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 ם־ענומעדאעיאנס- דיא א״ך וואהץ

זינד. זענדען צו נעל־ע־

ע ט א ר ע ז נ י א
בערעננעט. ביללינסם ווערדען

ק. ״גתרמ שנת ט ל

. דעראגטיסעמיטענ-קאנגרעס.
 ן פערזאמטעלטען טאללקאפפע ׳*0 ב־יל־יפי:

ק אייראפאים יודען דען אום דרעזדען, אץ :יך  י ד
 נאירען 30״ דיעזען פאר נון, ערקלערק. צו קריעג

 עדשרעקק. צו זעה־ זא ניבט נאך ודר ביויכען
 אונם דיא נאםען, נייע קיינע עם דנד איבערהויפט

 לוי. פא־ליעגען, דרעזדען ארם בעייבטע דעם אין
 צו. צוזאמטעו. היער קאטען בעקאננטע אלטע סער

 דעם אנהעננער .זויפברידע־'־. בעילינער טייסט
 הענריצי דיעוען אונטער ״הענריצי׳י, בעייבטינטק

 פיבענבא־ שטאקער, רופפעל, זאוויא זעלבסט,
 רעסטויראטער, שיםאנן אונד שיארע־ שוםטעד,
א אנוועזענד יא־ען א־ננא־ן פאן וו• ז א־ רעפייך  ד

 אונד שימאגי אינד אנאדי אישטיצי, דעפוט־רטען
ק פא; טענשען. ניבטשזאנענדע אייגיגע נאך  אונ. ד

 אם גלייך שפ-אך קאננרעסמיטנליעדעדן גא־ישק
 זאג. ער פרעשבי־ג. ארם שמאני אבענד ערםטען

 ארט-6 יעדק געגק דך שט־ייבק יודען דיא :טע
 דאטיט בעוועגיננ, אין אללעם זעטצען אונד שריטט

 בלייבק. ווייטער זא צושטענדע צערפאה־ענען דיא
 פער. דא געלרזאק. דע; פיר קעטפפט יודע דעי

 פא אונד לוטפען רען טיט איהרעאבדכטען הענגען
ק  טאלא. בלוטיגען דען אונד וועכסעלם דעם פיעי

 טהא. בעגעהען זיא שעבטער. דע־ רען(טליתיטו
 בא־בא. ד״א אלם ורלדער אונד אבשייליכעד טען,

 הע־ישאפט דיא אים בלאם שטאטטע. רישעסטק
ערהאלטע; צו קאלבעם גאלדענק דעם

 שטאקערהאט האפפרעדיגער בעקאננטע דער
 פא־. אננאהטע צ־ר פ־נקטע א פערזאטטלונג דער

לרטען: דיעזעלבען געלעגט.
 יודען דער שטעללונג נעגענווע־טיגע דיא )1

 בריםטענטהום. דאם פיר געפאה־ ג־אסע איינע איזט
 פער. :ענצליך יעטצט שאן איזט נאציאן טאנבע
 בר־סט- דע־ אויפגאנע דיא דאהער א־זט עם ארטט.
 צו יודען דעד איבערמאבט דיא וועלט, ליגען

ב־עכק.
 פער־ דער אין אבצוואי יודענפראנע, דיא )2

 איזט בעגרינדעט, נלרבענם איה־עם שיעדענהייט
 קולטור- איינע זאנדערן רעליגיאנםפ־אגע- קיינע

זאציאלפאליטישע. אונד היםטאיישע
דא. בעשטעהט יודען דער איינפלום דע־ )3

 ע־ווער. נעורםטענלאז ריקדגטסלאז, דא דאם רין,
 פיינד. ארף־ד־א געלד עיווארבענע דאם אונד בק,

 פע־. אפט שטאאט בריטטליבק דען נעגק שאפט
ווענדען.
 גריסטען דע; טיט זינדאונפעהיג׳ יודען דיא >4

 איבער- רעפא־ם־ודען דיא בילדען. צו פאלק איין
 בעשטיעבען איה־ דורך דיעזעב־לדק ניבט, הרפט

 איינע בעהערישען. צו פאליער כייסטליכע; דיא
געפאדד■ גראסע־ע זא אום

 איין איזט יודען דער עטאנציפאציאן דיא )5
א פער,לער.  שטאאטסכירגער קיינע דירפען יודען ד

לעה. קיינע אונד בעאנ׳טען קיינע דרפען זיא ;יין.
דין. שטאאטםדיענסטען אין ער ו

ה־נ. איין איזט יודען דער געלדטאגט דיא )0
 איהר שטאאטםלעבענם, זעלבםטשטענדיגען דערנים

 פע־דע־בליגער וואודצעל דיא א־זט באר;ענשפיעל
נעשעפטשלעבענם. דעם ריבט־נגק

 שעפטשפע־בינ- ג איה־ע זאללען בריםטען 1?
אנקניפפען. גריסטען טיט טאנליכטט דונגען

 דיא ע־זוגען. צו דנד רעגיעתננען דיא >8
 פפלע■ דיא דורך דא דאם איפעורופק, פאלקער

 בע. דורך זאורא גייסטעם, כריסטליכען דעם נע
שען קעטפפונג ^ייי  ליטע־א• דער אין גייסטעם דע

 אלם שטאאטל־כע; אים צי^ז־ננק, חנן אי א־נד טור
ק געזעיזלי&י^יך אים נאציאן יעדער דיא לעבען, ג

 פרייהייט אונד אייגענטהיטליכקייט נאטהווענד־גע
פערטה־ידגען.

 אנ■ זעטטטליכע דנד פונקטען 8 דיעזען טיט
 ערגיייפט היעררף א־ינפערשטאנדק. טיסעט־טען

 צו פאלגענדעם אום וואדט. דאם י צ י ר נ ע ה
עיקלערען־

זאנ_ רעליניאזע, קיינע איזט יודענפ-אגע דיא
 פיר עם האלטע איך שטאשטעספראגע. א־ינע דערן

 הערויסצ-ו- דייטשלאנד ארם יודען ד־א נאטהווענדיג,
 אל. ניכט. עם ניבט לאזונג אנדעדע איינע ב־ינגען.

 ווערדען שטרענגקארסנאהטםגעזעטצע זא נאך לע
 דנד ■יודען דיא דענן ערודיזען, וררקונגסלאז אלם דך

 אימטער לאכע וועלבער אין דך וועידען אונד שלו*
 איינע ניבט נע־אדע ריילל איך וויססען. העלפען צ■•

 געזעטצלי- ארף אבער ארסט־י־בונג, געוואלטזאמע
 אלם שנעלל זא צווא־ אונד וויר, ט־ססען וועגע בעם

 שטאא בייםטלי־-ען אללען ארם יודען דיא טאגליך,
 מאבען דאנן יודען דיא וואם פע־טרייבק. טען

 אן, ם ט ב י נ ר א נ אונם געהט דיעם ווערדען,
 נערו. אונם צו ניבט יודען ד־א יא האבען ורר דענן
 וואג־ דיעזעס פאן דך ט־טטעל, אנדע־עם איין פען.

 בע• איך ניבט. עם ניבט בעפרייק. צו דערפאלקע
 נור קאנן יודענפ־אגע דיא בעשליעסען. צו אנט־אגע

ווערדען. געלאזט דננע שטאאטסרעבטליבע; אים
קאנ. דע־ ;שטאקע־ אנט־וא־טעטע היערויף

 פראק- איבעד א־ם ווא־דק, בערופען איזט גרעם
 מ־ט דך אבער ניבט בעראטהק, צו פ־אגען טישע

 ודנשע איך בעפאםםק. צו זאבק אונארשפיהרבאיע
 ארם, שטאנדפינקטע ה־מאנען פאם יודענפ־אנע דיא

 ניבט ׳׳1 רוים ״יודען :רוף דען אין קאנן אונה געלאיט
 שאפ_ צי פ־אקט־שעם עט־ואם אים איינשטימטען.

 צענט־אל זאלבען עבען איינען ודר ט־םםק פק•
 אוניווער- איזראעל־ט ״אלליאנץ דיא ורא פערא־ין,

 ״נענעג■ עבענזאלבע אי־נע (בליש־אלהב־ים) זעלי.
 פערנעשםען, ניבט דירפק וויר בילדען. אלל־אניך

 איינע נאך פא־טהייא אנט־סעמיט־שע דיא ראם
 דייטשלאנד אין הי־טע עם ווענן אינה א־זט שוואבע

 טעטיטען דיא אב קאטע. פאלקםאבש^יטטונג ציר
 ורעד- ארסנעטריעבק אנט־םעם־מען אדער (יודען),

ק אבשטיטטוננ דיא וררדע דאנן זאילען. דען א  נ
 איך ארספאללק• לעטצטערע ראם פי־ בעשטיטטט

 הוטא. דער דיא צופאטטען, בעשליססע זיא וואדנע
 טאן טהוט איב־יגען א־ם ורדערשפיעבק. ניטעט

 אנ- דען אונד בעד־יט־נג, אללצוגראסע יודען דען
 שווע• אללצוגראסע רעניע־וננען אינד פאלקערן דערן

עי טאן וועגן בייטעם;ק, בע  ודר איזט, ם־ינינג ד
 אני ניבט יודען דער איבערגעורבט ראם קאננטק

ב־עכען. אויסט־ייבוננ גענצליבע דורך אלם דערם,
 פע־לאז רעדע שטאקער׳שען דיעזער נאך

 אל- אן (אויפתף) מאניפעםט דין צ.י י ו ט ש י א
 אונד פא־לאמענטע רעניע־וננען, ב־־־םטליבען לע

 דעטזעלבען אין פא־דע־ט עי געריבטעט. פאלקער
 ער אינדעם אויף, יודען דיא גענען קאטפפע צים

 ברישטלי. דיא צי־ט אלטען צור וו־א עבענזא :זאגט
 אונד טירקען אראבערן. דען טיט פאלקע־ בע;

 אץ יעטצט ארך ט־םםע דין, פעיפאדדען פערזערן
ק טיט שטאאטען בריסטליבען אללען  פעי. •,ידען ד

 גאר אדער פע־שטענדיגונג איינע ווערדק. פאה־ען
 פאלל. אלם האבע יודען דען טיט פע־שטעלצונג

געצייגט. דך אינארספידדבא־ שטענדג
אי לא דע נאטענם טיסטיאנע־. איין  האט ר

 אננע. ה־ערע עם נעטאבט. פא־שלאג פאלנענדען
 ווענןדעם לייטען, צו נאךעניפטען יודען דיא ציינט,
 יודענעטאנ. רא מאן זאלל זא טאנל־ך,' ניבט אבע־

 וו־עדער צור־ק, טענשענאלטער איין ארף ציפאציאן
ער טאבט זיין, צו נערעבט אבעי אום ארפהעבען.

ק א גענק עטוואם עהע פא־שלאג, ד  אונ- יודען ד
 דא ארפצופאידערן, דיעזעלבק וררד, טערנאטטק

ק אין טעננעד בערעדטעסטק איהרער 12זאללק  ד
א וועלכע ענטזענדען, אנטיסעמיטענ-קאננדעם  ד

 ענטקרעפטען פארוררפע ערהאבענע דא נענען
מאגק•

 בעקאננטעח״פארם- דעד אך י. שפ־אבען עם
 פאן העדר געורסשער איין אונד בערלין ארם טער

ם נאמענספערוואנדטער איין ק, ר א ט ם י ב  ת
נ ע ״ה דננע אים אללע רי־בםקאנצלער, דייטשען

 זאללקאיינקאיינענקשטאאט יודען דיא י׳ם, צ י ר
גיינדק.

 .אן ארפיוף ם אישטרצי וואו־רע שליעסליך
 אנ. נעייבטעט־׳ רעניערוננק א־נד פאלקעי אללע

 פער- צור צייטונגען אללען ווידד אונד נעגאטטק
איבעדטיטטעלט. אפפענטלימנג

 ביזהעד וואר אנאד פאטאזען אונזערן פאן
 גלוי- לעזער אונזערע דירפטק נץ רעדע. דיא ניבט
 געווארדקאיזט-. שטומם פ־עלד־יבט ער דאם בען,

 האט ער נעווארדען. שטוטם ניבט איזט ער !ניין א
 דיעזעם אין ראללע לעכערליכע בעזאנתדע א־ינע

 ״האנס. דער וואר ער געשפיעלט, קאננ־עםםע
 איי. היעלט ער ארך דאנגרעטםעם, דעם וואודטם״

א איבעד פארטדאנ נען ד. טיסא-עסלארער ד טו , 
ע. איין עי פיהיטע צוועקע ד־עזעם צו טהאט״.  ג

 עסטהער וועלכעם דך, טיט ״פא־ט־עט* מאלטעם
 ודא זא אונד זאללטע. דארשטעללען שאליטאשי

 נאפ. דעם טא־קטע דעם ארף קאםאדיאנטק דיא
 שד. .איינע קיייצער אייניגע פיר פובליקים פענדען

 הערר האט זא פאידנגעך, טוריטהאט דערהאפטע
 אייג- איינעם בייא ״שטארןען׳־ דייטשען דק אנאדי
י *ק *ליעד דאם פפענניננען 50 פאן ט־יטט  ת

פאדנעזוננק. שאליטאשי־ ״עסטהעד
צענטראל-קא. איין וועהלטע קאנניעם דער

 פיכעג. הענריצי, העררק דען ארם וועלבעם ם־טע,
 פינקערט, האפפטאנן, ורנטע־פעלד, שקאללא, באך,

 אישטרצי, ציעגלער, שטאקער,צערבאני,שםייטנער,
 קאם־טע דיעזעם בעשטעהט. שיראני אונד אנאדי
 אונד לייטק בעוועגונג אנטיסעטיטישע דיא זיאלל

שטעהען• פערבינדונג פא־טיועהיענדער אין
איזט, זאכע גאנצען דער אין שאנסטע דאם

ק פאן ודלל פאלק דייטשע דאם  אנטי. העררק ד
 זעהר זיך פערהאלט א־נד ודםםען ניכטם סעטיטען

 שטראה לעעיעם העררק דיא לאסט סאן רוהיג,
 דך אן6 אונד וועידען מידע דא ביז דרעשען.
ווערדען. אייפהארק זעלבסט

נייאינקייטק. פערשיעדעגע
א <די ע • כ י ל ג י נ א ע ק י ל י ט א  פ

ן י  נעבסט קאניגין קאניג, אונזער ט.) ם ע י ר ט א
 טריעסט אין געםטע־ן דנד קראנפרינצענפאא־ דעם
 אג- אויסשטעללונג דא־טינק דער בעזיכט־נונג ציר

 טריעסטער דער דיטענם עטפפאננ דעד נעלאננט
 העט■ עם הערצליכער. אונד נראסאיטיגער איין וואר
 גע. אונגליק גראסעם איין דיכט זעה־ אבער טע

 געספיערן וואורדע ציפאלל דורך קאננק. שעהק
 ענטפערנם שטינדען צודיא ראנבי, אין נאבטיטטאנם

 צווייא דער פע־האפטעט, טאנן איין טייעסט, פאן
 צוועקע׳ וועלכעם צו פיה־טע. דך ם־ט באטבען

ק. ליפט דך טאן קאנן ק  פער. טאנן דיקער תנ
 נאך וואגען איינק נאםטהרזע א־ם נעטליך לאננטע

 ער דאם איהם, ערקלעדטע וררטה דער טייעסט,
 באך אונדשנעללער בילליגעי פיעל באהן דעד טיט

 ער ער, ואגטע היעררף קאנן. פאהתן טדיעטט
דעם וואר וררטה דעם פאדרק. וואנק צ־ טיטטע
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 קורצערזריט ווארקאין בעועסטינוננק דיא ראשט
 נ־אסער איין אונד קאנאנען פיעלע ערשטירמט
 ער לעבענםטיטטעלערבייטעט.דיאעניפ פארראטה

 ער.6 דעד וועג. פק6ווא עןדיא6וואר אונד לי)הען6
 אונד טאדטע י2000 בעטדעגט עגיטטער דער לוסט

 מאנן !••00 האטטען ענגלענדעד דיא פעיוואונדעטע
 דך טאן •ערצעהלט שאשא א־אבי שאן פערלוסט.

 דיא עכגלענדער דיא אלם זאכען. אבזקדערליבע
 שליעף אננענריפפען, טעל-על.קעביר י)ן6 שאנצען
 בע- אנגרישף פלי)טצליבען דען ע- אלם אראבי.

 עש שרעקען׳ ש!?־ דך אויסער עד ווא־ טע־קטע,
 שוויננען צו רי)ם ארשם דך צייט קרם איהם בליעב

 ענישטישעי געשאננענע־ א־־ן שליעהען. אונדצו
 ארףדער אראב־ וועה־ענד דאם ערצעהלט. ארצט

 איינעי שליכטעטע׳ דך צאנאנציג אייזענבאהן:אך
 אונד העטטע, איד,ןנעשי)םםע; ארף אששיציערע דינער
̂לל  דעשעשע א-ינע האבק. שערוואונדעט אידן ער ז
 נענע. דעם דך דאט אראבי :טעלדעט קא־רי) אלים
 ער אינדעם ערנעבען זעלכער טאעפהעיזק ראל

 נע- דינע; ארף !״שאשא א־אבי בין ■איך :זאגטע
 ״דיעזער ודיטער: ער זאגטע צי־גענד בענטאנן

הא עניפטער צעהנטרזענד טולבא!״ איזט היער
 קאירא אין געשט־עקט. וואששען דיא בערייטם בק

 געשטיךט א־ינענבליק קיינען י)רדנוננ דיא איזט
 דך פע־פל־בטעט עקט6טי)ליצי־אפי־א רעם ו־א־דען,

 א־יש־עבטצוהאלטען. א־רנונג א־:ד ;יבע־ה״ט ר־א
 ורצע. דעד :געטעלדעט וו־,־ד אלעקםאנד־יען ארם

 אב. עטפואנג א־ינען נע־אדע ה־עלט טעשיק קאני;
 א־א. געשאננעננאהטע דע־ ש;*; נאב־יבט אלםד־א

̂־ט א־־נט־אף ם בי ̂ש  זעלבסט אללע, ערהאבק ז
 פי)־דע־ו:ג דיא ם א־אבי פ־יינדע ט־ייעסטעז דיא

 בעשאלקע- דיא ווע־דעז. געהענקט מיםשע א־אבי
 ריעזען ו־־עדע־הארטע שט־אסםען דען אין דונג
 ציי- ענגלישע ד־א געש־־־א. גדי)םעם אונטעד רוף

 איזט שאשא אראב־ מ־ינש דאגעגען ..טהייטם״ טונג
 שאליטישער איין זאנדעי־ן שערברעבע־. געט־ינער קיין

 ששליטי- אלם דאהער ם־םםע אונד איבעלטהעטעד
 בע- שע־ב־עבער געטיינע־ אלם ניבט אינר שער

 גדאם. יעטצט קאנבע ענגלאגד ווערדען. האנדעלט
 ;עשטאט- ניבט א־אבי דירשע די)ך האנרערן מיטה־ג

 א־־נע יךער בל־־בען צי עגישטען אין ווערדק, טעט
)פעל אי, צושלובטםשטעטטע י נ נםטאנטי ( קי  

זובען. צו
ל־ י) פ א ק ן י א ן א י צ ו ל א ו ו ע (- •

 צעלע- יא־זאנן שט־יע־-עקטעקיטא־ דער ו א. נ
שי); א־־נט־־־ב־נ; דעד שיט קאשיךנא אין ווא־ ני

 קאנגשע דעד אינד ק־ינעקינדע־, האטטע שעש-• ועייא-רען
 דייטשעד אין דא־ין וועלכעש זיין, קינד דאש איבערהויטט

 ענדע צר ליעדבען דאש ביו וואלטעטע ער 1 זאנג ששראנע
 ,רער־־ן־ רוף דען אויף אונד אן, ער קלאששטע דאנן וואר.

צ־מסער. אינ׳ש ער אט ט־
בעשעש• צייטונג איינע־ טיט טישע בייש זאש שעם־•

 ראטטע ליא קאנאשעע דעש או־ף דיך בעשא;־ ש־־יא ייינע מ־נט
 ריא ווא* דאש סעדנען, יעד,־־נעם 12 איין שאש דעש אדף

זענגערין. קליינע
 א־;ד שעש־י אירש (־■עשען 1 טאקש וויללר^טטע; !״א־

 ד,ייטע ■א ז דאש שא; איוש עש צו) נלי־כצייט־נ שרו־א ז־ינע
 ששארקען רעש ודענען זיא דאנען וזיר וינד. נעקאטטע;

 בראוו דאששעלט איוש עש ע־ו־א־טעט, ני:ט שגעעשאללעם
 אויך וועידען ז־א שע־נעששען. :י:ט ש־יינדע איהיע ו־א דאס

ש־נדען.״ לאנרשטאננץ אי־נע
 אויך דאנן נע: אונד האגד, זי־נע שעטרי רי־שטע טאקש

נענרשען• צו זיא אוש צו, טא־י אויף
לעבעלנד) שר־־נדליך אידש :•א (זאנטע זיא ״דעהען

 א־ה־ע־ אויש טעדבען נראוועש קליינעט איי; איוט ד,יער
 הרו אונזע־ אין צישאלל נייקייינע־ איין דיא נענענד,

האט.' נעשיירט
 נאהש טאר• קאגאשעע. ראש או־ף זיך ועטצטע *קש ם

 טיט ז־א לענטע אונד הע־־נטע־ שאש שאש קינד דאש
 בע,-נע־ טאקש נעבען טיטטע־ איינע־ צערטליבקייט דער

גיעדער.
:אונדזאגטע ף ו׳ א ו־א שטאגד דאגן

 ועהען נו־ מילר איך טאקש טיר ויא ״ענטשולדינען
 שעדביע- ־עליגיאן ע איה־ שע־ט-נא־זט. שהעע דער שא; אב

 אייגע אבע־ ם־טצועםסען, אונס טיט ליידער איהנען טעש
 ויירה עש ד־טט־ינקען, ראך ו־א קאננען טהעע טאסשע
 אוגשער- א־נצווישען טהץ. נוט קעלטע דעי נייא איהנען

ווערדען ויא ־אוא, ן קלי־;ע אונוע־ע־ טיט דך זיא האלטען

 ענ_6פ צו ארך מוסטע אוגד בעשעפטיגט שטייערן
 צאה. ניבט איינוואהנער דיא ור־ל ייטען, שר דוננען

 געם־ינדעהי)טטע־ אם נון ער אלם ווי)ללטען. לעז
 נעפלאנ_ דער בראך ווי)ללטע. פפענדען הי)!־נ£יעה

ק פריהער אונד טע  נעוואלטזא. פארבערייטעטע ש
 פלובט דיא ף6ערנרי טעוו־רערשטאנדאוים;צעלעני

 י)רטםאייננאנ. אם איהם זיך ווי) דארף, דאם נעגען
 בו־ערן :עטע66בעווא י)קי)שק6 טיט צווייא גע

 לעבענסנעועה־ליך אונדאיהן ענטנענענשטעללטען
 רעווי)ל- געלאדענען זיינען ער וואררף בעדראהטען,

 5 ניעדע־שאש ברערן ב־ידע אונד הערפיךצי): וועד
 ער פליבטעטע נאבזעצטע, נון מעננע דיא א־הם אלם
 שוויי. א־ינען אין ק־י)ך אונד ברע־גהאף אי־נע; אין

 אננע- אונד בעטערקט אבער וואורדע נעשטאלל,
 זי) אייננאנג דען ררטע פע־שש צעלעני ען•£6נרי
 אום ה־נוים. דא אונד היע שי)ם א־נד ג־ננ עם נוט

 וויטהענדע דיא פערנצוהאלטען. אננר־*£ע־ זיינע
 הערבייא דינאם־ט.פאטדי)נען נון ב־אבטע טעננע

 אוננליק. דען זאמטט שטאלל רען וואללטע אונד
 יעדי)ך א־הנען וואם שטדעננען, לופט דיא אין ל־בען
 צווייטען דער יאן עקםפלא דער בייא נעלאנג• ניבט

 ום6 ־עבטע דער עקםעקוטי)ר רעם וואורדע פאכי־אנע
 שט־אה ענדליךיב־אבטעמאן נאניןצע־שטעטטערט• )

 צו ב־אנד אין שורינענשטאלל רען אים העיבי־א,
 שאנונג א־נד ננאדע א־ם באט צעלעני שטעקען.

 דר־יא אונד £־רא א־־נע עד דא לעבענם, לי־נעם
 לעהען6 דין ווא־ ראך האבע ע־נעה־ען צי קינדער׳

 אבט. נאך ענדל־ך ז־ך •טאם ער אונד פעינעבענם
 שרעקלי. רען נאך אונד טארעםא:;םט שטינדינע־

 צערשטעטטערטער ז״ן איהם יועלבע שטע־צען, בען
 לו• אי־נע רע־י!)לו.־ע־ זי־נעם אויש בע־״טעטע ום6

 טארטע. אי־ט1זי) איהן וועלבע קאטף. ריק אין נעל
 ם אינ זאדאנן איה; צע־־טע £אלקםהוי£ען דעד טע

 בעלא. דיא £י)ללעדם, איהן בעדרבטע אינד י־יע6
 )־-16 ״ אן6 דרע־טע שיר־נשטאדלעם רעם נערונג

 מ־סטע לאננע זא ;אבענדם אוהד יי ב־ז טיטטאגם
 ט!)רעםאננםט בעשטענדינער אין מאנן א־טע דער

 אונד נעט*־נרעני)טע־ >)־טם־יבטע־, דע־ שוועבען.
 אוב ניבטס, נא־ טהאטע; נעטיינדע.אלטעםטען דיא
 אונדנניגען א־ה־ען שאן מעננע שע־בלענדעטע דיא

 טיט זעדבע דאם ש״נט אונד אבצוב־־ננען, טהוז
דע דין. צו נעשעהען א־ה־עםא*ינ£ע־שטע:דנ־םםע

 ק6 ע־ה־עלט -שעטע־ ם אין םע£עשי שטוהל־יבטע־ !
 בע- נאב־יבט. זי);ל־־ך קאשאינא ־־הראין6אר דעם
 יעדאך קי):נטע דאה־ן. שאנדורע; ד־ייא טיט דך נאב

אום נאבהויזע. ז*ך בעגאב א־נד א־־םר־בטען, ניבטם

 גור איך דא איך, אלם ויין נעועללשאשטע־ בעסשע־ער איין
שש־עכע." ד־־טש שלענש

 סעדנען העש טיט בליעב טאקש ד,יגויס, נינג טארי
 עטוואס יעשצט ויא בעש־אנטעשע ע־ קאנאשעע העש אויף

 נ־אס אלטער א־הר שיד אוגד היבש. -עבט וואד זיא נענדער.
שאר העללברו־נע־ קליין א־ ו נעו־ששנען איהר נע־ואבסען.

 וואר האא־ לאננעש •שאנעש איהר נלאש ־1דעה א:ע־ בע,
 טאק: י־6 וואש נעשלאנטען, צאששע לאבנע צווי־א אין
 נ־אסע דיא ווארען האטשע, א־נטע־עששע טי־שטען אש

 אהנע נאנין וריזע טע־קווי־דינע־ אבעי דיא אויגען, נרו־נע
ווא־ען. נלאנין

ענדל־ך) טאקש (זאנטע קינה, מיץ ם־ך שריים .עש
 דנד שיגדק. צו לאנדסטאננין אי״נע אונע־ווא־טעש היער

?״ הע־צאנטהום העם אויש או־ך ו־א
 טיט סעדנק ראש (אנטיוא־טעטע !הער־ מיין ..ניין

 אויש בין איך ששיטטע) ט־ו־־־נען אוגד ציטטע־ענדען אייגע־
דאנציג."

?* היעי לאגגע שא; זיא .דנד
אירוע." ניבט איך ווענן שאגע, ז1 ״״ע־שש

ז״ נענו־ נאנין נישס עש ויא וו־ששען זא ״ודא
 שיער ארער דרייא עש דאש נלדבע, איך אבע־ ״״ניין,

דנד." שאגע
נעקאטטען?״ ה־עהער אללי־ן דא ״דנד

אבער נעקאטטען, שוועסטער שייגע־ טיט בין ״״איך
אלל־ין." איך בין ■עטצט

?״ שוועסטער איד,דע איום ווא ״אוגד
קא־שע־ נאנצען אם קינד דאש ־ננ6 שראנע דיעזער ב־יא

 ודא ק־אטששהאשט דך עדהאב ב־וסט א־הרע אן, ציטסע־ן צו
 טרעהגען קייגע קאטען עש טערקוד־דיג אבע־ וו־ינען איש
אוינען. א־הרע אויש

שטעש ״אום  ער- מאקס (רעף ק־נד! מיין וויללען ̂נ
̂קען) שראנע טייגע הרך איהנען איך דא:ע איום וואם שרו

 ערלאנ.6 צו םישקי)לץ ארם אםם־םטענם ם־ליטער
 קי). םישקי)לצער דעד ענטואלטעטע דאגעגען נען.

 ענערגישעטהעטינ- איינע ער6טע אנוואלט ט־טאטם
 אונד סעטאדאטצוג איינען נאהסראש ע־ קייט■

 םט׳.פע. נאך א־ילינסט ליטער ט דעם טיט דאטפטע
 בערייט ניבט ד־אערווארטעטעןוואגען ווי) אב, טער

 ווער. טאדשירט ,־ם6 דאהעדאיילינסטצו שטאנדען,
 םי)לדאטען דער אננעהערונג בייא טוסטע. רען

 אללעם די)ר£ע, אים ליכטער אללע ערלי)שק
 שטונ. צווייא אום זדלפע דיא קאם די)ך רוה־נ, יואר
 דעם לייבע פערשט־טטעלטע דיא עט.6ש צו רען

 שורינע. דעטזעלבען אין וואורדע עקסעקוטזךם
 לאננע זי) דערזעלבע דך ווי) עדען,6נע שטאלל

 דאם ליעם ע־6טע האטטע■ טערטהיידינט טאשוער
 15 געלענענהייט וועלכער בייא ענטווא££נען, דיךף
 וואורדען, אבגעני)מםען געוועהרע נעלאדענע שארף

 וועלבע העדרם, יהרער6רעדעלם דיא אנד6 עד
 וואורדען. אבנעויה־ט -שעטער סט נאך זי)£י)־ט

 ארסאיבונג אין צעלעני יעדי)ך נ־נג מיטטלערורילע
צונדונדע. עלענד ששל־בט דינער

ד ו צ ע *( נ א ר פ נ ע ד ו ם י י א א  נ
 אבנע. דער ע.) נ א ט ד נ א ל ן ע ש י צ י ל

 בע. וויא נעסטעדן טאבטע טע-נאורין א־דנעטע
 זיינעם מי)טיורתננ דער בי־א נעטעלדעט, רי־טם

 אנטיסעטיטים- אין שטארק ציעטליך יודענאנטראגעס
 ראב- ורענער דאם ז!);א־, בעהרפטעטע אונד מום

 נאליצא איינעד אנש־אנע ד־א אווף האבע בינאט
 ריי־ דאם נעאנטווארטעט, נעריבטסבעהאדדע שען

 מי)רד דען £עללען געורסםע! אץ רעליניאן יידישע
 דך ווענדעטען דעםםען £י)לנע אין נעשטאטטע.

 ראב. אונד י)רשטאנד6געםיינדע לעמבערגער דער
 וויענער דאם אן טעלענרא£יש לאווענשט־־ן בינעד

 י)ל.6 י)רט6זי) ווי)רויף קלעדונג,6אר אום ־אבבינאט
 בע- ״דיא :אנלאננטע וויען ארם דעפעשע גענדע

 איזט מערונקו־ץ אבנעארדנעטען דעם ה־יפטוננ
 נידע. דר־ ראבב־נאט: ורענער ע־שינדען. נענצל־ך

 איי. אין ארך וררד ראבבינאט ורענעד דאם טאנן.־
 ערקלע־ען, לאנדטא־שאלל דען אן צושר־פט נע־

ט דאםטערונקרץדיא י י ה ר ה א ו ו נ ו  בעהרפ- א
האט טעט

ן * י י א ר ר )1 ט ק י) ד ( ע ע ד נ י י  א
 סיגעטי. הערר ט.) ה ע ט ש ר ע 6 ק־ נ ע ר ״ק

 האט אלבערטי-אירשא £אן בעצירקשארצט דער
 איהם יר6)1וו ־נדען,6נראםארט*געםטיטטעלע־ איין
 האט ע־ ווירד. דין דאנקבא־ עור: יודענטהום דאם
איה-ע י)ז6 אנט־שעמיטען דיא אינטע־ני)טטען, עם

 ט ני: עם האבע א־ד מיד, ז־א עיטשולדיגען געטהאן, וועהע
ז* נעוואוסט

 איהרע ווייטער ויא שש־ענען !הערר טיץ נ״ן ״״אה
״1 וואהל מיר טוהט איגד סיר נעשעללם שטיטטע

 בע־נער טאקש טו־מעלטע קינד!" ״ועלטואטשעש
ער שיאנטע שטיממע לרטערעי טיט אוגד שטילל, נאנין

?' אמעריקא אין היער א־הנען עש נעשעללט ״ודא
נ קא זעהען אשע־־קא אן6 ווענינ ועהר האבע ״״איך

״ אונד גען׳ . .  ענדינען. נ־נט קאננטע טעדנען דאש .
 צו קראטששהאשט זעהר וויעדער דך אן ש־נג ברושם איר,־ע

בעווענען.
 אוגד צוקאם, ער אינדעם שעט־י (ואנטע ״טאקס,

 דאס יעטצט שאנע ווענשיהיטע) ווינקעל אי־נען אי; איה;
 ארטע דאם ע־שאהרען, איננריק שיעל היער האט עם ק־נ־,

 '1 היין־דען בלינד היע־ בלינד, איוש סעדנען
.שי

יתום,־ת. צוריא דיא
 שעטר■ ורד שינדען ששעטע־ שטונדע האלבע א־־נע

 בערנער גיאקש שריינד אונוערן אוגד שירא ד־נע קאנאללי,
 אינ- וואר טעדכען בלינדע קל־־נע דאש ז־טצען. טהעע בייש

 אין שא־דשט־ג ויא האט טאר־ אי־ננעשלאשען. צודשען
 צונע- טהיר דיא אונד ה־ני־ננעט־אנען שלאשצימטע־ דאש

 שטא- שלאשע איש ניבט זיא שש־עבען דאש דאט־ט טא־ט,
זי)לל• רען

מאקס) (ואנטע שעטר, נ־יניער־נ וירקליך 1 בין ״אך
?' קאם אייך צו טעדנען דיעועם ורעוא

 (אנט- נעואנט, ))שטערס שאן בערייטש האבע ״איך
 צו ו־א !)ליצייטאנן0 איין דאס קאנאללי) שעט״ )רטעטע1וו

בראבטע.' אונס
שאלנט.) (שארטועטעוגג



 שאנדא־מאדיע דעי־ א:טע ם ער אונד פערדעבם־נ
 אונד ערש־ען. שאנדארם דעד אלט אנצייגע. היעפק

 ירע־ אפפגען׳ צו קאפפע- דע; ארפפאידערטע א־הן
 -6 זי־גע פ־יערטע א־נד טאנן דער דך דערזעניצטע

ק אויף טאלע  צו א־רן ע אד; אב, שאנדאדם ד
 אונד איהן או־ף דך ווארף שאנדארם דער ט־עפפק.

 קא^ע־ דען מאן אלם א־יזען. אין א־הן לעגטע
 דעמזעלבען. אין באמבען 2 מאן פאנד אפפנעטע,

 אבע־דאנק, ווילהעלם ה־יסט פע־האפטעטע דער
דך. פל־בטעטען מ־ט&ולדיגע צווייא

ע־ ג נ א ר ע ר א ל ם א-ע ם י ט א י (ד *
 נ־רעדי- ארם דעפעשע א־ינע ט.) ־ י ה נ ע ג ע ל

 דנד ־ידען פערהאפטעטק דען פ^ן :טעלדעט האזא
 דע־ ־ צוואר אונד וואורדען, געלאםשעז—*4ענדליך

 טא־ט־ן:ראם, דאנן ראזענבע־ג, ״דיין׳־ עסלאדער
 ;עבא- קליין, סאמועל וויטטווע אונד קליין א־ננאין

 שאליצאשי אלטען דער פאן וועלבע ראטה, רענע
 ווע. טאבטער £עישוואונדענען איה־ער העמד דאם
 איהרער בייא £ערלאנגטע. איי££־נדי:ג דערען כע;

 אית־ע וואורדק קערקער דעם ארם ענטלאססונג
 אונד אונטעדזונט, שטדעננע וועשע אונד קליידער

טי; ק דאזענבע־ג ב־יא מאן £א:ד ״:  *־—כ א״נ
 גע- דעם ארס איהם דיעזעד דען שמילאוויטש, £אן

 האט שמילא־ו־טש האטטע. געשריעבען שענגניםסע
 דא. אן בדיעף דען ער דאש איינגעשטאנדען, ארך

 הי־שט ע6בריע דיעזעם אין געשריעבען. זענבערג
 אויסזאגען וואה־ה־־ט דיא נו- ראזענבערג דאם עם,

 £־־שםילאורטשדא וואהרהייטא-ך דיא דא מא;ע,
 אנגעקלאג. א־ב־־גע־ דיא ור־ד. בריננען שדייהייט

 שטרעננמטער אין נאך ז־ך בעטינדען יודען טען
 -אש ערב £א־ טא*. איין ־יענשטאג, נאך הא£ט
א- אונטע-דבונגסריבטע- דער האט השנה,  איין ב

 £א־ י,דע; עסלאדער דען טיט פע־יהא- שטרענגעם
 !ראבבי• נ-עדיהאזאע- דעם :עדך דאם ;ענאטמען.

 יועה־ענד ־,ידעז £ערהא£טעטע; דען דאם נערם,
 ן טאנע׳ זיין געשטאטטעט £ייערטאגע האהען דע-

 1 וואללטע £ע-ר־:טען, צו געבעטע א־דדע .טניך ט ם
 ניבט דורבא״ם בא- אונטע־ז־:וננם״:טער דע-

 ב־טטע, ערנייערטע ד־א איי־ ע-םט בערילדגען.
 שטאאט:אנייאלטשא£ט דער ע־זובען אייף אונד

 ן נעי־־בב; אינטע־ ני־ אבער בא־ נעשטאטטעטע
 ביטטע. דיעזע בעדינניננען, בעש־ענקענדע; זעהר

 שטאנד £ע־הא£טעטע; יעדען אי־נעם ד־טע דער אן
 טיט דו־שטע; £ע־הא£טעטען די$ ;£אנ־ו־ איין

 געט-עננטארף שטען מ שפ-עכען. ניבט א־ינאנדע-
אינד בל־־בען שטעהע; א-טע בעשט־ממטע; אי־נעם
-------------------י—־— ־-—...

ן. א ט ע י ל ל א פ
ן ר ע ד ס י ד י ר. ע ר י ז י ו ה י

פאדטועםצונג.) ־םע1(
 איבע־- נעפידלק איר־ען פאן נ־אך פ־,-א יוננע דיא
 דע־ א־ד־ען אומפאשםע דא אויש, וו־־נע; אין רעלט־נט,

 די־ אייף קום א־ינען דריקמע אוגד נאסטען ־ערנעפונדענען
 פרהע־ע אללע רעד פרעדענסקוס, דע־ וואר עש סונד, נען

ליעם* פע־נעששען ל־ידק
דע־ צי, דו־דרער יד־שען דע; אדף דא ניננ דאנן

שטאנד. זייטווע־טש נאנין שצענע רידדענדק דיעועד ב־יא
ע־ טי־ שיששען דא דענן זיא) (ואגטע 1 עד־ינד ״ס־־ן

נ ניכש דאשען דא נעננע. ״פ־י־נד״ ו־א איך דאש לדבק,
 נע־ עט״אש ־,מ דאבען זיא נעדעטטעש, לעבען דאש שיר

 האם ווע־טה נ־אשע־ען א־ינען שיך פיר נאך וואס נעבען,
 שיינעש נעקעד־וננ דיא אונד חע־ין דאש נעשליך דאם, אלם

 טו־זענדפאשע; אינזערען דאש־ר זיא עשפפאננען שאננעם.
 פינ- ו־א בעדידפען, יעשאלש עש זיא ואללטק אונד דאנק,

 שטעשש פ־דא דיננל אן אונד קאנאלל׳ םעםדי אן יען
 דא פיר פר־־דע; שיט >ןפפע־ נ־אשטע דיא דיא פרי־נדע,
ווערדען■־ נייננק

.111
הרדרע-. יידישע דער

 אג־ אונד נען ר• א־ינער פאן ווא־ קאנאלל־ פעם״
 מ־ט- נעוו-־א־ק אין ווא- ברודער דין פאשיליע, נעועהענען

ק נל־עד  או־ך אונד וואהלםדעט־נקי־טם־קאממ־םםי$ן דעד פ
 דך האם ער אננעשםעללט. נעאסטעד נ־אשער אלם דא־ם

 לאס- פערלייטען קא־טענששיעל צוש פ־י־נדע אייניגע רן ד
 פער• ואצו צי־ט זיינע אונד נעלד נאנצעש ויי, אוגד שען,

 נעש־לדערט וויר דען א:ע־, פא־פאדל דען דים שווענדעט.
פעדענדערונג פאללשטענד־נע א־ינע איד,ם מיט איום האנען,

1*1.־ 1ג. נ ו ט י י צ ע ש י ד י י ע י י

 איין דורך זיא סוסטע ראבבינער דע,- בעטען. דארט
 •ר£ע ״ש־פ־-בלאזענם״ דעם בעניננע שאש צ־יבען

 -אבבינער דעד וועלבעם נעבעט, דאם שטענדיגען•
 דייטשער אין ריכטער דעם ע-שט מוסטע £ע-לעזען,

מא קנאבע דע- •וע-דעי. א־בעדזעטצט שם־אבע
 בעט־־יז דאש ניבט ד,-:אויש וו^ללטע שארף רי••

היע געריבט :•יא זאנאר האט מאן אונד בעזובען
 מאן דאש א־יפנענאמשען, פדאט^קאלל איין ר•;״־

 שינאנא- דער בעדך דען שארף מא־־־ן דעב אהל ו־
 יא- נעשטאטטעטע, פ״ערטאנע דע־ וועה-ענד נע

ך ק־־נען אבער ע- פאן ב- ע  - ראללטע, מאבק נ
 צו- אייגע £ע-א££ענל־בט ללא־ד״ ״שעשטע- דע־

 אין אדראקאטען בעדיהמטען דעם שא; ש־י£ט
 א־בע־ ז־ך דעי פ-יעדמאנן, דד׳ שט־אפזאבען,

 דא״בע־ ״ניבט :א־־שע־ט £אלנעדש לאר0ט־שא.ע
 שאר־ שעדב־עבקדעש דאם אב שפרעבען, איך ודלל
 נאך ניבט. אדע- איזט בעוויעזע־ נעגאששען אונד

 בע־ זיא ויענן טהאט, דיא אב דאדיבער, וועניגער
 צי. £א:אט־שט־ש רעל־גיאזען אויף וואורדע, נאננען

ב־ דעש זאבע אי;ט דיעש אלל זייא. דיקציפיה-ען  ״
 דך בעציעהט :האבע זאנען צ־ איך וואש טעדם.

 דעש בעציגליך האלט מאן אנדערעש. עטיואש אוי־
 טאנ- £- יערלייא ציו אונטעדזוב־נ. דע- שנאננש או

 ויע־דע שטאאטשאניואלטשאפט דיא זא;ט. מאן ל־ך•
 אג- קיינע עש נאברע: אינד שטודי־ע; זאבע ד־א

 אי־נשטעי- ד־א אי־נפאך ג־בט, בע־ו־־זע נעהמבארען
 זאנט דאג; בעאנם־אנען. ש־אצעששייש דעם לונג
 דעש וועי־דע אנגעלעגענהי־ט דא ארך, אבער מאן
א- עגאטע־ ד:  געש־קטע־ען, אבנענאששען;*•נד ב

דא ווערדען, ט—אנפע־ט הענדען עיפאה־ענע-ען
 פעהלעד בענאנגענען אונטע־דכונג דע- אי; דא
 א־נ- קאננען. ויע-דען ט—-עפא מאנליבקייט נאך
איי אין אינד פע־העלטניששען נע־ואהנליבע; טע־

 מאן קאננטע ־ט אנגעלענענה נעויאהנל־בע; גע
 היע־ דא־א־זט פא־נעהען. אנדע־ם ניבט נא- אייך
 אננעלענענהי־ט אדשע-א-דענטל־בען א־ינע־ פא
 פא; אי־פמע־קזאמקייט דיא בע־־־טש דיא -עדע, דיא

 זאלבע א־ינע האט. ו־אבנערופען א־-אפא נאנין
 לאגע ע-לע״גען■ צי לורציועג זא אננעלעגענה־־ט

 א ד ויערער אינטע־עששע. אפפענטלבען איש קוים
 יידע; ד־א וועדע- פ־בל־ק־ש דאש נאך אננעקלאגטען,

 זאלבע אייך זאבע דיא •יאללען ב־ישטע; דיא נאך
 טאנאטע זעקש ווא־־בע- זעהען. ע־לעד־נט וו״זע
 וגעש קל אינייאה־עש א־נד ו־אה־עש זאפיעל לאנג
 ■ואיר. געשפ-אבע; א־נ־ נעש־־עבע; דוממעש •אונד
אפפענטליבען א־־נע־ אין נוי קאנן דאש דע,

 ריב• אונד פאללקאמטענע א־ינע שלושפע-האנדלונג
א פ-אנע, אנדע-ע איינע פ־נדען. לאזעג טינע  ד

 י־ררד׳ ק^ממען ענטשיידונג צור נל״אפאלש יעטצט
 שטאאטסאנוואלט קאנינל־ פאללשדיא אב ד־א א־זט

 נאטתוענ- אונטעדזוב־נג נאבטדאנם א״נע שאפט
 עבענפאללם דע-זעלבען טיט זאללטע. עראבטען דיג

 צאהל- דעד טראטין זאלל. ווערדען בעט־ויט בא־י
 איין אדע- - בענאננען, עד דיא פעהלער, רייבען

 אונ־ דיא מום אננעלעגענה־יט ד־עזער אין אנדערער?
 מאן בלייבען, הענדען ז־־נען אין וו־־טער טע־זוב־נ;

 דיא אין אקטיא- ציפערלעשם־נען א־־נען איהם מיש
 אנגעקלאג- דיא עטווא ניבט ער דאש געבען, ז־־טע

 אונטע- וויעדער ענטלאשטיננשצי־נען אינד טען
 א־נ- דאנן וואם קאננע, ם־שהאנדעלן או־גען פ־ע-

 אג ל־א מיש מאן אבע- א־זט; בעוריזען צ־ מאגל־ך
 האט ער לאסשען. הענדען ז־ינען אי; אננעלענעגה״ט

ענט וריעדיער או־ך ז־א זאלל ע־ פערוי־ררט א ז

ע *(!־ע- ש ־ ט פ י נ ג ע ע רי ) ק . ט ג י ד נ ע ע ב
 נראשע א־ינע עגיפטען אי; א־זט טאנע; אי־נ־נע; זייט

 נענע. האט ד־עזעש .!:! אש נעשעהען. אומוועלצינג
 פאשאשא־ן א־אב* לאנע־ דאש יואלשעלי -אל

 איי. אינד אננעג־יפפען פלאטצליך טעל-על-־עביר
 א-טעע עגיפטישע דיא איבע־ זיעג ג-אשען נען

 פאללשטענדיג וואורדע שאשא א־אב׳ יער-ונניען.
 אי; שאלדאטען ד־נען ט־ט פל־בטעטע ע- בעז־עגט,
 לאנע־איסשטיך גאנצע ראם אונאידנינג ג־אשטע-
 ענג. דעש דעשעשע א־ינע קא־־א. געגען לאששענד.

 מעל. דעזעם 1.!׳■ שאש ויאלשעלעי נענע־אל לישע
א איבעד דעט  טעל-על-קעבי־ פא; א־־ננאהמע -

 געשלא. שאללשטענדג איזט א־אב :פיאלנענדעש
 פאללשטענדיגע־ אי; פל־עהט מאננשאפט ז־ינע געי,

 שאל 2■״) 00 צעהלטען ט־ופפען ז־־נע אינא-דנונג.
 בעדואינען 60יי0 טע-— 2500 דא-־נטע- -אטען,

 בעלוי. ט־יפפען ענגלישע■ היא קאגאנעי. סל אינר
 200!•א־נפאנטע-יע, מאנן ״יי׳י! איי- בלאש דך שען

 גע- דע- פאלגע אי; קאגאנען. ״•- א־נד קאיואלע-ע
 גענעראל דע- בעשלאם מאבט ישען עני. ־יננען

 זאננענאויפנא:; פאר מא־גענש צי־טל־ך י־אלשעלעי,
 דעם זיך נאבט דע־ ו־עה־עג- אוגד אנצינ-־־פען,

 אין איה- ייא צו אוש נעהע־ן. צ־ לאנע- פיינדליבע;
 לאי.ע־ איה־ ענגלענדע- ד־א האטטע; נאבט -ע-

 לאנער דאש גענען שא־שי־טען איגד פע־לאששע•
 דעד ויאירדע טאגעשאנב־וך א ב־־ עג־פטער. דע-

 ע-. געויאלט בע־ טטעהל א־נ־ו־דע־ ט מ א״־יפי־
איבעד. וואורדע לאגע־ פ״ג־ל־בע דאש ־•ןפפגעט,

 פנענעבען, אי נאנץ שפיעלען *אם ראם ע־ פא־נענאננען.
 טא־י. •א פ־ ו־ינע־ טיט צו-קנעצאנען נאנין לעבטע אונד

ן אנע־ י י  ; נעקאטטען, הי-ז דין אין אפט אדם פ־יינד א
 נע• :•ודע־ א••; ודא אידם ב״א אייך וואו־דע דע־ אונד

 א—פ דינע דע־ הדדיע־, •יד־שע דע־ וואר ע־ האנדעלם
 -אם ציים, דע־ אן יעט-ם זט א עם האט. בעש־סצם

 דא בעקאננט אי־ם מים נענדע־ נעעהרטעלעזע־ היא ■־•־
 העם אץ ••א־ הדד־ע־, יידישע דע־ נערנער, מאקס נען•

 ; נע- פאיען הע־צא;ט־,־ם א־ם פילענע שםעדטנען קלי־נען
 נעאם- זעה־ אבער קלי־נע־, איין •יא־ פאטע־ דין נא־ען.
 ; מאנטע־ א-נע ק־נדע־ן, ו־־נען דע־ נעשעפטסמאנן, טעטע־

 ע־ציע■ נוטע זעה־ אי־נע מאקם ינע וא ייננע־ען העם אונה
 | האם נאך האטטע בע־נער אלטע דע־ האם. נענעבען הדנב

 | ק־־פמאנן יוננען נ־אויען איינען אן טאנטע־ דינע נל־ק,
 דא־״ףש״א־. נאלד אבער פע־ה־־־אםהען, צו פאזען אדם
 1 נעענדיגם נימנאדאים דאם ענען מאקם דין וועהדענד ע־,

 ■ א•ש אדוואקאםענשםוד־אופ האם פי־ דך אונד האט,
 האט ה־ממעל, ה״טעיען איים נל־טצשלא; איין ודא טעטע.

 צער־ האפפנוננען ו־ינע אללע פאטע־ם העם טאהט דעה
 פע־מאנע; קיץ :א־ פאסם האטטע פאטע־ דע־ שטא־ט.

 וד־טע־ ניבט אייך קאננטע מאקם אוני צו-קנעלאםםען,
 ענד־נען. צו שט־־־ע; ק^סטשפיעלינע ו־־נע דענקען, דא־אן
 איין דאך ע־ ויא־ יאה־ען, אן •דנב נאך אבדאהל אבער

 א-נ- האם דורך דך ליעם ע־ פע־שם־אנד. אן טאנן נאנצער
 שטעדטנען האם ן א היא ב־יעפע, נ־עדעדביינען. נינם נל־ק
ק  נלענ־ פי־ וואם ש־לדע־טען ••נ־, נעקאממען אמע־־קא פ

 לוסט דע־ יע־ע־, האט אינה דנד, דא־ט צייטען נוטע צענד
 ויי; וועלט נייען דע־ אי; -אט, א־ב־יטע; צוט ליעבע אונה
 נאך ענטשלוס, רען דאהע־ פאטטע ער קאנן• מאנען נל־ק

 אנ־ עם וויןללטע מוטטע־ ־נע ז או־סצו־וואנדעין אמעייקא
 דע• מאגן, דעי ויאר מאקס אבער צונענעל׳ ניבט א::ש6

אבציב־ינגען פלאן געפאססטען ־נען א פאן דיינט וון נ־:ט

 ■ פא לעב־אפט וא טטע־ מ דינעי עט טטע דא ע־ ויא־
 וענ1 איה־ פאן ציים ק־־צע א־יף נו־ ע־ ־אט צישטעללען,

 •ן, ו איה־ ב״א הע־צען העם מיט איממער ע־ ־אם בל־־נען,
 ווי־, צו־־קקאממען —א צי מאנן אלםריבע־ באל־ או:־
 וענענם־ אי־־ען פא; א-־נידלל־נטע. ־א־ צולעמצם דא האם

 בעשטע; דע; פא; פאלי ע־, נ•־:־־ בענל-טעם, ודנשען
 באל• צויא־ היע־ עם ־אם ע־ יא־ק. נע־ נאך י־.אפפ:ו.גק,

 נלענצענ-ע היא א־בע־ בע־ינטע ־יא -אם הער;יםנעפי:־;ן.
 פלייסינע דע־ אבע־ זוא־ען, עבען איבע־ט־ שטא׳ק יטען צ

 בי־אדעט איממעי פ־ה־טעהאך יוננעמאנן שפא־ואמע אי:־
 דע; א; יאבענד, דע־ לעבעי. אנשטענדינעס איי; הויז-ען

 אבער ואלי דאבען, נעועהען מאל ערסטע דאט אידן •ד-
האנען. צוקונפט ד־נע פי־ א־ינפלוט נ־אטען ועד־ א־־נען

 נמאל א־ ודעדעי קאט עד אבענדם, איינעם ווא־ עט
ק ויאללטע ע־ בעוובען. פעט־י פ־־ינד דינען  דיא אן ענ

 צ־יקצאנ, ד הא: דינע שנעלל ע־ אייט אנקלאפפק, ט־,׳־ע
 טע האר ער בליעב. שטע:ען טדי־ דע־ פא־ ־א־:ענ־ אינה

 מער- יוננק ועדר איינע־ נעיאנג דע; ציממע־ ט פעט־י אץ
 נע־ הארץ האט ליעד, קלי־נעט איין י־א־ עט בענשט־ממע.

 :־אטען א־־נען א־ד; איף מאבטע עט אבע־ וואו־דע, זונגק
 אים־ איהם עם איום וואי. אמעייקא אץ עי ד־ט אי־נה־וק.

ק אין מע־  נעליעבטעש ויין אן עי ויענן געקאממק, ו־נן ד
 עס דאבטע מוטטעד טדי־ע־ע דינע אן אינה פאטע־לאנד

 ד־א וועלנע טרדמליעדעש, דעש אנפאננשצ״לק ד־א ווא־ען
 .טיאבא. >ופע־ בערידטטען דע־ אין נע־ץ ציני נעפאננענע

!ויננט דאר״
 היימאטד אונוערע אין

;וויעדער ודר ציעדען
 ע־שאללק ליעבליך

1 ליעדער וישע ודעדע־
 טאבטע קיניערשט־ממע וו^דלקליננענדע שאנע ד־א

נייניע־יג אוץ־ איום מאקט אנציעדענדער. נ*ןך מעל)ןדיע ד־א


