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V מק&ענ?ױיגד זעלטענער ךער

♦1

? ךא יהר4 יעט וועמען וועןק —
י פעטער דעם'שוואךצען ױעגען דא ^פועסען מיר — ־ ז .
? נעװען ראס איהר זייט װאו —
♦ פעטער שווארצק ײם3 —
? איהר גייט װאױזין —
. פעטער שװאךצק צום —

 האךט נאהט דער אין ?זןעט נייז מאךגען פריה רק־טין פון הכלל
 נאמען פון״פיא^אקענייץ״דעם מיסעלעןד אונ באםען אלע אין מען
 צום $אךש — אדאנה עפעם האט װערעם ,פעטער ^זװאךצער ךער

 לייךען אונ צרות זײנע אלע אים פאר געךעט אויס ,פע^ער שװאןצען
 געכןרינט שות?ים צװײ זיך האבען ;געװארען אים.נךי^גער איז עם אוג

 איזימען ׳ אןױשה §אר נעייכןק ?ךידער״ זיך ,יהאבען אהלוקה וועגען
 אז טײלט צו גוט אזױ זיי האט פעטעראונער שװאךצען צום אוועק

и ̂ען שלום נעוואךען ןײנען צךךים פײדע  ים/ײגען4 אונ ךך, ?יווי״
 חתן עטנגער ע^עם האט ;?ריץר גוטע אײ?יגע פעךפלי^ען זייא

 מאנטקויק איעגער האט :תנאים ךיא כלה ךער 'קזי״קען אפ נעעאלט
 ער אונ פעטער ^װאךצען צום או־ועק ןזען איז , נױיב זיץ ;ט׳ן נעװאלט

 פײא אלעןען געטאכט ״׳?ראףט^קעוויץ״ $*ין נט:זא מען װיא , האט
 געווען איהס דורןד איז לה5 התן פײם אונ ,פאלק פאר יזןגער רער

 נאבןעטאדעד ןע^אננען אום ו;ער איז ,געהמנערט מער דאט ; חתמה
גאי&וס פעטער( )שװארצער



 דער אונ ,פעטער שװאךצען צום אװעק נלײןז מען איז כאךפום
I בענןלײךעט איז נאכןעטער דער , געוואךק זאט איז הונ^עךיגער

 מען ,געװאךען אנגע'שו?נט שוין איז באךפ^ער דער אונ געװאךען
 כלאטע ?ראםטאכןעװיצער אץ געפיגט ער ווען אז ,נלײןז־ צײלט דער

 , איהם מיט זיך עסקין צוא אליץ רעכט אידם נײ איז א'שםר עפעס
 פון איהם שלעפען אמים אונ ,?לאטע אין אים צו נןיכען צו אריין

 ין1ש ער איז פוןךאךטען אונ צואזיןדאהײם נפיךען אװעק אונ דיאךט
 נאןד וכדומה .מ׳שקאות שאךפע אלע צו שנאה אשטאיקע מיט ארויס

 זאןט מען ,אן אים זיןליאױף מען ךערצײלט זאבען—מיני אז״עלמע
 זײ יף1א געי־׳גן צו השנחה שטאךק געהאט ליב האט אז ,גליץד

 פון ארוים זבות זיין מיט ז״יינען ארעסטאנטען פיל אונ אםטךאגען
 פעטער״ ״שװאךצער דער ווארט איץ מיט ,לײט ארענטליכע אקטראג

 איז וואס ,מענשעגפכײנד ;עלטענע פון;ענע אײנער געווען איז
גלײכען.י:זײער נעגוינען צו שווער

 אמ פעטער שװאךצער ךער אז , צײלין ךער םענשען אלטערע
 איהט איז רףןימעשה ,שבנאךנישט ,גאר.נישט £ײן געװען אטאל

כןלײןגעװק. צו ;יט
 ךיא װעיקאין ;ערעט וועט ךעם אונװענען אמת׳ איז דאס

.נןאפיטלאןו קוםענךע

— моем—

%
• ״ן . .

. קינד װאיויל דאס х • ו :

 מען וועלכק ,מע?ש שװאךצער ברײטער אונ הױכער דיזער
 אמע.נש אי?יט איז “פעטער שװאךצער פראםטאקעװיץ,ךער אין רופט

 לןיוײט״.י ״פריךםאן אונטער זיןד חתמעט ער אונ א;אהרפערצע פון
מיט פעטער( )שװארצער
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 אאינצעל געורען נאןו אנער איז צוריק ךכײסיג א;אר מיט
 ערחברה׳ניק9אוןײ ,קונדוס אך־ויסער געווען איז אוג צעהען א;אר פון

. װעלט ךער אין אײנער
̂ס אים_קײן פרן װעט עס —  וועג;ן האטמען — .זיין ;יט בר

— , תמאןויץ אין . שטאט געבוךסט זיין אין גערעט אים
׳ אכןיגי פאליענגעווען פיל אזוי יף1א ? חדוש דער איז וואס

 ? ארויס דעךפון כ־ןאן אגוטס פאר רואס ,אלאװק3 יל9 אזיא אויף
 זײא װעלען נא^הער אונ ,יוילד אלײן איהס מא^ען זײנע עלטערען לי

. קאפז לײן אויף נןלאנען צו װאם האבק

״ יךויד ^עווען איז “כץױיט »פרידמאן , ריכטיג אין דאס
 כןײן האט פרידמאנען אוג רײןז נאנץ געװען זײנען עלטעיען זײנע

 נאר וויא , גוט געװק איהם געפעלט/עסאיז סילךניט פױגעל
 ,ניוואףץ ער^ילט איז נשק:געװאו זיך האט ער נאר וואם ,װעלט די

 ניט איז עס ,גענעןען איהם יןען האט געוואלט האט ן$ר זואס;אר
.זאך טײער״קײן צו אננ עזמער צו נעווען

 קול יף1אה אויפגעהײבעז ,געטאן אפיפש האט פרידםאנן ווען
 ךער ,§אטע ךי צו לײפט עם ,אסומאטאכע }עװאךען שטוב אין ■איז

.^יטוב אין נעװען זייגעןןןאר וואס אלע , .טאטע
? קיגד ®ײן , דאס איז מאס —

.פעגאמ־ער זיך װ״;ט פרידמאגן
,עפען? ? נחת מיין דו, װילסט רואס

נײן —
? טךמקק —

] ניק — י
!עזלאפען —
• נײן —
? דו ווילסט רען וואס טא —
• ׳טך״הען וויל איןד —

אזנ פעטעי( )שװאדצער
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 ריא צוא טאטע ךער ךאן זא?ט - ? דו מײנסט װאס אוג -

 . , לאזען איהם מען ךאךף וױל^רײעץ, עס אכןינדאז — ,מא$ען
Ь ויעט אונ שרײהען אױס זיןל וועט ער ,דאם עד מוז ?כהמא Щ 

 איהר ןויא האךען צוא געװען /צװער איז אגער ®אפען דיא ױעךען
 צייט אז.א בייא איהט פערלאזען אונ שרייט ״נחמה״ איהר , ,נןרױן״

 נאר ,אײנגישטילט אים חאט זיא ביז אוועק ניט שיוין איז זיא ,אלײן
 דאסהאט ׳אײנ;ענעכין ניט לײ?ט א1אז מאל איהר.קיין זיןד האט דאס

.געכןאסט טײער מאל אלע איחר
 א;אהר ביז יאךק קינךער זײנע פעלפכאכט פרידטאן האט אזוי

 , איןךערוועלט קונתס אײן ,׳יזטי^ער אײן געווק איז אונ צעהעך׳
 Г2 _קײנעם פאר חאט אוג אלטערע כ־ײן געאלט ניט האט ער

ער אז , סט־געװאו האט ער : געהאט בוךא  אים ייעט כןי̂י
אןט נאר »יך האט עם ווער ךען , הזאן גיט ני?ט נאר  נעו

 , װאךט א^זלעכט }£יט אפילו אךער ,אהינגער מיט בעריהרען צו איהם
«שױן;ענעם.גינ^ע^ האט עס װארעם, אונ גיװען״קאלט שוין אים איז

 אלע ,טאנ פון ווילדער אוג נראסער ןעווארען איז פרירטאגן
 זךנען זיי ןיוױ^ען ,?יײנד ןיינע געװאךען זײנען חכךה׳ג/קעם ווײסע

 I על?*עיען אהן ארזג .קשךער ,עלטעיץ פןןארעתע געװען.קי?דער

 װעט מס אז ,בחיש געװאוהט האט חמאוױץ וואס , אזעלכע קי;ךערי
ט פוןזײא ארני .יס1אר ;

 חאגיין זיי ,פרירמאנען יןש1א נעוױךגןט פיל הא^ען ךי.קינדער
 פערדאךןןגגחײט נ־יל צוא אונ ,געוואהנט צו שלעכטס פיל צו איהם

ק אך1 ?יך?טע ךי ,געלעײנט ? א ען ;עלעד.רענט'׳:אג איהם זײ ה § ע ^ 
 האט , נעפאלגמ האט פרידמאן . זײ געבק אװעק א.יג פון״שטוב

 אלע חןרים זייןז צוא ןעביאבט את שטזב פרן ^עשלעפט אפךיער
 ,.קעס3»א חייןזט דאס ,טעאטר נךגדער^ען ךעם פון טיאךק(אל

 ;עטךאגען שוין זייא ער האט נאי־הער אוג נאשערײ אזנ אינהישקעפ
 Г?> אז ,נ־זנ^אג^ען וױיט אזוי איז דאם ?ליס נוטע אונ אױןז)עלד

טאל פעטער( )שוראיצער



 עס אז געחאפט פאטער רער זיך האט ?ריה דער אין ב1ט יום מאל
 פון ןעקוטען עי איז עך/צט אט ,זײנער נאלדענער זײן דא ניט איז
 האנד זײן מיט זייןער דעם האט אונ געטאן איבער לןז האט ׳ שול

 איז ךא ,_קא.בינעט אין ןיןז בײא טיש אױפץ געלײגט אוועק אלײן
 וויא וויםען רועלען צוא אפעילאנג אױי^געפאלען ווײב ךי עפעס
 שוין ם?נן דאןץ: צו וויםען צו ?כדי ,#יצטער שוק דאס איז שפעט
 טאטע ךער ,ױעטםערע ^אכק שטעלען צוא דינםט ך הײסען

 אקוק טוט ער ,אזײגער וויפיל טאן אקוק איןנןאבינעט אוועק איז
 — ״ א;עהדעי אעזיעק געװאיען איז עס , ניטא שוין איז זײגער ךער
. פאטער דער פרעוןט ? געורען דא איז ווער

א - — ,אים מען אנטפעךט - ,געװען ניט כןינער איז ן
 נאןד בעדדען ךא איז י טשיגע^עי דער װאלף בערע ניט מעהר

. ?רױט אשטי״קעל
 אץ פעינןראיען געוױס אין ,אמשוגענעם אױף אקש;א -
. ןײגער ךעם צו;ענומען האט אונ אייץ נןאבינעט

ק ,װאלפ׳ן בערע צוא גענומען זיף האט מען  איהם האט מ
 בערע ^עהאלפען ניפט גאר אבער האט עס ,נע§ײ;יגט ,^עמוטישעט

 דער אונ ,שטיק ?ושוגענע געמאפט ,געװײנט ,גע#ךיןגן האט װאלף
 נעשינןט אװעק װאלפ׳ן בערע האט מען ,נעװען נ.יט אלץ איז זײגער

 יער1אי ארום ם1הי עד נאך געוױפ זיןד שלעפט ־чу ,עטאפאם פא
 אין וויא ,געװארין פערפאלק איז זייגער דער אונ , וועלט דער

 ןײגערחאט אזךעם ניט.נעװאיםט, גאר האט אונ.קײנער ,װאשער
 ?רוךער אגוטין נענעבען איבער עס האט אוג פרירמאן גענומען צו

 ךער אונ פעטער, קויפטאגו^ען פאר עם האט ברודער גוטער ךער אונ
אנ דרײא אז ,ז.אכען גוטע אלע דערפאר גענעגיען האט פעטער  ן

 ן^נערופץ עס האפין זײ וױא ארער , פוךם פעידת נעײען איז ?םדר
.אטאנ גע^ע^ט האט ^ען

דערפדן פעטער( )שװארצער
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 פיעל אזױ אויף גאר אונ ,םט:געװאו ניט דזאט״קי^ער ךעךפון
 פרידמאנן אז ,געװאיסט האט מען ,אמת ,רעכענען געכןאנט ניט
 קינדער^אר לאזעגע״ ״צו אלע ?יט אךובר איז אגרױםער/אךלא^אן איז

 האט מען , שכל .קינךער^זער .אנןיןנד■ ?לײבט אקץדי וואסאיז?
 אין מל?ןךים בעסטע ךי צי גײט פרידטאן אז ,געװאוםט «ט אבער

 •*־ר אז ,הייסט ךאס ׳ קשה׳ךיגזנישט גאד למוד אין גײט אונ ,דזךר
 ,נעזאגט האבין טלמךם ךיא אונ קאנען״?נר וואלט , װעלען וואלט

 ך .זײן ניט האךץ עם כןיין אויןז ער ױעט וועלענדיג ניט א§ילו אז
 א1א נאןד אז , ^זבנות אללע פאר באךיטט זיןד האט מאמע
 אונ$ןער .ניטא גאר איז , פדידמאן איהו־ וויא ,קי;ד װאױל

• זוד׳ן ךער

’ — «ло&5=55Э8й?8'Я»'л''^“

3 .

ק טנוײ « נ א - ך ע ? •

 נישטאךבען, פאטעף זײן איז ,;אהר 17 ױתען אלט איז פרידמאן אז
 ,וועלט אלעבעךגע ױעפי^ט יוךש ױ?נען אךין5 !יןל האט ראמאלסט

 מאהל אפט פרידמאן האט ,גילעבט ;אןד האט פאטער דער ווען דען
 אוים צייטענם איהם האט עם ,הײ?ט ראס ,אײנןעניס געלעןט

 ^עךשװענדעיעז• צו נעדאך?ט האט ער )־יל רןיא ,געלד געפעהלט
 ,ב?גל-הב.יתטע !אנצע ךיא איז.ניוואךען ?אןןע ךיא ווען אבער איצט

 ער וואס געטא־ן האט אונ בעל-הבית גאנצער דער גיויען ער איז
.געװאלט האט

 דץ אזיף געלעבט פױדמאן האט ירושה גאנצער רער פון
/־טײנער * פעטער( )עזװארצעד



 גיקימק שוין ער איז יאהר טען 24 עטליכע;אהר,צוזײנער שטײגער
 , פערקױפט יף1א מען האט הויז פאטערס זיץ אפילו אז ,צו דער .ו

א פון אונ  געייאדען'איש לאנג שױן אױ ^עלד אונ גו^ס גאנצע ך
.רויף־ אונ

 גיוואיין נןראנק פעךךרוסען אי־נ א;נשט פון.נרױש איז םוטער ךיא
 אײנציגען איהרי נערופען צו זיא האט טױךט פאךין ,געיקטאךבען אונ
.געזא^ט אי־נ זוהן

 מאן דער אלײן זיך אויף רחמנו־ת האב ,קינד מיץ ,זעה —
 ווען ,וועגין שלעבטע דײגע פון אים זיןד לןעהר אונ ,גאט אױף זיןד
 ךעם פרן טײערער איז ^טובה פון ׳שעה אײן ,צ*יט ךא נאך איז עס

.לעבען גאנצק . .
 נילאבט אויס וועלטער מאמעש ךיא פון דאן זיןד האט פרידמאן

 געהאט האט ער ,גענןלא^ט װאס וױיניג יט1ט םאמעס דיא אױןז א־נ
 זיין שטילען צ־ רואס מיט געלר בעקומען צו װאו ,דאגות אנדערע
.ופדומה מא^לןאראדען ,כןלדײען צו ,לןאךטען צו דוךשט

 ניט איז צײט, .אז.א בײא ^טאנד אין איז אמענש װאס צו
 אפש־טער נאןד רער א־נ אכויכע גיווארעו איז פרירמאן ;פאךצושטעלען

,וועלט ברײטע גאטעס איבער געטאנ־>ט ארום האטאזוי ער עב,
 יועלכעי מענשין׳ אךײכין צו הױז איין אין גיחאןט אךײן זיך האט ער ?יז

 האט מען ,זיין מוחל געװאלט ניט אונ ,געחאפט;אנ גלײך איהם חאט
.אקטראנ אין זיןןען צו העימשפעט אוג סמ־ אין גיגעבין איפער איהט

 שלעכטען ךעם אויף כעש אץ 'שטארק גױוען איז פרידמאן
זי,ל/ענומען?נדר, האט אונ ער׳ל״דעט, וועלכק דוךך ,קע^שען

,אםטראג פון ווערין צו געליץט יס1א לעבען דער וועט ער גאר מיא אז
 ךעם ״ליב צו .מקשען שלעכטען ךיזען פין געמען ^קמה ער זועט
 געמאבט זײא מיט ,ארעטטאנטען אלע מיט גיווען מתחבר זיך עד האט
.ל־עבין נײעפ אײן פון פלאגען נײע גישטעלט זיןד פאר אונ ,האנד איץ

געשוױגען פעטער( )שװארצער
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, ײאךט איק ניט ,נעוױםםק'?י?£?ע זײנע האבען נעעזװינען
ה/ פון , הישובה פון פיפס איץ ניט ט ק חי  צו שױן איז ער ד

. פעךנןראןען וױיט
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——«и׳лвас з̂в9ССЭво»*—'

♦ פײןך פון געחאנןט ארױס

 חביה א״ן מיט אונ ״ אםטךאנ פון ארוים שוין איז פרידמאן
 איז ער .וועלט ?ױיער ךער אויף וױךער נעטא^צט ארום ננבים
 פנים ױין גאר ,נעעזטאלט חױכען אײן מיט ,?רײט אונ הויןז ןיװען

 אוינק זײנע נלייכען ךאפ אינ ^ױאךץ חאר דינע ,שװאךץ נעװק אי»
 פון װאלט לגם אז ,כןענטינ איז ןןם אוג ^נואךץ געווען זײגען

ק טונענד׳ אונ ^ענ^ליעןײט שיינען. ארוים א£אל נעכןא^ט לייא  יו
.לע?ין פערפיהךטע ,?זלעכטע ךאם אונ עךץיהוגנ ^אךי׳טע ךיא ךט

,שויאךצער״ ״ךער נעתפען איהם האןען גירידער מיט ז״;ע
 דאס ,ווענ זײן גענאעען ארװעךטםזפ אזזי איז שװאךצער דער אונ
ן ׳טוין איז עד ע ו  ער װעלכע ג$יט ,ךאדעל-פיהרעו ;א^יער ךער ^
. קומפאױע אין נעורען איז

 אוג ״פײנאוולןע״/ כןיץ חבחתה זײן ןױט אנ^עקוןען איז ער
 מיטעל בעםטע דאם אז ,הקןם איץ נען־לי^ען ז«א *ײא איז עם
ן צו אונ צוןען צו ן ן י  .^ריפות /צטאךט אין מאןען ?ען»אל איז ח

 נןיץ אונ לעשען צום ?זיטלען .קײן ,אןןליעע אױ ׳טטאך^על ךיא
 ,א^ריפה װערט עם וײא .ניטא איז ךערױןש מענ^ען בעזא^דעךע

ניט פעטער( )שיװארצער



 אוט לויפען מעלטען ״ .טךעװאגע״ ?לאק אין אנןלאפ מען גיט
 זיך העךט עס !׳׳ פאז#אר ! ״ראטױצע ^זךײען אונ מ׳טוגענערווײס

 איט, לויפט מען ,נע^ראנןען איבער וועךט מען ,איללה איאםער״
 פון עלע^ט מען ,איז מען װעלט וואםער אויף ניט וױיס מען אונ

 גיט מען ,אנידער עזטעלט מען װאו ניט געדײ^קט מען אונ פײער
 ראמאלסט ,װעמען גיט יוײס מען אוג הע;ד ךיא מיט איבער פראסט
 מציל ,ראטעװען בלו־מר׳יקט קומען וואס ,מענעזען פיל זיף געפינען

 וועד׳ ניטא איז עס ,זײא ב״א ןלײבט אלעס דאם אונ ,§ײער פון זיק
 צ״יעי דאס אונ ,װעמען בייא גיט געדיי^ןט מען אונ מאגק זאל
.צװײטק ךעם אױף הויז הילצעךגןים אײן פון אהם טאנצט װײל יער

?ײער־ העלען אין אונ פיע חאפען צו גוט איז וואקער םוטנע אין
 געוואךען נעפעלען איז פלאן פרידמאנ׳ם . ריױב חאפען צו גי־ט איז

.עןק צום גענומען זיןי האט מען אונ ,!ירידער מיט ױינע
'7 אגעפילדעי ,אנערוךער איז עם ?ךענען. א$געהײ$ען האט עס

 יא^ערין׳ נןינדער כןלײנע ,ריללק נד:הי ?ןך;קען, ?הםות היךז^ען, פעךד
 מענ׳&ןען ,כןאן נןען נאר וואפ ,כואןט סען ,נןי׳טעלאך *זלעפט מען

^כיײט^ מען א*נ הע?ד״ ?ךענןטד־יא מען הער, אונ הץ אום לריפען
! װאסער 1 וואפער —
!האב ?ײן ׳ טג׳ןם טיין —
? מירעלע ?ײן איז װאו !מירעלע ! ןזירעלע —
ן נןי^ד מײן ?יר ראטעװעט רחמנות האט —
!בךענען מיר ,ןרענען מיר — !

א  געסאפטי אי־ום ^זוין האבען לאפעס יטע1ר פײ^ךדיגע ך
א ^־עםער, װעיט סומאטאקע דיא א־נ חײזעד עטי׳יכע  אוו^ער9ײ9ך

 וױיסין אונ גע׳טיאכןען ’ איבער ,הא^דטיג אפ ווערען ציץרױינער’
• וועל.ס ךער אין זײנען זײא װאו אונ ^הוען זײא וואס ניט

 איז אלײן ער אונ ,אךבײט גענמ האבען חפיה פרידמאנ׳ס
דער פעטער( )יטװארצער
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 האט װאם ,הויז אין ארײן לוי?ט .בראנלסאײסטער גאנ^ער דער
 מען וויא ,געהעלט האט ער וױיל ,זײטען אלע פון געברענט שױן

 אוג ז־לבער גאלד ,גיטש פיל פער?לי?ק איז דא אז שיײט,
 אין געטאהן אלאז זיך ער האט אישטורעםוויגר וויא .נעלד כזומענע

 אין געש^ןעלט אפ עפעם זיןד האט אונ ׳ חיה אווילךע וויא פײער
 כיט גישעהען אזױגש דאס איז ױאם ? דאס איז וואס .מיטען

 נאך ט;גע'שײנ ארױס האט אויגען זײנע אץ עפעס ? פרידמאנען
 מעהיער נאך האט הערצען זיין אין עפעס ,פײער אנךעסערער

 אזוינש ךאם א.יז ױאם ? ךאש איז וואס ,געפלאכןעךט אונ ןעבךענט
עהען  ךאס איז װאו . ניט אלײן וױים ער ? פרידמאנען מיט •נע̂י

 ךיגט פרידטאנען ! ? װאי* ? געלד אונ ניטם ךיא , זילבער אונ גאלד
 אום אנדער איץ גאר ע״עס איז оу .זיןנען אין ^יט גאר שוץ עש

 פלינק מיט ךער איז אונ געהאפט ער האט זאןד ערװארטעגדע
 , װײט נעלאיק אװעק געשװינד אונ פײער פין גע?לויגען ארויש
.שךיפה ךער פון מײט

 ערשט אונ ,געשטעלט אפ דך ער האט שטאךט הינטער׳ן
 וראס ,ימעױשען איץציגק דעם אז ,זעהען דער ער האט ךאן
 וראס ,םענש אײנציגער ךער איז ,$ײער פון געווען ?ציל האט ער

 ערוועקט י לעבען זיץ אין מאל עך^זטען צום איהס אין האט
 אװננע ״געווק דאש איז — \ ירחמנות אונ געפיהלען מענ^לי?ע

.שײן װאוגךעךגאר אונ מילד ,צאיט ׳ פיײלען

 האט זיא וויא געהעךט נאך גנר האט שטוב אין דאןט
 איז עס ריהךענד וויא - ,קיל פערשטי־טען אײן מיט געשריהען

 ניט איהר פוןי שוין זיף האט א^ער ךא 1 ׳שמיםע איחר געווען
 נעװען איהם פאר איז עש קליך;'שרע וויא אוג קול ^עהעו־ט.קיין

! ^וױיגען איהר
ער פעטער( )שװארצער
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 גענוממען אונ טײכעל צום געטיאגען צו איהר האט ער

.טינטערען ,

1I • . .■ ; ' ' ’ ^ , ־'■‘.י י- '

♦5
ט .עס א ךק זיןי ה עצונ .פײער מין אנךער אײן גאר אננ

.ערמינטעיט ענדליןד איר האט ער
 זיא האט - ? מיר נע?ין דאם איז ווער ? אי־ בין װאו —

♦ אלע!ײטען אױף געקץןט ארום זיןד אונ גע?ךעגט ךאן
ט— !אבאנדיט ארויבער, זאי <' ?כײלען ׳ אײר נע?ק — א  ה
 מאל ךעםעו־שטען האט אונ ׳ נעיעךט ארויס זײעררירענד ג־ריךמאן

זיזיינען» ווארטער לײע שרע^ליך ווי , פיהלט דער לעבען זײן אין

 זײט איהר !ךעטער מײן זייט איהר י זיץ ניט נןאן עס ,גײן —
♦ איןהיטעל ג?גלי?ט ז״ײנען וואס ,די פון אונ ,ענגעל איין

 זײנק װאס ,ךיא פון אייגער נאר בין איןל !פייילען ,אך —
.ןגךד ךער אױף דא יא?ט פער אונ פעךהאקט . .
 האםען מען קאןזוויא אונ ״ אמענש דאןד זײט איהר ,ניין —
! ? טענישען

.וועךט עס זיינען זיי — . .פעררינט האפען,עס מיר . ;  מיר .
.שלעכטע פעךדארבענע׳ זיץען . .

 מען דאךף אכןיאנ.קען אויף אינ , בעםער זאנט ,נןראנ״קע —
.ליבען אינ בערױעךגן א\הם ךאךף םען ,האפען רהטגות  נאר .
 איהר ו גײן ,ניץ ! ? אבאגךיט , ארױבער זײט איהר ? זײן ,קאן״עס

• נערע^עט טױט פון אמענשין האט איהר ,ארעטער זײט
אונ פעטער( )שורארצער



;גע?רא?ט צו ךער אנדערע פיעל אונ — . .
! מיר פון ניט לא?ט ,אןד ? זןין עס נןאן ? מאגליך עם איז —

 אײעי נ־אר ?:עצאלען אײןל איף קאןז וואס ״םיט בעסער ?ויר זאןט
? געטאהן מיו־ האט איהר װאם ,ןעןאךע גרױסע

 צײן אײך נאט ,בעןיאהלען :יאקת םיר וױלט איד אױב —
 ^זטעכט ,ניט ױחמגות מיר״קײן אויף האט ,מיןז ׳טטע?ט אונ מעםער

♦ ר׳ילף מײן ךאסיאיז .פעךדינט האב,עס איןד , רא1מ אהן נאר מיןז

̂גד אויםגעזעהען האט ער  געךעךט האט ;ןר ,מוטלאז זײ
 אוג פערישוידעךט איז .זיא אמ ׳ךיהרענד אונ ;נרענסט זײער

.געמארען עחגןטױנט
 האט אונ ,נענומק אראפ ניט אוינען ריא ^יהר פון האט ער
 איז איהר ,געשפיךט מאל נאךכףן האט ער װאס ,אזעלכעס געפיהלט

 האבען גײךע זײ אונ ,חאךצען אױפ׳ן סײןןיש געווען ^יט אױך עפעס
ט וואם ,נעװאו^ט ןיט »געשויגען כײדע האגןען זײ .פאר קוןט די ןי

 ער נעהן•, גענומען האט זי גערעדט. אױס ^נגךליך האט.זי !קו?ןט —
 גאןד אוג װאיהין געװאונ£ט גיט אליץ אוג .געגאײען נאך איהר ■איז

. גײט ער דואס
 מיטען אין גט:געזא .זיא האט — ,פאר זיןד #ןןעלט —

 יוען ׳ עלטערין מיי^ע פון ?ךײד די זײן וועט עם ?רויס וױא — ,וועג
 פיהל ווי אונ ,לעןט טאכטער זײער אז ,וױסען ךער זיך ױעלען זײ

 הךבד זײננר האט װאם , מעון׳שק דעם דאמןען דאם דיא יועלען
! טױךט פײך^ךינען א.זא פון ^ערע^עט

 האט - ,עלפןעךען אייעךע צו ניט געה איןז ׳ פרײלען ,נײן —
װעי ,זעהן ^יט ליעגעך^זט זאלעףזײא— ,געענ^פעךט איד,ר

. ?ץ איך . ;
פעטער( )עװארצער
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̂ביייץ צוריק ווײל דעו זײןען זייא  שייפה ךיא װאו ,ש^ןאט אץ ז
 ש^עח געבלי^ען נאר זײןען ןגס ,אײ};עלאש?גן געווען ישוין איז

 איז עס װאו ,כןבױם רי אױף מ^בזית וױ"שװאך^־ע ,נןײמענס ןנ?וליכע
.הײזער גאןצע ׳ שיינע נעװאךען פעךני^טעט

 ער איז ,זיןד קוקען אחם געהאט .גיט צײט כןיין נאןד האט זיא ’
 , עילם ^װישק געזוכט איהם האט זי .נע^ואךען פערשװאונדען שוין

. געפונען ניט איהם אונהאט
 נאןד דזאבען ביירע זייא אונ ,שייךעט צו זיןד ד,אבען בייךע זײ ’

 ׳ אשריפה א?נעכאפט זיך דןאט הערצין זײעױ אין אז ,געװאוםט ניט
. • ♦ ײגגי5 מין אנדער אײן ןאר נךען;א^געצן דארט זיןד האט ■עם

,6
א .פכײד אונ קלאג; עלטער#ם ך

 בעװאוטטע ריא פון איינער געװען איז פערעג׳ןזטײן ןווןו
 אנוטער אונ אלןלוןער זי/ער געווען איז ער ,״פײגאװכןע״ אין מע?שען

 \אין שלעלט ניט געגאנגען מאל אלע איחם אױ צוא ךער , םעגש
 גרוןד װײל תנןיףי, אנא^ען גערעבעגטפאר איהם םען האט שטאט

 איהם בײא האט אײנער װען ,זיןד בע^לאגען צו געהאט פײנט האט
 שטענךיג ער האט ? ברוך ר׳ אײןד ראס געהט ״וױ :נע^אהן אפרעג

 בעגנבעט איהם האט מען _ב_עת דאנ,קעך צו ״גאט :ןעע^פעךט קוךץ
 טען האט ׳גע׳גנב׳עט : ;ערעךט ארויס רוהיג אױןז;א;ץ האט.ער

 אױןז ;עזאגט ער האט זעליע דאס סןל״ סיין גיט אויער ,גיטס מיין
-;עװאךען ;ע?ךענט אפ איז הויז זיץ כשעת ^יצט  אפ האט ״עם ,

 איז $זל יין9 אגער ,הויז ״םײן — געזא^ט האט - נעגירקט״,
’ נאןר פעטער( )שװארצער



 איז פעךךרוםען פון אונ שךעק פון זיןד אױםער ,גאנץ״ אלץ נאןל
 געייען איז מירעלי טאבטער »יין װאם ,צײט נאנצע דיא געווען ער
 אץ ^רײגצונןריעכען געוואגט גיט זיןד האט פןײגער אונ הויז אין

 אפיל* מאל אײן ניט זיך האט .ער ,ךעטק צוא ךא , פייער
 בײא ךער זיינען װאס ,מעגישק ךיא נאר , פײער צום געװאךפען
♦ געלאזען ניט אוג געהאלטען צו ישטאךק ^יהם האבען געשטאנען

 זײא האבען — , טויךט געוױס אײנס אלץ שוין איז זיא —
 װאס װײגינ םיט ךער זיך האט אבער פאטער ךער ,נעטראבט
 מיך לאזטז :געשריהען אונ געריסען לץ;א ךך האט לנר ,^עטךײםט

טאיטער! צואמײן
, מירעלע :געװיי^ט א?פאג.גס האט זײט איהר פון מוטער ךיא

 , אונמאבט אין נעפאלען זיא איז אגער ײ׳אלד ! .קעד מײן
 אויס שיעק םיט זיא האט ,עךמינטעךט זיא חאט מען ווען אוג

 ,אונמאפט ’ אין ו.ױעדער איז אונ I םירעלע ,מירעלע נעשךיהען/
* נעפאלען

 אמע?שען נעטךאנק אחייס אײנער האט דארט ,אן —
 צןוישען ?לוצים מען האט - , מירעלק ןיןז דא?ט ,האנד די יף1א

הען איױם עולם וױשעגךען ךעט  האט מען וואנען נײז נאר , ^זךי
ק ןיך ש א/וי  .איז '׳ נעשלאנען דולך עולם שטיךמישען ךעם צו

.מירעלע ניט אונ מענש דער ^יט געװק .גיט שוין
 געפליעען מעהר נאך זײגען עלטערען ךיא״פערצװ״נ-עלטע

. שלאןען דער אונ צעו־שטרײט

— сц אפאלשע- געװען <גיז ״עס .כט;א}יגידא ןאר ןיןו האט 
 נעשךיהען פאטער דער האט — !כןינד ןןיץ ,ץד(ר מיץ אןד , טרויסט

 געךאךפט שוין מען האט מוטער ךי אונ קאפ.ז פון האר ך ^עךיסק אונ
שװעשיטער אוג ?רידער ריאאץנערע . קטער;ארא היט’ עךמינטערען

האבש/ פעטער( )שװארצער
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 !מירעלע : גע׳עזריהק אונ גע^לאגט ביטעךליך אוג ריהרענד האבען
 ,שטעלען פאר נאר זיןז כןאן מען ווי , ריהרעד געװען איז סצענע ךי

 געבךאכען אויןי האיען נע־שטאנען בײא ךער זײגען וואם , אלע ךיא
 הארץ מיט האבען אלע אונ געװ״נט פיל.האבען ,האנד ךיא מיט

 כןעגען געװארען פעךפרקט איז װאס ,קךבןז ױננק דעם בעדויעךט
• אױ״גן זײערע

אזא אונ גןלוגער אזא ! ןלום אזא ,בױם אזא —
 אונ עולם ךעם ?וױ׳שען גערעךט מען האט — !זעלע גוטע , אךעלע

 אונ ,#בלזים אונ מעלות סירעלעס רעכענען או־יס גענומען האט מען
 אנגעװקדעט האט ברוך וועגיג: ניט גאר נעווען ןאםת טאקע זײנןןן זײ

 לעהרנען צו ױגענד ךער פון נאך טאלטער זײן קראפטען זײנע אלע
 גלאנץ אײן אונ איהרגעג־יהל נעפוליךט אױס האט ער ,כילךען צי אוג

 ,געעהךענט גוט ג״עווען איז םירעלע .חאראנןטער איהר צו געמאכט
 שוץ .מאננעטיש צוא ךער אונ גוט , לוג(ך , געבילדעה אוים אךעל
 פרעמךע פיעל אונ נחמה נאגצע ךיא זיאנעװען איז ךיעלטערען כײא

 טונענד איהר מענשען צו ?רײנךישאפט א״הר ווײל געליפט זיא האגען
 • אנרעניץ אהן אונ אשיעװ• אהן נעווען איז עלענדע אונ ארעטע צו

 בעדויעיט זיא איהךעעלטערען ןןיט זאמען צוא פיעל האבען ךערום
.בעוױינט אונ

 שטאדט הינטעך׳ן פריעדמאנען מיט אךזנ #טעהעגדיג מירעלע
 איהךע יײא פאר קומט עם וואפ ,נעז״עהען אונ געהאךט נוט האט

 שטאךטצוא אין ךיק צוא נעאײלט זיא האט ךערום אונ, עלטערען
 ליעבע איהיע צוא }יכער ויאס געאײלט האט זיא ווײל אונ , געהן

 פרידמאנען פלינק ווי בעמעךגןט ניט האטןיאןאר ,קומען עלטערען
 ,נעוואךען פעךשװאונדען איז אונ איהר פון גענליצט ארויס זיך האט

 איז ןןר ה»ן װאו וױיס אט1 — ,קליןד;^ךע געװארען איהר איז ןנס
 זוכען״ יף1א געהן איהם געױאלט איג נעטראכט זיך ןיא האט אוועק״

 האט מען אונ בעכןאנטע ?יעל זעחק דער איר האבען עס נאר
: ־שכײהק ^עטטען

םירעלע 2. פעטעו־(׳ )שװארצער
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מירעלעז איז אט ךא׳ איז טירעלע ,מירעלעלעבט —
 בישעת עלטערען דיא פון ?יײד די שטעלען פאר נןאן װער אונ

.כןיכז־ ליעב זײער זעהען ךער האבען זײ
!מירעלע —
1 קינד ליע?עס —
! שװעישטער גוטע ?רײע —
 מען ?עת געזאנט פאטער ךער האט — / נןינר ליעבעס —

 אזוי אונז האט פײער ראס — בערװזיגט א?יםעל שוין זיך האט
 צו אויף ךיף פערנעםען גאר זיןד האבען מיר אז ,געשיאקען אי$ער
 ,דאן ערשט דיר אויף מאנט דער עישט האבעןךך מיר ,װעכןען

.העלפען נעכןאנט ניט ׳שױן ריר האבען מיר ווען

 אז ,?ע׳שלאפען געישמאק אונ זיעס אזוי עפעם האב איך —
 אפכנה פאר װאם אין געװאוסט אונ.ניט געפיהלט ,ניט גאר האב איןד
 רויךהאט ךער ווען ,דאן ׳^ךשט איןז האפ עלוואכט ׳ זיןל געפין איך
 האט פײער ךאס אונ שטץןט לער גא^צען אין כמעט באלד מיןז שוין

 זיןז נענויןען אונ עךוואכט האב איך ,פים מײוע בעריהךען גענומען
 רופען ,קול פער^זטילןטע; אײן מיט ^זרײהען א־נ צאפלען ,װארפען

 , פייער יס ^ךענןליכען דיעזען פון רעטען מיך זאל מען ,הילף צ״א
 רער איז קול ךער אונ געהאךט ניט געשךײא םײי האט _קײנער גאר
 מײטאנען ליא אונ אייננער האךצען יאין , שװאםער געװאךען ווייל

. אעזיעור אהן גאר— לי;פורים ,גראסער
!?ןיגר ליעבעס ;מיר איז ווייא —
א צװישען אז ז םיר זיך דאכט פלוצים —  יןז4 זעה ?לאמען ך

 אויפ- ,נענוטען ארום מיןד ערי האט אט ,מענשעי] אלעײעךיגען
 ײןד האב איך ! טרײע ®ײנע , אןד - טראנט אונ ^עהויבען

 ЯМ אוגמאכט אין נעפליבק בין איך ,נאנצען אין ?עךלאךען
.גע$יהלט אונ געהאיט ני^ט גאר ,געזעהען ניםט נאר -׳אב

ײען פעטער( )שװאיצע״



 געלעמנן ;אר איןז בץ געעפעגט א׳״ינען ךיא האפ איף ווען
 ,װאסער פליש־^ךע ,פרישעס עײכעל אכןלײן שטאךטנעפק דױנטעךץ

 מענ־ש״מיט שוואךצערי אהויכער גלשטאנען איז מיר щщאונ
 צוא אוג מא^טעל פערברענטק אײן מיט , האר פער?שאלעטע

.האנד בלוטינטע
 װאונךעךבאךער ךיעזער איז װאו אינ ? ער <ןיז װער —

י ? לעבקי מײן אונ גןי;ד גערעטעט^ײן האט יואם ׳ מעגיש

 פײנאוונןער גןיין ניט איז ער , ניט איך װײם איז ער ווער —
 ערז וראו אונ , לעפען מײן אין מאל ער׳שטען ךעם איהם זעה איך
 ,עךמינטעךט מיןד האט ער .אליין ניט איך וױים ,בעקרמען אדוין איז

 דעם צוויישען ךא גאר ,אהיים פיהךען אפ גענומען אונ בעתד־^ט
 װאו , ניט וױיס איןד אונ אעעװארען עפעס איהם איןל האב עולם

 געווען עס איז !ליעפער פאטער ,נאר ,געקוטען אהין איז ער
.איז דאס םענש אװא^דערבאךער פאר וואפ ,אך ? אמעניש . .
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 איצט ניט איהם זעה איך װאס ,זײער מיך פעךדייסט עס —
 לעבען נא?צק םיין מיט איהם וואלט איןד , אויגען ךיא פאר

 ״ געבכאכט אוגז האט ער װאס , הילף יםע1גר זײן פארי בעדאנכןט
 ,איז ראס מענש אנוטער פאר וואס פאר מיר. ישטעל איןד
 ספנה אין > נלשטעלט לעפען אייגענעם זײן האט 4,ע אז

 אונ גיט קאןז ער װעלבען , ךעם , צוףיטען דעם רעטען צוא אפי
!ניט װײס

 אישלעפטער איז ער אז ,אפער זאגט ער , פאטער —
. ♦ איז ־ער .

ץ ניט ר,אן עס ,;נר(פ טײן , גײן — ש, יעךער . י מענ
̂ז , טאכטער ליעןע  ױאס ,טהוט יעךערער שליח גאפזעס • א

אויןן אשליח איז מענש אישלעקטער נאר ,איהם הײפט מען
שלעכטעס פעטער( )שװארצער
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 שלעכטע ךיא .נוטעס אויף - מענ־ש אגוטער אוג .^לעקטעם
 נוטע ךיא אונ , מעךצזען שלעפטע .ךיא דוךןד םען שץןט מעשים
 I זיץ ניט קאןז עם ,קינד מיץ ,ניץ — , גוטע ךיא דוןןד ^עשים

 דער ,טאהן צוא אזעלבעס שטאנד אין איז װאפ , םענש דער
 צוא / שליח אזא זײן צוא געװען כה1ז האט וועלכער , מענש

 ניט שלעבטער _קיץ הןאן — ךעטונג אונ הילף מעגשען ברײננען
. זײן .  װאלמ .איך ? איצט איהם מען נט;געפי וואו ? ער איז װאו .

.מאלזעהען כאטש.אײן וועלען איהם
. גיט רןייס איןי !פאטער גוטער ליעבער אך׳ — .  איך .

.ניט ווײם . ;

---«€«>ו54!53י£2£3ג9*4*<—

Ъ

. טא^טער ךיא אונ ,פאטעו־ ךער
 דאפ איז וואס , :יט אלײן מױעל,װײם . ריכטינ איז עס

 וראם ,מענש זאנדעךבארער ד־יעזער . נעװאךק איהר מיט פלהייפ
 אורעק נא^צען אין אבער האט ,געשאנכןען לעבען דאס איהר האט

ה איהר גערױבט  זיא , מחשבות איהךע אלע אינ ישלאף איחר »ח
 איהרע פאר , איהם וו־ענק נאר , טךאכ^ען ניט זאןד כןיץ כןאן

 , פנים שידארצער שהוךת׳ךנער כורה זי־ין אלץ שװעפט אױגען
 ׳ ריהךענדע דיגע אלץ איהר נ/לץגען אויהיען דיא אין אונ

וואיטער. טרייעךיגע
,זיך,,קאנטינ יייםט ער , גוט ניט עפעס איהפ איז עפ —

 אונ ,כנה3א אין ײך ט:נעפינ ער ,צמת מיט פיול איז האלץ זײן
איך ’ פעטער( )שװארצער



 ׳ ^עחןװײפעלט זײער עפעפ איז ער !וױיטען פון שטעה ■איך
 גאר איהם אן(ר איןד אונ , נראכען צום אוג צעךשטרײ^ ןײער
 אן גאר עפעס איז ער ! טרײסטען ניט זאנאר העלפען, ניסט

 כןאן צײט אזא אין אמעגש װאס צוא וױיס װער , האפ׳ענונג
 נעבע?ךיג וויא !אלײן פערלאזק איהם האב איןד אונ ? קומען
 אוים האט פנים זײן רחמנות׳דיג וויא , נעקוגןט האןען אױגען זיינע

.נעזעהען .  וויערעד איצט איהם וועלען איןז װאלט וןיא ,אןד .
 מאל איץ כאטש ,זאגען איהם יואךט אײן כאטיש ! זעהען
.איהם אױף טאהן אקוק . .

 עס איז .י אבאנךיט , או־וייבער ,א׳שלעבטער איז ער —
 פעידארבען ,שלעכט ? זײן עם £אן ׳ פערדארבען איז ער ? מאגליך

 זײן אזי ,עפעם פיהל איןל 1 זיין צוא גוט י1אז י§אהינ זײן אונ
 — ׳ געפיהלען ערהאכענע מע^ליכע אזזנלכע מיט פול איז האךץ

 ,זײן אפשר ״קאן עס .צװײפעל .קײן גיטא גאר רעם אין איז עם
 ,קעהיען אום צוךיק זיןל וױל אונ אשלעכטער וויך^ליך איז ער אז

 , נןאגטיג איז וואךטער זײנע נאןד ״עפעם . װענ י ?לייבען .אױ?'ן
 זיך האט ער , זיןז מיט ?ךיעךען צוא ניט שטאךק איז ער אז

 זײן קט(געשטרע אויס אבער האט ער , געפאלען , געןליצט איויפ
 איז עס אונ , אוי?הײבען אידט זאל מען ,זיך ןעט ער .הא;ד

 ׳ אפאלענדען אויפהײבען פײנד האבען מענישען דיא ניטאכךנער,
 וואם י פעו־שטוןען ,;יעךעריגער וואם פערשטײסען ליעב האבען

. 1 ? איןד אונ ,זיספ אין פעללןראכען איז װאס ,דעם טיעפער . 
 האט וואס , םענשען דעם ^אר טאהן ני־קט גאר יך1א כןאן איןד
 ײערען אשלעכטער אבער ךען נןאן מיר־! פאר געטאהן נןיעל אזױ
 פראגען עס 'דאךף מען ? אמ־^יש ווערען ארױבער דען כןאן ? גוט

. פאטער בײם
א טיט  עטליכע געגאגגען אהם מירעל איז מחשבות ך

.פאטעף מיט׳ן זיצען צו ה־הינ געקומען אויס איהר איז ?גס ביז טאג
’פאטעד פעטער( ;שװארצער
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 זיא האט - אמעניש? אויןל איז ארויבער ; פאטער —
א פאטער רער ,געטאהן אפךאג איהםדאן  פעדװאונךעךט האט/י
 איהר ,בעקוםען אויס ארעטענעם איהש איז עס ,אעעקו,קט

.§רא^ע ערװארטענדע אום

. אישלעכשעי ער-נאר איז אמענש —
? אשן-עכטער ער איז >$אל אלע —
* ארוי?ער איז ער זטן; בל נאר ,מאל אלע ניט ,נײן —
? רױבעו .ניט.קיין ער איז ווען אונ —
״ ,אסטראג אין ךיןיט ערי װען —
’? ךאן ער איז וואס —
. אךעסטאנט אײן ער איז ל?ט;דאמא —

? אסטךאג פון נײענךיג ארױס אונ —
אי* , גנב׳עגק וױדער ער .גייט ; זעלבע איזוױךערךיא —

.אננג וויעדער ער
עת שפאם, מאכסט דו פאטער —  גאר אבער מײן איןי ן

.עךיגםט גא^ן
. מיין.קיגד ,פראגסט דו וואס ניט אכער פער־שטײא איך —
 יןי1א זיך אין גנבים האבען צו : נארדיזעס איך?ראג —
• מעג׳שען אלע וױא ,נעװיפסען
 ,הערצער מע^שליכע אלע אין פוגק.גליהעט גאטליבע ךאס —
 ארער 'הײזעךיג זײא זײנען פיל בײא נאר , אלע האבען געוויפפען

 רעךפט וואס נןעןען אלץ ניט אבער פעו־שטײא איך ׳ שטום גאר
п אלעס דאס.

 אוםננײטין אויןד אגנב זיך צו,קאן ךעט עס^עגק איךרײד —
צו״ פעטער( )שוואוצער



• גיט אפער , $*לע יויא ,אמעו.׳גז װעךין אונ צו«טען
- ! װעלען נאר זאל ער אויפ -
? וועלען :א זאל ער אז אמ —
 מיט ,אנךערס עפעם גאר שוץ איז דו זעחסט ךאמאלפט —

.אלץ טען מאןנט רצין
 גנכ׳ענען פעסער יוילען זײא ? גנכים מיט עפעם מאך נאר

 װערק ער ױעט ,״ננב״ רופען אגנב פרוביר אט ,םענ׳טען זײן אײדער
 איז אגנב אז , נוט גאנץ יך1א אליץ ווײם ער .יוײל ,גט:נעךע יף1א

 װעט ,פאךזיכטינ ^יט זיין פרופיר ךאןו אונ , אלץ פון ערגער איז
.פעעכיענען פאלד ריך ןגר

איז? ער ײאם ׳ אױם אליין גט:זא ער א» ,אפער איז וריא —
.לןאן וואס טא ,גיזעהען ניט נאןד גנב מין אזא האב איך .־י-

 מענעזען דעם בײא איז אלץ אז ,גלױפען יוז־ען ,מיר ? מיסק איך
 ער אז אונ עלעפט גוט װעךעךפון ער הןאי וויל ער אז .האנד אין
 ךעם ^אזט הוא ברוך גאט אונ גוט ^זלעכט פון װעךען ער כןאן וױל

.איהם מען פיהןט אלרן ,גײן וויל Щуо רעי טאן״װאוהין ^ליק־העלפט״ערנוטעס ךעם אונ צו־זןד־יגען צו ר׳גיע

 עפ גאר ,נערעט מער גאןד א?שר נאןד וואלט פאטער דער
 .געװאיען געהאקט אפ איז #מועםי זײער אונ מענ׳טען אריין זײנען

 נןאן אטענע אז ,שױן גלויפט מירעל < גענוג שױן איז עס נאר
 מע?׳ט?ןן אלע אז ,ווײפ זיא וױא אזוא ,נוט אונ #לעפט ווערען
 ,פעפט שוץ גלויפט זיא ,זץד אחן אונ אונש^ךיג נעןאךען װערען

 צוא ,קעהיען אום צוךיק זיןד וױלען וואם ,ךי פון איז פרידטאן אז
 אים זאל עס ווער גיטא איז עם ניט איהם זיןד מאכט עם נאר ,נוטען

 ןיא פעךישטײט איצטער ,װעג ^לײכען אױפען ארויף צוךיק העלפען
 זיא ױאלט וויא ,אך ? אפער װאו.איז;נר ,ווארטער ךיהרענךע זײנע

װעלעו פעטער( )שװארצער’
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.רײךען ווידער איהם יט9 אונ זעהען ווידער אידזם איצט וועלק

 זיןל האט בערענשטײן < צײט #טינןעל אהיבשע אװעק איז עם
 פאר לױנט ״פאנאװקע״ אץ זיך בויען וויךער אז ,גערעכע^ט אויס

 װאו ,״פראםטאה^עוױץ״ נעפאהרען_קײן ארויס עיר.איז אונ ,ניט איהם
 אגרױסעז געגרינךעט אונ הױף גרױפען; אנײעפ האט.נעקױפט ער

 אין דאם נוט, י1אז אוועק זײנען נעישאפטען זײנע ,ציכןעך?אבךיק
♦פעךגעסען גאר שריפה דער אויף זיך ער גיכעןיהאט

,מענש דער אונ ,טיךעל ^ריפה די האט אבער פעךגעסק ניט
 פרן אח־ים ניט איהר איז ,געחאפט ארויס פײער פון ןיא האט מאם
 ערגעץ מער אבער שוין איהם האט זיא נאר ,העךצען פרן א*נ זיגען
.בעגענענט ניט עךגעץ ,נעזעהען ניט

,8

. כןאנט ךער זיןל האגין זייא

עפעסארוח׳ ? געװאךען שווארצען דעם מיט דאס איז וואס
 ,שחורה מרה זײן אײןד נעפעהלט וויא !ארײן איהם אין איז <ןדבוק

 דביה׳ט צו ער וויא ,ךבוייט זײנע יןש1א עפעם איהר זא?ט וואס אוג
 ךאס ער האט װאו ,מגיד שטאךט ךער וויא פונקט דאפ זיך

 אױב אסיר ? איהם מיט אזיץס דאס איז װאס ? גענומען
. פערשטײא איך

• נעױאיען משונע איז ער אז ׳;יט אנדעלש —
נאר פעטער( )שװארצער



אונ האלדז ער ?רעכט ? איהם אויף מיר קוכןען וואם נאר
האבק װאס ,װענ אומער אין ^עהן זיןז לאטיר טיר אונ ,יאהען

? ,ישוב ךער אײןז נעפעהלט װיא ? פעךזעצט דא זיןד טיר

 איהם פון דארף מען אז געזא?ט, שוין דאןז האג איןד —
 ׳ איהם תךך קומען אום אלע כןאנען מיר ,אפאלע שנײדען אפ

 געבק איניער אלײן זיך נןאן םענשין׳ער אזא טיט זיך איהר שפילט ווארום
אױןי אוןז נאף נןאן אונ .האנד ךיא אין פאליצײא זײא

. געבין ארליס
I נײן ,נײן ,טאהן ניט עס וועט ער ניין —
מעשיות, אזןגלכע זיף טרעפט עס מיר איהר זאגט וואס —

 אונ אומעטיג וועךט ברודער אגוטער באלד װיא אז שױן, ווײס איןז
 ער ׳ סימן גוטער כןײן ^יט ׳טוין איז כױבעךיק, שוין.קיין פעךקריכט

׳ װײכען איהם פון עוין באךף מען אוג אױףפפרות, שוין ’מיייג
. םבנה אין שױן איז מען ווארום

. ציהק אפ דאגען פון דארף מען טילא נו ~
? אים אהן —

 ו געהן ניט וױל ער אז ,צװאנגען מיט איהם שלעפ נו —
1 כפרה ךיא ער זועךט

 זעהר אונ ״ ברודער אגוטער זעהר געלוען ,אשאךק ,אך —
. ע^ק צום געטייגט נוט

? אךט דין אויף זיין אונז בײא איצט װעט ווער —

אפארר װעט ,אםארדע דא איז עס אז ניט״ זארגט — т : * т ** т • г “ ו , : т “ ׳ * ;

I ארײן װעג אין , בךידער ,מאו־ש ,געהײעט ניט נאר ,זײן אויך
 ,פרידמאנק װענען םיט?ךיךער פרידמאנס נעךעדט האבען אזוי

' זײא פעטער( )שװארצער
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 נעצײנק אפ האבען אונ האךץ ^עמאכט טאקע זיך האבען זייא
.איהם אהן ״פײנאװקע״ פזן

 ח?ךים זײנע װאס ,ךיזעס נאר פעךךראסען האט פרידמאנען
 זיךאיצט האט ער וואס ׳ וועג זײן ;אץ געהן .ניט איהם מיט וױלען
 געווארט ניט שױן ער האט זײא מיט ^עהן אפער ׳ געלןליפק אױס
 אנדער אײן גאר ענןעס געויאיען שױן איז ער ,קא,גטזניט'גע איג

 4 ייאם אן צײט דער פון נעשעהען איז אלעס ךאס אונ ^ע^יש
טירעלען. זעהען דער האט

 נןלאמען ךי ןןוױשק לינענךע זעהען ךער איר האט ער בשעת
 האט האךןען ^יןיזײן ,פערגעסען אלעם עפעס ער האט פימך

 געװאוסט נאר האט ער אונ רחמנות פון אגעפיהל ערװעכ־ט זיןו
 אונ ,פיײלען שײנע װאווןךעךפאךע ут רעטק —י *זאןד איק

 געאפענט י\1£א האט זיא אונ עךמ^טעךט איר האט ער בשעת
 אונ ארעטליכקײט מיט ,געפעקעלט האײען וואפ ,אויגען איהיע
ן אין הערלארען זיך ער האט — ׳ טונע/ד ע צ  איין ^ין י • ^

 איז אונ ,לעפק נא?צען .זיץ זעדוען ךער ער האט אוינקגליק
• נעײאר־על פעךשטארפען וויא

 עןעס האט — \ טוגענד אונ לי?_קייט1ארעג? פיל רויא —
 וויא ׳ האךצין »יין אין געשייהען אױס שטינן^ע אפערבאךגעגע

—.אױנען איהךע מיט בעגע^ענט זיןז האבין אױנען זײנע נאר

 זײנען מילדעס אונ צארט וױא ^לינןליך׳ אוג רוהיג וויא —
 וױדער »יף־ שטימע פעלרארפענע ריזע האט - \ מע?'שען ארעגטליכע

 פעךניכטעט אלײן זיןי האט ער אונ ,הערצען ײין אין שריהק צו
״ רײסק צו שט;קעד אױף ^עוואלט אלײן זיך האט ער ,נא^צען אין

מיש י פעטער( )שװארצער
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 פערצאפעלמ האךץ זיין איז ׳ איהר אויף בליק עו־שטען רעם סיט
 בײדען זייא ?יוױשען אז ,זעהען דער באלד האט געװאיען,

עי שיעךוליך וױא נרױסז_אם, וױא איונ ,תהום אגרויסער איז  די
 געוואגט ניט זיך האט ער !גױעהען אױפ איהם האט תהוים

 אלײן ער האט נערעךט האט ער װאס אונ ,^יהר אױף קמןען צי־
.געװאופט ניט

 צר ,שלעה^ס טאן צו געמאיען נעוואד^ט צו ־שױן איז ער
 ,איהם זידעלט מען וױא , £אפ אויףזײן כןלאגט מען וויא ״ העיען

 י איהם פרן זיןד עךװײטעךט מען וױא אונ איהם ישילט מען וױא
 ג־יהלט עס וואס .געפיהל דעם דעךפיהלט האט ער אז .אבער איצט

 איצט ,טטעם טהוט ער ?שעת םעגש אךענטליכער גוטער אײן
 רופען אונ קעןזדאנ אונ לױבען גענוטען איהש האט זיא אז ,אבער

 ,פרייר אונ ןנהךע םיט אויפנעמען איהם וועלעז וואפ ,מע^שען צו
»געװאיען שמעטעךט צו אונ שטרײט צו ער איז

 אױף ב״ז זײן טען קאןז וויא ׳ ־שלעפט זיץ מען ר,אן וויא —
. שלעקטעם זײא אױףמענשעןאונוועלען . .? הן א  זיןז ן$ר האט ט

 שלעקטעס פיל מענשען חאכ איך - געטוסעךט אונ נעטראכט דאן
 געזוכט״זיך ,יזיף וועגען געטדאבט נאר האב איך ױייל ,געטאהן

 _קיץ אז געװאוסט, ניט גאר האב אונ ,פעישא$ען פעךנעגיגען
 םענשען וויא .ױעצטניטא ךער אױף נאר פערגנ?ען#יז בעםעיער

.טאהן צו טטעס оц מעןי טהייער יױא ,װנענד זײן מאנט ךער איהם זיך האט 
 «פולע איהם פון געהאפט האט מען וויא ,^עהאלטען איהם האט
 ׳ ־שו״לךיג געװעןיאום דאן נאןז איז ער יױא אונ ,לעבען דער צו נחת
ך פון ריין  אויסװאקסין נט:געקא אויך דאף האט איהפ פון אונ ,זי
 פאר איהם שטײט וואס ,דער וויא ,נש;מע ארעןטליכער אײן אזױ

זײנע * פעטער(, )שװארצער
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 פלעגט פאטער זײן װיא מאנט ךער איהם זיך האט עס .אוי^ען :ײ:ע
 < טאהן צו גוטעם אוג .ליכען צו ,האפען צו רהמנות לעךנען איהם

 שלעכטען האפעךךגען זיין נאכהער מאנט ךער איהפ זיןד האט עש
. ױעךטער לעצטע מלטעךם זײן אוג לעפען

 אין זיא < נעווארען אנטלאפען איתר פון ער איז אימזיסט
 האט אליערק זײנע אין אונ נעשטאנען אוינען דיא פאר אלץ איהש
. וועךטער לעצטע מוטעךס זײן געלןלונטען אלץ

 זיןד קעהרז אונ ,גאט יף1א זיך מאן ךער ,יגר(ר מיץ ,זעה —
. צײט ךא נאך איז עס ווען ,װןןנק ישלעכטע רײנע פון אום

,געישריהען אױס ענדליןד ער האט — !צײט ךא נאןז איז עם —
 ,זײן װעט עס ,זיץ т עס אז ,בעשלאפען פעסט זיןי האט ער אונ
.מוטער זיק פאלגען מוז ער אוני

 זיןד האט פרידמאן אונ ,?עךלאזען אױזס חבףםוהאבען זײנע
 ארענטלי?_קײט םיט ברויט שט;קעל זיין עךװערפען צו געני^ען

 ארבײט צי• ,שלע?ט זעהי געװען איהם איז אגפאננם צום .?יח אונ
 האט מאל אלע ניט אונ ,געװען געײאהנט צו גאר.גיט שאן ער איז
 אונ ,גוט פאר א;גענומען אלעס האט ער נאר ,געהאט ארפײט ער
 עךלעהרגען צו געשטאךעט נאר זיך האט ער .פךיךען צו נעװען איז
 צי בעסערען מיט פערזארגען איהס זאל ורעלכע אןזפראפעקי אזא ׳ןיך

 אין וראםפשטײט אמעגש הייפט ךאס מענש אמאךק זיץ וויא שטאגד
 האט ער . -ךאך,ס װער װאוהין מ׳טא, טראנען צו אום מאךק

 דאפעלטע ךיא געלעהךענט אויס גוט פאלקאם ?ײט רער אין זיך
 אײנער אז , ךעךװאי־סט דאן זיך האט ער אז אונ ,בוכהאלטעױע

 ארענטליכין אײן זוכט ,פיאסטאכןעװיץ״ אין פעי־ענשטײן א
 אייעק איז אלנ מזל פרי־פירק פעשלאםען זיןז־ ער האט בוכהאלטער

• אליץ גיפארען
 זיך האט ער װאס מינוטען עי־׳^טע ךיא גיווק איז שךעכןליך

דער פעטער( )שיוארצ־ער
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 פעו־שטײנעךט זײנען ןיידע זײא ,בערענשטײן מיט זעהק דער
,ערטער זײעךע יף1א ישטיץ געבליבען
 איהפ פון געשװאךען חאב איך װאס ,םענש ךער איז אט —

 איז אונ נעטאן אטראכט אנפאנגס ער האט — !נעמען צו גקמה
:בעתדרנט איננעךליך ערזיך האט באלד נאר ,געוואךען גערע^ט אױף

 ךיק צו זיך ער האטי - ,וױיסען םקשען גוטע ארענטליבע
 מהילה אונ ,קמחזנ בעפטע ךיא איז טל־ײישאפט אז — געטראכט

 אויף נעווים וועט ער אונ ,קםהזנ ים1א , שטראף בעפטע ךיא איז
! האבען בחמנות מיר

 האט —! בעגא?^עט מיף האט וואם ,גנב ךער איז אט —
 עךישראנןען איז אונ , געשױהען יס1א ניט ישיער בערענשטיין

.מירעל גאפטצימער אין ארײן איז צייט ךער אין .נעװאךען
 איײסענךע $יט נעשריהען ים1א ןיא האט — !§אטער—אטךער—

! טוידט פון גיךעטעט מיך האט װאס ,דער איז אט ־ ־ ישטימ^ע
 גליך איהר נעטאהן אקוק ךאן האט פריעדםאנן אונ
. .♦ פנים

—»>«ФгЭ;£9£־!в€>$з&«—

♦0
ק אללע ײנ ♦ גןךיךק « ז

 פאר אפילו קנןינט ליבע אז ,מען זאוןט אומזיקט ניט
א אישע  שטענדינ נאכהער ?לע^ט — / עק נן פון טהיךען יי
 ריידען אונ ,דך װעגק ריילען פלענט ער ווען פרידמאנען זאגען
 אונ שבת י?ט1ה איבער ,געהאט ליב זעהר ער האט ךןד ווענען

.דעךפייא נעײען געסט!יינען ווען אונ תהינ איז וועןמען ,יום״טוב
 האט בערענשטײן אז ,פערשטענדליןז זעלכסט שױן איז עס

 האש ער חאט־ש , בוץהאלטער *ױק פאר גענומען אויף פרידמאנען
אידס י פעטער( ;שװארצער
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— ?,о —
 װאונדערען אפ קאגטזנע ניט האט ?$ר ,א;ט(פ ךער באלד איהס

 ער^עבענ^ײט אונ טרײשאפט זײן ,נלטםקײט אינ ארענטלי?נןײט זײן
 אײן י װיא ליבען צי• אונ אכטען צו ען3א;געהײ איהם האט אונ

. קינד אײנען
 דאןהאט ,ךרײםטינער אונ םוטהיגער נעוואךען איז פרידמאן

 האט װאס ׳מאל ;נך׳שטק ךעם פון גאןד אז ,פיהלט ךעד ער
 ער אונ ,פעךליבט איחר אין זיןד ער האט ,זעהען דער מירעלען

 האט מירעל .געבין צו ארויפ איהר געװאגטךיזעם !שויין זיך האט
 בערענשטײן .דערויף געווען םלךה האט אוג נעפיהלט גוט אויןד עם
 אין איהם האט״ אוג פךיךען צו זײער נעווען שדוןז דעם מיט איז
 חתונה דיאט פרידםאן .פאבריק זײן פון אהאלב גינעכען אװעק נרן

. שותף בערעגשטײנם געװארען איז אונ מירלען מיט געהאט,
 איענטליכען אײן■ פון געשםאק ךעם פיהלט דער האט פרידמאן

 האט ער װאס ,ווענ זײן אין נעגאנזנען וױיטער זיןז איז אונ לעןיין
 אײנער געװארען צײט ךער מיט איז ער »קליבק:גע אוים איצט

 זיין געהינען שווערצו איז ן?ם וואפ ,מקשעננןכײנד זעלטענע פון;ענע
 נאר .פעטער״ ״דער גערופען איהם האבען אללע . ^לײכען

 אלטען זײן מיט רופען איהם זאל מען געװאלט האט פרידמאן
 שוין איהם מען האט דעריבער אונ ,שװאךצער״ ״ךער נאמען

 האט בעקאנטער אום אײן אז אוג פעטער״ שװאךצער ״ןער גערופען
»א^דערבאךער אײן פאר דאם איז ״וןאם :געטאהן אפךעג איהם

 ריא אט דעךצײלען פרײךען םיט פרידמאנן ?לעגט — ?״ גאמען
!צוןךיךען געווען זײנען אללע אוג ^עשה,י גאנצע

ענד־ע

פעטער( )צװארצער






