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^טײנבאק מאדאם איןי: מיין ! פטפו נאדאנע ,לא^ע
אן נעהמט זיא ,ןו־ילע ,§אר דער ניט ,אפאךראךציכע איז

ע ,פאר ךער נאר !נײן ,פאךראדען ל >צטערל ה;ים מא; $*יחר וו
־. וועםטו . אןאךראך^ק אױ ^טײנכאק א  הארציגער ל^ער ГЭ ן

 #אכייען., ,אײזענפאה^ען #טי־איעט ער אז ,מיינען , לעזער
 צי• עזטלט ,ער אדער ,* ;קעס;פא;^רא י־אזאנע אזוא אדער , ?ריגןען

 ציי, ך,אט ער ! זאןד.ניט .קײן 1ןיץ —,װא/שלןא פאר פיאװיאנט
 , זיך פער^עהט ,עס .אינ אננענומק ניט פאךךאד ליעיען.קיץ

Щ עז — ? רען װאס טא . געפיהוט יפ1א $יט פאדראד גןײן
ו ןיןד פערקויפט «ז״עם ^ךער ,טאמל אלײנער זיך עאבט מי  א

 ?עךשימעלט^ו אלטע אךער , ר,א?אך> אימען ןאךואסטע אלטע
 קוי$ג קײפען אכער . אהץ אויך ׳טמערל ח״ס קומט ,סברויעס

 טאן צי האבען צי נאד אזא }אר.ניט ״עראיז !ויטלום חש ניט, ?גר
 פמ’ עטסײל ;עהטט ? דען ױאפ נאי ,לופע^עס איטע ןיט
 וויא ,אגוד גוד דעם }ײט קוי־־ער ךער וואס ,אבטדעטגלד ךיא
 ׳ ל?עי;ע1 יגח.קאר^ען9 סאפען ?גי־ אטאל.קק .אן ד־יאם רו^ען ןייא

עה , קאפינעס צײואנציג גאר אמאל אונ אנדערהאלפען אמאל « VI ° I V • V у י “ י IV • | '9 *»*"• Т* ץ
 ןאךל ןער אן אןג קעיפאקופ ךער פזן פימטע ךער אן זיף מענךט
 ןאר .גןאךג דעם אױף געװען זײנען וועלכע ,לײטע פוןידיא
 ; מאל אל> אױבעךפטען ךעם אדאנק טען האט נפען;^רא ^ײשל

 עדעךביי^יגע; א:יד'א,ין «ר ארײןךער נעמט מארג דעם ןעןינאך
װ?)לט( יענער )פון



 1 #מארקע עולם ךעם אר5 גענען הייקוט קױפעי ךעו• אונ $י;ננ^
 אפ^ע מיט גיט ווען ,אחיים קימט עמערל חײם א־נ;ער אונ

. פף:א(אפולעןנ מיט אןער פאר ךער V עסעבע(ר
ק װיגד אן זיןד הפען מענ׳םען סארטען ךיזע  יאס ׳ טע^ן

 הייבט,עש חסיךים-לשוין אױף אונ ןויך״ פון לעפען זײא הייסט,
 װעײע , מלא?ים צו *לײכק דיא מען כןק לכן , פוןירו^ױת

 שטערל חײם זיך האט ײענען דע?ט פון .װוזנױת פון יאױך לעגק
 זלאטע ;װײב .זײן אונ ,פאךראךציק ךער ^זט״נבאק :ןערופעי

. !אך־ראךציכע ףא אדא^ע5
א אין קוגןט ארנ זיצט שטערל ח־־ס «ןעך^לןי»יעדאטא^טי, ך

 באדאנע זלאטע .טאר$עש עפעס נאזנאךלט איז ווען ,זעהען
♦ טי־אלעט איהר מאכט אע שפי^על ג־ין /ןזטעהט

 איהם זיא האט — ? ישטערל חײס < זיץ װעט וואם נו ~
.אפרעג״געטאן ^לזצלונג

 אזיןז /ןןנ^פעיט - ? פאדאנע זלאטע ״ זײן יז;אל וויאש ~
ע לאזקךינ אראי .ניט ,א?יאנע מיט  ^לאטט ךעם פון אויגען זי̂י

в .?ײטונגי
 /יש ,הייהט,עם װיא .;יט ו״וייש ?ןר וױא זין, ®אגט ,ער— י

. }!אגאטיי;י אלי3 שױן דאף אין
? װאש <*י־ז —
 דעי פאלד שױן ראך ;עהט ,עש 1 ?יר צו איו אלןלאג —

♦ אייעק וומער
 דוא ? מורא האשטו װאש . הײט געזעטער געתו לאז;ער

 האגיען״ האלט דיך װעל איף ,,ק׳טת ?יני^ט ׳וןערעז על^עך ןועשט
. אייך גךיג;וןעךע £נלטער

״ ? ששערל חײש ,צײנער ךיא מיר זזא ^אררעךםט ױאס — .
 לאך כאיף איו .ניט זאך פון.קיק נףיס וױא/ער ךף ט.א;ט ?גר

י נד;יסלא1א גאך ^אהרען
־־ / לע?ען גייץ צי ד,ער .אן שוק זיןז ה־ישט אט י ^הא ~ '
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 с\ч• ניט גי; איך .ההע צו טיך לאז - / פעטק איד,ר ערי
 - לע^עז ךא זיך ^אטיר אונ (ך.ײס דער ^עסער זײא . שטאנךע

 . טײבעלאך יךיא ןויא
 מיים , לעךסטו װאם I פאהיען ניט היץןט;עם ןרא —

 דאס פאדךט מעלט ױעלבער ? גײן צו נייןיזיגען ?יןט ? שמעיל
? אויסלאןד נאןז זוןןער $יט

 אונ פעךזאנען מא.נס זומעי אללע ןיך רא^ט זעח איך —
 ם,“ק.אריזײאגײ צז »גאסען ךיא אויף ארופ ךא גיײען ^װיענצימער

♦ געפאה;ען אװעק ניט ן־מר^א רא־ זײ^עןיזײא
 !.מיר ךאס נלײכט ;>ר װעטק צו ,געהעךט הא.סטו —

. !ה ךי מע^ען או־יןז איהם פײא זײגען* נןןצנים .  הקךישים ארום .
 ךער ניטי פלײגיט מעגש ,ךעכטזיר נךן ,מיין איןז .ניט אץד רייד
 ׳, געהעךט .אןאדראמיק ביןט רנא אז וי?כט ׳ זוןןער כ־רים

 טאךאפ אט .אויסלאנד נאך פאהלעז .ניט זאל אפאךראציכע
 ;.קאךל^יאד גאןו נעו־אהרען אװעק יםוין אין פיננןעלשטעךן

.עאדאם אונ טש:ע נאןז נעפאךען אוועק איז אײזענ^טײן ^אדאם . .
 #טךא;ען זײא .געהעדט ? זןיא צו ?יך ו;אס/לײב?טו —

 נ־^קראנען אױןד ;עכטען האפ איך אונ ,שאפײען ,איין^באהגען
• אפ;קעס(ך צוואנציג אינ אײן אטאךנ פון

 דוא . ׳טמערל היים ,וױסען .ניט זאך פו;.קײן איך.װיל —
 ווײפ אפאדךאדצײקס אזנ ,אפאךךאדציק פי.זטו אןאךראךציק ביזט

\ I אסוף אונ ,אױסלא^ד נאןד פאהו־ען רארף
! באראגע זלאטע ,טאן ריר ?יט װאםזאלאיך ,אלןיצור —

. אראןיע אןיף §אהר
וועםטי• נאף וואס !פאהיען ךר איןד װעל אראצע אןיף —

 ,םי:צױ:דאך.ק פאיךען דאצעם אויף !אבכןלער אגײעו ? זא^ען
ט עםי ווער ? פער׳טטעהטט ךזא ךרח ^אהלען צו וואפ םיט האט;י

 ־שטיןל אפויעױ׳טע דאךטען ךי??ט , ד־אךף אין אוועק {עהט ,
ט אמ  יזעהט :/קיי^ער ^לך זויעי ^יט’^רויט בעך^אװע דאךטען ^

ציט מעלפ( יענער )פזן



 • «יאןעע יף1א װאוהגט ערי , ןן•;; זאגט ורילע ךעי אוג ,?יט
\ ו א אונ וע־ב בעל אגרױסער א*ז ־,ס ו  כײה־גן ?געױ^אנ־ינן ד

 ײעךט איג דאךף אין אראצ;ע אןיןש ער לויפט , ;אהרען ךיא א\הם
 }דאך,עה או־יף 'װאוהיען חנןר^יס מי;י אזעלכע אט .זײא פון לי־ז

. אוי^לאןר נאך האהרט מע.ג'ש ארעכטער אפער
א אין אז ,י מיײ איף - ^נ גאר פאדזרען בארער ך א  ןןי
щщ . געװ?טע ניט אפער.

 1 מיר איז ווײא אונ אך . ווי^ענךינ ףט זץד טאבט ןגר -
 מיר צאפםט דוא וואס .אלײן ךיר פון נןנאןק געגוג שױן װער איי
 אלײן פאר ד־ער .פאדדען גיט מי־ לאזטי רוא אונ נלוט ךיא

 ןאןד ךאךטען,ץעסטו ; עךהאלען אני^ל זיף ,פאהרען דאךףאיך
 :אלעךלייא פאהךק וועגען רע?ט לע$ען.יפון »ײן טאצען ;יט ןן־ר
 ווערען ראךע ךיא ,שמאלץ ?יאפען.י אפ ןיןד פאדז-־ק ך;קע ךיא

щ אזוא אי־נ , ךיק ךאיטען у д עם ? ךען וױא , ארןז פאהרק 
 יײ׳גן : טיר בײא הרענט ;ע־ע :אױגען מײנע פיאםט מיר פלאטט

 אי־ יועל ?יל רויא ? פאהיען איןד וועל װאוהין ?, פאהךען איך וועלי
 . טויל מיין פיץ גאר איןד טאר פאהךען ניט װאןט ךעם — ? ןאיןען

 או ,זונןער דעם גא־ ,וןיטען אוייס גאט זאל . ויי-ךען ארוים ^יט
рр איך אונ ? נעוועזען אי,ז בין װאו :?רענעז ןןיף בײא וועט 
 דא)־$ק .ז ד זיף איןז וךעל ,עניטפעךן צו וזאש וױסק״ ניט וועל

׳ אוי^ען מײנע הא״פען ניט ךא־ וועל א*ך ;בזיינות פה בעןראבען
. .ײאן צו אחין ו' ווי .האלטען יס1א ניט דאך וועל איך . . ,ניין .

א זיין ניט אנרערס ה,ען ,עפ פאה־ען מיז ^איןד דו  העךסט ,י
? ׳טמערל חײם

ך ןעט אי״ -  פון ארויפ ךאס שלאנ , באדאנע זלאטע ך
 איז א-ןטער .קען.ניט. איך ;נןע:שטא אים גיש בין איך .ךנען
» ניט אקאפי/קע פערךינט מעז ; ניט טאךגעכ לך; גאר

קײן וויל איך ~  ♦ פאהרק מרז ־‘א ,װיכען גיט ז.אך פו̂ן
? ר-עךסט דוא ,אויסלאך ;אך ,פאהרק מוז ןױיב ^פארראך^ײקס

Т* ן׳ועלט( יענער )ב^ '



.נעבען ניט געלד .קײן אפער דיר וועל ^יך —
 האב איר 1 א1אז ,^עבען ניט ײיר ןועץטו ^עלד .קײן —

 אזנ טאג אג^טע; לעגען איך ד־אךף ,נדן אשײגע ;עגע?ען ךיר
 געיאךפט הא?ט רוא . כןאפף דײן נ]אר פאיחוילפט ווערען ןיט

 האלטען דאךפפטו ,גד־ן ןעמהשטו :שטערל חײם ׳ װיכנען פרי״ער
ע וױא ,מײב דיין לן  יךעס האילבעז פ־ט פןענען זאל זיא ,א^ענ

 \ךי'־ן וױלסטו .צוזײן ^עחעךט ?יפ װיא מאךעס׳ ךיא מיט שטאט
 אחן אמײדעל נעמען געדאךפט האספו ׳ אײנפאןז לעגען זאל װײב

 צוא װאמ ךיר פון רעכטען עץינע האר.ען ניט דאן זיא וואלט \ גך׳
 ׳ וױל אין־ וױא לעןוען איך מוז ^עלד מײן פאר הי;נט .ןערלא^ע־

. §אהט טיר וויא אונ
 »לאטע ״ ^אזזרק ךט מעןטי ןחעען דעסט »ן -
־ פאראנע
> פאהיעו יע יןעל איך ־־
* פאהךען ניט װעפט דוא —
- то ми זעדזען ױעלען .
• זעהק ווע.לק ¥יר ׳ -

 האט §אל$א זיץ א^נעציינען ער האט רייד דיא פיט
.ג^אננען ארויס איז אונ טהיר ךער מ־ט געטאן צכןלאפ
ע דיא• ^ כן ^י  ןי>נאנד?גר ן^׳ער Т1 ל־יאט פאדאגע זלאטע או
• ןעןף^ט

I . ׳

— 7 —

/צטײנפאק טאדאם צו ןעגאמען אריין איי טאנ זעלפען דעם
אגיע ה*ט זיא , י«1י5 »ויעע $יי דיזע • האכפעךג ^איאש

זוג־ער ’ י װעלט( יענער )פוןן
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 שיײטאג אלע היט ןיא וויא ,אייסיאנד ^אןי פאדוךעז צו זיטער
^ה ראש אלע אינ פענה^זען צו ןיכט  * פלאזק שופר »הערען ה׳
 אונ באדאנען זלאטע .טיט הרף זעלגען ךעס אױף הגט1װא ךא

 אי־נ ךייך איז ךיזע חאטש .אויפ^עטיאגען «ט גאנץ ךגען זײא
 איז אןאךראךןיי^ע װעןען רענט פןן ״ אז*א ^יט אנ־עיע ךיא

 אי^ער ׳טויז ׳ פרויא אבע:אהךטע איז ײא .אי-אךיאך^־ינע
 טיט.קלײנץ,קזג ,אייםטאכיןכא^ישען ;אז^יין גגען;אלא טיט , ־יפצינ

 «ײן וואללע אחי;£'שע שיט אונ קראטי$ע:אריממא וואנךנןעם
. אייסטאלןיא^ייש אױןז אנ^עצױנען איז ,ףסטאקואטישע ;

 אנגעהײבען זיא האט — ,גאדאנע זלאטע צו״ היר --
 ״ כןלײדער דיינע אקאךסט מיר ווייז — ,שיטיב אין {עהצנךינ אייץ
 שיר ײא3 איז אן .יםלא;ד1א §אר גיייןאלט זיף ח־ייכט דזא לואש
א  !ייןע פין פאפאן ךעש ווײזען איהר וויל איך ;'שגייךער.קע ך

א פון אפילו איז $ען .פלײיער  ױיא ^אי ;אױיס ;אהיען :גע;ט ך
 I הע הע אױנ^ע פון גראד ^עןי האט אטאנ>ן ? עןעם מען |,;לט

У ק ; ןאדעךנע ך.עכ^ט אהיײד ^ראןען ךןד טי.ױל ן קו,טט ןו א  ן
. לײיןען צוױשען

א אין ̂ר־ין ^װאוען איז באדאנע זלאטע  האני , אױגען ך
ט ^ ך ע א פ • פץ:.זי אייןועךן ^עגעכען אונ לי»פען ך

 עזוא עפעס ?יןטו וואס .אכןל״ר שוין הײז$יר נו ~• ״!
¥ פערךרישלעך

 ךיא ^עלײגט *ו האט אמ אזיפץ ?ןיט ןױדער עי^־־רט ןיא ״ : ׳
ןיא < האל^ען *י ײעלען ייאלט ךא .וױא .סאךצעז צום האגד
♦ זיפץ דעם מיט .ןאיןען « ארויש ;יט איהר פײא ןאל ךל^וז

 .ד״א ? געזונד ^יט ?יזט ? ךר טיט זיך טיהזט וואש -
.אי״וז הײלען יפ1א שױן וזעלען.דיןד כאױ;ר

 מאדאם ענטהערט - ,ניט כןלײד ני;עס ל,ײן האב איןד -
 א”3 זײנען אויןק ךיא אונ ^ווײמוט^ער שיט שטײגכאק

.י^ט5 ^עדואךען איחר
(рз יעגער )שטײטם עעלט
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 - !אױ״לאנר פאר ל^ייר לףן רואהאםט שטיץלם —
א ראט  אויף יאדזר אגוט — ׳ שרע־ען ^יט געש־יען אויס אן?זע ך
 ^פ !זיך נעעאכט ;ים כןל״ד .קייןי ^יטייטם ? ךעךקוטז וואס ,ךר

 א\ז יאט .טאכטער אאיךי׳טע פין איך וױא > מוח גןיין §יר סײ^ט
ײ עיט  ןאנא^רער שױן !ײ^ען אלע .מךץ דאך איז צײט דיא 1 -

? דוא װאן^םט וואפ אויף — ,$עפאהךען
. פאהךען ניט ,זאל זא.גט.איןזז שמערל ח־יפ ךין —

 ׳¥יע.ץלײע ךזע ײא3 ארויס איתר ^יז טךערן אש?זךאס
_ ’ךץויזעריי
. 1 פאהרען ניט וואס — . פ . ^ ײ — 1פאהרע,י ;יט ^

.ערשט^ען מיט אלטע ךיא ^ךעןט
־ .אויפלאנר נאך פאהרען ןיט —
 וועטען פון ןיט גאר שױן האפט דוא , גייא שױן נייא —

 װיט דײן ד^ה ן־ויור צו ער״ איז ^שיגע ? איז וואס ? לא$ען צו
. שטערל

. ?אךאם ל^ע , אזיא §אךט איז —
 ?יע^ענליג האפפערנ עאראס שיײט — 1 פאמער ^אטע —

תיי..'. מיינע אויףי אשי־עק״ — ,האנד ךיא מנו א  האפט עפ נ
 א?א ׳ טייאן אזא זיין זאל א£אז !חלעפען , אשױןער אן מיר
ן ?יל אזוא ,גןלן ע ^ . 1 אוױיב מ .  גאר ?יר ןיך }לױ?ט ,עם .
.א$$59 ׳ לא?ען געמלזט ןאם האט ער״ .ךט

.לי^ע ,^זוא §אךט אןער .איז ןגם —
? טאן צי רעפ־םטו זעה װאם איז —
.נויים איןד אויב אםי*ר צז —
с» דזא ,אונטינליך ךאןז г»ч ןגם !עם הייםט ןויא — ф 

 יט3* ןאכךעס ךאןד’ ךע^ט דוא .זוןןער איןער ^עךפלײבעז רא
 י אנולענינקייט ׳ «פען.גאם שטער,ע; ארױם נאז דעם ^?ננען
 ? איזךאך;־?ין וױא ןעוועזען? ?יזטו װאו :^רעגען ריר ךאך וועט
ЩЩ Щ עעץט דוא אונ ? רארטען איז װאס

'т ײ^ט( יעגעי )«ן

— 9 —



**& за 1Ц■
?до אן ווזנט  ,^־זיט Ьщ צו ^עק^ען щц חא אז מ״נען ך

сЬщ со ! . . א עןיין איז דיאס , ^עךער אי;ליא פאהרען ניט .  ך
, רייד ךיא מיט זיגךיגען .ניט אי־ »אל ,®ךאבע לעצטע

 , עצה איין גיט , ®אדאם גיטי^קע , אךךיה —
 — ,?;ןיןען ;ענוטען »נאדאנע זלאטע זיןל ך.אט — , ראג־עוועט

.א^עניטע ,אײלוגע ךאך זייט איה־ .  &עבעך?ע ױעט איהר ,
1 לויעבען ,פעךךגען טצוה

 ̂ זאנט אונ פעךטראלט אפיםל זיך האט אליןע דיא
.צןך, אײן האנ איך —
אגעז^ט ? ®אי־אש ליבינקע ,צ$ח אײן האט איהר —

• אײו אק
. ף־ר ־,א זאג , וועלט ךא וױא װאוהל ггде איק —
מיט אט ,ךיךען איפ;;ר איחש טיט וועט איהד ? מאס —

г а ן& ?т
 מיט אט ,ריידען איהם מיט געהען וועל איך !אפע —

 אװײפ בעה^דעלט וואס ,געפיהל _קיץ האט וואס י,טיךאן אזא
 ׳אױף ?עם אין גלאט כין איןד ן גיט אןדאי * .• אמערךער וויא
^ ךיא אנ  П זאל־׳גז מנן1פר сгвд דאם אױ װאס’ :מעשח ג

א אונ מאגק ךיא פון אפהאנגיג ̂זק ױט זאלק ך  טאן כןע
. ווילען זייא’ וואס .  אװעק ,זאלסט זץא , אח טײן.ע$ה קירץ .

♦ גאר אונ פאהרען
ז ךעה זיין אהן גאר — י

,ГУ Т1 יאק ־־ ׳ 'ל־יך פאהי אי׳יח 'ש־ת גאך .געװיס —
 ןױא נ־יזטו יטוטץ ןןײן נטער־או .צוזאמען פאהרע;’ לאטיר אוג

* ווא.גד אײזעונע אײן אונטער
. ניט געלד ראך.קײן האנ איך ? ױאס מ־ט א;ער —
 צו אי־נ.טאך ?אךזעטץ ׳ זייגער דיא ן צ־ נ־ליי־ _

 ;ש1א ןעןען ךיר ^ע; וו-עט ,פעהלען װעט עפ אוניװאס ,געלר
אונ . אויפלא^ד אין זײן וועםט תא אונ . ניפײג־ה ^וועןשעלע,

לאז װעלט( יעגטךז)פו;
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 אמ נשען:מע אויןי ,זײנען מיר אז ״ טיראן יער ןױמען לאז,ער

 װער ׳ וױייזען מען כאךף כאנען אזע?בע ,אהא . לא§ען(שנ ניט
 §אל;י ,עלפטען ךעם שװעו־ ניט $עהר איז ;>פ אונ . איז עלטערז

ק ישױן ױעסטו נאכךעם הי א  וועט ;יר אונ , אי״ה ;אהר אללע ן
! ה ה ה ריידען ניט אווארט ’שױ:״ דיר # I “־IV * י « V ׳י

 זלאטע איין שךמ^ט - ,גוט ^אנץ א$ימ איז ןאס -
.ע,ע.ע איער — , נאדאנע . .
? אבער }ואפ -
אך ראךף מען אבער -  וועל?ע טיט טא . צוךיק קוםען ן

? שײוב אין געהן ארײן איך וועל א״ינען
 דיץ ,?<יד ןאג . הלענק , אנאיעצ.קע גאר נאך בײט ,עי -

?' ליב ךיןל האט שמערל היים
I א׳צופאפ ,טריט טײנע נאך הלשט ;נר < א -
ט אט -  ניט ךיף לאזט ןנר װאס פאר ,^י־ פעךישטײא ^

 , ;יט הא^טו ,ליפ אזוא ךיןד האט זיר ווען אחא .ןיןד פון אוועק
 איהם וועקט אונ קומען וןעפט די־א אז . האבען « ךא1מ וואפ

 אוג . אלץ יף1א פעיגעסען ;זר וועט מינע א?כי^ך?י;ע וױיזען
 נרלט ׳ ךי,ז אה־ .זײן וועט ,ער ױאס > טאנאטען צוױיא דיא מײטער

 ,בעהאנןלונג שלעקטע זי־נע פאר ק־םע;.עס אב אײן §אר זיץ איהם
 איחם י ײא3 זײן װעכט חא : ףק צו קומען ךע.ס ?אר .ניט זאךג

.ניסטק׳שה ,גאפט אגוטער
 צום באדאנען זלאטע ןאר געװען זיעען רײד איןלע דיא

 ךיא גענימען האט ׳ ,עצה א\תר $עפאלגט האט זיא .האךצע־
ק זײא וואפ , ךןבער א;  נאןד האט , פערזע?;צט האט , געהאט ה

 ךא פיל ןױא / געלדי לאגק“גיע האט ג א אװענפעלע געלי^ט צי
 אװע־נעפאחרען ןיא $יז קאנטאג גע?הטען אפ אונ ,גענוג ךאך?

 ,מאיגענפ דעס נואר ךאס .האכבעלג טאךאם מיט זאמטען צו *
щ ךך.ע^ט/דער- האט ;>ר ;אמאינ אױף נעווען איז 

.אהײס געקיסק אח װעז;>ר , נאכט פאר או^ליק זײן פון מאופט
נאר ’ וועלט( ײ׳גגער



קי ךעם ןאך щ מען ; פארפאללק I גאטט צו שוײא נאױ אי  ן
. ?ױ$ק ^אןז יט4

и , באדאגע זלאטע אומער ,אויבעןיןןטער רער ^עלױ?ט
ײח , זיא האט אױפגעפיהןט אי־נ .אױםלאנד אין עױן איז  אן

 זיןד פון ו_ױיןט ?יא אונ ,זאך אנדער א״] גאר איז אוױי^על
 לאזען גיט ןיך זאלילען ,זייא וױא , וױיפער אללע פאר אפײשפ־ל

רע פון נאז פאךן ניררע־ .טיכא^ען »י̂י
 אזיא ?עווען $יט באדאנע זלאטע איז דינפטווענען פ,ץ

 ךא וױא }לײןד , האט זיא . טיראן דער שפערל חיים וױא ך׳שעת
 י£יט ,אגריף געשייבען ^ידם , ארט א־ין אויף געקיםעי איז

 ןאם .אפילו איז .געפיילע לי^עם אייפל ^יט אונ ךײד ווײכע
 אינ .איעכײ^ען ניט איהם $יט זיף ךאךף מען ! % נאר , וועך״ ן\ט
рр נישט גאר בריף דעם יף1א האט ,אט׳שיקאוויעץ 

 עגטפערט ?נר אונ — . א?ףן£ וױיטער ׳י־רײכט זיא • געעגטפערט
 איז ״עס .אוטתהיג געװאךען איז באדאנע זלאטע ,}יט יױי^ער

 — ו אמאגאט > וואײען ךךײא ,וואיען ןייוײא איפער פאר שיױן
 װאלט באדאנע זלאטע וויא אקוראט , פ(ברי רף, א-ירים פון ניטא
 אויהךעױ װאלט שטערל חיים כךן וויא אמ ,געהאט ^יט מאן נןײן

 .אונרוהינ העכקט געװארען אי? זיא ״ שדעפם .געיוען ;יט וועלט
 האט זיא . ^עפאהרק ןאר איז זיא װאס ה־טה שוין האט ךא

 מאדאס ,פכײןרין גוטע איהךע §אר האךץ איהר אוי^געגאםען
. האכנעדנ
יהר י©^עט1ג;ר — , אגאר ןאר ייזש — — # אלטע ריא ̂י

טיייגהכו ױעלט( יעגעי )פון
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 2א שױן זיך ,ער זאגם , גךיף לףן שיייבט ןגי אז , םיץשטו

 т אייף ו ^געלעכטער ,,עט !;יט אודא\ , »אנעכײא עין
• גאג־נוח

? עפעפ מק זאגט וױא ;מאךאם > זא^ען צו ןרץנ איז א״ך -
״ .קוועט/טט: V# לעי וי־עמען ,ניט ןריס לןנער

̂רויהיג י;׳ן ?יןט דוא אז / и - ן ךר פאר איך האנ ,יאו
• ןגצה אייז

 ?ין איןד ? העלפען איצטער עױן מיר איהר נט:.קע וואם -
 וועל א.יןז טיא טײס לעןעליןער רער ;בלאטע אני^ע אין אריץ

: חקלען אחים ^יצ^ער ןיך
נעהם : מיר פא?ג באדאנע, זלאטע , הער , נץוטקשה - |

 דאס .נעװארען כןרא^ק זט:פי דוא אז , איהם צן ןריןז א אן שריײ
па געליגןט ניט מאל .קײן ךי־ ערי האט ,{יט אױב אונ ,העל§ק; 
ק אז ,וועיט ;יט איז , ;יט לייט וואש ,אמאן אונ  VI לא,ז ט

. . איהם וועמןן בעניש?זעךן
 איןו ווײפ איז״ איצי^ער וןאם 1?ץך ?;ר לי$ט צ־ אהא -

. טריט מיינע נאןז געחל^ט ער״ האט פריעיר אגער ; ניט
 נןען איך . העלפען געיוים וועט דאם , רוך״ינ ?ייא גו -

 וױיב דער אויש כעפ אין זיץ ,קענען זייא : מאנקכילק דיא ישוין
 זא ,געז־נד ניט אפער ווערט זיא אז — , וױא וךישט װער

 .וױא,געיוען גוט אזנ וױיף וועו־ען אונ אלץ י,ש1א ךיא פערגעםען
 פאד אי קאױעז נא אי געײען שוין $ץ א\ך ;יזיר גײא פיענ

א ^יט וויא יטוין ווייס איןד , נאױאם г . האײלען ה^רחצו ך
 געזע?זץט זיןד י האט פאדאנע זלאטע * ^עטאן אונ געלעךט *

 זעהר איז זיא אז ,ןןאן איהר צז אבךיף אמע^ריבען האט אונ
 ל(א£ין האט ,נע״וען ךיא אויןז ליידעט'שרע^ליך זיא , קראגק;

 זיא אונ הארצען אונטעךן אךך;קענעפ ׳ ^י^מערצען , לצטערצק
 פ־׳גך- איהר האט ער :>ר’ $יז שזלדינ אונ ’כעטטי. ליגטיצו

 ו העךךרוס אינ Ш ־יל5 א,זוא ןעך^אפט , הערץ איהר װאי^דזןט
אונ זועלט( יענער )פון



. איהס דירף נאר איז.קיאנק ?יא אונ
 איריף געשרי״ען װיערער ?יןז פין חאט קאכןעךג אךאם0

 נעפאהךליך איז באדאגע זלאטע וןײב צין אז ,?עמךער איהם צו
 נעחט געןד אוג אנןאגסילװם געםא?ט שוין האט מען , ?ןכאנק

'ג ^עלד צוךיא געחען אױפ זאל המאי . װאםער נױא
 אין אוינ ^עשינןט איועק ср.3. צגי״א דיא חאט מק

 איז $נס .ענטפער איץ קע¥טא געווען איז ארים נןעג ;גטלי;ע
ל הוגךעיט ט*ט אןריף אנגעקומק  בר-ף ^יהר ׳ ^ױיבט ער־ אונ תן

 האךצ- פון איױפ געהט ״ער ,געטראפפען אדוגער וױא איהם האט
 געקוטעןיצו /ןר וואלט < פלי?לען דיאןען װאלט ,ער ;װײטאג

 אזוא ф נןא§ף ױץ ץ:פין1לך זיין , עייב זײן ^זטײטס .פל;ען
 « קומען וואלט ,ער .״זיץ .גיט ?ייא דער פען אונ;יר גק;קרא;

א א\ז ,יעטצט גאי ׳ פאהרק עט ;>ר אלער , טאךגעס אמאסשע י  ן
 ייאפ אללעם*״ אנווענדען זאל זיא , רחמים האכבעלג טאדאם
 זאלעווען גיט זאל ױא ,* דעםלעבען ײגען זאל זיא , איז מלגליך

 ישײקען צו נאןז ױעג/ער נאןז דאךפען יועט מען יג1א ; געןד .קײן
 טען * אונ . לאפף מיץ פון לןוין מײן מיר רעטעט ,טהוט ^אר
.מא;מ ךא ייאס ׳ אטעלע?דא?זטע טיט ענטןעךן ^יןל $יהם ןאל

 פר״דע לאר 'אשפרינג ^עגעפען ד,אט גאדאנע זלאטע
 אין האכבעת״ מאךאם צו ארײן לוי§ט ןיא . ?לף אזא לעזענךנ

 וױיזט אונ געזיכט פרײךע^שטראהלענדעס א טיט ציג־מער איחר
א ג-ריף דעם איהר די  »לאטע אונ לעזען נעגוילען אלטעיהאט .

צימטער אײעךן טאךצען ןעטמען האט באדאנע
 אײ,ל 3הא איך - ’ טאנצענדע ךא שרייט - ! אד,א ~

 ,איז/געלייט דאס אט , ד.ײ}טזעהט מיך׳ ,עדליפט אז ,^נזאלט
1 געליגט איז ךאש אט

א שרײט — ן .עצה מײן צו זאנסטי וואס , אוזא —  ליי

в д а ר״ךיג?.
«*л• ט ע ! ׳ ך י ער ^ װאר̂י

(Щ )«י זײנען ^על



-״ *
пш; עיךיישע טײ:ע אויף , ךרו״קען צו ?ןאקע !י־ינען а , ;

— ‘1 узу}Щ , щ ר ןןלי מײן אב גיט מיר רײם,—
 געחאפט איחר באדאנעיהאט זלאטע דעם אין , אלטע ךיא ^זרײט

״איהו טיט נעלאזען אוועק זיך האט אונ ארמען ךיא או$טער
♦ עא^צען

 ^זרײט - ?אדאפ. לינעקע יחכטה, אזא יײט איהר —
 •, נעכאטעןןעט ׳צדך האט אי־ר - ,אין,עקהאטאז אימטער באדאנע

 אױסהאלטען ’ ניט קקי איך ״ • ןעכאטעוועט טאל צעײא
• ?ר״ךע §אר

 זאגט ~ ,באדאנע זלאטע ׳ג?יך פער׳שטײסטו איצטער —
א ע ךיא װען , אלטע ך ^ ר  - ,’פאךאיל-ער ױאר איןעךרא״ם^ג ע

 ךיאגאנצ;; אויף פ״ךנעםען שוין וועט ער ? ^ךישטעהפטו איצטער
 יאו־ ידיעה דין אהן נעפאהרען אװעק ?יזט דוא וןאס ,טע^וז

 ער ןעלר; $יל א1אז ג_עברא?ט ים1א איהט האםט דוא וואס
 .זיך וועט ערי ;'אײנאגרער ?יט עלץ אױף פערגעםק #ױן וועט
ה1ז ו\עט ?ןר אז ,פרײען גאך  נײן ןעחען ןער צו זײן י

.פנים שיינעם
דעראיי^אל, ןיט ווען ,רולך טראגט ש?י דער ,קעיטא —

 סײם»1? קימען כןעןען ג\ט איךױאלט ;שלעכט זעהר געוןען וואלט
 §יך ,וױיזען }עקקט {יט אוינען מיינע איהט гч§ וואלט ’איף

. לעבק צײט אפגערישעגע;אהך־׳גן האןען וואלט
ש״ א ,אלטע דיא וױיטער זא;ט — -ןעןױ י ד  וןאלפט -

 מוטח אפךײ .קע^ען ;יט ,אויפהײבען גןענען ניט .אקאן־ף פאל כיין
 ניט ף1ס £יץ װאןיט טאצענעס דיא טיט ?ריזענעט דע־׳ג ,וױטען

 אז פיהלעז׳ ריא ווק ׳מא?סנילען ךיא , ,אלןלײףגקײט . געװעזען
 צו יפ1א ;יט זײא טיט ראך איז ,ןערעלט אביןל זײגען זײא

 י>ו1אי !לאנד5י1א ןאך פאדךען פון רעךטי עער . זיך ץאהלען
דער , אדאצע יף1א אדער , א;אחר ק ̂ן  אד>ר , ןיןד מאי

ן ניט וואלשטו — ,אפער^ענןען ^פעס אזוא ע  .אםויל^נןנק ^
(ГЭ )־3א י מ־עלט^

15 <*. .



־. .־ .איצ^־ער אפער
 זלאטע אונטער איהי וזאפט - , איצטער אנער יע״ ־-
 בעטען $יר בײא עזױן װעטןןרזיף איצטער א?ער —, באדאנע

ר ע  ?ײגעס ®אר .ײארער ךיא אין נןאהרען ןאל אי־ א;אחר ^
ס 0 י?קם8 ןעם;אנצען יס1א ערזװעט אקי^טס ן1 ס י  א

ח כ^על ה איך;עדײא !ה ה ה I ה
 האכפעמ ®אראם אומגעארמט וױעדעף האט באדאגע זלאטע

• קי?ען גע^?יען איהר חאט אונ
—,זיא *אנט — ,קעןיפערדאנ צו אײןז נאר האב אי־ -

 כןלוגק אייער מיט >§ער#אפפט ;ןיר איהר האט גוטעס ךאס צןל
 איתר י איג ״ צרות ן־יל אזוא פון ארויס ^יך שלע^ט איהי כןאפף.

־ פעוןעניגען ?יל אזוא מיר ןעך׳שאפפט
 ,?רײליך אייענצעל ^יט,איהר נעתט ли איד> אימאךטט זיא
• ^עןעלינ
 דיא נסבילען;א9 ליא $ן דאס מען §ײפט אזויא אט -

א ,נאךען .ל?ס1ג ך .  ,לאכען םיר ,הילען מיר ,טא^צען מיר .
 אכצעט , זי?צעט דזיים ךער דאךטען זיטצט ^עטעך יענער אונ
ה כןרע^עט אונ ה ו  נייהײם נע^עקטער. פון זיןל .קײןז איך ! ו

 ,ךין אונ ,זיפצע אונ אכצעז , ^עלד ןיב I כןױן ?יין ,»טטערעלע
1 ה г] 0 ^אג אגי^ען לעפט אונ דא נױיןעל;ינןןיט

м• 16 *י*•

♦4

: щн&- געיענט נ.יט באדאנע זלאטע האט גאכט ךיזע
 וויא I ;עדאננןען ?יײךינע ^םי^זט זיך האפען איהר/קא« אין

 איז וױא״ער ; שטעיטליך איהר דאם ליבט שמערל חײפ ן*יהר
יעט;־ט װעלט( יענעד )פון



 איהי פערצייהט ערי וױא איהר; וועןען אוךוהיג אזוא יעטץט
 דאש וועט עס אפיײךע פאר וואש ;ןעטאן האט זיא וואס ,אללעס

 הא^עז װעט וױאזיא ;זעהען וויעדעי זיך װעל#ן זייא ווען ׳ןײן
 איטטער װעט ער וויא ;יעחא$דלו?ג1 קריץדלי?סטע דיא איהם פון

 וןעטיאיהר וױא/ער ;פער׳אא?פען צו פערגןיגען איהר ׳ »וןען
 ,אבאל מאכען וועט .ער וױא ;ןיירוןג אונ כןלײדער נײ?ג קויפען

 פאר ער^אהלען וועט י׳נר וויא ^ פאהךען צו קוטק װעט זיא ווען
 ױיא ארנ פאהרען אװעק איהר פון ;ע^ישטע ךיא גע?ןט אללע

 אללעמען פאר קוס א־ײםען ?ויט פאר דער נאכןאזען איחר װעט
 לאכען פאגאנךער זיןד יועלען אײע װיא ארנ , איינען ך־יא אין
 #?ילען גאך ויעט זיא וױא אוג יע .;א.קאזא?י,ע рг? אזא פון

 זיינע דאי־מןןד זיןז ױעט , א#װא?ליכע אךןראנלןע פון ראלע ךא
̂ל/קליןד איז זיא מאל אײן .$עח;יא£ערן איהר צו ^אךטךןכ־ןײט

• נ?י^יד ^י^עי
 איהר איז ,?דאשט^ךג אונ פעטט אפען י^ענרינ אזןא

 האט »יא .;עדאננועו אגל^ליןער אין^קאןף ^ינגעפאללען
 לזיי־פען אדײן געיװעלט נ_לײך האט או: ^עטט פרן ;עטאץ א^?רו;ג

 געפען צו איפער איהר ,האבכערנ מאראם ,יןרײנךין צויאיהרע
 נײא ׳ פינ??ער נאך אפער װאר עס .;עדא^קען איוךען/ליכןלי^ען

 . שלאף פון ש$זערן ניט א\הר דאך הזען $ען אונ ,נאכט ךער
 זיא .אײגפאלל ךעם פון זיןד אױפער אפער איז באדאנע זלאטע

 ךער א\ן אויסנע^־א^ט זיןד האט אונ אלליק ךןל פאר הױןו אנ:ט2
 גרעסןזעי דער מיט גיאךט זיא • איךעע גייכןליכע ךער פון ^יגןטער

 קיטט טאג דער אפער .טאג ווערען שוין זאל עס , אוי^ערולר
 זיא װאס קוים ,;עהט זיא וראס קוים איהר וואנד דיא ; ^יט ^אך

 געיען שוין ויאלט זיא .אהרזאי איהר איז םינוט יעדע ;זיך ריהרט
 איהר אונ איהר מיט רײדק , ?כײנדין אלטע איהךע זעהען

 ,פעט אין׳ וןיערער זיך לייגט זיא . ןעדאנה,ען איהרע איולער;עיעז
 גלץ־ליקעד אפערדער ;אײןשלאןען לויל ,אי^ען דיא צו ^אלט

לט( יענער )נןון אײגפאלל % װ̂־



« 18 *ייי - ,    —
ען .ניט איהי יאןט איץפאלל אן  איין אױה זיןד .קעהיט »יא .^

 מיישט זןס ;ןיט זיך עזלאפט ;עס — ׳ אניעיע דיא г או ,זײט
 אונמער זיןז נןױ,קש לאכט ןיא > ?יײיע אי1 מוה דעי איהר זיך

.א״נפ■-:^ ךזעס פון רעזולטאט ךעם פין ךעכןק;! ךער
 האט ״עס , טאג געװאךען איז עס < ראנק זייא גאטט ,יו

 איז האככערג מאךאם .אוהר אכט , ךבען ,זעכס גע׳^אגען
 .געלאןען ארײן איז כאדאנע זלאכע ־ שלאף פון אויפגעשטאנען

ךטמער. אין *יזד צי
 אויהער ,האסטיג ךא ;א?ט — ,מאדאם ליפע / ^ועךט —

• אגעדא^ק אײנגעפאײעז איז טיר - ,^כטצ;קען פון ןיןז
.אלטע ךיא פיעןנט ? א?רײליבער עןעס ■י־
I פרײליך,ניט.גלײך — ?יײליך ! פײיריך עײיןל —
.הערען איןז לאם « —

ױ דאס — א ,*ךף איןז זאנ , אץ?אלל אײ] א ל
! אויס ױעלט

! ’ ־ ! »אמאל שױן זאג נו —
.ע ע ע הערט — . . » V ׳ז : ײ
אמגעדולד. מיט יענע #יייט —אךרײדשוין —

ק ^יז ןןיר — ^ י א פ ע ^ נ ײ ק ,א ГЭ צי ^כייןןזן ז»אל ק
♦ לט1נ ..

? נולס וואסער צו —
»עזטערלען ח״ם מײן צז אט ,אןד — , .
? שדייבען איהם מען זאל וואס נו —

ם — ה ז , שיײפק אי .\ .עא . . דאפ איז ?יר - ןןלעןען %
̂רויס שיוער‘ .ריירען צי ז

 ןאה « .איענעהץיד «ן אױפ ?יט סאלט איך ,א־ —
? ׳טרײ^ק

. גע^טאךבען ?ץ איך אז —
מא וועלט( יענער )פון



 ЧДОФДО רןאט ,אגע׳שרײא אלטע ךיא ףט ■—!הא —
I פעךטראלט זיף האט אי־נ אױגען ךיא

? מאךאם ,זאגט.איהר וואס נו —
? באדאגע זדאטע , ?ױט ךער מײנפטו וואם —

׳ ,זעוזען נאס־עם אונ .שיעכןען איבער אפי§ל יהס4 —
ארױף פלתלינג וועל איף }וען ,עא^ען וועט אײינע;׳גר ^או ױאפ

• קיםען
ע \ א איז —, גןרוס יט4 איז ?גפ , ~ — ,מקבים אלטע ך

. ווארט טיין יף1א װאוהל I חלעבען , ^ײנפאלל איץ איז ךאס . . ! 
.נל״כױלךטל אגיטער

 אמ פאךצאגט זיטזיען ןןעט ,ער ? פערישטעחט איהר —
ט ^ן  טיר זזאט ערי וואס , האךץ אפעךלןלעלטע ?וט »פאךי

 געמאכט ל,ראנק ןןיןד האט ?נר וואפ ,;סיךים פיל א1אז נעמאץט
ט — , איהם דוךך ^ע#טאך$ען י3 אי־ װאס ונ <  пнр אמאל ל

.ךינע5אלע, אפר־׳נזע פל־צךננ ארויף אץד
 פון ןיך וועט — , אלטע ,ךא ?ינליגט — ׳יע —

 היט^על אין אפריידע ךועױען וועט בךעפ:נא ,שרעל,ען דער א<פאנג
 גי׳נן .ןלאן דער זעהר то נע^אללט עסי , װאוהל ,;ע ,אריין
 אידי^נ עי־עע יף1א ׳ אחכמה איז דאס . טאן דאה ךאךןז

• חלעפע] נינט נאר .קײן נאי דאי־ »ייזט ײא ,זעד$טו .נאמגות
 ;רויסע אזא אז , געדייט אונ שטײכעלט באדאגע זלאטע

פ ?וט ^נךוינט איהר האט , עאדאפ דיא וויא , חבמה ע  ן
• 1Щ נא^ק

? דאם מען טאכט ױיא איז ~
^שהאךפען ךן איך אז ,^רײבען «לליין איהט זאל $יןד —

? ד׳א ניט ןאך טויג
־ שכײ?ען אלטין דרקא —,אלטע ךיא נט:זא - ,גײן —

צי ,פערװא^־שרו;ג טיט אן איתר ל^,ט כאדאגע זלאטע
. אימר פון לאכט זיא צו ^עװא;ען לשונע איז זיא

̂גער פון הער - װעלט( י־

— 19 -



 רא ווײטעי ,זאנט — , אויס אגןאיסט ?ייך העי —
 האק:ז דוא אז , ^יײב דוא — הייט, פעךפןראגײזער איממער

 האט ךאקטאר דער אונ , הארצקלא^ק א^ךעכןליקעפ געכױאנען
 נעזעגגםט ,״ע-ש הײכט אלזא ? פער^טעה.הט דזא אפגעזאןט, דיר
 §עךצייהץט דוא אז , יך1א איהם איהם.)^זיײב יןיט דאם .זיך רזא

 מאךע ךיא װיא , געטאן ךיר האט ער״ וואס , אללעם פאר איהם
 איהם מ*ט וועלרען זיך װאלקט רוא .גריפע אזעל^ע אין איז

 ׳טוין ךיך װעט ?גר נאר ; םט־י־נךען לעצטע רײנע פאר זעהען
 ךיא װיא א*נ וןײנט זיך פיהלפט דוא וךא , ןע^ינען ניט מעהר

 מיט ,כאדאגע זלאטע , ;איפטו $רײ$ק . זאגען דאגןטוךם
־ וזאןד אציטעךנרע

? צישטעךן זאל האנד ןך־ן ^אנןען איןז זאל יײא —
. ז־א פיעגט

 ־פ1א טףנק דוא . חלעהען ,אםינד ןאף נאך ביזט דוא —
 ױעו־סטו אט - , בכאנפען גאר אךער ,#טאךהןע וויין לאזזאג

• צי^טערן דיר פײא ױעט האנד דיא אונ שפור

ת װאוהל «ט —  יועט .ער וױא ,טאמער ארער !^אמני
 וועט אונ ,פאהרען צו גלײף ,ער קו?ט , בריה ןעס עיהאלכען

. מיטטאג י נ^נען^אר,עכוענליג .פיך
• אײן.עצח נאך דא א\ז דארוייף —

ט4 פיל איז אןף;ר אי;ער ,עפעש — ׳ אי^ןאללען '
א, נע־ע־ןט וואלט ר אי 1 אי.רױ•; ^־ מןווען איהר ייאלט נ

» ־ירב אנװ־אי
 יןא?!פל'מענט ליזען אױף געטאן אישטײכעל האט ;_לטע; ךא

א ן טייטער יא^ט אונ  מאךגען אונ ײךיף ךעם אוו־ײק הי/גט שיק ד
 שױן ביזט דוא אז ,ןי־ פרן אטעלקראקמ^ איןו לײג פייה ךער אין

 ,קוןזען וועט ?ךמ דיין ןןען ? נןען^^עהןט א ד .^עיטטאךןען
װעט י ויועלט( יענער )י-ין



א^ע דער פון וײקען נןרימר ין1$ עף וועט עגו  Щ оу אז .טעי
 נא;דעס אונ ? אהער קומען וועט ױאס ,אללע?וען נאך זיין שוין
 דער פון פאךרא^ע יאנכךיף עןרײ^ק $־'שט איהם איןז ררעל

 ןף^ען דאךטען וועט ןנר 1 ה ה .^טארבען פון אונ נראפקהײט
 щ$щ ער^ט אונ .לאכען ךא וועלין טיר אונ נןלא^ען איג

 פין שוין §אלל אץןד . כיןא^עדיע אגאךצע פאהר או;ז קטעהט
! א?טאן זיך וועט ;עמאלט וואפ’ ,געלע^ער ה ה ה ה Iה ח
 ־- .באדאנער זלאטע אפ זיןד הפט — .וועגין ךעקט פון ־-
ק , ארדןטנות גןיל אזױא האןען וועט זיר .איהם אויף ,הלען

.האךצװ״טאג
א זאןט — !?פךה רײנע א׳טיינע — — .אלטע ך

 וויא ,אונז איבער זיף־ ןזע.קעווען זײא ,טאנקפילין ריא זײא קומט
 אז .איז ^לטער לוער .װייזק זייא מיר וועלין אט .וױלען ז״א
.געטאן אפ טאקע איז ,איג־פיציל אפ טמין טיר .  האבען וועט ער .

 ,גיפטקקה , ,קלעכןען איהם וועט עס , רןלעםעגעס האףן $יט טיעךין
. I ױ;ג ךעם איהם קוטט עס .  װיל *נו־ < ^עפעללען מ'י איז עס .
א אין פאהךען זאל ווײפ ךיא , ניט  ךיא ,;יט וױלל ער ;פעךער ך

 ז.אןז ;עךע מוז וזײב ךיא ; פעתגיגק אליסיל האפען זאל וזייב
 . ציטטערק זאך יעךע §אר מה זיא# טא; צוא ;ואס ,פת־גען
קער ,ר,לאג ,װייטינ , ןןױיןק איצטער  עךישט אונ ,מאנעלע זים̂י

 דער ,זינד »ײנע פאר קומען אפ מח ערי .וױיפ כןין ניטא איזי
 4 סבילען;טאנ אנךעיע פאר אלעהרע זײן מעט щ אוי 'ג־יךאן

 צו זיך איוײפ מיט וויא ,אױער ךעם היטען אײארכט זאללען ױיא
.א^ט״גער מיט בלק לעךןען זייא טיט ךאךף מען א .בענעחען . . 

ה אנךײפעז זײא דאךף גי;ן ה ה אז I אנ
 זלאטע וױיטער ןעדויעךט — פאו־, זיך עלל’ש איף —
 - ,פעךדהפ פון אײנרוהען ן;קענט ןיט האט װעלכע ׳ נאדאנע

.זיץ וועט ״עס ^לאג עדו^ער פאר וואס ,פאר ױןז שטעלל ^יך
פאר װעלט( יעגער )פון
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Л ייייי И —*
יחם ןאו־ .וןאךצען &אךין פראקט מיך נייןןט ,עס ;גאןךץט א1א ̂ז
.איהם קו?ט ״עס ,קומט ,עס .שה(ף?ל — ־• . . ךע?ט זעהר .

א פאר זיןד שטעלל *פער  ארויף עעםט חא בש>ית פךײדע ך
, אויה וועלט ךיא א.קאמעךיע יץ1 יעט1 ןאס .ןלוןגל^ג קזמק

I а а ס

א פאר אוס ,צײט אוואך נאך ^פגעוואךט האגיען• ןײא  ך
 ךעם א־ם ,?ןכיינקען צו צײט מעהר לאזען צו גןדאנלןע פערט״?טע

Ьщр פאדאנע זלאטע האט ךאן .געפען צו נןאהךישײנליכלףט ?ןעחר 
 איהר האט פריץדין לןלוגע .איהךע ױא3 ?ליף׳ ךעם געשךײען;אנ

א אמ ,ןעגעבען איני^ױ^־יאן ךיא  אװעק בריןז ךעם האט ‘ן
 געליץט יקע טי האכבערג מאךאם האט מאמק אױף .ןעשילןט

 , ;איןען א.יה״' געשטעלט אונטער האט אמ אטעלקךאטמע
 גא?ט רעם פון נאטען רעפ ,,גן־פיי1ג.ל צז זיכער אום ,יך1א אוג

 אוצ"בעשריבס אןריף געשיכןט צוא אױך נא־ האט זיא ;ןױך?:ה
 איג געגאנגען זײנען אר?טע }ועלכע קראנ^הײט׳ איהךיצא^ע

ען ד.אט £ק מעךיצין ײען^ע ען  אות״ת * א?לע ׳ קוךץ . • ■ מ
 האט ,שו^ה ןךאקטער דער גשעען אנ־ילו ;ואלט ער אז ,זלוג־תים

.צלױבןין ^ראךנןט אױןד ער

 מען ׳ איז חכםה נעםטע ךי^ א? ,ז.א;ט ^ועלט דיא ךען
 ארוהיגעס האפען אוג קא&שזאיבערין נןלערין $יט ,נלױגען אלץ זאל

 נעפיחי־ט אזנטעױ אזוי טאקע האט האכבערג מאדאם אוג .הק־ץ
!געגלױןט האט על א־נ ,י$ען1גל געטזט האט שמערל ח־ים עז

 מעג עטלכ־ל אין אהײם פאד־רען צו געךעכיגט האפען ־ךא
 אפלינךין מאךאיזס רער ^אדדען צי געקומק איז .עם נאר ן ארום
לע^עי Щ ךארטען ^עמוזט זיא האט איתר ליפ 4צ ןואם

• ?ערפלײגען
א ’ י ק דאן־ןזעז ײיגען וי ײליו כע גאך ?ע  .ו\א?ען ^לי

א האט ײט5 לין׳גר ^ן ך  אלסן ךעס ג־ון יעקוטען אן
ךף״ש ױעלט( יזןנער )פון



 ראלפ־■ }אקגעפרעןט האט ,אמגקיק נרױהשען זײן $עטײג.ט
 .גיבלטעו אידד האט אונ כןרא^ה״ט ןןייןה זײן פון ןעגױאיןוךןזען

 זאכ־ײ איהךע ?רײמען ?ד». זיא זאל קומעןאחײם׳ װעט ןיא אז
ען; צ ^נ ץ  ןײנע *$ק א;דע;קק עטייעןעם ?דהםזײן ךאםוועט *

י צייטק א$אליגע

 זלאטע אונ £ייף עך^טער דער אננעקיטען איז ןןם אז
 אין אנע־;-ר״א זיא ןיט ,;?׳לעזקי אי$ער איהם האט *אראנע

: פערװא^דערונג ויױש
! ךאש איז װאש ,-'יטטײטש

? ךיר פעתלט ןואס־ — ׳ אלג׳ע ךיא פיענט — ? איז וואס —
.גיטא נירוס \ז.קיץ4 מ־ר צי ,׳ציטייטס — . . ! געהערט !
— ־ אץ£ײקיל טיט אלטע ךיא זא;ט — ,*םוטה ריא א־ •־--

? נעישטאיבען פיזט תא א־ז ,פעךגעסען האםט זיןא
 גארפון איז סיר גאדאנע״ זלאטע זא;ט - ,אט.ת ,אי ~י

 א',ל אז < ?עךןעפען גאר האפ יאיך סלעכקו ׳ ארוים זיגײן מיין
ײק ין? ײא ! ה ה געט

א פאךאיפעי איז עש ןײא אע ק5אןו דלײא ר
־ געפאתרק טו־ױס שיגךפיןד ז״נןין

—м»1зссс-$зссзе4*‘1—

«5

 ?יידע ריא חאבען װאגאן אין זי^יציינךנ וועג גאנצע ריא
 עךװארטעט עש ורעלכע .ןךײךע ךער פיץ ;ערעדט איט§ער פוױיען

׳ י 'זייא * ״ װעדט( יענער ?פוז



ןאןי האט פרויא גןיין װאס ,$?יל לולוט טין אזא איז דאם . זייא
 טיאנען ר פאנאנך וועט פען .מאן איהו־ מיט אץ־עשפילט }יט

 ןעװאונרערץ אללעוועלען }ע$י?טעאונ ךיא שטאךט .אנץ אייער
.ןרױען צװײא ךי־זע פון $אךפזינינרךט ךיא אונ ,קל^הייט ךיא

 שטאךט דער אין גליק טיט אןגעפאהיען זייא יי}ק1 ^ינדליר
 ?א^אזש זײצרע האבען זײא .געװאוהנט האבען ךיא װאו ,מ׳

 זײא יען צײט; ?יל צי פערביײנגען צו ניט אום גענוןען׳ ?ןיט ױט
 ייעל^ע י״ /צצענע ?נײךיגע ךעי ציא ןזזאײלט זעהר ײך האשען

- .זײא עךוואך־עט ♦ ארענד פין וואר עס ־
 אװעק ןיך האבען , איזוואד&ציס $יץ יוא$ען;ענימעז זייא

♦’ ןיגער װאס פעיד ידעם ?כײ^ען נעהײםעז האפען אונ געזעץט
 זיטצעגךיג באדאגע זלאטע זאגט — ,ניט אללײן יוײם איןז —

- ,האכבערנ מאדאם צו ךרא׳טנע ךער יף1א  :אלליין װײפ איך -
ט,  װאש ווייםט װער .לייב טײן אייער מיר ןיקעךט ^ןעס ף
 אונ נעוױס איצטעד זיצט ער .נעןעך מאכמ שטערל הײם מײן

.סלא?ט .  ,ארןלײניגקייט ,געװארען ל!יא?ק אוךאי נעיעןל־ איז ןןר .
 אוניעיעט , ליב אזוי האט ימעז וואש ,אוױיב אז רועךט מען אז

 • לל^קען ?עןעד יהס^ מח Щ ♦ התונה אינזער נאל אחרזי ךךײא
 װעל , יכאנק געפי}ען ןןיהם װעל איך יב1א ! ליגעקער מיין ״ א

'האל^ק אויס ניט אוךאי איך  פעריטאפט איהט האב איך אז ,
 ;גלײןװעךטיל אביטעיין ^ע^א־ט איהפ האב *ויך .$רות ?יל אזױ
• ח׳,עב,עז , §עךךךיסט ?יר

— рр זעת ׳ אלטע דיא זיך ליך^עךט — ,ניט מעהר נאר 
 ־שוין האםט ד־א .איהמ אויןש ךחמנות ךאס האט זיא וױא ,נאר
 גע׳שטאנען אױם ?יזט רוא יואס ,צדות אללע יף1א ןערןעפען גאר
 דיך ?ך האט וױיניג ? נעמוטישעט דיך מר האט ווײניג . איהם פין

א ? ^עפײניגט  זיין אחן ^אן א?זייט ענט(גיר ןיט דאךי האסש ת
.‘ידיעה. אלשיאפען אטהעס יעס ן;קענט ןיט דאך האקויט הא .

(рц יעגעי )אהן װעלט
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̂רו ןיין אחן  Г? ךיעפ־ועיוען וואס ,גןלגים ריא זייא קומט עם , יךיי
ז איבער • ךהמנות אהן װיײערלעך א̂ו

 וױיא איױ טיר טהזט ,אזױ איהמ ליב איך יאבער —
 האג־ ןועלןע ,כאדאגע זלאטע זא;ט — ״ איהפ פאר האךץ £יץ
.בערוהינען ןאךיטקענט ןיןד

יהם וועהטו ^אלד ,זעהען איהט וועןטו יאלד ,גו —  ̂י
;ייא ןןר װעט . זעדיען ךער ריןז ױעט .װיא . זײן מ£ה

.װערעו *ע?איען
 האב איך ױאפ ,מיןז )*עוךריןוט וועגען דעסט פ,ץ —

. ןעטאן דאס
 זלאטע ,^עךגעןען האםט דוא I פערדריםט ךןיי אזוי —
א אז ,באדאנע פ ניט וואלסט ח  ? איצטער אט אהיים קוןוען ^קען

 אז , נאקךעפ קטוב אין ;עהען אריץ ןואלםטו אויןען װעלכע ?ן־ט
 צין אהן נעג־אהרעו אויעק ;אכןט אײן י1אז אבגעטאן חאןט דוא

ח  דאך עאלקט דוא .;עלד £יל ;עבכאןט אויס איהפ אונ יד־̂י
• לעפען צייט אונגליפליך ^עןןען

. אראם0 ,אטת טאכןע איז ,יע —
דעף ךיך ךעט וואס , קרײןע ךיא ,היי^ט אבער —

 צוא ךןי האט עס וואס , פךייךע ךיא ; י?געלעפט1א נילא זעהען
 נאגצען ךעם ^ערלעשען וועט ,גליק ײן1קעהךטייזגע ךיק צו איהס
 ?עך^עקען עאכעז איהם װעט ;ךר אויף האט ער וואס ׳ ?עס

עס אמ , דיך רוךך ןעהאט האט וואס ,׳טאךען אללע
 געפיהל׳ע ;אימנ או־י^צ&יאצען קאךןיען זףן * אין מאכען ^ועט

 ̂נר .ליבע אלטע דיא אויפלעןען איהט אין ;ועט ;ךיר צז
אל אלל׳ע ןועט  אמ ׳ וו^^יע דײנע אללע ער?יללען פרײדען ?יט ן
 ילף.0 פײנעל װיא גיט ןןעהר אידט פאר פעד^ען ךר עסיוועט אוג

קײט  Р5 אין ױעלקער ,אי^ע^ען זעהט ןער טק אז ,<{קלײן̂י
;אנוײב גאך ו?פרט ״ ^וזאךען ^ע^ענמג טויט

י ®אדאס י^יןע ,ןערעןט ®אקע זײט *יהר —

צ* לט(1װ? יענער )פון
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! אי» דאם א^כאנע ׳ געלעןט איך ?ין צי —
,איחר דעס נאף אונ י?ער^טער1א ױער פךמןר טאקע —

 ווער איך וואלט ,טיי^רע טײגע ,איחוי {יט יוען ; £איאם ליבע
. וואס גוייקט

.שעה אפעךטל נאך !נאדאנינקע אקאךסט ו״ואךט — . ;
 י^ע9 אללע פאר דאנ.קען שױן טיר װעליטו שעה אהאלכ ןאך

 ,קפהח איגיטעע ךיא אט .געגעןק דיר האפ איך וואס ׳ עצות
ק ןןעט .עפ נואם  אלץ װעךט איז ,׳טטיפ ,אין ךיר ײא3 ןאיןר וועי
.וועלט דער אץ

 קוןןען אמ ווײטער איקטער ךיא פאחךען רײךענדינ י1א?
 .וואמאל ךעם פון נוײט איז יועלמג ׳ שטאךט ךער צו מ־הי^טער

א  פעיליעי ךיא הךןז ישנייךט וואפ שאםײ דעם אי§ער פארךען ך
 אריפערךעם פאהךען זײא שטאדט; אויפען פון ןאךטען ךיא אונ

 פאהךען;־אר ;פאלשטאךט ךעם א>ין אריין שוין זײנק ז־יא ,בריק
 פון אונ יןאךק ךעם יף1א ארױף .זײנק ,הייזלעך כןלײנע ךיא יײא

ן א”! האבען דאךטע; א ^ ן ה ע ^ ך א אין ד  פאר נאס }רױ$ע ף
.אבאר3 דעם ײיא

 װאהנונג איחר ציא ;עהענטער קומען זייא טעתר וואם
.האךץ דאס נןלאפפעןי ןענומען איהר $אט קעהו

 ךעם טן כײ;ע ךיא .אונגעתלףנ זעחר אבינר איז ?יא
 «לע וױא לאנ,גער סיינט איהר שײנט שטאדט צום טיז וױעזאל

. מאל
ךער וויא - »פאראנע »לאטע זיך ״עךןעךט - ,אןד —

.גנ*:לא א1אז הײגט טיר £ײנט פוןװאמאל ווענ .  קויםװאם .
 ;עדןן ;עפעפ . .♦ Т1 שלע.פט עי וואפ יס1ק , געת״ §עךךל ךאפ

̂ין אז .^יא־זר טיר פאר איז ליניט  ״דאס וואלט שטערל ה״ם מ
 ןגס״טמ ! איהם צי איצטער ךאם פאחךט וױיב זיץ щ ,וױםןין
ן «יחס שו עס הארץ..* ךאפ ז^ען א״הפ ע  ןןי^ען ,^

אהנ וועלט( יע^ער 1}פו
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« . п —
 לא;ט ,עפ ? $אךצם ,איהר זאגע װאה .וואם ניט וױיפ אונ,ער

? הא־ץ דאס ׳זאקע
־ אנ?״א איז האךן ךאס אז ,ראך זא?ט $ען ,;עוױש -
?:ה;ן;דא אכי א^־טער איהס ד־אס ,זיך לןעז וואס - '

דיר ער יויעמ ,פרעגען אידש ןײא ןאלר וןעפט דוא - .
• זאנען עוין

 I זעדזען ךער איהפ נײרן *זזין וואלט איך װיא ,א־י -
? שבעה זיצענךע נעפינען צטער־אי איהט יועלען ןויא

.צער^טךײט אל?ןע' ליא פרע?ט — ? װע־טען נאך -
ביץ;עיטטאךײן? אי״ א־ > !*עךגעסען האט אי־הר ,ןױר גאך -
- к ש?עה ען אפגעזעס לאננ עוין איז ;זר אןײר ! אמת יע.
 *^יז щ אז ,פערגעסען גאר חאפ איך I טא,ק> ,טאהןע -

* I ס ק ׳ ;ע?זטאך*ק פיז איך וויא ,װאבען עג־ליכע עזין
, אנגעפאהרען זײא ןײןק ^נדליןר

в #

 אב^טעלען ןקד איזעא־שציק ךעס מוהײהק לואבק !ײא
 '^טיי !יר״אץ %פזאל אוס װאוהנוננ, רי״ער פאר הײזער ןן^ליכע

פמצײיג קומען ארײן זאלען זײא אוג חערען גישט ןאר
טוני ןעהן אר״ן ור׳גל איך ׳ מײן איך - _ , פרי?גר א\ן/ז

. אלטע ךיא זאנט
® П זעהען וױל איך - ׳ באדאנע זלאטע זאגט ,יײן -

זעהעןי. ךער פלוצלונג מיך וועט % וױא ,קךכע
 חאד {יאךגע״ דעס דוךןד ^עהען אריץ מיר ו\עלק אלזא -
.הײט עטילעו

זײא װעלט( יענער )פון
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ןןעןאיז אג זיך ׳שטעלען ,כוואטיר ױ;ער פון הויז צום « ^עהעז זײא

• אייין זעהר ^עפעס אױ אינווײגיג אז ,ךןד זעהט ״עה .לאךען דיא נעפק
; איז עפי אז :פעךװאמרעךט קטעחען געןליבען זײנען זײא .מכםינ
?עשעי ק»ריכװארט;’א זאו.ט ,סאךצק אפען ליכײיג ,.איז ^*טוב א.ין ל־בטינ
?טי׳יר ^אגץ דאך ןןען איז ,האר^ען אפען לי^טיג איז ^פ אז אמ
געטאן איז אװײב אז ,זיץ $יײןיך מען ןןען וויא היעט — ,בךײליף
א&אן ? ^שטארגען

אהילכיגער זעהר אונ אינװײנינ פון אןעלע^טער זיך העךט עסי
ו הײפ'שטערלען ייא3 ? זיין דאס וואס.קען — ,אויןד אפרײליכער אונ

י נןהיי מ?תטא זײא זיןד האט .עס ? ?רײליף П איצטער זאל אלמן רעם
א]וײך> ,עם אונ , אגעלעכטעו אמאל נאך זיך העךט щ . נעדוכט 3א

ג; ןיט איהר איז אשויךער . שפערלם הײס ײ?!לי־1 זיך העךט
,V צום א ן גליךער אלע נעלאפען דוךך ;עשטעלט איהר זיך האט האר ך

פ גצהיר . כןאפויר
2 }ןיא יט9 ^א^ען ?יײליך ןיןד ךאךג־ען :׳גי זאל עןיין טני -

אטיאו ? געזעל^פט לושטיגע
.קען מיא - ,אלטע דיא איהו ^ער-ה־ןט — ׳ .עט —

ПТГ ? זיץ ראם
? אונ ? ךאפ г.ч ךען וואש טא —
?יט .“זא גרער:א אײן נאר איך.קלער —
1י£ןע אפעךשטי.קטער מיט פאדאנע זלאטע פײ&ט — ? ויאס -
ד »ײן ע . שטי̂י
•‘א /’ .קלער א\ך — . .רײדען ניט ווײט אזוא וױל איף יאר ,

י אויפ זיך האט הארץ מײן אי,־.פיחל I עאדאפ , זא^ט ,רעךט —
• אבנעךיסק >ןיר

געשו . כלער איך - . אזא ײא3 .אונ??יק». אײן א1אז ײא3 .
אױף . צלה . • ?'לע״ק .קען ס4 אס;י אללײניגרףט .

אלײנ .ש־וין ךעדט נו —
אז . ךנעז פק ^ראנ ,ניט איז;יר צו ;טוךא האב ץ.י־ף -

У מען װעלט( )פ^יענעך



ט гм $ען ך ע ט  וועלט דער .אין ?לאט $ןק לא?ט ״ מען יויינט ,^
.גלויבען אלץ סען כןען אוג?ליק איין אזוא §ײא ,וױיא י1א .איײן

. בערוהיןט באדאנעןןיטוואס זלאטע האט פעהױפטונג ךיזע
 זאל י?ןר אײדעד ,^רײנגעז וױיט אזיא צער ךער איהם זאל בעשער
 אחאפ זיך »יא האט נאבד־עם .שטאךבען איהר נאך ז״ן פרייליך
.איז.מ׳טינע יב,ער1א :צוךיק געטאן .  האבען עזטײטס !וױיא י1א .
.העגד ךיא ברעכען גענוטען ןיר האט ךא .«מישוגענעש אןןאן

 צים ^נאנגען צו זײא זײנען העיצען נדעם:אכלאןפע ?£יט
 ששעהק ןענליבען ז־ינען אונ :ןעע>־ינט לייזע הא^ען ,גןד\ר

 ךאןטען איז מ״ךעל הױז ךיא , .קיבע ךיא דורך זײאגעהען * אוױץ־ע
 געקומען זײגען ,,קאךךידאר דעם דוךןל נעדוען זייא ,געוועזק ןיט
א .^טימ־ען ךיא געהעךט זיך האט עפ וואנען פון ,$ימער צוש  ך

?тл ט צימער ךעם פי־ן ח ע  - פנען:עי ,צז געהען זײא .א$ען הא״ננ ^
 .קענק זײא ;)ןער^טיעעךט וךא .^•טעהען ;עןליבזין׳ זײגק ]ייא

.ציךיק ניט ,הין ;יט ,געפען ניט אטךאט
 ארום ;טיש אניױהער שטעהט צימער ךיזעם אין :זעהען זײא

 מוגטער עןײן;עלןלײךעט אלע ,ךאייען אונ ה>רךען ,נעסט זיצעז
 גל-אזער אונ בופןלק אנגע^עלט איז טייש ךעם אויף . ?רײליך אונ
 אויס־ שמערל חײם ךצט אן יבק1א .בײהען צו אלעך־ײא י ?יט

 האלגי . פרײליןד ךעלט אונ שײן אפךײליין איהש נעבען ,ןעפוצט
א אין מילד איהר קוכןט ,שילטערץ «יהרע אויף חאנר זײן  ך

 ןיט זעהט^אר אונ .,עגלזגענען איהם שמײכעלט אציגײז;יךא
• געשטארבען איז וואפ ,אווײב וועןען טראבט אן;ער ,אןי^

 אױפ ךא האט זעהען ךער דאס האט יאדאנע זלאטע ו,ויא
 װאנלןק גענו^ען האט אונ ^טימע אחאךציײםענלע מיט ,געשױען

י פיפ איהרע אזיף אפבעת ^אדאט .  וױא בלייך ^עװאיען א.ױ ה
. אלײגזואנד

אלע וועלט( יענער )פון
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-יי« ?0 — • ץ
 אױ$־ ײ;ען1 ,געטאן אחאפ דך חאפען אנװעזעגךע אלע
 ניט אונ ^ע^אן אקוק ח-ט שמעיל חײם . #ך׳גק ין2 געי^ןתנגען
: אמישײיא
. גנאדאנע זלאטע — . . ׳. !רוא . 1 הא .
 יעדו;עךט וועל;ע.האט , אזיװאיא.קאךטינע געויאךען איז עש

 דאם ,סאפןז פארן זיןז האלט שמערל חייפ .^עקי^ךען איץיגע
 ?ױט .щр גע^ט אלע אונ האנד ךיא פראיט Ьтч נעב״ן' פיײלין

״ מיילער אפענע מיט אונ אױיגען ^פאךךע
 געפליפק זײנען ,ענט(»ול ניט איהר האןען וועלבע ,ךיא

' נעװאיפט האבען.ניט אונ טיישטע צו וױא  ךיא ;’איז דא וואס ,
 אטויט אןגעחאפט האט״זײא ,קעננזיןע איתר האבען וו־עלבע

 #רענןליכע’ אזא יג.קײט4טי(אפ עןעס איז עס - , שךעקעגיס
• געשיכטע

,וועלט אױףךער פעישטאנךיגעם ניטא איז זאך כיי; וױא נאר
 געװאירען אױך איבעךראשונג דעו ?ןיט ^רעכןען דער איז אזוא

 ןיויקומען א^עהײפק האבעין זייא גניז , ^גואכער אונ #װאבער
א . ךך «

 הײש פרי^ר נעהײפען;אנ $אט — ? רא ןיף טחוט וואם —
שטערל־
 ךץ - , אל^ע דיא עגטפערט - ,ראןד זעהשט תא —

.געקוטען איז פאראג־ע זלאטע .
! ןויא ןןפנ! ה-־פט וױא —

 איז איצטער ,גןכאןקי ןעווען איז ךא ? װאמךער ךער איז װאס -
. טיװאךק נעזוגד זיא

אלנמער־ אײער םיט טעלעגראמע אײער דאןי האפ איןז —
 אונ וױךטה .גאםט אײער פון אונטעךישדיפט ךער מיט אינ שךיןט

.^עישטארפען א'ז זיא אז ,אײ־ פלז אגריף נאך טיט
• אי-לײכיועיטל ;עמא?ט מיר נעו ה דאס ,פטור —

אשיינער י י י װעלט( יענער )פץ י



* גלייכוזעו$על ךזען דוךןי !נל״בווערטל אשײגער - 1ן
. אװײע ןענומען איץ

 יט9 «גע^כײא באדאנע ולאטע .ניט !! אוױיפ —
» ש״ימע אהארןכ״םע-דע

 אױןן וױיד^ךג ערז זאגט — ..זיא т*־гч אט^דאס !;ע ׳ ;ע —
 - .גדיהא רקנטער ד־ער « געזעםען איהם איז ױעלכע ,ךיא

 בײא ךאם איז הי׳יגט אוג ,חייפה אונזער נעװען איז פאךןע^טעךן
 זלאטע ?יך ןעטץ נעהם .^רײגי גימע §אר אײענד־ איין מיר

 . צוא בײס אוג וױין אפישל נעהם ךיןז» בערודזיג , »אדאנע
 ךיין ^יקען צו אי׳׳ה דיר װעט ערי ן א»יז.אטג׳ער גאט , ;ישט־ישה

 אונ — .חלעבען וױיבעל שײנע א;אנץ נאןד פץט .בעשעךטען
 — / וױײל נ.ײע ז.ײן צו ;נר ?אגט — *ויײכ מיץ ^ייגעלע ׳ תא
 איןז ^יט .שולדינ בישט רוא .ניט ;ניט ךןז ןלעם אונ יזוזע »ייא
.יײךעט ;ענער ,שיליע איז ווערי;עס .שולךיג כי;

 פ;עגט — װיםשמעױל? ,נעהײלט א1אז זיןז הא?טו ןואס
 'וואס —.נעם פון אױפגעבךא^ט העששט האכפערג עאדאם אידזס
ען... ךר אויןש איז אהײלענעש :־אר עז עון ט וואם נ ך טוי אן  ה

? וואךטען נעקענט
. ?װאי^ען ,עפ וױאהײפט - .  ךאם איןד ך.אפ אויףוואס .

 ניט מאל נאך.קײן איך האג איןו,לעצ גד:זי ? וואךטען געזאלט
ע אז »געהעךט ניט אונ געזעהע? ענ ע^אךי  קומען זאל ווײג אנ

 געיוים א.יך װאלט ,טיעפען ;ע זיך װאלט ?$פ אז וועלט. ;ענער פץ
 וואךטק אונ.ןױיטער .ךאןז.. *ען3 ^זטײט פאר ןאס ,געוואךט

 ךאס ту ,אלײן ךאך ^יר ^ער^טעהט ,סמת־ם ?דינה אױף
.מיי פאר לאנג צ» איז

— < אלטע ײא ײאןט - ,אזרא יץ1ש איז פ5ן אן ׳ א־יצור - ״
אוועק;עד־ק זאל^טו פךיה מאינק ? זאימעןמא] וואס מא

. גטן אײ אונ רב צום . .
? ПЩЮ] -

אט װעלט( יענער )פון
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♦ 1^עך^עלןט.»י ןנם ,וױיפעל י*נ$ע דיא אט —
. אזוא זײן שױ־ לאז ,אזוא שױן .איז ,עס אז ,עט —

 УГЯ. אונ {ײרמג _קײן ,מאךעס רףן ,ןאדער ,קיין ;יט וױל ד;זע
^נצה: געפאלגטרײן טאקע האפ איך * ;אהרען ^וואךצע אנךערע

 מז$ען ווײפ דיא מען מוז ,נדן געהמט מען אז > געזאנט האט ןיא
 אי׳ן נאר ןעגוןען דיזע טאקע איך האב זא , פעמנ^ק אלערלײא

 }יט ןןיו וועט זיא אונ פעךלאנגען ;י^ט מיר פי־ן זיא וועט נדן,י
לעכען״ מיין פעךנייט-עךן
א סיט  V?״ וזאט;ענו^ען , גע^ןטעלט זיןד עיי האט רײד ך

;$טוב געאגגעךפין ^רויפ איהו־ מיט איז אונ נעאדמט װיײעל יװגע
ע:אי ךיא גאכגעגאטנען זײנען זײא נאך  האט ךא אונ ,געםט בר̂י
 זאל־ען זייא ,האכפערג ^אדאם ?ןיט פאדאנק זלאטע ^עלאזען ןנר
^ק אדער קוסען ןיןד  .זײער פיל וויא ,דןד עיגערן אונ וױיגק , רי

ן ^עוועלט ניט זייא האט ?גר .ןעלופט האךץ ר ע ^.
א צו אוועק אלע ײנען1 זייא  יו&עו ךעו־ פון .עלטערץ ך

. נױיןעל
 צוו־ײא האפען т דאך טאר אאיו־ אז ןאלד וױא אונ

;נעשטאך^־^ע ךיא אב^קט ?ןאךגען אױף י>ר האט זא , ווײןער
 ךער . נייט ך;ן שוש ,קיין האט אגע^זטאךפענע אוריפ האפען ךען
 געקענט פאדאנע זלאטע חאט זומער א;אהר איפער אויף א^ער ןןאר

א אין ןאהרען  אין ^עלױפט .סײט אומל^טעיטער פאדער ך
 ^יז יי/יהר אמ * ס$1ר ךעש פןן ,דעפ.גזלן פון ^ווארען פטור Гןאט

♦ וױל ןיא װאש טאן צו §כײא
4

ע ד ענ
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