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א?טע3 ךיא ה ך ל .נ

• פײטיל ר׳ ? וועל^ער ;עװארעואחיץט יןז1א ין1$ זײט איהר
ק נוײסט איהר ? דעךצו איחר קיטט וויא  דאךף איר א אז ;יט ד

 ען5אטל!א7ען.?9;וע טיפ אבער נזאכען. ןזתו;ה קץךער ]יץע
ט גיט וזןטים אומעךל' ג א אױףדי פאןלאזען ןיך ן:ײאןזא$ען , ^

קי;ד !יץ פאר זעה־גן ^אןןער יעךער וועט ןןמים «ז ,ןגלןןעךן
 אידד וואם ׳טיהץד ךער איז פײטיל ר׳ אלײן ^אנט נוא , אד/פלית

 פאר **ספלית ךאם איז ? ]אןז א;לײלע ז־הן סיין פאר טיר רעךט
 .ב^קאנט את }א?זען מײן ,א^יץק ה#ם ^רוך האב איןד ? איהם
ך^ער ךער איז #ילגק מײן «ז לוײןוען אלע  ^אג ,^זטאךט אין ;נ
р טיר צו מעלעצען אלערלײא ק^ען גאןנט אונ д העל^ט זוהן 
 געםט דיא פיחות זײך׳ג אלע טיט אלבײט ער ,האךעװען מיר
 איהס {אל .וואס נ־רויא א האגען ער דארף ,^זטעלען צו ?ריךען צו

 לעןט װאש אקאקעטקע איהם יג1ט וואס אךבײטען העלפען ,קענען
ר ^  אונ ,טהעאטער אין גײט אונ ןריפעלעןז ליעבע ^זרײפט אונ ?י
 ךיא האט אונ ? ?_יא;א #פילט אוג כןנאפעל ךעם איויף ןיןז ךכײט

.‘? בעלןאלטע בחורים וועלט גאנצע .  צו אײ.נס ין1$ ?רײ;גט דאם .
א  ,״מײדעל פראשטע:א י־יט א^יחןז טיר ךעךט איהר .אלדערע ך

 מײן טיט ךער,דזתונה האךעװק;אןל ,קענען זאל ןיא , אגעזו-נךטע
_קײן פ.ץ «ליכעס .קײן פון לויםען גיט זאלז זיא . צוזאטען זוהן

איהר אילטעך^כײג-זן ןיןז א$ילו !יתורים׳ .קײן פד-ן ,בי^עןז
 ^עטבײע ײן1 וועט ײךעל9 אזא . מוךזל יןז1א איהר פין }אן׳ק
.מוי^ער אגויןןע אונ .וױח׳זהין אגוטע ,?רויא

ק יט4 זאל װאס אטײןעל  צײ^ען הײלטיךע איז ^־כײפען הע;
איקר בלה( )פראסטע



_  А -

ט ינאפענדיג ~האט ײר-־^־יאות א ך א ^ ר ע  געענ.ט$עךט- #ך?ן ד
 אנייסיל ,איךעש #נ׳יי^ק נןאן וױין^ער צו ןזעהר ,טײדעל יעךער
. אבוןי לײ^ען אביםעל ,רוסי׳ט

 האט — ;עעאךען .קאליע אלטער ךער יף1א ןלי■ איהר -
 װייט אװעלןגעטראגק אײןד האט שטךאם ךגר — ךלןא^ט פלטיאל ר׳

 צו ?אפטער איךע^ע א קיטט וױא .איךען ^ראטיןע אונזעלע פ,ץ
 ב־אבעם אונ מו^ערם אלנןעלע הא$ען װאו גאיעשקײט אזעללע
א^ער איךע^ע א דארף וואס צו או-נ ? #■ײ$ען לעקעןט  ,קע^ען ?
 .קײנע ןאןד זיא מאלט אטײךעל איז זיא לאלנ וױא ,שלײפען

пярмл^й , װאספאר־ אעאן ןיא האט קתו;ה ךער ;אןז אונ 
̂יען איהר . נײטיג איז עס װאס אלעס שרײ?ט  איז #כײ־גיק כןע

ע ו.אל ת אין .אןד1 א
 איןז װעל - ^עעלטפעלט #ךכן ךער האט — יא1אז אױב -

 , /צרײבין ;יט קאןז זיא וואם זוהן אײער §אר לה2א געבען אײןי
ט  זיא מײךעל לןרעטטיגע ארקע3$ א^עזולטע איז זיא לעזק אונ;י
 פאךךילט נר;הא איהךע טיט האט אונ א£אפריק אין אךפײט
 לעךצוי ,פאךדיגערקע א^ריי^ע איז ןיא . ירוןל תמ־עךט עטליןי׳ג
 ,כןעןק איהר דאךטט $אטער איהר .©ייךעל אללוךע אונ אישײ^ע

.דאװע;ט איהר .וואי 'שול אין אײןד ײא3 קילא נצל דער איז ̂נר
- איהר זעהט אט -  #ידוןד דער נעואלט פלטיאל ולאט ־
 מסתטא ,איד אישײנער איז איהךער נןאטער דער , טיר גע$עלט

.שין ךעם אין טהו-ט ! גוט , גד;קי אנעהךליןז ^אכ^ער ךיא איז
ךעם צו געגאגגען איז או-נ גענוןזען האט פײטעל

 לרויסע פאמעשטעלט ,יענעם האט ̂־■ חײקיל׳ ר׳ קורא _על3
 גענןקט זו-הן ז_יץ טיט #יעקער רײכען דעם חאט הייקיל ר׳ ,̂ליהןען

 'שך?ן ךעם האט אונ■ רײךען פיל נעלאןט ליט זיןד ךעךפאל ־р. האט
זײ}ט פון ,ק;יעה כ־ןין איז !ײ^עף פון ךאם נןאר^פלא^ען

ם ײן1 הײנט קאןז ^וע^ען ♦ התוןה ^אך^ען אונ ^אי
געקימןגן כלה( )עראםטע



— 5 —

ב♦
ט צוא געקומען ע .#ן

א צופלידען נעווק שיװןד.זײגען דעם טיט  אוג טחולעים ך
 ;עווען איז *עךןאהן אײן טי , $רײנד טטע אלע אונ עלה חתן

ט גע^ןלעחןט ;ערעהגט ןןאל אלע האט ער ,א^צו?ךידען ן א כ ^ 
 חאט ף1לם . הא?ען הת^ה איחם מיט וועט רןוה ןעהא^ט״ןאס

.אזװזן א#יץלןעךס טיט &אךב^רען איהר
 ^ײגכןעךם דעם וױא מעףט #ייגער אזא ניט ךען איןז י ןיין -

 וויא ט?יהר ©אךדין איןז — זץד צוא ^עזא^ט זרח האט - ? זוהן
 צוזא^וק לצ!י;ען4 צמאןזען ןימגט זיןז איף חאי חוה׳ן מיט ,ן$ר

מיר הא^ען איזק1צו- זאןזד, אין ;ע׳ש$ילט אשז טיר האבען
געלר ^לײי;ע הא^ען פא?ךיק,י.מיר אײן י אין גײן א^עפא^ען

ק צחאןען .ןיי^ק , ®אךךץט ^ א ע .אחײם ג .  הא?ען צמאןזזנן .
 ^שקליפען טיר הא?ען צהאמ־׳נן , וואלד אין }ע׳ששאצילט מיר

 איהךע ן,לקט זיא .יפעפ?!ק1א ?אלד טײגע פלעג איןזי יאװ־עסי,
 וואס «אר געפרע^ט איץיןאל איחר חאנ איןז אז אװעקגעיעןי. טיר
 ה;אה ןזעהר האט זיא ;ע$$עלט מיר .זיא האט , ןנ&טיױט זיא
 חאט ;עטצפ איג , ;уру װאלט זיא וויא .עס איןז וויא זעהען צו

 אוג , אזויהן א׳ןזיעקעןס טיט קא$ףז ךעם פאךךרײט איהר פײטיל
̂ען אמ קיקען װײטק פון שטײן זאל איף  לןאן אזויא ,גײן ? ׳שײײ
עי ׳ ײן1 ןיט ךאם  געקיטען $ין איןי ? טייק ךיא איך קאןז װאס אן

̂רז שיוין הא$ען ןײא , ש^עט צו שוין בעט זיא אונ געהאט דןתו
או: מאן וויא לע^ען ןײךע ןײא ארנ אןירית... אןיף ה#ם ̂רוןדי

 טע^ען'שלעפטעם טען»זעלהע טהיט ײיא י?ש^ה ?$לום װײב
 נןענען וואלט איןד — ? ?זהון זײא אי־ קאןז שלעכטעם עאר װאס אונ
 מוזגיאלטען טען • גיט זעהער געװען ווערעןװאלט ^טור איהט פר-ן

. ליא;עלע^סײט האכען ןיןז װעט פילײגט
אשפיצעל כלה( )פראסטע



ג♦
.א^פיצעל

ן אידי׳^ע ע ן ן ן ע  א?אר- אויף נעביויט ךי^ען ?לל ?ךךך ^
 א״ז זײא צושמעילצט נואן־עם װעךט עס וויא ,הייץד ?לארע;עפ

, אץ פאךטרי^ען« גע׳ןןעפט ךער ווןךמ ד' ^ ק ב$רט ^גי ץ  , ^י
 עטלעןע .גיט .קיוים .קײן געוױם האט ךא , ןך^כה ^ואנדלינע דיא

 טיט #ײגגןער ןעם ?ןען טהוט וואם ;ע^עדךט זרח ןזאט ^ד׳ןזים
ל ןג*עם בגימין זוהן ןײן ע ־ ^  אך?א?!קיךט3 .זיןז ̂נר האט ף1לס ,א
^ען צעהן ^ענומק ןך,אט ןנר  האבען ״זײא , סהרים .זײנע פון טע

 ו ъщщ האט בנימין ,^יי^ק אין ^עענלןלאפט אנט1 ךער פ־יא
 האיפען ז.ײא ׳ »אונײסץ אוינ ?יר , ?לאןם ;עבע^ק קאןען ײא1

ן לאפען אינ גוט ןיך ע ^ ע ן ן דיא ?לעקען א
 אויי^ע^ט^ען איז ׳«ײ$ער אל^ער ךער יזоду,& 3 *לא׳ןזער

 »אליצײא יז3 אוג , ^עוואלד }עטאהט הא^ען ךיא ניז או:
ען זיץען ^ ^ע ע ט א ת  ,הרוב ׳שפ־ג זײן ;עםאכט זײא האבען צ

 טוטעל אזא ^עווען איז ;נם .ובהוי תוזוי ^עוןאךען ןאך?«ען איז עס
 ױט אןךערן .ךעם פון אײ;ער האט ןןען אז ^עי&וײא נעװאלד א]א

 ,צולאןען יי;ען1 זרח׳ן ?יט ®אך?*$;לטע עטלעפע דיא אונ געװאו-סט
1 י:עךדער וועריךא געװאיטט גיט האט קײנעך׳ т ׳׳ןזען געיוען 

 צויא ;עהאט .גךן ליא$ען מעךךער ךיא %אפ ^עןעהק האט
 גדאג^ען .דיא האבען ןײא . псрд }עהיןק צויא נור ,ראיירען

 בניטין ,הױז ןאם א^עצו^ךק האבען אונ ׳ןיטוג אין א־וים^א^ען
 אלטער ךער נור . ןעוואךק נטלא$ען;א ים1ק ;ןײנק פלויא .ןײן טיט

 ,«ײןגד דעם פון װאו;ךען - ןנךאנד ^רויסע ?עקי^ען האט פלטיאל
 איז אוג וואןנען עטלע^ע $ײ}ע ;עןןיןאלק זיןז האט ןןר

 ;עװײנט ט4;ע$לא איהם ןאןז האט זוהן בגיטין.ך־ין ,געשטאר^ען
 ^יר;עפראוןעט דןאט יןאג זי^ען ,ן;היד5א פין איז דער'׳שטײ^ער וויא

 ערהאט עלד, דער פון א^נע^טאנען ער איז ךעם לאןז ;אנלות,
זיןד כלה( )פראםטע



 צו אן ?ןען פאנגט װאס , איז ער אוי«ליכד,ליןד וויא או^עקקט זיןד
ק װאו;עה?זט אוג טהון  פון ^־שאךגיען י שײךען ? ע$סטיטעל לעגי ק

 $ען ♦ סײןער דיא אין א^ארןע מיט ;ײן אןועק אדער , הו^ער
 ?לעכט איז ״עם ,נע^ר^ען ניט טיטלק י?ע3 אך>ר ןןען
.לײךען צו .  איז לע?ען ךעי }ייט׳ .זיץז ווילט ^טאךןען £?ער .

 סײןער דיא אין גײן אוג .#לעכט ײן2 )אל;יט ער וויא «^ענעהם
.נוט }יט אויןד איז א^אך$ע ?ויט

.—мвб^Фче^Эбм—

: л

י הץליחה אמעוי״קאנער

 איהם ;עקוםען זרח איז »#כעה״ ^עזעכןען איז בגימין ?עת
 אןחךער קאט ער ראם עךצײלט איהם האט ער? ,ךין ״טגחם-אגל׳

 איהם גײא אונ א׳ןזײנקער א^אל ;עװק איז ?יר ,אמעױקא אין
 ײ;ען1 גזלױם , או^ליק ^עלביגין דעם ;עטרא^ען יןז1א האט

 דורןי אנטלא$ען ים9; דוךןז איז ער לןרעט^סע ײן1 ע$אלק3
 געײען איז .ךרוי^ען אין נאס, ןער אויף נ־ע^ןןער אהי^ער

ק , אי א ה ,;אגעןצ.י איחם װאו לעןעהען ;יט מעךךער ך
 ןיין ןערע^עט ער האט דעם חךןד אונ אוואלד אין אבײן איז ער

 דאל^ק ,אמעריקא ;אןד ®ארייןט דןער ;אןד האט ער , לעגיען
 חצלתה אןזעמקאןער דיא אונ .האןךלען אעע£א;גען ;גר האט
 איז צײט אקיך^־ע אין ׳ ןען5י§געני1א ?בײןןליןז דיןנר איהם האט

 יל5 ןגלןזעןן’ ײ;ע2 ?ןאיאט «לע יןזץןט ןגד ,כײןד;עוואךען ןנר
ל?זערן'דיןק4 ײ;ע1 וױיל .אךרעסןע כזיין איויף טאקע לעלד

 ;עחם איןד ,טװלער גא^־ער ךער ןןיא עאר איןד בין ,לײט *ןלןןע
אב בלה( )פראםטע



׳‘У אייטע ^עךלא^ג ךיא . ?ייעף דא^ק ןײא פאר #כײב אונ געלד ךאס אב
^ג ,ןעלאחנו?נ כןײן ךעךפאר ןייא פון ט ה א ^

}ע*יא;פז~ בנימין האט - ^אחיען אהין זאל אץד אז —
 זאל ̂נד דאס ?רודער אײןגר צו אןריף נעץען $יר איהר װאלט

? גוט פאר אןןעח^זזגן ^יײבען אײער װעט ? זךין ןעןכב מיך
ט זרח האט — נעוויס - עי ק ^ ע  איהם צוי קיכײ?ען סײן — ;

 נעהטען איחר װעט װאו א^ער , חץף ^ר־ויסע װעטאײךזײן
̂ע ױט דאןי איז דאם , יא1^ר $ײןנר מיט אײןי £אר ^אןןןןען רײ
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ךן בני .?ןלײ^ןײט י
? גימל ^ייייא Н> ־־ ארבײטעז האט - , היר ךעיוויל לאדנן א

̂וי - געזא^ט בניטין 4* ינוינג איהי Т« ייעל *?סעי4 ?אחיען ײעל »ליין *
, , ץ,תיר• .טיר צו קיןזען זיא וועט ^עלד ?קען

&אר ןײו7אוהר י־- - ןעזי^ט זרח האט - סארא^ער נאןען זויןגד -
י5י1פארה ׳ על?עןה אײד עי וועט }עוױס אונ .העלןעז אײןד;אט ןעראיף

א׳ איז װאס גאט זעלגער ךער אח&ערי 'ױ׳טט . ТИирГЯП» ГИ איי י
, ה вр איהר ^ р נןאחלען су ״, ,זייין גוט זײער לאיגןען אײ־ יועטр ןלןז'"

,ןן י א*$עךס «יהר שרײ?ט . יא1*ר אילער ניט §א.ר;ע^ט נור

׳ »־ דיא י 'Т י ״ ‘ײ
־ע ךן-ץן טײ ,קען חוה׳לע Г® װאס אר5 *ןי&אןק #אךךריטט מיר —

Р# יט3 &ק אונ לעזען Гבניטיו אטס ׳ д а- םיטילײ א? «־’®
פא ךעם צוא ײן1 יחרא ז« זיח ער3יעל אײןל יף1א מיר לאז £אר

/ ןיא ?אילאזען איהי װעט ?ריף УГ® ,?ײדעי־ »עגןייײןגי וויא איחר ,
ן ?אלי טיר אוג ע אנגעװא }אט אז אמ טאלט זיא וואס *?^הךפ ^
מאנעז »אלט א^אג^ער אלעי אזוחן נעןאךען װעט ןיא ^עיען יועט
ע1מ באלד טיר ט לוי. תעל^ען ®יר וועט ;אט אז אונ . זײן ך ^ ז נ
ם סיט טדחח אײער נןאר ?אןריךגין אײך איןז ע ^ ל 'Г״ ’ .?ךיזעןט א

ט איהר - ״|װ ^ איז װאס גע^יננןעךט זיח טיר-חאט ג־ארײד̂י
£ גיטע ?עךפל^?זעט איז ;עדער .טלחה״ גדין ״פאױ אךײד פאר דאם

: ׳ ?יט ,;עלד מיט ,י־ןען ןז־ וואס טיט ^דעךן דעם העלןען צו
אגומע כלה׳ )פראסטע



 _קיץ קיטט דער^אר או-נ טלחות א;דערע טיט .ע־>ה אגוםע
.$עלאהט;נ

ה♦
א .גןיייטט^ג זיסע ך

 געניהק ער חאט ,׳*לאה *־ן אוינ^עשע^ען איז בנימין
 אזיוי ױט ׳ אטערי״קא גאןד ױיזען ,קעןען צו נעלד זוכען אלבײטק

.;עלד ןןען *עקוןזט .  »אגלער גט;זא ?רויךער גוהןער יעךער .
ןעהאטא;אללע^ע האט ניט זיןד ;עלדווילט לעגיען • תיײץ

יר( אויהר  זייא ןך רןאט ,נןי^ערליף נאלדעלע עטלעלע אונ ).ד̂י
 צתאטע^ענוןזק ןך האט טללוה ̂ריױס מיט אונ יפט1פאלק

 צוא ;עקויזען חעךץ א$עטוי?£ע טיט איז אויג ,רובל אהו-ניעיט
.יא1_פר ?עטרי^ע א^לץןלילע ײן1 טיט ;עזע^ען זיןז ה־ויז

 #ילדעךן צו ^כײ;ער ךאשאןען אנריויקען $ען ;עהטט װאו
 אין בניםין בײא ןאך^עגןאלען איז וואס ה־>ענע ?זלא^עךקע ךיא
 ,̂לילןליןז עי}עלעןט רןאט לא^ג גיט י;נל^ט .ה־ויז
̂ען טיט * }לײןד צי־י  / ^עװאיק או^ליכןלי־ אזויא איז י?לץג6.'
ר ;אןד איז מו$ער ךיא ,£אךלאיען ,ער האט ^א^ער ךעם ע ^ 
. ;ע׳ןז^אך^ק ןױא . ̂ני לײלעט זיא ,  האט זיא ,יפיף־ם ?יל !ײ

 ןעךטיג כײל> ;יןז מויז אלײן ̂נר אונ ,א'ױ;ען איהיע א^עװארען
ק װו^ען אלע . רײזע אזא נאןד אינ טאכען  , ס^ה ?הדקת לי;
 ניט .נם יסץ1גי דעם אי$ער אטערגקא ;אןי ^יעה ׳דיא ב^רט
 װען וױיסט ^אט אוג ,נם פון לו$ט דעם «אךטךאגען כןאלען אלע

ער ,פלויא לין טיט זעהק ךןל וועט ער  ײ;ע1 אלע היט אונ מו̂י
 ווײטט ;אט ארעם אוועק ער $אקרט ךעךצו אונ .$רײנד גוןןע

אויב כלה( )פראםטע



ק ןגימעט יכ1א ץז זקז איןד .ןגרזוןנט וואס ?ליק גע$י}ען.זיין דין
 צוזײןפריױא-נורלעגיקקמיןןעל ;עזא^ט ער״ ש;ײן.קײןגלי״קען-האט

 צו )?רויט ,ללבלט ו&ד לאבול לדזם .גאט פו־ן איןד ^עךלאגג
 טיר;אלען .צוןא^ען ךר מיט נויר אךצו^אן( אלןלײד־ אונ ןגןען

געיען ױעט גאט וויא א;דעךן פון איי^ער װײט ײן1 דאלנ־ען ױט
ר חוה האט ^עװאקנליןז ,לעבען יזיר זאלען צוןא^ען נור ?יל !י̂י

 ?ןרעחךען ,?ןרײסטיגג ןימע ײגע1 געהאךט האט .זיא יןגת1 נעװיץט
ען װאיןער.י וויא א־ױגען איהרע פון ^עלאפק ]י̂י

 אונ געזא$ט חוה האט א?האלטען- ױט ךיר כןאן איןי —
 אגזעךי״קא אין §אהךען טוסט דוא אז — .קץד אלןלײן וויא געוןיץט

 לאגד5רי דען איז טיר ןאנ נור . פאדזךק געווים ןאןד דוא וועסט
 װאס אלא;ד ? אטעלי״קא דוא דאלפסט װאס ? אײנג צוי ךיר פאר
 .אגאנדערער איז ?[ליסאט ךער ,יעטד9 ךיר §אר איז $?־ךאןז ךיא

 צו■ , ?ע^יען ליא צי לו?ט/ צום צוי זיןד נט:;עװאה טען אײךער
 אגו־טק דאלט בעקולןט צןען אײדער . טןהלים זי>$ען !ײער־ג
 ווילט װאס פאר .אויםצוךײדען העלץ דאס ײע?זען פאר פליץד

וועלק װאלסט רויא ? חיסלאנד פון וױיט אזיויא ?אדךען ךל זץי
.אין וױא וױיני^ערי ^יט פארךי^ען דיא װאל^ט אלבײטק דא

• «$עלי_קא
 טען קען״ ריסלא^ד אין — געזא^ט בנימין האט — איזת -
ע ךייא - לאמ-ער א^דערע אין וויא ?ועהר פאךדינען ^ ע  אינ ?
ע ^ י י ןער «רויסלאנד - .איז וועלט ךער אױף לאך פ

̂ר ױאס .רו&סי דער איז װעלט איויף מענלש  ?ײ;ט דאם ,רעךט ;
 אידקײן רויללאך אין ױט. נאר ןיר גױיסט פאל^קײט פין ,ןנר

 ךיא ניט װען . אי$וײןיזײא פאלפליכןןע ךיא ^עײען ;יט ^אל
 כײד זײערע ?יט װאל^ען ,צײט^ג א;טעםעטיטי'שע יסלא;לי^ע1א

 ךעם ער וואלט .ריסקוען אלנשולךעען ךעם >עןײיר אונ העט;צען
 ליב איהם וואלט ̂נר .?רוךער אגוטען וויא געווען ?גןרב איןען

 אוג ישלוה,3ו ב^לום געלעפט איהם טימ וואלט אונ ײ^ײאט
אפימ כלה( )פראםטע
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 אז־יף ,רו-ש ךעם כײצען יש^אים אייי^ע ליא אז הײנט אפמיף
 דעם ?אר לאנד א;ע?עלע אלץ רוסלאןד גאןז־ איז ,איךען ךעם

 איז ךקרון אײן נור . לא^דער אגזך׳ירע וויא װאה;ען צוא איךען
 זיץ פאר ;יט איהם &א?וט ^ש .ךןד $עםט איד ךער $אלאן-װאש

ע ®אר , ;עקא^הג ײ;ע1 פאר , פאטיל:ע  איער . ?כיץד !י̂י
 קיטט ןנר .;יט איךען ךעם ,קען до וואוי אןןעךיקא אין ךאךטען

 וועטען פאר ני־ט האט איהש פאר ?רעטד איז אליס ,אלזץ
.אלץ ןגר ןןהוט , ^עןןען ציא זיןי .  ׳װאי׳ןזק ךעשט איז ,עש .

 אלץ גויט אלץ איז עש , זי־ אױף ת1ש#א ^לעןען ,מירים
д , $ײן אלץ רעלט о  до אלש, щ  д о ךאדוךןו,קען ! אלץ 
 אוינ ;עלד פיל פארוינט $רעטךער ןער אז טרעפען מאל א?ט

 יא$1ר זױן ריפען #י?ןט לע«?ז?אל .ײןי1 ךאך^ען וועךט ער
 גע?י;ט ךא א־נ סאן איהר צוא אהין קיטט זיא .קינךער אונ

 טראנט «?ןערי״קא גא?ץ אין אז זיא סײ$ט ,רייןד דאךןןען אידט
ען ןעלד פיל ןןען ^ ט  ,אירא»ע פון קוטט װאש אוךוו דעש ען
 יײא איז ךארוש .אוצרות ליא ;עהשען צו־ הע;ד נרר פעהלט ןנש
 אז ;אט צו האף איןד ,ןאהיען זאל איןד דאש ;ע)ילי;ען טיר

 , ту צו קוקען װעסט דיא ליר. ̂אןד ^יכןען איןז וועל קירצליןד
 , ?יל צוי זאךג;יט ,טריויןךיג ניט ליא :ךיןז איןז ?עט ךאיץם

 או;ז וועט ער אונ ,אמגליןןק אלע פון הײןען או-;ז וועט ^אט
.טאג או^עטינןע אומערע פאר ^רפךימגן . .

ו♦
. לײד אונ $רײד

̂זים צװײא  בנישץ װאש צײט דער פון ®אללאפען זױ$ען לזד
 , ^לא^ען ניט ?ע?ט ;א^>ע פלעגט פױיויא זײן חוה ,פאנײןט האט
 איהר טרייס^ק הריז אין איהר צו ^אג יערק קוקען פל־^ט זרח א־נ

אונ כלה( )פראשטע
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 נור $רײך,־ נוטער אמתער אײן איהר איז ад אז איהר וויץען אונ
.א;דעל׳ט עפעם געװען איז כוןה ײן1 .  ניזע^ען זרח איז היום יד,י1 .

 נױאלק אוים בנימין פר-ן א?ריף א^געקומען א־ז יז1ח צו חוה׳ן נײא
ад פאל^עןדעס ^>^ךיןען האט: ®Г ךיר זאל אי־ 1 חוה לי^ע 
 איז ,ווענ דעם איויף ^עםרא^ק האט ־ад װאס אלץ ים^רײ;ען1א

 דיא טהימנר איז איןעײקא א\ן ад$ад דאס ווײל ,או^קליןז ךאם
̂יג אונ ?גסקים יל3 האב איןד ,צײט  רוסלא^ד אין היױזע צו ,צײט וויי
.טײטין צו צײט דיא נ״עךװײלו^ען גןעך^זײךענע ;עזולט איןד האב . . 

א א יעלען אר6 איז אמעלגקא אין י  לײט5 מען קילץ ׳ װײניג צייט ך
г אין гад$ ךע?ןם קאןז $ען װען ןיןד а д אפאר אוג ,'שלאפען ל«ת 

 .ײ$ען3ל8 ׳טעה זעכ׳^עהן אונ ,טר;קען עשין אליף לןגת гад אין $נה
 $עלט אים וואם אמעלטען געפי^ען צו ןעלןןען איזזײער ר־טלאט־ אין

ען אונ ,צײט ^ א  אײנער אפילו• ניטא גאר ?טעט איז א^עלילןא אין ד
 פאר מאל אײן זײן וועט דאס אונ ,צײט איבעליןע האיין זאל װאס
ה ךיר ®אר מאל אלע  אלע ^כײבין ךיר וועל איןז וואם §אר אוליש̂ו
 וועל איןז פיל װיא ׳טיקען דיר איןז וועל }עלר .$ליף קוךצע מאל

 וועל אנטװאךט די־ר פרן ןעקומק נור וועל אי־ יװיא אט ע;ען(ך
 איןז ײעל ערהאלטען זץא הא?£ט לריף טיין אז ,ךילטיג װיםען איןד
ז האט װאס טיר שלײב ,געלד ^יקין ארויס ךיר  ^ע׳טא^קען ^אט א̂ו

 קי;ד על^ט,געפארע^עמ מײן פאר אקד וועל א^אפ^ער צי אזו-הן
 ײן0 ךר אין־ געריס װײל דער *ריזעןןט׳ן׳ טהײעךע א#ײ;ע ^ןןען
 טאן ךײן טיר פו-ן װאולט ךי־א וויא וואהל לעב חוה טהײ^רע ליבע

.א^טוואךט דײן איויף װאךט װאם בנימין
 זיא ,חוה ?עטלילטע דיא פאתעלעזען ?ךיף ךעם האט זרח

 איהר װאם גע?רײט זין־ האט ןיא לײד אונ פלײד פון ^עװײנט האט
̂לום ^עק־מען איז סאן ^עלילטער  האט עם אונ אטעלי.קא אין בף

 זיא / ןעהען ױט איהם טיט ןיןד קאןז ןיא װאם גע^אחן לײד איהר
 זיא ׳ פאטער אײגענעם אײן אין וויא אעעטרויט זרח׳ן אן זיןד האט
 , אןועליקא אין מאן צום אןליף ען5אנ'שכײ ליבעטען איהם האט

אונ י כלה( )פראסטע

 ה< זרה אונ
 געע איהם
 ;על איהם

געבעטען
דער אויף
 I זאל 133

 זײ אונפון
 איוין איחם
 האט טען

 פ .סײקט
 ל געמרןט

ר  קל־ג זי̂י
 א?ר ןייער

 א ישלײפט

האו זײטע

 נ מעהר,
 עדױ א־ויןד

> )בניטין(

דין
זײע וואר

 א‘ ,ייביל
? ײן1 אין



 האט ער ,^ער^ענינען ?ריוים ?זיט ןגךפילט ביטע איהר האט זרח אונ
 האט ,איהר}א?זען אין ?ריף א^ייץלליהק גײענ^עךט איהם
 איהם ער האט ף1ם צום .מנרי?ןען העךצלי־ זײער ;עלאזט איהפ

 גײן צר $װער איז איהר ווי־א אז־ײא ;איןען איהר אין ןעבעגצען
 ,קזיקין איהר וועט ?נר װאס געלד דאש א^עהקען פאקט לער אויף
 .אךךעסשע זרח׳ם אויף $;קק גי-נלד אונ ?ויף ליא ער זאל בין
 האט ,עלהאלטען אל?ודץג זיכער ןיא עעט האנד זײן פון אונ

 אונ .אזוהן ©ןל ?זיט געבאךען האט הוה אז גיווען מיון־מנ איױןד איהם
 דאם .הא^ער ?אטערס ײן1 נאןד גיגע?ין אנאיזען איהם האט ®ען

 ןיא האט ײױן(1*טטילען) ניט איהם ״קען הוה אונ ,פלטיאל .סײקט
 גװוען איז בךיף דער נןאטט^׳עלד, דאס אונ אנאם דינגען געמוזט

 ׳גע^רי^ק א^ןןער איי־ןז זרח ?ךיףהאט סיוף צו׳ם .געשריבען לןלוג■ זײער
 חוה װאם אלץ אז געזא^ט עדות האט או-נ ,געתס אפריץדליכען זײער

 זײגער פרן זרח אונ געטריבק איבער ניט וואךט .קײן ,אמת #רײבט.׳איז
 וואם געלד חוה׳ן עיקען זאל ער אז ^ןװעלןט א־ויןד אים האט זײ^ע
 האט .זרהן דעם §אר אנאס צאהלק ?ריױןד זיא וו״ל ,מעהר
 ;נר וויא אקוראט איויס ןעהט זר-הן .ךער אז געזאגט עדות א־ויך

.פױם !ײן )בגיםין(.קא$עגע

ז♦
ק ♦ געתלךען ךף מוז מ

 עךהאלטען $ךיף ךעם האט ער אז בנימינען פון ש?הה ךיא
ט אונ ןעאײלט זיןי האט ער ,נךיױם זײער װאר ץן  ךכײסיג ^ז

 האט ער ,?ריף אפכי^ךליכק טיט ,אךךעס^ע זרח׳מ איויף ,רוביל
 תגייל, דרײסינ מאגאט יעךען #יקק צו־ פאךשפלא?ען פליף ײן1 אין

אונ בלה( )פראסטע

— 13 —



.ןזעחר ^ינןין וועט щэдэ ןןעהר ^ע$ין איהם װעט ^אט ту אונ
 IV ןענו?ןק צו רו*יל ךיײסיג ךיא טיט ןליף ךעם האט זרח

$ איהם האט  ?כיץדלי?ען א^־ויםען ;א^ען חוה׳ס אין ןן$עךט4
ע?ין ату האטי ׳ דא?ק .ײן»רהין1«ן גערום א^כײ;ךלי?ען ^;י;

. בנימין צו ^לןזיןןט אװעק »יךיף ךעם האט
 האט ער ;עכיאל^ען ווארט בנימין האט חוךש זמוײ^זגן ןעם

 צו אויף ^אל צװײטין ךעם האט זרח או-נ , רוגייל ךרײפיג ^טינןט
.דערפין ;עזאנט ;יט חוהץ האט אונ ^עלד דאס ןענו?זען

 §אר ®אךוװיןט $טוב אין זרח׳ן צו ױקי?יק חוה איז היום ניהי
.יא^עךט ®אר ןןלאגט

.ןזען טהוט װאס — חוה;עןאגט האט - נע#רי$ גװאלד -
 אװעק איז יאהו־ אהאלב שוי־ן ? סיט^על לעבע^ם ^ען ^עפץט װאו

 ןאןז מיר האט אונ פאררײןט האט בנימין סײן װיא ^יגאנגען
ט ניט ץן  טכאפטין צו• װאם ;יט עזוין וןײם איןד ,געלד א^ראסק ^ן
.לןלעהרען צו• װאם או-ג

 ױטא איז עם — געזא^ט זרח האט - לןלעהרען טראלטען -
 אין איז ̂נר ,]אןד אײנפאכע אגא^ץ איז ,טכאפטען צו ^ואס

. ;יט אויך זיף פאר אךךי;ט8 .א^יעטךער ^אר נאןד אטעױקא
 נענזען ער זאל װאו .אנאכט װאו• אןןאג װאו• אחם ןץז װאלנערט

 א^פא^ען נועט ער פיז געדולךען זיך מופט דוא ? ^יקק צו• ךיר ^עלד
.^;קען ךיר וועט , פאךך^ען צו

-־־־־־о 0̂5\׳лл~—»יי

פארקוי
מיפטכלה( )פראםטע



 האט א;ען1 ^הײל ?יעס^ןע ךאס ,ןע^ײנק ךך^ה איהךע קוי?ט '
 יקולענמײס3 האט ;יא ,ווןעען ת1כו{קנ פו־ן איהר ײא3 געק'ױ?ט זרח

 ןיא חאט לסוף ,מעט ,קופפער ךלבער ,^אלד איהךע ־ט5אךקוי3
 פאר ;עלאןק אי^ער האט ךא , ^ע^געװאװ איהרע קויפט פאר
 ,ןזע^על אידיג־ע פאךקויפט זיא האט ;אכהער ,קיסעלעןז צווײא ןיןד

ען ןגל^עךין איהךע װאם .קאיןאד ךעמ אי  דער צו ױגעפין איהר ן
 קריפט זרח }עחלוט?״«ז ןזאל;יט .קײן איהר זיןד האט ,כותינ־י

.איהר ?ןױגןט מאן ךער װאם געלד איהרע פאר א?ען1 דיא איהר ײא3

 זיא פאךקויפט ח?צים איהךע אללע זיא האט צײט ךער טיט
 איחךע אין איז חפץ ךער ,כזפץ ®הײערין אײן בײא נאר גקנליבען איז

 אויף .זיןז געפ^ק וואס ךפצים לע8 ױיא טהײעךער ךעװען י איױגען
 . זוהן ^עלין^ער איהר .גיװען איז הפץ דער ,וועלט גאןןיער ךער
 ווירןקליך ^עװען איז זייו־ק( דעם נאןד פלטיאל)אןאיןען קלײ;ער־ ךער

.אויג דין פון זיןד ^פילין ײן1 פרן , קי;ד אןעל^ענער .  ײן1 פון .
.לאןד ,  • מע^ז אזעלטערער יץ1אמאל וועט אזיער ערקאנט מען האט .

 אמאל חוה ךיאפ - ?רײף־ איץצי^ער נעשטער סײן זרח
 איןז זאל װאו ? ^אן איןז זאל וואס ןיצה אײן מיר וײב — ןעזא^ט
 גאט *טיוין איהם האכ איך ..קי.נד מײן טיט טיר פאר #פייז ;עהטען

 איןז ןאב געהאט ןזאב אי־ וואס אלעם ,«^װיץט ן־אנקען צו
 מוןען ךאך וועל אי־ ? וועךען סיר פון װעט װאס גינעסין איוי־ף
ד מ־ין ?זיט . הו;נער פץ ^יטאךבין ק̂י

 פון גע׳טטאךבען ניט ױד ^אןד.קיין איז נד;ת?ולא אין —
 צו ןיך ^זעטט ער ^זא^ךע פון נור — געזא^ט זרח האט — הומער
 . ױט יןז1 ^ע?זט וואם ךער אבער ,א?דבה יעןעם ײא3 ?עטען

 דוא אויב ,זעלביניער ךיא א־ויף איז ךיר טיט .עסין צו וואס האט
 ךיר װעט װאהנונג אײן אין וואהנ?ו; צו מיר טיט גיט זיף־ ^זעטטט

 ,עסען װעל איך וואס ;נלוהען וועשט דוא פעהלען ניט זאך ^יין
.אזוי ?^ןר אונ .טיעקען װעל אי־ װאס щ־'й וועיזט דוא , .

כין כלה( ,)פיאטטע
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►־ 16 »י•
 דיי וועט ננימין .ךײן אוג אךנאךמק דיר א־ויף זיןי װעט נאט ביז

. ^עלד >ט;קען
ט חוה האט - רעכט האסט דוא — ^ ע  א:ײןז וועל איןז — ?

 .יןעךלא^ג דײן שא^ךע. פון נור תי^ער פון ןיט ^טארבין ין1טי
.ערפילען נים איןי קאןז ,זרח ליןער .  װע?ט п אז האף איןל אוג .

ע?ע^ן ?יט טיר דאס  .?רײ;ךשאפט נןער;או א£א>?רעןז &אר י
ע דײן וועסט דיא  י!יר ̂ועקןט דוא אוג אפיןאן ףט מיר פוין עאן

.צײטוןנ או-נ ןךיף דוךןז טאן סײן זו?ען על>$ען0
 ךיא אין ןאט פאך׳^טײן לעזער ךיא וועלין רייד חוה׳ס פון
 פךאטטע ךי אפילו פאךלײקי^פ איחר פון זרח האט צײ^ען לעטצטע

 יאתרז צגא^־ען פין שוין ךאס געזאנט איהר האט ער .אויןי ?ריף
̂אג ?לקט הוה .געקוי^ען בףף הץין איהם פון איז  ?עגלין־ ג

 אך1 זרה׳ן.קײן ?בײ;ד גיןןען איהר ד.אט ןיא .?ןלאגק אונ נוײנען
 איהר זאל ןןר ןאט צו ןיין טר&לל נור פלעןט ןייא .גיווען חישד ניט

ט. ?ך אז לןחיוה סאן איהר פון הןע־ען צו זײן קז^ה לען

♦ ט

.רוזמנות בעל דער

 אלע;ןאנאט י־א1נןר דין ^ע^ילןט בנימין האט צײט יאהר ךרײא
 כןײן ךעדשן האט יהוה אונ .אךרע^םע זרח׳ם יף1א רו;יל ךרײסיג

 איהר ןנר ^לעגט װעגין ךהיןגות פון י$ער1א .^ךאסםעןעדחאלןוען
 אונ .'שטאלןען ניט הו;גער פון ;אל זיא ארוביל װאןד אלע לײהען

,צךפה יהע1אגר פאר איהם;ירעכע?ט דאם האט חוה . ̂
 טיט בניטין פון אפויף ^רהאל^ק זרח ןזאט יאהר ךרייא נךע:?ג
 .$אלנעגןעס ?ריף אין ^שיפטלאך^ע^ער'שיײ?ט אוג רווייל הו^ךעךט

טײן בלה( )פראםטע



 פון אײנער װײט ןײן יןיר וועלען לא;ג װיא !הוה ליןע מײן
 .®אךךץט געלד $יל האב איןי .געהאלפען גאט חאט מיר ? אןדערין

 £י$ס די מיט נעלר ךאם ^יהאל^ען ייעסט דוא וויא ךיר $עט איןז
 פון אונ האטיוךנ ןאןז ארוינ^אהךען באלד רוא ^אלסט ..קאךןןע

 ןאןסט דוא טאג װעלפק ?ןעלעע־אפירען טיר רוא וועסט סזקבוןג
 >ןעםעל-.גאודק״. אין אפװא^ען ךיר איןד וועל ךאךט״ פון ארויס

 .א;ײןים'לע?ין מיט װעלט א;ייא עו/ק^ען ה#ם ירצה אם עעקט דיא
 ■ קמעלק; ?זסדור פו-ן וועסט דוא .;ננןענען איויגען דײ)ע' ו״ועקט דוא
 ןעסער וואס גוט ײן1 װעט ךיר $טיק. אוג ךיק וועךין װעסט דוא

 דיא אונ #טוגךען ךיא טענ. ף־א צײל איןי 1 אןד ,זײן ניט אן(ר
 .לא;ג איאהר $יר נײא איז טינוט יען־ער ,זעהען צו• ךר טינויןען

א אין וןאפ פאר איךז.א?ע ליא ;יט גאו־ ווײם איןז  צײט לע^־צטע ך
 איך .אוינךלךין זוהן ךעם ;אף או-ג ךיר נאןו ^טארק אזויא איןי ניץק

ק ־קײז ־אײן גיט גײט ?זיר .$לא$ין ;יט .רוהען ;יט כןען מ ע לג ע  .ז
 №ין מיר וועלין קוייןען װעסט רוא פיז ךיר אידיף ׳שוין ווארט איןל־

.כײיע אגל;קלי;ע .דיר װיג׳ט איןד .$עך^ע;יגען געױןעןיאללע

.גידיםען פכײ^ךלץז זײער איןי לאז זרח׳ן ?רײגד גו$ען אןןזער
 ^עלד ךאס פאר ןיץד זאל .צר אטתנה ײפיל פו?ציג איהם $יק איןז

 איחם אץי װעל צײט ךער מיט או-נ .נעלו־פט העךץ ײן2 וואם ק־וקען
.בנימין סאן געטכײצר דײן .דא^קען מעהר

 וויא זיןז צו ^עזא^ט זרח האט - ךא1מ $טאלק רואב איןז —
 .קוואל דער װעט קירצליןז אז ?ויף רעם לעזען ני^ך^ט האט ןיר

 ױט בגימין״זאל ךאס אפלאן זע-ען ?רען דאךף .ווערען פאל^אפט
ט .זי־ןר האט ער .^עלד #;קען צו א־ויפהערען צ ע  אויפגע׳^ריפעז אוג ס

 ! בנימין מאן ^והײעךער אונ ליפער מײן :ן1ל׳עז ךעם היט אפךיף
ה רײן יס1ןר וױא אט  אחיס מיר האסט רןא ?עת ױיוען איז ^דו

 איז נרויס: אזויא אט .מקארטע:^ײפ ךיא טיט ^עלד דאם }ע^יקט
 לײא װײל .^ךהאלטען ײא1 האפ איןז וויא שאךךרוס יןײן גיווען

טײן .2 כלה( )פראשטע



 שוץ .¥ן§ילען ניט וואו^ז או^ער איןד כןען ווילין בעס^ען עײן
 .פעהלער אלשנען טיט הזיןד;עשטךאפט האט ;אט וויא יאהר אהאלב

̂יר טיןז ?קיועל איןד  מוז איןד דאס זא^ען קטורים:ךא .דיא ,^טאךק זײ
 א־נ ציהען ?ןרא^ןהײט טײן זיןד קאןז דאן' ,פל־^ע גמ$ע האןען
.ציהען .  ורען .לע?ען צײט אלאןגע נאןז איןי,קען סײטט דאם .

 אײן אין;יכען מיר ?יט זײן װעט פארזילטיג .ךין ניט אמיר װעל איןז
. ע;דע .  לעבין ןאל ז־הן נזער;או װעט דוישדין ניט אנג3 װעט .

.?יר נאןז זא^ען.קךיש .  ^לעסטע ךיא $ײא גי&ךעגט האב איןי .
 טײן ראס ;עןאןט אי־ששטיטינ אלע זײא האבען . פרא^ע־ןאךען

.לו-?נ סײן צו שאדען פיל טיר כןען ;םשה ױײ$ע אזא פאוץ־ען . . 
 ;אטט אז אוג צוריק #י־ןהקאך^ע ךיא אפ ךיר איןי ישיק ד־ארום

 אין־ װעל . פאהךק אונ',קע^ען װערין *עזוך איןזװעל מגןען װעט
 .עי?נ?£.קאךטע ש:קק.דיא צו דאן מיר דוא װעקט שכײ^ען אלד3 ךר
 ןעסטען א?ז.ער ןלןזץןט האסט דוא ײעלכע רוביל פונןציג דיא

 פאןדינט 1ער הנם .גע^אהן גוט ײיער חא האטט זרח׳ן ?רײגד
 העףר ךעד ׳וױא אלןלײניגקײט .ןךאןקט א^עסערן אונ ע$ערען3א

 אטרןךער ,יחיד׳ל $ן טהײ¥רין אומער מיט טיןז בע־אגדעלט זרה
 .קיי;ע איןז האג ןןעהר .בעהאט־לען }יט אזיױ װאלט אפאטער אונ

̂ליןז אונ װאהל לעב טיעש  דײן טי־ר פון װאשיש דיא נייא ;לי־
.פלטיאל זו-הן לינער דײן מיר פון אונ חוה פרויא ןעטיײע

— мвэсхз8Л«;§;©«1—
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.עצה אײן זונען

 יף1א אתשי^ה ?ף־ף א ^ךהאלטען זרח האט ארופ אחץ־ש אין
 ער אונ ,ע^טציקשג .וראקטע ךי טיט ^זיישט בניטין , ^ריף ;ענעס

בעט כלה( )פראסטע



 אונ , ט3א8 זי־א װאם זײן ךיע1ט ?אלד איפ ןאל .זיא ךאס איר פעט
 אןער;קא אין פאהרין צו ניט איהר ןגןללבען פלאפעסאךין די א־ויב
 קויזען ױעט ערי או־נ גע^עפטען .זײנע אלע װאךנ־ען אװעק ער וועט

 *טיקט ווײל ךער , דאס.קינד מיט או-נ .איהר זעהען.מיט זיןז אהײם
чу אונ ןרײםיג דיא אלט^אט רוןנל פופציג איהר чу איהר בי־טעט 
 »ךאשע^אךין ךי װיא טאן אלץ זאל ןיא #פאו־ען ^עלד .קײן ;אל .זיא

 פליה^ריגע איר צו קײ$ק װעט ןיא ?יז , נןאלאלדקט איהר ל־א^ען
ד ^ . ג

 ןעם טיט האב איןז ^עזאןט- זרח האט - פריליןז ;יט -
 האר.ען איןד װעל אהער ק^זען קאןז чу ,געמאפט чузчу נאןז ליגען

 מוז איןז ,טא;ען או«לי?ןליןד 4טי ךאןד ךעט чу ,ןנים א׳טײנעם
 אפךיף גע^וי^ק אונ ^עזעצט ןיף האט чу ,אעצה דעךצו• זוכען

♦ נךעס;^אלגע בנימין צו־

א פון אםוף ױטא איז щ וויא אז־ויא  איזצןיץ אזיויא ,יועלט ך
 ^עמוט^עט 4טי איןז האב הףטים ״עטלי^ע ,צלות טײנע פון ם־וף
 האט 4אי אז מיטלען אלע א^עװעדעט האב איך ,$רויא דײן מיט

 4איר, טיט ?ײן איןז ,געליקק 4איה איןד האנ געלד ^גפעלט
 .קײן געןאלעװעט ניט ,?רא^או־ען כע?£טע3 דיא צוא געגאנגען
 ,געהאלפען ניט ז_א־ האט״קײן לײךע^גם 4אב־ע , געלד צײט'_קײן

 ^מחאבגעגענען 4איה .יסוליםהאטזיא 'ויםע4או-נ.ג 'ות4צ פיל טיט
 הײזעל, אין געפלױצען זיא איז ,מאגאטם ךיזעפ ךען!י^עטען ,נאטט
 4איר< אונ 4^על קא?טעןז ^עלאןט ןיןי האנ איןי ! בנימין 4מי ^לױב

 האט 4טי עיולם בײת ךעם א־ױף אךט לזע^טען ךעם געגעבען
 דײן ^יז יעצט ,בעטפא^ען האט טתנה דײן וויא чпуп געקאפט

 ווײטט ךאס או-נ , чур.אנײגען וויא איהם האלט איןד ,4טי בײא זאהן
 זײן וואלט -ייץד» יט̂ Г? נאי געלד ^אטיט נד;אקי אז תאדאןד

 טען איז'יצײט עס / לאזען чкз ^יט קץר ךײן זאלטט דו דאם 4איו^
איהם כלה.( אסט'>4)פ
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 אז־ים ױעט זאהן דײן ןאס ןזא$ע איןז *( דוךר אין ^עבין אננ איהפ
ךר װעט/נרקוןןען נן ױאןס  דיא װעסט קיךצלי־ , א^עײקא אין צו

ר נךיג;]ײן«ײגענהא טיט א^ריף אוסאלןןק ע ^  ײא1 , י?צךיבען א
 בעטשער דײן טיר פון װאו;ש דיא רןיא װאהל לעפע אינ ^עזוט־
. זרח פכײך

. א י

ה א מצי א אפען .ח

 }יווײנט האט ןגר ?יריף טרוי;נךיגין .ךעם ערהאלטען האט ננימין
̂ט אונ  ױישריבין האט ?\ר , געטריוי^רט ־'ц? האט טאג ןיןען געלןלאו

 וואם §אר גידא^ןט אים האט ער ,זרח פרײנד גוטין ײן1 צוי אבריף
 נד׳;עךגען.קי3לע ךעם מיט ,הסת ןעם ההײם עם ןי^אן הןוד האט ;נר

 ׳ גי^יקט אים האט ;נר , פרויא אך?ע;ע1גי??ז״ ךיא טיט אונ
ל ןגטליכע  זאל ער גיבעטען איהט האם ער אונ ,זאהן פאר.ןײן תן

 *׳עיקען איהם ןגר װעט £אר ךער אונ ,געבין ח^ןםה איהם אוייף
;ןךאזענט ##יי;עם

 אנצעקן מאל ;צווײ קט;גי'שי ער האט טאג ןעלפיגען ךעם אין
זךץנען אט1ך אונ הטליץ נג;צייטו אין רוןל  את / כו׳ יזכור .ג̂י

 ךעם א^ייעקען צום ךוײסט דאס ונו׳ בעכור חוה רעיתי נ׳טמת
 אונ זעטס ער #ײנקט ױישטאךפין איז חוה ?«ריויא זײן וואם ןןאג

 אין ארנײטער די פאר ,הפועלים לטובת ;סיינו ׳ רופל ךרײפיג
פאלעטטינא  

 גײען וןאם עלטעױן ארעמע פאלאן ײ;ען1 װאךקא אין *(
ען פאר צוא גאם אין אוועק פךיה דער אין ס זײןןר ד̂י  ?)יטי־ל לעב̂י

 אב איהם זײא .גיטען קעדער זיי^רע לאןין צו• װאו־ ןיט זײא האטין
• אחרר אין

כלה( )פראטטע



 \אוג ,רו?ל אקצעהן שמואל׳ ״גן לטיגת אונ רו?ל ח*י פאלאיטטינא
 נאיןעןאונ ו־אטעךם ז״ן א,ינ זײןנאמען געשריןק נטער:האטאו- ער

.פאמיליע יין1
 אענגער ,;עטג ^אךאנען א־וי־ אםערי־א אין זײןען שד^גים

 גישעפט אגו^ען טיט ארײײ;ר צו ך>ר גײועןי איז בנימץ וויא נזאן
 א1א סא$ען אבײן נגעלין ײאלטין ייאס צלנים3 ?יל זימגי־ זיןז ניפינק
 :עךער ,ןע«אלין שך^נים דיא איהם זײנען זײטין אלע פון , טציאה

 ןיןז האם בניטין ביז שדוןו״ *אגליק גיטיאױן נןאר איהם ןואט
 צוךיק;יהאלטין אים האט זאף אײן נו-ר האבען צו ?עשלאסען.סתוגה

 פ פרויא זײן איויף זײן &־שט צו• גיװאלט האט ןנר ,?לאן זײן פון
̂ר .פעטין טח;לה איהר ,.ק .  זײ^ר ןנר האט הוי?ט דאס או-נ .

 ׳ זעך׳ען גיװאלט איהם האט ?ר ,זאהן _זײן ואןד ױבײנ.קט שטאךק
 אין רוטלא^ד נא־ צזךיק פאהרין .גץואלט ישטאךק זײער האט

 , עךלוי^ט ;יט איהם הא^ין גי^ע$טין זײ;ע נור ,ארײן שטאט זײן
 אונ ,האיין צוא ך״תונה געאײלט .זיןז.ניט האט;נר דארום ,צופאךין

̂ן ךעם האט  יעטצט גײא :הײטט ןאש ףצוב״ ״ןלןד גי^טפעךט ישך
 ין5אךלא8 ײ;ען1 אזויא אוג ,ןןאג אנאןדער קום או-נ טיר פין ב>ךדעק

. מאנאטין פיל . .

—; ^ * ^ссэв у с*׳*«»—

יב♦
.פלאים פלאי • т : •• ו •

 איהר ,אוגנןעלט הו^ער , ת1{יר ױיו־^ע גיליןיען האפ חוה
 ;יט א־ויןד אוג ,נואיוער טיט אויף.ברויט ^ךצוי^ען זיא האט קץד
ע^׳ג[ $אל ^ליכ־נ איהר האט זרח זאט .נם;הערע צוי אן ג̂י .  הא» .

זיא כלה( )פראסשע
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 װעט בעסער ;עזאןט האט ןיא , רײד ^ךאבע ;יענ^עלט איהם זיא
 גאט געגי־ן אוערעפט יןאן ^ילױבען ױט זיןד װעט איג יבען:#טא זי־א
.לײטען ^עגין אונ

 איהם ךב$ר$ען ךעם צו אוועק;ענא^ען ןיא איז הױם ויהי
 מיט גט:גיזא זיא האט - טאן סײן — $אן זיא ןאל װאם עצה אײן

 איך האני עהין צוא וואס ,גרא.הין;עלר;מיר.קײן #ינןט - טרעךין
ץ מיא ;גלגער טיר איז פטעט ארעם $ין איןז ,ױט ב אן ^ ,גי

 איויןר ךיר רעןײנט םאן דיין — ניזא^ט רב ךער האט - יא -
,^י^אךבין ?אר

-י3י -  א1א איהר ווײהט אזויא וויא - גי^רעט חוה האט !
? זאןל #ךעקלילע
 אז ׳ כשליץ צײטו;ג ייידי^ע אין נטגילײענט:חיי האב איןז -

 .יעזוב איויף רופל ךרײסי־ג אונ זעבם אנלקה געעבין האט מאן ךין
 דיין פון £אג דעם אגדיעקען צום ^נ־ה דײן עאר יקזלאל ארץ
. טויט

 זײן דא קקי וואס - גיזאגט חיח האט - ! *לאים $לאי -
.אטעשה אר8

 - ןיזא;ט ךב ךער האט — $ש.יט ײן;אר1 קאןז סע^ה ךיא -
̂הד רײל /יר א פאר ךא1ט האט ?יר אונ ליא^ען חתו  וואס .ױזעצע ך

 האט באתם .װײןער, ?רייײא $עטט װאם ?זע^זין דעם ?ע^טראפט
 ױיטטאך^עןע ןיין ן1לז$ר אנדבה וײט ער לאם הסליץ אין ערױיך׳גללע»

ם זאל ער ?די , יא1?ר ע ן ךן צו הא;?גן ^ ע ^  ןנר דאס צתירױן ק
עלדעט ®־יער האט  אין יא1?ד זײן ןאם צײמוגגי, דיא אין ^ן

ן ז ן ך א ^.
 ?זיר ױט — ךעגט8חוה.גי חאט - ? טוט װאס -

 טיט האךען התו;ה; פוין ^האל^ען איהם איןז ןאל וויא ע?ה אײן
. יא1פר אגא^דער
א אץ ^יכײלען -  ךער האט - מע£ה גא;צע די *ײטו« ך

.לקיט פריויא ]ײן אז «ן1 ליע1ם איהט - ױזא^ט רכ
ליבער ’ נלה( )פראםטע
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ער —  װעט ךא ביז - געןאגט חוה האט - !רבי .ל̂י
 אין ^קוןוען וועט ?לאט ךיא ?יז אונ ?לאט אין ײערין גיךריןןט

.הא^ען גהזחתו ווייל ךער ער װעט ,אןועךיקא
 ?ארין — גיןא^ט רב ךער האט ? דוא ווילםט ךען װיא —

? אלײן אהין
לױא אונ - געזא^ט חוה האט — ? ̂ןען פאהףט װאפ מיט —

? הא;ד לײךינע סיט אהין קומט
 איןז - גט:ךב.גיזא ךער האט - טובה ךי $אן ךיר כןק איןז —

 ^יפ האט}אןז מאן דײן איויב אונ ,רב ױורקער ךעם צו 'שרײ^ען װעל
צוא ך,תו;ח עךאיבען ױט איהם רב דער װעט געהאט חתו;ה'

. הא^ען
חוה דואט — ױטא װײל רער איז בע?ןערע כרץין

,באלד טאנןע איג אזײא טוט — גיזאגט
 פאר אונ ךב צו;עגעם א?ױף ;עשךיבען אויף האט רב ךער

. קט:גי'שי אמעק אונ כהמ׳עט

י ייג♦

ת לעבערי^ע ?יװײא ־ № ♦

, §אלגען גיט.ניװא^ ךיא#ךכנים בגיםזן חאט ןיײט אלא}*ע
 ןגר כײךען'׳ צי אי?ער איהם גילי$;ען ׳&וך$ן אײן חאט ^ךע ביז

 .ניווען איז §אןוער איהר ,יןאך;זגן א#ײ;?נ זייער געציץט איהם האט
 יס1ןד ^יןוארק ניפײעךט איז םתוןדז דיא , הטךךש א$ית אין אטגיד
 , סר«;ה דער אױף לי;ען;עווען1 הדזװ^םטעע נא:־>ע ךי ,אךטיג

 האט ,ח.קה דער פו־ן ן״ײ^ליג ,ניווען קיד^ױן טםךר לןאט רב ךער
 איהם ^רײןט ער , רב ״פלוױר׳ ךעם פון א?ריף ^ךהא^םעז ךב ך;ר

דיא ’ כלה( )פראפטע



 ש3?ר#טאים?יילײ אונ ׳ ?רזייא בנימין׳ם חוה פון בי/ן^ה גא?צע די
א־נ בניטין אים רונןט קען ̂ואם נאןז פאראן נייאןק אין איז
 נור אגא^ךערער ןי^א א'ז עם איױב אונ .חוה ןזען ת$ט פרויא זײן

 ךאס זא^ען אונ רופען לאזען איהם ער ןאל ,פלוזי םין בנינין ךער
 גיןןע אוג גאט , וגפלאות נסים מיט ת;ם לעבט חוה $רױא זיין

ן ע ^  ליק44אז א1א קליזיגקייט:א , לע^ען איהר ^ךםאלןיען הא^ען מ
 «אכייןש חאט וואש צײט ךער פוין ,?ןןעפין ױט פרויא .קיין זאל
^ װ־אםין .נןין גןר־ויא זײן ער הא& , אןזעײקא נאןד  נימ ווען , קט:גי
 גיק^אךפין .קי;ד איהר מיט זיא װאלט זרה Щцу העךציגער גוט דער
 מעהר ני#ט איז דאס ,אוואןז ארוןיל איהר באךגט ער ,ה^גער פץ

 געלד, ניטדינע איהר יט4 זרח ךעם אונ ,וואסער מיט ןרויט אױף וויא
 צו געפיל ךעם האבען אלע ;יט נור , אין^מאט ^ךבות קלײ?יט:»ר

 א^רויםען פאר ךער מט;קו איהם ,צווײטען ךעם &אר אך^ײ^ען
̂זינת לעבעךיגע צ־ווײא עךחאלטין האט ער ,דאגק  חוהן א׳־ז ךאס ,.נפ
ם אונ ,זאק איהר מיט  דאם איהם אויף מען ׳ט^אטךעט אין מ
 נזאפט הײסט;^ר דאש ,ט־בות זײן.קליי^ען מיט ג^זעפטין :ט;מא זרח

 אין זיןד צו• ארײן לײגט ןגר ,אפ איהר יט4 ער וויפיל ;עלד מעחר
.,קעןזעןע .  ?עדוין?רען נזער:או צו ווײל ניט ?־אם לויב4 אץ־ נור .

УГ1[ עהלןןרק נור זוכין וואס טע^זען איןזי^לענןמ ייא4 פאךאן? 
 .עואלד ,ניט זײ ^פעלט טו-ט יענער ̂ואס ^ינ ,^דזגרין ךגם יף1א

̂ט $אל פיל איף 3הא — I ױ^ךי^ץ ̂יזא  אךגײ^עט !איהר טוט - .
 ]ײא , ניט ןײא וױלען ןאם ! ;יק , אךעטע?ײטז т« העלפט ,אליין

ין צו ײ;ד8 ךעם יף1א /?לעכטעם ךײךין נור ,זתע̂ל
 א^זעױקא אין «ייןד ײא3 איז וויא ׳ אנעערין ךעם ג^עם טיט וואס

 איהר אויב ?יר ^ױי^ט ? אוןז ייא3 וױא יא1אז א!יןז דאך^ין איז
 ^טיצין צו- ך^ט אר8 ?נר א־ויב אונ ,כניםין העךר ךץפ גיפוי;?נן האט

ן טיר פון ,זאהן אוג ןודויא דין ^ • העה־י אפןהם ד

—>«ЭЧ6*£3«М׳<£*&М—
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פוןכלה( פראםטע



/

יד♦

. גט צום חופה ךער פון

 חאט ךב פון.יענעם בו־יף ךעם חךןז.גילעזין האט דער;־ב וויא
 גיצי/נ* אים האט אונ אזײט אז פאףןער פלה׳ם די געתפין ןגרבאלדאב

ן ןיןד האט יענער ,?־ליף דעם נ ^ א ר זיןד האט נורער , ^
̂ס :גיזאןמ אונ גי^טארקט  ׳ אײךעם הײן ״קען איןז ,.זײן גיט ̂קאן ?

 ױךעךטרעןנטינקײט אזא וועט ?יר .מאן עךליכער יאהויפט איז'
 אונ פראגק איהם יזען דארף װעגען דע^ט פויןי נור ,ןןאן יט3

♦ ךעם.כייף ווײזען
 ךער אונ יב ךער װאו• כזךר אין גיווארין ױתפען איז בנימין

♦ גיווען זײנען האטער ^זוױגער
 האב איןד - גיזא^ט ךב ךער האט — ןןחן צו מיר הער —

 הא ווע.הט דאי־ט אונ ױייפט אין געפין צוא איבער ךיר רעכט דאס
 ву װעי ,גט:זא גיזע^ע ךי וויא ,^זמךאף אג״-יױםע ^עקויזען ^עװיס
 עךלי^ער א^ם ךיר כןען איןד נ־ר / יזאל אײן איויף פרויען {יוױיא נעטט

ד אין .אפרױא דזאסט רוא : ךיר גײא איןד פךעג ,ױד אנ  אךער ת^
? ניט

 $טאט ךער אין דו^אןד אין יא1א?ר גיױאט האב איןל —
.איז.גי^זאךןען זיא אונ — גיעג?ן§עוט בגימין האט - ״$ל'ו;ית״

— ? ^זעחר ניט לעפט זיא אז ריןגןיג ווײןוטזץ אזויא וויא —
.רב;ץרע^ט ךער ןןאט

 אדךעחע זײן איויף װאס פכיץד אגוטעל מײנעם האב איף —
 אז גי^ריבען טיר האט גגר ארנ געלד מיץט ביס ךי׳ןןיקט איןך דזאב
 וועט װײזען אײך איןי קעןי ;יריף ךיא ,גיי^ײאךבין אין יא1^ר יזײן

 דחונה סיין ?£יט ;עיןאן נןעהט:או ן,אב.קײן איןי אז זעדוען איהר
.הא?ען

— 25 י״־׳

בנימין כלה( )פראםטע



איה& ךב האט.ךער , ןיךיף אלע זרח׳ט גיצײ^ט האט בגימין
ט ין4ז פוץ ךב ךעם פו-ן בריף ךעם געצײגט א .״פלוגי* ^

 ער ,?ריף דעם ^עןענךיג ^וארין ןייטעךט §אר איז כנימין ’
 הוים איהם חאט טען ,או-שאטט אין געןאלק #ךעק פו־ן איז

. מי^ןעךט ךעי
 גיוױץט ןזאט .זיא ,?לה ךי ףןו חאט ^ראקין ךער מעהר נאןז

. אוג.גץןלאגט
ען יךער  ךב ךער האט אי?ךיג גאר איז קלאגען:ךער אוג ווי̂י

.נט צו-ם חמיה רער פון ̂ייין ?ןען מוז דא - ,גיזאגט
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.א^טלױ^ען צו וטזו^ן מופן

 ^אגעךל׳ג האט^ין ךער ,ניט.ױזעדוק גט ךעם האט י*נם װער
̂ר  וויא ווײם .גי^ןזען איױם האט בנימק ,^עהען ניט ^פיל( )טר־וי

ךי ,פארןרע^ער רעם «אר .זיןו.גי^עצט האט ער ,.קאלןז
 &אר ®ךןזע אין איינעם פיךט מען וויא ניזעהן יס1א חאט ?לה

 ױט ?ןאל _קײן האט ער אז .זיןז נײא פילט ׳ בלטל אפאל־שין
 ךאט זיא , אבלגול דזךןי או^ליקליןז.נװוארין איז ;נר נור ױזיגדינט

 ,;עמרײטט .זיןל ך״אט ןיא נ,יר .או^יכןליך העפסט .גיפיהלט זיןל'
Щ דיא ניט זיא.איז ןאס у(? יך?ען4ג ?יעל ^עצןוע די .ניט אונ 

 ג#ען;$א פרעטךע ^עטר^ער׳ דיךך ױיװארין א^ליקלקו ין1׳ש ]ײ<ען
ק ,טזב א פאר צו ״זײ יןען כוא*ט .ניט מען,קק״זײא )ואס  ױט ט
אז ל,5נדעךטר־:הו ן$טלי;ע טיט א^א^ער איס  אונ^נךעםהאןט^ען
ם אמ ,.קיגדער טיט ״אפריױא הײם אין.ךער ך<אט ער  האט גניטין מ
 , ^עגאךט э$* אים ך,אט ןזען נור ,?עטרוגען }יט ,גיגא>ט אב ניט
 פון געועןי ^יז װע.ױן דעסט פוין ,ישולדיג.גיווען ניט ̂ארי איז ןנר

דיא כלה( )פראסטעי



 פף^ל געפרױכט דואט ,אגריױפער.פארזעהען פאטער פלה׳ם ךי
 געפליבען את װאו פךעגין $טאט בניטיךפ אין ^נךקוגךיגען גוט זיןד

 זיין האט פאר ךער ,.גי^אן ניט דאפ האט ןגר אז ארב , יא1פר;ײן1
ע ןץהאט ^א^ער  פרן ױין ךארף מען קײט4קלייני:א ,צריות גריו̂י

̂ה ןער  נע׳גט בײדע זיך וזאבין .ןײא , פאלען פאר נור ,.גט צום הו-
 איועק איז אונ י'ולק4 פעךלאזק צײט אקוךצע איויף האט בנימין אונ

 זרח ?רײנד גוטען זײן א־ויגען זײנינ מיט ,זעדזען ,״פלוני״ אין גי§אךען
 פרויא זיין נעהםען צו אונ ,בעטרול>ן פיל אזויא איהם האט װאם
.א?זעױ.קא זיןד;אך טיט ]אהן זײן אונ

 אז גישריבען ןיט אונ״קײ^עם ^ךציילט ניט האט.קײךעם בנימין
 צלו.נג;?ל־ פלוני אין האטגיװאלטקוטען ער ווײל ,פל;ני נאןד פאךט ער

.קוטען זײן פון פאךאױםז וויסען גיט זאל .קײנער
 א־ז בגימין אײךער נאןזז ,זײנען;•טא םודית ןעןנןוױךדיג_קײן

 בנימין דאם נישטוךטט $$אט אין שױן ד«אט ?לו;י אין גיקו^ען
 טיט זעהען זיןז קוטען צליןז:.קיר װעט אונ אמעריקא פון פאהןט

 פשורה דיא מיט גיפרײט זיןז חא?ין פכײןד גו$ע פיל פרלא זײן
 גיךעכינט ןיןז האט ןגר ,!יישךאקין ^טאךק חאט.זיך זרח נור , ט־ובה
 יויא ׳ אפלאן גיבליפין איז איחס פײא ,שטרא?ע א^רויפע אויף

 צוי ,י§ען1א;טל ^ןזאט פון ער וועט אין'ש$אט קו^ען וועט בנימין
 ײןע1 האט ער ,גימאלט פעךטיג כײןע זיןל ער האט ןיוועק ךעם

 [אמען צוא ער חאט , עקעןט האט ער װאו ,פאקט פאר זא^ען
 װאו•!ײנע א?טלויפין צו• וטזו$ן מו?ן געוען איז ,געלד ]ײנע גינוןןען

.טןאגין איחם וזעלין יגען1א

טז♦
ער ♦אסט4 או^עךי^טער י

̂ה האט בנימין  שטאט אין גאנט ךער בײא קוםק צו גיווען ז־ו
 גיפאלין זיא איז דער.ןעהען פליצל^ג איהם חאט הוה וויא »פל^י״

אין כלה( )פראפטע
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—  п  —

 האט זיא קויםאב;יטיג^׳גךט איל האט ען9׳ט'ות)או?סא?טען(7ח אין
 בעתלזיגט אביפיל איר האט ךאם , יווןײ4 גיבראפין.מיטאגרױם א־וים

 הוה אונ , זאהן ײן1 אוינ ?רויא ןיין ױק־׳טט בנימץ האט גאבךעם
 האט ןיא וואם ת1צר .גרויםע איהרע עלצײלט באלל איהם האט

 גיװא^דעלט גױיךג ניט ןיןז האט בניטין ,צײט נאך>ע ךי ניליטען
 אלײן הוה ווען ,זרה׳ן ?רײנד גוטין זײן פון לציחה לי העלין צוי

 , ;^לױבט ניט אמןן ?׳&זום ער װאלט עלצײלט גיט איהם דאש וואלט
 איהם האט עי ,אחײם זלח׳ן צו ניען:א4י4 ןןר איז פליה ^זאךגין אויף

 בניטין ךאס העךט דעל האט זרח וויא ךען ,גיפונק ניט >ט'ױן אבער
 א[א איויף ווײל ,אמ>ל;קא }א־ ?^טלאפין ?ך איז .איז.גיקומען

 ךא1מ האט ;גל .ױךעןלנט ניט זיןד האט גאסט אוע^ערינטין
 איהם װעט אונ אפיאצעס סאיין בנימין איהם וועט טאמער גיהאט

̂ר האט טול^ע אין אייןזעצין  ,א;?ןלאפין איז אונ ^יווען מכןדים זיןד י
 מלשעים :גיזא^ט האט ̂נר ׳ זו^ען גיוואלט יט4 איהם האמ בניםין

 אבער #לעפ^יס אלוים גײ$ ?זע^ין ע9?לע? פון , увп יצא
 וועל אי־ אויב נןעלט פאר טאן *טלעפטעם _קײן אים זאל סא;ד מײן

 איןד ױעל בה1אט טאן איהם ק?עעןז װעל איןז אויב אונ םרעפין איהם
. נק^ה רע?טע4 ךי איז דאש אוג ןןאן גיוויס איהמ

I

יז♦
א , נקטה גךעסטע ך

 אין ען54ןרײ פאר יװאלט4 יט4 צייט אלאעע האט בניטין
 זיײ%- פון , ים4מ;ה .ז־יעךע פון א^יװא׳ץט .גיװען איז ¥ל ״פלוני׳

ם אין ;דבות נר'ויםע־ ;ינ־עבק האט ?יר , א  ךער איויף ^
 האט ער ,^א־ אונ ;א־ יג1א ,הו־ךלים ית3 לעם אויף ,ךה1ת ^למ־ד

זין? כלה( )פראםטע



ט אין ןיןזי א  ןנר האט נאכךעם ,;אטען אגיטין נינךפט פל־וני ^
 אין גיפאהךען אוועק זײנען זײ אונ זאהן ײן1 אונ פרויא .ןײן ױנוטען

 זיף האט בנימין ,ךק1אין;י ?נ^זאפ גיקוםען !ײגען זײ ,אמערי־א
̂ר .גינזאבט ;נר האט ,גיקועפטין זײ^ע צו גינומען  , באל יםין1א

 , פרײגד גוטע אינ נטע;ןעקא .זײנע אלע ױחפין ]אמען צו האט ער
 גיגאנגען ער איז לא;נ ניט דאה ^ךצײלט האט געפט ךי פון א.י;;ער

ט אײנער גיטראפין האט אונ גאם ךער אייף  אונ עךד דער אויף חי
 פון ׳שוין האט ער דאם ןןךנןענען צוא עווען איז ^גים ײן1 ארי־ף ווײנט

 בײא פאר איהם דינען ןמג׳ןען ?יל ׳ גיגעםין גיט טעג עטליבע
 האט ןגם > איהם וועגין ןעקיןזק־ט גיט זיןז;אר האבין אונ גינאעען

 געפךעגט איהם האב איןד , רןזיןנןת ים1אגר ערװעקט מיר אין זיןד
.איז ער װא;ען פון

 האט אונ — ^ץטפעךט מיר ער האט — פלוני שטאט די פו-ן
• רײדען צו מערר אװארט אהן גיוויעט

 איף ,גיבעטין איהם איןד האג — אךרים מיר מיט קומט —
 זײן איהר װעמ מײל ךער ,װעל,קענען אץז וויפיל #טיצק אײןז וועל
. איןזעם עםעןװאם וועט איהר ,מיר $ײא

 טיר;־ע^טפעךט- האטעד — אײןנרעףןדים ין;יטװעךט3 איןז
.העךץ גוט אײער פאר נעצאלען אײןז זאל גאט

 איהם קאןז אין־ היױז, צו טיר ערבײא זיצט טאג אבט №ין
̂ר איז וראלקין א^װוארדן יזיט ,טאכין פבײליןד ;יט .??גצויגען ן

 בנימין האט - א־ער רוי$ען ?שיקען איהם דאךף קןען — ’
 האט - !יעקב , װעךין ?רײליף וועט מיר בײא — גיזאנט
 פו-ן אורח ךעם פרײנג אונ גײא - ט#רת זײן צוא גיזאגט בנימין
. אוט צו אהער פלוני

 צידיק גיקו^ען מ׳^רת איז,ךער יעךט1^יד נג:לא ניט האט «ס
.גאסט דעם טיט

ןע^כײא У בגימין האט — ? דוא בי;סט ךאם !ןרח —
גיגעבין כלה( )פראםטע



 ײן1 א־ויף ני^אלין איז ער ? פלײגל גוטער רו נ?ט;טא רואס - ךגעבין
..גיקושט איהם האט אונ חאלז

 זיןז האט ל5ן ,#טײנעךט פאר וויא לזטײן גיפליגין איז זלח
.ענטןעלין ױקאנט יט4 וואךט האטיךן ?גר אז ^לקזראקין #טאלק

̂גט בנימין האט - אטעלט ד־א — איז ,עס װאם — גיזא
,בעטען טחילה ^פי־לו״קײן הי דאלפפט מיל ,פאלען פאר גיװנן.איז

 נא דוא לאךפ^ט ווײב מײן נו-ל ,אלעבעדיגעל בין איןד װײל
^אלגין §אר ױךעכינט איהר האסט דוא גוײל ,?ןוזילה בעטין  , גי

 אונ מרינק אונ עם ,:אשטחה אויף מיל בײא דו• ב־נפט יע*יט נול
 ךיל יבין איןד , גענ^יו־ת אלטע אלע $*ן ךיןז געם פאר ̂ פרײליןי זײא

 א־ויןז ^עווים דיל .זיא ןועט טחילה נעטין דו וועסט פלויא מ־ין ,מווול
.זײן מיוסל ךיל זאל $גר בעטין דו .לאלפפט גאט בײא נור , ז־ין מיךול

̂ןמה ךיאגךעטטע  טיר שאךפט דו ,גט;יזא4 ?לח האט - !?
. מײןרןאפ אויף קיױלק ןז־יסע

 בנימץ האט - זײן ניו״קם ^ןעהר ;א,ל ךיל אן טיל יועל איןז -
ךיא מיל פו-ן דו• א$טעל.פעקוטפט בעקיטען װעסט דו בים - גיןאנט

ניט איז דאם אז רו זאלקט װיקען א־ג דש1אח תפל לכײסיג ו״עלבע
 ןיא האט אך,ער גײענדיג גיזעחען האטךיל ®ײןפל־ויא ^קמתנו-ל מײןי
 ךיא ךיל פון זאל איף גיבעטין טיל האט זיא א־ג ערקעט ךיר

המק.זנ; קטה'גין
ק מעשה גאנצע די .גױואו-סט האבין וואם געסט אלע אי  ה

 , הוה פלויא ךיא פון ^קמה .אײלעלע .גלויםע ךי יף1א ^עװאו^דעלט
 איז ארעה פ.אל אטו^ה שיונא רעם טו-ט מען ווען ךיפטיג איז ןאס ךען

.קאפזאויפען קוילין הײפע שאךין אריויף אים וואלט מען וויא גלײך

ע ד נ ע
כלה( )פראפטע
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