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דעמ אין נןומען ררניפו איר ווען
ג^ס"ך גי!: איך וואס zisi
שנ"דן ןןעט ; ציו און

אי1 04^.1^39 אייער
!^>ו"ער פון עפר ברבנגען
טנינו. ננרטטן

.*

(א#כ ג1א
יו

^רם s3<

ודם ?ה{אה ^ץל ץ>זץ viS ג\^\:

:^סי^ גיך^ן גיותוג! ולגולה

ינסר גזגיבגך D>^\pn ^ילי

דיו פאר כיולאג יןוש נ>(גנטש,א זןן*ילייננ1ר, ^וט
גייגילען גייט און 03לד פץ איז קו/^ 1UT >רץ

1לא^יינט.
1:לוט, פון און יןגיט 3ון דייןג\ףאיז נאך^1>וג:י\ן
ג^ייטעוט פלאטעיט ou ov'r snHT/o 1JJ2H
ריין. און

י>וויף, 0ון 3h>m דיך ווטל איך <י11יויי/| ^ום,
וו0.>!ע >ג>ןן פיי <>ויף צ(1פוילןן מ'ווט.ל 1,ע1.(ר0 יין ז

ער ט4*^ זוגר און ,jamjhv1"* /y*7vw cm.iJT
אויף wv\
זיינעם גזאר\ פון onj)wum ד1 זגנר"הידד"מון
plווו1ג!ט. ■ , . 1



^M~r 7y 7נגז(נ>/ נ'יוכן /Mjur ב>"ר
נ>1נרים.פוןפאר יציאת, פגן צייכין,
אונ גאפרייוני;.פון צו ^\ןלאפונ.^

איייסי^ייז1נ\;. *לו נ^גוזריוךונ.^
באבט, מיורי >ויזג';מ.ננ1ן דע.וי.ב(1.ר
nur צו 0אך h ,udiu jj^ פון ^גגו
3>צ.וים,וו(1ץי יציאת. ווגגי,ן ציי^ן
נ£אר און יע^0>כ1:!^מרייץג.^ )ijT
>ע.ד^פא5ר/ פון A^^^^^^x^. ^D^
1:אזרי זיינ!!. פין 0>מ.נטוא אוו
יןע.ר.
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>יי אין ג>צוים לךץ ■pn
;~>hvmj ^ונ^ן זגגנ.1גן

י^ג^י^1 >2ץ ^ינד1גר די און
//* ^.פרו1/30.ר^ ^יך האבן
o^ijnijA אץ זיךץ,ג\ווידצ/עט
זייעי pwwj ז^נגגן זיי אץ

גויט \;עג^ר\ b^a איי כאג:ד
י^^ר^^ כי a די אוץ ^יי.

זייפני /<* //ב?ר3צ12 \זא1בן
אגי^*ג\^נ\;ע\ איז אע.^ץ~יי
.m/ai*/ שלוע.רע.ר ד^וי פיון
איכם ^י^ול^ן ווי ,uiDx

האט ^זוי אין ג^מגגר^ זיך
צ.1גשפיייי'^. זיף ט.ר

געזזען זענען "טוויים אוטנירני וךנןן
נטו אוי9גניהע*טט דורך ב^י^גננרטט

און פ4ניח מן תברים הנונ^שט ביזדי
*וכיע1 פץ פארי&גט זיי האבן צוזינ1

כינינ1ט1ן פריינן גו* T2 פייגירן נ^נ.ד.יזיינ.ט
^1Tp 3ון חבייס 8ונזטתנ צו ז^גן און
W 3ון ^I1p^^^^^^*'^ rSs גון המאזחד
תנד ^ון בייר זענטן זיי ב>יט צה^ממן אז
^5נך 5ון ןן^נן ^ונזנגר פרן 4j1^1"t31sa
/ *וןזן^יו דעם נון גנ^נץ om גןצנן

נ1וותגרד. 3^ב1בנדץןטד

נאבט... ד^ןזץני די 5נדטרםו איז וו8ק מיט
פרייה"נז דנ1ד בייט זלך בייר 9רייעו רתט יו&ס

<י:ץ גגנזט^ש&גט נ>עששריכטר דער 3ון
ולס וזי לגזכג אזר רועו m וו1ילן ^ייו\.כיר
rmatijis גזן wiasS^sa pvcr/u/ 1ועט
^י1^ נין און ב^נטעו ךווך ניענטפו פון ,Ajiji

גוננעוטת^נבכער 3^עד זטר חוךג1^נ^.אוו1יז
וועו^ דטרגארער ^ין ^ון ישראלי גידינת 8ן גגיו^וז

ד&זיון^ די 77£j/vy אין ומזי ג"יט

1<ז מן נטכט או^ יון ףטח פדן ניאכט
to דגן נאכט היינט^ע jsn.itr גאיק
$ון~ טיטן ^ץ 1^ךנ1ר^נרך/ביי $לננ
.^ץ יידן ארע ד^זט פיר,טוען ווי אזוי
j גריי א^גג ן^ין און יםר^נ1 אר^
אץק ^ *ייטן אסא^יקע פון כינננדער
.^^ ].^uj" 1

נאנט ד^ן^ננ די wwvx rs וו$ס 9יט
י551ר. ג?5נץ 8ז פיון נגנכט ^ע 3ין 2סיז בון
ן 3ייפו סיר גיי^נגן נ'י^4 א4י1 וואס
^נזננר טהב^תמן יום גרייהייטס 5ז3דןננר
3ר1נפדן ^וגטנןר ג1נג1ומ$זכט ה^ט ו^נד
1^>ון 5ר^ יטנתזכ1 מדינת איז י5ןן;יינ0
די §וי9נעמ1ן גז*ר אפן טויברן אירני
ןןע4ט 1ansa ixit פון יידן

ז^זיקןן די ^בדערכן איז וו$ס פיט
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לאןה יהירג 1א^ד*
וגני* $ת ךא;ך[י

:ל?גחך1.לכ^ לכאביו

'1

צ.ואים גערופן vjHT* vw>v ■pN...

און ך\>רן 1:ר^11גדי^ן ג7י0ן פון
^גנ ניט \;ע.ז^ט:זאג!0ט VD^n

דייננ! הגני;טי!~>וי0 א נעמגן
פי0,ו^רום ייינ.1ג פון שיך
>^0\יי0נ\ דץ ץ\\*ס אר0י ז00

 i)A 1,אט האט באך אץ tim

ץץ^יס פ0*גל^ ג7יי\ פון פיין די
רזאב ^יך *ןן מ2.ררם, אץ

פץן גע^ויי זיץ צו^ול^גג^
ז~ר^ע.ר,תארן0 זיינט. ץך01>;ץ

גןיינ\י^ן. ^ייג1ג ורייגי איך
אוןאיך א^יבד 1>,יי 0>רו0
ארוי0 צי און ט\י^ן דיך וו^צ
0ון זיגגר וןינ יי ,^bKS *ב7ייץ

nrf* et}p A^i .Vim

אוי>ז.יעווא?סן א^ מגטה ^^ טעג. יענע אין ^9nv^ א^ 09 או>
צו\(יקוקט ^ו האט און ^רייוטי, p^f עו ארוי0ג9ג8גגען 9ר אי?

לאסטאיבעט; ^יי9י ע.ו
יחמן, >טיו9י יזיין >3זן ©אף ירי ^^s)^^^)p^ האט משס און
*לפ יטאף 1י ^יט&ייט >זאט טי א7ן מירץ, 9רי0טטי^ון יו>?ס
חווב; גאט,גו >*יןנ 1אוג ציס ג9קומ>$ז אי? ^ר ^ז,און מיו^י

>!לא©>5יי9י א אין גאט >זין ג?לאל א איס צן ^יו^:אווי^ן האט
אין גי^נט יואין >טר טיטזט ^ען, האט טי און >אין, א 5זן
משה גאיצ5יט.האט ניטזט ווטיט parr *)p< $ייער,א>ן
P^<^^^^< זי ^ען און יאגכן&י} אג?אישט לאמיר : געזאגט
גאר ניטט יוגזיט >ארןי יר>גי כיארוואס ^טאוכ\, גל>>0ע

בר?1נט.
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ישראלי ב^ די א1ן מ0וה

o^i^a האבן זיי און ,l>a/a

ךךא ר;' *ו זרנג.ען ?1/בל איך
 "רער ך הוי איז /בר ר1ם

v>3 3עו~ז~ ז~עס ר,1רבט

ים. 4>ין ל"רוגרט

וגדגר^ב ג>ג:0 גדץ\ וגי ^ך^ץ ot b\1< ה* ?א9({י*
והבט a^n< ;ט7א 162ב?>ה '"י " " י:

?ונ^ ^ לעג uvr>V W2 v

\^  bifftflfw

7J/r /W Mwpv^jsuja די ^נו וים
>ייז*1 אז ז", mf )1n j/vpnT

זאס גו^גין זיי שך(לאפ/, נ^\

Qm וי1^\ זיי ~זיי, ■זוגנען ר(^כס.
זיי^ו איי ^רגי^ איץ\ ץריםץ. vsvo^j

, a3\^~j^v>33w זיינגר איז ל1גך
ג.י^פ\. \;גיוי1:ן <)V 1ij^N

זיי^ר א:ג:נג.ו ג;ןרז, *4>צ\ דיין
^יץ, זייער *>\ץ אץג^^זייי>ןץנג

ז^י. באפאיי א\ץ
בא^ זיף ץי11ט ביא^\ן o^^^^ א
^ץי זייבג* ]\n<vy פ1ן ]Dubw
woj/vp ירי oh^^אז^ג^כ ,^iiT
זיך /j/j/^p זיי אין ני'^ט זיי

^^נואן אטדצמ פון א\ץ ני>^ט.

זיץ זא^0*\ו זיי, א7"} ב.דטע.ר a>n

0\ג:ג^ים. זייג:^ א7בע.ר ע^\^ף n א>^ >2יץ ^^בן v3oSh< זיג אגן
; Ya\33*m  וו^י^בז די

 שטריבן ^אגוזי די y\q y\n



£3'7x*)? Vw jntyj
^רויספון rk האל יען m

פון הר? ^^רים^ס
ווילד^פר^. א 9ין דע,י(3
גגג יהודה אי? 9^>ין, כיו^ן
חיילי?טיס. ?יץ פאר ודארך
גטיווע.>0י?דנ^. ?יץ יגמר^ז
אוןאיז דמ;ר?ע,ן האט 0 דטר
הא15 ירדך מ'גל^פן"דגגר
אהינג^ר; י*פגג4טי*ג'1ן
גגגג*9רונ" ?גגנע,ן דיגגגרג
הי?. ווידערס^די ווי גען

^אף. יונגגג ווי כן
לס"וואס vt w וואס

לוי3סט^ זו
טרעט6ט דו dxth ירדן דו

^הינט^ר? א9
איי וואס גנ1רג, tn'

חידערגז?', ווי גמפריג^ט
 יזבז;נ1_ הייכן^חי ^יר

? (נואף
צי. טו ה^ר דמ.ס פ^ר

י^טגנרך,(גרד, 5ון ג^ט דע,ס פאר
QliT 9^רין(1רט וואט
טייך x rx ?t>ojs

ז*ניזין. ^יעגייע הי^ע ?#1 געיני יעי געגיג



ני^ א מדבקאון אינעם גלותמצרים כרן דור דער אי? אויסגעמזטארבן 11\ ...
אז געארב3י ג*ס און btnw פון לאהר 3ום ג^רוק עולה און ^אויפגעקומ^ן דור
י©רא5 פון וין ?י ב^ר>.און די אויף ווי פ1אל אין איווי >9יי זץ אי'י0ל9וואלצלט

גע 1ז$ט ב5וט ןייטר אין אזן באארבטט, גארן דטם און i'n9w<5p< שאף דארט האבן
יייקאיז ז ס3יל> פ1^ פ>$סטי>ךיט י9ל מיט ביישני מד1נר 5ונ9מ גלי דטר רייןנט
נינ'> אימ אויף א^ אימה גיוונאס קיין און לאנד *יין אין ישראל >גאלל) ראמ \עז9סן
פעלל)9ררוי91> די 5ון ו:אנט די אראפגעפאלן אים אויף אי? לסוןז א91ר . געפ58)
>עדואג און ^ריר ^^ן פזן >יא5י} ז^ס צווארן א^ אוי0ג>זריסן ^ונטגןרדריל^ר,*^ אזן
י 1#דטקט חרגה כ?יט אין פא5י) דגןס געווארן איא 5אריאגט 5י\^ד. /גו פון6}נד
אויסג^ג^נ ץעג^אס. די 5דן י?3ט0 אינע0 פזארשפגרט און ^ערוזיפט און 5ארהאמט
5>3ב>גדיק0 ©רד,צו דער עו 5י1:עזא3ט 5ון *יטפי5 דאס נשמה ^י^ איז אין דופטיגעזן ד^ר >פ7ן iao!71j)x כיטזט מגול asn 7p >עזויק0ן. און ב^מיעפ^כיטזן
 פיי פון צעשטראלקייט ירי >ל5ווארן איס א^ פרעג?ד p^ msiin ^ון קייט
ר,?*( היימ5אכד 5ונעס ון5ו0 רקזר ןןון פ>ז5די גיון צעג512לייפ1י)ייפ1 די אזן 5ינג

הארץ. ז"ן איז \9לאש^ **ו ^צאני)פ< ?יך
9ט3ל)ער,אויפ די ?:ווינ2זן יתיס <*'< יקזרא5פא5ל< ד^0 איי? .יערואר} אין
און ^^^^^^^^^^^^^^^^^ און 5יכפז כק ^^רויגט און נחלזל ^ייז >*דן ג?ווארגו5ט
ו597טוועגן א93 איבעד האט ץיי100 ?יץ אזן יזןזגש זער *>אר WJ\v et"y*>et?py
p'u 95s ^ייער9,אין כוחות די ^^^9ייעב1 3ר9מד9 צו יל?*בן >ין >9פ1רא^ן,זיינ9 זיך
ק8ק אנג9הוי1ז האט יידכרלאס דסר טון  ^3ינ^ן צו גןקום^כוחה א בכדי געלן^א^ט

א5/^ פא,ר\ינ;ט9נ!1 ווא,ק ק55וז ווי0טע א ווי פ^5ק^ר 3ד9>£7ע די זזןן גו^ביין אינעם
וין ישרא05 73ן צא!5 י)$יינ1ז א אי* ^ויפ>ל9ל)ז5<9ז אק . ט#ג היינטיקנז ביזן וו59טר<£נדן
יז(זגע יג2זוז}5. 5ון לאנד אינעם יזיין צו עוליז בגידי אררי3^9י)5עטערט תידער*ג;א5 און
אןי10וי9 און 1:א5רוכ3עין 7yr כדי ווי0טעניש יער עו \עתען ערלה חזונים די ^/יר

1 אין אונדזערפא5ק פון ד">נ*,>*אפט באניי10 הא^ן >^יר 3ג5ל<. אונדזער 3אר הוו^ s ^^cs t\v
5<;רזיי9ר,דא01 (13 י>ע?אנג דאס און שניטהר 3ק פר^יגע די \עוו^רן איונדו אי? היימיש
א\ינ\עןוויגט האבן מיר ק#רן. פון >טרןך דער ^ון 5רי5ינ> ©וכעס \ערויל1ז פריי5ע3ע

>>9בז 5ו1ן גטזנ*; ד017 ^נטקעץנשטגןלן ?יך ל)9נען עו גכדי גטווער ?נומ w3yn jnpfn18
אינ^ דעגל?יט האבן פדעמדע >^ייוידיג?וראשקע0. אונדי?טר מיט ל^נד ד^0 ג^יר f3TO
ל)ליין >ז9נען ייי אג1ער איר^ [1t rT yt צו רופט וויסטעניטז די ^ה9רשט. לאנד
א\?דיעאי נינטט^ אק ווערן צו אויסיגעלי^ט לאמערט \5ות אין פא5ק רא0 ?לאו5. אין
פ59קעדיה*2ס,אץ פזן ל\1ק 6? ן&ין ^ך >נ^יד האבן >81רוו8נדלט דער5יי?טע. די פון
י\\'ז3ו דערווייטגויט את ו7>זר>3ער תע5ט די כון איכטריגעס כיטדט די >יאר ?גי3גרעט א
cw מיט >^גויט און אדנטער^תנו^ אין זיך \ערגנג5פז מיי *ל9ווארן.האבן רו די אונ^
גינעטג?לגי? נ^גטיקטי דער 5אנדאין פון טויערן די א7י3>יעברגכן מיר psn' 1ir^ וטס,און
ב9$א דעד >נון 5א.0ט די .געווארן שוועד^ר אזנך? ארוס איז האסאמ^ל און מעפילים, די ולי
>טעא^5נ v^^Sqii npo111>.nyT p^nps.0^8 m op ^ י\\? >טשען אלן גערוכג.
יירןיקו די ^^^^^^)^ אונד? האט ט0 .בייז ^3ות. פונ>ן0 נעץ דסר אץ פא5ק אונד?>ןר ^יך האט
no^ ^v^^^< באגטאןי ד^ס ?ינט ^טפינען ry ניס1ט אייז >ליי^ז זייז ווא0 גןארד א ביאך
טליטנדי דער ווערן 5אך^איו'1ן ניט1ט 58?^ op אז געוואכט א5ץ ה^ט ח3וציס הייפ5 א
pst /trxv*7pr אונזז ^3ו חורבן 3ון א5\ר>נט פ7נטס און 0ונט... סון גרנל) ל)טר

5>$בן; *א5סטו ג5יט דיין אין ; \עע1ריי ppnjiinn

J

ר4
1^

rt!3 nv^ 1^ וגור
11

>*<>r 'j'i
If

xzin
HT >*

זנין, זיך כ>צנטטג דניר דור,פו\ יעדן אין ווייכ
נ'י1ו 3וו ארויכ ווא^ט א^ייו ניר a.ווי

^

^
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ר,?"/ כאר; wu< >רוי0ע די ן*נ*9י,ומען איז $0
אקזיאיז קרי> נרייהליטק פון nyiy די יע1ו*כ. גון
און.בכוט,ג?יטן >^ורה ג>יפז <לעוו8רן אנ\(זטרונקגון
און קרבן. פונגןם טרויער און ער,דה דער פון י>5יק

דער ק פ הא5ענן0י די ,>עי?ונ>7(זן ה^ט א5ץ אי1ער
פא5>;. יידיעזן צעשגרייטן /7M אולקוס און גי^ונג
8w fa■.?* 1T tjjjS pa {px3nrv;or'm fpjpr טס
pe? . 5anw פק סוף א מאכן צו ג7דינרת purl
י)ייג עום גקמוטיקמ יזיי ה#ט שונא .גריטיע1ער nn
פון tjc\5 dst f5<.vi)ca jyjpf"?' און מארד. צום י4ון
א . גןערב כי] 8ון ג??יח פון .ירום, פין איז 3.5וז

פ1יייו5 עים 3ארקדיעג1 יז\זו\י אר>ב?צייינגבאוער גרויסער
>99אנ און ^ארר^נטע רשעות., און הכנזגטלטאפט גון
גיון ^31tv Tsu^ ea9nppps ftsn מען און ווינצ0יו5יע. T7 jyny* ^yr הינטן,מיר אוזפק 5ארכט
קנא5,און א^געווען ^^וו^ר אונד^ר און ציקע
דעי ?בו רוקן דעס o1^ ^nio^s>\ 1v3^ מיי

וואנט
_. ,. .. וןזי> דער אןיף פלמ"ח ד^ר \עע101אנעז י\\ז

נ

יי1 נ=| און ג^גט 9י^^^זגןר^ר דן\ר אין ערד, רער פון
c55f>vpv< הא!} 11r אין סטע^שיז^ס, געהליקט אזיף

5ופטן. ^t 50ין און י0 ,אויפן יבשה ד>\ר אזיף
שבועהי ^ איו הארןג ^י^ר אין איון

עוריג^טר^טןיי כי0ז
דער>זא5^ >*ון ג?י5יטער pu^t1 ojrr ^v^3tN\v\ rt*
ם י א עי >9גט0ר^0/ט סיהי16:ן .x>f 7y ^^^ פיון און *לוז(1ר9*;5ץ;
ילע^דן יי ולאבן קא\?ף, אין ^n אייני73^5י^ער7 \5.ות פון פי5ע
פ^רטייבן אים און לטונזן רעם \ע7?51א\,ן 55ג>ח ארן ה\3ה >!ון
ילארגימען z>yy5 >ד הא1ן vr בי>ן דער55ר, לטטע13, ^ייכ^ פון

^ון 1י\יי^יץג17*נ.זייןגג ^r 1x3 ט(יע.ר/ די ^ג^1פו^:^^ >יך דיה^1:ן ^ן \?ואתדי^ .בייי^יי^ן לאנז ^(בררץרן ^^^.נ^.ן'^וי^^^^כ^ייופ^ ^גת,
גע.מען ^^^^>ץ ^ין זיי ^אג1 וגאס ^Shq qm^a >^ נאך יי^יא^, פיו\ >ךי3דגגר

זיי>\ 9אר פ^רזייך, ^ריז^ר^^כ^"ט, אגן אר1:ט_^ (/דט fWyJ *1ן urw בץי&ו
. קיכןער ^<גז0 ארן ק*ג.1~ע.ר ץג\

\?ינץ נ#רטיזאנע1
ווגג^ ילמ.צ:0ן oa*t *יי0" די ^לז יןיינמאצ ניע\0 ^ץ,

, aajw ^כויע פאר^טע.לן קליינט. י;יג^כ!^\ ותג.ד
'^."^ Mupjjjimo^H אונר'^י 0>ך גרגגט יזיביען ווייכי

די>! י^טן ג>יי טיאט. iJ/rrjw נ1א\ וין פ n uim oii
,rum/ JJVpJj/JM^a'W ^ונדי^ר גאך וגטנ\ ו\רגי>גן ןןיי^

ד*>* >1גנ11ן טואט.\ייר אגכי^גגו >^>ו פגיין m ץןגנט OiJ

^ניי מון לאנד גגיטן t^ tjnS פאג5מג1:ן ^ויג^ם 9גן
וויי, <>ונז>טר גליט פיין, ^ינז*1נו גליט אן ?וביט.ו מיר
בלוט. *ונז*גי פון ^ב"ריץ <> ס'איו גט.פאלך וגו *>ץי
ג?ו0י אונד^ר ^בויה, ארנז*4ר נן^ך רוט.ט שפראצן

סיאיז... \;1גפ^ג!ן \וג ^>\ן

היינט, om~t *>וגז^ ^לי^יייזן ב>אר^וזו\ די ווגגט ע0
פיינט, ^י^ן פארשגוונדן ויגנט נ11בטן דעו און

,ts^np דט.ו און וון די ס'ויע,ט פאר>אמג1.ו אוי1: }~>וו
צי0.זוו. דדי פין ליד okt ^יץ Sxr Swnya א ווי

~פאי*אכי11.ן.. ^ון"אויג

^לליי, 0ייט אייך א1י( ^ו0 0ייג^ ליד ד^כז ^יי ןנ'ע^ויבן
פייי> י^י אייף פוי\;ל <^ ג?ון ליר ^ןיין גיג^ט 0'איז

ווט.נט פאלנייקג!. צווי^ן פ^לין n יל^נ\ ז*>0
יז^^ט. די <>ין נא^גגגס מויט *>ג1.זונ^1גן לייר ד^0

.. צריי^ן. ^Sua ke \>*n דאס

ךיגגי; >!ט:^ן דגגמ גייסט זג א* יןיינמאל ahy ז^ר3אר
טא\/, ^לויגג פארטטעלין ma^io. יליג>לען ץץ1^

ע\11ול, 4>וי0^ג^1לגגנ^נג אינרזגגר מ^ך וו^ט יןו^ען גוייל
.זענטןדאי מיי ^ו$>0: אוכזז(ג.ר ג\^ן גויץן h ורג01 ט.ס



ת^ה יא

^2 ^^^ ^~*

.vda'^Svu nj3v!< זי צייט, 1\ויו .ji)'vyr. די זיי *י1: אברכה
^ךי**_ זי און \,וייפ\^ייט, /אץ ש1ן"גן זיי ור }K

,V*3vu <ז>ג*כיש>*ו
ווינ5\ א און anjpr דגגר צי^1\*יט jjnj/zunאין ו\י זגנ
יאי.ט. גוימ^רוינגגן אי1:1גר

". ליי; ^יין און זיין, vjhJw א ווט.ט נאגלט היינטיי^ר
^אג~'. <>ין ^נננן
ך, זיי ז^רנענפ^ר^ >1\1גה די זיי, 1ל(גנט^ ג'יייג^ך, ץ,אט

^0ערן. זיך צ^פינין^^ן תיג'ינ\1גן 1r yv

אין גלחנץץע זי ע\ץנא ז^ו זאנ7^ט ^יי0 יוגנ^ר אויף
צאג0. גרוי0>\
7ע.ר>5ע.ב/ רו^ט וו1גר און ן ^^אנ^ף אין פא^ן וו1נט ווו^ר

2^Nva 1:יז
גרוג פיגצט^ר^ר אז^ר אונזז, דערוץאו^ נצחון w

גופלילן און
Sk* ט:ר ב>\נ1^ש ואפן ו qajt ב'וייג:ג\ר, גאט זיי כ.0.^ש

רגא0 היי0 ^^0.ר שכאכט, צגגז \;יי1\ר די ליי ב4\ב5\0\

זי ,]DW ר* נרכ.ר< א ^vu.^Swa oktv)w vjwjuh

.^= סוף! נ1\מוגגן '^גין גוגגט voHbu' 1יום ביז

£יט v3vvn רי פיארץזי^ן כ0.פ5/^ אוו1ג^, ג^ייץ ^\טיב* זיי יז^נג4ן א5>
זייטו רו1גרט ע0 פארל1רר( wjhj ע.ר בארגזק רגבי איץ

*ייי0י, זי א\1 דט.רר^ף ג^ומען ז>~י,וה>>ורב) ב11נפ\>0י

^אט1 \^^יינ^ר, ,\i1A3A' זי זיי :xי^ ברבר; א

רגיט ץזיג^^ן ^י ^^..<אין ^^ ^י^ ^ ד$ס און
לן^יאי ^יטט \;הט.ג:ע.צ.ן ^אחזיכגגיטע אןיף

נאר פאר>יייני>ןט שייט <י>ויף '6\טייינ\ זי<לוג>ה אוו
נ>ונט1גר י

ו^ר. וועתט חגיום פין וי0ן {,ס ^ם אויפצוגעמגען

אייזמר 1*0 פיאראריאר! יומטו1: 4^ום ^גייט

*1גהיצט... פחד אין און פרייר מיט *ויף ^יי"^
אנטין^י'ן איי י;וב'לג1.ן מיידג1 א און בחור א

שטיכ טריט ג'ייט ^י פא^יך צום שפיארו מילד.אוןויי און 1 י

וואכגגזייך^ ^יך,שוו(גראון <>ון ני^בו^ים די
טיייט, נ*יט.ביי ^טים שוויי^בדייז >יי שטיילו אזןי
ייי" ^ן איי'^טין זיי ווונזן. די ^miiiA vwv
1ננו0, ^5ון און פר*ב.ט פין פייגגי פץ 0פ>רן די

נ'ינגחיזכוירים פון "\י11יר; א אן גייד אר,ווי
טיי *ךנדי0י1ט~ יידי^ זיי 3וו נאך ט טדיג oj) יידןא,1 ^ובי^ט *ןיין אזוי,^ ^טיי^ן זיי אוי
>^יי^ ^יי ^וגען זייצי ^ך צי בי^ ז^ט או[מ^

i



/

8ארש5ונ און כווא5י09 גןאךעט9ריט1ע די אין
?ןיי ווא0 8כ>רוכטן, טיפע 1t אין גגיתארן .אזן
3ון .ברעיגן ןדי ביי עז5אכט אין p3By< נען
וואק ארג/יי א^ן קעלין קעמגינדיק היימכאנד

פארטריי^ן... 105811p>, mis האט

#13ד
<לע>!א5ע רי פון נעזמות רי \עדעני<(ןן ווע5ן מיר
ywujiv די ^נען וו^0 ו7*כהל2ז5<י1כט5ג\רי 93
או^עקומען... ^שטע רי ^ון ק\*מף אין ארוי0

נ^1ר
ווץ01 טעכטער /ay /y 7י געדטנקען ווע3ן מיר
^עווארן ^וי^עבראכט אק דסרצוי\ן ז^נען
^דיבערקייט, אק ^אנעקייט <*ינער5טכער צו
פארוואחי6!1 טיף א^ 3רייהייטק5לבע1א>זט די און
^יי, ^נ^ן 5עבנ0ווי5ן מיט 3ו5 ארצן. ר 1ייער אץ

,פ1יף ג^ווץ^^קיי^ און toio מיט אנג^גורטע
בע0#ע איי0>עווארצ3טעיזא0 הילגן^אנד אינעם

יונ^ןב5וט... אונז^ר 3ון

נ^ור
פאר\עסן^ ניש43 ל)יינמא)5 און *טד9גל<עך 5א1*יר
בין5 ^אנץ פון j1d>< א\ן און j\or "זייער אין נאר
מ3ב היינטיקן ב^ן wd111^pt !1a האגן ישה58
קענען צו .ככדי און f^>^^^t^v^^^ פאר י^ און
ר גןי קטמפן יטזרא5 טזארית די היים א >יג4בן

... טא^ צו היינט

מ13ד
אונ^^^רע סרן ופלאות ^יכיאנטן רי >י9דענק9ן וו59ן מיר
yx ^ומ^בראכט |939r ווא0 ג1זווע0טערי און ברידער
y?. וואס ^ע©טא5ט, ^ענטש5טכטר אין זזיוה. פרן ווארן
,>דוי5 די י5ו ווא\אנען  טוי15 די אין געווארן י>ע3ירט נ9ן
/pjpr רואס י צווארן פאהברענו^ דארט און ג)ר9מאפ1אריט0
קאנ די ייעווארן'אין 5אר5טנדט י^ןן כארכייניקט 5ארש3אר5ן,
געווען זטכען (יי וויי5 ד^ר3<ןר כאר pi;^5~yyn1^js/y

גטטאס... יידיעזן 3ון 3ווי^ן

נ^1ד
תבדק, אדנ^^^ר^ סון נעטפות. די .יגררטנקגזן ווט^ן מיר
ימזר^05 ^עהיי5יג?פ^ הא,בן ווא0 פייןי p3 הע5דן .די
אי? טיף די איץ און ווע5דער .יעטאס, די אין נאמטן

אס\9יליט האבן ווא0 בונק(1רסי גיאהיראבעכט ערד דער
וגענטטאתןט אדן הארץ ^יי^ר י\\ן קוי5 ג^יענדיקט די
אונטע אין הזי11ן וואס צעווייטיקטע, און פ58נדיקט די
ץעעזמידט פארצרוייפ5.ונג 5>^ט^ר דטר ^?יט גרונט

או'ן אויעשטאנד פון מעםער דאס \עשאר>3ט און
דער עאר 5ט^:ן זייער $\ינג9שטט$ט און נקמה
... 5א5ק 3זן ט:דד אןן ווירדע £טבטש5.ט>:ער

מג1ר
פיק נ;0מות. די ]Vp3y7y\ f5prr פןיר
, מ^כי5י0 די כרידער ובד^רט
די יא<ויף אומ>עקימען ןענען וואס
אןן ולעגן רויי^ע >רענט>צןיאויף
>טו0<רן פארטרונ^ן ^כען אומוו(נ,ק,1וא0



ג&עז ל>ןינז הע*

Mm* Jim יי>>>אש\

ע/ד wt*p *^Vttti^

ד11.רא^(נ און advj jMn)p ojj ^ג.י
 שט און אנ^טגיסך זיך וו0.ט \un

niJA0J~>vj) טרולגלן דע1~ און ?^ג1
מאו^יי>4.ת. זט.ם נ/י(^

טרי >^פט מי(^ ץןעלן a^aih די אגן
גע^יין. וו0.לן p^T^ iibw און פן

^11פ0נ די אוג'י\ן>1.ו'ן ל וגע 0יך <^ון
ווג1.ג5ן ^י און י^ר^ומ1 יןיין ^(גנע
פאוץןי0ג10. די אוי3ב:וי(1.ן ^וריגן

2;אזע.*ן. זיי ווע^ן און <^0>גק1
w3uniJAyn1 /^j^ba וו0_ג!ן זיי און

וויץ. lir^t ~|i1^^~>vp pH
אויף פארפיג^אבצן וועג!. איך און
ץו^לן^וין זיי און 1גוז~ זיי111
ווע.ון ^ויכי^עגיסן ני^ט ג/41ו

~rjy<b >ייט.ר פון

ציץץ, ^יין p^ns trjin uijjpji/ip'ns ר,/#< 1.אט ;;ען
b!9 \u:mv i^I>>\iu/T פארר/ל/כיטע.. וגי /mvm ג^יו זגנב1\ן
אןכדזער ^h n^'ODiihiJA ג*יל\ ב>ייכיער' 1י>ובד\וט. ^וו^רן

^;^ז^נ^/. ב7י3^ a^><
nun pur \;^ז^^ט,^וי0גנ פע.5ר(^ר די ול\ץ^ץ ^^גג>^כיט

ד^זי^גג. לי jhvuj/1נגייט uhj
ד^ס^נג^ט v5aha3oMi? nj>T וויינט y\H v<"?vo:>1

די 0רא\;ע^ וו<1ס דט.ו aw^aja >ךו^וטג'ויט 1ריע.ר,.1*בע.רע.ס
0כ^פעס.



**ג>א די חארצן אץ 1,עטרא4,/ א>/ לאנד ארר^טן אי/ }i)Ktt^uA ג>יר JVJ^*
און 4/5בן אינ.ד*^נ.וי .4;joqyn 1אשא3/ צ.1 ijjah^ out \\n 14£>t/u'j.<5 jjp^i
\va rm.n oj*uSma xiiSa אץ ^vir* o^vanvs jtnjJrTJiN 7.0רה, אובדז^ר

כ^ב^זי^., ג?י9\ ג5.ור\ז אגנדז^ר ^וילבן *>יג אץו1יץ\5. פוץ פאר^עטן,
*יגן נ\<*1>ן דיי פון פט.5דע.ר, זי פון 5עבן, פונעם 2ארמ/#ון זי אויף j))WM

ץץיגי ^iir ^1a yiH גיאנד ^oSh^ak פןכ/נ0 יגז, ג?ןץ אגץ /fr51/3 רי 3וץ בע1י\;,
#דר ש$>*ד? המשך, 12/trj?*/ אי* ו1א0 ת.7רר,, גררע.ר אטד(בר ג*י0 ^^בי>4י.

.*0"p דוררח.^ר(ע.ר, ^^ובר 111ר פאר ריגגען נ"/ב הארטעתען 1*ןן

ד^י \^^ זיך צ^גגנ^^ץו^^ א(ן ^(ח. רע.ם בגיר ר.אבן PtH}Ut£

/>^0^.רי0/ v*H own u^uuy ^יין ovu<^ ^יי0טי\ן, און ג>אטוגרי1צל /*רו020
ג*אג~ ץץ^0 17"*ע.ר ^ענגו^ר^וע וןיין נ.י0\ט בגימ,1 o*u\a און 0*כו1ר ד4ר ^ן
1r אץ 2.ר(>0 ר^"ן 0ארק?ר3ן ניט^ג^ גתבכץ ^n ^רד; זי א\\ ^ן זי /hww
^גי0^וו^ר4ל^טג ^יין צ'יזץצ7ן.גי^ט פאר j"puwyטרוי^ען pHsjuxifnp
^!1AJMnoAi /"/< (וט.^ן,נ^^ 0רכ.0ר, פ^ר 11ר0נ^אפט ני0\ט^יין שייג^ייגא.

.71vw זי הא3/ הא0 *T //0
און שש*^ש וואם ישוב N #ו*4,10בןיט, ב>^ר האבן ישוב אגדער tA

אי0 *ר>ם און vuha אי0 מיר pnn נ4*טגן njjr 9ו{ שןיס א1יפן .uopnf)
yiM ווארשטאטן און ^גגביז^ו v'n ישוב N 0#ראן. האר*>1אכטן \ץייג\>נ **גג*ץ

או, ש4זפונג0~9ר"ז נ'ויטא >!ט.בן, חבר^עך ^ון \;יי0טרייך ^1 ^יט מאגריהן,
ב^/ 0H11 נ>ט.גטשן ?ו*1ען ישוב א0ז~ע.0 פוץ חגריגז .< .a1k\u\ #>ן $1עבץ
■זייגנולו נ0\^ו\ד, זיי^ג אגיגזזזיץןך צרם ן^זגץ .זייגגגל אין אוץ ;vnawa; .w"r אין 4ען
13 ajumivhuw"t ,1#*pj"uJ גיו 1ע.טןש)*>£יט ^וץ בא*11\ץ,זי^ננ3^גג\י.1:*ג
אין אי1 פא>יק0~^חגר, א ררען אויף ברויזט רראס nu 02tr און קר^פ^ק 1יץ

.,/ . ^^^^^^A^u^^A^^^^^^ איינ0
און $#1}#דעם ^נ*ץ גערוי^ט פאנאכדער פאן אוכד1וגר *>ירהאבן ץץען
^ ג^גוג^ץ ^itJJtf טרוים nDtrjiN 4*וץ ו\י>י^ ^ץנז^ו אבע.ר , ,^/17.4,1 ^\?7אך
m J/cu/jn/s2 *ןדץ אוכדז צווישן ^(0*ע7ואו01ן,גיע\טא מיר ^טנטץ ^יינג\ ציז". א

ג5רץ ^י^^>יי גי^יירי^ okt אויף ***ט הייף אוג^71ע גיץץ איץ הונ^ציי^ע

^נ^נג^יכפ^ יר^ם עכדעהן 1לר בנדי ארייס jJJJMf vk
ז1\\ 1גי ^1>כץ 4לו 0^ף ^ כדי וו^כיט, דג1ר ^ןן
^1גפ^'^ דוריר ^^נפא(^ V טארשו,כיו*>פ1ג1י

רגגו וו11ן .\ht גע.וואר/1 גע.ב(ירן ^יר ^נעו וו1גו
א^ט. וז*כ11יך 3>עכטשבו7ירד* פ/ן 0/כק ערשט^

/m)),jn1■ z אויפ^עהויב; /no t מ"ר האבן n/n
כ>^>כי ^ר^טן o?s ^יך האט דערכ^דגבר^טער ר0.ר

ד^דניד^רייךגגי. זגגם vjbMOvyii^^^vj^vo^ר^ ו/עכ; פ*5ן ב>אכי ז"בן 1'^w 7bHr ב>*ר הונו
w^n ןואררם א1רפשטע.כ/, וןירער ^אב1 זי1ל\ זיך

^^נט^ן. M^rrjwפוכע0 מ^ץ ^י P* קיב>4; ועט ו xhu^ajt ריז
^גג03^ ו'יי0ג0 ^^ י^י" ^ן\ \^^ יי "עין UMH
^גיס ור>נ^ u>v':1im ^r ^J. ;w3hu,1j/w ^נטר
^יין *י\י אויפ'^'^ע^ ^ך און ר7^1 out ^^ייבן

 אנ^ ^יך פר גיגג^ עו^ט ^r אוץ יזויך, פו^ר
1'" *י1 ה*0 ^כט, *"ביק*ר דג\יי ^יץ ת^נ^גניךץ גייגנסוויריי^ אג\ ^יפייזץ פארב#רגן; אימ

זייגסוו1\0 יז^ר|> oht און דער^נטגע, זיין דאג
גגגגלן vj/)nj/ און ו'גג^ויי, vJ3^t^ 1r.nii^MY ?יין

V3JJ1MJ'?11ב/' ))H פריי א
גבגז \ןיי\ v^ vdSuwu* ביעא^ ג*י>גי v^i)^ aa אן7

^יין ^^^ *>ון ^אף. ייזיג^גגר ^יין ניע^ אג\ בג!(גמ
^יץ י\יוז>נ זי )<* כיכע.1ישע.ר; ^לי ג1ג^0נר^^י

]<* פ(^^^ ^י^י ץייץ וגגגג\ גיט.נטט\ץ י(1טוץ^דץ

^^ף \^ אין Oii^ auvj ראזיקער דג1ר



0N7.]"ncmt )1N phtvwir
.בגיי^ און 5>בע. pvm

פר7ב איר^ גגכזן צר לאג.ד~
*vk ג5גן זיין now און jij

.ovsicf
ב**ר0ן זיף ^^y^N^
"זעבען בץיו גץ*>ס< qaty פאר

^)^ ארן ]1N1w^ בא3ר"ש
פריי^ין זייך נ*>בפ\ ד^ר איץ

^ו^גננך^גג גיי^: די צ.7 לעבן
ב.ש>!וכם~ טובים יג>ים ג^ר^ גזפך זענען קעןגץ פון נגדגןין די

T1 ]rj'r כעגטטן^י ארבעטגזץן יערן
דץ, עולה ןרכ ;/א#

^על?גנ\ ^'ע 1& ע/י^^ ד pa rjsii דץ Y^.^ןך יער ג^ר *יגער
: יוף ןע:ןץגלןיגךנ.אגנדזעי ^וך גץנוג גייטן ^אגע; /7א# pit2

'כ^ \ 5ת1יח ^^גזזט ""יי
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**" *ב>רת.  רזזה ר7חדע<
>3.o,<>"< *■""  ~<3jj uion הכרז

. י' ה"יייימ ^יי  השדה mxj
0ני0 שמי1יל (יידיו'י; "ייטיבו  לך' pWHl בא

רע1**י>^*, ניי>ג  7נ>?1ב>נ^0 3>וכגרם וזננו

ייזו1יו0>) ץייזי0\ '^ j<Anu<  אליו ןייןר^ז

ןייזי^.010נ.יד^ ^^'^.;1.0 ג0>\?נ^\ נ/דבר איר *>ויף /1\טייט
י"י^^) .u"t^ t^t> o^bru*  גי^לגזרים י0אר^>^ 1לגלא\5

ןיייי*יי*יי>נ.יי) נגץ יזיביץ "*י>7  t."*/ אור0*ו1שטאר1:ן 4יגג
י.י^^)^ו^נ1^^0רן  י^ג7תי ם חכין

^'^ ין.^י0  ר/מת.ך /^1€3ך

^ייזג"ה) ^י*י0י. באיי y^p m^n  כזכרר
*ןכיי ^יל^ים  ץ;' ^0\ו^

לאי *:*יי0  1:^י^ י^יים הנה

^י+וייצי**. ^י9\  פסח 0ז~ר\י רדכזג*
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