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 זיידענבייטעל. יוסף פון הילע

 . גאלדבערג! ח. דורך אויסגעפיהרט צינקאקלי־שען

שריפטגיסעב פייגע אויסגעפיהרט האט זאץ דעם



א
 דעם נאך אויסגעבראכען, האט וועלט־קריג דער ווי באלה

 יו- געמאכטען האלב ערנסטען, האלב דעם פון מאמענט קורצען
 פו" מיט געהאלזט זיך האבען רבנים בשעת פאטריאטיזם, דישען

 אויף געשטאנען זענען יודען פעטערבורגער און רישקעוויטש׳ן
 אלעק" היהודים, צורר ערגסטען פוג׳ם דענקמאל פאר׳ן קניה די

 האבען—רחמים", מלא "אל געזונגען און דריטעץ דעם סאנדער
 רום- פוילען, פון יודענטום דעם אויף אנגערוקט שטורמיש זיך

 די פון וואלקענס פינסטערע גאליציע אקופירטער דער און לאנד
 זיך האט אנגעהויבען פערפאלגונגען. און בלבולים שרעקליכסטע

 אנ׳אטמאספערע, געטראפען האט מלחמה די וואו פוילען, אין עס
 פערביטערטען א און האס בלוטיגען מיט אנ׳אנגעזעטיגטע שוין

 באלד האבעץ פאליאקען די יודען. געגען קאמף עקאנאמישען
 דער אין האבען מלחמה, דער פון אומשטענדען די אבגעשאצט

 פער" ערפאהרענע ווי און, שפיז שארפען א אויסגעשמידט שטיל
 יו־ רוסיש־פוילישען דעם רוקעץ אין אריינגעזעצט איהם רעטער,
דענטום.



אנ-ס?י. ע.0

 און מסירות רכילות, שטילע מיט מען האט אנגעהריבען
 די ארויסצושטעלעץ—ציל דעם געהאט האבען וועלכל בלבולים,

 אונטערשטריי- דערביי און רוסלאנד געגען פעררעטער ווי יודען
 מען פאליאקען: די פון טרייהייט און איבערגעגעבענקייט די כעץ
 קומען עסטרייכער אדער דייטשען די ווען אז גע׳רכילות׳ט, האט
 צו יודען די זיך בעציהען שטעדטעל, א אדער שטאדט א אין
 פראדוקטען, זיי ליפערן פריינדשאפט, גרעסטער דער מיט זיי

 וויי- אוועק מען איז באלד פראגען. זייערע אלע אויף ענטפערן
 פערבדב־ זענען זיי שפיאנען; אלם פיינד דעם דינען יודען טער:
 איבער איהם גיבען טעלעפאנען, געהיימע דורך איהם מיט דען
 שיקען שרפות, דורך ליכט־סמנים, דורך סודות שטרענגסטע די

 זע- באדען דעם אויף—וו. א. א. גאלד מיליאנען אריבער איהם
 די ארמעע דער אין געווארען פערשפרייט און געשאפען נען

 האט ארט איין אין לעגענדען. פאבטאסטישסטע און ווילדסטע
 רובל מיליאן אנדערטהאלבען וועגען מעשה די דערצעהלט מען

 דיי- די צו איבערטראגען געוואלט האבען יודען וועלכע גאלד,
 מען האט ארט צווייטעץ אין מת. א אנשמאט אנ׳ארון אין פשען

 אגגעפילטע גענז, געקוילעטע וועגען דערצעהלט מעשה דיזעלבע
 לעגעגדע א דערצעהלט מען האט ארט דריטען א אין גאלד. מיס

 געפונען קעלער אין האט מען וועלכען ביי מילנעד, א וועגען
 האס וועלכער יודען, א וועגען עסטרייכעח די צו טעלעפאן א

 בעהעפט זי און טעלעפאגען רוסישע פון דראט דאס געשניטען
 דערצעהלט מען האט ארט איין אין באך עסטרייכישע. די צו

 היי- וועגען דערנאך און פענמטער די פון ליכט־סמנים וועגען
 כדי אונטערגעצונדען, בכיון האבען יודען וואס בוימער, אדן זער

 חיל רוסישע דאס וואו פיינד, דעם וויסען צו געבען דערמיט
 די וועגען לעגענדען אומגעגאנגען נאך זעבען עס זיך. געפינט
 א אין ארייעעטהון האבען יודען וואס קרוינשטאט, פון פלאגען

 אנקומען זאל עם כדי אריין, ים אין אוועקגעלאזט און בוטל
 ווילהעל- געראסעוועט האט וואס יודען, א רדעגען דאנציג; קיין
 און ווילדע אנדערע התדערטער נאך און פלען, רוסישען פון מען

 שום א אהן געווארען אנגענומען זעבען וועלכע מעשיות, נ^רישע



גגליזיע. ין וזור

 רעדט ויער מיליטער־בעאכיטע, העכערע די פון אפילו קריטיק
 האבען בלבולים די וויפיל אריף סאלדאטען. פראסטע פוץ שוין

 פאל- דעם פון זעהן מען קאן פערשפרייטונג, ברייטע א געפונעץ
 אין קרובים זיינע צו סאלדאט רוסישען א פון בריף גענדעץ
 בריף-גענומען אין ער שרייבט—אונז, פערדאטען "יודען דארף:
 אדועקגעשיקט גאלד, אגגעפאקט געדערים, די ארוימגענומען גענז,

 די ארויסגעגרמען זשיד׳י "גע׳פגר׳טען א ביי דיימשען; די צו
 אריבערגעטרא- אויך גאלד, מיליאן אצט אריינגעלעגט געדערים,

אברעצענען*. זיי מיט זיך מיר וועלען מלחמה דער נאך גען...
 זייער געפיהרט חברה די האבען אנהויב אין אויב

 גיצשין אין זיי הז־בען ,פערדעקט און שטיל רכילות־ארבייט
 בעשולדי" צו אפען אעעהויבען און מאסקע די אראבגעווארפען

 גע- נישט זיך האט לוגאמירסקי פירשט דער אפילו יודען. געץ
 ק^גדורושקין, שריפטשטעלער רוסישען דעם ארויסצוז^געץ שעמט

 פרא" צעהן און פעררעטער זענען יודען פראצעבט "ניינציג אז
 קלענע־ די זשענירט זיך האבען וועביגער נאך שפיאבעך. צענט

 אין הא^ען זיי המון. פשוט׳ער דער און טהוער פאליטישע רע
 דייטשען, די אויף ווארטען יודען אז גע׳טעגה׳ט, גאסען אלע

 "ביי- :?נגערדפען מען האט צעפעלינען דייטשע די זיי. העלפען
 )וויל- "וויליוש" נצמען דעם מיט געזידעלט יודען אוץ ליס"

 פ^ליאקעץ די תאבען ׳סאלדאטען רוסישע בעגלייטענדיג העלם(.
 זשידעס". און דייטשען פון גאט אייך "בעהיט געוואוגשעץ: זיי
 המון דעם אויפגעהעצט גלחים די האבעץ קאשציאלען די אין

 ארריסבעזאגט, אפען ג&גץ אפט מען האט דערביי יודען. געגען
 מן עוקר—איז העצעריי דעד מיט בלבולים די פון ציל דער אז

 קיץ נישס דארפען "מיר פוילען. פוץ יודען די זיין צו השורש
 וועלכע יודען, בלייבען ורעלען אונז ביי אויב אדיטאנאמיע,

 פון איינער ארויסגעזאגט האס—לאנד" אונזער כערשמוצט בעץ
זשורנאליסטען". פוילישע די

 איז שני*. הויפען א ווי געיץיקעלט זיך האט בלבול דער
 האס פארמען, שרידערהאפטסטע די בעקומען האט געוואקהען,

 איבעוץ זיך פונאנדערגעג^סען ארמעע, דער אין פערשפרייט זיך



אנ-םקי. ש. 8

 געגען אויפרעגונג שטארקע א ארויסגערופען און לאנד גאנצען
 גע- ווייט פריהער זענען וועלכע שיכטען, יענע אין אפילו יודען
אנטיסעמיטיזם. פון ווען

 בא- גינסטיגען א געפונען בלבולים די האבען דערהויפט
 צווישען בעזונדערס, אוץ, פראנט אויפ׳ן ארמעע דער אין דען

 אויך האבען וועלכע קאמאנדירען, און בעאמטע העכערע די
 דער פון יודען וועגען פארשטעלונגען זייערע געשעפט פריהער

 און צייטונגען שווארץ־מאה׳דיגע אנדערע און וורעמיא" ,נאוואיע
 טיפען א מיט דורכגעדרונגען אויך דעם אהץ געווען שוין זעיען

 הויפט-קאמאנדיר, העכסטער געוועזענער דער יודען. צו האס
 "שגעון", אנ׳אלטער ניקאלאיעוויטש, ניקאלאי גרויספירשט ץדער
 די מיט ארומיגע זיינע זידלעץ צו פערשטאנען נאר האט וואס

 אויף און רעכטס אויף פעטש טיילען און זלזולים גרעבסטע
 א פאמיליע, קייזערס פון מיטג/ידער אלע ווי זייענדיג, לינקס,

 אונטער אונטערגעפאלען אינגאנצען דערצו נאך איז .יודען־פיינד,
 פא־ דעם שונא־ישראל, פערביטערסטען דעם פון איינפלום רעם

 ווי געשטעלט, זיך האט לעצטער דער אט יאנושקעוויטש. ליאק
 אנ׳אייזערנער מיט און יודען די אויסראטען לעבענס־ציל יא

 קא- נידעריגערע די פלאן. טייוועלשען זיין דורכגעפיהרט מאכט
 פראפארשטשיק, לעצטען דעם ביז גענעראלען די פון מאנדירען,
 די און מקורבים זיינע מיט קייזער דער פיינדליך ווי וויסענדיג

 הא- יודען, צו זיך פערהאלטען יאנושקעוויטש׳ן מיט "סטאווקע"
 אב- אין צווייטען דעם איינער איבערצושטייגען בעמיהט זיך בען

 וועביגער איז וועלכע מאסע סאלדאטישע די אפילו טיסעמיטיזם.
 יודען, צו אויפטראג איהר אין בעוואוסטזיניג געווען אלעמען פון

 קאמאנ- העכערע די פון זיי צו זיך פערהאלטען דאס זעהענדיג
 מעשיות שרעקליכע טעגליך טאג לעזענדיג און הערענדיג דירען,
 מיט דורכגעדרונגען אויך זיך האט פערראט, יודישען א ויעגען

יודען. צו האם און חשד גרעסטען דעם
 פון שטריק דעם האלז אויפ׳ן יודען די ארויפווארפענדיג

 —ציל דירעקטען זייער חוץ פאליאקען, די האבען תליה, דער
דעם מיט מעגליכקייט די אויך בעקומען—יודען די דערשטיקען



0 גיזליצי^ הירנץ

 די זינד, אייגענע די פערמאסקירעץ צו פערראט" ,יידישען
 כ- דוו געווען איז עם וועלכער מיט אריענטאציע", "עססרייכישע

 זיך האט וועלכער און פאליאקען טייל גרעסטער דער געדרוגגען
 זעל- דאם רוסלאבד. געגען פערבאידען געהיימע אין אויסגעדריקט

 גרוי- אמת׳ע, די ארמעע. דער וועגען זאגען אויך מען קאץ בע
 געפונען זיך האבען וועלכע מיאסאיעדאוו, ווי פעררעטער, סע

 גע- האבען ארמעע, דער פון פארשטעהער העכסטע די צווישעץ
 ערפאלג דעם ארדיפצעודארפען וועמען אויף עמיצען, האבען מוזט
 פאר פאסעגדער זיין געקאבט האט וועד און פערראט. זייער פון

 אויסגעבוצט טאקי איהם מעץ האט יוד? א ווי לעזאזל, שעיר אזא
 אומזינט נישט געוועץ. מעגליך איז עס ווייט ווי צודעק, דעס צו

 בע- רוב דאס יודען געגען שפיאנאזש־פראצעטען די אין זענען
 זיך האט שפעטער ווי ארויסגעטראטעץ, עדות און שולדיגער

 גערוען איז אזוי פראוואקאטארעץ. און שפיאנען ארויסגעוויזען,
 פראצעס, גערשאנאוויטשעס ביי בלבול, קראסניקער דעם ביי

 זאגי, מען פאלען. אנדערע פיל אין און פראצעס לאמזשער ביים
 אי- תליה דער אויף ארויפגעבראכט ה^ט מיאסאיעדאוו איין אז

יודען. צווייהונדערט בער
 אין גענויטיגט זיך האבעץ פעררעטער דוקא נישט און
 בע- פאלקאודניק, יעדער קאמאנדיר, יעדער פערראט". "יודישען
 פערעבט־ צו מעגליכקייט די געהאט האט פעהלער, א געהענדיג

 לייכטזיניגקייט אדער אונפעהיגקייט, זיין פערברעך, זיין פערן
.,געמאכט׳ "כשר אלץ האט וועלכער שפיאך, "יודישען א מיש

 די אנגענומען האבען ארמעע דער פוץ פארשטעהער די
 אויספאר- אדער קריטיק פוץ זכר א אהץ יודעץ אויף כלבולים

 בעשולדיג- די מיט זיך אברעכענעץ אנגעהויבעץ גלייך און שוע
 די אויפנאהם "פריינדליכען א פאר מען האט ראדאם אין טע.

 דעמזעלבען פאר זאמאשטש אין יודען, ניין געהאעען רייטשען"
 דעם זיי צווישען יודען, פיר—קראסניק אין יודען, הטא-זיבען

 שטעדט- אוץ שטעדט אנדערע פיל איץ ראבינער. דעם מיט רב
 האט וועגען די ביי מעשים. עהגליכע פארגעקומעץ זענען לעך
אדער בוימער אויף אויפגעהאנגעגע יודען געסראפעץ אפט מען
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 אויספארשונג, שום א אהן אלץ און פערראט" "פאר ?געשאסענע
משפט. שום א -$הן

 מאסעץ־כא- א אנגענומען פערפאלגונגען די האבען באלד
 א הענגען אדער ארויסשיקען ארעסטירען, צו ףאוי ראקטעי•

 בעשולדי- ספעציעקע קיין געדארפט נישט שוין מען האט יודען
 "שפיא־ אדער דייטש" צום "פריינדליכקייט פון חשד קיין גונג,

 באמת, און, יוד. גאמען דער בלויז געווען גענוג ס׳איז נאזש".
 דען מען דארף וואס צו פעררעטער, זענען יודען אלע אויב

 אויסרא- און בעשטראפען למאי און חטאים? פערזענליכע זוכען
 מא- אנגעהויבען זיך האבען עס און איינציגווייז? יודען די טען

 שטעדט- און שטעדט פיל אין יודען. געגען סען־געוואלדטהאטען
 איבערהויפט חיל, רוסישע דאס דורכגעגאנגען איז עם וואו לעך,

 האט מען פאגראמען: בלוטיגע פארגעקומען זענען קאזאקען, די
 צו- קווארטאלען, יודישע גאנצע געמאכט חרוב און פערברענט

 א אהץ גע׳הרג׳עט געשעפטען, און הייזער יודישע אלע רויבט
 געווען נוקם איבעריגע די אץ יודען, צעהנדליגער מאטיוו שום
 געווען מאנס בעליידיגונגען, גרעסטע די זיי פערשאפט זיך,

 אז בעריהמט, זיך האט קאזאק איין קינדער. געשעדיגט פרויען,
 מיט צוזאמען פאות ביידע אויסגעריסעץ יונגעל א ביי האט ער

 האט ער אז דערצעהלט, האט אפיציר רוסישער א הויט. דער
 יודיש א מיט "געשפילט" זיך האבעץ קאזאקען ווי געזעהן, אליין
 אונטערגעווארפען עס האט קאזאק איין צוויי. יאהר א פון קינד
 אונטערגעכאפט עס האבען אנדערע די אוץ לופטען דער אין

 די וואס גלויבען, שוין מען קאן דעם נאך פיקעס. זייערע אויף
 אב האקעץ קאזאקען די אז געשריבען, האבען צייטונגען דייטשע

ג. ד. א. לעבעדיגע בעגראבען פיס, און הענד
 בריף, א אין איבער גיט סאלדאט רוסישער פראסטער א
 איינדרוק זיין געקומען, האנד אין צופעליג מיר איז וועלכער

 כאראקטעריסטי- פאלגענדע אין געזעהן, האט ער וואס דעם, פון
ווערטער: שע

 בי- א האב איך אבער ווער,—ווי זיך, פערשטעהט ס "ע
 מען פארשטעלעץ: זיך קאנסט זשידעס. די אויף רחמנות סעל
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 צאהל א אהן אדער פינפאונזיבעציג צו גיט מען טמייסט,
 נוצט מען וואט דראט, פון ריטער מיט שטעקענס, מיט קלעפ
 שיסט מען זעלבסטפערשטענדליך, און נו, פערצוימונגען. די אויף
 קאפי דעם הינדעל, אהער, גיב אונשולדיגע. אויך אפשר זיי,

זיי" אויך זענען אזוי פליהט. הינדעל דאס און—אבגעריסען
 עלעמענטען פערברעכערישע און פינסטערע די וואס דאס,

 זעטיגען צו כדי יודען, מיט געטהון האבען ארמעע דער פון
 אי- האבען אינסטינקטען, נידעריגסטע און שענדליכסטע זייערע

 פארם אנ׳אנדער אין צוועקען, פאליטישע צוליב בעדגע׳חזר׳ט,
 פון פארשטעהער העכסטע די מאסשטאב גרעסערן א אין און

 הויפט-קאמאנדירען די און ניקאלאיעוויטש ניקאלאי ארמעע: דער
 געדאנק, דעם אויף זיך שטיצענדיג ארמעען. בעזונדערע די פון
 אנגעהוי־ מען האט שפיאנאזש, אויף חשוד איז יוד יעדער אז

 צום נאהנט געווען זענען וואס שטעדט, די פון ארויסשיקען בען
 בע- יודישער דער פון עלעמענטען בעשטימטע פריהער פראנט,

 מען האט ערטער פיל פון קהלות. גאנצע נאכדעם פעלקערונג,
 האט סיסטעם דאס דייטשעך. און "יודען צוזאמען ארויסגעשיקט

 עס ביז פערשפרייטונג, ברייטערע א בעקומען טאג יעדען מיט
 ארויסגע- איינמאל מיט האט מען אז דעם, צו דערגאנגען איז

 אי. גובערניעם, גראדנער און קאוונער פון יודען אלע שיקט
מאן. 200,000 בער

 מא- פינסטערסטע די פון איינער אנגעשטאנען איז עס
 מיל- פערטעל א ווי מעהד געשיכטע. יודישעד דער אין מענטען

 שלאכט־פעלד, אויפ׳ן געפונען זיך האבען קינדער יודישע יאן
 גע- ארויסגערופען איז וועלכע איבערקעהרעניש, עקאנאמישע די

 יודישע טויזענדער רואינירט האט מלחמה, דער דורך ווארען
 זעבען שטעדטלעך און שטעדט יודישע הונדערטער געזינדען.

 שלאכטען. פערביטערטע די פון פייער דור^׳ן געווארען חרוב
 תוכחה גאנצע א אויסגעגאסען יודען אויף נאך זיך האט דא און
 טויזעב- צעהנדליגער פערפאלגונגען. פאגראמען, בלבולים, פון

 טויזעג" הונדערטער מלחמה־שרעקען, די פון אנטלאפענע דער
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היימלאזע.., פערטריבענע, ארויסגעשיקטע, דער
 גיפא־ איז אלק4 יודישען פון פלייצעם שוואכע די אויף

 באך געווען איז וועלב^ לאסט, שווערע אנ׳אונערטרעגליך לען
 דעם געטראפען האט קאטאסטראפע די ווייל דערפאר, שווערער

 כאאטישען נישט-ארגאניזירטעץ א אין יודענטום רוסיש־פוילישען
 קרעפטען אלע פון אנשטרענגונג דער ביי אויב און צושטאנד.

 בעהערשען צו איינגעגעבען געזעלשאפט יודישער דער זיך האט
 נישט מיטלען געפינען זין, מאטעריעלען אין קאטאסטראפע די
 מיליאן א ביי היימלאזע, די הונגער פון שטארבען לאזען צו

 אין האבען—ערטער, נייע די אויף זיי איינארדנען און נפשות,
 העלפען געקאנט וואס וועניג כלל-טהוער אוגזערע זין פאליטישען

 זיי* אלע אין זיך זיי האבען געווארפען שתדלנות, זייערע מיט
 גע- וואנד. אנ׳אייזערנע זיך פאר געטראפען אומעטום און טען

 זיך בעקלאגען צייטעץ, אמאליגע די אין ווי מען, האט פרובט
 דעמאקראטישע ביידע די אבער פראנקרייך, און ענגלאנד פאר

 רע־ אנ׳אונערשעפטען אויף ווי רוסלאנד אויף קוקענדיג מלוכות,
 דער מיט פערבונדען זייענדיג און קאנאן־פלייש פון זערוואואר
 דער גע׳חנפ׳עט האבען צווייטען, דעם ניקאלאי פון רעגירונג
 יודישע די פאר אויערן די פערשטאפט און רעאקציע רוסישער

 דער צו אויפרוף דער אויך איז געגאנגען פערפאלען געשרייען.
 יע- אין פונקט האט וועלכע אינטעליגעיץ, ליבעראלער רוסישער

 ביסלעכווייז און פוילען מיט ראמאך א "געשפילט צייט נער
 דער יודען; אויף בלבולים אלע אין גלויבען אנגעהויבען אליין

 זי וואס דעם, אין אויסגעדריקט זיך האט איהרער ליבעראליזם
 שרעקליכע די מיט פערראט" יודישען דעי/ "פערענטפערט" האט

 און רעגירונג, דער פון ליידען יודען וועלכע פערפאלגונגען,
 "מען ענטפער: איין געהאט זי האט טענות יודישע אלע אויף

 אין יודען געגען אויפרעגונג די שווייגען! שטיל שווייגען, דארף
 באר מען קאן שרייען מיט אז גרוים, אזוי איז ארמעע דער

 באך האבען כלל־טהוער יודישע אייניגע לאגע". רי פערערגערן
 דענען וועלצע מיניסטארען, די ביי שוועלען די אבגעשלאגען

פער- פאגראחשטשיקעס, ערגסטע און ערשטע די געווען אליין
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געהאלפען! וועניג האט דאס אז זיך, שטעהט
 און געשטארקט מעהר אלץ זיך האט אומגליק דאם און

פערשארפט.

ב
 פון אנהויב אין גאר נאך כמעט חיל, רוסישע דאס נאר ווי

 אין אז גאליציע,-אזוי פערנעהמען אנגעהויבען האט מלחמה, דער
 ביז מערב אויף דערגאנגען עם איז חדשים צוויי-דריי פון משך

 אנקו־ אנגעהויבען אונגארן,-האבען ביז דרום אויף און פראג
 גרויזאמסטע וועגען ידיעות פערשטיקטע ווי קלארע, נישט מען

 קאזאקעץ דערהויפט מיליטער, רוסישע דאם וואס גוואלדטהאטען,
 אונבע־ דארטיגער, דער אנטקעגען בעגעהען טשערקעסען און

 שאס פראוואקאטארישען א צוליב בעפעלקערונג. יודישער שיצטער
 בראד, שטאדט דער פון טייל גרויסען א פערברענט מען האט

 ביז׳ן האט מען גע׳הרג׳עט. אייניגע און יודען די בערויבט
 עם בעלז, הוסיאטין, עטרייכישע דאס געמאכט חרוב גרונד

 אין קרבנות פיל מיט פאגראם בלוטיגער א פארגעקומען איז
 וועגעץ געטראגען זיך האבען קלאנגען עהנליכע .לעמבערג

 זיך האט דערצו שטעדטלעך. און שטעדט אנדערע צעהנדליגער
 בעזיגטען פון בעפעלקערונג יודישע די אז ארויסגעוויזען, נאך

 אייגענעם פון אי אבגעשניטען און רואיבירט זענענדיג קאנט,
הונגער. פון לחלוטין שטארבט רוסלאנד, פון אי לאנד

 געווען איז גאכריכטען אלע די אין שוידערהאפטסטע דאס
 קלארע נישט ווי צופעליג, אנגעקומען זענען זיי וואס דאס,

 אונבעשטימט- שרעקעדיגע א זיך אין ענטהאלטען און קלאנגען
 דורכגעשפרונגען צופעליג איז וואס פראנט, פון בריף א קייט.
 און פערוואונדעטען א פון אנ׳ערצעהלונג צענזור, דער דורך

 וועגען אנדערע אלע ג. ד. א. סאלדאט יודישען עוואקואירטען
 פריוואטע פון געשלאסען. געווען זענען דארט פון ידיעות פאר

 ארויס נישט אריין נישט געקאנט נישט קיינער האט מענשען
 הא- ערצעהלונגען און בריף צופעליגע די אפילו גאליציע. פון
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 סים־ א ווי ערשיטערונג, פון געשריי א פארגעשטעלט מעהר בען
פאקטען: פון איבערגעבונג טעמאטישע

 פערלאפען ווערען אויגען מיינע און חלש׳ן העבד "מיינע
 איך אז—סאלדאט, יודישער א שרייבט—טרעהרען, בלוטיגע מיט

 צו אויסגעקומען איז מיר וואם שרעקען, די אן זיך דערמאהן
 אכזריות׳־ די אן זיך דערמאהן איך אז גאליציע, אין דא זעהן
 בעגאנגען זענען סאלדאטען און קאזאקען די וואס מעשים, דיגע

 גאסען די אין איז מען רויבט, מען הרג׳עט, מען יודען: געגען
 ברוסטען די אב מען 1ד שני ווייבער אלטע ביי פרויען, מאנס

גוסס׳ף. אומגליקליכע די לאזט מען און
שרייבט: צווייטער דער
 גא־ אין שטעדטעל יודיש א אין געקומען זענען ,מיר

 איהם האט וויינקעלער, א ענטדעקט האט מיליטער דאם ליציע.
 געטרונ־ אויך האב איך שכור׳ן. אנגעהויבען און אויפגעבראכען

 אז נאר אנגע׳שבור׳ט. אויך זיך און אנדערע מיט צוזאמען קען
 שטעדטעל אין וואס דערזעהן, און קעלער פון ארויס בין איך

 זיך איך האב יודען, מיט טהוען סאלדאטען די וואס זיך, טהוט
אויסגעניכטערט"... באלד

מעהר. ווארט קיין און
 געריהרט שפעטער איז וואס סאלדאט, א דריטער, דער

 גא־ אין געזעהן האט ער וואס דעם, פון זינען פון געווארען
דערצעהלט: האט ליציע,

 די אין קריסטען די שטעלען דורך, געהט חיל דאס "וואו
 איז עם וואו "איקאנעס." ארויס טהירען די אויף און פענסטער

 מען און הויז יודיש א עס, הייסט איז, "איקאנעס" קיין נישטא
 דורב־ איז ראטע אונזער אז ראבירעץ. אונבעשטראפט דארט קאן

 פון בעמערקט סאלדאט איין האט דארף, א עפעס געגאנגען
 ראטנעם דעם ארויסגעזאגע און הויז, א בערגעל א אויף ווייטען

 איהם האט ראטנער דער הויז, יודיש א איז דאס אז סברא, די
 א אומגעקעהרס זיך ער האט באלד טהון. קוק א געהן ערלויבט

 ראט- דער יודען. וואוינען דארט אז ידיעה, דער מיט פרעהליכער
 האט מען הויז, צום צוגעהן ראסע דער געתייסען האט נער

/
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 ביז זיך געפינען הויז אין אז דערזעהן, און טהיר די געעפענט
 ארויס- זיי האט מען שרעק. פון טויטע האלב יודען, ציואנציג
 געטהון: קאמאנדיר א האט ראטנער דער און הויז, פון געפיהרט

 געטהון, זיך האט ווייטער וואס האק!(, )שטעך! רובי!" "קאלי!
 אין ביז לויפען, געלאזט זיך האב איך געזעהן. נישט איך האב
חלשות". געפאלען בין

 ערשי- פון געשרייען אנדערע צעהנדליגער און די, פון
 גאליציע אין אז איינדרוק, דער בעקומען זיך האט טערונג,

 מענשליכע די אריבער שטייגט וואס אזוינס, עטוואס פאר קומט
 א פון בעפעלקערונג. א מיט קאנט יודישער גרויסער א השגה.
 מענש- אלע געהאט נעכטען נאך האבען וועלכע יודען, מיליאן

 פייער- א מיט ארומגענומען איז רעכט, בירגערליכע און ליכע
 וועלט דער פון אבגעשניטען אייזען. און בלוט פון רינג דיגען

 ווי צורייצטע, פון מאכט פולער דער אין איבערגעגעבען און
 בעקומען זיך האט עם סאלדאטען. און קאזאקען חיות, ווילדע

שבט! יודישער גאנצער א אונטער געהט עם אז איינדרוק, דער
 ארויסגעטרע־ דרינגענד איז וועלכע אויפגאבע ערשטע די

יו גאליציאנער די מיט בעציהונג אין קומען געווען: איז טען,
 מאטעריעלע איז עס וועלכע זיי ברענגען כל, קודם און, דען,

 די אויסצופיהרען. דאס געווען איז אבער גריגג נישט הילף.
 גאך גבירים אונזערע האבען מלחמה דער פון חדשים ערשטע

 הילפס- ברייטע א ארגאניזירען וועגען הערען געוואלט נישט
 גע- האבען זיי מלחמה־געליטענע. יודישע די צוליב טעטיגקייט

 ג;- האבען זיי וואם נדבות, גרויסע די מיט זיין צו יוצא האפט
 אוץ מלחמה דער פון הצטרכות׳ן אלגעמיינע די אויף געבען

 בלל; פונ׳ם אויסטיילען" גישט זיך ,טארען יודען אז גע׳טענה׳ט,
 בעציהונג אזא ביי ,אונפאטריאטיש". אויסווייזען זיך קאן דאס אז
 ,פאטריאטיזכד פערקאכטען אזא ביי אוץ צרות יודישע די צו

 גאליציא- פון הערען געוואלט נישס זיך, פערשטעהט מען, האט
 קומעג- בעאמטע, רוסישע הויכע די פון איינער אז יודען. גער
 מיליאנער, יודישען א צו געווענדט זיך האט גאליציע, פון דיג

פראגע: דער מיט כלל־סהוער, קיעווער בעוואוסטען 8
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 הילף קיין גאליציע אין נישט איהר ארגאניזירט "פארוואם
הונגער?" פון שטארבען וועלכע ברידער, אייערע פאר

געענטפערט: מיליאנער דער האט
 גאליציאנער די אויף קוקען מיר עקסעלענץ! אייער—,

 וועלכע מיט פיינד, אויף ויי באר ברידער, אויף ווי נישט יודען
מלחמה!" האלטען מיר

 האט צייט קורצער א אין אז צוגעבען, אבער מוז איך
 פאטריא־ די פון אפילו בעציהונג די אומגעביטען אינגאנצען זיך

 אפילו מלחמה-געליטענע, יודישע די צו גבירים געשטימטע שיש
גאליציאנער. די צו

 וואס בעוויזען, קלאר האבען גאליציע פון ידיעות די אז
 אנצעוועב־ בעשטימט איך האב פאר, קומט דארט חורבן א פאר
 אהין, זיך אריינצוקלויבען איז עם ווי כדי פחות, אלע דען

 גרעניצען די פעסטשטעלען שטעדט, חרוב׳ע די ארומפאהרען
 קו- און נויט, דער פון גרוים די און קאטאסטראפע דער פון

 בעטען, נישט שוין מאטעריאלען, פאקטישע מיט צוריק מענדיג
יודען. גאליציאנער די פאר הילף מאהנען נאר

 פלאן. מיין אויסצוכיהרען אנגעקומען מיר איז גרינג נישט
 טהירען, אלערליי אין געקלאפט איך האב חדשים דריי גאנצע

 גא- קיין פאהרעץ מעגליכקייט לעגאלע די בקומען האב איך ביז
 "פרא־ א בעקומען צו געהאפט איך האב אנפאנג אין ליציע.
 מעהל, וואגאנען מיט דורכפאהרען גערעכענט סוחר, א ווי פוסק"

 א מיט נאכדעם גאליציע, קיין געשיקט האט בראדסקי דואס
 איך האב איינגעגעבען, נישט זיך האט דאס אז צוקער. פארטיע

 שטאדט-גאלאווא פעטערבורגער דעמאלטיגען צום געווענדט זיך
 זאל ער געבעטען, און טאלסטאי, איוואנאוויטש איוואן גראף

 וואס סאניטאר-אבטיילונג איז עס וועלכער א אין צונעהמען מיך
גאליציע. קיין געשיקט דאנען פון ווערט

 אוים- הייס זעהר זיך האט ישראל, אוהב אנ-אמת׳ער טאלסטאי,
 קיין זיך האט צייט יענער ביי ווי אזוי בקשה. מיין צו געטראגען
 ער האט גאליציע, קיין פעטערבורג פון געקליבען נישט ,אטריאד"

 טשעלנאקאוו, שטאדט־גאלאווא מאסקווער צום בריף א געגעבען מיר
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 פער- שטאדטישען אלרוסישען פון אויבער־בעפולמעכטיגטען םעד
 אוי" צום בריף א מיט אבגעשיקט מיך האט טשעלנאקאוו באגד.

 י. ג. פירשט פערבאנד, "זעמסקי׳ן" פון בער-בעפולמעכטיגטען
 מעג- קיין געפונען נישט אויך האט צד זיין פון יענער לוואוו.

 נעה- געגעבען אנ׳עצה מיר און זיין צו בעהילפיג מיר ליבקייט
 איז וועלכער גוטשקאוו׳ן, צו בריף א טאלהטאי גראף ביים מען

 מיר מעגליכקייט די געהאט און ווארשא אין געווען דעמאלט
 זיך אומקעהרענדיג גאליציע. קיין "קאמאנדיראווקע" א געבען צו

 דעפעשע, א מאסקווע פון בעקומען איך האב פעטערבורג קייץ
 קיין אנ׳אטריאד ארגאניזירט דאלגארוקאוו ד. פ. פישרט דער אז

 געפאהרען ווידער מיטצונעהמען. מיך שטימט-איין און גאליציע
 א בעקומען האט "אטריאד" דאלגארוקאוו׳ם נאר—מאסקווע קיין

 האט עם ריגא. קיין נאר גאליציע, קיין נישט געהן צו בעפעהל
 צוליב נאר קאנאוואלאוו׳ן, דורך אנ׳״אטריאד" נאך פארמירט זיך

 מיטצו־ מיך זיך אבגעזאגט קאנאוואלאוו האט טעמים פארמעלע
 מיטגעפיהל הייסען א ארויסגעזאגט האבען אלע—בקיצור נעהמען.

 צו קומען מיר גרייטקייט א אויסגעדריקט אויפגאבען, מייגע צו
אנ׳אנדערן. צו אבגעשיקט מיך האט יעדער הילף-און

 קיין זיך אריבערקלויבען בעשטימט איך האב ענדליך
 צו טאלסטאי גראף פון בריף א מיט ווארשא. דורך גאליציע

 בע- צום לוואוו פירשט פון רעקאמענדאציע א און גוטשקאוו׳ן
 פערבאנד "זעמסקי" פון אבטיילונג ווארשאווער פון פולמעכטיגטען

 אבגעפאה- נאוועמבער ־טען21 דעם איך בין ווירובאוו׳ן וו. וו.
ווארשא. קיין רען

ג

 פערבלייבען צו אויסגעקומען מיר איז מאנאט א ווי מעהר
 מעגליכקייט די געקראגען האב איך ביז ווארשא, ארום און אין

 האב איך וועמען צו גוטשקאוי׳ן, א. גאליציע. קיין אריינקומען
 ווארשא אין איך האב טאלסטאי, י. גראף פון בריף א געהאט
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 פריווא־ א וואוהין לאדז, אין גערוען איז ער געטראפען. נישט
 צו געווען אונמעגליך כמעט צייט יענער אין איז מענשען טען

 וו. וו. פערבאנד, "זעמסקי׳ן" פון בעפולמעכטיגטער דער קומען.
 קאטעגאריש און קאלט גאנץ אויפגענומען מיך האט ווירובאוו,
 אין מיר נישט, מעגליכקייט שום קיין האט ער אז ערקלערט,

 ענט־ קאטעגארישען אזא נאך גלייך נאר העלפען. צו פרט דעם
 דער צו אוועק געהט טעג די אז צוגעגעבען, ער האט פער

 אונטער פערבאנד, "זעמסקי" פון אנ׳אטריאד גאליציע פון גרעניץ
 גע־ זיין און געראסימאוו בעפולמעכטיגטען פון אנפיהרונג דער

 זיי וועלען אפשר פרובען, מיך איך זאל כלאך, יוד, א הילף,
 פארגעלעגט, מיר ער האט ארום וויילע א אין מיטנעהמען. מיך

 גאר- וועט געראסימאוו׳ן מיט אונטערהאנדלונגען מיינע פון אויב
 פער- אין אנ׳ארבייט זיך אויף נעהמען איך זאל ארויס, נישט
 איך וועל אופן אזא אויף אז רעכענענדיג, ווארשא. אין באנד

 גאליציע, קיין זיך אריבערקלייבען מעגליכקייט די קריגען גיכער
 ער האט דעם אויף פארשלאג. זיין אויף איינגעשטימט איך האב
 פערבאנד אין איז דערווייל אז געענטפערט, באלד אבער מיר
 עס ווען נישט, ווייסט ער און נישטא, ארבייט קיין מיר פאר
 תופס איך האב געשפרעך ערשטען דעם פון בקיצור, זיין. וועט

 ביי קאם, פערדרעהטען א מיט מענשען א ווי ווירובאוו׳ן געווען
 שפריכווארט:/,זיבען גוי׳אישען דעם לויט זענען, עס וועלכען

 זיך קאן מען וועלכען אויף און וואך", איין אויף פרייטאגס
 איבער- מעגליכקייט די געהאט איך האב באלד פערלאזען. נישט

געהאט. נישט טעות קיין האב איך אז זיך, צייגען
 אין געשפרעך, אונזער נאך ארום שעה עטליכע אין

 פערשמייעטער, א האטעל, אין מיר צו געקומען ער איז אווענד,
אנ׳אויפגערעגטער:

 "סא- אין ארבייטען ווילט איהר אז געזאגט, האט איהר—
 פאר איך שוועל,-האב אויפ׳ן נאך אנגעפאנגען ער יוז״,-האט

 פער־ טויזענד צעהן איבער אנגעקומען זענען עס אנ׳ארבייט. אייך
 וואקזאל-הויף אויפ׳ן זיך געפינט זיי פון טייל א זואונדעטע.

 מיר הונגעריגע. דערפרוירענע, מידע, הימעל, פרייען אונטער׳ן
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 נעהמט אט, איז זיי. אהינצוטהון רואו נישט, לחלוטין האבען
 6000 פאר לאזארעט א פריה מארגען צו איינארדנען זיך אויף

 דער גיט ברויכען, וועט מסן וויפיל מיטלען, פערוואונדעטע.
 שטעהט וואס הויז, א וואוינונג, פרייע א געפינט "פערבאנד".

 דאס איהר האט געבען, נישט עם וועט ווירט דער אויב—לעדיג,
 ארדענט רעקוויזירען. צו עם "פערבאנד", פון נאמען אין רעכט,

 שווע־ בארמהערציגע סאניטארען, דאקטוירים, געפינט איין, עם
 זאלען אלע זיי אז דעם, געגעץ האבען נישט וועל איך ששער.

 נעהמט פארטיג! זיין עם זאל מארגען ביז אבער יודען. זיין
זיך? אויף דאס איהר

נאכט. איין אין פאלאץ א אויסבויען דאס, הייסט
 אויפ׳ן לאזארעט יודישען א וואדשא אין ארגאניזירען

 גרוי־ א געהאט צייט יענער ביי האט "פערבאנד" פון חשבון
 אויסגע־ האט פארשלאג גאנצער דער כאטש און בעדייטונג. סע

 ווארשא, אין מענש פרעמדער א ווי איך, און פאנטאסטיש וויזען
 פונדעסט־ איך האב אנצופאנגען, וואס פון געוואוסט נישט האב

 אויסצו־ מיטלען אלע אנצעווענדען זיך אויף גענומען וועגען
 געבען ביינאכט צוועלף צו צוגעזאגט האב איך איהם. פיהרען

ענטפער. בעשטימטען א
 צום געווענדט אנווייזונג, פרצ׳ס לויט גלייך, מיך האב איך

 נא- גמינע, ווארשאווער פון סעקרעטאר צום און פארזיצענדען
 מיט פעראינטערעסירט זיך האבען זיי קעמפנער׳ן. און טאנזאנ׳ען

 פארזיצענדען דעם מיט מיך צונויפגעפיהרט און פארשלאג דעם
 ווייסבלאט׳ן קאמיטעט, סאניטארען יודישען פון סעקרעטאר און
 אז אנגעוויזען, מיר אבער האבען לעצטע די פארבשטיינ׳ען. און
 וועלכער ווירובאוו, וואס דערמיט, בעליידיגט זיך האלטען זיי

 געווענדט נישט זיך האט סאניטאר-קאמיטעט, דעם וועגען ווייס
 ווירובאוו׳ן איבערגעגעבען איך האב דאס קאמיטעט. צום דירעקט

 האט ער פערמיטלער. א פון ראליע דער פון זיך אבגעזאגט און
 געהן זאלען אונטערהאנדלונגען די אז איינגעשפארט, אבער זיך

מיר. דורך ווי אגדערש נישט
ארביי- ענערגיש אנגעפאנגען האט סאניטאר-קאמיטעט דער
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 א פאר הרז א געררען שוין איז ביינאכט צוועלף צו און טען.
 במעט אויך איז עס פערוואונדעטע. טויזענד פיר פון לאזארעט

 סאניטארען, דאקטוירים, פערסאנאל, דער געווען בעשטימט שוין
 האט ווירובאווץ, מיטגעטיילט עס האב איך אז "שוועסטער". און •

 פאר נאר נויטיג איצט איז לאזארעט א אז געענטפערט, מיר ער
 צאהל די איז פריה מארגען צו פערוואונדעטע. טויזענד צוויי

 ארויסגע־ זיך האט אווענד צום און הונדערט פינך• אויף אראב
 עס נאר עוואקואירט, שוין זענען פערוואונדעטע אלע אז וויזען,

 פער- טויזענד צוויי פאר לאזארעט א איינצוארדנען נויטיג איז
אנקומען. באלד דארפען וועלכע וואונדעטע,
 פארגעלעגט ווירובאוו מיר האט ארום טעג עטליכע אין

 דעו־ וואס וועגעלעך, סאניטארע אבנעהמען ראוונע קיין פאהרען
 אויס- מיסיע די האב איך אז בעשטעלט. דארט האט פערבאנד
 אייב- פארגעלעגט מיר ער האט זיך, אומגעקעהרט און געפיהרט
 א ווארשא, פון וויארסט זעקס "פאלוסטאנעק", א אריף ארדנען

איינגעשטימט. איך האב דעם אויף אויך שפייז־פונקט.
 טאג א פערביי זענען אבגעטהון, זיך האט אלץ דאם ביז

 צו מעגליכקייט די געהאט איך האב צייט דער פאר צוועלף.
 אין געהערשט דאן האט וואס שטימונג, דער מיט זיך בעקענען
ווארשא.

 צו- פיבערהאפטען א אין געטראפען איך האב ווארשא
 איינדרוק אונטער׳ן געפונען נאך זיך האט שטאדט די שטאנד.

 אין געמאכט האבען דייטשען די וואס אנפאל, שטורמישען פורם
 א נאך נייעם, א אויף געריכט זיך האט מען אקטאבער-טעג. די

 שרעק- די פארגעקומען דעמאלט זענען עס אנפאל. שטארקערן
 דריי- אנקומען פלעגען טאג יעדען לאדז. ביי שלאכטען ליכע

 מען האט טריט יעדען אויף פערוואונדעטע. טויזענד סיג-פערציג
 בע- די שוועסטער. סאניטארען, סאניטאר־וועגעלעך, בעגעגענט

 זענען גאסען די שטארקע, אנ׳אונגעהויער געווען איז וועגונג
 פון דערשטיקעניש און ענגעניש אנ׳אימה׳דיגע געפאקט, געווען

 שטענדיג דארט זיך האבען וואס מענשען, מאסען גרויסע די
 ג?נ- אבאזען, אונענדליכע געצויגען זיך האבען עס ג^פונען.
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 א מיט זיך געטראגען אויטאמאבילען, צוריק אוץ אהין פלויגען
 סאלדאטען. עשאלאנען צאהל א אהן געגאנגען ארטילעריע, רעש
 פון דונערן הילכיגע דערטראגען זיך האבען דערווייטענס פון

 פון זענען הימעל קלארען דעכו אוגטער און הארמאטען־שיסעריי,
 גע־ און "טויבען" שטאלענע דייטשישע געפלויגען צייט צו צייט

 געפיהלט זיך האט עם צושטערונג. און טויט זיך מיט טראגען
 שווער א פון אטעם איבערגעריסענער גיכער הייסער, דער

קראקען.
 מזרח־פראנט פון מלחמה גאנצע די האט צייט יענער ביי

 ווארשא אין זיך אבגערופען און פוילען אין זיך קאנצענטרירט
 ליידען, און צער איהר מיט שרעקען, בלוטיגע איהרע אלע מיט

 שלאכט־פעלדער די פון זיך האבען אהין קלאגען. און זיפצען
 מיט צוגלייך און, פערוואונדעטע טויזענד הונדערטער געצויגען

 שטעדט־ שטעדט, ארומיגע די פון זיך געצויגען אהין האבען זיי,
 אומ־ טויזענדער הונדערטער און צעהנדליגער דערפער און לעך

 איבער ארויסגעיאגטע מלחמה־שרעק, פון אנטלאפענע גליקליכע,
 מעהר זיך האט ווארשא אין בלבולים. און מסירות ראסען־האס,

 האט וואס תוכחה, גרויסע די אבגעשפיגעלט אנדערש ערגעץ ווי
 פוילען. פון בעפעלקערונג יודישער דער אויף אויסגעגאסען זיך

 מעהרסטעג־ ,נפשות יודישע טויזענדער אנקומען פלעגען טאג יעדען
 ערשיטערטע ,הונגעריגע ,נאקעטע ,בערויבטע ,צופוס טייל
 צו געצויגען זיך האבען אומגליקליבע אלע די הילפלאזע. און

 אי- פול געווען קעסעל, א ווי געקאכט האט וועלכע גמינע, דער
 אין פיין. און צרות אונבעשרייבליכע מיט ברעגען די בער

 היימלאזע. טויזענד פופציג איבער געפונען זיך האבען שטאדט
 אין בעזעצט צייטווייליג מען האט ויי פון טייל מעהרסטע די

 דערהויפט מאן, הונדערט עטליכע אנשטאלטען. יודישע אלערליי
 יודישען דעם אין איינגעארדענט מען האט קינדער, מיט פרויען

 און געגרינדעט געווען איו וואס "הזמיר", קלוב ליטערארישען
פרצ׳ן. ל. י. דורך אנגעפיהרט
 אלע די פון אצובראכענער אמידער, אקראנקער, שוין פרץ,

 יודי־ פון גיהנום רעכטען אין צייט גאנצע די געפונען זיך האט צרות,
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 גמינע, דער אין געפונעץ זיך ער האט טאג האלבען א בן. חזו שען
 און היימלאזע, גיי-געקומענע די מיט טהון צו געהאט האט ער וואו
 אנ׳אנדער אוועקגעגעבען ער האט 'טאג האלבען אנדערן דעם

 געלד־ זייערטוועגעץ פון געזאמעלט היימלאזע. די פאר ארבייט
 אוים־ און ארטיקלען געשריבען זיצונגען, אויף געלאפען מיטלען,

רופען.
 קיין געקומען בין איך ווי טאג, ערשטען דעם כמעט

"הזמיר". אין געפיהרט מיך פרץ האט ווארשא,
 ענג ווענד אלע ביי געווען איז זאל גרויסער דער

 וועלכע אויף קאסטענס, און בענק בעטלעך, מיט ארומגעקלעבט
 איין אויף דריי-פיר צו קינדער געלעגען און געזעסען זענען עם

 מיט אנגעפאקט געדיכט געווען זאל דער איז זיי חוץ בעט.
 ווי אויסגעזעהן האט זאל דער קינדער, און פרויען מאנסבילען,

 פון רעש א געשטאנען איז עם מילבען־בערגעל. צושטערטער א
 צוגעקוקט זיך האב איך אז ווערען. צו טויב קולות, הונדערטער

 האלטען יודען עלטערע אז בעמערקט, איך האב היימלאזע, די צו
 געהען מענשען-שטראם דעם אין אז זייט, א אן בעזונדער, זיך

 בע- נישט פערביטערטע, פערטראכטע, זיך, פאר ארוס אייניגע
ארומיגע. די מערקענדיג

 דעם מאכט קינדער, פיל פון פערזאמלונג א געוועהנליך
 קיג- די האבען אבער דא פריהלינג. און פרייד פון איינדרוק
 זיי גאס. איבער׳ן צושאטענע פערל, ווי אויסגעוויזען דערלעך

 פערלוי- איבעריגע, ווי זאל איבער׳ן אומגעבלאנקעט זיך האבען
פנימ׳לעך. די אויף פער׳יתומ׳טקייט פון אויסדרוק דעם מיט רענע,

 זייער געווען היימלאזע די ביי איז אלץ פון טראגישער
 געווען נישט איז געקלאגט, נישט זיך האט קיינער ,רוהיגקייט/
 זאל, אין אריין זענען איך און דינעזאן פרץ, אז אויפגערעגט.

 פרעמדע געקומען זענען עס אז בעמערקט, נישט קיינער האט
 האבען מיר אז געשוויגען. אונז, אויף געקוקט טעמפ מענשעף.
 א פאר וואט דערצעהלט, זיי האבען פונאנדערפרעגען, געגומען
 דער־ אויסצושטעהן. אויסגעקומען איז זיי צרות און שרעקען

 אויף אויסדרוק פערשטיינערטען א מיט איינטעניג, שטיל, צעהלט
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 מעג־ דערשלאגענע די אז געפיהלט, זיך האט עם פנימ׳ער די
האפנונג. יעדע און אליין זיך פערלוירען האבען שען

 זיין פון חורבן דעם וועגען דערצעהלט יונגערמאן א
צו: ער גיט רוהיג גלייכגילטיג און שטעדטעל
 א מ־ט מיינער פאטער דער פערבליבען זענען דארטען—
געווארען... דער׳הרג׳עט זענען זיי אז אויס, ווייזט עס ברודער.

 קאלטבלו־ אב זיך רופט—געווארען, דער׳הרג׳עט געווים—
 האבען דארטען, פוץ געקומען זענען וואס יודען,—יודענע׳ א טיג

 גע׳- גאס אין ליגען געזעהן ביידע זיי האט מען אז דערצעהלט,
הרג׳עטע.
 איהם ווי גלייכגילטיג, אויס דאס הערט יונגערמאן דער און

ריהרען. נישט דאס וואלט
 דער- רוהיגקייט פערשטיינעדטער דערזעלבער מיט און

 פון זקן א פעטער, א איהרען וועגען יודענע א נאך אונז צעהלט
 מיט גרוב א אין געפונען האט מען וועלכען יאהר, פיראונזיבעציג

צונג... אנ׳אבגעשניטענער און פיס און הענד אבגעהאקטע
 יע־ און מענשען צעהנדליגער שוין ארוס רינגלען אונז

 און בלוט פון ,מעשה״-ערצעהלונגען זיין דערצעהלט דערער
 ווע־ מלחמה־ליידען, וועגען אנטלאפענע דערצעהלען עס שרעק.

 דערצעהלען עם קאזאקען, די פון מעשים מוטוויליגסטע די גען
 אויסגעקומען איז זיי וואס דעם, וועגען ארויסגעטריבענע זי

 געקומען דאסזעלבע. געווען איז אומעטום כמעט או׳־כצושטעהן.
 די פון ארויסגעטריבען נאגייקעס, מיט פיקעס, מיט קאזאקען
 פערלא- ארום, שעה פאר א אין אדער גלייך, געהייסען חי־זער,

 זי- פופציג, דרייסיג, צופוס געגאנגען איז מען שטאדט. די זען
 אלטע, מיט קינדער, די מיט זיך געשלעפט וויארסט, בעציג

 געגאנגען וועגען. בלאטיגע איבער רעגען, אונטער׳ן קראנקע,
 און אלטע דורשט. און הונגער פון פערשמאכטע נאכט, און טאג

 קיג־ שוואכע וועג, אין געשטארבען און געפאלען זענען שוואכע
 שוואג־ הענד, די אויף מוטערס די ביי אויסגעגאנגען זענען דער

מפיל־געווען... האבען פרויען גערע
 אונענדליכע די הערען און זאל מיטען אין שטעהען מיר
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 א פון מיידעלע א שטעהט מיר נעבען ערצעהלובגען. פינסטערע
 זיך הערט פנימ׳ל, אנ׳איידעלען מיט דינינקע, א אכט, יאהר

אית אין און דערוואקסענע, א ווי צו, ערנסט און אויפמערקזאם
 אלטער, דער אויס שוין זיך דריקט אויגען שווארצע גרוימע רע

טרויער... יודישער טיפער טויזענדיעהרלגער

ד

 האב יודען, געגען בלבולים־קאמף פוילישען דעם וועגען
 ערטער. אנדערע אין און פעטערבורג אין אנגעהערט זיך איך

 פאליטישען פויליישען פון צענטר אין ווארשא, קיין קומענדיג
 אויגען אייגענע מיט מעגליכקייט די בעקומען איך האב לעבען,

 ארגאניזירט איז קאמף שענדליכער דער וויפיל אויף זעהן, צו
 בלבול- דער וויפיל אויף דורכגעפיהרט; סיסטעמאטיש ווערט און
 פער- לעבען, פון ווינקעלע יעדען אין אריינגעדרונגען האט סם

 -׳אנ כמעט געווארען און פאלק פון שיכטען טיפסטע די כאפט
 גע- נישט בין איך ווייט ווי פאלקס-שאפונג. אובבעוואוסטזיניגע

 יעדען אויף דאך זיך איך האב לעבען, פוילישען פון שטאנען
 "שפיאנאזש- שרעקליכער דער מיט געטראפען טריט און שריט

לעגענדע".
 וועלכער "אייראפא׳/ האטעל אין איך בין פערפאהרען

 מיליטער-בע- העכערע מיט בעזעצט געווען דורכאויס כמעט איז
 זיך האט אבגעגעבען, מיר האט מען וואט צימער, דאם אמטע.

 דינסט; די אויפגערוימט האט איהם און בעפרייט געהאט באר־וואס
 נאאיווען, בעל-הבתישען, א מיט פרוי, פוילישע בעיאהרטע א

 אנ- זיך זי האט אדיין, בין איך ווי באלד אויסזעהן. עהרליכען
בעקלאגען; צו געהויבען
 א פאר וואס זיך! טהוט אונז ביי וואם פריצ׳ל, אוי,—

 (פליהע צו קומען דייטשען די אויס! דא שטעהען מיר צרות
 הרג׳ענען באמבעם, ווארפען מאשינען, טייוועלשע דיערע אויף

 צרות וויפיל פריצ׳ל, אוי, מענשען!.,. אונשולדיגע צעהנדליגער
"זשידעס"...—די ארן דייטשען די פערשאפען אוגז
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איך. יודען?-פרעג די אייך טהוען שלעכטס א פאר וואם—
 אלץ וועגען—אונבעשטימט, זי ענטפערט—טעלעפאנען!..—

 עם בשעת זונטאג, דייטשען. די וויסען צו באלד זיי גיבען
 "זשידעס", די האבען לופט־מאשינען, די געקומען אהער זענען
 קאשציאל אין אז וויסען, צו געגעבען סמנים אלערליי דורך

 אנגעהויבען יענע האבען גענעראלען. גרעסטע די זיך געפיגען
 נישט זיי האבען גליק, צום קאשציאל. אויפ׳ן באמבעס ווארפען

געטראפען.
 לעגענ־ א ווי מאנאטאן, עס דערצעהלט דינסט אלטע די

 חזר׳ט זי אויס, ווייזט עס מאמר. אנ׳אויסגעלערנטעץ ווי דע,
 זי וועלכע מיט געסט, אלע פאר מאמר זעלבען דעם איבער
זיך. טרעפט

 גע־ פערוואונדעט און גע׳הרג׳עט זענען באמבעס די פון
 עם האט—פאליאקען, דורבאויס מענשען, צעהן איבער ווארען

ערקלערט: באלד און אונטערגעכאפט לעגענדע די
 זיך שמירען זיי וועלכען מיט זאלב, אזא האבען יודען—

שאדען. נישט באמבע שום קיין זיי קאן דאן און אן
 בשעת דינסט, דער מיט געשפרעך דעם נאך שעה עטליכע

 צארן- א מיט ער האט ווירובאוו׳ן, מיט געזעהן זיך האב איך
דערצעהלט: מיר געפיהל

 זיך פערהאלטען דעם פון אראב זינען פון קאן -מען
 אהן פארביי נישט געהט טאג קיין יודען: צו פאליאקען די פון

 ארבייטען עם וואו שפייז־פונקט, א דא האבען מיר סקאנדאל. א
 זעקס ארבייטען געקומען אהין זענען היינט סטודענטען. פוילישע
 די דערזעהן האבען פאליאקען די נאר ווי סטודענטען. יודישע
 "פונקט" פון אוועק און אויפגעהויבען אלע זיך האבען יודען,

 ביז זיך, אומגעקעהרט נישט און בעדינונג אהן איהם געלאזען
דארט. פון אוועק נישט זענען יודען די

 יודישע א געקומען מיר צו איז טאג צווייטען אויפ׳ן
 בארמ- אלם לאדז אין געארבייט האט זי מארקאוויטש. פריילן

 קרי- געווארען איז לאדז אין לאגע די אז שוועסטער. הערציגע
 פערוואונדעטע, .די עוואקואירט דארט פון האט מען און טיש
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 שפעט זי איז געקומען ווארשא. קייץ אוועקגעשיקט זי מען האט
 זי וואס לאזארעט, ערשטען דעם אין אריין איז און ביינאכט

 זאל מען געבעטען און פאפירען די בעוויזען געטראפען, ה^ט
 לאזארעט דער לאזארעט. אין איבערנעכטיגען ערלויבען איהר

 האט פערוואלטערין די ווי און פוילישער א געווען אבער איז
 יודיש א מיט טהין צו האט זי אז פאפירען, די פון דערזעהן

צושריען: זיך זי האט קינד,
 געהאל־ האבען זיי פעררעטער! זענען זשידקעס אייערע—

 דייטש־ קיין גאלד שיקען זיי שונא, צום אנטלויפען קארפ׳ן פען
 איהר שעמט ווי פעלד־טעלעפאנען. אונזערע צושטערעץ לאגד,

יודין! א בלייבען צו נישט זיך
 לאזארעט, אין נעכטיגען צו ערלויבט נישט איהר האט און

גאס. אויפ׳ן זי ארויסגעווארפען ביינאכט הייטט, דאס
 א מיט בעגעגענט זיך איך האב ארום טעג עטליכע אין

 —יוד א לאדז, פון סאניטארען־אבטיילונג א פון בעפולמעכטיגטען
שיפסבויער.

 אין איבערגעלעבט האבען מיר וואס צרות, אלע פון—
 און ביטערסטע דאס איז—דערצעהלט, מיר ער האט—, לאדז

 צו פאליאקען די פון זיך פערהאלטעץ דאס געווען שרעקליכסטע
 האבען זיי וואה בלבולים, אזעלכע געווען נישט זענעץ עם אונז.
 גע־ זענען לאדז איבער בשעת יודען. אויף אויסגעטראכט נישט

 גא- אויפ׳ן זיך ביי געשטאנעץ יוד א איז אעראפלאנען, פלויגען
 די איהם האבען געטהון. נים א דערביי און ארויף געקוקט ניק,

 געגעבען ער האט ניסען מיט׳ן אז גע׳מסר׳ט, באלד פאליאקען
 דער אין וויארסט א ביי געפלויגען זענען ^וואס אעראפלאנען די

 דעם האט מען און באמבעס, ווארפען צו וואו צייכען, א הויך(
 גע- פאליאקען די האבען מאל צווייטען דעם ארעסטירט. יוד

 האט ער אז בעשולדיגט, איהם און יוד א שטאב אין בראכט
 יוד׳ס דעם נעבען פליהער. דייטשען א בעהאלטען ערגעץ־וואו

 דער אעראפלאן-אין דייטשער א אראבגעפאלען איז וואוינונג
 בע- יוד דער איהם האט מסתמן. פערשוואונדען, איז פליהער

 קיין האט ער אז גע׳טענה׳ט, האט יוד דער כאטש און האלטען.
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 מעשה גאנצע די אז געזעהן, נישט אויגען די אין אעראפלאן
 גע- מען איז נאכדעם ארעסטירט. איהם מעץ האט—ליגען א איז

 האט מען נאר אעראפלאן, אראבגעפאלענעם דעם נעהמען פאהרען
 געדרוב- דעם פון מעץ האט איהר, מיעט געפונען. נישט איהם
 ביין! בעפרייט? יוד דעם און בלבול א איז מעשה די אז גען,
 זיי אז חשד, דעם צוליב ארעסטירט יודען צוויי נאך האט מען

אעראפלאן. דעם בעהאלטען האבען
 די פון געליטען מיר האבען אלעמען פון מעהר אבער—
 אז—דערצעהלט. ווייטער שיפסבויער האט—"סאקאלעך, פוילישע

 מיט זענען לאדז, גענומען מאל צווייטען צום האבען דייטשען די
 אב־ און "סאקאלעך עסטרייך־פוילישע די געקומעץ צוזאמען זיי
 יודיש געראבעוועט יודען. אויף שרעק גרעסטע די ־פען א געו

 בעליידיגוג- גרעסטע די פערשאפט גע׳הרג׳עט, געשלאגען, גוטס,
 יונגעלייט יודישע צווינגען אנגעהויבען זיי האבען נאכדעם גען.

 אנט־ מ׳איז "סאקאלען״־ארגאניזאציע. זייער אין אריינצוטרעטען
 וויכטיג־ דאס אויך אנגעווענדט זיע פון בעהאלטען זיך לאפען,

 גע- זיי מען האט אנהויב אין זיך. אויסקויפען—מיטעל סטע
 זיך מען האט שפעטער רובל, פופציג צו הונדערט, צו צאהלט

 אב- זענען דייטשעץ די אז לסוף, אויסגעקויפט. דרייערל א פאר
 הא- לאדז, קיין צוריקגעקומען זענעץ רוסען די און געטרעטעץ

 אז קלאנג, א ארמעע דער אין פערשפרייט פאליאקען די בעץ
 האבען זיי יודען. איבערגעטהוענע געווען זענען "סאקאלעס" די
 דרו- ,זשידאווסקע די ווי אנגסרופען, נישט אנדערש אפילו זיי

* זשעע״.
 שפייז-סאניטאר-פרבקט דעם איינגעארדענט האב איך בשעת

 נאה- איהם פאר איעקויפען געדארפט איך האב ווארשא, ביי
 געגעבען מיר מען האט פערבאנד "זעמסקי" אין רונגס־מיטלעז.

 קויפען. צו אלץ קראמען וועלכע אין אנגעוויזען, און רשימה א
 קרא- פוילישע אויסשליסליך זענען דאס אז בעמערקט, האב איך

 אנגע- מיד האט מען ווי אזוי נאר יודישע. איין נישט מען,
 די מיט געשעפטען שטענדיג פיהרט "פערבאנד" דער אז זאגט,

 איע- אלץ איך האב פראצענטען,—הנחה א גיבעץ זיי און פירמעס
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 צווי- איך, האב געדארפט קראמען. אנגעוויזענע די אין געקויפט
 נישט קרויט, פוד הונדערט עטליכע פראדוקטען, אנדערע שען

 קראם, פוילישער אנגעוויזענער דער אין קרויט קיין געפונענדיג
 יודי- ביים קרויט בעשטעלט און מארק אויפ׳ן אוועק איך בין

 געווען איך בין פריה מארגען אויף ווייסנלייש. קרעמער, שען
 אנקו- געדארפט האבען עס וואוהין "פערבאנד", פון סקלאד אין
 זיי צווישען קרעמער, אייניגע מיט סחורות. בעשטעלטע די מען
 פער־ די טעלעפאן. דורכ׳ן גערעדט איך האב ווייסגלייש׳ן, מיט

 צוגע- זיך האבען פאליאקען, יונגע צוויי סקלאד, פון וואלטער
 ארויסגערופען האב איך אז טעלעפאן־געשפרעך. מיין צו הערט

 פון איינער זיך האט ווייספלייש׳ן, מיט זיך דורכגעשמועסט און
צורודערט: מיר צו געווענדט פאליאקען די

 און נישט קיינעם דא נאך קענט איהר אפנים הערט!—
 גע־ אייך וועלען מיר פראדוקטען? קויפען צר וואו נישט, ווייסט

קויפען. דארף מען וואו קראמען, פון רשימה א בען
 אזא געגעבען "פערבאנד" אין שוין מיר האט מען—

געענטפערט. איך האב—רשימה,
 פא־ צווייטער דער פערוואונדערט זיך האט—הייסט? ווי—

 איינעם מיט גערעדט האט איהר אז געהערט, האב איך—ליאק,
 איז דאס קרויט. געקויפט האט איהר וועמען ביי ווייספלייש,

"זשיד"! א דאך
 געפו־ איהם ביי האב איך "זשיד"? א אז וואם, איז נו,—

ביליג... און קרויט גוטע נען
 אייך וועלען מיר טעות! א ארויס אפנים איז דא אבער—

קראמען. פוילישע פון רשימה א נעבעץ
 איך האב—יודישע? אדער פוילישע חלוק: דער איז וואס—
נאאיוו. זיין זעפרובט

 קריסט, א לייזען צו געבען דאך בעסער הייסט? וואס—
בעטריגער! אלע דאך זענען זיי זשיד, א איידער

 פערזיכער איך און "זשיד", א אליין בין איך הערט,—
 פון מאכען וועלכע פאליאקען, יענע זענען בעטריגער אז אייך,
 איך ראסען־קאמף. פון מיטעל א און געשעפט א מלחמה דער
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שטיק! אזעלכע ,פערבאנד" אין פיהרען צו ווי ווייזען, אייך וועל
 גע- אין ער ווירובאוו׳ן. דערצעהלט אלץ דאס האב איך

 פאליא- צוויי די דערווייטערן צו צוגעזאגט האט פערשעמט, ווען
 חדוע^ קיין און געטהון. נישט עס האט ער נאר סקלאד, פון קען

 פון פערכאפט געווען אינגאנצען איז "פעיבאנד" דער נישט.
 זייער אונטער געפוגען זיך האט אליין ווירובאוו פאליאקען,
 מאס געוויסער א אין זיך האט "פערבאנד" אין און איינפלוס,
באיקאט. יודישער דער געפיהרט

 מעגליב- די 1געדא׳ איך האב ארום צייט קורצער א אין
 בלבול- די פיהרען פאליאקען די אז איבערצייגען, צו זיך קייט

 פאלקס- די צווישען און ארמעע דער אין בלויז נישט אגיטאציע
 ליבעראלע און אינטעליגענטע די צווישען אויך באר מאסען,

 פוילען. אין זיך געפינען וועלכע רוסלאנד, פון פארשטעהער
 "פער- שטאדטישען און "זעמסקי" פון מיטגלידער די צווישען

 לי- די פון קארעספאנדענטען די צווישען דערהויפט און באיד"
 דעם אין איז אויגען מיינע פאר צייטונגען. רוסישע בעראלע

 אין ענדערונג שטארקע א פארגעקומען וואכען עטליכע פון משך
יו דער צו עלעמענטען ליבעראלע די אט פון בעציהונג דער

 צו זיך קעלטער אזגעהויבען פריהער פוילען. אין ראגע ן־ ד;
 צוצו- אויפמערקזאמער צרות, זייערע און יודען צו פערהאלטעץ

 אנגהויבען לסוף און יודען אויף בלבולים אלערליי צו זיך הערען
 צייטונגס-קארעספאג- אין אפילו און געשפרעכען פריוואטע אין

בלבול-לעגענדעס... די איבער׳חזר׳ן דענצען

: ה

 בע- א מיינעם מיט געטראפען מיך איך האב טאג איין
 פונים מיטארבייטער א מויזשעל, שריפטשטעלער, רוסישען קאנטען

 זיך האט ער באגאטסטווא". "רוסקאיע זשורנאל פאציאליסטישען
 אויך זיך, פערשטעהט און, ראדיקאל גרויסען א פאר געהאלטען

 האט ער אז דערצעהלט, מיר האט ער יודען־פריינד. א פאר



ם?י־—אג >. 50

 שריפטשטעלער-סע- פוילישער דער פון אב׳איינלאדונג בעקומען
 אנ׳אינטימער אויף קאמיטעט "אביוואטעלסקי" דעם ביי קציע

 ציל דער שריפטשטעלער. רוסישע און פולישע פון פערזאמלונג
 די צווישען פעראייניגונג א שאפען צו איז פערזאמלונג דער פון

 בעהאב- אויך וועלען דערביי פעלקער. ביידע פון ליטעראטען
 שאר־ די דערהויפט און פראגען וויכטיגע אייניגע ווערען דעלט

יודען־פראגע. פע
געפרעגט. איך האב—איינגעלאדען? מען האט וועמען—

 פעטראוו׳ן, גריגארי נעמיראוויטש־דאנטשענקא, -פיאדראוו׳ן,
מיך... בריוסאוו׳ן, וואלערי טאלסטאי, א. גראף

שריפטשטעלער? יודישען איין נישט -און
-ביין.

 פערזאמ- א אויף אז נארמאל, פאר עס איהר רעכענט—
 מען האט פראגע, יודישע די בעטראכטען וועט מען וואו לונג,
שריפטשטעלער? יודישע קיין איינגעלאדען נישט

 איך ארענטליך! נישט איז עס אז זיך, פערשטעהט עם—
פראגע. די אויפהויבען פערזאמלונג ערשטער דער אויף וועל

 ביינאכט. שפעט איהם איך בעגעגען ארוס טעג פאר א אין
 פער־ פויליש־רוסישער דער פון געקומען איז ער אז נאר-וואס
 פארגעקומען איז דערווייל אז מיר, דערצעהלט ער זאמלונג.

 פער- קומענדיגער דער אויף בעגעגעניש. פריינדליכע א בלויז
פראגע. יודישער דער וועגען רעדען מען וועט זאמלונג

 גע־ איהר האט הבטחה? אייער געווען מקיים איהר האט—
שריפטשטעלער? יודישע איינלאדעץ וועגען כראגע די שטעלט

 האב איך נאר אויסגעקומען... נישט איז עס ניין...—
 דעם צונויפגעשטעלט האט מען אז געטהון. 'בעסערס עטוואס
 אלם אייך פארגעלעגט איך האב איינצולאדען, וועמעץ צעטעל,

 אייך בעשטימט מען האט צייטונגען. רוסישע פון מיטארבייטער
 זענט איהר אז זיך, פערשטעהט געזאגט, האב איך איינצולאקנן.

יוד... א
 און פרילוצקי׳ן נח פרצ׳ן, מיטגעטיילט דאס האב איך אז

דער אויף אז בעשטימט, מען האט כלל-טהוער, אנדערע אייניגע
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 זאל מען אז פאדערונג, די ארויסשטעלען איך זאל פערזאמלונג
 פון פארשטעהער איינלאדען סערזאמלונגען קינפטיגע די אויף
 אויף וועט מען אויב און פרעסע. יודישער ווארשאווער דער
 פערלאזען און פראטעסטירעץ איך זאל אייבשטימען, נישט דעם

פערזאמלונג. די
 האט מען אויסגעקומען. נישט מיר איז פראטעסטירען נאר

 פערזאמלונג דער וועגען איינגעלאדען. נישט פשוט, גאר מיך,
 ארויסגעטרעטען איז איהר אויף אז מיטגעטיילט, מיר מען האט

 גע- שארף זעהר האט און וואראנאוו זשורנאליסט רוסישער א
 איבערי- די יודען. געגען פאליטיק פוילישער דער וועגען רעדט

 דער און געשטיצט נישט איהם האבען זשורנאליסטען רוסישע גע
 געפונען אפילו האט פעטראוו, גריגארי יודען־פריינד" "הייסער

 די ווערטער. וואראנאוום געגען פראטעסטירען צו נויטיג פאר
 אז בעשולדיגונג, וואראנאוום אויף געענטפערט האבעץ פאליאקען

 עם נאר יודען, די מיט זיך צונויפצורעדען געפרובט האבע; זיי
 זיי ביי אז צוגעגעבען, זיי האבען דערצו געלונגען. נישט איז

 שפיא־ יודישען דעם וועגען מאטעריאל פיל זעהר זיך געפינט
 פער- וועלען זיי וועלכען רוסלאנד, געגען פערראט און גאזש

 האבען פאקטען שום קיין מלחמה. דער נאך ערשט עפענטליכען
געבראכט. גישט זיי

 דער פון פארשטעהער די פון פערזאמלונגען דאזיגע די
 איינציגען דעם מיט כמעט ארגאניזירט געווען זענען פרעסע,

 פאליאקען די זשורנאליסטען. רוסישע די ,בעארבייטען" צו ציל,
 בעזוב- שריפטשטעלער, רוסישע די פאר אז פערשטאנען, האבען
 נארישע די וועניג זענען ליבעראל-געזאנענע, די פאר דערס

 גאלד רובל מיליאן אנדערטהאלבען מיט אנ׳ארון וועגען בלבולים
 איידעלע- מיט גענומען זיך מען האט ג., ד. א. מת א אנשטאט

 מאס געוויסער א אין און זיי. אויף ווירקען צו מיטלען רע
 פארגעקו- איז צייט קורצער א אין איינגעגעבען. דאס זיך האט
 רוסישע די פון שטימונג דער אין עגדערונג שטארקע א מעץ

 ווי שריפטשטעלער אזא אפילו יודען. צו בנוגע זשורנאליסטען
וויע. "רוסקיא די אין געשריבען האט וואס בריוסאוו, זואלערי
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 די פון איינפלוס דעם אונטער אונטערגעפאלען איז דאמאסטי",
 הא־ קארעספאנדענצען זיי.ע און נאציאנאל־דעמאקראטען פוילישע

 האט נאכמעהר אנטיםעמיטיזם. מיט געשמעקט שטארקער אלץ בען
זשורנאליסטען. אנדערע ביי געפיהלט א:טיםעמיטיזם דער זיך

 האט וועלכער פעטראוו, גריגארי גלח געוועזענער דער
 פייער- אזא מיט "סאן" גלח׳ישען דעם זיך פון אראבגעווארפען

 אין ארויסגעטרעטען מאל אייניגע איז און ראדיקאליזם דיגען
 ערשטע די זיך האט יודען, פון אפערטיידיגער אלם פרעסע דער
 איך אז פאליאקען. די געגען שארף זעהר ארויסגעזאגט צייט
 מיך ער האט בעגעגענט, מאל ערשטע דאס איהם מיט זיך האב

 געווען איהם מיט בין איך פרצ׳ן. מים בעקענען איהם געבעטען
 געשא- און שעה עטליכע פערבראכט דארט האט ער פרצ׳ן. ביי
 נידערט- זייער פאר פאליאקען די אויף שוועבעל און פעך טען

יודען. צו בעציהונג רעכטיגער
 דער באך טעג עטליכע שפעטער, וואכען פאר א מיט

 וועגען זשורנאליסטען, רוסישע און פוילישע די פון פערזאמלונג
 צו אויסגעקומען מיר איז דערצעהלט, פריהער כ׳האב וועלכער
 דורכריידען זאל ער בקשה, א מיט פעטראוו׳ן צו זיך ווענדען

 וועגען בעאמטע רוסישע הויך־געשטעלטע די פון איינעם מיט
 בלבול א צוליב האט מען וועלכע יודען, סאכאטשאווער אכט

הענגען. זיי זאל מען דערביי, געהאלטען האט עם און ארעסטירט
 נא- פוילישען א אין שוין פעטראוו׳ן איך האב געטראפען

 אויפגערעגט מיר ער האט בקשה מיין אויף קאזאקין. ציאנאלען
 רעדע, כאראקטעריסטישער זעהר לאנגער, א מיט געענטפערט

פערשריבען: ווארט פאר ווארט גלייך דאן האב איך וועלכע
 ווע- מעשה שרעקליכע א דערצעהלט מיר איהר האט אט—

 איך נישט, זיי איך קאן העלפען יודען? סאכאטשאווער די גען
 פריהער און הארץ. דאס וועה טהוט מיר מיטפיהלען. נאר קאן
 אזעלכע פון געקלעמט הארץ דאס מאל דרייסיג שוין מיר האט

 מיט נעמיראוויטש־דאנטשעבקא, מיט איז דאסזעלבע מעשיות.
 אובזער פון פעולה די איז וואס אבער אנדערע. און מויזשעל׳ן

 פרי. און איהר, קומט פונדעסטוועגען גארנישט!—הארץ־וועהטאג?
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 שרעקליכע די דערצעהלט און אובז צו גריבפוים און לוצקי,
 נויטיגען מיר ווען צייט, דער אין אונז, נערווירט און מעשיות

 האב איך ארבייט... אונזער פאר שטימונג רוהיגער א אין זיך
 וואס פרילוצקי׳ן, אנ׳עצה געגעבען צוריק חדשים צוויי מיט נאך
 ביי איז מסתמא רבנים. דא זענען אייך ביי טהון. דארף מען

 זאל רבנים, אלע איבער העכסטער א דא אלע, ביי ווי אייך,
 ווי זיי אויפווייזען יודען, אלע צו אנ׳אויפרוף ארויסגעבען ער
 דעם פון ארבייט דער צו ויך צוקוקען נישט זיך: פיהרען צו

 סחורה. קיין בעהאלטען נישט זיי, אויספרעגען נישט מיליטער,
 ב?ויז יודען געהאנגען האט מען אז פאלען, געווען זענען עס

 דארף ווייטער סאלדאטען. אויסגעפרעגט האבען זיי וואס דערפאר,
 אויפגערעגט, זעהר איז מיליטער דאס אז פערשטעהן, דאך מען
 אוים- אלץ בעטראכטען, צו אלץ נישט צייט קיין האבען זיי און

 האב און גייסטליכער געוועזענער א איך בין אט צופארשען.
 דין א אדער מנהג א דא איז אייך ביי אז געוואוסט, נישט אויך

 בשעת ווייטער. אנדערן. צום הויף איין פון דראטען ציהען
 ווייסט, קריסט יעדער נישט און טעג, די מען פערגעסט מלחמה

 א אין מען קומט שבת. האנדלען צו פערבאטען איז יודען אז
 —געשלאסען זענען קראמען יודישע די אז מען, זעהט שטאדט,

 דע- פיינדליכע א דאס איז מסתמא געדאנק: ערשטער דער איז
 ער- אלץ דאס דאך מען מוז ארמעע. דער געגען מאנסטראציע

 אין פערשפרייטען בראשורען, דעם וועגען שרייבען קלערען,
 שפיא- אז זיין, מודה דאך איהר מוזט ווייטער נו, ארמעע. דער

 —איינער איז אט פאקטען. הונדערטער קען איך דא. איז נאזש
 דער ביי וועכטער, א סאלדאט, א שטעהט ווייכסעל דער ביי

 די אויף זאק שווערען א טראגט יוד, אנ׳אלטער צו געהט בריק.
 רחמנות אפילו דורכגעלאזען, איהם האט סאלדאט דער פלייצעס.

 אג- דער נאר משא, אזא טראגט ער וואס איהם, אויף געהאט
 דעם געטהון טאפ א אבגעשטעלט, איהם האט וועכטער דערער

 זיך האט עס מענש. א ליגט דארט אז דערפיהלט, און זאק
 זיי מען האט דייטש. א געווען איז זאק אין אז ארויסגעוויזען,

 גוטשקאוו דערצעהלט דאס האט מיר טויט. צום פער׳משפט ביידע



אב-סקי. ש• 34

 דייטש דעם רואם אנ׳אונרעכט, איז עס אז געזאגט, האט און
 געדארפט ה;ט מען געהאנגען, יוד דעם און געשאסען מען האט
הענגען... אויך דייטש דעם

 האב—אנ׳אמת׳ע? איז מעשה די אז גלויבט, איהר און—
 שלעפען צו געהאט כה האט מאן אב׳אלטער אז—געפרעגט, איך

 גענוג געהאט האט ער אז זיך, אויף מענשען דערוואקסענעם א
 שטעהען עם וואו בריק, א איבער דייטש א טראגען צו מוט

וועכטער?...
ווייסט?... ווער—
 דיזעלבע—איבערגעשלאגען. איהם איך האב—ווייס, איך—

 האט מויזשעל׳ן ביי נאר מויזשעל, דערצעהלט מיר האט מעשה
 גע־ זאק אין מען האט דארט דווינא. דער ביי פאסירט דאס

 זיל. דייטשע טויזענד דריטהאלבען נאך דייטש, דעם חוץ פונען,
 נאמען: דייטש׳ס דעם אפילו ווייסט מויזשעל טאלער. בערנע

 בלאנדזשעג־ דער אט אז נישט, איהר רעכענט באאוער!... אטא
 "לכתחילה איז פלייצעס די אויף דייטש מיט׳ן יוד אלטער דער

ציל?... געוויסען א מיט געווארען בעשאפען
 וועגען מען דארף לעגענדע, א דאס איז אזוי. זיין זאל—

 איהר לעגענדע. א איז דאס אז מאכען, קלאר שרייבען, דעם
 עם אנ׳אויפרעגונג פאר וואס פארשטעלען, נישט זיך קאנט

 א נאך איז אט מיליטער־קרייזען. די אין יודען געגען הערשט
 מען איז שלאכטפעלד דעם ביי שטעדטעל יודישען א אין פאקט.

 געזעהן, האט מען אז דערצעהלט, און קאמאנדיר צום געקומען
 די צו בהמה א געטריבען האבען פרוי א מיט יוד געלער א ויי

 כאפען גלייך געהייסען האט קאמאנדיר דער אקאפעם. דייטשע
 לאז א זיך האט מען יוד. געלען דעם איהם צו ברענגען און

 וועל- יוד, געלען ערשטען דעם געכאפט שטעדטעל, אין געטהון
 האט עס קאמאנדיר. צום געבראכט און געטראפען האט מען כען
 נישט בהמה קיין קיינמאל האט יוד דער אז ארויסגעוויזען, זיך

ארוים. נישט שטוב פון טאג גאנצען דעם איז און געהאט
 אויףי״_ איהם הענגט פאל, יעדען אייף פונדעסטוועגען,•

'קאמאנדיר, דער געהייסען האט
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 ביי איהר, פערשטעהט אויפגעהאנגען. איהם האט מען און
 "רעטש" צייטונגען אייערע טהוען וואם און האלט? עם וואס
 יודען. געגען אויפרעגונג די נאך פערשטארקען זיי "דיען"? און

 א "רעטש", צייטונג די איך נעהם טעג די פאר: זיך שטעלט
 אין איך געפין לייט-ארטיקעל א פאר וואס צייטונג. רוסישע

 שרעק׳ דאם האט מיך מכבי׳ער!" די .פון יום־טוב "דער איהר?
 מיר מיט איז וואס אפיציר, דעם נאכמעהר און אויפגערטגט ליך

 פי׳. אזוי אויף שוין איז רוסלאנד עס? איז וואס געפאהרען.
 ?ום־טובים, יודישע פייערן צייטונגען רוסישע אז פעריודישט,

חנוכה?
 א אז ספירידאנאוויטש, גריגארי נישט, איהר רעכענט—

 איז עס ווער נאך העצט "דיען" און "רעטש" צייטונגען די חוץ
פאליאקען? די אפשר יודען? געגען ארמעע די אויף

 אויפגערעגט ער האט—שטענדיג! דאם טענה׳ט איהר אט—
 פערזאמלונג דער אויף' געווען איך בין געענטפערט.-נעכטען

 די דארט מען האט זשורנאליסטען, ישע פוי׳, און רוסישע די פון
 איינגעלא־ האבען פאליאקען די בעליידיגט! שרעקליך פאליאקען

 בערא־ א פרעסעיאויף רוסישער דער פון פארשטעהער די דען
 הא- דערביי לאנה פון צושטאנד עקאנאמישען דעם וועגען טונג
 פאלי. מיט נישט זיך אינטערעסירען זיי אז ערקלערט, זיי בען
 זיי ו\ געטהון? זשורנאליסטען רוסישע די האבען וואם טיק.

 ווי "און פראגע: די געשטעלט זיי האבען געקומען, נאר זענען
 פאליאקען די האבען דעם אויף יודען?" צו זיך איהר בעציהט

 זיך זאלען מיר אז אנדערש, נישט ווילט "איהר געענטפערט:
 איין וועלען מיר אדרבא. יודען־פראגע? דער מיט פערנעהמען

 פער- זיך האבען מיר אז נעכטען, פראגע." דער ווידמען זיצונג
 "איוואונדערבארע געזאגט: כל קודם אונז זיי האבען זאמעלט,

 גע- דא האט געגענד, חרוב׳ן א אין געקומען זענט איהר זאך.
 זיך איהר האט פארוואם פויערטום. הונגעריג רואינירט, א פונען

 לאגע, זיין מיט פעראיגטערעסירט נישט אלעמען פון פריהער
 געבען הילף, פויערים די פאר שאפען צו ווי פראגען, די מיט
 קיין נישטא פוילען אין איז שוין־זשע ג.? ד. א. פערד זיי
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 יודישע?" די ווי אינטערעסאנסער, זיין זאל וואס פראגע, שום
 זענען זיי ענטפערן? דעם אויף געקאנט זיי מען האט וואם נו,

 צופרידען נישט זיי,-זענען זאגען—יודען, "די גערעכט. דאך
 גרע־ מיר שולדיג. נישט דעם אין זענען מיר נאר אונז, מיט
 דעם אונטער רייסען וועלכע געזעלשאפטען, קאאפעראטיווע דען

 וואס- קרעמער. פוילישע די ביי אי יודישע, די ביי אי האנדעל
 צו־ קאאפעראטיווען אונזערע פון אבזאגען זיך מיר זאלען זשע,
 וואראנאוו, זשורנאליסט א ארויטגעשפרונגען איז דא—דעם?" ליב

 גע- זיך ער האט וואנען פון ער? איז ווער יוד. א זיך דוכט
 פרע־ רוסישער דער צו ער האט שייכות א פאר וואט בומען?
 דאס אויף רייצען פאליאקען "די אנגעהויבען: ער האט □ע?...

 פא- יודישע צו ברענגען בלבולים זייערע יודען! אויף מיליטער
 פאגראמ- פאליאקען די אנגערופען האט ער בקיצור, גראמען!"

 פאליאקעןיצו די ביי זענען מיר פאר: אייך שטעלט שטשיקעם.
 טשעטווערטינסקי. פירשט דער איז פארזיצענדער דער געבט.

 "פאגראמ־ שרייט: און איינער ארויס שפרינגט אמאל מיט און
 צאפ א אזש זיך האט טשעטווערטינסקי פירשט דער שפשיקעס!"

 דעם רייבען אנגעהויבען און קאפ פאר׳ן האנד דער מיט געטהון
 און איינהאלטען געקאנט גישט זיך איך האב דא נו, שטערן.

אבגערופען: זיך האב
 נאר רעדנער, א אבצושטעלען נישט אפילו פאסט עה—"

 ווערטער וואראנאווס אז ערקלערען, צו נויטיג פאר רעכען איך
 פאר־ די פון מיינונג די אלם ווערען אנגענומען נישט דארפען

 די געגען פראטעסטיר איך פרעסע. רוסישער דער פון שטעהער
* ערלויבט." זיך האט ער וועלכע אויכדרוקען,

 פעטראוו, ג. פון רעדע לאנגע די געבראכט דא האב איך
 "בעאר- האבען פאליאקען די אזוי דוי קלאר, בעווייזט זי ווייל

 אין נאך וויצטיג איז רעדע די ליבעראלען. רוסישע די בייט"
 "פוילען וועגען איגפארמירט האט פעטראוו ג. וואס פרט, דעם
 די פון איינע בעציהונגען פויליש-יודישע די וועגען אויך און

 .(פראנטען די אויף )איבערהויפט פערשפרייטסטע און גרעכטע
סלאווא", "רוכקאיע צייטונג רוסישע איינפלוסרייכסטע
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 גע־ א אויך דא ברענגען צו איבעריג נישט פאר רעכען איך
 מיט געהאט צייט דערזעלבער אין כמעט האב איך וואם שפרעך,

 קאדע־ דער פון פארשטעהער די פון איינעם ליבעראל, א גאך
 אלעק־ וואסילי בייליס׳ן, פון פערטיידיגער דעם פארטיי, טישער

מאקלאקאוו. סייעוויטש
 אנ׳ערלויבע־ בעקומען העלפען פארגעלעגט מיר האט ער

געזאגט: מיר ער האט דערביי גאליציע. קיין פאהרען צו גיש
 גאליציאנער די גרינגע. קיין גישט איז אויפגאבע אייער—

 אלע זיי רוסען. די צו געשטימט פיינדליך זעהר זענען יודען
 פוילישע די אז זאגט, מעץ שפיאנאזש. מיט זיך בעשעפטיגען

 דאס נאר שפיאנען, אלם עסטרייכער די ביי אויך דינען יודען
נישט... איך ווייס

 מיך ער האט זאגען, עפעס איהם וויל איך אז זעהענדיג,
אבגעשטעלט:

 גע- פיינדליך זענען יודען בלויז אז נישט, זאג איך—
 געגען אויך איז אינטעליגעגץ רוטענישע די רוסען. די צו שטימט

 מיר שפילען פאליאקען די מיט צולאפען. זיך איז זי נאר—אונז
 בלויז זענען אונז צו פיינדליך אז אויס, קומט ראמאן. א איצט

 אונזער בלויז נישט אז זאגען, אמת דעם דארף מען און יודען.
 אוים־ זעהר איז בעפעלקערונג ארטיגע די אויך נאר מיליטער
 אייך שטעלט עקספלואטאציע. זייער פאר יודען, געגען גערעגט

יודען!—גוט־בעזיצער די זענען גאליציע אין פאר,
 דארט זענען גוט-בעזיצער פוילישע קיין יודען? בלויז—

געפרעגט. איך האב—נישטא?
 פאליא־ די צו נאר יודען! בלויז נישט זיך, פערשטעהט—

 יודען די אויף זיך פיהרען נאך דערצו געוועהנט. מען איז קען
 גענעראל־גובערנא־ צום פאר, אייך שטעלט חוצפה׳דיג! שרעקליך

 דעזוטא־ יודישע א קומט באברינסקי, גראף גאליציע, פון טאר
 פויערים, די אויף זיך קלאגען גוט־בעזיצער יודישע פון ציע
 איז דאס נו, הענד! די זיי ביי קושען אב זיך זאגען זיי וואם
חוצפה! א דאך

 א דערצעהלט אייך האט דאם אלעקסייעוויטש, וואסילי—
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משוגע׳נעד? א אדער מענש, גארמאלער
 א אבער אנ׳איינצעלנער, געוויס פאקט, א איז דאס—
 פיל מען טראנט יודען וועגען אז זיך, פערשטעהט עם פאקט׳...

 אונ- אין געשאסען לעמבערג אין האבען יודען אז אבער אויס,
נישטא. ספק שום קיין איז דעם וועגען—מיליטער זער

 אינטעליגענטען רוסישע קלוגסטע די פון איינער האט אזוי
 פוילישע געוויסע וואס לעגענדעס, נארישסטע די אויפגענומען

 מאה־ געקאנט שוין מען האט וואס פערשפרייט. האבען קרייזען
אנדערע?... פון נען

 די האבענדיג נישט בעפעלקערובג, יודישע ערשיטערטע די
 פערפאל- אכזריות׳דיגע די געגען נישט קעמפען, צו מעגליכקייט

 בלבולים, שענדליכבטע די געגען נישט רציחות, און גיבגען
 און זיפצען אייגענע די פון צייטען, אלטע די אין ווי האט,

 פוט געשענט האט זי וועלכע אין לעגענדעס, געוועבט טרעהרען
 "דער אז גע׳סוד׳עט, זיך מען האט ארט איין אין טרייכט. און
 איבער- וועט וועלכע מגילה, א מלחמה דער וועגען שרייבט רבי

 אז און געווען, געשריבען איצט ביז איז וואס אלץ, שטייגען
 אין יודען". אויף גאולה די קומעץ וועט ענדיגען, וועט ער

 געזוכט "קץ". וועגען גערעדט פיל מען האט ערטער אנדערע
 אנגע- זענען דאס אז גערעכענט, און ספרים אלטע אין איהט

 זענען אלץ פון מעהר נאר צייטען. משיח׳ס אמת׳ע די שטאנען
 שפיאנאזש-בלבולים. די וועגען לעגעגדעס געווארען געשאפען

 דערזעלבער אין געארבייט פאלקס-פאנטאזיע די האט דערביי
 גע־ פאלק דאס האט עלילת־דם ביי עלילת־דם. ביי ווי ריכטוגג,

 א נאר מעשה, אנ׳אויסגעטראכטע נישט בלבול יעדען אין זעהן
 ארויפצעווארפען כדי בעגאנגען, זעגען אנדערע וואס פערברעכען,

 לעגענדעס, די זענען זיך, פערשטעהט דערביי, יודען. אויף עה
 אפטי- טיפען א מיט דורכגעדרונגען פאלקט־לעגענדעס, אלע ווי
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 אמת דער זיך מוז סוף בל סוף אז גלויבען, דעם מיט מיזם.
ארויסווייזען.
 ווע- בלבול דער פערשפרייט געווען איז אלץ פאר מעהר

 שט כלומר׳ האבען יודען וועלכע דורך טעל^פאנען, געהיימע גען
 זיך האט פאלקם־שאפונג די ?דיעות. אלע שונא דעם מיטגעטיילט
 אי־ זענען וועלכע לעגענדעס, רייה א מיט דעם אויף אבגערופען
 לעגענדע איין אין זאמאשטש. מיט צוזאמענגעבונדען בערהויפט

 בלבול א איבער מען האט דארט אז פשוט, דערצעהלט ווערט
 געווען גרייט אוץ יודען עטליכע געהאגגען טעלעפאן א וועגען

 מיט גלח א געקומען איז ריכטער די צו נאר אויפצוהענגעץ. נאך
 יודען, די נישט זענען שולדיג אז געשוואוירען, האט און צלם א

 אויפגעוויזען, דאס האט ער ווי באלד, און פאליאקען. די נאר
 פא- די אויפגעהאנגען און יודען די געלאזען פריי מען האט

מאן. זעכצעהן—ליאקען,
פאעטיש: מעהר איז לעגענדע צווייטע די

 אז יודען׳ די פער׳מסר׳ט פאליאקען האבען זאמאשטש אין
 אז יודען. עטליכע ארעסטירט מען האט שונא. דעם העלפען זיי
 געהאלטען, האט עס און משפט׳ן געזעצט זיך האבען שופטים די
 א געקומען זענען טויט, צום פער׳משפט׳ן זיי זאל מעץ אז

 געפא- ריכטער, ציווילער רוסישער א אוץ לעהרערין רוסישע
 ארויס־ נישט זאל מען געבעטען, און קניה די אויף לעץ

 הא־ אויסהערען. נישט זיי וועט מען ביז אורטייל, קיין טראגען
 ריכטער דער האבען איינגעשטימט. דעם אויף שופטים די בעץ
 שול־ נישט זענען יודען די אז געשוואוירען, לעהרערין די ארן

 שולדי־ אמת׳ער דער איז ווער וויסען, ווילט איהר "אויב דיג.
 מיט מען איז אונז". מיט קומט טא—געזאגט, זיי האבען—גער,

 אין גראף צום שופטים די געפיהרט זיי האבען געגאנגען. זיי
 מען האט דארט קעלער. טיפען א אין זיי אראבגעפיהרט הויף,

 דורכ׳ן רעדט און שטעהט זי ווי זאמאיסקא, גרעפין די געפונען
אויפגעהאנגען. גלייך זי מען האט עסטרייכער. די מיט טעלעפאן
איי נאך און מינסק. אין געהערט איך האב לעגענדע די

 די האט דארט לובלין, אין געהערט איך האב אג׳עהנליכע, גע,
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 גרע־ דער צו אראב איז מען אז אזוי: געענדיגט זיך לעגענדע
 גאנצע א געטואפען דארט מען האט קעלער, אין זאמאיסקא פין

 לאנגע מיט יארמולקעס, אין קאפאטעס, לאגגע אין יודען חברה
 עסט- די מיט טעלעפאן אין רעדען און שטעהען זיי ווי פאות,

 ווייזט אדרבה, פערוואונדערט. שופטים די זיך האבען רייכער.
 רוסישער דער האט שולדיג. טאקי זענען יודען אז אוים, דאך

 האט דאפראס!" אויפ׳ן זיי "נעהמט געטהון: געשריי א ריכטער
 ארויסגעוויזען, זיך האט דאפראס, אויפ׳ן גענומען יודען די מען

 איבער־ לכתחילה זיך האבען וועלכע פאליאקען, זענען דאס אז
 כאפען, זיי וועט מעץ אז כדי, קליידער, יודישע אין געטהון

יודען. אויף פאלען חשד דער זאל
 פאליאק א ווי דערצעהלט, ווערט לעגענדע א אין נאך

 אוועקגעזעצט יוד, א פאר שפיאן דייטשען א איבערגעטהון האט
 גע׳מסר׳ט. איהם אליין און אקאפעס די ביי גרוב א אין איהם

 איהם ביי מען האט ארעסטירט, דייטש דעם אבער האט מעץ אז
 ער אז געווען, מודה זיך האט ער און פאס, דייטשען א געפונען

יוד. קיין נישט איז
 לעגענדעס. עהנליכע אנדערע נאך ארומגעגאנגען זענען עס

 האבער. ארמעע דער אין צוגעשטעלט האבען יודען זעקם
 גע־ גלייך זיי זענען האבער, דעם פערזוכט האבען פערד די ווי

 טויט. צום פער׳משפט און ארעסטירט יודען די מען האט פאלען.
 שפעטער מען האט זעקסטען דעם אויפגעהאנגען. מען האט פינף

 ער האט הענגען. געפיהרט טאג צווייטען אויפ׳ן און ארעסטירט
אבגערופען: זיך

 איך הענגען? צו מיך זיך איילען צו איהר האט וואס—
 און דעם צו שיקט הענגען, מיך וועט איהר איידער אייך, בעט
 זיין פון האבער ברענגען מען זאל און פריץ פוילישען דעם

שפייכלער. מיטעלן
 סאל- רייטער עטליכע פריץ צום אוועקגעשיקט האט מען

 פאר־ און אויפגענומען פיין זעהר זיי האט פריץ דער דאטען.
 מיטעלן פון נאר שפייכלערט, אלערליי פון האבער געלעגט

 זיך געפיבט "וואט זיי: פרעגען געגעבען. גישט זיי ער האט
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 הא- האבער". שלעכטער א זעהר איז "דא ער: ענטפערט דא?"
 זיי אז שפייכלער. דעם עפענען זאל ער גענויט, איהם זיי בען

 זיך האט איהם, געפרובט און האבער דעם פון גענומען האבען
 דעם דעמאלט מען האט פער׳סמ׳ט. איז ער אז ארויסגעוויזען,

געהאנגען. פריץ דעם און בעפרייט יוד
 קא־ א וועגען לעגענדעס, גאך ארומגעגאנגען זענען עם

 האט וועלכער גובערנאטאר(, א וואריאנט אנ׳אנדער )אין מאנדיר,
 סאלדאטען די אן רעדט סאלדאט פוילישער א אז דערוואוסט, זיך

 צוגערופען, סאלדאט דעם ער האט פאגראם, יודישען א מאכען
 וואלט "איך געזאגט: און "פאגאנעם" די איהם ביי איאבגעריסען

 מיט הענד די בעשמוצען נישט וויל איך נאר דערשאסען, דיך
בלוט". אומריין דיין

 ארוים־ האט אפיציר פוילישער א אז דערצעהלט, מען האט באך
 וואס פעלד, אויפ׳ן אקאפעס די פון סאלדאטען יודישע אלע געטריבען

 ביי ארויסגעכאפט סאלדאט יודישער איין האט בעשאסען. האט מען
 קאמאנדיר דער אז פערוואונדעט. איהם און שווערד די איהם
 יודי- דעם געהייסעץ ער האט דערוואוסט, דעם וועגען זיך האט
גערעכט. איז ער אז געזאגט, און לאזען פריי סאלדאט שען

 איצ־ דער אין יודען צווישען לעגענדע פערשפרייטסטע די
 פון בעגעגעניש דער וועגען לעגענדע די איז מלחמה, טיגער
 גע- האט איינער שלאכטפעלד. אויפ׳ן סאלדאטען יודישע צוויי

 שטאר- שרייט יענער ווי דערהערט, און אנדערן דעם שטאכען
ישראל". "שמע בענדיג

 איבער ארומגעפאהרען מלחמה דער פאר בין איך בעת
 גע־ איך האב פאלקס־שאפונגען, זאמלען פאדאליען און וואלין

 וואט חתן״כלה, א וועגען לעגענדע פערשפרייטע זעהר א טראפען
 צו געפיהרט זיי האט מען בשעת גע׳הרג׳עט, האט כמעלניצקי

 גע- מיר מען האט שטעטלעך פופצעהן־זעכצעהץ אין חופה. דער
 די- דערצעהלט אומעטום און קבר׳ל א שוהל דער ביי וויזען
 איינציגע די כמעט איז דאס חתן־כלה. וועגען לעגענדע זעלבע

 כמעלניצקים פון פערשפרייט אזוי פערבליבען איז וואס לעגענדע,
 יו- פון קיום דער סכנה אין געווען איז ת״ח גזרת ביי צייטען.
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 זא־ יודען אלע אז דעם, ביי געהאלטען האט עס פאלק, דישען
 סימ- סכנה די האט פאלק דאם און ווערען, אויסגעקוילעט לען

 זענען וועלכע חתן־כלה, א וועגען לעגענדע דער אין באליזירט
 פעראייניגונג, זייער פון מאמענט דעם אין געווארען גע׳הרג׳עט

 פון סימבאל מין א דור. דעם משפחה, זייער פארטצוזעצען כדי
בליהען. זיין פון מאמענט דעם אין בוים אנ׳אונטערגעהאקטען

 די פארגעשטאנען נישט איז מלחמה איצטיגער דער אין
 גע־ בולט אבער איז עם פאלק, פאר׳ן פערשוואונדען פון סבנה

 קאנען וועלכע טראגעדיעס, שרעקליכסטע די פון איינע ווארען
 גע- געהן זאל ברודער א פאלק: א פון לעבען אינ׳ם פארקומען

 מא־ ערשטען דעם פון זיך האט פאלק דאס און ברודער. א גען
 זי סימבאליזירט און טראגעדיע דער אויף אבגעשטעלט אן מענט

ישראל". "שמע מיט׳ן לעגענדע דער אין
 וואריאנטען, אלערליי אין געהערט איך האב לעגענדע די

 פעטערבורג, אין ערטער: צעהן אדער אכט אין גוזמא א אהן
 האב איך וואו אומעטום, בקיצור ווארשא קיעוו, מינסק, מאכקווע,

 כא־ היימלאזע. אדער סאלדאטען יודישע מיט בעגעגענט זיך
 דערצעהלט זי מען האט אומעטום כמעט אז איז, ראקטעריסטיש

 מיט געטראפען האט וואס פאקט, א ווי נאר מעשה, א ווי נישט
דעם. און דעם

 איינעם אין אז דערצעהלט, מיר מען האט פעטערבורג אין
 וועלכער סאלדאט, י.דישער א זיך געפינט לאזארעטען די פון

 יע- און סאלדאט אנ׳עסטרייכישעץ געשטאכען אנ׳אטאקע ביי האט
 יוד רוסישער .דער איז ישראל" "שמע אויסגעשריען האט נער

זינען. פון אראב גלייך
 וועגען אויך מעשה דיזעלבע געהערט איך האב קיעוו אין

 מעשה דער אין שפיטאל. אין דארט זיך געפינט וואס סאלדאט, א
 האט סאלדאט רוסיש־יודישער דער אז אזא: געווען סוף דער איז

 דער- צום צוגעפאלען ער איז ישראל", "שמע דעם דערהערט
 ארויס- האט יענער מחילה. בעטען איהם גענומען און שטאכענעם

 וואס סאלדאט, דעם אבגעגעבען געלד, מיט בייטעל א גענומען
 נאר פרוי, דער אבשיקען געבעטען און דערשטאכען איהם האט
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 ער מיז אדרעס, איהר זאגען צו געהאט צייט האט ער איידער
געשטארבען.

 איך אז מאסקווע. אין געהערט איך האב מעשה דיזעלבע
 דערצעהלט איך האב לאזארעט, יודישען אין דארט געווען בין

 פער. איז זי ווי לעגענדע, דער ורעגען יוד, א—ארצט, דעם
 אונזער געהערט האט וואס קאץ, סאלדאט, יודישער א שפרייט.

אבגערופען: זיך האט געשפרעך,
 אז איינמאל, געטראפען. גופא מיר מיט האט מעשה די—

 גע־ ווארף א זיך איך האב אטאקע, אין געשיקט אונז האט מען
 ווי איך הער אמאל מיט איהם. שטעכען סאלדאט א צו טהון

 אזוי געווען בין איך יוד!" א הרג׳ענען זאל יוד "א שרייט: ער
 א יוד, א "ע! געווען: איז געדאנק ערשטער מיין אז צוקאכט,

 זיך איך האב פוגדעסטוועגען באר א״ניעפריאטעל!" איינס אלץ גוי,
 יו־ דעם געטהון כאפ א שטיק, דעם אבגעפיהרט געכאפט, באלד

 און אונז צו אוועקגעשלעפט ,גרוד", דעם פאר סאלדאט דישען
פלען! אין איהם גענומען

 סאלדאט דעמזעלבען איך האב ארום וואכען פאר א אין
 איך דערקענט. נישט מיך האט ער מארעק׳ן. פ. ביי געטראפען

 לע־ דער אויף געשפרעך דאס ארויפגעפיהרט ווייטער בכיון האב
 אברופען, זיך וועט ער אויב זעהן, געוואלט האב איך גענדע.

 טאקי זיך האט ער און מעשה. די דערצעהלען וועט ער ווי און
אבגערופען:

פאסירט! מיר מיט האט מעשה די—
פארגעקומען. עס איז ווי דערצעהלט, אדרבה,—

 צוזא- איך לויף אנ׳אטאקע, אין געשיקט אונז האט -מען
 זעה און נישט הער "הורא", שריי סאלדאטען, אנדערע מ־ט מען

 אקאפעס, זייערע צו צוגעלאפען זיך. טהוט ארום וואס נישט,
 גע- א אנגעהויבען זיך האט עס און ארויסגעלאפען זיי זענען
 האב איך סאלדאט, א איינער אנגעפאלען איז מיר אויף שלעג.
 אוועקגע- און הארצען אין שטיק מיט׳ן דערלאנגט גלייך איהם
 אז ווייטער. לויפען זיך געלאזען גלייך און ארט אויפ׳ן לעגט

 איך האב זיך, בערוהיגט און אקאפעס די פערנומען האבען מיר
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 בין איך גע׳הרג׳עט. האב איך וועלכען סאלדאט, דעם דערזעהן
 א קעשענע פון ארוים שטעקט איהם ביי איך, זעה צוגעגאנגען,

 פאר א מיס זעקעלע א—קוק א גיב און נעהם איך זעקעלע.
יוד. א גע׳הרג׳עט האב איך אז פערשטאנען, איך האב תפילין,

 איז דאס נאר מעשה, אנ׳אויסגעטראכטע געווען איז דאס
 לע- יעדער ביי ווי ליגען. בעוואוסטזיניגער קיין געווען נישט

 פון גרענעץ די פערלוירען ערצעהלער דער האט גענדע־שאפונג,
 געדאנק אונטערבעוואוסטזיניגען זיין אין ווייל אמת, פאקטישען

היסטארישער. א סימבאלישער, א "אמת׳/ אנ׳אנדער געלעבט האט

ז

 די האבען פריהער, פיל נאך און מלחמה, אנפאנג . פון
 אויף האפנונג פיל געלעגט רעגירונגען עסטרייכישע און דייטשע

 רוסלאנד. אין געהערשט האט וואם רעאקציע, ווילדער דער
 רו- פון געפיהלען קרוב׳ישע די מעגליך נאר ווי אויסנוצענדיג

 מיט זיך בענוצענדיג דייטשלאבד, צו הויף קייזערליכען סישען
 הויכגעשטעל- רוסישע די פון הילף געהיימער און אפענער דער

 טיפ- דער מיט דורכגעדרונגען געווען זענען וועלכע לייט, טע
 רע. דייטשע די האט דייטשלאנד, צו איבערגעגעבענקייט סטער
 אויף שוועבעל און פעך געשאטען צייט דערזעלבער אין גירונג

 אנטקע- געדובערט האט דעספאטיזם, בארבארישען רוסישען דעם
 צוזאמענגעבונדען האבען זיי וואס ענגלאנד, און פראנקרייך גען
 זיך ארויסגעשטעלט האט און רעאקציע רוסישער דער מיט יין

 רוסישער ווילדער דער געגען קעמפער מוטיגען א אלם זעלבסט
 איירא־ גאנצער דער פאר סכנה א פאר שטעלט וועלכע מאכט,

ציוויליזאציע. פעישער
 געטהון, גארנישט בלויז נישט האט רעגירונג רוסישע די

 נאר פאלק, רוסישען געגען בעשולדיגונג די אבצולייקענען כדי
 עט א"כיון מיט ווי זי האט אויפפיהרונג גאנצער איהר מיט

 טהאטען, שרעקליכמטע די אונטערגעשטראכעך און פערשטארקט
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 ערלויבע־ דער מיט בעגאנגען, האט ארמעע רוסישע די וועלכע
 אין רעגירונג, דער פון בעפעהל דעם לויט אפט און ניש,

 העכסטע די ארויסגערופען האבען גאליציע, און מזרח-פרייסען
 קריגס־ אונזערע ביי אפילו וועלט, גאנצער דער אין אויפרעגונג

 האט רוסלאנד געגען אויפרעגונג גרעסערע א נאך פערבינדעטע.
 דער פון פאליטיק אנטיסעמיטישע אונערהערטע די ארויסגערופען

 ארויפגע- האט זי וועלכע בלבולים, שרעקליכסטע די רעגירונג,
 צעהנדלי־ ארויסטרייבען דאס פאלק. יודישען דעם אויף ווארפען

 געגענדען, גאנצע פון יודען טויזענדער הונדערטער און גער
 אהן יודען אונשולדיגע הונדערטער פון שיסען און הענגען דאס

 און האב יודישע דאם פערניכטען און ראבירען דאס משפט, א
 גע- האט וואס וואקכאנאליע, אנטיסעמיטישע גאנצע די אט גוטם,
 ארויסגערו- האט משוגעת, ווילדער א פון כאראקטער דעם האט
 די אמעריקא, אין איבערהויפט לענדער, נייטראלע די אין פען

 וועלכע קרייזען, יענע אין אפילו רוסלאנד, צו שנאה טיפסטע
 מאל פיל פראנקרייך. און ענגלאנד מיט סימפאטיזירט האבען
 פראנק־ פון רעגירונגס-פארשטעהער און דיפלאמאטען די האבען

 ווירקען צו זיך געפרובט אופנים אלע אויף ענגלאנד און רייך
 מלחמה, דער פון אינטערעסען די אין זאל ער ניקאלאי׳ען, אויף
 עס נאר יודען, צו בעציהונג זיין מאכען ווייכער הפחות, לכל
 לעצטער דער בשעת אז איבער, גיט מען געהאלפען. נישט האט

 אבגעגע- האט אויסלאנד, פון קומענדיג פראטאפאפאוו, מיניסטער
 פארלאמעב־ רוסלענדישער דער וועגען בעריכט א ניקאלאיען בען

 און יודען־פראגע די בעריהרט ער האט דעלעגאציע, טארישער
 פראנצויזישער דער פון פרעזידענט פון נאמען אין ארויסגעזאגט

 פאליטיק אנטיסעמיטישע רוסישע די אז פואנקארע,—רעפובליק
 קריגס־פערבינדע־ אלע פון אינטערעסען די שאדען פיל ברענגט

 דעם, וועגען רעדען אנגעהויבען האט פראטאפאפאוו נאר ווי טע.
 גענו- געוועהנהייט, זיין לויט און, אנגעבלאיען זיך ניקאלאי האט
 פראטא־ טיש. איבער׳ן פינגער די מיט פויקען אונגעדולדיג מען

 גע- ענטשוויגען און .רייד די איבערגעריפען גלייך האט פאפאוו
ווארען.
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 אין זיך האט אויםגעבראכעץ, האט מלחמה די באר ויי
 ארויסגע־ האט ניקאלאי אז קלאנג, א פערשפרייט אייראפא גאנץ

 דא- די גלייכבערעכטיגונג. יודישער וועגען מאניפעכט א געבען
 דייטשלאנד אין צייטונגען. אלע ארומגעפלויגען איז ידיעה זיגע
 האט וועלכער "מאניפעסט", דער אבגעדרוקט געווען אפילו איז
 אין יודען!". ליבע מיינע "צו ווערטער: די מיט אנגעהויבען זיך

 האפנונג פיל געלעגט האט מען וואו עסטרייך, און דייטשלאנד
 "מא- אפאקריפישער דער האט אנטיסעמיטיזם, רוסישען דעם אויף

 זיך בענוגענדיג נישט מהומה. אנ׳אמת׳ע ארויסגערופען ניפעסט"
 בעמיהם זיך האט מען וועלכע אין צייטונגס־ארטיקלען, מיט

 ,מאניפעסט", ליבעראלען דעם פון איינדרוק דעם אבשוואכען
 א מיט מיטעל, פאלעמישען א מיט ווי בענוצט, זיך מען האט

 פון האט מען וועלכע העפרעאיש, און יודיש אין פראקלאמאציע
 אגדע- און לאדז ווארשא, אין פונאנדערגעווארפען אעראפלאנען

 כא- פרטים פיל אין איז פראקלאמאציע די שטעדט. יודישע רע
 היסטא־ וויכטיגען א ווי ׳דא זי ברענגען מיר און ראקטעריסטיש

 די אויך איז כאראקטעריסטיש וועניגער נישט דאקומעגט. רישען
איבער, דא גיבען מיר וועלכע פראקלאמאציע, עסטרייכישע



פרילען. אין אידען די* צר
 און דייטסלאנד רקגיריגמן. שיבקלאייראסקישז ברייה? די פץ ארנו־עה ה׳גלדיסג רי

מרילען אין אריץ זיימן :באץ או קססארייך
הדסיטב ומסהאט־סק די מצייאהמן האט •אהמר? פץ מארס ־תר קנט ם הא-

*ט^יההן. ־3 •יינו ימו
 הרייה״ם נ"רק־מנס, גליימ : היים—ט "מן רקכש אייך ביעי־ץ סןגהמן אהזמחג

*ץ בקאגאהיפמן סץ צורייגען אין אישבסשקי־ס אדב"שבן צד סיייהייש בא־נבן, פאי:
גייסה. אייקר אין לעק קירע-ימלבן
יאזי. טאסקאדייכיסען א־ימרתש דע אהטזר מפלאבס זין איהר האם לאנג צי
י אייס איז ר׳כמה־נג שרקסדק נ^דכאריסק די ך.—א !־2 מיר קתמן סריינד ריי
פרלהאגמבסס סכססב אריה מבוים יר?דץ זאל אידקן שאר רבכט נל׳ייכע די

 י סש־הזמבתמן חברעדלדימ ררו־ר ארען:3א פדיזזתר, מאל סד א ררי ניטש, אייך ק^זם
 הרץ איז־ק־, ש** נכ7י בלייכע די צומזאגט ^*־ רעי־ !905 .•ץ אי־יד מסם האש בר

מאנישעט? המששבן דע מגעקן ראיייף ממס ב־ ראם גו
 ממזמן •יך א^ד האם במן ייאס הלב. יאלימן רעם אבמצאהלס אייך כמן האס דרי

ומלה? ואגצד־ ימו־ פאר
 .ד־ן האמן 7אידיה רי םאכ־םאגליך מרייכם שקו רוא□ ארדיהטדייבקן, דאס געדיעקט

מקוםןח! •תמתסזמת •י'צ־ב
 בלינזימ אש־שמ ממדס־מע־ פיל אץ היעדלדץ, ביאליכשא^ האבתל, קיסיניבןד, גזיזנקם

י פאבראגתג
 פש־כי־ייהקי צד רעידדט בארבןדיזמ די פין ארכ״ים די אץ בייליש־פראצעס, זמם מ־עזןט

!אידבן די ביי בלים־גגביתך ין5 ליגגן סרגקל־כזן ־זב
 זייע־יב ז_7ממב האם ס־ וראש רוארס, ארכיס5ם< זיין גגהאלשגן צאר דקר האט אזר•

י קלער ד• ו א־
 סקרשסרעכממז־. ייימ שרן ©בה די זרז דאה אש, — קלעי די אין ררידעי *מט איז ב־

כיי םיםצרברכייםק קימפזמן, אלע געבר־ץ גו צ־זאביזן איצם, איז הרב היילימר אייפר
מברייאמג. ד׳

ייד מהען חם־מז, 7א״ימר קהלזוז, מרד אי זיר. יהמר איי׳נר • סזנלקכקיץפמן 7אנ

א־מרמגגבעחיים.
 אץ כדליבמר ארבדער פץ קאהאנדאעמן די צר גשהץ. גךגסמגן דע טיט זיך. רועמיעז

אייך. נד :*העם דימו ריאה ברסקי־. די
מבאהלש. גוש איו באיד ומלבן ליהברתמן ©ארשע ארק

פץ עחץ דע כר^דט גר אוז םי:א. רע אין נעוויטגן שד ייבי רע באחצו

 די״יטסת פערבינדעטע ךי פרן לייסמג אבערע די
ארמיעס. עסטערייד־אתגאריסת און



אידען> רוסישע די צו ווערטעי־ עטליכע

 אופן גרענעץ ר.־םישע די איבערטרעטען האבק סאלדאטק אונגארישע עסטערייכישע די
 נעליטען איצטער ביז האבק וואס אללעמן בעפרייען צו קוטן זיע קייזער. עסטערייכישק פון מפער,ל

 אזוי אויסצוטראגען געהאט איצט-ען ביז האכעך וואם אידען רוסישע די אויך יאך. רוסישען פין
 אונגארישע עסטערייכישע די דורך בעזר,"ו ויעה בעפרייט זאללען זי אויך לייד, אין צרות פיעל

קנעכטשאפט. זייער פון זאלדאטק
 עס ווייסט אלליין איתר איז? עסטערייך וואס רערצעלען אייך מק זאל נ רוסלאנד פון אירען

 רעגירונג דער פק אירק אוף פאנראטק רענירונג, דוסשע רער פין אירן אויף רדיפות נוט. נאנץ
 אונגליק אידישע יערער עסטערייך. אין זיך ראטעווען געלאפק איר זייד ערם ד,ונד שווארצע אין
 אונר טוזעני צו נרענצשטעדט. עסטער׳-יכישע די אירען מיט אוגעפילט האט רוסלאנד אין

 אין האבק זיי אין הילף. אין שוין זוכען עסטערייך אין געקומען אידען רוסישע זענען צענטוזענדע

 וואם קיקער. עסטפר״בישע ערהאבענע דעו־ געזוכט. האבן זי וואס שוץ רעם נעפונען עסטערייך
 אין כעליקט שי־׳ן הויכען זיין טיט האט אונטערטאנען, זיינע אלפ פאר פאטפר א ווי איסט

אירק. רוסישע פערפאלנטע אלע נעראטכוועט
 כעהאנרלך צו גערעכט און מענשליך אירק איז? עסטערייך וואס רערצעלן אייך מען זאל

 נור דארף מי דינאסטי. האבסכורגישע ערהאבענע רען פון טראריציע אלטע אן איז ראם -
צווייטעד. רער יאזעף קייוער פון אידען־ רי פור טאלעראנצעדיקט וועלטבערימטען רעם דארמאנען
 וויסען אסערלאסטי טשערטי פון פולעגלייכבערעכטיגונג. האבק אירק עסטערייכישען רי

 און ווא א פערקויפען און קויפען האנדעלן, לעבען, וואנק, קענען זי אירען. עסטערייכישע די ניכט
 אירען^ פאר פריי און אפען שטענדיג זענען רעזידענץ און לאנד שטארט, רארף. וועלק. זי פיל יזי

 איריש׳ג סיר פריי און אפען זענק פאלקסשולע צו ביז רעאל גיטנאזיע אוניוופרייטעט שולק, אלע

 רינטער אידישע רעגירונגשטעלעם. נרעסטע דיא אוף זענק אירק עסטעוייכישע קינדער.
מאיפסטעט• זיינער טון נאמק אים רעכט פאסקענק

 קייזער עסטפוייכישען פק זאלראטען די רופלאנד אין ערייןגשאנגק זענק האנט אירק!
 געפינק רוסלאנד, אוף מלחמה רער אין מחנה ראזיגעגראסע די פיר,רען וואם אפיצירע די צווישען אין
 פון טובה בשורה די ברענגק אייך יוילען ייי אין שטעלעם הויכע און אפיצירען אירישע סאך א זיך

יאך. רוסישפן פון בעפרייאונג איירער
 און ראםדאזיגעלאנד,וועטצופאלען וימלעןאייניעהמק פיר ויאה מאמענט רעם אין אירק!

 גאנצען אייער גענומען ארוב האט וואס אויפנאטסגעזעצען, פון נעטץ און געוועב דאם יוערך צעריסען
 נאצאנאליטפט איירע אמונה, איירע פעלקער, אנרערע די מיט גלייך ווערן פריי וועט איר לעבק,

פעלקער: אנדערע פון גלייך זיין רעשפעקטירט יועט
 רוסלאנד, אין אויסגעשטאנק זייד איר וואם נגישות די פערגעכען ניכט קענט איר אידק!

 גרעסטע רי אנגעטאן אייך האט מי וועלכע מיט אכזריות מורהאריגע די פערגעסען ניכט טארט איר !אירק
 מאמעס, און טאטעם איירע פון בלוט פערגאסענע די - פאגראמען רי און זיך דערמאנט צרות.

 מיד וואם טובה בשורה דער צו הערט - אייך: צו רופק גרייזע אין קינדער ברירער, אין שיועסטער
 פין פסוק מיטן אייך צו רופט וועלכער קייזער. עסטערייכישען ערהאבענען רעם פון אייך ברינגען
 ולאסורים דרור, לשביים לקרא לב, לנשברי לחבש שלחני ענזים לבשר אתי ר׳ משח •יען :ישעיה

לאלהינו." נקם ויום מד׳ רצון שנת לקרא קח, פקח

 פינסנמרן הונדערטיעריגק א פק ערלעזונג אן גאולה, א אייך ברענגען רגלים אנקאון6 אונזערע
 און ברוטאליטעש פון אייך בעסריין קולטור, און ציוויליזאציע אייך בריינגען זיי נעפענגניש,

 טראגען אנען5 אונזערע גערעכטיגקייט. און גלייכהייט און פרייהייט אייך ברענגען זי בארבאריזם.
יושביה. לכל דרוי־ .וקראתם :תורה רער פון רוף הייליגען דען וועלט רער אין פערברייטען און ־

 געליבטען און מענשענפריינדליכען גערעכטען, רען פון פאנק די צו פערטרוען האט
פריעד" זיינע זיין דאנקבאר קאן פאלק אידישע דאם אן ויעלם. אלע ציינט קייזער עסטערייכישק
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 ביי סיי מלחמה, גאנצעד דער פון משך אין שפעטער,
 האבעץ רעוואלוציע, רוסישער דער נאך סיי הערשאפט, ניקאלאיס

 פאליטישע זייערע צו אויסגענוצט עסטרייכער און דייטשען די
 ציי- די רוסלאנד. אין פאגראמען און צרות יודישע די צוועקען
 פערפאלגונ- די פון בעשרייבונגען מיט פול געווען זענען טונגען

 אנט־ ארמעע און רעגירונג רוסישער דער פון אכזריות און גען
 ארמעע רוסישע די וואו שטאדט, א פערנעהמענדיג יודען. קעגן
 די האבען פאגראם, בלוטיגען א געמאכט אבטרעטענדיג האט,

 די פאטאגראפירען געלאזט כל קודם עסטרייכער און דייטשען
 הייזער און געוועלבער צורויבטע די צוקאלעטשעטע; די ארוגים,

 און טארנאפאלער די וועלט. דער איבער דאס פערשפרייט און
 שטאף געגעבען האבען יאהר 1917 אין פאגראמען קאלושצער

רעוואלוציע. רוסישע די קאמפראמיטירען צו אויף
 צו בנוגע בארבאריזם רוסישען וועגען געשרייען אלע די

 דייטשען, די ביי איבערהויפט דיקטירט, געווען זענען יודען
 געווען נישט איז זיי אין מאטיווען. פאליטישע פון אויסשליסדיך

 און .געשלאגענע די צו רחמנות און מיטגעפיהל פונק איין קיין
 די האבען אכזריות, רוסישע די וועגען שרייענדיג פערפאלגטע.

 פער- א ארויסגעוויזען אליין ערטער אקופירטע די אין דייטשען
 יודען. צו אכזריות וועניג גישט און אנטיסעמיטיזם ביסענעם

 שחיטות יודישע הפעציעל קיין געמאכט נישט האבען זיי אמת,
 שטרענג- אכזריות׳דיגע גראבקייט, זייער אבער פאגראמען, און

 אריבערצו־ שווערער געווען אפטמאל איז פעראכטונג און קייט
 נישט געווען איז צוואנגס-ארבייט זייער פאגראם. א ווי טראגען

 הא- רעקוויזיציעס זייערע "קאטארגע", רוסישע די ווי לייכטער
 געוועהנליכע פון אונטערשיידט נישט מעהרסטענטייל זיך בען

גזילות.
 אקו- די אין יודען צו בעצויגען זיך האבען בעסער פיל

 וועלכע מאדיארען(, די )חוץ עסטרייכער די געגענדען פירטע
 מענשליכער, פיל זיך אויפגעפירט מלחמה דער אין בכלל האבען

דייטשען. די ווי
 שטארק דעריבער האבען יודען וואלינער און פוילישע די
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 דער וועגען לעגענדעם געשאפען רייכער,1עס די אידעאליזירט
 אין יודען צו מיליטער עסטרייכישען פון בעציהונג פריינדליכער

 וואם גענעראל, א וועגען דערצעהלט געגענדען, אקופירטע די
 מיט פערבראכט און רב דעם וויזיט ערשטען דעם געמאכט האט

 זענען וואס שטראפען שטרענגע וועגען אווענד, גאנצען א איהם
 פריהער האבען וועלכע קריסטען, די אויף ארויפגעלעגט געווען

 אבער באמת ג. ד. א. פאגראמען יודישע די אין אנטייל גענומען
 די פון אויך און איבערגעטריבען שטארק געווען אלץ דאם איז

 עם אבער צרות. פיל אויסגעשטאנען יודען זענען עסטרייכער
 ,איי- פון אויסגעשטאנען איז מען וואס דעם, צו נישט קומט

מיליטער. גענעם"
 אנ׳ערצעה• ברענגען צו אינטערעסאנט פאר רעכעץ איך

 אין אונטערשיד דעם בולט גאנץ כאראקטעריזירט וועלכע לונג,
רוסישען. פון און מיליטער עסטרייכישען פון ודען צוי בעציהונג

ח

 "חורבן נאמען אונטער׳ן בעשרייבונג א ליגט מיר פאר
 פון אנ׳איינוואוינער דאס האט געשריבען גוב(. לוב. יוזעפאוו",
 איבערגעלעבט אליין האט וועלכער ראזענבערג, יצחק שטעדטעל,

 נאר דא ברענג איך חורבן. דעם פון שרעקען און צרות אלע
"מגילה". עפישער דער פון פרטים וויכטיגסטע די

 פלוצלונג מען האט אינדערפריה זייגער א צעהן "ארום
 צוויי- דער אויף הארמאטען פון שיסעריי שטארקע א דערהערט

 דערזעהן, מיר האבען ארום שעה א אין און—ווייכסעל, זייט טער
 פאלען און גראנאטען די פון פייער שטיקער פליהען עם ווי
 האט וואם "טשישיצע", דארף אנטקעגענאיבערדיגען דעם אין

ברענען. אנגעהויבען באלד
 פון ברעג ביים בעוויזען זיך האבען ביסעל א שפעטער

 אין אריבערגעשריען האבען וואם קאזאקען׳ עטליכע ווייכסעל
 "קריפעם" אלע אבלאזען גיכער וואס זאל מען אז אריין, שטאדט
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 די באמבארדירען זיי ררעלען נישט, ררען ווייכסעל, דער או״ף
שטאדט.

 מיט געלאדען געווען קריפעם אלע זענען אומגליק, צום
 ווא- אין אראבגעזעצט טיף געווען זענען קריפעם די ברעטער.

 איז קליין, דעמא^ט געווען איז וואסער דאס ווי אזוי און סער
 מען ווי אויגענבליקליך, זיי אראבצושטופען געווען אונמעגליך

 די פרן בעלי־בתים די האבען באך דערצו געפאדערט. דאס האט
 נישט פערמעגען זייער זאל מען בעטען, אנגעהויבען ברעטער

שפעטער. אמאל וואס ווערט דא און גרונד, צו געהן לאזען
 און געגעבען ריהר א זיך שטאדט גאנצע די האט ענדליך

 מען האט ציים דערזעלבער אין ארבייט. דער צו זיך גענומען
 איבערגע- עס און איינוואוינער אלע ביי ברויט צונויפגענומען

 דער אויף סאלדאטען רוסישע אונזערע צו שיפעל א אויף פיהרט
ווייכסעל. זייט ערער אגד

 שרעקליכע א ווערט—ארבייט, דער מיטען אין פלוצלינג,
 אימפעט שרעקליכען א מיט לויפען אנגעהויבען האט מען פאניק,

געשעהן. אזעלכעס איז וואס וויסענדיג, נישט אריין, שטאדט אין
 אז דערזעהן, מיר האבען שטאדט, אין קומענדיג ערשט

 וועג אנאפאלער אויפ׳ן רייט קאוואלעריע עסטרייכישע מחנה א
 דער שנעלקייטיאין אנ׳אונגעהויערער מיט שטאדט דער דורך

אנאפאל. צו ריכטונג
 די דערזעהענדיג ווייכסעל, זייט יענער פון קאזאקען די

 אשרעקליכער מיט געענטפערט האבען קאוואלעריע, עסטרייכישע
 עס האט גליק, צום אריין, שטאדט דער אין ביקסען־שיסעריי

 אנטלויפען צו בעוויזען האט מען ווייל געשאדט, נישט קיינעם
הייזער. געמויערטע די אין בעצייטענס

 מינוט, צוואנציג ביי אנ׳ערך געדויערט האט שיסעריי די
שטאדט. די דורכגעריטען זענען עסטרייכער די ביז

 גענומען האט יעדערער און אווענד, געווען שוין איז עס
 אנגעהויבען ווידער האט עם ווי אהיימצוגעהן, קינדער זיינע

 ארטילעריע-שיסעריי שרעקליכע א קנאלען צו שטאדט דער איבער
 דאס און פייפען דאס "נעטשעבא". און "ריביט" דערפער די פון
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 איבער אויפרייסען זיך פלעגען וואס קוילען, די פון בליצען
 וויל- מיט זענען מיר און פערטויבט אונז האבען קעפ, אונזערע

וואוהין. וריסענדיג נישט משוגעים, ווי געלאפען געשרייען, דע
 דער פון אבענטפערן דאם געהערט מיר האבען מאל פינף

 צוויי פון פייער דעם אונטער האט וועלכע ארטילעריע, רוסישער
סאליף. קיין ריכטונג דער אין אבגעטראטען וואהרשיינליך, זייטען,

 מיר לאגע א פאר וואס אין פארשטעלען, זיך קאן מען
 צוואנציג- צו געזעסען זענען עס נאכט. די געפונען זיך האבען

 אנ־ האבענדיג מורא שטוב, פינסטערער א אין מענשען דרייסיג
 ארויס- קאפ דעם געוואגט נישט האט קיינער לאמם. א צוצינדען

דרויסען. אין צושטעקען
 שארך יעדען פאר ציטערענדיג ,שטוב אין זיצענדיג

 געפארעריי א ביינאכט עלף ארום מיר דערהערען גאם, דער פון
 גע־ נישט האט קיינער סאלדאטען. מחנות פון רייטעריי א און

 באלד מיליטער. עסטרייכיש אדער רוסיש איז דאם צי וואוסט,
 די געעפענט מען. קלאפט טהיר יעדער ביי ווי מיר, דערהערען

 זיי סאלדאטען. עסטרייכישע זיך פאר מיר דערזעהען טהיר,
 זענען לאמפען די מיט פייער. אנציגדען תיכף זאל מען שרייען,

 געזוכט, קעלערם, די אין און בוידעמער די אויף געקראכען זיי
סאלדאטען. רוסישע בעהאלטען נישט וואו זענען צי

 ארויס־ פערפעהלט. נישט זיי האבען שטאדט אין הויז איין
 און נאכט" גוטע "א געוואונשען זיי האבען שטוב פון געהענדיג
שלאפען. רוהיג געהן געהייסען

 פון האבען אויגוסט, ־טען15 דעם מיטוואך צומארגענס,
 שטאדט דער דורך אנאפאל פון געהן אנגעהויבען אן אינדערפריה

 געדויערט האט דאס מיליטער. עסטרייכיש מחנות אפאליע קיין
 פון קייגעם האבען סאלדאטען די אויפהער. אהן טאג גאנצען א

אנגעריהרט. נישט קריסטען און יודען דורכגעהענדע די
 ה׳ ראבינער "קאזיאנעם" צום איז אינדערפריה ־טען14 דעם

 בעפוילען, און אפיציר אנ׳עסטרייכישער געקומען ליטמאן יחיאל
 ער וואים. דעם נאך און גמינע-שרייבער נאכ׳ן שיקען זאל מען
 דער ביי ארויסשמעלעץ זייגער א צוועלף צו געהייסען אויך האט
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 העק, מיט קריסטען הונדערם און יודען דרייהונדערט ווייכסעל
 אי־ בריק די אויפשטעלען העלפען וו. א. א. זעגען רידלעם,

 וואט דער, אז געדראהט, ער האט דערביי ווייכסעל. דער בער
 פיראוג־ פון משך אין וועט ארביימען, געהץ אבזאגען זיך וועט

ווערען... דערשאסען אדער געהאנגען שעה צוואנציג
 דער־ זעהר שטאדט די זיך האט ליך, זעלבסטפערשטענז

 האגד, א מיט ריהרען געקאנט נאר האט עם ווער און שראקען,
 א רידעל, א זעג, א געהאט, נאר האט ער וואס געכאפט, האט

ווייכסעל. דער צו גיך געלאפען און האק,
 געשטאנען זענען סאפיארען די פון סאלדאטען הונדערטער

 פארנאכט גיכער. וואס ארבייטען צו געיאגט און עולם דעם ביי
 אר- דער צו קומען געהייסען און בעפרייט עולם דעם מען האט
אינדערפריה. צעהן מארגען בייט

 אנגע־ זעלנער די האבען אינדערפריה, זיבען שוין אבער
 איז ארבייט די ארבייט. דער צו עולם דעם ארויסיאגען הויבען
 מען האט אבעטעמען רגע א שווערע. א און ביטערע, א געווען
 אקס- די אויף טראגעץ געמוזט האבעץ מאן צעהץ געלאזט, נישט

 האט זון די לענג. די איילען דרייסיג-פערציג צו קלעצער לעץ
 און פנים, יעדען פון געגאסען זיך האט שווייס דער געברענט,

"פאר "פארווערטס!" שרייען: איין אין געהאלטען מען האט דא
וערטס!" ו

 שווע- אורעלטערנס אונזערע פארגעשטעלט זיך האבען מיר
 'זענען וואס ,מיט זיך: געטרייסט און מצרים אין ארבייט רע

 אן אייביג פון זענען גלות־יודען, מיר, זיי?" פון בעסער מיר
פעלקער. פרעמדע פאר פיראמידען בויען צו געוועהנט

 זענען טאג גאנצען א רוה. געגעבען אונז מען האט שבת
 פון סאלדאטען מחנות געגאנגען אויפהער $הן בריק דער איבער

 זונטאג, אזוי און גובערניע, ראדאמער פון שטעדט פערשידענע
ביינאכט. דינסטאג און מאנטאג

 פיל אזוי פון דורכגעהן דעם נאך• זעלבסטפערשטענדליך,
 סע הונגער. גרויסער א שטאדט אין געשפירט זיך האט חיל,

 ברויס לעבענס־פרארוקטען, וויכט-גע אלע אויסגעפעהלט האבען
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 אין ווייל בעקומען, צו געווען אונמעגליך אינגאנצען שוין איז
 גע־ נישט האט און זעלנער א געשטאנען איז בעקעריי יעדער
 ברויט. פונט איין קיין מענשען פריוואטע פאר פערקויפען לאזט

 בעפעלקע־ ארימע די קאפ. זעכציג געקאסט האט פונט א צוקער
 געווען איז רובל א פערדינען פוץ געליטען. שרעקליך האט רונג

 ארומגעגאנגען זענען מלמדים סוחרים, בעלי־מלאכות, אבגערעדט.
 געשטא־ זענען ווייבער די וואס אויסער ארבייט. שטאך א אהן
 וואס פון טיי, קאווע, גלעזער פערקויפט און טישלעך מיט נען
 פער־ שום קיין איז טאג, א קראנען עטליכע פערדינט האבען זיי

 פראדוקטען, פרעמד דער פון ברענגען געווען. נישט דינסטען
 קיינעם ארויסגעלאזט נישט האט מען—געווען, מעגליך נישט איז
בא. ואין יוצא אין—געווען איז עם שטאדט. פון

 די אין בעקומענדיג נישט סאלדאטען, די האבען דערווייל
 דעם רעקוויזירען אנגעהויבען געלד, פאר קויפען צו געוועלבער

 פריוואטען א אין געפונען זיך האט עם וואס ביסען, לעצטען
 אונערטרעגליך. געווארען איז נויט די און הובגער דער הויז.
 די פון פראדוקטען ביסעל א געבראכט געהאט אפילו האט מען

 פאהרען, צו ערלויבעניש די געגעבען האט מען וואוהין שטעדט*
געקלעקט. וואס וועניג האט דאס נאר

 ערגער. אלץ טאג יעדען מיט געווארען איז לעבען דאס
 ארומיגע אלע אין אויסגעבראכען האט שרפות פון אנ׳עפידעמיע

 זיך גרייטען עם ווי געזעהן, בעשיינפערליך האט מען דערפער.
טעג. פינסטערערע נאך אונז פאר צו

 ציהען עם אז בעמערקט, מיר האבען אויגוסט טען-21 דעם
 מים זעלנער מחנות וועגען אלע אויף אנאפאל קיין צוריק זיך

 א דערהערט פלוצלונג זיך ס׳האט ארטילעריע. צאהל גרויסער א
 האט חיל פוץ צוריקצוג דער זייטען. אלע פון הארמאטען-שיסעריי

 גע, ווידער שוין מען האט טען-22 דעם טעג. צוויי געדויערט
 "פאוולאווי־ "טשישיצע" אויף גראנאטען פון פליהען דאם זעהן
 שיסעריי א געהץ אנגעהויבען שוין האט פארנאכט־צו בערג. צער"

 טען-23 דעם ווייכסעל. דער פון ברעגען די ביי ביקסען פון
 אויף רייסען עסטרייכער די ווי מיר, זעהען אינדערפריה, אויגוסט
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 דער פון כעלעפאן־דראטען די אראב נעהמען און בריק די
שטאדט.

 שוין איז טעג, פינסטערע ארגז אויף אן זיך רוקען עם אז
 שיסט מען אז דערזעהן, געווען. נישט ספק קיין קיינעם פאר
 זיך קינדער און ווייבער אנגעהויבען האבען שטאדט, דער אויף

 הונדערט-צווייהוב־ צו הייזער, געמויערטע די אין צוזאמעננעהן
שטוב. א אין מענשען דערט

 שיסען אנגעהויבעץ רוסען די האבען נאכט האלבער באך
 ארויס־ אנגעהריבען האבען עס אדיין. שטאדט אין מאל עטליכע
 אויסגעבראכען האט עם פענסטער. די פון שויבען די צופאלען

 האבען 'מאנכלייט קינדער, און פרויען פון געוויין שרעקליך א
 שיסען דאם ישראל". "שמע שרייען און תהילים זאגען גענומען

מאל. פינף איבערגע׳הזר׳ט זיך האט
 מענשען פיל האבען טאגען, אנגעהויבען האט עס באר ווי

 דערפער, די אין זיך צולאפען און קינדער און ווייב געכאפט
 איז אריינגעהן קריסט א צו ווייל יודען, זיך געפינען עס וואו

 אויף יודען די צו אפילו האבען זיי שמיה", דכר "מאן געווען
 צו געסטראשעט אריינגעהן, געלאזט נישט אויך דערפער די

 פערקליבען. זיך האבען יודען וואוהין הויז, יעדעם פערברענען
 "בייליס". און "זשיד" נאר: געהערט מען האט זייטען אלע פון
 אין אומגעקעהרט דערום זיך האבען אוועקגעגאנגענע די פון פיל

שטאדט.
 פעסטערע די אין טאג גאנצען א אבגעזעסען זענען מיר

 ווען פארנאכט, געטרונקען. נישט און געגעסען נישט קעלערם,
 נישט קיינער אלץ באך האט אויפגעהערט, האט שיסעריי די

 נאכט, גאנצע די געזעסען אזוי איז מען ארויסצוגעהן. געוואגט
 איז עס עסען: געבעטען האבען וועלכע קינדער, די שלאגענדיג

געבען. צו וואס זיי געווען נישט
 געגען גארנישט געווען זענען צרות אלע די אט באר

 מאנטאג, צומארגעבס. אויף אריבערגעטראגען האבען מיר וואס דעם,
 אנגעהויבען רוסען די האבען אינדערפריה, אויגוסט ־טען25 דעם

 שראפנע- אח גראנאטען די ארטילעריע-שיסעריי. שרעקליכע א
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 געדיכטער א ווי שטאדט דער אויף געשאטען זיך האבען לען
 גע־ האבען מיר ברענען. אנגעהויבען האבען הייזער די רעגעץ.

 אפילו אונמעגליך. איז הייזער די אין זיצען מעהר אז זעהן,
 אנטקעגען ביישטעהן געקאנט נישט חאבען הייזער שטארקע די
 מיר צושיטען; זיך אנגעהויבען און הארמאטען-קוילען גרויסע די

 וועל־ אין הייזער, די פערלאזען גיכער וואס בעשלאסען, האבען
ווערען. דער׳הרג׳עט געקאנט האבען אלע מיר כע

 לויפען, געטהון לאז א זיך האבען מענשען הונדערטער
 פו- טון רעגען א אונטער געטראגעץ, האבען אויגען די וואוהין

 געשאטען. אונז אויף האבען רוסען די וואס לעמיאטען־קוילען,
 האבען דארט מענשען, עולם גרעסערער א געווען איז עס וואו
 פיל זעגען דאם, דערזעהענדיג געשאטען. קוילען מעהר זיך

 וואו קעלערס, די אין און הייזער די אין אריין צוריק מענשעץ
גע אבער זענען רוב דאם געפונען. טויט דעם שוין האבען זיי

 האבען וואס פערוואונדעטע, און גע׳הרג׳עטע די איבער /אטען
 זענעץ ליגקס פון און רעכטס פון וועג. גאנצען דעם בעדעקט
 האלבערשטאט, יצחק איינער, פליגעץ. ווי מענשען, געפאלען

 יונגעל צווייט א און הענד די אויף יונגעל א געטראגען האט
 בע־ האט האנד דער אויף יונגעל דאס האנד. דער ביי געפיהרט

 בעגאסעץ האט בלוט דאס און אריין מיילעכל אין קויל א קומען
 געהערט מען האט שריט אוץ טריט יעדען אויף פאטער. דעם
 מען געבעטען, האבען וועלכע פערוואונדעטע, פון קרעכצען דאס
 אויפגע־ האט שיסעץ דאס ווען פארנאכט, מיטנעהמען. זיי זאל

 פא־ זיין יעדער אויפזוכען געהן אנגעהויבען מען האט הערט,
 גע־ זענען וואס פערוואוגדעטע, און הרוגים אלע אויסער מיליע.
 אין קעלערם די פוץ אויך מעץ האט טריט, יעדען אויף לעגעץ

 זיך האבען וואס אומגליקליכע, פון געשרייען געהערט שטאדט
 צו־ געקאנט נישט האט קיינער און טויט, מיט׳ן געראנגעלט

 שרעקליכען דעם איבער דארט, פון זיי ארויסנעהמען געהן
 זיך מיר האבען נאכט גאנצע א געברענט. האט וויאס פייער,

 גע- גארנישט און קעלערס פערשאטענע די פאר ארומגעדרעהט
נפשות. עטליכע די זיין צו מציל אום אויפטהון, קאנט
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 געררען מעגליך יא שויץ וואלט ־טען,26 דעם צומארגענס,
 מיליטער רוסישע דאס אגגעקומען שוין אבער איז טהון, צו עפעס

 און סכנה גרויסער מיט יוד. יעדען גע׳הרג׳עט געשלאגען, און
 קע־ די פון ארויסצונעהמען איינגעגעבען זיך האט מסירת-נפש

 געקאנט עטליכע נאך האט מען וועלכע פון מענשען, די לערס
 גאנ־ דעם טויט. געווען שוין זענען איבעריגע די אבראטעווען.

 פער־ די הילף געבען צו געסטארעט זיך מיר האבען טאג צען
 פעלדער די פון צוזאמענגענומען האבען מיר וועלכע וואונדעטע,

 געבליבען איז וואס שוהל, איינציגער דער אין געלעגט און
 איינער קרבן, פרישער א צוגעקומען איז ביינאכט שפעט גאנץ.
 דער צו איינעם נאך מיט געגאנגען איז ער הארינפעלד. יוסף

 זענען פערוואונדעטע, די פאר וואסער ביסעל א באך ווייכסעל
 איז יודען די פון איינעם זעלנער, צוויי אנטקעגענגעקומען זיי

 האבען דערנאך אריין. שוהל אין צוריק אנטלויפען צו געלונגען
 בלוט קאלוזשע א אין טויט ליגענדיג הארינפעלדן געפונען מיר
 קעשענע פון געהירען. די ארויסגעלאזט קאפ, צוהאקטען א מיט
 צו מיר האבען פרייטאג ביז רובל. זעכציג געפעהלט איהם האט

הרוגים. איינאונפערציג געבראכט קבורה
 ,תוכחה", דער פון וואך א געהאט מיר האבען אזוי אט

 זיך פאר און געלייענט שבת, צומארגענס, האבען מיר וועלכע
 וואס פערוואונדעטע, די פון פנימ׳ער די מעשה בשעת געזעהען

 דער פון חורבות וויסטע די אויף און שוהל אין געלעגען זענען
שטאדט. פערברענטער

 איהם מעג מען וואס זונטאג, דער אנגעקומען איז עס
 האבען אן אינדערפריה פון זונטאג". ,בלוטיגער דער אנרופען

 פויער־ פויערים, באנדעם שטאדט אין פערזאמלען אנגעהויבען זיך
 אויסגע- הענד, די אין קוישען מיט אלטע, און יונגע טעם,

 אבשפע- און אויסלאכען אנגעהויבען און שורות אין זיך שטעלט
 יודען, האלב-נאקעטע פערשווארצטע, פער׳חושכ׳טע, די פון טען

 אויסזו- פוסטקעם, די איבער ארומגעש^עפם זיך האבען וועלכע
 מען ג. ד. א. שיסעל א טאפ, פערברענטען א ערגעץ פון כענדיג

 קעב- איז עם ,זשיד". "ביילים", ווי געהערט נישט מעהר האט
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 צו געלעגעבהייט א געזוכט האבען פויערים די אז געווען, טיג
 יודען וואס פערמעגען, ביסעל דאס קעלערם די פון ראבירען

 יודען די פריהער. צייט א מיט נאך בעהאלטען געהאט האבען
 אין געענטפערט. גארנישט און פערשטאיען גוט דאס האבען

 ארומיגע די פון אנקומען אנגעהויבען האבען צייט דערזעלבער
 שרפה. דער בעת אנטלאפען זענען וואס יודען, די געגענדען

 דער־ אמאל מיט קיינעם. געטשעפעט גישט האבען זעלנער די
 אפי־ צוויי מיט עפעם רעדען פויערים עטליכע ווי מיר, זעהען
 פא- די אויף געהאט האבען וואס סאלדאטען, עטליכע און צירן

 רעדעל דאס זיך צושיידט פלוצלוגג זיבען. ציפער דעם גאנעס
 די "דערזשיו* זעלנער די פון געשריי א זיך דערהערט עם און

 די און הענד די אין שטעקענס און בייטשען מיט ■ויערים
 די נאך שוין יאגען נאגייקעס און ביקסען די מיט סאלדאמעץ

 גע־ האבען זיי וועמען און אימפעט, שרעקליכען א מיט יודען
 הענד. זייערע פון ארויס נישט גאנצער א שוין איז דער כאפט,

 פויערים באנדע א האט פוקס איטשע זיבעציג-יעהריגען דעם
 רואם דערביי, זיך פרעגענדיג קאפ דעם צושלאגען שרעקליך

 אנ׳אפיציר עסטרייכער, די ביי ווערען צו געטראכט האט ער
 ארומגע־ זענען אפיצירן צעווילדעוועטע די פאלקאווניק. א אדער

 אויסרייד, דעם מיט יעדען געשלאגעץ נאגייקעם, מיט לאפען
 הא־ מיר וואס ביקסען, עסטרייכישע די אבגעבען זיי זאל מען
בעהאלטען. כלומר׳שט בען

 ווייבער מענשען, הונדערטער פערזאמעלט זיך האבען עם
 דער געזעסען איז עס וואו הויז, פוסט אנ׳אלט אין קינדער און
 דארט, יתומים. יונגלעך, קליינע צוויי זיינע מיט עפשטיין רב

 אבער ראטעווען, צו זיך געלונגען וועט גערעכענט, מען האט
 יודען די מלאכי-חבלה די פון שווערד דער האט דארט אויך

 מען סאלדאטען, די בעפוילען האבען אפיצירן די דערגרייצט.
 גישט ,נאר שלאגען, און יעדען ארויספיהרען איינציגווייז זאל
 עסט־ בעהאלטענע די ארויסגעבען וועלען מיר ביז טויט!", צום

 געטראטען געשלאגען, מען האט רהמנות אהץ ביקסען. רייכישע
 קלאפ. ערשטען פון אומגעפאלען זענען וואס די, פיס די מיט
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 מען האט הענד די אויף קינדער צוויי די מיט רב דעם אויך
 ארויס־ פאות לאנגע די פאר איהם האט מען געשוינט. נישט

 סאל־ זאפאסנער א איינער געשלאגען. שרעקליך און געשלעפט
 זא־ דאס ארויסגענומען האט ענגלענדער, יחיאל אליעזר דאט,

 נישט איז ער אז אפיציר, דעכו געוויזען און ביכעל פאסנע
 אז מיינענדיג, מאנאטען, דריי אויף געווארען בעפרייט לאנג
 טויט- בעקומען אבער האט ער העלפען. עפעם איהם וועט דאס

 האבען—ביכלעך קיין נישט דארפען זיי אפיצירן. די פון שלעק
ביקסען! און ערד און הימעל ביקסען. נאר—געענטפערט זיי

 דעם מיט מענשען עטליכע גענומען מען האט דערנאך
 איז זיי מיט וואס ווייכסעל. דער צו זיי אראבגעפיהרט און רב

 איז מיר ווייל נישט, איך ווייס ווייכסעל, דער ביי פארגעקרמען
 געווען איז וועלכע אריין, שוהל אין אנטלויפען צו געלונגען

 בענוצענ- האבען, פויערים די פערוואונדעטע. מיט געפאקט פול
 האבען זיי וואס שטאדט אין געטהון מהומה, דער מיט זיך דיג
 קעלער, א סאלראטען די אנגעוויזען האבען זיי געוואלט. באר
 די זאכען. אנדערע און כהורה בעהאלטען געווען איז עס וואו

 די אוועקגעגעבען און ארויסגענומען דאס האבען סאלדאטען
 ,פאלסקע שטיקעל א פאר פרייז. שפאט-ביליגען א פאר פויערים

 בעקו־ סאלדאט דער האט ארשין פערצוג העכער פון פאלאטנע"
 פיר- ארויסגענומען מען האט קעלער א פון קאפ. פופצעהן מען

 דריי פאר פויערים די אוועקגעגעבען און שטיוועל פאר הונדערט
 פולע מיט אהיימגעלאזט זיך האבען פויערים מחנות גאנצע רובל.

 ריידען. ווארט א געטארט נישט קיינער האט עם און קוישען
 גע- אויסגעלעדיגט שוין זענען קעלערס שטאדט גאנצע די יוען

 אין רעוואלווערען כלומר׳שט זוכעץ גענומען מען האט ווארען,
 דערווייל בוזעמם. די אין פרויען ביי אפילו קעשענע, יעדענס

 האט איינער וואס רובל, פאר לעצטע די צוגענומען מען האט
 וויי־ די וואס צירונג, ביסעל דאס אויך צוגענומען פערמאגט,

 זיך האבען * יודען די בעהאלטען. זיך ביי געהאט האבען בער
 נישט און נעהמען נישט נשמות די זיי ביי זאל מען געבעטען, נאר
 אנגעהויבען האט נאכט דער צו נאהנט שלאגען. שטארק אזוי
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 פויערים די און סאלדאטען די צעיאגט "ווזוואדנער", א ארומרייטען
 גע- נישט שוין און קעלערס אויסגע,עדיגטע לאנג שוין די פון

שלאגען. ל^זט
 הונגעריגע און צושלאגענע געלעגען מיר זענען ביינאכט

 נישט שוין סאלדאטען. צוויי אריינגעקומען זענען עם שוהל. אין
 דריי געהאנגען האט מען אז דערצעהלט, האבען זיי געשלאגען.

 דעם מאיר. זוהן זיין מיט כהן לייבוש שענקער, ליפא—יודען
 פון פאפיר א זיך ביי געהאט האט ער רואם דערפאר,—ערשטען

 אין פאהרען צו ערלויבט איהם איז עס אז עסטרייכער, די
 מען וואס דערפאר, צוויי, לעצטע די ההורה; נאך אדיין שטאדט

אנ׳אקאפע. אין שיסען, בשעת׳ן ליגען געטראפען זיי האט
 שוהל אין צוזאמענצוקומען אנגעהויבען זיך האבען עם

 פאלטא. א אהן ווער שטיוועל, אהן ווער אנטלאפענע, די אריין
 אין און קעלט אין נאכט גאנצע א פערבראכט מיר האבען אזוי

 דעם מאנטאג, אינדערפריה, געווארען. טאג איז עם ביז הונגער,
 גאב- די כמעט ארן רב דעם מיט איך האב סעפטעמבער, ־טען1

 די פערלאזט אויגען די אין טרעהרעץ מיט מענשען שטאדט צע
שטאדט." פערברענטע אומגליקליכע וויסטע,

 היי איבערגעטראגען האבען יודען צרות א פאר וואט אט
 צי. פון סיי מיליטער, פון סיי פרעמדע; פון סיי אייגענע, פון

 צוויי צווישען געפונען זיך זיי האבען שטענדיג שכנים. ווילע
 ביידע פון מחנות. אכזריות׳דיגע צוויי צווישען פייערן, העלישע

 ווי ערווארטען, געקאנט נישט זאך אנדער קיין מען האט זייטען
טויט-שרעק. און בלבולים דראהונגען, רויבערייען, בלויז

מ

 פרי- די פון איינעם אין דערמאהנט שויץ האב איך ווי
 אר- צו פארגעלעגט מיר ווירובאוו וו, האט קאפיטלען, הערדיגע

 סאניטאר־ א ווארשא ביי וויארסט זעקסטער דער אויף גאניזירען
שפייז־פונקם.
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 שלאכטען פערביטערטע די פארגעקומען זענען עם בעת
 צו־ פופציג-זעכציג אנקומען פלעגען טאג יעדען ווען לאדז, ביי
 גלייך אונמעגליך געווען איז עם וועלכע פערוואונדעטע, מיט גען
 איי- אויפ׳ן פערשטאפונג א פארגעקומען איז ווייטער, שיקען צו

וויארסט. זיבען־אכט פון שטח א אויף זענבאהן־וועג,
 געשטאנען טעג פיר-פינף צו זענען וואגאנעס טויזענדער

 פער־ טויזענדער צעהנדליגער די און פעלד אין ארט איין אויף
 און שפייז אהן טעג עטליכע צו פערבליבען זעגען רואונדעטע

 זעקסטער דער אויף זיך האט גליק צום הילף. מעדיצינישער
 פער־ "זעמסקי פון אבטיילונג מעדיצינישע א געפונען וויארסט
 צו כדי געווארען, צונויפגעשטעלט דארט איז וועלכער באבד",

 גענומען צייטווייליג האט אבטיילונג די קארפאטען. די אין געהן
 מע־ און שפייז מיט פערוואונדעטע די פערזארגען צו זיך אויף

 באלד געדארפט אבער האט ער ווי אזוי .הילף דיצינישע
 איינצוארד־ בעשטימט פערבאנד" "זעמסקי דער האט אוועקגעהן,

 אויף סאניטאר־שפייז־פונקט. שטענדיגען א ארט דעם אויף גען
 בארם־ פינף ארצט, איין געווארען: בעשטימט זענען פונקט דעם

 איבער סך־הכל בעאמטע, סאניטארען, צעהן שוועסטער, הערציגע
 ווי געשפארט. נישט מען האט געלד קיין מאן. פינפאונצוואנציג

 יעדע דא האט פארגענומען, האט "פערבאנד" דער וואס אלץ,
 פער־ אין געוועהנליך. ווי טייערער, מאל דריי־פיר געקאסט זאך

 וועלכע פאליאקלעך, עטליכע ארומגעדרעהט זיך האבען באנד
 געצאהלט און פאדריאדען אלע איבער שאפען צו געהאט האבען

 צוטרעטענדיג פאקט: אזא דהיינו, נעהמט, מקחים. משונה־הויכע
 סאני- געגרינדעטען עיי דעם פאר איךג האב ארבייט, דער זיו

 שיל. צוויי שילדען־מאלער יודישען א ביי בעשטעלט טאר־פונקט
 איך האב ארום טעג פאר א אין שטיק. א רובל עלף צו דען

 פא- היימישע די פון איינעם "פערבאנד" אין געטראפען צופעליג
 ביי פאליאק, א אויך אנ׳אונטערנעהמער, מיט צוזאמען ליאקלעך
 שילדען הונדערט איבער בעשטעלט האט ערשטער דער וועלכען

 פא־ היימישען דעם געפרעגט האב איך פונקטען. אנדערע פא-
א אין אבגערופען מיך האט ער צאהלט. ער טייער ווי ליאק,
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 צאהלט ער אז סוד, א איינגערוימט חניפה-שמייכעלע א מיט און זייט
 איךיהאב שטיק. א רובל פינפאונצוואנציג צו חנם, בחצי ביליג, זעהר
 בעשטעלט שילדען דיזעלבע פונקט האב איך אז אויפגעוויזען, איהם

געפרעגט: גלייך און פערלוירען נישט זיך האט ער רובל. עלף צו
 אדער פאליאק א ביי בעשטעלט: איהר האט וועמען ביי—

יוד? א ביי
איינס? אלץ נישט דען איז—
 ארבייט די אבער ביליגער, נעהמט יוד א נישט! געווים—

גארנישט. צו סויג
 האב איך וואס שילדען, די אז זיך, האט ארויסגעוויזען

 פוילישע, די ווי בעסער אויסגעפירט געווען זענען בעשטעלט
איבערצייגט. נישט קיינעם זיך, פערשטעהט האט, דאם גאר

 מען זאכען. אנדערע ביי אויך פארגעקומען איז דאסזעלבע
 אין געמאכט רעכענונג, א אהן שיעור, א אהן געלד געשאטען האט

 און רובל, טויזענדער צעהנדליגער אויף בעשטעלונגען איילעניש
 אוננוצ־ אלס ארויסגעוויזען בעשטעלונגען די זיך האבען נאכדעם

 אייגענע די פונקט לאבוד. געגאנגען איז געלד דאם און ליכע
 אייג־ די סאניטאר־שפייז-פונקט. דעם מיט פאסירט האט מעשה

 גע־ דאס קעסלען, די אויווענם, די אינווענטאר, דער ארדנונג,
 אב־ האט געווען, צוגעגרייט זענען וואס פראדוקטען, די שיר,

 אהער אז זיך, פערשטעהט עם רובל. צעהנטויזענד ביי געקאסט
 די פון פערסאנאל, פון געהאלט דער אריינגערעכענט נישט איז

 צווייטויזענד איבער בעטראפען אויך האט וואס אנגעשטעלטע,
 זיך האט איינגעארדענט, געווען איז אלץ ווען חודש. א רובל

 מיר איבעריג. אינגאנצען איז פונקט דער אז ארויסגעוויזען,
 פערוואונדעטען איין קיין און וואך גאנצע א אבגעשטאנען זענען

 וויב־ אנהויב געווען שוין איז עם געזעהן. נישט אויגען די אין
 מיט צוגען די און איינגעשטילט זיך האבען שלאכטען די טער,

 געגאנגען צייט צו צייט פון זענען וועלכע פערוואונדעטע, די
 נאך דערצו אבשטעלען. נישט אונז ביי זיך פלעגען פראנט, פון
 קאר־ די אין אבפאהרען געדארפט האט וואס אבטיילונג, די איז

האבען מיר עז אזוי, צייט. א אויף דא פערבליבען אויך פאטען,
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 הונדערט איבער פון פערסאנאל א מיט אבטיילונגען צוויי געהאט
 הא־ מיר וואס נוצען, איינציגע די ארבייט. שום קיין און מאן,
 קעכלען די פון וואס דעם, אין בעשטאנען איז געבראכט, בען

 פופציג-זעכציג ביי פערסאנאל, דעם אחוץ געשפייזט זיך האבען
 איי- אייניגע און דערפער נאהנטע די פון קינדער און פויערים

זענבאהן־ארבייטער.
 האט ווירובאוו׳ן, אנגעוויזען אלץ דאם אויף האב איך אז

 גלייך און פערטראכט נישט מאמענט איין אויף אפילו זיך ער
בעשטימט:

 פונאגדערלאזען!." "פונקט" דעם מיר וועלען אזוי, -וויבאלד
 קיין אריבערטראגען איהם וועלען מיר וואס? איהר ווייסט אדער

 ווארשא(. פון וויארכט אכטאונצוואנציג שטעדטעל )א בלאניע
 שווארצע טיפוס, כאלערע, פון אנ׳עפידעמיע איצט איז דארט

 א געפינט אהין, אריבער גלייך פאהרט סקארלאטינע. און פאקען
 סאניטאר־שפייז- דעם אריבער אהין טראגט און וואוינונג פרייע

בעפעלקערונג. די בעדינען וועט וועלכער פונקט,
איבערגעטראכט: ווידער ער האט ארום וויילע א אין
 ארצטין די יוד, א זענט איהר נישט! טויג דאם ניין!—

 ביי שטימונגען, איצטיגע די ביי יודישע. א איז פונקט אייער אין
 יודען׳ געגען הערשען וועלכע חשד, דעם ביי און אויפרעגונג דער
 כא- דא איז עס וואו אנ׳ארט, אין פאהרען צו נישט אייך טויג

 קאן עם ארויסקומען. דערפון קאן עס וואס ווייסט גאט לערע.
 פון פער׳סמ׳ונג וועגען לעגענדע אלטע די אויפקומען ווידער

ברונעמס... פערגיפטעטע וועגען קראנקע,
 זיך קאן און נישט איך וועל מאטיווען אזעלכע מיט—

געענטפערט. איהם איך רעכענען,-האב נישט
 עס מיר וועלען פערבאנד, אין מארגען קומט־זשע -נו,

בעטראכטען.
 זשורנאליסט דעם בעגעגענט איך האב טאג דעמזעלבען

 די פון איינעם—,רעטש", פון קארעספאנדענט דעם פיאדאראוו,
 דער- איהם האב איך אז ען.׳מלחמה־קארעספאנדענט ארענטליכסטע
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 כמעט ער האט ווירובאוו׳ן, מיט געשפרעך מיין וועגען צעהלט
אויסגעשריען: ווי

 איהר—ערגסט זעהר עם זאג איך איז-און עצה מיין—
 א ארויסקומען קאן עם וואו אנ׳ארט, אין פאהרען נישט זאלט

 פארשטע־ נישט זיך קאנט איהר אויפרעגונג. איז נישט וועלכע
 פונאנ• איז עם יודען צו האס פייערדיגער א פאר וואם לען,

 גע- זאלען עם פונק, איין גענוג ארמעע. דער אין דערגעגאסען
 אויסברע- זאלען עם לעגענדעם, פינסטערסטע די ווערען שאפען

פאגראמען. ווילרסטע די כען
 א אויף "פערבאנד" אין געווען איך בין מארגען אויף
 דער אז איינגעשטימט, אלע האבען דעבאטען אהן בעראטונג.

בלאניע. אין ווערען אריבערגעטראגען דארף שפייז־פונקט
 אב־ זיך האט—אהין, פאהרען אייער צו שייך איז רואם—
 איהר אנ׳אומזיסטע. געווען מורא מיין איז—ווירובאוו, גערופען

 די אז ארויסגעוויזען, זיך האט עס פאהרען. רוהיג אהין קאנט
יודישע. א איז בעפעלקערונג דארטיגע גאנצע

 בעפול־ א פערריכט איהם האט—גאנצע, די נישט נו,—
 פופ- א אבער—לאדיזשענסקי, שריפטשטעלער דער מעכטיגטער,

זיין. דארט וועט יודען, פראצענט ציג
 אויסקומען וועט—אבגערופען, זיך איך האב—אזוי, אויב—

 שפייז-פונקט. דעם ארגאניזירען צו אופן אנ׳אנדער ביסעל א אויף
 וועגען דינים זייערע האבען יודען אז געוויס, ווייסט איהר

 בעזונדער א ווערען איינגעארדענט דארף זיי פאר און שבייז,
יוד. א פון השגחה דער אונטער קעסעל

געטהון. קרים א אונצופרידען זיך האט ווירובאוו
 קאטעגאריש זיך ער האט—נישט! מיר קאנען דאס ניין,—

 אבערגלוי־ אלערליי נאכגעבען נישט קאנען מיר—אבגערופען,
בונגען!

 מעגליכקייט קיין נישט מיר האבעץ געשמאק יעדען אויף—
אליור. פאליאק דער אונטערגעהאלטען איהם האט—צוצוטרעפען,

 נאר געשמאק־זאך, א וועגען נישט זיך האנדעלט דא—
 געענטפערט.-און איך האב—איבערצייגונגען רעליגיעזע וועגען
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 דעם נישט איז אבערגלויבונגען, זיין אפילו זאלען דאם דרען
 דא זענען דעם אויף בעקעמפען. צו זיי אויפגאבע "פערבאנד׳ס"

 בנוגע אויפגאבע די האט "פערבאנד" דער אנשטאלטען. אנדערע
 און הונגעריגע דערנעהרען צו בעפעלקערונג ארטיגער דער
 זענען יודען ב/אניער די בעשעפטיגען. זיך ער דארף דעם מיט
 זיי, צו געהט איהר הילף. בעטען אייך צו געקומען נישט דאך

 וואס שפייז, די עסען קאנען זאלען זיי אז זעהן, איהר דארפט
פארלעגען. זיי וועט איהר

 נישט זיי קלויבען הונגעריג, באמת זענען מענשעץ אז—
 מען וואס עסען, און צוגעגרייט איז שפייז די ווי פונאנדער,

ווירובאוו. געענטפערט האט—זיי, גיט
 אונטער- ווידער איהם האט—פארלעגען איז זאך אונזער—

 עסען- נישט זיי וועלען טאמער און—לאדיזשינסקי געהאלטען
זיך! ווילען זיי ווי איז

 זיך איך ענטפער-האב ביוראקראטישער אנ׳עכט איז דאס—
 קייג־ זיך וועט אנשטאלט געזעלשאפטליכע אבגערופען,-אנ׳אמת

 די דהיינו, אט, שטאנדפוגקט. אזא אויף שטעלען נישט מאל
 שפייז־פונק־ ארגאניזירט זי ווען געזעלשאפט, פריי־עקאנאמישע

 שטעלט בעפעלקערונג, יודישע א דא איז עם וואו דארט, טען
קריסטליכע. א און יודישע א קיכען: צוויי שטענדיג זי

 געזעלשאפט עקאנאמישער פרייער דער פון ביישפיל דער
חברים. זיינע און ווירובאוו׳ן אויף אנ׳איינדרוק געמאכט האט

 מיר—ווירובאוו, אבגערופען זיך האט—וואס? איהר -ווייסט
 נאך דערצו וועט עם וואו טיי־פונקט, א נאר איינארדנען וועלען

 קיין נישטא איז איך, ווייס דעם, אין ברויט. ווערען געטיילט
 ווייס יודען, קאשע. קאכען נאך קאן מען יודען. ביי אונטערשיד

 בכן, פלייש... אהן איז זי אויב קאשע, קריסטליכע עסען איך,
 דערגעהט בלאגיע, קיין ארצטין אייער מיט מארגען פאהרט
 אונז עם איהר וועט דערנאך פרטים, אלע ארט אויפ׳ן דארט

 דארף מען וואם אין ווי בעשטימען, וועלען מיר און פארלעגען
איינארדנען.

 האב ווירובאוו׳ן, מיט אליין וויילע א שפעטער בלייבענדיג
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 גאליציע אין פאהרען מיין וועגען געשפרעך א פערפיהרט איך
 פאה- מעגליכקייט די געבען מיר זאל ער געבעטען, רוידער און
 בעפעל־ יודישע די אז אויפגעוויזען, איהם האב איך אהין. רען

נויט. שרעקליכע און הונגער דארט ליידט קערונג
 די איבערגעשלאגען מיר ער האט -נויט! א פאר וואס—

 גאליציא־ געזעהן. האב און גאליציע אין געווען בין ריית-איך
רואינירט. נישט האר א זענען זיי גוט, זעהר לעבען יודען נער

צוגעגעבען: האט און
 פרא־ געגעבען אבגעבריהט. איינמאל שוין זיך האב איך—

 ער האט גאליציע, קיין פאהרען צו מעגליכקייט די קאפאוויטש׳ן
 פער- און שטרייק א ארויסגערופען ארבייטער, ארגאניזירט דארט
 נישט קיינעם אופן בשום איך וועל איצט קאשע. גאנצע א קאכט

אהין. קאמאנדיראווקע קיין געבעץ
 איך האב פוגקט, אויפן אומגעקעהרט זיך האב איך אז
 איהם צו קומען גלייך זאל איך פרצ׳ן, פון צעטעל א געפונען

ענין. וויכטיגען א וועגען
 פרצ׳ן. צו אוועק און ווארשא קיין צוריקגעפאהרען בין איך

 בע- א זיינער געקומען איז עם אז מיטגעטיילט, מיר האט ער
 גא- אין פאדריאדען גרויסע האט וועלכער פייגענבוים, קאנטער,

 האט ער און מיר וועגען גערעדט איהם מיט האט פרץ ליציע.
 אנ׳אב- זיינעם אלם גאליציע אין מיטצונעהמען מיך איינגעשטימט
געשטעלטען.

 פארגע־ מיר האט ער פייגענבוימ׳ען. צו אוועק בין איך
 מיט פאהרען ארום, שעה פאר א אין גלייך, זאל איך לעגט,
 אבפאהרען, געקאנט נישט האב איך ווי אזוי בראד. קיין איהם
 אז בעשטימט, מיר האבען פונקט, דעם איבערגעבענדיג נישט
 ער וואוהין ראוונע, קיין פאהרען ארום וואך א אין וועל איך

בראד. קיין מיטנעהמען מיך און קומען >ועט



אנ-סקי. מ. 68

$

 א געווען אוים, ווייזט מלחמח, דער פאר איז, בלאניע
 גרויסער א גאסען, ברייטע שטעדטעל. ירדיש רייך אוץ פיין

 גרוי- מויערן, היבשע פיל דענקמעלער, עטליכע שטאדט־גארטען,
 דער דורכגעטראגען זיך האט דא ווי נאכדעם, נאר קראמען. סע

 צו האנד פון אריבער איז שטעדטעל דאם און מלחמה-שטראם
 אריבער צוריק און דייטשען די דורך געווען פערנומען האגד,

 "ראטושע" די געווארען. ומוחרב חרוב עם איז רוסען, די צו
 איינגעברא־ און דאך אנ׳אראבגעריסענעם מיט שטאדט מיטען אין

 און "רואינע׳ אנ׳אלטע ווי אויס זעהט ווענט, צולעכערטע כענע
 היי- טייל גרעסטער דער שטאדט. פון חורבן דעם סימבאליזירט

 ווי־ און פוסטע שטעהען אנדערע פערברענט, מויערן און זער
 די אין בלויז פענסטער. און טהירען אויסגעריסענע מיט סטע,

 דערהתפט הייזלעך, גאנצע פערב^יבען זענען געסלעך זייטיגע
 פער־ נישט איינע אפילו איז קראמען גרויסע די פון קריסטליכע,

 נאר טהירען, אבגעריסענע מיט לער, און פוסט—אלע בליבען:
 פערקויפען וואס קרעמער, נייע בעזעצט זיך האבען אייגיגע אין

 אנדע־ קיין צוקער. און טיי פאפיר, פאפיראסען, חזיר, ברויט,
נישטא. שטאדט אין איז סחורות רע

 אין וואס אלץ געבליבען. גאנץ איז שוהל גרויסע די
 פערניכטעט, און צורויבט מען האט געפונען, זיך האט איהר

 פערנו־ זי איז איצט געלעסטערט. און צוריסען ספרי־תורות די
 דער האט דאס כאלערע־קראנקע. פאר לאזארעט א אויף מען

 מיליטער־ דער אנגעוויזעץ קאמיטעט" "אביוואטעלסקי ארטיגער
 פאר געביידע פאסיגסטער דער אויף ווי שוהל, דער אויף מאכט

כאלערע־לאזארעט. א
 זע" אזויפיל אויף פערוויסט, איז שטאדט די וויפיל אויף

 מיליטער־בע- נערוועזע א הערשט עם גאסען. די בעלעבט נען
 שווער פון אבאזען אנ׳אויפהער אהן זיך ציהען עס וועגונג,

 זיר טראגט קלאפעריי אנ׳אייזערנער מיט פוהרען, אנגעלאדענע
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 פוס- מיליטער, מחנות איינע נאך איינע געהען עם ארטילעריע,
 סא- צו ריכטונג דער אין פליסט אלץ דאס רייטער. און געהער

 געאיילט דורך געהען וועלכע ציווילע, זעלטענע די כאטשאוו.
 מיליטער- גרויער דער פון אוים זיך טיילען דערשראקען, און

 וואס בעשעפענישען, אוננוצליכע פרעמדע ווי אויס ווייזען מאסע,
פיס. די אונטער זיך פלאנטערן

 ארצ־ דער מיט צוזאמען בלאניע קיין איך בין געפאהרען
 קומענדיג בערלין. פרוי סאניטאר־שפייז־פונקט, אונזער פון טין
 קאמיטעט". "אביוואטעלסקי אין אוועק מיר זענען שטאדט, אין

 קא- פון מיטגלידער די פון איינעם געטראפען מיר האבען דארט
 אז מיטגעטיילט, אונז האט ער פאליאק. א אנ׳ארצט, מיטעט,

 אייב- צעהנטעל א ווי מעהר נישט פערבליבען איז שטאדט אין
 טייל גרויסע א וועלכע פון נפשות, פיר-פיגפהונדערט וואוינער,
 דער- ארומיגע די פון מענשען אנגעקומענע ניי פון בעשטעהט

 צעהן־פופצעהן ווי מעהר נישט פערבליבען זענען יודען פער,
 געקאנט, נאר וואוהין צולאפען, זענען איבעריגע די געזינדען,
 דער אז דערצעהלט, ער האט ווייטער ווארשא. קיין דערהויטט

 אנ׳אומזיסטע איינגעארדענט דא האט קאמיטעט" "אביוואטעלסקי
 הוג- פון ארויסגעגעבעץ טעגליך ווערט עס וועלכער פון קיך,

 פערבאנד" "זעמסקי דער מיטאגען. צווייהונדערט ביז דערטפופציג
 נישט הענד קיין האט וועלכע טיי-הויז, אנ׳אומזיסטע דא האט

 א נאך איינצוארדנען נויטיג איז עס בעפרידיגען. צו אלעמען
 טויזעג־ צעהנדליגער דורך געהען שטאדט דער דורך טיי־הויז.

 טיי, קיין בעקומענדיג נישט דורשטיגע, מידע, סאלדאטען, דער
 בלא- די פון אפילו טרינקען אנדערע וואסער, רויע זיי טרינקען

 קראנק- עפידעמישע זיך נעהמען דערפון גאס־קאלוזשעס, טיגע
הייטען.

 פאר בלויז איינגעארדענט איז קיך אומזיסטע אייער—
 דעם געפרעגט איך יודען?-האב פאר אויך אדער קריהטען,

ארצט.
 געעגט־ ער האט—אונטערשיד, קיין נישט מאכען -מיר

עסען. מען גיט יענעם קומט עם ווער—פערט,



אב-סקי. *. 10

 איהר פרעג. איך וואס ררעגעץ געוויס, פערשטעהט איהר—
שפייז. קריסטליכע קיין נישט עהען יודען אז וויסען, דאך מוזט

איך. ווייס דאס יא...—
איינגעארדענט? נישט איהר האט קיך יודישע קיין און—
 יודען, עטליכע די וועמען. פאר כמעט נישטא ניין...—

 אומזיבטע אין נישט זיך נויטיגעץ געבליבען, דא זענען וואס
גוט. גאנץ פערדינען און האנדלען זיי שפייז.

 מען האט אזוי ווי ערקלערען, מיר איהר קאנט אפשר—
 כאלערע־לאזארעט? א פאר געמאכט טעמפעל יודישען דעם דאס
געפינען? געקאנט נישט געביידע אנדער קיין דזלן מען האט

 דער צו אץ זיך קעהר דאס זאך. אונזער נישט איז דאס—
 דערפיהלענדיג געענטפערט, טרוקען ער האט—מיליטער־מאכט.

חשד. פון טאן א ווערטער מיינע אין אפנים,
 די בעפעלקערונג דער צו בעצויגען זיך האבען ווי—
ארצטין. די געפרעגט געווען?-האט דא זענען זיי בשעת דייטשען,
 אי?- גוט, זעהר בעצויגען זיך האבען טיילען אייניגע—

 אגדע־ געצאהלט. ץ א? פאר אנגעריהרט, נישט קיינעם דעל,
 בעגאנגען הייזער, אונטערגעצונדען ראבירט, האבען אבער רע
 פאל־ א אין דאנען פון וויארסט צוויי אכזריות׳ן, גרעסטע די

 צווייאונניינציג הונדערט געלעגעץ שפייכלער א אין זענעץ ווארק,
 האבען דייטשען די פערוואונדעטע. און קראנקע עפידעמישע
 און שטרוי מיט איהם ארומגעלעגט שפייכלער, דעם פערשלאסען

 פער- זעגען מאן צווייאונניינציג הונדערט אלע אונמערגעצונדען.
 עפידעמיע די כדי דאס, זיי האבען געטהון געווארעץ! ברענט

ארמעע... דייטשער דער אין פערשפרייטען נישט זיך זאל

 פער־ ,זעמסקי פון טיי-הויז אין אוועק איז ארצטין די
 וואס דערגעהן, צו שטאדט, אין געגאנגען בין איך און אנד/3

 אריין בין איך בעפעלקערונג. יודישער דער מיט זיך טהוט עם
 פערקויפט דא־ז יידענע אנ׳עלטערע וואו קרעמעל, אנ׳ארים אין

 פונאנ- שפייז־פראדוקטען. ביליגע אנדערע און העריגג בולקעס,
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 אלע כמעט אז דערצעהלט, אויך מיר זי האט זיך, דערגערעדט
דאנען. פון צולאפען זיך זענ^ן יודען

 פריהער?- געווען דא זענען איינוואוינער יודישע וויפיל—
געפרעגט. איך האב

 האלבע א געווען אומעטום, ווי געצעהלט? זיי האט ווער—
יודען. שטאדט

צולאפען? זיך מען איז וו$ס איבער—
 צו וואס פון געווען וואוילטאג!,.. פון נישט מסתמא—

אך־אך־אך!... אנטלויפען,
 יונגערמאן א זוהן, קרעמערינס דער אריין איז קראם אין

 גע־ אונזער צו זיך צוהערענדיג קאפ. פערבאנדאזשירטען א מיט
דערצעהלען: אנגעהויבען ער האט שפרעך,

 בעשאסען זיי האבען א־יין, זענען דייטשען די איידער—
 לויה דער צו מיידעל. א געווארען גע׳הרג׳עט איז עם שטאדט. די

 פון זיך אומקעהרענדיג מענשען. צעהן אנ׳ערך געגאנגען זענען
 רוסישע פאטרול א מיט בעגעגענט זיך זיי האבען בית־עולם,

 גע׳הרג׳עט און שיסען אנגעהויבען גלייך האבען יענע סאלדאטען.
 איז אנטלאפען עיקר. דער איז דאס נישט נאר יודען... צרויי
 ווי בלבולים... די פון געשלעגעריי, פון רויבערייען, פון מען
 ארע- און שפיאן א איז מען אז געווען, חושד עפעס-גלייך נאר

סטירט.
 ווייטער פאלווארק,-האט א אין דאנען, פון ווייט נישט—

 יוד, א פאכט דער אין געדינט קרעמערין,_האט די דערצעהלט
 גאר־ האט נארכעלע, א ער איז געווען געפעס. דאם געוואשען

 מען האט צעהלען. געקאנט נישט צוויי קיין פערשטאנען, נישט
 פערשטעהט ווי נו, שפיאן. א איז ער אז געווען חושד איהם
 א זיין! נישט שפיאן קיין קאן מענש אזא אז נישט, דאם מען

 רייד געה נאר שכל. טר$פען א כאטש האבען דאך דארף שפיאן
זיי! מיט

יודען? צו מיליטער דאס איצט זיך בעציהט -ווי
 וואם און שלאגען צו וועמען נישטא איז עס אז איצט, -
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 א מיט געענטפערט האט—שטיל, גאט, דאנקען איז, רויבען, צו
קרעמערין• די איראניע ביטערער
 אבגערופען זיך האט—זאגען, אמת דעם דארף מען ניין,—

 קיין נישט טהרען סאלדאטען געוועהנליכע אז—יונגערמאן, דער
 גאנצע די יוד. א אנריהרען זאל סאלדאט א ווען זעלטען בייז.
 אן זיי הויבען קומען, זיי נאר ווי קאזאקען, די פון איז צרה

שלאגען. און ראבירען
 איך האב—קיך? אומזיסטע יודישע א נויטיג דא איז—
געפרעגט.
 יונגערמאן.- דער געענטפערט קאטעגאריש האט—ביין,—

 פערבליבען, זענען דא, זיך געפינען וואס יודען, עטליכע די
 אוועק אלע זענען ארימעלייט די היונה. זייער פערדינען זיי ווייל
ווארשא. קיין

 א אין אריין איך בין שטאדט, איבער׳ן ארומוואנדערנדיג
 מאגופאקטור־מאגאזין- א פריהער עס איז קראס-געווען גרויסער

 קרעמער, דריי טישלעך בעזונדערע ביי געזעסען דא זענען איצט
 א דריטער, דער חזיר,—צווייטער דער ברויט, פערקויפט איינער

 זיך בעקענט פאפיראסען. מיט געהאנדעלט האט בחור, יודישער
איהם. מיט

 דער־ גענומען מיר ער האט—סאכאטשאוו, פון בין איך—
 אז פערדינט. גוט און קראם אנ׳אייגענע דארט צעהלען,-געהאט

 אנגע־ שטאדט אין זיך האט נעהנטער, געקומען איז דייטש דער
 גענו־ און רענענקאמף געקומען איז אובז צו מהומה. א הויבען

 ארעסטירט, געשמיסען, געשלאגען, יודען. אן זיין נוקם זיך מען
 בית־הכסא׳ם. די רייניגען בתים בעלי• שענסטע די געצוואונגען

 נ^כדעם גוטס! יודיש ראבירען וועגען שוין רעדט ווער היינט
 צו־ פריהער זיך זענען פיל יודען. ארויסשיקען גענומען מען האט

 געווען מישב שפעטער נ$ר ווארשא, קיין אוועק בין איך לאפען.
 איך האב פערמעגען! גאנצען דעם ד^ם מען לאזט אזוי ווי זיך:

 קיין צוריק געפאהרען און רובל זעכציג פאר פוהר א געדונגען
 געווען צוראבירט! קראם? ווען קראם? וואו געקומען: סאכאטשאיו.

 אפשר געבליבען איז סחורה, רובל טויזענד אנדערטהאלבען אויף
 ארויסגעראטעוועט האבען שכנים די וואט רובל, הונדערט אויף
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 האג- גענומען און סחורה איבערגעבליבענע די אהער געבראכט
דלען...

סאכאטשאוו? אין לאגע די איצט איז ווי
 אג- אחער זענען ביינאכט נעכטען נישט! בעסער פרעגט—
 דארט פון האט מען וועלכע יודען, דרייסיג לעצטע די געקומען

 צושלאגענע, טויט-מידע, הונגעריגע, געקומען ארויסגעטריבען.
 ביי מען האט וועג אין בארוועס: געקומען זענען פיל בערויבטע.

 א דא איז עקומענע׳ג די צווישען שיך. די אראבגענומען זיי
 אין געקומען איז זי נאר ווי געבוירען האט וואט ווייבעל,
 און קראם, פוסטע א אין אוועקגעלעגט זי האבען מיר שטאדט.
זי... אהינצוטהון וואו נישט ווייסען

 צו איהר מיט אוועק און ארצטין די אויפגעזוכט האב איך
 בלאטיגער א אויף קרעמל, פוסטען א אין קינפעטארין. דער

 מיט צוגעדעקט שטרוי, הייפעל א אויף געלעגען איז פאדלאגע
 פיבערהאפטער א מיט ווייבעל יונג א בגדים, צוריסענע עטליכע

 גע• איז איהר נעבען געאטעמט. שוועד און פנים, אין רויטקייט
 נייגעבוירענע דאס שמאטעס, שמוציגע אין איינגעוויקעלט לעגען,

 ציל א אהן אומגעבלאנקעט זיך האבען חדר׳ל איבער׳ן קינד.
 פרעמדע אין ביידע יאהר, צוויי און פיר פון יונגעלעך צוויי

 פאדלאגע דער זןיבער געשלעפט זיך האבען וועלכע פאלטענדלעך,
 פערטריקענ־ נישט מיט פערדעקט קאלנערס די ביז געווען און

 דערשראקען, אויפגערעגט, געווען זענען קינדער די בלאטע. טער
 מיט אונז אויף געקוקט און געפונען נישט ארט קיין זיך האבען

 אדער איך אז אויגעלעך. רויטע זייערע פון בליקען פיבערהאפטע
 זיי האבען מוטער, דער צו צוגעהן געפרובט האבען ארצטין די

יאמער. שרעקליכען א אויפגעהויבעץ
 אב׳־ מוטער, קינפעטארינס דער געשטאנען איז זייט א אן
 האב איך אז פער׳דאגה׳טע. א פערביטערטע, א יודענע, עלטערע

 טוי- א מיט שטיל, געענטפערט זי האט געווענדט, איהר צו זיך
פערצווייפלונג: העכסטער פון גלייכגילטיגקייט טער

 צרות גענוג איבערגעלעבט פריהער שוין האבען מיר—
 שטאדט צום צוגעקומען ווידער איז דייטש דער צז שרעקען. און
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 בע- זיך מיר האבען הארמאמען, מיט בעשיסען ד גענומען און
 נישט דארט, אבגעלעגען טעג פינף און קעלערס די אין האלטען

 ווי-נישט-אין נאך איז הונגער דער געטרונקען. גישט און געגעסען
 גע- נישט מען האט דורשט דעם אבער איבערצוטראגען, געווען

 צום אוועק מוטער א מיט פאטער א זענען אויסהאלטען. קאנט
 מען אומגעקעהרט. נישט שויץ זיך זיי האבען וואסער, נאך טייך
 די אז אייערנעכטען, דער׳הרג׳עטע. געפוגען ביידען זיי האט

 די פון ארויס איז מען און אויפגעהערט ביסעל א האט שיסעריי
 אלע צוזאמענטרייבען געהייסען גענעראל דער האט קעלערס,

 צונויפגעקומען זיך איז עם מארק. אין קינדער די מיט יודען
 דרייסיג אבגעטיילט זיי פון מען האט פארשוין. אכטאונזעכציג

 מיט וואם אקאפעס. די אין אוועקגעזעצט און זיי ארעסטירט מאך
 אכטאונדרייסיג איבעריגע די נישט. מיר ווייסען זיין, וועט זיי

 אוועק זענען מיר שטאדט. פון ארויסגעטריבען מען האט מאן
 גע- האט עם געהן. צו געווען איז טויט דער ווי שווער צופוס.
 די נאך דא און בלאטע, געדיכטע א—וועג דער רעגען, א גאסעץ

 —קינד, צו געהן אן זי הויבט אט־אט וואס—טאכטער, מעוברת׳ע
 אין מעת־לעת. גאנצען א אזוי זיך געשלעפט עופ׳עלעך. צוויי די און

 הענגט וואס זעה, "מאמע, טא^טער: די מיר צו זאגט וועג מיטען
 דריי הענגען עס קוק: א גיב איך בוימער?" די אויף דארט עם

 דערקענען נישט זאל איך זיך, צוקוקען צו געהאט מורא יודען.
 איז וויארסט, עטליכע דערגעהענדיג נישט שטאדט־לייט. בעקאנטע

 נישט אויך האבען קינדער די פחות, אהן געפאלען טאכטער די
 אוועקגע- זיך מיר האבען ארט. פון זיך ריהרען מעהר געקאגט

 סאל־ פארבייפאהרענדיגער א האט בלאטע. אין וועג ביים זעצט
 אונטער- אונז גענומען און געהאט רחמנות גוי, א דוקא דאט,

 ווא- אויפן אוועקגעזעצט זיך האט טאכטער די נאר ווי פיהרען.
 וועג גאנצען דעם און קינד צו געהן אנגעהויבען זי האט גען,

 שטאדט, אין נעקומען איז מען אז געבורטס-וועהען. פון געשריען
 אפילו. געהאט נישט צייט קיין געווען. מוליד ג,ייך זי האט

הויז. יודיש א אין זי ^ריינצופיהרען
גאנ- דאם און קינפעטארין די גענומען האט בערלין פרוי
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 יוד א צו זיי אריבערגעפיהרט שוץ, איהר אונטער געזינד צע
 צו־ און טיי וויין, גרויפען, אייער, מילך, געקריגען הויז, אין

 שפייז־ איינציגען רעש פון בעקומען מיר האבען אלץ דאס קער.
 איז להכעיס צו אויף ווי בלאניע. אין געווען איז וואס פונקט,

שפייז־פונקטו פורישקעוויטשעס ווען3ק דאס

 זענען טיי־אנשטאלט, א נאך דא עפענען צו בעשטימענדיג
 איבער בעקוקט האבעץ מיר דירה. פאסיגע א זוכען אוועק מיר

 אין אז בעמערקט, איך האב דערביי הייזער. פוכטע ציואנציג
 די אויף איז דירות פערוויסטע און הייזער פערברענטע אלע

 די האבען אפשר מזוזות. פון סימן דער געווען ,פריטשקעס"
 יודי־ דערקענט מזוזות די נאך טאקע אונטערצינדער און רויבער

 אב־ געורען אומעטום זענען גופא מזוזות די נאר הייזער. שע
בלאטע. אין געפונען איך האב עטליכע געריסעץ.

 פומטע, אין מיסטיש־שרעקענדיגעס עפעס דא איז עס
 זיך פיהלט עס וועלכע אין דירות, טויב־שטומע פערוויסטע,

 אין אבגעשפילט זיך האט וואס טראגעדיע, אימה׳דיגע די נאך
 ס׳איז וועלכען א ליידענשאפטליך זוכט בליק דער שטעדטעל...

 טרע־ זיך ווילט עס בעלי־בתים, פערשוואונדענע די פון שפור
 וואס און געלעבט האפען זיי ווי געווען, זענען זיי ווער פען,

 זייער פערלאזען האבען זיי בעת איבערגעלעבט, האבען זיי
וואוינונג.

 געווען איז פערגומען, האבען מיר וועלכעס הויז, דאם
 סאלדאטען, געשטאנען מאל פיל דא זענען אונז ביז פוסט.
 שאכטען לערע און שמוץ שטרוי, איבערגעלאזט האבען וואס
 איך האב צוגעקוקט, גוט זיך האב איך אז קאנהערווען. פון

 אין בע/י־בתים. פריהערדיגע די פון שפור א געפונען פארט
 קיי- קליינע, צוויי פערבליבען וואנט אויפ׳ן זענען צימער איין

 גע־ איז זיי פון איינעם אויף בילדלעך. גיפסענע לעכדיגע,
 ציוייטען-מאקס דעם אויף קבר, מוטער־רחל׳ס די געמאלט ווען

נארדוי,
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 אוועקגע- וואס, ברידער, מייגע איצט, איהר זענט רדאר
 איבערגע־ איהר האט גלות, פינסטערן צווייטען, אין הענדיג

 נאך בענקעניש אייער פון פונק א הויז פערוויסטען אין לאזט
היים. אייביגער אלטער דער

יא

 אבגע- איך האב ווארשא, קיין צוריק זיך אומקעהרענדיג
 בלאניע פון בעריכט א "פערבאנד" פון קאמיטעט אין געבען

 ארצטין, דער פון מיינונג די און מיינונג מיין ארויסגעזאגט און
 פאר טיי־הויז. צווייט א נאר עפענען צו נויטיג איז דארט אז

 קא־ "אביוואטעלסקי דער האט בעפעלקערונג קריסטליכער דער
 נישט איז קיך יודישע קיין און קיך א איינגעארדענט מיטעט"
 יודען. קיין געבליבען נישט כמעט זענען דארט ווייל נויטיג,
 ווי- בעמערקען צו איינגעהאלטען נישט זיך איך האב דערביי

רובאוו׳ן:
 גע- אומזיסט מיר מיט זיך איהר האט זעהט, איהר ווי—

 אויף האט מיליטער־מאכט די קיך. יודישער א וועגען דונגען
פראגע... די אבגע׳פטר׳ט פראסטער פיל אופן איהר

 האט באלד נאר פערשעמט, ביסעל א געווען איז ווירובאוו
אבגערופען: זיך ער

 עקזיסטירט זי צופעליגע, קיין נישט אבער איז פראגע די—
 האט גורא־קאלוואריא אין דהיינו אט ערטער. אנדערע אין אויך
 וואו קיך, א געעפענט געהאט קאמיטעט" "אביוואטעלסקי דער

 אבער איז קריסטען. מיט גלייך עסען געקאנט האבען יודען
 גוזר ער האט פערגעטערן, יודען די וועלכען צדיק, א דא דארט

 איידער הונגער, פון שטארבען בעסער זאלען יודען אז געווען,
קריסטען. מיט צוזאמען עסען

 פוילישע די ווי גוט, גאנץ זיך, דוכט ווייסט, איהר—
 אויף און יודען די צו זיך בעציהען קאמיטעטען" ,אביוואטעלסקע

 יודען,- וועגען מעשיות זייערע אין בעגלויבט זענען זיי וויפיל
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 "אביוואטעלסקי דער דארט האט מסתמא—געעגטפערט. איך האב
 די געגען קעמפען הונגער דורכ׳ן געוואלט אויך קאמיטעט"

אבערגלויבונגען". "יודישע גערופענע אזוי
 דער וואלט פערשטאנען, האב איך וויפיל אויף ניין,—
 די ווי אבער קיך... יודישע א איינגעארדענט געווען קאמיטעט

 איין נאר ווייס איך קיך, יודישע א נישט יודישע א איז, מעשה
 הוג־ בעפעלקערונג יודישע די כאלערע, איז שטאדט אין זאך,

 ער קאן צדיק דעם איבער און נויטיג איז שפייז־פונקט א גערט,
ווערען. געעפענט נישט

צוגעגעבען: ער האט אימפעט געוועהנליכען זיין מיט און
 דערגעהט גורא־קאלוואריא, אין אריבער גלייך פאהרט—

 און צדיק מיט׳ן זיך זעהט זיך, טהוט דארט וואס ארט, אויפן
 אנ־ זיך מען דארף צייט אזא אין אז פערשטעהן, צו איהם גיט

אויפפיהרען. דערש
 מיר האט ער פרצ׳ן. צו אוועק איך בין "פערבאנד" פון

 איז קאלוואריא" גורא פון "צדיק דער אז ערקלערט, כל, קודם
 גוטע פוילישע די פון גרעסטער דער רבי", "גער׳ער דער דאס

 כמעט איינפלוס גרויסען אנ׳אונגעהויער האט וועלכער יודען,
 איז פרצ׳ן פוילען. פון ארטאדאקסיע יודישער גאיצער דער אויף

 האט ער און איהם מיט זיך טרעפען צו מאל פאר א אויסגעקומען
 אנ׳אייגענארטיגע איז דאם אז איינדרוק, דעם ארויסגעטראגען
פערזענליכקייט.

 קיין פאהרען זאל איך געגעבען, אנ׳עצה מיר האט פרץ
 רבינ׳ס דעם פון איז עס וועמען מיט זעהען זיך און גער

 אין לאגע דער מיט בעקענען מיך וועלען וועלכע מקורבים,
 און דארט, ווענדען צו זיך וועמען צו אנווייזעץ שטעדטעל,

 איי- צו טעלעפאנירט גלייך האט ער רבי׳ן. צום צוטרעטען ווי
 בעוואוסטער א חסידים, "גער׳ער" איבערגעגעבענסטע די פון נעם

 וועגען איהם דערצעהלט און וועגמייסטער, גביר, ווארשאווער
זיך. האנדעלט עס וואס

 ער דערשראקען. שטארק מעשה די האט וועגמייסטער׳ן
 איצעיגער ביי רבי׳ן. אויפ׳ן בלבול א דערפיהלט דעם אין האט
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 ביטער. זעהר ענדיגען בלבול נארישסטער דער זיך קאן צייט
 מיר, מיט זעהן תיכף זיך וויל ער אז געענטפערט, האט ער

 שטוב, פון ארויס נישט געהט און קראנק איז ער ווי אזוי באר
איהם. צו קומען מיך ער בעט

 א נאך יאהר, פינפאונזיבעציג פון זקן א וועגמייסטער,
 מיט פערשאטען מיך האט מענש, לעבהאפטער און שטארקער

 איז עס הכלל, לטובת טהוט ער וויפיל מיר, דערצעהלט רייד:
 נישט זאל ער וועלכער אין אנשטא/ט, יודישע איין קייץ בישטא

 מיט פערזענליכקייט, בעוואוסטע איין קיין נישטא פארזיצער, זיין
 דערהויפט בעפריינדעט. און בעקאנט זיין נישט זאל ער וועלכער

 דער- מענשו. נעהנטסטער דער רבי׳ן, צום נאהנט ער איז אבער
 שווייגעג־ און לששים, קרוב יוד א זוהן, זיין געזעסען איז ביי
אבשיי. גרויסען א מיט רייד פאטערס צום זיך צוגעהערט דיג

 אז איבערגעגעבען, מיר האט וועגמייסטער אלטער דער
 פון אבגעפאהרען צוריק חדשים דריי מיט שוין איז רבי דער

 אפילו וואלט ער ווען אז ווארשא, אין זיך געפינט און ,גער"
 אזוינע אין געמישט נישט אויך זיך ער וואלט "גער", אין זיין

 דער פון ווייט זעהר איז ער קיך. א ווי ענינים, וועלטליכע
וועלט...

 וועג־ צו געקומען בין איך איידער אז אוים, ווייזט עם
 רבי״ן דעם געווען מודיע פריהער שוין ער האט מייסטער׳ן,

 בשעת איהם. אנגעשראקען שטארק און ,בלבול" וועגען מעשה די
 פון געקלוגגען מאל עטליכע מען האט גערעדט, האבען מיר

 וואס ווארט, יעדעס איבערגעגעבען האט וועגמייסטער און רבי׳ן,
 נאך האט דעם, מיט זיך בענוגעגדיג נישט געזאגט. האב איך

 פערענטפערעב־ שטארק און שוועסטער רבי׳נם דעם אנגעקלונגען
 מינוט עטליכע אויף כאטש זאל איך אז געבעטען, זיך, דיג

 אוועק און אבזאגען געקאנט נישט האב איך איהר. צו אריינגעהן
 אנ׳• שוועסטער, רבי׳נס דעם זוהן. וועגמייסטערס מיט איהר צו

 אריסטאקרא• מיט געלאסעגע, א און קלוגע א יודענע, עלטערע
 אוין געווארט אונגעדולד שמארקער מיט האט מאניערען, טישע
 אנגעהויגע; גלייך זי האט הויז, אין אריין בין איך ווי מיר.
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 איז עם וועלכער פון ריין איז ברודער איהר אז דערווייזען, מיר
 "פער־ דעם און קאמיטעט" "אביוואטעלסקי דעם צו בנוגע ,זינד"
 ארויסצוטרע־ ערלויבט נישט קיינמאל זיך וואלט ער אז באנד",

 וו, א. א. זיי אנטקעגען בעפעהל איז עם וועלכען א מיט טען
 שווער- דעם געמאכט פערטיידיגונגס־רעדע איהר האט מיר אויף
 געלונגען מיר איז עם ביז אוועק, איז צייט פיל איינדרוק. סטען
 רבי׳נס אינ׳ם איבערצייגען מיך אז פערשטעהן, צו געבען איהר

 בעמיהט זיך איך האב דערביי איבעריג. גאנץ איז אונשולדיגקייט
 שום קיין קאן דערפון אז איהר, דערווייזען זי, בערוהיגען צו

ארוים. נישט בלבול
 דער־ אנגעהויבען מיר און בערוהיגט ביסעל א זיך זי האט

"גער". וועגען צעהלען
 גאנצע די אויסגעגאסען זיך האט שטאדט אונזער אויף—

 האט טעג גאנצענע צושאסען. זי מען האט ערשטענס תוכחה.
 ווער שראפנעלען. און קוילען מיט פערשאטען זי דייטש דער

 צאהל! א געווארען-אהן גע׳הרג׳עט זענען יודען וויפיל ווייסט,
 גענומען מען האט שיסעריי, די אנגעהויבן זיך האט עם אז

 צוויי- ביי צונויפגעקליבען דארט זיך האבען—שוהל אין לויפען
 שוהל, אין גלייך הארמאטען־קויל א אריין פליהט נפשות. טויזענד
 איינגע- ווערט און טיש דעם צוהאקט דאך, דעם דורך בויערט
 מן נס א קיינעם! אנגעריהרט נישט אפילו ערד. דער אין זונקען

 האט שוהל. אין זיצען בלייבען געדארפט דאך מען האט השמים.
 אויפ׳ן ארויסגעלאפען איז און דערשראקען עולם דער אבער זיך

 און הארמאט א פון באמבע א נאך געפאלען איז דא און גאס
 גאג- דער אין יודען. דרייאונצוואנציג ארט אויפ׳ן דער׳הרג׳עט

 ווער אומגעקומען, הונדערט עטליכע אפשר זענען שטאדט צער
 רוי- די רציחות, די אנגעהויבען זיך תאבען דא און נו, יוייסט.

 רוסישע, פון פריהער סאלדאטען, פון פאגראמען די בערייען,
 רוסישע. די פון ווידער שפעטער און דייטשע, די פון נאכדעם
 פון ערגער נאר אויסצוהאלטען, נישט געווען איז עם בקיצור,

 מען האט דאס בלבולים. די געווען זיך פערשטעהט זענען אלץ
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 איז—האהר א עפעס נאר ווי אריבערטראגען. געקאנט נישט גאר
סכנה. אין געווען שטאדט גאנצע די

 זי האט—אבטרעטען, אנגעהויבען האבען רוסען די בעת—
 איבער׳ן אריבערגעהן געדארפט פאלק א דערצעהלט-האט ווייטער

 סאל־ די האבען געהן, צו ליכטיג זיין זאל עם כדי ווייכסעל.
 געהערט האט וואס הויז, א טייך ברעג ביים אנגעצינדען דאטען

 ארי־ איז פאלק דער אז שפעטער, ראקאווסקי. יונה דאזאר דעם
 דערזע־ האבען זיי ווי סאלדאטען. נייע אנגעקומען זענען בער,
 א איז עם אז דערוואוסט, זיך און הויז א ברענט עם אז הען,

 יודען האבען דאס אז בעשלאסען, גלייך זיי האבען הויז, יודיש
 דייטש. דעם צייכען א געבען צו כדי בכיון אונטערגעצינדען

 מען נאר הויז, פון בעל-הבית דעם זוכען גענומען האט מען
 עם און שכן א ארעסטירט מען האט געפונען, נישט איהם האט
 גליק צום הענגען. איהם זאל מען דערביי, געהאלטען שוין האט
 אוג- האבען וואס די, פון סאלדאט א אונטערגעקומען גראד איז

 געלאזט. פריי יוד דעם האט מען און הויז, דאם טערגעצינדען
 וויפיל אבגעגליקט. אזוי האט זיך, פערשטעהט יעדערן, נישט

 אי- בקיצור, בלבולים... איבער אומגעקומען זענען אומשולדיגע
 שטאדט פירטעל דריי זיך איז פלאגען און צרות אלע די בער

 אפי/ו און שטיל, שוין איז דארט אז אצינד, נאר צולאפען.
צוריק... ביסלעכווייז זיך מען קומט נישטא, איז מיליטער קיין

 איך האב—קיך? אנ׳אומזיסטער מיט מעשה די איז ווי—
קיך? אזא בעפעלקערונג יודישע די דארף—געפרעגט,
 —אונבעשטימט, געענטפערט זי האט—זאגען, צו שווער—

וועמען? פאר קיך, א פאר וואס דאך זיך ווענדט עם
 קיך כשר׳ע שטרענג א מיין, איך זיך, פערשטעהט עם—

יוד. פרומען א אזוי אדער רב פונ׳ם השגחה דער אונטער
 איינגעאר• געהאט האט קאמיטעט" "אביוואטעלסקי דער—

 אדיין געגאנגען נישט יודען אבער זענען קיך, יודישע א דענט
עסען.

פארוואס?—
 אוג- קענען דארף מען ערקלערען. צו שווער איז דאס—
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 זענען דאם אבער גענוג, דא זענען ארימעלייט שטאדט. זער
 זיי יודען, פיינסטע די זענען דאס ארימעלייט, פשוט׳ע נישט

 וועט יוד אזא געלערנט. און ,הויף" אין פריהער געזעסען זענען
 קאמיטעט׳/ "אביוואטעלסקי פון קיך אנ׳אומזיסטער אין געהן נישט

 ביסעל היבש א דא נאך זענען עם זיין. נישט זאל זי כשר ווי
 געפא- א אז וויסען, דארפט איהר נאר בעלי־בתים. געפאלענע

 איידער הועער, פון שטארבען גיכער וועט בעל-הבית לענער
 און בעטלער מיט צוזאמען קיך, אנ׳אומזיסטער אין עסען געהן

 איהם אז האפט, בעל־הבית געפאלענער יעדער אויסוואורפען.
 א ביי זיך פערהעלפען הלואה, א כאפען איייגעבען זיך וועט
 וועט קוים אבער פיס. די אויף זיך שטעלען ווייטער און קרוב

 אוים, קיך־איז אנ׳אומזיסטער אין געהן און אראבלאזען זיך ער
בעטלער. א פאר פעררעכענט שוין ער איז

 זענען כלי־קודש, און בעלי־בתים געפאלענע חוץ אבער—
 אב- זיך איך האב—הונגערן? וואס ארימעלייט, פראכטע פארהאן

גערופען.
 וואד עסען, וועט אזעלכער נאר זיך, פערשמעהט עס—

 אזעלכע דא זענען אונז ביי ווילט. איהר וואס און ווילט איהר
 פא- די אין אנ׳אנטייל גענומען אליין האבען וואס יודליקעס,

גוטס. יודיש גערויבט גראמען,
 גאג- די דערפיהלט איך האב ווערטער רבי׳צינם דער אין

 מיט ארימאן, פשוט׳ען צום גלייכגי/טיגקייט אכזריות׳דיגע צע
אריסטאקראטיע. רבי׳שע אונזער דורכגעדרונגען איז עם וועלכער

 אז געשוויגען. צי.יט גאנצע די האט זוהן וועגמייסטערס
 מיט גענומען זיך האב איך און שטוב פון ארויס זענען מיר

אבגעשטעלט: האסטיג אמאל מיט מיך ער האט געזעגענען, איהם
 איהר מוזט ,גער", פון אומקעהרען זיך וועט איהר אז—

 אייך, זאג איך זעהען! איהם מוזט איהר רבי׳ן. צום אריינגעהן
 מדרך העכער איז וואס מענש, א וואונדער, א זעהען וועט איהר

 אויגען, די אין בליק פינקלענדיגען א מיט שטיל, הטבע!-און
געזאגט: ווייטער ער האט

 פון שכל ר דע איז ער איז? ער ם א וו ווייסט -איהר
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 לעבען גאנצען דעם אז זאגען, צו אייך גענוג ט... ל ע וו ער ד
 איין אויף ער האט שלאף אין נישט וואך, אויפ׳ן נישט זיינעם,

 ער ז!... י א ער ר ע וו זינען, פון ארויסגעלאזען נישט רגע
 ביי איז דערהויפט נאר שווייגט. גארנישט, כמעט וועניג, רעדט
 אנ׳אנדער רגע יעדע תנועות. די נאר רייד, די נישט איהם

 וועלטען גאנצע ליגען תנועה יעדער אין און פנים, אויפ׳ן תנועה
חכמה... פון

יב

 אייזענ- שמאל־וועגיג א פיהרט )גער( גורא־קאלוואריא קיין
 די צוליב אויסשליסליך כמעט געבויט איז וואס באהן־צווייגעל,

 רבי׳ן. צום פאהרען וועלכע פאסאזשירען, טויזענדער צעהנדליגער
 וואס פון געהאט נישט אייזענבאהן־צווייגעל דאס וואלט דעם אהן
עקזיסטירען. צו

 חרוב, האלב איז וואס פיאסעטשנע, שטעדטעל דעם פון
 פון דערנעהנטערונג דער ביי זענען, יודען די וואנען פון און
 שפו־ די אן זיך הויבען געווארען, ארויסגעטריבען דייטשען די

 פארגעקומען: לאנג נישט זענען וואט שלאכטען, די פון רען
 גרוים־קאליבערנע פון גריבער ,דראט־פערצוימונגען נראבענס,
 פוג- בידן אראבגעטראגענע אדער פערברענטע הייזער באמבעס,
וו. א. א. ראמענט

 געלי- שטארק האט שטעדטעל, היבש א גורא־קאלוואריא,
 און ווילדקייט דער פון מעהר נאך און שלאכטען, די פון טען

 ווענט, דורכגעבראכענע מיט הייזער פיל מיליטער. פון פאגראמען
 שפו־ פרישע מיט פערוויסטע, חרוב׳ע, דעכער, אראבגעריסענע

 רו־ אזוי נישט שטאדט די איז דאך אבער פאגראמען. פון רען
 זענען קראמען פיל גאנץ, איז מארק דער בלאניע. ווי אינירט
 גע- א אויםערליך-כמעט קרעמער. יודישע זיצען זיי אין אפען,
 קיין לעבען. קליינשטעדטעלשען יודישען א פון בילד ךי1וועהני

 זיך האט מלחמה די אפנים, נישטא. שטאדט אין איז מיליטער
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 דעם אן פערגעסען ווי זייט, א אן אבגערוקט צייט א אויף
שטעדטעל.

 געטראפען האב איך וועלכען אנ׳ארימאן, יוד, אנ׳אלטער
 אנ׳אמת׳ער הויף. רבי׳נם צום אבגעפיהרט מיך האט גאס, אין

 גע- אלץ דארט איז איצט וואוינונגען. צעהנדליגער מיט פאלאץ
 לעבען פון פונק איינציגער איין צוגעמאכט. לאדען די שלאסען,

 אי־ אפעץ. איז וועלכע ישיבה, דער אין בלויז פערבליבען איז
 פער׳חושכ׳טע דארע, עטליכע ארומגעגאיגען זענען הויף בער׳ן

פאות. לאנגע מיט קאפאטעם, לאנגע אין ישיבה־בחורים,
 גרוי- א שוהל, אין אריינגעפיהרט מיך האט אלטער דער

 אויפגערוימטע. נישט לאנג פערלאזענע, א אבער ליכטיגע, א סע,
 בשעת שראפנעל, דער אריינגעפלויגען דאס איז שוהל אין אהער

 שראפ־ דער יודען. טויזענד עטליכע בעהאלטען זיך האבען דא
 וועלכעס לאך, גרוים א באלקען אין דורכגעבראכען האט נעל
 אין נישטא זענען דעם חוץ אבער סערמויערט. איצט האט מען

 דער וואו שפורען, שום קיין פאדלאגע דער אין נישט וואנט,
 מיר האט שמש דער פערבליבען. אדער ארויס איז שראפנעל

 שראפנעל דער האט שוהל אין ווי מעשה, די דערצעהלט אויך
 אויף ארויסגעלאפעץ איז מען אז נאר, געשעדיגט, נישט קיינעם

 געווארען. גע׳הרג׳עט מענשען דרייאונצוואנציג זענען גאס, דער
 שראם- דער אהינגעקומען איז וואו געפרעגט, איהם האב איך אז

 געענטפערט ער האט שוהל, אין אריינגעפלויגען איז וואס נעל,
טאן: רעטזעלהאפטען געהיימען, א מיט

 ווייסט קיינער מעשה... די דאך איז דאס אט א-א!—
אהינגעקומען! איז ער וואו נישט,

 דער לעגענדעס וועלכע מיט ווייסט, ווער מלהמה-מופת. א
ארומגעוואקסען! שוין איז שראפנעל

 ווענדען זין זאל איך אנגעוויזען, מיר האט וועגמייסטער
 האכבערג מקורבים, רבי׳נס דעם איינוואוינער, גער׳ער צוויי צו

ווארם. און
 לעדער־ אין זיך ביי געטראפען איך האב האכבערגץ

 גאר• א מיט קאפאטע חסיד׳ישער א אין יוד, אנ׳עלטערער קראם.
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 געקנייטשטער א פלייצעם, די ביז כמעט פאות, לאנגע טעל,
 איהם האב איך אז אויגעץ. פערטרויערטע קלוגע און שטערן

 גע־ גלייך ער האט געקומען, בין איך וואס וועגען דערצעהלט,
ווארמ׳ען. באך שיקט

 דער- כל קודם האט יוד, וועלטליכער מעהר א ווארם,
 פאסירט מלחמה דער פון משך אינ׳ם האט עם וואם צעהלט,

שטאדט. אין
 וועל- ציגעל־זאוואדען, צעהן זיך געפינען "גער" ארום—

 ארבייטען זאוואדען די אויף יודען. געהערען איינעם, חוץ בע,
 זיך האט מלחמה די באר ווי ארבייטער. צעהנטויזענד א ביי

 ארבייטער די אז ק^אנג, א פערשפרייט זיך האט אנגעהויבען,
 זענען ווייטער, וואס שטעדטעל. אין יודען ראבירען זיך קלייבען

 מיר צו קומט איינמאל שטארקער. אלץ געווארען קלאנגען די
 רוימט און זייט א אן אב מיך רופט פאליאק, א אנ׳ארבייטער,

סוד: א איין מיר
יו ביי ברויט געגעסען יאהרען פיל האב איך ווי אזוי—

 ווי- זייט אומגליק. גרויסען א פון אבהיטען זיי איך וויל דען,
 אנ׳ארגאניזא־ געגרינדעט זיך האט זאוואדען אלע אויף אז סען,
יודען. שלאגען צו ציע

איהם. איך פרעג—דאס? ווייסטו וואנען -"פון
 צו אויך געהער אליין איך—ער פשוט,-ענטפערט "גאר—

זא־ אונזער פון דעלעגאט א אפילו בין איך ארגאניזאציע, דער
שריפטליכע א ברענגען דיר איך וועל ווילסט, דו אויב וואד.

דעם. וועגען צייגעניש
אנגע- מארק אין שוין מען האט צייט דערזעלבער אין

פאגראם. א זיך גרייט עם אז ריידען, צו אפען גאנץ הויבען
 זאל איך געהייסען, האט ער רבי׳ן, צום אוועק בין איך

 און לוקרעץ ציגעל־זאוואדען, פון ווירטען צוויי מיט זעהן זיך
 צו אוועק בין איך טהון. צו וואט זיי, פרעגען און וויטליצקי,

 זעהן זיך זאל איך געגעבען, אנ׳עצה כל קודם האבען זיי זיי.
 דער אז ארום, טעג פאר א אין נאטשאלגיק. "אויעזדנעם" מיט׳ן

 אין איהם צו אוועק איך בין געקומען, אונז צו איז נאטשאלניק
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 סטראזש- די און וואיט דעם ארויסגעשיקט האט ער קאגצעלאריע.
מיך: פרעגט און נ־קעם

 לעבט ווי אייך, ביי זיך הערט וואט אפען, דערצעהל—,
פאליאקען? די מיט איהר

איהר, איך ענטפער—גוט... זעהר—,
 פאליאקען די אז קלאנגען, דערגאנגען זענען מיר ,-צו

יודען. ראבירען צו זיך קלייבען
 ריידען דעם וועגען מיר, ווייסען דאס—איך זאג—יא,—,

גאסען. די אין קינדער אפילו שוין
 פא־ די מיט גוט לעבט איהר אז זאגסטו, וואס־זשע—"
ליאקען?
 קלייבען זיי וו^ס ווייסט, דו אויב פרעגסטו, וואס־זשע—"

טהון? צו זיך
 איך וועל יום־טוב זייער צו רוהיג. ער-זייט זאגט—,-נו,

פאגראם. א צו דערלאזען נישט אופן בשום וועל און אהער קומען
 ומיד תיבף און מיליטער אנגעקומען אונז צו איז דערווייל

 אנ׳אגיטא־ זיי צווישען פיהרען אנגעהויבען פאליאקען די האבען
 “שפיא זענען יודען אז פער׳מסר׳ט, האבען זיי יודען: געגען ציע
 עהג- נאך און דייטשען, די צייכענס טיכלעך מיט גיבען זיי אז נען,

 וועלכע פאליאקען, אינזשעניערען, צוויי דערצעחלט. מעשיות ליכע
 ארום אקאפעס די גראבען ביים ארבייט די אנגעפיהרט האבען

 ישראל; שונאי פייערדיגע פאר ארויסגעוויזען זיך האבען שטאדט,
 האבען בלבולים, אלערליי יודען געגען אויסגעקלערט האבען זיי

 זיי, שלאגען ארבייט, דער צג שבת יודען שלעפען געהייסען
 בע־ מיך זיי פון איינער האט מיליציע, אין געווען בין איך אז

 אומ- דאם בקיצור, דערשיסען... געוואלט און ביינאכט געגענט
זייטעץ. אלע פון אונז אויף אנגערוקט זיך האט גליק

 ווע- איהם דערצעהלט רבי׳ן, צום אוועק ווידער בין איך
 שטאדט, פון קאמענדאנט דער אז דערצעהלט, דערביי אלץ. גען

 פון בעקאנטער גוטער א מיינער איז יעפרעמאוו, פאלקאווניק
צייטען. אמאליגע

געזאגט: און אויסגעהערט מיך האט רבי דער
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 אויף פעררוף המלך, כיד מאלצייט, גרויסען א מאך—,
 אויך פעררוף אפיצירן, זיינע אלע מיט קאמענדאנט דעם איהם

 מאלצייט, מיטען אין און פאליאקען. די אינזשעניערען, צוויי די
 דער־ פים, די צו קאמענדאנט דעם פאל ביין, המלך לב כטוב
 אויף אן ווייז און רדיפות און עולות אלע וועגען איהם צעהל

 וועט חרמה. עד יודען רודף זענען זיי אז אינזשעניערען, די
העלפען. אויבערשטער דער השם, ירצה אט

 צו־ געטהון. איך האב אזוי געהייסען, האט רבי דער ווי
 מאלען. נישט זיך מען קאן בעסער וואס מאלצייט, א געגרייט

 זאכען, זיבען אלע מיט וויינען, טייערע מאכלים, בעסטע די מיט
 מיט שטאב גאנצען זיין מיט קאמענדאנט דעם פערבעטען האב
 זיי נאר אינזשעניערען, די אויך פערבעטען אפיצירן, זיינע אלע

 קאמענדאנט דער קומען. געוואלט נישט אבגעזאגט, זיך האבען
 גע־ און געטרונקען, געגעסען, געקומען, זענען אפיצירן די מיט

 משקאות. די דערהויפט מאכלים, די לויבען איין אין האלטען
 גענומען איך האב "מדרגה", דער אין געווען אלע זענען זיי אז

 אונז, געגען אויפגעשטאנען זענען פאליאקען די ווי דערצעהלען,
 צווישען אנ׳אגיטאציע פיהרען זיי ווי אומצוברענגען, אונז כדי
 אינזשע־ די ווי פאגראם, א צו גרייטען זיי ווי מיליטער, דעם

 אויסגעגא־ האב איך בקיצור, יודען, אן נוקם זיך זענען ניערען
הארץ. מיין זיי פאר סען

 זע־ יעפרעמאוו׳ן ביי צוגעהערט. שטארק מיך האבען אלע
 אויך זענען איבעריגע די אויגען, די אין טרעהרען געשטאנען נען

 צו מיר ווי געוואוסט, נישט האט קייגער נאר געריהרט. געווען
 אדיוטאנט, קאמענדאנטס דעם ארויסגערופען דך האט העלפען.

איינארדנען. אלץ וועט ער אז
 פון טעג די אין סאלדאטען די פערבאטען וועלען מיר—,

 וועלען מיר און שטאדט. אין אריינצוטרעטען יום־טוב אייער
 ווא- נישט זאל קיינער אז בעפעהל, שטרענגסטען א ארויסגעבען

יוד. א אנריהרען גען
 האט ער איינגעשטימט. דעם אויף האט קאמענדאנט דער

 גאט אריבער, זענען יום־טובים די און הבטחה זיין געווען מקים
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זיין. נישט קאן בעסער ווי רוהיג, אריבער דאנקען, צו
 אונז. פון אוועק יעפרעמאוו איז ימיפ-נוראים נאך "באלד

 זיך האבען תיכף און קאמענדאנט נייער א אנגעקומען איז עם
 גאנצע די און רדיפות די בלבולים, די מסירות, די אנגעהויבען

 אנגעהויבען זיך האבען עס פאליאקען. די פון ארבייט פינסטערע
 פאליא- אלגעמיינע. נאכדעם איינצעלנע, אנפאנג אין רויבערייען.

 אנגעהוי- גערויבט. האבען סאלדאטען און אנגעוויזען האבען קען
 איי- כמעט קליינע. מיט געענדיגט און קראמען גרויסע מיט בען
 האם- פון געמאכט מען האט התחלה די איבערגעלאזט. נישט נע

 צוגענומען נאכט, גאנצע א גערויבט לעדער־געשעפט. בערגס
 איהר וואס דאס, רובל. טויזענדער צעהנדליגער פיל אויף סחורה
 מען האט קראמען די נאך שריים... ביסעל דאס איז דא, זעהט

 אנגעוויזען האבען פאליאקען די הייזער. די פאר גענומעץ זיך
 ביסעל זייער בעגראבען האבען יודען די וואו קעלערס, די אויף

 גענעראל, א פארבייגעגאנגען איז רויבעריי דער בשעת גוטס.
 סאלדאטען, די צעטרייבען גענומען נאגייקע דער מיט ער האט
 אראבגע־ און "גרוד" פארן אנגעכאפט סאלדאט איין איהם האט

 דער־ מען האט סאלדאט דעם אז זאגט, מען ראוו. אין שטויבען
געשאסען. און גע׳משפט נאך

 "גער־ די געקומען אונז צו זענען ארום טעג פאר א "אין
 האבען פריהער בעוויזען. גוט אויך זיך האבען זיי מאנטשיקעס".

 זיך האט זיי וואם אלץ, נאכדעם עסענווארג, נאר גענומען זיי
 ווע- א צוגענומען זיי האבען מיר ביי האנד. אונטער׳ן געמאכט

 רייד קיין איז בעצאהלען וועגען—פאלטא׳ס צוויי און ליסאפעד
געווען. נישט

 פערבליבען אונז ביי איז אריין, זענען דייטשען די "אז
 האט וועלכער קאמארניקאוו(, זיך )דוכט פאלקאווניק רוסישער א

 בע- איהם האבען מיר היל. מיט׳ן אבצוטרעטען בעוויזען גישט
 קאפ אויפ׳ן שלאפראק, יודישען אין איהם אנגעטהון מאלטען.

 פיר נאר געשפייזט. און פערשפארט געהאלטען אייארמולקע,
 זענען דייטשען די אז איהם. פון געוואוסט האבען מענשען
 וואס מיליטער, רוסישען דעם אנטקעגען ארויס ער איז אוועק,
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 איהם טיט זיך האט מען ווי דערצעהלט, האט אנגעקומען. איז
 די מיט זיך געקושט און געהאלוט אלעמען פאר און בעגאנגען

 ער וועמען ביי יוד, דער בעהאלטען. איהם האבען וואס יודען,
געפרעגט: הויך איהם האט הויז, אין געזעסען צייט די איז

צח דייטשענס דעם האלטען יודען אז איצט, רעכענהטו—"
געענטפערט. ער האט—דעם! אויף שווער איך ניין!—,

 פרעגען, געגומען אפיצירען, ארומגערינגעלט האבען איהם
 בע- איהם האט מען וואס דערפאר, בעצאהלט האט ער וויפיל

האלטען.
געענטפערט. ער האט—נישט! גראשען איין קיין—"

 עם יודען. די געלויבט און געוואונדערט זיך האבען "זיי
 האט מען אז אזוי גוטמוטיגקייט, א און שמחה א געווען איז

צרות. פריהערדיגע די פערגעסען וויילע א אויף
 און אוועק היל דער אבער איז ארוס טעג פאר א "אין

 בעהאלטען. האבען מיר וועלכען פאלקאווניק, דער—איהם מיט
 אנגעהויבען זיך האט עס און מיליטער ביי אנגעקומען איז עס

 בידן בערויבט אונז מען האט מאל דאס רויבעריי. אלטע דאס
איבערגעלאזט. גארנישט העמד,

 יודע־ אנ׳עלטערע פרוי, האכבערגס געווען איז קראם אין
 האט רויבערייעץ, די וועגען דערצעהלט האט ווארם בשעת נע.
 דערצעהלען, צו היסטעריש אנגעהויבען און אויפגערעגט זיך זי

פארגעקומען: איז אלץ ווי תנועות, מיט ווייזענדיג
 הא- "נימא!" איך: זאג דענגי!" "דאוואי אריינגעפאלען:—"

 קראם איבער׳ן זיך אומווארפען גענומען חיות ווילדע ווי זיי בען
 גע- זיצט, איהר וועלכען ביי טיש, צום צוגעלאפען זוכען, און

 פערשלאסען. געווען איז עם טישקעסטעל. דאס ציהען נומען
 אין טיש. ברעג דעם אבגעבראכען זעהט, איהר ווי זיי, האבען

 חפצים, גאלדענע און זילבערנע משכנות, געלעגען זענען קעסטעל
 אבגעגעבען מיר האט סאלדאט איין כאפען. גענומען זיי האבען

 און "דאוואי!" צוגעלאפען: איינער נאך איז קייטעל, גאלדען א
שטעכען!... מיך געוואלט
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 קינדישער א מיט זי האט אויפרעגונג דערזעלבער מיט און
אויסגעשריען: נאאיוויטעט

רציחה! הוילע דאך איז דאם אדרבא! זאגט, נו,—
 איך וועלכער צוליב פראגע, דער צו אריבער זענען מיר

קיך. יודישער דער "גער׳-וועגען אין געקומען בין
דערצעהלט: מיר האט ווארם

 ביי זיך האט אנגעהויבען, זיך האט מלחמה די נאר ווי—
 מיט "גער" פון קאמיטעט" "אנ׳אביוואטעלסקי געגרינדעט אונז
 זעקס־ אריין זענען "קאמיטעט" אין גמינעס. נאהנטסטע פינף נאך

 פון איך. און לוקרעץ יודען, צוויי זיי צווישען מאן, אונדרייסיג
 אין קאמיסיע, א אויסגעוועהלט מען האט זעקסאונדרייסיג די

 וואו פערזאמלונג דער אויף מאן. צעהן אריין ס׳זענען וועלכער
 פון פארשטעהער א געווען איז אויסגעוועהלט, זיי האט מען

 איז איהם מארטינאווסקי.—קאמיטעט" ,אביוואטעלסקי ווארשאווער
 געשווי- צייט גאנצע די האב איך וואט געווען, געפעלען אפנים

פארגעלעגט: האט ער און גען
 איך צייט. גאנצע די שווייגט ווארם זאך, טשיקאווע א—,

קאמיסיע. דער אין איהם אויסצוקלויבען פאר לעג
אויסגעקליבען. מיך האט מען "און

 פאגרא- די בעת נאר קראם. ביליגע א אונז ביי "געווען
 און אוועק זענען דייטשען די אז צורויבט. זי מען האט מען
 און קראמען און הייזער צורויבטע געבליבען זענען שטאדט אין
 דריטעל צוויי ווי מעהר זענען בעפעלקערונג יודישער דער פון

 דרייהוב- קוים געבליבען זענען געזינדען טויזענד )פון צולאפען
 קאמיטעט", ,אביוואטעלסקי פון פארזיצענדער דער האט דערט(

 מאן אנ׳ארענטליכער אבער פאליאק, א בילטשינסקי, אינזשעניער
 א מיט צוגלייך גריגדען צו פארגעלעגט ישראל, אנ׳אוהב און

 געבע־ האט ער קיך. יודישע כשר׳ע א אויך קיך, קריסטליכער
 באר שטיצע. דעם אויף געבען זאל קהלה יודישע די אז טען,
אבגעזאגט. זיך האבען מיר

פארוואס?—
 דעם וראם מאטיווען, דיזעלבע איבערגעזאגט האט ווארם
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צוגעגעבען: דערנאך און ארויסגעזאגט, האט שוועסטער רבי׳נס
 זיי קיך. אזא אין נישט זיך נויטיגען לייט פראסטע—"

 יודען פופציג ארבייטען דעם חוץ שטאדט. אין ארבייט האבען
 טאג א קאפ פופציג רובל איין צו בעקומען און אקאפעס די אין

 דער־ אמת, פרויענצימער. א רובל איין צו און מאנספארשוין א
 פינפאונצוואנציג־ "קאנאוואינעם" דעם צאהלען צו אויס קומט פון

 זאלען פאליאקען די אבהיטען, זאל ער טעגליך, קאפ. דרייסיג
עסען. אייף בלייבט עם אבער שלאגען, גישט

 א איינצוארדנען פארנעלעגט אונז האט קאמיסיע די "אז
 אנ׳אומזיסטער אבשטאט אז אנגעוויזען, איך האב קיך, יודישע

 פון אוץ קראם ביליגע א עפענען זאל מען מיר, בעגעהרען קיך,
 פראדוקטען, דיזעלבע אומזיסט, ארימעלייט פאר ארויסגעבען איהר
 מיט־ דריי געקאכטערהייד. קיך אין בעקומען וואלטען זיי וואט

 נאר רערויף, איינגעשטימט האבען קאמיסיע דער פון גלידער
 אייו- זיך האבען פינף איבעריגע די איהם נאך און בילטשינסקי

 ארויסגעזאגט האב איך אז קיך! אנדערש-א נישט געשפארט:
 מיין אין רייד איך צי געפרעגט, מיך זיי האבען מיינונג, מיין

 איך האב קהלה. דער פון נאמען אינ׳ם אדער נאמען אייגענעם
געענטפערט:

 און יודען גער׳ער אלע פון גאמען אינ׳ם רייד איך—"
רבי׳ן. הייליגען אונזער פון נאמען אינ׳ם אויך

 דעם, וועגען גערעדט נישט אפילו איך האב רבי׳ן "מיט׳ן
 א געגען זיין דארף ער אז געוואוסט, גוט דאך האב איך נאר
 אפנים איז דערפון און געזאגט. אזוי איך האב דערום קיך,

 זאל מען געווען, גוזר האט רבי דער אז בלבול, דער ארויס
קיך. דער מיט זיך בענוצען איידער הונגער, פון שטארבען בעסער

 אז אנזאגען, געקומען מען איז געשפרעך אונזער בשעת
 די' אין ארבייט דער צו יודען אויפנעהמען פערבאטען האט מען

 שיקט טאג דעם אז מיטגעטיילט, אונז מען האט דערביי אקאפעס.
 ברויט-בעקער, דריי זיי צווישען דייטשען, ניינציג ארויס מען

 אנ׳אונטערשריפט, בעקער יודישע ביי גענומען מען האט דערום
שבת. אויסנעהמענדיג נישט וואך, גאנצע די ברויט באקען ז$לען זיי
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 צום אוועק איך בץ ווארמ׳ען מיט געשפרעך דעם נאך
 וועל־ בילטשינסקי,—ק^מיטעט" "אביוואטעלסקי פון פארזיצענדען

 פארגע־ ישראל. אנ׳אוהב ווי כאראקטעריזירט האט ווארם כען
 "זעמסקי פון פארשטעהער א אלם איהם, זיך איך האב שטעלט

 פון נאר ליבליך, זעהר אויפגענומען מיך האט ער פערבאנד".
 נישט האט ער אז פערשטאנען, איך האב ווערטער ערשטע זיינע

 אדער פארגעשטאנען איז מיר יוד. א בין איך דאס דערקענט,
 זאל ער איהם, בעווארענען דערמיט און ערקלערען עם גלייך

 און שווייגען אדער יודען; וועגען רייד די אין פארזיכטיג זיין
 פערהאלט עס ווי זיך, מאכען צו קלאר מעגליכקייט די האבען

יו ארטיגע די וועלכען פאליאק, אנ׳ארענטליכער יודען צו זיך
 איך זיין, מודה זיך מוז איך ישראל. אנ׳אוהב פאר האלטען דען
 מיין וועגען פערשוויגען און נסיון ביים איינגעשטאנען נישט בין

 ישראל אוהב פונ׳ם אויסגעהערט האב איך כ$טש און יודישקייט.
 גע־ נישט איהם פון יוד, אלם וואלט איך וועלכע רייד, אזעלכע
 געדריקט אזוי געפיהלט וויזיט דעם נאך זיך איך האב הערט,

 צווייטע דאס גנבה. א בעגאנגען וואלט איך ווי בעליידיגט, און
נסיונות. אזעלכע פון היטען זיך איך וועל מאל

 א פון מאן קלוגער און אנ׳אינטעליגענטער בילטשינסקי,
 טעטיגקייט דער מיט געמאצט בעקאנט מיך האט נע־ציג. יאהר

 בעקומען זיי האבען איצט, ביז קאמיטעט". "אביוואטעלסקי פון
 זעקס־ דרייטויזענד קאמיטעט" "^ביוואטעלסקי ווארשאווער פון

 א איין זיי ארדנען געלד, דעם פאר און רובל הונדערט
 ביליגע א עפענען און קינדער ארימע אכציג—זעכציג פאר היים

 מאנאשקעס, ארטיגע די האבען צייט דערזעלבער אין קראם.
 הונדערטפופ־ פאר קיך אנ׳אומזיסטע איינגעארדענט ,שאריטקעס"

מאן. ציג
 לויט זיר, טארען יודען—קריסטען פאר נאר איז קיך די—
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 —צוגעגעבען, ער האט—בענוצען, נישט הר אי מיט דין, זייער
 א איינארדנען געוואלט האט קאמיטעט" ,אביוואטעלסקי דער

אבגעז^גט. זיך זיי האבען יודען, פאר קיך ספעציעלע
פארוואס?—

 גיפטיגער א מיט און געטהון שמייכעל א האט בילטשינסקי
ארויסגעזאגט: איראניע

 צו־ און צו־איידעל זענען יודען מיך: איהר פערשטעהט—
 וואס קיך. אנ׳אומזיסטער אין עסען געהן צו פדי מיוחסים גרויסע

 דערצר ,פאראדע"! איידעלע אזא שוין מ^כען? דא איהר וועט
קרעדיט. צום שאדען זיי דאס קאן זיי, זאגען נאך,

געשוויגען. וויילע א האט ער
 אז—געזאגט, ווייטער ער האט—זאגען, אייך מוז איך—

 אנטי־ אלס פריהער נאר אנטיסעמיט. אנ׳איבערצייגטעך בין איך
 נישט קיינמאל זיך וועל איך דהיינו, מענש. א איך בין סעמיט

 א זעה איך אז אבער יוד. א ביי עטוואס קויפען צו ערלויבען
 צו איהם בעמיהען זיך איך וועל נויט, א אין אנ׳ארימאן יוד

 איז מאמענט איצטיגער דער אז איך, רעבען דערצו העלפעץ.
 פאר יודען. געגען קאמף נאציאנאלען א פאר פאסיגער קיין נישט
 פאר יודען היגע די מיך האלטען צד, מיין פון אויפפיהרונג אזא

 לוי־ עטוואס, זיך טרעפט זיי ביי נאר ווי און ,באטקא" זייער
 זאג איך וואס מיך, זיי פאלגען געוועהנליך מיר. צו זיי פען
 געפאלגט, נישט מיך זיי האבען קיך־פראגע דער אין נאר זיי.
 אריינגעמישט זיך האט דא וואס דערמיט, דאס ערקלער איך

צדיק... זייער
 פלוצלונג ער האט—צדיק? א איז דאס וואט ווייסט, איהר—
געפרעגט.
ווייס... איך—
 פוי־ אלע איבער העכסטער דער איז צדיק היגער דער—

איהם. פערגעטערען יודען צדיקים. לישע
 וועלט־ אין נישט זיך ער מישט ווייס, איך וויפיל אויף—

 שוין ער איז אבגערופען.-דערצו, זיך איך ענינים,-האב ליכע
געקאנט זיך ער האט ווי־זשע ווארשא. אין חדשים עטליכע
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קיח יעי* ררעגען פראגע דער אין אריינמישען
 צו- און געווען מסכים ער האט—נישט, אז זיין, קאן עם—
געגעבען:

 מיט זיך טרעפען צו מאל עטליכע אויסגעקומען איז -מיר
 רוסיש. נישט פויליש, נישט-נישט פערשטעהט ער צדיק. דעם
דאלמאטש. א דורך גערעדט האבען מיר

געמאכט? אייך אויף ער האט אנ׳איינדרוק פאר -וואס
 און טיפען זיך, אין פערשלאסענעם א פון אנ׳איינדרוק—
 הויך א אפילו ער איז שטייגער, זייער אויף מענשען, ערנסטען

 וועל- עטיק, בעזונדער זייער דאך האבען זיי נאר מאראלישער.
פערשטענדליך... נישט לחלוטין קריסטען, אונז, פאר איז כע

 פאר שפייז דורך הילף דער בנוגע געבליבען איז ווי־זשע—
 דער צו אומגעקעהרט איהם איך האב — ארימעלייט? יודישע
פראגע,

 א פון אבגעזאגט זיך האבען יודען געבליבען: איז אזוי—
 זייער ארויסגעבען ןזרימעלייט יודישע זאל מען געבעטען און קיך

איינגעשטימט. נישט מיר האבען דעם אויף פראדוקטען. מיט טייל
 הונגערענדען דעם געבען איינס: אלץ נישט דען איז—

 בעקווע־ נאך איז לעצטע דאס פראדוקטען? אדער שפייז געקאכט
 פער- עם קיך, דער אויף הוצאות פערשפארט ווערען עס מער.

 קיך, אין טאג יעדען געהן צו כדי צייט, ארימאן דעם שפארט
 אדער וואך גאנצע א אויף ארויסגעבען מען קאן פראדוקטען ווייל
 פראדוקטען די אויסנוצען קאן יעדערער וואך. אין מאל צוויי

 נוצען סיסטעם אזא ביי זיך קאנען דעם חוץ געפעלט. איהם ווי
 ווייט וואוינען וואם אנדערע, און פויערים די אויך הילף מיט
קיך. אין עסען געהן נישט קאנען און שטאדט פון

 געענטפערט,- בילטשינסקי פויערים,-האט שייך איז וואס—
 גע־ וועניג האבען זיי הילף. אונזער אין נישט זיך זיי נויטיגען

 מאן דרייטויזענד ביי גוט, גאנץ זיי פערדינען איצט און ליטען
 אנ׳אג־ לוין. הויכען א בעקומען און אקאפעם די אין ארבייטען

 וואך. א רובל דרייסיג ביז פערדינט געזינד זיין מיט פויער דער
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 הילף זיי ארויסגעבען געגען איך בין יודען, אנבעלאנגט וואס
 נישט, ווייסט איהר טעם: אנ׳אנדער איבער פראדוקטען מיט
 עסען אין זיך בענוגענט יוד א איז! דאס פאלק א פאר וואט
 גרויפען, פונט א ארויסגעבען איהם איהר וועט וועניג. זעהר מייט

 אריינלע- כדי פערקויפען, פונט פערטעל דריי דערפון ער וועט
פינפער... א טאש אין גען

 ווען נאר טעות. א דעם אין האט איהר אז רעכען, איך—
 א*ך האב—וועמען? דאס ארט וואס אזוי, זיין אפילו וואלט עם

געפרעיט.
 זאל הילף אונזער אז נישט, ווילען מיר אבער יא...—

געשעפט־מאכעריי. א אין ווערען אומגעוואנדעלט
 איז גע׳טענה׳ט, נישט איהם מיט האב איך וויפיל און

 ארויסצוגעבען נישט זיינם: ביי געבליבען ישראל" "אוהב דער
פראדוקטען. מיט הילף קיין

 און ווארשא קיין צוריק אומגעקעהרט זיך האב איך אז
 קזשעוויצקי, סעקרעטאר, דער מיך האט "פערבאנד", אין אוועק

פנים. פרעהליכען א מיט בעגעגענט פאליאק, א
 נורא פון צדיק דעם אויף אז שוין, ווייסען מיר נו,—

 חדשים, דריי שוין אנגע׳מסר׳ט: אומזיסט מען האט קאלוואריא
 דא וואוינט און קאלוואריא גורא פון אבגעפאהרען איז ער אז

ווארשא. אין
 א "פערבאנד" פון קאמיטעט אין אבגעגעבען האב איך

 נויטיג איז דארט אז געמאכט, קלאר "גער", איבער בעריכט
 מיט ווערעץ ארויסגעגעבען יודען, פאר דארף זי אז און ■הילף

 פערהאל- גלייכגילטיג זיך האט קאמיטעט דער נאר פראדוקטען,
 נישט שטימט קאמיטעט" "אביוואטעלסקי דער אז דערצו. טען
 אז נישט. עם טויג מסתמא—פראדוקטען ארויסגעבען אויף איין

 און נישט, זיי הונגערען מסתמא קיך, א פון אב זיך זאגען יודען
טיי-הויז. א נאר דארט איינארדנען בעשטימט האט מען

 אומגע• ביינאכט זייגער א צעהן ארום זיך האב איך אז
 געטרא- האטעל אין זיך ביי איך האב "פערבאנד", פון קעהרט

 מיטצו- געקומען פריהער צוג א מיט איז וועלכער ווארמ׳ען, טען
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 ער איז איצט גער. אין נסיעה מיין וועגען רבי׳ן דעם טיילען
 מטריח זיך זאל איך בעטען, רבי׳ן פון שליחות א מיט געקומען

 האט ער צורודערט. געווען איז ווארם איהם. צו קומען זיין,
 אוץ רבי׳ן צום געהן אבזאגען נישט זייך זאל איך געהאט, מורא
 און זיך פערענטפערט געבעטען, מיך רחמנות־קול א מיט האט

 קאן און ארוים נישט ערגעץ געהט רבי דער אז דערוויזען,
קומען. נישט מיר צו $ליין

רבי׳ן. צום איהם מיט אוועק בין איך

יד

 ווארם הויז. הילצערנעם גרויסען א אין אריין זענען מיר
 עס וועלכע אין חדרים, גרויסע עטליכע דורכגעפיהרט מיך האט

 קי־ און פערענעס אנגעווארפענע מיט בעטען געשטאנעץ זענען
 אומגעטראגען זיך האבען חדרים די איבער ציכלעך. אהן שענס

 קאפאטעם לאנגע אין בחורימ׳לעך אוץ יונגלעך צוריק און הין
 אע־ וועגען אנזאגעץ געלאפען איז מען פאות, געקרייזעלטע מיט
קומען. זער

 איז אריינגעפיהרט, מיך האט ווארם וואוהין חדר, אין
 סימפאניע גאנצער א מיט בעט נישט־פערבעט א געשטאנען אויך

 מיט טיש קיילעכדיגער א—חדר מיטען אין פערענעס. און קישענס
שטוהלען. פאר א

 איז ער רבי. דער אריין איז ארום מעוט עטליכע אין
 א מיט ברייט-בייניגער א וואוקס, מיטעלען עלטער, מיטעלען סון

 בארד. רונדער שווארצער א מיט בעוואקסען געזיכט, קיילעכדיגעץ
 א מיט מידע, אדער פערטראכטע קלאר־בלויליכע, אויגען די

 זיך אויף רחמנות׳דיגען: א ביסעל א אויסדרוק, קינדיש־נאאיווען
רחמנות? ער האט אנדערע אויף אדער

 א קיילעכדיגער, א ווי געווען עפעס ער איז אינגאנצען
 זיכערע נישט שטילע, מיט געגאנגען רחמנות׳דיגער. א ווייכער,

ער אומצוגעהן. געוועהגט נישט איז וואס מענטש, א ווי טריט,



אג-סקי .9 96

 צו- שלאפראל, העלען אויסגעריבענעם, אנ׳אלטען, געטראגען האט
 א האנד, די מיר דערלאנגט בעשיידען און טיש צום געגאנגען

 זיך געזעצט שלום. געגעבען פינגער, דיקע קורצע מיט ווייכע,
 אנהויבען וואט וועגעץ וויסענדיג נישט ווי געשוויגען, טיש, צום
 אין ווי מיר, אויף געקוקט רחמנות׳דיג הילפלאז און ריידען, צו

 נישט ענדליך טויט, און לעבען זיין געווען וואלט האנד מיין
ארויסגערעדט: שטיל און זיכער

 מיר אויף מען האט דארט גער? אין געווען זענט איהר—
אנגע׳מסר׳ט?...

 גער אין נסיעה מיין וועגען דערצעהלט איהם האב איך
 אז איבערצייגט, שוין זיך האט מען אז איהם, בערוהיגט און
שולדיג. נישט איז ער

 קינ- מיט מיר אויף קוקענדיג צוגעהערט, מיך האט ער
 קאפ, מיט׳ן צוגעשאקעלט אויגען, פערטראכטע דערש-רחמנות׳דיג

 פון "בייטונג די פנים זיין אין געזוכט האב איך געשוויגען. נאר
 דער- התלהבות אזא מיט האט עם וועלבער וועגען תנועות",

בעמערקט. גארנישט האב איך נאר וועגמייסטער, צעהלט
 גענומען איך האב גער, וועגען געענדיגט האב איך אז

 געוואלט האב איך צרות. יודישע אנדערע וועגען דערצעהלען
 ער רבי׳ן. אויפ׳ן מאכען וועט דאס אנ׳איינדרוק פאר וואס זעהן,
אבגעשטעלט: מיך נאכדעם געהערט, מינוט עטליכע מיך האט

 אפשר נאוואמיאסטא. פון רב דער זיצט מיר ביי דא—
 דערצעהלט. איהר וואס הערען אויך ער זאל איהם? אריינרופען

פאסירט. האט זיי ביי וואס דערצעהלען אייך וועט ער
 ביי־ הויכער, א רב. נאוואמיאסטער דער אריין איז באלד

 פלייצעם. די ביז פאות געקרייזעלטע שלענגעלדיג מיט נערדיגער,
 גי־ מיט אריין אויגען. אויסגעקויקעלטע ביסעל א גרויסע, מיט
 גע• גרייטען. עפעס צו זיך וואלט ער ווי טריט, שטארקע כע

 בעוועגונגען די אויך און היץ. מיט גיך, הויך, ער האט רעדט
 מיע קאנטראסט א היציגע. ענערגישע, געווען איהם ביי זענען

צדיק. מיסטיש־אומבעוועגטען דעם
 ערצעהלוני מיין געהערט אומגעדולד מיט האט רב דער
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 גענומען געענדיגט, האב איך איידער און סאכאטשאוו, וועגען
 במעט גלאט, ער האט גערעדט נאוואמיאסטא. וועגען דערצעהלען
 זיך האט עם ווערטער, רוסישע אריינמישענדיג ליטעראריש,

 "קאזיא- א פון שטעל די אויך פערנעהמט ער אז ארויסגעוויזען,
קנאי. פייערדיגער א ער איז דעם, אויף געקוקט נישט רב", נעם

 אנגעהויבען אונז ביי זיך האט אגיטאציע פוילישע די—
 בלבולים, געמאכט האט מען מלחמה. פון אן טאג ערשטען פון

 מי- אין יודען די צוגעלאזען נישט מיליטער, דאם אנגערייצט
 אין אריין ערשטען צום איז מיליטער רוסישע דאס ליציע.

 דער פון נאטשאלניק דער מיר צו קומט באלד שבת, שטאדט
אנ׳אימפעט: מיט מיליציע

 עפע- מוז ער-מען זאגט—מיליטער, אנגעקומען איז "עם—
קראמען. די נען

 עפע- ערלויבען נישט וועל איך אז איהם, איך ענטפער
 ער קומט ארום שעה פאר א אין שבת. אום קראמען די נען

שטרענג. שוין זאגט און ווידער
 זאלסט דו בעפוילען, האט שטאדט פון קאמענדאנט "דער—

קראמען! די עפענען יודען די הייסען תיכף־ומיד
ווידער: איהם איך ענטפער

 זיינער נישט בין איך אז קאמענדאנט, דעם זאג ,געה,—
 איך וועל קראמען די און בעפעהלען, מיר זאל ער פאראבעק, א

שבת. אום עפענען ערלויבען נישט אופן בשום
 סאל־ צוויי שוין קומען עם און שעה א נאך דורך געהט

איך! געה קאמענדאנט. צום מיך רופען און ביקסען מיט דאטען
 האט ער מאראזאוו. גענעראל געווען איז קאמענדאנט דער

אויסגעשריען: כעס מיט און צארענדיגער א בעגעגענט מיך
רבי? דער דו ביזט ,דאס—
"איך.—
 א מיינער נישט ביזט דו אז געזאגט, דו האסט ,דאם—

פאראבעק?
 און פאראבעק א גאטס בין איך אז געזאגט, האב "-איך

נישט. קיינעמס מעהר
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 בעפעהל, מיין ערפילען צו נישט זיך דו ערלויבסט "ווי—
קראמען? די עפענען הייסען

 רעכען, איך—איהם. איך גענעראל!-ענטפער "גנעדיגער—
 דערזעלבער הימעל אויפ׳ן בלייבט מלחמה, פון צייט דער אין אז

 ערלויבט פרידען בשעת אויב און פרידען, בשעת וואט גאט,
 אויך עס איז שבת, אום האנדלעז צו דין, אונזער נישט אובז

 ן מוז; איצט אז איך, רעכען דערצו מלחמה־צייט. אין פערבאטען
נצהון. א צושיקען אונז זאל גאט כדי פרומער, נאך זיין מיר

 זאלען פרומקייט אייער איבער אז ווילסטו, "וואס־זשע—
הונגערען? סאלדאטען מיינע

 נישט. זיי דארפען הונגערען—איך, ענטפער—ושלום, "חס—
 סאלדאט א קומען וועט עם אז קרעמער, די בעפוילעץ האב איך
 געלד קיין נאר געבען, איהם מען זאל עסענווארג, בעטען און
פערבאטען. איז דאס ווייל נעהמען, נישט מען זאל

 גענע- דעם געווארען געפעלען אפנים, איז, ענטפער מיין
 גע• און געטהון קוק א פערוואונדערט מיר אויף האט ער ראל.

זאגט:
רעליגיע. דיין אב היט און געה מיר. געפעלסט "דו—
 קאמעג־ דער ווידער בעפעהלט וואך, א דורך געהט עם

 ער שיקט נישט, איך הייס שבת. אום גאסען די רייניגען דאנט
מיר. נאך ווייטער

 גאסען די רייניג^ן יודען די ערלויבט גישט האסט "דו—
שבת? אום

 רעליגיע אונזער גאר ערלויבט, נישט האב איך נישט—
נישט. עס ערלויבט

 רעליגיע- וועגען עסען׳פערג מען מוז מלחמה-צייט "אין—
דינים. זע

 מיך גערופען האסטו וואס-זשע—איך, זאג—אזוי, "אויב—
 ארבייטעף יודען בעפעהלען זאל ער קסיאנדז, דעם נישט און

 שוין, איז אבגעשאפט, איז דין רעליגיעזער יודישער דער אויב
 דעם זאלען יודען ווילסטו: וואט רב. דער אבגעשאפט ממילא,
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 דיך קיין גישטא אז רב? דעם פאלגען און פאלגען נישט דין
רב. קיין נישטא איז

 ד^ר מיט מאך א ער גיט גערעכט, בין איך אז זעהט, ער
זאגט: און ד:3ד״

פראוו!" "ראווין—
 דייטשען. די געקומען זענען ארוס וואכען פאר א אין

 נאר צרות. ביטערסטע די אנגעליטען זיך זיי פון האבען מיר
 גענויט שיסען, מיט געדראהט מען האט אזוי, נישט עפעס וואס

 שבת. אום אפילו וועגען, די און בלאטעס די רייניגען יודען
 זאלען זיי גע׳פועל׳ט, קוים געהאלפען, נישט האט געבעט מיין

 איי געשטעלט האבען זיי שוהל. פון סאלדאטען די צונעהמען
 צוגענומז^ נישט האב איך סאלדאטען. פאסטאי אויף הייזער די

 בע- א איך בין רב, א ווי אז, אויפגעוויזען, האב פאסטאי, דעם
 די ברעכען נישט קאן און קיסר מיין געשווארען האב אמטער,
 אבטרעטענדיג, פאסטאי. פון בעפרייט מיך האבען זיי שבועה.
 הא- זיי וואס אלץ, פערד, די תבואה, די צוגענומען זיי האבען

 מיר האבען שטאדט, פון ארוים זענען זיי ווי געקאנט. בען
 בע־ און דערזעהען זיי האבען פאהנען. רוסישע ארויסגעשטעלט

שטאדט. די שאסען
 די האבען אונז, ביי געווען זענען דייטשען די זמן בל
יו צו פריינדליך אפילו זיך אויפגעפיהרט געשוויגען, פאליאקען

 אנטקעגען ארויס זיי זענען געקומען, זענען רוסען די אז דען.
 האב איך מיליטער. דאם בעגעגענען צוגעלאזט נישט אונז און

 זאלץ־טעשל, א גענומען בולקע, ווייסע א אויסבאקען געהייסען
 מיליטער. צום זיך דורכגעריסען גוואלד מיט און ספר-תורה א

 מזל־ איהם אבגעגעבען אויבער-קאמאנדיר, צום צוגעגאגגען בין
 געבענשט ברויט, און זאלץ דאס ספר-תורה, די דערלאנגט טוב,
צעוויינט. זיך און איהם

 אין אונז געזאגט,-שווארצען איך האב—פאליאקעץ, ,די—
 וועל- בלבולים, די גלויב נישט דיך: בעטען מיר אויגען. אייערע

 דעם און גאט טריי זענען מיר אונך אויף וו$רפען זיי כע
היסר.
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 אויסגעשטאנען זעבען מיר וואס דערצעהלט, האב איך און
דייטשען. די פון

 צו־ איהם מיט פלעווע. געווען איז אויבער-קאמאנדיר דער
 גערופען האט ער וועלכען גרויספירשט, א געווען איז זאמען

געזאגט: און אויסגעהערט מיך האט פלעווע "וויסאטשעסטווא".
 און מסירות שום קיין אננעהמען נישט וועל "איך—
 בעגעגענט נישט מיך מען האט ערגעץ אין אייך. אויף בלבולים

דא. ווי הערצליך, אזוי
בערוהיגט. זיך מיר האבען
 דערצעה־ ווייטער גענומען האט—וואכען אכט דורך געהט

 בעלי־ אכט ארעסטירען און זשאנדארמען קומען—רב דער לען
 פון ווייט זעבען וועלכע יודען, פרומסטע און שענסטע די בתים,

 וועלכער, שוחט, דעם זיי צווישען פאליטיק. איז עם וועלכער
 מלחמה א פאר קומט עם אז נישט, אפילו ווייס זיכער, בין איך
 מיט׳ן זיי האט מען קריג. דעם פיהרט וועמען מיט ווער און

 זיי האבען וועג גאנצען דעם ווארשא, קיין אבגעפיהרט עטאפ
 זיי זענען ווארשא, קיין געבראכט זיי האט מען אז גע&אסט.

 שניי, מויל מיט׳ן כאפען גענומען און ערד דער צו צוגעפאלען
 וואם, אין טורמע... אין זיי זיצען איצט זיך. אבצומונטערן כדי

 דייטשען די אז נאר! הערט זיי? מען בעשולדיגט איהר, רעכענט
 נאכגעיאגט פארפאסט רוסישער א זיך האט אבגעטראטען, זענען

 צוויי־ געפאלען זעגען שלאגבוים ביים שטאדט עק אין זיי. נאך
 דייטשען אנטלויפענדע די וועלכע אין סאלדאטען, רוסישע דריי

 בעשולדיגען געווען מישב איצט זיך מען האט געשאסען, האבען
 כדי שלאגבוים, דעם געשלאסען אומישנע האבען זיי אז יודען,

 מען האט ווערען. דער׳הרג׳עט זאלען סאלדאטען רוסישע די
 גאנצע די שלאגבוים. ביים וואוינען וואס יודען, די ארעסטירט

 אז עדות־זאגען, קאנען מענשען הונדערטער ליגען. א איז מעשה
 שווע- צו גרייט איז גלח דער אפען, געווען איז שלאגבוים דער
נישט. ס׳העלפט נאר שולדיג, נישט זענען יודען אז רען,

 מען דערצעהלט,-אז ווייטער רב דער האט—זאגט, מען—
 לאזען נישט, מורא קיין האב איך ארעסטירען. צו אויך מיך ט5זו
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 גאר־ איז השם קידוש על אומקומען הענגען... ארעסטירען, זיי
 די ראטעווען זעהן מען דארף דערווייל נאר שלעכט. אזוי נישט

 איך אבער אהער, געקומען עם איך בין דעם צוליב ארעסטירטע.
 רע- א האבען איך וואלט גישט. צוטריט קיין ערגעץ אין האב

אויסגעפיהרט. עפעס שוין איך וואלט טומאנאוו׳ן, צו קאמענדאציע
 כלל־טהוערז- די ביי גמינע, אין דא געווען איהר זענט—

געפרעגט. איך האב
 אונז ביי דאך זענען זיי אבער געורען, זיי ביי בין איך—

 רו־ זיי זענען גיהנום. אונזער אין געווען נישט געווען, נישט
 זאג, איך בעטראכטען". וועלעץ מיר פראשעניע, א "שרייבט היג.

 זאגען מינוט. א אויף אבלעגענדיג נישט ארבייטען, מוז מען אז
 מיט נאר זיך בעשעפטיגען זיי און פרט־זאך א איז דאס אז זיי,

 מן יוצא איז כלל דער אז נישט, פערשטעהען זיי כלל־זאכען.
 זיך איך ווענד מענשען!... קאלטע די מיט רייד נאר הפרט.
 די מיט פערבינדונגען פיל האט איהר ווי אזוי אייך. צו איצט

 טו- צו רעקאמענדאציע א קריגען מיר איהר מוזט לייט, העכסטע
אנדערש! נישט מאנאוו׳ן,

 מיר ביי אז רב, דעם דערווייזען אנגעהויבען האב איך
 נישטא, לייט" ,גרעסטע די מיט פערבינדונגען שום קיין דא איז
הערען. געוואלט נישט האט ער גאר

 צוריק טעג פיר-פינף מיט אז דערמאהנט, זיך האב איך
 גרו־ אסקאר און גינצבורג אלכסנדר באראן דער געווען דא איז

 מיט וואגאן א פראנט אויפ׳ן געפיהרט האבען וועלכע זענבערג,
 געדארפט זיי האבען היינט יודען. פעמערבורגער פון מתנות

 איך אז רב, דעם פארגעלעגט האב איך צוריק. זיך אומקעהרען
 איהם זאל ער גרוזענבערג׳ן, אדער גינצבורג׳ן בעטען וועל

מעגליך. וואס מיט העלפען און אויפנעהמען
 אב- מיך האט ער דעם, אן אנגעכאפט זיך האט רב דער

איינגערוימט: און זייט א אן גערופען
 זעהן זיך זאלען גינצבורג און גרוזענבערג אז זעהט,—

 וויר- גרויסע א האבען קאן דאם אנדערש, גישט רבי׳ן. מיט׳ן
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 פוילישע פון קאפ דער איז רבי דער אז פערגעסט, נישט קונג.
יודען.

 מיט זעהן זיך זאל ער רבי׳ן, דעם פארגעלעגט האב איך
 גע- קוק א רחמנות׳דיג האט ער באראן. דעם און גרוזענבערג׳ן

הענד: די מיט פונאנדערגעפיהרט אהנמעכטיג און מיר אויף טהון
איך?... קאץ... וואס...—

איינגעשטימט... נישט און

טר

 ברי- האטעל אין נאכט האלבע ארוס רבי׳ן פון קומענדיג
 געטראפען דארט איך האב איינגעשטאנען, בין איך וואו סטאל,

 שעה עטליכע מיט זיך האט וועלכער גינצבורג, א. באראן דעם
 פאזי" די פון גרוזענבערג׳ן, מיט צוזאמען אומגעקעהרט צוריק,
 סאלדא- די פאר מתנות אבגעפיהרט האבען זיי וואוהין ציעס,

 געשעהע- די מיט באראן דעם געמאכט בעקאנט האב איך טען.
 דעם אויפנעהמען זאל ער געבעטען, און נאוואמיאסטא אין נישען

 זאל רב דער געבעטען, און איינגעשטימט האט ער רב. דארטיגען
 רב דעם איבערגעגעבען עס האב איך קומען. איהם צו מארגען

 צייט, בעשטימטער דער צו באראן ביים געווען איז ער און
 ווייס זיך, זעהן זייער פון רעזולטאט דער געווען איז וואס נאר
אבגעפאהרען. מארגען אויף בין איך ווייל נישט, איך

 פון איינדרוק זיין וועגען באראן דעם געפרעגט האב איך
 מעגליב־ די געהאט האט ער צי און פראנט, אויפ׳ן נסיעה דער
 און ארמעע דער פון הויפט־קאמאנדיר מיט׳ן זיך זעהן צו קייט

 יודען. צו בנוגע אויפפיהרונג דער וועגען פראגע די אנריהרען
 נישט איז יודענפראגע דער וועגען אז געענטפערט, האט ער

 ער איז אלגעמיין אין נאר ריידען, צו געלעגענהייט קיין געווען
 האט ער התפעלות. גרויסע אהן אבער נסיעה. דער פון קאנטעט

 בע- פאליטישע וויכטיגע קיין געזעהן נישט נסיעה דער אין
דייטוגג.
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 דער פון בעדייטונג די אבגעשאצט האט אנדערש גאנץ
 איך וועמען מיט גרוזענבערג, א. דעלעגאט, צווייטער דער נסיעה,

 איהם אויף אינדערפריה. מארגען אויף גערעדט דעם וועגען האב
 האט ער איינדרוק. שטארקסטען דעם געמאכט נסיעה די האט
ווערטער: די מיט בעגעגענט מיך

 פנים בעגעגעניש אונזער פאזיציעס, די אויף זיין ארנזער—
 שאפט קאמאנדירען, זיינע און מיליטער רוסישען מיט׳ן פנים אל

 געפונען ענדליך איז איצט לאגע! יודישער דער אין אנ׳עפאכע
 וואס קאשמאר, דעם בעקעמפען צו וועג ריכטיגער דער געווארען

יודענטום! איבער׳ן הענגט
 געטיילט האט מען ווי סצענע, די געשילדערט האט ער

 מען האט מתנות, די מיט צוזאמען דעלעגאטען, די מתנות. די
 האט מען אקאפעס. די ביי פאזיציעס, רעכטע די צו צוגעפיהרט

 דער זיי, אויסגעשטעלט ראטעסווייז, סאלדאטען די ארויסגערופען
 מתנות זיי צוגעשיקט האבען יודען אז ערקלערט, האט גענעראל

 "פא- און "הורא" געשריען האבען סאלדאטען די יום־טוב. צו
 גע- נאמען זיין אין האט גענעראל דער בלאגאדארים!" קארנא
 די דאנק א איבערגעבען געבעטען און דעלעגאציע דער דאנקט

 פאר געמאכט אפיצירען די האבען נאכדעם יודען. פעטערבורגער
 געהאלטען האט מען וועלכען אויף ווארעמעס, א דעלעגאטען די

 בע- כבוד גרויס מיט דעלעגאטען די מען האט לסוף רעדעס.
באהן. צום גלייט

 —גרוזענבערג, ה׳ רעזומירט האט—פאר! אייך שטעלט—
 אז דערצעהלט, האט איהר אט אויפנאהם!... אזא בעציהונג, אזא
 יודען. שיסט און הענגט פאגראמען, יודישע מאכט מיליטער דאס
 געטרא־ אונז הענד די אויף כמעט "הורא!" אמאל מיט דא, און

 לאזט דא "מאיאטניק", א ווי איז נשמה רוסישע די באמת, גען.
 ארויף זי פליהט דא און תהום, פינסטערען אין אראב זיך זי

 ריי- געקאנט נישט האב איך הויכקייט. אנ׳אונדערגרייכטער אויף
 טרעהרען, האלז צום אונטערגעקייקעלט זיך האבען מיר ביי דען,
 אלץ. נישט נאך איז דאס נאר געריהרט... געווען איך בין אזוי

 האס בעדאנקט, אונז האט גענעראל דער אז ווייטער! נאר הערט



קי אב- ע. ז 04

 סאלדאטען! די "ווארט" א זאגען זאל איך פארגעלעגט, מיר ער
 אויף זיך ווענדען מענשען פריוואטען א ערלויבט הערט? איהר

 איך מיטינג!! א סאלדאטען! די צו רעדע א מיט פאזיציעס, די
גענעראל: דעם געענטפערט האב און געווען ערשטוינט בין

 וואס ווייס, איך פרעוואסכאדיטעלסטווא! וויסאקא "אייער—
 צו דירעקט ווענדען נישט זיך ערלויב און דיסציפלין הייסט עם
 מיר אז זיי, איבערגעבעץ איך בעט אייך נאר סאלדאטען. די

 מסירת און ליידען גרויסע זייערע פאר נידעריג זיך פערנויגען
 העל- מוטיגען זייער אויף ענטציקונג גרוים מיט קוקען און נפש

 אויך אונז האט שיידעמאן הויפטקאמאנדיר דער רען־קאמף"...
 פיל א געוועץ איז אויפנאהם דער אבער געדאנקט, אויפגענומען,

 אפילו אובז האט ער איידעלער... קיין גאר נישט און קעלטערער
זיצען... געבעטען נישט

 בלבולים די וועגען יודען, צו בעציהונג דער וועגען און—
 קאמאנדירען די פון וועמען מיט איהר האט פערפאלגונגען, און

געפרעגט. איך האב—גערעדט?
 געלע- קיין געווען נישט איז אנריהרען פראגע די—

גענהייט...
 געפינען געווען, זענט איהר וועלכע ביי פאזיציעס־, די—

ישוב? א ביי אדער פעלד אין זיך
 פערבראכט שטעדטעל אין האבען מיר שטעדטעל. א ביי—

מעת־לעת. א
 פונאב- יודען? דארטיגע די מיט געזעהן זיך איהר האט—

זיי? דערגעפרעגט
 געזעהן, נישט געטראפען, נישט דארט יוד איין -נישט

 פאר: אייך שטעלט און יודען. ביי מיר זענען איינגעשטאנען נאר
 פון בילד מיין הענגט וואנד אויפ׳ן זעה: און אריין קום איך

פראצעם.... ביילים
 עטוואס אייך הויז דעם פון בעלי־בתים די אפשר האבען—

שטעדטעל? אין יודען די פון לאגע דער וועגען דערצעהלט
 אומגעקעהרט נאר-וואס זיך האט בעל-הבית דער ביין,—
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 האר, א אייף געהאלטען האט ארעסטירט. געווען איז ער אהיים.
הענגען... איהם זאל מען

בעפרייט? זיך ער האט זשע אזוי ווי—
 $בגע׳ זיך האט ער בלייבען: דאם זאל אונז צווישען—

רובל!... טויזענד פאר קייפט

 דעט גער, קיין געפאהרען בין איך איידער טעג עזליכע
 בראד, פון טעלעגראם א בעקומען איך האב דעקאבר, ־טען24

 דורכפיהרען פארגעלעגט האט וועלכער פייגענבוים, סוחר פונ׳ם
 דעם ביז נאר בראד אין פערבלייבט ער אז גאליציע, קיין מיך

 הילף, זיין מיט בענוצען זיך וויל איך אויב און יאנואר ־טען2
 איך אז געענטפערט, האב איך ארויספאהרען. גלייך איך זאל

 צו- אהין איהם בעט און ראוונע אין -^29 דעם ארוים פאהר
בראד. קיין פראפוסק דעם ברענגען אדער שיקען

 בדי טעג, עטליכע אויף פאהרען דאס אבגעלעגט האב איך
 נאך איז דערצו "פערבאנד". אין ארבייט מיין פערענדיגען צו

 א בעקומען וועל איך אז האפנונג, שוואכע א געווען מיר ביי
 טענה׳- ווירובאוו, ,פערבאגד". פון גאליציע קיין קאמאנדיראווקע

 מאל יעדעס האט העלפען, נישט דעם אין מיר קאן ער אז דיג,
 וועלכער לוואוו, פירשט צום ווענדען זיך זאל איך צוגעגעבען,

 לוואוו איז טען-27 דעם ווארשא. קיין קומען טעג די דארף
 זיך דערמאהנט גלייך און אויפגענומען מיך האט ער געקומען.

 בקשה מיין וועגען און מאסקווא אין געשפרעך אונזער וועגען
גאליציע. קיין פאהרען צו מעגליכקייט די מיר געבען צו

 ארייג־ מענשען פריוואטען א פאר שווער זעהר איז -איצט
 צוויי מיט—געענטפערט, מיר ער האט—גאליציע קיין צופאהרען

 זאל מען בעפעהל, א געווארען פערעפענטליכט איז צוריק וואכען
 מענשען. פריוואטען שום קיין פראפוסקען קיין געבען נישט

 פון אבער־בעפולמעכטיגטער דער לוירובאוו, פאר: זיך שטעלט
 גאנצע האט פערבאנד" "זעמסקי פון אבטיילונגען ווארשאווער

 איינגעגעבעו איהם זיך האט עס ביז געהארעוועט, וואכען צוויי
פראפוסק. א בעקומען צו
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 גע- איך האב—פראפוסק, קיין נישט אייך ביי בעם איך—
 מיך קאמאנדירט איהר אז ,פאפיר", א נאר מיר גיט—ענטפערט,

קריגען. שוין איך וועל פראפוסק א גאליציע. קיין
 בע־ אונזער נישט. שליחות שום קיין אהין דארפען מיר—

 אלץ, פיהרט-אויס שליקעוויטש, גאליציע, אין פולמעכטיגטער
דארף. ער וואס

 און רייד איך וואס וועגען געווים פערשטעהט איהר—
 גאלי- קיין זיך קלייב איך ציל א פאר וואט מיט ווייסט, איהר
 מיר איז קאמאנדיראווקע אייער—געענטפערט, איך האב—ציע,

 איך וועל דארט לעמבערג. קיין קומעץ וועל איך ביז נאר נויטיג
 צו- מיר האבען דעמידאוו און מאקלאקאוו איינארדנען. שוין זיך

אבטיילונגען. זייערע פון איינעם אין מיך אריינצונעהמען געזאגט
 ארדענט און מאהקווע אין איצט זיך געפינט דעמידאוו—

 גרינג איז איהם איהם. צו זיך ווענדט ,אטריאד". נייעם א איין
 שום קיין אייך קאנען דאנען פון אבער מיר מיטצונעהמען, אייך

געבען. נישט בעפולמעכטיגונג
 נישט מיר וויל ער אז געווען, קדאר איז עם בקיצור,

 רואם דאס, איז דערפון סיבה די אז און "פאפיר" קיין געבען
 אין בדעה האב איך וואס איבערהויפט, און, יוד, א בין איך

לאגע. יודישע די אויספארשען גאליציע
 דער מיך האט חדר, צווייטען אין ארויס בין איך אז

 און שמייכעלע גיפטיג א מיט בעגעגענט קזשעוויצקי סעקרעטאר
ארויסגעזאגט: נקמה-פרייד א מיט

 לוואוו אז געזאגט, האב איך גערעכט? איז ווער נו,—
 גאליציע. קיין ,קאמאנדיראווקע" קיין געבען נישה אייך וועט
געוואוסט. פריהער עס האב איך

 ווירובאוו, דעריאגט מיך האט ארויסגעגאנגען, בין איך אז
געזאגט: זיך, פערענטפערענדיג ווי און,

 דורב- נאכאמאל פרובען וועט איהר מארגען. אריין קומט—
 איבער- אויך איהם מיט וועל איך לוואוו׳ן. מיט זיך ריידען

ריידען...
דעם לוואוו׳ן מיט געזעהן זיך איך האב מאל צווייטע דאם
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 בין איך גע׳פועל׳ט. נישט ווייטער און גערעדט ווייטער ־טען.29
 זאגענדיג נישט און האנד די איהם דערלאנגענדיג נישט אוועק

טאג". ,גוטען א
 גע- איך האב זג-טען, דעם ראוונע קיין קומען צו כדי

 אריינצולוי- געהאט צייט נאר האב איך אבפאהרען. גלייך מזט
 אבער איהם האב איך איהם. מיט זיך געזעגענען פרצ׳ן, צו פען

 גע- נישט מיר האט הארץ דאס אינדערהיים. געטראפען נישט
 דריי אין אז זעהן. נישט מעהר שוין איהם וועל איך אז זאגט,

 און—אייביג אויף אונז מיט שיידען זיך ער וועט ארום חדשים
 מעב- דעם מיט זיך זעהענדיג נישט אוועקגעפאהרען, בין איך

 ווי טייערער, געווארען צייטען לעצטע די מיר איז וואס שען,
ברודער... א

 בע- דעם מאסקווע קיין טעלעגראפירט איך האב וועג פון
 מיר האט ניידיטש,-וועלכער י. פלל־טהוער, ציוניסטישען וואוסטען
 גאר־ איך האב ווארשא אין דעמידאוו׳ן,-אז צו בריף א געגעבען

 זאל דעמידאוו אז פועל׳ן, איהם בעט און אויסגעפיהרט נישט
 איך האב געבעטען אבטיילונג. נייער זיין אין ארייננעהמען מיך

ראוונע. קיין מיר טעלעגראפירען
 גע־ זענען געפאהרען, בין איך וועלכען אין וואגאן, אין

 אויסצו־ "פערגעניגען" דאס געהאט האב איך און אפיצירען ווען
יודען. וועגען ערצעהלונגען זייערע הערען

דערצעהלט: האט אפיציר איין
 איז פאדפארוטשיק א פריינד, א מיינער פאר: אייך שטעלט

 ער האט אומגעקעהרט, זיך האט ער אז "אטפוסק׳/ אין געווען
 איהם האט ער וואו ארט, דעם אויף פאלק זיין געפונען נישט

 די און נישט. קיינער ווייסט פרעגט, ער וועמען ביי געלאזען.
 האל־ צו בעפעהל א ארוים איז עס נישט: זאגען ווייסען, וואס
 ווערען ארמעע-טיילען די וואוהין סוד, שטרענגסטען אין טען

 רואס־ געמאטערט. אזוי זיך ער האט טעג דריי איבערגעווארפען.
 פאק- זשידאווסקי א גערופען געטהוף ער האט איהר מיינט' זשע

 וואם אלץ, דערגעהן געהייסען און רובל פאר א צוגעזאגט שאר,
 געבראכט פאקטאר דער האט ארום שעה א אין וויסען. דארף ער
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 ארויסיעטר^טען, איז פאלק זיין ווען ידיעות: גענויסטע די איחס
 פון זיי, ווייסען שדיס וועג! וועלכען מיט אפילו און וואוהין
 שטעד- אין שטעהען מיר דהיינו, אלץ! דאס דערגעהען זיי וואנען
 יודישע די נאך נאר גארנישט, פון נאך ווייסען מיר טעל,

 האל־ מיר אז מיר, פערשטעהען אויפפיהו־ונג זייער און פנימ׳ער
 בעפעהלן דער קומט ארום טאג א אין און אבטרעטען. ביים טען

 שפיא־ ברייטע א האבען זיי אז אנדערש, נישט "אבטרעטעך...
 איי. איבער גיבען וועלכע אגענטען, פיל מיט נאזש־ארגאניזאציע

ידיעות... לע3 צווייטען דעם גער
איינער: נאך אב זיך רופט ארוס וויילע א אין

 בכיון "זשידעם". גאר פערשפרייטען ידיעות פאלשע אלע
 גענומען חאבען דייטשען די אז קלאנג, א געלאזען זיי האבעץ
 קו- וועלען "באלד אפען: שרייען זייערע! חוצפה די און קעלץ.

 ריי־ זיך צווישען און דייטשעץ. די הייסט דאס—אונזערע!" מען
 זיי דערווערגען! אלעמען זיי געדארפט דייטש. אויך זיי דעץ

 זיי וועלען—זיגען וועלען מיר ווען אז פעררעטער, די ווייסען,
 אויסקוילען, אלעמען זיי וועלען פאליאקען די מפלה. די האבען

מנצחי... איז דייטש דער אז זיך, זיי פרעהען דערפאר
 ערווארטעטען דעם געפונען נישט איך האב ראוונע אין
 יא־ ־טען5 דעם איך האב דערפאר פייגענבוימען. פון טעלעגראם

 ניידיטש׳ן: י. פון טעלעגראם א בעקומען אומגעריכט גאנץ נואר
 אב־ דעמידאווס אוועק פאהרט ־טען7 דעם מאסקווע. קיין ,קומט

אנ׳ארט". רעזערווירט איהם אין איז אייך פאר טיילונג.
מאסקווע. קיין אבגעפאהרען גלייך בין איך

 גא־ דער פון מיטגליד א דעמידאוו, פלאטאנאוויטש איגאר
 העכסטער דער געווען איז קאדעט, אנ׳אנגזעהענער דומע, סוד.

 גאסודארסטווע־ די וועלכע אבטיילונגען, די פון בעפולמעכטיגטער
 אבטיילונג זיין ארגאניזירט. רעכנונג איהר אויף האט דומע נע

 וואכען פאר א מיט )גאליציע(. טארנאוו אין געפונען זיך האט
 מעדיקאמעג־ נאך מאסקווע קיין געקומען דעמידאוו איז צוריק
 גע־ איהם מיט האט טעלעגראם מיין בעקומענדיג ניידיטש, טען.

 מיט- מיך איינגעשטימט גלייך האט ער און מיר, וועגען רעדט
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 אוועק- גלייך געמוזט האט ער ווי אזוי גאליציע. קיין צונעהמען
 זיין איבערגעגעבען ער האט געקומען, בין איך איידער פאהרען

 פערטרעטען איהם האט וועלכער פלאטאנאוויטש׳ן, לעוו ברודער,
 גא- קיין אבפיהרען בעפולמעכטיגען מיך זאל ער מאסקווע, אין

מעדיקאמענטען. וואגאן צוויי ליציע
 ער דעמידאוו׳ן. לעוו צו קאמיטעט אין אוועק בין איך

 בעקאנט מיך האט בעפולמעכטיגונג, א ארויסגעגעבען מיר האט
 איך אויספיהרען. דארף איך וועלכע ארבייט, דער מיט געמאכט

 נאך, רשימה דער נאך זאלען מעדיקאמענטען די אז זעהן, דארף
 איבער- און אבפיהרען דארף און וואגאנעס די אין זיין געפאקט

 וואגאנעס די בעגלייטען אבטיילונג. אין טארנאוו אין זיי געבען
 א בעפולמעכטיגטער, א נאך און איך אנ׳ארטעלשטשיק. וועט

 נייגיריגקייט פון האט וועלכער ראטנער, י. ב. יוריסט מאסקווער
 צו אויפגאבע די נאר האבען גאליציע, קיין פאהרען געוואלט

 ווע- פערהאלטען נישט ערגעץ אין זאלען וואגאנעס די אז זעהן,
 ווייל וואגאנעס, עסטרייכישע אין בראד אין זיי איבערפאקען רען,

 ברענגען און שמאל-וועגיגע, א אייזענבאהן־ליניע די איז דארט
 נישט רייד קיין אפילו איז פראפוסק א וועגעץ טארנאור. קייץ זיי

בעפולמעכטיגונג. אנ׳אפיציעלע גענוגענד האט עס געווען.
 דעם אוועקגעהן געדארפט האבען רואגאנעס די ווי אזוי

 פעטער- קיין אריבערצופאהרען געהאט צייט איך האב ־טען,9
 א לייענען כלל־טהוער פון פערזאמלונג א אויף דארט און בורג,

 האב בעריכט דעמזעלבען פוילען. אין לאגע דער איבער בעריכט
מאסקווע. אין אויך געלייענט איך

טז

 לאזארעט", ,יודישען א בעזוכט איך האב מאסקווע אין
 רום- גאנץ אין איינציגער דער געווען זיך, 'דוכט איז יועלכער

 ער ווייל דערפאר, בלויז נישט געווען ער איז יודישער א לאגד.
 איבערהויפה נאר געלד, יודיש אויף געווען אויסגעהאלטעץ איז
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 הא־ וועלכע סאלדאטען, פערוואונדעטע אלע כמעט וואס דערפאר,
 ווי !.זיבענאוניינציג( ביז )ניינציג אויפגעהאלטען, דארט זיך בען
 געווען זענען סאניטארען און שוועסטער דאקטוירים, די אויך

יודען. דורכאויס
 פרוי דער דורך געווארען לאזארעט דער איז געגרינדעט

 די פאר קיך כשר׳ע א איינגעארדענט האט זי פערסיץ. שושנה
 אנפאנג אין דארט זיך האבען וואס סאלדאטען, יודישע עכליכע

 דאקטוי- די האבען געווארען, בעוואוסט איז דאס אז געפונען.
 אהין אנגעהויבען לאזארעטען אנדערע פון פערוואלטער און רים

 נישט טרפות קיין האבען וועלכע סאלדאטען, יודישע יענע שיקען
 לא- יודישער א פארמירט ביסלעכווייז זיך האט אזוי געגעסען.

זארעט.
 מיט חדרים גרויסע ליכטיג, ריין, הריז. הילצערן גרוים א

 פערוואונדע־ שווער עטליכע נאר ליגען עס בעטען. צעהבדליגער
 על- ארום. געהען שיך, און כאלאטען אין איבעריגע, די טע.

 יונגעלייט, רוקענס, איינגעבויגענע מיט בערד, מיט יודען, טערע
 באנדאזשיר- מיט פנימ׳ער, אויסגעקרענקטע בלייכע מיט בחורים,

 ווי אויס זעהען קוליעס, אויף הענד, אונטערגעבונדענע קעפ, טע
 פריש געבויט שטארק וואוקס, הויכען פון צוויי-דריי בלויז זקנים.

 הדרים, די איבער פערטראכט ארום געהען אייניגע אויסזעהן. אין
 זיצען אייניגע נאך שמועסען, און רעדלעצווייז שטעהען אנדערע

 יונגערמאן א לייענען. אדער בריף שרייבען טישלעך, זייערע ביי
 יונגער־ דער גמרא. א אין פערטיפט שטארק בעזונדער זיך זיצט
שטעדטעל. א אין רב א געווען איז מאן

 דאס אז דערקענען, צו נישט איז בליק ערשמען אויפ׳ן
יו צעוועהטאגטע קראנקע, נאר געוועהנליכע, סאלדאטען. זענען
 קינדער. בעלי־הבתישע לעהרער, בעלי-מלאכות, קרעמער, דען,

 ריכטי- בעמערקט, איך האב צוגעקוקט, זיך האב איך אז אבער
 די אין אונגעוועהנליכעס נייעס, עטוואס זיי אין דערפיהלט—גער

 שטרענ- א בליקען. די אין רייד, די פון טאן איב׳ם בעוועגונגען,
 זיך אין געהאלטען וואלטען זיי ווי גלייך פערשל^סענקייט, גע
 אין איינגעהילט ווי געווען, זיי זענען אלע געהיימנים. שווערע א
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טרויער. שטילען טיפען, א
 געוועהנלי־ אלע די אט אז דערמאהנט, מיך האב איך און

 ב^רד, געלער דער מיט קרעמער דער רב׳ל, דער יודען, כע
 גע- האבען אלע זיי לעהרער, העברעאישער דער סטאליאר, דער
 דעם אריבערגעטראגען האבען המות, מלאך דעם זיך פאר זעהן

 ביס, גיפטיגען זיין לייב אין בעקומען האבען טויט, פון שטורם
 אריינגענומען האבען און טויט זיך ארום געזייהט אליין האבען

 נישט קאן וואס זייט", "יענער פון עטוואס נשמה דער אין
 ווערעץ ארויסגעזאגט נישט געדאנק, מיט׳ן ווערען ארומגענומען

 אנ׳אייביגען נשמה דער אין לאזט וואס נאר ווערטער, מיט
צייכען.

 איינ- שטיל, נאר פראגען, מיינע אויף גערן ענטפערן זיי
 קלאגען־ שום א אהן ווערטער, איבריגע אהן ערנסט, געהאלטען,

יסורים. אונמענשליכע איבערגעלעבטע די אויף זיך
 געפיהלט זיי האבן שלאכט דער בשעת אויב פרעג, איך

שרעק.
שמייכעל: טרויעריגען א מיט רב דער ענטפערט מיר
 פון שרעק דער פאר בלויז זיך מען האט געשראקען—

 עס נאר ווי גופא; מלחמה דער פאר נישט אבער מלחמה, ׳דער
 קוילען געפלויגען זענען עס שלאכט, די אנגעפאנגען זיך האט
 זיך, יאגען לויפען, שיסען, געדארפט האבען אליין מיר און

 שרעק קיין זיך קאן גלאט און פחד. דער פערשווינדען פלעגט
 איך אז ווייט, אזוי געוועהנט. ווערט מען האלטען, נישט לאנג
 איז שלאכט די ווען צייט, דער אין געשלאפען געשמאק בין

 זע- אויפגעכאפט, מיך האב איך אז ברען. רעכטען אין געווען
סאלדאטען. גע׳הרג׳עטע צוויי געלעגען מיר נעבעץ נען

 אקאפעס, די אין ווייטער,-ווען ער דערצעהלט—איינמאל,—
 יודישע צוואנציג ביי צונויפגעקליבען זיך האבען ארט, איין אין

 רעב- דער בשעת און געווען מישב זיך מיר האבען סאלדאטען^
 גע- און תפילין די אנגעטהון צד, שונא׳ם פון שיסעריי טער

 דער אנגעקומען איז דעם אויף מנין. א מיט דאוונען זיך שטעלט
 פערוואוג- איהם דאס האט מינוט ערשטע די קאמאנדיר. ד׳אטני
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 מתפלל, זענען מיר אז דערוואוסט, זיך האט ער אז נצר דערט,
 זעהט, "אט סאלדאטען: רוסישע די צו אנגערופען זיך ער האט
 גאט וועט תפילה אזא פייער! אונטער׳ן מתפלל זענען יודען ווי

צוהערען!" געוויס
 פעל- שלאכטען, בלוטיגע וועגען ערצעהלונגען געהען עס

 זיפצען געשרייען, בלוט, טייכען הרוגים, מיט פערשאטענע דער
 וועגען ערצעהלונגעץ ערד. דער פון קרעכצען און מענשען פון

 און שטעדט דערפער, רואינירטע חרוב-געמאכטע, פערברענטע,
 זיך האט וועלכע בעפעלקערונג, יודישער דער וועגען שטעדטלעך.

 שטרייטענדע צוויי צווישעץ געווארפען אנגסט טויטליכען א אין
מחנות.

 גע- טעג פיר איז פאלק זיין אז דערצעהלט, סאלדאט איין
 פער- זענען עם וואו געבורטס־שטעדטעל, זיין אנטקעגען שטאנען
 קרובים. און שוועסטער ברידער, עלטערן, אלטע זיינע בליבען

 האט פאלק זיין און עסטרייכער, פערנומען האבען שטעדטעל דאס
 דערוויי- פון געזעהן מען האט שטעדטעל דאס בעשאסען. זיי

 סנא- די פאלען עס וואוהין בעמערקען, געקאנט האט מען טענס.
 וואו ווער שטעדטעל, אין הויז יעדעס געקענט האט ער ריאדען.
 אנדערן, דעם נאך הויז איין ווי געזעהן האט ער און וואוינט,

 אז צושמעטערט. ווערען ברענען, אנדערער דער נאך גאס איין
 זע- רוסען די און געווארען, ארויסגעיאגט זענען עסטרייכער די

 חוץ געפונען גארנישט ער האט שטעדטעל, אין אריין נען
 די בלויז געבליבען גאנץ זענען הויז פאטערס זיין אין חורבות.

 נעפונען, נישט ער האט נפש לעבעדיגען איין קיין אבער ווענד,
 ווייסט היום עד און שטעדטעל גאנצען אין נישט זיך, ביי נישט

 בלאנ- אדער עסטרייכער, די צו אוועק זיי זענען צי נישט: ער
הילפלאזע. און הונגעריגע ארום ערגעץ קען

 גא- אין מלחמה דער וועגען ערצעהלונגען געהען ווייטער
 פארגעקומען, זענען דארט זאכען שרעקליכע א פאר וואס ליציע.

זעהןז צו אויסגעקומען איז עם בילדער שרעקליכע א פאר וי$ם
 אין איבער רייסען און דערצעהלען אן הויבען סאלדאטען די

 שווער ענדיגען, צו שווער האנד: דער מיט מאך א גיבען מיטען,
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איינדרוקען. שרעקליכע די איבערצולעבען נאכאמאל
 יונגערמאן הויכער א טהיר דער ביי שטעהט אונבעוועגט

 אוי- די אראבגעלאזען מאנאטאן, שטיל, בערדעל. שאטען א מיט
 ער שטעלט אמאל מיט ערינערונגען. זיינע ער דערצעהלט גען,
 און זיך דערמאהנען צו עטוואס וועגען זיך בעמיהם ער אב, זיך

 דאס אויב פרעגען, וואלט ער ווי פערוואונדערט, מיר אויף קוקט
 חלום א בלויז עם איז אדער וואהר אויפ׳ן געשעהן איז אלץ

געווען.
 אין אריין מיר זענעץ—ער, דערצעהלט—יום־כפור, -ערב

 האלב געווען איז שטעדטעל דאס גאליציע. אין שטעדטעל א
 גאנצע פערבליבען זענען וואו־נישט־וואו חרוב. און פערברענט

 איין קיין גאט, אין געווען נישט איז נפש איין קיין הייזער.
 האבען אמאל מיט בית־עולם. א אויף ווי הייזער. די אין פייערל

 יונגער, א און אנ׳אלטער יודען, צוויי גאט אויפ׳ן בעוויזען זיך
 זיי האבען ביידע שטריימלעך. אין און קאפאטעס צוריסענע אין

 אג־ האט עם קבר. פון ארויס זענען וואט מתים, ווי אויסגעזעהן
 רוסישע די אויף אפילו זיי, אויף קוקען צו שוידער א גענומען

 זיי און אנ׳איינדרוק, געמאכט אויסזעהן זייער האט טאלדאטען
 אין אריין זענען יודען צוויי די אנגעריהרט. נישט זיי האבען

 נאך דורכגעגאנגען זענען זיי זיי. נאך אוועק בין איך געסעל. א
 געמויער- אלטער גרויסער א צו צוגעגאנגען און געסלעך פאר א

 אויסגעשלא־ געווען זענען פענסטער די וועלכער אין שוהל, טער
 שוהל. אין זיי נאך אריין בין איך אבגעריסען. טהיר די און גען

 דער צובראכעץ, אלץ חורבן: שרעקליכער א געווען איז דארט
 הענג־ די צוהאקטער, א ערד דער אויף געלעגען איז קודש ארון

 פאדלא־ גאנצע די צובראכענע, געוואלגערט זיך האבען לייכטער
 צו- דעם אנשטאט ספרים. צוריסענע מיט בעדעקט געווען איז גע

 -׳אנ איהם אויף און בענקעל א געשמאנען איז עמוד בראכענעם
 וואט יודען, צוויי די חוץ זענען שוהל אין ליכט. אנגעצונדען

 זיך האט אלטער דער יודען. פיר באך געווען געקומען, זענען
נדרי". "כל זאגען גענומען און בענקעל פאר׳ן געשטעלט
געפרעגט. איך -האב זיי? מיט ריידען געפרובט איהר האט—
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 אראבגע- מיר, אריף געטהון קוק א האט סאלדאט דער
 ציטערדיגען א מיט שטיל, ארויסגערעדט און אויגען די לאזט
קול.

 גע־ האב איך געקאנט... נישט איך האב זיי מיט ריידען—
געוויעט... האב איך און וויינען... זיי מיט קאנט

יז

 פון אוועק זענען מעדיקאמענטען די מיט וואגאנעס די
 אין $נקומען געקאנט האבען זיי ווי אזוי ־טען.12 דעם מאסקווע

 מיר, פאר שפעטער טעג דריי-פיר מיט פאל בעסטען אין בראד
קיעוו. אין טעג פאר א אויף אבגעשטעלט מיך איך האב

 אין פריהער חדשים דרי.י מיט געווען בין איך בשעת
 פארגע־ פרויען יודישע פון פערזאמלונג א אויף איך האב קיעוו,
 פאר בגדים פון זאמלובג א שטאדט דער אין ארגאניזירען לעגט

 בעצויגען זיך האבען אייניגע מלחמה. פון געליטענע און היימלאזע
 פון אנפיהר דעם אונטער פרויען, עטליכע באר דערצו, סקעפטיש

 ארבייט דער צו גענומען ענערגיש זיך האבען מאזאר, מ. פרוי
 נאר בגדים. פוד אכטהונדערט ביו געזאמעלט צייט דער פאר און
 איינגעגעבען זיך האט זיי וואס דאס, געווען איז וויכטיגער פיל
 נאר בגדים, זאמלען צו בלויז נישט אנ׳ערלויבעניש בעקומען צו
 פוץ אפפער יודישע די שטיצען צו "הילפגעזעלשאפט א עפענען צו

 אנ׳אונגעהויער- ארויסגעוויזען האט געזעלשאפט די מלחמה". דער
 אר- מלחמה דער פון צייט גאנצע די האט טעטיגקייט, גרויסע

 גאלי־ פאר רוסלאנד, פון דרום־מערב גאנץ פאר הילף גאניזירט
 מיליאן צעהן איבער ארויסגעגעבען האט ביקאווינא, און ציע

 טויזעג• צעהנדליגער פיל הונגער־טויט פון געראטעוועט און רובל
נפשות. יודישע דער

 וועגען פארטראג א געהאלטען אויך איך האב קיעוו אין
 פאהר איך וואס צוליב דערצעהלט און פוילען אין לאגע דער
גאליציע. קיין

 געפנער, הער צוקער־פאבריקאנט, קיעווער בעוואוסטער א
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 ארויסגעזאגט מיר האט פ^רטראג, מיין אויף געווען איז וועלכער
וואונש: דעם

 נייעס, בעסערע ברענגען גאליציע פון איהר זאלט הלואי—
פוילען. פון ווי

 —געענטפערט, איך האב—האפנונג, וועניג איז דעם אויף—
 גוטע וועלכע ברענגען געקאנט גאליציע קיין כאטש איך וואלט
נייעם.

 פינם־ מיר דערלאנגט און ארויסגענומען האט געפנער הער
רובל. הונדערט
אבצוגעבען. זיי וועמען מסתמא, געפינען, וועט איהר—

 גאליציאנער פאר מתנה ערשטע די נישט געווען א׳יז דאס
 פרוי רובל, הונדערט געגעבען מיר האט פעטערבורג אין יודען.

ווינאווער.
 וולאדי- באראן ביים געווען איך בין אוועקפאהרען פאר׳ן

 כלל־טהוער יודישע אנגעזעהענע די פון איינעם גינצבורג, מיר
 היי- א ארויסגעוויזען ער האט מלחמה דער פאר נאך קיעוו. אין
 אדאנק נאר און עטנאגראפיע, יודישער דער צו אינטערעם סען
 און ארגאניזירען צו מעגליכקייט די געהאט איך האב הילף זיין

 האט מלחמה די עקספעדיציע. עטנאגראפישע די דורכצופיהרען
 אנ׳- געווען איז ער ווי אזוי פראנקרייך. אין געטראפען איהם

 ארייג- און רוסלאנד קיין געקומען גלייך ער איז "אפאלטשענעץ"
 ברודער, )זיין סאלדאט פראסטער א וויי דינסט אין געטראטען

 דער רעוואלוציע דער פאר געווען איז גינצבורג, אלפרעד באראן
 שום קיין אננעהמענדיג נישט און, קאפיטאן( יודישער איינציגער

 מיט צוגלייך קאזארמע אין דינסט די געטראגען פערלייכטערונגען,
 אין און רעכנונג זיין אויף ער האט דערביי סאלדאטען, אלע
 פערוואונ- פערציג פאר לאזארעט א איינגעארדענט וואוינונג זיין

דעטע.
 פוילען אין לאגע דער וועגעץ פונאנדערגעפרעגט האט ער

גאליציע. אין טהון צו רעכען איך וואס און
 אומגעקעהרט מיך האב איך ווי נאכדעם, שעה פאר א אין

 און קאסירער באראנס דעם מיר צו געקומען איז האטעל, אין
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 גאל׳•- די פאר רובל דרייטויזענד איהם פון מיר איבערגעגעבען
יודען. ציאנער

קיעוו. פון אוועקגעפאהרען איך בין טען-15 דעם
 טאג א אויף נאך אבגעשטעלט זיך איך האב בראד פאר

 האט פיל גרענעץ־שטעדטעל, היבש גאנץ א ראדזיווילאוו. אין
 )זיין גינזבורג י. מ. מיליאנער דער שטעדטעל דעם געהאלפען

 האט ער ראדזיווילאוו. פון שטאמט וועלכער מעסס(, איז פאמיליע
 פיל שפיטאל, רייכען א איינגעארדענט שוהל, א אויסגעבויט דארט

 ער האט דעם חוץ אנשטאלטען. וואוילטעטיגע און קו/טורעלע
געזינדען. צעהנדליגער פיל געשטיצט
 רא־ אין אריינגעפאהרען זענען ראטנער ה׳ מיט׳ן איך אז

 שטעדטעל, גאנצע דאס כמעט געטראפען מיר האבען דזיווילאוו,
 ארויסגעוויזען, זיך האט עם שוהל. ארום מאן, טויזענד עטליכע

 שמואל ברודער, גיזבורגס אויף הספד א פאר קומט שוהל אין אז
 אין שטעדטעל א אין געשטארבען פלוצלונג איז וועלכער מעסם,

 די פאר הילף ארגאניזירען געפאהרען איז ער וואוהין גאליציע,
 גע־ גינזבורג מ. האט מעסם שמואל דעם דורך יודען. דארטיגע
 פריהצייטיגער און אומגעריכטער מעס׳ס שטעדטעל. דעם האלפען

 פערצווייפ־ גרעסערע א שטעדטעל אין ארויסגערופען האבען טויט
 אין געשטאנען זענען יודענעס און יודען מלחמה. די ווי לונג,

געוויינט. און העבד די געבראכען גאסען, די
 גרענעץ די איז אויסגעבראכען, האט מלחמה די נאר ווי

 געווארען, רואינירט איז שטעדטעל דאס געווארען. געשלאסעץ
 האט געלעבט, האט עם וועלכען פון עסטרייך, מיט האנדעל דער

אויפגעהערט.
 זע־ מלחמה, דער פון אנפאנג דעם נאך ארוס וואך א אין

 נאר שטעדטעל, דאם פערנומען עסטרייכער, די געקומען נען
 באלד אבגעטראטען. און שעה פאר א בלויז דארט פערבליבען

 א פריהער זענען קאזאקען די—קאזאקען אריין זענען זיי נאך
 געווא- בעקאנט זענען ראדזיווילאוו, אין געשטאנען צייט לאנגע

 הא- אריין, זענען זיי ווי דא, און איינוואוינער, אלע מיט רען
 בע- אלע צוראבירט האבען פאגראם, א מאכען גענומען זיי בען



117 גאליציע. חורבן

 הא- פערנעמען, געקאנט נישט האבען זיי וואס מאגאזינען. סטע
 אנגע- זענען נאכדעם פערניכטעט. צושאטען, צובראכען, זיי בען

 פערנומען. איבעריגע דאס און פוהרען מיט פויערים פאהרען
 פערשלאסען זיך יודען הונדערט עטליכע האבען פאגראם בשעת׳ן

 ברעכען גענומען און צוגעגאנגען זענען קאזאקען די שוהל. אין
 ער אבגעראטעוועט. זיי האט גוי שטאדטישער א נאר טהיר, די

 פערשטעלט זי האט שוהל, פון טהיר דער צו צוגעגאנגען איז
 אויף אן פאלען זיי וואס קאזאקען׳ די זידלען אנגעהויבען און

אבגעטראטען. האבען קאזאקען די ארימעלייט. הילפלאזע
 געקומען איז ער אז דערצעהלט, מיר האט יוד דובנער א

 זע־ גאסען די איבער פאגראם. בשעת׳ן אקוראט ראדזיווילאוו קיין
 פענסטער און טהיר געבראכען קאזאקען, ווילדע אומגעלאפען נען
 צו האט ער פערשפארט. געזעסען זענען יודען געראבעוועט. און

 אריינגעלאזען, נישט איהם האט קיינער באר אנגעקלאפט, עטליכע
 יוד. א לויפט ער זעהט אמאל מיט גאס. אויפ׳ן נעכטיג כאטש

 "ר׳ צוגעלאפען: דערזעהען, דובגער, דעם איהם, האט יוד דער
 ער זיך, פערשטעהט עם מיר!" צו קומט רחמנות, האט קרוב,

 ארטי- דעם ביי אז ארויסגעוויזען, זיך האט געגאנגען. גערן איז
 איינער געפעהלט האט עם און יאהרצייט, געווען איז יוד גען
 ארויסגע- נאך איהם בעל-הבית דער האט מעריב נאך—מנין א צו

 גאס אין נפשות, סכנות "סטייטש, לבנה. די מחדש־זיין פיהרט
 פא- דער לבנה! א פאר יואס זעהט ,אבער — פאגראם!״ א געהט
 נישט אפשר וועט לבנה די און מארגען, אויך זיין וועט גראם
 פאגראם־שטורם דעם אונטער און ארוים זענעץ זיי און דין!"

לבנה. די מחדש־געווען
 די ורעגען ווערען געוואהר וואקזאל אויפ׳ן אוועק בין איך
 גע■ הונדערט עטליכע געשטאנען זענעץ וואקזאל ארום וואגאנעס.
 און פערפרוירענע, הונגעריגע, סאלדאטען, עסטרייכישע פאנגענע
 זענען זייט א אן צוג. אין ארייגזעצען זיי זאל מען געווארט

 פיראונ־ זיי צווישען ערוב׳ניקעס. פערציג מענשען א געשטאנען
דערשראקענע. פערפרוירענע, האלב-נאקעטע, יודען, צוואנציג

פונאנדערפרעגען. גענומען צוגעגאיגען, בין איך
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איהד? זייט וואנען פרן
ליסקי. פון—
פעתומען? אייך מען האט פארוואס—
ווייסט! ווער—
אייך? מען פיהרט וואוהין—
ווייסט! ווער—
 ווערען און הונגעריג זענען זיי אייבם: בלויז ווייסען זיי

 מיך געבעטען און קאנוואינע צוגעגאנגען זענעץ עם ?ערפרוירען.
 ארעסטירטע. די מיט ריידען צו פעתועהרט איז עם אבטרעטען.

 געהייסען אין וואגאן א צו אבגעפיהרט זיי האט קאנוואי רער
 זיך האט עם נאר וואגאן. בעזונדערער א יודען פאר זיך. זעצען

 קאלטער געוועהנליכער א אי? וואגאן דער אז ארויסגעיויזען,
 געווען, דערביי איז וואס זשאנדארם, דער אפילו משא-וואגאן.

 דערפאהרען? זיי ורעלען ווי רחמנות! ,א געקראגעץ: רחנעות האט
 געפעטען איהם האב איך פראסט". גראד אכם—זיבען איז עם

 געקאנט נישט האט ער באר "טעפלושקא". א געבען די זאל מען
 איז וואגאן אין אז ארויסגעוויזען, זיך האט נאכדעם טהון. דאס
 זשאנדארם דער נישטא. איז קויהלען קיין באר אנ׳אויוועלע, דא

קויהלען. ברענגען ארויסגערופען זיך האט
 שוואכע, אלטע, די ווי זעהן, צו געווען איז שרעקליך

 האט ערשטע די וואגאן. אין געקראכען זענען יודען צובראכענע
 וואגאן פון די האבען נאכדעם אונטערגעזעצט, ווי־נישט-ווי מעץ

 שלע- מענשען פינף קרעכצען, זיפצען, אנדערע. די געשלעפט
 נישטא איז צעהן אלע ביי און אונטער שטופען פינף איינעם, פען
 אריינגע־ ענדליך וואגאן. אין מענש א ארויפצושלעפען כח קיין

סאלדאטען. רוסישע פון הילף דער מיט זיך זעצט
 ווא־ פון טהיר דער אין שטעהען יודען עלטערע עטליכע

רחמנות: מיט זיי בעטען פארביי געהט עם ווער און גאן
ווענגלי!" טראכי פראשע! פאן! "וועלקי—

 צוגערוקע קאנוואינע, די פון אונבעמערקט זיך, האב איך
רובל. עטליכע צו יודען די צוטיילט האב וואגאן, צום

כייר: צו געטהון ווארף א זיך האט זיי פון איינער
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אג׳ארצט! אהער רופען מען קאן אפשר רחמנות! האט—
קראנק? דא איז ווער—
 שוין אלט. יאהר צווייאונאכציג איז ער פאטער, מיין—

 קעלט פון און וועג פון בלינד. שטארק איז ער ווי י$הר, פינף
שטארבט. און געווארען קראנק ער איז

 וואלט וואם און דאקטאר, א קריגען געקאנט איך האב וואו
 א זוכען געגאנגען איך בין פונדעסטוועגען געהאלפעף איהם ער

 ברענגען צוגעזאגט האט וואט זשאנדארם, דעם געזוכט דאקטאר,
 צוג דער איז געפונען, עמיצען האב איך איידער נאו׳ קויהלען,

 צווייאונאכציג־ דעם מיט יודען, הונגעריגע פערפרוירענע די מיט
 שטארבענדיגען שפיאנאזש, אין פערדעכטיגען בלינדען, יאהריגען

אבגעגאנגען. זקן,
 גרע- דער אויף איינדרוק ערשטער מיין געווען איז דאם

גאליציע. פון גק
בר^ד. קיין אבגעסאהרען איך בין יאגואר ־טעץ!7 דעם
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א

 נישט אוי! געגענדען, ארימסטע די פון אייגע איז גאליציע
 זעהר האט לאגד דאס צענטראל־אייראפא. אין ארימסטע סאמע די

 מעטאלען פון אוצרות אונטער־ערדישע נאטור-רייכטומען, יועניג
 מיט אויס נישט זיך צייכענט וועלכע ערד, די מעעראלען. און

 קארגע מיט און פרימיטיוו בעארבייט ווערט פרוכטבארקייט, איהר
 שוואך זעהר דארט איז דעם מיט צוזאמענהאנג אין גערעטענישען.

 דער און פאבריק-פראדוקציע די אינדוסטריע, די ענטוויקעלט
 איבערהויפט—בעפעלקערונג, אלטגעזעסענע ארטיגע די האנדעל.

 אינטעלעקטועלען אין שטעהט—רוטענישע, די מזרח־גאליציע, אין
 ענטווי־ פין מצב נידריגען א זעהר אויף זין מאטעריעלען און

 פויער־ רוסישע דאס ווי אבגעשטאנען מעהר אפילו איז קלונג,
 אויף זיך אברופען געמוזט זיך, פערשטעהט האט, אלץ דאס טום.
 דעם אויף אפילו מאס, געוויסער א אין און, עקאנאמישען דעם

 בעפעלקע- יודישער גאליציאנער דער פון צושטאנד קולטורעלען
 ניינהונדערט פון בעשטאנען מלחמה דער פאר איז וועלכע דונג.

 וואם דערויף, קוקענדיג נישט נפשות. מיליאן איין ביז טויזענד
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 גלייכבערעב־ געווען יודען זענען מלוכה עסטרייכישער דער אין
 בעשעם- און אמטען אלע צו צוטריט פרייען א געהאט און טיגט

 זעהר געווען בעפעלקערונג יודישע גאליציאגער די איז טיגוגגען,
 אב- צוויי דורך בעשטעטיגט ווערט דאס אומבעהאלפען. און ארים

 גרויס אזוי נישט איז ערגעץ אין פאקטען: סטאטיסטישע יעקטיווע
 אין בעפעלקערונג יודישער דער צווישען ווי שטערבליבקייט, די

 אזא געגעבען נישט האט קבוץ יודישער שום קיין און גאליציע
אמעריקא. קיין אויסוואנדערער פראצענט גרויסען

 גע- יודענטום גאליציאנער דאס איז זין קולטורעלען אין
 אמת, שבטים. יודישע אנדערע ווי אבגעשטאנענער, דייטליך ווען

 שטורמישע די פון זייט דער אן געבליבען נישט איז גאליציע
 מיט צוגלייך יודענטום. אין אידעען־קאמפען און אידעען־שטראמען

 פאלש-מעסיאניסטי- דעם איבערגעלעבט זי האט לענדער אנדערע
 אסימילאטא־ די השכלה-עפאכע, די חסידיזם, דעם קריזיס, שען

 בעוועגונגען. נאציאנאלע און ציוניסטישע רעוואלוציאנערע, רישע,
 טהוער און פערזענליכקייטען וויכטיגע זעהר ארויסגעשמעלט האט
 בעוועגוג" די פון איעע אין נישט נאר געביטען. אלע די אויף
 גע- נישט ארט, צענטראלען קיין פערנומען נישט זי האט גען

 אב- זיך זאל עס וועלכער אין ריכטונג, בעזונדער קיין שאפעץ
 למשל, ווי אייגענשאפטען, איהרע און כאראקטער איהר שפיגלען

 אב- פון גאליציע זיך האט אויסגעטיילט "חב״ד". ליטווישער דער
 און ריכטונגען אלערליי די וואס דעם, מיט נאר שבטים דערע

 פערשארפטער א אין דארט אויסגעדריקט זיך האבען בעוועגונגען
 חסי- דער כאראקטער. ליידענשאפטליכען א אנגענומען און פארם
 דעגענערירטען זעהר א אין פערוואנדעלט דארט זיך האט דיזם

 השכלה- דער געגען ארטאדאקסיע דער פון קאמף דער צדיקיזם.
 פערביטערונג שרעקליכער א מיט געפיהרט זיך האט בעוועגונג

 האט אסימילאציע די אויך פארמען. ווילדע גאנץ אנגענומען און
פארם. קאריקאטור־קרענקליכער א אין אויסגעדריקט דארט זיך

 בירגערליך־פאלימי- פאלקאמער דער אויף קוקענדיג גישט
 דער אין געהאט האבען יודען וועלכע גלייכבערעכטיגוע, שער

 זעתר געווען לאגע פאליטישע זייער איז מלוכה, עסטרייכישער
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 האט וראם קאמף, נאציאנאלען שארפען דעם אין קאמפליצירטע. א
 פעלקער די צווישען זיך פיהרען צו אויפגעהערט נישט דארט

 ארויס- נישט יודען זענען בעשטאנען, איז מלוכה די וועלכע פון
 פ^- אנ׳אייגענער מיט קערפערשאפט נאציאנאלע א ווי געטראטען

 דאס מחנות. קעמפענדע די צווישען לאווירט האבען נאר ליטיק,
 פאלי- די סיי נאציאנאליטעט, יעדע אז דערצו, געבראכט האט
 רוטענישע, די סיי פוילישע, די סיי דייטשע, הערשענדע, טיש
 איינצי־ דעם אויף ווי זיך, אויף געקוקט האט יעדע וועלכע פון
 איהרע פאר יודען די גערעכענט האט לאנה פון בעל-הבית גזלן

 איבערגעגע־ און טרייהייט זיי פון געפאדערט און אונטערטעניגע
 יודען זענען פאליטיק, אייגענע קיין האבענדיג נישט בענקייט.

 דעם געהאט האבען וועלכע יענע, מיט געגאנגען מעהרסטענטייל
 יאהר !866 )ביז לאנד אין געהערשט פאקטיש און איבערגעוויכט

 פא- די מיט נאכדעם עסטרייכער, די מיט געגאנגען יודען זענען
 די צו נויגונג א בעוויזען זיי האבען יאהרען לעצטע די ליאקען.

 אנגע־ געווען נאציעס איבעריגע די זענען דעריבער רוטענער(.
 א כמעט אויפפיהרונג זייער אין געזעהן און זיי קעגען שטויסען
זיך. קעגען פערראט

 לא- פאליטישע גינסטיגע די האט אבער, דעם מיט צוגלייך
 פון געפיהל דאס יודענטום גאליציאנער ביים אויסגעארבייט גע
 ׳עע- שטארקען א אויך און אזיכערקייט זעלבסטווירדיגקייט, א

 געווען איז יודען ביי בירגערשאפט. פון געפיהל וואוסטזיניגען
 איבער- די פאטריאטיזם, עסטרייכישער דער ענטוויקעלט שטארק

 דערגרייכט האט יאזעף פראנץ קייזער אלטען צום געגעבענקייט
 און געליבט טיף איהם האט מען קולט. א פון פארמען די צו

 צייט דער אין העלפער. און שיצער יודישען א ווי געאכטעט,
 מלחמה דער פון אנפאנג פון האבען פאליאקען עסטרייכישע די ווען

 אויסגע- האבען רוטענער די און ראל צוויידייטיגע א געשפילט
 שטארק געבליבעץ יודען זענען מאסקוואפילען, די זיך פון טיילט

 שווער- די ביי האבען און אריענטאציע עסטרייכישער זייער ביי
 מורא נישט זי, ארויסגעוויזען קלאר און אפען אומשטענדען סטע

 מהירת-נפש, דער פערפאלגונגען. שרעקליכסטע די פאר האבענדיג
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 אג׳- געווען איז ארויסגעוויזען, פאל דעם אין האבען יודען וואם
 גע־ האבען יודען ווי געזעהן האב איך אויסערגעוועהנליכער.

 די בעקומען זיך האט עם בעת טרעהרען, ביטערע מיט וויינט
 נישט האבען יודען פזשעמישל. פון פאלען דעם וועגען ידיעה

 הא- און מפלה רוסישער א בעת פרייד זייער בעהאלטען געקאנט
 אקו- די ארויסגעזאגט אפען העלדענמוטה גרויסען א מיט בען

 אי- ונפש בלב זיי זענען בירגער עסטרייכישע ווי אז, פאנטען,
 אין אז דערצו, דערגאנגען איז עם רעגירונג. זייער בערגעבען

 און קאלט זיך בעצויגען יודען ארטיגע האבען ערטער אייניגע
 פארשטע- צו ווי לאנדער, ד״ר צו און מיר צו פיינדליך אפילו

מלוכה. פיינדליכער א פון הער
 יודענ- גאליציאנער דאס וואס דעם, אויף קוקענדיג נישט

 עמאנסיפירטע, די סיי עלעמענטען, ארטאדאקסישע די סיי טוס,
 יודענ- רוסישען פונ׳ם השפעה גייסטיגזג זייער געצויגען האבען

 פע- פיל מיט איהם מיט צוזאמענגעבונדען געווען זענען טום,
 אבגעזונדערט■ מאדנע א געהערשט מלחמה דער ביז האט דעם,
 גע־ זיך האט מען שבטים. ברידערליכע צוויי די צווישען קייט

 מאס געוויסער א אין און אנדערן צום איינער פרעמד פיהלט
 יודען גאליציאנער די קאלט. פאל יעדען אין פיינדליך, אפילו

 אראב, אויבען פון פעראכטונג, געוויסער א מיט געקוקט האבען
 פער- נישט און יודען רוסישע רעכטלאזע פערשקלאפטע, די אויף

 -׳אנ אין עטעמען און לעבען דאס מען קאן אזוי ווי שטאנען,
 אויסערגעוועהנליכע און ווילקיר ,פאגראמען פון אטמאספערע

 נאך דערצו האבען גאליציאנער ארטאדאקסישע די פערפאלגונגען.
 און אפיקורסות פון מקור דעם יודענטום רוסישען אין געזעהן

 בעצוי־ זיך האבען יודען, רוסישע די צד, זייער פון הפקירות.
 אג׳- צו ווי יודען, גאליציאנער די צו פעראכטונג א מיט גען

 קול- פון ווייט איז וועלכע מאסע, פערגליווערטער אבגעשטאנענער
שטרעבוגגען. און לעבען טורעלען

 נישט-פער- געגענזייטיגער און פערפרעמדקייט אזא ביי
 ביי זייט יאהר הונדערט איבער אבגעלעבט האבען שטעגדיגקייט

 א געפאדערט זיך האט עם און שבטים. יודישע צוויי זייט
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 דאס כדי טרעהרען, און בלוט ים א קאטאסטראפע, שרעקליכע
 גא- זיינע מיט נעהנטער צונויפקומען זיך זאל יודענטום רוסישע

 אגיי- צו ברענגען המכות לכל דאם, וועט ברידער. ליציאנער
 אבגעזונדער- די פון פערבינדונג א און דערנעהנטערונג סטיגער

פאלק. יודישען פון טיילען טע

3

 1 א זענען בראד, און ראדזיווילאוו שטעדטלעך, צוויי די
 אנטקעגעי איינע געשטאנען יאהר הונדערט כמעט פון משך דעם
 פיינד־ צוויי ווי פיס, די ביז קאפ פון בעוואפענט אנדערער דער
 קארדא- דורך פונאנדערגעטיילט געווען זענען זיי מחנות. ליכע

 קו- נישט און שלאגבוימען און ראגאטקעס טאמאזשנעם, און נען
 צוזאמענגעבונדען, פעסט געווען זיי זענעץ דעם, אויף קענדיג

 אין אנדערער. דער פון איינע אבהענגיג און צונויפגעשמידט
 מקור דער און צוזאמענבונד, זייער געלעגען איז צושיידונג זייער

 גרענעץ דער דורך עקזיסטענץ. מאטעריעלער גאנצער זייער פון
 צווישען הויפט־האנדעל דער געגאנגען איז ראדזיווילאוו-בראד

 דערהערט זיך האט עם נאר ווי און, עסטרייך. און רוסלאנד
 האט מחנות קעמפענדיגע די פון אייגע אין שאס ערשטער דער

 דעם אומגעווארפען שטעדטלעך, די צווישען צוים דעם צושטערט
 ביידע זענען ראגאטקע, די אריבערגעטראטען און גרענעץ־סלופ

 פון מקור דעם מיט צוזאמען אבגעשטארבען. גלייך שטעדטלעך
 עקזי- זייער פון זין דער געווארען פערלארען איז פרנסה זייער

סטענץ.
 פון מהלך א אינגאנצען איז שטעדטלעך ביידע די צווישען

 פון געפאהרען בין איך וועלכען מיט צוג, דער וויארסט. זיבען
 א אין שטח דעם דורכגעלאפען איז בראד, קיין ראדזיווילאוו

 גע- זיך איך האב שעה 1פירטעי די נאר שעה. פירטעל קנאפע
 מאסקווע אין פריהער און קיעוו אין היימליך. נישט זעהר פיהלט

 פערארדנונ- שטרענגע געזעהן אויגען אייגענע די מיט איך האב
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 געווען איז עם וועלכע אין מאכט, מיליטערישער דער פון גען
 קיין יוד וועלכען־עס-איז א דורכצולאזען פערבאטען קאטעגאריש

 בע- דער אז מיטגעטיילט, מיר מען האט קיעוו אין גאליציע.
 גע- איז וועלכער פיינבערג, דוד עסקן, פעטערבורגער וואוסטער

 גע- דעם מיט בעפריינדעט אפילו און בעקאנט פערזענליך ווען
 אויף האט באברינסקי, גראף גאליציע, פון נעראל־גובערנאטאר

 לעמבערג, קיין פאהרען צו אנ׳ערלויבעניש וועגען בקשה ויין
 איהם אז דערוואוסט, זיך איך האב )שפעטער אנ׳אבזאג פעקומען

 גא־ קיין דורכצופאהרען אייבגעגעבען פונדעסטוועגען זיך האט
ליציע(.

 האב איך וואס דאקומענט, דער דורכלאזען? מיך מען וועט
 מיט- די פון קאמיטעט פון בעפולמעכטיגונג א—זיך, ביי געהאט
 טאר- קיין אבצופיהרען דומע" "גאסודארסטווענע דער פון גלידער

 בעשטע- געווען נישט איז—מעדיקאמענטען, וואגאגעס צוויי נאוו
 האט און אנשטאלט מיליטערישען וועלכען־עס־איז א דורך טיגט

 דער- בילד. פאטאגראפישען מיין זיך אויף געהאט נישט אפילו
 מיין און מיינער אויסגעשטעלט געווען קלאר איהם אין איז פאר

 געווען, נישט ספק קיין איז מיר פאר נעמען. יודישע פאטערס
 אריבערפאהרען ביים פעסער די רעווידירען וועט מען בשעת אז

 יעדען אין אבשטעלען, מיך מען וועט גרענעץ, אמאליגען דעם
דורכגעהן. נישט גרינג דורכפאהר דער וועט פאל,

 איז וועלכער אפיציר, דער געהאט. טעות א האב איך נאר
 צוג דעם דורכגעגאנגען זשאנדארמען צוויי פון בעגלייטונג אין
 אריינגעקוקט נישט אפילו האט דאקומענטעץ, די רעווידירט און
 איהם אויף געמאכט געשווינד האט בעפולמעכטיגונג. מיין אין

צוריק. מיר אומגעקעהרט איהם און בלייפעדער מיט׳ן דריידעל א
 עהנליכע אנדערע און דעמזעלבען מיט איך בין שפעטער

 דורכגע־ מאל עטליכע אונגעשטערט און פריי בעפולמעכטיגונגען
 גאליציאנער יודען פאר פערוועהרטען שטרענג אזוי דעם פאהרען
 יאהר, אנדערטהאלבען די פון משך דעם אין מעהר: נאך גרענעץ.

 פיל בעזוכט און גאליציע איבער ארומגעפאהרען בין איך וואם
פאזיציעס רעכטע די ביי געווען איך בין שטעדט, צעהנדליגער
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 מען האט מאל איין נישט און—שטאבען מיליטערישע די בעזוכט
דאקומענט. מיין געפאדערט נישט מיר ביי

 די צו צוטרייט דער איז לענדער קעמפענדע אלע אין
 מיט פערבונדען מענשען פריוואטע פאר געווען קאמפס־פאזיציעס

 צעהג- דורכגעהן געדארפט האט מען שוועריגקייטען. גרעסטע די
 רעווי- אופן שטרענגסטען אויפ׳ן זענען עם וואו פאסטען, דליגער

 אלע די מען האט רוסלאנד אין דאקומענטען. די געווארען דירט
 מי־ די אופן. אנ׳אריגינעלען זעהר אויף בעזייטיגט שוועריגקייטען

 און בעפולמעכטיגטע אלע אז פערארדענט, האט מאכט ליטערישע
 געזעלשאפטליכע די פון און קרייץ רויטען פון אנגעשטעלטע

 מוזען—מענשען, פריוואטע לחלוטין אלגעמיין, אין—פערבאנדען
 א און שליפען בעשטימטע טראגען געקליידט, מיליטעריש זיין

 בעפולמעכטיג- אלע די האבען גופא דערמיט זייט. ביים שווערד
 אפי- וואס רעכט, דיזעלבע כמעט בעקומען אנגעשטעלטע און טע

 אויפמערק- די זיך אויף אבגעשטעלט נישט האבען און צירען,
 פראנט דעם אבהיטען געדארפט האבען וועלכע יענע, פון זאמקייט

 ווי זאך׳ גרינגערע קיין געווען נישט איז עס שפיאנאזש. פון
 איהם אין אריינטרעטענדיג פערבאנד. א אין זיך אריינקלייבען

 גע- שוין מען האט קליידער, מיליטערישט די אנטהוענדיג און
 פארשטע- דערום זיך קאן מען צוטריט. פר?יען א אומעטום האט
 די צווישען געפונען זיך האבען עם שפיאנען דייטשע וויפיל לען,

 וועל- פערבאנדען, די פון אנגעשטעלטע טויזענדער צעהנדליגער
 די ביי ארומגעדרעהט קליידער מיליטערישע אין זיך האבעץ כע

 גע- אונגעשטערט און אפיצירען די צווישען און קאמפם־פאזיציעם
 עם ווען נויטיג. געווען איז זיי וואס אלץ, געהערט און זעהן
 בעוואוסט זענען שונא דעם אז ארויסגעוויזען, דערנאך זיך האט
 יודען בעשולדיגט מען האט סודות, מיליטערישע רוסישע אלע
זיך. בערוהיגט דעם אויף און פערראט, אין

 אנפאנג ביים נאך וואקזאל גרויסער דער איז בראד אין
 חרוב׳ן פונ׳ם חדר א אין פערברענט. געווארען מלחמה דער פון

 בין איך אז בופעט. א איינגעארדענט ווי-גישט-ווי מען האט בנין
 וועלכע אפיצירען, מיט אנגעפאקט געווען ער איז אהין, אריין
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 מיט און טישלעך די ארוס און בופעט ביים געשטאנען זענען
 בעמערקט, האב איך בארשט. רוסישען געגעסעץ אפעטיט גרוים

 דעם דערלאנגט האט מען וועלכע אין טעלער אלע אויף אז
 אפנים טוב". "מזל אויפשריפט: יודישער א געווען איז בארשט.

 האטעל, יודישען א פון געראבירט געווען זענען טעלער די אז
חתונות. פארקומען פלעגען עם וואו

 אין אוועק זענען ראטנער, ה׳ מיטפאהרער, מיין מיט אלך
 עס וואקזאל. פון וויארסט פאר א זיך געפינט וועלכע שטאדט,

 שאסיי, זייטען ביידע ביי טאגען, אנגעהויבען גאר-וואס האט
 פער־ געטראפען זיך האבעץ שטאדט, צום געפיהרט האט וועלכער
 נעפעל גרויעץ אין זיך האט באלד הייזלעך. חרוב׳ע און ברענטע

 תאבען מיר שמאדט. די בעוויזען פריהמארגען וויגטערדיגען פון
 א פון חורבות מיט פעלד גאנץ א דערזעהן ווייטענס דער פון

 חרוב׳ער דער אין ארייגגעגאנגען מיר זענען באלד שרפה.
 האט אויג דאס וויפיל אויף וועג, זייטען ביידע אויף שטאדט.
 און קוימענס 'פערויכערטע הוילע געשטאנען זענען ,געכאפט

 פוכיגען מיט בעדעקט נעווען איז אלץ ווענד. ארומגעברענטע
 בע- מאך מיט אוראלטע, יוי אויסגעזעהץ האבען חורבות די שניי.

 זיך האט מיר פאמפייע. אנ׳אבגעברענטער פון רואינען וואקסענע
 אנ׳אבגעברענטען פון וואנד א אויגען די אין געטהון ווארף א

 "מה אויפשריפט: דער פערבליבעץ איז טהיר איבער׳ן בית־המדרש.
 אי געפאסט אזוי האיען ווערטער די און—הזה" המקום נורא
 פוץ אויסזיכט גאנצען. דעם פאר אי שוהל, פון חורבה דער פאר
שטאדט־טייל. אבגעברענטען דעם

 מויערן חרוב׳ע די צווישען דערזעהן איך האב אמאל מיט
 דער אין איינגעוואקמען כמעט הייזעל, קליין גאנץ־געבליבען א

 שרפה דער בעת אז איינדרוק, דער בעקומען זיך האט עם ערד.
 זיך בעהאלטען ערד, דער צו צוגעבויגען הייזעל דאס זיך האט
 ־׳אנ געשטאנען איז הייזעל ביים געבליבען. גאנץ דעריבער און

 איינגעבוי־ און ארימער אזא אויך געווען איז ער יוד. אלטער
הייזעל. דאם ווי גענער,

 מיליטערי• אין מענשען—חבר, מיין מיט מיך דערזעהענדיג
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 און היטעל דאס אראבגעכאפט געשווינד ער האט—קליידער, שע
אונז. פאר זיך פערנויגט נידריג

געפרעגט: יוריש אויף און איהם צו צוגעגאנגען בין איך
 ביי געבליבען גאנץ הייזעל אייער דאס איז אזוי ווי—

שרפה? דער
 אויף געקוקט פערוואונדערט וויילע א האט אלטער דער

 מיט און אקסלען די מיט געכהון דריק א ער האט נאכדעם מיר,
ארויסגערעדט: זיפץ א

 וואו האבען זאלען מיר געווען, בעשערט נס... א מסתמא—
הונגער... פון שטארבען צו

 אזוי געווען איז ער רובל. א געגעבען איהם האב איך
 גע- איז און אבגעדאנקט נישט אפילו האט ער אז איבעראשט,

 זיין אונז טון אראבלאזענדיג נישט אומבעוועגט, שטעהן בליבען
בליק. פערוואונדערטען

 די צווישען ארומגעגאנגען מיר זענען צייט היבשע א
 אויף שטריך: כאראקטעריסטישען א בעמערקט האב איך חורבות.

 די פון ווענד די אויף גאסען, אבגעברענטע די פון ראג יעדען
 בלעכלעך ניי־צוגעשלאגענע געפונען זיך האבען הייזער, חרוב׳ע

 רו־ די גאסען. די פון נעמען די פון אויפשריפטען רוסישע מיט
 זעהר און נעמען נייע מיט גאסען אלע די בעשענקט האבעץ סען

 גאס/ "לערמאנטאוו גאס", "גאגאל גאס", "פושקין געהויבענע:
 אליין האבען זיגער די אפנים, גאס". "טורגעניעוו אויך זיך דוכט
 אנצורופען ציניש געווען איז דאס וויפיל אויף פערשטאנען נישט

 העכסטע די פון נעמען מיט גאסען פערברענטע אכזריות׳דיג די
 האט דאם וויפיל אויף קולטור, רוסישער דער פון פארשטעהער

 שריפטשטעלער. רוסישע גרויסע די פון אנדענק דעם בעליידיגט
 געמאבט מיר אויף האבען אויפשריפטען די מיט בלעכלעך די

 קריסטען די וואס איקאנעס, די ווי איינדרוק, דעמזעלבען במעט
פאגראם. יודיקען א בשעת פענסטער די אין ארוים שטעלען
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 גע- פערברענט איז עס וועלכער ביי בראד, אין שרפה די
 אויס־ הייזער, הונדערט עטליכע שטאדט, האלבע א כמעט ווארען

 דער פון טעג ערשטע די אין פארגעקומען איז יודישע, שליסליך
 עסטריי- דעם אריבער איז חיל רוסישער דער נאר ווי מלחמה,
 האט וואס אבטיילונג, קאזאקישע ערשטע די גרענעץ. כישען

 אונטערגעצונדען האט בראד, ווידערשטאנד שום א אהן פערנומען
 אין שפעטער, שרפה. די לעשען געלאזען נישט און שטאדט די

 אבגעטהון געווען מעשים אזעלכע זענען מלחמה, דער פון משך
 אין שטעדטלעך און שטעדט הונדערטער און צעהנדליגער אין

 ערשיינונג, אנ׳אלטעגליכע געווארען איז דאס אז אזוי גאליציע,
 מ נאר אבצושטעלען. זיך אויפגעהערט האט מען וועלכער אויף

 פון מעשה בארבארישע ערשטע די געווען איז שרפה בראדער
 ארויס• נויטיג פאר גערעכענט מען ארמעע,-האט רוסישער דער

 אכזריות. ווילדער דער אויף פערענטפערונג א מאטיוו, א צושטעלען
 וועלכער בלבול, א ארויסגעשטעלט געווען דא איז מאטיוו אלם
 פאגראמען אלע פאר נוסח סקארבאווער א געווארען שפעטער איז
 פענ- פון האט מיידעל יודיש א יודען: איבער גוואלדטהאטען און

מיליטער. רוסישען איבער׳ן געשאסען הטער
 שוין איך האב בראד אין געקומען בין איך איידער נאך

 פון נוסח אפיציעלען דעם קרייזען מיליטערישע די אין געהערט
 אריין איז קאזאקען־אבטיילונג ערשטע די ווען געשעהעניש: דער
 האטעל- א פון טאכטער די מיידעל, יודיש א האט שטאדט, אין

 גע׳- און האטעל פון פענסטער פון אויסגעשאסען אייגענטימער,
 ארט אויפ׳ן האבען קאזאקען די קאזאקען־אפיציר. דעם הרג׳עט

 און שטאדט די באמבארדירט האבען מיידעל, דאס גע׳הרג׳עט
 פאר- איז אנפאל דער וואו קווארטאל, גאנצען דעם פערברענט
געקומען.

 די בראד אין איבערגעלעבט האט וועלכער קאלאק, ד״ר
פאלגענדעס: דערצעהלט איהר וועגען האט קאטאסטראפע,
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 דורב־ און שטאדט אין אריין זענען קאזאקען די בשעת—
 איי- און שאם א דערהערט זיך האט גאס, גרויסע די געפאהרען

 גע׳הרג׳עט. אדער פערוואובדעט געווארען איז קאזאקען די פון נער
 הא- דעם האטעל. יודישען א אנטקעגען פארגעקומען איז דאם

 שאס, דעם דערהערעגדיג מיידעל, יודיש א טאכטער, טעל־ווירטס
 קאזאקען די הויז. פון ארויסגעלאפען און דערשראקען זיך האט

 ממש זי האבען און געשאסען זי האט דאס אז בעשטימט, האבען
 פון ארויסגעפאהרען געאיילט זענען זיי שטיקער. אויף צוהאקט
 ארוים־ האבען באמבארדירען. זי אנגעהויבען גלייך און שטאדט,
 פון איינער סנאריאדען. שווערע צוויי-דריי איהר איבער געלאזען

 דער־ הויז, דאס פערניכטעט און באבק אין געטראפען האט זיי
 צוויי־ אויפ׳ן געווארען. דער׳הרג׳עט מענשען עטליכע זענען ביי

 אומגעקעהרט, קאזאקען די זיך האבען טאג דריטעץ אדער טען
 ארויס־ קווארטאל, דעם אין הויז צו הויז פון געגאנגען זענעץ

 היי- די אונטערגעצדנדען און איינוואוינער יודישע די געטריבען
 די פון ארויסצוטראגען עטוואס ערלויבט נישט האבען זיי זער.

 גאג־ דער אבגעברענט האט אזוי שרפה. די לעשען און הייזער
 שאצט שאדען דעם הייזער. הונדערט עטליכע קווארטאל, צער
 זענען אומגעקומען קראן. מיליאן צעהנדליג עכליכע אין מען

 לעהרערין. א קריסטען, א אייגע און יודען פיבף מענשען, זעקס
 וועמענס האטעל, פון ווירט דער וואס איז, כאראקטעריסטיש

 איז קאזאקען, די אויף געשאסען כלומר׳שט האט עם טאכטער
 טור- אין געזעטען מיליטער רוסישען פון אריינטריט דעם בשעת

 בעפרייט רוסען. די צו סימפאטיע אין פערדעכטיגער א ווי מע,
מיליטער. רוסישע דאם איהם האט

 פון געפאהרען בין איך וועלכען מיט פוהרמאן, יודישער א
 מיר האט צוריק, און ראדזיווילאוו קיין שעה עטליכע אויף בראד

געשעהענישען. די פון איינדרוקען זיינע וועגען דערצעהלט
 איג- זעקס זייגער א סטיל(, )נייעם אויגוסט טען-14 דעם—
 קאנאנען־ נאהנטע א דערהערט אמאל מיט זיך האט דערפריה,
 ווייל בעדייט, דאס וואם געוואוסט, נישט האבען מיר שיסעריי.

 און גיך אזוי זאלען רוסען די געריכט גישט זיך האבען מיר
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 אבגעטרא־ געאיילט איז היל אונזער אובז. צו אריינקומען גריגג
 גע־ איז ביין, האלב ארוס, צוויי שעה א אין שטאדט. פון טען

 שטאדט, די דורכגעריטען געשוויגד קאזאק, א רייטען צו קומען
 די זיך געפינט וואו געפרעגט, אוץ אבגעשטעלט נאר זיך האט

 אנגעקו־ איז נאכרעם צוריק. זיך אומגעקעהרט גלייך און פאסט
 שטאר־ א דערהערט זיך האט באלר און קאזאקען מחנה א מען
 מיט איך שעה. דרייפירטעל געדויערט האט וואס שיסעריי, קע

 הא־ אנדערע קעלער. א אין כעהאלטען זיך האבען געזינד מיין
 האט קיינער געקאנט. נאר האט מען וואו בעהאלטען, זיך בען

 גע־ שטיל איז עס אז גאס. אויפ׳ץ ארויסצוקוקען געוואגט נישט
 בעהעלטענישען, די פון ארויסקריכען גענומען מען האט ווארען,

 גאסען די אין געוועץ. נישט שפור קיין איז קאזאקען די פון
 גע־ נישט ה/ט מען וועמעץ שטילקייט. טויטע א געהערשט האט

 פארגע- איז אזוינס וואס געוואוסט, נישט קיינער האט פרעגט,
 קה־ א פון שאס א דערהערט זיך האט עלף האלב ארום קומען.

 געטרא. ד;ט גראנאט דער צווייטער. א—איהם נאך באלד נאן,
 קיינעם נאר הויז, דאס געמאכט הרוג באנק, פראגער אין פען

 מהומה, א געווארען ווידער איז שטאדט אין גע׳הרג׳עט. נישט
 געזינד דעם מיט איך זיך, בעהאלטען געגומען ווידער האט מעץ

 עטלי־ אן קומען אמאל מיט בית-עולם. אויפ׳ן אנטלאפען זענעץ
 געמיינט שרעק, פון טויטע געווארען זענען מיר קאזאקען. כע
 אנגע־ נישט אונז האבען זיי נאר אונז. זיי הרג׳ענען גלייך אז

 האט מען אז טרינקען. צום וואסער געבעטען נישט, מעהר ריהרט,
 אונז פון עמיצער אז געהייסען זיי האבען וואסער, דערלאנגט זיי

 דאס אז זיך, איבערצייגען צו כדי אבטרינקעץ, ביסעל א פריהער זאל
 אוועקגעפאהרען. זיי זענען נאכדעם פער׳סמ׳ט. נישט איז וואסער

 מען האט וואך גאנצע א און שטיל געווארען איז שטאדט אין
 גע־ נישט אויגען די אין קאזאק אדער סאלדאט רוסישען היין

 קאזאקען, מחנה א אנגעקומען איז ארוס וואך א אין ערשט זעהן.
 פון אראבגעשטיגען שטאדט, עק אין אבגעשטעלט זיך האבען

 מיט זיי האכעץ ווארט, בייז קיין זאגענדיג נישט און, פערד, די
 אין פעגסטער די דורך אריינווארפען עטוואס גענומען פיקעס די
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 זיך פלעגט אריינווארפען, פלעגען זיי נאר ווי און הייזער. די
 ארויסגעהן נאר ערלויבט האבען זיי אנצינדען. הויז דאס באלד

 ארויס- נישט נאר געהט, און שטעהט מען ווי הייזער די פון
 הויד א נאך הויז א אונטעדגעצונדען זיי האבען אזוי טראגען.

 די "האבען געצונדען, האבען אייניגע וואט צייט, דער אין און
 די אין געגאיגען קראמען, די אויפגעבראכען געראבירט. איבריגע

 קוואר־ דער ווען ערשט צוגענומען. דארט אלץ און וואוינוגגען
 בע- קאזאקען די זיך האבען אבגעברענט, אינגאנצען האט טאל

 א מיט בערך שטאדט. אין געווארען שטיל אין עס און רוהיגט
 אין אריינגעקליבען זיך סאלדאט רוסישעו* א האט שפעטער חודש

 איהם אויף האט דינסט די עטעל. רייסען גענומען און גארטען א
 שיי- א מיט איהם אין געטהון ווארף א און שרייען אנגעהויבעץ

 אומגע- אדום וויילע א אין און אנטלאפען איז ער האלץ. טעל
 אונטערגע־ האבען און סאלדאטען עטליכע באך מיט זיך קעהרט
הויז. דאם צונדען

 גע- דער פון נוטה א נאך געהערט איך האב בראד אין
קאזאקען. די אין שיטען מיט׳ן שיכטע

 בעגעגענט קאזאקען די האבען שטאדט, אין ארייבגעקומען
 אין געגאנגען איז וועלכע רוטענערין, א פריילין, קריסטליכע א

 איז קאזאקזלן די פון איינער פאליאק. א פון בעגלייטונג דער
 זיך ער האט אנטלאפען. איז זי פריילין. דער צו צוגעשטאנען

 און אויטגעשאסען פאליאק דער האט איהר, נאך יאגען געלאזט
מהומה. די אנגעהויבען זיך האט דעם פון איהם. גע׳הרג׳עט
 גאנ- די אז רעכענען, צו גרונד א דא איז אלגעמיין אין

 פראסטען אדער קאזאקען־אפיציר, גע׳הרג׳עטען מיט׳ן מעשה צע
 פער- האט מען וועלכע לעגענדע, א ווי מעהר, נישט איז קאזאק,

 אונטערציב- די און פאגראם דעם בערעכטיגען צו כדי שפרייט,
 זיך האב איך וועלכען מיט העלמאן, ד״ר שטאדט. דער פון דונג
 מיר האט טארנאוו, אין געטראפען שפעטער וואכען פאר א מיט

 קא־ זעלבען אין מיליטער־ארצט געווען איז ער אז דערצעהלט
 אין אריינגעטראטען ערשטען צום איז וועלכער זאקען־פאלק,

 גע- פערוואונדעט אדער גע׳הרג׳עט וואלט דעמאלט ווען בראד.
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 געוויס ער וואלט קאזאק, פראסטער א אדער אנ׳אפיציר ווארען
געהערט. נישט דעם וועגען האט ער און געוואוסט, דעם וועגען

ד

 דער פון געבליבען גאנץ איז וואס שטאדט, טייל די
 אנ׳> געמאכט מיר אויף האט מארק, אלטען איהר מיט שרפה,

 קרא- פיל נידערגעשלאגענקייט. און' פערארימטקייט פון איינדרוק
 אדער געשלאסען געווען זענען רייכערע, און גרעסערע די מען,

 פאגראמיר- אדער געווען זענען דאס ברעטער. מיט פערשלאגען
 ווירטען זייערע וואס אזעלכע, אדער געשעפטען, צורויבטע טע

 קרעמ- אפענע די אין רוסען. די פון אנטלאפען בעצייטענס זענען
 פרי- דער אויף קוקענדיג נישט איז, טישלעך די ביי און לעך
 אויסשליסליך כמעט האנדעל, לעבהאפטער א געגאנגען שעה, הער
 גאנצען דעם פערפולט האבען וועלכע סאלדאטען, רוסישע מיט

 און עסענווארג מיט הויפטזעכליך געווען איז האנדעל דער מארק.
געברויך. ערשטען פון סחורות ביליגע

 בעוויזען זיך האבען מיטרייזער מיין מיט איך נאר ווי
 ארימע מהנה גאנצע א ארומגערינגעלט אונז האט מארק, אויפ׳ן

 בע- אנגעהויבען און אויסגעהונגערטע און אבגעריסענע קינדער,
 געווען זענען קינדער מעהרסטענטייל .״קאפייעטשקא״ א טען

 זיי טיילענדיג יודישע. געווען זענען דריי־פיר נאר קריסטליכע,
 אונטערשיד קיין געמאכט נישט איך האב קאפיקעס, עטליכע צו

 געגעבען האב איך נאר ווי אבער קיגדער. ארימע די צווישען
 קינדער קריסטליכע אלע האבען יונגעל, יודישעץ א מטבעה א

מיר: צו שרייען אנגעהויבען
זשיד! א איז דאס נישט! איהם גיט נישטי איהם גיט—
 דערוואקסע- א אויך צוגעקומען איז קינדער ארימע די צו

 א געוועץ איז דאס פארשוין. טשיקאווע א זעהר בעטלערין, נע
 מיט קליידעל רויטען א אין זעכציג. יאהר א פון פרוי יודישע

 האט זי בעוועגובגען. נעריועזע מיט און האר גרויע צופודעלטע
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 האט פנים, שמייכלענדיגען א מיט אנטקעגען מיר געשטעלט זיך
 און, געזיכט אין מיר אריינגעקוקט אויגען בייזע הוגגעריגע מיט

 קול, אהייזעריגען מיט אנגעהויבען זי האט אונטערטאנצענדיג,
 קא־ "פטיטשקא לידעל א זינגען רוסיש, צוקאלעטשעטען א אין

 דורך פייגעלע, א וועגען לידעלע סענטימענטאל א נארייקא",
 סקרי, דער געליבטער. זיין גרוס א שיקט יונגערמאן א רועלכען

 אלטער דער פון אויסזיכט משונה׳דיגער דער און קול פענדיגער
 איך איינדרוק. שרעקליכעץ א געמאכט מיר אויף האט בעטלערין

 זי נאר אוועקצוגעהן. געאיילט און נדבה א געגעבען איהר האב
 אנטקעגען, מיר זיך געשטעלט וועג, דעם פערלאפען מיר איז

 זיג- צו אויפגעהערט נישט און אויגען די אין מיר אריינגעקוקט
 זאל איך ערווארט, אפנים האט זי לידעל. שרעקליך איהר גען
 טאג גאנצען א רוסיש. אין זינגען איהר פון איבעראשט זיין

 לי. דאס און אויסזיכט דער קאשמאר א ווי פערפאלגט מיך האט
בעטלערין. דער פון דעל

 הא- מיר וואו האטעל, איין געפונען זיך האט שטאדט אין
 קא־ א געווען איז האטעל ביים צימער. היבשען א געפונען בען

 געפו- דארט איך האב קאפע\ אין אריין בין איך ווען פע־הויז.
 ביליארד. געשפילט האבען וואס יונגעלייט, עולם היבשען א נען
 זע־ ביליארדען־שפילער די צווישען וואס איבעראשט, האט מיך
 די מיט געשפילט האבען וועלכע אפיצירען, רוסישע געווען נען

 ווי פריינדליך, זעהר דיי צו זיך בעצויגען און יונגעלייט יודישע
מענשען. אייגענע צו

 א אויף ווי אנגעוויזען מיר מען האט ראדזיווילאוו אין
 פון לאגע דער 'וועגעץ ידיעות געבען מיר קאן וואס מענשען,

 קאלאק. ד״ר ארטיגען דעם אויף בעפעלקערונג, יודישער דער
איהם. צו אוועק בין איך

 א זעהר נישט בעגעגענט איך האב קאלאק ד״ר ביים
 פארגעשטעלט איהם זיך האב איך ווען אויפגאהם. פריינדליכען

 גאליציע, קיין געקומען בין איך צוועקען וועלכע מיט געזאגט און
פערדעכטיג. גאנץ מיר צו בעצויגען זיך ער תאט

 און, אפיצירישע פאר שליפען מיינע אנגענומען האט ער
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 זיין, נישט אפיציר קיין רוסאנד אין קאן יוד א אז וויסענדיג
 נישט אופן בשום אוץ "דאפראס" גאנצען א געמאכט מיר ער האט

 א פון בעפולמעכטיגטער א זיין קאן יוד א אז גלויבען, געוואלט
 אייב- מיר זיך האט סוף כל סוף ארגאניזאציע. געזעלשאפטליכער

 בין איך אז איבערצייגעץ, און איהם בערוהיגען צו געגעבעץ
 זייץ ט מי בעקאנט מיך ער האט דעמאלט גע׳שמד׳טער. קיין נישט
 אי׳ דא האבען זיי וואט דערצעהלט, מיר האבען ויי און כרוי

 וועגעץ ערצעהלוע זייער חדשים. עטליכע די פאר בערגעלעבט
 ווייטער קאפיטעל, פאריגען אין געבראכט איך האב שרפה דער

 גע־ זיך האט עס לאגע א פאר וראם דערצעהלט מיר זיי האבען
 מא־ דער רוכען. די פון אנקוט,ען דעם ביי שטאדט אין שאפעץ

 מאכט מיליטערישע די פונאגדערגעלאזען. געווארען איז גיסטראט
 מא־ נייעם א אויסוועהלען ערלויבעץ וועט זי אז ערקלערט, האט

 פאר פערדעכטיג נישט זענען וועלכע פערזאיעץ, פון גיסטראט
 שכור, א קצב א געפונען זיך האט עם מאכט. רוסישער דער

 געיומען האט און "רוסאפיל" א ווי ערקלערט זיך האט וועלכער
 מאגיסטראט. נייעם א פון וואדלען די ארגאניזירען צו זיך, אויף
 צונויפגערופען ער האט מעלדונגען, שום קיין מאכענדיג נישט
 זיי בעשטימט וואהלען שום אהן און בעקאגטע און פריינד זיינע
 מאגיסמראט נייער דער אט און מאגיסטראט. פוץ מיטגלידער אלם
 געווען איז עם אז שטאדט, אין בעל־הבהעווען אנגעהויבען האט

אוגערטרעגליך.
 מאני- דעם פון אב נישט שטעהט מאכט מיליטערישע די

 שט ני קומען אנפאנג, אין ווי פאגראמען, עפענטליכע קיין דטראט.
 אזוי פאגראם. אנ׳אונענדליכער געהט שטיל דער אין נאר פאר,

 היי־ די פון ארויסצוגעהן פערבאטען איז בעפעלקערונג דער ווי
 א פון משך דעם אין בלייבט זייגער, א ניין ווי שפעטער זער

 אייפזיכט אונטערן קראמען אלע מיט שטאדט די נאכט גאנצער
 די ברעכען־אויף נאכט יעדע כמעט מיליטער-פאטרולען. די פון

 איבער* קראמען, בעסטע די פון עטליכע אדער איינע פאטרולען
 געשלאסען, צייט גאנצע די שטעהען וועלכע יענע, פון הויפט
 און ארוים פיהרען אבגעפאהרען, זענען בעלי־הבתים זייערע ווייל
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 דארט. פדן סחורה גאיצע די הענדלער ספעציעלע פערקויפען
 קרא- צעהנדליגער געווארען אויסגעליידיגט זענען אופן אזא אויף
מיליאגען. פיל פון סומע א אויף מען

 רדיפות שווערסטע די שטעהט-אויס בעפעלקערונג יודישע די
 פערנו- האבען וואס יודען, אלע מאכט. מיליטערישער דער פון
 אנשטאלטען, אפיציעלע יענע אין שטעלעס וועלכע-עט-איז מען
 למשל; ווי דוסען, די פדן אריינטריט ציים פערבליבען זעגעץ וואס

 גלייך זענען וו., א. א. געריכט דער אייזענבאהן, די פאסט, די
 וואוי- פריוואטע מען רעקוויזירט טאג יעדען געווארען. בעזייטיגט

 ווארפט מען אגשטאלטען. געזעלשאפטליכע יודישע און נונגען
 גע- די פערנעהמט מען און איינוואוינער די גאם אויפ׳ן ארויס

 לעצטע די מען האט אזוי הצטרכות. מיליטערישע פאר ביידעם
 ארויס- גאס אויפ׳ן פשוט און מדשב־זקנים דעם רעקוויזירט טעג

 דארט זיך האבען וועלכע לייט, אלטע פערציג ביי געווארפען
 געפיגט בראד ביי פאקט: כאראקטעריסטישער א אויפגעהאלטען.

 קווארטי- איינגעארדענטע גוט פיל מיט פאלוואדק גרויסער א זיך
 מיליטערישע פאר צוגעפאסט זעהר זיין וואלטען וועלכע רען,

 שמיד, דייטשען רייכען א געהערט פאלווארק דער אנשטצלטען.
 אבגעפאהרען אנגעשטעלטע שטאט גאנצען א מיט איז וועלכער

 פאלקאם איז פצלדוארק דער עסטרייך. קיין קריג, אנפאנג ביים
 איין נישט. איהם פערנעהמט מאכט מיליטערישע די נאר פוסט,
 זיך האט עם נאר פערנעהמען, אידם געכרובט זיך האט שמאב
 ווייזט איהם. אבצורייניגען בעפעהל שטרענגער א בעקומען באלד
 העכערע די אין פראטעקציע גרויסע א האט שמיד דער אויס,

ספערען.
 דער וועגען קאלאק ד״ר דעם פרנאנדערגעפרעגט האב איך

 איבערגע- איהם האב און בעפעלקערונג יודישער דער פון לאגע
הצטרכות. ערשטע די אויף רובל דרייהונדערט לאזען

 אי• פערבליבען אדן פרייטאג געקומען איך בין בראד אין
 וועלכע שוהל, בראדער אלטע די בעזוכט האב איך שבת. בער
 קולטורע- יודישען אמאליגען אין ראל גרויסע א געשפילט האט
 העכערע די "חכמי־הקלויז/ די געזעהען זענען דא לעבען. לען
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 צייט, יענער פון אינטעליגענץ יודישער דער פון פארשטעהער
 האט דא אנדערע. אוץ מארגליות מאיר ר׳ לאנדא, יחזקאל ר׳

 בעוועגונג. חסידישער דער קעגען קאמף דער קאנצענטרירט זיך
 דעם פערטיידיגען צו קיטעווער גרשון ר׳ געפאהרען איז אהער

 אין איהם אריינלעגען געקליבען זיך האט מען בעת בעל־שם,
 צוזאמענגעבונ־ איז לעבען ?ודישען פון עפאכע גאנצע א חרם.
 אנ׳אלטע איז שוהל די קלויז. איהר מיט און בראד מיט דען
 האבען שוהל פון גבאים די הערליכע. א זעהר אינעווייניג און
 מנורות, כתר׳ם, אנטיקען, זילבערנע אלטע, פיל בעוויזען מיר

פרוכת׳ן. טייערע אויך ווי יאהרהונדערט, ־טען17-16 פון לייכטער
 איצטיגער ביי אז גבאים, די אויפגעוויזען האב איך ווען

 טייערע אזעלכע שוהל אין דא האלטען צו געפעהרליך איז צייט
שמייכעל: א מיט געענטפערט מיר זיי האבען חפצים,

 ארט, אזא אין חפצים די בעהא/טען מיר נישט! זארגט—
געפונען. נישט זיי וועט קיינער וואו

 אב־ זעלטענע אלע די בעהאלטען צו איינגעגעבען זיך האט
 פאגראמען, צעהנדליגער די בעת אלטערטום יודישען פון טיקען

 צייטז לעצטער דער ביז בראד אין פארגעקומען זענען וואס
אונבעוואוסט. מיר איז דאס

 אנגעשטויסען זיך איך האב שוהל פון ארויסגעהן ביים
 גע־ קוים האט פערדעל אויסגעמאגערט אנ׳אלט סצענע: אזא אויף

 אלעריי מיט אנגעפאקטען הויך א וואגען, גרויסען א שלעפט
 גע־ מעבעל, צובראכענע אלטע, בעטגעוואנד, הויז־חפצים: ארימע

 א מיט יוד אנ׳אלטער נאכגעגאנגען, זענען וואגען נאכ׳ן שיר.
 דאס כחות. אלע מיט וואגען דעם אונטערגעשטופט און יודענע

 מען וועלכען יוד, א וואוינוננ זיין פון ארויסגעפיהרט זיך האט
 דירה. זיין פון ארויסגעטריבען שעה פיראונצוואנציג אין האט

 טרויער טיפען א מיט האבען שוהל פון יודען ארויסגעהענדיגע די
 אום זיך קלייבט יוד א ווי סצענע, אונגעוועהנליכע די אנגעקוקט

 אין קיינעם ביי האב איך אבער דירה. זיין פון אריבער שבת
 דעם פארוואורף א פון אויסדרוק דעם געפונען נישט בל׳־קען די

בפרהסיא. שבת חלול דעם פאר יוד, ארימען
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 עטליכע בראד אין פערבלייבען צו אויסגעקומען איז מיר
 מעדיקאמעב- די איבערצולאדען נויטיג געוועץ איז עם ווייל טעג,
 וואגאנעס. ארטיגע אנדערע אין געבראכט, האב איך וועלכע טען,

 רוסישע די ווי שמעלער' איז אייזענבאהן־ליניע עסטרייכישע די
 פאר געהן. נישט וואגאנעם רוסישע קיין קאנען איחר אויף און
 גאליציע, אין אריין זענען רוסען די זינט חדשים, זעקס די

 אויף ליניע עסטרייכישע די איבערצומאכען בעוויזען מען האט
 פון וויארסט צעהן־פופצעהן פון שטח א אויף בלויז ברייטער,
 טראנספארטען אלע געמוזט מען האט אופן אזא אויף גרענעץ.

 א/רוי- אין געגאנגען זענען וועלכע סאלדאטען־עשאלאנען, און
 איבערפאקען צוריק, און גאליציע קיין רוסלאנד פון צאהל סער
 וואגאנען. אנדערע אין בראד ביי מאל יעדען אריבערזעצען און
 געשטערטידער האט דאס וויפיל' אויף פארשטעלען, זיך קאן מען

בעוועגונג. נארמאלער
 באהן־הויף, אויפ׳ן וואגאנעם די מיט טהון צו האבעגדיג

 וועל- דאקטוירים, יודישע צוויי מיט בעקענט דארט זיך איך האב
 וואס לאזארעט־באראקען, גרויסע די אין געארבייט האבען כע

 מיר האבען דאקטוירים די וואקזאל. ביים געפונען זיך האבען
 הונדער- דורכגעגאנגען זענען פונקט זייער דורך אז דערצעהלט,

 טאג יעדען אן אויך קומען איצט פערוואונדעטע. טויזענדער טער
 זיי צווישען קארפאטען־פראנט. דעם פון סאלדאטען טויזענדער

 פער- ווי פיס, און העבד אבגעפרוירענע מיט מעהר דא זענעץ
וואונדעטע.

 יודישע אנדערע טייל גרעסטער דער ווי דאקטוירים, די
 זיך האבען פראנט, אויפ׳ן געארבייט האבען וואס דאקטוירים,

 יודי- ארטיגער דער פון לאגע דער מיט אינטערעסירט וועניג
 קיין געבען געקאנט נישט מיר האבען און בעפעלקערונג שער
 יודען די וואס פערפאלגונגען, די וועגען ידיעות קאנקרעטע שום

 די וועגען דערצעהלט מיר זיי האבען דערפאר אויס. שטעהען
 רוסישע די פון אוים שטעהען פויערים ארטיגע די וואס צרות,

 זע- גאליציע, טייל א פערנומען האבען רוסען די נאר ווי גלחים.
 פון אנפיהרונג דער אונטער גלחים מחנות גאנצע אנגעפאהרען נען
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 שוואר- די יעוולאגי. ארכימאנדריט שווארץ״מאה׳דיגען בעוואוכטען
 פויע- רוטענישע די אויף ווירקען גענומען זיך האט מהגה צע

 זאלען זיי קירכע, אוניאטישער דער צו געהערען וועלכע רים,
 גע- איז ווירקונג די פראוואסלאוויע. אין צוריק אומקעהרען זיך

 ה^ט מען מעשים. מיט אויך נאר ווערטער מיט נאר נישט ווען
 איבער און ערד די אבצונעהמען הארטנעקיגע די ביי געדראהט
 זיי אריינצוברענגעץ כדי קינדער, די זיי ביי צונעהמען געוואלד

 אויסגעפיהרט, נישט עם האט מען גלויבען. פראוואסלאוונעם אין
 פיל און טעראריזירט שטארק געווארען איז בעפעלקערונג די נאר

 פראוואסלאוויע. אין אריבער ווילען זייער געגען זענען פויערים
 ווירטיץ, די אז דערצעהלט, מיר האט דאקטוירים די פוץ איינער

 זין פערשפארט טעג די האט רוטענערין, א קווארטירט, ער וואו
 פער־ זיך האט עם אריינגעלאזען. נישט קיינעם און הויז אין

 אב־ אוניאטען די ביי מעץ וועט טאג דעם אז קלאנג, א שפרייט
 פער- אומקומעץ בעסער בעשטימט האט זי קיבדער. די געהמען

 ז״ל מעץ קינדער, די געבעץ איידער הונגער, פון שפארטערהייד
פראוואסלאוויע. אין אב׳שמד׳ען זיי

!1

 דעם מיט געפאהרען איך בין לעמבערג קיין בראד פון
 געווען און טעגליך קורסירט דארט האט וועלכער צוג, עקסטרע

 גע־ האט אהין נסיעה די בעקוועמליכקייטען. אלע מיט בעזארגט
 איז לעמבערג קיין וועג אויפ׳ן שעה. אנדערטהאלבען דויערט

 די מלחמה. פון שפורען שום קיין בעמערקען צו געווען נישט
 האבען, געפאהרען, צוזאמען מיר מיט זענען וועלכע זץפיצירעך

 צו צוטריט ביים זיך געפינען וועלכע בערג, די אנקוקענדיג
 הא־ עסטרייכער די אזוי ווי זיך, געוואונדערט שטארק לעמבערג,

ווידערשטאנד. א אהן כמעט שטאדט די פערלאזט בען
 ־,אנ פון אייבדרוק דעם געמאכט מיר אויף האט לעמבערג

 אייניגע אין שטאדט. אייראפעאישער קולטורעלער, עלעגאנטעת
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 טרעפען טריט יעדען אויף קיעוו. דערמאהנט מיר זי ה^ט אופנים
 מעץ הערשאפט. פוילישע פוץ געביידעס היסטארישע אלטע זיך
 מיט דורכגעדרובגען אינגאנצען איז שטאדט די אז זאגען, קאן

 אין בבין הערליכסטער און גרעסטער דער קולטור. פוילישער
 אין שענסטע די פון איינער וואקזאל, דער געווען איז שטאדט

 ררפען די האבען לעמבערג פון אבטרעטענדיג אייראפא. באבץ
געמאכט! חרוב אינגאנצען און אויפגעריסען איהם

 שום קיין בעמערקען צו געווען נישט איז שטאדט אין
 הייזער. פערברענטע אדער צושטערטע קיין מלהמהו פון שפורען

 גע־ איז גאסען די אין בעלעבט, שטארק געווען אין שטאדט די
 כוה־ און אויטאמאבילעץ פוסגעהער, פוי! בעוועגונג גרויסע א ווען
 מי- רוסישע פון בעשטאנען איז פובליקום דערהויפט באר רען,

 קרא- אלע אפען געוועץ זענען שטאדט צענטער אין ליטערלייט.
 קרא- פיל אויגען די אין געווארפען זיך האבען עס און מען
 האט מען ווי בריליאנטען. און גאלד לוקסוס־הפצים, מיט מען
 הענדלער די לעמבערג אין האבען איבערגעגעבען, שפעטער מיר

רוסען. די מיט געשעפטען גוטע זעהר געמאכט
 לעמבערג אין אז אנגעוויזען, מיר מען האט קיעוו אין

 דעם און דיאמאנט אדוואקאט דעם מיט בעקענען זיך איך זאל
 אר- דער מיט זיך בעשעפטיגען וועלכע הויזנער, ד״ר ראבינער

בעפעלקערונג. ארטיגער דער פאר הילף פון גאניזירונג
 מיין דיאמאנט. יעקב ד״ר אדוואקאט, צום אוועק בין איך

 הויז. אין טומעל שטארקען א ארויסגערופען האט אריינקומען
 ארעסטירט. מאל דריי צייט דער פאר געווען איז דיאמאנט ד״ר
 דריי- מיט צוזאמען גענומען געווען ער איז מאל לעצטען צום
יו געווען זענען עס וועלכע צווישען ערוב׳ניקעס, אנדערע סיג
 טאג צווייטען אויפ׳ן מען האט קריסטען די קריסטען. און דען

 בלויז און וואכען עטליכע געזעסען זענען יודען די בעפרייט.
 אז נישט, הדוש קיין געווארען. בעפרייט צוריק טעג עטליכע מיט

 ריידען, איהם מיט וויל אפיציר רוסישער א דאס דערד־ערענדיג,
 איהם געקומען איז מעץ אז געטהוז, טראבט א דיאמאנט ה׳ האט

ארעסטירען. דויי־ער
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 פער- א דיאמאנט ה׳ איז ארויסגעוויזען, זיך האט עם ווי
 פאטריאט. עסטרייכישער פייערדיגער א און אסימילאטאר ביסענער

 קאלטקייט, א דערפיהלט אן מינוט ערשטער דער פון האב איך
 ביר- א צו ווי מיר צו בעציהונג דין אין פייגדליכקייט, א במעט

 גום האט ער וואס דעם, אויף קוקענדיג נישט רוסלאנד, פון גער
 און שאוויניזם וועלכען־עס־איז א פון ווייט בין איך אז געוואוסט,

 יו- דער פון לאגע דער מיט נאר אויסשליסליך זיך אינטערעסיר
 קולטורעלער א ווי עת איז איבעריגענס בעפעלקערונג. רישער
 זיין אויסגעדריקט און מיר מיט העפליך זעהר געוועץ מענש,

זיין. נויטיג מיר וועט וואט אלץ, אין זיין בעהילפיג גרייטקייט
 גע- מאל עטליכע איז דא אז מיטגעטיילט, מיר האט עו׳

 ארגאניזירעץ פארגעלעגט און פעטערבורג פון לאנדער ד״ר ווען
 בעפעל- יודישער נויטבעדערפטיגער דער פאר הילפס-קאמיטעט א

 אויך מעגליך, איז עס וויפיל אויף און, לעמבערג אין קערינג
 דערווייל האט לאנדער ד״ר גאליציע. פון ערטער אנדערע פאר

 מיט הילפס-צוועקען. אויף געלד סומע געוויסע א איבערגעלאזען
 פעטער- בעוואוסטער דער געוועץ דא איז צוריק וואכען עטליכע
 אנ׳אוידיעיץ געהאט האט וועלכער פיינבערג, דוד עסקן בורגער

 און באברינסקי, גראף גאליציע, פון גענעראל־גובערנאטאר ביים
 א ארגאניזירען צו אנ׳ערלויבעניש אויסגע׳פועל׳ט איהם ביי האט

קאמיטעט. יודישען
 הילפס-קא- א וועגען אויפטהו גאנצעץ דעם רעכען איך—

 מיר האט—שעדליך, אפילו און איבעריג אבסאלוט פאר מיטעט
 ווע- געפיהרט גוט קאן הילפס-אקציע די—דיאמאנט. ה׳ געזאגט

 פריהער שוין האט וועלכע גמינע־פערוואלטונג, דער דורך רען
 פער־ דארפט איהר בעפעלקערונג. דער פאר הילף ארגאניזירט

 אפיציע- דער מיט קאמיטעט ארוסישען ארגאניזירען אז שטעהן,
 אוג- אונז פאר איז מאכט, רוסישער דער פון בעשטעטיגונג לער

 עסטרייכישע פערבלייבען מיר און געווען זענען מיר מעגליך.

 גנע- אונזער און פאטערלאנד אונזער טריי זענען מיר בירגער.
 זעהר איבערהויפט האבען יודען, מיר, וועלכען קעניג, דיגען

 פארשלאג דעם אנעהמען וואלטען מיר ווען פערדאנקען. צו פת
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 אריינטרע־ דערביי און קאמיטעט רוסיש־יודישען א גרינדען צר
 וואלט מאכט, רוסישער דער מיט בעציהונגען אפיציעלע אין טען
 אונדאנקבאר- טיפע א פאל יעדען אין זיין צד אונזער פון עס

רעגירונג. אונזער געגען פעראט, קיין נישט אויב קייט,
 מיינונג מיין נאך אז דיאמאנט׳ן, אויפגעוויזען האב איך

 עסטרייך. צו בנוגע אונדאנקבארקייט שום קיין נישטא דא איז
 פאלי־ מיט טהון צו נישט אבסאלוט האט הילפס-קאמיטעט דער
 יודי־ רואינירטער דער העלפען צו ציל דעם נאר האט און טיק

 ליי- פיל זעהר הילף אזא אהן וועט וועלכע בעפעלקערונג, שער
 איז גמינע־פערוואלטונג דער מיט קאמיטעט דעם פערבייטען דען.

 דער פון בעציהונג פערדעכטיגער דער ביי זאך. אנ׳אונמעגליכע
 ווע־ וואס בלבולים, די ביי און יודען צו רעגירונג רוסישער

 הילפס- יודישער פעטערבורגער דער קאן געמאכט, זיי אויף רען
 נאך איבערהויפט געלד, ארויסגעבען נישט אופן בשום קאמיטעט

 גמינע, יודישער א שטייגער פריוואטען אויפ׳ן סומען, גרויסע
 דאס לאנד. פיינדליכען פון אונטערטאנען פון בעשטעהט וועלכע
 גרויסע גיבען יודען אז וזשד, דעם ארויסגערופען געוויס וואלט
 שוין האט מען וואט וועגען מאכט, פיינדליכער דער געלד סומען

 געיוג יודען. בעשולדיגט שוין האט מען וואס אין און גערעדט
 פארשטעהער די איבערצייגט האט מען ביז געקאסט, האט מיה
 הילפס־ א פון גרינדען דעם אין אז מאכט, רוסישער דער פון

 איז קאנט, בעזיגטען דעם אין בעפעלקערונג דער פאר קאמיטעט
רוסלאנד. קעגען פעראט שום קיין נישטא

 האט—פיינבערג, ה׳ פון געהערט איך האב אלץ דאס—
 אינגאנצען איז הויזנער ראבינער—דיאמאנט. ה׳ געענטפערט מיר

 אויף איבערגעצויגען האבען זיי און פיינבערג׳ן מיט איינשטימיג
 ענדליך, פלל-טהוער. יודישע ארטיגע אנדערע, אויך זייט זייער
 ווערען. ארגאניזירט זאל קאמיטעט אזא אז דאגעגען, נישט איך האב

 נישט פאדערן כלל־טהוער, ארטיגע די אויך ווי פיינבערג, אבער
 קאמיטעט דעם פון פארזיצענדער דער זיין זאל איך אנדערש,

 וויל דאם און באברינסקי׳ן. צו פארשטעלען זיך געהן זאל און
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 אנ׳עסטריי־ ווי נישט, פשוט עס קאן איך נישט. אופן בשום איך
פאטריאט. כישער

 הויזנער. ד״ר ראבינער צום אוועק איך בין דיאמאנט׳ן פון
 לעמ- די גמינע-פערוואלטונג. דער אין געטראפען איהם האב איך

 אין מדיער. היבשער א הויז, אייגען איהר האט גמינע בערגער
 געבלי־ איז הויזנער׳ן, מיט בעגעגענט זיך האב איך יואו זאל,
 אין פראנץ־יאזעף פון פארטרעט א וואנד אויפ׳ן הענגען בעץ

 מען געפאדערט נישט האט מאכט רוסישע די גרוים. נאטירליכער
 אבשטאל- אפיציעלע אנד^רע אין כאטש אראבנעהמען, איהם זאל
אראבגענומען. געווען פארטרעטען פראנץ־יאזעפ׳ס זענען טען

 הויזנער ד״ר ראבינער האט דיאמאנט, ה׳ פון געגענטייל אין
 נאציאנאליסט. הייסער און ציוניסט א אלם ארויסגעוויזען זיך
 בעצויגען אנדערש גאנץ זיך האט ער אז זיך, פערשטעהט עם
הילפס־פראגע. דער צו

 פאר וואס מיט געוואוסט, בעצייטענס שוין האבען מיר—
 יודי־ דער מיט זיך בעגעהט מיליטער רוסישע דאס אנ׳אכזריות

 נאר האט עס ווער און לאבד אונזער אין בעפעלקערונג שער
 גאנצע דאס הפקר אויף פערלאזענדיג אנטלאפען, איז געקאנט,

 אבצו- צוגערעדט שטארק אויך מיך האט מען גוטס. און האב
 דער צוליב געווען חוב מיין אפשר איז עס דאנען. פון פאהרען

 א באך נאר דאבען, פון אנטלויפען צו קינדער די מיט פרוי
 איז פליכט מיין אז געזאגט, זיך איך האב ישוב־הדעת לאנגען

 בעפעל- אונבעהאלפענער ארימער דער צוליב דא פערבלייבען צו
 בין חדשים עטליכע די פאר געבליבען. בין איך און קערונג

 אויסשטעהן איך וועל געוויס צרות. גענוג אויסגעשטאנען איך
 א פאר נעהמען מיך וועט מען אז זיכער, בין איך מעהר. באך

 שיסען מיך זאל מען מאכען, גרינג זיך קאן עם און זאקלאדניק
 בין איך וואס נישט, חרטה קיין האב איך נאר הענגען. אדער

 יודישער דער פאר טהון צו וואס גענוג דא איז עס פערבליבען:
 פא־ עסטרייכישער אנ׳אויסגעשפראכעגער בין איך בעפעלקערונג.

 באברינסקי. גראף דעם ארויסגעזאגט אפען עס האב איך טריאט,
 אוב• דיאמאנט: ה׳ פון שטאנדפונקט דער פרעמד איז מיר באר
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 אונז וועגען דערמאהנט זיך האבען רוסלאנד פון ברידער זערע
 אנעהמען עם דארפעןימיר הילף, מיט אנטקעגען אונז געהען און
 נישט און בעגייסטערונג און דאנקבארקייט גרעסטער דער מיט

 לאיאליטעט. פון געפיהל אנ׳איבערגעטריבענעם מיט זיך רעכענען
 געקאנט אפילו וואלט מען ווען אמת: דעם זאגען אייך וועל איך

 אוג- צו בנוגע אונדאנקבארקייט אוועלכע-עס-איז דעם אין איינזעהן
 אנטקעגען אבגעשטעלט נישט אויך זיך איך וואלט רעגירונג, זער

 בעפעל- יודישער דער פון נויט גרויסע די אכט אין נעהמענדיג דעם,
 מען קאן יודען רוסישע פון הילף דער מיט וואט דאס, און קערונג

 האב איך אבער הונגער-טויט. פון מענשען טויזענדער ראטעווען
 אייג- וועט רעגירונג עסטרייכישע די אז נישט, מורא שום קיין

 זייט. אונזער פון שריט אנ׳אונלעגאלען קאמיטעט דעם אין זעהן
 פערשטעהן, צו קולטורעל, און קלוג גענוג איז רעגירונג אונזער

זייט. אונזער פון זינד שום קיין נישטא איז דא אז
 זיין וועגען דערצעהלט הויזנער ד״ר מיר האט ווייטער

 האט גענעראל׳גובערנאטאר דער באברינסקי. גראף ביים בעזוך
 צופרידענ- זיין ארויסגעזאגט האט פריינדליך, אויפגענומען איהם
 בעפעלקע- יודישער דער פון בעציהונג לאיאלער דער מיט קייט
 ערלויבען צו פערשפראכען האט און מיליטער רוסישען צום רונג

 אויף באברינסקי האט אלגעמיין אין הילפס-קאמיטעט. יודישען א
 אנ׳איי- פון איינדרוק דעם איינדרוק, בעסטען דעם געמאכט איהם

 לעבען צו שטרעבט וועלכער מענש, קולטורעלען ראפעאישען
קאנט. אקופירטען פון בעפעלקערונג דער מיט בשלום

 מזרח-גאלי- פון גענעראל־גובערנאטאר וועגען מיינונג אזא
 מענשען, אנדערע פון אויך הערען צו אויסגעקומען מיר איז ציע

 איז באברינסקי גראף געטראפען. איהם מיט זיך האבען וועלכע
 וועל- מענש, גוטמוטיגער און הויך-געבילדעטער א געווען באמת

 בנוגע אפילו גוואלדטהאטען, אויסצומיידען געשטרעבט האט כער
 זעהר נישט הארץ אין טיף אפשר האט ער וועלכע יודען, צו

 בעגרע- זעהר געווען מאכט זיין איז אבער ליידער געהאט. ליב
 מעכטיגע אלערליי מיט רעכענען געמוזט זיך האט ער נעצט.

 איין פון מאכט-האבער. אנדערע פון שטימונגען און איינפלוסען
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 מאכט. מיליטערישע ארטיגע די זיך נעבען געהאט ער האט צד
 לחלוטין זיך האבען וועלכע גענעראלען, און קאמאנדירען די

 און פערארדנונגען און בעפעהלען זיינע מיט גערעכענט גישט
 וואס זאכען, אזעלכע' להכעיס צו איהם געטהון אפילו אפטמאל

 צווייטער דער פון פאליטיק. זיין געגען געווען אינגאנצען זענען
 מיניסטא־ פון רעגירונג, דער פון אבהענגיג געווען ער איז זייט

 וועל ביוראקראטיע, פעטערבורגער דער פון בכלל און רען־ראט
 פאליטיק? בעשטימטע איהר גאליציע אין דורכגעפיהרט האט כע

 דער פון פערארדנונגען די ערפילען געמוזט ער האט ווייטער
 היהודים, צוררי ערגסטע די געזעסען זענען עם וואו ,סטאווקע",

 ער האט ענדליך, יאנושקעוויטש׳ן, מיט ניקאלאיעוויטש ביקאלאי
 "רוסאפילען", ארטיגע די מיט רעכענען שטארק געדארפט זיך

 ער־ אנדערע אין און לעמבערג אין געבילדעט האבען וועלכע
 א פון אנפיהרונג דער אונטער גרופע שווארץ־מאה׳דיגע א טער

 די בלויז נישט טעראריזירט האבען און דודיקעוויטש׳ן געוויסען
 רוסי־ די אפילו נאר בעפעלקערונג, יודישע די איבערהויפט ארטיגע,

 אליין, גענעראל-גובערבאטאר דעם אויסשליסענדיג נישט מאכט, שזג
 שטרא־ אלע די צווישען לאווירען געמוזט האט באברינסקי

 געהאלטען מאל עטליכע האט עס געקאנט. האט ער ווי מען,
 פונדעסטווע־ דימיסיע. אין אנגעבען זיך זאל ער דערצו, נאהנט

 דורב־ אבער סוף. בידן פאסטען זיין אויף געבליבען ער איז גען
 אי־ געקאנט. נישט ער האט פאליטיק זעלבשטענדיגע א פיהרען

 די מיטהעלפער, זיינע אלע כמעט ווייל דערפאר, נאר בערהויפט
 אין סיי פאסטענס, אפיציעלע פערנומען האבען וואס בעאמטע,

 הויפט- זענען גאליציע, פון ערטער אנדערע אין סיי לעמבערג,
 רו־ דער פון עלעמענטען נידעריגסטע די פון בעשטאנען זעכליך
 אזעל־ אפט זעהר גנבים, און כאבארניקעס ביוראקראטיע, סישער

 געריכט צום צוגעצויגען געווען רוסלאנד אין זענען וועלכע כע,
 סיסטעם מין א געשאפען זיך האט עס פערברעכענס. שווערע פאר

 וועלכע' אויסוואורפען, אלערליי לאבד אקופירטען אין שיקען צו
 פא־ דער פון אפילו ארויסגעשטויסען געווען רוסלאנד אין זענען
זשאנדארמעריע. און ליציי
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 הויזנער ד״ר מיר ד,ץט לעמבערג אין פאגראם דעה וועגען
 אר- רוסישער דער פון אריינטריט דער פאלגענדעס: דערצעהלט

 גוואלדטהאטען שום אהן פארגעקומען איז לעמבערג אין מעע
 האבען עם וועלכע ערשיינונג, זעלטענע א זעהר יודען, קעגען

 שפע־ און לעמבערג ווי שטעדט, גרויסע די בלויז געווען זוכה
 יום־כפור ערב אקופאציע, דער נאך אינגיכען טשערנאוויץ. טער
 עם שטאדט. אין שיסעריי א אנגעהויבען אמאל מיט זיך האט
 געשא- האט מיידעל, יודיש א אז קלאנג, א פערשפרייט זיך האט
 פערוואוג־ עמיצען און מיליטער רוסישען אין פענסטער פון סען
 דער פון איבער׳חזר׳ונג בוכשטעבליכע א גע׳הרג׳עט. אדער דעט

 פאגראם, בלוטיגער א אויסגעבראכען האט עם לעגענדע. בראדער
 און געווארען דער׳הרג׳עט זענען יודען אכצעהן וועלכען ביי
 אויף קראמען. צעהנדליגער פיל געווארען בערויבט זענען עם

 אז ,פהד אזא אנגעפאלעץ איז בעפעלקערונג יודישער דער
 געהן צו גאס אויפ׳ן זיך בעווייזען געוואגט נישט האט קיינער

 פון סאלדאטען יודישע הונדערטער די כל־נדרי. צו שוהל אין
 לעט־ אין געפונען זיך האבען וועלכע ארמעע, רוסישער דער

 געשלאסעץ, זי געפינענדיג שוהל. אין געגאנגען זענען בערג,
 פערוועהרט מאכט רוסישע די האט דאם אז געמייבט, זיי האבען

 א געשיקט דעם וועגען האבען זיי און שוהל אין דאוונען צו
 איי- נאך געווען איז דאס גענעראל־גובערנאטאר. צום דעלעגאציע

 גענעראל־גו- דער גאליציע. אין געקומען איז באברינסקי דער
 שרייען גענומען און רב דעם גערופען גלייך האט בערנאטאר

 גע־ פאגראם קעגען פראטעסט אלם האט מעץ וואס איהם, אויף
 האט קיינער אז געענטפערט, האט רב דער שוהלעץ. די שלאסען

 יודי- די פשוט נאר פראטעסטען, קיין זין אין געהאט נישט דא
 גע- דער גאס. אויפ׳ן ארויסצוגעהן מורא האט בעפעלקערונג שע

 אלע אדן שוהל ביים אוועקגעשטעלט האט נעראל-גובערנאטאר
 דער אז פערזיכערט, און פאטרולען מיליטערישע בתי-מדרשים

 יודען זענען מארגען אויף איבער׳חזר׳ן. נישט זיך וועט פאגראם
 גישט פאגראמען קיין זענען אן דעמאלט פון דאוונען. געגאנגען

פארגעקומען.
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 לעמבערג אין נאציאנאליטעטען די צווישען בעצח״ונגען די
 אין ווי בעסערע, אנ׳ערך אהן זענעץ גאליציע, אין בכלל, און,

 בעפעל- די באיקאט. פון געוואוסט נישט מען האט דא פוילען.
 און, יודען אויף בלבולים די צו צו וועגיג זיך הערט קערונג
 פרידליך, גאנץ יודען די מיט פאליאקען די דא לעבען בכלל,

 די ביי אקופאציע. רוסישער דער בשעת איצט, איבערהויפט
 זיך מען האלט מאכט, רוסישער דער מיט אונטערהאנדלונגען

 נישט מאכען יודען, די סיי פאליאקען, די סיי און צוזאמען
 אייב- מיט בעראטען נישט זיד זאל מען דעם, אהן שריט קיין

אנדער.

ר

 פאקט: שוידערליכען א מיטגעטיילט מיר האט הויזנער ד״ר
 איהם פערשווייגען נאר דערצעהלען, צו איהם שוועד איז עם
אונמעגליך. אויך איז

 און לאזארעט רוסישען א פון איהם צו מען קומט איינמאל
 סאל- יודישען שטערבליך־פערוואונדעטען א צו איהם רופט מען

 לאזא- אין אוועק איז ער זיין. מתודה זיך וויל וועלכער דאט,
שטארבענדיגען. א שוין סאלדאט דעם געפונען און רעט

 נישט קאן איך—סאלדאט, דער געזאגט איהם האט—רבי!—
 אייך בעט און זינד גרויסע א זיך אויף האב איך שטארבען...

איהר... אויף תשובה א מיר געבעץ
 דער געפרעגט האט—זינד? אייער בעשטעהט וואס אין—
ראבינער.
 האט—שטעדטעל. יודיש א פערנומען האט פאלק אונזער—
 האט געוועהנליך, ווי—שטארבענדיגער. דער דערצעהלען גענומען

 אויפגעבראכען האבען סאלדאטען די פאגראם. א אבגעהויבען זיך
 זיי מיט צוזאמען האב איך טרינקען. גענומען און וויין-קעלער א

 אי- זיי מיט אוועק און אנגע׳שכור׳ט זיך האב געטרונקען, אויך
 א אין אריינגעלאפען בין איך יודען. ראבירען שטאדט בער׳ן
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 און שטריימעל א מיט מאן אנ״אלטען דארט געטראפען און הויז
 איז דערוואוהט, זיך שפעטער האב איך ווי פאות. לאנגע מיט
 ,גרוד" פאר׳ן אנגעכאפט איהם האב איך רב. דער געווען דאס
אויסגעשריען: און

האראשי! דאוואי זשיד!—
געלד... קיין נישט האט ער אז געענטפערט, האט ער

געווארען. אנטשוויגעץ איז שטארבענדיגער דער
 ראבינער. דער געפרעגט האט—ווייטער? געווען איז וואט—

 שטיל נאכדעם און געשוויגען וויילע א האט סאלדאט דער
^רויסגערעדט:

דערשטאכען... איהם האב איך—
בעטען: און כליפען אנגעהויבען האט ער
 שטאר־ רוהיג קאנען זאל איך תשובה, א מיר גיט רבי,—

בען...
 ער אז ערשיטערט, אזוי געווען איז הויזנער ראבינער

 דעם צוגעזאגט האט ער ענטפערן. צו וואט געוואוסט, גישט האט
 ־׳אנ שפעטער איהם געבען און זיך בעטראכטען שטארבענדיגען

 אנגעזאגט, איהם מען האט ארוס שעה פאר א אין באר ענטפער.
געשטארבען. איז סאלדאט דער אז

 מיטגעטיילט האט מיר וועלכען פאקט, שוידערליכער דער
 אנ׳אויסערגעוועהנליכער, זיך, פערשטעהט איז, הויזנער ראבינער

 אט־ שרעקליכער דער אין אייבצעלנער. קיין נישט אבער ליידער
 נישט האבען מלחמה־אינסטינקטען צעווילדעוועטע פון מאספערע

 שווא־ די אז קאשמארען, אזעלכע אויך פארקומען נישט געקאנט
 זאלען סאלדאטען יודישע הינטערשטעליגע מאראליש און כערע

 רציחה־פער׳שכור׳טקייט אלגעמיינער דער אונטערגעבען נישט זיך
 חברים רוסישע זייערע מיט צוזאמען אבטהון נישט זאלען און
 דער- האט מיר יודען. איבער אפילו מעשים שענדליכטטע די

 זייער וואו שטעדטעל, א אין פאקט: אזא לאנדער ד״ר צעהלט
 איז לאנדער פאגראם. א אנגעהויבען זיך האט אריין, איז פאלק
 מיט־ אבעהמען זאל ער געפאדערט, און פאלקאווניק צום אוועק

 געשיקט האט פאלקאווניק דער פאגראם. דעם אבצושטעלען לען
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 זיי סאלדאטען. עטליכע מיט אנ׳אפיציר לאנדער׳ן מיט צוזאמעץ
 זע־ ,קולות הויז א פון דערהערענדיג שטאדט. אין אוועק זענען

 זע- וועלכע סאלדאטען, צוויי בעגעגענט און אהין אריין זיי בעץ
 סאל- די זאכען. אנגעראבירטע מיט הויז פון ארויסגעלאפען נען

 ער־ גרויסער זיין צו געווארען. ארעסטירט גלייך זענען ךאטען
 זע־ סאלדאטען ביידע די אז דערזעהן, לאנדער האט שיטערונג

יודען! בען
 פארגעקומען, נישט זענען פאקטען אזעלכע וויפיל גאר

 אויס־ זעלטענעם א זיך, פערשטעהט זיך, מיט פאר זיי שטעלען
 מיין בשעת געזעהן און געהערט האב איך וואס אלץ, פון נאהם.

 זי- פאלקאמער א מיט איך קאן גאליציע, איבער ארומפאהרען
 צו סאלדאט יודישען פון בעציהונג די אז בעשטעטיגען, כערקייט

 שטענדיג כמעט איז גאליציע אין בעפעלקערונג יודישער דער
 אנ׳אמת׳ן מיט אדורכגעדרונגען אפט און ברודערליכע א געווען

 איינציגער דער געווען איז סאלדאט יודישער דער מסירת־נפש.
 בערויבטע די פאר שטעלען געקאנט זיך האט וועלכער עלעמענט,

 מיליטער. רוסישען פון אריינטריט בשעת׳ן יודען בע׳גזל׳טע און
 אין סאלדאטען יודישע די געווען זענען עס רעכטלאז ווי און,
 אבצורא- בעוויזעץ אפט דאך זיי האבען ארמעע, רוסישער דער

 פאגראמען פון פערזאנען איינצעלנע אדער שטעדטעל, א טעווען
 פער- העכסטער פון אטמאספערע דער אין גוואלדטהאטען. און

 בעפעלקע- דער געבראכט סאלדאט יודישער דער האט צווייפלונג
 מאטעריע־ א אויך אפטמאל שטיצע, מאראלישע געוויסע א רונג
 בעגעגע־ צו פערבאט שטרענגען דעם אויף קוקענדיג נישט לע.
 בע־ יודישער ארטיגער דער מיט בעציהונגען האבען און זיך נען

 ריזיקירענדיג סאלדאטען, יודישע די דאך האבען פעלקערונג,
 פונאנדערגעפרעגט יודען, בעזוכט שטילערהייד לעבען, מיט׳ן

 און זיך אויפצופיהרען ווי עצות זיי געגעבען לאגע, זייער וועגען
 אין מעגליך. געווען איז עס נאר וואס אין הילף זיי בעוויזען

 מעג־ היימישע געווארען סאלדאטען יודישע זענען ערטער פיל
 ויען פאקטען׳ בעוואוסט זענען מיר געזינדען. יודישע אין שען

 גא- זייערע פאר געווען מוסר־נפש זיך האבען סאלדאטען יודישע
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 אין האבען קאזאקען צעווילדעוועטע די ווען ברידער. ליציאנער
 האבען פרויען, יודישע געשענדעט גאס מיטען אין שטעדטעל א
 האבען/יך וועלכע סאלדאטען, יודישע צעהנדליג עטליכע די

 הא- הייזער, די הינטער זיך פונאנדערגעשאטען געפונען, דארט
 אוועקגעלעגט פיל און קאזאקען די בעשאסען דארט פון בען

 סאקאל אין פאגראם דעם בעת פאקט: צווייטער א ארט. אויפ׳ן
 גע- קאזאקען די מיט צוגלייך אדער סאלדאטען, יודישע האבען

 אויסגע- קאזאקען די ביי אדער קראמען, די פון סחורה שלעפט
 היג- דורך שטילערהייד און אנגעראבירטע די פון טייל א בעטען

 בעלי-בתים. בערויבטע די צו צוריק עס אבגעטראגען טערגעסלעך
 געלי־ שטארק האט בעפעלקערונג די וואו ערטער, אייניגע אין
 מיט זיך געטיילט סאלדאטען יודישע האבען הונגער, פון טען

 שטעד- אין יודען. ארטיגע די מיט ברויט שטיקעל ארימען זייער
 יודישען א וועגען דערצעהלט פיל מיר מען האט סוכאטאוו טעל

 אין האט וועלכער ווייסבארד, ישראל׳יק נאמען מיט׳ן סאלדאט
 שטעד- גאנצע דאס כמעט אויפגעהאלטען יאהר האלב א פון משך
 וועגען שפייז-פראדוקטען. און געלד מיט זי געשטיצט טעל,
 גאנצע געווארען געשאפען שטעדטעל אין זענען סאלדאט דעם

 געי איז פאטער זיין אז דערצעהלט, האבען איינע לעגענדעס.
 ער וואס אלץ, בעפוילען איהם האט און חלום צו איהם קומען
 אנדערע שטעדטעל. דאס אויפצוהאלטען אויף אויסגעבען האט,

 אליהו געווען איז דאס אז מיינונג, א ארויסגעזאגט פשוט האבעץ
י הנביא.

 איינעם מיט זיך קענעץ צו נאהנט אויסגעקומען איז מיד
 אבגעגעבען ונפש בלב האט וועלכער סאלדאטען, יודישע די פון
 אין בעפעלקערונג יודישער דער פון אינטערעהען די מיט זיך

 דער פאר נאך איהם מיט בעקענט זיך האב איך גאליציע.
 מא- עטנאגראפישע זאמלען ארומגעפאהרען בין איך ווען מלחמה.

 שטעד- די אין מאל עטליכע בעגעגענט איהם איך האב טעריאלען,
 מיטגעהאלפען מיר האט ער און גובערניע וואלינער פון טלעך

 אבא נאמען מיט׳ן יונגערמאן א איז דאס זאמלונגען. מיינע אין
 דער צו שייכות שטיקעל א אויך האט ער ספר, יודע א לעוו,
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 ציי- יודישע אין ארטיקלען אייניגע געדרוקט האט ליטעראטור,
 אויסגע־ פיל זיך, פערשטעהט ער, איז מלחמה דער אויף טונגען.

 קאמאנדיר ביים ארויסצורופען געלונגען האט איהם נאד שטאגען,
 זיך האט קאמאנדיר דער און זיך צו צוטרוי טיפען א פ<.לק פון

 מאסקווע קיעוו, קיין שליחות פערשידענע אויף בענוצט איהם מי־ט
 פראדוק- איינקויפען דארפען פלעגט מען ווען פעטערבורג, און
 מאל פינף־זעקס איך האב לעווין אבא דעם פאלק. פאר׳ן טען

 גע־ כ׳בין און גאליציע אין שטעדטלעך אלערליי אין בעגעגענט
 בעפעל־ יודישער דער פאר מסירת־נפש זיין פון איבעראשט וועץ

 מיט בעציהונגען נאהנטע פערקניפט ער האט אומעטום קערונג.
 הצטרכות, זייערע אלע וועגען געוואוסט האט יודען, ארטיגע די

 פון הילף געפאדערט קיעוו, אין מיטגעטיילט דעם וועגען האט
 אויסגעהאלפען אליין לעצטע דאס פון אכט און קאמיטעטעץ די
 עד ווי געטראפען, איהם איך האב איינמאל נויטבעדערפטיגע. די

 געי איז ער וואוהין קיעוו, פון אומגעקעהרט נאר־וואט זיך האט
 נאך איז ער איידער קאמאנדיר. זיין פון שליחות א מיט פאהרען

 אין אוועק ער איז דין־וחשבון, א מיט קאמאנדיר צום געגאנגען
 פון וויארסט פינף-זעקס געפונען זיך האט וועלכעס שטעדטעל,

 און אבגעשטעלט ריזיקירענדיג וועג, פון מידער א לאגער. זיין
 האלבער אום ער איז פאטרול, א דורך ווערען צו ארעסטירט

 זאק א פלייצעס די אויף טראגענדיג שטעדטעל, אין אוועק נאכט
 מעדיקאמענטען, געפונען זיך האבען זאק אין פוד. עטליכע פון

 אלץ דאס סדורים. און מזוזות ציצות, אויך און שפייז־פראדוקטען
 פערארימטען דעם געבראכט און קיעוו אין געזאמעלט ער האט

 רעוואלוציע רוסישער דער פון אנפאנג אין מתנה. א שטעדטעל
 געפיהרט דארט אויך און רומעניע אין געפונען זיך ער האט

 מיט פעטערבורג קיין געפאהרען איז הילפס־טעטיגקייט, דיזעלבע
 בעפעלקערונג יודישע די וועלכע צרות, די וועגען בעריכט א

רו. א. א. רומעניע אין אויסגעשטאנען דאן איז
 זענען לעוו, אבא ווי טהוער, איבערגעגעבענע אזעלכע

 אלגע- אין אבער פיל, נישט געווען סאלדאטען יודישע צווישען
 ער- דער אין אריינגעטראגען סאלדאט יודישער דער האט מיין
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 א גאליציע אין סביבה יודישער פערארימטער און שיטערטער
 געווען איז דאס און ברודערליכקייט. און הילף פון שטראהל

 זיך האט וועלכע בעפעלקערונג, יודישער דער פאר וויכטיג זעהר
פערצווייפלונג. העכסטער דער אין געפונען

 מעגליכקייט די נישט איך האב בעדויערן, גרויס מיין צו
 וואס דאסזעלבע, מיליטער־דאקטוירים יודישע ודעגען זאגען צו

 זיך האבען ארמעע רוסישער דער אין סאלדאטען. יודישע וועגען
 איז לאגע זייער דאקטוירים. יודישע טויזענד עטליכע געפונעץ
 פונ׳ם לאגע די ווי פריווילעגירטע, מעהר א אנ׳ערך אהן געווען

 זע- דאקטוירים יודישע די פון וועניג נישט סאלדאט. יודישען
 גענעראלען. און פאלקאווניקעס פון טשין דעם אין געווען נען

 און אפיצירען פון סביבה דער אין געפובען שטענדיג זיך האבען
 געקאנט באמת האבען זיי קאמאנדירען. די צו צוטריט א געהאט

 בע- יודישער אונבעשיצטער און פערפאלגטער דער העלפען פיל
 איבערצייגען געקאנט זיך האב איך ווי אבער, ליידער פעלקערונג.

 אינדיפע- מורא׳דיגען א ארויסגעוויזען זיי האבען פאלען, פיל אין
 זיך, פערשטעהט וויל, איך ברידער. גאליציאנער זייערע צו רענטיזם

 דערמאהנען צו גענוג דאקטוירים. יודישע אלע בעשולדיגען נישט
 מיט יאהר פיר גאנצע האט וועלכער לאנדער, ד״ר פון נאמען דעם
 יודי- גאליציאנער דער לטובת געארבייט נפש מסירת גרעסטער דער
 געווען זענען אופן דעם אין אז זעהן, צו כדי בעפעלקערונג, שער

 גאליציע אין געטראפען איך האב לאנדער ד״ר חוץ אויסנאהמען.
 נאך און שאבאד ד״ר העלמאן, )ד״ר דאקטוירים צוויי־דריי נאך

 אינטערעסירט וועניגער, אדער מעהר זיך, האבען וואס אייניגע(,
 יודישע אנדערע אלע יודען. ארטיגע די פון לאגע דער מיט

 עטלי- די פאר געטראפען זיך האב איך וועלכע מיט דאקטוירים,
 זיך אינטערעסירט נישט לחלוטין האבען גאליציע, אין יאהר כע

בע פשוט האבען דאקטוירים, די פון טייל געוויסע א יודען. מיט
 שווייגענ" און יודען זענען זיי דאס בעהאלטען צו זיך מיהם

 האבען וואם בלבולים, אוץ בעליידיגונגען אלע פערשלונגען דיג
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 זיך האב איך יודען. אויף געשאטען געגענווארט זייער אין זיך
 ארעב־ פון שאבשאייעוו, מיליטער-ארצט יודישען א מיט בעגעגענט

 זיי־ וועגען דערצעהלט התלהבות גרויס מיט האט ער בורג.
 גאנצע א געראטעוועט האט ער העלדענטהאטען. מיליטערישע נע

 מעשים. העלדישע אנדערע אויסגעפיהרט אין פלען פון דיוויזיע
 עטלי- איהם געגעבען און ליב זעהר איהם האט קאמאנדיר דער

 צייטונגען די אין אפילו איהם וועגען האט מען מעדאלען. כע
 בעציהונג דער וועגען געפרעגט איהם האב איך ווען געשריבען.

 זענען איהם אז געענטפערט, מיר ער האט יודען, צו מיליטער פוגם
 נאר הינזיכט, דער אין פאקטען שרעקליכע קיין בעוואוסט נישט

צוגעגעבען: גלייך האט ער
 וועגען וויסען געקאנט וועניג איך האב איבעריגענס,—

 אר- מיט זיך בעגעגענען צו אויסגעמידען האב איך ווייל דעם,
 שטרעג- געווען אפילו בין איך קאנט. אקופירטען אין יודען טיגע
 זיין חושד נישט מיך מ׳זאל כדי קריסטען, צו ווי יודען, צו גער
יודען. צו מיטגעפיהל אין

 בע- געווען נישט איהם זענען פאקטען" "שרעקליכע קיין
 האט זיי ביי אז דערצעהלט, מיר ער האט גופא דא און וואוסט

 אבאזען לאזארעטען, קאנצעלאריעס, די פון דערווייטערט מען
 אויפ׳ן אבגעשיקט און יודען אלע אישטאלטען, אנדערע און

 סאל- יודישע וועגען געמאכט האט מען אקאפעס. די אין פראנט
 זיך האבען עס אז זיך, פערשטעהט עם און אנ׳אנקעטע דאטען

 זאגען צו מוטה געהאט האבען וועלכע אפיצירען, וועניג געפונען
 געווען זענען אנקעטע דער אין יודען. וועגען ווארט גוט א

 מיט בעציהונגען נאהנטע סאלדאטען יודישע האבען צי פראגען:
 פער- גע׳הרג׳עטע, די צווישען זענען וויפיל יודען? ארטיגע די

 יודעןז געווען סאלדאטען פלען אין פערנומענע און וואונדעטע
 פער- גע׳הרג׳עטע, צעהן געווען זענען פאלק שאבשאייעווס אין
יו פערנומענע פלען אין הונדערטניינציג און פערוואונדעטע ציג

 ביי פלען אין אריינגעפאלענע צאהל די איי פראפארציאנעל דען.
 די ביי נאר רוסען. די צווישען ווי גרעסער, נישט געווען יודען

 ציפער, די און געמאכט נישט אנקעטע קיין מען האט לעצטע
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 אין אונטערגעגעבען זיך האבען רואם יודען, חונדערטניינציג
 פאקט: אזא פארגעקומען איז עם איבעראשט. אלעמען האט פלען,

 אלע און איראזוויעדקע אמף סאלראטען צעהן געשיקט מ׳האט
 צווי. נאר זאך. געוועהנליכע א פלען. אין אריינגעפאלען זענען
 די האט'מען—יוד איין געווען איז סאלדאטען צעהן די שען

 קא- ראטני דער און איהם אויף ארויפגעווארפען שולד גאנצע
 האט ער וואס ווערען, בעשטראפט שווער געזאלט האט מאנדיר
 גע- אונזער פון סוף צום ראזוויעדקע. א אויף יוד א געשיקט
געבעטען: מיך שאבשאייעוו ד״ר האט שפרעך

 האב איך וואס דעם, וועגען נישט קיינעם דערצעהלט—
 זיך האט איהר אז נישט, אפילו דערצעהלט מיטגעטיילט. אייך
 יודען. וועגען גערעדט איבערהויפט, און בעגעגענט מיר מיט
שאדען. מיר קאן דאס

 יו־ זייער אויסבעהאלטען נישט האבען דאקטוירים אנדערע
 אינטערעסירט נישט אזויפיל אויף זיך האבען זיי נאר דישקייט,

 האב איך אז בעפעלקערונג, יודישער דער פון לאגע דער מיט
 וועגען ידיעות וועלכע־עס־איז בעקומען געקאנט נישט זיי ביי

 יו־ אין פערבראכט חדשים פיל האבען דאקטוירים אייניגע דעם.
 לאזארעטען זייערע געשטאנען זענען עס וואו שטעדטלעך, דישע

 דער מיט זיך פעראינטערעסירט נישט צייט דער פאר האבען און
 מיה גרויס מיט בעפעלקערונג. יודישעו׳ ארטיגער דער פון לאגע
 יודישע אייניגע פון ארויסצובעקומען איינגעגעבען מיר זיך האט

 אויף גזירות וועגען בעפעהלען אפיציעלע פון קאפיעס דאקטוירים
 מאכען צו בעקאנט וויכטיג איז עס רויפיל אויף וויסענדיג יודען.

 בעפעהלען, אזעלכע מיט פעטערבורג אין כלל־טהוער יודישע די
 טאמער, האנד, פון זיי ארויסצולאזען געהאט מורא זיי האבען

 ווע־ מיטגעטיילט האט עס ווער זיך, מען דערוויסט ושלום, חס
 אייניגע מיט זיך בעגעגענענדיג מעהר: נאך דאקומענט. דעם גען

 אין לאזארעטען זייערע מיט געשטאנען זענען וועלכע דאקטוירים,
 גרוים געווען איז נויט די וואו שטעדטלעך יודישע פערווארפענע

 גע" זיי איך האב—פאהרען, געקאנט נישט האב איך וואוהין און
 אבצופיהרען רובל הונדערט עטליכע צו מיר ביי נעהמען בעטען
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 נויטבעדערפ- די דארט פונאנדערטיילען און שעדטעל זייער אין
 דעם אדער קאמיטעט, דארטיגען דעם איבערגעבען אדער טיגע,

 פון אבגעזאגט זיך דאקטוירים די האבען מעהרסטענטייל רב.
 די מיטצונעהמען איינגעוויליגט שוין האבען וואס די, און דעם.

 זיי ווי גערן, זעהר נישט געטהון עס האבען רובל, עטליכע
אפפער. גרעסטעץ דעם דערמיט ברענגען וואלטען

ז

 ער לאנדער. ד״ר מיט זיך זעהן געוואלט זעהר האב איך
 אנגעזאגט, מיר האט מען נאר זשאלקיעוו, אין געפונען זיך האט

זשאלקיעוו. פון אבגעפאהרען טעג עטליכע אויף איז ער אז
 איבער טארנאוו קיין לעמבערג פון אבגעפאהרען בין איך
 זענען וואגאן אין צוזאמען מיר מיט רזשעשאוו. און יאראסלאוו
 דער וועגען פאקטען אייניגע דערצעהלט און אפיצירען געפאהרען
 מילי־ עסטרייכישען פון סאלדאטען סלאווישע די פון בעציהונג

מלחמה. דער צו טער
 סלא־ צעהנדליג עטליכע פלען אין גענומען האבען מיר—

 פון איינער—אפיציר. איין דערצעהלט האט—סאלדאטען, ווישע
 איבערצו- גרייט איז ראטע גאנצע זיין אז מיטגעטיילט, האט זיי

 זאל איך אז געבעטען, האט ער פלען. אין אונז זיך געבען
 ער וועט אקאפעס, זייערע צו זיך אומקעהרען ערלויבען איהם
 איהם, האב איך ראטע. גאנצע די צוריק מיטברענגען זיך. מיט

 פארגע/עגט, מיר ער האט אבגעלאזען. נישט זיך, פערשטעהט
 א דורך בריף א זיינעם אבטראגען זאל סאלדאט א אונזערער אז

 אוועקלעגען און אקאפעם עסטרייכישע די אין וועג געהיימען
 געווען. מסכים איך האב דעם אויף ארט. בעשטימטען א אויף

 צוגערעדט היים האט ער וואו בריף, א אנגעשריבען האט ער
 א איז דא אז דערצעהלענדיג, אונז צו איבערצוגעהן חברים זיינע

 סאל־ א ארנזערן אויפגעוויזען האט ער געפאנגענע. די פאר גן־עדן
 בריף, דעם אבצוטראגען ארויסגערופען זיך האט וועלכער דאטיק,
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 אקא־ עסטרייכישע די צו זיך קלויבען דער צו אומבעמערקט דויאזוי
 אויס־ האט סאלדאט דער בריף. דעם אוועקלעגען וואו און פעם

 צו־ אומגעקעהרט בשלום זיך האט און שליחות די גוט געפיהרט
געפרעגט: איהם האט געפאנגענער דער ריק.

 אוועקגע- האסט דו וואו דארט, בעמערקט האסטו וואס—
בריף? דעם לעגט

 דארט איז געווען גאר גארנישט, איך האב בעמערקט—
אוועק. לעבעדעער א קוים בין איך אז גערוך, שווערער א זעהר

 האב איך וואוהין אקוראט געטראפען האסטו דאם, הייסט—
 גע־ דעם אויף בריף דעם אוועקגעלעגט האסט און געשיקט דיך

געפאנגענער. דער בערוהיגט זיך האט—ארט, העריגען
 אונז צו זענען ארום טעג צוויי אין איהר, מיעט וואס און

 אפיצי- זייערע מיט טאלדאטען סלאווישע ראטעס צוויי אריבער
אמוניציע. גאנצער דער מיט און רען

 די וועגען גערעדט צייט גאנצע די האט אנ׳אפיציר נאך
 פעראט. אין זיי בעשולדיגענדיג קאמאנדירען, און גענעראלען

 קיין אויף זיך אנגעעזטויסען נישט און אפען גערעדט האט ער
 מיליטער־לייט. איבעריגע די פון וועמען־עס־איז פון פראטעסט

איהם. מיט איינגעשטימט האבען אלע כמעט פערקעהרט,
 שונאים. געפעהרליכע דריי מיט מלחמה האלט רוסלאנד—

 דרי- און, לייז די—צווייטענס דייטש, ערשטענם-דער איז: דאם
 גע- דער איז שונא לעצטער דער גענעראלען. טענס-אונזערע
פעהרליכסטער.

 צו מאל עטליכע אויסגעקומען אויך פריהער שוין איז מיר
 און גענעראלען רוסישע די• וועגען אויסדרוקען שארפע הערען

 אז פעראט, אין בעשולדיגט פשוט זיי האט מען קאמאנדירען.
 שווערע די אט דייטשעץ. די דורך אונטערגעקויפט זענען זיי

 גע־ די אויב באדען. געוויסען א געהאט האבען בעשולדיגונגען
 זין איינפאכען אין פערעטער קיין געווען נישט זענען נעראלען

 גלייכגיל־ טאלאנטלאזיגקייט, זייער מיט זיי האבען ווארט, פון
 דער געבראכט צלמ׳לעך און כבוד צוליב מחלוקת׳ן און טיגקייט
פעראט. דירעקטען דורך ווי מפלות, גרעסערע ^רמעע
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 פאפו־ און גרעסטע די אפילו גענעראלען, אז חשד, דער
 ביים פערשפרייט אן לאנג פון איז פערעטער, זענען לערסטע,
 ביי איבער זיך חזר׳ן פעראט וועגען לעגענדעס פאלק. רוסישען

 דאס האט יעקאטערינע, פון צייטען די אין מלחמה. יעדער
 פער׳׳ האט ער אז פאטיאמקין, פירשט דעם בעשולדיגט פאלק

 אר- רוסישע די פערקויפט און קארטען אין פערשפילט שכור׳ט,
 אין איז פעראט אין בעשולדיגונג דיזעלבע שונא, דעם מעע
 ארויה- געווען קריג, רוסיש־פראנצויזישער דער בעת יאהר, 1812

 איז קריג רוסיש-טערקישער דער ביי קוטוזאוו׳ן. קעגען געשטעלט
 רייה גאנצער א אויף ארויפגעווארפען געווען חשד דערזעלבער
 גע- פאלק אין זיך האט קריג יאפאנישער דער ביי גענעראלען.

 טראגיש-אומגעקומענעם דעם וועגען אפילו לעגענדע א שאפען
 געווארען דערטרונקען נישט איז ער אז מאקאראוו, גענעראל

 ער נאר "פעטראפאוולאווסק", שיף אויפגעריסענער דער אויף
זיי. צו אריבער און יאפאנער די פערקויפט זיך האט

 לעגענדעס פערשפרייט זיך האבעץ שטארק איבערהויפט
 דעם וועגען מעשה .די מלחמה, איצטיגער דער אין פעראט, וועגען

 אריינגעפאלען איז וואס קארף, באראן גובערנאטאר, ווארשאווער
 גאנצער א פאר שטאף געגעבען האט דייטשען, די צו פלעץ אין

 האט ער ווי זיך, דערצעהלט עם וועלכע אין לעגענדעס, רייה
 רובל מיליאנען און פלאנען אלע דייטשען די צו אריבערגעפיהרט

 וועגען לעגענדע א דערצעהלט מיר האט סאלדאט א גאלד. אין
 דיי־ א געווען איז ברודער א זיינער אז רענענקאמף, גענעראל

 שטילערהייד נאכט יעדע זיך פלעגען זיי און גענעראל טשער
 מיטיילען פלעגט רענענקאמף רוסישער דער און צוזאמענקומען

 וועגען האט מען ביז סודות. מיליטערישע אלע ברודער דעם
געהאנגען. איהם האט מען און דערוואוסט זיך דעם

 רוסא- רעוואלוציאנער סאציאליסט און שריפטשטעלער דער
 ער בעת אז דערצעהלט, מיר האט קודרין(, )פסעוודאנים נאוו,
 איז גובערניע, יאראסלאווער אין דארף א אין געוואוינט האט

 שארף האבען פויערים די ווי הערען, צו אויסגעקומען איהם
גע- האט ער ווען פעראט, אין גענעראלען די בעשולדיגט
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 פויער א האט גענעראלען, די פון אייניגל פערטיידיגען פרובט
_ אויסגעשריען:

געווען? ביזטו יאראסלאוו אין און—
-ויין!

 גענערא- די אז זעהן, וועסטו אהין, אריבער פאהר טא—
פערעטער. זענען לען

זעהן? דארט איך וועל וואם־זשע—
 א שטעהט מארק מיטען אין ווי זעהן, דארט וועסש—

 גענע- אכט קייטען אויף צוגעשמידט זענען סלופ צום און סלופ
 ברוסט אויפ׳ן יעדען ביי און פעראט. פאר פער׳משפ׳טע ראלען,
 פנים־״שפייט, אין שפייען אנ׳אויפשריפטג מיט ברעטעל א הענגט

שלאגט*. גישט אר1

 גאנ- די כמעט און לאנגזאם זעהר געגאנגען איז צוג דער
 פויערשע נאכגעלאפען צוג זייטען ביידע פון זענען צייט צע

 אבגעצעהרטע, בארוועסע, פויערים, דערוואקסענע און קינדער
 פענ- די צו הענד די אויסשטרעקענדיג אוץ סקעלעטען אמת׳ע
קאפיקעלע!" "א "ברויט!" געשריי: מאנאטאנעם א געצויגען סטער,

 איז ראווא-רוסקא, פון סטאנציעס עטליכע אבפאהרענדיג
 קליינער א ביי צייט לאנגע א שטעהן געבליבען צוג אונזער

 פון סבה די אז דערוואוסט, זיך האב איך אלעשניצא. סטאנציע
 קרעפטען קיין האט לאקאמאטיוו דער וואס איז, זיך אבשטעלען

 האט מאשיניסט דער און בארג-ארויף צוג דעם ציהען צו נישט
 - אנ נאך ראווא-רוסקא קיין אומגעקעהרט לאקאמאטיוו אויפ׳ן זיך

 געדארפט האט דאס ווי אזוי שטארקערן. א לאקאמאטיוו, אנדער
 כדי צייט, די אויסגענוצט איך האב שעה, עטליכע דויערן

שטעדטעל. דאס אנקוקען ארויסצוגעהן
 צוויי. וויארסט א געווען איז שטעדטעל צום וואקזאל פון

 ארייב- ביים פערווארפען. און ארים שטעדטעל, ירדיש טיפיש א
 מיך אבפיהרען געבזגטען און בחור א בעגעגענט איך האב געהן
רב. צום
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 הייזעל קליין א אין אריינגעפיהרט מיך האט בחור דער
 יודע- קראנקע א געלעגען איז ערשטען אין חדרים. צוויי פון
 עטלי- געזעסען זענען איהר נעבען און ווייב רב׳ס דעם נע,
 מנין א מיט געדאווענט מען האט הדר צווייטען אין פרויען. כע

מנחה...
 רוסיש-מיליטערישען א אין מענש א פון אריינקומען דאס

 הא- וואס יודען, די דערשראקען זיך, פערשטעהט האט, מונדיר
 דערוואוהט, זיך האבען זיי ווען נאר הויז. אין געפונען זיך בען

בערוהיגט. באלד זיך זיי האבען יוד, א בין איך אז
 אב- איז אליין רב דער אז ארויםגעוו?זען, זיך האט עס
 רו- די איהם האבען אפשר )און עסטרייכער די מיט געפאהרען

 געבלי- איז וועלכע רבי׳צין, די אנ׳ערוב׳ניק(. פאר גענומען סען
 טעכטער,-ליגט צוויי דערצו-מיט און לעבען צום מיטלען אהן בען
 דיין דער ארוים איז חדר צווייטען פון קראנק. צייט גאנצע די

 וועלכער ארץ־ישראל־יוד, געקליידעטער משונה א עפעס נאך און
 זע- זיי נאך מלחמה. דער פון אנפאנג פון פערבליבען דא איז
 האבען וואס יודען, איבריגע די אייגציגווייז ארויסגעגאנגען נען

 גאנצע דאס אז דערצעהלט, מיר האבען זיי מנחה. געדאווענט
 סאל־ די און נישטא איז פרנסה קיין רואינירט, איז שטעדטעל

 פער- איז וואס דאס, ראבירען צו אויף נישט הערען דאטען
בליבען.

 דעם אגצעווערן נישט כדי איילען, געדארפט האב איך
 וועלכע רובל, פופציג דיין דעם איבערגעלאזען האב איך צוג.

 אלגעמיין אין מתנה. גרויסע א ווי געווארען אנגענומען זענען
 רוסלענ־ זייערע וואס געריהרט, שטארק געווען מענשען די זענען
 אויסצופאר־ אפילו קומען און זיי וועגען טראכטען ברידער דישע
 אייג- גרעסערן א געמאכט זיי אויף האט דאס לאגע. זייער שען

 ווא- זעהר זיי מיט זיך האב איך רובל. עטליכע די ווי דרוק,
 קאמיטעט לעמבערגער דעם בעטען צוזאגענדיג אבגעזעגענט, רים
 הילף. מאנאטליכע רעגולערע א ארויסשיקען אהער זאל ער

 שפעטער וואכען עטליכע מיט איז צוזאג מיין פון סמך אויפ׳ן
 קהילה אלעשניצער פון שליח א לעמבערג קיין אראבגעפאהרען
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שטיצע. א קאמיסעמ דארטיגען פון בעקומען און
 וועל- צו און געפאהרען בין איך וועלכען מיט צוג, דער

 מעדיקא- מיט וואגאנען די צוגעקייטעלט געווען זענען עס כען
 זשע- ביז באר געגאנגען איז געפיהרט, האב איך וואס מענטען,

 און זשעשאוו אין נעכטיגען צו אויסגעקומען איז עם שאוו.
 ווא- די מיט מיך אבפיהרען זאל וועלכער צוג, א אויף ווארטען

טארנאוו. קיין גאנען
 בע- יודישער היבשער א מיט שטאדט שעהנע א זשעשאוו,

 פאגראם, א מלחמה. דער פון געליטען וועניג האט פעלקערונג,
 ביים קראם פון אייגענטימער דער געווען. איז זיך, פערשטעהט

 פיל בעוויזען מיר האט גענעכטיגט, האב איך וואו האטעל
 צוריסען, פאגראם דעם בעת האבען סאלדאטען די וואס סחורה,

נאפט. מיט בעגאסען אדער צוטראטען
 כלל. שטאדטישע די פון איז עם וועמען מיט זיך זעהן

 אין אז וויסענדיג, געהאט. נישט צייט קיין איך האב טהוער
 אוועק איך בין שוהל, געמויערטע אנ׳אלטע זיך געפינט שטאדט

 א און טרויער שטארקער א געהערשט האט שוהל אין אהין.
 איז שוהל אין באר מנחה־צייט, געווען איז עס פערלאזענקייט.

 יאהר א פון זקן א שמש, אלטען דעם חוץ געווען נישט קיינער
 מיר אין האט ער חושים. אלע ביי און שטארקער א נאך אכציג,
 אב׳- צו ווי מיר צו געוועגדעט זיך און יוד א דערקענט גלייך

בעקאנטען: אלטען
 ולילה יום געזעסען מען איז דא שוהל? די זעהט איהר—

 זיך. דורכצושטופען נישט ענג, געווען איז עס געלערנט. און
 אויפ׳ן אנדערן דעם ביי איינער גמרות די געהאלטען האט מען

 חורבה. א אין ווי וויסט, און פוסט דא איז אצינד און רוקען.
מנין. א צונויפצוקלויבען איין זיך גיט מיה מיט׳גרוים

 סאלדאטעןז רוסישע די אויפגעפיהרט דא זיך האבען ווי—
 גע- איהם איך האב—געטהון? נישט בייז קיין אייך זיי האבען

פרעגט.
 שטיל, נאכדעם און געשוויגען וויילע א האט אלטער דער

געענטפערט: דיפלאמאמיש

*י*
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 סאלדאטען אייערע צווישעץ מעצשעץ שלעכטע פארהאן—
אוגזערע... צווישען שלעכטע פארהאן און

פערטראכט: צוגעגעבען ער האט וויילע א שווייגענדיג און
 קיין געטהון נישט אונז מען האט צי פרעגט, איהר—

אנדערן. דעם נישט זיך, בלויז מענש א קאן טהון בייז בייז?
 דער פון טיפקייט דער פון איבעראשט געווען בין איך
סאקראט׳ן. פאר געפאסט וואלט וועלכע סענטענץ,

 האט ער רובל. דריי אלטען דעם געגעבען האב איך
 געגעבען איהם האב איך וויפיל געטהון, בליק קיין נישט אפילו

געזאגט: שמייכעל טרויעריגען א מיט און
 קיין נעהמען נישט אייך ביי איך וואלט וועגען זיך פון—

 די פון איך בעקום ברויט שטיקעל מיין נישט, דארף איך נדבה,
 ארי- די פאר קומען צונוץ וועט מתנה אייער נאר בעלי־בתים,

 מורא׳- א דא איז נויט א שטאדט. אין דא זענען וואס מעלייט,
הונגער. פון שטארבט מען דיגע,

 פון צוג א מיט אבגעפאהרען איך בין זשעשאוו פון
 צוגעקייסעלט געווען זענען עם וועלכען צו אויפרייס-סנאריאדען,

 טעפלושקע, אין מעדיקאמענטען. מיט וואגאנען צוויי אונזערע
 אנ׳אפיציר, געפונען זיך האט געזעסען, בין איך וועלכער אין

 פונאנדערגערעדט געזיכט. אנ׳אינטעליגענטען מיט יונגערמאן א
 גאנץ א איז ער אז ארויסגעוויזען, זיך האט עס איהם. מיט זיך

 פון בליק פיקסירענדער שטארער, דער נאר מאן. געבילדעטער
 ווי רייד, זיינע און אויגען געלאסענע פער׳חלומ׳טע, זייגע

 ער איידער אבוועגען, לאנג ווארט יעדעם פריהער וואלט ער
 מאדנעם א ביסעל א געמאכט האבען—ארויסגערעדט עס האט

 ער איז צי געדאנק, דער ארויף איז זינען אויפ׳ן איינדרוק.
נ^רמאל.

 זיך האבען מיר ווען אבגערופען, זיך ער ווייםט,-האט -איהר
 געפיהרט איך האב יוגענד דער אין ווייסט, בעקאנט,-איהר נעהנטער

 אויס- געווען בין געישכור׳ט, האב איך לעבען: שענדליך א זעהר
 אנדערע אבגעטהון און סאלדאטען די געשלאגען האב געלאסען,

בוך: סאלסטאיס לעוו געטראפען מיר זיך האט צופעליג נבלות.
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 און דורצגעלעזען איד־ן האב איך גלויבען?" מיין איז וואס .אין
 אלע אבגעווארפען האב איך געווארען. געבוירען ניי ווי ב׳בין

 האב איך מענש. אנ׳אנדער געווארען און מעשים שענדליכע
פלייש. עסען אויפגעהערט אפילו

 הרג׳עט און מלחמה אויף איהר געהט פונדעסטוועגען און—
 עם איהר טהוט אזוי ווי—אבגערופען. זיך איך האב—מענשען,

איבערצייגונגען? אייערע ביי
 קאפ, אנ׳אראבגעלאזענעם מיט געזעסען וויילע א איז ער

 אבגע־ זיך ער האט לסוף געדאנקען. די אין פערטיפט שטארק
איבערצייגונג: טיפער מיט לאנגזאם, און שטיל רופען

 בע־ וועט מלחמה די אנ׳אנדערע. גאר איז מלחמה די—
 דער פון שמוץ גאנצען דעם אראבוואשען וועט וועלט, די נייען

 גרעסטען דעם ברענגען מען מעג ציל אזא צוליב מענשהייט.
קרבן.

 האט ער טארנאוו, ביז דערגאנגען נישט איז צוג אונזער
 וואק- דער ווייל וואקזאל, פון זעקס וויארסט א אבגעשטעלט זיך
 בע־ געווען סיסטעמאטיש זענען איהם צו צוטריט דער און זאל

 וואק- דער קאנאן. צווייאוגפערציג־סאנטימעטערדיגען א פון שאסען
 פער- און חרוב לאנג שוין זענען בנינים ארומיגע די און זאל

 צופום. שטאדט דער צו געהן אויסגעקומען איז מיר ברענט.
 גע- שפעטער מען האט מעדיקאמענטען די און זאכען מיינע

אנ׳אויטאמאביל. אויף שטאדט אין בראפט

ח

 אנ׳אלטען מיט שטעדטעל אייראפעאיש היבש א—טארנאוו
 געלי- וועניג האט שטאדט די בנינים. היסטארישע און ראטהויז

בעלעבט. גאנץ אוים ווייזט און מלחמה דער פון טען
 פון וויארסט זעקס-זיבען בלויז זיך געפינען פאזיציעם די
 געווען שוין איז חיל רוסישע דאס בזורא. טייך ביים שטאדט,

 קראקאי ביי געשטאנען און באכני פערנומען האט ווייטער, פיל
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 ט^ר- גו צוריק אבגעשטויסען די האבען עסטרייכער די גאר
 דע- פון אוץ צוריק חדשים דריי א מיס *עווען איז דאס נארו.

 זייטען ביידע ביי מחנות פיינדליכע ביידע שטעהען אן מאלט
 צוזאמענשטויסען, לייכטע בלויז פאר קומען זיי צווישען טייך.
 זעהט עס און נישט דערגעהט שלאכטען ערנסטע קיין צו אבער
 -׳אנ אנצוהויבען בדעה נישט האבען מחנות ביידע די אז אויס,

אנגריף. ערנסטען
 צוגעוועהנט שוין זיך האט שטאדט פון בעפעלקערונג די

 פון צייט צו צייט פון זיך הערט וועלכע קאנאנאדע, דער צו
 לעבען דאס נישט. כמעט שוין עם בעמערקט און פאזיציעס די

 קאפע־ צוויי אפען זענען עם נארמאלער. א כמעט ז אי שטאדט אין
 מיט איבערהויפט אנגעפאקט, שטענדיג זענען וועלכע הייזער,

 בשעת און קינעמאטאגראף א שטאדט אין דא איז עם אפיצירען.
 גרויסע מיט בעקלעבט געווען ווענד די זענען געקומען בין איך

 זיך האט עס וועלכען קאיצערט, סימפאנישען א וועגען אפישען
סמירנאוו. א עפעס שפילען צו געגרייט

 דער ביי איינגעשטעלט זיך האבען פאזיציעס די ווי באלד
 טארנא־ דעם בעשיסען גענומען עסטרייכער די האבען בזורא,

 קאנאן, צווייאונפערציג־סאנטימעטערדיגען א פון וואקזאל ווער
 דער- האט מען צושטערונגען. שרעקל׳־כסטע די מאכט וועלכער
 מען ווייל פערבליבען, צופעליג דא איז קאנאן דער אז צעהלט,

 פון בעשיסונג די ווייטער. פיהרען געקאנט נישט איהב האט
 פון צופיהר דעם שטערען צו ציל דעם געהאט האט וואקזאל

 זעהעג- שטאדט, פון איינוואוינער די פאזיציעס. די צו אמוניציע
 אייזעג- די און וואקזאל דעם בלויז בעשיכט שונא דער אז דיג,

 פאר .וואכען פאר א מיט נאר בערוהיגט. זיך האט באהן־ליניע,
 דעם פון אלץ שטאדט, די בעשאסען מען האט קומען מיין

 גע. זענען הייזער צוויי קאנאן. צווייאונפערציג־סאנטימעטערדיגען
 געווען. נישט זענען קרבנות מענשליכע קיק נאר צושטערט, וועץ
 זיך האט בעשאסען, נישט שטאדט די מעד האט מעהר ווי אזוי

בערוהיגט. יויד^ר בעפעלקערונג די



16ד גאליגיע. יזירבן

 גע- איז געפאהרען, בין איך וועלכער צו אבטיילונג, די
 פון מיטגלידער טייל א פון הוצאות די אויף איינגעארדענט ורען

 געווען איז איהם פון אנפיהרער אלם דומע". ,גאסודארסטווענע
 אנ׳אנגע- דומע", ,גאסודארסטווענע פון מיטגליד דער בעשטימט
 גע- איז דאס דעמידאוו. פלאטאנאוויטש איגאר קאדעט, זעהענער

 בעררועזער, א מאגערער, א פערציג, יאהר א פון מאן א ווען
 מיסטישע, גרויסע, מיט געזיכט, בעוואקסענעם שטארק א מיט

 דער געלעגען איז פיגור גאנצער זיין אויף אויגען. פער׳חלומ׳טע
 ך זי האט צייט זעלבער דער אין און אריסטאקראטיזם פון חותם

 מאדנע, א אויסגעדריקט בעוועגונגען די אין און פנים זיין אין
 ביי טרעפען קאן מען וועלכע פראפטקייט, פויערשע א כמעט

סעקטאנטען.
 אבטיילונג, דער מיט בעקענט נעהנטער זיך האב איך אז

 די אבגעשטיגעלט זיך האט איהר אויף אז בעמערקט, איך האב
 אבטיי- דער פון מיטגלידער די דעמידאוו׳ן. פון פערזענליכקייט

 מיטגלי- פרייוויליגע, פון בעשטאנען מעהרסטענטייל זענען לונג
 דורכגעדרונגענע מענשען, פאמיליעס. אריסטאקראטישע פון דער
 דעם דינען צו בעגעהר א מיט געפיהל, פאטריאטישען א מיט

 צוזאמען מלחמה. דער אין בעהילפיג זיין און סאלדאט רוסישען
 בארימ- די פון עלטסטע אלם געווען, דארט איז דעמידאוו׳ן מיט

 גרע- פרוי, ענערגישע זעהר אבער אנ׳אלטע שוועסטער, הערציגע
 אויך יונגעלייט, פלימעניקעם צוויי איהרע און באברינסקאיא פין
 א איינער, נאך עפים געווען באברינסקי. פאמיליע דער פון

 האבען פריילינם און יונגעלייט טיטולירטע אלע די אט פירשט.
 און קאנטארשטשיקעם געווען זענען פראסט, זעהר געפיהרט זיך

 די וו$ס אכילות, דיזעלבע געגעסען האבען קלאדאוושטשיקעס,
לעפעל. הילצערנע דיזעלבע מיט און סאלדאטען
 פער• אויף לאזארעט א זיך ביי געהאט האט אבטיילונג די

 דאקטוירים. צוויי געארבייט האבען עס וועלכע ביי בעטען, ציג
 אויך אבטיילונגען בעוועגליכע צוויי געהאט ער האט דעם חוץ
 פון אנפיהרונג דער אונטער זיי, פון איינע לאזארעטען. מיט

 די טוכאוו. שטעדטעל אין געשטאנען איז פרוי, דעמידאוו׳ס
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 ך• האט דעם חוץ קארפאטען. די אין ערגעץ געווען איז צווייטע
 צו- פלעגט זי וועלכע אויף פ-הרלעף איהרע געהאט אבטיילונג

פאזיציעס. די פון ע ע פערוואוג פיהרען
 א אוץ גרויסע א געווען איז אבטיילונג אין ארבייט די
 פריינדליך, זיך צווישען געלעבט האבען מיטגלידער די שווערע.

 לעבען דעם אין ערשיינונג זעלטענע רייבונגען.-א קלייגליכע אהן
 פאר- שטענדיג פלעגען עם וואו אבטיילונגען, סאניטארע די פון

אינטריגעס. און צאנקערייען ?קומען
 גע• זענען פאזיציעס די )לאס דעם, אויף קוקענדיג נישט

 קאנ־ געווען שטאדט אין איז טארנאוו, פון נאהנט זעהר ווען
 חוץ אבטיילונגען. און לאזארעטען צאהל היבשע א צענטרירט

 אבטיילונג די געפונען דארט זיך האט לאזארעט, דעמידאוום
 אנפיה- דער אונטער פערבאנד שטאדטישען פון לאזארעט מיט׳ן
 רוי- פון לאזארעט א דאלגארוקאוו, צ. פ. פירשט דעם פון רוגג
לאזארעטען. מיליטערישע דריי אדער צוויי און קרייץ טען

 דעמי- געטראפען נישט איך האב טארנאוו, קיין קומענדיג
 דעם פון סטאווקע דער אין אבגעפאהרען געווען איז ער דאוו׳ן.

 זע- עם וועלכער צו ארמעע, דריטער דער פון הויפט־קאמאנדיר
 אבטיי- דאלגארוקאווס און דעמידאוום צוגערעכענט געווען נען

 דער געווען איז ארמעע דער פון הויפט-קאמאנדיר דער לונגען.
 דעמידאוו ראדקא־דימיטריעוו. גענעראל בולגארישער בעוואוסטער

 צו פאהרען אפט פלעגט בעפריינדעט, געווען איהם מיט איז
נייעס. לעצטע די דארט פון ברענגען און הם6א

 אוץ מיך האבען אבטיילונג פון מיטגלידער איבריגע די
 און פריינדליך זעהר בעגעגענט ראטנער׳ן ב. מיטרייזענדען מיין

 מעדיקאמענטען, די מיט דערפרעהט זעהר זיך האט מען הארציג.
 מיט פערשאטען אונז האט מען געבראכט. האבען מיר וואס

 איבערהויפט און לאנד אין געשעהענישען די וועגען פראגען
 גע- האב איך ווען הערשט. דארט וואם שטימונג, דער וועגען
 שסי- פעסימיסטישע געדריקטע א הערשט מאסקווא אין אז זאגט,
 אויפגערעגט באברינסקאיע גרעפין אלטע די האט מונג,

זיף רופען
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 בעציהען צו אזוי דארט זיי האבען רעכט א פאר וואס—
 אין גלויבען פייער, אונטער׳ן דא, מיר מלחמה? דער צו זיך

 א זיפצען! און קרעכצען דארט, זיי און נצהון אנ׳ענטגילטיגען
שאנדע!

 אב- דער אין אז בליק, ערשטען פון בעמערקט האב איך
 הארץ טיפען אין אפשר אנטיסעמיטיזם. קיין נישטא איז טיילונג
 אב־ פון מיטגלידער אנדערע און באברינסקאיא גרעפין די האבען

 יודען. צו געפיהלען ווארימע איבריג קיין געהאט נישט טיילונג
 נישט קיינער עם וועט דא אז זיכער, געווען בין איך אבער

 א געווען איז אבטיילונג פון שטימונג גאנצע די ארויסווייזען.
 געפוגען זיך האבען אבטיילונג אין קאדעטישע. א ליבעראלע,

שוועסטער. און סאניטארען יודישע עטליכע
 מיט זיך האב איך דעמידאוו. געקומען איז מארגען אויף

 גע־ איז ער נאר אבטיילונג, פון קאמיטעט אין בעגעגענט איהם
 מיר צו אווענד אין קומען צוגעזאגט און פערנומען שטארק ווען
האטעל. אין

 וויכטיגע וועגען רעדען צו פיל אייך מיט האב איך—
געזאגט. מיר ער האט—ענינים,

מיר. צו געקומען ער איז אווענד אין
 מיט אנגעהויבען ער פאראויס,-האט זאגען אייך מוז -איך

 טיפע א געפיהלט זיך האט עם וועלכען אין קול, נערוועזען א
 איך נאר יודען־פריינד, א נאר נישט בין איך אז—איבערצייגונג,

 איך פאלק. גאט־טרעגעריש א ווי פאלק, יודישע דאס פערגעטער
 מיט זעהר זיך אינטערעסיר און טעאזאף א און מיסטיק א בין

 מיסטיק 'פון באדען אויפ׳ן געשאפען האבען יודען וואס אלץ,
 קו• אז זאגען, אייך מוז איך אבער געדאנקען. רעליגיעזע און

 מיי- די איבערגעביטען איך האב גאליציע, אין אהער מענדיג
יודען... וועגען בונג

פארוואס?—
 וועלכען" א געמאכט האבען מיר אויף אז נישט, מיינט—

 ווייס, איך פעראט. יודישען וועגען מעשיות איינדרוק ?ס־איז
 ווייס איך לעגענדעס. אלע די האבען עס ווערט א פאר וו$ם
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 שיסע שטאדט יעדער אין כמעט אז בעדי־יט, עס רואם גוט זעהר
 זי און מיליטער רוסישען איבער׳ן פענסטער פון מיידעל יודיש א

 מא- רייכע זיך געפינען עס וואו הויז, אזא פון אקוראט שיסט
 אנדע- אויך האבען ווערט דעמזעלבען וואוינונגען. און גאזינען

 פארשטע. נישט זיך קאנט איהר אבער יודען. אויף בלבולים רע
 אר- דער אין הערשט עס שטימונג שרעקליכע א פאר וואס לען,
 בלבולים געמיינסטע די אן נעהמט מען יודען. צו בנוגע מעע
קריטיק... שום אהץ

 איהר—אבגערופען, זיך איך האב—פלאטאנאוויטש, איגאר—
 אומגעבי- אויך אליין האט איהר אז דערמיט, אנגעהויבען תאט
 וויסען, וועלען וואלט איך יודען. וועגען מיינונג אייער טען
אופן? דעם אין אייך אויף געווירקט האט •ואס

 נישט וואלט ער ווי צומישט, ביסעל א זיך האט דעמידאוו
ענטפערן. צו וואס •ויסען

 נישט זענען יודען גאליציאנער די מיך, איהר -פערשטעהט
 ־מסי נישט זעהר האבען זיי יודען. רוסישע אונזערע צו עהנליך

מדות... פאטישע
דהיינו?—
 א גיט און פיינדליכע א איז אונז צו בעציהונג זייער—
 נישט-אין זאג איך זיי. זיין חושד צו אויף באדען געוויסען
 מי- אונזער צו בעציהונג אנ׳אונלאיאלער אין אבער פעראט,
ליטער.

 אר- די אז—אבגערופען, זיך איך האב—נישט, פערגעסט—
 זע- זיי אויב און אונטערטאנען עסטרייכישע זענען יודען מיגע
 בעדיג־ שווערע אזעלכע ביי אפילו פאטערלאנד זייער טריי נען

אכטונג. העכסטע די דערמיט זיי פערדינען נגען, ג!
 דעמידאוו, איינגעשטימט געאיילט האט—יא! יא, יא,—

 ריכטיג, איז אלץ דאם—אויגען. די אין מיר קוקענדיג גישט
 אין אריינשלאגען נישט דאם וועט איהר אבער ריכטיג. זעהר
 פע- זאך: איין נאר ווייסען זיי מיליטער-לייט. אונזערע זינען
 ו* אז זיין, מודה מען מוז דערצו און שפיאנאזש... און ראט

בערייסען אלע, נישט זיך פערשטעהט יודען, ארטיגע
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 שטארק רעגט דאם און מקחים געוואלדיגע נעהמען סאלדאט, דעם
 קלייניגקייט, א איז דאם זיך, פערשטעהט עם זיי. געגען אויף

 בע- האט מען וויפיל אכט, אין נעהמען זאל מען ווען בפרט
יודען. ארטיגע די רואינירט און רויבט

 גע" האט ער נאר בעמערקען, עפעס געוואלט האב איך
צוגעגעבען: שווינד

 מיר וועלען טעמא דער אויף דעם׳ וועגען גענוג נו,—
 אזוי ווי בעסער, מיר דערצעהלט רעדען. צו האבען צייט באך

 צו ווייטער דא רעכענט איהר וואס און דערפאהרען זענט איהר
איינצוארדנען? דא זיך איהר רעכענט ווי טהון?

 איז אויפגאבע ערשטע מיין אז געזאגט, איהם האב איך
 איהם, בעדאנקט און גאליציע אין זיך אריינצוקלייבען געווען

אויסצופיהרען. דאם מעגליכקייט די געגעבען מיר האט ער וואט
 ־ געזאגט, איך האב—בעקומען, צו נויטיג מיר איז איצט—

 אויסצו־ גאליציע, איבער ארומצופאהרען לעגאל מעגליכקייט א
 אר- צו בדי בעפעלקערונג, יודישער דער פון לאגע די פארשען

 אויף איז האפנונג גאנצע מיין הילף. איהרטוועגען פון גאניזירען
 אויסצו־ דאס מעגליכקייט די געבען מיר וועט איהר אז אייך,

פיהרען.
 געאיילט.-מען אבגערופען זיך ער האט—געוויס! געווים!

 רע- איך מאכען. צו דאס אזוי ווי בעטראכטען, דארפען וועט
 בע- קאנען דעם אין וועט דאלגארוקאוו פירשט דער אז כען,

 פריינד• זיך בעציהט און מענש גוטער א איז ער זיין. הילפיג
 אליין וועט איהר און בעקענען אייך וועל איך יודען. צו ליך

 איהם מיט וועל איך ענין. דעם וועגען איהם מיט דורכשמועסען
 איך בין איצט ארום. טעג עטליכע אין ערשט נאר רעדען, אויך
 ווע- סטאווקע אין פאהרען ווידער דארף איך פערנומען. זעהר

ענינים. וויכטיגע אייניגע גען
 דער פון קאמאנדיר וועגען דעמידאוו׳ן געפרעגט האב איך

 איז ער מענש א פאר וואם דימיטריעוו, ריאדקא ארמעע, דריטער
 אבגערו- זיך האט דעמידאוו יודען. צו זיך בעציהט ער ווי און
 א ווי איהם, כאראקטעריזירט ווארים, זעהר ריאדקא׳ן וועגען פען
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 ער מיליטער־מאן. פעהיגען א און מענש אינטעליגענטען קלוגעץ,
 איהם. פערגעטערן סאלדאטען די און פראסט זעהר זיך האלט

 איז לאגע זיין באר רוסלאנד, איבערגעגעבען ונפש בלב איז ער
 איהם געגען בולגאר. א איז ער ווייל קאמפליצירטע, א זעהר

 יודען? צו בעציהונג זיין אינטריגעס. שארפע געפיהרט ווערען
 ער נאר אנטיסעמיט, קיין נישט געווים ער איז הארץ טיפען אין
 פון שטימונג דער געגען ארויסטרעטען נישט אופן דעם אין קאן
ארמעע. דער

 האט דעמידאוו געשמועסט. צייט היבשע א נאך האבען מיר
 און מלחמה איצטיגער דער וועגען גערעדט טאן מיסטישען א מיט

 גאג- די בענייען וועט זי אז איבערצייגונג, טיפע א ארויסגעזאגט
 ווער- דיזעלבע איבערגע׳חזר׳ט כמעט האט זלד מענשהייט. צע

אפיציר. טאלסטאיאנער דער צוג אין געזאגט האט מיר וואס טער,
 שוין—אבגערופען, זיך איך האב—פלאטאנאוויטש, איגאר—

 פאר מלחמה. דער צו נאהנט זיך געפין איך ווי חדשים, דריי
 האב איך מיליטערלייט. פיל זעהר געזעהן איך האב צייט דער

 אין געווען מאל עטליכע צו זענען וועלכע מענשען, געזעהן
 גע׳הרג׳עט אויגען, די אין טויט דעם געקוקט האבען שלאכט,
 האב זיי צווישען פערוואונדעט. געווען אויך אליין און מענשען

 וואס דער, מענשעך. "בענייטען א?ין נישט געטויאפען נישט איך
 ווער ליגנער, א געבליבען איז ליגנער, א געווען פריהער איז
 געווארען אדער גנב, א געבליבען איז גנב, א געווען איז עם

 אינטרי־ קליינליכע און ברומערייען קליינליכע גרעסערער. א נאך
 צלמ׳ל א מעדאל, א ארמעע. דער אין פריהער ווי הערשען געם
 שטרעבען עס וועלכען צו ציל, העכסטער דער אויך איצט איז
 דורך פלאטאנאוויטש, איגאר ניין, אפיצירען. און גענעראלען די

זיך! בענייען נישט מענשהייט די וועט בלוט־פערגיסונג
 גע־ שווייגענדיג און אונבעוועגט געזעסען איז דעמידאוו

 ענדליך אויגען. מיסטיש-פער׳חלומ׳טע זיינע מיט מיר אויף קוקט
זיך: פאר ווי ארויסגערעדט, ער האט

 קאן בלוט־פערגיסונג דורך אז איהר, רעכענט פארוואם—
 דער מיר איהר וועט ווי ווערען? בענייט גישט מענשהייט די
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 העכסטער דער נישט און זינד א איז בלוט־פערגיסונג אז ווייזען,
העראאיזם? פון טהאט

געענטפערט: איהם האב איך
 קא■ מיר וואו פונקט, אזא צו דערגרייכט האבען -מיר

 צוויי אויף רעדען מיר ווייל געשפרעך, אונזער אבשטעלען נען
לשונות. פערשידענע
 פון שמוץ דעם ,אבגעוואשען האט מלחמה די וויפיל אויף

 אונז האבען נשמה" מענשליכע די "בענייט און מענשהייט" דער
 גוואלד־ און רציחות פאגראמען, שרעקליכסטע די בעוויזען קלאר

 מלחמה. דער נאך און בעת פארגעקומען זענען וואס טהאטען,
 דער פון פארשטעהער העכערע די מיט שטענדיג זיך טרעפענדיג

 געהאט איך האב ארגאניזאציעס, געזעלשאפטליכע די און ארמעע
 צו טאג פון זענען זיי אפילו ווי בעמערקען, צו מעגליכקייט די

 דעם פערלארען האבען געווארען, פערווילדעוועט מעהר אלץ טאג
 זיך דורכגעדרינגען און פיס די אונטער פון באדען מאראלען

ווילקיר. און פאגראם פון שטימונג דער מיט
 נישט אינטעליגענץ די האט מלחמה דער פון אנפאנג אין

 און דייטשען די פון אכזריות די וועגען שרייען צו אויפגעהערט
 הומאניטארע מענשליכע הויך די דעם געגד? ארויסגעשטעלט

 אינגיכען סאלדאט. רוסישען דעם מצד פיינד צום בעציהונג
רייד. אנדערע גאר הערען אנגעהויבען זיך האבען אבער

 צערעמא־ און סענטימענטען אונזערע נישט פערשטעה -איך
 -׳אנ שלאף־וואגאן פון קופע אין גע׳טענה׳ט שונא.-האט מיט׳ן ניעס

 בעפולמעכטיגטער א געווען איז וועלכער אנ׳אדוואקאט, מאן, אלטער
 מיט אונז אין מען שיסט—ארגאניזאציע. געזעלשאפטליכער א פון

 קוילען. אזעלכע מיט שיסען אויך מיר דארפען אויפרייס־קוילען,
 אונזערע חרוב מאכט מען און געפאנגענע אונזערע מען עט הרג׳

 מיר דאסזעלבע. טהון אויך מיר דארפען דערפער, און שטעדט
 איהם אריבערשטייגען נאך און דייטש פון לערנען זיך דארפען

אכזריות. אין
 טעאריע אייער אז אמת, דעם זאגען אייך וועל איך—

 זיין געענטפערט איהם האט—הארצען, צום גאר נישט מיר איז
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 און—מענש. אנ׳עלטערער אויך מיליטער־ארצט, א קופע, אין שכן
 אויפרעגונג העכסטער מיין ביי מאטיווען. מאראלע מחמת נישט

 פערגעסען, נישט פונדעסטוועגען איך קאן דייטשען, די געגען
 פערדאנקען צו איך האב ענטוויקלונג קולטורעלע גאנצע מיין אז

 אין פראפעסארען און לעהרער מיינע יודען. און דייטשען בלויז
 מייגע דייטשען, דורכאוים כמעט געווען זענען אוניווערזיטעט

 איך וועלכע אויף ביכער, די יודען. געווען זענען חברים בעסטע
 יודען. אדער דייטשען פערפאסט האבען ענטוויקעלט, זיך האב
 דייטשען די פון אנ׳אויסראטונג פרעדיגען נישט פשוט איך קאן
העצע. אנטיסעמיטישער דער מיטפיהלען נישט. קאן און

 וכוח א הערען צו אויסגעקומען מיר איז נאכדעם אינגיכען
 דעמי־ פון מיטגלידער אינטעליגענטען, רוסישע יונגע צוויי צווישען

 פראפעסאר, רוסישען בעוואוסטען א פון זוהן א אבטיילונג, דאווס
קופטשיקאוו. קורס, פערטען פון מעדיק סטודענט א און באסאנאוו

 גוואלד־ און רציחות אלע בערעכטיגט הייס האט נאסאנאוו
 אב־ דעם בשעת בעפעלקערונג פרידליכער דער איבער טהאטען
 און לעבען אויף קאמף א געהט עם ארמעע. אונזער פון טרעטען

 זשענירען צו וואס נישטא איז—פעלקער, צוויי צווישען טויט
 שונא דעם איבערלאזען מען דארף אבצוטרעטען, אוים קומט זיך.

 הונגעריגער ר&ינירטער א מיט קאנט, פערוויסטען א מדבר, א
בעפעלקערונג.

 גע־ ער האט—רעדען! צו אזוי רעכט דאם האב איך—
 כאטש מערדער, א אויף ווי אויך, זיך אויף קוק איך—שריען.

 צו־ נאהנט איז עם ווער פערגאסען. נישט בלוט קיין האב איך
 אין געווען טובל זיך האט דער מלחמה, דער צו געגאנגען

 ער האב מערדעריי, אנערקענט האב איך באלד ווי און בלוט.
סוף. בידן לאגיש זיין איך מוז—נשמה מיין אין אויפגענומען
 ארגאניזאציעס,- געזעלשאפטליכע די פון אבטיילונגען -די

 געהען—קופטשיקאוו, היציג אזוי אויך געענטפערט איהם האט
 כדי נאר בלוט, פערגיסען צו כדי נישט מלחמה דער אויף

 דענ אין כדי לעבענס, מעהר וואס טויט ביים ארויסצורייסען
 וו׳ איהר, און מענשליכקייט. פון פונק דעם אבהימען גיהנום



173 גאליציע. ן1מור

 אונטערגעגע־ זיך האט אבטיילונגען, די פון מיטגלידער אנדערע
 אפיצירטום. פון עלעמענטען ערגסטע די פון איינפלוס דעם בען

 יודישע בערעכטיגט איהר אנטיסעמיטען, געווארען זענט איהר
 מא׳ ערגסטע די ווי גוואלדטהאטען, אליין בעגעהט פאגראמען,
ראדערען.

 אנ׳אע־ מיט געטראפען זיך איך האב שפעטער ביסעל א
 גע־ און פערוואונדעט געווען איז ער לופט-פליהער. טעליגענטען

 דער־ מיר ער האט איינמאל סאניטאר-צוג. אונזער מיט פאהרען
 געווען חושד יוד א האט מען ווי פאקט, שרעקליכען א צעהלט

 ארויסגע־ זיך האט נאכדעם אויפגעהאנגען. און שפיאנאזש אין
אונשולדיג. לחלוטין איז ער אז וויזען,

 זיך איך רוהיג.-האב אזוי דעם וועגען דערצעהלט איהר—
פערוואונדערט.

 מו־ פאקטען אזעלכע—געענטפערט, ער וואס-זשע,-האט—
 בעסער איז עס אז רעכען, איך מלחמה. א בעת פארקומען זען

 שול־ איין בעפרייען איידער אונשולדיגע, ניין אומזיסט הענגען
עז•׳דיג

 צו און מענש! אנ׳אינטעליגענטער ארויסגעזאגט האט דאס
מלחמה. די געבראכט איהם האט שטימונג אזא

 אויף אבגעשטעלט זיך איך האב שפעטער חדשים פיל מיט
 גע־ מיין וועגען דערמאהנט מיך האט וועלכע אנ׳ערשיינונג,

 אפיצי־ יענע אז בעמערקט, האב איך דעמידאוו׳ן. מיט שפרעך
 שלאצטען, אין אנטייל דירעקטען א גענומען האבען וועלכע רען,

 פערגאסען שונא, מיט׳ן פנים אל פנים בעגעגענט זיך האבען
 $ט אז—אויגען, די אין טויט דעם אריינגעקוקט אליין און בלוט

 אנדערש. גאר אויף זיך פיהרען און אויס זעהען אפיצירען די א
 האבען זיי רוהיגקייט. מיסטישע א זיי ביי בעמערקט האב איך

 ס׳האט אויפגערעגט. נישט זיך האבען לאנגזאט, שטיל, גערעדט
 הא- וועלכע מענשען, אנדערע גאר זענען דאם אז אויסגעוויזען,

 האבען זיי וועלכען אויף אמת, גרויסען א עפעס בעגריפען בען
 זענען אפשר זינען, אין איינגעפאלען איז מיר בערוהיגט. זיך

 דעמידאוו וועלכע וועגען מענשעך, ,בענייטע יענע טאקי דאס
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 אנ׳אנדער צו געקומען איך בין שפעטער נאר גערעדט. האט
 גע־ שוידערהאפטער א געטהון בליץ א האט מיר ביי אויספיהר.

 פערבליבענע שטריכען, כאראקטער אין האט מענש דער דאנק.
 נאך איז ער ווען צייטען, די פון דורות, אור־אור־אלטע פון

 בלוט. צו ליידענשאפט שטארקע א געהאט און חיה א געווען
 נישט בעהאלטענערהייד איז ליידענשאפט די אויב ווייסט, ווער

 נער- איהם מאכט איהם, בעאונרוהיגט מענשען, ביים פערבליבען
 בלוט-ליי־ זיין שטילען צו אונבעוואוסטזיניג זוכט ער און וועז

 מענשען, ביי רוהיגקייט מאדנע די שטאמט אפשר און דענשאפט.
 אנגע־ האבען זיי וואט דערפון בלוט, פערגאסען האבען וועלכע
 האט געדאנק דער בלוט־ליידענשאפט? די געשטילט און זעטיגט

 בעגעגענט זיך האב איך מעהר וואס נאר ערשיטערט. אליין מיך
 איבערצייגט, מעהר אלץ זיך איך האב שלאכט-אפיצירען, מיט
פאלשער... א אינגאנצען נישט איז געדאנק דער אז

ט

 זעהן זיך זאל איך אנגעוויזען, מיר מען האט לעמבערג אין
 דער מיט בעקענען מיך וועט וועלכער אדער, ד״ר מיט׳ן טארנאוו אין

 מארגען אויף בעפעלקערונג. יודישער ארטיגער דער פון לאגע
 האט ער אדער. ד״ר דעם אויפגעזוכט איך האב קומען מיין נאך
 זע־ וואט געשעהענישען, טרויעריגע די וועגען דערצעהלט מיר
 אריינטריט ביים האבען רוסען די טארנאוו. אין פארגעקומען נען
 זע־ יודען עטליכע וועלכען ביי פאגראם, א געמאכט שטאדט אין
 אנט־ פריהער זענען לייט רייכערע די געווארען. גע׳הרג׳עט בען

 זענען פערבליבען, זענען וואם די, און טארנאוו פון לאפען
 יודישע די און נישטא זענען פרנסות קיין רואינירט. גענצליך

 פיל פערבליבען זענען עם הונגער. פון שטארבט בעפעלקערונג
 די עסטרייך. אין זענען יוירטען זייערע וואט קראמען, רייכע

 פון רשות אין איבערגעגעבען קראמען די האט מאכט רוסישע
 זיי אין אריינגעזעצט און געעפענט זיי האט ער מאגיסטראט.
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 געהאלט, הויכען א צאהלט ער וועלכע פערקויפערינם, קריסטליכע
 געלייזטע דאס קראמען. די פון חשבון אויפ׳ן זיך פערשטעהט

 פערשריבען און מאגיסטראט אין איבערגעגעבען ווערט געלד
 אהן געפיהרט ווערט דאס נאר בעלי־בתים. די פון חשבון אויפ׳ן

 תכלית א פאר וואס פארשטעלען, זיך קאן מען קאנטראל. שום א
 רו- פונ׳ם אנקומען דעם מיט קראמען. אלע די פוץ ווערט עם

 פובאנדערגעלאזען געווען גמינע יודישע די איז מיליטער סישען
 זענען יודען אלע און עקזיסטירט( זי האט פונדעסטוועגען )אונלעגאל

 געזעלשאפט- און אדמיגיסטראטיווע די פון ארויסגעיאגט געווען
 חשוב׳ערע און אינטעליגענטען עטליכע די אנשטאלטען. ליכע

 ווי פערנומען מען האט פערבליבען, זענען וואס בעלי-בתים,
 מען און יודען צעהנדליגער מען כאפט טאג יעדען ערוב׳ניקעס.

 ד^ לעבען יודישע דאס בקיצור, צוואנגס-ארבייט. אויף שיקט
אונערטרעגליך. איז

 נאך יודען האבען דערצעהלט, מיר האט אדער ד״ר ווי
 שאנטא- וועלכער מסור, א מלמד א פון צרות פיל אויסצושטעהן

 זיי וועט ער אז זיי, דראהענדיג יודען, רייכערע די זשירט
קאמענדאנט. פאר׳ן מסר׳ן

 גע- האט מיר וועלכע סומע, קליינע א זיך ביי האבענדיג
 איך האב געפנער, און גינצבורג באראן דער קיעוו אין געבען
 דריי- בלויז אדער ד״ר איבערצוגעבען מעגליכקייט די געהאט

נויטבעדערפטיגע. מעהר די צוטיילען אויף רובל הונדערט
 העלמאן, ד״ר מיט בעגעגענט זיך איך האב טארנאוו אין

 זענען וואס פאלקען, ערשטע די מיט געגאנגען איז וועלכער
 שוי- וועגען דערצעהלט האט ער גאליציע. אין אריינגעדרינגען

 דער איבער בעגאנגען זענען קאזאקען וואם מעשים, דערהאפטע
 אבגערעדט. שוין איז פאגראמען וועגען בעפעלקערונג, יודישער

 אי- ענוים שרעקליכסטע די געטהון מען האט פאגראמען, חוץ
 גע- גע׳הרג׳עט, געשלאגען, בעפעלקערונג, יודישער דער בער

 אהן אפילו משפט, איז עס וועלכען אהן געהאנגען און שאסען
 געשענד^ט מען האט שטאדט יעדער אין כמעט מאטיוו. א

פרויען.
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 געמאבט מיר אויף האבען איינדרוק שרעקליכסטען דעם—
 פאגראם. א געווען איז בייטאג יאראסלאוו. אין גוואלדטהאטען די

 הייזער די אין און פוסט געווען זענען גאסען די ווען ביינאכט,
 פון דא הערען אנגעהויבען זיך האבען פינסטער, געווארען איז

 הארצרייסענדיגע שרעקליכע אנדערן, דעם פון דא הויז, איין
 ווערט און געשריי אזא זיך דערהערט עם פרויען. פון געשרייען
 פערשטאפט וואלט מען ווי איבערגעריסעץ, אבגעהאקט, מיטאמאל

 וואו- טהון? געקאנט איך האב וואס מויל. דאם שרייענדער דער
 וויסען, געקאנט נישט האט מען אז צו-הילף, זיך ווארפען הין
 האט דאס און זיך? טראגט געשריי דאם וואוינונג וועלכער פון

 פון בין איך וואס זיך, וואונדער איך נאכט! גאנצע א געדויערט
נאכט! די אראב נישט זינען

 צו רעכט דאס געהאט האבען יודען וואו גאליציע, אין
 יודישע צאהל היבשע א געווען איז גיטער, אייגענע בעזיצען

 רוסי- דאס האט זיי איבער ארענדאטארען. אדער גוטס־בעזיצער
 מען זיך. געווען נוקם אלעמען איבער ווי מעהר מיליטער שע

 די צוגענומען פאדעם, לעצטען דעם ביז תאינירט אלעמען זיי האט
 גוטס־בע־ די פון פיל מאשינען. און תבואות בהמות, די פערד,
 רוסלאנד. קיין אוועקגעשיקט אדער גע׳הרג׳עט מען האט זיצער

 די קושען פויערים אז מנהג, אנ׳אלטער דא איז גאליציע אין
 בנוגע אויך געפיהרט זיך האט דאם גוטם־בעזיצער, די ביי הענד

 די אויפגערעגט איבערהויפט האט דאס גוטם־בעזיצער. יודען צו
 די קושען זאל פויער קריסטליכער א סטייטש,—זיגער. רוסישע

 גע־ נוקם זיך מען הדט ערטער אייניגע אין יוד! א ביי הענד
 וואס דערמיט, קושען הענד די פאר גוטס־בעזיצער יודישע אן ווען
 גענויט און רוקען דעם ענטבלויזען פויערים הייסען פלעגט מען
 זיי קינדער, די מיט פרוי זיין און גוטס־בעזיצער יודישען דעם

הינטען. אין פויער דעם קושען זאלען
 דער- ווייטער האט—בזשאסטעק, שטעדטעל דעם אין—

 פאקט: שרעקליכער אזא פארגעקומען העלמאן,-איז ד״ר צעהלט
 זוהן. א מיט פאטער א יודען, צוויי ארעסטירט האבען קאזאקען

 וועלכער א אהן און שפיאנאזש אין געווען חושד זיי האבען זיי
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 אין הענגען. אוועקגעפיהרט משפט אדער אויספארשונג איז עם
 ער זוהן, דעם פארגעלעגט און געווען מישב זיך זיי האבען וועג
 ווע־ פאטער, דעם אויפהענגען הענד אייגענע די מיט אליין זאל
 זיך האט זוהן דער לעבען. דאם שענקען דערפאר איהם זיי לען

 ער געבעטען שטארק איהם האט פאטער דער נאר אבגעזאגט,
 דער און לעבען דאס זיך ראטעווען דערמיט און טהון עס זאל
 קאזא־ די זיך האבען נאכדעם פאטער, דעם געהאנגען האט זוהן
אויפגעהאנגען. אויך איהם און אויסגעלאכט קען

 מיטגעטיילט מיר האט פאקטען שוידערהאפטע פיל נאך און
העלמאן. ד״ר

 ד״ר ווילנער דעם אויך טארנאוו אין איך האב בעגעגענט
 מיט זיך דוכט פראנט, אויפ׳ן געפאהרען איז וועלכער שאבאד,

 גאלי־ אין לאגע יודישער דער מיט זיך בעקענען צו ציל, דעם
 אומ־ און גאליציע אין פערבליבען לאנג נישט איז ער נאר ציע.

ווילנא. אין צוריק זיך געקעהרט
 עט־ בעזוכט שטאדט, דער איבער ארומגעגאנגען בין איך

 נייער דער אויף אנגעוויזען מיר האט מען בתי־מדרשים. ע5לי
 אנ׳אריגינעלער זעהר פון בנין, געמויערטער גרויסער א שוהל.

 די האט מען אז דערצעהלט, מיר האט אדער ד״ר ארכיטעקטור.
 דאן האט מען צוריק. יאהר פופציג מיט בויען אנגעהויבען שוהל
 ערשטען דעם לעגען מיט גענעראל קריסטליכען א געווען מכבד

 די ביי אויפרעגונג שטארקע א ארויסגערופען האט דאס שטיין.
 דער אויף אנ׳אסור געלעגט האבען זיי און יודען ארטאדאקסישע

 אין און מחלוקה שרעקליכע א אויפגעפלאקערט האט עם שוהל.
 און געשלאסען געשטאנען שוהל די איז יאהר פופציג פון משך
 וואכען פאר א מיט בלויז געדאווענט. נישט איהר אין האט מען
 די זענען איצט געעפענט. שוהל די מען האט מלחמה דער פאר

 וואס סיבה, די געווען איז דאס אז איבערצייגט, ארטאדאקסען
אנגעפאנגען. זיך האט מלחמה די

 ביי- סיי זיך האט טארנאוו, אין געקומען בין איך זינט
 קאנאנען־שיסעריי: א דערווייטעץ פון געהערט ביינאכט סיי טאג,
 סיסטעמאטישע, אזא געווען איז שיסעריי די בוך!" בוך! ,בוך!
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 זי האב און איהר צו געווארען צוגעוועהנט באלד בין איך אז
 זייגער א איך בין אווענד ערשטען דעם בעמערקט. נישט כמעט

 האס" א דערהערט מיטאמאל און דרויסען אין ארויסגעגאנגען ביין
 בלעך. א אויף געשאטען זיך וואלט ארבעס ווי שיסעריי, טיגע
 זיך האבען עם און פולעמיאטען פון געשאסען מען האט דאס

 גע- זיך האט שיסעריי די ביקסענשאסען. בעזונדערע אויסגעטיילט
 איך האב דאס שטאדט. הינטער׳ן פון פאזיציעס די פון טראגען

 מיין אין "און שלאכט פון אנ׳אבקלאנג געהערט מאל ערשטע דאס
 נאהנט גאנץ ווי בילד, א אויסגעמאלט זיך האט פארשטעלונג

 זיך ווארפק מענשען בעוואפענטע בלוט־פערגיסונג: א פאר קומט
 ל3נעגן און ציין די מיט איין זיך עסען צווייטען, אויפ׳ן איינער
 פער- איז פעלד גאנצער א און האלז אין אנדערן דעם איינער
 פערוואונ- און גע׳הרג׳עטע מיט פערזייט און בלוט מיט גאסען
גופים. דעטע

 שום קיין אז דערוואוסט, זיך איך האב מארגען אויף
 קומט שיסעריי די אז פארגעקומען, נישט אווענד אין איז שלאכט

 ווייזען צד, אנדערן דעם אבצושרעקען כדי אזוי, גלאט פאר
וואך. איז מען אז איהם,

 צום דעמידאוו׳ן מיט אוועק איך בין טאג צווייטען אויפ׳ן
 עטליכע מי\ זיך האב איך וועלכען מיט דאלגארוקאוו, פירשט
 א פון מאן א איו דאס מאסקווא. אין בעקענט פריהער הדשים

 מיט שווערער, א ברייטבייניגער, א פערציג, און עטליכע יאהר
 פנים. אנ׳אריסטאקראטישען און אויגען אויסגעקייקעלטע גרויטע

 פראסט, זיך געהאלטען איינפאך, זעהר געקליידעט געווען איז ער
 ציי־ דער געלעגען איז איהם אויף אריסטאקראט. אנ׳אמת׳ער ווי

 ארענטליכקייט, פערשפיצטער נישט תמימות׳דיגער, א פון כען
 האט ער קונצען. קיין און הצמות קיין נישט פערשטעהט וועלכע

 ווי סאניטאר, לעצטען מיט׳ן גלייך, אלעמען מיט געהאלטען זיך
הויפט-קאמאנדיר. דעם מיט

 ארגאניזירט דאלגארוקאוו האט קריג יאפאנער דעם בעת
 צייט גאנצע די געווען איהר מיט און אבטיילונג סאניטארע א

 ער האט מלחמה איצטיגער דער פון אנהויב אין פראנט. אויפ׳ן
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 אייגענע זיינע אויף זיך )דוכט אנ׳אבטיילונג, ארגאניזירט ווידער
 אפטמאל פאזיציעס, די ביי איהר מיט געארבייט און קאסטען(

 בעפרייב־ געווען איז ער געפאהר. אין לעבען דאם שטעלענדיג
 פון געהאלטען פיל האט און ריאדקא-דימיטריעוו׳ן מיט דעט

 אג׳ איהם וועגען האט ער מיליטער־אנפיהרער. א פון ווי איהם,
 וויעדא־ "רוסקיע אין קארעספאנדענץ בעגייסטערטע א געשריבען

 פלימע־ א זיינע געטראפען איך האב דאלגארוקאוו׳ן ביי מאסטי".
 אב־ אין געארבייט אויך האבען וועלכע מאן, איהר מיט ניצע

 מארקע־ פאלקאווניק שטאדט, פון קאמענדאנט דעם און טיילונג
 דאלגארוקאוו׳ן צו בעצויגען זיך האט פאלקאווניק דער וויטש.

 גערעדט און אונטערטעניגקייט אזא מיט פלימעניקעס זיינע צו און
 אנגענומען האט מיך אז טאן, חניפה׳דיגען אזא מיט זיי צו

אנ׳עקעל.
 זיך, דערמאנט און דערקעבט גלייך מיך האט דאלגארוקאוו

 שטאדט- ביים מאסקווא אין געטראפען מיר מיט זיך האט ער אז
 גוטשקאוו׳ן צו רעקאמענדאציאנס-בריף א מיר געגעבען גאלאווא,

 אבטיי־ זיין אין מיך אריינצובעהמען איינגעשטימט שפעטער און
 האט מיר וואט צופרידענקייט, זיין אויסגעדריקט האט ער לונג.

 צוגעזאגט האט גאליציע, קיין אריינצוקומען איינגעגעבען זיך
 א האבעץ וואט מאטעריאלען, אינטערעסאנטע מיר מיטטיילען

 ער נאר וואט אין בעהילפיג, מיר זיין און יודען צו שייכות
 אבטיילונג זיין אין אז מיטגעטיילט, מיר האט ער קאנען. וועט

 און שאפירא פרויען, דאקטרירים, יודישע צוויי זיך געפינען
מטירת־נפש. גרויסער א מיט ארבייטען וועלכע וואלפזאהן,

 איז שאפירא ד״ר פרוי אז ארויסגעוויזען, זיך האט עס
 געשטו- האט זי רואו שווייץ, דער פון בעקאנטע אנ׳אלטע מיינע
 ווע* זיך אבגערופען בעגייסטערונג מיט האט זי מעדיצין. דירט

 א איז מענשען צו בעציהונג זיין דאלגארוקאוו. פירשט גען
 אנ- און בעפולמעכטיגטע די פון קיינער הויך־אידעאליסטישע.

 אויס- פראנט, אויפ׳ן זיך געפינען וועלכע לייט, ציווילע דערע
 אזא ארויטגעוויזען נישט האבען ראדיקאלסטע, די שליסענדיג

 העכע־ דער צו בנוגע אונאבהענגיגקייט און זעלבסטשטענדיגקייט
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 זיך רעכענט ער דאלגארוקאוו. ווי מאכט, מיליטערישער רער
 אין הערשט וועלכע שטימונג, אנטיסעמיטישער דער מיט נישט

קרייזען. מיליטערישע די
 זי איידער אז דערצעהלט, מיר האט שאפירא ד״ר פרוי

 אלם געארבייט זי האט אבטיילונג, דער אין אריינגעטראטען איז
 גענוג איגעזעהן זיך האט און קעלץ אין און לאדז אין ארצט

 זע־ איבערהויפט יודען. געגען פאליאקען די פון מעשים ווילדע
 ביי ,סאקאלען" פוילישע די פון אויסגעשטאנען פיל יודען נען

 צייט־ האבען עסטרייכער די בעת ארמעע. עסטרייכישער דער
 זיי מיט זעגען שטעדט, אויבענדערמאהנטע די פערנומען ווייליג

 גע- גוואלד מיט האבען זיי "סאקאלען". די אנגעקומען צוזאמען
 מעץ נאר ארגאניזאציע, זייער אין אריינצוטרעטען יודען נויט
 הוג־ אדער פופציג פאר זיי ביי זיך אויסקויפען געקאנט האט

 אויס־ אויף דרייערל א געווען גענוג איז שפעטער רובל. דערט
 האבען אומגעקעהרט, זיך האבען רוסען די ווען זיך. צוקויפען

 אז מאכט, רוסישער דער פאר פער׳מסר׳ט פאליאקען ארטיגע די
יודען. פון דורכאויס בעשטאנען זענען "סאקאלען" די

 האב טארנאוו, קיין קומען מיין נאך טאג דריטען אויפ׳ן
 אויפריים, נאהנטען א דערהערט האטעל, אין זיצענדיג איך,

 געוועהנליכע די ווי שטארקער, ביסעל א געווען איז וועלכער
 נאך דערהערט זיך האט ארום שעה א אין קאנאנען־שיסעריי.

 און גאס אין ארוים בין איך שטארקערער. פיל א אנ׳אויפריים,
 צווייאוב- א פון בעשאסען ווערט שטאדט די אז דערוואוסט, זיך

 אבטיילונג אין אוועק בין איך קאנאן. פערציג־סאנטימעטערדיגען
 ארויסגעוויזען, זיך האט עס דומע, גאסודארסטווענע דער פון
 אין נאהנט זעהר געטראפען האט סנאריאד צווייטער דער אז

 פער־ האט אבטיילונג די וואס הויז, דאס אבטיילונג. פון הויף
 פריהער איז עם וועלכען אין מויער, צווייגארענדיגער א נומען,
 הוג־ עטליכע די נאר געבליבען, גאנץ איז גימנאזיע, א געווען
 און צופלאצט געווען זענען פענסטער אלע פון שויבען דערט

 ארן פונאנדערגעווארפען געוועץ אלץ איז הויז אין אויסגעבראכען.
איבערגעקעהרט.
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 איז געטראפען, האט סנאריאד דער וואו ארט, דעם אויף
 צוויי- און טיפקייט די פיר קלאפטער א גרוב, גרויסער א געווען

 סנאריאד דער האט פליהענדיג, ארום. רונד טריט אונפופציג
 און קלאץ דיקען א הויז דערבויטען נישט א פון אראבגעריסען
 דער וואו ארט, פון ווייט נישט זיך. מיט איהם נאכגעשלעפט

 איהם עם האט פערד, א געשטאנען איז געפאלען, איז סנאריאד
 אריבערגעוואר- געווען איז העלפט איין העלפט. אויף צוריסען

קלאפטער. פופציג אבגעווארפען און הויז פון דאך איבער׳ן פען
זשילעט פערבלוטיגטען שטיק א געפונען מען האט גרוב נעבען

סאלדאט- א געפונען זיך האט עם וועלכען אין טאש, א מיט
 געהאג- זעבען בוים, א אויף דארט, פון ווייט נישט און ביכעל

האט סנאריאד דער אויס, ווייזט מענשען. א פון קישקעס גען
 מעהר איז איהם פון און סאלדאט א שטיקער אויף צוריסען

 זשילעט שטיקעל דאם און אינגעווייט די ווי געבליבען, נישט
 גע־ האבען זיי אז דערצעהלט, מיר האבען בעקאנטע פאס. מיט׳ן
 צווייאונפערציג- א פון סנאריאד אויפגעריסענעם נישט א זעהן

 כמעט הויך דער אין געהאט האט ער קאנאן. סאגמימעטערדיגען
פוד. זעכציג געוואויגען האט און קלאפטער אניערטהאלבען

 גע" איך האב אבטיילונג פון לאזארעט אין וואוינונג, אין
 באברינסקא־ גרעפין אלטע די צערודערונג. שטארקע א מראפען

 זעגען שויבען אלע וואס פערצאגטע, א ארומגעגאנגען איז יא
 קיין קריגען צו געווען נישט איז שטאדט אין אויטגעבראכען.

 וועט געפונען, שוין זיך וועט גלעזער א אויב און גלעזער,
 פענסטער די פון פערגלאזען דאס קאסטען פיל זעהר דארפען

 אפע־ מיט דערווייל מען בלייבט ווי דויערן. לאנג וועט עס און
 שוועסטער בארימהערציגע די לאזארעט. אין בפרט פעגסטער, נע

 אייניגע זיי. בערוהיגט און פערוואונדעטע די ביי געווען זעבען
 גע־ א מיט און געשטימט פרעהליך געווען זענען אבטיילונג פון

 קוואר" וועלכע אבטיילונג, דאלגארוקאווס אז דערצעהלט, לעכטער
 ווארעמעם. אהן פערבליבען איז תויז, דערבייאיגען אין טירט
 און קיך פון וואנד די דורכגעבראכען אויפרייס דער האט דארט

 זענען ווארעמעס, דאס געקאכט זיך האט עם וואו קעסעל, אין
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 נישט קיינער האט פחדנות קיין ליים. און ציגעל אנגעפאלען
 פעלר- עלטערער דער האט אויפרייס ביים נאר ארויסגעוויזען,

 פיל געגעבען האט דאס טיש. אונטער׳ן זיך בעהאלטען שער
 פערשעמט, שטארק געווען איז ער איהם. פון לאכען צו שטאף

 פער- און בליק תמ׳עוואטען א מיט אלעמען אויף געקוקט האט
זיך: ענטפערט
 דאם אזוי ווי נישט, ווייס איך אז אייך, שווער איך—

 געדעגק און דערשראקען נישט זיך האב איך פארגעקומען. איז
טיש. אונטער׳ן ארונטערגעקראכען בין איך ווען נישט, לחלוטין

דעמידאוו׳ץ. מיט געטראפען זיך איך האב אווענד אין
 געטראפען האט סנאריאד דער פארוואס ווייסט איהר—

 איז ביינאכט—געזאגט, מיר ער האט—הויף? אונזער אויף אקוראט
 סנאריא- און קאנאנען פארק: אנ׳ארטילערישער אהער אנגעקומען

 דער און הויף אונזער אויף אבגעשטעלט זיך האבען זיי דען.
 גע- סנאריאד דער וואלט זיי. אין געצילט דאס זיך האט שונא

 אונזער אין געטראפען און ווייטער קלאפטער פינף מיט פאלען
 עם געווארען. חרוב שטאדט האלבע א וואלט ארטילעריע־פארק,

 דעם סיגנאלען געגזנבען מען האט דאנען פון אז קלאר, איז
שיסען. צו וואוהין אנגעוויזען, און שונא

 איך האב—פראסטער. פיל מעשה די איז דאכט, מיר ווי—
 געפלויגען שטאדט איבער׳ן זענען אינדערפריה—אבגערופען זיך

 ארטילעריע די זעהן געקאנט האבען זיי אעראפלאנען. פיינדליכע
איהר. אויף אנווייזען און

 זיך האט מיליטער צווישען נאר איינפאך. זעהר זיך, דוכט
 סיג- געגעבען שטאדט פון האט מען אז קלאנג, א פערשפרייט

 זיך פערשטעהט—סיגנאליזירט? האט ווער שונא. דעם נאלען
יודען.

 שטאדט, אין געפאלען איז וואס סנאריאד, צווייטער דער
 ז^- אויפרייס דעם פון קארפום־לאזארעט. א ביי געטדאפען האט
פערד. צעהן און סאלדאטען זיבען געווארען גע׳הרג׳עט נען
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י

 טעג עטליכע אויף אבפאהרען געדארפט האט דעמידאוו
 אי- געבעטען מיך האט ער הויפט-קאמאנדיר. פון סטאווקע אין

 אב- דער מעדיקאמענטען געבראכטע די פון טייל א בערפיהרען
 גע- און טוכאוו שטעדטיל אין געשטאנען איז וועלכע טיילונג,
 ווי אזוי פרוי. דעמידאוו׳ס פון אנפיהרונג דער אונטער ארבייט

 אנ- גערן איך האב טוכאוו, בעזוכען צו בדעה געהאט האב איך
אוועקגעפאהרען. אהין בין און פארשלאג דעם גענומען

 וועג דער אכצעהן. וויארסט א געווען איז טוכאוו קיין
 און בלאטע מיט פערגאסענער א שרעקליכער, א געווען איז אהין

 פריש געווען באך זענען דא סנאריאדען. פון דורכגעלעכערטער א
 געווען זענען וועג זייטען די ביי שלאכטען. די פון שפורען די

 עם דראט־פערצוימובגען. צוריסענע גראבענס, האלב־איינגעפאלענע
 און קאנסערווען פון קעסטלעך בלעכענע געוואלגערט זיך האבען

 וועג, זייטען די ביי פעלדער, די שראפנעל־גלעזער. פון שטיקער
סנאריאדען. פון גריבער מיט פול געווען זענען

 דער פון געליטען שטארק האט טוכאוו שטעדטעל דאם
 דורך בעשאסען שטארק מאל עטליכע געווען איז זי מלחמה.
 פערברענט געווען דארט זענען הייזער פיל ארטילעריע. שווערע

צושעדיגט. און
 אג׳- אברוהען פונאנדערגעלעגט זיך האט מארק איבער׳ן

 געזא- געשטאנען זענען מארק מיטען אין קאזאקען. עסקאדראן
 וועלכע איבער פייער-שייטערם, פובאנדערגעלעגט פערד, טעלטע

 געווען אויס, ווייזט ראטושע, די קעסלען. געהאנגען זענען עס
 אנ׳אראב- מיט געשטאנען איז בנין, אריגינעלער און שענער א

 רו- אנ׳אלטע ווי ווענד, דורכגעבראכענע און דאך געריסענעם
 אלע קראם, איין קיין פערבליבען נישט איז מארק אין אינע.
 אויסגע- און פוסטע טהירען, אראבגעריסענע מיט געווען זענען

 און שטאלען אין פערוואנדעלט געווען זענען אייניגע רוימטע.
 גאסען די קעפ. פערדישע ארויסגעקוקט האבען טהירען די פון
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 מיליטער. פון אויסשליסליך נאר בע^עבט, גאנץ געווען זענען
 אין געטדאפען נישט איך האב יודען, ובפרט ציווילע, קיין

גאס.
 היב- א אין געפינען זיך האט אטריאד פון אבטיילונג די

 פער- דער גאסען. זייטיגע די פון איינער אויף געביידע שער
 סאני- העכערע צוואנציג מענשען א פון בעשטאבען איז סאנאל
 ד״ר יודישער א געווען איז זיי צווישען שוועסטער. און טארען

 און לאזארעט איהר געהאט האט אבטיילונג די טראכטענבערג.
אנ׳איבערבינדונגס-פונקט.

 האט פערציג, יאהר א פון עלטער אין פרוי, דעמידאווס
 געווען איז זי טהוערין. ענערגישע זעהר אלם ארויסגעוויזען זיך
 א זעהר מאן. געשטימטער מיסטיש איהר ווי פראקטישער, פיל

 בעקאנטשאפט ברייטע א געפיהרט און פרעהליכע לעבעדיגע,
 אפט פלעגען וועלכע גענעראלען, און אפיצירען ארטיגע די מיט

 אלע אין אריינגעטהון געווען איז זי אבטיילונג. אין אריינקומען
 אפי- דאס געלעבט האט עס וועלכע מיט אינטערעסען, אינטימע

 א בעקומען ס׳האט ווער געוואוכט, האט זי צירען־געזינדעל.
 פער־ אויך און פערדיגטערהייט נישט העכערונג א אדער מעדאל

 זי בעקומען. נישט און פערדינט עס האט עס ווער קעהרט,
 גאנצען דעם און פאראדען מיליטערישע געהאט ליב זעהר האט

מיליטער־לעבען. פון גלאנץ אויסערליכען
 דורכ׳ן איך האב אבטיילונג, דער פון הויז אין זיצענדיג

 גרויסען א גאם זייט צווייטער דער אויף בעמערקט פענסטער
 א דערקענען צו געווען שווער נישט ס׳איז וועלכען אין בנין,

 דאך קאכלנעם דעם אויף און נייע א גאר געווען איז זי שוהל.
.1911 יאהר דאס קאכלען רויטע מיט אויסגעלעגט געווען איז

 זי האט דרויסען פון שוהל. דער צו אוועק בין איך
 און טהיר אהן געשטאנען דערבויטע. נישט א ווי אויסגעזעהן

 איך האב נעהנטער, צוגעגאנגען בין איך ווען נאר פענסטער.
 טהיר די שוהלען: חרוב׳ע פון בילד געוועהנליכע דאס דערזעהן

 אינעוויי- אויסגעבראכען. פענסטער די אראבגעריסען, געווען איז
 פאגראמ- די נאר צוריסען. און צובראכען געויען אלץ איז ניג
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 נאך האבען זיי דערמיט, בענוגענט נישט זיך האבען טשיקעס
 בין איך אז בית-הפסא. א אין פערוואנדעלט בעשמוצט, שוהל די

 וועלכער סאלדאט, א געפינען דארט איך האב שוהל, אין אריץ
 ארויסגעטרי- איהם האב איך בעדערפעניש... זיין געטהון האט
 זע- געווען, דארט בין איך וואט מינוט, עטליכע די אין בען.
 צו סאלדאטען עטליצע נאך אנדערן דעם נאך איינער אריץ נען

בעדערפעניש. זעלבער דער
 דעם בעגעגענט איך האב אומגעקעהרט, זיך האב איך אז

 אג- און אבגעשטעלט איהם האב איך אבטיילונג. דער פון גלח
געפרעגט: שוהל, דער אויף ווייזענדיג
בגין? א פאר איז דאם וואס ווייסט, איהר—
 גע- ערנסט מיר האט—סינאגאגע. יודישע א איז דאס—
גלח. דער ענטפערט
 —טעמפעל? א פאטערס דעם גאט איז דאס עם, הייסט—

 קרים־ פאר אייך הייליג זיין ער געפרעגט.-מוז ווידער איך האב
טען?

געוויס!—
 גאט פון געמאכט האט מען וואס זעהט, און קומט טא—

 צוגעפיהרט און צוגעגעבען איך האב—טעמפעל. פאטערם דעם
שוהל. דער צו גלח דעם

 זיך טהוט דארט וואס אנגעקוקט אריינגעגאנגען, איז ער
צערודערט: ארויסגערעדט אין

שרעקליך! שרעקליך!—
 זאל מען זעהן צו איז חוב אייער אז רעכען, איך—

 זאל מען טהיר די פערשלאגען און סינאגאגע די אויסרייניגען
געזאגט. איך האב—אנשמוצען. מעהר קאנען נישט דארט

 נאך אפילו מארגען, דאס וועל איך געוויס! געוויס,—
צוגעזאגט. מיר ער האט—טהון, היינט

 א אין טוכאוו. פון אבגעפאהרען מארגען אויף בין איך
 דער פון ארצט דעם בעגעגענט איך האב ארום צוויי וואכען

 מיר ער האט שוהל, דער וועגען איהם געפרעגט או: אבטיילונג
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 צושטאנד דעמזעלבען אין געבליבען איז זי אז געענטפערט,
געווען. וו$ס

 קא- איך וועל אפשר זעהן, שטאדט אין אוועק בין איך
 דער וועגען עפעס זיך דערוויסען קאנען און יוד א טרעפען נען

 זע- גאסען די בעפעלקערונג. יודישער ארטיגער דער פון לאגע
 איך און בלאטע זומפיגער טיפער א מיט פערגאסען געווען נען

 איך האב יוד איין קיין מארק. צום דערקליבען קוים זיך האב
 אנצוזעהן געווען נישט איז ערגעץ גאס. אין בעגעגענט נישט
 גע- הויז איין אין אז בעמערקט, האב איך נאר קראם. קיין
 ארויס. צוריק באלד געהען און סאלדאטען אריין אבט הען
 ער וואס נאך געפרעגט, און סאלדאט א אבגעשטעלט האב איך
הויז. אינ׳ם אריינגעגאנגען איז

 מיר ער האט—בלאהאראדיע! אייער פאפיראסען, געקויפט—
געענטפערט.

 וואם יוד א געוואוינט האט דארט הויז. אין אריין בין איך
 די סאלדאטען. פאר סחורות אלערליי מיט קראם א געהאלטען האט

 איהר פון העלפט א כמעט גרויסע. קיין נישט געווען איז שטוב
 פעק. און קאסטענס מיט פערלעגט און פערשטעלט געווען איז
 פערקויפט האט וועלכער יוד, אנ׳עלטערן בעל-הבית, דעם חוץ

 געברויך, ערשמען פון סחורות אנדערע און בולקעם פאפיראסען,
 א פון בחור א מענשען. עטליכע נאך געווען שטוב אין זענען
 געדאעוונט. און געשטאנען איז תפילין, אין אכצעהן, יאהר

 געזע- איז פוס, קרומען א מיט קאליקע א יוד, אנ׳אלטער
 מיט יודענע אנ׳עלטערע תהילים. געזאגט און ווינקעל א אין סען

קארטאפעל. געשיילט און געזעסען איז פנים פער׳הושכ׳טען א
 אלע אוועק זענען שטוב פון ביז אבגעווארט האב איך
 ער בעל-הבית. דעם מיט זיך פונאנדערגערעדט און סאלדאטען

 געלי- שרעקליך האט שטעדטעל דאס אז דערצעהלט, מיר האט
 וואם פאגראם, פון שפעטער און באמבארדירונג דער פון טען
 דריי- ביי געווען זעבען שטאדט אין געמאכט. האבען רוסען די

 א אפשר פערבליבען זיי פון זענען געזינדען, יודישע הונדערט
 עסטריי- דעם מיט אנטלאפען זענען איבריגע די נפשות. פערציג
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 ביטערסטע די מעהרסטענטייל זענען פערבליבען חיל. כישען
 הונגער. פון פשוט שטארבען וועלכע קאליקעם, און ארימעלייט

 פער- וועלכער איינציגער, דער כמעט איז בעל-הבית, דער ער,
 ער וואט צופרידען, נישט אויך איז ער נאר היונה, אויף דינט

 די 'פון צער דעם צוקוקען נישט קאן ער ווייל פערבליבען, איז
 שטוב, אין נעפינען זיך האבען וואט אלע, די הונגעריגע.

 וואו נישט זיך האבען וועלכע שטאדט-לייט, די פון ד$ס זענען
 וועלצע פעק, די הויז. אין איהם ביי וואוינען און אהינצוטהון

 די פון געראטעוועטע חפצים אלץ זענען אנגעלעגט, ליגען
 בעוויזען מיר האט ער שוהל. פון חפצים איבערהויפט שרפות.

 הענג- קאסטען א נאך אין און ספרי-תורות פיל קאסטען א אין
שוהל־חפצים. אנדערע און לייכטער

 צו" זיך האט קארטאפעל, געשיילט האט וואט יודענע, • די
אבגערופען: זיך האט און געשפרעך אונזער צו געהערט

 בעל־הבית׳טע, א געווען דעמביץ. פון אליין בין איך—
 קיג־ די מיט זיך דורכגעלעבט און מארק אין קרעמעל א געהאט

 עסטרייכישער דער אין זיי זענען זיהן, צוויי האב איך דער.
 די ווען נאך. לעבען זיי אויב נישט, ווייס איך און ארמעע
 פון שט$דט די אונטערגעצונדען זיי האבען אריין, זענעץ רוסען

 און פייער פון געראטעוועט קוים זיך האב איך זייטען, אלע
 וואט קאפטעלע, דאם אונטערקלייד. איין אין אנטלאפען בין

 א פון דא שוין אויפגעהויבען איך האב מיר, אויף זעהט איהר
 ד? און אלעמען מיט צוזאמען געלאפען בין איך מיסט. הויפען

 גע" איז וואט טוכאוו. אין אהער פערטראגען מיך האט כוואליע
 וואו גישט ווייס איך נישט. איך ווייס שטאדט, דער מיט ווארען
 קיב־ זיבען זייערע מיט טעכטער צוויי מיינע אהינגעקומען זענען
 גע־ פערברענט אלע זיי זענען אפשר אייניקלעך. מיינע דער,

 מעשים, די גע׳הרג׳עט. סאלדאטען די זיי האבען אפשר ווארען.
 דער- צו נישט איז אבגעטהון, דארט האבען סאלדאטען די וואס

צעהלען.
 אנ׳אויסערליכער מיט מאנאטאן, שטיל, גערעדט האט זי

 טעכ" זיהן, די וועגען גערעדט זי האט קאלט כמעט רוהיגקייט.
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 אדער גע׳הרג׳עט אפשר זענען וועלכע אייניקלעך, און טער
 אויסגערופען קול אויפ׳ן הויך זי האט מיטאמאל און סערברענט.

גגון: וויינענדיגען א מיט
 פערד די געווארפען און ספרי־תורות געריסען האט מען—

 איז ווינד און מיר איז וו?יה אוי! אוי! אוי! פיס. די אונטער
מיר!

קול. אויפ׳ן צעוויינט זיך האט זי און
 אויף רובל פופציג בעל-הבית דעם געלאזען האב איך
 זענען אינדערפריה מארגען אויף נתטבעדערפטיגע. די צוטיילען

 פער־ האט ער אז זיך, קלאגען יודען עטליכע געקומען מיר צו
 קיינעם גיט און געלאזען האב איך וועלכעס געלד, דאס כאפט
 און אמת, איז דאס אז געגלויבט, נישט זיך האט מיר נישט.

 ארויס־ זיך האט פונאנדערפרעגען. גענויער גענומען זיי האב איך
 בעדארף עס ווי נישט באר געלד, דאס טיילט ער אז געוויזען,

זיין. צו
 הויז אנ׳אייגען געהאט דא האב בעל־הבית, א בין איך—

 מיר ער איינער,-גיט אבגערופען זיך האט—געשעפט, א מיט
 אומגעגאנגען שטענדיג איז וועלכער בעטלער, א און רובל צוויי

 געהערט דאס איז רובל. צוויי אויך ער גיט הייזער, די איבער
געבען. צו וועמען וויפיל וויסען, דאך דארף ער געווארען?
 טארנאוו. אין צוריק אומקעהרען געקליבען זיך האב איך

 פאלקאווניק, א פאזיציעס די פון געקומען איז אינדערפריה באר
 און דעמידאוו פרוי פערבעטען און פריינד א דעמידאווס פרוי
 סאל־ ליבהאבער פון ספעקטאקל א אויף הויפט־פערסאנאל דעם

 שטעהט עם וואו דארף, אין איינגעארדענט איז וועלכער דאטען,
 בעקעגענדיג שלאכט־פאזיציעם. די פון וויארסט דריי פאלק. זיין
 א בין איך אז דערצו, זיך דערוויסענדיג און מיר מיט זיך

 אנדערש, נישט זאל, איך צוגעשטאנען, ער איז זשורנאליסט,
 איב- אויך האט אליין מיך ספעקטאקל. אויפ׳ן מיטפאהרען אויך

 די ביי נאך דערצו סאלדאטען־ספעקטאקל, א זעהן צו טערעסירט
 אין און ,קאנאנען־שיסערי. פון קלאנג אונטער׳ן פאזיציעם רעכטע

מיטצופאהרען, איינגעשטימט האב
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 געמיטליך פערבראכט און אהינגעפאהרען אלע זענען מיר
 געלונגען זעהר דורכגעגאנגען איז ספעקטאקל דער אווענד. דעם
 אויך נאר סאלדאטען, די נאר נישט פערגעניגען פערשאפט און
 די האבען ספעקטאקל נאכ׳ן פאלקאווניק. דעם און אפיצירען די

 געווען אנ׳אווענדברויט. געסט די פאר איינגעארדענט אפיצירען
 עטליכע וואו כאלופע, פויערשער א אין איינגעארדענט עס איז

 הא־ עס ענג, זעהר געווען איז עם געוואוינט. האבען אפיצירען
 איז דערפאר גלעזער. און טעלער גאפלען, אויסגעפעלט בען

 א זעהר געווען איז שטימונג די און בראנפען און וויין געווען
 וועגען רוסלאנד, וועגען רעדעס געהאלטען האט מען געהויבענע.

 און פאטערלאנד דעם פאר ברענגט מען וואס אפפער, גרויסען
 זענען אפיצירען אייניגע ביי ג. ד. א. מענשהייט גאנצער דער

 פאר־ מיר מיט איז סוף צום אויגען. די אין טרעהרען געווען
 מיר צו איז אפיציר יונגער א עפיזאד. קאמישער א געקומען

געפרעגט: אבשיי גרוים מיט און צוגעגאנגען
אנ-סקי? שריפטשטעלער דער זענט איהר—
יא?—
 צו בעקאנט אייך מיט צופרידען זעהר בין איך אך,—

 גרעסטען מיט׳ן ארטיקלען אייערע שטענדיג לעז אייך ווערען!
 פעטער־ אין זיין וועט איהר אז אייך, בעט איך אינטערעס...

 מיט־ די חברים, אייערע אלע גרוס א אב דארט גיט בורג,
 וורעמיא" "וויעטשערנאיע און וורעמיא" "נאוואיע פון ארבייטער

צייטונגען(. אנטיסעמיטישע רוסישע די געווען זעגען )דאס
 זשורנא- א אז פארשטעלען, געקאנט נישט זיך האט ער

 זיין נישט זאל פאזיציעס, די אויף זיך געפינט וועלכער ליסט,
וורעמיא". "נאוואיע פון מיטארבייטער קיין

 איך טוכאוו. אין אבגעפאהרען מיר זענען ביינאכט שפעט
 אומגע- פריה מארגען אויף און איבערגענעכטיגט דארט האב

טארנאוו. אין זיך קעהרט
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 צו כדי גאליציע, אין אריינקומען אויפגאבע, ערשטע מיין
 בע־ יודישער דער מיט פאר קומט דארט וואם זיך דערוויסען

 אויסגעקו- מיר איז ווייטער דערגרייכט. געווען איז פעלקערונג,
 שטעדטלעך און שטעדט אקופירטע די איבער ארומצופאהרען מען
 אבגעשטעלט זיך האב איך לאגע. די גענוי אויספארשען און

 דעמי־ און דאלגארוקאוו פירשט דעם פלאן,-פארלעגען דעם אויף
 גאליציע איבער ארומפאהרען קאמאנדירען מיך זאלען זיי דאוו׳ן,

 די האבען באמת אבטיילונגען. די פאר לעדער און פעל זוכען
 רוס־ פון לעדער. אין זיך גענויטיגט שטארק טאקי אבטיילונגען

 גאלי- אין שוכווארג. בעקומען צו אונמעגליך געווען איז לאבד
 וואס די, קריגען. געקאנט נישט אויך סחורה די מען האט ציע

 שטיוועל, אדער לעדער פון זאפאסען זיך ביי געהאט האבען
 זאל מאכט מיליטערישע די אנטפלעקען, צו געהאט מורא האבען

 געזעל־ א פון פארשטעהער א אבער, מיר רעקוויזירען. גישט עס
 קיין מען וואלט יוד, א נאך דערצו און ארגאניזאציע שאפטליכער

סחורה. די פערקויפען צו געהאט נישט מורא
 איך האב שטעדט, עטליכע בלויז בעזוכט האב איך כאטש

 וועגען פארשטעלונג אנ׳אלגעמיינע געהאט שוין פונדעסטוועגען
 אקופירטען אין בעפעלקערונג יודישער דער פון לאגע דער

 האט אויספארשונגם־צילען מיט בלויז ארומפאהרען ווייטער קאנט.
 שטארבט מען וואו אנ׳ארט, אויף קומען געהאט. נישט צוועק קיין
 הא־ נישט און נויט די פערצייכענען צו נאר כדי הונגער, פון
 וועל- א בעפעלקערונג דער געבען צו מעגליכקייט די דערביי בען
 זיך האט דערום פיינליך. זעהר זיין וואלט הילף, איז עס כע

 געלד, סומע געוויסע א בעקומען אנ׳אויפגאבע: נאך ארויסגעשטעלט
 איך וואס ערטער, די אין שטיצע קליינע א כאטש ברענגען כדי

 קיין פאהרען בעשטימט איך האב צוועק דעם מיט בעזוכען. וועל
 די וועגען דארט דערצעהלען קיעוו, און מאסקווע פעטערבורג,

אדער קאמיטעטען פון בעקומען און גאליציע אין צרות יודישע
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 ווען רובל. טויזענד צעהנדליג עטליכע פערזאנען פריוואטע פון
 ארויסגעוויזען, זיך האט טארנאוו, אין אומגעקעהרט זיך האב איך
אנ׳ענין. נאך וועגען פעטערבורג קיין גלייך פאהרען מוז איך אז

 געקו- מיר צו איז טארנאוו, קיין קומען מיין נאך באלד
 שטאדט דער איבער אז דערצעהלט, מיר און אדער ד״ר מען

 אין מיליטער־מאכט דער פון פלאקאטען פונאנדערגעקלעבט זענען
 קריסטליכע די און ארמעע די וועלכע אין דייטש, און פויליש

 אג׳- איז דאם יודען. געגען אויפגעהעצט ווערען בעפעלקערונג
 שרעק־ די ארויסרופען קאן וואס פאגראם־פלאקאט, איינפאכער

געשעהענישען♦ ליכסטע
,מעלדונג". די דורכגעלעזען און גאס אין ארוים בין איך

איינדרוק. שרעקליכען א געמאכט מיר אויף האט •י
פאלגענדער: געווען איז מעלדונג דער פון אינהאלט דער

מעלדונג.
 ארוים- האט מלחמה איצטיגער דער פון ערפאהרונג ,די

 יו־ דער מצד אונז צו בעציהונג פיינדליכע אפען די געוויזען
בוקאווינע. און גאליציע פוילען, פין בעפעלקערונג דישער

 וועלכען א מיליטער אונזער דורך פערלאזען יעדען ,ביי
 אוג־ דורך ארט דעם פערנעהמען דעם ביי און ארט איז עס

 בע־ פריינדליצער אונז צו דער אויף זיך שיטען פיינד, זער
 מסירות די לויט הויפטזעכליך שטראפען, אלערליי פעלקערונג

 דייטשע און עסטרייכישע די אן רייצען וועלכע יודען, פון
בעפעלקערונג. דער אויף מאכטהאבער

 און פערפאלגונגען פון בעפעלקערונג די בעפרייען צו ,כדי
 זיך בעשעפטיגען עם וואס מיט שפיאנאזש, פון מיליטער דאם

 העכסטער דער האט פראנט, גאנצען אונזער אויף יודען
 דעם אין געפינען זיך זאלען יודען פערבאטען הויפטקאמאנדיר

 אין ארייגפאהר זייער פערבאטען און ארמעע דער פון ראיאן
 כדי און יאראסלאוו. שטאדט דער פון מערב צו ראיאן דעם

 מסירות פאלשע פון בעפעלקערונג פרידליכע די פערהיטען צו
 יודען.שפיאנען, געווארען ענטדעקט זענען עס וחיל אויך, און
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 נעהמען :בעפוילען הויפט־קאמאנדיר העכסטער דער האט
 וועל- אויף אייבוואוינער פרידליכען יעדען פאר ערוב׳ניקעס...

 און מסירה א פיינד דעם ווערען דערלאנגט וועט עס כען
 זיין וועלען שפיאן, יודישען פערהאלטענעם יעדען פאר אויך

 בעשטראפס וועלען און ערוב׳ניקעס צוויי פעראנטווארטליך
הענגען. דורך טויט-שטראף מיט ווערען
 אינטערעסען די אין אנגענומען ווערט פערארדנונג *די

 בעפעלקערונג, פריינדליכער אונז צו פרידליכער, דער פון
 אויף פאלען קאנען וואס שטראפען, פון זי אבצוהיטען בדי

 זיך גרינדעט פערארדנונג די פיינד. אונזערע מצד איהר
 וועלכע ערפאהרונג, זעקס־חדשימ׳דיגער א פון סמך אויפ׳ן

 אי- אנ׳אונבעדינגטער צו מיליטער-מאכט די געבראכט האט
 זיך בעציהען און בעצויגען זיך האבען יודען אז בערצייגונג,

בעפעלקערונג." ארטיגער דער צו אכזריות׳דיג און לאיאל גישט
געווען(. נישט מעלדונג דער אויף איז אונטערשריפט )קיין
 איז זי שאפירא. ד״ר פרוי בעגעגענט גאס אין האב איך

 נאך עס האט זי מעלדונג. דער פון אויפגערעגט געווען אויך
 פירשט דעם אוועקגעטראגען און איבערגעשריבען אינדערפריה

 האט נבלה, דער פון זיך אויסער געווען איז ער דאלגארוקאוו.
 ווע- וויעדאמאטטי" "רוסקיע אין קארעספאנדענץ א אנגעשריבעץ

 צענזור די אז ארויסגעזאגט, דערביי האט ער נאר דעם, גען
 געווען איז ער דרוקען. צו עס ערלויבען נישט געוויט וועט

 און הויפט-סטאווקע דער פון שטאמט מעלדונג די אז זיכער,
 זיך איך האב שפעטער מאכען. צו גארנישט דא איז דעריבער

 מעגליכקייט די האבענדיג נישט דאלגארוקאוו, אז דערוואוסט,
 פראטעסט א ווי האט, *מעלדונג", דער געגען טהון צו עפעס

 זיין אויף ארויסגעהאנגען יודען-העצע, אפענער דער אבטקעגען
 קומענ- פאר "אמבולאטאריע יודיש: אין שילד א אמבולאטאריע

נאציאנאליטעט". פון אונטערשיד אהן קראנקע דע
 מיט בלל-טהוער פעטערבורגער די מאכען צו בעקאנט בדי

 דער פון אנ׳עקזעמפליאר האבען געמוזט איך האב ענין, דעה
 מי־ איינציגער דער איהם? מען בעקומט גוי אבער ,מיילדוזג".
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 עם אויספיהרען וואנד. פון איהם אראברייסען געווען איז טעל
 האט מעשה אזא פאר ווייל פארזיכטיג, זעהר געדארפט איך האב
 זייגער א פעלד-געריכט. צום ווערען איבערגעגעבען געקאנט מען

 דער איבער אוועק אדער ד״ר מיט׳ן איך בין ביינאכט צעהן
 אראברייסען אונבעמערקט קאן מען וואו אנ׳ארט, זוכען שטאדט

 פונאנדערגעקלעבט געווען זענען פלאקאטען די "מעלדונג". די
 בלויז וואנד דער צו צוגעקלעבט גליק, צום און, גאסען אלע אין
 אראבצו- זיי געווען גרינג איז עס אז אזוי, ווינקלען, די מיט

 מיר ביז ארומגעגאגגען, מיר זענען שעה א ווי מעהר רייסען.
 פארבייגעהער איין קיין וואו געסעל, פוסט א געטראפען האבען

 "מעל. די אראבגעריסען געשווינד האב איך געורען. נישט איז
אהיים. זיך אומגעקעהרט און דונג"

 מיט׳ן געזעהן זיך איך האב אווענד, אין טאג, דעמזעלבען
 וועגען פלאן דעם איהם פארגעלעגט און דאלגארוקאוו פירשט

 גע־ געפעלען איהם איז פלאן דער לעדער. זוכען ארומפאהרען
 בעפול־ אנ׳אפיציעלע ארויסגעגעבען מיר האט ער און ווארען

 אויפזוכען און גאליציע גאנץ איבער ארומצופאהרען מעכטיגונג
 אב׳- בעקומען געוואלט האב איך לעדער. אבטיילונג דער פאר

 גע־ ה^ט וועלכער דעמידאוו׳ן, פון אויך בעפולמעכטיגוגג עהנליכע
מארגען. קומען דארפט

 בע־ האב איך פעברואר. ־טען!2 דעם געווען איז דאס
־טען.14 דעם אבצופאהרען שטימט

יב

 ד״ר צו אריינגעקומען איך בין אינדערפריה מארגען אויף
 דריי־ אנ׳אייגען אין געוואוינט האט ער זיך. געזעגענען אדער

 דער נעבען נאהנט גאנץ געפינען זיך האט וועלכעס הויז, שטאקיג
 קליין א אין הויז, אדערס נעבען אבטיילונג. אונזער פון וואוינונג
 גע- האט עס וואו הייזעל, אנ׳איינשטאקיג געווען איז געסעל,.
 מא־ געדארפט האב איך ווי אזוי שניידער. יודישער א וואוינט
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 און שניידער צום אריין איך בין רעפעראציע, קליינע א כען
 רע־ די געמאכט האט ער ביז איר,ם, ביי געזעסען שעה א ביי

פעראציע.
 פארגעקו- נאכדעם באלד זענען וועלכע געשעהענישען, די

 האב איך וואס אלץ, זינען מיין אין איינגעקריצט האבען מען,
 דער געזעסען. איהם ביי בין איך בשעת שניידער, ביים געזעהן

 אויף געוואנד צוגעשניטען און טיש ביים געשטאנען איז שניידער
 גע־ זיצען עס ווי זיך, אונטער פיס די טיש, אויפ׳ן בגד. א

 מיטארבייטער א יונגערמאן, א געזעסען איז שניידער, וועהנליך
 געשטא- איז אויווען ביים שינעל. מיין פעריכטען גענומען און
 א שניידערס דעם געווען איז ווייבעל דאם ווייבעל. יונג א נען

 זי און אמעריקא אין געפינען זיך האט מאן איהר שוועגערין.
 שניי־ ביים אויפגעהאלטען זיך האט יונגלעך, קינדער, צוויי מיט

 זעקס און פינף פון יונגלעך צוויי איהרע, קינדער די דער.
 איבערגע־ און ווינקעל צווייטען אין געפינען זיך האבען יאהר,
 האט שניידער דער קאסטען. א אין זאק א פון קארטאפעל לעגט

 פארגעקו־ זענען וואס געשעהענישען, די וועגען דערצעהלט מיר
 יודי- דער פון דחקות און נויט דער וועגען שטאדט, אין מען

 בעקלא- צו וואס נישט זיך האט אליין ער בעפעלקערונג. שער
 רוסישע די פון געווארען. געזאגט יודען אלע אויף הלואי גען.

 עסט- די פוץ ווי בעסער, און מעהר פיל ער פערדינט אפיצירען
רייכישע.
 וועלכער דעמידאוו׳ן, צו אוועק איך בין צוועלף זייגער א

 אב־ דער פון הויף אויפ׳ן הייזעל קליין א אין געוואוינט האט
 פלאן דעם בעטראכט און טיש ביים געזעסען זענען מיר טיילונג.
לעדער. אויפקויפען און זוכען ארומפאהרען מיין וועגען

 אקו־ דונער־קלאפ, מורא׳דיגער א געגעבען האט מיטאמאל
 איינגעפאלען. נאהנט דער אין ערגעץ וואלט הויז א ווי ראט,

 גע• האבען געזעסען, זענען מיר וואו הייזעל, פון שויבען די
 אראב• געווארען זענען ביידע מיר זיך, צושאטען און פלאצט

געזעסען. זענען מיר וועלכע אויף שטוהלען, די פון געווארפען
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 ארויסגערי־ זיך האט—שטאדט! די ווידער בעשיסט מען—
אב׳אויסגעשריי. מיר ביי סען

 פון ארויסגעלאפען ביידע און אויפגעשפרונגען זענען מיר
 א געווען איז דערזעהן, האב איך וואט ערשטע, דאס שטוב.

 ארומגערינגעלט געדיכט האט וועלכער שטויב, געלער וואלקען
 פון הויך. דער אין זיך געהויבען שנעל און הויז אדערס ד״ר

 בין איך געשרייען. פערצווייפעלטע געטראגען זיך האבען דארט
 וואנד פאדערשטע די אז דערזעהן, באלד און הויז צום אוועק

 דורכגע- אינגאנצען איז שטאק מיטעלסטען און אויבערשטען פון
 בעמערקט, איך האב דערביי אראבגעריסען.—דאך דער בראכען,

 איז געוואוינט, האט שניידער דער וואו הייזעל, דעם אין אז
 בליק ערשטען פון וואנד. פאדערשטע די דורכגעבראכען אויך
 געטרא- האט סנאריאד דער אז פערשטעהן, געקאנט מען האט
 דורב- איז דאך, דעם דורכגעבראכען האט הויז, אדערס אין פען

 מי- אין זיך דורכגעריסען שטאק, אויבערשטען דעם געפלויגען
 דורכפליהעג- און, וואנד פאדערשטע די ארויסגעזעצט טעלסטען,

הייזעל. שניידערם אין אדיין געסעל, דאס דיג
 איך געבליבען. גאנץ טרעפ די זענען הויז אדערס אין

 קיינעם דארט נאר דירה, אין אדער׳ן צו ארויפגעלאפען בין
 חורבן. שרעקליכער א געווען איז וואוינונג אין געטראפען. נישט
 צובראכען געווען איז מעבעל איבעריגע דאם און ראיאל דער
 בעדעקט דיק געווען איז פאדלאגע די שטיקלעך. קליינע אויף
 א מיט בעדעקט געווען איז אלץ ציגעל. און ליים שטיקער מיט

 ציי© דערזעלבער אין און ליים. און קאלך פון שטויב געדיכטען
 אונבע- הענגען געבליבען וואנד הינטערשטער דער אויף איז

 געבליבען זענען טישעלע א אויף און בילד גרויס א ריהרט
 געווען איז חורבן גרעסערער א נאך כלים. גלעזערנע שטעהן

 געווען איז פאדלאגע די וואו שטאק, אויבערשטען דעם אויף
 ווייל ארויפגעהן, געקאנט נישט מען האט אהין דורכגעבראכען.

 אין זענען שטאק דעם אויף צושעדיגט. געווען זענען טרעה די
 גע- און זעלנער רוסישע פיר־פינף געזעסען צימער זייטיג א

 הזן" און אונבעריהרט געבליבען זענען זיי קארטען. אין שפילט
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 דער אז פערשטאנען, נישט מעוט ערשמער דער אין אפילו בען
 זייער פון ארשין עטליכע הויז, אין געטראפען האט סנאריאד

 אייגענשאפט די בעמערקט אויך פריהער שוין האב איך צימער.
 צושטערוג- שרעקליכסטע די מאכענדיג אז, סנאריאדען, די פון
 זיי לאזען פליהען, זיי וועלכער אין ריכטונג, דער אין געץ

ערטער. זייטיגע די אומגעשעדיגט
 ד״ר פון שיקזאל דער בעאונרוהיגט זעהר האט מיך

 ביי געלאזען צוריק שעה פאר א מיט האב איך וועלכען אדער,
 קאבינעט אין איהם צו איצט אריינדרינגען קאבינעט. אין זיך
 פערווארפען געווען איז טהיר די ווייל אונמעגליך, געווען איז
 אז זיכער, געווען כמעט בין איך שטיעער. און מעבעל מיט

 ד״ר זיך געפעט קאבינעט פון טהיר פערשפארטער דער הינטער
 איך ווען נאר גע׳הרג׳עטער. א אדער פערוואונדעטער, א אדער,

 ד״ר מיט׳ן צוזאמענגעשטויסען זיך איך האב אונטען, אראב בין
 האלבע א מיט גאס. פון געקומען נאר־וואם איז וועלכער אדער,

 און—קראנקען א צו ארויסגערופען איהם מען האט צוריק שעה
 גע־ נישט איצט האט ער נאר געראטעוועט. איהם האט דאם

 איז ער געשעהן. איהם מיט איז עם וואט נס, וועגען טראכט
 דירה און הויז זיין וואט אומגליק, זיין פון ערשיטערט געווען
רואעירט. איז ער און געשעדיגט זענען

 דאם הייזעל. שניידערס פון הויף אין אריין בין איך
 אויגען די אין געטהון ווארף א מיר זיך האט וואט ערשטע,

 געווען איז וואנד פאדערשטע די פערד־שטאל. א געווען איז
 א איינער פערד. צוויי געווען זענען שטאל אין אויסגעריסען.

 און געשטאנען איז בלוט, מיט אבגעגאסען אינגאנצען שווארצער,
 נעבען פערוואונדעט. געווען נישט איז ער אבער געציטערט,

 קאנוואול־ לעצטע די אין ערד דער אויף געלעגען איז איהם
 ארויסגערי• געווען איז עס וועלכען ביי פערד, ווייסער א סיעס

אינגעווייט. גאנצע די סעץ
 פון ארויסגעטראגען טראגבעטלעך אויף האבען סאניטארען

 מיה האט וועלכער ארבייטער, דעם פריהער פערוואונדעטע. הויז
 ווי בלייך, געווען איז ער שינעל. מיין פעריכט צוריק שעה א
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 דערשר^־ אויגען ברייט־פונאנדערגעעפענטע שטארע, מיט און קאלך
 ארוים- האט טראגבעטלעך די אונטער פון זיך. פאר געקוקט קען

 וויי- דאם ארויסגעטראגען מען האט איהם באך בלוט. געטריפט
 וועל- פון פיס, ביידע אבגער׳־סען געווען זענען איהר ביי בעל.

 אב- מיט צוזאמען פלייש שטיקער אראבגעהאנגען ס׳זענען כע
 פערבלוטיגט מיט אויסגעמישט מאטעריע, שטיקלעך געריסענע

 די פון יונגערן דעם ארויסגעטראגען מען האט נאכדעם ליים.
 גע׳הרג׳עט איז ער געזעהן. האב איך וועלכע קינדער, צוויי

 דורכגע- איהם האט שראפנעל שטיק א ארט. אויפ׳ן געווארען
ברוסט. די לעכערט

 פולשטעג- א געווען איז דארט הויז. אין אריין בין איך
 מלט אויסגעמישט און צובראכען געווען איז אלץ חורבן. דיגער

 אויך איז וואנד די וואו חדר, צווייטען אין בלוט. און ליים
 ארוס פרוי. אנ׳אלטע געלעגען בעט אויפ׳ן איז צושעדיגט, געווען
 יישט איז פרוי די סאניטארען. עטליכע געשטאנען זענען איהר

 פארגע- איהר האבען סאניטארען די און פערוואונדעט געורען
 האט וואנד די ווייל ארויסגעהן, און אויפשטעהן זאל זי לעגט,

 נישט אבער האט אלטע די איינפאלען. מינוט יעדע געקאנט
 געריהרט נישט זיך און איהר צו רעדען זיי וואס פערשטאנען,

 און בעט פון זי אראבנעהמען געגומען זיי האבען ארט. פון
 דער אין שרייען. שרעקליך אנגעהויבען האט זי ארויספיהרען.

 גע- א איז אלטע די אז ערקלערט, און שכן א אריין איז צייט
 מען האט ענדליך ריהרען. נישט ארט פון זיך קאן און לעהמטע

 ארויסגעהענדיג שכן. א צו אריינגעטראגען טראגבעטעל א אויף זי
 איז וועלכער שניידער, דעם דערזעהן איך האב הייזעל, בון

 געבלי- גאנץ איז ער צוריק. און הין הויז ביים ארומגעגאנגען
 משוגעת. צו נאהנט צושטאנד א אין געפינען זיך האט נאר בען,

 שרייען אנגעהויבען און האנד דער פאר אנגעכאפט מיך האט ער
גערוועז:

 גע- תכלית א געזעהן? האט איהר געזעהן? האט איהר—
 גלי־ מיינע אייך זעגען דאס רגע! איין אין אלעמען פון מאכט
אמעריקא? אין ברודער דעם זיין מודיע איך וועל וואט קען!
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גע׳הרג׳עט. אלע—קינדער די מיט ווייב דאס
 דערקענען. צו נישט געווען איז הויז אדערם ביי גאס די

 פער־ געווען זי איז קלאפטער צוואנציג-דרייסיג פון שטח א אויף
 אלץ דאס און גלאז צובראכען שפענער, ציגעל, מיט ווארפען

 טעלעגראפען־ אראבגעריסענעם מיט אויסגעמישט געווען איז
דראט.

 געווארען גע׳הרג׳עט אויפרייס דעם פון זענען הכל בסך
 גאס, צווייטער א אין און יונגעל דאס הויז אין שניידער ביים

 גע׳הרג׳עט ז אי סנאריאד, שטיק א פערכלויגען איז עם וואוהין
 שניי■ דעם געווארען זענען פערוואונדעט ווייבעל. א געווארען

מיטארבייטער. דער און שוועגערין דערם
 אוועקגע• האט מען וואוהין לאזארעט, אין אוועק בין איך

ווייבעל. דאס און מיטארבייטער דעם פיהרט
 איבער- דעם אויף מיטארבייטער דעם געפינען האב איך
 דער־ דאקטוירים. צוויי איהם נעבען און הוילען א בינטס־טיש

 עטוואס אנגעהויבען פערוואונדעטער דער האט מיך, זעהענדיג
 א געגעבען מיר האבען דאקטוירים די נאר רעדען, צו גיך

 ארויסגעגאנגען איז מיר נ$ך באלד ארויסגעהן. זאל איך וואונק,
דאקטאר. א

 איז איהם חוט־השדרה. דער צובראכען איז איהם ביי—
שעה. פאר א לעבען צו געבליבען

ווייבעל? דאס -און
 זאל הלואי פיס. ביידע אראבגענומען מען האט איהר—

פדיה. מארגען ביז דערציהען זי
 אונטערשטען אין האטעל. אין זיך צו אוועק בין איך

 דאלגארו־ פירשט פון אמבולאטאריע די געווען איז שטאק
 דאס דארט דערזעהן און אהין אריינגעקוקט האב איך קאוו.

 אליין געפינען זיך האט ער הויז. שניידערם פון יונגעל צווייטע
 און שטוהל הויכער א אויף געזעסען איז אמבולאטאריע, אין

 אזוי, פערבינטעוועט געווען איהם ביי זענען הענטלעך ביידע
 מארלי. פון קנוילען געווען זענען פינגער, די אושטאט אז

 פשוט און הענטלעך די איבערגעבונדען איהם האט רדז אפנים,
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 פונאנ- איהם גענומען און צוגעגאנגען בין איך דא. פערגעהען
 און רוהיג מיר האט ער אהער. קומט ער אזוי ווי רערפרעגען,

 ער אז בעמערקט, האב איך אבער געענטפערט. זאך דער צו
 האט ער וועלכע ערשיטערונג, דער פון ארויס נישט נאך איז
 גענומען איהם האב איך איבערגעלעבט. צוריק שעה פאר א מיט

 אויסגעטהוץ צימער, אין זיך צו איבערגעטראגען הענט, די אויף
 ער עסען. און טעה געגעבען און בעט אין אריינגעלעגט איהם,

 גע־ א גאר ווי גלייכגילטיג, און רוהיג אויפגענומען אלץ האט
 געדענקט, ער אויב געפרעגט, איהם האב איך זאך. וועהנליצע

 און שטיל געענטפערט מיר האט ער פארגעקומען. איז עם וואס
רוהיג: זעהר

 שטארקער א געגעבען האט זלם אלץ... געדענק איך—
 עפעס האט מיך אנידערגעפאלען. בין איך דונעה א ווי קלאפ,

 אויפגעכאפט זיך האב איך ציגעל. מיט בעשאטען און אבגעבריט
 דורב- א מיט ברודערל דאס ליגט מיר נעבען אז דערזעהן, און

 און בלוט מיט פערגאסען אינגאנצען איז און הארץ געלעכערט
 פון און פים אבגעריסענע מיט ערד דער אויף ליגט מאמע די
 זענען גאכדעם שרייען. אנגעהויבען איך האב בלוט. גיסט זיי

אויך... מיך און צוגענומען אלעמען האבען און מענשען געקומען
 א ווידער האט גערעדט, האט ער ווען צייט, דער אין

 שויבען די אז אזוי, נאהנט, זעהר אנ׳אויפרייס געטהון דונער
 איך און געטהון ציטער שטארקען א האבען פענסטער די פון

 אוים־ דעם געהערט נישט האט יונגעלע דאס אז בעמערקט, האב
געטהון. ציטער א נישט אפילו רייס,

 אז דערזעהן, האב און פענסטער צום צוגעגאגגען בין איך
 א איז גאסען, דריי איבער נאר האטעל, אנטקעגען אקוראט
 דער געפינעץ זיך האט עם וואו מויער, דרייגארענדיגער גרויסער

 גע- וואלקען א מיט ארומגערינגעלט אינגאנצען אפיצירען־קלוב,
 פונאנדערגע- ביסעל א איז וואלקען דער ווען שטויב. לען

 את־ ביז איז מויער דער אז דערזעהן, איך האב גאנגען,
 אויפ־ בעת׳ן איז גליק, צום העלפט. דער אויף צוהאקט טען
 שטריך, אנ׳אינטערעסאנטער הויז. אין געווען נישט קיינער דיים
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 גאסען אלע פון זענען אויפרייס דעם נאך מינוט עטליכע אין
 צו כדי הויז, צושעדיגטען צום געלאפען מענשען צעהנדליגער

שפענער. און האלץ דארט קלויבען
 גע- יונגעלע דאס אז שניידער, דעם אנגעזאגט האב איך

 צוג^נו- און געקומען שפעטער איז מען אוץ מיר ביי זיך פינט
איהם. •מען

 ווען אינדערפריה, פעברואר ־טען14 דעם מארגען, אויף
 דער מיר צו געקומען איז אבצופאהרען, געגרייט זיך האב איך

 האט מיך מארקעוויטש. פאלקאווניק שטאדט, פון קאמענדאנט
 איהם מיט זיך האב איך ווייל וויזיט, זיין פערוואונדערט זעהר

דאלגארוקאוו. פירשט ביים בעגעגענט, איינמאל באר
 —בקשה, גרויסער א מיט אייך צו געקומען בין איך—

 האט מען—וויזיט. זיין פון ציל דעם ערקלערט מיר ער האט
 איך וויל קיעוו, קיין אב היינט פאהרט איהר אז געזאגט, מיר
 א און פרוי מיין צו בריף א קיעוו אין אבפיהרען בעטען אייך

 איך גרום. פערזענליכען א איבערהויפט, און, פאסילקע קליינינקע
 ווע- נאכריכט די אנקומען וועט אהין וועץ אז מורא, זעהר האב
 זיך מיינע פרוי די וועט שטאדט, פון בעשיסונג דער גען

בעאומרוהיגען. שטארק
בקשה. זיין ערפילען צוגעזאגט איהם האב איך

 א מיט ווי אייך, מיט רעדען געקליבען זיך האב איך—
 בעפעלקע- ארטיגע די—געזאגט. ווייטער ער האט—זשורנאליסט,

 מען קלאגט מסתמא מאכט, דער אויף שטענדיג זיך קלאגט רונג
 בעפעלקערונג דער צו בעציהונג מיין נאר אויך. מיר אויף זיך
 איך ווען צוריק, חדשים עטליכע מיט הומאניטארע. א זעהר איז
 טאר׳ אין אהער, קאמענדאנט א פאר געווארען בעשטימט בין

 און שטאדט פון פארשטעהער די פערזאמעלט איך האב גאוו,
 איך אז געזאגט, זיי האב איך רעדע. א זיי פאר געהאלטען
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 קאן מלוכה, פיינדליכער א פון אונטערטאנען ווי אז פערשטעה,
 רו- דער צו איבערגעגעבענקייט קיין פאדערן נישט זיי פון ך א
 זיך זאלען זיי פאדער: איך וראם איינציגע, דאס מאכט. שער ס

 איהר וועלען, זעהר רואלט איך לאיאל... אין נייטראל האלטען
 פערשריבען. מיר ביי איז וועלכע רעדע, מיין דורכלעזען זאלט

 זי אבצודרוקען איבטערעסאנט פאר געפינען איהר וועט אפשר
צייטונג. קיעווער א אין

 איהם איך האב—רעדע, די פאל יעדען אויף מיר גיט—
געזאגט.

 אייך וואלט איך קאנצעלאריע. מיין אין זיך געפינט זי—
 מיט צוזאמען אויטאמאביל מיין אויף צופאהרען בעטען זעהר

קאנצעלאריע. דער צו מיר
איינגעשטימט. האב איך
 אויפרייסוג־ נעכטיגע די צו אריבער איז קאמענדאנט דער

 האב איך אויפגערעגט. זעהר זיי וועגען גערעדט האט ער גען.
 א אין זיך געפינט ער אז מעוט, ערשטער דער פון בעמערקט

צושטאנד. נערוועזען שטארק
 שטאדט, א בעשיסען נבלה: אנ׳אונגעהויערע איז דאס—

 ארן מיליטער קיין נ?שט האט בעפעסטיגט, נישט איז וועלכע
 האב איך לאזארעטען. צעהנדליג א ביי זיך געפינט עם וראו

מיטלען! דעם אנטקעגען אנצונעהמען בעשטימט
 געגען אננעהמען איהר קאנט מיטלען א פאר וואס—

פערוואונדערט. זיך איך האב—רעם?
 פיינדלי- אין איבערגעבען מיטעל, א געפינען וועל איך—

 און חיל קיין נישטא איז שטאדט אין אז ידיעה, א שטאב כען
 איך בעפעלקערונג. פרידליכע די בעשיסען צו אנ׳עולה איז עס

 ביר׳ היגער דער אהין מיטיילען זאל ידיעה די אז זעהן, וועל
 בעפעהלען, פשוט וועל איך יעפיסקאפ. דער און גערמייסטער

בעריכט. אזא אנשרייבען זאלען ויי
צוגעגעבען: און געשוויגען וויילע א האט ער
 געווענדעט איז שיסעריי גאגצע די אז זיכער, בין איך—
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 איך נאר וואוינונג... מיין אין זיך צילען זיי מיר. אנטקעגען
דעם. אנטקעגען מיטעל גוטען א געפינען שוין האב

 ווענדען פלאן, דער ווילד גאנץ אויסגעוויזען האט מיר
געענטפערט. נישט האב איך נאר שונא. פון שטאב צום זיך

 צוגע- אויטאמאביל קאמענדאנטס דעם אויף זענען מיר
 ארויסגעשטיגען זענען מיר בשעת קאנצעלאריע. זיין צו פאהרען

 מיט געשפאנט קארעט א פארבייגעפאהרען איז אויטאמאביל, פון
 קא־ די אבגעשטעלט האט קאמענדאנט דער ד. פער גוטע צוויי
 געקליידע־ אנ׳עלעגאנט ארויסגעשטיגען איז דארט פון און רעט
 מיט און קאלט האט וועלכער פערציג, יאר א פון מאן טער

קאמענדאנט. דעם בעגריסט זעלבהטווירדע
פארגעשטעלט: מיר איהם האט קאמענדאנט דער

טארנאוו. פון בירגערמייסטער הער רער—
 ביר- דעם מיט רעדען אויפגערעגט אנגעהויבען האט ער

 געענטפערט איהם האט לעצטער דער פויליש. אויף גערמייסטער
 הא- זיי וואס פערשטאנען, נישט האב איך ענטשידען. און קאלט

 גע־ זייער צו צוגעהערט זעהר נישט זיך האב און גערעדט בען
 עם אז פערשטאנען, איך האב ווערטער אייניגע פון נאר שפרעך.

 אין ידיעה א געבען צו פארשלאג דעם וועגען זיך האנדעלט
שטאב. פיינדליכען
 אריינגע- געזעגענט, זיך האט בירגערמייסטער קיר ווען

 קא־ דער מיר האט אוועקגעפאהרען, און קארעט אין זיך זעצט
גרימאסע: זויערליכע א מיט געזאגט מזלנדאנט
 וואס דאם, בירגערמייסטער דעם פארגעלעגט האב איך—

 געענטפערט: דזלם אויף מיר ער האט געזאגט. אייך האב איך
 וועל איך נאר אויפהענגען, מיך זיך, פערשטעהט קאנט, "איהר

 גע־ איהם איך האב—"פארוואס?"—טהון!" נישט אופן בשום דאס
 איך ווען געענטפערט.-ווייל ער האט—פשוט", "גאר—פרעגט.
 עסטרייכי- דער פון שטאב דער וואלט בריף, אזא שיקען וואלט
 מיר צו סנאריאד א מיט איהם אויף געענטפערט ארמעע שער
 מען וועט שרייבען, נישט וועט איהר אויב "און—ראטושע". אין
 "איך—געפרעגט. איהם איך האב—בעשיסען?" נישט ראטושע די
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 האב—אזוי, ,אויב—געענטפערט. ער האט—נישט", אז זיכער, בין
 אריינקלייבען טאג היינטיגען זיך איך וועל—געזאגט איהם איך
 ביי זיך בעזעצען בעטען אייך וועל און ראטושע אין אייך צו

 צילט דאס אז זיכער, בין איך ווארום קאנצעלאריע, אין מיר
 גע־ אונזער געענדיגט זיך האט דעם מיט מיר." אין זיך מען

שפרעך.
 צימער ערשטען אין קאנצעלאריע. אין אריין זענען מיר

 "מעל. דער פון פאק גרויסען א טיש אויפ׳ן דערזעהן איך האב
 פונאנדערגע- געווען איז וועלכע דייטש(, און פויליש )אין דונג"

 פאריגע די האב איך וועלכע און שטאדט דער איבער קלעבט
וואנד. פון אראבגעריסען ריזיקע אזא מיט נאכט

 געפרעגט איך האב—מעלדונג? א פאר דאם איז וואס—
קאמענדאנט. דעם

 פון סטאווקע דער פון צוגעשיקט מיר מען האט דאס—
געגענד. גאנצער דער אין פונאנדערצוקלעבען הויפט־קאמאנדיר

קיינעם? דורך אונטערגעשריבען נישט עם איז פארוואס—
 מיר איז מעלדונג גאנצע די גישט. איך ווייס דאס—

 פונאב- נישט זי צייט היבשע א האב איך און געפעלען נישט
 בעפעהל דעם ערפילען געמוזט האב איך נאר דערגעקלעבט.

הויפט־קאמאנדיר. פון
 עק־ צוויי אדער איינעם געבען נישט מיר איהר קאנט—

געבעטען. איך "מעלדונג?"-האב דער פון זעמפליארען
ווילטו איהר וויפיל -נעהמט,

 דער עקזעמפליארען. צעהנדליג עטליכע גענומען האב איך
 איך וואס צו געטהון, פרעג א נישט אפילו האט קאמענדאנט

 דער מיט בריף דעם איבערגעגעבען מיר האט ער עם. דארף
 מיר און רעדע זיין פון טעקסט דעם און ווייב דעם צו פאסילקע

אבגעזעגענט. פריינדליך זיך האבען
 געגאנגען, נישט צוגען קיין זענען טארנאוו פון ווי אזוי

 דעמביץ. ביז אנ׳אויטאמאביל געגעבען מיר אבטיילונג די האט
 בארמ־ פערוואונדעטע א מיטגענומען אויטאמאביל אין האב איך

 מען וועלכע אבטיילונג, דאלגארוקאווס פון שוועסטער הערציגע
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 מיך האט ,שוועסטער" די רוסלאנד. קיין אהיים אבגעשיקט האט
 פיל• שטעדטעל אין שעה פאר א אויף זיך אבשטעלען געבעטען,

 געפי־ זיך האט דארט דורכגעפאהרען. זענען מיר רועלכעס זנע,
 אוג־ דער אין און ארמעע דריטער דער פון שטאב דער נען

 שוועס־ פערוואונדעטער דער געדינט האט טערזוכונגם־אבטיילונג
 אזוי זעהן. געוואלט איהם מיט זיך זי האט ברודער. א טערם

 שפעט אבגעגאנגען צוג דער איז לעמבערג נאך דעמביץ פון ווי
 א ווארטען צו אויסגעקומען אלצאיינם וואלט אובז און ביינאכט

 שוועסטערס דער אויף איינגעשטימט גערן איך האב שעה, פאר
 פילזנע, אין זיין געוואלט אויך אליין איך האב דערצו בקשה.

שטעדטעל. דאס אנקוקען
 שוועסטער די וואוהין שטאב, צום צוגעפאהרען זענען מיר

 ששער־ דאס שטאדט. דער איבער אוועק בין איך און אריין איז
 דער פון געליטען וועניג אויסערליך האט קליינינקע, א טעל,

 אבער אפען, געווען אלע זענען קראמען יודישע די מלחמה.
 אז בעמערקען, צו געווען איז קרעמער די פון פנימ׳ער די אויף
היימיש. און רוהיג גאר נישט זיך פיהלען זיי

 זיך פונאנדערגערעדט און קרעמעל א אין אריין בין איך
 שטאדט אין אז דערצעהלט, מיר האט זי קרעמערין. דער מיט
 רואינירט. יודען אלע כמעט פאגראם. בלוטיגער א געווען איז

 רוהיגער. פיל איז שטאב, דער דא זיך געפינט עם זינט איצט,
 האב איך שרעקליכע. א איז שטאדט אין ארימקייט די אבער
 איז זי ארימעלייט. צוטיילען אויף רובל עטליכע געגעבעץ איהר

 ה^ט נדבה, אונגעריכטער דער פון איבעראשט שטארק געווען
איבערגע׳חזר׳ט: מאל עטליכע און צעוויינט זיך

זענען! יודען וואס זענען! יודען וואט עולם, של -רבונו
 אין געפינען זיך האט זי שוהל. דער צו אווןגק בין איך

 וויי־ די הילצערנע. א שוהל, אנ׳אלטע געסעלע. בלאטיג קליין א
 וועלכע סאלדאטען, דורך פערנומען געווען איז שוהל בערשע

 מאנטבילשע די געזונגען. און שטיוועל פעריכט געזעסען, זענען
 די פריש געווען נאך זענען דארט נאר פריי, געווען איז שוהל

 צוריסען. און צובראכען געווען איז אלץ פאגראם. פון שפורען
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 איך האב שוהל אין גאנץ. געווען איז ארון־הקודש דער בלויז
 וויפיל דערצעהלט מיר האט וועלכער יוד, אנ׳אלטען געטראפען

 טייע־ געווען זענען שוהל אין אויסגעשטאנען. דא איז מען צרות
 אל־ דער אוועקגערויבט. זיי מען האט חפצים, זילבערנע רע

 וועמען ביי רב, צום מיך אראבצופיהרען פארגעלעגט, האט טער
 מען וואו און קלויז א געווען איינגעארדענט איז עם הויז אין

 פורים(. געווען איז טאג )דעם מגילה די לייענען באלד וועט
 אבגעלעגט האב און אבפאהרען באלד געמוזט האב איך באו
צוריקומען. וועל איך ביז רב, צום וויזיט ^ייז

 האט זי "שוועסטער". דער גאך שטאב אין אריין בין איך
 טעה. טרינקען איינגעלאדען און ברודער איהר מיט בעקאנט מיך

 פון פרטים אייניגע דערצעהלט מיר אפיציר דער האט טעה, בשעת׳ן
 ער האט איבערהויפט אונטערזוכונגס־אבטיילונג. אין ארבייט זיין
 איך אויס. פרעגט ער וועלכע שפיאנען, געכאפטע מיט מהון צו

 זיך טרעפען נאציאנאליטעטען וועלכע פון געפרעגט, איהם ד<אב
 אנווייזען וועט ער אז זיכער, געווען בין אין שפיאנען מעהר
 נישט דא איז וויכטיג אז געענטפערט, האט ער נאר יודען. אויף

 וויי- צעהנדליג ניין וועלכע פון ארעסטירטע, די פון צאהל די
 פון כאראקטער דער באר אונשולדיג, לחלוטין ארויס זיך זען

 פערביסענע, און ערפאהרענע שפיאנען, געפעהרליכע שפיאנאזש.
פאליאקען. די צווישען איבערהויפט זיך טרעפען

 די וועלכע פראקלאמאציעס, עטליכע געוויזען מיר האט ער
 רוסישע די איבער אעראפלאנען פון אראב ווארפען עסטרייכער
 אויסגע־ פון פראקלאמאציעס די זעבען מעהרסטענטייל פאזיציעם.

 פער־ א אין ארגאניזאציעס. רעוואלוציאנערע רוסישע טראכטע
 פרא־ די האבען שפראך, רוסישער צוקאלעטשעטער גרייזטער,

 פאל- צו זיך אבזאגען סאלדאטען, רוסישע די געראטען קלאמאציעס
 אי- אהיים. פראנט פון אוועקגעהן און קאמאנדירען זייערע גען

 כלומרשט פראקלאמאציע, איין געווען איז אינטערעסאנט בערהויפט
 דער צו זיך ווענדעט ניקאלאי וועלכער אין נאמען, קיסר׳ס פון

 מלחמה, דער געגען איז ער אז ערקלערונג, דער מיט ארמעע
 געוואלד מיט זי האט ניקאלאי-גיקאלאיעוויטש, פעטער, זיין באר
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 בעט דעריבער ווילען. זיין געגען זי פיהרט און אנגעהויבען
 איהם, פאר שכעלען זיך זאלען זיי סאלדאטען, די קיסר דער

 אהיים" זיך פונאנדערגעהן און מלחמה די אבשטעלגגן זאלען
 אומגליק־ "אייער פראקלאמאציע: די געווען איז אונטערגעשריבען

ניקאלאי." קיסר ליכער
 געבען מיו זאל ער אפיציר, דעם געבעטען האב איך

פעטערבורג. אין מוזיי א פאר פראקלאמאציעס עטליכע
 אבגערופען.- זיך ער האט—פערגעניגען! גרעסטען -מיט׳ן

שטאב. פון פערוואלטער דעם פרעגען נאר וועל איך
 מיש זיך אומגעקעהרט באלד און ארויסגעגאנגען איז ער

 מיטגליד דעם דערקענט האב איך וועלכען אין פאלקאווגיק, א
 אקטיאבריסט דעם דומע, גאסודארסטווענער פערטער דער פון

זוויאגינצעוו.
 פראקלאמא• עסטרייכישע עטליכע בעקומען ווילט איהר—

 מיר, צו געווענדט ליבליך זיך ער האט—מוזיי, א פאר ציעס
 וואס און בין איך ווער אפילו, זיך פעראינטערעסירענדיג נישט

 געבען גערן זעהר אייך וועל איך—פראנט. אויפ׳ן דא טהו איך
 דובליקא- דא זענען אונז ביי וועלכע פון פראקלאמאציעס, יענע
 אונזע- זאך. אנ׳אינטערעסאנטערע נאך געבען אייך וועל איך טען.

 וועלכער אנ׳אעראפלאן, אונטערגעשאסען האבען סאלדאטען רע
 טוי- געפיהרט און פזשעמישל בעלאגערטען פון געפלויגען איז

 אינטערעסאנ- זעהר דא זענען בריף די צווישען בריף. זענדער
זיי. פון אייניגע געבען אייך איך וועל טע,

 אלע ארויסגעבען מיר אפיציר דעם געהייסען האט ער און
 און דובליקאטען דא זענען עס וועלכע פון פראקלאמאציעס,

פזשעמישל. פון בריף עטליכע
 לייכטזיניגען דעם פון ערשטוינט געווען באמת בין איך

 -,אנ צו אונטערזוכונגס־אבטיילונג פון שעף דעם מצד צוטרוי
מענשען. אונבעקאנטען

 א מיט געטראפען זיך איך האב דעמביץ פון צוג אין
 וואקזאל, אויפ׳ן טארנאוו איי געדינט האט וועלכער מאשיניסט,
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 צוויי- א פון בעשאסען איהם מאל ערשטען צום האט טען יעת
קאנאן. אונפערציג־סאנטימעטערדיגען

 האבעץ מיר ניי-יאהר. פון טאג אין געווען איז -דאס
 זייגער א ביז פערבראיכט און ניי־יאהר בעגעגעבט לוסטיג זעהר
 מיטאמגל געשלאפען. שעה א אפשר בין איך פארטאג. פינף
 דער- האב "איך און בעט פון אראבגעווארפען עפעם מיך האט

 ארויס- בין איך דובער. א פון ווי קלאפ, שרעקליכען א העו־ט
 צובראכען איז "וואדאקאטשקע" די אז דערזעהן, און געלאפען

 'מען האט דאס אז זיצער, געווען בין איך איינגעפאלען. און
 אין 'ווי אזוי אנ׳אעראפלאן. פון סנאריאד א אראבגעווארפען

 אעראפלאן, שום 'קיין בעמערקען צו געווען יישט איז לופטען
 א אין שלאפען. געלעגט ווידער און בערוהיגט זיך איך האב

 ווי- און אויפריים דונערענדער א ווידער—ארום צוואנציג מונוט
 פער- איך האב דא לופטען. דער אין אעראפלאן שום קיין דער

 וויייט־שיסענדען א פון וואקזאל דעם בעשיסט מען אז שטאנען,
 מיט צוגען עטליכע געשטאנען זענען וואקזאל אויפ׳ן קאנאן.

 וואלט סנאריאד א ווען אויפרייס-מאטעריאלען. און סנאריאדען
 קאטא־ שרעקליכסטע די פארגעקומען וואלט זיי, אין טרעפען

 פער- מיט סאניטאר-צוגען נאך געשטאנען זענען עם סטראפע.
 עוואקואירען, שנעל געדארפט מען האט אלץ דאס וואונדעטע.

 לא- קיין זענען דא און בעשיסונגס־שטח. דעם פון ארויספיהרען
 שעה א אוייסגעקומען איז מיר בקיצור, געווען. נישט קאמאטיווען
 געווען איז אלץ ביז וואקזאל, ביים פערבלייבען פינף־זעקס

 איך האב שאס פערטען אדער דריטען דעם נאך ארויסגעפיהרט.
 צוואנציג אלע רעגולער פאר קומט שיסעריי די אז בעמערקט,

 צוואנציג די צו דערנעהנטערן זיך פלעגט צייט די אז מינוט.
 א ווערען וואקזאל אויפ׳ן אנוועזענדע אלע ביי פלעגט מינוט,

 בעהאלטען זיך האבען אייניגע שטימונג. נערוועזע שרעקליכע
 א זיין געקאנט וואלט דאס ווי אקוראט, וואגאנען, די אונטער
 אז זיך, אויף בעמערקט האב אליין איך אויפרייס. פון שיצונג
 פייף שרעקליכער דער הערען זיך פלעגט עם ווען מאל, יעדעס

 אויפשטעלעד מעכאניש איך פלעג ,סנאריאד פליהענדען פון
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 אינעוועניג. קאם דעם אריינציהען און פאלטא פון קאלנער דעם
 פאלען איז מיטעל בעסטער דער אז געוואוסט, גוט האב איך

 איך אז בלאטע, אזא געווען איז ארוס נאר ערד. דער אויף
 אין זיך טהון צו ווארף א פועל׳ן זיך ביי געקאנט נישט האב

 געווען איז געארבייט, האב איך וואס צייט, דער אין בל^טע.
 וועל* סנאריאדען, צוואנציג א ביי וואקזאל איבער׳ן ארויסגעלאזען

 אייזענבאהן־ליניע די און וואקזאל דעם געמאכט חרוב ה$בען כע
 פערעגדיגט אלץ האב איך ווען שטרעקע. היבשע א אויף ארום

 האב איך אז אזוי, ארט, שרעקליצען דעם פון אבגעפאהרען און
 אזא אנגעכאפט מיך האט געפאהר, דער אויסער שוין געפינען זיך

 צאהן א אן צאהן א האט מיר ביי אז ציטערניש, נערוועזע
 שוין בין איך בשעת אז פאר, אייך שטעלט היינט געקלאפט,
 לע־ געגרייט און סטאציע נאהנטסטער דער אויף געקומען

 בעפעהל- א טעלעפאניש איבער מיר מען גיט ^ברוהען, זיך גען
 קאנצעלאריע, א מיט וואגאן א פרענגען און צוריק פאהרען גלייך

 גע־ זיך האב איך מיטצוברענגען. פערגעסען האט מען וועלכע
 בשום און שטארק האלטען מיך וואלט עמיצער ווי אזוי, פיהלט

 בע- איך האב כח גרעסטען דעם פאהרען, לאזען נישט אופן
 בעשל^סע־ צום זיך אומצוקעהרען פדי זיך, אויף אנטהון דארפט

ארט. נעם
 די און מיליטער-לייט דורצאויס געווען זענען וואגאן אין

 וועגען דערצעהלען צו אויפגעהערט נישט מען האט צייט גאנצע
 ער אז דערצעהלט, האט אנ׳אפיציר איינער קאמפס־עפיזאדען.

 שטילערהייד זיך האט סאלדאטען זעכציג פון אנ׳אבטיילונג מיט
 אג- אומגעריכט און אקאפעס עסטרייכישע די צו אוועקגעקליבען

 אזוי געווען איז אפיציר עסטרייכישער דער זיי. אויף געפאלען
 גענומען טיכעל, ווייס א ארויסגעכאפט האט ער אז איבעראשט,

 נאר אונטער. זיך גיבען זיי אז שרייען, און איהר מיט מאכען
 עסט- דער און געוועהר דאם אבגעבען צו געקומען איז עס אז

 קליינער א אין זענען זיי אז בעמערקט, האט אפיציר רייכישער
 פיר־ א ביי געווען זענען איהם ביי ווען צייט, דער אין צאהל,

 שווערד די ארויסגעכ^פט געהאט, חרטה ער האט מאן, הונדערט

/
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 רוסי־ דער סאלראטען. זיינע צו שרייען עטוואס אנגעהויבען און
 בע- א געגעבען און געשאסען באלד איהם האט אפיציר שער

 א פארגעקומען איז עם עסטרייכער. דיי אויף אנפאלען פעהל
 די פו! טייל גרעסטער דער וועלכער ביי שחיטה, שרעקליכע

אומגעקומע זענען עסטרייכער
 א פאר ארויסגעגעבען זיד ־־י <1 וועלכער יונגערמאן, א
 יודען פעראט. ■ודישען וועגען גערעדט היץ מיט האט דאקטאר,
 אין שיקען שוהלען, די אין זיך ביי טעלעפאנען איין ארדענען

בע שפיאנישע דייטשען די צו ווייכסעל דער איבער בוטלען
ען. ריכם

 מיט ווי גערעכענט, זשידעם ז* סיס דך האב איך—
 שטעדטעל,-נישט$ א אין געקומען—בעריהמט. זיך ער האט—הינט!
 פאדערט דא, איז עם אויב און קראמען די אין סחורות קיין
 גע־ "נאגייקע", די ארויסכאפען איך פלעג מקחים. טייערע מען

 באלד פלעגט קרעמער, זשידאווסקע די שמיץ עטליכע גוטע געבען
 פלעגען מקחים די און בעדארפט האב איך וואס אלץ, ווערען

העלפט. א אויף ווערען ביליגער אויך
 ער ארצט. רוסישער יונגער א געפאהרען איז וואגאן אין

 ה^ט ער או וו נאגייקע-העלד, דעם פונאנדערפרעגען גענומען האט
 דארט האבען פראפעסארען וועלכע און אוניווערזיטעט געענדיגט
 דאקטאר בלומר׳שטער דער אז ארויסגעוויזען, זיך האט געלעזען.

 ער האט לסוף געווען. נישט אוניווערזיטעט שום קיין אין איז
 צוג דער ווען פעלדשער. א בלויז איז ער אז זיין, מודה געמוזט

 אנגעהוי- האבען רייזענדע די און לעמבערג קיין אנגעקומען איז
 האנד די דערלאנגט פעלדשער דער האט זיך, געזעגענען בען
 געגעבען נישט האנד די איהם האט יענער נאר דאקט$ר, דעם
געזאגט: און

האנד. די נישט איך גיב איהר, ווי טויגעניכטס, -אזא
 ער ווען פעלדשער, דעם געענטפערט איך האב דאסזעלבע

האגד. די אויסגעשטרעקט מיר צו האט
 שעה. עטליכע בלויז פערבראכס איך האב לעמבערג אין

טארנאווער די הויזנער. ראבינער מיט׳ן געזעהן זיך האב איך
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איינדרוק. אנ׳ערשיטערנדען געמאכט הויזנער׳ן אויף האט "מעלדונג"
 אויסגעשריען.- ער האט—קאטאסטראפע! א דאך איז ד$ם—

 לעבענס. יודישע טויזענדער און הונדערטער קאסטען קאן דאס
 לעצטע דאס ערוב׳ניקעס אלם ארעסטירען אומעטום וועט מען

 און שטעדט די אין פערבליבען איז וואם אינטעליגענץ, ביסעל
 זעהן, און פעטערבורג קיין פאהרען גלייך מוזט איהר שטעדטלעך!

 דאס גזרה. די מאכען צו מבטל בחות, אלע אנווענדען זאל מען
 די ווי אפילו, אויפגאבען, אנדערע אלע ווי וויכטיגער, פיל איז

 בעפעל־ יודישער דער פאר הילף מאטעריעלער וועגען פראגע
קערונג.

 גע־ געגרינדעט נישט אלץ נאך איז הילפס־קאמיטעט דער
 שטאדט אין באברינסקי׳ן. צו געגאנגען נישט איז דיאמאנד ויען.

 זיין פערלאזט באברינסקי אז קלאנגען, פערשפרייט זיך האבען
 גענע- א ווי ווערען, בעשטימט וועט ארט זיין אויף און שטעלע

 שווארץ־מאה׳ניק בעוואוסטער דער גאליציע, פון ראל-גובערנאטאר
טרעפאוו.

 האב איך מעת־לעת. א פערבראכט איך האב קיעדו אין
 און גאליציע אין לאגע דער וועגען בעריכט א געמאכט דארט

 האבען איך דארף אהין, זיך אומצוקעהרען בדי אז, אויפגעוויזען,
 צו געהט עס ווייל נאך, איבערהויפט געלד, סומע בעדייטענדע א

 אי־ און סומע געוויסע א צוגרייטען צוגעזאגט, האט מען פסח.
 פעטער־ פון צוריקעהרען זיך וועל איך ווען מיר, זי בערגעבען

 בלל-טהוער קיעווער די אויף האט מעלדונג טארנאווער די בורג.
איינדרוק. שרעקליכעץ א געמאכט אויך

 אין איבערגעגעבען מעלדונג די איך האב פעטערבורג אין
 א פארגעקומען דעם צוליב איז דארט ביורא. פאליטישען דעם

 וועב־ ,החלטה א געווארען אנגענומען איז עס זיצונג. ספעציעלע
 דערזעלבער אין גארעמיקין. פרעמיער־מיניסטער צום זיך דען

 צום זאפיסקע" ,דאקלאדנאיע נייע א געגרייט מען האט צייט
 האט מען ניקאלאי-ניקאלאיעוויטש. הויפט־קאמאנדיר, העכסטען
קיסר. צום דעפוטאציע א וועגען אפילו גערעדט

 ער מיליוקאווץ. ביי "מעלדונג" דער מיט געווען בין איך
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 דוקא און אנ׳עקזעמפליאר לאזען איהם זאל איך געבעטען, האט
 זעהן, זאל מען וואנד, פון אראבגעריסען געווען איז וואס דעם,

 האט ער פונאנדערגעקלעבט. געווען שוין איו "מעלדונג" די אז
 סאזאנאוו׳ן אויסערן־מיניסטער מיט׳ן דעם וועגען רעדען צוגעזאגט

ביוקענען. געזאנדטען, ענגלישען מיט׳ן און
 טעג פאר א בלויז פעטערבורג אין פערבליבען בין איך

 שריט, אלע די פון רעזולטאטען די דערווארט נישט האב און
 דער- זיך איך האב שפעטער געווארען. אונטערגענומען זענען וואס

 געווען איו מיניסטארען־ראט פון פארזיצענדען ביים אז וואוסט,
 דאקר- אנדערע צווישען איהם האט און דעלעגאציע יודישע א

 מיניסטער דער "מעלדונג". טארנאווער די אויך בעוויזען מענטען
 ארויסגעזאגט זיך האט אויפגענומען, גוט דעלעגאציע די האט

 צוגעגעבען, האט ער נאר יודען. אויף פערפאלגונגען די געגען
 ענין, דעם אין העלפען צו עטוואס אהנמעכטיג איז רעגירונג די אז

 ציווילע די ווען צופרידען, נישט זעהר איז סטאווקע די ווייל
 ער בקיצור, פערארדנונגען. איהרע אין אריין זיך מישט מאכט
גארנישט. מיט דעלעגאציע די אבגע׳פטר׳ט האט

 ניקאלאי-ניקאלאיעוויטשן צו זאפיסקע" "דאקלאדנאיע די
 מיט שוועריגקייטעץ געווען זענען עס געשריבען. לאיג זיך האט
 מען אז זיכער, נישט עד־היום בין איך און זי איבערגעבען דעם
איבערגעגעבען. זי האט

 סא- מיט גערעדט האט מיליוקאוו אויב נישט, ווייס איך
 איז דאס נאר "מעלדונג", דער וועגען ביוקענענען און זאנאוו׳ן

 אונדי־ און דירעקט מ^ל, עטליכע האט ביוקענען אז בעוואוסט,
 לכל־הפחות זאלען עה ניקאלאיע׳ן, ףאוי ווירקען געפרובט רעקט,

 ער נאר יודען. אנטקעגען פערפאלגונגען די ווערען אבגעשוואכט
גע׳פועל׳ט. נישט איהם ביי האט

 דער וואס דעם, אויף האפנונג א געלעגט נאך האט מען
 גע* איז וועלכער מארגאלין, דוד מיליאנער, און עסקן קיעווער

 מיט בעפריינדעט אפילו זיך, דוכט און, בעקאנט פערזענליך ווען
 צו פאהרען געקליבען זיך האט איוואנאוו׳ן, הויפט-קאמאנדיר דעם

 געווארען. גארנישט אויך איז דעם פון נאר סטאווקע. אין איהם
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 דוכט האט, ער געפאהרען, נישט סטאווקע אין איז מארגאלין
אהין. פאהרען צו ערלויבעניש קיין בעקומען נישט זיך,

 יודי־ די פון קאמף דעם אויף אנ׳איבערבליק ווארפענדיג
 אז מיר, זעהען יודען, אויף גזרות די געגען בלל־טהוער שע

 סטאווקע, אין סיי ספערען, הויכע די אין סיי שתדלנות, אלע
 )אי- זעגען מאכט, ארטיגער דער פון פארשטעהער די ביי סיי

 רעזולטאט. שום א אהן געבליבען גאליציע( צו בנוגע בערהויפט
 זענען כלל־טהוער אונזערע וואס דערפאר, עם איז פארגעקומען

 רדיפות גזרות, אלע אז שטאנדפונקט, דעם פון ארויסגעגאנגען
 שטראף א ווי יודען, געגען אנגענומען ווערען בעגרענצונגען און

 זיך געשטעלט זיי האבען דעריבער פערברעכענס. ירדישע פאר
 אז אויפווייזען, טעות, איהר מאכט דער ערקלערען צו ציל דעם

 אין פערברעכענס, די אין שולדיג נישט לחלוטין זענען יודען
 גרונד אין איז שטאנדפונקט דער זיי. בעשולדיגט מען וועלכע
 מיליטער־מאכט די און רעגירונג די אמת, פאלשער. א געווען
 מיט יודען געגען פערפאלגונגען די בעגרינדעט שטענדיג האבען

 מיטעל א בלויז געווען איז דאם נאר בלבולים. יענע אדער די
 די פון צילען אמת׳ע די געזעלשאפט דער פון פערשטעלען צו

 מאכט העכערע די אז נישט, ספק קיין איז עס פערפאלגונגען.
 ווע- בלבולים אומגעלומפערטע די אין געגלויבט נישט אליין האט
 ארויסגע־ אפען אפילו דאס האבען זיי שפיאנאזש. יודישען גען

 פערזי- האבען גארעמיקין און באברינסקי גראף נאר נישט זאגט.
 אפילו מעשות. נארישע אלע די אין נישט גלויבען זיי אז כערט,

 מודה- אויך האבען יאנושקעוויטש און ניקאלאי-ניקאלאיעוויטש
 ני- זעלבסט שפיאנען. פאר יודען נישט האלטען זיי אז געווען,
אויסגעדריקט: זיך האט צווייטער דער קאלאי

 סאלדאט א ביי נעהמען וועט יוד א אז דערלאז, איך—
 גלויב איך אבער בולקע, א פאר טייערער קאפיקעס דריי מיט

שפיאנען. זענען יודען אלע אז נישט,
 פערפאל- די האבען דעם, אויף קוקענדיג נישט אויב, און

 זע־ זיי וואט דערפאר, געווען עס איז אויפגעהערט, נישט גונגען
 גא- אין שאפען צו ציל דעם מיט געווארען אונטערגענומען נען
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 רע" רוסישע די וועלכען ביי סיסטעם, פאליטישען אזא ליציע
 רוסלאנד, צו גאליציע פעראייניגען קומענדיגעץ בעת׳ן זאל גירונג
 יודען־פראגע. דער מיט קאמפליקאציעס שום קיין האבען נישט
 גאליציא־ די פערגלייכען צו בעצייטענס געאיילט זיך האט מען
 גע־ רעכטלאזיגקייט. פון אופן אין רוסישע די מיט יודען נער

 די פון איינעם אין דעם אויף אבשטעלען זיך איך וועל נויער
קאפיטלען. פאלגענדע

יד

 אבגעשטעלט זיך איך האב גאליציע אין צוריקפאהרען ביים
 קיעווער פון בעקומען האב איך וואו קיעוו, אין טאג א אויף

 בעפעלקערונג דער פאר הילף אויף רובל אכטויזענד הילפס־קאמיטעט
 פריווא־ פון געהאט איך האב רובל צווייטויזענד נאך פסח. צו
נדבות. טע

 זוהן )דער גאלדענווייזער ה׳ בעזוכט מיך האט קיעוו אין
 אדוואקאט. יונגער א גאלדענווייזער(, פלל-טהוער בעוואוסטען פון
 מיט לעמבערג קיין זיך קלויבט ער אז דערצעהלט, מיר האט ער
 שוץ־ "אכראנקעם", גערופענע אזוי דארט איינצוארדענען פלאן א

 צו בעצויגען זיך האב איך מיידלעך. יונגע פאר אנשטאלטען
 אנשטאלטען אזעלכע סימפאטיע. גרעסטער דער מיט אידעע דער

 זייט איין פון הונגער דער ווייל דרינגענד-נויטיג, געווען זענען
 צווייטער, דער פון מיליטער פון אינסטינקטען ווילדע די און

 לעמבערג, אין איבערהויפט גאליציע, אין ארויסגערופען האבען
 זיך איך האב גאלדענווייזער׳ן מיט פראסטיטוציע. אישרעקליכע

 איינגע־ זיך האט איהם וואו לעמבערג, אין בעגעגענט שפעטער
 אינטעליגענטע ארטיגע אייניגע פון הילף דער מיט געבען,
 גוט האבען וועלכע אכראנקעס, עטליכע ארגאניזירען פרויען,

חיל. רוסישען פון אבטרעטען בידן פונקציאנירט
 אי־ די און הויזנער׳ן געטראפען איך האב לעמבערג אין

 די פאר שטימונג. געדריקטער א זעהר אין כלל-טהוער בעריגע
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 רייה גאנצע א געגעבען שאט א זיך האט וואכען אר9 לעצטע
 ארויסגעגעבען איז עם בעפעלקערונג. יודישער דער אויף גזרות

 צוויי- אין "פאוויאט" איין פון פאהרען צו פערבאט א געווארען
 האנדעל, יודישען דעם אבגעשטעלט אינגאנצען האט דאם טען,

 צו- אונטערגעריסען. שטארק געווען פריהער שוין איז וועלכער
 מיליטע- די אז בעפעהל, א בעקומען זיך האט דעם מיט זאמען
יו מיט האנדעלס־בעציהונגען אלע איבערייסען זאל מאכט רישע

 בע־ שום קיין זיי ביי מאכען נישט להבא אויף זאל און דען
 ביר־ פון געהילף דעם מיט צוזאמען הויזנער, ד״ר שטעלונגען.

 דעם וועגען געוועץ איז פאליאק(, )א רוטקאווסקי׳ן גערמייסטעו׳
 אוג• גאנצע /*י פארגעשטעלט איהם האבען זיי באברינסקי׳ן. ביי

 גע• דער פערארדנונגען. די פון שעדליכקייט און גערעכטיגקייט
 האש ער נאר איינגעשטימט, זיי מיט האט נעראל־גובערנאטאר

 פער- די ווייל העלפען, נישט דא קאן ער אז געענטפערט,
ספערען. העכערע פון געהען ארדנונגען
 לאנ- ד״ר דער אז דערוואוסט, זיך איך האב לעמבערג אין

אריבערגעפאהרען. אהין בין איך זשאלקיעוו. אין זיך געפינט דער
 שרעקליכען א בשעת זשאלקיעוו אין איך בין געקומען

 געווארפען און אויגען די געבלענדט האט וועלכער שניי-שטורם,
 ערשטען פון איך האב דעם, אויף קוקענדיג נישט פיס. די פון

 עס אי׳אריגינעלע. זעהר איז שטעדטעל דאס אז בעמערקט, בליק
 רואי- אלטערטימליכקייט. פון מוזיי א ווי אוים, אינגאנצען זעהט

 מא- פעסטונג, אנ׳אמאליגער פון ווענד פאלאצען, אלטע פון נען
 אנ׳אלטער דענקמאלען. און בנינים היסטארישע טויערן, סיווע

 דערוואוסט, שפעטער זיך האב איך ווי וועלכען, מיט קאסציאל,
 קאמפען די וועגען לעגענדעס היסטארישע פערבונדען זענען עם

 אין גרויסען. דעם פיאטר פון צייטען די פון נאך רוסלאנד מיט
 אין רובענס׳ן. פון בילדער אריגינעלע זיך געפינען קאסציאל

 טעות קיין האב איך אויב דענקמאל, א שטעהט שטאדט מיטען
 דענק- פון אז בעמערקט, האב איך סאביעסקי. יאן פון גישט,

 מען האט שפעטער אויפשריפט. דער אבגעריסען געווען איז מאל
 שטאדט, דער פון קאמענדאנט רוסישער דער אז ערקלערט, מיר



21 גאליביע. מורגן

 אוים־ און שילדען אלע טעץ5פערני צו בעפעהל דעם האבענדיג
 גע־ אויפשריפט פוילישען דעם אויך האט פויליש, אין שריפטען

אראברייסען. הייסען
 אונ- גאנץ זשאלקיעוו אין האט פויליש געגען קאמף דער

 יודי־ דער פון אנערקענען אפיציעלען צום געבראכט ערווארט
 גמינע, יודישע די פערבליבען איז שטאדט אין שפראך. שער
 די און ביכער די פיהרען פערבאטען האט קאמענדאנט דער גאר

 זענען גמינע פון פארשטעהער די פויליש. אין קארעספאנדענץ
פערלעגענהייט. גרויסער א אין געווען

 אויפגע־ איהם זיי האבען—נישט, מיר קאנען רוסיש קיין—
 שפראך וועלכער אין היינט פויליש, אין נישט אויב און—וויזען.
קארעספאנדענץ? און ביכער אונזערע פיהרען מיר זאלען

 דאך עס איהר קאנט יודען, דאך זענט איהר אבער—
קאמענדאנט. דער אנגערופען זיך האט—יודיש, אין פיהרען

 געווארען איינגעפיהרט גמינע דער אין איז אופן אזא אויף
שפראך. אנ׳אפיציעלע ווי *ודיש,

 ד;ם אויפצוזוכען איינגעגעבען מיר זיך האט מיה גרויס מיט
 אוב־ געווען איז לאזארעט אין איהם ביי ווי אזוי לאנדער. ד״ר

 בעגעגענען צו בעשטימט מיר האבען פערבלייבען, צו בעקוועם
 אנגע־ האט וועלכער אנ׳אפטייק-הענדלער, ביי שטאדט אין זיך

הילפס־קאמיטעט. יודישען ארטיגען דעם מיט פיהרט
 אייב־ אנ׳אויסגעצייכענטען געמאכט מיר אויף האט לאנדער

 שטארק געווען איז ער וואס דעם, אויף קוקענדיג נישט דרוק.
 דורכגענומען ונפש בלב געוועץ ער איז אנ׳ארצט, ווי פערנומען,

 פלעגט ער בעפעלקערונג. יודישער דער פון אינטערעסען די מיט
 אר־ דעו וועגען לעמבערג קיין פאהרען רואך אין מאל פאר א

 יודי- אנדערע בעזוכט האט קאמיטעט, דארטיגען פון גאניזירונג
 הילף פון סיסטעם גאנצען א אויסגעארבייט האט פונקטען, שע

 8 געפיהרט האט בעפעלקערונג, יודישער גאליציאנער דער פאר
 הילפס• קיעווער און פעטערבורגער די מיט קארעספאנדענץ

 וואונדערבארע א ארבייט זיין אין ארויסגעוויזען און קאמיטעטען
 געמאכט קלאר מיר האט ער מסירת־נפש. און איבערגעגעבענקייט
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 אנ׳~ פון ארגאניזירונג דער וועגען דימאנד׳ן מיט קאנפליקט דעם
הילפס-קאמיטעט. אפיציעלען

פרינ דעם ביי זיך האלטע; שטארק ביידע מוזען מיר—
 הילפס-קאמי- אנ׳אפיציעלער ווערען געשאפען מוז עס אז ציפ,
 קיעווער און פעטערבורגער פון קאנטראל דער אונטער טעט

 קא־ מיר וועלעץ דעמאלט—געזאגט. מיר ער האט—קאמיטעטען,
 סו- גרויסע בעקומען און טעטיגקייט ברייטע א ענטוויקלען נען
 זאל ער דיאמאנד׳ן, אויף ווירקען צו זעהן מוז מען געלד. מען

 איז דאס קאמיטעט. אין פארזיצענדער א זיין זיך אויף נעהמען
נויטיג. אונבעדינגט

 רעכט א מוזיק, מאדנע א דערהערט זיך האט גאס פון
איינטאניגע. און אמינארנע אזיאטישע,

 דיוויזיע" "ווילדער דער פון סאלדאטען שפילען דאס—
 מיר האט—"זורנע", הייסט וועלכער אנ׳אינסטרומענט, זייערן אויף

 היבשע א אנגעקומען נעכטען איז אהער—לאנדער. ד״ר געזאגט
 עטליבע דא אבצורוהען דיוויזיע" "ווילדער דער פון אבטיילונג

דעם. פון אונרוהיג שטארק איז שטאדט די טעג.
 סצע- פאלגענדע די דערזעהן און ארויסגעגאנגען בין איך

 שווארצע קליינע אויף געריטען האבען גאס דער איבער נע:
 טיפיש־אזיאטישע מיט סאלדאטען זעכציג—פופציג ביז פערדלעך

 זע־ זיי אויסדרוק. פערגליווערטען רוהיגען א מיט און פנימ׳ער
 רו- אויפ׳ן הינטען, און בעשמעטען קאווקאזישע אין געווען נען

 באשליקען. רויטע צוגעשפילעטע געבאמבעלט זיך האבען קען,
 געשפילט און "זורנע" א מיט איינער געגאנגען איז פאראוים

 מו- דער פון טאקט נאכ׳ן געטאנצט צוויי האבען איהם נאך און
 ווי גלייך רוהיג, און ערנסט געשטימט געווען זענען אלע זיק.
 צערעמא- מיליטערישע א זיין וואלטען טענץ און שפילעניש די

 מיט קרעמער יודישע ארויסגעקוקט האבען זייטען אלע פון ניע.
 די צוגעמאכט געאיילט האבען אייניגע פנימער. דערשראקענע

קראמען.
 ראל וויכטיגע גאנץ א געשפילט האט דיוויזיע" "ווילדע די

 פון פארמירט געווען נען5ז? זיי מלחמה. איצטיגער דער אין
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 אנדערע. און טשעטשענצעס גרוזינער, איינוואוינער, קאווקאזער
 קיסר׳ס דעם געווען איז דיוויזיע דער פון הויפט־קאמאנדיר דער

 סאלדאטען ווילדע האלב די א^עקסאנדראוויטש. מיכאיל ברודער,
 געווען זענען זיי דיסציפלין. שום קיין אנערקענט נישט האבען

 זיך האבען און הויפט-קאמאנדיר זייער איבערגעגעבען שטארק
 מיט צוזאמען העלדענטום. ווילדען אנ׳אמת מיט אויסגעצייכענט

 ווילדער זייער מיט אויך אויסגעצייכענט זיך זיי האבען דעם
 פרידליכער דער צו בנוגע סיי פיינד, צום בנוגע סיי אכזריות,

 צו אויסגעקומען איז מיר יודען. צו איבערהויפט בעפעלקערונג,
 דער אויף אויפיהרונג זייער וועגען ערצעהלונגען פיל הערען

 וואס צוליב פערשטאנען נישט זיי האבען אנפאנג אין מלחמה.
בעפעלקערונג. פרידליכע די לעבען לאזט מען

 זא- וואס צוליב א^עמען? זיי אויסקוילען נישט פארוואס—
געפרעגט. זיי האבען—לעבען? זיי לען

 גע- איינמאל איז ער אז דערצעהלט, האט אפיציר איין
 די- דער פון גרוזינער צוואנציג מיט "ראזוויעדקע" א אויף גאנגען
 פאזיציעס די צו דערקליבען שטיל זיך האבען זיי .וויזיע

 אדער צוויי זיך געפינען דארט אז ענטדעקט, און שונא פון
 אוב- בעפעהל א שטיל געגעבען האט אפיציר דער פאלקען. דריי

 האבען סאלדאטען די נאר צוריק. זיך אומצוקעהרען בעמערקט
שונא. אויפ׳ן אנפאלען זאל מען געפאדערט,

 —אנפאלען? פאלקען צוויי אויף מענשען צוואנציג מיט—
 גע- געוואלד מיט כמעט און אפיציר דער ערשטוינט געווען איז

צוריק. זיך אומצוקעהרען זיי נויט
 פאר אפיציר אויפ׳ן אויפגערעגט שטארק געווען זענען זיי

זיי. פון צונעהמען איהם זאל מען געפאדערט, און פחדנות זיין
 ראטע זיין אין אז דערצעהלט, האט אפיציר צווייטער א

 איינמאל טשעטשענצעם. זיהן, צוויי מיט פאטער א געווען זענען
 מארגען אויף טויטען. א זיהן די פון איינעם געבראכט מען האט
 אוועק־ און פאטער מיט׳ן געזעגענט זוהן צווייטער דער זיך האט

 ארום טעג פאר א אין ברודער. פאר׳ן נעהמען נקמה געגאנגען
 אויף צוהאקטען א טויטען, א געבראכט אויך איהם מען האט
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 נישט פערלארען, טרעד איין נישט האט פאטער דער שטיקער.
 נאר איז ער קינדער. זיינע פון טויט וועגען געזאגט ווארט איין

 און קאוויאר זיין אויף קניה די אויף געשטאנען טאג גאנצען א
 גענו- ער האט אינדערפריה טאג צווייטען אויפ׳ן געוועץ. ללמתפ
 רע- צוויי הענד די אין און צייהן די אין קינזשאל דעם מען

 רוהיג און גראבען פון ארויסגעקראכען איז ער וואלווערען.
 דערזע- שונא. פון גראבען צום פעלד איבער׳ן אוועקגעגאנגען

 פון האט מען ווען ערשטוינט. געווען אלע זענען דאם, הענדיג
 וועל־ גרוזינער, אלטען דעם דערזעהן גראבענס עסטרייכישע די

 איז פעלד, אפענעם איבער׳ן זיי צו געגאנגען רוהיג איז כער
 נאכדעם איבעראשט. שטארק געווען אפנים, אויך, דארט מען
 האבען קוילען די נאר אלטען. אינ׳ם שיטען גענומען מען האט

 ווי רוהיג, געגאנגען זיך איז ער און געטראפען נישט איהם
 און שונא פון גראבענס די דערגרייצט האט ער ביז פריהער,

 צי און געטהון דארט האט ער וואט אהין. אריינגעשפרונגען איז
 דעם פאר נקמה איז עט וועלכע א נעהמען געהאט צייט האט ער

 ביינאכט נאר זאגען. צו שווער איז קינדער, זיינע פון טויט
 אויפ׳ן אוועקגעלעגט און ארויסגעטראגען עטטרייכער די האבען
 נע- אוועקגעלעגט ערביי ד אוץ גוף צוהאקטען זיין פעלד פרייען

 זייער אויסגעדריקט זיי האבען דערמיט קינזשאל. זיין איהם בען
קעמפער. אלטען פונ׳ם העלדענמוט צום בבוד

 שטריכען ריטערישע געווען זענען אויפיהרונג זייער אין
 זיך אנ׳אבטיילונג זייערס האט איינמאל צייטען. ווילדע די פון

 האבען עסטרייכער די שונא. פון גראבענס די אין אריינגעריסען
 ציי. צום הענד די אויפגעהויבען און געוועהר דאם געווארפען

 דאס האבען "ווילדע" די אבער אונטער. זיך גיבען זיי אז כען,
אנגענומען. נישט אוץ פערשטאנען נישט

 אונ• וואט צוליב געוועהר? דאס ווארפען וואט צוליב—
 האבען זיי אויסגעשריען. זיי האבען—שאנדע! א זיך? טערגעבען
 זיי גענויט און געוועהר זייער צוריק סאלדאטען די דערלאנגט

 "ווילדע" ד? האבעץ בעזיגט אז זיך, פערשטעהט עט זיך. שלאגען
לעצטען. צום ביז סאלדאטעץ פיינדליכע די אויסיעשטאכען און
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געפאלען. זיי פון עטליכע אויך זענען קאמף אין אבער
 אז "ווילדע", די רעכענען שטאדט, א פערנעהמען ביים

 זיי און זיי. געהערט שטאדט, אין זיך געפינט עם וואס אלץ,
פאדעם. לעצטען דעם ביז שטאדט די •בערויבען
 לעמ> אין צוריק אומגעקעהרט זיך איך האב זשאלקיעוו פון

 מיטגע־ אונז האט הויזנער ד״ר לאנדער׳ן. מיט צוזאמען בערג
 זיך אויף נעהמען איינגעשטימט דיאמאנד האט ענדליך אז טיילט,

 טעג נאהנטסטע די אין און הילפס־קאמיטעט אין פארזיצונג די
ווערען. געגרינדעט קאמיטעט דער וועט

 זאל איך וואוהין בעראטונג, א אבגעהאלטען האבען מיר
 ווידער אומקעהרען זיך זאל איך אז געבליבען, איז עם פאהרען.

 פון שטעדט די אין ארומפאהרען דארט פון און טארנאוו אין
 לעמבערג. פון אבגעשניטען פאלקאם איז וועלכע מערב־גאליציע,

 איבערפאהרען פריהער זאל איך געפאדערט, האט הויזנער נאר
 אנ׳אונבעשרייבליכע איז נויט די וואו סטרי, שטאדט דער אין
 אין עם וועלכע אריבערצושיקען אונמעגליך איז עם וואו און

סטרי. אין אבגעפאהרען טאג דעמזעלבען בין איך הילף.

טו

 בעפעל- יודישער גרויסער א מיט שטאדט היבשע א—סטרי
 צוזא־ אנטלאפען איז העלפט א ווי מעהר וועלכער פון קערונג,

 געליטעי פיל זעהר האט שטאדט די עסטרייכער. די מיט מען
 צר האנד פון אריבער מאל עטליכע איז זי מלחמה: דער פון

האנד.
 רוסען, די פון ריקצוג אדער אריינטריט יעדען ביי און

 אלערליי און רציחות פאגראמען, איבערגע׳חזר׳ט זיך האבען
גוואלדטהאטען.

 געבעטעז און קרעמעל יודיש א אין אריין בין איך
וואוינט. רב דער וואו מיר, ווייזען
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 דער געענטפערט מיר האט—ארעסטירט, איז רב דער—
קרעמער.

-פארוואסז
 נאך מיט צוזאמען אנ׳ערוב׳ניק ווי ארעסטירט איז ער—
בעלי-בתים. חשוב׳סטע פופצזגהן

 לייט, אלע געפינען זיך האבען ארעסט׳ירטע די צווישען
 מיט זאל איך אנגעוויזען, מיר האט הויזנער ד״ר וועלכע אויף

 געוואוסט, נישט האב איך בעציהונג. א אין אריינטרעטען זיי
 ארוים- מיך האט קרעמער דער נאר ווענדען, צו זיך וועמען צו

פערלעגענהייט. פון געפיהרט
 —בעלי־בתים? די און רב דעם איהר דארפט וואס נאך—

געפרעגט. מיך ער האט
 לעמבערגער פון קום איך אז דערצעהלט, איהם האב איך
 צייטוויי- א ארגאניזירען וועגען זיך האנדעלט עם און קאמיטעט

פסח. צו בעפעלקערונג יודישער ארימער דער פאר הילף ליגע
 —אבגערופען, זיך ער האט—ענין, וויכטיגען אזא צוליב—

 דעם מיט אי זעהן זיך זאלט איהר אז מאכען, קאנען מען וועט
בעלי־בתים. די מיט אי רב,

פערוואונדערט. זיך איך האב—אזוי? ווי—
 א אין נאר טורמע, אין גישט זענען ארעהטירטע די—

 עטליכע פאר קאמענדאנט. פון קאנצעלאריע דער ביי צימער
 שטילערהייד זאלען זיי פון אייניגע אז מאכען, מען קאן רובל
ארויסגעהן. שעה פאר א אויף

 בחור, א זוהן, א זיינעם צוגערופען האט קרעמער דער
 צוגערו־ ער האט נאכדעם איועקגעשיקט. ערגעץ איהם האט און

 געשיקט איהם האט און בחור א נאך קראם צווייטער א פון ען2
מיר. מיט געהן זאל ער

 אונבע- וועט איהר און פאראוים געהן וועט בחור דער—
 געלערנט.- מיך קרעמער דער האט—נאכגעהן איהם נאך מערקט

 ארעסטירטע די פון איינעם פון הויז א אין אריין וועט ער
 קאי־ דער אנטקעגען אקוראט זיך געפינט הויז דאס בעלי־בתים;

אויפי און אריין אויך איהר וועט קאמענדאנט, פון צעלאריע
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 עטליכע מיט רב דער אהין קרמען וועלען עס ביז •ווארטען,
בעלי־בתים.
 אג- דעם אין אריין און בחור דעם נאך אוועק בין איך
 מעהר נישט ווארטען צו אויסגעקומען איז מיר הויז. געוויזענעם

 פון בעלי־בתים פיר געקומען זענען עס ווי שעה, האלבע א ווי
 געזונד אינגאנצען נישט געווען איז רב דער ארעסטירטע. די

 מיט אבגעזעסען איך בין שעה פאר א קומען. געקאנט נישט און
 דער פון לאגע די בעטראכט גענוי האבען מיר בעלי-בתים. די

 נויט- די פון צאהל די געמאכט קלאר בעפעלקערונג. יודישער
 שטעדטלעך, ארומיגע עטליכע אנגעצייכענט און בעדערפטיגע

 אין הילף. ארגאניזירען צו דאנען פון מעגליך איז עם וואו
 זינט האט וועלכער הילפס־קאמיטעט, א געווען שוין איז סטרי

 געווען זענען רואם מיטלען, די מיט געארבייט וואכען עטליכע
 אריין זענען קאמיטעט דעם אין גופא. שטאדט אין געזאמעלט

 האב איך בעלי־בתים. עטליכע נאך און פיר די רב, דעם חוץ
 צוויי־ טויזענד שטאדט דער פאר קאמיטעט דעם איבערגעלאזען

 שטעדט־ ארומיגע די פאר אכטהונדערט נאך און רובל הונדערט
לעך•

 בעגעגענט זיך איך האב שפעטער חדשים עטליכע מיט
 גע- זענען זיי וואוהין קיעוו, אין ערוב׳ניקעס סטריער די מיט
 אב׳- אין זיך אויפגעהאלטען צייטווייליג און ארויסגעשיקט ווען

סי אין ווייטער פערשיקען בעדארפט זיי האט מען ארעסט-הויז.
 דעם איבערגעגעבען מיר האט ערוב׳ניקעם די פון איינער ביר.

 אי־ האב איך וואס געלד דעם פון קוויטונגען די און רעכנונג
 וואס געריהרט, זעהר געווען בין איך סטרי. אין בערגעלאזט

 מאמענט, טראגישען אזא אין דערמאהנט זיך האט מענש דער
 מיטצונעה- שטאדט, זיין פון ארויסגעשיקט איהם האט מען וועץ
דאקומענטען. אלע די מען

 פו־ א בעמערקט איך האב שטאדט, דער איבער געהענדיג
 קראמען אלע אז קאמענדאנט, פון מעלדונג דאנדערגעקלעבטע

 קראם איז עס וועלכע אויב פאל, אין אפען. זיין שבת זאלען
 קאנפיסקירט סחורה די וועט שבת, אום געשלאסש זיין זועט
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 פאר גע׳משפט און ארעסטירט זיין וועט ווירט דער און ווערען
מאכט. מיליטערישער דער זיך געגענשטעלען

 געטרא- זיך איך האב לעמבערג, אין זיך אומקעהרענדיג
 דער פון מיטגליד א בעקאנטען, אנ׳אלטען מיינעם מיט פען

 )א ביאנטש־אסמאלאווסקי סאציאליסטען־רעוואלוציאנערען, פארטיי
 געזעלשאפט דער פון גאליציע קיין געקומען איז ער קריסט(.

 די פיראגאוו. כלל־טהוער אוץ ארצט בעוואוסטען פון נאמען אויפ׳ן
 די פון איינע פאר גערעכענט זיך האט פיראגאוו־געזעלשאפט

 גע- איז אסמאלאווסקי רוסלאנד. אין געזעלשאפטען ליבעראלסטע
 בעפעלקערונג גאליציאגער דער פאר הילף איינארדנען קומען
 מין א געווען איז דאס נאציאנאליטעט". פון אונטערשיד ,אהן

 רעגירונגס־פאליטיק. אנטיסעמיטישער דער געגען דעמאנסטראציע
 געארבייט האבען וועלכע הילפס-געזעלשאפטען, רוסישע אלע די

 און, שווארץ־מאה׳דיגע געווען זענען גאליציע, אין איצט ביז
בעפעלקערונג. יודישער דער געהאלפען נישט זיך, פערשטעהט

 געהילף, א ווי געקומען, איז אסמאלאווסקי׳ן מיט צוזאמען
 ווי- שווייץ, דער פון בעקאנטע א מיינע אויך פריילין, יודישע א

 צווישען פונקטען, אייניגע אין געווען שוין זענען זיי דרינא.
 פאר ארגאניזירט דארט און מאגעראוו שטעדטעל אין אנדערע

 הילפס-אנשטאל- אנדערע און קיכען ביליגע בעפעלקערונג דער
 שרעקלי- דער וועגען דערצעהלט, מיר האט אסמאלאווסקי טען.
 יודישער דער צווישען מאגעראוו אין הערשט וועלכע נויט, בער

 פון בעציהונג שרעקליכערער נאך דער וועגען און בעפעלקערונג
יודען. צו בעפעלקערונג ארטיגער דער און מיליטער
 זעהר געווען איז אסמאלאווסקי׳ן פון אונטערנעהמונג די

 האט עס חסרון: גרויסען א געהאט האט זי נאר סימפאטישע. א
 געלד־מיט- קיין נישט האט אסמאלאווסקי אז ארויסגעוויזען, זיך
 גאנצע די און הילפם־טעטיגקייט זיין ווייטער פיהרען צו לען

 געלד־ בעקומען וועט ער אז דעם, אויף איז זיינע האפנונג
 אוים- איהם האב .איך הילפס-קאמיטעטען. יודישע די פון מיטלעץ

 פערלירען הילפס־ארבייט זיין וועט אופן אזא אויף אז געוויזען,
אויף איצט. טראגט זי וואט כאראקטער, ליבעראלען גאנצען דעם
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 פאר הילף איינצוארדענען נישט קונץ קיין איז געלד יודיש
 אזוי נאציאנאליטעט". פון אונטערשיד "אהן בעפעלקערונג דער

 אב־ אנדערע זארגען בעפעלקערונג קריסטליכער דער פאר ווי
 איהר פאר הילף ארגאניזירען אנ׳עולה זיין וואלט שטאלטען,

 האט אסמאלאווסקי נדבות. יודישע פון רעכנונג דעם אויף אויך
 און שטאנדפונקט מיין פערשטעהן געקאנט נישט אופן בשום

 קיע- און פעטערבורגער פון שטיצע דער אויף געהאפט שטארק
געווענדט. זיך האט ער וועלכע צו הילפס״קאמיטעטען, ווער

 ריכטונג דער אין אבגעפאהרען איך בין לעמבערג פון
 איך זשעשאוו. און יאראסלאוו שטעדט די אויף טארנאוו פון

 פעדיי- אלע אין וועג אויפ׳ן זיך אבצושטעלען גערעכענט האב
 בע" יודישער דער פון לאגע די אויספארשען פונקטען. טענדע

פסח. אויף געלד ביסלעך צו לאזען און פעלקערונג
 אבגעשטעלט, זיך האב איך וואו פונקט, ערשטער דער

 געקומען אהין בין איך לובאטשאוו. שטעדטעל דאס געווען איז
 גע- נישט איך האב וואקזאל, פון ארויסגעהענדיג אווענד. אין

 זיך האט שטאדט די ווייל געהן, צו ריכטונג וועלכער אין וואוסט
 איז מיר נאך באלד וואקזאל. פון וויארסט פיר—דריי געפינען

 ווי געפרעגט, איהם האב איך פאלקאווניק. א ארויס וואקזאל פון
שטאדט. אין געהן צו

 מיר ער האט—אהיץ, אויך געה איך מיר, מיט קומט—
געענטפערט.

 מיר האט פאלקאווניק דער צוזאמען. אוועק זענען מיר
 איהם האב איך פאלק. זיין מיט דא שטעהט ער אז דערצעהלט,

 וואו האטעל א לובאטשאוו אין קריגען וועל איך אויב געפרעגט,
איבערצונעכטיגען.

 פונאנדערגעלאכט און אויסגעשריען ער האט—האטעל?! א—
 ווע- נישט, אהנונג שום קיין האט איהר אפנים,—קול. אויפ׳ן זיך
 קיין נאר נישט פאר. זיך מיט שטעלט שטאדט די וואס דעם, גען

 וואג קריגען נישט איהר וועט הויז פריוואט א אין אפילו האטעל,
פערברענט. און חרוב איז שטאדט די איבערצונעכטיגען.

שלאכטען? שטארקע פארגעקומען דא זענען—
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 נישט שלאכטען שום קיין זענען דא שלאכטען? וועלכע—
 הוליע א קאזאקען ליפע אוגזערע פשוט האפען דא פארגעקומען.

שטאדט. גאנצע די צורויפט און פערפרענט האפען געטהון,
 האפען אויגען מיינע און שטאדט אין אריין זעבען מיר
 ארוב גאסען די און מארק דער חורק. גאנצען דעם דערזעהען

פערפרענט. געווען זעבען
 פאלקאווניק.- דער אבגעדופען זיך נאר,-האט פעמערקט—

 יודישע. דורכאויס זענען קראמען און הייזער פערברענטע אלע
 אונטערגע- נישט קאזאקען די האפען הויז קריסטליך איין קיין

 עם זיי פלעגען אנגעצונדען, זיך האט הויז אזא ווען צונדען.
 גישט זיי האפען הייזער און קראמען יודישע און אפראטעווען

 דערפון: פאלק מיין מיט איך לייד איצט לעשען. צו ערלויפט
 קיין פאר קריגען צו גארנישט מדבר. א אין ווי שטעהען מיר
געלד שום

 אג- פאלקאווניק דער מיר האט מארק, דעם דורכגעהענדיג
מויער. געפליפענע גאנץ א געוויזען

 אריין געהט קאמעגדאנט. פון קאנצעלאריע די איז דא—
 נעב- צו וואו אנ׳ארט אנווייזען אייך ער וועט קאמענדאנט, צום

קריגען. נישט נאכטלעגער קיין איהר וועט אנדערש טיגען.
 קא- צום געהן חשק גרויסען קיין געהאט נישט האב איך
 וואס צוליב ערקלערען, איהם פעדארפט וואלט איך מענדאנט.

 דא• מייגע איהם צייגען און לופאטשאוו אין געקומען פין איך
 פין איך אז פאפירען, געווען אפילו זענען מיר ביי קומענטען.

 פע- פאר געפינען האפ איך באר לערער. זוכען צו קאמאגדירט
 אנ׳עקסט־ אהן דאקומענטען די מיט זיך פענוצען צו נישט סער
נויטווענדיגקייט. רער

 שפע־ וועל איך אז פאלקאווניק, דעם געזאגט האפ איך
 טייל דער אין אוועק בין און קאמעבדאנט צום אריינגעהן טער
 א אין אריין פין איך געפ/יפען. גאנץ איז וואס שטאדט, פון

 ס׳געפינט וראו וועגען, יוצא פון געפרעגט און קרעמעל יודיש
לעדער־געשעפט. א זיך

 דער האט— לעדער. קריגען איצט דא איהר וועט וראו—
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 מלחמה דער שמייכעל.-פאר ביטערן א מיט געענטפערט קרעמער
 איצט געשעפטען. גרויסע אוץ לעדער־פאבריקען געווען דא זענען
צורויבט. און פערברענט אלע זיי זעבען

 וואו הויז, א אין אבגעפיהרט מיך ער האט פונדעסמוועגען
 בין איך לעדער-הענדלערין. געוועזענע א געוואוינט האט עם

 געפינען זיך האבען עם וועלכען אין חדר, גרויסען א אין אריין
 זענען ווענד די אויף דירות. פערברענטע די פון געזינדען פיל

 אג- ווירטין, די לעדער. שטיקער צעהנדליג עטליכע געהאנגען
דערצעהלט: מיר האט פרוי, עלטערע

 וואס געשעפט, א געהאט מיר האבען מלחמה דער פאר—
 אונז איז איצט קראן, מיליאן האלבעץ א ביי אנגעטראפען האט
 איהר וואס דאס, א אט פערבליבען סחורה גאנצער דער פון

 געשעפט אונזער געהאט האבען מיר וואנד. דער אויף זעהט
 גלייך זיי האבען אריין, זענען קאזאקעץ די ווען מארק. אויפ׳ן

 די ראטעווען ערלויבט נישט און מארק דעם אונטערגעצונדען
 איז עס וועלכעץ ביי שכן, א מיינער קראמען. די פון סחורה
 און קראם אין דורכגעריסען זיך האט ראכווארג־קראם, א געווען

 ראב- טייערסטע פעקעל קליין א דארט פון ארויסגעראטעוועט
 ארויסגעלאפען איז ער ווען שטריימלעץ. אויף געהט וואם ווארג,

 איהם נאך יאגען געלאזט קאזאקען די זיך האבען קראם, פון
 פיקע. א מיט האלז דעם דורכגעשטאכעץ איהם האט איינער און

 אויפ׳ן אהיים. אנמלויפען צו געלונגען איהם האט פונדעסטוועגען
 האלז. אין וואונד דער פון געשטארבען ער איז טאג צווייטען

 איצט לעבט געראטעוועט, האט ער וואס סחורה, ביסעל דעם פון
 אומגעקומען. איז אליין ער אבער זיינם, געזינד גאנצע דאם
 קראם, פון סחורה ראטעווען לויפען געוואלט אויך האט מאן מיין
טייערער. איז לעבען דאס געלאזט. נישט איהם איך האב

 חשוב׳ע די פון עטליכע איינלאדען געבעטען האב איך
 מיר האבען געקומען, זענען זיי ווען בעלי־בתים. שטאדטישע

 זיך האט וועלכע בעפעלקערונג, דער פון לאגע די ארומגערעדט
 בעלי־בתים אנוועזענדע די טרויעריגע. א זעהר ארויסגעוויזען
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 האב איך וועלכען הילפם־קאמיטעט, א געגרינדעט גופא דא האבען
רובל. אכטהונדערט איבערגעלאזט

 מיך וואקזאל. צום אוועק איך בין ביינאכט שפעט שוין
 האט ער לעהרער. געוועזענער א אן,רמעיונג א בעגלייט האט
 לעבתאפטע א זעהר געווען איז שטאדט אין אז דערצעהלט, מיר

 א געזעלשאפט, ליטערארישע א געווען טעטיגקייט. קולטורעלע
 איז עס פעראיינען. אנדערע און פראפעסיאנעלע ביבליאטעק,

 סאציאליס- יודישע אויך און ארגאניזאציע ציוניסטישע א געווען
 איז איצט געארבייט. ערפאלג מיט דא האבען פארטייען טישע

געווארען. חרוב אלץ עם
 וו^קזאל. אויפ׳ן איבערצונעכטיגען אויסגעקומען איז מיר

ווייטער. אבגעפאהרען איך בין פריה מארגען אויף


