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 קילאםעטעד, פערציק פונ מארש א דורכגעמאכט הײנט ערד םױנעם אם
 װאלד. אינ פריװאל א אפ אפגעשטעלט זיכ באנאכס

 קנאלט, קאנאנאדע די ברעסלאו; פלאמט װײטנ פונ
 בלעטער פונ שורשערײ אינ פינצמערגיש, אינ דא, אונ
באפאלט, װאם מידקײט, דער מיט םאלדאטנ די ראנגלענ ויכ
 אװטאמאטנ, די מענ רײניקט שײטערם פונ שײנ דער א3 אונ
געווער. פיטנ צונויפ זיכ קרײצנ בײמער די פונ שאטנם די

 ג?ר, דעמ הײל אינ אימ פאקנ װעלנ ״מיר זיכ: װערטלם קוילג, סײלט םטארשינא דער
 פארשאטנ... ניט אימ קריל איבעריקע אנ געװים דאכ װעט

מער״. װאס מיטנעמענ קוילנ האט קאפבאט דער אפוילנ3
 מעדינע. אדאלפם אפ גײט בלוט מיט אפרעל. םאפ ם׳איז

 שפרײט. זיכ נאכט כוישעכדיקע א דײטשישנ םונ װאלד םונ
 גרײט. זיכ שלאכט מ^רגענדיקנ צופ באסאליאנ ׳ןרשטער דער
 ־—מינע к נאכ מעע א פלאצט עם וואלד םונ ראנד באמ

ארומגעדרייט. רונג פײערדיקנ א מיט איז פי_יגט דער ארמזיםט!
 אופצוהויבנ נאכ אלצ זיכ פרװוט ער צעשטאכענע, א בימי א װי דאכ
 געבריל. מיט טאנ שפרונג א אונדז אם זיכ םאםטעס אוג
 םיל, צלענ ניט פיינט דער ם׳װעט שױנ, זעס רויטארםײער יעדער נאר
 פארטויצנ, צר םוינע דעמ זעצ לעצסנ א םיט הענט־־שוינ די זיכ בײםנ עם
שפיל. אזאםי־נ אונדז פיט אנהײבנ םארזאגנ שוינ צענטנ א זאל ער
 ראריאשינ, קאפיטאנ דער קאמבאט דער ניט ריט ?ם
 י שפאנט: שײטערם די ארומ װזװאד צר װזוואד סונ
 באקאנט? יערערנ איז אופגאבע די—טטערע, ־כאװײרימ-

 נלשקאשע, קאפיסאנ, ״גישקאשע, אינדערנאכט: שטימענ םיהילכנ אונ
װאנט״. דער צו צוגעשפארטער א שוינ איז סריצ דער

 קוילנװארפער-ראטע דער םונ טאטשאנקעם אונ פורלעכ די
 אװעקגעשםעלט. װזװאד װירטשאפטלעכנ לעבנ האבנ זיכ
 געפעלט; אים ״אונ באקוקט קאמבאס, דער אנ קוםט עכי
 אויםגעשאטנ, ברעזענטנ אם ליגנ קױלנ-םסענגעס די
מע״שעלמ״ םײנמ דעמ אונ שי_יערט מע זײ, רײניקט סע



 אראפגענומענ, פלינק קױלנװארפערם זײ םונ פאנצערם די
 אויםגעפרװוט. שלעםער די אויםגעװישט, רערנ די

ם ע ד רוםס! אהערןיו בוםאגינענ לײטענאנט ־
ם א ד ~ז$גט אװטאמאטישע ־־ װער, אר צר ער גע ט מ,־־  יפארשטומענ נים רעגע קײנ אם אי

שע, לופט. אנ װי אזוי-א איכ בינ אים אנ װײל געדענקס־ז

 דריטנ פונ קױלבװארפער-װזװאר םונ איז בוםאגינ לײטענאנט דער
פארטרעס• ער קױלגװארםער־ראטע םונ קאמאנדיר דעמ

אונ אויםפילנ, אלצדינג כ׳וועל- ט,־־ מבא  דערזעט־־־־ טונקלעניש אינ קאמבאט דער קא
 צעגליטנ םלאם א מיט הײליק אימ אם קוקנ אויגנ שװארצע צװײ

ארױםגערעדט. עס האט לײטענאנט דער טיפ װי דערםילט, ער אונ

שולדיק ט אנ  —זיכ, דאכט מיר, םינ ביםטו עלטער בוםאגינ, מיר, ־־
 —קאפיטאנ, דער טוט שמײכל א שײנ קנאפער דער *3 אונ
טנ21 םונ דו? אונ איכ. בינ .
לײטענאנט, דער שסילערהײט ןאנט—יאר, םערצנ אינגאנצנ געװענ דאנ בינ איכ אונ—

ױכ: צעלאכט קאמבאט דער אונ
אר ױנגערמאנ. בראײער א איצט אויכ ביםט בוםאגינ, דו, ־־־נ

 פטושקא ארדינארעצ בוםאגינם לײטענאנט דעם
 טײ. מיט קעםעלע דאם אופזידנ ס׳ואל קוקט, שײטער באמ

 צװיי, םאר וועט קלעקנ צי טוט, סרײםר א גים, םליאשקע די םאפ א
 קיוזשקע, א ארויסנעמזלנ שוינ זעקל צומ קריכט אונ
ײי... איכ גוט, בומאגינ. מיכ, איכ פארלאז דיר ״אפ דערהערט: ער נאר ג

 דערװײטערם, קאמבאט דער זיכ נצכט דער פונ כאשכעס אינ אנדערע ראפעם צו
 װערט. הילכיק םאלדאטנ די צװישנ געשפרעכ דער אוג
םאלדאט ױנגיגקער א—לאנדםמאנ, מי_ינ קאמבאט, אונדזער איז בריאנםקער א

שװערט. זיכ
אײנעמ בא שטעלט זיכ צו, נעענטער בומאגינ גײם שטילע מיט טריט מים

שײשערם די פונ
פארקלערם. אײגענע זײנע מאכשאװ?נם אינ רעגע א בלײבט אונ

ארנ ױנגע פונ נאכ מיליסער־ואכ די ליב האט לײטענאנט דער  י
געבויט, םעםט אונ ער אױ הײכ אונ
 םארטרויט. אימ ראסע א קאפבאט דער האט אוםזיםט ניט אונ
 זיקארנ זײנ אינ אום אימ ם׳קומט ארנ םול שװײגנ אינ שטײט קר

ט... זיכ שמעלצש װאס זונ, די בערג כינגאנער אם אונ בירע-טײכ דער רוי

 געטרײע, די םאלדאשנ די פונ קרי_יז צרמ װענדס ער בליק דעמ
 ״ששימ. יעדנם אינ זיכ אײנצוהערנ אים 3לי ס׳איז

 אימ, זיכ דערמאנט אײנ, זיכ קוקט ער פענעםער מירע אינ
א ארבעט, רער נאכ וױ  פדײע הימלענ אונטער בירע, דער נ

״מאקםים׳־. דעמ קאםױגיםטנ די מיט ער םלעגט דערלערגענ

 שארענדיקט, ער האט דינסט די דרײ-אונ-דרײםיקםטנ אינ יאר אינ
 ״יאר, א אם נאכ ארמײ אינ געצליבנ פרײװילי?( נאר

 אזוי״קלאר, קירילנװארםעד דעמ געוװסט ט׳ער דעריבער
 שמענדיק," שים.ער בעס״ע די םונ געװעזנ ״טיר״ אינ

נאר. ,אויםועצײכנט״ אפ א־םנאבעם די אויספילנ פלעגט

םילאםשקינ אונ פאטראנעם םונ אונטערמראגער דער ניקיפאראװ זיצט אט
—״ערשטע, דאם ״נומערל דאם

נאכט. פוג הוידלקזן דער אינ וױגנ זיכ זײערע שאטנם די
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דאלט, רעגע דער אט אע בומאגינענ, אימ, אונ
 הערש^ קיטײטשיק אונ רוטםאנ מוישע גאר ארבעטער די דאם ם׳ןײנענ אז

קראכט, דער״גרױםער װאלד דער ״פלאצט... מינע א װעגענער־זאװאד... פונ

 םטײע גאנצע א קלויפטער-שפיצ א פונ םאראקעם װי אונ
 איגדערהויכ, געליארעמ א מיט אופ ראפטאמ הײבנ זיכ

 רויכ. א װי אנסרינענ זיכ, םאכשאװעס די צעםללענ אזוי
 םײער, מיט װאלר איבער שיטג אנ הײבט םוינע דער
מויעס דער אזש זיכ שפאלט עם ארום, ^קראכט עם
 םארנױגנ... פיםעלע א זיכ אײנער יעדער טום װילנדיק ניט
 אװעק. ערד דער אפ זיכ געשרוינד לײגט—ז׳געזעםנ װער אונ

 שרעק, די פײנט, טאכלעם-םינע, זי, האם מע יזיכ כאכםענ םאלדאטנ
 אויגנ די אינ םײװי זי קריכס כוצפלניצע א

קלעק. א װי יעדנ, צר זיכ יטשעפעט *ונ
 בלײבנ, פארגליװערט לאנג ניט לאזט אברי_יעם די נאר

 שרײס: ער םסארשינא דעם צו אונ שפאנט בוםאגינ
 —צײט קיינ פאטערנ נים ארםי אנ אם—קוילנווארםערם ־־די
 םארטרײבנ, םערד די װאלד אינעמ טיטער נ$כ

זײט! א אינ אפ שלעפט קוילנ קעםטלעכ די
 קילאמעטער, פיר—דרײ א פאדער-ראנד ביזנ פונדאנענ

 מינאמיאט. קעגנערם פונ שאם יזנדער דײסלעכ זיכ הערט עם
 דראט: ער זײט ינעם ם ד?ןמ אינ אונ מילאטשקינ אום הײבט זיכ

 טאנ קנעט א גום קאטױשע אונדזער באלד דיכ װעט ־־עס
שטאםי דײנ פונ װערנ רועט »ש אונ שטויב אונ

 םארעכנט, פאטאליאנ אינ לאנג ניט אױ װאם סאלדאט, ױנגינקער דער
 םראנט, אפנ אנגעקומענ ערשט מארשאװער ראטע םיט
 דערקאנט, גלי_יכ װאלט אויג געניטע א נאר וױםנדיק, גיס םאכט זיכ
 קגעכל א אם קנעכל א אים זיכ װארםט עם זיצט, ער אומרויק רוי

נאנם?״... אזוי מינעם די זיכ לײגנ װאםעפרעגט: ער סםאמ אונ
 קריגנ, ענטםער אנ נאכ קײנעמם ער האט באװיזנ נים אוג
 הארמאטנ־קויל, א״גרויזאםע גערױש א מיט זײ אש ס׳גײט װי
 גרויל... מיט פארגלײזט .נלײכ װערנ אפלענ די

 ליגג געבליבנ שטיל איז םאלדאט יונגינקער דער
מויל... םארקרוםטנ א מים האלדז, צעפליקטנ א מיט

 צעבאנגעו, זיכ איז פולװער־רויכ פרנ זײל םלאמענדיקער דער װענ אונ
 ״םאניטאר״! קוילעם: טראגנ זיכ אוםעטום םונ
 שטארב״... איכ ראטעװעט, .אוי, םארװוגדעטער: א קרעכצעם עם

 דערלאנגענ. הילם ערשםע די סאנװזװאד םונ ראגאװ ם׳לויפט
הארב. אונ שטרענג בלײכער, א אוים בומאגינ װאקסט עם

 זגרעטשיכינ אונ בוטשוקאם נומזןרנ צװײטע די שװער זײנענ סארװונדעט
 לזגסניכ. םערזשאנס דעם פא צעהאקט פרעמ « האט שפליטער א

 זיכ. צו שוינ עו־ קופט אטא נאר האם, מילאטשקינענ פארשזעטנ
 ביכל, רויסארמיײש דאם םאלדאט יונגינקנ באם זוכט אונפטושקא

אומגעריכט. גאר ״מעדאליאנ״ זײנ אױפנאופ געפונענ

 געפוירנ, זעקם״אונ-־צמאנציקםטנ נײנצנ גאװרילאװיטשפוג םערגײ גריבענקאװ איזזס
 אריאל״. ,קראםני קאלװירס אלםגיםק, דארפ פונ קאנט, קראםנאיארםקער סונ

 ק$ל: פארשטיקטנ א מיט זאג א שטיל טוט לײטענאנט דער
 םארלוירנ, שױנ לעבנ ם׳ױנגע אונ געװענ ניט נאכ שלאכט ־־אינ

מיטאמאל,״ געװארנ פארברענס גלײכ אונ נאר געקוםענ
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 םאלראטנ. די פילאטקעם די האבנ אראפגענופענ קאפ, זיינ אנטבלויזט האט בומאגינ
באלר. קערפער נאכנ װעט״מענ קומענ מוזיקאלנ דעמ װזװאד פונ

 װאלד. אינ איז שטילגעװארנ איעל, נאר רעגעלע, א
 הארמאםנ, אונדזערע שוינ עפענענ עגטפער־פײער אנ אט, נאר
ם׳קנאלט. אונ ס׳קראכט עכא, דער זיכ קײקלט עם

 שוינ, אװעקגעפירט פארװועדעטע די האט םאנװזװאד פוב פורל דאם
 םאנטײל. אינ פארנ זיכ אפגעזאגט לעםניכ״האט םערזשאנט דעד אונ

הײל... םויגעם 1צום זיכ דערקלײבנ—עו מוז־־־זאגט ־־איכ
 שױנ: פארינטלרעםירט זיכ ער האט לעםניכ פיט אונ קאפסארג דער זיכ ם׳באװײזט

אנ דערצײל! קריג? אינ שױג לאנג״ביםט האסםו? ארדענ ~

 פארלוםטג: די װעגנ געבנ װיםנ צו קאמבאט צרמ ארדינארעצ זײנ שיקט צומאגינ
איז געבליבנ לעםניכ זײ פונ דרײ, פארװונדעט איז, אימער דערהארגעט

באטאליאנ. אינ
 ז—טאנ, צו וואם גאכ פאר דיר שמײס בומאגינ, סאכ, ״א פארטארג: דער ס׳קומט

 צײט״מיר״םוזםטו, ביםל » אויםטײלנ אימ,~נאר ער ןאגט אפשײ מיט
אנ♦ דיר בא הײבנ מיר פוג'פארטײ־בױרא זיצונג די

 פלינקער, א װערוריקל א װי גלײכ צו, אבער קײקלט זיכ
 זשוק: באטאליאנ-פארביגדלער דער ליבלינג״אלעםלגם, דער'

 קוק, א אלײנ טאנ זאלט איר האט, קאםבאט דער ־־באפוילנ
 לינקער,־־ הונדעדט-םעטער א אפ זיכ״איבער קלײבט איז דארפ, םע אויפ אונ,
גענוג... דא שוינ פארװוגדעטע אויכ זײנענ ראטע דריטער אינ

 ער: גיס שפײכל א לײטענאנם צופ זאכ פדיװאטער к װעגנ שױנ—זעט, איר—
 צעבײגט. איז, צעללכערט פעשענע, םײג שפײזערנ, ־־מײנ

 אדײנגעלײגט. קעשענל אינ מיר לעפל דעמ זיכ שײדנ באמ האט מאםע די
 שפליטער, דער האט אננעטראפנ ״פאנצער״ דעם אט אינ גראר װאם גליק, א

געטױגט. פארבינדלער״ניט קײנ פאר מער שױנ איב װאלט נים אז

 הערנ; נים איצט ער װיל לעפלעכ-שםעפלעכ פונ יװ?רט פומאגינ אנגלשפיצט גלײכ
מ  באפעל. קאמבאטם דעמ פארטארג,~איז צומ לר אלעם־־ערשםנ,~זאגט ~צו

קאםבאם דער דאנ מאכט איז סנאייאד, א נאכ דא אונדז ם׳םאדכאפט װענ װײל
—״טעל א מיר םונ

 באקלזנרנ, ביםעלע א זאכ אלײנ,־־די זיכ צו װי ער רעדט—לאמיו טא
װעל... איכ געבנ קוק א צולויםנ אט פארטארג, רוארט״צו,

 אײליק, איבער שױנ זיכ פעקלט ראטע די ארט אנדער אנ אם אונ
שטײנ: פלוצעמ בומאגינ איז גזנבליבנ

 —צוגײנ? נאכ געקומענ ניט קאמאנדע די איז דערהארגעטנ דעמ נאכ—
 —װײלע, א צו ווארט—םטארשיגא, צומ ער װענדעט זיכ

אלײנ... דארט אימ לאז ניט דו נעענטער, גריבענקאװנ איבער טראג

I I

 אויםנוװלבנ, שוינ פינצטערגיש די אנ זיכ היינט אט
 ראז, מיזרעכ דער זיכ־־ם׳װערט זעט בײמער צװישנ פונ
האימאטנ-שאם, אײנצלנער אנ הערט זיכ צײט צר צײט פונ
 אונטערגעבנ,־״ ניט אלצ זיכ פי_ינט דער װיל עס איז, שטילקײט די פארדעכטיקטע א נאר

װי מויערנ, די זיכ װעלנ ברעכנ אונ שלאכט, מיט פארפולט טאג דער זי_ינ װעט ״0
גלאז.

 אױ װאלד קײנ בומאגיג,־־גיט זעט איצט

װאלד אז ז*ב, אױםגעװיזנ ה^ט גאנאכט

די נאנט אונ פארק גרויםער עם־־א

רונד-ארומ. איז
פ^רשטאס,
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 שטומ, שטײענ ברעםלאלער אװטאגיוםנ אםפאלט, דעמ אפ דארט, אנ
ײע דאם ארט דאם גיריקנ מיט בליק מיט  ער, פארשט נ
נ הימלענ אינ הערט זיכ פו ^ י געזשומ. דער מאטארנ אונדזערע שו

אנגענ, זיכ אױ לײב איגערנ קעלט א שלאפלאזער פונ נאכט פונ  צעג
 ערד, דער אפ אײנגענורעט םאלדאטנ די ליגנ עם

 װערט עם אנגעטרויט הײנט אימ אונ זיכ... װעבנ כאלוימעם
 פלאנגנ, די באװארענענ באכאליאג דעמ שלאכט אינ
באשערט... זײנ אימ װאלט לעבנ בלײבנ װענ םאכ... א אפ הענגט אימ פונ

אד... דער ביראבידזשאו...—הײם זײנ זיכ םאר דערזעט ער װידער אונ װ א װעגענער־ז
םערטער... דער צעכ דער

 געשיקט. פלינק, ער שנײדט אײזנ־פרענטעם די שפירצ-מאשינ םיט
 י ליגט... אוגעשניטנ דעטאלנ בארג א שוינ צעכנ אלע םאר
 ער, הערט זי_ינעמ םסאכאנא־וישננאםענ דעמ װעגנ נאר גוטם ױשעור אינ
ט״. ער טאכסערקע זײנ םעכסיקע אפ הענט אפ װיג

 אנצוכאפנ, גאייגל כאם םײנט דעמ איז געבליבנ שוינ, ער איז אט זיג דער
אפגעװים. םױנע דער װ׳ןס קנלענ אונ צװײ, צי טאג, א

 —רים, א ארס פונ װי בומאגינ גיט קאפ״,~זיכ אינ גאר דיר ם׳ליגט װאם זאױ״אט

ר בלי_יפנ לעבנ ״ס׳װאלט ע דעי ט יע שלילם אינ בלוט דאם אנ האםטיק געװאלט״־־הײב
קלאפנ; צו אימ ״בא

ם... די צו םא״נ ניט אלײנ אב?ר װעט םױנע ךער— פי

 קוימגם אלע מיט ערד דער צו ציענ ציענ, אימ דארם טע
 סאלדאט. יעםװיהער א הענט בײדע מיט דארפ אים צושטיקנ אונ

ט ךי ניט ם׳איז \ טרוימענ צו אזוי םטאפ—איצט, צ? . ט. א ל ג

 צעשמייכלט: זיכ אונ גיט ער קרק א ראפ, » זיכ פטושקא גיט שלאפ םונ
געשאם. ניט דיר טאנ דרעמל א שלאכט פארנ ם׳װאלט לײטענאנט, זיב, צו לײג—

 םארגעשטאנענ, גיט לייטענאנם דעמ געלעגנהײט »זא ם׳איז נאר
 םאלדאטנ״אינדערמיט. די צװישנ אי_ינורענ זיכ ס׳װילס כאטש

 סריט. גוט-באקענםע אונ רויקע זיכ האבנ דערהערט
 שפאנענ צװאמענ מאקםימאװנ קאמסארג דעמ םיט פארטארג דער אקולשינ

גזנטיט. אסנ װערט אימ הײםלעכ-לימנט אונ

I I I

ויגוט ם׳איז צ ־  באװײזנ. דורכפירג נאכ בױרא די װעלנ מיר—זאנט, בומאגינ זיכ ־
 בױרא. מיסגליד״םינ א איז ער מילאטשקינענ״רוס, פסושקא, גיי,-

אויב ירופ ניקיפאראװנ—פארטארג, דער נאכ שרי_יט װארט,־־־אימ פטושקא, װארט,—
דא. איז ער

 —בײזיינ, דארםנ זײ לעסניכ, גאלדפײנ,— צו: גיט קאמםארג דער »ונ
שא. גוטער א אינ געסראפנ דיר צו פונקט האבנ מיר בום״אגינענ: צו או:

 םארטרעטער, קאמפאטם דעש נאר פעלט עם שוינ. אלע געקומענ
פיס... א אימ צעררויבלט סנאריאד א האט גיאנאכט

ט הויבנ מיר — אג  רעשום, אינ אױ אונדז בא צײט וױיגיק גאר—פ^רטאר,ו, דער אנ,־־ו
א םאר לײענט ער פארטײ. אינ אוםנעמ דער סאג־כײדער: אפנ פראגע אײנ

אנקעטע: אנ םעלדוננ,
אװ אר רום. א ארבעטער, אנ דימיטראוױטש, דאנילא ־־ניקיפ

 פאטר^נעם, פונ אונטערסראגער דער ניקיפאראװ שטעלט זיכ
 פאציוט. זײנם העמדל דאס פאנ רויטער דזגר םונ ארדענ אנ
רעקאמענדירט, אימ—פאר״אקולשיג, ןעצט—מיטגלידער, אינ—

7



געװאגט־ שלאכט אינ האט באװיזנ גיקיפאראװ מאקםימאוו. קאמםארג דער אונ איב
אקשאנעם. אונ קײט

שטאלצירט. זײנװזװאד אים םיט אימ, םאר קאװיר איכ אויכ—אופ; בומאגינ הײבט זיכ

זאגנ. װאם פארטײ-בױרא דער םאר ניקיםאראװ דארם איצט
גיט, זיכ שעמ ״דו פארטארג: דער העלםט שװער, $נ"דאם אים קוםט עם

גיםט?״ װער דערצײל,
 ם׳םארדריםט... םראנט. אםנ אוםגעקומענ מײנע ברידער ־־דריי

 געשלאגנ, פײנט דעמ גוט איכ האב אדער באמ אונ װײםל באמ
קאמוניםט, א—אינ״שלאכס״אנטשײדענעט גײנ איכ װיל איז

 איבערגעבונדנ, איז װאם זײנעמ, אויג צומ לעםניכ צו װײלע אלע זיכ רירט עם
 װײ. עם טוט אומדערטרעגלעכ אונ אויג דאם איז סארל^פנ נאכט דו־רכ
פארםײ, דער אינ אנ אימ ,געמט מע װענ איצטער, נאר
 וװנדנ מי_ינע פארהײלנ איכ װעל שלאכט אינ—קאפ: דעמ שטאלצ אופ הײבט ער
פאדער־רײ. אינ פײנט מיטי שלאגנ זיג״זיכ םאמע ביזנ אונ

 ברײטער: אימ בא נאכעם פאר ווערט פאנעמ דאם קװעלט, מאקםימאװ
 —אינדערײנ״, כײלעק א קאמםארג דער האט קאמיוגיםט, א דאכ איז ,לעםניכי

וװקם דער קאמױג םרנ כעזשבנ אםנ ״זעםט, װינקט: ער אקולשינענ צו אונ
זײנ. װעט

צוגעגרײטער״. א פראט יעדנ אינ איז װאם יאט, א באקומםט
גאלדםײנ. לײבאװיטש רײ־־גיניאמינ דער לויט דריטער דער םאר. זײנענ אלע אונ

 אנקעטע. אונ מעלדונג זײנ פארטארג דער לײענט ױד,־־־עם א קאםױגיםט, א
 קריג? א׳־נ שוינ ביםט לאנג זײנענ״ װער עלסערנ די גאלדפײנ, ך־ערצײל,—

 בליק: זײנ פי_ינ מיט םול ם׳איז קוק, א אלעםענ אפ גאלדםײנ שכיל ם׳גיט
ײ װ האש דערהארגעמ שװעסטערקע די עלטעױנ, די כ׳בינ, םארוװנדעט מאל ~צ

נעטא, אינ פײנט דער
באלשעװיק. א זײענדיק נעמענ, נעקאמע כ׳װיל אונ

ט א אלעמענ אונ באק, זײנ אפ זיפ באװײזט טרער א  הײםע. זײנ טרער זי_ינ גוריעםגי
ײנ  דרײםט, זיכ שלאגט <$ר מילאטשקיג, זאגם—גאלדפײנ, אױ נומער צװײטער ~״מ

 —װײםט, פארבײטנ צו װי םיכ אונ *מאקםימ״ דעמ גוט קענ ער
 יויםעפ: פומאגינ לײטענאנט ד?ןר באקומט װארט א אנעפענ״. אימ דארם מע
'־ הײםט... װאם פאשיםט א דײטלעכ, זײער אויכ גאלדפײנ װײםט עס—

ניט הי_ינטדשלאכט אינ ער װעט פאלק אונדזער אונ קאםאנדיר, זײנ מיכ, אונ

 גאלרםײנ קאמױגיםט פארטארג,~־דעמ דער זאגם פ$ר,־־ כילײג-

םנ דערלױב םאלדאכ... דיכ, באגוי

 פארשעמענ.
 אלם אנעמענ צו

קאנדיראט.

 דעד׳יבאטאליאנ-םארבינדלער, זשוק פלוצעמ אנ לו^פט ביימער צװישנ פונ
 שיר. פארבײגעפלויגנ ארט דאם אײלעניש אינ
 קאמאנדיר, ראטנער דער איז װוי זוכט, ער אומגעדולר מיט

איבערגעבנ האט קאםבאט דער באפוילנ-אוים: פאליעט ער בומאגינענ, דערזןנ
פינדלעכ:

מיר. צו גלײכ פירנ בומאגיג זאל ראט?נ זײנ

I V
 קאטיושעם. אונדוערע זאלפםונ רער האט עם פארטױבט ?שוקם װערטער לעצטע י1

 פײער־זײל. זײנ דויערהאפטיקער נאכ זאלפ, צווייטער א גלײכ ערששנ, נאכנ אינ
פײל. א נאכ זיכ פײל א יאגם עם געדתערײ גדילצערי״י, טיט
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 רוםיעוע, די ארטילערמנ די נעמט קלאפנ שױנ מיטאטאל װינקלענ אלע פונ
בײל. א איבער בײל א אימ גנא אופ דארט לויםט עם סײנט, אינ זעצט זי

 שײער, א זומער״צגיט װי ,נלײכ, האט אנגעכאפט זיכ פײנטם דעמ שטאט די
 שוימ. רויטנ א טיט אוסגעלאםנ איז הימל-ראנד דער

ם די בײםערשע שפיצנ אש מי נ־־ ו מ... אנגעזאפטע אנ בלוט ז װי  שו
 ארטילעריע-פטער, אונדזער סונ מעכטיקײט די אנ װאקסט מינוט יעטװידע אונ
רוים. אינ צונויפ זיכ שטויםנ האױפאטנ-קוילנ די אז דאכס, עם

מעכטיקער אונדזער פונ הינטעולאנד אינ — סיביר אינ אונ אוראל אפ ס׳האט
םעדינע

 געגליט, שטאל דעם אונ אײזנ דעמ פײנט צרמ גרױזאםער םינע םיט פאלק דאס
 געםיט, אונדז םאר זיכ קויכעם לעצטע די מיט האבנ שװעסםער די אונ מאמעם די

 זינענ אינ געהאט אלצ םטאלינ גרױםער דער—לײבלעכעו פאטער אונדזער ס׳האט
אויםגעשםידט. ניצאכנ אונדזער קלוגשאפטלעכ אונ

 אײנגעשלאםנ, הארמאטנ הונדערטער האפנ זיכ כאר דונערדיקנ אינ
 באטאריי. אס באטאריי שטײט אנגעפיקעװעט, קאליברענ, אלערליי פונ

הייב  גײ! אטאקע אינ אונ מיגוט דער צו זיכ, פעכאטע יאום ־־־
 אויםגעגאסנ. זיכ םי_ינט דעמ אם האט זעםט, געגעמ, םײערדיקער א

! עו ײ ס ט םײעו־! ־־ ר ע ה שריי. םויבלעכער א גערויש דעמ צוױשנ זיכ ־ גע

 צוזאמענ אױםגעט׳־שט קלאלעס מיט ארסילעריע-סאלדאט, אונדוער סישרײט
 ױים, דער פונ זיכ ם׳דוכד אונ שט$ט םויגעם אם זאלפ גאכ זאלפ שיקט

 שפײט, אונ שפײט פײער םיט הארמאט יעטװירער װי
רנ די ע  םלאמענ. צו אופ ניט אלצ הערנ גאר זיכ, שםעלצנ ו

טײט. ראקעטע א ריכטונג די באטאליאנ. זײנ שלאפט אינ םירט ראדיאשינ

־ ארוים פארק פונ  זיכ, שפרײט *גטקעגנ גאס פוםטע בו־ײסע, א ־
 צעבאמפירט. צ?גשמעטערט, ’ברוכשטיקער, זײטנ בײדע פ־נ
ט. ראדיאשינ גאטאליאנ זײנ נאכ גיכער אונ ױ פ
פיט ס׳צאגיםנ קוילגװארםער-װעגעלעכ, די טראטואר איבער טראטקענ עם

זי־פ שװײם א
שפירט. מע פײנט דעס ג$נט שוינ ארוים, אזש קריכנ אויגנ די םאלדאשנ, די

םאלדאטנ די צו קאמםארג, דער םאקםיםאװ לויפט ראטעס די מיט צוזאמענ
ער ״רעדט

 פאנ: א מים וױ האנט, דער םיט לוםםנ אינ פאכט אונ
ײנ״רעגע—  1טאנ שטורעם א זיכ, פארהאלםנ ניט ק
שפרינגט, מע אנ, ״זיכ שטויםט םע בערװענעם אם יזאמד מים זעק אם

קלעטערט. מע
אגינ, מ בו ט,־־ דער אױם רופ א גיט — י־ א ב פ א  גאטאלי^נ! פונ םלאנג לינקנ צום ק

ע האבנ ואטעם די צעשאטנ. זיר, צערויקלט קײט א א
ױנ םילאטשקינ קוילנװארפער פונ גרײפס, מע דעמ״פײנט אפ אונ  קלאפט. ש

 אנגעטאפט. ער האט סוינעס דעמ פײער-נעסט א
 אויםצוראסנ ארטילעויע די האט באװיזנ אלצ ניט
איגערגעכאפט. גלײכ אטעמ דעמ פײנס, ד?ר קוםט זיכ צו אונ

 גאסנ, פונ קרײצ אפ פלאצ, פונ עק אינ װאם מויער,. יעגעם םוג
 קײט; אונדזער פײער םיט פײגט דער האט באגעגנט אונטערשטנ סונ שטאק םונ

 טויט, אוםגעםאלנ זײנענ טענטשנ פינפ-זעקם א
 האםטיק, אפגעפויזעט האט צוריק טײל א
אומגעריכטערהײט. האם זײ אם ״פלאמ דער געטאנ זעצ א

 םי_יםנ, זשמעגיעם גאנצע קוילנ טראסירנדיקע קעפ די איבער
ליגט. סאלדאטנ קײט די אםפאלט דעם צו צוגעפרעםט אונ
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 צעםליקט, גלײכ אימ קויל א ריר, א בלױז אקםל פיטנ b’t גיט םע װער נ1א
 שטײםער, בײזער, נאכ מילאסשקינ אנ דריקם גאשעטקע דער אם

■ פליק זי_ינ אראפ ניט מויער םונ געמט ער אימ, לעפנ אױ גאלדםײג
 געעםנד, האט פײער א לעםניכ זײט רעכטער דער пь ארנ
 קריכט: בוםאגינ לייטענאנס דער םיר אלע אם אים צו

, דו  לעםנירי אהינ, דערלאנג- אמבראזור? זײנ זעסט, ־
 טרעפנ, זײנע «אויגנ״ די איבער גלײכ אימ מוזט דו

זיכ... פארכליגעט אונדזערע אטאקע די װײל
 שיטנ. מינעם גענומענ דײסש דער האט קױלנװארםערם די אפ נאר

 םיל... איכ זיכ, נעענטערט פײער דער לײטענאנט," אײכ, היט אוי,1־
 ציל!״ דעמ געפאקט ״אהאי—םײנט. דעמ לעםניכ זוכט װידער »וב
 אינדער&יטנ גאלדםײנענ אונ מילאטשקינענ צוױשנ רעגע דער אט אינ

שטיל... שוינ איז קוילנװארםער אונ״זײער געטאנ זעצ א האט פינע א
 אנטשװיגנ... דאכ איז מילאטשקינ הערםט, דערלאנג, הארציקער, מײנ ־־לעםניכ,

 נאכאנאנד. סםענגע גאנצע א ארוים לאזט ער לעםניכ, םאלגט עס
 לייטענאנט. דער צו פויזעט געענטער לגגםניכנ צו אונ
 ליגנ. םארגאםנ בלוס מיט גאלדםײנ מילאםשקינ, דא, װײם גיט
האגט. דער מיט רענצל זײנ שטופט אונ קריכט "םאנ-אינםטרוקטאר דער זײ צו
 צרגעשמידטע, א ליגט סאלדאטנ קײט די
 גענױ, איעטװידנ דײסש דער זעט דלאניע, דער אם װי

 םטררי• םונ ארריס מענטש נײער א ״גײט רעגע אלע אונ
 שפליטערם, די אםםאלט דעמ איפער טאגצנ עם םאלט, מינע א

װארפ א טוט ער לײב א װי גלײכ — אויג, צװײטנ אינ לעסניכ איז געסראםנ
געװוי: מים זיכ

 גיםנ... צו אופ ניט בלוט דאם הערס עם איכ,־־ פינ בלינד זע, לײטענאנט, אוי,—
 פארבינדי גיכ אים אויג ךאס—לײטענאנמ, דער שר״ט— פטושקא, אהערצו,—

 אצינד. זי_ינ נויקעם זיכ דײסש אינעמ פרוװנ װעל איכ אונ
 אראפגערי־םנ, אויג אנדער פונ כאנדאזש דעמ האט לעםניכ

בלינד... כ׳בינ שטיל: י־אמערט אונ ניס ער זעס גארניט נאר

 צי׳געפויןעט רעגע דער אט אינ זשוק האט הויט העלער פונ
 דואס. מיטנ מאכט םאפ א ־־־קאמבאס דעד װארנט ״עם בוםאגינעה זאגס אונ

 האט״. פארנומענ שוינ צװײ״גאםנ רעכטס םונ אונדזערער ״שאכנ דער
 גרויזאםענ: װײטעק א מיט פומאגינ איפ אפ גיט עם קוק א

געכאסי.. א װי אלצ ג׳װעל אויסםילנ—איבער, גיס קאפיטאנ ~־דעם

 צוגעזאטנ, װי צוגעדריקט, בומאגינ ט׳זיכ קוילנװארפער דעמ צו אונ
 אמכראזור. סוינעם אינ אײנ זיכ זויגט ער פליק מיט

 שפור! א דיר סונ װעט בלײבנ גים ^־־םארשאלטענער,
 פארשאטנ. אונטערשסנ דעמ שסאק דעמ ר׳האט קוימ םענגע א מיט אונ
פלאמענריקנ "א אימ איבער אונ אנטפלעקט פײער-פונקט צװײטנ א אבער פײנט דער

—שנור
 אנגעריכסעט, טראםירנדיקע מיט קוימ מיט שלאל א

 מער. געכנ ניט שוינ בומאגינ קענ עם אײנציקנ קײנ שאם קײנ
 רער, די איז צעבויגנ איז, צעבראכנ אויג-מעםטער דער

 זײנם, געזיכס דאם איז בלום אינ בומאגינענ, האט םארװונדעט
אהעח פולעמיאט דעמ פלאנג רעכסו. םונ—באםעלט: פטושקענ״ער אונ

רויטארמײער דער אפ עטיה׳£י* ייי לײטענאנ^- דער קאפ מיסנ שוט קער א
ער, דערןעס זשוק
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J שטימל זײנ פאר זיכ האלט אונ לעםניכ קריכט עם אימ הינטער אונ s
מאנויר דער זאמיר םיט זאק הינטער פונ באמערקט, ער װײטער, עטװאם אונ קא

באטאלי^נ סונ
 ער, רעדט אופגערעגסער אזא טרײבל דורכנ אונ קוקט איצט אימ אם

טאנ? בומאגינ, ער, זאל װאם איז נאכ. פײער בעט

ט ר א װ , צו ־־  —אוםגעשטראלטער. אנ האנט דער מיט ער סאכט פטושקעג צו״־־־
 שלעפט קוילגװארםער דעמ לויפט, שוינ אלײנ ניקיפאראװ

 צוגעקלעפט. אױ לי_ינ צרפ אימ בא ם׳העםד צעפראםטעט...
קוילנ קזםטלעכ צר הענט בײרע אינ קאפםארג, דער מאקםימאװ, אימ לעבנ אונ

ער. האלט
סרעפט... קוילנװארפער אינ צעפי״יפט, זיכ גרױליק מיגע א אומדערװארס נאר

 דערסראגנ, זיכ אויםגעשרײענ מאקסיםאװם קאמסארג דעמ םאלדאטנ די צו
אנ לויםט ער דורכגעשלאגעגעד מיט ברוםט םיט ײ א דורכ נ דר ײ־־־ װ  םרים: צ

 — נינז! זיכ םארהאלט פארויס! אופ אלע זיכ הײבט כאװײױימ,—
 דערשלאגנ, קארבאט זײנ אפ האס גומאגיג געט$נ קוק א פאלט... אונ
צעגליט. זיכ הארצנ זי_ינ איג פי״יער העליש א האמ טײקעפ נאר

V

 גיאנעםענ, צו געטרײער דער ארדעארעצ דער גלײכ באװיזנ ניט ם׳האט
 קאמאנדיר. זי_ינ פאשליםט זיכ מיט זײנ מאקדױו אז

 שטאלציר!) ױיםעפנ, מיס דײגעם, זונ מים פאלק! (מײנ
 קױ^נ־פלעמלעכ טראםירנדיקע שנעל. פויזעט ער דזאט צומ

שיר. א אנ רײפנ פײערדיקע װי גופ, זײנ ארומ

 פלאצנ, אעדערלוםטנ אונ אםפאלס דעמ פרנ אופ שפרינגענ זײ
 פארוים. קריכט ער ער, אונ םאלראשישע, קײט די אימ הינטער שוינ

 גרוים, װערנ ױיםעפם אויגנ די טויט פונ געדיכטעניש אינ אונ
 שטורקי^צנ, פלאש מיט ^נגעגאםענע װי

בלויז, םוינע רעמ זעט ער זיכ אנטקעגנ

 ברידער. זײנע אפ טויט דער ם׳פלײצט װעלכנ דורכ אמבראזור, פונ שניט דעמ
א צימ ער. פויזעט אלצ פארוים  טריט. דרײםיק-פערציק דזאט־־־

 םארשיט. אימ קוילנ הויםנם םיט םײנט, דער װערט צעשפרונגענ
דארט שרעק םאר די^טש דער װערס פומאגינ, זיכ ס׳ךערנעענסערט װענ נאר

אוםגעציטערט
г

אנער שוינ לײטעגאנט דעמ אינ טרעפנ אונ ניט. ק

 זיכער, האםטיק, איבער בימאגינ שסעלמ עלנבױגנם די פויזנדיק, אונ
גארי אונ װעג, א דורכשלאגנ איצט םוז ער באטאליאנ דעמ

ע, נעשאםע די װי איז, װאם בלוי, די פים, די אונטער ערד די ײנ  קלאר, זויבער, ז
געדאנקענ, דוױכ סראגג זיכ קאפ אי־נ אפ. איצט גיט ער אלצ—לעבג אײנציק דאס

װיכערם, די װי
ײנצנ אינגאנצנ איז... ער ױנג װי אימ,.. פאר שװעבט מאטראםאװ אר... נ י

 צעבליצנ, זיכ גללענדיקנ »ינ מארכ איג אנדערע אײנצלהײטנ טויזנט אונ
.לעםניכ. געװארענער בליגד דער פארטאיג, דער אקולשינ דורכ, שװעבס טאכטערקע זי_ינ . 
 זיכ. הינטער ראדיאשיג זײנעמ קאמכאט פוב דערשטוינטנ בליק דעמ שפירט ער

 צעשםיצו, צעשםעטערנ, דזאט ךעמ—ציט אימ מאגגעט, א װי גלי_יכ, אונ
כ... פױזעט ער שלעוגלענדיק, זיכ םלאמ, צװישנ »ונ גי

ײ א דר ײ־ װ ״ םעטער צ  דערנעבנ, דזאט באמ שוינ ער איז אט נאר.
םײער-םנאפ. דער שואגט שוינ אים אריבער

~ קוימ כאפט אטעמ דעמ שטיל, ליגנ ער בלי_ינס נאר רעגעלע א אפ
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״ װארם א פיר גראנאטע© אנדערער נאכ אײנם אוג ג ג ע ג ע  ג
קאפ,״ דעמ דר׳עדד צו דריקט װילנדיק״ער ניט

 שיטנ. ארנ האט האגלענ גענומענ האלצ שטיקלעכ ציגל, שטײגער, מיט
בנ שפאר א ע  שטויב. וואלקנ א רויכ, שװארצער א האט געג

 הויב: א בליק זײנ שטיל בוםאגינ צעזעצטנ״גיט דזאט אם

 אױסגעםיטנ. םוינעס דעמ פײער-נעםט אײנ קלעפ זײגע האבנ אומגליק צומ
םארטויבם, איז בוםאגינ גראנאסעם-אוםרײסנ םונ״די כאטש אונ

 םלעמל... פי_יער- א אלג נאכ שלאגט העכער עטװאם ער: זעט איז
רים א דר׳ערד פונ פיםאמאל אונ האוצ אינ געטאנ שניט א אימ ס׳האט

פעםט זיכ ער גיט
 צרגעפרעםט זיכ ברוםט דער מיט אונ הענט צעשפרײטע מיט אונ
 —רעמל אםבראזורנ־ םוינעם צי־מ
נעםט... םײער די םארשטעלט אלײג זיב מיס

ױנ װײטער אונ  ראדיאשינם, באמאליאנ דער פײנט דעמ טרײבט עם ש
 אויסגעגלײכט. שוינ זיכ ראטעם שכײנעםדיקע אלע מיט
 לײכט, ניט גאר דאם באטאליאנ דעמ איז אנגעקומענ נאר

װענ  שוינ... ניטא אונ םאלדאםנ.«. מוסיקע אזויפיל גע
אויגנ קאפיטאנ. דעד שפאנט שװײגנדיקער א א די ײנענב פײכס... אימ ו

 יאמזןרט ער קינד, א װי אונ, גײט פםושקא ארדינארקצ פרמאגינם אימ לקבנ גאנט
 אװמאמאט: אינ דיםק פולנ א ״ארײנ שטעלט ער כליפעגדיק אוג

נ י י פ געוזאט. ליב ברודער א װי כ׳האגי לײטענאנט ־
בומאגינענ פאר נעמענ נאכ הײנט װעלנ ,מיר שפאנס; אקולשינ ט1זי אנדער פונ

— נעקאמע״.
םאלדאט... װײנ, ניט —פאוטאר!*. דער פטושקענ בארױהמ



מעלאמרד כאימ

כאראקטער אומרױקער אנ
בנ״.) ראמאנ םװעמ (קאפיטל ,גלוי

 שטענדיק נאר הויכער, איבעריק קײנ ניט
 הע- אסאכ אויםגעזענ ער האט דארלעכער, א

א־ שװארצנ םונעמ אינדערעמעםנ. װי כער,  פ
ע־ זיכ װינטער אונ זומער האט װאם נעמ,  ג

 קײנ איז װינטנ, םטעפישע די אפ סמאלעט
 די אונ אנברענ פרישער דער אראפ ניט מאל

 געהאט שטענדיק האבנ פארשפיצטע"קינבאקנ
 עפ^ם מיט װאס נאר װי גלאנצ, טונקעלנ א

םע די אפגעבריט. זיכ  שװארצע, ״אונ גרוי
ענ־ האבנ אויגנ, ארױםשפארנדיקע ביםל א ט  ש

 װי אומגעדילד, מיט אומרויק, געקוקט דיק
 אנ געהאט שטענדיק האט ער געזוכט. עפעם

 ס׳אין װעמענ פאסאזשיר, א פונ אויםזענ
 אװעק, װעט צוג דער ביז מינוט צװײ געבליבנ

 באקומענ. ניט בילעט קײנ נאכ האט ער אונ
וי־ א הײזעריקע, א —r י_ינע’ז שטימ די ענ פ רי  כ

ײדנ שיר א אנ פונ קע  לײדנשאפטלעכנ אונ ר
ײנ דאס זאל איינעמ, יעדנ מיט אײנטײנענ  ז

 בריגאדיר, א צי״ קאלװירט, א פונ פארזיצער א
 אנ אײנטײנענ קאלװירטניק. א אזוי לאט’ג צי
 יענע װאם זאכנ, װיכטיקע גאר ביז שיר א

 האט אימ װי ער, נאר אונ וויםנ געמוזט האבנ
ס קענ געדוכט, זיכ א ד ײ אײנטאלקעװענ. אלצ ז

א־ פונ נאטשאלניק״ דער געװענ איז אזא  ר

שנ טײל יאני ש־ נאומאװיכש בארים ערר־אם  היר
 פינ אינ״מעשעכ האט װאס״ מענטש, א מאנ.

ארנ אלע די ע־ אומאנגענעמלעכקײטנ פיל י  אנג
 זיכ האט גענומענ אנדערע. םײ זיכ, םײ טאנ
ײנ־ ניט אונ אויםערגעװײנלעכער זי_ינ פונ עם  א

 האט שטענדיק אומגעדולדיקײט. געשטילטער
 פלענער מעלוכישע באקומענע אלע צו ער

 גוטע צוגאבג צוגאפנ. אײגענע זײנע געהאט
 אל־ אינעמ האבנ וואם אזעלכע, ערנםטע, ארנ

ט געמיינעמ  ר-ארוים- געקענט מעלוכע-פלאנ/י

 פונ באדינגונגענ די אינ דא, נאר װערנ, געזענ
ײנענ ראיאנ,  אומבאשסרײטבאר געװענ זיי ז
 זיכ האט אימ װי אונ, װיכטיק אונ נויטיק

יעדערנ פאר זי_ינ געדארםט ד$ס האט געדוכט,

 קלאר שםענדיק ניט אבער זײגענ זײ קלאר.
 זײ װעגנ האט ער אונ אלעמענ״ פאר געװענ
ערנ, אײנריידנ אונ רײדנ געדארפט אםאכ  יער

 שײכעם, א געהאט האבנ פלעגער די װעמענ צו
 צו אויםגעזענ ״האבג פלענער די װעמענ אונ

א־ פונ יארנ ערשטע די אינ פריער, שװער.  ק
ענ לעקטיװיזאציע, ײנ  װײנגערט- געװענ דאם ז

ײנער— נער  האט װאס טרוימ, שטענדיקער א ז
 קאלװירטישער פ־נ באדינגונגענ גי_יע די אינ

ס־ זי״ינפולער אינ אופגעשרװמע; ערד-ארבעט רוי  ג
 דאם זײנעג דערנאכ רעאלקײט; אונ ארטיקיןט

ער, םללאם-טורעמם, גערוענ טנ ם-גע־ אגי  קאל־ פ
 װאקםנ־ אלצ די פריענ אם טײכלעכ: װירטישע

 באװאסערונג די זיכערנ אם פיצוכט, דיקע
ױנ אפ אונ באגים-גערטנער די פונ  פיש. פארפ
דנ געדארפט האט מע ײ ײנר  דירעקטאר דעמ א
אי, געזידלט זיכ האט װעלכער מטס, פונ פ ער  ד

 זרשער גאנצנ א אפ צונעמענ װעט דאם װאם
 מענ האט דעריקער אונ א״פאר"טראקטארם,

דנ געדארפט ײנריי עדנ פארזיצער," יעדער א  י
 האט מע װעלכע םאר באזונדער, קאלװירטניק
טנאונ א צוטראגג געדארפט אומבאדינגט שע  פא

שננ קלארג עז  םינ לוינב>.רקײט דער װעגנ כ
 כעזשבנ קלארנ א זאכ, יענער אדער דער

 נאענט- די אינ געבנ עם קענ װאס װעגנ״דעמ,
 ״דורכ געזעםנ שטענדיק איז ער יארנ. םטע

 ינעם כעזשב םארשיידענע געמאכט געכט, די
 מיט ארומגעטראגנ זיכ שטענדיק באטאג אונ
 « טאװלענ, רויטע אינ העפט גראבנ זײנ

^ שוינ איז װאם העפט, װ ע  יעדג פאוווםט ג
 איג קלךענסור. פילצאליקער זײנ פ״נ אײנעמ

 פוכשטאבנ אונ ציםערנ טיצלעכ מיט איז אימ
 םי_י פלענער, די םײ אלצ: פארצײכנט געווענ

 פרנ ציפעינ פארשײדענע םי_י כעזשבוינעם, די
 באזונרער קאלוױרט יעדנ םונ גערעטענישקײט

ארנ. פיל פונ מעשעכ אינ  איג העםט, "א י
 אלײנ, ער געװענ פארצײכנט ם׳איז װעלכנ

גי_יםט. זוכנדיקנ אומרוי־קנ זײנ מיט אינגאנצנ
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 זײנ ארומגעפארנ.אפ ער איז טעג גאנצע
 צו קאלװירט פונ דראגע באקאנטער אלעמענ

 מענ האט קאבינעט אינ זיכ בא אונ קאלװירט.
 באנאכט האט דערפאר זעלטנ. געטראםנ אימ
 שפע- ״אםאכ קאבינעט זײנ אינ געלויכטנ זיכ

 בא־ שפעט אונ איבעריקע. אלע אינ װי טער,
 אימ איז אהײמ, געקימענ איז ער װענ גאכט,

 פדנ מוםער אויסהערנ אויםגעקומענ אפטמאל
 אנ אביסל מיט קלײנוװקםיקע, א פרוי: זײנ

 א ארנ שטילינקע א פענעמל, א?ינגעשררמפנ
 איג אריגנ, שװארצע צװײ מיט פארזאויגטע,

 געמיש א געװענ שטענדיק איז מ׳ װעלכע
איבערגעגעבנקײט: ארג רויגעז םונ

 אלע וי האט — אזוי? יאגםטו רואם נו, ־״
 דעמ אימ ז דערלאנגענדיק ־־ געטײנעט, מאל
 איבערגעשטא־ שוינ דערװארעמטנ, װאם נאר

 םיס, די פונ פאלנ דאכ װעםט ־־ מיטיק, נענעמ
אזוי״פאלנ. װעםטר גאם אינמיטנ

 א איר, אפ געקוקט שטענדיק האט ער
 שול־ א מיט שוױיגנזײקער א אונ מידער

 אלצ נאכ שטענדיק פאנעמ, אפנ שמײכל דיקנ
 איבערגע- גארװאם די פונ אײנדרוק אונטערנ

 געהאט ער ״האט אפטמאל אונ ציפערנ לצזטע
 איר םאר — ״ענטפער זעלבנ רעמ ארנ אײנעמ

פארענטפערונג: א זיכ פאר ארנ טרײםט א
 האגי איכ עטעלע, ניט, זיכ ב-ייזער נו, ־־

 פאר יאר היינטיקם צונויפגערעדט- שוינ זיכ
קאװקאז. אפ קורארט. אם איכ

 איכ הער מאל װיפלטנ דעמ בארעכ, אוי, ־־־
שױנ. עם

 די באשטימט. שוינ איז יאר דאם נײנ, —
״געהײםנ. האבנ דאקטוירימ

 דאקטוירימ די עמעם. געװענ איז ״דאם
 אימ בא געהײםנ\ געהאט לאנג פונ שרינ האבנ
 ״יאז- קלײנ א אויםפיקנ אנגעהויבנ זיכ האט

 האפנ דאקטוירימ די װי מאגג, אינעמ װעלע״
 גע־ ערנםט יאר אלע ער״האט אונ געואגט,
 אלע־ נאר קורארט, אפ םארנ װעגנ סראכט

 זומער געקומענ רוינטער נאכנ גלײכ אױ מאל
 דאם אונ װינטער, ־רוידער1 זומער נאכג אונ
 אפ- שרמ אנ געלאפנ האסטיק אזוי איז יאר

 ״אינ געפינענ געקעגט ניט האט ער אז שטעל,
 כוידעש, רויקנ אונ שטילנ אזא עפעם אימ
 יאר, פינעמ אפרײםנ קאנענ אלײנ זיכ זאל מע
 דעמ אפלײגנ אויםגעקומענ איז ווידער אונ

 מאל. צרוײט א אפ הײלונגענ די םיט קורארט
☆

 ״נײ- קא׳לװירט פונ םארזיצער דער זאלמעג,
 צו־ צײט קוו־צער א האט״מיט װאם לעבנ״,

 א אנ פראנט פונעמ אומגעקערט זיכ ריק
 פרנ םעקרעטאר באמ געװענ נארװאם איז האנט,

 ליאשענקא. ניקאלײעװיטש אלעקםײ רײקאמ
װי אויםגעזענ האט שמועם װארעמער זײ?ר

 זאל־ יאר. פיר פאר באריכט קעגנזײטיקער א
 פארשײדענע די װעגנ דערצײלט האט מענ

 אויסגעקומענ איז אימ װעלכע אינ שלאכטנ,
 ניקאלײעװיטש אלעקסײ אונ באטײליקנ, זיכ

 פאר א מיט טעװע, אלטער זײנ לױט האט
 װעגנ ביםל א אימ דערצײלט װיצנ, םרײלעכע

 װעלכער מיט ארבעט, אונטערערדישער דער
 םונ צייט דער אינ אנגעפירט דא האט עד.

אקופאציע.. דײטשישער דער
 זײער געװענ אימ זײנענ פלענער זאלמענם

 זײ װאם דערפאר, באזונדערם הארצנ. צומ
 לאנגע ״ נאכ ניט אימ בא אופגעקרמענ זײנענ

 ערש־ די אינ גלײד, טאקע נאר טראכסענישנ,
געקומענ, הײמ א איז ער װענ סעג, סע

 ליאשענקא האט —גוט, זײער גוט, זײער ־
 נאכ מוזטו איצט — אונטערגענ?ונטערט. אימ

 װידער דאכ איז ער ארײנגײנ. הירשמאנענ צו
 רײערד-אפטײל, םונ נאטשאלניק אונדז בא

געװענ. װי אזא פונקט אימ? געדענקםט
 קלײנינקנ דעמ צו געשפאנט חאט זאלמענ

 װעלכנ אינ געםל, זײטיקנ א אינ שטיבל
 ארנ רײערד-אפטײל ד;ר געפונענ זיכ ם׳האט

 װא־ אײנגענ״עמער אלצ-שטײגנדילןער, אנтמיט
 בארים:אומאװיטש, אינ דערמאנט זיכ רעמקייט

 ארבעטנ אויסגזגקומענ ם׳איז״אימ רועלכנ מיט
 דערמאנט זיכ האט ער קריג. ביזנ יארנ םיל

 ארמגעדולדיקער שטענדיק זײנ פונ אםאכ״זאכנ
 פאר־ זײנ אינ ארבעט, אומדערכןידלעכער אונ

 זײנע מיט פארויס יאר פאר א אפ לויפנ
 פונ געװענ שטענדיק איו זאלמענ פלענער.

 אומגעדולדיקער אזא אויכ אנהענגער. זי_ינע
 זיכ גיכ גאר ער האט אײלנדיקער, א אונ

 הירשמאנם א״נ פאגאנדערקלײבנ אויםגעלערנט
 האט דערנאכ זײ. אינ גלויבנ אונ כעזשבומעס

 דעמ, פונ זאכנ פיל אז איבערצײגט, זיכ ער
 קאלװירט, אינ געװארנ געשאפנ איז װאם

 די געװארנ דערנאכ זײגענ װאם אפצװײגנ,
 זײנענ רײכשאפט, אונ שעםע זײנ פינ קװאלנ

 מיט פארבו׳נדנ געװענ אנדערש ארער אזרי
 זײנענ וואם פלענער, די פלענער. הירשמאנס

 העפט זײנ איג געװארנ פארצײכנט צוערשט
 פאר צוערשט האבנ טאװלענ, רריטע די מיט
 פאנטא־ הוילע א װי אויםגעזענ מענטפזנ פי־ל
 גע- אונטערגעכאפט דערנאכ זײנענ אונ זיע

ראיאנ. פונ קאלווירטנ פיל דורכ װארנ
 דערמאנט, קלאר איצט זיכ האט זאלמענ

 אנגע- מענ האט קאלװירט אינ זיי בא װיאזוי
 װײכגארטנ. קאלווירטיעזנ דעמ פלאנצנ הויבנ

 יאר. -טנ30 פונעמ פרילינג אינ געװענ איז דאם
 אפנ פארצארנטער א געזעםנ אין זאלמענ

 נאר־ ם׳זײנענ װעלכנ פונ הויפ, ׳קאלװידטישנ
צווײ פורלעכ זײערע מיט אפגעפארנ װאם



 מיטנ צעזעגנט זיכ האבנ קאלװירטניקעם^װאם
 גאר ביז געװענ איז ^זטימונג זײנ קאלוױרט.

 אזוי װײטער ם׳װעט אויב ־־־ געפאלענע. א״
 א אנ ארומ װאכ א אינ ער בלײבט גיינ,

 אפ בײז "שרעקלעכ געװענ איז ער קאלװירט.
 צו־ געקענט ניט עפעם האט ער אונ אלעמענ
 זאכ:; אזעלכע דערלאזנ ניט אפ אזוינם טראכטנ

 װאס פארדראםיק, גאר ביז געװענ איז אימ
 בײם הארערואניע, שװערער װינטער אזא נאכ

 האבנ אקטיװ ז גאנצער דער אונ ער וועלכנ
 קאל־ דעמ שאפנ אפ אװעקגעלײגט הארצ דאס

 מענ־ זעלכע א איצט נאכ זיכ געפינענ װירט,
 דער- ניט זײנענ רײד זײנע װעמענ צו טשנ,

 באקאנטער װײניק נאכ ױנןגער, דער גאנגענ:
 הירש־ רײערד-אפטײלבאדיס פונ פארװאלטער

 אינ אימ ״ צר געקומענ דאנ איז רואס מאנ,
 זײ בארויקט. אביםל אימ האט קאלװירט,

 דרעש־ א אײנעמ אפ בײדע^נעזעסנ זײנענ
 אינװענ- פארשײדנארטיקנ דעמ צװישנ שטײנ,

 צונויפ־ האבנ קאלװירטניקעם די װאס טאר,
געטרײםם: אימ האט הירשמאנ אונ т געפירט

 װי ם׳װעט הארצנ. צומ ניט זיכ נעמ —
 ווקלנ יענע אונ אײנארדענענ. זיכ אױ פ׳ניט
 בינ איכ װאס װייסט צוריק." קומענ םײװי

 אזא ווײנגארטנ. א װעגנ דיר? צו געקוטענ
 א כאטש האבנ מװ אללערער, װי קאלװי־רט,
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 געװענ אינגאנצנ דאנ אימ פאר ם׳איז

 דער םיי פלאנ, דער םי_י אומפארשטענדלעכ
 דער װאם באדײט, דער םיי אונ פארנעמ,

 קאלװירט. פארנ האבנ קענענ רועט װײנגארטנ
 אינ גראד האט הירשמאנ װאם דעמ, פונ נאר
 שמועסנ אנגעהויבנ איגדערפרי דאזיקנ דעמ
 ווײנ־ קאלרוירטישנ גרריםנ א װעגנ אימ מיט

גרינגער "געווארנ מיטאמאל אױ גארטנ,
 געטאנ ״קרק א האט ער הארצנ. אפנ
 פאר־ א אוג איבעדאשטער אנ הירשמאנענ אפ

װונדערטער...
 הירשמאנ האט — ניט, זיכ שרעק דו ־־

 פאר ניט דערקלערנ,־־ צו װעג דעמ פארכאםט
 אויכ—איבעראיאו םינפ, האיאר — יאר, אײנ

 די םלאנצנ ענדיקנ װעםט דו װענ אונ פינפ.
 שוינ פינפ ערשטע די װעלנ העקטאר, 20

 איז ארבעט זיכ, פארשטײט פרוכטנ. געבנ
 םאררינט װײנגארטנ א אבער םאכ. א דערבײ

 האבנ מ.ט.ם. פונ דירעקטאר מיטנ אונ עס.
 א גיט ער צונויפנעיעדט. שוינ זיכ מיר

טראקטאר...
 טיפ עמעסנ אנ אפ ערשט דערנאכ האט ער

 געפילט שטענז־יק אונ הירשמאנענ פארשטאנענ
אײצע־געבער. בעםטנ דעמ אימ אינ

 זיכ ער האט — געװענ, װי אזא איז ער—
װערטער. ניקאלללעװיטשם אלעקסײ דערמ^נט

 האלב א אינ געפונענ אימ האט זאלמענ
 מיט באלויכטנס שװאכ א צימער, טונקעלנ

 הער א ארײנ איז װאם שײנ, ביסל קארג דעם
 ארומגעלײגטער אנ פענצטערל״ קלײניקנ דורכנ

 פאר- שטארק א קארטעם, אונ פאפירנ מיט
 בא־ ניט צוערשט ער האט זײ, אינ טאנענער
 טיר די עםענענ זאל עמעצער״ אז מערקמ,

 דערנאכ נאר ארנעט. זײנ פארגעזעצט אונ
 געטאנ, כאפ א זיכ דערפרײטער א ער האט
 קינ־ האלב פרײלעכ, איז, עםעם אײדער אונ

הענט: די מיט געסאנ פליעסקע א דעריש
 ליא- האט מיר — רויים איכ װײם, איכ —

געקלונגענ. שעכקע
 נאר־ װי אזא, געװענ איז גאגעגעניש די
 איז זי ניקאלײעװיטשנ, אלעקםײענ מיט װאם
 אונהיציקער. האםטיקער ביםל א געװענ נאר
 אופטאנ געקענט ניט גארניט האט זאלמענ אונ
 הירש- אפענטפערנ אפ האנט אײנער זײנ מיט

 צו־ אונ ארומנעמענ קושנ, זײנע אפ מאנענ
 זאלמענ װעלכע קעגנ באיועגונגענ, דריקנ,

אומבאהאלפנ. אביםל געװענ איז
 געקומענ. צײטт דער צר פונקט ביםט ־־
 יערעדט ער האט - צ״ײט, דער צו װי ארי,
 פריער װי אונ הײסער - פארכאפנדיק זי_ינ מיט

 מיט װײזנדיק שטימ, הײזעריקלעכער אביםל
 גרויםע פארשײדענע קופע דער אפ האנט דער

 קארטעם. טאפאגראפישע אונ פאפיר בױגנס
זיכ? טוט״ דא װאם זעסט —

נ האט ער  געקענט ניט גארניט נאכ דעמ /י
 פאר־ געקענט ״זיכ ״נאר האט ער זאלמענ, יזענ

 קאר- אונ פאפױנ אלע די צװישנ אז שטעלנ,
 הירש־ ארומשװעבנ אופ ניט איצט הערט סעס

 געדאנק, אומגעדולדיקער אונ אומרױקער מאנם
 עפעס אויכ אימ פאר דא שוינ איז געװים אונ

 מיט־ א מים באקוקט אימ האט ער צוגעגרייט.
 גע- דאכ אונ בליק בארויערנדיקנ פילנדיקנ,

 געקךוי־ שװארצע, פריער די צופרידנ. בליבנ
 האר צעפאטלטע אביםל שטענדיק אונ זלטע

 א מיט איבערגעפארבט אינגאנצנ שוינ זײנענ
 היפ־ א— פידזשאק דער גרויקײט, זי״לבערנער

 אויםגעריבענער, אונ צוגעטראגענער שלעכ
 פו־ םימאנימ קלארע ייענע—т אויגנ די ארומ
 נאר אונ שלאפ פארגינטנ ניט זיכ קארגנ, נעמ
 שטעגדיק די מיט פאנעמ דאם—פאנעמ דאם

 צומ געענדערט זיכ האט קינבאקנ שווארצע
בעסערנ.

 אנגע־ זיכ הירשמאנ האט ~ זעםט? דו —
 אײנגעשפארט זאלמענם זיכ אפ פילנדיק ררפנ,

 קיש־ דריטל א ענדלעכ — בליק, פארשנדיקנ
 מאגנ דער ארבעט ער אונ אויםגזןשניטנ, קעם

 דערגאנגענ ס׳איז פארשטײםט? פידעלע. א װי
 אפילע זיכ האבנ דאקטױרימ די אז דערצר,

אי_ינ- קאמ מאכנ. אפעראציע אנ אפגעזאגט
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ענ. אנג עג  אפעראציע, די אזא, געװענ איז זי ג
 ס׳ארא זעסט אונ אהער. אדער אהיג אדער—

 איז זי מײנסט, געװארנ? מיר״איז בא פאנעמ
 װאם־זשע נו, עטל? מײנ״ געװענ גערעפט ני״ט

 װי זיכ, װעגנ דערצײל דערצײל, שװײגםטו?
 אונ — הא? געהאלטנ? מילכאמע עפעם האסטו

מגענומענ װידער האט ער  א זאלמענענ ארו
 $בער — גליקלעכער, א אונ צופרידענער

בנ. לעבנ לי ענ  דער- נו, גוט. זײער איז דאם ג
שט נאכ דאכ האםט צײל, דערצײלט! ניט גארני

 זיכ װעגנ דערצײלט ווידער הא״ט זאלמענ
רײקאמ. אינ רוי קירצער, נאכ אינקורצנ.

א,—  געטאנ, זיפצ א הירשמאנ האט — י
 װאם דאס, געדאנקענ די אינ דערטראכטנדיק

 גע־ ״עס האםט—דערזאגט. ניט האט זאלמענ
 איכ בינ פונדעםטװעגנ אונ בעקיצער, מאכט

 יביז קענ איכ גלױבג? װעסט מעקאנע, דיר
ט זיכ הײנט ט אונ זײנ מויכל ני  מאסקימ ני

 כילכאמע די דאם איו װי דעמ: מיט זײנ
מיר? אנ דורכגעגאנגענ

 ארױםגעװיזנ איצט ןיכ האט הירשמאנ
 דאם אונ אמאל. װי בארעדעוודיקער, אםאכ

 אונ באוװנדערט. װײגיק ניט זאלמעגענ האט
 קײנ- ער פלעגט זיכ װעגנ װאם דעריקער,

ענ, דאזיקער דער גלײכ ריידנ, ניט מאל  איני
כ״ דער אי ט אימ בא האט ,  עקזיםטירט. ני
 אימ פאר אויםדערצײלט ער האט איצט אונ

שיכטע פרײלעכע קײנ ניש אונ לאננע א  גע
 אי־ אױםגעקומענ אױ אימ װאם דעמ, װעגנ

עװאקראציןן. פונ י$רנ ״די אינ בערלעבנ
 געװענ קריג פארנ לאנג נאכ איז ער

שנ פרנעמ אראפגענומענ  דיםקאנט. מיליטערי
 האט קריג, דער אנגעהויבנ זיכ ם׳האט װענ

ט, ער  מעיוכעם, א װערנ װעט ״ער אז געמיינ
שנ אינ נאר אלע. מיט גלײכ  קא- מיליטערי

ט אפילע מענ האט מיםאריאט  געװאלט ני
ט דעדנ  א געװעג איז ארטיקל זי_ינ אימ, מי
ט זיכ האט ער אונ ערנםטער. גאנצ  געמוז

ױונ. װאק  זיכ זײ האבנ קאיווקאז אפ ערגעצ ע
 אונ צײט שטיק״ל א אם אפגעשטעלט געהאט

בנ װידער האט״ ער  מי־ אינ גײנ אנגעהוי
 אימ פענ האט דארטנ ליטער-קאמיםאריאט.

 די פרנ ווילט איר— אויםגעזידלט: פאשעט
 האט — אנטלויפנ? טיל פי־נ שוועריקײטנ

דערנאכ איז ער געזאגט. אימ מענ
קײנ אזש פארפארנ פאמיליע דער מיט

 מילי־ אינ ״שוינ ער איז דארטנ קאזאכסטאנ.
ט טער-קאמיםאריאט א־ז ער געגאנגענ. ני

אנ קײמ ביכלאל דאנ שוינ  די אפ געגאנג
צע_ עמעסדיק זיכ האט קרענק די פים.

 אײנעמ אינ זיכ אפשטעלנדיק נאר שפילט.
ײנענ קאלװירט, א  טאג צװײטנ אפנ זײ ז

אונ פדױ די ער, דרײ; אלע ארבעשנ. אװעק

קע12 דאם ארי  גע־ זיכ האט ער יינגל. -י
 םנא־ די דערלאנגענ באמ ארבעטנ טעלטיש

שינ. דער צו פעם ש-מא איז דרע  געװענ ם׳
ט־ לאבגאניקער פוג שװער: זײער ױנ װ  אפגע
 אויםגעצערטקײט, שטארקער״ פונ קײט,

 געארבעט האט ער נאר דערנערונג. שװאכער
טנ אפנ יהאט ״מע ביז טעג, צװײ גאנצע  דךי

 םקירדע דער םוג אראפגעטראגנ אימ טאג
 לאנ- א אפ איז ער ארנ לעגיעדיקנ. א קאמ
 צומ צוגעשמ׳־דטער א געבליבנ צײט ג$ר

טנ פרוי די בעט. ענ ײנגל מי ײנ  טאג אלע ז
 גע־ איז ער אונ ארבעט, דער אפ געגאנגענ

 אפ צימער פוםטנ א אינ אלײנ אײנער לעגנ
 מיט בלויז ■אויםגעבעטם אנ בעטל, הויל א

ע אינ מאנטל. אלטנ אנ זײנעמ ענ  האט טעג י
ט מאל פיל ער  פאר ער, טויט• װעגנ געטראנ

ענ איז לעבנ גאנצע דאם װעמענ שטאנ  בא
 טעטייןײס, םארכאפנדיקער אלצ הײםער, אינ

ט האט ט ני עפענ געקענ אנ  אזא זיכ פאר ב
אימבא־ אנ בעט אינ ליגט ער לעכנ: ארט

 די אונ אומכאהאלפעגער אב אונ װעגלעכער
טנ םרוי ענ קינד מי ײנ ענ ז װונג  אימ "געצ

 פא- זייער פינ טײל בעםטע די אװעקגעבנ
איז אונ פארדינםטנ. זײערע אונ יאק  דאכ ס׳

 ער האט — ארבעט, ארויםגעװאר^ענע םײװי
געטראכט.

אױ נײנ, ט גערוזגנ אפאנעמ ם׳  אזוי. ני
מ צײט א אינ װײל ױ  אנ_ זיכ ער האט א

 אראפ־ עזוינ״אנגיעהויבנ אונ פאריכטנ געהויבנ
 שוינ איינמאל 'איז ער בעט. פונעמ גײנ

םגעגאנגענ, צימער טונעם אפילע  אנ־ אנ ארוי
 דעמ טאקע אונ שטעקנ. א אפ געשפארטער

 קאנ־ דער צר דערשלעטט זיכ ער האט סאג
בריגארע. דער פונ טאר

ר, ״דער אדי ײג  באיארטער נידעריקער א ב
 קוק "א האט בערדעלע, קורצ א מיט קאזאכ,
ײנ אפ געטאנ  פא־ פארװאקםנ אױםגעצערטנ ז

 פונ- װי אונ פארגאםעבענע אינגאגצנ געמ,
שעפעטע דרויםנ  א שטיל אונ אויגנ, צוגעט
קאפ: מיטנ געטאנ שאקל

т—טאנ? איצט קענםטו װאם אינ
ארבעט. שװערע קײנ ניט װיים? איכ—
טנ— באקאנט? ביםטר דיםקאנט מי
א,— איכ. קענ דאם י

שרײבט  פו־ קילא האלבע א אוים אימ ־־
ם א ה ־ ר, ע װענדעט זיכ ער ט  דעמ״ױנגנ• צו גע

ױ באמ געןעםנ איז װאם מײדל, ש.־־ו  איז טי
 אי_י, איר? האט פרוי א אונ פאטילי׳ע?• אײער

שאקלט אומצופרידנ ער האט אי_י,־־ אי_י,  צוגע
מע מיטנ אפד־  איצט פאראנ י? אז דענ מעג ק

שנ. אומבאקאנטע נײע אםאכ אונדז בא  מענט
 אלצ? וױםנ דענ קענ מע קענםטו... אלע ניט

די זאל זאכ. אזא װעגנ מענ דארפ מזןלדנ
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י ו  לי־ א מילכ. נאכ גאנצפרי■קוםעג אלע פי
עדנ אונ גוט? טאג. א טער  אנ־ גאנצפרי, י

 אלע װלמענ ער, האט שטעקנ, געשפארט״אפנ
 ״אלטיטשקער״, גערופנ דאנ• האבנ קאזאכנ

שלעפט פאמעלעכ זיכ  אופנעם-פתקט, צומ גע
 געבראכט האבנ קאױױרטניקעם די װוהינ

 האט ער בױמוואל. צונוי-יגעקליבענעמ דעמ
 בױמוואל, דעמ יעדערלרנ בא צוגענומענ
 געווענ איז דאם פארשריבנ. א־נ אפגעװױגנ

ארבעט. זי_ינ
 פים. די אפ געגאנגענ קאמ נאכ איז עי־

 אימ בא אלגעהויבנ זיכ האבנ דאנ שוינ נאר
מאנגענעמלענקײטנ, נײע  פונ םיבע די אונ או

 נאטור. אומרויקע זי_ינ געװענ ווידער איז זײ
ק עגדי  בריגא־ דער אינ אײנמאל זיכ פאי

 אי^ דערזענ ער ״האט קאנצעליאריע, דישער
ביכלעכ די שאפקעלע  קאל- אלע פונ ארבעטי

 אינ ס׳האט בריגאדע. דלר פינ װירטניקעס
 נא- פונ״א געפיל דער געטאנ רעד א אימ

 גע- איז וואם רײערד-אפטייל, פונ טשאלניק
ע צו װוינט או ״ קנ ר ע מ א  ,װאם בלויזנ. ב

די ט, ם ײ ת ארפעט-ביכלעכ ה  שאפקע- אינ לי
ײנ דאכ דארפנ ז־י לע?  קאלװירט־ די בא ז

 בא- אונ אנװײזנ נאר הענט!״ די אפ ניקעם
 אונ מאכט. קײנ געהאט ניט ער האט פוילנ
ײנ געדארפט אויםםילער דער האט םײװי  ז

 ארבעט־ביכ- די פארנומענ ער האט אלײנ. ער
 פארטײלט פארנאכט זעלבנ אינ״דעמ אונ לעכ

קאלװירטניקעם. די צװישנ
ע טומל א אנגעהויבנ זיכ ס׳האט  דער א
 דער װענ קאלװירט, גאנצנ אינעמ בריגאדע,
 ארבעט-ביכ- די אז דערזענ, האט בריגאדיר

 גע־ ם׳אױ ניטא. שאפקעלע אינ זײנענ לעכ
 קאלװירט, פארזיצער״פונ דער צרפארנ קומענ

טער גע־װינט האט װאם אסע ל קי  פונ 15״ א״
בריגאדע. דער

ט גוט, ניט אי_י,—  עם איר האט גוט ני
 םארזי- דער געמוםערט אימ אפגעטאנ,־־האש

 ארבעט- די םארפאלנ, זײ ״זײנענ איצט— צער.
אויסרויכערנ. זײ װעט מע ביכלעכ.

י ־־־־אבער  דאב דארפנ ארבעט־ביכלעכ ו
הענט! די אם זײנ

אוילעמ. אונדזער מיט ניט דארפכ... ןיי —
ױפנעמענ גיכער װאם זענ דארפ כע  די צונ

ארבעט-ביכלעכ.
פרװונ... כ׳װעל

 האט ארבעט־גייכלעכ די צונויפנעמענ נאר
ט אפילע ער ט. ני  אײנ- נאר האט ער געקלעו

 װאם יעדערער, ארדענונג. נײע א געפירט
טנ קומענ דארפ בוײיװאל, אפגעבנ קומט  מי

פארשריבנ. אלצ װערט אהיג ארבעט־ביכל,
גע־ ארבעט-ביכל דאם איז בריגאדע אינ
בא דאקומענט ערנםטער םאםע דער װארנ

 ״אלטיטשקער״ דער אונ קאלװירטניק. יעדנ
בערנ שעמ א באקומענ האט  קאל- גאנצנ אי

װירט.
ט געװענ איז דאם אז זײנ, קענ  דאם ני
 אינטערעםאנטםטע אונ װיכטיקםטע םאמע

מאנ װאם אליזמענ, דעמ פונ ש  דער- האט היו
 פארכאפט גראד האט זאלמענענ נאר ציילט.

שיכטע, דאזיקע די  האס ער װעלכער אינ גע
 זאל־ אונ כאראקטער. הירשמאנס דערקענס

 צו־ אונ האפענונג מיט פול איצט האט מענ
 דערצײלט צוריק, יארנ מיט װי ״פונקט טרוי,

ער. זײנע הירשמאנענ ענ פי
צ, ע אדי ל א מ  אױםגע־ הירשמאנ האט — ־

ש - נ, ג רי  ריכטיק, גרט. אוי באװיזנ? ינ ש
װעל װאם רוײסט אונ וי. א אט ר־כטיק.  כ׳

ײ־ פארנ איצט זיכ כישלאג אט. זאגנ? דיר  ז
 שוינ איז אונדז בא װי געדענקםט, פ׳ירקער.

 רוינירט. אלצ דאם איז איצט אונ געװענ?
אנ װ א פאי  זאל מע געגגט, פונ זירעקטי
 פארזיי- דעמ אופשטעלנ אפ פראיעקטנ שאפנ

 רײ ערשטער דער אינ ק קעמפנד פארקער,
 מוז מע פארזײ-שעטעכ. דעמ באהערשנ מאר
ק, מאכנ דאם דאכ  לויט עטעם? ניט אײנצײטי

 איבער איצט איכ זיצ אט שפורב. אלטע די
 קאל- אייער אפילע נעמענ אט. קארטעם. די

שקײט די װירט.  קריג. ביזנ ז׳ײנע גערעסעני
מינוטקעלע... א

 אינ געטאנ גריבל א זיכ גיכ אפ האט ער
 דארטנ פונ ארויםבאקומענ אונ טיש־קעםטל

 מיט העפט באקאנטנ אלעמענ אלטנ, דעמ
טאװלענ. רויטע די

 אײנ־ געקענט ניט זאלמענ הא״ט—נו?—
װנדערונג האלטנ ײנ״פארו  נאכ לעבט ער—ז

העפט!.. דער דיר, בא
א! א-  א האבנ אויגנ הירשמאנם אונ — -

 שטאלצנ צופרידענעמ א מיט געטאנ גלאנצ
האב-שמײכל, פריילעכנ אונ ׳  מײנע אלע כ׳

 פארהיט. ״העפט דעמ נאר פארלוירנ, זאכנ
צן די דאכ ליגט דא אנ  פונעמ געשיכטע ג

 האט ער װײםט? אונ .״עמעם? ניט ראיאנ.
ר״טאקע װעט מי אטע עי  איכ העםט. דער ג

שאל- ראיאנישער א דערנאכ דארטנ בינ  נאט
אננ זײ געװארנ. ניק  געפונענ. טאקע מיכ ה

מענ״איינםאל שינ געקו  אוג ראיאג פוג א״מא
ם זיכ פרעגט א  אײכ בא ערגעצ דא איז וװ נ

 אונדז בא ניטא הירשמאנ?" אינזשעניער דער
אבנ ה ר,־ עלכע  ־־־־קאזאכנ, די געענטפערט אז

אנ אי  אל־ אנ דיםקאנטלער, א אונדז בא פ
 זיי האבנ נו, פאסיליע. אזא אױכ טיטשקער,

 זיכ,־־ אויסבאהאלטנ װאם ניטא געפונעג. מיכ
 פאר- אײער ראיאנ אינ פאראנ מיר. זײ ואגנ

 טאקע אונ באװוםט. איז אלצ אונ טיי־קארטל
מאכנ אויםגעקומענ איז שפעטער, אביםל דאנ,

П«ביריןבירזשאנ״. .2
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 באםי־ײט ה^ט מע װענ גו, אםעראציע. די
 א >ןנגעגעננ ה$ב איכ אונ ראיאנ, אונדזער

כ זאל מע מעלרונג,  זיכ זײ האנינ אםלאזנ, מי
שפארט  איז דא װאיס? ניינ. ״ אײנמאל אײנגע

ט דענ ם’ ראטנםארבאנד? דערזעלבערי ני א  װ
ט זײ איכ האב עקאנ  זײ איכ האב זאגנ? ג

װיזנ איכ, װײו זעט, איר .туп דעם אט גע
 םאר- דא איז יאר צו יאר םונ יארנ, אלע
ת שריבנ. םט שוינ איז י^ר םיר א  װער־ 1.פו

ט אויב פארםולנ, עם װעט דענ זשע  איכ? ני
 אט, איז לעבנ. אזוי לאםיכ געהאלםנ, ם׳האט

ו  אינ אקערנ װעםטו פאר דעמ קוק. א נ
שטנ אכיםל איז דא פאליע. םערסער דער  גער

ט ם׳מאכט םארזײט.  אי־ װעלנ מיר אוים. ני
 אם װעדנ מיר אויםגלײכנ. דאם בעראיאר

ײענ אויכ דעם  ריכטיק? װינטער־װײצ. פארז
קע דאם אונ נו,  דער״ מיר װעלנ איבערי

 האסטו םעלרער די טאנ. קוק א נאכ
ט האםט געזענ? שויג באדערקש? ני

 גע- עפעם איז םלופטשיקלעכ אלטע די םונ
צג אויכ ד*ן בינ איכ װײסט, בליבנ?  אינגאנ
ש. א ערשט ע ד טא םיאייז אונ נוי  װאם מיט ני

מט נ, ארויסצוםאי קו מערםטנטײל אוים ם׳
צופוס. ארומגיינ

ע- כאם א זיכ מיטאמאל האט ער  ג
тטאנ:

ר י נ  װײםט דיר. מיט פארעדט זיצ ה>:בנ ־
 צו מיר װעלנ אהײמ, מיר צו קומ װאם?

אויסטרינקענ. כײ גלעןלעכ
איז דאנק. *־א  מע שפעטלעכ. שוינ ס׳
אכט. ביז דערקלײבנ אהיימ נאכ ױכ דארפ  נ

 ד$כ. װײסטו איצטיקע, די פערדלעכ די אונ
ט אונ מאל. צרױיט א שוינ ויעלנ מיר  נאר ני
הא? טיי, קיינ

םנ, ארוים איז זאלמענ װענ  איז איגדרוי
ײענ שוינ ע סערע טאג. האלבנ נאכ װײט ג  שי

ױמענ פאמעלעכ האבנ װאלקנדלעכ שי  אי־ גע
 זונ. די פארדעקט מאל אלע ארנ הימל בערנ

דגעטאנצט ה>ט זי  װאלקנם, די ״צװישנ ארוי
 מאל אלע זײ, פונ אנטלויפנ װעלנדיק װי

שטעקט  פאױבײלויפנ־• דורכ קאפ דעמ ארויםגע
קנ װארנ פארדעקט גלײכ אונ װאלקנ די  גע
צװײטנ. א דורכ
װעט1- ײנ עפשער ם׳  האט — רעגנ? א ז

ענ, בא געםרעגט זאלמענ םי אי שע-י  װאם מוי
בנ הןןט שפאגענ אנגעהוי פערדל. דא״ם אײנ

איו ־־־נײנ, איז מעגלעכ קיל. צו ם׳  ער- ם׳
ט געצ ײט ני ענ װ אנ ד װענ הײגט שוינ פונ ע  ג

װאלקנם? די זעט איר רעגנ. א

ט םול אהײמ געם^י־נ איז זאלמענ  אי_ינ- מי
ע די פונ דרוקנ ק טי ײנ שנ. ה עני עג אג  א ב
ױילע ױ אז גערופט, אימ זיכ ה$ט ו א אר- ם׳  ג
שט ט גי שענ ני  םארט אט װערט. דער אינ גע

אנ, םינ װידער ער  םאר־ םי״ל אינ װי ראי
 נאכ אזוי אדער באראטרנג, א נאכ באבטנ,

ט נעםיע ארדנטדעכער אנ ע לוי ײדענ ש  פאר
מ. אני  די האבנ דעמ נאכ גלייכ אונ איני
קעג םגעקלארט געדאנ מ םארי אוי ם- די״ אי רוי  ג

 װאם דעמ, םונ גרריזאמקײט די אונ קײט
םפרװונ, שװערע די אונ געש־׳גנ איז  װאם אוי
שטעלט האט צי_יט די עדנ פאר גע װג־ י  בא

ע א האט אט אט... אונ דער. אד ג רי  םונ ב
 לאנד, איבערנ ארומגע־ואנדערט קאדװירט זי_ינ

נ או טי ײ עז טנ ג שני טנ גע אמענ מי  ״ני_י- םונ נ
ע אלטער דער לעבנ״;  ם־ביר אינ טיהא עלי

ט ע אופגעהערט ני טנ זיינ מענ םפערי ט עק  די מי
שמאנ, בארעכ האניק; פונ רעקארדנ  דער היר

קער, ארנ אומרױקער מגעדולרי  אירע_ אױ או
ק אונ טומ די בנ שטענ  זעלבער דער געבלי
ט ט העםט גראבנ זי_ינ מי סע די מי  טאװ• רוי
שנ אלעקסיי פונ אונ לעג. ט װי ײע קאל г ני к т 
םריער װי איז ער ^פגערעדט: שוינ דאכ

װענ  א נאר רײקאמ, פונ םעקרעטאר דער גע
ט בארד  ״זאל- ער, אונ זיכ. פארלאזנ געמוז
ט ער יא, מענ, א ײנ״ה ט אויכ אל ע. ני פנ  או

ױ ער װאם דאם, זיינ הערט  קריג ביזנ א
װענ, װארנ איז װאם״ער דאס, גע  די סאר גע
קע קע ю דאזי מילכאמעדי ארנ. ביז ײט, י  וו

גנ זיכ האבנ װײט צוי ע ע ג ײדמנ ש ע- פאר עד  פ
 אפ קאזאכםטאנ, אינ אונ םיביר קײנ מער:

שײדענע טנ פאר פנ אינ אונ פראנ טער־ טי  אונ
 פאדעמ, שטארקער אונ גרויםער דער ערד.

האט װעלכנ בא ר־ געהאלטנ זיכ ם׳ בי ר״ ע עד  י
ט װי סונקט לאמ־, םונעם גער אי ה  א זיכ ם׳

 טעלעפאנ- דער םונ פאדעם באמ םאלדאט
ע, צטערער א אינ גײט ער װענ ליני  פינ
קער א אינ נאכט ענדי  אײנ םונ שליכעם דרינג
 איז ער אונ צװײטער, דער אינ ראטע

ט אינערגעצ װארנ איב?ןי־ג?ןריםנ ני i גע j n 
פ$דעמ, דאזיקער



פעפער איציק

בי־רע דער אפ
 בירע! די טייכ, א דאם איז אכ,

 אירע, כװאליעם די אנ נאר קרקט
 ברעגנ, די בא שטיפנ זײ װי

פארםעגנ! א — ברעגנ קײנ ניט

 אויגנ מײנע מיט קוק א טוט
 בירע. דער םונ ברעגנ די אם

 דירע, א לעמ דירע א ם׳װאקםט
 גארטנ, א שוינ זיכ שפרײט אט אונ
 דריםעי־, א אונ צװײטער, א אונ
 דארטנ אט-א ם^פקע, לעפ אונ

 צעבליםער^ א טעפיכ א שײנט
 יישעוו. א וואקםט טעפיכ אםנ

 —ניט-געניטער, א םענטש א קוםט
קישעם! ם׳איז אז דאכטנ, זיכ קאנ

 גיירע, די טײכ, א דאס איז אכ,
 אירע, פישער די אנ נאר קוקט

 אויםגערוטע, זיצנ זיי ווי
 געקוטעט, זונ פו־יער דער אינ
 טיפנ, די אינ קוקנ זיי אונ
 שטיפנ שפיגל-קארפנ די ווי

פרישער, דער װאםער-קעלט דער אינ

 פישערי די איי םישער, די איי
 שטיװאלעם, בערדיטשעװער אינ

 אויםגעכײסע, גי־אמע, הערדער
 ברײםע, הויזנ אוקראיגער

כאלעם. װײםע װי בערד, םיט או:

 ברעםענ, די דורכ קרקנ םאםקעם
 םליגל: מיט װי םאכנ, בײםער
 נעמענ נייע םעגטשנ, ניאדנע

װאסער-שפיגל. דעס רודערנ

 אויגנ-שפיזלעכ םיט העכט די אונ
 פרעדנ זײ ם׳דוכט, ארנ דורכ, ריזלענ

 םיזדעכ, וױיטעד דער גאכ ס׳א־־ז צי
עגנ. די גאר ס׳איז צי בר ער- ע־ דני

 בידע: די םײכ, א דאם איז אכ,
טנ די אנ נאר קוקט ײ  אירע, פ

 פירנ ששראםענ די װי נאר, זעס
 סירנ: אונ װענט מארגנדיקע

 פארלירנ ניט קײנמאל װעל איכ
 קאלירנ, אונ רײכעם אירע
 אירע... כײנדלצכ די גענג, אירע

בירעו די טײכ, א דאם איז עכ,

זינגט
 טא:, גאנצנ א מיר אינ זינגש
 װאם, םרנ ניט איכ רוײם

 יאג, א םיר אינ ליד די םיטוט
גראו... דאם דר׳ערד פרנ װי

שע  אזוי, מיד אינ זינגט װאם־ז
 טוי, דער צי נעפל, דער םיאיז

י אינ זינגט עפשער  טאג, דער סי
 געטאגט. ניט האס װאם

 קלאג, די פיד אינ עפשער״זינגט

אפגעקלאגס... האט װאם

מיר אינ
טאג, גאנצ: א מיר אינ זינגט

דערפינ, זײנ עם זאל
איז װאם זרג? א דא ס׳
ג, אינ אפילע װענ אנ ג אי ם

ל»נג, זײער אפ פאישװינדש זי
ם ע־ צוריק, זיכ זי ק
 סעג םײנע אלע פונ װאם

 ױעג דינעפ א איר צו כ׳האב
בריק. שמאלנ א ארנ

סאג, ;אנצ: א םיר א־־נ זינגם
װאם, פרנ נים א-= װײם



 געקיקט ניט קיינמאל דאכ כ׳האב
 װעלט דער אפ

שװינדל־גלאז. דורכ

 פײנ די מיר אינ זינגט עפשער
 שפאנ, לעצטנ א םונ

 טאל באזונטנ א איבער
 װאםער-פאל, זײנ מיט

 אמאל פונעמ גאר עפשער
שטראל? פארשפילטער א

 געקליגט, ניט קײנמאל זיכ כ׳האב
 געקריגט ניט—זיכ אזוי םטאמ

 ערר, די אט װי אזוי, אט
 געמיט מײנ עם זינגט עפשערגעהערט. הארצ מײנ איר צו װאם

 באפרײט, זארג דער פונ
 ליד קלײנע די בינ איכ װאם
צי_יט... גרויםער דער פונ

 שײנ די מיר אינ זינגט עפשער
פאראנ, מיר אינ טיפ איז װאס

װעלט דער אפ לעבנ צר גוט ס*איז
 װידער: אונ נאכאמאל עם זאג איכ

 װעלט! דער אפ לעבנ צו גוט ס׳איז
 דערװידער :יט קײנמאל אונדז װערט עם

 זפעלר אינ גראז שורשענדיקע דאם
 צוױיגנ, ״די אם עפל רײפער דער
 קויש, מײדלס נאכנ שרינ בענקט װאם
 שװײגנ, אוראלטע״דאם ברעגנ םונ
רױש... אוראלטע״דער כװאליעם םונ
 װידער: אונ נאכאמאל עם זאג איכ

 װעלט! דער ״לעבנ״אפ צו ם׳איז״גוט
 לידער, זינגענ בינענ װי הער איכ
 געפעלט... מיר זינגענ דאם אט אונ
 גלויבנ, ניט קאנ אונ זע איכ — נז׳טרעפט נאר

т ניט: איכ פארשטיי פאר, דא קומט װאם
 שטױבנ, אינ ליגט בופלאקןם א —ריז א
פליט! אונ — באבעלע גאלדנ א

 דונער, שטארקסטער דער גבליצ שטילםטער דער
 גוס, רעגנדיקנ פונ רר די

 נאר זונ די שײנט הארצנ אינ טיפ װענ
 ז רעשום. דײנ אינ ערר די ם׳איז אוג
 װידער: אונ נאכאמאל עם זאג איכ

 װעלט! דער אפ צו״לעבנ״ ם׳איז״גוט
 נידער דער ביז אונ הױכ דער פינ װענ
געשטעלט. ארײנ קאנ אינ אלצ איז



אטעמי ײסראעל

פראג אינ ױגנט־פעםטיװאל ״אינטערנאצלאנאלער

 פרײד. זײנ טאג יעדער סיהאט איכ? אייל וװ םרעגםט, דר
 טאג. ״יעדער סימכ?גס אפ אײנ מיכ לאדט עם

 אײנגעלאדנ ױגנט דער צו איכ בינ הײנט
שעכנ־לאנד, פונ הויפטשטאט דער אינ פראג. אינ ט

 באנ, קײנ ניט אונ שיפ קײנ ניט מיכ דיר צר פירט עם
 עקראנ דער פילמ, דער פארקירצט װעג דעמ

 דערגייט, עם װײל אויג, מײנ איז גליקלעכ אונ
שפאנ. מײנ ניט מיכ דערפירט עס װו

 כידערלאנג נעגער־יאט! מארגנ, גוט—
 װערםט. סויזנט צענער די דורכ דיר האנט מײנ

 געזאנג דעמ אינ איז, שמײכל דײנ װויל װי
דערהערט. שטיט רײנ הײנט איכ האב פעלקער פונ

 !יונג אונ פעםט איז טראט דײנ
 װײענ. אלע איבער שפאנםטו אופגאנג צומ
 זרנ,—אינדיע דו, דיר, מארגנ גוט

קארײעי פונ טאכטער דיר, שאלעמ

 אראפגעלײענט, געזיכט פונ פרײד אייער כ׳האב
 לאנדםמאנ"ט׳אופגעהוין-נ, מײנ בילד װענ״םסאלינם

 אויג אײער זיכ האט געצונדנ װענ
גלויבנ. אונ מוט מיט

 ליד, אײער איצט ברױזט עם זיבעציק שפיאבנ אפ
 קינדער, זײנע זינגענ עס פאלק יעדנ פונ
 װעג! דעמ אפ טרעט קויכעם״פינצטערע, איר

מילכאמע-אונטערצינדער! איר, רועג, דעמ אפ טרעט

 קאל, איר הערםט דו שפאנט, יוגנט א
מענ. די אינ װיגנ זיכ נעמט עכא איר  רוי

 טײכנ-שטראמ א װי ױגנט״שפאנט, א
צױמענ. אופגעשטעלטע די װעג אינ ברעכט אונ
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‘איבערװאנדערעו נײע די צו
 אוים, אײכ קושט עם בליק מי_ינ אייכ, צװישנ בינ איכ אונ

 טייערע, מײנע שװעםטער הארציקע, מײנע ברידער א,
 שוים, מאמעם אײנ פונ דאכ קינדער זײנענ מיר
אײערע. לעבנם פאר װי מיר, םאר זארג שטילע איר

 יצאל אנ פאםירונגענ דא דערצײלנ צו יעדער האט1ם
 מײםע, וװגדערלעכע א איז לעבנ יעדנם
 פאלק, דאס לעבט אײביק אז װיםנ, צו אזוי גוט ם׳אױ

צערײםנ״ װעט םוינע קײנ ליכטיקנ פאדעמ זײנ

 קלײנ, אונ ורוים מיט רײד אונ אײכ בא דא בינ איכ אונ
 אומגעריכטע, װאם דערמאגונגענ,—פרײד מענגעס צװישנ אונ

 שטיינ, א קענ רירנ װאם אזא, בליק א
דיבטער? א םונ נעשאמע די רירנ גיט עם זאל װי אונ

 מײרל־בליק, טריבנ יענעמ םארשטאנענ כ׳האב
 זעכצנ, פונ באכעירל באמ אויגנ-שפיל מאדנעמ דעמ

 גליק, מיט איצט זייב םול זאלג קינדערלעכ, א,
הערצער! יונגע אײערע שוימיקע, בעכער װי

 געװאלט, זיינ אונ פײנט פרנ צײט די לאנג דאכ אװעק
 האפנ. אונדזער יעדער א װמקט ליפנ צוזאג מיט
 אלט, אונ יונג צװישנ אײכ, צװישנ גײ איכ
זאפטנ, שלאגנדיקע מיט װאלד טיפנ א אינ װי

 װינט, אינ זיב ער צערוישט זיכ, ער צעבװמט באלר אט
 באהאלטנ טיפ זײנ אינ קראפט דער פונ ער דערצײלט

 —קינד פיצל יעדער אױפעלע, יעדער אונ
אלטנ. דעמ דעמבנ׳רואלד צומ באהעפט צװי_יגעלע א

זײער דער
 פארזײט געבענטשטער א פעלד א װי זעל מײנ
פרײד. קערנדלעכ מיליע-מיליאםנ מיט

 װענד, א מיכ טו אונ מיכ קער איכ נאר װו אונ
הענט, די אינ גליק מיט זײער דעמ איכ דעו־וע

 —לאנד? מײנ פונ גרוים די מעםטנ דענ מענ קענ צי
ראנד. ביזקל ראנד פינ עם ארומ מעםט הארצ א נאר

 זעל מיינ איז װאכ אונ אומעטרט, בינ איכ
געשטעל. נײעמ א פאר דערפאלג, יערנ פאר

 בליק מײנ — צאפנ אפ מײרעװ, אפ מיזייעכ, אם
גליק, פונ נעםטנ בא פויגל, א װי אומ, פליט
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 דארט, איז פולער אונ צוגעקומענ דא ם׳איז
ארט, אנ מיט ארט אנ שעפע מיט זיכ ם׳פארמעסט

 לאנד, מײנ װערנ זאל רײכער מעכטיקער, אז
ראנד. איבערנ זאל שעפע איר שוימענ אז

מיכאעלס שלוימע
 פאלק, אינ טיפ געװארצלט קלוגשאפט דײנ ם׳האט
 יעניקע, די געצויגנ דוירעם אלע פונ האסט

 אמאל, פוג בעםטע דאם אײנגעזאפט
א״טיקנ. װאר אונדזער אינ עם געגעבנ

 געםונענ שפיל די_ינ אינ פאלק דאם ם׳האט
 געשפונענ לאנג יארנ ם׳האט װאם זײנ״פרײהײטם־טרױמ,

 ״שטאמענ, זיינע אינ נערט װאם קראפט, די
פלאמענ, אינ װערג םארברענט ניט ברענענ, דאפ

 אפגעהיטע, פײנענ דורכ שײנקײט זײנ
 ציטער, שטילםטנ זײנ געפיל,. אײדלםטנ זײג
 באטרערטע נאכ אויגג מיט שמײכל זײנ
װערטער. קײנ דעמ פאר ניטא ם׳איז װאס אלצ, אונ

 געצײלטע. פרנ מײםטער יא אונדז, פעלםט דו װי
 פארהײלטער. ניט א רים א—װונד א נאגט הארצנ אינ

ײנ װײנענ!״ ניט ״נאר ל א  גזןלערנט דאכ האםט ־־
 שװערע ניסיוינעם פאלקם דײנ אינ אונ
פרײדו. נײע צו געװעקט האםט ״פרײלעכס״ מיט

נ ײ מ
־אצינר ױנג ניט שוינ כ׳בינ ־  ׳
 םאלד, יעדער אײדעס זאגט

 הויט אינ אײנגעקנײטשט
 פאנעמ. עלכער מײנ אפ

 זינד א װאלט עם געװענ נאר
 אלט, םאר״ זיב האלטנ צו

 גרויט, ער שלײפ דער כאטש
דערמאנענ... געבוירנ-טעג

 יאר צענדליק פערטנ צו
 סאכ, קײנ ניט געבליבנ

אוג יארנ װיי־־  גיכ צ
 פערציק. די אוים מיר שלאגט עם

 װאר, א פאראנ ס׳איז נאר
 שפראכ, אנדער אנ רעדט זי

 —געזיכט דאם רעדנ מעג
מיר!.. באשערט נאכ זײנ יונג סיאיז

עלטער
שערט~ נאכ וײנ יונג ם׳איז בא

 לעבנאפדאםנײ, מי_ינ
 ני_ינ-אונ-דר־_יםיק*) נײנצנ
אנגעהויבנ, ערשט כיהאב

 ערד םאװעטיש אם װענ״
 באפרײט געטאנ טראט ,א כ׳האב

גלויבנ. אונ מוט שטאלצנ מיט״
т

 אלט,־־־ װיפל מיר, פרעגט איר
 װארט, אפנ מיר גלויבט

 אכט יארנ אינגאנצנ
לעננ, מײנ אנ זיכ הײבט

שאלט, עם זעל די פרײד פאר
קלאר, אונ פריש איז אויג דאם

וואכ, אונ ױנג איז הארצ דאם
т ׳

שטרעבנ! מײנ קראםט מיט םול אונ

מײרעװ־װײסרוםלאנד. באפרײט ה$ט ארמײ רויטע די װענ ,1939 סענטיאגער *)
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זזעישל&אליאנקער

ע ײ מ נ ש ע ל ז א ג
ײטנ פונעמ (נאװעלנ װ בוכ) צ

л אײגענע צוױשנ
 םפיװאק איציק מאיאר רער װי דעמ, נ$כ

עג איז ג סנ ע מג רו  דורכ־ אונ פאםטנס אלע א
קט, ײגענ צי געקו שטעלט ריכטיק ז  די צע

 האט מע צי פאטרולנ, די קױלנװארפערם,
אונ די פארכאםקירט גוט  האט װאגנס, פערד-
ט זיכ ער ײנ געלאז ק ג וי ײנ צו צו  געצעלט ז

ט אפרוענ.  האבנ בערגל, א אונטער װײט, ני
אגג סאלדאטנ עטלעכע ר עג אנ- א ג  זעמלי

סטנ, די פאר קע מענ האבנ װאם רארי  באקו
דנ זיכ אומבאד־ינגט אופגאבע די  פארבינ

ע, זײט יענער מיט ליני ט-  דער מי־ט פראנ
ע, װיזי ט װעלכע די  אונ קעגניבער שטיי

ט װאם אר דער זיכ װעט איר מי  דארפנ אטרי
קנ... ײני  פעלד דאס אונ חעלדל דאס אט פאר

מ, האט דעמ״ אהינטער װאקנ, איציק אי  םפי
ט עפעם מיט ײנ אינ דערמאנ אס־ ז עצ-ז רענ  ג

ק דער אט אונ טאװע,  אפ אימ האט געדאנ
ט פאר א װעקגעטראגנ מינו  צו אהינ, װײט, א

צ... ע ענ ר ר״ג ע ד
טנ נאכנ טרענג ש קנ אונ אנגע רעמדי  שטו

רכגעהאכט האט ער װאם װעג^  לעצטע די דו
צט איז צײט, ײנ אי װענ פאנעמ ז  צע־ גע

שט ײט עצויגג, היפש אונ קנ ע אפנ ײנ םע ז  גרוי
ענ דערפאר האבנ אויגנ קארע עז סג  נאכ אוי

ט״ גרעםער.  שװארצע אפגעװאקםענע די מי
טנ אונ װאנצעס  אימ האט װאם בערדל, מי

ט קלאל  ער האט פאנעמ, צומ געפאםט ני
ענ איצט עז םג ע פונ עלטער טיל אוי ײנ  ניינ- ז

ק צי װאנ ט איצט װאלט קײנער יאר. אונ־צ  ני
ט, אג ענער איז דאס אז געז קער, י װדי װעגע  בא
ם- דער םונ קאמאנדיר פלינקער א עצ-ז רענ  ג

 שפילנ האבנ ליב אזוי פלעגט האם טאװע,
ע מיט ײנ מענ, װאלײבאל, אינ םאלדאטנ ז  שװי

ר םארשטעלנ אינ שסיפנ ע פד פרײלעכע בינע א

װענ ער איז איצט שטיק. ע  גע- אונ הארט ג
ײגע אינ שליפנ ענ, ז ג נ עגו װ א  אפנ שװער נ
װעז װארט, םגערעגט. אונ נער  די אינ או
 געמערט סאג צו טאג פונ זיכ האבנ שלײפנ

ר. א ה ״ ע װ א ר ג װל די די ענ שטי װענ זיינ ע  ג
רט, אביםל קרי ױפגע ט לאנג א רט, ני שמי  גע

ם איז װאם היטל, גריגע דאם נאר אונ  אי
מ דער פונ *,יבערגעבליבנ ר א פ אוני עצ- ענ ר  ג

 אינ אנדערע שומ קיינ אפ האט ער װאם אונ
ט װעלט דער ײטנ, געװאלט ני ױ פארב  א

םנ ש געזע רי ע ױל-יונג ש יזי_לס א אפי װ  כאט
װענ שוינ איז סע ע שט, ג ײט ע- צעקנ  אפג

ױםגע- רעגנם, אונ זונ פונ בליאקעװעט  א
רד, אונ לײמ אינ שמירט איז אונ ע  שוינ ם׳

ײט לאנג איבערהויפט װענ צ ע אנ ג ט  א אנ
ש אונ היטל, װארעמ ט א איצט, כאט ױזנ  ט
ר פונ װערסט עצ, ד; א־ די אינ דא, גרענ  ד
ענ עם האט םטעפעם, נעצער עז ױסג ע, א אדנ  מ

שנ, אונ ט כ האבנ װאס מענ םנ זי רכגערי  פונ דו
לונג, דער מרינג ע ארו ענ אנ רגעט בע  װאם אינ אי

 אפילע האבנ געמאכט/ נאר זיכ האט סע
ײכלט שמ טערגע ע די איבער אונ רינ טלענ ג  הי

רענעצלער, די פונ  דער אינ האבנ װעלכע ג
ט אוניפארמ פולער  דררכ- זיכ שלאכטנ מי

שלאגנ עצלער, די זײ, נאר װעג; דעמ גע רענ  ג
ט האר קײנ אפ עם האט זײ  בעע- געארט. ני

קזמעם, צי ט כפיװאק אי ע מי ײנ  םאלדאטנ ז
ט האבנ ט כי ט גארני שװעכט ני  זײער י פאר

ר. די םונ
ט מי  פלוצעמ־ פארנ פריער שא עטלעכע ...

קנ שנ די פונ אנפאל די ײט  דער אינ טיפ ד
אר דער איז נאפט  װאם םפיװאק, איציק מאי

װענ דעמלט איז ע ק א ג שאלני ער פונ נאט ײנ  א
װע א םטא א עצ-ז רענ באמ װינקל שײנ א אינ ג
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 דאם אופגעדרײט אונ אופגעשטאנענ פרוט,
 אפ געשטאנעג איז װאם לעמפעלע, בלויע

 קײנעמ זאל ער פאי״זיכטיק, שרײב־טיש, זײנ
 פע-טל, צומ צוגעגאנגענ ?נר איז אופװעקנ, ניט
 שלאפ< פינ שמײכלעגדיק געלעגנ, איז עם וװ

 פאר א מײדעלע, קרטשעראחע צװײ-יאריק זײנ
 איבער־ זיכ דעמ, איבער געשטאנענ װײלעם

 די אפ אונ בעקל אינ געטאנ קוש א געבויגנ,
 גאנעק, אפנ ארויסגעגאנגענ פינגער שפיצ
 װײג־ װילדע ביט באװאקםנ געװענ איז װאם

 זײנ געװאױט אימ אפ שוינ םיהאט טרויבנ.
 אײנ־ פערד. אנגעזאטלטנ מיטנ אדיוטאנט
 דער פונ "שטילקײט ךערז איג זיכ הערנדיק

 םאםנע־װעלדל, אפנ געטאנ קוק א נאכט,
 דאס אונ זאטל, אינ ארײנגעזעצט זיכ ער האט

 געװײנלעכ, זװי געלאזט, זיכ האט פערר
 שמעקנדיקנ, פונעמ ביימער־געפלאנטער צוױשנ

סאד. געדיכטנ
 א אויםגעשפרײט זיכ האט ״קאפ איבערנ
 פולע א הימל, אויםגעשטערנטער לויטערער,

 טײכ דער פעלד, דאס באשײנט האט לעװאנע
 ברעג, הויכנ זײנ בא געפליוםקעט האט״זיכ

 זיכ האט גרענעצ זײט יענער פונ בלױז אונ
 פונ געביל פארקײכטער װײסער א געהערט

הינט.
 דעמ באגעגנט האבנ װאס פאטרולנ, די

 יענעמ אזאפ איבערגעגעבנ, האבנ נאטשאלניק,
 א געהערט לאנג ניט מענ״ערשט האט ברעג

 האט פוניעו־וױיט מאטארנ, פונ גערויש
 אװטאמא־ םאפ א פונ פארעס געזענ מענ

בילנ.
 פוגעמ אראפגעקראכנ איז מאיאר דער
 אײנ־ זיכ אונ גראז אפנ צוגעזעצט זיכ פערד,

 ברעג. ״צװײכנ צומ װײט, דער אינ געקוקט
 ס׳איז אונ שטיל געװענ איצט דארטנ ס׳איז

 ער אױ דאכ באמערקנ. צר געװענ גארניט
 אנגע- אונ בלינדאזש נאענטנ א אינ ארײנ

 פארגרע־ זאל מע ארײנ, שטאב אינ קלונגענ
 ער װאכ. די פארשסארקנ פאםטנס, די סערנ
 שכײנעםדיקער דער אפ אנגעקלונגענ האט

 גארגיט נאכ מענ האט דארט נאר זאםטאװע,
באמערקט.

 דער איבער ארומגעגאנגענ ער איז לאנג
 װאם גרענעצלער, די אויסגעהערט גרענעצ,

 גיינ געלאזט זיכ אונ באמערקט, האבנ זײ
 םאם- אינעמ פאטרולנ, װײטםטע די צופרםצר

װעלדל. נאװע
 ער רוענ שפעט, גאנצ געװענ שוינ ם׳איז

 גע- איז ער אהײמ. צװיק געלאזט זיכ האט
 אימ איז פערד דאם אונ פאמעלעכ, גאנגענ

 באטראטע־ װײניק דער א־־בער נאכגעגאנגענ
 מיד. דערפילט זיכ האט ער םטעזשקע נער
זיכ ער װעט אט אז געטראכט," האט ער אונ

 שלאפצ אװעקלײגנ זיכ אונ אויםטאנ באלד
 אנגע- אפילע האט ער װעראנדע. דער אפ

 וועקנ ניט אימ זאל מע אדױטאנט, דעמ ז^גט
 דארפנ װעט ער װענ אינדערפרי, אכט ביז

זיצרנג. א אפ שטאב, אינ פארנ
 נאכ איז זאסטאװע דער »פ הויז זײנ ביז

 האט ער שפאנ. הונדערט דרײ א געגליבנ
 האט מיטאמאל פארויכערנ. אפגעשטעלט זיכ

 שװערע ״ עטלעכע ערד. די ארפגעציטערט
 פרי־ ערעװ דעמ צערודערט האבנ דונערנ
 באװיזנ ניט נאכ האט כפיװאק איציק מארגנ.

 װי אופגעריםנ, עם האט װו טאנ, טראכט א
 ברענט. זאםטאןוע די אז דערזענ, האט ער
 מע־ א מיט געװארנ פרל איז לופט גאנצע די

 םנאריאדנ. אונ מינעמ פונ געוװי שונעדיקנ
 גאר קוילנ. פײפנ גענומענ האבנ קאפ איבערנ

 םקאוװטשע א אויגנבליק איינ אינ האט װײט ניט
 אופ- אונ מינע שװערע א געטאנ זעצ א אונ

 שפלי- פײפנדיקע מיט ערר קנויל א געתריבנ
 לע- די אומגעפאלנ. איז פערד דאם טערם.

 װאם ;בלרט דאס באלויכטנ האט װאנע-שײנ
 נאזלעכער. זײנע פונ געטאנ גל־יצ^" א האט

 צו- ערד, דער אפ געטאנ פאל א איז איציק
 צומ געטאנ געשרײ גריבל,"א א צו געפויזעט

 נאר״יענער לײגנ, אויכ זיכ זאל ער אדױטאנט,
 מיט וועג אפנ געטאנ װאלגער א זיב ה^ט

 װעלנ זאל ער װי הענט," ברײט-צעװארפענע
 זײנס פ״ערד דאם ערד. גאנצע אררמנעכענ״די

 איבערג געטאנ שלעפ א אביסל אימ האט
 געלאזט זיכ דרל אונ ארױםבאפרײט זיכ גואז,
 גע־ באשאסנ איו װאס פזנלד, איבערג לויפנ
 ספי- איציק װענ זײטנ. עטלעכע פונ װארנ
 איז אדיוטאנט, צומ צוגעפויזעט האט װאק
 אונ באװעגונג, אנ טויט, געלעגנ יענער שרינ
 עטלעבע געגלאנצט האבנ אימ פונ װײט ניט

 זיכ האט מאיאר דער שפליטערם״ בלאװלעכע
 געבײ־ אלע זאםטאװע. דער צו אומגעקערט

 צערגל, אםנ געשטאנענ זײנענ װאם דעם,
 פונ געברענט האט עם געפלאקערט, האבנ
 אהער זיכ ס׳האט אונ סאד דער זײטנ אלע

 ביי- די פונ קרעכצנ שטילע דאם דערטרא־נ
פײער. פלאםענדיקנ אינעמ מער

 פונעמ געטאנ הײב א זיפ האט מאיאר דער
 זאם־ דער צו לויפנ געלאזט זיכ אונ ארט

 האט טריט, עטלעכע אפגעלאפנ נאר כאװע.
 געטאנ ברי א האט .קויל א ״װי דערפילט, ער

 ערד, דער אפ אומגעפאלנ איז ער האנט. זי_ינ
 מוירעדי- א אז געדאכט, אימ זיכ ם׳האט אונ
 טוייקנ צומ צוגעפרעסט אימ האט קריעכ קער
 פונ זיכ. אופהייבנ ניט אימ לאזט ארנ .גראז
 קוילעם, געסראגנ זיכ האבנ זאסטאװע דער

 קאפ,־־ דעמ אופגעהויבנ האט ער געשרײענ.
זײנ קינד, זײנ איז פײער, אינעמ דארטנ,
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 טראכטנ, .צו געהאט מױרע האט ער פרױ...
ײ״, מיט איצט איז װאם  גאר דאכ מוז ער ז
 ארומ װאס טראנשײעם, זײ אינ זײנ איצט
 םאל־ זײנע מיט צוזאמענ זאםטאװע, דער

 דער- דײטלעכ אריער זיכ האט אט דאטנ...
 זידלע־ א טײכ ברעג אנדערנ דעמ פונ טראגנ

 האט מאיאר דער שפראכ. פרעמדער א אפ רײ
ט זיכ םגענומענמי  איז קויכעס״אונ אלע צונוי

 פאר- אינ זאםטאװע. דער צו אװעקגעקראכנ
 געלעגנ דארט אונ דא זײנענ זײטנ שײדענע

 דער גרענעצלער. т פארוװנדעטע אונ טױטע
 פארבלוטיקטער א ארײנגעקראכנ איז מאיאר

מ קאנאװע^דאם טיפער א אינ אי אפ מד ע  איז ה
 איז ער בלוט. ״אונ שװײם פונ געװענ נאם

 ניט אונ געהילכ פונעמ פארטויבט גען־וענ
 האט ער אימ. צו שרײט מע װאם געהערט,

 אימ וױיזנ גרענעצלער די אז באמערקט, נאר
 םאלדאטנ רומענישע וװ טי_יכ, צומ אהינ,
 קוילנװאר- פלײצעם די אם געשלעפט האבנ
 א האט ער פאנטאנענ. אונ שיפלעכ פער,
 ניט זאלי מע האנט, דער מיט געטאנ באכ

 גאנצ- פאר די ברעג. צומ םוינע דעמ צולאזנ
 א געעפנט האבנ קוילנװארפער געבליבענע

 געהאלטנ נאכ זיכ ם׳האט ווער אונ פײער,
 קוילנ, געהאט נאכ האט םע װער פים, די אפ

געשאםנ. האט
 פאנאנדערגעשטעלט שנעל האט מאיאר דער

 נאכ האבנ װאס מענטשנ, פארבליבעגע די
 אונ שלאכט, דערי אינ אנטײלנעמענ געקאנט

 פארבײםנדיק ער, האט קוילנװארפער צומ
געשטעלט. אלײנ זיכ װײטעק, פונ ליפ די

מענער, אונ דײטשנ קײט די  האבנ װאם יו
 גענומענ י האט ברעג, אפנ געגעבנ שאט א

 פאנטא- אוג י שיפלעכ די װארפנדיק אפטרעטנ,
ט נאר נענ.  פײנט־ די האט װײלע יעדער מי

 גענו- שטארקער אלצ ארטילעריע לעכע
 קלײנע דאם אונ זאםטאװע די באשיסנ מענ

 פונ װי אזוי״ אױ װאס גרענעצלער, הי_יפל
 זיכ אײנגעקלאמערט אונ אוםגעשטאנענ טויט

ערד. שטיקל איגעמ
 דער געהאלטנ זיכ האט טאג גאנצנ א ...

 םאפ גרענעצלער. הי״יםל קלײנעמ מיטנ מאיאר
 ם׳האט הענ נאר שטילער. געװארנ איז טא^
 כאפ- געדיכטע האבנ נאכט, די אנגערוקט זיכ

 אונטערשטיצט רומענער, אונ דײטשנ טעס
 שװערער פונ פײער - ארראגאנ אג פוג

 אלע פונ געטאנ לאז א זיכ ארטיליעריע,
 זיכ מיט סארטויבנדיק אונ," רואםער, אפנ זײטנ

 קוילנװאר־ פאר די כונ שיםערײ שיטערע די
 פאנ- אונ שי״פלעכ אם געטאנ לאז א זיכ םעו־,

ברעג. אנדערנ צומ טאנענ
 דאם געהערט שוינ מענ האט ארומ װײט

טאנקענ, די_יטשישע פונ גרילצנ אײמעדיקע

 רעפטם , זייטנ, פארשײדענע פונ האבנ װאם
 ארנ גרענעצ די דורכגעריםנ לינקם, אוג

שניטנ ט מיזרעכ. אם טים זיכ אײנגע ײנ מי  ז
שנ הײפעלע  זאם־ כארעװער דער ארומ מענט

 װי געבליבנ, ספיװאקי מאיאר דער איז טאווע
 אלע פונ איז װאם אינדזעלע, קלײנ א אפ

 װילר־שםארקער, א דורכ באדראעט זײטנ
 בערגל אפנ געקוקט האט ער םטיכיע. בײזער

 דער געװארנ איז װאם שטוב, זײנ פוני אש
נт פרוי זײנ םונ קײװער  צומ אוני קינד, או
 װי דערזענ, מענטשנ די האבנ מאל ערשטנ

װיינט... קאמאנדיר זייער
 דאם צוגעצײלט ער האט נאכט האלבער נאכ

 זיי אונ גרענעצלער, םארבליבענע רעשטל
 זײ סטעפ... מיטנ אװעקגעלאזט זיכ האבנ

 הערצער, ברענזןנדיקע מיט געגאנגענ זי_ינענ
 דורכצו־ אנטשלאםנקײט אוכ האם מיט פול

 זײ זאל עס װאם אײגענע, די צו זיכ שלאגנ
 אוג מאנענ געגאנגענ זײנענ זײ קאסטנ. ניט

 םאר ױני-פרימארגנ, שײנעמ דעמ םאר צאלנ
װנדנ, די  האט״געפאדערט װאם בלוט, םארנ ו

נעקאמע.
 םיט גרענעצלער לעבנ-געבליבענע צװעלם

ע קאמאנו־יר, זײער  האבנ היטלענ גרינע א
 קוילנ־ א מיט װעג שװערנ אינ געלאזט זיכ

 האט מע גראנאטעם. אונ ביקסנ װארפער,
 מע פארוװנדעטע, די הענט די אפ געטראגנ

 גוטע־ בא װעג אינ איבערגעלאזט זײ האט
 אונ מענטשנ, םאװעטישע טרײע בא פרײנט,

װײטער. געגאנגענ איז מע
 גרינע אינ םאלדאטנ סאװעטישע צװעלפ

 געגאנגענ זײנענ גרענעצלער״ פונ היטלענ
 זיכ אונ פײנט פונעמ הינטערלאנד דורכג

 האט זײ איבער כאטש װעג, א דורכגעשלאגנ
טױט. דער געלױערט

שנ דרײםטע הײפל דאם איז וועג אינ  מענט
 מיט זײ. װי אזוינע, נאכ מיט ארומגעװאקםנ

 בא־ זיכ מאיאר דער האט באװנדער יעדנ
 נאר ״אטריאד אינ ארײנגענומענ אוכ קאנט

 ״אז איבערצײגט, זיכ האט ער װענ דעמלט,
 לעבנ שלאגנ״אם זיכ גרײט איז מענטש דער
טויט. אפ אונ

 אויםמײדנדיק זײ, זײנענ נעכט די אינ
שע באפאלנ שלאכטנ, אפענע גרויםע,  דײטשי

 דורכגעגאנגענ שטורעמ א װי גארניזאנענ,
 פארניכטעט דערפער, אונ שטעטלעכ א־בער

 גע- װעג, אינ געשטאנענ זײ איז װאם אלצ,
צעשאםנ. אופגעריםנ, צונדנ,
 ארומרינגלרנג דער פונ געגאנגענ איז אזוי

 לײב־ דער איבער םפיװאק איציק מאיאר דער
 געווענ איז װאס יערד סאװעטישער לעכער

 דא, כאיאלעם... סוינעם דעמ כונ פארפלײצט
היל- די געהערט שױנ ער האט דאנבאס, אינ
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קע םערײ כי שע די םונ שי םי  הארמאטנ, רו
רנ דעמ ע ט ש מונ ערוי ע פונ ג ס אנ ק א  אערא- ב

ענ, ענ װאם פלאנ ײג ענ ז ג אנ עג רנ ג  די באמבי
טלעכע ײנ ײנ אונ קאלאנעם, פ  זיכ האט האר״צ ז

ײט, ט גאר שוינ פי־לנדיק געפר מ װײט״ ני  דע
שנ ײמי ע די אטעמ, ה ט ענ א ש נ עני עג אג ט ב  מי

ארמײ. רױטעו־ דער
װאק איציק צט איז םפי ענ אי ג אנ עג  אינ ג

קנ - סאפ דעמ בערנ כירימארגנ הארבםטי  אי
קט, זיכ״ האט פרעסטל ״דאם װעלדל. שטאר  גע

טל שארפע דאם אונ שמאק האט װינ  גע־ גע
ערנ, די בראטנ םנ אוי מ גערי ע ײנ אקםל פונ  ז

עמ טל. כאקענ אנ מ עגנ-  האט הארצנ אינ טיפ ר
לט ער עפי ט ג ױויז מ אינ קװעלט אונ ב  אי

קע, א מדי ע ר קע שטו ײד, ליכטטי  איז װאם פר
ײט מ גר  האט■ ער נאר פארפלײצנ. באלד אי

מט, זי א צ ע ײנג ט ניט א לנ. זיכ איר געלאז שפי  צע
םט, האט ער װו ט די אינ אימ בא אז גע  הענ

צנ א פונ גוירל דער לייגט אנ אד ג  אטרי
שנ, ט ענ ט זיכ האבנ װאם מ מ, אפ פארלאז  אי

צט אונ ־ םאמע דער אנ קומט אי די ײדנ ש ט  אנ
ט. קער מ האט עם מאמענ ײנ א אי אנ, ש עט  ג

מענ א װי ק, פונ םי ראדע װאם גלי צט ג  אי
ט זיכ ער האט עגנ אג טנ ב ש האטער, ’ מי  כאט

קט, שטארק זיכ האט ער מרוי  ״זאל עם באו
נ ט ל א ^ ט ײנ מי ט בײז ק  מע װענ טרעפנ, ני

ײסנ ױעט רכר ע. די דו ליני ט- ראנ  דאם נאר ס
מ בא שוינ איז ט אזוי אי שלאםנ, װי גו  בא
 דורכנ אריבער זיכ כאפנ זיי נ$ר װי אז

ט, ט טאטנ דעמ ער שיקט אזרי פראנ ע מי ײנ  ז
ײטער צװיי ײכ באגל ד, אינ אפ גל אנ רל טע  הינ

ר, קײנ אהינ, בי ײנ װו םי שפאכע ז  אונ איז, מי
טנ דארט ער זאל לכאמע די ביז ארבע  װעט מי
קנ, זיכ די ענ

אר דער װענ ע- אינ זיכ צו ארײנ איז מאי  ג
אפנ שוינ ער האט צעלט, טר טנ דעמ גע א  ט

צט םגעפו על, א אינ אוי סע פאר א אינ שינ רוי  ג
מטע םגעקרי ע אוי ש שי ט ײ װל ד  א אינ אונ שטי

שנ רי טע לי טל, מי צע. אפנ פארוקט הי לי  פאטי
 אונ שסיגעלע, א געהאלטנ האט מײדל דאם
ט האט אלטער דער םער, שארפנ א מי  גאל-מע
א־ מאיארס״ דעמ ראגאװ, װאםיא וואם  ארדינ
בנ, אימ״ האט רעצ ע עג  בארד. ז די געגאלט ג
עג װאםייא, טאקע, עד האט דאס מ ענו פג  צונוי

שנ װי אנ, ביםל דאס װעגעלעכ די צ ט  װאם אנ
אנ אונ געמאכט, זיכ האט סע ט ע ערג ב  דעמ אי

שע״. ״פאפא
 צומ נ א טאטנ, אפנ געקוקט האט איציק

שטנ ל פאר מאל ער פי  מענ האט טעג אזוי
ע אפ ײנ ענ ליפנ ז רז שמײכל. א דע

ײע אנ פראװע א האט שמ ט ע  דער אפ ג
װע ע פנ ״זיכ אונ גאל־מעםזנר דאם כאלי ערו  אנג

מ זרנ: צו

ם1־־ו  צאטשאלניק? צאװער לאכסטי, א
שוינ םט״ ױכ װאל ט א עג מ ע ענ ג עיז  די אראפנ

ײדעד באו־ד, ענ זיכ װעםט דו א ענ עג אג ט ב  מי
װע. שאלםט ג נאט ענו װעט. ג ע אנ רטיז  ביםט פא

װאקסנ, אזוי ער דער אז פאר ענ  טאטע אייג
כ האט שט די ט ני אנ ק ע ענ... ג עג ק ר דע

קט, האט זונ ״דער  דער פלינק װי געקו
כ, פאטער ״זי ט ל א דנ אונ ג ע־ צופױי רג ע ט  אונ

״ ט. ל כ מיי ש
ע,— ט א ע, איכ ט אכ האםט דו אז ז ט נ  ני

קע דאם פארגעסג אטס בנ... םאלד ע ל
װער, כ ־־ הע, פארגעסנ? ״האב אי  ברו־ הע־

כ װענ דערקע, ענ בינ אי ג אנ עג ט ג ענ מי רונז  פ
שנ מיכאיל ט װי ע לי םי ענ װא מ ע  פערעקאפ, נ
אכ האסטו רט נ צי א שפ מגע עםער א ארו  פארוו

רנ ע ט . אונ ש.. װרע, אנר, טי ט כע  א ברענג
אלנ... אימ י איכ װעל װאםער, ביםל  אפג

ר אפ אפילע ע ענ כ ״ מענ מוז װעלט י  אוי
מענ אלט קו מגעג שנ, אונ ארו א װו מגז װ  א װי א

ש... ט ענ מ
םגעהערט האבנ גרענעצלער די  דעמ אוי

קנ װדי ײדע םנ אונ אלטנ באר שא םגע ע־ א אוי  ג
ט האט עמעצער לעכטער. א- דעמ דערלאנג  מ

 האט ער אוג װאםער, װארעמ קװערטל א יאר
ט זיכ עצ עז אלנ. ג ט האט טאטע דער ג  ני

מענ ענו אפג ר מ זרנ דעמ פונ א ע ק. ז בלי
ײ, א םנ אי_י אי_י, ־־ כ... מענ דארפ שמײ  די

עסט, מ... אנדער אנ גאר באקרמםט דו ז ע אנ  פ
. אזוי, אזוי, ײד.. א איבער אז7ל שנ  פאר נאר״

 אפ האבנ דארפםטו בארד די אונ װאנצעם,
ײדנ דיר זי איכ װעל לאז, קאפארעם... שנ פ  א

שאלעוועסט דו אז זע, איכ״ בארד, די  זי ז
שטארק.

ק װענ צי אלט, זיכ האט אי  ער האט אפגעג
לט זיכ  אראפגע־ װאלט ער װי גלײכ דערפי

ערע א זיכ פונ ווארפנ  האט т ער מאםע. שוו
ענ עז םג ױ ט שוינ א ע, אזוי ני רנ ער. װי כמו  פרי

כלט. האט ער מיי ש טערגע  אופ־ םריילעכ אונ
ענ אנ ט ש ע עמ ג קל, פונ ע־ ער האט בענ  אפג

אר גא-צער דער באפעל, א געבנ  זאל ז אטרי
אלנ זיכ מג ענ זיכ אונ ארו רענג  פולער אינ יב

ענונג. רד ? т
םגעהערט האט שמײע ײנ אוי  אונ באפעל ז

פנ: זיכ אנגערו
כ ־־־וואלםט  פאר מאכנ געדארפט גאר מי

רעצ, דיינ א  שטיקל א פאר ״אדער ארדינ
ט, אנ ט ױ ענ, װאלםטו אד  װאלט םע וואם ״געז

עטאנ דיר בא זיכ אד... איג ג רי ט א

ט, ס ײ װ ט גאר האב איכ טאטע, ־ ע- ני  ג
ט, ײנ ט אז מ ײנ וועט דיר מי פרײלעכ. אזוי ז

לנ אונ — ארעצ, דעמ באפוי  זאל ער ארדינ
ענ עפעם רענג ע- דארפ מע — עםנ, ב אד ה אנ



 שמײע נאר געםט. די מיט פאטער רעמ װענ
 אפגעשטעלס: אימ האט

т—,װי מאטריעכ... ניט זיכ זײ זוגױ, איציק 
 האב אזוי ארײנגעקומענ, אהער נ^ר בינ איכ
 זאל מע כעװרע, דײנע געהײםנ גלײכ איכ
 מויל אינ עפעס געבנ אונ איבערטאנ מיכ

 קײנ פרנ ניט װײםט קישקע די װייל ארײנ,
 עםנ... גיב איר —כאכמעם,

-т ,ביםסו איכ, זע טאטע, אזוי, אויב ־־נו 
 אינ װעםט סאלדאט, עמעםער אנ טאקע

ווערנ... פארםאלנ נישט ערגעצ
ראגאװ, װאםיא ארדינארעצ, מאיארם דעמ

 קײלעכדיק- א מיט באכערל סיבירער ױנג א
 שטערנ- אונ נעזל קורצ א מיט פאגעמ, פוכקע
 אפ געקוקט האט אויגנ, שמייכלענויקע דיקע

 גע־ צעשמאלצ: ניט שיר איז אונ שמײענ
 דער- מיטאםאל עפעם זיכ האט ער װארנ.
 עלטערנ דעמ אט מיט הײימלעכ זײער פילט

 זײנ אימ מיט זאל ער װי מענטשנ, פרײלעכנ
צײט, וױפל װײםט װער באקאנט

 אנגערופנ זיכ האט פאיאר,־־ כאװער-
 נא׳ זײנ דערלאנגט הן$ט ער װענ װאםיא,

 קארנברויט מיט קאלבאם שטיק א טשאלניק
 מיר װענ — אקרעפ, הייםנ קװערטעלע א אונ

 דארפ פראנט-ליניע, די אריבערגיינ װעלנ
אונדז... מיט פאםאשע דעמ איבערלאזנ מענ

 קוק א שטיפעריש-בייז האט מאיאר דער
ארדינאועצ: זײנ אפ געטאנ
 אזעלכע מער דיר פונ זאל איכי ןואםיא,—

 נאר זיכ מיר פארייניקנ הערנ... ניט אײצעם
 אפשיקנ גלײכ אימ מיר װעלנ אונדזערע, מיט
 אינ ארבעט די פארשטארקנ מיביר, קײנ

 עם װער אונדז, בא ניטא ם׳איז טיל...װאסי,
 אימ? אנ זיכ״שלאגנ זאל

т ",האט —אװעקשיקנ? װעםטו «יכ ־־װעמענ 
 —ארט, פוגעמ געטאנ כאפ א שמײע זיכ

 פונ װעל איכ טראכטנ... ניט אפילע זאלםט
אװעקגײנ... ניט אינערגעצ אלצײנם אי_יכ

 שמײכלענ־ איציק האט מײנםטו?־־ ־־װאס
 אפ װאםיענ צו טאקע פאר —געזאגט, דיק

 איכ װעל מילכאמע דעד נאכ אונ אלטײ,
 אינ פיש כאפנ מיר׳נ אונ אײכ״קומענ צו אויכ

 אינ פאראנ זײנענ פיש םאכ א זאגםט, סי_יכ...
װאםיא?.. טײכנ, א״ערע

 מאיאר. כאװער פיש, מיט װ;לט א ־־־
 אוםגע- זיכ איציק האט —גוט, ־־זײער

 צו זיכ לײגט אזוי, אױב— ארט. פונעמ הויבנ
 שסײט סע אױם, גוט זיכ רוט אונ שלאפנ
װעג. שװערעיר א פאר נאכ אונדז
 גע־ זיכ אונ געצעלט פונעמ ארוים איז ער
 זיכ האבנ אלע ראדיםטנ. די צו גײנ לאזט

 דערוױי- װאם טריט, זײנע אינ אײנגעהערט
צע־ זיכ האט פאנעם שיפרעם אפ זיכ, סערנ

 ה$ט ~זי שמײכעלע, כײנעװדיק א שפילט
 זיכ האט אונ בליק װאםיעם געכאפט זיכ אפ

 קאפ אםנ פאריכט האט װאםיא פארויטלט.
 װעלנ איר זאל ער ױי היטל, גרינ זײנ

 ניט בינ ״איכ ציגי_ינערנ, זעםט, ״דו זאגנ:
 גרענעצלער״ א נאר םאלדאט, פאשעטער קײנ
 מא־ארם דעמ צונויפלײגנ גענומענ״ האט אונ

 םלינק, געטאנ ער האט ארבעט זײנ רענצ?/
 אפנ קוקנ אופהערנדיק ניט געשמאק, מיט

מײדל.
 פארבלײבנ, אונדז בא זאלםטאויכ דו אונ—
 גוט... זיע דיר װעט אונדז, מיט זײ גוט?

םאניסארקע... א זײנ װעםט
 געענט- ניט אונ אונטערגעשמײכלט האט זי

 מאיאים דעמ באטראכט האט וואםיא פערט.
 זונם אםג אויםגעצויגנ האט״זיכ װאס טאטג,
 צוגע- אײנגעשלאםנ, געשמאק אונ״איז פעלצ
 םלגםלט דאנילא אלטער דער װאס זיכ, הערט
 מ<ל צר מאל פונ געכאפט שלאפ, פונ עפעם

 פאר־ איר מיט געװאלט שיפרענ, אפ בליק א
 קײנ געפונענ ניט אוג, געשפרעכ א םירנ

 האש פלוצלינג או:טערגעשמײכלט. װערטער,
 אופגע־ אונ, דערמאנט עפעם אינ זיכ ער

 דאס צעבינדג גענומענ ארט, םונעמ זיכ כאפט
 עטלע־ דארכנ פונ ארויםגעשלעפט אונ רענצל

צוקערקעם. כע
זאגנ, געהערט האב איכ מײדל... נעמ,—

צוקערקעם..." ליב האבנ מײדלעכ אלע או
 אונ געקװענקלט ״אביםל זיכ האט שיפרע

געזאגט: דערנאכ
עסנ... אויכ איכ װעל פריער, דו "״נעמ—

 זי אונ צוקערקע א צעװיקלט האט װאםיא
לנגעכאפט פלינק  אפ אונ מויל, אינ אר̂י

 גענומענ אויכ שיפרע האט קוקנדיק, אימ
עסנ.
 אזא האב איכ אז צײט, אזוי-־יל שוינ—

געזענ... ניט זאכ
 האט ־־גאלצ געװענ איז אונדז בא אונ—

 מיר ־־ שטאלצ, מיט אנגערופנ זיכ װאסיא
 מיר נעמענ םקלאי, שנ דײטש א אפ אנ פאלנ
 פאר־ איבעריקע דאס אונ דארפנ, מיר װאם

 אונדז פונ האט דײטש דער מיר... ברעגענ
 אר־ רועםט צ;י"ט, זי.ינ ם׳װעט אט, געהאט...

 װעל םאניטארקע, א פאר אונדו בא בעטנ
 ^טריאד אונדזער דערצײלנװעגנ אלצ דיר איכ
גוט? ספיװאק... מאיאר װעגנ אונ

 אפ ארומגעקוקט זיכ האט ראגאװ װאםיא
 שיפרענ געטאנ ״גלעט א שלאפעדיקע, רי

 זיכ פארויטלענדיק אונ באק דער איבער
 ארוים- פרײלעכער א אויערנ די איבער ביז

געצעלט. פונעם געלאפנ
 שמײכלענדיק רעגע א נאכ האט שיםרע
אנט- באכער דער"פארשײטער געקוקט,
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 זעקל, אפנ קאפ דעם אװעקגעלײגט לויפט,
 לאנג ניט ערשט האט װאםיא װאנענ פונ

 צו- געשמאקע די ״איר פאר ארויסגעשלעפט
אײנגעשלאפנ. באלד איז אונ קערקעם,

☆ ־$ו ☆

ענ נעכט צװײ ײנ  פרנעמ אויםשפירער די ז
טע די איבער ארומדעקראכנ אטריאד אענ  נ
טז דאס געזוכט דערפלעכ, אונ באלקיעם ר  יא

 דורכרײםנ לײכטער קאנענ זיכ װעט 3מי ווו
 די אױ מאיאר דער פראנט-ליניע. דער דורכ

 רא־ די פונ אפגעטראטנ ניט צײט גאנצע
שטעלנ געדארפט האט מע דיםטנ.  א אײנ

 שטײענדיקער קעגניבער דער מיט״ קאנטאקט
ע, ױויזי  גע- אימ דאם איז ענדלעכ, אונ, ז
לוננענ.
 אופ- מאיאד דער האט נאכט האלבער נאכ

בנ  לאגע, די דערקלערט אטריאד, דעמ געהוי
שנ די באפוילנ  װאם אלצ, ארױסװארפנ מענט

 דאם דורכגעקוקט נאכאמאל איבעריק, איז
 װעג. אינ געלאזט ״זיכ האט מע אונ געװער,

ײנענ זײ אנגענ ז טנ געג  דא־ פאוקאװעטנ מי
 פארפאראשעט געװענ איז װאם סטעפ, נעצער
 געקומענ אױ מע װענ שנײ. ערשטנ םונעמ

 לעצטנ צומ ער האט באלקע, קרומער דער צו
 זיכ רורכגעשמועםט דורכגעקוקט, אלצ מאל
שנ די מיט  אז זיכ, איבערצײגט ארנ, מענט

איז  גרינע דרײ ארויםגעלאזט גרײט, אלצ ס׳
ענ ארומ רעגע א אינ ראקעטזןס. ײנ  אפ ז

 אינ ארופגעפלױגנ פראנט-ליניע זײט יענער
ױנע פונקט הויכ דער  אונ ראקעטעם דרײ אז

 באלקע שטיק א באלויכטנ צי״יט לאנגע א
טנ טנ פונעמ ראגד מי  דערזענ װעלדל. נאענ

שנ אלע בא האבנ זײ,  געטאנ צאפל א מענס
 אונ נאענט אזוי פרײד. פאר הערצער די

 דאס געװענ איצט זיי איז געגארט אזוי
ענ זײט אנדערער דער אפ וװ בערגל, ײנ  ז

שטאנענ שוינ  לינקס טײלנ. םאװעטישע די גע
 פונ ארטיליעריע די האט זײ פונ רעכטם אונ

 גע- מעכטיקנ פרײלעכנ, א מיט זײט יענער
שע די אפ ארויסגעלאזמ רודער שי  טראנ־ דײט
אדנ פונ האגל א שײעם  מינעם. אונ סנארי

 פארוים געטאנ ריס א זיכ האט אטריאד דער
שנ באלקע, דורכ״דער  ״אומ־ פײערנ, די צװי

טנ פונ באפאלנ געריכט שע די הינ שי  דײט
 גי־אנא- מיט זײ פארשאטנ אונ טראנשײעס

בנ זיכ האבנ עם װענ טעם.  לעבנ אנגעהוי
 האבנ קוילנ מינעם,"אונ פײגסלעכע ליגנ זיי
ײנענ קאפ, זײער איבער צעפי״יפט זיכ  שוינ ז
שנ די  די מיט אטריאד פונעמ מענט

 פאד?גרשטנ צומ געלאפנ״ קויכעם לעצטע
ראנד.
זײנענ קאמאנדירנ ם|וועטיש^ עטלעכע—

ענ ארױםגעגאנגענ  אטריאד. דעמ באגעגענ
 גערריקט זיכ מענ האט פינצטער דער אינ
 עס וװ באלקע, דער ״אינ געקרשט. הענט, די

ײנענ ענ ז שטאנ שנ, די גע  זיי האט בלינדאז
ט  םונ קאמאנריר דוגר גענעראל, דער באגעגנ

װיזיע, דער ײנ אפ װאם די  האט באצירק ז
 האט ער אטריאד. דער דורכגזןריםנ״ זיכ

טנ אינ אטריאד דעמ אפפירנ געהײסנ  צװיי
ע, דער פונ עשעלאנ װיזי  אנהא־ זאל מע די

 די ארדענונג אינ ברענגענ אונ דעװענ
שנ,  אײנ- ער האט״ מאיאר דעמ אונ מענט

בלינדאזש." אינ זיכ צר געלארנ
טנ גענעראל דער איז פרי גאנצ—  מאיאר מי

טנ אינעמ אראפגעקומענ אענ  בא־ זיכ דארפ נ
טנ קענעג  זײ אטריאד. פונעמ אוילעמ מי
ענ זײנענ אננ  גע- אונ שטוב צו שטוב פונ געג
שנ, די אפ קוקט  די גערוט. האבנ װאם מענט

שרײבער פלינקע  "איבערגעשריבנ האבנ שטאב-
שאנטנ, אונ םאלדאטנ די  בלײבנ װאם םערז

ע, דער אינ װיזי  עלטערע ציװילע," די אונ די
 געילוארנ באפוילנ איז פרויענ די מענהשנ,

 אײזנבאנ־ דער צו אפפירנ טאג זעלבנ דעמ
ײ סטאנציע  אינ װײטער, איבערשיקנ אונ״ז

הינטערלאנד.
 רעדנע דער אפ געלעגנ איז װאם שמײע,

 זיכ אופגעהויבנ, זיכ האט אויװנ, לעבנ
 אנגע־ י זיכ אונ גענעראל פארנ אויםגעצויגנ

רופנ:
 עפעם אײכ מעג איכ גענעראל, כאװער—
זאגנ?

т —גע־ דער האט —זאגנ? איר װעט װאס 
ײנע מיט אפגעמאםטנ אימ נעראל קע ז  לעבעדי

אויגנ. טונקעלע
 מיכ זאלט איר בעטנ, אײכ װיל איכ—

קנ... ניט אינערגעצ שי
 אפנ אופזעצנ אײכ װעלנ מיר ־־םארװאם?

צוג...
 גײנ זיכ װיל איכ גאר אײכ... דאנק איכ—

טנ שלאגנ ש... מי ײט  דער מיט האב איכ ד
שלאגנ נאכ זיכ םאבאקע עמ אינ גע ענ  י

קריג...
מ... אפ נאר קוק —  דער זיכ האט — אי

 אלט װי — צעלאכט. הילכיק געגעראל
ביםטו?

ט נאכ בינ איכ—  קאנ םע ױי יאלט אזוי ני
םדאבטנ״. זיכ אגט, שמײ?ג האט — אוי  — געז

ט, קוקט ײנענ שלייפנ די װאם ני רוי... אזוי ז  ג
די_יטש... דער ניט װענ

סאמיליע? אײער—
ש שי_יע—  אונטערנ םפירואק... איזדאילעװיט

 װאםיליעװיטש מיכאלל מיכ האט פזגרעקאפ
 ד?ר פונ ארדענ אנ מיט באלוינט פרונזע

פאנ... רויטער



 צופרידנ גענעראל דער אזױ?־־האט—
אזוי, שמײענ... אם יגעקוקט שמײכלענדיק  ־־װי

הײםטו? זאגסטו,
 האט — םפיװאק... г איזראללעװיט ־־־שײע

 אי צעשטרײט עטװאס אונ אנגערופנ זיכ ער
זונ. אפנ געטאנ קוק

 געטאנ קער א זיכ האט דער״גענעראל—
 זײנ פרעגנ װעלנ אימ זאל ער װי מאיאר, צומ

 געװענדעט װירער זיכ האט ער ״גאר מײנונג.
שמײענ״ צו

אײגענע? אײערע זײנענ וװ ־־אונ
ענ... זײ וװ װײםט, ־־װער ײנ  האט — ן

ײ—געענטפערט, שמײע  ערגעצ איצט מוזנ ז
 האב זונ א קאלכאז... א אינ םיביר, אינ זײנ

נאטשאלניק." א ער איז איכ,
װ זונ? אײער איז ־־ו
 האט ־־ ער... שטייט אט זונ? רײנ ־־־
 זיכ האט גענעראל דער אנגעװיזנ. שמײע

 ״גלויבנ, ניט זאל ער װי אונ, פארוװנדערט
בײדנ־ זײ אס געקוקש
זונ? אײגענער ־־אנ
אײגענער... ~אכ

מאיאר? כאװעו טראכט, װי איר אונ —
אפ- אימ דארפ אז טראכט, ־־־איכ

שיקנ...
זעלבע. דאם אויכ ־־איכ

 בא איבער מיכ לאזט גענעראל, ־־כאװער
 איכ ־־ בעטנ. גענומענ שמײע האט אײכ,־־

 עסנ. ניט ברויט קײנ אײכ בא אומזיםס װעל
טאנ... איכ װעל הײםנ, װעט איר װאם

 גײנ געלאזט זיכ האט גענעראל דער
געטאנ: פרעג א זיכ, צוריקגעקערט אונ,

א זײנ?.. קאנענ װעםטו קעכער ־
ײנ- ט. קעכער ק  מײנ אינ װיל איכ ני

פעכאסע...
 דיר פאר װעט דארטג פעכאטע? איג1־
\ זײנ ר.. ע װ  ארטילעריע! אינ—רעכט נו, ש

 דערנאכ םנאריאדנ, אונסערטראגנ װעסט
 גענעראל דער געזאגט זענ,־־־האט מיר װעלנ

מאיאר. אפנ בליק דעמ אפגעשטעלט אונ
 ״שמײענ שוינ מענ האט טאג אנרערנ אפנ

רי דערקענענ. געקאנט ניט  פאר־ געװענ איז ע
ײע אינ פוצט שע נ  א אינ קלײדער, סאלדאטי

ט אונסערגעבונדנ שינעל, קריצנ גרויענ,  מי
 א—קאפ אפנ אונ רימענ, געלנ גלאגצנדיקנ א

ײ־ װאם רויסארמײער, אלע היטל. רוארעמ  ז
 זיכ האבנ געקומענ, אהער אימ מיט נענ

 באד אינ אויםגעװאשנ ער, װי אויכ, שוינ
שע נײע איג אנגעטאנ אונ  קליי־ םאלראטי

דער•
מענ האט ספירואק איציק מאיאר דער  גענו

тבאטאליאנ. א אטריאד זײנ פונ פארמירנ  г — т

ע  זיכ שמײע האט ארומ טעג עטלעכע א
 דאנילא גוטנ-ברודער זײנ מיט אפגעזעגנט

עזשי- מיט אונ דוקאטשג  מעי ־־ זילבער, ר
 הינטערלאנד אינ טים >?פגעשיקט זײ האט
 _3ג? שוינ האבנ װאם אײגענע, זײערע זוכנ

זארט. אנ אם זײנ ערגעצ זאלט

טגעגעבנ האט שמײע  בריװל א שיפרענ מי
 א אלעםענ איבערגעבנ געבעטנ וױיב, צומ

 אפ זאל מע וויםנ, לאזנ אונ גרום הארציקכ
 היטלערם נאכ װי פריער, ניט װארטג א׳־מ

מאפאלע... װיםטער

פאלק דער לעבט .עס2
 זײנע אפ נעמט מענטש דער ם׳טרעםט,

 אי: זיכ לאזט אונ מאםע שװערע א פלײצעם
 א אימ באפאלט אט נאר ארײנ, װעג װײטנ

 שװער, אימ װערט סע מידקײט, גרויסע
 דער אם פאלט זיכ, פונ אראפ זי ער װארפט

 אונ אטעמ דעמ איבערכאפנ ערד לײבלעכער
 ליכטיקער ז אימ איז עם װי גלײכ דערפילט
 הארצנ. אפנ גרינג אויגנ, די אינ געװארנ

 פונ אראפ װארפ אונ בעריע א זײ גײ אבער
ח שװער א פלײצעם די א ט יאר אז» י ײג  ״ב

 גרעםטע די װי ערגער, פלײצע דײנ ארים
ײנ צעקארבט מאסע,  קנײטשג, מיט פאנעמ ד

 לעשט קאפ, דײנ אפ גראװקײט א אנ רוארפט
 הײנט אויגנ. דײנע פונ т כײנ דעמ אױם
 פיכעמ אראפ װארפ אונ בעוײע א זײנ פרװו

יאר... שװער א כעזשבנ
שמײע״גאזלענ״ זינט פרימארגנ יענעמ פונ
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 סאלראטםקנ נײעמ אינעמ ארײנגעקראכנ איז
 קירזערוע שװערע פאר א אינ שינעל,
טנ שטיװל  ער זינט םקריפ, גרויםארטיקנ מי

 קאראבינ א פלײצעם די אפ גענומענ האט
 גו- אפ הארמאט דעמ בא געשטעלט זיכ אונ

 א ייאר א העכער אװעק איז רעדער מענע
 אונ צענ אנדערע צו געגליכנ איו װאם יאר,

 זיכ האט װאם יאר, א הונדערט, צו ע^שער
 איבערגעלאזט ״אונ לעבער די אינ אײנגעגעםנ

 דער פאר נעשאמע. דער אפ שפורנ טיפע
 מאל צװיי םאניטארנ די אימ האבנ צי_יט

 צעקא- א שלאכס-פעלד פונ ארויםגעטראגנ
 איז ער אונ פארבלוטיקטנ, א ליעטשעטנ,

מ די צו ארײנגעפאלנ ט. אפ דאקטוירי  רעמאנ
 געשטעלט ביסל א זיכ האט״ ער נאר װי אבער

 ער האט אזוי זיכ, צו געקימענ םים, די אפ
מענ וױיטער סאל- ״ זײנ פלײצעם די אפ גענו



ױ װאם זעקל, דאטםקע װענ א ע רט ג שמי םגע  אוי
 זיכ צו צוריק אװעק אונ לײמ, ארנ ערד אינ
ארנ אימ פאר איז װאם פאלק, אינ װ  אנ גע

װיי- אימ האבנ מ.אל עטלעכע היימ. עמעסע א  כ
טנ רימ א לד א ס שלעפט ־־ םגע ױ  דער פונ אר

ײע ש אנ עמ א טר שאטענ ט פאר מ ערד, מי  אי
סגעגראבנ  בלינ- אי_ינגעפאלענעמ אנ פינ ארוי

ש, אגנ דאז טד ע םג רוי רטער א פונ א  צעבאמבי
ל אונ כאטע, א מ ״ ם ע ד ע ״ האט י ענ  גע־ זיכ מ

װ:דערט: ו
ט ע ז שע, »וים, ־ ע. ביםט דו או פאפא  ג

רנ װארנ בוי ײדנ א אינ גע ע העמדעלע. ז ײנ  ד
ענ ביינער ײנ ײ אז אי_יזנ, פונ שטארקער ז  ז
ם... דאס האלטנ אוי

ע- דער האט צ־_יט דער םאר מאל צװײ  ג
ר דער נעראל, ע, דער פונ קאמאנדי װיזי  די

ענ אימ אנג ה ע פג ע ברוםט דער אפ או רנ בע ל  זי
 איז סאלדאט, אלטער דער ער, אונ מעדאלנ,

ענ שטאג טער גע טער דער אונ  דער- א פאנ רוי
ער, בענ ט אימ האט פאנעמ דאם הוי ײנ ש  פונ גע

ק, ד די גלי מי א ע ט ק די ענ צ ט ש  שװארצע בלי
ענ אויגנ ײנ װענ פײכט ז  דאם טרערנ, פונ גע
ט אונ געפלאטערט האט הארצ טערנ- א מי  צי

מ דיקער רונג דער אפ ער האט שטי לי אטו  גר
טפערט עענ טנ ג אוסטאװ. לוי

ט. ערלעכ האט ער עדינ איז ג ע- אפט אימ ס׳  ג
צ ווענ אנ ט איז ער נאר שװער, ג  אפגע־ ני

ע די פונ אפילע שטאגענ  מע סאלדאטנ״ ױנג
ײנ צו צוגעהערט זיכ האט פגע־ װארט, ז  ארוי

אייצע. זײנ אפ קוקט
ק זונ, דער לי קע האט םפיװאק, אי  אייני

ט מאל װו רנ, אימ געפר ענ אײנריי ײנ ט ײנ ט א  מי
איז אהיימ. פארנ ער זאל אימ:  שװער, אימ ם׳

 אנ יאקאס שוינ װעט מע ניט?.. דענ זעט ער
. דעמ צעקלאפנ אימ ש.. ט ײ ע אינ ד  אזוינ

עצנ זיכ םאטער דער פלעגט פאלנ װעקז  א
טנ  אפ צי ברוםטװער, אפנ גראז, אפנ זונ מי

אדנ, פונ קאסטנ א ארי  אנ־ זיכ אונ סנ
רופנ:

ט איציק, ־־װאלםטו, װענ ני ע רוי- אזא ג  ג
ק, סער שא״ני אט שעטער א נאר נ  סאלדאט, פא

ט דיר איכ װאלט אג עז ײנג  פא-םאל- אװי, אר
קאמו. ם  פארט ז ביםט דו ״װי אזוי נאר דאטאכ

ר א אנ, א םונ קאמאנדי  מאיאר, א באטאלי
ס זיכ זאלסט דיב, איכ בעט ש ני  מאכנ. נארי
איז שװער? דענ איז מיר נאר  דא קײנעמ ם׳
ט ריננ, ני ײט מאכנ? מענ קאנ װאם נאר ג  ם׳ג

לכאמע... א  אלע־ אײכ פונ עלטער בינ איכ מי
ט מעג אכ, א מי טוו  דאם זאגט װי איז נר, .מי

שע אלטע אנ װערטל־־ אט י קלי ד ט ע א- װ  ב
דע אז ט ר ט א אונטער ארנ מאכנ קאליע־ ני  נוי

שע גאר נאכ עס קאנ שקא  דעמ שלעפנ ני
ט־ זענ דערלעבנ נאר איכ זאל װאגנ. הי

ם עי מ גלײכ זיכ קער איכ װי מאפאלע, ל  או
םט, דו אהײמ. ט בינ איכ מײנ ב  אינ פארלי

מילכאמע?..
טנ אכ אלטער דער קאנ זונ מי ־ נ קו ם  אוי

ט פרײער א אינ מ?נ. נו ק קומט״ מי צי  פונ אי
ײע, דעױ אינ שטאב ט עס רוף באטאר  דינ

מט אלטער דער אדער פאטער, דער  צר קו
ש, אינ אימ דאז  אביםל זיכ רעדט םע בלינ

ל א נעמט מע דורכ, פנ, גלעז  צע- מע בראנ
ט עגנ אי זיכ ז  איז מע פײג״ארנ אונ שײנ ג

אזוי נאר כאװער. װידער מט װי ם מענ קו  אוי
ײב, מ־טנ ט וו ?.. מי ט זי רײולענ ענ לאז מיי  ש

ש ט מאמע ענ ני ט רו רע מי װ אי  װאס — ברי
אזלעג, דיר, בא זיכ הערט  צו האםטו װאם ג

מסטו װענ מיר, שע אהײמ? שוינ קו  ״נארי
נ טראכט װײבער, י ענ זײ שמײע, ז ײנ  מ
ע, אד װ װי, איז מילכאמע דער א£ אז א  װי א

װיגער דער צו אראפ פארט מע  —גאםט צו ש
ײ, זיכ פארגלוםט  װערט טאםער אדער ד
םסו״ т װײב, דעמ אומעטיק  בילעט, א נעמ

ד אינ אי_ינ זיכ זעצםט עז - פארסט אונ פאי  צו
ײמ... ריק ײבט, זי אה  צר־ האט זי או שר

אמענ ט ז קעם, אלע מי רטני װי ט קאל  א־ מי
בנ זיכ פארמעגנ ביםל  םארא- אינ דערקלי

װער ט, לא עגנ צ דארט זײ האט מע ג אנ  ג
מענ, שיינ ענו פג בנ או ע עג  רנ3איב? דאכ א ג
 װי אזוי, קאלװירט א אינ ארבעט מע קאפ,

מ זיכ בא ײ ה עי ד נ ט הערט מע אוג אי  אופ ני
כנ װעט מע אז האפנ, צו  דערלעבנ אינגי

 װעט מע אונ בראכ, היטלערם פונ טאג דעמ
כ ע. דער אינ זיכ צו אומקערנ זי  אט קאלאני

ש. אונ פײנ זי שרײבט אזוי מ נאר לײטי  צו
ם זי לאזט םאפ שער ״ פאםעק: דעמ אוי  עפ

לענ װעםטו," אז ער, ג ײנ  צופארנ? קו״םענ מ
ײנ אפ האםטו קארג ע־ זיכ לעבנ ד אי װ ע  אנג
שע, װעט?  שוינ ״איז רוםלאנד אינ וואם-ז
מ״. פאר דיר? פונ יינגערם קיינ ניטא אהיי

ט שמײע שוינ קאנ דא  ער אײ״סהאלטנ, גי
ס ש-םט ט געלעכטער, א אוי מ ז ע צ־גויפ נ ײנ  ז

ר, דע רי ב ע- ט םנ, די גו ם לערי ט ארטי ענ ײ ליי  ז
ענ זײ ברױול, רײזלס איבער ײענ מ ל  די אי

װלעכ ײערע פונ ברי ט מע וױ_יבער, ז  דערמאנ
נ יקינדער רי װעגנ הײמ, דער װעגנ זיכ  או
שאמע דער אם װארעמער. װערט נע

ט, פרײער א אינ  בא־ דער אש װענ מינו
ע לער, אביסל חערט טאריי  זיכ שפארט שטי
אדנ פונ קעםטל א לעבנ צו שמײע ארי  אונ םנ

ײבט ױלענ שר װל, א אנ רי ײנ זאל זי ברי  ז
ש, א ט כ זי מענ אל״זי מענ ז ע ט די אינ נ  הענ

בנ אכטונג זאל ארײנ, ע  זי קינדער, די אש ג
 קאלװירט אינ ארבעט דער אפגעבנ זיכ זאל
ט דעמ העלפנ אונ ט פראנ  קאנ זי״ װאם מי

םנ זי זאל ער, אונ נאר,- ײנ, װי זיכ װעט ז
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 זיג. נאכנ װי פריער, ניט אהײמ אומקערנ
 האלב קיינ ליב נ־ט שטענדיק פונ האט ער

־ װיל ער גוט. עם װײםט זי איבעט, ר ע  ך
 זײנ פונ העט ער װענ טאג, דעמ לעבנ

 מע- דײטשישער דלר איפער שיטנ הארמאט
 זיכ םים אײגענע זײנע מיט וויל ער דינע,

 קוכט דערנאכ אונ בערל־נ איבער דורכגײנ
 םוינע דער אז איר״ צו פארנ צו גלײכ ער

 אכילע זיכ ער װעט מאפאלע, די כאפנ וועט
 ער שמי״יע, פארהאלטנ, ניט טאג איע קײנ
שװערנ. איר קאנ

 זו- שטיק א אונ װינטער גאנצנ דעמ ...
שטאנלנ פאלק דער איז מער  אײנ אפ גע

 האט ארומ ערד. דער אינ אײנגעגראבנ ארט,
 אונ װענט פארגליװערטע נאר אנגעזעענ מענ

 זא־ פארלאזטע פונ קוימענם אויםגעלאשענע
 דאנבא- т טױטע די פונ אונ װאדנ

 אונ םאלדאטנ שאכטעם. םארגאםענע םער
 "טראנשייעס די אינ געזעםנ זײנענ אפיצערנ

אנצאליקע אפגעשלאגנ או: אקאפעם אונ
 רומע־ איטאליענער, דײטשנ, פונ אטאקעס

 זיכ, דוכט אזוי, זיכ האט מע פינענ. נער,
 האט מע אז מילכאמע־לעינ, צומ צוגעוװינט

 געלעגערם, װארעמע אינ פארגעםנ אינגאנצנ
 היל- אינ וױיבער, קאלעס, פונ שמײכל אינ

 דאם קינדער. פארשײטע פונ געלעכטער כיקנ
 ״אז געװענ, דא איז װעלט דער אינ בעםטע

 נעכט נאםע קאלטע, די אינ געקאנט האט מע
 קאפ איבערנ שינעל מיטנ איבערדעקנ זיכ
 אפ־ נארע הארטער א אפ צולײגנ זיכ אונ

 טרוקענער אונ גוטער א שלאפ. דעמ נארנ
 שפילטערם כ״ונ אפגעהיט האט װאס אקאפ,

 מאל טויזנט אויםגעזענ רעגנ״״האט פונ אונ
 בעססער דער פונ ליבלר אונ באקװעמער

 געמיטלעכע א געלעגער, ריע א דיר^...
 װאפ אלצ, הײמ, װארעמע ליבע, די דיו־ע,

 לעפנ, פארמילכאמעדיקנ מיטנ פארברנדנ איז
 אונ זײט א אינ אפגערוקט געװענ איצט איז

 גרע־ די צײט. א אפ אפגעפועמדט װי אװי
 געווענ, אױ מענטשב די בא פרײד סטע
 נייס גוטע דערגאנגענ אהער זײנענ עם װעג
 פארטיזאנישע די פרנ מאםקװע, אונטער פרנ

טנ... קאנ
 דארעמ-פראנט אפנ האבנ זרמער אינמיטנ

 ״אנ. אנגריפ. גרויסנ א אנגעהויבנ דײטשג די
 באכיבארדיר- קאלאנעם, ־ מאנקנ צאליקע

 דאנבאםער די פארפלײצט האבנ אעראפלאנענ
 מוירעדיקנ״אנגריפ, דעמ אפהאלסנדיק רויםענ.

 אפגעגאנגענ טײלג רויטארםיײשע די זײנענ
פאזיציעם. נײע אפ

 מיט געברענט האט ארומ ערד גאנצע די
 ניט האבנ שלאכטנ די פײער. העלישנ א

האט קײנער נאכט, אונ טאג אופגזןהערט

 געװארענע רײפ די געקאםיעט ניט דענםטמאל
 די ױנ רעדער קײרנ שװערע די טוװעם,
 צעמאלנ ארנ געטאפטש^ט זיי האבנ טאנקענ

 םאחע- גלװארנענע שיטער״ די )־אנגענ. די
 ״ז־אנ. צומ צוריקגלטראכנ זײנענ טײלנ טישע

 אפנע- האטזיכ טײכ, רוםישנ דעמ בא דא, אט
 גע- סיהאט״ ״ װערכנ אינ פאלק, דער שטעלט

 האט ברעג הױכנ דעמ אפ םפיװאק. שמײע דינט
ײנהארסאט, אײנגעפעםטיקט ער  אײנגעגראבנ ז
 אר־ די מיט צוזאמענ אונ ערד דער אינ זיכ

 אפגעהאלטנ באטארײע דער פונ סילעריםטנ
 געריםנ זיכ האבנ רואס טאנקענ, דײטשישע די

ײ- די געדויערט״ האט לאנג צרמטײכ. ט-גל  ני
 אנגעפלויגנ אהער זײנענ מאל אלע שלאכט. כע

 ברעג דעמ פארשאטנ כאמבארדירער, םטײעם
 איז אלצ װענ מינוטנ,' די אינ באמבעס. מיט

 האט שטויב, אונ רויכ אינ געװארנ אײנגעהילט
 שוינ זײנענ הארמאטנ אלע אז געדאכט, זיכ

ט... די פארניכטעט,  װי אבער םאלדאטנ־טרי
 ״פעכאטע די אונ טאנקענ דײטשישע״ די גאר

 אזוי״איז ברעג, צומ טאנ לאז א זיכ פלעגט
ע װי  אופגעשטא- װידער ערד דער אונטער פ

 די שיםנ אנגעהױבנ מיהאבנ פאלק, דער נענ
 שלאכט אינ קוילנװארפער... די הארמאטנ,

 אונ פאלק, פרג קאמאנריר דער געפאלנ א*יז
 פאר- האט םפיװאק איציק מאיאר דער

 עטלעכע ״ קאמאנדיר. געפאלענעמ דעט ביטנ
 אפגעשלאגנ דער״פאלק האט טאג א מאל

 םאלדאטנ т אטאקעם. דײטשישע פארביטערטע
בנ טראנשײעס די אינ  קלײנ״הײפל. א איזגעבלי

 םפיװאק איציק פאלק פונעמ קאמאנדיר דער
א- לעצטנ ביזנ זיכ האלטנ צר באפוילנ האט  סנ

 דער װענ קײל, לעצטער דער ביז ריאד,
 ראדיא־ לעצטע די אופגענומענ האט ראדיסט
 דעמ טײכ, דעמ אריבערגײנ זאל מע גראמע,

פערעפראװע. די אונ בריק

 באמבאר־ דײטשישע די האבנ פערעפראװע די
 סוינע דער פארניכטעט. געהאט שולנ דירער

מברעג, הארט איזצוגעטראטנ  צוגעקרועטשט צו
 אײנצי־ דער ראנד. צומ ראטעם שיטערע די

װאםער. אינ — געבליגנ איז״ װעג קער
 טאג דער פארגאנגענ, לאנג שוינ איז זונ די
 ארומהאט גאנצער דער אויםגעלאשנ. זיכ האט

 רויכ מיט נאכט דער אינ געאטעמט שװער
 אופ־ ניט האט שיםעיײ דער פונ פײער. אונ

ערד. צוציטערנ געהערט ײנער די  ניט סיהאטק
 א זיפנ אנגעהויבנ םיהאט רוי באמערקט,

 זיכ האס איציק"םפירואק מאיאר דער רעגנ.
 איבערגעגעבנ אונ אקאפ זײנ פונ אופגעהויבנ

 אי- ש־וימענ לאזנ ״זיכ ז?ל םע באפעל, דעמ
 םאמע אפנ געשטאנענ איז ער טײכ. בערנ

 האבנ טײכ פונעמ כװאליעם די אונ ברעג,
ער פארבלאטיקטע זײנע גערואשנ װל\ טי ש
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 אונ םאלדאטנ די אונטערגעאײלט האט
 יעטוױרנ באװענרנג, יעדע אופג^כאפט שארפ
 אינ אײנגעהערט• זיכ שלאכטפעלר, אפנ קלאנג

 קױלנװארפער עטלעכע די פונ שיםערײ דער
 חאבנ װאט אװסאמאטשיקעם, די פונ אונ
שנ. די אפגעהאלטג נאכ דײט

 כװאליעם זײנע אם געטראגנ האט דאנ דער ז
 צעקלאפסע פונ רעשטלעכ ברעטער, קלעצער,
 זיכ האבנ װאם רױטארמייער, די שיפלעכ.

טנ געראנגלט  ״אונטער געטוקט זיכ װאםער, מי
שע די פונ זיכ באהאלטגדיק כװאליעם, די  דײטשי

 אינ אנגעכאפט זיכ האבנ מינעם, אונ קוילנ
 גע- איז שמײע געלאזט. נאר״ זיכ מאט סע גואם

 ברעג אפנ קאפ אכגעבויגעגעמ אנ מיט שט-אנ^נ
 פאנעמ פארװאקםענעמ זײנ איבער אונ טי_יב,
אננ ט טרערנ. געקײקלט זיכ ה  פונ״אימ װײט ני
 איבערגעקערטער אנ געװאלגערט זיכ האט
איז הארמאט. צעקלאפטער זײנ  באפאלנ אימ ם׳

 ניט זיכ האט ער אונ גלײכגילט, מאדנער א
 צר איז מיטאמאל ארט. פונעמ רירנ געק$נט

 אימ די״םאלראטנ, פונ עםעצער צוגעלאפנ אימ
 װאסער: ״צומ האנט דער פאר געטאנ שלעפ א

 זײנענ אט גיכער... שװימ פאפאשע, —
שנ... די שוינ ײט ד

 אוים־ באמ קױכעם גענרמענ זיכ האבנ וװ
 האט װאם םאלראט, עלטערנ געמאטערטנ,

 צוגעמאכט ניט נאכאנאנד געכט עטלעכע שוינ
 פונ אפגעטראטנ ניט איז אונ אויג קײנ מיט
ײנ  גע- צעקלאפט ניט איז ער ביז הארמאט, ז

שנ א פונ װארנ שי  שמײע םנאריאד?.. דײט
 שװימער גרויםער קײנ קײנמאל איז םפיװאק

 פאר- גארניט זיכ האט ער״ געװענ, גיט
 אזא אריבערשװימענ קאנענ זאל ער געשטעלט,

 געשוװמענ ער אין איצט נאר טײכ. גרויסנ
 אי- כאטש םאלראטנ, אנדערע מיט באנאנד

ײנ געפייפס מעשונעז־יק האבנ קאפ בערנ  קו
 די האבנ װאסער, אינ פאלנדיק מינעס. אונ

 פאר- אוג פאנטאנענ גאכצע אופגעהויבנ מינעם
 זיכ האט דארט אונ דא שװימער. די גאםנ

 װאם פארװונדעטע, טונ געשרײ דאם געהערט
ײנענ  פונעמ פײער דאם דנא. צומ געגאנ ז
שטארקט האט ברעג מינומ. יעדער מיט זיכגע

טנ געװענ שוינ איז שמייע מי  טײכ, אע
איז אז דערפילס, האט ער װענ  מיטא־ אימ ם׳
 עפעם װי אונ עטעמענ צו געװארנ שװער מאל

שלעפט אימ װאלט מאםע שװערע א  צומ גז
 געראנגלט אגניםל נאכ זיכ האט ער גרונט.

 בא- געקאנט גיט זיכ נאר כװאליעם, די מיט
הילפ:" ױופנ גענומענ האט אונ הערשנ

 אל־ זער האט — כעװרע, ראמעװעט, —
 טרינק איכ ראטעװעט," ־— אויסגעשריענ. טער

 װאם געהערט, ניט שוינ האט ער — זיכ...
אכט קײג געלײגט ניט ארומ, זיכ סוט עם

 דערפילט, גלײכ האט ער שיםערײ. דער אם
 עטלעכע אונטערג^כאפט אימ האבנ ע-ם וזי

מענ אונ הענט פאר ענו סנ. אימ ג שטוי אונטער
 פאל א ער איז ברעג, צומ דערקליגינ זיכ
 גע־ האט רעגנ דער קאמיש. נאטנ אפנ געטצנ
 אימ אירומ טשערעט דער פאנעמ, אינ שפיםנ

שט״ האט  פאר א אפגעלעגנ אזוי איז ער גערױ
 ערד נאםער דער פונ אופגעהוינינ זיכ מינומ,

ט זיכ אינ ט גיינ געלאז  טראט. שװערנ א מי
שפרײט זיכ האט פעלד איבערג  כמרר־ א גע

 פונעמ געריםנ האט ווינט דער נאכט. נע
־ געסראגנ זײ ארנ װאלקנם שסיקער הימל  ני

שפאנט, האט שמײע וועג. איבערנ דעריק  גע
ק. גיט אונ הערנדיק גארנישט  איז ער זעענדי
ס זיכ אפשטעל, אנ געגאנגענ  צוגעצויגנ, ני

 קאפ, איבערנ דורכגעפלויגג איז קזיל א װענ
 האט מינע א װענ עו־ד, דער צו געפאלנ ניט

אנגענ איז ער אימ. לעבנ דורכגעװויעס  געג
 צו מאל פונ בלויז זיכ אומקוקוקנזײק גלײכ,

 געדיכט געװענ איז װאס דאנ, צומ אהינ, מאל
איז פלאפענ. ארנ רױכ אינ אײנגעהילט  אימ ס׳

ם גײנ, צו געװענ שװער פי  געװענ זײנעג די
 קוימ זײ האט ער אנגעג^םנ, בלײ מיט װי

 זיכ האט ער נאר זיכ, געשאקלט געשלעפט,
אפגעשטעלט. ניט

שײדענע אינ געװענ איז נאכט די  פאר
 אופצאליקע אונ םרײפעם פרנ באשײנט זײטנ

 הענג-לייכטער, די װי זײגענ, װאם ראקעטעם,
שטאנעני  פאװאליע פאװאליע, אונ הימל אינ גע

 דעמ באשײנענדיק ערד, דער צו גענידערט
 גע־ זיכ האט ערטער פארשײדענע אי־נ ארומ.
שע פונ גערויש דער הערט שי  באמבארדל־ דײט
 אונטער т געגאנגענ ערגעצ זײנעג װאם רער,

 גע־ האבנ שליאכ ברײטנ איבערנ װאלקנם. די
 געהערט זיכ האפנ עס םאלדאטנ. שפאנט

 װעגענער. פונ בראזגערײ א אויםגעשרייענ,
 אנ אוג ביקםנ מיט מענטשנ פונ םילועטנ

דארט. אונ דא געשלײכט זיכ האבנ ביקםנ
טנ אינ געטראפנ אלמ האט באגינענ ױער  מי
 דארפ, א געז״ענ ער האט פונפארנט סטעפ.

 אונטערגעצונדנם אנ דערברענט, זזאט װאם
 די דא האבנ װאם באמבארדירער, די פרב

שטערט. נאכט גאנצע  איז "שמי_יע" ארומגעני
 פארמא- א קאפ, אגטבלויזטנ אנ מיט געגאכ

 צעפליקט געװענ איז העמדל דאם טערטער,
א- בארװעסע די פארשמירט, אונ ארפל ם־פ  פי

 אפענעמ אינ קעלט פארטאגיקע״ די טיקט.
 מיט הויט די "דורכגענומענ אימ האמ םטעפ

 װאם זונ־שטראלנ, ערששע די בײנער, די
 אנגעװאלקנטנ פינעמ ארוים^עריםנ זיכ האבנ
ײנ דערװארעמט האבנ הימל,  דער נעשאמע״ ז

טנ אפגעשטעלט זיכ האט אלטער  װעג אינמי
דאס הײלעכ. זײנ באטראכטנ גענומענ אונ
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 פאנעמ־־־ אינ געטאנ זעצ א אימ האס בלוט
 דארם,זדע:ן פארבײ דורכגײנ דאױםנ װעט ער

 אויגנ, די אינ מענטש א עריקוקנ װעט וױאזוי
 םאלדאסנ די םאר באװײזנ זיכ ער װעט װיאזוי

 אפגעשפי- שנעל האט עױ צושטאגד? אזא אינ
אמז ^;עדאלנ, זײנע העמדל פונעמ ליעט ארגז  ז

 אונ טיכעלע נאסנ אינעמ זײ אײנגעװיקלט
 זײנענ דארט אונ דא קעשענע. אינ באהאלטנ
 אראפגעלאזטע סיט רויטארמײער געגאנגענ

 אקסלענ די־ אם געטראגנ האט םע װער קעפ.
 אװטאמאט, אג א"קוילנװארפער, װער ביקם, א

 הוילע די ביט אזױ, געװער, אנ גאר װער
 אונ םארוװנדעטע, געגאנגענ זײנענ עם הענט.

 אוגטערגעהאלטנ זײ האבנ םאלךאטנ געזונטע
 שמײע זיכ. אפ געטראגנ די״הענט, אונטער
 דער אם אנגעזענ םאכ א זיכ האט םפיװאק

 דעמ געשענ איז’ װאם דאס, נאר מילכאמע.
 ער דערשיטערט. אימ האט מעסלעם, לעצטנ

 טרערנ אונ װעג, פארומערטנ אפנ געקרקט האט
 אוים- האט ער שטיקנ. גענומענ אימ האבנ

 קײנער צי טאנ, קוק א קאפ, דעמ געקערעװעט
 האט אונ פאר, קוממ אימ מיט״ װאם ניט, זעט

 איבערנ שפאנענ איציקנ דערזענ מיטאמאל
 מיטנ צוזאמענ פארבאכדאזשירטנ שליאכ"א

 פונ איבערגעבליבנ איז װאם םאלדאטנ, הײפל
 פארנאכט האט ער שלאכט. דער נאכ טײל זײנ

 האגל אונטערנ ברעג אפנ װנ דעמ געזענ
 אונ קאמאנדע-פונקט זײג אפ ׳, שטײנ םי_יער
 געזענ, פרן־ער נאכ האט ער שלאכט. די פירנ

 קוילנװארפער, באמ געלעגנ איז זונ דער װי
 םאלדאטנ. דײטשישע קײטג די אפשלאגנדיק

 װעט ער אז געריכט, ניט שוינ זיכ האטי ער
 האט עם אונ לעבעדיקנ, א טרעפנ נאכ אימ
 געגלויב״ט, ניט איצט אויכ דערפאר אימ זיכ
 זונ. זײנ איציקנ, אימ, טאקע ער זעט דאס אז

 אנט־ אימ לויפנ געל^זט זיכ האט ״אלטער דער
 פונ ארויםגעריםנ זיכ האט געשריי א קעגנ.
ײנ טיפעניש דער הארצנ: פונ״ז

איציק? לעבסט, דו לעבסט? דו זונ, ־־
ט רני ע ט א ה ר ע  ארוים- װארט קײנ געקאנט מ

 ארומגע־ צוגעפאלנ, אימ צו איז ער ברענגענ״
 נאםער ברײטער, זײנ צו צוגעדריקט נומענ,
 געשמײכלט האבג װאם אויגנ, די אונ בררםט,

 מיט געװענ פו״ל זיינענ פרייד, אונ גליק פונ
טרערנ.

 זײנ געענטםערט. ניט גארנישט האט איצ׳יק
 װײטיק מיט געװענ איבערגעםולט איז הארצ

 דעמ קוקנ געקאנס ניט האט ער צאאר. אונ
 געסטארעט ויכ האט״ ער אויגנ, די אינ פאטער

בליקנ. זײנע מיט באגעגענענ ני״ט

שע גערעװעט נאכ האבנ הימל אינ .  דײטשי
 די האט װײט ניט גאר באמבארדירער^ערגע״צ

אט באמבעם. געפלאצטע םונ געציטערט ערד

 איצט זײנענ וואם מענטשנ, דוײפלעכ קלײנע די
 געהאט איצט האבנ םטעפ, איבערנ געגאנגענ

 איבערגע- זײנענ װאם פיש, פונ אויםיענ דעמ
 שטד־ גרױםנ א נאב יאבאשע רער אפ בליבנ

 גע־ א מיט געגאנגענ איז מאיאר דער רעמ...
ט,"װי םאלענעמ ײנ זאל טאקע ער געמי  רער ז

 פאר- אי״ז װאם דעמ, אינ שולדיקער גאנצער
 דערשי- געװענ איז ער דאנ. אפנ געקומענ

שעענעמ, פונ טערט  גרויםע די פ־נ דעמ"גע
 זײנענ םאלדאטנ די בראכ. פונעמ פארלוםטנ,
 געםטא־ זיכ קאמאגדיר, זײער נאכ געגאנגעכ

 פא־װונדע- איט. צו־ נעענטער האלטנ רעט
ט אנגעשטרענגט זיכ האבנ טע  אפצושטײנ. ני
 געטראכט איצט זײ האבנ קאמאנדיר, זײער װי

ט איז מע װי נעקאמע. זאכ: ״אײג װעגנ נאר  ני
 אנגע- יעדערער האט אויםגעמאטערט, געװענ

 זאל מע קעדײ קויכעם, לעצטע די שטרענגט
ר וװ ארט, אפנ אנקומענ גיכער שוינ ע  פאלק ך
 ״זיכ װעט מע קרעםטנ, פרישע באקומענ װעט

 אלצ היאבנ זונ-שסראלנ די אפרוענ. אביםל
 סאל־ נאשע די פונ אונ געפראטנ, שטארקער

בנ זיכ האט בגאדימ דאטישע  געדיכ־ א געהוי
אנגענ זײנענ זײ װײטער װאס דאפפ. סער  געג
 האבנ אפטער אלצ שליאכנ, םאלםקער די מיט
 עװאקו־ מיט אבאזנ לאנגע אם אנגעטראפנ זײ

ער ירטע. עי װעג  איבערגע- ״געװענ זײנענ די
 אי־ ברעזענטנ, אפגעבליאקעװעטע מיט צויגנ

 מיט בלעכ, פארזשאװערטנ מיט בערגעדעקט
 םרליענ, געגאנגענ זײנענ פורנ די נאכ פאניער.
ער,  זײער לויט אונ מענטשנ, עלטערע קיני

 װער שױנ איז מע אז געזענ, מענ האט גאנג
 זיכ האבנ םאלראטנ װעג. אינ וויפל װײסט

 װי שװײגנדיק, װאנדערער די אינ אײנגעקוקט
ײפארגעדענקענ. שטענדיק אפ װעלנ זאלנ זײ  ז

 װעגנ, די אפ געזענ איצט האבנ זײ דאם^װאם
 װי הארצ, םאלדאטישע דאס געבראטנ האט

 פונ טאג דעמ געגארט האבנ ארנ״זײ פײער,
 פארפירנ געגלוסט זיכ האט שמײענ נעקאמע.

י מיט שמועם א  זיי פאר האט עד מעכטשנ. ו
 טרײםטנ, זיהארצ דאם אויםרײדנ גערואלט

 אפגעגאנ- איז אוג פארשעמט זיכ האט ״ער נאר
 געשפאנט איצט האט ער א"זי_יט. אינ גענ
 א פונ טראט אויםגערעכנטנ שװערנ א מיט

 איז װעג דער אז גוט, װײסט װאס מענטשנ,
שװערער. אונ װײטער א נאכ

 דע־ די דערזענ מענ האט טאג האלבנ נאכ
ער סעדער״םונ כער״אונ  םטאנציע, גרויטער ד

 צונויםקומענ. געדארפט זיכ האט מע וװהינ
 איבער געהאנגענ איז װאם בריק, פונעמ

 אנטקעגנ געלאפנ זײ איז טײכל, שטורמיש א
 דזאט מע געשרײ״ א מיט רױטארמײער א

 ארדינארע״צ, מאיארם דעמ דערקענט באלד
מיט געטאנ זוכ א האט ?ןר ראגאװנ. װאםיע
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 קאמאנדיר, דעמ אויגנ ליכטיקע שארפע די
שידטנ, א אימ דערזעענדיק אונ  פארגאנדאנז

 מאיאר דער װערטער. אנ געבליבנ שטײנ
 קוקנדיק אונ האנט, די אויםגעשטרעקט האט

 געװארט, בליק, אדורכדוינגלעכנ מיט אימ אפ
 פונ האט ער װאם דאס, זאגנ אימ זאל יענער

הערנ. געוואלט אימ
 —גוט... גוט, — עם? הײםט לעבםטו, —
 אונ — אנגערופנ. ױכ מעכאניש װי ער האט

פאלק? םונעמ פאנ די פאנ? אונדזער איז װו
גניראגאװם װאםיע ױ צעשײנט. זיכ האבנ א

 זײנ אפ פאריכט אויםגעצויגנ, זיכי האט ער

 פילאטקע, אפגעבליאקעװעטע די קאפ בלאנדנ
ק די מענ תנע  געענט־ שטערנ, צומ האנט די א

ראפארט: א אפ גיט מע װי פערט,
־ ־  םאלדאט דער האט — מאיאו/ כאװער ־

שטימ, פײערלעכער ציטערנדיקער א ביט געזאגט
 פאנ די אויםגעפילט... איז באפעל אײער —

 אריבער- באמ געראטעװעט, איז פאלק פונעמ
 אומגעקומענ העלדיש אױ דאנ שוױמענ״דעמ

 איר װעלכנ מיט םערזשאנט״גאװרילױק, דער
 ראטע־ אונ ארויסטראגנ באפוילנ אונדז האט
פאנ... די װענ

 העמדל דאם צעשפיליעס האט װאםיע אונ
 צו־ זארגזאם א בוזעמ פונ ארױםגעשלעפט אונ

 װאם םאנ, די לײװנט, רויטנ נויפגעלײגטנ
רנ ברעג אפנ האט מאיאר דער ע ט אונ אנ״  ד

 די פונ ״זי ארויםגענומענ םײער מוירעדיקנ
 פונ פאנענטרעגער געפאלענעמ באמ הענט

 זײנליבלינד, ראגאװנ, איבערגעגעבנ זי פאלק,
 באפײלנ אונ גאװרילױקנ, סערזשאנט יעמ אונ
 פײער, פונעס ארויםטראגנ פרײז יעדנ ארמ

פאלק פונעמ שטאלצ דעמ ערע, די ראטערוענ
פאנ... די —

 טרײער דער געשטאנענ, ער איז אט אונ
 די געהאלטנ קאמאנדיר, זײנ םאלדאט\אנטקעגנ

 פו: צעפליקט געװענ איז װאם שלאככ־פאנ,
 באשפריצט קוילנ, פונ דורכגעשאםג יטערם,“שפ

 אינ םארוװנדעטע א בלוט״. םאלדאטיש מיט
 גע- טייערער נאכ פאנ די אט איז שלאכט,

 אונטער האכנ װעלכע״ סאלדאטנ, די װארנ
 אטעמ, לעצטנ ביזנ שלאגנ זיכ געשװוירנ איר
הארצנ. פוגעמ קלאפ לעצטנ ביזג

 אונ לייװנט דעמ׳ גענומענ האט מאיאר דער
 עס ביז חארטנדיק צונויפגעלײגט, צוריק אימ

 װאם סאלדאטנ, זײנע אלע אונטערקומענ װעלנ
 ענער- דאס שליאס איבערנ צעצױגנ זיכ האבנ
 גרויםע די זײנם, פאנעמ פארשװארצטע גישע
 גע- געשײנט, ה$בנ אויגנ קאליריקע ברוינ

 אוים- האט ער פרײד. אונ גליק פאר שטראלט
 גע- אונ געזענ״ האט מע פלײצע, די געגלײכט

 א אראפ הארצנ פונעמ אימ ם׳איז אז פילט,
אזױ װעג גאנצנ דעמ אימ האט װאם שטײנ,

 אפגעשפי- האט עד געמאטערט. אונ געדריקט
 װאסער מיט פליאגע זײנ רימענ פונעמ ליעט

 שטערנ פונעמ אפגעװישט אנגעסרונקענ, דכ אונ
 זײנענ םאלדאטנ די ווענ אונ שװײם. דעמ
 װארטנדיק אימ, ארומ געשטאנענ אלע שוינ

 צײל א זײ בליק מיטנ ער האט װארט, זי_יג אפ
 אײנציקנ יעדנ געדאנק אינ אנרופנדיק געטאנ,

 פאנאנ- אונ נאמענ, באמ געבליבענע די פונ
געזאגט: פ^נ, פארוײנדעטע די דערגעװיקלט

 אונ- געדענקט, איר פרי_ינט, םאלדאמ:, —
װירנ... מיר האבנ פאנ דער טער שו  אינ גע

ײנ,—טרערנ. באװיזנ זיכ האבנ ז אויגנ זײנע  נ
 עם אײנגעבראכנ, ניט האש״אונדז פײנט דער

 פאלק, אונדזער לעבט עם פאנ, אונדזער לעבט
זיגנ!.." װעלנ מיר

ע־ ניט װארט קײנ מאיאר דער האט מער  ג
 געשטיקט אימ האבנ טרערנ״ די זאגנ, קאנט

 אופגעהויבנ ״העכער האט ער אינ האלרז, אינ
 זאלנ םאלדאטנ אלע ״אז פאנ, םארוװנדעטע די
4 זענ. זי

 זײנענ װאם םאלדאטנ, די פונ יעדערער אונ
 עפעם האט קאמאנדיר, זײער ארומ געשטאנענ

 קויכעם, נײע פונ צופלום א דערפילט מיטאמאל
 געטאנ שטראל א אונ ארמגעקערש זיכ האט עס
 זיג. אינ גלויבנ דער האפענונג, גרויםע די

 זײענ מידקײט, שטארקער דער אפ געקוקט ניט
 גײנ גלי_ײ געװענ גרײט װידער מענטשנ די

זיגנ. נעמענ. נעקאמע שלאכט, אינ
 געגאנגענ װעג גאנצנ דעמ איז װאם שמײע,

 אוים. ניט װארט קײנ קײנעמ ״מיט שװײגנריק,
 גליקלעכער, געשטאנענ"א איצט איז גערעדט,

 גוטמוטיקע, זײנע זונ דער פונ צרגעזשמורעט
 מאיאר, אפנ דאם געקוקט אונ אויגנ קלוגע

 האט ער פאנ. דער אפ סאלדאטנ, די אפ דאם
 מעדאלנ זײנע קעשענע דער ״פונ ארויםגענומענ

העמדל. אפנ אנגעהאנגענ צוריק זײ אונ

 אנ־ זיכ ער האט—כעװרע, נישקאשע, —
 אראפםאילנ, ניט זיכ בא דארפ מע — גערופנ,

 קאלז- זערד... דער בא ניט נאכ איז הימל דער
ק־ ניט םוינע דער איז לעכנ, מיר מאג ע  שר

 װײם, איכ םאלדאט, אלטער אנ בינ איכ לעכ.
ײ־ מיר .םאר״ אלצ קומט מילכ^סע א אפ אז  ז

 ר.אבנ מיר נאר פערד, אונטערנ דערװײל נענ
 אפנ זײנ נאכ מירנ אז האפענונג, גרויםע א

 קומ אנו, הא? זאגסטר, װאם װאםיע, םערד...
צעקלשנ... דיר מיט זיכ לאמיר אהער, נאר

 די אונ נאכט, די צופאלנ גענומענ האט עם
 נדעי־ צר אװעקגעלאזט זיכ האבנ מענטשנ

 3ברענגע ״אלצ געדארפט האט מע םטאנציע.

 געװער׳ דאס אלײנ, זיכ — ארדענונג אינ
 ,נײע פארגעשטאגענ זי_ינענ עם אנטאנ... דאם

שלאכטנ... גרויםע



קאמענעצקי הערשל

קאלװירטניה דער
 ביימער האבנ דא אט
 געבאדנ, ״זיכ שײנ אינ

 געזויגנ זשעדנע ארנ
 באדנ, פונ ביעם דעמ
ײנענ אונ  פיירעם מיט ז

באלאדנ. געװעזנ

 שלאכט. אינ קאלװירטױק דער אװעק איז זײ םאר
 צוריק, בעשאלעמ געקומענ ער איז אונ

 געבראכט, גאגצנ א פלײצע אםנ קאפ דעמ
 — בליק? פארנ דערזענ קאלװירטניק דער האט װאם

אויםגעצויגנ, אש אינ פלײנ״ליגט א״לײדיקער

 אויגנ, די םאר צװײג א פונ שפרר קײנ םימענ, קײנ
 רויפ, פארזשארוערטע א—טאנק א עפעם פונ
אינ אונטערגעקאװעטער אנ ל־־ װ טי  שטויב. ש
 געקראכנ, פוםטקײט די איז געמיט אינ אימ צו

 געשטאכנ," מעםערס צענדליקער מיט װי אזױ

 געװארנ, ניט צעזעצט װײטעק פאר איז ער אויב
פארלארנ, ניט מוט דעמ

 שפילנ! טרט הארצנ זײנ אינ קראפט א פאר װאם איז
 װילנ! זײנ געקנאטנ איז שטאפ א פאר װאם פונ
 האנט, אינ גענומענ רידל א ער האט אונ
 פונדאםנײ, געפלאנצט בױמער אונ

 אוםגעבלאנקט אימ אינ פלוצעמ האט
 אראפ, בויגנ זיכ נאכדעמ װעט װאם צװײג, דער

גאב. צײטיקנ מיט באהאנגענ

 געטריי, זיכ מיט אונ קאלװירטניק דער װײםט דאם
 קעדײ, מךענ זיכ איז צװייג דעמ אט צוליב

 געמיט זײנ צינד א איז איבערגעפולט אונ
צװיט. פאנאנדערגעלויכטענעמ קלארנ, מיט

 זריע, קײנ ניט זײ איכ בײמער, קײנ ניט פלאנצ איכ
 מיענ, זיכ מעלאכע אנדער אנ בא טו איכ
 קלאר: איכ װײם דאם נאר
 אפרוער, הארצנ אינ פאנאנדער בליט בוימ דער

װאר. דער אפ—דערנאכ
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סאסנע דל
 געזענ, ניט לאגג זיכ האבנ מיר

שײנ, ביםט  געװענ. װי וװנדערלעכ-
 געזאגט, איכ װאלט קרעפטיקער, אונ שטאלטנער נאכ

יארנ. די פאר ביםטו געװארנ

 שלאגט, דיר פונ גערוכ םאםנאװער װײכער דער
 געװארנ, גרינער ״נאכ איז קרוינ דײנ

 צאל, א אנ פארמאגט מײלעם גאלרענע האסט
т אמאל. װי מער, נאכ—איצטעו אונ

 היטער קאלװירטישנ טרײענ דעמ
 היצ, פונ שאטנ מיט באשיצסטר

 געװיטער, א ברעכט״אוים טאמעד אונ
צ. דעמ איבער זיכ אפ נעמסטר לי  נ

 שליאכ. באמ שטײםטו רואכזאמע א
אםאכ. מידעס גאלדענע האסט

 זומער, פלאמיקנ יענעמ געדענקםט
 געקומענ איז אהער פלוצעמ װענ
 בערלינ? פונ שעד פארשאלטענער מאל צענ דער
גרינ. אלעמאל, װי האסטו, אויםגעזענ אונ

 געביםנ, קוילנ מיט דיכ האט ער
 געריםנ. שפליטערס מיט

 אינדרײענ, געבויגנ אונ געװערט זיכ האכט דו
פײער. פוג לעבנ מיטנ ארױם ווירדיק נאר

 פארגאנגענ, איז יאר א נ$כ יאר א
 אלצ. פאר ״נאכדעמ האסטר באצאלט

ט אײנעדייא אינ  האלדז ארומ שטריק ,א נאכט~מי

געהאנגענ. איז שעד דער אט צװײג א דײנעמ אפ

םנ־־ ניט נאכט יענע האםטר מיסטאמע ע ארג  פ
 פארבליבנ שטערנ א אױ אויג אם אױג דיר מיט
 געזעםנ, צעשסראלטער א קרוינ אפנ שםעט אונ
 געקליבנ. נאכעס ארנ

 ליכטיקערתײט איר האט אזוי
געפרייט. זיכ באנאנד

\ i׳
 װאכ. דער אפ שליאכ באמ פריער, װי שטײםטר, איצט
 אםאכ. מידעם גאלדענע האסט

 װינטנ? גוטע דיר אס בלאזנ עם װי הערם״ט, דו
 װינטער םײ זומער, םײ ~ קיינמאל זאל קײנמאל, זאל
 רוערנ"פארװעלקט, גיט שימקײט דײנ

װעלט. דער אפ זײנ דיר זאל גוט ארנ
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װאלד-העקער
 בערנ-אונטעם אינ שטײפ, פארגארטלט יונג, א

 פראםט, פונעמ באזילבערט פוטער-הוט, מיט
 מונטער: זײנעמ כאװער צומ געװענרט זיכ האט
םארגלאזט,־־ אײז «ונ שגיי מיט דעמב, דעמ זעםט ~־רו — т ׳

 יארהונדערט, א זײנ אלט מוז גװאר דער בוימ דער
ױנגענ םאר  געשאנק. א—נײע םאר בו
 —פארוװנדערט? אימ אם םרײנט, קוקםטו, װאם

דערלאנגו זעג שפילנדיקע רי

איז װענ  שנײענ, די אינ געפאלנ דעמב דער ם׳
 װאלד, אינ אפגעהילכט אטעמ לעצטנ מיט
 אינצװײענ צוגעזעצט זיכ װאלדהעקער האבנ דאנ
צעשטראלט, פענעמער די זײנעמ. שטאמ אם

 קיסעטנ, געקװײטלטע קעשעגע פונ דערלאנגט
 אנגעפילט. פיפקעם די דופטיקנ טאבעק מיט
 "געקלעטערט, הױכ אינ האט רויכל א װענ אונ

שטיל: אנגעהויבנ זײ פונ אײנער האט

שענ—  פלאקער-יארנ, יענע אינ דאם איז גע
 דער״שטאט, בריאנסק בא שלאכט א כ׳געדענק

אונ העלדישע ראטע אונדזער ס׳האט  • ז םאפי
ז דזאט. גרויםנ א דעמב פונ אױפגעבױט

T

 אמבראזורנ, צענדליק א מעכטיקנ, א דזאט א
געקענט. ניט אימ פײנט דער האט צעשטערנ

 אמורער, די ברעגנ די בא טאנ קלינג א איצט זאל
םאפיארנ־הענט! אונדזערע פונ מי די

 נײע, םאר םעסטונגענ פאר דעמב דער גײנ זאל
 שטאט. צו װאלד פונ װעג קלארנ מיט
 געבײענ, אינ אונטערששעלנ אקםל זײנ זאל ער

דזאט. יעגער װי זײנ, קרעםטיק ךארםנ װאם

ד י ל ־־ ײ מ
 מאנטל, גרינעמ רױשיק זײנ איג
 האנט, באגריםנדיקער מיט

 װונדער-קאנטנ אלע איבער
לאנד, אינ אומ יאמטעװ דער שפאנט

ױנגענ איגיער ט ער בו  אומ, שפר״ז
 .-װענט שטײגנדיקע איבער

 מײםטערם אלע באגריםנ אימ
מײםטער-הענט. פעסטע די מיט
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 שאפטע, פדנ גריםט אימ שאכטיאר ^ר1
 טראקטאריםט, דער—פעלד פונעמ

 שלאכטמאנ, דער—גרענעצ-ראגד־ דעמ אפ
מאשיני־םט. ־־דער צוג דעמ אפ

 הײזער, אלע פונ גרום דער ם׳פליט
 טאט, אונ מי טונ העלד דער ם׳גריםט

 גריתער דער—געלערנטער דער
סבאלינ־לאורעאט. דער אונ

ש, דער ם׳גריםט  מוטיק כאװעט װאם מענט
ענ—גינגאלז אנג  גליק, מיט פול ז

 מוטער ױנגע די פרוי, די ם׳גריםט
װיג.. אינ קינד קלײנע דאם אונ

 בײמער־צװײגנ אפ קנאפפ דער ם׳גריםט
ט, אונ בעז מי־ט״ םאד דער אונ  צװי

 טײגע, אינ אוים װאקםנ װאם שטעט,
ד, עי ר־ א דב צעבליט. װערט רואס מי

 שטראמעל די בי_יט װאס טי_יכ, דער ם׳גריםט
 פעסט: ריכטעט װאם האנט, דער דורכ

םנ ענ ם׳גרי  זאמענ פונ שפראצלעג
נעםט. זײג פונ פויגל דער אונ

 עכטע, די ברידערשאפט די ס׳גריםט
 שלאהט, אינ .שרעק קײנ װײםט װעלכע

 גערעכטע אונדוער זאכ די ם׳גריםט
װאכ. זײנ אפ גלויבנ דער אונ

 װעגנ פלעצער, אלע צו אונ
 פרײ אונ פרילינגדיק מונטער,

 פאנענ־םרעגער פאלק־״דער דאם שטראמט
ײ. ערשטער״—גוואױדיע דעמ מיט מ

שט זי םאנ די אונ  כװאליעט אונ רוי
םנ דעמ אינ ױי  אויגיכ-אנ. ג

 —־םטאליג—לענינ פונ פאנ די ם*איז
פאנ. רויטע זיגרײכ אונדזער



שעסטאקאװא ױליא

גערױשט האט עם וװ דארט<
טאל בי־דזש^נער אינ

•I

 בײ- דאם ליגט צעװארפנ װײט אונ ברײט
 א ״ניט זאל מע וװהינ םלאכלאנד. אמורער

 שלאל א—או-זעטומ אויג, אנ מיט טאנ װארפ
װנ, "באהערשטע ניט נאכ  לאגקעם, עױד-מאםי

 צו גראזנ, פאראיאריקע מיט שורשענ וואס
ט קײנמאל זיכ האט עס װעלכע  צוגערירט ני

װ שני״טער. קײנ פונ האנט די ט-ו װ-ני  ו
 בארגיקער א אינדערװײטנם אופ שפרינגט

 װידער אונ קורהאנ, א צו ענלעכ פאלד,
פלאכלאנד... פלאפלאנד,

 דער פונ מיזרעכ-צר זײט, לינקער דער אינ
 גלאנצנ- א מיט פלײצט בארג־קײט, דאורער

 ביד- טײכ דער כװאליעם פונ איבערגוס דיקנ
קעונ טײכ זײט יענער אפ זשאנ.  אינ זיכ הוי

 אװנטנ, די אינ בארג-רוקנם. גרויע נעפל א
 ״שקיע, די ארומ כאפט הימל האלבנ א רוענ

 םונגארי, זײט יענער פונ ערגעצ, פונ האלטנ
ײנ ס3םאפק? מאנטזשררער די הינטער פונ א  אינ

 ענטלעכ, טשאטעם-װילדע רוישיקע פליענ
 לאג- פרײע שיר א אנ די צו אהער, אײלנ װאס
אזערעם. אונ קעס

 ער פרילינג! איז טאל בידזשאנער אינ
ט זינגט  אינעמ בינ א פונ זשומערײ א מי

 װערבע, א פונ געקלײד לײכטנ דורכזיכטיקג
 אפ- אינ קאלוזשניצע געלער א מיט פינקלט

 מיט איבער זיכ רופט קאטשקארניק, געברענטנ
ט הודעט װאכטעלם, פונ רופ צארטנ א  מי

 דאם פרײט אונ פעלדער די אפ טראקטארם
 פונ שפראצלינגענ ערשטע די מיט הארצ
אפרעל-פארזײ. פרלענ
 קאלװירט- די האבנ זענ, צו איז עס װי

טנ פארגומענ זײנענ װאם ניקעם,  ״פארויי, מי
 פעלד. אינ אריבערגעקליבנ ״לאנג שוינ זיכ

 אופבױטענ- דא, רוישנ באנאכט אונ באטאג
טײגע־ראכװעםנ, די פונ שטילקײט די דיק

 מעכטיקע ״נאטים״, אונ ״טשעליאבינצעם״
 זיכ הײבנ לײכט-טורעמם װי אוג ״םטז׳/

 װאגאנדלעכ־־פעלד-טאבארם. די טאל איבערנ
א  אנגעשטרענג״טער פונ םימענ ריכטיקער ~

ארבעט. הײםער
 פעלדער די אװעקגעצויגנ זיכ האבנ וױיט

 מיט נאבענ. קיו־אװם אפ קאלװירט פונעמ
 פונ ״אװעק ווײטער אלצ זײ יאר״לויםנ יעדנ

שאנער דעד ״פונ דארם,  דאם פוימע. פידו
 העלע ירנגע, זעלטנ א פארמאגט אלײנ דארפ

שיכטע. פארכאפנדיקע אונ ט דאס גע עי  װ
 אוים־ אויםערלעכנ פונעמ אפילע קלאר גלייכ

 סטיל אײגנארטיקג פונעמ דארפ, פונעמ זענ
 צו האט װעלכער םטיל, א געבײענ, די פונ

 פונ אינטערעס צופעליקנ א װעגנ ניט זאגנ
 דרײסטנ, א װעגנ נאר אײנצל-פױער, אנ

װ. א פונ פלאנ בארטראכטנ ברייט  קאלעקטי
 ייענער אפ אז זאגנ, קאלוױרטניקעם היגע די

 אופ- ערד גאנצע די זיי בא איז דארפ זײט
 עמעם, איז דאם טראקטארם. מיט געאקערט

 געשטעלט דאכ י האבנ איבערװאנדערער נײע די
 אופגעהויבענע נאר־וואם אפ הײזער זײערע

 בא געװארנ אויסגעקעמפט איז װאם רויערד,
ע״. דער ײג ט

 אינ מײרעװ אפ מיזרעכ פונ האבנ אט אונ
 גלײכע אװעקגעשטעלט זיכ ליניע גראדער א

 יעדער הײזעיר. איינטיפיקע אלציינע מיט גאםנ
 קא- א קיכ, א צימערנ, צװײ פארמאוט הויז

 ליכטיקע ברייטע זעקם פירהויז, א מער,
 איינ אינ אט שײנט טאנ גאנצנ א פענצטער.
 די ארײנ אנדערנ אנ אינ״ אט אונ פענצטער

 פארפלאנצט זײנענ פענצטער די פאר זונ.
 פונ קוסטעם הויכע מיט באנאנד םעדלער♦
שעריאמוכעוואקסנ אונ איװניאק  פרוכט- דא ט

 גערט- אונ הויפנ אלע יאגעדעם. אונ ביימער
פלויטנ, שײנע מיט ארומגעצוימט זײנענ נער
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 דורכ אז געפלאפטנ, געדיכט אוריי זי״ינענ װאם
 קײנ דורכפללענ ניט זיכ, דאפט קענ, זיי

 בינשטאקנ. שטײענ סעדער פיל אינ פליג.
 אנ־ מיט םטױפעס שפאגענ גאטנ די לענגוים

 דא גוט װי דראטנ. עלעקטרישע געצויגענע
 געדיכט שוינ היאט גראז דאס װענ איצט, אי־ז
 די אונ לאנקעם, די ״אפ רורכגעשלאגנ זיכ

 װאם גוינס, אינ אײנגעהילס זי_ינענ םעדער
רויכ... װי לײכט, אונ דורכזיכטיק איו

דארפ? דאזיקע דאס געבויט האט װער

• II
 אלײנ דערצײלב געקאנט װאלטנ דעמ װעגנ

 איז יאר פערצנ פאר כאטש אײנװױנער, זי
e’ i האבנ זאכנ פיל אונ אװעק װאםער װײניק 
 דא פאראנ זיקארנ. אינעמ צוגעטעםפט זיכ

 ניט, געדענקענ т װאט אי_ינװױג*ר, איזעלכפ
 האט מע װיאזוי געזענ, טינ ביכלאל אדער

 שטוב כונ שטעגלעכ ערשטע די דורכגעטואטנ
 פארגעניגנ מיט זײ הערנ "דעריבער שטוב, צר

 איינוװינער אלטע די פונ עמעצער װענ אוים,
 ער־ די װעגנ דערמאנענ צו אנ אמאל הײבט
 האבנ איצט אט ווי אזוי, פונקט טעג," שטע

 פארװאלטונג דער אינ קאלװירמניקעם אלטע
 געפירט געײלט ניט בארזאמלונג דער פאר

שמועם. זײער
 םא־ פיאטר טעםלער קאלוױרטישער דער

 א אויכ т איז ער טשודײעװ,־־ װעליעװיטש
 א פונ ב,ענטש א מילנער, א אונ סטאליער

 פוײ- אונ לעבעדיקנ א מיט עלטער, סאלידנ
 בר^לנ,־־ די אונטער פונ בליק גלאנצנדיקנ לעכ
 צוריק יאר פערצנ מיט װיאזוי דערצײלט, דאט
 אופגעקומענ טאל, בידזשאנער אינעמ דא, איז

דארפ. דאם
נ או  פופציק אז אזוי, זאכ די איז געװענ ־

 רויטער דער פונ שלאכט-לײט דעמאגניליזירטע
 וױיטנ אפנ דינענ געענדיקט האבנ ארמיי

 בלײבנ צו באשלאכנ דא האבנ אונ מיורעכ
 ערר רײכער ה־גער דער אפ שטענדיק. אפ

 קאלוױרט. א ארגאניזירנ באשטימט זײ האבנ
 אנ מישםאכע, א אנ זאכ, קלארע ם׳א נאר,

 פאר ״עם איז װאם איז /עםט, אײגענער אנ
 ארויסגע־ אונדו מעג״ האט אײנארדענונג? אנ

 פארשטײט האט, ״מעלוכע די מײרעוו. אס רופנ
 אהער ברענגענ אונדז זאל מע געוארגט, זיכ,
 אראפ- זײנענ צוערשט ארדענונג״ כולער אינ

 ג-עגנט. קורסקער פונ מישפאכעס 27 געקומעג
 אט, נר אויכ. איכ עם, הײםט זיי, מיט

 ןויז קאנט דאזיקנ אינעמ מיר זי_ינענ געסארנ
 מיט אונרז האט מע געםט. הויכגעשעצטע גאר
 אױ װאגאנעם די אינ יא, געהאלפנ. אלצ

 אונדז קײנערפוג עמעם, ראדיא. געװענ אפילע
ארט אנ פאר װאם געוװםט, ניט קימאט האט

 די זי׳כ האבנ דעריקער טר^גפנ. דא װעלנ מי׳ר
 א еא פארט מע װי-זשע, געערגערט. פרויענ

 מיטגזןנומענ מענ האט װײט, אזוי ארט, ני_י
 טעפלעכ, שמאטעם, םארשײדענערלײ זיכ מיט

 קלײגי- א זיכ. מאכט זאכ א װי לאפטיעס,
 א פארכאפט אםילע האט אלטע מײנ קי_יט;

 האט איר, דארפט טאמער אונ, בעט הילצערנ
 גאר איז איצט מיטגעפירט. אויכ לײסער א זי
 אונ נו, כ׳לעבנ. דערמאגענ, צו ביזאיענ א

 װי אונדזערע זינ די אונדז דא האבנ באגעגנט
 בלאז־ארקעםטער, א זײנ,מיט צו עםבארארפט

 זיכ אונ לעבנ אנגעהריבנ האבנ מיר װי! ^ט
 אױםקומענ פלעגט צי_יט ערשטע די בױענ.

 האבנ ערד-שטיבלעכ אינ פאדשײדענערלײ.
 ערשטע די האט מע ביז געלעבט, אביסל ®יר

 מײנ דא האב איכ אװעקגעשטעלט, הײזער
 יאיר זעט איצט הויז. יעדנ צו צוג*לײגט »אנט

 אויכ אײכ איז געװים איז? אונדז בא גוט װי
 צומ געטאנ קער א זיכ ער האט—געפפלנ?

 איז״געזעטנ װעלכער גרינבערג, פראימ גראװנ
1אימ," לעבכ

 קאל- היגער דער אז שױנ, זע איכ —
 ױכ האט ־־־ גוט, באלעבאטעװעט האכפ

 או־ גיכפר װײכער א מיט אפגערופנ יענער
 קלעקט אלעמענ ־־־ אויםשפראכ. קראעער

 פפעס פארמאגט אײנער יעדער ארנ ארבעט
 לעבנ, גוט א גוט, א כאטע. דער אינ װאם

 שענער. מײרעװ אפ זײנענ נאר; םעדער די
אױכ... דא אבער קענ מע

קענ! מע וואם דאכ. עס איז דאם אט ~
 קאלװירט־שער ז־ער האט״אונטערגעהאלטנ —

 אז װײםט, איר— אנדאשקינ. יאקאװ היטער
 קאלװירטישנ פוגעמ מיר האבנ פאראיארנ

 דא רעװעכי רובל טויזנט 18 באקומענ םאד
 זאלט איר פלוימענ, אזעלבע בױדער, װאקםנ,

 גע״לע, רויטע^ סארטנ: דרײ רײדנ! ניט גאר
 ניט ערשט מענ האט סעדל דאס אונ װײםע.

 יעדער קוק, א טוט איצט פאופלאנצט. לאנג
 סעדל. א זענם1 װעגנ שוינ טראכט קאלװירטניק

 האיאר ז״נענ זאגנ, זי.יכאייכ דארפ מיר, בא
 ביימלעכ אונפלוימענ- עפל-בײמלעכ פײנע גאר
 דא איז װאס נאר כ׳לעבנ! װאזשנע,. גאר

 ב.יט טאנ לעב אי איר װעס אט רײדנ, צו
 אין דארפ אונדזער זענ. איר װעט אינדז,
 דאס זאגנ, מזנ קענ דערפער, אלע צװיענ

 דער- זיכ נעמט אלצ אונ ראיאנ. אינ ערשטע
 שטארקער. א איז קאלװירט דשר װאם פונ,
איר? זאגט װאס

X  X

. I I I
 גרינ• פראימ איבערװאנדערער נייער דער

 רײרנ אומזיםט גיט אז פארשטײט, בלרג
קאל- זײער װעגנ עטאלצ אזא מיט מענטשנ
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 פרײנט- אונ פעםטע א געעמעם איז דאם ױרט.1
 אר־ צו ליב מענ האט דא . מישפאכע. לעכע
פרײענ. זיכ קענ מע אונ בעמנ
 טאג ערשטנ אינעמ דאם באניעדקט האט ער
 האבנ קאלחירטניקעם די װענ קומענ, זײנ פונ

 געםט די פאר טיש יאפטעװדיקנ א ג״דעקט
 אימ, אויכ מישפאכע זײער אינ אנגענומענ אוכ

 פאר- זאגנ? ער קענ רואם גרינבעיגנ. כראימ
 װאלט ענטפער םטעריבע דער ןיכ, שסײט

 ברענ דיט טאנ נעמ א זיכ זאל ער רוענ געװענ,
 איז פראימ נאר ארבעס. דער צר כײשעק אונ

 עם ̂קענ מע צענדליק.״ אכטע דאס אלט שױנ
 דארפנ איצט אװעקמאכנ. ניט האנט דער מיט

 דא, ארגעם. באװײזנ זײנע קינדער די שוינ
 צו װאס דא אזויפיל איז ערד, נײער דקר אפ

מענטשנן ם^װקטישע פאר טאנ
 דדר גיט װענ מילכאמזז, די גיט װענ ־־

 אױכ נאכ איכ פאשיםט\װאלט פא״שאלטענער
7זאקי זאגט״דער קויעכ,־־ היפש געהאט
 רי װעניאיבער טאג, דעמ געדענקס ער

 חײםלאנד אונרזדר פונ דערפער אי׳נ שטעט
 צעשפרייס רויב-םויגל םאשיםטישער דער האט

 ויט איז טויש דער םליגל. שװארצע ױינע
 גרינבערגם פראימ איבער געפלױגנ מאל צײנ

 שװאכ־זעענדיקע די םארמאכנדיק גראװטקאפ.
 םאר- איצט זיכ ער קענ אויגנ, טרער״יקע

 פאשיסטי- דער פינ גרויל גאנצנ דעמ שטעלנ
 בױ־ א בילד: אײנ אינ בלוױ אקופאציע שער
 טוימע םיט פול ארופ ביז אױ װאם נעמ,

 ביז צײט, שװערע א אױגעװענ קיגדער...דאם
 ניצאכנ. געגארטער דער געקו־מענ איז ?ם

 די ״ געבראכט האט גליק גרייס א פאר װאס
 די באשיצט פאלק, איר ארמײ םאװעטישע
"הײמלאנד! אונדןער פונ מי פרידלעכע
 קינדער-יארנ די פינ האט גרינבערג פראןמ

 גאל- דער פונ ״פעלדלר די אפ געמיט זיכ אנ
 געווענ ער איז נאכדעמ אוקראינע, דענער

 מילכאםע דער פאר יארנ לעצטע די קרימ. אינ
 קאלוויר- טשערעדעט רײכע די געהיט ער האט

 קאױוירטי־ באשטאנעם. געחיט שעפטנ, טישע
 קײנ ניט אי־מ פאר איז לעבנ דארפיש מי, שע

 מימפוייד עד באגעגנס יארנ פיל שוינ נײס.
 קאלװירטישע די «פ מארגנ-שטערנ דעמ

 באללבאם.ז גוטער א װי לאנקעס, פעלדער,
 בלויז ?ר פלעג מיזרעכ װ_יטג דעם רועננ

 א פאר װאם אלײג, ער זעט איצמ אונ הערנ,
 נים איז. דאם קאנט יײכער אונ גרויסער
 איז דא אז געזאוט,' אימ מענ האט אומזיסט

 דא איז גוט װאלױ. אםאכ עיד, אםאכ פאראנ
 די זים אונ סטעפ פרילינגדיקער דער אויכ

 אלצ דאס הויז, אײגעגעמ פתעמ הײמלעכקײט
קאלװירט. דער צוגעגרײט זיימ פאר דאכ האט

מע וה;ם צופרירנ, זײער בינ איכ —

 זאגט — אײגענע, װי אופגענוסענ אונדז ה$ט
גריניערג.
 !אקומענ האט בישפאכע גרינבערגם פראיס

 ארויםגעגעבנ האט מעלוכע די קו. א הויז, א
 אמ רובל טוױנט з צו איבערװאנדערער די

 קאלװירט דער װירטשאפט. די אײנארדענענ
 אונ נרױט, פוד 18 געגעצנ גילײכ אימ וזאט

 געדארפט. נאר האט מע אזויפיל,װיפל קארטאפל
 ניט קײנבאלכױועם װע.לנ זײ װאם-זשע,

 זײנ איז טעג ערשטע די פונ גלײכ בלײבנ.
 םער־ דער אפ ארבעטנ *װעק םארע טאכנער

 אפ ניס ש,טײט זי אוג מעלקעונ א פאר מע
 — פי_תגאדד לײב אײדעמ דער »נדערע. פונ

 װענ קענ, ער װאם באװיזנ ניט דענ ער האט
 הײ געפירט נאכאנאגד טעג גאןצע האט ער

 ?ןר אז אזויפיל, אנגעבירט האס אונ רוינכער
 גאנצע דאם הײ מיט פארװאלגערט האט

 טאר קאלװירט אזא אינ הויפ. קאלװירטישע
 טראכנ־נ- הענס. פארלײגטע מיט זיצנ ניט מ?נ
 אײג- !רינב׳ןרג אעטער דער האס אזוי, דיק
 קא״װירט, פונ םארזיצער באמ געבעטנ מאל
 פאר איז גיט װאם כאטש געבנ אים זאל ער
 די םאר פלעכטנ נעצ א כאטשגײ ארבעט, אנ

.. װאם עפעם בינדנ... אדעי־״מאטזם פישער
 סיא־ איװאנ קאלװירט םונ םאוזיצער דער

 צײט ערשםע די האט םדאבאום דאראװיטש
 איבערװאג- די צו ארײנגעקוקט אפט גאנצ

 ארדעכענ זײ אינטערעםירמ,.װיאזוי זיכ דערער,
 זיי געפעלט צי ארט, נײעמ אפנ אײנ זיכ

 ניט, זײ ער פארלאזט איצט אויכ דארפ. דאם
 איבער- די האגנ יאר האלבנ פארנ כאטש

 צונויפצו- אזוי באוויזנ שוינ זיכ וואנדערער
 קאל- נעמ פ ארבעט דער אינ ארײנ אונ לעבנ

 טױש- עמעםע זײ װעינ ביםלעכוױיז אז װירט,
 פליגטנ זייעיע אויס אקטיוו פילנ אוב ווימ
ארטעל. פונעמ ארבעט אדגעמײנער דער אינ

 נאםענ קיראװם אפ קאלװירט דער כאטש
 יונגע פארהעלטניםמעםיק א נאכ פארמאגט

 דער אונ גרוים ארבענז זײנ איז ביאגראפיע,
 ווירט־ גוטער א וועגנ ווי אימ. וועגנ רומ

 אויםער ווײט םארשפרייט זיכ האט שאפט,
 קאלװירט דער ט הז פאראיארנ ראיאנ. דעמ
 מעלוכישע די אפ ארויםגעפירט ערשטער דער

 ער- דער זיכ האט טוװע, םארגרײט-פונקטנ
 צישטעלונגענ. אלע לויט צעכעזשבנט שטער

 אםאכ באקומענ האבנ קאלװירטניקעם די
 גאנצנ דעמ דא מענ פארזייט האיאר ברויט.
 אנ״ אפילע אוג זר?ע אײגענער מיט שעטעכ

ע עי  אױםגעלךענ מענ האט יאלװירטנ י
 פאראיארנ עס האט קאלווירט דעמ אינ טוװע.

 פונ גערעטעניש א אראפגענימענ ריננלערנ א
 אינעמ רעקארר א געװענ איז װאם װײצ,
איז ברויט פאר קאמפ דער קאנט. גאנצנ
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 איז עס װאס מיט אט <עבנ. דאם געװארנ דא
נאמענ. קיראװם אפ בארימט״דער״קאלװירט

•IV
אני באמ טראקטאר א נאכ  או.־- אנ פונ ר

 א נאכ פאמעלעכ גײט פ^לג געאקערטג
װל, אינ ה׳־יכד, א פרוי. טי  קירצנ א אינ ש
 גײט טיכל, אונטערגעבונדג א מיט רעקל

 אינ פאלנ קערנדלעכ די װי קוקס, אונ זלי
 רינגלערנ די איז דאם ערד. וױיכער דער

 פאנעמ דאם דאנילארוא. יעגאראװנא אלגא
 וויגט, פונ אונ זונ פונ טונקל איר בא איז

 די ארומ זיכ קנײשטנ שטראלעכלעכ קליעע
 טענ. די אט פירזארגט שכארק איז זי אויגנ.

 איר אפ נאר ״פרי, געקומענ איז פרילינג דער
 די אויםגעטריקנט ניט לאנג האט ערד-מאסיװ

 זײענ. אנהײבנ געקענט ניט האט מע אונ ערד
 פאר־ צומ צוטרעטנ באשלאםנ זי האט הײגט

 עס קוקט, אונ זײעלקע דער״ נאכ גייט זי זײ.
 האט פאראיארנ דורכלאזנ. ״קײנ זי_ינ ניט זאלנ

 פונ ווײצ פוד 180 צו אראפגענומענ רינג איר
 צוזאג א געגעבנ זי האט האיאר העקטאר,

 פוו־. 200 צו קאנט"אראפנעמענ גאנצנ פארנ
 גענומענ אפטער געגנט״האננ פונ ראיאנ, פונ

 מע פארשטײער, קאלװירט אינעמ ארײנקוקנ
 גרײט רינגלערנ די װיאזוי זיכ, אינטעריסירט

 װײםט, דאנילאװא אלגא פעלדער. אי־רע צו
 אלעמענ פאר אנזיכטיק 1איז ארבעט איר אז

קויעכ... צר איר גיט דאס אונ
 אונ פראםט זי דערצײלט לעבנ איר װעגנ

מ־ אנ זקינדהי_יט, פאויאםעמטע א רירנדיק.  או

 לאנגע טעג, הויפנ, פרעמדע איבער װאנדערנ
 פרעמדנ א אפ נעכט קורצע אונ יארנ, װי

 בא־ איז פארמעגנ גאנצ איר שטרוי. בינטל
 א אוכ רעדנע געפאםיקטער א פרנ שטאנענ

 אױםגע- שיכ, פאר א מיט זאק א פונ קלײד
א יארנ• לאנגע אפ רעכנט נ ײ־ שיר א ש אר  פ

 אי- דעמאלט ״האבנ ארבעט פויערישע דענע

 א צוליב אלצ אונ הענט: אירע בערגעטאנ
 איר פאר זיכ האט לעבנ ני_י א ברויט. שטיקל

קאלװירט. אינ ערשט אנגעהויבנ
 יעגא־ אלגא בא אנ זיכ פרעגט מע װענ

 פא־ דערשלאגנ זיכ האט זי װיאזוי ראװנא,
 טוט גערעטעניש, גרויםער אזא צו ראיארנ

 אירע אקםלענ, די מיט קנײטש א לײכט זי
 גוט- מוטערלעכ דערבײ שטראלנ אויגנ העלע

 אוימגעלײ־ װי זי װערט אינגאנצנ אונ מוטיק,
סערט.

 דער- זאל מע אויב זאגג? איכ קענ וואם-
 א זײער עס איז םײדער, א מיט אלצ צײלנ

ײ אינ אזוי, ארנ געשיכטע. לאנגע ר ד ײ־־ װ  צ
 זיכ האב איכ אז זאגנ, מענ קענ װערטער

דאם אונ ארבעט, מיט״מײנ דערשלאגנ דאס

 אז איז, דעריקער זיכ, פארשטײט אלצ. א׳־ז
ער־ זיכ האב איכ װענ ארבעטנ. װיל מע  ד

 רינגלערנם נעמענ מיירעװ אפ אז וװםט,
 איכ האב גערעטענישנ, גרויםע אזעלכע אראפ
 קויכעס. מײנע טאנ פרוװ א באשלאםנ אויכ

 איז דאס צוהארעװענ, אויםגעקוטענ איז עם
 אגרא- מיט״ ברודער גוטער א װערנ קלאר,

 צו װאם ניטא גאר איז דעמ אנ טעכניק,
 רעדט т ״אזוי — גערעטעניש. א װעגנ קלערנ

 אירע װעגנ יעגאראװנא אלגא געװײנלעכ
 אלצ דערצײלנ זאל מע װענ נאר דערפאלגג.
װי דער&ונ, אנהײבנדיק נאכאנאנד, א  א זי, װי

 יאר א מיט איז פרוי, םאוועטישע פאשעטע
 דער פונ זיצרנג א אפ ארויםגעטראטנ !*־ריק

 אז געמאלרנ, האט אונ ק^לװירט-פארװאלטונג
 גערעטע־ הױכער פינ רינג א ארגאניזירט ז׳י׳

ש,  גע- נעמ א נאכדעמ זיכ האט זי װי אונ ני
ער צו טאנ  דערשלאגנ זיכ אונ״ ארבעט ז

באלערעװ־ זײער געװענ דאס װאלט אירם,
ק•די

 דער פונ געפיל דעמ פאר זיכ טטעלט
 א פונ אהײימ קרמט װעלכע פרוי, דאזיקער

 װו קאלװירט-פארװאלטונג, דער פונ זיצונג
 פאר- א װי ארויםגעטראטנ נאר־װאם איז זי

 וואם פונעמ"קאלעקטיװ, מענטש געשריטענער

 איפגאבע. דרייםטע אזא זיכ אפ גענומענ האט
 אויםקומענ װעט איר אז געוװםט, האט זי״

 אומדערמידלעכ. טאקע זאגט, מע װי ארבע״טנ,

 דאכ איז דאם ארבעטנ? װעמענ מיט נאר
 צו־ געדארפט האט״ מע װיכטיק. זײער אויכ

 האט יעגאראװנא אלגא רינג. א נױםשטעלנ
 קאלװירטניצעם. די צו צוגעקוקט שוינ זיכ

 אױסערגע־ איר מיט געװארנ געפעלנ איז איר
 פלינקע, קלײנינקע, די מיזאמקײט װײנלעכער

 האט זי געראםימאװא. אנא בינעל?, א װי
 ערנםטע אונ אקוראםע די אפגעמערקט לאנג

 הײםע לעבעדיקע די םטאריקאװא, אניסיא
 די יעפרעמאװא, מאררםיא ארבעט״ דער אינ

 קאבלוקאװא, דאריא באלעבאםטע זארגזאמע
 א —פאדזשידײעװא טאטיאנא געפעלנ איז איר

 זי װעמענ ״מיט אט בעריע. א אונ קלוגע
 צו גענומענ זי האט שפעטער ארבעטנ. װעט

 א ־־־־ לױבע טאכטער איר אויכ רינג אינ זיכ
ט מײדל, דערװאקסג א ײ/ז ב ר ע  איר אבער זי ד

 יענע וועט ״להאטעם״ שומ קײנ אז געזאגט,
האבנ. ניט איר פונ

т

 פארפליכטונגענ אז געוװםט, האבנ אלע
 קײנ ניט גענומענ דאנילאװא אלגא האט

 קאל־ צינ נאר ניט האט т איצט ביז קלײנע!
װ־ 'גאנצער^יידישער דער אינ נאר װירט,  א

 צו אראפגענומענ ניט קײנער געגנט טאנאמער
iso או קלאר, העקטאר." פונ װײצ פוד 

האט מע װעלכע אגראטעכגיק, געװײנלעכע די
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 גע- ניט װאלט קא^װירט, אינ אנגעװענד£ט
 גערע־ הויכע א באקומענ דאם זיכערג קענש

 די דערלערנענ געדארפט האט מע טעניש.
 דער פונ אװאנגארדיםטנ די פונ דערסארונג

 אינ זיכ בא אנװענרנ זי אונ לאנדװירטשאפט
רינג.
 קענענ זיכ װעלנ מיר אז מײנ, איכ—

ש, אזא צו דערשלאגנ  מיר אויב גערעטעני
 צו באדארפט עם וױ ארבעטנ, אלע רועלנ
 געואגט האט—אגראטעכניק, די אפהיטנ זײנ,

 פרױענ 'די אפ קוקנדיק יעגאראװנא, אלגא
 אינ אז גלײכ, אײכ װארנ רינג.־־איכ איר פונ

 רופנ צוזאמענ, אלע ארױסגײנ מיר װעלנ פעלד
 דאכט, מיר ניט. איכ װעל ארבעט דער אפ
 איבער־ צײטנ דאזיקע די שוינ האבנ מיר אז

 אונטער גײנ געדארפט האט מע װענ געלעבט,
דער אפ קומט שרײענ: אונ פענצטער די

ארבעט.
 טאנ, :עמ א זיכ לאמיר וױיזט, ־־װײזט,

ע־ מארוטיע אנגערופנ פרײלעפ זיכ ~־האט  י
פרעמאװא.

 טאנ פרוװ א דארפ מע זיכ, ־־פארשטײט
 גע- אנא אונטערגעהאלטנ האט קויכעם,־־־ די

 באװוםטזיני- איז דעריקער ־־־ראסימאװא.
קײט.

רינג. דער אופגעקומענ איז אזױ

-V
 קאלװירטניקעם די האבנ יאר יענעמ אינ

 יארגאניױרטע אזא צוגעזענ מאל ערשטנ צומ
 רינג. דאנילאװעס אלגא אינ װי ארבעט,

טנ גלניכ  פויגל, טשאטע א װי זונ־אופגאנג, מי
 .אונ כעלד אינ ארויםגעפלויגנ םענ איז

 יעגא- אלגא פינצטער. ביז געארבעט דארט
ט איז ראוונא  פלע- אירע פונ אפגעטראטנ ני

 דערפא־ די דערלערנט פלײםיק האט זי נער.
 דער רינגענ. פארגעשריטענע די פונ רונג

 װי דערװיםנ, זיכ העלפנ איר פלעג אגראנאמ
 אלטייער-ערדאר־ די ווײצ אוים כאװענ עם

 די געמאכט ,באדימט האבנ װעלכע בעטער,
 דער גאר אינ לאנד אונדוער פרנ ערר-ארבעט

 ךא־ די האט לעבנ אינ קיינמאל נאכ װעלט.
ט פרוי זיקע  דער אינ ךראנג אזא געפילט ני

 געדארפט האט מע איצטער. װי ארבעט,
 דאס האט זי אונ פארזײ, צימ ערד די גרײטנ
 אגראטעכגי־ דער בא זיכ האלטנדיק געטאנ,

קלײניקײט. יעדער אינ װיםנשאפט שער
 אנעמעם אפ דאכ האט אליע אוגדזעו־ ־־ע,

שימ,־־ צר״טאנ״אפ ארבעט אנ באשלאסנ  כירו
 גע״ ברילג, די מיט גלאנצנדיק פרײלעכ, האט
 האט ער װענ טשודײעװ, טעסלער דער זאגט

 אלצ האט רינגלערנ די אז דערװוםט, זיכ
"אויםגע־ דיםקאנט, שטרענגנ א לויט געטאנ

 ארײנ_ דארפ מע באמיםטיקונג װיפל רעכנט,
 די או נאכגעשפירט, העקטאר, א אפ טראגנ

 די ארפאקערנ גענוג״טיש זאלנ טראקטאריםטנ
ד, ענ, האט זי אויב אונ עי  איז עם אז געז
 אפ זי שטעלט םאנטימעטער, 25 קײנ ניטא
טראקטאר. דעמ

כ- גאנצער דער םאר מאל ערשטנ צומ שי  גע
 נ ם באצירק אפנ א־ז קאלװירט פרנעמ טע

 אש, געװארנ אריינגעטאנ רינג דאנילאװעם
ײט האט מאל ערשטנ צומ עז ט ווייצ מענ״ג  ני
 אפגע־ געצײלטע, מיט נאר װאג, דער לויט

נ קליבענע ז בי ר\ ע רנ ע  די פונ זיכ באװײזנ ק
 צווייט א באשלאסנ זי האט שפראצלינגענ

מאל"דורכבראגעווענ.
ט איז װאם ־־צו א ה ם?־ א  בא געפרעגס ד

 בא־ זיכ האט װעלכע—געראםימאװא, אנא איר
 אלצ, צר צרגעקוקט״ אופמערקואמ זונדערס

געטאנ. האט יעגאראװנא אלגא װאם
 אױ פרילינג דער רואם? צו דזײםט ־־װאם
 דריכ- מיר װעלנ אט טררקענער, האיאר"א

 אינעמ פײכטקײט די י װעלנ אונ בראנעװענ
 מאכנ. רוייכער ערר די אונ פארהיטנ באדנ
 האבנ דארם ער דאכ, אטעמט געװיקם דער

לופט.
אײנגעװארצלט, זיכ האט רוײצ דער װענ

 אונ פעלד אינ געקומענ יעגאראװנא אלגא איז
ש ךער לאנגגעקדקט. דא האט פ מענט או  וויםנ., ד
 זי גייט אט איז פאדערס, געװיקם דער װאס

ר, איבער ע לו ע פ נ ארנ א'טדאכט3די אי ט עד  גע־ ר
 אנ מאכנ לארפ ״מע װײצ. איר צו דאנק

 רינג־ די באשלאםנ האט — אונטערפיטערונג״,
 געהאלטנ אײצע אנ זיכ זי האט צוערשט לערנ,
 אש ארײנגעטאנ האט אונ אגראנאמ מיטנ

 א זי האט נאכדעמ אוני הינער-מיםט, אונ
 די״פארזייטע דורכגעבראנערועט מאל דריט

נעלדער.
 האט פעלדער, די אררמגײענדיק אײנמאל,

ע אפ אז באםערקט, רינגלערנ די דעי אזונ  ב
 וװקם. אינעמ װײצ דער אפ שטײק״ ערטער

 דער- זיכ האט ארנ פארטראכט זיכ האט זי
 װאקםנ װײצ דעמ צװינגענ קענ מע אז מאנט,

 ארײנגע- גלײכ איז מארגג אפ שנעילער.
 האט מע אונ שטאל-מיםט געװארנ סראגנ

 באדנ. דעמ מאכנ װײכער געדארפט נאכאמאל
מענ גלײכ האבנ פעלדער אלע אונ  גרי־ גענו

יאמ. גרינער דורכויםיקער א װי נענ,
 זיכ האבנ— פיאכט! ס׳ארא נאר, ־־זעט
קאלוױרטניצעם. די געפרײט
 דער האט רעגנם ערשטע די נאכ גלניכ

 אזעלכע ' אונ זאנגענ ארויםגעװארפנ װײצ
 פאר־ געכידעשט, זיכ האבנ אלע אז גרויםע,

 עם װענ באצירק. דאנילאװעם בײגײענדיק
פונ צי_יט הייסלי די אנגעהויבג זיכ האט
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ט רינג דער איז שניט,  פעלד, פונ אװעק ני
 גאנצע די אראטגענומענ ניט האט מע ביז

 פרויענ די האבנ באנאכט אונ באטאג טװוע.
רי־т באמ טויקנ, די אפ געארבעש ט ר- ע רנ  קע

שודײעװ װאם קענער,  אונ געמאכט האט ט
װענ איז װעלכער ײנ פונ קרױנ די גע  טעם־ ז

שנ, האט מע לער-קונםט.  געװײעט, געדרא
טוװע. די געטריקנט

ט— נ — גערעטעגיש: א איז דאם א אי  ה
 האבנ זײ װענ די״קאלװירסניקעם, געזאג״ט

 איז״אפ העקטאר יעדג פונ אז דערוװםט,' זיכ
 зо צו אראפגענומענ באצירק דאנילאװעס

װײצ. צענטנער
 לאנד- געננטלעכער דער אפ הארבסט, אינ

 בירא- אינ אויסשטעלונג װירטשאפטלעכער
שאנ,  אפ־ לאנג זיכ באזוכעד די פלעגג בידז

ענ עם רװ םטענד, באמ האלטנ ײנ  דעמאנ־ ז
 אלגא פונ דערפאלגנ די געװארנ םטרירט

רנ, ״רינג. דאנילאװעם  רינגענ־אנ־ בריגאדי
 אנ־ זיכ האבנ קאלװירט-פארזיצערם פירער^

 האט זי װיאזוי רינגלערנ, דער ״בא געפרעגט
ש, אזא דערשלאגנ זיכ  האט זי אונ גערעטעני

מעטאדג. אירע אופגעקלערט זײ פאר
 רינ־ די נאכגעפאלגט האבנ בײשפיל איר

 װאלנ, די ביים קאנט. פונעמ גענ־אגפירער
 װונטש א אויםגעדריקט האט פאלק דאם ווענ

ײלנ״זי שנ פונ דעפוטאט אלס אויםצװו  קאנטי
םצוטרעטנ אויםקומענ איר פלעגט םאװעט,  ארוי

 אי- זי האט אלעמאל אונ װײלער, די פאר
 װאם דערפונ, רזןגונג טיפע א בערגעלעבט

 דאס שיקט-קאלוױרטניצע געװײנלעכע א—זי
שע די אינ פאלק  אונ מאכט-ארגאנענ מעלוכי
 עם האט זי צוטרוי. אזא ארויס איר װײזט

 קאלװירטי- די אם ארבעט איר מיט פארדינט
פעלדןיר. שע

ײע איר פאר שטײענ איצט  אט אפוגאבנ. נ
 נאכ הײנט נאכ גײט רינגלערנ די פארוואם

 פעלד אופגעאקערטנ איבערנ טראקטאר דעמ
 די זיכ לײגט עם װי אופמערקזאמ, קוקט אונ

 מער. נאכ דערגרײכנ זי דארפ האיאר זריע.
 װײגיק, איז פאראיארנ, װאס דערגרײכנ״דאם,

 שוינ האבנ איצט דערפאלגנ. נײע דארפ מע
 יעװ־ קראםנאשײעװא! אלגא רינגלערנם די

 אויכ אושאקאװא װאליא דושענקינא, דאקיא
 װי אזוי, ״ ארבעטנ צו װארט א געגעבנ

זי.

ט פולער א גײט פרילינג דער א־דבעט, מי
 הילכנ באגאכט אינ באטאג פרײדיקער. א

 דער אינ פאלט עפ טראקטאדם. די פעלד אינ
ע’ קעדײ זריע, די ערד טי ש פ ט צומ או  שני
 אר־ אנ נאר זאנגענ. שװערע גאלדענע מיט

טא איז מי פלײםיקער אנ בעט, דערי קיינ ני

 אלגא האט פעלדער דאזיקע די אפ פאלג.
נישױנ דאנילאװא ו  קאבא- א געגרײט לאנג פ

ט דענ זי פלעג פרילינג. דעמ לעם-פאנעמ  ני
 א אהער לויפנ צר קרמענ נעכט די אינ אלײנ

 שטאל-מיםט? דאס גוט ברענט צי טאנ, קוק
 פירנ אײנ אינ געהאלטנ דענ האט זיי ניט
קונג, ״אהער פירנ אונ  באוי־ קעדײ באמיסטי

 טראגט װינט װארעמער א ערד? די טיק־נ
ש פרײרפולנ דעמ טאל איבערנ  פונעמ גערוי

שנ פרילינג. קאלװירטי

VI

 זי אהײמ. רינגלערנ די קומט אינאװנט
 קאפ דעמ פארבינדט לןלײד, ני_י א אנ טוט
ײדנ א מיט שא- שװארצער דער אפ טיכל. ז  ז

 איר בא איז זײט לינקער דער פונ קעטקע
 ארבעט״. העלדנמוטיקער ״פאר מעדאל א

 זיצונג א אפ אײנגעלאדנ זי מענ האט הײגט
 דארט אהינ. גײט זי דארם-םאװעט. פונעמ
 די ״ לעבנם-פראגנ. רויכטיקע т געלייזט װערנ

רנ  װי אפרעכענענ, הײנט זיכ װעלנ בדיגאדי
 גרינ־ די פונ אײנער פארזײ. דער גײט עם

 געװעזענער דער קאלװירט, פונעמ דער
 צו געקומענ איז _יעװ,דנאג םערגײ שלאכטמאנ

ײנע  איצט אױ ער העלפנ. זיי לאנדםלײט ז
 פונעמ פאליט-טײל לריטנ שטעלפארטרעטער

מטס. פונ דירעקטאר

 היל- א זיכ דערטראגט פעלדער די פונ
 זײערע פונ טראקטארם. פונ קלאפערײ כיקע

ם. אהײמ קומענ באצירקנ  דער די״רינגלערנ
 איז סלעפצאװ בינענציכטלער קאלװירטישער
מגעגאנגענ  איז אונ פאסעקע גאנצע די ארו

 װאלקנם, די אפ קוקנדיק שטײנ, געבליבנ
 פונ אונטערגעצונדנ״ האט שקיע די װאם
ט די אינ װענטקעס די מיט בירא, דער  הענ
שפעטיקטע לויפנ פעםעלעכ מיט אװ  פאר

 אונ ביכער מיט שול די װעלכע פאר פישער,
 עקזאמענעם װעגנ זארג דער מיט העפטנ,

 דער צו צוקונפט. דער פונ זאכ א נאכ איז
 מעלקערנס. די דררכגעײלט האבנ פערמע

װארצוי- יונגע א םארע, טאכטער, גרינבערגס  ש
 ערשטנ דעמ אוים שוינ מעםט פרוי, גיקע

 ריאב- יאקאװ איז פערד-הויפ אפנ געמעלק.
ש, א צעװ,  א אלעמאל אפ גיט װאם מענט
ענ, מיט הוים פונעמ פערד םז א״אוי  מע װי אז

 הארצנ, פונ שטיק א אפרײםנ אימ בא זאל
 שלעכטנ פאר עמעצנ זידלענ מיט פארנומענ
 אונ פרויעג גײענ ספעקטנ די פונ אופזיכט.

 גלענצנ־ א פאר װאם דעמ, װעגנ הויכ רײדנ
 אויםגעװאקםנ. האיאר איז עם ראםאדע דיקע

 שטו־ די צו פעלד פרנ אײלנ באלעבאםטעם
ק ארבעטנ. ביקע קומפ פערד א אפ רײטנדי
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ױדט פונעמ פארזיצעו־ דער דארפ צומ עט ער .iso נאכ צוגעבנ מענ דארפ זײט, קאלו  ז
 לאנ־ די אימ פאר זיכ שפרײטנ עם װײט װי אײלט ער םלאבאום. איװאנ״פיאדאראװי״טש

נג דער אפ אויכ צו ער פונעמ קעם ם-סאװעט. דאו כוגעמ ״זי שאנ דז  א פאר ־ װאם טא־״, בי
א- ני_יע די באטו־אכט הײנט האט ער מ רד-  יהעלע פאר וואם בעעםעם, איז, דא שעפע ע

װנ, עזםי שנ. דארם מע װעלכ קע די צו באהער  װײטנ! ראכװעםדי
ט פאר- האיאר האט מע װאם העקטאר, טויזג

דרײ אינ
נ איז גאנצפרי עו ב מ פירט װאם װעו, אי  צי

ײכ, םונעמ טאל ט ארג- ענ ב אנג עג  אײנ־ אג ג
ט האט ער .םום-גײע.■ זאםער שפאנ  לײכט, גע

קע מיט װדי שע ױ ק טריט, מע  עט־ אפװארפנדי
 פאר- אפטמאל אחינטער, אפ קאפ דעמ װאם

פ האלטנ א ק לי ב מ ע ױמ״פונ די ד  הויכע רי שיפ
ט אימ װאלט אויג צופעליק א בערג.  געקאנ

ק א םאר אנעמענ שני ב אוג דאט  זאל מע אוי
ט אײנ אינ אז צוגעבנ, נאכ  גע־ ער האט האנ

אנ, קליינעמ א טראגנ אד מ שע  דער אינ װעג-ט
ע א ־ צװייטער װי  װעלכע הרט, פעטראװע ג

ט הארמאגירט װײניק אגעװ, האט, ײנ מי  ז
 ער װעלכער אינ קורטקע^ לעדערנער בו־וינער

װענ איז עטאנ, גע עי נאכ זיכ װאלט אנג  מ
שאפנ עי גע ק, ד ש דער אט אז איינדרו ט  מענ

ײנ אנ הײבט טנ א מיט אפרו ז ר. שפאצ גו
שע שומ קײנ אבער ט דא איז דאט  יגע- ני

ע, אינ געפירט האט װעג דער װענ. ײג  ט
ט עם װו אהינ, ײע א ״זיכ בוי  אונ שטאט, נ

ענ אנג עג ק, קײנ גיט אימ איבער איז ג שני  דאט
ט װאם געאלאג, א נאר ײנ מי  איז נאםענ ז

טע פארבונדנ כ שי ע ״ג ײנג נײער דער פונ די  בו
 געװעג איז דאם בערג. כינגאנער די אינ

 אקארשט איז ער איציקםאנ. א־ליטש מיראנ
ענ זיכ האט אונ צוג פונ אראפ עפונ  אזא אינ ג

שטאנד, ײט זיכ ער״װאלט פונקט צו  צו געגר
װ. א עפעם אמטע װםט, האט ער י  אינ אז געו

מ נאכ פארט ארומ שא א  לײכטע א ארוים אי
שינ עט- אימ װעט גופע װעג אפנ אז אונ מא  י

קע װידע שינ פארבײפארנדי ט- גערנ מא  מי
שטאט אבער נעמענ.  זיכ ער האט װארטנ, אנ

ט ײנ געלאז ק צופום, ג די אבג ײע, "ה  אזוי־ בעד
מנ דעס באטראכטנ צו בעםער ארום,  באקאנ

שאפט. לאנד
א־־די אלצ אלצ, יא, ט באדעקט םאפקעם, ד  מי

טע ט קוואלנ די פניאקעם, געברענ םנ די מי  אאזי
אדל־בײמער פונ אזניקעם װײםע אונ נ  איז בערי

ענ אימ עוו  פארגעדענקט האט ער באקאגט. ג
עדנ דא שטארצ״ י  האט ער װענ בארג-ארוים

װאנדערט  שטײנער די איבער ש׳טעג א אנ גע
װאלגערטע אונ  האט דאכ אונ בײמער. אײנגע
ש דער זיכ ײם. פײזאז אזוי האט זאכ קײנ פאנ

ארומ יאר т
ט בוילעט ײט דער װעגנ גערערט ני ה װעזנ  אנ

ר אינ ביימער די םונ ע, ד; ײג  דער װי ט
ק װעג. קנדי ע, די צערו ײג  שוינ ער האט ט

טנ שני רכגע װעקגע־ זיכ אונ קװאלנ די דו  א
גנ ש דער אינ צוי קנ, טאל. פונעמ טיםעני  ברי

שינעם, װינדלענ װאם לאםט-מא  פאר־ דררכ ש
בערנ ביי ט ווי—װעג, אי דלעכ ני  איז דאם ענ
 ער געװענ! אמאל דא איז עם װאם דעמ, צו

. זיכ האס ט.. אנ מ ר ע ד
אנ טע י םגעברענ ײגע, אוי א- שװארצע ט  פני
רעמ- א װאס בײמער, שטײנער, קעס,  שטו
װאלגערט. האט װינט ײנגע עגער, א א  װאם י
ױערט האט בר, אנ אפ געל מ איז איזיו  אי

םט4 ארוים מזי  איבער איר גײט נטקעגנ,־־־״או
עגער דער אימ האט — בערג, די אט ע. י  ג

ע ם ט,־־ אג ״... אײכ ביז דא שוינ איז ז װענ ע  ג
ט אימ מענ האט װאם קענ דערופ? ענטםערנ גע

 די אנטרעקט האט איציקםאנ װענ שפעטער, ..
ער אנ ענ, כינג ערונג קע לאג א אט״ט על־ דער ה  ז

עגער בער  עק־ דער אינ זײ בא געארבעט י
 נאר דעמלט האט דענ צי אבער ספעדיציע.

ט יעגער אײנ דער בט ני לוי דעמ? אינ געג
 איז ער דערמאנט. זיכ ער האט נאכ אונ

ײט, דער אינ אהער אראפגעקומענ ײנ װענ צ  ז
טע לײבלעכ אענ ראד שטאט נ  אי־ האט לענינג

 בלא־ דער פונ טעג שװערע די בערגעלעבט
ײט־ דער אינ אהער? גראר פארװאם קארע.  וו

שער מיזרעכדיקער װאלטונג געאלאגי  האט פאר
ראנ מעג שנ מי ט לי כנ צו באופטראגט אי  זו

 טיפער איצי״קסאנם אפ געקוקט ״ניט קארונד.
ט, שלאג דער איז איבערצײגטקיי צו־ פאר ס  אוי

ע־ג כינגאנער די שפירנ ע- דעמאלט ב  אפג
ט ער האט דעמלט געװארנ: װארפנ ײנ ש  גע
ײנ ט צו״ז עניג ״ ני אכ, ביפראט אקטועל, ג  נ

ארנ געמאבט שוינ איז כיגגאנ רועגנ װאט װ  גע
ספיו: אנ ט אוי ענ, די ני י לאגערונג ד ״ ט י  נ

טנ אטי מ ט קאנענ צינ-פעג ־ קײנ געבנ ני  װעזנ
צענטראטנ. סלעכע צינ־קאנ

 דעמ באזוכט פארט האט איציקםאנ אבער
אנ-טאל. ק כיגג רנדי די ע די שטו  פונעמ געאלאגי

ײטנ קט ער האט מיזרעכ, װ  אײנע פארגעדענ
טע אנ זײער םאנ װײזונג, אינטערע װעלקע אנ
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 אידײ. דרײםטער א אפ ארופגעפירט אימ האט
 אינ- לײכט. ניט געװענ איז זי פארוױרקלעכנ

 סאפקעס, דאזיקע די אפ קרקנדיק דערעמעםנ,
 זײער איג אז גלויבנ, צו געװענ שווער איז

 אזא זיכ אנטהאלט םטרוקטור ג-עאלאגישער
 צײט זעלבער דער א־נ אונ קאמפליצירטע

 די הא־־ איציקםאנ רעטעניש. פאשעטע אזא
 באריכט זיינ אינ געלײזט. רעטעניש דאזיקע

 נײער א איז כינגאנ או אנגעװיזנ, ער האט
צינ-ארצ-ראיאנ.

 זיכ מענ האט אנטדעקונג איציקסאנם מיט
 פארטיי. פונ קאנטקאמ אינ פארינטעריםירט

 אפ זיכ האט ״זיג פונעמ טאג אינעמ אט אונ
 פארטיע ערשטע די אװעקגעלאזט כינגאנ
 באמ געהאלטנ נאכ האבנ געאלאגנ די בויער.

 אוג טאל, ״איגעמ ארבעטנ זײערע פארענדיקנ
 דאס אראפגענומענ שוינ האבנ טאפאגראפג די

ר ארט, ע ױ עג־י װ ״  דעמ ,נעפאישט האבנ די
ע־ האבנ הידראלאגנ די װעג, פונעס פראפיל  ג
 אפ טי_יכ. ״פונעמ װאםער-רעזערװנ די פארשט

 דער געקומענ איז איציקסאגענ פארבײטנ צו
 עם גוירל װעמעם אפ ,1אנדרושטשוק געאלאג

 לא־ די אויםצושפירנ דעטאל אויםגעפאלנ איז
זײ. באהערשנ אונ גערונגענ

 פארנ באקאנט אימ מיט זיב האט איציקםאנ
לענינגראד. קיינ אפפאינ

 —איציקםאנענ, זעענ געװאלט װאלס איכ—
 זיכ פאר זעענדיק געזאגט, אנדרושטפוק האט

 טו־ װאטאװער א אינ מענטשנ הויכנ ניט א
קאמבינעזאנ״ אפנ אנגעטאנ זשורקע,
כ י א ק־ געענפערט אי_יכ,~האט הער ־  איצי

םאנ.
 פירט װאס שטעגל, מיטנ אװעק זײנענ ״זיי

 ארצ דער וװ ״אטװעטנאיא״, םאפקע דער צר
 אנדרושטשוק אויבערפלאכ. אפנ געלעגנ איז

 אלצ, דערקלערג אימ געםטארעט זיכ האט
 אזא בא װיכטיק פאר געהאלמנ האט ער װאם

 אינקורצנ דערצײלט האט איציקסאנ שמרעם.
 צרהערנ- אנטדעקונג. ״ דער פונ״ געשיכטע די

 אנדרוש- האט קאל, שטיל זיינ צו זיכ דיק
 מיטשמו- זײנ געקוקט״אפ נײגער מיט טעוק

 די אנטציקט אונ פארכאפט האט אימ עסלער.
 האט איציקסאנ וועלכער מי־ט דרײםטקײט,

זײ האבנ היפאטעזע. זײנ ארריסגעזאגט
 געקאנט מענ האט דאנ אונ אפגעשטעלט זיכ
 געווענ איז ער פאנעמ. זײנ באטראכטנ גוט

 האבנ אויגנ העלע די כאטש גראוו, אינגאנצנ
 גע. האט ער װענ אונ געג״לאנצט״, לעבעדיק

 פא־ פארברענט לעגגלעכ זײנ האט שמײכלט,
ױנג. גאר נאכ אױסגעהי,נ נעמ

Т Т

פ־ מענ דארפ צוערשט אז האלט, איכ—  א
קנ שיכטונגענ, די פונ לאגערונג די רײני  —אנ

י ' ־»רגעזעטט: האט אונ געענטפערט רויק געאלאג דער האט

ל ע װ ס  פעטראגרא־ מיט מענ3פארנ; זיכ ־־־
ר נאכדעמ פיע. מי  שטאל- פארלײגנ װעלנ׳

ניעם.
 אונ געהילפנ? גוטע עפעם זײנענ אײכ בא—

ײנענ ארבעטיגר פאראנ? ז
ל ײ װ ר ע ר  אז כ׳האפ, אבער װײניק. זײער ־־

ר־ אונ״ ארבעטער צוקומענ װעלנ אינגיכנ ע  ד
 װעגנ די מיט דא האלט איר, פארשטײט װײל,
שלעכט. זײער

 דער- געװאלט איציקםאנ זיכ האט איצט
 אופגעטאנ, קאלעגע זײנ האט • װאם װיםנ,

 דערי- אונ אונטערנעמונג, די אויס זעט װי
 לאגערונג. דער פונ פערםפעקטױונ די קער
 ער האט מאשינ, דער איג זיצנדיק שוינ

 אופגערעגטקײט; אומגעװײנלעכע אנ דערשפירט
 הײזלעכ; ערשטע די באװיזנ זיכ ם׳האבג
 אינ־ די ארויםזענ גענומענ זיכ האבנ נאכ״זײ

 אנטציקונג מיט האט ער געבײענ. דוםטריעלע
ענ״ עם רוי נאכגעקוקט, ײנ  פארבײגעשװומענ ז

 דאס? איז װאם קארפוםנ. אומבאקאנטע די
 דערזענ ער האט בופער־קװאל דעמ אהינטער

ע. צװייטע, א גאם, א הײזלעכ, װײסע ט  אדרי
א צענטראלער דער פאר ע־־ ק ר  ״דעמ לאזונג א

״ יאר! פיר אינ—פינפיאו

אינ ״ ק־ װענ צײט, זעלב״ער דער ... צי  אי
 אװטאמאשינ דער מימ צוגעפארנ איז םאנ
 הויפט־גע- דער האט ארצ-גרוב-ײשעװ, צומ

 לעאני- װאדימ פארװאלטונג דער פונ אלאג
 ״גײנ געקליבנ זיכ אנדרושטשוק דאוויטש

ע־ ליב ניט ערהאט שאטלניע. דער צו ארופ  ג
 קאבינעט, ״אינ זיכ בא זיצנ צר לאנג האט

 קאלעק־ גא:צער דער װענ איצט, באזונדערם
 אומגעזעענעמ אנ מיט אױמגעכאפט איז טיװ

 בא- ער האט אװעקגײנ פארנ אופשטייג.
 בױ״ קאגטאר״פונעמ אינ אגקלינגענ שלאםנ

באצירק^
 איז פארװאם װאט? קאנטאר! די ־־־אלא!

 געװענ, ער איז נעכטנ סעלעפאנ? קײנ ניטא
 איז װאם געװארנ. ניט ער איז הי_יגטזאונ

געשענ?
 טעלעפאניכטקע די צעלאכט. זיכ האט ער

 אפ שטײט ער אז אופגעװארפנ, אימ האט
 שוינ איז שטיבל נעכטיקע דאס לעבנ. פונעמ

 ניי א שטײט >.ימ אנשטאט אונ אראפגעטראגנ
 פונעמ קאנטאר זיכ״די געפינט עס װו• הויז,

בוי-באצירק.

ס א װ  איציק- זיכטאנ?~האט איר קלײבט ־־
 פארענדיקט האבנ זיי נאר ווי געפרעגט, םאנ

בארג. דעמ באטראכטנ צו

 םאמע דער איז לעאנידאװיטש װאדימ
װוינער עלטסטער  טאל. דאזיקנ אינעמ אײנ

אפנ ערשטע דאם געװענ איז שטיבל זײנ
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 פא- די־ איז יאר 1945 הארבםט אינ ארצ־גרוב.
 א אפ ארופגעצויגנ״געװענ איז װאבז לאטקע,

 אינ אומגעריכט בערװענעס, צװײ פונ ראמ
 «ינ געװארנ פארװאנדלם טאג א פונ מעשעכ

 דאם״דאזיקע אויס זןלט איצט אונ שטיבל. א
 גאנצנ איבערנ אימ לעבנ קלײנ. אזוי שטיבל

 האבנ קװאל אויסגעטריקנטג צרמ טאל-װעג
 פונ שטיבלעכ פיינע אויםגעשטעלט זיכ
 שוינ זיכ האט אנדרושטשוק שאכטיארנ. די

 געראמער נײער א איג יבערגעקליבנ א לאכג
דירע.

ט ר ע ה ש,־־ רואדלמ צו, זיכ ״ לעאניד*װיט
 "ארבעטער דער געפרעגט אנומלטנ אימ האט

 צרזאמענ זײנענ זײ װעלכנ מיט טױריכאװ,
 װאם ־ עו־טער. דאזיקע די איג געקומענ

ײכ געװענ, װאלט א  פונ אוים קומט װעני
 באנק געװיס אײכ ס׳וואלט אװעקפארנ? דאנענ

געטאנ?
ש־ געענרפעדט האט ־־אװאדע,־־־  אנדרו
 געװױנהײט פראפעםןאנעלע די טשוק:־־כאטש

 װילט מיר אבער ערטער, נײע צו מיכ ציט
 מעגלעכ, פונדאנענ. אװעקפארנ ניט עפעם זיכ

 אװעק־ סי פיל דא האבנ מיר װאם דערפאר
ט... אוים זעט״דא אונ״אלצ געלײגט ענ א  אזוינ

 מיט זיכ האבנ מיר וױ דאכ, געדענקט איר
ס..\ בא געװארעמט אײכ ר ע ט ײ ש

 האבנ דעמלש טאקע. איזיעם דאם אט יא,
 שײעערס, באלױכטנ טאל דאזיקנ רעמ נאכ
 די איז דאנ פײערנ־ איצט־־עלעקטרישע אוג

 דרי_י אהער געגאנגענ אווטאמאשינ ערשטע
 שא- די זי האבנ ״אװטאקריכער״ מלםלעם.

 דא איז װאם ״אוג גערופנ. שפאם א אינ פערס
גערוענ! ניט נאר

 האט ארבעטנ די פונ ברענ םאמע אעעמ
 פארםלײצונג! א טײכ. דער צעגאסנ פלוצעמ זיכ

 אױס- איז דערגערונג, ״אהער ברעגגענ ק׳עדײ
 אררמ אונ ארומ װעג א דורכצומאכנ געקומעג

 אב-ער איז אנדרושטשוק םאפקעם. די איבער
 אײגמאל זיכ. בא אראפגעפאלנ ניט קײנממל

 גרילצנ״ טראקטאר, א געקומזזנ טאל אינ אױ
 װאםער דאם פאנאנז־ערשפריצנדיק אונ דיק
 געזעײנ זײנענ טראקטאר אפנ קװאלנ. די פוג

 דאם קאנט. פוגעמ אינזשעניערנ־־פארשטײער
 אינזשע- די צוריק. יאר דרײ מיט געװענ איז

 אדומגעגאנ- טאג גאנצנ א דא זײנענ ניערנ
 זײנענ אינאװנט אונ םאפקזם, די איבער געו■
 פאלאטקע, איג אנדרושטשוקנ בא געזעםג זײ
 באהא.דלעגדיק צײכענונגענ, צעװיקלטע בא

 בוױנג. קינפטיקער דער פונ פראיעקט דעמ
 געװענ דאכ נאכ זײנענ הויפט־געבײענ די

 אינ אבער פלענער, אונ צײכענונגענ די אינ
 גע- בארג־שטעגעלע מיטנ שוינ זײנענ טאל

האבנ זײ פונ פיל בארג־ארבעטער. גאנגענ

 אר- די זיכ פונ אראפ.עמענ באװױנ ניט נאכ
לי די אוגײארמ. מײישע טע1דעמאני ר  קריגם- י

אנ אפ״ געגאנגענ זײנענ לײט  אופצו- כינג
 אוראלטע די אופרײםנ »מאנאל• מיט װעקנ
בערג.

ײ  פונ גאנעק אפנ באגעגנט זיכ האבנ ...ז
 איז איציקסאנ ארצגרוב-פארוואלטינג. דער

שפרונגענ סגע  האש אונ מאשינ דער כונ ארוי
אנדרושטשוקנ. אפגעשטעלמ

 כאקאנ- די ניט דערקענ איכ מארגנו גוט ־־
 בא- געזאגט, איציקסאנ האט ־־־ ערטעו־! טע

יישעװ. דעמ רעגונגםפול קוקנדיק
אי־ מיראנ אפרוענ, איר װעט עפשער

ליטש?
 איכ מיכ. אײל איכ איר! דערט װאם ~
 אונטערװעגנם אהער אראפגעלאפט זיכ האב
דא. זיכ אפשטעלנ ניט געקאנט ניט אונ

שנ אינעמ או־ײנ זײנענ זײ  אפטײל. געאלאגי
 גײט פ־נװאנענ געפרעגט," האט אנדרושטשוק

צײט! גאנצע די געװענ ער איז רװ איצט, ער
 איר רוענ העק, אזא אינ געװעג בינ איכ ־

 האט ער ביטע. אט, געוװםט. נאר װאלט
 מי־ מיט אנגעפילט זעקעלע, א ארויםגענומענ

 — אנדרושטשוקנ, דערלאנגט אונ נעראלנ,
לאגערונג. אינטערעםאנטע איינ נאכ

 דער אינ אװעק בײדע זײ זײנענ אינגיכנ
 דער- אנדרושטשוק האט װעג אפנ שטא״ניע.

צײלט.
 אזױ גײט דא װאם זיכ, וװכדערט איר ~
 איכ געזאגט, עמעס דעמ בוױנג. די שנעל
 שטוב, פינ אדױם אנדערשמאל אנ גײ אלײנ
טו  קוימ: מיר זיכ ם׳גלויבט אונ קוק, א כ׳

 גארנלשט ארט דאזיקנ דעמ אפ נאכ איז נעכטנ
 א פארלייגט שוינ איו הײנט אונ געװענ, ניט

 בא- איר ״אוניװערמאג״. אנ פאר פרנדאמענט
פארשװינדנ? פניאקעם די װי מערקט,

—איציקםאנ, אויםגערופנ האט — יא, יא, ־־
 גארנישט בעשומױפנ קאנ אונ אלצ קיק איכ
 מיר זײנענ ערגעצ דארט אט דערקענענ. ניט

ט, איר ;עזעםנ״דעמאלט, אי_יכ מיט דאכ ק » ד ע  ג
 בוימ? אײנגעװאלגערמנ ריזיקנ א אפ

קליב. א איצט איז דארט ־־־
 בארג-רוקנ, אפג אםגעשטעלט זיכ האבנ זײ

 פאנאראמ א אופגעעפנט זיכ האט עם פונרואגענ
 נופי דעכער״ ני_יע העלע די מיט יישעװ פונעמ

 טראנשײעם אונ טרויבנ די מיט הייזער, די
 ײשעװ איבערנ װאסער-לײטונג. דער םאר

רויכנ. גררילעכע געשװומענ זײנענ
 אופגעתױבנ זיכ זײ האבנ שטאלניעם די צר

אמאל, אזוי ״ניט לײטער. שמאלנ א איבער  װי
 קלא־ צוקלעטערנ, אויםגעקומענ איז עס רוענ

 ארויםשטאר־ שטײניקע די פאר זיכ מערנדיק
שפיצ דעמ דערגרייכט האלנ זיי ווענ צונגענ״.
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 אפגע- איציקסאנ זיכ האט םאפקע, דער פונ
 דארט אונטנ. אפ אראפקוקנ גענומענ אונ שטעלט

 ״אינ פארהילט "אינגאנצנ טאל דער געלעגנ איז
 שטאלניע דרי־טער דער לעבנ נעפל. לײכטנ א

 געגרמענ פארהאלטנ, אנדרושטשוק זיכ האט
 ניט װי דעמ, װעגנ געאלאג דעמ דערצײלנ

פארלײגנ. צו געווענ זי אױ עם גרינג
 דער געדענקט, איר װי דא, איז צרערשט ־־־

 איז שפעטער אױבערפלאכ, אהנ געלעגנ צינ
 ארױםגערופנ האט דאס פארשװונדנ. אבער ער

 א פארלײגנ ביכלאל דא לרינט צי צװייפל, א
 עם האט מיכ לאגעה־נג. דער אינ שטאלניע
 עם רועג. פונ ארא*געשלאגנ געװענ אינגאנצנ

שטערנ אויסגעקרמענ איז  גאנצע די איבערצוני
 האב, איכ אונ געאלאגיע, איפער ליטעראטור

 מיר אויםװעג. אנ געפונענ פארט ענדלעכ,
 ארצ-קערפער. דעמ אונטערגעהאקט דא האבנ

 גרויםער אזא געװענ אונדז פאר איז דאם אונ
יאמטעוו.

 פינעמ אראפגעלאזט זיכ האט מע װענ
 אומבייט ערשטער דער שוינ האט בארג, שפיצ

 אפ- די שאכטיארנ, די ארבעט. די געענדיקט
 ״נא־ ארוים זײנענ בריגאדירנ די װעלצער,

הויכ. רײדנריק גארא״,
 אי־ האט באדג־ארבעטער גרופע דער אינ

ט ציקםאנ ענ ק עי  דאם פיגור. באקאנטע א ד
טנ פארװאלסער דער געװענ איז  קאמבינאט מי

 אלעק- т פיאדאראװיטש יעװגעני כינגאנ־צינ
 בא- די ארומקוקנ נאכנ האט װאם םאנדראוו,

 בא־ זיכ האבנ זײ אה^ר״ פארקערט צירקנ,
גריסט.

 געפרעגט אימ האט אײכ?־־ געפעלט וױ נו, ־־
 זשעסט א מיט אנװײזנדיק אלעקםאנדראװ,

־מיט עלעקטרא־צוג אפנ שטאלניע, דער אפ

 אנ־ זיינענ עם װעלכע אפ לײװנטנ, רריטע די
 װערטער: באקאנטע די געװענ געשריבנ

 געדענקט, איר—יאר!״ פיר אינ פינפ־או ״דעמ
הןגנ געטרױמט אי_יכ מיט האפנ מיר  ד?מ, ו
ט גאר נאכ אוג לאנג... ני

ט איציקםאנענ האט פארגעפיל דער  אפ־ ני
ט אוועקגעפארנ״פונדאנענ איז ער גענארט.  מי

 עפעס בײגעװענ איז ער װי פ־נקט געפיל, אזא
װ... א אם אמטע י

 דער צעגאנגיענ איז טאל אינ װענ פרילינג,
 פרנעמ באפרײט ״זיכ האט כינגאנ דער שניי,
ײנענ םאפקע-שיפוימ די אונ אי_יז  געװארנ ז
 געקענט מענ װאלט באנולניק, פונעמ ראז
 די צװישנ בילדער. פרײדיקע מער נאכ זענ

 בארג־ארבעטער די האבנ פניאקעם געבי־ענטע
 םטאדיאנ, א פאר פלאצ דעמ אפגערײניקט
 "א מענ גראבט איצט פארק. א פארפלאנצט
 צוליב אז מעגלעכ, אונ, זיכ באדנ צומ םאזשעלקע

 טויזנט 8 העכער ארויםנעמענ דארפנ מענ װעט דעמ
 דאמבע, א אויםב־יענ נאכדעמ באדנ, קובאמעטער

ע א  װעט דא איװאםער־אפפלום. מיט הרענלי
 אונ װאםער-באםײנ, שײנער א זײער זײנ

 הענט אײגענע זײערע מיט בויענ אלצ דאם
טאל. פונעמ אײניװינער ני_יע די

. ארנ גיכ אפגעגעםנ ארבעט, רער נאכ  אי
 לעאנידאװיטש ״װאדימ גײט זיכ, בערגעםאנ

 דער"רוויל-אײנ־ אינ אנטײלנעמענ אװעק אויכ
 פלאנצט פארק אינעמ יישעװ. פונעמ ארדענונג

 -5צ? צײט זעלבער דער אינ אונ בײמער, מענ
 אופרײםנ. הילכיקע בערג די אינ זיכ טראגנ

 דא- דער אפ װאס גליקלעכ, איז געאלאג דער
 שטײ- די סי_י טײער אימ זיינענ בויונג זיקער

בלומענ. די םיי ינער
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פלאטנער אײױק

זיבניאריקע די
 שטיבער, פארענדיקטע נאר־װאם אט נײע, פאר
 פוגדערהויב, פלײצט װאם פונ״פרילינג, זונ-שײנ אינ

 איבער, זיכ יאגנ זײ מילכאמעם, שפילנ זײ
ײונ זײ רויכ. א אזש ם.גײט אז ״םוינע״, דעהל שנ

 רוײםנ: זײ אלצדינג נאר גארניט, נאכ װײםנ זײ
 ערד. םאורעטישע א הײמ, א האבנ זײ

 הײםע אונ פארפלאמטע קאמפנ קעדערשע אינ
באשערט. איז זײ װאס אפ< גליק דעמ היטנ זײ

 שלאכטנ, פונ פײער אינ געבוירנ זײ האט מע
 װיג זײער געװיגט האט קריג פונ שטורעמ דער
 זײ געבראכט האבנ עס טאטעס אײגענע אונ

ויג. דעמ ארנ ביקם א העלעמ, א שטערנ, א

ם ברעקל, א—אײנעו אט ק בי ײנ  שטעקנ, א איז ז
־ פױסטנ די דורכ קוקט ער  פעלד-שפאקטיװ. זײנ ־

 פארשטעקנ, ארבל אינ אימ קאנ מע יאטל, א
פ... אינ דארפ מע קוקנ אז שוינ, װײםט אונ דערטי

 געבײענ, נײע אפ דעכער די נאכ דעקט מע
 דאר, יונגינקער מײנ דארט סועפ די שױנ ם>כעסט אונ
 באנײעו, אימ ם>קומט װאם ביניענ, דעמ איז וװיל אז

יאר, זיבעטנ זײנ אפ קינד, א פונ טר$ט דקר

 פײער, איר מיט געהאט ניט טאמ קײנ װאלט זונ די
 שײנ. איר װאלט געפלײצט ״העלדנ״ די אפ ניט װענ

 טײערי װי אונ אײכ, מיט לעבנ דאם איז גוט װי
זײנ! איר זאלט געזונט גיבוירימ, קלײנע איר



װאסערמאנ לױבע

געגנטז מײנ דיר, גררס א
 כינגאני• באמ היימ טײערע מײנ דיר, גרום א

 באגעגנט, כ׳היאפ פרייד דײינ הארצ צאפלדיק מיט
 גיראבירזשאנ! פונ בויער איר אײכ, גרום א
 געגנט! יידישע פרוכטבאדע מײנ דיר, גרום א

 דערמאגענ־־ זיכ װיל אונ אויגנ די צר מאכ איכ
 געטראפנ? קומענ באמ דא איכ האב װאם־זשע זאי
 קליאנענ, פונ שאטנ אינ םטאנציע קליינינקע א

 געשלאפנ,—טײגע די פארכאלעמט, װי אזוי
 שיינ, זוניקער אינ הײזלעכ צעװארפענע

 טויענ, פוג פרישקײט אינ בײדלעכ ווײםינקע אונ
 אריע זיכ גיםט װאים בירע, פרויזנדע די

 בלויענ• מעכטיקנ, אינעימ אמור, ברײטנ אינ
 געשטעלט, כ׳הז$ב טריט די גלויבינ מייט ערשטע די

 װעלט, מײנ פ׳האב דערזעג וױלדער אינ ראכװעם אינ
הײמ> מײנ איז דאס אז הארצנ, מיטנ דערפילט

גאם די זי איז אט
т

 געבלענדט, אונ אראפ קלארער א איז שבײ א
 געשטאנענ. איז שטאט די װײםע א

 דערקענט? זי האםט גאס\דו די איז אט
ביראבידזשאגער! דײגע~די

 פארהילט, סקװערנ אינ בײמעד האט װייםקייט
 פארטײענ. שטערג זיכ הימל אינ

 —געשפילט האט ליכט מיט שניי פונ שימער דער
געבײענ. פראסטע הילצערנע אפ

 נאכט פרנ װײםקייט דער אינ אזוי מיר ליב איז
 אינצװײענ, שפאגענ צו איצט דיר מיט
 גענראכט, האםט גרוס א װײטע םונ שלאכטנ פונ
טראנשײענ. אינ נעכט שלאפלאזע פונ

 בליק, אינ גליװערט עם װײ^װאים פונ מיר דערצײלםט
 צעבראכנ, שטיינער אם שארבנם קינדערשע פונ
 זיג, צרמ חאט געפירט װאס גרויםנ, פונ גדױבנ פונ
גיצאכנ. אונדזער פונ שװעלנ ליכטיקע צו

 שװער, ארנ 'פאראיקשנט געמאםטינ, איז טירא־ט דיײנ
װעגנ, בראנדיקע פונ שלאכטנ, ג^יקומענ״פונ
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 ערד, זוניקער אפ בוױנג צו װידער בענקםט
געגנט. דײנ בלוענ אונ װאקםנ ם׳זאל

 בלענד שנײלקנ אינעמ אזוי מיר גוט איז
 שפאנענ. צו אינײנעמ איצט דיר מיט
 דערקענט, זי האםט דו גאם, די איז אט

די ע־־ ײנ ביראבידזשאנער. ד

אװעק װעלדער אינ יעגער זײנעב
 געשאטנ, האט שנײ דער ציכטיק אזוי

 בליטנ, פוכיקע קארשנ-בײמער פונ װי
 סערפ, שטאלענער א װי בירע, די

םארשניטנ, םאפקעם די אינ זיכ קרומ האט

 שטאט די מארגג אױםכאדנ זיכ ם׳װעט
 לויםערע״קװאלנ. מוטערלעכ אינ

 געצ זילבערנע א נאכ ברענט איצט
פאלנ, שטערנדלעכ בלענדיקע אונ

 אװעק, טײגע איג יעגער זײנענ
 געלאזנ, שי_יטערס ה;לע זיכ הינטער

 ליכט פונ רינגענ אונ רײפנ די
גראזנ. אוג שטאמענ אפ שפיגלענ זיכ
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ויאנט מאטל

ע ד נ ט ע ר א מ
 הארט« אױםגעפראםטיקט נאכ פעלד דאם ז םיא

 בײג־נ: אלטע די אפ נאכ שגײ דער ס>ליגט
 מארט, םונ טעג די זי_ינענ ליב װי דאכ,
באגלײטנ. װארעמקײט מילדער מיט װאס

ד די ם״װארט  קראפט, ר א אויפפרװונ שוינ עי
שנ זיכ מענ, ערשטע די מיט צעקו  זוי

 זאפט פרישע איר כיעםריק זיכ ם>זאל
ע די אינ מענ. שפראצונגענ גרינ שוי צע

ע דער בא  צוגעגרײט שטײענ קוזני
װארכונג, אינ אקערם אדנ באראנעם  דער
פרײד« די ארוים מיר בא הארצ פונ ם>שלאגט

X

געגארטנ. דעמ אינ פעלד אינ ם>ציט

ײנ, פארגאסנ זונ הייםער דער מיט  ז
ײדנ פלאםטנ פעטע טנ שנ  אקער מי

 װײנ, בעםטנ מיט וױ קװיקנ, זיכ ארנ
געשמאקער. זא£טיקער, פרישקײט דער מיט

 פארמאג! איכ קױעכ ױנגנ װיפל
 צעברױזנ. מוט אונדזער שטארקער זיכ םיװעט
לינג-טאג, שױנ קומ גיכער, גיכער,  פרי
ל $ ארױםגײנ! פעלד א*נעמ קענענ שוינ סז

גליק אונדזער
«נ בא װענ ײ האבג מיר שטוב ד ט, ז  געזעגנ

ײט אגל  בליק, אומעטיקער דייג מיכ האט ג
 װעגנ פײערדיקע שװערע אינ האםט דו

שנ מיר װנט גליק. מאזלדיקנ צוגעו

ט נ$ר  זיםע, די רו די האב איכ געזוכט ני
ט מיט װעג איג םיהאט װענ  שטו^פ, דער אױםגעמיעזט זיכ גלו
 געריגזנ,־־ זיכ אפ הויט די װיי פונ ערד די ם>ד.$ט װענ

о ט מאזל פוםטנ דעמ אינ האב געגלױבט. ני
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 טראכטנ, נ^ר עדארפט1 אײנם פונ קריג אינ כ>האב ױיל1

 שװערד, אויםגעשארפטע מײנ מיר דיגענ זאל גרט אז

 שלאכטנ, די אינ פלעטנ צו פײנט שװארצנ דעמ

ערד. די טריט זי_יגע אונטער ברענענ ם׳זאל

 גריבער, דורכ אונ פלאמעג דורכ דורבגעגאנ

 גליק. אונדזער איז גאנצ אונ צעקלאפט פײגט דעמ

 אריבעו־,—אפגרונטנ שלאכט^, װיפל א,
זיג. םיט אהײמ זיכ'אומגעקערט סהאב ביז



מיכאעלס שלוימע &ונ אנדענק דעמ

אדײעװ8 אלעקםאנדער

 יענע, צו געהערט האט ער
יארהונדערטער! געדעגקט מע װעלכע

 פרעכ־ א אונדז פונ אװעקגעגאנגעי איז עם
 באש- א באהעלטער, א קינםטלער, טיקער

 רומ, גרויסנ יענעמ מיט רומ, מיט טראלטעו־
 א פונ גוירל אפנ בלויז אויםפאלנ קענ װאם

 רומ מיטנ —לאנד, אונדזער פונ קינסטלער
 סאװעטישנ פונעמ ליבע אלגעמיינער פונ

 לױטנ כאװײרימ זײנע אלע פינ אונ פאלק
כאכ.

 װי מיכאעלםנ רועגנ זאגנ מענ קאנ װאם
 האט אז״ער װײםנ, ״אלע קינסטלער? א װעגנ

 מײם- אײנצלנע געצײלטע, יענע צו געהעיט
אר־ אײגנ זײער טראגנ װעלכע טערם,  אײגנ

 יענע איבער, ניט ־יכ כאזערט וואס טיקײט,
 יארהונדער- געדענקט מע װעלכע מײססערס,

 דוירעם קומענדיקע די ורעלכע װעגנ םער,
 אביםל מענ װערט לעבנ אע ביכער. שרײבנ

 זײער נאכ ערשט אונ זײ, צו צוגעװױנט
 אזעלכע אז״ פארשטײנ, אנ מענ הײבט טויט

 געװענ איז ער יא, גיטא. םאכ קײנ זײגענ
 מײסטערס אויםשליםלעפע די אט פונ איינער

 באגײם־ אונ שװערנ אונדזער״הארציקנ, פרנ

מ טערטנ ע ד כ־ א  װי אונ קונסט. פונ פאכ פ
 זיכ אינ פארייגיקט מיכאעלס האט מענטש א

 געשאפנ האבנ װעלכע אײגנשאפטנ, יענע
ײנ גאנצקײט. אומגעהײערע ז

 גרױםער םונ מענסש א געװענ איו ער
 האבנ אימ אינ גאנצקייט. נעשאמעדיקער

־ לעבנםלוםטיקײט פארייניקט זיכ  צומ ליבע ־
 נעשאמעדיקער ארמגעװייגלעכער מיט לעבנ־־־

 פרנ דערשײנונגענ אלע צר בענעגײע רײנקײט
 ער איז טאקע דערפאר קרנםט. אונ לעבנ

 ניס זעלטנסטע די כונ אײנער געווענ
 די צוױשג אװטאריטעטנ באשטרײטבארע

קונםט. פונ טוער
 דעטאלנ, צװײ דערמאנעג ניט ניט קאנ איכ

כא- װעלכע געדאנק״אונ אפנ קומענ װאם

 דער אט פרנ טאקע אימ ראקטעריזירנ
זײט.

 פרעמיעם םטאלינישע פאר קאמיטעט אינ
 פינ טוער די פרעמירט אנומלטנ מענ האט

 אונ טעטיקײט, םאכאקלדיקער פאר קונסט
 מע אז פיאגע, די געשטעלט זיכ האט עם

 םאלא- אויכ פרעכירנ אויפנ אזא אפ דארס
 ארויםגע- איז ער אונ נ־ייכײלאװיטשנ. מאנ

מיכ באלײדיקט געזאגט: האט אונ טראטנ
 טא- פאר װערנ פרעמירט ניט קאנ א־כ ניט.

 ױנ- א נאכ בינ איכ — טעטיקי״יט כאקלריקער
גער.
 מיר זײנענ געפארס דעטאל. צװײטע א

 אײנ אינ צוז״אמענ לענינגראד פונ אנומלטנ
 אנגעהויבנ אונ צערעדט זיכ האט מע קופע.

 געזאגט האב איכ םימפאניעס. אונטערזיגגענ
 בא־ צומ איכ״ אז מיכײלאוויטשנ, םאלאמאנ

 פאר- ארקעסטער דעמ אינ קאנ דויערנ,
 קלאפנדיקע אונ הילכנדיקע די בלויז שטעלנ

 נאבא- פינפ-זעקם שא א ארנ אינםטרומענטנ.
 סימפאניעם, געזונגענ אלײנ ער האט נאנד

 אינסטרו־ פארשײרענע אפ אריבערגײענדיק
 בלויז אױםגעקומענ איז מיר אונ מענטנ,
 קלאפנ. אונ הילכנ ארט אנסשפרעכיקנ אינעמ

 אט אינזיהארנ מיר בא פארבליבנ איז איצט ביז
 *גע- געװענ איז װאם נאכט, א הי נאכט, די

 גע- מיר זײנענ דעמלט קונסט. דער װידמעט
 פאר- האב איט אונ אינצװײענ. בלױז כארנ

 מו״ דאזיקע די קלינגט אימ אינ אז שטאנענ,
זי. לעבט אימ אינ זיק,

מיכאעלם, איז דאם אט

 מאם״ שװער איו עם כאװײרימ, טי_יערע
 גע״ איז מיכאעלס אז דעמ, מיט זײנ צו קימ

גע- איז עם אײגנארטיק װי פונקט שטארבנ.
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 אײגנאר- אזוי אויםזענ, אױםערלעכ זײנ װענ
 איז עם נאר נעלטאמע. זײנ נעװענ איז טיק

־ בארופ א פאראנ ־ ב״ארופ אונדזער ־  די ־
 פונ אװאנגארד אינ קונםט, סאװעטישע

 פונ אײנער װי געגאנגענ, איז עס װעלכער
 פונ פאנ די איז אט מיכ^עלם. װינציקע, די

 מיר ווענ איצטער, אט קונםט. דאזיקער דער
 אופהײבנ זי מיר דארפנ ארוים, אימ באגלײטנ

 גרויסע זעלבע די האבנ דארפנ מיר העכער,
 גרויםער דאזיקער דער בענעגײע רײנקײט

מענטשנ, יענע ז אװעק גײענ עם װײל זאכ,

 לער- ארנ ריכטנ אונדז געקענט האבנ װעלכע
 היי- דאס אט פארלירנ װעלנ מיר אויב נענ.

כ קונםט די װײטער קאנ פײער, ליקע '  גיט \
אנטװיקלענ.

 אונ היטנ מיר דארפנ טאקע דאם אט איז
 פעםט, ערלעכ, זײנ הארצ. אונדזער אינ טראגנ

 פאלק דעמ זײנ טרײ פאלק, דאם האבנ ליב
 איבערגע־ אונ טרי_י װי בארופ, אונדזער אונ

 מיר אויב מיכאעלם. געװענ איז עם געבנ
 זײנ אונדז ער װעט אויםפילנ, דאם וועלנ

דאנקבאר.



העלפ&נד כ.

שוישפילער סאװעטישער גרויםער דער
 אונד־ פונ ארויםגעריםנ האט טויט דער

 אויםנעמלעכםטע די פונ אײנעמ רײענ זערע
שנ פונעמ מײםטערם ױ- םאװעטי ל ש ר־ ע ט א ע  ט

מיכאעלם. מע
 קײנ ניט ווײסט טעאטער פרנ געשיכטע די
שנ אײנ אינ װענ בײשפילג, םאכ  זאל מענט
 מיט אקטיאר אנ פארײניקנ גליקלעכ אזוי זיכ

ע שעפערישער גװאלדיקער א צי טוי  א אונ אינ
 שאפונ־ זײנע ארפ הויבט װעלכער דענקער,

 פילאםאפישע גרויםע פ־נ כ הו א אפ גענ
 פונ אײגנשאפט די אט פאראלגעמײנערונגענ.

װידואליטעט, אקטיארישער מיכאעלםעם  אינדי
 אונ טעמפעראםענט זודיקנ זײנ• מיט פארײניקט

 בא- א צוגעגעבנ האבנ פאטאם, בירגערלעכנ
 בא־ אידיילשע אונ т אײגנארטיקײט זוגדערע
 װעלכע געשטאלטנ, פילצאליקע די דײטונג

פנ’ האט מיכאעלם א ש ע  פונ מעשעכ אינ ג
טעטיקײט. םצענישער דרײםיקיאריקער זײנ

 אונ בעםטנ אינ נאװאטאו־ א קינםטלער א
 בא־ מיכאעלם האט ווארט, פונ זינ הדכםטנ
 קונםט "טעאטראלע םאװעטישע די רײכערט

ײע מיט  אויםדריק- סצענישער פונ מיטלענ נ
 קײנ־ אימ בא זיכ פלעגנ װעלכע לעכקײט,

ט מאל  זעלבםטציל,נאר א אינ פארװאנדלענ ני
ק האבנ  פאר מיטל אלם געדינט שטענדי

געשטאלט. םצענישנ פונ אנטפלעקונג ביפער
 טעל- רוםישנ אינ םטאניםלאװםקי־ װי פרנקט

שנ אינ מיכאעלם אויכ האס אטער,  טע_ יידי
ײ א געעפנט־ אטער•  -3ג? זײנ אינ בלעטל נ
 אקטיארישער פונ שול א געשאפנ אונ שיכטע

 ״שעפע- אײגנארטיקנ אנ אונ מײםטערשאפט
מעטאד. אונ םטיל רישנ

 גרויםער דער ביז טעאטער יידישער דער
ױצין - אקטיאבער םאצלאליםטישער װאל  רע

 ״באזונ־ ארױםרוקנ צײט צו צי_יט פונ פלעגט
 דאם נאר אקטיארנ. אויםגעצײכנטע דערע
 האט שאלעמ-אלײכעמ װי געװענ, אלצ זי״ינענ

שענדע אנגערופנ, זײ װעל־ שטערנ״, ״בלאנדז

שענ פלעגנ כע שנ א אינ בלאנדז  קרייז טראגי
ט אומקרמענ״, אוג  זיכ נאכ איבערלאזנדיק ני

 פונ באדינגונגענ די אינ װעזנטלעכם. קײנ
 גע- האט װעלכע זעלבםטהערשונג, צארישער

 אפנ שטערונגענ אומבאגרײפלעכע שטעלס
 נאציא- דער פונ ג אנטרויקלו דער פונ װעג

ט די האבנ קונםט, נאלער ארנני  געקאנט אקטי
 מעג- שעפערישע זײערע אנטװיקלענ ברײם

 אנטװיק־ דער אפ אופרוירקנ אונ לעכקײטנ
 טעאטער־ ײדישער דער פונ וװקם אונ לונג

ענ זיכ .ראט װעלכע קונסט, ע עפ  די אינ ג
 הענ- אנטרעפרעניארנ־־־ פריװאטע פונ הענט
 פינ־ םאמע די פרנ אײנער קונםט. פונ דלער

 פונ געשיכטע דער א׳־נ פערלאדנ צטערע
שנ  פונ יארנ -ער90 די זיינענ טעאםער יידי
 פוג אנהייב דער אונ יארהונדערט פאריקנ

טנ20 ט. - ארהונדעי  פעריאד, דעמ אינ גראד י
רנ איז יאר 1890 אינ  דער געװארנ געבוי

 מי־ םאלאמאנ אקטיאר גרויםער קינפטיקער
 בויער ״אונ שעפער דער װאפסי, כײלאװיטש

שנ רעװאלױצךאנערנ נײעמ פונעמ  טע- יידי
v מיכאעלם אטער. s מענ ם־ דער אלם געקו ע  נ

שע די פרנ אויםדריקער טער  מעג־ שעזערי
ײנ פונ לעכקײטנ  געװארנ אױ אונ סאלק ז

 האט װעלכעק פאלקם-ארטיםמ, גרויםער דער
 ברוי־ אונ קלוגשאפט די אײנגעזאפס זיכ אינ

 גרויםע־ די פאלק. פונעמ ענערגיע זנדיקע
 האט אקטיאבער-רעװאלױציע םאצךאליםטישע
שע דאט װידערגעבוירנ ע־ אונ פאלק יידי  ג

 אם מיכאעלם.1—שױשפילעו 'גרויםנ זײנ בוירנ
שנ מאסקװער פונ בינע דער ע.т יידי כ לו ע  מ

 גאלערײ א געשאפנ מיכאעלם חאט טעאטער
 אנגע- האט ער געשטאלטנ. אומפארגעםבארע

 געשטאלטנ^םונ״שא- קלאםישע די פונ הױבנ
 מויכער־ מעגדעלע פערעצ, לעמ־אלײכעמ,

 ער האט קראפט גװאלדיקער א מיט ספארימ,
 שעקםפי. פונ געשטאלט דאם פארקערפערט

דער־ דער מיט בארײכערט ליר. קעניג רישנ
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 ללידנ־ מענט^זלעכע אנטפלעקנ פונ פארונג
 אנט- דער צו געקומענ מיכאעלם איז שאפס,

 אינ געשטאלט לעכםטנ העי ״ פונעמ פלעקונג
 דער י םונ מענטש דעמ געשיכטע־צו דעי

עפאכע. םאציאליםטישער
r ערשטע די פונ אײנע איז אומפאוגעםבאר 

 ריעב־ םונ געשטאלט דאס— מיכאעלםעס ראלנ
 איינאקטער ש$לעמ-אלײכעמם אינ אלטער

 בעע־ זײנ באדארפט האט מע ״מאזל-טאװ״.
 םארמאגנאזא קעדײ אקטיאר, געניאלער א מעם

 א פונ אויג שארם אזא אונ הארצ פילבאר
 זעמ אינ דערזענ קעדיי קינסטלער, גרויםנ

 אזוי־ רעב-אלטער מענטש פאשעטנ
 בא- דער אינ שטאלצ אינ זעלבםטװירדע פי״ל

 האבנ װעלכע באלעבאטימ, זײנע צי ציונג
 פונ שװעל דער פונ וױיטער געלאזט ניס אימ
 די איג פארבאהאלטנ איז טרויער װיפל קיכ.

 ער װענ אלטער, — מיכאעלםעם םונ אױגנ
 פאלק, זײנ פונ גוירל בי״טערנ װעגנ רעדט

 װער־ די אינ איז האס אונ צארנ װיפל אונ
 גײװעדיקער דער צו געװענדעטע די טער,

הויז. פונ באלעבאםטע
דראענדיק־אופ־ דער םונ זשעםט נאר״אײנ

 גאנצנ ד^מ איבער גיט האנט •:הויבענער ג
о м םאלקם-אונטערדרי- די צו רעב-אלטערס 
קער.

 שי־ פונ ראל דער אינ מיכאעלם איז אט
 אלײכעמם שאלעמ- אינ םאראקער מעלע

 אונ לײכטקײט באזונדערער א מיט ״"200.000״
 נאיװנ פרנעמ ראל די מיכאעלם שפילט הומאר

 געװונענ האט װעלכער שנײדער, שטעטלדיקנ
 אינ ארײנגעפאלנ איז אונ געװעם גרויםנ דעמ

 זשעסט, יעדמר שאנטאזשיםטנ. פונ הענט די
 זײ־ מיכאעלם פונ פאףוע יעדער קוק, יעדער

 באזוג- א מיט אויםדריקלעכ. טאפ ביזנ נענ
 קאמעדיע־ דער אינ קלינגט קראפט״ דער
 מענטשלעכע די װייןנ פונ אידײ די ראל

 הארעפאש־ ערלעכנ פראםטנ א פונ װי״רדע
 זויבערע אונ רײכקײט גײםטלעכע זיינ ניק,

נעשאמע.
 פונ ביניאמינ דאנ-קיכאמ שסעטלריקנ אינעמ

 דער אינ האשלישי״, ביניאמינ ״מאםאעם
 מענאכעמ־מענדל, פונ םיגור טדאגי־קאמישער

 פו־ געשטאלט איגעמ ״לופט-מענטש״, אינ־עמ
 טויפעד״ ״דער בערגעלםאנס אינ טויבנ נע;ן
 מיכאעלס באווײזט ראלנ אנדערע פיל אינ אונ
 םאציאל-״פסי- ״טיפער פונ קונםט הײכע זײנ

 םונ אױםיטײטשונג כאלאגישער,'רעאליםמישעד
 שעדעװער א קלאסיק. דער פונ געשטאלטנ די

 גע־ דאם איז מײםטערשאפט אקטיארישער פונ
 ליר פינ געשטאלט מיכאעלםנ דורכ שאפענע

 אינ ליר״. ״,קעניג סראגעדיע שעקםפירם אינ
מיכאעלם האט געשטאלט דאס אויםטײטשנ

 איימ ביז עקזיםצױרנדיקע אלע צעשטערס
 געשאפנ האט אונ שטאמפנ אונ טראדיציעם

 איג ארײנ אױ װעלכע געשטאלט, א
 טעאטער. םאװעטישנ כונ געשיכטע דער
 ליר פונ געשטאלט דעמ מיט רײ אײנ אינ

 פונעמ געשטאלט אומשטערבלסכע דאם שטײט
 הארעפאשניק אונ כאכעמ י־עמ פאלקם-מענטש,

 גאלעריי דער אינ מילכיקער״ דעד טעװיע
 פאר־ מיכאעלם, געשאפנ האט עם װאם ראלנ,
 נד־ א בעקאװעדיקנ״ארט א״באזונדער נעמענ
 באלשע- דער״ מעגסשנ: םארועטישע• זערע
 זײנװל ־בירגער-קריג, םונ ימי״ם־־העלר רויק

 אג־ רײ א אונ גיראבידושאנער דער אװאדים
 מי- מיר דערזעענ זײ אינ געשטאלטנ." דערע

 אוטיםט־־ םאװעטישנ גרויםנ דעמ כאעלםנ
 װעלכער פ>ןלק, פרנ זונ דעמ בירגער, דעמ
 הארציקײט אונ ליבע מיט איב׳ערםולט איז
 הײמ־ םאציאליםטישנ אונדזער פונ מענטשנ צומ

לאנד.
 דורכגע־ מיכאעלם האט ראלנ אלע דורכ
 מענטשנ, צומ ליבע טעמע: גרויםע די טראגנ
 שפילנ ארט מיכאעלםעם מענטשנ. פונ װיררע

 באפליגלסע די מיט אריםדריקנ מענ קענ
 גארקי: מאקסימאוויסש אלדקםײ פונ וועױטער

שטאלצ״. קלי־נגט מענטש־־דאם ״דער
 אקטיארי- מיכא?;לםעס מיט הײכ אײנ אפ
 דער מיכאעלם שסייט מייםטערשאפט שער

 אק- זײנ אינ װי פונקט רעזשיםער. גרויסער
 רעזשי־ זײנ אינ אויכ אזוי שפיל, טיארישער

 אונ שטרענגנ דעמ מיכאעלסנ מיר זעענ םור
 א געשמאק, גװאלדיקער א קינסטלער, גרויםנ

 פינקט- געשלײפטע מאם, פונ געפיל גרויםער
 פילאםאפישער טיפער פארמ, פונ לעכקיימ

 פונ גרונט־שטריכנ די זײנענ געדאנק־־דאם
 גלענצנדע זײנע רעזשיםער. דעמ מיכאעלם

 בערגעלםאנ, פרנ האדינ״ שטעלונגענ־־״מידאם
 אװאדים״ ״מישפאכע האלקינ, פונ ״שולאמים״

 שא- מילכיקער״ דער ״טעװיע מארקיש, פונ
 װעלדער ״די ארנ .פריילעכם״ אלײכעמם, לעמ

 האבנ פארשטעלונגענ אלע די אט רוישנ״.
 מעלמ־ע־ יידישנ מאהקווער דעמ רומ געשאפנ
 רעזשיםערישע די פארײכערט אונ טעאטער

טעאטער. םאוועטישנ גאנצנ פונענ? קדלטור
 מיכאעלםנ פונ באדײטונג די איז גרוים

 ״טעא- ײדישע־םאוועטישע רײ א שאפנ אינ
 ביראביי־זשאנער דעמ אויכ בעסויכעמ טערנ,

 אינ ערשטער ךזגר האט מיכאעלט טעאטער.
 געשאכנ טעאטער י.ידישנ םונ געשיכטע דער

 א מיט אונ ׳אקטיאר ױדישנ פונעמ שול א
 דער- זײנ איבערגעגעבנ אימ האנט ברילטער
 יארנ פונ מעשעכ אינ רויסנ. זײנ פארונג,

 א ’ דערצויגנ אונ געכארועט מיכאעלם האט
סארועטישנ י?דישנ פונ אקטיארנ דאר נײעמ
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 i יעדנ פונ ביאגראפיע שעפערישע די טעאטער.
 —נאמענ מיטנ פארבונ׳־נ ענג איז אונדז פוג

מיכאעלס.
 מיכאעלסנ מיט באגעגעניש ערשטע מײנ

 יוגנט. פריער מיינ אינ כאב ־מענ׳ §ארגע איו
 גאכ- אפ געקומעג דעמאלט איז האסעל קײג

 פ׳עלופע- יידישער מ^כ/װער רער <לנ4טו
 ט::עלס.ימ אנפירער זײנ מיט ב״ראש י.יער טע

 פאר- אימ, צו װענדנ זיכ ב״שםימט האב איט
 צו טרױמ אונ םאד הײליקנ מײנ אימ טרויענ

 לאנג זיכ כ׳האב אקטיאר. ײדישער א װערנ
ס באגעגעניש. דער צו געגרײט ױגרוי  איז ו

 די עפענענדיק װענ װונדער, מײנ געװענ
 געטראפנ שוינ איכ האב צימער, זײנ פונ טיר

 זײ־ װעלכע כאווײרימ, מײנע עטלעכע דארט
 םאד... זעלבנ מיטנ אימ צו געקומענ אויכ נענ

 גע־ מיכאעלם האט —אקטיאר? אנ נאב װאם,
 פאר- האב״זיכ איכ אז זעענזײק, אונ פרעגט,־־

 זעצנ. ויכ ’םארגעלײגט מיר ער האט שעמט,
 דעמל- מײנ אפ געעוטפערט עםעס האב איכ

 איכ האב דאנ אונ זץאלעקט, האמעלער טיקנ
 מיכאעלםעם,־־־ אנוױיזונג ערשטע די באקומענ

 פונ ריינקײט דער אפ אכט לײגנ זאי אי
 יאיד asn אדרמ יארנ פיל אינ ווארמ* ישג ייי
פת פוײנציפלעלקײם .יפע רי׳ פ>

 ײדי- א זײנ ,װילםטר װערטער: מיכאעלםעט
 די באהערשנ גוט דארפפטו אקםי^ר, שער

 גװאלדיקער דער ק״.ל?פ נײד פונ שטראכ
 געמאכט היר אפ האט עם װאס אײנדרוק,
 ער װאם עפורנ, טיפע די אונ מיכאעלס,

 געשאמע, מײנ אינ איבערגעלאזט דאנ האט
 איכ אונ ניטגעגעבנ, רו קײנ שוינ מיר האבנ
טאלמיד. מיכאעלסעם װערנ באשטירט... האב

 עפנט יאױ 1929 אינ יארנ. דורכ זיינענ עס
 טעא- ײדישע די״ערשטע .מאםקװע אינ זיכ

 מעלוכע־ יירישנ מאםקװער באמ טער-שול
 צענ־ געטאנ לאז א זיכ האבנ אהינ טעאטער.

 פוג שטעטלעכ ײדישע פ־ונ ױגנטלעכע דליקער
 האט אלענזענ אגקראינע. אונ וױיםרוםלאנד

 פערזענלעכ־ אויםנעמלעגע די זיכ צר געצויגנ
 ם־ני קראפט גװאלדיקע די מיכאעלם.—קײט
 א פונ װעג דעמ באלויכטנ האט טאלאנט זײנ

אקטיארנ. םאװעטישע יידישע דאר גאנצנ
 אונז גערעגס ער האט יארנ כונ מעשעכ אינ

 פאנטאזיע, שעפערישע אינדזער באגײםטערט
איבערגעגעבנ־ אונ ליבע אונדז י־יב דערצויגנ

 פוג קוגהט. פאװעטישער פונ זאכ דער צר ־ט קי
 פדכא- האט םטודיע אע לימידימ ערשטע די

 זײנע 'אינ אנטפלעקנ צ־ו גע־שטרעבט עלם
 אײגנשאפט־נ, איגטעלעקטועלע זײער שילער

אנא־ צומ געשמאק דעמ זײ אינ אנטװיקילענ
 מיכאעלםעם לעבנם-דערשײינונגענ. די פונ ליז

״אקטיא- פראקטיק, םצענישער פונ לעקציעס

 געװענ שטענדיק זלינענ •מײפטערשאפט וישער
 באשטעטיקטער דער פונ טיפער אונ ברײטער

 באדי_י- גרויסע א שול-פראגראמ. אפיציעלער
 אנטוויק- דער צוגעגעבנ דנ־,יכאעלם האט טויננ
 פונעט פאנטאזיע קינםטלערישער דער פונ לונג

 שטענדיק אבער האט ער אקטיאר. קױפטיקנ
 דער פונ "פאנטאזיע די אפרײםנ ט נ־ געלױרנט

 פאר- פארקערט, וױרקלעכקײט,נאר, ארו״׳יקער
 לעבנ מיטנ לעבנ, טאגטעגלעכנ מיטנ יזי בינדנ

 ער װירקלעכקײט. םאוועטישער אונדזער פונ
 אינ דערצויגנ ריי ערשטער דער אינ האט
 בירגער-פא- פונ געפיל דעמ שילער זירנע

הײמלאנד. םאװעטישנ פונ טריאט
 מיכא- בא געלערנט םיל זײער האבנ מיר
 בינ״ע. דער אפ אימ זעענדיק נא.ר ניט עלםנ,

 גלענצנ- א געװענ אויכ איז אינ״לעבנ מיכאעלם
 קלענערער קײנ סיט ניט לעבנ, אינ ״שול. דע

 האט בינע, דער אפ װי פאראנטװארטלעכקייט,
 פונקט לעבנ, אינ װארט; צומ באצויגנ זיכ ער
 לא- א געווענ אימ בא איז בינד, דער אפ װי

 גלןענ- א אונ זשעםט אויסדריקלעכער קאניש
 טאגטעג- פרג יארנ געדאגק. דיק-פלאמיקזיר

 מענטשנ דעמ מיכאעלםנ מיט בארירונג ל;.כ
 איבערגע- האבנ קינססלער דעמ t מיס אונ

 זײנע שאפונג.פונ דער אינ שפורנ .טיפ;־ לאזט
 פונ רעזשיםערנ אונ ארטיםטנ איצט—שילעו

 םאװעטנ־ פונ טעאטערנ יידישע רײ גאנצעױ א
פאר״אנד.

 געװארנט שטענדיק אונדז האט מיכאעלם
 װיכ־ קינסטלער. אלם אימ קאפירנ בלינד פונ

 די פארשטײנ אונ באנעמענ געוו״ענ איז טיק
 קינםטלעריש שאפונג, זי_ינ פונ גרונט-פרינציפנ

 אינדױרדואליטעט דער דורכ איבערדמםנ עט
 איז קאפירנ מיכאעלכנ באזונדער. יעדנ פונ

 שאפונג זײנ אינ איז ער װײל אומעגלעכ,
 זײג אונ אינדיװידועל טיפ אזויפיל צפ געװענ

 אזא אפ געשטאנענ איז ניװא קינםטלערישע
 אימ געפרוװט האט װעלכער דער, אז הײכ,

 קומענצומ אומבאזינגט געמוזט דאט קאפירנ,
 קינסטלערישע אינדיװידועלע זײנע פארלירנ

 צו זיכ דערנעענטערנדיק גיט אײגנשאפטנ,
 פרנ אײנער שריט. קײנ אפ אפילע מיכא^לםנ

 פע־ דעמ מיכאעלסנ פונ גרונט-פרינציפנ די
 זײנ אע אנטפלעקנ — געווענ איז דאגאג
 אײגנארטי־ דאס אינדיװידועלע, דאס שילער

 געשאפנ ״האט פעדאגאג אלס מיכאדלם קע.
 אקטיארישער ״פונ מעטאד’ צזיקנ ו אײגנא א.

 אנטדעקונג די געהערט טיכאעלםב דעדצײנג.
 רסצע אונ װארט םצענישנ פונ געזעצנ די פונ

 פאוזע. סצענישער פינ געזעצנ זשעםט, נישנ
 גע־ אנטפלעקט אונ געלערנט האט מיכאעלם

 געלערנט האט ער ריסמ. םצענישנ פונ זעצנ
די דערוױזנ רעזשיםער אונ אקטיאר אלם אונ
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 דער פונ ארגאנישקײס אונ נויטװענדיקיגימ
 אונ דיאלאג אונ״םצענישנ פראזע מוזיקאלער

 באװיזנ האס מײםםער, אלם ער, םיזאנםצענע.
װיזנ אונ  פונ פארכינדרנג ארגאנישע די דער

 װעלכע מימיק, אונ מוזיק זשעםט, װארט,
 געשטאלט, פינ אידיי די אנטפלעקנ העלפטמיט

 מיכאעלםעם פארשטעלונג. דער פונ אידײ די
 פארזעצונג די געװענ שטענדיק איז זשעםט

 איז געדאנק דער ווי פונקט געדאנק, פונ
װענדער שטענדיק  םונדאםןןנט, דער גרונט, גע

 םצענישע ז?ינ געבויט האט ער װעלכנ אפ
 קינםסלע־ גװאלדיקע מיכאעלסעם געשטאלט.

ר־ געװענ שטענדיק איז אינטויציע רישע ע ס נ ו ^ 
 האט מיכאעלם באװוםטזײנ. זײנ געװארפנ
 אונ יאמטעוודיקײט בינע דער אפ געטרא־גנ

 זײנ פונ פרינציפנ אלע די אט דערהויבנקי״יט.
 אלע מיט אבער זײנענ מעכאד שעםערישנ

 רעאליםטישנ מיטנ פארבונדנ געװענ װארצלענ
 זײנ געשעפט האט ער װאנענ פונ באדנ,

 איז דעריבער אונ קינםטלער, אלם קראפט
א־ אונ צוגעגגלעכ אזוי געװענ קונםט זײנ  ב

 מי־ צושויער. מאםנ ברייטםטע ‘די בא ליבט
 אינ לעבט אקטיאר גרויסער דער כאעלם

שוי־ טויזנטער הובל־ערטער פונ הערצער די  צו
 אונ־ כיכאעלם געזענ. אימ האבנ װעלכע ער,

אינ נעשאמע דער אינ לעבט לערער דזער

 באלד שױנ וײנ?פ. שילער יעדנ פונ הארצ אינ
 אינ זעלבשטענדיק ארבעס איכ װי יאר, 15

 אינ רעזשיםער. אונ אקמיאר אלם טעאסער
 דעיפאלגנ פונ כעג פריױיקםטע םאמע די

 שעפערישע פװ טעג שווערסטע די אינ אונ
 שטענ- בליק מײנ איז םפייקעם אונ זוכענישנ

א־ לערער מײנ צו געװענדם געווענ דיק כ  כי
ם. עי

 זוכםטו בינע, דער אפ שטײענדיק אפה,
 ביבאעלםנ... צרשויער-זאל אינ בליק מיטנ

 ערגעצ ער שטייט אט אז זיכ, ם׳דורכט אונ
ײונ ש א  די אינ אמאל װי װינקל^ א אינ ב

 אופפערק־ גרוים מימ שפירט ארנ םטודיע-יארנ,
עדנ נאכ זאכקײט  אט אונ דײנעם. שרימ י

 קויכעם, אלע אנשטרענגענ צװינגט בליק דער
 באװיליקונג פונ שמייכל א ארויםרופנ קעדיי

 מיט לערער. באליבטנ פונ אנערקענוננ אונ
 נ?.מענ דעמ אונדז פונ יעדער טראגט שסאלצ

 ליעט נאםענ דער אט טאלמיד. מיכאעלםעם
 ארנ פאראנטווארטלעכקײס גרויםע א ארופ

 צװינגענ ער וועט אומעטומ אונ שטענדיק,
 דײנ כאנ ליבע ארנ לײרנשאפט מער מיט נאכ

 דער פונ בויונג דער אינ ארבעט באשײרענע
 װעלכער פאלק, םאתעםישנ פונ קינםט גרויםער

לעבנ. פרעכםיק זײנ געוױרםעט האט מיכאעלם
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דאברושינ. י•

מענטשנ לוימערע
שאפרנגענ) נײע בערגעלדאנס װועגנ

 א בערגעלםאנם דערשינענ איז יאי 194ד אינ
 ״דער- דאזיקע די דערצײלונגענ״. ״נײע בוכ

 געשריבנ בערגעלםאכ דאװיד האט צײלונגענ
 פאטעו־לענ־ דער״ פונ ״יארנ די אינ טײלוױיז

 יארנ די т אינ טײלוױיז אונ מילנאמע דישער
 םארשײ־ די װידער-אופבױ. פרידלעכנ פונעמ
 דערצײלונגענ דאזיקע די פרנ טעמאטיק דענע
 דעמ אופצרשטעלנ געדינט בערגעלםאנענ האט

 םאװעטישער .דער פונ מעגטשנ לױטערנ
 אפ ,נענרמענ האט בערגעלםאנ פארםאציע.

 דערה־יפט אונ ^״שלאכט, אינ אימ באװײזנ זיכ
 אפטימיסטישע די באװײזנ ארבעט, דער בא

 כאראק- פונ אײגנשאפטנ באשטענדיקע לעבנם
 א־נ זיגנ אימ געהאלםנ האבנ װאם טער,
 אופ־ באמ שװעריקײטנ די באזיגנ אונ קאמפ

נ שטעלנ  די אונ װירטשאפט די בויענ א
 אפנ פאלק. אונ לאנד זיגערישנ פונעמ קולטור

 מיטנ״פאשיס- מילכאמע פונ לעבנם-מאטעריאל
 שילדעיט װאס טעמע, דער אפ סוינע, טישנ

ױלנ  פאשיםטי- דער פונ ױילדקײטנ אונ דינר
 טעמע דער אם אויכ װי אקופאציע, שער

 זײנ װי בערגעלםאנ, האט פונעמ״לאנד-אופבוי
 פונ פראפלעמ די פארטיפט איז, שטײגער

 פונ פראגנלעמ די כאראקטער, מענטשלעכנ
 פראגנ די אופגעהײבנ געזעלשאפט, אונ מענטש

 פונ באדינגונגענ די אינ לעבנ ארנ קולטור פונ
 װירקלעכ־ סאצלאליםטישער זיגערישער דער

־ קײט.
 בערג״ ״צזוישנ דערצײלונג .בערגעלםאנם

 קװא־ מאראלע נייע די אנטפלעקנ אויםנ איז
 פערזענלעכקײט, םאװעטישער דער פונ ליטעט

 אונ בלוט אינ ליגנ וואם אידײישקי״יט, איר
 נאטרר, קאלעקטיװיסטישער דער פונ פלײש

 די ם׳פירט װעלכער ׳צו העלדישגןײט, איר
 הארמאנישע די געװיםנ, פונ זויבעדקײט

 דער ז זעלבםטבאוװםטזײנ״ איר פונ שלײמעם
הימל אונ בערג קאװקאזער פדנ פ$נ לויטזנרער

 דער אינ ארײנקיקנ בערגעלםאנענ הי׳גלפט
 םא- גזשילדערטנ פונעמ טים רײנער שײנער,
 פארגל:יכנדיק װי אט שלאכטפאנ, װעזישנ

 מיטנ נאטור דער פונ זויבערקײט דאזיקע די
 עגאיסטישער דער מיט ,“קריפ מיטנ שמוצ,

 פאשיםטישע געשילרערטע די פונ טעמפקײט
דויבער.
 בערגעל־ ארום,־־דערצײלט אונ ארומ ״אונ

טיםאנ א ה  זיכ צעגיינ, איינ אינ געהאלטנ ~
 שניי דער אראפגליטשנ זיכ אונ שפעלצנ

 נאכ אונ העכער פוג הויכ״ פוג בערג. די פונ
 הונדער־ אראפגערוגענ אומעטומ זײנענ העכער

 ריטשקע- אונ ריששקעס טויזנטער אונ טער
 גע־ זיכ לניטערנדיק האבנ װאםערנ אונ לעכ,

 שרײענ- אונ אונ״געשריגנ, גערעדט ו־וישט,
 גרויםנ א צר וױ געלניטערט, זיכ זײ האבנ דיק,

 לויטערער א״נ שטארקער אינ יאמטעװ.
 געשרײ. םרײלעכער זײער גערוארנ אלצ איז
בערג״. די לאבנ דאפ זיכ: האט געדאכט אונ

 מײםטער־שורעם בילדערישע דאזיקע די
 א װי הילכנ ״צװישנ-בערג״ םונ אנהײב אינ

 דער־ בערגעלםאנם צו אינטראדוקציע מוזיקאלע
 די״םימבא־ װי זעג, צו איז זײ םונ צײלונג.
 בא געוװנענ ט’הא נאטור דער םרנ ליזירונג

 אנט- שארפער ארנ קראפט אינ בערגעלםאנענ
 דאזיקע די אויםרריקלעכקײט. פלעקטער

 איצט1̂ דאכ קומט םימבאליזירונג פראכטפולע
 איצט עט״אפ. נײעמ גאר א אפ שרײבער צאמ

 אי- האלב־נעפלדיקע װעגנ״' ניט דיכ האנדלט
 בערגעלםאנם אינ אמאל װי בערלעבונגענ;

 דער וועגנ רייד א גייט אייצט ווערק, ערשטע
 פאלקם- שטורמישע אםענע די םונ באצײכענונג

 פאטערלענדי־ דער אינ האבנ װאם קריכעם,
 הויכ ״פונ טאקע״ געשטראמט מילכאמע שער
 אונ העכער״, נאכ םונ אונ העכער, פונ אגנ

 און גערעדט, אונ גערוישט זיכ ,לײטערנדיק
געשריגנ״,
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 שיל־ בערג״ ״צװישנ דערצײלונג דער אינ
ער מילכאמע-עפיזאד. א בערגעלםאנ דערט  אנ
ט טעמע די איז דא אױכ  װי נאר, ישלאכט, ני

 גע־ אוב קראפט בערגעלםאנענ, בא אומעטומ
שילדערטע בערגעלםאנם הינטער וױםנ.  גע־ גע

 װעלט די חעלטנ: צוויי דא שטײענ שטאלטנ
 אומעגטש. פונעמ װעלט די״ ארנ מענטש פונ
איז אונ  די םינ אויסבילדונג די אז קל$ר, ם׳

 לעננכו־ די געהערט בײדע די פונ כאראקטערנ
ט, שילדערט כערגעלםאנ װעלכע םיםשעמענ,  ני

 בער־ "מימזטער, ער איז דערום אגיער
 שײנ,' א אינ כיפנ די אװעקשטעלנ געלםאנ,

 ם׳האנדלט אז איפערצײגט, באהעלט, רואם
ט־ די אז כאראקטערנ, םאציאלע װעגנ זיכ  זי

 שטאמט פאשיםטנ די םונ פאידארבנקײט לעכע
 די אונ לעבנם-םיםטעמ, םאציאלער זייער סונ

שײנקײט  שלאכט־ םאויועטישנ פוגעמ נעשאמע־
אפטלעכני פונעמ או־וים װאקםט מאנ ש על עז  ג

 אלנ געװאקשינ איז ער װעלכנ אינ קאמםלעקס,
 גע־ דער טראכט דערהאר געװארנ. דערצריגנ

מ אזױ בארג־ײד שילרערטער  ליבלעכ-אינטי
 מוטער. אונ פאטער זײנ װעגנ אאול, זײנ װעגנ
 אז שטענדיק, ’בערגעלםאנ געדענקס דאם

 ק־לטור- הומאניםטישע פאליק, באטיײט מענטש
 אלע די דוירעם. מיט פארבינדעג יערושע,

 װאם שדײבער, בא־מ באװעגוננג אינ קומענ
 -ко דעמ כאראקטער, םאיציאלנ אופ שט־עלט

שילדערטנ פונעמ צלאלנמעהום  פערםאנזוז^. גע
 מע־נסש ״ד/גר אז געשריב־נ, הצ־ט ענגעלם

 רועיט געזעלשאפט קאמויניםטישער דער פו־נ
 ניט קאלעקטיװ, פרנ ׳געפיל דעמ באקומענדיק

רע פונ וויםנ  פונ געפיל דאס טויט. פארנ פוי
 פונ געפיל דער איז דאם -־ פאטערלאנד

 װונדער־ דאזיקער דער אומשטערבלעכקײט״.
 מע אז ראי?נ, אפג קומט געדאנק לעכער
בערג״. ״צװישנ יערגעלםאנס לײענט

 צײלונ- דעי זײנע שרײבט בערגעלםאנ אז
אר- םקולפטןר״, ״דער אײדעם״, ״אנ גזנג  ״י

 פראבלעמ די אױכ עי פאר^יגדט צײס־ליכט״,
שג פונעמ ש םאמעטי  פראב- דער מיט כענט

 פאלק פונ פראבלעמ די אונ פאלק, פרנ לעש
 קיעמ, פונ פראבלעט דער מיט עו־ פארבעדס

 שטיי- גײםטרײכער דער לעבנ. םונ זײנ, פונ
 דערצײלמג דער אינ האט גער־שילדערער

 קינםעלעריש-פארטיפטג זײנ אפ אײדעם״ ״אנ
ױער־טרערנ אז בארויזנ, אויםנ  טאר ״מארט

טאד פע זאגט: ער רוי אפװישנ״. ניט מענ
ט זײ ײ דעיפאר, *פװישנ ני ל׳ז  געהערני װיי

?י  •:דא איז פאלק, דא ם>איז וװ געשיכשע. ד
 געעױכע:•׳ העמש^כ, .געשיכטלעכע- געשיכטע.

 הריפט*' דער דאכ איז דאם-־ באװוס'טזײנ לעכע׳ר
 בערגעלםאנ׳ םאלק. א פונ ל?יבג פונ צײכנ

שנ םולנ ״אינ אופ שטעלט װוקם קינסטלעדי

 רואס געטא־ײרנ, סארמאטערטנ קראנקנ, דעמ
װי זאגט:  דאכ בינ איכ שטארבנ, איכ קענ ,

 עם, הײםש בארוםנ, איז ער אײדעם״. אנ
שיכטע דער אינ ארײנשו־ײפנ  װאם אלצ, • גע

 איבערגעלעב״ט, אלײנ האט ער װאם װײסט, ער
ענ  םאשיסטי־- דער םונ צײטנ די אינ געז

ש אזוי אט אקיופאציע. שער  דעױ- קינםטלערי
 אריינ- בערגעלןןאנ האט פארטיםט אונ הויבנ

ט אינעמ געקרקט  בלעסל םארגאסענעמ בלוט מי
שיכטע, ײדישער דער פונ  ארײנגעקוקט י גע
 ארמ־ לעשיכסלעכער םונ שטאנדס־נקש פ־ונ

שטערבלעכקײט.
ט בערגעלמאנ ײל צ  אוםשריפט דער װעגנ דעי

 האט ״כאנענ געטא: אינ ויראנט א אײנער אם
טנ1ד דעמ געטא פונ אװעקגעפירט מענ  גאנצ־ -

 לאקאנישער דאזיקער ז׳ער אט אונ פרי״.
 בערגעלםאנענ בא זיכ אנכפלעקט איופשריפיט

ר רעדט," ער טראגישקײם. גארער זיײנ א־ג  ע
 אוב נעקאמע פאדערט ער דוירעם, צו ש־רײט

 מאל אלע האט ביערגעלפאנ לעיבנ. סא׳דערט
 שטילקײט. באשרײבנ םיונ םאד דעמ געוװםט

 ארמגעבראכ- די ארומ או זיכ, דאכט אט, אונ
 אזא שרײבער באמ הערשט קארבאנעם טע

 גע- דעמ מאמעש הערט מע או ששילקײט,
 שרײבערט דעמ אונטער פונ דאנקענ-שארכ

 ״דעמ באשרײבט װאס שרײבער, דעד פענ.
 דעיר- אײדעס,~זײנ אנ אליינ װערט אײדעמ״,

ע אײנ קיריצס װאם א־יי׳דעס, אג א׳יז צײלונג  א
פאלק־ם-גײכט. פרנ?ימ שײגקײט די זיק^רנ

ז ״ניט זאגט: ײד בערגעלםאנם י לו ב  מיט ־
 מילכאמע מענ האט קױלנ מיט ארנ ביקפנ

 די_יטש, דעמ געווענ גויווער אונ געהאלטנ
 געװײנלעבער מיט שײנקײט, מיט אויכ נאר

 בערגעל־ װיאזוי אט שײגקײט״. מענטשלעכער
ס זיכ, מיט אלײג איבער זיכ רופט סאנ  מי

 ער וװ װערק, פרןעדדיקע גאר אײגענע זײנע
 פארדן־רבע- די אופצודעקנ פארשטאנענ

שונג, דער פונ ראל רישע  האט װאם געלט־הער
 ״װעלט־, דער פינ עסטעטיק די צעשטערט

 איז פאשיזמ דער עטיק• איר מיט ביאגלײכ
שער דער פונ קאנםעקווענצ די  אײגנטימערי

 פא- די װעלט-ארדענוגג. קאפיטאליסטישער
 אויםראטנ פאשעט גענומענ זיכ האבנ שיפטנ

שנ, מיללאגענ ם.דיק כענט ט פארגי  בלוט״די ני
שע  װעלכנ פאר עםמזנטיק, אונ עטיק הומאניסטי

ט. דער פונ בעסטע די ס׳קעמפנ שהיי  מענט
 אוים אלצ ד^ס דריקט בערגעלםאג דאװיד

 אינ אויפנ געשטאלטלעכנ שײנעמ זײנ אפ
שע די װעגנ דערצײלונגענ זײנע  פאשיםטי

שנ װאס דע-מ, רועגנ ארנ מעךדערײעג  מענט
т אלעמ. ^דעמ פינ לערנענ דארפנ
 שיל־ םקולפטאר״ ״דער דערצײלונג זײנ אינ
מאניע, קאמםאמו^לקע די בערגעלםאנ דיערט
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 איר פונ זאפטנ אלע מיט ״װײנט װאס
ת זאפטנ אלע מיט װײטעק״.  ױײטעק זײנ פ

 האבנ װאם אלע, די בערגעלםאנ באשרײפט
 אופשטעלנ גענומענ כורבנ נאכנ סײקעפ זיכ

 דעמ אינ לאנד. אונ הײמ םאװעטישע זײער
שילדערטנ  בערגעלםאנ האט םקולפטאד גע

 פאלקם- פוכ קװאלנ טיפסטע די אופגעעפנט
 קינםטלער״ א םונ אבער גײט װאט סרויער,

 סו- דעריבער װערט טרויער דער אונ הארצ,
 סטי- א אינ פארוואנדלט געלײטערט, בלימירט,

 געשיל־ פונעמ אז ס>דאכט, שאפונג. פונ מול
 בער- צו םעדעם זיכ ציענ סקולפטאר דערטנ

 זיכ אינ געלײטערט האט גופע^װאם געלםאנענ
 שאפונג זײנ מיט אונ פאלק א סונ פײנ דעמ

לנ, טאקע, בארױזנ פי ע ג /  זאגט ער װי ־ אז
 טכיעם־הא. אופ שטײענ — םקולפטאר, װעגנ

ײ מײםינל, ב״ז  זײ זאל עם װעד^ האבנ, אוי
 זײיארשענענ! זאל עם װער פאראג יארשענענ׳־.

ט— עו פ ט ר בערגעלםאנ ענ ע ד ע ט״י  דערצײ- מי
 שילדערט ער װאס מענטש, יעדער מיט לונג,

 די נאכמילכאמע-דערצײלװגענ. זײנע איג
 צומ בערגעלםאנענ בא זיכ צלענ מענטשנ אלע

כ װי לעבנ, ענזי צי אזנ ר אינ צו ג  דעמ דערזונ.,!
 מערקװירדיקער זײנ פונ די״קראפש באשטײט

 שטעלט װאס ״יאױצי_יט-ליכט״, דערצײלונג
 די יעי־ושע, "פראגרעסיװער פונ פראגע די

 פארירי־דע- אינטערנאציאנאלער פוג פראכלעמ
 םאציאליםמישג אידיי״פונ די באװײזנדיק רונג,

 איר לעבנם-פראקטיק, דער אינ הומאנממ
 זײנע מיט מענטשנ םאװעטישג אפנ װירקונג

 מענטשהײט. אונ װעלט פונ באנריפנ נײע גאר
 זעענדיק סאכט װאם דאקטער, יידישער דער
 בליגד איז קאלװירטניק,"װאס רוםישנ דעמ

 געדאנק, צומ קומט מילכאמע, דער אפ געװארנ
 זײג נאכ יארצײט־ליכט זײנע איז דאם או

 פארמיטלער א ״סאר מוטער״ אומגעבראכטער
שנ האבנ געשטארבענע די אוג זיכ צװישנ  מענט

 נע ד^קטער, דער ־־־טראכט ליכט״ .געמאכט
ק’ די ענ  פירט װאם אלצ, יערושע דער פונ מ

 מענ. פאר קאמם צומ לעבנ, שײגענדיק א צר
גליק. טשלעכנ

 די דערבײ שילךערט בערגעלסאנ דאװיד
 פאר־ שװעו־ע די נאטור, םימבאליזירנידקע

 רײפעלע ״טליענדיק מיטנ װאל?נם טאגיקע
 צוי מעגולגל אפ געראנגלט זיכ .האט װאס זונ,

 געהאלטנ װי זונ, אופגײענדיק אנ אינ װערג
״כ׳װעל כאזערנ: אקשאנעםדיק אײנ איג

 נאכ- זײנע אינ אופגײנ!״. כ־װעל אופגײנ!״,
א־ בערגעלסאנ האט מילכאמע-דערצײלונגעג  י

 קונםט- אויסגעװאקםענע גװאלדיק ןײנע װיזנ
 זײנ מיט פארבומ־נ אויכ זײנענ רואס מיטלענ,

 אזוי זײנענ אוג קונםט-יערושע, אײגענער
דער םיאיז ניי אונ רי_יכ װי נײ, אונ רײכ

שטיגענער ארומיקער געשילרערטער  םאװע- גע
לעבגם״אינהאלט. טישער
 ״קארטא- זי,״ ״גדאד דערצײלונגענ די אינ
 שרוערער ״א שײטערם״, פונ שײני ״אינ פוכ״,

 באשײמפערלעכ בעױגעלסאנ האט כאראקסער״
 שע־ זיינע פונ האריזאנט דעמ פארברײטערט

 בלײפט ער אז שטרעבונגענ,"בצוויזנ, פערישע
 פונ פארלױפ אינ גײט װאס שרײבער, דער
 סאצל- ענדערונגענ, אלע נאכ פוסטריט יארנ
 כאראקטער־דעױשײנונגענ אונ עטאפנ אלע

 איצט מענטש. אונ פאלק םונ לעבנ אינעמ
 אריגינעלנ אנ אפ זי״ ״גראד אינ ער האט

מ אפגעשפיגלט װידעראמאל אויפנ ע  דורשמ ז
 דוירעס, אינ ארײנװאקםנ ייד םאװעטישנ פונעמ

ט זיכ פארביגדנ  .קרוי־ לעבנ־געבליצענע די כי
 אזא אפ זיכ פארװארצלענ פרײנט, אונ װימ

 אומ- אונ אײביקײט דער אינ פאלק, איג אויפנ
 אינ טדאגט. פאלק דאם װאס שטערפלעכקײט,

 בערגעלםאנ האט שײטער״ פרנ שײנ ״באמ
 הײמ, באגריפ םאװעטישנ״ דעמ פארברײטערט

שעטעכ, גאנצנ דעמ ארײנ נעמט װאם  לאנד־
ױנג, םאװעטישע די פאר ם׳קומט וװ  ווו בו

 סאװעטישע די שטײגערונג״פונ די ס׳גײט
 בערגעלםא־נ האט ״קארטאפוכ״ אינ רײבטימער.

 אלטװארג, פוגעמ אויםװארצלונג די נאיװיזנ
 פו־ וװקם דעמ אונ בוױנג דער״ שטערט וואס
 כאראקטער״ שװערער ״א אינ בויער. נעמ
 פרנזימ ענדערונג די אונטערגעשטראכנ ער וזאט

 אנטיײל האט װאס מענטשנ, באמ כא־ראקטער
 "מילכאמע פאטערלענדישער דעיר אינ גענומענ

 די אינ״ . גלױבנ דעמ דארט פונ געבראכט ארנ
 בױ־ םאצלאליםטישנ פינעמ קרעפטנ גײםטיקע

ער.
 אונ מילכאמע פונ שאמונגענ זײנע אלע אינ

 בא- בערגעלםאנ האט מילכאמע-פעריאד נאכ
 איז ,אידײ," פאדזרלאטישע די אז װיזנ,
 אונ שטײגער אינ פלייש, אונ בלוט אינ ארײנ

 םאװעטישנ פונעמ גאנג - געדאנקענ אינעמ
 אנ־ פערגעלםאנ האט צי_יט דער פאר מעינטש.

 ^פרינצ אונ .לעב״ ״איכ פיעםנ: צװײ געשרי־בנ
 צוויײ פונ קאפיטלענ געדרוקט אונ רװוײני״

 גרויםע צװײ אפ זיכ פארמאםטנ ראמאנענ, ניײע
 נײ-לעבנ פונעמ טעמע דער געװידמעט לײוונטנ,

 פונ טעמע דער אויכ אונ ראטנפארבאנד, אינ
שאנ  ני_יע.מ זײנ פונ קאפיטלענ די —ביראגידז

װעלטנ׳/ ״צװײ ראמ״אנ
 האט װערק קינסטלערישע אלע די אינ

ײנ פארטיפט בערגעלםאנ שע ז  לע־ הומאניסמי
 דרא- די אינ ארײנגעדרונגענ בנם-פילאםאפיע,

 קאמפנ, סאצלאלע די פונ מאטישע״באהעלטענישצ
 זײנענדיק זיי, צו שײבעם זיינ באװיזנ

 ד׳אים אוים װארצלענ װאים די, מיט שטענדיק
ארנ טרעגער ״אירע װעלט, דער פונ שלעכטם
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רער. אניזי ר־יי ארג ע  ג<- בער.־עלפאנ איז ד
יב שנ דעפ г־ю בני די  פא<- ד<־ שםראם, לי

רונג ױי ע ס־נ ט ײנ קע דאס װערק. ז  איז דאזי
ק דאכ די ט די גרונט, דער שטענ ק״ עי ד רנ אז  ב
ע פרנ ׳ ר דלר אינ שאפונגט־סטיל. ז ע ש די  ײ

טעיאטרר  אנ־ אנהײב פונ בערגללםא: איז לי
םענ קער, א רוי געקו רי  שפראב דער פ*ט לי

שרײפער־א א פונ םטיל א־נ ר. פראזזנ- ע ט כ  ך'
ער װאס ט עענ שע די צר נ בעדלע- דראפאטי  אי

װע ױינע פרנ בו־נגענ טי שטאלטנ, פאזי  צ=א גע
שער דער איו שטארקלר ט לירי -1 אינ געםי ר  ע

ענ, געלםאנם <-3 די העלער א*צ שילדערונג  א
םללנ םי ר- ײבער, פונעש טיזי ע יואם ש־ ײנ  ז

םנ א אינ טױאגנ ראמאנענ בעםטע װי  פראם גע
פא־עפענ. פונ כאי־אקטער דעמ

ט האט ליריק די עדינ ענ ג אנ ם על עיג  א מי ב
טל שנ דעם ארםעטום שטעלנ צי אפ םי ט ענ  מ

שסנ אפנ מ, םיט פלאנ. ער ס אי ײנ פי ק, ז אנ עד  ג
 פ־נ שעפלר דער האט רעפלעקם או: געפיל
, ״נאב ענ׳ ט ע ״, פ־נ אל אנ: פג א ק״ פינ , ע פענ . 

טנ א' ה ל ק פא־ ג ײטי נ נ ד נ י נ ־ א  םטיל- אל< פ
סנ ע, פראזע ד<ר פונ קאםפאנענ צי  קאפפאזי

אלאג. ארנ נאטרר  וואקסט אריפנ אזא אפ די
ם ש דער אוי ט צנ זי_ינ אינ מענ א:  פם־כא- ג

שנ ײי  בערגזנלםאנענ בא װערט ער וריקם. איד
ײנע פ־נ צענסער דער  פונ ציל די װערק, ז

ע ײנ רנ זי א־ו אזא שילרערונגענ. ז עבוי ע־ ג  ג
אר. בערגעלםאנם װעלט, דער אפ װ$רנ ײגנ  א
ק, טיקע ע־פאעםי װענ איז װאם פראז  לעכא- גע

װארפנ טכילע א- דער אונטערגע פ הו ײנ- ם ע  אלג
שער, סטי אכ אונ ני שער רער דערנ  םאצ״אליסטי

דיי  ם־װאקסס אײב אונ שרײבער. פונעם אי
ש, דער ט  שילדערם, שרייבער דלר רועלבנ פענ
 שיל- דער אויב ם׳װאקםש אז םיםענ, א איז

 דלר פרנ שעפער דער שרײבער, דער דערער,
שלעכער עכט שטאלט. םעגס גע

 פאכער. גרויםער דער םונ צײט דער אינ
שער  אנגע־ בערגעלםאנ האס םילכאםע לענדי

טנ דערצײלונג א שריבנ ט־ נאםענ: םי ײג ר פ .
קע די שאפטי. ײלונג דאזי ם איז דלרצ דפל װי גע

דנ ד<פ י בי ל ע ה־פאנידפ םא*ועטיש: צ  פעל- א
ט פ א ט ט נ ד ־ פ - י ער נ א קי ט ־ ײ צ ד- פ א כ ־  באפ םי

ש: טי ר דלר ש*אכט-פאנ. רי ע ־ אזי  אבט-“ש ד
 אי־ײםמנ- האט בערגזנלםאנ," דלי־צ־־^ט ראנ,
אי: י־־דיש א פירם ־ װיי ד 7”יאי דא*ב א צ  ?יג

מ ע לפ ארי_'נגע:<ב: כײל, פא־־שיזאגישנ פונ
, א אי: ג ײ ־ עי ־ נ לנ קי נ אנ עג רנ עפ ג װוי ע  ג

<ינ, כ, כיש זיכ גלפרײט װ ל  דאט װאם ד
ד ש, א־פ האט קי: ײעכדס אי: דערקענ  זיכ גע
פ ס א*ז װאם שרײבלר, צי פ כי - אי א: ענ דנ  בי
גענ:
ט—, א ה - ע, ג א ש ט ז אנ עז ױקער דער ג  דא

 א־־נ כאטש ללבנ א־נ האב: כרז— ש״יאכטפאנ,
ש, כנ םענס עי א דערקענט: זי װ  אכש<ג עד

א:׳ שג אז וו
סאנ־רגע7ב א־ג ם ' ײ: צו גי ב לי  ד

אינ ע . ײנ ערנ כ ענ האבנ אוי רנג קי ע ע ג ד:  ז
א װלדסער: ט ע שענ . א׳... אט שנ ד ודאד  פי

פ שסארק זײ האבנ אנ רפ ע ,7ודלר- ד־־ ד  י
ר־ג, א־נ נאכ אפאל, האב איכ װאט ר-־ ל רג  בי

ךע- א: פרנ געהערס שנ אנ ש: רוםי ט ענ  בא פ
ענ: אנדערע גאנצ באדינגונג

א, ט ש כ ־־ שטא , סיסיע?״ װי ט שו
שא דאזיקער דער ש ?' װי ,ט ל די בי ר ע- ש  ג

ט עי ט פינ פ־ליפארונ דאכ ה  י־אדא: בערגעלפאנ
ט א ד פי ז האדינ״. , אי ס א פ- פיליפאװם ד ע ײ עג  ר
ד װערטל. װי םאנ דא  אזא אפ האם בערגעל

װארפנ אלײנ א־יפנ ק א אריבערגע  פרנ ביי
םע דער לנ פינ םל פ ז א ד םי  די צ־ *,האדינ .

שער דער פינ שלאכסנ גרויבע  םאסערללגדי
עפ אזוינע אט םילכאםע.  בא- אינ אטענ< פלד
ע ענ האלכענ ענ באי ביכלאל זיכ צי אנ ם על עדג  ב

װײםנ. ציפ װערק א־ינ פונ  זײ אינ װללל צ
אנ איז אלע אי: ם על עיג נ אריםנ ב ע נ ל ק ר ע ד / 

שנ״. דזים הער דעי־ איז דאט םענס רוי שט ג  דור
שלעכלר דלי־ צי ק, כענס ײ דער צו עסי ד  אי

ם, פרנ םאניז ק האס װאס הי די ענ ע שפ  א־פע- א
 ק״נפטי־עי־י־ בזנייגעלסאנם אינ נעהילבמ שום

שאפינג. שלר



מיילער נ♦

 סאװעטישער דער פונ זינגער דער
פעלהער־־פרײנטשאפט*)

 האט ליטעראטור םאװזגטישער דער אינ
 הײמ־ ארנדז^ר פונ סעלקער די פונ יעדערם

 צושטײער װירדיקנ א ארײגגעטר^גג לאנד
י ד  קינםטלער. בעםטע זיינע פונ• װערק ~

 גע־ האבנ עס וװ לאנד, איג אונדז בא בלױז
 לע־ דער פונ אידײענ אײדלמוטיקע די זיגט

שער  אונ פ^ליטיק נאצלאנאלער נינ-םטאליני
 פעלקער־ "םאװעטישע עכטע עם-הערשט וװ

 פונ אופבלי אנ געװארנ מעגלעכ איז פרײגטשאפט,
 גארער דער אינ ליטעראטורנ נאציאנאלע אלע

 פאר- נאציאנאלע זײערע פונ באזונדערקי_יט
 םאציאלים־ גרויםנ דעמ דורכ פארײניקט מענ,
שנ שאצנארנ אײנ אינ אינהאלט טי  אוי־ אומ
 דער אינ םארגעשרימנםטער דער פונ צער

 בא נאר ליטעראטור. םאצןאליםטישער װעלט
 איז ם^ציאליזמ, פונ הײמלאנד אינעמ אונדז,

 פאלק, צו םאלק פונ ליבע עכטע אזא מעגלעכ
 פארשטײער די פונ אכטונג טיפע אזא
 דער צר ליטעראטור נאצלאנאלער אײנ פרנ

האט עם װי װײל,—אלצ, ידאם אונ צװײטער.  ס׳
ײנ אינ אנגעװיזנ  לעלןא־ מיטיק אפנ רעדע ז

 רעגירוגגמ־דעלעגאציע פי־נלענדישער דער װעד
טנ דעס  םטא־ כאװער דער האיאר אפרעל ד-
 אז האלטנ, םענטשנ *סאװעטישע — לינ,

 א צי גרויםע א אלצײנס —גאצ^ע, יעדער
 בא־ קװאליטאטװוע אירע פארמאגט קלײנע,

 געהערט װאם ספעציפיק, איר זונדערקײטנ,
 אגדערע בא ניטא איז װאם ארג אי־ר צר בלגיז

אזוגדערקײטנ דאזיקע די נאציעם.  ױינענ נ
 טראגט נאציע יעדער װעלכנ צושטייער^ יענער
 דער פונ אויצער אלגעמײנעמ אינעמ ארײנ

 בארײכערט גאימ דערגאנצט אונ װעלט-קולטור
אימ״.

םאװע־ די גארײכערנ אונ דערגאנצנ דאס
 בענ־ з אמ װערק געקליבענע ט*טשינא.”י)*"פאוול$"

 ליטעראטור, קינסטלקרי-שער םוג טעלוכע־םארלאג דער־
ין?ר* 1947 קיעװ.

 דעדגרײ״ בעםטע די מיט ליטעדאטור טישע
 ד$ם ליטעראטורנ, נאצלאנאלע די פונ כונגענ

 ליטערא״ דאזיקע די פונ יעדערע באפררכפערנ
 פונ קױדעמק^ל דערגרײכונגענ די ריט טורנ
 פונ אונ ליטעראטור ררםישער גרויםער דער
 א איז ליטעראטורג־״־דאם ברידערלעכע אלע

 שײדט װעלכער פראצעכז, לעבנטשאפנדיקער
 ארנדזער פונ ליטעראטור די אונסער ראזײקאל

 װעלט דער אינ ליטעראטורנ אלע פונ לאנד
 די פונ אײנעמ פאר זיכ מיט שטעלט אונ

 דאזי- דער אנטװילןלונג. איר פונ גרונט־קװאלג
 די אפ שפירנ בוילעט זיכ לאזט פראצעם קער

 דיכ־ םאװעטישג $נג?זעענעמ יעדנ פונ װערק
 שרײננ. ניט ז^ל ער שפראכ א פאר װז$ס אפ טער,

 מערקנ עס זיכ לאזס בױלעט באזונדערם
 ^נגעזע- די פונ אײנעמז פונ שאפונג דער אינ

 אונ אוקרא?נישער דער םונ דיכטער ענםטע
 ליטערא־ םאװעטישעד אלגעמײנער דער פונ
טיטשינא. פאװלא טור

 דעמ אט פונ פערזענלעכקײט די אלײנ
 פאדקערפערט װארט-מײסטער מערקװירדיקנ

 נײעמ פונעמ שטדיכנ שענסמע די זיכ אינ
 דיכ- סאװעטישנ א פוג מענטשנ, ס^װעטישנ

 פא- לײדנשאפטלעכנ אונ בירגעד א ־י־ טער
 םיט הײמלאנד. ם^צואלימטישנ פונעמ טײאס

 אל־ ער איז שאפונג זי_ינ פונ װארצלענזאלע
 ער האט פ^לקם-בױער פונעם פאלק. נעמ

 וװגדערבארע זײנע אן ש?פט אונ געשעפט
 שוינ אי, טיפע:װארט, קלרגע דאם או ריטמענ,

 עטאפ נײעמ יעדג אם אלעמאל, די. אפגערעדט,
װעדק. זײנע פאר טעמאטיק אקטועלםטע

 זיג איב גלויבנ ^פטימיסטישנ מיט פול
 פערספעקםיװנ העלסטע די איג גפאלק סוגעמ

 גרוים^ר פארגעקופענער ^ק^רשט דער פונ
 רעװאלירציע, - אקטיאבער שער םזןציאליםט

m אינ ער קרמט s צארטע זײנע ,מיט י$ר 
קלארגעטנ׳־. זוניקע? םארגלױבטע שט$לצ אונ
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ט ארומ י*ר צװײ אינ ײנ ע עו  לידער־ זיינ ד
 דיכטקריע^ר דירעקטער א — ,פלוג״ ז*מלינג

 קומענ װאס פדאצעםנ, נײע די פונ אױםדרוק
טנ דווכגהאקערטנ א לאנד, אינ פאר  אײ־ מי

 דא־ דער רעװאלױציע. דער פונ פלוג זערנעמ
 םונ וױנקלשמײנ א געװארנ איז בוכ זיקער

ער שער סצװעטישער נײער ז  ליטע־ אוקראעי
 םונ אײנער — טיטשינא פאװלא אונ -ראטור,

עדנ צר םילבאר ג^ר ביז גרתטלײגעד. אירע  י
 מיט פול לאנד, פונזומ לעבנ אונ װענד גייעמ
 פירנ װאס קויכעם, די םאר פארשטאנד טיפנ
 אײגעמ טיטשינא שאפט פארױס, לאנד דאס
ס ביכער כערקװירדיקםטע זײנע פונ א ד  געםיל ,
 םאר ),1938( סישפאכע״ אײנהײטלעכער םונ

 םטא־ א מיט געװארנ באלוינט איז ער װעלכנ
 די שאפט מאדרײגע, -טער1 םונ לינ־פרעמיע

 עכטנ אנ — םירט״ פארטײ ״די ליד בארימםע
 פאר- אומבאזיגבאוער אונ גרויםער דער הימנ

מ םונ טײ ע ד ~ לינ א ט ם ג־ עני  באגײםטעױער ל
 זיגנ היםטארישע די םונ ארגאניזאטאר אונ

 קאמו־- צומ װעג אפנ םאלק םאװעטישנ םוגעמ
ניזמ.

 םאטערלענ־ גרױםער דער םוג יארנ די אינ
 מע־ צו דיכטער דער רוםט מילכאמע דישער

 םאטערלאנד, םארנ קאמפ סירעםנעםעשדיקנ
 די פרנ הארצ ח$ם םוט מיט אנ םילט ער

 פלא- יעדער מיט אלײנ, איז אונ שלאכטלײם
 ארנ ״זיגנ ביכער די אינ זײנער, שורע מיקער

״(  )י1943( קרמענ װעט טאג ״דער ־,)1942לעבנ
 א — )1945( לידער געקליבענע בוכ אינעמ

 גרויםער דער פאר קעמפער א אונ שלאכטמאנ
 איבערנ הײמלאנד אונדזער םונ זינ פונעמ זאכ

םוינע•
 םונ מענטש א װארט־מי^םטער, גרויםער א

 טיטשינא פאװלא איז קולטור," הויכער
 סונ• מיטגליד װירקלעכער א יארנ פיל שוינ
 אקאדעמיע. - וױסנשאפט אוקראיגישער דער

 אימ האט טוער געזעלשאפטלעכנ טיכטיקנ א
 פרנ דעפוטאט אלם אויםגעװײלט פאלק דאם

 אוםסר. אונ פםסר פונ אױבער-סאװעטנ ,די
ם-באלוינונגענ העכםטע רײ א רונג עגי  באצירנ ו

 הױכער דער אנגעטרױט אי.ז אימ ברוםט. ױינ
 פרנ מיניםטער םונ פ$םטנ בעקאװעדיקער אוג

 ססר. אוקראינישער דער פונ פאלקם-בילדונג
 שאםנ, קינסטלערישנ אינעמ—*לעמענ דעמ אינ
 ,זיינ אינ ארבעט, װיםנשאפשלעכער דער אינ

 —טעטיקײט געזעלשאפטלעכער אונ מעלוכישער
 הארמא־ אײנ טיטשינא םאר זיכ מיט שטעלט

שע  קינסט־ אונ מענטשנ םאוועטישנ א—גאנצע ני
 איז קראםט זײנ אז ווײםט, װעלכער לער,

ל ניטגעװאקלטנ איגעם ע.י  אײנהײטלעכער םונ ג
 םאװעטישער גרויםער דער פונ—מישפאכע

דער פונ פאנ דער אונטער פעלקער-מישפ$כע

 איז לר ױאם םטאלינ,— לעניג דונ פארטײ
זינגער. באגײסטערטער איר געװארנ

 אײנהײטלעכער םונ געפיל דער $ט
שפאכע  אײנ פונ טעמיג די נאר ניט איז מי

ײנ דורכ וועבט ער טיטשינאם, בוכ  גאנצ־-י ז
 װאם פאעמעם, אונ לידער זײכע אלע ישאפונג

שינענ איצט זײגענ  םונ דרײבאנד אינעמ דער
ט אויב אונ װעיק״.' ״געקליבעגע זײנע  ני

 פונ געפיל דער אט איז אלצ םאר שטארקער
 פארטײ קאמוניםטישער דער דורכ גרויסער,

םגע־—פעלקער-םדײנטשאפט צעמענטירטער  אוי
טנ אינעמ דריקט  שליסט וואס באנד, דרי

 באנד דאזיקנ דעמ אינ װערק. געקליבענע די
 נאצל- םיל פונ רעגנבויגנ-קאלירג די םינקלענ

 אונ לאנד. אונדוער םונ ליטעראטורנ אנאלע
 איבערגעקאכט לאנד, אונדזער םונ נאר ניט

שנ 1אינעמ^  בעםטנ םונעמ װאו־ט דיכטערי
 פארשטייער וױרדיקנ א דיכטער, אוקראלנישנ

 ליטעראטור, םאװעטישער גרויםער דער םרנ
 בעם־ אלדאם אנצוײגענענ בארופנ איז װעלכע

 םונ שםראכ דער אם געשאםנ איז װאם טע,
 צומ ברענגענ נאכאמז^ל קעדײ םעלקער, אלע

 אײנהײט- םונ ג^עםיל מעכטיקע דזןם אויםדרוק
 פרײגטשאפט ־ פעלקער םאװעטישער לעכער

טזקעדיי אונ  צו אומדערמידלעכ געפיל דאם א
שטארקנ• אונ פעםטיקנ

 געקלי־ טיטשינאם פונ באנד דריטער דער
 איבערזעצונגענ. פונ באשטײט װערק בענע

 רו־ פונ איבערזעצונגענ ארט־־די ערשטנ אפנ
 לי- די ליטעראטור, רוםישע גרויםע די םיש.

ש״ װעלט דער געגעבנ האט װאס טעיראטור,  פו
 טאלם־ אונ גאגאלנ לערמאנטאװנ, אונ קינ^נ

 טשערני־ בעלעםקינ, אונ גערצענענ טאיענ,
 נעקראםאװג דאבראלױבאװנ, ארנ שןװםקיינ

 מאיאקאװםקינ, אונ גארקינ טשעכאװנ, אונ
 ארט פירנדיק א םארנומענ רעכט מיט האט

 וועלט דער ג«ר פונ ליטעראטורנ די צווישנ
 שענ־ די זאפטג אירע מיט גענערם האם אונ

 פונ ליסעראטורנ אלע אינ פלאנצונגענ סטע
 מיר געפינעג דערפאר הײמלאנד. אונדזער
 פרוכטבארער איר פאר אנערקענונגענ אזויפיל

 נאצךא־ די פונ אנטוױקלונג דער האשפאע״אם
 קלאסי- קאזאכישנ באמ אי "ליטעראטורנ נאלע
ש באמ אונ אביי קער  ^פאלקם־ Ьאוקואלני

 מענדןגלענ, בא אי שעװטשענקא, דיכטער
 גרו^טלײגער באמ אונ שאלעמ-אלײכעסענ

שנ פונעפ  בא אי גאלרםארענ, טעאטער ױדי
שע די  פשא־ אונ צערעסעלי דיכטער גרוזיגי

םי־ דער םונ שעםער די בא אי װעלא,  װײסרו
 אונ קאלאם אונ קופאלא ליכעראטור שער

אנדערע. םיל בא
עענ- די װי פינקט ה$ט, טיטשינא אדיכ  אנגעז

שע אלע פונ טוער םטע װעםי ^אצלאנאלןן םן



 צוזאמענ זיכ אינ אי״ינגעזאפט ליטעראטורנ,
 פאלק אוקראךנישנ פונ^מ קולטור*•■ דעד• מיט

 •אינ פאלק, ז־ו־םישנ פונעמ קולטיר גרױסע די
 ה^רנ, צר א*ז פערזנ מײםטעוהאפטע זײגע

 די אויכ נאר שטימ, שעװטשענקאם נאו־ ניס
 זוי־ א שורע, פושקינם פונ קלינגעװדיקײס

 דרײססע די אונ בלאקנ פינ םטרתע בערע
כאיאקאװםקין. פונ נאװאטארישקײ«

 קוילאװס מיט "жזיכ הײבט "דער״באנד
 אגגע־ איז עם לידער. פושקינס אונ פאבל א

 איז איבערזעצונג״ אנ אז האלטנ, צו נומענ
 דיכטער דער לרעב אריגינאל. פוגעכל שװאכער

 װענ איבערזעצעד, אג בלויז ניט אבער איז
 ער געפינט װעו־ק, א איבער דיכטעט ער
 אויםדרוק־ אדעקװאטע די שפראכ זי_ינ אפ

 פארמ דער פאר אונ אינהאלט פארנ םיטלענ
 פושקינם זײנענ אזעלכע אריגינאל. פונעמ

 זײ־ אזעלנע לערמאנטאװס, איבערזעצונגענ,
איבערזעצונגענ. טיטשינאם נענ

 ״אבװאל״ ליד וװנדערבאדע פושקינם
 טיסשינאס אינ קלינגט («בארג־־געװאלגער״)

 ד^זי־קער דער אפ יווי אזוי, איבע;רזעצונג
 געבוירנ #זי זאל י אוקראיגיש, אפ ־ שפראכ,

 "קאמפליצירטקײט גאנצער דער מיט װעולנ
 דעו־ ־מיט װארט-אינםסרומענטירונג, איר פונ

 אינהאלט. איר פינ לױטערקײט * גאנצער
 װערטי איפערזעצונג עכטער יעדער אינ אונ

 גע־ אפםנײ געבוירג! אפםגײ װערק א דאכ
 מײםטער־ דער אװטער ךא זײגענ בוירנ
 גארקים דיכטער אוקראעישנ - פונעמ האנט

 רויםי״, דע е עלענ גרעפנ ד^ר װעגג «באלאדע
̂ד די  פונ זונ״ די ם׳פארגײט אום, ״ם׳גײט לי

 פונ אויסצוג אנ רעק״, ״אפנ פ־עםע גארקים
 דניע־ מיטנ מילכאמע ״די םארשאקם בלאקנ,
 אונ גוםיעװ א^יעוו, פונ לידער די פער״,

 צו צלענ דיכטער םאװעסישע בא אנרערע.
 א^ינ קלינגט עם ווו *ענע״װערק, סיטשי־נענ

 מים םעלקער־פרי״יגטשאפט. פונ טעמע די
 הארציקע די איבער ער זעצט ליבע װיפל

 םיכא־■ דיכטער רוםישער דער װאם שורעם,
 םאצלאליםטישע די םונ אײנער װידםעט נאװ

 װי אלײנ, דעמ אינ ארמעניע. י—רעפובליקנ
 גרױםקײט די שײנ׳ט ־'—^טראפנ, א אינ זונ די

 םעלקזןר-םרײנטשאפט, םאװעטישער דער םינ
 צו ליטעראטור אונדזער צאגײםטעוט װ$ם

 '4איבער- צו זיכ װענדנדיקי נײע^דעירפאלגנ.
̂,6׳וױיסדו סונ ;עצונגענ ^ יע ט כ  א׳יב^ױ־ ער די

 באלאן־ע, ’פארענדיקטע גיט קופאלאם יאגקא
 גרױ־ די״ אינ װי געשילדערט, װערט עם וװ

 אקופאנטנ דײטשישע־■ די װענ סעג, זאמע
 האפנ ירד5? װײםהוםישע. די געסראטנ האבנ

 אומשע־ריקצ ארויםג?גפירט •הענקע׳ר די
נײנ און ײדנ גײנ — מענטשג װיגטישע

 .קײװעז א גראבנ זײ געהײםנ אונ װײםרוםנ
 у האט .יגעװענ, פאיטיק איד .קײװער׳ דער װענ
 די אונ ײדנ די אהינ ׳ארײנגײנ באפרילנ■ ־מענ

• •• ־זײ. װײםרוםנ־פארשיטנ
װײםרוםנ שםײענ עם ,נ-אר %

שטײענ, עם יידנ אונ
װי פארגליװערט, ניט, ארט פונ

שטייט״... מע םטויפעם,
 ״פונ איבעדזעצונגענ אפטײל היפשער. דער

 •• םונעמ ליד א מיט אנ זיכ הײבט גרוזיניש
 ליטעראטור גרוױנישער דער פונ• -קלאסיקער

 ,זו־ י גוראמישװילי דאװיד ה. י. ־טנ18 פונ
 אפ מירגאראד לעבנ דארם דאם באװקע״״י־
 לאנגע ״ א האט גוראמיעװילי וװ אוקראינע,

 װײטעדדיקע די״ פונ נעמענ די געלעבט. צײט
 , זײ אינ װאם דעמ, װעגנ אלײנ זאגנ לירער

 י ״“.״«רי— איבערזעצער דעמ ציגעצויגנ האט
 אונ ״ליבע״ טשאװטשאװאדזע, פונ לינג״

 םונ אויםצוג אנ צערעטעלי, םרנ ״םרילינג״
 הײנטצײטיקע ■די פונ פאעמע, א פשאװעלאס

 פארגעשטעלט זײ׳נענ דיכםער גרוזינישע י
 דדאמע דער פונ פראגמעינט א דאדיאנים שאלװא

 ■ איבזרןע״' גלענצנדיקע א אונ ״רוםטאװזןלי״ -
 #םונעמ ליזגער טאב״ידזעם גאלאקטןאנ פרנ צונג »

גרוזיע״. רעװאלױציאכערע דיי בוכ
 גוכ אינעמ אפכףיל גרעםטנ דעמ גיט אויב

 ארמעניש פרנ איבערזעצונגענ די פארנעמענ
 פו־ װערק זײ~די - צװישנ אויבנאנ דעמ אינ
 ארמעגי־ דער פונ קלאםיקער בארימטנ נעמ
 איז דא טומאניאנ. •אװאנעם ,ליטעראטור שער

 .דאם ״ «אנוש״, פאעמזל• דער פונ אויסצ^ג אנ
 רײ א האניק״, טראפנ ״א מײםטער־װערק

 אינטערעם "באזונדערנ א מיניאטערג. לירישע
 םונעמ. אויםציג !רעםערער דער פאר שטעלט

 םאכאנקי״, ״דאװיד -,עפאס פאלקם ארםענישנ״
 ליטוױשנ צומ ״ליכע זעלבער י דער ־■מיט
 זעצט. מאריאנים, דיכטער באפ װי םאלק,
״ליטע. זועגנ זײנ״ליד טיטשינא איב^ר

װאםערנ די נעמאנ אונ שעשופע ,וװ
װיגנ,

 די ארנדזעדם, דארט הײםלאנד דאם
ליטע'. פראכןזפולע

 - . קלינגם דארטנ שפראכ ליטװישע די
דערפער, די אינ ■ '׳

 בירוטנ געזאנג^ןועגג ךאסי פ^לק ׳דאם
דארט״. *זינגט ; . ' ; * * \

 יצו קעלקעיר י 1ם^וועטישע פונ״אלע ליביע /ד,י *
 ’ םיא^יאליםטישנ םונעה ' . יפט-שטאט1ה דער

 אי- , מײסטערהאפט די ־אינזק^ינג& הײטליאינד
 ,ליטװישער ד?ר , פוג שורעם בערגעזעצטןן

נערים..,מאםקװע״.זםאלאמײע. דילטעירנ
 ליד די איבערגעזעצט איז באשקיריש פרנ

מוטעד^ דער צו װ^דט ״א קרדאש םײפי פונ
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ה צװײטע א אונ  איז עס װעלכער אינ לי
 סאר- הזכםטער דער אױסגעדריקט טרעפלעכ

א מעגסקזנ: םאװעטישנ פונעמ לאנג , 
ײגנ אײמ־ק אם ארײנגעקלאפט טשװאק  גל

 ק$» איז נאס?נ זי_יג װ$ם געבײ, דעמ אינ
מוניזמ״♦

 אינערזעצונגענ, דאזיקע די לײענענדיק
 װ$ם שורעם, הארציקע די זלכ דערמאנענ

 געשריבנ האס דיכטער אוקראינישער דער
 פונ יארנ די אינ קודאש״ ,םייפי ליד זײנ אינ

 טי־ װענ מילכאמע, פאטעדלענדישער דער
 באשקיריע־שורעם אינ געלעבט ה$ט טשינא

 דורכגעדרונגענ פרײנטשאםט, גדויםער פוב
 ברירערלמכער דער פאר אפשײ סיפנ מיט

באשקארטאסטאנ. םאװעטישנ פתעמ קולטרר

 געוױד- איז ביכ פונעמ טײל היפשער א
 סלאװישע די פונ דיכטער ד׳י די מעט

 םאלקס־דע- זײ געזיגט האט עם וװ לענדער,
 א איבערגעזעצט איז ליבע מיט מאקראטיע.

 זײ .צװישנ בולגאריש, פרנ לידער ציקל גרויסעו־
 לי־ פיל אונ געזאנגענ״ ארנ דומעם ,עפישע

 דיכטער בולגאו־ישנ בארימטנ פונעמ דער
 באטיעװ. כריםטא יארהונדערט פאריקנ פונ
 געזעגע־ דער איבערגעזעצט אוײ איז עט

 קאמפ ״דער פיעםע דער פונ נונגם-בריװ
 קרומ שרײבער בולגארישנ פונעמ דױערט״

 געפאנ־ א שרײבט גריװ דעס קוליאװקאװ.
א געליבטער. זײנ צו אנטיפאשיםט גמגער , 

 עױ ייד״... א בינ איכ אונ ביםטו, בולגארנ
 דײטשי- די פונ אײנעמ אינ געפירט װערט

 זי_ינ פארניכטונג."" אש סויט־לאגערנ שע
 קעגנ פראטעמט מיט פול איז ברױו לעצטער

 דער אינ גלױבנ״ מיט פול הענקעד, די
 פונ ארבעטנדיקע די פונ פרײנטשאפט

 דעס באזיגנ רועלנ װאס פעלקער, אלע
םויס.

 פרײנטשאפט אונ ליבע עכטער מיט פול
 םאװע- אלע צו אונ פאלק רוםישנ גרויםנ צרמ

 אינטערעם גרעםטנ מיט פול פעלקער, טישע
 אוקרא- דער ארוים װײזט קולטור, זייער צו

 צומ אינטערעם טיפנ א אויכ דיכטער לנישער
 זײנ צו פאלק, יידישנ םאװעטישנ פונעמ לעבנ

 דער- םפעציעל האט ער װי פונקט ליטעראטור.
 ישפראכנ, אנדערע אונ ארמענלשע די לערנט
 פוג װערק די אוקראיניש אפ איבערזעצנ קעדיי

 האט קודאש^ םײפי גוראמישװילי, טומאניאנ,
 שפראכ, יידישע די דערלערנט םפעציעל ער

 שװארצמא־ םוג לידער ד׳י איפערזעצנ קעדײ
אנדע־ אונ קװיטקא פעפערנ, האפשטײגענ, נענ,

איז שורעס דאזיקע די פונ אװס$ד ךעמ

 דאם אויםגעםאלנ צוריק יארג אײניקע «יט
 אוקראלנישנ ^נגעזעענםטנ דעמ העלפנ צו ליק1

שנ דיכטער שע די גאהער  זעענ שפראכ, יידי
 ם$ל ערשטנ צומ די םאר פאגײטטערונג זײנ

ט לידער. שװארצמאנם איבערגעלײעגטע  סי
 ה^ט ער פרײד שעפערישער א מאר װאס

טנ םונעמ לידער די איבערגעזעצט ש  םא״ עי
שנ שג1יי װעטי  דעמ ־־־ ״ױגנט״ זי״ינ דיכסער י
ט דער םונ סימבאל לויטערנ  פאלק, פונ ױגנ

 ליד ז*י זי, איז אט אונ ליטעראטור. א פונ
 איבערזעצונגענ באנד טיטשינאם אינ ״יוגנט״

ש״, ״פונ אפטײל אינעמ  קומט װעלכער ײדי
 װײם- ״םונ את רוםיש״ פונ״ אפטײלנ די נאכ

т רוםיש״.

 גרויזאמע די «ינ װי זיכ, דערמאנט עס
 *׳ מילכאמע, פאטערלענדישער דער פונ טעג
 פארהויבנ זיכ האט האק פאשיסטישע די װענ

 פעלקער, םאװעטישע ד< יפונ גוירל איבערנ
 סונעמ שטימ נאבעלע די דורכגעקלונגענ האט

שנ עי א ר ק ד דיכטער או לי ײנ ״ז  ;־דישנ’ ״צומ אינ
 דעמ דערמ^גט דארט הו^ט ער פאלק״.

שע т דאם װאם״ צושטײער,  האט פאלק יידי
 דער־ װעלט־קולטיר, דער אינ ארײנגעטראגנ״

 שרוארצ־ דערםאנס ארנ שאלעכ-אלײכעמענ מאנט
מאנענ:

«... Слова ioiro нам:
«Югенц, югенд» так п'отрТбн!!».

 גרויםנ דעימ זיכ מיט אנ הײבט ״ױגנט״
 שװארצמאנם. לידער איבערגעזעצטע ציקל
 דיכטערס אינעמ ארײגדרינגענ פײנסטנ מיט

ט דער איבערגעגעבנ אױ נעשאםע  װעלקנ־ ני
שע אזעלכע פונ כײנ דיקער  פערלענ, דיכטערי

ענ װי ײנ ם׳ז שוװמענ״, װאלקנם ,  ״איכ אנגע
 לוי־ אינ ״װי זרמער־פארנאכט״, א פונ װײם

 ליבםטע״, מײנ ״ם׳שםעקט טײכל״, פנדיקנ
 דערק פונ װײ-געשרײ טיפער דער

 הארבע די אונ טוילרג״ די בא םוינע
שטאנד״. ״אינ פונ אנטשלאסנקײס  די מיט אופ
 האט שװארצמאנ אשער פוג איבזזרזעצונגענ

 אוקראלנישנ דעמ פאקאנט נאד ניט טיטשינא
שנ פונעמ װערק די מיט לײענער  דיכטער, יידי

 די ארנ אוקראלנישע די בארײכערט האט ער
ט ליטעראטור םאװעטישע אלגעמײגע  נײע מי

 איז עם װעלכע אינ װערק, באצױבערגדיקע
 גרוי־ צװײ פונ קדאפט די געקײפלט גליקלעכ

’ דיכסער. םע

 איבערגעזעצט אריכ זיינעג מײםשערחאפט
ס פאוװםטע רײ א קן ס ץי דער, קינדער ק לי - 

 הארצמאנם ם• םעפער, איציק שונ לידער צרוײ
 האפשטײנם דאװיד לידער ציקל к אונ ליד א

* געקלונגענ׳י, שױג האט שטעט איגיער ״־־,ד^דש
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 קלנדער-ליד די אונ ״װיגליד״ ״גערזובטיקייט׳*,
*ביראביוזשאנ״.

 טארליגטקייט אונ םרייד א פאר װ$ם מיט
 רעס- שפילעװדיקנ דעמ טיטשינא איבער זעצט
ליד: דער טונ רענ

БГро, Б1ро —  не забудем? —
Тож додаймо ще БГджан,
А все разом ось як буде:

Б1ро־Б1джан, I
Ыро-БГджан. ' ■■

 היימ־ םאציאליםטישנ אינ אונדו בא נאר
 די פאנאנדערגעבלים זיכ האט עם וװ לאנד,

 קענ פעלקער, פונ פרײנטשאפט סטאלינישע
 איבער־ פארליבטקײט אזא מיט דיכטער אײנ

 אפ װײל אנדעדנ, אנ פונ װערק די דיכטנ
 איײנ געזוננענ אונדז בא װעדט שפראכנ אלע

לי־ הײליקער פונ געזאנג געזאנג־־דאםי גרוים

 פאר־ גרױםנ דעמ — פאטערלאנד צוס
רעפובליקנ. םאציאליסטישע םאװעטישע גאנד

 געקןלי־־ טיטשינאס פונ באנד דריטער דער
 איבערזע־ פראכטפולע באנד א װערק, פענע

 ליטע־ םיל פונ װערק בעםטע די פונ צונגענ
 איגערזעצונ- מיטידי אג זיכ הײבט ראטורנ,

 געשלאםנ װערט אונ פושקינ גרויםנ פונעמ גענ
 בולגארישנ פונעמ ,רוםלאנד״ ליד דער מיט

 גרויםע דאם געאירגועװ. װעםעלינ דיכטער
 רוסלענדישע מ^כטיקע די פאלק« רוםישע

 קול־ רי־םישע פארגעשריטעגע די פעדעראציע,
 איז עם װעלכנ אפ באדנ, דעם נערנ טור
 .פונ גארטנ בליענדיקער דער צעװאקםנ זיכ

 באלשע- מיט דורכגעדרונגענער גרױםער, דער
 םא־ פילנאןױאנאלער אידיײשקײט, װיםטישער
 װערק אריגיגעלע די ליטעראטור. װעטישער

 דיכטער אוקראוניישנ מערקװירדיקנ פונעמ
 איבערזעצונגענ זײנע ארנ טיטשינא פאװלא
 דער אינ צושטײער גלענצנדיקער א זײנענ

ליטעראטור. דאזיקער

N



• а• סלרצקל

אויםגעטראכט״*) ״ניט
 שוינ« ’איז װאםי פארצײכענונג-זשאנר, ער1
 1פובליציםטיש~ וױכטיקע אלם אנערקענט לאנג

 ! דער איג האט פארמ, ליטערארישע קינסטלערישע

 פאר ניט נאכ ליטעראטרר י״ידישער םאװעטישער
 די קומט. װאםאימ ט, או געהעריקנ דעמ נומענ

 װײניק נאכ זײנ,ענ שרײבער ײרישע מערתױט
 ‘פאר- דער זשאנר. דאזיקנ אינעמ פארטראטנ

 אײנער געװענ איז אלבערטאנ מ. שטארבענער
 םאװע־ יידישע אנגעזעענםטע ערשטע די פת

 צו אנגעהױבנ האט װאם שרײבער, טישע
 אינ צוריק ’י^ר ’פאר א מיט פארעפנטלעכנ

 הױכיקינםטלע- זײנ .״אײניקײט״ צײטוגג דער
אוראל-פארצײכענונגענ. רישע
 װאם צופעליק״ט, קײנ ניט געװים איז עם

 װידער איבערײם לאנגנ א נאכ איז אלבערטאנ
 דאפקע ליטעראטור ?ידישער דער געקומענ״אינ

 מילכאמע־ די בײם פארצײכענונג-זשאנר. מיטנ
 געארבעט אלגיערטאנ האט שפעטער אונ יארנ
 אפ װאם אפ״דארעמ-אוראל, אינזשעניער אלם

 די־ זיכ האט בערג אונ םטעפעם וױלדע זײנע
 גרױט- .מזגכטיקע א צעװאקםנ יארנ לעצטע

ער־ דא*יקע די בוױנג. אינדוםטריעלע װנד  ו
 אופ- אויכ האט אינדוםטריע-צעבלװנג לעכע

 שעפערישע זײנ אלב.ערטאנענ אינ געװעקט
 האט אלבערטאנ טעטיקײט. קינסטלערישע

 סומירנ צו באװיזנ ניט נאכ קענטיק, אבער,
 אונ אוראל, אפ באאבאכטונגענ ,זײנע

 דערװײל, אפ זאגנ, צו אזוי זיכ, האט ער
 װאם פארצײכענונג, דער צו געטאנ קער א

 געווענ שטענדיק פונ אונ ביכלאל אימ איז
 ״ביראבידזשאנ״. בוכ זיינ אשטײגער, גיאענט.

 דאם באגריםנ באזודערס דעריבער דארפ מע
 אינ .פארצײכענרנגענ דאזיקע די פונ דערשײנענ

אויםגעטראכט״. ״ניט זאמלונג דער
 ניט איז י אױםגעטראכט״ ״ניט נאמענ דער

 דער אװטאר. פונעמ אײנסאל צופעליקער קײנ
ארע־ ‘ בעקיװנדיקע א איז נאמענ ד^זיקער װ

 ״דער םארלאג אויםגעטראכט״« ^ניט אלבערטן«:, מ״ *)
/1948 עמעם^ט^טקװע

 אופפאםנ ניט זאל ער לײענער, דעמ ןנונג
 א װי ברכ, אינעמ’ דערצײלט װערט װאמ {דאם

 שיל- א װי נאר אויםטראכט, קינםמלעדישנ
 קאנ- םרנ געשעענישנ, קאנקרעטע םונ דערונג
 אופ- האבנ רואם מענששנ, לעבעדיקע קרעטע
ד$רעמיאוראל. אםנ וװנדער געטאנ

ט אבער איז אויםגעטראכט״ ״ניט  בלויז נ־
 םאװעטישע באװנדןגרע םונ רעגיםטראציע א

ש־העל־ זײערע פונ אונ פאטרךאטנ  פאטריאטי
 באזונדערע װעגנ דערצײלנדיק אוםטוענ. דישע

 װאם קאלעקטיװנ, גאנצע פונ אונ מענטשנ
 מעםירעם- אױםערגעװײנלעכער אנ מיט האבנ

רוי־ דער העלפנ צו זיכ באמיט נעפעשדיקײט  ג
 םאציאליםטישע ד^ם םארטיידיקנ פונ זאכ םער

 ארמײ םאװעטישער דער העלפנ צו הײמלאנד,
 אװטאר דער באװײזט םוינע, דעמ ב-אזיגנ צו

 יטרײב-קרעפטנ אויכיענע דערמיט פארײנװעגם
 גיבוי- ״אוראלער די ארויםגעבראכט האבנ װאם

 וױרקלעכקײכל, םאװעטישע די געשאפנ רימ״,
 באל- רי זײנענ: דאם וװנרער. אופ טוט װאם

 W "סארועטנמאכט די פארטײ, שעװיטטישע
לינ, פונ לערע גרויסע א ט ם ע- ענ  קלוג.’ די ל

 זי_ינענ דאם אנפירונג; םטאלינישע שאפטלעכע
 פארהארטע- די מענטשנ, באלשעװיםטישע די

 פיײק זײנענ װעלכע באלשעװיקעס, װעטע
שװעריקײטנ. גרעםטע די בײצוקומענ

 אלבער- פירט פארצײכענונגענ זײנע אינ
 באלשעװיקעם, גאלערײ גאנצע א ארוים טאג

 ״אויצער־זוכער״ דער אשטײגער, איז, דא
 הע- אפגעדינט האט רועלכער יעזשאװ, קיריל

 אונ ארמײ רויטער דער אינ יאר פופצנ בעי
 דארעמ- פונ ראיאג אינ געװארנ געשיקט איז

 אפ- אימ גיט מע אז װאם מענטש, א אוראל,
 ״ער ״װערט ארבעט שװערע א עפעם צוטאנ

 ענערגיע, לנידנשאפטלעכע קגויל אײנ װי
 די אויםצוםילנ װי מיטלענ, געפינט אונ זוכט

 מירקינ, כאימ );3 ז. (אויצרעס, אופגאבע״
אונ פונעמ ארבעטער דער םנ  מע- עלטםטנ גרוי

טאיג בריאנםק, אינ זאװאד סאלורגישנ װאםהא
т י  т
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קנ זרעמ אט עװאקױרט יאר 1941 װאד דאזי  זא
ר, אפ ע אונ ל, א ר  העלפט צעכ־מײםטער, אלם או
ײט קוו־צער א אינ שסעלנ צ  זאװאד. דעמ אופ

ק םי ר״ ד, טעג ד אנ אכאנ קע אינ נ די ענ רענ  ב
ט, ם ע ר ענ, אלנ ^ ט. װױגעם, אינ בוראנ ײ  ער ג

טנ ק מי שאלני ע צעכ-נאט שי ײנ יע שט בינ  אונ רו
שינ גריהאר צעכ־מײסטער ט װאראגו  אװעק ני

ט איז אלצ ביז  שאכטע די אונ ינגעשטעלט3א ני
ע געבנ צו אנ הײבט קצי די פראדו ר א  אורא־ פ

װאדנ לער מ (דער זא ע ד ־ ל א ר  י' דניעפער); או
ער דער שעני  אינ- דער פודער, שמועל אינז

ק ער-מעכאני שעני  פיל אונ םאדײעוו גאווריל ז
שוױקעם, אנדערע  אונ באפליגלטע װאס באלע

ענ די מיט באוואםנטע דיי  םונ צילנ אונ אי
 באגײםטערט פארסײ, "באלשעװיםטישער דער

טנ שנ גרויםנ טי מ, םאװעםי טיז א טוי א  האבנ־ פ
ט זײ װנדער^ אופגעטאנ אלײנ נאר ני  בא- ו

שקײם וױ־זנ שער פונ העלדי  מי, סאציאליסטי
 דיי מיט באפל״גלט אונ באגײסטערט האבנ נאר

שאפכנ ײגג עלבע״א  פראםטע טויזנטער אויכ ז
שנ מ, ארבעטער, פאלק: פונ מענט פויערי

שע שניקעס, שטעטל  האבנ װעלכע הארעפא
ײער יאונטער  דעט פארװאנדלט ז^נפירונג ז

 גרעםטע די פונ אײנעמ אינ מירבער אוראלער
■ צענטרענ. אינדוםטרייעלע

שנ פראםטע אועלכע פונ מוסטער אלם '  י מענט
װע- דער פױער, דער דיגענ קאנ  גע

שאפײעװעצ זענער טנ ט קנ מי װדי  או- זינגע
ענ איני ר  • איז װאם םאראטאװסקי,' אקצענט״, ק

רונג דער בא  ב^ל- פונעמ אײנפלום אונ אנפי
שאװ קיריל שעװיק  פונ אײנער געװארנ יעז

דארעמ-אוראל. אפנ בױער װיכטיקסטע די
קע די װעגנ דערצײלנדיק  באלשעוױם- דאזי

שע שע די ווע-גנ םוער, טי שנ, םאוועטי  מענט
 א אײנעמ נאכ אום אװטאר דער דעקט

כ וויכטיקנ שער דער אינ שטרי  םאציאליםטי
שער שער קאלעקסױויםסי  אינ ארבעט, םאװעטי

ד שיי טער שנ צומ אונ םטי עם־ קאפיטאלי ױנ  ב
מ. איז עג

ביכל, פוגעמ זײטלעכ פאר ערשטע די 'אפ
 ״אויצרעס״, פארצײכענונג ערשטער דער אינ

ט אנ אװטאר דער װי_יזט  זיכ שײדט װאם מי
 א פינ ״אויצער־זוכער״ אנ אונדזערער אונטער

שנ. ט, עס אילױםטרירנ צו קאפיטאליסט;  ברענג
ם דזשעק פונ פארגלײכ א ער  א-״גאלד- לאנדאנ

 אזא אוגדזערנ אונ אמעריקע אינ זוכער״
,״אויצער־זוכעױ״.

ס א ד ענ . ײנ שנ געװענ ז  אמערי- <די מענט
טיקע, )גאלד-זוכער קאנער שערנע מו  אונ ז

 זוכנ אויכ גײט קיריל, ער, אומגליקלעכע.
 אינ ווי גרעסערע, נאכ עפשער אויצרעם,

ם קלאנדײק. שאוו ענ צו גײציקײט יעז עפינ  ג
ם גיכער װ$ם א װ איז אויצרעם מערער אונ״

ט אװאדע שעק בא װי קלענער, ני ט דז  לאנדאנ
שוינ. א מ בא אבער פאר ע ענ ט י  ארוים שפרינג

ט קײנעמ כאלילע, .זאל, ער . הארצ, דאם  ני
ענ, מ זאל. קײנער באגעגענ ט אי  םארלויפנ ני

 זוכנ בעפײרעש גײט יעזשאװ אונ װעג, דעמ
שנ, רנ#זאלנ זײ מערער, . װזןם אונ מענט ע  װ

נ רי_יכ טרויםט יעגער שוטםימ. אימ מיט עי  װ
 מאכנ״ צו רײכער לאנד דאס טרוימט, ער—

).4 ז. (״אױצרעם״,
 אוקרא־ אלטער דער אויכ ם?לט זעלפע דאם
שער שנ ״פונ םאראטאװםקי. פויער יני  צװי

קנ ײגנדי װ  אנ ארױםגערוקט זיכ האט אוילעמ ש
ש, עלטערער ט גרױער, א ןזויכער, א מענט  מי

ט כיטרע, ט היגנ’ פונ ני גנ, שני ט אוי  א מי
קנ װדי שנ זינגע מענ אונ יאקצענט אוקראיני ענו  ג

• 1 רײדנ:
 טא אויצרעס? עס, הײםט דא, זוכםטו—
כ הער ע בינ איכ אויס.." פי  א אװםגעװענ שו

קע... אינ אפילע װעלט, שא- אט, איז אמערי  ט
שע, ענער אינ לאװיט  דער שו־ויעט אמעריקע י

ר. ע כ סזו ע צ  װארט א זזןל ער באהיט, גאט אוי
 דערצײלםט דו אונ ארויםברענגענ. עמעצנ פאר

אויצער־זוכער! אנ .םאד. דעס אלעמענ
געענטפערט: דערום זהאט יעזשאװ

איכ— צער־זוכער, אנ בינ ״ ארי אוי  גריג
ש, אוויט אנ ט נאר אױו  אמעריקאנער. קיינ ני

 אט ארויםבאקומענ גע-שיקט סטאלי־נ האט מיכ
ט אויצרעס, אלע די  אײער- םאר זיכ, פאר ני

עמ ןײט ראי לאנד. פארנ פאלק, פארנ טװעגנ,  ײנ
ס מיר אונ שוטפימ, ע ײנ מ אלע ז ע אינ <ןי פי  עו:

קט לאנד דאס לאנד. ײסי - אט אינ זיכ נ צ י או  די
רעם...

ע צ א  םאראכ^װסקי האט — פא־נאשעמח -
).6—5 אונטערגעהאלטנ...״(ז.

קע די אינ ענ, דאזי  אויכ אינ פארצײכענונג
קע די ױיטערדי עג ו ײנ קע װי טאקע ז  לעבעדי

קנ רעמ צו אילױסטױאציעס ױ- דאזי ל אי ם״ ע  שמו
װײזנ װאם םטראציעם,  אונטער־ טיםנ דעמ בא

שנ שייד שער דער צווי  .״שוטפעם״ םאציאליםטי
די םאלק גאגצנ פונ  ביזנעם־ אמעריקאנער אונ״

שעדנעקײט." ז

שאװ, קיריל - ער דער יען שעני  מיכאיל אינז
 אלשאנםקי, הירשל שלאםער ' דער מארקינ,

שער. דער ארי פויער אוקראיני ריג  םאראט^װ- ג
שע אנדערע הונדערטער פיל אונ סקי  םאװעטי

שנ, ם, אונ קלײנ מענט  םרויענ אונ מענער גרוי
שאפנ האבנ דער, גע ט האבנ הונ םגעבוי  «ו

טנ אנ װאדנ, - גיג  פארבעם^רנ- שטעט. זא
קע שירנ די  ~ װונדערנ: זיכ פלעגנ פאסאז

ע מינ אזא אינ כ ל ע אז ק- ע  קאר־ מעכטיקע ה
אנזנ םוםנ? װ  ♦ )1 ז*ד( גענומענ? עט זיכ האט פונ

שעכ אינ קע די האבנ יאר איינ פונ מע  דאזי
שנ שטעלס םלאצ פוםטנ א אפ מענט אװעקגע
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 זאװ$ר טולער י$ר 1941 אינ עוואקױרטנ פארנ
 רוי געםערע, אונ גדעםערע פרןןדוציר־קןןרפוםנ,

 זאװאד דעמ געהןןלפנ האט יעזש^װ סולע, איג
 קאלעקטיװ גרויםנ .איגעמ מענטשנ: מיט אױכ

 טאטער־ מײדלעכ־קאזאכקעם, פויערשע זיינענ
 װןפנ־ ^נגעזעענע געװארנ—קירגיזםקעם קעם,

).И Л( מײםטערם״.
 בא איז קארטע דער סונ ״םלעק״ װי_יםנ אפנ

 װי ב^לשעוױקעם אזעלכע פונ אנפירוגג דער
 שט$ט אערױסע אויםגעװאקסנ יעזשאװ קיריל

װאמ, איר־־שאכטעם, ארומ אונ  ארנעסער־ זא
וױכטיקםטע: םאמע דןןם אונ ײשוװימ,

 אופגעהויבנ זיכ האבנ שטןןט דער ״אינ .
 אױצ־ זיכ אינ אנטפלעקט האבנ װ$ם מענטשנ,

 ענער- שעפערישער מיט אײנפאלנ, מיט רעם
 הײמ- דעמ אפגעגעבנ ה$בג זײ װעלכע גי.ע,

 ,אונ 5מילכאמע־געהאלטנ האט דאם װענ לאנד,
 אױכ מאם; קלענערער א אינ ניט אפ גיבנ

 .פארװירקלעכט הײםלאנד ד$ם װעג איצט,
).12 ח. פרידנ־פלענער״. גראנדיעזע זײנע

 רוערט פארצייכענוגנ צר פארצײכענונב פונ
 אופגעדעקט בײשפילג קאנקרעטע אפ ביכל אינ

 דער װ$ם ניצאכנ, דעמ םונ ם$ד א נאכ אױכ
 איבערנ ^פגעהאלטנ האט םאװעטנפארבאנד

 װ$ם פעלקער־פרײנטשאפט, גרויםע די םױנע:
 פעלקער םאװעטישע אלע אוםג^הויבנ האט

 דאם פארטײדיקנ באמ לעגינ זײער אפצוגעבנ
 א^נ פראנטנ, די אפ דירעקט הײמלאנד

 ניט ■ הינסערלאנד אינ אױכ
 דער פאר אלצ געטאנ ארנ געלעבט גערוט,

 ?זיכ אינ פארגעםגדיק םאדטײדיקונג, זעלבעד
 ה^גנדיק א׳ינטערעםנ, פערזענלעכע די אע

 רעמ בײצוקומענ ציל: »ורויםנ אײנ זיכ ־פאר
 הײמלאגדן ם^ציאליםטיש ד$ם ראטעװענ םוינע,

 דארעמ-אוראל, פןנ בויער די ט׳אקע מיר זעענ
 פעלקער־ ,צונויםגעגיונדענע שטאו*ק אײנ רוי

 יידנ, גךוזינער, אוקראינער, רוםנ, מישפאכע:
 םונ פארשטײער—,ט^טערנ קירגיזנ, קאזאכנ,

s ik i 5•' י פםםח —
 גיאוױזנ װעז״ט״אױכ םארצײכענונגענ די אינ

 םאװעסישנ פונעט וװקם ארער3וװנדער דער
 װי פונקט גויער. םאװעטישנ סוגעמ מענטשנ«

 אונ געװאקםג זײנענ פר^נט, אפנ ארמײער זײ
 .אינ שלאכטג, די סיונ גאנג אינ געלערנט זיכ

 'םאװעטישע׳ די אױכ זי.מענ אזױ קאמפ, גלוטיקנ
 זיכ *ורנ געװאקםנ העטערלאנד אינ מעמזשנ
 שװערנ איגעמ אדבעט,• פונ גאנג■ אינ געלערנט

 בו״ די מיט מידבער-םטעפ, דעמ מיט קאמפ
 װי אונ קלימאט, ארראלער האיבנ מיטנ ראנענ,

זיגג, גראנדךעזע אפגעהאלטנ ־פר$נט אפנ יעגע

 אװו$מ טיט צוזא&ענ וא1גן$ײטשא ״טער׳עגטי
 עםיעכע צובויפגענוםענ ה$בנ לןןזינס*קי

 טאמארא — בדידלעב זיבעצגי^ריקע ־~ זדכצנ
 לעניגנראד, םונ מײדל לוםטיק א אוטקאװא,

 פיװצאװא. טאגיא אוקראיגע, פונ רײז׳מאנ גיטע
 אבדילא־ אםיא אונ אײנוװינערנ ארטיקע אנ
 געלערנט האבנ אונ קאזאטשקע... א—װא
 ק^םפלי־ גאר ביז אויםםורעמעג װי זײ

 ארומ כאדאשימ עסלעכע אינ דעטאלנ. צירטע
 געשעמט רײזמאנ גיטע נריגאריר דער שרינ האט
 געגנט, אינ אינשטאט, זאװאד, אפנ בלויז גיט
 םאלקןמאט פונעמ זאװןןדנ די איבער גאר
 גי־ (״ארראלער מאשינ־גוױנג״. שװערער פאר

).33ז. בוירימ״,
 געשטאלט דאס איו רי־רנדיק אונ וװנדערבאר

 מעזשאװא, װארװארא באשײדענער דלר פרנ
 אפ טי־עגערנ א מײדל, םויערש א פונ איז װאס

 אויםגע- אנ צו אױםגעװאקםנ טאן־פ־זומפנ, די
 טערמא־עלעק־ א פונ קעםל־הײצערנ צײכנטער

 אויבער־םןװעט פונ דעפוטאט אונ טראסטאנציע
 (פ$לקס־אויםדערװײלטע~װארװארא פסםר פונ

מעזשאװא),
 דעמ אינ דערצ״לט װערט װאם אלצ י?,
 אויםגעטראכט׳־־דאם ניט״ טאקע איז ביכל,

 ונאם װירקלעכקײט, טארועטישע אונדזער איז
 װעל־ מענטש^, וװנדערבארע װעגנ דעויצײלט

קאמוניזמ. דעמ בויענ וװנדער, שאפנ כע
 ניט איז פארצײכענונגענ ביכל אלבערטאנס

 קלײנם א זאגנ .אפילע קענ מע גרוים, קײנ
 איז ד$ס ןבער זזײטלעכ Юб האט וועלכע

 דער פונ קאפיטל שײנ א עמעם אנ מיט
 מענטשנ, סאװעסישע די פונ העראישקײט

 בלכל, באלערנדיק "א פאלק. ם^װעטישנ פונעמ
װערט. דערציערישנ גךױםנ א האט װ§ם

̂כ ^פמערקנ צולעצט דארפ מע  אײנ ג»
 די איז דאם—ביכל דזןזיקנ דעמ פונ מײלע

 בילדערישע, א ישפראכ. דער פונ רײפקײס
 אונ קלו^רע א אויכ צרגלײכ זי איז ״זאפטי.?ןע

 האט ,,שאכסעס״ ־זייגע אע ק^ןגקךעסע,
 יט’מ ביכל דןןזיקנ דעמ .י אינ אוי<ד אלבעדט^נ

 יידיש אינ איבעדגעגעבנ מײםטערשאפט גרוים
 .^ערםינענ, טעפנישע קאמפליצירטםטע די

 אונ פאכמאנ אלם שאפט אונ נוצט ער װעלכע
םטיליםט. גרטער

׳ -־ נ *yS. . י a״ ־ ׳־־ ~ ■:<

 גרויםער א איז יכל3 קלײנע דאזיקע ס’5ד?
 בא־ ליטעראטרר; יידישער דער אינ צושטײער

 אונ פארצײכענונג-זשאנר, אינעמ זונדערם
 גאשײדענער א זײער עמעס, אריג, א־ז

 פאר. צייט דער 1פא דעט דענקמאל...
אלבערטאנ. &. אװטאר שטארבענעמ



ג״*) נ א ג פ ו ״א
 . נאענטססע סאמע ...דן$ם

 אויםגעװיזנ, מיר װײס ה$ס
 —באקאנטשאםט איסלעכס פונ

к »ריםב. םיט הארצ פול 
 עמלןזם ילםראעל דילסער דער ה$ט אזוי

 ליד א אײנער אינ י$ר 1939 איג געשריפנ
.זיינער

 דיכסער דער האם לעכ1דורכדרמ אונ טים
 זיינ װעגנ דערצײלט ליד דאזיקער דער איג
שםילטנ גים  װ#ס בענקשאשט, אונ סרויער גע

שסאמט ה$בג  אײנ־ די ״םונ צאאר םונעם גע
״ געפויגעגע םנ ױ  שונעם םימנןןל דער ־־־ פי

שנ פארארעםטנ אגנטערגײעגדיקנ ש-ײדי  פוילי
 לעבנ. אױםגעקוסענ איז אים וװ שטעטל,

 אז .געקדאגט, זיב ה$ס דיכטער דער
סארורטײלט, איז ער

 זי״י־נ בילד םדזיעריקע ם$1
אנדערג... אנ עמעצנ פוג
ײענ1 פעסײרעש איז ד$ם אוג  אי־ אזוי: ע

 האלג־סא־■ א טיט לאנד, קאפיטאליםפישנ נעם
שג  פראגרע־ דער ה^ט דערצו, רעזשים שים?י

 סרז^נ געמוזט הופאניםט ד?ר דיכסער, םיװ/גר
א זיב איג  גע־ ניים ריםנ״, םימ הארצ םול .

 זללנע ס$ם סולער דער אינ אגםפלעקנ קאנט
 דער םיט ארויםזאגנ יםעגלעכקײטג ש?גםזןרישע

גערעגט. j ה$ס אים ’ ווןןם דאם, שסים םולער

נ האמנ םיר ט זי  דאזיקע די דער^ןנ
ק ליד,  װ$ם ־ ג$ר עטי$טם לײענענדי

כל ךןגרשעזגנעמ ג/ לידער גי אנ םג אג  ״
שער איר לױט װײל ײי ױ  לױט אונ $נל$דתג א
 כאראקסע- ג$ר ®יז זי איו גרונט-ט$נ איר

 איז ער אײדער שאםנ, עמי^טם סאר ריםטיש
ש?ר א געװארנ װעםי  טאקע שרײבער. םן

 םיט ליד?ר סריערדיקןג עםלןקס סארגלײכמ־יק
י מר, י גזנ װןןם ליי  גייעמ אעעם ארילנ זיי

מ מענ ק$נ פיפל, ע ד ט ע ל ױ פ ענ  מערקװירדיקנ ז
, ג ^ דורכגע־ ה$ס דיכטער דער וו^ם ו

 פוג פאר?א« *וז<טאג«8$גיר «א»״<6«או עמיאט, י. )*
• ־־', «?4« .נעגג«, אװםןןגןמאו ייויטעו רער

 אונ בירגער אלם יארנ דןןזיקע די םאר מאהט
פ$עט.

 ם&װע- דער אינ געקומענ איז עםלןןט ייםראעל
 מיס פאעס אלס שױנ דיכטונג יירישער טישער

 לידער זי_מע פאנעם. שקסערישנ אײגעגעמ אנ
סנ אויסגעצײכנס זיכ האגנ שנ םי  גע־ פ$עסי

 פילאסאסישער צו שסרעפונג א םיט .־דאנק,
 דורכגעסראכטנ, םונעמ םאראלגעםיינעדתג

 אפס- עםעם, דורכגעפילטנ. ׳ איבערגעלעבסנ,
ײנענ מ^ל  געװענ םאראלגדמיינערונגענ די ז

 אונ אויםערלעכסארקאמפליצירס צואבםטראקט,
 לײע־ ברײסנ צו־ם צוסריסלעכ שטענדיק ניט

נער•
 וועגנ רעדט ביכל נײ עםלאטם ייםראעל

 גוױוער דערםאלגרײכ איז פ$עט דער אז דעמ,
ע ק ױ ^ ד ײנ אינ אפםטראקסקײט די  די שאפנ. ז

 געװארנ זײגענ גילדער אונ מאסױונ די טעםע,
ײנענ אונ 'קאנקרעטער  מיט דורכגעדרונגענ ז

 לעבנםשפידונג ןןפטיסיםסישער געזונטער דער
טנ אװ ם־ איז װ^ם וועלס-באנעמ, מי  אײגנסי

 ביכל אינעמ מעגטשנ. םאװעסישנ דעם לעכ
 דיכ־ א װי ארוים עמל#ס טרעס ״אופגאנג״

 םא־ םונעמ באזינגער א פאסרל^ם, א סער
שנ  םאצלאליט־ דער םונ םיזרעכ, װײטנ װעטי
שער דער םונ בויוגג טישער  אװט^נזןםער ײדי
 גע־ אםאל הןןט װעלכער דיכטער.« דעך געגגם.
« רי  װארשע םוג קװארסאלנ ארעטע װעגנ ש

רווי ביאלעםןזןק, אוג
־קרו־ם געםלעכ אונ שמאל, געסלעכ

געפויגנ, 1ער צו הילזלעב א^נ
ט  אװם$ג*םער ילדישער דער אינ הן

ם מ ע קנ6 דעם דערהערם ג ש דײדי  געלזי
קע די םרג עגדי ג גוי  אונ שסזנם זי

 די םונ םי שעסעדישע די דערזענ' ילשװױם,
 אומויסשעפלעכע די פאסויןןסג, םאװעסישע

 די סי־זרעב, װילסנ םוגעם גאטור־רילכטיטער
 געזענ״ )ט7אל -״שאר אונ ג^טור סראכסםולןג

 באגייםסעדטע גײטיק׳ן ד$ס !עסוגעג ער הןןט
םי דיכטעױישע ר ר װן

רײ־ ?ר2*{1 רער *& יןוקס דיכטער דער
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ר פונ פארשײדנארטיקײט צ?גר  םאװעטישער דן
 באלעפ^ס, א פוג אויגנ םימ װירקלעכקײם

к ,־קורט װאם אלצ, װעמענ שעםער 
 נאלנש, לײבלעכ גאר ביז איז לאנד, אינ פאר
 אויםגעלערגט זיכ האט עוי אים. רעגט אוג
ם אינ ע קלי  גרױם״. װאם זענ, צו .

מ״נאכ איז פרײד וױםר שערט אי  גא
 דיכטערן געטרײענ דײג ערד, א,

 פו- םרייד די איז עמיאס־־דאם אוים רוטט
שנ נעמ שנ םאװעטי ױער דעמ מענט  אי־ אוג ג

 טאקע זיכ םילט דערפאר אונ בערשטאלטער,
» דיכטער דער  װײט־ דער איפ אםור-ברעג, א

 לאנד אונדזער םונ גרענעצ מיזרעכדיקער
שפיצט. ײנ פונ היםער דער ״אנגע גרוים ד

שארטעג״,
 גרענעצ- םאװעטישעי די מיט באגלײכ וואם

 םאציא- םװעם װאכ דער אם ער שטײט לער,
הײםלאנד. ליםטישנ

 זילנ געשטילט‘ ?יט יק3»אײ דעמ 'אנשטאט
 דער״ האט װאנדערב״ נ א נאר אײביק אוג

ײנ דערםילט דיכסער  פארווארצלט־ ז
 םא- דער אם הײםלאנד, נײעמ זײנ אינ קײט

 אלם דערםילט זיכ האט ער ערד. וועטישער
 גרוי- דער פוג מיטגליד גלײככארעכטיקטער

 דאזיקע די אונ מישפאכע. םאװעטישער סער
לנ  אינ י אויםגעדריקט מר האט געגי

ש זײנ אנג דערהויבענלמ פאטעטי  װעגג' געז
קאנםסיטוציע. םטאליגישער ז*ער

 'י םאלק, 'א פונ װאגלעג י$רנ טריזנט פונ
י צ «זרײט: אונ לענג אינ אױם םיכ ס

נ3כ> וי״יני י
ל אופ, ?רר, םיכ, נעמ ע װ דיר פונ ס

אויסװאקםנ,
ךיר פוג צים װ$ם בוימ, דער װי

שטאמענ. די
ײנ איז דערהויבנ—פײםטזגו דער ם>ה$ט ז

—נאמענ
אונדז, פאר א אינ בײדע צונויפגעבונדנ

ליכסיקנ, אינ אונדז פארשריבנ בוכ אינ אונ
אופגעריכט.האט. םזןלקער װאם יבוכ אינ
ערד״... מײנ דיר, אם םרי_י אטעם איכ
 עכם אזוי אימ בא געלינגט דעריבער אוג

 םונ מאסױו דעם אױםצודריקנ ארגאניש אונ
 סיי פעלקער־פרײנטשאםס םטאלינישער דער
 רוםישנ העראישג דעם באזינגט ער װענ

האם ק^לעםניק^״װעלכער װאםילי שלאכםמאנ

צום לאזנ צו זיכ אלײנ גרייטקײס ״די
ד^ט...

 מויל״ םײעריקנ אפנ לײב אײגעגעם מיט
קויל״... די סארשט?נלנ צו אםפראזור פונ
 װאם מײדל, קאזאכישנ דעם ד$ם סי_י אונ

םנ״ דעם ,״געטײלט הןןט עװאקוירםע די םיס גי

שנ, םאװעטישע  נאבעלע דאם םײ »ונ טעגט
ד:אגאר, דער מײרל רוםיש

אונ ג , לי —פאלק ״דײנ דיר נ א כ.
העלד, ״דעם

אומענדלעכ, יאם דער װי איז הארצ ױינ
 װעלט די אויםלײזנ אפ ײן*ם
שטענדלעכ״. סארגאםנפראםט, פלוט זײנ  פאר

 דעם רועגנ פוילעם רײדנ שורעס אזעלכע
שנ דיככערם שנ אוג אידע^לאגי  קינםטלערי

וװקם.
מגינ ציקל אינעם ע- איז הערט״ םאםענ ,  ג

 צאאר אונ װײטעק דער״ אויםדרוק צומ קומענ
 םאװע־ דעם װאם שװערנ״, םרנ אגװער םונ

שנ שנ טי  איב^רצו- אויםגעקומענ איז מענט
ײם לעגנ  םאטערלענדישער גרויסער דער ג

 פאטאס־ אויסגעצײכנטער דער איג סילכאמע.
 עמיאם האס הערם״ מאמענ ״סײנ ליד סולער
טנ שנ שטארקג מי  איבערגעגעכנ װארט ריכטערי

 פארשאפנ האט װעלכער פאשיזמ, צום האם זײנ
שהײט, דער אוםגליקנ אונ פלאגנ אזעלכע  מענם

ט אלצ איז ,װאם אזעלכע,  דער- געםונענ ני
״ אמענ ײננ ארק  םונ טקעלעט ר בײנערדיק־ דער פ

 רי דורכ דערמארדעסע א ראצכיש םאמענ, דער
 נאמענ אינ נעקאםע םאדערט װעלכע פאשיםטנ,

 פארפײנייקטע, אונ אוםגעבראכסע מיליאנענ פונ
 פונ געשטאילם א אינ אויס דא וואקםט

 אינ םאראל-געמײנערונג. פאעטישער גרויסער
קע בערי אי מ לידער די ע ד בנ פונ ע׳  ווײזם ציקל ז

שע גרויםע די דיבסער דער  קראםט, מאראלי
 םונעמ הוםאניזמי אונ שײנקײס »ינערלעכע די

שנ. םאװעטישנ מענט
ײע־ באלאדע אינטערעםאנמער דער אינ ל , 

ק  מיידל פערעצעם רוםט מאטאנעס״ דריי נענדי
ענ >,ינ*ם דיכבוער באמ ארוים  די דימי

שע די םונ געשסאלטנ שע העלדי  מיידלעכ- ײדי
 גע־ שרעקלאז האבג װעלכע פארטחאנערנס,

אויגנ. די אינ טויט דעמ קוקט
פאד׳ןם •גאלדענער דער םײםטער, א,

ט. ער האס דוירעם דורכ זיכםארהי
שטעלנ פונ פאדעמ т גאלדענער דער  קעגנ

 דאם, פאר קעםפנ צו ,״שלזגכטם״, דעט זיכ
װאם  דאם דורה םראגט גערעכט״, אײביק ,
ט דיכטער דער דאר. צר דאר פונ פאלק ױיז  ,י

 םונ םעהאלעכ גרויםער א שוינ איז םע אז אבער,
 םאםיוונ יענעמ םונ אונ ״גערעכט׳י יענעם
 מײדל פדרעצעם םונ װידערשטאגד אוג קאמם

שער מיטלאלטערלעכער דער אינ שי ם  געטא ײי
 פאר- םאװעסישער דער םונ קאפפ דעם אונ

םנדיק ה^ט, װעלכע סיזאנערנ,  םונ אנסלוי
ענ םוינעם ״דעמ ועםא,. שעלאנ  לופם אינ ע

ט׳ . .,געלאו
מן די שליםש ביכל דעמ ע א רא־ פ  ״פי

רי־ ד?נר דיכםזגר ד?ר וװ קאג״, לי



 נרײ־ א אפ שױנ «יכ פארמןםט קער
 ארויםפירג вк נאטור-שילדערמג, טערער

 גאנ־ א מיט ביאגראהיע, א מיט געשםאלטנ
 דורכנ פאסירונגענ. - לעבנם דײ צער

 װײזט לײװע . פאעמע דער פונ העיד
 אוםריכסונג, גרויםע די דיכטער דער

 הארעפאש־ ײדישער דער װעלכער צו
 םאװעטנמאכט, דער בא געיןומענ איז ניק

 א פונ-דררכגעמאכט האמ ער װ?ם .ױעג, דעמ
 מענסשנ עקספלואטירטנ . דזנרשלאנענעמ

 פרײענ, א ביז רוסלאנד, ״צארישנ איגעמ
 םאציאליס־ אונדזער פונ גויער אקםיװג

 ריי א האט פאעמזנ די הײמלאנד* טישנ
 שילרע- די ■ערטעך. אויסגעצייכנטע

 פײ־ וזײטמיזוענדיקנ רעמ лв וװג
 אנ, זיכ הייבס זי װעלכנ סיט זאזש,

 פײזאזש״ אנדערע רײ א אויכ װי
 א האט עפלאס אז װײזנ, גוכ אינעגז לידער
 ער איז שװאכער נאטור- דער כושפאר פימעמ
 גע־ ד$ס םענטשנ. דעם שילדערנ אינ אבער

 דא איז לײװע הארעפאשניק פוגעם שטאלט
 שטײגער־ אויםערלמבע דעריקערדווכ געגעבנ

 זיינע איבערדערצ״לנ דורכ אקסעסוארנ,
 לעבנם־ דעמ קורצנ אינ אוג לעבגם־פאסירונגענ

, קינדער. זי_ינע פיג װעג

בארג- געראם^ןר דער ״מאקם
איז אינושעניער

קאזאכסטאנער, אװעק בעדג פונ אײנעמ אינ
אנ איצ-ט גרויםער א םעז פיוט ע-ר .

עקספעדיציע,

5נא געזיןנקט *ינגםטע, די טאכטער די
מינהעג איד

 קארטלעכ אפענע אפ שרײננ צו טאטנ דעמ
 שורעס: אײניקע בלױז אונ שארפ אינ קורצ

ארבעט דער פונ ארבעט, איכ ״נעזונט.
צוםרידנ״,

 דערציײ זעלבנ אינעם װײטער אזוי אונ
 געלוגגענ גיט איז עםןאכנ נוםעס לערישנ

 »ימ צוגעבב העלד, זײנ אינדיװידואליזירנ צו
 אופדעקב שטךיכנ, פארגעדענקפארע קאנקרעטע

 שפראב-אונ דיכסערישע די פםיכאלאגיע, זײנ
 דערצײלע־ די איג מיטלענ _ אויםדרוק די

 אנ איז עלעמענסנ באשרײפערישע אונ רישע
 זײנע אינ אײדער בלאסזגוע, אונ ארעסערע

 זיכ םרעפנ עם ®ײזאזשנ. טמיזרעכדיקע וויי
 צומ אויםדרוקנ. געלונגענע גיט אויכ

י_ישפיל:3
לײװענ ליפשאפט זײנ פילט הונט ״דער

אנטקעגנ״.
אינױערםיעם: האמעטנע

 טאנ שפיל א זיכ װארפט ״ער ■
 יי$ר זעקס פונ םאניענ ל״־װים אײניקל מיט

 לאנג ניט ס$כטער, א נאכ קיגד א
געשםארבנ־י... דא
 אפער .פארםימזרנ באםערקונגענ די ן$ט

 דאזיקנ פונעמ םײלעם די ניט בעשוםויפנ
 פינ אטעמ דער זיכ ם.פילט װעלכע אינ ביכל,

 פונעמ קאל^ריט דער היעטצײטיקײט, אונדזער
 פיראניד- פונ מיזרעכ, וױיטנ םאװעטישנ

 בעפיירעש ריידנ לידער ד^זיקע די זשאנ,
 עםיאסם פונ װוקם אוג אוסגאנג דעמ װעגנ

• פױדער ה• טאלאנט. דיכשעוישנ



 מעלוכע־ ױדישנ ביראבידזשאמור אינ
נאמענ האהאבאוויטשעס מ. ל. אפ טעאטער

 מעלוכע־טעא- ײרישער כיראבידזשאנער דער
 םאדנ האט נאמענ קאהאנאוױטשיעם מ. ל אפ טער

 א אופועםירט )1943־ 1947( טעאסער-םעז^ג
 אופ־ ווארעמ זײער זײנענ װעלכע פיעםנ, רײ

 ארבעטנדיקןי, די םונ געווארנ גענוםענ
 אונ ביראביז־ושאנ שט$ם םונ אינטעליגענצ

געגנט. דער םונ
 דער האט טעאטער־םעז$נ דעמ ,נעעפגס

 לעאנאװם ל. מיט טעאטער בײ־אבידזשאנער
 ראבינקאװם ה. אינ אנפאל״ ״דער פיעסע

 געשטעלט איז זןנפאל״ ״דער איגערזעצונג.
 סע- סת ^נפירער קינםטלערישנ פונ געװארנ

 קינםט־ םונ דעקאראציעם שטײנ, א. אטער
 דאבונםקי, ש. פונ מוזיק קיפנים, פאניע לער
 בא- סעאטער דעי־ חאט כױדעש אקטיאבער אינ

 אםטראפאליעד/ ״הערשעלע פיעםע די װיזנ
 העל־ כ, ארסיםט פארדינםטפולנ פונ געשטעלט

 יא, פונ מוזיק קיפנים, צ. קינםטלער פאנד,
 דער פונ יארטזגג דרײםיקםסנ צומ וױנאקור.
 אקטיאבער-רעװא־ םאצואליםטישער גרויםער

 פיעםע די באװיזנ טעאטער דער האט לױציע
 ער״ מילער ב. שרי״יבער ביראבידזשאנער פונ
 קינ־ פונ *וטעלונג ביראבידזשאנ״, םונ איז

 קינםטלער שטײנ, א. אנפירער םטלערישנ
ראבונםקי, ש. פונ מוזיק קיפנים, צ,

 סעא־ דער האט װיגטער־קאניקולנ די צו
 פאד שטעלונג םפעציעלע א צוגעגרײט טער
 האלדזטוכ״ רויטער ,דער שילעד־ױגנט דער
 פרנ שטעלונג דער אינ מיכאלקאװ ם. פונ

העלפאנד. כ. ארטיסט פארדינסטסולנ

 קלוג־בינעם קלענזגרע די באדינענ קעדײ
 פאר־ דער םונ צײט דעד אינ קאלװירסנ אונ

 צוגע־ טעאשער דער חאט זײ-קאםפאניע,
 »ינ פארמענ, קליינע פוג אװנט אנ גיײט

 אימאקטערם דרײ ארײנ זײנענ עס װעלכע
 באשטײט װאם קאנצערט־אפטײלונג, א אונ
 סאר- קינםטלערישע אונ םוזיק געזאנג, פונ

 טעא־ דעד האט י. ה. אפרעל םאפ לעזונוענ.
 אמעריקאנער די פונ ®יעםע די גאװיזנ סער

אר- »וג דזשײפטגאו שרײפער ®ראגרעםױוזג

 דער אינ װארצלענ״ ״טיפע דיױםא נא
 העל־ כ. ארסיםט פאדדינםטפולנ פונ שטעלונג

 דער םונ אנפירער קינטטלערישער פאנד,
א. שטעלונג  אוים־ האבנ ראלנ די שיטײנ. ־־
ארסיסט — לענגדאנ סענאטאר געפילט:

 זשענעװרא פליאומ, ױ״-אליםא אראנעם, פ.
 פײגינ, ג. — מעריק האװארד קארלאם, ־~מ.

 טשארלז בעלא גערשמאנ, טשארלז־־ב. ברעט
ב.  גאנײ קויפמאנ, מאקםועל־־נ. שילמאנ, ־־
זשאלקאווער. םערקינ־־מ. שעריפ כאיט, נ.

 מיט דורכ איז ווארצלענ״ «טיםע שטעלונג די
 כוידעש מײ םאפ דערפאלג. באדײטנדיקנ א

 ארבוזאװם א. באװיזנ ט^אטער דער האט
ױגנט״ דער מיט באגעגעניש ״א קאמעדיע

 )שטײנ א. אנפירער קינסטלערישנ פונ (שטעלונג ,
 שאלעמ- איבער איצט ארבעט טעאטער דער

 (אינםצע- מילכיקער״ דער ״טערויע אלײכעמם
 4אױםלענדער נ. אונ דאברושינ י. םונ נירונג

 בא־ טעאטער דער װעט יאר 1948 ׳םאפ גיז
 ״לעכאימ״, קאמעדיע פעפערם איציק יױיזינ

 ןאינ קוגי?עמ״עכ״ ״צװײ גאלדפאדענם א.
 ״צװײ שאל.עמ־א?ײכגסם שטעלונג), נײער א

 רוסי־ דער פונ פיעטע א טוױנט*, הוגדערט
 קאנ- א אונ דראמאטורגיע קלאםישער שעי

 ״ םריע, טונעמ פ^רמענ. קליינע פרנ צערט־אוונט
 די װערני באנײט װעלנ דעפערטואר דיקנ

 םונ געםא• איג אופשטאנר *דער פיעמ•-
 האלקינ ש. פונ ״שפילםויגל״ םארקיש, פערעצ

 גאלדפאדענ, א. פרנ ,קישעפםאכערנ״ אונ
אר־ גרויםע א דורכ סירס טעאסער דער

ט באדינעג אפ בעט  איג צהעלוגגקנ פאר יי
 אונ •ױנטעליגענצ ארבעסנדיקע, די קאנצערטג

 ארויספ^רנ- געגנט, דער פונ קאלװירטניקעם
 װעט טעאטער דער ראיןנענ. די אינ דיק

 סמידאװיטשער, אע שטעלונגענ זכינע באווײזנ
 ער װו דאיאנענ, לעגינםקער אונ אבלוטשיער

 צו קאלװירטנ. ווײטערע די באזוכנ רועס
 טעאטער דער װעט שניט״קאםפאניע עד >

 אםורזעט באשטאבד סולנ אי־נ ארויםפארג
ונ« םטאלינםקער איג אוג  װעמ ער װו רא̂י

\,5צי_י לענגערע א פאדגרעגגעג
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ראמיגסקי ש.«חיק־־־װערטעײ־אי-בראבפמאב

נײלקע רינג־אנפירעמ די
 באגינענ בלױ-אױגיקג איג

 שנעל, מײדלעכ זיפנ שפאגענ
 װעלדל גאס הימל־ראנד דעמ אפ

העל. אופ זונ די גײט

 סראקטאר פונעמ רודעוי באמ כ׳זיצ
 זינגט, עמעצ װי העד איכ אונ

 בײלקע מײנ שפאנט דן$ם אז איכ, װײם
ױגנס-רינג. אי־ר םיט

 פדײענ, ארנ דױשיקנ דעמ זוגיקנ, דעמ פעלד צומ
 זעט «יט אונ גינג^לד גןיס װײצענעמ דעמ פעלד צומ
 זםי_יער אונ פלאמ טעכטער־־־אלע זיבנ
אמודזעט. יישעװ פרנעפ מײדלעכ זיפי

 געשװוירנ הײם האט רינג פײלקעם
 װ«ןרט האלטנ זימנר װעט אונ
 וױיצנ כאװענ הײמלאנד דעמ םאר
םאדט, בעסטנ דעמ פרנ

 סוגדערװײטנם בײלקענ איכ זע
 באגדיםט: מיכ טיכל מיטנ

 אונטער, ניט פיר ליבער, מי״ינ זע,—
סדאקטאוײםט. א ביסט

 נפרײ?נ אוג זוגיקנ דעמ דוישיקנ, דעמ פעלד אפ
 פראכט טיט אוג לעבנ מיט װײצענעמ דעמ פעלד אפ

 געסרײע, מײנ פארשעמענ, ניט זײכ כ׳װעל
שלאפט׳ שװערג איג פארשעמט ניט זײכ האפ איכ װי

Т

 ײגגםםע םאמע די פארציט עם
 ק$ל< קלינגענריקנ איד מיט
 קלעטערט*. זי בערג אמ ליד די אונ

ט$לי גרינעמ אינ ה*כט

П



 אנטקעגנ װינט םרישער א ם׳קומט
 אוים, מײדלעכ די קושט ער אונ

 גױאזנ די זיכ םוידענ םרײלעכ
гםרימארגנ-רויש. מיט

 םרײענ, אונ ררישיקנ דעמ זוניקנ, דעמ פעלד צומ
 זעט מיט אונ גינגאלר מיט װײצענעמ דעמ פעלד צומ
 םייער, אונ םלאמ אלע—טעכטעו זיבנ
אמורזעט. יישעװ פונעמ מײדלעכ זיבנ
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