײרַא ,לחומ טַײז ,טקוק ןוא וויטקַאּפש ַא ךַײא טפיוק

 ףיוא לסיב ַא ןרָאפסױרַא ךיז טליו סע ,ךיז טלודנעג סע :עירָאטסיה ַאזַא זיא עטכישעג
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 םכילע-:פ ולש ןנֿפ ווירב

 רָאּפ יד ןגָאלשפיױנוצ עקַאט ,בגַא ,ןוא םלוע ןסיורג ןרַאפ ןוט ןעייל ַא ,טלעװ רעד

 -- שטיװָאקרעב ןוזרעגיווש ןַײמ ןופ לווירב ַא טגיל ָאד ..! ןבָאה ףרַאד עמ יּכ סנשָארג

 הרׂשע יד ןופ טשינ ןוא לגנִיי שירַאנ ןייק טשינרָאג -- "םלועה , ןופ רָאטקַאדער זיא רע

 רעַײא ריא טגָאז ןוא ,לווירב ןַײז ךיוא ,לחומ טַײז ,ךרוד טנעייל .טעז ריא יוװ ,םינלטכ

 .גנוניימ
 .ןלוד טינ טנַײה ךַײא ךיא לעװ רעמ .ףוס ַא ,קע ןַא

 ךיױא ןלָאז ערעדנַא ידכב טלעג ךס ַא ךס ַא טכַאמ ןוא טנוזעג טכער רימ טַײז

 .ןבָאה האנה
 םכילע-םולש --  ךיא ןיימ !ופט -- לדנעמ-םחנמ רימ ןופ

 ןבלעז םוצ .0

 1913 .5 .23/10 (ןַאזָאל)

 !ָארירש דנַײרפ רערעַײט ןַײמ

 ןטימ בָאה ךיא !טולָאסבַא :יַאנּת רעַײא ןָא םענ ךיא זַא ,ךיז טייטשרַאפ
 רעדָא "טנעמָאמ , ןיא זַא ,ןבעגעג ךיא בָאה טרָאװ סָאד רָאנ ,ןטקַארטנָאק ןייק "טנַײה,

 ,טעברַאטימ ןייק טינ טסייה רעבָא "עימערּפ , ַא : ןטעברַאטימ טינ ךיא רָאט יידנַײרפ , ןיא

 ןעמָאט ַײרד ענַײמ ןבעגעג ָאפוג "דנַײרפ,, רעד טָאה (ןרָאי ייווצ רַאפ) ןרָאי ַא רַאפ ןוא
 -- "לַארטנעצ , -- "סערגָארּפ , גַאלרַאפ ןַײמ ַײב טפיוקעג ,"דנַײרפ,, םוצ עימערּפ סלַא

 עיצַארטסינימדַא עטלַא יד סָאװ ,יבור 1500 "טנעמָאמ , םענופ רימ טמוק בגַא --- יקסדיל
 ךַײא ביוא ,ובוח תא תובגל בוחה לעב אצמ ןַאכ ןעוװעג טלָאװ ,טצעזעגנָא רימ טָאה

 ,ןעצ ךָאנ -- טַײצ גונעג ָאד ךָאנ זיא סלַאפ ןדעי .ןכַאמ סעּפע ייז טימ ןטָארעג טלָאװ
 ךַײא ַײב רעדָא ,ָאד רעדָא ,לָאמ טסנעד זיב ןעז טינ ךיז רימ ןלעװ יוװ -- םישדח ףלע

 ךיא .טבַײרש ריא יװ ,טַײצ-םיבוט-םוי ה"יא ,וקַאב ןיא רימ טנַײש רעכיג ? וקַאב ןיא

 ןוא רעשיטקַארּפ זיא ןטעליב ףיוא רעטַאעט ַא ןיא זַא ,ךַײא טימ ןדנַאטשרַאפנייא ןיב
 ַא טיג רע זַא ,ןעניימ ןרעהפיוא לָאז םלוע רעד טַײצ ןיוש :טכערעג טַײז ריא .רענעש

 טינ טסַאּפ רעבַײרש ַא רַאפ זַא ,וליפַא טגָאז שטיוװָאקרעב ןַײמ .רעלעטשטפירש ַא הבדנ
 טגָאז ריא יװ ,"רערָאנש , ןעמָאנ רעד טינ רעמ ךָאנ רעבָא טסַאּפ ."טסיטרַא , ןעמָאנ רעד

 וליפַא ןוא דיגנ ַא ןופ טעליב רעקידלבור-ףניפ ַא רערעַײט זיא רימ ַײב .קיטכיר ץנַאג
 ךיז טעװ סָאװ ,ריבג ַא ןופ רעקיצנַאװצנואפניפ ַא רעדייא ןצבק ַא ןופ רעקידלבוד ַא

 ןָאטעג טָאה רע זַא ,ןעניימ טעװ ןוא ...םרבַא תא יתרשעה ינַא : םעד ךָאנ ןעמירַאב ןענָאק

 ,ןסעומש וצ ןבָאה טַײצ ךָאנ ךיוא רימ ןלעװ םעד ןגעוו רָאנ .ךַײא יא ,רימ יא הבוט ַא

 ? עילימַאפ רעַײא ןוא ?ןעגנערברַאפ וצ םיא ריא טנכער ּוװ :רעמוז טייג לַײװרעד

 ןעוועג רעדניק ענַײמ ןענעז רעטכָאט רעַײא ַײב ? ךַײרקנַארפ ןטלַאק םעד ןיא רעדיוו

 רעד , ןיא דימתמ ַא יװ רָאג עקַאט ,המשל רָאג טנרעל יז זַא ,ייז ןגָאז ,לָאמ רָאּפ ַא

 יז זָאל ,ונ"ונ -- .ץעגרע ןיא טינ ,זדנוא ַײב טינ ,טינ יז ןעמ טעז רעבירעד ןוא ! "רימ

 .ןַײז "סעּפע,, טעװ יז זַא ,ריא ןגעוו טכַארטעג גנַאל ןיוש בָאה ךיא .יתיּת-יכהמ ,ןענרעל

 יד ַײב ןעוועג זיא ָאד -- .ןעז רימ ןלעװ ,ןבעל ןלעװ רימ זַא .טינ ךיא סייוו --- סָאװ

 -ענייש ןוא סלדנעמ-םחנמ טנעיילעג בָאה ךיא ּוװ ...תבוטל טנװָא ןַא "סעצלעַארזיא,

 טקעלעג טָאה עמ ןוא ,לופ ןעוועג זיא ,(לַאז-עירָאטַאװרעסנָאק ןיא) ךעלווירב סלדנייש
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 םכילצ-םולש ןופ וויבב

 ,דבכתהל היוארה הכיּתח ַא -- קנַארפ 200 טקישעגקעװַא םיא טָאה עמ ןוא ,רעגניפ יד

 ערעשטעוו ץוחַא גָאט ַא לָאמ ַײרד עילימַאּפ רעד טימ רעגנוה ןופ טברַאטש רע םערָאװ

 טימ ךַײא סירג ןוא ךעלטיּפַאק ךָאנ ָאד ךַײא קיש ךיא -- .תוטשפה תילכּתב טושּפ --
 .ךעלדנַײרפ רעיייז ,רעייז דניזעגזיוה רעַײא

 םכילע-םולׂש  רעַײא

 ןבלעז םוצ .1

25/2. 5, 19113} 

 !ָארירש .ש ,טַאנעצעמ רעשידִיי רעקיצנייא ןוא דנַײרפ רערעַײט ןַײמ
 לעװ ךיא .לדנעמ-םחנמ ךימ טפור ריא סָאװ ,זגורב ןַײז טינ לָאז ךיא ,ךימ טעב ריא

 טשינ .טַאנעצעמ ךַײא ףור ךיא סָאװ ,ןבָאה טינ לביארַאפ ןייק טלָאז ריא ,ןטעב ךַײא
 טנעייל .ןעמעש וצ ךיז ןבָאה טַאנעצעמ רעד ָארירש טשינ ,לדנעמ-םחנמ רעד םכילע-םולש
 רעד טינ זיא רע ביוא ,אברדַא ,טגָאז ןוא "טנַײה,, ןיא אפ עו לווירב ןַײז ,לחומ טַײז ,ךרוד
 ףיוא ןוא ? טרעדנוהרָאי אא ןופ טסילַאעדיא ןוא טסילַאיצָאס ןוא טסיפיצַאּפ רעטסערג
 !לארׂשיב ותומּכ ובריוו ןּתי ימ :ןגָאז ןעמ ףרַאד טַאנעצעמ םעד ָארירש

 ,לָאמ ַא רעדיו סענזיב יד וצ טציא

 ךַײא סע ביג ךיא .טקידיילרעד זיא ךַאז יד זַא ןבירשעג ןטכענ ןיוש ךַײא בָאה ךיא
 רָאטקַאדער םעד טעוװ ,ךעלריטַאנ !ולשב קסועה םדאּכ םעד טימ טוט -- טולָאסבַא
 ןייק םורַא געט 12--10 ןיא טרָאפ עכלעוו ,יורפ ןַײמ ךרוד ןרעװ ןבעגעגרעביא ןַאקצַאי
 (רָאי עלַא יװ) 1913--14 רָאי ןפיוא סענזיב יד חוּכמ "לַארטנעצ , םוצ ןוא םיא וצ עשרַאו
 רעד טקישעגּפָא ןרעוו ןלעװ ךַײא עכלעוו ןופ ,סנמוזמ לסיב ַא יז ַײב ןעמענ בגַא ןוא
 רעַײא טימ הּפ-לעב ןַאקצַאי 'ה םעד ןבעגרעביא יז טעװ טרָאד ןוא ,כ"ור טנזױט ח"ג
 -רַאפ זַא ,ןבירשעג ךַײא ךָאד ךיא בָאה ,תינשהו .קעװַא לָאמ ןייא זיא .שממ ןושל

 ןוא ליוו ךיא ּוװ ןייג ךיא ןָאק ?עימערּפ , סלַא טרפבו ,טשינ ךיא ןיב יז וצ טפיוק
 רָאי 1 ףיוא רָאנ ךיוא ךָאד זיא ,טפיוקרַאפ ןַײז טלָאװ ךיא ןעוו וליפַא ןוא .ליוו ךיא ןעוו
 !לסח --- ןוא רָאי סָאד רעביא טפיול --- טקידנערַאפ ןַײז טעוו קרעװ עצנַאג סָאד זיב ןוא

 ,ה"יא ןוא גָאלשרָאפ רעַײא ןָא ךיא םענ "ןירעריפרעסַאװ יד יזייר , רעַײא ןגעוו ןוא ---
 ןייק רעדָא ץרענייר ןייק ךיז טכַאד ,רעמוז ףיוא סױרַא ןרָאפ רימ רָאנ יװ ,ןכיג ןיא רָאג
 ,זַײװכעלסיב ,ריא וצ ןעמענ ךיז ךיא לעװ טרָאד -- (ןסַײרּפ) ַאשרַאװל ךומס ,טָאּפָאצ

 -םחנמ -- העש 2 ,עיפַארגָאיבָאטױא יד רימ ַײב וצ טמענ העש 2 לַײװ ,גָאט ןיא העש ַא
 סָאװ ,ןױשרַאּפ רעַײנ ַא ,"םַארערַאט לסָאי , -- העש 1 ןוא ןעלדנייש-ענייש טימ לדנעמ

 רימ טכַאד טעװ סָאװ ןוא ?טנַײה ,, ןיא ןענעקַאב ןכיג ןיא םיא טימ ךַײא טעװ ריא
 ָאזלַא .עלדנעמ-םחנמ ןופ רעקיצניװ טינ טלעװ רעד ַײב ןוא ךַײא ַײב ןַײז ןח-אׂשונ

 ףליה סטָאג טימ סיפ יד ףיוא ןלעטש ןיזייר רעַײא רימ ןלעװ םעטּפַאר טינ ,םַאזגנַאל
 לקיטש ַא רימ זיא סע קר .יתבהא רשאּכ ,קידעבעל ןוא טלוב סױרַא טעװ ןורהַא השמ ןוא
 ןעמָאנ ַא ? ןעמָאנ ןעד סנעמעוו .ןעמָאנ רעַײא טינ טליוו ריא סָאװ ,סָאד זדלַאה ןיא ןייב

 :ֹזַא ןלעטש רימ ןלעוװ רשפא .ךָאד ןעמ זומ
 ָארירש טסייה סָאװ ,ןדִיי ַא ןופ טלייצרעד ,ןטַײצרַאפ ןופ הׂשעמ ַא ,

 -- ."םכילע-םולש ןופ טלייצרעדרעביא ןוא
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 טכיללצנםולש ןןופ וויהב

 !ןַײש יא ,טלעטשרַאפ יא

 ךוב סָאד ןוא ,ךַײא טעב ךיא ,"םייחה יכרדב העותה  םעד וצ רימ טקיש

 "עיפַארגָאיב,, ךעלטיּפַאק עטנעיילעגרעביא יד ןוא "רימ רעד, רעַײא טימ 1160 6
 טייהרעטרעכעלעגכרוד ןיוש קירוצ ןקישוצ ייז ךַײא לע ךיא .ייז ןרעכעלוצכרוד ףיוא

 עמ יו ,לטיּפַאק ןייק ,ו"ח דוביאל ןייג טינ לָאזס -- ,ןַײז וצ רעג'ס יװ ,עקּפַאּפ ַא ןיא

 ַא ,האירב ענעגָארטעצ ַא זיא לדנעמ םחנמ לפיוו םערָאװ ,ןטרַאװרעד ךַײא ןופ סע ןָאק

 טבַײרש טָא .רענעגָארטעצ ַא רעמ ךָאנ טַאנעצעמ רעד ָארירש זיא ,"ךיז יירד אנכש םולש,

 ?ןעמעוװו ?סָאװ ? רעװ -- ׁשַא םולש ןגעוו ךעלטינשסיוא ךַײא קיש ךיא :לשמל ,ריא
 !ךעלטינשסיוא ןייק ןופ ןמיס ןייק

 םכילע-םולש  רעַײא

 ןָאזעניד בקעי וצ ,2

 1913 ינוי ןטפ ,(ץייווש) ןַאזול

 ! ןָאזעניד דנַײרפ רערעַײט

 טשינ ךעלטנגייא ךיא טלָאװ ווירב ןקיצרַאה רעַײא ףיוא לָאמ ַא ךָאנ ךַײא ןרעפטנע

 טָאה לדנעמ-םחנמ סָאװ ,סָאד ןיימ ךיא) .גונעג זיא -- טרעפטנעעג לָאמ ןייא .טפרַאדַאב

 ןרעפטנע ךַײא זומ ךיא רָאנ .("טנַײה , ןיא קיטַײרּפ םענעגנַאגרַאפ םעד טרעפטנעעג ךַײא

 טנעייל ריא יוװ ױזַא ,טנעיילעג טשינ סיוועג רעפטנע ן ַײ מ טָאה ריא לַײװ ,ווירב ַא ךרוד

 ענװַאי, ךָאד ןיא ,טשינ ייז טנעייל ריא זַא ןוא ןעלדנעמ-םחנמ ןופ ווירב עלַא טשינ

 טָאה ריא סָאװ סָאד ןבירשעג טשינ ךָאד ריא טלָאװ ,ןענעייל ייז טלָאװ ריא ןעוו ,"ענסַאיו

 טגעמ ךיא .טריקיטירק ריא סָאװ ,סָאד טשינ .רעייז ךימ טסירדרַאפ סָאד ןוא .ןבירשעג

 סָאװ ןוא ןבַײרש טשינ ןָאק םכילע-םולש ןוא ,המהב ַא זיא לדנעמ-םחנמ זַא ,ןגָאז ךַײא

 -לעב ,לשמל .ייוו טוט סָאד ,ןבירשעג טָאה ריא סָאװ ,סָאד טשינ רָאנ ,טרָאק רעד ןיא

 רעד, ןַאמָאר ןַײמ זַא ,וירב ַא ןיא רימ וצ טקירדעגסיוא לָאמ ַא ךיז טָאה תובשחמ
 לָאז -- ,ןענַאקצַאי ףיוא הווצימ ַא ןוא .טלעג םשל רָאנ ןבירשעג זיא "סַאּפש רעקיטולב

 ןיוש עטקורדעג עטלַא רַאפ סרעטרעדנוה עבָארג ןעמכילע-םולש ןלָאצ רע

 ..עקינָארכ ןוא ןלָאקָאטָארּפ

 -לעב ףױא טַאהעג תונמחר לסיב ַא ןוא טלָאמעד טכַאלעגנָא טוג ךיז בָאה ךיא

 טציא ךיוא טסַאּפעג ןייש רעַײז סָאד טָאה םיא !שטנעמ רעקנַארק ַא ,ךעבענ :ןתובשחמ

 טכַאמ ,טלעג סנַאקצַאי בילוצ ,לדנעמ-םחנמ זַא ,ןזַײװנָא ןוא "דנַײרפ , ןיא ןטערטסױרַא

 ,רימ ךָאנ גנַאל ןיוש ךָאנ ךיז טמירק סָאװ ,"טנעמָאמ , ןיא רערימש ןסיוועג םענעי ךָאנ

 יב טגָאלש סָאװ ,יּתחכש-רקיע , ןטימ וליפַא ,הנהּכו הנהּכ טציא ןוא ,ןדִיי ַא יוג ַא יו

 ןַא ןָא ןיוש ךיז ןייגַאב ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה לדנעמ-םחנמ זַא ױזַא ,לַאג רעד וצ םיא

 רעבָא .שטנעמ רעקנַארק ַא ,ךעבענ !ץלַא טסַאּפ ןתובשחמ-לעב רַאפ .,,."יּתחכש-רקיע,

 טגעמעג ןיוש טלָאװ ,ושפנב הרושק ישפנ סָאװ ,ןָאזעניד רעזדנוא ,ןָאזעניד ,ריא

 ליפ יװַא טשינ ןגָאמרַאפ םלועבש םינַאקצַאיה לּכ זַא ,ןעמכילע-םולש ןענעק טַײװ ױזַא

 זַא ,םכילע-םולש .,ןפַאש סמכילע-םולש ףיוא סולפנַײא ןַא ןבָאה ןענָאק ןלָאז ייז ,טלעג

 ןקיטיינ ךיז געמ רע ,טלעג ןופ עגַארפ ןייק טשינ םיא ַײב טריטסיסקע ,טבַײ רש רע

 טפיוקרַאפ טשינ לָאמ ןייק טָאה םכילע-םולש .ןעמענ סע לָאז חור רעד זַא ,ןקיטיינבש
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 םכילצלםולש ןופ ווירב

 זיאס -- טכעלש רעדָא טוג .המשל קידנעטש טבַײרש רע .טלעג רַאפ רעדעפ ןַײז
 ,ושפנ לכבו ובבל לכב טעברַא יד ביל טָאה רע רָאנ .גנומיטש ַא ןוא ךַאזקַאמשעג ַא
 המשנ יד ןוא טנוזעג סָאד ,טשינ ךיז טלָאצַאב ךס ַא ,ןלָאצ טשינ םיא לָאז עמ לפיוו ןוא
 קנערק עלַא !טרָאװ ןדעי ןיא ,הרוש רעדעי ןיא ןַײרַא טגייל רע סָאװ ,טולב סָאד ןוא
 -רָאג ,ןבַײרש םענופ םיא סָאד טמוק ,טָאה רע סָאװ ,םימי-רוציק ןטימ קעלש עלַא טימ

 סכעלטיא זַא .ליטס ןטכַײל ןַײז ףיוא ןוא טעטױװיטקודָארּפ ןַײז ףיוא קידנקוק טשינ
 זיא ,טעדנַאט ןָא סע טפור תובשחמ-לעב רעגולק רעד סָאװ ,ןַאמָאר םענופ לטיּפַאק

 זַא ,סַײנ ַא ךַײא ַײב ןַײז סָאד טעװ -- ,לָאמ 10 סנטסדנגימ ןרָאװעג טעברַאעגרעביא

 לָאמ 10 יװ רעמ טרעטַײלעגרעביא ןוא ןבירשעגרעביא טרעוו לווירב ַא סלדנעמ-םחנמ
 ,סַײנ ַא ךַײא ַײב ןַײז סָאד טעו --

 ,"לדנעמ-םחנמ,, רעקיטציא רעד זַא ,סַײנ ַא ךַײא ַײב ןַײז יאדווַא ךָאד טעוװ סָאד ןוא

 םשל יװ ,טעזַאג םשל ,ױזַא רָאפ ךַײא טלעטש ,טשינ זיא ,"טנַײה,, ןיא ךיז טקורד סָאװ

 רעד ןַײז טעװ סָאד -- ;"לדנעמ-םחנמ, טסייה סָאװ ,ךוב םעניא לטיּפַאק ַײנ ַא

 שטנעמטפול רעד לדנעמ-םחנמ טרעדלישעג טרעװ סע ּוװ ,(לייט) םָאט רעטייווצ

 רעבלעז רעד ךיוא רע זיא ָאד ןוא רעוט-ללּכ ןוא רעקיטילָאּפ ַא ןופ טלַאטשעג םעניא

 טסינַאמוה ַא ךָאנ וצרעד זיא ןוא טסילַאעדיא רעבלעז רעד ,ּפָאקציה רעבלעז רעד ,רעילפ

 .סולפנַײא סמענייק ןיוש זיא ָאד -- ,טליװ ריא סָאװ ןוא "דַיי,, ַא ןוא טסיפיצַאּפ ַא ןוא

 טשינ טנעייל ריא זַא .קידלוש טשינ טַײז ריא רָאנ ...המשנ יד טָאג ָאד ןיוש זיא ןַאקצַאי

 זַא ,ץרַאה סָאד יו טוט סע .ןענעייל גנידצלַא טשינ ןָאק ןעמ !ךייש טשינ ךָאד זיא

 זַא ,ט ַײוו ױזַא זיא ןָאזעניד רעטסטנעָאנ רעד ןוא רעטסכעלרע רעד ,רעטסעב רעד

 ,סָאװ ,"ןוקשטַאּפ , ַא סעּפע טימ "ץנערוקנָאק , ןעמענ הבשחמ רעד ףיוא רָאג ןָאק רע

 ןופ ןעמָאנ ןטימ ןעמָאנ ןַײז ןכערברַאפ ןוא עדנַאש ַא זיא , סע ,רימ טבַײרש רעגינ יװ

 טשינרָאג ךיז טעוו סע ןוא ןעגנערב וצ ליומ ןפיוא ,טנעה יד ןשַאוװעגמוא ,לדנעמ-םחנמ

 ןימ ַאזַא ןעניז ןפיוא ןעמוק םיא לָאזס סָאװ ,טלעװ רעד ףיוא שטנעמ רעד ןעניפעג

 רעטנע ָאנ רעד ןוא ,רעענ דנַײרפ רעטַײוו רעד טגָאז סָאד ..."עיצַאיצָאסַא

 טסולפנַײאַאב ,ּפיט ַא טכַאמעג עילַאק ,גנוכַאמכָאנ ,ץנערוקנָאק עסואימ ןופ טדער ןָאזעניד

 תואמגוד ןייק ןעגנערב טשינ לי ךיא !!!הסנרּפ בילוצ רָאטקַאדער םענופ ןרָאװעג

 ליפ וצ ,ביל ליפ וצ ךימ טָאה ,רעטנעָאנ וצ ַא זיא רע --- רעטרעוו סעשטיווָאקרעב ןופ

 עשז ןיוש טשינ -- רעגינ ,יקצינווַאר ,קילַאיב ,שטיװָאמַארבַא רעבָא ,רענע גייא ןַא

 ?ןשטנעמ עדנילב ,תוחומ עמורק ,ּפעק עטּפָאטשרַאפ ,םיצרָאה-םע רעטיול סָאד ןענַײז

 ױזַא ,הליחמ ,זיא עשרַאװ ןיא ערעפסָאמטַא יד זַא ,ןיימ ךיא .שרעדנַא ןיימ ךיא ,ןיינ

 זומ חירה-שוח ןטסנַײפ ןטימ שטנעמ רעטסלדייא ןוא רעטסרעַײט רעד זַא ,טשוּפיערַאפ

 רימ ַײב ןַײז טעוו ריא ,ה"יא ...חירכָאנ ןטכעלש ַא טָאה גנידצלַא זַא ,ןזַײװסיױא םיא ךיז

 רעַײא טעוװ ,ערעפסָאמטַא רערעניר ַא ןיא ,טפול רעשירפ רעד ףיוא ,ץרענַײר ןיא

 ..ןעז ריא טעװ טָא .שרעדנַא ןרעוװ ךיוא גנומיטש רעַײא ןוא חירה-שוח

 ,רעַײא ךַײא טשוק סע ןוא ךַײא טסירג סע

 םכילע-םולש

 ,שטיװָאקרעב ,יסיט ,ַאגלָא :טסעג ריא טָאה םורַא געט טכַא ןיא טַארוקַא .סּפ

 !ַארַאמַאט יוא .ַארַאמַאט
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 םכילע-םולש ןופ ונוירב

 ָארירש .ש וצ ,3

 1912 ,6 .29 (דנַאלשטַײד ,ןעדָאס)

 !ָארירש דנַײרפ רערעַײט ,רעביל

 -- טרידנעמָאקער אקווד ןוא דַאבנעירַאמ ןייק ווירב ַא ךַײא ךיא בַײרש עגרה הזב

 ןיא ךָאנ טנעז ריא ביוא קּפוסמ ןיב ךיא .ןצכעַײרעבַײרש-תַאלוח רעַײא ףיוא הבושּת ַא

 ,דַאבנעירַאמ ןייק ךַײא ךיא בַײרש ןכל ,ןילרעב

 -נעירַאמב טסָאּפה לע ,לחומ טַײז ,ךַײא ךיז טגערפ ,ןבָאה ווירב ןַײמ טליוו ריא ביוא

 .טרידנעמָאקער זיא ווירב רעד .,דַאב

 דנַײרפ רעטסעב רעַײא

 םכילצ םולש

 ןיא רָאנ ,דַאבנעירַאמ ןיא טינ טַײז ריא זַא ןַײז טעװו סָאװ ןוא :יּתחכש-רקיע

 ןייק ןוא ץעּפוהעי ןייק ןרעדָאפסױרַא םיא ריא טנָאק !ןָארירש ףיוא אישק ַא .ץעּפוהעי

 ,דנַאלסיוא ןיא ,ָאד ,ךעלריטַאנ ,קירעביוב

 יקצינווַאר .ח .י וצ ,4

 1913 ילוי ןט18 ,טכערּפּפור ,ַאלליװ ,ןעדַאבסיװ

 !יריקי ידידי

 ביוא זַא ,לבּתכמ ַא הנמלַא רעד וצ ןבירשעגקעווַא סָאװ רָאנ בָאה ךיא ! לכואו רמוא

 עקַאט זיא'ס) ןטָאנה-לעב םעד ןבעגרעביא דלַאב עקַאט ןוא ןעמענ יז לָאז ,וװ"זַאא ליוו יז

 םעד ןעױרטעג טינ ריא ליו ךיא טרעַײנ קר .וו"זַאא (רעדורב ַא סיקסווַאשרַאװ

 בַײרש -- ,ךיז טכַאמ ךַאז ַא סָאװ אישק ַא רעמָאט ,רעדיל יד ןופ לַאניגירָא ןקיצנייא

 ןסייה ןַײז לחומ טעװ ריא עכלעוו ,רעדיל יד ןופ עיּפָאק יד יז טמוקַאב בורקב זַא ,ריא ךיא

 ןעמַאזוצ ,דלַאב רעבָא ,ריא ןקישוצ ןוא (ךַײא ךיא קיש אפוג רעדיל יד) ןעמענּפָארַא

 טינ זיא'ס ןוא ,ןעמענּפָארַא טינ עיּפָאק ןייק ןיוש ןעמ ןָאק ןטָאנ יד ןופ) ןטָאנ יד טימ

 ןַײז טעווס ןוא ,ןַײז ללוּכה לא חומה ןמ הצוּפ ריא טעװ םורַא ױזַא טָא ןוא ,(קיטיינ

 ,ןטנעָאנ םוצ ןוא ןטַײװ םוצ םולש ,רימ וצ םולש ,ךַײא וצ םולש ,ןלארׂשי ףיוא םולש

 ןענָאק ילא ףרַאדַאב ָאד טָא) !ןמָא --- הנבל ַא ןָא ןבַײלב טעװ עמ זיב םולש ליפ ןוא

 ..רעב טסייה סָאװ דִיי ַא ןבעגרעביא ןיוש ךַײא טעוװ עקירעביא סָאד ןוא .(! ןכַאל טוג

 ןוא ןעיַאּפ ןוא ןשינָאמ ןעכשיטילַאיב ןוא ןקילַאיב .שטיווָאקרעב --- רעב ...רעב ...רעב

 !סורג ַא ,ןדייז םעד דלַאװג ,ןדייז םעד ןוא ,ןידַא

 םכילע-םולש

 ריא טעװ ןקורד ןוא ,המדקה עַײנ ַא ןבעג לעװ ךיא זַא ,ךיז טייטש --- רַאפ --- 9

 ..ןסע ןכָאנ טגָאז והילא םהרבַא יו ,טײרללָאה ןַײז טעוו'ס ןוא ,תומדקה עדייב
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 םכילע-םולש ןופ:ווירב

 ָארירש .ש וצ .5

 1913 ,7 ,20 (ןעדַאבסיװ ,טכערּפור ַאליװ)

 !ָארירש דנַײרּפ רעטוג רעביל

 לווירב רעַײא ךַײא ןופ ןעמוקַאב בָאה ךיא דלַאב יװ :הׂשעמ יד ןעוועג זיא יוװַא
 -ווירב ייווצ טימ טרעפטנעעג י"מוּת ךַײא ךיא בָאה ,ךוב ַא טבַײרש ריא זַא ,ןילרעב ןופ
 ,ריא טָאה .דַאבנעירַאמ ןייק --- טרידנַאמָאקער ערעדנַא סָאד ,ןילרעב ןייק סנייא -- ךעל

 ןופ ווירב ןטרידנַאמָאקער םעד ןוא ,ןעוועג לבקמ לווירב רענילרעב סָאד ,סיוא טזַײװ

 ,טפירשפיוא ןַא טימ קירוצ טרעקעגמוא סואימ ידובּכ תליחמב רימ ןעמ טָאה דַאבנעירַאמ

 רעדַאבנעירַאמ םעניא זיא ,ָארירש טסייה סָאוו ,שטנעמ ַא זַא
 וצ טקישעגּפָא לדמעה ןטימ ווירב םענעי ךיא בָאה !דקפי אלו רכזי אל לובג

 זיא'ס זַא ,ןטעזַאג עשידִיי יד רַאפ העדומ ַא טימ לווירב ַא טגיילעגוצ ןוא וקַאב ןייק ךַײא
 ןבעגעגנַײא בָאה ןוא ,ָארירש טסייה סָאוו ,דֵיי ַא ןרָאוועג ןלַאּפרַאפ

 -ָארטנעצ ַא לסיב ַא טַאנעצעמ ַא ,טסילַאירָאטירעט ַא :םינמיס ענַײז
 .ו"זַאא .ו"זַאא ךוב ַא טבַײרש ,1000 ןיא ןוא 66 ןיא טוג טליּפש ,רענעג

 ןייק ,ַאנַאזָאל ,ןילרעב ןייק -- לארׂשי-תוצופּת לכב ווירב טּפַאלקעצ ךיא בָאה ךָאנרעד

 ,רעמָאט ,"ַאּפָארוװעי,, ןופ סעטסילרוק עלַא ןיא טכוזעג ,דַאבנעירַאמ ןייק רעדיוװ ,וקַאב

 עמ רוציקב ?ץעּפוהעי ןיא רעדָא ,עדנעטסָא ןיא רעדָא סמע ןיא רָאג ריא טנעז אישק ַצ

 ןיא עקַאט טַײז ריא זַא ,רעטסעװש רעַײא ןופ ןעמָאנ ןיא ַאנַאזָאל ןופ רימ טבַײרש

 :טושּפ ץנַאג ?ױזַא ךיא רעטשינ סָאװ ,אישק יד ַײא .רענגַאװ לעטָאה ,דַאבנעירָאמ

 טגָאזעגוצ ךַײא בָאה'כ סָאװ כ "ור ףל א יד בוחילעב ַא ךַײא ןיב ךיא יװ ױזַא יפּכ הנה
 ןוא עשרַאוװ ןופ ןעמוקעג זיא יורפ ןַײמ יוװ ױזַא ןוא ,רעמוז ה"יא ריזחהל תנמ לע

 ךַײא ןקישוצּפָא ףיוא טיירגעגוצ ערעַײא כ"ור ףלא יד ןגיל ,תועמ לסיב ַא טכַארבעג
 ןַא רָאנ ,לדנעמ-םחנמ ַא עקַאט זיא לדנעמ-םחנמ םערָאװ ,גוהנּכ לודג ןח תואושּתב

 לעטָאה ןיא עקַאט טַײז ריא יצ "מות רימ טבַײרש ידידי כ"ע .רע זיא ןַאמ רעכעלרע

 ןוא ןגרָאמ ןבייהפיוא ךיז טנעק ריא םערָאװ ,ךָאנ געט לפיוו ןוא דַאבנעירַאמב רענגַאװ

 -קנַאב י"ע בוח רעַײא ןקישוצ עגרה ותואב ךַײא ךיא לעװ ,טנוזעג-ַײז םעד ןסעגרַאפ

 -רעביא שיפַארגעלעט ייז ךַײא ךיא לעװ ,ןרָאפּפָא ַײב טלַאה ריא םָאב ןוא .גנוזַײװנָא

 הּכזמ טינ םיא טליו ןוא דנַײרפ ןטוג ַא טסעגרַאפ ןוא קעװַא טרָאפ ריא סָאװ ןוא .ןזַײװ
 טכערעג טַײז ריא ןוא ָארירש ךָאד ריא טנעז ףיורעד --- עקטירקטַא ןַא טימ וליפַא ןַײז

 רַאפ ןוא ןרָאי ךס ַא ןוא טנזעג ךַײא טשטניוו סע יװ ,טכערעג זיא טּפשימ רעַײא ןוא

 .ןגרָאז טָאג זָאל ןטפעשעג יד
 םכילע-םולש  רעַײא

 ןבלעז םוצ .6

 1913 .7 .23 (ןעדַאבסיװ)

 !ָארירש דנַײרפ רערעַײט רעביל ןַײמ

 טָאה ריא סָאװ ךַײא קנַאד ַא ןוא -- טבעל ריא זַא ךיא עז טציא -- ב"תישה עקנַאד

 !ווירב ןַײמ ףיוא שטָאכ ןפורעגּפָא ךיז
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 םכילצ :םהלש ןופ וט"רב

 גייל סנטשרע ("! רושזעלּפ רָאפעב סענזיב,,) .סענזיב יד וצ רעביא רימ ןעייג טציא
 וצ טמענ ןוא קידלוש ךַײא ןיב'כ סָאװ כ"ור ףלא יד ףיוא קעשט ַא ַײב ָאד ךַײא ךיא

 ,הּתעשב ןָאטעג רימ טָאה ריא סָאװ הבוט רעד רַאפ קנַאד ןטסגיניא ןַײמ ךיוא ייז טימ

 טימ ןײלַא ךיז טָאה ריא ךעלדנַײרפ ױזַא יװ ,ןסעגרַאפ טינ לָאמ ןייק לע ךיא עכלעוו

 תמא ב דנַײרפ רעטוג ַא טסייה סָאװ ,ןזיװַאב טימרעד ןוא ןגָאלשעגנָא ףליה רעַײא

 רימ לָאמ טנזיוט דנַײרפ ןטוג ַא יװ ךַײא ךיא טעב ,תינשה .ָא ר י ר ש טסייה סָאװ ןוא

 ףיוא גנורעדנּוװרַאפ עכעלדנעמוא ןַײמ ןגָאזװצסױרַא רימ ביולרעד ךיא סָאװ ,ןַײז לחומ
 (ילוי 14/1 םעד ןוא ינוי 14/1 םעד) ,ןענימרעט 2 ןיוש ןפָאלעגרעביא זיא סָאװ םעד

 !ןטלַאהרעד טשינרָאג ,גנונעדרַארַאפ ַא רעַײא טול ,וקַאב ןופ בָאה ךיא ןוא
 רעַײא ןיא טגערפעגנָא רָאנ בָאה ךיא טינרָאג ןבירשעג טינ ןיהַא ךיא בָאה ךעלריטַאנ

 -טנעעג טשינ טציא זיב רימ ןעמ טָאה ,ןדניפעב רעַײא ןוא סערדַא רעַײא ףיוא רָאטנָאק
 יד ךָאנרעד ןוא (ץכעַײרעבַײרש) "ךוב,, םענופ הלחמ יד רעַירפ זַא ,ןכער ךיא .טרעפ

 -רַאפ ּפָאק םעד ױזַא ךַײא ןבָאה עקיטסַאנמיגה-ילעב יד טימ םיריוטקָאד רעדַאבנעירַאמ

 ןבעגעג ָאי טָאה ריא רעדָא !הׂשעמ רעצנַאג רעד ןופ ןסעגרַאפ טושּפ טָאה ריא זַא ,טיירד

 רעק רעדרָא רעד רָאנ ,רבודמּכ תואמ 'ג יד ןקישסױרַא ןט1 לָאז עמ םייהַא רעדרָא ןַא

 טעװ סכלעוו ,ענעשעק רעקניל רעד ןיא גוצנַא ןטלַא םעד ןיא ץעגרע ךַײא ַײב ןגיל

 ןטסולגרַאפ ךַײא ךיז טעוװס זַא ,טַײצ-הּכונח םורַא ה"יא ןזַײװַאבסױרַא סיוועג ךיז

 ךעלגעמ ץנַאג עקַאט סע זיא ןעלדנעמ-םחנמ רַאפ ! יריקי ידידי .םויטסָאק ןטלַא םעד ןוטנָא

 טינ רעייז סָאד זיא רעבָא רימ רַאפ .שימָאק קיצניװ טשינ ןוא ךעלריטַאנ ךיוא ןוא
 סע עכלעוו ךָאנ ,סענַאלּפ ענַײמ טרעדורעצ ןוא טעשזדוב ןַײמ ןָא טריר סָאד .ךעליירפ

 ןושל פ"ע טדערעג ךיוה) עילימַאפ ןַײמ ןופ ןטַײז עלעיצנַאניּפ יד טעטכירעג ןרעוו

 תוחילשה ד"ע וקַאבל ןענעדרָארַאפ יבּתכמ תלבקב י"מות יריקי אנו אנ כ"ע ("ידנַײרפה ,

 םעד ןוא (םרפסמל) ילוי שדוחו ינוי שדוח דעב תוחילשה יתש ד"ע הז םע דחיו ןודעומּב

 עקַאט ןוא ןגײלנַײרַא ענעשעק ןייק ןיא טינ ,לטסעקטסָאּפ ןיא ןפרַאװנַײרַא עקַאט ווירב

 .ןרעפטנע דלַאב סלַאפנדעי ךיוא רימ

 הבר הבהא ךבהוא ךדידי שפנ ךכרבתו

 םכילע-:םולש

 עדנע םוצ ןילרעב ןייק ןַײרַא ךימ סַײר ךיא ,לדנעמ-םחנמ ,ינַא םג :יּתחכש-רקיע

 ץייווש יד ןרָאװעג סאמינ .רעטניוו ןפיוא עילימַאפ רעד טימ טרָאד ךיז ןצעזַאב ןוא רעמוז

 -תיב ַא טָאטש עטיױט ַא ןרָאװעג ןרָאפּפָא רעַײא ךָאנ זיא סָאװ ,ַאנַאזָאל טרפב ןוא

 רעַײא ףיוא ךיא טרַאװ לַײװרעד ןוא תוכירַאב ווירב ןטייווצ ןיא םעד ןגעוו .תורבקה
 .ןמָא ורמאו בירק ןמזבו אלגעב דַאבנעירַאמ ןופ רעפטנע

 ןבלעז םוצ 7

 1913 .7 ,29 (ןעדַאבסיװ)

 !ָארירש דנילרפ רערעַײט

 ;ָאטינ זיא ןרעפטנע ןייק זַא !טַײז ריא וו סייוו ךיא יוװ ,זייב ןסיוו ױזַא ךימ לָאז
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 םכלל פ- םהלש ןנפ וויהב

 ,רעװ יצ ? (כ"ור ףלא) טלעג סָאד ןוא קעשט םעד ןטלַאהרעד שטָאכ ריא טָאה יצ ןוא
 ? "ךוב,, םעד רעדיװ ןיוש ריא טבַײרש יצ ? ןילרעב ןיא רָאג ריא טַײז יצ ? ןעמעוו ,סָאװ
 זַא ,ןַאמסוז 'ה ןופ רעפטנע ןעמוקַאב טנַײה ךיא בָאה וקַאב ןופ --- ?וקַאב ןיא רָאג יצ
 זַא ,טניימ רע !ןַאמסוז רעד טָא רוחב רעוװַיַאנ ַא טָא .רענגַאװ ,דַאבנעירַאמ ןיא טַײז ריא
 ...! דַאבנעירַאמ ןיא עקַאט רע זיא דַאבנעירַאמ ןייק טרָאפ ָארירש

 םכילע-םולש רעַײא

 ןבלעז םוצ .8

 עטַאד ַא ןַא ,ןעדַאבסיװ

 !דנַײרפ רערעַײט

 ןרָאװעג ןיב ךיא .ע3118 11מ618:0/ 101650866מ סערדַא ןַײמ טציא זיא סָאד טָא

 ילב ןיוש טַײז ריא זַא טציא .רעסייק רעד ּוװ טרָאד ייטש ןוא טסילַאירעּפמיא ןַא סע טסייה
 אמּתסמ ןוא ןבָאה וצ ךַײא ןופ רעפטנע ןכעלריפסיוא ןַא ךיא ףָאה םייה רעד ןיא ךיז
 ַא ןעמ טוט ,בַײװ סָאד טינ טעז עס זַא םערָאװ ,"ךוב , רעַײא וצ ןעמענ ךיז ריא טעװ
 .תמא .לדנעמ-םחנמ טגָאז ױזַא -- ץכעַײרעבַײװ ןופ רעסעב זיא ץכעַײרעבַײרש ןוא ,בַײרש

 םכילע-םולש

 םיובנעטכיל טַאקָאװדַא וצ .9

 ן1912 רעבמעטּפעס ןט21 עקעָאג לעטָאה דנוא ףָאהנעטשריפ ,ןעגנודליװדַאב

 ,י"נ לדנעמ-םחנמ ר"רהומ םסרופמ דיגנה גלפומ םכחה רקיה ידידי דובכל
 ךרבתי-םשה .םולשהו םייחה וקב ,םשה-ךורב ,ןיב ךיא זַא ,ךַײא ךיא בַײרש ,תישאר

 תובוט-תורוׂשב טימ סטוג רָאנ ערעדנַא סָאד ןופ סנייא ןכרָאה דימּת לָאז עמ ,ןפלעה לָאז
 ןמָא -- לארׂשי ללּכ ךוּתב תומחנ ןוא תועושי

 ךיא :תמא םעד ךַײא גָאז ךיא סָאװ ,ןבָאה טינ לביארַאפ ןייק ךיא טעב ,תינשהו

 ,ןעמוקעגסיוא רימ סָאד זיא סעּפע .שטשוטמו לבלובמ רָאג ןרָאװעג ווירב רעַײא ןופ ןיב
 ,סערגנָאק ןפיוא ןיוו ןייק ןדִיי ַא קעװַא קיש ךיא :לָאמ ַא ךָאנ ,שטַײטס .םולח רעזייב ַא יו

 ,ןטקעיָארּפ ענַײז ףיוא יו ,םיא ףיוא ױזַא טינ ןוא ,םיא ףיוא סױרַא ןיוש טקוק עמ ּוװ

 ןיא רָאג רע זיא -- ןימ ַאזַא ךַײא טַאנ ףוס םוצ ,לארׂשייץרא ןגעוו טָאה רע סָאװ

 שיטַארקַאטסירַא ַאזַא ןיא ? ּוװ ןוא !עטתינולּפ רעד טימ רָאנ ,ןײלַא טינ ןוא !ןעגנודליוו

 ! ףָאהנעטשריפ טייקיניילק ַא .םיכלמו םירׂש ןשיווצ ,לעטָאה ןקיטרַאסיורג ַאזַא ןיא ,דָאב

 טפרַאוװ ןוא שטנעמ ַא סָאד טמענ יו !טרירעג טַײז ר י א רעדָא ,עגושמ ןיב ך י א רעדָא

 -כרוד עקַאט ריא טָאה רשפא יצ ?ןטשריפ טימ ןדָאב ךיז טמוק ןוא טפעשעג קעוװַא

 םושמ -- סבָארג ַא טכַאמעג ןוא קרעט ןטימ ןטקעיָארּפ ערעַײא ןופ םענייא טריפעג

 ףױא ךימ טשודיח רעמ ךָאנ ןוא ? ךיג ױזַא ןיוש ןעגנערבסיוא סע ןעמ ףרַאדַאב ? ָאה

 !לדנייש-ענייש רעבָא ,טײקשירַאנ ַא לָאמ ַא טוט לדנעמ-םחנמ ,אלימ .תינולּפ רעַײא
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 םכילעצעיםולש ןהופ ווירב

 ףרַאד דניצַא ! ךיז רעסיוא ןיב ךיא ,רוציקה ? ןדייררעביא ןזָאל ךיז לָאז יז ,סע טמוק יו

 טגערפ ריא .ןורחַא ןורחַא-לעו ןושָאר ןושָאר-לע ,ריא טגָאז יו ,הבושּת ןבעג ךַײא ןעמ
 טפרַאװ בגַא-ךרדב ןוא ,עיצַאקודע וצ ךייש ןענַײז סָאװ ,ןכַאז ףיוא רימ ַײב ךָאנ ךיז

 טָאה'ס יװ ,עלעפעל ַא טימ טינ לכַאמ ןימ ענדָאמ ַא ןסעגעג בָאה ךיא זַא ,סיוא רימ ריא
 ץרא-ךרד רעד :הׂשעמ יד ױזַא זיא .לּפָאג ַא טימ רָאנ ,ןַײז וצ טפרַאדַאב םכתעד יפל

 ריא ּוװ ,ןסעגרַאפ טינ ריא טפרַאדַאב ,תוררׂש ןשיוװצ שיט םַײב טציז ריא זַא ,טרעדָאפ

 ןיא עקרעד ָאי רעד ַײב עקוועלירתּכ ןיא טציז ריא זַא ,ןעניימ טינ ןוא ,טציז

 ךַײלג רָאנ ,סקניל טינ ,סטכער טינ ןקוק טינ ןוא ךיז ןעיירד טינ טפרַאד ןוא ,ןַארָאטסער
 טימ טסע רענעי יצ ,הגאד סעבָאב רעַײא טינ .ןצילב ןוא ןרענוד ןטרָאד געמ סע ,ןגעקַא
 עטקַאהעג ןיא ןציז טפרַאד ריא -- טנעה יד טימ וליפַא יצ לּפָאג ַא טימ יצ ,לפעל ַא

 ריא סָאװ ,קילג לקיטש ַא .ךַאז רעַײא ןָאט ןוא ,טנכיײצעגנָא ךַײא זיא'ס לפיוו ,ןדנּוװ

 ,םכילע-םולש בר, :ןטַײװ רעד ןופ ןבעגעג טינ יירשעג ןייק ןוא ןטלַאהעגנַײא ךיז טָאה

 .ןטרַאװרעד סָאד ןעמ ןָאק ןעלדנעמ-םחנמ ןופ ":? ריא טוט סָאװ ,ךַײא טימ זיא טָאג

 םכילע-םולש ,שטַײטס : ןסיוו טרָאפ טליוװ ןוא דַיי ַא ךָאד טַײז ריא ? ןעד עשז סָאװ רָאנ

 רעשידַיי ַא ,םכילע-םולש זַא ,עקַאט סָאד טמוק יװ ? וז תוטשל םכח האר המ ,היה חקּפש

 רָאלק ךַײא ןעמ ףרַאדַאב !לּפָאג ַא ןעוו ןוא לפעל ַא ןעוו ,ןסיוו טינ לָאז ,טסירָאמוה

 זיא סעלעטָאה עקידהנומש-לופּכ עקיזָאד יד ןיא .קוק ַא טימ ןעוועג זיא סָאד זַא ,ןכַאמ

 עקידעבעל ,סָאװ טסייוו חור רעד ,ןטייקסואימ ײלרעלַא ךַײא טגנַאלרעד עמ ,גהנימ רעד

 ןייק טינ ךָאד ןסע םידוהי רימ ןוא .ייז וצ וצ ךיז טריר עמ זַא ,ןעשטיווק סָאװ ,ןרעטסיוא

 סָאד זיא רעמָאט ידכב ,לּפָאג ןטימ ןכָאטשעג ןוויּכ ַא טימ סע ךיא בָאה ,יחה ןמ רבד

 סָאד זיא רעמָאט אלא ,ןפורּפָא סע ךיז טעװ ,ךשפנ-הממ ךָאד זיא ,ךַאז עקידעבעל ַא

 ריא טייטשרַאפ טנַײה ? ןרָאװעגנָא ָאד ךיא בָאה עשז סָאװ ,ןיימ ךיא סָאװ ,סָאד טינ

 חוּכמ ןָאט סעומש ַא ךַײא טימ טפרַאדַאב ךָאנ טלָאװ ךיא ? טַאלג טינ זיא'ס זַא ,ןיוש

 -נוי ןשיווצ ,ןַײרַא רעדעב יד ןיא דניק ריא ןזָאל לָאז יז ,סָאד טמוק יװ ,רעגיווש רעד

 ףרַאד ךיא -- טינ טַײצ ןייק בָאה ךיא תמחמ רָאנ ? סענַאטַאלרַאש ,סעַײטלוה ,סעשטַאג
 ,ןבעל לָאז ,תינולּפ רעַײא טסירג ןוא טנוזעג טַײז .רוציקב סָאד ךיא ךַאמ -- ןדָאב ןייג ךיז

 .ךעלדנַײרפ רָאג החּפשמ רעצנַאג רעד ןוא היחּתש רעגיווש רעד ןוא

 םכילע-םול ש  םכדידי ינממ

 ַא טַײז ןוא עיצַאקודע ףיוא ךָאנ קרַאטש ךיז טגערפ ריא יו ױזַא : יּתחכש-רקיע

 טימ סָאװ ןוא לפעל ַא טימ ןסע ףרַאדַאב עמ סָאװ ,קדקדמ טַײז ריא ירָאטַאק סָאװ ,דַיי

 ,ןטלַאהריפ ךַײא לעװ ךיא סָאװ ,ןבָאה טינ לביארַאפ ןייק ריא טלָאז ,ידידי ,ןּכ-לע ,לּפָאג ַא

 טימ ןעגנַאגעג טַײז ריא :תינולּפ רעַײא טימ הריבע ןַא ַײב טּפַאכעג ךַײא בָאה ךיא זַא
 ןיא יז ןוא ,רעַירפ וצ ףיוא ןעגנַאגעג טַײז ריא ?ונַײהד ,וכרדּכ אלש ריא

 בַײװ ןטימ טייג רע זַא ,עשרַאװ ןיא דַיי ַא גהונ ךיז זיא ױזַא ,ןעגנַאגעגכָאנ ךַײא

 ןופ רכז רעד ןוא רעִירפ טייג הבקנ יד זַא ,גהנימ רעד זיא ָאד ןוא .לוש ןופ לידבהל

 רעד טימ רכז רעד זַא -- ,ןירדהמ יד גהונ ךיז ןענַײז ױזַא -- ,זיא רענעש ךָאנ .ןטניה

 זָאל ,לחומ ךַײא ךיא ןיב טמערָאעג רָאנ .טמערָאעג טשינ ביוא ,ךַײלג עדייב ןעייג הבקנ

 .סיורָאפ ןפָאלעג טשינ יבַא ,טמערָאעג טינ ןַײז

 ל" ג ה םכדידי ינממ
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 םכילע-םולש ןופ ווירב

 םירפס-רכומ עלעדנעמ וצ .0

 ןג"ערת לולא ו"כ ,ןעדַאבסיוװו

 לסיב ַא יז לָאז עמ ,טנידרַאפ ןבָאה טַײל-הרבח יד !ןבעלכ ,עדייז ,לודג רשוי ַא
 ןייז -ילּכ רעייז טימ ךיז ןצינַאב טלָאװעג טינ בָאה'כ רָאנ ,סעדרָאמ יד ןבַײרנָא רעפרַאש
 -דמש ,ןענַאמָאר-תונז ,עילַאנַאכקַאװ :לַאנעסרַא רעייז ןופ רעטרעװ ענייש יד טימ ןוא

 ,םידע יד ןופ ךעלווירב יד ךימ ןרעגרע עלַא ןופ רעמ .'וכו 'וכו ןרסמ ,ןעוועשוב ,רעדליב
 ןופ "ןטסעטָארּפ , יד ןוא ,עקוועלירתּכ ןיא ןוא עוװָאנובלָאדז ןיא ןעזעג ןײלַא ןבָאה סָאוװ

 .ומתחּתו ובתכּת הבוט הנשל !ןכערב ךיז טסולג'ס ,ופט -- סַאג ענלַאמכָארק רעד

 לקינייא ַײרטעג ץלַא רעַײא
 םכילע-םולש 7 ן7א ראה

 ! גונעג ןַײז לָאז 1
 (עשרַאװ ןיא ןעגנוטַײצ עשידִיי יד וצ ווירב רענעּפָא ןַא)

 טַײצ עטצעל יד טָאה ,ןכָאװ עכעלטע טַײז ךיז ןשיוװצ טריפ ריא סָאװ ,קימעלָאּפ יד

 סנייא ןשינעכוז ערעַײא טימ .רעמ ןגַײװש טינ ןיוש ןָאק עמ זַא ,סָאמ ַאזַא ןעמונעגנָא

 יד ןרעדנַא םעד סנייא ןקוקרעביא רעַײא טימ ,תוריבע ןוא םיָאטח ערעדנַא סָאד ףיוא

 טקורד ריא סָאװ ,ןטסעטָארּפ עוויטקעלָאק ןוא ךעלווירבטַאווירּפ ערעַײא טימ ,תיציצ

 רעד ןופ דובּכ םעד טכעוושרַאפ ןוא ןיײלַא ךיז טרימש ריא סָאװ ץוח זיא ,ךעלגעט-גָאט

 רעד ןופ ןעייטש סָאװ ,סרעלעטשטפירש ,זדנוא ךיוא ריא טפַאשרַאפ ,עסערּפ רעשידַיי

 ערעזדנוא רַאפ ןוא רוטַארעטיל רעזדנוא רַאפ קיטיײװצרַאה ןוא תונויזב-יזיב ,ןטַײװ

 רעוו ןוא בייח רעד זיא ךַײא ןופ רעװ ,ןינע םצע ןיא ןײגנַײרַא טשינ ןליוו רימ .רעזעל

 זיא סָאװ ,ךַאז ַא זיא סָאד --- יאּכז עדייב יצ ,בייח עדייב טנעז ריא יצ ,יאּכז רעד זיא

 ןיא ןוא ןעמָאנ םענעגייא רעזדנוא ןיא ךַײא ןטעב רימ רָאנ -- ,טכירעג-ןרע םוצ ךייש

 טגָאלש ,טלקע סָאװ ,שינעסַײר רעד וצ ףוס ַא טכַאמ --- רעזעל ערעזדנוא ןופ ןעמָאנ םעד

 ענייר יד רעטנוא טבָארג ןוא רעזעל םענופ קַאמשעג םעד טברַאדרַאפ ,לַאג רעד וצ

 ךרוד םיכוסכיס ערעַײא טרידיווקיל -- ךַײא ןטעב רימ .טרָאװ ןטקורדעג םענופ תודוסי

 ןפיוא סױרַא טשינ טגָארט רָאנ ,טליוו ריא ךרד ַא רַאפ סָאװ טימ רעדָא ,טכירעג-ןרע ןַא

 ביחמ טשינ סָאד זיא רעזעל רעד -- תונובשח עטַאוירּפ עכעלנעזרעּפ ערעַײא קרַאמ

 יז טא א !גונעג ןַײז לָאז -- ךַײא ןטעב רימ .ןסיוו וצ

 רעגינ .ש וצ ,2

 ן1913 רעבמעווָאנ) סָאילעה ןָאיסנַאּפ ,ןַאזָאל

 ! רעגינ רערעַײט ןַײמ

 זיא'ס יַאוולה -- !ךַײא קנַאד ןסייה ַא .המשנ עַײנ ַא טצעזעגנַײרַא רימ טָאה ריא
 טָאה ארירש :ןסיוו וצ --- קיטיינ ךיוא ןוא -- טנַאסערעטניא זיא סע !םולח ןייק טינ רָאנ
 ..?טלָאצעגנַײא טלעג ,ןעמונעג ,טפיוקעג עקַאט יצ ןביושרַאפ דיז
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 םכילע- םולש ןהפ ווירב

 ,טלעװ רעד ףיוא תונמחר ַא) !טלעו יד ןרעקרעביא רימ ןלעוװ יאדוװַא ,יאדוװַא

 ,םכילע-םולש ַא טימ רעגינ ַא טימ ןיקצעלק ַא ןעמוקעג זיא ,טלעוו ענַײש ַאזַא ןעוועג
 ,(...! טלעוו סיוא --- ךַארט ןוא

 .ןעזעג טשינ ,רעדייל ,םיא בָאה ךיא .ךַאז ענַײפ ַא זיא ,ןעמ טגָאז ,"סקנּפ, רעד

 דנַאב ןטייוצ םעד ןיוש ריא טָאה --- ."סקנּפ, ןייק ןעמוקַאב טינ ץעגרע ןופ טשינ

 ַא .דנַאב ןטשרע םוצ טיטעּפַא םעד טכַאמעג עילַאק רימ טָאה רע ,הריבע ןַא ? קיטָאק

 ַא סע זיא -- "הריפצה , ןיא "םימותי, ענַײמ טנעייל ריא ביוא ! רָאג זיב דִיי רעוויַאנ
 יַאוװלה ךיא ןיב טנוזעג ןיא .ןטימ ןיא ןעמונעגסױרַא ,עיפַארגָאיבָאטױא ןַײמ ןופ לקיטש

 הּתע-תעל ןדַאלעגנַײא ךימ טָאה עמ -- "ךַײא וצ , הּכונח ףיוא ךימ בַײלק ןוא ,רעטַײװ

 ןיא ןעזעג ךימ טָאה גרעבדלָאג .ַא .ב ןוא ,גרַאברעטייּפ ןוא עװקסָאמ ,עשרַאװ ןייק

 .טנװָא ןַא ףיוא ענליוו ןיא ךיוא ןגַײטשּפָא ,םשה-ןעמל ,לָאז ךיא זַא ,טגָאזעג ןוא ןילרעב

 .םדקּכ ,רע טגָאז ,ונימי שדח
 .ווירב ןטוג רעַײא רַאפ ךַײא קנַאד ַא לָאמ ַא ךָאנ

 םכילע-םולש  רעַײא

 ריא !תילכּת רענייש ַא ? קסיורבָאב ןיא ? "יתגוז ,, רעַײא ץעגרע זיא ּוװ --- .סּפ

 !ענַאזָאל ןיא םכילע-םולש ןוא ,קסיורבָאב ןיא יז ,ענליוו ןיא

 לעקרָאװ .א וצ ,2

 1913 .12 .6 (ןַאזָאל)

 !לעקרָאװ דנַײרפ
 ךַיי ַא סָאד זיא יו :ךיז טרעדנּוװעג קרַאטש ןוא ווירב רעַײא טנעיילעג בָאה ךיא

 ַאזַא ַאמעניס ןיא ןלעטש ןזָאלוצ ךַײא ַײב לָאז עמ זַא ,ןַײא ךיז טדער ןוא טסימיטּפָא ַאזַא

 רַאגָאז טביולרעד טינ טָאה עמ זַא ,טרעהעג טשינ טָאה ריא ? "סַאּפש, ןַײמ יװ ,ךַאז

 ,טינ ךיא ייטשרַאפ :תינשהו .קעװַא לָאמ ןייא זיא ?סערגנָאק ןופ רעדליב יד ןלעטש

 ַא ןַײז טליװ ריא בױא ?סָאד רימ ןכַאמ העש עכעלטע ןיא טסייה סָאװ

 סָאד טרעװ יוזַא יוו ,ךעלטַײד רימ טבַײרש (סע טַײז ריא יוװװ רעדורב רעטוג

 ףױא רָאנ סע רע טפיוק :ךַאז ַא ךָאנ ןוא .ווירב רעַײא ףיוא טרַאװ ךיא ?טכַאמעג

 ,הבושּת רעַײא טרַאװ ךיא ?דנַאלסױא טימ זיא סָאװ ןוא ? דנַאלסור

 םכילע-םולש  רעַײא

 ןבלעז םוצ .4

 {19113 .12 .6 (ןַאזָאל)

 :ױזַא זיא ןופרעד הׂשעמ יד ,לעקרָאװ רעביל ,ָאזלַא

 -- שיסור ףיוא קיטרעפ ןוא סקיפ טרינעצסניא) ןכַאז ייווצ טקידנערַאפ בָאה ךיא

 :טסייה ךַאז עטשרע יד .(?שטַײד רעַײא סע טייטשרַאפ
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 םכילעזםולש ןוופווויהב

 ן1סץועמגנסנזע2 1686, אסאזעטססתעעזמ אהקדיעצעז 8 סקהנסאז 26/018/ע

 ססיז. 111סמסאז-/176246268 , 2110116112082118 ההה... 28דסקסאז.

 רעבָא ,"סניוועג עסיורג סָאד , רָאנ טינ רעמ ןַײרַא ויא רעהַא זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 -סָאטנַאפ ךיוא ,(רעדליב 50) רעדליב עשיטסירָאמוה טסכעה ןוא עַײנ ץנַאג ,עַײנ ןיא ךַײר
 סעלַא ,רימ ַײב גנולייצרעד רעד ןיא רוּפש ןייק יז ןופ ָאטינ זיא סָאװ ,רעדליב עשיט

 .ןבָאה האנה טעוו םלוע רעצנַאג רעד ןוא ריא -- שיפַארגָאטַאמעניס טכַאמעג זיא

 : טסייה עטייווצ סָאד

 20282, 1 68628682 הסיצמ.

 ,וטקעטססאהג ןקגאה 8 } הסתס1מעע, 001. 111סתסאז-/4/6114618, 11110116-

 11110082118 28ייסקסאז-

 ךס ַא טימ ךיוא רעבָא ,הוח, גנולייצרעד יד ןַײרַא זיא רעהַא זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 ,שיטסירָאמוה רעמ זיא עטשרע יד .ךס  ַא עיזַאטנַאפ ןוא רעדליב ןוא סענעצס עַײנ

 ? עדייב רע ליו רשפא יצ .ןבַײלקסױא ךיז רע זָאל .שיריל רעייז זיא עטייווצ יד

 ןופ םלוע ןקיטרַאפ ַא ןיוש ןבָאה סָאװ ,ןכַאז טפיוק רע זַא ,שטַײד רעַײא טייטשרַאפ

 טרַאו ךיא ? עקירעמַא ןיא ןוא ךַײא ַײב סרעעזוצ רעטנזיוט ,רעטרעדנוה ,רענעצ ךס ַא

 שיפַארגעלעט רימ ריא טעוו רשפא .ושרב עקידרעִירפ ףיוא ךַײא ןופ הבושּת ףיוא רָאנ

 -רַאפ ךיוא ריא טצוו ,טפעשעג ַא ןַײז טעוו'ס זַא ,ךעלריטַאנ ? ןינעה ןובשח לע ןרעפטנע

 טגָאז ,ינַאמ זיא םַײט .טסיזמוא רימ רַאפ ךיז ןהלווע וצ ביוחמ טינ טַײז ריא .ןעניד

 ןעניז ןיא טציא טָאה רעוו ,ונ ?ןכַאז-הּכונח ןגעוו -- .ַאקשטירעמַא ןיא בנג לקנעי

 ! תוחילס יד טפָאלשרַאפ טינג ,טבַײרש ,טבַײרש ? הכונח

 םכילע:םולש  רעַײא

 ןבלעז םוצ 5

 {19113 .12 .8 (ןַאזָאל)

 ! לעקרָאװ רעביל ןַײמ

 קיש ןוא ךַײא גלָאפ ןוא ווירב ןטשרע ןַײמ ףיוא רעפטנע רעַײא לַײװרעד בָאה ךיא

 ביוא ךעלריטַאנ .רימ ןופ טרינעצסניא עדייב ,ןכַאז ייווצ יד ,ָאד טָא טעז ריא יװ ,ךַײא

 ,גנידַאב םעד טימ ,וצרעד גנוביולרעד ךיא ביג ןצעזוצ רעדָא ןפרַאװסױרַא סעּפע ףרַאד עמ
 .ך יא ףיוא גנונעפָאה ךס ַא ךיא גייל קידנגָאז תמא םעד .ס ָאוו ןסיוו ףרַאד ךיא זַא

 ריא ?ןהיבט ןופ ּפיט םעד ןייטשרַאפ ךעלדנירג ױזַא טעװ ריא יװ ךָאנ רעוװ םערָאװ

 לָאז ךיא עװקסָאמ ןופ גָאלשרָאפ ַא ןעמוקַאב טנַײה טשרע בָאה ךיא זַא ןסיוו טפרַאד

 ןיא רָאטקַאדער רעייז ןַײז רַאגָאז לָאז ךיא ןוא קרעװ ענַײמ ףיוא לָאּפָאנָאמ ןבעג ייז

 רעד ןעוועג טנעז ריא יו ױזַא רעבָא .ןכַאז עשידַיי ףיוא לעיצעּפס קירבַאפ-םליפ רעד
 ַא רַאפ סָאװ ,קסע ןַא טייטשרַאפ ץירּפ רעַײא ביוא : רצמ רב ץירּפ רעַײא זיא רעטשרע

 ,וצרעד ןעלטימ יד טָאה רע בוא ןוא ןכַאז ענַײמ רַאפ ךיז רַאפ טָאה רע םוקילבוּפ סיורג
 ןַײמ טול סעלַא ןריפכרוד ןענָאק ןלָאז סָאװ ,ןטסיטרַא ךיוא טלע ג ץוחַא ןיימ ךיא
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 םכילע-םולש ןוהפ וזירב

 טימ ןכַאמ םיא ךיז טניול ,קישטשפַארגָאטַאמעניס ַא טַאלג טינ זיא רע ביוא -- ,ישזער

 טלעוו רעד רַאפ רָאנ ,ןײלַא דנַאלסור רַאפ רָאנ טינ ןטפעשעג עסיורג ןוא ךס ַא רימ

 טימ ןוא טקַארטנָאק ַא טימ רימ וצ ןעמוק וצ םיא ךיז טניול סע ,עקירעמַא רַאפ ןוא

 לַאירעטַאמ םיא רַאפ בָאה ךיא םערָאװ ,ססַאמ ןַא ןעמוקַאב וצ ךימ םוא טלעג עמוס ענייש ַא
 ? שטַײד ַא ? טסירק ַא 1 דַיי ַא 7 רע זיא רעוו ? רע זיא סָאװ -- ! רעטעמ ךס ַא ךס ַא ףיוא
 טינ רע ןיא יצ ,ןסיוו ךיא ףרַאד ךיוא .ןסיוו סע ףרַאד ךיא ? רָאי-ץרַאװש ַא ? ינָאפ ַא

 ענַײז ןענעז ּוװ ןוא רעװ .ןדניברַאפ טינ ךימ ךיא לעװ ןצבק ַא טימ ? הלילח ןצבק ןייק
 ? עהטַאּפ ? עמריפ רעכלעוו טימ ?דנַאלסױא טימ גנודניברַאפ רע טָאה יצ ? ןטסיטרַא

 ןימ ַא לשמל) 1 13/12 רָאי ַא ןופ לגנַיי ַא טסיטרַא ןַא רע טָאה יצ ? ןָאינוא ? ןָאמַאג

 22 עלַא ףיוא עלָאר עשיטסירָאמוה עסיורג קרַאטש ַא רימ ַײב טָאה רע (? ילליוו,

 עקווָארינעצסניא רעד ףיוא טציא טעברַא ךיא !סנזח םעד יסייּפ לטָאמ ןופ ןעגנולייצרעד

 1102 613 סנ8סיזהעּמּבזס 1106 ןעמָאנ ןטימ ןעלטָאמ ןופ

 רעדַײנש רעטפושיּכרַאפ רעד ךיוא רימ ַײב קיטרַאפ טרעוו םורַא געט עכעלטע ןיא
 ."וינעּפמעטס , עּפמָאּפ סיורג טימ ןרינעצסניא ךיא לעװ ךָאנרעד ,("קע ןַא ןָא הׂשעמ ַא,)

 .סיורָאפ קנַאד ַא .רעפטנע סעלַא ףיוא רָאנ טבַײרש

 םכילע-םולש  רעַײא

 ןגעוו רימ ריא טלָאװ (טינ זַא ,ךיז טכַאד) קינלזמילש ןייק טינ טנעז ריא ביוא 0,2.

 .(גנונעכער ןַײמ ףיוא) שעּפעד ַא ךרוד ןסיוו וצ ןבעגעג ךעלכַאז ייווצ יד ןופ טַאטלוזער

 קיטָאק לאקזחי וצ ,6
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1211, 4 

 .י"נ קיטָאק לאקזחי רמ שישיה ידידי

 .ענַאזָאל ץלַא טבַײלב סערדַא ןַײמ רעבָא !שזירַאּפ ןיא רָאג ךיא ןיב ,טעז ריא יו
 רעביא ? ךוב ןטייווצ ןטימ ווירב רעַײא ףיוא טרעפטנעעג טינ ךַײא ךיא בָאה סָאװ רַאפ

 ,עשרַאװ ןיא ךיא ןיב ןגרָאמ ,טנַײה טנכערעג בָאה ךיא לַײװ ,סנטשרע :םימעט ייווצ

 ןַײז עקַאט ךָאד לעוו ךיא ןוא ? טוט םַאס ַאי ילָאק ,טרָאּפסַאּפ עינמ ָאטשַאנ -- זיא

 עכלעוו ,גנוביולרעד רעד ןיא רָאנ טציא ךיז טדנעו סע .עשרַאװ ןיא געט יד אמּתסמ

 בָאה'כ סָאװ ,זיא הביס עטייווצ יד ןוא .ןעמוקַאב וצ ןט15 ,ןט12 םורַא ןענעכער רימ
 ױזַא ןעוועג ןיב ךיא ןכלעוו ןופ ,ךוב ןטשרע רעַײא ןקוקכרוד לָאמ ַא ךָאנ טלָאװעג

 ,רשפא .תונורכז ערעַײא ןופ קלח ןטשרע םענופ טקיצטנַא טציא ךיוא ןיב ןוא טקיצטנַא

 -רַאפ םענעגנַאגרַאפ ןטלַא ןביל םעד ןופ טייקילייה יד טפול רעד ןיא טבעווש טרָאד לַײװ

 ...קיבייא ףיוא םענערָאל

 ןעזרעדיוו םוצ ָאזלַא

 םכילע:-:םולש רעַײא
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 םכילע 8ולש ןופ ווירב

 ַארירש .ש וצ ,7

 1914 .1 .20/7 (ןַאזָאל)

 !ָארירש .ש דנַײרפ רערעַײט ,רעביל ןַײמ
 טשינ טיג עמ .םעדיוב ַא טזָאלעגסיוא ךיז טָאה דנַאלסור ןייק ןרָאפ ןַײמ ןופ ,ָאזלַא

 -- ,טָאטש ןייא ןיא ןעמ טלָאװ וליפַא רעמָאט ןוא ."עינעשעדזַאר , ןייק ץעגרע ןיא

 טשינ ךיז טניול -- עינעשערזַאר יד ןעמוקַאב עי -- וקַאב ןיא וליפַא ןגָאז רימ ןלעוו

 עכלעזַא ןיא טרפבו ,רעטניוו טרפבו ,ןכַאמ וצ העיסנ ַאזַא ייווצ רעדָא טָאטש ןייא בילוצ

 ןעמעלַא טימ טינ רָאג ןילַא ךיא ןיב ןכַאז עלַא ךָאנ זַא טרפב ןוא ןטלעק עקידארומ

 עלַא ןופ זַא ,טגָאז רע .יוורענ ןייק רָאג ןרָאפ רימ טסייה ווָאנעלשט רָאטקָאד רעד ןוא

 עקיכלימ עלַא ןופ זַא ,ןגָאז טגעלפ עבָאב ןַײמ יו ,יוורענ םיא טלעפעג טעטש עשיסיר

 ,יוורענ ןייק ךיא רָאפ ,יריקי ידידי ,ןּכ-לע ...שיילפ לקיטש ַא עטסעב סָאד זיא םילכאמ

 רעטוג ַא טַײז ריא לַײװ ןוא םעדָאפ סיוא רימ טלעפ סע לַײװ ןוא ,ןכיג ןיא רָאג עקַאט ןוא

 ךיא םענ דסח-תולימג ַא זַא ,טסייוו ריא לַײװ ןוא ,רעקיצנייא רעד עקַאט ןוא רעדורב

 יװ ךסח רעַײא ןוַײװַאב לָאמ ַא ךָאנ רעייז ןוא רעייז ךַײא ךיא טעב ,ריזחהל תנמ לע

 ךיוא ןוא י"מות רימ ןקישסױרַא ןוא טַײצ רעד ןיא ןרָאי ַא רַאפ ןזיוװַאב טָאה ריא

 רַאפ יו לבור טנזיוט ךיוא ןוא ,טַײצ רעד ןיא ןרָאי ַא רַאפ יו שיפַארגעלעט) ןוזּפיח ב

 ךיא לעװ רעמוז ה"יא ןוא ,ןעמָאנ םענעגייא ןַײמ ףיוא ןיוש רָאנ ,טַײצ רעד ןיא ןרָאי ַא

 טלָאז הזל-ץוח ןוא (טַײצ רעד ןיא ןרָאי ַא רַאפ יו לודג ח"תב ןרעקמוא רעדיוװ ייז ךַײא

 בַײלברַאפ ךיא ןוא יתבהא רשאּכ ,לווירב ַא ןבַײרשנָא ןוא ןצעזקעװַא ןיוש ךיז ריא

 דנַײרפ רעקיביײא ןוא רעטסעב רעַײא ,עילימַאפ ןַײמ ןופ ךַײא וצ ןסורג עטסעב יד טימ

 םכילע-םולש

 רעלדַא .ּפ בקעי וצ .8

 1914 רַאונַאי ןטס20 ,סָאילעה ןָאיסנַאּפ ,ןַאזָאל

 ,עניב רעשידַײ רעד ןופ רעטסַײמ ןוא רעלטפניק ןפיורג םעד

 .קרָאי-זינ .רעלדַא .ּפ בָאקיישזר רעטפימ

 ! רעטסַײמ רעסיורג
 בָאהכ סָאװ ,יעלּפ ַא ןײטשריּפַאס בָאקיישזד דנַײרפ ןַײמ ךרוד ךַײא קיש ךיא

 ךיא רעכלעוו ףיוא ןוא רָאי קיצנַאװצ ןופ ךשמ ַא ןיא קרעװ ענַײמ ןופ טעברַאעגרעביא

 םעד רעביא קידנטעברַא ןוא ,טלַאהניא ליפ טגײלעגנַײרַא ןוא טעברַאעג ךס ַא בָאה

 ַאזַא רָאנ זַא ,רעטסַײמ רעסיורג ,ךַײא טַאהעג ןעניז ןיא קידנעטש ךיא בָאה ,ּפיט-טּפיוה

 ןקידעבעל ןוא ןקיטכיר ןַײז ןיא ןלעטשרָאפ ןוא ןטּפױהַאב םיא טעװ ,ריא יװ ,טסיטרַא

 .המשנ ןַײז ןליפרעד טעװ ריא רָאנ םערָאװ ,טלַאטשעג

 טימ ,ןטקעפע ענעי ןעניפעג טינ ריא טעװ יעלּפ ןַײמ ןיא !רעטסַײמ רעסיורג

 .ןרָאי ליפ ױזַא ןיוש עניב רעשידַיי רעד ןופ םוקילבוּפ עשידַיי סָאד טעװעדָאה עמ עכלעוו
 עקידעבעל-עטיוט טימ ,ךעלטעב עשרעדניק ךרוד סענעצס עקידנרערט עדנסַײר-ץרַאה ןייק

588 



 םכילע - םולש ןופ ווירב

 זיױהדַאמ ַא ןיא יװ ןעַײרש סָאװ ,ןדיומ עטלטַאּפעצ טימ ,רעבַײװ ענעגושמ טימ ,ךעלמיתמ
 ,ךעלדיל עשיטָאירטַאּפ עסיז-ץירקַאל ןייק טינ ךיוא ;ירעוַאב עצנַאג יד ןענייוו ןכַאמ ןוא
 עמ ןוא לקינ ןייק טרעװ טינ ויא סָאװ ,םזיטָאירטַאּפ "סהשמ , ףיוא עטנכערעגסיוא

 ענעזָאלעגסיוא ךיז ןיא ןבילרַאפ סָאװ ,סערעדרָאב ןייק ךיוא ; רעדָאװק ַא םיא ַײב טּפעלש
 ןייק ןוא ןציוו עליופ ןייק טינ ךיוא ; ןגיוא יד ןיא םוקילבוּפ ןרַאפ ךיז ןסיש ןוא תועונצ

 ,רעדָאװק ןטשטניוועג ןבילוצ ץלַא -- סעװכַאּפ יד רעטנוא רעגניפ ץיּפש ןטימ ןעלציק
 טעװ רַאפרעד .ןעניפעג טינ רימ ַײב סע טעװ ריא -- ןצנוק עלַא יד טשינ טכוז ,ןיינ
 ,שטנעמ רעטסָארּפ ַא -- רעטכעט ףניפ ןופ ןטַאט ַא ,ןדִיי ַא ךיז רַאפ ןעניפעג רעבָא ריא
 ,עידעגַארט טימ לופ זיא סָאװ ,רעדנדַײל ַא ,רערשּכ ַא ,רעכעלרע ןַא ,רעצנַאג ַא רָאנ
 -וַצּפָא ףיוא טינ ,קידנכַאל .ףוס ןזיב ביײהנָא ןופ רערעהוצ םעד קידנכַאל טכַאמ סָאװ רָאנ
 עלַא ןיא םיא ןליפטימ וצ ןוא ןריזיטַאּפמיס וצ ףיוא קידנכַאל ךעליירפ רָאנ ,ןטעּפש
 -ַארט עניילק ריפ ערעדנוזַאב ןענַײז ןטקַא ריפ עלַא .תורצ עניילק ןוא ןַײּפ עסיורג ענַײז

 רעשידַיי רעד ןופ עידעגַארט-סנבעל עגנַאל ןייא יז ןענַײז ןעמונעג ןעמַאזוצ ןוא ,סעידעג
 -ןעילימַאפ :קידנעַײרש טינ ,ןבעגעג ןעמָאנ ַא ױזַא עקַאט סע בָאה ךיא .עילימַאפ

 יד ךיז ןיא טָאה סע שטָאכ ,עידעגַארט טינ ,עידעמָאק טינ ןטק ַא 4 ןיא רעדליב
 טלָאז ריא ,רעטסַײמ רעסיורג ,טַײצ ןיוש ,טַײצ ןיוש -- .םינימ עדייב ןופ ןטנעמעלע
 ןיא ,ערעירַאק רעשיטסיטרַא רעַײא ןופ טסברַאה םעד ןיא ,עניב רעד ףיוא ןטערטפיוא
 ךַײא טקנעד ,ןַײא טוג רָאנ ךַײא טנעייל .ןבעל ןכעלגעטלַא ןשידַיי ןתמא םענופ קיטש ַא
 ןָא ,קיטש ַאזַא ןיא אקווד זַא ,רעדנּוװ ןזַײװַאב טעװ ריא זַא ,ןעז טעװ ריא ןוא ,ןַײא

 -עבַײרט-ןכַאל ןָא ןוא ןשינעשטעווק-ןרערט ןָא ןוא ןטקעפע עטסוּפ ןָא ןוא סעיזנעטערּפ
 ןופ ענייא ןפַאש ךיז טעװ ןוא סָאמ רעקיטכיר רעַײא ןיא ןזַײװַאב ךיז ריא טעװ ,ןשינ
 טעוװ ןוא טבילַאב ןוא שיטַאּפמיס ןַײז טעװ ריא ּוװ ,סעלָאר עטסטבילַאב עטסעב יד
 עליטש ענעגנּוװצעג-טשינ יד ,ץפיז ןקידנליפטימ םעד ,רעטכעלעג ןטנוזעג םעד ןפורסיורַא

 רעַײא ףיוא עלָארנױרק רעַײא ןרעוו לָאז סָאד זַא ,ןעקנעד ליוו ךיא .רערט ענעגרָאברַאפ

 יַאוולה --- עיסעּפָארּפ רעַײא טימ ּפָא ךיז טנגעזעג ריא רעדייא ,געוו ןשיטסיטרַא ןגנַאל

 !ןמָאו ןמָא --- םימי-ךרואל ךָאנ

 סרערערַאפ עטסקרַאטש ערעַײא ןופ רענייא
 םכילע-םולש

 טלַאה סָאװ ,ןהוח ןופ עלָאר יד ריא טעװ סעלָאר עקירעביא יד ןלײטנַײא םַײב ,ס.ּפ

 .דנצנעלג ןריפכרוד סע טעװ יז .רעלדַא סעסימ רעד ןבעג ןַײז לחומ ,ךיז ןדמש ַײב

 גונעג ןענַײז ,טרעהעג בָאה'כ ,סָאװ ,רעטכעט ערעַײא -- סעלָאר עקירעביא יד ןוא

 .יעלּפ-ןעילימַאפ רעַײא זיא סָאד -- ץרוק .השורי רעַײא ןופ רוטַאנ רעד ןופ טקנעשַאב

 םכילע-םולש

 לעקרָאװ .א וצ ,9

 ן19114 .1 .21 (ןַאזָאל)

 ּ!לעקרָאװ רעביל

 -נָאק ענַײז ףיוא ןעגנַאגעגנַײא שטַײד רעַײא טימ ךיא טלָאװ טדערעג ךעלטנגייא
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 ןדער טינ םענייק טימ רָאט ךיא זַא ,עיצידנָאק יד ןלעטש טינ רימ לָאז רע ןעוו ,ןענָאיציד

 ןדער טינ םענייק טימ אלימב ףָאה ךיא זַא ,םיא טגָאז .סענזיב עבלעז יד ןופ רדסּכ רָאי ַא
 שטָאכ ריא טעו רשפא ,תינשהו .קעװַא לָאמ ןייא זיא .רחוס ַא זיא רע ביוא ,םיא טימ רָאנ
 יד ןוא טציא בלַאה :ןריבלַאה לבור 1000 יד לָאז רע :סָאד םיא ַײב ןעיצּפױרַא ןענעק

 טרעפטנעעג ךיא בָאה ,טנװָא םעד טגנַאלעבנָא סָאװ ןוא -- ןריפפיוא םַײב טפלעה עטייווצ
 זיא רע .ןצרוק ןיא ףָאה ךיא יו ,ָאירַאסערּפמיא ןַײמ ייז ַײב ןַײז טעוװס זַא ,טַײל ערעַײא

 רע ביוא ןוא ,שטַײד רעַײא טימ לָאמ ַא ךָאנ ,רעייז ךַײא טעב ךיא ,ךיז טעז .סעדַא ןופ
 ,5081086 "טקיש , : טרָאװ ןייא רימ טרישעּפעד ןַאד ,רעטעּפש טפלעה יד ףיוא ןייא טייג

 .הרזחב ןעוועג לבקמ טנַײה ךַײא ןופ בָאה'כ סָאװ ,ןכַאז 2 עטשרע יד סױרַא ךַײא ךיא קיש

 םכילע:םולש  רעַײא

 -רָאּפ טינ) ךַאז ַא ענַײמ טנװָא ןַײמ ףיוא ןריפפיוא ריא טנעק יצ רימ טבַײרש 2.5.
 לָאזס ידכב --- ? לכַאז ןימ רעדנַא ןַא רעדָא .הצע יד ןגָאז רימ ןלעװ (ןריפפיוא רָאנ ,ןזעל

 סעּפע ךָאד טנעז ריא -- .םעטָא םעד ןּפַאכרעביא ,ךיז ןעורוצסיוא ,רעטכַײל ןַײז רימ
 ,טסילַאיצעּפס ַא ןכַאז ענַײמ ףיוא

 ? סגרעבנַײװ יד סעּפע ןכַאמ סָאװ ןוא

 יקסניפ דוד וצ 0

 1914 רַאורבעפ ןט6 ,ןַאזָאל

 !יקסניּפ דוד דנַײרפ ןוא עגעלָאק רעטרעעג רעייז
 רימ ןבָאה -- .יקסווָאלטישז םייח -- טסַאג ַא רימ ַײב ןעוװעג זיא געט יד

 עקירעמַא ןייק ןקיש יז ליוו ןוא "יעלּפ , ַא בָאה'כ זַא ,םיא ךיא לייצרעד .טסעומשעג
 טגָאז .ןעױרטרַאפנָא ןָאיסימ ַאזַא לָאז ךיא ןעמעוו ,טינ סייוו ןוא רעטַאעט ןשידִיי ןרַאפ
 ,ןכעלרע ןַא ןוא ןװַארב ַא ,דנַײרפ ןטוג ןתמא ןַא םענייא קרָאי-וינ ןיא טָאה ריא : רע

 ,יירטעג רעייז ךַײא זיא סָאװ

 ? רע זיא רעוװ --
 .יקסניּפ דוד --
 .סענזיב יד וצ רעבירַא רימ ןעייג טציא .המדקה יד זיא סָאד
 ןבָאה ,םיניבמ רַאפ ךיז ןטלַאה סָאװ ,סרעקיטירק ןוא סרערערַאפ ,דנַײרפ ענַײמ

 טימ "רעקיכלימ רעד היבט , ויא ןפַאש ןַײמ ןופ ןיורק יד זַא ,ןענופעגסיוא
 "היבט , זַא ,רַאגָאז ןגָאז יז .ןקילג ענַײז טימ רעטכעט ענַײז ןגעוו ךעלהׂשעמ ןביז ענַײז
 טינ ףיורעד תוניבמ ןייק ,ךעלריטַאנ ,ןָאק ןײלַא ךיא .גנוױשנָאטלעװ רעדנוזַאב ַא זיא
 תויׂשעמ סהיבט בָאה ךיא סָאװ ,רָאי קיצנַאװצ יד ןיא זַא ,סנייא רָאנ סייוו ךיא .ןגָאז
 ןופ טַײז רעד ףיוא ןענַײז סעיטַאּפמיס ענַײמ עלַא זַא ,טליפעג ךיא בָאה ,ןבעגעגרעביא
 ,טגָאזעג רימ ןעמ טָאה ,דָאש ַא .ןדַיי ןטרירַאב טשינ ,ןצנַאג רָאנ ,ןטסָארּפ ןקיזָאד םעד
 רַאפ ןפַאשַאב טלָאװ רע -- עניב רעד רַאפ טצינעגסיוא טינ ּפיט םעד בָאה ךיא סָאװ
 רעטרעוו עקיזָאד יד --- .ןעוועג םש-הנוק רבחמ םעד ןוא עלָאר-ןזיר ַא טסיטרַא ןטוג ַא
 סעיזנעצער יד טנעיילעג בָאה ךיא זַא ,ןרָאי ַא רַאפ ןוא ,ןַײרַא זָאנ ןיא ןַײרַא רימ ןענַײז

586 



 םכילצ-םולש ןופ ווירב

 "ןהיבט , קשח ַא ןעמונעגנָא ךימ טָאה ,רעטַאעט ןשידַיי ןיא ןטערטפיוא סטיורקדליש ןגעוו

 ןיב'כ זיב רָאנ ,טיורקדליש ןסיורג םעד בילוצ קיטש-רעטַאעט ַא ןיא ןעלדנַאורַאּפ וצ

 םענופ לַאפכרוד ןסיורג םעד ןגעוו טנעיילעג ןיוש ךיא בָאה ,קיטש ןטימ ןרָאװעג קיטרַאּפ
 בָאה ךיא ןוא -- טייקירעזייה רעטּפָאלבעג רעדָא רעתמא ןַײז ךרוד רעלטסניק ןסיורג

 ןעמונעג רעדיוו ךימ ךיא בָאה רעטניוו ןקיטנַײה .דָאלפוש ןיא טַײװ ןטלַאהַאב ךַאז ןַײמ

 ,רמ ,רעלטסניק רעסיורג ַא ךָאנ ָאד זיא עקירעמַא ןיא זַא ,טנַאמרעד ךיז ,"ןהיבט , ןַײמ וצ
 -- טסיטרַא ןַא רָאנ ןכַאמ סענזיב ףיוא דַיי רערעוװש ַא וליפַא ,רעלדַא .ּפ בָאקיישזד

 ךיא בָאה .ןריובעג יוװ םיא רַאפ זיא "היבט , זַא ,ןעזרעד בָאה ןוא !רָאי ַאזַא רימ ףיוא

 ןַײמ יו ,לָאמ ַא ךָאנ ןוא ,לָאמ ַא ךָאנ ןוא ,ןבירשעגרעביא לָאמ ַא ךָאנ קיטש סָאד

 -נַײרַא טוװּורּפעג ךיא בָאה ,ונ -- .קיטרעפ ןוא סקיפ סע זיא טציא ןוא -- זיא רעגייטש

 ןעמָאנ ַא ןָא םּתס רעבָא ,גערפנָא ןַא ןכַאמ ,עטנַאקַאב ענַײמ וצ ךעלווירב רָאּפ ַא ןבַײרש
 בָאה'כ זיב ,ןרעפטנע וצ סָאװ טַאהעג טשינרָאג רשפא רימ ןעמ טָאה רעבירעד ןוא --

 ךיא סייוו .עגעלָאק ןוא דנַײרפ רעביל ,ךַײא וצ -- געוו ןטכער ןפיוא ןגָאלשענפױרַא ךימ
 טעב ןוא ןָאזרעּפ רעטירד ַא ךרוד רעבירעד ךַײא ךיא בַײרש ,סערדַא רעַײא טינ רעבָא

 ,טנָאק ןוא טליוו ריא ביוא ,ןגָאז רימ ריא טלָאז ,רעדורב ַא רַאפ יו ,קיטכירפיוא ,ךַײא

 ,ךַאז רעד ןיא ןפלעהוצטימ רימ ,ןדָאש טינ ךַײא ןָאק סע ביוא ןוא ךַײא טסַאּפ סע ביוא
 םענופ ןיז ןלופ ןיא ,טײקכעלטרָאװטנַארַאפ רעַײא ףיוא "יעלּפ,, יד ךַײא ךיא קיש ןַאד --

 ןעגנולדנַאהרעטנוא ןיא ןצעז ךיז ךָאנרעד ,ןקוקכרוד ןײלַא רעירפ סע טלָאז ריא ,טרָאװ

 קיטש סָאד םיא ךָאנרעד -- ןרעלדַא טימ לּכ-םדוק זַא ,קנעד ךיא --- ,רעשזדענעמ ַא טימ

 ,ללּכה -- ןריפפיוא ןטשרע םַײב ,םירג םַײב ןַײז ,ןפיוקרַאפ סע ךָאנרעד ,ןענעיילרָאפ

 .=- -- -- .ןטכיזניה עלַא ןיא ןטערטרַאפ ךימ

 רעדליב-ןעילימַאפ ,"רעט כעט סהיבט , ןיא 'יעלּפ, רעד ןופ ןעמָאנ רעד

 רָאּפ ַא ,רעטכעט ףניפ ענַײז ,עדלָאג בַײװ ןַײז ,היבט :ןענַײז סעלָאר יד .ןטקַא ריפ ןיא

 עקסעלרוב ,ןטקעפע עקידנקַאנק ןייק .ןיוש ןוא -- ןטסניד רָאּפ ַא ,ןדִיי רָאּפ ַא ,םייוג

 ,ןטרָאד ָאטשינ ,ךיז טייטשרַאפ ,זיא המודּכו רעדניק עטיוט ,ךעלדיל עשיטָאירטַאּפ ,ןציוו

 יא ,רעדיל יא ,ןציוו יא ,ןענָאיצַאוטיס עשימָאק יא ,עשיגַארט יא ָאד ןטרָאד זיא ךָאד ןוא

 ןטשרע םענופ סָאװ ,רקיע רעד רָאנ -- גנַאזעג יא ,סענעצס המשנ רעד ַײב עקידנּפַאכרַאפ

 םלוע רעד ,םילּכ עלַא ףיוא היבט טעברַא גנַאהרָאפ םעד ןזָאלּפָארַא ןטצעל ןזיב טקַא

 ,רעלדַא ןימ ַא טליּפש םיא ביוא ןוא ,ביל ןוא ביל רעמ ץלַא לָאמ עלַא םיא טָאה ןוא טכַאל

 םַײב גנילביל ַא רַאפ םיא טכַאמ סָאװ ,עלָאר ַא טימ רעטלע רעד ףיוא ךיז רע טניורק

 בייהנָא ןופ ,עלָאר עבלעז יד טעמּכ -- (רעלדַא סעסימ) ןעדלָאג רַאפ ךיוא !םוקילבוּפ

 ,עצנירּפש ,הוח ,לדָאה) רעטכעט ריפ-ַײרד רַאפ סעלָאר עקרַאטש ריפ-ַײרד ןוא ,ףוס ןזיב

 ךיוא רעקימָאק ַא רַאפ וליפַא ָאד זיא'ס .םורַא ןוא םורַא טַײרלָא זיא'ס ,ללּכה .(עקלייב

 -נוזעג ,רעכעלריטַאנ ,םזימָאק גונעג ָאד רעבָא זיא סע .טקַא ןייא ןיא רָאנ רעבָא ,ןוט וצ

 ךַארּפש ַא ןוא ,םזיגַארט ןדנריר טימ ןטכָאלפעג ,ןילַא ןהיבט ןיא ,םזימָאק רעט

 טימ ,ךַארּפש סהיבט -- וליפַא טמולחעג טשינ עכלעזַא ךָאנ טָאה טסיטרַא ןייק סָאװ

 ,עמַארגעלעט רעַײא ףיוא טרַאװ ךיא -- ָאזלַא !רעטרעװשטַײט סהיבט טימ ,הרוּת סהיבט

 .יקסניּפ יורפ רעד סורג ןכעלדנַײרפ ַא

 םכילצ הולש
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 טסַאּפ סע יצ ןוא ,ןרעלדַא .ּפ .י טימ גנוטלַאהרַאפ רעַײא טינ סייוו ךיא -- .9
 ןגעוו ךיא ןעיײל טנַײה .'ת זיב 'א ןופ לווירב עקיזָאד סָאד ןענעיילכרוד םיא ךַײא

 ? גנורעטש ַא ןַײז טינ סָאד טעװ יצ -- ,"רוסמ , ַא טימ םיא ַײב שינעיירדרַאפ ַא סעּפע
 .ךיוא ווירב ַא ךַײא ןופ ךיא טרַאװ ,שעּפעד רעַײא רעסיוא

 ל"נה

 רָאטקעּפס יכדרמ וצ .1

 1914 רַאורבעפ ןט17 ,לעטָאה-דנַארטש ,יוורענ

 ! רָאטקעּפס דנַײרפ
 ןַײד ןופ ןצרַאה ןיא רימ וצ ןבעגעג זָאלב ַא טָאה ןקילײה ןוא ןביל רָאנ ,ןטלַא טימ

 וטסנַאק סָאװ ,טסגערפ וד !סערדַא סיקסניּפ רַאפ קנַאד ַא .עלעווירב םערַאװ רָאנ ,ץרוק
 !רָאטקעּפס שטנעמ רעוװַיַאנ ַא טָא ? עשרַאװ ןיא ןכיג ןיא ןעז ךיז ןלָאז רימ ידכב ,ןָאט

 ,עשרַאװ ןיא רָאי קיצנַאװצ טסציז ? "עינעשעדזַאר , ַא ףיוא טרַאװ עמ זַא ,טינ טסייוו וד

 רע ,רעטרעוו רָאּפ ַא רעטסײמצילָאּפ םעד טרָאד ןָאט גָאז ַא קנַארק וטסיב ,רעמ ךָאנ יצ

 -- ,סעשיר ןַײד ףיוא ליומ ַא טימ םיא גָאז -- ,ינַאּפ , ? לעטשנָא ןייק ןכַאמ טינ לָאז

 ? ודָאבָאװס ַאנ ירוק-שיק-שיק ישטשירַאװָאט טַארעפער םכילע-םולש עיטעיַאמוד יו !ינַאּפ

 ַאּפ ,ומעשַאנ ָאֹּפ טעיַאטישט לקיטַארב ערבָאד ינעמ ילָאב ענ עצ !ַאסטעיַאנישטַאנ ענ יא

 ַאנ ַאסמעיַאשטַאק יא ינָארָאטס ַאז ַאסמישזרעד יקישטיירוועי ימ ַא ,ומעקסנָאגרַאשז

 עקירעי-ןַײנ סָאד רע טמוקַאב ,ןושל ַאזַא טימ סױרַא טסטערט וד זַא טָא ...י! ַאילמעז

 ,טסעז וד יװ ."!ץעינָאק יא ויַאשערזַאר םכילע-םולש,, :רעטנוא בַײרש ַא ךיז טוט ןוא

 רעסייה רעד ףיוא םי םַײב ץיז ,יוורענ ןיא ,םייה רעטלַא ןַײמ ןיא לַײװרעד ךיא ןיב

 ,טָאג ןעקנַאד ,ךיא ,טינ ךיא ? רעטלע ,וטסגָאז ,טרעוו עמ .בַײרש --- ןוא ןוז רעקידנענערב
 הדומ ךיז לָאמ ַא רימ טָאה יקצָארב !רעטלע ןרעו טנַײפ בָאה ךיא .רעגנַיי לַײװרעד רעוו

 ..ןטלַא ןַא טנַײפ בָאה ךיא זַא ,הדומ ךיז ןיב ךיא .ןצבק ַא טנַײּפ טָאה רע זַא ,ןעוועג

 -ךורב ,ךָאנ טסָאה ןוא רָאטקעּפס יכדרמ טסיב וד לַײװ ,טנַײּפ טינ ךיא בָאה ךיד רָאנ
 !ןמָאו ןמָא -- םימי-ךרואל יאוולה ,ןסע םוצ טיטעּפַא םענייש ַא ,םשה

 םכילע-םולש ןבילבעג ןוא ןעוועג רענַײד

 ?ןענעיל ןכָאנ טכַאנ רעד ףיוא ןסַײבוצ רימ ןלעװ ,וטסגָאז ,ּוװ :יּתחכש-רקיע

 וד סָאװ ,ץלַא ןוא "טנעמָאמ, םעד טינ ןעייל ךיא זַא ,טסניימ וד ? רַאב רעסָאװ ןיא

 ןַײד רַאפ ןטלָאשעגסוא טוג וליּפַא ךיד בָאה ךיא !הטוש ,הטוש ,ַײא ? ןטרָאד טסבַײרש

 ,זיא "דילסקלָאּפ , סָאד זַא ,טינ טסייוו וד סָאװ ,"דילסקלָאּפ , ןטימ סעדַא ןיא תולעּפתה

 !ריד וצ גָאלק ַא .סיקסווַאשרַאװ ,ךעבענ

 ָארירש .ש וצ ,2

 1914 .2 .8/26 ,ןַאזָאל
 !ָארירש דנַײרפ רערעַײט

 טבַײרש עמ ,שטַײטס : טקידיײלַאב ןענופעג ךיז טלָאװ טרָא ןַײמ ףיוא רערעדנַא ןַא

 טרעפטנע ףוסל ,ישפנב זיא'ס ,יתבהא רשאּכ ןקידנווּפיחב ַא ח"ג ַא טעב עמ ,ווירב ַא
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 םכילצ:פולש ןהפ ונויבב

 רָאנ !ןעמכילע-םולש ? ןעמעוו ןוא ! ָארירש ? רע ןוא !לווירב ַא טימ טינ וליפַא ןעמ
 יד טָאג ָאד ןיא ָארירש זַא ,םיא ןעק רעכלעוו ,םכילע-םולש סייוו ,ָארירש זיא'ס לַײװ
 -עגסורַא טָאה סָאװ ,טסניד יד רעדָא ,קַאשזדיּפ רעד רעדָא זיא קידלוש .קידלוש המשנ
 ,וירב סעּפוק ףיונוצ ךיז ןבַײלק סע ּוװ ,לטסעקשיט סָאד רעדָא ,לווירב סָאד ןפרָאװ
 -כענ טימ ןטעזַאג עטלַא טימ טשרָאב טימ עשַאק ,עטרעפטנעעג-טינ ןוא עטרעפטנעעג
 טַאהעג וליפַא ךיז טָאה ןוא גָאט ַא ןוא גָאט ַא טזָאלעגכרוד רע טָאה ןוא -- געט עקיט
 ףרַאד עמ !ע--!עמַארגעלעט ַא טרַאװ רענעי ןוא ,ןסעגרַאפ שטַײטס ;טנָאמרעד ָאי
 ? ךעלעבעווש יד ןענעז ּוװ ? עלעבעווש ַא ןעמ טמענ ּוװַא --- סָאריּפַאּפ ַא ןרעכייררַאפ
 !ןסעגרַאפ רעדיוו ןוא ?טנַאה רעד ַײב ךעלעבעווש ןייק ָאטינ לָאמ ןייק זיא סָאװ רַאפ
 לָאמ ַא ךָאנ ןָאמרעד ןוא ,ךיז ַײב ּפָארַא טינ לַאפ ןוא זגורב טינ ךיא ןיב רַאפרעד טָא
 אל הזו הנהנ הז ןוא אמרג ןמזהש רבד הבוט עסיורג ַא רימ טוט ריא זַא ,דנַײרפ ,ךַײא

 !ןײלַא ךָאד טסייוו ריא --- ריזחהל תנמ לע זיא'ס םערָאװ ,רסח

 ןעמ טָאה (!ןעמוקעג הלילח רע טלָאװ "ןחישמ,, ןענָאמרעד טלָאװ עמ) עגרה הזב
 רוחב רעביל ַא רעייז .טסַאג רעטגײלעגנָא ןַא זדנוא וצ ןעמוקעג זיא'ס ןוא ןעגנולקעגנָא
 ןשיערבעה ַא ןַאשַאי רַאפ יורפ רעַײא טרידנעמָאקער טַאהעג בָאה ךיא .ָארירש אשַאי
 זיא ,רעערבעה רעטוג ַא ןוא רע זיא רעטנַאקַאב רעטוג ַא רענַײמ ,טנעדוטס ַא .רערעל

 זיא -- שיערבעה וצ ןעמענ ךיז קשח טָאה רע ,םיא ףיוא ןגערפכָאנ ךיז ןעמוקעג ַאשַאי
 לָאז ַאשַאי זַא ,סעכעלגעמ סעלַא ןדנעװנָא לעװ ךיא ןוא ,ןלעפעג רעיײיז הׂשעמ יד רימ

 .ןדנוטש ןעמענ (רעבַײרש רעשיערבעה ַא זיא רע ; רע טסייה קַאבַאק) טנעדוטס םעד ַײב

 טסַאּפ סע .ץרָאה-םע ןייק טינ ךיוא שידִיי ןיא ןַײז לָאז ַאשַאי רעַײא זַא ,ןייש זיא סע
 רעשיטַאּפמיס ַא רעייז .ץרָאה-םע ןַא ןַײז לָאז רעכלעזַא ךָאנ ןוא ,ןוז ַא סָארירש זַא ,טינ
 -- !ַאשַאי רוחב

 טָאה ריא .טרָאװ ַא רַאפ קנַאד ַא רימ ןופ טמוק ךַײא : ףוס ַא ןוא ךַאז ןייא ךָאנ ןוא
 ַאמַארד ַא ןרעוו ןפַאשַאב םיא ןופ לָאז סע ,ןהיבט טימ ןוט וצ סָאװ ןזיװעגנָא לָאמ ַא רימ
 טגָאזעג רימ טָאה ריא יװ ,ױזַא ןוטעג בָאה ןוא טגלָאפעג ךַײא ךיא בָאה --- עתמא ןַא

 טָאה !ףליה סטָאג טימ ונייחהש הכרב ַא ןכַאמ וצ יאדּכ זיא סָאװ ,ירּפ ַא סױרַא זיא'ס ןוא
 טימ קידָאּפס ַא ךַײא ןעמ טלוד ןכַאז עכלעזַא ךָאנ ןוא טּפַאנ ַײב סָאװ טינ לביארַאפ ןייק

 וצ ּווװ ָאטינ דלַאב ןיש יו ַײס ןוא !המודּכ ןוא סעמַארד ,שיערבעה ,םידסח-תלימג

 דיזמב רעדָא גגושב טנעז ריא ןעוו ,טלָאמעד וליפַא ,סלַאפנדעי טנוזעג רימ טַײז .ןבַײרש
 רעַײרטעג תמאב רעַײא לָאמ עלַא ןוא טנַײה ךַײא טשטניוו סע יװ ,ןעמלטנעשזד ןייק טינ

 לי

 םכילע-םולש דבר

 ןיבָאד .ש וצ ,2
 6510 1161105, 125ג4ממ6 (501586)), 4

 .(ינועמש) !ןיבָאד ןועמש דנַײרפ רעביל

 ךיא ןיב ןַײז רָאנ ,םייה עקידנעטש ןַײמ ךיז זיא סָאד -- ןביוא טעז ריא סָאװ סָאד

 .יוורענ ןיא טציא
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 םכילפ:םולש ןופ ווירב

 סָאװ רָאנ בָאה ךיא --- ? לווירב ַא ןענירד ןטימ ןיא םעצולּפ ךַײא ךיא בַײרש סָאװ

 תמאב בָאה ןוא "טלעוו .דיא,, רעד ןיא "עלוש , רעד ןגעוו לקיטרַא רעַײא טנעיילעגכרוד

 ױזַא ,טַאלג ױזַא סעּפע .ךַארּפש רעד ןופ דצמ ןה טלַאהניא םענופ דצמ ןה ,טַאהעג האנה

 .שידִיי רעזדנוא רַאפ ץרַאה סָאד טלעווק סע ןַא ,קיברַאפ ױזַא ןוא קיטפַאז ױזַא ,ךייוו

 ךיז טָאה םלוע רעד זַא ,טגָאזעג לָאמ לפיוו ךַײא בָאה'כ סָאװ ,ןעקנעדעג טפרַאד ריא

 סָאװ ,"ערה-ןיע ןייק,, רָאי קיסַײרד יד ןיא -- ןגיוא ענַײמ ףיוא .ןבַײרש טנרעלעגסיוא

 ַא תמאב עקַאט ןיוש זיא'ס זַא ,ןָאטעג קור ַאזַא שידִיי רעזדנוא ךיז טָאה -- ,בַײרש ךיא

 ןיא ךָאנ טפור עמ סָאװ ,גנַאל ןיוש טגָאז עלעדנעמ בר רענַײמ עדייז רעד יװ ,עדנַאש

 .!ןוגרז יװ ,ןָאגרַאשז ךָאנ ױזַא טינ ןוא : "ןָאגרַאשז ,, ךעלזַײלק ןוא ןזַלרק עסיוועג יד

 !רעַײהעגמוא ךימ טריסערעטניא ,"לוש,, רעד טימ הׂשעמ יד ,ןײלַא ןינע םצע רעד ןוא

 ןעשטַאקרַאפ טיירג זיא סָאװ ,שלערבעה ןופ דיסח ַא ךַײא טגָאז סָאד זַא ,טסעגרעפ טינ

 -ץרא ןיא שטַײד ןצנַאלפנַײא ןליוו סָאװ ,"ןטנעגילעטניא ,, יד שטעּפ ןבעג ןוא לברַא יד

 טפָא םערָאװ ,שטעּפ ןּפ ַא כ רעדָא שטעּפ ןבעג בוא ןגָאז טינ ךַײא לע ךיא .לארׂשי

 סָאד רימ ןיא טכָאק סע רָאנ -- שטעּפ טּפַאכ עמ ןוא לברַא יד ןעמ טעשטַאקרַאפ לָאמ

 -סױרַא ןליוו סָאװ ,רעגַאל ןשירָאטַאלימיסַא-בלַאה םענופ ןטַארקָאטסירַא יד ףיוא טולב

 ערעזדנוא ףיוא ךימ טָארב סע יװ ױזַא טקנוּפ ,לארׂשי-ץרא ןופ שדוק-ןושל ןבַײרט

 שידַיי רעזדנוא ןבַײרטסױרַא ןליוו סָאװ ןטסינויצ עטנשקעעגנַײא ןוא ןטָאירטַאּפ-דדיה

 .רוטַאנ רעד ןגעק המחלמ ןטלַאה ייז זַא ,טינ ןעעז ייז ,טינ ןסייוו ייז ! םיטוש .תולג ןיא

 ןוא ,ךיז טכַאד ,טסָארּפ ױזַא זיא סָאד -- לארׂשי-ץרא ןיא ,שיערבעה ,תולג ןיא שידִיי

 זיא הלווע ןַא ..טלזדנעג סע .טרעקרַאפ ןגָאז רעבָא ךיז טסולג סע !ןיינ .רָאלק ױזַא

 -- ערעַײא זַא (ןלייצרעד ןטסיניװָאש עשיערבעה יד סָאװ ,תמא זיא'ס ביוא) יד ןופ רָאנ

 גנורעדָאפ ַא טלעטשעגקעװַא ןבָאה "ןטסישידַיי, סעקיגרדח -- ךיא ןיימ רעצעּפוהעי יד

 ױזַא דלַאב ןיוש זיא סָאד .טנרעלעג שידִיי ףיוא וליפַא יבשטָאכ ,שמוח םעד ןכױרסױרַא

 -ערקעס ןַײז ןופ רעטנוא טבַײרש רעריפ רעשיטסינויצ רעסיוועג ַא סָאװ ,סָאד יו דליוו

 ךַײא ךיא לעװ דוסב ...שידִיי ףיוא ןבירשעג ןענעז סָאװ יד רעסיוא ,ווירב עלַא רַאט

 ןַײז טינ לָאז ךיא ןיילק יװ ,םכילע-םולש ןעוועג טלָאװ ךיא ביוא ,טינ סייוו ךיא : ןגָאז

 .טנרעלעג טינ שמוח םעד ןוא ןעוועג טינ רדח ןיא טלָאװ ךיא ןעוו --

 .ךעלדנעטשרַאפ-טסבלעז ןעלעמעז ןוא ןעלעמעכ ןוא פ"ג ןעלחר טסירג

 םכילע-םולש

 -- "ןכבו, לָאמ ןייא זַא טשינ רעמ זיא לקיטרַא רעַײא ןצנַאג ןיא :יּתח כש-רקיע

 ַא -- ?וקַאב ןייק עשטיא ןמלז טמוק יװ -- טינ ךַאל ךיא --- סערגָארּפ לקיטש ַא ךיוא
 זַא ןמיס ןייק טינ זיא -- ןטעזַאג יד ףיוא טינ ךימ טעז ריא סָאװ !גנַאג ַא ךימ גלָאפ

 ריא טעװ אמּתסמ .טַײצ עטצעל יד יו ןבירשעג טינ ליפ ױזַא לָאמ ןייק ךָאנ ,ףָאלש ךיא

 טנוזעג ןיב ךיא זַא ,ןיוש ריא טייטשרַאפ ןעמעלַא םעד ןופ .ךיוא רימ ןופ ןרעה ןכיג ןיא

 .ש"הוחה וקב ה"ב עלַא ןענעז רימ זַא ןוא

 סָאװ ,םענייא ןופ סורג ַא ןבעגוצּפָא ךַײא בָאה ךיא :יּתחכש-רקיע ןַא ךָאנ
 סמענייק ןָא טשינ טריר ,קידעבעל דימּת ,ץרַאה סָאד ּפָא טינ ךיז טסע ,רעטלע טינ טרעוו
 ,קיטילָאּפ ןופ טַײװ טייטש ,ןטנעמילּפמָאק טנַײּפ טָאה ,טלעג ךָאנ טינ ךיז טגָאי ,דובּכ
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 םכילצ :םולש ןופ ווירב

 ערעדנַא עלַא ןוא ןטסיניװָאש ,ןטסינויצ ,ןטסינָאגרַאשז ,ןטסיערבעה ןופ סיוא ךיז טכַאל
 .יורענ ןופ םי רעד זיא סָאד -- םלועבש ןטסיא

 ונַא ?סערדַא רעַײא ךיא סייו ןענַאװ ןופ :עליּתחכש-רקיע ןַא רךָאנ
 ךיא !ןלַאפנַײא סכלעזַא ןָאק ןעמכילע-םולש רָאנ סָאװ ,לכׂש ַאוַא זיא סָאד !טפערט

 ייז ןבָאה -- ןעלחר ןופ סעקינעמעלּפ ייווצ ךיז ןענעגעגַאב ,ענירַאמ רעד ףיוא ייג
 ךיא יו ,הנפא רשא לכב החלצה ןבָאה ױזַא לָאז ךיא .סערדַא רעַײא ןבעגעג רימ סָאד
 !רקש רבד ןייק טינ ךַײא גָאז

 ָאד ךיא ןעײל תבש ןקיטנַײה :סיּתחכש-:רקיע עלַא ןופ רעטצעל רעד

 ןַארַאפ זיא הרבס ַא ןוא ,טכַאמעג ָאד ןבָאה רימ סָאװ ,עירָאטַאנַאס רעגיה רעד ביל וצ

 -ןעסיר , רעַײא ןיא (ןַײרַא רָאפ ַא רעדָא) סױרַא רָאפ ַא ןבעג ךיא לָאז ןכיג ןיא רָאג זַא

 ,רעטַײװ ױזַא יא וועַיק ,ענליוו ,עװקסָאמ ,גרוברעטעּפ ,שודָאל ,עשרַאװ ,סעדַא) ..."דנַאל

 ,ּווו ָאטינ'ס םערָאװ ,ָאטינ סיּתחכש-רקיע ןייק רעמ (-- .ןענעייל ןזָאל טעימ ביוא

 ,סַײנ ,ןכַאז עשימייה טַאלג רָאנ ,יּתכש -רקיע ןייק טינ ןיוש זיא סָאד

 :ןריסערעטניא ןשטנעמ עטוג ןוא דנַײרפ-עטוג ערעדנַא ןוא ןעלחר ,ךַײא ןענָאק סָאװ

 טייטשרַאפ סָאד -- ַאנַאזָאל ןיא זיא בַײװ ןַײמ .ןיוש ריא טסייוו סָאד --- יוורענ ןיא ןיב ךיא

 רַאפ יא .יוורענ ןיא ןענעז רימ טגָאזעג ךָאד ךיא טלָאװ טינ זַא םערָאװ ,אלימב ןעמ

 טינ זיא סָאד -- ?ענַאזָאל ןיא רעדָא יוורענ ןיא ןַײז טינ עדיי ב רימ ןלָאז סָאװ

 120 זיב יאוולה ,טינ ו"ח רימ ןענעז טגירקעצ זַא ,ןגָאז רָאנ ךַײא ןעק ךיא !קסע רעַײא
 ךעלדיימ) טסקַאװ ערַאמַאט .ןילרעב ןיא ןענעז ןשטיװָאקרעב טימ יסיט .רעגרע טינ רָאי

 -וטש רע --- ןילרעב ןיא ןענעז ללאכימ ריא טימ ַאילָאיל (! ןסקַאװ ייז --- עבט ַאזַא ןבָאה

 ,ןַאזָאל ןיא ַאיסורַאמ ,ַאמע .ירוי טרידוטש ,ןַאזָאל ןיא ַאשימ ,טכַאל יז ןוא רָאטקָאד טריד
 זיא חסּפ ברע ןוא שירעטסַײמ ךָאש טליּפש -- ץעגייש ַא זיא ַאמונ ."רעטעל , ןרידוטש

 ! ַאלעב ַא לָאמ ןייא ןיוש ,ַאלעב ,עלעדיימ סילָאיל --- ביבח ןורחַא ןורחַא .הווצימ-רב ןַײז

 רַאפ סיקסוָאלסימַאז קיצכַא טימ סעשטיוועקשירוּפ קיצעביז הנושמ-התימ ַא ,הרּפּכ ַא

 ןייג ייז טעב ןוא סעלקוק עריא טימ סיוא ךיז טסעומש יז תעב ,עלעכיימש ןייא ריא

 ! ןפָאלש
 .ןטנערעפער עקילָאמַא ןגָאװצ ןגעלפ סע יװ) !טקידנעעג בָאה ךיא --

 א א צ

 ןוא דִיי ַא טעװעדלַאװגעצ סעּפע ךיז טָאה ? ןיבָאד דנַײרפ ,ריא טעװעדלַאװג סָאװ

 ןפָאלטנַא ךיא ןיב טַײצ רעצרוק ַא ףיוא רָאנ .עלַא ץייווש רעד ןיא ןעניוװ רימ !טַײרש
 ַא טושּפ ,אצינ לב עילַאבײק -- עליו ַא ןוא יורפ עשביה ץנַאג ַא -- יורפ ַא ...טימ
 ריא טימ ןיב ךיא סָאװ ,יורפ עקיזָאד יד ןוא ךיא .ןוז רעד ףיוא ןעמערַאװנָא ךיז לסיב

 קירוצ ןעמוק ןוא טַײצ ךָאװ ַא זַא טינ רעמ ןעגנערברַאפ ָאד ןלעװ ,םייה רעד ןופ ןפָאלטנַא
 .םיהַא ה"יא

 .עקירעַײא עלַא סורג ַא

 םכילע-םולש

 ךעלטנעק ןַײז ךַײא ףרַאד ןפָאלטנַא רימ טימ זיא סָאװ יורפ יד :יּתחכש-רקיע ,ָאי

 טינ ביוא ,ארומ בָאה ךיא .הבורק ַא עקַאט ןָא רימ רעק ןוא ַאגלֶא טסייה יז .יוורענ ןופ
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 םכילע-:םולש ןופ הויבב

 ? יז זיא ּוװ .ןעלחר ךיוא ןסירג טעב ןוא ךעלדנַײרּפ רָאג ךיוא ךַײא טסירג יז .בַײװ ַא
 ש"המל טנעייל ןוא םיא טגירק ? "טנַײה,, םעד ריא טנעייל ? טנוזעג ןיא יז טכַאמ סָאװ

 ןענעייל םיא טלָאז ריא זַא ,ףרַאד ךיא ."סַאּפש ,, םעד
 :סערדַא רעקידנעטש רעזדנוא

 ס12ז806 (501586) תוגס 06 10, 95

 לעקרָאװ .א וצ 4

 1914 לירּפַא 29/15 ,קָאטסילַאיב

 !לעקרָאװ רעביל

 -- קסירב -- שזדָאל -- עשרַאװ ןעוװעג ."םייה רעד , ןיא סע טסייה ךיא ןיב

 ןבַײרש רימ .רעטַײװ ןוא קלַאוװּוס --- ָאנדָארג --- קסנימ -- ָאנליװ רָאפ ךיא .קָאטסילַאיב

 טקיש ןוא 1:898מ06 (5019856) 280810מ 1161105 ָאנַאזָאל ןייק ם יי הַא דלַאב ךיא טעב

 טינרָאג ךָאד זיא שטַײד רעַײא טימ .ַאמעניס רַאפ ךעלסעיּפ ייווצ ענַײמ טעּפָא רימ

 יײז טקיש םשה-ןעמל .ןכַאמרעביא ,ןסקיפרעביא קרַאטש ייז ךיא ףרַאד בגַא .ןרָאװעג

 ,םיא טימ ןסעומש ןַאד רימ ןלעוו ,ַאגיר ןיא ןַײז לעוו'כ זַא ןוא ,"עיָאנזַאקַאז , י"ע ּפָא רימ

 זיא סָאװ ןוא .ןקישּפָא טרָאפָאז רימ ןכַאז ייווצ יד טעב ןוא ַײרפ ךיא ןיב לַײװרעד

 .ךַאז ןייק סייוו ךיא ? ןייארַאפ רעַײא טימ ןוא רעשזדענעמ ןַײמ טימ ןרָאװעג

 םכילע-םולש סורג טימ

 .ַײמ 4 ,3 ,2 ךיא ןיב טרָאד זַא ,גרוברעטעּפ ןופ שעּפעד ַא ןעמוקַאב עגרה הזב 2,5.

 ןבלעז םוצ ,5

 םנמגס8, 4

 !לעקרָאװ רעביל

 !קנַארק ןעװעג ןיב -- םיא טזָאלעגוצ טשינ -- סוטנימ רעַײא רימ ַײב ןעוועג

 גרובסרעטעּפ ןייק ַײמ 4 גָאטנוז ףיוא רָאפ ןוא טנוזעג .ד .ז .ג רעדיוו ןיוש ךיא ןיב טציא

 ףיוא ךַײא ביג ךיא ןוא ַײמ 6 גנולעטשרָאפ-רעטַאעט רעד ףיוא ןוא ַײמ 4 טנװָא ןפיוא
 -- .עסערדַא עקיטכיר ןַײמ

 2 יד רעבָא ,ןרעװ טליפרעד טעוװ שטנּוװ ןַײז זַא ,ןבעגרעביא ךיא טעב ןעסוטנימ
 ,ןרעװ טרינרוטער רימ טגנידַאבמוא ןזומ ךַײא ַײב רעדָא םיא ַײב ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןכַאז

 ןיא ךיא ןיב לירּפַא 28 םעד זַא ,עמַארגעלעט ַא טנעיילעג ךיא בָאה "טנַײה ,, ןיא

 ָאירַאסערּפמיא ןַײמ טימ --- .טינרָאג סייוו ךיא ? ןַײז טלָאזעג ױזַא עקַאט סע טָאה .עגיר

 .רַאבלטיממוא רימ טימ ןעמ ףרַאד ךיז ןדערפיוא .ןעגנַאגעצ ךימ ךיא בָאה

 םכילע-םולש רעַײא

 סעּפע ךָאנ ןוא "ןשטנעמ , ,"הצע,, רעטַאעט ןסיורג ַא ןיא ייז ןלעטש ב"ּפ ןיא 2,854
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 םוכיל ע? םולש ןןופווויבוב

 -- ..וצרעד קשח ןייק ךיא בָאה ."הצע, רעד ןיא ןרירוגיפ לָאז ךיא זַא ,ןליוו ןוא

 260 : /1ס תהדועוזעז םואהנסיצעיזס:ה8110 :

 }) םעהפמס: /{. 3 עסצספסאסאזע קה 111. /גח.

 סיי סעסססמז 3 אבא םס סקסהמז /

 2) 0. 1161606ץקז, 2גטעמעסאע חק. 26 1 סעסאס}צ ההה 111 2.

 םירפס-רכומ עלעדנעמ וצ .6

 ד"ערת'ה חסּפ ברע ,ַאנַאזָאל

 הכרב רעַײא בָאה ךיא !עדיײז רעַײרטעג ,רערעַײט ,רעביל ,ךַײא בוט-םוי-טוג ַא
 ַא ךרוד טלָאװעג ןוא ןעמוקַאב סָאװ רָאנ םינוקז-ןב ןַײמ ןופ הווצימ-רב רעד וצ
 ? עמַארגעלעט ַא ןיא ןגָאז ןעמ ןָאק סָאװ רָאנ ,בוט-םוי-טוג ַא ןגָאז ךַײא עמַארגעלעט
 רעד רַאפ ןבילקעגפיונוצ ךיז טָאה'ס סָאװ ,גנידצלַא ןגָאז טינ ךיוא ווירב ַא ןיא ןָאק עמ
 .םינּפ-לא-םינּפ רעזדנוא ףיוא ןגיײלּפָא סע רימ ןלעװ רעבירעד ןוא ,טַײצ רעצנַאג
 לַײװרעד .ןכיג ןיא ןַײז וצ ףָאה ךיא ּוװ ,סעדַא ןיא בורקב ונימיב הרהמב םשה-הצרי-םא
 טעוו טָאג ּוװ ,ןיוש ןטרָאד ןופ ןוא ,עשרַאװ ןייק דעומה-לוח גָאט ןטשרע םעד ךיא רָאפ
 ַא ..ןגָאז טעװ רָאטַאנרעבוג רעד ּוװ ןוא ןלעװ טעוװ ָאירַאסערּפמיא ןַײמ ּוװ ןוא ןסייה
 ,עצרַאוו ש ערעזדנוא טימ טנעדיצניא רעד טפַאשרַאפ רימ טָאה סָארדרַאפ לסיב
 זיא'ס .ןבָאה טינ ריא טפרַאד ןופרעד םירוסי ןייק רָאנ .ןבעגעג קיּפ ַא ךַײא ןבָאה סָאװ
 טימ ךיז ןעמ טפרַאװ ייז ַײב .עצרַאװש זדנוא ַײב ,עצרַאװש ייז ַײב .טַײצ ַאזַא טציא
 ,םישרומ -- זדנוא ַײב ,ןרָאטסינימ ָאד זיא ייז ַײב .סרעבַײרש טימ זדנוא ַײב ,ןרָאסעּפָארּפ
 לָא'ס ,השביב שי םיב שיש המ ,רוציקה .םינלטבעציוו ןוא םינלטב -- רעבָא ,םיגיהנמ
 ןכַאל וצ ףיוא לַאירעטַאמ גונעג ןעוועג טלָאװ ,ןצרַאה ןפיוא טעלָאזעגנָא ױזַא ןַײז טינ
 ןטַײז יד ַײב ןטלַאה ךיז ,ןכַאל טוג ןוא ןכַאל עקַאט לָאז עמ ,ןבעג טָאג לָאז יַאוולה
 !ןמָא --- לארׂשיילּכ ןעמעלַא זדנוא ןוא ךיז ןוא ךַײא טשטניוו סע יו .קידנכַאל

 לקינַײא קידנבָאהביל ךַײא רעַײא

 םכילעצ -םולש

 רָאטקעּפס יכדרמ וצ .7

 ד"ערת'ה חסּפ ברע ,ןַאזָאל

 !רָאטקעּפס רעביל ןַײמ

 ןיא 11 גָאטסניד ,חסּפ דעומה-לוח גָאט ןטייווצ םעד זַא ,ןדלעמ וצ ריד םוק ךיא
 ךיא ןוא ,עשרַאװ ןיא ,םשה-הצרי-םא ,ךיז רימ ןעעז ,ןילרעב ןופ ןַאב רעד טימ ,ירפ רעד

 ןקַאב עשירפ טימ ,ןרָאטקעּפס ןָא טייטשיס יװ ,טנוזעג ןטסעב ןיא ןעניפעג וצ ךיד ףָאה
 טיטעּפַא ןופ ןדייר רימ לַײװ ןוא !סיעכהל וצ ףיוא םיאנוׂש יד ,טיטעּפַא ןטוג ַא טימ ןוא

 ךיא לַײװ ןוא ,חסּפ זיא'ס לַײװ ןוא ,טנַײפ טינ ןבָאה עדייב רימ סָאװ ,שינעסע ןופ ןוא
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 םכללט- םולש ןופפ/ ווי רוב

 ,ןסע ןטימ טיהעג ןַײז ףרַאד סָאװ ,טנעיצַאּפ לקיטש ַא ךָאנ ,טכַאדעג ריד רַאפ טינ ,ןיב

 ,ךעלדיינק ,שיפ עקידחסּפ ןופ ערה-רצי רעקידחסּפ רעד לַײװ ןוא ,גיוא ןַא ךָאטש ַא ןיא יו

 ךָאנ ,סיורג זיא המודּכו ךעלעקטַאל ,ךעלצכעגייט ,ךעלעגוק-לּפָאטרַאק ,ןשקָאלרעיײא
 ןופ לַײװ ןוא ,ןריפסיוא סע ךיא ןָאק םוטעמוא טינ לַײװ ןוא ,ןכָאװ רעד ןיא יוו רעסערג

 עינָאמערעצ רעמ זיא טרָאד סָאװ ,םעד רעביא ,טינ ךיא טלַאה ןטַײצלָאמ ענעדַאלעגנַײא

 טשלחס זַא ױזַא ,טַײצ רעד וצ טינ לָאמ טפָא ןוא ,םילכאמ יוו רעלעט רעמ ,לַאירעטַאמ יו

 רעוו) סָאװ טימ טסייוו חור רעד ןָא ךיז טגייל עמ ןוא לָאמ ןצכַא ץרַאה סָאד רעביא

 יד טימ םילכאמ יד ךָאנ קנעדעג ךיא לַײװ ןוא ,(? עדייב רימ יװ ,ױזַא ךָאנ טייטשרַאפ

 ןיא םויה-דע ךָאנ רימ טגיל םעט רעייז ,רָאטקעּפס םַאדַאמ רעביל רעד ןופ סעװַארטָאּפ

 ןופ טַײװ טינ ץעגרע ןַײז לָאז עיצנַאטס ןַײמ זַא ,טָאג ךיא טעב ןּכ-לע --- םערעדעג יד

 ןַא אקווד ךיא ףרַאד עיצנַאטס ַא לַײװ ,טפַאהלפייווצ זיא'ס וליפַא שטָאכ) גנוניוװ ןַײד

 ךיא ידכב ,(וו"זַאא דָאב ,טעטיצירטקעלע ,ןטײקכעלמעװקַאב עלַא טימ ,עקיסַאלקטשרע

 -געמ זיא'ס ביוא ,ךיז טייטשרַאפ) בַײװ ןַײד ןופ ןוא ריד ןופ ןדַאלעגנַײא ןַײז ןענָאק לָאז

 וצ ריד טימ ןוא ןכוזַאב וצ ךיד ןעיירפ ךימ טעװ ,סלַאפ ןדעי .חסּפ געט עלַא ףיוא (ךעל

 ןוא .הגׂשה ןַײד ךָאנ ןוא טסוג ןַײד ךָאנ ,שיט ןטכער ַא ַײב ּוװ ץעגרע ןעגנערברַאפ

 ןופ ןוא רימ ןופ רָאטקעּפס סַאדַאמ רעד סירג ןוא חסּפ ןרשּכ ַא רימ בָאה לַײװרעד

 .םַאדַאמ ןַײמ

 םכילע-םולש

 לעקרָאװ .א וצ ,8

 ?/11ם0ס/ 4

 !לעקרָאװ רעביל

 ב"ּפ ןיא ןעז וצ ךַײא ןעיירפ רעייז ךימ טעוװ סע .לטרַאק רעַײא ןטלַאהרעד סָאװ רָאנ

 יײב רעדָא ךַײא ַײב ךיז ןעניפעג סָאװ ןכַאז ייווצ יד ךיז טימ רָאנ טגנערב .סוטנימ 'ה טימ

 ןגעוו ןדעררעביא ןיוש רימ ןלעוװ טרָאד .ןכַאמ טכער וצ ,ןרעגנעלרַאפ ייז זומ עמ -- םיא

 רעגיר יד ןוא ןכַאז ענַײמ ןיא ןעז ןלעוװ רעייז ךַײא טלָאװ ךיא .טנװָא ןגעוו ךיוא .סעלַא

 ןעמוק לעװ ךיא ןַײז ןָאק סע .שרעדנַא סעּפע זיא ןטפלע ןכָאנ זַא ,רעביא טיג הרבח

 סלַאפ ןדעי .ב"ּפ ןיא ןליפ ךימ לעװ ךיא יװ ,דנַאטשוצ-טנוזעג ןַײמ ןיא ךיז טדנעו סע

 : ךיז טגערפ .ןיוועג ןייר ןופ 7556 ןבַײרש ייז :ןעגנוגנידַאב יד טלעטשעגטסעפ טינ זיא
 ַא ןזָאלסיױא ךיז ןעק סע ? ןזעּפש יד ןענעז סיורג יװ ןוא ָאטורב עמַאננַײא יד זיא לפיוו

 ןבַײלב טעװ ,600 תואצוה ,'ר 800 עכלעזַא ןַײז לָאז עמַאננַײא עצנַאג יד זַא ,םעדיוב

 רעד ןיא ןציז ןוא הרבח רעד 'ר 150 ןדנעּפש רעסעב ךיא לעװ -- .'ר 150 7500 ,0
 טניול יר 1000 עכלעזַא רעטנוא זַא ,ןבירשעג ןיוש לָאמ לפיוו ךַײא ךָאד בָאה ךיא .םייה

 ןענַײז ענַײמ עזעּפש יד ןוא שטנעמ רעכַאװש ַא ןיב ךיא .טרָא ןופ ןריר טינ רימ ךיז

 ,רעביא טדער .טפלעה יד רָאנ ךיוא רימ טבַײלב 'ר 1000 ןופ .סיורג רעַײהעגמוא רעבירעד

 .הבושּת ערָאלק ַא רימ טגנערב ןוא ,ךַײא טעב ךיא

 םכילע-םולש
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 םכ יילעט םוולש ןופוווירב

 ָארירש .ש וצ ,9

 1914 ַײמ ןטס5 ,ָאנליוו

 !ָארירש .ש דנַײרפ רעטסעב
 ךלהתמו ץראב טושמ ןיב ךיא זַא ,טנעיילעג רשפא ןוא טרעהעג ריא טָאה םּתסה-ןמ

 -רעטעּפ ,ענליוו ,קָאטסילַאיב ,קסירב ,שזדָאל ,עשרַאװ ןיא :טלעוװ ַא ןעוועגסיוא -- הב
 ןגעלעג ןיוש ןיב ךיא זַא ןוא ענליוו לָאמ ַא רעדיוװ טציא ןוא ענדָארג ,קסנימ ,עגיר ,גרוב
 זַא ןוא ,ַײרד ךָאװ ַא ףיוא עצנעולפניא ענַײפ ַא טּפַאכעג ,ענליוו ןיא ָאד ךיוא קנַארק
 טלַאה טציא ןוא ,העש רעטוג ַא ןיא "דנַײרּפ , ןיא ןַײרַא ןוא "טנַײה , ןופ סױרַא ןיב ךיא
 ןטימ טסעומשעגכרוד ךיז רימ ןבָאה וקַאב טימ זַא ןוא ,םולשב םייהַא ןרָאפּפָא ַײב ךיא
 ןיא ןעמוק טנעקעג טינ ןט18 םוצ ןיוש בָאה'כ זַא ןוא ,ףַארגעלעט י"ע ןייטשמולב רייד
 ,םיבוט-םימי ךָאנ ףיוא ןרָאװעג טגײלעגּפָא כ"ע זיא ,טעּפש זיא ןטנ8 ןכָאנ ןוא ,וקַאב
 ןדניוושרַאפ טעװ ַאמושט יד ןוא ןבעל סָאד ןעקנעש טעװ טָאג זַא ,ה"יא רעטניוו תליחּת
 !ןוצר יהי ןּכ ןמָא --- ןסייוו רי מ ּוװ ,טרָא רעסעב ַא ןיא ,שרעדנַא ץעגרע ןיא וקַאב ןופ
 זיא ןיהַא סערדַא ןַײמ ןוא .ַאנַאזָאל ןיא קירוצ ןַײז ךיא ןכער םורַא ןכָאװ רָאּפ ַא ןיא
 .טנוזעג רימ טַײז ןוא 6:2606ק8} םעהפוצס ןיא רעהַא סערדַא ןַײמ ןוא 265104 5
 ,ענליוו ןופ ןיקצעלק ןופ ןוא ב"ּפ ןופ ןיקסנַא ןופ ךַײא סורג א

 םכילע-םולש רעַײא

 קרעבערש .ש וצ 0

 קיטַײרפ ,,(19114 .6 .19/6 ,קסניווד

 .ץעגרע ןיא טַאהעג טינ ךיא בָאה קסניווד ןיא יװ גנַאפּפמע ַאזַא .קרעבערש דנַײרפ

 עלופטכַארּפ ,ןטעקוב יד רעסיוא ,(טנגוי) ןדַיי טימ טציילפרַאפ ןעוועג זיא לַאזקָאװ רעד

 רעד זיב ןָאגַאװ ןופ געוו ןצנַאג םעד ןוא ןעמולב טימ ןטָאשַאב ךימ ןעמ טָאה ,ןטעקוב

 ,ןעמולב טימ טרירָאקעד ןעוועג זיא אפוג טערַאק יד .ןעמולב טימ טעבעגסיוא טערַאק

 -רַאדנַאשז ,ןריציפָא .טכליהרַאפ טָאה ַארוה ןוא דדיה ןעיירשעג !ןעמולב ,ןעמולב ,ןעמולב

 ןבָאה עקינייא .גנַאפּפמע םעד טרעדנּוװַאב גנושַאררעביא טימ ןבָאה עיצילָאּפ ,ןעמ

 רעד זיא'ס זַא ,טרעלקרעד ןבָאה עקינייא .ןעמוקעג זיא בר רעסיורג ַא זַא ,טגָאזעג

 ,הּפל-הּפמ ןעוועג זיא לעטָאה ןיא ךיוא .ןעמוקעג יקרָאג רעשידִיי רעד ,ווָאכעשט רעשידִיי

 טשרע טנװָא רעד שטָאכ ,טּפַאכעצ טעמּכ עלַא ןטעליב יד ,ַארוה ןוא דדיה םוטעמוא

 ףױא טנװָא ןטייוצ ַא ןופ טגנידַאבמוא ןיוש טדער עמ ןוא ,קיטנוז ,ןגרָאמ רעביא

 ,סורג טימ .קיטסניד
 םכילע-םולש

 רָאטקעּפס יכדרמ וצ 1

 1914 יגוי ןטס20 ,קסניווד

 ! רָאטקעּפס רעדורב
 לב גָאטנוז ,ןגרָאמ ןענָאק ןלעװ רימ זַא ,ףָאה ךיא .עדנע ַײב ןיוש טלַאה רוט ןַײמ
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 םכילעקםולש ןופ/ווירב

 ,גָאט ַײב ףלעווצ רעגייז ,גָאטנָאמ עשרַאװ ןייק ןעמוק ןוא ןענַאד ןופ ןרָאפסױרַא ,טכַאנ
 ןוא ,טכַא גָאט ַא יאדװַא ןעגנערברַאפ ,לעטָאה-"עינָאלָאּפ , ןייק רימ ןענעכער ןרָאפרַאפ

 .ןסיוו טסלָאז ,ריד ךיא בַײרש ןּכ-לע .בַײװ ןַײד טימ ןוא ריד טימ ןעז ךיז ןליוו רימ

 ןכוזרַאפ עשטַאד רעד ףיוא ריד וצ ןּפַאכּפָארַא אמּתסמ ךימ ךיא לעװ ,ןענָאק לעוו'כ ביוא

 עטרעַײזעג יולס ןיא סָאװ רָאנ ,עשירפ יד ןוא ,ךעלעבענק עגנוי טימ טשרָאב םענירג םעד

 סעצינילָאּפ ןוא ,ַאקעלמעלדַאש ןוא ,(ךעלעקרעגוא רָאנ ,סעקרעגוא טינ) ךעלעקרעגוא

 ,רָאטקעּפס םַאדַאמ רעד ףיוא ךימ ךיא זָאלרַאפ ןטרָאד עקירעביא סָאד ןוא ,ענעטעמס טימ

 ,היחמ ךיז ןענַײז ייז ןוא ךעלעלפָאטרַאק עגנוי ביל ןבָאה ךעלעדניה עגנוי זַא ,טסייוו יז
 !יירעסערפ ןופ ןדייר גונעג ,ונ .ךעלּפַײרג-ענַאמ טימ רעדָא לעמ טימ ןָא ייז טליפ עמ זַא

 ...סעקינאבוסו-ללוז ןענַײז רימ זַא ,ןגָאז טעימ

 םכילע-םולש

 רעלימ סיאול וצ 2

 1914 רעבמעטּפעס ןטס28 ,לעטָאה סדנַאמסדנַאל טינ ,ןעגַאהנעּפָאק

 !רעלימ .ל ,רמ דנַײרּפ רעטרעעג רעייז

 ךיז ןבָאה עילימַאפ ןַײמ ןוא ךיא זַא ,ןעגנוטַײצ יד ןופ רעכיז ןיוש טסייוו ריא
 רָאנ םעניילק םעניא ,רעהַא דנַאלשטַײד ןשירַאברַאב-לערוטלוק םענופ טעטערעג סנ"ךרדב
 ,עקירעמַא ןייק ךַײא וצ ןרָאפ וצ ךימ טיירג ךיא ןענַאװ ןופ ,קרַאמענעד ןכעלדנַײרּפטסַאג

 ,ָאד םוקַאב ךיא .ןסיוא ךיא ןיב סָאד טינ רָאנ .ןמָא -- ןטַײצ עכיג ןיא ,ףליה סטָאג טימ
 ערעַײא ןזעלעג בָאה ןוא עסערּפ רענַאקירעמַא ,גנוקיטעּפשרַאפ רעסיורג טימ וליפַא
 ןפיוא עגַארפ-ןדַיי רעד ןגעוו ןוא גיז םעד ןגעוו סלעירָאטידע עקיטכיוו רעייז ייווצ
 זַא ,טגָאז ריא סָאװ ,טכערעג םוקלופ טנעז ריא .סערגנָאק ןשיעּפָאריײא ןקיטפניקוצ

 טימ ןעמַאזוצ -- סלַאפ ןדעי ,סערגנָאקטלעװ ןזיד ףיוא ןָא ןביוא ןציז טעוו עקירעמַא
 רענַאקירעמַא יד זַא ,קיטיינ ןוא ךעלצינ רעייז רעבירעד זיא'ס ןוא ,יערג דרַאודע רעס
 ןבייהפיוא .ןינע ןזיד ןיא עיצַאטיגַא עקרַאטש ַא ןבייהפיוא ךעלטַײצ לָאז עסערּפ עשידִיי
 רעשיטילָאּפ ןופ עגַארּפ ַא זיולב טינ טסייה -- עגַארפ-ןדִיי יד סערגנָאק םענעי ףיוא
 ןיא ןטַארַאב ךיז סנטַײצַאב ןטסינויצ יד אמּתסמ ןלעװ םעד ןגעוו .טייקידנעטשבלעז
 -ץרא רַאפ טייהנגעלעג יד ןצינסיוא ןהירב ךיז ,ךעלנַײשרַאװ ,ןלעװ ןוא רעדנעל עלַא
 ןיא -- ךיא ןיימ יעגַארפ-ןדִיי , יד .ןביולרעד רָאנ סע ןלעװ ןדנַאטשמוא יד ביוא ,לארׂשי

 ןיא ,דנַאלסור ןיא ןבַײלברַאפ ךָאד ןדִיי לייט רעסיורג ַא טעװ ַײסו ַײס םערָאװ .תולג

 הנידמ-תולג עשירפ ַא ןעמוקוצ ךָאנ טעוו רשפא ןוא ל"גדא ןעינעמור ןיא ,ןעיצילַאג
 ןַײװנסַאמ ןרירגימע ןזומ הלילח ןלעװ ןדִיי ןענַאװ ןופ ,ןלױּפ -- םיעשר עשירפ טימ

 רעקיצנייא רעד זיא סערגנָאק ןקיטכיוו םעד ףיוא .(ןעינַאּפש ןופ ,1492 רָאי םעניא יוװ)

 ןיב -- ןריפוצסיוא סָאד ױזַא יו .רעדנעל-תולג יד ןיא קלָאפ עשידַיי סָאד ןטער וצ ץַאלּפ

 .ןזָאלרַאפ סרעוט-ללּכ ערעַײא ףיוא ךיז ןָאק עמ :"ץעוי-לעב ,, רעד ףיורעד ךיא טשינ

 יד (ןופרעד ןדייר טשינ ךָאנ ןעמ רָאט טציא) טַײצ רעקיטכיר רעד ןיא -- רקיע רעד

 ,עסערּפ רעשידַיי רעד ןופ סרעייטשרָאפ יד ,ריא רעַירפ ,ןעמענרעטנוא עיצַאטיגַא עקיטכיר
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 םכילציםולש ןופ וויּרב

 ןַײז טעוװ סע ,גנונעפָאה ַא טָאג וצ ןוא --- עסערּפ רענַאקירעמַא עניײמעגלַא יד ךָאנרעד

 יד ןיא ןכער ךיא םערָאװ ,טַײצ רענעי זיב ךָאנ זדנוא רימ ןעעז רשפא ןוא -- .טַײרלָא

 רעַײא -- .קרָאי-וינ ןיא ךַײא ַײב ןַײז ןיוש טַאנָאמ-רעבמעװָאנ ןקיטפניק ןופ געט עטצעל

 ,ָאד ןבָאה ךָאנ ךיא ןָאק ,(דנַאלשטַײד) קעבלַא ןופ ווירב ןַײמ ףיוא ךיוא יוװ ,רעפטנע

 .ןעגַאהנעּפָאק ןיא

 .טסירגעג טַײז

 םכילע-םולש

 שטיוועלומש המלש וצ 3

 1914 ,12 .21 ,קרָאיײינ

 !שטיוועלומש 'ה רעטרעעג

 ןקוקכרוד .טקישעגוצ רימ טָאה ריא סָאװ ,רעדיל ערעַײא רַאפ רעייז ךַײא קנַאד ךיא
 רָאנ ,טַײצ גונעג טינ ךָאנ ךיא בָאה ,גנַאלרַאפ רעַײא טיול ,לוָאט זיב לװָאט ןופ יז

 ,טַײרלֶא טנעז ריא זַא ,ןעזעגסױרַא ןוא טרעטעלבעגכרוד ייז ךיא בָאה ןרעטעלבכרוד

 רעד עלעווירב ַא, ,"הוח,, יו ,ךעלדילסקלָאפ ערעלוּפָאּפ עכלעזַא ןופ רעסַאפרַאפ רעד

 טיירפעג טָאה ךימ .טעטירָאטױא ןַײמ ןיא טינ ךיז טקיטיינ ,ןכַײלג רעייז ןוא "ןעמַאמ
 ךַאבענ , ,"גנירעה רעד, :ש"ב םוצ) רָאמוה קיצניװ טשינ רעדיל ערעַײא ןיא ןעניפעג וצ
 רעזדנוא ןברַאדרַאפ םעד טימ ןדירפוצמוא לסיב ַא רָאנ ןיב ךיא .(לג"ד ןוא ,"עכַײר יד

 ,ךַארּפשסױא ןשיווטיל ןכיורבעג םעד טימ ןוא רעגייטש ןשינַאקירעמַא ןפיוא ןושל-עמַאמ
 .טרעהעג ךיד טָאה'ס רעװ :ףרַאד עמ -- טרעהעג רי ד טָאה'ס רעוװ :2 טַײז לשמל יװ

 ןיא זיא ןעמ ןמזילּכ עמ זומ ןדער שינַאקירעמַא :םיצוריּת 2 ריא טָאה ָאד רָאנ
 םיצוריּת עדייב .קַאװטיל ַא זיא ןעמ ןמוילּכ ןעמ זומ ןבַײרש שיווטיל ןוא ,עקירעמַא
 .עלַא טימ ךַײלג ךַארּפש ַא זיא שידִיי זַא ,טלַאה עמ ביוא ,םיצוריּת ןייק ןענעז רעבָא

 רענַאקירעמַא ןַא ןוא קַאװטיל ַא טנעז ריא שטָאכ ,ױזַא טלַאה ריא ךיוא זַא ,ףָאה ךיא

 סירָאמ,, ןבירשעגרעטנוא ןַײז וצ ןענַאטשעגנָא טלָאװ יָאבלוקס רעד , דיל סָאד -- .וצרעד

 -עוועג םעד בורק רעַײא ףיוא ךָאנ ךיז טגערפ ריא -- !טנכייצעגסיוא זיא'ס ."דלעפנעזָאר
 רָאֹּפ ַא סױרַא םיא טקיש ,טליוו ןוא טנעק ריא ביוא --- ? ץעּפוהעי ןופ רענָאילימ םענעז
 ךָאנ ,גנַאל רעייז ןיוש רע טָאה טצעזעגנָא !תורצ עסיורג ףיוא ,ךעבענ ,זיא רע .רעלָאד
 חרוב ַא ךָאנ וצרעד רעבָא זיא רע .גנַאל ךיוא ןיוש רע זיא ןצבק ַא ןוא ,ןרָאי טכַא רַאפ

 ."לקעּפ , ַא ךיז ףיוא טָאה רע לַײװ ,ךיוא

 סורג ןכעלדנַײרפ טימ

 םכילל םולש

 רימ ריא טלָאװ רשפא ,רעדילסקלָאפ ןפַאשַאב וצ קלעפ ,ךיא עז ,טנעז ריא .ס.ּפ

 ַא ןַײז וצ רעווש זיא'ס :וװיטָאמ םעד ףיוא דיל ַא רעכיג סָאװ ןקישוצ טנָאקעג

 ךַײא ןרעטכַײלרַאפ וצ םוא) ?(דַיי ַא ןאלו וצ רעקוש :רעצריק ךָאנ רעדַא) דיי

 סע לעװ ךיא .("ןַײז וצ דִיי ַא רעווש , :קירוצ םערָאפ יד ךַײא ךיא ביג ,ןערפער םעד

 ןוא ןטנעדוטס -- רָאכ ןטימ דלעהטּפױה רעד ּוװ ,"יעלּפ,, ַא וצ ןבָאה ןפרַאד רשפא
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 םפיקלצערסולש ןופ וויהבכ

 סענינעמיא -- גָאטסטרובעג ַא ןופ טַײצלָאמ ַא ףיוא דיל סָאד ןעגניז -- סעקטסיזַאנמיג

 טינ ךַײא ךיא ףרַאדַאב -- דַיי ַא ןַײז וצ רעווש זיא'ס םערָאװ -- .זדנוא ַײב סע טסייה

 זיא טרָאד ןוא ,עקירעמַא טינ ,דנַאל-עינָאפ ןגעו ךעלריטַאנ ךיז טדער ָאד .ןלייצרעד

 .טכיורב עס סָאװ ,ןרעלקרעד טינ גנַאל ךַײא ףרַאד עמ .דַיי ַא ןַײז וצ רעווש ךעלקריוו

 ,ךיא ליוו וויטָאמ ַא ,טסייה סָאד .ייז וצ ןטָאנ ןוא ,ןצַאז ריפ-ַײרד ַא ,רעטרעוו ףרַאדַאב עס

 ביוא .םידַאמ ַא ךיוא וצרעד ,ךיז טכַאד ,טנעז ריא .ןצעזוצ ייז וצ טלָאז רי א ךיוא זַא
 ןוא ?ןעמַאמ רעד עלעווירב ַא, ,"הוח , ןופ וויטָאמ רעד זיא ,טינ תועט ןייק בָאה ךיא

 ןויטָאמ יד ןופ טקיצטנַא ןענעז זדנוא ַײב עלַא ךיוא ןוא ךיא .הכָאלמ רעייא ךיוא ערעדנַא
 .רעטרעוו יד ןופ יװ רעמ ךָאנ

 "סדנוק;ה-לעב םוצ רעטרעוו רָאּפ ַא 4

 1914 רעבמעצעד

 -- :רעס ריד ַײמ

 ןלַאפעגנַײא טינ זיא םענייק ןוא רימ טימ ויוורעטניא רעַײא טנעיילעג ןבָאה עלַא
 ,קרָאי-װינ ןיא ןעמכילע-םולש טימ ויוורעטניא ןַא ןעשעג סָאד זיא ױזַא יװ ,ןגערפ וצ

 טלקיװעגנַײא קרָאי-וינ רַאפ לַײמ עכעלטע עשּפיה ןענַאטשעג ךָאנ זיא ףיש יד דנרעוו

 ? רעסעמ ַא טימ זעק-רעצייווש ַא יוװ ןדַײנש ךיז טזָאל סָאװ ,עגָאפ רעטכידעג ַאזַא ןיא

 המכח-תישאר בָאה ןוא קעד ןפיוא ךָאנ קרָאי-וינ ןייק םולשב ןעמוקעג ןיב'כ זַא ,ךיא
 בָאה'כ זַא ןוא ,"סדנוק, ןטצעל םעד רעכיג סָאװ ןעגנַאלרעד רימ לָאז ןעמ ןטעבעג

 רָאנ ,טגערפעג טינ תוישק ןייק ךיוא ךיא בָאה ,רימ טימ ויוורעטניא רעַײא טקוקעגכרוד
 -- ,גנודניפרעד רעַײא ןופ דוס םעד סייוו ךיא לַײװ :עכַאזרוא ערעדנַא ץנַאג ַא רעביא
 ןוא רימ ץוחַא -- רערעדנַא ןייק סָאװ ןוא סייוו ךיא רָאנ סָאװ ,האנה רימ טוט סע ןוא
 ךַײא טעב ךיא ןוא !ןבעל טעװ רע לַײװ ,ןסיוו טינ טעװ ןוא ןופרעד טשינ טסייוו -- ךַײא

 עסיוועג ַא םייהעג ןיא ןטלַאה גנודניפרעד עַײנ רעַײא טלָאז ריא ,דנַײרפ רעביל ,עקַאט
 וצ ןַײז הכוז טעװ ןוא ןענירגסיוא ךיז טעוו עסערּפ רענַאקירעמַא עצנַאג יד זיב ,טַײצ
 רעַײא וצ ןוא ."סדנוק רעסיורג ,, רעד ךיז טניפעג סע ןכלעוו ןיא ,דנַאטש םענעי וצ ןעמוק
 ריא זיב ןסדנוק גנַאל ױזַא יז טעװ ריא ןעוו ,טלָאמעד רָאנ ןעמוק ייז ןענָאק דנַאטש

 רַאפ סָאװ ,ןסיוו ןלָאז ייז זַא ,ןעוועג טַײצ גנַאל ןיוש טלָאװ סע ןוא .ןסדנוקסיוא יז טעוו
 ןוא ,ללכב עריטַאס יד ןוא רָאמוה רעד ,ץיוו רעד טלעוװ רעד ןיא טליּפש סע עלָאר ַא

 .טרפב "סדנוק רעסיורג ,, רעד

 "רעקיצרעפ ןוא ייווצ,, עקידארומ טימ טינ זַא ,ןסיוװ ןלָאז יז טַײצ ןיוש זיא סע
 המחלמ עכעלײשבָא יד ןעּפַאטס ןעמ טעװ "סנילעּפעצ , עגנירג טימ טינ ,"סרעציוװָאה ,
 ךרוד רָאנ ןרעוו ןָאטעג טעװ סָאד ! ןיינ .םזירַאטילימ ןטכולּפרַאפ ןטימ ףוס ַא ןכַאמ ןוא
 ךיא ! עריטַאס עדנסַײב ךרוד רָאנ ןוא רָאמוה ןקיטומטוג ךרוד רָאנ ןוא ץיוו ןקידלושמוא
 רעצנַאג רעד ףיוא ,גָאטשרענָאד ,למיג םוי טנַײה ןבָאה רימ יוװ ױזַא ,טגַײצרעביא ןיב
 עסיורג יד טּפַאטסעג טרעוו "סדנוק ןסיורג,, םענופ ןָאשיילוקריס יד ךרוד רָאנ זַא ,טלעוו
 ַא יװ ,טסָארּפ ױזַא זיא סָאד .גירק ןעמָאנ ןטימ ןפורעגנָא טרעוו סָאװ ,תעגושמ-טלעוו
 ןעמ ףרַאדַאב ,םעד ןיא ךָאנ ןעלפייווצ סָאװ יד .רָאּפ ַא לקינ ַא יװ ןוא לגייב ַא ןשָארג
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 םכילע :םולש ןופ ווירב

 ןקיצנייא ןדעי רַאפ זיא רָאמוה זַא ןוא ,טסָארפ ןטסערג םעניא סופ וצ לַײמ ַײרד ןייג
 ןייק טינ ךָאנ זיא סָאװ לדיימ ַא רַאפ טנעמילּפמָאק ַא יו לשמל ,םענעגנָא ןוא סיז ױזַא
 ַא ןיא םירקזַײא ןַא יו רעדָא ,גנוטַײצ רעַײנ ַא רַאפ טנעמזײטרעװדַא ןַא יו רעדָא ,הלּכ
 לזעלג טוג ַא יװ רעדָא ,קנַאב רעַײנ ַא רַאפ רָאטיזָאּפעד ַא יו רעדָא ,גָאטרעמוז ןסייה
 ןַא יו טסַײב ,טסַײב עריטַאס זַא ןוא ,רעּפַאס ןטכער ַא ךָאנ רַאגיסדַאנַאװַאה ַא טימ ןַײװ
 טצַארק ןעמ זַא ןוא ,ךיז ןעמ טצַארק טסַײב סע זַא ,ללּכ ַא ךָאד זיא סָאד ןוא ,עמעזקע
 סע לָאז ןוא ןייטשרַאפ סע לָאז טלעוו עצנַאג יד זַא ,טַײצ ןיוש ...טינ ןעמ טסיש ךיז
 !טַײרלֶא רעתמא רעד ןַײז טלָאמעד טעװ -- ןסיוו סע טעװ טלעוו עצנַאג יד זַא ןוא .ןסיוו

 זיא גלָאפרעד רעד -- טעברַא רעַײא רָאּפ טצעז ןוא טַײרלָא עקַאט רימ עשז טַײז
 .טרעכיזעג

 שטנעמ רעקיטפנונרַאפ רעדעי טעװ ץיוו ַא בילוצ זַא ,לכׂש יּפ-לע ןייטשרַאפ וצ ןבעג

 ,רעטעברַאטימ רעטסנבעגרעביא רעַײא

 םכילע-םולׂש

 :עגַארּפ ַא ןלעטש רימ ןסעגרַאפ טָאה רעויוורעטניא רעַײא :יתחכש בקיע

 -קעוװַא ָאזלַא ךַײא ךיא טעב ? עקירעמַא ןייק ןעמוקעג ךעלטנגייא ךיא ןיב סָאװ בילוצ

 טײטשרַאפ :ןרעפטנע וצ ךימ לַײא ךיא רעכלעוו ףיוא ,עגַארפ עקיזָאד יד רימ ןלעטש

 ."סרנוק ןעסיורנ, ןבילוצ --- ךיז

 םכילע-םולש

 (ק"רשּת) ןיוועז .י לארׂשי וצ 5

 ה"ערת'ה חסּפ ברע ,1915 ץרַאמ ןטס9 ,קרָאײינ

 !ק"רשּת ידידי

 טשינ ךימ ןָאק ןוא ןָאפעלעט םוצ ןפורעגסיורַא לָאמ לפיוו ןיוש ךַײא בָאה ךיא

 ךיא בָאה "טַאלבעגַאט , ןיא !ינחמ -- השקב עניילק ַא ךַײא וצ בָאה ךיא .ןפוררעד

 עלַא טימ סקנָארב ןוא םעלרַאה ןיא תועדומ עשלהק יד ןשיװצ סערדַא ןַײמ ןענופעג

 לָאמ ןייא רָאנ ןטעבעג טַאהעג בָאה ךיא .גָאט עלַא טייג סָאד זַא ,רימ טגָאז עמ .םילהומ
 -ַאיצעּפס ןַײמ טינ הלימ זיא ,תינשהו .סנייא זיא .רָאי-ַײנ רַאפ ךָאנ סערדַא ןַײמ ןקורדּפָא

 ,ןפרַאװסױרַא ןסייה ןוא ךעלדנַײרפ ױזַא ןַײז ,ָאזלַא ,ךַײא ךיא טעב .טעטיל
 .חסּפ ןרשּכ ַא ךַײא ךיא שטניוו ,סיורָאפ דנעקנַאד

 םכילע-םולש

 ושַאטַאּפָא ףסוי וצ 6

 1915 לירּפַא ןטס27 ,קרָאיײוינ

 !ושָאטַאּפָא רעביל ןַײמ

 טימרעד ןוא טקישעגוצ רימ טָאה ריא סָאװ ,רעכיב ייווצ יד רַאפ ךַײא קנַאד ךיא
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 םכילצ:םולשןופ חלירב

 ןופ ןַאמָאר ןפיוא ןזיװעגנָא טַאהעג רימ טָאה ריא .ןגינעגרַאפ סיורג ַא רימ טלעטשעגוצ

 לפיוו ףיוא ,טזַײװַאב סָאד .ָאטעג רעקרָאי-וינ סָאד ןגיוושרַאפ טעמּכ ןוא בנג-דרעפ ַא

 רעד זַא ,ןגָאז טינ ןָאק עמ .קרעוו ענעגייא ענַײז ףיוא ןיבמ רעטכעלש ַא זיא רבחמ רעד

 .קיעפ טינ ריא טַײז ןבַײרש טכעלש זַא ,ארומ בָאה ךיא .טכעלש ןַײז לָאז בנג"דרעפ

 ןיא רימ ַײב טגָאזעג ןיוש ךַײא בָאה'כ סָאװ ,סָאד לָאמ ַא ךָאנ ןגָאז רָאנ ךַײא ףרַאד ךיא

 -- ָאטעג רעקרָאי-וינ םענופ רעדליב טלָאמ .םוטנדִיי רענַאקירעמַא םענופ טבַײרש :בוטש

 ךיא ,ןפָארטרעביאמוא ןיוש טַײז ריא .סיורג ןַײז ריא טעװ ָאד .רענַאשז רעַײא זיא סָאד

 עפרַאש עכלעזַא טנגעגַאב טינ םענייק ַײב סרעבַײרש עשידִיי רענַאקירעמַא יד ןשיווצ בָאה

 רעקרָאי-וינ,, םעניא ךַײא ַײב יװ ,ןּפיט עקידעבעל ,ערעטיול ,ערָאלק עכלעזַא ,ןכירטש

 סעסימ ,רעּפיק-ןָאלַאס רעד קַאלָאּפ רעטסימ .שירעטסַײמ רָאג-רָאג ןענַײז עקינייא .?ָאטעג

 ןענַײז סָאד -- רוּכיש רעד קיישוד ןוא ךתקדצו יד רעטסעוװש רעמורפ ריא טימ שטיר

 ריא זַא ,טזַײװַאב סָאד .דלָאג ןענַײז ייז ,ןכערּפשעג ערעייז טנַײה .ןּפיט ענעטנַאילירב

 ןטימ טַארבינַאּפ ַא טרעוװ קיישזד ױזַא יװ ,ענעצס יד .רעיוא ןַא ךיוא ןוא גיוא ןַא טָאה

 ןוא סנעקיד ַײב רָאנ .ןצַאשוצּפָא טינ זיא ,הקשמ לזעלג ַא ַײב ןָאלַאס ןיא ןצרַאװש

 ,סרעַײא זיא סָאד זַא ,טגַײצרעביא רעבָא ןיב ךיא .סעכעלנע ןפערט ןעמ ןָאק יירעקעט

 םעד ןיא ָאטעג רעזדנוא טנעק ריא .טבעלעגרעביא ןוא ןעזעג סָאד טָאה ריא .סנגייא

 ןוא ,טנַאלַאט ַא טקנעשעג ךַײא טָאה טָאג .קרָאי-װינ םיא טפור עמ סָאװ ,םונהיג ןקיזָאד

 טוט ,ןטַײז עלַא ףיוא םיא טימ טינ ךיז טּפרַאװעצ טעז .טנַאלַאט ןכעלנייוועג ןייק טינ

 -ירעמַא םענופ ,ָאטעג רעקרָאי-וינ םענופ רעדליב ןלָאמ זיא ךַאז רעַײא ןוא .ךַאז רעַײא

 ןוא לטיּפַאק םעַײנ ַא טימ רוטַארעטיל רעזדנוא ןכַאמ ךַײר טעוװ ריא .םוטנדַיי רענַאק

 ,ךעלקילג תמאב ןיב ךיא .םלועה-תומוא יד ַײב ךיוא טימרעד ןַײז םש-הנוק ךיז טעװ

 -רענייטש םעד ףיוא ,ָאד ,ריא יװ ירּפ ַאזַא ןבעגעגסױרַא טָאה רוטַארעטיל רעזדנוא סָאװ

 רימ עשז טקיש .ךָאנ ליוו ןוא .ונייחהש טכַאמעג בָאה ךיא .ןדָאב ןשינַאקירעמַא םענ

 םענייא ןופ ןעגנוטכיד לסיב ַא ןענופעג ךיא בָאה טרָאד ."עגנוי , יד ןופ סטוג סעּפע ךָאנ

 !הבקנ עטַײשרַאפ ַא -- קָאטש לדַארפ רענייא ןופ !סיז-רעקוצ --- בײלינַאמ ַא סעּפע

 ןעק ךיא ,רעקשטיגנוי ַאזַא טינ רָאג ,ךיז טכַאד ,ןיוש זיא סָאװ ,םינָאלס ןופ וליפַא ןוא

 :רעדילטָאטש ענַײז ןופ ןלעטש עכנַאמ טימ טפושיּכרַאפ ךימ טָאה ,םיא

 ,רעַײנ רעד רעדנּוװ רעד זיא טָאטש ןופ טייהנייש יד,

 ,טלעוו רעד ףיוא טסנוק ןופ ןעמרָאפ עַײנ טפַאש סָאװ

 ,רעַײפ ןופ ןוא ןייטש ןופ ןוא לָאטש ןופ טייהנייש ַא

 "...דלעפ ןופ ןוא דלַאװ ןופ רענעש ליפ טייהנייש ַא

 ערע ַײ א ןיא טלָאװ ךיא ןעוו ,ןסקַאװעגסױא טלָאװ רימ ןופ סָאװ ,ייוו-ייוו
 ןוא !ָאװַארב ןוא !ךָאה !"ָאטעג רעקרָאי-וינ,, ,ריא יוװ ,קרעוו ַאזַא ןבירשעגנָא ןר ָאי
 וצ טבעלרעד בָאה ךיא סָאװ -- ,ןכַארּפש עלַא ןיא סיוא ךיא ףור --- !דדיה ןוא ! ַארוה
 ַא רָאנ טינ ,טסקַאװ סָאװ ,עשידַיי ַא רוטַארעטיל ַא ןַארַאפ זיא עקירעמַא ןיא זַא ,ןעז
 ...סרעַײרשגָאט ןוא סרעבַײרשגָאט טעװעדָאה ןוא סנשיטילַָאּפ טגָאמרַאפ סָאװ ,עסערּפ

 םכילע-םולש רעַײא

 רעטרעעג , טענָא ךימ ריא טפור רימ וצ לווירב רעַײא ןיא :יּתחכש-רקיע רעדָא .ב.נ
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 םכילעיםולש ןופ וויוב

 ,..? ךַײא ךיא ןיב "רעה רעטרעעג,, ַא רַאפ סָאװ ,ןסיוו ןלעו טלָאװ ךיא ."םכילע-םולש רעה

 םכילע-:םולש

 ןויבצ וצ 7

 1915 ַײמ ןטס27 ,קרָאי"וינ

 -- :ןויבצ ַאגעלָאק רעטרעעג רעייז

 גנולמַאזרַאפ ַא ףיוא ץעגרע זַא ,ןבעגעגרעביא רימ טָאה יקסרַאבול דנַײרּפ ןַײמ
 -נָאּפסעררָאק רעד זַא ,רימ ןופ טרעהעג טָאה ריא זַא ,טקירדעגסיוא לעיציפָא ךיז ריא טָאה
 ,וײזַאא גנוריגער ַא וצ רעטפיוקרַאפ ַא זיא רע זַא ,שטנעמ רענייר ןייק טינ זיא ...ז טנעד
 ךיז טָאה ריא זַא ,טקיטעטשַאב ןָאפעלעט רעּפ סָאװ רָאנ רימ טָאה ןיוועל והירמש רייד
 ןקיזָאד םעד ןגעוו עיצַאמרָאפניא רעַײא זַא ה"ד ,טקירדעגסיוא ןפוא םעד ףיוא ךעלקריוו
 -רעד רימ ךעלדנַײרפ ױזַא ןַײז טלָאז ריא ,ןטעב ךַײא טלָאװ ךיא .רימ ןופ טמַאטש שפנ

 ץעגרע רעדָא ,עקירעמַא ןיא ָאד ןבָאה רימ ןדנַאטשמוא עכלעוו ַײב ןוא ּוװ ,ןעוו : ןענָאמ
 ךימ ןָאק ךיא לפיוו ףיוא ? ןױשרַאּפ םענעי ןגעוו ךערּפשעג ַא ךַײא טימ טריפעג ,ּווו
 טכַאמ סָאװ ןוא וד-וי-וד-ַאה ץוחַא ,דנַאל םעד ןיא ,ָאד ךַײא טימ רימ ןבָאה ,ןרענירעד
 ךָאנ בָאה ךיא .טדערעג טינ טלעװ רעד ןיא ןשטנעמ ןייק ןופ רעטרעוו ייווצ ןייק ,ריא

 קידנפיולַײברַאפ ץוחַא ,ןענעגעגַאב וצ ךיז ךַײא טימ ללכב טייהנגעלעג יד טַאהעג טשינ

 ךַײא טימ ןבָאה רימ ,תמא .גנוטַײצ ןייא ןיא ןטעברַא עדייב רימ שטָאכ ,רעטַאעט ןיא

 ,ןלעבוד ןיא ןעוועג זיא סָאד רָאנ ,ןכערּפשעג עמיטניא ,עמערַאװ ,עגנַאל טריפעג ָאי
 ,ןױשרָאּפ רענעי ךָאנ זיא טלָאמעד רָאנ .קירוצ 12--10 רָאי ַא טימ ,קינעגזורד ןיא רעדָא
 טנָאק ? םולח רעקיזָאד רעד טַײדַאב סָאװ טנַײה .ןעוועג טשינ טלעוו רעד ףיוא ,רימ טכַאד

 ,ךעלגעמ יו לענש ױזַא ןוט סָאד טלָאז ריא ,ןטעב טלָאװ ךיא ? ןרעלקפיוא טינ רימ ריא

 .טַײצ עשּפיה ַא ףיוא ּפָא רָאפ ךיא לַײװ

 סיורָאפ קידנעקנַאד
 םכילע-םולש :טנכייצעג

 םירפס-רכומ עלעדנעמ וצ .8

 1915 ַײמ ןטס28 ,קרָאיײוינ

 טָאה סע רָאנ !ןבַײרש וצ ךַײא ןבילקעג ךימ ךיא בָאה לָאמ לפיוו ! עדייז רערעַײט

 וצ טינרָאג רעסעב רשפא ןיוש זיא'ס זַא ,המשנ רעד ףיוא ליפ ױזַא טלמַאזעגנָא ךיז

 ןסעומשכרוד טרָאפ ךָאד ךיז טסולג סע ?ןעמ טוט עשז סָאװ ,ןגעווטסעד ןופ .ןבַײרש

 ךָאד זיא סָאד ?טנוזעג ריא טַײז ? ריא טבעל .ןשטנעמ ןטנעָאנ ןוא םענעגייא ןַא טימ

 ןגעוו .טניווװעג ןיוש זיא עמ .ןטײקשירַאנ ץלַא זיא רעטַײװ .םירקיע עלַא ןופ רקיע רעד

 יײרד -ייווצ ןיא ןדַײס .ןבַײרש ליפ וצ טפרַאדַאב טלָאװ עמ ,ןַײז ךיראמ טינ ךיא לעװ ךיז
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 םכילפ-םולש ןופ ווירב

 סָאד ןעמונעגוצ .ןשטַײד עכעלטנַײּפ יד טקַאּפעג ךימ ןבָאה סע .יתיּת-אכיהמ ? רעטרעוו

 רעביא ךיז טּפעלשעג גנַאל .טימעג םענופ טכיװעגכַײלג סָאד ןוא טלעג סָאד ,טנוזעג

 .ןברָאטשעגקעװַא טינ ןצנַאג ןיא רעיש .שילעז ןוא שיזיפ טקנערקעג .רעדנעל עלַארטיינ יד

 טינ ךיז טָאה ,זיא רעגייטש רעד יװ ,רענייק ; ףליה ןטעבעג .דנַײרפ וצ טעדנעוועג ךיז
 ןייק טלעג ןשָארג ַא ןָא עילימַאפ רעד טימ ןלַאפעגנַײרַא םיסנ טימ םיוק .ןפורעגּפָא

 גנוטַײצ ַא ַײב טנדרָאעגנַײא ךיז .ךעלרעזייק ןעמונעגפיוא ךימ ןעמ טָאה ָאד .עקירעמַא

 טפַאשביל טימ ןוא ,זיא סע ןעוו יװ ,רעמ בַײרש ךיא .טנזיוט ןעצ ןופ טלַאהעג ַא טימ
 : הרצ ןייא רָאנ .טינ לָאמ ןייק יוװ ,ויטקודָארּפ ןוא רעטנומ ןיב .בַײרש ךיא סָאװ ,םעד וצ

 ךיוא ןעמ זיא ןיילַא ןוא ,ךעלטפָא רעטנוא ןעקנערק רעדניק יד .קנַארק זיא בַײװ סָאד

 -רושז ןיא טבַײרש .ךיוא טעברַא .זדנוא טימ זיא שטיוװָאקרעב .רוביג רעסיורג ןייק טינ

 -- ןעניימ ןָאק עמ זַא ,ןדייר שילגנע ףיוא קיזמ ַאזַא זיא ,קיניזימ רעד ,עמונ .ןלַאנ

 רע -- רָאפ ךַײא טלעטש ןוא .ןלָאמ םוצ טנַאלַאט ַא טָאה רע !רענַאקירעמַא ןַא זיא'ס

 ,רָאסעּפָארּפ ַא טסקַאװ ,רעטכָאט סיסיט ,ַארַאמַאט עקירָאי-טכַא יד .ןרוטַאקירַאק טלָאמ

 זיא סָאד טָא .ןריּפסקעש וצ ךיז יז טמענ טציא ,טנעיילעגכרוד ןיוש יז טָאה ןגנילּפיק

 -רעדיוו ףיוא .דנַײרפ ערעדנַא יד ןוא ןיקצינװַאר ,ןקילַאיב סורג ןַײמ רעביא טיג .,רָאג

 !עדיײז ,טבַײרש ?טלעװ רעד ףיוא ךַײא טימ ןעז ךָאנ ךיז רימ ןלעװ יצ ,ןעז

 םכילעז םול ש רעיא

 שָאוהי וצ .9

 1915 ילוי ןט14 ,י"נ ,ןָאשייטס סנַאמשיילפ

 !שָאוהי עגעלָאק רעטרעעג רעייז

 טַײז ריא זַא .גנַאל ןיוש ךיא סייוו סָאד --- דָאנעג סטָאג ןופ טעָאּפ ַא טַײז ריא זַא

 סירגַאב ךיא .עקירעמַא ןיא ָאד טרעהעג ךיא בָאה סָאד -- שטנעמ ַא ךיוא רעטכיד ץוחַא

 עטלַא ןַײז ןיא ןעמוקנָא ןכעלקילג ןַײז טימ שָאוהי ןשטנעמ םעד ןוא רעטכיד םעד
 .םייה עטייווצ

 םכילע-םולש

 יקסווַאלטישז םייח וצ .0

2. 7, 1915 

 !יקסוװָאלטישז .ח דנַײרפ רעביל ןַײמ

 רַאפ ךַײא טלַאה ךיא .ןושלה דצמ ךיוא ןבַײרש רעַײא ץַאש ךיא טַײװ יוװ טסייוו ריא

 ןקרעמנָא רימ ךיא ביולרעד רעבירעד ."ןושל-עמַאמ , רעזדנוא ןופ סרעפעש יד ןופ םענייא

 ףוער םעד סיוא ,) "גָאט , ןיא לקיטרַא ןטצעל רעַײא ןיא ןלעטש עקינייא ףיוא ךַײא

 .("דנַאלסור
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 םכילצ-םולש ןופ ווירב

 -רַאפ ,ךשפנ-הממ ? ם"דהל ןשידומלּת-שיערבעה םעד טשידַיירַאפ ריא טָאה יאמל .1

 םעד רע טעװ ,"םלועמ םירבד ויה אל, ןופ תוביּת-ישָאר יד רעזעל רעד טינ טייטש
 .ןייטשרַאפ טינ יאדוװַא "םַאד-ַאה-ַאל , ןשַיױג

 :שידִיי ןיא ןדערסיוא ןייש ץנַאג "שערב , ןשיסור םעד טנעקעג טָאה ריא .2
 ןשיערבעה םענופ קילבנָא םעד טּפַאכ סָאװ ,שערב ןופ רענעש ךס ַא זיא -- "טלַאּפש ,
 .(! שינעקיּפעצ ףיוא ךַײא) קוק ןפיוא -- "שערב,

 סעומש , זַא ,ךיז טכַאד ? "טייהילרפ טלּפַאלּפעג ןוא "טייהיײרפ טסומשעג , סָאװ וצ 2
 ? רעקיטכיר ןוא רעצריק זיא "טַײהַײרפ לּפַאלּפ ,, ןוא "טייהילרפ

 רעשידִיי ַא זיא'ס זַא ,םָאידיא שינָאפ ַאזַא סָאװ וצ -- וװ"זַאא רַאקַאמ ןיהּוװ .4
 ? טסקַאװ רעפעפ (רעצרַאװש רעדָא) "רעסַײװ רעד ּווװ,

 ? וגורב טינ ןוא "טַײרלָא טנעז ריא ףָאה ךיא

 םכילע-םולש רעַײא

 רעד ."רעצעז רעד רוחב רעד , קידלוש ןיוש זיא םעד ןיא --- 'כ ַא טימ תודכא 25.

 ןלָאצ םיא לָאז שיערבעה ןופ טָאג

 םחנמ וצ 1

 1916 ץרַאמ ןטס24 ,י"נ ,סקנַארב

 !םחנמ רעביל ןַײמ

 ןַײרַא רימ ריא טבַײרש ,"רַאזַאב,, םעד ןעמ טנפע ,25 ,ןגרָאמ ? ױזַא עשז ןעמ טוט
 -- גנוטַײצ רעשירָאטסיה רעַײא וצ ךַאז ַא ןבעג ךַײא לָאז ךיא ,24 ,טנַײה לווירב ַא
 - - = ןטכעניושװ

 :ןעמָאנ ןרעטנוא ךַאז עקיסַאּפ ַא ךַײא רַאפ בַײרש ןוא ןעּפ יד ָא טָא ןיוש םענ ךיא

 יזייר עמומ רעד ןופ לווירב ַא

 יניּפ רעטעפ םוצ ןבירשעג

 ,םכילע"-םולש ןופ ןבירשעגרעביא

 וצ וצ טקיש ןַאד ,רעמונ ןטשרע רעַײא ןיא ,תבש ,ןגרָאמ ןבָאה סָאד ריא טליוו

 לייוורעטניא ,ייוובָאס ךרוד -- ןשטנעמ ַא ,968 טירטס יללעק ,סקנָארב יד ןיא רימ

 טנַײה ךָאנ רעסעב רעדָא ,ירפ רעד ןיא 9 רעגייז ןגרָאמ ןופ רעטעּפש טינ --- ןָאשייטס

 טינ ,דמלמ ַא ריא טנעז -- טינ זַא טַײרלָא ןַײז ריא טעװ ,טכַאנ רעד ןיא 10 רעדָא 9
 טשטניוו סע יװ ,קרַאטש ןוא טנוזעג רימ טַײז ןוא .גנוטַײצ-רַאזַאב ַא ןופ רָאטקַאדער ןייק

 עגעלָאק ןוא דנַײרפ רעַײא ךַײא

 םכילצ .םולש

 רעד ןוא ...? ןיילַא עלעווירב םע'ד טימ ןַײז אצוי ריא טעװ רשפא ןוא --- .ס

 ..? לָאמ סרעדנַא ןַא ןעמוק ץינ וצ טעװ לווירב סיזייר עמומ
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 םכילע-ּפולש ןופ ּווירבפ

 שָאוהי וצ ,2

 1916 לירּפַא ןטס23 ,קרָאיײינ

 !שָאוהי רבח רעטוג ,רעביל

 עטשרע יד הּתע-תעל -- גנובַײרשַאב-עזַײר רעַײא רַאפ ךַײא חוּכ -רשִיי ןעמערַאװ ַא
 טלָאװעג ךַײא בָאה'כ סָאװ ,ץלַא זיא סָאד !שירעטסַײמ ךעלקריוו זיא סע .ךעלטיּפַאק ייווצ
 !ךס ַא-ךס ַא ןוא .ךָאנ ןוא ךָאנ טבַײרש ןוא .בוט-םוי ןטוג ַא רימ טָאה ןוא .ןגָאז

 ךַײא טימ טריצלָאטש סָאװ דנַײרפ ןוא רבח רעַײא

 םכילצ-םולש

 ץעװָאגַאשט .וו וצ .32

 ן? 1916 לירּפַא-ץרַאמו

 רעַײרפ רעכעלקילג רעד ןופ ,דנַאל םענעדלָאג םענופ ,עגעלָאק רערעַײט ,ךַײא סורג ַא
 ..ןקניטוג םעד ךיא סירג ךָאנ ןוא ...ןטצעשעגכיוה םעד ךיא סירג ךָאנ ןוא !עקירעמַא

 ,ןטַאנעצעמ ענעפורעג ױזַא יד ,סעקישטשנָאילימ עשידיי ערעזדנוא ךיא סירג ךָאנ ןוא

 טעוװו עמ עכלעוו ןגעוו ,סעקַארַאב ןוא ןלָאטיּפש ףיוא תובדנ ןבעג טיירג ןענַײז עכלעוו

 ןעיירשעג יד וצ ביוט ןבַײלב ןלעװ עכלעוו רָאנ ,ןעגנוטַײצ יד ןיא ןעבורט טגנידַאבמוא

 ריפ ןיוש ןוא רעבַײרש ַא לָאמ ַײרד ןיוש ןַײז רע געמ ,ךיז טקנירט סָאװ ,רעדורב ַא ןופ
 ,טמירַאב לָאמ

 -ָארּפ ןשינעד ןטימ ןסיוטשפיונוצ ךימ קילעפעג ןעוועג טינ טלָאװ לַאפוצ םעד ןעוו

 זיא רע שטָאכ ,טַאנעצעמ ןתמא ןַא עקַאט ,ןעגַאהנעּפָאק ןיא ןַאסנַאמיס דוד ,רָאסעפ

 -ענעד ןטלַאק םעד ןיא רעגנוה ןופ ןברַאטש טנעקעג ןייש רעייז ךיא טלָאװ ,רענָאילימ ַא

 גָאלָארקענ ןייק וצ וליפַא דנַאלמייה םעניא ךיא טלָאװ ,המחלמ רעד בילוצ ,ןוא ,קרַאמ

 -רַאפ ןָאטעג ןכייצ ַא ןוא ןעוועג םחרמ ךיז טלָאװ ריא ,רשפא ,ןדַײס .ןעוועג הכוז טינ

 .דמערפ רעד ןיא ןעמוקעגמוא זיא סָאװ ,טסירָאמוה ַא ןגעוו רעטרעוו ייווצ קידנעײגַײב

 טָאה ױזַא יו !ןדִַיי עגיה יד טכַאמעג רימ ןבָאה םינּפ-תלבק ַא רַאפ סָאװ ,רַאפרעד

 טינ ןוא ןבַײרשַאב וצ טינ !סובמולָאק הנידמ עקידחרוא-סינכמ יד ןעמונעגפיוא ךימ

 !ןלייצרעד וצ

 רעזדנוא ףיוא טסייה סָאד -- "ןָאשּפעסער , ַא טנדרָאעגנַײא רימ ןעמ טָאה רעירפ

 ףיוא לּכה-ךסב ,רעניילק ַא ָאד לַאז רעד זיא "ןָאינוי טסנוק , ןיא ."טנוװָא ןַא, ןושל

 ףיוא "לָאה ישזדענרַאק , םעד ןעגנודעג ןעמ טָאה ;ןשטנעמ טנזיוט ןבלַאה ַא טימ ייווצ

 ןַאד !ןעמענ סָאד לָאז חור רעד ,ןטעליב ןָא ןבילברַאפ ןענַײז ךס ַא ןוא ,ןַאמ 0

 ,רעבלעז רעד ,(ןושל ןגיה ןפיוא "רעשזדענעמ,,) ָאירַאסערּפמיא ןַא טעװַאיעג ךיז טָאה

 ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד רעביא "ןלעדנעמ ,, רעַײא ןריפמורַא טפרַאדַאב טָאה רעכלעוו

 ,רוט םעד טָא ןעמענריפ ךיא לעװ ןכיג ןיא ןוא ,ןגָאלשרָאפ עקידנעיצנַא רעייז טימ
 רעקידנעטשנָא רענעפַאשעג סָאװ רָאנ ַא ןיא טנדרָאעגנַײא ךיז ךיא בָאה לַײװרעד

 ןקידנעטשנָא ןַא רַאפ קידנעטש טעברַא ךיא ּוװ ,סױרַא יז ןביג ןרענָאילימ סָאװ ,גנוטילצ
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 םכילפ םולש ןוהופ וויהב

 ערעסעב ךס ַא בָאה'כ .עסערּפ רעשידִיי רעד ַײב זיא סָאד .("הרוש יד לבור ַא,) רַארָאנָאה
 ,ןרעװ טצעזעגרעביא ךיא זומ ןטרָאד רָאנ .עסערּפ רענַאקירעמַא רעד דצמ ןגָאלשרָאפ
 ,עירָאטידיוא עשידיי-עשיסור יד ,ענַײמ ךיז רַאפ ןבָאה רעמענעגנָא זיא רימ ןוא

 ,עניילק ןייק טינ ָאד זיא יז

 ךרוד טנידַאב ןרעוו עכלעוו ,ןדִיי ןָאילימ ַא רעבירַא ןַארַאפ זיא ןיילַא קרָאי-וינ ןיא

 -רַאפ יד ןיא ןוא .ןָאגרַאשז םענעפורעג ױזַא םעד ןיא ןעגנוטַײצ עכעלגעט עסיורג 5
 טינ טייג סע רָאנ .ןדִיי ןָאילימ ייווצ רעבירַא ןעמ טלייצ ןצנַאג ןיא ןטַאטש עטקינייא

 ןקידנטַײדַאב ץנַאג ַא רָאפ ךיז טימ ָאד ןלעטש ייז סָאװ ,םעד ןיא רָאנ ,לָאצ רעד ןיא
 ,ךיז טנכער עמ ןכלעוו טימ ,סנייא ןשיטילָאּפ

 רעד ןופ רָאטקַאדער םענופ ווירב "םענעפָא ןַא, ןענעייל וצ עװַאקישט זיא סע

 -בוּפער רעד ןופ טנעדיזערּפ רעה,, םענופ ןעמָאנ ןפיוא ,טעברַא ךיא ּוװ ,גנוטַײצ רעשידִיי

 סָאװ ,טנעדיזערּפ רעה םעד רָאטקַאדער רעה רעד טנָאמרעד ווירב ןקיזָאד םעד ןיא ."קיל
 זיא רע ןעוו ,עביל-ןשטנעמ ןוא טעטינַאמוה ןגעוו טגָאזעג טָאה ,טנעדיזערּפ רעד ,רע

 רָאסעּפָארּפ ַא זיולב רָאנ ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ טנעדיזערּפ ןייק ןעוועג טינ ךָאנ

 .טעטיסרעווינוא ןיא
 רעבָא בָאה'כ .ןכַאז עװַאקישט רס ַא ןגעוו ןבַײרש טנָאקעג ןענַאד ןופ ןעמ טָאה ללכב

 .(םסקב ע 4601 38818) רעיש ַא ןסיוו וצ טַײצ ,יײברעד טינ ךַײא זיא ּפָאק רעד זַא ,ארומ
 ןשינעילַאטיא רעַײא ןסעגרַאפ טינ ךָאנ טָאה ריא ביוא ,רעטרעװ רָאּפ ַא בַײרש ַא טיג

 רָאג ךוּת ןיא ןוא עכעליירפ רָאג זיב ענַײז טבַײרש רע סָאװ ,/66, ןיא ָארטסעַאמ
 : םינָאדװעסּפ ןרעטנוא 32 רָאי ַא ןיוש ןטיײקשירַאנ עקירעיורט

 םכילע-םולש

 רעַײא ןקישסױרַא רימ טעוװ ריא ןעוו ,הבוט עסיורג ַא ןָאט רימ טעוו ריא ,5

 ַא ןיא טקישעג ךַײא ךיא בָאה דליב טצעל ןַײמ .וצ רעהַא סערדַא ןַײמ ףיוא גנוטַײצ

 .טרעוונָאק ןרעדנוזַאב
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 תורע ה

 ה ימונ ושהב ןא

 ןיא סָאװ ,םכילע-םולש ןופ די"בתכ רעטסטלע רעד שיגָאלָאנָארכ זיא ווירב רעקיזָאד רעד

 עקוועיפָאס ףרָאד ןיא ןרָאװעג ןבירשעג זיא ווירב רעד ,וויכרַא ןַײז ןיא ןרָאװעג ןענופעג

 ךלמילא ןופ רערעל רעד ןעװעג טלָאמעד זיא ,טלַא רָאי 20 ,ע"ש ּוװ ,(עינרעבוג רעוועיק)

 רעד ןופ בורק ַא סמכילע-םולש זיא טַאסערדַא רעד .יורפ עקיטפנוקוצ ןַײז -- רעטכָאט סוװעיָאל

 .ליט רעטשרע רעד רָאנ ןרָאװעג טיהעגּפָא זיא ווירב םעד ןופ .דצ סרעטומ

 2 'מונ וויכב וצ

 בקעי -- לקנַאי .(1939--1844) רעדורב רעטסגנִיי סמכילע-םולש ,שטיװָאניבַאר קיוועוו -- ףלַאװ

 טנרעלעג ךיז טָאה שטיװָאניבַאר קיוועוו ןעמעוו ַײב ,רעדורב סעמַאמפיטש רעד ,ווָאקינשטעלַאס

 .סעקשטנעה ןכַאמ

 3 ?םונ וחרב וצ

 ךיז טָאה סָאװ ,שטיװָאניבַאר םוחנ רעטָאפ ןַײז וצ ע"ש ןופ ווירב רעקיצנייא רעד זיא סָאד

 ןרָאװעג ןריובעג זיא ןעמכילע-םולש ַײב תעב גָאט םעד ןיא ןבירשעג זיא ווירב רעד .טיהעגּפָא

 -- ןיקשוטָאלַאז .(שטיווָאקרעב יורפ רעטעּפש) עניטסענרע רעטכָאט ןַײז -- דניק טשרע ןַײז

 סמכילע'םולש -- הנח ."דירַאי םענופ , ןַײז ןיא טנָאמרעד טרעװ ,רבח-טנגוי ַא סמכילע-םולש

 .עמַאמפיטש

 4 'מונ ווירב וצ

 יד טניימעג -- ןרעסאו עקידנעניר ןופ טנַאװ ַא .רעדורב רערעטלע סמכילע-םולש -- והילא
 ,"טַאלב-סקלָאפ סעשידוי,) ענטיניה ןגעוו םירמאמ ."םי םענעטלָאּפשעג , םעד ןופ טנַאװרעסַאװ
 ןענעייל ןעמונעג ,רעטכָאט רענעריובעג טשרע ןַײז בילוצ ,טלָאמעד טָאה ע"ש -- (1884 ,22 'מונ
 ."טַאלב-סקלָאּפ , םענופ סרענעייל יד ךיוא ןעוועג הנהמ טימרעד רע טָאה ,ענעיגיה-רעדניק ןגעוו
 ןבעגעגסױרַא ,טסיצילבוּפ רעשידִיי-שיסור ,1902--1842 ,שטיוװָאמיפעי ףלָאדַא ,(וַֿאדנַאל) ױדנַאל

 .1898--1882 ןרָאי יד ןיא (גנַאגפיוא) "דָאכסָאװ,, לַאנרושז-שדוח םעד

 5 'מונ ווירב וצ

 רעוועיק םַײב עלעטש  ַא ןעמוקַאב טָאה םכילע-םולש ןעוו ,טַײצ רעד וצ טרעהעג ווירב רעד

 רעשיסור ַא ,רעטנַאקַאב ַא רענַײז טקריוועגסיוא םיא רַאפ טָאה עלעטש יד .יקסדָארב רענָאילימ

 .(עיפַארגָאיבָאטױא ןַײז ןיא םיא טנָאמרעד םכילע-םולש) ָאקנערעמיס ןעמָאנ ןטימ רעציזַאבטוג

 סע ּוװ ,עינרעבוג רעװַאלסָאנירעטַאקעי ןיא רעטיג סיקסדָארב ןרידיווער טפרַאדַאב טָאה ע"ש

 .טכירַאב ַא םעד ןגעוו ןלעטשנעמַאזוצ ןוא ,סרעטעברַא-דרע עשידִיי טקיטפעשַאב ןעוועג ןענַײז

 זיא וועיָאל רעווש ןכַײר ןַײז לַײװ ,ןבעגעגפיוא ךיג םכילע-םולש רעבָא טָאה עלעטש עקיזָאד יד

 ."םענעי ַײב , ןטעברַא לָאז םעדייא ןַײז זַא ,ןענַאטשעגנָא טינ

 6 ?םונ ווירב ןש

 וועיק ןבעל טָאטש ַא ,(עווקרעצ עסַײװ) ווָאקרעצ ַאיַאלעיב (שיסור) ןופ טשטַײטרַאפ -- ןבל הדׂש

 8 'מונ ווירב וצ

 רעכלעוו טימ ,הבורק עטנעָאנ ַא סמכילע-םולש -- (וועיָאל לבַײט-עביוט-היח) עשַאטַאנ ,רָאזַאמ

 טימ ןעמַאװצ טבעלעג טָאה עשַאטַאנ ,ןרָאי עגנַאל ךשמב שטיוטסיואווירב ַא טריפעג טָאה רע

 ןַײז טימ ע"ש ןעוו ןוא ,וועיק ןיא רעדניק ַײרד ערעייז ןוא שטיוועילעװָאס ײסיָאמ ןַאמ ריא
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 םכילע -הולש ןופ ווירב

 רערעטלע סמכילע-םולש טבעלעג סרָאזַאמ יד ַײב טָאה ,דנַאלסיוא ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה דניזעגזיוה

 .עיזַאנמיג ןיא טנרעלעג ךיז טָאה רעכלעוו ,ַאשימ ןוז

 10 ?הוט ןויהב וצ

 דַאבסלרַאק ןופ ןבירשעג טָאה םכילע-םולש סָאװ ,ךעלעווירב עניילק ךס ַא ןופ סנייא זיא סָאד

 ןוא ,עקרַאיָאב ןיא טניוװעג טָאה החּפשמ יד .רָאי ריפ ןופ דניק ַא טלָאמעד ,רעטכָאט ןַײז וצ

 .ךיז ןרירוק דַאבסלרַאק ןייק טַײצ רעצרוק ַא ףיוא ןרָאפעגּפָא זיא ע"ש

 12 ?םונ וחרב וצ

 ענַײז טקורדעג טָאה ע"ש ּוװ ,ַײרעקורד רעשידִיי רעוועשטידרעב רעד ןופ תיבה-לעב -- לעטפעש

 .ַאגלָא יורפ ןַײז ע"ש טניימ ָאד -- יֿפיב .קרעוו

 12 'םונ ווירב וצ

 רעבעגסױרַא ןוא רָאטקַאדער ,רעלמַאז-רָאלקלָאפ ,רעקַיַאזָארּפ ,1925--1858 ,יכדרמ ,רָאטקעּפס

 טימ ןעמַאװצ) "ךעלטעלב-בוט-םוי; יד ןוא (1896--1888 ,עשרַאװ) "דנַײרפ-זיוה רעד , ןופ

 .(ץרּפ 0 םש

 14 'מםונ ווירב וצ

 ןופ סעצינעמילּפ סמכילע-םולש ןופ רענייא רַאפ ךודיש ַא ןגעו טדערעג טרעװ ווירב םעד ןיא

 ,וועיק ןיא טניווועג ,טיוט סרעווש ןַײז ךָאנ ,טַײצ רענעי ןיא טָאה םכילע-םולש .דצ סיורפ רעד

 ,ךעלקינייא סרעווש ןַײז ןופ ןוקעּפָא רעד ןעוועג זיא ןוא עזרעב רעד ףיוא ןטפעשעג טריפעג

 .ןברָאטשעג גנוי ןענַײז סרעטָאפ ערעייז סָאװ

 15 ?םבונ ווירב וצ

 יד החּפשמ ןַײז טימ ןעגנערברַאפ טגעלפ ע"ש ּוװ ,וועיק ןבעל ץַאלּפרעמוז ַא -- ַאקרַאיַאב

 .םישדח-רעמוז

 16 'הונ ערב ןוצ

 לָאמ עכעלטע זיא ןוא וועיק ןייק קירוצ סעדַא ןופ ןבילקעגרעבירַא ךיז ע"ש טָאה טַײצ רענעי ןיא

 יבעג ,(עניטסענרע) יפיט : רעדניק ענַײז עלַא ָאד טנַאמרעד ע"ש .החּפשמ רעד ןַא ןיהַא ןרָאפעג

 ,אמע :;ןַאמפיוק יורפ רעטעּפש ,1887 'בעג ,(הרש) ילאיל ; שטיװָאקרעב יורפ רעטעּפש ,4
 יורפ רעטעּפש ,1892 'בעג ,(ַאצירַאמ ,ַאזומ) יפורַאמ ; גרעבנגייפ יורפ רעטעּפש ,1888 'בעג

 ןרָאפעג) "םעיַאנוד אז קאזַאק לאכטימ .(1901) ַאמונ ןוא (1889) ַאשימ ןיז יד ןוא ; גרעבדלָאג

 לכה-ךס ןעוועג טלַא טלָאמעד זיא ַאצירַאמ .דילסקלָאפ שיסור ַא -- (יַאנוד םעד רעטניה קַאזָאק ַא

 ,רָאי בלַאה ַא

 15 'מונ וטהב ןצ

 ןעמַאזוצ טניווװעג ןַאמ ריא ןופ טיוט ןכָאנ טָאה עכלעוו ,רעגיווש סמכילע-םולש -- וועיָאל לחר

 זיא לווירב סָאד ,געט עטצעל עריא זיב ,םכילע-םולש יורפ ,רעטכָאט רעקיצנייא ריא טימ

 טלָאװעג ריא טָאה ע"ש .טסַאג וצ ןרָאפעג ןיא יז ןיהּוװ ,וַאלסוהָאב ןייק ריא וצ ןבירשעג

 ןדנובעגוצ ןעוועג זיא יז עכלעוו וצ ,ךעלקינייא יד ןופ סורג ַא ןבעגרעביא -- חור-תחנ ןפַאשרַאפ

 "עזָאט ַאי יא , ,(טמולחעג רימ ךיז טָאה עבָאב יד) ײַאקסובַאב םאלינּפ טינמ,, .ןבעל ןוא בַײל טימ

 ."ז, ןוא "ס, ףיוא טזַײרגרַאפ ַאד ןענעז "שז, ןוא "ש,, תויתוא יד .(ךיוא ךיא)

 15 ?הונ רויהב וצ

 רָאפנעמַאזצ ןטשרע ןפיוא ,1890 רָאי ןיא טנעקַאב ע"ש ךיז טָאה רעוילהָאמ לאומש בר טימ

 ףןטַאגעלעד יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ע"ש ןכלעוו ףיוא ,טעטימָאק-עניטסעלַאּפ רעסעדַא םענופ
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 םכילצ - םהלש ןטפורירב

 ןיא טַײצ עסיוועג ַא טכַארברַאפ רעווילהָאמ לאומש בר טָאה רָאפנעמַאזוצ רעסעדַא ןכָאנ ךַײלג

 טימ תוכַײש עסיוועג ַא טָאה ווירב רעד .זיוה סמכילע-םולש ןיא ןטלַאהעגפיוא ךיז ןוא וועיק

 ןַײז ןופ ןוז ַא ,קינעמילּפ ַא םענַײז ןגעוו ךיז טדער ָאד לַײװ ,ןטנעמוקָאד-החּפשמ סמכילע-םולש

 ע"ש רעכלעוו טימ ,"הצילמ , רעפיט ןַײז טימ שיטסירעטקַארַאכ זיא ווירב רעד .והילא רעדורב

 .טַאסערדַא םעד ןופ קַאמשעג םוצ ןסַאּפוצ ךיז הנווּכ יד טַאהעג טָאה

 21 'מונ ןויהב ןצ

 ענעי ןיא טָאה ע"ש -- .עקרַאיָאב ץַאלּפרעמוז ןטנעָאנ םעד ןיא וועִיק ןופ ןבירשעג זיא ווירב רעד

 ןוא ןקירבַאפ-רעקוצ ןופ ַײרעלקעמ טימ עזרעב רעוועיק רעד ףיוא טקיטפעשַאב ךיז ןרָאי

 -- ווָאילַאקסָאמ .םייה רעד ןופ ןרָאפּפָא ךעלטפעשעג טַײצ וצ טַײצ ןופ טגעלפ ןוא "סעינעמיא,

 .וועיק ןיא רָאכ ַא ןופ טנעגיריד

 23 "ונ וויוב ןפ

 ןופ דנַײרפ ַא -- ַאטרעכ .ןוז ריא טימ (רָאזַאמ) עצינעמילּפ סמכילע-םולש -- ַאקלָאק ןוא ַאשַאטַאנ

 .החּפשמ סמכילע-םולש

 29 'מונ ווורב וצ

 -עירעטַאמ ןופ ןרָאי ערעווש טכַאמעגכרוד טָאה ע"ש תעב ,דָאירעּפ םוצ טרעהעג ווירב רעד

 ןסיורג ַא ןופ ףיוקרַאפ םעד טריפעגכרוד טָאה רע : טקילגעגּפָא םיא טָאה לָאמ ןייא רָאנ .טיונ רעל

 רעבָא זיא עכלעוו ,עמוס עשּפיה ַא לָאמ ַא טימ טנידרַאפ טָאה ןוא ("עינעמיא ,,) קיטנָאיַאמ ןשיסור

 .תובוח עקידרעיירפ ענַײז ןופ ןרָאװעג ןעגנולשעגנַײא

 29 'מונ ווירב וצ

 ,דלַאב -- סַאציצ

 31 'מונ ווירב וצ

 .ןעמָאנ םעד טָא טימ טניורקעג טָאה םכילע-םולש סָאװ ,עקרַאיָאב ןיא עקלשזַאס ַא -- רוקניטש

 55 'מונ ווירב וש

 רעטכָאט ןַײז טקישעגוצ םכילע-םולש טָאה ,סעליישטַאפ עמערַאװ טימ ןעמַאװצ ,לווירב סָאד

 רעשירָאטַאמַא ןַא ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה יז ּוװ ,וועיק ןיא סַאג רעקידתונכש ַא ןיא

 -עגסיוא ךיז טָאה ןיטַאסערדַא יד -- .סעקטסיזַאנמיג ןוא ןטסיזַאנמיג ןופ גנולעטשרָאפ-רעטַאעט

 סניקשוּפ ןופ ַאנירַאל ַאנַאיטַאט ךָאנ -- "ַאנירַאל , ןעמָאנ-עניב ַא גנולעטשרָאפ רעד דובכל ןבילק

 ."ןיגעינָא ינעגוועי,

 34 'מםונ ווירב וצ

 .ךַארּפשרעדניק רעשימָאק ַא ןיא ןבירשעג לווירב סָאד זיא (שיסור) לַאניגירָא ןיא

 35 'םונ ווירב וצ

 יד, ןופ רבחמ ,סרעקירָאטסיה עשידִיי עטסקיטכיוו יד ןופ רענייא ,1941--1860 ,ןועמש ,ווָאנבוד

 ץילרעב, .ָאטעג רעגיר ןיא ןעמוקעגמוא .דנעב 10 ןיא "קלָאפ ןשידִיי ןופ עטכישעג-טלעוו

 ןיא ןַײרַא ןוא "עלערעב  ןעמָאנ ןרעטנוא ,1908 ,"רענַאקירעמַא; םעניא רעטעּפש טקורדעג

 ."קרעוו עלַא,

 36 'םונ ווירב וצ

 רעשיסור ,1926--1868 ,(וָאקשעּפ שטיװָאמיסקַאמ ײסקעלַא ןופ 'דװעסּפ) יקרַאנ םיסקַאמ

 .רעקיַאזָארּפ-רעבַײרש
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 םכילע-םולש ןופ ווירב

 40 'מונ ווירב וצ

 וצ קידנרָאפ .ץיו ןשימייה ַא טימ תוכַײש ַא טָאה ןעמָאנ רעד ,ןייטשלקניפ םַאדַאמ

 .שטיװַאּפיסַא לטעטש  ַא ןיא ןרָאפרַאפ תועט יּפילע ע"ש זיא קסיורבָאב ןייק גנוזעלרָאפ ַא

 םוחּת ןשידִיי ןופ טעטש ענעדיישרַאפ ןיא ןטערטוצסױרַא ןבױהעגנָא טַײצ רענעי ןיא טָאה ע"ש

 ,"דנוב , ןופ טריזינַאגרָא ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא ,לַאגעלמוא רעִירפ -- קרעװ ענַײז ןענעיילרָאפ טימ

 .ןטרעצנָאק עכעלטנפע עסיורג ףיוא רעטעּפש ןוא

 41 'מונ ווירב וצ

 טלָאמעד זיא סָאװ ,?טײרּפשעצ ןוא טייזעצ ,, עסעיּפ סמכילע-םולש ןגעוו ךיז טדער ווירב םעד ןיא

 -רעביא רעשילױּפ ַא ןיא רָאנ ,לַאניגירָא ןשידִיי םעניא טינ ןרָאװעג טריפעגפיוא לָאמ ןטשרע םוצ

 ןסיורג ַא טכַאמעג טָאה ןוא ,רעטַאעט ןשילױּפ רעװעשרַאװ םעניא ,ןײטשנרַא קרַאמ ןופ גנוצעז

 טכעלש קרַאמרעכיב ןפיוא טזָאלעגסױרַא טלָאמעד ןבָאה -- סרעּֿפַארגָאטַאפ-ןטנַאלוקעּפס .םשור

 ןַײז טימ ַײלָאקינ רַאצ ןפיוא עריטַאס ַא -- "רילגיוו, סָאד .ע"ש ןופ רעדליב עטריצודָארּפער

 רעשיסור רעד ןופ "געט"גנילירפ, יד ןיא ןבירשעגנָא טָאה ע"ש סָאװ ,ײסקעלַא רצע-שרוי

 טָאה ,1908 רָאי ןיא ,רעטעּפש ."דנוב , ןופ ןוַײרק יד ןיא טײרּפשרַאפ םייהעג ןוא עיצולָאוװער

 ...?עסקעלַא ףָאלש , ןופ עיּפָאק רעווענעשז יד טכַארבעג טרעוװ ָאד .טריגערָאק דיל סָאד ע"ש

6 1 

 -- עינָאּפַאי רַאפ ארומ טינ בָאה ,רענַײּפ שרוי ,עסקעלַא ,ףָאלש
 -- רַאנ ןייק טשינ רָאנ ַײז ! ןױשרַאּפ רעקיטכיל

 ,עינָאפ ךָאנ טבעל'ס ,עװקסָאמ ךָאנ טבעל'ס ! רענַײמ שידק ,דיחי-ןב ,ףָאלש
 .רַאצ ַא ךָאנ ןפרַאד'ס !ןייװ טינ ,ףָאלש ,עשז ףָאלש

7 2 

 ,עיצובירטנָאק וטסעוו ןלָאצ ,רעסיורג ַא ןַײז ,ןסקַאװ רימ טסלָאז
 !גיווש א ךַאמ ! רעליטש ,טלעג סעסַאק ןבָאה

 -- עיצוטיטסנָאק ַא וצ יז גָאז רסיק ַא ןַײז ,רעפרעד ןוא טעטש
 .גַײּפ ַא סױרַא לעטש'נ ,טלעוו רעד ןיא רענייא

8 3 

 ,ןטסילַאיצָאס ןעלּפַאלּפ ןזָאל ,םכח רעסיורג ַא ןַײז רימ טסעוו
 ,ןַײז סעּפעיט'ס ןעניימ ,רימ ןופ ךָאנ רעגילק

 ,ןטסיכרַאנַא ןסיש ןזָאל ,םיכלמבש ךלמ ַא ןוא
 ,ןַײרַא טעוו'ס לפיוו ,ריביס דנַאל ַא טימ

9 4 

 ,ןסילשרַאפ ךיז ינלַאּפס ןיא טסעװ ןגָאמרַאפ םש-הצרי-םא טסעוו
 ,דניצַא ךיא יװ טקנוּפ ,קעז עלופ סעטנער

 ,טנוזעג ןַײז טסלָאז ו ד .קע ןַא ןַא סרעטסיולק

10 5 

 ,ןטעזַאג יד ןעקװַאה ןזָאל ,ןקַאזָאק טימ ןעמרַאדנַאשז ןוא
 ,ןייצ יד ףיוא ןעַײרש ,ריט רעד ַײב םירמוש

 ןטעָאּפ ןוא ןטסיצילבוּפ ,ןקַאה ,ןקַארב ןענָאק סָאװ יד
 ,ןייש ןעגניז ןזָאל .רועיש ַא ןָא ןסַײמש
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 םכילע -םהולש ןהפוווירב

 ,ןקעטש ַא ןַארפ ,קישטנַאק ַא ןַארפ 11

 ,ךַאז עטוג ַא ןַארפ ,ןסַײר ךיז טרָאד סעבמָאב ןזָאל

 ;סַײנ ןייק טינ ןיוש זיא'ס
 13 ,ןסַײמש ייז טע'מ ,ןּפַאכ ייז טע'מ

 ַאלָאמַארק , ןָא סָאד טפור עמ סָאװ ,ןייווקיצנייא ןעגנעה

 ..."ווָאנסַא ךימעלביזעינ
 -- ,ַאלָאקינ ,ךיא'ס ,עסקעלַא ,ףָאלש 12

 .ףוס ַא טמענ לדיל'ס ,ןקע עלַא'פ עיצילַאּפ ןַארפ

 ,ךס ַא סעקישטסיס

 42 "םהנ וויהב רצ

 רעד ףיוא ןעװעגַײב ןוא עשרַאװ ןייק ןעמוקעג זיא ע"ש יוװ םעד ךָאנ ןבירשעג זיא ווירב רעד

 .רעטַאעט ןשילױּפ םעניא "טײרּפשעצ ןוא טייזעצ,, ןופ גנולעטשרָאפ

 43 'םבונ ווירב וצ

 ןקיטעּפשרַאפ וצ ןעמוקעגסיוא םיא זיא לָאמ ךס ַא ןוא ,געוו ןיא ןריטנעירָא טכעלש ךיז טגעלפ ע"ש

 ןייק ןעמוקעג זיא רע :וירב ןקיזָאד םעד ןיא טרירַאב טרעוו לַאפ ַאזַא .ןעגנוזעלרָאפ ענַײז וצ

 סרעבַײרש עשידַיי עגנוי יד ןגעלפ טכַאנ וצ תבש עלַא -- ץיװַאנרעשט .טרעצנָאק ןכ ָאנ וַאביל

 ,1929--1879 ,("גופס,,) שטיוװַָאנרעשט .ש טסילַאנרושז םַײב ןעמוקפיונוצ ךיז טלָאמעד ענליוו ןיא

 רעשיטסינויצ רעטנַאקַאב -- גרעבדלָאג שטיװָארדנַאפקעלַא קַאסיא .לארׂשי-ץרא ןיא 1922 ןופ

 .גרוטַאמַארד ןוא רעבַײרש ,1948--1880 ,ץרּפ ,ןייבשריה .ןקסע

 44 'ממונ ווירב וצ

 -רעטַאעט עשידִיי יד ןוא ןעמכילע-םולש ןשיוצ ךַאמּפָא ןַא ןגעוו טדערעג טרעוו ווירב םעד ןיא

 -טסנוק , שידִיי ַא סעדַא ןיא ןעמַאזוצ ןדנירג וצ רעלדַא םעפ ןוא יקפווַאקַאװיּפס בקעי ןרָאטקעריד

 ןיא ךיז טניפעג טנעמוקָאד רעד) ןבירשעגרעטנוא ןעוועג ןיוש זיא ךַאמּפָא רעד ."רעטַאעט

 ןענופעג ךיז ןבָאה סע :ןרָאװעג טשינרָאג זיא ךַאז רעצנַאג רעד ןופ רָאנ ,(וויכרַא סמכילע-םולש

 רעטַאעט עטנַאלּפעג-יַײנ סָאד זַא ,"ףרַאד עמ ּוװ ןיהַא, ןבעגעגרעביא ןבָאה סָאװ ,ןטנערוקנַאק

 -רעטנוא יד ךַײלג טָאה גנוריגער עשיסור יד ןוא ,ץנעדנעט ערענָאיצולָאװער ַא ךיז ןיא טלַאהַאב

 ןצנַאג ןיא ע"ש טָאה ,ןעמָארגָאּפ-רעבָאטקַָא יד תעב ,לסיב ַא רעטעּפש .טקיטשרעד גנומענ

 טלָאמעד ךיז טָאה סָאװ ,גנוטַײצ עכעלגעט רעװעשרַאװ -- "געוו רעד, .דנַאלסור טזָאלרַאּפ

 .טעברַאטימ ןַײז ןגעו ע"ש טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא טריפעג טָאה ,טעדנירגעג

 46 'םונ ווירב וצ

 ענעגַאלשענּפָא ןיא ןַײרַא טינ .עיטַארקַארויב רעשירַאצ רעד ףיוא עריטַאס ַא זיא לדיל סָאד

 ,(ועוב טינ) "שמש רעד רסיא , טסייה גנולייצרעד עטשרע יד .םימעט-רוזנעצ בילוצ ייתונעשוה

 ."דמלמ רעד ועוב,, -- עטייווצ יד

 47 'מבונ ווירב וצ

 ע"ש ּוװ ,25 ַאיַאקסווָאקליסַאוו ַאיַאשלָאב -- 35 זיוה סָאד .גרובזניג ןָארַאב טניימעג -- ןָארַאב

 .ןטידנַאב ,ןומה רעדליוװ -- (שטַײד) בָאמ .טבעלעג טלָאמעד טָאה

 48 'מםונ ווירב וצ

 ,םעדייא סמכילע-םולש ,טסירטעלעב רעשידִיי-שִיערבעה ,1967--1885 ,בוד קחצי ,שטטיװַאקרעב

 רָאטקַאדער ,טימעסיטנַא רעטסּוװַאב -- ָאנכיּפ .קרעוו סמכילע-םולש שיערבעה ףיוא טצעזעגרעביא

 ."ןינַאילוװעיק , ןופ
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 םוכיל עק םוולש וטפווויובוב

 49 'םבונ ווירב וצ

 טָאה ןיטַאסערדַא יד ּווװ ,קסלָאדָאּפ-װעליהָאמ ןיא םָארגָאּפ םעד ןגעוו ךיז טדער ווירב םעד ןיא

 רעד רעדיײא העש עכעלטע ןיהַא ןעמוקעגנָא זיא שטיװָאקרעב .ד .י .ןענופעג טלָאמעד ךיז

 .ןכָארבעגסיױא טָאה םָארגָאּפ

 50 'מונ ווירב וצ

 ןַײז ןיא ןעמכילע-םולש ןופ ןרָאװעג ןביושעגנַײרַא רָאי ןעצ טימ רעטעּפש זיא עיפַאטיּפע יד

 ַא טגיל ָאד , -- "רעטושּפ ַא דּוי ַא ןעוועג , טָאטשנַא :ןעגנורעדנע עקינייא טימ הָאווצ

 -שידִיי ןבירשעג , -- "רעבַײװ רַאפ ישטַײט-ירבע' ןבירשעג , טָאטשנַא ; "רעטושּפ ַא דַיי

 ַא ןעווע ג -- "רעבַײרש ַא טסינָאגרַאשז ַא טגיל ָאד, טָאטשנַא ;"רעבַײװ רַאפ שט ַײ ד

 רע ןוא , -- "תורצ ףיוא ןעוועג ,ייוו יוא ,ןײלַא, טָאטשנַא ;"רעבַײרש ַא טסירַָאמוה

 אקווד ןוא , -- "טָאה םלוע רעד ןעוו אקווד ןוא , טָאטשנַא ; "תורצ ףיוא ןעוועג --- ייוו יוא ---

 -- "ןעיירפ ךיז געלפ ןוא ,טלעװקעג ,טכַאלעג טָאטשנַא ;"טָאה םלוע רעד ןעוו טלָאמעד

 סייוו סָאד -- טנייועג רע טָאה, טָאטשנַא ;"ןעיירפ ךיז געלפ ןוא ,טשטַאלקעג ,טכַאלעג ,

 ויכרַא סמכילע-םולש ןיא ."טָאג רָאנ סייו סָאד -- טקנע רקע ג רע טָאה , -- "טָאג רָאנ

 יד ןעייג טנַאירַאװ םענעי ןיא .עיפַאטיּפע רעד ןופ טנַאירַאו ר עטיר ד  ַא ךָאנ ךיז טניפעג

 ; ערעדנַא ץנַאג ןענַײז תורוש ריפ עטצעל יד רָאנ ,האווצ רעד ןיא יו טקנוּפ תורוש טכַא עטשרע

 :ױזַא ךיז ןענעייל ייז

 ,טַאהעג ביל ןשטנעמ עלַא טָאה

 ןדִיי ַא ץלַא ןופ רעמ ןוא

 ,דנו-ענ קידנעטש ןזעוועג

 .ןדירפ ןיא ךיז רע טור טציא

 ,1921--1866 ,רודניבַא-ןב .רעקַיַאזָארּפ ןוא רעטכיד רעשידִיי-שַיערבעה ,1959--1885 ,ןמלז רואינש

 ןבעגעגסױרַא .רעגעלרַאפ ןוא רעבַײרש רעשיערבעה ,שטיװָאקלַאש ביײל-םהרבַא ןופ ןעמָאמננעּפ
 .דנעב 4 ןיא קרעװ ע"ש ןופ עבַאגסיוא עטשרע יד

 52 'מונ הוירב וצ

 .עקירעמַא ןוא עּפָארײא רעביא סעזַײר סמכילע-םולש ןָא ךיז ןבייה טַײצ רעקיזָאד רעד ןיא

 דנַאלסור ןיא גנונעפָאה ןייק ןעזעג טינ ןוא טקירדרעד קיטסַײג ךיז טליפרעד ,ןעמָארגָאּפ יד ךָאנ

 ןבילבעג ע"ש ַײב זיא ,רעטַאעט ןשידִיי ַא ןופ יובפיוא ןרַאפ ןוא עסערּפ רעשידִיי רעַײרפ ַא רַאפ

 יד עילימַאפ רעצנַאג רעד טימ רעבירַא רע זיא 1905 רעבמעצעד ןיא .עקירעמַא ןייק ןרירגימע וצ

 ןרָאפ זַא ,ןזיועגסױרַא רעבָא ךיז טָאה סע .גרעבמעל ןייק ןעמוקעגנָא זיא ןוא ץענערג עשיסור

 ןעמוקעגסיוא םיא זיא'ס ןוא ,גנומענרעטנוא ערעווש וצ ַא ןַײז טעוװ עקירעמַא ןייק דניזעגזיוה ןטימ

 טימ ןעמונעגפיוא םיא טָאה םלוע רעשידִיי רעד ּוו ,עיצילַאג ןיא רעטניוו ןפיוא ןבַײלברַאפ וצ

 עשיצילַאג ענעדיישרַאפ ןיא ןעגנוזעלרָאפ ענַײז טימ ןטָארטעגסױרַא זיא רע .גנורעטסַײגַאב סיורג

 ַײמ ןיא .טעטש עשינעמור עכעלטע ןיא ןוא ןיוו ןיא ךיוא רעטעּפש ןוא ,ךעלטעטש ןוא טעטש

 רעמוז םענופ ךשמ ןיא טָאה ע"ש ןוא ,ץייווש ,עווענעשז ןיא טצעזַאב עילימַאפ יד ךיז טָאה 6

 ןיא .דנַאלגנע ןיא ןוא עיגלעב ןיא ,ךַײרקנַארפ ןיא ,עירַאצײװש ןיא ןעגנוטערטסױרַא טַאהעג

 .קרָאי-װינ ןייק ַאמונ דניק ןטסגנַיי ןטימ ןוא יורפ ןַײז טימ ןרָאפעגּפָא רע זיא 1906 רעבָאטקָא

 .םעדייא סמכילע-םולש ,טסילַאנרושז ןוא רעבַײרש ,ןיצידעמ ר"ד ,1946--1881 ,ןַאמפיוק לאכימ

 59 'מונ ווירב וצ

 ןבָאה סָאװ טַײל-הכולמ -- 1881--1804 ,ןימינב ,ילעַארזיד ןוא 1658--1599 ,רעווילַא ,לעװמַארק

 .עירעּפמיא רעשילגנע רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא עלָאר עקידנרידיצעד ַא טליּפשעג

 63 'םונ ווירב וצ

 ףיוא גנוליײטּפָא ןַא טַאהעג טלָאמעד טָאה סָאװ ,"לקינָארק שיאושזד , רענָאדנָאל -- "לקינַארכ,

 ,1937--1871 ,אירול ףסוי -- עירול רייד .שטיוװָאקרעב .ד .י ןופ גנולייצרעד -- ייסעקרענוא, .שידִיי
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 םכילע-םולש ןהוכ ווירּב

 סָאד, לַאנרושז-ןכָאװ רענליו םעד ןופ רָאטקַאדער טלָאמעד ,טסיצילבוּפ רעשידיי-שִיערבעה

 1921--1881 ,רענערב םייח-ףסוי סרעבַײרש עשייערבעה יד -- ןילייב ןוא רענערכ ."קלָאפ עשידוי

 .1948--1881 ,ןילייב רשָא ןוא

 64 'םונ ווירב וצ

 עקידרעִירפ יד ןופ :יסעקרעגוא ,, סָאװ עבלעז יד זיא "הקבר , שטיװָאקרעב .ד .י ןופ גנולייצרעד יד

 ָאד טָאה ע"ש .רעבמעטּפעס שדוח ןיא ,ןָאדנָאל ןיא ןבירשעג זיא המדקה יד זַא ,ןעז וצ זיא ווירב

 לָאמ ןטשרע םוצ ףנעג ןיא טָאה רע לַײװ ,רַאפרעד רשפא -- "לירּפַא, ןוא "ףנעג , ןבעגעגנָא

 .קורדנַײא ןַײז טנכייצרַאפ טרָאד ןוא רבחמ םַײב "סעקרעגוא , יד טנעיילעג

 607 'מונ רויקב וצ

 -רוטַארעטיל ,רעקנעד ןוא רעבַײרש רעשיסור ,1910--1828 ,יַאטסלָאט וועל -- יַאטסלָאט ףַארג

 .רעקיסַאלק

 73 'מםונ ווירב וצ

 .װעיָאל לחר -- רעדניק סמכילע"םולש ןופ עבָאב יד טניימעג -- עווטנעשז ןיא טבַאב ַא

 74 'מונ ווירב ןצ

 -- .טַײצ רענעי ןופ קרָאי-וינ ןיא טלַאהפיוא ןטשרע סמכילע-םולש טכַײלַאב ווירב רעקיזָאד רעד

 טָאה ,עקירעמַא ןיא ןעמוקנָא ןַײז ַײב טכַאמעג טָאה עסערּפ עשידִיי יד סָאװ ,למוט ןסיורג ןכָאנ

 .םיא וצ גנויצַאב עכעלטנַײּפ טעמּכ ,עוויטַאגענ ַא ןקרעמ טזָאלעג ןעגנוטַײצ עקינייא ןיא ךיז

 טימ דנַאלסור ןופ קידנעמוק ,םכילע-םולש סָאװ סָאד ,טַײז ןייא ןופ ,טָאה וצרעד ןעוועג םרוג

 ןופ ָאוװינ ןקירעדינ ןפיוא ּפָארַא ןביוא ןופ טקוקעג קידנליװ טינ טָאה ,סעיצידַארט עשִיעּפָאריײא

 -וקנָאק יד -- טַײז רעטייווצ רעד ןופ ,ןוא טַײצ רענעי ןיא עסערּפ רעשידִיי רענַאקירעמַא רעד

 רעד ןוא "טַאלבעגַאט  סָאד) ייז ןופ עקינייא דלַאב יו : אפוג ןעגנוטַײצ יד ןשיוװצ ץנער

 אליממ ערעדנַא יד ןיוש ןענַײז ,םיא וצ טמיטשעג ךעלדנַײרפ ןעוועג ןענַײז ("לַאנרושזנגרָאמ,

 ןייק ןיא טעברַאעגטימ טינ טַײצ עטשרע יד ןוויּכ ַא טימ טָאה םכילע-םולש .םיא ןגעק ןעוועג

 ,ןפלָאהעג טינ רעבָא םיא טָאה סָאד .םיאנוׂש עטסיזמוא ןייק ךיז ןפַאשרַאפ וצ טינ ,גנוטַײצ ןייא

 סרעטַאעט ייוצ ןיא סעסעיּפ יוצ ט ַײצ ןייא ןיא טריפעגפיוא טָאה רע תעשב ןוא

 ןוא "רעטַאעט דנערג, סרעלדַא בקעי ןיא ,"ףרּוװסיױא רעד, רעדָא ,"קַאנרעטסַאּפ לאומש,,)

 טָאה ,("רעטַאעט סלּפיּפ, סיקסװעשַאמָאט סירָאב ןיא ,"רעטכעט עשידיִי , רעדָא ,"ינעּפמעטס,

 -עגַאט , רעכעלדנַײרפ רעד סָאװ ,טַײצ רעד ןיא : ןעייווצ ףיוא טלייטעצ ףרַאש "קיטירק,, יד ךיז

 ןעגנוטַײצ ערעדנַא יד ןבָאה ,למיה ןזיב סעסעיּפ יד טביולעג ןבָאה "לַאנרושזנגרָאמ , ןוא "טַאלב

 למיוב ןסָאגעגוצ ןײלַא ע"ש ךָאנ טָאה וצרעד .םילוזליז עטסערג יד טימ ןסירעגרעטנורַא ייז

 טָאה ,סערעימערּפ ענַײז ןופ רענייא ףיוא ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,עדער ַא ןיא : רעַײּפ ןפיוא

 טלדנַאהַאב ןידרָאג בקעי ױזַא יו ,ןפוא םעד טכַאלעגסיוא םיזמר ענעטלַאהַאב ןוא ענעפָא טימ רע

 ןעועג טלָאמעד זיא סָאװ ,"טיײהרַאו,, יד .סעסעיּפ ענַײז ןיא רעגייטש-סנבעל ןשידַיי םעד

 טלטיטַאב "קַאנרעטסַאּפ לאומש , טָאה יז זַא ,ןרָאצמירג ַאזַא ןיא ןַײרַא זיא ,ןַאגרָאבַײל סנידרַאג

 ןעמכילע-םולש זיא םינּפ-תלבק ַאזַא ךָאנ ."שינעעזרַאפ ,, ןעמָאנ ןטימ שזַא עיזנעצער ריא ןיא

 רעד, ןַאמָאר ןַײז וצ ןעמונעג ךיז טָאה רע .רעטַאעט ןרַאפ ןבַײרש וצ קשח רעד ןלַאפעגּפָא

 -עגַאט , ןיא טעברַאעגטימ ךיוא טָאה רע ןוא ,"טײהרַאװ ,, ןיא טקורדעג טָאה רע ןכלעוו ,"לובמ

 ןכעלטנפערַאפ וצ ןבױהעגנַא טָאה רע ּוו) "רענַאקירעמַא  טַאלבנכָאװ םעד ןיא ןוא "טַאלב

 רעביא ןעגנוזעלרַאפ ןופ רוט ַא טכַאמעג ךיוא טָאה רע .("סנזח םעד יסייּפ לטָאמ,, עירעס יד

 טלָאמעד ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעמַאזוצ ןטעברַא עלַא ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ טצטשצניווָארּפ יד

 רַאפ טייקכעלגעמ עקיטיינ יד ןבענעג טינ םיא ןבָאה ,טלָאצַאב גרַאק רעייז עקירעמַא ןיא

 יַני ןיא רע ןיא ,דנַאל םעַײנ םעד ןיא דמערפ קיטסַײג ךיוא ךיז קידנליפ ןוא ,ץנעטסיסקע

 .עווענעשז ןייק החּפשמ רעד וצ דניק ןטסגנַיי ןטימ ןוא יורפ רעד טימ ןעמוקעגקירוצ 7
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 םכיל עט םולש ןרופ הוטלבכב

 75 מוֿב רוירב וצ

 .(ץרַאמ ןט3) רַאורבעּפ ןט18 םעד -- גָאט-ןריובעג סמכילע-םולש ןגעוו ךיז טדער ָאד

 7 .םוב וויהב ןצ

 ע"ש סָאװ ,ווירב רעטשרע רעד ןיא סָאד .וועיָאל לחר ןופ טיוט ןכַאנ ןבירשעג זיא ווירב רעד

 .עּפָאריײא ןייק עקירעמַא ןופ ןעמוקקירוצ ןכָאנ ןבירשעג טָאה

 78 'מונ ווירב וצ
 ."רענַאקירעמַא , ןוא "לַאנרושזנגרָאמ, םענופ רעבעגסױרַא רעטשרע רעד -- ןײטשריּפַאפ בקעי
 טקורדעג רעטעּפש זיא סָאװ ןענָאטעילעפ עירעס ַא "טַאלבעגַאט, םוצ טקישעגוצ טָאה ע"ש
 -עגַאט , סָאד סָאװ רַאפ רע טגערפ ָאד ."ןסעזעג רימ ןענַײז ריפ,, ניא קרעװ ענַײז ןיא ןרָאװעג

 .טינ ךָאנ ייז טקורד "טַאלב

 79 'מונ ווירב וצ

 טלָאמעד טָאה םכילע-םולש סָאװ ,"רצוא רעד ,, עידעמָאק רעד ןגעוו ךיז טדער ווירב םעד ןיא
 טנעיילעג זיא עסעיּפ יד -- .ןרעלדַא בקעי יז ןפיוקרַאפ העדב טַאהעג טָאה ןוא טקידנערַאפ
 ךיז טָאה יז רָאנ ,ןרָאטקעריד-רעטַאעט רעקרָאי-ינ עקיטלָאמעד עלַא ןופ טעמּכ ןרָאװעג
 רָאנ ,ןעמעננָא טלָאװעג ָאי יז טָאה רענייא ."שירַארעטיל , ליפ וצ ייז רַאפ ןַײז וצ ןזיװַאבסױרַא
 ."ץנעט טימ ןוא גנַאזעג טימ , ,עטערעּפָא ןַא ןיא ןכַאמרעביא יז טעװ ןײלַא רע זַא ,יַאנּת ןטימ
 ,ףסוי ,סעדנַארַאב .רעטַאעט ןשידַיי ןופ רָאטַאמרָאפער ,גרוטַאמַארד ,1909--18523 ,בקעי ,ןידרַאג
 ,יקסנַאילסַאמ .ַא'שפ ןיא ןָאיני-ןרָאיטקַא ןופ סרעיוב יד ןופ רענייא ,טסיצילבוּפ ,1928--+7
 רעד ןופ סרעדנירג יד ןשיווצ ןעוועג ,ףיטמ-רענדער ןוא טסילַאנרושז ,1942--1856 ,שריה-יבצ
 עטנַאקַאב ַא -- והילא םהרבַא ,יקסרַאבול .(שילגנע ןוא שידִיי ןיא) "טלעוו עשידִיי , גנוטַײצגָאט
 ,דנַײרפ ַא סמכילע-םולש ,קרַאי-וינ ןוא סעדַא ןופ ןזַײרק עשירַארעטיל יד ןיא ןָאזרעּפ

 80 יםוו ווירב וצ

 סרעטַאעט רעקרָאי-וינ עשידִיי יד ןופ ןרָאטקעריד יד טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא ןופ טַײצ רעד ןיא

 ןטימ עסעיּפ ַא טָאה יקסניּפ דוד ךיוא זַא ,טסּוװרעד םכילע-םולש ךיז טָאה ,"רצוא , םעד ןגעוו

 ןייק ןעטנָאלּפ טינ ךיז ןלָאז רַאוטרעּפער-רעטַאעט ןשידִיי םעד ןיא ידּכ ."רצוא רעד, ןעמָאנ

 "רעבערגדלָאג יד,, ףיוא עידעמָאק ןַײז ןופ ןעמָאנ םעד טכַאמעגרעביא ע"ש טָאה ,"תורצוא , ייווצ

 -רעביא טָאה רע סָאװ רַאפ ,טרעלקרעד טָאה רע רעכלעוו ןיא ,המדקה ַא ןבירשעגוצ טָאה ןוא

 .ןעמָאנ םעד טכַאמעג

 80 "מונ וחרב ןוצ

 .בשוּת רעװעַיק ַא 1907 ןופ ,טסילַאנרושז רעשידַיי-שִיערבעה ,1918--1878 ,השמ-םוחנ ,ןיקריפ
 .ורּפָא ןַײמ :שטַײט -- ַאפערנַאמ

 85 'מונ ווירב וצ

 .דנַײרפ ַא סמכילע-םולש ,יקסווָאלקש ר"ד -- שטיװָאװל ינעגוועי

 87 'םונ רוירב ןצ

 ןעגנוזעלרָאפ טַאהעג ,דנַאלסור ןייק רוט ַא ףיוא ןרָאפעגסױרַא םכילע-םולש זיא 1908 ַײמ ףוס
 ןוא ערעסערג ,ערעדנַא ךָאנ ןיא ןוא ענליוו ,עשרַאװ ,סעדַא ןיא סעמַאנפיוא עטרעטסַײגַאב ןוא
 סָאװ ,ןדייל עקיטסַײג ןוא עלעירעטַאמ ןופ רָאי ערעווש סָאד ."םוחּת, םענופ טעטש ערענעלק
 קידנעמוק ןוא ,ןליפ טזָאלעג רעבָא ךיז טָאה ,עווענעשז ןיא טכַאמעגכרוד רעִירפ טָאה רע
 קנַארק םעצולּפ רע זיא ,(עינרעבוג רעקסנימ) שטיװָאנַארַאב ןייק גנוזעלרָאפ ַא ףיוא ילוי ףוס
 ,םכילע-םולש זיא ,םישדח ייווצ םורַא שטיװָאנַארַאב ןיא ןגעלעגּפָא .זָאלוקרעבוט ףיוא ןרָאװעג
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 םפילע:מולש ןהפ וניהב

 -עיוויר עשינעילַאטיא) יוורענ ןייק ןרָאפעגקעװַא ,םיריוטקָאד יד ןופ הצע "רעגנערטש ,, רעד ףיוא

 ןופ םישזער ןגנערטש ַא קידנטלַאהנָא ,עילימַאפ רעד ןופ לייט ַא טימ טצעזַאב ךיז טָאה רע ּוװ ,(ער

 (1908 ,25 רעבָאטקָא) טַײצ רענעי ןיא .רָאטקָאד ַא ןופ החגשה רעד רעטנוא ןקנַארק-ןעגנול ַא

 ןיא קרעװ ענַײז ןקורד וצ ןביוהעגנָא טָאה רע טניז רָאי קיצנַאװצ ןוא ףניפ ןרָאװעג זיא

 עצנַאג יד ןוא ,(שיערבעה ןיא ןווּורּפ עשירַארעטיל עטשרע ענַײז קידנענעכער טינ) שידִיי

 "וַּפָאּפ ריא ןופ בוט-םוי ןשירַארעטיל ןקיזָאד םעד ןעמונעגפיוא עביל טימ טָאה טלעװ עשידִיי

 -רַאפ יד ןיא ךיוא ןוא ,עקירעמַא ןוא עּפָאריײא ןופ טעטש רעטרעדנוה ןיא .רעבַײרש ןטסרעל

 ףיוא ,ןעגנורעַײפ-ייליבוי ןעמוקעגרָאפ ןענַײז ,ןלייט-טלעוו ערעדנַא יד ןופ ןעלקניוו ענעפרָאװ

 ןבעגעג זיא סע ןוא קרעװ סמכילע-םולש ןרָאװעג טליּפשעג ןוא טנעיילעג ןענַײז סע עכלעוו

 זיא ןעגנורעַײּפ-םכילע-םולש ענעי ןופ הסנכה יד .ןפַאש ןַײז ןופ גנוצַאשּפָא ןַא ןרָאװעג

 עשרַאװ ןיא ןרָאװעג טלמַאזעג זַײװלײט ןוא רַאליבוי ןקנַארק םוצ ןרָאװעג טקישעג זַײװלײט

 ןופ ןפיוקוצסיוא ףיוא ןרָאװעג טצינעגסיוא ןצנַאג ןיא זיא רעכלעוו ,דנָאפ ןרעדנוזַאב ַא ןיא

 קירוצ ייז ןבעגרעביא ןוא םכילע-םולש ןופ קרעוו עטקורדעג ןיוש יד סרעגעלרַאפ ענעדיישרַאפ

 םוצ זיב ,ןָא טלָאמעד ןופ -- .ייליבוי ןַײז וצ הנּתמ-סקלָאפ ַא יו ,רבחמ רעייז ןופ תושר םעניא

 רָאי סקעז ןופ ךשמ ַא טכַארברַאפ ע"ש טָאה ,1914 ןיא המהלמ-טלעוו רעד ןופ ךָארבסיױא

 הסנכה עקידנעטשַאב יד .ץייווש ןוא דנַאלשטַײד ,עילַאטיא ןופ רעצעלּפרוק ענעדיישרַאּפ ןיא

 טעברַאטימ ןַײז ,טַײצ רעבלעז רעד וצ ,ןוא רעכיב (עשיסור ךיוא רעטעּפש ןוא) עשידִיי ענַײז ןופ

 ןַײז ,קיניײוו רעדָא רעמ ,םיא ןבָאה ןעגנוטַײצ עשידִיי רענַאקירעמַא ןוא עשידנעלסור יד ןיא

 ךָאנ ןענַאטשעגפיוא זיא רע יװ דלַאב ןבירשעג זיא ווירב רעד -- .טרעכיזעג עגַאל עלעירעטַאמ

 .עווענעשז ןייק טריסערדַא ןוא שטיװָאנַארַאב ןיא גנופַאלשרַאפ רעפרַאש רעד

 89 'מונ ווכב וצ

 -- .ייליבוי ןקירָאיײקיצנַאװצ ןוא ףניפ ןַײז ןופ גָאט םעניא ןבירשעג םכילע-םולש טָאה ווירב םעד

 םישדח עכעלטע טימ) .טכַאמרַאפ םעצולּפ "דנַײרפ, רעגרוברעטעּפ רעד ךיז טָאה געט ענעי ןיא

 רעבַײרש -- 1924 --1858 ,חנ ,יקפוָאדולבַאז .(ןענַײשרעד וצ ןביױהעגנָא רעדיװ רע טָאה רעטעּפש

 -רַאפ ;ןעגנוטַײצ עשיערבעה ןוא עשידִיי ןופ טנעדנָאּפסערָאק רעקָאטסילַאיב ,טסילַאנרושז ןוא

 ,יכדרמ םייח ,ימע-וב .קָאטסילַאיב ןיא רבע ןשידִיי ןופ ןלַאירעטַאמ ,דנַא"וװוצ ,טכעלטנפע

 .רעבַײרש רעשייערבעה ןוא רעשיסור-שידַיי ,19232--1854 ,(שטיװָאניבַאר .מ.ח ןופ ןעמָאנ 'טּפָאדַא)

 ,ןַאמצײװ השמ ר"ד -- ןַאמצייו .לארשי-ץרא ןיא 1922 ןופ .עווענעשז ןיא טלָאמעד טניווועג

 : גָאט ןקיזָאד םעד וצ ,"דנַײרפ ,, ןרַאפ גנולייצרעד עלעיצעּפפ יד .ןַאמצייוו םייח ןופ רעדורב ַא

 ."םועליבוי ןַײז ןוא סיקלעמש לאומש ,

 94 'מונ !וירב וצ

 ךיז טָאה ןוא רָאי 7 עגרַאק ןעװעג טלַא טלָאמעד זיא ,לקיניזימ סמכילע-םולש ,(ַאמונ) עמונ

 רעטייווצ רעד וצ תוכַײש ַא טָאה םוט"לומ רעד .יוורענ ןיא ןרעטלע יד טימ ןעמַאזוצ ןענופעג

 הרעה עז) ןענַאמפיוק לאכימ רַאפ ןבָאה הנותח ןבילקעג ךיז טָאה סָאװ ,(הרׂש) ילַאיל רעטכָאט

 .םורַא רָאי ַא ןיא טשרע ןעמוקעגרָאפ זיא הנותה יד .(52 ווירב וצ

 95 ,92 'מונ ווירב וצ

 טָאה סָאװ ,וועיק ןיא שטנעמ רעטױרטרַאּפעגנָא רעד ןעוועג ןעמכילע-םולש ַײב זיא עשַאטַאנ
 -םולש טריפעג ,ינערעװָאּפ ינשזַאיסירּפ םעד ,ןשטיוװעילעװַאס ײסיָאמ ןַאמ ריא טימ ןעמַאזוצ
 ןקרעמוצּפָא טיירגעג ךיז טלעװ עשידִיי יד טָאה טַײצ רענעי ןיא .םנינינע עלעיסנַאניפ סמכילע
 ןפַאשעג זיא עשרַאװ ןיא ןוא טייקיטעט רעשירַארעטיל ןַײז ןופ ייליבוי ןקירָאי-25 סמכילע-םולש
 ,קרעוו סרעבַײרש םעד ןפיוקסיוא טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,טעטימָאק רעלעיצעּפס ַא ןרָאװעג
 ערעדנַא ןוא עיסימָאק יד .טנעה-רחסימ עוויטַאלוקעּפס ןיא ןלַאפעגנַײרַא רעירפ ןענַײז עכלעוו
 ףינע םעד טָא תבוטל טלעג ןופ עיצַאזיליבָאמ ַא טרעלקרעד ןבָאה ןטפַאשלעזעג עשירַארעטיל
 טָאה םכילע-םולש ןוא ,וועיק ןייק ןרעװ טקישעגרעביא געלפ טלעג ןקיזָאד םעד ןופ לייט ַא
 ףרַאד עשַאטַאנ עכלעוו ,"ןסערדַא , יד ךייש זיא סָאװ .עצינעמילּפ רעד ןטכַאמלופ יד טיױרטעגנָא
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 םכילצפלםולש ןופ ווינב

 סמכילע-םולש טימ ןדנוברַאפ ךיוא סָאד זיא ,ןיהַא ןעמוק טעװ יז ןעוו ,יוורענ ןייק ןעגנערב
 רעשידִיי ,1959--1872 ,דוד ,יקסניפ .35 'מונ ווירב וצ הרעה עז -- ןועמש ,ווָאנכוד .ייליבוי
 .לארׂשי ןיֹא טבעלעג ןרָאי עטצעל יד .גרוטַאמַארד ןוא רעבַײרש

 101 ?םונ לוירב וצ

 .רעקיַאזָארּפ ןוא טעָאּפ רעשיסור ,1952--1880 ,,ןאוויא ןינוב

 102 'מונ ווירב וצ

 -םולש ,ןַאמָאר ןלַאטנעמיטנעס ןשידִיי ןופ רבחמ ,רעקיַאזָארּפ ,1956--1919 ,בקעי ,ןַאזטניד
 ,דנַײרפ רעטנעָאנ סמכילע

 104 'מונ ווירב וצ

 ַא ןרָאװעג טנפעעג זיא ךַארכַאב רעדירב יד וצ טרעהעג טָאה סָאװ ,קנַאב רעװעשרַאװ ןיא

 סמכיל-םולש ןפיוקוצסיוא ףיוא טלעג ןטלמַאזעגפיונוצ ןרַאפ ,ןעמָאנ סמכילע-םולש ףיוא ,ָאטנָאק

 .סרעגעלרַאפ יד ַײב קרעוו

 106 'מונ ווירב וצ

 ףיוא עיסימָאק רעד ןופ רעדילגטימ ,סרעוטיללּכ -- יקפוועשילדָאּפ .א ןוא יקסווָאכיב ר"ד

 .רעכיב סמכילע-םולש ןפיוקוצסיוא

 107 םונ ושרב ןצ

 טריפעגרעביא .סנעמַאזקע וצ טיירגעג טלָאמעד ךיז טָאה טַאסערדַא רעד -- עיּפַארגָאעג רעד ףיוא

 ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא סָאװ ,"לארשי-ץרא ןייק טרָאפ רעקיכלימ רעד היבט , טניימעג --

 :שיסור טיול) ןצעזרעביא ַײס זיא "ןריפרעביא , .גנוצעזרעביא רעשיסור ַא ןיא י"רימ יקסיירוועי,

 ךעלכיב-בוט-םוי סמכילע-םולש טניימעג -- עבַאגסיוא-יהירומ, .ןכַאמ עילַאק ַײס (טידָאװערעּפ

 .ןבעגעגסױרַא טלָאמעד טָאה "הירומ , גַאלרַאפ רעד סָאװ שידִיי ןיא

 114 'מונ ווירב וצ

 טכַאמ ע"ש ןוא שטיװָאנַארַאב ןייק ןבירשעג זיא ווירב סָאד .(יײסָאש) עסָאש טניימעג -- עשַאש
 .ןיש ַא ףיוא ךמס ַא ןטַײברַאפ סעקַאװטיל יד ױזַא יװ ךָאנ

 116 'םונ ווירב וצ

 ,עקנירעמשז ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,הנותח סרעטכַאט ןַײז וצ טָאה ע"ש -- ײטרעצנַאק סילַאילא

 עשימייה ַא טעװַארּפעג ךיז ַײב רע טָאה רַאפרעד .דנַאטשוצ-טנוזעג ןַײז בילוצ ,ןרָאפ טנָאקעג טינ

 ."ןטפערק,, עשימייה טקילײטַאב ךיז ןבָאה'ס ןכלעוו ןיא ,"טרעצנָאק ןלעיצעּפס , ַא טימ ,החמיׂש

 120 'םונ ווירב וצ

 סָאד טבַײרש סע יװ ,ץכעגיילסיוא ןטימ ןוא ךַארּפש רעד טימ ןבירשעג ,לווירב עקיזָאד סָאד

 -געט רעװעשרַאװ רעד ןופ עיצקַאדער רעד וצ טקישעגוצ םכילע-םולש טָאה ,ןילָאװ ןיא קלָאפ

 םעד ךָאנ ,רעטעברַאטימ רעקידנעטש ַא ןעוװעג זיא רע ּוװ ,"טלעוו עַײנ יד, גנוטַײצ רעכעל

 ןכוז ייז זַא ,סעשטיווָאקרעב יד ןופ סנָאנַא ןַא טנעיילעגרעביא גנוטַײצ רעד ןיא טָאה רע יוװ

 ."ןרעטש עדנשזדנָאלב , טניימעג -- ןַאמַאר-טרַאּפפנַארט .הריד ַא עשרַאװ ןיא

 122 'מונ וולרב וצ

 ."טלעוו עַײנ יד ,, ןיא רעטעברַאטימ ַא ןעוועג שטיוװָאקרעב .ד .י זיא טַײצ רענעי ןיא

 126 ,125 'מונ ושהב וצ

 .טקיטעטשַאב ךיז טָאה גנַאל טינ ןריטסיסקע טעװ "טרָאװ רעוװעיק , זַא ,החנה סמכילע-םולש
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 םכילע'*יםֹולש ןופ ווירב

 ע"ש .1910 רַאונַאי (ןטס26) ןט13 םעד -- רעטצעל רעד ,ןרעמונ 11 זיולב ןענישרעד ןענַײז סע

 .ןכַאל לָאזס רע ָאטינ, ןָאטעילעּפ ןטימ טלעטשעגרַאפ טרַאד זיֹא

 127 'מונ ווירב וצ

 גוצסיוא ןַא רָאנ זיא ןוא "דיא רעד, גנוטַײצ רעווענישיק רעד ןופ טקורדעגרעביא זיא ווירכ רעד

 ןופ ,שַאכרַאב והילא רבח-טנגוי ןַײז וצ ןבירשעג טָאה םכילע-םולש סָאװ ,ווירב ןטשרע םעד ןופ

 לַאניגירָא ןשיסור םעד ןופ גנוצעזרעביא עשידִיי יד .1910 רָאי ןופ בײהנָא ןיא ,ץייווש ,ָאנַאגול

 ,"רערעדנַא ןַא; ךיז טעמתח סָאװ ,"דיא רעד, ןופ רעטעברַאטימ ןכרוד ןרָאװעג טכַאמעג זיא

 ןירייבכ, .ךַײט רעוװװעלסַאיערעּפ רעד -- "ַאלַאיבורט, .ןרָאװעג טריגערַאק סָאװטע ָאד זיא ןוא

 רעד טימ -- יי רענַאקירעמַא ןַא ,עּפלַאמ עטוג ַא ,ץירּפ , -- "וקשנײקירעמַא ןֿאיזעבַא שַארַאכ

 רענייא קידנכַאל ןכַאמ םירבח עדייב ןגעלפ ,רענַײגיצ ַא ןופ קרַאמ ןפיוא טרעהעג ,עזַארפ רעקיזָאד

 - ירטליטסניק, .("ילא רבח, :52 לטיּפַאק ,"דירַאי םענופ,, עז) קנַאבלוש ןפיוא ןרעדנַא םעד

 -שזָאדוח , :ןבירשעגנָא ןוא טקעמעגסיוא טרָאװ סָאד ע"ש טָאה גנוטַײצ רעד ןופ טסקעט םעניא

 ןיא .רעבַײרש רעשיסור ,1938--1862 ,שטיװָאניטנעלַאװ רעדנַאסקעלַא ,וָארטאעטיפמַא ."קינ

 ןַאקנטנַאביס .ע"ש ןגעוו ןעלקיטרַא עטרעטסַײגַאב עכעלטע טקורדעגּפָא רע טָאה טַײצ רענעי

 ןבָאה רבח ןַײז ןוא ע"ש ּוװ (לוש) "עשטשילישטוא , ןיא סרערעל -- ַאניּפעשט ןוא שינַאב

 טזַײרגרַאפ ,קידנזױּפ : ךרעב -- ײַאנלעטיזלַאּפ, .וויטקעפע זיא סָאד -- "ַאנזעלַאּפ ַאטט, .טנרעלעג

 .ויטיזָאּפ : "ָאנלעטישזָאלַָאּפ , ןופ

 128 מונ ןויהב ןוצ

 עדנשזדנָאלב , ןַאמָאר ןיא ןַײרַא זיא -- "שוקרעט , -- טנוה ַא רַאפ ןעמָאנ רעטגיילעגרָאפ רעד

 ."ןרעטש

 129 ימונו ווקרב ןצ

 .עשרַאװ ןיא עסערּפ רעשידִיי רעד ןגעוו טעלפמַאּפ ַא סעשטיווָאקרעב -- "עפערּפ לש הדגה;

 120 !'מונ רוהב ןא

 יד ןפורנעמַאװצ טגעלפ םכילע-םולש עכלעוו טימ ,ווירב עקידרעמוז יד ןופ רענייא זיא סָאד

 -- "ַאקוּפמַאװ, .עיצַאקַאװ ףיוא ךיז וצ עילימַאפ ןַײז ןופ רעדילגטימ "עטײרּפשעצ ןוא עטייזעצ,

 ןעמָאנ ןטימ ערעּפָא עשימָאק ַא טריפעגפיוא טלָאמעד טָאה "לגיּפש רעמורק , רעגרוברעטעּפ רעד

 .רעלוּפָאּפ ןעװעג טַײצ רענעי ןיא זיא סָאװ ,"ַאקוּפמַאװ,

 וכש 'טונ גקטבצ ןא

 יקצולירּפ חונ סָאװ ,שידִיי ןיא עיפַארגָאטרָא רעשיטענָאפ רעד ףיוא עידָארַאּפ ַא זיא ווירב רעד

 יקצולירּפ .ןצינַאב וצ ןביױהעגנָא טלָאמעד טָאה (רעשרָאפכַארּפש ןוא רעבַײרש ,1941--1882)

 רעװעשרַאװ םעד ןיא ןטעברַאוצטימ ןעמכילע-םולש ןדַאלעגנַײא טַאהעג געט ענעי ןיא טָאה

 ."?טנעמַאמ,

 155 ?םונ תויה-ב ןא

 טָאה הריד רעזדנוא -- (קַאשודַאּפ) װָאקשודָאּפ ָאגָאנמ טעיעימיא ַאריטרַאװק (ַאשַאנ) ַאשַאמ

 -ָארּפ רעשירַאצײװש רעטמירַאב ַא -- ןַאמשירפ .(טדער דניק ַא יװ טכַאמעגכַאנ) סנשיק ךס ַא

 .טלעג ךיוא ןוא טולב זיא שיערבעה ףיוא םימד -- דנַאל עקיטולפ .רָאסעפ

 134 'מונ ווירב וצ

 ע"ש -- .םירפס-רכומ עלעדנעמ ןופ ייליבוי םעד טעמדיוועג -- "םלועה, ןופ רעמונ-ייליבוי

 ןוא "! םיוב רעד זיא ןייש יו, : ןעלקיטרַא ייווצ ןבירשעגנָא "ןדייז, םעד דובכל טלָאמעד טָאה

 שטיווָאקרעב .ד .י ןופ שִיערבעה ןיא ןרָאװעג טצעזעגרעביא זיא רעטשרע רעד ; "עּפיַאד-ָאטיוא,
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 םכילצ -הולש ןנפ הוטיבפ

 טקורדעג ןעוועג זיא סָאװ ,רעטייווצ רעד ןוא ,! הז ןליא האנ המ , לטיט ןרעטנוא ,"םלועה,, ןרַאפ
 .גנוטַײצ רעד ןופ רעטעברַאטימ ַא ךרוד ןרָאװעג טצעזעגרעביא זיא ,"הריפצה ,, ןיא

 126 ?םונ ווירב וצ

 סמכילע-םולש ןגעוו ןעלקיטרַא-תונורכז טקורדעג ,רעבַײרש רעשידִיי ,1944--1869 ,ןועמש ,ןיֿבָאד

 .(1941 עװקסַאמ) ןבעל

 139 'מונ ןויהב ןצ

 .רעקיטירק ןוא רעבַײרש 1942--1877 ,הירמש ,קילערַאג .הריצי ַא סנַאמפיוק לאכימ -- ייריפח שיא;

 141 'מונ ווירב וצ

 עטסטלע סמכילע-םולש -- םָאבלַא סיסיט .יוורענ ןיא ףַארגָאטָאפ ַא -- שטַײד רעטּכולּפרַאפ

 ןופ רעדליב עשיפַארגָאטָאפ עלַא ןטיהּפָא ןוא ןעלמַאופיונוצ טימ ןבעגעגּפָא ךיז טָאה רעטכָאט

 ענַײז ןופ םָאבלַא ןַא ןבעגוצסױרַא טכער סָאד ןבעגעגרעביא ריא ע"ש טָאה רַאפרעד ,רעטָאפ

 ."םָאבלַא סיסיט , ןבעגעג ןעמָאנ ַא טָאה רע סָאװ ,רעדליב

 142 'םונ ווירב ןצ

 ּוו ,יוורענ ,לעטָאה-"דע, ןופ לטרַאקזַײּפש ןשיזייצנַארפ ַא ףיוא שוריּפ רעשידִיי ַא זיא סָאד

 רע טָאה םילכאמ עשַיױג ףיוא םישוריּפ עשיטסירָאמוה עכלעזַא .טניוװעג טלָאמעד טָאה ע"ש

 ,12 'מונ ווירב וצ הרעה עז -- .יכדרמ ,רָאטקעּפּפ .לָאמ עכעלטע ןטַאסערדַא יד וצ טקישעג

 144 'מונ ווירב וצ

 וצ ידּכ .טלעג -- גָאט-ןריובעג ריא וצ הנּתמ ַא רעטכָאט ןַײז וצ ענליוו ןייק טקישעג טָאה ע"ש

 ,ןטעקַאּפ ךס ַא ןיא טלקיװעגנַײא טלעג סָאד רע טָאה ,ןטַאסערדַא יד ןופ טיײקירעגַײנ יד ןצייר

 שטיװַאמינוב .טפירשפיוא עװַאקישט ַא ןבירשעגפיוא ןדעי ףיוא ןוא ,ןרעדנַא םעניא טעקַאּפ ןייא

 .ריקנַאב רענליוו ַא --

 145 'מםונ ווירב וצ -

 ,"סַאּפש רעקיטולב רעד, ןַאמָאר םעד "טנַײה, רעװעשרַאװ ןיא טקורדעג טלָאמעד טָאה ע"ש
 ."עלָאמַארק, ןַאמָאר ע"ש ןיא קידנעניפעג ,טריקסיפנַאק ןעמ טַאה ןרעמונ יד ןופ םענייא ןוא
 .ןעמוקַאב טשינרָאג ךיז טָאה "ָאװַאלס עיָאקסור , טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא יד ןופ

 148 'מונ ווירב וצ

 וצ טקישעג ע"ש טָאה ,תויתוא עשיסור טימ ןבירשעג ,רעטרעוו עשייערבעה טימ ,עלעווירב סָאד

 .שִיערבעה ןענרעל וצ ןבױהעגנָא ךיז טָאה יז ןעוו ,לקינייא ןַײז

 149 'הונ ןערב ןצ

 ןַאמַאר םעד טקידנע .גרעב עשירַאציײװש יד ןיא עקנַארק-זלָאוקרעבוט רַאפ ץַאלּפרוק ַא -- ןעזייל

 ."סַאּפש רעקיטולב רעד ,, טניימעג --

 151 ימםונ רהלהבו ןצ

 -ולב רעד, ןַאמָאר ןַײז טקידנערַאפ טָאה םכילע-םולש ןעוו ,טַײצ רעד וצ טרעהעג ווירב רעד
 רַאֿפ טָאה רע ."טנַײה , רעװעשרַאװ םעניא טקורדעג טלָאמעד ךיז טָאה סָאװ ,"סַאּפש רעקיט
 ַא טלעטשעג ,ןַאמָאר ןַײז םַאזקרעמפיוא ןענעייל סָאװ ,דנַײרפ עטנעָאנ רַאּפ ןוא רעדניק ענַײז
 ןידלעהטּפױה יד ןבָאה הנותח ףרַאד ןַאמָאר םענופ ןענױשרַאּפ יד ןופ ןעמעוו רַאפ : עגַארפ
 ןבעג טעװ סָאװ ,רעדניק ענַײז ןופ םענייא ןדעי רע טָאה ַײברעד -- ? "סַאּפש ןקיטולב , םענופ
 .קנַארפ קיצפופ ןופ "עימערפ , ַא טגיילעגרָאפ ,רעפטנע ןקיטכיד ַא
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 םכילע-םולש ןופ ווירב

 154 'מונ ווירב וצ

 רעשיטסילַאיצַאס ,רָאטקַאדער ,טסילַאנרושז ,רעבַײרש ,1951--1860 ,ןַאהַאק םהרבַא -- ןַאהַאק כא

 ,1955--1883 ,לאומש ,רעגינ ."סטרעװרָאפ , ןופ רָאטקַאדער ןוא רעדנירג .עקירעמַא ןיא ןקסע

 .רָאטקַאדער ןוא רעקיטירק-רוטַארעטיל ,ינרַאשט לאומש ןופ ןעמָאננעּפ

 156 'םונ ווירב וצ

 ."טנַײה, רעװעשרַאוװ ןופ רָאטקַאדער ןוא רעדנירג ,1936--1874 ,בקעי-לאומש ,ןַאקצַאי

 : 158 'מונ ווירב וצ

 .ןױשרַאּפ ןקיטכיוומוא ןַא רַאפ טַאהעג הנותח טָאה -- "סַאּפש ןקיטולב , ןופ ןידלעה יד -- יטעב

 160 'מונ ווירב וצ

 סמכילע"םולש -- רעבַײרש רעשידִיי-שיערבעה ,1944--1859 ,יקצינבַאר אנח-עשוהי -- יקצינווַאר

 רעטנוא ,1891 ,"ץילמה , ןיא ןענָאטעילעפ עירעס ַא ןבירשעג ןעמַאזוצ .דנַײרפ רעקירָאיגנַאל

 רענייא ,טעַאּפ רעלַאנָאיצַאנ ,1934--1872 ,ןמחנ-םייח ,קילַאיב ."דדימו דדלַא  ןעמינָאדװעסּפ יד

 .עיזעָאּפ רעשַיערבעה רעַײנ רעד ןופ סרעגיילטנורג יד ןופ

 162 'מונ וןורב וצ

 .ןרעב ןיא גרוריכ רעטמירַאב -- רעכַָאק .ןרעב ןיא רָאסעּפָארּפ רעטמירַאב -- ילַאט

 164 'םונ וחירב ןצ

 .עיפַארגָאיבָאטױא רעד ןופ :טניימעג -- לטיּפַאק עטרעפ סָאד

 1660 ?בונ ההרב רוצ

 ."גובל רבעמ , : טלטיטַאב גנוצעזרעביא רעשיערבעה רעד ןיא זיא "םייהַא חַסּפ ףיוא,, --- "גוב;

 107 "בוב הטרב ןצ

 ןדַיי ַײב רוטַארעטיל ןופ עטכישעג רעד ןיא ןַײרַא זיא (ג"לי) 1892--1820 ,ןָאדרָאנ בייל הדוהי

 םעַײנ ַא ןופ רעפַאש רעד יוװ ךיוא רָאנ ,הלּכׂשה רעד ןופ רעטכיד רעסיורג רעד יװ זיולב טינ

 ןבירשעג רעבָא ,שידִיי ןופ רענגעק ַא .ןעלעדנעמ רַאפ ,רוטַארעטיל רעשיערבעה רעד ןיא ליטס

 .זױה ע"ש ןיא טנידעג טָאה סָאװ ,לדיימ שינעילַאטיא ןַא -- עניזַאר .רעדיל עשידַיי ךיוא

 168 'םונ ווירב וצ

 .ןעגנונעכייצ ענַײז ןקיש םיא לָאז קישטמונ : ה"ד -- ךעלעשטנעמ ! קישטמונ

 174 'מונ ווירב וצ

 .טלַא רַאי ַײרד טלָאמעד ,לקינייא טייווצ סמכילע-םולש -- ןַאמפיוק ַאלעב יורפ

 ולכ 'מונ הורב ןצ

 .סעצָארּפ-סיליײב ןטסּוװַאב םעד ךָאנ ןבירשעג זיא ווירב רעד

 וקק 'מונ;רוירב וצ

 ןיא ענעצס רעטנַאלּפעג ַא ןגעוו גנוקרעמַאב ַא סעשטיווָאקרעב ףיוא רעפטנע ןַא זיא ווירב רעד

 ."רעקיכלימ רעד היבט , ןופ גנוריזיטַאמַארד רעטשרע רעד

 179 'מונ ווירב וצ

 סמכילע-םולש ןופ הווצימ-רב רעד רַאפ טַײצ עצרוק ַא -- .להומ רעוועיק ַא -- ןישטָארַָאב השמ

 טנָאמרעד םיא טָאה רע ןכלעוו ןיא ,ווירב ַא טימ ע"ש וצ טדנעוועג ךיז רע טָאה ַאמונ ןוז ןטסגנִיי
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 םכילצסםװלשןופשטיכב

 -רעביא םכילע-םולש טָאה ,תירב סַאמונ ףיוא ,קירוצ רָאי ןצַײרד טימ : עטכישעג עטלַא ןַא

 ַא רעלעק ןיא ךיז ַײב ןטלַאהַאב יז לָאז רע ,ןַײװ-"למרּכ , שַאלפ ַא ,להומ םעד ,םיא ןבעגעג

 ןוא ןענעפע שַאלפ יד ןעמ טעװ ,הווצימ-רב סדניק םוצ ,םורַא רָאי ןצַײרד ןיא ןוא ,עטעמתחרַאפ

 ,סנטייווצ ; טבעל קינתירב ןַײז יצ להומ רעד טגערפ ,ןכּב .החמיׂש רעד ףיוא "םייחל,, ןעקנירט

 ,סנטירד ןוא ; ןוז ןַײז ןופ הווצימ-רב יד ןעװַארּפ ,דנַאלסיוא ןיא קידנעניוװ ,םכילע-םולש טעװ יצ

 טרעפטנעעג םכילע-םולש םיֹא טָאה ףיורעד ? ןַײװ שַאלּפ רעטיהעגּפָא רעד טימ ןוט רע לָאז סָאװ

 טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןפרָאװסיױא רעוועיק -- וויקלָאװ ןוא עקשטאירעבעשט .ווירב םעד טָא טימ
 .סעצָארּפ-סילייב ןטימ תוכַײש ַא

 181 'מונ ווירב וצ

 -- ותרגא ּפ"צר ,לארשי ןיא 1921 ןופ .רעבַײרש רעשיערבעה ,,1944--1883 ,םהרבַא-ןרהַא ,קַאבַאק
 .קרעוו סמכילע-םולש ןופ רעדליבָאניק : טניימעג

 152 הונ קבר ןצ

 רעד ןופ רעבַײרש רעשידַיי-שיערבעה ,לגס .י ןופ םינָאדװעסּפ ,1917--1824 ,יולה עשוהי ,חומ
 .ענליוו רעשידַייטלַא

 197 'מונ רוירב וצ

 .אמונ ןוז סמכילע-םולש : טניימעג -- דניק סָאד ."גָאט רעד , טניימעג -- גנוטַײצ יד

 199 'מונ ווירב וצ

 ןעמכילע-םולש ןבירשרַאפ ןבָאה םיריוטקָאד רעגַאהנעּפָאק יד סָאװ ריב רעלעיצעּפס -- ןטפַאק ַא ריב

 רעטמירַאב ,1926--1855 ,בקעי ,רעלדַא .טײקנַארק-רעקוצ רעד בילוצ ,טשרָאד ןַײז ןליטש וצ

 ,1939--1866 ,סירָאב ,יקסוװעשַאמַאט ןוא ,קרָאי-ינ ןיא 1887 ןופ ,גרוטַאמַארד ןוא רָאיטקַא

 ןשידִיי ןופ הפוקּת רענעדלָאג, רעד ןופ ןטנַאטנעזערּפ עדייב ,גרוטַאמַארד ןוא - .רָאיטקַא

 עשיסור ,1928--1861 ,ַאיסַאטסַאנַא ,ַאיַאקציברעװ -- אקציברעוו .עקירעמַא ןיא ?רעטַאעט

 .ןירעבַײרש

 200 'מונ ווירב וצ

 רעדניק יד ןענעגעגַאב ןפַאה םוצ ןרָאפעג זיא רע יו םעד ךָאנ ןבירשעג ע"ש טָאה ווירב םעד

 ,טיוט ןעוועג ןיוש טלָאמעד זיא ןוז רעד .ןפָארטעג טינ ףיש ןפיוא ייז טָאה ןוא ןעגַאהנעּפָאק ןופ

 טלָאמעד טָאה ע"ש -- סדרַאקער ,עיצקַאדער ,רעטאעט .טסּוװעג טינ ךָאנ סע טָאה ע"ש רָאנ
 ענַײז ןופ "סדרָאקער , ןיא ןענעײלוצנַײרַא עינַאּפמָאק-"רָאטקיװ, רעד ןופ גָאלשרָאפ ַא ןעמוקַאב

 ןבילברַאפ רָאנ זיא'ס .ןוט וצ ןזיוװַאב טינ טנוזעג ןכַאװש ןַײז בילוצ רעבָא סע טָאה רע .קרעוו

 "ךלישטָאר ןיב ךיא ןעוו, ןופ בײהנַָא רעד :עטַאלּפ ןייא טפַאשלעזעג רענעי ַײב םיא ןופ

 טניפעג עטַאלּפ יד ."הנותח עכעליירפ ַא, :גָאלָאנַאמ םענעבירשעג-טינ ַא ןופ בײהנָא ןַא ןוא

 ."םכילע-םולש תיב , ןיא ךיז

 191 -- 183 'מםונ ווירב וצ

 ,דנַאלשטַײד ,קעבלַא ןיא טלעטשעגּפָא םכילע-םולש ךיז טָאה ץייווש ןייק דנַאלסור ןופ סגעווקירוצ

 סע ןיהּוװ ןוא םישדח עקידרעמוז יד ןעגנערברַאפ וצ טנכערעג טָאה רע ּוװ ,םי ןשיטלַאב םַײב

 ,המחלמ-טלעוו יד ןכָארבעגסיױא זיא רעבָא דלַאב .עילימַאפ עצנַאג ןַײז ןעמוקעגפיונוצ ךיז זיא

 -שטַײד ןופ ןפיול טזומעג ןבָאה ,סרעגריב עשיסור יװ ,דניזעגזיוה ןַײז טימ םכילע-םולש ןוא

 טעװעטַארעג ךיז ייז ןבָאה ,ןעמוק וצ ןעוװעג רעװש זיא ץייווש ןייק יו ױזַא ןוא .דנַאל

 רעטנוא דנַאל וצ דנַאל ןופ ןפיול סָאד .קרַאמענעד ,ןעגַאהנעּפָאק ןייק סעּפורג ענעפרָאװעצ ןיֹא

 םיא ַײב ךיז טָאה וצרעד .ע"ש ןקנַארק םעד ףיוא טקריוװעג רעווש טָאה ןעגנוגנידַאב ערעווש

 טָאה סָאװ ,טײקנַארק-רעקוצ ,עתמא-טינ ,עטכַאדעג ַא :טײקּפַאלש עַײנ ַא ןזיװַאב טַײצ רענעי

 ןַײז ףיוא טקריוװעג טָאה טײקנַארק עַײנ עקיזָאד יד .טשרָאד ןקידנעטש ַא ןיא טקירדעגסיוא ךיז
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 םכילצע:םולש ןופ ווירב

 רע טָאה דנַײרפ ַא וצ ווירּב ַא ןיא) טײקנַארק-ןעגנול עקידרעירפ יד יװ רעכעלנַײּפ טימעג

 טצוװ רע : ןברַאטש טינ ןיוש רע טעוװ רעגנוה ןופ זַא ,רעכיז רע זיא טציא זַא ,ןבירשעג טלָאמעד

 -געּפָאק ןיא רע טָאה ,דנַאטשוצ-טימעג ןקנַארק ןַײז ףיוא קידנקוק טינ .(...טשרָאד ןופ ןברַאטש

 עכלעוו) "דַיי ַא ןַײז וצ רעווש , עידעמָאקיגַארט ןַײז ןבַײרשוצנָא ןזיװַאב ןגעווטסעד ןופ ןעגַאה

 ע"ש זיא ןעגַאהנעּפָאק ןיא .,("סַאּפש רעקיטולב רעד, ןַאמָאר ןַײז ןופ טריזיטַאמַארד זַײװלײט זיא

 ַא ןרירגימע וצ רָאנ הרירב רעדנַא ןייק ןעוועג טינ זיא'ס ןוא ,ןעלטימ ןָא ןצנַאג ןיא ןבילבעג

 ןענַײז סנַאמפיוק יד : ןלייטעצ טזומעג עילימַאפ יד ךיז טָאה ַײברעד ,עקירעמַא ןייק לָאמ ןטייווצ

 ,עירָאטַאנַאס רעקרַאמענעד ַא ןיא ןבילברַאפ זיא ַאשימ ןוז רעקנַארק רעד ,דנַאלסור ןייק ןרָאפעג

 ןענַײז עילימַאפ רעד ןופ רעדילגטימ עקירעביא יד ןוא ,ַאמע ןבילבעג ךיוא זיא םיא טימ ןוא

 ןט2 םעד ןעמוקעגנָא םכיל-םולש זיא קרָאי-וינ ןייק -- .עקירעמַא ןייק ןרָאפעגטימ ע"ש טימ

 רעטעברַאטימ רעקידנעטש  ַא יװ ןטָארטעגנַײרַא 1915 רָאי בײהנָא ןופ זיא ןוא ,1914 רעבמעצעד

 םענופ,, עיפַארגָאיבָאטױא ןַײז ןקורד וצ ןבױהעגנָא טָאה רע ּוװ ,"גָאט , ןטעדנירגעגיַײנ םעד ןיא

 ןוא "טכַאנ ןייא טנזױט ןופ תויׂשעמ , ןעגנולייצרעד-המחלמ עירעס ַא ןבירשעג ךיוא ,"דירַאי

 -סױרַא ייר ַא ןוא קרָאי-וינ ןיא ןעגנוזעלרָאפ-ןטנװָא עכעלטע טַאהעג ךיוא טָאה רע .ןכַאז ערעדנַא

 ןוא רעטניװ) עדַאנַאק ןוא ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ טעטשצניװָארּפ יד ןיא ןעגנוטערט

 ןשיווצ ."סניוועג עסיורג סָאד , עידעמָאק ןַײז ןבירשעגנָא רע טָאה 1915 רעמוז .(1915 גנילירפ

 טינ םינלעב ןייק ןענופעג טינ טלָאמעד רעבָא ךיז ןבָאה ןרָאטקעריד-רעטַאעט רעקרָאי-וינ יד

 ע"ש ךיז טָאה קרָאי-וינ ןיא -- ."סניוועג עסיורג סָאד , ףיוא טינ ןוא "דַיי ַא ןַײז וצ רעווש , ףיוא

 עמערַאװ ענעי הביבס רעד ןופ קידנעמוקַאב טינ ,ןזָאלרַאפ ןוא קנַארק טליפעג טַײצ עצנַאג יד

 וצרעד .עּפָארײא ןיא ןרָאי עטצעל יד ןרָאװעג טניווועג זיא רע רעכלעוו וצ ,טײקמַאזקרעמפיוא

 -עגּפָא "גָאט רעד, ךיז טָאה 1915 רָאי ףוס םוצ) לעירעטַאמ טנרָאװַאב ןעוועג טינ ךיוא רע זיא

 טימ ןײגרעבירַא טזומעג טָאה רע ןוא ,רעטַײװ ףיוא טקַארטנָאק םעד םיא טימ ןעַײנַאב וצ טגָאז

 רָאנ ,(טלַאהעג ןטצענערגַאב ַא ףיוא "טײהרַאװ,, ןיא עיפַארגָאיבָאטױא ןַײז ןופ גנוצעזרָאפ רעד

 טוט ןקידמעצולּפ ןכרוד ןבעל ןַײז ןופ רָאי ןטצעל םעניא ןעמוקַאב ע"ש טָאה ּפַאלק ןטסערג םעד

 ןענַײז וצרעד ,ןקַאטַאצרַאה ןופ ןדַײל וצ טפָא ןביוהעגנָא םעד ךָאנ טָאה רע .ַאשימ ןוז ןַײז ןופ

 ןטצעל םעד .טײקנַארקטשרָאד רעטליטשעג-טינ ןַײז ךרוד ןרָאװעג טרירעגנָא ןרינ יד ךיוא

 לייט ןטירד םעד קידנגיל ןבירשעג ,טעב ןיא טכַארברַאפ ןטסניימ םוצ רע טָאה ,1916 ,רעטניוו

 -ַאמַארד יד טעברַאעגרעביא ךיוא ןוא ,"סנזח םעד לטָאמ,, ןופ עירעס עטייווצ יד ,"דירַאי םענופ,

 זיב טנַאה רעד ןופ ןעּפ יד טזָאלעגסױרַא טינ טָאה רע ."רעקיכלימ רעד היבט , ןופ עיצַאזיט

 ווירב-החּפשמ יד -- .ףוס רעכעלדַײמרַאפמוא רעד ןעמוקעג זיא'ס זיב ,ענַײז געט עטצעל יד

 רעסיוא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רעדניק יד וצ ןבירשעג ןענַײז דָאירעּפ ןטצעל ןקיזָאד םעד ןופ

 .סעדַא ןיא סנַאמפיוק יד וצ ןוא ,ןעגַאהנעּפָאק ןיא ַאשימ ןוא ַאמע וצ : עקירעמַא

 202 'מונ ווירב ןצ

 ןוא "דירַאי םענופ, : ןעמַאזוצ קרעוו ייווצ .םירפס-רכומ ןעלעדנעמ ה"ד -- ייזדייזא םעד סורג ַא
 ."קייטסימ רעד,

 204 'מונ ווירב וצ

 ."גָאט רעד, : טניימעג -- גנוטַײצ רעד טימ טקַארטנַאֿקפ

 206 'םונ ווירב וצ

 .םעדייא ןַא סמכילע-םולש -- יול גרעבנגייפ

 207 'מונ ושרב ןצ

 ןַײמ,, לקיטרַא םעד ןבירשעגנָא ע"ש טָאה טוט ןַײז רַאפ ןכָאװ ַײרד ךרעב -- ייליבוי סקילַאיב

 עטצעל ןַײז ןעוועג זיא סָאד -- "ןרוּתה , רעמונ-קילַאיב ןרַאפ "קילַאיב .נ .ח טימ טּפַאשטנַאקַאב

 ןוא "דירַאי םענופ , ןעלטיּפַאק עטצעל יד טנכערעג טינ ,ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,ךַאז עצנַאג

 ."סנזח םעד יסייּפ לטָאמ,
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 םוכיילצ-'םו לש ןןטפ וויבב

 208 'מונ ווירב וצ

 -רעטנַאקַאבמוא ,שיסור ןיא ןבירשעג טָאה םכילע-םולש סָאװ ,וירב רע ט ש רע רעד זיא סָאד
 .ייליבוי ןשירַארעטיל ןקירָאי;25 ןַײז וצ ,(1917--1826) םירפס"רכומ עלעדנעמ וצ ,טייה
 רעַירפ ,ןעלעדנעמ טימ טנעקַאב ךיז טָאה םכילע-םולש זַא ,1889--1888 ןרָאי יד ןיא ,רעטעּפש
 םיא טניורקעג ,םיא וצ ןדנובעגוצ קרַאטש ךיז רע טָאה ,ךעלנעזרעּפ םעד ךָאנ ןוא ווירב ךרוד
 -סערָאק עמיטניא עמערַאװ ַא ןבעל עצנַאג סָאד םיא טימ ןטלַאהעגנָא ןוא "עדייז , ןעמָאנ ןטימ
 ."ןדייז ַא טימ "לקינייא, ןַא ןשיוװצ יװ ,ץנעדנַאּפ

 209 'מונ ווירב וצ

 ןעמכילע-םולש טגיילעגרָאפ זיא'ס רעכלעוו ןיא ,גנודַאלנַײא ןַא ףיוא רעפטנע ןַא זיא ווירב רעד

 טלָאמעד ןבָאה סעדַא ןיא "ןויצ-יבבוח, יד סָאװ ,"רעקעוו רעד, ךובלמַאז ןרַאפ ןבַײרשנָא לָאז רע

 סָאװ רַאפ ָאד טרעלקרעד ע"ש .ץנעדנעט רעשיטסינויצ-יבבוח ַא טימ ןַאמָאר ַא ,ןבעגעגסױרַא

 רעד ןיא , ןָאטעילעפ ַא טקישעגוצ ייז רע טָאה םעד טָאטשנַא .ןבַײרש טינ ןַאמָאד ַאזַא ןָאק רע

 ןעמערָא ןַא ןוא רָאטַאלימיסַא ןַא ןדִיי ןכַײר ַא ןשיווצ לעלַארַאּפ ןימ ַא ,"חסּפ ןופ טכַאנ רעקיזָאד

 השמ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,1887 ןיא ,"רעקעוו, םעניא טקורדעג ןעוועג .קלָאפ ןופ ןדִיי

 וירב וצ הרעה עז) רעב-םהרבַא ,רעבָאלטָאג -- רעבױלטַאג .(1910--1842) םולבנעיליל בייל

 ףחדב רעלענַאיסעּפַארּפ ןוא טעָאּפ ,רעגניזסקלָאפ ,1913--1840 ,םוקילא ,רעונוצ .(2

 ."רעטַאעט ןשידִיי ןופ רעטָאפ , ,גרוטַאמַארד ןוא טעָאּפ ,1908--1840 ,םהרבַא ,ןעדַאֿפדלַאג

 211 .םונ גנירב הצ

 ."ץילמה , ןיא לקיטרַאטיײל ןופ ןעמָאנ -- םירפופ תרזע .םינָאדװעסּפ סיקצינוװַאר --- ןיצק"רב

 .(1890--1881 ,גרוברעטעּפ) "טַאלב-סקלָאפ סעשידוי , : טניימעג -- לטעלב עשינַאגרַאשז סָאד

 217 .בונ ןקרב וצ

 .שיסור ןיא ןבירשעג זיא ץַאז רעטײרּפשעצ רעד

 214 'מונ ווירב וצ

 סָאװ ,"רעקעוו רעד , ךובלמַאז סָאד ןָאט ןקיציװ ןיא םכילע-םולש טריזנעצער ווירב םעד ןיא

 עיצקַאדער רעד רעטנוא ,1887 רָאי ןיא ,סעדַא ןיֹא יקצינוװַאר ,ח .י ןופ ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא

 ערעדנוזַאב ַא יוו גנולייצרעד ערעסערג ַא -- רַאי ףופ םוצ עימערּפ .םולבנעיליל בייל השמ ןופ

 עקידרעטַײװ יד ןוא לּפעק עקיזַאד סָאד -- ןצרַאה םענופ ןייטש ַא ."טַאלב-סקלָאפ , םוצ עגַאלַײב

 ןוא סרעּפָאלק ."רעקעו, םעניא טקורדעג ןעװעג ןענעז סָאװ ,ןעלקיטרַא ןופ ןעמענ ןענעז

 ,(שטיוָאניבַאר םירמ) -- רענרעל עירַאמ .ןרָאי רע80 יד ןופ ןעמָארגַאּפ יד טניימעג -- עטּפָאלקעג

 ןיא טבעלעג רעטעּפש ,סעמַארד ןוא ןעגנולייצרעד ןבירשעג ,"םייהַא,, ןופ רבחמ ,,1927--++0

 לסיב ַא :טניימעג -- עשטול שודיק .רעדניק ןוא ןַאמ ריא טימ ןעמַאזוצ טדמשעג ךיז ,ַא"שפ

 .גנולייצרעד רעד ןופ ןידלעה יד -- אננַא .רעסעב זיא ןפנָארב

 ?ו5 'מונ וויהב וצ

 .טסינָאטעילעפ ןוא טסיצילבוּפ רעשידִיי-שִיערבעה ,ןיצידעמ ר"ד ,1915--1849 ,בייל-הדוהי ,רָאטנַאק

 216 'מונ ווירב וצ

 - סָאינירּפ ַאװעי טרַאשט .רעבַײרש רעשידַיי-שַיערבעה ,1904--1841 ,בקעי קחצי ,גועבפַײוו

 1880 .רעבַײרש ןוא טסיצילבוּפ ,1905--1842 ,לארשי יוועל -- יול .טכַארבעג םיא טָאה דש רעד

 רָאטקַאדער רעשיטקַאפ ןוא רעבעגעגסױרַא ,גרוברעטעּפ ןיא ַײרעקורד רעסיורג ַא ןופ רעמיטנגייא

 ,.ח .ג רענוװעל -- יספו ןב יבחנ .(גנַאגרָאי רעט7 ,2 'מונ ןופ) "טַאלב-סקלָאפ סעשידוי , ןופ

 ,רעגייטש סר"מש ןופ רעבַײרשדנוש ַא ,1864 ןריובעג

 217 !'מונ ווחרב ןוצ

 זיא ּוװ -- ַאסַאק איַאוט עיד .רעטבַײװַאב ןייק טינ : טניימעג ָאד ,ףוג רעבלַאה ַא -- ףוג"גלפ
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 םכילעפ םנלש ןופ ווירב

 ןיא ןעלקיטרַא ןופ רבחמ ,1925--1858 ,יקסווָארַאמָאקס ר"ד -- ָאקשַארָאמָאקס רייד ,ּפָאצ ןַײד
 ןצעזרעביא ןביולרעד םיא לָאז רע ,ןצערג 'ּפָארּפ וצ ןדנָאװעג ךיז טָאה ,עסערּפ רעשיערבעה רעד
 רעקיצנייא רעד בילוצ טגָאזעגּפָא בָארג טָאה " 'פָארּפ , רעד ."עטכישעג עשידִיי , ןַײז שידִיי ןיא
 ךַארּפש רעסואימ ַא ןיא טצעזעגרעביא ןַײז לָאז "עטכישעג , ןַײז זַא ,טינ ליוו רע סָאװ ,הביס
 זיא םכילע-םולש ."ןרעדניהרעפ וצ עטכישעג רענַײמ גנודנַאש עכלָאז רענייא , וצ םיא ידּכ ןוא
 ."עקסיּפערעּפ , עקיזָאד יד טריקילבוּפ טָאה רעכלעוו ,ןיקסווָארַאמָאקס ףיוא טגערעגפיוא ןעוועג

 218 ?הונ תןהב ןצ

 .סעסעיּפ ןוא ןענַאמָארדנוש ןבירשעג ,1905--1846 ,שטיוועקַײש ריאמ-םוחנ ןופ 'דוװעסּפ -- ריימש

 רעבַײרש ,1907--1847 ,הדוהי-ףסוי ,רענרעל .טינש סר"מש ןופ רעבַײרש-ןענַאמָאר ַא -- ןַאמקרעב

 .רוטַארעטיל רעשִיערבעה ןוא רעשידִיי ןגעוו עסערּפ רעשיסור רעד ןיא ןבירשעג ,רעקיטירק ןוא

 219 (בנב ןורה ןא

 ןיא ןוא דימלּת ַא סוּפַאמ ,רעבַײרש רעשיערבעה -- 1902--1828 ,גרעבדירפ םולש םהרבַא

 םוצ טיירגעג טָאה רָאטקעּפס תעב ןבירשעג זיא ווירב רעד .רעווש ַא סרָאטקעּפס .מ טַײצ רענעי

 ןַײז רַאפ לַאירעטַאמ טלמַאזעג טָאה ע"ש ןוא "דנַײרפזױה,, םענופ ךוב עטשרע סָאד קורד

 ,216 'מונ ווירב וצ הרעה ןעז -- יוועל רעה ."טּפשימ סר"ימש , טעלפמַאּפ

 220 -םונ וקרב וצ

 ,1 'מונ ,1888 ,"טַאלב-סקלָאפ סעשידוי, ןיא טקורדעג -- "סַאג רערימָאטישז רעד ןופ רעדליכ,

 ,22/1 ,3 'מונ ,5/1

 221 'מונ וירב וצ

 רעד ןוא ץערג יּפָארּפ,; ט"א ןצערג ןגעק לקיטרַא-גנוקידייטרַאפ סנָאזעניד ןגעוו ךיז טדער ָאד

 וצ עגַאלַײב רעד ןיא טקורדעג ,"? ןעמעש ךיז ףרַאד סָאװ טימ רע רעדָא ,ןָאגרַאשז רעשידִיי

 רעד ןופ רָאטקַאדער ,1912--1824 ,ײסקעלַא ,ןירָאוװּופ .1888 ,2 'מונ ,"טַאלב-סקלָאפ סעשידוי,

 -- ַאנכיּפ .גרוברעטעּפ ןיא (טַײצ עַײנ) "ַאימערוו עיָאװָאנ, גנוטַײצ רערענָאיצקַאער רעשיסור

 ."ןינַאילוװועיק , גנוטַײצ רעקידהאמיץרַאװש רעד ןופ רָאטקַאדער

 223 'מוהנ וולהב וצ

 .טסילַאנרושז ןוא טעָאּפ רעשידַיי-שִיערבעה -- 1919--1851 ,לאיטלּפ ,ןישטשַאמַאז

 224 ?םומ וויהב וצ

 - ה ,גָאט רעטייוצ -- ב) קיטנָאמ -- קיטשרענָאד -- קיטנַאמ ןופ תוביּת-שָאר -- םייהב

 תועובש ,חסּפ ךָאנ געט יד טָא ןיא ןטסַאפ ןדִיי עמורפ .(גָאט רעטייווצ -- ב ,גָאט רעטפניפ

 -טגרוט .רעקיסַאלק-רעבַײרש רעשיסור ,1852--1809 ,שטיװעיליסַאװ יַאלָאקינ ,לָאגָאג .תוּכוס ןוא

 ןוָאצנַארּפ לימע לראק .רעקיסַאלק-רעבַײרש רעשיסור ,1882--1818 ,שטיוועייגרעס ןַאװיא ,וועינ

 .טעָאּפסקלָאפ רעשידִיי ,1912--1840 ,םוקילא ,רעזנוצ .רעבַײרש רעשישטַײד-שידִיי ,1904--38

 -םחנמ ,יקסוָאלטַאז .רעקיטירק ןוא רעבַײרש רעשיערבעה-שידִיי ,1922--1860 ,דוד ,ןַאמשירפ

 ."דנַײרפ-ויוה , סרָאטקעּפס ןיא ןעמזירָאפַא ןוא ןציו ,רעדיל ןבירשעג ,7--1850 ,ףלָאװ

 226 'םונ ווירב וצ

 עשיליױוּפ סָאד , ןופ רבחמ ,רעבַײרש-הלּכׂשה רעשידִיי-שִיערבעה ,1915--1829 ,לאוי קחצי ,יקצעניל

 ךיז ,דנַײרפ-עטוג סמכילע-םולש ןוא סיקצעניל ,םיריוטקַאד -- יקסװָאלַאקַאס ןוא ינרעשט ."לגנַיי

 עשינעיגיה-רַאטינַאס ערעלוּפָאּפ ןוא עשיניצידעמ טימ קידָאירעּפ רעשידִיי רעד ןיא טקילײטַאב

 .ןעלקיטרַא

 227 'מונ ווירב וצ

 ןבעגעגסױרַא ןַאד טָאה ,דנַײרּפ רעטנעָאנ סמכילע-םולש ,(13 ווירב וצ הרעה עז) רַאטקעּפס .מ
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 םכיהעפ- םולש ןונפ וויכב

 ןופ טסּוװרעד ךיז טָאה רָאטקעּפס זַא .1888 עשרַאװ -- "דנַײרפ-זוה רעד , ךובלמַאז ַא

 םעד ןיא רע טָאה ,טלעג טימ טיש ,ריבג רעד ,רע זַא ,רקיע רעד ,עבַאגסיוא סמכילע-םולש

 םירבח רַאפ טגָאלקעג ךיז טָאה רָאטקעּפס ."דנַײרפיזיוה, ןַײז ףיוא ץנערוקנַאק ַא ןעזרעד
 ןעמוקַאב ,טסיזמוא רימ רַאפ ןבַײרש סָאװ ,סרעבַײרש עטסעב יד, : ןעמכילע-םולש טדערַאב ןוא

 עלעטש רעד ןופ טגָאזעגּפָא ךיז בָאה ךיא יו םעד ךָאנ ...הרוש ַא רַאפ סעקיּפָאק 20 זיב םיא ןופ

 םורַא) לַאטיּפַאק ןצנַאג ןַײמ ןרָאװעגנָא ןוא "טַאלב-סקלָאפ סעשידוי , םענופ עיצקַאדער רעד ןיא
 םעד ןופ סָאװ ,גנוטַײצ רעשינָאגרַאשז ַא ףיוא שינעביולרעד ַא ןטעבוצסיוא ףיוא (לבור 0

 .רעקנַאצוש ןטצעל םעד רַאפ יװ ,"דנַײרּפ-זיוה , ןרַאפ טּפַאכעגנָא ךיז ךיא בָאה ,סױרַא טינרָאג זיא

 ןסַײרסױרַא רימ ַײב ליוו ןוא ,םכילע-םולש דנַײרפ רעטלַא ןַײמ ,טסילַאטיּפַאק רעד טמוק טָא ןוא

 -- ,לקיטרַא ןַא רַאפ רעמ ןוא לבור 200 ,100 וצ טלָאצ רע !ליומ ןופ טיורב לקיטש ןטצעל םעד

 -םולש ַײב ןבַײרש ייז סָאװ ,ןטַארעטיל עמערָא יד ,דנַײרפ ענַײמ ףיוא ןבָאה לביארַאפ ךיא ןַאק
 -וקנָאק ןַײמ ןרָאװעג זיא רע יװ דלַאב סָאװ ,סָאד זיא םיא ןופ הלווע ערעסערג ַא ךָאנ ? ןעמכילע

 -סקלָאפ , ןיא ןענָאטעילעּפ ענַײז ןיא לַאפ ןדעי ַײב ךימ ןעּפעשטרַאפ ןביוהעגנַא רע טָאה ,טנער

 ןרָאטקעּפס ףיוא טכַארבעגפיוא קרַאטש ןעוועג זיא ,טַײז ןַײז ןופ ,רעדיוו םכילע-םולש ."טַאלב

 וויטַאיציניא יד -- ,דנַײרפ-עטוג ןרָאװעג רעדיוװ ייז ןענַײז רעבָא רעטעּפש .לג"דא תוליכר יד רַאפ

 -ילבוּפ רעשידִיי-שישטַײד -- 1884-1812 ,ןרהַא ,ןייטשנרעב .ןעמכילע-םולש טרעהעג םעד ןיא

 ןוא רעדנזַײר ,1884--1829 ,דערפלא ,םערב .ןטפַאשנסיװ-רוטַאנ ןופ רָאטַאזירַאלוּפַאּפ ןוא טסיצ

 -ילגנע ,1826--1775 ,סמעשוד ,לימ .רעקירָאטסיה רעשילגנע ,1862--1821 ,.ט .ג לקַאב .גָאלָאָאז

 .טסימָאנָאקע רעש

 228 'מונ רב ןצ

 טקורדעג ,"עיזנעצער , ןעמָאנ ןטימ לקיטרַא ןַא ףיוא םכילע-םולש טריגַאער ווירב םעד ןיא

 ןַא ןָא ,(12211 ןרעמונ יד וצ עגַאלַײב) 1888 ץרַאמ ןטס29 ,"טַאלב-סקלָאפ סעשידוי, ןיא

 יווע ל רעבעגסױרַא םעד ןופ ןבירשעג זיא רע זַא ,ןעז וצ זיא ןושל ןכָאנ רָאנ ,טפירשרעטנוא

 טימ ןוא םיקוסּפ טימ טשימעגסיוא ,השרד רעגנַאל ַא טימ ןָא ךיז טבייה "עיזנעצער , יד .ןײלַא

 ַא זיא טָאג יװ ױזַא : "אוה-ךורב-שודקה ןופ תודימ יד ןוטכָאנ, ףרַאד רעקיטירק ַא זַא ,תורמג

 וצ רעבַײרש רעד טפרַאװ ַײברעד ...םימחר-לעב  ַא ןַײז רעקיטירק רעד ףרַאד ױזַא ,םימחר-לעב

 -ָאגרַאשז עטנערברַאפ , יד ,"טַאלב-סקלָאפ , םעד ןופ סרעטעברַאטימ עגנוי יד וצ רעטרעוװכעטש

 סיוא ךיז טזָאל ףוס םוצ ."ןָאגרַאשז ןקילײה, ןרַאפ קעװַא ױזַא ךיז ןגייל ענעי יאמל ,"ןטסינ

 .ח .י טָאה טַײצ רענעי ןיא .ןענַאמָאר סר"מש ןופ עכעלטע וצ גנַאזעגביול ַא טימ לקיטרַא רעד

 -עד יד ןגעוו ןענַאטעילעפ עשיטירק עירעס ַא "טַאלב-סקלָאפ , ןיא ןקורד ןביוהעגנָא יקצינוװַאר

 רעד ןופ זיא רעבירעד ןוא ,"סעטַאמש טימ קסע ןַא, ןעמָאנ ןרעטנוא סרעבַײרשדנוש עקיטלָאמ

 יד .געו םעד ָאד םיא טפיולרַאפ יועל רעבעגסױרַא רעד זַא ,רָאלק ןעוװעג ?עיזנעצער,

 רעטַײװ ,ריבג סיוא רעדָא למיה ןיא גנורּפש ַא, -- ר"מש ןופ ךעלקיטנַא ַײרד יד ןופ ןעמענ

 -- !"תערל ומצע דבאמ, ."סחוימ רעטסוּפ , רעד ,"האיצמ ערשּכ יד רעדָא לקיטנַא סָאד , ,"רעדַײנש

 ,היאר אהו ,ליו רע סָאװ סָאד רעבַײרש ַא ןבַײרש טינ רָאט "עיזנעצער , ןופ רבחמ םעד טיול

 סָאד ןעמענ ךיז ,ןיד יּפ-"לע ,טינ רָאט ,רעדרעמטסבלעז ַא ,"תעדל ומצעל דבאמ ,, ַא וליפַא זַא

 -סקלָאּפ , ןופ רָאטקַאדער רעלעיציפָא רעד -- (215 ווירב וצ הרעה עז) .ל.י ,רָאטנַאֿק .ןבעל

 ,זלרַאשט ,סנעקיד ; 1902--1840 ,לימע ,ַאלַאז .216 ווירב וצ הרעה עז -- יוועל ."טַאלב

 ,בײל-השמ ,םולבנעיליל .רוטַארעטיל רעשיזייצנַארּפ רעד ןופ סרעקיסַאלק -- 1870--2

 .דנַאלסור ןיא הלכׂשה רעד ןופ רעייטשרָאפ ,טסיצילבוּפ ,1910--3

 229 בונט וערב ןוצ

 טינ ךיז טָאה רע יװ ױזַא רָאנ ,לַאנרושז ןכעלשדוח ַא ןבעגוצסױרַא ןעמונעגרעטנוא טָאה ע"ש

 -סקלָאפ עשידוי, רעכיבלמַאז יד ןבעגעגסױרַא רע טָאה ,שינעביולרעד ַא ןגָאלשרעד טנעקעג

 ווירב וצ הרעה עז -- יולה עשוהי ,חזמ .1889--1888 ןרָאי יד ןיא ,דנעב ייווצ ,"קעהטָאילביב

 רעד ןיא סעדַא ןיא טבעלעג ,טסירָאמוה ןוא רעבַײרש-סעמַארד ,ךירלוא ,פומלַאּק .182 'מונ

 .ה"י ןט19 ןופ טפלעה רעטייווצ
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 םכלילע= םולש ןהופ וולרב

 230 'מונ ווירב וצ

 עלעדנעמ :טניימעג -- שטיװָאמַארבַא .167 'מונ ווירב וצ הרעה עז -- בייל הדוהי ,ןַאדרַאג

 רעשידיי-שיערבעה ,1890--1823 ,לכימ ,ןַאדרַאנ .226 ווירב וצ הרעה עז -- יקצעניל .םירפס-רכומ

 רעשידִיי רעד ןופ רעגיילטנורג ,טסילַאנרושז ,ליּכׂשמ ,1893--1816 ,רדנסּכלא ,םיוברעדעצ .טעָאּפ

 טקישעגוצ טָאה ןָאדרָאג סָאװ ,"הכרב ַא,, דיל סָאד -- טוומ יד ןָאט לציק א .דנַאלסור ןיא עסערּפ

 ךיא, :זרעפ ןטימ ןבױהעגנָא עקַאט ךיז טָאה "קעהטָאילביב-סקלָאפ,, רעד רַאפ ןעמכילע-םולש

 "...ןעלציק ןווּורּפ עזומ ןַײמ לָאז

 232 ימונ ןולתב ןצ

 סרעבייהנָא יד ןופ רענייא ,גרוטַאמַארד ןוא טעָאּפ ,רעבַײרש-םילשמ ,1855---1799 ,המלש רעגניטע

 רעשידַיי-שיערבעה ,1899--1811 ,רעב םהרבַא ,רעבכַאלטַאג .רוטַארעטיל רעשידִיי רעַײנ רעד ןופ

 .שידִיי ףיוא םילשמ סווָאלירק ןופ רעצעזרעביא ,ןהּכה שריה יבצ ,ןַאּפרעּכיײר .ליּכשמ ,רעבַײרש

 ,"קעהטָאילביב-סקלָאפ עשידוי , ןופ דנַאב ןט1 םעד ןיא ןרָאװעג טריזנעצער זיא גנוצעזרעביא יד

 233 (ובונ ןהירב וצ

 סמכילע-םולש וצ טרעהעג ,רעבַײרש רעשידִיי-שיערבעה ,1920--1857 ,ןנחלַא ,ןַאפנַאמלַאק

 ."גָאטשרענָאד ןוא גָאטנָאמ , זַײרק ןעמיטניא

 235 ?םונ ווטרב וצ

 .(ה"כ) רעקיצנַאװצנואפניפ ַא -- רעײהּפָאכ .פ9 'מונ ווירב וצ הרעה עז -- ימע-ןב

 237 .םונ וירב וצ

 --1187 ,לארשי ,דלעפנעפקַא .רעבַײרש רעשידִיי-שִיערבעה ,1899--1825 ,ןרהא השמ ,פעקצַאש

 ןלטפייוצ .הפוקת-עלעדנעמ-רעדייא רעד ןיא סרעבַײרש עשידִיי עטסנעעזעגנָא יד ןופ ,6

 .ךַארּפש רעשידַיי רעד ןופ דנַײרפ ,ליּכׂשמ ,רעבַײרש רעשִיערבעה ,1888--1815 ,ןהכה יבצ-רזעילא

 רעטָאפ רעד ,רעבַײרש ןוא רעטנרעלעג רעשיערבעה ,1860--1788 ,(ל"ביר) רעב-קחצי ,ןָאזניוװעל

 .דנַאלסור ןיא הלּכׂשה רעשידִיי רעד ןופ

 238 'מםונ ווירב וצ

 רעד ,"קעהטָאילביב-סקלָאּפ עשידוי , ךוב ןטייווצ ןיא טשרע טקורדעג זיא דיל ַא סנעדַאפדלַאנ .א

 יזז ,29 'מונ ,1888 ,"טַאלב-סקלָאּפ סעשידוי , וצ עגַאלַײב ןיא יירחוס ןייא ףיוא םינוק ןביז, לקיטרַא

 -רעטנוא רעשירעגעלרַאפ סמכילע-םולש ןגעק טדנעוװעג זיא ,5 טעמתחעג זיא סָאוו ,6

 טָאה רָאטקעּפס לַײװ ,לקיטרַא סרָאטקעּפס זיא סָאד זַא ,רעכיז ןעוועג זיא םכילע-םולש .גנומענ

 ןיא לקיטרַא םענופ רבחמ רעד ."דנַײרּפ-זיוה,, ןַײז רַאפ ץנערוקנָאק עסיורג ַא ןעזרעד םעד ןיא

 .(שיסור ןוא שידִיי : קיכַארּפשיײװצ ,טעָאּפ רעשידִיי רעלַאנָאיצַאנ ,1916--1860) גורפ .ש ןעוועג

 רעד ןעוועג זיא ,רענדרעה .ס .י טעמתחעג ,"קנַאלב רעדנעס,, סמכילע-םולש ןופ טנעזנעצער רעד

 רעדנעס 'ר .םיתמ עקידעבעל, טסייה עיזנעצער ןַײז ,(1907--1847) רענרעל .י .י רבַײרש

 ,גרוברעטעּפ 'טס ,"םכילע-םולש ןופ עביל ַא ןָא ןַאמָאר .עילימַאפ עטצעשעג ליפ ןַײז ןוא קנַאלב

 סָאװ ,עמטַאּפ סנַאמשירּפ .876-862 'זז ,29 'מונ ,1888 ,"טַאלב-סקלָאפ סעשידוי , וצ עגַאלַײב ,3

 'זז , דנַאב ,"קעהטָאילביב-סקלָאפ עשידוי, ןַײז ןיא ןַײרַא רעטעּפש זיא ,טנָאמ םכילע-םולש

 טימ לזעלג ַא .גַײצעגבַײרש קילָאמַא ןַא -- לרעדמעז ." ריפוא ,, ןעמָאנ ןרעטנוא ,1

 ידּכ ,ענעבירשעגנָא סָאד ןטישַאב וצ ,דמַאז םענעקורט טימ טליפעגנָא ,ךעלעכעל טימ ,לקעד ַא

 .ריּפַאּפשעל טָאטשנַא -- טניט יד ןענעקירטוצסיוא

 239 'מםונ וויהב ןצ

 .גרוטַאמַארד ןוא רעבַײרש רעשיסור ,1886--1823 ,שטיװעַײלָאקינ רעדנַאסקעלַא ,יקסווַארטסָא

 ,קיטירק רעד טול ,יקסוװָארטסָא סָאװ ,'ךַײרגינעק ערעטצניפ סָאד, -- 168806 חפמסמס

 ."וינעּפמעטס , טניימעג -- ןַאמָאר ןשידַיי א .קרעוו ענַײז ןיא טקעלּפטנַא
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 םכילע םולש ןװפ ווברב

 240 'מונ ווירב וצ

 עז ,ןָאדרָאג ביל הדוהי -- ג"לי .ןעמינָאדװעסּפ סמכילע-םולש ןופ רענייא -- רעפערפרעכיכ

 -דנוש סר"מש ןגעק טעלפמַאּפ ַא סמכילע-םולש -- "טּפשימ סר"מש, .220 ווירב וצ הרעה

 .טקנוּפדנַאטש רעַײא ןופ -- ַאינערז יקשטָאט יעשַאוו'פ .,ןענַאמָאר

 241 'םונ ווירב וצ

 ,1925--1844 ,ןיועל בייל-הדוהי -- ל"להי .רעמַאק-ײצילָאּפ ַא טנימעג -- רכק ַא סעּפע

 "ןזס1ס128882 צץסהחאפ ןיא -- טסינַאטעילעפ רעקילעפוצ .טעָאּפ ןוא רעקיַאזַארּפ רעשיערבעה

 ס1עצפהחש8 : טעמתחעג ןָאטעילעפ ַא טקורדעגּפָא זיא ,1888 רַאי ןרַאפ ,21 'מונ 001018"
 ןבעגוצסױרַא גנומענרעטנוא סמכילע-םולש ןגעק (גורפ ןועמש ןופ םינָאדװעס9ּפ) (עסננס10עס
 זיא רעפטנע סמכילע-םולש .ןָאגרַאשז ןגעק רקיע רעד ןוא "קעהטָאילביב-סקלָאפ עשידוי,, יד
 .1888 ,לַאנרושז ןקיבלעז םעד ןופ 25 רעמונ םעניא טקורדעג

 245 'םטונ וחרב וצ

 .רעגייטש סר"מש ףיוא ןענַאמָארדנוש ןופ רבחמ ,1897--1862 ,קחצי-םהרבַא ,רעדניפכוב

 244 'םונ ווירב וצ

 ןעוועג זיא סָאװ "דנַײרפ-זיוה, ןטשרע סרָאטקעּפס רעביא עיזנעצער ַא ןגעוו טדערעג טרעװ ָאד

 רעד, ,עידעמָאק ַא -- ייטג רעד, ."קעהטָאילביב-סקלָאפ ,, רעד ןופ דנַאב ןטשרע םעניא טקורדעג

 -ימַאפ , ןיא ןוא "דנַײרפ-זיוה,, ןיא טקורדעג ,םכילע-םולש ןופ עדייב ,דיל ַא -- יירשוע רעמערַא

 טנכערעג טָאה רע לַײװ ,ןעמונעגנַײרַא טינ עיזנעצער ןַײז ןיא ייז טָאה יקצינווַאר ."דנַײרפ-ןעיל

 .קרעוו ענעגייא ענַײז לַאנרושז סמכילע-םולש ןיא ןריזנעצער וצ קיסַאּפ טינ רַאּפ

 245 'מונ ווירב וצ

 ןקישסױרַא טלָאזעג טָאה ןַאמשירפ .ד סָאװ ,"ריפוא , עמעָאּפ יד טניימעג -- ןענַאמשירּפ וצ תונעט

 .טקישעגסױרַא טינ ץלַא ךָאנ ןוא ילוי שדוח ןטימ ןיא

 247 'מםונ ווירב וצ

 .רעוט-ללּכ רעשידַיי ,טַאקָאװדַא ,1912--1827 ,.ג".מ ,סילוגרַאמ .סעקילרַאק : שטַײט -- רעלרעּפמיּפ

 248 'םונ ווירב וצ

 דילגטימ ,ןקסע-ןויצ-יבבוח ,טעמקרַאטש לאימחרי -- דעמקרַאטש .89 ווירב וצ הרעה עז -- ימעיוב

 .םינָאדװעסּפ סיקצינוװַאר (ןיצק-רב) ןיצק"יבר .טעטימָאק-עניטסעלַאּפ רעסעדַא ןופ

 250 'מונ ווירב וצ

 ,ןבירשעגכרוד ךעלדנַײרפ םיא טימ ךיז טָאה ע"ש .218 'מונ ווירב וצ הרעה עז -- רענרעל

 רעד ףיוא ,"רענדרעה לאוי ףסוי, םינָאדװעסּפ ןרעטנוא ,טײהרענעטלַאהַאב טָאה רענרעל רעבָא

 ןבירשעגנָא ,("טַאלב-סקלָאפ סעשידוי,) "טַאלבסקלָאפ, םענופ רעבעגסױרַא םעד ןופ גנודַאלנַײא

 - לבור 4 וַײרפ רעד ."קנַאלב רעדנעס , ןַאמָאר סמכילע-םולש ףיוא קיטירק עכעלדנַײּפ ַא

 טלַאמעד ,גורפ .ש -- .טצנַאט גורפ ןוא טפַײפ יוועל ."קעהטָאילביב-סקלָאּפ , רעד ןופ טניימעג

 "קידנליוו טינ, ןָאטעילעפ ַא םענַײז ןיא טָאה ,"טַאלב-סקלָאּפ , ןיא רעטעברַאטימ רעקידנעטש ַא

 ןעלקיטרַא עשיטירק סיקצינוװַאר ןופ טעװעצלעגּפָא (1888 ,26 'מונ "טַאלב-סקלָאּפ , םוצ עגַאלַײב)

 -- ןַאמשירפ דוד ןופ טמעַאּפ ַא .""קעהטָאילביב-סקלָאפ , רעד טימ וטפיוא סמכילע-םולש ןופ ןוא

 -קיטרַא עשיטירק רַאפ םינָאדװעסּפ סמכילע-םולש -- רעפערפרעכיב ןַאמַאלַאפ ."ריפוא,, טניימעג

 ןופ גנונַײשרעד רעד ןגעוו -- טקיטעּפשרַאפ טָאה העדומ יד ."קעהטָאילביב-סקלַאפ ,, ןיא ןעל

 רעד רַאפ רעירפ ןענישרעד זיא "דנַײרפ-זיוה,, סרָאטקעּפס ,"קעהטָאילביב-סקלָאפ עשידוי,

 ,"קעהטָאילביב-סקלָאּפ ,
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 םוכוי ל עט םודלוש .וופו וו יירוב

 251 'מונ ווירב וצ

 -גסיװ:-רעלוּפָאּפ טקורדעג ,רערעל רעשיערבעה ,ליּכשמ -- 1888--1849 ,לדַײז-הנוי ,קינבורט

 ףיוא רעכיבנרעל עטשרע יד ןופ םענייא ןופ רבחמ ,"דנַײרפ-זיוה,, ןיא ןעלקיטרַא עכעלטפַאש

 ,224 'מונ ווירב וצ הרעה עז -- וָאצנַארפ .ק .רעצעזרעביא ,שידִיי

 257 טוב ןוירב וצ

 .237 ווירב וצ הרעה עז -- יבצ-רזעילא ,לעפייווצ

 253 'מונ ווירב וצ

 ןיא טנָאמרעד םכילע-םולש סָאװ ,טנעזנעצער רעד .216 'מונ ווירב וצ הרעה עז ןגרעכסַײוװ ןגעוו

 סנָאזעניד בקעי ןסירעגּפָארַא טכער טימ טָאה רעכלעוו ,(יקצינווַאר) ןיצק-רב ןעוועג זיא ,ווירב

 עשידִַיי יד, ןעמָאנ ןרעטנוא ,1882 ,| דנַאב ,"דנַײרפ-זיוה,, םעניא לקיטרַא ןשירעמשטַײד ַא

 עשידוי, סמכילע-םולש ןיא טקורדעג זיא עיזנעצער סיקצינווַאר ."סרעבַײרש עריא ןוא ךַארּפש

 ,242-299 'וז ,| דנַאב ,"קעהטָאילביב-סקלָאפ

 256 ןבוב ןקרב ןצ

 .ײרעקורד רעסעדַא ןַא -- רעװעשרַאוו .םירפס-רכומ ןעלעדנעמ טעמדיוועג זיא "ינעּפמעטס,

 257 (ֿבנב ןןירב ןצ

 ךוב ןטשרע ןיא .זגורב ןעוועג טלָאמעד זיא ע"ש ןכלעוו טימ ןרָאטקעּפס .מ טניימעג -- רענוטק

 .ַא וצ,; ןוא 'ןבעל ןופ רעדליב , םיריש ייווצ סנישטשַאמַאז .פ טקורדעגּפָא זיא "דנַײרפ-זיוה,

 ,223 'מונ ווירב וצ הרעה עז ןישטשַָאמַאז .פ ןגעוו ."ןעדַאפדלָאג

 259 "םונ וירב וצ

 .219 'מונ ווירב וצ הרעה עז -- גרעבדירפ

 260 'מםונ ווירב וצ

 ,רענימאק .2238 ןוא 218 ןרעמונ ווירב וצ הרעה עז ,רענרעל .י .י ןופ םינַאדװעסּפ -- רענדרעה
 -ימַאק .טסיצילבוּפ ןוא רעקיריטַאס ,טעַאּפ רעשִיערבעה ,ןיצידעמ רייד ,1901--1834 ,קיזַײא-קחצי
 -סקלָאפ, סמכילע-םולש ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא ,"רעבעגסיורעה םוצ ףעירב ַא; סרענ
 סעמגָאד עסיוועג ןגעק ןטָארטעגסױרַא ,ףָאסָאליפ ,1640--1590 ,ַאטסַאקַא לאירוא ."קעהטָאיליב
 טיזנעצער יד , .דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב ,םרח ןיא ןרָאװעג טגײלעגנַײרַא .הנומא רעשידִיי רעד ןופ
 ןשישטַײד ןופ "ַאטסָאקַא לאירוא  עמַארד יד ,סיוא טזַײװ ,טניימעג -- ""ןַאטסַאקַא' ףיוא
 .רענרעל .י .י ןופ שידִיי ףיוא טצעזעגרעביא ,(1878--1811) ווָאקצוג לרַאק רעבַײרש

 262 'מונ ווירב וצ

 םעניא טקורדעג ,"רעבַײרש עשינַאגרַאשז רעביא תונורכז, טניימעג -- ןרַאומעמ ענעגנולעג
 ,רעבַײרשסקלָאפ ,1893--1814 ,ריאמ קיזייא ,קיד ."קעהטָאילביב-סקלָאפ,, רעד ןופ ךוב ןטשרע
 -- ג"לי ,ןַאדרָאג ; 227 'מונ ווירב וצ הרעה עז -- .י ,דלעפנעסקַא ןוא .ב .י ,ןַאזניוװעל .ליּכׂשמ
 ; 230 'מונ ווירב וצ הרעה עז -- .ַא ,םיוכרעדעצ ןוא .מ ,ןָאדרַאג ; 167 'מונ ווירב וצ הרעה עז
 ; 216 'מונ ווירב וצ הרעה עז -- .י ,גרעבסַײװ ; 222 'מונ ווירב וצ הרעה עז -- .ש ,רעגניטע
 .וועיק ןיא ליּכׂשמ ןוא רחוס ַא -- .א ,קינרעּפוק .209 'מונ ווירב וצ הרעה עז -- .ַא ,ןעדַאֿפדלַאג

 263 'מםונ ווירב וצ

 "ןָאגרַאשז ןשידַיי םעד ןגעוו קיטירק עשיסור יד, לקיטרַא םעד טניימעג -- אאאשו טעברַא יד
 .(םכילע-םולש) רּתסֹא ןופ
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 םכילע- םולש ןופ ווירב

 264 'מםונ ווירב וצ

 ,219 'מונ ווירב וצ הרעה עז -- .ׁש .ַא ,גרעבדירפ

 205 "םונ וחרב וצ

 עשידוי,, ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה ,רעבַײרש רעשידַיי-שַיערבעה ,1920--1860 ,בייל-לאומש ,ןַארטיצ
 ."(ליז) עדנַאװעל .מ .ל ןופ ווירב, רמאמ ַא "קעהטָאילביב-סקלָאפ

 2660 ?הונ הופב ןצ

 דוד טקורדעגּפָא זיא "דנַײרפ-"זיוה , ןטייוצ ןיא -- ןַאמשירפ רעודנוא ןופ דיל טקורדעג ַא

 ןוא ,איבנ ַא ןעגנולשעגנַײא טָאה שיפלַאו ַא ."ןסיב רעטרַאה ַא, טעלפמַאּפ-דיל ַא סנַאמשירפ

 םיא לָאז ןעמ ,ערעדנַא ןשיווצ ,רע טעב ,ןכערב םוצ ןעלטימ ןבעג םיא לָאז ןעמ ךיז טעב רע

 תורעה עז ,סרעבַײרשדנוש -- עדייב) "ןענַאמָאר סר"מש ןוא ןעלקיטרַא סיספו ןב יבחנ, ןבעג

 .(218 ןוא 216 ווירב וצ

 267 'מםונ ווירב וצ

 רעקנַארק ַא טימ ןעמוקעג זיא ע"ש ּוװ ,םירק לזדניאבלַאה םעד ןופ ןבירשעג זיא ווירב רעד
 ןכלעוו ןגעוו "קסע, רעד .ןברָאטשעג רעטעּפש טרָאד זיא עכלעוו ,וװעיָאל לדנימ עצינעמילּפ
 סוװַאלַאקַאס םוחנ רַאפ גנולייצרעד רעשיערבעה ַא סעלעדנעמ חוּכמ ,ווירב ןיא ךיז טדער סע
 ןופ רענייא ."ףיסָאה , ךוברָאי (רָאטקַאדער ,טסילַאנרושז ,רעבַײרש רעשיערבעה .,1926--1859)
 .טייקדניוושעג ןַײז רַאפ ןעמכילע-םולש ןפורעג עלעדנעמ טָאה ױזַא -- םינרתשחַא יד

 270 'מונ ווירב וצ

 .רָאטקעּפס .מ טניימעג -- רענוטק .,182 'מונ ווירב וצ הרעה עז -- .ה .י ,חזמ

 271 .םונ רוירב ןצ

 ןופ "רעבעגסיורעה םוצ ףעירב , ַא טמוק ךובלמַאז ןופ בײהנָא םוצ -- לקיטרַא פרענימַאק ץוחַא

 וטסלָאז ךעלּפערק , : טניימעג -- דליב רעַײא .(260 'מונ ווירב וצ הרעה עז) רענימַאק קחצי ר"ד

 .ךעלטַײז 5 ,"ןסע

 272 'מוב ןעירב וצ

 ןב יבחנ ןבירשעגרעטנוא ,1889 ,"טַאלבסקלָאּפ,, ןיא ןָאטעילעּפ ַא טניימעג -- "עטַאלבסקלַאפ,

 טכַאלעגסיוא זייב ןעמענ עטלעטשרַאפ רעטנוא ןרעוו סע ּוװ ,(216 'מונ ווירב וצ הרעה עז) יספו

 קימעלָאּפ טימ לופ "טַאלבסקלָאּפ, גנַאגרָאי רעטפ רעד זיא ללכב .?קעהטָאילביב , ןַײז ןוא ע"ש

 ןָאמָאלַאס , םינָאדװעסּפ ןרעטנוא סעיזנעצער עפרַאש סמכילע-םולש בילוצ סיוא טזַײװ ,ע"ש ןגעק

 רע, ,ןענַאמשירפ ה"ד ,ןַאּפשנירג ירה רקיה ונדידי תא ע"ש טעב ווירב ןופ ףוס םוצ .,ירעכיבסע

 ,(סינ תפש) ןעּפ ןַײז ןופ טשער םעד ןעלטרַאגרעטנוא ןוא גנוצ ןַײז ןופ ןדנעל יד ןטרוגנָא לָאז

 -- ןגָאגַאמעד-ןטיזַארַאּפ יד טָא ןופ לטייש םעד ןרעטעמשעצ ןוא ווָאלָאקַאס םוחנ ןופ ךַארּפש יד

 ."שוק ַא טרעוו ןַײז טעוו רע ןוא

 273 'מונ ווירב וצ

 גנובַײרשַאב-סנבעל יד טקורדעגּפָא טָאה ,רעבַײרש ,1916--1832 ,(רעב-בד) דרַאנרעב ,ןהָאזנַאטַאנ

 ,טָאה ע"ש ."קעהטָאילביב-סקלָאפ , סמכילע-םולש ןיא ןָאזניועל רעב קחצי בורק ןַײז ןופ

 סָאװ ,"טלעוו-רקפה , סל"ביר סיוא טזַײװ זיא די-םתכ רעד .טעברַאעגרעביא לקיטרַא םעד ,תועמשמ

 ."קעהטָאילביב-סקלָאפ , רעד ןיא טקורדעגּפָא ךיוא זיא

 2795 .והוב רקרב וצ

 "טַאלבסקלָאפ , ןיא ךישממ זיא רע יאמל דיירסיוא ןקרַאטש ַא ןיקצינװַאר ןופ ןעמוקַאב טָאה עיש

 ,"טַאלבסקלָאפ, עקיבלעז סָאד ןעוו טַײצ רעד ןיא ,"געוו םענופ , ןענָאטעילעפ עירעס ןַײז טימ

28 



 םכילע-םולש וזװפ ווירב

 םענופ רעבעגסױרַא רעד -- קאוטיל רענענושמ .סואימ ױזַא "קעהטָאילביב , ןַײז ןָא טפילרג

 טניימעג -- "טעטַאלב, רעד ןופ רעמונ ןט5 .(216 'מונ ווירב וצ הרעה עז) יוועל "טַאלבסקלָאפ,

 ןפורעגנָא טפָא ("טַאלב-סקלָאפ סעשידוי,) "טַאלבסקלָאפ , סָאד טָאה ע"ש ."טַאלבסקסקלָאפ ,
 ."עטָאלבסקלַאּפ ,

 281 ימןנ ןקברב ןא

 -לָאמעד רעד ןיא טנערבעצ ךיז טָאה סָאװ ,קימעלָאּפ יד טנָאמרעד טרעוו ווירב םענופ בײהנָא ןיא

 ,םעד ןגעוו ,"קעהטָאילביב-סקלָאפ,, רעד ןופ ןענַײשרעד ןכָאנ ךַײלג עסערּפ רעשיערבעה רעקיט

 רעד .(98-96 ןרעמונ ,1889 ,"ץילמה ,)) ? שידַיי ףיוא רוטַארעטיל ַא ןבָאה ןעמ ףרַאד יצ

 ,יקסניוועל ןעװעג זיא שידִיי ןופ רענגעק ַא יװ עגַארפ יד ןביוהעגפיוא טָאה סָאװ רעטשרע

 בייל הדוהי ,יקצינוװַאר .ח .י ,םכילע-"םולש םיא ןבָאה טרעפטנעעג ; (1910--1858) בייל-ןנחלא

 ףניפ ןוא ןטקַא ריפ ןיא עמַארד עשירָאטסיה ַא, -- תידוהי .ערעדנַא ןוא (1941--1870) וזמג

 טָאה ע"ש סָאװ ןַאמָאר רעד .1888 עשרַאו ,(218 'מונ הרעה עז) רענרעל .י-.י ןופ "רעדליב

 -סױרַא םיא ןופ זיא םורַא םישדח עכעלטע ןיא רָאנ ,"רּתסא , ןסייהעג הליחתכל טָאה "ןבירשעג ,

 ןענַאמָאר ןופ רבחמ ,1922--1851 ,השמ ,טרעפייז טניימעג -- דרעפייז ."ײװַאלָאס עליסוי,, ןעמוקעג

 .רעטַאעט ןשידִיי ןרַאפ סעסעיּפ ןוא

 282 'םונ ווירב וצ

 "קעהטָאילביב-סקלָאפ עשידוי, יד ףיוא עיזנעצער ַא (92 'מונ ווירב וצ הרעה עז) וװוָאנבוד .ש

 ."סוקיטירק , ןבירשעגרעטנוא ,9 ךוב ,1890 ,"דָאכסָאװ,, ןיא טקורדעג ןעוועג זיא

 283 'מונ והרב וצ

 -סָארבַאד רַאסעּפַארּפ .טסילַאטנעירָא ,רעטנרעלעג רעשידִיי ,1919--1835 ,והילא םהרבַא ,יװַאקרַאה

 .ןענישרעד טינ עבַאגסיוא רערעדנוזַאב ןייק ןיא זיא עיצקעל סניװַאל

 284 'מונ ווירב וצ

 ,"הריפצה , ןוא "ץילמה , ןופ רעטעברַאטימ ,רעבַײרש רעשייערבעה ,1941--1870 ,םייל הדוהי ,וזמנ
 ,1910--1858 ,בייל ןנחלא ,יקסניוועל .(281 'מונ ווירב וצ הרעה ךיוא עז) שידִיי ךיוא ןבירשעג
 רעד ןיא ןעלקיטרַא ענַײז טימ ןעוװעג םש-הנוק ךיז ,טסיצילבוּפ ןוא רעבַײרש רעשייערבעה
 רעטעּפש ,שידִיי ןופ רענגעק ַא בײהנָא ןיא ,(ַא'א ,"ץילמה , ,"חלשה ,) עסערּפ רעשִיערבעה
 ."ןעגרָאמ טוג, נ"א סעדַא ןיא גנוטַײצ רעשידִיי רעד ןופ רעדנירג-טּפוה רעד

 285 מונ ןולרב ןוצ

 טימ ןגיוצַאב ךיז טָאה םכילע-םולש .1889 ,108 'מונ ,"ץילמה , ןיא טקורדעג זיא ווירב רעד

 ווירב וצ תורעה עז -- בייל-הדוהי ,רַאטנַאק .סרעבַײרש רוד ןרעטלע םוצ גרָאז ןוא גנוטכַא

 .1899--1819 ,רעבַײרש רעשיערבעה ,ןמלק ,ןַאמלוש .228 ןוא 5

 289 'מונ תירצ ןא

 .1889 ,123 'מונ ,"ץילמה , ןיא טקורדעג זיא ווירב רעד

 294 'מםונ ווירב וצ

 טעברַאעגטימ ,טעטיסרעווינוא רעגרוברעטעּפ טקידנערַאפ ,טסילַאטנעירָא ,1942--1862 ,דוד ,רינמ

 .טַײצ רענעי ןופ סעבַאגסיױא עשידִיי-שיסור ןוא עשיערבעה יד ןיא

 295 ימונ/וויהבנוצ

 .("ייווָאלַאס עליסוי,) "ייוװָאלָאס עלעסָאי, ןעמָאנ ןרעטנוא ןענישרעד רעטעּפש זיא ""עלערעפ;

 עשידוי, דנַאב ןטייוצ םעניא טקורדעג ןעוועג זיא יףמוא חכטמ הלודנ השעמ, ןופ ןגוצסיוא
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 םכילפ-יםנלש ןופ ווירב

 תונומת, גנולייצרעד יד טנײימעג -- "ןטעוליס ןוא ןּפיט, .1889 וועיק ,"קעהטָאילביב-סקלָאפ

 ,134 ,123 ,122 'מונ ,"ץילמה  ןיא טקורדעג ,שִיערבעה ןיא "הקבּפזמב םידוהיה ייחמ םיללצו

.215 ,212 ,7 

 295 'םונ ויהב וצ

 וויירב וצ הרעה עז) ללהידוד ,דיגמ ןופ ןעמַאנ סרעטָאפ ןוא ןעמָאנ -- שטיוװַאנַאירַאליה דוד

 .(294 'מונ

 300 'מונ ווירב וצ

 .ןריזנעצער וצ רעכיב טניימעג -- עַײנ לגַאּפש הרוחפ

 301 'מונ ווירב וצ

 יקסנילָאװ םיִקַא רעקיטירק ןשיסור-שידִיי ןטסּוװַאב םענופ רעטסעװש ַא -- רעפקעלפ .ל.=

 ןוא ךובלמַאז ןשיליפָאניטסעלַאּפ ַא קורד םוצ טיירגעג ןַאד טָאה יז .1926--1863 ,(רעסקעלפ)
 ,"דנַאל עקיליה סָאד, ךובלמַאז ריא ןיא .ןעמכילע-םולש וצ לַאירעטַאמ ךָאנ ןדנָאװעג ךיז
 םיא זיא ךובלמַאז סָאד זַא ,קיטנעק .טקילײטַאב טינ ךיז םכילע-םולש טָאה ,1891 ןיֹא ןענישרעד
 ,.(251 'מונ ווירב וצ הרעה עז) לדַײז-"הנוי ,קינבורט .ןצרַאה םוצ ןעוועג טינ

 303 (בונ וערב ןצ

 ןרַאפ "ןיירכ ןיא םערָאװ רעד, סיקצעניל לאוי קחצי ןופ לייט ןטייוצ ןגעוו ךיז טדער ַאד

 ."קעהטָאילביב-סקלָאּפ עשידוי , ךוב ןטייווצ

 305 'מונ ווירב וצ

 ןופ הנמלַא רעד טקישעג ע"ש טָאה תועידי טול .קינבורט .י ןופ טיוט ןגעוו דייר ַא טייג ָאד

 .לבור 2300 ענעשעק רענעגייא רעד

 306 'מםונ ווירב וצ

 -- לארשי-ץרא חוּכמ ןַאטעילעּפ ַא .(209 ווירב וצ הרעה עז) רעבָאלטַאג רעב-םהרבַא -- .ג .כ .ַא
 ."קעהטָאילביב-סקלָאּפ , רעד ןופ ךוב ןטייווצ ןיא טקורדעג ,ל"להי ןופ יידרע-לארשי-ץרא,, טניימעג

 507 'םונ וירב וצ

 ,1841--1814 ,ליַאכימ ,וָאטנַאמרעל ."דניק ןַײמ ףָאלש , דיל סדיגמ .ד ןגעוו ךיז טדער ָאד

 ,טעָאּפ רעשיסור

 308 'מונ ווירב וצ

 .קינבורט .י ןופ החּפשמ רעטמותירַאפ רעד ףליה ןגעוו ךיז טדער ָאד

 309 'מונ ווירב וצ

 .ַאשימ ןוז רערעטלע סמכילע-םולש -- ןרָאװעג ןריובעג זיא סָאװ רכז"ןב רעד

 311 'מונ ווירב וצ

 ,השנמ ,תילגרמ ,"קעהטָאילביב, רעד רַאפ סרעטעברַאטימ טניימעג -- רעגרַאברעטיײּפ ענעי

 ַא סעלעדנעמ ,רעוט-ללּכ ןוא טסילַאנרושז ַא ,סעדַא ןיא טסירוי רעטסּוװַאב -- 1912--7

 ענַײמ וצ , לקיטרַא ןַײז טקורדעג זיא "קעהטָאילביב-סקלָאפ , דנַאב ןטשרע ןיא ,דנַײרפ רעטנעָאנ

 ."ןדוי עביל
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 םכילעיםולש ןופ וויהפ

 להש) טנונ טאר רו

 סָאװ לדיימטסניד ַא -- יצהאל ."ייװָאלָאס עליסוי, ןיא ןרירוגיפ סָאװ םינזח -- יציפ ןוא יצימ

 .ןַאמָאר ןבלעז ןיא ןבירשַאב טרעוו

 519 'מונ ןקה- ןא

 םענופ ךשמה ןטייוצ םוצ המדקה ַא ןבַײרשוצנָא ןעלעדנעמ ןטעבעג טָאה םכילע-םולש

 -סקלָאפ עשידוי, דנַאב ןט2 םעניא טקורדעג טלָאמעד ךיז טָאה סָאװ ,"לרעגניפשטניוו ,

 -ַײרש , יד טימ טנכערעגּפָא ךיז טָאה רע ,טליפעגסיוא עטיב יד טָאה עלעדנעמ ."קעהטָאילביב

 ןטימ וצ טלקָאש רעכלעוו, ,(םיוברעדעצ .לֵא) "לרעמש רעטעפ , טימ ,יקסניוועל טימ : "סרעב

 -םולש טָאה תוביס עטסּוװַאבמוא בילוצ ."ןטסינַאגרַאשזיטנַא יד יא ,ןטסינַאגרַאשז יד יא ּפַאק

 -נעמ ןָאט רעפרַאש וצ רעד טקריוועג טָאה'ס זַא ,ךעלגעמ .טקורדעג טינ "המדקה יד , םכילע

 .סעלעד

 321 'הונ ןטרב ןוצ

 טלדנַאהַאב רע ּוװ ,"רעכיב עַײנ, ט"א עיזנעצער סיקצינוװַאר ןגעוו דייר ַא טייג ווירב ביײהנָא ןיא

 ."קעהטָאילביב-סקלָאפ , דנַאב ןטייווצ ןיא טקורדעג ,"עשטַאילק , סעלעדנעמ

 322 'םונ ווירב וצ

 -שיסור יד ןיא רעדיל טקורדעג ןרָאי רע80 יד ןיא טָאה שטיװָאמַארבַא ריאמ ןוז סעלעדנעמ

 טצעזעגרעביא ַײרפ ,, ,"ןעמָאנ ַא ןָא דיל ַא,, דיל ןַײז .סעבַאגסיוא עשידָאירעּפ עשיסור ןוא עשידִיי

 ,"קעהטָאילביב-סקלָאפ עשידוי,, דנַאב ןטייווצ םעניא טקורדעגּפָא זיא (םכילע-םולש) "לאימולש ןופ

6,889 

 322 'וב עירב וצ

 .(230 'מונ ווירב וצ הרעה עז) םיוברעדעצ רדנסּכלַא טניימעג -- לרעמש רעטעפ

 325 'םונ ווירב וצ

 ןופ ןבעגעגסױרַא ,1890 רָאי ןיא סעדַא ןיא ןענישרעד ,גנולמַאז -- "רעקעוו רעניילק רעד,

 -רַאש ַא טריזינַאגרָא ןעוועג זיא ךובלמַאז םעניא ."ןושל ןשידִיי םענופ דנַײרפ-עטוג רעסעדַא,

 ןזָאלעגסױרַא טלַאמעד טָאה סָאװ ,ןעמכילע-םולש ןגעק ַײס ,ןעלעדנעמ ןגעק ַײס עצעה עפ

 "ךַײלג טינ ,םורק סָאװ, לקיטרַא םעניא ."קעהטָאילביב-סקלָאפ עשידוי, דנַאב ןטייווצ םעד

 "ךיז ןופ ןיוש טזָאלב , סָאװ ,ןעלעדנעמ ןגעוו לַאג טימ ךיז טדער ("סעמורפ קודצ,, טעמתחעג)

 סרעמזעלק יד רַאפ םעטָא ןָא, טפיול סָאװ ,לקינייא ַײנ לגָאּפש ןַײז ןופ ןוא ,דַיי-רעטוג ַא יו

 סרענרעל .י .י ןיא טכַאמעג טרעװ זמר רערעבערג ַא ךָאנ .(427-40 'ז) "לדנוגינ ַא סוינעּפמעטס טימ

 ןיא ןרָאװעג טריזינַאגרַָא זיא סָאװ ,טעקנַאב ןפיוא ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,עדער

 רעטעפ ַא טימ למעדייא עכַײר סָאד , :רָאטקעּפס .מ דובכל רָאי ןטס1889 ינוי ןט19 םעד סעדַא

 עדער יד ..."לוש ןיא תועובש לדער ַא ןכַאמ ןיא טײטשַאב טפַאשהירב ץנַאג ןַײז סָאװ ,השורי

 ,ןייר דניצַא זיא גנוטַײצ יד לַײװ רַאפרעד , : ןיוועל .י רַאפ סרעדנוזַאב ,םיחבש ךיוא טלַאהטנַא

 .(62 טַײז) "עבטמ רעד רַאפ ּפָאק םעד ןגײבנָא ןייק ,הפינח ןייק ָאטינ

 326 'םונ ווירב וצ

 ךיז טָאה םכילע-םולש -- .ךַײרקנַארּפ ןופ רעניבַאר-רעבייא רעקיטלָאמעד רעד -- ןהּכה קודצ

 ךָאנ ,ןרָאטידערק ענַײז ןופ ןטלַאהַאבסיױא ךיז טָאה רע ּוװ ,זירַאּפ ןיא ןענופעג טַײצ רענעי ןיא

 ןַײז טָאה רעטעּפש) עזרעב רעוועיק רעד ףיוא ןגעמרַאפ ץנַאג ןַײז ןרָאלרַאפ טָאה רע יו םעד

 .(דנַאלסור ןייק ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןוא ,תובוח ענַײז עלַא טלָאצַאב ,וועיָאל לחר ,רעגיווש

 טימ ךיז ןענעקַאב ןײגוצנַײרַא ןלַאפעגנַײא םיא זיא ,זירַאּפ ןיא רעטנלע ןַא ךיז קידנעײרדמורַא

 -עגנָא םיא טָאה רע ןוא ,טלעוו רעשידִיי רעד ןיא םש ַא טַאהעג טלָאמעד טָאה סָאװ ,ןהּכה קודצ
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 םכילע-רמםולש ןופ ווירב

 ַא ךיז רַאפ טזָאלעגרעביא טָאה רע ןכלעוו ןופ ,לווירב עזָאירוק סָאד טָא ןעמַארג ןיא ןבירש

 סנהּכה קודצ ךיוא ויכרַא ןַײז ןיא טיהעגּפָא טָאה םכילע-םולש .טפירשטנַאה ןַײז טימ עיּפָאק

 .ןיוה ןיא ךיז וצ ןטעברַאפ םיא טָאה רענעי ןכלעוו ןיא ,רעפטנע

 328 ןוא 327 'מםונ ווירב וצ

 טזמעג ןוא געמרַאפ ןַײז ןריולרַאפ טָאה םכילע-םולש ןעװ ,טַײצ רעד וצ ןרעהעג ווירב יד
 .דנַאלסיוא ןייק ןענירטנַא

 229 ?הההה וולהב ןצ

 ןבירשעג טָאה וזמג ּוװ ,ןעמכילע-םולש וצ וזמג .ל-.י ןופ ווירב ַא ףיוא רעפטנע ןַא זיא סָאד

 עטנכייצעגסיוא ענַײז טל רעמ רעטכיד יו ןענעכײצַאב ןעמ ןָאק ןצרּפ זַא ,ערעדנַא ןשיווצ

 זַא ,טרעפטנעעג םכילע-םולש םיא טָאה םעד ףיױא ...רעדיל ענַײז טול יו ,קרעװ עשִיַאזָארּפ

 םכילע-םולש ןעװ ,טַײצ ַא ןעוועג זיא סע .װ"זַאא "גנוניימ רעַײא טימ טכערעג טַײז ריא,

 ןעגנויצַאב עטכעלש ןיא ןעוועג ןענַײז ןוא ןרעדנַא םענופ רענייא ןטלַאהעג טינ ןבָאה ץרּפ ןוא

 ײקעהטָאילביב-סקלָאפ 'דוי,, ןַײז ןיא טקורדעג םכילע-םולש טָאה רעִירפ רָאי עכעלטע טימ שטָאכ)

 ןצרּפ ןגעוו גנוניימ עזייב ןַײז ןוא ןוזמג וצ ווירב ןטימ קיטַײצנײא .("שינָאמ,, עמעָאּפ סעצרּפ

 זיא סָאװ ,"עיזעָאּפ,; לכיב סעצרּפ ףיוא עיזנעצער עפרַאש ַא טקורדעגּפָא םכילע-םולש טָאה

 ןיא עקַאט טקורדעג ןעוועג זיא עיזנעצער יד .רָאי ןטס1892 בײהנָא עשרַאװ ןיא ןענישרעד

 -ַאב יו ."קעהטָאילביב-סקלָאפ עשידוי, ךובלמַאז םוצ עגַאלַײב ,"רׂשבמ-לוק,, סמכילע-םולש

 1900 רָאי םענופ ןטוג םוצ ךיז ןטיבעג ןצרּפ טימ ןעמכילע-םולש ןופ ןעגנויצַאב יד ןבָאה ,טסּוװ

 רעשיערבעה ַא זיא ,ווירב ןיא טנָאמרעד טרעװ סָאװ ,"דקע תיב, ;ןבעל רעייז ןופ ףוס ןזיב

 .ל-.י טקורדעג ןעוװעג ןענַײז טרָאד .וועיק ןיא 1892 ןיא ןענישרעד ,ךובלמַאז רעשירַארעטיל

 .רעדיל עשיערבעה ייווצ סוזמג

 320 'מםונ ווירב וצ

 .רעלמַאז-רָאלקלָאפ ןוא טסיווגניל ,? --1864 ,,החמׂש-רזעילא ,שטיוװַאניבַאר

 3351 'מונ ווירב וצ

 רעבעגסױרַא ןוא רעדנירג רעד ןעוועג זיא (220 'מונ ווירב וצ הרעה עז) רדנסּכלַא ,םיוברעדעצ

 לוק ) טַאלב רעדנוזַאב ַא ןבעגעגסורַא רע טָאה "ץילמה , םוצ עגַאלַײב ַא יו ןוא ,"ץילמח , ןופ

 טָאה -- רָאטקעּפס .מ -- "דנַײרפ-זיוה , ןופ רעבעגסױרַא רעד ."שידַיי טסָארּפ ףיוא , ("רׂשבמ

 -יערבעה ,רעוט-ללּכ ,1921--1864 ,םייח-לארׂשי ,יקפרַארַאגַאז .ךעלטרעווסקלָאפ טלמַאזעג טלָאמעד

 עסיוועג ַא ,עסערּפ רעשיערבעה רעװעשרַאװ רעד ןיא טקורדעג ךיז ,רעבַײרש ןוא רערעל רעש

 ."הריפצה , רעכעלגעט רעד ןופ רַאטקַאדער ןעוועג טַײצ

 332 'מםונ ווירב וצ

 טירט עטשרע ענַײז טכַאמעג טלָאמעד טָאה ,רעקַיַאזָארּפ ןוא טעָאּפ ,1953--1876 ,םהרבַא ,ןטזייר
 ןעזייר סָאװ רעדיל יד תולעּפתה טימ ןעמונעגפיוא טָאה םכילע-םולש .רוטַארעטיל רעד ןיא
 טרעטנומעג טעַאּפ ןגנוי םעד טָאה סָאװ רעטשרע רעד ןעװעג זיא ןוא טקישעגוצ םיא טָאה
 .ןבַײרש לָאז רע ,ווירב טימ

 222 'םונ ווורַב ןצ

 סָאד ןוא רבח רעמיטניא ןַא ןעועג ע"ש זיא (227 ,13 ווירב וצ תורעה עז) רָאטקעּפפ .מ טימ

 סיוא ךיז טנכייצ סָאװ ,ץנעדנָאּפסערָאק עשירעדורב-טוג ַא םיא טימ טריפעג ןבעל עצנַאג

 סרעבַײרש ייווצ יד יווװ םעד ךָאנ ןבירשעג זיא ווירב רעד .ןָאט ןופ טייקַײרפ רעשיטסירָאמוה טימ

 סרָאטקעּפס ףיוא רעפטנע ןַא זיא ןוא ןרעדנַא ןופ רענייא טרעטַײװרעד ןעוועג רָאי עכעלטע ןענעז

 ."דנַײרפ-זיוה , ןיא ןקילײטַאב וצ ךיז גנוטעברַאפ
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 םכילע-םפולש ןופ ווירב

 בסח ובוֿנ ווחהב וצ

 ,טקריוועג ווירב ךרוד טָאה רע .דנַײרפ ַא סרָאטקעּפס ןוא בורק ַא סמכילעיםולש -- .ג ,יקפיווַאטס

 ."דנַײרפ-זיוה, סרָאטקעּפס רַאפ ךַאז ַא ענַײז ןקיש לָאז םכילע-םולש זַא

 342 'מונ ווירב וצ

 ,יקסדָארב :סרעבעגסױרַא ,1894 ןיא סױרַא ,טַאלבנכָאװ ַַא -- גנוטַײצ-טדָאטש רעיפלעדאליפ

 טנַאקַאב ךיוא ןענעז עדייב ,1924--1861 ,םייח ,ץילַאמ ןוא ,1937--1852 ,(אגרש-םייח) ןַאמייה

 סרעבַײרשדנוש עטנַאקַאב -- ןַאמרעקעב ,(ןײטשָאלב) ןייטשיולב ,ריימש .רעכיב ןופ םירבחמ יװ

 .טַײצ רענעי ןופ

 343 'מונ ווירב וצ

 עׂשידַיי ןוא עשיערבעה ,עשיסור ןיא ןעלקיטרַא ןבירשעג ,1918--1861 ,בקעי-םהרבַא ,יקצולפ

 ."יחרזמ,, ןופ סרעדנירג יד ןופ רענייא ."ץילמה , ןופ רָאטקַאדערטימ ןעוועג טַײצ ַא ,סעבַאגסיוא

 .סױרַא טינרָאג זיא -- ךובלמַאז ַא ןבעגסױרַא -- טכַארטרַאפ טָאה רע סָאװ ,"קּפע, םעד ןופ

 344 'מונ ווירב וצ

 ,טָאה רעכלעוו) ץרּפ .ל .י ןֹוא םכילע-םולש ןשיװצ זגורב ַא ןעמוקעגרָאפ זיא טַײצ רענעי ןיא

 -סקלָאפ,; סמכילע-םולש ןיא טקורדעג -- "שינָאמ, -- שידִיי ןיא ךַאז ע טשרע ןַײז ,בגַא

 -םולש ןופ דנַאב ןטייווצ ןכָאנ ךַײלג סָאװ ,ןופרעד ןעמונעג ךיז טָאה זגורב רעד .("קעהטָאילביב

 ַא עשרַאװ ןיא ןבעגסױרַא ןבױהעגנָא ץרּפ טָאה ,1891 רָאי ןיא ,"קעהטָאילביב-סקלָאפ , סמכילע

 ,"קעהטָאילביב-סקלָאפ עשידוי, יד יו רעטקַארַאכ ןבלעז םעד ןגָארטעג טָאה סָאװ ,ךוברַאי

 ,םכילע-םולש ."קעהטָאילביב עשידוי איד ,, : רעבלעז רעד טעמּכ ןעוועג זיא ןעמָאנ רעד וליּפַא ןוא

 גנונעפָאה יד ןבעגעגפיוא טינ ךָאד טָאה ןוא לעיצנַאניפ טקירדעג ןעוועג טלָאמעד זיא סָאװ

 םיא טימ טָאה ןוא טקנערקעג טליפעג וטפיוא סעצרּפ ןופ ךיז טָאה ,ךוברָאי סָאד ןַײז ךישממ

 ךובלמַאז םענופ ןעז וצ ךעלטַײד זיא סָאד .ןעגנוָיצַאב עכעלדנַײרפ עקידרעירפ יד ןסירעגרעביא

 טָאה ,"רעטייווצ רעד סוקיטירק , םינָאדװעסּפ ןרעטנוא ,םכילע-םולש ּוװ ,(1892) "רשבמ לוק,

 יד ןיא -- .ןענישרעד טַײצ רענעי ןיא זיֹא סָאװ ,"עיזעָאּפ, לטפעה ןיילק ַא סעצרּפ טכַאלעגסיוא

 רעייז ףיוא טקוקעג ןוא טפַאשדנַײרפ רעייז טַײנַאב סרעבַײרש עדייב ןבָאה ןרָאי עקידרעטעּפש

 .ןעַײרעּפמַא עשרעדניק ףיוא יװ ,"זגורב,, ןקילָאמַא

 346 'םונ ווירב וצ

 ."לרעגניפשטניוו , םענופ לטיּפַאק ַא -- י"תורצ ןיא טכַאנ ַאח

 348 'םונ ווירב וצ

 ןופ -- יקסרדַארב סקַאמ .וועיק ןיא רָאזנעצ ןשידִיי םענופ ףליהעג טַײצ רענעי ןיא --- קיפַארַאק

 ןוא רעבַײרש רעשיערבעה ,1904--1827 ,רזעלא ,ןַאמלוש .החּפשמ-ןרענָאילימ רעוועיק רעד

 סיקסדָארב רעוועיק יד ַײב טלעטשעגנָא ןעוועג ; רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ רעקירָאטסיה

 ןיא רעלדנעהכוב ַא -- יקפווָאקנילַאּפ .סעדַא ןיא רעקורד ַא -- ָאנכוד .רעריסַאק-טּפױה סלַא

 יד ןופ רענייא -- סיסעפ רעטלַא .דנַײרפ רעמיטניא ןַא סיקצינװַאר ןוא סמכילע-םולש ,סעדַא

 ."ײװָאלָאס עליסוי, סמכילע-םולש ןיא ןענױשרַאּפ

 350 'מונ ווירב וצ

 עטרעב .(95 ןוא 92 'מונ ווירב יד וצ הרעה עז) ווָאנבוד ןועמש ןופ םינָאדװעסּפ -- פוקיטירק

 ַא ,1891 רָאי ןיא ,רימָאטישז ןיא ןבעגעגסױרַא טָאה (301 'מונ ווירב וצ הרעה עז) רעסקעלפ

 ."קעהטָאילביב-סקלָאפ עשידוי, יד -- ןכַאמכָאנ טוװרּפעג ."דנַאל עקילייה סָאד, ךובלמַאז

 הרעה עז) ימע"ןב ןופ ,"הכונח ןופ טכַאנ עטשרע יד, טניימעג -- "הכונח,, יו ןעמונעגסיוא
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 םפילצפ-םולש ןופ ווירב

 -סַאמינָאלק ,יקצַאסױו ."קעהטָאילביב-סקלָאפ , דנַאב ןטשרע ןיא טקורדעג (89 'מונ ווירב וצ

 רעוועיק יד ןופ רענייא -- ...ש .עמריפייט רעטסּוװַאב רעד ןופ רעדנירג ,ןבדנ ,1904--1824 ,ףלָאװ

 ,"קעהטָאילביב-סקלַאּפ , יד ןעַײנַאב ֹוצ ףיוא ןעלטימ יד ןפַאש טלָאזעג ןבָאה סָאװ ,םינבדנ

 352 ןוא 351 ןרעמונ ווירב וצ

 רעד .1894 רָאי ןיא גרובסטיּפ ןיא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא סָאװ טַאלבנכָאו ַא -- ייֿביױט יד,

 ,גנויצרעד רעשיערבעה ןגעוו ןעלקיטרַא ןופ רבחמ ,1943--1860 ,ללה ,יקפװָאכַאלַאמ : רעבעגסױרַא

 עיצקַאדער רעד ןיא טקישעג ע"ש טָאה ווירב םעד ,סעיטַאמָאטסערכ ןוא רעכיבנרעל ןופ

 .ןָאטעילעפ ַא טָאטשנַא

 355 'םונ וטרב וצ

 -- האמוט-ץראוװש .רעדניק ענעברָאטשרַאפ סרָאטקעּפס יכדרמ ןגעוו ךיז טדער ווירב בײהנָא ןיא

 ,עינרעבוג רעװעיק ןיא טָאטש ַא ,(עווקרעצ עסַײװ) ווָאקרעצ ַאיַאלעב ,וויטַארוגיפ ,טניימעג

 ףיױא זמר ַא -- יוועל רעטייוצ רעד .הנותח ןַײז ךָאנ ןרָאי עטשרע יד טניווועג טָאה ע"ש ּוװ

 ,"ךעלטעלב-בוט-םוי, -- רעלטעלב יד ףיוא ןוא ,זגורב ַא טריפעג טָאה ע"ש ןכלעוו טימ ץרּפ .ל.י

 רעטשרע רעד, .רָאטקעּפס .מ ןופ ףליה רעד טימ 1894 ןיא ןבעגעגסױרַא טָאה ץרּפ .ל .י סָאװ

 ןבעגעגסױרַא ,("געט עקידעכַאװ ףיוא לטעלב ַא,) "לוק-רעדיוו, םעד ןיא טקורדעג -- "תינעּת

 .1894 -- ד"נרּת עשרַאװ ןיא רָאטקעּפס .מ ןופ

 355 ?םונ ןקכב וצ

 ךוב ַא ,"רַאדנעלַאק-ןעילימַאפ רעשידוי רעװעשרַאװ, ַא ןבעגעגסױרַא 1894 ןיא טָאה רָאטקעּפס .מ

 .מ ןופ 'גסיורעה , ,ןכַארּפש ענעדיישרַאפ ןיא ןסנָאנַא טימ ,טפַאשלעזעג ןוא רוטַארעטיל רַאפ

 ,גנַאגרָאי רעטייווצ .1894 עשרַאװ ",רָאטקעּפס

 360 "מוט הרב וצ

 -זיוה , ןופ ךעלטַײז יד ףיוא ,"רעקיכלימ רעד היבט , ןופ רוטקערָאק רעד ןגעוו ךיז טדער ָאד

 ,?הניהפ

 362 'םונ ווירב וצ

 ."קיצכעזנואסקעז ַא, נ"א טקַא ןייא ןיא "סַאּפש , ַא ,סיוא טזַײװ ,טניימעג

 263 "מונ ורב וצ

 ןשידַיי ןופ רעדנעלגנע ןַא ,טַײצ רענעי ןיא ןויצ-בבוח רעטסּוװַאב ַא -- טדימשדלָאג לענַאלַאק

 תורעה עז -- יוועל ןוא ןעזייר ,גורפ ,ןישטשַאמַאז ןגעוו .דַיי ַא ןרָאװעג קירוצ זיא סָאװ םַאטשּפָא

 ,216 ,332 ,238 ,223 ווירב וצ

 364 'מונ ווירב וצ

 -- "רעדליב רענשזַארד, ,"יוקילנ עשירַײ, ,"קלַאּפרַאּפ סָאד , ,"לטַײרט בר, ,יבוט"םש"לעב רעד,

 .קרעוו סרָאטקעּפס יכדרמ ןופ ןעמענ ץלַא ןענעז סָאד

 566 'מוּב ןוירב וצ

 ,248 'מונ ווירב וצ הרעה עז -- קיסַארַאק .דנַײרפ סיקצינוװַאר -- ינַארּב ןוא (יקסווָאקנילַאּפ) עיַאּפ

 367 'מםונ ווירב וצ

 .הרוּת-דומלּת רעד ןופ רעטלַאװרַאּפ ןעוועג ןַאד ןיוש זיא םירפס-רכומ עלעדנעמ
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 םכילעצ -םולש ןופ ווירב

 368 'םונ ווירב וצ

 ."ַאקװעּפעזַאממ טָאשיק-ןָאד , ןָאטעילעפ םעד "סדרּפ, ךובלמַאז סיקצינוװַאר ןיא טקורדעג טָאה ע"ש

 .גַאלרַאפ רעשידִיי-שיערבעה רעטסּוװַאב --- ףסַאיחַא;

 370 'מונ ווירב וצ

 גנולמַאז ַא ןבעגעגסױרַא ,רָאי 40 וצ רעדיל ןבַײרש ןבױהעגנָא ,טעָאּפ 1852--  ,בקעי ,ןיזווער

 ווירב עירעס ַא, -- "ךעלריּפַאּפ; יד .1895 עשרַאװ ,"ןיזווער בקעי ןָאפ ןעידָאלעמ יד , רעדיל

 .עליה ַא טניימעג -- לדמעה םענייש ַא ."לדנייש-ענייש בַײװ ןַײז ןוא לדנעמ-םחנמ ןופ

 372 'מםונ ווירב וצ

 .סעמסירק טניימעג -- טכַאנ טרנילב

 577 .םונ וןיהב וצ

 רעד -- (284 'מונ ווירב וצ הרעה עז) .ל".א ,יקפניוועל .דנַײרפ סיקצינוװַאר -- שינַאמ ןוא עיַאּפ

 "םולש טימ קימעלָאּפ ַא טריפעג ןרָאי עגנוי ענַײז ןיא טָאה רעכלעוו ,טסינָאטעילעּפ רעטסּוװַאב

 .79 'מונ ווירב וצ הרעה עז -- והילא םהרכא .שידִיי ןגעק ןעמכילע

 378 'מונ ווירב וצ

 ,רעדילסקלַאפ עשידִיי ןעלמַאז טימ ןבעגעגּפָא ךיז ,טעָאּפ ,1943--1880 ,בקעי-קחצי ,סוּפַארּפ

 .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךָארבסיױא ןזיב "טנעמָאמ,, ןיא רַאטערקעס-עיצקַאדער

 379 'מונ ווירב וצ

 טפַאשלעזעגיגַאלרַאפ רעװעשרַאװ יד תעב ,טַײצ רעד ןיא ןרָאװעג ןבירשעג זיא ווירב רעד

 ןעז וצ זיא'ס יו) "דוי רעד, טפירש עשידָאירעּפ יד ןבעגוצסױרַא טכַארטרַאפ טָאה "ףסָאיחַא,

 ןבױהעגנָא טָאה גנוטַײצ יד .("לוק-תב רעד, ןסייה טלָאזעג גנוטַײצ יד טָאה ,ווירב םעד טָא ןופ

 .ח .י ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,שדוח ַא לָאמ ייווצ רעִירפ ,1899 רָאי ןיא ןעניײשרעד וצ

 .אירול ףסוי ר"ד ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ךָאװ ןיא לָאמ ןייא רעטעּפש ןוא ,יקצינוװַאר

 רעד ןיא לקיטרַא ןַא "דוי; םענופ רעמונ ןטשרע ןרַאפ טיירגעגוצ טַאהעג טָאה םכילע-םולש

 סרענעייל יד רַאּפ טרידנעמָאקער טָאה רע ןכלעוו ןיא ,"עיצקַאדער רעד ןיא ווירב ַא,, ןופ םערָאפ

 םהרבא ; 1907--1848 ,יקפװַאשרַאװ .מ .מ) טַײצ רענעי ןופ סרעבַײרש עשידִיי עגנוי עכעלטע

 ,(=- 318 'מונ ווירב וצ הרעה עז -- ּפוּפָארּפ .י .י ןוא -- 322 'מונ ווירב וצ הרעה עז -- ןעזייר

 עקיבלעז יד ןופ רעדיל עטקורדעג טינ לָאצ ַא טימ טרירטסוליא לקיטרַא םעד רע טָאה ַײברעד

 .מ .מ ןופ רעדיל יד טימ ןבעגעגּפָא ךיז לקיטרַא םענעי ןיא רע טָאה טּפױה רעביא .ןטעָאּפ

 .י .י טניימעג -- ךעלגנַיי רענוװָאק .וועיק ןיא טקעלּפטנַא טלַאמעד טָאה רע ןכלעוו ,יקסווַאשרַאװ
 , .ןעזייר .ַא ןוא סוּפָארּפ

 380 'מונ ןוירב וצ

 ןרָאװעג רעלוּפָאּפ זיא רע ּוו ,עקירעמַא ןיא 1886 ןופ ,טעָאּפ ,1923--1862 ,סירָאמ ,דלעפנעזָאר

 לעזַאב ןייק .רעטעברַא ןשידִיי ןופ ןבעל ערעווש סָאד טרעדלישעג ןבָאה סָאװ ,רעדיל ענַײז טימ

 עטשרע יד ןיא טקורדעג טָאה ימע-ןב עכלעוו ,סערגנָאק ןשיטסינויצ ןופ ןעגנובַײרשַאב --

 ןקורד ןביױהעגנָא ךיז ןבָאה "ןענָאילימ,, לטיט ןרעטנוא ,ךעלווירב 24 יד ."דוי רעד ,, ןופ ןרעמונ

 ."דוי רעד , ןיא רָאי םענעי

 281 'מונ ןוויהב נצ

 זיא "רעקיכלימ רעד היבט , ןופ הׂשעמ עטירד יד .טקַא ןייא ןיא עידעמָאק ַא -- "בוט"לומ,

 ."רעדניק עקיטנַײה , לטיט ןרעטנוא ןענישרעד
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 םכילציםולס ןופ טוירב

 282 'מוב וחרב וצ

 "סמייח בר המלש , סעלעדנעמ ןופ ןעלטיּפַאק עטשרע יד ןופ םענייא טניימעג -- טניה פנדייז םעד

 .טניה עשיפרָאד ןוא עשיטָאטש ןופ לעמעג ַא טייג סע ּוװ ,("דוי, םעניא טקורדעג טלָאמעד ךיז)

 ."דוי רעד , 6 רעמונ ןיא טקורדעג ץרּפ .ל .י ןופ דיל ןיילק ַא -- ךעלהרוש סעצרפ

 389 ןוא 384 'מונ ווירב וצ

 יקצינװַאר .ןבירשעג טלָאמעד טָאה ע"ש סָאװ ,"םירישה-ריש,, ןַאמָאר םעד ןגעוו ָאד ךיז טדער סע

 עינצַאנַאפָארּפ ַא ןעזרעד ןעמָאנ ַאזַא ןיא טעו רוזנעצ יד זַא ,טַאהעג ארומ ,סיוא טזַײװ ,טָאה

 ןבירשעגנָא ע"ש טָאה 1911--1909 ןיא .ןרָאװעג טקורדעג טינ זיא ןַאמָאר רעד ."לביב,, רעד ןופ

 זַא ,ןַײז ןעק'ס ."םירישה-ריש ךעלטעלב, ןעמָאנ ןטימ ןלייט עניילק ריפ ןיא ןַאמָאר ןשיריל ַא

 ."םירישה-ריש , םענעי ןופ לוגליג ַא זיא סָאד

 388 'מםונ ווירב וצ

 ןרָאװעג ןבעגעגרעביא יידֹוי רעד, ןופ עיצקַאדער יד זיא 1899 רעבמעווָאנ ןופ --- דוי רעשידוי סיוא
 ןופ סרעבעגסיורַא יד --- ("ףסָאיחַא, גַאלרַאפ רעװעשרַאװ) סעקינפסָאיחַא .אירול ףסוי ר"ד וצ
 ."דוי רעד,

 389 'מונ וולרב וצ

 ןבירשעגנָא טָאה רע זַא ,ןעמכילע-םולש ןפרָאװעגרָאפ טָאה ץעמע -- עװטפנעגַא ןַא רַאפ רושַארב

 ַא יו ע"ש ןופ ןבעגעגסױרַא -- רשכמ לוק .טפַאשלעזעג-עיצַארוקעסַא ןַא רַאפ רושָארב ַא

 יד טניימעג -- עיזנעצער עניילק ַא .1889--1888 ,"קעהטָאילביב-סקלָאפ עשידוי , וצ עגַאלַײב

 םעד רעטנוא ןבירשעג טָאה ע"ש סָאװ ,"עיזעָאּפ, עלעכיב סעצרּפ .ל .י ףיוא ץיטָאנ עקידנסַײב

 ,רוטַארעטיל ריפ לַאנרושז,, ַא ,"קעהטַאילביב עשידוי איד, ."רעטייווצ רעד סוקיטירק , ןעמָאנ

 .1891 רָאי ןיא ןבעגעגסױרַא טָאה ץרּפ .ל .י סָאװ ,(דנעב 2) "עימָאנָאקע ןוא טפַאשלעזעג

 גַאלרַאפ ,עשרַאװ ןיא םערָאפכוב ןיא ןענישרעד ,ןָאזעניד .י ןופ גנולייצרעד -- "עלעסַאי;

 ,ףבעל ןשרעדניק ןופ ןעגנורענירעד , סנַאזעניד .י -- 'ףעגנורענירעד , ,1899 ,"סערגָארּפ ,

 .1900 ,"דוי, ןיא טקורדעג

 390 'מונ ווירב וצ

 עשיגַאגַאדעּפ ףיוא ןעלקיטרַא ןבירשעג טָאה (216 'מֹונ ווירב וצ הרעה עז) קחצי ,גרעכספַײוו

 תורגא , ןופ רבחמ ,"קעהטָאילביב-סקלָאפ , סמכילע-םולש ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה ןוא סעמעט

 -רעד ןוא טסינַאמָאר ,רעקיטירק ,טסיצילבוּפ ,1921--1865 ,ףסוי-הכימ ,יקסוועשטידרעב ."ג"לי

 .שטַײד ןוא שידִַיי ,שיערבעה ןבירשעג ,רעלייצ

 2351 בונט ןקקרב ןצ

 .דנַײרפ ַא סמכילע"םולש ,בשוּת רעוועִיק ,רבחמ ןוא ליּכׂשמ ,קחצי ,טעזָאר

 2952 ימט וערב וצ

 עז) טסינַאמוה ןוא רעבַײרש 1936--1868 ,װַאקשעּפ ײסקעלַא ןופ ןעמָאננעּפ -- יקרָאג םיפקַאמ

 -סױרַא ןעמונעגרעטנוא טָאה יקרָאג ןעוו ,טַײצ רעד וצ טרעהעג ווירב רעד .(36 ווירב וצ הרעה

 טינרַאג רעבָא זיא םעד ןופ ,שיסור ןיא רוטַארעטיל רעשידַיי רעד ןופ ךובלמַאז ַא ןבעגוצ

 ןוא טַאקַאװדַא רעװקסָאמ ַא ,שטיװָאסירָאב םיסינַא ,יקפוַאדלַאג .טסערַא סיקרָאג בילוצ סױרַא

 יו טימ םענייא ןיא ."דָאכסַאװ  לַאנרושז ןשיסור םעד ןיא ןעלקיטרַא טקורדעג ,טסילַאנרושז

 ןבָאה סָאװ ןדַיי יד תבוטל "ףליה, גנולמַאז ַא 1901 ַײמ ןיא טלעטשעגפיונוצ ןעניקמָאיטַאּפ

 -רושז רעשיסור ַא ,1946--1878 ,שטיװָארטעּפ רימידַאלװ ,ןיקמָאיטַאּפ .שינעטערעגמוא ןופ ןטילעג

 .רספסר ןופ גנודליב רַאפ רַאסימָאק-סקלָאפ ןרָאי רעקיצרעפ יד ןיא .טסילַאנ
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 םכיל עק םוק ש ןוופצוויהב

 393 'מםונ ווירב וצ

 ןשיערבעה םעד טריגַאדער טַײצ רענעי ןיא טָאה (224 'מֹונ ווירב וצ הרעה עז) ןַאמשירפ דוד

 ,יולה לאקזחי ,טיוועל .216 'מונ ווירב וצ הרעה עז -- בקעייקחצי ,גרעכסַײװ ."רודה,, לַאנרושז

 ןלַאנרושז עשיערבעה ןוא עשידַיי ןיא רעדיל ןוא ןעגנולייצרעד ,ןעלקיטרַא ןבירשעג ,1945--+-8

 ,השמ ,גרעבנַײװ .ןעגנוטַײצ ןופ רָאטקַאדער ןעוועג ,עקירעמַא ןיא 1902 ןופ ,טַײצ רענעי ןופ

 .1900 ןיא לכיב ןיילק ַא ןבעגעגסױרַא ,רעוט-ללּכ ןוא רערעל-עיגילער -- 2

 394 'םונ ווירב וצ

 ,11 'מונ ,"רודה , לַאנרושז ןיא טקורדעגּפָא זיא "קישטבַאר , ןופ גנוצעזרעביא עשיערבעה יד

 ."יגורצחה רברבח, ןעמָאנ ןרעטנוא ,1

 395 'מונ ווירב וצ

 ןופ שארב טרעדנוהרָאי ןט19 ףוס ,רָאטיזָאּפמָאק ןוא רעשרָאפ-קיזומ ,1927--1868 ,לאוי ,לעגנע

 עשיטירק טקורדעג ,1940--1866 ,לואש ,גרובזנינ .קיזומ עשידַיי ןריזירַאלוּפָאּפ וצ טפַאשלעזעג רעד

 ,1920--1862 ,חסּפ ,קערַאמ טימ ןעמַאזוצ ; "דָאכסָאװ, ןיא סעידוטש ןוא ןעלקיטרַא ,ןציטָאנ

 ,גרוברעטעּפ ,"דנַאלסור ןיא רעדיל-סקלָאפ עשידַיי יד, קרעװ עלַאטנעמונָאמ סָאד ןבעגעגסױרַא

 "גסיוו ןופ עימעדַאקַא רעגרוברעטעּפ רעד ןיא ףַארגָאילביב ,1929--1860 ,לאומש ,רטניוו ,1

 ןוא גרובזניג ןופ ךוב םעד רַאפ רעזַײװנָא ןשיפַארגָאילביב ַא טלעטשעגפיונוצ ; 1887 ןיא ןטפַאש

 ,"רעדילסקלָאפ סקעז רעדָא ,םיננר ץנכ, רעדיל לכיב ַא ןופ רבחמ ,והילא-חסּפ ,ןחדכ .קערַאמ

 ,"דיגמה, ,"ץילמה  ןיא םירמאמ טקורדעג ,1900--1852 ,םוחנ"םחנמ ,יקסניטיל .1872 ענליוו

 ןןהָאזשיפ .רעדילסקלָאפ עשילַארָאמ-עשיטסירָאמוה טכעלטנפערַאפ שידִיי ףיוא ,דנַא"א י"הריפצה,,

 -ניזסקלָאפ עשידַיי רַאפ ןרוטַאינימ ןוא רעדיל עשינחדב ןבירשעג ,1922--1843 ,רעטלַא-םהרבַא

 י"ש ,ןטגָאבנעלטנעצַאק .סעמַארד ןוא סעידעמָאק ןופ רבחמ ַא ןוא רָאיטקַא ןַא ןעוועג ,סרעג

 רעדָא ןעידָאלעמ עשידוי, ךוב טשרע ןַײז .רעבַײרש-סעסעיּפ ןוא טסילובַאפ ,טעָאּפ ,(י"שר)

 ,רעטכידסקלָאפ ,1943--1868 ,המלש ,שטיוועלומש .,1887 ענליוו ןיא ןענישרעד זיא "רעדיל סקלָאפ

 ,יקסװוַאשרַאװ ןגעוו .סעידָאלעמ טימ רעדיל 500 םורַא ןוא ,"ןעמַאמ רעד עלעווירב ַא, ןופ רבחמ

 .ווירב עקידרעירּפ וצ תורעה עז ןָאדרָאג לכימ ןוא ןעדַאֿפדלַאג ,רעזנוצ ,יקצעניל

 396 'מםונ ווירב וצ

 ,1928--1844 ,דוד יכדרמ ,רעטעטשדנַארב .292 'מונ וויירב וצ הרעה עז -- יקפוַאדלַאנ

 ןבעגעגסורַא 1890 ןיא ,"חולשה , ןוא "ץילמה , ,"רחשה , ןיא טקורדעג ,רעבַײרש רעשיערבעה

 .ןעגנולייצרעד גנולמַאז ַא

 397 'מונ וירב ןצ

 זיא ןוא ןרָאװעג טריטקעיָארּפ טלָאמעד זיא סָאװ ,לַאנרושז-שדוח ַא -- "עילימַאפ עשידוי יד,

 ןופ רענייא -- רזעלא ,ןַאלּפַאק ."דוי, םוצ עגַאלַײב ַא יו ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא 1902 רָאי ןיא

 ."דוי, םעד ןבעגעגסורַא ןבָאה סָאװ ,"ףסָאיחַא,-ילעב יד

 398 'מונ ווירב וצ

 רַאפ תוישעמ , סמכילע-םולש ןופ גנוצעזרעביא רעשייערבעה ַא ןגעוו ךיז טדער ווירב םעד ןיא

 טימ יקצינװַאר סָאװ ,קעטָאילביב-רעדניק ַא ןיא ןַײרַא טלָאזעג טָאה סָאװ ,"רעדניק עשידִיי

 -ןכָאװ רעשיערבעה ַא -- 'ןטקה םלוע, .ןבעגסױרַא ַײב ןטלַאהעג טלָאמעד ןבָאה ןקילַאיב

 רברבח, .ןבעגעגסױרַא טלָאמעד טָאה "הישות, גַאלרַאפ רעד סָאװ ,רעדניק רַאפ לַאנרושז

 -ַאקינ ןופ קידניא רעד ."קישטבַאר , ןופ גנוצעזרעביא עשיערבעה סמכילע-םולש -- 'ייינורצחה

 ,קידניא ןקידעבעל ַא סעדַא ןייק וועיַאלָאקינ ןופ טכַארבעג לָאמ ןייא טָאה יקצינוװַאר -- וועיַאל

 רעסעדַא רעד רעטכעלעג טפַאשרַאפ טָאה סָאװ ,לשעמרעק ַא טכַאמעג ע"ש טָאה םעד דובכל ןוא

 שארב ןענַאטשעג טלָאמעד זיא (50 ווירב וצ הרעה עז) רודגיבא-ןב ,החּפשמ רעשירעבַײרש

 לָאטקַאדער רעד ןעוועג ןַאד זיא (62 'מונ ווירב וצ הרעה עז) אירול רייד ."הישוּת ,, גַאלרַאפ םענופ
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 םכיל שש םולש 'ןהפ .זזירב

 -יטירק ,ועשַאילע לארשי ןופ םינָאדװעסּפ רעשירַארעטיל ,1924--1872 ,תובשחמ-לעב ."דוי,, ןופ

 .רעגנַאפנָא ןַא טלָאמעד ,רוטַארעטיל רעשידַיי רעד ןופ רעק

 2399 בונ טלרב וצ

 טָאה ע"ש ןכלעװ רַאפ גַאלרַאפ ַא -- "גנורליב, .רעלַאמ ַא ,סיוא טזַײװ -- יקפוַאינעשיק

 רעטפושיּכרַאפ רעד, לטיט ןרעטנוא סױרַא רעטעּפש ,ייקע ןַא ןָא הׂשעמ ַא, ןבירשעגנָא טלָאמעד

 ."רעדַײנש

 400 'תהונ הוויהכב ןצ

 .וָאקרעצ ַאיַאלעב ןיא טניוועג ,רעבַײרש רעשידִיי-שִיערבעה -- 1928--1855 ,.ב ,ןַאומחרי

 -בבוח ַא יו קיטעט ןעוװעג ,רעבַײרש רעשידַיי-שַיערבעה ,1921--1858 ,לדנעמ-םחנמ ,יקצילַאד

 עזעיגילער יד -- האמוט-ץרַאוװש ןוא ןבל הדׂש .226 'מונ ווירב וצ הרעה עז -- ינרעשט רייד .ןויצ

 ווא ,"רעטסיולק רעסַײװ, טַײטַאב סָאװ ,"װָאקרעצ ַאיַאלעב , ןדערסורַא ןלעװ טינ ןגעלפ ןדִיי

 ."האמוט עצרַאװש , רעדָא -- "דלעפסַײװ, -- "ןבל הדׂש, ףיוא ןטיברַאפ ןעמָאנ םעד ןבָאה

 .טלעג םיא ןיא ןטלַאה וצ ףיוא לטרַאג ַא -- שַאטלעבַאש

 401 'מונ ווירב וצ

 ."דוי, םעד טניימעג -- טַאלב-הכונח

 402 'מםונ ווירב וצ

 ןעמָאנ ןרעטנוא גנוצעזרעביא רעשיערבעה סקילַאיב ןיא ןענישרעד םעד ךָאנ זיא יילדיפ ןפיוא;

 ."רונּכ ילע

 403 'מונ ווירב וצ

 ןוא רוטַארעטיל רַאפ לַאנרושז-שדוח ַא ,"עילימַאפ עשידוי יד, טניימעג -- לכיב"-רַאורבעפ

 סָאװ עיצקַאדער רעקיבלעז רעד רעטנוא ןענישרעד ."ףסָאיחַא, גַאלרַאפ ,עשרַאװ ,טפַאשלעזעג

 ,לשעה ,גרעבלּפע .ןטפעה 12 ןענישרעד ,1902 רַאונַאי ןיא סױרַא זיא טפעה רעטשרע ."דוי רעד,

 טריפעגפיוא זיא עסעיּפ עטשרע ןַײז ,סעמַארד-רעטַאעט ןבירשעג ,רעבַײרש רעשידִיי ,1927--+11

 ט"א רעכיברָאי ןופ רבחמ .שָארב ןרעלדַא טימ ,1888 ןיא רעטַאעט רעװעשרַאװ ןיא ןרָאװעג

 ."רעדנעלַאק סגרעבלעּפּפע ,

 407 'מונ ווירב וצ

 ,396 ווירב עז

 410 'מונ ווירב וצ

 ,דנעב ריפ ןיא קרעוו סמכילע-םולש ןופ עבַאגסױא ןַא ןגעו טדערעג טרעוװ ווירב םעד ןיא

 סױרַא טלָאמעד זיא י"יקע ןַא ןַא הׂשעמ,, ַא ."הישוּת,, גַאלרַאפ ןיא ןענישרעד רעטעּפש זיא עכלעוו

 גנולייצרעד יד טניימעג -- ייטעליכב, ."גנודליב , גַאלרַאפ רעקָאטסילַאיב ןיא לכיב רעדנוזַאב ַא ןיא

 ."טעליב ענשירגיוו ַא,

 411 'מונ ווירב וצ

 ײטסָאנשטשורוב , .403 'מונ ווירב וצ הרעה עז -- "עילימַאּפ עשידוי יד , -- "עילימַאפ, רעד ןגעוו

 ןיא ןעגנַאגעגסױרַא טַײצ רענעי ןיא זיא סָאװ ,שיסור ףיוא לַאנרושז-ןכָאװ רעשיטסינויצ ַא --

 ,גרוברעטעּפ

 413 'מםונ ווירב וצ

 .רעבעגסױרַא רעװעשרַאװ ַא וצ קרעװ סמכילע-םולש ןפיוקרַאפ ןגעוו ךיז טדער ווירב םעד ןיא

 ,ןרעטלע עמערָא ןופ ןוז ַא ,טנעדוטס ַא ױזַא יו טלייצרעד טרעוװ ייטעליב ענשירגיוו, םעניא
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 םיכוייל עק םו לש .ןופו ןוירטב

 ןַײמ,, גנולייצרעד יד טניימעג -- ןַאמָאר ןַײמ .טעטיסרעווינוא ןיא ןעמוקוצנָא ידּכ ,ךיז טדמש

 ."ןַאמָאר רעטשרע

 415 'מונ ווירב וצ

 םכילע-םולש טָאה ױזַא -- שטעפיודַאב .וועָיק ןיא קרַאמרָאי רעסיורג רעד -- ןטקַארטנַאק

 .וועשטידרעב טָאטש יד ןפורעגנָא

 416 'םונ ווירב וצ

 -לירּפַא .רעגעלרַאּפ רעװעשרַאװ ַא ךרוד קרעװ עלַא ןבעגסױרַא ןגעוו -- םולח ַא זיא םולח ןַײמ

 ,1902 לירּפַא ןיא טנַײשרעד סָאװ "עילימַאפ עשידוי יד , -- לכיב

 417 'מםונ ווירב וצ

 ןייק ןעמכילע-םולש וצ ןעמוקעג זיא רָאטקעּפס .מ יוװ ,םעד ךָאנ דלַאב ןבירשעג זיא ווירב רעד

 -סקלָאפ עשידוי יד, רעטעלבנכָאװ יד ןיא רעטעברַאטימ ןקידנעטש סלַא םיא ןדַאלוצנַײא וועי

 טָאה ("הישוּת, ןופ רעגעלרַאפ רעד) רודגיבא-ןב סָאװ ,"טלעוונעיורפ עשידוי יד , ןוא "גנוטַײצ

 עיצקַאדער רעד רעטנוא עשרַאו ןיא ןבעגוצסױרַא ןביױהעגנָא םישדח עכעלטע טימ רעטעּפש

 ,"ףסָאיחַא, טניימעג -- ןקַארשרעד ךיז ןבָאה סָאװ הרבח יד .ץיוורוה .ד .ח ןוא רָאטקעּפס .מ ןופ

 רַארָאנַאה ןעמכילע-םולש ןקישוצסיורַא טלַײאעגוצ ךיז ןבָאה סָאװ ,"דוי, םענופ סרעבעגסױרַא יד

 ןוא ,םיא ןגעק גנולדנַאה עכעלטקניּפמוא עקירעירפ רעייז ןרעפטנערַאפ וצ ידּכ ,שיפַארגעלעט

 ךיז טָאה "הישות, סָאװ ,ןעגנוטַײצ עַײנ יד וצ ןײגרעבירַא טינ לָאז רע -- הנווּכ ַא טימ ךיוא

 ןייא טלָאמעד ,ַאמונ ןוז רעטסגנַיי סמכילע-םולש -- ןאמ"רעגנוי רעד .ןבעגוצסױרַא טיירגעג

 .טלַא רָאי

 418 'מונ ווירב וצ

 ,"טלעוונעיורפ עשידוי  ןופ רעמונ ןטשרע םעניא טקורדעג ןעוועג ,ןָאטעילעפ ַא -- עימערּפ יד

 "גנוטַײצ-סקלָאפ עשידוי , רַאפ ה"ד -- ןרעמונ עכעלטע עטשרע יד רַאפ רעטַײװ ךיא טעברַא טציא

 טייג םכילע-םולש זַא -- ןרעוו רָאוװעג ןלעוו ייז זַא ,ןַײז טעװ סָאוװ ."טלעוונעיורפ עשידוי, ןוא

 טניימעג -- "שינעבילרַאּפ, סָאד .(417 'מונ ווירב וצ הרעה עז) ןעגנוטַײצ עַײנ יד ןיא רעבירַא

 .ַאמונ ,דניק סָאד

 419 'מונ ווירב וצ

 .עקירעמַא ןיא 1892 ןופ ,טסילעװָאנ ןוא גרוטַאמַארד ,1946--1872 ,ןָאעל ,ןירבַאק

 420 'םונ ווירב וצ

 זיא סָאװ ,רָאטקעּפס ןוא םכילע-םולש ןופ דליב סָאד טניימעג -- ףוצרּפ רעזדנוא ךַײא קיש ךיא
 ןענעז ןענַאטעילעפ עירעס רעד ןיא .סרענעייל-שידַיי םלוע םַײב ןרָאװעג רעלוּפָאּפ רעטעּפש
 עשיּתבה:לעב .ערעדנַא ןוא "עיזַאנמיג, ,"שטַײד רעד , ,"טנזיוט קיצעביז ןוא ףניפ , : ןַײרַא
 -עילעפ טקורדעג ,קיטסירטעלעב ץוחַא ,ע"ש טָאה "גנוטַײצ-סקלָאפ עשידוי , ןיא -- רוטַארעטיל
 טריזנעצער רעגייטש ןשיטסירָאמוה ַא ףיא טָאה רע ּוװ ,ןעמָאנ ןקיבלעז םעד רעטנוא ןענָאט
 ןופ רָאנ ,סרעבַײרש עלענַאיסעּפָארּפ-טינ ןופ ןבירשעג ןרעוװ סָאװ רעכיב ןימ ןסיוועג םעד
 ןבָאה סָאװ ,(417 'מונ ווירב וצ הרעה עז) "ףסָאיחַא, טניימעג -- טַײל-הרבח יד ."םיּתב-ילעב,
 ."דוי, םעד ןבעגעגסורַא

 422 'מםונ ווירב וצ

 ה"ד ,ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה רע סָאװ טעברַא רעד ןגעוו ע"ש טבַײרש ווירב ןופ ביײהנָא ןיא
 .ךובלמַאז סיקרָאג רַאפ סרעבַײרש עשידַיי ןגעוו לַאירעטַאמ ןשיפַארגָאיב ןטיירגוצ
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 םיכילצ- םולש ןופ-ווירב

 425 !םונ וולרב וצ

 עשידוי, ןוא "גנוטַײצ-סקלָאפ עשידוי, ןופ ,טקעּפסָארּפ םעד ןגעוו ךיז טדער ווירב ביײהנָא ןיא
 ןוא "ףסָאיחַא, טניימעג -- ןגַאלרַאפ עדייב .ןעמוקַאב טינ ץלַא ךָאנ טָאה ע"ש ןכלעוו ,"טלעוו

 ."טסייוו רעוװ, ןַאמָאר םענופ ןענעז רעבַײרשרעביא םַײב ךיז ןעניפעג סָאװ ךעלטיּפַאק יד ."הישוּת ,,

 424 'ובונ ווירב וצ

 רָאטקַאדער רעטעּפש ןוא "דוי, םענופ רָאטקַאדער רעד ןעוועג טלָאמעד זיא אירול ףפוי רייד

 ."קלָאפ עשידוי סָאד , טַאלבנכָאװ רענליו םעד ןופ ןוא "דנַײרפ רעד , רעגרוברעטעּפ ןופ

 .גנוטַײצ עַײנ ַא ןדנירג וצ "ףסָאיחַא,, ןופ קעװַא זיא רָאטקעּפס -- גנולדנַאה סרָאטקעּפס

 429 'מונ ווילרב וצ

 -- ןתוליכר ןריפ ןלעוו י"ייז, ןוא .420 'מונ ווירב וצ הרעה עז -- רוטַארעטיל עשיּתבה-לעב

 עַײג יד ןגעוו טקעּפסָארּפ םעד טניימעג -- העדומ יד ."דוי, םענופ סרעבעגסױרַא יד טניימעג

 עשידוי, ןיא ןעגנַאגעג רעטעּפש ןענעז ,סעירעס עדייב -- רעדליב"עזַײר ןוא ךעלקעּפ .ןעגנוטַײצ

 סיקרָאג רַאפ ,יקסניּפ דוד ןוא ןרָאטקעּפס ןופ -- סעיפַארנַאיב ןוא רעדליב יד ."גנוטַײצ-סקלָאפ

 .סרעבַײרש עשידַיי ןופ ךובלמַאז ןטנַאלּפעג

 427 'מונ וקטהב וצ

 סָאװ יד טניימעג -- סרעלקעמ יד ."ףסָאיחַא , ןופ רעטלַאוװרפ-טּפיוה רעד ןעוועג זיא ןַאלּפַאק

 עשידוי, טימ םיא ןקינייארַאפ ןוא "דוי, םעד ןפיוקּפָא לָאז "הישוּת , זַא ,טגיילעגרָאּפ ןבָאה

 -לעב ַא ,ןדִיי רענילָאװ ַא ןופ גנובַײרשַאב-סנבעל עזָאירוק ַא -- ךובנַאט סָאד ."גנוטַײצ-סקלָאפ

 -- לשינטפטשַאב טניילק סָאד ."גנוטַײצ-סקלָאּפ, רעד ןיא טריזנעצער טָאה ע"ש סָאװ ,תיבה

 .טלַא רָאי ַא טלָאמעד ,ַאמונ ןוז רעטסגנַיי סמכילע-םולש

 428 'םונ ווירב וצ

 וצ ווירב ַא ןיא ."גנוטַײצ-סקלָאפ , רעד ןיא יא ,"דוי,, םעניא יא טניימעג -- ןטרַאד יא ,ַאד יא
 ןטלַא םעד ,םירפס-רכומ ןעלעדנעמ ךיז טָאה "רעפיטש םוצ לקינייא, םוצ ,ןעמכילע-םולש
 טָאה רע ןוא ןָאט וצ ףיטש ַא טסולגרַאפ ,קיצעביז ןוא ןביז יד ַײב ןיוש טלָאמעד ,"ןדייז,
 רָאנ ןענעייל ייז ןָאק ןעמ סָאװ ,תויתוא עקידלרעּפ עניילק עכלעזַא טימ לווירב ַא טלקריצעגסיוא
 םיא רע טָאה ,ןלעפעג קרַאטש לַאפנַײא "סנדייז , םעד זיא "לקינייא , םעד .וויטקַאּפש ַא ךרוד
 ןגעק ,ךעלתויתוא עקניציּפ עכלעזַא טימ ןבירשעג רָאנ ,לווירב ןימ ַאזַא טימ ךיוא טרעפטנעעגּפָא
 "עימערּפ , ַא יו לדי-בתּכ ַא טגיילעגוצ רע טָאה ַײברעד ...ןעמעש ךיז ןפרַאד סנדייז םעד עכלעוו
 ןיילק ַא ףיוא ןבירשעג ,ןָאדרָאג בייל הדוהי ןופ "המחור יתוחא , דיל עטמירַאב סָאד --
 יד ןיא .ךעלתויתוא עשיפַארגילַאק עטקַאטעג עניילק ןוא טניט-טעלָאיפ טימ ריּפַאּפ לקיטש
 -פירַא םיא טָאה ןוא ווירב ןַײז ןעלעדנעמ ןופ ןעמוקַאבסױרַא ע"ש טָאה ןרָאי עקידרעטעּפש
 וצ ,לװָאט ַא ףיוא ,"המחור יתוחא , ריש ןטימ ןוא ,ווירב סעלעדנעמ טימ ןעמַאזוצ טּפעלקעג
 .בתּכ-שידִיי ןבירשעג ןדִיי ַײב לָאמ ַא טָאה ןעמ ױזַא יװ ,תורוד עקידנעמוק יד רַאפ ןזַײװַאב

 420 'מונ ווירב וצ

 -סקלָאפ עשידוי, ןיא טקורדעג ןעוװעג זיא סָאװ ,ןָאטילעפ םעד טניימעג -- ןַאטעילעפ ןַײמ

 גָאלַאיד רעשיטסירָאמוה ַא -- םכילע-םולש , :לטיט ןרעטנוא ,רעמונ ןטשרע םעניא ,"גנוטַײצ

 ."גנוטַײצ רעַײנ רעד ןופ גנונַײשרעד רעד דובכל רעזעל םעד ןוא םכילע-םולש ןשיוװצ

 432 'םונ ווירב וצ

 יד טניימעג : ץיוו רעקיטַײדיײװצ ַא -- "ףדויא ןוא ןדוי .291 'מונ ווירב ֹוצ הרעה עז -- טעזָאר
 "דוי, םענופ סרעבעגסױרַא יד ןופ טײקכעלטקניּפמוא יד ןוא ,ללכב טײקכעלטקניּפמוא עשידִיי

 טָאה רָאטקעּפס .מ סָאװ עירעס-ןָאטעילעפ יד טניימעג -- ךעלטעטש ןוא טעטש ןשיווצ .טרפב
 ןרעטנוא ,"ךעלטעטש ןוא טעטש עשידִיי, לטיט ןרעטנוא ןעגנוטַײצ עשידַיי יד ןיא טקורדעג
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 םכילע-םולש ןהופ ונירב

 ןעוועג ,ןטפַאשנסיו עלַאיצַאס ןופ ר"ד ,1927--1865 ,בוד-םייח ,ןייוורוה ."תמא,, םינָאדװעסּפ

 ."גנוטַײצ-סקלָאפ עשידוי , ןופ רָאטקַאדער רעשיטסיצילבוּפ

 436 'וםבונ ווירב וצ

 ,"ךוי רעד , ןופ סרעבעגסױרַא יד ,?ףסָאיחַא,, טניימעג -- הרבח רעד וצ ווירב רעטצעל ןַײמ

 437 'מונ ווירב וצ

 ןענעז סע ןכלעוו ןיא ,געט ענעי ןופ "דוי רעד , ןיא לקיטרַא ןַא עגונ זיֹא ווירב רעקיזָאד רעד

 -םולש ןגעוו ןעגנוקרעמַאב עקידנקידיײלַאב עכעלטע ,ערעדנַא ןשיווצ ,ןרָאװעג טגָאזעגסױרַא

 ןסָאלשַאב ןוא "דוי, ןיא טעברַאטימ ןַײז טקידנערַאפ טלָאמעד טָאה סָאװ ע"ש .ןבַײרש סמכילע

 לקיטרַא ַאזַא סָאװ טקַאפ םעד ןיא טָאה ,"גנוטַײצ-סקלָאפ,, רעטעדנירגעג:ַײנ רעד וצ ןײגרעבירַא

 ,רעטעברַאטימ-טּפױה רעד ןעװעג זיא רע ּוװ ,גנוטַײצ רעד ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא

 -- ןלַאירעּפמיא ."דוי, םענופ סרעבעגסיורַא יד דצמ םיא ןגעק הנווּכ ערעדנוזַאב ַא ןעזרעד

 .תועבטמ עשיסור ענעדלָאג

 438 'ובונ ווירב וצ

 ןופ ןסערעטניא יד ןיא ץניווָארּפ רעד ןיא ןרָאפוצסױרַא ןבילקעג טלָאמעד ךיז טָאה םכילע-םולש

 ,שיסור ףיוא גנוקיטעטשַאב ַא עיצקַאדער רעד ןופ טגנַאלרַאפ טָאה ןוא "גנוטַײצ-סקלָאפ , רעד

 סנעמעוו ,ןוז ןטסגנִיי סמכילע-םולש טניימעג -- שינעפעשַאב .רעטעברַאטימ ריא זיא רע זַא

 -- קיטַאשטשערק .ווירב ןקיזָאד םעד טימ ןעמַאזוצ ןרָאטקעּפס וצ טקישעג טָאה ע"ש דליב

 .וועיק ןיא ץַאלּפטָאטש רעלַארטנעצ

 439 'םונ ווירב וצ

 עז -- יקסרַאבול והילא םהרבַא -- יקפרַאכויל .427 'מונ ווירב וצ הרעה עז -- רזעלא ןַאלּפַאק

 .217 'מונ ווירב וצ הרעה עז -- יקפווַארַאמַאקס .,79 'מונ ווירב וצ הרעה

 441 ?"מבונ ווירב וצ

 ,50 'מונ ווירב וצ הרעה עז -- רודגיכא"ןב

 443 'םונ ווירב וצ

 ןָאטעילעפ םעד "דוי,, ןיא ןבירשעג ץרּפ .ל .י טָאה םינָאדװעסּפ ןקיזָאד םעד רעטנוא -- ןיפ יד

 ןופ "דוי; ןבלעז םעניא ןרָאװעג ןבירשעג רעִירפ זיא סָאװ ,"ךעלטעטש ןוא טעטש עשידִיי ,

 ."תמא, םינָאדװעסּפ ןרעטנוא רָאטקעּפס .מ

 445 'םונ ווירב וצ

 הרעה עז -- "רוטַארעטיל עשיּתבהי-לעב, ."גנוטַײצ-סקלָאפ עשידוי , : טניימעג --- 2 רעמונ םעניא

 ,420 'מונ ווירב וצ

 446 'מםונ ווירב וצ

 סָאװ ,שוילעּפַאק ַא ןגעוו זיא ץיוו רעד .ןוז רעטסגנַיי סמכילע-םולש -- שינעפעשַאב ענטַאווישז

 עד ַאטַאש .טסַאג וצ ןעוועג טרָאד זיא רע ןעוו ,ןעמכילע-םולש ַײב ןסעגרַאפ טָאה רָאטקעּפס

 .וועיק ןיא טערַאבַאק-רעמוז ַא -- רַאלּפ

 450 'מונ ווירב וצ

 טגעלפ רעכלעוו ,ווָאקרעצ ַאיַאלעב ןיא רעדורב ַא טַאהעג ,דַיי רעװַאלסוהָאב ַא -- ירביע ךענעה

 םעדייא ןוא ,רעדורב ןַײז ,ירביע ךענעה רעד טָא .חלג ןקיטרַָא ןַא ַײב םידסח-תולימג ןעַײל

 -םולש ןופ ןּפיטָאטָארּפ יד ןעוועג ,סיוא טזַײװ ,ןענעז (459 'מונ ווירב עז) יקצושטנעמערק

 ."טנזיוט 75, סמכילע

1 



 םכילעצ- םולש ןספפ וויבכבב

 452 'מונ ושרב וצ

 סָאד ."טלעוונעיורפ עשידוי , ןוא "גנוטַײצ-סקלָאפ עשידוי ,, טניימעג -- ןרעמונ ייווצ עטשרע יד

 .ןרָאװעג טקורדעג טינ ןטרָאד זיא דיל

 454 'מונ ווירב וצ

 עשידִיי רעביא עזַײר עצרוק ַא טכַאמעג טלָאמעד טָאה ע"ש .געוו ןופ ןבירשעג זיא ווירב רעד

 טקורדעג ךיז ןבָאה סָאװ "געוו ןופ ווירב ,, יד ."גנוטַײצ-סקלָאפ,, רעד תבוטל ךעלטעטש ןוא טעטש

 םעד) "סַאלק עטירד , גָאלָאנָאפ םעניא טעברַאַאב רעטעּפש ע"ש טָאה "גנוטַײצ-סקלָאּפ , ןיא

 טלָאמעד זיא סָאװ ,קסנימ ןיא רָאפנעמַאזוצ ןשיטסינויצ םעד טניימעג -- ּפעוננָאק ,(ווירב ןטשרע

 .ןעמוקעגרַאּפ

 459 'מונ ווירב וצ

 .450 'מונ ווירב וצ הרעה עז -- יקצושטנעמערק םייח

 460 'מםונ ווירב וצ

 .רעטכָאט עטסטלע סמכילע-םולש -- יסיט .לָאטיּפש ןופ קנַאלב ַא ףיוא ןבירשעג זיא ווירב רעד

 ,םכילע-םולש טָאה ױזַא -- רוממ רעטיור .עצינעמילּפ סמכילע-םולש -- (רָאזַאמ) ַאשַאטַאנ

 -יסקעל סוװָאלָאקָאס םוחנ טניימעג -- ווַאלָאקָאסל ןורּכוה רפס .ןיקצינװַאר ןפורעג ,הצלה-ךרדב

 ןטױל טלעטשעגפיונוצ ,ה"י ןט19 ןופ טפלעה רעטייוצ רעד ןיא ,סרעבַײרש עשידִיי ןופ ןָאק

 טקורדעג זיא עיפַארגָאיב ןַײז ןוא ייליבוי סעצרּפ .ל .י טרעַײפעג ןעמ טָאה רעמוז םענעי .ןורּכז

 .ןעגנוטַײצ יד ןיא ןעוועג

 462 'מםונ ווירב וצ

 עסיורג ַא רימ ַײפ ךיז טוט סע ."גורתא רעטיוט רעד, ןעמָאנ ןרעטנוא טקורדעג -- םיגורתא;

 "יולרעד ַא ,עיצקעטָארּפ ךרוד ,ןעמוקַאב וצ גנונעפָאה ַא טַאהעג טלָאמעד טָאה ע"ש -- רַאז

 .גנוטַײצ עשידִיי עכעלגעט ַא עשרַאװ ןיא ןבעגוצסױרַא גנוריגער רעשיסור רעד ןופ שינעב

 463 'םבונ ווירב וצ

 סָאבעלַאב ןעוועג ןַאד זיא ,"וועיק ןיא דיי רעטנרעלעג רעד , ,שטיוועלווַאקַאי דלַאנרַא ,ןילטַײצ

 ."קִיַאדוי, קעטָאילביב רעד ןופ

 464 'םבונ ווירב וצ

 יד -- קרעוו עלַא ןופ רעטסַײר ."גנוטַײצ-סקלָאפ, רעד ןופ : טניימעג -- ײטַאלב-תוּכוס, סָאד

 ןַאלּפ םעד ןעמונעגפיוא טלָאמעד ןבָאה ("הישוּת,) "גנוטַײצ-סקלָאפ עשידוי, ןופ סרעבעגסורַא

 ךָאנ .גנוטַײצ רעד וצ עגַאלַײב ַא יװ ,דנעב 4 ןיא ע"ש ןופ קרעװ עלַא ןבעגוצסורַא

 -םולש "גנוטַײצ-סקלָאפ , ןיא טקורדעג ךיז ןבָאה "ךעלקעּפ, לטיט םעד רעטנוא -- "לקעּפ, 8

 ריאמ ,, עידעמָאק יד "? טסייוו רעוװ ,, טניימעג -- ןַאמַאר םענופ ךעלטיּפַאק .ןגָאלָאנָאמ סמכילע

 ."טיירּפשעצ ןוא טייזעצ, ןעמָאנ ןרעטנוא ןבעגעגסױרַא רעטעּפש ע"ש טָאה "טנַאלַאש

 465 'מםונ ווירב וצ

 ןפורעגנָא קיסַאּפש םכילע-םולש טָאה ןבעל ןשירַארעטיל ןיֹא טפַאשדנַײרפ רעמיטניא רעייז בילוצ

 יײז ,ןעמכילע-םולש טגיילעגרָאפ טַאהעג טָאה רָאטקעּפס זַא ,סיוא טזַײװ ."יתגוז,, ןרָאטקעּפס

 עשיסור רערימָאטישז -- "ןילָאװ, .ןטייווצ םוצ םענייא ןופ ץנעדנָאּפסערָאק יד ןענערברַאפ ןלָאז

 ,גנוטַײצ

 466 'םונ ווירב וצ

 טָאה גנוריגער עשיסור יד זַא ,עסערּפ רעד ןיא ןרָאװעג טריסנָאנַא טלָאמעד זיא'ס -- יידנַײרפֿ,

 ףיוא גנוטַײצ עכעלגעט עטשרע יד ,"דנַײרפ, םעד גרוברעטעּפ ןיא ןבעגוצסױרַא טביולרעד
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 םכיקצבספהלש ןנפ וויבב

 ןיא גנוטַײצ רעשִיערבעה רעכעלגעט רעד ןופ רעבעגסױרַא -- .א ,ןַאמדירפ .דנַאלסור ןיא שידִיי
 ."הפוצה , ,עשרַאװ

 467 'מונ ווירב וצ

 לואש ןופ ןעמוקַאב טלָאמעד טָאה ע"ש סָאװ גנודַאלנַײא רעד ןגעוו ךיז טדער ווירב םעד ןיא

 ַא ןרעו לָאז רע ,"דנַײרפ, םענופ רָאטקַאדער םעד ,(395 'מונ ווירב וצ הרעה עז) גרובזניג

 -סױרַא ןטימ ךַאמּפָא םעניא טקנוּפ ַא טול .גנוטַײצ רעטעדנירגעג-ַײנ רעד ןופ רעטעברַאטימ

 טינ ע"ש טָאה (50 'מונ ווירב וצ הרעה עז) רודניכא-ןב "גנוטַײצ-סקלָאפ עשידוי, ןופ רעבעג

 ןעוועג זיא "גנוטַײצ-סקלָאפ, רעד ןיא טלַאהעג ןַײז .גנוטַײצ רעדנַא ןַא רַאפ ןבַײרש טרָאטעג

 ווירב םעניא ךיז רע טגָאלק םעד ףיוא .תוקחד סיורג ןיא טבעלעג ןַאד טָאה רע ןוא רעקיטשינ ַא

 ."גנוטַײצ-סקלָאפ עשידוי,, ןיא ןגױצעגנַײרַא םיא טָאה רעכלעוו ,ןרָאטקעּפס וצ

 469 'מונ ווירב וצ

 רעד טימ ע"ש םיא טסירגַאב ,גנולדנַאהכוב ַא טנפעעג טַײצ רענעי ןיא טָאה יקצינוװַאר .ח .י

 עקידרעטעּפש יד ןיא) עילימַאפ סמכילע-םולש ןופ דנַײרפ ַא ,יקסוװוָאקנילַאּפ יורפ -- עיַאּפ .םַארק

 -רעביא :טנימעג -- ןבַײרש רימ טפלעה .וועיק טניימעג -- ץעּפוהעי .(יקצינווַאר יורפ ןרָאי

 .ןטּפירקסונַאמ ןבַײרש

 470 'מונ ווירב וצ

 ."גנוטַײצ-סקלָאפ עשידוי, ןופ רָאטקַאדער רעשיטקַאפ רעד ןעוועג ןַאד זיא רָאטקעּפס .מ

 .1902 רָאי ןרַאפ 26-24 ,22-19 ןרעמונ יד ןיא טקורדעג טרָאד זיא י"בנג עלעקשַאמ,

 471 'מונ ווירב וצ

 ,16 ,15 'מונ ,"גנוטַײצ-סקלָאפ עשידוי , ןיא טקורדעג ,"גוב ןרעביא חסּפ ברע,, טניימעג -- י"יגוב,

 סנירג ,, גנולייצרעד יד טניימעג -- גוכ ןימ ַא .("םייהַא חסּפ ףיוא,, טלטיטַאב רעטעּפש) 3

 ןיא טקורדעג -- "שינעפעשַאב, .רַאי ןקיבלעז ןרַאפ 23 'מונ ןיא טקורדעג ,"תועובש ףיוא

 גָאלשרָאפ סרָאטקעּפס טיול -- קיש ךעלדיל יד .1903 לירּפַא ןטפ-8 ןרַאפ 77 ,76 'מונ ,יידנַײרפ ,

 עשידװי , ןיא טקורדעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רעדיל יד ןריגַאדער וצ ךיז ףיוא ןעמונעג ע"ש טָאה

 ."גנוטַײצ-סקלָאפ

 472 'מונ ווירב וצ

 .בשוּת רעוועַיק ַא -- ןייפשעמ

 473 'מונ וטרב ןצ

 ןטָארטעגסױרַא ךעלטנפע ,טסינַאמוה ,רעבַײרש רעשיסור ,1921--1853 ,.ג רימידַאלװ ,ַאקנעלַארַאק
 טימ ןצענערגַאב וצ ךיז סיוא טמוק עלַײװרעד .1903 ינוי 17, : רעפטנע ןַײז .סעצָארּפ-סיליײב ןגעק
 רעַײא .גנוצעזרעביא רעַײא ןיא טנַאקיזומ ןדנילב םענופ ןעלטיּפַאק יד ןקורדוצּפָא ןביולרעד
 סָאװ סעּפע ןגָאזצ טינרָאג טולָאסבַא ןָאק ךיא ןעװ ,טונימ ַאזַא ןיא ךימ טפערט גנודַאלנַײא
 רעד ןיא ןָאטוצפיױא רָאפ טייטש סע סָאװ ,םעד טימ ןעװַארּפס םיוק ךיז ןָאק ךיא -- סַײנ
 ָאד זַא ,טכַאד סע ?סָארגָאּפ רעװענעשעק םעד ןגעװ ןגָאז ןעמ לָאז סָאװ .טַײצ רעטנעָאנ
 סעּפע זיא סָאד .ליפעג ןייא ןיא ןסיגפיונוצ ךיז ןפרַאד עלַא .ןעגנוניימ ייווצ ןייק ןַײז טינ ןענַאק
 רעשינַאקלּוװ ַא יו ךרודַא טסַײר סָאװ ,ןעגנובעלרעביא עדליוו ןופ גנוכַאװרעד עשיכיטס ַא
 עכלעזַא טבעלעגרעביא טינ ךיא בָאה גנַאל ןיוש .רוטלוק רעזדנוא ןופ ערָאק עניד יד ךָארבסױא
 שטניוו ךיא .ווענעשעק ןיא טכַארברַאפ בָאה ךיא סָאװ ,געט עכעלטע יד ןיא יװ ,ןטונימ ערעווש
 עסיורג ַא ןבירשעגנָא רעטעּפש טָאה ָאקנעלָארָאק ."ָאקנעלָארָאק .לוװ .גנולמַאז רעַײא גלָאפרעד
 טָאה רע ."12 'מונ זיוה סָאד , ןעמָאנ ןרעטנוא ןשינעעשעג רעווענעשעק יד ןגעוו גנונעכייצרַאפ
 ַא יװ ןענישרעד זיא יז ןוא ,ןכעלטנפערַאפ טנָאקעג טינ ,םימעט-רוזנעצ בילוצ ,גנַאל רעבָא סָאד
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 םכילצלםװלש ןנפיווויפב

 ערעדנַא ךיוא יוװ ,גנונעכייצרַאפ יד זיא רעטעּפש .1905 רָאי ןיא טשרע רושָארב ערעדנוזַאב

 קרעװ עטלמַאזעג סָאקנעלָארָאק ןופ דנַאב ןט9 םעניא ןַײרַא ,עגַארפ"ןדִיי רעד ןגעוו ןעלקיטרַא

 .(1914 רָאי ןרַאפ עבַאגסיוא-סקרַאמ)

 474 'מונ ווירב וצ

 ןױוש ןענַײז "טײרּפשעצ ןוא טייזעצ, ןופ ןטקַא ַײרד עטשרע יד יו םעד ךָאנ

 -עגּפָא ןוא טקַא ןטרעפ .ַַא ןבירשעגנָא םכילע-םולש טָאה ,טקורדעגּפָא ןעוועג

 -רעמַאב ַא טימ ,1902 רָאי ןרַאפ "גנוטַײצ-סקלָאפ עשידוי, רעד ןופ 20 'מונ םעניא טקורד
 ןטימ .רעטרעפ רעד ןַײז ףרַאד טקַא רעטירד רעד ןוא טקַא ןטייווצ ןכָאנ ןייג ףרַאד סע זַא ,גנוק

 -עדנושרַאפ טָאה רעכלעוו ,(205 הרעה עז) ןענָאזשיפ טניימעג ע"ש סע טָאה רעטַאעט רעשזדָאל
 סױרַא םכילע-םולש זיא תורקפה רעקיזָאד רעד ןגעק ."לדנעמ-םחנמ, סמכילע-םולש טעװ
 ,לוָאש ,גרעבכַאה ; (266 'מונ ,1903 ,"דנַײרפ רעד,) "דנַײרפ, ןיא ווירב םענעפָא ןַא טימ

 ןיא ןבעגעגסױרַא 1906 .ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטַײצ עשידִיי ןיא ןעלקיטרַא טקורדעג ,1942--10

 רעזנוא , גנוטַײצגָאט רעד ןופ רעבעגסױרַא רעד ןרָאװעג 1907 ,"גָאטַײרּפ , טַאלבנכַאװ ַא עשרַאװ

 .1917 זיב ןענישרעד ;סעדַא ןייק גנוטַײצ יד טריפעגרעבירַא 1912 ןיא .עשרַאװ ,"ןבעל

 475 'מםונ ווירב וצ

 ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא יד ןופ רענייא .טסיצילבוּפ רעשידִיי-שִיערבעה ,1948--1870 ,השמ ,ןַאמניילק

 ןעמַאזוצ .1917 ןופ עיצולָאװער-רַאורבעפ רעד ךָאנ דנַאלסור ןיא רָאפנעמַאזוצ-תוליהק ןטשרע

 רעד .1921 ןיא דנַאלסור-ןטַאר ןזָאלרַאפ סרעבַײרש עשיערבעה עּפורג ַא ןוא קילַאיב .נ .ח טימ

 טקידלושַאב רע ּוװ ,"תיתורפס הירסקוליפ ,, לקיטרַא ןַא סנַאמניילק ףיוא רעפטנע ןַא זיא ווירב

 : "דוי; םעניא טקורדעג טלָאמעד ךיז טָאה סָאװ ,"וועשטידרעב ץנַאג , ןַײז רַאפ ןעמכילע-םולש

 "..תורצ ףיױא ױזַא ןענַײז ןדִיי ןעוו ,ןדַיי ןופ ַײרעטַאּפשּפָא וצ סע ךיז ןעמ טמענ יװ,

 סָאװ ,ןחדב ַא -- (קילעשרַאמ) קעלַאשרַאמ .ןבױרטנַײװ טקידעש סָאװ למערעוו ַא -- ערעטקַאליפ

 ,19023 ,"ףליה, ןיא טקורדעג -- "סנייא טרעדנוה, .תונותח עשידִיי ףיוא ןעמַארג , ןגָאז טגעלפ

 ,37"47 יזז

 476 'םונ ווירב וצ

 רעטנעָאנ ,רעגעלרַאפ ןוא טסיצילבוּפ -- 1936--1854 ,שטיװעירָאגירג רימידַאלװ ,ווָאקטרעשמ
 --1858 ,(שטיװָאצנַארפ ײסקעלַא) רעמלע ,רַאַאמ .יָאטסלָאט .נ .ל ןופ רעטעברַאטימ ןוא דנַײרפ

 ןיא קרעוװ סיָאטסלָאט .נ.ל ןופ רעגעלרַאפ ןוא שילגנע ףיױא רעצעזרעביא רעד -- 8
 סיָאטסלָאט .נ .ל ןופ רענייא -- 1925--1865 ,שטיװָארדנַאסקעלַא לעװַאּפ ,עשזנַאלוב .דנַאלגנע

 סיָאטסלָאט טימ עװקסָאמ ןיא טריפעגנָא .םיא ןגעוו ןעלקיטרַא ייר ַא ןבירשעגנָא ,סרעגנעהנָא
 ,םינינע עשירעגעלרַאפ

 478 'מםונ ווירב וצ

 קרעװ יד שטַײד ףיוא טצעזעגרעביא -- טַארעטיל ,1923--1857 ,שטיװָאלרַאק טסוגיוא ,ץילַאש

 ןוא יקרָאג .מ .א ,ווָאכעשט .ּפ .ַא ,יקסווָארטסָא .נ .א ,יָאטסלָאט .נ .ל) סרעבַײרש עשיסור ןופ

 .(ערעדנַא

 481 'מונ ווירב וצ

 ַא יװ קרעװ סמכילע-םולש ןבעגוצסױרַא ןביוהעגנָא "הישוּת , גַאלרַאפ רעד טָאה 1903 רָאי ןיא

 טַאהעג טלָאמעד ךיז טָאה יקצינוװַאר ."גנוטַײצ-סקלָאפ עשידוי , גנוטַײצ-ןכָאװ רעד וצ עגַאלַײב

 .םעד ןופ טגָאזעגּפָא ךיז רעטעּפש ןוא עיפַארגָאיב סמכילע-םולש ןבַײרשוצנָא ןעמונעגרעטנוא

 ןיא טקורדעג ןעוועג זיא "לרעסעמ ,, ןגעוו ("סוקיטירק,, ןבירשעגרעטנוא) עיזנעצער סווָאנבוד

 .1/ ךוב ,1887 ,"דָאכסָאװ,
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 םכילע-םולש ןופ ווירב

 482 'מונ ווירב וצ

 -- רעקיטירק"רוטַארעטיל ,טסיװַאלס-רעטנרעלעג רעשישטַײד ,1910--1854 ,ליאפַאר ,רלטפנעוועל

 .שטַײד ףיוא רעצעזרעביא סיָאטסלָאט .נ .ל

 486 'םםונ ווירב וצ

 סע טָאה רע זַא ,סיוא טזַײװ ,ךעלטקניּפ טינ ןענַײז ,ןָא ָאד טזַײװ ע"ש עכלעוו ,סעטַאד ייר ַא

 ןיא טינ טקורדעג זיא "רענייטש ייווצ , גנולייצרעד עטשרע ןַײז : לשמל .ןורּכז יפ-לע ןבירשעג

 ןבעגעגסױרַא ע"ש טָאה "קעהטָאילביב-סקלָאפ עשידוי יד, ; ילוי ןיא רָאנ ,ןָא טיג רע יװ ,ַײמ

 ןלָאגָאג וצ עביל סמכילע-םולש ןגעוו .1889--1888 ןיא רָאנ ,1888--1887 ןרָאי יד ןיא טינ

 ַײב רַאטערקעס ַא 1903 ןיא ןעוװעג זיא רעכלעוו ,ןילייב רשָא רעבַײרש רעד טלייצרעד

 ןפיא ןגעלעג ןוא ..קנַאשרעכיב ןופ טקוקעגסױרַא ןבָאה קרעוו סלָאגָאג, : ןעמכילע-םולש

 ענַײז ןגעלעג ןענעז סע ּוװ לטסעק סָאד ןוא טנַאװ ןפיוא ןעגנָאהעג זיא דליב סלָאגָאג ,שיט

 -- 1745--166/ ,ןַאטַאנַאשזד ,טפיווס ."'לטסעק סלָאגָאע ןעמָאנ םעד ןגָארטעג טָאה ,םיבתּכ

 -רוטַארעטיל רעשילגנע -- 1862--1816 ,םַאיליו ,יירעקעט .רעקיסַאלק-רוטַארעטיל רעשילגנע

 .רעקיסַאלק

 487 'מםונ ווירב וצ

 :חסונ םעד טָא טימ ןרָאטקעּפס טעמדיװעג ע"ש טָאה "הכנה לש סעקטַאל, גנולייצרעד יד

 ."רבחמ רעד הּכונח דובכל הנּתמ ַא טקנעש 'תמא' דנַײרפ ןטוג ןתמא ןַא ןוא רבח ןעַײרטעג ַא,

 .ןענָאטעילעפ עשיטסיצילבוּפ רַאפ םינָאדװעסּפ סרָאטקעּפס .מ -- ייתמא;

 494 'מונ ווירב וצ

 רעבעגסױרַא-רָאטקַאדער ,גרוברעטעּפ ןיא ןענישרעד ,גנוטַײצ עשידִיי עכעלגעט -- "נַאט רעד,

 ןטס30 ,149 'מונ ןפיוא טלעטשעגּפָא ךיז ,1904 רַאונַאי רעט1 -- 1 'מונ .שטיװָאניבַאר .א .ל

 ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ענליוו ןיא ןענַײשרעד ןביוהעגנָא 1905 ינוי ןטס28 םעד .1904 ינוי

 עשרַאװ ,"גנוטַײצ-סקלָאפ עשידוי, :טניימעג -- "גנוטַײצסקלַאּפ, .רענרעל ןוא שטיװָאניבַאר

 רעטייוצ) 3 'מונ ןופ .רעשטיוד .מ ,ץיוורוה ר"ד ,רָאטקעּפס .מ : ןרָאטקַאדער ; 1903--02

 רעבמעצעד ןיא ןענישרעד רעמונ רעטצעל .רָאטקעּפס .מ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא (גנַאגרָאי

 .89 'מונ ווירב וצ הרעה עז -- חנ ,יקפווָאדולבַאז ,3

 495 'מונמ הערב ןוצ

 ןופ רעייטשרָאפ ַא ןעוועג טַײצ רענעי ןיא זיא (89 'מונ ווירב וצ הרעה עז) יקפווָאדולבַאז חנ

 סָאד : טניימעג -- (ןושרג ונברד םרחב) גיירדחכ .גרוברעטעּפ ןיא "גָאט רעד , םענעפַאשעגיַײנ

 .םרח ןטימ טָארדַאב זיא םיא ןַײז הלגמ זַא ,דוס ַא זיא

 496 'מונ ווירב וצ

 תמא ןופ 'ןטקַא ַײרד ןיא עידעגַארט ַא ,טּפשימ סלצרעה , ןגעוו דייר ַא טייג ווירב םעניא

 ןופ דלעה ַא -- שירדנַאמ .21 'מונ ,1904 26/1 ,"גָאט רעד, ןיא טקורדעג ,(רָאטקעּפס .מ)

 ."ליּפש-םירופ ,

 497 'מונ ווירב וצ

 ,"גָאט רעד , ןוא "דנַײרפ רעד , רַאפ קיטַײצכַײלג ןבירשעג ןבָאה רָאטקעּפס ןוא םכילע-םולש

 טימ -- "הכַאלמ-לעב א, .ןדירפוצ טינ ןעוועג ןענעז "דנַײרפ , ןופ סרעבעגסױרַא יד סָאװ ןופ

 טָאה רע סָאװ ,וועיק ןופ ןצנעדנָאּפסערָאק ענַײז ןבירשעגרעטנוא ע"ש טָאה םינַאדװעסּפ םעד טָא

 ."דנַײרפ רעד , ןיא טקורדעג

 503 'מונ ווירב וצ

 ןיא -- טסילובַאפ ןוא טעָאּפ ,רעקִיַאזַארּפ רעשידִיי-שיערבעה ,1908--1862 ,הדוהי ,גרעבנייטש
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 םוכילפ -םולש הופווחירב

 ,םולש ,;שַא ."גנוטַײצ-סקלָאפ עשידוי, ןיא רעטעברַאטימ רעקידנעטש ַא ןעוועג 1902--+2

 .גרוטַאמַארד ןוא טסינַאמָאר ,רעבַײרש רעשידַיי ,1957--10

 504 'מונ ווירב וצ

 .194 ,193 'מונ ,1904 ,"דנַײרפ רעד ,, ןיא טקורדעג ןַאד ךיז טָאה ײלדָאה,

 506 'מונ !וירב וצ

 ןַאד זיא ע"ש ."דנַײרפ,, ןופ עיצקַאדער רעד ןגעוו ע"ש ,סיוא טזַײוװ ,ָאד טדער ווירב םעד ןיא

 .גנוטַײצ עכעלגעט עשידִיי ַא ןדנירג ןגעוו גרוברעטעּפ ןיא ןרַאפעג

 507 ?(בונ ןירב וצ

 טשריפ -- .רימ .וופ רעטפינימ ."גָאט , םענופ רָאטקַאדער רעד ,שטיװָאניבַאר .ל -- ייידוהי שיא;

 -רעביא ןגעוו ךיז טדער ווירב םעניא .רעטסינימ-רעניא רעקיטלָאמעד רעד יקסרימ-קלָאּפָאטַאיװס

 .ןרָאװעג טינרָאג רעבָא זיא םעד ןופ .ענליוו ןייק "גָאט ,, םעד ןריפ

 510 'מונ ווירב וצ

 ןוא גרוטַאמַארד-רעבַײרש רעשילױּפ-שידִיי ,1942--1878 ,קרַאמ ,ןײטשנרָא : טניימעג -- קערַאמ

 ןשילױוּפ ןרַאפ "טײרּפשעצ ןוא טייזעצ , סמכילע-םולש שילױוּפ ףיוא טצעזעגרעביא -- רָאסישזער

 .עשרַאװ ןיא רעטַאעט

 511 'מונ ווירב וצ

 .עשרַאוװ ןייק ךרדה-תואצוה ןייק טַאהעג טינ טלָאמעד טָאה םכילע-םולש

 פוכ) 'בופי יהב וצ

 ."געוו רעד , גנוטַײצ רעכעלגעט רעװעשרַאװ רעד ןיא טעברַאעגטימ ע"ש טָאה טַײצ רענעי ןיא

 -סױרַא םעד טניימעג -= יוועל ."גָאט רעד , רעװעשרַאװ ןופ רעבעגסױרַא ,אנפיא .א -- ַאּפּפיא

 .(216 'מונ ווירב ֹוצ הרעה עז) ןרָאי רעקיצכַא יד ןופ "טַאלב-סקלָאפ רעגרוברעטעּפ,, םענופ רעבעג

 ןופ רָאטקַאדער םעד ןפורעג ,תונצל ךרדב ,םכילע-םולש טָאה ױזַא -- 1938--1875 ,ץּכ ץב

 ,ץּכ ןויצ-ןב "ןמזה;,

 514 "בונ ווירב וצ

 ,דנַײרפ רעטוג ַא סמכילע-םולש ,קרָאי-וינ ןיא רעקידעמ רעטנַאקַאב ַא -- גרעכשיפ סירָאמ רייד

 רעטשרע רעייז תעב .עקירעמַא ןייק ןעמוק ןעמָארגָאּפ יד ךָאנ ןעמכילע-םולש ןפלָאהעגטימ טָאה

 רעקרָאי-וינ יד ןיא ןגרָאזַאב וצ ךיז ףיוא ןעמונעג גרעבשיפ .מ טָאה עשרַאו ןיא שינעגעגַאב

 .סעסעיּפ סמכילע-םולש סרעטַאעט

 פ1פ ?םקצ הויהב וש

 .1905 רעבָאטקָא ןט18 ןופ םָארגָאּפ רעװעַיק ןטסּוװַאב םעד ךָאנ ןבירשעג זיא ווירב רעד

 517 .םונ ןנירב ןא

 רענילרעב רעד : טניימעג -- "לדנעמ, רעטעפ רעד ; ןַאּפַאי : טניימעג -- "טיניּפ} רעטעפ רעד
 .ןָאסלעדנעמ ריקנַאב

 פופ 'מונ וחרב וצ

 טקורדעג טינ ןוא ןרָאװעג טריפעגפיוא טינ ץעגרע ןיא זיא "ןברק רעטצעל רעד , עסעיּפ יד

 .ןרָאװעג ןלַאפרַאפ ,סיוא טזַײװ ,זיא לַאניגירָא רעד .ןרָאװעג
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 םפילצ .הולש ןהופ ווירפ

 500 'מונ וויהב וצ

 ןעגנוטַײצ עשידַיי רענַאקירעמַא יד ןופ רעבעגסױרַא רעד -- 1923--1862 ,לאקזחי ,ןַאוהרש

 :ףעטטעזַאג עשידוי , ןוא "טַאלבעגַאט סעשידוי,

 521 .מונ ווחהב ןצ

 ןופ רָאטקַאדער ,טסילַאנרושז רעשידַי-שילגנע ,1971--1877 ,ןושרג דרַאנרעב ,סדרַאשטיר

 ."טילעַארזיא ,, רענָאטסָאב

 524 'מונ ווירב וצ

 סמכילע-םולש ןופ לייט ַא רָאנ ןעמונעג טָאה רעבעגסױרַא רעד -- "רעטכַאט פנזח ןדנילב םעד,
 .ןעמָאנ ןקידהנושמ םעד רעטנוא ,לכיב רעדנוזַאב ַא יו ןבעגעגסױרַא ןוא ןָאטעילעפ ןטלַא ןַא

 525 !םונ וטרב ןצ

 עכעלגעט ַא ןבעגסױרַא טלָאװעג סרעבַײרש רעסעדַא יד ןבָאה ןעמָאנ םעד רעטנוא -- "גנונעּפַאה;

 ."טַײצ , רענליוו ןיא חסּפ םענעי טקורדעג ןעוועג -- "חרוא רעד, .גנוטַײצ

 526 טוב ועמב ןפ

 ךיז טָאה סָאװ ,"בורימנ אשמ , סקילַאיב ןופ גנוצעזרעביא סעצרּפ ןגעוו ָאד טדער םכילע-םולש
 גנוצעזרעביא ןַײז טימ טָאה ץרּפ זַא ןטלַאהעג טָאה ע"ש ."געוו רעד , ןיא טקורדעג טלַאמעד
 "בורימנ אשמ , ןַײז טצעזעגרעביא ןיילַא קילַאיב טָאה רעטעּפש .עמעָאּפ סקילַאיב טלּפירקרַאפ
 ."טָאטש-הטיחש ןיא ,, ןעמָאנ ןרעטנוא שידִיי ףיוא

 528 'מונ וירב וצ

 ןעמוקעג לָאמ ןטשרע םוצ זיא םכילע-םולש יו םעד ךָאנ ןכָאװ ייווצ ןבירשעג זיא ווירב רעד

 .עקירעמַא ןיא

 509 ימונ ןוקרב וצ

 -רכומ עלעדנעמ ןופ ייליבוי ןשירַארעטיל ןקירַאי-50 םעד ןגעוו טדערעג טרעוװ ווירב םעד ןיא

 -סױרַא ףיוא דנָאפ ַא ןפַאש טלַאװעג ןבַאה סעדַא ןיא סרעבַײרש עשידִיי יד ןכלעוו וצ ,םירפס

 -םולש וצ ןבירשעג ןבָאה ייז .שידִַיי ןיא ןוא שיערבעה ןיא קרעוװ סעלעדנעמ עלַא ןבעגוצ

 טָאה רעבמעצעד ןט18 םעד .עקירעמַא ןיא עדנַאגַאּפָארּפ ןכַאמ קעווצ םעד רַאפ לָאז רע ןעמכילע

 ,סרעבַײרש עשידִיי יד וצ עסערּפ רעשידַיי רענַאקירעמַא רעד ןיא גנודנעוו ַא טקורדעגּפָא עייש

 ןפלעה ןוא קרָאי-וינ ןיא טנװָא ןכעלרעַײּפ ַא ןריזינַאגרָא ייליבוי סנדייז םעד דובכל לָאז עמ

 ע"ש ןוא קנַארק ןעװעג טלָאמעד זיא דלעפנעוָאר סירָאמ .דנַאפ-ייליבוי םעד ןפַאש ַײברעד

 טניימעג -- והילא םהרבא .טיונ ןַײז ןיא ןפלעה םיא לָאז ןעמ ,םלוע םעד טרעדָאפעגפיוא טָאה

 רעבעגסױרַא רעטשרע רעד -- בקעי ,ןײטשריּפַאפ .(79 'מונ ווירב וצ הרעה עז) .ַא ,יקסרַאבול

 ."רענַאקירעמַא , ןוא "לַאנרושזנעגרַאמ , םענופ

 530 !מונ ווירב וצ

 .טסַײיסע ןוא טסיצילבוּפ רעשידִיי-שיערבעה ןוא רעוט רעשיטסינויצ ,1925--1867 ,והירמש ,ןיוועל

 -- 1927--1866 ,סיאול ,רעלימ .79 'מונ ווירב וצ הרעה עז -- סעדנַארַאב ןוא יקּפנַאילפַאמ

 --1859 ,ןָאטַאלּפ ,(ווָאנורב) ףַאנורּב .טסילַאנרושז ןוא רענדער ,רעוט-רעטעברַא רעשיטסילַאיצַאס

 .סעידָאלעמ-סקלָאפ עשידִיי ןופ רעלמַאז ןוא טנעגיריד ,רָאטיזָאּפמָאק --- 4

 532 'מהב טטכב ןא

 ןיא טקורדעג טלָאמעד טָאה קילַאיב סָאװ ,"הריעצה ונתריש  טניימעג -- םכרע יפל אלש

 ."חולשה,
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 םכילצפ :םולש ןופ ווירטב

 533 'מונ ווירב וצ

 יד .1907 בײהנָא עשרַאװ ןיא ןענַײשרעד וצ ןבױהעגנָא טָאה 'ףטבעל רעזנוא,, גנוטַײצגָאט יד

 -ער רעד .בױרטנַײװ רעווש ןַײז ןוא (1942--1870) גרעּבכַאה .ש ןעוועג ןענַײז סרעבעגסױרַא

 רע .טַײצ רָאי ַא רעביא גנוטַײצ רעד ןיא טעברַאעגטימ טָאה ע"ש .רָאטקעּפס .מ -= רָאטקַאד

 .("טיײהרַאװ, רעקרָאי-וינ ןיא קיטַײצכַײלג טקורדעג) "לובמ, םעד טקורדעג ןטרָאד טָאה

 534 'מונ ווירב וצ

 .רעצעזרעביא ןוא רעבַײרש-רעדניק ,טעָאּפ ,רעקיַאזַארּפ ,1935--1881 ,דוד ,(לעסַאק) לעפסַאק

 .לוש עשידִיי רַאפ סעיטַאמָאטסערכ ןוא רעכיבנרעל ןבעגעגסױרַא

 535 'מםונ ווירב וצ

 וו ,עווענעשז ןיא עקירעמַא ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא ע"ש יווװ םעד ךָאנ ןבירשעג זיא ווירב רעד

 (ןָאדנַאל) "דלרָאװ שיאושזד .1908 רעמוז זיב עילימַאפ ןַײז טימ ןעניווװו ןבילברַאפ זיא רע

 טלָאמעד טָאה םירפס-רכומ עלעדנעמ -- ןכוזַאב ןדייז םעד .גנולײטּפָא עשידִיי ַא טַאהעג טָאה

 .עווענעשז ןיא טבעלעג

 5357 'מונ ווקרב וצ

 .ח .* ןופ גנוטעברַאַאב רעד ןיא "ןויצ-תבהא , סוּפַאמ ןעמכילע-םולש טקישעגוצ טָאה יקצינווַאר

 ךיז טָאה רעכלעוו ןבויבט טלדיזעגסיוא ע"ש טָאה טייהנגעלעג רעד ַײב .(1920--1858) בויבט

 ןבירשעג ָאי רע טָאה "טַײצ,, רענליוו ןיא רעבָא ,"ןוגר'זב יטע תא יתפנט אל םלועמ , : טמירַאב

 .שידִיי

 538 'םונ ווירב וצ

 רָאפ טלעטש סָאװ ,גרעב עשירַאציײװש יד ןופ לטרַאק-ָאטָאפ ַא ףיוא ןבירשעג זיא ווירב רעד

 סרעבַײרש ריפ יד ןשיװצ סעומש םעד טָאה ע"ש .סרעשטעלג ףיוא ןרעטעלק ןענָאזרעּפ ריפ יוװ

 יו טנכיײצַאב גרַאב ץיּפש ןפיוא טייטש סָאװ םעד רע טָאה ַײברעד ,דליב ןפיוא ןבירשעגנָא

 טזָאלב סָאװ ,רעטשרעטנוא רעד ןוא ,ע"ש ןוא עלעדנעמ -- ןטימ ןיא ןרעטעלק סָאװ יד ,ימע-ןב

 סערגנָאק ןשיטסינויצ םוצ ןרָאפ וצ ןבילקעג טלָאמעד ךיז טָאה קילַאיב .קילַאיב .נ .ח -- ןרָאה ןיא

 םיא טָאה ,ךעלנעזרעּפ ןפָארטעג טינ ךיז םיא טימ טלַאמעד זיב טָאה סָאװ ,ע"ש ןוא גַאה ןיא

 רעייז ןעמוקעגרָאפ זיא (1907) גַאה ןיא סערגנָאק ןפיוא .עווענעשז ןיא ךיז וצ ןדַאלעגנַײא

 טָאה גרעב עשירַאצײװש יד ןיא סרעבַײרש ריפ יד ןופ ףערטנעמַאזוצ רעד .שינעגעגַאב עטשרע

 .ןסעזעג רימ ןענַײז ריפ, ןַײז וצ טעשזוס ַא רַאפ ןעמכילע-םולש טנידעג

 540 'מונ ווירב וצ

 ,עקירעמַא ןיא 1888 ןופ -- רעבַײרשדנוש ןוא טסילַאנרושז ,1907--1871 ,(הנוי) ןַאהַאי ,ײלַאּפ

 .(דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב) טיוט ןשיגַארט ןַײז זיב "טַאלבעגַאט , ןופ רָאטקַאדער

 541 'מונ ווירב וצ

 .(295 'מונ ווירב וצ הרעה ךיוא עז) "דנַײרפ רעד, ןופ רָאטקַאדער ןוא רעדנירג -- .ש ,גרובזניג
 רעד  ןֹופ רָאטקַאדער-ףעש רעטעּפש ןוא רָאטקַאדערטימ -- 1942--1869 ,לאומש ,דלעפנעזַאר
 -- .מ ,יקסנירק ."דנַײרפ , םוצ עגַאלַײב עשיטסירָאמוה עטסיזמוא --- "םיזעב רעד, ,"דנַײרפ
 עניילק ןיא קרעװ סמכילע-םולש טקורדעג ךיז ןבָאה סע ּוװ ,"רואה , גַאלרַאפ ןופ תיבה-לעב
 .ןטפעה

 542 ?םונ ווירב וצ

 םעד רַאפ ןעמוקַאב ןוא "ןעבעל רעזנוא , ןיא טקורדעג טָאה ע"ש סָאװ ,"לובמ ,, ןגעוו ךיז טדער ָאד

 ןַאמָאר םעד טקורדעג הקיּתשב ןבָאה גנוטַײצ רעד ןופ סרעבעגסױרַא יד .רַארָאנַאה ןקיטשינ ַא

48 



 םכללפ :םװקש ןנפוונירב

 געמרַאפ ַא םעד ןופ טכַאמעג ןוא ןרַאלּפמעזקע רעטנזיוט טפיוקרַאפ ,ןטפעה ערעדנוזַאב ןיא

 .טיונ ןופ געט טבעלעגכרוד טָאה ע"ש ןעוו טַײצ רעד ןיא

 543 'מונ ווירב וצ

 טַײצ רענעי ןיא -- רעצעזרעביא ןוא רעבַײרש ,1926--1872 ,(ק"רשּת) ףסוי-לארשי ,ןיוועז

 טקישעגוצ טָאה ע"ש סָאװ ,ױשיײקַאװ, ."טַאלבעגַאט , רעקרָאי-וינ ןופ רָאטקַאדער רעשירַארעטיל

 ."ןסעזעג רימ ןענַײז ריפ, לטיט ןרעטנוא ןרָאװעג טעברַאַאב רעטעּפש זיא "טַאלבעגַאט , םוצ

 -םולש ןָא ןבעגעגסױרַא ןבָאה ,סרעבײהנַא-סרעגעלרַאפ עגנוי ייווצ -- ןַאלּפַאק דנע קינזער

 ."ועשטידרַאב ץנַאג, ןַײז ןופ תויׂשעמ עכעלטע ןסיוו סמכילע

 544 'םונ ווירב וצ

 .רָאיטקַא ןַא -- װָארַאמנַאד ."דנַײרפ רעד , ןופ רעטעברַאטימ ַא -- טאלפפַײװ .וו

 545 'מונ ווירב וצ

 .ףַארגָאיב ןוא רעקיטירק ,רעבַײרש ,טסיצילבוּפ רעשידיי-שִיערבעה ,1929--1862 ,ןבואר ,ןינַײרב

 546 'םונ ווירב וצ

 רעשילױּפ ,1916--1846 ,קירנעה ,שטיוועקנעס .טנַאקירבַאפ-ליטסקעט רעשזדָאל ַא -- יקפנַאנזַאּפ

 ,רעקיסַאלק-רעבַײרש

 547 'מונ ווירב וצ

 ."דנַײרפ רעד , ןופ ןרָאטקַאדער ןוא סרעדנירג יד ןופ רענייא -- 1928--1802 ,יתבש ,טרַאּפַאּפַאר

 550 'מונ ווירב וצ

 .דנַײרפ-רעטוג ַא סמכילע-םולש == ןַאפרעכַא

 לו .םונ .וירב וצ

 רעד תבוטל סעדַא ןיא "סרעבַײרש עשידִיי יד ןופ טנװַָא, םעד ןגעוו ךיז טדער ווירב םעד ןיא

 ,םכילע-םולש ,עלעדנעמ טקילײטַאב ךיז ןבָאה טנװָא םעד ןיא .גרעבנייטש הדוהי ןופ הנמלא

 .ןייבשריה ןוא שַא ,קילַאיב ,גורפ

 552 'מונ וטרב ןצ

 .ןעגנול יד ףיוא ןרָאװעג קנַארק זיא ע"ש ןעוו ,טַײצ רעד ןיא ןרָאװעג ןבירשעג זיא ווירב רעד

 יד טנייײמעג -- ץיװָאנרעשט ןיא ןרעה טזַאלעג זדנוא טָאה ׁשַא רעלופטנַאלַאט רעזדנוא סאו

 -עגרָאפ זיא סָאװ ,רוטלוק ןוא ךַארּפש רעשידִַיי רעד ןגעוו ץנערעפנָאק רעציװָאנרעשט עטמירַאב

 ,1908 ןיא ןעמוק

 553 'מונ ושרב וצ

 ַא -- ןיצידעמ רָאטקָאד ןֹוא ןקסע רעכעלטפַאשלעזעג ,רעבַײרש ,1929--1868 ,ןושרג ,ןיוועל

 .ןצרּפ ןוא ןעמכילע-םולש ןופ דנַײרפ רעטנעָאנ

 554 'מםונ ווירב וצ

 יד .םכילע-םולש ןופ ייליבוי ןקירָאי-קיצנַאװצ ןוא ףניפ םעד ברע ןבירשעג זיא לווירב סָאד

 יוורעגנ ןיא ןענופעג ךיז טָאה ע"ש ןעוו טַײצ רעד ןיא ,עשרַאװ ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה גנורעַײפ

 .רעקנַארק ַא

 556 'םהנ ןוקרב וצ

 רעשיטימעסיטנַא רעד ןופ רָאטקַאדער ,רעצעה:סָארגָאּפ ןוא אנוׂש-ןדִיי -- לעװַאּפ ,ןַאוועשורק
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 םכילע-םולש ןופ ווירב

 -ַאלװ ,שטיוועקשירוּפ .(1903) םָארגָאּפ רעווענעשיק ןופ רָאטַאזינַאגרָא ,"ץעבַארַאסעב ,, גנוטַײצ

 -ײטַאב ךיז טָאה סָאװ ,(סעקינהאמ-ץרַאוװש) "ַאינטָאס ַאיַאנרָאשט , רעד טימ טריפעגנָא ,רימיד

 .םָארגָאּפ רעווענעשעק םעד ןיא טקיל

 פפש (הוב ןירב וצ

 ,391 'מונ ווירב וצ הרעה עז -- .י ,טעוַאר

 558 .םונ ןקרב ןוצ

 רעד , ןיא "תלהק , ןופ ןעגנוצעזרעביא ךעלקיטש טקורדעג טָאה ע"ש -- "דנַײרּפ, ןיא ייתלהק;

 .(1908) "דנַײרפ

 טפל הבונ ושרב ןש

 רעד ןרעוו וצ טגיילעגרָאפ םיא טָאה ע"ש .וקַאב ןיא טַאנגַאמטפַאנ רעטסּוװַאב ַא -- ַָארירש

 .טַאנעצעמ רעשירַארעטיל רעשידִיי

 560 'מונ ווירב וצ

 .(19 ווירב וצ הרעה עז) יקסרַאבול והילא-םהרבַא טניימעג -- עילע-םהרכַא

 561 'םונ ווטרב וצ

 וצ הרעה עז -- (תובשחמ-לעב) וועשַאילע ר"ד .82 'מונ ווירב וצ הרעה עז -- .נ .מ ,ןיקריפ

 ,398 'מונ ווירב

 567 (םונ וקכב וצ

 .223 'מונ ווירב וצ הרעה עז -- לאיתלּפ ,ןישטשַאמַאז

 565 'בונ ןוירב וצ

 .89 'מונ ווירב וצ הרעה עז -- חנ ,יקּפוָאדולכַאז

 566 'מםונ ןוירב וצ

 סעדַא ןיא ןבעגוצסױרַא טנַאלּפעג טלָאמעד טָאה (284 'מונ ווירב וצ הרעה עז) .ל .ַא ,יקסניוועל
 ןַאלּפ רעקיזָאד רעד .ייז רַאפ ןבַײרש וצ ןעמכילע-םולש ןדַאלעגנַײא טָאה ןוא ךעלטעלב-בוט-םוי
 -םוי סמכילע-םולש , ןעמָאנ םעד רעטנוא עבַאגסױא ןַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ 1909 ןיא זיא
 ,(םירוּפ ףיוא) יעטיוט ייווצ , : ןכַאז סמכילע-םולש רָאנ טקורדעג ךיז ןבָאה סע ּוװ ,"ךעלטעלב-בוט
 רעװעשרַאװ רעד יװ םעד ךָאנ .(רמועב-ג"ל) ףיוא "םינלזג, ןוא (חסּפ ףיוא) "קלָאפרַאּפ סָאד,
 יד זיא ,סרעגעלרַאפ ענעדיישרַאפ יד ןופ קרעװ סמכילע-םולש טפיוקעגסיוא טָאה טעטימָאק
 .ןרָאװעג לטב קעטָאילביב-בוט-םוי

 567 'מונ ןקרב ןצ

 ןופ טייהנגעלעג רעד וצ טָאה -- עדַאנַאק ןיא טסילַאנרושז רעשידִיי ַא -- קחצי ,יקּפלַאּפמַאי

 .עיפַאטיּפע סמכילע-םולש גנוטַײצ רעשידִיי רעלַאערטנָאמ ַא ןיא טקורדעגּפָא ייליבוי סמכילע-םולש

 568 ?םונ לקירב ןא

 ןופ רָאטקַאדער ןוא רעבעגסיורַא -- גרובזניג .ש טימ ןעמַאזוצ --- 1928--1862 ,יתבש ,טרַאּפַאּפַאר

 הרעה עז ,(1902) "דנַײרפ רעד  גרוברעטעּפ ןיא גנוטַײצ רעכעלגעט רעשידִיי רעטשרע רעד

 .541 ווירב וצ

 סע 'ובונ ווירב וצ

 .רעבַײרש רעשידַיי-שיסור ,1922--1869 ,דוד ,ןַאמוַײא
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 םכילע-םולש ןופ ווירב

 577 .םונ וטהב ןצ

 רעד רעטנוא עּפורט עשיטַאמַארד , יד ןרָאװעג טעדנירגעג סעדַא ןיא זיא 1908 טסברַאה ןיא

 םעד ןבייה ןוא סעסעיּפ עשירַארעטיל ןליּפש וצ קעװצ ןטימ ,יןייבשריה ץרּפ ןופ גנוטייל

 .רעטַאעט ןשידַיי ןופ ָאווינ ןשירעלטסניק

 580 'מונ ווירב וצ

 וצ הרעה עז) ףַארגָאיב ןוא טסיצילבוּפ רעשיערבעה-שידִיי ,1942--1869 ,לאומש ,דלעפנעזַאר
 .(541 'מונ ווירב

 584 'םונ ווירב וצ

 "קעהטָאילביב-בוט-םוי סמכילע-םולש , רַאפ ומועב-ג"ל ףיוא ןיקסניוועל טקישעגוצ טָאה ע"ש

 טימ עזייר עמומ יד, :דנַאלסור ףיוא עריטַאס עשיטַאמַארד ַא (566 'מונ ווירב וצ הרעה עז)

 ע"ש םיא טָאה .ןזָאלוצכרוד סָאד טַאהעג ארומ טָאה רָאזנעצ רעסעדַא רעד רָאנ ,"רעדניק עריא

 טקישעגקעװַא רע טָאה "עזייר עמומ יד ,, ןוא ,"םינלזג, הׂשעמ-רעדניק יד טקישעג םעד טָאטשנַא

 יד .סעדַא ןופ קינלַאשטַאנָאדַארג רעקידהאמ-ץרַאװש רעד : טניימעג -- וו"ט ."דנַײרפ , ןיא

 טינ ןיא "קלָאפרָאּפ , סָאד זַא ,ןעמ טגָאז סעדַא ןיא זַא ,ןבירשעג טָאה יקסניוועל -- "פרעגַאז,

 .ךַאז ענעגנולעג ןייק

 5860 םונ ןקכב ןצ

 "רַאפ יד ןופ קרעוװו סמכילע-םולש טזיילעגסיוא טָאה טעטימָאק רעװעשרַאװ רעד יוװ םעד ךָאנ

 -קירוצ .עשרַאװ ןייק יורפ סמכילע-םולש ןפורעגסיורַא םינינע יד בילוצ ייז ןבָאה ,סרעגעל

 .ייט ןוא ריּפַאּפװירב : תונּתמ סנָאזעניד טכַארבעג יז טָאה קידנעמוק

 588 'מונ ווירב וצ

 ןטרָאד טקורדעג ,רָאי ַא יו רעמ טעברַאעגטימ ע"ש טָאה גנוטַײצ רעטעדירגעגיַײנ רעד ןיא

 "סעטכישעג-ןַאבנזיא , עירעס יד ,"ןרעטש עדנעשודנָאלב  ןַאמָאר ןַײז ןופ לייט ןטשרע םעד

 .ערעדנַא ןוא

 589 'בונ ןוירב וצ

 ןופ קנעדנָא םוצ ךובלמַאז ַא טנַאלּפעג טָאה "הירומ,, גַאלרַאפ רעד -- ךוכלמַאז פגרעבנייטש

 םעד רַאפ שיערבעה ףיױא "לרעסעמ סָאד, טצעזעגרעביא טָאה יקצינוװַאר .גרעבנייטש הדוהי

 .1909 ינוי ןט10 םעד ןברָאטשעג זיא (79 'מונ ווירב וצ הרעה עז) בקעי ,ןידרַאג .ךובלמַאז

 .ענליוו ןיא ןעוועג טלָאמעד זיא עלעדנעמ -- סעודַא סנדייז םעד

 598 .םונ ןוקרב ןצ

 .עגיר ןיא טפַאשלעזעג רעשיטַאמַארד-שילַאקיזומ רעשידִיי רעד ןופ רָאסישזער -- .א ,לעקרַאוװ

 600 'מונ ווירב וצ

 .קרעו סמכילע-םולש ןופ רעצעזרעביא רעגרוברעטעּפ ַא -- .מ ,יקפווַארטסַא

 601 'מםונ ווירב וצ

 יד .עבַאגסיוא-םכילע-םולש רעשיסור רעקידנעב-12 רעד ןופ רעצעזרעביא -- (.וי) .י ,םוניּפ

 סמכילע-םולש ןבעגעגסױרַא טָאה סָאװ ,יײמטלבַארּפ עיננעמערווַאס, גַאלרַאפ םענופ םיטַאבעלַאב

 ,1926--1864 ,לארשי ,ליװגנַאז .רַאילָאטס רעדירב יד ,ןדִיי ייווצ ןעוועג ןענַײז ,שיסור ןיא קרעװ

 "ָאטעג ןופ רעדניק יד  ןעמָאנ ןרעטנוא קרעוװ ַא ןופ רבחמ רעד -- ,רעבַײרש רעשידִיי-שילגנע

(1904), 
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 םכילע- םולש ןופ וחירב

 604 'מםונ ווירב וצ

 ."יטרעשט יטעיד , ןעמָאנ ןשיסור םעד טניימעג -- "םוחּת ןופ רעדניק יד,

 605 'מונ ווירב וצ

 .גנטַײצ עכעלגעט עוװיסערגָארּפ רעװקסָאמ ַא -- (ןעניגַאב סדנַאלסור) י"עצסס 2000עח"
 עיננעמערווָאס' גַאלרַאפ-רעכיב רעד .םכילע-םולש,, : סנָאנַא ַאזַא טקורדעגּפָא ןעוועג זיא טרָאד
 סמכילע-םולש ןופ עבַאגסױא ןַא ןעמונעגרָאפ טָאה (ןעמעלבָארּפ עקיטַײצטנַײה) 'ימעלבָארּפ
 ,סעלעװָאנ ןײגנַײרַא ןלעװ דנעב ַײרד ןיא .שידַיי ןופ גנוצעזרעביא רעטריזירָאטױא ןַא ןיא ,קרעוװו
 יטנַארגימע רעגנוי רעד' ןעגנולייצרעד ערעסערג יד ןַײרַא ןלעװ דנעב ייווצ עקירעביא יד ןיא
 ." .ךעלשטנעמ עניילק' ןוא

 613 'מונ ווירב וצ

 ַא ןופ ,סיוא טזַײװ ,ןעמונעג זיא ווירב םוצ טגיײלעגַײב טָאה ע"ש סָאװ ,טסקעט רעשיסור רעד

 ןופ ןבעל סָאד, ןיא טסקעט רעד ךיז טניפעג טציא .קרעוו סיקרָאג ןופ טנַאירַאװ ןקירעירפ

 רעדניק יד, :שטַײט רעד ."ַאנישטשוװָארוקָא לקיצ םוצ טרעהעג סָאװ ,"ןיקַאימעשזָאק ײװטַאמ

 ףיא טגנַאלרעד ,ןסירעג ,טּפוצעג ,סעקַאסוטס ,ּפעלק טלייטעגנַײא ייז טָאה עמ .ןגָאלשעג ןעמ טָאה

 .סנעמיר טימ ,רעטיר עוועזָאירעב טימ ןסימשעג ,טעכרוטשעג ,שטעּפ עקימַאלּפ טקנעשעג ,קרַאק

 ."ןעַײרעלדיז

 615 'מונ ווירב וצ

 .(566 ןוא 284 ןרעמונ ווירב וצ תורעה עז) יקסניוועל .ל..ַא ןופ םינָאדװעסּפ -- "בורק ברק

 .ןענַאמשירפ טימ ַײס ,ןעמכילע-םולש טימ ַײס דנַײרפ רעטנעָאנ ַא ןעוועג זיא יקסניוועל .ל .ַא

 616 'מםונ ווירב וצ

 -רעביא רעשינַאירַאטעגעװ,) . םסנס180ע880406 0003806תח0" ןופ רָאטקַאדער -- רעּפרעּפ רייד

 יו ,תויׂשעמ-םייח-ילעב-רעצ סמכילע-םולש טקורדעגרעביא ןעוועג ןענעז סע ּוװ ,("קילב

 סעּפע ןבַײרשוצנָא גנוטעברַאפ ַא ףיוא רעפטנע ןַא זיא ווירב רעד .ערעדנַא ןוא "קישטבַאר

 .יַאטסלָאט וועל ןגעוו

 617 'מםונ ווירב וצ

 ןוא רעקיַאזָארּפ -- רעלדנעהלעפ בקעי ןופ ןעמָאנ רעטריטּפָאדַא -- ,1951--1885 ,בקעי ,רעלַאפ

 ןופ סרעבעגסױרַא יד -- קינרעוו ןוא (ש"ס) ןיײטשריּפַאפ .עקירעמַא ןיא 1906 ןופ ,גרוטַאמַארד

 ,?רענַאקירעמַא,

 620 'מונ ווירב וצ

 ,דגַײרפ רעסעדַא סמכילע-םולש -- יקפווַאקנילַאֿפ עיַאּפ ןוא שינַאמ

 622 'מונ וחורב ןצ

 ,332 'מונ ווירב וצ הרעה עז -- םהרבַא ,ןעוייר

 623 'מונ ווירב וצ

 .126 'מונ ווירב וצ הרעה עז -- ןועמש ,ןיבַאד .154 'מונ ווירב וצ הרעה עז -- לאומש ,רעגינ

 .ליזַײמ ןמחנ ןופ יורפ יד רעטעּפש ,ןָאסנרהַא טנעיפ

 624 'םונ ווירב וצ

 טדנַײרּפַאב ע"ש ךיז טָאה (127 'מונ ווירב וצ הרעה עז) װָארטַאעטיּפמַא רעבַײרש ןשיסור ןטימ

 עסערּפ רעשיסור רעד ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה װַארטַאעטיּפמַא יו םעד ךָאנ ,עילַאטיא ןיא
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 טםכילצ-םולש ןהופוווירב

 רעד ןיא ןענישרעד ןענַײז ייז יו ךַײלג ,קרעװ סמכילע-םולש ןגעוו ןעלקיטרַא עטרעטסַײגַאב

 ץנעדנָאּפסערָאק עמערַאװ ַא טריפעג ךיז ןשיוװצ ןבָאה סרעבַײרש עדייב .גנוצעזרעביא רעשיסור

 ןָאט וצ לעיצעּפס טָאה סָאװ ,ווירב רעד -- .ךוזַאב ףיוא ןרעדנַא םוצ רענייא ןרָאפעג טפָא ןוא

 גנַאלרַאפ ןפיוא טָאה ווָארטַאעטיפמַא יו ,םעד ךָאנ ןרָאװעג ןבירשעג זיא ,סעצָארּפ-סילייב ןטימ

 ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ ,עסערּפ רעשיסור רעד ןיא ןטערטוצסורַא ךיז ףיוא ןעמונעג ע"ש ןופ

 ףוסל) טסעצָארּפ-סילייב ןטריצירבַאפ םעד ןגעק טסעטָארּפ ןוויטקעלָאק ַא טימ ,סרעבַײרש עשיסור

 עז) שטיוועקשירוּפ .(ןעמָאנ םענעגייא ןַײז ןיא רָאנ טסעטָארּפ םעד טכעלטנפערַאפ רע טָאה

 -עגנָא ןבָאה סָאװ ,עמוד רעשירַאצ רעד ןיא ןטַאטוּפעד ,ווָאקרַאמ ןוא (556 'מונ ווירב וצ הרעה

 .(1913--1911) סעצָארּפ-סילײב ןופ טַײצ רעד ןיא עצעה-ןדיי-יטנַא רעד טימ טריפ

 626 'םונ ווירב וצ

 ,הדוהי-ןב רזעילא ַײב ףליהעג ,רעבַײרש רעשַיערבעה-שידִיי --1878 ,םירפא-לאומש ,,ןיטקיט

 -עטניא עשידיא עללַא ןופ גנוטַײצ עלַארטײנ רעמילשורי, ,"רעדורב רעזנוא , ןופ רָאטקַאדער

 ,1912--1911 ,"ןַאססער

 628 'םונ ווירב וצ

 .626 'מוג ווירב וצ הרעה עז -- "רעדורב רעזנוא;

 629 'מונ הרב ןוצ

 -טנורג יד ןופ רענייא ,גרוטַאמַארד ןוא רעלטסניק-עניב ,1939--1866 ,סירָאב ,יקסוװעשַאמָאט

 ,690 'מונ ווירב וצ הרעה עז -- ,טיורקדליש .עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידַיי ןופ סרעגייל

 630 'מונ ווירב וצ

 ןבירשעגנָא טלָאמעד טָאה -- טסיצילבוּפ ןוא טעָאּפ רעשיסור ,1926--1841 ,רָאטקיװ ,ןינערוכ

 ,רעדיל סקילַאיב ןופ גנוצעזרעביא רעשיסור רעד ןגעוו עיזנעצער ַא "ַאימערוו עיָאװָאנ,, ןיא

 .עיזנעצער ַא רעדייא ,לַאפנָא ןַא רעמ ןעוועג זיא סָאװ

 633 'מונ ווירב וצ

 וװָאנָאזַאס ,1913--1909 ןרָאי יד ןיא ןטַאטש 'רַאפ יד ןופ טנעדיזערּפ -- 1930--1857 ,םַאיליװ ,טּפַאט

 ,װַאקשטוג .1916--1910 ןרָאי יד ןיא דנַאלסור ןופ רעטסינימ-דנַאלסיױא -- 1927--1861 ,ייגרעס

 .דנַאלסור ןשירַאצ ןיא עיזַאושזרוב רעשיטסילַאירעּפמיא רעד ןופ גיהנמ -- 1936--1862 ,רדנסּכלַא

 634 'םונ ווירב וצ

 םעד ןופ .רָאטקַאדער ןוא טסילַאנרושז רעשידַיי רעשזדָאל ַא -- 1946--1885 ,רַאזַאל ,ןַאהַאק

 .ןרָאװעג טינרָאג זיא גנוטַײצ עשידִיי עַײנ ַא שזדָאל ןיא ןבעגוצסיורַא ןַאלּפ

 637 'מםונ ווירב וצ

 ןיב ןוא ענליוו ןיא גַאלרַאפ ַא טנפעעג 1900 ןיא -- רעגעלרַאפ ,1944--1866 ,המלש ,קרעבערש

 ,רעטעּפש .סרעבַײרש עשידִיי ןוא עשיערבעה ןופ רעכיב טרעדנוה רעביא ןבעגעגסיורַא 8

 -סױרַא ."לַארטנעצ , טפַאשלעזעג-גַאלרַאפ יד טעדנירגעג סרעגעלרַאפ ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ

 ןיא ןייז הלוע ןכָאנ ךיוא .(1919 עשרַאװ) דנעב 10 ןיא עטכישעג עשידַיי סווָאנבוד ןבעגעג

 ורעלַאפ ,("לאערזי, גַאלרַאפ) טייקיטעט עשירעגעלרַאפ ןַײז ןעוועג ךישממ (1925) לארשי-ץרא

 .617 'מונ ווירב וצ הרעה עז -- בקעי

 639 'מםונ ווירב וצ

 -עגנָא טָאה ע"ש סָאװ ,"סַאּפש רעקיטולב רעד, ןַאמָאר םעד ןגעוו טדערעג טרעוו ווירב םעד ןיא

 ןיוש ךיז ןבָאה לירּפַא ןיא .1912 בײהנָא "טנַײה, רעװעשרַאװ םעניא ןקורד ןוא ןבַײרש ןביוה

 רעד ."רעקיטירק, ןַײז טימ ָאד ךיז טַארַאב רבחמ רעד ןוא ןעלטיּפַאק עקסקיצרעפ יד טקורדעג
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 םכילצ -םהלש ןופ ווידב

 -טפעשעג , רעד טימ רעמ טנכערעג ךיז טָאה רעכלעוו ,ןַאקצַאי .י .ש "טנַײה,, םענופ רעבעגסױרַא
 ןָאט ןיא סעיצקורטסניא ןעמכילע-םולש טקישעג טָאה ,"סַאּפש ןקיטולב , םעד ןופ טַײז "רעכעל
 -טסניא עקיזָאד יד .טינ סָאװ ןוא ןרעװ ןבירשעג ףרַאד ןַאמָאר םעד ןיא סָאװ : "ןטערקעד,, ןופ
 ףֵאד ןלעטשּפָא טלָאװעג טָאה רע ןוא דלודעג ןופ טריפעגסיורַא ןעמכילע-םולש ןבָאה סעיצקור
 ןופ עבַאגסױא רענַאקירעמַא רעד ןיא -- ןכַאמרעביא ךיא לעוװ ףוס םעד .ןַאמָאר םעד ןקורד
 יו םעד טימ ןַאמָאר רעד ךיז טקידנע ("לַאנרושז-ןגרָאמ,, רעקרָאי-וינ) "ןרעטש עדנעשזדנַאלב,
 רעקידרעטעּפש רעד ןיא .הנותח ןבָאה קַאװיּפס עזָאר ןוא ָאקסעלַאפַאר ָאעל ,ןדלעהטּפיוה עדייב
 -עגוצ טָאה ןוא (ךיז ןעייגעצ עדייב) ףוס םעד טכַאמעגרעביא ע"ש טָאה עבַאגסױא רעװעשרַאװ
 רעד ,"סַאּפש ןקיטולב , םענופ דלעה רעד -- "לצעיונ, רעד .לטיּפַאק ַא ךָאנ גָאליּפע םוצ ןבירש
 טנעדוטס ןוא רוחכ רעקסניּפ .שטיװָאניבַאר ַא רַאפ ךיז טלעטשרַאפ סָאװ ווָאּפָאּפ טנעדוטס רעשיסור
 םענופ דלעה ןשִייוג םעד ַײב -- ןגילפ-ןשטנעמ, ."סַאּפש ןקיטולב , ןופ ןענױשרַאּפ -- ןיקרַאמוט
 זיא לטיּפַאק עטסקיסַײרד ןוא סקעז סָאד) "ןגילפ-ןשטנעמ , יװ ןעזעגסיוא ןדִיי ןבָאה ןַאמָאר

 טָאה סָאװ ,ןַאמָארדנוש ַא -- "עמַאד עטרעיילשרַאפ יד, .(רעטרעוו ייווצ יד טָא טימ טלטיטַאב
 ."טנַײה ,, םעניא טקורדעג טלָאמעד ךיז

 640 'מונ ווירב וצ

 ,טרָאריצַאּפש ַא ,ןרעב רעטניה גרַאב ַא -- ייױעטרַא;;

 642 'םונ ווירב וצ

 -עילעפ עטשרע ענַײז ןעַײלסױא םיא לָאז ע"ש ,השקב ַא סרעגינ ףיוא רעפטנע ןַא זיא ווירב רעד

 טפרַאדַאב טָאה רעגינ סָאװ ,"ווירב עטּפַאכעגרעביא יד , "טַאלבסקלָאפ,, רעגרוברעטעּפ ןופ ןענָאט

 טימ ךיז טָאה יז ,יורפ סרעגינ -- ַאירול-ינרַאשט .ב .ןעמכילע-םולש ןגעוו טעברַא ןַײז רַאפ ןבָאה

 .ןעמכילע-םולש וצ ןטנעדוטס רענרעב עּפורג ַא ןופ ווירב ןוויטקעלָאק ַא ףיוא טעמתחעג ןעמָאנ םעד

 643 'מונ ווירב וצ

 -ץעזעג ןופ (ףַארגַארַאּפ) ןטסקיצרעפ ןוא ןַײנ טרעדנוה םעד טול -- ױטַאױועיד קָארָאפ ָאטס ַאּפ

 -עסערּפ יד ןפָארטשַאב טגעלפ רוזנעצ יד ןכלעוו טיול ,גנוריגער רעשירַאצ רעד ןופ סקעדָאק

 .ןעגנוגָאזסױרַא "עַײרפ ,, רַאפ ןענַאגרָא

 644 'מםונ ווירב וצ

 ווירב ַא ןעמכילע-םולש וצ ןבירשעג טלַָאמעד טָאה (298 'מונ ווירב וצ הרעה עז) תופשחמ-לעכ
 רָאנ ,"סַאּפש רעקיטולב רעד , ןַאמָאר םעד ןענעייל וצ סיוא טינ טמוק םיא זַא ,ןַאט ןטכַײל ןיא
 קינַארכ-גנוטַײצ רעד ןופ סנטסרעמ טײטשַאב ןַאמָאר רעקיזָאד רעד זַא ,ןבעגעגרעביא םיא טָאה ןעמ
 ...הסנרּפ ןפרַאד ןדִיי םערָאװ ,ןייטשרַאפ סָאד ןעק ,תובשחמ-לעב ,רע זַא ןוא ,סעצָארּפ-סיליײב ןגעוו
 טַאהעג טָאה ע"ש -- ַאװטסלעטישזַאװַארּפ .ע"ש ןופ רעפטנע רעד טָא ןעמוקעג זיא םעד ףיוא
 -ַאטסיא .סעיזַאנמיג עשיטָאטש יד ןיא טנרעלעג ןבָאה רעדניק ענַײז לַײװ ,וועיק ןיא טכערניוװ
 .ןצרּפ .ל .י טניימעג "קינשטָאטסיא , ןטימ טָאה ע"ש -- (לַאװק) קינשט

 645 'מונ ווירב וצ

 טקורדעג ,טסילַאנרושז ,שטיװעקַאזַאק .ש ןופ םינָאדװעסּפ .--1884 ,.ק .ש ,לַאפיינש -- לַאפטטנש
 רעקירָאי-80 רעד .שידַיי ןוא שיערבעה ןיא ,ןעגנוטַײצ ענעדיישרַאפ ןיא סעציקס ןוא ןענָאטעילעּפ
 טיול) ןפיוקרַאפ וצ ןעגנוטַײצ ןגָארטוצמורַא רעטלע רעד ףיוא ןעגנווצעג זיא סָאװ ,רעבַײרש
 .(182 'מונ ווירב וצ הרעה עז) הזמ עשוהי ,סיוא טזַײװ ,זיא (לַאפיינש .ש ןופ ץיטָאנ רעד
 תעל ונכילשת לא, :לטיט ןרעטנוא "טנַײה, ןיא ץיטָאנ ַא ןבירשעגנָא םעד ןגעוו טָאה ע"ש
 ףיוא ןטרַאװ טינ לָאז עמ ,סרעבַײרש-סעגעלָאק יד טגיילעגרָאפ טָאה רע רעכלעוו ןיא *! הנקיז
 .עגעלָאק ןטלַא םעד תבוטל ןטנװָא ןריזינַאגרָא תוחוּכ ענעגייא טימ לָאז עמ ןוא "ןטַאנעצעמ,
 טלָאמעד ךיז טָאה סָאװ ,םכילע-םולש ןגעוו עיפַארגָאנַאמ סרעגינ -- לקיטרַא ןסיורג רעַײא ןגעוו
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 םפילעהםולש ןופ וויהב

 ןוא רעכעלטּפַאשלעזעג-שירַארעטיל) ײטּפַאשנעסיװ ןוא ןעבעל, לַאנרושז םעניא ןקורד ןבױהעגנָא

 ,(רעלוגער טינ ןענישרעד ,1912--1909 ,ענליוו ,לַאנרושז-שדוח רעכעלטפַאשנסיװ-רעלוּפָאּפ

 647 'םונ ווירב וצ

 ,391 'מונ ווירב וצ הרעה עז -- קחצי ,טעוָאר

 649 'םונ ווירב וצ

 -טַאגָאב עיָאקסור, לַאנרושז ןשיסור םעד ןופ סרעריפנָא יד ןופ רענייא -- .א ,וועשטשירטעפ

 ,גרוברעטעּפ ןיא ןענישרעד ,לַאנרושז-שדוח רעכעלטפַאשנסיװ-שירַארעטיל רעלַארעביל ,"ָאוװטס

 ."סַאּפש רעקיטולב , רעד ןַאמָאר ןגעוו ךיז טדער ווירב ןיא .1918--+-6

 650 'מםונ ווירב וצ

 ןופ דנַײרפ ַא ,1916--1853 ,קחצי ,גרעבדלָאג .154 'מונ ווירב וצ הרעה עז -- (םהר)כא ,ןַאהַאק

 ."סטרעוורָאפ,, ןיא ןעלקיטרַא ןבירשעג ,ּפָארטנַאליפ ןוא רעוט-ללּכ ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד

 651 "מוה ןעה- ןצ

 טנַײה ."תונורכז ענַײמ, ךוב םענופ רבחמ ,רעבַײרש-ןרַאומעמ ,1921--1847 ,לאקזחי ,קיטַאק

 ."סַאּפש רעקיטולב רעד, : טניימעג -- ןַאמַָאר ןַײמ ךיא קידנע

 663 'מםונ ווירב וצ

 ,ןרעב ןיא ןעוװועג ,רעבַײרש רעשיערבעה ,1949--1870 ,("ריעצ בר,) שטיוװַאנרעשט םייח רייד

 סָאװ ,דנַײרפ עטנעָאנ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ןוא ,קנַארק ןגעלעג טרָאד זיא ע"ש תעשב

 .קינילק ןיא טכוזַאב טפָא םיא ןבָאה

 664 'םבונ ווירב וצ

 ,559 'מונ ווירב וצ הרעה עז -- ַָארירש .ש

 005 'םונ ווירב וצ

 .ב גַאלרַאפ םעניא ענליוו ןיא ןבעגעגסױרַא ,(1915--1913) ייטלעוו עשידוי יד, לַאנרושז רעד

 ןעמכילע-םולש טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא טריפעג טָאה ,רעגינ .ש ןופ טריטקַאדער ןוא ןיקצעלק

 ע"ש טָאה עיפַארגָאיבָאטױא רעד טָאטשנַא .עיפַארגָאיבָאטױא ןַײז לַאנרושז םעניא ןקורד ןגעוו

 "בוטשרעסַאװ יד , ןוא "רעקיכלימ רעד היבט,, ןופ "ךל-ךל , ,"טלעוו עשידוי יד ,, ןיא טכעלטנפערַאפ

 עשידַיי עטסקיטכיוו יד ןופ רענייא ,1952--1884 ,דוד ,ןָאפלעגרעב ."סנזח םעד יסייּפ לטָאמ ,, ןופ

 -ןיקצעלק רענליוו ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא ןעוועג (19123) טַײצ רענעי ןיא -- ,סרעקיַאזָארּפ

 רעשיערבעה ןוא טעטיסרעוװינוא רענרעב ןיא טנעצָאד-טַאירּפ ,לטַײּפ ,ץישפיל רייד .גַאלרַאפ

 .רעײגנַײרַא רעטּפָא ןַא ןעוועג םיא ַײב רע זיא ןרעב ןיא קנַארק ןגעלעג זיא ע"ש תעשב -- רעבַײרש

 גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא ןעוװעג -- רעצעזרעביא ןוא טסיווגניל ,1944--1885 ,קילעז ,שטיװַאנמלק

 .ָאװַיי ןופ סרעגיילטנורג יד ןופ רענייא -- רעטעּפש .גַאלרַאפ סניקצעלק ןופ

 669 'םונ ווירב וצ

 ."טלעוו עשידוי יד, : ןַײז ףרַאד -- "ןכעל עשידיא סַאדח

 670 'מונ ווירב וצ

 קיש ךיא .ןַאזָאל ןיא "ליַארזיא,, ןייארַאפ רעשיטנעדוטס רעשידִיי : טניימעג -- "סעצלעַארזיא;
 .עיפַארגָאיבָאטױא רעד ןופ : ה"ד -- ךעלטיּפַאק ךָאנ ָאד ךַײא

 674 'מםונ ווירב וצ

 יו -- .יקסװַאשרַאװ .מ .מ ןופ רעדיל דנַאב ןטייוצ םעד ןגעוו ךיז טדער ווירב .םעד ןיא
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 םכילצ-םולש ןופ וויבב

 ןַײז ןוא ןעמכילע-םולש ךרוד ןרָאװעג טקעלּפטנַא ,טעַאּפ יו ,יקסוַאשרַאװ זיא ,טסּוװַאב

 טָאה טיוט סיקסוװוַאשרַאװ ךָאנ .המדקה ַא ע"ש טימ 1900 ןיא ןענישרעד זיא רעדיל דנַאב רעטשרע

 ןענַײז סָאװ רעדיל סיקסוװַאשרַאװ ןעמכילע-םולש טקישעגוצ ,(1948--1875) הפי .ל רעטכיד רעד

 -סווַאשרַאװ ןופ ןבירשעג ,ייז ןופ לייט ַא וצ ןטָאנ ךיוא ןוא ,ןעוועג טקורדעג טינ טַײצ רענעי זיב

 : לקיטרַא רעדנוזַאב ַא ייז וצ ןבירשעגנָא ,טלעטשעגפיונוצ רעדיל עַײנ יד טָאה ע"ש .רעדורב סיק

 ,דנַאב ןטשרע ןטימ ןעמַאזוצ ,ןבעגעגרעביא ייז ןוא ,"רעדיל סיקסווַאשרַאװ ןופ עטכישעג יד,

 טימ ךַאמּפָא ןַא טול ,דנַאב ןייא ןיֹא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ןענַײז ייז ּוװ ,"הירומ,, גַאלרַאפ םוצ

 א ןָא ןבַײלב .לעופה לא חוכה ןמ איצומ -- ללוכה לא חומה ןמ אצופ .הנמלַא סיקסווַאשרַאװ

 ילב דע בר םולשו ,בורקלו קוחרל םולש , :הצילמ רעד ןופ גנוצעזרעביא עקיציװ ַא -- הנבל

 .א .יקסרַאבול טניימעג -- והילא םהרבַא ."חרי

 6/9 י'מונ וערב וצ

 .ןעגנודליוװדַאב ןיא טסעגרוק יד ןופ רענייא -- םיובנעטכיל טאקַאװדַא

 681 ןוא 680 'מונ ווירב וצ

 .םירפס-רכומ עלעדנעמ וצ שטיווָאקרעב .ד .י ןופ ווירב ַא וצ טפירשוצ ַא זיא ווירב רעט1 רעד

 םעד ןשיװצ ןכַָארבעגסױא טלָאמעד זיא סָאװ ,"קימעלַאּפ, רעד ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה סע

 ."טנעמָאמ , ןיא רעטעברַאטימ ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןילטייצ ללה ןוא "טנַײה,, רעװעשרַאװ

 .םידדצ עדייב ןופ םילוזליז טימ ַײרעגירק רעכעלנעזרעּפ ַא וצ זיב ןעגנַאגרעד זיא קימעלָאּפ יד

 ױזַא יו ,טלייצרעד ןבָאה סָאװ ,"תודע , ןופ ווירב ןקורד ןעמונעג "טנַײה, רעד טָאה ַײברעד

 טָאה "טנעמָאמ, רעד .םורפ-ךעלשידִיי-טינ טריפעגפיוא ץניװָארּפ רעד ןיא ךיז טָאה ןילטייצ

 ַא זיא ןילטייצ זַא ,טקיטעטשַאב ןבָאה סָאװ ,"תודע, ערעדנַא ןופ ווירבטסעטָארּפ טקורדעג

 ןופ הדירי עקיזָאד יד טָאה ןעמכילע-םולש -- .לוש ןייא ןיא ייז טימ טנװַאד רע ןוא םימשיארִיי

 עדייב ןיא ווירב םענעפָא ןַא ןבַײרשוצנָא ןסָאלשַאב טָאה רע ןוא טרעגרעעג עסערּפ רעשידִיי רעד

 טימ ןעמַאזוצ ,ןבַײרשרעטנוא ךיוא םיא לָאז רע ,ןעלעדנעמ וצ ווירב םעד ןקיש ןוא ןעגנוטַײצ

 רעד ןוא ןינע םעד ןיא ןשימ טלָאװעג טינ רעבָא ךיז ןבָאה רעסעדַא יד .סרעבַײרש רעסעדַא יד

 "קימעלָאּפ, עקיזָאד יד טָאה 1915 ןיא זַא ,טנַאסערעטניא .ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ טינ זיא ווירב

 ,ג"י לטיּפַאק) "סערגָארּפ רעקוועלירתּכ, ןַײז רַאפ טעשזוס ַא יװ ןעמכילע-םולש טנידעג

 ."גָאט, רעקרָאי-וינ ןיא טקורדעג ךיז טָאה סָאװ ,("רעזעלרָאפ ןוא ןטנערעפער,

 682 'םונ ווירב וצ

 ,1913 ,גַאלרַאפ-ןיקצעלק ןיא ןבעגעגסױרַא ןוא רעגינ .ש ןופ טריטקַאדער -- יסקנּפ, רעד
 רעשיערבעה רעד ןיא עיפַארגַאיבַאטױא סמכילע-םולש ןופ לייט ַא -- "הריפצה, ןיא "םימותיא
 ןוא ןקסע רעשיטסינויצ ,1922--1866 ,סירָאב ,גרעבדלַאג .שטיװָאקרעב .ד .י ןופ גנוצעזרעביא
 העיסנ יד רעבָא ,דנַאלסור ןייק רוט ַא ףיוא ןבילקעג טלָאמעד ךיז טָאה ע"ש -- ,טסיצילבוּפ
 .ןרָאװעג טגײלעגּפָא זיא

 683 ,'מונ וולרב וצ

 ןעוועג ןרָאי ךס ַא זיא -- ןייארַאפ ןשיטַאמַארד ןשידִיי רעגיר ןופ רָאסישזער -- .ַא ,לעקרַאװ

 ןריפ וצ ןעמכילע-םולש ןפלָאהעג רע טָאה טּפױה רעביא .ןעמכילע-םולש טימ טדנַײרּפַאב

 .קרעוו סמכילע-םולש ןריציפָאניק ןגעוו רעמענרעטנואיָאניק ַא טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא

 688 'מונ ווירב וצ

 .עקירעמַא ןיא 1887 ןופ ,סעדַא ןיא ןריובעג ,רָאיטקַא רעטמירַאב ,1926--1855 ,.פ בקעי ,רעלרַא
 -רעטַאעט רעשידִיי רעד טלָאמעד ,קרי-וינ ןיא סַאג ַא -- ירעואב .עסעיּפ ַא -- (שילגנע) יעלּפ
 -טרַאװק -- פערעדרַאב .רעלָאד לטרעפ ַא ןוא טנעס ףניפ -- רעדַאװק ןוא לקינ .ןַאיַאר
 טָאה ע"ש לַײװ ,טַאסערדַא םוצ ןרָאװעג טקישעגּפָא טינ זיא ווירב רעקיזָאד רעד -- .ןטנַאר
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 םכילעצ :םנולש ןופ ווירב

 קיצניג טינ זיא קרָאי-וינ ןיא "רעטַאעט-דנערג , סרעלדַא ןיא דנַאטשוצ רעד זַא ,תועידי ןעמוקַאב

 ."סעסעיּפ עשירַארעטיל , רַאּפ

 690 'מונ ווירב וצ

 ןייק ןילרעב ןופ טרישזַאגנַא ןעװעג זיא טיורקדליש ףלַאדור טסיטרַא רעשישטַײד-שידִיי רעד

 םיכוסכיס ןעמוקעגרָאפ רעבָא ןענַײז סע ,רעטַאעט סיקסוװעשַאמָאט ןיא שידַיי ןליּפש וצ קרָאי-וינ

 טיורקדליש טרָאפ טייקירעזייה בילוצ זַא ,טריסנָאנַא ןבָאה סרעטַאעט יד ןופ סרעטלַאװרַאּפ יד ןוא

 ,(702 'מונ ווירב וצ הרעה עז) רעללימ .ע .ל ןופ עסעיּפ ַא -- "רוסמ, .דנַאלשטַײד ןייק קירוצ

 .ןרָאװעג טריפעגפיוא טלָאמעד זיא סָאװ

 691 'מונ ווירב וצ

 .ןעגנוזעלרָאפ ףיוא יײצילַאּפ רעד ןופ ("עינעשערזַאר,) שינעביולרעד ַא ןגעוו ךיז טדער ָאד

 ןָאט וצ טָאה טַארעפער סמכילע-םולש ,טסניימ וד ,ץירּפ , : קילּפער רעשיסור רעד ןופ שטַײט

 טינרָאג ךיז טבייה סע ? (ןרענָאיצולָאװער ה"ד) רעניה יד ןבַײרט סָאװ ,סעשטשירַאװָאט יד טימ

 ,ןושל רעזדנוא ףיא טנעייל סָאװ ,לרעדורב טוג ַא יװ רעקינייו טינ ןוא רעמ טינ זיא'ס !ןָא

 "!ךרע רעד ףיוא ךיז ןעשטַאק ןוא ןטַײז יד ַײב ךיז ןטלַאה ךעלעדִיי רימ ןוא ,ןָאגרַאשז ףיוא

 692 ?מםונ ווירב וצ

 .רעבַײרש רעשיערבעה ,1944--18823 ,םהרבַא-ןרהַא ,קַאבַאק

 696 'מונ ווירב וצ
 -ןטסיניצ רעסעדַא יד ַײב "לַאדנַאקס, םעד ָאד טניימ םכילע-םולש -- טנעדיצניא רעד

 -לעזעג רעד ןיא דילגטימנרע ןַא יו ןעלעדנעמ ןעמעננַײרַא טלָאװעג טינ ןבָאה סָאװ ,ןטסיערבעה

 ."שיערבעה ןופ טכַאל עלעדנעמ לַײװ, ,"רבע תפש יבבוח,, טפַאש

 700 'מונ ווירב וצ

 ,627 'מונ ווירב עז -- המלש ,קרעבערש

 702 'מונ ווירב וצ

 -ַאנרושז ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידִיי רענַאקירעמַא רעד ןיא רעוט ,1927--1866 ,סיאול ,רעללימ

 יז ןשיווצ ,רעטַאעט ןשידַיי ןרַאפ סעסעיּפ ןבירשעג ,ןעגנוטַײצ לָאצ ַא ןופ רָאטקַאדער ןוא טסיל

 .690 'מונ ווירב ןיא טדער ע"ש רעכלעוו ןגעוו "רוסמ,, רעד

 703 'מונ ווירב וצ

 .395 'מונ ווירב וצ הרעה עז -- המלש ,שטיוועלומש

 705 'מונ ווירב וצ

 ,543 'מונ ווירב וצ הרעה עז -- לארשי ,ןיוועז

 706 'מונ ווירב וצ

 ןיא סרעקיַאזָארּפ עטסקיטכיו יד וצ טרעהעג -- 1954--1886 ,ףסוי ,(יקסווָאטַאּפָא) ושַאטַאּפָא

 ןגעו ,"ַאטעג רעקרָאי-וינ ןופ, ןוא "בנג-דרעפ ַא ןופ ןַאמָאר ַא, .רוטַארעטיל רעשידִיי רעד

 -עגסױרַא םיא ןבָאה סָאװ ,קרעוו עטשרע סושָאטַאּפָא ןענעז ,ווירב ןַײז ןיא טדער ע"ש עכלעוו

 --1882 (.ל .מ ,יקסניהַארב) םייל ינַאמ .1914--1912 ןרָאי יד ןיא ןיוש ןָאנבױא ןפיוא טלעטש

 עּפורג-רעבַײרש רעד ןופ רעייטשרָאפ רעויטַאטנעזערּפער ,עקירעמַא ןיא 1905 ןופ ,טעָאּפ ,3

 .עקירעמַא ןיא 1907 ןופ ,ןירעלייצרעד ןוא ןירעטכיד ,19230--1890 ,לדַארפ ,קַאטש ."עגנוי,,

 .טסילַאנרושז ןוא טעָאּפ ,1944--1884 ,לאוי ,םינָאלפ
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 םכיקע-םנלש ןופ וניבב

 707 'מונ ווירב וצ

 .רָאטקַאדער ןוא טסילַאנרושז ,טסיצילבוּפ ,1954--1874 ,ןַאמּפָאה ןויצ-ןב ןופ םינָאדװעסּפ ,ןויבצ

 709 'מונ ווירב וצ

 םילשמ ,רעדיל רעסיוא -- ,ןעטרַאגמולב המלש טעַאּפ ןופ םינָאדװעסּפ ,1927--1872 ,שַאוהי

 ןופ רָאי 10 עטצעל יד .ך"נּת ןופ ןוא "תובָא יקרפ , ןופ ןעגנוצעזרעביא טקורדעג ,סעמעָאּפ ןיא

 .ך"נּת ןופ גנוצעזרעביא עשידַיי עַײנ יד -- קרעווסנבעל ןַײז טימ ךיז ןבעגעגּפָא ןבעל ןַײז

 710 'מונ ווירב וצ

 .רעוט רעכעלטפַאשלעזעג ןוא רעקנעד ,רעבַײרש רעשידִיי ,1942--1865 ,םייח ,יקפווַאלטישז

 7וו 'מונ וװירב וצ

 יד תבוטל "ץנערעּפנָאק-ףליהסקלָאפ,, יד סָאװ ,"טעזַאג-רַאזַאב, ןגעוו ךיז טדער ווירב םעד ןיא

 עיצקַאדער רעד רעטנוא ,ןבעגעגסױרַא טלָאמעד טָאה רעדנעל-המחלמ יד ןיא ןדִיי ענעטילעג

 ע"ש ."סַאלַאּפ לַארטנעס דנַארג, רעקרָאי-וינ םעניא "רַאזַאב ןשידיא,, םוצ לעיצעּפס ,םחנמ ןופ

 םוצ ןבירשעג יזייר עמומ רעד ןופ לווירב ַא, : ןָאטעילעפ ַא "טעזַאג-רַאזַאב,, רעד ןבעגעג טָאה

 ןענעז סָאװ ,רעקלעפ עלַא ןרָאװעג טלעטשעגרָאפ שירָאגעלַא ןענַײז סע ןכלעוו ןיא ,"יניּפ רעטעפ

 .המחלמ-טלעוו רעד ןיא טשימרַאפ ןעוועג

 717 'מונ ווירב וצ

 דעומה-לוח ןבירשעג ,רעטקַארַאכ ןשירַארעטיל ןופ ,םכילע-םולש ןופ ווירב רעטצעל רעד זיא סָאד

 קרָאי-וינ ןופ , ךוב ןַײז רַאפ חוּכ-רשִיי ַא ןשָאוהי טקיש ע"ש .טיױט ןַײז רַאפ געט קיצנַאװצ ,חסּפ

 ."גָאט , רעקרָאי-וינ ןיא ןקורד ןביױהעגנָא טלָאמעד ךיז טָאה סָאװ 'יתובוחר זיב

 715 'מונ וחרב וצ

 ןעועג ,"לסימ ַאיַאקסוװעִיק, ןופ רעטעברַאטימ ןוא טסילַאנרושז -- דָאלָאװעסװ ,ץעוװַאגַאשט

 .ןעמכילע-םולש טימ טדנַײרּפַאב
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 ןצַאז ןוא רעטרעוו עשיסור ןופ שטַײט

 א

 תועדומ -- סעינעלוװַאיבָא

 ןדלעמ -- ןעװַאיבָא
 -עלקרעד -- יוובול וו סעינעינסַאיבָא
 עביל ןיא ןעגנור
 ןרעוו טקידײלַאב -- ןרעוו טעידיבָא
 קיסָארדרַאפ -- ענדיבָא
 עליה -- עקשזָאלבָא
 ךיז טדנעוו -- ךיז טעיַאשטשַארבָא
 רוטנעגַא -- עװטסנעגַא
 טרָאװ ןייא טימ -- םָאװַָאלס םינדָא

 -- טעיַאמינירּפ עינ ַאמסיּפ טַאסערדַא
 ווירב יד טינ טמענ טַאסערדַא רעד
 -- אצדָאלַאק ָאװַאקסשזַָאביזשדעמ וא
 םענורב רעשזָאבישזדעמ םַײב
 רבחמ -- רָאטװַא
 גנוקילײטַאב --- עיטסַאשטוא
 הנווּכב -- ענטסימוא
 (תודע) תויַאר -- ןקילוא

 החלצה -- רעיּפסוא
 (טַײצ ןיא) ןזַײװַאב -- ןעיעּפסוא
 רעטלַאװרַאפ --- עשטשויַאילװַארּפוא
 לײטּפָא -- לעידטָא
 זיא) טרעפטנע -- טעיַאשטעװטָא

 (ךעלטרָאװטנַארַאּפ
 תוהגה ,ןקורדּפָא -- ןקסיטטָא
 -ַאב --- ךיז ןעסענטָא ,ךיז טעיסָאנטָא
 (...יפלּכ) ךיז ןעִיצַאב ,ךיז טיצ

 ביולרוא -- קסוּפטַא

 ךעלטרַאקטסָאּפ -- סעקטירקטָא
 עוויטַאגענ --- ַאיַאנלעטַאצירטָא
 רעזדנוא (טָאג) -- "שַאנ עשטָא,
 רעטָאפ

 ייסע -- קרעשטָא
 -ַאשט ַאיַאנעשטורַאז ַאנישטוויד יט יא
 איַאנטומס ַאקַאט שירָאכ יט ָאה
 לדײמ ,וד ןוא -- (שינַיַארקוא)
 וטסייג סָאװ) וטסיב סָאװ ,עטסנקרַאפ
 עקיטעמוא ַאזַא (םוא
 -רעביא -- טעיַאלָאגעשטשעגרעביא
 (ץנַאגעלע ןיא) ןגיטשעג
 םעד טיול) ןירַאליבוי -- עצינינעמיא

 (גָאטנעמָאנ
 םרַאפ --- עינעמיא
 ַאוַאנשטילבוּפ ָאיַאקסרָאטַארעּפמיא

 עשירָאטַארעּפמיא -- ַאקעטָאילביב

 קעטָאילביב עכעלטנפע
 רוקמ --- קינשטָאטסיא
 העיבּת -- קסיא
 רַאיװַאק -- ערקיא
 טַײצ-םינומדק -- ענשטיטנַא
 גנובַײרשַאב --- סיּפָא
 לילּכ ,קיטליגדנע -- ָאנלעטַאשטנַאקַא

 עיפַארגָאטרָא -- עיּפַארגָאּפרָא

=! 

 עבָאב -- (ַאקשובַאב) עקסובַאב
 רענַײמ טָאג --- יָאמ עשזָאב
 עקנַארק -- ַאיַאנלָאב
 -יורג טימ --- ויטסָארָאקס יָאשלָאב
 (סערּפסקע) טייקכיג רעס
 לוכיבּכ --- ָאטדוב
 רעד ןופ -- עינָארָאטס יָאװַאטיב

 טַײזרעגיײטש
 סָאּפע רעשיסורטלַא -- יניליב

 יזָאװ יגָאריּפ שטעיּפ לָאק ,ַאדעיב

 טַאשטָאט ַא ,קינשזָאּפַאס איסטָאימ
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 םכילצ-םולש ןופ ווירב

 ,הרצ ַא -- קינשזָאריּפ -- יגַאּפַאס
 טעװ סעקשזעריּפ ןקַאב םוצ בוא
 -יטש ןעיינ ןוא ,רעטסוש ַא ןעמענ ךיז
 רעקעב ַא -- לו
 טפַאשקנַאד -- טסָאנרַאדָאגַאלב
 ןלטב -- קינלעירזעב
 ןסעומש -- סעדעסעב

 ג

 טיירג --- וװָאטַאג
 -הכולמ -- קנַאב ינעװטסרַאדוסַאג

 קנַאב

 אסטָאיור יא םַאט ,ָאקנָאט עידג
 טרָאד ,ןיד זיא'ס ּוװ -- (םָאידיא)
 ךיז טסַײר

 ןסָאלשַאב -- טעשערעג
 רעקידניז -- קעיװָאלעשט ונשערג
 שטנעמ

 ד

 ביג --- יַאװַאד
 הריסמ --- סָאנָאד

 סָארדרַאפ -- עדַאסָאד
 עקיטסַײג -- ענוװָאכוד
 שּפיט --- קַארוד

 ּפָאצ ןַײד זיא ּוװ -- ַאסַאק איַאוװט עיד

 -אנ ,ךידָאלָאמ אינערשטשָאָאּפ ַאילד

 ןקיטומרעד רַאפ --- ךישטשוויַאנושט
 סרעבייהנָא יד ,עגנוי יד

 -רַאפ בילוצ --- ַאיזַארבָאַָאנזַאר ַאולד

 טיײקיטרַאנדײש
 רעבמעצעד -- רבַאקעד

 וו

 שזַאסַאּפ ןיא -- עשזַאסָאּפ וו
 ללבב --- עשטשבָאָאװ
 ךיז טערָאּפ == ךיז טעגזָאװ
 ,טרובעגרעדיו --= עינעדשזָארזָאװ
 סנַאסענער
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 טָא -- ('רקוא) ינַאזַאקַאנ עיביט טָאװ
 -ישנָא ןַא..) ףָארטש ַא ריד וטסָאה
 (שינעק
 הלאש --- סָארּפָאװ

 -המחלמ -- עינעשזָאלָאּפ עננעיאװ
 דנַאטשוצ
 ןעגנויצרעד -- סעינַאטיּפסָאװ

 םענַאב ,קילב -- דַאילגזוו
 (הטויט) ץרַאװש ףיוא -- עינרעשטוו
 טניימ ריא -- עיטעיַאמוד יו
 ןלַאװ -- סערָאביװ
 ןצונ --- ערָאגיװ
 ןופ סױרַא -- יטַאשטעּפ זיא לָאשיװ
 קורד
 ןיא) זיא ץלַא -- עקדַאירָאּפ וו ָאיסוו
 רדסב (גנונעדרָא
 (עינער)יזָאבָא (עיַאקסנַאי)רַאטעגעוװ
 קילברעביא רעשינַאירַאטעגעװ --
 סיורָאפ --- דָאירעּפװ
 סנקירעביא -- םעשטָארּפוװ
 -ילַײװטַײצ --- סעליװַארּפ ענעמערוו

 םיללּכ עק

 ֹז

 עבַאגפיוא -- עשטַאדַאז
 המיזמ -- עיײטַאז
 ןענעכערנַײרַא -- ןעלטישטַאז
 -רַאפ ,טריסערעטניא -- טעיַאמינַאז
 טמענ

 עמָאק -- איאטַאוּפאז

 טרירטסיגער -- עיָאנזַאקַאז
 -טסיגער -= וװלָארעדנַאב לַאנזַאקַאז
 לָארעדנַאב רעטריר

 רעלעטשַאב -= קישטשַאקַאז
 ךעלגנירד -- (וויטַארוגיפ) זערַאז
 קיטיינ

 גנוקידייטרַאפ --- עטישטשַאז
 -ייצ לעטשּפָא -- ַאינַאניּפערּפ יקַאנז

 עיצקנוּפרעטניא ,סנכ



 םייח-ילעב -- ענטָאוװישז

 ט

 דנַאב -- םָאט
 ףָארטש ַא ריד --- עינַאזַאקַאנ עובעיט
 ןטפעה -- ןדַארטעט
 (םָאידיא) ידַאר םעט ,יטַאגָאב םעשט
 רעַײא וצ זיא ןבָאה רימ סָאװ ץלַא --

 תושר

 טדַײל -- טעּפרעט

 םינדהּפ -- ןסורט
 דש רעד -- סָאינירּפ ָאװעי טרָאשט
 טכַארבעג םיא טָאה
 טײקשירַאנ א -- ַאבוּפעשט
 -םוחּת -- יטסָאלדעיסָא ַאטרעשט

 בשומה
 תוטויט -- סעקיװַאנרעשט
 םוחּת ,עיניל -- ַאטרעשט

 ֹנ

 רָאלק ןוא ןּפֶא -- ענסַאיו ענווַאל
 איקסעשטיריל יא ַאוקסעשטיטסירַָאמוו
 ןוא עשיטסירָאמוה -- ַאינעלּפוטסטָא

 סעיסערגיד עשיריל

 "לסימ .ַאיַאקסיערוװעי,
 "קנַאדעג רעשידִיי , --
 -- (לַאנרושז) "רימ יקסיערוועי ,
 "טלעוו עשידִיי ,

 -רושז) "עינערזַאֿבַא עיָאקסיערוװעי,,
 "קילברעביא רעשידִיי , -- (לַאנ

 -עג -- םעיַאנוד ַאז קַאזָאק לַאבעי
 יַאנוד םעד רעטניה קַאזָאק ַא ןרָאפ

 רעמָאט ,ביוא -- ילעשזעי

 (לַאנרושז)

 בם

 -- (וויטַארוגיפ) עקשירקָאּפ ַאטַאכ
 טשינרָאג ,תוכַײש ןייק

 קיניזטכַײל -- ָאנטַאלַאב

 רעטוג ,טוג -- שָארָאכ

 םכילע-םולש ןופ ווירב

 רעלטסניק --- קינשזָאדוכ
 גרַאװכָארב -- םַאלכ
 ןעגנוי -- סעצּפָאלב
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 -- ַארגָאקינ םעשט ,ָאנדזָאּפ עשטול

 לָאמ ןייק רעדייא ,רעטעּפש רעסעב

 טינ

 סרעבָאהביל --- ולעטיבויל

 עכעלנעזרעּפ -- ןקָאימַאנ ענשטיל

 םיזמר

 רעשלַאפ ,קעובצ -- רעמעציל

 מ

 לדרעפ ןַײמ -- קָאינַאק יִאמ

 ןַאמ-הרבח -- ץעידָאלַאמ

 -יילק ַא טימ -- ויטסָארָאקס יָאלַאמ
 טייקכיג (רעכעלטנייוועג) רענ

 -גייז -- (וויטַארוגיפ) סָאסָאקָאלָאמ
 רענעסקַאװרעדטינ ,דניק

 ענײלק --  ַאמַארד ַאיַאקנעלַאמ
 עמַארד

 (שינַיַארקוא) ַאקצעזָאװָאּפ ַאקנילַאמ

 עלעגעוו ןיילק ַא --

 םערקזַײא -- ענעשזַארָאמ
 טעיעמיא ַאריטרַאװק (ַאשַאנ) ַאשַאמ

 -- (קָאשודָאּפ) װָאקשודָאּפ ָאגָאנמ
 סנשיק ךס ַא טָאה הריד רעזדנוא

 או וא , -- "ַאקשובַאב סָאלינס עינמ ,

 -רַאפ שירעדניק) "(עשזָאט) עזָאט
 טמולחעג רימ ךיז טָאה'ס , -- (טזַײרג

 "ךיוא ךיא ןוא , ,"עבָאב יד

 -ױװנַײא-טָאטש -- (ןינַא)שטשעמ
 רענ

: 

 -בַײלג) ַאביר קַאר לא עיבירזעב ַאנ

 ,שיפ ןייק אטינ זיא'ס זַא -- (לטרעוו

 שיפ ַא ךיוא קַאר ַא זיא
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 םוכדל עקםוולש !ןופווו רוב

 -טעיַאנישטַאנ ענ יא ?ורָאבָאװס ַאנ
 טבייה'ס ןוא ?; ַײרפ רעד ףיוא -- ! ַאס
 !ןֶא טינרָאג ךיז
 -נעמַאקער -- ַאילעטיװַאידערּפ ַאנ

 טריד
 תורוש עטצעזעגסיוא ,ץַאז -- רָאבַאנ
 םינּפ-תוזע -- טסָאלגַאנ

 רָאיַײנ -- דָאגיװַָאנ
 תוזע -- ָאװטסלַאכַאנ
 ןפיוא -- םָאשזעיטַאלּפ םונעשזָאלַאנ

 "עמַאנכָאנ , ,טַאסערדַא ןופ ןובשח
 טקַאדלַאװג -- עיליסַאנ
 גנוטכיר -- עינעלוװַארּפַאנ

 ףָארטש -= עינַאזַאקַאנ

 קלָאפ --- דָארַאנ
 םעד ףיוא) רבוע זיא -- טעיַאשורַאנ

 (ץעזעג
 ַאו ילָאק ,טרָאּפשַאּפ עינמ ָאטשַאנ
 ,טרָאּפסַאּפ ַא סָאװ וצ -- טוט םַאס

 ָאד ןיב ןײלַא ךיא זַא
 םעוװקַאב טינ -- עקוװָאל טינ

 -- שַארָארּפ עינ ,שעינַאמבָא עינ
 -רַאפ טינ וטסעוװ ,ןרַאנּפָא טינ טסעוו

 ןפיוק

 טרַאצ -- (ענשזעינ) ענזעינ

 -- (שינַיַארקוא) קַאט עדוב ַײכענ
 ױזַא ןַײז לָאז

 ָאטינ -- ַאמענ
 טגנידַאבמוא -- ָאננעמערּפענ
 תודימה-תרוּת -- עינעשטוָאװַארנ
 ןטיז עטוג טול -- ָאננעװטסוװַארנ

 ס

 ןופ -- ַאונערז יקשטָאט יעשַאו ס

 טקנוּפקוק רעיא

 ונַאמדַײז ונידָאּפסָאג ויעשטַאדערעּפ ס

 .ךײז רעה םעד ןבכעגרעביא ףױא --

 ןַאמ

 ןסיוועג -- טסעוװַאס

66 

 םיּכסמ -- ןעסַאלגָאס

 -ײצטנַײה --- סָארּפָאװ יננעמערווָאס
 עגַארּפ (עלעוטקַא) עקיט
 -- (לַאנרושז) "קיננעמערווָאס,
 "רעלטַײצטימ ,

 רעטעברַאטימ -- קיגדורטַאס
 ךובלמַאז -- קינרָאבס
 קיטרַאנגײא -- ענזַארבָאע;ָאװס
 גנודניברַאפ --- זַאיוװס
 תודע ,שינעגַײצ -- ָאווטסלעטעדיווס

 טרעדנוה -- ױטַאיװעיד קָארָאס ָאטס
 רעטסקיצרעפ ןוא ןַײנ
 ףַארגַארַאּפ ,לקיטרַא -- ַאיטַאטס

 ןופ קַײרטש -- ךישטשינ ַאקשטַאטס

 םינויבא
 -ַאּפ ןופ) לקעּפ -- (ַאּפָאטס) ּפָאטס

 (סנגיוב-ריּפ
 דיל ַא -- עיזָארּפ וו עינערָאװטַָאביטס

 עזָארּפ ןיא
 רעדיל טניימעג -- סעכיטס

 ךיז טמעש -- טעיַאינסעטס
 -רַאפ , ,טַאקָאװדַא -- עשטּפַארטס
 "רעגרָאז
 ןובשח -- טָאשטס
 -דיא) טעיװטָא ןידִא -- דעיב םעיס
 רעפטנע ןייא -- תורצ ןביז -- (םָאי
 לַאפוצ --- יַאשטולס
 העומש ַא -- ךולס
 החּפשמ -- עווטסיימעס
 טסנרע -- ענזָאירעס
 קִיעפ -- ענבָאסָאּפס
 תוליכר -- סעינטעלּפס
 -ניא -- ַאטעזַאג איַאנשטַאװַארּפט
 גנוטַײצ- עיצַאמרָאפ
 קיטעמוא -- ענשטוקס

 ע

 קיצונ זיא סָאד -- ָאנזעלָאּפ ָאטע



 ֹפ

 גנולעטשַאב ַא טול --- וזַאקַאז ָאּפ
 רוטַאנ רעד טול -- עירדָארירּפ ַאּפ
 טול -- ודַאלקס ומעיננערטונוו ָאּפ
 טעטילַאטנעמ רעכעלרעניא רעד

 ףורַאב םעד טול -- וינַאװזירּפ ַאּפ
 טייקנברָאדרַאפ --- טסָאלדָאּפ
 גנוכַאמכָאנ -- עינַאשזַארדָאּפ
 טרזחעגרעביא -- טערָאטװַאּפ
 הפרש -- (רַאשזַאּפ) רַאזָאּפ
 סירגַאב ךיא --- ויַאילװַארדזַאּפ
 ארבס ַא -- ױלַאשזָאּפ
 טקיטעטשַאב -- טעדרעװטָאּפ
 ךעלנע -- עשזָאכָאּפ

 לטעצ-הרובק -- ענָארָאכַאּפ

 עוויטיזָאּפ --- ַאיַאנלעטישזָאלָאּפ
 ...זַא ,ןגָאז רימָאל --- םישזָאלַאּפ
 קיצונ -- ָאנזעלָאּפ
 סירגַאב ךיא --- סַאװ ויַאילװַארדזַאּפ
 ךַײא

 גנומדיוו --- עינעשטשַאיװסַאּפ
 טלַאטשעג -- עיצַאטסָאּפ

 טנַאװעגטעב -- סעלעטסָאּפ
 חולשמ -- עקליסָאּפ
 עשיטעָאּפ -- רעמזַאר יקסעשטיטעָאּפ
 סָאמ
 סָאטַאּפ -- סָאּפַאּפ

 ךוותמ ,רעלטימרַאפ -- קינדערסָאּפ
 שפנ-לעוג -- טסָאקַאּפ
 רדס ,ייר ַא טול --- וקדַאירַאּפ-ָאּפ
 ףישפמַאד -- דָאכַארַאּפ
 רדסב -- עקדַאירָאּפ
 לגיופ ַא -- ַאציטּפ

 לּפמעטש ַא -- קעטַאשטעּפ

 ,ןעגנולדנַאהרעטנוא -- ןרָאװַאגערעּפ
 סנתמו-אשמ
 לקיטרַאטײל -- עציוװַאדערעּפ

 !וילעוועט ונידָאּפסָאג טַאדערעּפ ,
 -רעביא , -- "יירוועי ַאװַָאנשטַאלָאמ

 םכילעוםולש ןװפ ווידב

 -לימ םעד ןהיבט רעה םעד ןבעג

 ירנו ןקיכ

 שיוטסיואווירב -- עקסיּפערעּפ

 טכערגנודליב -- עינעשטוָאװַארּפ

 (ןדִיי יבגל)

 טכערניווװ -- ָאװטסלעטישזָאװַארּפ

 קידתמא -- ענליוװַארּפ

 -גנַאגכרוד -- טעליב יָאנקסוּפַארּפ

 טעליב

 -- עינעשזַאירָאּפסַאר עטַאילקָארּפ
 גנונעדרָארַאפ ענעטלָאשרַאּפ
 ךרעב -- ָאנלעטיזילבירּפ
 רעבַײלקרעביא -- קינדערעווירּפ
 (רענזירּפַאק)
 טנעקרענָא -- טעַאנזירּפ
 ןשינעּפעשטוצ -- סעקּפעשטירּפ
 -- ומַאננערעיװַאּפ ומַאנשזַאוסירּפ
 ןַאמ-גנויורטרַאפ םענערָאװשעג םעד
 רוטַאנ -- עדָארירּפ
 ןריברעוורַאפ --- ןעוועברעוורַאּפ
 םערָאפ -- ַאמרָאפ

 ַצ

 ןערָאנשפױנוצ -- ןערבעשזפיונוצ
 םכילע-םולש עיטע:ַאמוד יו !ינַאּפ ,

 -שיק-שיק ישטשירַאװָאט טַארעּפער
 -ושטַאנ ענ יא ,ודָאבָאװס .ַאנ ירוק
 -ַארב ינעמ ילָאב ענ עצ !ַאסטעיַאנ

 אפ ,ומעשַאנ ָאּפ טעַאטישט לקיט
 יקישטיירוועי ימ ַא ,ומָאקסנָאגרַאשז
 -ַאשטַאק יא ינָארָאטס ַאז אסמיזרעד
 וד !ץירּפ , -- אילמעז אנ ַאסמעי
 טַארעּפער סמכילע-םולש ,טסניימ
 ,סעשטשירַאוװָאט יד טימ ןָאט וצ טָאה
 -ָאוער ה"ד) רעניה יד ןבַײרט סָאװ
 טינרָאג ךיז טבייה סע ? (ןרענָאיצול
 -ינייו טינ ןוא רעמ טינ זיא'ס !ןָא
 טנעייל סָאװ ,לרעדורב טוג ַא יו רעק
 ,ןָאגרַאשז ףיוא ,ןושל רעזדנוא ףיוא
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 םכילצ :םולש והפ ווירבצ

 יד ַײב ךיז ןטלַאה ךעלעדִיי רימ ןוא

 רעד ףיוא ךיז ןעשטַאק ןוא ןטַײז

 ?!דרע

 ק

 -נעעג --- ןעידָאבָאװס יט ,ילישטנָאק

 ירפ טסיב וד ,טקיד

 ןבָארג -- ןעיַאּפָאק

 רעַײלב -- שַאדנַארַאק
 טלּפוטשעג -- עװַאירַאק

 דליב -- עניטרַאק

 ךיז ןעלקיװנַײא --- ךיז ןעטוק

 ןיכעק -- ַאקרַאבוק

 (רעד) , -- (גנוטַײצ) "ןינַאילוװעיק ,

 "רעוועיק

 ךיז ןקוב ,ךיז ןטעב -- ריז ןעינַאלק

 הריפּכ -- עלָאמַארק
 טייהנייש -- עכונסַארק
 זַײרק -- קָאשזורק

 ןציּפש -- עוועשזורק

 ר

 תונלזג --- ױבזַאר

 סעומש -- רָאװַָאגזַאר
 טַאמרָאפ !סָאמ -- רעמזַאר
 רעגערטרעדנַאנופ -- קישטשָאנזַאר
 דנַאטשרַאפ -- קָאדוסזַאר

 ךיא, -- "ץענַאק יא טַאשערזַאר ,

 "ףוס ַא ןוא ביולרעד

 שינעביולרעד -- עינעשערזַאר

 -- (םָאידיא) יקשזָאנ ַאד יקשזָאר

 טימ טינרָאג (ךעלסיפ ןוא רענרעה)

 םייריש ,טינרָאג

 גנונעדרָארַאפ --- עינעשזַאירָאּפסַאר

 קידתובחר -- ענשַאקסָאר

 (גנוטַײצ) "ָאװטסטַאגָאב עיאקסור

 "תורישע עשיסור , --

 עדער -- שטער

 ןלושכַאפ -- סעלקָאש ענעלסעמער

 ךימ רידיצעד -- רימ עשער

 ש

 ןותבש ,תבש -- שַאבַאש

 208 ווירב

 -רעבוג רעוועיק) ווָאקרעצ ַאיַאלעב

 (עינ

 שטיװַאמַארבַא .מ .ס רעה םעד

 סעדַא ןיא

 171. םסחּבג םסקאסממ (14468. זץס.)

 1 -צ 6 864 20סקגאזוסמפעיצצ 8

046 

 213 ווירב

 עשרַאװ ,ןָאסנעניד .י רעה םעד
 ןוא ןעגנוגנידַאב ערעַײא טבַײרש
 ןטשרע םעד וצ וצ ריא טערט ןעוו
 ןיב ךיא ?(עבַאגסױא) זָאלסױרַא
 ךַאז רעַײא ןעניד וצ טיירג
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 1 -טצ 21. ןןעסססוע}/ 2202

 ןךעמזעד6 םהתנע ץסהמטעה עח תסז82

 םפז הקעסצץתע2616  תסקמסאזק 8ע1-

 תץסאעצ. 1 0703216 סהץגגעזפ הסהצ
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 םכילצע-םולש ןופ ווירב

 215 ווורב

 םנזיץיןכעז קיניײװעניא

 216 ווירב

 !ןָאסנעניד רעה רַאה רעקידענג

 !לחומ טַײז ...ליפ ױזַא ןיב'כ

 ןטסינָאגרַאשז ייווצ זַא ,עדנַאש ַא

 .שיסור ףיוא ךיז ןשיוװצ ןדער ןלָאז

 ןבב

 יורטוצמוא טימ

 יושזרוב

 ןעניז ןיא ךַײא סע טמענ (םָאידיא)

 2/עססייג82124 ז?ססץהםקמ
 ז-11 ןעזנדסנזססוצ !

 5 סזסתמאס... םעוצסם2ד ! (כישעזהטס,

 יזדססע1 88 2480תסעסזה זספסקעצעז

 אזסגגםש 0000// תס-קעססאע. 1124

1106 

 סעקנאץ2

 112א08216 006 8 ץס

 217 ווירב

 ױד עז ךיא ןעוו ,ןעגנוגערפיוא ענַײמ
 -יירפיוא ןַײמ ! טייהניימעג עטסנעלק

 ,טכערמוא עכעלשטנעמ בילוצ גנוצ
 תולעּפתה ןיא טייקשירטנעצסקע ןַײמ

 וו"זַאא ןרָאצמירג ןיא רעדָא

 סייה זיא'ס ןמזילּכ ןזַײא סָאד דימש

 21סע 8סמסנצאג תקע םעהס א122614-

 1164  חסהאהססעע, אזס:ס הבה תאע-

 דסתמססזפ ס 26000286העססיזע

 תנסתסא011, אזסנס 3:01ס1זדױקעזיצ11ססיפ

 8 80010226 עחע 04686 ע.'ז. ה.

 זאץ 2462630, תסאג עסס6

 220 !וווירב

 "ססצסח "גנַאגפיוא , : (לַאנרושז) "דָאכסָאװ ,

 221 ווירב

 ס טצץּפסזּמסא ס דסאמאסאז קלָאט טימ ןוא ליפעג טימ

 226 ווירב

 !יקצעניל רַאה רעקידענג

 זיב ןבירשעג טינ ךַײא בָאה ךיא
 טנעקעג טינ בָאה'כ לַײװ ,טציא

 ךַײא טנעקעג טינ ןוא ,ןבַײרש
 לַײװ רַאפרעד ךיא בָאה ןבַײרש
 טנַאקַאב ןעוועג טינ ךַײא ןיב ךיא

 ףַײר ןוא עלעניגירַא ,עסיורג ַא

 עטכַארטַאב

 1/ז עז ססייעג82111 זססץההקמ

 113 ס11 1412 }

 24 46 חעסגבה !םגאז הס סעצ חסקי

 תססאזע שדס 116 אסת חעסהע ;

 16 תוסת ה תעסגזמ אז חסיסאזצ;

 ידס 26 סעזח םבאז 6

 (0סעזעק18 , סןקעזעע1182118 / 360
 ססע 8
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 םכילעצ-םולש ןופ ווירב

 ווירב

 ןבירטעגרעביא ,טעפ וצ

 רעגײטשסקלַאּפ ןופ

 ענַײה-חסונ

 ןירדעשטש-חסונ

 ווירב

 גנודיישעצ

 ןערב רעשירַארעטיל

 ץענערג ַא זיב ,טַײצ ַא זיב

 ווירב

 ידכב

 עשז ןיוש טינ

 ווירב
 ?וטורב ,וד ךיוא

 ווירב
 שינעײטשרַאפמוא

 ווירב
 גנונערָאװ

 ווירב

 שינרעטצניפ ןופ תוכלמ סָאד

 ווירב

 ! סָארגעלעט ַא ,לחומ טַײז

 ווירב

 רעד טעוװ ,ןייגפיוא טעוװ ןוז יד זיב

 ןסעסיוא ןגיא יד יוט

 ווירב
 רַאפ ,טרידנעמָאקער ,עטלַאי ןיא

 שטיװַאניבַאר ןָאמָאלַאס
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 (?העזחזאסאז גאעקזס
 3 ו:םקסה. (םסתס) 6278

 זזס-זיס/10868סאזש

 תס-זנסהקענצסאסאזיק

229 

 ןכ33מ
 דעי (סןכייעקנ1218) בע

 הס תסקמז הס 8קסאזסאע
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 ס עסאז

 11 סא
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 11 דז/ םקצד !?

237 

 116ת083ץ 6

238 

 110סםעממסנא 6

239 

 יד סאז1106 זָזםקסייּמס

245 

 11380מיזיס דיסהסזיקהאזאזע !
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 11סאשמה ססהאו6ס 8301 861, 38

 זתה32 821607
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 םיפ 51תידיץ םס 80010600821114,
 (סהסאזסוצע 280עו:סמעיצץ



 םכילצ:םולש ןנופ ווירפ

 271 ווירב

 11 9182 רַאונַאי רעטו1

 (0 283 הסוזע6 שינעכײצרַאפ-טלַאהניא

 זיסתעזיג71 רעקירָאי

 273 ווירב

 16 2118 רַאונַאי רעט6

 276 ווירב

 רַאפ ,(טָאטש) םינַאלס

 יקסוועשערעש שטיװָאקַאסיא ןָארימ

 יזקע 1

 ןַאגַאק היעש ,גרובַאניד

 8 (סתסמעאזפ (1 סקסה) !!עקסטצ

 ע108808ע} 1116260168080אזצ
 }1 כב.

 תהעטהסעקזפ, 11/ג8 1628

 280 ווירב

 ((00 קנַאד ַא

 301 ווירב

 (118ז עזאז הסזעזס3) ןָאיגעל ַא (ךס ַא) ןענעז יײז

 307 ווירב

 (סתםע, אזחהתסוזסוז ת1011 סם130ת ,דניק ןַײמ ,עלעפוע ןַײמ ףָאלש

 (יךג/ סאגבעזמגדפ 2 ס223תע ןלייצרעד ךעלהׂשעמ ריד לעוו'כ

 308 ווירב

 1889 רעבָאטקָא ןט157-14 ,וועיק

 םענעגייא (םעד)

 1208, 14-15 סעדגסקה 1889 ז.
 ןקסהנזסס

 320 ווירב

 ,"קעטָאילביב-סקלָאפ עשידִיי"

 -ָאניבַאר ןָאמָאלָאס ןופ ןבעגעגסױרַא

 ,1890 רַאונַאי ןטס22 ,וועִיק ,שטיוו

 91 ַאיַאנרַאזַאב ,סעדַא
 רעכעלנייוועג ַא טימ הרוחס רַאפ

 טייקכיג

 "ןטפקסהסאה8 11ג2סהמבה םעסהעס-
 דסא8 , 113ת2:ע6 (.סהסאזס1182 220ע-

 ןזסמעצה, !א/סמ, 22 503מ8מ84 1890.

 (086008, 2838ק28ג 1
 דיס8מ8קסאז אז801/ סאסןקססיזמ;ס

 322 ווירב

 "ץ13 חסססוז תוזה "רעדילגָאט יד ןופ,
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 םכילפ-םולש ןופ הוויהב

 324 ווירב

 -- .ד .שז .ז .י) ַאקרַאיָאב עיצנַאטס

 ,(געװ-ןַאבנזַײא רעקידברעמ-םורד

 1890 ינוי 6 ,26 עשטַאד

 סיז םסגקאג (3.28)160 .ה.),

 הב 20, 0 עגסוצז 0

 325 ווירב

 16 .3.ע8 .. (160ע0-3821 רעקידברעמ םורד) .ה שז ז וי

 2161633884 1100028) (געוו-ןַאבנזַײא

 330 ווירב

 הס םסקמז/ תס 8016... ..טַײצ א ןטב

 400 ווירב

 1 -טצ ם. טקעצסאזּבסוצע  ם.116קת08מ ,(ןָאזמחורי) ןָאזמחירי .ב רעה םעד
 וװוָאקרעצ (ַאיַאלע)ב

 450 ווירב

 םס8קאג, 88 110. 6 16 'מונ עשטַאד ,ַאקרַאיֵאב

 453 ווירב

 1(ססקמעג 1626108 מצא 212108 סעמַאמ ייווצ ַײב טגייז לבלעק טוג ַא

0661 

 481 ווירב

 (טסמסאזסוז !12ץאזסּמעיז 220עס8מעזיצ שטיװָאניבַאר שטיװָאמוַאנ ןָאמָאלָאס

 (11120סאז-24 6116 ) , 8 -עװָאגַאלב ,וועיק ,(םכילע-םולש)
 כ הּמתס8611611088 7 27 איַאקסנעטשש

 1021 6606 גערב רעקידמורד

 559 ווירב

 הקעגאזס ךעלדנַײרּפ

 595 ווירב

 22קמ12884+ 9 1909.8.21 ,עשרַאוװ

 597 ווורב

 ףָאטשיור
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 םּכילצ :םולש ןופ הוירב

 601 ווירב

 ערעייז ןוא ךעלעשטנעמ עניילק ,
 "ןפירגַאב

 עניילק טימ ךעלעשטנעמ עניילק

 "תוגשה

 "ךעלעשטנעמ עניילק ,

 "םוחּת ןופ רעדניק ,

 "לַאטרַאװק ןשידִיי ןופ רעדניק ,

 -רַאװק םענעסעגרַאפ ַא ןופ רעדניק ,

 "לַאט

 "רעדניק עשידִיי ,

 *ָאטעג ןופ רעדניק,

 גנילביל

 "1012 הסנזממעזס .הנסהעז עז עז זצסוצעגידעזעג

 "1012 הסנזמאעג6ס .חנסהעז ס 112011מ2עזאזעז

 8024 ח 61 סד עז גזע

 "ואז סוּנממע6 תנסהעז

 "ןןסזע יצסקדעז

 "הסזע ס806/סאסס 288

 "ןסע 380מענסעס 2888

44 /5 11 

 108262404ע6 סע

 "ןךסזע זסדס

 71 סדיעז16

 602 ווירב

 ןוא המקנ יד טרעהעג רימ וצ ,

 "גנולָאצַאב יד

 ..סָאװ ראפרעד , ?..ראנ ןעוו

 סָאװ רַאפרעד ,ביוא ,רָאנ ןעוו

44 3 

 1/1:16 סיזיסאזמזס11ע6 ז 23 םסּבתגאז

 ...   ...  110:0246?גזזס "

 8116, 6284621ע4// 46

 605 ווירב

 "5 דיקס סססעע (גנוטַײצ) "ןעניגַאב סדנַאלסור ,

 606 ווירב

 (עקילייה) יד ןיא טגָאזעג יװ ,

 "...רֶאנ ןעוו :ןטפירש

 (הרושּכ) ליוװ זיא ץלַא

 "ן'גת 0423220 8 חעסהוזעע: 2תחס...

 06 סהּבעסתסהעיצעזס

 1120 סוד; םישרוי

 ('זס0 סהעמ סנייא ןוא טרעדנוה

 608 ווירב

 תחסיז יא לּפמעטש ַא
 תסינעזוז בייהנַא ןַא

 "ואז6 סיעמהננס, נס... "..רעבא ,השוב ַא רימ יאס;

 1103סק ! 110300 ! !ןויב א !ןויזב ַא
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 םפילצ-םולש ןופ ווירב

 ,ּפמַאטש ,לּפמעטש-בייהנָא ןַא
 "לרעבמָאב

 "!ןויזב ַא !הּפרח ַא !ןויזב ַא,

 !הּפרח יד טָא !ןויזב רעד טָא רָאנ

 !ןויזב ַאזַא ןגָארטרעביא טינ לעוו'כ

 ,"רעטָאּפ , ,"עמַאמ , ,"עטַאט ,

 "רעטומ ,

 -ַאב ערעייז ןוא ןשטנעמ עניילק ,

 "ןפירג

 (לקניווקוק) "טקנוּפדנַאטש ,

 ווירב

 "םוחּת ןופ רעדניק ,
 "לּפמעטש ןייק אטינ ,

 -- רעמוז ןוא רעטניוו ,טכַאנ ןוא גָאט
 רעדירב עכעלבַײל ךָאד
 רעמוז ןוא רעטניוו ,טכענ ןוא געט ,
 "ךייר ןיא םידומיל יד ךרוד טריפ

 "ןדסינעוז-תסיצבידיאג , 1163,

 6קססא

 "ןדס3ּסק ! סקּפאז! 110300 !/

 ן1ס ּכעסד סקּםאז ! 110 ּכס 0300 !

 116 ס1ססעעז ת1116 'זיםאסתס 0300 |

 "זדגחב ,  "וזבאזב ,  "סייסנז , "ואז ידימ

 "וזה (216) תנוסחע עת עתצ תסמאדעג

 "'| סיצאה 3קסנזעא

11 

 "ןדסעז יצסןקידעז
11 1 

 1167 םסצהתע

 ןןסנומ עז סטמפ, 3עאז8 עז תסיס ---

 806 286 קסק516 02

 "ןוונע עז צסיצעג באאצ ע תסדס;

 3::יעעג זזקסמסקעיו 8 ןכ283:080084

 613 ווירב

 ןגָאלשעג ןעמ טָאה רעדניק יד,
 ,ּפעלק טלײטעגנַײא יז טָאה ןעמ

 -רעד ,ןסירעג ,טּפוצעג ,סעקַאסוטס
 -ימַאלפ טקנעשעג ,קרַאק ןיא טגנַאל

 ןסימשעג ,טעכרוטשעג ,שטעּפ עק
 -יר טימ ,רעטיר עוװעזָאירעב טימ

 "...ןעַײרעלדיז .סנעמ

 "סעהע הס168. 118 ההמבחע '80תע|

 הסנהסספאע, 'דיקסחאע, םעזמסהסיצאעז

 תהסהבהדמזהמעתע, חהנסצח עז זחהסח-

 תע, ססאהע 0626308מעזא תקץעמ-

 האזע, חסקסאהעז ןקסאזוזגאזע. 'ץע218 . 

 618 ווירב

 ןייק טינ ,רעבַײרש ןייק טינ ןיב ךיא

 ןלטב ןייק טינ ,רערעל

 רערעל

 "לרערעל ַא טנעז ריא ,ךע ,
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 51 86 ססינעטעדסחפ, 86 ץטענסתמ}
:6636 116 

 יקינעזדסהמ

 "'כצ  םמז ץיצעזסחפ ?



 םוכויולצ- םולש הטפווויהוב

 620 !ווירב

 עטסטסא 6608 רעלעפצרַאה ַא

 ס6026 אזעתסססקה עג רעטסעווש-ןקנַארק רעד

 ןכ338 סי ס 446 גנולַײװרַאפ

 622 ווורב

 ס םסאז אזסגצנס 008:6111182י01 ןבָאה ןעמ ןעק ןעמעוו טימ

 עז ס13 עז 1 אז עז שיוטסיוא-גנוניימ ַא

 1228! -- סא834ח )16תעװז --- -- ןיקייל טגָאזעג טָאה -- !ױזַא
 וו"זַאא ךיז טבעל סע

 לָאמ טייווצ ַא ...השקשינ ,ונ --

 2גע1860 עג יז. צי
 -- 11צ, םעצסעס.. 8 םקעעס8 3

 633 ןוירב

 הבוט עשירעב ַא
 אזסהפסגגפ; ץסעצעב

 636 ןוורב

 ,שטיוורוג ר"ד םעד ,גרוברעטעּפ

 .(.ש)ס ןוא ןגרובזניג .מ .(.ש)ס

 ןווָאנבוד .מ

 11616 סע  ה-קצ 1 ץקּפעיצע, 66. 81.

 1 ע3ס0עץקעצ ע (. 81 ןןץסטסמצ

 644 ןוירב

 למיה ןיא רעגניפ ַא טימ ןפָארטעג

 (םָאידיא)

 ךעלדנעטשרַאפ-טסבלעז

 11סחבחע תההעזזסא 8 0

 8 תסקאגהאס 21

 666 ןוירב

 טעמעס 3הסקסממז ע1 ן1611620311 טלעג ַײב ןוא טנוזעג טַײז

 684 ווורב

 -ָאק ,ךיז ַײב ןלַאפעג טינ זיא היבט
 ,גנולדנַאה ןייא ןיא רעדליב עשימ
 -ינעצסניא ,םכילע-םולש ןופ הריצי
 רבחמ ןופ ...רַאּפ טריז

 ,רעטכָאט סהיבט ,הוח
 ,גנולדנַאה 1 ןיא עמַארד עשיריל
 -עצסניא ,םכילע-םולש ןופ גנופַאש

 רבחמ ןופ טריזינ

 116ץ:מ18210ת124 1 686ח5, תסאזע-

 טססאעג םאגקדעזזעז 8 סהננסאז 26240ע-

 םעזע, ססינ (ע161116) 111סתסאז-

 2חעצסאז8, עטסוסוצעקסמ288 זה...

 8מדיסקסאז

 26882, 1 6862688 סיצמ.

 ,העקעיצססאהא /|קאזג 8 1 הססדמעע

 ססיצ ( 11161146) 1110 תסאז-/4116114618,

 עזונסזזסזעז088118 88סקסאז
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 םיכיילפ? םוו לש ווטפ ודדייכב

 685 ןוירב

 11ס08024ס11114 ס120הע13סתס ןכעלקילג ןופ סערוטנַאװַא (יד)

 11 סייס חג לטָאמ

 695 ווירב

 מס ענליוו

 2ק608 110 תאהדוזעזזמז םאהנסיצע- :טנכערעגנַײרַא ,קיטַײרפ זיב סערדַא

: 6110 

 |) םעמפס : /}. 5 ס808סאסאזע רַאפ ןיקסווָאכעצוא .ד :ענליוו (1

 המחג 111 2 ח. .לֵא .ש

 (סש סעסססישצ} 3 34 ַײמ ןט3 םעד קיטַײרפ ןופ

 הס סקסאפז / 8 : ײמ ןט7 םעד ךָאװטימ זיב

 2) 0. 116160ס0ץקע, גזע ,26 (טקעּפסָא)רּפ יקסילגנַא (2

 חק (ססםסאז) 26, 1 סתסאזסצ התצ .לַא .ש רַאפ ןבמָאלָאג

27 11 

 699 ווירב

 םעמפוצס, (62666קא ןקרעבערס רַאפ ,ענליוו

 641 ווירב

 8008226:26 8631 גנודניצנָא-ענעוו

 ט6



 רעכיבלמַאז ןוא ןלַאנרושז ,ןעגנוטַײצ עשידִיי

 * ןוירב יד ןיא טנַאמרעד ןרעוו סָאװ

 שידִיי ןיא

 ,גרעבכָאה .ש רעבעגסױרַא ,רָאטקעּפס .מ רָאטקַאדער ,גנוטַײצ עכעלגעט ,ןטבעל רעונוא

 ,1917--=1913 סעדַא ; 1912--1907 עשרַאװ

 עשרַאװ ,ןייטשלעקניפ .נ ןוא ןַאקצַאי .י .ש סרעבעגסױרַא-'דער ,טַאלבעגנַאט סעשידיא

6+--1911, 

 ,ענליוו ,ןילָאגרַאמ .פ 'גסױרַא ,ןיוועל ןַאמּפיל ידער ,גנוטַײצ עכעלגעט ,גנוטַײצ עשידיא

 ,1909 טסוגיוא --- 1909 רַאונַאי

 -רעטעּפ ,"דנַײרפ רעד, וצ עגַאלַײב ,גנוטַײצ עשיטסירָאמוה עשידָאירעּפ-טינ ,םיזעב רעד

 עטסיזמוא ןַא יו ,שדוח ןיא לָאמ ייווצ עשרַאװ ןיא ןענישרעד 1910 ןופ ,1906 גרוב

 ."דנַײרפ,, םוצ עימערּפ

 ,"רָאטקעּפס .מ ןופ ןבעגעגסיורעה ךוב סעשירַארעטיל-ׂשירָאטסיה ַא, ,דנַײרּפ-זיוה רעד

 .(דנעב 5 ןענישרעד) 1896--1888 עשרַאװ

 ,ןַאקצַאי .י.ש ןוא ןייטשלעקניפ .נ ,םיובנענעט .ב 'גסױרַא-'דער ,גנוטַײצ עכעלגעט ,טנַײה

 .1915--1908 עשרַאװ

 ,יקצולירּפ .ה .צ דער ,"עשרַאװ ןיא גנוטַײצ עשידוי עכעלגעט עטשרע יד, ,געוו רעד

 ,1907 רַאונַאי -- 1905 טסוגיוא ,עשרַאװ

 ; 1905---1904 גרוברעטעּפ ,שטיװָאניבַאר .ַא.ל 'גסױרַא-דער ,גנוטַײצ עכעלגעט ,גָאט רעד

 ,1907---1905 ענליוו

 ,"ךילטַאנָאמ לָאמ ייווצ טנַײשרע ,ןעסערעטניא עשידוי עלַא ריפ טפירשטַײצ , ,דוי רעד
 עשרַאװ-עקָארק ,"ףסאיחא ג"פ ,אירול .י (רעטעּפש) ןוא יקצינװַאר .ח .י 'דער
 .(ןיוו ןיא טקורדעג ךיז) 1902--+9

 ,"עימָאנָאקע ןוא טפַאשלעזעג ,רוטַארעטיל ריפ לַאנרושז ַא, ,קעהטָאילביב עשידוי איד

 .(דנעב ַײרד) 1895 ,1892 ,1891 עשרַאװ ,ץרּפ .ל .י 'גסיױרַא ןוא ידער

 -צעלק .א .ב 'גסױרַא ,לַאנרושז-שדוח רעכעלטפַאשלעזעג-שירַארעטיל ,טלעו עשידוי יד

 ,1915--1913 ענליוו ,רעגינ .ש 'דער ,ןיק

 'גסורַא ,אירול .י ידער ,"ןסערעטניא עשידוי עלַא רַאפ טַאלבנעכָאװ , ,קלָאפ טשירוי סָאד

 ,1914 ילוי -- 1906 ַײמ ,ענליוו ,ןיוועל .ש

 ןענעז ווירב יד ןיא .ה"י ןטס20 בײהנָא ןוא ןט19 ןופ טפלעה עטייווצ ,עּפָארײא ןיא ןענישרעד *

 .גיילסיוא ןכעלטקניּפ-טינ ןוא םערָאפ רעטצריקעג ַא ןיא ןבירשעג טּפָא ןעמענ יד
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 םכילע-יםולש ןופ ווירב

 ,טפַאשנעסיוו ןוא קיטירק ,רוטַארעטיל ריפ ךוב ַא, ,קעהטָאילביב-סקלָאפ עשידוי יד

 ,דנעב 2 ,1889---1888 וועשטידרעב ."םכילע-םולש ןופ ןעבעגעגסיורעה

 ,רעשיפ ףסוי 'ידער ,טפַאשנסיװ ןוא רוטַארעטיל רַאפ לַאנרושז-שדוח ,עילימַאפ עשירוי יד

 .1902 רעבמעצעד -- 1902 רַאונַאי ,עשרַאװ

 ,"ךָאו עדעי טנַײשרע ,עילימַאפ ןוא ןעיורפ עשידוי ריפ גנוטַײצ א, ,טלטוונעיורפ עשידוי

 עשרַאװ-עקָארק ,"גנודליב-סקלָאפ, ג"פ ,רעשטייד .מ ,ץיוורוה .ד ,רָאטקעּפס .מ 'דער

 ,1903 רעבמעצעד -- 2

 ןוא יקצינװַאר .ח .י 'גסױרַא ,םולבנעיליל .ל .מ 'דער ,ךובלמַאז ,רעקעװ רעשידוי רעד
 ,1887 סעדַא ,דלעפקנַארפ .ז

 ןוא 'דער ,טַאלבנכָאװ ,"גנוטַײצ סעשירַארעטיל-שיטילָאּפ ַא, ,טַאלב-סקלָאפ סטשידוי

 ,ליי :'דער ,ץישפיל .ל ןוא יוועל .י :'גסױרַא גנַאגרָאי ןט7 ןופ ,םיוברעדעצ .ַא !גסױרַא

 .1890---1881 גרוברעטעּפ ,רָאטנַאק

 ,רָאטקעּפס .מ :עיצקַאדער ,ןסערעטניא עשידַיי רַאפ טַאלבנכָאװ ,גנוטַײצ-סקלָאפ עשירוי

 ,1903 רעבמעצעד -- 1902 ינוי ,עשרַאװ-עקָארק ,רעשטייד .מ ,ץיוורוה .ד

 -רוה .ש 'דער ,לַאנרושז-שדוח רעכעלטפַאשלעזעג-שירַארעטיל ,טּפַאשנעסיװ ןוא ןעבעל

 ,1912--1909 ענליוו ,קרעבערש .ש  'גסיורַא ,שטיוו

 ,רָאטקעּפס .מ ,ןייטשלימ .ל 'גסױרַא ,רָאטקעּפס .מ ידער ,גנוטַײצ עכעלגעט ,טלעוו עַײנ יד
 .1910 רעבמעווָאנ --- 1909 ילוי ,עשרַאװ ,יקסדָארָאגַאז .י

 ,ךַארּפש ןוא רוטַארעטיל רעשידַיי רעד ןופ עטכישעג רעד רַאפ ךוברָאי ,סקנּפ רעד

 -ליוו ,ןיקצעלק .א .ב גַאלרַאפ ,רעגינ .ש 'דער ,עיפַארגָאילביב ןוא קיטירק ,רָאלקלָאפ

 .1912 ענ

 עשרַאװ ,רָאטקעּפס .מ 'גסױרַא ,"דנַײרפ-זיוה רעד,, וצ עגַאלַײב ,דנַײרֿפ-ןעילימַאפ רעד

 ,דנעב 2 ,1888-+7

 'גסורַא-'דער ,"דנַאלסור ןיא גנוטַײצ עשינָאגרַאשז עכילגעט עטשרע יד , ,דנַײרּפ רעד

 ךרוד ןטָאברַאפ 1906 ןיא ,1905--1902 גרוברעטעּפ ,טרָאּפָאּפַאר .ש ןוא גרובזניג .ש

 ,עשרַאװ ןיא ןענישרעד 1912--1909 .טכַאמ רעשירַאצ רעד

 ,"טנַאק ןעגידברעמ-םורד ןיא גנוטַײצ עשידיא עכילגעט עגיצנייא יד , ,טרָאװ רעוװעיק

 .1911 ץרַאמ -- 1910 רַאונַאי ,וועיק ,ןיקייליב .ל 'גסורַא-ידער

 שיערבעה ןיא

 עשרַאװ ,ווָאלָאקָאס .נ ידער ,עירטסודניא ןוא עטכישעג ,רוטַארעטיל רַאפ ךוברָאי ,ףיפאה

4+--1893, 

 ,1904--1901 עשרַאװ ,ןַאמשירפ .ד דער ,גנוטַײצ-ןכָאװ ,רודה
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 םכילע םולש ןופ ווירב

 ןוא ץַאק .ב 'דער ,(ךָאװ ןיא לָאמ 2 ןענישרעד ביײהנָא ןיא) גנוטַײצ עכעלגעט ,ןמזה

 ןיא ,1907--1902 גרוברעטעּפ ,ןַאמשירפ .ד ןוא ןָאסלענעצַאק .ל ןופ גנוקילײטַאבטימ

 ןעמָאנ ןקיבלעז םעד רעטנוא לַאנרושז-שדוח ַא ןבעגעגסיורַא 5

 ,םולבנעיליל .מ -- רעטעּפש ,םוַאבדלָאג .י ןוא םיוברעדעצ .א 'דער ,גנוטַײצ-ןכָאװ ,ץילמה

 ןופ .1904--1878 -- הקספה ַא ךָאנ .1872--1871 גרוברעטעּפ ;1871--1860 סעדַא

 .ןָאדרָאג .ליי ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא 0

 ןט8 ןכָאנ .ענליוו ןיא 1909 ןופ ;1907 ןלעק ,ווָאלָאקָאס .נ 'דער ,גנוטַײצ-ןכָאװ ,םלועה

 .עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ ןַאגרָא רעלַארטנעצ -- סערגנָאק ןשיטסינויצ

 ,1905--1903 עשרַאװ ,גנוטַײצגָאט עכעלטפַאשלעזעג-רוטלוק ,הפוצה

 -- סַײררעביא ןַא ךָאנ .1862 עשרַאװ ,יקסמינָאלס .ח 'דער ,גנוטַײצ-ןכָאװ ,הריפצה
 .וָאלָאקָאס .נ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא 1884 ןופ ,1906---1874 ןילרעב

 יקסוועשטניוו .מ ,ןָאסניקדָאר .מ 'דער ,שידַיי ןיא עגַאלַײב ַא טימ גנוטַײצ-ןכָאװ ,לוקה
 .1880--1876 גרעבסגינעק ,שטיוװָאניבַאר .ַא ןוא

 ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא לַאנרושז-שדוח רעכעלטפַאשנסיו -שירַארעטיל ,חולשה
 .1907 סעדַא ; 1905---1903 עקָארק ; 1902---1896 ןילרעב ,םעה-דחא

 שיסור ןיא

 -ליב ןוא טפַאשנסיו רַאפ לַאנרושז-ןכָאװ רעשידִיי-שיסור םעהעשזאסספ  טסָאנשטשודוב
 ,1904---1899 גרוברעטעּפ ,גרעבנעזורג .ש י'דער ,גנוד
 ,וַאדנַאל .ַא 'דער ,לַאנרושז-שדוח רעשידַיי-שיסור ,(גנַאגפױא) 800א08  ,דָאכסַאװ
 רעד ןיא ,ןטַײצ ענעדיישרַאפ ןיא ,1906--1881 גרוברעטעּפ ,גרעבנעזורג .ש רעטעּפש
 .ַא"א רעװַאניװ .מ ,סוקצורב .וי ,ןַאסמַארב .ל ,רענזָאּפ .מ ,ןיקריס .מ : עיצקַאדער

 -ןכָאװ רעשידִיי-שיסור ,(קנַאדעג רעשידִיי) 280640888 אזמוסהפ ,לסימ איַאקסײרוװעי
 .1900---1906 סעדַא ,סּוװירט .י ןוא ןיקשיסוא .מ 'דער ,לַאנרושז

 ,לַאנרושז-שדוח רעשידַיי-שיסור ,(טלעוו עשידַיי) 1252640א// אזחק  ,רימ יקסיירוועי
 ךרוד טלעטשעגּפָא .1910---1909 גרוברעטעּפ ,ווָאנבוד .ש ןוא יקסנַא .ש :'דער רעד ןיא
 .טכַאמ רעד

 -שיסור ,(קילברעביא רעשירדַיי) ' ןקמססח,6 ס003613/6- ,טינערוַאבָא עיוקסיירוועי

 לַאנרושז םעד ןכַאמרַאפ ןכָאנ ןענישרעד ,1910 גרוברעטעּפ ,לַאנרושז-ןכָאװ רעשידִלי

 ."רימ יקסיירוועי,

89 



 טלאהניא

 טַײז

 26 = השורי ערַאלָאטסיּפע סמכילע-םולש -- סיל םהרבַא

 60 = םכילע-םולש לש יראלוטסיפאה ונובּוע -- סיל םהרבַא

 החּפשמ רעד וצ ווירב

 ימונ ווירב

 17 -- 1879,8,12 ,דרָאבסַײװ שריה וצ 1

 17 -- 1882.12.10 ,ףלָאװ רעדורב םוצ 2

 19 -- 1884,4.16 ,רעטָאפ םוצ 8

 20 -- 1884,5.25 ,והילא רעדורב םוצ 4

 21 -- 1884.6.22 ,ןבלעז םוצ 5

 22 -- 1884,6.27 ,ןבלעז םוצ 6

 23 -- 1885.6.11/10 ,ןבלעז םוצ 1

 24 1886.6.16 ,רָאזַאמ עשַאטַאנ וצ 8

 258 -- 1886,6.18 ,רעבלעז רעד וצ 9

 258 -- 1887,7.26 ,שטיווָאניבַאר עניטסענרע וצ 10

 258 -- 1887.10.10 ,רָאזַאמ עשַאטַאנ וצ 101

 26 -- 1888.10.22 ,ףלָאװ רעדורב םוצ '.2

 20 -- 1889 טסוגיוא ,ןבלעז םוצ .3

 28 -- 1889.9,6 ,והילא רעדורב םוצ 514

 29 -- 1890.8.17 ,ןבלעז םוצ 15

 21 -- 1892.2.8 שטיװָאניבַאר עניטסענרע וצ ,6

 231 - 1892.2.29 ,שטיװָאניבַאר ַאגלָא וצ ;1

 3 -- |1896 וועיק} ,וװעיֵַאל לחר וצ .8

 32 -- (1897) ז"נרת ,'א רדא ט"י ה"ב ,רעווילהַאמ לאומש בר וצ 619

 233 -- 1897.4.16 ,שטיװָאניבַאר עניטסענרע וצ 0

 33 -- 1897.6,230 ,רעבלעז רעד וצ 21

 2324 - 1897,7.7 ,רעבלעז רעד וצ 2

 24 -  1897,7.21 ,רעבלעז רעד וצ .23

 24 -  1897.8.21 ,רעדניק יד וצ .4

 25 -- 1898.8.18 ,והילא רעדורב םוצ .5

 235 -- 1898.9.1 ,רָאזַאמ עשַאטַאנ וצ 6

 236 - 1898.9,8 ,רעבלעז רעד וצ 24

 36 = 1898,9,18 ,רעבלעז רעד וצ .8

 237 -- 1898.11.10 ,שטיװָאניבַאר עניטסענרע וֵצ .9

 237 -- 1899,8,15 רעדניק יד וצ .0



 "םונ ווירב

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

 1899.8.16 ,עבלעז יד

 1899,8.22 ,עבלעז יד

 1900.11.25 ,שטיוװָאניבַאר עניטסענרע

 1904.8.18 ,ַאמונ ןוא ַאניטסענרע רעדניק יד

 1904.9,1 ,שטיוװָאניבַאר עניטסענרע

 1904.11.15 ,רעדניק יד

 1904.11.15 ,ַאניטסענרע רעטכָאט רעד

 1904.11.29 ,רעבלעז רעד

 1905.2.1 ,רעבלעז רעד

 1905.2.22 ,רעבלעז רעד

 1905.4.12 ,רעבלעז רעד

 1905.4.14 ,רעבלעז רעד

 1905.4.22 ,רעבלעז רעד

 1905.6.230 ,רעבלעז רעד

 1905.8.8 ,רעבלעז רעד

 1905.9.11 ,רעבלעז רעד

 1905.1021 רעבלעז רעד

 1905.10.22 ,רעבלעז רעד

 1905.10.26 ,רעבלעז רעד

 1905.11.22 ,שטיוװָאקרעב .ד .י

 1905.11.24-23 ,ַאניטסענרע רעטכָאט רעד

 1906.3.15 ,ןַאמפיוק לאכימ

 1906.4.22 ,ןבלעז םוצ

 1906.4.230 ,סעשטיווָאקרעב יד

 עטַאד ַא ןָא ,עבלעז יד

 1906.5.29 ,עבלעז יד

 1906.6.3 ,שטיווָאקרעב .ד .י

 1906.6.7 ,ןַאמפיוק לאכימ

 1906.6.16 ,רעדניק יד

 1906.7.7-6 ,עבלעז יד

 1906.8.11 ,רָאזַאמ עשַאטַאנ

 1906.9,7 ,רעבלעז רעד

 1906.9.10 ,סעשטיווָאקרעב יד

 1906.9.-- ,"סעקרעגוא , וצ המדקה

 עטַאד ַא ןָא ,סעשטיװַאקרעב יד

 1906.9.11 ,רעדניק יד

 1906.10.16 ,רעדניק יד

 1906.10.21 ,שטיוװָאקרעב עניטסענרע

 1906.10,21 ,שטיוװָאקרעב .ד .י

 טַײז
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 ימונ ווירב

 1906.10.28 ,סעשטיווָאקרעב יד וצ .0

 1906.11.6 ,רעדניק יד וצ 1

 '1906.11.6 ,וװעיָאל לחר וצ .2

 1906.11.12 ,רעדניק יד וצ ,.3

 1907.2.9 ,עבלעז יד וצ 4

 1907.2.3 ,עבלעז יד וצ ,5

 1907.4.25 ,שטיװָאניבַאר ילַאיל וצ .6

 1907.8,21 ,שטיוװָאקרעב .ד .י וצ .דד

 1907.10.24 ,ןבלעז םוצ .8

 1907.11.10 ,ןבלעז םוצ .9

 1908.4.8-7 ,ןבלעז םוצ 0

 1908.5.14 ןבלעז םוצ 1

 1908.8.22 ,רָאזַאמ .עי .נ וצ ,2

 1908.10.7 ,רעבלעז רעד וצ ,2

 1908,9,29 ,רעבלעז רעד וצ ,4

 1908.10.7 ,רעבלעז רעד וצ ,5

 1908.10.16 ,רעבלעז רעד וצ .6

 (1908) ט"סרּת ש"הר ,סעשטיווָאקרעב יד וצ ,7

 1908.10.23 ,שטיװָאקרעב עניטסענרע וצ 8

 1908.10,25 ,סעשטיווָאקרעב יד וצ .9

 1908.11.1 ,רָאזַאמ עשַאטַאנ וצ ,0

 1908.11.27 ,ַאשימ ןוז םוצ ,1

 1908.11.20 ,רָאזַאמ עשַאטַאנ וצ ,2

 1908.12.2 ,ַאשימ ןוז םוצ 3

 1908.12.5 ,ןבלעז םוצ ,4

 1908.12.7 ,רָאזַאמ עשַאטַאנ וצ 5

 1908.12.8 ,ַאשימ ןוז םוצ 6

 1908.12.30 ,ןבלעז םוצ ,7

 1909.1.10 ,ןבלעז םוצ .8

 1909.1.15 רָאזַאמ .ס .מ ןוא .עי .נ וצ .9

 1909.1,25 ,רָאזַאמ עשַאטַאנ וצ 100

 1.25,.1909 ,ַאשימ ןוז םוצ 01

 1909.2.4 ,רָאזַאמ .עי .נ רַאפ רעקצירּפ .ל .א וצ 502

 1909.2.11 ,רָאזַאמ .עי .נ וצ 3

 1909,2.14 ,רעבלעז רעד וצ 94

 1909,2.16 ,ַאשימ ןוז םוצ 95

 1909.2.2 ,רָאזַאמ .ס .מ ןוא .עי .נ וצ 5106

 1909,3.6 ,ןַאמפיוק לאכימ וצ 5107

 1909,5.11 ,רָאזַאמ .ס .מ ןוא .עי .נ וצ 68

 טַײז



 ימונ ווירב

 1909,7,12 ,עבלעז יד וצ '.9

 1909.9.24 ,רָאזַאמ עשַאטַאנ וצ 90

 1909.10.18 ,ַאשימ ןוז םוצ 911

 1909.11.2 ,רָאזַאמ עשַאטַאנ וצ 5912

 1909.11.23 ,שטיװָאניבַאר ילַאיל וצ 93

 11.23,.1909 ,שטיװָאניבַאר יסורַאמ וצ 94

 1909.11.23 ,סעשטיווָאקרעב יד וצ 95

 1909,11,24 ,שטיװָאניבַאר ילַאיל וצ 696

 1909,11.26 ,סעשטיווָאקרעב יד וצ 6917

 1909.11.27 ,עבלעז יד וצ 98

 1909.11.27 ,שטיװָאניבַאר ַאגלָא וצ 699

 1909,12.4 ,"טלעוו עַײנ יד , עיצקַאדער רעד וצ .0

 1909,12.4 ,ַאשימ ןוז םוצ ;ושו

 1909,12.14 ,שטיוװָאניבַאר יסורַאמ וצ .12

 1909.12.17 ,שטיװָאניבַאר ַאגלָא וצ .3

 1910.1.2 ,ַאשימ ןוז םוצ .4

 1910.1,9 ,ןבלעז םוצ .5

 1910.1.9 ,ןבלעז םוצ .6

 1910.1.-- ,שַאכרַאב והילא רבח-טנגוי ןַײז וצ 97

 1910.1.11 ,סנַאמפיוק יד וצ .8

 1910,4.18 ,סעשטיווָאקרעב יד וצ .19

 1910.5.29 ,ַאשימ ןוז םוצ .0

 1910.6.24 ,שטיוװָאקרעב .ד .י וצ ,1

 1910.10.10 ,ןבלעז םוצ .2

 1910.10.28 ןבלעז םוצ ,3

 1911.1.10 ,סעשטיווָאקרעב יד וצ .,4

 1911.1.16 ,עבלעז יד וצ 95

 1911.4.2 ,רָאזַאמ .עי .נ ןוא .ס .מ וצ .6

 1911.5.15 ,סנַאמפיוק יד וצ ,7

 1911.6.22 ,שַאכרַאב והילא וצ .8

 1911.9.1 ,ןַאמפיוק לאכימ וצ .,9

 1912.2.8 ,רעדניק יד וצ .0

 1912.2.2 ,ַאֿמע רעטכַאט רעד וצ 91

 1912.3.5 ,סעשטיווָאקרעב יד וצ .42

 1912,3.7 ,עבלעז יד וצ .3

 1912,4.-- ,עבלעז יד וצ .4

 1912.4.2 ,רָאזַאמ עשַאטַאנ וצ .5

 1912,5,8 ,רעבלעז רעד וצ .6

 1912,10.9 ,רעבלעז רעד וצ 9.7
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 וצ

 1912.10.31 ,שטיוװָאקרעב ַארַאמַאט

 1912.12.23 ,סעשטיווָאקרעב יד

 1912,12,25 עבלעז יד

 1912.12.27 ,שטיוװָאקרעב עניטסענרע

 1912.1.-- ,סעשטיווָאקרעב יד

 1912.1.4 ,ַאניטסענרע רעטכָאט רעד

 1912.1.7 ,סעשטיווָאקרעב יד

 1912.1.15 ,שטיוװָאניבַאר ַאמע

 עטַאד ַא ןָא ,שטיוװָאקרעב עניטסענרע

 1912.1.18 ,שטיווָאקרעב .ד .י

 1912.1.19 ,שטיווָאקרעב עניטסענרע

 1913.1.25 ,שטיוװָאקרעב .ד .י

 1913.2.1 ,ןבלעז םוצ

 1912.2.4 ,ןבלעז םוצ

 1913,2.24 ,ןבלעז םוצ

 1913.2.26 ,ןבלעז םוצ

 1913.2.28 ,סעשטיווָאקרעב יד

 1912.23.1 ,עבלעז יד

 1912.2.2 עבלעז יד

 1912,2.4 ,עבלעז יד

 1912.2.4 ,ןַאזָאל ןיא רעדניק יד

 1912,2.10 ,סעשטיווָאקרעב יד

 1912.3.11 ,שטיוװָאקרעב  ַארַאמַאט

 1913.2,14 ,רָאזַאמ עשַאטַאנ

 1913.3.21 ,שטיוװָאקרעב  ַארַאמַאט

 1912,2,22 ,רעבלעז רעד

 1914,1.10 ,רעבלעז רעד

 1914.2.21 ,ןַאזָאל ןייק עילימַאפ רעד

 1914.2.25 ,שטיװָאניבַאר ַאגלָא

 1914.2.26 ,שטיװָאקרעב .ד .י

 1914,2.26 ,שטיװָאניבַאר ַאמונ

 ד"ערּת םירוּפ ןשוש ,ןישטָארַאב השמ

 1914.4.1 ,סנַאמפיוק ןוא סעשטיווָאקרעב יד

 1914.4.5 ,ןַאמפױק לאכימ ןוא שטיווָאקרעב .ד .י

 1914,5.3 ,סעשטיווָאקרעב יד

 1914,9.-- ,רָאזַאמ עשַאטַאנ

 1914.11.12 ,רעבלעז רעד

 1914.11,20 ,רעבלעז רעד

 1914.11.21 ,שטיװָאניבַאר ַאמע
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 1914,12.3 ,רָאזַאמ עשַאטַאנ וצ

 1914.12.12 ,שטיװָאניבַאר ַאמע וצ

 1914.12.15 ,רָאזַאמ עשַאטַאנ וצ

 1914.12.29 ,רעבלעז רעד וצ

 1915.1.14 ,שטיװָאניבַאר ַאמע וצ

 1915.4.5 ,רעבלעז רעד וצ

 1915.4.17 ,רעבלעז רעד וצ

 1915.6.26 ,רעבלעז רעד וצ

 1915,7.7 ,שטיװָאניבַאר ַאשימ ןוא ַאמע וצ

 1915,7.25 ,ןַאמפיוק ַאלעב וצ

 1915,8.5 ,רעבלעז רעד וצ

 1915.9.2 ,רָאזַאמ עשַאטַאנ וצ

 1915.9.2 ,סנַאמפיוק יד וצ

 1915.9.15 ,ַאשימ ןוא ַאמע רעדניק יד וצ

 1915.9,21 ,סנַאמפיוק יד וצ

 1915.10.14 ,ַאילַאיל רעטכַאט רעד וצ

 1915.10.16 ,רָאזַאמ עשַאטַאנ וצ

 1915.12.2 ,סנַאמפיוק יד וצ

 1916.1.29 ,עבלעז יד וצ

 1916.2.5 ,גרעבנגייפ יול וצ

 1916,4.17 ,סנַאמּפיוק יד וצ

 סרעלטפניק ןוא סרעבַײרש וצ

 1884,12.23 ,םירפס-רכומ עלעדנעמ וצ

 1886.1.5 ,דלעפקנַארפ .ז .צ ןוא יקצינווַאר .ח .י וצ

 1886.1.23 ,עבלעז יד וצ

 1887.6.5 ,יקצינװַאר .ח .י וצ

 1887.6.21 ,ןבלעז םוצ

 1887.10.28 ,ןָאזעניד בקעי וצ

 1887.11.20 ,יקצינװַאר .ח .י וצ

 1887.12.27 ,ןָאזעניד בקעי וצ

 1887.12.28 ,ןבלעז םוצ

 1888,1.57-4 ,ןבלעז םוצ

 1888.1.7 ,יקצינװַאר .ח .י וצ

 1888.1,7 ,גרעבדירפ .ש .א וצ

 1888.1.15 ,ןָאזעניד בקעי וצ

 1888.1.18 ,ןבלעז םוצ

 1888.2.5 ,ןבלעז םוצ

 טַײז

144 

145 

145 

146 

146 

18 

14 

14 

140 

148 

1489 

149 

189 

150 

 פו

153 

154 

154 

155 

155 

16 

159 

160 

161 

163 

16 

16 

167 

10 

171 

172 

173 

175 

175 

176 

176 

695 



 ימונ ווירב

 1888,2.20 ,יקצינוװַאר .ח .י וצ 3

 1888,2.5 ,ןבלעז םוצ 4

 1888.2.5 ,ןָאזעניד בקעי וצ ,5

 3,20-19,.1888 ,יקצעניל .י .י וצ 6

 1888,3,27 ,ןבלעז םוצ 221

 1888,2.29 ,יקצינווַאר .ח .י וצ ,8

 1888.4.1 ,ןָאזעניד בקעי וצ ,9

 1888.4,7 ,ןָאדרָאג .ל .י וצ ,0

 1888.4.8 ,ןָאזועניד בקעי וצ ,1

 1888,5.12 ,גרעבדירפ .ש .א וצ ,2

 1888.5.29 ,ווָאנבוד ןועמש וצ 3

 1888.6.8 ,יקצינוװַאר .ח .י וצ ,4

 1888.6.12 ,יקצעניל .י .י וצ 5

 1888.6.12 ,ןָאזעניד בקעי וצ 6

 1888,6.16 ,ןבלעז םוצ ,7

 1888,7.26 ,ןבלעז םוצ 8

 1888,7,26 ,םירפס-רכומ עלעדנעמ וצ ,9

 1888,7.28 ,יקצינוװַאר .ח .י וצ .0

 1888,8,7 ,ווָאנבוד ןועמש וצ ,1

 1888,8.9 ,םירפס-רכומ עלעדנעמ וצ .2

 1888,8,17 ,יקצינווַאר .ח .י וצ .3

 1888.8,21 ,ןבלעז םוצ 4

 1888,8,22 ,ןָאזעניד בקעי וצ 5

 1888,8,23 ,ןבלעז םוצ .6

 1888,9.2 ,ווָאנבוד ןועמש וצ 7

 1888.9,7 ,יקצינווַאר .ח .י וצ 8

 1888.9.10 ,ןַאמשירפ דוד וצ .9

 1888,9.14-12 ,יקצינווַאר .ח .י וצ ,0

 1888,9,14-12 ,ןבלעז םוצ ,1

 1888,9,20 ,ןבלעז םוצ ,2

 1888.10.1 ,ןָאזעניד בקעי וצ ,3

 1888,10,4 ,יקצינווַאר .ח .י וצ ,,4

 1888.10.7 ,ןבלעז םוצ ,5

 1888,10,12 ,ןבלעז םוצ ,6

 1888.10.16 ,ןָאזעניד בקעי וצ ,7

 1888.10,20 ,יקצינוװַאר .ח .י וצ ,8

 20,.1888,10 ,ןָאזעניד בקעי וצ ,9

 1888,10,22 ,יקצינווַאר .ח .י וצ .0

 1888.10.25 ,ןָאזעניד בקעי וצ ,1
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 1888.11.6 ,רעבָאלטָאג .ב .א וצ

 1888.11.11 ,ווָאנבוד ןועמש וצ

 1888,11.27 ,ןָאזעניד בקעי וצ

 1888.12.6 ,ןבלעז םוצ

 1888,12.13 ,ןבלעז םוצ

 1888.12.15 ,םירפס-רכומ עלעדנעמ וצ

 1888,12.-- ,רעבָאלטָאג .ב .א וצ

 1889.1.2 ,ןָאזעניד בקעי וצ

 1889.1.8-7 ,ןבלעז םוצ

 1889,1.11 ,ןבלעז םוצ

 1889,1.11 ,ןבלעז םוצ

 1889.1.16 ,ןבלעז םוצ

 1889.1.17 ,ןַאמשירפ .ד וצ

 1889.1.18717 ,ןָאזעניד .י וצ

 17"1889,1.187 ,ןבלעז םוצ

 1889.1.19 ,ןבלעז םוצ

 1889.1.24 ,ןבלעז םוצ

 1889.1.24 ,יקצינװַאר .ח .י וצ

 1889.1.27 ,ןָאזעניד בקעי וצ

 עטַאד ַא ןָא ,יקצינווַאר .ח .י וצ

 1889,2.9 ,ווָאנבוד .ש וצ

 1889,4.14 ,יװַאקרַאה .א .א וצ

 1889.4,25 ,וזמג בייל הדוהי וצ

 1889,5.7 ,"ץילמה,, וצ

 1889,5.8 ,וזמג בייל הדוהי וצ

 1889,5.12-12 ,יקצינוװַאר .ח .י וצ

 1889,5.22 ,ןבלעז םוצ

 1889,5,22 ,"ץילמה , וצ

 1889,5.28 ,וזמג בייל הדוהי וצ

 1889,5.28 ,ןבלעז םוצ

 1889,6.21 ,ןבלעז םוצ

 1889,6.29 ,ןבלעז םוצ

 1889,7.16 ,דיגמ .ה .ד וצ

 1889,7.18 ,ווָאנבוד ןועמש וצ

 1889.8.2 ,"ַאקעטָאילביב ַאיַאנדָארַאנ .ַאיַאקסיירוועי , וצ

 1889.8.17 ,ווָאנבוד ןועמש וצ

 1889,9,2 ,"ַאקעטָאילביב  ַאיַאנדָארַאנ ַאיַאקסיירוועי , וצ

 1889.9,4 ,"ַאקעטָאילביב ַאיַאנדָארַאנ .ַאיַאקסיירוועי, וצ

 1889.9.4 ,יקצינוַאר .ח .י וצ
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 1889,9.5 ,רעסקעלפ .ל .ב וצ

 1889,9,22 ,"ַאקעטָאילביב ַאיַאנדַָארַאנ ַאיַאקסיירוועי , וצ

 1889,9,24 ,יקצינװַאר .ח .י וצ

 1889.9.25 ,ןָאזעניד .י וצ

 1889.10.1 ,רעסקעלפ .ל .ב וצ

 1889.10.3 ,יקצינוװַאר .ח .י וצ

 1889,10,13 ,"ַאקעטָאילביב ַאיַאנדָארַאנ ַאיַאקסיירוועי , וצ

 1889,10.15-14 ,רעסקעלפ .ל .ב וצ

 1889,10.26 ,יקציגווַאר .ח .י וצ

 1889,10.26 ,םירפס-רכומ עלעדנעמ וצ

 1889.11.10 ,ןבלעז םוצ

 1889,11,17 ,ןבלעז םוצ

 עטַאד ַא ןָא ,יקצינװַאר .ח .י וצ

 1889,11.24 ,םירפס-רכומ עלעדנעמ וצ

 1889,12.1 ,ןבלעז םוצ

 1889,12.1 ,דיגמ .ה .ד וצ

 1889,12.4 ,יקצינוװַאר .ח .י וצ

 1889,12.7 ,דיגמ .ה .ד וצ

 1890.1.14 ,םירפס-רכומ עלעדנעמ וצ

 1890,1.22 ,ןבלעז םוצ

 1890.1.31 ,ןבלעז םוצ

 1890.2.23 ,ןבלעז םוצ

 1890,23,223 ,ןבלעז םוצ

 1890.6.6 ,ןבלעז םוצ

 1890.6.7 ,רעסקעלפ .ל .ב וצ

 1890.9.-- ,ןהכה קודצ וצ

 1890.10.2 ,ווָאנבוד ןועמש וצ

 1890.11.10 ,יקצינוװַאר .ח .י וצ

 8.10,.1892 ,וזמג .ל .י וצ

 1892.8.17 ,שטיװָאניבַאר .ש .א וצ

 1892.9.1 ,יקצינוװַאר .ח .י וצ

 1892.9,17 ,ןעזייר םהרבא וצ

 1893.11,23 ,רָאטקעּפס יכדרמ וצ

 1893.12.3 ,ןבלעז םוצ

 1892.12.4 ,ןעזייר םהרבַא וצ

 1892.12.5 ,רָאטקעּפס יכדרמ וצ

 1892.12.8 ,יקסיװַאטס .ג וצ

 1892.12.8 ,רָאטקעּפס יכדרמ וצ

 1892.12.8 ,ןבלעז םוצ
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 1893.12.19 ,ןבלעז םוצ 0

 1893.12.20 ,ןבלעז םוצ

 1893.12.25 ,"גנוטַײצ-טדָאטש רעיפלעדַאליפ , וצ

 1894.1.2 ,יקצולס .י .א וצ

 1894.1.5 ,רָאטקעּפס יכדרמ וצ

 עטַאד ַא ןָא ,ןבלעז םוצ

 1894.1.16 ,ןבלעז םוצ

 1894.6.4 ,ןבלעז םוצ

 1894.6.7 ,יקצינוװַאר .ח .י וצ

 1894.6.18 ,ןבלעז םוצ

 1894.6.24 ,ןבלעז םוצ

 1894.6.-- ,"ביוט,, רעד וצ

 1894.6.28 ,יקסוװוָאכַאלַאמ ללה וצ

 1894.7.20 ,רָאטקעּפס יכדרמ וצ

 1894,9.21 ,ןבלעז םוצ

 1894.9,26 ,ןבלעז םוצ

 1894.10.20 ,ןבלעז םוצ

 1894.11.4 ,ןבלעז םוצ

 1894,11.7 ,ןבלעז םוצ

 1894,11.7 ,"דנַײרפזיוה,, םענופ סרעצעז יד וצ

 1894.11.10 ,רָאטקעּפס יכדרמ וצ

 1894.11.24 ,ןבלעז םוצ

 1894.12.14 ,ןבלעז םוצ

 1895.1.28 ,ןבלעז םוצ

 1895.1.28 ,ןבלעז םוצ

 1895.1.28 ,ןבלעז םוצ

 1895.7.4 ,יקצינוװַאר .ח .י וצ

 1895.8.10 ,םירפס-רכומ עלעדנעמ וצ

 1895.8.18 ,יקצינוװַאר .ח .י וצ

 1895.10.28 ,רָאטקעּפס יכדרמ וצ

 1895.11.17 ,ןבלעז םוצ

 1895.11.22 ,ןבלעז םוצ

 1895.12.24 ,ןבלעז םוצ

 1896 .1.20 ,ןבלעז םוצ

 1896,3.27 ,ןבלעז םוצ

 1896.5.14 ,ןבלעז םוצ

 1896.11.6 ,ןבלעז םוצ

 1897.2.26 ,יקצינווַאר .ח .י וצ

 טַײז

26 

218 

299 

299 

299 

201 

304 

308 

309 

309 

210 

211 

212 

213 

313 

2314 

24 

315 

216 

99 



 ימונ ווירב

.8 

.9 

 1898.6.10 ,סוּפָארּפ .י .י וצ

 1898.12.30 ,יקצינװַאר .ח .י וצ

 1899.2.5 ,ןבלעז םוצ

 1899,3,29 ,ןבלעז םוצ

 1899,4,17 ,ןבלעז םוצ

 5.10,.1899 ,ןבלעז םוצ

 - ,ןבלעז םוצ

 1899,7,14 ,ןבלעז םוצ

 1899,9,9 ,ןבלעז םוצ

 1899 -- ס"רּת ירשּת זיי 'ה ,ןבלעז םוצ

 1899,10.2 ,ןבלעז םוצ

 1900.2.27/15 ,ןָאזעניד בקעי וצ

 1900.12.6 ,גרעבסַײװ .י- .י וצ

 א"סרּת הּכונח ברע ,טעזָאר .י וצ

 1901 -- -- ,יקרָאג םיסקַאמ וצ

 1901.1.22 ,ןַאמשירפ דוד וצ

 1901.2.15 ,ןבלעז םוצ

 1901.6.13 ,לעגנע לאוי וצ ווירב רענעּפָא ןַא

 1901.11.12 ,יקסווָאדלָאג .ב .ָא וצ

 1901.11.17 ,רָאטקעּפס יכדרמ וצ

 1901.11.18 ,יקצינוװַאר .ח .י וצ

 1901.11.25 ,ןבלעז םוצ

 1901.11.27 ,ןָאזמחורי .ב וצ

 1901.12.2 ,יקצינוװַאר .ח .י וצ

 12.4,.1901 ,ןבלעז םוצ

 1901.12.8 ,רָאטקעּפס יכדרמ וצ

 1901.12.8 ,ןָאזעניד בקעי וצ

 1901.12.10 ,רָאטקעּפס יכדרמ וצ

 1901.12.29 ,ןבלעז םוצ

 1901.12.29 ,יקסוװוָאדלָאג .ב .ָא וצ

 1902 == -- ,רָאטקעּפס יכדרמ וצ

 1902 -- -=- ,ןבלעז םוצ

 1902.1.20 ,ןבלעז םוצ

 1902.1.21 ,ןבלעז םוצ

 1902.2.7 ,ןבלעז םוצ

 1902.2.14 ,ןבלעז םוצ

 1902.2.23 ,ןבלעז םוצ

 1902.2.28 ,ןבלעז םוצ

 טַײז
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66 

17 

8 
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 ,ןבלעז םוצ

 ,ןבלעז םוצ

 ,ןבלעז םוצ

 ,ןבלעז םוצ

 ,ןבלעז םוצ

 ,ןבלעז םוצ

1007 

1087 

1902.9 

0068/6:30 

100,42 

10,448 

 1902.4.10 ,םירפס-רכומ עלעדנעמ וצ

 1902.4,14 ,רָאטקעּפס יכדרמ וצ

 1902.4,14 ,אירול ףסוי ר"ד וצ

 1902,4.17 ,רָאטקעּפס יכדרמ וצ

 1902.4.20 ,םירפס-רכומ עלעדנעמ וצ

 1902.4.22 ,רָאטקעּפס יכדרמ וצ

 1902.5.3 ,םירפס-רכומ עלעדנעמ וצ

 1902.5.3 ,רָאטקעּפס יכדרמ וצ

 ,ןבלעז םוצ

 ,ןבלעז םוצ

 ,ןבלעז םוצ

 ,ןבלעז םוצ

 ,ןבלעז םוצ

 ,ןבלעז םוצ

 ,ןבלעז םוצ

100,::3 

100,844 

100,65 

100,599 

 1006:ט8+ט8+0

1:0068+69+13 

100+6:,4 

 1902.5.14 ,אירול ףסוי ר"ד וצ

 1902.5.16 ,רָאטקעּפס יכדרמ וצ

 102.55 ,ןבלעז םוצ

 1902.5.26 ,קילַאיב .ג .ח ןוא יקצינװַאר .ח .י וצ

 1902.5.31 ,רָאטקעּפס יכדרמ וצ

 ,ןבלעז םוצ

 ,ןבלעז םוצ

 ,ןבלעז םוצ

 ,ןבלעז םוצ

 ,ןבלעז םוצ

100+6::61 

1:006:6:1 

 100686ט1

 0(10(ץ,(ט(611

15,::+100 

 1902.6.18 ,קילַאיב .נ .ח ןוא יקצינװַאר .ח .י וצ

 1902.7.4 ,ןָאזעניד בקעי וצ

 1902.7.7 ,גַײװצנעזָאר יורפ וצ

 1902,7.10 ,ירבע ךענעה וצ

 1902.7.14 ,ןָאזעניד בקעי וצ

 1902,7.15 ,גורפ ןועמש וצ

 1902.6.25 ,ןָאועניד בקעי וצ

 טַײז
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 1902.8.21 ,רָאטקעּפס יכדרמ וצ

 1902,8.29 ,ןבלעז םוצ

 1902.9,4 ,ןבלעז םוצ

 1902.9,6 ,ןבלעז םוצ

 1902 .9,10 ,ןבלעז םוצ

 1902.9.10/2 ,יקצושטנעמערק םייח וצ

 1902.9,10 ,יקצינװַאר .ח .י ןוא קילַאיב .נ .ח וצ

 1902.9.11 ,רָאטקעּפס יכדרמ וצ

 1902.9,12 ,ןבלעז םוצ

 1902.9,15 ,ןילטייצ .ַא וצ

 1902.10.9 ,רָאטקעּפס יכדרמ וצ

 1902.11.2 ,ןבלעז םוצ

 1902.11.3 ,ןבלעז םוצ

 1902.11.12 ,ןבלעז םוצ

 1902.12.4 ,ןָאועניד בקעי וצ

 1902.1.22 ,קילַאיב .נ .ה ןוא יקצינװַאר .ח .י וצ

 19023.4.1 ,רָאטקעּפס יכדרמ וצ

 1903.4,11 ,ןבלעז םוצ

 1902.4.18 ,ןייבשעמ .פ וצ

 1903.6.-- ,ָאקנעלָארַאק .ג .וװ וצ

 1902.6.7 ,רָאטקעּפס יכדרמ וצ

 1902.7.3 ,ןַאמניילק .מ וצ

 1903.9.24 ,ווװָאקטרעשט .ג .וװ וצ

 1903.9,30 ,ןבלעז םוצ

 1902.10.1 ,ץלָאש טסוגיוא וצ

 1903.10.1 ,ןבלעז םוצ

 1902.10.3 ,ווװָאקטרעשט .ג .וװ וצ

 1902.10.8 ,יקצינװַאר .ח .י וצ

 1903.10,13 ,ווָאקטרעשט .ג .וו וצ

 1902.10.14 ,יקצינװַאר .ח .י וצ

 1902.10.14 ,ווָאקטרעשט .ג .וװ וצ

 1903.10.21 ,ןבלעז םוצ

 1902.10,22 ,יקציגוַאר .ח .י וצ

 1902.11.8 ,רָאטקעּפס יכדרמ וצ

 1902,11.14 ,ץלָאש טסוגיוא וצ

 1902.11.15 ,וװָאקטרעשט .ג .וװ וצ

 1902.11.22 ,ןבלעז םוצ

 1902.11,27 ,ןבלעז םוצ
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 1902.11.29 ,ןבלעז םוצ

 1902.12.8 ,ןבלעז םוצ

 1902.12,17 ,םירפס-רכומ עלעדנעמ וצ

 1904.1.7 ,יקסווָאדולבַאז חנ וצ

 1904.2.2 ,רָאטקעּפס .מ וצ

 1904.2.4 ,ןבלעז םוצ

 1904.2.10 ,ווָאקטרעשט .ג .וװ וצ

 1904.4.15 ,ץלָאש טסוגיױא וצ

 1904.5.4 ,יקסווָאדולבַאז חנ ֹוצ

 1904,5.4 ,ןבלעז םוצ

 1904.5.10 ,ןבלעז םוצ

 1904.5.21 ,ץלָאש טסוגיױא וצ

 1904.8.29 ,יקצינווַאר .ח .י וצ

 1904.9,10 ,ןבלעז םוצ

 1904.10.1 ,ןבלעז םוצ

 1904.12.5 ,ןבלעז םוצ

 1904.12.7 ,ןבלעז םוצ

 1905.2.6 ,סנַאמשירפ יד וצ

 1905.4.8 ,ןַאמשירפ דוד וצ

 1905.4,11 ,ןבלעז םוצ

 1905.4.26 ,ןבלעז םוצ

 1905,7.4 ,יקצינוװַאר .ח .י וצ

 1905.9.12 ,גרעבשיפ סירָאמ ר"ד וצ

 1905.10.21 ,ןבלעז םוצ

 1905.10,26 ,ןבלעז םוצ

 1905.11.23 ,ןבלעז םוצ

 1905.11.23 ,ןבלעז םוצ

 1905.12.9 ,ןבלעז םוצ

 1906.1.4 ,ןבלעז םוצ

 1906.1.6 ,ןבלעז םוצ

 1906.1.14 ,ןבלעז םוצ

 1906.2.7 ,קילַאיב .נ .ח וצ

 1906.2.23 ,גרעבשיפ .מ ר"ד וצ

 1906.3.20 ,קילַאיב .נ.ח ,יקצינװַאר .ח .י ,יקסניוועל .ל .א וצ

 1906.4.8 ,קילַאיב .נ.ה ןוא יקצינװַאר .ח .י וצ

 1906.4,16 ,יקצינווװַאר .ח .י וצ

 1906.11.4 ,דנַײרפ רעסעדַא יד וצ

 1906.12,12 ,קילַאיב .נ .ח ןוא יקצינװַאר .ח .י וצ



 ימונ ווירב

 1906.12.16-15 ,עבלעז יד וצ 0, 

 1906.12.19 ,עבלעז יד וצ .,1

 1907.2.18 ,יקצינװַאר .ח .י וצ 2

 1907.4.20 ,"ןעבעל רעזנוא ,, ןופ עיצקַאדער רעד וצ ,3

 1907.6.8 ,לעססַאק .ד וצ .4

 1907.6.29 ,רעסעדַא יד וצ 5

 1907.7.12 ,לעססַאק .ד וצ 6

 1907.7.16 ,יקצינוַאר .ח .י וצ 7

 1907 -- -- ,קילַאיב .נ .ח וצ 8

 1907 -- -- ,קילַאיב .נ .ח וצ 9

 11.6,.1907 ,ײלַאּפ ןַאהָאי וצ ,0

 1907.12.21 ,דלעפנעזָאר .ש ןוא גרובזניג .ש וצ ,1

 1908.1.23 ,רָאטקעּפס יכדרמ וצ ,2

 1908.1.24 ,(ק"רשּת) ןיוועז .י לארשי וצ .23

 1908,2.12 ,טַאלבסַײװ .וװ וצ ,4

 1908.2,17 ,ןינַײרב ןבואר וצ .5

 1908.2.22 ,טַאלבסַײװ .װו וצ .46

 1908.3.5 ,טרָאּפַאּפַאר .ש וצ .7

 1908,23.5 ,(ק"רשּת) ןיוועז .י לארשי וצ 8

 1908.2,28 ,םירפס-רכומ עלעדנעמ וצ 09

 ח"סרּת חסּפ ,ןבלעז םצ 0

 1908.6.23 ,רָאטקעּפס יכדרמ וצ ,1

 ט"סרּת הילדג םוצ ,ןבלעז םנצ 2

 1908,8.-- ,ןיוועל .ג ר"ד וצ ,3

 1908.10.21 ,רָאטקעּפס יכדרמ וצ 4

 ט"סרּת הנשה שאר ,ןָאזעניד בקעי וצ ,5

 1908.10.-- ,ןבלעז םוצ ,6

 1908.11.8 ,טעזָאר .י וצ ,7

 1908.11.12 ,ןיוועל .ג ר"ד וצ ,8

 1908.11.23 ,ןבלעז םוצ 9

 1908,12.6 ,דנַײרפ רעסעדַא יד וצ 0

 1908.12.6 ,ןיקריס .נ .מ וצ ,1

 1908.12.8 ,ןישטשַָאמַאז לאיּתלּפ וצ 2

 1908.12.11 ,יקסווָאדולבַאז חנ וצ .2

 1908.12,11 ,ןבלעז םוצ 4

 1908,12.11 ,טעזָאר .י וצ ,5

 1908.12.27 ,יקסניוועל .ל .א וצ 6

 = -- -- ,יקסלָאּפמַאי קחצי וצ ,7
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 1909.1.5 ,טרָאּפָאּפַאר .ש וצ

 1909,1.10 ,םירפס-רכומ עלעדנעמ

 1909.1.15 ,ןיוועל .ג ר"ד

 1909.1.15 ,ןָאזעניד בקעי

 1909,3.5 ,םירפס-רכומ עלעדנעמ

 1909,2.4 ,ןַאמזַײא .ד

 1909,2.5 ,גורפ ןועמש

 1909,2.7 ,ןָאזעניד בקעי

 1909,3.8 ,ןַאמזַײא יורפ

 1909,3.11 ,ןייבשריה ץרּפ

 1909,2.12 ,ןָאזעניד בקעי

 1909,2.15 ,ןַאמזַײא יורפ

 1909,3.21 ,תובשחמ-לעב

 1909,23.21 ,ימע-ןב .מ

 1909,3.22 ,סנַאמזַײא יד

 1909,3.23 ,ןַאמזַײא יורפ

 1909,3.26 ,יקסניוועל .ל .א

 1909,3.27 ,ןיוועל .ג ר"ד

 1909,3.27 ,ןָאזעניד בקעי

 1909.5.15 ,ןבלעז םוצ

 1909,6.28 ,"טלעוו עַײנ יד ,,עיצקַאדער רעד

 1909 -- == ,יקצינוװַאר .ח .י

 1909.7.1 ,דנַײרפ-ןטוג ַא

 1909.7.2 ,טרָאּפָאּפַאר .ש

 1909.7.7 ,םירפס-רכומ עלעדנעמ

 1909,7.11 ,ןַאמזַײא .ד

 1909,7.13 ,טרָאּפַאּפַאר .ש

 1909,8.21 ,ןָאזעניד בקעי

 1909.9,10 ,"טלעוו עַײנ יד עיצקַאדער רעד

 1909.9,12 ,יקסווָאדולבַאז חנ

 1909.9.19 ,לעקרָאװ .מ

 1909.10,11 ,ןַאמזַײא .ד

 1909.10.23 ,יקסווָארטסָא .מ

 1910.1.3 ,סוניּפ .וי

 1910.1.8 ,ןבלעז םוצ

 1910.1.24 ,ןבלעז םוצ

 1910.1.26 ,ןבלעז םוצ

 1910.2.9 ,ןבלעז םוצ

 טַײז

287 

287 
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6,206 

206 

 1910.2,16 ,ןבלעז םוצ

 1910.2.25 ,ןבלעז םוצ

 1910,3.12 ,ןבלעז םוצ

 1910.4.19 ,ןַאמשירפ דוד וצ

 1910.4.22 ,יקרָאג .מ וצ

 1910,4.30 ,סוניּפ .וי וצ

 1910.6.10 ,ןבלעז םוצ

 1910.6.15 ,ןבלעז םוצ

 1910.10.7 ,ןבלעז םוצ

 1910,11.22 ,ןַאמשירפ דוד וצ

 1910.12.1 ,רעּפרעּפ ר"ד וצ

 1910.12.5 ,רעלַאפ .י וצ

 1910,12.12 ,סוניּפ .וי וצ

 1911 -- -- ,ַײבַאג .ז וצ

 1911,1,8 ,סיקסווָאקנילַאּפ יד וצ

 1911,4,7 ,יקרָאג .מ וצ

 1911,5.6 ,ןעזייר םהרבַא וצ

 1911,5.20 ,רעגינ .ש וצ

 1911.5.23 ,ווָארטַאעטיּפמַא רדנסּכלַא וצ

 28,.1911,5 ,ןַאמשירפ דוד וצ

 1911,8.1 ,ןיטקיט .א .ש וצ

 1911.10.15 ,םירפס-רכומ עלעדנעמ וצ

 1911.10.27 ,"רעדורב רעזנוא , ןופ רָאטקַאדער םוצ

 1911.11.10 ,יקסװעשַאמָאט סירָאב וצ

 1911.11.25 ,םירפס-רכומ עלעדנעמ וצ

 1911.11.230 ,"ימעלבָארּפ ַאיננעמערווַאס , ןופ סרעבעגסױרַא יד וצ

 1911.12.14 ,ןָאזעניד בקעי וצ

 12.14,.1911 ,ןַאמשירפ דוד וצ

 1911.12,15 ,ןַאהַאק .ל וצ

 1912.1,13 ,ןָאזעניד בקעי וצ

 1912.1.16 ,ווָאנבוד .ש ,גרובזניג .ש ,שטיוורוג רייד וצ

 1912.2.1 ,קרעבערש .ש וצ

 1912.4.4 ,סוניּפ .וי וצ

 1912,4,12 ,רעגינ .ש וצ

 1912.4.14 ,ןבלעז םוצ

 1912.5.6 ,ןָאזעניד בקעי וצ

 1912.5.29 ,רעגינ .ש וצ

 1912.6.5/23 ,ןיבָאד .ש וצ
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 1912.6.28 ,תובשהמ-לעב וצ

 1912.9.2 ,רעגינ .ש וצ

 1912.9,5 ,ןבלעז םוצ

 1912.10.16 ,טעזָאר קחצי וצ

 1912.10.-- ,ןבלעז םוצ

 1912.12.7 ,וועשטשירטעּפ .א וצ

 1912 -- -- ,ןַאהַאק (םהר)בַא וצ

 1912.1.6 ,קיטָאק לאקזחי וצ

 1912.1.10 ,ןבלעז םוצ

 1913.1.10 ,רעגינ .ש וצ

 1913.1.11 ,קיטָאק לאקזחי וצ

 1913.1.16 ,רעגינ .ש וצ

 1913.1.17 ,ןבלעז םוצ

 1913.1.28 ,קיטָאק לאקזחי וצ

 1913.1.31 ,םירפס-רכומ עלעדנעמ וצ

 1912.2.5 ,קיטָאק לאקזחי וצ

 1913.2.7 ,ןבלעז םוצ

 1913.3.3 ,ןבלעז םוצ

 1913.3.3 ,רעגינ .ש וצ

 1913.3.12 ,שטיוװָאנרעשט םייח וצ

 1913.3.29 ,ָארירש .ש וצ

 1913.3.31 ,רעגינ .ש וצ

 1913.4.5 ,ָארירש .ש וצ

 1912.4.6 ,ןבלעז םוצ

 1913.4.26 ,ןבלעז םוצ

 1913.4.30 ,ןבלעז םוצ

 1913.5.10 ,ןבלעז םוצ

 1913.5.12 ,ןבלעז םוצ

 1913.6.9 ,ןָאזעניד בקעי וצ

 1913.6.29 ,ָארירש .ש וצ

 1913.7.18 ,יקצינװַאר .ח .י וצ

 1913.7.20 ,ָארירש .ש וצ

 1913,7.23 ,ןבלעז םוצ

 1913,7,29 ,ןבלעז םוצ

 1913 -- -- ,ןבלעז םוצ

 1912.9.23 ,םיובנעטכיל טַאקָאװדַא וצ

 ג"ערּת לולא ו"כ ,םירפס-רכומ עלעדנעמ וצ

 -- -- = (ווירב רענעּפָא) גונעג ןַײז לָאז
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 1912.11.-- ,רעגינ .ש

 1912.12.6 ,לעקרָאװ .א

 1912,12.6 ,ןבלעז םוצ

 1913.12.8 ,ןבלעז םוצ

 1914.1.2 ,קיטָאק לאקזהי וצ

 1914,1.7 ,ָארירש .ש

 1914.1.20 ,רעלדַא .ּפ בקעי

 1914,1,21 ,לעקרָאװ .א

 1914,2.6 ,יקסניּפ דוד

 1914,2.17 ,רָאטקעּפס יכדרמ

 1914,2.8/26 ,ָארירש .ש

 1914,2.27 ,ןיבָאד .ש

 1914,4,15 ,לעקרָאװ .א

 1914,4.23 ,ןבלעז םוצ

 ך"ערּת חסּפ ברע ,םירפס-רכומ עלעדנעמ

 ,ד"ערּת חסּפ ברע ,רָאטקעּפס יכדרמ

 1914.5.4 ,לעקרָאװ .א

 1914,5.25 ,ָארירש .ש

 1914.6.6 ,קרעבערש .ש

 1914.6,20 ,רָאטקעּפס יכדרמ

 1914.9.28 ,רעלימ סיאול

 1914,12,21 ,שטיוועלומש המלש

 1914,12.-- ,"סדנוק ,ה-לעב םוצ רעטרעװ רָאּפ ַא

 1915.3.29 ,(ק"רשּת) ןיוועז .י לארשי

 1915,4.27 ,ושָאטַאּפָא ףסוי

 1915.5.27 ,ןויבצ

 1915.5.28 ,םירפס-רכומ עלעדנעמ

 1915.7.14 ,שָאוהי

 1915.7.2 ,יקסווָאלטישז םייח

 1916.2.24 ,םחנמ

 1916.4.23 ,שאוהי

 1916.4.-- ,ץעװָאגַאשט .וו

 2תמזהמסכצמ 125 -- 82210עמ 216106מ'8 1:01860121/ 1,6240ס9

208 

 טַײז

580 

581 

581 

582 

583 

584 

2002 3 
589 

592 

592 

593 

593 

594 

595 

595 

595 

596 

597 

598 

599 

599 

01 

01 

602 

602 

603 

04 

04 

718 



1,611618 0? 5210 .41616261 

 01 60006 206 תמופפןטנתפ 006 206 00ט11;מופז 6210 ן61,ס2/660 תופ

.8001 

 48 1621 1/02מ90/ 8216 1מ 2 16106/ ?0 ז. ם. 26/?ע0ישט162, "136 6

 1050000610617 860966 106 26תנטפ, 161/ 26מ3ט8'

 ךדימס;6 15 םס 6000? 9820 166 ןמ 170216 1166120016 תהט6 2/00566 פטסת

 טמ11299109 260211/2910ת 20 10061680 25 5210 161026-

 ףךימופ 601660108, "106 140661/9 01 5210{ 41610מ0ת", 18 2 2010806

 ט8108016 606110910מ ?0 186 28000016096 01 16 088:8006/ 886 0109120ת9ש

 01 58210עמ ,41610ת61-

 '11240512660 {ץסתנ 11601ס6 קעצ תנטג תטסנת

 א

 דתמופ טס}!טתמ6 008849160068 2 861600108 01 16006/8 1ם2? 2000281606 ןת

 תסוטפט2מ6/8, 10292821068 2מ0 00049, 25 6611 25 תנהמש 16006/18 00

 טמאמסישמ 4;0{1מ 2 ט61108016 91/6250ע6 04 16606/8 1מ ?םס 210ם1068 01 26/מ

 581018 4161086ת1.

 5006 וטס16 ר0116068 011910211/ ןמ 1160/660 220 !ת 2085812ת, ןמהתצ

 04 ששתנסמ 1120812066 1000 3100158 סצ ז תם. 86:14001672 220 80216 1/סתג

 ת088124ת סע 0821 6166 (810860יש) .

209 



1400618 01 5810 21610060 

 {םס 106 21001859 000981688) 14 זמצ 60000 ןק61עמנופ 16 (ששמס 11966מ5 0

 (מסזמ ?)) 36 6001, 20 00 2 8000 6666 10? סטז 210006/8 ות 06

 01{ 2 עטנמפ ט0016 206 2106 זמע 1688108 90 סטסנ:שסמס. 58210ע0 816106 ."'

 ףימופ 16:60/, טשמוסמ 6216 טט1ס/8 186 1280286 006800 4 066

 8 1ס01/ 1ם '0ת26/ 281006/ : 8512060 סע ''1512612 : (1015 '''1512618/

 ןט85 2 1160ע660 (ט1166/ ת2/מ66 181261 10ם6/ט01מ5אש) טם0 ?ט110659) 8

 0186 ?תנתספ "18 16 804 0168 1820 16 12001 15 61001026008 10! ט5פ

 {ת2פ 1מס ')2:90מ" 15 081160 "צ1460158 ? ?סז תוזמ 16 סמוע 0ט6560מ 15,

 טטמ1סת 3166019מ 15 תנס16 6617 50018607 212ץ/06, 8000ע6109 90 218 ''10810" ,

 "ש180150 880016 06 תג016 60061/ 5204סמ {םהמ 1160ע607" '86 טטט61

 ססמ?נמו65, 1מ 1זסמש: "416 ץסט ומ 666 01 2 ןוטנמפ ישס7?18 צסג 664

 1הז662 151261 'צ31006120ת" -- 5210 28161006/0 210768 ץסט 8 ")28120מ". 0

 טטמ2? 15 061066/ {םגמ 1020? 16 8665 182? 0 06006/ 85800010מ 15 2660664-

 522104מ 41610מ6ז0 1601166 10 1215 1מ 2 1009 16106/ 90 186 66100/

 "טתמלסז 2066", 0110666 גת םס. 21 (2768 !ט915/, 1911) ל06 311 סוטט6

 סתוע 86 2691ממ1מ2, 8106 16 002181מ95 8210 21610מ6/0' 2מ8פ00סע:

 "דכסב/ 146100/! זמ 086 04 486 124686 155068 01 ץסט/ תסוטפ0206?,

 "18/2612" תמ22468 {טמ 2? 186 6406056 01 186 '8280010" 1 9206 40 6

 "ןהזפסמ , 280 ת6ס 15 04 8260151166 טנ+מ זמצ 0811ת9 19 '310015ם" 1 תסעס

 םס?מנמפ 2920056 1ם15פ 20ק21סת6סוש, '151261127 שסט10 ם2טס טפ 081 6

 "ןהנפסת" "(טגסענפמ ((201/ -- (1601110). רלטםה? 2402268 זמס 15 12? עסט, 8

 6000 01 2 3160ג15מ 2206!, 640056 ע001861/ 40 פט08 100046// -- 64

 ומ 16 ם2965 ץסטע סשמ ת60050206/.. זמ תמש ם6180021 16106/ 10 ץסט

 1 תנס/סו} 252660 1? 1616 יע616 1620615 01 314615מ זמ 101612 181261... עטטמסמ 1

 ס40/65866 עמש 668116 10 ססמטסש 28 ןוטנמק 0016 00 686 תנכמ ומ 186 8616660

 1 616 09? זמסגמ 1826 1 6080166 10 סמווטסמ 106 '12100ת" 206 2106 16 זמש

 "ט8מס010ת". 8 180901296 1מ ס0תמ8/מסמ 156 10? םטמס/669 01 ע6215, טנם

 108 סיטמ 6?11ז80ט76 6608 םס ''88מ0010מ" , 6סטסמ 11 16 15 2 ''8011מ16/ פזסטמ" ,

 01 דיוזס02 181861" . ('ימנפ 68022096 04 16066/8 טט25 2ט01158606 10 2 60

 סנזמס זמ ''11061211506 13161061" , טט2/פ846, 20מ 2211, 1924).

 1056 1606סע8 1611600 186 1216 תהזזמסתע ומ טש2נ1סמ םופ 8001 ש85 0

 6586061211/ 2מ0 66601/ 2מ020266. 16 ש85 2 81מ9012/ טטמ016מ655 2666

 186 זמהמ 20 16 216159, 186 26190מ2 01 58210עמ 81610מ64מ !מ 215 104-

 100601806 פטנזסומס01098, ט168 נפ סשטמ 18ז011/ 206 6מ6 ?2זמווע 04 10110618.

 11סש זמטסמ 65166:0 2מ0 ק168501/6 מס 601מ066 סמ 260610012 2ג, 68

 5000651ט1 ישסזצ ! זמ 86 12066/ ץס819, 16 2806 תֹוזמ 2162 88615180110מ 0

 ט/6100ע06 186 תםסוש יענ16619 טטמס 82106160 ֹומ 40060102 :: 212מ 1610,

 סמ2?ספםט, 280 186 01661, 2168609/ !גמסשמ, 36085מ, שמס 0560 10 1

 םֹוזחמ סטסעש סע. מס 1610618 6/001206 800 1611606 801802 01 תופ 1116 {ט1

 041 018108610 60150068 1חנסט66 ט16מ 66 {מ1685016 206 ןס} 04 1116, 35

210 



 1,600618 01 5210 ,4161606ג

 2 166 01 1ם6מ טו9ם 80104/ 11896/8 טטמסעמ תס 16921660 25 215 6

-17111680018 

 סתמ +{םס 016! תםהמס, 36 1686 16 אס צ0ע4 תםטממסטי/ 8

 טומ 21680 10061689, 1186 ''186 7"/141001026 20 1206, "!:טמס25", ֹות

 טטמוסמ 86 {0טמ0 2 םטתנמסס/ 0? ץסטמפ 0110618 טט16מ 2 ז+עט16 תטמנעע0

 1121. 116 6611066 8060121 ק1628016 1זס;{מ 21086 182681/ 206 201060664

 תופ יטע16189 טט1ס8 1621 ןס} 90602ע08 986 600. 502061מ1מ8 טסיש תמסטנתפ

 ת2006מ66 6ט1109 1801/ 1180 200 1280 1מ660009 1מ ואסש צז; '8 "166פמ

 122728/ , 88016// 061016 858210ע0 41610מ8'600 6680, שמסמ 1םסע 5566

 680ת 0106 שגזמנוש ומ 1/026 01 2 1296 1665 20016מ06. (1706 1

 0200" 1005 6510010/150606 10/ 106 0606/2/ 0}/ 1007 0050001/108 4 1.). ך+

 זט8פ 0068 1066609 2מ6 ם2100109 260066מ 986 06 טטמס יט25 1620189 64

 16 ס0מס טשםמס 25 2111ט1ת9..." (008 5210 41610מ6/0 םטסמ, ק. 80).

 ךימס 16106/8 68016995 5מ210עמ 4161086ת8'0 0106-200806 008608010

 ןמהמ 26 2םופ 6מטנזסממנסתפ, םופ 002110000 882/0מ0595 1836 1

 טט6816מ8 01 תופ +םסטפמ!, תופ ט1012ת?, םע0100300 21018010 1601. 4064

 211 04 19 טט11066מ טנומ 5210 441610מ6עג'5 יטסם06/?ט1, טמ1סט6 81ת0011016ש

 -- 8 8פ1זמ011סול/ 12? 15 186 טסזש 0162/מ 01 תופ 2000028/?, ם10036504ט6}

 281חנ2060 12מ90896. 5068 18 86 12מ90296 01 5210 4161026תג.

 522104מ8 216106/0 0046 90 293 260168868. 116 16061016= 8

 {עס{מ 129 186101460218 206 1085010060005 (800016109 00 2101066 5

 80 2698 5210 ,41610261מ) .

 04 16 16006/8 0? 10011666 ומ 1מ6 0004, 606 0111 זמסתו1סמ סתס ֹומ

 20110960 1{סצעמ, 8106 186 8ט609)0 15 310615מ 2מ0 1162 181261 (6

 1806 04 181261) זמ 1911, 2 ת60850206/ 08166 "0226! 81166/" (סטע

 םזסומסע) 20062ע60 גמ 1615216מ. 1ת016606211ש,{זסתמ 1877 ס 1914 6

 10 סע 11 1ט6611168 6616 קט0185266 1מ 186 182מ0 01 181261, זמהומוש ֹו

 16125216מ. 'דישס 01 1086, 8מ6 2 166 016 טט01102610מ5, 0616 1מ 3166150-

 (566 '"'812061181 104 8 13189ס1ש 04 186 510916 2921ת59 31600נ5מ מת 2

 7"181861 סע 200860821 140806064, '21500602 3181061 5211166מ , '161 ,שֹוט

 1937) דתמס 6610 0 "0226! םנטססז , 5. 8. 1146מ, 560? 80016 םסושפ-

 8061 90 522104מ 21610ת6/0 26 295866 תוזמ 10 תופ 0ק1מוסמ. 58210זג

 481610מ6עמ ט04046 ומ 1601ץ: ''10 ''מ6 1100128016 1561601, 8. 84. 1361מ !

 'דםכמא ץסט טסעש זמטסמ {סז 86מ01מ9 ץמס 1מ6 ק8968 017 ץסטז/ 316619מ תסועפ-

 0806!. 04 ססטע86, {טטס סע 48166 מסוטפ0206/8 216 01 80111016מ6 10 6

 םטז2056 01 680168812 גמ סקנמוסמ . 2816 1מ6/6 6מ0ט5מ 6206: 7?

 םס +תסע 580088 תמס16 310615מ !מםגמ 116מע6ש ומ 16108216/07 מס ץסט 6

 {מגמצ 0000060057 תזע 26216מ, ?םהמ (406, 18 טסזש 2006 1 טשסעע זמטסם

 זמסז6 !םהמ ?מס 600400/8 2110 (ששמס 1156608 10 1מ0:מ7) 1 ןוטס גמ תסטמ

 םישּבָע {ץסעמ 188861 2מ0 2006 +0 ק8ע00101216 ֹומ 186 00282/098 (1008מ08

7244 



 1450661:8 01 52210מ ,41610ת6ג

 (פ0עמ6 /6648 06106 תופ 6062808). 16 18 106060650109 םסש זמטסתמ 2מ6 תסש

 ןט6181806מ6// 16 ת202066/ 01 {ק0/:2תפ, ?זט6 0 12156, 80:86166 58210זמ

 41616מ6זמ. 116 21זחפ61/ 26 ס0ת עתנסע6 1םהמ 006 0002810ת 91טסמ 86ת6זסו5

 2881962006 40 (0110619. 116 ק216 2190 יטז16618' 1668 שמסמ 186 ?סטס ט010-

 זמספ 01 'ש0149 210110664"* (22080109168 180 1206 2 8009 1010/655102

 סתמ סט160ע81 61/0168) 0616 טט0115860 1ת 1888-1889.

 116 טטז016 {ס +ט.1022900602: '(116601099, 6682 601168906 {עסממ 6

 (30106מ 10, 1101 20061102 186 1120מ/ 286 7166!.. 800 1 8100 60

 סטצ 2619 20110מ02618, ןתסשמ 25 220/0מ5, טםס 26 210602268 00 06

 סתהזנפש 90 808010218 286 4080618 10 186 קס014, 10 שתנסמ ?םס}צ שמע

 5ט161/ 06 20612100166 גמ 186 2ת6080206/5 סט שטםס שנ0 1602 1

 {ס 686 01168 01 2 ס10שתמנמפ 2066, 6068 1009 86 26 1866 658

 2 ט1106/ 2מ0 1סטז? 110168 1800008."

 וחס, 166 ט5 204 26 2נ15166.58210עמ ,41610ת6תמ וט28 1150 2 0

 ןז01656מ9 2920ת9? 106 66011026010מ 01 186 1665 ו1106/ 200 210150) 8

 תס 616 211 מופ 1116. 06112נמש 6 2150 1616 06011060. 116, 400, !מסססט 58

 01 600802116 22ז/09מוק, 104 086 6250 04 280086/. 84 182? 1106, שטתמסמ

 86 יט85 211620/ 2 1600401260 301106/, 26 215 תנהמץ 1620618 466

 1סזי68168 40 תנפ שסזע 2מ6 68680/68 220 21/6269/ 16560066 21פ ק12ע/8 --

 םס יט2מ160, 86 ןט961ש 80, 2 1116 166 01 110200121 שסעצץ 8 8006 114686916,

 1186 10611-8מ0יטמ 10110618 1מ 686 (16/116 יטסַע0-

 41 16 8806 1106, 6 1004 10ט19 26 6600060 0826 04 218 161801068,

 תופ 680608106 12זמווש 6826 תס 2116011022616/ 021166 '*21/ תסמט010" םט6

 םס שה 180101821ש 640101066 סע םס6050206/ 6614078 26 סע טטסטס טם585

 טטמס 10206 2 10ז?טמ6 {עסעמ תופ 00048, 6016 תס 226 00 400מ6 10 8

 (טז10618 166 6ט6מ 2146 19 26 0668 קע0201566-

 גזמסמפ 986 161106/8 15 גמ 9?1/000112 00116500206206 ומ טטמנסם

 52810/מ 21610ת6ז0 181485 2000? 86 0099 6026 ?0 םֹוזמ. 11060606/, 6

 תסטס/ 10808 2ופ 80601841 001,155 2מ6 186 2/מט51מ9, 5861110281 6086 06

 085 986 6020 01 תופ םסהז?ש םטצזמסטז-

 "ססתססעתנתפ םטזמסטע, 26 יט25 טסנזש 1856161009,' 1011668 215 66

 50210-12, שמס יע88 2150 תופ 646תג2)0זש 9128881260/ 1260 1160166, 1 תם!

 1611:06102. 116 60010 ת06 40161206 186 ץסטמפ תטפפ12מ תםטחמס/1808 6

 8ט6ז00602. "דמסש 26 10015/ 26 0016 פה, 'שטמס 2206 1246 סט6

 8 11160106 600658100 10 פםסשש 014 םסשש {טממש {םסע 216." 116 085 ׂ(6

 {0 טמס615024מ06 םסשש 8008 080מ66 םטזמסטז 6016 ט16856 2 162601מ98 םטס,60

 618? 26 1283166 (10901 206 0640ט 116 615012/66 106 5426 6

 {ס 8 םסש ?עקפ 01 םטעמנס1186 28062:129 זמ 6 26שנפמ קע688, ןכ21110012ז19

242 



 1,660618 01 5821!סתג 41610מ6/2

 ט25800ע9/ םנ1מ060 גמ 1609 16006:5: 1015 ןק8550010 20610908 0 סטע

 16061600/ 1680061, 216מ202600 216מ061 01 {מס 14מ0 01 181261 סָצ/ םסש

 4068 ס0מס 26681מ 207"

 1466 טפ 26/060006/: 1מ 1969, 186 ן{מסמומוע ''50016601598 1161012מ6"

 ןו01159מ66 31 1600618 {זסעמ 106 86006 2160280מ6זמ 2160061 86:165. טמָצ

 616 1מ6/ סתמנפ 6186 160021מ109 14 16100:57 8608096, 25 סטסז/ 50001009

 ןצמסשפ +םסע ש0016 תםס?פ םטס1פמ 1600619 ומ שתנסת 186 8806 2?תסנ

 טטמס 226 80 0106מ 621066 1261 ןט12156 28 ''2 8119 {זסזמ (100', 358

 210מ 286 186 18מ6 01 181261) 26 יט11065 2000 186 2102150 8

 יטמנסמ תס 20160060 25 2 66169206 1זמ 1976, 8668 582104מ 21610ת6זמ (!מ

 ס000061200 0108 1.1. 261602 20010280108) םטט018866 2 006

 טס!1טעמ6 100116109 16 860086 216020מ6מ 216061 861168 07 58

 (85821000 21610מ6ז 2נ100561/ פט00ננ11060 606 1616: ''216מ20מסװמ 216מ661:

 שעסנטעמס ''יטס", 25 0611 25 2 002106מ6מ5106 1מ000000110מ 26 04068) .

 טש6 םהיטס 6061 סמ 686 216מ20מ6מ 2160061 0222016/ 220 םופ 1660618

 םס? סמנצ 0602096 9818 15 026 01 5210 ,41610מ06ת8'1 תנ080 800015601

 80 פטטסזס 016281105, סט? 2180 0602086 10 16116018 215 סששמ 8100611/7

 2206 010861/ 20מע0211402068 106 ט81068 01 215 סשמ 60159012ע/ סע 85

 2 וטם016. 800 תגסזס, ט088101/ 010856 40 86 {עטומ 01 802061מ109 9026 5

 טססמ 8216 6106: 4 8עמ211 {ז'891מסמז 01 186 216מ2086/מ 2060061 1

 18 1006/166 1מ תופ 960108:016800? -- 58210ת0 21610מ6זמ. 1015 15 80 ט16ם

 16988ז0 90 001מ 215 ט0011109 016260106 {61טסט1 200 215 200021 66668-

 דא

 ךימופ םססע1, 486 001160010מ 01 16006/8 ומ 16, 15 2 22810 86160010מ 1?סזג

 וםס זוסמ 1106:2עש 16920/ 1616 טש 5210 41610מ6װ. '18:66 ן2110610165,

 {מזיס6 תנהנתמ 20815, 2010606 864016 606 6616048 01 1מנ1ּפ טס1606: 42 8

 סמ2ז2006118010 01 5810 21610מ6ז8'0 1116. ס. 14600618 ז+םזסשנמפ ןופתז סמ

 ומס 86206 04 0ע16210106 יט1101מ9 ומ 31661פמ ומ 686 50מ6:68 0! 4 ?ט6

 86 ןסטנימ2118עמ, {עסעמ 58210ת0 21610מ6װמ'5 01681106 6106. 0. 8

 טמנסת 0116001ש סז 100106091ש 260621 16619מ 116 ומ 686 !סשמפ 26 21

 281628 ותמ שתנסמ 5210 421610מ6/מ 11060 2מ0 וטע016 26 02112005 110168.

 ע0185818, '16 60012106, 1076806!מ 1יטע026 20 ,4/161102.

 ךתמס םססע 000621מ8 713 16066/9, 01 טטמנסמ 207 יטס16 2661695566 0

 תנפ 12זמו1ש 8מ0 506 90 ש116618, 8111815, טט0115מ618, ססענזמטמנ?ש טט011:618,

 601601121 60608100060/8 2מ6 68620:6 ט60016 0086 1854 16 טט25, !תזסטפמ

 (םסנז יטסזיא 80 01668410מ, 00 826181/ 1מ6 14611600021 250112110מ5 6020 טלס(6

 טס81ננמומפ 10 861 206 זנטסמ 2/0009 וט0111מ9-01288 2608. 136 1186 6666

 טט88 טט1196סת 90 8 6120106, 11וזפמ 40618502ע6, סמ 1מס 1368 01 גתטסו96 1879)

 8מ0 {תס 1250 !{ס 36802508 226 186 יש106/ ט0 '0מ89800660, ֹומ 40/1װ/ 6

213 



 1066 04 5210זמ 41610מ6תג

 168661, 806012נ// 606 1806/ 1600618 יט1606מ 1מ 1908-1909 זמ ?מ056, ??סזג

 10602026:מ 2160661 10 215 046 526106:58610061/ 26 ?עסזמ תסז {ס

 םֹוחמ 52104מ 21610מ6/מ ט000618 18/6:5 220 80:802 01 2ס6158 1166, 8

 3ט01/ 28 406 121106מ06 01 186 008161/000ע8ע/ 01101206 01 800121 206

 ןט01111081 1116 1מ 0221180 תוג8512 סמ 686 62150600181 162116/ 0? 2660154 6

 ומ 16 ''2216 01 216615מ :560016ע0600"-

 דֹא

 ייזסמהסמסזמ 2160061" 18 2 ז8ז6 יטסעװ 01 ת2/120106 2. 'תמזסטפמ 6

 זישס 6021209618, 52210תג 21610מ6:מ םהפ קע26560060 2 00/001606 טטס02146

 תהקקסתומפפ, 606065 2006 10625 ֿפמסשמ (םזסטפמ 686 קזופזת 01 2 851מ098012/

 1מסמס100116-56016, טשנומ 2 םטממסטע 1020 1606215 1מ21/טס1סט5 6608 7

 1מסטפ4מס.

 206020מ6ז0 216מ661 025 0600216 2 11/0616855 02218006/ ומה 6

 286 1116. '10629/ 06 26106106 תֹוזמ 10016 0016011/ 2מ0 648001/; 21602-

 סתסזמת 15 ם0+ 20 2606! 025 2 1056/ 220 81/0016/0מ. 2660 606

 21602006מ 24160061 15, ומ 120, 186 5001006, ם0810106 168616550685 גמ

 {מס 8001 01 186 9605 ם60016 216020מ6מ 216206! 6068 0? 8400.

 126062/מ תופ ם2מספ, 211 682? יט85 1076 2691מ8 00 1100, 6טסמ 1211016 --

 206 0616 6065 26 8049 1801 -- סטסמ שתסמ 19 602108685 תונו 8

 םותמ, 211 18 1122516ת? 20 800מ 26 00/068 טמ 2980מ רטנ1ומ םסשש ם12מפ 64

 6681168. '18086 21086618 26 ם12ממ6/8 01 21160001206109 60206008 64

 1מסטס206008 2/00ת9פ 16 96615מ 260016 יט616 216מ20מ6תמ 21600615,! 1

 211 2מ6 ומ 1םסנז 11190/8 01 120מ125/ 1םסש 10206 ק12מ5 226 1011160060 6

 06015106 206 2169 0268. 21602026/0 216מ06061 15 186 1050110פ טמ108

 {11פמ+ 01 21! סט 66608. 116 8666/8 186 000ע86 10 606 8606160 20 6

 ס8061008.

 יא

 184:0168866 266 1מ ם2עתססט}2ז, 15 106 655600121 216מ20מ6זמ 216מ661,

 ש:16668 סע 522!סת0 2161006/0 ומ 1913 2מ60 םט0198060 ֹומ '1161ת/"

 (טטמ1פ20) סס?שססג 4011 2598 2מ6 גאסטסעממס? 106מ (08. 86--246).

 58810/0 21610מ6ז0 016211/ 206 0005010081/ 06812066 186 מסשי/ 6

 11620סזמ 1160061 206 1018 25 20? סתמנצ טמ06/ ?מ6 101116006 0 6

 50010-960058 168116/ 01 1226 618. רטמב! 185 1008? 86/0מ91ש 1616 2606 85

 215 וממסז קסע:060010מ, םנפ 16610מ 16601091021 טט0716, שמסמ 216מ20מ6זג

 1160061 2886108: "סע שמסמ 1 תסגז 186 טש0ת60 210, 01 ,16:08216, 1

 (מםס 801/108 210408 תמ6 10 2081:68 זמס םטזמ, 2מ6 10291מ9 10/ סט 20מ01606

 5ס0ט61619װ תסזמס םז1ס8 תנס, 806 תמע פ0ט1 8068 001 ֹומ ץסגזמנמפ ?0/ 80406-

 טםנמס 01 סטצ סשמ,11 סמ1ע סטז סששמ ק01106מ2ת, 4 סמנץ זמש סשמ 658

7214 



 1,60061 01 5210 ,41610מ6װמ

 םס יט046 םופ תנסמס1098168 25 1ם6ש 0000ע166 60 תוזמ 16 8665 1226 6

 "םססע 01 5ט00110260005" 01 186 ט60016 01 צסמטמס02 2080 6078

 זעסט01606 200 10661ז0066 215 81660 2? 2190, 400.

 116 1מ068160 186 8206 0176 206 1216מ516/ ֹומ תופ 16006 יטנ1612-

 ן16 טטע046 21/0080 6טסזש 810916 ם2/ 10 טט25 25 11 1086 '80315' {ס שמסזמ

 תס 200165566 215 16006/8 01000266 שנ?םנמ םֹוזמ 295 168016881/ 25 11 !םסצ

 טט616 106 261068 01 1מופ 01620106 טש49?01 זמ 106 88206 טשהע, םופ 6616

 080/68860 4215 טטגעעמ, ק1000165006 12מ801286, 215 טמנסט6 85091122610ת5,

 תוצ 1:2מ4מ055 26, 20006 211, םֹוּפ ם0211/ םטנממסז 850 400, טמסמ 6

 1616/166 10 6ט60/5 20 21121185 1889 020966 תֹוזמ 010061688 206 1תמסז

 ?סזיממסמ{.

 16 5665, 06עסמ6 686 8820 01 28 600060 188? 528101מ ,416106עג'8

666 2619 108 6680106 ,0601:680006006 002001606085106 220 0176156 

 801617 שנ?םֹומ 686 112006 01 תםופ 60150012ז/ 26/11890, 25 2מ0 15 2

 0009510672216, 11000112מ60 ם2ע0 01 תֹופ 1002061101 ש116109 20?ט2וןשק 5

 ןטט601112 (טט0115860 גמ ''118026118ת" , 1879) שש85 1ומ 986 {סנזמ 0! 618

 תס 26 טשט1166מ 00 986 661001121 660211106מ05 01 2 תםטתממס6! 01 תטפפוגמ

 ז660880206/8 (ש80 2002160מ01/ 2610966 10 קנומפ 1ם6מ) 6680110109 200

 6061606109 -- 1מ 29 1168 -- 186 2669 ססתמנצמטמנוזע 04 םופ 01080124066

 26/6ש28160, 0606 26 16514666 2? 486 1106.

 116 יטט25 20 {מסמ 2מ6 812066 2ופ 1621 םהתנס, 58210תג 8201מ06102 1זת

 1מ6 תנה/עפומ 01 686 1060, 6 0066: ''817 1189 טט019מ66 1606". 58210תג

 41610ת6ז0 0016 806 6819 טסזש 1089 2166! ?ם1פ. 1118 1156 028 80? 1201604

 סט? 19 שסמ? 91260211/7 1זסעמ 8296 10 80296 ם0זמ ֹומ ףט2מווזש 2מ6 סט21וש

 220 221066 תֹוזמ סתםֹויִש 60 186 22118 01 1665 110612:016 286 טטוםסט6

 6006 10 טמנטס1521, 612581021 111612/76.

 ךימס 16100/ 25 8 11/6ז2ז/ 101ז+1מ טט25 01086 40 תופ 016861076 8011 206

 םס יט85 061181ת17 2016, +םזסטפמ 986 860מ3טפ 01 תופ 012680106 86081811ו0ע,

 {ס אמסש 1מ6 6820? טםסמ? 286 םסוט? 01 {מומקפ, 80 102! ומ 106 21060165,

 0ת6 2טמס0/60 6818 280, 26 2/120966 המ 68022מ96 01 1606615 טנֹומ

 1ז.1צ תהטמנסקט, 0866 186 01616, "!טטזה? 5010" (םטז121 01 לט01166198) ,

 גמ שמנסמ ?םסע 21206 2 12098109-86001 01 686 8006:110121ו6/ 206 22מגנווע

 01 8 םטזמסס/ 01 110606ש0 לט116619. 1021116 8611, ומ 1885, ומ ..'658ׂ

 ש01480120", 52210/0 21610מ600 226 קט0119מ66 2 יטסע! 60010168 6

 םטט51מ088 , ש16מ 186 81061616 *'8 1012ת02 ומ 2 1106061 1,606619, 18 0024

 10600121 1,601618 2מ0 20 '106169/2/05" 50, 2002/6מ6/, 686 16006/ {סעזמ

 זט85 100110510 10 תֹוזמ 2מ0 26 0566 1215 26016 2מ0 1211001066 16 0

 8 םטממססז 01 טטס148, 411 םס 260281מ66 16 01626, טמנסטס 96605פמ ןווסזגזש

 280216טמסמפ, 21602026 216מ061", טמנסמ מס 0692מ טשננסומפ 25 2 658

 ות 1892. 1015 861168 0206 25 2 50101156 206 2 1606124610מ 10 186 9605

215 



 27 עזדתתז 5

 511241:081 41,105 נםזפיסז.הזצ 1,403

 דימס ס01:6500266006 04 יט110618, ןט21110018ז 6מ1מסתמ? דטז1665, 5

 8 תופתוש 8198011102מ6 226 20200ע66 1206 גמ ריטסת10 1461200/66 6

 טט8'1661 16060618, 18660066 10 00206000121168, 01801086 218 1612610ת8מ1מ

 טע1זמ םופ 6011650000660/5 200 2180 8606 28 2 טש1מ00ש 1000 215 501116021,

 1וממסז 60116 '1מ1פ 601560121/ םטע1פט319 פטתנעמסמפ 210068, 2606001025}

 ס0246מ/1025, 186 1ממסז 116000/ 01 640196006ת/ זמ 2מ11010240102 0? 8000688,

 זמס 66069810מ 101101מ9 ןט6180021 200 01620106 1216. 121:600156 6

 ןט8968 6006 486 11/065, 186 ןט61106 יט10מ 108 6ט6008 800 105 6026י2801041025,

 800 1611609 186 60116580206008 סיטמ 268000868 10 16.

 106 סע 082006 60 1610685 01 01062401066 08 ס0085110016 8

 זחהןסז 18010/ 206 216 186 תוהומ תנ02061121, ומ 686 00200081010מ 01 2100-

 2180תפ, 581806 16 18 ?םצסטפמ ?םסזמ 1826 06 26 2016 90 2004ט0106 2 666064,

 1016 111100206 1:0010166096 04 406 קס/8פסת, 215 689606 26 1מ0מס/ 0618.

 110606061, 1תנפ 18 1658 ט6102600 10 60150012ז4 91:201600מ ות 9

 110ס140ט16 , 216:ם0ט090ת 626608106 60116800266006 028 008000066 סטס-" 6

 26061241005, 2ע61001211/ 628/106/ 2606120105. 800 16 025 100666 0

 טט1סמ 96 1866 1626619 01 סטז 2626110 תמס66זמ 116612סט16, זטמ086 5

 שס סטפ?סעמגזווע קעסמסטת06 1ת 006 216208 -- 186 1166 01858101808

 216מ0616 210026 5612ז1זמ, 1.1, 261662, 80 58210עמ ,41610ת6ז.

 190 25 1.1. 26/602 יט25 986 2ג086 1681121066 01 +םסזמ, 6 861004מ

 טטזס06 1600618, ססעמט2:ו60, 40 216מ6616 2מ0 5210 4161006/מ. ממ2נזסמ11צ,

 תס ט566 40 66106/ תופ 16066/5 ט610211/ 26 06 +06641/ 226ת6זמ2 1

 ועד16סז8 286 2101508 26 םופ 2סתמס.. 216מ60616 21006/ 86/2ז1/ לט6

 ס0010016מ6085106, 606מ809125616 1600618 226 62662000166 ןקצעסזממקפוע {0

 8ת56064/ 1086 26 16061066 (866: 208 21606616 םטסת, 66 !אגסתמזמסמ

 2261, 1999 ; 8 601160610מ 01 215 16406ז8) .

 ךמ6 10080 {ע01410 206 00ע0061109 16066/ +0/106/ 025 858210זמ

 8161006זמ. 16 025 נות 106 ת26016 01 2 00ת0001810מ, 25 0611 25 2 1ת6 7

 סט1098610שש, 6811/, 01626106 ישז1609 2060106ש 1? 15 2 !:מססשמ 1806 06

 58810ת0 21610מ6זמ0 שז016 0028502001/, 1מ 211 51602:1005 220 0מ06/ 1

 ס00001010מ5, סטסמ ישמסמ 6 ט25 620מ96/0081ש 111. 116 טט0016 יש106 86866604

 51806109, 1ענתפ ססששמ, 602111295, סמ 1181מ ןסטעמסץֿפ 200, 80006 82/, סטסת

 ומ םופ 5166, 51806 26 ישס016 50666מ1ש7 0816 טק ֹומ 1מ6 1010616 07 6

 תוסמפ 2מ0 519 29 תֹופ 0654 0/ 5186 29 2נ1פ 16016/מ 226 שננ16. 218נת1ש

216 



 רע טיז טעיטטיז 1
 0 א

 עליו

 אפ
 או

 װ יו
7 

 יש

 צי

* 

 )סו והאטאתא הסווחצ



 זי 5

/0 

 פהחוסא ה1:16השא

18719-06 

 םמזזספ ,/גקמ 11,461 5

 בנייזיזז נד גז סאז-ז יז סד נאז

 . 1. תוממתנפנ2 תטמזזפמזאט תסטפענ

 '61-!עטושט 5





 1 ידי 5 012 51141,084 21,101





= 

 ש

 יש

 א

 1עעדיוזםדאט






