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17-h <î>a6pHKa HaitHOHâ bHoô khhfh OrH3a PC<PCP TpecTa ״no/iHrpa4)KHHra“. 

MocKBa, UÌ7ii030Ba9 Ha6., 10



בעדגעלםאנ דאװיד

זייגבן ורעט דערהױבענע דאם
זעכ־ אינ האט אינקװיזיציע — שרעקבילד מיטלאלטערלעכנ דעמ װעגנ

 אוםקװע: שמועל דיכטעד גלענצנדיקער דער געשריבנ יארהונדערט צנטנ
פעלד, געבענטשט יעדעם פלי, איר מיט צילט זי וװהינ ארט, ״יעדעם

 צו בוים, בלןענדיקער יעדער פום, איר אװעק שטעלט זי װעלכנ אפ
 אונ פארװעלקט פארטריקנט, גלגיכ װערט —צו, זיכ רירט זי װעלכנ

 מױל איר שטײנ, פונ אױםגעגאםנ איז הארצ איר כארעװדיק-פארטרױערט.
 שטרעבונג איר קלאנגענ, רעציכעדיקע ארױםצולאזנ אפ נאר זי עפנט

 דער אפ זאל גארניט אונ מידבער, א אינ װעלט די פארװאנדלענ איז
 זאפטיקע קײנ איר אפ זאל בלײבנ ניט אונ װאקםנ, ױט ערד גארער

ערגעצ-וװ״. גדעזל גרינ קײנ איר אפ זאל שפראצנ ניט אונ פלאנצונג,
 מיטל- פונעם אכואריעם די שטארק וױ װערטער, דאזיקע די אונ

 שװאכ צו קנאפ, צו דאכ זײנענ אפגעקלונגענ, ניט זײ אינ האט אלטער
 אונ- פונ שרעקבילד דאם זײ מיט כאראקטעריזירנ צו אפ בלאם צד אונ

פאשיזמ. היטלערישנ בלוטדורשטיקנ דעמ — צײט דזער
 װײט זײער האט ער װאם פאשיזמ, דער אוים זיכ צײכנט דעמ מיט

 זײ־ װעלכע מערדערישקײטנ, הימלשרייענדיקע אלערלײ אריבערגעשטײגט
 אײנגע- זיכ אײביק אפ האבנ אונ געװארנ אפגעטאנ װענ-ניט-איז נענ

מענטשהײט, דער פוג זיקארנ אינעם קריצט
 טאכ זײנ אינ איז ער אוים: זיכ צײכנט ער װאם מיט אט נאכ אונ

 פאשיםטנ די װאם לענדער, אלע אינ םאדיםטישער. א דורכ אונ דורכ
 מענ- די זײ פארקנעכטנ פארכאפנ, צו באװיזנ טאג צו הײנט ביז ד,אבנ
 טײל- אונ —אויכ נאר נוצנ, זיכ פאר ארויםקדיגנ צוליב בלויז ניט טשנ
 פונ שעפנ זײ װאם פארגעניגנ, םאדיסטישנ דעמ צוליב — דעריקער מאל

 באלעבאםטע, דײטשישער דער מענטשנ. אויםראטנ אונ דערנידעריקנ
 א װי עקםפלואטירנ, צו אפ מיידל פויליש א איבער גיבנ זײ װעלכער

 מײדל פארהאדעװעטנ אומגליקלעכנ דעמ אז הארב, זײ פארואגנ דינםט,
״אקעגנ אנצוהערנ: געבנ שריט אונ טריט יעדנ אפ שטוב אינ מענ זאל
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 מאדרײגע!״ נידעריקםטער םאמע דער פוג באשעפעניש א ביטטו אונדז
 באלעבאםטעם דײטשישע די אנצושטעקנ אױםנ זײ זײנענ דעמ מיט
 זיכ זאלנ אלע אז אויםוװרפנ, די אט שטרעבנ, זײ םאדיזמ. זײער מיט

 דער פונ אפ זיכ זײ האלטנ דאםגלײכנ גיפט. זײער מיט דורכדרינגענ
 מוטער ײדישע א גלײכ אװעקצוהארגענענ האנאע פאשיםטישער גרויםער

 פיל א נאכ װאם דערפאר, נאר יינגל דרײצניאריקנ געראטענעמ איר מיט
 דאזיקע די צװינגענ װעלנ זײ װענ האבנ, זײ װעלנ האנאע גרעפערע

 זײ ײנגל, געראטנ איר זײ צו פירנ אלײנ זאל זי מוטער, אומגליקלעכע
םטעריליןירנ. אימ זאלנ

 יענע זײבענ אנהענגער זײנע פונ אונ היטלערנ פונ פארגײער די
 נאכ דײטשלאנד אינ האבנ װאם םאדיםטנ, פארברעכער גרופע באוװםטע

 דער איג הארגענענ צו באװיזנ רי״יכ״ ״צװײטנ פונעמ צײטנ די אינ
 גע- אפנ נאכדעמ דואבנ אונ מענטשנ צענדליקער ארומ יעז־ערעד שטיל
 דער צוליב דעריקער עם זײ האבנ געטאנ אז געװענ, מוידע זיכ ריכט

 מענטשנ א פונ ארוים לאזנ זײ בײם ה$*בנ, זײ װאס האנאע, גרויםער
 פארקויפנ פונ געהאט הן*בנ זײ װאם פראפיט, דער אז אונ נעשאמע, די

 שוינ איז פי, פונ פלײש דאם װי קארבאנעם, זײערע פונ פלײש דאם
מאדרײגע. קלענערער פיל צװײטער, א פונ פארגעניגנ א זײ בא געװענ

 אויםגע- גיכ פאנטאםטיש בלױז האבנ אנהענגער זגינע מיט היטלער
״ דאם ברײטערט ט פ ע ש ע ג  אונ זײערע פארגײער מערדערישע די פרנ ״

 מילכאמע בלוטיקע א דערקלעוט האבנ זײ װעלט. די טעראריזירט האבנ
 ניט זיכ ןאל ער לאנד װעלכנ אינ אומעטומ, מעגטשנ פראגרעםיװנ יעדנ

 האבנ אונ מענטשנ אינעמ מענטשלעכע דאם באשפיגנ האבנ זײ געפינענ.
 אלע אינ פארברעכער אלע בא פארברעכערישע דאם אופגעמונטערט

װעלט־טײלנ.
 װאם אלצ, באװארפנ טאגטעגלעכ זײ האבנ שטינק-באמבעם מיט

 גע- מענטשלעכער דער פונ צײטנ אלע אינ איז מענטשנ ארנטלעכנ דעמ
 פאלק, םאװעטישע פילמיליאניקע דאם אונ טײער. אונ הײליק געװענ שיכטע

 םטאלינענ, אונ לעניגענ פונ גי_יםט הומאניםטישנ גרויםנ אינעמ דערצויגנ
 װײניקער, ניט געװארנ דעדשיטערט פארשװערונג דאזיקער דער פוג איז
 טײטנ הענקער היטלערישע די װעלכע מיט בראנד-באמבעם, די פונ װי

 מענטש, אײנ װי רויק, קיגדער. אונ פרויענ זקײנימ, שװאכע טאגטעגלעכ
 פונעמ גרענעצנ די באשיצנ אװעקגעשטעלט זיכ פאלק גרויםע דאם האט

 בעםטע די לעבנם-אידעאלנ, גרעםטע די פארוױרקלעכט װאם פאטערלאנד,
 באשיצנדיק װעלט. דער אינ מענטשנ דערהויבנםטע אלע פונ טרוימענ

 פאלק דאם איצט רעדט װעלט, דער פונ האפענונג די אונ הארצ דאם
 פיזישער גרעםטער דער מיט אי באװאפנט איז ?ןם טוט, עם —וױיניק,
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 טראגנדיק גײםט. מענטשלעכנ גרעםטנ מיטנ אי קראפט, טעכנישער אונ
 אפצוגעבנ גרײט אונדז פונ יעדערער איז הארצנ, אינ זיכ בא םטאלינענ

 אונ שטאלצ װעלטם דער צװישנ שלאכט גרויםער דער אינ לעבנ זײנ
 ארױם־■ האט אומװירדיקע דאס שאנד. פאריםענער מ־עםטער דער צװישנ
 װעט דערהױנענע דאם אונ דערהויבענע, דאם מילכאמע א אפ גערופנ

 פונעמ מעכטיקער אונ שטארקער הינזיכטנ אלע אינ איז עם װײל זיגנ,
 םאציאליםטיש הײליק אונדזער באש־צנ מיר גײענ נאמענ םטאלינס מיט םוינע.

פאטערלאנד,
!זיגנ װעט םע — !פאטערלאנד םאצלאליםטיש — װארט גוט ם׳ארע
די ראטעװענ װ;ט ער — !םטאלינ — נאמענ דערהױבענער ם׳ארא



ארשאנםקי ב.

באבדעי פאשיםטישע די אויםראטב
 שפאג יעז־נ פאר וואם פאטערלאנד, טײעדג גרויםנ, אוגדזער אפ

 אונדזעדע פונ לעבנם אונ בלוט מיט געצאלט מיר האבנ זגינעם ערד
 דורכ האבנ מיר װאם םאטעו־לאנד, אונדזער טעכטער; אונ זינ בעםטע

 בירגער- פונ פײעד אונ פלאמ אינ שלאכטנ הונדערטעד אונ צענדליקער
 פא־ לניבלעכנ געליבטנ, הײם גרויםנ, אוגדזער אפ דורכגעטראגנ; קריג

 פרײ- טראפנ יעדער עיד, זײנ אפ ליכט שטראל יעדער װאם טערלאגד,
 פונ בלוט דורכ געװארנ געהײליקט אונ אויםגעקעמפט איז זײנער הללט

 רעװאלױצלא־ בעםטע דוירעם גאנצע פונ הערצער פאטרלאטישע פלאמיקע
 צע- װילדער א מיט זיכ ד,אט פאטערלאנד הײליקנ אונדזער אפ —נערנ,

 בלוט־ גאזלאניש-צעױשעטער, דער ארופגעװארפנ קראפט בדשעװעטער
פאשיזמ. דורשטיקער

װענ-באזונדערם מיר זײנענ וואם — ז מיר גע בי - דנ ל גרױ־ דער י
ף ןןקטיאבער-רעװאלױציע םאצלאליםטישער הער

 צו געװענ, געגליכנ מיר זײנענ פים די אונטער פונ שטויב צו
 אונ אויםװורפ יעדער געמאכט. שטענדיק אונדז מענ האט בלאטע
 איזזײע־ געקאנט שטראפ, שומ אנ פרײ, אונ פראנק זיכ האט מענװול
 וױרדע• מענטשלעכע אונדזעד פים די מיט טרעטנ אונדז, איבער קעװענ

 געדענקט װער געװענ. מיר זנינענ מאדרײגע לעצטער דער פונ מענטשנ
 אײנ- יעדנ פונ גוירל דער װענ צײטנ, בלוטיקע פינצטערע, יענע ניט

 אומבאגרענעצטנ פונ העכט די איג געלעגנ אינגאנצנ איז אונדז פונ ציקנ
װילקיר?

 פאר אונדז האט אקטיאבער-רעוואלױציע םאצלאליםטישע גרויםע די
 די האט וי גלניכ. לאנד אינעמ מענטשנ אלע מיט אונ געמאכט מענטשנ

 אונדז האט זי אויםגעגלײכט, רוקנם אונדזערע צעשםעטערט, געטא-װענט
אונדז פאר האט זי גליקלעכם. א אונ פרײדיקס א געגעמ, לעבנ נײ א
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 זײנענ וואם טויערנ, די געעפנט, מעלאכע אונ מעלוכע פונ טויערנ אלע
 זײ האט ױ פארשלאםנ, געװענ שלעםער זיבנ אפ אונדז פאר דאנ ביז

אונדזערע. מאםנ ברײטםטע די פאר צעפראלט
 גליק- דער אינ אונ געמאכט גלײכ פעלקער אלע מיט אונדז האט זי
ארגינגענומענ. פעלקער אלע פונ מישפאכע לעכער

 גרויםנ, אונדזער צו ליבע גרענעצלאזע פלאמיקע, הארציקע, א ארנ
 אונ- צו פארטײ, גרויםער אונדזער צו פאטערלאנד, לײבלעכנ טניערנ,

עי ז  קײנ װאם ליבע, א הערצער, אונדזערע אינ ברענט פירער גענלאלנ י
 אוים- קײנמאל זי װעט זנינ, ניט זאל זי מעשונע-וױלד װי קראפט, שומ

 גרענעצלאזע פלאמיקע, הארציקע, די אויםלעשנ װײל קענענ. ניט לעשנ
 דאס אויסלעשנ הײכט פאטערלאנד טײערנ גרויםנ אונדזער צו ליבע

לעבנ.
 אידע אפ אונדזערער, מאמע-ערד געליבטער הײם דער אט אפ אונ

 אג- אירע אפ װעלדער, אוראלטע אירע אפ פעלדער, בלןענדיקע פעטע,
 צענדליקער די אפ טיפענישנ, אירע אינ ליגנ וואם רייכטימער, צאליקע

 פי- פונ באפרײטע יאכ, צארישנ בלוטיקנ אלמנ פונ באפרניטע פעלקער,
 מיליאנ הונדערט צװײ די אפ עקםפלואטאציע, גײםטיקער אוג זישער

 געשיכטע דער אינ מאל ערשטנ צומ האבנ װאם מענטשנ, גליקלעכע
 האט אלעמ דעמ אפ —עטעמענ, צו אנגעהױבנ פרײ מענטשהײט דער פונ
 פאשיםטישע צעװילדעװעטע מעשוגענע, באנדע א ארופגעװארפנ זיכ

לאנד. אונדזער פונ טעל א מאכנ װיל אונ כי_יעם
אוים־ אונדז װילנ זײ צעטרעטנ, אונ פארקנעכטנ אונדז װילנ זײ

 אויטא־דא-פע אפנ ברענגענ װילנ זײ װעלס. ליכטיקער דער פונ דאטג
 געשאפנ ד.אט געני מענטשלעכער דער װאם אלצ, װעלט-קולטור. גאנצע די

 מוי- ליכטיקע בעםסע, די װאם אלצ, יארנ, טויזנטער פונ פארלויפ אינ
 אנ- אונ געזאמלט ליבע אונ מי אזויפיל מיט האבנ װעלט דער פונ בעם

 צעטרעטנ, באנדע פאשיםטישע מעשוגענע די װיל אלצ דאם — געזאמלט,
פארניכטנ. פארברעגענ,

— װעלט גאנצער דער אפ הערשנ איבערלאזג זי װיל ״קולטור״ אײנ
 דער טאליענ. פונ ״קולטור״ די שװערד, אונ האק פונ ״קולטור״ יי

 אײנ קײנ װעלט דער אינ בלגיבנ ניט דארפ עם אז האלט, פאשיזמ
 מענטשנם אינעמ זײנ דארפ פוםט דענקט. אונ טראכט װאם מענטש,

 װאם אײזלענ, אינ הארצ. מענטשנם דעמ װערנ דארפ אױםגעלאשנ קאפ,
 מענטש- גאנצע די װערנ פארװאנדלט דארפ שלעפנ, מאםע נאר װײםנ
 זאל כורװעם אירע אפ אונ װעלט, איצטיקע די דארפ אונטערגײנ הײט:

 םענטש- גאנצע די אונ קאנצלאגער, גראנדיעזער א װערג אויםגעבויט
פארטריבנ אהינ נאדיײקע פאשיםטישער צעױשעטער דער מיט זאל ך,ײט
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 ״אויםדערװײלטע״ די װעלט גאגצער דער איבער זאל הערשנ אונ װערנ,
 אונדז, פאר פארטראכט ד,אט עם װאם אט ראםע. ארישע די —ראםע

 דער בירגער םאװעטישע פרגיע מיליאג הונדערט צװײ אוגדזערע פאר
היטלער. טאליענ אונ םאדיםט מעשוגענער

 אונדז פונ יעדערער זאל אבער שװערער. א זנינ װעט קאמפ דער
 לעבנ דאם לעבנ, פערזענלעכ אונדזער געדענקענ: בירגער םאװעטישע

 דעמ פונ אפהענגיק איז קינדער אונדזערע פונ צוקונפט גליקלעכע די אונ
 אינ אינטערעםנ אנדערע קײנ ניטא פאשיזמ. גיפטיקנ דעמ איבער ניצאכנ
 גיטא הײמלאנד. דאם פארטײדיקנ פוג אינטערעס דעמ אױםער לעבנ,

 אונ פראנט אפנ אלצ אז זארג, די װי זארגנ, אונ דײגעם אנדערע קײנ
 אנטשײדענער אונ לעצטער דער ארומ קאנצענטרירט זײנ זאל טיל אינ

באנדע. מענטשנפרעםערישער דער קעגנ שלאכט
 פאשיזמ דער װעט פאלק, םאװעטישנ גרויםנ פװעמ אונדז, פונ

 מיט באגעגענענ פאשיזמ דער זיכ װעט מאל דאם מאפאלע. די קריגנ
 םאװע- מעכטיקע גרױםע, דאם אנטוישונג. ביטערער אונ פינצטערער א

 ניט האט וואם פאלק, א פארשקלאפנ. לאזג ניט זיכ װעט פאלק טישע
 גע- זי האט יענער װענ ערד, זײנ פונ אוױםגעשלײדערט םוינע אײנ

 דוירעם גאנצע אויםגעכאװעט האט װאם פאלק, א פארכאפנ; פרוװט
 גענלאלע אזא לאנד־ דעמ געגעבנ האט װאם רעװאלױציאנערנ; קעמפער

 םטאלינ; אונ לענינ װי פירער, גענלאלע אזעלכע פארטײ, קאמוניםטישע
 אוים- זײנ אינ יארהונדערט פערטל א באלד שוינ לעבט װאם פאלק, א

 פרײהײט, פולשטענדיקער אינ ארדענונג, םאציאליםטישער געקעמפטער
 אזא — קאנםטיטוציע, םטאלינישער דער פוג זונ ליכטיקער דער אונטער

 אײנגעבראכנ ניט װעלט דער אינ קראפט שומ קײנ דורכ װעט פאלק
פארשקלאפג: לאזנ ניט קײנמאל זיכ װעט פאלק אזא װ;רנ,

 מעכ־ גרויםער, אונדזער פראנט, דעמ אפ מיר גיבנ אלצ אונ זיכ
 פונ אנפירונג דער אונטער אונ ארמײ, רויטער אומבאזיגבארער טיקער,

 גע- אונדןער פונ פארטײ, קאמוניםטישער גװיםער לײבלעכער, אונדזער
 באזיגנ מיר װעלנ םטאלינ, כאװער דעמ םטראטעג, אונ פירער נלאלנ
פארניכטנ. ענדגילטיק אימ אוג פאשיזמ דעמ

גיפ־ װילדע, צעױשעטע, די ערד דער פונ אפוױשג אונ צעשמעטערנ
טאליאנימו פאשיסטישע באנדע טיקע

!לאנד םאװעטישע טײערע פרײע, גרויםע, דאם זאל לעבנ



נוסינאװ י.

 דעד פדנ גוירל א*נ ס׳גייט
מענטשהײט?

 אײ־ גאנצ פארװאנדלענ ציל: אײנ האט פאשיזמ היטלערישער דער
 אײנ אינ פעלקער אלע קאנצלאגער, אײנ אינ װעלט גארע די ו־אפע,

 אונ אײזלענ, צװײפיםיקע אינ מענטשהײט גארע די שקלאפ, געפענטעטנ
 בלוטדורש־ פונ מעטאדנ די מיט װערנ אלצ דאם אט זאל פארוױרקלעכט

כײעם. וױלדע טלקע
 אוים־ קרלטור, א געשאפנ דוירעם לאנגע דורכ האט מענטשהײט די

 אידעאלנ הומאניטעט, פונ געבאטנ רעכט, פונ פארשטזגלונגענ געבילדעט
גערעכטיקײט. פונ

 ניט פארמאגנ שאקאלנ רעכט; קײנ פונ ניט וױיםנ כײעם װילדע
 מענטש- קײנ פונ ניט באגריפ קײג האבנ םענטשנפרעםער אידעאל; קײנ

געבאטנ. לעכע
 בלוטדורשטיקנ פונ — אינסטינקט אײנ פונ בלױז װײםנ םאשיםטנ

פארדארבנ. םאדיםטישנ
 זײ זאל מע װאם בײשפילנ, אזעלכע פונ ניט װײםט געשיכטע די
 מיט טוענ באצוױניעד פאשיםטישע די װאם דעמ, צו פארגלײכנ קאנענ

 געשיכטע די נעגל. זײערע אינ ארײנגעפאלנ זײנענ װעלכע פעלקער, די
 װי בלוטדורשט, אזא פונ אכזאריעם, כײלש-װילדער אזא פונ ניט װײםט

קארבאנעם. זײערע בענעגײע פאשיסטנ די בא
װעל־ אינ טורמע, די אז גוט, זײער װײםנ הענקער פאשיםטישע די

 פונ גרענעצנ די ביז לאמאנש פונ אײראפע פארװאנדלט האבנ זײ כער
 פעם־ די — ראטנפארבאנד דער קאלזמאנ זאמד, אפ שטײט ראטנפארבאנד,

פרײ. אונ שטארק איז — מענטשהײט דער פונ טונג
 פאשיםטישע זײ װעלנ מענטשהײט דער פונ פעםטונג דער אט בא

 אוםשטעדב- אךנדזער געװענ איז גערעכט קעפ. זײערע צעברעכנ כײעס
קראפט אזא סאראנ ניט פ׳איז אז געשרײנ, האט ער װענ גארקי, לעכער
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 פאקעל, דעמ פארטונקלענ זײנ אימשטאנד זאל װאם װעלט, דער אפ
 אומ־ ניט װעט אונ ניט קאנ מענטשהײט די אנגעצונדנ. האט ל<נינ װאם

 דעמ פונ װי_יל זיגנ, לאנד״װעט םטאלינם- לענינ לאנד, אונדזער קימענ,
מענטשהײט. דער פונ גוירל דער אפ מענגט

 דארפנ הײמלאנד, גרריםנ אונדזער פונ בירגער ײדנ, םאװעטישע מיר,
 מילכאמע דער אע קעמפער בעםטע די פוב רײענ פ^דערשטע די אינ זײנ
מענטשהײט. גארער דער פאר לאנד, אונדזער פאר

 ,אלװעלטלעכ-פראגרעםיװע די אז געשריבנ, אײנםאל ד,אט לעגינ
 אינ ארויםגעװיזנ אלעמאל זיכ האבנ קולטור״ ילדישער דער פונ שטריכנ

 פראלעטארישע אונ דעטאקראטישע אינ ײדנ פראצענט ״דער וואם דעמ,
 צװישנ יידנ פראצענט דעמ פונ העכער אומעטומ איז באװעגונגענ

).138 ז. ,XVII באנד, (לענינ, ביכלאל״ באפעלקערונג דער
 מיר װעלנ פאלק אונדזער פונ טראדיציע בעםטער דאזיקער דער

 דעמ קעגנ הײמלאנד אונדזער פאר קאמפ הײליקנ אינעמ טרגי בלײבנ
פאשיזמ.
 בא- מוז — הײמלאנד אונדזער — מענטשהײט דער פונ פעםטונג די

י זיגב מוז םטאלינ —לענינ פונ לאנד דאם װערנ, שיצט



דאנרוש־נ י.

שא! די געשל^גנ ם׳האט
 אפנ קיעװ אינ i9i8 יאר אינ פארטאג א אײנעמ איג געװענ ס׳איז

 צוג« א גרײט געשטאנענ איז באנ-ליניעם די פוג אײנער אפ וואקזאל.
 ארבעטער-אטריאד, אנ ער האט געפירט מײרעװ, אס געגאנגעג איז וואם
 װיל־ םיט אקופאנטנ, דײטשישע די מיט שלאגנ זיכ געגאנגענ איז װ»ם

 אונ אדקואעע פארנומענ האבנ װעלכע כאיאלעם, ױנקערשע העלמם
 אופגעקומענע דאנ אקארשט ךי דערשטיקנ צו בעדײע געהאט האבנ
פויערימ. אונ ארבעטער באםרײטע פונ מעלוכע ױנגע

 שטרענגע די דיםציפלינירטקײט, די באוװגדערנ צו געװענ ם׳איז
 װעל־ מיט םוסיקײם, די אטריאד, קלײנעמ פונעמ האלטונג באוװםטױניקע

 זיכ געגאנגענ איז ארבעטער הײפל אומבאוואפנטע קיםאט דאם כער
 דײ־ באוואפנטע פים די ביז קאפ פונ אפגעפרעםענע, די מיט שלאגנ

רויבער-מאכנעם. טשישע
 געזיכט שטרענג א זיקארנ אינ מיר זיכ האט אײנגעשניטנ אונ

 דאזיקנ פונעמ קנײטשנ די אינ ארבעטער. רוםישנ מיטליאריקנ א פונ
 דער פונ שטויבנ די פארבליבנ גאכ זײנענ פאנעמ אויםדריקלעכנ אפענעמ

 אונ געשטאנענ, מיםטאמע נאכט די איז ער װעלבער בא פאיריק-מאשינ,
 זונ• העלער אופגײענידיקער דער קעגנ געלויכטנ האבנ זיינע אויגנ די

 האט וואם װאגאנ, פונ טרעפל אפנ געשטאגעג ער איז פום אײנ מיט
 אינ אופגעהויגנ ער האט האנט איינ װעג, אינ זיכ לאזג אינ געהאלטנ

 זעגע־ זיכ ער, ל,אט —צװײטער דער מיט אוג פויםט, א אינ הײכ דער
 טרער, א אויג איר פונ אפוױשנדיק אונ פווי, די ארוםגענומענ נענדיק,

געטאנ: זאג א זיכערקייט וװגדערבארער א מיט פעםט אונ הארט ער ד,אט
 די אפראמענ נאר מירג צוריק. אינגיכנ קומענ מירנ ניט, װײג —

לאנד... פונעמ פאםקוזיםטװע
ארבע־ באפרײטע פונ לאנד דאם אופגעשטאנענ איצט איז נאכאמאל

 ארויםיאגנ פאםקודםטװע, די אפראמענ אװעק וױדער פויערימ. ארנ טער
וואם כאיאלעס, וױיעדישע דײטשישע צעװילדעװעטע די פארניכטנ אונ
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 אװעקרױבנ געקומענ היטלערנ פונ אנפירונג דער אונטער איצט *ײנענ
 דער- ראטנפארבאנד, פונעמ פעלקער די בא פרײהײט די אונ גליק דאם

 פונ לאנד אופגעבליטע דאם פארםעםםיקטע, דאם בלוט אינ טרינקענ
םאצלאליזמ.
 בלו- דער װי מענטשהײט, דער פונ פײנט גרעםערער קײנ נישטא

 פו- צאונ דער װי צארנ, גרעםערער קײנ נישטא אונ פאשיזמ, טיקער
 פאטערלענדישע הײליקע א דערקלערט האט װאם פאלק, סאװעטישנ נעמ

 מענטש־ דער פונ גוירל דעמ הענט מעכטיקע זײגע אינ גענומענ מילכאמע,
 די אינ בלוטנ װאם פעלקער, אונטערדריקטע די פונ גוירל דעמ הײט,

 רויב-כײע, םאשיסטישער דער פונ פארצוקטע פײנ־קלאמערנ, אײזערגע
 בא- אונ װירדע מענטשלעכער זײער אפ פארמאםטנ זיכ ד,אט װעלכע

וװםטזנינ.
 פארקנעכטונג פיזישער דער פונ פײנלעכער אונ שװערער װארעמ

 פאר- די געװיםנ, אונ געדאנק מענטשלעכנ פונעמ פארקנעכטונג די איז
 פעלקער־ די מענטשנ-האם, דער מאראל, מענטשלעכער דער פונ דארבונג

 אונ הערצער מענטשלעכע פונ פארפינצטערונג פאשיםטישע די יםיגע
מויכעם.
 ייד אלטער אנ אײנער דערצײלט מיר האט — נאכט אונ טאג —

 פונ האגל אונטערנ געלאפנ איכ בינ — מײרעװ-געגנטנ באפרײטע די פונ
 קלײנע צװײ הענטלעכ די פאר איכ ד.אב געפירט קוילנ, פאשיםטישע די

 גע- מיכ זײ האבנ אײגנטלעכ אײניקלעכ, פאריאםעמטע מײנע קינדער,
 איכ ד;אב פײנ אונ שרעק פונ װעג, אינ געװארנ בלינד בינ איכ פירט,

 אויגנ... די פונ שגינ די אױםגערונענ מיר ם׳איז ר?ע, מײנ פארלארנ
 האט — דערצײלונג זײנ פארענדיקט אלטער דער ד,אט — גרענעצ דער אפ

 אונ הענט ד־י אפ יעםוימימ בײדע מײנע גענומענ רויטארמײער ױנגער א
געזאגט: מיר צו האט

זײדעניו! פארניאטערט, זײט איר —
— געענטפערט, אימ איכ ד,אב - טניערער, פינצטער, דארט ם׳איז —

.פיגצטער דארט איז אוי, , !
 אין װעלט-פארפינצטערער מערדערישע שדעקלעכםטע די אט מיט

 אינ אװעק איז ער רױטארמײער. ױנגער דער זיכ שלאגנ אװעק איצט
 מיטנ צוזאמענ פאלק, פוגעמ זינ בעםטע אלע מיט צוזאמענ שלאכט

 לעניניש־ די בלוט אינ אײנגעזאפט האט װאס פאלק, םאװעטישנ גאנצנ
 רויט־ ױנגער דער הומאניזמ. םאצלאליםטישנ פונעמ געבאטנ םטאלינישע

 דער פאר װי אויגנ, יידנם פארנ אױכ באצאלנ זיכער װעט ארמײער
 געפײ־ נאכט אונ טאג װערג װאם אלע, די פונ שײנ פארפינצטערטער

 גאזלאנימ, פאשיסטישע די פונ ניקט
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 צאלנ אויכ פארפליכטעט ױכ האט שײנ פארפינצטערטער דער פאר
 קונםט. אונ קולטור דער פונ שעפער די אינטעליגענצ, םאװעטישע די

 פונק לעצטנ ביזנ בלוט, טראפנ לעצטנ ביזנ שלאגנ אויכ ױכ וועלנ וואם
 הײםט פליכט הײליקער דאזיקער דער אינ פעלשנ באוװםמזײנ. זײער פונ

 פאראטנ געװיםנ, אונ געדאנק מענטשלעכנ פונעמ בארופ אינעמ פעלשנ
 װאם קעמפער, דױרעם טרוימער, קינםטלער, קולטור-שעפער, דוירעס די

 אום קונםט דער פונ בארײכערונג דער פאר לעבנ א אפגעגעבנ ד,אבנ
באוװםטזײנ. מענטשלעכנ פונעמ איבערבוי דעמ פאר קולטוו/

 גרויםער דעד פונ שא די געקומענ. איז געצאלטם פונ טאג דער
 ארבע־ קלעװער דער װי װעלנ, מיר געשלאגנ! האט מענטשנ-באםרײונג

 דאנ, וױ פונקט פאםקודםטװע. די אפראמענ געזאגט, אמאל האט טער
 פעגעמער די ^נגעשטרענגט-פארהארטעװעט איצט זײנענ ,1918 יאר .אינ
 הײבט דאנ, וױ פונקט פאלק-, םאװעטישנ פונעמ טעכטער אונ זינ די״ בא
 שוװע זיגערישע א אונ הײכ, דער אינ פױםט א מיט האנט די זיכ

ליפנ: די פונ אונ זתארצ פונעמ זיכ רײםט
 אומװיר־ פאשיםטישע די װעלט דער פונ פארטיליקנ פארנינטנ, —
דיקײט!



װינער &.

 פאר מילבאמע א איז דאס
גליק אלעטענם

 האבנ זײ װאס פעלקער, פניניקנ הינט פאשיםטישע בלוטיקע די
 יע- מענטשנ, ארנטלעכע אלע ארבעטנדיקע, אלע פײניקנ פארשקלאפט,

 אומעטומ, מענטשנ. א פונ צורע די פארלארנ ניט האט וואם דערנ,
 באזונדערם א בלוט. מיט טײכנ פליםג פום, א ארײנ שטעלנ זײ װי

 אכזא- װילדע פאלק, ױדיש אונדזער צו ארוים זײ װײזנ םינע כײישע
 פארגלפכ אינ געןענ. ניט איצט ביז זײ האט געשיכטע די וואם ריעםנ,

 די קינדער־שפיל. א פאשעט אינקװיזיציעם קאלערלײ די זײנענ דערמיט
 בעם- די װגיל פאלק, אונדזער פײגט האבנ מענטשנפרעםעד פאשיםטישע

 צו םינע באװיזנ שטענדיק האבנ פאלק אונדזער פונ פארשטײער טע
 זאכ דער פאר מעפירעםנעפעש נוטיקנ פרײהײט, צו ליבע קנעכטשאפט,

מענטשהײט. דער פונ
 פעלקער-פישפא- ברידערלעכער אונדזער פונ מענטשנ אלע פאר וױ

שנ פונעמ זינ אונדז, פאר אױכ איז כע, װי  ראטנ- אינעמ פאלק י
 אונ טײערערע שומ קײנ אופגאבע, אנדערע קיינ פאראנ ניט פארבאנד,
 באשיצנ צו פאלק כאװעטישנ גאנצנ מיטנ אינײנעמ װי זאכ, הײליקערע

ראצכימ. פאשיםטישע די פארניכטנ צו אדנ ערד םאװעטישע די
 צו כויװ הײליקכטער דער איצט איז באזמדער מענטשנ יעדנ פאר

 צונויכ- נעשאמע, אײגענער זײנ אינ ענערגיע גאנצע די דיםציפלינירנ
 געמיט, זײנ אינ דעחזויבנפטע אײדלםטע, דאם בעםטע, דאם צוזאמלענ

 שטאנד- אינ דאם צונויפצהאמלענ פויםט, א אינ װי עס צונויפצװאמלענ
 אונ רו שטאלענער מיט מעםירעםנעפעש. אינ קארפס-ניוט, האפטיקנ

 אפ פאםטנ, דעמ אפ זאכ, זײנ יעדער איצט טוט אױםגעהאלטנקײט
 דער בא װער אונ שלאכטפעלד אפנ װער :געשטעלט איז ער װעלכנ

 ברידער, אונדזערע אױםצושטאטנ אונ באדינענ צו ארבעט טאגטעגלעכער
 מעכױעװ איז יעדער שלאכטפעלדער. די אפ טעכטער אונ זינ אונדזערע
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 באגײסטערונג, די אונ מוט קעכפערישנ דעמ אופצוהײבנ העכער נאכ
 דער פאר —לאנד אונדזער אינ מענטשנ אלע ארומגעכאפט האט וואם

מענטשהײט. דער פונ פײנט דעמ קעגנ מילכאכע
!פאטערלאנד אונדזער פאר קעמפנ צו װי זאב, שענערע קײנ ניטא
 לײב דאם דערפאר אװעקצוגעבנ אפ זאכ טײערע מער קיינ ניטא

לעבנ.׳ אונ
צײטנ. אלע פרנ העלדנ שענםטע די געטרוימט האבנ קארפ אזא װעגנ

 עמעםדי- שא א איבער טאו, א איבער װאקפנ לאנד אונדזער אינ
העלדנ. גרױם־׳ג קע

 אנגע־ זיכ האט װאם בײז, אלדאם קעגנ קאמפ א איז דאם װײל
כײעם. פאשיכטישע די אינ פאיקערפערט אוג זאמלט

 גליק פארנ גליק, אלעמענם אונדזער פאר קאמפ א איז דאם װײל
טענטער. אונ זינ אונדזערע פונ

 פאר אונ פאטערלאנד הײליק אוגדזער פאר קאמפ א איז דאם װײל
מענטשהײט. גאנצער דער

 װעלנ מיר אונ קאמפ. דעמ אינ מיר גײענ נאמענ םטאלינם מיט
 די באשיצנ צו צפ וױ_יל גערעכטע. א איז זאכ אונדזער װײל זיגנ,

 גרויםנמעכ- אונדזער פונ זינ בעכטע די ארױם זײנענ ערד םאװעטישע
 זנינענ לאנד אונדזער באשיצנ אונ קעמפנ צו אפ װײל לאנד. טיקנ

 קאכפ אונדזער מיט װײל מיטלענ, מיליטערישע מעכטיקכטע די פאראנ
םטאלינ! כאװער דעד אנ פירט

 אונ קאמפ —אינגאנצנ אונדז באהערשט שטרעבנ אײנ וױלנ, אײנ
 מוט פארביםענעמ דעמ זיכ אינ ארוים רופט יעדער זיג. צוליבנ ארבעט

 ארוים קומט אונ מענטשנ יעדנ אינ פארבארגנ איז וואם עגערגיע, אונ
 שענדלעכנ א פונ אופגעבראכט מױרעדיק איז ער ווענ שײנ, דער אפ

 װאם העככטע, אונ טײערםטע דאם באשיצנ װיל ער װענ אוםרעכט,
לעבנ. אינעמ פאראנ איז

 איז אימ אז װעלט, דער איעצורײדנ באמיט זיכ האט םוינע דער
 איז דאם זאגט. ער װאם אלצ, װי ליגנ, א איז דאם באזיגנ. צו נישט

 זײנע געהאט האט םוינע דער וװ דארט, ליגנ. שענדלעכער כיטרער, א
 ניט-דיםציפלי- מוט, שװאכער שטארק. געװענ ער איז דארט פרײנט,

 אינעמ פריינט. םוינעם דעמ אױכ זײנענ דאס — אפגעלאזנקײט נירטקײט,
 קעג- אזא מיט הונט פאשיםטישי<ר דער זיכ באגעגנט לאנד םאװעטישנ

 באנדיטנ די װעלנ דא געהאט. ניט איצט ביז ער האט אזא װאם ער,נ
 מילכא־ פאטערלענדישער גרויםער אונד;ער אינ דא, קאפ. דעמ בועכנ

 װערנ אויםגעראט: אונ מאפאלע ענדגילטיקע די קריגג ער װעט מע,
ולעלטו דער פונ



פארקיש פעדעצ

אדײגי חײל איב «יריק
 פארהויבנ, ניט אקםל די איבער האק די זאלםט דו וױ אונ
 רויכ דעמ אונ פײער דאס אויםשפרײטנ ניט זאלםט דו װי אונ
 — רויבנ, פונ אונ מארדנ פונ פײערונג וױלדער אפ

 הויכ, דער אינ איבער ניט דאכ מאלפע די שטײגםטו
 באגערנ, אינ — ווארעמ דעמ ניט ארנ
געװאגי אינ —כאזער דעמ ניט אונ
 שטערנ הויכע די אונטער טאנ צו נאכ האםטו זשע װאם איז —

האק? געקרױנטער פארבלוטיקטער דײנ מיט

י הויפטשטעט כורבנדיקע דורכ — אריינ.י הײל אינ צרריק —
 — פלעט אינ — פ־נצטערניש אודטימל־<כער צו צוריק —

 תיב-שטײנ, אונ האקנקרײצ מיט קאגיבאל, זיכ, פארנעמ
צעטרעטי —װעג, אפנ באגעגנםט דו װאם אלצ, אונ
 אראפ דיכ געשיכטע דער פונ צײט די װארפט עם
 זיכ, אקם דער אפ אפגעלעצעװעטנ אנ

 באװאקםנ, װער הערנער מיט הײל, א אינ װידער זיכ באזעצ
 קאפ, אלטער ברודערם מײנ נאכקויקלענ זיכ װעט דיר

אקםל... זײנע פונ אפגעהאקט האםט דו וואם

ז דו זענ אויב אי ט- ם אנ  נאר, צו זיכ אימ צו וױיל א קוק ק
שטאמ, דעמ אימ אינ װעםט דערקאנענ

 דונער דעמ צו בוקנ ניט זיכ געלערנט דיב ערשטער דער האט װאם
 פלאמ; צומ אופברענגענ ניט אפפערונג אונ

 פארשטאנד, צומ רעגע א אפ זיכ קאנםט דו אומקערנ אויב
 זי_ינ, געטרײ דיר רעגע א כאטש אויגנ דײנע ס׳קאנענ אונ

 שטאמ, דעמ זיכ דערמאנענ אימ אינ װעםטו
 צערײסנ, דיכ געלערגט הענט דײנע פונ קײט די האט װאם
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 שרעק< די האט געװעלטיקט מום־־ולנ דײנע איבער װענ
 נאכ, פארשטײנ דײנע הענט די מאםטו געקאנט ניט װענ
 באװעגט פינצטערגיש דער אינ ד,אט זײנ דײנ מיט אונ
שטײנער... פונ אונ שטעקנם כונ קראפט בלינדע די

ניט קײנמאל וואלםט הײל דער פונ װי אזוי, בליק דנינ ם׳איז נאר
אװעק,

 גענידערט, איר אינ נאכ טיפער נאר
 געקלעקט, פינצטערניש דאוט ם׳האט װיפל אפ
 דארט, געקניט איר פאר שרעק אינ האםט וױפל אפ
 זאט אנצופרעםנ זיכ —בארופ דײנ װענ דאנ, װי

 געיעגנ, העפקערע אפ זיכ פונ שװאכערערם מיט
 באשטאט אונ באװיליקט מוט דגינ האםטו

נעגל! פונ מאם אונ צײנ פונ שארפ דורכ

 שגינ, טראפנ א טאג דער נאכ דיר װעט שענקענ אויב
 שטײנער, די אנװארפנ ניט דיר אפ זיכ ם׳װעלנ אויב
 אגינ, זיכ קוק זײנע אויגנ פארקילטע אינ איז

 נאר אײנ-אלײנ דארט אימ מיט פארבלײב
ראש, אנ זײ אינ אוים לײעג אונ
פארטײע: געדעכעניש פינצטערער דגינ אינ אונ פארגעדענק, אונ
אש, געבליבנ אױ פײער פונ —

 !פײער אינ געהארטעװעט זיכ האט געדאנק דער אונ
 צײטנ, פונ טיפ דער איג װי בליק, קאלטנ זטנ אינ זיכ אײנ קוק
:דערהער װניט װגיטםטער דער פונ אוג
 ערד, די דאכ, זיכ דרײט זי —

געלײטערט, ליכטיקנ אינ טרוימ אינ
 שװערד, די ניט אונ שפיז, די ניט אונ
 שײטער דער ניט אונ האק, די ניט אונ

געשטערט! ניט שטערנ צװישנ אופגאנג זײנ אימ האט

 :באװוםט זײג דיר זאל אונ אימ אינ אײנ זיכ קוק איז
 שױנ, געברענט אױכ שײטערהױפנם אינ האט ער געקעפט. אימ מ׳האט

 רום א אונ שפאניער א איז ער דײטש. א איז ער ילד. א איז ער
 מענטשהײט, דער אפ לעבנ דאם גיט ער נײנ! ניט. שטארבט —אונ
 גרינס, דעמ אונ פרילינג דעמ אונ פרײהײט דער
אײביק. אומשטערבלעכ זײ אינ בלײבט אונ
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מינצ, זײנ אינ גענישטערט אלצ פאר פוץער דאכ האםט דו ? דר אונ
!אויםגעטרײבערט אימ אלצ פאר פדיער טאשנ די

 דערמארדעט, הענט דײנע מיט האםט וואם זיכ, מיט קינד זגינ אױכ נעמ
 באפרײט, אלצ פונ שוינ ם׳איז

 װײט... זייער שוינ םיאיז אונ
באװעגנ, זיכ אויגג די לאנג װי דעמ, אם קוק איז
 צײט לאגגע א דערנאכ מענטש קײנ װעםט דו

 װעגנ... דײנע אפ זענ ניט
!געזעגנ זיכ אונ קוק איז

 הײ, מיט אויםגעבעט לײדיקם, א װיגט זיכ װיגעלע דאם
 דארט, ארט אנ זיכ געפונענ שטיל האט בוכ אײנזאמ אנ

 געװײנ.״ מיט װיגל דאם צוג-וױנטנ ם׳װיגנ אונ
— װײ מיר ם׳טוט אונ שאנד א מיר ם׳אױ

 מארדע טעמפע דײנ ארײנ פיגצטערניש דער אינ נאכ רוק דו װאם? איז
ײ קאניגאל, זיכ, צעלאכ ג - נ ו ז ״ א
 פארשטויבטער, בלוטיקער, א —וועג לעצטנ דײנ צוריק
 — פלעט אינ — פינצטערניש אורטיםלעכער צו צוריק
 רויב־שטײנ, אונ האקנקרײצ מיט ארנינ הײל אינ צודיק

!צעטרעט אוג פארשיקער דגינעמ טאג לעצטנ דעם

 םרײפע, אונ רוייב, אונ מארד, דיכ ם׳באגלײט
 לאנד; גארנ פונ פעםט אנגעױירטע אונ
 צעלויפנ, זיכ - אומעט אינ אנגעטאנ - װײטנ די

 שאנד, אינ אונ טרויער אינ זיכ װארגנ וועגנ אונ
 פאראד? בעםערנ א געװיגטשט דענ זיכ האםטו

ןןאינ? דעב רײכערנ א באגלײט א האםט געטרוימט

 זאט, אונ אנגעזויפט איז גיפט ברױנער דײנ
 דערגראבנ; גיר ברוינעמ דײנ צו זיכ נאר עקלט עם

 גראד, העכםטנ פונ בלוט נאבל —עם איז װארשײנלעכ
 ראבנ... בעםאלמענדיקע זײנענ דעט מיט באשענקט אויכ װ$ם
 פארטראכט, גיט זיכ דעמ אפ האט קײנער נאר
 גירנ, זײנ פונ אונ שאקאל פונעמ בלוט נאבל דעמ אפ װי

 גאכט דער איבער ארוים געוװי םיט אימ יאגט װאם
 ;פעגירע אונ פאדלע מיט זעט צו אנפרעםנ זיכ
 ערד די אפ עקל אינ בלויז זיכ קערט עם
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 באגרײפנ, גיט געװיקםנ עם ם׳קאנענ אונ
 רעכט אונ געזעצ קלוג איר מיט האט נאטור די װאם
 וײפנ פליענדיקנ אונ שטענדיקנ אומבײט פונ
פארװערט! אונ פארניכטעט ניט זײכ

 צאמ, הויכע א היטנדיק דרעםירער, א עפשער ם׳װעט
 פארמונדערט נאכקלערנ אומרו אינ

 כאמ, פונ אונ כײע פונ היבריד צװײפיםיקנ װעגנ
 ;יארהונדערט צװאנציקםטנ אינ אופגעביילט זיכ האט וואם

 :ארומגײנ קלערנדיק אונ זײנ פארכידעשט װעס ער
 געבראכט, דיכ מענ האט צײטנ װעלכע פונ —

 דזשונגלענ, װעלכע פונ װאלד, ררעלכנ כונ
 נאכט? װעלכער פונ פינצטערניש, װעלכער פונ
 אימ, קאפ אינ עם זיכ װעס פאטופענ גיט אונ
 וװהינ!־־ פארשטײנ ניט ער װעט װענדנ אוענ די

 צעקלאפנ, מויעכ דעמ אימ עם װעט שטײנער, מיט װי װענ,
אײראפע. יגאל די װי אימ, װעט נאכ אויםברעכנ אונ

 בערלינ, דורכגעגאנ ביםטו שניטערס מיט אז אונ
 מאלפע, פולקעפעדיקע א װי

 מענטש, דעמ דערזענ מאל ערשטנ צומ האט וואם
 געשטאלטיקט, פרידלעכקײט אינ באזיגט, מי אינ
 געקענט, גיט באגרניפנ אימ אונ
 !פארגװאלדיקט — אונ באפאלנ אימ אונ

 זיכ. באגײנ געקאנט דענ אנדערש האםטו װי יא, נו
 כײעםן דאם אויםגעגאנ דיר העלדנטאט נאכ ם׳איז װענ

 אײנזאמ, אונ אומרױק דיר איז מענטשג צװישנ אז קלאר, ם׳איז י יא נו
כײעם!.. צװישנ —הײמלעכ אונ גוט אונ

 קאניבאל, דרעםירער, דעמ אימ, דערצײל דערצײל,
 נעגל רויבערישע דײנע אפ פעל, ברוינער דײנ אפ אז

 גװאלד מיט אװעקגעזעצט צגיט די זיכ האט
 באװעגנ,־־ דיכ געגומענ פארלאנג דײנ קעגנ אונ

 צאר, גרויםנ דײג װעגנ דערצײל דערצײל,
 בײזוװנדער אפ אז אזוי, גלאט אז

 קאלענדאר א אנגעטאנ דיר צײט די האלדז אפנ האט
יארהונדערט, צװאנציקסטג פונ
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 באדארפט- אפקומענ האםט דו אונ
 ךארט. גרונט ביזנ פארשטעלנ מעגטש א פאר זיכ
 ? דענ אל אזא טראגנ צו געװענ דיר פאר עם איז
 מוזף אזא טראגנ צו געװענ קױ׳כ דײנ פאר איז דענ צי

 — איר האםטו איז
— צײט דער

געמאלדנ קריג א
 רעשום, דײנ אינ פארמאגט האםט װאם אלצ, מיט
 ;איז באגריפ דײנ אינ געווענ רײפ וואם אלצ, מיט

 פעםט, מיט פארגיפטעװעט האםטו לײז די
 טיפום מיט אנגעשטעקט שטשורעם די

 — פעםט, אונ געמאכט גרײט זײ האםט אונ
 קאנ אינ זײ מיט אנגרײפנ אז

געהעריקי װי קאנענ זאלםט

 קאב, ער װי באװאפנט, זיכ יעדער ם׳האט װאם? נו
ט אונ לײז, מיט —װער ם׳האט מי ר- ע r שטערנ! װ

לאנגאנענ, פונ דרעםירער, דער עם, װײםט ער
לױז, רײנבלוטיקע די זיכ װירבלט מויעכ דײנ אינ אז

אנלענ, דער אונ שטיצע די זײנ ר ד דארפ װאם
- גאנצער דײנ אינ קאנענ זאלםט אופטרעטנ אז ם, רוי ג

קאניבאל, אימ, דערצײל דו איז
זיכ, לאםט שװערער דער פונ דזאםט באפױוט דו װי
באלד| אופגעלויבטנ אוראלט דער דיר אינ ם׳האט װי

צעכראסטעט פינצטערניש גאנצע דײנ האםט ור<נ
טניפונ, א װי בושעװענ, זיכ אפגעלאזט אונ
שלאכטנ, אינ צעבראכענע שװערד פאר אונ שארבנם פאר
טוג צו װאם נאכ אלײנ געוװםט ניט אונ
;כוישעכדיק-צעשפארטע די מיט געבליטנ די מיט
״ט באפע צוערשט האסמו פײערלעכ אונ
געטרײםטע, די דינער דײנע צו

פעל ברױנער דײנ פונ אפגלאנצ דעמ בא ם׳זאל
!רײכםטאג אפנ פײער דאם טאנ הוליע א

—געקאנט, האט ברענענ וואם אלצ, — דערנאכדעם
באזעםנ, קאפ א איז װאם — יעדערער אונ
—געטאנ, זיכ איר האט פרײלעכ אונ פרי_י אונ
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 —מעםער, יערושעזײקער דײנ אונ האק םאלכעסדיקע די_ינ
 שטעט, זיה געלאזט האםטו אומברענגענ אונ
 לענדער, זיכ האםטו געלאזט אומברענגענ אונ
 שפעט, צו זײנ ניט ם׳זאל אז צוגעײלט, זיכ
פארענדיקט! אלצ דזאבנ באצײטנם זאלםט אז

 צעשטערונג, פונ אונ טארד פונ ראש שװינדלדיקנ דורכ אצ!ינד,
 קריג. צו קריג פונ קאניבאל, שפאנםטו, באזויפנ

 שטערנ פונ װעגװײזער דורכ דיר פונ אנטלויפט צײט די
;צוריק אפ דיכ עטויםט אונ
גײ איז —

הײפטשטעט כורבנדיקע דורכ װעג לעצטנ דײנ
באשטאפט; רויי מיט פינצטערניש אורטיםלעכער צו צוריק

גײ איז —
 זיכ, האק בלוט-פארפלעקטער דײנ צו טוליע טוליע, אונ

 הײל, א אינ וױדער זיכ באזעצ
 באװאקםנ װער דערנער מיט
 — אפ זיכ פינצטערניש דער גיב אונ
י אראפ דיכ געשיכטע דער פונ צײט די װארפט עם

 שאטנ, עקלהאפטער די_ינ צוגערירט זיכ ראנד אוגדזער צו
 ;װײצ בללענדיקנ אונדזער פונ גאלד דאם אימ האט פארשמעקט

 באטראטנ, האםט וואם שפאנ, יערנ אפ גרוב דײנ אי( דא
קרײצ! לעצטער קײװערדיקער די_ינ — שװערד די איז דא



שײערדי דער פוג שוװע די
 פליגל, זיכ צעפאכענ אקםל די פונ
:הערט זיכ אורטײל דײנ — טראט דעמ אינ
 זיגנ, דאם זײנ גרוים װעט קײנמאל װי נ?כ —

שװערד. אונדזער שארפ איז קײנמאל װי װײל

 פאדדרײטער, א בלוט אינ שפארבער, זיכ, טרינק
ם, װעג קײנ ניט  ;צוריק — ניט האםט-פארוי

 דא געצװײט רײענ די שױנ בערג ם׳האבנ
קריגי הײליקנ פאטערלאנדם דעמ אינ

 קרײענ, שוינ הענער אומקומ דײנ אפ
שװערד; א צו שװערד א — שוװע א ם׳גיט

 פארזײענ, ארויםגאנ שטורעמ ם׳איז װער —
דר׳ערדי פונ װערנ װעט פארשניטנ דער

 געפאםיקט, בליצנ מיט פעלדזנ ם׳גײענ
— יאמ א מיט יאמ א איבער זיכ ם׳רופט

 װאםער, דארשטיקע א בעט שלאנג די אויב —
פלאמ! אונ פײער מיט זי באטרינק איז

 לאװע, פונ אופרײם גרויזאמער דעמ מיט
- פונ בלאנק בליציקנ דעמ מיט ל, א ט  ש
 םלאװנ, פארפײניקטע פונ רופ אפנ

1 קאל זײער דערגרײכט הימל צומ װאם

 צעזײענ, ארדעם דײנע שטויב מיטנ
 !זאל זײנ קלאלע א —נאמענ דגינ אז

 אדיםײענ, פונ אפשטאמענ די פאר
י פאלק פוילישנ פונעמ בראכ דעמ פאר



 פליגל, זיכ צעפאכענ אקםל די אפ
 :הערט זיכ אורטײל דנינ — טראט דעמ אינ
 קריגער, שפאגישע פונ קװארימ די פאר
דר׳ערז*! אפ ײדנ געשענדעטע פאר

 אײנגעריכטעד בלוט אינ האלדז ביזנ
 םאמ מיט אונ שאנד מיט שפארבער, זיכ, טרינק

 ריכטער דײנע רומ אינ איצט אופ ם׳גײענ
יאמ! אפנ עיד, דער אפ לופט, דער אינ

 אינדרײענ װערנ זאלםט צעשמעטערט אז
 — װיםט, אונ פארניכטעט צעטראטנ, אונ
 פרײע דאם הײמלאנד דאם באטרעטנ פאר
פים, בלאטיקע בלוטיקע, די מיט

 העלער, זיכ פאנענ, איר, צעפלאטערט אוי,
 באגינ: מיט אױם שפרײט הימל דעמ גאר
 שװעלנ פרידלעכע די פונ קריג דעמ אפ

!זיב די באגלײטנ מאמעם אלטע

 ניגנ, א מיט ליד א בראכע, א מיט
 טרעי; פארבאהאלטענער טיפ א מיט אונ
 יזיגנ דאם זײנ גרוים זאל קײנמאל װי נאכ —

שװערדי די זײנ שארפ זאל קײנמאל װי אונ

 ברידער פארגװאלטיקטע — רױנענ אפ
 שװעלן אײגענער דער אפ געקרײצט אונ
 וױדער אופהײבנ מירנ געזאנג מיט
װעלט! דער פונ קאפ פארבראכענעמ דעמ



!װערב זײי קײװער א װעט טאנק יעדער
כאקי, װי איז װאלד פונ ס׳געבלעטער

װי פונ קאלאנעם ר- ע ריג װאלז־; ק
פלאקער, מיט װעט דורכ ניט שטורעמ קײנ
!זאלפ קײנ זיכ װעמ דורכרי״יםנ ניט

נ —דורכלאזנ ניט זײ ג ע שװערנ, זיכ װ
;צוריק אפ ארױם ניט ארײנ, ניט

װערנ, זײ קײװער א װעט טאנק יעדער
די א אונ צ- ײ ר ביקס! צעבראכענע ק

האבער, דער פעלדער אפ זיכ ם׳צעגליט
— פערד די ד,ירזשענ װײטנ אפ

 צעגראבנ זײ גרוב א װעט טראט יעדער
ערד. פאטערלאנדם פונעמ ראנד דעמ בא

אנזאג, אנ איז װינט פונעמ שארכ דער
— באשליםט קריגער די פונ טראט דער

פארבלאנדזשענ, ניט קויל אײנציקע קײנ ם׳װעט
פאשיםט: פונ הארצ אינ איז געצילט וואם

 זאנגענ, די זיכ אנ גיםנ פעלד אינ
— טוי, פרימארגיקער זײ ם׳באטרינקט

דערלאנגענ, ניט פנינט פונ זײ האנט די ס׳װעט
טויטי איז —זײ צו צוריר דער

הארנ, א װי טײכנ-גערויש, דער
:באשװערט קריגער דל פונ שטראמ דער אונ
 קארנ דאם טרעטנ ניט װעט פים קײנ

ערד! הײליקער פאטערלאנדם פונעמ



 שכראלנ מיט לאנד פארנ שװערד די ס׳ילאנקט
 ערד, פאטערלאנדם ז־עם - געפאנצערט אונ

 םטאלינ, איז ארפײער ערשטער דער װײל
איז דער שלאכטנ אינ װײל ר- טע ש I ער ער

 פרײהײט, די אונ זונ די איז —געװער זײנ
 פאלק; פונעמ גליק דאם איז — פאנ זנינ אונ
 טרײהײט, פונ שוװע די איז ליד זײנ
געשטאלט, שלאכטנ אינ איז טראט זײנ

 זויבער, איז שטערנ פונ פינקלענ דאם
 — גאנג, דער קריגער ז׳פרנ — שטערנ װי אונ

 צעשטױבנ, זיכ פנינט דער פײער אינ ס׳װעט
פארגאנג. דער װארט אימ אפ אש אינ אונ

 בענטשונג מיט פארטײעט פעלקער ם׳קוקנ
 — שװערד, םאװעטישער פרניער דער אפ

 מעבטשהײט, פונ גוירל דער איז איר אינ װײל
װעלט! פונ גױרל דער איז איר אינ װײל



אליעװםקי ב

טאג״. זיעמ ודארט איב
 שקלאפנ-לאנד אינ אז אונ היטלער-לאנד אינ אז ...אונ

 ראנד, צומ דערפירט איז אונ װערט צעטראטנ פאלק םיינ
 אפצאלנ, זיכ אזוי װילט םע פארוואם קל$ר, שוינ דאכ איז
 האנט דער אינ מעםער דער דערנאכ מיר װערנ זאל טעמפ אז

שװערד, די רױט אונ

 דא, היטלער א נאכ אױ דײטשנ-לאנד אינ אז אונ
 קרא, א פרנ שװארצער נאכ װעלט איבער זיכ טראגט װאם

 אנינרוענ ניט קאנ איכ פארוואם קלאר, שוינ דאכ איז
 כײע-שא, קײנ שויג האבנ ניט כ׳קאנ אונ
ניט. רעגע שטילע קײנ

 רױמ פונ שרײט דוטשע דער אזש מעשוגע אז אונ
 שוימ, מיט באדעקט איז וואם הינטישעד, מארדע מיט
 בענק, איכ פארוואם קלאר, שױג דאכ איז
 בוימ א אפ געדזאנגענ שוינ זעענ אים וױל איכ
אימ. פרעםנ זאלנ קראענ אונ

 — אויםגעפרעםט קראגנם די —צענ לומפנ א אז אונ
 בוקארעשט, אינ כאװערטע מײנ זײ האבנ געשמיםנ

 יידישע מײדל דאם פארװאם קלאר, שוינ דאכ איז
 פרעםט ווארעמ א װי װאם איז, װײטעק גרױםער םיינ
מיכ. רוענ ניט לאזט אונ

 געהויל, דער זיכ דערטראגט געפענטעטע פונ לענדעד פונ אז אוג
 גרויל, מיט אנגעפילט איז װעלט האלבע א אז אונ
 הארצפעלער, א פונ ניט פארוואם קלאר, שױנ דאכ איז
 קויל א פונ שלאכטפעלד, אינ כ׳װעל שטארבנ נאר

בלײ. פונ קלײנינקער, א

 גלויבנ, פײערדיקנ מיט דורכ לעבנ מי_ינ כ׳װעל אונ
 דערהויבנ, װעלט די גאר גרויםע די אױםלײזונג די ם׳װעט אז

 םטאלינענ צו פארװאם קלאר, שוינ ם׳איז אונ
 אויגנ מײנע הײנט הײב איכ גליק אונ פרײד מיט
 ט^ג,״ דעמ װארט אונ
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פינינבערג עזרא

צעשמעטערני פילגט דעט
1

 בלוטיקער דער האק דער מיט קומענ ניט זאל ער
 — ארײנ שטעט שײגע אינ

 צעמײמעםנ! אימ: צעברעכנ
!צעשמעטערנ

שאדנ קײנ בײז, קײנ זאל ער
c טאנ, לענדעו־ העלע די אינ
 טאנצנ ניט זאל ער
געשענדעטע, אפ אונ געשאכטענע אפ

שפאנ קײנ זאל ער
 טאנ, װױלע קאנטנ אינ ליכטיקע, קאנטנ אינ
 בערג קײנ אופשטעלנ ניט זאל ער
— געקוילעטע, פונ קינדער פונ

 שטאלעכער מיט פויםט מיט ריזיקנ, מיט פאלק מיט
 אימו פארםטאמפענ װעג דעמ
 — כיײשנ אינ זײנעמ הארצ פרעכנ אינ

אימ: באמבע גוטע א

 זנינ? געבויגנ איצט װעט װער אונ
 טרױערנ? איצטער װעט װער אונ
טויערנן די בא םוינע דער

 פינצטערע קײנ געפאר קײנ ם׳זאל
 — לויערנ ניט נאכט אונ טאג אפ
פ?לק דאם גײט זןם
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אומגעהױערנ, אינ קריג לעצטנ אינ
שלאכט אינ גײט עם

פויערימ, אונ ארבעטער פונ פאלק מעכטיק דאם
אלט, אונ ױנג מיט גײט עם שלאכט אינ
— ארי״ינ, פרױ אונ קינד מיט
!טויערנ די בא םוינע דער

 קויל צוגעגרײטע יעדע אונ
 ארײני שװארצ זײנ אינ טרעפנ זאל
 קויל צוגעגרײטע יעדע אונ
ארײנ! הארצ אינ אימ טרעפנ זאל

 הײכ אינ אונדזערע שאמרימ אונ
 י פארקלאמערנ שטגיפ זאלנ אימ
 ערד דער אפ האמער אונדזער אונ
צעהאמערנ.׳ שטױב אפ אימ זאל

 װעג, גרויםנ דײנ אהרכ פעםט גײ י■
 י טײערע מײנ רויטארמײ מײנ
װעג, גרויםנ דײנ אדורכ שטאלצ גײ

!װעלט-באפרײערנ שײנע מגינ

 צעפײערטע מיט פאנענ מיט
רעטערנ: טרײע אימ, באזיג

טריקעניש, אפ אונ יאמענ אפ
 — װעטערנ בײזע אלע דורכ

 !צענעריקנ אימ.י צעברעכנ
י צעשםעטערנ !צעמײמעםנ

2

 נעכט: פונ זײנ װאכ אינעמ לאנד מיטנ אזױ כ׳רײד
 געפעכט. גרויםנ א אפ ארוים מיר גײ׳נ «איצטער
גערעכט! איז הארצ אונדזער גערעכט] איז פאנ אונדזער

 העלד, ליבטיקער א פאראנענ נאר איז עם װו
ש א רײנער, א גיבער א ט נ ע  — װעלט דער אפ מ

שטעלט, זיכ רײענ אונדזערע אינ אונ קומט ער
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 טאל איבער בארג, איבער דארפ, איבער שטאט, איבער
 צאל, א אנ ברעג, א אנ אופ איצט כאיל א קומט
קרישטאל, װי רײנ איז װאם אופ, איצט כאלל א קומט

 שװערד, שטאלענע מעכטיקע אונדזער נעםט עם אונ
 דערהערט: זיכ שטימ א דד־מל ביז נידער פונ אונ
ױ די הײליק איז עם !לאנד דאם הײליק איז ״עם —ערד

 קריג: כונ פלאםענ די אינ לאנד מיטנ אזוי כ׳רײד
 קט געש גרעכסנ אינ פײער אינ װערנ איכ ״דארפ

גליק די_ינ פאר זונ, דנינ פאר הײכ, דײנ פאר ערד, ד^ינ םאר

 גרײט. שוינ טײקעפ איכ בינ שוינ, איכ בינ שוינ, איכ בינ
 — פרײד, מיט פאלגנ װעל איכ געזאנג, מיט גײנ װעל איכ
ברײטו טײערער דײנ אפ ליכט דאם שפרײטנ זיכ זאל

 אנ. קומענ נאכ אונ נאכ אופ, װאקסט כאלל אונדזער
 קאנ. אינ איז װעלט די אונ קאנ, אינ איז הארצ מײנ אונ
פאנ!״ אונדזער גערעכט ס׳איז —פאנ, אוגדזער װעט זיגנ

3
- צו דיכטער דרײ געקומענ זײנענ נ ע ײ  ג
 — רױטארמײער אײנ קאמאנדירנ, צװײ
 געזעגענענ זיכ שטוב מײנ אינ מיר מיט

ארי_ינ. װעג איג לאזנ זי־כ פארנ

 פארנאכט, זומער זומער, עם איז געװענ
 שלאכט, מיט געעטעמט שױנ לופט דער אינ ם׳האט אונ
 ארנינ. טעג פלאמיקע אינ פללענ מיט
— י געזעגענענ כאװער, זיכ, לאפיר -

 באװעריש-פראםט, אװנט־ברױט דאם איז געװענ
 טאסט, א געהויבנ אינםירנ ד,אבנ מיר
 איטלעכנ: בא װארט םײעדדיק אײנ

היטלערנ! דערשלאגנ שלאגנ, י-



 מינוט, די איז אט שױנ, קומט עס שױנ, גײט עם
 — בלוט, מיט יאמענ פאר קריגנ ער װעט לוינ װענ
 דארטנ, צעמאלט האט ער װאם ברידער, פאר

— װערג! באצאלט קײפל-קיפלאימ װעט

 זומער-פארנאכט. א פענצטער אינ האט געקוקט
 געװאכט. רעוואלװער דער ביקם, די האט טיש לעמ
 אונדז, געבוירנ האט גליק צו װאם לאנד, דעמ

נ ג י זיכ. געשװױרנ האבנ מיר —ז

 געמיט, דער געװענ איז שטאלצ אונ מונטער אונ
ד: א געלײענט האט אונדז פונ יזןדער אונ לי
 פרילינגנ-זומערנ פר״לעכע ״צו —

— אומקערנ!״ זיכ ניצאכנ גרויםנ מיט

 טיר. דער צו באגלײט באנאכט זײ כ׳האב אונ
קאמאנדיר: געזאגט רויטארמײעד, געזאגט ד,אט

 אונדז, פארשלעפנ ניט קריג דער ם׳זאל וװד,ינ —
— !זיכ טרעפנ לאמיר פרײד אינ אונ פריד אינ

 געדריקט. זיכ הענט די אונ צעקושט זיכ הײם אונ
ביקם. די האט געװאכט רעװאלװער, זזאט געװאכט

 גליקלעכע! אפ װעגנ-געשלעגנ אפ —
— היטלערנ! דערשלאגנ שלאגנ,

 דערהער, אונ אײנ זיכ ב׳הער נעכט פונ טיפנ אינ
 שװערד. מיט האקנ זײ װי פערז־, אפ יאגנ זײ װי
 זיכ, שלאגנ זײ וװ פעלד, ריזיקנ דעמ צו

זײ, דעריאגנ יאגנ, כ׳װעל יאגנ, כ׳װעל

 טעג, הײליקע די אינ זײ מיט כ׳װעל זײנ אונ
 געשלעג, פונ רויש אינעמ זײ מיט כ׳װעל זײנ אונ

געװיטערנ: שטארקםטע די פונ הילכ אעעמ
- דערשלאגנ שלאגנ, — ן רנ ע ל ט הי



קװיטקא ל.

ס^גימי לי m פײ&ר
 !פײער םאנימ, די אפ פײער
 טײער, אונדז איז לעבנ דאם װײל
 גוט. אונדז איז לעבנ צו װײל
 םוינע מיעסער דער קריכט םע װטל

 בלוט, דאם אונדז פונ אויםצאפנ
 — טי_יער, איז אונדז װאס אלצ, שענדנ
פײער פײער, פײער, פײער,

 פײער, םאנימ, די אפ פניער
 טײער, אונדז איז הײמלאנד דאם װײל

 — אלצ, קינדער, מאמעם, הײמלאנד,
 מענװול דער זיכ ם׳םארמעםט װײל

 האלדז, דעמ אונדז איבערבײםנ
 טײער. איז אונדז וואם אלצ, רויבנ

פײער: פײער, פײער, פניער,

 !פײער םאנימ, די אפ פײער
 נײערם אונדזער לעבנ אונ לײב

 הײמ! אונדזער פאר מיר שטעלנ
 פארלגידנ ניט װעט ערד אונדזער

 געבײנן איר אפ קרעצ שומ קײנ
 !פײער םאנימ, די אפ פײער

!פײער פײער, פײער, פײעד,



וױנטשעװאניעם
 לעראװ, בלוט פרעמדנ מיט אנגעזויפט זיכ

 — צינדנ, טײטנ, ער קריכט נאכ אימ, איז קארג נאר
 — םאפ זײנ פונ אנהײב דער זנינ איצט זאל איז
י שינדנ אימ גרײט זײנענ מיר אנ, זןײגנ מיר

היצל, דעמ שינד
אימ, דרויבל
— !בארעכנ אימ ערלעכ

זאל, דערהערנ װעלט גאנצע די
ברעכנ! בײנער זגינע װי

 ברויט, דאם אום נאר עםט ער — הײשעריק, דער
 — טוענ, מענ קענ טרופעם פיל —קרענק שװערער צו

 !הויט דער מיט בײנער די אופ פרעםט ער אונ
רעפוע: אײג נאר ד,אט װאם קרענק, די א*ז ער

היצל, דעמ שינד
אימ, דרויבל

שװארצע! די פעםט די טיטב
 שױנ גיכער זאל װעלט שײנער דער

ךןארצנ' פונ שטײנ דער או־אפ

 אױםגעבענקט שוינ זיכ האבנ װענט אפילע
 באצאלנ׳־. צו זײ מאנט פולער ״מיט אופרופנ: נאכ
 — געשענק: שײג א פיט מעכאבעד זײ זײנענ מיר

שטאלגן פונ אונ פי_יער פונ שלאקסרעגנ א
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 היצל, דעמ שינד
אימ, דרויבל



!צעשטויבנ טעל אונ טיל
ר די א פ ט- על דוגערנ, זאל פרײד װ

הויבנ! זיכ זאל — הימל דער

 הערט! אויםגעמארכעװעטע, פעלקער איר,
 — !אטעמ דעמ אפ כאפט אופ. הײבט קאפ דעמ

 ערד פרניםטע די אימ קעגנ זיכ אופגעהויבנ ם׳האט
!שוואטימ אופגעריכטע מיט מעכטיקע, פעלקער מיט

היצל, דעמ שינד
אימ, דרויבל

— רויב-כאװרײע, די טויט
 אימ פואװענ זיכ װעלט די גרײט םע
!לעדרײע פרײלעכע א
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האלקינ ש.

פליבט הײליקםטע די
 פליכט: הײליקםטע זײ —אלע פונ פליכטנ פונ

פארניכט! םױנע דעמ ערשטער דער אונ אופ שטײ

קאנ, אינ איצט געשטעלט האט אלצ װאם םוינע, דעמ
קאנ. ער װאם אלצ, פונ מאכנ צו כורבנ א

 פאריאכט, לענדער אונ פעלקעד האט װאם פײנט, דער
נאכ. װיל טרעטנ אונ צעטראטנ אונ פאריאכט

 צעשטערט, קאנטנ בלוענדע האט װאם פײנט, דער
ערד. דער מיט פארגלײכט אונ צעשטויבט אונ צערויבט

 לויפט אנדערנ צומ לאנד אײנ פונ װאם פײנט, דער
געזויפט. האט ער װאם נאר, בלוט פונעמ קראפט מיט

 אהער, האט שטריק, מיט װי פנינט, דעמ געצױגנ
מער. שוינ אופשטײנ ניט פאלנ, ער זאל דא אז

 פאשיםט נאמענ דער - פארפלוכטע דאם װארט דאם
פארװיםט. װערנ זאל אײביק אפ שטענדיק, אפ

נ העםלעכער דער פו - ענ מ א  קנויל דער גרוילנ נ
מױל. מענטשלעכנ פונ װערנ זאל פארגעםנ

 צײט, די איצטער איז אלע פונ צײטנ פונ
װײט, אונ נאענט זיכ האבנ אויםגעמישט איצט

הײנט, כ׳האב באגעגנט מענטשנ טויזנטער
פרײנט: שױנ זײנענ מיר ערשטנ פונעמ קוק פונ

ײנ אונ פארקנופט א דנ- בונ ר א  בײנ, אײנ אונ פלײש פ
די פונ ע- ט ש ר אלײנ. גײענ מיר ערשטע ע

 יאפ הײנט גיבנ מיר טעכטער די אוג זינ די
קאפ, פונעם אויג דאם הארצנ, פונעמ בלוט דאם

 מי, ליכטיקער פאר שאלעמ, פאר םרייהײט, פאר
ן ךי - הײליקפטע די מילכאמעם אלע פונ
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פײבטי אפנ אלע אלע,

 שװער צו זי_ינ דיר װעט עם אױב
 —היצנ, די אינ זומער

 קלער, א טו דו מײנער, זונ
באשיצנ. גײםט דו װאם

 גוט ניט זײנ דיר װעט עם אויב
 נעצנ, די אינ הארבםט-צײט

 ןןעלדנמוט דײנ הױכ ברודער,
שעצנ. װעט ם׳פאטערלאנד

 נאכט די לאנג דיר זײנ ס׳װעט אױב
 שנײענ, די אינ װינטער
 װאכ אפ זיכ שטעלנ פאטער,

גײענ. קינדער דײנע

 פארדראם, א דריקנ ם׳װעט אויב
 נאגנ, װעט וװנד די װענ

 וואם פאר טראכט, א טו ליבער,
געשלאגנ. זיכ האםט דו

 זײנ, גרינגער ניט װעט עם אויב
 טאמער, װעט זײנ שרעקלעכ

 אײנ: זיכ טראכט מיינער, ליבעד
מער, ניטא װעג אנדעד קײנ

 פײנט! אפנ אלע אלעי,
 אנטשײדנ. זנינ מוז קלאפ דער
 לאנד גאנצע דאם ךערנאכ װעט עם

לנ ײ צ פרײדני אינ אלצ מי



 אװעק, שלאכט אינ גײםט ליבער, מײנ
 זאגנ: דיר איכ װעל זאכ אײנ

 װעג, אינ דיכ כ׳װעל אניאגנ אז
איבעריאגנ. עפשער אונ

 דערװײל, ניט נאכ װײם איכ װייל אונ
 — רײטנ, צי איכ, װעל גײנ צי
 מײל א אפ זיכ ארומ קוק דו

פונדערװײטנ. מיכ זוכ אונ

 דעװוייל, ניט נאכ װײם איכ װי_יל אונ
 — לופטנ, אינ זי_ינ עפשער כ׳װעל

 פײל, גאלד׳נער א מיט איכ װעל דאנ
טאנ. רוט א דיכ ליבער, מײנ

 איצט ביז ניט נאכ װײם איכ כאטש אונ
 נעמענ, װעל איכ וװ פניל די

 באשיצ, לאנד דאם גײ ליבער, מײנ
םארשעטענ. ניט דיכ אויכ כ׳װעל

 דערװייל, ניט נאכ װײם איכ כאטש אונ
 װארםנ, װעל איכ וװ פײל די

 אי_יל, איכ געזונט, פאר ליבער, מי_ינ
דארפנ. מיר זיכ צעשײדנ

 מיכ, אויכ לאנד דאם רופט עם דיכ, װי
 ניט; װײנ איכ קרק, א טו דו

 זיכ, צעשײדג מיר ליבער, מײנ
פארײניקט. מיר בלײבנ דאכ



ראסינ ש.

מעבטש דער
 בײז אלדאם פונ כײע אודאלטע די

 ארוים, איז װעלט די פארװיםטנ
 יאמענ, איבער שפרניזט זי

 קרויןט, זיכ לופטנ אינ
 פלאמענ, מיט שמעטערט אונ
גיפט. מיט שלגידערט אוג

 איבער זי קערט בערג
 אופ. זי רניםט שטעט אונ

 ניט אלײנ שוינ װײםט זי
 — אוים וװ אונ אי_ינ וװ
בײז. אלדאם פונ כײע אוראלטע די

 זיכ, זי טראגט זיכ, זי יאגט
 צאמ, קײנ ניט װײםט

 פארניכטונג מיט שפאנט
 לאנד, צו לאנד פונ
 כורבנ, אפנ טאנצט אונ
 שאנד, אינ זיכ באדט אונ
 זעטנ ניט אלצ קאנ אונ
פלאמ, ךעמ טומע פונ

 צעבוענט, אפגרונט פינצטערנ איר אינ האט װאם
 מענטשלעכע, דאם קעגנ
מענטש דעמ קעגנ
צעברענט. םינע פינצטערע איר זיכ האט

מענטש דער וואם אלצ,
- באהערשט, אונ דערפארשט ד,אט



 זײנ, פרײ זאל הימל דער
ערד• די זײנ פרײ ס׳זאל
 געדאנק מענטשנם דעמ האט באװעגט װאם אלצ,

 װערנ זאל באצוװנגענ
 — שלאנג, קופערנע די

 צװאנג אינ גענומענ כניע די איצט האט
 געפאנגענ, עם האט אונ
 געװענדט עם האט אונ

 מענטשלעכע, דאם קעגנ
 — מענטש, דעמ קעגנ

 זי באצװינגט םעלקער
פארלענדט... לענדער אונ

 זיכ, לופט די טרײםלט עם
 ערד: די ציטערט עם
 אהער, דערטראגנ זיכ אויכ האט כײע די
 — אונדז צו דערקײקלט זיכ אויכ האט כײע די

זװ. די פארלעשנ אונ ערד די באצװינגענ

 — געטאנ הײב א זיכ ם׳האט
 — ראנד ביז אונ ראנד פונ

 — לאנד ריזיקע דאס
 מענטש דראנגפולער אײנ
 פארלענדי אונ טויט פונ כי_יע דער קעגנ

 זיכ טאנ װארפ א ם׳װעלנ אונ
הענט טויזנטער

 געשפענםט, שװארצנ פונ קריגער די קעגנ
 ערד די האבנ װאם
 פארשעמט, הימל דעמ אונ
~ װעט זיגנ אונ גנ,  זי

מענטש. דער זיגנ ם׳װעט



װעג בארג־ארוננ-דער
 קאפ, דעמ אופ כ׳הײב

 אויגנ, די ברײט כ׳צעעפנ
 — קװעקזילבער שװערע װי
 — הענט, די פונ מוםקלענ די

 איצט, װי נאכ, קײנםאל כ׳האב
 געװויגנ, ניט סינע מײנ

 װאכ, אזוי קײנמאל כ׳בינ
געװענ. ניט איצטער, װי

 ברוםט צו ביקם די
 פעםטער, אונ פעםט צו דריק איכ
 הארצ איג בלוט דאם

 פארשטילט... װערט װגילע א
 לופט אינ אופ ם׳פלאצט

 — לעצטער, א אויםגעשרײ אנ
 פינקטלעכ אזוי קײנמאל כ׳האב

געצילט. ניט םוינע אינ

 װעג, דער — בארג-ארופ
 קלארער אינ מארגנ-שײנ אינ

 מיר פאר לאנד דאם אופ גײט
 — געװענדט, װײט װײטםטער אינ

 רײפ אזוי קײנמאל ם׳איז
 צארנ, מײנ געװענ ניט נאכ

 הײם אזוי קײנמאל ם׳ה$ט
געברענט, ניט ליבשאפט מײנ



קערלער יױםעפ

שורערן איכ מייבער בא ליבשאפט בא
 — שװער איכ מײנער בא ליבשאפט בא געליבטע,
 ערדי מײנ פונ שװעל דעי־ אפ פיינס דעמ פארניכטנ

פלויס, דײנ צו פערד מײנ קומענ װעט אײנזאמ אויב
געטויט♦ שױנ מיכ האט סרינע דער אז ג״ייב, ניט
 - העמד ם׳פארבלוטיקטע ברענגענ דיר מענ װעט אונ

 הענט• מײדלשע די ווײטעק אינ נישט פארברעכ
 _ שװערך מײנ אונ ביקם מײנ װײזנ דיר מענ װעט נאר

 ערד... מײנ פאר איכ בינ געפאלנ אז וויים,
 אוים אױגנ״װיש דײנע געװער, דאם נעמ דאנ
 ארוים. שלאכטפעלד אע םוינע קעגנ גײ אונ

 — שווער דו דײנער בא ליבשאפט בא געליבטע,
ערדי םײנ פונ שװעל דער אפ פײנט דעמ פארניכטנ



קאזאקעװיטש עמ.
שזװארצאפל דאם אויג פוב װי

פלאפלער פונעמ מויל דאם
פארשטאפ! אונ פארבינד

םוינע דעמ ניט דעולאז
אײמע! אנ פארשפרײטנ

ד,ארצ, אײגענע דאם װי
קאפ, אינעמ אויג דאם װי

 אפ, היט םױדעם מיליטערישע די
אפ היט

זאװאדנ, די
שפײכלערם, די

!הײמעג די
שלאכט, ריזי^ןער דער אינ פאלק, דײנ פאדערט דאם
בליקנ. אומשולדיקע מיט קינד דײנ פאדערט דאם

באהיט, אונ באשיצ
באװאכ אוג אפ היט אונ

 דראטנ, די
באנענ, די

װעגנ, די
!בריקנ די

ביםטו! ארמײער אנ —םראנט אפנ טיל, אינ
טרײפע: די לאפע שפלאנישע די אפ האק
ארדענונג אונ

— אוםעטומ, זנינ איצטער דארפ
צוג, אינ

גאם, דער אינ
שלאכט, א בא

םרײפע. א בא
מוט! דײנ זײנ פעםט זאל אונ קאם, דעמ מעבער אונ
זיכער, אונ רויק זײ

פלאפל. ניט פלוידער, ניט
— ווארט איבער׳ק אנ

— בלוט, איבעריק איז דאם
םאד, א אפעט היט איז

שװארצאפל! דאם אויג פוג װי



גאדינער ש.

פעלד איב אלײנ איינער
 גאר שוינ האט ער אונ טאג דער אופגעגאנגענ איז עם אז ...אונ

 ער האט פעלד, אינ אלײנ אײנער געבליבנ איז ער אז דערזענ, קלאר
 זיר מער נאכ ערד, טרוקענער דער צו צוגעדריקט זיכ שטײפער נאכ

 טאנק, פונעמ אפגעריםנ ניט בליק זטנ אונ קוםט הינטערנ צובױפגעשרופפנ
אימ. פונ װײט טריט הונדערט עטלעכע געשטאנענ איז װאם

פינטל, אײנעמ דעמ איג בלױז געקוקט איצט האט ער כאטש אונ
 טאנק פײנטלעכנ פונעמ רעכטם :זיכ ארומ אלצ געזענ דאכ ער האט
 אכמעד — לינקם אפאנינ, װאניע אראפ פאנעמ מיטנ אויםגעצױגנ ליגט

T 1 קירײעװ.
 װענ קוםטארגיק, אינ דא געװארנ שטיל אלצ איז עם אײדער נאכ

 שױנ זײנענ געשאםנ, אונ באװעגט נאכ זיכ האט טאנק פײנטלעכער דער
 יענער אינ נאכ האט ער אומבאװעגלעכ. ליגנ געבליבנ כאװיירימ זײנע
 אומ- זײער אינ געגלײבט ניט נאכ האט ער געהאפט, עפעם אפ רעגע
 זײ װעלנ אט אונ לעבעדיקע, געװענ אימ פאר נאכ זײנענ זײ קים,

 ענד- אפעראציע. די פארעגדיקנ זײ וועלנ צוזאמענ אונ אופהייבנ, זיכ
 דאם אונ קרעכצנ, זײערע הערט ער אז געדוכט, אימ זיכ מאט לעכ
 געװוםט ניט פארלארנ, װײלע א אפ זיכ האט ער דערפרײט. אימ האט

הילפ. גיכע געבנ פריער װעמענ פױזענ, צו פרלער װעמענ צו
 די הינטער טריט צענ א אפגעפויזעט שוינ האט ער װענ נאר
 פונעמ דעקל אײבערשטע דאם װי דערזענ, פלוצלינג ער האט קוםטעם,

 אקםלענ פאר א מיט קאפ א אוב געטאנ עפנ אנ זיכ האט טאנק
 זיגעל איידער אונ גאװיזנ. זיכדארט האבנ טאנקיםט פאשיםטישנ א פונ

 א םוינע דער האט יקאפ ארויםגערוקטג אינעמ אנגעצילעװעט זיכ האט
 ביקם, אװטאמאטישער דער מיט לינקם אפ אונ רעכטם אפ געטאנ .פיר
 אופ הײבנ עם וואם ערד, שפריצנ די געזענ דײטלעכ האט זיגעל אונ
 צו נאענט זײער קוילנ, די זיכ, לײגנ זײ װי קױלני פײנטלעכע די

 מיט כאװײרימ זײנע אויםגןןצויגנ, ליגנ זײ װי קירײעװנ, אונ אפאנינענ
טע, פענעמער די טוי  אראפ-
42



 אנ- זיכ גוט דאכ זיגעל האט ארומ, רעגע אײנ אינ פונדעםטװעגג,
 זײנע געשיקט אומזיםט ניט האט ער אז אפאנעמ, אונ געצילעװעט,

 צו- אראפ, געטאנ גליטש א זיכ האט שיםער פײנטלעכער דער — קוילנ
געװארנ. שטומ איז ביקם זײנ ארײנ, טאנק אינ ריק

 אויג- פעלד, אינ אלײנ אײנער איז ער אונ שטיל, אלצ איז איצט
טאנק. אומבאװעגלעכנ שטומענ סויגעם מיטנ אפ-אויג

טאנ. צו װײטער װאם באטראכטג געדארפט מענ װאלט איצט
 באטראכטנ צו אפ נאר טאקע אבער װילנדיק, ניט װי קימאט אונ

 אלע די דװ־כגעלאזט אויגג זײנע פאר זיגעל האט טאנ, צו װײטער װ$ם
נאכט. פארשוװנדענער נארװאם דער פונ געשעענישנ

 זײ האט צוריק, פיר-פינפ שא א מיט הײםט דאם באנאכט, צװײ
 לײטע- דער ארױםגעדופנ — קירײעװנ אונ אפאנינענ אימ, — דרײ אלע

 גרופירט עם וװ קארטע, דער אם געװיזנ זײ ד,אט ער מאםקװינ, נאנט
אויםשפיר. אינ גײנ זײ באפוילנ אונ ״זאםלאנ״, פײנטלעכער א זיכ

אװעק. זײנענ זײ
 האט פונדערװײטנם געזיפט. ד.אט רעגנדל א נאכט. געװענ איז עם

װאלד. פונ גערויש טויבלעכער שטילער דער דערטראגנ זיכ
 זעקס צו געדארפט האבנ זײ גיכ. געשפאנט האבנ אויםשפירער די

 דער איז גרױם װי יעדרעם: קלארע מיט צוריקערנ זיכ נאל-נאל
זיכ. ער קלײבט וװהינ טײל, א פאר דאם איז װאם ״זאסלאנ״,

 גערעדט גיט אנדערנ, פונעמ אײנער װײטלעכ געשפאנט האבנ זײ
זיכ. צװ־שנ

־זיגעל, האט װעג, דריטל צװײ מינוט פופציק פאר דוריכגעמאכט
 זײ כאװײרימ. זײנע זיכ צו צוגערופנ גרופע, דער אינ עלטםטער דער

 הויכנ א היגטער פינגער שפיצ די אפ צוגעזעצט אינדרי״יענ זיכ האבנ
 פונדאנענ :אופגעבונג זײנ אײנעמ יעדנ געגעבנ האט זיגעל אונ קוםט,

 אפגעזונדערט, מער נאכ אבער ריכטוגג, דער אינ אהער, אט מענ גײט
 פונעמ אײנער טריט, הונדערט צװײ ביז פופציק מיט הונדערט א אפ

 דארט װאלד, פונ זוימ אפנ םאמע זיכ מענ װעט צוזאמענקומענ אנדערנ.
 ערעכ אנ געבליבנ נאכ ם׳איז נאר װײטערדיקע. דאם זאגנ זײ ער װעט

 גערויש װײטלעכנ א דערהערט דרײ אלע זײ מאבנ גאנג, קילאמעטער א
 צוגערופנ װידער פױגל-פײפ שטילנ א מיט האט זיגעל טאנק. א פונ
 דער־ זיכ :אופגעבוגג פרישע א זײ געגעבנ אונ כאװײרימ זניגע זיכ צו

זײטנ. פארשײדענע דרײ פונ אנטקעגנ, אימ גײנ טאנק, צומ נעענטערנ
 פא־ מיט אונ ױאלד פונ ארויםגעקראכנ טאנק דער איז אט אונ
קוםטארניק. צומ געלאזט זיכ גאנג מעלעכנ
טאנק. דעמ דורכגעלאזט צײט, היפשע א אויםגעװארט האבנ זײ
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 גע- זיגעל האט אליינ, אײנע אױם, װײןט איז, מאשינ די אז דערזענ,
טאנק. פײנטלעכנ דעמ אטאקירנ םיגנאל א געבנ

 ער לינקער, דער פונ קירײעװ זײט, רעכטער דער פונ אפאנינ
 צומ געפױזעט מיטאמאל דרײ אלע זײ האבנ צענטער, פונ זיגעל, אלײנ,
 געהעריקער דער אפ אימ צו דערנעענטערט זיכ וזאבנ זײ װענ טאנק.

 םרנ האבנ זײ האנט-גראנאטעם. מיט םארװארפנ אימ זײ האבנ דיםטאנצ,
 אונ געעפנט זיכ האט דעקל אײבערשטע דאס װענ געשאםנ, נאענט דער

 דערגרײכט, אױם, װײזט זײ, האבנ עפעם באװיזנ. דארט זיכ האט קאפ א
 פארקערעװעט מאל עטלעכע האט מאשינ די אויםשפידער: דרײ די
 פלוצלינג אונ קוילנ רײענ פאר א ארויםגעלאזט לינקם, אפ רעכטם, אפ
 מיט אפאנינ אז באםערקט, זיגעל דאם האט דעמלט אפגעשטעלט. זיכ

 פויזענ אנגעהויבנ ער ד,אט אומבאװעגלעכ. ליגנ געבליבנ זײנענ קירײעװנ
 געעפנט װידער זיכ האט דא נאר הילפ. גיכע זײ דערלאנגענ אפ זײ צו

 אװטאמאטי- זײנ ״פרנ ארויםגעלאזנ האט זיגעל דעקל, אײבערשטע דאם
 האט ק?פ דער טאנקיפט, פײנטלעכנ פונעמ קאפ אינ זאלפ א ביקם שער

 געבליבנ ער איז אט אונ ארײנ, טאנק אינ צוריק אראפגעגליטשט זיכ
פעלד. אינ אלײנ אײנער

 ״אזוי - זיגעל. געדאנק אינ זיכ פרע,ט - ?״ געװענ אלצ דאם איז ״אזױ
אלײנ. זיכ ער ענטפערט —אנדערש״, גיט אונ

 געשעע- אינעמ זיכ פאנאנדערקלײבנ בײםנ אז געתאפט, האט זיגעל
 ער אבער טאנ. צו וױיטער װאם אנװײזוגג אנ געפינענ ער װעט נעט,
 צו פעםטער נאכ״ צו זיכ ער דריקט געפונענ. ניט אנװײזונג די האט
 ניט אונ אזוי גאר געװענ איז דאם יא, װײטער. טראכט אונ ערד דער

איצט? מענ טוט זשע װ?ס אבער אנדערש.
 גײט עם זיכ. לײטערט דארט הימל. צומ קאפ זי_ינ הײב א גיט ער

 אינ אופ גײט ליכט העלנ מיטנ צוזאמענ אונ טאג. שײנער א ארפ
 דערזעט ער פרײד: מינוט דער צו פאםיקע ניט א עפעם הארצ זעעלם

 עם לענינ-בערג. די אם מאםקװע-טײב ברעג הויכנ דעמ פלוצלינג גאר
 נאטא- מיט ברעג הויכנ אפנ שטײט ער זומער. העלישנ אינמיטנ איז

 גע־ מוזיק. קוילעם. טױזנטער הונדערטער מיט רוישט פארק דער שעג.
 נאטא־ מיט זיכ װארפט ער פענעמער. טױזנטער אפ שמײכל לעכטער.

 דער- װילנ זײ אקםל. צו אקםל שװימענ זײ ארײנ. װאסער אינ שעג
 אװעקגעשוװ- װײט איז יענער מאסקװינענ. םאשקע ברודער, איר יאגנ
דעריאגנ... צו אימ שװעד זײ איז עם אונ מענ,

געװענ. דאם איז צוריק יאר פולנ אײנ מיט ערשט
 םא־ דער פונ ראנד אפ: קוםט א ד-ינטער איצט ער ליגט אט אונ

 אינ אוים זעט אימ הינטער לאנד גאנצע דאם אונ ערד, װעטישער
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 אונ מוזיק מיט פול פארק, יאמטעװדיקער ריזיקער אײנ װי אויגנ, זי״ינע
פרײד.

ט דיכ זאל טײװל ״דער ל ע ש - עני מ ע - איי זיגעל זיכ נ ק. אנ ד ע  ג
 דיר, װעט עם אונ זומער-טאג, שײנער א גאר זײנ הײנט נאכ װעט עם

אזזײמ״... צוריקפױזענ דאם אנקומענ שװערלעכ שלימאזל,
 ער אז געדאנק, דער ארײנ קאפ איג פלוצלעג אימ קומט דא נאר

 צו ער װעט װאם מיט אהײמ. פויזענ צו ניט רעכט קײנ גאר ד,אט
 גע- זײנ מיט האט ער אז דערצײלנ? זײ ער װעט וואם ? קרמעג זײ

 גע- כאװײרימ, צװײ זײנע אפ געבראכט טויט א אויםשפיר ראטענעמ
? דערוװםט ניט זיכ גארניט אונ פעלד אינ װאלגערנ זיכ דארט זײ לאזט

מאשינ, דער א־נ בליק זײנ מיט אײנ װידער זיכ בײםט ער אונ
אימ. פונ װײט טריט הוגדערט עטלעכע שטײט וואם

שװײגט. אונ שטייט טאנק דער
 זי קאנ צי :קוק א געבנ אונ מאשינ דער צו פויזענ עפשער איז

זיגעל יאקאװ ער, איז דערום פאריכטנ? זי מענ קאנ צי ארבעטנ? נאכ
אגעװ זאל ער אז אויםשפיר, אינ געװארב געשיקט דאכ טאנקיםט, דער

 אונ־ קא:ענ צי אונ טאנקענ? םױנע דער דא דזאט צי —מאכנ קל^ר
 אראפנעמענ אונ דורכגײנ גוט אונ גיכ ־רועג דעמ מיט טאנקענ דזערע

״זאםלא}״?.. םײנטלעכנ דעמ פונדאנענ
באטראכטנ. נאכ מענ דארפ דאם נאר

לאגע?״ מײנ אינ געטאנ איר וואלט וואם לײטענאנט, ״כאװער
אלעקםאנדער לײטענאנט צומ געדאנק אינ ער שיקט פראגע די

ער אז זיכ, דוכט אימ אונ שװאגער. אונ נאטשאלניק זנינ מאםקװינ־,
 אימ נעבנ אויםגעצויגנ ליגט מאםקוױנ םאשקע לאנגער דער :קלאר זעט
 א אנ אימ כאפט דעםלט טאנ. צו וואם ניט אריכ אלײנ װײםט אונ

 זיכ מאלט ער אונ אלײנ, כ ז מיט טאנ צו שטיפ א כײשעק ײנגלשער
 דער קוםט זהינטערנ ליגט זײגער זייט צװײטער דער פונ װי אוים,

 זײט צװײטער דער אינ קאפ זײנ אומ דרײט ער אונ פאלקם-קאמיםאר.
פרעגט: אונ

 איצט איר באפױלט וואם לאנדשוצ, פונ פאלקם-קאמיםאר ,כאװער
?״ טאנ

 גײט טאג שײנער א ניט. ענטפערט קײנער שטיל. אױ ארומ נאר
 געפאר ריזיקע א עפעם אופ גײט טאג שײנעמ מיטנ צוזאמענ אונ אופ.
 לעבנם־ פונ פארגעפיל מיטנ צוזאמענ אונ לעבנ. ױנג זיגעלם יאקאװ פאר

 — מענטשנ נאענטע דרײ זיקארנ זיגעלם אינ אופ שװימענ םאקאנע
 ער האט נאטאשענ, מיט געהאט כאםענע האט ער זיגט פונ מאםקװינם.

— קרױװימ באקומענ לאנד גרויםנ פונעמ װינקעלעכ אלע אינ פלוצלינג
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 קאװקאזער די אפ אורלויב זײנ אינ קלעטערט ער װענ מאםקװינם. די
 ער װענ פעטער. א נאטאשעם מאםקװינ, א דארט ער טרעפט בערג,
 קומט בריגאדע, םטאכאנאוױשע א אװטאזאװאד אפנ ארגאניזירנ זיכ נעמט

 װערט ער װענ שװעסטערקינד. א נאטאשעם מאםקװינ, א הילפ צו אימ
 גוט-באקאנטנ א װידער דא ער טרעפט ארמײ, דער מיט אהער געשיקט

 מאםקװינם, די יזײ אלע אונ ברודער. נאטאשעם מאםקװינ, םאשע
 דערבײ אימ אפ קוקנ אונ אזוי, גאטאשענ אפ נאכ אימ בא זיכ פרעגנ
 נאטאשע זיכ האט צי אפשאצנ, נאכאמאל געוואלט וואלטנ זײ ווי אזוי,

 אונ אויגנ בלויע די מיט יינגל פרײלעכנ דעמ אט מיט גענארט ניט
 פאר קעםײדער שטײט אלעמ דעמ איבער אונ פאנעמ. װײסנ קײלעכיקנ

 הויכנ אפנ נאטאשענ מיט שטײט אלײנ ער װי בילד, דאם אויגנ די
 דער אינ קוקנ בײדע זײ אונ לענינ-בערג, די אפ מאםקװע־טײכ, ברעג
 ױנ- א אלײנ אײנער ליגט פעלד אינ דארט ערגעצ װי יזעענ אונ װניט
טאנ... צו װגיטער וואם ניט װײםט אונ טאנקיםט גער

 דארפ טעג די איג גראד הארצ: זײנ צונױפ פרעםט װײטעק א
 אפגע- איז עם אונ זײערם. קינד ערשטע דאם קינד, א האבנ נאטאשע

 אונ יאקאװ. ױגגל דעמ געבנ מענ װעט נאמענ א אז געװארנ, רעדט
 זיכ קאנ ־ אש אונ זיגעל-מאםקװינ. יאקאװלעװיטש יאקאװ ער װעט הײםנ
 קינד זײנ גאר זאל ער אז אזױ, לעבנ ױנג זײנ טאנ קערעװע א איצט

זענ... ניט אויגנ די אינ קײנמאל
 אונ בילדער די אט זיגעל זיכ פונ טרײבט — י טשערטיאקא טפױ, —

טאנק. צומ פויזענ צו גרײט זיכ מאכט
 אפענעמ אײבערשטנ אינעמ װי פלוצלינג, ער באמערקט דא נאר

 פאשיםטישנ פוגעמ קאפ דער װידער זיכ באװײזט טאנק פונעמ דעקל
 צו זיכ דריקט זיגעל אונ ארומ, פארזיכטיק זיכ קוקט יענער טאנקיםט.
 האנט לינקער אײנער דער אפ זיכ הײבט יענער ערד. דער צו שטײפער

 ער איז אט נאכ. אימ שפירט אונ אלצ אנ פארגעםט זיגעל אונ זײנער,
 אימ בא הענגט האנט רעכטע די ארױםגעקראכנ. העלפט דער אפ שוינ

 הײבט אט װאם. צי אקםל, אינ פארװונדעט זײנ מוז ער אומנאטירלעכ.
 פונ גארטנ היגטערנ פאמעלעכ זי פאדוקט האנט, אנמעכטיקע די זי, ער

 ארוים ער װארפט האנט געזונטער, לינקער, דער מיט קורטקע. דער
 איבערנ העכער, העכער, אלצ זיכ ער הײבט אלײנ אונ רענצל, א עפעם

 זיכ אונ אריבערגעבױגנ זיכ ער האט אט טאנק. פונעמ דעקל אפענעמ
 אומ- ליגנ ער בלײבט װײלע היפשע א עוד. דער אפ אראפגעגליטשט

באװעגלעכ.
ט״ כ א ר ט - ג. — אימ, פונ אויג קײנ אראפלאזנזײק ניט זיגעל, לי

טאנ?״ װײטער װעםטו װאם אונ נו,
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 1אומ זיכ קוקט קאפ, דעמ מײב א גיט טאגקיםט ננינטלעכער. וער
 ער האנט, געזונטער דער אפ זיכ ציט ער רענצל. צומ פויזעט אונ

 לאנגזאמ. זײער פויזעט ער פים. די «יט קערפער זײנ אונטער שטופט
 צו- קומט אונ ארומ אונ ארומ טאנק דעמ ארום פויזעט ער װענ נאר
 זיב שטעלט ער אויםזענ: אנדער אנ גאר ער באקוניט רענצל, צומ ריק
 פא- אנ הײבט אונ ,געצײג ארוים נעמט רענצל, דאם עפנט קני, די אפ

טאנק. דעמ ריכטנ
 יע- װי טאנקיםט, דעמ גאכ קוקט ער אטעמ. דעמ פארטײעט זיגעל

 האלטנ־ האגט, לינקער אײגער דער מיט געשיקט אונ גיכ ארבעט נער
 א װאם אונ קורטקע. דער פונ בארטנ איגעמ האנט רעכטע די דיק

 פײנטלעכנ קעגנ פארביטערט מער אלצ זיגעל װערט וױ_יטער, רעגע
טאנקיםט.
 כאפט פרײד א עפעם אונ סינע, מיט ער טראכט — שעד: א ״אט

פאריכטנ...״ טאנק דעמ נאכ קאנ מע אויב אזוי, אױב —אנ. גאר אימ
 װאגט ער װעגנװאם אזועם, ארנינ קאפ אינ זיגעלנ קומט עם אונ

טראכטנ. צו ניט נאכ
 אװטאמאטישער דער מיט זיגעל. גארנישט, מער טראכט ער אונ

 אויםבא- טאנק, צומ אװעק ער פויזעט זײט א צו צוגעדריקט גיקם
קוםטעם. די הינטער זיכ האלטגדיק

 װאם ניט, איצט שוינ ארט אימ האםטיק. אונ שנעל פױזעט ער
 אימ גײט עם גערויש, שטיקל א זיכ, דוכט אופ, הײבט פויזענ זײנ
 שענער. אונ ליכטיקעד אלצ אופ שנינט טאג דער וואם אנ, ניט מער

 ליגנ ער בלײבט ציל, צומ נאענט גאנצ שוינ איז ער װענ פונדעםטװעגנ,
 פארטיק יענער שוינ איז צי קוםט. ברײמ-צעצװײגטנ גרױםנ א הינטער

 אפ, זיכ רוט ער באמערקט? ניט אימ ער האט צי מאשינ? דער מיט
 אט געצײג. זײנ צונויפ שוינ קלגיבט יענער אײנ. זיכ קוקט ער זיגעל.

 מענ טאר מער ארגינ. מאשינ דער אינ רענצעלע דאם שוינ ער װארפט
 פארוים. ווארפ א זיגעל זיכ גיש האםט אומגעװײנלעכנ מיט װארטנ. ניט

 זיגעל שוינ איז אומקוקנ, זיכ באוױיזט טאנקיםט פײנטלעכער דער אײדער
 דריקט ער אים. אפ שױנ ליגט ער אונ — װארפ אײנ נ§כ אימ. נעבנ
ערד. דער צו צו אים

 אונ- אג מיט טאנ צו דא האט ער אז זיגעל, דערזעט איצט ערשט
 שרײט יענער אימ. װײםט טײװל דער קאפראל, א מיט צי טעראפיצער,

קאל. זײנ מיט ניט װאלד גאנצנ איבערנ
הױכ. צו שרײט םױנע דער אז זעעל, זיכ כאפט אויגנבליקלעכ

 פירקאנטיקנ זײנ פונ זעצ אײנ מיט הילם? צו עכעצנ ער רופט דאם
ערד. דער אפ צוריק געפאנגענעמ דעמ אװעק זיגעל לײגט פויםט גרויםג
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 װײט- אופגעציטערט: װערט אונ זיגעל כריפעט —שטומ! װער —
 געטאנ שװינדל א עפעם אימ האט װאלד, פונ זױמ אפנ םאמע װײט,
דארט? פויזעט מענטש א אויגג די פאר

 זיכ. פארטײעט אוג געפאנגענעמ אפנ ארופ זיכ װאלגעדט זיגעל
 געפאנגענער ?'+ער באמערקט ניט צי באמערקט, זײ ד.$ט מענטש יענער
 געפאנגע- דער געװער, זײנ צו דערלאנגענ פרװוט אים, אוגטער זיכ דרײט

 האט ער אונ באמערקט. זיכער מענטשנ פױזענדיקנ יענעמ האט נער
באקומענ. קױעכ פרישנ דערפונ

 גע- מיטנ טאנ ער דארפ װאם טאנ: טראכט א זיכ װילט זיגעלנ
 םונ כאװײרים... געפאלענע צװײ זײנע ליגנ הינטנ פונ פאנגענעמ?,.

 נאכ רעכטם זיכ באװניזט אט אונ םוינע... דער אהער פױזעט פארנט
אײנעד...
ד,אם. פונ אונ צארנ פונ זיגעלנ אפ לײב דאם ברענט עם
 פונ קאלט פיצינקנ דעמ ארויםכאפנדיק ער, כריפעט —א-א... —

 װײזט באכערימ, מאםקװער קײנ נאכ האט איר ־־ הױזנ-קעשענע, דער
געזענ... ניט אױם,

 געפאנגענעמם צומ רעװאלװער-וערל דאם צו ער שטעלט מאשינעל
 יא, יא, פרײער. שוינ ער איז איצט צינגל. דאט אנ דריקט אונ שלײפ

 האבנ זײ — זיכ באהאלטנ צו װאם ניכא אבער שוינ איז איצט פרגיער!
 עד קני. ד־ אפ אופ זיכ הײבט ער קע. פויזענד די באמערקט, אימ

 לינקם בעסטיע!״ ״אכ, אױם: וױלנדיק ניש שרגיט אונ נײם דערזעט
 ארומגערינגלט. ער איז זײטנ דרײ אײנער.־פונ נאכ אימ אפ קריכט

 זאלפ. א ארוים לאזט אונ אנ זיכ צילעװעט ביקם, די ארוים װארפט ער
 צווײ. איבעריקע די צר אויט זיכ קערעװעם ער י״ געזונט צו ״טרינק

 אפנ ליגנ געבליבנ איז זײערער דריטער דער װי געזענ, גוט האבנ זײ
 רעכטם, זיכ לײגנ קוילנ די אימ. אינ שיםנ זײ אימ. אפ לויפנ זײ ארט.

 פונ- טאנק. צומ צוריק אפ טרעט זיגעל הינטנ. פונ פארנט, פונ לינקם,
 עטלעכג ארוים ער לאזט פאנצער-שטאל, פונעמ באשיצטער א דאנענ,
ײני זאלפנ.  דרײט אלצ אלצ. נאכ לויפנ זײ געטראפנ. גיט האט ער נ

 הײנט װעט טאג שײנער א אופ. גײט טאג דער שװינדלט. אונ זיכ
 אינ טאג דער איצטער אימ קר־כט װ«ם !יאר שװארצע אלדי צו זײנ...
 זייער ציל דער זיכ זעט טאג-שײנ דער בא נארעלע, ארײנ? זינענ

 אונ נעענטער, נעענטער, צו זײ לאז דא... אט־א זיכ עטעל קלאר...
 גיט בײטל, םונעמ גראנאטע א ארוים כאפט זיגעל גדאנאטע... א מיט

 גראנאטע, צװײטע א ארוים גלײכ פט כ רעכטם, װײט שלײדער א זי
 נאכנ אײנער אופרײםנ, צװײ לינקס. װײטער נאכ שלגידער א זי גיט

 מעטאלע־ א מעטאל. צעברעקלטער פאנטאנענ הדיכלעכע צװײ אנדערנ.
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 : ■3Vט קולן א צײט זײערע... קעפ די איבער פלױכענ ער װעט רעגנ נעמ
איז פונ געיאגט אימ האט וואס ידער א-א! זיכ? הערט וואם ם- ט עכ  ר
 דערי קאפ• זיגעלם איבער אלצ נאכ זשומענ קוילנ אבער געװארנ. גיט

 נאכ י בעםטיע אכ, ער.,, איז אט לינקם... פונ אימ אפ לויפט וואם
 גוט זיכ מענ דארפ לעצטער דער מיט נו, לעצטע? די גראנאטע: איינ

אנט- צומ פאנעמ צעפלאמטנ מיטנ אוים זיכ דרײט זיגעל אנצילעװענ...
לעצטער ז־ער מיט זיכ. צו נעענטער אימ לאזט ער קעגנלױפנדיקנ.

אפ זיכ ברעקלט צײט די אנצילעװענ... גוט זיכ מענ דארפ גראנאטע
 הונדערטל גליקלעכנ א אײנעמ אינ רעגעם. הונדערטלעכ אפ צענטלעכ,

 םוינע 5לויפנדיק דעמ זײנע גראנאטע לעצטע די זיגעל שלײדערט רעגע
ארײנ... פאנעמ אינ

וױדערי שוינ ער איז אט אונ שטיל, ווידער שױנ איז אט אונ
פעלד... אינ אלײנ אײנער זיכ, דוכט

 װײםט ער שטילקײט. די אפ אימ שוואכט רעגע ערשטער דער אינ
 קוםטאי־ אפנ בליק זײנ פאלט ךא נאר טאנ. צו װאם ניט וױדער שוינ
 — שלאכטלײט טױטע צעװארפענע די קלאר דערזעט ער װאלד, אכנ ניק,
וואם דרײ, די אז זיכ, כאפט ער אונ —אונדזערע צװײ זײערע, פיר

אז עם, הײםט װאלד. פונ ארוים זײנענ אימ, נאכ געיאגט זיכ האבנ
 דאכ ער װײםט אלעמענ נאכ אבער דארט,״ זײגענ זײערע קויכעם די

דאוט... זײנענ זײ װער ידארט זײנענ זײ װיפל ניט, םארט
איג פארגעפיל צאפלדיקנ מאדנעמ א מיט טאנק אפנ קריכט עד
געדיכטע... אונ רעכטע דאם אנ זיכ הייבט ערשט איצט אט מארצנ.
ארײנ טאנק אינ לאכ אײבערשטער דער דורכ ארײנ שפרינגט ער

צװײ אינטאנק געפינט ער ארבעט. דער צו פיבערהאפט זיכ נעםט אונ
 ער גיט גלײכ אונ טראכט, א ער גיט אויגנבליק אײנ קערפערם. טויטע

אראפ יענעמ פונ שלעפט טויטע, צװײ די פונ אײנעמ צו װארפ א זיכ
פאטערט דערנאכ זיכ. אפ אנ עם טוט אונ קורטקע דעד מיט היטל זײנ
 דורכשטופנ קערפערם, טויטע די אופצוהײבנ אפ מי םאכ א זײער ער
ער שטעלט פארשװיצטער א זײ. ארויםװאופנ אוג לאכ דורכנ זײ

 פריװט אונ זייגע ביקם אװטאמאטישע די האנט ״דער צו אװעק
מאשינ. די אוים

 געװארנ ארויםגעשטויםנ מינוט דער צו שוינ זײנענ קאפ זײנ פונ
 זיכ פורעמט אונ זיכ צײכנט קאפ איג — בילדער זײטיקע איבעריקע אלע

 טײל. פײנטלעכער דער שטײט וואלד, אינ װײט, ניט דא בילד: נײ א
 נעענ־ רופגאהער, זײ ולעט אונ טאנק זײער אם זיי קומענ״צו װעט עד

 באנאכט צװײ הײנט איז ער פונװאנענ דערפל, צומ נעענטער טער,
קירײעװנ.״ אונ אפאנינענ מיט ארוים



מאשינ. די לאונ זיכ פרוװט אדנ דעקל אײבערשנע דאם פאוהאקט ער
זענ, געקאנט װאלד פונ זוימ אפנ מענ האט פרימארגנ יענעמ אינ

טאנק. קליײנער א קוםטארניק אינ ארומ לויפט עם װי
ם. אװ רעכטם, געטאנ קערעװע א מאשינ די זיכ האט אט ק לינ ט- א

 גע־ זי איז אט אונ שנעלקײט, העכםטער דער מיט געלאפנ זי איז אט
 ארומגעפארנ זי איז קוםטארניק דעמ גאנג. פאמעלעכנ מיט גאנגענ

 קלײ־ צומ צוגעפאלנ הארט זײגענ אויגנ פאר זיגעלם ארומ. אונ ארומ
פאנצער-שטאל. אינעמ לעכל נעמ

 זיכ האט זיגעלנ ליכטיקער. אונ העכער אופגעגאנגענ איז ט^ג דער
 צי טאנ, קוק א נאכאמאל קוםטארניק, גאנצנ דעמ אויםשפירנ פארװאלט

 אומשעד- אינגאנצנ םאלדאטנ דניטשישע זעקם אלע טאקע שוינ זײנענ
 זײ זאגנ קירייעװנ, מיט אפאנינענ אפ טאנ קוק א נאכאמאל לעכ.

געזעגענונגם-װארט... א עפעם
געכװא־ זיכ יאמ אופגעברױזטנ אנ אינ װי האבנ כװאליעם היציקע

שלאכט די װעט ער אז זילער, געװענ יא איז ער הארצנ. זײנ אינ ליעט
דעט װעגנ האט ער דערינ. זיכער געװענ ניט איז ער אונ געוױנענ,

זיכ מויעכ צעהיצטנ זײנ אינ האבנ פונקענ, װי רעגעם, געטראכט. ניט
מײנ דעמ נאפנ צו געװענ אוטעגלעכ איז עם געלאשנ. אונ געצונדנ
 װאם פארגעפילנ, אויגנבליקלעכע די אנ, אימ זײ זאגנ װאם זײערנ:

שנעל? אזױ זיכ לעשנ אונ העל אזוי זיכ צינדנ
 זיכ האט ער װי בילד, גאנצע דאם ארומ, אונ ארומ אלצ נאר
 ד,אט ער װי בײגעקומענ, זײ איז ער װי פיר, קעגנ אײנער געשלאגנ

 דארטנ פונ ארויםגעווארפנ האט ער װי מאשינ, דער אינ ארנינגעכאפט זיכ
 ״אימ האט װי״זי אונ מאשינ, די געלאזט, זי האט ער וױ טויטע, די

ם ט,-דא  מיט הארצ זײנ געמאכט פול פארט ד,אט אלצ געפאלג
 שפירנ אװאדע מוז עם װאם גליק, פונ פארגעפיל ועלטענעמ א עפעם

 אר- זײער טוענ זײ װענ מוזיקער, דער דיכטער, דער דערפינדער, דער
געטראכט. ניט ער ד,אט דעמ װעגנ אויכ כאטש זײ. געראט עם אונ בעט

 מאשינ, די געפירט האפט אױםגערעכנטנ אנ עפעם מיט האט ער
 גאנג דעמ פארלאנגזאכט האט ער ציל. צומ גלײכ ניט זי געפירט

 דריטנ, באמ צװײטנ, באמ םאלדאט, דײטשישנ געפאלענעמ אײנ בא אירנ
 צו געקומענ איז ער װענ אפגעשטעלט, אינגאנצנ גאר זיכ האט ער

 א געשטאגענ מאשינ, דער פונ ארוירגעשפרונגענ איז ער אפאנינענ.
 עפעם געהאט אימ װאלט ער װי כאװער, געםאלענעם זײנ נעבנ װײלע

 ווײזט דערמאנט, זיכ ער האט אט נאר װאם, פארגעםנ אונ זאגנ צו
 אינ אימ גענומענ״ אימ, איבער אנגעבויגנ האסטיק זיכ האט ער אוים.
 ארײנ. מאשינ דער אינ אימ ארײנגעטראגנ אונ ארעמם פעםטע זײנע
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 אויכ געכאפט קױײעלונ, צו צוגעלאפנ טריט פלינקע מיט ער איז דערנאכ
 אונ מאשינ. דער אינ ארײנגעטראגנ אימ אויכ אונ הענט די אפ אימ

 דער אינ וואלד, אינ געלאזט זיכ ער ל,אט אלעמענ דעמ נאכ ערשט
 אױכ- די םאלז־אטנ, דניטשישע דרײ די געקומענ זיינענ עם פונװאנענ ריבטונג,
טאנק. צומ געלאפנ צדריק מינוט עטלעכע מיט לעבעדיקע זײנענ װאם שפירער,

זיגזאגארטיק, מאשינ זײנ געפירט ער האט װאלד שיטערנ אינ אויכ
 גע־ זיכ ד,אט עם אבער םױנע״ דעמ געזוכט האט ער אהער. אונ אהינ
װעג. באקװעםענ א עמעצנ פאר זוכט ער אז דוכטנ, אויכ קאנט

 מיטצו- געדאנק גליקלעכנ זײנ פונ דערפרײט זײער געװענ איז ער
 זיכ ער האט רעגעם ערשטע די אינ כאװײרימ. געפאלענע זי_ינע נעמענ

 זײנענ זײ אײנער, ניט איז ער לעבעדיקע: מיט װי געפילט, זײ מיט
אינדרײענ...

 אינעמ לעכל דורכנ האט ער װענ ארום, שא א אינ אומגעפער אונ
 קאלא־ פײנטלעבע היפשלעכע דרײ דערזענ פארוים װײט פאנצער־שטאל

 האלט װאם מענטשנ, א פונ צושטאנד אינ געװענ שױנ ער איז נעם,
 דעמ מאכט װאם צושטאנד, א ארבעט, געראטענער א פונ אינםיטנ
ציל. צומ װאקלונג אנ שוינ אימ םירט אונ אלצ אינ פארגעםנ מענטשנ
 ארױם- אונ דעקל אײבערשטע דאם געטאנ עפנ אנ האםטיק «אט ער
פלײצעם, די אונ קאפ דעמ גערוקט
 געשריענ היטל, דײטשישנ מיטנ פאכנדיק ער, האט —!אונדזערע —

 רעגע דער אינ געקומענ אימ איז װאם ערשטע, דאם קאלאנעם די צו
פערטיק! פערטיק, — ארײנ. קאפ אינ

 צעקא- ניויל זײנ פונ געטראגנ זיכ האבנ װערטער דײטשיש-ילדישע
 מער נאכ זײ האט װאלד-עכא דער װײטקײט, די אבער ליעטשעטע,

 ניט שרײט דאם אז דערקענענ, צו ניט געמאכט אונ צעקאליעטשעט
מויל. דײטשיש קײנ
מאשינ. זײער דערקענט האבנ זײ געטאנ. וױג א זיב האבנ קאלאגעם די .

 װעג, גלײכנ מיטנ שױנ איצט אװעקגעטראגנ, זיכ האט מאשינ די
געפאלענע. די געלעגנ זײנענ עם וװ קוםטארניק, צומ צוריק

 שים- די געדאנק אינ פרוװנדיק מאשינ, די האנט אײנ מיט פירנדיק
 אינ פאנצער-שטאל אינעמ שפעלטל דורכנ זיכ ארומקוקנדיק אפאראטנ,

 פלאנ. זײנ באטראכט נאכאמאל אונ נאכאמאל זיגעל האט זײטנ, אלע
זײנער. פלאנ דער געווארנ, געפעלנ אימ איז ער אונ

יע־ ברענגענ צו אנשטאט :בעםטע דאם זגינ שוינ װעט דאם יא,
 אלײנ םוינע דעמ צופירנ בעםער שוינ ער װעט םױנע, װעגנ דלעם

שױנ... װעלנ כעװרע אונדזערע אונ נו, טײל... אוגחער צו נעענטער
קאלאנעם, די צו צוריק מאשינ די געטאג קערעװע א שארפ האט ער
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 אײ- גײענ זײ גײענ, זײ יא, אימ? נאכ זײ גײענ צי געטאנ: קוק א
 די געװארנ געשיקט לעכאטכילע טאקע איז דערופ אז אױם, װײזט ליק.

״זאםלאג״. דעמ אט פאר פאזיציע גוטע א געפינענ זאל זי אז מאשינ,
 ארױסגעשטעקט װידער דעקל, דאם געטאנ הײב א װידער האט ער אונ

 געפאכט װידער אנטועכצ, דײטשישנ אינעמ אקםלענ די מיט קאפ דעמ
געשריענ: הױכ אומנאטירלעכ אונ היטל מיטנ

ÜI פערטיק פערטיק, —
 געלאזט זיכ האםט שנעלערנ מיט דעקל, דאם פארהאקט צוריק אונ

קוםטארניק. צומ
צושטאנד, זײנ באטראכטנ געקאנט רריק מינוט דער אינ ער װאלט

 אומפארשטענד- קימאט וװנדערלעכע, א אנטדעקט דארט זיכער ער װאלט
 גע־ זײנע זיב מיט פירט ער אז פארגעםנ, ד,אט עד דערשפנונג: לעכע

 געהאט ניט מער אויכ איצט שוינ האט ער אבער כאװײרימ, פאלענע
 פאר־ פעלד. אינ אלײנ אײנער זי_ינ פונ אײנזאמקײט, פונ געפיל דאם

 בא־ הונדערט פיר-פינם די מיט געבונדנ געפילט זיכ האט ער קערט,
דעמלט, ערשט זיכ. נאכ געשלעפט האט ער װעלכע מענטשנ, וואפנטע

 װאלט ער װענ אונ מאשינ זײנ נאכ גײנ געװאלט ניט װאלטנ זײ װענ
 וואלט כאװײרימ, טויטע זײנע זיכ מיט פירט ער אז דערנזאנט, יא זיכ
 אײנזאמ, ביטער, אונ שלעכט דערפילט זיכ װידער זיכער ער

 אפנ אלײנ אײנער מענטש א פילנ זיכ קאנ עם װי אזױ, נאר טאקע
 פרײנט טױטע די אינ האט ער װײל דערפאר, טאקע נאר שלאכט-פעלד.

 אונ, ארױםגעלאזט, ניט אויג פונ םאנימ לעבעדיקע די אונ פארגעםנ
 נאר טאקע געטראכט, ניט דעמ װעגנ האט ער װײל דערפאר, דעריקער,
 פאר- אײנ מיט געװעג פול איצט איז װעזג גאנצ זײנ װײל דערפאר,

 מיר אז קויכעם, אונדזערע צו םוינע דעמ ברענגענ גיכער װאם :לאנג
 טאקע אנטװאפענענ, אונ ארומרינגלענ צװײ אונ אײנם קאנענ זײ זאלנ

 ערשטנ אפנ אײנזאמקײט. פונ געפיל דאם פאדלארנ ער האט דערפאר
 דאם אבער אומדערקלערבאר, אונ פאנטאםטיש אוישװײזנ עם קאג בליק

 דזאיג םאלדאטנ, דגיטשישע הונדערט עטלעכע די זײ, :אזוי פארט איז
םאפ. ביזנ אפעראציע די דערפירנ צו קויכעם אוג מוט צוגעגעבנ װי אימ

 ארויםגעשטעקט מאשינ, זײנ אומגעדרײט מאל עטלעכע האט ער
ײ: גערופנ אלצ אונ היטל דײטשישנ מיטנ געפאכט קאפ, דעמ ז

פערטיק!.. פערטיק, —
"V מיט איז אונ דעקל דאם פארהאקט צוריק ער ד,אט ארט אפנ גלײכ אונ 

 אונ נעענטער אלצ האםטיקײט אויםגעדעכנטער אונ היצ װאקםנדיקער
קוםטארניק. שיטערלעכנ צומ געקומענ נעענטער
אימ האט קופטארניק, צומ הארט געקוםענ נאכ איז ער אײדער נאר
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 ערשטע די מיט שוינ זיגעל, יאקאװ דערקענענ, געלאזט זיכ האט ער
 נאטאשענ װעגנ געטראכט ניט זיכער מינוט דער אינ ד,אט ער זאלפנ.

אװאדע איצט שוינ איז װאס יאקאװ, זונ זי_יג װעגנ ברעג, הױכנ אפנ
הינטער ליגט װאם ילאנד גאנצנ דעמ װעגנ שא, פערציק אונ אכט אלט
אינ האט ער גראד. העכםטנ ביזנ אנגעגליטם אנ אונ זומערדיקם א אימ
פאר- געװענ איז ער װײל געטראכט, ניט אלעמ דעמ װעגנ מינוט דער

ר גיכער אונ הײםער א זײער מיט נומענ ע ט- ע ב ר  באדארפט האט א
 טראכטנ געדארפט ניט גאר ד,אט ער אבער קויכעם. פײנטלעכע די צעשיםג

 לענינ- די אפ מאםקװע-טײכ, ברעג הויכנ אפנ נאטאשע װײל דעמ, װעגנ
 דער געטראגנ, פאדק פונ זיכ האט װאם מוזיק, אונ כרײד די בעו־ג,

 לאנד זומערדיקע גאנצע דאם ליפנ, טױזנטער הונדערטער אפ שמײכל
 בלוט, זײנ א־נ אײנגעזאפט געװענ איז אלצ דאם — מאםקװינם, די זנינם,

 ער ניט םוינע. דעמ צעשיםנ אײנם: געוװםט איצט האט בלוט זײנ אונ
 זײנ אינ זיצנדיק לאנד, גאנצע דאם אלע, זײ געשאםנ, האט אײגער
שיםנ. געהאלפנ ימא האבנ בלוט,



 זײ פירנ צו פלאג א עם איז צי םאפעק: גרויםער א אנגעכאפט שוינ
 קינדערשנ זײג נאכ יאימ נאכ אזױ טאקע גײנ זײ װעלנ צי אהינ?
 איז װאם פערטיק...״ ״פערטיק, רופ: נאוײשנ אונ היטל מיטנ פאכנ

 גאנצ א אימ פאר געשטעלט האט לײטענאנט דער אופגאבע? זײנ געװענ
 װער «זאםלאנ״, דער איז גרױם װי אױםשפירנ, אופגאבע: באשטימטע

 קאנ איצט געלײזט. איז אופגאבע די זיכ. זײ קערנ וװהינ ןײ, זײגענ
 בא־ זײ װעלנ װי אהײמ... צוריקפארנ מאשינ דײטשישער דער אפ ער

 אופעפענענ װעט ער קלײניקײט, א מאשיג? דײטשישע די געגענענ
באװײזנ... זײ פאר זיכ װעט אונ לױק אײבערשטנ דעמ

 וװ קוסטארניק, אינעמ געװענ װידער שוינ ער אין מינוט דער צו
 די אויםגעקערעװעט וױדער האט ער געפאלענע. די געלעגנ זײנענ עם

 אינעמ שפעלטעלע צומ אויגנ די מיט צוגעפאלנ שטײפער איז מאשינ,
אומדערװארטם. גאר עפעם דערזענ ער האט דא אוג פאנצער-שטאל,

אנ- זיכ האבנ פארױםגײענדיקע, די םאלדאטנ, דײטשישע אײנצלנע



 פארכאפט מאל יעדעם געדדײט, אונ געקערעװעט זיכ ד,אט אלײנ שינ
 האנט דער צו אמבעסטנ איז זיגעלנ יאקאװ פונװאנענ פאזיציע, יענע אט

רעשטלעכ. לעצטע די אטאקירנ אוג זיב פארטײדיקנ צו געװענ
 איג האט צײט״ ״שטיק (די צײט שטיק א ער האט שיםנ אופגעהערט

 דעמ, נאכ םעטונדעם) צװאנציק-דרײםיק א ג־<דױערט װירקלעכקײט דער
געווארנ♦ שטיל װידער איז אימ ארומ אלצ װי



 אומופהערלעכג אנ מיט קײט אנגרניפנדיקע די באשיםנדיק נאו
 װערנ פאשיםטנ די פונ רײענ די װי געזענ, גוט ער האט קוילנ, האגל
 פײנט־ םאכ א זײער פאלנ עם שיטערער. אונ שיטערער אלצ רעגע א וואם

 ארײנ װאלד אינ צוריק לױפנ עם קוילנ. זײנע פונ םאלדאטנ לעכע
 פיר, דרײ, צו טײלעכלעכ, קלײנע אײנצלנע זײערע. גרופעם היפשע

נאר אונ קוםטעם. די היגטער אוים זיכ באהאלטנ ע,



 אונ וס,םער קענדל פרל א אױםגעטרונקענ דארש״יק זײער האט ער
 א ער אין װאםער, קענדל צװײטע דאם אױםגעטרונקענ נאר. געבעטנ

געזאגט: אונ זיכ צו געקומענ ביםל
פארמ"־ זײער בינ איכ טאםקוױנ״, לײטענאנט צוט מיכ פ*רט —

ניט״• פאלגנ קאפעטעס די טערט...
 גוט זילער זונ די האט דרויםנ, אינ ארױםגעפירט אימ ד,אט מע װענ

 ער װיז אימ זיכ האט עם הארצ. פארםאטערט ןײפ געטאנ לאשטשע א
 מאםקװע-טײכ, ברעג הױכנ אפנ נאטאשע אויגנ די־ פאר געטאנ שטעל א

 מיט אימ הינטער לאנד זומערדיקע גאנצע דאם אונ לענינ-בערג, די אפ
איר.

קוםטארפיק. דעד געװאדנ אפגעראהט איז שא דרײ פאר
ארט. אפ; באהאלטנ מענ האט טויטע דל
הילפ• געקראגנ האבנ פארוװנדעטע די

מאםקװינ לייט^נאנט לאט נאכדעמ ארומ טײוט עסלעכע אינ אונ
איױ• געזאגט האט ער שטאב. מיטנ גערעדט
 צװײ מיט פריער אײכ ד,אב איכ װאם טעלעפאנאגראמעם, די אינ —

^' כאײ האב איכ געווענ. ניט פלאנטער שומ קײנ איז געשיקט, שא  ג
 טאגקיםט פונעמ נאמענ אפנ בליצ-טעלעגראםע קײנ ניטא איז צי פרעגט•
 ד,אט װײב זײנ טעלעגראםע. די זײנ דארפ מאםקװע7■ פונ זיגעל! יאקאװ
 ט;לעפאנאגראמע. אײנ איז דאם ערשטלינג. איר האבנ געדארפט נעכטנ

 ״זאםלאנ״ פײנטלעכער דער אז מיטגעטײלט, איכ ל,אב צװײטער דער אינ
 אפערא- דער אט װעגנ ראפארט גענויערנ א פארניכטעט. װירקלעכ איז
 פאר- האט ״זאםלאנ״ דעמ ארױםגעשיקט. אײכ נארװאם איכ האב־ ציע

 אינ אלײג אײנער געבליבנ איז ער זיגעל. יאקאװ טאנקיםט דער ניכטעט״
איז װעג דער אפעראציע. גאנצע די דװכגעםידס אלײנ האט אונ פעלד
פוי_י!



דאברושינ י.

געשיהטעם צװײ
דלאלאג) סצענישעױ (א

י ע ט כ א  !נגײע אלע מאמע, ״י־)• אײ קהאסטי נללאר לױפטי ט
. ר ע ט ו װוהינף גײט, װער מ

 גײענ כאװערטעם מײנע אלע מענ. גײט פראנט אפנ ר. ע ט כ א ט
היטלערנ. מיט פאםקודםטווע, דער מיט זיכ שלאגנ העלפנ

י ע ט ו עפעם. ־זוכנדיק ארױס, (גײט פאםקודםטװע. א טאקע )•פ? פצמ”( מ
 לײגט קלײניקײםנ, דארט פונ ארוים שלעפט אלמעי, דעמ עפענענ זינ לאזט טאנטער די

אויס). זי באהאלט ארלנ, גײט מוטער די אז פעקל. א אינ צונױפ

 ! מאמע מיטעי)• ארענקומענדיקער דער (צו ף ע ט כ א ט
. ר ע ט ו טאכטער? װאם, מ

־ ו ע ט כ א  האםט דו טיט)• ײ װאס באמערקנ, ניט ז?ל מוטער די (יעדט, ט
געשיכטע? די געהערט

. ר ע ט ו געשיכטע? א פאר װאם מ
. ר ע ט כ א ?דערצײלנ דיר זאל איכ װילםט, פאשיםטנ. די װעגנ ט

דערצייל. איז וױיםט, דו אז ר, ע ט ו מ
 זײנענ פאשיםטנ די אז מאהע, הערםט, איכ. װײם אװאדע ר. ע ט כ $ ט
 דנײ הונדערט פינפ העכער צונויפגעקליבנ זײ האבנ װארשע, אינ ארײנ

 םאלדאטנ פאשיםטישע די נ?כ לויפנ לאזנ זיכ זאלנ זײ געהײםנ, אונ
׳ ז פערד. אפ געריטנ האבנ וואם

. ר ע ט ו פערד? אפ מ
. ר ע ט כ א  פארמאטער- א פאלנ פלעגט ייד א אז אונ פערד. אפ ט

 זאלנ זײ זײ צװינגענ יידנ, פאר א אויםקלײבנ פאשיםטנ די פלעגנ טעי,
 א ז פאיינ פלעגט ער ביז אימ, טרי_יבנ אפגעשטאנענעמ, דעמ שמײםנ
טױט געפאלנ ײדנ אלע זײנענ שא פיר-פינפ וואםערע פאר טויטער.
 א אונ זונ א מיט שםיד, געזונטער א טאטע, א נאר זײנענ געבליבנ

טאכטעד.
. ר ע ט ו  שרעק. ם׳א מ

. ר ע ט כ א  שרעק. ם׳א ט
. ר ע ט ו װײטער? װאם מ

. ר ע ט כ א  א טאכטער דער געגעבנ פאשיםטנ די האבנ װײטער ט
ברודער, אונ פאטער איר שיםנ זאל זי באפוילנ, אונ ביקס
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. ר ע ט ו  זיינז ניט ם׳קאנ געשאםנ? האט זי מ
. ר ע ט כ א  זי_ינ? יא קאג זשע װאם ט

. ר ע ט ו  ראצכימ. די אינ געשאםנ װאלט ארט איר אפ איכ מ
ך ע ט כ א  ראצכימ. די אינ געשאםנ האט זי מאמע!.. (באגײםטערט)• ט
. ר ע ט ו  קיגד. אזא האט װאם מוטער, די זײנ זאל געבענטשט מ

. ר ע ט כ א  גיט זזאםט דו מאמע, זאגםטו?.. זײנ, זאל געבענטשט ט
רוקזאק? מײנ געזעג

. ד ע ט ו אימ? דארפםטו װאס אפ ער. איז אט מ
״ ר ע ט כ א װילםטו מאמע, געשיכטע, צװײטע א זאק)• דעמ עמט(נ ט

, i ל,ערג
. ר ע ט ו דערצײלםט. דו אז שוינ, דערצײל מ

לאנד. אינ אונדז בא פאםירט ד,אט געשיכטע צװײטע די ר. ע ט כ א ט
 זיכ האבנ אונדז, צו ארײנגעדיםנ זיכ האבנ גאזלאנימ ךײטשישע די אז

 זײנענ אונ מאביליזירט פאר דערקלערט ארומ אונ אוומ פונ ױנגע אלע
 - קינדער, דרײ אירע אװעקגעשיקט ד,אט מוטער אײנ פראנט. אפנ אװעק
 זײ האט געהאט, ניט זײ האבנ טאטג קײנ טאכטער. א אונ זינ צװײ

ארױםבאלײט. אלײנ מאםע די
. ר ע ט ו  געזעגעגיש. די פאר זיכ שטעל איכ מ

. ר ע ט כ א  זי האט זונ, ערשטנ מיטנ געזעגנט זיכ האט ןי אז ט
 זאלםט װײנ. איכ װאם ניט, קוק געזאגט: אבער אימ ד,אט זי געװײנט.
 צאר... איכ װיפל צארנ, אזויפיל זאגלענ

. ר ע ט ו מאמע. א פונ ביםל א זאג א מ
. ר ע ט כ א  געהאט זי ד,אט זוג צװײטנ מיטנ זיכ געזעגענענ באמ ט

 אזוינע דזאבנ צו געזאגט, זי ד,אט פרײד, א איז ״מיר אױגנ. טרוקענע
קינדער״.

. ר ע ט ו װערטער! מי״ינע מ
. ר ע ט כ א  איר ארויםבאלײט זי ד,אט מאמע, װערטער, די״ינע מיט ט

צװײטנ.
. ר ע ט ו טאכטער? די אוג )נו מ

. ר ע ט כ א  די אפ רוקזאק דעמ אנגעטאנ האט טאכטער די אונ ט
 געטאנ קוש א זי האט אונ מאמענ דער צו צוגעגאנגענ איז אקםלענ,

 מאמעי געזאגט, אליינ האםט דו ווערטער: די מיט טאקע )•?צא עס (טוט
האט... וואם מוטער, ד־ זײנ זאל געבענטשט
ט ו רמ טאכטער!!! • פארשטאנענ) <האט ע

. ר ע ט כ א ,געזונט זײ רופט, מע מאמע, געזרנט, זײ ט (פונדער־ !,
מאוש)• מיליטערישער דער װײטנ

קינד... אזא האט וואם • פארגלײועיט) שטיינ (בלײבט ר^טןמ



זעלדינ י. אונ גאדינער ש.

מישפאבע »וגדזער
בי?ד) (א

פײגעלע. אלעק, ליפע, לײע, אנטײלגעמער:
פארנאכט. י$ר• 1941 ױנ 23—צעט
שטוב. סאװעטישע א — אדט

אלעק. — אופטריט ערשטער
 צליא _ יכן דוכט ײקזאק)• א פאקעװעט שטוב, אינ אלײנ (איינער ק ע ל א

 געבליבנ... צײט װײניק י יא זײגעי־) אפנ טקיק (עינאכ? װאם אלצ.י גענומענ.
 מאמע? דל דאם איז ווו נאר, זע געזעגענענ... גאכ זיכ דארפ מע

 ״מא־ קאל) אפנ לײענט אונ (ש,-י_יבט ז יא ך צעטעלע א איבערלאזנ עפשער
 אפ געװארט װאיענקאמאט, פונ געקומענ שװעםטערקע, טאטע, מענױ,
 א (גיט אײכ״, קוש איכ געזונט, זגיט נו, געזעגענענ. זיכ אײכ,
 מיר, פאר צוגעגרײט האםט דו װאם אלצ, ״מאמע, י)צ בטיעש <טראכט
 גוט״. זײנ װעט עם מיר. אם שוינ זיפ פאילאז דו מיטגענומענ. איכ האב

 פאפיר אפנ מאמע... געזונט, זײ אט... נו, טי״) אפנ צעטעלע יאס אװעק (לײגט
 דער מיט טאקע איבערהויפט זיכ... געזעגענענ דאם גרינג... עם איז

 ״טאטע, איכז זאג אימ מאלאדיעצ. א מיר בא איז טאטע דער מאמענ...
 ליפע) זיכ באװעזט טיר דער (אינ ו פארטיק אונ !״ געװנט זײ

ליפע. אונ אלעק — אופטריט צװײטער
ק ע ל  טא- נו, ’טאטע. אוי, ײ)•ט י־עי אינ טער?פ אפנ נ? זיכ שטײםט< א

פארטיקי אונ !געזרבט זײ טע,
. פע י  מאמע? די אונ ?פארטיק — הײםט װאם נאר. שטײ ל
. ק ע ל  ם׳יאיז פארשטײםט, צעטעלע... א אט... מאמע... די יא... א

צײט... קײנ ניטא שױנ
. פע י  טויג דאס צעט<לע? א אבער... ווײניק... איז צטט יא... ל

מיר... אפ צו װארט זענ... זיכ מענ מוז מאמענ דער מיט גיט...
צוריק... באלד קומ איכ )ירנפאפ ארױס נעמט שופלאד, א (עפנט
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. ק ע ל אײלםטד? וװהינ א
. ע פ י  )•פ(א מיר. אפ צו װארט זאגנ. שפעטער דיר װעל איכ ל

ט! רופט יאר זײנ אױכ? —נאכ)־ער ?אנג אימ קט(קו קעאל אכני ד מענ
 אלײנ... גײנ קאנ יאר זנינ נו, דעוװידערט) עמ;צנ װא?ט ער װי אזוי, (יעדט

 דעמ געפירט צוריק יאר צװאנציק אונ דרײ מיט נאכ האט יאר זײנ
 דײטשישנ דעמ געטריבנ זײ האבנ אי_י פראנט! אפנ גאנצנ״זאװאד

 שטױב אם איצט... נו, געגאנגענ.׳ איז רױכ א אוקראינע! פונ אקופאנט
 נאכאמא? פארדרוס, יט(מ אײביק,״ פא אױםראטג אונ צערײבנ זײ מיר רועלנ

 מיר ? געװענ פרןער ביסטו זשע וװ !טאטע עכ, זאכנ) די איבערקל׳עבנדיק
 ?ט גארנישט... איז דאם נו, י טײל אײנ אינ גײנ געקאנט דאכ װאלטנ

 שוינ איז דאם זונעלע, רויק, ״זײ זאגנ: אונ באלד״קומענ ער״ װעט
 דער מיט אבער דערופ... פאכאזשע שטארק איז דאם יא... באװארנט!״

 מאמענ... דער מיט מאמענ... דער מיט )ב”א? זיכ «יט (אומצוםדידנ מאמענ?
 דער אבער... !..מיר װײםנ דאם יא, פײגעלע. דאכ בלײבט איר מיט

ט, דער ארמײ, דער אינ שױנ״ איז עלטערער - דער יינגערעד-גייי אנ  מ
? ד־עררם זאגנ זי קאנ וואם םײנע, מאמע די ײדענע, פאשעטע א אויכ...

טיר) אינ קלונג (א

ק ע ל פײגעלע) ארײנ קומט (עס מאמע,,, די ןי, גייט אט (דערפרײט)• א

פײגעלע• אוג אלעק — אופטריט דריטער

. ע ל ע ג ײ ? די טאטע... דער אלעק... פ א ט ע-ני מ א װײםט׳ דו מ
םאנאטריאד... א מיט פראגט אפנ גײ איכ אלעק,

ק ע ל א (פילדעטיק)• א א- !.. י
ג ײ עפ ל —איכ איר־-מעגט, זשע? װאנז פועגעװײק)• אפנ׳יברודער (קוקט ע

ניט? טאר
ק ע ל  ״איר״? דער דאם איז װער כשאי)• מיט{ א

• ע ל ע ג ײ דו... בארים, נו, פ
. ק ע ל דו וואם י*... א-א... א ט- ם ײ מאלא־ מוזט? דו מעגםט? ה

מאםע״י די אבעד... פײגעלע! דיעצ,
ע ל ע ג ײ ?יפע). »דיינ קומט ןעס מאמע,,, די (פארטראנט)• פ

?יפע• אונ פײגעלע א?עק.— אופטריט פערטער

פאטער). אפנ אויגנ די מיט (וױנקט ע ל j? ג ײ פ
יא). אם קאפ מיטנ (שאק?ט ק ע ל א

. ע ל ע ג ײ (פארהאקטןיכ). װײםט,,, דו טאטע, פ
ק ע ל פראנט! אפנ גײט זי איי®)• (שיכט א

. ע ל ע ג ײ איכ... פארשטײםט... דו םאגיטאר-אטריאד... א מיט יא, פ
ע פ י ארומ). זי (בעמט ל
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ע ל ע ג ײ װעםט... דו אז געוװםט, ד,אב איכ טאטע, )•טיײפ(יעי פ
ע פ י מײדעלע... ריכטיק, ריכטיק, קי״)• » יז גיט( ל

. ע ל ע ג ײ מאמענ? דער עם איכ זאג װי מאמע... די אבער... פ
. ק ע ל זאגנ... װעט טאטע דער א

י על  צו װי איר, מײנס װײם, איכ אונ קײיעי־)• ײ אפ לאנג (קוקט פ
 — אלעקנ) אם (װײזם רע פראנט, אפנ שוינ איז בארים אז איר? זאגנ
טאכטערקע... איכ, אונ דאםגלײכנ... — דו ןןײנט, גײט

ק ע ל  איג מיר מיט װײם: איכ אז שװער, איכ טאטע, הי«)• מיט( א
!גײטטו טײל אײנ

ן ן פ י י$. אלעקנ)• אפ צערטלעכ (קוקט ל

. ע ל ע ג ײ  לײע) איענ קומט (עס מאמע? י1 אונ ״ע)פא( טאטע!.. פ
לײ?, אונ אלע ־־ אופטריט פינפטער

ע ל מאמע! ).דיײפ ט(מי א
.  ניט נעשאמע די שיר —געלאפנ בינ איכ קינדערלעכ, אױ, לײע
 דו... אונ פאטעי) (»« אװעק. שוינ איז אלעק — געמײנט פארלארנ!

 יעי יצ( מיר... אפ צוװארטנ װעםט פארשטאנענ, איכ האב דו, נו<
 טאטגס דעמ מיר דערלאנג שאפע, די עפנ גיכער, פײגעלע, טאכטער)
 מע פײגעלע, אזוי?.. אלע איר שטײט װאם )אומ זיכ ט(קיק וועש...

טאטנ... דעמ אויםריכטנ דארפ
. ע פ י וװהינ? מיכ? אױםריכטנ ל
. דאכ... װײם איכ װוהינ... וװהינ, לײע

עלי לײעלע. פארשטײםט, דו )•כיעטעיצ איי׳ צו זיכ (יערנעענטערט פ
. ניט? דיכ קענ איכ פארשטײ... איכ פארשטײ, איכ לײע

 קײנ נאכ איז אימ אלעקנ)• אפ זטילו( אכצנטנ נעמ פ נאכ געדענק איכ
 אקו- דניטשישע די טיגיבנ אװעק ביםט דו װענ געװענ, ניט כוידעש
פאנטנ.

ק ע ל  מיט בע איכ װײםט, דו מאמע, עי)•טימ יעי צו צו יויפט( א
 װארט קײנ אפילע מיר באװארנט, ער ד,אט דאם טײל... אײנ אינ אימ
געזאגט... ניט

ע ײ  זײ אפ (קוקט טאטנף מיטנ בליק)• מיטנ ארומ בײדנ זײ (נעמט ל
 א שטײט יענע װי טאכטער, די (באמערקט 1״גדט זײער איז דאם צערטלער)

 קוקט װאם אזוי? עפעם שטײםטו ױאם פײגעלע, אמער, קומ פאילארענע)
 מײנט עפשער געהאט... מוירע מיר פאר װאלט איר װי אזוי, אלע איר

 מיש- אונדזער אינ הײנט זיכ טוט םזן װאם ייט, װײם איכ אז איר,
פאכע...

ע ל ע ג ײ דו? אונ מאמע... )•מאײ יי (נעמט פ
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.  דיר... מיט איכ... לײע
. ע ל ע ג ײ  מאמע... פ

.  רעד: קיגד? װאם, װאם, װ, לײע
. ע ל ע ג ײ  אויכ... גײ איכ מאמענױ, פ

. װא-אם? לײע
. ע ל ע ג ײ  םאניטאר-אטריאד... א מיט פראגט... אפנ גײ איכ פ

. ע  גע־ ניט איכ האב דאם יא-א... פראגט? אפנ אױכ? —דו לײ
באנוםענ? האםט דו געהערט? האםט דו פאטעי) (צומ וװםט,״

. פע י װעסטו? אבער... באנומענ... ״געהערט... לײעלע, יא, ל ױ  ו
אלײנ? אײנע

 אײגע —מייםט װאם )•י?שט אנ הײבט ?אנג, אימ אפ (קוקט
 קוקםט, דו אלײנ,,. אײנע — אײנפאל אנ זאכנ) מאנם דעמ (פאקעװעט אלײנ?

 שטוב-באלע- א לייע, ײדענע א זיכ לעבט עם אזױ: אפאנעמ, ליפע,
 שטיקל א אונ קינדער די צו מאמע א עם, רופט מע װי באםטע,
 די מיט מאנ דער אװעק ם׳פארט אז איז, מאנ. איר צו פר^גט

 עפשזןל זיכ איכ װאלט אײערנעכטנ אלײנ... אײנע זי קינדער-בלײבט
 טע?עפאנ) דער קלומ א טגי (?ס היעט״, אבער געפילט... אװי טאקע

 דירעקטאר דעד —עם? רופט מײנםטו, װער, לײענ, מענ? רופט װעמענ
זאװאד... דײנ פונ

. ע פ י דיר;;קטאר? דעד ל
, א י . ע ײ  מיטנ גאלמעםער דאם איכ לײג דא אט-א ליפע. קדק, ל

 קאלטנ... קײנ פארלאזנ ניט זיכ זאלםט דו אונ שפיגעלע. מלטנ זײפ,
נעשאמע... דער אפ אומעטיק איז צורע פארװאקםענער א מיט

ע פ י  פײנט האםט דו אז דאכ, װײם איכ גוט, נו, (אופגעײײיק)• ל
 די- דער געװאלט, ער האט זשע װאם נארישקײטנ... קאלטענעװאטע...

? רעקטאר
.  גײט זאכ ןןײליקע א נארישקײטנ... קײנ ניט ליפע, נײנ, לײע

 !פארקערט דײקע אפגעלאזנ... זײנ ניט מענ טאר —טאנ איר
. ק ע ל ?אגיטאטאר עמעםער אנ דאכ ביסט מאמעניו, אױ, א

.  ניטא איבער. ניט מיכ שלאג קאטאװעםנ. קײג גיט טרײב לײע
ט מיר ד,ײםט אונ דירעקטאר דײנ מיר קלינגט יא... צײט. קײג  מינ

 אײנע זאגסט.״ דו אונ ליפע... ארט, דײנ אפ ארבעט דער צו קומענ
. . . ײנ ל ? אזרי גוט נו, מקזאק) דעמ אימ (יוטזט א

ע פ י די לייעלע... זײנ, ניט גאר שױנ קאנ בעםער (באגעסטעיט)• ל
מאמענ... דער מיט מישפאכע... גאנצע

.  פאריכט( צונײענ... שטארקער מענ דארפ םפראנטשקע די אט לײע
ליפעי געװענ« איכ װאלט מאמע שלעכטע א שטײ) רעיט אונ מקןאק דע«
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 רײדנ... צו לאנג דא איז װאם אונ... מישפאכעי אזא ניט האב איכ װענ
ראדיא). די אי״ינ (ש?יםט ,ם:י_י עפעס הערנ בעםער לאמיר אט

ר א פ ו ר - א ? ד א  200 איז מישפאכע אונדזער פרויענ־שטימ)• (א ר

 האסטיקעי) נײט (לײע ו מוטער אוגדזער איז לאנד דאם אוג מיליאנ

 הינט מעשוגענע די פאשיםטנ, זײ אז ד^רלאזנ, ניט װעט מוטער די
 װעט ;י מישפאכע, איר פונ לניצ שטיקער פליקנ אונ וײםנ זאלנ

 אונדזערע אפ אנטאנ הײמ, איר צעטרעטנ װיל װאם כײע, די דערשטיקנ
 אונ פאדעמ יע« שטארק פארציט (לײע ;קגעכם פונ לאטע געלע די פלײצעם

 װיל װאס נײיע, דער בא קאפ דעם אראפרײםנ װעט טאמע די )פ? ימא םטיי-י
 פארגװאלטיקנ אוג זינ אונדזערע פארשקלאפנ קינדע־, אונדזערע פײניקנ

שװעםטעי! אונ טעכטעד אונדזערע
 ? מאם דער צו !ליפע פלײצעם, די אפ אנ טו נא, ע. ײ ל

. ר א פ ו ר - א ל ד א  אט :זעט קוק, א גיט !לאגד אונדזער פונ קינדער ר
 טרינקענ װיל זי !כײע מעשוגענע די הײל, איר פונ ארויםגעקראכנ זי איז

 אונדזערע עיד, פרײע אונדזער פארװיםטיקנ װיל זי בלוט, אונדזער
 מירנ !טײטנ זי מירנ קאלװירטנ. בללענדיקע אונדזערע שטעט, פרײלעכע

!טײטנ זי
. קומט! צייט, קײנ ניטא קינדערלעכ, אנ, זיכ טו־ט לײע

שטיל). מוטער, דער ארומ אויס זיכ שטעלנ $נ, אעליק זיב (טוענ j? ל א

מאמע! קומ,
. ר א פ ו ר - א ל ד א  פאשים- דער קעגנ שלאכט אינ —אלע, אל?, ר

 אונ גרויםער דער אפ ארױם קומט — אײנעמ בױ אלע כײע; טישער
!טױט א !פאשיזמ דעמ טויט א מילכאמע. פאטערלענדישעד הײליקער

 רויק זיכ כװאליעט פ^רהענגל דאם ^פנ, איז פענצטער דאס ?ײדיק, איז שטוב (די

זומעד־פארנאכט) אינעמ
ג) נ א ה ר א (פ
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