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л
ה פלטיאל ר׳  שטעטיל דער פון צבױ ךער ,זלאטעס $ו
 , זײן שװעו צוא גיט וואךט טיין איפ זאל ,איז;יווען ,נלופיהאק
עי > אײך איןז זאג ,נןאךצ וויא אפער ; מעניש אנןאךצער ,  אז

 אײן גאר ,זיך ניט ך\יןוט ךאפ ,פרױט א׳^יכןעל פלעצט״זאלעװען
 פלענעז ״ אז .צפור לצךכי צדקה אקאפי״קע אדער .ארומאן

א אים צוא קומען איײן אמאל  פאר אנדכה יעטין1 העיר בגי ך
 ,ניט/נעגין $לע?טךאןל % אינ ׳ חטים מעות אױף אךער אטצזךף
 אז*" ו איד שיעער אזא , שטײטם :מוםךן צעמען אים זייא פלעצען

 צו נלייבגילטיג זיין ךאש איר לןענט וױא ,ז״ייט איר װי־א ,אוךין פר
 ליפע :;יר,ענטפעךין פלעצט — ,וױיטער זא אונ עצין איין א1א?

ט איר ,?ייךער . ציועכט אודאי ך .  .* .אייךצישט צו וואפ איך .
? ,צעפען יראוץן מען געפין, מעןמוז ױא/רען  - איך אפער ו

 ׳ אקרעבטם ?יט ׳ אזיפץ §יט העלפק גיט מער ״קען איך .ניט
 ; אירמײצט װיא , הארץח״ו שטײנעךצע ^יטאזא האפ איך װײלע

 איז אונ,עס / וועל איך ניט ,,קען איף ניט — אפערגעפען
ן זײא .רייד אי/עויע אוטזאנשט ע ^  מיט װײטער פהפיוען זיך פ

 זײא , תונד־ צעווען.פאיין איז יײד אלע דייא אפער ;ריידען איס
 פלענטיךאשאךען איש אוג ,להבה איםאיש פון ;ײן אװעק פלעצען

 יף1א אים אויןן נעווען איז עזטעטל גאנץ ,וואנר ךיא וויא
т. גיזוכט רואט מען , נעפיא,נט у', ײן1 בךעכען צוא אײן וויא 

 6אי .מיט דזאט מען :אןמזאנסט א,פערז — .הארץ 'עיפלינעונעם
 צ,יא ךער איג לײך זי;ער געווען איז . $אכען צעלןאנט ציםט
א פײא . צאצאלסטװא בײא אינך ין איז ך  ,מיטיל אײן נור ציפל̂י

 ■ אין.יי אייץ וועט אז,ער ,פקודתו פיש^ת אי״ה : אןיבעךער איער
א ‘װעלען ,חבדא.קדי׳צזא פון הען־ר  זייא פיל זויא ,צעלד געמען ך

װעד׳ז; 1т )לעפעריגער



 וזאט אמ,ןנס ,.ןן1א אאיד ^עװען איז פלטיאל ר׳ . וןעןיין ו\ע)ען
 ♦ ךארייף .וארטען דארפין ניט םען װעט §יל אז , געזעהק אליס

 האט שול ךיא . נעטךיי״סט ישוין ןײא האט אלײן נעדא;קען ךיזער
 .אניגע׳.קײן פעןיה^ין דאךף אטקוה אג^אלען, $ײן געהאלטען

האבין דארת ההל ,ניװעזען ניט גאר איז לײט אנעטע פאר ההו־ש
Иײ% ־ '* ־' ע . т ,4»נ а  т ш* ־ ; т

 א£א?;קע $יט פלטיאל ד׳ גבור אײנציגער ךער אוג ,לײט ארע?מ
ן טען וואס.קען נאר . גיט ע ג ח • ארםעןי1 מוז מען ? ^ י  ׳ ק

̂ג  ו׳טץ-חי שישי ךאן אזנ ,ענדי איין אטאל נעןןען מוז נס’ — לא־
 עוד גליפישאק, שטאט הײליגע דוא ,פךײאןיןו ,^ליפי^אק פח

 ^עבויט ף1א גײא דאם פין װעק-טו $אלד ,חרבותןך וײנוי מעט
 / ?ס;ױ א^לעכטעי גאױ איז זלאטעש שרה פלטיאל ר׳ :וועיען
 געןען װעט אונ האגד דיא .ע?ענק עריוועט ?מזווז אפער

. געבען אונ
 האט פלטיאל ר׳ אז , לעזער ליגע מײנע ,אפישר מײנט איר

 — ? האפט *ןזטעןןל דיא װאס אויף מעשה דער פון געװאוןט ניט
 אינ #יײיןנלען זיך פלענט ערז נאר ;געװאופט גוט גאגץ האט ערי

 זיו אפאר האב איף : זיך נןרײט ,אײןד זיך פרייט :זיך פאר זאןען
 אדער .§א*וען זי;ער אין נעךאטען !ייגען זײא ,שטערל אונ בעריל
 , שטעטל אנךער אײן אין ^ל^ער יי9 איף ?אי פקודתי גי״עת
א אונ מיך.ניט, כןען מען װאו  ^יר פון װעט חברה.קלי׳^א הינע ך
 װעלען וואלט ^יך !הע הע .טאבאק א^מעק אפילו חאבען ניט

ק עעל׳ען זײא טיגע ;ערע1אז ®אד װאם ,זעהען א;  ?שעת / «
א אויס זיך האט דואפנזנג ^ײער פון ו\יא ,זעהען וועלען ך

.אצי?עלע ^גלאזען
 זלאטס שיה פלטיאל ר׳ אונ גןאיװאךטס גײען ;ארען ךיא

 אונ אפע^יט טיט ערי .װעגין'^נןאךןען ^יט גאר ;אך ^לערט
 טךאכטן צו געהױגין ניטאן נאי גאך האט אונ ׳ נע^זמאק ^אן־ט
 פיי^ען צזא אן אים ^יעטל א;יעד אײן אין ^ארען ארויס ״ומגגען
ה  י*,ער1 ןעגיען י}ק1 ^ײנויאזץער נלופיפאקער ךיא .ל,רי^א חני

אץ )לעבעריגער
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הפ^ל לטובת ״ער»אךצט,ניט װאם / םןןןח צלאך רעם או־יף כעס אין זאט1
РГ • אר אךט אים וראס טן אײנפא־ יץ5 ש^ײט ;מגלכע ׳ טכ־וה ךיא ;י
?גךי פנין פון מצןה ךער צוא ־שטער אנרױשער איז ךאם אונ ,לען אט"
-ГТ 1 צי־^אט שךײא נאר * גליי^יוערטל כךן גיט דאןז איז דאס .עד
*ГЗ וואךטען מו־ז מק ,פאלען $אר. № щ י יאי אײניגע ̂אןז איבער,נעלאפק ^אר איז

נילשון הײסט דאס ,איננו זלאטס שרה פלטיאל ור׳ היע ױהי ״קע!י
Г ציװאלם ניט האט אונ ג־יס ךיא נעצוינען אזיס האט ערי :א^־יצז ׳

זעלפער ךעי אק מנ־א פאמיךט האט דאס אונ ,ישטיץ אויף מער יד״
נעשלײפט איש א,ײף האט הברה.קךישיא הינגרינע ךיא װאו ,^טעטיל עןד

מיט געװאונט האבען שמערל אינ בעריל זין צוױיא זײגע .;־יין דיא יט1:
̂טעו־ ן־ער ..ןאטען צוא אים ׳ יי אץ שטײן אויף טאל אלע פלענט אי

,תהיליט זײנע זא^ען זיך ג*לעגט ,אלעמען >£אר פױער פריא רער [ !3־’ז
 פארב^עער אנאטס נעװען איז ?נר ךען ;ת1מ?זגי אפרק אילערנען

צום אײנס *שײך איז וואס .צדקח מיל .ניט.קיין האטס ,איד אט
א טײא.יאז טךגקען »יצען זיך .ערי ?לעגם ךעם גאך ? אנדעךין ־־ ך
פײא נעפיגען איס ז״א פלעגק ,שטײן אױף פלענען קינדער נ*י
. טהײא 8זי•

האפען אונ ־שטאלאװע אין ארײן זין.זיעען ךיא אז מאל דעם י
«נע§עלין.ניוואךען ניט ךאם זײא א־ז ,נעטראפען פא^ער.ניט דעם

/ נאך ליגט ער״ - ׳צזלאפצימער זײן אין ^עלא^ען אריק דינען זײא ]יי
̂קי; זײא >ו — אײן זיןד האדבען זײא ,אויף ניט שטײט ״ער — איש װע

ניט« אטעש זיך.קײן העךט ״עס ! ווײא אךי
^אטק שוין.קײן האכען אז.טיר < שמערל ,-דוא,זעהסם יס

.ןער;׳גלטערער זאגט ,ניט
זאגט ,צעשטאךשין אי» טאטע דיער ,בעריל ,זעחשט -ידוא וס

נוט אזא פון .קיגךער ךיא ךען .בליטינ _קאלם איננערער ךער נ’
טיט געצײ;ץט אויס :יט אויך (יןר האבען מענשען העךצינען ין
Р ע ל ל פי ע נ ע׳ ^ •

דער זאגט , פר״לאך ניט אי» щ , שטערל נוײ^ט, ריא— י
עלטערער 0טר )לעבעד־יגער
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ן ךך עלטעלעי י » ג י י נ ע ע מ צ ^ני א ;פ
 רועךט ^ען щ ,^טערל זאגט ,̂רליליןד ניט איז ־׳־־צעװיפ

. עעאטען $
א 5 איך ײן9 ןאס ^יט ,ז*ןד—  ךא בעסען פאר ו£א$ט יי

? כןרישא הירה
ײ $  אביס ןיך האט א־נ גע^אן איע^יךײא ^זמערל $אט 1 -

 יט4 ע?טזי ןיןי ײעלין נזלניפ ךיא ,שלעיט , פימער אין נעטאן
. אשטייגער טיט א;נרע?נען או$ז

ק ^יט ״עצה &ײן פאר וואם ׳< §אןט טען טש וואס—  זיף מ
י ג פעיל זא^ט 1 איצטער  ג־ױי. - те.אױף אין־טער ריקטק;יך י
♦ רוןל טויזענד

 אז ,ךעןנט זללן אבטאן אליק {**פ יו8^ ? }ואפ -וױי^טו
♦ ניט.^י:ען זאלז .«האן

ר רי ג איז - ן צזא נר̂י ע  לאןד מען ?ית.עלפין״קען א$ק .^
 איז װאו א^דערם אונ ;לאןען .ניט וועט ®אן ן^דות ךער ,ניט

 דער וייאש / זאגען ןאלי^יע װעט וואס טײטער אונ . אי־ג^ענליף
? $עװארען גיט ןלוןנל^נ א^אל טיט איז §א^ער

ט— ן ע  ו אאיד בין איך ןויא , ךערטויט וױא ?יטער ,^
 • עלײן ^אזין דאך.אים.ניט מען כ/ען ווי;לע דער גאר .#טערל זא;ט
 אוג איךט לע.פין זיצען זאל וועלכער , אאיןען רופען גיין וועל איןל

* #יךען ך^עןדאך,עןעס טיר ההיליס; זאגין

א דו  אײנערװעט אז פעןל,־ זאלט ,אךאג פוןךגען §יזט -
 §יצף ?ןיט אךיע איז דאן ,וויםען ש^אט נאנץ שויין וועט ,וףןיען

 / יויןמן* ;יט טאו־.ךאפאן .קײגער ,ןו־ודער ,גײן . רופיל טויזעגד
? נײן צו שטײםט פאר דוא — ,קינדער אונזערע ןא^אר

? דױערן א1אז װעטדאס װ^נען ^יז—
 ווערין צוא לױן וןיא ,אםיפזל זוכען אויף וועלק מיר ״-?יז

,זײגער גלוט ךא

^ ^יא >יניא ט, א ^ ר ײ д ן а« «  אינ ןענפטעי איןז ^לא
«й) אגראזג



ך —
 ей'ניגדע לך ציבען יא4 .־שויג «צובראצענע р אןלאןג

* ײא1 זאנען לאטיטעי פײװקע א .^ענ^זער

%
א^ר א^ער *יין ^ לאטוטע פייגקע  א^אוונ

 —* ארגײט זיץ גי־ווען איז של/זפע פון ארל־פ איי ער אז ,םאלואט
 אוועק אויך דאס האט,עף .עגדע אמ ,גןלײדער אלטע פעךףרטען
 א״־א איז טרמק.״עפ אין נ^אזין ערײן ךף האט אינ געװאךפען

עי אהאלןעי געוואךין איז ערייז3 ,נעקומען װײט ^ שי  ,עי * מ
 р*Сניײןערי^ץ אלצען אײו אין ׳ אחיטל אן ׳ באךיועש גײן נ־^ענט

 נײא נואד }עזיןנט דאס ןאגעל; אײזעוץעם אײן ?גיט פעךישפילעט
 אזיןי« ןאלען ש^־ענדינ פי$ענט וואס,ער ,לאדורך שלאנען צוא אים

 אי$ןןר • פייין ןאר ןי$עןט וואס;יר ,ו,עשלענ »ן אדער שטיי^ער
ען נעויען *ר איז ק ^נ ע ע אויף ־־ ל ויאס פון אי ,פ ^ אג ^  אי» '
 *% , לעכט איז , גיטען ןןיט געגין אים טען פלענט־ ניט: £$;׳ ןײן
 איס פלי^ט »אליצלע .שטײנעי טיט װאך§ץ ערי ?לעגט גיט

 • ^א״גן «תים )ויןער *אלד אגער ,זעןיען אלײן
♦ געוועזען גיט

 וויל א« אישטײן £יט שטײט עףי וויא ׳ גיןעהק האבין דיא
 ליי$ץ ארױס געװאלט האט שמערל .§ענפטער אין ווארפין ווײ^ער

 ל׳אפ ו ש^ײנער װאךפין.קײן ניט וױי^ער ךאל זןר ,אנישלאנען אים
 טיט ^עןפירען זיןל 5װעסטו וואש :לאןט א־ג אבנעך־ואלטען בערל אים

 לוי^ץ װע«*גויף עסי אז , א^װאלד »א^ען וועט ״ער ? אםש^ענעם
 אוןז ײא3 װאפ ,װישען ךער גלייך זין וועט щ י אונ שטאט ןאנץ
•ניט אונז פעלט םער * * * זיך טוט  בערל אניישףיא .גיט 1 שא . .

 וויא ,געךאגקען אגלי״קליבער ?עפאלק אךײן איז מיר ןלוצלו^נ:
 צ^ער צ־ם בףיגג אוג ןעשווי^ד שמערל ,לזיף .אאיר ?ין ציך
. פיאגצװקע ךעס

^ פײכקע ל -יןע^ען ט א  ? רעד^טו ו\אש ? ל
לו̂י л טר»( )לעכעריגעי



^ו־ .זיין קעןי .עס ;אדזער אים בךײננ אוג נײער ц יף1•׳-ל
. װערען גערעטעט איט דוףך ןאלען

. יט3 'שטײא פאר איןר—
א דו I יא4 אפער ;זעהען באלד שוין וועפט -

? גײן וועלען ;יט אפעג וועט אז.ער—
אג  ,ער וועט ;בראנפען גע^ען אים וועםט חא ,אים -ז

. איפען ׳טוין
 מיט געקימען באלד איז אונ געלאפען ארויס איז יטסערל

 גיט ערי ,פים ךיא פון פאלט אונ שטײט דיזער . לאטי־טע פײבקע
ט אגעשרײא גיט אוג טייש אן האגד מיטעז אקלאפ  א־ײזרי^ע ןי
. ? שפיךט ךיינע איז װאו ,נוטקא ;שטימע .  איך ,נאהו יע .

. װאךטען ניט לאנג וועל .  ו ךזיטרעװען טיר איד װעט יזאמער .
♦אידאלײא װאם וואט טא . ? ןאױאל .

 זיין פון איטטײן .געטןןען ארױס ,עױ האט רײד ךיא ?£יט
 / צודעסא י>{זעלכע מאך שטיין דעם מיט איך : זאגט אינ נןלטעגע

 ?עקוטען האט ״עי : גרעםעיע נאך אונ רבינו ט״טה וויא
.שפירט ךעםשטײן נעםפין איך אונ מאפער, אשטיין פון איך . . 

.זובעס ךי אין אדער זעבךעם די אין לאננ ד־ער !שעװעלים נוטכןא .
.אןלאז מיט ישפירט אביטל לאנגט ךער גליץד אים האט בערל

,פוטיל ךיא נעמענריג פײװקע זאגט ,גלאז דיא נןצארטו—
 6האךא׳ • זאנט אוי װא^עד וויא אהאלןע נעטרינ,קען ים1א האט ?נו

 מען גןעךליךט גלאז אין ביטל פון גיסען ? פאךישטײט איר !שפיךט
 שמערלען געהייסען האט בערל .איךניט װאךטי־״קען אוג ,צײט

 ךיא האטגעני^ען לאטוטע שפיךט. בוטל .עטליכע נאך ברײנגען
. טאנצען געגוטען האט אינ בוטל . .

.שפיךט לאטוטען גיט מע ! ,עך— .  װײס איך דןאטס ,
.ווען פאו־ אונ װאפ פאר ניט .  ךיא י’א ? פיך ״עס אךט וואם .

. נוטע נא^ץ איז שפירט  אז ,אמענש כין איך וױעראי^נא נו . .
 פײװקע I רזי ןזי י0 1 לאפ,קע מיין צוא אן קוןןןןן גבירם.קינדער ךעם

.אמענש לאטוטע . 4 ^על^טער פון זיןד .קײןד איך .
כאלד־ (го )לעבעדיגער



ט גו?זל ,עטלי;ע מיט שמעיל גיקוטען אמ ציאלר ר ט ,^י א י
 !ײגען ארזים יייךע דיא אזנ . £י'ש אפען געישטעלט איועס זײא

. ןניןזער אין אליין פײבוסקעל ^אזעגדינ ,נענאננען ארויס
 עלשאפט״נעז רער אין א״נױעפיגעז ךןי האט לאטוטע וויא

 אײגע ןיןי אין גי^עי וײניטק ?גר האט ,בגדוד כסלך שפיךט דיא פון
עי לײךיג ;עװאךין ןי^ען ב^לען דיא יייז , אנךעןע דיא נאןו  אע.

אישםונךע ניײא נעו־ױעיט חאט ךאס . א^יאפ וױא געפאלען איז ?גר
ען אריין זיןען נאכהעי .צייט ^ג ע  זאגט ,נו . ןיףךער ךיא ג

.אן ?לאזנײט ט־ץ פערל, בויט
געטו־אנין א־ײן אים האײיז אונ פײװקען גענ^לען האפין דיא גיט

̂ע געגאנגען אוועק איז פעריל אונ גע?ע־.סאךיךאר׳ אצילאנצי־ אין יי
אים)ןיזאנט ןו*ן האט ךאך^ען . חבי־־ן״קךי^א פון שטש אױפער צי־ם איך

.אהין אוועק איז ערי ,ניאי אױיער ךעם איזפײא _אז,ער ,גן

яда9 ״ ?я•?

«3
* הייס רעי ניווען איז נפתעלם שלמה ר >יאי2 א-יפעי דער

 .ציפהדבורה׳ס שטואל ר׳ שמש אוײער דער נעוןען איז *ײא ךער
 חברה צוא ג_ע1נ איז וואם אײן.עױין וועגען האפעז.נירעט זײא

 הצטדכות פיל זי;ער האט ש^אט ךיא וויא גירעט האפין״זײ .■קדישא
 מיט איז ראס אוןןגליק איין .נע^ען צו װאנען פון איז;יטא אונ.עס

 א*מךאם שײךיםגעמען װיאךיא .ךעספארך.. ,פלטיאלקין ךעם
 ץ שניאך אללג איז נײן ישױן ״עוי װאלט לחי .גןאי ךער ז^נט ניט׳

 ווא^ען $יז . װײס גאט .אפלעבן זיךאפיקעל חירה;אל אונ ,יארען
.װאךיזין דאךפין נאך װעלין ט־ר

 קוכןענדינ שמיאל ר׳ א;ע^ךײא ניט ,שלטה ר׳ ,זעט ^יר—
• צוטיאנען זײ^ר פלטיאל פערקע אהער לוי^ט אט ; אין)־ענםיןער

 ^יז געלויבט , נוא .ןעבענךנ אקיק שלטח ;ר זאצט ;ע—
 איײטער .פיפ ךיא נעצויגין אויס האט פרטיפכ״ אלטער ךער !ןאט
Щ הע ושמהה אורה חכרה או^זער פאר ^יז

פ״ט טתן לעגעדינער }



 שטוי אי^עיען ײן3 ארופ ^ענומען *יז 1הא׳ רייז־ *יטליא
 װעלען ׳ «ר זאגט ,אי .פי״ךע ®אי ?אלד ךיא ןיןו *>ע^ען אמ
א ^ער מיר ײא5 ןאס ןי ט1 ליי הי הי טאנךנן אי .גאט איז ;עלוין . ! 
! ה ה ה וואךט ךער איעף גי ,מעואךט לא^נ ח«$ין »*ר

 טויז״ענד ךרייא איס בייא מיטין , שלטה וי׳ ,זאלט איר—
.ТУ'йЧР , י?עי1א יער ?^ט״ >

א :&אי אױ?עי ךער ןא^פ ו  כןראנק ניט זיעען ך
א ,ך׳גץס ן*?ען «*א ♦ ןאךןעס ך

 חצטויט־ת אלע אויטער אז ׳ ר׳שמואל זאגט ,®יק איף—
ע $עפ *^זל׳ ליי ט ע ען, ^ צ״ ?  עסי . אווע־>עויגקע אי־יף תניל ^

ש ארעןןע אוגזערע ,נ^סנות אויף ,>ףיפ’ #וין איז ^י זיך זאלען ש т'ж! ח ?עד׳.
 נליפיפאק י3ז\ אז ׳ אווע^ערע ®א^ען אי־ יךעל -געמיס

ע *עזעחען גאך.גיט חאט»יא , ^י״יט # ז .א
ר׳ אז ,ןאגט אונ ט־יךעל הויז ךיא *עא^גען או*ן אין

, ;יקיטען איז פלטיאלס »#י
 ^ין זיא .ןןאךטען זאל ,עי ,ןעןאן» איר ד״אט שלמת »־'

♦ עאנג?ן3 «חיפ
 ךןד שלמת ר׳ וױיטער זאגט ,אווע־>?ןרע עא^ען וועל ״איןז
.ן1שפיל א^ז ײא3 זאלק זטריס ,?I א' ^אךד׳ 14®

.שסואל ר׳ ,זאגט ? ז^רים פלי ךיא איי דאךפט יןאס -
 #וען איז זאך רעכט? ךיא ;איפעריצ דאס איז Ц®״« рч ןאךל
ר אינ ^ & א װ ק ק ^ 4

♦ יין רארף װעךנןיע אחלי׳טע יןיא «װײפ איך ,רודז־נ -ןו*ט
Т ןאפ » ^יד *«־ ^1  ימען איך״טיק׳יאז ’..*:ע • לעתען ^ין.ני

 שוין איז ריגיל טױזי^ד ;עפש ליא * ®אכען ^יפ ^זחױת ןאךא.קיץ
א י יי י ^ען ^עגען יוישים ךא *>ק י איו ^רי

 ./ערןועטאעז איזא^זערער ןלב אלטעי אונדעי ,ןי,,35 ל^יל
!אל5 ״קײן האם ч'יואס צג־י/ ?ךפי אנדערע פאר א^נ ЩПП ניט ?אל רףן האט ער״ ״אס ׳ הטיס טעות אלע אר3 ^אצאלען

й'щм )לקנעײנעי

— 10 аз



ן $יט אקאפןקע י ען  Щ פעיקן ךעי אז , אפי£ וױיפ איך ;^
 אבעײעריי^ט ,נװאלדען ,לאי$זען ,^כײען װעט ;א?ױ$אן

ק ניט װאו אנדערס אים א אכצײלען וועט ןיו אונ ׳ פין  ןענפ ך
 אפאו געפען נאך וועט ̂ער ,טיש אויפען מזימנים אין טױזינד

 פיא־ שטראף זיין װעט דאס .אפאךט אמעצער יף1א התךערטער
 §אך- איך ,שמואל ר׳ ,זעט איר .לאר^עז אונ גװאלדעװען זײן

 רעי אפער , נוואלךעווק לאזען אים מעל איך #נין, אײן ישטייא
• זאלען.טאנ^ען מלאבים אז אװעץעיי^קע ורעדן װעט פון

 ו וועלט נאגצע ךי ךאןז װײס דאס , אחפפ איר זײט צוא—
ען יס1א אײןי ךאך מיר האןען פאר ד־ער אונ  אײן $אר געכןל̂י

. חבש אטדינח ין3ד«א מען דארף דערצו וױילע ,גןאי אויפעו
 טאן נעמען *שו׳ץ ך^נט איר אז ,שמ^אל ר׳ ,מײן איך—

 ,^אךד פאין גלע^ינךיג זיך גפאי לער זאגט ,װעצערע ךיא אחם
 ,גענז אפעױ ,גענז ^אזאךגען צי ,שטואל ף׳ ,זעהק זאלט איר

 גיסען דך זאל עסז , רןא־^בר־ח^ה-לינע ?«יף איר פאך^טײט
 פאר^ײן זאל?גן 'שט$ימ ךיא .הפצױמליף אןנזערע אז , *טעאלץ

* ד׳א^ען דיא אגפאי פאר וואפ
 אלע אז ,האפענךינ ^מואל זאנטר׳ ,וױסען זא^ען זײא—
.ןײגען ;באים נןױעךיגע  אונ . עזלמה ר׳ אייך אנ^עגען .

? בראגפען מי־דז וואס
, רעי^איי}זיט.עמער ןאגט ^יט» ןאר פאו־ישטײא ן*יך—

 ניט ךען װייןשט }*יד ? ?א״עץ אזעל^ע טיף ?ײא איר פרענט װאס
 Ш ׳ דעיען איי • * ? חבךת פ?ן ,יסוד דער איז ׳ל^ילט ןא

Д» ? גיץ צו ^עךט איד , ךשופרא מע^רא זײן זאל ^פילט о! 
» הטוכדזר מן

נ או ? נאך וואט וױיטער -
I ;ןײן צוא געהעךט ןזפ וויא -אלעש

א *>ווי'א ײ ^ א ײ כ  ךיא אלזזץ ^עזונךער טרא^ען אוג £א#ע> ל
י לאך^ןעם ^יר ^ט1 יף1דאױ ♦ ןענז ^ ל • א

.פלטיאלס נערל גענאלנען אריץ ,עפ
וױא ®ת( )לענעדיגער
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___ |П ,״־_

 $אט אונז פײא וואס אילייכװערטיל׳ אייך צע^עלט וויא—
. ני/ענדיג אכיין ערז זא,נט , געטךאפען
»שלמה ר׳ זאנט ,אגלײמועךטיל דאס איז אייןי ײא3—
.גיטראפין אונז פייא זיןל האט אסיפעצ״קע ,עפעה !ווײס איך—

א  טיט מיר מיט גײםט דוא ,שלמה ר׳ ךך פײא טראננט , -
 אום , אסיפעצקע , גלייכװעךטיל אן דאס רופסט דוא ;שװינךל׳ען

 אלולײגע מיט ךאס פאטערן א?צו א־נ נעלד נןלײן צו ךאס מאכען צו
 חיטךעוועט ןציך .נאר אז_א גיט נאןד פין איןד , ברװ־ער גײן .^טבצג

 ׳ ;עייען אײך ?ײא אםיבה פאר דארטין איז װאס ניא .;יט מען
. פרענטצצראיםהויך

ױא ,פלוצלו,ננ שטאךפין זאל אמענטש ,אײןו נעפעלט -ו
. פעריל זאןט

 איי איין,ערלי?ער . שלמה ר׳ זאגט , בנשיקה -מסתטא
״ . בנשיקה רוכ ךאם ^טאךפט
;פעריל זאגט ׳ אײןז פײא ךאפ איז איד ^רליןןער איין—

. װאוךף אויס אײן ,אפנאױצע ,אןארך . ,
ר׳ זיך ייא1 טראכט ׳ ,קען ניט יי־ננ ארצענער איין וןאס—

 דאם נאר .אטאטין זיין מ^זה פיל אזוא דאס זאל מען ו שלמזז
 פטךן צו יס1אר אים וויא , פער^טײא איך ,^וױנךל׳ען אלס איז
. קאסטקז ײעיעי9 נאןר אים ױעט ךאט ׳נײן ,אנןלייניג״קײט מיט

 ךער זאגט ,אים.ק^שענען איר זאלט ױעךטער אזעלכע -^אר
. אז;ער אפען ג§אי שמשךעם ייער1א

 ךעט ןויא / זאגט״ער ,פער ר׳ ,פױ .זאגט^ער ,-אװאךאי
 וועלכען ,אמאן ו$*רט רײד, א;עלכע עפר אויןזאשוכן יאס מען

.גמותו הן בחײו הן ד1פב נעבין צזא מהױכ ז^ידדיט
. ? ע?ין2 כבוד פראמאגע דעם ,הונד דעם אט -זועמען? .

 / אײןז צו נעקונדען איןד.פין ? רײד ךיא פון ארזיס ק\מט וואס ואר
• ?לה2 ךי נעטען צו ?ןיר פײא זאל מען ^זכשים, ^;קין זאלט איר

 ,קװעצין ש־מיאל;ינימע; ד׳ אוג שלמה ר׳ הא,פען אךי ,אך ’
א ^יט ;יט אױ^אץ וואס ן ןיך נײא טבא^ען אוג ך

]г) ?2»)לע*צדיג?ר



 рй ווייט ניט פאלט ״עפעל רעו־ ? חדוש רער איז וואם נאר !ן
 װעט ראס נאר ..קינרער דיא ױ״גאץעס ,אטאט?י אױנגאץ , נױש
ר זייא ^ . קאםטעןזט

ק גי  איך עעל ׳ גבאי ךער זאגט ,?אךמיגן דעם געמען צו -
 איש וױא ככוד איםנעבין ניין אלײן :אך וועל איך . ש;קען נעוױס

 נעלד דיא אז ,א_לײן פער^טײט איר גער׳ ר׳ ,אבער פאהט,
. טיש אפען לײנען איר מוזט

גיט. שטײא §אר איך ? נעלד -װא^ערע
 ציא זאל טען ׳ געהערט איר האט װאו . געלד נןבורה -

ר^ן נעטען ? נעלד לןבוךה אן אנ
א פאי ♦ בעיל זאנט ספתמא ךאש א־ר.לאכט—  נגילה ך

. . !נעלד נעבין אייןו איך וועל  אײך מיט איןד זאל װאש נאר .
 .ז1א ןילדענעש אצווײא שטש דעם געבין עעל איןז ? }ױ;ען אפולע

. שטוב אינזער פון צונע^י׳ין איש ערי לאז אונ ןךאנפען
.;?אי ךער זאנט ,.זאנט איר װאס יט4 הער איף ? וויא—

 ךיא אויף שװאןד גידאכט אײןד פאר גיט ,איןד בין עלטער דער צו
 איעטער ׳ גײן ? איר זא_ט רו$ל טויזינד ^װייא גיט איר .אױערן
. יץ4 גיט עסי וועט זעןס

ר אי  אצוױיא- ,נײן . בערל זאגט ,;ילדען זעפש פײנט -
.*ילדענעפ . . . . . ו ;יף'1אם זיק לאז אונ קאפ;קעסזפעיצינ נ

ד ן  דער ײדע3 טראשטק ״ אראפ זינען פון נעןעןד איז -
 '״ער װאס , ךעבט שוין איז איצטער . £מש דער נ44 גבאי

 /צטאךכען פאטעךס דעם .קעד אניט ^אךט .אזוא פאידערט
 אױצאמדעת נעװאךען איז אז,ער ,נעןריפען ציואאן אים האט

. לצלן רהטנא
 א״אשטינער זײט איר ; אימ צו ישטש ךער זאנט ,-הערט

.ישמערל פרוךעד אי;ער אדןער ש;קט אזנ אךיײס נײט איר . נןענש
 איד דרייט וואס ,בעױל זאגטז , ניט ^אר ®אןשטייא איך—

. לאטרכע פײװקע אונז פו; צו געמט אונ אש^ש שינ,ט ? אטיןז ^יר
א אפאל. אויף ^טש ךער אוג אי31דעי שרײט ? װאש ? -ד.

געפט טת:< )לעבעדינער



 גןעגט איל : לאטוטע/ פײװקע א^ז פון צוא ןע$ט
♦ ןנאניצע דעם לאטוטע פײװקע

ווא־גוא־ ,שטאמלענליג זײא פרענען ? לאטוטע פײװקע—
 ? לאטוטע פײ-פײװקע טי־מיט אמהותן פא־־פאר איר זײט װאס

? פלטיאל ר׳ פאטער א״ער מיט איז װא־װאם א.בער
 .גיגעפען אי האט ערז ? פאטער מײן ?ויט זײן זאל װאם—
 . משגװת שיעור זײן לעריגט אונ ״ער זיצט איןיטער .פליי־^יק

. פאטער מײן פרע^טאיר^פעפאויף וואם
. ׳שטיש דעם מיט גבאי ךעש געטואפען האט אדונער וויא

 יף1א מײלי;ר אפענע מיט זיצען נעפליפק דינען זײא
. מי־נוטען איעיגע

. בערל פרעגט ? זיין װעט װאם וואם—
צוא״ נעווען זיעען זײא ,גמננטפעךט ניט אים האפען זײא

 מאיא־ גןיץ ניטא ׳ ישפיךט ניטא״קײן ,געגזלעך טא.קײןז.ני .טישטע
־ ובהו תהו געװאלין איז אלעס פרן / גאט

 פךע,ט ? ןןשניות איצטעו לעךינט פאטער אי;ער ? א1אז—
.פאטילניצע אין נןיאצענךע ז׳־ף־ ׳שלמה ר׳

? ניט פא^ער טײן ענט(כ איר ? דען װיא ,הײכט,עפ ןױא—
̂יט ״ איד אפשערער דא־ $יז ״עי ;ן־ין ימיט טאריך ,ער זאל  ױם זי

ח $ לעךנט зж ול̂י
פ א װ י ^יי ^ךעגט ? ^עןונד .אין ״ער מא^ט - ^ י  יט4 עי

,טטיטע‘ אחײזעײגע
 ט־7'>8 ןייא ־ יאר ן־נואגצ̂י אונ ה^גדעךט פיז הלואי—

? פאטער מיין אויף פרענען « אזיפ
ך אי »,עע •י.מײן - . ע . ע *ן , , איד ^רלי^עף אײן . . ,

.תיתי מהיפי . ? לאטוטע מאנט דער מיר איי דזאט וואם אנער .
, שפ־ר שטענדע איז ךאןד׳״ער װײסט איד ,אײנפאך גא^ץ . 

עפק געפאלען איז ער״גאפען, דיא ^יבער זיך שלאיעט  אינזער נ
 האבין ,איךען ךאך זייגען ?ןיר ־ ^זטײן אויף טער .ניט ןויל אוג ד%יז
 דארפט איצטער .אציילאגצק *קיי איגז צו גע^־ן/נען ןןףין ^ ^יל

איד מרן( )ליגבעדעער



у־К ,

$ נע&ען צו צ,י אים אי* ״עע וועמען ען($;ל אױ
 ?ןיט געיקע י?גר ניין געזאלט האט עידז דער אין אז—

 איך .ינערעג?'ש1א דער זיך פאר זאגט ,זא$ןען צו לאטוטע ךעס
 יער זיך האט איצטער — ,װעצערקע אזא אויף געהאפט האפ

1 ניא ,אציבעלע געלאזען יס1א פון
 איר ;אויפעךישמ׳ש צום פעול זאנט ,שטיאל ר׳ ,וואס נוא

? גיין אויפער א$'שר װעט
 וועל איןז ? איך נין משוגע ? ה־דש אזא 4צ גיין װעל איןד—

 װעט ,ער ,פעךלל אפױעךישק ?זיט לאחודריפ זרחקע אךיןער'ק;קען
 הזען מאכט אלאטיטע ?ןיט .אגיאפען3 אונ שלעפען אוועק איס
. ניט ^ערעמאניעס הןיין

 זאגט ,פ^אניצע אגרויטער אפער דאך איז זרהקע ןער—
. שלמה ו׳

 וועט״עי חימיל אפען ,שמואל ר׳ זאגט ? ײאס איז נוא—
 װײױג איס מיט זיך וועט אז,עוי אונ .פענראפען ניט דאך אים

 ,פעד ר׳ גײט .דאגה לעצטע מײן זײן אויך ראס זאל צערעמאגירען
.אײך נעמעןפון צו אים קוטען וועטמק פאלר

 פון געיןײט זיןו האט א־נ ,נענאננען אוועק איז פעריל
♦ געלעכטער

•4.
 גילענין נ\אך פײבקע איז , אהײם געק^ען אין פעריל אז

 , עזנידעט ןאך געצא$ען ארײן איהם האט ?גר ישכוד. טזיט
 אין ,ינ$*?גרין3 צו אויס אניןײ$ק גיט ח״ו זיף זאל ?גר אוס

 לײוואנד מיט לאיענדיג זרחקע געקומען ^יז ארופ ^טוןדען אןאר
 סי> גיװעץ מבפר איחם האפען ייךשיס דיא .מקךיניס אויף

 דיאט .ער .ענטזאנטי ניט זיןי האט ערי װעליע פון ,׳גזפירעט
 איהם ציא האפק ,גע־שטאך?ען װיךךןליך אח צו ניפךעגט

 חאט , דאכןטער דער װיסנעװסקי גירוען איז דא אז ,פערךכעךט
פאזעהענ מת( )לעפעדיגער



 ן1ג$ח ולןיויןוי • :במ׳יו« אי> א׳ щкןען האט נאמןזןען-אונ
 אז ,ןעזא^ם חאט אוג א$עךער ^עלןיןט צו בעויל גאך חאט

 ^;*יןען צי }עניקען האט ןרחקע .א^עם;יט .קןין האט לאטוט־;
 האט ערי אוג טי׳ם אןען ןע^ועאגען איז עןירעט .סקיי!־יש דיא

 יױא ;?אך׳שטעלען זיך щ ןזען אונ־חער אײן אחן געטרמקען
 צו;עלייגט האבען ףדער •1 ךיא .כ־ןלאו ךווען איהט איז מ־ח זײן

 ♦ Щ!" אוג קגײרען צו געחאלפען איהם האבען ,לײװאגד גאך
 האט זרחקע .תיריגײט ^רלײא צווײא נעװאךען אזױא אין עס

ט  מילא הא$ען ^ךידער ךיא ^או ,בךטינן ךעם זיין כטהר געװא̂י
 אירט ןײא האיען , ןיןד צז ק־^ען ניט »ן ךער זאל лц ,געהאט

 פײבקע אז ,ז_אך אנייטינע ,אשןאס : געזאנט אונ אבנעשלאנען
 אינ ... ?געװא^ען אהם ניט װעךין בענראןק וועט לאטוטע
 איחם »ן זיןד העךט אונ עזמוטציג ײער1 ראך איז וױי^ער

 • .קיין זאל ו פטיר .האלטען א־וים צום ^יט גערוך איקלעכטער
ק צו $יווען איז זרחקע .זײן $יט עביךה נרעפער ףד ק ;פ  ד

 נע^אהלען איהמ וועט װער ? פון ךער ̂ער האט וואס טאנןע
 פךי^דליך ײ;וויזק איהם זיך הא^ען נךיךער יײדע ךיא ? ךער)|אר

ק אונ אן ק ;נעהאלפען איהש ה אנ  זײנ» אנגעטאן פײװקען ה
 אין אפגעי^ען זררוקען .ףיא האןען נאקרעם ,כןלײדער #ייןיןע

 .ןןסען װעצערע נינעבין איהט הא*יען אונ ציטמער עס
 סענט׳טק _קאךנע ךיזע וואס .וואוגןער נפױ ךןד אויסעד גיװען איז

 ייאט'_קיץ 7גיבינ’ן־בײא «זױ ;עוויזען קאל דעם ;יך האןען
 קאט .ער עעד>ע;י . ^יזעחען ;יט זייא פין ^ען קאט מאדל

р а д ч , ^ א חן וױילזג ךער ?רידער .ייא ה א ק ע  ןײןןד ^
ק אונ ת?רי?יש ז^דער^ דיא ^אקער אג  ^יהר אחיגםעד דורך ח

 אויןן ;עלײןט איןעק אוג לאנץיק « Г« ןע?ראגען ארויס א^ם
ק איז פײגוש װאי ,אלט ןעם ^ י  ייא1 »ײמםען אמ ,ג

1?г ̂ט צו אוג אוןי^קעל .}ידזנך  ̂ррвч יויןק ׳ זין אמ סאט
, ^אנ^ר !יע׳גר «?ק5 ׳ צילאג^ק אין щ* ^יט ^יא

ע ^יג ע ל װעלפען פת( 1)
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 אוועק <{יהש האבין ,פייגקען פאר ;עדעבינט האט »רחקע ווע^ען
 הײא טיט פאדענןט הא?ין ,װעגעל פויעך^ען דעם אויף ןעצײ^ם

 עס ;נלטיןי בית אפען ;עפאדןיען אוועק לױיא אלע ןײןען אינ
א פינ^טער. טט ;ײוען שוין איז מיט נעהאט האפען ויריךער ך
פ^רו־ת דער נפתקע אינ »רחקע .^פירעט בוטלען אײ;עע זיך

 נעהאלפען זײא האפען פױדער ריא .טךינקען נענוטען חא$ען סאן
 ?ךגן ♦ סעןי דיטךע ראי?קע גיפוענט האט а? ; _קײר דעם מאקען

 פאר מ;.גן מאבט וואם דען ;נןבורה ךיא ןימאבט ניך אויף האט
 מקבר זייא חאפען אלזא לאטוטע? פײבקע טיט צערעקאױעס

 פײבים פון נאמען ךעם אונטער פלטיאל ר פאטער ןימך ;יװען
 אונ טריגקענרינ נפתקען מיט זרחקען געלאיען האכען .לאטיטע

א  נענומען זײא האכען נאכט מיטער נאך .אהײם אװעק זײגען ך
 אי-נ לאטוטע פײבוס אמתן ךעם גילײןט ארוף האיען ,אפוהר
 איהם האבען ,;נלמין בית אפען געפיחךט אוועק איהם האבען

 ,צעךןראכע• װאר װעלכע ,וואנד אהינ^ער תרך גיטראגען אךיין
 פוטיל אפאר בײא ךער , אקנר געכען אװעק;יל־יןט איהם הא$ין

 אד־נ אהײם גיפאהךען אוועק זײנען ,ארויס זײנען זייא .שפירעט
. וועג אגאנצע .ױלעהטער פון געקײבט זי,ל הא$ין

איז לאטוטע פײבקע אז ,אקו־ל ארוים איז שטעטיל אין
 ז״ייא װאס ,נעדפצעט האגיין #יעקער דיא .ארליעןזגעקי פל^לי־נג

 האכין נלעזער ךיא אונ ״ קלגד טטען אזא פעךלאךין הא?עז
 זייא זאל ;גש װעוי ׳ ט־להר ניט ׳שוין האפין זייא וואס ,ןעכןלא^ט

ין שוי^ן ע£א; ךען ;פי^קה * ^ארען צו* ;עצט ?לײ^ען ור̂׳
• א<*%ען4 אין
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5.
א אנ אח פ״בה . געוראי^מלאז יאבט !אנ^ע ף

ק אזיף אךג טז ןיןי״ צו }יקומק איז.ער ^ױיח ךער אין ן ^ינ ש׳,
̂ר זאגט 1 ט׳םאךט טי .אתם זיך כ\^ט ׳ אוי;ען ליא  פאר ?
. ? ךא אי־ פין װאו :זיך . .אװאלד עפעס . . .בויםער . . א .

I гс ]לעבע־׳'גער



.מ^כות . .ן*ל$ין א^ית יאם דאך איז . ׳  איף V'״ד<< איז װאם . ,
.וױיםען אין עפעפ בין . . ? נעקטארבען איןד גיין עויין ניט . . . 
♦גישטאיבען געװיס נין איך ,;ע . ? מיך עם ארט װאס היינט . , , . 
. ? פר;ער וויא עךגער איצטער איז וואס יט9 .  האג יעמאלט .

 איצטער אונ ,הא?ין ףט פלעג אינ ^יראנפין אײקיל גיװאלט איך
 אט ! שא‘ <».. אונ בראנ?ין אבי?יל ^טראסנע אויך זיך ווילט

 נאך איז אט אוג !ה ה ה !אאיר בין איןז וױא ,אפוטיל איז
I גאהו , יע אײגע

, ער־ ;אןט ,א .ביטעל פון זופק גענומען ^לייך האט ער
.שפירעט וױילע נאגץ . . 1 אאיד בין איןר וױא וועךטיל אגלײך . . . 
ק גן דאם דאך איז ,גע׳טטארבען בין איף אױב .ש?יךעט ע . . . 

. גוטע ^אגץ טאכןע איז עס .  אהן טיי су איז ןךיננ וויא אונ .
 פון געווים איז ךאם .ךראקעם אהן ,גישלענ אהן גאר ,ןעקוםען

.עדן גן .  .איז עךן גן דער וואם , איך שטײא איצטערפאו אט .
.פעךישטאנען ניט גאר דאס איך האג פךי^ו

 ^ײדע ,געזו^ט אוים ערי האט זי־ןד פאר ךיידענךיג אזױ
 װידער איז אוג גילייגט אניךער זיןד האט ,שפירעט פוטלען

נעבטען-. וױא ןעװאךען” *ננטשלאפען
 אי^ער אכענד פון ;טאנ אנאנצען אןנעשלאפק האט

 טיט ד« זיך טהוט װאם .טומילט צו וויא אױפגעשטאנען װיךער
.אנישטאך^עגער וויא ,ים1א זעה איך ? פיר .  !װאזטי טשאךט .
. ? ^יך ״עס אךט וואם ^אר . האר־צען... אפען איבעל איז,עפעס ,עמ .

.אאיד ?ין װיאאיף ,ספאכ^עלי פרא^ען א?י?יל ןיך ווילט . !
 איף דואפ פףה רער אין היי^ט מאנט ךער ;יך קאפ איךי יע

.^יט איןגטער נאי ,ןיף נענען ןךאגפען געפיגען .  ׳צזױן גיט .
 ךא איף זאל י ♦ • ®אר^םאכט איז הארץ דיא , .קאלט איז щ ? טהוטמען ו;אפ פיי^ר.♦» ויאם דערז;עלי;>רצדיק׳ גיט ^יך ין?

.רוטה ®לאןז א?ען װאךטען אונ ךט^ען . .  אקאךןט א.יך לאם שא !
ק י\יא נןארגעםין ^יט ?׳ י ײ ТР טײז ? ( Э[" יאיז נאמען 

 טשאר© 'נעדײננןען. ^ען דאס , גוט , לאטוטע ־וײמס
װאזפי (ЛО )לעבעדיגעד



 נעהן דיאךף מען ? וואר^ען ךא איך װעל $אם ן נואןמי
* בךאגפען אייכעל  יפ1י8 איז * ײן5 גילאזט זיך ד>אט ,אוקגעשטאנען איז %ר

 באגעגינטכף^עם געהט.,ער אונ פאךנןען צובךאכעגעמ רורןזדעם
 לעצטע דער צו־ געקוטען איז ;>ר ׳. פינסטעד נאכט איז ״עס ,ניט

 שםשים ךיא װאו ,אישײנק װאר ורעלכע ,שטעטיל פון שטיבעל‘
 אהין אי אב־שטעלען מאל אלע זיך ?לעןץ כןדישא הברה פון

.צװ־יק אי גײענףנ
 ׳שײגקערם דעם גיזעםען איז;עמאלט זאפטאיק בײן ־שײנק אין
 אךליע* אוױטע׳ צװאגצינ׳ אוג זעכס איאתר אטײדעל־ ,טאנטער

 צוא מײסטענטהיילש איז וועלכע ,פנים אפען פלאמעפ מיט נור
 גיזעפען איז טיש בײן .פריױענציימער שװאנגערע בײא זעהק
א מוטער איהר  ניטרונכןען אונ געגעפען האט אונ , שיינכןקץןע ך

 געפין .פאמאװאר אזידענךער געשטאנען איז טיש אפען ;טתײא
 האנד אין בײטש טיטין' פי־הךמאן ךער יאסקע שטײט זאסטאיק

 ציא להיןט זיןז זאגין אונ מאן ,קברות אלטער אײן ט'שח שלמח אונ
 טתים פון אגישפרעך אין $עד.אלטען האכען זײא .אײגאנךער

• שדים אונ
! אשד גיזעחען טאקע האט איחו־ ,משה שלטה ר׳ ,אזוי

. טאכטער 'שיעקעךם ךעפ אידט פרעגט
 ךין זעה איך וויא י1א? אט ,ױזעהען אוךאי חאב איך —

.איצ^ער אט
? או-ים ער וױיןט וױא —
 עןז5א העינעי האט ער״ מט מעהר ,אטענטש וויא ,אט —

. היהגעױשע אידש בײא איז פיס ךיא אונ ,גןאפף
? פיפ ריא אוג העךנער ךיא גיזעהען טאנןע האט איחר —

מײנע מיט ניזעהען ;ןאןען גיט א*ך קקי ליגען -,קײן
 אםאלדאי^כנןע געטדאנען האט ןגר טחמת ,ניט איןד האב אייגען
א יף1א אוג ,היטעל ל׳ פיס ך ע ײ  איז יע?א^ט ]ויי^ע ^י
• בלאטיג ןיווען

אוג טת( )לעבעדיגעו־



 ״ גיײטעו־ ןיי'* !^װ^ףן ,*אלעטנעועי איױ״יר אזף אונ —
ײן נ ^ר1א שינעל אשאלדאטןלןען נעטראנען האט ״ער ,- ך. י

.איןאלדאט וויא אקוראט גיזעהען אויס האט
.אסאלראט ניװען טאכןע דאם איז ^אטער —

 אז ׳ יט4 דען וױיקוט דוא .אלי<ד וויא גאר רעךסט דיא —
 ? אזײנער גײן נאך פרן.קאזאךמע ארויס ניט $ען לאזט אפאלדאט

 דאס .;א?ט ךער אין אדיגער אײנש ניװען אין מעעה ךיא אוג
 .פאות אונ בארד ײא5 שװעךין איך נןען ךאס ,א׳טד ניװען איז
 ,געשלאנען מיןי לאט ערז פישעת ;אחיהיט מיר איז זאך איין נאר

 מיט נעשטי^ען איהם האי אוג ישיאל שמע געש־ך;ען איך האב
שי^ע מאל אלע איז מיר בייא אונ ציצית פײנע  צלצ־ת ן

.נעהאלפען }יסט ז־ןאט ״עש אמ — כפול־שמוגהדינע
.פוהימאן דער יאםקע זאגט ״ ניט װאונךער _קײן גאר איז .עס —

 מ־׳גנטשק דא איז ״עס װיא ;מענטשען וויא , ךאך זײנען *שךים ךא
ןשראל. שמע פארין נישראקין ניט זיף האט שד דער גראד ױנ^אצעס׳

.שיעקעךנןע ךיא פךעגט ? ניזעהען מען איהר מתהאט א אוג —
 דאןד בין איך > משה שלמת ר׳ זאןט ,אײך או־יף א;וט;אחר —
 ןע;זליןז פיל וױא א . פופציג;אחר כןךישא הברח פון אשמיש עפעש

.אויפניגעסען דאש איןז האפ חברהישע .  שפירט בוטלעז פיל וױא .
.געטרוגלןען יס1א ראש איך האכ

עראמת סײן איך — .גײן ארום זאל יואס אי
 ;יאסקע ז;א;ט ,נײן ארוס אלזז װאם מת א ״עס הײשט וזיא —
. מת .קײן ךאך ,ער איז ,אהם גײט ערז אױב

 ל,ק ךיר ?יט ;משה שלטח ר׳ זאגט ,אפויער גאר פיזט דיא —
 ,?יך פארשטײסטו ׳ א מײנט »יא .ךײדען יף1נ צו ניט זיך כען

 װאס ,פזן ךער קומט ךאם אונ .אחח ארײן איז איהש אין װאש
 , אטצש־ ךערצײלען אייך װעל איןז .אלײן יגן9א?ך אזט‘» מען

 ,אניקקען ןייוען איז ךאס .פאסיךט האט אלײן מיר מיט וואש
 א;אהר ,מאן אץננער גיןוען פין איןז ,פראנצויז $־קטען דעם נא־
^עשילןט מיך מען האט ,;יווען איך גין אששש .לתזגה ®יק ןאןד

אין סת( )לעגעדינער

~ י0 —

איז



.תהל\ם זאגען אוג אפלמיגן נע$ין ןי^צען *ןטיביל רבויות אין
רוהינ. גילעגין ןיך איז מת דער ,שעה א|אר אב}יזעסען בין איך
♦אווײלע יף1א גענאנגען ארויש איןד ?ין ךעס $אך . אי? מען .
.נאכט האלבע נאך גיווען איז щ • ולפ אבשר װיא ניט מעהר ךאך
. ןיצט יךם/נן דער מפתפא זעה איך ,ךיק צו אכײן גײא איןז

״ ттг* אדי זאנט שרעק, פון שטאךבין וואלט אץל א —
א זאנט , יןז1א איך — > ? ניװען איז וואס נוא נוא .טאכטער ך
אלטעו ןער זאגט ,ערשךאקען אביסיל אויןז זיך האפ איןד — ■

 חייס ר׳ ? אנלשױיא גיגעפין אונ .געישטארקט זיך האב איןד אפער
— .גישטאךבין זײט איהר אז ,וױסיען זאלט איהר ,ױפף בר׳
 היג^ער־ פעק׳ש ךרײא מפתםא איהפ ;יפ איןד . קוגןט אונ זיצט ןגי

 טרײבין צוא ארויס םנילח אגרױפע איז דאס ,װײפ וױילעןי)איך
 דאך וױיס איןד .אךיהר ניט זיןד ךט איג ןיטצט ?ר אוױז(,עךפט

 ,קען ,אתרן אריין טיט כת א אין ווען אז ,מעעזה ךיא אפער
 מקתמא איך האפ ,עולם יענעם אױף האפין ניט תקוטח רךן

 דער געװאלט אירט האפ אונ אײזערנע אײן אלאפעטע געחאפט
 טרײבין צו ארו־יס קגילח אזיכערע שױן איז )דאם סוח אין לאגנען
 !לךנךננס דעס געלכייט ארױף דא האפען שליפ אפער אדוח(

א־ך «י ו פעטש צווײא לאננט דער טיל האט ערי ,אפריךער
.עיי״ לעי אןי געפאלען ?ין

.דעם גיווען;אך איז וואם אונ —
׳ אלעבעדעער קױם אזיפגעשטאנען פין איך אז .ניסט גאר —

ק ^יינער ^ין איז ט;ייו . פחדער זיין ניט ,פךסינן ךער ניט ,;י
? געקוטען אהין זייא דינען װא^ —

ער ׳;י;אגט ד«אט מען ? וױים איןד —  אע געװארען נעזונט איז א̂ז
*לעײען נעפליפק איז . .לעפען אזא װײא א־נ אך נאר . . . 

 דעלציילט האבין זייא . נשטה אײן אן אריס פי־ן לעבען ^עהעךט
 גױוען איז ;>ר ;געשטאךפק גױוען ניט נאר איז ער״ אז ,^טעעזה

*לאטטאךטךים אין  מאלע ? איך ווײס )לעטאךגיע( לאמנאר^ךס . .
עחךליבע אלע וויא ,זאג איך אוג .זאכען אפיקוןסים ךיא ױאס

אירען מת( )לעבעדיגער

— I !  —

% ■ I



. « й ״
עי שטאלנט אמ-ע>ש кч ,זאןען אױען  % י \Vрךщ}V̂ אי׳,

 ;אלסגאןלאבץ איחם קען דאךן£ ,װערין לעפענדיג ךעס גאך ?ןענ
* טױיבען ארױס פױער מען ראךף רוח ךעם ןאר

 »על.ען צו ןיין פ« שךעכןלין־,עס ןויא מייךעל ךיא זאגט א -
♦ אישד ארײן איז איהם אין וואס ,טת $

 לעי ׳ וױיםען אין אמענטש פאר ןיןז שטעל I אנןליינעקייט —
א טיט שלןיי״עט א־נ אױנען ךיא מיט גלאטישט ,געל פגים . דין ך

!או או אשוידער אן מיר געהמט ?גפ !אױ -
 טחיר ךיא גיע^ינט האםטיג זיך האט װעךטער דיא פײא

 פאלגעס אין לאטוטע פײכוס פעלןאנ&ער או^זער אך«ן איז אונ;נס
♦ ן2ך$י3א פון אוניקארעס

8.
א האט גע^פךעך אז_א נאך /יךשײנען יין1  אהינער וױא ך

 _קײן האט װאם ,משה שלםה ר׳ העלד גרויקעו ךער .נעטראפען
 דער יט2? ^ךד דער אן נעפאלען גלײך איז , $ךים פאר ניט »דךא
 האט פאלענד ;ך.אנד אין נעהאלטען האט ״עד וואס , ב־^ל
 ;עצויגען אױס ב״ךע זיף האבק זייא אונ יאסקען }ייעןלענןט מיט
א ע $על ך ^ ל  טיש פײן גיזעטין דאך איז ,ווײ^ען יר4 ו־ויא ,יינ
 ,סאמאויאר אזזיך;ען פיץ טהײא גיטתג,קען אונ געע^ען חאט אונ

 זיא ליעלכען ,§אךטוך איהר ^עדי^ט איהי האט א?ױ^טוןו נןאר
ײט אזיס האט ע^כ  לעחען א^ערךער האט זיא וויא ;טיש אפען ן

 ען(ע־שרא־2 איןער א?י*יל יך1 ךא קאט ׳ ®ייבופען אונזעד
ט ;שךעק פין ^ע^אלען איז אונ  אי׳ז פארטיך איחר אױף אז ה״̂נ

| ?אקאיװאו־ ךלע^לער דער אמ ?לים אונ גלעלעו־ געשטא^ען < 
 I בךאןג טאראראך טאר טיש פון ^עפלועען אךאב אלס איז אלזא

 יף1א פאלען צו געװאךק נעןעלע; נראד איז סאמאװאר ד>ר איג
 '^יעק рг ж לעןאלען אי? נענע״ עײדעל דיא .טשהן שלטה ר׳

?יײק זיא לען > גיװ^זען טפיל גלאט זיא האט לאלע@ נין אונ

״״ »י עי ףד ת( אזי ט ^ ד ע ענ ל ( ’
 ?יייק אי> !

«אש



 נישט האט איהפ ? לאטוטע פײבום אונזער טודוט וואס
 ו נעמאכט דא האט ,ער וואס פערעפאלאק גאנ^ער דער }עלןיקערט

 צווײא נענומען האט זאסטאיק, צום געגאננען צו זיך איז ער
 ג געגאנגען ארויס איז אונ עפ(בילל צוױיא מיט שפירעט ביטלען

 געװארען איז ,שוין ךןד פערשטײט ,שײננןער דעם ןײא
 אנגעלאפק ײ;ען1 ?ןט .ארײן הימעל אין א;עפילןער ,אלארעם

 אוג סיןה ןער פין נעװאךען זײנען,עך־שראקען אלע .טענק׳טען
 ׳ש־וין חאט דאס װאס ,ארים ױיט מת א אז , ןעװארען ?יך^זטױ^ט

 גיחאלעשטע ךי פאר דאקטיוים געבראכט האט מען .געטראפין לאננ
 ױגגעי דער פאר אל^שעוין איין אונ ^עןריהטע׳ אב אוג

 מענטשען פון לוייף אצ״אמען געוואךען איז щ ,.קיגפ?גטאױן
. נאכט סאלבע ;אוז ןיז

 בזטעל פאו ויא געהאפט האט ערי וויא ,לאטוטע פײבוס
א מיט ?רא^ען  אויף ציריק געגאננען אװעק *ער איז פולקעס, ך

 איהש וועט אונ דומה מלאך דער קומט טאמער ךען .אךט זיין
 ,ער טראכט ,א .מפלה אמיאושע האבען קען,ערי ,ןעפינען ױט

 וױא ,מנשטארבען זיין צו שלעבט ;יט גאר איז עש״ ,זיך $ײא
 ,מיר מען אװױאזעט אשיינק אין אךײן גײא איןו אז !אאיד פין איך
 !ה ה ה ,^טעכןינס מיט טרייבען מיר קען פלענט אמאל וױא ׳ךט

. אאיד בין אץ וױא װאוהל
, ,ער זאנט ,א .שפריט ךיא ?י״פען נענו^ען חאט דא

 מען כןען נעשטאךבענעךהײט ?״;ער. »יי^ע אין V איז אהיות
 אײן זיך האבען גארען ךיא וױא ;יט ,טאנ אנו^ען לעגיען אןיןו

 וואס דיא !טפו .זאך;יט .קײן װיל אגעשטאךבע^ר אז , ?ירעךט
 האט נײענדיג אזןי ,גאךען גריויקע לינען ב־לרג כ=אר זיך האלטין
; אביללןע גיגעסען אױןש חאט ,גײיךע״בוטלק געזופט יס1א

 צװיישען אװעק^על״גט ןיןד האט ,עלטין פית א?ען אחף איז
 האט .נעקטין וויא אזוי אײננעשלאפען אין אוג י^לעך1פ

 אויןז זיך האט/ער אכענד פון .טאי ;אנצען ןעם ^פנעשלאפע;
 אזןי ,שטעטיל אין ײן4 וויךער געלאזט ןיןו האט אונ נ^יחאקט

װיא סת•( ולעבערינעד
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“ вч ־־־“
עטליכי א^לעי אײן צי П ?ען דאךף ״ער, »אגט ,איצטער .געץטין וויא

נעו פון ױאי. אןג ׳ אײן.קליז איז אײגעם ^ייא נעהןען אלץ ,$ײנ,קער
9 רבי Г־? 1?מ .ךארף / לאמת עולם ןעם אויף איץטער }יין איך באלד

א דער . טאן ;יט צץלח
נעװאג ^וױס .שטאדט א\ן אקאןי ןיװען איז טאנ רעם ס־ײ)ע ןער

н זײא שרעקליכע ךער פון ןילעךט האכען אי$ע ,ארוט אונ רײןז ,כן>ײן אונ
גי ךיא גײגי ערי ,ארוח אױין איז לאטוטע פײבוס אין אז ,נעשיןטע

האט № אונ ^יהם, פון ע$יל דיגען קעובןתע אלע שטאדט. איבעױן
אמאל אפאניישער .איהם זעהט ד־צר ^ען וויא ׳ שטאךגט מען אונ חאלעקט
 יף1א געקונןט ניט האט .קי^ער ;אלעמען אנגענומען האט שךעק
̂ורין Т? ײעגין בעזאר^ט איז;יװען ;עדער ,ארפײט אויף אונ ןישעי־ט נע

גן ךיא אונ ,כןלײדער וױיסע אין לאטוטע קומט אט אז ,טען טוט װאס
פייו ר׳ םען ,קען ,װערגט אמת אז א*ג ,װערנען נאר ,/יר ^עהןןט ^אמער

̂זןד נעווארען איז .עס .^^וועהךען ךט ךןי צווײא ^ז^עטיל« אין ןאפילה הו
ען אין איז .קײגעם  איז נןילייקט ,געבין צו אטראכט אףי, ניט ן̂י

א ם ן ע ק גלםיכט־נ ליא דען ;ײן1 צו שךיגט עס וויא ,^דערס ^ ו מ
גי איז א אין נא״ דאצו אוג ,צוךיק ;אהר ;עכציג יןאר $אסיךט האט

ד מען ׳ בירועזען ניט איז דענכןער נןײן מען אונ װאו ,׳שטעטיל הלײגע
•: אזוי מינצען. גוטע ער אננענומען מען האט פאסיךט נאר האט װאס,עס אונ

ןעטא איז ׳ ש׳'ין דך פערשטײם ,נעשיןטע שךעקליכע אזא בײא
ЗЩ זאך אזא בײא לען ;רב דעם כײא אךט צופלובטס גאנצעי ךער
ל ימ3 לעי • גײסטליכע נאר ,העלפען ניט מא?ט װעלטליכע ןןיין כןען

דא אידען א^ין נענוטען האט ;;ר ,^ע^־וױןען ניט טאקע האט ךב
п ךא לאטוטע פײבוס ר׳ האט אונ ;;לטין בית אפען אורעק איז א־נ

^עגא רועלהען אקךיש, ^אשטעלט איהש פאר האט מען אונ טהילה גיגעטען
עײד> ןאר אהײם ןענ^מען דיגען ןןיא ,ה:הל מקופת צאהלען ןאל מען

גיט/ .טךעפין גיט סיבות רךן שוין זיך וועט ^עהר אז ׳ רוחינ
. אבענר ךער איז,געקוטע; щ ,טאנ דער אוועק איז עס״

קער ךעמ תודרוס פײא א אין געיואד^ט רןאט רןעלבער ,עױ̂י ז צו יי
ן № ׳ Ш לעט 1י2 ני״טער ;אס ע ז א;ג; ^

עטליפע מח( ולענעדינער



ק א^נ מענטשען )נטליכעי ^לעי לאטוטע פ״בוס ר׳ פון גיךעדט האט מ
דער איתם האט מײגט וױא אונ געישיכטע שרעלןלי?ע נעבטיןע פון ױאי.

?.Г זאךגען צו וואס שוין.גיט האט ^וטעטיל ךיא אונ ,?עהחי^ט רבי.
האבין װעל?ע ״ ױגגען געזונטע ,טךעגער ניווען זיעען אזנטער דער ,
וואלטק ,קומען איצטער װאלט לאט־טע אז ,זאגען « נעװאנט .רויס
א אגברעכען איהם זייא ליבע .פיןםטער ניוואךען שױן איז ,עס , גײנער ך

ןיא .פײער אנצונדין לאמפ דעם גענוטק האט ה?:תטע ב,על ךיא טגײ
ן האט ק9 ^י ע ג מיט .^נויט דעם אגנעצונךען אונ עראשין(כ אנ

.ארײן איז פײבוס ר׳ אונ טהיר ליא זיך ;עפינט אמאל ^עי
איבער אפיןיל זיך זיא האט ,ער;עהעןי איחם האט זיא וויא *1̂'

? ; לאפפ דער האנד איהר פון געפאלען ארויס איז אונ גע^ראקען ז
א נאי ;אנניצונךען זיך חאט עש אוג נעןאסען אויס זיך האט נןעראשין ך

?Й גיחאפט האט ,טוטיל דעם $יט וואספאלזעװעט זיף האט פייבוס ר׳
.אינעצױגעז האט אמ העךץג אפאר מיט בכאנ?ין בוטיל צווײא ליל•

?ת דעם פון שרעק דער אןער .אבגערעטעט קױם האט מען Щ מענטשעז׳ אגגעלאפק זיינען *נש .אשרינןח געווארען איז דא י ייא
, שטעטיל ךיא ױקאכט האט יעס . שטאךט אין געפליבען איז א 1 -I צוא מק טהוט וואש ת#1צ געזוכט ,גירעךט איבעראל האט מען ׳

האט ״ער ,געישלאפען יט4 יף1א האט רב רער ,אועליק אײן אזוי יען•
;עש ♦ גערוהט גיט יך1א האצען העיר ^ני דיא ; לײט1נעאר ,ןעטאן ז<יי
ק איז/עבליבען/ יאך ךאך הןען מען .רכה אסיפה אײן סאבען זאל מ
;גלײבװערמיל לןײן ניט דאן.־ איז ;גײן אזױ זאל זאןז ךיא לאןען ;יט יעי
, עפיל קעוגערעהע זײגען ךא ,געהארגעט מענטישען װערען דא יען
ת אז ,ךעךצײלט גאר האט מען ;שריפות ווערט רא טע ^ נ איז ערי נ
אפאר אנגעחאפט ;נר האט ,שײנלןער ךעם תודרוס פון ]עגאנגען №

_קײן.לן׳גײע דאך איז ארוח יף1א ;געקיקט זייא האט אונ »ייךלאןד איי
.טהוט וואפ ,ניט

ילןט פאנאגדער ןלײך האט מען • י האט מען אונ שלשים נע̂׳
זײנען щ ,הגךר׳ש בית אין העיר פני דיא גערופען ז.אםען צו *יא
1М ל\;דיגר טײןער.אוג אונ גןיל זי;ער ?תיס ^עלי אזױ א;געל^מען.

*י״ײ * מת( )לעבעדיגעו־

— 5^ * -



עו  פברשיפ רברי זאגען ןאל ״עו ,ךעםשטגיד גיפעטען קאט ךב ן
 ?יצ׳ אײן זיןד זעהען טען ןאל ךעם נאך אוג עולפ דעס £אר

 אט0 יה:ע.אןג5 &ר^*א£ק ̂,מגידא דער .טאן וואספצץ חאלטען
^ננעהײטעןטאזוי

а а- וױטען זאלט איהר ,ריותי צו הערט, ту עז טיר  ;»,Ч זי̂י
 ^;ךמיגן׳ אין ארוח אךײן איז щ,לצלן רחמנא צרח אגרייסע אין

 אן יעאקט אינ?גר ,גיװען מקבר נעכ^י־ן אי;ער האט מען װאם
 אטאכטער איךינס אבשרין אוגזעךן ;שטעפזיל אומער אי] שערורות

 טײדלא־ אז געװארען .ניהערט ראם איז װאו ,גיװען מפיל האט
ט; דאס קק״וױא־״עיוח טעהר ? מפילזײן ןאלען  אוגזער װ״טער ני

 קאלט ,א?נעפריהטער אײן איז מ׳שה שלמח ר׳ איד אביטערער
 ;יװעז נעכנןץ איז שײנפןער דעם תודחיפ ר׳ פײא ;שטארכען ?ײן

ח  ?־ אב^ןאן גאך נןען רוח דער וואם ,וױיסט ווער־ אונ ,אישר̂י
 ׳ א^ךפיגץ ^אך אין אחח אריין וועט щ אז ,מען טהוט וואם אוג
 ;אר ? רוערין פון דער פןען ̂עס װאס ווײסט װעו־ נאך אונ נאף־

 ערי וואלט ,אטקויל .גיווען ,זיין געזונד זאל ,רבי א^זער װאלט
 שװארץ אלע אין לןוזאז״ל טריבען נ]אר רוחות אלע אין רוה דעם

ק  ,היפיפ פעונותינו ווייא.י אוי אפער ,הקדו־ישים שמיות £יט יאהי
 ״עם אמ ,קקובל רףן ניט אבעױ צךיק א^רויקער איז רפי אומער

 אחיגו , לכי / נ^ערטרײבען צו רוחות ךיא וויא מיטיל נןײן ניטא איז
ען לאטיר ,נתחבמה הבה ישראל, פני ..עצ;״ת ?̂ו .  גמרא ךיא .

 װעי ,בםעישיו יפשפיש ,עליו פאין שיםורים אדם רואה אם :זאו־ט
 האט צו קו״קען אתם זיף־ ךאךף;>ר ;ת1צר האט אטענטש

 אתזע, ׳ נעזיגלעט קעיאא האײען гд ,!נ־ותי יע געןיגךינט/
 ת1כחטנ אױבעךקזטער ךער זאל ,חטאיפ ?יט פול אייז שטעטיל

 אנןט 1פ* ין1ש געןיאלט ניט 'קנירות _קיץ מען האט רכ דעפ ;האבען
ד דעם :וואקען  ׳ אייאך }יללין פינןז ^אהלט חר%4 װעטען ,עי

 איז ?ןקוה ךיא ;ןעצא־לט ^יט װאבען ̂עלח פון שוין איחר האט
 ,ךאש;יט א״ט .קײנעש ,לב על ישש אייש ואץ איץגעןאלען

 פון ן&יר ךער יאך א־ז ןאפ רגו^י, שטײט §אר ^יוזר 5 ?^וז ךיא
דעי סת( )לעבעדיגער
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̂ח >וח9 דעי ̂מית V? וויא ׳, סלאש ̂אפען נ גיענ־אלקהי אם1 ו
 ^עוגותיגי ונד נע געבאןי זייא זײנען איןיטעי אוג ,ײעךין בעשאפק

 ,טנןוח ש^יײטס״ךא פלילי! ״עון שא §אי !'שטים שוסו ,הךביס
.הדין את ליתן עתיד זייט איהר װיסען זאלט איהו־ ! מקוח ךיא

 פאנאנדער עײבליך יוננע ךיא זיך האבען װערטער ךיא בײא
 ♦ זעהען צו גיװען ניט רדזםגות ךעס געפאןי איז щ אז ,געװיינט
.װאס/יר וױא ׳ געגאסען ןיך קאןען טרערן
 ערי האט ,װי;נען « וואפ האט איהף ׳ טײפעךליך / ו״וײנט —

 ארײן אי־ן ו\אס ו־יס, לעי אי ׳ П .קען Щ וךיטער׳ אנגעהייןען
 גיט לאזט איהר װאם ,נישמות ךיא פון אײנער איז ,טת דעם אין

עו אויף קימען • וועלט י
 האט ודאם ,אךה־ש אין נעלאזען פאנאניעי »יך ער־האט דא
 האט ״ענךע אם . ^אוועגט גיררען זײגען אלע .ש>יה אפאר נעח;עךט

 צרות אלע פון שטעטיל ליא היטען צו אב אום אז ,געזא;ט ער
 אנאײעם מאבען ,מכןוה ךיא פױק איבער זאל מען ,גײטיג איז

 דעס א־נ לײט ארעמע פאר אהכןדיש י?נן1ב ,.פית.צלטין צום ןארקען
”שבירו־ת. ןיקער צאהלען מגיד דעם אונ רב

 שוין האט מען אונ א;נעגומען ניװען זײנען וועךטער זיינע
 צוא מתחנב זיך איז ;עךער פיל וויא ארײסטער מאכען נענומען
 ׳ שנײדער 'שוטטער , נעלאזק דוךך כ־ךנעם?יט האט מען .צאהלען
 —אװאך׳לוער אקאפיךןע װער זיך?עךישר^ען, האבען אלע יע,קער
א ,ךוײא — װער ,צוױיא  גדבות גרױםע געעפין האיען גביףם ך

 האט מען .צװײא ירער אוג ארוביל װער / ריפיל אהאלפען װער
 ןלן מאנט דער ןיןד דזאט מען .געלד וױעיג איז — גיגעבין אקלק

 אפער .קארגער/ אנרויסער איז ערי אטת ,זלאטעס שרה פלטיאל ו׳
 גאר אןג וױיטען פון שטײן דאס מען נןען וױא ,אײן.ענין אזוי $ײא

ק ,נעפין ני?טס  ניט איז ,איהם נאך נעשי^ט אךיבער האט מ
 געקומען .ןײנען עסזנאר ,וױיםען םיר װאס / אט^,ס איבער נעקומען

 דער אז ,״עךכןלעךט האנען זײא ;ישטערל אונ בערל זיהן צוױיא זיינע
ט ןיט איז ניײל,ער • נײן ̂יט ען(נ ןא^ער ^ ךיא אריין איז דאם ,ו
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 קימע־ באלר װעטמפתטא ,געזוגט ^יט איז עריאז ;גאז אין $י
 ךא איז של״הגפתלעפ ר׳ ^ניאי אױ^ער דער .יע«עה ליא זײא או־יף

 דיא וויא ,אפלאן אױף געןאלען איז ערי .חטך^־יס ראיש ךער ^יווען
.נדבח אשײגע געפין זאלען ליא ,?אווענין צי !־רידער

̂ין איין פא.ר איז דא װאס ?גלנלעךט ז״ייא האט ןןר  טעשה ךי .?נ
 גידאךפט.עךצי׳לע? זײא ;גר האט ,געודאוקט ז׳ייא חאגיען רוק דעם פון
 , אישטי^על $יט נײענ^פעךט ךאקאפען אזנ ,װארטען קורצע אק
א גזי״ען איגןער ®אקע ראךןן מען ,נירעשט גאןץ אין או  ך

ען ליא אונ אהנןד׳ש בדען מ^והאוג  א;ךבח ^ע?ין « טערײט ןי̂י
 .אלעטען פ*ן פרא^ץ ניט רינען זײא ׳ אידען דאןד זײנען ךיא ,אױןז
? זײא פון מען פערלאננט £יל וויא ^אר

 גפתלפ שלםוז ר׳ א^־עחיי^ען וןאט ,זאנק אײך ײעל איך
א צי אןיגען ך טיט געפיגטעלט צו בײא ךער חאט אי*נ  א^יערע ך

 • ריאנדלק !ײ שיט וועט כ־ןלונ/נר וויא ,בעטערקען ;אלי; ןייא לייט׳
גו׳ בערל ,ר > נאךין זיךגי־ט ?אמיר  ןאגץ ןזייןןט איר ,שמערל או

 האט.קיין,מאלאקאפי״קע ,זײן ^עזונד זאל ןאטער׳ אי;ער אז גויט,
 , גוט אױךנאנץ איר וו״םט דאם אוג לטובתחקהל ג;געבען יט4

 פקודתו בױם אז ,ןע^לאכען קרישא זיןדחברה האט נ־אר אזךער
̂ט פון ;אר. ר^דעךט איבער דאם מײן )איןד  אים מענ װעגען ®יי
 ים4 ?עי ןאר זײנען טיר נאר . ימיםזײן מאריך אויבעךשטער דער
םי. בשר וויא ד (ו . \у , אפןז נעטען מען זאל פקודתו בױם אז 

 .אין שטאט דיא איז איןנ^ער אז באלד וויא אבער לכן . נעלד
 .איז זעהען;וויא,עס נאך מוז מען אונ לצלן רחםנא צרח אגרוי^ע

 אונ אסקלאדקע איצטער מיר מאכין אט , §י.יס«זיין9 מת ךעם
 וויאי/נסי״פאסט נךבה איל׳גר נעבין יך1א זאלט איר געט/גן טיר

 פון װעךען בעג־רײט ;עמאלט איר ורעט פאר דער .אײןר ^אר
תג ארויס אײך טיר יבען4 דארויף אונ , ;עלד נ־בירח ■ . אן

 פיל וויא ,טיר у\ זאנט לןןז ,פעריל זאנט ׳רעכט זײער—
? געפען ;עצט נןיר ןאלען

-^чע^אלט ;שלטה ר׳ טײןוער זאגט ,זאגין ־־ ־;
װאלט סת ײ
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 * ריפיל טויןינר צעהק ^עפין יאךפען ?ג׳ד װאלט
 .בלי^ינ פערל_קאלט פךענט אי^־טעי? אלנ—

/ רופל טוי^ר זעכם פאר זײן קרוןיה ?יר װעלען -איצטער
. זיך דא?ט ?גללאןד

ך אי  אוםטלפקע אײן ;בעריל זאנט ,לײפןעגען ^יט אייך רועל -
 אלנטער אנרוי^ער איז זעבס אויף ןיעהען פזן ;אנרוי^ע ךאפ איז
 ;אז.ךאסאיזצו/פיל ,•שטײ §אר איר ךאןדדארפט א^ער • • • שיד
 אײך $עט איך ♦ טיי^ט איר וויא ,רייך אזיא ניט גאר !יי^ען מיר
• אײקעהיגעס ״עפעם האבען זאלט איר

א ביי  {אואיך ;שלסח י׳ זאגט ,געפו־^לט איר האט פ־ר -
 דאך כן׳גן איף־ .יהקתל רא׳טי אגדערע די מיט >ן!#ב[ןיין ךןל ייעל
♦ שטעלען ניט אלײן זיך אויף

 אנדעו־ע אונ רב דעס אבנעריפין שלטה ר׳ חאט רייר די מיט
 ;נפ ?יילער ^טייט י-אר איר :געזאנט זייא האטי אוג העיר נדולי
? געךברט אים ?ךט קאכ איןז וױא געהערט האט איר .אן גײט

אח^ם; זײט איר אז ,ר׳'שלטה ,לא^נ פרן ^יר -ךאם.וױיןוען
.;עךן$1ראןוטמ >$רע;ין $יר לןענט רייד אי;ערע םיט איר ;זאנען.זיי

ז אי  . או}£טופקע איץ בעט ״עו ? בריךער ,איר זאגט וואם -
 ;עגיס ךיא גאר געפין װעלין זײא אז איך שטייא פאך^טיין.פאר

 .ניט *יז §אטער דער ,געזאגט רזאןען זײא .,קעךפלאך טױזינד
 אונ ש^אל, גוט האלט «שמעות^ער ךער גאר , נעזונד גאנצען אין
 פיפ ךא אליס באלד ;יר *>יט 1טאמע . טורא טאקע האבען זײא

 . ריןגל טױז;גד ^עתען ךיא נאד טראנען ארײן דאךפין זײא וועלען
.איר זאנט וואם א־ז

 ןאל קען > אויפער דער זאנט , זאגען וואלט איף—
ט ;אר איצטער  ןןאינין סייןנ« דר 4 לייגט טאמעי ,אבמאנען ^

? ײפל טױזינט פיר אמועךין מיף ,זאלין ל?אי
ם ע ׳ זאנט ,שלעכט אבער פיר איז -  האפ איף אן / שלטה ו

♦ וואךט טײן ^עזאנט שוין
^ען , אזוא אליב נ\א— א ז  ;טי מער אים איר ,זאלט , ד

אופטופײען ני* )לעגעדיג״ער
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 מאךגק ו\עט ״ער זיך: וױל ערז וױא , ןיט אז אונ ,אזןט\ןי;ען
т צעי׳ען •

א» ,געזאגט דואט אונ פערלען אבנערופען האט שלמה ר׳
.אוםטיפקע פון.קײן העךען ;יט וויל כןרזל

 איך .נע?ין ^יט נןיר הןענען ?יל אזוא ׳ בערל זאגט’ ,נײן—
 איר דאךפט ווײטעו אונ ,אײג;עה^עפ ,עפעם האט ,אייף פעט

 לאנגק רער איןל װ־>ל ,זאגען )ועל איך װאס דאס אז ,וױםען
* טזיטן אין .$ןיר.גיטוױיניגער דאך,קענען אפער / אלץרעכט איז щ- י

 איז ;נס .נאכט פאר געװען איז האנדלוננ אונטער ךער
 אננעהןלאפט האט ךב דער ,ראוונען טנחח פון צײט דיא נעקרמען

ט ןיך האט מען .מנהה דאװנען זאל מען  איגךי ״ ךאןונען גע׳שטע̂י
 ךןץ^ין באלד אז ׳ שמחה גרו״־פ .טיט ^עדאווינט האןען העיר ראשי

 , טויזע^ד זענם איצטעו ״ענטוויךער ,מטפע אגרויטע אױין זײא
 נאך,עליני .טויזינד צעהען ריא גאר מאךגען איבער םאךגען אדער

 ךיא גע־שטעלט אװעק זיך האניען , צו.קדיש גיקומען וױא,עםאיז
 אל?י . א^עזאגט.קדיש האבען אונ שטעדל אונ בעףל ברידער

. געװארען װאונדעךט פער זיינען
 געישטעלט ארום דיא ארום ןיןד האכען דאפנען דעס ;אןד

א  זײא הא^ען װעטען נאך גע?רע^ט האבען א־ג העיר פגי ך
? אזײדען צײט;אןז א^אר איר זײט ! נעזאגט.קדיש

,זײא .ענטפערען ,-ניין י , 
 ? אבאבען נאך—
,ווײטער זײא נײן״ענטפעךין—

ט אג  ווייטער זײא פרעגען ? איר_קדי'ש;אןו«}־ךיינד -ז
/ ײט.0 צוטי§טער
. ;יין יך1א—

א ט  זייא נ־דעבען ? כןדיש זאגען צוא איר קיטט דען וויא -
4 שטימע אהײזעךיגע טיט

• אגױמ זיעען טיר וױילע—
איר פת( )לעטערי^ער
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м н* מ^עי א«ער ? אי-ר ךעט ױאם ? אבליפ זײט $$ 
? «ע^צאךבק

.לעבין לאננ זיא זאל—
ר ע א״ ? גע־שטאךןען איז פאטער -

• ^ע—
 אלע האגין ? נעישטאךבען איז פלטיאל ר׳ פאטער אײער—

 פערװאוג־ שטיין געבליבען זיינען אונ ,געטאן א?רעג’ אמאל אויף
 אױקמזישטרעכןטע מיט טײלער אפענע מיט אונ,עךשראקען לעךט
. לײב איבעךן אשויךער אריבער איז יעךען .חענד

 געווען איז פאטער אונזער ? זיןז איר װאונדערט וואם—
.לעולמו אורעק ערזאיז צײט זײן געקומען איז ?גס ,מאן אלטעי אײן

אבער  ניט נאןד איז ״ער אז , איר.קדי׳ש זאנט וױא -
. שלמח ד׳ פרענט ? ךבוךה צו געקומען

 הה זיין אין שוין אייז פאטער אונזער ,אטעות האט איר—
. טעג דךייא פון

? ןד;עח מיין אן ? אזוא וױא—
 ךעף שמואל ר׳ אז ,שלמה ר׳ ,גוט נאנץ ווײםט איר—

̂ש אןיגער  אים האבין מיר ; שמיש דעם זרחען געשיקט דןאט 'שנ
ק מיר אוג געהאלפין אנ  עסז וױא ,פאטער אונזער געווען מנןפר ה
• צי!ײן געהעךט

!לאטוטע פײבופ געווען גאר ךאןז איז ךאם
 פײבופ אז , מעשה ךער פון געהערט ניט ךען האט איר—

? תכריכים אין ארום גײט
 זא- מע-טע :שטאטלענדע שלמה ר׳ זאנט י איף אײ-װײס—

» ארוח ארײן אים אין איז ,?אגט
,' דער :פעךיל זאגט . דומהײטען ךיא מיט יף1א הערט—

 ךעףי ארנ ,ארײן $יט רוח אים״קײן אין ױיט , נעשטאךגיין איז ויאס
 לאטוטע פײפום .געשטאךפען ניט ;ענער אי? , ^יט״ארופ װאס

ת א^ען הײט #?יעךער פײ»ש ץוראןעט אן , גײט ׳יט1ט אין פאטער אוגזער אונ ׳לעפט  ניײ^ע דיא «ראב אימ פון נעמט . ^למין ןי
קלײר?ני &ת( )לענעדיגעי
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.געײען וואפ , זעל$עלאטוטע ךער בלײ^ען װעט.עי ,פלײדעל
^י רי }нщщущ щ ך ךצק ?יפליפין זײנק אלע ״  ?י
 י יל5יר טויזע^ד צעהען דיא אך;ע .זיפצען ^ענוןזען האייין אונ

 שכיײת ךיא עױע »}ן$ה ליא אןעע !וועצעךנןע אדיע״ךא
■' ?גיר «ארען

 ?על־ נאנצעי לעי אין .פױזע שרעכןליכע איינע װאר .עפ
 דער איין וןייז ןרו$$ין רעט מען וױא ,געהעךט זיך האט זא^לו^ג
 האפען ^דערע ,פעףיוױינןלוגנ *ין ׳װאךען אגדערע שטיל,

א ?ױט ליםט)חיטראסט( ךיא בעװאונרעךט  אןדערע ,נןאתקײט ך
 ה?ם ענךעז אט .געליטין האפען וועלכע , יעדױערט/יענע זןא^ען

? גע^ין אירגאר;יט וױלט געלד כבורה אונ ; ־שלטת ר׳ אפ .ןיך
.אונ פא^־אלט; יר4 הא?ין זרחן ? געפין ?ןיר זאלין לועטען—

.געווען םת/גסק אלײן דאך זיך מיר הא$ין ווייטער
 וױא ןױיףןער ךבאטין פוי^יר אונז אפער דאך האט איר

. תןייל טוי.זי;ט ןעבס
אויף. קא?י;קעןז ךוײןײנ איז ויפל זעפסטױזײ^ד וויא ווײגיגער—
V לאכען אויס פיל אזוא אוןז פון געוואלט האט איר אונ—
 איר אז .בערל זאנט ,טען טאנצט אזוא ,שפילט מען וױא—

 פיל וױא ,יוךשים פון געלד נעמען צי רעבט ךאס געגוטק זיןד האט
 וועגען ךעסט פון .פעהאנדלונ} אזא וועךט איר זײט ,ווילט איר
 ,אײך איך ראט וױיטער אויף אונ ^װאנציגער אונ אפינף אײך גאט
 פון קינדזנר ארעטע ך־א בעמאידלען שטרײננ ניט זאלט ^יר

• ;לשערין ;עשטאךפ^ע
 ךעפ ןאך .נע;אננען אוועק גלײך זײגען ברידער צװײא ךיא

 אנךערע ,אהײם גיגא^גק אײגאנדער אלעפון פיםלאךווײסי ןײנען
.ןירעיט גיןעביי 1זי חאפין אנדערע ,ךער?ששולךיגטזפי די האיין

ק האט ארש אשטונרע אין  פײבוש ט;ענך'ג גיזעהען שוין מ
. סייט ׳טפוךער נןלײךער נלי;ע1נױוא זיעע אין с̂א איבעלן לאטייטע
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