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א טעללער. פאמיליע ך

 מאדאס דיא נעעזריעצען האט - ! ניין אונ !נײן אונ !גיין
 וױל איך — טעללער מיחאאיל מאן איהר צו בעס מיט טעללער

 , עלעפער פרעמדע האךיװען צו פעךפליבטעט ניט ןנין אונ ,ףטי
 ,צעפיצען ניט ךא זיך זאל פוס זײן . לןנדער אײנענע האג איך
.ז.ײן ךא וועט ?גר יב1א ^זטוב ךיא אננטרעטען ךיר וועל איך ךק

—געבעטען מיסאאיל)מיכל( זיך האט - ליעבע׳ליזא איער
 שװעקטערס מײן )פלעמנאניק( אננעפפע מײנער ךאך איז ער

 װעלט גרײסער ךער אױף עלעגד , איתיום איז אונ / אײנציצ.קי;ר
 איהם אריף זאל ״עס ווער ניט .קיינעם דא ערי האט מיר אויםער
 אוננלץן־ דעם מיט לעפען טיין לײר מיט האב .האנען רהםנות

פעך־ מצוה גרעקטע דיא וועקוט דוא אז טיר נלויפ .הןגד ליכען
מ*טער אײן פון ^זטעללע דיא איהם וועםט דוא ווען ףנען

• בעטרעטען
גע־ פונאײנאנדער טעללער מאדאש זיך האט — ? אטצוה

מױזמע ריין צו אה^ליך בין איןד אז טײנען מחט דוא - לאכט
זאלםט דוא ! ניין . туп בעשטענדיצ זוכט וואם יענטע ציפה

 פאדא;ף איף .צךכןניותן ךיינע צװי׳טען אױץךעכענען ניט ?יך
 דער ניט וויל איך אמאל נאך ךר ;אג איך אונ . тур נןיין ניט

.געפינען עטוב אין מיר פייא זיך ;אל ׳ןזליממזל
 ?ני ׳ געהק נןינר אזא щ וװהין נ^מה מיין בירעכען אןער

איז שטײנער פר גאלד



איהס איך נןאן װוהין . אי*ט ;אהר פופצעהן נור דא,י איז
ק• ־ ש. ׳

 ״עי זאל דא אכי וואםעוי אין אדער פייער אין איהם $יק
 קוםט וואט נוא / אנקו״קען גיט פגים מיאוס זײן נןאן איף .זיין ניט
 װען נעהטען ניט מויל אין אגיסען קאןז איןד’ ? דעופאר מיר

 זעה איך אז ^נג צו שטוב דיא איז מיר , אנטנענען םיר זיצט
א ״װילקט נ,יא . דא א־הם  ליעב צו §ער?יטערין לעבען מײן ת
? שלעפער ךעם

 /יר א» שלעבטס פאר דיר טוהט װאם מיר זאג אבער
 פון אויך עסט אונ .קאנאפע רער אויף עסענישטוב אין שלאפט

 זײא גאט זיך רוכט ,אלעםען גןאכסטפאר דוא וואס ימיטאג דעם
• מענקיען ךרײא נאך עסען קאגעןז ךעם״נ^יטאנ פץ דאגק

 מאדאם שאן האט — ט/ננהן ס־ כןיין אײןד מיט װיל איןי
 איד - 'שרי;ען נענומען אכןטאװע העכסטער דער אוייף טעללער

 איהם איהר שינןט וואןז ךיא ורען אז מאהל לעצטע דאש אייף־ אנ5
 .זעהען ניט אױ^ען דיא אין трр איהר װעט אװעק גיט ערנעץ
. אטיראן א^׳אונטענש זענט איהר

 ארויס אריסטאקכא^קע דיא איז וועךטער דיא מיט אוינ
. זאאל פון געלאפין

 אויןש זיצק ^ערצוױיפעלט פא?ט גע>יליעבען איז מיחאאיל
. ארט ךין

© •

 פופציג גיינאהע פון אטאן שאן װאר טעללער טיחאאיל
 נרעםטער ’דער אין עו־־שר גרעקטער דער ביורען איז ער .יאדו־

 האבען ישטאדט אין .מאסלינא שטאדט ךער אין אריקטאכןראט
 מיא .,הערץ גוטעס אונ עךעל_קײט ךין פאר געליגיט אלע איהם
 ¥י לען ♦ אנאל אהן פישוט איז ;גר אז געזאנט איהם יף1א האט

האט שטײנער נאלדנור
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 גע״ איהש פײא נורי האט וועלכער ;אטהפעךדפטעען גןײן האט
 גוט גײוען איז וויא אזוי אונ .ענטזאנט ניט אטובה בעטען

 ,§אמיל;ע זיין צו געטױיא אונ גוט ער װאר אזוי וועלט דער צו
 אונ יאהר צװאנציג אפנעלעבט וױיפ ער׳שט זיין מיט האט’
 . ניזאגט ;יט וואךט אשלעכט איהר צײט גאנצער דער אין’ האט

 זיא נעהאנ^דען איהר פון נסת ווענינ ;עהער האט ערי חאט׳ש
̂ד רןין איהם מיט האט אונ ׳ כןרא^ק אימ^ער װאר  .}עהאט פך

 זיא אום געגעפען אויס איהר אויף רופעל טױזענדער האט ער
 ציועלף מיט אונ געהאלפען ניט האט עס אפער .מאכען צו ןעזוןר
.נעשטארפען ךא איז צוריק ;אהר

 זיך האט אונ ,לאגט(נעה איחר נאך אנאנץ;אהר האט עד
 האפין יאהר צװײטען ךעם אויף נאר טרײסטען ;עװאלט ניט ןאר
 פיז;נר לאפעס זײערע אין ארײנגענומען אזוי איהם שדכנים ךיא

 כאהל צו־ױיטק צום האט אונ רײדען איפער געלאזט זיף־ האט
 אךיהטאפראטישער אש״נער פון אמעךכען מיט נעתײראטוזעט

 איהר האפין אונ ארם זעהער װאךען עלטערין ךיא פאמיליע
 ג״עלד אריף דזאט טעללער אפער .געפען געקאגט נךן ;אר.ג־ןיין

 ךער אונ .נןרן דעם אז־יף געקרקט ני־ר האט ;ןר , נעקוגןט ךט
 ע׳ןז^עס זעהער ‘וואר ליזא ךען .גיפעלען זעהער איהם איז כ,רן

 אןיעעזעהק יך1א האט זיא נעפילךעט. ביסעל אהיבש אונ טעדפען
.גוטהעךצינ אונ עדעל

 צז טעללער אנגעהײפען האט חתונה ךער נאך באלר נור
 זיא ךק .מימײנט האט ערי וויא ניט איז ליזא זײן אז §יהלען

 צו איפער מאםלינא פי-ן ןרועפן אלע געהאט השק שטאךק האט
 אכןלייד געגאהט זיא האט סײנט . טאךעס איהרע מיט ישטײגען

 געגעפען אויפ איהר אויף האט אונ פאסאן לעצטען דעס גאך
 ללײף ךאס זיא האט ארום ךש1אח אין אי־נ . הבעל הוגךעךט

 ?אךעידעי אשעגעיע האט זיא וױיל דץסט דער אװענןנעשענ^ט
 איז ]אך .ק״ן אוג הפפן ניווען איתר בײא איז ר־יעל דער .ז-זהען

פאר שטײגער פר גאלד
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אײנגעאודענט ^טופ ךיא האט זיא .;יװען צוטחימגר איהר ןאר
לכייא נענומען צו האט מיא .ארט ג?יועשען העקקט ךעם אויף

ךכײא אלע דיא אז אךעפנוננ מאן ךעס ^עוויזען האט אונ ךינסטען
• ל׳א^ען ךאך טאן מוז אנוטע אקעגײן . נאג׳זהע איהר זײןען

הײנט ,נייטינ געוויס דאןי איז שטיב( אין נןלייפען )צו אנארגיצע
ך איהר זאל וואס אפאקאיאווע אהן אוים טאן קופגז וויא הע^ין!י

וי• ז• א.’ נןאפף ךעם פעךפלעכטען אוי^אהן אנטאהן
נןילעי ןאןט טיא וויא ניווען אױך זיא איז ?אן דעם מיט

איהם ןיא האט נעלענענהײט טינדעקטער דער גיײא .וױערער
אגרוי^נן געטאהן איהש מיט האט ױא אז נ״יהלען צו גענעפען

חתו;ח האט יאהר צװאנצינ פון אמעדכען זיא וואס דאםיט חהד
אכטצעהן מיט איהר פון עלטערי איז ערי וואס איהם מיט געהאט

* . יאהר
 ;ןרלױפט;ןר ^יט אפער איהם האט האראנןטער עדעלער זײן

 אללעש האט .עף . אװעזען ®איען וועךטער איהךע פון זאל
 . ז_ײן כןרינ שטופ_ק*ין’ זײן אין זאל оуг אום פעךשוױנען נעדולדיג

 . אויפפיהרוגג איהר פון נאל דיא פלאצען נענוג פלעגט איהם
 ®איבק אגןט ז״ער ?לעןט זיא װאם פעלער ליא פון בעזאנדעךעס

אי • ;עלד םימםען נךויסע ^ער־קווענדעט האט זיא װעלכע ־אױף  נ
 אללעס איהר האט אינ העךץ א^טארקעס נעמאכט זיןד האט ער

 האט זיא אז פירעבנען אױך זיך ײא3 פלעןט ערז .נאבנענעפען
 י־:נז נאף איז ז.יא וױיל װונטש איהר נאך לעפען צו רעכט ךאס
 אי? זיא т אונ . ?ןר אלס מאן אױננערער פאסט איהר פאר אונ

^ צו -אױינגעפאל^גן ,יא שאן ע מ ריןי ע ט על  ^אן מאניןיא אג׳
.וױל זיא וואס טאהן

 געבא.ץ איהם ךא האט חתונה זײןגר נאך יאהרז צום פוננןט
 צז ׳טטאךק הףאי צו איז דעם דור־ך אונ .אטאכטער
 פאריאיהר װאלט ?ענליף/יװען װאלט עס״ . ^עו־ואףן געפונרען
ק פיןחיקןעלי. דאפטעלעריל טיאזאנט וויא ^ררײןט ^ טל צ ע : 

שאי שטײנער גאלרפר
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חאט זיא . חתוגה זימנו ןאך יאהר $יף מעאננען איפער שאן

איז ןןר אונ ,נע?אךען" קינךער ךך״א צײט ךער אין שאן איהם
̂ען איהךע ?יט ]ײןען זײא אז געײארין אײננעוואהנט אזוי רןאפריז

י . פאךמיקומטען ^אטירליך וױא איהם נייא
 אשװעןקעו זייגע נע^טאךפען איז יאהרז לעצטען ךעם אין
 איהר פון . אויםגעהאלטען איממער האט ,ער װעלכע אװיטװע

 אפורלי_אנ- .פהור אפונקצעהניאהרעער זאהן אײן ^עפליבען איז
 ןני ךען ׳ גע^ילךעט ביםעל אהיבשי .שײן װאו־ ערז יוננ, טענער

 ן$ר דאצוװאר נו^נאךום. אין נןלאםסען פינף נ;ענך־גט ^א] האט
 צו איהם מיט אןעךנענינען גיווען איז עפי ךאס זא קלוג העבסט

 יאזעפקען פלעט:אני,קעל זײן האט טעלער טיחאאיל .פערברײננען
 ײא3 ןאל ערי נעוואלט האט איינ ,^זטוב אין זיף־ צו נענוממען צו

 װעט גאלהער נומנאזױם ריא ענדיגען. וועט ,ער ?יז זײן איהם [
 יאזעף איז קױם אפער .אוגיװעךזיטעט אין אװעין'ש;קען איהם ער ►**׳
 גןאספ־ דיא האט מאנהײט אײן ז4ד אין איהם פײא אבניװען (

 אשרעכןליןק איהם אױף געײאך^ין טעללער ליזא מאדאפ אךטיגע
 זאלאיהם סיא ןװאלך שריי$ צו אנגעהײפין דזאט אונ אונ־חן

 מיחאאילפ בעהאלפץ ;יט האט עס .געהמען צו הויז איהר פון
 וועט ׳גןלעפעד דער אױפ א.ז איהרס נעשריענען האט זיא .פעטק

 לעזער אוגזערע װיא . ^פטרע^ק שטופ דיא זיא וועט זײן ךא
 איהר פון ווערטער דיא הערין צו נעהאט גלייך ראם שאן האפען

. סײלבען בשר

ב♦
,יתוים אךטער ךער

 $אר איז עךטך;ןל־ך׳אונ נןאקי אונ אונאנגענעהם זעהר
 כןאן מיא װאס אר״יז אין זיטצען צוא מענטשין ;נךלען ךעם

איהם גאלדפרשטײנער
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 נאך ,ענט־שטעהען איהם צולמנפ אונ ,ליידען ניט ראךט אידיס
מעיי .וויךטחין ךעל מיט װירטה ךעם צװישען גןריג  ארמער או
 *>ר אז פײנד איהש האט ליזא אז פאמעךלןט האט יאזעף יתום

 אטאל אויך האט ערי .אױנין ךיא אךאךין וױא איהר ^זטעכט
 אוג איהם צוליפ מאן ךעם געזידעלט האט ליזא װיא גיהעךט

 אױפ אפטרעטען שטייפ ךיא װעט זיא אז גע־שױעגען האט
 .ניט ךאס האט ױננ ?נדלער ךער ,זײן ךא װעט )יאזעף(
 פעטעןיס דעם בע^לאםען זיף האט אוג ,איפעךטראגץ געכןאנט

פעךלאזעןי צוא הויז
? מען לייפט וויהין ? מען געהט וןיךו־ן ^אר
געךךיפןט׳ שטאךק יאזעפין אךמען דעפ האט פראנע ךיא

 טענטשין פרעמדע צווישען מאל .קײן אהער פיז גאך איז ׳גר
 דיא פון מאהל כןין אים האט מוטער צאךטליכע דיא ,גיװען
 *״* איפער געציטעךט אים איפעױ האט זיא ,אפגעלאזט ניט אוינין

 אויגין ךיא אין געקוקט אלץ אים האט אוג ,געטרעסט זיך איש
 אפילו ןני מוז יע^־ט אונ ,ניט גאר אים פעהלט צוא ןעהען

א זיכין געהען אונ אנטלייפין הויז פעטעךס ךעם פון ײ ^ ע צ ט  #י
.מענטשין אונפעכןאנטע פרעטדע

 לעןפזעער אלץ אים טאג צוא טאג פון איז ךא אוג
 שארפע וויא הערץ זײן האפין פל;קען פייזע ליןאס ,נעווארין
 קהייא גלאז יעדער פייא אים פלעגט זיא ,געלעכערט פפײלען

 הא?ין וואש װעךטער אזעלכע װאךפין אריין ,עסען ;עדען פײא
 ליזאס אז אונ ,פערני^עט טריגקען דאם אונ ,עםען ךאס אים

 פלײנךליך $לענט צעהן;אהר פון אםעךכען םאפיא נןינד ן^לטערע
 געטאן אגעשױיא שטרעןנ מוטער ךיא האט נעהן צוא אים צוא
 קאמ£אנירעןז ;יט זיך זאלםט דוא !איהם פון אוועק :איר צוא
̂דער .קפצנישע אלע מיט שלעפער אלע מיט  ^עךכען דאס אינ , כןי

 דעס פון ;עהן אװעק אויגין טרעהנענדע מיט געמוזט האט
. ;תום אונגלינןליכען

אנסעל



אלש מיחאאילין צוא נעזאגט אמאל ״ער האט - !קעליאנ
 איץד כײא מעהר וויל איך - גיווען ניט #טוב אין איז ליזא
. זיץ ניט הויז אין

.גיפוענט צאךטליך אנקעל דער דואט — ? ווארום
?;עגט^ערט- גילעכטער אגיטער ?ויט יאזעף האט - ווארום

׳טםעךצען ומעיג ךען *יוזר האט ? ווארום נאך פרעגט איהר
.מיר צוליב

. נארוניא םיר פאר דיך ארט וואס т ■ ו г: - • ־־ 1* -
 עזטוב אײ;נר אין איהר זאלט מיר צוליב אז וץיל;יט איך

 וועל איף געזאגט יאזעף;נרינםט האט — אײנזיטצען כןענען ניט
כ־ןאגען זאלט איהר אום ,נעהן אוועק דאנען פין בעשער

.זײן רוהיג
דאש דוא כןלעיקט װאהין געהן? אװעק וועםט חא

? נעהן צוא
 דו?ט ? דא מעהר וועלט _קײן מאסלינא אוישער ךען איז

 װעלט ךער אין זײנען ,עש אז ;נרצעהלט געאגראפהיע דיא זיך
. אצאהל אן ^טעדט פעךהאנדען

ךיא זײנען ביזט דוא יויא ־тур. ייננ אזא פאר ניט אבעו
.געװאךין געמאכט שטעדט

 פונפןיןיהן /טוין גיין איף נןינד ױגג .קײן ניט עזוין ?ין איך
.אלט ;אהר

.אכןינד נאןד הײשט ךאם
 - ז״ײן ניט מעהר איך וועל ^טופ אין אייןד פײא אבער

. געזאגט ענטשלאהעו יאזעף האט
, פאהרין ווילםטו ךטע וויהין
.אמעריקא נאך אז׳ט וױיט זעהער קעלזאנ וױיט
 ןגר׳טראקע; אינ טעללער;נךשטױנט האט — ? אמעריקא נאך
 וועגין קעןזדענ צוא גאר קוטקטו וױא — נעטאהן אמישײא
? אמעריקא מיט ביזטו אמחותן פאר ויאש ,אמעריקא

אירןר שטײגער פר גאלד
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 איך האב אטעריקא אין אז פעטער דאך וןיקט איוזר
 שטענליג,ער^עהלען ?יר פלענט מוטער מײן ,אנגןעל איק נאך
 שיקאגא אין ױאהנט וואפ לעײין מרדבי ברודער פאטעךם מיין פון
.פאהרען איך וויל אים צוא ,רײך זעהער ךאךט איז ערי אונ

 אזוא דיך ױעל איןז ,מיה דיץ אומזאנסט יאזעף נײן
.§אהךין לאזין ניט ודײט

 אן מוזין איך װעל אנגןעל לאזין ניט וועט איהר יב1א
.שטאךבין ;יט נאןז וויל איך ךען ,פאחרען אהין ערלויבניסז אי;ער

? שטאך?ין װענין רעךםטו;׳נפעש וואש ? ^זטאךיין
 זיק אפיסעל נאןד דא װעל איך װען אז ווײס איך ווײל

 — איבערטראנין ניט דאס וועל איןד שטארבין נעוױס איןד װעל
^ זיינען אוינין שײנע זיינע אונ ניןזנטפעךט יאזעף האט ל  פו

. טרעךין מיט נעוואךן
 פול אוינין ליא זיעען מיחאאילין נרטען ךעט ?ײא אוץ־

 שעפעלע ״עלענדער דער אויף קוכןענליב טרעלין מיט נעװאלין
 ,בעכער גיג־טיגען אוננלינןש דעם פון י^נ אזוא טךינכןט װאס

 זיין צוא , געקושט איהם האט ,ארו^נענומען איהם האט ;יר
 ?יטערע ווערטער אן האט אונ ״ צונעךרינןט ש^אךק הערץ

”.ען5פעךנאיקאפףז בלאנדען יאזעפם אױף טרערץ
יאזעןן וןאט - אמעריקא נאך פאהרען מיןל לאזט אנלןעל
• הענד פעטערס דעם קוסעגד ווײנע^ד ןעלאנט

 יס-1א ג/ענקפעיט מיחאאיל האט — !נ,ינד סײן >ןאהר
א װי׳טענד 1פו £אטער היקלישער דער אונ פאהר — אויגען ך

щ לאנגען דיין יף1א ליך חסד »יין מיט זאל ןתוםים ךיא
 ץרות ױנג א1אז האקט דוא װאס פאר ךער אוג ,ניענלײטען

 וועל איך ,האבין נחת נךוים אוג גליק נור ^פעטער זאלסטו
 זא^סט דוא נור ,װעג אויפין רוכעל הונדערט צמײא נעבין ךיר
אהין בשלום ליןר וועט נאט אז אוג ׳ פערלילען ניט ךיא

כרייגנ־זן שטײגער גאלדמר
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 ׳ןיכײ^ן ?יר זאלקטו נעלר ןאך ?אדאךפין וועקט רזא בר״ננען
. #;קען אלד3 ךיר איף ײעל

 יאזעף דואט - !אייף ראנק איך גןעטער אײןו ךאןק ז*יך
»הענד די אנכןעל ךעם קיסענד נעטאן אנעשכײא ״עךפרײט העגןםט

 אין האט , יטור3 יאזעפץ פון ישױן ווערסט דוא אסוף נוא
 שוין ןאהרט ,ער — ליזאן ציא $קאנט מיחאאיל טאג יענעם
.דאנען פון אוועק

? אוועק ךאנקען צוא נאט פאהךט .ער
 .קינד ױןןין ךעם דיא בי;ט װאס פאר ניט )«ערשטעה איך

 ?אהריט ?גר וואס אר9 ךער ;אט ראננןקט דוא וואס פיינךין אזא
* געזאנט צארנינ פיהאאיל שוין האט - אוועק .

 שטרעננ זיא האט ? ?נאנען דײ}ע אן דוא היי?קט װייטער
טפערט-  אייך אז געזאנט מאהל אײן ריר ךאך האב איך טענ

 ײן5 פון װעט ,ער מאש טאג ךער אונ ,לײדען ניט איהם נןאן
.אבאל ז.ײן םיר י״א װעט ^אהרין אוועק הױז

 אל3 .קײן אין יף1א לאב גאט אזוא גיזט דוא זיןד דוקט
 יאזעף האטש א$ט זעהער זײא סאכסט דוא ,שזעךני׳נ ניט
.היא ךא איז

 איראניש זיא האט — ליידען ניט אפשר דוא ווי$ט נזא
 ךער )או^טער פאךבאקאם האנד רעבטע דיא ב<א^טע;ר נעזאגט

 ײא3 פיעל״כט זאל איך געװאלט דוא האקט ךען וואס ײט(1
 ראט װייב .ערשט דײן רריא תהינות לײענען אונ ןיטצען ךיר

? געטאהן
 באלער ךיינע אין ניט ךך ׳שטער איןד אז ךאך זעהקוט דוא

 זשע יואס גיא .!ידלות מיןד שטעלין זײא אז וױיס איןד חאטש
? א1אז רוא שךייקט

 העכער נאך זיא האט — ךיר? איך שטעל בדלות
 איך אז ;אנין צוא זיןד וואגקט דוא — שױי?נן צוא ^:גיעהײבין

אװי־ב נעהמען ניט ךך לאזט זשע ווער נוא ,בדלות דיך ^טעל
ראס שטײנער פר גאלד
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 חאטש בעפוי/ען ךיך קאןז איך ,מאכין וייך ךיך זאל וואס
. טאג הײגטיגען

,נארישקײט אזעלכע ױיךין צוא ךיך פעט איןד אויף’ הער
 מיט צולאזין אכײן זיןד פייגד האפ איך אז ראך ווייסט דוא
 דוא דארפקט יעצט פעזאנדערס ,וכוךןים נרויפע איןי ךיר

 אזא אראפ ךיר פון נעם איןז אז פעס אין זיין ניט געוױס ךאך
 וויא ךיר ייא3 $יז װאש יאזעפין כןליינעם ךעם לאטט שווערע
. לאסט פ־ד טוי;עגד

ליזא האט — פאהךין ;גר זאל פאהךין ערי זאל
 זײן װעל איך אז װערין ךיק אונ גראפ ױעל איןד — נ/ענטפעךט

.זעהען ניט פנים כןפצגיש
 ךיא האט — פאהרין יאזעף דאש װעט וויהין פאפא

. ;קרעגט גיהערט געישפרעך דעם האט װעלכע סאפיא נ,לײנע
מיחאאיל האט — טאבטער מײן וױיט פאהרין וועט

 גרויםען זײט ;ענער אויף אזש ,װײט זעהער — ג;ענטפערט
. אמעריקא נא~ פאהךין װעט ״ער מעער,

.געװיינט פוגא״נאנדער פלי־דם זיך האט שאפיא נןליינע ךיא
 םיחאאיל האט — ליר פון האךץ אפעסערע האט זיא

 דוא ,שעמען זיך באדאךפשט דוא — פרויא זיין צוא נעזאגט
 דאש אז פעךשטעהט .קינד אכןלײן וואש זאןד אזא יעצט טוהםט

. אונרעכט אײן איז
איך ,שבל .קײן ךיך פעט איןד מיף לערין תא גוא נוא
דײן אוועק אים שיק ,דוא וױא גוט אונ Щ אזוא גאך פין

 וןיל וױהין פאהךין ערי זאל ,פלעמיאניכןעל זישען טהי;ערין
.קומ־״גן ניט צוךיק מעהר זאל מיר צוא אז אן איהם זאנ נאו

 זיין פעגלײטעט מיכאאיל האט וואןד זעלפער ךער אין
 עןזיוגנ ךעם האט וועלכער פערעכאד צום יאזעף פלעמ^אגיק

 שטארט געגורטם זײן פון ^ווינ אױף געפיהךט אוועק כענטשין
'גיגעבין י?יט איהםי האט קעליאנ גוטער דער ,פאטעךלאנד אונ

געלד שטײגער פר גאלד
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א.י;יגםעע זיץ אונ ,טךעיין מיט נעמישט סוססע הײןיע ,געלד г ' $Г . ה?ך?

ג♦
עע ליא אךי מ ץט .מאדאס הי

.צײט יענער פון נעלאפין איפער זײ^ען יאהר איט
 ,אפעך^נדערוננ מענטשין ;ערען אויף מאקט יאהר אבט
 געטראױן אריבעי האבין װאס מענטישין ךיא אויף פעזאנדערם

 אפער לאנעאם אן קומט ןגלטער ךיא > ;אהר פופצינטע ךאס
 אונ / שךיטטע ױעזענהאפטע זיא ®א?ט ׳שױן קומט זיא אז

 אונאנגענער&ע איהרע מיט מענטשין דעם פוײיאל/נבינ בעשענקט
 עןטערי־ן דעם יף1א כןנײטשען ?ײאישפיעל צום װיא ,פריזענטע

 אועין ךיא ווײל ןאז דער אױף בךילען ,געזיכט דעם אױף אונ
 , האר װײסע ,פריהער װיא דינען געטיײא א1אז $יט שוין ווילען

.רךינק אנךער «ײן אדער אהופט אױך מאהל ?אנכעס
 אומער געשעננןט יאהר אכט ךיא האבין פךיזענטע אזעלכע

 אונ אכט פון אמאן יעצט שוין וואר ערי ,טעללער מיכאאיל
 ,זיבעצע פון וויא ;•י האט גיזעהען אױס נאר ,;אהר פו^ציג

א ,געװארין פאך^נדעךט שרעכןליך צײט ךער אין איז ער  ך
א אויםנענ־ראבען זײנען קאפףז דין פון האר  באױד פון האר ך

 ?אדעהןט וױא זיןד האט פ^ים ךאס ,שנעע וױא ווײם װארען
. ל,נײטשען נןיט

 דע-פ אױף זיך האט ווארום פעוואמדערט האבין אלע
.^לטער ךיא קט(ארו?געוי גי־ך א1אז מאן לײכען

 םענטשין וײבען דעם פעשטענדינ פעװאונדערין מיר :א
 וריל ׳ שינע אוגצופרידענע אפןוטע איהמ פון זעחען ?ױו ווען

 פרעטדע פון אונ יכיורים אייגענע פון נאר װייס מענט׳ש יעד^ר
האט פרשטײגער גאלד
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 ^םערצין זײגע וויל .קײנער ךען ,אהנ^נ גןיין גאר ערי> האט
 סאנקעם ניט גאר יףי&ין ?ןיר ,וועלט דער ג-אר אװים״ײזען ניט

 ךער מײגוננ אונזער נאך איז ויאס נביר ;ענער אז מאהל
 אגעשװאלק מיט ארום געהט וועלט רער אין גל;קליבםטער

 איז ווער אוג ,פליי^ע דער אוייף יהוריט אבאךג מיט ,הארץ
 וריא בףיגנען צוא .גיך ״עלטער ד־ער שטאנד אין א1אז נאך

.צח־ת 'שטוגיגע געהיימע
 ,או^עךטרענליכע וויךכןליך װאךען צרות שטובינע טעללערס

 'נעשעפטע ‘ןיא פערעךגעךט, לאגע זיין זיך האט ;גךשטענם
 ווענדוננ אשלעכטע צײטען לעצטע ךיא אין אננעהײבין האבין

 דער אין בע;אנדעךפ אללנעמײן אין מפחור ךער ,נעהמען צוא
 מאךאס ךיא אונ ,ערדי דער אין הןלאפטער נײן .גילעגין איז ליטא

 האט זיא ,ווימען געװאלט גיט דעם פון גאר האט טעללער
 ״דיא מאךע, ניי>גר דער נאך נןל״ךין צוא אױפגעהעךט גיט ;יך

 טעללערס אין האבין געמאכט אפט האט זיא װאס באללער
 ,בעכןאנטשאנןט נרויסע אונ געשלעפט צוא געםט אסןי הוייז
 שטאךקיאפעטיט הא?ין ?רײןד גוטע דיא מיט נעםט ךיא אונ

 ךיא ױאס װייינען ךיא צוא אונ שפײזען גוטע ךיא צוא געהאט
 ^ערשטענדליך נואזעלבםט ,געבין זייא פלעגט טעללער מאדאם

 גוטהערןייגער ךער ’ אונ געלד אסך נעפאדערט האט ךאם אז
.וױינענךיג געגין געמוזט נעביך זײא האט טעללער

 וואס יאם גײרען י איז אונגליק אורעםערער נאןד נאר
 געװאךין שיין ךעכט אונ ךיק צײט ד־ער אין איז וועלבע לי?א
 געװאךפין דואט אריפטאקךאטקע דיא ,מיה מאנם דעם פאל
 אז גיזעהען ארום זיף האט זיא .מאן ךעם אױף אונהן אײן
 אלטער אזא ניט פאםט איז זיא וויא טענטש ױנג אזא פאר
 ין3אנגעהײ א;ארזז דאם ט ת זיא > א־ז טיכאאיל וןיא מאן

 לע?ין ןאם מיכאאילין האט דאם אוג ,רײךין ציא ארויפ פלײא
. נענוטען אוועק

ער שטײנער פר ג-..ל



א האט  פלעגט ״ער אונ אייפעו־ין׳ צוא אננעהיי?ין ך
 צוא פלעןט קלאטצמאן הערר דער אלם ווערין אוי^נעכןאנט

 זײן אז ?אמעךנןט האט ןנר ךען ,קוםען אריין /ןזטוב אין איהם
.פראנט דעם מיט מחותנתטע גרויסע אצו איז 'ליזעטשקע

 ארװאלןאט א׳גזטיכןעל װאר קלאטצמאן )גרונם( היךאנים
 וױפיל זאנןאן ךעם געװאוקוט פיל א1אז האט ערי ,מסלינא אין

 א,ינ • ,מנחה ן3אקו־ אין גיטעהט‘ עםז װאש געװאוכט האט ליזא
 אגוטין §אר געהאלטין שטאדט אין איהם מען האט ךאך

 גירעדט האט אונ ציגנעל אגעשליפען האט װײל,ער אךוואקאט
 פון מענטיש אױננער גיווען ^אך איז ,ער ,רוססייש עזײן זעהער

 אשײנער ניװען איז / אבחור נאך ךכײסיג;אהר אוננעפעהר
 ,ער ,זעוךגאל נימנ?׳טען לעזיטען ךעם נאך א^ראנט אונ ױננ

 איין דאדוךןי איז אונ אפראצעס׳ טעללערין נע?יהךט האט
 ווײס ביםליך ,שטוב אין איהם ב\יא נעװאךין אײננעהער א?טער

 אונ טעלילער מ_אדאם דער מיט געווארין '»ןע$כײנדעט ערי איז
 איז ,ער ,סאנןךעטאר ;אנצער דער געוואלין איהר ײא3 איז .ער
 ^יט דא מיטטאנ נןײן האט ?גר אז היימיע אזוא נעווארין י־א

 ניט ליזע זיך האט איהם אן אונ ,פאךפעהלען געטאהלט
.טהײא טרעקען געןעטןנט

 ןרויסער .קײן אויך מ?ין ןרויסער נןיין ;אר האט סיא
 טעללער מאדאם ךיא אז י*ער/צטעהן צוא זיין באדאך$ט חכם
 ליב האט קלאטצמאן צוא גור ,קלאטצמאנען פיי;ד גיט האט
 אונ ,ט?ין אגךויסער זיין באדארפט מען האט דארויף ליזען

 אדיואלןאט העור דער אז פערישטאנען }יט טאנן האט .ק״נער
האפיאן.י טאכטער דיא ;אר םוטער דער ;יט ;אר ?ײנט

 ̂צײן ;אהר אכטצעהן פון אמעדכען דאן שוין װאר סאפיא
 העבסט יך1א ךאבײא , לאזע אנילידןעגדע וויא צאךט אוג

 ךער פון כןלאסען אלע ג;ענדיןט ̂זוין האט זיא ךען גע?ילדעט,
 פון ה־ןאןטראסט אךיכטינער ןיװען אין ןיא ׳ גו^גאזױם ?רו/ען

דער שטײגער פר נאלד
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 / וײך לולײיען צוא ;עהאט פייגד זיןי האט זיא ,טוטער דער
 נןליידעל ציצען איינפאך איין אין גיזעהען אימער זיא האט טיא
 האט מוטער דיא װען אונ אטומעל׳ געהאט פײנד האט זיא

 זאל זיא אוךזאכע אײן זוכען אויס זיא פלעןט אבאל נעמאכט
 איועק גאר אדער ןייםעד רוהיגען איהר אין נ/יהן ארײן כןאנען

 גיזעהען מאהל נןיין זיא האט מיא ,א^רײנךין צוא ,עךגעץ געהן
 האט ד־א ,יגט1ע'שעפ?$ זיא װאר אימער לעךיג זיטצענדיג

 טען ?לקט אמאל ,ני;ענדיג ךא ,שרײבענךיג לזעהען זיא מען
.ארבייט שטובעער אפראסטער בײא טרעפין גאר זיא

,געהאט געשמאק שלעכטען פןין גאר האט קלאטצמאן
בײא האט ״ער אונ ,געווארין גיפעלין ישטארק איהם איז זיא
אגוטער זעהער דאס איז איהם פאר אז גיךעכי^ט אויס זיןי

 דער צוא צוגעשמײבעלט זיןד ,ער האט דארום אונ ,שידוןי
 / ד;עה גאגצע דיא האט זיא אז נעװאוםט האט ערז וױיל מוטער

 נטעהען האט ערז אלס געפיהלט זיך האט ̂ער גליכןליף וױא אונ
 איץפאןד האט ?נר ,פױינךליןר אזויא איהם בעהאנדעלט ליזע אז

 אײךים אײן פאר האגיין איהס יף1א רעכינט ליזע אז גיךעבינט
 טאכטער איהר וועט איהם פאר אז פארישטעהט זיא ווײל

צוגעלאשצעט איוזר צוא זיך־ ערז ך׳אט דארום ,לעבין גלינןלץ
מיט פערישאטטען זיא האט , הוגד אגעטױ;ער װיא

 וואס אונ ,אטשכת וויא בעךינט זיא האט אונ ,רןאמפלימענטע
.אײנגעשלוננען ,ער האט גיךעדט יס1א האט זיא

 אװיזען3 האט װאס ןעװײזע פױינךליכע אלע ךיא אין
 כןיין איז איהר ײא3 ,ךעבנונג איהר אלה אמענומען ליזע ^אט

 ,אהו־ען ךיא איבער פעךליבט איהר $ין איז ער״ אז גידוען ^װײפעל
 אונ אכט קרויא אױגנע נאך איז ןיא ניט, װאס §אר אוג

 זיא איז פעריײגנעט זיא האט ;אהו׳ זענןס ,אלט אהרזי ךבײסינ
.יאהר ךכײסיג אוג ציוײא װיא אלט מעהר ניט ד-אך

 צװײא אלט ניט מעהר זעיז ןיא •^יא וױא ךעכנוננ ךעם
אוג שטײנער פר גאלד



 טאבטער ךעו־ ,פשוט נאר נעמאכט ךא האט יאתר אונ,ייייסיג
 אנ־שטאט ,יאהר $וײא געריםען אראפ זיא האט פאפיאן

 יאהףגעם אזעכצען פאר געטאץט איהר זיא האט אבטצעהן
 זעכצען צוא אויןד סאפיאן זיא האט געפארען אונ מעךכען

 ןוױיא אלט הפל םך איז זיא אז ךיכטינ אױם ךאך קומט יאהר
. יאהרז ךכײסיג אוג

 איהם האט זיא אלם נעלאבט זיך אין האט קלאטצמאן
 צוליפ איהר האט ער״ אונ געמאבט׳ רעבענוננ ךעם אײנמאהל

 ;יר ,געריםען אראפ יאהר ^עטליכע נאך ךאפײא אונ געטאהן
 יט4 אוים וףיזט זיא אז קאמפלימענטזא געמאבט איהר האט

• אװײבעלע יאהר צוואגציג אונ פינף פיין וױא ןןעהר
 פישוט טע^לער מאדאם ךיא איז לןאמפלימענט דעם פון

 קלאטצ־ זיא װאיןט גיװען מעגליך װאלט ,ארײן _עדן גן אין
 ערי וואם ךעם פאר גענאםען האלז אין גאלד פישוט טאנען

 איהש אר3 מײגונג/ עדלערז אז_א םיט מענטש גןײנער אזא איז
 ווען ,גיווען טהײער צי־א גיט זאך־ כןיין איהר גייא איז

.זאכין גוטע אלע אנגעגרײט געפונען ־שױן ;גר האט קומען פלעןט
 דער נור ׳טעות אין געלעפט פייךע נעפיך האפין אזוא

נום האט ,געהאט טעו־ת רףן האט םיכאאיל ארמער
 זײן אונ קלאטצמאגעל ליפ האט ?רויא זיין אז פערשטאנען

 ,פאךוויךפע מאכין איחר זאל ניט.עךלױפט איחש שיטאלץהאט
 *אונ ה/ךצען אין פעךגראפין װאונדען זיינע נעטראגין האט

• געװאףן לןיאנקער אונ שװאכער טאג ;עדען מיט זײא פון איז
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ד♦
.מןלע אמיאוסע

אין םאפיא װיא מעךכען אזא אז פערשטע^ךליך זעלפפט
האט שטײגי" פר ־;לד



 וױא נןראנט פוסטען אז_א נעהאט ^יט זינען אין גאר ןזאט
 .אז,עי פעלישטאנען ניט גאר אפילו האט זיא .איז קלאטצמאן

 . אױנעליך שװארצע ,קלײנע ז_ײגע געווארפען איהר אויף ןזאט
 בעהאנדעלט. פרינרליך איממער אידט זיא האט העפליכקײט אויס
 /גר אונ . >§ערבראכט איהם מיט מאחל מא^כעס אויך האט ךא

 האט דאך אונ .ל.יבע גענעמײטינע אללס בעטכאכט ךאס האט
 ךעש װעגין שפרע^ין צו פױיא איהר מיט נעװאגט ניט עפעס ןנר

 געקיממען שאן איז ̂ער ווען מאהל יעךעס אי־ג .דעננןט %ר װאס
 אבזיכט ךער מיט אקינןלע וויא פערפוץט הױז אין טעללערן צו
 איהם האש ,גיעסען אויש סאפיאן פאר העךץ פאללעס ליעגיע דין

 נעפיהלע הייסע דינע האט ערי אונ אבנענומען צונג דיא וױא
• .יךז אין פער׳ןזטירןען נעמוזט

 אמאהל ;יר האט —!אנ׳ענדע נעהמען אמאהל ךאך מוז ?יס
 צו מאהל .קײן דאך וועט ארט אזא אויף - נעזאגט אלײן זיך צו

. קומען ף1ם .קײן
 ליבע םאפיאן בעשלאםען פעשט שאן יעןנט זיןי האט ;יר

.וױל .עס וואם זײן מאג ,עס ,עךקלערען צו
, ^טונךע אגאלצע שפיעגעל ךעם אבגעמוטשעט האט

ץ' אין אגנע^ײדעט פרעבטינ זיך ך,אט  , .קאשטיוש בעסטען ד
 האט נעה^נדיג . הויז אין טעללערן צו נעגאמען איז אונ

 .טאהן זאל״ ?גר ױאס ׳ רײךין זאל ערי וויא אןרא;ענןט ;ע?אכט
 צופאלען הוייט העלער דער פון גלאט ניט сщ ראןל פאסט ןנש
 אהילו האט ערי .ליעפ אײך האב איך עזריױנן אונ סאפיאן צו

 אזזי װיא זעהען ראמאנען ?גטליבע אין ק^קען;אכײג נעהאט ש?ל
 • ליעכע פײעריגע זײן ה״םנעליעבטע ז.ײן אליעבהאבער,עךכןלעךט

גיפעלין״ג^װארין ניט ,ערקלעתננען ז.ײנעןיענע איהם אבער
 - געטרײםט ןיך ערי האט — רע^ט זײן װעט כקתמא

 נע^פלע־ אזא ,עפעס געפינען נעמיס זיך װעט מע^זה ?עעת
♦ ןנרנןלער^ג רער צו }לייןז ציפיהרען זאל יואש

ער שטײנער פ־־ «גלד
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אין טעללערין צו ?גףטראקען וויא ארײננעל^ען איז ןער
I ד\יז

 נעפרענט _ער האט — ? הױזע צו איז כאפיא §רלין דאס
מק/ ^נטגענען אירם איז וואם דינסט ךער געקו

 דיא האט — אלײן גאגץ ציממער אין ןיך בייא איז זיא נא
.;;ענטפעךט ךינ?ט

 .גױא געלןלערט פערליעגםער אונזער זיך האט - ! גוט
.נעפרענט ווײטער ■ц/ האט ?׳ טאדאם ךיא איז װאו אוג

 נעהמען זיןד כןראטען ךיא אין געגאגגען איז מאדאם דיא
.קומען נאלד געײיס וועט זיא * א^לײד

 ךיא איז ;עצט . ניטא ;עצט איז .קײנער געצײכענט אויס
 יף1א געגאנגען צו איז א־ג גענןלערט זיך ,ער האט — צייט ^עסטע

 גאר האט)זריהער ערי .צימםער פאפיאם צו פינגער שפיטצען ךיא
 ^ר- האט סאפיא $יז ^אך,קער נאכהער נעטאהן אכןלאפף ישטיל
!אנטרעע :געטאהן אגעישרײא האט אונ הערט

/у■ דעמוטהינ זיןד האט אוג צימער אין ארײנגעקומען איז 
ט ^ ך ע  אוג מונטער געלעסען/עהער איז װעלכע סאפיאן געגען פ

 נןאר יריא ;ירעדט ארױס יל1מ פון קוים האט אונ ,גענאהט האט
! מאךמאאזעל ^ךראוחטי װערטער

 לןלינגענדע איהר מיט סאפיא האט — ? קלאטצמאן הערר
 זענט איהר וואס נוט — געטאהן אגעשרײא פראהליך שטימע

! זיןןט .אביטע איץד צו האב איך ;עקומען
 פערליע^טען אונזער אין האפין װערטער פר״נדליכע דיא

 געזאגט האט אונ נעזעצט זיך האט ,ער ,ארײנגעזעצט гш'р א:י;ע
 וועגען אײ;נרט פון וועל איןד ! פרײלין בעפעהלט ; שטײפער שאן

.טאהן אללעס אללעס
 ױעגען מײנט פון ניט ה$1אט פעטען אײןד >יײא וןיל איף

 אױף ארויפגערופען האט מיא וועלכע פרויא אנ׳ארמער פאר גאר
 נע־ אײנעם ^פעס האט ןיא װאם פ־אר דער סור אין מארגען

זידעלט שטײנער גאליפד

_ 1י —
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 איוןל בעטין איץ־ איך וױל . זעהער זיך שרענןט זיא . זידעלט

 נןעך־ זיא אינ סוד אין איהר פאר נעהען בעטיחען זיף זאלט
♦ טהײךינען

 לאכענד /נר האט א-־הר?- דאספעךלאנגט וויא מעהר נישט
 פערלאננען ^עפעס וועט איהר געמיינט האב אץ־ — טענטפעךט

א פון איז דאס . זאןד אןרױקסע  װעל איןז ז״אכען נןלענסטע ך
 ?יט בעשעפטיגט זעהער בין איך חאטש געהען געוויס מארגען'

.פראצעס אנ׳אנדער
 גרא^ר קלאטצמאן הערר דאנכןבאי זעהער אײן־ בין איך

.האגד ךיא ױיכענד איהם געזאגט זיא האט — ! מעיםי
 איז בלוט גאוןצע ךאס אונ אננענומען האנד איהר האט

> ?לוט גאנצע דאס אין באלד עאקי אונ געזיכם אין אריין איהם
.פלאס געויארין איז /נר אונ פער׳שװינךען

:געפךענט ״עךשיאקען האט אונ בעמעךכןט דאס האט סאפיא י
.געװאךין גוט ניט עפעם איז אײןז .קלאצמאן הערר אײך איז װאס

.פךײלין ניין .  שטיממע אציטערנךע מיט ערי האט — !גיין .
. ׳. איהר ורען אונ נוט זעהער זעהער מיצט איז ימיר — געזאגט .

 האט — ועדט קלאטצטאן הערר זאגען איהר וויללט ױאס
 ארוים־ דינע פון האנד איהר דערװייל האט אוג אגטזגעז זיא

• געצײגען
 צו פימיר מיט אננעהײבין ,ער האט — ! סאפיא פרײלין

 איך .ןנפעגען הערץ דאס אײך פאר .יעצט מוז איך — רייךען
 שטיינער ^ווערע דיא בװקט מיין פין אראפכןײקלען יעצט מוז

 אײןל סוז איןז . געפרעסט צייט לאנגע אזא איהר הא?ין וואס
 אונגלינןליבקטער רער בין איך אז ווארהײט רײנע דיא זאגען

;היממעל ברייטען גרײםען רעם אונטער
 אי־יןר האט אג׳אונגליק פאר וואס וויללען או^גאטטעס א

ט ? געטןאפען ל ה ע ^ уд איןד וו־על פיעלײכט קלאטצטאן הערר 
אײר שטיעער פר גאלד



* טהאט מיט אדער ראטה מיט העלפין ?גטוואס יןאנען אײל־

מיו־• כןאגט איהר נאר טאקי אליין איהר , סאפיא פרײלין י_א
 מיין יעצט ליענט מונד אײןיר אין ־. רעטטען אוננליק מײן פון

 האט,ער — 1 סאפיא ליעבע סאפיא ׳ טױט מײן אךער לעבען
א יף1א נךיג;פאללע געטאהן אגעישרײא  ,ליעבאײך איןד - כןניןג ך

 אײער מיט העךץ אי;ער םיר וועט איהר גאט בעדזיטע ײען אונ
.אונגלינןליך עװינ אויף איך בין שענלןען ניט האנר

, נעךיכט ניט גאר םאפיא זי־ האט רעזולטאט אזא אױף
♦ טאהן צו וואס געפין גענןאנט ראטה .קײן זיך האט זיא

 זיא האט - ׳. קלאטצמאן העךר דרערד פון אױף ישטעהט
 אין אײך אונ ארײגנעהען נאך קאןז ;עמאנד - עךציטעךט געזאןט

.אשאנךע זײן וועט ,טרעפען פאזע אזא
 וועט איהר ביז אױפישטעהן גיט װעל איןי !סאפיא פרײלין ניץ

ק ,מײגע זענט איהר אז זאגין ניט טיר  אײך אין בין איך ך
• אהרען ךיא איבער פערליעבט
 זיןד האט — אהךען? ךיא איבער פעוליעבט ביזט רוא

 ארײנגעלאפין איז ציממער אין אונ אשטיטמע גיהעךט פלוצלונג
 בליפן־ שרענןליף מיט טיויט ךער וויא בלאס טעללער מאדאם דיא

 טאכטער אונשולךגער מײן ;יךכיןלעלםט דוא — אויינען צ^נךע
 ארױס ,געשריעגען כןעלכעל בײא איהר יף1א זיא האט ? ליעבע

 אב- ךיך וועל איך דען ארויס !שאו־לאטאן דוא שטופ מײן פון
. וואםער זרדיק מיט ?ליהען

 אוי־פגעשפליננען נעכיך איז פערליעבטער ארמער אונזער
 װיסטען פיגסטער אזא אױף .לעבענךיג ניט טויט ניט דרערד פון

 ?ןר- פשוט זיך האט . געליכט ניט גאר זיך האט פוף
 וױא געזעהען אוים האט װאם טעלער מאדאם דער פאר שראהןען‘

 ער״ האט ןעדענקען צו לאנג זיך אהנע אוג .אליין טײפעל ךער
; ולבלח שײנעם ךעם געמאכט האט אוג פיס ךיא פעךנןעלױועט
ארויפ שטײגעד פר גאלד ־
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 נאך אידום ןיא האט - !שטוב מיין פון הולטאי רוא ים1אר
 בעטרעטען צו ׳טװעל מײן וואגען $יט זיך זאלפט רוא - ןע^ליעגען

. בלײבען ניט פײן גאנץ .קײן װעט ליר אין דען
 מיכאאיל אנגעקומטעןז איז נעשרײא דעם אויף גראךע אונ

 גיזעהען .^עריהאט אלס נעװונךעךט זעהער זיך האט %ר' טעללער
 .ארויפגעטריבען שטוב פון געליעבטען איהר האט פרױא זיץ וויא

 הנאה ?זטאךק סצענע רער פון ?;ו וױאלט טאהל אנ׳א;ךעוס
 . שונא זײן,עךגםטען אין קמהזנ ^עזעהען האט דען געהאט

 .האלז אין נעכןראכען ניט פעךגעניגען דאס איהם איז אבער יעצט
 א^רעכןליכער פון פעוחלט פאסט איהם װאר קאןשז דער וױיל

 געשעפט זיין־ פון אלאנס3 דעם געמאכט הײנט האט .ער .דאגה
 הינטעך־ איז ןגר אז דעךזעהען שרעק נרויםען זיין צו האט אונ

א אז .טלזעגדער אםך שטעליג  זיין פעו^טוטצען .׳גר מח טעג ך
. אבאננןראט דוךף נאמםען עהרליכען . .

ה♦
פוד אױפין צרות

• נעלאפען איפער איז ;אהר אײן גאןד
וועלין יעצט זיך וועט לע;ער מייגע אײן־ פון אײנער אױכ

געהען ״נייט שאן איהר ;אלט טעללער מאדאם רער סיט זעהען
 האניען פאטילי״ע ז.ײן מיט טעללער װאו יז1ה פרעכטיגען ;ענעם אין

 ניט שוין איז הױז יע^טץ ניין .צי־ריק א;אהר מיט געוואהנט
 ךער .אפגענ^וען ליא האבען היבות בעלי ךיא .טעללערס
 אין געקליעבק איגער ןיך האט אלײן טעללער הערר עהרליכעױ

אהין .געלוסטען ניט ןעוויםס זיך וועט אײך וואס ךרה אןא
וואס ךירות פינםטערע ךיא פון איינע איז ראס ־. ארײננעהען

 אמתע ךיא מענ^יש ?יעךער אוננלינןליכער דעו געפינט דארט
עװעע עכײנער פר ;אלד
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 ןןד ,.קבר״ יװ־ייש פךאקט אויף הייםט ךירה ריא ;רוהע עװיןע
 נעכןאנט ניט האט ער ךען . טױט ;אתו־ אהאלפ זייט ^אן איז

 עריוזאט װאס פאננןראט ךעם פרן שאגךע ךיא עי־טכאנען
.גע^טאךפען נפש ענמת פאן איז אונ . נעמאכט

 }יט אויך שאן איז טעללער ליזע מאדאם שטאלצע ךיא
 נאכדעס ^עבךאןען האט ישטאלץ איהר פריהער וואס זעלבע ךיא
 איהר ?יט אויןד ^עבעל איהר מיט יז1ה איהו־ האט מיא אז

 לויפט ןיא חובו־ת. ?אנס ךעפ פאר פעךקויפט זילבער אונ גאלד
 נאייע קויפק זיף גןראמען ךיא אין מאהל אללע ניט הײנט ישאן

 אנדעיע ;אר יעצט האט זיא .צאצקעס נאי״יע מיט כןלײךער
 מפונם הוצאח דער אױף כןעךבליך אפאר פעקומען צו װאו ךאנות

 ךיא מיט זאאלען רײבע ךיא שאן ;יטא ..קיגךער איהךע זײן
 אין נןינךער ךבײא איהר מיט װאהנט זיא .צימעי לונןסיספאללע

 אן־ האט »יא װאס גאט ךאגכןט אוג צימעךליך כןלײנע צוױיא
.נעלד דיךה ;אהר אגאנץ פאר געצאהלט

 אלע האט װאש מאן פעךהאסטער אלטער ךער שאן ניטא
 אלע האט אונ .ארעכנוננ אהן גאר נעלד פריש געגעכען טאג

 אויןן ניטא איז עש עךפיהלט• אוי^ענבלי^ליף וױנטשע איהךע
 אבעי • גיסםען צו יש1א העךץ ^ווער דאס כעס דעש װעמען

 גרױס דיא וועלכע אויף שטיט^ע אײ^צינע ךיא גיטא אויןד איז
לע מיט ^אדאם ארטיגע ךי האבען .קאפליזען איהרע א̂י  ך

.אןנעשפארט
 גישמײכעלט זייא האבען וואס פריינד נוטע פיעלע ךיא ^יטא

 וואס בו־ידער גוטע ךיא .קאמפלימענטעז מיט פעךשאטען אונ
 ; ^טרעקען צוא העלזער יךיא איהר פאר גיווען פערטיג ז־ינען

 העךם ליזע זײא פון העךט מיא אגער .ניט זײא זעהעט סיא
 אמהאליגע בעםטע איהךע פון יענער וויא עךצעהלען ^אג אלע
 האט ויא אז זאנט אינ . חוזיק איהר פון מאכט פריי^ד נוטע

 אז איהר ער^עחלט יא9 • יועלט ךער פון מאן דעש יזעךטליעפען
דיא - שטײגער פר ^אלר



.ב טאראם ךא . .  ניט זיף־ וזאט װאש פיײנדין בעסטע איהר .
 אלע אין יעצט איהר כאךעךט קלססען צ' איהר מיט גיהערט אױף

 אתל .קאפיטאל מאנס דעם פון האט זיא אז זאגט אונ גאםסען
 האט זיא וואם ךעם דוךך אונ מאדעס איהרע תרןד געמאנט
.לרהןםיס איהר מיט ישטײגק איבער פךױען אללע געוואלט

 גאר איז זיא אונ .טעללער מאדאם דיא הערט אלעפ דאס
 האבען זייא אז פיהלט זיא .בארײדער דיא אױף פעס אין ניט

 ךעם אין ישולדיג איז אליין זיא גור װיךסןליך אז פיהלט זיא רעכט
 געפראבט באנכןךאט צו מאן דעם האט זיא נור .אונגליק גאנצען

• אײעק ליעלט דער פרן צייט דער פאר ער איז איהר דורןד אינ

 מאדאם דיא גיווען וואם זעלפע ךיא ניט עןאן איז זיא
 זײנען פױיליבכןײט אונ מונטעךנןײט בע^טאנךיגע איהר .טעללער

 יף1א קוממער דער זיך האט זײא אנישטאט אונ .פער׳שװאונךען
 פנים איהר האט װאלקען אישװאךצער . ארופגעוונ־ט געזיקט איהר

 .טרערין מיט פאלל איטטער װאךען איויגען ךיא אונ .פערחמאךעט
 ווײנען פאדארפט זיא האט געטאהן אקוק האט זיא װאס אױף

 קוקענךיג .מעפעל איהר אויף ,װאהנונג איהר אויף קונןעגךיג
 אהן שאף ךיא וויא געגליבען זײנען וואס קינךער איהוע אױף

 זיןד לעבען װאס פרײנדינען איהרע אויף קדה־ןעגךיג אפאסטוך.
 מען חאפט װיא א .צופריעדק אונ ־. ישײן ,ארטיג פריהער וויא

 יעצט שאן וואלט זיא .יאהךען עךישטע ךיא צוױק זי־ דובט
 .פיהרען צו זיך װיא געװאוסט שאן װאלט זיא . גיווען כןליגער

 צו יױא פער^טאנען /טאן מאן עהרליכק גוטען איהר װאלט ןיא
 אונמעגליןר איז פעךגאעענהײט ךער .פערפאלען אפער .שאטצען

. חאפין צו צוריק
 שךעכןליכער נאך גרויזאמער נאןד זיך האט צוקונפט דער ארנ

 ער- צוא װעמען פון ניטא איז חילף ךען.קײן .פארגעשטעלט
 פאפיא .שטיט^ע אלע נאך דארפען קינךער דיא אונ ,וואךטען

איז שטײנער פר גאלד
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 איהר ?ןיט םוז מיא .;אהר נ״נצעהען ז פק אקעדכען שאן איי
 איהר טיט מען קאןז אשיתך פאר וואס אונ .טאהן א׳גזידוך

 היא גומנאזיים אין געהען זלן צװײא איהרע ,געלד אהן טאהן
 רןלײדק אויןי זײא באךאךןז מיא .צאהלען זײא פאר באדארף

. ךאס מען נעהמט װאנען פון :היינט .עספען געבען אונ

 האפענונג פונק איץ וויא מער ניט טאקי שט;קעלע אײן
 §אר האט טעללער אונגלינקליפער ךער . געבלי־שצעט נאך האט

 נאך ךא איז עם ךען זארגען ,ניט .זאל זיא אז נעזאגט טויט זײן
 גיט ׳נעוויפס קינדער ױיגע וועט װאם וועלט דער אין אמענטיש
.לןאנע׳ן װעט ער וואם טיט 'שטיטצען זײא וועט אונ . פעךלאזען

 וואם .£אר אונ ? ער איז װאו ? מענטש ךער איז ווער נאר
? ניט זיןז ער ווײזט

 קרעפטע אלע מיט בעמיהעט זיך האט סאפיא שײגע דיא
 זיא אז פערןיכערט איהר האט זיא .בערוהעען צו מוטער ךער
 גענוג יװעט אונ אוךאקען אבגעכק װעט ?יא , אךבײטק װעט
 מעךטער טרייםט ךיא אבער .הו־צאה זײער אױף פערדינען געלך

 . $עמאכט טרױעריג מעחר נאןד אלסנה עלענדער ךער האןען
 טהײעךע איהר אז מאכען ךעכט נעקאנט ניט זיןז בײא האט זיא

 .איהר פאר אךבײטען אונ זיטצען זאל סאפיא ערצאגענע אךעל
.לןיגדער ךיא פאר אונ

 כלומעךשט נאך זיף האט מאםלינא אין מענטיש איין
 נואר'אונזער ךאס .פאמליע אועלילןליכער ךער פאר איגטערעסירט

.קלאטצמאן חיראנים אךװאקאט ןעלןאנטער
 ךער יף1א געוואךען ברונז ניט גאר שײנט ן$פ וויא איז ער

 שטוב איהר פיץ איהם האט זיא וואפ פאר ךער טעללער מאדאם
 ניט איהר צו אלײן ישאן איז ער אבװאהל אונ .געטךיעבען יפ1אר

 צוױישען מאבען ;אל מיא טענט־שען אננעשטעלט ער האט נעגאננען
 זאל פאפיא אן ;ןאפען זאל סיא אונ .אשלום איהר מיט א״יהפ

װערץ שטײנעי נאיד



 ;נע^ד כ־ףן צאר איהר בײא ^עךלאננט ן$ר .נלה זיין װעו־ין
 ןעהטילעי אונ ־שטעהט זיא וויא נעהמען צו זיא פעוטינ איז ןגר

 וקזוגןן מוהן זאנאר איז ער .פערליבט איהר אין איז ער וואם פאר
ך יב1א 'שטיטצען צו עטוואס םיט אלטנה אךמער ךער אױןד  ן
.וועױין אײךים איהר וועט

 פון האבען סאפיא גיט אױןז טעללער מאדאם ךיא ;יט ניר
 דיא האבען זײא אוג .אגנעהמען ג״עוואלט חסד דעם איהם

 גוט ;אןד ארײגנעלײגט אשלום אין זיןז האבען װאס םענטשען
• געזידעלט אויס

 ניכןלעךט ןיך בייא טעללעו־ מאדאם דיא האט מאהל פיעל
 זיינע מיט קלאטצמאנען טאקע ^עמײנט מאן איהר האט פילײנט
 ײעלט לער אין אמענט׳ש ךא נאך איז ן$ס אז ווערטער לעזןטע

 ?ארעכינט אבער זיך־ האט זיא * זאךןען קינךער איהךע פאר װאס
 ײנר3 וויא מאהנט ךער זיך האט זיא .זיין ניט קאןז ךאס אז

 אסאקןס פאר וואפ מיט אונ קלאטצטאנען געהאט האט מיכאאיל
.קונןען אירט אז־יף שטענךג פלענט
 ןאט אײן אז ביטער אזױ .גיטער גיווען איז וױיל דער

ע אלע פין ךען .האבען רחמנות געמאןט האט ט נ א ^ 0 Р Р Р 
. ךחםנות עךװארטען נעקאנט ניט $ען האט

— $6

ו♦
גאסט אונעךװאךטעטער ךער

 ^טאךט דער $אך אננעקימען איז ווינטער ףױהער ד־ער
.מאםלינא

 :אהךעםצײטען אלע זײנען מענטשען נלינןליכען רעם §אר
 ךאן אפילו .פעךנענינען ער נעפינט זײא פון יעדער אין .בליע
 אלס .ץךעסט אונ קעלטז זײנע ?יט ערשײנט וױנטער רער א?ס

ד־א שטײגער פר גאלד



 אונ .®אנטעל שנ״א אװײםען אין זיך בעגןל״דעט עךד ךיא
א  ;ע$ינט דאן אויןד . ד־עכןע אײז אײן מיט זיך בעךעכןען טײןען ך
 ארום פלידיט .פעךגעגינען זײן טענט־ש }לינןליכער רוהינ ךעד
 גלאטען ךעם אויף .זיף נליט^זט ?נר אךער .שליטען נרינ^ע אין

װ. ז. א .אײז
 נעװארען נעצ׳אכט איז וואס )נליטש( .קאטאק ךעם אױף

 מאשלינא שטאדט דער אונטער וואש טײקעל לןליינעם ךעם אױף
 האפען װאפ פיבליקום אךיסטאכ־ןראטישען ךעם אין הײנט האט

אהן אײן געפעהלט נעסאכט לוסטיג דא זיןד ^עךז  אהן \ הוי
 געזעלשאפט .קײן יאהר אלע מאהל .קיין דןד האט עם וועלכער

 בע״קאגטע או^זער איז פעךזאן דיא .?אצאנגען נליט־ש ךעם אױף
. טעללער מאדאש

 אהויפט נעעןפילט נליטש רעם אויף זיא האט ;אהר אלע
 אונ לןאםטױם אבאזוגךער געהאט דאצו שוין האט זיא ,ךאליע

 איהר §אר ׳ זיף גליטצען הלכות אין קונצין גרויפע נעװייען האט
 געקומען װעג אין ״קיינער איז איהר , פלאטץ געמאכט אלע הא?\ן

 ,קאמפלימענטע מיט פעך^אטען ךא מען האט זײטען אלע פון אוג
װעלט. דער אין נלי^שערין ^רישטע ךיא איז ןיא אז

 אן ארזג גליטיש דעס אויף זיך מען בענעהט היינט אוג
 איז זיא װיא פונלןט ניט גאר אפילו זיא דעךמאהנט פיא ,איהר

 זיא וואם ניט גאר אינטערעסירט כןינעם ,ךווען מאהל _קײן דא
 אונ ךירה אקאלטער אין אךמע.קינדער איהרע מיט יע^ט זיצט

.מיטטאנ אויף מאךנץ טען נעד^ט װאו קאפףז ךעפ ןיןד ןיעכט
 איהם װאם ניט נאר זעהט ערי ,איז אמענטש )ואס אט

 טאדאש דיא האט שפעטער צייט אקוךצער מיט ,?נךװאךטעט
 האט זיא בשעת אהנוננ מי^דעםטע ךיא געהאט נאו־ טעללער

 אז נעגליטשט נןאטאק ךעם יף1א ךא צוךיק איאהר מיט זיך
 נןלערין יאדאךפין גאר וועט זיא וואם אצײט קומען וועט

.מיטאג מאךנעניינען* דעם װעױן
אונ שטײגער פר גא>ד
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גץ. אז׳יא געקרמען איהר איז צייט ^רעפןליכע אז.א אונ
.נע^װיגד אזוא

ע אימער ךיא אי» װעלט גאנצע די װאש פרױא גליכןל̂י
 ןןלײנע צעײא איהרע טיט .ערישט זיך באנני^ט גיווען ,ענג איהר

 זיא װען נעיטעצט גליכןליך העבסט נאןז־ ןיך װאלט זיא ,צ־מער
 / הוצאה טענ ,עטליכע אויף רוביל עטליכע״ לייהען כןױיגען זאל
 פערקויפין צו װאס אונ ,ניטא אלןאפי^ע שױן איז טאש אין ךען
 נאטהווענדיגע אײניגע זאגאר איבעךינע ךיא ׳ניטא אויןד א\ז

 בײא געבליגגען אי־ז סיא אונ נ־אלקיויפט ישױן מען האט זאכין
. נ^זטות ארמע דיא

• Т  » ^  V I  Т

 אונמעגליך איז щ ךאס זא נ*ראםט ךער פרענט יסען1ךד
 מאדאם דיא אונ ,צושטעלןן אריױס גאס ךער אױף נאז ךיא

 אויף טישעל נןלײנעם דעם נעבען אליץ אײנע זיצט טעללער
 פעךליכט אונ פײעיר אשוואבען מיט ברענט לעמפעל אנןלײן וועלבין

ךן דאגק ױיא גאט ׳טוין איז זיא ,העמדער .קינדעך^ע ךיא א ^  נ
 געװאהנען צױא אנגעהײבין זיף האט אונ ,װיך^הין א'שט;קעל

 נאר ין1ש שלאפין נ^נ^היסטען בײדע איהרע ,טאן ;יטװאש
 נעבען שטעהט װאס זאפע נןלײנער דער אױף אזוא לעט סאפיא

.ךךימ^לט אונ רהיבע דער
 אױןין;יסען איהוע פון אוג ,נאהט טעללער מאדאש ךיא

 דער פון בילדער ליא זיך מאהלען ^יהר פאר ,טרעלין זיך
 אץ דין ״לייט דער אין איטער פלעגט זיא מיא ,פאךנאגנעגהײט

 צײט דיא זיא האט ךאךט ,נןאטאק ךעש אויף אדער טתעאטער
 נאכהער / נעזעלשאפטען פרײליכע מיט פערבראבט לוםטע זעהער

 צוא זיךי באלד האבי] ךיגסטען דיא ,אהײש געקוטען זיא איז
א איהר פון האבין ךיא ,צונעהאפט איהר  אראפ לןלײדער ך

 איהר האט דיא אונ געדענןט טייש דעש האט ;ענער נענומען
איהאט / ײך ךעךה,ײ;קען צוש עפעסז נעטראגין אונטער  זיך זי
?יגעסין האבין אלע אונ טיש אהש .קינדער ךיא מיט נעזעצט

אגוטען שטײגער פי גאלד



 אין געלייןט ארײן ױף־ זיא האט נאכהער ,אבענדגייאדט אצוטען
א אויף בעט ווייכער איהר  אונ ,בעטגעוואנד וױיםע ישנעע ך
 דוךןז זיך האט געשלאפין עוין האט וועלכער סאן ןער אלם

 געמאכט פאךױיךפע איהר האט אונ אױפגעחאפט געױיש איהר
 ניגעבץ איהם אויף זיא האט אהײם ישפעט אזוא קומט זיא װאס

!שוטה אלטעו דאגה דיין ניט איז דאס אגעשרייא:
 אומגעדרעהט אזיפטץ מיט זיןד האט שוטה אלטעו ךער אונ

.גירעדט ניט מעהר שרן האט אונ זײט צװײטען דעם אויף

 פןײן ניטא ׳ טהעאטער .קײן איהר £אר ניטא ? יעצט אוג
 ׳ ^זפײזען גוטע נןיין מעהר ניטא ,לינםטען ניטא.קײן ,נןאטאק

 זאל װעלכער שוטה אלטער ךער אכ־ללו ניטא ,בעט וױיבע רףן
 אחלום װיא איז אלעס טאכען פאךוױךפע ״עפעס אויף איוזר
.פערשװאונדען טרוים אזיסער ײיא

:ישטוב צום צוגעפאהרען איז יעעאך זיף־ רובט נור
מעךכןזאם זיך האט זיא  העךט זיא ! :א ,גיהערט צוא אוי̂י

 / טיהר נעבען טריט אוי־ך הערט ןיא ,אװא^ען פון געױיש ךאס
. טיהר אץ כןלאפט טיא וויא ,ענדליך העךט זיא

 - נעווערט טאכטער ךער זיא האט— יסאפיא! סאפיא!
 צוא םורא האפ איך גןלאפט יעטאנר ?נפעס אויף שטעח

׳ ,עפענען.׳ געהן
 דיא אױפגעריבען האט אוינןגעחאפט זיך האט סאפיא

? מוטער דוא פעךלאננסט וראס :ני^רענט האט אונ אױגין
ט אזוא טיהר אין אוגז בייא נןלאפט איטעצער ע ^ —

. נעזאגט ליזע האט
? ניט רוא ,ע^יגסט ווארום נוא
.איז ךאם ווער ו_ױיס װער ,מורא האב איך

 טיהר ציס צוגעגאנגען איז אויפגעישטאגען איז סאפיא
. טעפינט זיא האט

איי שטײנער פר נאיד
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 ליך ז״עחער עאן אױננער בעקרטען ארײן איז צ׳׳מער אי;
 ;יפרענט: האט אונ שאנהײט זעלטענער פון אונ ^עכןלײדעט

טעללער? מאדאם ךיא װאהנט ךא
};ענטפעןיט, העכםט,עךעוטױנט ליזע האט איך בין ךאס :א

? שפיע?ין צו עהרעזדי האב איך וועמען מיט פרעגין איך דאךף
 זיין געוואךפין אראפ ןיך פרן האט מאן ױננעו־ ךער

 שטעלענד ײןז אונ הוט ךעם אוי־סנעטאהן האט פעלץ טהייןנרין
 איהר :שמייכלענר ניפרעגט ערז האט טעללער מאדאם ךער ?אר
טעללער? מאדאם ?נךרןאנט ניט מיך האט

 מאל ,עך^טע ךאס איץ־ פעךגעניגען ךאס איך׳האבי נײן
. ענטפעךטיגי ליזע האט — זעהען צוא

 ױנגער ךער האט ? סאפיא טאכטעי איײער איז ו־אס אונ
. ניפרענט טענטיש

.זיא איהר קאנטז וואנען פון טאכטער מיץ איז ךאם יא
 ניט אױך מיך האט איהר . סאפיא פריילין איהר אונ נוא

 נוט נוױ זיך קוכןט — געפרענט טונטער ער האט — ? עךכןאנט
 ליעפ צו מעגט׳טען רעם כןאנען רער איהר וועט מיו־ אין אײן

.פעךגאססען טרערין ביטערע אמאהל האט איהר װעלכען
 איז דאס אז ^וועױין וואלט איןז הימעל אין щ נךאסער

.געזאגט איבעךראישט העבסט םאפיא האט — יאזעף
 יאזעף האט — ער איז דאם שווערין צו פעךשפאךט איהו

. האנר ךיא כייכענד איהר נעזאנט
 ניטאהן אנע׳שרײא וױינענר סאפיא האט — !יאזעף ! יאזעף

 לער באלד אבער ןיף האט זיא האלז ךעם אים איהם פאללענד
 איהר פאר אונ קינד כןליין כןין ניט שאן איז זיא אז מאהנט
 זיא האט דואלז מאנס אױנגען יף1א פאלען »אל זיא ניט פאסט

. צוךיק אנגעחא״ט זיןדידאװם
 צאךטליף יאזעף האט - פאפיא ליעבע גיט זיך שעמט

 אי־ר אונ ברודער אײער ?י; איף - אומאר^ענד זיא נעזאגט
זײנ» שטײנער פר גאלד
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ט נעלױןיט שיועקטער. טייעךע ליבע ^יינע זיינט א נ ז  וואפ אי
.געזונד אונ לעפענךיג געטואפען חאי!יש אייןז האב איך

 ױננע ךיא ; געטוטהיגט פאפיאן האכען וועךטער ךיא אונ
 זיןד האגיען אונ נענוטען ארום ברידערליך זי־ןר האבען לייט

. נעקושט העוצליך
? ליזע אונ נוא
 ןיא נע׳טטאנען דא לעבעגדיג אלס טױט רהמע איז זיא

 ךעם ךיאאויגען אין גלײך קוקען צו געהאט כוטה נןיין האט
 האט או; אנגעטאהן ןסורים פיל אזוי ד.אט זיא וואס מע^טישען

 באמעךכןט האט יאזעף .געטךיפען ארױס ישטופ איהר פרן איהם
 געזאיגט ^רײנדליך האט איהר צוא נייענד צו אונ פערוױרונג איהר

 שאן ךאס האג איןד ךען גיװען איז עס װאס נעסט פאר מוהמע
 צוא װאפ ךאנכןבאר זאנאר אײף בין איך .געסען פאר לאננ
 ךאךטין ־ האב אונ נע^אהרען אמעוי_קא אין איך פין אײך ליכ
 צויזיך האט׳מיןד על(אנכ רייכער מײן דען נעפונען ?ליק מײן
א אין  נאגץ זײן מיר ענדליך האט אונ .נענומען צו טע5ןישען ך

 .אונ.קינךערלאז אלט ׳$זאן איז ער נױיל גינעגען איבער ?עךמעגין
 זיד אין גערײזט ארוש ;אהר האלבע לעצטע דאם האג איןז

 אהייס צוריק קומעגדינ אונ .זאכען נעשעפטס וועגין אמערי״קא
 מאן זעלינער גאט אײער װאפ בריף ךעם נעטךאפען איך האב
 נעמעלךעט טיר האט ער .געשריבען טױט זײן $אר מייר האט

 זײנע זאל איך מיןז בעט ער וועלכען אין אונ באנכןואט זיין פון
 טעג דיא מוז ער אז פיהלט ער ךען .פערלא;ען ;יט גןץךער

 ישאן ער וועט עךהאלטען פךיף דעם וועל איך אלס אונ שטאךבען
 דעם בעװײנט גענוג דואב איך . זיץ ^יט וועלט ךער אויף

 רוןלאנד’ גאך ןע^לוינען גלײך פין אזנ מענט׳טען ^ךלענטליבען
אײעראךמוטה. פיז ךעטטען צו אייך ליבע סײנע אײך צו

א אויף איהם פאר איז פאפיא  האט אונ געפאלען כןניא ך
זיך שטיינער פר גאלד
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 אױף נע׳קוױנד ?יא האט ער נאר געוױינט $אנאנךער ניטער ?יך
.בעוװזינט רײר פרייגדליכע טעזגו מיט זיא האט אונ נעהייבען

 גאנצע פעטעךפ זיין יאזעף האט װאך זעלבער דער אין נאך’
• אמעיירןא אין גענומען זיך טיט פאמיליע

 אפרײנלין איוזרע צו אבליף לאגגגעישריבען ניט האט םאפיא
 ניט ^אן איז זיא אז זיא שךייפט בריף ךעם אין .מאסלינע אין

 האט זיא ךק * לעװין מאדאם נאר טעללער פיײלין םעהו
 זיא .לעװין יאזעף .קינד געשװעןטער איהו־ מיט געהײראטהעט

 אי> זיא גליכןליך וויא פרײנךין ךער בליף ךעם אין בע^ריי^ט
 ליעבער איהר וויא אוג .לעגט ץיא ארײכטהום פאר װאם אונ
 ?ליף דעם .ברידער איהרע צו פאטער אצארטליכער איז טאן

 וױאפ פײנךע אוגזערע אלע :וועךטער דיא מיט זיא עגדיגט
 צו אויפהעךין זיך מאנען מוטער מיין אין גיזעהען קמהזנ האבען

 איין וויא יז1ה אין טיר בײא לעפט םוטער מײן דען פרײען צו
 פון בעזאנךערפ נןינךער איהרע אלע פון גלות דואט זיא גיעפין

 אלע אלם בעסער איהפ ליבט זיא .מאן טהײעףן ליבען מיין פון
 אדימאנט פאר װאס פעך׳שטײן ,קאנםטי דעם אן .קינךער איהרע

.^טײנער פאר נאלד בעצאהלט ער וואס איז $אן עײן . . .
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