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,1
ץב- כײנין פו^ם ,^רעגעץ ןךעג י*ין1א  ^זך^ק לאןד; ס §רי

. יןןארף.נואר9־־וי4 רוסהעשין פון וןעךלוט V4 אײן וויא טער ףט . . ; 
ט כן רו ע ̂־ען;אסא ; וואלךל צום ןאך.ע^ער , לץנןס ^ ̂ין פון , 5 ז  ?ר־וי

щ , איךיש־ע אל$ע דיא ,זיןל '^עפץט - אראפ .
ע צום ןועג פוין , לןייעוןקליג ^ ע ל ק  , »ר^ט צי נא^עגע^מען ,,

א;ד ; אויסגעבויגענע^טי?יל *?א^ע'^יךעןי^ע  אךטער- ײ;ען1 לי)ו
 דיא }יט לאןץ ךער וועלקע ,פלאקער ?יט נישפאךט או;טער ןײז

 ײא1 מעלכע צו ,,עלד ךער א־ויף לײ;ין זיןד ,ציהעןי אוים זיןד , קגים
ען ײנען  יאהרין אסאןד ?יט איז , בןײן ןעם פרן , לאןז ןער ;^עבו̂י
 איז איצט נאר ; נןאר^-^רוי לאנגע טיט ,גיווען ךדענןט , וריק

ע ;א;ץ ך ; ארע^עטע לאכעךךיגוױא ד ^ ר  פאר ײגק1 , לאיער ג
 ; צךד טיט אויבין פון ^ע^אטין , שטרױ םקרלפן> טיט , זטאפט

טע אם ק ]ייןען ^בער צ־אהל /רעס פ  פון ,פלײד ^רוים צום ,א
 ׳ וץי^ער האי ,ז^ער סאי , דא ג״עפינען וואס ,פויןלען אךישײךענע
 ארוים אוג אכײן ,אום דא פליהען ײא1 , טנוהה שט;קעלע

-פדאי #ץ .
 אסאןז פרן רעגי;ם ךיא ,)וי^עךין אםאןז פון שןעה-ן דיא

 איויף ׳ הימים טיפעלא^גע ,}אןזיזיןד ^ילאןין אי^ער הא?ין ,;ןעךין
-נד:װא א־ױ^ע^ײ^ענע אל^ע ךיא פון ,תקינס א - .

 גרױ$ער:א , אג$אל ױװען איז ,?גין דאזי^ען ךעם יײ^ער פון
ער  פון װאגין אונ $עךר פאר , ?אוועטין גו^ע טיט ,ציוים -,ז̂י

 ^טלינע וױ טער ;יט צ־וים, פון געפליבין נײ^ען ,איצט נאר ;רהים
 אוג עס';3ש;טאל עטלע?ע ?אװעטין דיא פין ,?רעטער פיויל^ ר

, עײט וןץשער אלזז ,השטין פו-ן וואללל געליהנ^ער ךער , ;ן;יט
ן ר לי ע  ין3שט;י?לי לאגג ^ואלט ;פו^עס ליא ?יט וושטין די ׳ ^

-!^ר שום .קײן ?ןרעטש^ע ךי . ■
 5 אןא?זען לןרעטש^ע ליא האט ,סהי;ה ;א^ןיער לער אין

о!»לןרעטשקע אידישע » ;п ל אילע זייגען *אײױ^ע״;אהרין׳ » 
— • ןזריס?זין א?זמ׳,ע ׳ גײיען ם

ן סיר י  פון ?עי ,ריץטינלןיט ןער אין ייל1ו ״אײױ;ע» ^
)דאנאם(



&ууЬ ךי זיר ךיא$ין , 2 $יל ויען ,איאהר пц ןיו ךןיהאלהגין ,?ןלע^שאךעפ 
אם :^יײען מן &א1נ הא?ין?יט װאס.זײא עאר ,נןבות ך ;געהאלטין ;יט

 ןייאהאביי וואר... דאךף פון בוי^לין ליא אי3 }יט איױןז ,אוילחיס ךיא אי3
.אלײן ןיייא וױיטין . 9גי ים9 . #

א װאהןט ,ארײן אהער ,יײא איז}אןז װאם ,איד ךער אי ,ןױם לא;ג ן
װאל דער ,לא^ג זי;ער

 ?£אג ךעם ך;ז אץ ךא , >טיץ איהר װאדןט ןרוןי, י3ל ,לא?נ ״וויא -
^ ײנע1 פון אײנער אםאל אים פךע^ט ?, נןלע$#מע א ענן י-יי אילחים ?

?זי■ יאיעהין ױט ,אנוײלע דר ^לעלט &אר , ?רוןז י3ך אונ’ י
איי מיט דו טיץסט , אלט ווי !״ניר^ה - ;אלטע ײן1 א?רעג יאי ךער ,זיןי
г,גיווען }חום-ל א^זער איז й й דינען;ע^ארץאתער טיר , . . . ? וועלען ?'

. ? וץײם איןד —י . }י> א־ויב .יאהרז 2 אז דאהט טיר .
ב טאןעןו ,רח1א ךער ?רענט ? איצט איז אלט ווי אונ -

1 ברוכ-ס . אח׳ןזב־ון
עו ! ?ותיװ צום ,גאט איז וײל'ױ?ט ,אםיען דעם - ײג ^
עלרו טיט ,אורח ךער ןא^ט !... 18 איאהר ,,קאימאלן— םאלךא? הל̂ז

א איז אײך אוג ,^עװאהןט צו , אײ^עװאה;ט ׳טוין »אן;ים אוןדערע ,ן
?ע ציא !»^רײלעןז גא;ץ הרע עין

נ ^זטיקע האט.זײן אאיד װאו נאיןען! הײליןער איז.ךין ^עאיגיט
ן אים דאךף , חיו^ה ז געבען , ;;זא;ט ירו־ האט ! ?רילע־ ך

לי פרן ; זיהטץ א^־טילין
! אקרונ ,&£ר דע1י ארענטער , 50 איאהר איד א איז בחןז רבי

,לע^ען יאהטין5א ׳ א;עמי^עם ילט9 ־י א^ת טיט וואה 2 }יױ;ו זײן ;
ע ת דין סיט .זיהן׳ 2 !י̂י ̂ין יחירה, י  דאלסע ?ראסטע זין־ אויף ?זרא

נ װײט ,א^עט , אטיש > יאיז,אקאםטין , /טטו-ב אין ^עןל דיא ;בגךים
אנען(כ קאךץלזןעןין, ךער ,לעןען ךער ;ײנק3 ןרא?וןןע לא^ע •אהאר

אי ךיא —.אלט ךאר$ע^ין א־ויפין ,פוטער ̂ טילל ,.קאלטאפל
גי ;יט א?£יען דעם איז װאם , נחום-ל ;ךראיקץךער ברוכ-ם רבי ״ י

у ןיןי 1י лз ךיא זעלדקע , 17 א;אהר אבחולל יאנקעלע ;פליזױו
יט1 ארטי, ךעם יף1א ,ליבין3גי ברוכין רבי אי3 ײ;ען1 ; 15 איאר,ר

 אנ א־ויף ,?לאטלעןד 3. 2א; ין3לײ3 אי5 ,אס;ען־צײט אין
געלע ’ )דאנאס(
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ע, ל זײא וואס ,^אם ,קאםז ;דאךטע אר9 פאךמו־יקען^ע, ^
י • • זיןד ןזהאלטין ,©אךעם1
 ביז נו-קען ברכה,פאר ברו־,אונ האט ,^רות אלאןד ,צ.ער אםא־ .ןיװען ךזן א1

.װאל ־ף .  דיא א־ויף זיך האלין ,קי;ךער з ךיא אז ,ןעהן גירוען זולה ןייאהאבין .
 אוי?ץ ^ױט׳ןזין ,כןאפ י$ין1א האאר אםאןד ;גיש^עלט $ים

א ;ט  ,חאלין ןײא ליז ,^עװאלין מאןזע טאאע ןמ־הדיןע ךיא גיאי אין ,פ:ים לאנג ן
 טיט / װאןל .דיא ,חיוך׳ט ךעם , ;אהר לעם ,לעלט ךער ,וואלט ךער

.;עפארין §ריזױו צום איז נחום-ל מאס ,^אג ךעם לע אץ לא , . .
. ? געפאטט אל^ע דיא האט ותע^תים װי$יל םאיךחי . .

זיןד גלזעגענען נײם ?לוןז קאט אלטע!״ ןאךג;יט ,ניט »ווײן — ?ןי ‘ ץ5'ארע
 , ל׳ילף !ײןער גאטס טיט יװ,1וי9 אלד;אכין ״נ• : איר,געזא^ט טיט ח טיץ&ט ,

.װאס דא .איז;יט ,דזאןײן מיוןא $טוב, אץ א^נװ־ נעטען טי־ר װעלען ־על . .
!^עווימ נחו-ם-ל אוןןער לאט ,איל^אטע -טע2 ,ןןך׳טטע ןיט איויב

;?־ריזױי צו־ם איןז... .גיקומק זײנען ,נחוםלען ײן1 טיט כרוןדי ®אןעןן ,־ח
 ײן1 מיא , רב דעס טלאגין ארײן ,גיװען איז אלןעט על$טע ברוכ-ם

5,ב?;תר אטתן ,תטיד #טיי^ער : ארעמ־נ איךי׳טע ךי עאר ,רולל 0
אויף ,פיל אזוי נאןז ;סלוןשבע אין גײן אװעק וועלין וןאס , םאלדאטץ התפעלױ יט

וועלין׳ !יענןרײט וועט נחוםל זיין אז ,אהלטחה מיט ,צךק־ות א^דערע ,איזידא
 - ..ויהנה ?הנה נעיען צויא

ע ן.ןײן ק ט פלענין.ק^יות אמ־ א מאנ ,גאר ^י א אי; . ? כ . .
פאל.אײנעם אונ ;איךין 3 הפל טןד ג.עפעלט האלין ןליןיװ צום געבען , ט

 1 נחוםלען גענוסען צו■ ^ען האט з די פון
.קארנע הײם ךער אין לראלט §אר נחיםל חאט ,§ליז.ױו נאלין אפחײ ,;ןלר

י .הלויזשלע אין אוועק איז אונ. , װאלין 2 }יר;ו זײן , *
גא^ן ׳ מעלין קזילןט פאר , ױהאט לליק ךעם האט נחו-ם-ל דאלפ•■

ע ליא ?יז אז ,ד,ײם ײן1 פון װײט ,אלעט ', ד ער;יט ;אל ,סלוןש?ע ךין פון $
האט פיל, .דיצר ^עווײלט - . אסײם קאל «ײן «?ילו• ,קלמען קאנעןז ^קאךץלו ־ן

איויןל האלין , ^װעסטער דיא טיט לרודער ךעל ;טאמע אל^ע ךיא —.
ט אםיען דעם צרות ךי האלין , אלעמען פון ןזער ;אר’;טלעךין אין גט:גי.קאך ך
,ךעאחטשעט ^יט האט ̂נר ;הארץ ברוב׳ם לבי אין ;עליי^ט, ןיןד יו לת ךיא
,טיף ,;אר ;געטכײלט אלעטען זײא האט אךרלה;נר ,^עװיץט ^יט , ארט יעם טיף )דאנאס( אב א־ויף ,

געלע
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 א^דעי?נ ,}אט צויא ןיהאט ,ער האט ,זיןד אי3 דואךצין אין ,טיף
.ת1הלעוט אנדערע טיט , טענית .  טינןער זױן ׳ Щ ע^?זת ןיין אונ .

עו איס האט ׳ צצר ך -בעט אין ,נק;לןרא געליי^ט «י .
׳ גילעגין גןלא^ק איז ברוןד רבי װאם , צײט װאלין 6 ךיא $אר

 ; ^עלוסט דואט האךץ לי וײכןיל ,רדרי טי־ט א^עזאגט זיןז ןגר האט
 חלךה איךי^ע ךיא - !ין$3בוע־ות-גי#טאך קאך^ין}אןז א־ויף אונ

 אל־ף ;צלקות נרויסע ברוכס אויףרבי ,לעסין פאר ןיט האט ,?ןדי^א
ע  פאר יערער ,ר״טיד האט ןגר װאס ;דזכעים לןעות תןדעך^ער ןי̂י
 טסלק זײ לע?ען/ זאל רב דעם ^טיל, ;אנץ ׳ ניגעלין אילער ,?סח
 אויף צטאןציק-ןןר אונ פץף לי;ע יף1א ;אלי^ים ךיא צוױ#ץ לין

 גיט ,^טילעלסײט ;עצאלט יאהךלעך האט пу }ואס ,תיורה פלמוד
ע £ «  ךיא נאי האט ?יען או-ג ;ויביוד פוןגןייןעפ_קײן ,חלילה נךג:ך
 ,גילראלט אלײן ,טץן י3 דעם הא?ין וואס ,ךיא.יתוטים טיט אלמנה

ל יןןי ןענומען - פיהרין ציא נא?מ חךןד  ! ^עלט נ־בוךה רוןל 75 הנ
 ׳ אהיויפק אךט,יגאר אהיוינין ליגענלין אים טען האט פאר דער ,איזת
 ארלז פאר , דאלט מיהען זיןי $יר ;אל ,סױד־ד אלטין פר-ן ]ײט בײם

 РрЬ'Ьщ מיט ,גיװען סספיד ברוכין רבי האט ,רב ךער .אלעיזען
 פגייהעיר, ךי פון אײגיגע וואס ,קוקץךיג ;יט ־ײהעװאלע^עװאךטער

ק׳ קומט וײ יקטאךק;-סשײט׳ט! געיוףטעט -,אלין מי ^  אפךאסטער אי
? ? ? אד׳ספד צו־א ? ןבוד אזא צו ,טאן אדאלפס , איד

♦2
 , טויר ברוכם נאןז _זײ}ען ,ןזאלטער אונ זוהן איר ?זיט ברכה

 ,'׳טלא^ע ,לןכאלהןע ת1נפ^: 3 ! _ים מיטין אין ,א»ױיס*ע וויא געפליפין
ך .אוקעדיג ;קסעפ ווי?ש?זין לרײסין אזא א־ויף ,#וואקע ע ל  וויא ׳ ע

 ,פלנ^ה ךיא .גיט ,ליווען ניט}יחא איז !.זײ יזךכר אזא איין א^טײן פרן
-דאךט לעיען דער ניט . .  , קלעט^?יע:אין אז ,׳ןזטא^ען פאר דןאט .

אונ ןיי;יט כןאגען  דעמ מיט ,גקבית 2 ;?לײלען אלײן גיט ^אלין ,
 ,^זטאלט אין ארײן מוןין דיא ! אלעלעךיגער קאםז איז װאם , נחור

 ימוז,דעם אלעם חוץ אונ ;מאלטין לעפעד^ע ־>ווי#ין,מוןץזײן זײ
 צװי^ין איז , קאלדאט ר^ר א־ויב װײס, ...ןאט זא;ין.קך׳ט יאנקעלע

אמגין י )דאנאפ(



.אקדי׳טלאןען קא;ען¥ ,איז ניט װען ,וועט ערז יב1א ? איךין א&ין
, טאהן זיא.זאל װי ,געטראכט לא?ג ,געטךאפט האט ברכה

 זאל זיא וועמען , געמאוסט ;יט ?אט זיא ? טאהן ;אל ןיא ױאס אונ
 אגוטע ,^עבען זיא זאל וואם נע:ןזא רער איז ווער אונ , ?ךעגין

 ̂עשי־נןפז צוא ,ה׳טגחה די האמ ,אונגערינט נאר — ? ?\צה אגלײלע
-«צה «ל3 איר ,כרכה-ן  לעצטין דעם §אר ,אטאג גװוען איז דאם .
ען נךער;קי ךיא טיט ברבה ;$אג ?זכןןה  ,?$ךד דער אויף גיןעסין זי̂י

-לאמט פאר ^טאלק ,זאוץט פאר ,אושעףג  ,חךר פינ׳ס טיהר די .
 ארײן איז ,מאיר אברהס אונ ,ױעפלנט זיןז האט ,זיצין' אפלים ךי װאו•

 ״דב אוי^ע^זרײ ברכח-ם — !!! מאיר אברהם רבי - .^עקוםען
 ?לוצל,ץג האט אײנער ו.וי ,א'ו$ן ךעם א־ויף גיווען איז ,1 אברהםמאיר

 ,]א־ אטײערע , אנײטיגע אויף ,ךערמא^ט ןיןז ?ליצל^ג ,זעהן ךער
 געךאגנ־ק, זײן פון אריויס גאףיין אין איז ליכט^קײטןוואם ווי לעבק, ווי

 אײן;עלױ ישיױן נרוןז רבי *איז - .געסין פאר גא^נין אין האט וואס
̂ם ,הקזלופ. .גיקוטק איבער ןײ .  מיר !ברבה ? ״$!אהן יזען וואםזאל .

ע אלע ךי^ען פ לי פ ך א  ״^ועמער, נורי^י ,מוןין נץ;טא ךעם ,אנ#ין1? ^
»טא^־ין אלע . . .

 ביז ,*פריער״ פון ;אר !מאיר אברהם רבי ,ױפטיג נץ;;א -
 האט גיררןד מײן ,טנה נפקא אגא;ץ;רוםע , אןר־ויםע איז שפעטער,“

ך׳געךאךפט א ,למנ צו• ,לעבען יאהר ю נ . .
 לער וועףטער!ײגען א\רע ,רײז־ין ג$ער ױקא^ט ױט האט ברכה

 ,וועךטער ךיא ?טקום האט א ? ;טרערין איךע אוינ ,גיװאךין טרו^קען
ט אוים ל ע .צײג ךעם ^ .  בת ךיא איויף פיעער א?זעל^עם1אוקא .

.ןחיךה .  ! מ'ות1ית טיט ,יתוטים אלמנ־ות פו-ן אפאלער איז ״גאט - .
ין ]ײן, הדין מ^־דיק דאךפין מע^׳טין ןץך^ע ״טיר  ,גיךעהט איז ״גאט :ז̂א

ן  ,;יט אויןז איךין טיר טארין ווײ;ען פיל צו#! ױךעפט איז טשפט ך
א >ואם  ,ברכה דאס געדיץלןט ;געסין פאר מען מו-ז צו ךעלןט עלד ך
!»'לעצטע ךיא ̂יט א־יןד ,דיא;נך^זטע ניט ]יץט ״איר

 איז וועלטער, טכײסט פעקא^^ע אלע ליא ,זאגעבליג אונ
 מיט ,רדןטנות מיט ,ווײפרןיט ?ויט ױױײ.? פול קטיסטע מאירס אברהם

̂ען ,־?ען ־ זײ^ע אין ;טיטלײד ל׳ערצלי?ע  צווײא וויא ,נע^זטא;ען .זיי
טרערי )דאגאס(
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פאר ער האט האנד, לי;רןע יץ1 פו-ן פי^ער ?ךאבין רעם ;טיעףץ
ך רעק^ע זײן ?זיט ,^עפלעןז ז׳ןזילעמ:ךיא צוװישין ,׳ןזטעלןט א  , ה
 וויא ,זיןז פון אי ;זיןד צו אי , אךאפ אי ארויף אי , געפירט האטער

—.?יײלי^ער הײלי^טע ךיא פון אײנער
 איויף ןעמיךלןט האבין ,וואלטער וואר?$ע וױיכע ךיא אוינ

 איויס זיא ’ האט ©אױטו-ןד ךעם טיט ;געמיהט א־ןןעךיגען ברכה׳ם
̂ען איךע געוױקט  , לןאפ איר אייס;לע הײבע^ךינ אויף אונ ,איוי

 ,אץד בעט ,מאיר אכרהם ר׳ ,איצט אנער - ;געןא^ט זיא האט
.פכײװ גוטין אטת׳ן אײן בײא װיא .  ברוןז^לױ טיין װיא אזיוי .

.ה־שלום . .סליןעט( $אר ברכה זיןי האט ,וועךטער דיא )בײא . . . 
מיט אי ,דןםדים גטילות טיט אי ,^עתאלגןען מאל אכואןד א־יןז האט

ז ,א\הר זאלט איצט ;пуу אגלייבע טיט חלילה ןיט ,העל$ין א̂ו
.ע$ה נלײ?ע:א טיט ׳ פאװעט אגוטין מיט נאר ,געלט .  ?ין איןד .

 ׳ וועךנןער ךיא )?ײא ,איבעױ מיר ןיןד מ־ודו,קעךט נןײן אאיךיגע,
ך ?ײדע טיט ,ברכה האט א  זיא יײא ׳ ^עחאלטין רןאפ ײם3 .זיןי ,ח

 איבערכ־ןערץ(... ןיןד;יט זאל ,ח1דעםמ האלטין אײן וואלטוועלין
 / ט־וב־ות אלע ךיא ,ברכה ןי;ער נץ:גא זײט — .׳ ע$ה גיטיאײן

 װעט םען ?יז איןז, װעל ,^יןןאחן היר טיט האט ע*ה, ברוןי ף׳ וואם
ען ^אןבען מיי  איןז !^עססין פאר גיט ,אוי^ען םײןע אייף ׳ לי̂י

 גו$ער זעל?יגער ז־ער , גלײןז גאר ,אייןןךע.קץךער אונ , אייף בצײגי
 גיטבאי- או-נ , הײ&קײט םיט^ער אךרבה ,^װען אמוש׳רפבײגד,וויא

 הײליג איז ,טיר נײא אז ,זיכעכײן &אר ברכה, אײןד איןזכןאן ־ ^אפט
 זאל ,וועלט ךער א־ױף האלטין או?ז װעט ,גאט איויב ,?עישטימט
 טיר וויא אזיוי !א^־עריט ןיט ,לה3 א>|ײנןעלעס מײן ,זײן זעלרקעלע

.גערעדט אמאל האיין . .
 װאםעלין אןי5א װעלין;אןד ,מאיר אברהם ר׳ ,צײט יע^ע ביז -

 איר ? לעבין ךער אמאל ךאש װעל איןז צו ,ו״וײפ נאט לוי§ין!י £א
.מזלות אומערע דאןז זעהט . אפט ,גינואךט ! עך^ער איטמער .  , ױן

ף!... ךעם קו-טען איןער נחום׳ל/ועט סיו ל װ... ןי ךי פ
.װאף;רין אײ^ךע אוי־ף זאלץ ןיןל• ^יט ;יט !בייבח — .  וואם פאר .
ווײזין אײז גיט ^אד ,רח1א .ךער ;וועךטער ברוכש ר׳ נײט איר ןעךץמט

דעם )ראנאם(
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פאר עי
ך א , ה

ןויא ׳ ןז

 יף1א ,קט
 ים1א !יא

׳ יןא® ר
 ,איןד ,ט

 &ױ ייןז
. . . ט( ע ן

 מיט אי ,
 טיט יילה

 בין איך
 ,:עךגןער

 זיא וויא
•ערץ(

 , טוכות
 ויעט מען
 איןז !וסין
 גו$ער ער

 גיטראי- ג
 הײליג איז

 זאל ,גלט
טיר וויא י

 װאםערין י
 איי ? נבין

,ױן־יאפט

װאס פאר
מײזין אײן
־עם

.!הבלת בעל ךעם .  איז }אט אונ ,ךךוים1א דא !יינען מעג#ין מיר .
ך וויא פיהרין בעה״ב,זאל ןער .איז!״ ןעטער פאר^פןײט,יוויא ן . .

 ®אר ווײלע דער אןער !א£ת ,ריפטינ גאנץ ,מאיר אברהם ר׳
א ײ ק ,איןז ^ ה פיל אזוי איןז װאלט נחום׳ל, מײן וו ^  פיל אזיוי ,ד

 זיןז אלע עאלטין טיר ;}יהאט םתוגה וואלט ̂נר ;גיהאט ןיט ,זאךג
̂ען ?איצט א?ער װץלןעלע... אומער אין ,גקעםין .זיןד  3 טיר לןא

 איז , וויךער אונ ? אלײן דאךטין דין ,;פ׳טיות ^װאןע з ,טילבין
 איז״קײ] ,ןאךט ?;טעפ ין9אוי ! זא^ער כןך׳ט איץצ^ער ךער יאנקעלע

. ךא ױט ^ינים . . !
 בעס?ןע אונ ,^לײכסטע ךי ,סײנוןג זײן נאןז איז ,אזיוי ,איויב -

.היעט^זטע׳ ליא ךי^ען פאר ,אײןד פאר אןז1«
 ערליכען אײן ,בזען נעטט װאו אבער !אזוי יך1א עיין איןז -

? טאהן ניט $לעה$עס רףן ,נאןז ךער או;ז זאל ער וואס ,קענ׳טין
 אוטלאװיע לי ? ןןאהן יענער אײןד כןאן ,א^לעה^עס פאר וואס -

 אוסלאװע ליא אונ ! יענער גיט ,געמאלט איר האט פריץ דעם טיט
 , צײט לי איװף נאר ,גי^ריפין זײן וועט ,^רײפין איןיט װעט איר וואס
ט פאר איר וואס »  איר כןאנט ,נג:לא וױא איױף ,איז עילקר ךער אים ך
 ;יאהר 6 אױף איז ,ןליץ דעם טיט איסלאןױע הײן - ? ךיןמגן §אר

1 יאהר $יר איויף ךי^ען פאר איןד קאןז ,אךאפ
 פאר ;זאלגען }יט פלל ,ברכה איר דאןפט ,אזוי א־ויב -

 װאלט.לףנערױט , 2 אויף אפילוי ,צײט יאהר אײן אויף ,איר ^טײט
 , צו• זיןז ^עװאה?ט מען ביז ̂יל־ױעךין דאךף יאחר 2;די;גק וועלין
 איןז בין ,צײט ?יר;אהר א־ױף האבין מורא ^יט ,טךגיר אןא אין לעבין
 ! ^לוי?ין געיײם איר גט;מא ,אזוי טיר דאפט מיר אוינ !אקו^ה אלײן
ע פון לךאק ךער ^ ט ע  איז ,סלו-זפע גחום׳לס פון ,הךאק ךער או-נ ,לןי
!קךעט^טע פון איף אונ ?אלדאטין, פון ארױס װעט נחו-ם׳ל ;צײט אײן

 ,גענוטען ארוןטער רןאפ מײן פון האט איר !מאיר אברהם ר׳
 קיןךער אײ^רע איר זאלט אטא$ע ;אךג3 א^חיהין ,ט׳טא א^רויסע

! אײך ;אהךען קל^ע:}לי לא^ע !זיין
 צום גײן איײן מי־ר װעלין ,מאךןין איבער אלער ,מאך^ין -

גוט אזיוי ;איךיש אויף ^כײ^ין אן א^לאיױע או-נזער װ>ט ־1у,רכ
װיא )דאגאס(



! בלכה אײןד איןי וןלויב ,?ויר י?ט1̂ איי ןריא
 אײ ׳ געװאךין ?ילעךט איגיעל מאל איז;אןד׳'ןג?לי$ע ,זאןד ךיא

— .געװאלין ?ע^טיטט הײליג
 ןעם ,,קע׳טענע אין ?יהאלטין נירבה האט טאג ךף־טען איױפין

.אוםלאוױע גע׳טליפעגע $ן רבס

♦3
;ןזער ניט 38 אהרזאי פון ,אטע^ט אײ , פי־טב מאיר אברהם ר׳

 ײן1 ; געבויט >$עסט נאר ,ניךעךינער _קיין ױט ,ה־ױכער כןיין ;יט
 מיט באןעלןט !ײגען ,פגים רױטען ?לוט ^זטקךיגין ןיין מי־ט ,כןאפ
ען קא?עױגעז УГ1 האר ^װארךע’ ןעןד  ײנע1 לןגלה זײןען ,א־̂ו

ךג בי־יא ךער ,̂אז ךעם טיט לזיאפ א?טער יין1 אונ ;®ס׳טבות ען ען  ג
 ׳ #טײענלי^ק ײא3 ךעל ךעם א׳ויף כואפט ,האלז דעם טיט אחאךהיל
- .איץךחק אטיאוסין
!אפראםטער זײער ,איד אפראסטער איז ,בשב מאיר אברהם ר׳

 אפ ,נ/יךאפט בע״ג .קײן יגיט איז ,עגלה בעל ךער טאפןע זײן
אג עטסי^ךג ^ ה  ,אמאל אויף או^ערקעס ;ריגע צעהע^ךליג 1/2 ?לי

ע מיט גיװאןץ הא?ט פאר  ךעס.קלײ^עם לאזע;ךיג איפער ;רןליל̂י
 זמנים 8 ;װאטער איױפן וויא ,מאירין אברהם , יתופ יאהלעגין 8

ט זיין ^ךיגין נײם אונ ת״ת, אין ;ילעךץט ?גר האט א ה ס\ ךו טו  ס
 פויעל׳טע ״אזא — ;ווען&על צװײא ציהען צי-זאטטען גילןאנט ניט ןגר

— • צײלין ךער מלמךים ךיא ?לעגין !* ?גקצא איז;יט קאפז
 נןעלד געפויןנט , אטי^לת גװוארען ער איז ,אהרזי ?ןען 13 נײם

 ער האט , טלאבה ךיא מיט אמ ;אלין$1? גיראטט ,פהמות ךיא מיט
.יאהר א:צײהען זײן ביז ,באיקעפטי^ט זיץד

 ײן1 ^עקזץןט צו א\ם ,טזווג דער האט ,*טטאל אין דאךט אונ
 ?ןיט אונ ;געמאלקין פהמות ךיא האט וואס ,טײןיל ךץסיט ךיא ,ןװג
-געהאט חתונה ?ײךע ין.זײא3הא , גוטע פון ,הילפע ךי . 

 אין ,ױװאלץ טגולנל ?אלג פאל ךיא !ײנען ,חתונה דער נא־
̂ר ךיא .ב ^זטאךט ג 'ם ו .  אמרוב דוךך — דאךןזין איז.עױ סבה »י ;נל .
א פון  האנדלק וואםי אהברה ײיט ?יײארין ?עריאגט - ־:ל װײ?ס ך

” טיט י )דאנאס(



— и  —
.•טציא־ות״ שיט .  זיןן אג^עהײנק האט ,טאלא?ט מאירס אברחם .

 זיא או-נ ,^עטכיי ^עךץט הליה ךיא האט ער ;ווינקלען א;או;ךער6
 האט ;צײט יאהר 3 פו-ן אמ$ד נאןז :^עטכאײ געצאהלט אים חאט

ט ךער הלרה־לײט ךיא קאליצײ א|  ליק3 טיט האט ,מאיר אברהם !ט
 ךי אין יקר?זען3 אן איז אונ ,;יװאיען ^זלט בעצײטץס ,ױ#פילט

.̂ ז׳ ^?זאךט ױךי^ע .איצט זיןד ;ע?י;ען היר װאו .
,#ןןאךט ברענ איויפין ,לאזעצט זיןד מאיי אבױהם האט הסלת

 ^טליכע היפ^ע האט אונ ,לײט דןברה געזולט אפ ;אידין פון וױיט
א פון ;לײוען סצליס ;אהר  «&#עסײ?ין ,’געװאױן רײןז נץ:א2 טציאות ך

 ^עליןגן א־ויס ; ^טאדט אין’ קא;עןז ךער לאןין ;יןד ,?יםלעלװײס
 האט אונ ,«יך־ם בײא קאזלן .פךאצעןט אויף טויזע^ער ןגטלילע

!״רב״ א טיט אנאלען פאקולןק
 ניעלי^ט ;אין'־לטאךט געכןלילין ארײן זיןז האט ,מאיר ־ם אכר ר׳

 עטליפע;אהר געהא^ךעלט אפ אוג ,גןלײט אטאגיפאקטור מאןק אין
 ,פאך׳שטאנען האבין איךעלעןי ,האבץ;יזעהן אידעלאןז ;®,ע^הםוחר

 א^טיכןעלע ׳ איךין ײא3 װערין ,והגון ראױ איז ,מאיר אכרהם עזר׳
 ךער ,תלים רולרה אין אגפאי פאר געסאלט אים האט מען ;מ^ךוינ

 לײוארין איז מאיי אברהם ר׳ אונ ;חלךה.קךיישא אין אגלאי &אר }אןז
ר ,וכל בל ע ט ^ ר ע  אלע פין פיהרער #רי׳ןזןןער ךער ,ןעה בעל ך

ם ״קהלשע ^י . אין ,ע . . ׳ ז
 אלע פון טחלק ךער ,ת1ח?ר אלע פון ׳שליסםעל ךער די^ךיג

 הוןךערט ךיא פון ,;עװאולט מאיר אברהם ר׳ האט ;לעלטין צןנןה
 ,רב ךעם איבער גיט לןרעט׳טמער ךער בחןד װאם ,דקהזצ רולילם

 בײא או-נ ;אךעךפטי*ע3 יט1ג צווי׳טין טהײלין צו א׳ויף ,#טילעךהײט
 - ,לןלער^דיג ^עךזײלען אויף מוס ןוין זיןד האט ,מאירן אברהם ;ר

 ,שיט ער אז ,ילר נט:ךי פאר וויפיל ,פךנםה לרוכס זײן מוז ים1לר ״וויא
.צךנןה״ פיל אזיױ ^עלט פיל אזיוי .  טעם ךעס האט ,מאיר אברהם —.
 !ייטיגען ^טילין אזא אין אז , געװאולט חאט ער ;^עלין ?אי ױט

.^ךטיל . .ך<ןרף יסער1גר:א איז ײא3 ךער וואס . .  טאכין ?זען קאןז .
 אלעךלײא יט5 ,אלערלײא;לילןין §אר קוןןק דאןט ;גי׳^ע?טין גוטע

.>^ציאות .  &אר ךאךט מען אן(ר «יץ אין ,^װעןד אײן אין .
רינען ’ )דאנאס(



 אי9 ,גזאךק אין ׳ קלײט;^ךעסטע פעפטע ךיא וויכ־יל ,מער §יל ,ךי;ען
.;אהר אהאלפ . אר׳ —. ײ  ײן1 ױקאנט ניט האט ,מאירן אברהם נ

 פאישעפטשט ,ברוף .ער אז ,די־ ווי ^אר ,מח^'בה א;דער פרוכן.קײן ווןעק
.ער איןאל װאם ,טקחר ?.עלגייגען דעם מיט ,זיןד .  אברהם ר׳ או-נ — .

 ; ש?ןאךק זייניר ,ברובין צו ?כײ;ךלען זיןד ,אגגעהײבין האט ,מאיר
 .ךעם ?זיט ,אהײם מאל א?ט ,לןלײט אין זיןד צו• אים שלעפין פאר

 ,אוים;וךעגין ,אויךרוא אנכ אונ ;פבול פײגטטין ךעם מיט ,^כוד .נךעסטין
ט ;יר וויא ,נ־אר^ין ,פיסטינע אין לען . ,דאךט האנדילט ער וויא . . . 

.טציאיות ׳ גאפט בײא ,טאנ בײא ;לײט חפךה אים נכיי^ען צי .  אונ .
.ןטויר זייא ;גר וועלט װא,י . . ? ז.ײא בעשטאט װאו■ . .  ברוןז אז או-נ .

.אױגען אןאר.גרויםע ,ים.גישטעלט1א אים אויף האט .  ; זאגעװיג .
 ,טציאות פון ,היטין א־ױם אונ ,היטין אײן ?זיר ,װײ^ער א־ויף גאט ״זאל

.גגביות פון . . “!פו-ן דער וויסין גיט וויל איןי . .  אברהם ר׳ זיןז האט .
 / אפ־לן ,אטרום איז בריןז אז ^טאךכןט׳ §אר מער ̂אןז , השד מאירס

.אטת דעם ,אים פאר דין ןעלה ,זיןר שעטט ¥ל אונ ,מיורא האט ער . .
 א־ויף ליגזשטײעי ,דיא.קאץ וואס ,אײגעלעןז ליא-זעל?יגע סיט

 אין ישטײט װאס פױגעלע דיא איױף ק־׳קט , פוים או^ערין עךד דער
 אויף ט(גיקול כבש מאיר אברהם ר׳ האט ;אצװײגעלע אויף הויך ךער

 'האט ,געפט מיט פןעג א^רוהיגע אסאןז ז ?ןרעט^ע זײן מיט ,פרוכין
 ^זטו-פט אז־וי וויא ,?ןלעךקךג טראק^ע^ךיג ,געהאט מאיר אברהם ר׳

̂ליסגין לעס אין ,אלײן זיןד האפט'^ר וױא אונ ,אר־ױם ברוכין מען  ׳ ̂לי
.אךט אינ.זעלטעעם ׳ גאלדענעם . .
; לארין פאר ןיט האפפנונג זײן האט מאיר אכרהם ר׳ גאר

 פאר מי^צעכלןיט אלע טיט ̂נר האט ,פכיץךישאפט דין ,אדזכה ײן2
 ;סןךים ^טילות היפ׳טע ברוכין גײא יזאל עטלי?ע געניטען ;שטאךלןט

ט ;כןףן איויף .סחיורה ברוכין ױגעיין אפ ע  ברוכין ײא3 פךעגין אפט ?ל
 פו-ן ,יײלין א?ט אגגעסײגןען ;םודות טרויען אן אים ,עצה אײן

 מיט אלץ אונ ; ײן1לח2 א?רינ־ןעלעס זײן זעלדקע-ןאל טהוהנעשאפט;
 לײז ברובין ײא3 וועט טאמער ; פו^ה ערליפע ליא סיט ,מחשבה ךיא

.צײנגל זײן ווערין .  אים פאר ,לין ?זנלה אןהײפין ברוך וועט טאטער .
 ?רײנגען ,מפים ןונרה װאם ,^ביות ךיא פון ,?וציא־ות ךיא פו־ן

איס )לאנאס(
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*?ןרעט^ע אין אים . .
א אייז ,או^עךיהט אונ ךיאיןאץ, צו געפאלין ארײן פו^עלע ך

.צײן ^מיזיגע אילע^אךפע אין . .
 הוגךעךט !גי^איפט ניט אלײן זיץז האט ,פבש מאיר אברהם ר׳

 ; אוסלאוױע גע־שריבענע רפ׳ס ךעם ^עלײעגט אינער ער האט ,מאל
 פון אהאר וויא ;ױי;ג ,לײכט אזיױ מיר איז ,היהק ,טכאפטע;ךיג

 װאס ,אךטיל ^אלדע^ר דער ,ווײלע אײן אין א^עקו?וען טילןד/ פו-ן
ט יאהרען לא^ג.ע האב איןד אך ע ם; .ארנגעװאךט אי . .

, כבש מאיר אברהם ר׳ האט ,טאג ^לילןליפין אפוײליכין אין
 אונ ,פכיץר גוטע אלע טיט ,לײט ^טאךט אלע ?יט }יןעגיןט זיןי
.?ןרעטישטע ברוכס אין גיעפאף־ן ארײן &אסיל;ע ין4 מיט איז

.צוןײא אונ אהוו־ש בײא פאר איז עס
 אין געדו^ען קיגךער ךיא טיט זיןז פאר האט אלט;ה ךיא ברבה

.ז׳ .  יאנקעלע;אלט_קליש ,ישוהל אין $אג אלע גײט זיא ;אךךה׳לע .
^ע איךע שיוין האט זעלדקעלע ארנ ;ערינםט ז\מ$ר  ; דובךטעס בעקא

טי זיא ע  ,אטךער מיט איןאל טץ5אזי טיט אןואל ׳ האטען ךיא נײא ן
 זיא / בנד י$עף1א «ײן ,אשליא»ע .קאלא^ין ,שטיפעלעטין אנןאי־

! סקן^עש אירע נןיט ג־צײןז ןין זאל
ע; אין ױךעפט איז זעלקעת’ אז ,װיים ברכה אונ ^ ט ע ר  ק

 א?עי ;^יווען נוט איזי ,געא^גען ןןען אי־ז גיגאנגען איז מען וויא
'טעטטין צװישין  ;עןעןד האט .זיא ;אטע^ש מיא ניין איןיך דאלף ,

.דטים שפיביות .  ;בױיש פון .?לוט טיט זיןז גיסט פאר העךצעלע איר .
אשלעג־עךין... פון א^ים זיא האט ,אויגען די אין חבעלטעם אירע ײא3

 ,רו?יל ^טליפע לי ׳ א־וים;יגעבין ברבה האט ,?אל עךשטין לעם
 זעלדקעלע נדיג,װי;זעהע אןןקװאלין האט זיא ?כײד; טיט איויףזעלרקען

,פ^לים גאײע ליא אין שײ;ט זיא ,לוילט  ;אר ! פליצנןע .אגאנצע ,
 ,אטאךע וויךער ,מאל אלריטין ,אצװײטין ,^יןעטין האט זעלדקע אז

 ;ױװאלין טיד ברכה איז , אישטאלטע איער אונ ,אנײעסל וויךער
 אונ ,װישיג גיט אשטאךט אז ,שטײן פאי ׳ א;געהײ?ין האט ןיא

,טער ?יל גיט אונ ,װײגיג נעטט אדארף ;אסא־ ^עטט . .
.סר^ה אפו;ק ^ענאװעט ןיןז האט ,האךצין אין ברכה׳ןי בײא

פאר )לאנאס(



№ ׳ןיס־ײױן יאחר $יר ;א;^ע טיר טוןין איצט !^אלין >£אי —
.יאנקעלען צו .זײ^רין^ט ברכד־« ןא^ט ;לײוין

?ען סאךץ ברכהס האט ,א&א^עט וןיא ײ ם ע צו• צידיען ^
 ״^ליקע״ איז זיא ־י ררינקעלע תהי^ע שטילע אמאלי^ע איר צו ,ךיק

.אהץ .קיגךערי ךיא טיט גיןארין דוךןד זי־ןד ,$אל .  ױט טאקע אינ .
 ר׳ אז ,?אןעךלןט אלד3 האט ברכה מאל*; ״עטליןע װיא ,מער

 אמאל.״ װיא ,איר אויף קוקין;יט ,טרײגעלען ןין טיט ,מאיר אכרהם
. - ״אןאר״־וועל^ער וץהעךט ןייא פו-ן ,זיא אויןדהאט ע. / י ד ע ^  .ש
 איר ״א־ױב :יאנקלען;עזאןט צו ,אהײם קיןמגףג זיא רואט רערי^ער

..קװײ^ין» אונ לײדין דאךף טען ...מיר $ן §אןט קשךעךלעןד, וועלין וועט
ט אויןד איז יאנקעל אונ מי ע לין מ א  ^לעגט זעלדקע ;אר ;אדזין ^

 אונ;אןו ,אלע?ןען ײא3 אנאסט ?־יײען איז ןיא ;א?ט גאן:ץ גןארין
. א$ײקען בײא מער

 ^עפיצט אויס ,;יקומען ?ןאל ערשטין ןעם איז זעלרקע אז
ם גאײע דיא אין ע רײםין $פ ג;קא;ט }יט ^פײקע ך,אט , $לי  ןי̂י

 אישײ^עם נןאכין ,״שיי^ע.קלײלער :געןא^ט האט אונ ,איר פו-ן א־ױגין
שיעו-ר!״ ז*ן שײן ׳ מעישין

׳ ^עלןניפט צו ,הער־>עלע א^ײקעם איז ,$אל יעךער טיט אונ
 ׳ גיןןען טגלה האט.זיא ̂נר ?יז ;זעלדקען צו• ,^עװארען געבו^ךק צו

ע אין נײדע שפאציךעגדיג עללל  ןאל .זיא ,ליב ןיא האט IV אז װ
!לה3 זײן ,ײן1

̂ען װאם אונ • ? העל^ען מיר כןא . .
ט אץד גיט ;יאנקעל או-נ;יט כרכה ליט «ז ,ײן1 קאןז עם ;י נ  או

.שנוײגין ין9או־1 ?יר ,ןאר ;שלוןז טיטךעם טרו^ה ײ;ען1לעזער, איר
.אלוין א>ןט צו )$אלט זעלדקע . ^עגעןד!״ העך^עלע ״איר .

.אהין ׳ אהץ עאקע»ציהט דיא ןא;ט . .^וךט!״ ש^ארעגעם איר צו . . .

.4

 ?ורישין רײדין !*ןחיךל אפײ^ער .איז ,מאיר׳ם אברהם *איןײקע -
 : עאך^ער מאןןאם ;לוי^ען:ײן ז^ל ןזען עז ;אר ;ײגע.קר'ו}־ים1 יף1

אפריקעלע )דאנאם(



טאטיגקע נא;$ען א'ן איז ,אפךײןנזע ף לעי ר ע ^ א־ ךי ט  ןחלען טי
.נות1הםר אונ נמגלות טאטיגפ לעם האט ,אפליקע אז ,#טײן §אל טיר

ך ,טןגלות ך  פױם־, אבו-ריק-רויטין טיט ,שטאלק אונ גיזוך איז ן
ן,!ײןכןאפ די נ  הארוויא שװאךצ/נ $עןד אויןזטיט ,באךךעלי>דינען או

 איויןד דאם צײןןען.ןײ^ען הײנטיךג )איויב ח?£רוגות ך - !טאטען ײם3
 מאפט מען וױא ,.ניט װײס ,ןנגרי אווארט ניט קאןז טןגאת ױט.קײן

 דעם אלעס צו• אונ ,טא^ע דער װיא אזיוי ,אדונער איבער אלמיוציא
 ,איםזײ;עסירים לעם:אטען״גאזלטיכל׳האבען כא::ער״אנאזטי־איז

 אתנטי^ער גייוען .איז ,נאטען צו־געלײג^ער לער אונ ;גיווען מוסיף
 ער3גתי; אפליקעס ^עשפיױלט אפ .זיןז האט אים אין וואס •׳ ש־פשל
 ?ןלא.פט(; )אוךטײל ,רושופט כולן גיןעלט.ךער האט אפליקען —.לוםרון

 זײן זא^ען אונ ,אךאןז פעטלאפ^ען ױקאנט ניט או$ן פשום האט ער
ען סט;פע ,אוךטײל ײן2 טײנו-נג, ריפטיגען ם א ^ ע  ׳*ײן!״ אךער .יא ,ן

ט״ ^לעי »גוט פ ע  , ענשים ;,אזעלכ בײא ;אךערװײם״ »שװאלץ ^
 ךעם ארײןקוקין ,איויגען ואאציןזײנע;אלשע אוים ,תמיד ער פלעגט

.זאגען נאןד אונ ,לאגט וואס;ענער הערען ,מיויל אין צװײטין
 - טײנוןנג בעךלם ,עױן אײן װעגען ,גיהעךט אפריקע האט
 כעםער ! גוט זײער ! ״גוט :געשרי^ן ,געןאגט ?וינוט לי ער ׳יגוט״האט

 שמינךלס ׳ ^יזלעךט ן?ר לאט ,ארום אװײלע אין ײן!׳1 ניט כןאןגאר
 באלד אפריקע, האט »ש;לעפט!״ - ןעןן נעטלייען לעם וועו.ען ,מײנשג

ען לי ט !״ישלעבט :געזא^ט ,^ז פ ע  גיהעךט ער האט א?רעג« ץן ^
אז א]א־ װעגען יאקלען נדיג;כײלע  אפליקע ןזאט ;שװארץ איז ךא ,

 , שװארץ שטײ;ער!״א !אהין אלע אין ,קולות קולי טיט נעשריען
 י־עקלען פ־ן האט ,לבור פדי תיוף .״״ טץט! וריא !שװאךץ מ־ורא׳דיג

 גייואױן טיד ניט איז !*״וױיס - אןד1 ןעלביגע ךי װעגען - גיהעלט
 ,װיא.קאלןד וןײם ? גוײם מיא איר װײטט אןער >וײם!״ - שבײע^דיג

ה ופו ניײ^עי ע עא9 וי’אז :^ .הכריפים איךי^זע מיא נוײס מ .  .״ !
 וויא ,ךרײען ̂ ,קעהךין ,לןגײצען ג;קא;ט מען האט אפריקק

 א/לע.ןײטין• אויף איי קגײץ ׳ אנאז־טיפל גאטור ;גיוואלט האט אײנער
 צײט ׳ ;אהר ןיווײא גע^אפען איכער ןיך .זײנען פאמעלע־

 װיא ^זטאךק לי^ע.איז ליא ; זעלדקק טיט אליבע פילט אפײקעלע
אײזען )דאנאז(
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טק  ןיט ןיא כ־ןאן _קײ;ער אז זיןד דאגט ;הײןןר וויא ?רע?ט זיא ,אי
.לעשען .ניט ךא קאןז.קיץער' ,?ועכען . .

 ךיא פון װארןןער ע?לײע גיהעךט יא אפילו וןאט , זעלדקע
.ײ1 פון ,״או?צו?ריךען איז ,גירכה זיא אז ,מויל שאמעמ .  זיא .

.ן נד:פײ אלעןןען ןייא דואט ן צוא האט זעלדקע ;אר *״ , ע ג י ו ו ^ 
 נאי־ זאל ,^ריזיװ צום אפי;קעלע איז אסיען >עם :טיאפןיזעמ־יג

»ײן:״ טרוךז איױןד נזאןןע ױ וועט קוןזען, איבער וועט ,ןעפען $אט
ט אײן דן״קא.ניט האט ,יזאמע טא,טע ײן1 פון אפריקע כ ע ^ 

 ווענען ;יט אונ ,ברכה׳ן וועןען ;יט ,צײט גא;צע ךי ,גיהעךט װארט
 ?ןלײ?ען ײא2 אז ,פאךששאנען פץ.זײ׳ האט ,אךרבה ;זעלדקען

 ..־.יטטאךען פאר ישלעפט האט אפריקע }אר - ... ליבע זײן פון גסת
 ?ען9זעל ךעם ןיהעךט, טאןןען פון ערי האט ,ךעזו־לטאט א^ה׳ן ךעם
ז... פריזיװ.קײן צום פארען ךעפ פון ,$אג

.״אפריקע - . .  טיט ;זאגען דיר װעל איןי װאס ,האר דוא !
 ױט איז זיא ׳. פע־ןא^טשאפטען.פירען מער״קײ^ע רו זאלסט ,זעלרקען

 , אהלה ^עפען ךיר ןזען וועט פךיזױו ךעם אינער קום ;п?з רין
.גךן אסאןי טיט ,א׳שײ^ע . !...״מײךיל טיאום א;אךע׳ש איז זעלדקע .

 , ?זאוס אע אזויגאךעיש !אטאיפע זײער ,א;אךע#ע זײןך -
 37אם<רא'די גאר, ^ןזרעיקלי^ע !וועלט ייע;אהא אין ,איזגיטךא
ט מיט ,ןיף־ דו זאלסט ,?זער - !..־*האי^קײט ק5 זעלדקק;י ; ע ^  א

. • װײכען איויס ,איר מיט רײךען ;יט ז... אין .
 אײן ,ױט וואךט אײן !אמנ?ה וויא ,עא^ע ,װײ;ען א־ויס -

•זילבע;יט . . ה ײן2 האט ,אפריקע אונ ! ח ^  ש״קי״ים ,®א$ען רעם ס
 ,;יט.גיסאטט׳ ווײלע ךער זעלדקק ןיןז האט אישטײגער - .געווען

 , ךעװאךט זיא וזאט טאג אויף ^אג ;ןזתן ישוין;יט.קײן ןהאט ןיא
.טינ^ןען ך ןעצײלט .  ׳־* מען;עצויגען האט סיץט ,,דאג,קען;אט ,

 1 ^יענךשט ש־ױן ?רײאם ךער ןיןד האט ,ד\ץט אונ ז׳שערעבעס.;.
.ןעפרײט איז אפריקעלע .  ךעצױןען ארויס האט ן?ר ,זאןען אלע .

האבין .זײ ... האבין;עוויחקט זיי ... העןלזים סײ^ע 1 נו$ןער אהיייפק
 - ^זטאךק. חדו׳שט.זײ^י זעלדקען אונ

פאר )דאנאס(
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^ 17 —
. ? ;יט ער קו^ט וואס ״פאר  צוא ? צו.פןךאגען אלץ נאןז ער איז .״ .

. ? בערוהי^ט ניט זיןד אלץ ?;אןז שראקק . .
 דינען אונ»פרײדיך,וױיסעןאיךעלײךין אירעדובךטעם,וואס

 עגע^;ן3 אפ זיא שטילעךהײט ,האנד איר געלךלקט אוג ,^עקומען
 אויף ;אןז ךער אונ ר״נאים יף1א גיכען אין געװאינשיען ,טוב סזל

. !אפריקעלק טיט ,ךזתונה . .
 ן גי ,זיןז־ אליפער איז זעלדקע ;אטאג נאןז באי פאר גײט עם

.יסוךים מיט ,לראם פאר ,פ?ים .  , אהאךמאט וויא קלאפט האךץ אי־ר .
.ניטווינשין זיא שוגא לער.גרעפטער קאןז , איפער קלעךט;ןיא װאם . . 

 זיןד יאװעט ער װאם ? ניט הומט пу וואם ? דאפ בעלייט װאם >װאלל
. ? דא גייין אי־ אז ,געםען פאר ער האט ד\ת.כן ? ניט . .

.גאם אין גײן דלרןד זיןז ,גײוען גאטאוו איז זעלרקע .  אפישר .
.זעהן אים ןיא וועט . .באגעגענען זיאיאים וועט טאמער . .  לי ,נאר .

.בושה . .שאנךע ךיא ,אי . . .  נאןז ,װאךטען נאןד װעל איןד !»גײן !
 זעלדקע װערט מער ,אטאג מער װאם אונ —!...״■אטאג נאןז ,אטאג

.בעט צום ,שטופ צום געבו^דען צו• .  טיויד .נ,קק;.קכא איר צו• .
. בעט ברולעךם קראנלןען . .

 ,מיורא׳ךיגשלאף געננעןי איז ,יאנקעלע ?נרוךער איר ,יאנקעלע
. איױם גײען פ־וחות זײנע שטאךבעןי .קראגקצום . .
.טרערין טײכין גיםט זיא ,לןלאגט שמעטטער לי.גיטרײןנ אונ . .
! טע־ות מאופין א ,אטעיות גאר

 האט ;גיפאהט טאג אלע ?מעיט ,וואןד י״ענע האט ועללקע אז
 , דײןבתךער פאר בעטגאט ,טאכטער טײן ״פאםט : ^עזאנט נירכה
. ? ת האםט ןיריךער וויפיל , מײנע קץל .ליבע  זעלדקע אז איצט .״ .
 . ? איר ווײפט »וואם :גט״;געזא אלע האפען ; ^עװיץט ^עלןלא^ט האט

עבק ךעם ,לעבען ךעם !זאןז אגע^ריאיע זײער איז א^וועפטער  ל
ראטעװען »אים״ אביא ,^עבען אפ זיאגאטאװ איז ,איךען

 איױף אונ !פאװײנט ,זיך.אלײן זעלדקע האט ,אמת׳ן אין אונ
; גט;קלא;נע ?וער אםאןד זיא האט ,צריות איךע , .

 אויף בליבין פאר ז. אין זייגען ,זײןזון טיט מאיר אברהם ר׳
שבת )דאנאה(
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 ין3י1א ןיןד צו• ,עולם ךעם רופען .פאר ,שול פון פליה אונ ;שבת
 , לףבים 'в$ф עלײ פו^בחש׳ס אײ;ער - .פר?ה יף1א ,.קוואטיר

ען אטאפ ,לסי.ים גײם ,הלוה בעת האט עב  ײם3 מאיר׳ן אברהם”ר ^
.ך§ק .  ראךי־ען מיר ,לסיים !לחלים !מאיר אברהם »ר׳ :געזא;ט אונ .

. לסי.ים אךאפעלען מאכען ״דאןז . .  ׳ ריילף זיי^עי גא^עס מיט !כ־״א !
 תנאיםמיט אפריקעלעס איױף טרעקען מיר װעלען ,גי^ען אין ״מסתמא

 דעם קליסט פאר האט ,מאיר אכרהם אונ ... ! לסילם י״ ? זעלדקעלק
 ױט איז יחוס ״ךער ;געזאגט איפל פאר א׳שטארקען טיט ארנ ,פנים
 ףט איןד וױל דומהײטען ךי פון ... !זאכען .קינדעושע ... גרויס; זײער

״וײסען . . . .וױיט ;א^ץ ליהעךט ןיןי הא?ען , וואןטער ף אונ — ! . .
נאיען שגעה ןײ>קךיג אונ ןירןעךט, אויןד זײא האט זעלדקע

,זי^ען;עהאט אין אײנס פאר .זיא האט , פרוךער געשטאלבעגעם
. ליבע ךי מיט דזתן ךעם . .

♦5

.יאהר צוױי נאןז ,גיגאנגען באי §אר זײגען עס
 דעלןט ^לד רי אז אונ , ̂נךד ךער אין לינען גע׳שטארןעןע ךי

 ךיא נעםען פאר לעריבער , א^ים או-ג ;^עסען פאר טען מוז צו
ע ^ אי ט ש ע  דיא א־ויף לעצןזע ליא מיא ^יכער ,לענעדי^ע ױ אויף ג
ע ^ אין ט ^ ע  זיןז.די לי״נען קאלךרע,זערד ךיקע דאזינע ךי או^ער !ג
^ע טאר ש ה .קײן רולויג; גאנץ ^ע ^  דןד ־אנ9 װעלט די !ןאלג ן:_קײ ,ד

ען ןןאג צװײ^ען לעם אײ^ער ,קעלען איבער ק  רעי ,וואךגין ,^;
 , גיט העלט איויןןר זײ^ר ,ױט ןעהט איויג זײ^ר איי־א ,שלץגען

 גאר.ניטװײטפון ז... אין ע־;לם ניית אילישען א'וי§ען !יט4 קיהעךט.ןײ
ר טט אויך ,ש^אט  ײן1 אוג ,ברוןו ר׳ גט:לי ,ברכה׳ן פוין נוײט גי̂י

 ׳ אלד3 אט װאם ,װײ;יג נא;ץ זיף־ ןעקי^וערין אונ ,יאנקיל ,זוהן
 גוטער אטת׳ער דער ,טאיר אברהם ר׳ וואם ,יאר פיר ךי זיןי ^ליגין
 , נוײס װער אונ ;ברכה׳ן פו-ן ^עדו^ען קו־עט'שמע: ךי האט ,פריץד

^ה ךי גע^ען אפ וועלען װעט אויב;יר •װעקעלע איר צײיק ,אל . .
 ךער נהום׳ל או-נ ,}!אכטער איר טיט ברבה ,לעבעדי^ע לי נאר

ײ^י אי^ער ןיינןלעלין,;אך^ען םאלדאט,ןײ  אסאןז• ױ^עןרעםג
נחום׳ל )דאנאם(
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 ין3י1א !יןז
,ךןובימ ו

 ײם3 יאיר׳ן
דאךפען ר

 ,דזילף ער
 מיט ;נאים
 דעם ויטט

 יט4 אייז פ
.װײט \ ניט אייןר . . 

 נא?ען ־
,;עהאט

 דעלןט ־ד
דיא ;םען
 ךיא אויף

 .די זיןו ען
זיןד ?זאנ

 דעי ׳ ן
к גיט , 

 װײטפו-ן
 ין1 עונ
 , אלד3
ר1 ע ^  גו
 , וױיס ־

. . . ע  
ן׳לךער

ואןד•

 אץ קוםאיןי הילןע, גאטעם ״טיט פאלק: פון #יײןנט נחום׳ל
 זיך זאלען יאדןר פיר ךי טינוטען/ {ייילטדי ברכה אונ !* אהײם גיהען
 אין ארײן צ־יריק זאלען ז־־יא.קינךער טיט זיא או-נ ;ענךיגען גירער

 ;גיװארען נישלטעךט ברכה איז ,יאחר פיר пפאר - .^כעט^מע
 האט ,לעבען *נזטאז־טעשער ךער ,איךינע אלטע אײן ^וין איז .זיא

.^עשענע איר ױמאפט לײךיג №עטזצו ,קנײצט צו . ם- איר קאו י  פנ
ע.םט.ניט:רוהיג,.זיא אונ ״זײער ,נרוהע;איז.או ברכה - !צרות אירע

! .ניט לעבט אונ ,ני־ט #לאפט זיא
צוא ביכה זא^ט - !ישווער אזוי טיר איז ״מײןהאךץ —

. !האבען רממניות גאט נאר זאל — ,״זעלדקען . זײער דזאב אייןד .
 װעט , מאיר אברהם ר׳ אז ,זיןז וזליוטט מיר ,טאפטער מײן .מוךא

.סרעט^מע ךי געבען אפ ניט או;ז  א^װערער׳ זיפטץ, אביטערער .׳ .
. ?רו-טיט זעלדקעם פון געוי$יגן ארזייס זיןי האט

ה פאר איך וויא — ע ,ןיןז־ ?נלאןץ מאיר׳ם אברהם ר׳ איז ,^
.*עות^ה פאר שפיל אפאר װיא .  דארף »יזען ,תטיד דאןד זאגז איןז ,

 , זיין מנחם נז;אר ,ניט ער קוטט אזוי וויא “!^װײנען אונ לײדען
. ? לעפען מיר וױא , פייץד אגוטער װיא פרעגען ,טרײלוטען .  ער .

 אונז טיט האט ;נר וױא ,ניט אץז קאןז ער וריא ,אויס אוןז װײכט
 ;אןזיאין ,זיןז עמ־יגט אוקלאװיע אומער - ... .קײגע.גי^עפטען.ניט

 האפט דױא ,מײן איןז :גט:געזא זעלדקע האט !ארום װאנען ציויי
 אים מיט מאכין ,»ריץ צום פאיען דו-ךף־ זיןד מארגען הײנט געדא־פט

!אוםלא־װע אגײע
, טאהן ?יען ראיף י1אז טאיןטעי, מײן גערעפט ביזט דו —

.פארין צו ,פייה גאנץ מא^ען יף1א ,אפוךל נג;ךי , באלד טאלןע ײא4
,פור בא^טעלטע די מיט זאמען צוי ,געקוטען איז מאךגען דער

 פריץ צום גיפאךען ארויף ברכה איז ;פייה ךער אין אזײ^ער ̂ילף ארנ
 איר האט ,א^זטאןד פאר וואם , היטל אין גאט נאר ,ה־ויף אויפען

 אברחם ר׳ טיט ,פאנעגץט זיןי האט ברכה ... !האך^ען אין גיגעפען
.^ריץ פון ;ײט ןןר’ וויא ,מאיר׳ן . .

 ןיןי ,הרײען אײעק ,יןעױן אפ זיך ניװאלט חאט ,מאיר אפרחם
ט ען;י אי .זעהעונדיג ט . ז ןע#יי№ ים1א האט ברבה נאר .

ר׳ )דאנאם(
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״ 20 -

«מאי־ר אברהם »ר׳ ! !
 א]א ׳ *ענןל^ען קיול דטעךד^ען איר אין האט ^אל ךעפ

ײםע^ךע אןא טיט ױפעט טי$ע  ;עןער עאדיוויא בק^ה; האל^י
ט סאק., װאלד-^גם ךעם וואס או^ליקלי^עי װקי  ײן1 אינער #

 פאר רעם , ךעךכןאנט או^ליקלי^עױ ךער האט $ל^לו;ג אונ ;כןאפ
 גוטער ^עקאןטער ,אקרוב ײ;עו1איז %ר אז רו^ח' נזאפקיךןןען

 ,גיטייטט איױס איז וואס ,^עימױי אמין טיט ,אוים #רייט אונ ,פךײגד
 ״. ^ק׳ןזה אןנרו^ע אי ,הא.פפו.נג ל(א׳ןזטיך אי ,א§רײד פלוטך׳^ט אי

 פיצלעןד האב^קלייגע איץז לע^יען מיר לאז ! ?רוךער יסיןנות ך,אב
.קינךער .  אפאר- ״. !פח־טת פיא^ענע אצו ניט כןע^עגע אין או-נ .

 ןעד׳עךט איצט ,זיןד האט ,אײ^עם אין א^עם דאם פון ננ:מי'טיי
.געיןזרײ אוים גרכה׳ם אין

1! •! מאיר אברהם ר׳
.ןע^טעלט אפ זיןד קאט מאיר אברהם ר׳ אונ

ע א^יעלןליכע גיןוען איז דאם .ת . , גע^װי^ן האבין ײךע3 .
 או-נ ,לםירים פון ברכה ;רײךען נט;געקא ױט אװאךט האפען ?ייךע

. פיו׳ט פו-ן , מאי׳ר אברהם ר׳ . .
 האט ? הײם ךער אין איז ? ?ריץ;יווען כײם איר זײט —

. גינןרע^ט לעצט צום ברכה
.יא — . . ט מאיר אברהם האט ! ען ^ ע י  טיט שטײענךנ ,ג
.ןגךד דער צו ק/קע^דיג אונ ,ברנה׳ן צו• §;ים אהאלנען ;י .
 זאנט ? פרוגז איר ײט1 וואם , טיר גט:זא ! מאיר אברהם ר׳ -

? ^ע$זאהן אײן־ איך האפ #לעפ^עס פאר וואס איזת, דעם
 איןז ,ךר^ות אײ$־ע הערען ,ןיײט איצט_קײן ױט האי איןי -

גיןד. אװעק;ע^ןרײןט;א;ץ אוג ,געזא^ט מאיר אברהם האט !גײן מוז
י אױלער ׳ןזטײן געפליןען איז כרכה ע. ע ^ א ל ^ז

̂ען עס  געװאומט ברכה האט ,טינוט ?עחן נאןז אי3 פאר זײ
 יפרן ,האיץ ^ווער איר פון ,מוךא איר פו-ן , ךעזולטאט אט^׳ן ךעם

.בר^ז מאיר׳ס אברהם ר׳ װאס.ןעדײט ארנ ,ת1טס'שב או?ועךי^ע אירע
,אמת ךעפ ברכה׳ן צײלט רעי ;געלי/קענט ױט האט ןריץ דער

; אוםלאוױע ךי ^עישױפין אוןג^ער ער דואט ,צוייק אײן סיט״ אז
די )דאנאס(



שמעהאטער  ,גײןיארצײט מאילןאויף אברהם פארדו^ען ךילןעט
 ןניז ,טייש אויפען שױן ^עלט ׳ רוןל הו;דעלט ןיבין טוין־^ט צוויי $אר
 דיא ג־>?אלט אויס אים מא־ר/ אברהם חאט אקאלפט ! פרוןזה אײן

ױע... אונ׳אפ ,געלט ;אנןיע או םל או א ^עןךי גענ
רעךע גין דןאט;יע;ליגט פו־יץ דער

ם אוים אײן ,שטילץא ;יגעבען ברכההאט ע ^ ױ צ ע  - ן זיפט ג
 - פון^ריץ טעגא^ען אחיס בלכה איז ,ךער«ךד גע^ײ^עןעיז .״ !אי

 ווען זיצען, ג^ליבען §ריץ ךער איז ,אפאר.קילטער ,טיישטער אצו■
ען דיךך ,ש?יז אפײעךךיגען טיט ,וואלט ברכה ל א ?ז  דיאךץ׳ ײן1 ^
 פון טיא ,געפיהלט טײ}£אג טײױןעל ,ןסוךים וױי^ער על ;ואלט
לךעכטץ. איהר

 אין §ליץ ײם3 געלןלו^ען בלכה׳ם^י״ האט ,אצײט ,אצײט
.אויןנלען ךיא

♦6 1

♦ ?לײצען די ט р .קוועצט ז... ש^עטעל לי פין אײגער יעדעל
 געפי;ט ,ספאיל^ע אין זיןד יא3 ,הײם דער נאיזיןזאין יעךער

.ךציחה דיא לדגןען זאל ער וויא ,ךאטען ;יט.הײן .  ט־ט געפיגט ?זקי .
 דיא ?אלען $פ קא;קז זאל מען וואס ,פאךב שנואךצע אזעלכע
 איויס . < «לם;ה אײן נאךען א־ויס 1 ״#טײטיש — ! עולה ט־אוםע
^ע איר פון אי־ל ךעגען ט ע . נןר . . !

 ו געיעךט פדן דער וועךט ,אזוי ױט לעזרי ,אזוי גיט נאר
װ. ז. א. ךיאד.קלײטין אויפין ,מאךק אויפען ,קלויז:אין גיטאלקעװעט

 #;ײךער אלע זאןןען צוא ץיןד קלײבק; ,א$רו^ה ליץענךיג ױט
 דעל יען9 .ךעט ןןען ,ררעלט ךי בעטלאפט מען ,קלײט:אײן אי3

. נײעס שײלענע ?אל צײלט
 מיט .אײנעל ארוים .זיןז ליפט ?* רבולױ גיחעךט האט #איר -

 ךיא ,אלטע לי ברכה ? האט}יהעךט איר :נײ^ס נאעם אשפא^על
ק ןןיער איז < אלמנה . ? פון ךער געדןעךט ליאט איר !לןל̂א . .

? ?ןלאנק איז זיא װאס פזן לער ״. ? װאס פון —
נײן ־י )ראנאס(
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— п —
. פו-ן ךער I ן׳יןן — . .
; ? ךכוזים דא טיויגען װאם !וועךטער רעט —
. ? פון ךער ניט .קײנער גאר ווײם ,ד\ת;ן —
 א^ים מאכעװיג ,איזאל טיט עטליכע זאבען ? ו װאס פון —

 פאר אונ ,זאך _קײן , ;יט נעבעןד ןױיםען .זײא וויא ,הגועות טיט
.^יט ןאל שטעהן

,מעשה ךער פון אט - . . .מיט . . מ לי ?{יט •׳♦ ר׳ . ^ ע כ ן ?. . . 
 ? ? !יגעהעךט גיט ^אר איל האט

! א ׳ - א נ . . א, . !ג.עהעןט נ
. נו•? — . ? איהל זאגט װאם .
ט ?״ זאגען מען זאל ״וואס — ען פ ט  אץד :ימג אביטערער ^

 פון ביםען אגוטען ? געווען בעסער װאלט נז:או פר־ן ווער ,ניט װײם
.צוךיק א^עפען ניט ןיןדנךגעם ווילט ,טויל .  וועלט ךער אין .

•I נע?זט אלןלוגער ,גיט •־אנאר ,נלל אײן ?רודער עקסשטירט
 מאן!*האט עןליכער רױא.קײן ניט , ליבער סײן ׳ א.יי ׳ךעט —

 איז אײשךער פלל; דער :געןאגט פאן קמ;ער אלטער אײן אםיוהר
 איר !קאפיקעזא ווערט איז וואם ,אבײגל אי3 נאר ,געווארין געזא^ט

 אוג , איתוטה , אלמנה אײן פוין פןסרק ךער ךעט דא ? ישטײט פאר
ען איז וואס , סאלנאט אךעמער אפיעלנער .סלוןשבע פרן .גיקו̂- . . 

 ? ווער אונ ; געחיטרעוועט איוים ׳ גע^אלט אוים זײ חאטז מען אוג
. !?ריץד אגוטער . י ?פרײנד גוטער ךער איז װער אונ . <  !״..א

ה א1א אפ טוט >ב' ךער אונ  איהר או-ג ; י^ךאיל כל לןגיױ ,^ל
 !..אפלל איז דאס אז־ריי! גוט ,נירעפט איז אז :זאגט ,גנךידעךלעןז

ט... אפ איז ע ך  אתה לעם ^עמען .מיגוט ךי אלד,3 ^אגעןטיר גי
. ♦ ?רענ.ען פאר אונ בדזלתנו!״ ! Ш א־ויף .
ה... םיט איררעטאלטעגקער אי־װײם, — אפ;י
? אפניה פאר וואס ? להײנו• —
 ניט אמאל אײןד האט ער װאם ,פרוגז אלץ נאןז זײט איהר —

.ך>לט געלײפן.קײן . .  װאלט .אצדיק גאר שױן זײט איר וויא װאױם .
 זעלביגע דאם אויןז איר וואלט , הויט מאיר׳ס אברהם אין ,]ײן איר

ב.גי^עפט;רחום אין וואחם ,גי^אן
איןד ’ י )דאנאס(



 אלטער ךער האט !ליבער מײן זאגעןז אײןד וועל אץז -
ע : גיזאגט ,גײט מען ,זעט ער ,וועג איױפען לי.גט וואס ׳טלאפער >

, טראטען צו• ער וועךט אט אונ אים איבער ,רײט מען , פאךט מ*ן
 ,ררקען .אוועק ערזיןדיניט קאןזדאן־ אוג ;ישטיקער אויף ךיםען צו־

 אמת טיט $לאף איז ער אז ,אםימן איז ...אזײט אן אךאפ.קאראבקק
.פוהות גיט.קײן האט ןגר אז . .

ך רי , בוידעולעןז וויל מען אז א ער^טע ךי לאסטין,ז|
 פאר ,נלעטען פאר , מיטןציוזה ,מלה: ,.עבה ,ניד־עךטרעכטיגקײט

 ווילט װאם ,ךעם אונ ; װאךטל פאלע\ק איז אוועלכין.ױט טיט פוצען . ■
צק ךעפט אונ דעקין, פאר פאלשקײט העלפען ניט  דעם , באפו

ק בע׳טולך/גט דעם , פלאטע טיט אוים מען ^טיךט  האט ער אז ,מ
פארפארין... מיר!ײנעץ אז ,סימן ריכטי^סטער איזדער דאס ;פניות

, כקײט;מא^זלי פון , ־;שר ךךןד' פדן װײט צו ,פיל צו ,לןראכין פאר
 אלע אונ ;גוזיפצעט אפ זיןד האט אלטער ךער ! יוךעשקייט גוטע פו-ן

 פאר געווען איז יעךער , געשווינען האבען שטײ^דינע ‘בא ךער
גױואוסט, זיןד בײ אמת ךעם האט ;עךער ,ט־^בות זײנע טיט טכאכט

.ױךעכט זײ^ר איז םיוהר אלטער ךער אז
 נעבעןז איז זיא ,ןפװזים ךי פון ןייט ווײם ,ברכה אלפזע ךי אונ

̂נר  אז ,ניט אפילו• װײס .זיא ; ךעת אן ,לש־ון אן לי^ט זיא ,קרא}ק:זײ
, בעט איר בײ שטײט ער ,געקו^ען איז נחום׳ל איר , ירויר בן איר
. יטרערק מיט גיטט אוג

 פו-ן געקומען איז נחום׳ל וויא ,$אג ךךיןןער ךער איז דאם
.נקת פיל אזיוי געפלגען ךלים ךער אין האט אונ סללדןזכע . .
 ײ1 האבען ,אמאל}יהאט האט ברכה װאס , רו?ל עטליכע די

.געלאזען איויס לא;ג עיוין ,זיןד .  ךי טיט ברכה האט צײט לעצטע די .
 פאר ;יט ,גלײטען פרן לעבען ארזי יר3 דהק־ות אין גילעפט גןאלטער

 יאנקעלעס צו ךער ש^אט; אין אה׳ו^אה פיךען יאר $יר ;אפרוטה ךינען
 לעצטע ברכה׳ם .גישלעפט אריויס האבין ,טיויר ]ײן טיט , קרײנק

 טאפטער איהר טיט ננ[ע:קרא:ךי פון װאם ,ווערווײם - רןאפ;קעס...
 ךי צוא #קאראט געקומען ניט וואלט נהום׳ל ווען ,געװאךען וואלט

 גאנצע גלבראפט זיך טיט האט נחום׳ל, ! צײט רעכטע;ײטיגסטע
רובל )דאנאס(
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 או-נ ,׳״אג 15 ^עדויעןט האט קכײ;ק:.ברכח׳ם ?ולון^י׳ג« פון רוןל 15
!רובל פילף אייז־^נבליןען.קאךגע נהוםילען פאי

,זעהעגךיג ,גיפךײט דיןגר ןיןד ^אבין ,זעלדקען טיט נחום׳ל
.געזו-ך וועךט ןיא בעםעי׳ מעךט סא^־ע ךי אז

 א^עהײבין ןרײ אלע האבין.ןײ ,געוואךען ^זוןד איז ברכה אז
^ב ןיןז . ? טאהן זאל מען װאס ,זײן ;ז . .

^עגעס אלע נאןז  .איז ,ראבע;;ם3 קאפז אוג ,נןצערעגעם ׳ טךא
. װאר אין ןייהען ארײן ןאל׳ען ;ןײ׳ געװאךען ב^לא־יןען .ןײ }יאי . . 

 ;יט .ןוײם עולם ךער וױיל ,^רעךיט אין ?,עפץ ײ1 ןןען וועט קוחוךה
. וןאר פ־ו-ן בוי^רין .אלע ;איז ןגגיות זײ^רע לרויס וױא ך־פטיג .о 

ען ^ען הו*אה ך ;בעקאגט גוט די מיט ןי̂י  גאט^ו מיט ןײא וו
ען פאו־ דאךט ,ך\לף -ל̂י .

I געטאהן — ^ערעט —
 ךאןף אין גיזעסען ^טיות ךרײ ךי !ײנען ׳ןזר#ים.£ײיט ?װײ

 נטע':בעקא יט.זײ$־ע■״אלטע3 ײ}ען1בו;עךין ךי ; ו#לוה: ן׳טלום וואר,.,
• גיייען פדיךען צו• זײער ך־^ר

. !גענוג נאר . . ? ^יעור א וױפיל . . .
 פריפטאװ ןער האט ;טאג ^טילע רוהינע לי פון אײנעם אין

ט ק ח  אז ,גירוען טוךיע נהו-פ׳לען האט אונ ;זיןד צ־ נחום׳לען רופען ^
. 'ךאךף פו-ן ארױם ער זאל ,צײט טאג זיבען פון לויף פאר אין . .

. גיפכע;ט ^מײכל אביטעוין טיט נחום האט ... ? ך־״ין װאו• —
ט ? ווילפט ח װאו• — ר;י א !דא נ
ן ײנען,געפלי^ען1. ,וואך$עך נחום׳לס !... פליץ — ײ  פײא ^

.האןז אין אים
? זאגען דו ווילפט װאם —
מאנ^ליכקײט —

.מאםע יא־רא^ע סלן־ז^ןע. . . איתו^ה א׳טװעפטער . .  דא .
.געבארעגע .בע־א^טע .. . .בעליפטע . .  פךענ ... ^זטילע עךללפע, .

.^עהיטועװעט אוים . ! יסמנות ,א ... גענאךט אוים .
 פו-ן ^װואךק געסאקט איפער !ײגען , מאךטער נהום׳לס או־נ !כחיןגות
.טרערען אין!ײנע טת-^קען;עװ^ען ךער איז קול .ןײן ; לליפק . . 

םײן )דאנאט(
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 ךער ?״האט עזולז־יג אבער איןז בין וואס ,װד ליבער »מײן -
 י.עדער ײן1 פון ,ווײןד גיווען.זײער איז קזטימע ]ײן ,;עןא^ט פויסטאװ

^ג , עתעךגעם 'מי?£לײר, גיהעךט זי־ האט װארט ײ ר  ,ניט - :נן
 טיר ווילין ,אםאןד;זאל *״.גלויב־טיר ת1ךע בוייות מיר!ײגען אז ,טײן
.העך׳גן ניט . .זעהן אונ . . .  איר אז ? העלפען טיר װאם״קא^ען א$ער !

.אלײן .  זײ ? ^ןןעהסט פאר ן !!אסטאווען פויךער אײגעגע אײערע .
.זעהן ןאל טען ,סעךין ז;אל מען ,פרינון^ראיען

 דו אריננ ,דוךןד לײען נא ! ליבער מײן , ױט א$שר רו.גלויבסט
! §אפיר ךעם ,אגראטעטנער ביןט

, £א£יר רעם נד;הא פריפטאוום פו-ן ןןןנומען האט נחו-ם׳ל אונ
• לײ^ען צי אמעכוײבען אונ

1 דאנאם Т *־

 איד לער האט ,יאהר טען 92 מאי ךף־טק פון זאקאן געגען
 , אשװעפטער אונ אטוטער מיט ך^ןליפען ארײן ןיןד ,ברןןי ין נחום

ק וואר... ראךף אין  זײן .זײ£$לס ,פךיהטאוו ה׳ ךעם אי־ בעט ,ל
 , ךעם.ןאקאן ווײס פ_טאװ:פוי ה׳ ךער אז ,ערוואיטע איןד פוןדארף,

. נאט׳טאלסטווע העפערע ןעא^רול«ינען’כאךפען וועלניט אונ
.כבש מאיר אברהם

. ? מאיר אברהם $כײ?ט!דאס — . .
ל בי^ערין ךעם ,ױןעהן ניט האט נחום׳ל נאר' ע פ ײ  װאס ,^

 אין איז אים ,מלעגען מינוט ך אין איז ליפען די א־ויף פריסטאװ בײם
! צער פו-ן ,יו3$ פון פין&טער !... נפטער:י9 גיווען אוי^ען ךי

, ^אג קומעט־יגען דעם ;^בוד אויף ^עװאךט ;יט נהו-ם׳להאט
 אדיךח׳לע׳ געדו^ען ז... אין צוריק געקליןען ארײן אלע זיןד האבען.זײ

. ®אךק א־ויפען אלןלײ^עלע אונ . .

ק מיט לבנה ךי זו-ן לי ר ע ט #  אונ ,ארט אויף.אײן שטײען ךי
.!זיןז ךלײט ןןרר ךי

אדעי ־׳: )דאנאם(
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 ערר וי ,אךט אײן אויף ש^יט ׳ אלעס ,אלעם ,גײן אךער
ט ײ .א־ויןד ^ . .ךרײען.זיןד מאנשען .די נאר . . .

אפ איז י1אז ,_יא זיןז״. ן1ירײ מאנ^ען ך נאר ,יזאנשען ךי !ן
״ אונ יאהךען די אראפ ךרײט ץוויי^ק דעם אײנער אנ.  דעם אײ;ער ט

ײטאךאפךעם ץווײטען .גאנצעןלעבען ךר .  צווײטען ךעם אײגער .
!קאפזךעם אראפ ןךײט

! דאם איז אזיוי ! נא
!ןיןי דרײען ,נ$ען:מא ךי נאר ,טאנשין ךי

 גיץציג אונ גיץ אונ !הויןד נץ:גא ארויף זיןי ךרײט אײ;ער
.אראפ זיןי ךךײןנן .  שאיול אין ביז ניךעךיג !.ניךעךיג גאנץ ... אראפ .

 ארעטע ברוןל׳ם ר׳ געךרײט אראפ ןיןד האט ,נידעױג ז\יער ! תלזתיה
 ר׳ אינ , ניט ?א^ט ךער .קישער , ױט קט:געךײנ .קײ;ער ;פאמיליע

̂ע טיט ,צךקיות בחןז׳ם  ,אלט .ניט איז ברכה ! טייפיס מ;$שים זײ
 איאהר אבחור ישיױן איז נחום ;ךױייען אין געךרײט , געהאךבעוועט

 א־ויף ווײל ,ךותו^ ניט האט ער סדישים; מיט צנוא^ציג אונ אכט
 אגריויסע פלײצען די א־ויף האט װאם ,םאלדאט אלטעןאךעטען אײן

 “״ךעכטע דא װײניג זײגען ,®איזען אלטע אײן מיט ,שײעפטער
 םט:פא ״רע^אע/ ניט זײגען , זײנעןבעלנים װאם אונךיא ;בעלנים

 ניט איויןד איז זעלרקע !אטאג אטאנ;אןד ,גייט אז־וי אונ !ניט איהם
 אין אטײדל ,«ייד־ל געןיליטע איבער אײן ,שיוין איז זיא ,גיװען וואם

,יאוךען .לןלײךער אן ,נדן אן , .  פון פךנםות ?רוךעךם ךעם אונ .
.װאפער אונ ברויט יף1א .קאם ,.קאם גט;לא.נ לןלײטע^ג .  אונ .

.היויןד זײ/נר , הריןז געדרײט ארויף זיןז האט ,מאיר אברהם ר׳ .  טיט .
. I רואךפען דער צו ^יט אויג אײן

 צו ^אג פון אינגער וועךין ,טכײנען זײן מיט מאיר אברהם רב
 ױט ׳ ער ;אר , ער ! צודין ט^ןנר ניט איז ש§ע דין §תםה זײן ;טאג
 פאר פלעגט ברוןז ; ^עסארט ;עךל5אווי^$י פאר אךט רעם האט ברוןז

.זיןד פו-ן מא;^ין יאגין פאר ,טריײען .  !מאנשין צו ציהט ״ער» אונ !
^ין ;טי;ים אלע פרן ןלא^שין א .טציאיות אונ ,?ליקין אלעךלײ סיט ט . , 

̂ר .מלסקים אין' אװעק, ?ירין ה־וישיקעלען טיט אפריקעלע אוג קויפט, י . . 
ק .אסאןז ךיןט ?ןעןפאר אמ ,מקחים גו^ע טיט ,קויפט אך5 ןז . .

אונ)דאנאם(
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 פעםעלע אונ ,ירמיהט׳טקע אונ , ױט־עלע אונ , בױינעלע אינ

. *נסה בײם ולעלפט ןןען ,ג;טכאי אלבעטין אלע ,^נור ךי .  ליא .
״■■» • דד דרי^ן מא^ין

א פון ,זיה; דיא פון ,נחת פיל !ייער האט מאיר אברהם רב  ך
 ̂נר וואם דאמען דיא מיט ,היויפין גיטע עיןצלייבע ליא פון ;טאכטער

^/ן זײנע פו-ן נחת ?ןלײןט ער ; געק־ױפט ז,« אין האט ע צ א ר  ,נעלט פ
 ,טיןאלץ‘ זיןז באי איז ;שולליג אימ .זײנק ז... אין אלע ?טעט װאם

 פון ,היויפינלוייז אים ניפין אלע וואט , גיביוד ךעם טיט ,בגאוהליג
.זײטין אלע
 אלע יעגע יאהר,גאןז 2 נאנצע ;פארבאי >טוין זײנען אט ..

. זײנע^ולות אים נט;טא ךער ״קײנער ניט ,אײנער ניט אונ ;עשותדמ
 וועגין ז... אין גיקוטען פליה היץט ,מאיר אברהם רב איז אט

 אשאה^ער, גאר ניט איז ״עפק»׳, דער אז װײםין, אלע אונ ״עסק־... אײן
 ?לל דעם פאר ,פב־וד נר־ויסער ניט_קײן אויןד ;נןליכער אײן גאר ניט

!»עסק“ אפלײלעפער גאר ,ניט אויך אונ ,איךין
א .אײנפאן־ גאר איז ״עםק, דעם מיט מע&ה ך

—ןיןד האט ,ארעקטא^ט אנטלאפענער אײן , גנב אגעוויסער
ק '>פאפאדעט #לעכט—נעבעןי  האט ער או-נ ,נעהאפט אים האט ט

 ,געװיזין אן האט או-ג לציחות מיט עביות אסאןד אויף ,גיווען מיוךה ןיןז
(^עבעןז אבלבול !)איךין . .  אז , ככש מאיר אברהם רב או-מער יף1א .

 פלע^ט חלה אשטילןל מיט ,יש איושע פאר ;סיוהר זײן גיווען איז ער
 ?זציא־ות ,זאכין גוטע אלע ,$כור בײם קיויפין אפ מאיר אברהם רב
. רו?לס הץדעלטער אסאןז פרן

ק האט אשטײגער  או־נ ,אבי־פק אײן געטאכט שטילעלהײט מ
 ,זיי;ם טענהט ,ארעסטא^ט דער נאר ;געפוגען האטילןלײעקייטין מען

 בנים םאירס אברהם רבי האבין , טציאיות טײערע דיא , גריױסע לי אז
.קויפין פאר ערגעץ יגעפיךט אװעק .  ׳!יינען ל־פעים אויף וויא אונ ,

ז הײם דער אין דא גיט ,הילטיקען מיט ,אפרילןע ,ןייא
 עטלינע נאך ,א־ויסגיגעבין האט , ארעסטא^ט נארעשער דער

 האבין , ^־וטים ךיא אונ ;קט:גי§א איויןר זײ האט מען װאם ,?ײט קבלה
ע דאס איױך ג ^יי .מאיר אברהם רב איז;יװען ק־ונה זי;ער אז געזאגט, ז

אונ )דאגאס(



 רבאכרהם ̂ערו-פין ארויס האט ז... פון ?וליעדאװאטעל ךער אונ
 אינ ,הו׳טיקעלע ,אפריקעלע ,זיהן נײ$ע ,טרײנעלק װײב זרין מאירץ

 צו ,פעסעלע ^נור ליא ןןיט , ױטע קא^זער ]ײן סיט ,ירמיהטעזקע
 - .װאךפןער אפאר אויף ,זיןז

י לי;ע סיט םאיר אברהם רב ״־  װאס}יק^זען, ;אר לײ;ען ,בלת »
ר !׳טעה 2 גאך איז Ю ביז ;?ךיה 8 איז דערזײגער ע  סליעדאװאטל .ן

^טגןרי^ר. .10 אויף נאר ,ןיןז צו זײא ^עט
 לןלײטין, ךי צוויישין נױילע ךער #§א{ייךט.זיןד ,מאיר אברהם רב

.טאךק ךעם עטלא?ט3 .
.ננ,:.די אלעם ,עין ?חךף ^עסט $אל , ל"ם1ע ךער או׳נ  ךער .

 טיט ^נים ט_ק?ל אים סיולזלים,.ןײנען ןיט אונ ,ס'ה־>־ים מאךק ^אך>ער
.^זלום,עליכם אװאלע^ען איים ^זטופט יעךער אונ ?בוד, ?רוים

!מאיר אברהם רבי ןגלי^ם ^לום -
ר - ^ ין אגו !מאיר אברהם רב אײןז ?זא̂ן
? מאיר אברהס רב איר טאפט װאס -
!טאיר אברהם רב ? עפעס איר קויפט וואס -
.עפעס צײלט דער - . !מאיר אברהם רב ןיךד העלט װאס .

,יענערקירעוועט הין װאו ,#טעהט פאר םאיר, אברהם רכ אונ
:זא^ט אונ

.הו^עריג איז г £ל דעי אז ,זיןד ל׳עלט ״ןנס - .  בעט ן$ר .
.גןץע־_קײען:צאה ךיא אין גע^ען §עס4 זאלאים ?זק כןןיןים .

 , ליכטיג וועלט פרײלעך^ןל־עמען װעלט אלע$ען אונ -
.לעבעךיג . .  גןיהלין ,.קלויז ךער ,®אךק ךער אלע טאקע אלע !

.#?זאלץ א^טיקילע זיןז אי3 .  אלע ,נוײסין אלע I גאוה אני^ע^ע .
 ;יבכאהט סיט האט מאיר אבלהם לב אומער אז ,׳ןזטעחן פאר

.מט?ע. א$ע$ע ׳א^רא?ס ה . #  ^ליץ ךעם װעט ן?ר או-נ , י£ה א
קל. דיא אין }עבען_קײ¥ן װל ה א .צ .

 מאירן אברהם לב או;;ער װעט דוא סיץקוט יל9וןי I יאקל -
הא? ?ряде ,#טי.קל ךער ,קא^טין

? סלוצה ?יןט !חיוך^ היץהויגין ײלע3 ןאס טיר לײןען -
מאגםט )ראנאס\
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פאר ׳ אװינ#ע;עס אי3־•) • • אילין 3 ןא]י ^עקען צוי טא^סט -
(איױן זיר .ניןען .

̂ען לי וײא *ײךע, ךעךט איר - ,?גזי  ״?אר אזוי: )אןט איר !
^ער ךער ,אלע טיר ךןען  , מאירן אברהם או;ןער ווי$יל ,ליאד ;א

.עםק רער לןאסטין , טאג סײגטיגין וועט ! .
. ?לילער ןעהן וועט איר ! םטזרים טטהר ׳ וזהב ?סף . . !

ך :;עןאגט לטךן אםידור אײ;ער ןואט ה קדלטז’ ארויס וועט ן  ל1^
! אטאלןז ווי

אײןער רןאט ; דא^הט פאר ,קי;דעךלעןז איר האט אים -
- .אלײן זיןד פאר זארגט איצט : העד;עןאגט טן

♦8
;;יט נך}ער װײס גיקו^ען גןאר איז טליעדאװאטעל נײם וואם

 אברהם רב פרן ,ןעזו־נדער Щ יעדער באי ױפרעט האט ^ען ם וװ
 וןײסין ךאס ;אר ; ^ירזעךט ;יט .קײגער האט ,הױ/זגען^ךל מאירס

 פליה, 10 פון ,געחאלטין אפ אלעטען זײ האט ,>־ריץ לער אז ,אלע
 פאר ׳״ ^עלײגט אװעק חאט אברהםמאיר, רב אונ ; נאכט $אר 4 ?יז
 האט , א^דעלם !דאלאנ ת?ל טויזע^ט ןעכןם געזלנךל טיט.ןײן זיןז

.געװאלט ן\ט ךערך^ע  ,מאלק א;צער3 ךער טט_עט טאקע ,אלע .
 , ̂לייץ אױפין זײנען , עיולם צין3א3 דעם מיט ] לןלויז צער3א3 ךער
װק3 להבח א־ש ם !״ געלט פיל אזוי ! םוטא;עלט אזא ״סטײטיט ; י  מ

 ,פון גךלותיןער א^טלקעלע ,רזיות א׳טטלקעלע ^ענןיהלט האט יעךער
 ע?ןס1 אז ,^עלט פיל אזוי האט מאיר״ אברהם רב ״אונזער װאט

.א^פאי אים באי איז ,טויזע^טער . . !גא . ♦ ? וױלסט דו• !
. יױל ־טץ28 דעם גיווען איז ךאס ,  טינוט 5 , יאהר 189.

 פאר צו טאנ אזעלהע איז, דאס גײטיג ווי !האלביןטאג .נאןי5 איױף
!^בײןען ®אר צו• , צײ^ע^ען

 פאב־ױןע ת^זעה ךיא פון אײנער , מאל אלע איז ^אג ךער
 ׳ מזל איליישי׳יר לער װאם ,טאג פןריױעלליגע יע^ע פון אײ^ער ;^אנ

ט האט.קײן ל;י . טז . .פאלט ;ליק איױי^ער דער װאס . .  ׳טטײט .
!לײעי;יךעליג

אח )דאנאם(



 אברהם רב ״אומעל ןיןז ך.אט ,הויף ווי ,מײנער גאט , אח
.טאג ךעל אונ ;געךלײט ארוי־ף גיווען מזל מאילט״ .  ךער נאר ,אי .

̂נל געךרײט אראפ אים האט !טאג ,גידעריג זײעל ,זיי . .
 האט זו-ן ךיא ; רןעקדיגער אני , אהײםער ?\װען איז $אג ךער

.געשאטין פיי^ר סיט . ;
 זון ללא ;קילער געוואהךין איז , 5 איויף מינוט 5 , איצט נאר

 ;רוקט פאר ײאלקין $טיק א^וואןצע אוןל־ויםע אונטער זיןז האט
 אײגעלע, אײן מלט אפיה וויא , קוק א^זטץןל זיא הא?ט װײז וױילע

. טוןד ךעק א^טעךין פרן .  ?ךעג נײם ; רויךער זיןד בעהאלט אונ .
 ]ײלען לאנגע אין ,שפרײט צוא װאלקיןם ךיא זיןז הא$ין ,היטל

.יט?עןז1ר פעפאיבען ,גיישטאלט .  זײט ךריום פ,ץ אונ ,צפיון פרן אונ .
.דונערין די װײלע אלע ,אפ זיןד רופין .  ,ה׳ויןי גאנץ געריםין.זיןי זײ ,

אי אז ,װײט װײט ,זיךד לויפין צו אונ זיןדצוזא^ען, זײקוטק  ךיא נ
.װעלט ?רעגין !מעג זײער פעלײקטיק ?ןיטנרויסע לןלײגע נליצין אונ ,

 ליא ;^טארקעי אונ #טאלנןער אװטטעלע פלאןט זײט יט פון
 אונ ,זיןז גייטלץ זײא זי־, לןױפין ,וואלקין לזװאדצע ^טיקער ^רויסע

.אנאװ־ער מיט זיף פאהעפטין .  היטל לאל>ער דעל ציהט ה-פאר .
ערער.! עט ,לוטאךע פינטטערע אײן טיט טט פינ ער, ^ער עךטפי  .װ
.אהאנל.י ,]יין איז עט װאס וועט ױהין אין  רענין, יםער’גה;א אךער .

.זאטען צו פײדעס אלעל
•אהײם פאױן מח מאיל» אברהם רב ״אוןזער ,^אר •  ״אגאנצין .

.אלײן געפליגין אהויף טאג . נא?ט צוא גײט .יןנם . .  װײט וויא ארנ .
. ? דא איז . ,1  קומען ^א־ כןאן טען * • • פארעפטץ אשעה , וועלסט 5

!נןארין מויז טען’רעגין/ פארין ,אסײם
 אע-ם נלזעצט ןיןז הא?ין ׳ געןיגליל זײן סיט ,מאיר אברהם אונ

 הוןדעלט 5,נךיןע;?רעןע 2 טיט געשפאנט פלעטאן, טײערען
 וײפארין באי פאר ׳טטורים מיט , כעש מיט איז אונ פעלד רו-פילל^ע

 װאס אײג.ער אוניעדער ; גאס ישוהל ליא דויךך .גלײןד ,מאןק ךעם
..קאןין־אק בײם אטאפ זיןד .גיט ,.אים פאגעגי^ט  א'שטי.קל חאפט .

. נןנאה טיט נאןד אים קולןט אונ ,דרןד זנין אויף פזלעים״ . .
אונ ’ )דאנאם(
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 דער או-נ ;אללעוין די ווי הןראןין זייא ,ליויפין >ןעלד אוג.דיא
 קלא$ק,: דונערין מעהדי אלעס בלאןט אונ פל^ןט׳ מיגטעלע

 ?ליצין די אונ זיך; ןלעפין היהלען די ציטעלט, ״עךר לי >ר' שטאן־ן אונ
.איױלען ליא ברענען ןײא ,פײצר טיט שי$ין . .

.מײנער גאט ? זײט וןעלבע פון אונ . . אווײלע נואןט . . . !
 ,פליץ אקאלגער ,אבליץ גיגעבען האט .ןײט וועלכע פרן

.אפליה ,ןליץ אמ׳וראליגער . .אװאךף . . .אשלאגג ווי אדךעה . . . 
 מיט וועלט נצע;גא ךיא געטוגקט אפ זץ־ האט אויגעגפליקלעןז אונ

.פײצר .  ,פײעטאן ארו-ם פערל, די ארום ; ארום אונ ,ארום ליכטיג .
ר ארום ע ^ .חוקזןד גיװאךין איז פאלד אונ ;ןעזוגךער אײנציגין י . .

אונ . קנאל:א גקיךאכין אויס זיך האט ה$ד פון . .  ,ישלאג אדו^ער .
.לןלאפ אטויןקט־םאךטאטין  א^עהײןען, האט װעלט גאלצע די אונ .

.ציטעלין . . .טכײפלען ןיןז . . .גויגין . . .פאלין אונ . . .פאלין . . . 
.פאלין .  אשוועלער סירקע, ^וועבעל, פון אריח ארױןז, !ײטין אלע פון .
.ץז1ר ק?«ךעריא#טי . . ♦שטיל אונ ! .עולם ית3א אויף ווי ^טיל . . , . !

# •

ט שױן איז вд ,גאלט איז לנם . פי^טער ךענ
 אראפנעצושען װאלקינס דיא זיןז ין3הא ,זרן ך אלײטשךג3

ער ייט;1 עעליב פו-ן היטל ןרעג צום  אפגעלײדשט, ריק׳ צו■ איז סיטל ן
 נאןד ,קעךט , זײט נןעךיב אין דאןטין ;וואלקין אצרעכןל זעהן צו• ;יט

נר שטיהןער ישלסט עם ,וועלט א אלץ  לי אום שפאציךט ,ךא אונ ,פי̂י
- די ?עטכאקט זי פ;ים׳ל לײןז3 איר סיט אראפ קונןט זי ל^נה, ט. ל ע וו

■ שךעקעעס יד1אט , #רעק אגרויםער , אלעש איז ז... אין אונ
.האט־ ליא ראכין3 אלע ,ציטעלין אלע ׳ איפין אלע . .

װע אײנער פרעלט ! •ערל ? אמת דאס איז - ^ע  אוג ,לו
.איםי אי3 זי־ טכײםלק מויל אין צאהן ךיא

.ןלוי^ען מען מאג טויד איויפין . • ;• אמת -
? לי^ען.זײא װאו• -

מען )דאנאס(



? גײסט דוא -
!׳ןזטראף נאטטס ,שטךאף נאטטם !אוךאי -

^ע ליא ,נןאכט היויף שוהל איױפין אונ  א;׳ןזין9 $ג$אךט גא
 דער װיא.זײא העףין אלע ,בויערין 2 ארום שטײען אלע ־י זײנעןןא

 וועג טיטין יפין1א הא?ין.דיא .ז. אץ אהער פאךעגךג אז , צײלין
 פײעט־אן אויפין אונ ,ױסמיטע פןערד ויײרע םאירם אברהם ,געפוןען

ק נ .;ישטאלבעלע אלע ך .  ;יטלאקט זײא האגיין טױךטע ךיא .
!אהער

 אײגער װאם ,^עזא^ט האט אײנער וואס ,^עטאהן האט קען
.^עסײסין האט . .טלחיות אלע אוקןיסם אוג . .  אלע לי;ען זײא .

'י גישטאלבענע
 יף1א סכפר איז יד1ט ךער ;א^רויסע געוען.די^ױ איז דיאל^ה

ט ךער , םור ךער אפילו• • אלעס-ךץנ■ ^  מ־וחל ,מ־יסל איויך איז ,ט
!^מורה ??זוזילה

 ןייא האט מען ,אהײם ניקומען ןיינען הױטילןען טיט ^פרילןע
.סי?יר £אר'שי.קט ,ט׳טןט נאכין г צוגענומק .?ײדין . .

.לןרעט^מע אידישע ךיא געלליבין את לײךיג פוסט
 אונ מוטער ײן1 טיט נתים׳ל זיןז האט ,דעם ^אף אצײט

. דאךף אין ^עלןליטין אכײן ריק צו• , ^װעסטער . .
ט ט האיין יאהרין אדי אך אד ער ד1פכב פךנסה גיהאט !י  ,״קי̂י

#וי3 ;יט ײא2 אױף האט .קײ^ער ,ניטםוט ניט .זײא האט  ,ין3י
- .לאנאס מיין V . ״«%־ ' * -

)דאנאס(






