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ב צו / ױי ^ ם א »ברייי^ען כןען װ щ רעס יף1א , נאכט פאר ,טאג זומער אפײנער איז 
 מען ,עןןא^יךין פרײלינם אונ לײט ױנגע ארױם גײק בולוואר

 דיא זיך בענענען ?ןם ,צוךיק אונ הין אלעןןן ךיא דוךך צעהט
 הערן ךי ,װײטער אונ אמאל נאך אונ ,ווידער ןעךזאנען זעלבע
 לאזען , "ךאבראסאוועםטגע , גוט זײער פרײלינם דיא אויף ק\קען

 אויך רואדפין פרײלינם ךיא ,בעמעךנ־ט אונ ד־רך ייט איינע כןײן
 פעמערלןט אזפןינער ,מײנען זײא אונ , לינקם אונ רעכגטס אויגלעך

оуг אױנגער גייט זײא ?ננטגעגען פרײלינם׳ ךרײא נײק , ניט
 אוזין האנט אײן ?ויט אמאןז }יט אונ נאזע דיא שנאצט ,״מאן
 דאךטען־וועט;גר אז , ױיא פרן אײנע ישױן פארשטײט , אזײט אן

 אזאג ז.יך גיט אײנע ,פריילין צווײאי ;נײען דא ,‘נוארטען אוייף זיא
 זאגט װײטער צעהןיטליט טיט ’ וויעראי;אטנאפטי ווםײ פא ,הוייןד
 דא ! ראן פי , פראנצאזיש יף1א אךער זעלבע דאם וױךער זיא

 ׳איר אין ליבט .פאר זיןו האט בולװאר גאנצער דער אד זיא .טײנט
 טראנט יצו דער , ?ראנצאזיש אוג־ רו&ייש גוט אזוא רעט זיא ךען
 טאווער , שירעם איהרזאננק פאר בךײטער איז וואם ,אהיט זיא
 הערלן אלע אז ,מײנט ?'כיילי׳ן ;עדעם קורץ ? גלײקין איהר איז

 אן מײנט, הערר יעדער איןי , געליבט אײן איהר אין זיך האבין
 פון יעדער-איז — , נעליבט אײן איהם אין זיך האבין ?רײלין אלע
 וויךנןליך אונ ׳יפק1א איך בין דאפ ניט נאר כןאנטעט/ זיך

 ? טײנען דאממען ךיא טיט העררן דיא וואם , Щ ארט וועמען
 :ע זיך זײא לאזין ? אײגאנדער ^יפעללען זיך ווילען זייא וואם

 זײן אונז ראם זאל ? אונז צו זןם האט װאם ליבען ןיט ^יבען
с г אונזער
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 אי האךכען אײן גיעסער לאיןיר ,בנאמנוית ראגה לעצטע אונזער
.לײט ױננע צוױיא פין ןעישפרעך

.25 איאר טאן אױנגער מידזט ^פאןיירענדע אללע ״אונטער י
 לינקער דער מיט ,זינקען _פאר קאפףז רען האלט , אלייין גאנץ
 אין פערטי?ט זיץ צו שײנט ערי אונ ,בעךךיל זײן /נר גלעט האנד

 אײנער ךק ,$פ זיך ערזשטעלט פלוצלונג נעראנ^ןען/ קןרויןןרינע
 האסטיג זיןד עךט(ר ערי ,פלײצע אלייפן גיגעיין אפאטיש אים האט
 רײןט אונ ! שטערענכעמ וויכ־ןטאר א , אגעשרייא גיט אונ אום

.האנד דיא יעגעם
 ך־א טעגענדיג אים ,אנעשרײא ;ענער ג.יט !נאבלמאן אנ׳שיל

 נעפונן ריןד האב איך וואס קוים ,טאגז אנאגצין דיןר זוןז איך האנר
 סיר שײנםט ךיא דיר ?ןיט איז וואס ? אלײ] עפעס מגדוסטו וואס

♦זארגט $אר ,טרא.ני'ן צו זעהער ;גפעס ; וואס אקאךסט ןפיר זאנ ,
' » ? ;ж ץז ״ з מ״ז  Ж: п׳ г е

 אנשיל־קום ״זאנט ,_מאך איך \ואס וויםין וןילסט ךיא אויני
 נאר , מאןד אץד װאם וויןפין בליק אײן ?יט ווןןסטי ,■אהײם מיר צו

.נײן . с.♦ ?יט•. לױנט עסי . и г ן а1׳׳Я
 דױא * צוױיטער דער זאנט ! אנישיל דיר-, טיט זיך טהוט וואס

 טיט גלאט ■ניט ;גפעס איז щ רעטזעלהא^ט ^טוואס סיט,טיר ךעךםט
.ךיר . •  װאסזאלץ ..נאו־ צײלין רער אללעס מיר מוזט ך-יא .
 רעסטאראנט איץ אין דא מיר ?ויט ארײן קום ? רײלץ רא מיר

• פי״ײעי רײדין זיך װעט ווײן אגלעזעל בייא
.גשעפט אגײטינען פון ברוךער אכ מיך האלפט דוא . .איך . . .

 װיקטאר זאגט ? נעשע^ט נײטיגער אז.א פאר דאס איז מאס
. שפעטער אייף געשעפט דאס לייגען אפ װע?טו,קענען .פילײכט
.קזפעטער אױף לײגין אב щ מען ,אנשיל זאגט עי.י . . 
. }יט מען זא?ןט פאר זיך טךינהןען אונ זיך היץנק

 װאם ,װיקטאר אגעשרײא גיט ? בחדער רעד?טו וואס ,הא
 אשלעכטע האסט דוא , ען(טך־יג>־ אוג הײנגען ארום מיר ךעלםטו
. ? וואס ןועלט/ .  טהטו ראךטין ,רעסטאכאן אין אקארסט קום .
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 אנ׳טלען װיקטאר האט רייד, ךיא מיט , ;ןויצעהלין איעס מיר
 ווײן לאנגין ךער גיהײסין האט ,ךעסטאראן אין געפיהרט ארײן

 בײא געזעצט אירמ םיט זיך האט אונ , בײפין צו אז־יף װאס אונ
 זײנע אן גןא־פף דען איץגעשטיצט האט איצל ,^יש אבעזוגךעךץ

.שטיל גיעבליבק איז אונ הענט בײךע
,דיר טיט ןיך טהוט װאס ןנרצעהעלין צו ^יר אןז שוין ר״ײב

 אױס טרינק נעם ,וויין אגלאז אנניסענךינ װיקטאר אב זיך רופט
? ניט צל געהאט חתונה האסט דוא , מיר זאג אין

ק וואס אזאך  דארף , הײט נעפרענטער ניט ןויסען כןען מ
 ךיא טךינקענדיג איויס אגישיל איהם /נגטפערט ,פרענין גיט מען
ק כ־ען געזיבט מײן יף1א ,װײן  לעזק א\בער גוט גאנץ זיןד דאכט מ

♦ געהאט התונה האב איןד אז
 אויף װיקטאר.י אב זיןי רופט ,$יט שטײא פאר איך

ק זאל אגעזיכט  וואסי !געהאט חתונה האט מען צו ^ךהןענען מ
 פץ לאנגסט .פאר דיא מאם ,שם אךעראבעל , אמכשף איך ?ין
? מופתים אזעלכע מיר

 בלעטלעך לןכרימ דיא אױף ,ווײםעקע ךיא איויף אקי־ק ניב
א אין מיר בײא ןלעגצען וואם  תנצעלן ליא א־ױף אונ 'י האאר, ך

 זעהער $ין איך «ז , ?ןךהןענען גלײןז ױעסטו , געןיכט פוןטיץ
• אונגל?ו>יד

 אשטעךצליבען מיט װיקטאר זאגט ? אוננליסמןד ביסטו ? אזוא
. * ’.ד, '•* . ךריק אױס

 ?$יט ארשיל ^גפעךט , שלעבט זעהר ,ברוךער שלעכט זעהר
.ז,יפץ אײן

* וױקטאר פרענט ? ךיר מיט איז וואס
טראכט. זאנטאנשילפר גרודעח״ געהאט, התונה האב איך

 איז געהאט התונה האט מען אז , װיקטאר לאכט ! ה ה ה
? אשײנע ניט איז ןיא וואם? ? אציה

 װײס , אכןצענט אבעזונרעךן מיט אנשיל זאנט אשוינהײט!
־,קלוג ,בליק ארײצענדער שמײכיל אליבליכער , צארט .נעפילדעט ,

װאס



в  С <—
 לאך אײ ךאס ,ו׳ױקטאר זאגט דיר? סיט זיןז טוט וואס

. ת1נ1גיט,.חסר מ^לות/ אללעס Щ אייןל אן גענימק מין־ האט. ז.יא נאךיאצרה/ רא איז 
 ♦רוביל טױזענד ךרײא גיגעבנין ?,יר דואט זיא אן , געלט אפ;קע(ר

 אין וױקטאר ׳שרײט ,אײן.אוגגליק ךיר בײא איז דאס אט ־
. פערװאונדערוננ גרויס щ איך ,.קאלטפלוטיג אג־שיל זא;ט אצרה, נאך איזידא 
ט יאהרפאר ךעם האב  , שלעבט . . .חכיל טיױזינד צוועלף ךנ

י .^זלעקט. ,בחדער
 איד אדער ,וױקטאר זאנט ! טיר מיט דא זיןז וואסיטוט

 איויס מיר רעבינםט דוא ! משוגע ביסט תא אדער ,טשוגע בין
. ארגגליכןען פאר ןאס האלםט דוא אונ ,ען(גליר גרעסטע ךיא

‘מײן’ אגישיל װייטער זאגט ,גאר ניט נאך איז עס ,ווארט
 פין ניט וױיס מען .װאס ,הויז אזא אין זיןד;גךצ־ויגען האט פרוייא

 פ־׳גר־ נןײנע פון ,בעלער פו.ן.קײן ,בעדער _ק״ן פון ,מאדיעס .קײן
. שווענדעכײא
 אנישיל / וועלט ךיא וויא גליקליך דאך ביםטו !אז־וא אזוא

 מא?ין ^לינליך אםאן נןען.,דאן פרויא אזא ,שטײטם ״ בתדער
. פלײצע איבערן .פאטשענדיג אים וױקטאר זאנט

 מיר םיט זיך ־האט זיא , פאךאנען איז הםריון אײן גאך
. פאדערט וועלט הײנטיגע וױא אזוא לעבין זאלין כןיר , געשטימט

 דיא נעהמעגדיג , װיקטאר אגעשכײא גיט ! גוט ווײטער
 ךײן פון געזוגךהײט ךיא פיר איך טרינק ;עצט ,האנד אין גלעזיל

!לחײם ׳יא1פר
 אגטזז ׳ וועלט דער פון אונגלינןליכסטער ךער דאך בין איןד

. אזיפץ מיט אגישיל
 זאגט , װארט .;יהרען ,ניט ווארט אײן שטײא פאר איך

.אגשיל דיר מיט זיך טוט .וואם ,אמאל ש־וין מיר ערנןלער מיקטאה
פער־ האט זיא אז ,װיקטאר , געזאנט ךיר ךאך האפ איך

הוז. אפאנאטישע אין געצאגענהײט, ריק צו אין ױגענד אירע פראכט
דאס



 י זאצפט ליא וואס אמ;גלה אפער^אלם דאך איז ךאם
ה ׳ ׳. אדוסרון גיט ^ ׳ ^ ד | ׳ ז י

 ן אפאלאזאפישען ?ןיט אנשיל זאנט ,וױקטאר , װײסט תא
 1 איײן ״ ךךײט פאר מעהו איז זיא װאס ,אפרחינע אז ,טאן

 האםטיג זיא יײסט ,אכנעלאלען נאר ווערט וןיאלא — ,געלרילןט
 ;ןר־ ידער מיט איז אזוא — ,ווייט אװעק פליהט אין פאגאנדער

 דיא מק האלט פר;ער ,געגעמ־ אונזער אין פןנדער פון ציהוגג
 ;גפינטщ אז י נאכהער ,נעצאנין ליק צו געדרינןט׳ פעסט ,קינדער

 ךיא ^יבער щ געהט דאן ,זײא פאר פרײהײט ,עטיואם זיך
גרענעצק/
 ןיך רײםט ױאס אדזוגד ,װיקטאר זאנט ,שטײא פאר אץד

 דאס פרײהײט, האט וואס אהונד פאר בײזער איז ,אקייט פון אבז
 פאר רער אונ אךיכטיגעס אכער ,מישל אפיעער ניט זאנאר איז

 אױכלאנד, אין אלס אפיקיורפים טעהר נעגענך אוגזער אונ ?יר זעהען
 ,פרײהײט אין ערצאגעןי ,קינךער ךיא ווארען דארטינן ווײלע

 דאפאן וואלןםען זא האנד, אין האגד געהן ךעליניאן מיט בילתננ
 ,עס װיא ,פאךלטיגע גאטס אונ נעבילדעט מענער פײנ-ע ארױס

 מײן )דאס ;נ־צאגען זײא ווערן אבער א־נז בײא , זיץ צו געהעךט
 די אונטער ךיזע אונ ,רעליױאן אין ארטאךאקסען( ךיא בײא איך

 ריעלט ךי ,קעגען וואס ,לײט פערווילדעטע האלב תמע פון לײטיננ
 אז נאכהער הײנט — ,פארערט ךיזע וואס , ןיט וױיפען אונ ניט
 נךעגעצין די איןער ;גס נעהט זא ,פרײהייט זיך/גטװאס ווײזט ?גס

 זײא איז ז_אך .קיין ,אונפער־שעמט זײנען ,מישוגע ווערין זײא לאז,
 שוין שטײא .פאר איך ,אנשיל ל.יבער טײן הײנט ,רןלײן צו ניט

 ?ןיר זאלםט רוא וועלין .איך וואלט איצטער ,קראנקהײטז ךײנע
• עךכ(לערען בעםער איהר

 טײן ו.ויא (א^שיל אפ זיך רופט ברוךער מיך פאךשטײםטו
 זיא איז ,פרײהײט פין .ריח ךעם געטאן אשמעק האט פרויא
 פערךנט ;אהר דעם איך האב ךאצו .גךענצען אלע פון ארױס

, וועלט אפענע אײן איהר פאר ױעפינט זי־ קאט ךא ,געלד פיל
האט



 פריינדינק צו».יך לאךען ,אבענךען ןעלער, מאכען גענומען האט
 װאגשען גןײנע מיט לײט ױגנע ,חאראקטערין פעךדאךפענע מיט
 גאך ;עכןלײךעט נעהן נענומען האט ,פאנסנע^ן םיט פראנןק אין

 נאך וועט וואס טאךע ךער גאך הײסט דאס , מאךע לעצטע ךער
 דיא Р* פאהרען נענוטען האט ;קומען ארויס איאהר איבער
 נןק זיא וואס ,בעדױערן ?יטערליך נענומען האט אונ בעדער

 איהר האט אלעט ראס —> אטאל אױף זײן ניט בעךער אלע אין
 נןאפיטאל גאנצעם טײן געבראבט ים1א אונ פאו־דאךבען העכסט

 ווײס פערלאעען איהר .׳שולדען ?רויםע אין ען(פערזינכ מיןד אונ
 ךיא פון טאךןד ךיא געזױגען יס1א שרין מיר האט ,נ.יט גךענץ רףן

 מענשין מײנע ,^ישטעלט ;יןד האבין גישעפטען מײנע ,בײנער
 אלפ נאןד האט זיא אוג ,נעלד מאנען מלוות ךיא ,געלד מאגען

 נאך זיא מאכט הײנט אט . לאגע ^לעכטע מײן פון פענךיף רףן
 אונ / וואםער וױא געהט געלד ,איןד ווײס ,אבענר אײן אפאל

 זיך מאכט אונ ,קלײד אײן זיא פארזעטצט ,גיטא איז ̂עס אז
 פיאצענ־ גװאלךגע נאןד צאהלט אונ .ערנערע אײן אנרערע א״ן
 .אבאל מאכען צוא אום צירונג איהךע פאךזעצט ,דאצו טען

 גע־ זיןי האט זיא וואס ,אנןלײד פאךקױפט זיא האט נאך הײנט
 .צוועלף פאר רובל אכטציג קאםטז וועלכע ,װאןד פארעע מאקט

 / ברוךער ,?נרכןלעון צוא דיר שוין,י .קלעכןט בײאשפיל איין ךער
 מאטעריאליש, אלעס ץיז ךאס . וועלט דער אין האלט איןד װאו

 שוין האב איך , טאיאליש גע^װעלט פירבטעךליך איןד בין הײנט
 קאטה,ז צו אונ אשע צו ?ויך מאכט ,ניט ווערטה נןײן א,יהר גײא

 / בעכןאנטיע איהרע ,תעךךן ;נלענאנטע דיא צוא סיןד פערגלײכט
 איז ײענעהטען מײן ,זײא צו ניט.גלײןר כין איןד אז געפינט אונ
 ,דאטענךעכט הףן ,ניט עזטײא פאר איןז זיא, זאגט גראב צו

 שפאציךען איהר מיט געה איןד ווק שאנדע, פון נןאםנעי^ט ןיא
 ^לענ.אגטע אלע אונ ,געארמט גוט ניט איהר האלט איך ךען

 האט דומעסצײט א;עלבע איגער אט . אונז פון לאכען העררן
,אוננלילןליך ביןי'הײנט <גיך אוג פערהאסען גענומען ^יך ךא

זעהר
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. אוננליכןליןד לעהר . .
,זיך פאר וױכןטאו־ זאנט ,*שױן איןז פארשטײא יעטצט

 איהרע :נענ־יהיט האפין מעלו־ת פעימײגטע אלע ךיא וואצו
 וואס ,נדן איהרע ,מענשין זין־ צו געצאגען צו האט שענהײט

 האט אונ שטאלץ געמאבט איהר האט ,געגעבין מעהר האט זיא
 פיל’ פאיךינט ’ האט ערז װאס , איהם איפער הערשען נענוטען

 פערשװענדערי־ אזא מעגליכרןיט ךיא גענעײין איהר האט געלד
 .קיין״געלד 'אנפאנג פרן וואלט זיא אז ,פיהרען צו לעפען שעס
 האט זיא וואס אונ ,געקרמען $יט דאצו עסז וואלט ,געהאט ניט
 געצאנענהײט, צוריק אונ הויז פאגאטישע אײן אין ^עךצאנען זיך

 פלוצלתנ דיא :אלעס פאר ךאךפען פאר איהר>מעהר האט ןאם
 ריא ,א1 .געטדיבען ווײט צוא איהר האט פרײהײט געוואךענע

 ארײן קומט אײנ״ער אז שאךעט ;נס װיא :שאךעט פלעצליכקײט
 אײנער אז שאךעט עסי וויא ,עלט(פ אין היטצע פון האםטינ

 געווק איז ̂ער )װאו געפענגנים אפינסטערע פון ארױס קוטט
ק , ליבטעקײט ךיא אין צײט( אלאנגע  ^אגנענ- גלענצענךק ךי ד

 ידער שאדעט אזוי ,אויגען ךיא איהש שטעכק שטיאהלען
 דאס :א פךײהײט אין פאנאן׳זיזצמם פון איפערגאנג פלוצליבער

.זאכע. אױסגעמאפטע אײנע איז .
 וואם ? פאךטראכט י1אז כיםטו וואש אנשיל ליבער ,נוא
? איהר טיט גטן זיןו וױלשטו פילײבט ? טאן צו כ;לערםטו

 ליכ איןד ךען ניט איך וויל זיך נטן ,אנשיל זאגט נײן
 ? ניט וויל זיא װארוש ,ניט אױך וויל .זיא אונ שטעיבליך איהר
 איהר בײא געבליבען נאך ראס איז ?ילײפט ,ניט איך ווייס
.ליבע פון נק;אפי .  זעהר איז ?ויר ,איז מעשה דיא וויא נאר .

 וואם ,הונךעךט אכט אהבל זיך בײא איך האפ אט .ביטטער
 ליאזאצאלען3 איןד:ו.ויל דאס ,אחיוב אבגענוםען ^רםט האב איןז

. .׳־. ניט שץין .טיך ארט ,מיר פאר אונ ,חיובות אר^וע
̂אן צו ,קלעךםטו וואס ,שא  איהם נןרעצט ? ײרודער נ

טראנעןי. צו ווינלןטאר
פאר
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 צו וויא ,טאן צו ניט זאך אנדעוי בלײגט.קײן מיר פאר
' זירי• טרײג.קען ניין

 איד וויא טהוא רוא װיקטאר. זאנט נאריש/ איז ךאס
.אוועק פאהר אונ װבל ;ןטליכע דיא נעהמ :ליר ראטהע . . 

 גאר ליך ;אל חיובות ךיא פאר אוג .זײן בעהילפינ ךיר איך״וועל
.בעצאהלען ווײפ ךיא לאן ,ארען גיט

.נישט גאר דאןד האט זיא אזו? יוויא
 אװ־זאכע ליא זיאאיז .צהת אביםיל האבען זיא וועט נך

א וױיטער וואס אונ .לײךען .זיא לאז  איך יוועל ,טאן זאלפט ח
 ווערטער אײניגע איהשנעזאנט ?גר האט דא אײן,עצה. געבין ךיר

.פךיךק צו געװק איז אנ־שיל וועלכע פון ,אױןנו אפען״
 רערלאנגען געתײסען װיקטאר האט געשפרעך לילעם גאך

 גאנץ געגעהין אב האבין ?־רײנד טטע בײךע דיא אמיטאג.
 גענוטען, האט .זיןי .־נײא הייטער געװאךין גאר איז אנ׳שיל .רוהינ
 ז_ײן שפרה׳ן צו אצעטעלע אנגעשריבען האט פעדער אוג טינט

 גענומען האט ,לאקײ דעם מיט געשלקט אוועק האט ,פרױא
 מיט אונ ,וואגזאל דעם א־ויף אװעק אין אונ איזוואםציק אײן
׳שאן וואר суг.געפאהרען אװעק ערי איז פאיעזד ^רםטען ךעם

.גאיט דער אין
 נײגיריג ביפט דוא איויפ .לעזער ליבער מיין ,;עטצט

 אהין ךיך ינןק איך ,קום , נןענין צו לערנין נאבלמאן מא_ל;>ס
 וועלען פילײכט ,אבאל יעצט איז איהר בײא ךאךט ,נ־יהרען

.איויפנאהטע גוטע אײנע האבען אױך דאךטען מיר

- .2 . ••

ה. ווערט מען װאס פון איין״עגונ
,שטאךט פון צענטער אין געוןאהנט האט גאכלמאן אנישיל

שפרח .ןעלעטאז אין ,װאהגוטען בעפטע דיא פון אײנעפ אין
זײגע



 ,צופזואנען זעהר צימעיין ךײא איבער אךום לויפט יפרױא זײנע
 כןעטע גאלדענען אײנער מיט אזײדענכ־לײד אנגעצלגק איז זיא

 פײז איז .זיא .גאלד אין אײנגעטונקט ,פראפלעטען א־נ אהרךינגען
 זייךי אוניפײזערט שרײט זיא .שעהן זעהר אפעו־ ׳פעס אין א־ג

י .קלײניג_קײט;יעךע פיר מענשין ךיא אויף
, הינער פיל וויא' פךעגט אונ ר,ע?ק ךיא אר״ן ׳ל־ויפט /עס

? הײטע ־כאכען זיא זאל ענטקי
 געבדאטין.שרײט גוט ךין זאל ̂עס אוג מעהר וואס ?אכט

 זאל .געקט מײנע פון דאפין שאנךע ־זאל.קײ^ע איך ,שפרה
 געכןאכט ,געפ,אכט ,פיש סאךטען פיר ,פלײש םאךטק׳ זעפס זײן

.פאךשטײט איהר וויא ,זיסען אין ,זיו;עון אין ,געפראטען
שפרד^ענטגעגק, איהר שרײט נו — באנד. ךי יארײן גײט

 סאךטין ךיא געהײםין דיר האפ איןו וויא געפךאכט שױן האסטו
? פאפןווערק אונךיא ,ווײנען

 פאךגען ניט מעהר וויל ,מאנד ךי זאגט װײנהענךלער׳ דער
 זעכציג איפער מאל פאייגען פון נאך איהם קוטט עס״ ,זאגט ?גר

 ניטגעפין, געלד אן וויל £ר יאויןר, זאנט ער(דערפעפ אונ רובל,
.תפל צוואנצע איפער מאל פאכיגען פון איהם ;.ומט זנם

 ׳כ;גס פון וועלענדיג אזפל שפרה אגעשרײא גיט ,גזלנים ךיא א
ш קעגק ,געלד פיל אזו ^יפער מיר פון לײזען !זײן צו גראפ, 
.טרױען וועלין צו נישט מיר זײן פרעןז 1אז זייא .  װאו אזג .
 אין ̂עך !פלוטצאפער מײן ,גזלן ךער ? געקומין אהין אנשיל איז
 מאןד איך אז זעהט/ ,ער »געגאנגין אוועק )אפױן( אפזיכט מיט

 ,וואםער וויא 'געלד האפי; ךארף ,טאג נאטעוןס מײן צי־ אפאל
 ? הא ,מאנען אזעלכע פרן פארט מען לעפט וויא ! ניטא איז.ער

 איך וועל חתונה דער נאך ,געהאפט האפ :>.כה;® אגוטע ריר גא
 דער מיר שטייט אמאל מיט ,לעפין דאס געניסען ענין(ר ;יטוואס

♦ ת1דע זײגע_ מיט יך1א ז.יך רו,קט !וועג אפען מאן . .  נאר !
. !זײן ניט וועט דאס ,נײן .  ים-1א נישט מיר פײא וועט ;ער .

איז _דעה דין אונ ,פאך^טײא איך וויא לעפין וועל איךי , ^יהרק
גייא
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.אכלאטע וועךט מיר בײא .  איך טהוא וואס ניװאלך אכעו .
 בעהןער? דעם אונ װײנהענדלער ךעם גזלנים ךיא מיט ,:עצט

ן ךיא האבין מוז איך י ^ ם א  לעבין, ךעם וויא קוכען דיא מיט פ
 שאמפא^יר אן אשענינעש איין קומק איויס מען וויא״קען !װײן אונ
.^זױנות פון באגךא?ין ךאןו זיך דארף איך שאטאלאפיט? אן . . 

 פון אליגען דיא ^יר נןריבט .עס איך? נעהם װאוי !געלד געלדי
.כןאפף .  פאר- רירי נא ,מאנר דער צו זיא זאגט (חאשקע א2 .
 דיא מיט וויינען ךיא בךײנג אונ עטע(נ דער מיט אוהר ךיא זעטץ

? הערסט דוא ,«טע אבער ,טארטען אונ פאסטעטין
מאגד׳ ךי זאגט’ ,רוגל פון ,קאפײקען פינף אבער בעט מען

דאך. ווײסט איהר , פאךאױש אראב זײא נעפין אחודש פאר אונ
.בךײננ אונ לויף ,שפרה זאגט זאןד, ךײן ניט איז

 פון אמאלציק אריין גײט /גש אונ ארױם גײט בואנז־ ךיא
מאגאזין. כןלײדער
.שפרח איהם פרענט ? לײד(באלנ ךאש איז װאו נו

 ,קענט איהר , איננ>ל ךער זאנט ,פארטיג איז כןלײד דאס
.נעמין אפ שיכןען

 ךאך מיר דאךף מען , שפרה שרײט !>ןז;קק עשז הײםט וױא
הא? (אנײש פאר איז וואס ,אהײם ביײננען

 איהר אז ,אינגעל ךער אב זיןי רופט ,זאגט בעלהשית ךער
 אונ ,פעלץ צום נאך תבל הונךערט צווײא שי־לךיג איהם זײט

 פאריגןען זיןד האט איהר וואס ,,קלײד ךיא פאר תבל אכטציג
.ניט ״ער ען(נ באךגען מעהר ,געמאכט מאנאט

 נעגוםץ האט אונ שפרה אנעשרײא גיט , גזלנים מיט אוועלט
 ־ ךיא וויא עפעסי .װאדזגזיגיג ו,ויא זאלק ךיא איבער לויפען ארופ

 בלוט מײן היינט ^יר גערעךט ניויף צו זיך וואלטען מערז_אווצ'נס
 ,לע־ין וויאידאם באלנןלײד דאש ד־ארף איך !געהערט .צאפען צו

 דעם אין גײן איןד щ ו.ויא !שטײטם .ניט ;גר ?יט אטאל מיט
 ״פון באנראבין דאך זיך דארף איך ? באל אפען לײד(ל סאמעט
ײ.אבאל צו ;יט ;אר ^יז §אשאן ^יהר אז ,גיזױנות א ה ך אי י



 1אז איבער מיר פון לייזט גזלן ךער .אנצוטאן וואס ניט פךאקט
 ײאי ׳ גזלן דער אנשיל אונ !זײן גךאב ;ןיראזו щ ,געלד פיל

 וועלט מײן מיר רןאנצעט ;גר ,>גר ? קוטען אהין ױקענט .ער האט
ינגעל צום .זיא ^אנט ,שוין גײא .גאנצען אין נאר  װעל איןז ׳ ̂ן

.אבנעהטעז שיכןען ?אלד
 ארײן גײט אונ,עש איננעל ^נײךער אהיסד־ער גײט щ г ,״

מאלןייק. איהר
 גע- ין1ש האםטו ? גא^גען דער איהם האשטו ,זיהקע נו .
אנשלען? זעהען

 אלע בײא גיווען יס1א כין איך , ״ער זאגט הביתתע, ב_על ניין
 ;יט איהם האב אוג טראנןטיךען אלע אין אונ בעכןאנטע זײנע

מ איז .ער .געפינען ;;קענט ^ ט י זן/׳יי ני
 אװײב זאל מען שרײט'שפרה, !אנזלן אפיםיל ןאם איז אט

.|לוט1 לי צאפען ?יל 1אז .  פיקשענפעלץ, מײן נאךיר ,נא,זרהקע .
 איהם יף1א נעם אן־נ מלוה דעפ שלטקה צו אװעק איהט טראג
 קלײךר ־אין געלד ךאש אוױ׳נק טראג רובלאונ הונדעךט פיר דרײא

 ברײנג אוג זאגען ךיר וועט אךציק פיל וויא באצאל ,מאנאזין
тр רײד דיא מיט .*יטאבט ,פיר .האט ערז װאש , באלקלײד ראש 

 האט אונ שו־אנק פגן פעלץ ?יכםען איהר גענומק ארוים ;יא האט
 האט םאנען א;עלכע אט זיךג צו זאגט אונ לאננט דער איהם

 אױגען דיא כןריכט עםז געלד, האבין ךאךף םען אז ,מען׳דאש
 קומק צו איז,ער ,קראגק ,אמשבון פאלזעצין טען םוז , קאפףז פון
.דארף איך וואס יף1א געלד נעבין מיו־ .אוג

 ? מאראם תבל הונךערט פיר איהפ אויןז געפין םען וועט: '
 אכט דאף קאקטז ערי ,געפין מען וו.עט אודאי שוטה

.צוךיק טאנאט ררײא פאר ,עךסט גיםאכט ,רובל הונרערט . . 
.בעצויגען םאמעט רובעלךיגע צװעלף מיט פוקם ?לא טטע . . 
 .אײנכןעהךען ^עגין שזין זיןל איןל וועל .זיך דאבט געלד ךיא היט

 ,זײן צו געהערט עשז וױא ,פײן גאר באל מײן זיין װעט איצטער
ךאך איז ̂עש ,גיט אי^טער איןד דאךף §עלץ ןעם עייטער אונ

זוטער



.גײא ז זרחקע שױן נייא נו ,זומער
 שװעסטער שפוה׳פ אריין גייט ״עס ,טהיר ךיא ןגס.עפינטןיך

 פון ,נענןלײדעט איינפאך דדײ&יג איאהר א?רױענצימער .ךבוךה
 צי איז נןלײךער איהרע אױף װאם ,שמוטץ ריא אונ ג־לעקין ךיא

.זאכין שפײז פון רעמערין(ך אײנע איז זיא אז ,^רקענץ
 פײא לאנג שױן ביז.ט דוא .שפרה אב זיןז רופט !אגאסט א

 מאך איך .הלעפין , צײט דער צו געקונזען ביזט דוא ,געװען מיר
.אװעצעיינקע דויינט .  / זיןר פאר זיא זאנט ,יוועגין דעםט פון .
 וועל איך ווארום ,בלײבען ניט ,דא זאל זיא ,װעלין איך וואלט
.:בזןונות גענוצ האבין
שפרה? מיינסטגאר וואסדוא ,זאגין ווארוםזאלסטו -  ניט,'
 אײנפאבע איין ביך איןד ? ךיר צו איך קום וןיא דבורה: זאנט

 אונ העלךן גךױסאךסיגע זײן ;ועלין דיר בײא אונ ׳יכןרעטערקע
 בין איןד אט .מיר פרן בזיוינות האבין ניט מ־עהר װעםט ,דאטען

 ־פאהר איך אינ כןראם אין דאךף איןז וואס ,אײנקױפען נעקומען
 מישב ךך איןז האב גײענךינ פאךבײא .אהײם אוועק וױךער באלד
 ,מאבפט ז־וא װאם זעהעך אהער נעדין אךײן וועל איןד / גיווען

 זאנטאוייף מען וױאס ךיבפןיג איז צו ,איבערצײנען ?יןד אונאגב
.ליבטיג איז שיינט וויא^עס אוג .ךיר

? ?גגזלט גלנבט האב איןד אױףמיר? מען זאגט וואםי ,שא
'’׳ ז• י "ь׳ ז ׳ר;־1 מיטאשמײכל. שפרח .זאנט : « I י * V " I

 צװייטק דעם אזיימעךצנבט־בײא ,שפרה דואינלינםטאלם
 נעצזלט מען אז יאליין זיך בײא צצבט אזשען אזינךע? נאר איז
;ענע.י װיא זינדע אויף-אזא איז , ],אל: זיך

.שפרה ;ננטפעךטי ,זאנפט דוא וואס ניט פאךשטײא איך
 עפעםי טראנען ארויס' אץגעל דײן ניזעהן ;זרפט האפ איןד ׳

?'־’ךאס בעדײטעט וואס ,דאנען פון פיבסענפעלץ אגוטען
 פעלץי? ךעם מיט איהמ שיק א\ך װאו ךיך ךאס ארט וואש

,אךער ,ריעגען אויס ■?ילײבט . .
,חא-טאלפט וואס וועצערינקע .ךיא אויף ^א־זעטצין ארער

שלאגט



*־ 1 ־ 5. . .

 ̂ער אונ ,ףפרע?ט איהם האנ איןד :יבזרה איבער איהו ^לא?ט
,גיזאגט שוין ?ויר האט .  מײן דיןי ?יהרסטו ןןפןא;אפיש זעהר .

ק , אפעלץ מק פאךזע^ט אבאל מאבין צוא אום ,ישוועסטער  מ
.פריצענט צאלט . א ? ישפרה ,זיך טךאכשטו וואס ,גװאלד .  ת

.’.א^נלייק אין זינקסט  אב־ פון ראגרע אם ׳שטעהסט דוא זעה¥ .
.גרונד . .גאטװײם ׳,'יווייט גאט . . .  אױס ניט ח״ו זיך ״עסזאל !
.סוף אשלעכטער לאזען .  וועצע־ בעלער, מאכסטו טעגליןד טאג .

 אין פא־רסט , לןלוכ אין טעאט/גר, אין טאנ אלע גייסט ,ךי$עס
 ךאס אלטע ךיא אונ ,װײלע אלע קלײךער־ זיך מאכםט ,פעדער
 פאךקױפשטו אכטאגען פאר געמאכט זיןו האסט ;ח װאס ,הײסט

ט... ש ר־ני א ; נ
 г רובל טיױזענך צױעלף יאדזרז ךעם פאױךינט האט מאן מײן

'״ שפרה. זאגט
 צװעלף פאךךינט האט טאן ךער ,דבורה ,ענטפעיט ,יע
 % ,טיויזענד צװאנציג פארלעפט האסט תא אונ חבל טױזענך

 ,נעמאכט אועלינןליןז איהםי האשט דוא אז ,נעשריבען מיר האט
 אין פעךזונכןק אניישעפט־/ אן אונ געלד אן 1נעבליבען איז ,ער

.רובל טויזענד ״עטליבע אין חוכות
,גערעדט פאנאנדער ךא זיןד האט זיא װיא ,זעה ,זעה י
 מיר געקוטען גאר ?רימאסע, פערענטליבע אײן ?יט שפ־ח זאנט
ק ’ מו?ןר ג  אוועלט װאס ניט ווײס יוואס' ׳ אזענש ! ה ה ה .^

. ־וועלם דער אױף־ לעבין צו וויא לעךנין טיר קומט ,^יז
 פלאשען מיט אקאךב מיט מאגר ;יגאעעךךא איײן ;זןטאיז

 אײך באט — ,פאשטעטין אונ גימיק צוקער מיט איב(אפ אונ
 מיר האט איהר וואס ,אלעס איז .אט ; זיא זאנטזהפיתתע ב_על

 וואש געלד ךיא פון ךעשטע ךיא איז אט אונ ,בךײננען גיהײסען
'פןעטע ךעד מיט זײנער ךעם איויף געל;ען האב איך . .  האט ןןר .

 ^אפײקק פינף צו פךיצענט מאגאטען דךײא פאר נענוטען אךאב
.ױןל פין

אונ נעלד ךאס נעהטענדיג צו שפרה זאגט ,ט׳נמג נענוג
איגער



 העלף як וןיןי אץ סאשקע נײא ,בוטעלין דיא קמןענךיג איבער
.אךבײט דער אין נןעכין ךיא

 רבורת ןאנט ’ויעלט ךער אויף דאם מען לעבט אזוי אט
 זגירוננ פאךןעצט מען , אפיפסענפעלץ פארזעצט מק , אזיפץ $יט
 פגיצענט ניט מען ,ז_אכין פוםטע אהגלכע אױף בעלער אויף
 א־ אן געלד ךיא ןאפ אוים נעהטט מען ,בעט יענער נ-יל וויא

.נאר אוג נענומען צו ,בריינןט מאנד דיא פיל וויא ,רעפנוננ
 פאנאנדער ךא זיןר האסטו וואס ניט גאר פארשטײא איןז־

 דײנע איז אומזונקט ? דיןד העךט װער :שפרה זאנט ,גירעדט
 גיזעהן, ניט וועלט ךיא האט וראס ,אנןליינשטעטילשע פון ,מיהע
 ווער .וועלט ךער אױןש לעפין צו וויא לעך^ין ;יט זיןז איןז וועל

 וױדער.א;ענטע אוג א;ענטע אבער ? ענסטו(נ וועמין אוג V דיר ק(כ
י .שוועסטער אטעות האסט׳ ,לעךףן מיר קוטט זיא אונ

 דבורה זאגט , שװעסטער ,זאגען ליגען איןד זאל המאי
 ניט ךי,־ זאל אנ׳שיל , מורא האב איך ,לןאפף ךעם סיט שאקלענךינ

.לאגע.. אשלעכטע אין בלײנען וועסט דוא אוג װאךפין אוועק . 
 > זאלסטו װעגין דעקט פון , ?ראי מ.יך בעהאנדעלסט תא חאטש איז

.אישװעקטער דײנע בין איןד אז ,וויסען .  קומען חא.וועםט ווק .
 רײך ניט פין איןד ,אױפנאהטע ןעסטע דיא האיין וועקטו מיר צו

 ניט זיך קטרעננ אונ ,כןען איך וויא לעב איןד ,אךעם ניט אפער
 וועךטער ךיא טיט ,שפרה געזונד זײא ,לןךעפטען ךיא איגער אן

. גיגאעען ארויס זיא ןציז
— ,געלאכט פאנאנרער שפרה זיך האט אלײן בלײבענדיג

 איז זיא מײנט ןיא !.קען גיט יענטולע אנןלײנשטעטילךינע וואס
 , גיט זיא ווײס מיט.קארטאפעל ,קרופניק וויא מעהר ,אחכמה

 ! וועלט דער א־ויף לעפין צוא ו.ויא לערנין קוטען מיר .זיא וועט
 אין אונ טעל אין עלט(געכןײה אײן איז װאס , שמוטץ אשטיק
 יף1א זוטעד אוג פיאסט אפען ווינטער זיף ברענט װאס ,הערינג
 בעלער אלע אויף ^ול איז וואס ,מיר צו גלײכין זיך וועט היטץ

ט , טעאטעךן ,טאםנןעכאךען א1א אבער ,געלעבט איז דאם ̂ן
לעבין



— н —
 שטארנק בעהער ,היטען אױס צאט מיר זאל זיא וויא לעבץ

עלק/ צו פיל אזוא זיך אײךער מאל צװאנדצ  מזל ׳טײן נאר $ו
.צוט לעבן וועל אונ מט ג^לעבט האבי איך ,אשלעכטער ציט איז . . 
 אין צעפעצדיצ אקוק זיא זאצט ,געפאדיךען צו איז מק ,שא

. קומקי צו נעהויבען אן האבען צעםט ךיא ,א ,פעצםטעי
 איז עפ ,;גנטנענען זײא ארליס שפרח רײדיאיז דיא מיט

 ױנגע .גירידעױ צװײא איהרע מיט פיגקעלשטײן מאדאם נעיקומען
 צווייא טיט וױדערי ראזעצהאלץ פרײלק• נעקומען איז ?אלד ,.לײט

 בלומעצ־ ' יאזעף נעקומען איז щ , היזינע ניט ?ילעצאצטע הערלן
 ״מק , נאך אונ נאןד אונ , .עלעצאנטע פרײלץ .דרײא טיט נןרא^ץ

 לאנצט דער האט מען ,קארטעןז אין שפילען געזעצט זיך האט
 )כבח־( בעוױךטהוצצע אצדערע צאךז אוצ ביםקווי ?ןיט שאקאלאד

 אנשלק אן צעפען פאר האט' שפלה ,לעפען געצימען יהאט פען
 דער ,געלאכטגעזונגען האט םען , וועלט נאצצע ךיא אן אונ

 אונ '_קארצע ריא איבער צעטאכט לוסטיצ זיך ;אנעכןדאטען צײלט
 אבענד דאם לאנצט .ךער האט טען , מאדישע אלט ךיא איבער
 צעפראטעצע פון בעשטאצען איז ,ווײסיןי מיר וו־יא וועלכעם ,*נפען־

 אונ שאטאלאפיט אוצ שאצפאציער פון אונ י עס(אינןינ , היהנער
 כןײנעם אונ אפ$יט ?יט גענעשין נאר האט מען פאקטעטעטק.

 ־נזק וואפ ,צעלט צעליענע פזץ איז ךאס אז ,צעאךט ציט האט
 אשטונךע אװעק איז ,עס , פראצעצט די פראצעצט זײ פאר $יאהלט
 צעצומען האט מק לוםטיצ/ צעווארין ש־וין איז מען , ךרײא , צוןי'א

 Щ&4 די ױיא ׳ נערריזעז אלויפ .זיף האט ?גש זימעןרטאנןיין,
 זיך,ער־ האט םען זײ^ױע/צעהירן)טאיך(, יף1א צעווירקט האפען
 ,פיעריהטש זיך האבען העררן ליא צעשיכטען/ סקאנדאלצע צעהלט

ק זייא )ויא אן  כןינלער'מעדצען אוצ^רפאחרעצע אויםצענאלט׳ ה
 צעלאכט ים■1א האפק זײא וויא ,צעפראהלט זיך האבען פרױען ךיא

 האפק פראזזגצטעןאוצ פיל זײא בײא צעצוםען אן האבק ,העררן
 מק״ארײן האט רײד ךיא אוצטער ,אפײצ צעשטעלט אױס זײא

 וןיא בערייחמען האט.זיךנענוהטען שפרה’׳ אנשלען װעצען ^ערעט
זיא בית



 ווערטה לףן איהר בײא האט ?ןר וויא איהם, איבער הערשט ךא
 וויא ,איהרינע דאם אױף געשטעלט אללעס האט זיא וויא , ניט
 / מאנק אללע פון גערעט וואאפסצע אונ ,אוייס איהס לאכט זיא

.גאר;ישט ;זיט גאר;ישט ז״ײנען זײא ןויא
 א איײן איז ?ןס .טיהו ךיא נעעפענט זיך האט אמאל מיט

 אצעטעלע שפרה׳ן לאננט ךער האט אראסטאראן/ פון לא_קאײ
 / אקוק גיט ,קאנװעךטז דעם אױף רײסט זיא ,ארויס איז אונ
 איזגעפאלק אונ שלעכט! אײ ,אגעשרײא, .יגיט ,?לאס װעךט זיא
 מיט איז עםע ,ערשראקען ווארען אנװעזענךע אללע ,נןרעםלא אין

 שיפערע דיא , געלזןכטער מער.קײן גיטא ,שטיל געװארען אטאל
 געטמען האט הערן ךיא פון אײנער ,ניכטער געװארין זײנען
 אונ האנד שפרה׳ט פון געפא,לען אריויס איז וואס , צעטעלע ךעם

 אויפפיהרונג דײנע אז ,רויםען זאלסט ! שפרה ״ליפע .אזויא לעזט
 האסט דוא װאס שולדען דיא ,נעפכאכט נרונךע צו אונז ״האט

 פאהר איןד ,זיין ניט דא םעקןנדע אײן מיך לאזען ,געמאכט ״ךא
 מאטענט דעם אין טראגען טץי װעלען אױגען מײנע װאו ״אװעק

 ,אדױ , ;יטא ד,יע לאנג שױן איןד גןין צעמעלע דעם לעןט דו ״ווס
.נאפלמאי״ אנישיל מאן דיין ,זגרויג יף1א פילײכט *אךו

 ןגר זאנט ,ניט בעטרעפט אמאן װיא אוועק אײןד נאט
 דאננט טיר ,הא בלײך געווארען איז זיא וויא פריף דען ?]נדיגענז־יג

 קומט ,אן צעטעלע תנם פון ,לאכען ניט טעהר שוין וןעט זיא אז
 רוא אונ ,טאכק צו וואש ניט ךא ין1ש האפין מיר ,גײן לאמירי

 רער צו .?גר זאנט ,אדאלטער נאך וועגין דעסט פון לויף חאםקע
 גענוטן האפן אים נאןל אךויס, ןןר איז רײד דיא מיט ,מאד ךינםט

 א;אג נאך האיין אנדערע ,ווייז ביסליך געםט איבעךיגע ךיא גײן
 ^טליכע דיא בעקומען צו זעהן ךאךף מק ,שטיל ךער אין געטאן
 פינף אײניגע אין ,שולךיג מירי איז שארלאטאננןע ליא װאם ,תפיל

 לינען געפליפען איז שפרה ,ליי׳ריג נעװאךין ישטופ דיא איז מינוטין
 גענומק איהר האט דיא^קעכין ,אגעחאלעשטע לןלעפלע איהר אין

.ךאלןטער רעם נעלאפען;אך איז האסקע אונ וואסער טיט שי>יצין
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XV »ייײ
 נעלאפק,קנעויטאח אן זײנען ארום שטונדע אהאלבע .אין

 שפרה ,אנעפילךער , אלארעם געווארק איז עסז,:׳ קטוב אפאלע
 גע־ האט זיא ?גךשטארוגנ, איהרע ,פון זיך צו געקרמען ישוין איז

 זיא נאר ,אישרעלןליכען ^אבער .ווײטאג אנךער אײן פיהלט^נפעש
 טוט אידד מיט וואש בעךײנכןק צו געהאט גיט צייט _קיץ האט

 ,געישױען האט מען ,געצופט ,גערישען איהר האט מען . זיך
 אירךעו האט מױד־על איהרהױז ,געװײנט האט זיא ,געלארעמט

 איר האבען נןיעלי^ארק דיא ,אנטלױפען זאל זיא אטאוןטל לאנגט
 געצװאונגען האטאיהר מק , נעבױאהט ריק אבערגעהאןטאונצו

 יגעהערט ךא איז קטוב אין וואס אלעס אז געביןייאפאךפיסלןע זאל זיא
 אן אפער זײ;ען ״עש ,געהן נעלאהגן אירזר האט פען אונ ,זײא צו

 אײן געהױןען איויף זיף האט ,עש , נןרעדלטארען נאןי נעלאפען
 געלונגן האטשפרה׳ן שרעכןען גרויש אין ,.נאר שרעלןליכע?וצענע

 אײן אין פערקװאונדען איז אוג פוןשטוב, טאכין ארויפצו זיך
 נאכט אסינצטערע װאר щ ,שץ־ באל אין.איהרע אונ צןלײדעל

" , .בלאטע זעהר אונ ארענענדיגע
♦ באל נאבלמאנם ־שפרה גע^ךיגט זיך האט דער$יט

I  3 .  V

א ש^רײכעלן, די י )בכאראגא( צאנךי

 פאו ך דיט יאהר פמנר, געלאפען איבער פאר איז עסײ
 ניט גאר איז קרסנעמיץ שטאט דער אין ,בעגעפענהײט געשריבענע

 נאבלטאן מאדאם אוג העור פעחאנען צװײא אז / גיווען ענטיג(ל
 פעךשװאונדען וועגץ פערשידענע איויף ;אכט אײן אין זײנען

 געהט װעלט ריא ? עש ארט וועמען , ניטא איז ,ניטא ,נעװארען
 שמיד דער , נ״ײט שױידער דער ,פארװעךטם רועגי־ן דעשט פון זיןד

 ,אונטר גײט אונ יף1א גײט זון די ,האנדעלט לןרעמער דער ,ןיןלאפט
ט דאש האט װאו ,זיך בעקנמערט נןײנער אונ ^ ע פאר דיא ג

פאיס



 יי шШШ 'יט̂ ?עריי האןען ̂םי | אהין:קומיען נאבלמאן פאלק
т אזו גאבלמאן מאךאם האט' געלט זימיר װאס ,■׳כןרעליטארין■ е׳ 

 זײא האט טען װאו ,גע^ליבען נאך איז היויז אײן ,געפראלט אי'יפ
 , באױסלאוױץ אין נאר קוםגעמיץ, אין ניט אבער ׳$אינ$ט*
 געוואה^ט האט עסי װאו ;יןעציג» אוויארןט ,בײא דער אשטעטל
דבורה. שוועםטער שפרה׳ס

 איז דרױםען ,נאכט דער $ייא ,?ןאנאט נאנװאר איז ?נס
 / געזיכט דאם שגייךט щ אז , אפראסט אוג אשנעע מיט אוױנד
 פון אדןײם .עו־ישט קומען פי׳שמאן יעקב מאן איהר מיט דבורה
 אין זיא יאזנ פוטער ביזעם אלטען אײן אין ער > סןראם זײער
 אונ מעהל אין גע־שמוצט אײן .זײנען בײדע ,נאק ).ואטאװען אײן

 , גךא שײנט ,פראףן פאר וױיס ז!א בארד ןיין ,פארשגײט ךענט
 סטאלאוו׳ג אין גיײא-יזײא שליסלק/ גךױםע אבונט טךאגט זיא

 / רײן גלעזער מיט אטאץ םיט סאמאװאר אזװ־יגער טיש אפען שטײט
 שמ־טץ ןױנטער זימגרע׳ זץו פון אראב װאךפען פרויא אונ מאין

 ,קינדערליך רױיא זי^ין נײא דער ,טיש ביין זיך זעצין כןליידער,
.טהעע אן גיסט דבורה ,ארטיג ,תהיג

 אין אהויכער אמאן ארײן גײט щ ,טיהר לי זיך ?נפנט יגס
 איז עך ,היטעל בארא^ענע אשפיציגע מיט סאפענפעלץ אגיטק

א אפ נןלאפט ,פאך־שנײט  דבורח ,כןאלאסק ךי אויס טוט ,פיס ך
 .זאגען וועט.ער וואס ,וואךטק אונ איהם אױף קמןען יעקג אי־נ

.ער פרעגט ? שװעגערץ נאבלמאנס װאוהנט דא
.דבורה ?)נטפערט ׳אישוו?גסטער שפרהש בין ?•?יך
דש־.אוגפעלןאנטער, זאגט ,אבױף שפלה׳ן צו האפ איך

■^ י ?אײן־ בײא זיןז־ געפינט שפרה ,г г ש ׳/•■׳ ;
אזינןץ♦ מיט דבורה ^נטפעךט ׳ ניץ לײךער

 у % ?רעגט ? געפינען זיא איך הןען װאו
 מיט לכורה זא;ט ,ניט אויך אלײן איך װײם אונגליק צום
.זיפץ אביטעךין .  אױ ,אן זיך ווארעמט , פרײנד ליבער דצט .

̂ט אזא ךרױסען א שנײרט щ אז ,נןע־ ̂ען ג<יד־>ר♦.. ל  ניש איך .
װיסעג  
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 בריף ךעם איהר האט װעטען פון ,איהר קומט וואנען פון ,וױסען
? שװעקטער מײן פאו־

 זעצנךנ ןיןו ,ער ;ינפערט ׳ ;ןךצעהלען אלעס אײך װעל איך
ס אידט האט סאמאװאר דער אז אזוא א  — / שטעלט‘ §אר ^וו
 ,שפרה׳ן סיט זיך, טוט וואס ,וױשען וועלין איף װאלט פרמגר נאר

 > צײט גאנצער דער אונטער פאסיךט איהר מיט האט וואס אדער
 ־איהר שטײט פאר ,ךן אי־ , הײם דער פון אוועק איז זיא נואש
. נוטעפרײנך אלטע פון-»ײערע , ^יך

;ירצעהלי]׳ צו פכייליכעש װאש ניטא איז שוועמטער■ מײן פון
 , ^רות אנם געהאט נעבעןד האט ןיא :אזיפץ מיט דבורה זאגט
. יאהרז 4 פון שיוין נעװארפען אװעק איהר האט מאן דער

 אזא אי >ירטיט אז / פאךלעין אגךױפער ךאןי ערי איז ,אזוא
:%ר זאגט ,זאןי

 בע־ ניט ־שטארק אייך איהם ען(ל מען , פיײנט מיין ,ניץ
 פוײנד זײט״אטטער איהל אז באלד װיא זיא, אגטזז שולדיגען׳

ער ווישן, איר דאךפט .צוטאןשלעכטעש פעהיג גיווען ניט איז א̂ז . . 
,געבראכט מיט האט אבשטא:טעלשטווע ךי נאר . .אירע אדער . . . 

 , פעהלער אײגעמג איךע איבער לײדעט שװעשטער מיין , יעיע
 ןיא װײשטװאו *יווער מאן איהךען זוכט נעבעךגעונד׳ איז זיא
• איצטער איז

? ניט בױף לףן איהר פון האט איהו
 האפ יעצט אונ בריף אפאו־ געהאט איך האב אנפאנג פון ז , _

, ניישט גאר איך
 האט מען אז ,טעג ;ןרשטע דיא איהר מיט גיווען איז וואס

* .ניטא ^עראיז אז ,װאושט דער זיןי
 דבורה אן פאטט ,אװעצערינכ־ןע מיטן אין גיווען איז דאס
 , אימעױנעם אײן עפעםי נעפראװיט יעמאלט האט זיא ,^ךצעהלען

.איך װײס .  , ןשיוךה די אנגעקוכוען עזמהה מיטן רעןטין אין ^יז .
 ,פאךישטעלין זיןז ענט(ל איר ,געוואךפין אװעק איחר האט אנ׳שיל אז

/יאמאל מיט איזגעװארען עסז פאראשומעטאכע װאש  ךי ימילא '. .
. געפט . י ' '־ י ,



 ךאש אט . גינאננץ פאנאגדער בליקי אױגען אײן אין זײנען נעםט
 דיא בײא ,בלאטען ך בײא ,פכײנד גוטע הײנטיגע דיא פרן איז

 אזו ניט .עפעש קו^ט עש וויא אמי .פרײנד גוטע מען איז ?ושנןה
. ניטא ״קײנער איז זא , . щ לןלע- די אנגעשוואומק גלײך זײנען 

 געבליבען נעפעך איז זיא איוני ,היישעױכןען דיא לויא אזו ךטאךין
 '^יראוואךט זאלפאר ;>ס ווער גיווען ניט איז או^עם ,אלײן אײנע
; , ?ױינד גוטע ךיר איז אט ,יװאךפין פאר

 אב זיך ח?ט פאר-װארפין/ אװארט וועגין רעדשטו וואש
 מנגאנגין אלײן ז״יינען גזישטי זעלפיגע די — ,מאן איר פיישמאן יעקב
 וועצעןיגלןעש פףן מער או דאך זײאזעהןי .כןרעךיטאךין ך הפען
.זײן איהרגיט גײא וועט .דאגיװען איז געשט אדעלכע אט . . . . 

 נעמען, געפױלטצויצו זיךניט האפין געשט אנדערע װאךט ,ווארט
 מײךיל^ היויז איר חאסקע ,שומאטאבע דער אין אבעכער ,אלעפעל

 §אר, .♦ .גיזעהען דאש האט זיא ,צײלט דער אלײןי מיר האט
 מען אונ קא'ױמעטעןז געשט םאךט אזעלכע אט ? איהר ישטײט
 פאר מען אונ פךיצענט צאלט מען אונ געלט געליענע פון פאיעט
.זײא איבער מאן דעם סרײבט

 װײטער פרעגט ? יעמאלט אלײן איהר מיט גיוןק 'איז נויוואש
? וױתציעטיעמאלט פיליישיט איהר איהרהאט , אונבעלןאנטער דער

 בין איך נאד ,דבורה ז״אגט , געטאן געווים דאש װאלט איץ
 מיך זיא דזאט טאג יענעם ,גלורען ניט גראד אין״קושמעניץ יעמאלט

. אהײם געגאנגק אװעק איך בין ,בעהאנךעלט שלע?ט גראד . . 
 או־נזערן -פון אפריף ןירהאלטין איך האפ ארום טעג אײגיגע אין

 האט וואש ,אלעס בעישייןען מיר ד«אט וועלכער פריעד אנוטןי
 געשריבען איהר האב ׳ געווײנט דורך גוט האביזיך איף ,פאשילט

 אלש נאך איהר האט ־שטאלץ איהר נאר .מיר ״צו קרמען ןאל זיא
 .געקומען ניט איז זיא אונ געװארפען אװעק גיט

.ער פרעגט ? געטאן פארט זיא האט דען װאש - _י
 ךעם פון לארעם דעש פון נערישען ארויש ים'1ק זיך האט זיא
 א ;ראדי ױװען ' ;עמאלט איז щ . כןלײךיל אײן אין געפילדער

רעגעגרינ« ״ • ׳י .



 בלאטע אין שיכעלעך זייךינע אין צעלאפען איז זיא נאכט, רעצענדיצע
 גענומען האט זיא ׳ טאצ פאר גיווען שױן איז ?ןס ,רעגין אין אונ
 האט מען איהר? מײנט וויא נאר , פרײנד גו$ע איהרע צו צייין

 פאר ציווען,קלאמעך׳עזט איז ̂עם ,געלאזין ארײן ױרצעצדם איהר
 מען נאר , צעהעךט צוט האט מען הײכ£ט ךאפ , טיהר ךי שפארט

 ארום זיך זיא האט שעה .עטליכע ,הערשריג ניט צימאכט זיך האט
 מיטען אין צעוואיק נענעצט דוךך איז זיא ,אפרױט אן גע־שלעפט

 מלךא האט זיא דען ,ז_ײן טקענט ניט אױך צאןז זיא האט שטאטד
 וױרקליך זיא האט זײן צו װאו כןרעדיטאךען, איהךע געהאטפאר

 אזײט אן פמ״עט פזאצ אצאצצין ציצאצצען ארום איז זיא ,צעהאט גיט
 פאר / לאך^טיג אונ הוצצעריצ ,ן^אצט פאר אונ וױי;ט פאר שטאט
 ,יפוןװעלכן בעקאנטער אלטער אײן ןעצעצעלט איהר האט צאכט

 איראװױאזעט האט וועלכער צאר ,האט.קײןמאלניטציהאלטק זיא
 ו דך צו אײלצעלאדען איהר האט יעצער ,עלטערין איהרע ליב צו
 האט זיא ,איויפנאהמע בעכטע ךיא צעהאט איהם פײא האט זיא

 ךאז װעלכע מיט ,?רײ;ד צוטע איהרע אלע צו צעטעלעןד געשיקט
 איויןש טא^צין נ־לעצט זיא וועלפע מיט ,לאזע אײן אין יזיצען פלעצט

 פראטין מיט פאיען אוצ כןאךמענק ט:פלעצ זיא וועלכע ,מאפלןעראד
 זאל.קענן זיא דיילפע׳ אום ציבעטין זיא שאמפאציעהאט מיט אונ

 אײן ציהאט זיא האט אלעמען פון צארז — ,מאן איר זוכין פאךין
 אגראבין פראפט אנדערע פון עדלען אײן אנדערע פון ,אטקאז
 איז זיא ,טאךצין זיא זאל אזיו צע־שפילט האט זיא וױא :.אט_קאז
 האט זיא וועמץ פון ,?ױי;ד צוטער ;עצער אלג ,צעװאךין קןראנק

 , רייף ציט דאצו וואר.,צאך װעלכער אוצ ,האפין צו ציהאט ן\ט
 דאקטלריס ציצעבין ,וועצין איהרעט פון ציטאן אלעס האט יעצער

 , אלןלאצקין צי ציהערט וואפ , פפלעצע אלע אונ ךפיאות היט

̂ר , אפאטער׳צואברודער וויא אקוראט  צו ציװאלטשױיבץ דואט .
 איהר װאםמיט אײנמעלךין מיר אפילו ,צעלאזץ ציט זיא האט מיר׳
 אז :ציזאצט האט ז.יא ,צעלאזין ציט אױך זיא האט פאסיךט האט
,לו־יפין אוועק לא וועט ,קצמען מיר זעהק דער וועט זיא וויא ^לײך

ן’ ע י
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 Щ וואס פאל ,קוקין ניט אויגען ךיא אין מיל^ליץד כןען זיא ךען

 זיך האב איןד ,גי-זאגט האכ- איןי וואס געל־אזין אויפ ךך האט
 גיײען ־איז זײא אז .דעם נאך אונגליק דעם פון װאוםט דער ̂עךשט
.געשךיבין מיר האט^על דאן ,געפאהךין אוועק־

 האט זיא אז ? נעפאהרק אװעק אננער ךא איז וואש ;זיט
? גיהאט ניישט

 אבןילאנטענער ארינג נעפליבען נאך איהר איז גליק צום
 ניט מלװת איהרע האבין שומאטאכע דער אין וואש האנד, אפען

 נעפאךין אוועק איז אונ ףנג דעם כןױפט פאר האט זיא ,בעמעךכןט
 איהם הרך אום , קיעװ אין מאן איהר פון שותף אגעוועזענעם צו

ײן  יף1א פךײנךליך איהר האט שותף ךעל ,איז ו־ואו,על ,צי״עלנ
 איהרעט פון טאן, צו זיכעחנג פאל בעשטע די גיגעפין אונ גענומין

 גיגעפין איהר האט ,ער ,אנבעלאנגט יאים אן וואש ,זועגיןאלעס
 דעם איוף געוואךט האט אונ אנןװאטיר געדרנגין זיך האט ךא ,געלט

 געלעפט אב וױדער זיך האט זיא ,פטאלאניע זײנע פון ךעזילטאט
 איזאןעלאוועק ״עש פלי/נל, וויא מוןטעל אונ געזונט געװאלין איז

 אײן האט זיא תיזילטאט שום .נךן זעהט זיא ,מאנאטין צווײא
 , פעלפיהלק צו איוזל זיך צילט ^ל אונ ,^יל >ןל.נאלט אז ,נעזעהן

 גיהאט האט זיא וןאט׳ש , גיװק ךאןד זיא איז פןיגד אלענטיציך איין
 זיא איז ״ שלעכט א־ז גיזעהען;זס האט זיא ,געזעלשאפט שלעבטע
 אײנגעפונען ווידעל זיך זיא האט דא ,געוואלין אנטלאפין ?לוצלינג

 ז־א איז געלט אכןאפינןע אן ,פליעל וויא לאגע אכןליטיישע אין
 דעלגלױשעשטאט אין בעקעגטע אןזאונ פכײנל אן ,אלײן נעבליפין

 האט אונ אזײט אן שטאלץ איהלען געלײגט ןיא האט דא ,קיעװ
 פעל- או־ס גיבעטין מיך האט נאטילליך , א?ליף מיל צו נעישליבען

 זיןד האט אוגזיא געשיכןטגעלט, צו איהל האפ איך אוג ,צײהונג
 ניט .שטאט אײן האט.קײן זיא ,מאן איל זוכין נעלאזין אװעק וױדעל

 אום אפעלדאבט עטװאש געהאט נאל האט זיא װאו ,געלאזין דולך
 ךען , בליף איהל פון גאךגיהאט איןי האי אהאלב;אל ,גײן ךעל צו

אײן אזניט נעכין איהל װעט וועל אוג ״ געלט גיךאלפט האט זיא
שװעסטעל



 גװאלט האטױט אונ זיא'שטאלצירט דאט פאנג פוןאן שװעםטער?
 מען קמןט ,האלז א*ען איז מעפעל דאס אז אפער ,צומיר קטין אן

 דאך גייין איך ,צןען מק וואם צופט ג־ען אונ כײםט מען אן ניט גאר
 ,כיןיעפטין אלע 'מיט נעישטיצט אירד איך .האפ אט ,אעזוועםטער

 גידארפט’ ניט איןד האפ ,פעהאנדעלט מיך האט זיא וױא אפילו
 פאךט טוט /גס ? עפעםזמען זאגיט וויא נאר ,שלאד איהר אויף קמןען
 איז זיא וױאפיל / מאנען דיער זיך מעןנעמט אז / דאם,האךץ נוײא
.מש־צענהןײט איהר פון געשטאױן אויס .  װיללוליך א־ז זיא ׳יע .

 אױפנעפירט, זיך זיא האט אזינען אן פערױישט וױא אט ,משוגע יווען3
ט אונ לע^ין אטומילדיגק געפיהרט האט  זיא אז ,נעװאוסט האט;י
.אז־טפף אין זינכןט

אונפעלןאנטר. ךער פרענט ? גאננען דער וואם חאיזש דזאט/זיא
,מבקפים פײא אויםגיווען איז זןא , נישטי גאר ,גי־שט גאר

.נישט גאל אונ להבדיל שטלת פעלי כײא
 אב זיןז תפט ,דאמק געפילךעטע ךיא ? פאךשטייט איהר ־
 פ־ן אשטאט פיהרט א־נ פעלער .זיא מאכט דא ,פישטאן יעקב

 ?גס וױא אונ ,ארטאדאקםען ךיא פון לאכט אונ אהײנטװעלטיגע
.מיופלצים' פזןלי ךי צו פאהרט זיך םען ווענךעט ,אײננ ווערט

 נישט זיןד האט עסז אפי ? רייד• ךיא פון ארוים קלטט וואפ
 לוײן אונ מבשף _קיין איהר האט עםי. ,ןיא זאגט ,געלאזין אוים
 אז ו געשריבק ישלין איהר האפ איןז .נעהאלפין ניט מופת בעל
 איך ךען ,?ויר צל קומען זאל אונ זוכין צו הערין איויף זאל זיא
 אז,עס נאך וגיפרט ,נעלד שײקענדיג איהר נעװאךין סיד שוין בין

 םעהר מיר האט אונ געוואךין פעם אין זיא א־ז אט .ניט נוצט
 ,ניט ווײס איך וויא ךרײא;אהר שלץ איז עםי אונ .געשריבען ניט
 .נעװאךין ■ איז איהר פון וואם אונ געקוםק אהין .איז זיא װאו
 ,גענונ צרות האפין נעבעך מוז .זיא ,ניט געווים איהר איז נוט
 ךאם ,שרײפען זיא װאלט , נוט ניווען איהל וואלט ;נם אז ךען

 טיר וײםט ,עפ .שלײפען ניט זיא וויל שלעכט אז אונ , איך ווײם
אונגליקליך וויא מאנען דער זיןז געהם איך אז ,ד,ארץ מײן נוט
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 ,עלטעךין מוסטעריפאר אגוטק פאר דינען קעןז ןיא , V] .איז זיא
 פיל צו זײא האלטין צו ;יט ,קיגךער זץערי ,ערציעהען צו וויא

 ארױס גיט הןןף נאןר זאלין זײא כךי , ױגענד ז״ימנר אין אייגועצאמט
.גוטען צום ניט פיהרט щ דען ,גךענ?ין ךיא פון

 בע־ זעהר איז לאנע איהר ,פישמאן יעקב זאגטז ,יע ;ע
 ו שולליגקײט אײגעגע איהךע פאר לײךעט זיא ,ווערט דױערנס

 ,פריינד לינער ,.טײא ט(טריננ־ .איהר יף1א אךחמװת איז דאך
 זײט איהר ווער אינז ״עךצײלט אונ ,אוגבעפיןאנטין צום .״עך זאגט
. נךיף ךעם איהר האט וועמין פון אונ

 איזוו־אםציק מײן ךען ,ניט אײך איך יל.ערצײלק,קק9
 נןעלט, שרערןליכע אזא איז חײנט אונ У ךרויםען נזיר אױף וואךט
./גר זא^ט .  צו גיט איך וױיס לאנגין ךער אײך בריף ךיא נאר .
 אין שפרה׳ן אױ^טראגע ז/אפ איןד דעןי ,ךעכטין ךיא האכ איך

.דערלאננין צו האנד
 רופט ,דרױסען גןואלדיג אזו־ הונד ךער ощ בילט וואס

 ווינר ךער ו״ויא זיןי הערט ״עס .אײן האךכט ןיא .דבו־רה אב זיך
 אונ טהיו־ אין כןלאפט מען וויא זיך העךט щ .גױאלךיג פײפט

!ראטעוועט ! גװאלד אלעשרײא
 האסטינ לויפען או^נערןאגטער ךער אונ מאן איהר ,דבורה

 לומפען אץ אפיגורע הא^טינ ארײן יפט1ל ,עס ,,עפינען טהיר צום
 זיא ,פעךפרארק בלא יט1ר געזיבט ךאס ,שנײא טיט בעךעכןט
י. ״ערד דער אן פאלט ?יטערט

פישמאן, יעקב אב זיך רופט זיץ פארזיכטיג מען דאךף דא
 פעלײךיגען וןילען זול;קעס חברה אז ,אפט זעהר טרעפט עסי

 אוננליקליכע אײן מיט זײא פון וועמין אךײן זײא ש;קען ,אשטוב
 זייא גאיהער,עפינעןי אונ ,נעכטינען זיא בעט מען ,פ/זיאנאטיע

 זײא שטעלין נאך דער אונ ,קאמעראךין״ דיערי פאר טהיר ךיא
 ?ןיט אננייזעהק בעבוג שוין זיף וזאפ ^יך ,צו הער ,בדלות
.ת1מ?געןי א;על?י

ט דוא ,יעקכ ^ענוג ,ךיר שױן ;ענוג פאנעאױעס ךײנע ןי
פארקריגסטו
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 אונ־ אײן וןיו־כןלקז ךאש איז טאמער ,װאו יודע מי פאךכןךיכשטו
 טיײבען ארויש איהר זאל ̂ןען ךעכט דיר פײא איז גלילןליכע
 מיט אמאצעלניצע. אין ,פךאשט אפען שטארפין לאזען ,ךרױשען

 מיט אקאראפיגציג וײפראכט האט גילאפען דבורה איז רײד ךיא
 זאגט פרײנךן ליפע ,טרינקט — אונבע.קאנטע ךער גיט > פיאנ?ין

.זיןז קיעפטיגט אונ ט(טךיננז , צואיהר זיא .  אײערי איויש טהוט .
 יך1 איהר וועט , טהײא אונז פײא טךינקט אונ קלײדער כןאלטע
• • < פרײנדץ ליפע ,,עךהאלען ךעכט

? ניט מיןד ךערלןענקט דוא ? דםרה מיך דוא אירצט וואש
• אל־נבעלןאנ״ע ךיא זאגט

,אנקולןענריג שטאר איהר דפורה פרעגט ? איהר זײט ווער
.ש?ױמע אכעלןאנטע א .  ! טיר מיט דא זיןד טהוט וואש !גאט א .

 זיא איז רײד ךי מיט ! שפרה שװעשטער אונגלילןליכע מײן !שפרה
 אויש האט אוג האלז אפען געפאלין שװעשטער אוננלץ־ליכע איהר

ײן... אין געפךאכין  וואךק אונפע_קאנטער אונ,דער יעקכ א;עװ
.געךיוזרט העבשט
 ^אך זיפץ אפיטערין מיט שפרה זאגט ,שיועטטער יע עזי
 !.געווארין איז שוןעשטער ךײן פון וואש זעהלט תא ,פױזע אײנער

 האט וואש ׳ פעלער מאבין פלע^ט וואס דאמע .?גלעגאנטע ךיא
 צוא ג׳יקומען הײטע איז רופל הונדעךט אקט פון אפעלץ גיהאט

 פארװעש לומפען אין אשטוךם אין אמעצעלניצע אין פוש צי־ דיר
.}יגעשין ניט טענ ןיווײא פון שוין ,נאקעט אונ . .

 רכורה אמנשכײא גיט גיגעשין! ניט טענ צוױיא פון שױן
.שךעלןן טיט .  צײט אזא אין !פוש צו גענאנגין פיזט חא א־נ .

 איך אפוהר נעמין ױקענט ניט האשטו וואש ? מאנען פון ! פוש צו
.באצאלען דאך וואלט

 ?ינף געטײנט האכ איך ,װאגזאל פון איך גײא פוש צו
 גיווען מיר איז ̂עש ערשטי ,גײן צו לײכט זײן טיר װעט ארשטזװי

 ניװאלט ניט ךיר האי איןז ,זיפצענדינ שפרה זאנט ביטער שױער
׳ג;קאשט גענוג שוין ךיןד האי איך .א־מכןאסטען'^וועםטער ®איין
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 צו פאךגענומקי מיר איף האב ,קאפטיןז נא־ ךיך ךאו־ף איןד אונ
♦ איז מעגליןז ווײט וויא שפארען

 דבורח ישרײט ? געשריבען ליט טיר וואשיהאשטו !שטײטס
 װאפ זעהאין .הוצאח דער אױף ש;קען צו ךירךאך וואלט איך
 טײן ךאןד וױייסט רוא !מיר איז וױיא אױ ,ביזט חא אלאנע פאר

 ראןד וואילט איןד ,שװעםטער אטיײע דיר ךאןד נין איך ,האךץ
• Щ' ״.;לאז\ן 'פאר ניט ךיןד

 פון וואךפעןלע אךאי שפרה זאנטי שולךיג אפער ?ין איך
 פעלער. טײנע לײדען אלײן ימרז איןד .לומפינע,קלי;תר אירדע זיך

נאד וועלט רער א,־יף אלם לײדען צו בעשלאסען מיך האב איךר
.דיר איױף לאסט זי׳ין.קײן צ־ ניט

 צו פישטאן יעקב זאנט !נעליטען גוט טאקע האםט דוא
 . טײא אנלאז געבענךג איהר ,איהר

 קומט ימען אז ,געליטען א-ך האש ^ךענןלין, ,שרעלןליך
 האט מסתטא , טיך זעתסט דוא וויא ,שוואגער ליבעד אלאג־׳ג. צו

 קװעסטר ׳םײן גיפאלנט ניט האי איך קוטט מיר נאר ,?;קלעלןט מיר
.גינןלענןט קיר 'האט עםי ,$יהאט איך האפ אט .  טעג צװײא .
. .גיגעשץ ניט יעצט איך בין .מאט שוןאןד שךעלןליך בץ איך . . .

 'שפעטער װעסט תא ,איהר צו דבורה זאנט ,געגוג גענ־ג
 מאד דיא אט ,איז щ װאפ щ אונ אפ קרי־נק ,צײלען דער
 טיט וואס צײלין ךער װעפטו רעם נאך ,דערלאנגין באלד וועט
./נטמאם זיך ^ךהאל װײלע ךער ,פאםירט ז.יןד האט ךיר

 תפט ,פאשירט האט מיר מיט װאס וויםען ווילט איהר אליב
 האב איןד וואש ב־יף דען געבין אײןד איך ען(ר ,שפרה אכ זיך

 נעהאט ^יט האי איך וויילע גאר ש;קק, צי אײך פאר בערײטעט
 איז איהם אין .געש;קט ניט געבליבען ערי איז אטארקע א,ײף
 ךיןז אונ .פאשיךט האט טיר מיט וואפ בעשריבען אלעס געװי

אויט ;לטװאס איז עפז װאו ?ויך לאז ,בעטין איך וואלט דביורה
■ .בךיף ךער איז אט .רוהען

ישפרחן ?יט גײט דכורה אונ כריף דעם נעמט פישטאן יעק:.
אג־



 שפײזק צו צו ןואש נינעפין איהר האט ציטער אפאךטען אין אב
סטאלאוױע. אין ארויס .איז אונ

 ליבער :אזוי ,לקט אונ בריף דעם נעמט פישטאן יעקג
 פישטאן.״^נטשולרעט דבורה אונ יעקב .שו־ועסטער אונ ^וואג^ר

 נעשךיבק ניט אייןדאזולאנג ׳זהאב איןו מאם טהי;ערע מיינע מיר
 איך זאיל נײס גוטע וויא מעהר אז בעשלאסען זיך פײא האפ אין־'
 יט3 טיר ?יט ■האט גוטעש אז באלד וויא אינ ,שרײבען ניט אײף

 בין הײגט .זײן מצעף ױוועלט נישט אײןד איך האב זא ,פאשיךט
א געקומק איןד די  Щ איר וואס אוננליק׳, »ן שטופע לעצטע צו
 בײא פילײכט שיױן .האלט עסז ,טראגען אריבער .נ.יט טעהר .שױן
 שױן אײןד. טיט מעהר דאצו בךײננען ?יןד וועט ו״ואש ׳שךיט א!א
 צוא איץד פאךנענוטק יר2? איך האפ זא ,ךך זעהען צי־א ;יט

* זיך שייךק אונזער פאר וואךטק אײניגע שרײבען
 זיך הפט ,אוייסנעשטאנק גוט נעפעןד איז זיא !ך׳שקאשע

. אױגען דיא פון טרערין ךיא וױשעגדיג דגיורה אב
:װײטער לעןט א־נ יעקכ זאנט איבער נישט ?ויר ישלאנ

 פאר בריף לעצטען ךעם דבורה ךיר פון ערהאלטקז האב .איך וױא
 תא אד געשריפען טיר האסט דוא וועלכין אין ,;א־ךען ךרײא
 ךיר, צי קימען צו מיר ראטסט דוא שטיטצען צו טיר נןיד ביזט

 נילאזט ווידער זיך האפ געלד לעצטע דײנע גענומען איף 3הא זא
 צו ניט טעהר פעשלאשען ןיןז איך האב ךיר אונ .זוכק איהם

 אננע־ בץ איך .העלפין טיר װעט אןיבערשטער ךער ביז שרײבען
 ? מען טוט וואש ,רובל האלפין אנךער . מיט װאךשא אין קומק

 אבשטעלין זיך אונ זוכען צו מעהר ניט געפליכען בײא.^יר ^יז
 פובלוצירען צײטוגג דער אין מיך האב איך .אשטעלע אויץש װאו

 תםיש, ,פראנצעזיש ,ו־ײטש הןען וואש אנובערנאגטע פאר לאזען
 ,דאטען אנעבילךעטע פאר געחאלטין ךאך זיך האב איך לען

 בוך, אר־םישען לעזין פלעג ,_דײטש ,רושיש אימער פלעגרײדען
 ךער נאןד ,קלײדערי -טראגק ?לעג אאיךען פון לאכין פלעג,קעגין

געטײנש אי־ האב זא ,קדנעל עסין.קײןז ניט פלענ טאז־ע״ לעזיטע



 פעקומק מיך וועט עסי ווער גליקליך שעצין זץי װעט יע;ער
 װיא שװעםטזגר, מײן פאר זיןד שטעל הײנט .אטבערנאנטע פאר
 ךער לױט נזיך האיט מען אלס ,װאךען געשלאנין נידער בין איך

 טען װאו ,הױז אריםטאקראטישע אײן אין אײנגעלאדק ג;צײטונ
 װארט אײנציג האפהךן אונ פךאנצעזיש רייךען געטמען ?יר האט

 געביל־ אז ,אױנען ךיא ;מןפינט טיר יזיך האט ךא .פערשטאגק
 פלעג איןד וועלכע פאר ,ןענע נאר נערופען טיך האבין ךעטע
 ווייט זעהר איך ?ין טהאט ־דער אין אןער ,בעלער ךיא מאכין

 הערין ךיא .טרמעריג זעהר וואר לאגע טײן !שלעכט ,פון ךער
 אז גיזעדזן האפין זייא /זדעללײט׳ אפער וואךען היױז ;ענעם פון

 יגק1א רי פון טרערין אשטראם געשטירצט ארױם האט טיר בײא
 האבין אט , ,קךיטייש זעהר איז לאנע מײן אז פערשטאנען האבין

 אננעהמען מיר זײא װעלין ,ווינש איך יב1א אז אנטזנ,עז זײא
 געהאט ניט בךירה -האב_קיין איןד .קינדעל ךיא צו אכאנע פאר
 יעם אין ניװק איך בין מאנאטען ךרייא .אײננעוױלעט האב אונ

 .ערהאלט זיך האב אץר , טט ױװען.גאנץ איז סיר אונ יז1ה דײכען
 > מיין אן געטמען;גראינערין זיך האב איןי אונ ,צריות מײנע פון

 אונ וועלט ךער אױף ונד נע אװעק נעבעך איז ;נר װאס אנשלען
 לאנצענע פלענ איך ,מיר איבער פילייכט'שךקןליך לייךעט ערי

 געארט ניט שוין האט מיר .אנשלען טיין איבער אבוױינען נע?ט
 קימערין נאר פלע?ט מיר ,עטנהײ _איק בלײגי איך וואש זיך פאר

.גימאכט אוטלילןליך 1אז האב איך וועלכין ,איקם -װעגין
 אב זיןר רופט ,איהר פון אפײנקייט וויךכןליך איז דאס א

 פוי לעײן דאס געהערט אױם האט וועלבער ,אונב^קאנטער ךער
 ,הרטה נ־ט האט זיא אז ,,קענטיג .אויפטערקזאם זעהר ןריף
.בעטראגען 1אז פר;ער זיןז האט זיא װאס

 אונ יעקב זאגט ,לעהךער בעםטער ךער איז צרות ,יע יע
 פרינציפאלין מײנע נעקוטין איז מאנאטע ךרײא נאןז :ווײטער לעזט

 דגהק ךער טיך האט זיא וויא .גיוועזין אויםלאנך אץ איז זיא
ט א ךאךף זיא :;יזאנט האט אינ ,גינע^ין אקרים שוין זיך ;יא ן

ניט
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.שטוב אין באנע אזא ףט .  דער ךכטיג, אײפער זעהר וואר זיא .
 אז״עיס /נע׳פונען .זיא האט שײן, ;יט זעהר גיווען זיא איז צו

 וועלכע אויף ,ישטוב אין פאגע אשײגע האפין צו ניט איהר אינט
 זעלבען דעמ טיר האט זיא קוךץ בעגיין.׳ אקוק אמאל זאל מאן דער
 אין אלייןי ,עלענד געפליפען ווײטער בין איך .;ישאפט אפ טאג
 נאןז מיר איך״האפ V. . ? מען טוט וואס .שטאךט ןרויםער ךער

 ,נעבילךעט דאך״עטוואס }יין איך אז ,אײ^ירעט איטער אניער
 אנעשעפט אין ךינען וואס ,קענין ײעל איך ,ניךעבינט האפ איך
 ווידער מיר האפ איןד .רןאררעשפאנדעטין ,נופהאלטעךין אלס
 האט ארום טענ אײ;עע אין ,לאזען פופליצירק צײטונג: דער אין
 ,לעזין איבער בריף אדײטשען גיגעבין אונ ,גערופען מיך מען
 פינסטער איז מיר ,ג;קענט ;יט ווארט .ערסטין ךעם האפ איןד

 ךער דרײען נענוטען טיר ךןד האט עסי. ,אויגען ךיא נװוא־ען.אין
 ווען ,נעטאן אזאג האט קרעטער רער .פערךתם גרויס פרן נןאפף

 זיך זיא פופליצירק װעםהאלפ ,ניכטס פערקןטעחן פרײלין ןיא
 געהא־ןט אונטער ןיף• האט סיר • ניט זײנען זײא װאס ךאס פאר
.האךצין אצעריםענעם ?פיט פוד ד־ער פון אריויס בין איך ,פיס ךיא . . 
 מען.נקען אז ,אײן זיך רעךט מען וואס פילדונג ךיא ךיר איז אט

 נאןל אהוט טראגען אונ אאידען פון .לאכק ,אין,קאךטען שפילען
 וואס שלעכט! .נעבילדעט שו־ין מען איז ןא לעצטקמאדע, דער
 אבערוישטע וויא גאס איפערין געגאננין בין איך מען? טוט

 געווײנט אפ האפ אונ יקוואטיר מיץ אויף געקוטען בין )שכיורע(
 מײנע אונ מזל ביטערין מײן בעווײנט האב איך .טאנ אגאנצק
 ♦ לאנע אזא צו גיפראבט סיןו האט וועלכע ,אוינןפיהרוננ שלעכטע

 אפוטצ- אדער אשנײךערין וועךין צו בעשלאםען טיןז האפ איך
 ;עהר נעקומען אױס אנפאננ פון אפילו מיר איז ;גס .מאבערין
 טא־ או: שנײו_עךנןעס ױאס דאמע גךויקארטינע ריא איך :ןויךךיק

 אליץ הײנט זאל ,.קיך אין רואךטין םיר אויף פלענין ךיסטכןעס
 געקוטין יס1א ?ויר איז עס ,אפוטצטאכערין אדער אשנײדערין װעיין
דעך איז יט1נ רער ? ?איען מען ,קען וואס נאר , שרעלןליך זעהר

נרעפטר
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 אכעך .פעשטעהן ;יט מען ״קען איהם גענין י ,צװאנג נךעסטער

 מיר זיך וועל אץד וױא אז ,געטרײקט ?ןיד איןז האפ פאר דער
 הענד. פײךע מיט חאפען צו שױן םיןד מען װעט ,פאלשטעלין נאר

 זיןי האפ איןי קעהךט.׳פאר פיננןט געקומען איױפ איז ,עס ?גרפט
 ןאר מיך מק האט דא:י .מאנאזינק גרויםע ךיא אין געהן ?ילאזט

 אנטזז ךא ,^יט ראךף טען •;יזאוןט טען האט דא ,געװעלט ניט
טאן׳ מען .נעמט שטוטץ איךישע מען  ניפרענט מען האט ךא ^י
 אז ,ױענטפערט דןאפ איך וויא ,ארפײט ריא שוק קעןז אי־ צו

 איןד אז געזיכט אין געלאכט איויפ מיך מען האט , ניט ״קען איןו
 מק האט דא ,געהן צוא ארױס טהיר דיא געטךאפי] גיט האפ

 קוךץ .רעלןאמאנךיךק מיך זאל עסז ווער פךאטעלןציאן ןיפעטין
 ,יזנענד מײנע פעדױערן צו גילענענהױט טטע גיהאט האפ איןז

 גאר זיך האפ , נישט גאר אין אזוי פערפראבט האב איןר וועלכע
 אױף זאגע ךיא שײנען װעט אײפיג גימײנט האפ ,גילעךינט נישט

 אונ מאגאזימנן אלע געגאנגין אױם איך פץ אזיו .האךיצאנט מײן
 האפשױן איך ,גימאכט האפ^ישט איך אונ ,קערײעןזהאנתועך

אונ שווער זעהר איז עםז אז ,גילערגט ע;ין(נ װעלט ךיא גוט צו
,ענךליך .שלאגען צו צוא זואפ צו זיןז אײן.עלענךען פאר ?יטער

 האט ןיא ,שנײךערין ארעמע אײנפאבע,׳ איץ צו ארײן איף ?ין
 ,געפין איהר דאךף איןז וואם געלד אנשטאט אונ אננענומען ?יןז
 הױזליכע אלע אנמגנומען זיך האפ אי-ך פערינען. איהר איןז זאל

 שנײדער דיא לערנין טיןד זיא זאל פאר ךער אונ טאן צו אךפײט
 ׳מאנ.אטען א;אהרימיט.פיר גיווען אפ איך פין איהר פייא . ארפײט

.פרןד ^עכוךת פל גיטאן האפ וואםער , ךילק ךיא װאשק פלענ ,
איןר ?לעג פאךנאןט אונ ,קאכעןז , וועשע ווא׳שען ] טראטען

 איינס ?יז הארעװען אפ פלעג , ארפײט דער צו זעטצען ןיןז^רפט
 אויף וויךער זעפם אום מאךגענם ךעם אונ ,נאכט דער אין אוהר
 ;יכןװעלט זיך איך האפ אךפײט פןאטערזנע אזא אין אט .שטײן

 ניט מיןז האט הפיתתע פ.על מײןי .נעװאךין קראנק פין איןז פיז
האטזיא ,ױקענט ^יט האט זיא ארער זיןד פײא האלטען ךוואלט

מיך



א??ילענץ: .^אױטעץן.ג^ין^יןז ■ ̂ האםפלט^יל ■אין״ ^מאװעט־ אט »ויך
 גײן צו אוועק נעפאהר דער אין ןיװען שױן בין ,מאנאטען אבט׳

&^ין^ןד',ז־אןז^גינעזען ךערי פ<{:  בין אונ ?יוואךען וועלט^^עט
 ,האקפיטאל פין גילאזען אי־לוס מיוז האט מען גיװאיען״ געזוגד

 ג;קענט ניט שנין איהר איך האפ ־שגײדעיין מײן צי־ אױעק איך בין
ш'נעפינען/ й Шזיא גןוואטיר.אלער איהר:. פו;:געצױגען ■■יאויס 

1^ ךען,.ז| אוז  ^לענד געןליפען ווײטער ןין אץד קוךץ ^^ל^ם״ג?ןן
אז / אךפײט ךיא טקענט אפילו שוץ איןזהאב אונ
 מיןי מען האט , זי־ פאר ךגען פאר וואט ״ק/ינין שיוין וואלט איןד

רזאפער  ריא אונ שװאך •זעהר נאןר האםפיטאל ״פון געלאזק יס1א
^ פאר שטרענג מיר האבין דכןטויים א  אךפײטען׳ נישט זאל איןזי ז

ГЧ: V■ זאנםט #Щ^ •מק,?., טיט וואס ,קלעקט
# ׳ ק:צו *י ט ר רוגןט ,לי ^ נ נ ^ י ז

Щ р г к ?щ щь&щйЩуй
тгсз ГГ 'ГУ. Щ&Ж Ж 

Г^г זז ^ ן ײ | ז׳' # א ו פיל ןעהר נאןז האב איך ,־פישטאן -יעקכ!'
ג ן י ^ ^ ו ^ ׳ ^ ף י ^ ז ,לייךען צו וואס ,גיהאט נאך ־דמ*ט..זיא ^

Я«й5^ ЩЩי י ^ ' 1$Ь&П);:ЗД
ги , Ш £ט$״{« ן*ז \гк

Ц'$ &ג&וי* Ш**№-г ЩЩф} **№־»! ем г сисй, ггк я'ч! '94 ГГ 
ת ^ י Щ\№ זאיחם׳;צו ׳האט ; '4'

? !Ш Й •^ ^גי ןי ^׳ . гк 'сж'кцв ־ 97 ^׳״ נ д а) 
אז ,.■■ןאנט אונ גיגאמעךצדבלוה:' אריין №יילע“4ך

? צ־״ ״и ״ г-н г״ а''׳,Щр™у .ה־ןיץ אונ ? פ־יגן טוט. וואס
י  װאס גיט,יאונ א^א^קע .־'־■»מיל;̂ג

ן האנ :'^נרליך‘ Ш& 0$$ ד>ש נענאננין אויום ?ין איןז..:־;ניט  Щк £־?^ אעילד־׳* -^ו־י-זעהען 1^
דארט .טנאנ■;■־;• אריין ײן איך .וואהנוגגען װאלױעלע אװעק קען
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 האלטין וואס הײזער אלטע ,פעשו־יפען ניט איז וואס א׳שמוץ איז
 געדיכט זעהר פעװאהנט ךאךטין איז ווענין דעשט פון ,אייגצופאלען

 1אײ אין • מענשין סארטען אלע פון לאשע(ר ארעמשטען ךער פון
 ׳ קויאטיף(: ךער פון הבית פעל )ךער אשוקטער װאהנט צימער

 איז וואש מאן אױנגעו , וועשע ךאךטען וואשט וואש אפראצקע
 שטונדען ניט^ער זוײלע דער , אשוהט פרן אשטעלע זוכען געקוטען

 אזייט אין ליגט אכעטלעךכןע גיויה אלטע אײן , העפךײאיש איויף
ק װאשז אוצעניק אײן , קרעכצעט אונ  אישקלוצײעט איהם האט מ
 )אהײש פאהרק צו װאש מיט ניט האט אונ גימנאזױש פון

 אפיציר אײן ,גיט שטעלין האבק.קײן וואש טײךלעןז ךינשט צווײא
 פעךזאנען פערדעכטיגע דרײא ,לארמט אונ שרײט וואש אפי.אניצע

 חנה הפיתתע פ_על ״דיא .זיך שושקענען אונ אװינרןעל אין שטייען
 צווײא ו אקרױענצימער נאץד מיט זיןד נלןךיגט װײפ שושטעךש ךעש

 אקאמער נאך פון ,װערין צו פאךהילכט איז щ אז שרײ/גן קינךער
 מאשין אפען גײט אשנײדער אונ ,קלאפט אפלעכער וויא זיך הערט

 ז־ער איז ווישען איהר מוזט צו דער .מחח דעפ לעכעךט ערי אז
 דאךטין ברענט אונ,עש ,פענקטער אן גאר אפינשטערער צימער

 איז נערוך 'שלעכטין פין אונ שמוטץ פדן .אלעקפיל טאנ פײא
 פאךשטינןט. אטהעם ךעש מיר האט ?נש אז ,ךײדען צו ױאש ניטא
 אץד כןלער נאלט? אײן חאטש נעפטעען ךא מען פלײפט וױא
 וואש זוכען מען גײט וויא ? מאכען מען ען(ר וואש נאר .זיןז פײא

 שוין איז צוא ךער א־נ ? װאש מיט ניטא איז עפי אז ? כעפערעש
 ? נאבט איפער אקװאטיר אן לאזען זיך מען קעןי וויא ,נאכט פאר
 נעכטיגען, צו איפער נאכט אײן ךא װעךין מרוצה געמוזט האפ איך
עש עםען אפער וויל איך .געפין וועט גאט וויא  ניטא איז אונ̂.
 װאש אי.אנןעל געהאט איך האפ גליק צום .קיױפען צו וואש מיט
 פײא איהש האט אײנע .גװואךען }יפעלען איז מײךלעןז צװײא ךיא
 פאצאלט איןז האפ פון ךער ,קאפ;קעשז ךרײשיג פאר אפגעקויפט מיר

 יר4 איף האפ ^ינף פאר אונ ,לעגער פארנאכט קאפ;קעשז צעהן
ט לןראם אין געקויפט  זאט אפגיגעסי] האפ ,קעזאוגער אײן מיט פחי

 קײךלעןד ךיגםט ךיא מיט צוז.אטען שלאפען געלײגט זיןז האפ אונ
.איעגעשלאפען פעםט האב איןז .עךדז ןער יף1א

טיט
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אין 1 אל מ א ט פון אגןלאפעײיא איף הער נא?ט טיטען מי
, אטוטעל איז עסי זעה איף ניװאכט אויף זיןז האפ איןד . שלאף £
ווײם אונ העגר ךיא פךעבט אוג לויפט יעךער ,וואןי זײנען אלע ן
איז.- *עדעו , ניט ןןיר טען-ענטפערט פרעג אץז .טאן צו וואם ;יט ׳
ק האט ווײלע דער .טךאגען צו שטאךק ׳ז טהיר, ךי נעריסק אויף ק
אפ האט ״ער .גאראדאװיע ?זיט צאםטנער ךער ארײן איז עסז נן
ע פוץ א?יסק איץ מאכין ךא טה ערי אז נאוועט ט ט .זא?ץ מני
פערךעכטיגע יענעי הױקט איפער ,ציטעיט פאר װאךען אלע ט
צווישק נעשושקעט שטאךק פר;ער זיןז האפק וואס פערזאנען *׳
_זײא האט מען אונ נניבות ךיא געפוגען. מען האט ?גנדליןז .זיך יר
ךען ,רוהיג גאגץ גײועץ זאנענריג אמת דעם פין איןז ,נענוטין צו ען
.יןז1א אץז האפ אפאס אונ ,.נננכט נישט האפ איןז ווײס איןז :ה
זיןי האט צאסטנע ךער .געאירט •שרעקליף זיןז האפ איןז >גרסט יא
אונ פעסער שכ;ים איפךינע ךיא פײא פרענין צו געפױלט ניט ער
$£יןז מיר. צו נעקוםען צו איז ״ער .}יהאט ^יט האט רףנער פמעט טין
אזא אין געפינען םיןז זאל ^יר אז / פארשעטט אפילו זי־ האפ ער
איהם איז ךאף ,ױקענט ,גיט מיף האט ̂ער חאטש ,טתםצאבע טי|
פיזיאנאיןיע אײךעלע אזא אז ,זעלטזאם ?גטוואס געקומק אויס איז

גיפרעגט טיר פײא האט ערי .אײננעפינען ךא זיף־ זאל ,איןז וויא ט•(:
.ישויץ איהם ךעךלאנג איןז איןז,ענטפער .ךיעפליןז זאגאר אפאס איך
כײא איהם האט מען , פאס שײן גיטא — זוכען נעהם איןז ?נרפט ויאם
וױא , פעשטירצט העכםט געפליפען פין איןז .גצנכט ארוים מיר טין
׳ ניט טענות _קײן העלפט ךא נאר .פארשטעלין זיןז גןענט איהר ? .ט

בךאךזאנעס. איפריגע יי מיט זאטען צו געגומען צו מיף האט מען ׳;ען
וואסזיא ,דבורה שרײט איזטיר! װייא מיר! איױװײאאיז יטא

.אויםנעליטען געפעך האט ואס . . גע- אויס נעפעך איז זיא װאס !
אז ,הײנט שטופ אין מיר פײא ךא איז זיא וואס אנס .שטאנען נײא
.פךיף אזא העךענדיג סאלטין יס1א ניט איך וואלט ניט אלט

יעקב גענומק האט ,צעךפךאכין ^אנץ האט צופאל ךער ?יר
.לעזען װײטעי פיישמאן זאט . אונ גיװאיען ראנק(ר וויךער ננין איןד .
באלניצע. טוךעמנע אין נינוטען ארײן מיך האט מען ניפערליף. זעהר ;לעןז

א נע־ געזונד פין א.יך אז .מאנאטען ?ינף ;ילעגין אפ איף ^ין ן
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 גע־ יר.רעכט4 איז ,גנין איןי װאנין פון גיפךעגט מיןז מע| האט ווארין
 טיף .זאל מען נאר ,־שטאדט אנדעךי אײן פון זאגען צו ווארען

 פײא איז פזי׳ניות ואס,ךיאזו ,יעטאפאס פא אהײם פרײננען ניט
 ,לעגט איפער מיר האפ איך נאר ,יט1ט ךעי ו״ויא ?גרגער סיר
 ניזאגט שוין אי־ האב ,ווידער איםצרות איןזהאבען ךא״קען אז

 מיט יעטאפום פא אטפראװעט ב״ה םיןד האט מען אונ אמת ךעם
 ,שוועןטער דיר געפעלט וויא .זאמען צו גזלנים מיט א־נ גנבים
 פאר- גיט מיך האט צרה אײן _קײן ? גיישטאנק אױס בין איןי וואם
 זיינען מיר .נאר ניט נאף איז ̂עס װאךט נאר .געלאזען בײא

 פאך- גענוטען מען האט רןיאנקע ךיא פאר נאר , פוס צו ףגאנגען
 אבגעגאנ- זײגען מיו־ .גײוען אויןד איך בין אונטער ךער ,}ו־אדעס

 דער אנןױעצטע אין נינעכטיגט האפין מיר ,פערציג אוױאיקט גען
 ׳ ״עךד ךער יף1א גיזעצט זי־ האפען אלע .אךאךף נעבען בײא
 פאר לײט פאתעמעךע ו־יזעסין זײנען ארי־ם בײנק דיא יף1א דען
 דעם אמעדטךענליןז שרעכןליך זאנאר װאר ״עס .בױערין ךיא אונז

.בעסער מאןז נאר ..מאכא־קע פ־ן רויןד דעם מיט גערוך שלעכטין . . 
 נאר קעןז מען וואש ?גסען נענומען האגין .קאמעראךען מײנע

 אוגערנןע. אײן מיט ךער העךינג, שיט ברויט גראבע ךער ךאקאזען,
 .מײנע פעוטראכט טיר זיןד האפ ,נינעשען א־ױןז דאס האב איןי

 מײן צווי־שק אפאראלעל פיחרען גענומען דואב ,לאנע גאנצע
 גיזעלשאפט אין איך װאר פרײער .יעצטינען ךעם אונ לעבין פאריגען

 ,ר,עטען טיט געפוצט װאךען לענע ,}יזעלשא^ט אין יעצט אונ
 זאלק,/׳ צ־א טרינקען ,עטין פלעגין ײענע ,,קעטען םיט ״אויך ךיא
и אייך ךיא ж ט כיןן^ וועבי־ן מאנט ךעי זיף האפ איןד#  אג^ל'

 האט ^נעלכ^ר ףיץז^ פאר אונגלי^ליפער נאןז איז זײן קקי וועלכער
#£י ’?עךלאןועזק^קעל ליא פילײבט י-&:*1
«1 רעי ונדיאין נע נעבעך

.ןישטארפען . д״ . а & г э д? ■ ע׳ן ו^עמ^ט.
וועטי ווײנען'מ^ט^איןצוין? щ ח ג ר׳ ^ ף ^ ^ ו ג ז ׳ ז מ ע ^ מ י ! ® ■ ^.а д■־

 .העגלפין כיןענ-ין ןאל ווייינען אז פאך ךער אין ניטי:ךא סײא־־ אגי
?״ אדנט ףא;סאלךאטעך ^י ^ ^ א ק-ן ײנ זז

לעכענדע

י«— 36 —•



р ארום פויעךן ךיא ,זאקאן ךעם פון מאישינען לעפענךע щ גאר 
 פרױט ?ךאפע .זײא.עםען פײא ךען ,מײן.שלעבטס פיהלען ניט

 דיא '*ױייטער .צרה אגרויסע ניט גאר איז ̂ערד ךער אױף זיצען
 .העלפין מיר זײא נןענין װאס .קאטעראדען מייגע אךעםטאנטען

 פיז זונקען פאר ביררען איןי פין געדאנקין טרױעךיגען ךיזען אין
 גיפעט אױס האט מען ױעלכע שטרױא גיבראכט אונז האט מען

 ,אנדרעםעלט ^טוואם פין איןז אונ פאמעפט לןאטהיגען ךעם איויף
 אנשילס הער איןז א?געתכט טיר זיןד• האט שלאף אין .גיווארען
 איןד זעה װעטין .געשךײא אשרעכןליבק ;יט וױא שטימע׳

 .זיך חאפ איך !ארעם״טאנטען דיא צװ״טען שפרהלע מיין !ךא
.אנשיל ניטא ,אהם זיך קיק , יף1א האפטיג- .  מעהר זעה אין־ .

 קוקט געקלײדעט, מאן.רײןז ,אױננער טיר נעפין שטײט ?גס , ניט
 האפ איך .אױגען ךיא אױף טיעךין מיט אונ מילד מיר אױף
 אז ,שעטט פאר זיןז האפ איןז ךען ,געזיכט ךאס דענןט פאר
 כןען ערי חאטש , לאגע אזא אין מיף זעהט הערר ״עלענאנטער אײן
 װאם מאן איונגער גיווען ניט איז דא ,איהם פרעג איןד . ניט מיןז
 עפז ניט װײס .ער ,.עגטפערט^ער ,נאפלמאן אנשיל רופט מען

 םאן ױגנער ןער .שלאף אין אפתכטען געמוזט מיר זיןז האט
 פראנפין אלעמן געפין ניהײםען האט זאפטאיקאונ צום צו נעהט

 ניט-ערלױפט/ אפילו איז עים ,ארעסטאנטין הן ,םאלךאטען הן
 צו איז ,ער .זאכען אזעלכע אױף, щ*р ווער אנןרעצמע אין נאר

 עפי. או־יב ,זעהר טיןז נאמעי־ט איהר . זאגט פיר,אונ צו גיגא^ין
 ^ישט זיןז איהר אלטזז ,נאפט ךער פײא טרעפין װאס זיןל ויעט

א מיט ט־וכה. אייער װעטזײן ,ין(שרעפ ̂יז‘ מערטער ך
гт V ״גשצ« г гйёа у. »כיגאנגלן ארױם

 אפ זיןז ר^ט ,ראמאן אנאנצער אן זיןל ?אנגט ךא ,שא
(% гщ .פישטאן יע־כ

א .אונפעפןאנטער דער אפ זיף־ רו^ט ׳װײמ>ר: לעזט  איז י
פ ! הערן*׳-־ *י• ^ינטערעסאנט. זעהר ל

 װאפרא וויפען נערין- מאלט איןז דכורה. זאנט גיכער, לעז
איהר. ?ןיט ניטאן זיןז האט

,פישטאן יעקכ ווײטער לעזט ,;יגאנגין ארויס איז זיר ןויא
האט
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 ױמער זײןךער ען(כ ווער .אפף(כ ךער עןװינדלען גענומץ טיר האט
 ־•0? האט ווארום е? מיר פאר ךף איגטעךעםיןט ווארום ? מאן

 גיזאגט האט״ער וואס אוג ? בראגפען מיט איטאפ נעפא;עט.ךעם
 אין ארײן וויךער מיר איז אנשיל ? ווארום ? טךעפין דא זיןי װעט

.איינגישלאפען כץ איןז ?יז גילאז.ין אבז גיט טיף האט עם ףדאנקין,
,טוםיל אנרױםן פון ^רוואכט זץד איך האי נא?ט םיטען אין

 , װערין צו ישט/קט ךער רױביג איז £ס , ברענט זעה איך
 מען ! ראטעװעט ׳ נוואלד ישריייט מען , הער אונ הין לזייפעץ אלע

 װאס ווײסניט איןד ארעםטאנטען, ךי שלעפט טק זאבין, שלעפט
 מען , הענד קרע?טיגעז געחאפט אן טיר האבין פלוצלוננ ,טאן צו

 פענםטר דעם דרױןז געטראנין ארויט אונ געהויבען איויף טיך האט
 טײן טימיל פון אונ שךעק פון פעךלארין איך האפ ,אנפאננ פרן

.זײן בעװאוםט גאנצעפ .  געקומין איך כין מינוטין אײניגע נאך .
 פלײצעס דיא אױף מיר מיט איפיט אםאלדאט זעה איך ,זיך צו

 ךער פון אפלאם זיןד זעהט רױיטק פון אװאלד, די־ךןר שנײא איבער
 אויף גיטאן אנעשרײא /נר גענומקשךײ?גן,האט האב איןד כ־ןרעצמע,

 נעטראױן ארײן םיך האט .. .אייןז־ רעטע איך !שטיל איליש,
 ,װארים ליכטיג, װאר רארטץ שטיפל, אפױערשע אין אדאךף איןי
 ךיא וואר ךאס ,טייש ךעם אױף גישטאנין איז אסאמאוואר ׳רײן
./ער1ב איײכען פון הויז .  האיצן, אפען רוהיג געװארין איז טיר .
 ׳ ;ערין1אנוטעכ הנלתתע בעל ךי אנטקעגין גיגאנגין או־נז איז ;נט

 געלאןץ רא האט דאס זאנט אונ אבריף לאנגט דער איהם האט
 געוואךין איז ?נר ו.ויא בעטערקט האב איך ,טאװאךישץ איײער

 ניטאן אןאנ האט .;יר :גיזאגט דאס האט זיא װאם איר, אז־יף בײז
 איבער זיןי פאר איהם האש , בריף דען גענוםען צו האט !שישש

ע אײן אין גװען פין נעלעזען^איך כ י ל ט  פדן ניךעטעט בין לאגע, ^
 אזא אין קומען צו בזױנות האבין צו ניט הײםט דאס ,איטאפ
 , אײך איך פרעג ? טיך דאס רעטעט ווער אפער אהײם, שאנךע

 ,מענטיש}יט דאטרןין טוט אלײן רחטנות פון ? ציל װעלבעס איויס
 ב־וי;נרטע דיא מיילע דער ? דאס קומט וויא ! אסאלדאט צו ךער

 אפ זיך רו?ט םאלראט דער ,צוהןער מיט בײגעל לאנגט דער האט
 איײער פרן ?נטוואפ זיך עךהאלטי אונ טרינקט אונ ;עםט , £יר צו

של?נ ____; .
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 דעט זיך פון ג.יטאן אױס /גר האט רײז־ רי טיט ,לאגע שלעפטע
 מאדעמא־ צו טאךאם ,מײנט ניט :אוג־;אגט שינעל ען(סאלדאטסך

 ווס זעלבער ךער בין איף זעהט איר ,אסאלךאט בין איך אז זעל
 ,טיטיפרא'נ?ין איטאפ זײנדיגדעם מכבד ניזעהן פר;ער האט איר
 שריפה רי אױך ךעטונג אײער ליג צ־ ניטאן אלעס איך האפ דאס
 פעךךןלײדעט זיןד דזאב איןי אוג ציל דעם ליפ צו גימאכט וואס

 — ?ירען, צי אױם ךאס לײ?ט זײן זאל מיר אופ אםאלדאט וױא אזו
 ׳שרעלןט — !לײךין טיר איבער זאלין מענטשין אנעישרײא אץז ניב

 האט щ ,פעךלאשין לאנג האט'שיוין םק ״ער: זאגט , ניט .אײך
 נעלענץ, זײט איר וואש אויף שטרױא, ךי נעצונךין אן ניט מער זיןד

 געפיגען׳ מיך מק .װעט פילײבט איןי, זאג מיןד אבר דאך זוכט מען
 אונ אפךאזעגט, גענוטק האט א?יציר דער щ זאגט רוהינ, זײט
 ? ציל וועלכק יש1א אכער — זעהענריג, ניט מאבין זיןד וועט ;גר

 פיל אזיוא אי־נ מיהע פיל אזו אנגעװעוצךעט איהר האט אי־ פרענ
 , אוףזאנע אייננעהײטע ךא איז פילײשט — / געבין יס1א געלט
 איר מײנט פילײכט — דעו.צו, בעוועגט ?!יןי האט װאס יער: זאנט
 וואר צ־ אב זעהר, זיןד איר איךט ליפע, איז אורזאבע ךי הער, מײן
 , גירעטעט מיך האט איר װאס , ךאנפןנאר העכסט אײך ?ין איך
 דען בלײבין, נוטצלאז זאכע רער אין אנזוענדוננ אײ^רע מוז ראך
 :עטצט וױים איך וואהל אב פתיא, פערהײראטעטע אײנע נין איך
בלײבין. טרײא אים;יוויג וועל איןד אבער איז׳ מאן מײן װאו ניט

 פיר אנ ןיןי ,ער רו?ט ,הערן צו ךאס זעהר מיך ?רײט ;גש
 אלעם אפפעין וועגין. אײןןרט פון זאל מען ױערט איר זײט טמענך

 איר וואס מיט ?אך אײן ניט מער פעךלאננ אי־ ,וועלט רער אין
 מיר;ןרצעהלין זאלט .איר מיהע, מײנע פאר געלטען מיר׳פאר זאלט

 צום וועזען אײן;גדעלעש אזיוא קומט אזו וויא נעשיכטע, אײערע
 פון נעשיכטע גאנצע מײנע צײלט ךער אים האב איך איטאפ,
 טרעריךאיויף מיט גיהעךט יס1א האט ער׳י אי־טאפ, ךעם ביז אנןאננ

 פלעצ אץ־ וואס בעװעגט וואר היויפט איבער , אױגין דיא
.אגשלין מײן פעדױערין אלס

 אב גיהאט שיוין האב איך אז ,ערצעהלוננ מײנער נאך
אוג רוגיל פון־^ינ מיר לאגנט.ער דער געטחננןק אב אונ ניגעסין

זאגט
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ט: אג  צו אהײם פאהוט דער-הוצאוז, אױף מאראס אייןד נאט ז
 איך דען ,פאהרין מיט ניט אייןו מיט פ,ען איןד , שװעקטער יאייער
 ?ילײכט ,גליק טיט פאהךט ,נענענר אגדער איין אין נײטיג האפ

 .ניפאהךץ אװעק איז^ר ווערטר ךי מיט זעהן, נאך זיך מיר .וועלין
 »טש.קײט אזא ,מענטשין אזא פון עךשטיױנטי נענ^יבקי בין איך
 טײנט פון טאן פיל 1אז זאל אמענטש , מאל ?גךישטין דעם איןו זעה

 גאך צו רער ,אנווענךען מיהע פיל 1אז ! געבץ אױס נעלט וועגין,
 וואלט אנשיל זו־ען ,פארשיױן אנחייםעו אונ /גךעלטאן אײן אזוא

 , איינגעליבט איהש אין זיך איןי וואלט זיגען אין גילעגין ניט מיר
 ?יווען אזי כין איך וױא מענט^ין׳ רעם פון נעריהרט איך וואר אזו

 אונ בױער ךער הױז פון הפית בעל דעו־ אךײן גײט טראכט פאר
 אים האט הער ױננער דער ד־ען אנקלײדין, .זיך זאלז איןד מיר זא?ט

 פון זעכןס אוױערסט וואנזאל צוש פי-רק אב מיןי זאל ערי געתנ״ױן
 פאהךין שוץ וויל איןד יןז,1א באצאלט שיוין אי־ש האט -щ ךארטין,

 דען,עס ניט, בגד ווארעמען פףן האי איןי ןיןו איןד האפ ,אים טיט
 בױער ז־ער נאר ? מען טוט .וואט ,נ־ראסט אנרויסער גווען איז

 געהילט אײן זיןד האפ איך ,אסערמענע זייגע ױגעפין מיר האט
 ניט איך האב װאגזאל אפען ,גיפאהרין אװעק אים מיט בין אונ

 יג1ט ,גירעיינט האב איך דען , אהײם גלייןז אבילעט נענומין
 רועל איןי ו אפעךםאךעטע ,אפערצרהטע אהײם קוםען זאל איך ניט
 אבגד קױפין ז.יך וועל ווענ, אי-ין אישטאט אין ^ךהאלען פל;ער זיך

• אהכןדש וויא אהײם צוקוטין גיט אים פאםט, עםז וויא
 פאר זיך האב רולייג, װאגאן.נאנץ אין ניזעצט זיןז האפ איך

 אונ טענטשין ױנ;ין זעלטענעם דעם וועגין גיךאנקין אין טי?ט
 םיר האב אונ זיס, נאנץ געשלאפין אײן אזו האב אונ אגשלין ווענין
 ליא т איד ניווע^ט׳ אז־יף מיך האט מען ,געטרויטט גוט גאנץ
ין  דעם בעט אונ טיר נעבק ישטײט קאנדאכןטארז ךער זעה איך או̂י

 אימ־ מײן ייר נעפעלט וויא ,פילעט דעש זוכין נעם איןר בילעט,
א גיט אונ בילעט ניט_קײן ׳ניטא —גליק  ^טעלזיןדפאר ,^עלט ך

• לאנע ^יטערע מיץ 'שוועםטר
 דכורה,וואם ישלײט ! טיר איז י.ווײא1א ! סיר װײא־איז אױ

געצעפעט זיןד האט צו,איר ןױא גע־^טאנען, יס1א נעןעך <{יז ,זיא
אצרה
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.אצךה צו אצרה
 יעקכ נוײטער ־•לעזט ,קלאבין ,ווײנען געצומין האפ איך

 דער אפ זיך רופט , קונצק די שטײט פאר מק א — ,פישמאן
 תא אז ,פערטיצע דײן נאך נוט זעהט.נאנץ מען , נןאנחנןטאר
 צעלט, וואס ניט ווײסט אוג גיהאט ניט טאל קײן נעלט האסט.קײן

 פאלר איז מק ךעכעגין/ פאנאגדער ךיר מיט זיך מען װעט יאלד
 נאצאלעק דער י געקוטין איז עפז ,איקזטאצציאן צו נעפאהרין אן

 אונ זיןז נעבײיערט געשר;ען, נאך טיר אױף האט מען ,סטאנציע
עי 1אי וואגאן פון שטײצין ציהײסיןאפ מיך מען האט אם.ענדע  י

 לאנע׳ טרױערינע .מײן פאר זיך שטעלט מיר, אן אװעק איז פאיעזד
 װאי אישטאט אין גיט פעלד, מיטין אפען אלײן אײנע צעפליפין

 איז וױילע ךער , העךץ אטיטלײדיגעס געפינען פילײכט ר,ק טען
 אײצציגע ךי נים מער האפ איןד אונ פלעצט פראםט דער ווינטער,
 אין זיןצין ,ציקױפט אפ פיױער בײן האפ איך וואפ > םערמיגע
.ףשעמט זעהר זיך איך האפ וואגזאל .  נילאזט זיןי האפ איך .

 נעפינק האפ אץ־ סטאנציאן. ;עצער ארום אשטיפיל עפעסי זוכען גיץ
 אײ;:אלטער נעװאיוהנט האפין ךאךטין וואש שט־פעל אלטע אײן.
 קיעטשט־ער ניווען זײא זײנען אטאל פרױא, אלטע אײן א־נ טאן
 זײא / לײט או־עטע זײא זײנען אן אײזענפאהן ךי פון הייצט אויצ

 פײא װארעטין זיןדאן גילאזין אונ ^עךפאךעמט טיר איויף זיןז האבין
 זײא לןעגין װאס נאר געשיבטע, מײן ;ןרצײלט זייא האפ איך זײא,

 טיר האפין זייא ,לײט ארעטע .איויןז אזיו זײ;ק זײא װען■ .׳העלפין
 אויןד אלײן האפין זײא װײלע גענומין גיישט האפ.אין־ גיגעפין,עםין,

 הילפע ז־ין אן ,שקין צו זאלזײא זון זי;ער ווארטין זײא , ךט
 ליפער אײך איך שרײפ דאנק פץ ,הונגער פון אױפ זײא גײען

 אויפ אײ־, פעט איך אונ פריף דעם אט שוועםטער אונ שװאצער
 מאשזין איויף צו ^יר שיה,ט אײך, צו קריפין מיץ שװער צו ציט א־ז אייך
 שטערעלאװיטש יצחק דעס,קלעט׳שטער, פון אדרעםע רי א;-יף צ־נלט

 איר אויפ אוצ ,געפין צו איפער מיר . л? םטא^ציע עםיצמאן,
 ױאס!יא אזערקע׳ אײן פאראנען דא איז ש;קען, צו ציט טיר וועט
 שױן איז ;עם ,לעפין פאללען הןוואל מײן צו ̂עצדע איין לעגען וועט

רין וועט מאעין רואס אינ ,ציגעשין נישט האפ איך וואס אטאג



,נאבלםאן שפרח שװעסטער אוננליפןליהע דײן ,גיט איןי וױיס
 איןז וואלט אניט דבורר״ אפ זי־ ןופט דא, איז זיא װאט אנש

 פארט זיא האט וויא ,לעזען כריף רעם נאך געהאלטין יס1א ^יט
.גיהאט ניט אקאפ;קע האט אזזיא קומען, ױקענט

 אפען איר פאד גימאקט ניויף צו אלפער ךער האט מהתנזא
 האט זיא אז דאך זעהט טק י ארנ פישטאן יעקכ א;טזז ,זואמאל

 אין גיקוטין איז זיא אז טאבץ, ג;קענט נישט גליכןען געםעךע כןײן
 צו איהר זעהען ראןף מען דבורה, ,קורץ םערמיגע, לויזופינע אזא
 אנןראםאונלאז מאפין איד, דארף■ מען נקען, מען וױא אמעןזפעז
. קוטין .ןועט אנשיל װאנען פיז לעפין זיך זיא

 רופט ׳קומין זאל אנשיל פרײנד, ליפע האפענוגנ, _פףן ניטא
. אזיפץ מיט אוגבעפןאנטער דער אפ זיןד

 אנעשגײא גיבן !קומין זאל אנשיל האפענוגנ _קײן ,.ניטא1אז
 וואנען פון !איר רעט וואס ,אטאל אױף בײדע דבורה אונ יעקב
? אפשר אנשלין ױזעהען האט איר ? איר קוטט

 דער ענטפערט דענעפארק פון קאפענהאנען פון קום איןז
 פארין אנשלין גיזעהן איןזי האפ דאךטין אונ שטיל אונבעפןאנטער

• שטארכין
, אגעשרײא וױיטער זײא גיפען ! איר ;אנט שטאלפין פאךן

? אזלא וױא ? װאלען פון
 זאנט שטאךפט, אמענט־ש וואנען פון פראנען פאר איז וואס

 אונ נויט פון ,,עלענד פון גישטאךבי] איז ערז נאר , װײטער ,ער
. צרות פרן

 צו זאנט אונ איזוואסציק ךער ארײן איז ,מאטענט דעם אין
 מיר פאצאלט טא ,פארין גיט גײט איר איױפ ,אומפעפןאגטין ךעם
 איז נואלטין, ניט מער ין1ש כןען איןז ׳אהײם פארין איך לאם אונ

.טךאגין פאר צו ניט אטעצעלניצע
 שטעל/ינפיג זן־ אונבעפןאנטער דער זאנט שוין, פאר איף אט

 לאננט ךער׳ ?>ר ,,קעשענע ךער פון אבךיף נעמענדיג ארויס אונ
 האט אנישיל וואט ,פריף רער איז אט זאנט: אונ דכורה׳ן פריף ךעם

 אפאר נאןי ךא איז דארטץ שטאךפין, פאךן טענ צווײא געשךיבין
.ארויס האסטינ ^יז,ער רײד טיטךי — ! געזונד זײט פריף,

ער



 איז וו־אפ ,אנעי^רײא מיט שפרה האםטיג ארײן ליױפט ,עש
 אנשיל איןזגיהעךט, אבעפןאנטעשטיטעהאב ;״גןעם ? גיווען דא
 לאם ציללט דער , צײלט זיער ג גיהעךמ איןז האנ ,נישטארפין איז
. אוךטהייל טאדעס■ טי־ין העךין שיוין איןז

 נים אים האפט דוא אונבעקאנטער, אײן גיזעפין איז דא אט
 ,ער איז אט א־נ ,יךי;>ת ךיא גיבראבט ךאס האט ?גר / בעמערכיןט

\ כה׳<: ; ♦ ארױם האםטיג .
 איז װאנען פון ער? אי־ז ווער , יאגין גאך לויפין לאמיראיהם

. ?גר? . .  ך מיט г געלאזין אװעק אים איר האט ■שטײפןשװאם .
 זײגען דבורה אןנ• יעקכ לריױםץ, איפין געלאזט זיך זיא האט ױיד

 ד־יא , / גאנגין דער ניט האנין א?נ גאפען געלאפין.׳נפזליכע חרך
ק ײנ . גנעוועגט דןזנכסט אהײם געקרמען ז

עקי זאגט ׳בריף דעם לעלען אלןאךפט לאמיר  לאמירזעהן :י
ק ערץ האט ױיד דיא מיט איז, דארטין וואש מ ענו  וואס בױף, דעם ג
 לעזט א־נ געױםען אױף אירזם האט טייש, דעם אױף גילעגין איז

ע אזוא, « ךיר שיק איך !שפרה פרױא לין ױן  ו אמענטשין חךך אן
 דער , װעלט דער פון זיך שײךען מײן פון צײגע דער איז װאם

ט ךאקטאר א הל געזאגט, אפ שױן מיר ה ךפי  פיל װעל איןי ישוין אי
 האבין ת1צר דיא אונ ,געליטען פיל זײ?גל ״האב איך ,ציהען ניט
ש ,טיױט גי?ראלט.צוים מיך  דורך צו זיער געקונזין פין איןי האט

ר איך בין װענין דעםט פון איױפפיהר^ג, דײנע  דיר לאז מו״חל/ ך
 זעהר אויןד ,נעבעןי האסט דוא װעלט, אגוטע מיט בענטשין גאט
ױי געליטען, פיל  ז־וא װאם מאמענט ךעם אין ,.עוויג איויף אךיי א

ף דעם לעזען וועםט ךי  ו .^רד אפאךג אונטער זײן ישויין איך וועל ן
ן ת .געליטט'^טערפליך דיך האט װאם מאין '

 אויס האט !.ערד אפארג אונטער !^עךד אבארג אוגטער
 האאר ךי ךײםין גענומין זיך האט .אונ ישפרה, איאמער מיט שרי^ן$גע

.פוןיכןאפף .  א-ג געשטארפין! אנ־שיל ליפער מײן אנישיל, טײן .
ער וועלט ךער פון 'עאן א*ועער אוועק  מײנע איבער ,מיר אין

.או־יפפיהר^נ ,שלעבטע .  איך האלטין! איױם ניט װעל איך א .
.לעבין אךיבער ניט איס וזעל . .  נעמין לעבין דאם מיר מוז איך !
דבורה אונ יעקב ,װאנד אן קאפףזשלאגין גענומין זיך האט זיא
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 ,מיטלען אלע אנגעווענדעט ךזאבין ,טױיםטין געגומין איר האבין

 נאך פריף אין געפונען האבין ,רװזיג געװארין עטװאם איז זיא
 גע־שטאךבין׳ איזוױךהןליך ־уу אז ראבינער פון אײנע טליף אןאר
 זיא אז ,טױיסטין גענומין איר האבין זײא בעהעךךע׳ פון אײנע

 האבין כןענין נאך וועט ,װננ נאך איז . :עגונה .קײן ניט הײנט איז
 האט זיא הערין, געװאלט ניישט אײ] האט נארזיא וועלטי, אגוטע

 מוז זיא ,לעבין אריבער ניט איהם וועט זיא געישװאיורען זיך
 , נעדאנקק דער ךען , טאן אן אמיתה זיך פזוז זיא ,שטארבין

 האךץ דאס איהר נאגט , איהר דוךןי געישטארבק איז ער אז
'שפרה׳ז פאר נאכט נאנצע דיא אװעק איז אזו־ ,אונערכארעמליך

ן י י ע ט » : ן • לןלאגץ אין אי

; ■' 4, ׳
ע ט פ א ה ך ע פ ק אונ ל .ג щ איז עסי זינד , װאכין זעכןס געלאפין איבער פאר איז 

 , ישפרה ,געישטאובין איז אגשיל אז ,לדי/גה ליא געקומין אן
 מפ,:.ים זיא האט צו אונ ,אלמנה אײן געבליבען איז щ הייםט
 אריבער ניט אנישלין װעט זי״א אז :גיזאגט האט זיא וואס גיווען
 אױס ווײזט — ,גיין ״קבר אין גלײך איהם בויט מוז זיא ,לעבין

 שוועטטו ךיא װאס ,אםזא־ך אין זיצט זיא זעהען טיר ךען . ניט
 עײ ,ב״ה גוט גא^ץ לײזט א־ג ״ געטאכט איהר האט דבורה
 ױופין איהר לאמיר טא ליגען,' גיזאגט דאך זיא האט וואס?

 אז י לעזערין אךער לעזער ליבער מיץ אפישר מײנסט דוא / ליגנערהןע
 איז щ ,גיזאגט האט זיא וןיא אנדערש גיטאן האט אליץ שפרה

 זײא וויא אנדעריש טױען װאס וועלט, דער יף1א מענטשין פיל פאראנען
 װאם ׳בה1ט פ_על דעם לוצינסקי װאלף העךין א׳שטײגער נעמט ,זאגין

 גיוג׳ג אײןי װאסאיז אוג אײך פאר האדאטײסטעווען צו זיךאן נעמט
 אײן לײגין צו יײא1 רער מעגאלײן ;יר ,ערשוועלטיאונ לעבין׳ אין

 וועט אוג.ער ,ניטלןאםטױ אקאפי,קע וועט,עס אײף אונ פופציגער
ל 200 אײך האט געיןאםט ? אויס זיך לאןט וואס - פירען, יס1א הגי

т י י



-גיישט גאר ערי האט געפיךט אױם אונ  רעם יאםקע .נעמט אדער .
 רב צום סאמטער אפאר וויא ארײן לויפט .ער שנײדער/ הינלןעדיגען

 מאכט ווײבעל ױנגע די הפיתתע בעל זײן !שטײטיש : אגװאלד ביט
 ?רעפעראנס אין שפילט מען געפט, איר צו ק־מען וועצעךעקעס,.עם

.אונ  ד־אןי טען ךאךף שטאךט״ אין וזטאים Щ הײסט אלזא . .
 ישמים ל־שם ,.עם הײםט . מײנט.ער וואם איז צו ךער טאן עפעם

 פון ניט איויןד ער איז וואס פאר אים ךרי?ט פאר אמתן אין — ? הא
 פעל צ״ץ ר׳ נעמט ווידער פרעפעראנס, אין #פילען וואס געפט ך

 רןאראפקע פון תכלית גאגצער דער אז , שרײט וואס ^קאראבקע
 גײ$ פלײ׳שען אלע ,אידען בײא פישרות האלטין צו אײן גאר איז

 צו ישױן מןען ,קאנטראלז מײן דוךך הײפט דאפ האנד, אײן רורןי
 דואג צץ ר׳ איז ?נם הײםט אלזא ,קומין ניט איםור לז׳שיש כךן
 .ער אז , לעזער ליבער מײן דאןי ווײיםטו דאם אונ — הפלל, לכל

 ומען(ר צו זאל $טאט אץ אונ ךיכןער ווערין זאל ביויך זײן נאר מײגט
 אטױד זוידער נעמט נאמען׳ מ־ױעראויףזײן ^טאזעעו אךרײ נאן־

אלט געישטיופ^ט־ אונ ?זװארץ גוט אניםעל איז וואם ^^י  װאט
ג 1׳זאג אונץיא וױאלין טויזענד אנדערהאל^ען א ט פ ^ ^ ^ן די  א

ןיבעצק,יאר איר יועו־ט
צעהן ןואפ־זיא ױכטיג נץ:גא
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 ױא אז >נר щуовазу ,~Т* ײייס ,*»-*געוייס «»גט׳זיא 6'־ביי%א6רעג8 ברידער
— זעלבעזאך. די «נעהען;'איאר איר «£й&Чр® דעןזאזר?;ה?ר •♦|יך»»׳מ-יא?*'
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. ר.?$ט בייז־ע מיט האפק
וואם־ אנךערש מײנען וואם טיויזינדע׳ נאך פאראנען איז אזו

ט' ,זאגין זײא ײנ  , זײן מה־ןיים טאקע זאל שפרה .אז איהר וױלט ה
ט’האט,גיזאגט: זיא יואס  האט איהר אונ ,אנשלין לעבין איבער גי
. זיך טןײנקען איהר לאזען ניט לויפען נאך נעװאלט אוודאי 'שוין . . 
 האט אנפא^ג פון ,רײד אזעלכע פאר שרעקין גיט ןיך דאךף מען
 אײן־ מיט זײן ען(ר ̂עס אוג אים נאןי געגקלאגט ווירקליף־ טאלןע זיא

 שטונדע יעךע ,דאקטער בעסטער דער איז צײט לי נאר ׳אמת
 וױא 'שװעקטער די ,צ_ער איר גףעערט פאר איר האט טאג יעדער

 סןראם אטאבאק װאר דאס אקראם, גימאכטנ איר האט ווײםען מיר
 געדײט האט גיישעפט ךאס , גוט גאנץ לייזען גענומען האט זיא אונ

ר ו.ױא שײן גיווארין שױן איז שפרה  שיוין סערמיגע איהר האט .פרי̂י
 פאלאזים ,לןליידער פײנע גאר זיך גיטאן אן אונ געװאךפין אוועק

 געטאן שוין' האט ;אמאל װיא קאקעטיךטז ניט שוין זיך האט זיא
 גע־ ניט טאן גיט זאך כןײן נ־לעגט אונ ארעכענונג מיט אלעס

 האט זיא װאס ת1צו־ ביסעל ךי דען דבורה׳ן, בײא הײט פךעגטער
 יןגע״1ש האט זיא או וועג, אפען געפירט ארױף איר האט געהאט,

שוין איר אתכליית, מיט לענין נומען  אין גוט, גאנץ געוואױן איז
 זיןו פלענטי ,אגשלין אין .עךאינעלין זיך זיא פלע?ט צײט אפױמנ

 גע־ וואלט אנשיל אז גיװען װאלט זיא גליפןליך וויא שטעלין פאר
 אבםטאנאטעלםטװע אזעלכע פײא אים מיט לעבין װאלט אונ לעבט

 ,מאן ױננער .ןענער גידאנקין אין פאלין ארײן אידזר וויךער.?לעגט
 פלעגט ;יא שריפה׳ דיא דוךך איטאפ פון גירעטעט איר האט וואס

 אמאן פאר האבין צו אים ניט גליק גךעםטין דעם פאר ווינטשען זיך
 אוועק איז אט בעגעגענין,ינאר צו אים איז ?ים װען האט׳ש נאר
ט האטאים זיא אונ אן טוכה יענער פון וואכין זענ־ם שױן אךני  נ

 פלעגין .ןנס גירעט׳ ניט נאן־ זיא האט אשידוך וועגין בעגעגענט״
הערן. וועלין ניט ז_ײא פלעגט זיא נאר .איר ‘צי ׳שדכנים קימן ;אר זא

 מאנאט האלפין אנךער אין הײסט דאס טאג ^זעלפין ךעם
 בוד אין שפרה׳ן צוא ארײן גייט .גיקומין איז זיא זיגד ארום

.אבט4 פאר איז щ .פי׳שמאן דבורח שוועםטער איהיע
ןיף דבולה אב זיןז רופט ,הײנט ביזט דוא שײן וויא זעה



 פון ווער זעהען היינט ,װאלט.ךיף. ,עס זאשטאיק נעבין ןעצענדיג
.קענךיגזקו בןיועלין זייא װאלטין סתנים דײגע

 איז װאו חלעגין ,דזתנים ךײנע מיט דיורה איויף שוין הער
 מאנש ךעם נאןל וואשין זעןש אוױיבל אז גיווארין גיהערט דאש
 זעבש ניט אז ךיר שווער איןז ,אשיהןז װעגין נןלערין זאל טױט

 גיט איויןז איף װעל ארום יאהר זעפש אין אפילו אז ,וואכען
.אשידוןז וועגין הןלערין .  ׳ מאן אזא אנגעמארין אלןליינעקייט .

? געפין פאר איהם איך הןען װיא ,נירילאנט אזא
? ;נם העלפט וואס אפער ,דב־ורה זאגט ,גירעכט ביזט דוא

 לעבעג־ אונךער מאכין לעבענךיג גיט ךאןז מען щ טױטען ךעפ
.לעגין דארף ךגער .  צוךיר געקוטין ראם בין אץז דוא,מײנסט■ .
. ? אזיו גלאט . .אישדכן מיר בײא גיװען איז ערםטז אט . . .

. זאנטשפרה / שדכניםי ךיא מיט ,דם־רה אױף הער
פאיגעפץ האפט דו .דבורה זאגט הערין א/יף נ\ט װעל איף

א אז  יעךעו־ א־ן פאלגין מיר ידוא.וועםט או גישוואךען מיר האםט ח
? גיפאל?ט ניט אפואל טיר האשט דוא וואפ הךטה האםט א־נ זאןז,

 זיןד האט щ וואש אט ,זאןז ;עדער אין דיר ךאןי פאלג אי־
 מיר בײא פאךלאיק ךא האט מען מאל /נטליבע גיטראפין מיר

 ,חבל הי־נךעךט צווילא צו הונדעו־ט צו געלד מיט פאךטמאנעען
 צו נאר ,צירו^נ .קײן גיקויפט נישט געלד ךיא םיט איף האג

 אשיתןז נאר .גיהייםק האשט ,חא וױא םחיוךה מעהר געקױפט
.זאןז אגךערי אײן אין

 איך :דביורה אב זיך רופט ,זאגין ךיר װעל איך וואם הער
 אשידוף, אין זיןד אײלען ניט וועגין האלטין טיט דיר מיט וואלט

האט עםז אז אפער .זאך אנױועהנליכע מאכין זיןז וואלט עם אז
.ךיר פאר אגליק איז וואם , יעזידוך אזא גימאכט ןיך

דבורה. אויף הער זעה,
 אױמער פראנען איז עם״ ׳הערםטו אויפהעךין. װעלניט איך

 פאךסע;ט ;נר ,אכײכער זעהר אונ אדעלמאן אײן 27 א;אהר מאן
. רובל יזענד1ט צװאנציג אפשר

V : %• ־ . V י ; : V

.אשמײכל מיט ישפרה זאגט אפשר
יך ג ךא.געלד/ ץזעהן אלײן האפ ̂ז י ^ ו ו ל, טויזענד צ כ ת

זאגט
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 0רא אז גלױפ אץד אונ ,בעװיזען טיר האט ,ער , דיורה זאגט
ק ,אײגענע איז  לובל הונךעךט פינף גילאזען ?£יר בײא האט ״ער ך

ף׳וש״׳עזח י ’ : .ךיר פאר אמתנה אויף
א א^ן־גאהט/: טן-ייןענ-ד פון אצע׳ןזיכטע ^עפעס פיר ךעךםט ה

.4’^לג מיט שפרה זאנט . א . « ת ט׳ ן י ן ^
 הןאפ.לעןיןז א־ןיעמ»ל־ פאלמ&ט װאם אל^נה ארעמע אײן .לאבק

ס פינף  • מ.אס ,צוויייא אי?לךײנע דערינען' ױאס רובל,־ הוגךערט ןעי
ט מאבק צוא געהאלפין מיר האסט תא ע װ ^׳ ל טי ^ נ אי. ־י  דליא !

 נײען ףופלו^איןו ЩЩ צװאנציג פון נעטין.-אטאן:אלמנה< ארעםע
. ף י ^ ר נ ^ ע א בזז־ז с*] г־« с/а <зисг:|ד

 איהט;זעמ*ז :ט6גיפעל תא אונ טזעהן אפער;יליך ןןרהאט ־г־־
* ליוג ^י קנ או ט׳ ײ фмс V ■־:• י ג ' '  . . исГцгср 

 ׳א^א/קאפיטאל ־&יט אמענש ,ניפעלין ?װאנציגשאל אז אוני
^ל צוואנציצ אפלידמיט א^ףי לןדיגען ?יט וועט ױז ז« г.-и, רבזירת: ׳ז&^’ דןער &1Щ фр&1? מיט אויער ט

ע װאס:;אל-זב. י ל פי א ^י׳ ט׳ ^י - ^1׳ו¥ב%5י/עך^;לאצ ^  ־ןא ל
 ווײטער אונ׳ 'הוגלעיט־^ו|ל .מיפ^יא:־פ?נ־ף ЗффОДФ ךרי-ךיא

щ % גיזאנט Щ1 זועםטז
ײרען“/נר;«יפמנן/:^עט גער^־־צוחךי^/־ליא ,אמיך ר .: מיט ^ן. ^  ך

 Щер№ *ффЩЧхЩ Щ:Щ щ- אזנ
 щщ гЩ]■$ א^לאר^נא^׳צעהךיאין נאנפר.־ ?טע•8א 'שידי־ן̂ד

 ^ע׳צפאלטטא־נע ;ילאןען האט א־נ גיגאננין ארױס רבורה איז רײד
 п*־г ггиа щ щ£ гг тис/;, ггга זן׳ז דעט״םיש׳׳. אזזץש

ד או ^ ח פ ^ •ז ־• מ , ? ^ ^ ^ ^ ן י ל ? ג מ  **&ф טוטולט-. ^4״ןגיא8ו
ЩфЗр*&?т Щ■> שה;גפטעד,-:מאט ד־יא■

לט:י,&’׳'צ-:עפ?ט/י. ,פארטטאנע ךעטל׳ זיא־׳כעד®® .ןעלטזאם ע י ^ ' 
 ״זיא ר,ל.עלט זק־ז דאט•׳ וואווזןעך .בולעטין המדערטךגע פינף
 אךער ׳זיין״אטש^ינער דאס-מוז ;קען־ךאסללק;?•: .•ױך».:ווער ןױא

^ז ^עול^כו אוו ר-ן ױ^ג מ^ ^ ♦ ז.בי«^לאט5צז*־יא!-א.אן י - ־ ק ט
 נעגומעןיינעטראכטין זיא האט רײד דיא מיט .זײן פאךזיכטיג

 А. ’אי\ד<א:£עטרן” .אײןשייט!־:אויףищ.זיא ,פארטמאנע ךעם
,ж;5Ч זיא יא׳^יט שויןדז פוךצדעד^נןדזןד

тиса אגעשרײא



 אויס ךינען פוקשטאגען .זעלפע ךיא אט .זיך ?אר א;ע^יייא
א פון אײניגע וואם ,פאךטמאגע^ן יענע אויף ניישטעלט  קויפער ך

.דערין געלד מיט פאי־געטץ מיר בײא דא פלעגין .  שטאנןט ךאס .
 דאס געקט פאר מען אז אױש ווײזט עסז ,האגר אײן פון אלעס

.)פכיון( אפזיכט מיט מען טוט ךאש ,}יט . ט דא . ז;י  נלאט, אי
.אגעהײמ^יפ /גפעס שטעהןט ךא .  איןד ,איז זאןד ךיא וויא נאר .
.;יט ^ידוך ךעם וויל איןז ניין .^נטאזאגען פון ךער ךןד טח . . 

.יהרק5 ?אר צו ,עפעש מיר אשװינךעל זײן מוז ךאש .  אז א .
 ו־ירע־ מיןז האט װאש טאן יונגער ;ענער אפער גיררען וואלט ךאס
 זאל ״ער ווען צײט אלער געהן איך וואלט איהם פאר א, .טעט

 / פערזיםק לעפין מײן מיר ;ך,קאן נור ,״ער .ארעם דואטש זײן
 חאךארןטער אזא ,אךעל איין 1אז פאכין ^ללקליך נור מיר ,קען ;נר
 איןד !פאךגעשין ניט איהש אן איןז.קען א .וועזין ליפעש אז״א א־נ

 ,וועלט ̂עק אין פאהיען איך וואלט ,^יז ערז וואו ו\ישען .וואלט
 ,עו וואש גוטעש ךיא פאר צודאנקען אפ אונ זעהן צו איהם
.געטאן ?ןיר האט . .

 געפאךין פײא פאר איז פאךטראכט אזוי שטײט ;יא וןיא
 .'שאפענפעלצץ אין מענ^ין אןאר שליטען /גלעגאנטען איין אויף

 וויא אךו ^פעש אױבק ךיא אין געטאן אשיין איהר האט עסז
 האט דארויף פאלד .גיטאן אשױךער האט זיא ,פילד אנשילש

 אמאן אױײן גײט ;>ש ראם:כ איהר פון טהיר ךיא גיעפינט זיך
 פון צוגארען ■פרענט ,היטעל אפאפעינע מיט אשאפענפעלץ אין

 פאי״ ^יפליפען זיא איז ,אקוק ^יט זיא .שאןט פעסטין ךעם
א ראס זיך דאכט ,שטײנערט די  איהררעטער פון פיזיאנאי^יע ^יז

.1א? פארגעטעךט זיא וועליין
.פערװאונדערוני. מיט אפ >יף %ר רופט ! איך זעה װעטין . . . 
.מאראש ;אונפעכןאנט .גיט פאר ;עפעש סיר ק?מט איהר ,  ::וי־ד .

 V ײ •ן-ח צו זיא עהרעז ךיא גיהאט איןז האפ װאו טאדאם, זיא לויפען.
 .‘,װעי״י•׳־ אוי שטאטלעגדיג אפ זיןד זיא הפט ,גאיפע איך

.יט1ר שאךלאך  ג אנןיעצט א.י; מיך}יזעהן תאפין זיא גלויפע איך . .
т • לאנע אשלעהטע זעהר אין < м

עערט,.,. האפ א<{יך גאט אפ״ ןיך ערז רמ$ט מיןד^ראי
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 לאנעי אבעסעו־י אין בעפונץ יעצט אײך האב איך וואם ראנק זײא
 צוא אײך נור איך האב ,הערר מײן לאנע ״בעשעוי מײן '

 איר געמאכט׳ גלקליך ןןיך האכין חערר טײן זיא ״ .פערד־אניןין
 אונ םעקין, אוים ;ידעכטניש מײנעם ים1א ניע טהאטען אײעוץ כןען
 מיץ ? הערר גוטער מײן ,פארגעלטין אײןי איך ק(ל וואפ מיט

. רעטער \  צײנע;־ איהש װײטער זיא זאנטז ,זיא זיצען ביטטע .?
 זעצט ערז . בוד ךער אין גישטאנין ״איז אדיוואן./ואס יף1ךיג"א

.צונאר זיין פאךרײכעךט האט אונ ,זיך
 מענש- ריא פיר פעלאהנען מיר ,'מאדאם ,ווינישק זיא ווען
 שלעכ־ אײער אין גיצײגט אײןז געגין זיך איןז״האפ וואש ליכקײט/

.װאש מיט נעפינען זיא כןענין זא ,לאנע טע
 ווענין אײעךט פון וועל איןד זאגטי ,זא?ט ׳םײן"הערר א

.וועלט ךער אין אלעש טאן .  דער אין ךא פילײכט זײט איהר .
 מײנע אין נור װאש טאן אײך פאר וועל איןי ,אונןענןאנט שטאט

 װעט זאך .קיין ,זאנט ,הערר מײן זאנט ,שטײן וועט כןרעפטין
 וואו געהן ױעל איף .װעגין אײערט פון זײן שווער צו ניט סיר

.שילןען מיר וועט $יהר
 ךיא , ציג.אר זיץ רײכעגדיג ערי זאגט ,גיין ניט דארפין ןיא

< אליין אײך אן ׳בעלאנגט זאןז
 щ וואש מיט ,אװאינךער מיט ןיא זאגט אלײן מיר אן

 אײ/נר ״ הערר טײן זאנט ,ןײן ךינםטליך אײך פעךזאן ארמע איך
.אזאכןאן םיר בײא איז ווארט

 קוכןענךג איהר :וועו־טר גיצײלטע זאגט^ר ,מאראם איהר
קוועסטר. אײער פון דיא.עצה פאלגין נאר דארפט איהר געזיכט, $ין

,שטיל דער אין זיא זאגט ,שװעםטער מיץ פון ?נצה ךיא
 זאסטאאיק הינטערן איז װאס שטול אפען גילאזין אראב זיך האט
 ארויס איהר איז טרעךין פון אשטראם געזיכט. פאךךעקטךאס אונ
.מינוטק אײױנע יף1א שטיל גיווארין איז עסז .אוינען ךי פון

 אײנער אךזנ אג זיף ״ער רופט ,מאראם זיא ?ינטשולךיגען
 איויס- 1אז אײןד .זיך האב איך וואס טיר זיא ^נטשולךיגק .פױזע

.אונאנגינעהם אײןו פאר ךאש איז פילײכט ,ןעלריןןט .  ̂עש יוויא .
.ןיזאגט ראטה איהךען שױן שוועשטער אײער אײך קאט ׳^ײ}ט . .

װען



 פער־ אוס פיטע ,איזט אנגינעהם ניכט איהנק זאכע ךיא ווען
.פאךט שוין נעה איןד אונ ,צײהוגג .  האט ווערטער ךיא מיט .

ניץ. צו ארוים נישטעלט זיןז ;יר
 אפ זיןי זיא רופט ,פראגע אײנע הער פיין זיא ןגללליפען

.אױנןןן איהרע וןישענדיג אױס .  געפיטין ןיך האט געזיכט ךאס .
 ןיא פךעגט ,איהךעס איז פארטטאנע דיזעס :פאךפין אלע אין

.רופל הונךערט פינףו דיא מיט פאלטמאנע ךאס איויף ווײלענךיג
 דיא ערלןלערין אײך װעל איך .פארטמאנע מײן איז ךאס ;א

 אין מאל ;ירםטין ךןןם גיזעהן איי־ האכ איך אז .זאך גאנצע
 וואס אוננעאכטיט ;פעצױפעלט טיןז.גאנץ איהר האט קרעצמע

 גיטאן 'האפ איןד װאס .־לאגע אשלעבטע אין דאן װאךעט איהר
 האט פילד אײער נאר ,מענשליכקײט ים1א װאר וועגין אײערט פון
 אײנע ןיכןענט ניט האפ איך אונ אײנגיפךעסט שטאךק מיי זיןז

 איהר וואס געשיכטע אײןןר איױס ,געסין פאר אײך אן סעקונךע
 געװאוםט איןד האפ שטופ אין פױער דעם פײא ,עךצײלט ?ןיר האט

 נאןז אײןז נאך האפ ,א־ער געקוטין פין איך אךךעסע. אײער
 פערלױפט, פאטיללע אײער אונ אײך מיר האט מען אונ גיפרענט

 שוועסטר. אײער צו אשדבן נעשיהט מאל אײנינע איןז האפ אללא
 מיר איןד האפ הײטע נאר .?גנטזאנט איהם זיא האט אטןאנג פון

 צו געקומין אלײן בין ,מאכען צו שריט לעצטין דען פעשלאםין
 האפענ־ אװאהל פין איך אז פעוויזען איהר האפ שװעםטער אי;ער

 גיפראכט אײך האט אונ געוויליגט אײן זיא האט אט ,מאן ךער
.פאךטמאנע ךיזעס

 פרענט פאלטםאנע ךעם אויף לעטערן ךיא פעדײטען וואס
.בעווענט .זיא

.8 .лу שטערנפערג, װיקטאר נאמין מײן פעדײטעט זאגט,ער 
 איז ךאס ,װאונדעי מיט זיא ^א?ט ? שטערנבערג װיקטאר

 װאי ^ראיננערין גיט זיך כקען איך נאר , נאמין אןעקאנטער טיר
.נאמין דיזען ניהעךט האפ איך . . '

? А. N. פוכשטאפען אנדערי ךיא פעדײטעט ױאס אונ
.וױיטער זיא קךעגט

 3הא ךאס ,פרײנד בעק^ץ מײן פון אמיןזנ דער איז ךאס
ч׳/.״е г ׳ איד



י ״״ »איהס אן אנדענקץ צלם נאטין ךיא ניזעצט אױם איןז
 גאך נעהמענךנ ארוים וױיטער זיא זאנט ,הערר יע^טטיין

 מיט אויך ױינען ךיזע אט ,טישקעשטיל פון פארטמאגע^ן אײגינע
 קיקען וךא ז,א;ין פילײכט סיר זײא ״קענין ,בוכשטאבק דיןעלבע

םיר. צו זײא
 אײער אז גױעהן האפ איך .מאראם ,זאןין אייץ װעל איך

 מעהר מען כןען שוועסטער אי;ער פון אונ נןלײן זעהר איז כןראם
 גאר שטיטצק גיישעפט אײער ןיוואלט איך האב ,נןערלאננין יט4

 ;יט אײןר וועט שיטאלץ אײער א» ,געװאוסט אױך האב איך
"?דע^יךין אײן פרן שןןיטצונג נעטין צו ^רלויבק  איך האנ זא ,
 מיט עסי ןאלין זײא ,געלד ךיא םיט טענשין געשינןט אונטער

 ולערק ;יהאלנןין זאלט ^יהר אוס > פעךליױען איץ־ פײא פלײס
ניט. אונ לײבט לאגע אײער פון

 זיא זאגט הער, נוטער טײן ׳ מאן נאבלער אײן זײט איהר
 וואםרארף ,ריאפרויא איז ?ליקליןז האנד״ ךיא רײכענדיג איהם

וואנרעלן,. לעבין תךכס ,ערעלטאן איץ ?ץטאזו
.בעויעגט ?נר ןאנט זײן/ ןליכ(לי?ע זייזע ןיא װאלען אלזא
 דריקעניינ איהם זיא זאןט ,גליגקליך העןסט מיך פיהל איןז

 ,פךעגען ^יט איך ו\יל ךיט <{יהר װאס ,ז״ט איהר ווער האנד. ךיא
מאן. אפייגר ךיט איהר אז נוט ;אנץ ?£יך לערין(עךפזטהאטק אײערי

 אפעטעך- ?ין איך ту ,זא;ץ אײך איך נןען מע^ין ךעקט פון
 מיינע ,אלזא .רײןר גאנץ פין אונ פא?ר;קען האב איך ״ בוךגער

 ^יהי אײןז $יך $עט ,ניזעצט פעסט איז בונך אומער ווען טהײעיי
 ניע־שטע^יגט ?יזע^ליך זאל בונד ךער ווען אצײט, בעשטיטן ןאלט
 גיט וועלין עסז ;ואלט איןז ,חתונה צו תנאים הײןט דאס ,ווערין

 מײ;ע ,לאגג"אויפהאלטי; ןיט ךא טיך הןען איןו וױיל ] אןלײגק
ט. ?צר עסי ;ניאיבען ךישעפטין גי

 חתונה;אל ךיא ту (גןרײנד מיק בעטין, אנעױ אײך טוז איןו י
 א.יך ו מאן מײן פון ;אהר טרױער ךעם נאך פיז וועױין אבצעלײגט

.האכין חתונה קרױער;אהר ךעם אין פריה זא ניט ךאס ען(פ
 אײער װײזט ךאס .ערי זאגט ,א׳־יך פון ךעכט איז ךאס

מײנע ,אײןז אין זעדור ^יןו נןרײט ,עס як הארא^טער’ עדעלןי
טהײערע



 נעהם איןי . .■.זעחען צוא געפיהלע צערטליכע זאלבע טהי;ערע
.אן ךאס .  אנךענקין דער אז ,עאו־טין צי רעכט איז טיר בײא .

 אויןד £יר בײא ךאס איז טהײער אײ־ בײא איז מאן אײזגר פי־ן
. טהײער . ? ̂א ? מא;ין ?ױר ענין(כר תנאים אבער .

 שוין ודעל איןד ווינקק. זיא ווןןן ,זיא ^ננןערט גןען_זײן תנאים
 , זאנין וועט זיא מיא אונ ךעם וועןין שוועםטער טיין יט9 ריידען

-ז::■ - ... . . זיק וועט 1אז
 ג כוו געבין איזוואסציק׳ אײן אנניפארין איז צײט דיזער צו
 טײגע ,מיר זיא ,ענטשולךינען :זאגט א־נ זיך שטעלט וױקטאר
 גע~ אפרײנד טײנער איז דאס .פאהךק שוין מוז איןד ,טהײערע

 גע־ בײא פאר ?ין איך וועסץ מיט זעלבע דער ,?יר נאך קומען
 זעהר האנד ךיא איהר ערי גיט ךײד ךיא מיט ,פךשיר פאהךען

 האט בוד פון ארױם אויןז איז שפדה .אחייס איז אונ צעיטליך
 אוועק איז אונ אײגעם נאןז טיט ;יזעצט זיך האט ערז וױא גיזעהען

 דען,עי ,זעהן נינןענט ניט געזיננט אק זיא האט .יענעם .גיפאהרען
 אשוידער איהר האט אבער,עס .פעלץ זײן אין אײנגעהילט וואר

 ךןו: םיט אונךעז־ט צוריק ארײן איז זיא קוקענדיג. איהם יף1א געטאן
 טיןז מאכט טאװאריםץ זײן /גפעם !^יר מיט ךא זיןד טהוט וואם

.נאר ? זײן דאס קעןי װאט ,שויךעךין .  ווער מיך ?ןס ארט וואם .
 מאן ױננער דער , װאונש מײן ;ןררײכט האב איך איי איז חבר זײן
 פערזאן ךי .איך בין קליןד:גלי וויא ,ווערין טאן מיין וויל ךעטער מײן

 ו זעהען צו מאל איץ אנליק פאר נירעכינט נור זיך איןז־האכ וואס
.איך בין וועלט ךיא וויא גליכןליןד , חבר מײן.עוויגער זיק וועט

 בוד דיא נעשלא^ין צו ןיא האט נידאנלין זיסע אז״עלכי מיט
 גרויס טיט דבוררלן ןןרצײלט ז.יא האט ךארטין אהיים, אוועק איז אונ

 איז איהר צו זיןד שדכנט װאס הערר רײכער דער אז ,;ננטצינןען
 גאטיךליך ךך האײין טאן איהר אונ דבורה .ךעטער איהר גאר

 רפאים װענץ .גל:ק אז.א אוים זיך לאזט щ אז גיפךייט גענונ אױך
 עסזארום. טענ ךךײא אין מאכען זאל טען אז נענלליבן זײא בײא איז
 אנמעללין נילאזט איהם דוךך האט מען שךכן ךער געקו^ץ ארויף איז
 אונ ו אװעק ^יז ;ןר . ארום טעג ךרײא אין זײן ױעט תנאים ךיא אז

»§וײליך איבעי פךײליך געבליבען איז שפרה
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ר ךער . ע נ בי ך א ט ^ ע . ג אן מ
 ;יט שטוב פון שפרה איז תגאים ךיא ביז טענ ךרײא ךיא

 האט אונ ,געשלאןןץ צו נ״עכיאלטין בוד ךיא האט ,גיגאנגין ארויש
 ינף5 דיא פון .טאנ ?רײליכען רעם צו פארבערײטעט אימער ןיןד

א ,גילאזען האטאיהר חתן וואסדער רובל הונדעךט  אסאמעט מאכען גילאזט זיך האט אונ הבל הונךערט צווײא ЩЩ אראב האטזי
 ןיגעשין׳ ציט טעג ךרײא דיא האט זיא .זאבין נײטיגע נאןז מיט כןלײד

 .ענטצילןען״ אין אוג פרײךע אין פערטיפט אימער ,געטרונק$ ;יט
 מעהר וואש אונ אטיטאנ, א־ויף זיך צו חחן ךעם גילאדען האט דבורה

 אײנגיזעהעו זײא האגין מעהר , פארבראנט איהם סיט האבין זײא
.'שפרהן פאר איז ךאס ןאךט;ע אגלינןליכע פאר וואש

. אוהר צװעלה איז עשי ,טאג ךריטער ךער בעקרמען איז .עס
 גיהערט עשז וואס אלעס מענשין ט(געשינ פאגאנךער שויין האט טען
 הליז דיא שויין וואךען קיך אין .געךײטען צו אפענד פײןןר ךעם צו

 הײנטינען צו גיהערט וואם געריכטען ךיא מיט בעשעפטיגט מענשין
.באל .  §אר כןלײד סאטעט דאש געכראכט האט שניידערין דיא .

 .שײן איהר איױף זיצט הןלײר דאפ אנגעצױגק, זיך האט זיא ,שפרהן
 שײנט זיא ,שפיגעל אין קוכןט ךא , געפוצט שײן איזגיװען ז_אל דער
 לאנג־ז ךער האט ,האטעל פון אדינער אףײן איז באלד .ז־ן ךיא וױא

 שטערנ־ װיקטאר העררן פון איז דאש זאגט אלנ ,"אשאכטעל שפרהן
 ןרײנגען פאלד אייןד דאש וועט אהריננען, פעהלט דא אפריזענט בערנ

 ךערלאנגט איהם וזאט זיא קוטען. באלד וועט וואש פרײנה גוטער זײן
 אין אלײן איז זיא .גינאנגין ארליש איז ,אךאנש טיט אצעטיל

 ךאךט פון גענומען ארליש האט ,נןעםטיל ךיא ג;עפינט האט זאל,
 גאל־ אײנע מיט אשװערע .לןעיטע גאלדינע אטײערע אפײגע אנײע
 ברילאנ- מיט ניזעצט אױש ךיננען פ*ר ןראפלעטין, צווײא אוהר, ךינע
ק  גוט זיןז האט אוני פרײדע פאר ניטאן אשפתנג האט זיא . . .ט

 שמוק, דיזע אלע ןיך איויף אנגעטאן נאלהער האט .גיטאנצט יש1א
.ז׳אנגע דיא וויא געשײנט האט זיא .שפיגעל אין קרקט

ו\יא !זעהען ;עקצט מיך וואלט וױקטאר מיין ,ןיא זאגט א



 זײן וואלט ערי ׳ ?ירוננ פיל אזו אין אונ נןלײדע ךייעם אין פין איך
.געטעךין §אר ?ןיןד וואלט ער״ ,קטיזגנטצי .  איהם האפ איך אז .

 שמוץ אין ^רד דער אױף גילענין פין איך ביטעת זײן גיפעלין קאגטזגי
 אז זאג.ין׳ ערי וועט װאס הײנט ,אי־עשטאגטין צװישען ליטפען אין

 אײגגעטוךןט אונ סאמעט,קלײד־ אזא אין זעהען ךער טיןז װעט ערז
 װעט ,ער ,מיר מיט טאן צו װאש ווישק ניט וועט אז ? ציריננ אין
 .פאךגעטעךן םיך וועט קוךץ ,הענד ךיא אױף טראגין ארום מיןז

 1 קטאט הױפט דער אין װאנט ̂ער אז איז אגליק פאר וואס הײנט
 'איהם פאר פיהרק ךאש וועל איןז לעפין אגלי־ןליכען פאר וואש
 אין.קאךעטין פאהיען וועל ,טעאטער אין אפאגיךט זײן וועל איך
 ,עי וואס זיין מקגא מאן מײן וועלין הע־ךן אלע ,פעלער מאבען וועל
 פעלעטאז ךעמ נעפסנןי יף1א װײגען פאר װעל פרויא. שײנע אזא האט

 פירסטליך, מירגעפוצט גיײא זיין װעלין שאלא;ען .מױער א;אנצען פון
 קומען■ גיט וועט טהיךען,_קיינער ךיא פײא שט״ן װעלען שווײצאיעש

 אינ גביר אזא איז מאן מײן אז ׳. אכןלײניגקײט אדאגןלאד. אן מיר צו
!איןז פין גלינןליןז ווי אויש^ירען, אים פײא אלעש וועל איןז טיןד. ליויט

 ז.אל איפערין געגאננען ארום אלש זיא איז כייד דיא מיט
 זיך זיא שטעלט פלוצלוננ ,שפיגעל אין קוהןענדיג אונ טאנצענדיג

 פאגאנדער אזויא זיך איןי האפ וואס — אונםוטהיג, וועךט ,אש
 פון געװאלין גילערינט אן איך בין װײניג זיך, צו זיא זאגט ?. גערעט
 געליטען׳אז דאתךך איןי האב ווײניג אויפפיהרונג, אםאליגען ?ייגער

 אמאל, וויא לעפן אזא פירען צו זינען אין קימין אריין איצטער כןען ןןיר
 נ־ט גאגץ 'שוין וױיס איך ,גיווארין גילערינט גענרב פין איך גײן!י
 אײנ־שטעלין איך מוז וױארײך _זײן מעג םאן מײן זיך, פיךען צו וויא

 גע־ ריא וױא לויט ארעבענו^ג םיט לעפין ךי'שטךעעשטע;נלןא^אמיע,
 כײןר וויררןליך איז מאן ךער _אז נאטירליך $־לױפין, װעלין שעפטען

 אײן לך כןרעפטין דיא איבער אפער ׳ ױיך לעפיןי סיר וועלץ
. ניט ךאש - ^טירענגען
 וויא א — ,געפוצט אויס אויןו ישיוין דפורה ארײן גײט ;;ש

א שײן  חתן ריין ישפרה׳ן, צ־ אפ זיך זיא רופט שוועקטער מיץ פישט, ח
 גי.זעהען לאנג ׳טױן ךןד האפ איך ,קוהןענךג דיר אױף וועט,קרועלין

עײטן שלעכטע די , הײטע >יזט דו ;ויא הי^ש אזו }ןײןשװעשטר,
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 מייגע גלינקליך ביזט דוא געוױךקט׳ ניט ךר אויף ב״דו האבין ד־י־ינע
 М ךיך ליפט זואש אגוטען אונ ארײכען אטאן ^עמשט דו 'שװעשטר׳

 щ קומען, גידאךפט שױן האט ,ערי דאכט שיר ןיט? % קומט וואש
.נאבט שױן וועךט щ ש$עט, ש־רין איז .  טיטךר איז וואש שױן .

 אשו־ידער־ אונ !ילייף, געוואףן אמאל ?זיט גניזט דו ׳שפרה געװאךען
.פענטטער אין קוקענךיג גיטאן

 דאבט מיר ,אטעם אישװעױן יט9 שפרה אפ ןי׳ך חפט !אױ
.איןי . .האב . . ./יפעש גמעהען . . . וויא אזו . .  אנשעלש .

.געזיכט. .גאש אפק . ." .
 , דבורה אן ןיןו רופט > נאר אײךגעךעט/ זיך האקטי־ וואש

.טאנאטין צוױיא פרן שיוין גיישטאךפין איז וואש אטענטש .  מאלע .
.אפ זיך דוכט דיר װאש .  צינען זואש מענט׳שין פראנען איז ,עש .

, שפרהלע דיןד פעתהיג ,;גהצליך
 :ש־נפענ־ןאגטער ру זאגט: א־נ מױד יז1ה לי ארײן גײט .עש
.נאבלכאן שפרה אײך זעהן ציט הןעו;יר פרעגטצו

א זאגט מאן, כײבער ניט^קײן יש1א /גשנױיזט מײייל% ך
. דבורה פרעגט ? אפעקא^טר אךר אפרעמד־ר אונז איז ןןר

. מײךל ךיא ?זנטפעךט ^ר, זאנט נא?יגטער אגא^ץ
♦ שפרה פרעגט ? ןןר הײסט וויא
. נאבלמאן איז פאםיליע זײן
 אונ שטעלןענדיג זיך שפרה אג׳גשרײא גיט נ וואש !הא
. ?יש דיא פון פאלענךג

 מח щ ,דבורה זאנט ? ישראקין דער אזו זיןז האסטו וואש
'1̂ '• • . נזײנהטו ןואם , אקריוכ אנ׳שילש זײן

.מאגד װײטערךיא זאגט ,אנשיל יך1א איז נאטען זײן
 ווער ,שפרה אצעשרײא וןידער גיט !נאמען זי־ין איז אנשיל

 ! גאט !$אא ז_אך א^לאטע ניט איז דא ניטגלאט, איז דא איז?יר?
. יט1א ניט האלט איןי . , מאן מײן . . ,

 האלטערג צו דכורהאױ זאגט מישוגע, צו דול פיםטו וואש
.פאלין ניט זאל ןיא .  דאס ,װעלט ;עט>ר פון ניט קוטען טויטע .
.א־ןוב אנשילש זײן ט״ז . . אנדער־ש ניט . .  ,נײן אךײן זאל;יר .

.געלאפין ארויס ןלײך ^יז ;יא > עאגד ןעך צו ןיא זאגט
•Лмп ׳י י1 “



 טאן איונגעד אױיץ גײט щ דייןרר ןיך >נפענט ואוץיף באלך
 אונ שפרה וויא פאלטא, אןר?זין אײן אין נאר געזיכט אפײנעם ?ןיט

 ײךע3 אנ״עשוײא ניגעגיין זײא האבען ;עהן, דער אים האבען דבורה
! אמאל, יף1א ל י ש נ  פאר ךןרעסלא אין נעפאלען איז שפוה —’א

 איז ̂עם ,אישטול אױף געפאלען איז דבורה אונ געןיפט, דאס ךעכ׳ט
 זיךמער האט ;יס שט;לע, ^זךעקליכע אײגע ׳שטיל אוױ;לע 'געױארען

 וויא נוארק דױיא אלע עאנדאוהר *פון כןלאפען ךאס נעהערט $יט
 האט־ וואס ^ךיש^ער ךער ױ״װק איז אנשיל , בילדער גי^סעגע

. געהויבען אן
 ניט פין איןל ? מיר פאר ךער'^ראיןען אזו זיך איר האט וואס

.געישפענפט כךן .  ;ענער פון קומט וואק ,י$ןער1אט ניט בין איןי .
 אנישילוואס דערזעלבעער ןיין איר, אטענטשאזווױא בין איך וועלט,
אג יאר פיר אמאל,  שוין האפ פרעמי׳ דער אין געלןװעלט זץי איך ה

 געזז־נר איך בין היל$ע גאיןעס מיט ;אר שטארבען, בײא געדןאלטען
 איויפ אךער געקומען איך ין3 טײב מײן ישפרה ;עטצט ,געװארען

 און־ מירי דוךך זאלסט דוא וויל;יט, איןז ׳גטן צו זיך ווילסט ך־וא
._זײן גליכןליך .  איך נוגײא לאםט/ צו ךר ?ין איך ? שװײנםט דוא .
.שטוב פק ארזים ?ןר איז רײד ךי מיט / אוועק

 זײנק ןץא אז רא׳שט, איגיער אזו וואךען שפרה אונ דבורה
 ךײד נעהעךטדינע אײן ניט פמןט האפען אוג טוטילט צו געווארק

^יג אי? דבורה ארױם, איז ?ןר וויא  נענומן האט נעשטאנען אױף הא
 גװאלד !שפרה !ניטא שוין איז ערז ! הא טומילט צו שרימגן.װיא

טךא זובען, אים לאמירלױפק  שפרהץ גענומען זיא האט רײר ?י
.נעשלאנען גיךער העכסט גואר װעלכע ש־טול׳ פון שלעפען

 שוין איז ;ער טו^ילט, צו שפרה‘ זאגט ,ןיךךא וואסטוט ! הא
.ניטא , .דאכט . . ר ,ןיװק דא ^יז אגשיל זיך .  .*»גיזאןט האט ן

.לעפין ?יר סיט ו.ויל . .זיך אדער . . .נ^ן .
. י$עבט ;גר רבורה, שרייט גירוען, דא געווים איז ןזר .  אץ ;ןר .

.געװאיעז ןעז^נד עריאיז הײנט אונ נןראנק ניװען ,  אװעק איז ערי .
.זובען אים לויפען לאןןיר . .

 ^ביפערען מיט שפרה זאןט טאג, פרײליןען םײן אוועק דיר נא
ען ו^אג ןיכןץ׳ לעבק « סאן, «ױיכק פיץ א$ךױא וועךין צו ^עהאל̂נ



.אױט אלס איז הײנט ?ליכןליך, .  אײן א1אז מאן מיין איזגעקוםען .
אהלק ךיא פינסטערען ווײטער איך־ דארף אט אונ מאן, ארעט  א ו ;

.בין איןי אונגל;קליך ןויא
 דאןז האט , דבורה ;זאגט ,העלנ־ין דאך מק щ דאםי

 אונ־ ניט ריך וויל ?נר , זיך גטן צו רעכט איז אים בײא גיזאגטז
. ליױפען נאר לאטיר . у.מאכין נל/קליןד . .עזיקען . .  אוף אים .

.וועךין פאלין פאר ניט װיךער ח״ו זאל ̂ער זוכען .  איז מיר נאר .
 ליא דא איז ״עס אז щ קוטט .װיא אװאונךער אונ אוואונךער,

. ! טױט איז /נר אז באהעךךע פון אונ ראפינער פון צײגוננ . . 
 מיר האט וואט סיט דא סיבה אשועלןליכע פאר וואס !רבוש״ע א

. -!. ניטראפץ  אױף וועט װעלט נאנצע דיא שטאט גאנצנע .די .
.טיט דער זײן .  םיט ,ליךען פאר ניט צײט ײףן ;*אךיר יאר .
 ׳ בנר אױבער אײן טאן אן נעניםין זיף־ זיא האט וועךטער ךיא

 לי ניט כןלײד זאמיט איהר גיטאן אוים ניט טומל פון האט שפרה
תננהאט לאזט אונ מאנטעל איהר זיך אױף געוואךפין ארױף צי

• • • גיץ זיר
ץ איך אונגל/קליךי וױא ! גאט ! גאט א  נענוםין זיא האט ! י

.טענן  האב איך וואס אישךעלןליכע;ןראײגניס פאר וואס .■ .
 אונ מיר צו געקוטין איז ,גאר לעבט , טױט איז ערז ניטײנט

. נליק אזא מיר צערשטעךט .  מיט ו^נאים מײנע זײן דאךף הײנט .
.מאכין נל;קליך; טיך וואלט וו־אס םיך, לי?ט וואם םא;, איײכק . . 

. ! צעךשטערט זײן אלם דאט זאל .  האפינוננק זיםע אזעלכע .
. צערטרימערט , . נעךווען טײנע טיר שוידיערט щ ,א . . .  איך !

.סאלטין אויה ניט וועל . . .גטן איהם סיט זיך מוז איך ! . . 
. ! אגשיל איויב . .טאן דער . . . אװעק . ! . א . !  מיט זאלפט ח

. האפין בונר שפרה׳ן.קײן . . ניטא , . .  לןאםטין טיר טעג ?גס !
.געלט . ,לעפען . . א .  אזו אנגעמאבט פך;ער מיך האסט גזלן ח

. .צרות פיל .לײדען ^יט דיר פון איןד וויל טער ניטא . . .  קוט !
. איהם צו דבורה,

 זיף לאמיר גײען, טיר אײדער ,ישפרה װע?ין דעסט פון
. א^לי^יהןיט ,טאן צו װאס בעךײנקין גוט אנ־ןארטט . ;  זין׳ גײן !

.ליר תלך נעליטק פיל א1אז האט וואס , אנשלן ןןיט ^טן . .
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 גיט ?יטאלט, איהם ךאך האסטו או^לינןליך נאךין גיט זיןז לאמיר

.ךיר /נר .  -щ אז הײנט ךיר, דוךןז געליטען עלי דואט ,יאר פיר .
 אײן מיט תנאים מאפין װעסט גטן, איהם ?ויט זיןד וועסטו / קומט

, .ארמוטה אי־ן בלייןין זאל -ц? אונ רײך זײן וועסטו ,אנדערין
.... ז?'• בעלענק

,שפרה זיןד.אפי רופט שוועסטער, מײןי גערעכט, פיזט תא
 .איך אטעלדערין פאר וואס א פעךײננןט ניט גאר דאס האפ אי־
.פין  אוג־ איז •ц? װאס פאר פײז, אזיו איהם יף1א גיװק פין .' .

.גימאפט ארעם דאם אים ךאך האפ איך — ,ארעם נליפיןליף׳ . * 
 אדער לעפין צו מיר טיט אדער גיזאגט ;גר האט נעקומען איז ;נר
 דויןז זײן אונגליךןליך ניט זאל איןד וויל ;לר ווײלע נאר גטן צו ,זיך

;איהם. .מאן מײךטײ^ךער . .* אפךילאנט איז ער א . ;  ;גר .
 איך אז הײנט, פיז נאך מיר ליפט ;ןר אוני געליפט א1אז מיך האט
 ניטא נײן *. י. לעפין איפער ניט געוױם ״ער וועט גטן, זיך זאל
; * גט נןין . . מאן טייױןר ?*וױגער מײן איז אנשיל .  גאט וואס ,

 נאר ארום, איהם מיט לעפין וועל זיין, וועט דאפ געפין וועט
;גלי.קליף . .גליק נאר דארף רײכטחום, .קײן ניט ךארף אץז . . . 

 לאמיר שװעסטער קום גילעךינט, אױם טיךינוט האבין מײנעצרית
.איויפװכק איהם . . פרעטרע איויף לאזין פאר ניט זיך לאמיר . . . 
 איך 'אכסניות אלע אין זוכק ,געפינען איהט מיר זאלין אלײן אלײן

. פערצײהוננ אום בעטען אים מוז
 גיזעצט זיך האפין ארויט, פיידע זײא זײנען װערטער די מיט

* אפסנױת אלע אין פאהךין גענוםען האפין איזװאהציק אײן יף1א .. 
 ריא / געפונען נישט האײן אונ גיװען דיא זײנען נ־ינף איןפיר
 אלןרעצטע אין ענדליךז זײן, צו אונךוהיג רעיט אנגיהליבין שוין האפין
 איז ער ,"גאנגען רער איהם זײא' האפין שטאט ישק1א איז וואס

 * ישפרה׳ן צו אפריף נעשךיפען האט אונ אקאמעראלײן אין ניזעסין
 אויף גיפאלין גלײך זיא איז דערלעחן, ץיהם האט שפרה וויא

 / ?יר פערצײהע אנשיל ליפער מיין ,ווײנען גענומען האט קנײע, ךי
.זײן צו ;יהער עסז ןויא 1אז נענ־מען איױף ניט דיף האפ איך וואם . 
 יס1אר איז דא אז מסתמא דאך וױיסט דוא טוטילט, צ• גיווען פין איך

ראייגער פון אבעווײז דא עסאיז״ געשטארפין, אזדואפיסט אסלאנג



ע פון אונ י בעהעיי
 האפ דעןאי־ך זאנט״ער, נליקץ, דײנע דיר איף שטעו פילײכט

 גל/קען ךײנע פון דיןד ןויל איןז ארײ^ען, א£אן נעמיוט דוא גיהערט
 געלט׳ אקא?יק?ג אן שױן אט גט ןן^ין ךיר הןען איןז חיבין, ניט

,רײך ניט הײנט נין איןז דזא^ש
 כייא איז ךאם ,גטן פון ניט רײד ליבער ?ײן , ניק נײן

 ליבער םיק ,לאמען צו זיין לאןןיר , אוךטהײל טאדעס מײן מיר
 / גליק בעסטער דער איז ?«■־ בײא רײבטהום, גןיין ױיל איף אנשיל,

 אונ געליטען פיל האב איך .מיר, פון פריךץ צו ז_יץ וועםט דוא אז
 אױף לעבין צוא }ו־יא ךלעריןט אױס טץו הא^ץ ת1צר מיינע
. וועלט ךער

 אוועק או; .ארמענךנ אום איר ער זאנט ערע/זטײ טײן נו
ק ךןד, נעבק זעצענליג זא ,יר9 פאר ,אפפערין ןיןד •וױלמט תא וו

• יקױדи 1# ?יי ניעלין
 אן פון נאר אנשיל ליבער טײן נעליבט, אימער דיןז האפ איך

 קוםער ?יל ליר האג אונערפאהרען, ױגנ ;יווען נאך איף ?ין פא^נ
.געטאכט .  יף1א לעבין צו א1אז וויא שוין איןד ווייס ;עטצט .

.האבען פערלתס ין־ין ^ער יר9 פון װעסט דוא ,וועלט ךער . . 
 בשופע, מיטעל לעבינם ],גע? אונז וועט וואם אנןלאם ב״ה האב איף
א ?יז  לאםיר קום בעזונדער, זיך פ־אר אנעשעפט נןרינען וועסט ת

 אבאל הײגט דץ ;ץאלט האט סיר >ײיא ,אהײם יר9 צי פאהרין
 אץז וועל ;עןזץט ,שטערנבערנ אנעוויסק טיט תנאים מײנע וועגק
 אן9 ליבער יץ9 ^ואס ךיא^םתח ליג צו ?אל זעל?ק דעם מאבין

.;עקומען ^יז
 טכײהײט דיינע ?אר שפרהלע ליבע ^ײן זעהר ריר דאנק איך

 נע^יהרט זןיר האט איר װאס איך לא;ק שװענערין מײ;ע אױך אונ
 ,,האנד' דיא רײכעגלע איר דבורת׳;, צו זאנט רוענ, גוטין אפען

 שווערע איהךע אין נעיקסיצט איהר האט איחר ױאס פאר אזנ
.;יהערט אלעם האב איך צײטק׳

 געזעצט ךך הא?ץ נענאננין ארויס זײא זײנען רײר ליא ?יט
 אהײם. דבורה׳ן צו געפאדגין אװעק זײנען איזוואקצי-עסאוג אױף

לי נןלײבץ בענר^ץ זיך הא?ק עםי ^אכט, גיווק ין1ש איז ןגס
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 טישען ליא געצונדן, אן שױן װארען לאמפען לי געסט, געלאדענע
 א§ארטען אין ?יזעצט זיןד האבין אנשיל ארנ שפרה ,געדעכןט
 בע־ זײערע פון אײנאנדער צײלען• יךער גענוטען זיך האבין צימער,

 אנדערע׳ די פון אײנע פרידען צו הע?סט ווארען אונ נעכענהייטק.
 העױ אז געןא^ט, האט אוג רבוח־ז זײא צו ןיגאננען ארײן איז ;נס

 עדעל וויא מןךענקען גוט זיך זאל זיא נעקוםען, איז שג׳ערנבערג
.צו,ענטזאגק איהם

 ךא .אשפײכעל מיט שפרה זא$ט ,וויסען שיױן װעל איןז
 ;נרסט איז שטעיגפערג װאי־ ,זאל אין פון.קאטער ארױם גײט
 שטערנ־ הערר ליבער : זאגט אי־נ האגד דיא אידט גיט זיא .אןײן
 מיט , פערצײהוננ אום בעטין אײף מוז איןז .ךעטער טײן בערג

 זיןז האט щ ,אזעלטזאןזע;עראײגניס געטראפק זיך האט $יר
לעפט. מאן אזמײן דעךגאנגען,

זאגט,ער. ? בליף ךיא אונ
• • • א׳שווינלעל אדער אירטום אײן גױוען געוויס איז דאס

 ניט &נד.קען אונזער פון אז ,רעטער מיץ ,פעךשטעהט.איהר אלזא
 ריננען, ,,קעטע איהר גענומען אראנ ןיא האט ךײד דיא מיט ,זײן

 זאגט אונ ,זיןד יף1א מגטראגין }אןי האט ןיא וואס ,בראקלעטין
 איןד װאס , נןלײד ךיא פאר אונ ,ליק צו פךאזענ^ין אייערי נע^ט
. בעצאלין איץז איןו װעל נעלד אײערי פון טראנ

 זאנט ,זיןל פון צירינג ךיא אױס ניט טוט טילק נאטעס אום
 , כרילאנטע אהרינגען נאןז קוםט אײך .אײעיי איז ךאס ,װיקטאר

 איך װיא פי־ײגד׳ בעםטער טײן געגין אװעק אײך ךאס וועט
. דעער רעם חךןי פערשנ־ראבק אייןו האפ

:פעךװאו־נךעךט שטײן געבליפען זישען דבורה אונ שפרה
 ,װעלכער אונ ? מײנע דאס ^יז 1אז וויא ? דא זאנט וואס

. ז_יא פרעגין ? פריינד גוטער
 נ,עמט ,.קאטער פון אנשיל אריויס גײט רײד ךיא בײא

 לאננט דער אונ , אחךךיננען ברילאנטענע טא׳שע פון.זײן ארמס
 ךיא איז אטז — טוטולט צוא נעשטאגען איז וועלכע שפרהן,
.נעזאנט צוא דיר האט שטערנפערג הערר וױאס י ,עןזאהררינג
א איהם .גיט שטערגנערג װיקטאר צו צו יגײט אוג האגד ך

זאגט
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ע איהל :צו העךט :הדיך ט;זאנ  אט דאנק איןז געסט: אלעמײנ
פון גערעטעט лрг? האט װעלכער ,פרײנד בעסטק טײן ךיזען

.געסאבט גליכןליך סיך האט אוג ארננליק
: אמאל אױף דבורה מיט שרײןןן'שפרה !איך הער וואס

.גערעטעט יך1א אנשלען האט ;נר . . !זיןד ענען(ר זײא אונ . . . 
! ךא ז.יך טוט וואס

,צוריק יאהר פיר פאר ,אנשיל ווײטער ;אנט הערט
 זיך האב אץ־ א» , געםאקט קומער פיל גיר פרױא מײן האט

 פרײנד ךער געקומען צו טיר צו איז .טךעקען נעתן געװאלט
 פון געפיהרט אװעק מיןד האט װעלכער ,שטערנבערג װיקטאר

 ,לאגד אויס נאך איהם טיט געפאהךען אוועק איןז בץ , ךאנק
צחאמען איהם מיט האפ אונ געישעי־טק, גוטע געמאכט האב
אכציג הײגט פערמענ איך דאנק דיא גאט , פעךדינט געלד פיל

.רובל טויזענד V : г  V

 אונ שפרה אנעשרײא ווידער גיבען !איןד הער וואס ! ד_א .
? .אנשיל ,רײןד ביזט דױא אמאל, יף1א דבוירה

 פון ווארפענדיג אראב ?ןר זאגט ,ר־ליןי איןז בין געוויס
 ,עלענאנט ,שטײן געבליבק איז אונ פאלטא ארעמין זײן .זיןז

 אפינע מיט געבלינען עזטײן זײנען אלע . געכןלײךעט אײךאפײאיש
.פערװאונךערט העכסט , מײלער

א וואס ,געלך ךיא מיט פאךטםאגע^ן דיא  אלם האםט ת
 הוגדערט פינף ךיא ,װייטער ערז זאגט ,פוד דײן אין געפונען

 איז האנד אין ;עצט האסט דוא װאס ,צירונג ךיא מיט תבל
 גוטען מײןי דוךןז ניגעפען אלס ךיר איך חאפ ךאס .מײנע אלס

 צוא געשרבנט זיןז האט וועלבער שטערנכערנ װיקטאר פרײנך
.שײן צי־פ נור ךיר

 אלע שכײען !אױ דאס װאונךערליןז נױא ,שךעיןליך וןיא א
. דאךט ווארק װאס מענשין

 נוטען מײן מיט אהײם צוריק געפאהרען פין איןז אז
 ׳ גערעכינט איןז האכ ,נאגלמאן אגשיל וױיטער זאנט ,פרײנך

 צוךיק ריך האב אי־ וועלכער אין לאנע שלעכטע דיעע אז
נאןד מיר איך האכ יך1א ,כעםערין .עטוואס דיך זאל ,געלאזען

פאר



 אױב ו שטעלען צוא ^ךאבע רער אזייף נאך ךיך געגומען פאר
 לעבען דאם ?ןיר ?יט װעךט ?יןט שפרהלע טהייערע מײן דוא

 שפרהלע דיןז איך האב אהעף פאהךענךיג .געניםען צו זאמען צו
 ארעסטאנטען, פיהל צווישען אקךעצםע אין זעהען ךער פלוצלוננ

 אנעשרײא האי אונ שךאקק דער שטאךק זעהר .זיןז האב איןז
 איך נאר ,ען(שךעל פון זיך״ערװאכט האקט דױא אונ .געטאן

 האב איןז אונ .מאכען צוא ארויס .זיך פאםפײעט נאןד האב
 < שרפה ךיא מאכען זאלען טיר פרײנד גוטען מיין אננעשטעלט

ק ס ךעטען ענען(ר ךיך ’ זאל מ א  נעטאן ביירע יר9 האבין ן
.דערי;ען .  ,אהײם פאהךען צוא געלד געלאזען ךיר האט ערי .

 אפאר געװאךט האגין מיר אהער געקומען בײדע זײנען מיר אוג
 וואם ,בךיף ךיא געמאכט רע?ט צו איף האב ווײלע ךער , טעג
 דיױ איןו האב דאס .קטאךגען מײן פון אנםעלדען אײןד זאל

 מיר ביזט דוא איויפ ,שטעלק פראבע דיא אויף נעװאלט שפרה
 נלי־וליך מיר מיט וועךט ביםט רוא איויב אונ טךײא ןױרקליך

לעבין.י צו
.רבודה נ־רע?ט ? בריף ךעם געבראבט האט ווער איז

 ערי ,שטערנבערנ װיקטאר פרײנד טײן געבראבט האט דאס
 .ךערכןענין ג;קענט ניט איהם איהר האט ,אײנגעהילט געװען איז

 בךיף שפרהס לעזען צו געלעגענהײט נעהאט האט,ער ווײלע דער
 עךצעהלונג,י איהר מיט אלם ןיןז שטימט ;נפ אז ,זעהק צו אינ

 נאך שטוג אין בױער רעם בײא .ערצײלט איהש האט זיא וואס
 זאנט ,ליר צו געשדכנט .זיןד ,ער האט ױיילע ךער .שריפה ךער

 האנןט דוא וואם ,גישט ךיר צו האכ איןד נאר ,שפרהן צו ;;ר
 щ .1דאןזלעבין דאךף לעבענליגער ךער ,נע?וין איהם גױואלט

 צו א;אהר אויף התונה ליא אגנעלײגט האסט רוא אז גענוג איז
 טאנ ךעם אין הײטע פלוצלוננ געקומין איןז בין ״ענךליך .מיר ליב
 גלקליןד העכםט ;ישעצט זיןז האקט דוא װען ,ו^נאים רײנע פון

 ליג צוא ׳ מיר ליב צױא פערװארפען גליק דאם האםט דוא נאר
 אום ׳ ארום בעוויזען ריר זיןז האב איף .אךעםאן דעם מאן ךײן

 איף האב הײנט .שטעלין צו פךאןע ךער אױף טרײהײט דײנע
וויהען .זײא טא ,אמת ?ןיט.אײן טרײא מיר ביזט דוא אז у גיזעהן

אז



 אפךעםיין׳ פיץ האפין צו ;יךעןניגט האסט דו וואס גליכןעץ אלע אז
 װאס רעטוננ אלע דיא אונ ,טאן >-נם. . י ךיין פון האפין וועסטו

ר.. חךןי אלע איזניגאננין ,}יישעהן דיר איז  שפרהלע יעצטז .ןןי
 פיל אזו' ךיר האפ איןי וואס ?יר ^עךצײהע ,ךיר איף פעט

.נימאכט פערדרוס
 שטע- ךןד אועען ךיא אױף טיערין סיט ז.יא זאגט ,גיץ נײן

 גענען זיןי האפ איןז ,שולדינ פק איך .כ^יע ךיא אויף לענדינ
! טיר פערצײהע ,מיר ^ער^ײהע ׳ פעהאנדעלט שלעכט ךיר

у זיןז ננעטין ז_ײא ווען , נעסט ךיא פון אי^ינע אפ זיןז תפען 
 / אונױרעכט אךער פײךע זײא זײנען ,וןעךצײהונג םאו אײגאנדער

Щ . • .זיןד צוקוסט , }ירעבט פײדע אדער
 , צוא,קוםט אונ אומגעארמט זיך האפין ישפרח אונ אנשיל

 אונ שטערנפערנ װיקטאר .נץט נעקוסט זיןי ערי האט ^אכהער
ק אונ ,מיט״יעקב״פישמאן .טיש צום גיזעצט זיך האט מ

: נןוץאימ פון.דיא אתחאװנער אײנער אפ זיןז רו$ט ,;עצט
ק ווען ,אלעהרע ז_ײן יאונז דאם זאל מער אז , אימעח ?גרהאלט ט

 פעז^ךער אטעלעגראמע היט אנפרעגין ךאןטען מען מח שטאךפט £ם
ױק ניט מאל מען.קײן זאל בריף אפוקטע אױןש’ אונ .פ

זיןז זאלען מיר פון ,נאפלמאן שפרה אפ זיך תפט , טיר פון
 זייא פון וויא ,מאנען זײערע טךײא זײן צו וויא לערנין פהמגן ךיא
 !יך דארף מען וויא אונ ,ךיא,קרעפטין איפער פעךלאננען צו ^יט

 כןײנע צוא מען װעט ראן ,פערמענין ךעם לויט לעפין צו’פעגניגען
ת קוטען. ניט צה

 הא?ץ אונ רוענך דיא אין פעכער דיא נענוטען האפען אלע
 פאלק׳ פאר ךיא ליןז,זײן(גליפ אונ לעפען זאלען עםד : גע'שך;ק אןים
 ?יר וואר זואס ,געליטק צרות ^יל אזו נעפעןז דזאפען וואס

ע ט ^ א ײ ^ ן ר ק ע . ל
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