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.זאךגפ פאר זײער : : Т - V

?* מען טוט .װאם —
דניאל?». ״יואס —
 וויא ,װײב טיץ אײך״ע^ה גיפ ? מען טו-ט וואס זאג ״איך —
ט דו ? אךיבער *וען ״#וויטט ^ ײנ עי »פא ׳דרײןעלע ג .פא . .  פאר .

.פא. פו-ךים?אונ »ע;אהךען  אונ ,;אהיען צווײא §אר רא/׳. .
. • פא וואם ,;אהיען ךבײא §אי ♦•§א ••• א6* .פא . .  פאר .

. ! ןניעט ק'שען:צלא א־ויף וויא !גיווען איז щ וועג &טי$ךער . . 
ס׳ איויס אזא איז ,איצט ״אונ  , אסיול ,נג;הלײצ.־ פאך א]א גו

?* מען פאךט וױא ? מען טיט ״וואס
א  נאמען )רעם ,פײפער וגיאל האט װעךטער יאזיגע ך

 דוײבט וואם .אװארט וױיל , ףנעבען וועלט דיא אים האט , פײ$ער
 .זיןז אוג ,,ךײדין’אוים גיקא.נט ;יט ער האט ,א£ײא טיט אז זיןז
 דאם דואט , פךיה ךעױ אין פענניות אטתר .א;קען( פאר ניט

 גייעט האט }ועךטער ךי . דרײזלען ײן2 צ.י , װײב זײן צו גט;מזזא
 גריוים פון ;הארצץ ?ויטין ^טו-ט ,ליאט §אר מיט ,היאףן היט

 $ער’ נאןד ״ץ\קעט' פאר מאל דעם דניאל זיןד האט ,עןגעךמלט
 }יקומען אן ?י^ער או־ ^וועך ^אל לע8 איז אי־ם ;.#?ןעגךג וןיא
 נאר ;?'יה:א טיט אן .זי־ןד סיינט װאס , אװאל־ט רײךין א־ויס ןער
 אביסעי׳ע ניסאט ער ד.אט קו־ים ,האךץ טיט ^ערעט ער חאט ק־ױם

״ דאסאדע כלה( די ׳טפעטיגטע )פאר



 זױא ;?ײאן ארעמע ךיא מיט עק אײן ;יװען איז ד_אן ״לאסאךע׳
א פלע^ען , ^ךאןין צוא ,בויפעריק גײן ים1אר טויל פון אים טי

׳ אלעןלײ,קאלייען אין ײעי־ין ג.ע?עך אי פלעןט אלײן ;ליײט צו
 םי־טנאןד נל־ג:רײדע אז ךעט!, װער ,?לאה איג ים1ר ,?רין/על

 דעד האט דאן ״תאקעןעם* אי8 ליא ן׳ןןעהין אים פלעגט ,אײגעם
ט יל1מ אין דניאלץ ײא3 אז ,^ייזײןט א^דער׳ט י ;יט צווײ^ער  מ

פ ןיין יף1א רע}י;ט דעריןער י ,י^עז-וואלקין ט5 אונ , ^י ק  ל
ע ;ע?י;ען פאר ךעם האנען ^ א  ׳ יײסעןי זיןז ׳ ?סדי >טז$ה ?מײ ;

?ניפ. װי^עןךעם אונ
,איד א?רא?זטער ;ףיןך ׳א$יא^ער איז , פײ^ער דגיאל

 _קאם_קאם ;ארע^עןז אי^ער ציא1חט א ®א;ען ,_קאם ,אם(פ ^ןאן
 , מײנונג זײן גאןז וואם ,שאטר ברוןד ךעם ,רוךןז קרי^ט יןאס
 ׳ ^טינקל ^װערע װאונלערלע$ע אזא ;אןד ,זאןז אהאךבע גאןז איז
 אין אפילו זא־גאר ,ךןז;יט געפינט ;$יז שאמר ברוןז דער מיא
.;ןני^ה $פול׳לץע י־ופ

 ױט $אל .קײן איז , ?רימאק ײ$־לי}ס$ען5 אינלנא^ער ךעם
 ךעם ,^װיטין עךיבער ךעם ,?י^יעף אונ $װער אזוי געקומען אז

 ךער , ייק^זען אן איז דניאלין לההליל וויא *( נאגאיאטי סײןז
 ׳טאמר; פרוןד יעם ,לןריןק * דורןז טא^ע׳לי^ער אלע

זאגענדיג ’ .
 אלט הײליגען זײן צו .קי?זט אינדיא^ער דער אײלער *(

 יזע^ט1ט גײן פון אגיעךגעלע יף1א לי?ט ;״וואפ נאנ^אראטי
ощ נ הו^דערט ^י  ו.א;ץ דאלטען אונ ; י.ס אינעף־ן יןד1ר. פום א

ע ױ?ען,/  ,א׳^ױץ לאןד אי3 דער ,אקם א^טיץעי^ער זיןד י;ט5א'
 ער לאךף ;נאננא נאטטין ליא פון ^טוהל דער אקײלעטליגער

 פאיאן גיט חלילה איז דאלט ;אר ,גאייאיאטי מײןד דעם אל־בער
 ^יחרא?^ע;ע וויא ןןער }יט ;גןלא^קןלע ^יף,.קיץ .קײן ; ניריק פ־לק

ק ראטבופ רי  פון יײט3 ליא איבער ,חיויןז דער אין ןיןך ציהט ,^
 ײלע3 ?ןיט ד׳אי$עמ־ינ זיןז , טין 2 צום יעג3 פוןיאײן ,טײןו

האנט בלח( די שפעטיגט )פאר



, דניאל האט עאמר״ »בלוןז ךעם מאנ יעךעל דיג:זאגענ
 דעי וויא ,חלשית אן £אלט אים וויא ,נעפיהלט מאג יעךעל

 אים זיןד טטעלט‘ בלוןד דער וויא ;דזאלז פון אים .פלוץז״.קרי?ט
 — העולם והיה ,נאןז ךער ,>טאטל פלוןז אן היץיט ער ;פא^עךיק

 על טרחם י בלוןז - ומקײם זל1נ !ברוןז ועיועה איוטר ! פלוןד
. !ברוןד — חארץ .  דניאל רעט אי^ליק!״ ױי;על8 דאןז איז .

 װאו קיק, איןי װאו , אים פו-ן װעלען צו ןטיל ״ניט ;זיןד טיט
 ךראס ®אר דניאל׳מ !ברוף נאר איז ,א־ויג אײן טיט וואךף איץד
 װאוגדעךליכע ײן1 זאל ^ל אז ע?זױ$ק3 אים האט , י^עלנעם אונ

 ויאפ §אר ,ו־פי טיר ןאןט : לב ל^ווער דעם כןרעגען , כן#;א
 קלײנעס: $«א אץ ,גי^ןןעלט $ן אבות חײלץע אומעלע הא^ען

 ך אויף האט ,דעללב וויא אזוי נאר ? !יליפ׳ס פיל י1אז ^רטעלע
 ,מפ־וךע אין.קייץ ,ס$ר אין_קיק ,гущ יןײן געפ^ען ;יט #אלה
 מאר צײטין הײנ^י^ע ,^זגוײן לאז #טייט אז :ןעזא^ט ןך האט
 אלר3 האט דניאל ! ?גוײןןעז אין ^רט אײן פוץ ,קנײ?ק ןיןז;יט מען
 טיט נלײןז ,;יט יןד1א ןעעאןד ױײס , לב ךער אז #®א{ען פאל
 אידען נלעלע:א צו ^עװאך^ען .ק#יא ץ1 טיט ז.יןז האט אינ ,אים

 ןע׳טיעפעךליןז, זעהט $ען ,כילךעז *ק5 וואסזאל ;אר ; לי?ױם ע5י>1?י
א ;גײן אוןגןעל פיץ סאלט װעלט די אז  ויעפט ,תיורה הײלי;־: ך

כןײן ,האפין ױט ב!דא ךער מעט ,ף1ס ?ל סיוף ;אר;ז ײא3 איוים
אגדער  

 או-ג חימעל ^ווי׳ןזען לו$ט דעי אין הײנןעןךיג , ע?זךיק אן האנט
ךט ,װאקעי  איז ®ײןל ךער ,טײןז ךעם חסיד דער «ליץער ^אצי

יויפט װאםער דער ; ^;ןײ;ער ^אי?ע יקע1ך טיט פו-ל
 ^טךיק ךיא ; או^־ען פו־ ׳טויזעט ¥י ,^קאגט ?ד ,רע^ט ןגר

ט, ׳אט אמ .ווץטזיןד זיא , לןיע?־>עס  פרן זיןדי זיא רײפט ’א
 זױ$ע ייעלין ׳ פי^על אײן י תא;ל אײן אפ לאןט ים1ק .אויןען
.^זמיץער ^אי^ע ייא װעלען ׳טאטין צו ?ײנער

בלח( די שפעטינט )פאר



 אויפען צוךיק ,תיורה זײן נעמען מוזען וןעט ער ןךירה, אנדער
• האבק דאם זאל ף1אס אוג ®י, באךג

 ניט וױיםין , צײטין הײנטעע פון לוטדים ווײט טיא א^רעק
 אידעגע א אז אמאל I שאלח איעכטע איויף ן$נט§;יוין צו וואס
 וואס ״רבי : אשאלה טיט ארב צו ?אב תש^ה .עךב געקומען איז

 לאמע .קײן , נ־אקטין פאר צו• ױט האב איך אז ,מען טו-ט
 קו-טןעגדיג ,אי^לאןז פרא?£$ע הלטידים דיא; ?״ לאק׳טען מילכי^ע

 דער .שמײללען א^עקײפען זײא האכען ,אײיערין א׳ױפען אײגער
 װײםט איר ״אז :זײא אויף אגגענײזערט באלד אבער זיף־ האט רבי
 פון אהײליגען.^ר נעמע^ךיג ארונטער ?״ איהר לא?ט וואס , ניט

, ערץסש געק^ןט ארײן אינעװײניג ער חאט פאליצע
 ,איז #;ללה דיא !״ אסכנה אן ,װײביל אהײם *גײט :זאגעגךינ

 : אזױ טאקע װאתם ; אהאךבערע ,נרע§ערע:א אסאןז ז.קז ראןנט
 אזיוי־ ?עןעצט אז בײטעל, לןלײגעם אז_א אין לזק ה-;ט װאפ >;אר

ט אז נאר ?׳׳ ברופ׳ס פיל ^ ר  .זײא «צעלעפע׳^עף ׳ ײא1 ן
א־שו־טניק וױא , אויגען די טיט ^לאך׳גן פאר ,נג;צו ךעפ ארוים

י .זאנען זאלין זײא וואס ,ניט לגטרי עײסיין אוג ,.קדו-ש ,יײן

 פרן ,פערציג או-ג ^טלי^ע איאהר איד א איז דניאל
 ; אקײלעפדיגעי , אפעטינקער , געזעצטער א ,קפ:װאו נידעךיגען

 איז ׳ פנים׳ל נארע^ער זײער אונ ,פכײלעכער היטעקער, זײן
^יטעיען קיךצ׳ין גאי ניט ?;ראו-ליכק אהאליי מיט בעװאלןםיןי

26׳ אהרזאי ין1'ש ער װאיױןט דאנילאװקע דאךף אין .בעךרעלע
 ךארף דעם מען רו?ט »דעריבער : זא;ט אליין ער־ ;יר מ ניט איויפ״

 אץ ״ז! ךא װאהן דאנילאװקער דגיאל ר׳ איןל װײל ,דאנילאװקע
 שטעט איךע^ע לי פין איז וואס , דאנילאװקע ראךף דאזי^ען דעם

 דגיאל האט ניטמער׳ א־ויב ךרײסיג אוױאךסט אמרהק לחצװקע,
 צװײ מיט ; רוביל טיויזי^ט פו?צין פון איימנןם אײן ;געלעבט אן

מתנות כלה( די שפעטיגט )פאר



 עלטערע לי , טאפטער ץנןײ - נאטען קײליגען זײן פרן ת,1מתג
 , הל׳טים מיט 19 איאהר *ה3 $'ױן א־ז וואם צירעלי׳ג מען רו-פט

 < נג;אציהרו ,אפעריל אקץד ,נשוןג:בע אגאטעס טאקע איז זיא
. .הנאה אליבע

א ק , .ײפטינ זײער וױיםען ן רניאל הןאנען װאס אלע ך  וו
 ׳ אכ־ןלינערער , אמ״ערער אײן גיזעסען וואלט ,אךט ןײן אױף

 גלאטפ אז״א ני־ט ,לם1ג אזא ךט ,אים פון אפארשטענליגערער
 ווײל ;אוטגעאעען גאלר אין , וחכם דער וואלט .אויגען -ןייויי מיט

 מיט , דאךף אזעל^ענער פץגעריל׳ ״אוױךש איז ראגילאװקע
 {יאלק יואם . אפ גיבען וואם . ביי^רין עךלימי רײבע זעלטעגע

 אזא נאר ;׳טילדיג זײנען זײא װאם חזיב ךעם אפרו־טח,י ״ביז אפ
ק אז .רניאל װיא מ>שיל נארעיש  מ־ויל אין אכײן גיט אים ליץט מ

 טוחעט־ פיפצעהן מאגט פאר ער אז . ניט ער עסט ,■;צ,י.קײט
— ! גחמא אגרויסע ,אגהמא ךאס איז טער. אפישר זי:ונ רוביל

רײטע מיט לילט רגיאל אז  .גיט .אלע ווײםען דאם נעלט ̂ו
 נאר איוי־ב .ציךלען !יין ?יט צנר אז .א?נאװעט האט,ער אומזימט

 ךער וויפיל . ^ןעפט טיט נךן רו-נל טויזע?ט צ.װײ .חתן איעכטער
רלויבעז װעט אוריאלניק דאגילאװקערי ראךף. אין ^פין אײדים דעמ ̂־

;דאנילאװקע ךאךף ןרויםען ךעם אין ^ןרײט צו מאךפען צו•
 נא־ דניאלין צו• זי־ןד נעפינען .א;לערק פון אײגעי וױיט נאגץ

 צװישין זײנק זײא איויב נ־ויאים ימים נאר װאס .זענןפ אפיאמיליען
 זײא ילאבען .ךלנס אש;את איבער . סען ר צ• סיריגט צו■ ניט זיןי

« ?זעג צגיייא דיא זח פ איויף זעלבינע דאס מנ;ז, אײן
אן ניט זיץי זײא קו״קען מער ! ניט טער אויס. או-נ ; שבו-עות

. איויגען ל׳א אין ציױיטין דעם אײנער

. ישוהניקעס דאנילאװקער אלע ד« פו-ן פייטער אונ פראסטעי
פון .אט־ז אחיוב גיווען איז איפ באי .§ײפער לניאל גיולק איז

שניס כלה( די שפעטײט )פאר



 ГЛ }־ארק עריזאלזטגילה ךער צוא פירים אז ת.1_הךמ'וני ישנים
 ױט אויב .וױאו־פט ן־רײסיג פון .אםלחק הגפדאסאיז לחצװקע;

 ןיט ןןען ןעהט . צײט װץטער אנאגץ !גידאי אבער איז עס מער.
̂ען ךיא אין מעןשעןי אלעבעף־גק  ; מען גע?ןט >£אר רײדען ;א־וי

 אין קוטט $ען אז .טוי^ךין ליא צװישען דאךף אין ט;לינ םען
 איז עה ׳ ג^ין;מא זעהט $ען ;אװעלט זעהיט דער מען ,^טאט
 דע־ כאלד קישט .אט ,אט אז >$יהלט ?זק ,אטחיה ^פעס
. ז^ער ןיןעו־

I
ען דעם איויף מ מ א .אטאמעטיל נעסאט;אןז מיאל האט ,פ

 טאגי^עעיל דאזינער ךער ; לחצװקע נןיץ געצוי^ען אים האט וואם
 אפראםטק אי3 )י?רט אונ . יעדערין ויאי אפיט .זיןד נט־גע?י

 ךיא ’ נעװען איז סא^יגעטיל דער .דגיאל וןיא מא^עלע נארישען
א פין האבק פלעגט דניאל וואס .כבוד ךעם מיט . םניפה  ך

ם׳ס ם1/צל װארעןוע לי$־ע פון ; ק׳וד׳ט ?לי לחצװקער  פון . ןגל̂י
 חנע?ליגע זײערע פון ;ר;ה.אנ זיין מכײםלען אונ האלג^ען >ןע&ט זײער

 ;ר איחר מאהט װאס .דגיאל ‘ר אײןז עליכם ישלןם : װאךטערל־נןז
 ר׳ עס גײט ױיא דגיאל? ר׳ פ־אמיל;ע “4אײ עא?ט װאס דני־אל?

 ךיא אי3) 4אי צי געקוטען ,יןנות ׳טליס צום איהר זײט ? דניאל
 ? דגיאל ר׳ (— סאך זײן ^טארקער ,צו טען טכײםילט װאךטער

 גרויפ פון .פארגניגען ים1גר: פו-ן זיןל #מעלצט האךץ רניאלס ר׳ אונ
 .מאנ׳שין ?רוימע אזעלכע וואם . ״שטהה״ גריוים פון אונ . גחת

 אז־ויא אים !יינען אוג ן רגיי אים רו-נןען . איךען פײנע אןעלכע
 פופצעהן ײן1 זאל אצעהנערל אים דאס נןאהט ;הנים ?ז_קבל ליפלקז
 פון אקומט3 ךעם איויף ? הא װעהךט? ניט דאס איז ת?ל♦

 .§ך;קה געזי^ד מיט . אהרזאי איבער לע?ט ךער :א?רכה יעדערין
? בע/־אהלט .קארנ ? דאם איז ווײנינ ? נו ! הצלחה
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 צו דניאל זיןז האט .יאהר אלע װיא .יאהר לעם יך1א
גיגרײמ כלה( די שפעטיגט )פאר



 פרן ^איען ארױס אר זאל §ךיה נץ;גא ת1אסתר--תענ אז .גיײט;גי
. להנ/ניס אויף װיא נאר ; הגילה די צו לחצװקע נא־ .הײם ךער
ער ?רויסער ד־עי האט ̂י • ווי;קער גאנצי־ן ךעם איז ו;אם .$נעה ̂נ

'אי^אז; גיגע^ען קאט $אל אײן טיט . אןריץ וויא גילעגען ךןז
 גיגעניין א*עם זיף .װאךעמט דער אקאל טיט װיא זיןד האט זו-ן ךיא

ה דעם ^ייי^ען §אר זאל זיא .כוחות איךע אלע מיט • ע  מיט ^
 אלע אונ ^נער^ דעם .שםעלץ א גיגעכען האט ;זײנע,קעל$ען

 א£אר ^עװאלין איז ̂גס ;עאקער טיט נעװאךען פו-ל דיגען אל,קעס3
ג .פלײצ̂ו . .פאךין ים1א אונ .אדעךט־עקענעם . . . !

 אלײן העךט ?ך . זאך.גט אר8 .ןײער שטוג אין זיצט דניאל
 טיט < אזי?ץ אים פײא אריױם ז.יןד כײ?וט נוײלע אלע טיא .ניט
?* מען טוט «מאם :װאךטער ךא

 €4Э6*О !̂ЗСС0б1В£Зй2е*<*  О "

% י' ( ן

.גלגול א^טיכןעלע

̂טיל . בחור אשײנער איז טליזד אוג עופות שיוהט דער היר
; יןריןױו דעם אריבער מאם נאר איז הירשיל — . ?י־יר א/צטילער

 פאר יאהרי•; ךרײא ;אנצע געדוי^רט אפילו חאט וואס״ »ןאר ךער
 $עהן אמאל געחא?ט אױף הירישלען >$ען האט .צײט משןז דעם

 איהם האט מען אונ . אוננעךילט .פל,יצלו;ג נאר . ןןער אךער
; £א$כאװעט איז ניט וויפיל זיף־ ער האט א?^ר גײיען• ךק1ב

 זיין אין אדער .יןד1ה ײן1 .ין4 .געקומען צו .אים בײא איז אפשר
 אי3 דער ;יט סײןט הירשיל »ז .אמת דעם זעה^לינ ^אר ; ןיעב

 אי ווערץ זאל ?יר ;£ײן ^ערין אויןז וואלט אלײן .חנטות ײן(פ
העכער ׳ כלה( די *טפעטיגט )פאר
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 בעפי־ײט ;אהר ךרי^ען ם׳וף אים מען האט ,ךיקער אי ,ה־^ער
 יפ ד ג\חא?ט האט היו־שיל ,בילעט ווײםק א .מיט , קאלראטען פרן

 ןגר וו/נלפע צו• .ןײןהײם, פון ,וײלאפען איז או-נ ,?ילעט וױיפען
 איז ערגי^ץ זו^ען - גי׳^מיט צו וויא צײט גאנצע דיא גיװען איז

• קזטעלע אשטייןעלע , ודעלט דער

 האט ^טןיל׳ג אישטיס׳גלע פאקומק האט ער ביז גאר
 בײא ןיינען , הדישים §אר ךיא פאר אונ ,חדישים אןאר גידיױערט
 געמאלט זיןז האבען אים ;אזיגען ךי געעאןען שפײציג הירשלען

 אין אטשרת װערען גיכןאנ.ט האט ער , שיטעלעם ערלײא צעחן
 אפרויט בײא אשרײבער ;פךיפטאן אהאלץ איויף אשיומר ;אקלײט

 על^טער דער ,ולטאי עך$טער ךער גיווען איז אומעדופ נאר האנךיל;
 אונ ! .גלײןז גאר זײן זאל ,אייןד באי ױאןז אונ שפת : מדובר

 מער נאןד אפשר ,ױהאט מ־וךא היו־שיל האט יעזנת חלול פאר
 ־.יק;א?רא/־ענט וױא .אשלוןזפער פאר , מאדאם וועלטינע אהיץט װיא
 ;אדן^זמן פאר נגאי א.אלדי׳שער וױא ; ללײ^ער סטים מעות ךי פאר
.תולחוז .ריא פאר .נביד איךישער א וויא . .

 ניט , עלטעף־ן אידישע ?רו-מע זײנע בײא האט הירשיל
 , ךעם הו־ץ אונ ,זי־ין שנת טחלל חלילח דאלען זײא אז ,גיזעדזן

 מיט ,׳שסטיגכאי ײן1 ׳ איטניות זײן אז ,גירעיעט זיף־ בײא ער האט
 ׳ מאומ^רע ניט״קײן או-נ ױדערימירע נןײן ניט איז , טלטחת זײגע

 נןע?:ט ?ך האט דעייבער ,גישע?טין מטרוי יענע אלע פרן
 ןאל ערז , _»ײני$ע דאפ ײא3_ האלטען זיןד זאל ער «ז , באי^טיטט

 איהם האט ׳>טנ או-נ , טלטדות טיט שחיטה אויף אישטעלע זוכק
. ,נעזילט האט ןןר װאפ .געפונען האט ;גר געהאלפק

 ףט מאל ה־ןײן הירשיל האט ;אהךק .קץלעך^ע ״זײ;ע אין
 צו-ם כו׳טק ך>ר ג;פעלט אים ט ה עלשטען ,לעמען נעװאלט
ק מ ע  ךיא , פעחיגקײט .גיפעלטךיא אלם הא?עז צוו־יטען אונ , ר

גוטע בלה( די שפעטיגט )פאר
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 ,??ימה אגוטע ;פאדעךט לעךנען נןאנען דער װאס ת1מ?נל גוטע
 ארעמעי ײן2 וויפיל ; שכל אללײכען א׳׳טאךפען ,זפריון אנוטען
 ?אר .}יהאלטען זיןז־ האט וואם .ש^טער רער ליב הײם טאפזע

 נעדאלפעט .אץגיל פלאטטין ^ראבעז ז_ײן -*.ט ה ספר ךע1י א^טייקעלע
 אים צו• דאם האט ; לןייאה מצביר לי ,הוםש לשה1 די כןאפ אין

 אים פלעגט לײב חײם ;װא;ד צ־ם אךבעס דער וויא .ניקלעפט
,^וקטעראי ליא צו געמען אים װעט ער .^זלעקען .  אין הגם .
 , געװאלט ױט זײער זײער. דאס ער האט .זיןז באי האךצין

. י$עך;ק געװאלט יט3 האט הירשיל וויא אלאראט

 זיאןד.קײן צו-_קיץ געהאט .ניט האט היר^יל אז זאגען גאר
 נאר . ס׳שק גיסאט דוכןא האט היר^יל !אמת ױט דאס איז .ס׳ט-־ן

.װאמ טײסט חס דער צ>■ ,?,ארעשלךט צו .װאס צו• איר מײםט . . 
 .אפלום . אביױם ה«אלין אפ . מאלעכאי צו• ח#ק.גיד׳אט האט ער

$ מאלי( אפ , באשעי־ענעםין אנדערע טיט .אפיױגעל .אילטוב  וו
 אונװיאזיאפאר^יטפארנאכט . $־יה ךער אין איױף ױיט זון ךיא
.זיןד זעצט זיא ווי־א . אראפ זיןז לאזט זיא וויא .  אויס אדער .

 זיןי ש»אציךט וואס לפיה א מיט ,שטעיען טיט אהיטיל נזאלען
 מאלק אויס אדער פױם׳ל. ?לײןד איר כז,יט . זײא צווי־׳שען אום
 , חחץם לגץ ךעם מיט אוג . קדעת עץ דעם מיט ,$־ן נן רעם

 ;כײס אונ נעם חא?ז'ט . ער־על שײנע וןריױקע טיט אפעװאלןסעגעם
אי ךער  זיןז לכײט אויבען פין ; ציוים אשײנער אהוי^ער ^זטײט י

 .צוים זײט ךעם פו־ן $טײען .סוה׳ן מיט אךם ;ישיועךד אללאנקעם
 ארוים קלקט אױגען זײערע פון : פנים^ר כסמניות׳ךיגע נז־ט

 עןעלע אײן סאפען אװעלען . אהא^ד $טךע.קין א־ויס «אמעלען״
 ךעם פאר .אפהד יזיט א^רעק מיט זאמען צו . מסי.יפ עץ פו-ן

. ישמעלד  .נאטירליןז אזוי .בטיג;ךי אזויא :איז אלעס ךאס אונ . .
 רב אווער(דוחך אנ-ילו אז ;פץטעלעןד אלע היט .לעבעךיג אז־ויא
луз ̂ר האט ;געװיזען א;טיק ךעם אט אים האט ;ןען  איויןז ן

איעבטע כלה( די 'טפעםיגט )פאר



ע איז דאם : זא^גךיג .ךערויף געקרנקט װײל׳ע אךעפטע ל ע ק ^  א
♦ צל«ל׳ן3 פין גלגול

איק .קאלט לײבען הײם איז , דאזינען דעם פון  געיי
 !גלגול א'$ט;קעלע איז . רב ךער זאגט הירשיל $ײן ;;עךין1א ךיא
 חײם האט !אים פון ^לגול דעם טרײפען ארויה זעהן ךאךף $ען
 ךעם ?רײבען א^געהײבען האט אונ .;עטיאפט זיךר טיט לײב

 יין1 פאר היר׳טלען קאט ?ך ; פעס טיט רע׳ט טיט גלגול
ן 5 נ # $  געקט§ען אויס ;קאפז פון האר ךיא ןעפלילןט יס1א ן ע א

 ןאןו נאר ;#פענער וויא §עפ:׳ט געטײלט אים ; ?לײ׳ט $ט;קער
 אז ױיעהען האט .געװאךען ?זיר לײב הײם איז .ךעם אלעם

ך  רײסיץ אפ ניט יןד1א נגען:צװא אײזעך^ע ?זיט אינגעל דעם װעט ן
 ; אײ;געװאן־>ילט טיף אים איין איז ללגול ךער :סבלים У")1 פרן
— ! ז־ין ני׳טט נאר װעט אי;נעל פון

 נינ^ען.אהאלפען אװעק לײב. חײם אבער זיןר האט או?ןזי>ןוט
ן היר׳טיל׳ס ?אי לעבק טי ^ פ  אנגעהײך׳נן מען האט . יאהר פי
 זײן ;?זא^י א^ט/קעלע ײן1 י.א ןגןעס װעט עי אז .זעהן ארוים

 סיט געךמקט*' װיא גיװען איז .בײטש .תם״ט .איךעש ^כײבען
ק האט .יד פתב זיין  אויף ^עטראנען אום . ע#§ינעלט3 ןיןז ס

 . נ;יד דוהקאװער ;א#ם ^עוזאט האבען מךהים ךיגע ! הדו^ים
. ^עבען נאר .פ־אצאהלען )גיט .גערען גו;ען נןאר זיף האט . . 

.אמזכה אי3 ארו-ןל מ־בה.״( א^ער .®ת;ה אלעם . . !

 די אךןעטג• ךי גהעהן ניט האט עם װער :נט;זא ןוען אמת
 ׳טײנע לעפין.קײן ײן1 יף1א האט .קזיח יענעם פו-ן קוןץ מײפטער

! גיזעהען ' ניט .$*?טיק .קײן .זאןז
 דזןזךךש ?ית עזוטטער׳טין אין .געװאךען היר׳טיל אין .צו דער

 . ים־ם^ער אז לאז.זײן ? רײךק ןןען זאל וואם ^אר ק־ורא. א&נל
 װאס אבער . טהינים י?£ע1גר;.זײנען.ניט.קײן .'טטאלאךעס .שנײדער

האבק ’ , כלה( די ׳טפעטיגט )פאר
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 האןען װאס ? סיורזךיס לעזאלט הא^ען וואס בתים ב/נצי האבין;^חא;ט
. ? קטינים אלע לעזאלט .  ? ?לאימ פלאי נױוען דאןו איז דאס .

 ;ךךאה הירשיל׳ס הערין קומען קען נ|לע;ט ;אם ןיקטער דער פו־ן
 *V וויא הערעןלינ .ישטעלין אוים ןוען פלע^ט אויןןרין טיט }אז

 שלאכים וןיא געזי^ען אים ?ײא קאויען טײאפ ליא ריעןט;
 . אךאפ .ארויף .וײקעךט ;געלרײט ןי־ האבען ןײא * }עאוןג

 ; געבען צו אפ העקד ליא .שתיקות א1א שיט .ןיקלןײט אלא סיט
 ; לײענק ?זג;לח זיין העךין ;עווען איז ®אל^יר^דינ >$ער $אןד

 . שיל גריוישער דער אי־ן זיןד זהאןען א^זטעטיל אין חקאװע1ד ןיײט
 אלא ןאר .ת1לןריא שעל נןלינ;^עהע עטלישע שײ^ג ןינןעוט אייגיער

 לע8 פון ;זײן }יט װעט ן$ס או-נ .געװען גיט איז היר׳שעלע
 • ויין פלקט עןן׳ןזאפט ײן8 ;׳טיל אין קומען מען פלעגט ?זך^ים
 א^טיצקײט זײן ?לעןט ייע^ען דעשט פון ; ^טילןעןעס אדער §־שוט

 . אהושט געיען ניט ^עהיט זיןד האט עךער״י ,®לגקה אין וויא
עז זאל יןען ?לי  ליא צײע?ט הירשעלע וויא ,הערען בעסער ,ק̂א

ט ל׳אןען לם1ע אסאןד .ט־.ילה ש א  לײענען ט;ילה לי אז ;אר . ^
ען ;יט זיןד ״קיעער אויןז וראלט .געדוי¥יק טאג פיז זאל ^ ע ^ 

.אנ־ןלים .

 יא איז »הײשיל ײן1 אז .זעהן ךער האט לײפ חײם אז
 מיט . גיגיעט שיט .געפועלט ער האט .צײט ק;ןלעזאשטי

 . ב1קרז זוין ײא3 ;עלט• ^רײטע אץעה^עךל שיט אונ ,תךו:ו;ים
 ןיןד האט .לײב חײם ן$ר ױאס .שוךןט שמאט ד־וחקאװער ךעם

 אז .קאל עלע .געפיײנדילט ה?י ?לאו . טיודוס צומ .אים צו
 דער ;עופות א׳טוסט זײן .הירשלען ײן1 .לעןנען ים1א זאל

ב . ת1עופ ש־וסט א אר5 ^עשאהט היר׳טלק האט ןןו

,אהרזי לרישעד דער ;יענ.לי;ט זיןד האט וױילע דער
ם אלי^ער איז הױשיל  דעי אין אגיעק 'יזא ;?ליזייו ךעם ^לו

װעלט בלה( די שפעטינט )פאר
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 אן איז .אבי^עלע ןיןד א^װאלגערין זײן נאןז אונ ;וועלט
— !טלמו אונ א׳טוחט פאר דאנילאװקע _קײן . געקומען

— |>^е*!£^зсозее!$ЗЯе<<з—

3 ♦

־ * זױער אונ זיס

? ?ומי־כזית זײנע ט:געל.ײענ רב דער האט —
זײנען מיר ? איהר אדער איןז ? לײענען װעט דען װער -

! רבנ;ית א־ויף רכ דער אונ ,שיײךעראײ איויף ?בינים
!ינטדן ער5י1א;ר טאנןע ,מההמא ךאןד ער איז -

.קײן או?ז מען גיט וואם פאר * אפראגע פאר וואם -
אז . לעך^ען גיט לןאגען םיר ווײל .בןגיות יף1א . גיט סמיכות

ק האט אים נוט געווים א׳ויף ראןז ■щ קאןז . ג־^עבען יע מ
! לערגען

 אלןולער ! אי־ב אאוהן ? צלאל׳ן צו ו.לײך איצט איז ווער —
.גלײןז גיט אים צו• איז . .

אז_א מיט העל§ען גאט זאל ז;אונ אז .איהר היי^ט ;ואם —
.מײגען ױט ?ןיר וואןטען ? ^עפיײט ןיט זי־ף־ מיר װאלטק ,זוהן

? הימעל זיגיעטען אין זיינען מיר אז
א װאה װעךטער. דא.זינע ךיא  זיןז צוױ־שץ ,האהע ^נײו־ער ך

 אטין מיט אײנער ;ניגאה אלט א;דער אײן מיט יעךער .;ירעט
 ראם וואס ,גילנפטעריל אגיפטינ סיט .ש»אט>ץג אפ ניטעךין

 פוילטיט איז ױ׳נביןז האךץ ײן1 וויפיל .בענױיןט ראס װאט בעלײבט.י
דין ךוישע מיט .пПу טיט .’מי;״ת ער... פאר .װא̂ו ענ אסי  וו
.אוג ;אי־ב אזוהן .זוהן געראטענעם אזא יא האט .  וואס ער .

איז כלה( די *טפעטיגט )פאר



 זייא !ײגען קינדער קאט ער צלאל׳ן. פון פײנער . קליגער: איז
 ניט . ניט טױגען װאם . א^דערען פו-ן נרעםער אײנער .י*רימ1.פ

 ניךעט אויןז האט .#גײדער א?דער ךער ׳ הקדלה צו• ניט קדו-ש צו•
ה אן ק;אה איז דאס נאר . ק;$וה טיט א  גיגט פאר ער ? #

 . ?לקנא איז עד נאר ; שט־ה זײן . גאוה ןיין ,נסת זײן צלאל׳ן
 יןז1א אים זאל גאט אז . וועלען .זײער װאלט הײלט ךאם

חה .אזא מיט זו-הן אזא מיט העלפען  וואם אנ־טאה איז דאם .#ז
א גיט . ניט פאלפט וואם .גיט ישאדעט  .בליטין ךי ניט . םאךץ ך

 זיא .ציוײטען דעם ^יט ;יפטעט קךאה ךי ;קטער:חאכא דעפ ני־ט
ט: אים בענפלט  װעךט,יעג>טם יענעטס ניט לןלענעךט פאי זיא ;י

 האט װאם .קןאה ארט ־ט־;ר:ערע דער איז . אזיוי גיט ;©י״את
 זיןז האבען װאה .װײבער ציװיא יענע פו■; . גיהעךט אטאל זיןז

 קגײט :גישליען האט װעלכע .ע״ה הטלןד שלמה §אר נעסודעט
 ניט האב אי־ אז .יהיה לא לןז גם לי גם . קי;ד לעבעךי^ען ךעם
 .פײער דעם מיט .;יגןט דער .נאה:ק לי אט ! ניט אייןד דו• קאב
 זײא .וועלט לי חיב ®אכןען , וואךנעער פיר ךיא אין לי;ט וואס

 אױף אי^ל;קען ^רעטט־ע ליא סי־ום עד ברײגגען אונ .והאבען
׳ װעלט דער

 אןראפטער ,איד אפלאטטער איז ,^ײדער דער צלאל
 אפ ?ך וואלט רה1ת פאר ! ת־ורה ליב האט נאר ,שינײלער
 ,רב מלחצאװער דער אז !לעבען זײן טיט נ#מה: ײן1 ,גיגעןען

п ?ין יעןער ,ב1י^ק עין זאגען ט:פלעג тр צלאל נןלעט ,לסעריב 
 אן וואלט ער וויא ,הטפ^לות אלא מיט ,באי דער ד.אךט ^־טײן
 האבען פו-ן דער װעט ער וואס , אלפעט ׳טטיקל אגו^ע נעמען

̂ה װאןז אלא״צע יף1א  צלאל׳ס איז ו אטניד קוטען $לקט - ךןיר
 קױןען אכײן ?לע^ט ער !אים א^קעגעז ^גרישטער ךער ניװען אלט
 ווען אונ ,וואךטער ליא ^לי^ען פלע.גט ̂גר , מיוילי אין מגיד ךעס

. אײנשלינגען מגיד גא;צין ךעם קר וואלט ,נט;ג;קא װאלט ער
אז כלה( רי /צפעטיגט )פאר



 איפ чу האט , א?ט א;אהר גיװען אלט איז זלםן מישה זײן אז
א פין הערעװע , טלטדים ууууз לי צו נעעבי־ן  אז , טלטדים ך

 ן\ט גינע^ען ;יט чу האט ;איץגעל אגו^ער איז זלמן מ$ה זײן
 ש:ר ןעןנאלט אוג ,£קאפ;קע צו אקא§י,קע געקלי^ק ,עטרװקען3

!ש^זה ^רעפםע .דייא מיט למוד

 ?ז.קגא ;יט .קײ^עם . לעבען ײן2 איױף האט_קײן$אל צלאל
 , гпч^у ןיט ,^גידות גיט ,יןלײ^ען ;יט ,הײזער ;יט ;נעװען

 האט עך ;זילנער מיט ;אלד ,ציחתןנ $ײגע ןיט ,.קלײךער ניט
 איז ;יהעךטײענעםלעך^ענליג, чу ד.אט ! תורה 4נא ןיוןען ^קנא

 האט ;עגעל אז ,;יהעלט чу האט ;נענ״אג^ען איויס וןיות זײן אים
 דאש אט . ת1ת'ו?ופ טיט ^מיא נט:לערי וואס ,אינ^עלע אגו^ען

 ךעל צלאל האט ;אהר פעךןיע^ען ײם3 ,גיעען ?נקגא чу האט
ט אװעק #נײךער לן ה чутг? אין זלמיגען םשח זײן ^ןי  אוינ ,ל׳ןז̂י

. ןו־עג נןײן געװען ױט איז !יין^עדוןד צו ?בײד׳ ציזײן
צו־• אנןיד איד א האט ? צלאל גיווען }צײןעל ניט װאלט —

 דיא לעךנען יס1א בחור׳ל чу״у װאלט איהל אז :געזא^ט אים
.טלאיה . .נרץגער גײוען «ײןד 4פא וואלט 1. .  «װןןער• ,איז װאס .

 קא;קז װעט чу אז װאלעמען אײןד װעט װאם ? איחר ז.ײט עאן
? ?ןוועןנעל אבא^ק זײן וועט ־у אז ? לעמען

.זיןז 4§א ןיא האלט ,אנו$ע чу,]* איז пуу чу״х איויב — . .
. אים פון איז אונ , ט;געזאג א^הגז ה.ט צלאל האט ען ^ י ג ק ע װ א

, י^זי^ה איץ ןיווען איז זלמן מ־שה װאם צײט דיא!א^־ע
 ד.יא סיט чу ; געהארעװעט פ;י$ער זץקר ^ײער чу>־ч צלאל דזאט
пу1Ч(ч אוטניגאעק צײט ליא עןיז.ײנ ,4קי;דע אונ װײב

пуччу ; ןיט , טאג בײא יט3 ^עתהט יט3 ; זאט צר ^יגעסין ךט 
 היויע 4יעדע גע^ינןט אונ ,ןיןז פון לןלײא ליא געצויגען ;^אקט ײא3

 יף1א אינ ,אשטװױל יף1א ,אלןלײד יף1א ,^עןט זלמנען משה
אנלערע כלה( די שפעטיגט ’ 4)פא



ש אנדערע .טענ ךיא צו בארעךפעע . צעי;גא זײן . ט נ ס ײ  זײן ,טי
ה, ט ח א געװען !ײנען נ טע ךי ט װאס , בךיף גו א ד י ע ש יישיבה ד  הא
ר א בען מאל אן ײן ?למן מ׳שה אז גע#רי ב, וועט,יז ך  פו-ן «יינער א

א — !גד׳ולים ך

שח ,,לע?ט דער לעבעךיגער דער  געקוטען אראפ איז זלמן מ
ר רי פאר אךןײם ה א ט; ײט אנ ר ,צ ג ען איז; ײאי עי גי אלנ פ ש; א אך  מ
ע ט א ע ט מ א ט אים האבען מ מדע פישיטא , נןאגט ךער ני  , ?רע
ט געווים  ,פײנרףט יענע. א,יז.גי־לעגען פנים זלמנ׳ס כלשה אזייף ! ױ

ע ט יענ ײ ק ע שע ליא וראס , דזן ;ענער , ^י ךי  תיורה ל׳ײליױ> אי
עדעל ! ש״מים׳ס יר־א .קלוגע אירע , לו?ןךים איךע באפייץט  ויאס י

ט א ת3 אין זעהן דער ח  . איגג־׳י צלאלם ,ןהװ־ דעם הטךך/צ י
הלט יעךער האט  ... פאל אךאפ אוןליױהק סאך^ען אין זיןז אי3 געפי

ט יעדער א ם ו,יגעבען אים ה א ט , .עליכם ע ר אלע מי ע ע  , פי
א מ־ט פרעגענליג ץ;אה ץ װאם(ר ה ר׳ איהר ט3מא לאפו.נג:י ^ מן מ  !זי

ט יערער א ט ה ס מישה ר׳ אין אז ,ױזעהן קו-ק עך׳ןזטען זײן טי  זלמנ׳
ט פול אױ , תך>עלע ;עדער אין , נקנײץ יעדער אין , םפײ ק א פ ^ 

ט ט , תורה מי . ח?טה מי
 מישה ; ?:דולה פר־ן ,ל־ךײר פו־ן זיןד אויכוער ןירוען איז צלאל

ט זלמן א ףי, עאקומען ה מען קו־מען זאל ;יר ברי ע ע נ על ט ש  פון א
ט אילי^־ע נרױסע;א אין רבניות א ט ט ; ש א  אז , גיע^ט^עךט ער ה

ט צו■ דאךף ער ,קומען וועט ̂נר ק י !עױן ׳אנײטעע־ ענךיגען ע '

טיגער דער אונ ט נײוען איז עױן ױי  נאר .אט־ערער .כרךי־ן ני
ץ װאס דער ר פ ט דער ר׳ א ה בן ל ט ש אל מ ע ה ךיא ^בען ה ג ײ  אז , ן

י זײן זאל ער ס ע ם אונ ,שךכן ׳ס3ד אי ט א  < פלה אפײנע גיךעט ה
ט א , נדן אםאןז טי ע איז פלה לי טער ע או ל ע ק ט ט  ; פענ[א?טע א׳

ת׳ן אין א.יז < טאפטער פײפערס דניאל ־צירעלע ט  , ת־אר איפ,ת א
א װאס ,ארב §אר נאר גיט  ילו5א ;אדזלום אים בײא איז ױעלט די

ט )פאר טפעטיג פאר כלה( די ׳
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• • • •' לעפען דין מיט װעלט .זײן איז , אחלום וואס .«םיוסר פאר

 פאר אונ שטיל נעפיךט עםק דעם האט ,שךכן לער פרץ ר׳
 לחצאװקער דער אז געװאו-פיט האט ער װ־ייל דעךיבער ; ןיפמיג

 ארוטא.גם דעפ אויןז האט אב^ריות אטאפטער האט וואס רב״
 ךב פו-ן שלבנות לי אז ,אבער װיסע^דיג ,זוהן צלאל׳ס צו ,השק

 פעסט ןיןז ן$ר האט ,אלײן רב דער װיא , מאגער אצי איז
דאניאל׳ן. צו גענומען

,האפעי^נ או.ר־ױסען געהאט אי;צט האט וואם לגיאל אונ
 ליא געםען פאר ניט ג.יןז אז־וי נאןד האט װאס .רב י^גער דער אז

.גילערי^ט לשיבה אין האט ער וןאם ,תורה .  }לאט אים װעט .
 אן כאלד .זיןד ער האט ; שאמר ברוןז א־ויף .ק^י׳ות זײנע מאפען

.הא?.ד ?ײדע נןיט געוזאפט

 - לחצאװע אין גיפאיען זי;גען לרײזלען .ךין מיט דניאל
• כײלען אים טיט אונ ,חתן דעם זעהן

ק אז געבליבק איז пу ,גערעט או-נ ^יזעהן זיןד האט מ
»אשט רב ךעם װײל נאד ; זעהן .קי;דער ליא זיןד זאלען איצט

ךיא צו• פאךען טויזען װײב זײן ?ןיט דניאל או-ג ,פאךען ךער ,ניט
 אוים מעט דאס ;א־ויןז צירעלען נעמען מיט ז\יא װעלען ,טיײלה
 שײן ; פלײיש עפיג אטין , זויער אוינ זיס ואשמח אגיל , קו?יק

.לײטען &אר אונ ^אט §אר

״■   ״ ,־־״”

אונצופרידען כלה( די ^זפעטיגט )פאר



♦4

,טאג לעבעןס ד־ער

 ׳טיסט לעי ריר^עלע איז .אונצו?ךיךען זײער .אונצו?יידען
 . ^ענ־רײט זיןד״זײער ןגר האט ל;חילת »^טעלע זײן מיט .ת1עזפ
 א^טײט3 ?ןלטחית דיא ; ׳ןזװערע גןיין גיט איז זײנע $טעלע דיא
 כײןען צו }יט ןיןז דאןף ער וואס . אי^לעןז ■пзд פיר פו-ן

 - . רחמים ?עטין עלנ^עױן זײערע או ?נןרט ; זײא סיט לעךנע?ליג
 . ו;אס אי ;לעך^ען ךעם ?ןיט בעלאסטינק נימ זײא זאל מען אז
 ניט נאןי אונ.בןאבען יאחר ן$לף ^עהן פון אינןלעף־ №ין זײ^ען ײא1

 יןז1א לוםריון .קײן ןיט צײוןוען סיץטי^ע ךאס איז .עפךי א^וךה
! בזי־ון נןײן *יט

 אונ .^װעךע .קײן ניט אויןד ^הי^ח די איז זעלבי;ע דאפ
 . זטן:א ריפל 120 טלאכות נײךע ךיא פאר >־у ןעטט .געטעז

ן אין אין דאס ;טיע ^רײטין מיט ^׳  יץ1 גאר ; #לעפט ױט א
אי ניװען איז או-גצו-?רידע;הײט  דןאט ןןר ;אןךער"_זאןד אײן ;

ט ל ה  ויערט . רה1ת לי לײ^נען ^יי^ער ײן1 ?ואיוא^ט זײן וויא ^י
! «ײ?יג איויף ךךעטילט ®אר .^לאןןען פאר ןאךף ךעם אין ךא

 נצען;גא ךעם ;םויפות נאןל אלד3 ניקומען אן אהער איז ןנר
 ? לײ^גען ווען ;«?ן;ין זײא פײא .גץוען $אל אײן ניט איז ווץטער

 זײן ^ין אי;עװײ;יג וױא . ^יהערט האט היו־עיל ? לײ$ען װאם
пдв'з. ךאס ;א^עיוײן .אנע^זיײ ןיןז העךט .טיף . סיף דארט 
 . מיר הך^עפט דו היר׳טעלע : עאלאןט עץ .װײ?ט איג $רײט

.טיר קפט:שטי דער דו . . !
эц 3 אלע פין *ע©ײלט אפ .;עזוןרערט УПנהים «לי .

דיא כלה( די ^פעטינט )פאר
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 אוןןעדיג זײער ; שירוט ךער הירשעלע גױרעץ איז .לײט ראו?ם ךיא
; לשטה ןיין אז־יף טו-טנע זײער האךצען י$ען1א ;יװען א־ט אין
 יאחךען געוױזען אויס אים זיןז האכען טאג וױנטער קיךצע ךיא
א י’גנ.;יא ע . נאפט ך ^  זײער געירען איז ער ; עוויגקײט א

. .א-נצופריךען

. ^עהאט טאג אײן ^אי ה־דעיל האט .וואןו צע#0א ןאר
^ײעײ ^יט איױןז .לא>ננ געװען ניט אים щ .טאנ ךער װאם

.אומעךיג אונ זאפט $אר אים האט % טאג דער הגם ; , זאךיג • ־̂׳
;י . װאןז יףאנא?צע1א . קלאפו;ג: דואךץ מיט

 איז דאס ■!פיײטאג גיװק איז .טאג מ-טער דאזיגער ךער
ק וואס טאג. ד־ער * נ א נ ל י ש י ר י ע ?ןיט ?זדוגי־.. ה  בעלי ךנ

 זײנע ק׳וילק פײפער דגיאל צו . פךייה גאלן גײן דארפק בתים׳
 פךײנגען פאר .נדיג;$טע ער פל,ע;ט לאכטען . שבת יף1א ת1פ1ע

 גיןז אזויא אים ?לקט טאג ךער אונ ;טאג נאןד-האלבען פיז
 איז .ארגלזקוקין ןיןד האבען צײט גיט פלקט ער ,פלױהען אריבער

̂עװען ױן;ש ,טאג וזאלבען נאןד אציגער ךרײא ג
נעמען יס1אר ?ך נןלעגט .פאךגעניגען ̂ר־ויםעז דעם מיט

אייפין לײגין צו• ]ײא ,שטיץללאןד פאר דיא מיט I הלפים׳לאןז זײגע
 טיט ;.ג^טין פיגגערל ךינעם #ײגעס זײן טיט אלהײבקךיג .טי־ש
.̂זאוךף איבעוץ פילק נאגיל ךעם .  איויף א־ויג אײן װאךפע^דיג .
 .גײט זיא ?שעת אי'•־5 זיאנײטפאר גנעת . צידהילק #ײגזי ךיא
 ; אפ ןי־ שט־נלט אונ .מאכען ךע?ט צו אדער נעטעז. עפעס צו

ווײפ ײן2 אויף ־׳ט־ונזש׳ל. ךעם.,;^ײנעס א־ויף זיןז קו-לןט. זיא^פאר
ג ײ$ע1 אויף |לארע,פ^ך..3 # .פי^ןנרלעף צא^.ע ז . .

 ער נאר .א'ויף.זיץז אויגען איךע ?יחלט ^ר. װײם הירשעלע
. $אךף דעם יךט3ראזפ ןןר .גלעט .  . עןגימעלע זו?ט עי .

 זײן אין ^טילעךדוײט . איצט . זיך ־צאפעלט סאו־ץ. י״ק1 ווק
מ )יפאר . ^ טפעטיג בוזעם׳ . .' :כלה( ׳
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 ציא טיט:איר אן מען הײבט־ יא1אז װיא ניט., װײם אונ ; גנוזעם
 אים וויא געפיהלט .ערהאט ! אירעטװאם מען װאםזאגט ; רײדען
 . טוטווײא עם .האךצען אין ?ריהט אונ ;באנןט אים ..קןיי§ט

 י ! לי־ב • נע׳טמאק .זים ךאם איז דאןז אונ
5 Р% у /й  Щ ‘ •Ы сз,״,׳г Ж  . г• ז׳י*״• ’:гг К

 מיט זיןד באגעגי;ט קוק ײן1 .אוי־גען ײנע1 א־ויף הײ?ט הירפיל
 עפעפ ;אפריעדליכע אפיײליכע איז .יג1א איר אונ קו-קן איר

עפ . $י$עלט  צוא ךארטען פון האט *?נפעם .לארט פץטעלט ען
״ י י '׳׳■ < .־•’ ;געװאעק־גן אים

 ערוױים ;גלײןז צו בלײןו אונ רויט אביםעלע' וועךט־ חירשיל
 ער ; טוט ער װאפ גיט׳ ׳וױיס -ער סלף. פרן װיל ער װאם ,ניט

 היץטיגע ךיא .קאנען צו גײטיג איז עם אז . אײנס נאר וףיפ
 איזימען זײא אן ;נטק;.וועלטיגע,קא?לימע דןי^ט ךי פאליטי״קעס.

 אן אןלינדער װיא . אקיול אן אםלן ײיא - אצ־;ג אן אמע;$ וויא
. צײן אן־ אהוגט װיא אי$טענןען..־ , .

 אריױם גײט ער חלף'. דעם: היר׳טיל קזטעלט לעצט צלום
.טיט א־ויך גײט ז־,זיא ילען1ק . .־ א .אטופ אקוןצען טיט . . 

. .  טראגט . לויפט צירעלע או-נ ! א-יש ביםע-לע .. . א .א
ט יף1א .אװעק *טיט .א׳פ אהײפעלע אריוים ך א ם ע  ער װאף״ ד
 וויא קרקט זיא .וןאך אין ות’פ1ע איפ-ךיא ךעל.לאנ;ט זיא װײזט

 ; א־לײגי־ףט יאיז אהינדעלעקױלען הג;1נ זײא מיט זי־ איז ער
 זיא אוג .־אליעיע איר איבליר .הלפיל עלאףפק ךעס •מיט אפיר

.אגאנז ?יט איז .אזיױא .ניט !פאךטיג איז ,  מיט .זיןז האט הירשיל .
 ך אונ ;ױ״פליגלען ךבייןגן• פאר געטוןט א^־־זגוט^אןגיפאטןנרט.

ע Т1 וןאט גא^ ב לי  אפאט^יגיגעבען ׳נעריסען. »רוים טאל ^
« ^ים לינעל3איי׳־' מיט .♦ ם ױ תלע ^יןן  געגאנגק איזי''צוא צי

 האבין אונ'קעלפעװיג ..י גיהאןפען', .אים .דואט זײא ; נעהעניןער
Ш זיף Ч נאגעגינט י נט:^אהע .מאל ן^׳ליןגע נד:הא נם;^ײךע ;

אוג כלה( דיי ׳טפעטיגט )פאר .
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 ײא3 האט ?אןעמנע׳ט דער װאם .;ע?יהלען דאזינע ךיא אינ
 ;יט לאןג ]ײער . לא?ג ער האט . ;ערוגןען ארויס הירשלען

.^עםען §אר

 לאעט דער אים זיא האט .#טוב אין צוריק קיקעגלינ ארײן
 ״קאט :;י§רקט אימ האט ןיא אינ ,אקיכעל מיט .קאפע א^לאז

 .?׳ .קלאפ א^טארקען גי^עןען פלי;על דעם מיט גא.נז דיא אײןז
ךנ ?אי ?1 • ווערקדיג רויט ע^נ־עךט הירשיל אונ  וויא ?ךמען

. ז.ײןך .;יט :תקפיל צום א,בלה ״ . ! ל פי - בי  אירע אוג א-
 אי3 רו-?ט דאש ; אוי^רק די^ע אק ?ןלץ?ט ?כאגע איר . יואך^ער

 ;?רײ?י?ע אינ אומעךי^ע .?זחשבות ^ײדענע §אר יס1אר אים
 , שבת אנוטין טאנ. אגוטק אלעטען ע.ר זא.גט .גײן אוועק בײם

 גײט ̂יר ; נןאפ ײן1 ער ^טאך, $ײ}ט אוג . בעזו.נדער איר צו־ אונ
 זיא עז ♦ ןעהט ער אוק;יקונןט; םאל אןאר ןיןז האט אונ אװעק.
. אויפען ארוים קונןט אונ ,פי^סטער בײן ^טײמ . ס. א ג

. טס׳שבות גײע גיהײבען אן זיף־ הא^ען אין״קאפ אים בייא
 . ציױנען אר8 אונ קט:אדע3 אטיטאן סיט ו-ירוען זײנען װאס
 . ליב איויןז אים האט .זיא אז .ניט קפק כןיין מער איז אים בײא
.איר ער וויא . .אהאךץ פיהלט אכ.אךץ . . .

. אונ עד ;יי־ט וועג ;אךצע ךיא . ט. כ א ר  ווײלע אלע ט
 אןנער דאס איז *וויא .א^קעגען ;צװײ$על רער אים זיןז 'קזטעלט
 יל8 «זוי ױ?ען זױא . ♦ • לײט יײ?ע <#על?ע זײנען ?ײא ? טץלעןל
? בין ווער או־נ ! ארב אתתז איר ךעט מען גלןי.,..  א׳ןימיקיל איו
 ךאס אלײןיזאל ןאט אפילו ײען !;י^ט אנאר .אטלשליל .שוהט׳ל

 ;יט אונ .ײן1 ױט אויןד .מיר זיןד דאפט . דאס כרןאן .וועילין
 ןיין אויף אים. ךךי?ט פאר טינוט ןעל^י^ע דיא אונ ‘׳ גיקעהע־

 מאס ? איף ׳•װאסיטכאפט :זיןד מיט טראפט אוג : טיז^בח זי?די^ע
 אין’דאס ווערט .’אי3 דער ןיין ^אר זאל רצוין גא^;ס אז ? חײקט

איײ י בלה( די 'שפעטיגט )פאר



— 23 —
 טיוביס גזעשים װעלכע פאר נאר !אלץ קאןז גאט !עץ ?הלף אײן

 רא.פפןין1׳5 ראךף אונ .אי?געל ארעטער אפראפטער בין איןד סײנעי?
. ^יט גאר מער .מײךיל ארעטע אפיאפטע פון

 . לא^נ ניט מןךט1גיד . !ײנער בע#לום ךאזיגער ךער נאר
^ךיג .קװא?!יר זײן אוייף קומקדיג ײ  נעזו^דעירען זײן אין אלײן ז

 ײא3 ;מחישכיות ט־וחע^טער איבער אים אי3 זיןז ,קעךין . ןיימערל
 בילךער אלע די גיט; רו-דוע מלזימ־ות.קײן זײנע אים ױויען נאלט

 פאךכ מער מיט .עפעלןצ מער מיט .לענעךיגקײט ̂זער יטמ נאןז
̂ייון זײן פאר אים ^טעלט  ךי האט דאן ;^לאף אין נא?ט בײא ךה
 איר ,נז;גא די האלטעז צו העלפין איר ;,פנים מער איש ביסעלע

 הןלל .קרה,ען איר . רײד איךע . מ־אז.קאפע ךיא לאנגען ךער
 אט .ליבער א.ע פײנער . בעםער . שזינער ים1א קיטט נג;די אלעם

 אגא;צע אים איז טאנ יעךער וואם .אװאןז דרךןד עד לעפט אזוי
 ווידער לעןט אונ , פרײטיג וויךער קי?זט עס ביז . ^ווי^קײט

.אפז . ! טאג לעבץס זײן איז פכײטיג .

♦5

♦ דא נאכטיגט ער т : » : V •••

♦ !טאג האלפען נאןי ךרײא ע־ױן איז זײגער ךער —
. ? פארען פו-ן , אלץ ;אןי ךען טיאפסט דו —
 מען אז דאןו זעה איןז , ניט איןז טראפט §אךען פו-ן —

,פא^ער זײן ,רב ךער ,דאך?זק פרן טלאכט איןד ;§אךען ;יט כןאן
אוג כלה( די עפעטיגט )פאר



# קר.קען ױט'א ^עיויס עעלען ;׳טךכן דער פרץ ר׳ אינ א *  ג
,אױגען . . גיךעט אפ ע*עם דא־ האט $ען . . .

 עם עז ? ?לײצלגנ א£אר איז עם אז :יט דען זעדזען ןייא —
 דער אױב , דגיאל ניט איןז ווײם וויךער אונ ? ןפיטיות פבנות איז
 רןיין ײן1 ו\ט װיל צירעת • • • קומק ארויס עפעס װעט פון

♦רבצין .^טאךק זײער זיןז נירימט זיא , . . ,
 זעהן איפ וועט זיא אז ,אנאר איז זיא ,אקי;ד איז זיא —

 פרץ אז , דרײזעלע דיר זאג איןז ; אחתן פאר וועלק אים ;יא װעט
 געמען אים סלשט רב דער .ןנים זײן אױף רו-הט זוהן דיא :זאיט
! אײדים אײן פאר

 איער , ארב ט0§א ארב פאר ? דניאל .טײ;?טוי יואם —
ז פאר . ? א̂ו . .

 וועלען ךאס דרײזעלע, גיךעפט ביןט דו זײן כןאן עס —
 / ךעער ךעם $;קען $ען דאךף איצט נא^ערען נאך זיןז מיר
̂־ין זייא ,לײט דאךפס אלע אונןערע צ,י  ]אמק צו ;אל מען ,בענ

 לײענען אונ ,אמױן מאכק אוןז צו• אהער , נאפט פאר קומען
, טו.ילה ךיא

אעק אריוים ער איז ,װעךטער ליא זאיע^ךיג  זײן צײא ױג
 אונ .אפעךד א־ויף דיג:כײטענ זעצין ז.יןז געהײםען אים אוג , לןנעפט
 ארײן , נאכט פאר קומען אלע זאלען זייא אז אלעמען זײן מוךיע
 ! דרײזעלע ,שוין גיזאנט ער האט ^זטוב אין צוריק נךיג:קומע
־ ! זאןען זײא אוועק,נעשילןט שױן

א ריי וועט ,אנעד זע ווער — ק י $ ײ ? ךיא.מגילה ל
®?א שוחט׳ל ךער ? ווער װײם איף — ? !
? ער קאןז צו —
 מיט תיאל האט !לײעגק װעט אזוי ,קאןז לנר װיא —

. גט;געזא צזיפץ
?אכט ו כלח( די שפעטיגט )פאר
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 «\ו עם ו ישעה פאר דיי גער־פןט אװעק זי־ האבען זאפט
 עס ;ע:לם קלײנער לער אים מיט אונ ,נאכט פאר ד;־ר ױקומען

 װאךט מען ;פעלין יןאגשען ןיוױיא ̂אןז ,אמױן דא באלד שיוין איז
 ךעטמען, װײלע ךער .קו^ען באלד איויןד ,געוױס וועןנין זײא אז
 ?לײצו}ג פאר ןעם פו-ן ,$געה ךעם.גריױםען פ,ין , ווינטער דעם פון

 איין נאר ; עױנים ךאךף פון ״ פעךד פון פהטיות פון ךעט טען
 .גיט אים טיט ךעט אונ,קיינער ,גיט .קײמים מיט ךעט ער היו־שיל

 רפט:װ,א ער ,ד.ײט שטילער אװיננןעלע אין קט;רו פאר , זיןד זיצט ער
 אונ ;אום דאךט גײט צירעלע װאו צימער יענעם אין אויגען

 אים איז מינו?ןען ךי אין איצט אט ,זיןז פרן איראונ פון $ראכט
ריױס מיט ,טמשבח א יף1אר  ער װאס פאר ,זי־ןז א־ויף דראם פאר ̂א

.לעךנען געוואלט ניט אמאל האט .  אלצט אי־ גליגקלי־יװאלט וױא .
 ...ךב רעם פאר ,װעךין בטל געדאךפט גיט מאלט- איןז אז ,געווען

 אויןד בין ,איןז אז , ווײזען דער ױקא.נט יןי1א װאלט איןי אז
. •' אל^דן . עי .  / אהער קרבנען פלרים נאןז וועט ער אז ? אי־צט אן

מ זײן װעט ,פורים נאןז נאלד אז ,אמת איז ךאפ יב1א  א^אי
 מיט דאןז נקאץ ;גר ? האבען איןד קאןז אפנים פאר וואס ,זײא בײא

. מאכען אתל מיר פוץ ,פראגע אײן מיט ,װארט אײן • .  טיט .
щ מיר יף1א צירעלע װעט ,א־ויגען וועלכע р ? אפנים פאר וואס 

 הירשיל װאלט ת1טב!טס ךיא ? איויגען איךע אין האשען איןז קאןז
 צוױי עלװאןטעטע די װען ,לא;ג וויא יו־ע סי גיטראקט אװעק
 ךי צוליב גיװאךען איז עס ,גיק,יטען גטער;או ניט װאל^ען איךען
 באלד פון , דאװנק מעריב פו-ן ,שמו-עם אנײער איוךחים צמײא

?ןגילה. דיא לײעגען

 אײניגע האבען ? שוהט דער ? שיוהט דער איז װאו -
̂ר .אז באטעךכןע^דיג ?יט ; גיגןרע?ט  זײן אין ,.זיןד זיצט י
• װיײ־ןעיצע

איך כלה( די שפעטיגט )פאר
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א בין איןד - הירישעל האט ן אהינער בין איןז !ן
ט ך ע פ ט ^ ♦ ף

 האט ,שיודוט טגילה ךי לײעגען קאנעןז או^ז איהר ױעט —
ק ׳ איז שטײגער זײן וויא געבע.נדיג ,גי^רעןנט מיאל עי  א^וו
• זי??גץ

 זײן אינ ;גיזא^ט הױשיל האט . !ןעהן טיר װעלין ראם —
 האט הארץ ײן1 ;גילןלועען ווארטער ןאר ;,ךי ײא3 האט ^טימע

 ;אהר סאל׳ב אנאנצין פאר וואס ׳ פרײד פו-ן גיװאר§ק אים אין זיןי
.לײע^ען מאל אײן האטש כןאנק ער וועט ,צײט .  ווײזען ארוים .

ט... זיץ אן אל  ב?רט אונ .וויםען אונ ד,ערין זאלען אלי> אז ט
.ןיא .  אריױם ה־רשיל האט וױאךטער דיא ;הערין זאל ציירעלע .

 אויףדין ,זיכער איז װאם אײגסר וויא , א^טאלןיקײט מיט גירעט
.פוה .  זיןז נט:גע$י אימ ?ײא װאם , אײגק.ם ווײם״דעם וואס .
...גריק אײזעךןעם אײן יף1א גײט וואם אײנער װיא ; טאש אין

הנ:ת בעל היו־שיל׳ס האט ! דניאל ר׳ רוהיג גאנץ זײט -
איז שיוסט אוטער :גט:געזא לןװאטיר איז ער וועלמנן יאי

וואפ ,.קארטיגע ךיא זעהען 'געדאל?ט האט איהר ! אםאלאןץעץ
ту אײ־ איןז זאג ער איז , געוויזק הײנט טיר האט

! א^אלאדיעץ
ךן ףװאוסט ניט האט וןאם ,מאן דאךפם דאןיגער ךער  ג

 דײטלייכערע מער אונ ריפטיגערע העכערעי,י.קײן .קײן , 'ק^ערע
 !יינע נעןען איבער ,קאנען זאל ту וועלכע מיט ,^ואר^ר

 ןעם מיט אנונעט3 זיןד ער האט ,לןברים .ןיץע פאר , געפיהלען
 טראטען פאר אים גײא האט וואםדאם ;אמאלאדיעץ ווארט אײן

!סאן טאלאױטעשער פאלקאם , מאלער ׳ לער’.קי^ פון ,ארט ןעם
 איהר װאם , סט1ש יןז1א או-;ז װײזט ,אךרבה י ,אדרןה - *
אבעל \ קאנט .ניעעױג זײער ,גיגעבען אזאנ אלע ̂ד

אוג כלה( די שפעטיגט )פאר
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 זאמען צו אלבעל פון גי^לעפט אריוים האט №חט(דער אונ
 אפ א־ויבעףןזטין ךעם ןנרהאט ,§אןיר גיוינען עטלימי געךלײמע

 ךיאאיבערי;ע ׳ עולם רעם גיגע$ען איבער א.ים אונ , עלט(}עוויפ
ט; §אר צוריק ק מ

 לעי דעם ארום ,גי^זטעלט ארום אלע זיןד הא?ען )יאלד
 װאוןדערוןנ פאר ר'וים:ג טיט האבען אלע ,?א}*יר בױגק לא^טין

 איױף בילד דעם א־ױף ניק^קט .קעפ ךיא ^לאנ^ךיג ]א^ען צוא
 מיט אידעלע א : זעהן צ,י פאלגענדעם ^יווען איז װעלןען

^ען א§אר ,ג^ען לל• אפאר  ו אזאק אין אײנגיוויקילט ,פנים צא
 ?ראכענע פ־אר מיט , גאס ?יטען אין $טײט ,טראןטעס אין

 פלײײע ןײנע איבער אוג ,גאט צו הימעל צום קו.קט ,הא;ד
 לויפט פאר האךץ ךיא .^רערק }ריויסע זיןד .קײקלען פאנ־ןק דארע

 — .אידעלע דעם איויף קוײענדיג , זיןז ווילט וויי^ען ,טלערין םיט
ק־ול אײן מיט אלע האבען !*דאם איז ״מרדכי !מרדכי איז ןאס

אויף ,פאלאץ א׳אײנעם מען זעהט נאןד ךער — גי^ריען איויט
 וףי$ען ךער פון אים אמןעגען אעאן ז.י־>ט $טול «_קײלע?ליגען

 ^יט זיא וויל ^עךי^ער דיא פר-ן אײגער נאר , אפרוי^נצימער ^ײט
 אונ . ,קאפ איר איבער ער פא?ט שװעךד זיין טיט ; יין3 לאזען

 גײט זיא ,רװזט גאלדענע זיין איויס #■טעלןט ^טוהל פון ®אן ךער
. אים §אר ז.יןז לןןיהט אוג צוי

 ךער איז ךאם אםתר׳ איז דאס ארנ אח^גרוע, איז ןער
 פון ?יטט דעם עמןלעלט באלד לוטךים ךיא האבען !הזהב ^רכיט

 זייעױ אײ^ער וויא ,}יזעהן קען האט נאן־ דער ,בילר דעם
 פירט אציוײטער ,אןעךד יף1א רײט גילןלײדעט ארילטאלכאטי^

 פין ;גאם חךכין גײט פלאצעקלע דיא ;־לאם §ארען נןעךד דעם
.אטאפ פאלט , א^עןסנעער רורןד דאם עטאןנעם אךריטען .  או-נ .

בײ?ט יעגער , רןאפ אין פעלד ךעם פיךט וואפ ךעם טלעפט
אײן כלה( די ׳טפעטיגט )פאר
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 איז §ןאפ דער , וועלנען דוךןי פע^טער פײם .קא»ז ךעם אײן
 פאר אוג ,אראפ קולןט זיא , אפכײלין $טײט ,ױפאלען אראפ

 אז ׳ #טאנזנן פאר פאלר דזאט .עיולם דער האנד ךיא ?כעכט
 ??ביימלינ / גאס דוךכען אים פילט המן ,פעךד איומןען זיצט מרדכי

 זי־ האט איר ,אטע־ות דא האט טאפטער .ןײן !יעעזה ככה
 ךער כרדכי אונ ,פעךר ...איױפק ז״יצט פןאטע איר אז געדאבט

ט;אים פירט ’איךיל א ה  ׳ -אם3^ אביקעל .מאכען לעװאלט זיא /
ל ךעט ין V*.,אי

 אזיוי ,נאטיךליןז אןיוי , ריבטיג אזוי געװען איז פילד ךער
אה , שײן  א־ױגעו די אפכײםען ױקא^ט }יט .קײגער האבען זײא /ו

 אמאלאךיעץ!״ זײט איר ״שיוךוט : גי^ךמגן א־ױס האיין אלע ,אים .ןפו
 ,ןעהאןטין אלבעל אין האט איר װאם ,§א>ןירען ױןמ$ או;ן ווײזט
ן גױי/ט !נױיןט

 .וױלןעלט צו-א אוג ,געצז־ינען ארויש הירשיעלע האט ראן
 י אײנעם א־ױף וואס , מנ־ות שלוח נן*י'ם פעלי ךי פאר מזיוזין עטליכע
&טק ,ידעם פיזיזייא "פעלטין א־ג ^ק  ?תיבה׳ט לזיט גיװען איז ,
 !׳ דניאל לר׳ עזילם ױדידיות אהבה •״לזפר־ון : .געשריבק איױם אןית-״ות

 זײא , ת1ד.לז§ןיל פו־ן געווען זיןז יפער1א איז לם1> קליינער דער
 זײן פאר , קו-שעןי אונ האלזק אים ,לכײט געײען זיינען
— «טניות ׳גןלוח

ט ניט א־ױגען זײגע חאט דניאל אין  איר •מיט צירעלע , גען
ק , טו-טער אנ  ,פליעהקוקין זאלען זײא וואס א־ויף געװאוקט ניט ה

 איז מינוטין ךי אין ;מײסטער יפען1א ארער ,בילדעי ריא א־ויף
 גיזעהן האט ער ; וועלט ד־ער יף1א ^לילןליכהטי/יר דער גיווען הירשיל

 ,פנים איר פו-ן גילײעלט דאפ האט ער , לי־ב' אים האט צירעלע אז
א־וי?ען.י אירע פון

צום בלה( די שפעטיגט )פאר
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 ךיא לײעמנן אגנעסייבק מיפזיב גא־ מען האט לעצט צום
? בײא זימ.קניט נןהל./ נצען;גא דעם דייאל/מיט ?גילה;  ׳ .געװען ז

 צ]א ,געשמאקײט/ 'אזא לײענען אזא אינעראש^ג! וץױס פון
ט גיט ל;?בען ךער צייט זייא לזאבען זיסגלףט ^גי ט א ש גיהערט ^

Ш ж ]  д а т  Ж דער :אידמיאל
ג א\ם ׳^מט., צום י \ ז ^  ליבישאפט מיטוןריױפ הא;ר, זיין §אר ^
 !מאגש״"׳; ;אגי^ךץטער זײט ״איהר : געןא^ט ту האט ד,י1פב אר-נ
 ! דא וןיינינ זײנען אזעיךהע■ ,שעמען ניט עײןז סיט דאךף.זיף־ נזען
 / ^םנטחה ?י־ט אונ , בעדאנהט אלע אים ןתאגען א־ופן ןעם מיט
 אוועק איז ךעריע^ס’ ׳ טנ'ות שמוז אישײנעם גע?ין צו' מאך)ען אים

א איז הירישיל גאר ,צהיי׳ם יערער  $ דגיאלץ אי3 ?ליבין פאר ן
. ןיןד פ־ן א^גילאזען ױט אים האט ער

יייײ• 29 »*•

. אומזיסט אפנים - г ״ : • :

\:ГУА.̂ 1 ~Щ '־. ץ■;■* ,у/■' ׳זו

;טיש בײם זיצענך־ג טיט אלעלע געמאלט רניאל האט ,
 ױקומען צו איז אונ . ת־ורה ך?יי ון1נ מע^שץ גילערץטק ךעם

א־ויןד .אים וזאט ту שאמר; ברןןן צו.זײן ,שאלה אלטע ײן'1 צו
ט ןעלפיגע ןאם ע פי ״ ' ״ י . גי

הירשעלי ןזאטי :! רניאל ר׳ זא^ען ■ אײף װעל אי־ —
 ךיא פיןי אײנער ;יןןען איז , ברו־ ךא.ױגער דער צ טיזאגט

ײג^עי ^ען ר׳ דאזיגק ךעס' אין ; לייט דיא 'פו־ן־ מע
שטיקעלע נלה( די שפעטעפ )פאר



— го —
 !ײנע «לע , .דײטליןז .ןײער גא^ריבען ךאם וועךט , ^ןיןןע^ע

ט׳ האט ברוןז אז , שאטר ברוןד : $?;.ים אי עז  ^עייען יז« והיה ן
 דןאט ,ועושה ^עןא^ט האט ןגר אז , אוטר ברוןז אז !גיןא^ט

 אפו^ק ^עהאט .זיןז אין האט ברוןד ,טרחם ברוןד !געטאן קעז®א
 ןני האט ,גיװען שו/לדיג איז ברוןד אז ,משלם ברז־ !רחיןנות
 , וקים , ?ילעננט אלײן ד.אט ,חי פרוןז ! ױצאלט אפ »אכןע

 .װעלט סיץטיגע װיא ?יט !לעבען ^ווײטען“ דעם געלאזען אונ
? איהר #טייט פאר איצט

 ג£אר ז״אןז שןלײןע ? #טעהן פאר ;יט איןז זאל ןואס &אר -
ק ײטט, ר א־וי־ףגוט ^ן ע מ ץ עי ײ נ א ט ײ רז אי , ן בי ^ א ר ע ך ע ; ז  אי

 איןז ; לוטךים אומעלע פוין אוג ױב, פו-ן מער נאןז ,ש א.נ מ
ען אזא , אמת דעמ זאגען וועליאײןד ^ ע .איןד נייל מ  אזעל?ען .

 סײן מיט ,מיר ?ויט פיאקעווען ניט וועט איהר אויב ,איןי זוןד
. חתן איר ןיין ;אלט איר ױיג^זען איןד וואלט , ^אקטער

ש^ח גי?ע אז.א יף1א , פליק אז_א יף1א  הירשיל זיןז האט ,י
ך ;;ירי?ט רט  ! פלידען צו ?י־ן איןז :.גי^נטנןעלט אלד3 דאט ן
טאכטער? אײער אונ

 ייג^ע דיא ;ױ;א;גען צי פאלד אױןז איז טאפטער דיא
 דוא?ען טאטע טא$ןע ,ױגע$ען סא}י ליא זיר האפען ®>שען

ט זײא ^ ע ב  «לע געויען .זײנען פעוךח רעי צו מאך^ן א־ויף ; גי
 איז ןןם ,דניאלין צו ןעטין §אר קסי?ת8 גא^־ע די , ?כײוןד גיטע

ם גע^ריפען  צניײא גע^ריבען אײן ;סאנד הירשיל׳ם סיט ,א^אי
 ב1ט סןלי ׳ כ,ח,יפה קודם זײןי טשלק ײא1 ,נדן רו?ל נט:טו;זע

щ'־זיף סאןען Щ п ן1^עז געגיען איז עס ,!ײטען «לע פו-ן 
— , ןעןמלןה

נאס א־וינןען װעטער דער זיןז האט ;אקט ־ זעלבי^ע ךיא

גיענדערטכלה( די שפעטיגט ;פאר
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 «לע ; ייאםט5 ^רויסער געבואפט האט פזאג פאר ?יז ;ניי^דעךט
 «ק5 אז גימארען ^ראךען אײן זײנען ױאםעךען מיט #ניי$

. װיל טען װאו־ פארען אונ גײן כןאן

 לא^ג יא1אז האט ער ,גערוט ניט האט #ךכן רער פרץ
.ןײא האט ער ביז ,טאטען זײן מיט אונ ךב דעם מיט גיקגעלט
וועט עם , ראנילאװקע פאךען.קײן זאלען זײא אז , נעךעט אײן

.^אר אבאשעוטע איז דאם ;תנאים ײן1 ^עווים

ך ן1א$פ ,אקאלטער געװען איז טאג ךער  ני^אןין האט ווי
 , #נימילע אטרוקעער נעשאטין האט יאויבעץ פו־ן ; #טוךעם מיט
 ךי געזעצט אױין ןיןז האבען פוד אידי^ע ^עד^גענע דיא אין אונ
 פרץךער אונ ךב, דער בהור ךער .מאמע טאטע ;מחותגים $יר

 וויא ^ביעיות׳ךיג מער געווען זײגען טלפו׳שים זײעךע ;שלכן
 וויבר ךעריןריויסער וואם , ^ײדעןלעןז געטײגע זײער ;פולים׳ךיג

.קײן .זײא £אר געוזאט ניט רןאבען ,פראטט ךיויסען ךעם טיט
גאר ?טעט , געװארעטט וואם ווײ;יג זײא האבען' . $אײ אפ

 קוים ;ראנילאװקע .אין גיקומען לעבעךינע קוים זײנען .ךיא ,גיט
- . #טוב אין גיפאלען ארײן לעבעךיגע

 אײ^ערויטט פרץ האט !התן דעם ;יןראהט האב איןז -
я קאלט פון האבען.זיןד מ־ויל .אין ״צאהן אונ.זײנע ,דגיאל׳ן םוד, 

.געטרײסילט
 איז גא$ט ײא3 נעפטען ; אהתן ע־וין האפען מיר —

! ןל;;אים ןעווען
? אמת ? ריפטיג —
I .גיט אײך גאךען מיר !ךיפטיג גא^ץ —
. געפאךען םט;אוט.זי מיר זײנען - , .
! אוטזיסט אז ,א^נים -

אפאר כלה( די־ ^פעטיגט )פאר



, ןעוואךעמט גאםט ךיא ןיןי האבק צײט שעה יאןאר
 גע?אלען ציריק הארצער א־נזעךיגע מיט • זיןי דינעןי־ ארנ

- . אהײם
 אונ ,גר'ות;ב רל׳ס רעם פאר אוזתן ^עװארען איז רב דער

 , ןסיןגת ךי ה4עף צד נאןז געדײנלןט ער : א^פואט אין או־ב איז
 דניאל .אגגיד איד א געוואךען חתונה ךער נאןז איז הירישיל
;אים פון גקוועלט
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