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ךער לעצטער

קױ׳ט .

ךעם טאג וואס ןלין פרוןער גאאום (נחום) אי־ז געבויירע;
ןיוואךען ׳ ןעם [עלבען טאג  ,איז עיר  ,אןט ^עוואױען . ,ריכטינ;
זעפס יאהר  ,טיט ךעהן םדישים .
גליקלימן זעכם יאהר  ,ראט לע»ן אפ גילעןיט  ,אויף דיא
דאזינע ;גר1י 5ע  ,אינ לןלײ^ע ׳ .לי־^י^ע אונ , рргзךע  ,ךפ־ל אונ
ביטערע — וועלט ! זעכפ יאהר ׳ איז לעאן> פאי זײן טאפ ז מאשע,
גיורען אכן יחידיי ז<כם יאהר האבען ז.ײא אים  ,בײךע ג <יבט ,
וויא ך אועען אין,קאפ  ,איםגיהיט װיא ך א עו.וארצא?פעל פון
א'ויג 1זײן יעךער שמײפיל איז גיווען ,א-װאונלער ! אוג יעדער
?אןז א-נןרײד ! זײן יעךער געישכײ  ,מלאכים געזאנג■' 1ײן יעךער
קרים  ,יעךער הױה  ,א—שכל אהפטה ! . . .
זענם יאהר  ,איז לעאן ; גיווען באי זײנע עלטערין  ,אײנער
איז זײן שטאט  ,איעער אין אגובערנע ! איעער  . . .טיאקע גיט יןער,
וױא אײנער איױף ךער _גא;ג$יער וועליט ! —
ןעפם;אהר ?יסןר  ,האט לעאן ןי,ז שלאפען גילײגט טיט
ןאראך^עם ; אוייף געשטאנען מיט ל^ןעןז ; אנא״צען טאג  ,גיט §אר
זוהט ,גיט גענומען איישען :ברויט אין מיײל ; ה־ץ גים  ,כןאגפעטץ ,
נואךעך,ע  ,םיט א^דעךע צו״קער זיפע צאה)אמקעלעף  . . .י
זעפם ;אהר  ,איז לעאן גיט אראפ גיקראכען באי זי־ין טאטע
מאטע פון ךי העף־ ! זעבש ;אהר  ,ה א ב ק זײא  ,מיט איע גוטע
פבײנד  ,טיט אלע כעלןאןנטע  ,אים ליב.גיחאט  /װיא ןנןעפ אזעלטי#ע
אטײי^ךע זאןז ; אלע האיען ;עמאפטין ! ,יינע ,אלןאראטנע א;נךים' ;
טען האט ;יט ג;קא^ט זיןד א; קיקין  1אט אין דין ^ײגעם ליפשיגעז
^י ם ; 1ײן א^עטאקט^-עזעלע  ,זײוע אויגען ׳!ייגע ?נ־ןעזען ׳ 1ײן
יטטערין
(געכילדעטע שוםטערק־׳ג)

^טערין מיט לי ?לײפען ; זײ{ע בא:קלעןי טיט זײערע םן ^רי־^עף■ ׳
ה$לליעדער  ,לעךער פליד לעאנס איז פלאי ?לאים  ,ניט מ ק זעהט ,
ף ט מען באגעגע^ט אזעלכעם ?אי.קײנעם  ,אין אחאלןע װעלט ! ...
זעבס יזאהר האט $ען לעאיען געקלײדעט אין וואלץם 1 ,ײךי;ס ,
אטלעס ,באךכעט ^ ,ען האט א1יף אים אן.גיהאנגק ; ,אןגיטישעפעט
מלבו-עים  ,פון כל םמאדעפ  ,טיט אלע ^אךנע לעצטע ד׳חךימ ,
ץאס האט געמוןט אלעטען ניפעלינ זײן  ,געמוזט ןיין יעדעלין לרצ׳ון !
אלע האבען גילןװאלק  .אלע האןען ש ת ^לןליבען  ,וױא אים ליעאנען
§אסט . . .מיא אים  ,נאר אזא ליפטייג צ? טיג;ן ער וויא אים §א?וט
אלעס דיפג צום פגים  ,גאר טכויה־-ךיג!י ** .
זעןס יאהד האגין אלע ^עכןאנ^ע ׳ ^יט אלע גויטע ל ר ? ד
(נאי :נגידים איז {י{!א .קײן ?בײנר ^ . < ,פיא־ות גחאגט  ,אז לעאן
וועט 1ײן אלאמ־ לז;ם ! (לי טביױם האננען דאס נעךרונלק פר־ן!ײנע
אויגען  , . .ער וועט ךין א!:ר'ױ$ער,קא;ער ! (פון ^טערין )...אזעלטענער
^רײבער ( Iפון ליא לאי,ו.ע ?י^גער  ) ...אקוגצליכעל טא^ אר [
(יז;סתטא פון,די פים פלנגער  ) .,.א .ז .װי א .ז .װ.
ןעןס יאהר האט ךי זון  ,ך לכנה  ,לי ליטעךץ  ,טיט ליא
גאנצע גאטוד  ,טא$ע מאןןע געווייס  ,גע?יזײנילט גע;קװאלין ? ! ,
מנקזפילט  ,מיט נרױס ל ?  #אפ ט  ,טיט ן־עם ״איץם אוינ ךעפטס״ טיט
ךעם טײעלין ?ן ;חיד  ,מיט ליי ®תנה  ,וואס דער ב1רא האט 1ײא
גיגעבין ! װאם זײא האבען 3אי איכ _קאם  ,נןאמ אויס געוןיץט  ,טיט
טרעךין א־ויס גיבעטין אןנט יאהל ^ ,אןד.זימגר ולתוגוז . . .
איר ?מײכילט ? הא ? באי
גאט טײ^ער  ,אפט יאהר 1
אײןז איז דאס אקאײאוועם ? ;ײן ® ,יײע ליבע ^טײכילט ניט ׳ איןז־
בעט אײך ! א?ט ;אהר ןאןז ךער ךותינה ^יט האבען.קײן קינדער  ,איז
ןױל . . .
^יט א.ללײױ,קײט ! זאל .זיןד ךער ]ײטיגער זאגען וואם
^אר זיןד אין האךצין  ,האלציגער ;אט  ,איזדאס א;גרויםער  . . .גאר
א:גר'ױםער ווײטאג  ,זװאם.ניט.אלע  ,אונ ^יט יעךער  п.-; ,א1יף דאס״-
אלצין י•
אפט יאהר  ,ווײא אײן ןןאג האט זעלדע רחיןים גינעטין ן ע ם
בורא
(געבילרעטע שוסטערקע)
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ב־ורא  ,וואס ךי §ייער#טע ךךיא ^אכען אויף ךער וועלט ׳ י ע ג ע ן׳
§ ו נ ס ה  ,קי :נ ר ע ר  ,אי? נאר ?ײא אים  ,אין [ײן סאןד  - ,ני«
ןיר האט ןיא ^יע^פעךט  ,אונ סוף אכןןע יאהר האט זעלדע  ,לער
^§יךט  ,ךער פיהלט אונ ןיןז דער װאיהט דעם אמת  ,אז ךי«הא;ד
{יט{יװא^זען״חאט צוי ^יהעךט איר ^י^עפ  ,איךע תדונויגים י . . .
פלענט איןט זעלדע זאגיו ;
 «:גל1י?ט ?זיר מײנעיליבעגל־ױןט נןיר  ,ניט נ^ריות  ,ניט ןגעיר 1ת ךט אלואןז געז^ר 5 /ין
איןד ?עןגא  ,דןלילה ! אי־ ? . . .
י גײן « איף וויל ױט  -וויא אנךעיע — זיץ ריק אונ ^ י ק <
$יעט אוג גךאב ,איץז װיל ניט _קיין זאןי  ,נאר »—קינד !
ךעם א$ת זאגע^ךיג  ,האט זעלדען  ,גאר דאם וײפעלט ; זי־א
איז {יװען אי ^יזונד  ,אידיקאונ ^טיק ׳ אי כייןז ; מער וויאחהלי
 , тДצער גדול ננים ׳ טיט אמלק יםייים אונ כןאךץ וױיטאג  ,איז
איר;יט אפ ;עגאנגען  . . .ווארום וואס ט1ינ ? וואס &אר אטעם האט
א םיטאג  ,אן ציןעלע  ,א.ן ?עפער ׳ אן ןאלץ ? אטיי*אג פון גאלע
צײיעלעם  ,פץ גאלע חע^ער מיט זאלץ ; איז ןילי ןפק  ,ניט גאר
י1ם ט־וכ׳ךיג  ,ניט }אי ^ז ט א ק ; ןאר ךער ?עםןזער ?יטפןאג ,
וויא גיט י;ר זאל .ןײן  ; ,א ר אן אחאר &אךןער זאלץ  ,קעפער ( לא רי
וואס ער האט גיט נך־ן טעמ  ,שפלט  , пуאונ #לאגט 4לשות צום
ה א ך ? ק ...או-ג ךעליןער  . . ,א^ים רעןיבער איז ז־׳גלדען ;יט
אײ^געאנגען  ,ניט גיחא גיווען . ,ניט איר גיזו-ןד  ,ניט איךע נגיד־ות ,
ניט איךע ׳טטיךל טאי  ,גיט אי.ת לאנגע תיהיגע נעפט ; .אײן מאל
§אר אלע מאל  ,איר האט זיןד ^עװאלט  ,םוראדע ^עוןאלט  ,לי ז.אלץ
די ציבעלע> טיט ד ?עפער פון ךעס לע^ען  ,אונ ;אט האט זיא
גיןעבין !  . . .לעאנם ,וואכע.נא?נט ׳ 1ײן בײת . ,זיק פךיון הבן ,
האט .זקז גיהעךט ; ,יט נאר אץ ךי איךעיטע ^זטאטיל ם.יסעװאטע ,
גאר מיט ךעם האט ^קל/ג^ען  ,נייעי^ט ךי נ ^ צ ע גו^עךג׳ע'ש1כא-
^עווע  ,אסאןז ױאןנין  ,טיט אסאף דון^ים ?סךר1
װער  суהאט ניט ח ע הן לעאנם וו^־^לע ׳ !ײנע ייינל.לער ,
קי^עלעןו לעאנם ^פאציי-װ^עלע  ,בעת די לי? 3ט* ךי ױאנע האט
איס
' 'י
(געבילדעטע ׳שוםטערקע)
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אים גיפיןט אדיגןען טךאטואר  ,אדער אין בולוואר  ,א1יס נעציךט ,
איוים געפוצט  ,אונ ל ^ ט ע ס מיט לף-זעװקעס׳ מיט ויל ?5ךלײ טינים
צאצנןעלעןז' ; דער האט א־ויף ?.ײןילעבק ניט גיהיהן .קײן איךישע
גאװז _ ,קײן איך שע ?טלאף . ,קײן איךישע תעניג עולם הזה ? ,יט
עולם הבא אין א״ןעם ! ווער עס האט דאם גיט גיזעהן  ,ךער מוז
טנולג־ל וועךין נאןז אםאל א־ויף ךער װעלט _3 ,די ער זאל ד;הן ו אונ
ןאל וויםען  ,אז עס איז לא צײטין  ,וואס מיר !יינען לײטין;לײןד.״
צײטין  ,ווי א ?ן ל ײן טיר  1ײנק ?אי ז י ן ד ,אונ 3ײם צױײטין .אץ
ךי אויגען  . . .ךאןז איז מען א־?ז ט.קנא  ,שטאךק ט־נא ! , . .
אט אזוי האבין זיןד ^צוילגן  ,וױא״קארעלין אויף א?נירעלע
לעאנס פינוטין  ,שעה ן ^ ,אג מיט נאפט  ,וואכין מיט םד׳טים ,
?יז ער איז אלט געװאךין זעכס ;אהר  :וײים ם־וף זעפסטין יאהר  ,האט
זיןד איבערגעריסק דער ?נירעלע  ,לעאנס פליק האט זיף ױצנךעט צו
זאטען טיט ךי לעצ״טע טינוטען פ,ץ זײן מוטער זעלדעס לעבען .
יא^ ,אנץ ריטטיג  ,גיט פרן צער ?טאךפט ט;ן  ,אונ ןיט פון
גתת לעבט פען ; זעלדען איז גיקו-יזק צום לעבען ^ ,אט האט איר
אל־יס גיגעבען  ,געזלגד  ,ױיגקײט אקי;ד אויןז  ,נאר.ניט־קײן-יארין !
בײם עלטער פוין פיר אונ ךרײהיג יאהר איז זעלרע;ישטאךגין !.
ךבײ חדשים איז זעלדע קכאפק צום בעט גילעױן ? ,יז ךיא
לעצטע פינו-ט פו-ן איר יציאת לשמה  ,איז זיא באי איר רײ;עם דעת
גיווען ; זיא האט דעם לעצ^ען טאג  ,פאךין טויט  ,נענו^ען 3אי איר
;זאן  ,באי איר ליב/גן געצלען ךי הא;גד  ,אים 3א׳שװערין  ,אז ту
זאל זײער בן ידזיד  ,זײ^ר לעאנען  ,היטען וויא ךי א1יג אין זקאפ !
זאל אים היטען  ,וויא .זיא האט אים געתיט ׳ פיז ךי לע.צטע םיגוט1
ער— לעאן — זאל תטיד אוג ^וויג ןײן אבן יחיד 3אי אים 3אי
געצלען  ,וויא באי איר ! א.ינ געציל האט דין נזא;נד גיט צו ^נוטען
זיא ?9טיס גיװען
פון זעלדען  ,מיט טרערען אין ךי אויגין  ,האט
צ־ גיזא;גט אלעש אלעם  ,װאס זיא האט ױ^עטען ! ♦ ..
אױב נעצילם סכטןוה.איז ױןוען  ,טאקע פון.גרו:נד ריארצען ,
?יט איצ־■  ,אויב 1ײנע איצטיגע טרערין  1ײ; ק ^אקע יםורים׳ך^ע
ב'טי;ר’<
(געבילדעטי< שוסטערקע)
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גײטעױע געןאלצענע טרערין ^יװען  ,דאמ וועט $ען #פעטער זעהן ׳
^אר ןאם זקאן יןןען יא גלויבען  ,אז אין די וױילע איז געצילס &אלץ
נוײןו ןײװען  ,וויא נואקם^ . . .נר איז געךיךט .גיווק ביזטרערען ׳
ױט גאר זעלדע  ,אפילו■ ו״וער ניט איז  ,האט איצט ^ ק אן ט
^אקומען באי געצלען ט־וי$ע^ער כיבטח 1ת  ,מיט אסאןד ןי&ט׳<ען . . .
פינף סינו-ט £אר ;ציאת ^ מ ה  ,האט זעלדע-טיט אװאיגק-
צו• ניר־פין  ,א י ר י ן ז י ר י צ ו ם $עט  ,אים גענו^ען §אר זײן װאךעמע
לעןעךי^ע ה א ^על ע  ,טיט אירע אײז .קאלטע אפ גע^טאךבעמן
ה ע ך ; אירע טיויד .קאלטעליפען  ,האט זיא צו נעךױגןט צ־א זײן
אמ לעצ^ע  ,מוג?עךלי;ע לי 3ע  ,אוג
הא;טיל  ,טיט די
אױ  -געשטארבין !
אט ידער קויש ,איז ףווען לעאנם לעצ{1ער קיש* איויח אסאןד
יאהרין  ,א־ויף לאנ^ע צײטין !
׳
'
אונ 2װ־עםטע טובה .
ד־יא иלעצטע
 .חיענע איז וײווען אױ:נ?ע כײנע אלפנח ; ?עת אײ יזאן׳ איי אךציקל
איז גישטאךבק  ,איז;י א גיפליבין מיט אײן קי;ד  ,מיט אײן שטלקיל
י־יידיל פון א;אהר ררײ  ,אונ ;יט אײנער האט אןדעךש ױ.ק?עו־ט ,
אנדעריש ניטראפט  ,אז חיענע וועט ט:ס^{ןא אפ ךצין א;אהר ,לאז
ןײן.צווײ  ,אײן אלפנה  ,אונ װעט ^עווים התונה הא?ין ; אנךאי איז
אזעלןע א׳ןזדוןד א ד ^ ה ? ױ;גג איז ןיא  ,שײן איז זיא,רײןז איז ןיא ,
א;א;ץ שײגע ן,לײט טיט ^ י ט ;םהוךה  ,פרן א פץף טויזעט״ ר.י 3יל
געוויס אויב.ניט יןער  ,האט איר ארציקל איבער ױלאזין . , . ? и /
ךארף ןיא ןיין אײן אלטנח ?
נאר ך וועלט  ,האט א^יויסין אטיאוסין  г \ Щגיהאט ; גא;ץ
עדעל אונ $ײן האט חיענע בעדאנקט די גוט האר־ציגע שדכנים ,
וואם כאזאהין זיןז ®אר איר  ,װאפ וױלין איר ט ^ ה איר.גליק  ,אונ
האט זײא ;יזאנמ :
 ״מײנע ליבע ג|יײנ :ד  ,דעם $־^טין ןןאל אז מען סאטהתוגה
’ י
(נ^כילדעטע שושטערקע)

—
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׳שתו־גה ,איז מען אק;גד  .א.קי:גד איז אגאר  . , .נו• $ ,הוט ןןען
״אנאךעשקײט י גאר אצװײןןין טאל  гфпцהא?ין  ,איז א^טעעת ...
«טען דארף1ײן גוט ט׳שוגע  ,ןיןד אײן ךײךין אז אצ^ע^עלטע,קאפ
״איױףדי פלײצין ...איז ;אר :גלײך מיא די אײגענע׳ לי 8רי4וליגע
«איאפ 3ע$אל'^ע זקאפ ! *...
נאןז אזא וןן־ש^ה  ,פלעןען ך א ^ן ^י ם אןועק גיץ פו-ן היעגען
אן אןרוטה $ך;נ 1ת ^'גלט ; אונ חיעגע האט 3אלד ®אר נעהין אויף
אלע חלוט 1ת  ,זיא איז ?־יגיען  5א^עפ?ןיגט טיט איךע ן^שקים.
חיענעש גאױצ?ז ׳טטי״קעל ?צרײמט איז גײוען  ,איר1ית יחידה ,
איר זעלדקע ־. ,זיא  -זעלדקע איז ױװען אנןלוג ,קי;ד  ,אגעראטען
קץד  ,גאר ױט כ־ןין י§ת תאר ; איר א־ויס נײען  ,איױם העהלק,אוים
עךבעטין ?יט ך א יפי^ער  ,איז גױמין צו• ?עװא^דעף־ן אויף
ךעם  ,איז ןיא וײװק אי־ן .קלײט ׳ לןלאר או־נ נעניט  ,אין אלע
׳
סחור־ות ? ,עת אטךק $אי איז זיא ^י^טאגען 5ײט
^יןז טיט אלע פמכ־אןט)ט;קעם  ,זיא האט גירעךט טיט אקו-ה״
^?זסער פףן £ײא’ , , ,ץ\ן י ^ ע װײלע פלעט חיענע 5אר געסין איר
לעשין  ,טיט איר אוןזעךג^ײט  ,או-ג האט #סילערסייט נאט;עדאנלןט
§ארךא ?ת יחיךה § ,אר איהר ^אלדע;ע ^אלפ^עי .
פאטעלען־ ?דרןז  /חיענע האט ןץד רענט ;יט או^עקו<קט ,
,
איז זעלרקע געװאךען עהיב^ע טייך^ע א^ײןעלע פון זיבעןיהען
אנ^עהען יאהר ; אה 1י; ע א^ױילןסיגע טײךיל  ,צײט טראבטען טכס
אןתתן  . , .ךיא דאןי$ע ך ^ ה איז 3ײא אלןלומג מיסער ;יט
פון דיא נןלקט^ע  ,א11ל ױט פוץ ךיא ל־עצטע ךאג־ות; ךא האט זיןד
א^עתײבען »?ךיה ,װירער ׳ןןן^ים  ,סר^ים ,טחו^ים  ,נחמ\.ז ׳
{ינ זײא  ,אייין א1ים ^עהאךעװעגןע ?אכטער  ,צאהל 1ייא אץ 3ײפןיל
ארײן היפ׳טעעטלי^עתביל  . . .א ו נ ח י ?  . . ,דו טא^ע בלײפ אלײן ,
? אעךער §אר האט חיענע
וויא אײןי^טיין׳ יואם איז [ײ^ר
געציטעךט ; ,יט וײוואלט וויא אײגער יויל ;יט קטאךבין  . . .זיא זקאן
ךיא ^אכנןער פין ?יןזי גיט אפ גע$ין  ,ךיא ט א ^ ע ר איז איר ^ע?ין /
איר נדןתי^יר טרײםט ,איר י־ ר ע ^ ע ,איךע א^ע ףאפ§ענו:עען ! . . .
חיענע
׳
(געבילחגטע ^וםטערקע)

,

,

,

חיענע חאט עמליהע חד^ים צײט ; ,יט גע'שיא$ען ג_א;צע נעקט,
ניםךר ;יטראכט*{ ,אר צום לשצט ןהאט ןיא זיץד §ע?וט ב ע ^ א ^ ע ן
 гфглצי מאפען איהר §א5ט?ןי ?זיט ^עצלען אי־הר בו-פהאלטער,
;אןז ךער {■  , гфнהאט חיענע א^עה ײבק /קלײבען פולע
היױנןע^ס  ; пщך §אר פאלק האבין ךןז .גילןגפמ  ,וויא אמאל אךם
אונ סוה אין גן ןןדן ; דער אײךעטיל האש זיןז 4ענו-מען צום ױ ^י פ ט
טיט ס$ק  . . .איאהר נאןי איאהר  ,אוג געציל איז דער גאנצער
נןירער< דיא #יױ^גו זיצט זיןי ?גיבוד אק דער זזײם ; ן ך :־ארט ,
?רײנגט  ,ער אונ ן$ר ! חיענע איז דיעק ט
ןנר טחוט  ,ער ק־ויפט ,
צו גןריךין  ,זיא ?קיועלט פין נסת  ,זעהע^ךג  ,וויא איר געציל ,
איז ישוין ^עװארק ארפי געציל  . . .אנ:גיךי^ער ױ^ער מאן . . .
אחכש !  . . .מען האט אים אױם גע״ןליןען פאר אהטרת .קדישא
גןאי  . . .פאר .קאןדידאט פרן שוהל גג^אי  , , .נאר  . . .נאןז אײן
[אןז ! ;יט מער װיא דאם  ,וועט ש1ין זײן פאר פול  ,אל;ס גו ט...
אט איז ש1ן ךרײא יאהר ^אןז דער סתו;-ה  ,אונ זעלד־ע «גו-לאייעט״
^אןי אלץ  . . .אז גאטזאל סיר דעךפכיי $סיט אײן אײױקיל  ,יןאלט
א״ר ש!נ?דוה ױיוען ךיויס בייז אין היטמיל  , , ,נאר ? ,א^ע וואם
<ןען ױאךט  ,וויא לא^ג וואןטין טיר אויף א^אולח ? אונ האנין
זיןד ^יט ךער וואןט ! 'חיענע האט א1יןד ^עװאךט  ,אונ זיןז ניט
ך;ר ווארט ; טיט דיא ^ין ת;  $ש ׳ איז זיא ;ישטאיפין  ,אונ ך א
יסו-רים טיט דעם צער  ,קאט זיא טיט גינ־מען אין לן^ר !
אןיפק א?$ען יאהױ; ,אןי רער סתונה ,אךעך ךעם פעךןןען
יאהר ^אןז חיעגעפ טיויט ,האט זעלדע ^יבויךק אזוהן  ,וואס גיײם
רעם א ד י ^ ק ; א ^ ן ל ײ פ  ,אוג עאטש
ןךית האט קען אים
— לשאן !
זעקם יאהר האט דיא שךחת נעד;ייעךט  ,זענןם יאחר האט
זעלךע ןיןז גיפיײט טיט איר בן זיהיד  ,איר האט תמיד פאר ךךאפין ,
וואס דיא מאמע זעהט ניט איר נסת ; אוג בײם םיוף זע;קסטין יאהר
האט ןיןי א1ים געלאזען זעלרעס ^.חת ? ,יט איהרע ' זיארק ,
אין ^ײגעם ! . . .
געציל
(מגנײלדעטע שוטטערקע)

 — Юגעציל איז געפלייען  ,אױ;גער אלמן ׳ אוינ איײ?ער י1ך'ש. . .
ךער אמתר י־וך׳ט  ,איז זנאך א«יציל  ,אקימ־  ,ער ווײם 4יט ׳ •Ц

נ*אר ׳טעײט ;יט ;
ךיא ער^ע^אהרין  ,פל ז_מן ךער זגירז־ן׳ פון ״געציל ןע ם סשית״ איז
{עשטא^ען פאר זײנע א־וץען  ,אוג ךיא #וןיגער ך.אט {א־ גי'לע?ט 5 ,ל
האט ;אןז ;י ט;ע ה א ט ארײן ג<נומק אלסדץג אין זײןיד״
ער
גיהעךט  ,אונ א ^ ר ?עליפט ,זעלדען וויא ךער מנ.הג
?*ר
איז ; . . .אר ק־וים איז ער גיװאךען רבי געציל  . . .האט ןןר^נגעהײבין,
קוקין אױף זעלדען ,פון אי^עךען זקאזיךאק  /גאר מיט אגדערע
ע^עלעך• .אײגעלעװ פול טיט/רוים פאר א?ט^ג .ער דזאט זיןו;ירעניןט׳
העכעי כליגער ’,פיי^גר  ,מ ע ר מ ע ^ ? ,ער _יהסן  ,פון זעלדען .
״װאסאיזיןיא?* פלענט ער א$ט טךאפטען ; ״אטאוערײט  ,אגראבע
^טיק גןלײע  ,אטאגיל קמאלץ  ,ןיא האט עיןעם ^כל ? דעת ? אי ״
וואס אהאתעני^ען איז » זעהען אנדערע ױןגע װײפלעןד ! עדעל ,
#ײן :נל-ג’ ^;פץ׳ךעט ; ,יס איז אלןוןיקו;נ אין סאךצין מיט זײא צו
רײדין /עס «עךילט פון 1ײײר םיויל  . . ,״אט ?ןיט דיא ?לזשבית דואט
רכי געציל אפ ײילעבט אפאר .יאהר  ,אונ אין ךי־א פאר;אהר  ,דזאט
זעלדע געפראיירט ^טליכע ;זאל ןיןד א1יס ווײגען  ,איויף איר
וואב געציל איז צו• איר;יט דאס װאם אמאל  ,נאר רעריבער
איז אײןעײרה ! ; . . .אר נאט האט זיןז ?ןלסם גיװען ,
ךא
זעלדע האט געפ־ויךען אזו־ן  . . .או-נ איר מ.:עךכה דזאט .זיןד פאר
בעםעךט ; ךער ניי^ר זרהן  ,האט מיט אײזעתע ״קײטען צי ױ^ל־עפט
ן־עמ או^־ופריךענעם טאטען  ,צו דיא מאמען  . . .גאר.זײנע מח׳טבות
אריוים טבײ׳יען פון זקאפ ׳ האט ךער .קלײגער בן יחיד ניט ױקא^ט !
טיט ך א כעיוגות  .מיט ךיא סל־וטיות  ,איז געציל ױװען תטיד
&אר נומען ; אין שוהל  ,זיצע?ךיג אין מןרח 1וא;נד(דער »ידי׳ןזער
אךט  ,טסיגי י ^ ) . . .בת  ,ייום טוב  ,פלי^ט רני געציל  ,פון או^טעךין
^ליא^ע  ,נואךפין שאלנןע ? ך ע ^ ך־ג ע איוי^ען אהין  • . .אסיז . . .
אר־ויף  ,א1יפין" נוײבעךישען י גאלערעי  .װאי אלע שײנע ױמע
לעהילךע;זע דאלמע^ש קינס  ,אוג פרײלי?ס ישטײגגן  ,א1יס«ניל־קא^ךעךט״
איז
(געכילדעטע ^זוסטערקזן)

—
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אין ״בזת טצרים״ ! דאס זעלפיגע אין רער ךזײם  ,זיצעגליג ?זיט
זעלדען ( ,אונ ®א»ט טיט ךעם בן יחיד אים אין פנים׳  3ײב
סיטטאג  ,בײס סאטאװאר  ,טראקט רבי געציל ןױ^ע '09שב 1ת ,
אונ לאןט איויס טיט אזאכ$ען אישטילין זיפטץ . . .
— ״וואם איז ךיר נעצעלע ? הא ?״ ?יע^ט זעלדע אונחהיג
?ךעגין  :וואס $עלט ךיר חלילה?• $ןען האט כ-יץט ווײניג;עלײןט ?
וועט ן ק םאןךגן מער לײזען !״ אין יענע טיני 9ין פלעוןט נעציל
ןי,ז אויף חאג־ין  ,וויא פון א׳ןזלאף  ,א1יף סײבין ךיא אויגין צזם
בן;היד  ,אים געבין א;לעט  ,אהאר ^זםיד׳גױף אונ איועק גײן •
געציל האט גיט ; ק ל ען ט  ,אז ,־ר זאל אז1י ;יןד  ,יינזויא
אוװעריכט  ,אויפ ^עלײןט וועךין פו-ן זעלדען  . . .איר איצטיגע
פובה  ,וואס זיא האט ;י^אהן געצלען  ,איז _רףן ןןךןד ^יט ?דעםער ,
אסאןז נרעסער ,פו-ן ךיא עןי^^ע טיובח ,וואס .זיא האט אים  ,פו-ן
אסישרת  ,פאר א^גיר געטאהט ! . . .
♦ 3
יחיד .
א 1יס בן
• Т 1 V
נאןי זעלדעם ט1יט  ,דעען $אר 3ײא גא^צע אב נעצײלטיז
ךרײםיג טאג ׳
דעם לעץןןין ׳שמנה ט אנ ,אז דער ׳ןןךק $ך?נאו.וקע  ,אין
גיקו?ןען ?נדוש א 3ל זײן געצלען ( ,אונ ן&ב אוךחא  ,אעאפ נעכין
געצלען 3ײם ;אז  ,װאו הין ץר  #מ ע לן ט) ...ל.אט ןנר געצלען
ןגחקלעלט  ,אז נאןד אלעם ךעם  ,וויא זײן נוײ$אג  ,ןײן צער  ,מיט
זיין :קלאג  ,נאןד ןיין ליבע טהײעךע זעלדען  ,איז ;גרויס  ,זאן א^יעור !
אים  ,א1יף געצלען אהײלי^ער חיוב  ,אזזאלזיןד
יסיד  ,וואם אד טוז הא?ין אמו^ער  ,אונ »ל־פ
געציל איז א§אר טראגענער אין לןלײט ׳
דיא נעלי ?תיקזק־יט . . .
אין לשעפט  ,אײן מ ע ^ זקאן זיןד ױט צו כײסין  ,קולןן אומעדום . . .
דער הײם ׳ קו;קט ןנר גיט אק ןקלײט  ,איזעראין
ןיןד אין ךער דוײם  • ..יפנןאיז
זײן
(געכ־לדעטע ^וכטע־קע)

—
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זײן (ךעטשךבינם) ןגצה טיובה  ,אז עו געציל זאל זיןז $וײקוטין .
אונ הי 1ת אזןי מיא ןןם איז דא ,אלייגעןתוילה  ,אלןל^ע אגילערי^טע׳
אניענליוגטע גוטענאןיע  ,הגם ןי־א איז שזין איױף ;ענער זײט
שלושיםי ...איז .זיא פאר אים  ,ו.ױא בעש־אפען ־ ,ער האט פון
דיאךטין איליעה  -אגולע  . . .אונ ער װעט אנהײגען טאהן װעגין
ךעם  ,אביםילע ל״ענעךעעי  ,אקאפעלע װאךעמער
א־ויף ןע ם  #מינ ם ויהטח־ע לןייגע רײד (זײא ןײנען געצלען
#טאךק גיפעלין ליוױען )  , , ,האט געציל צו• געשאלןילט טיט ךעם
כןאפ  ,וויא אײנער זאוןט « :דו בי־ןט ניט .קײן שיוטח!* אונ װעגין ךיא
״פײנע בתו-לה״ האט ער ^יזאגט  :״§אר אײןנר טךחה  ,וועל איןד
אײןז שולךיג גיט ?לײבען !“ . . .
מיט ציוײא שעה נאןד ךעם  ,איז ךעי שךבן ;יזעסען 3ײא
ךיא,לײנע ?תילה״ דאריע פארי&אװנע אונ האט טיט איר ג.ירעדט .
ןראפט אידייש נירעדט ,
דאריע באריםאװנע  ,האט איז
דאיקע בערל ךעם שוסטעךם מאכטער  ,בערל דער שוק^ער איז
אואףן פילער עךליקער איר ׳ אוג אגוטער ׳טיסטער; ױטיקיקיגדיג
װאפ ע־ איז אלין אשום^ער  ,האט אים גאט גיפענשט מיט
.גילאטענע לןיוןךער  ,אײן זיהן ט־־ט ציןײא נןאתטער ריאם זײ;ען
יילעוינטע  ,ךער אעעל טיט דיא לןיענעיע טײףל גײ $אין ךיא
^איאךפקאנע איט#ילי:םטשע  ,אוינ ך א עלטעךע טאטטער דאבקע
^;ירי;ט אין גומי;אןלג ; בערל דער שוקטער האט געארבעט טיט
•אלע יזײגע פײעפטען  ,געצי^ען די ל־אטמע  ,טיט פײדע העף־ ,
טיט ךיא צײן  ,מיט אלע לעצ?ןע כ1הות  ,אונ גטעבען דאבקען
לערלען ״ טיט ךעפ האפעגונג,י אז זיא װעט ^ליגען לי גו^יאײע ,
וועט זיא ןעןקקאל ײערין ייאלושלפץגעויל״' ...זיא װעט ’ ןײן
סיטנאיר  ,ספתטא ייעט ןיא דעפ טא?1ין ױט פאר
גלילןליןז  ,אונ
ןע םען; נאר בעריל דעד שושטער האט .זיןז גענא<ט אין השבון ,
ללוג גיװאלק  ,ער זלאט דעם אטת דער זעלןען ,
*ײפ כ 1ף איז
אז ןיך האט זער.נןין טי^ו־ו ױט נעטזאהן ^ ,י :איהר האט
אינ.גלי<קליף ^עללאלט .
דאדי“/ל
(געכילדןןטע שוסטעדלןע)

-
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לאריע באריםאװגע האטגיענך^ט גוטינאזיע  ,טיט ^ א ל ד ^ ע ט
מעדאל . ,דאקט זיך  ,פײן אונ גוט ; אונ דער ;אלדענער מעדאל ,
האט איר גאןד מער או^ליהליך געסאקט ; זיא איז גײוען ;יט .קײן
^רויםע י^ת תאר  ,אנער גיט_קײן סיאוקע  ,זיא איז גיווען איויס
געװאלםען ה1יןי  ,טיט ן»ליי$ען מפזאן ׳ .טיט אךינע ®אליע  ,איהר
לרעב ןאןל־ איהר ה1יןד ; איר קי־ס איזאפילו גיווען אבי^יךער ׳ א3ייזער,
גאר א^טײ;על איז .ניט אךאפ גיגא^גען פון אירע יציפען ; זיא איז
גיװען זײער £$אלץ 3ײא זיןז  ,זיא האט אלע {!אל ;יננואךט  ,גיואא^ט
אז אדאכןטער  ,אװךיטט  ,אײן איטענער  ,זאל איר אוים הא$ין ן נאד
לײדער ’,עם איז אפוק^ער ךאפפעניי;נג  « . .או-נ ךי ^ א ל ^ ע
?עבילריטע מאךעמאזעליךראטװע  ,איז זי־ גיזעםען אונ געװאךט
א״אהר ןאןז איהר 3 . . .יז א1יף י ^ ע י ז.ײט <טל$ים I
 גו ?  . , .מאם טראקט איהר דאריע באריסאװנע  ,אזוילא^ג ? ״האט ןער ^ךכן ?לט אנ־לײגעם $סײ?עלע געזא^ט;״ לאז :ט
^יט אריױס אלליק פוץ דיא ה־עט־  . . .ראױע פאריפאװנע  ,ןיט אלע
'¥אג טלע$ץ יזיןז אז״על?ע אלמנם . . .
ןיק אזוי;״ האט ךיא ?תולה ךראטווע מענ; טפערט♦
אין הא;ט ?יכיאלטען׳
זיא האט
א־ױ^ין טי׳ט ? ,ויט  3צס *..
אז רער ישלק  ,איז יזיט ךיא ךרייא (ץעך^ער אװעק ג\לא$ען
צו געצלען  ,דאט דאריע באריסאװנע אגגעמייבען ניץ 3ײא ןיןז אין
צוריק  ,טיט ןיןז רײךעגליג  :״יא ( ,אל 1ײן אז1י !
®אן זײן  . . .אי יואס  ,ןך איז &ךא$ער נגןש,
.א^ט/קעל טאלגלאטיט  . . .ניט ן א טיט וו?$ען אמאךט א1י?כײןען ,
״ײר נןאר ^ןשײט נ\ט שײן ^יסת חולין . .־  .ער איז נ.יט װעלט עין ,
״מיין ?אךס;אטעק ( . . .ךיא ;עד ײטו^ פון לעצטין װאךט האט זיא
»*וט געװאוסט) « . .טיט ©י;וש יאהר צ־ריק  ,וואלט איןז זיןד ןעוולס
^יט ?א^נא^עט*  . .נאר איצט < ,אז 1ײן «אז1י* ! ^עלט האט ^ ч
<ײןז אי?' ^נר ? איןד וועל 1ײן אןגיןה ? איף וועל ,קאנען (־ירען ®ײן
,רעךל ?רמה ? איז ^ז1ין גוט ! ה אי א 1ס ךעפילט  ,וואס אי־ װיל , . ,
ןאלץ
(געבילדעטע ישופטערקינ)

-
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*ןאלין ןייא  . . .מײנע ?ע.קא?פע נמתאןיק^ען  ,מײנע טײעיע
״װרירטען  ,זעהען אונ וויסקק אז דאריע באריםאװנע איז ^יט נןיי־ן
פאד;;יאט־ק ( . . .וויךער דער משל)  . . .איןד לעב אבעםערק
טאג פון זײא !*
דעט זעלביגין אווענד  ,האט ךער שדנין גיפראבט דיא נוטע
ולצ׳ט־נה  ,ר׳ ג<צלען !
מ־ט ךרײ ט<ג ׳ל^עטער איז גיווען אױאךט  ,אונ מיט אחוד־ש
נאןד ךעט  ,איז ;יווען אחו$ה  ,ש־ יל אוג פײן  ,בערילזשר שולטער
איז ךעי נאי ;יט ג וועז  ,עם איז גיוהין אריהטיגער ?זױן אן אים ...
די־א ^ .ע ט ע וואןד גא־ ךי יהו״ה  ,האט ךיא נאלע סאדאם ,
ןיצע^דיג ?ןיט געצלעו בײדע אויף אװײכע זאפע  ,אין זאל  ,צוא
איהם לעזאגנט :
— דוא וועסט מסתמא  ,מייר ןגךלזי$ען  ,מאכין אין $טוב
אנדערע פאו־אדקעם  ...עם זאל זײן וויא איךר האב ליב  ...וויא איןד
װיל ,״ וויא איןד פאר ש־טײא ...
אץד װא־נדער זי־  ,װיא הא?וט ת ױלעפט ? יעךער זאןד איז
אזוי לראב  . . .פראסט  ...דאך.פעש  ...גײן איןז זקאן דאס ^יט לײךין ...
א״ף טח אײן־ ^טעלין ®אמאלעמו ! ....
־־ זײער רעהט  ,ךיער גוט  ,טהו דאפינקע  ...נ^הו וויא דוא
ווײשט  . ..איןז פין אפךאפטער  ,ניט לןײן גץלעו־ינטער , Щ щ
ןעװיס ווײסט דו בעסער !  ...האט געציל טיט שמחה געזא^ט .
אונ מיט צווײ טעג שפעטער  ,איז גיט יאר אין זאל  ,נאר
א־ן א״לע וועקעלען־  ,גיװען איײן אנךער פאריאךאק ; או מ עד ם ה אט
נישיזעקט מיט פילדו;ג  ,מיט ?ראןרעפ  ...אומעדוס האט ^עפץקילט
עךעלקײט  ,פײנקײמ  ,אריפטאכןבאטעש
ואלט הא?ין אנגעהײפין גײן נון אלע זײטין  ,באללער ,
פעודות  ,י ךאמינעס ,קאךטין  ,טיט א:נדערע שפילין  -א?יריל ׳
אהאךמא;:יע  ,אױטאךלע  ,גןײן זאןז האט ;יט ?ינ־עלט ; רבי געציל
דואטי גי^פץמ  .ליא אויגען  ...אזא לעפין אזא ךוװת  ,האט זיןד איהם
ניט ךעהלוטט  ...אח  ,וויא פרײלעןז  ,וויא גוט ! טאקע עס נ־ךישט
געלט
(געבילדעטע שוםטערקע)

ו;עלט  ,עט איז אבער וועךט געלט !
אויפין -9טין חוןיש ,האיט דאריע באריםאװגע ;3יב'וירין
אזוהן  ,װ :ס מען האט איהם גינעפין אנא^ען נחום  ,אויף ע;על
לשון—נאאום !
איז לעאן  ,געװארין א־ויםבן יהיד ,
ער אלט געווארין זעכקשיאהר טיט
זעלביגין טאג  ,איז
}יעהן םךעים ! . . .

♦4
געביטין דע ם נאמען ♦
זא;גט וואס איהר רוילט ! באי או;ז פראלוטע טקט׳שין  ,איז
ציבעלע  ,פעפער  ,סכײן  ,גאל  ,גאר;לײןז  ,אײן ביטעהעס ! טיר
וױיסין  ,אי דיאאלע טאכלים זײגען ביט;.ר ; אײנער מ<ר ,איטער
װײ^ער  ,אבער פיטער ז.ײנען זײא אל׳נ■'
ןיט אזוי  ,אי־ ווײס  ,אז לגמרי ניט אז־וי  ,קונקט איר  ,איויף
אײןד האט יעדער פון דיאמא^ליפ ,
באי
אלע ביטעךנעסין ;
איר גיעז^דעוין פיטעךיןטצש  ,װאס
מיט
בעזו;דער מלאה ,
אײן ביטעךנעס צו ך א ןיװײ-טע.כןאן מען ?לל גיט פאר ^לײכין .
ןגס הןאן זײן  ,אז איר 1ײנט ױךעכט !
 3אי אוגז  ,איז אפראסטער ^לעפטער מלנט׳ש  ,אונ
אגעבי:לךיטער ^לעפטער מק ט׳ ט  ,אײן פנים  ,אײן יחוס ׳ שלעקט
פאר דאךבין  ,או-נ.גאר ! נ אי אײןז האט אגעבילךיטער #לעהןזער
 ,אײן אןדער פלם ; . ; .ר־אן זיץ  ,אז איר זילט ױיעכט ’
{אר װארט  ,אט  ,ןןען !־אןף נוײט ניט זוכין т ,אט איז פאר אונזערע
אויגען אנעבילדיטע דאי^ע  ,אהױיןז ^עפילךטע ! איי^ר א־יג חאפט
דיא ה־ויןר ? אײער ה^גה  3יײ?ט  ,פיז דעם רעלנטין ^ י ץ  ,פו-ן
ךיא הויכע בילתגג ? אךרפה  ,אט וועלין טיר זעהן ךיא נפלןא טי^ה ,
ך<ם סלוק  ,פון אפךאפטע אידענע א^טיפשאמע  ,פיז אגעב.ילדי?ע
׳ חױין טיט
דאטע א^טיפמ^^זע  . . .דילתכן איז ?ינ עןע מיט
^אל  ,גיט אײן ?יןןעלגעם ?  ...איז דאם ?וי^עןד  ,אן איר זייןט
גירע־ט
(נעכילדעט־ע ^ומטערקע)

—
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גיו־עגט ? אז פעןער איז ?יטערער פון ציויעלע׳ או-נ גאל איז
ביטערער  ,םאךנע היטערער  ,פון לזךײן !
איױפין 4־טען חוךשנאןי ראריעס סתוןה  ,לי ןעלבי^ע מינוט ,
וואס .זיארואט דער שפיךט  ,אז ןיא וועךט צוא געןיעלס ה1.יז
אצ^ענו-נדענע  ...פון ךיא זעלנייגע טינוט האט זיא אלנעהײ3ין>
קרקין אוג בעטיאנלטין ^עצילם ?ן ;חיר ,סיט אלדערע א־וימן . . .
—*ךיין ?ז-ילןיד !  ,לןאט ןיא געצלק גיןאגט  :״לײן לעאנטשין ,
איז זײ^נד געבאלעװעט .״ דו יועסט א{1אל ןזרטה האפין  ...ניט אזיוי
לעדץט ןןען אקי^ר !»
 אז ץיט אזוי״ וןיים ^יןיאןיןז !  ,האט געציל ^ןאלט ; :אראיןז וויים ;יט ' ,וויא ״עזיוי ?1 .ײן טונ^ער איז גיװען אפלאס^ע ,
״אנאךישע איךענע . ,זיא ד>אט איהם געבאלעוועט  /או׳נ טשי^ע
״געלזאןנט  ...א.יןד ? ליט איןז ד.אב צײט  ,אוגליט איןדגןאן  ...אךוגיה
״געם זיןד לאריעטשקע דו־ ,צו ןער אךגעט ^ . . .אגי£ט מיי נל1י?ען /
׳איןז ררעל ליר א?צאהלק ^כר־ילמוד ;א.ץ ־^ללעןר •»
 ״איןז ךא;ק ליר  ,מײן מײןןרער ! ?ועי $עלט טיד ןיט ;ץײא נא^ץ רוהיג יגוטע {ןעגטשיין  ,װעלץ האפין צוא וײדין אזױ
״איויןד  . .לאז טיו רו-ה ! ».״
 יד,אבץ ךיא לילערי^ע א1יןז א?שאי  ,פאל ךעם ״יןעןװעט ןאטך■ ? האט געציל שעיי^דיג ^עגען שפי^יל  ,איץלײג?ג 5ליג
ךיא װא:נסין האאר  ,וואס ׳טטײ^ן ראיאם  ,סיט .א־קלײן בעךשטעלע ,
;עזאגט  :״װאס לאכסט דו ניט ׳ סיין לייבע פו-ן .ןײא ? דוי האךןז
?יר ,י נילדע איהםי א1ים אפיפעלע  ,ווי־א ת פאר שטעהפט !״
פון יע;עם ^אג  ,האט .זיןד לאריא באר־יסאװנע ^ענו^ען צוא
ךער אלבעט  ,אונ פאר צוןײ ,חןשים צײט  ,ד,אט זיא טיט דעם
ית 1ם'ל געטאהן אלר1י<ןע פעולה ; לכײא שלעהטע ׳ פאי־ לאיפענע
טדות  ,האט דאריא באריםאװנע« א1יס ;עריססין  ,א׳ויה ך.זװאי?עלט ,
פון לעאנס ױמע דיאלצעלע.
אין אמ^ן  ,האט ד א ץ,י3ילדי?ןע ^ןןיף ט אןז ע״;י ט גיהאט
ךער  3אי  ,נןײן ^ריויסע פןךחה  ,ך א רע?טע ארןעט האט זיא איפער
גיגעבען
(געבילדעטע שוהטערקע)

גינעבען  ,איר געטיײע ךינפט  ,וואם חאט פטבע פײ?ר ױהאט
א אידין  ,ןיט װיעיגער וויא דיא מאדאם דאריא פאריםאװנא איהר
טאטין ךעם שיטטער  ...אונ ךער *איבערגעבען״ איז אויןז גיןוען
מיט קיך<ע וואךטער  ,טיט אפץטיל טיט איהר אוי־נ  ,מיט אװאוןק ,
טיט ארמז  ,נאר פאר אלןלוגע נעטואי״ע ךיגטט וויא יאװדאתע  ,איז
דאם ױװען זײער גינוג — .
יאװדאחע פלע^ט לעלנען • אוראקין מיט לעאנעז  ,אין יענע
‘שעהן  ,ווען רבי געציל טיט זײן טאדאם &ליוגין אװעק גײן שפאציךין
אין םאד  ,אין בולװאר  ,אךער אין טהעאטער אין ציךק  ,אדער
צו א ג א ט ט— .
אין יע$ע ?ליקלי^ע טינוטץ װאס רבי געציל זיצט מיט זײן
םאדאם אין טהעאטער  ,אךער אין בולװאר אויף אבא^ק  ,אונ טיט
ט־יױס הךוה  ,טיט ליב׳טאפט  ,קיקט ער .זיא  ,ױין געבילדיטע פרויא
אין דיא אוינען ; בעמיהעט זיץז סיט אלע טץלעט״קײט  ,איר ןאןד
טאהן לאלין אויפין קול ? ,ן$ת זיא לאקט ; ^טײהלק ?שעת זיא
שמײלעלט  ,זיך 5אר.קלי^ען  ,שאנין אמליל  ,טאקע אלץ וויא.זיא ,
אונ יי ק .זיא •״ אין יע^ע טינוטין  ,איז פלאי אכײן גײן  ,זעהן אונ
הערין  ,װיא יאװדאחע 'שטודירט ?זיט לעאגען . . .
— טכ׳ײ  ...טהײ װיל איןז ^ . . .יב מיר יאװדאחע אגלעזעלע
טהײ !״ בעט לעאן מיט הלזינה ■^שון .
— רויי׳ט.זיןז ךיר זיטטעקע ? הא ? !...
— גיב טחײ  ...יאװדאחע ! ,זא$ט לעאן װישעמ־ינ .
— שךאװעטקע װילקט דו■ ?  :פראביר נאר װײנען  ,ך צײנער
^ א ג אי־ ךיר אויס ! העךסט ?״ טיט דיא װאךט־׳יר לויפט זיא צו
צום דער שראקעןעם קיטד טיט ?ריוים רצירזה  ,ל׳לאפעגלינ מיט איר
ק־לאק בעזאנט איהם אין שןןערין ...
— *איך וויל  ,עטסין ׳ עספין ! « בעט לעאן לזליפענדיג .
^יט ! ^כײט יאװדאחע ,
—  1א י ?רעקס ׳ א ט ה ע מק לאןט
צי װ א ך^דינ ל״עאנען איןאר ^טילןלעןי פאר טײקעגמע בו-לקע...
— גיב טיר  у у л \$בולקע  ...יאװדאחע !
פון
(נעכילדעטע שוםטערקע) 2.
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 פון ךיא װעםט דו פגיין ?  ...ניט יךן ^ר 1ימעי אוגגליק !...אלײן  »... Iהאט לעאן זיןי ארויס {ילואפט ?ויט אבײז
וואלט -גא:גץ  #טי ל ,אונז ײן יו^-ע קיגךעךשע ר״ץנעליגע העלצעיע׳
איז פאר לאפין פיט ?לוט ...
 טיר ז א ^ ט דו  ,״ן,גר אלײן !« נא דיר  ,״^ר אלײן״ ,אײנם ! צװײ ! ווילסט גאף־ ? דו ^לײ? ט ? דוי ?ןװי^עטט ? גא ךראי !
נא נ*יהר ! נא פי^גף !...׳
 איך וועל ךער ןיײלין !  . . .ךעפ §א*א וועל איןז [אגין ...נואלט ן« קורײט לעאן  ,זיןי האלטעטױג סיט בײךע האנטלעזז פאר
זײנע פלאם §ײער ר־ויטע בעלןלעןד  ,װאם איויף זײא י־ןאן טען איצט ,
לײלט איבער ןיײלין יאװדאחעס אלע פי;גער ...
 אךאנאטטישיק  ...אמסור וועטט דוא זײן.׳  . ,קום אהעיפיעעלע ®יעע  ...באי די װעלטער  ,הא§ט יאװדאחע לעאנען פאי
ךיא האר פון נןאפ  ,לעאן שלעפט זיןד נאןד ^ ,לײ^גדיג  ,ווײנעטױג ,
פעטע^ךיג רוןטיס ? ,יר װעט ניט דער צײלין ^ ,ער וועט אװאךט
.קײנעם ניט זאגין .
 איןז מיל שלאפץ.״ גיב מיר אכןי׳טין !  , ..״ הליןעט לעאןעזטילינכןעלהײט ,
אן אקישין  ,טהוען ריר  ,דײנע «יײגדעלעןד װעה ?  ...דער
רו־ח וועט ךיר נעטען ? לײג זיןז אזוי ♦♦»4
או-נ אט אז1י האט ך געבץ־ךיטע מאדאם  ,אפ געװא; 1ט יעם
נ־גיאלעװעטק בן־זירויד  ,פון ךראי ^לעקטע נ$דות  )1 ,פון זיטע
נןלעי  ) 2 ,פו-ן ^סין  )3 ,פון שלאפין איויף א־ןשין ; נאר דאם איז
•יויען ,גיט מער וויא אילײ^ער פאר ש$יל  ,גןאר אלי־ויםע סתונה ,
גי א ^ * .ט ע 0;.תונההאט ןיןד #געהײבין פאר דעם ’ בן יסיד  ,״פוין
:ענעם טאג װאם איז געבױרען ^עװאךין 1ײן ?רודער נאאום . . .
 » ,,א .קאפעלעןז  ,האט דיא ^י ל ךיןו ע ^טיף
צי
עיי^יע^צ  шאפ געװאו;ט לעאנען ,פון טי ש » .פון
$4י|в«♦р»с,^ : 1ײן טאטין״^ .יט נאר ' זייז נליק ׳  пיצעבען ׳ ח
ל ^ ;’ ^ י י ן ^ 4ן ק א ט ^ י ן  -נ ^ ו ^ ק  ,אפילי זײןגא?וען א1ײי ♦י.
עי
( ג ע בי ל ר ע ט עז ^י ^ ^ ^ ,״
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על האט נאקוטען אנײעמ נאמען ״לי^קא!« אונ ךעל ;גלאבעל גפיש ,
״ליפקא״  ,האט ניט געסטייעט ארײן גײן אין םטאלאװע בעת אז
ן י א מיט דעם א י ם  ,טיט זײ^נל בן זי־יד ,זיצין אונ.ןנהםין  /אלעל
זײא ?רי^קען טך»ײ  ,אדער .זײא .רײךין ?זיט אלאסט 1ליפקא האט
ןעמא:גט שטײן ?מבה אונטערין טי־י־ר  ,זעיחן דרךךד אשפאלט  ,דרךןד
ךיא לאכיל פ־ן שלאס  ,װיא.ןײא עפסין  ,וויא ’ןײא טליגנןען  ...ער
האט געמא^ט הערין ׳ יײא .דיא רײךין  ,לאכען ? ,ירועיען  ,ה?מהן
ןיןז טיט נאאיטטשיקין  ,טיט.ןיץגר בן יוזיד  ...אונ ניט ייער !
ליפקא איז שוין נאמעלעקעס  ,א אענעלע אלאהל , И -Ю
1ײן ^לעגלרךט  ,זײנע ןןר 1ת ,האננין איהם אױס געלערשט טרא?טין ;
לילענדיג אין כןיך א־ויףאהאךטין פא^ק  ,מיטאקישילעפון ללנעישע
גאל<ע פעדערין צ־ ^קא§י;ס ,י שטעלט.זי־ איהם פאל פאי נאנט ,
זײן מוטעךס ני׳שטאלט  ,איהל ^נים  ,איךע אױגץ  ,איהר לששאפט ,
אונ אין זײן נןי;דעלשע-אידישע האךצעלע  ,יעל וועלןט זיןז  ,יױט
הלילה נןײן ךציהה  ,ניט^ןײן ש;אה  ,נאר פאל ךךאם  ...אפלענעגדינעל
פאר לראם  ...״פאל וואם פאל ?זלייפין זײא טיר ? פאל וואס האבין
«ײא טיל פײגד ? פאל וואיס קוקין 1ײא איויף טיל אזױ 3ײז ? וואם
וױלין זײא פון טיל ? .אונ פון זײנע א1יגען לויפין געגאלצענע זודױע
?זךעלין  ,פיז זײן .קישילע װעןט נאם  ,אונ ?  гצל וועךט א^זלאפין ,
זײנע צרות .
לעל הײפ ,אפילי־• איןסלל בײםקלמד ,
אין א־ויןד לעאן אוים נחםן פײוען ; אלע האפין געװאשט אז ן$ל איז
ליפקא . ..גךאב  ,נאךעש׳ טאוס ײיא אליפקא ; תמיד גײרען פאל
טאלןםין טיט ווילךע 3ל1יכןע האל  » .גיט ל;קעטט  ,גיט גייײגיגט ;
א .ז .װ .ליפ־א
ריסין  ,ללאטינ 8אל שטיצט
איזיאמאל נײוען אנ־ןי הידי-.
אל געפין  ,אז על

♦5
;^מת-ע סמנים י
שנויאךץ הי^ןז  ,איז דעל ו«גים פו-ן זעלדעה ןן יחיד ! לאר ,
מאנער
(געבילדעטע שוםטעיהע)

מאנער  ,אה־װפיין פישער אן אלויט ?לײשאיז עראין גאנןױן ; :קלײן ׳
גיךעריג  ,אײנגעדזאךבעט . ,קײגער װעט .ניט .זאגין  ,״קײנער וועט
ניט .גלויבץ ,יאז לער קי;נד איז 'שױן ליא פעךצעטע יאהר ! פאר
#טיױסםין  ,פאר^אוםערט  ,אוג פאר צאן.ט איז דער אמאליגער
ליעאן מען ןעהט גיט איויף זײנע ליפי־ן א#טײכיל אלאןד  ,מען
זעהט גיט פו-ן איהם אש?יל ׳ אשטיף  ,וויא פון א;דערע ־ןשלער
1ײן ^לײכען . . .
נאר אין האךצין באי זיך אי ער גײוען לעאן  ,ניט ליפקא ;
נאגץ טיף אין זײן קץדעלשין זפר׳ון  ,האט נאןד גקליהט אפיאר
פרנטןען  . . .ער האט זיןז געהאלטין פאר אנמל  ,פאר אנךךף ,
װײל ער איז אקץד  ,א^זלאפער  ,אײן ״על^דער . ,גרעסערע ,
־שטארקערע פון איהם  ,האבין באי איהם טיט וןרוים אוןרעקט ,
ניט מיט אמת  ,אפ געניטען  ,או-נ צו-א (ענו^ען באי איהם  ,זײן
ל־׳זיין  ,זײן גליק  ,מיט .זײן נאמען ״ .ער ווײם ױ?טינ וויא ךער
טאג(גו-טע לײט האבין אים ךער צײלט ! אוג{אןז 1ישט איר מםופק ,
אין אין״שע רלומנןת?  ) ...אז ךיא ;א;ןיע ששייחית  ,ז.ײן טאטץפ ,
װאם זײן שטיפמאמע  ,איז איצט ליא גא;־<ע שאלטעױן ’אונ
װאלטערין  ,איז נאר 1 ,ײן טאמעס ] ,ײן באנ־עפ  ,דאם גילועךט
איז
איהם אלײן  ,אונ זײ ניט אפאךים ! ער איז ךער יוךיש
^אנצין  ,אבער ניט 1ײ . . .
א־ג ליא ?ו־שבות האבין אויף גיגני^אזין  ,וויא אגוטער וױנד ,
יעגע שזטילע :קלײגע פ ע ק ק  ,װאם אין [ײן םס  ,אץ זײן האךצין ,
דינען גילעגין ןעהאלטין ,אינ אלנגעריכט האפין ז.ײא ארוים
געפלאטט מיט אלרויםין פײער . . .
ד^פ איז גי־ײען אין אײ;עם פון :ענע $אנ ׳ װאם רבי געציל
איז גיװען טרוד אין כןלײט  ,יער האט ?שום אויפין ניט גייןאנט
^ײן אהײם טיטאגין צו• !אמען מיט זײן ליןע פרוי  ,אונ מיט זיין
לייגין פן יהייד נאאיטטשיק ; ד^ריע באריםאװנע האט מיט איר זוהן
געמיטאגט . ,װיא ?ײער סלר איז תטיד  ,טיט ךעם גא^צין פאײאדאק,
טיט ךיא נאנצע צערעמאױע  .מען האט אפ ניגע#ין פ־־הר פלודעס ,
אזג ’
(געבילדעטע שוםטערקע)
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אונ יאװלאחע האט ארײן גיטראנץ אגו-טע פלאיש ביר  ,־ ,וא פאר
טוץיןק ; ליא ^אןער זײנען אן גיגאםענע  ,ךיא מאדא 0זופט צו•
?יקעלעןז  ,אינ איז מיט זיןד זײער צו■ פךיךין .
ךיא זעלב^ע צײט  ,איז ״ליפקא״ גיזעטסין אין קיןז  ,הונגעלינ
וויא אהונד ; דער נוטער כיכו פון ליא רא;ז:ע פיר בלודעם  ,האט
פאר ^רעםעךט זײן גיטץ אפלטיט  ,ער יײל :פסין ממש עס איז
איז איהם פץסטער אין ליא אוינען  ,פון סלשו־ת  ' ,פון 'שלאפקײט ;
נאר געלויפט איז דער ב1רא  ,אט גײט ש1ין יאוודאחא( ,כמעט אלע
ךץסטין הײטין יאװדאחע  ) . . .אונ טךא^ט א1יף אטעלער אטשן
אפױקאלטע .קאךטאפיל  ,מיט זײערע מלנדיךין  ,דער צו א״אפיל ,
פון אןאר ךךײ ווא^נללגין הזגךי^נ  ,וואס האט א;ייןד אליס  . . .באי
ליפקאען אין האךצין  ,האט ןי־ גיהעלט אשרעלןליכער נעשלײ ׳
אמוךאדיגער געװאלד  ,לעאן האט דאךטין געישריען  ,״מלגים !
איהר עקט  ,איהר פרעסט טײן מאמעס  ,מײן באבעס פלײש ; איהר
רוצחים  ,טר/נרןט זילער פלוט ׳ אונ סײן פלוט ; מיר גיט איר.קאלטע
שטײנער עיין !  . .״
אונ ;יט טבאפטע;ךיג אסאןד  ,האט ?נר ױהאפט דעם טעלער
מיט ליא מאבלים׳ זיןד אכײן ;עריםין אין סטאלאװע  ,װאו■ ליא
שטי?האמע םיט איר בן ירןיד ?ג.נךיגין זויפין ךעם פיר  ,או-נ £יט
זאמיטײג :
גיגעטין אטכאקק דעפ טעלערא־ פאל ,
איהרדאם בעס^ע ׳ פאר טללנלןט טיט ?יר,י אונ
מפ־ות . . .
 ,או-ננןאר^ועט טיר ?יטליא :עשרח
טאטיןדעם שוטטער  ,דזאטאיחר זלז אויןז א 11י
א־ויף געפיךט ? « ...
ךיא בולפעלעןז האבין זיןד צו .קײקילט אין אלע וויגכןעלעןד ,
דער הערינג ר,א?יל-,האט נעניע־ א1יןד 3אקומען אײן איץג/ריכטין
לןלאפ אין זקאפ ; ךער ^עלער איזצופיצילט־געװארין א1יף *שטקלעף;
»ײן שטיקיל איז אפ ךלשפיו^גען  ,געטראפין דעם בן יחיד אי| פאק,
אונ^נרהאט סקתטא נעמאלט »געשבײ יייא אבן ילויד . ...דאריא
באריסאװנע איז נעפלי^ין זיצין  ,ןויא פץ אהנער ךער שלאנץ ,
אזא’
(נעכילדעטע שוסטערקע)

אזא ״טפןא^דאל ,האט ןיןז איחר ניט גיחלטט ; זיא האט  ,מיט ;ר־ולפ
?זרעק ארום,געסאפט ךעם צן יחיד ? * ,נדי ךעי־ רוצח זזאל איהם גיט
רזרגינען  ,אונ האט גיט מיט א־הר קיול געשױען-יאװדאחע !
װף געצלען ז . . .
ך א זעלבץע מינוט איז ״לעאן״^ןןיל געבליבען .
איג ליפקא האט ך/לל זעהן ,אז ער האט געטאן אנאריש_קײט״.
ניט צי פאל ריפטין  ту ,איז אוועק אין קיןד  ,זיןד גיזעצט אױף
1ײן אךט  ,טכאכטעגדינ ; ״ווי לאנג װעט גידױערין מײן תעגיות ? .״״
יליפקא האט געעפין אשלעלןלעכין ציטעל ? ,ך האט דער
העלט דעם פ״אפאם ?ליט ; רגי געציל איז גיקומען צוא לויפין מיט
.גריויס שלעק ; ,נל האט שוין ;אר  3יט גיךעפ־^ט . ,ןײא געפינען
לשון  ,ןיא
לעבעךגע  . . .ךיא טאראם האט גיעפ^ט איהר
האט אפ נעמאלט דעס םקאנדאל  ,מיט דיא 'שלעלןליפסטע אונ
עןגסטע פאךבין ; צום לעצט האט זיא זיןד צו• ווײנט  ,מײזעגךיג
דיא שטיק ^־עלער וואס האט ^יעףר ; ,יט אוים נעשלאגין
נאאימטשיקין»ײן איויג ! . . .
געציל איז גיװק געליךט פיז טלערין ( ,מעל וויא באי זעלדעס
שטאךגען • ) . . .י-ץואס טהוט מ ק טיט דעם באלװאן ! טיט ךןים
דעם ט1יד !
װאךג איהם . . .איןז טאן־ אי־הם
ף א װאם$עי שטליק גיג אהער  ; . . Iהאטגעציל
^עגאש־ן פין 3צס .
^־ רי ען  ,אונ 1יץ פ;ים האט זיןד מיט פלו-ט
ךיא איוע ךײד  ,טיט ךי »לעק1לות חאט ליפקא גיהעךט  ,א,ינ
ך,אט ױטראפט  « г о * :װעל איןז 3אי סײן טאטען 1יץ אגאסט . . .
א?מל  ,אםוף  » . .מער ך»אפ לייפקא ;יט ניט.רא?נט ןנר דזאט ךעל
העךט װיא אויף איד& פאלט אהײפע ־גאןר ׳ ’ זיא בריהט  ,זיא
?ל־^טךיא צײב • • * ד א ^§רי»ט אלום ׳ א^ף דיגע אלע נליךער
איז'זיאא ױף
ז ק א פ ...אויפין^נים  ...אונ אט
אױ־ג־ין
זיןר ,אז ער
ה א ך צין ...אונאוים  ■1 ..!.פט
אזיפין
״קײקילט ךןז אייף ךעל ןן־ד ; . . .גד שיר^ט אק אטײןז  ...איהם איז
ך א איויגץ ! עז ליפקא האט
״קאלט  ...איהם שויךעךט*4? »..
׳ דיא
׳
(נעכילרעטע שוסטעלקע) ׳
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ךיא א־ױנען גיעפץט  ,האט ךער זעהן  ,אז אלע זײנע דא?טענע&
איז איות  ,ער לי;גט איויף ךער ערד אץ טיטין קיןד  ,או-נטער איהם
אין אטײןז װאלער  ,װאס נ$ען האט איהס אפ גיגאסין  #3עת ער
האט גיהל^ט צום טויד פרן דיא ל-יטיץ טיט ךער ישטריק  ,זײן לײב
אין צו $ױטין ןויא לאלן׳טין  ,אין ^װאלצע ?לאהע פאסין  ,אונ
I
װײטער איז אלץ וױא גיױען .
מיט  зטאנ נאןז ךעם דואט מען ליפקאען אוועק נעישיקט
אןױאךסט הוןועלט פון ךער לזיים  ,ר׳ געציל האט ןיין באלװאן !|אר
דו?גק  3אי אשוהטער איױף פיהר יאחר ; איהם אן געןאןט ער ןאל
זיןז טיטדעם פרא אדם ,באגײן סטראגע  ,אז ניט וועט ער 4יט
זײן  ,אוג וועט איהם א־ױפין זקאפ,קריכץ  ,איהם דעם באלוואן האט
ער ניט ױװאלט ןעהן  ,אונ ניט געװאלט איהם זאגין אפאר װארטעי .
ליפקא איז אװעק גיפארין פין ןיין אטאליגע הײם  ,פון 1ײן
טאמעם 'שטוב ! זײא פימױם איויף ןיין לײב  ,זיי^ען אסאןז ךודשים
ױווק  .י ♦
א1יף ;ענער זײפו*
רעו בעה״ב האט פון לײגלק גי.קװאלין ^ ,אף רי פיי יאהר
צײט וואם;נר האט 3ײא איהם אפ ^עךץט  ,ך,אט /ןר איהם ןעצאלט
יעדער יאהר צװײא הו;דעךט רובל ׳ איויף אלעם פאךטיגק ; ביז נאןי
ךעם פליןיװ  ,האט לײבל ןץהאט גבײ$ע ^עלט  ,חוץ לןלײדער פי^ף
ה^רעךט חז3ל ; לײבל איז אריגער ךעם ?ריןױו  ,טיט אה־וי?ען ז^ערב ,
אונ איז נאלדלייוארען אהתן $ ,אר ײק בעה׳ב (ױיןס א ^וי ע ^ ע ר,
אטײריל אגאנץ ®יץע  ,אגו^ע גײטאךין  ,וואס האט א־ויןי אקאפיטאל
פון פיר №רעךט רובל גכײ^ע געלט ^ ,אןז ךער הת^ה ׳ !ײנען ךיא
פאר $אלג ארײן ^ א ךין אין ןשועהןוקע  ,פאר א״יאהר צײט אן
^על)ליבען ^אןז אבי^ילעגעלט ׳ אונהא^ין גי^אלט אקאןעו^ע לןצײטיל .
לײזט צו ^יסלעןד ,
שוין צוױיא ;אהר וױא לײבל הא^ךילט ,
אונ פאל ךץט צו• ביסלעןל ; ךיא הןצאה  9ין ט ןיא  -דיא י ילננע
וױיבל
'
(געבילדעטע ׳טוסטעיקע)

—

24

_

יױיבל — פון איר פןנםה ; איצט האבען זײא שיוין אטאכטער װאם
מען תפ ט ןיא זעלדע ; ךיא פאר פאלג זײגק זײער צופרידין ,
געזויט־ אונ ^לי^ליך׳ צו• בעםעךם איזניט דא .קײן ישיעור  ,גליויפט,
איז גאטט !
נז= ?  . . .וויא גינ־עלמ אײןד לײבל דער ,קאזעמניק ?  . . .איר
כןאגט אים ? איר ווײםט ןוער ,ער.איז? . . . .אררבה  ,קנקט זץד נוו־
אײן אין זײן פנים  Iדאס איז דער געשטיםענער לי^קא .
אונ זיין טאטע  ,זיין געפילדעטע שטלפמאמע  ,טיט 1ײן
?רודער נאאום  ,לעבען נאי־ ? ד נעןזײא עד עתה ןליקלןןז ? דער
מאנק.ןײא װק גיט איז ליפקאען ?  . . .אונ דעם ןןקאלןאל ? . . .
זײא.זיעען אלע געזו;ד  ,זײא ל עג ק  ,אונ רייךין אלע װײלע
פו-ן ךעם ס_קא;גדאל  . . .נאר ניט ליפיןאעס .0קא;לאל  ,ךאם ה אנ ק
&ײא שוין לא^ג פאר ^עםין ! איצט בײךען.זײא ׳ פין א פרישעסען
אגײעגקין «ןןגןאןכאל* וואם ר׳ געציל אלײן  ,טיט 1ײן פבוד האט
געטאפט . . .
ריפטיגע פינף יאהר דזאט ר׳ געציל גילעןיט מיט ןײן געבילדיטע
ןרױ סיט ;ריוים הךרזבה ! דער נאןז האט ךי מאלאם זיןד צו• קי^דילט/
נאר אויפין פראקט  -װײנעךישין אױפין  ,אל/י יאהראקינדעלע  ,אײן
םאל אצןוילענעל א־ויןד; פאר אךךײיארצײט איז גיװארין אגרײטער
יעךער נ^״ל דאךף :אױאגקע ,
האלבער טגין  ...........אונ
אט־אמקע ,אײאלקע ; אונ זיא ךי מאךאם אלײן  ,האט איױןד באקומק
אפנים פון אזוי^רין בוך־יק . . .או-נ ר׳ געציל  ,זעהע^ךיג אז ער וועוט
דא ^אלאגעךט פון אלע זײטין  . . .די ה־וצאה װא?$ט  ,דיא ־כנ^ה
ואךט  ,אונ ךי פךנםה טךלקי^ט  . . .ךי קלײט לײדיגט זיןי אוים ...
שולדיג איז מ ק  ,מערװמןיל האאר אויפען זקאפ  . . .ך ווײבבעט
זיא דאךף . ,זיא »ז טאקע האבין  ,דיא קלנדערלעןז איויןז דאס
ז;לגיגע  . . .װאו צ־ נ ע מ ק איז ניטא ?  ; . .פלײבין.אנאר  ,ווילט
ןיןד;יט  . . .װאם טוט מען ?  . . .א.ט איז געציל גיפאלען אויף אײן
הטצאה ! לי לי־יךלקע גןלײמ טחיוךה  ,פאף טטיאהאוועט אין ארעכטע
ס־לזטא  ,אץ  50טויזקט ת ?ל ,אפ גײװארט אהאלב זיאחר  ,אונבעת
ער
(געבילרעטע שומטערקע)
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עי איז נייט נ ^וק אץ ךער הײם האט ךי קלײט אפ ניפרע;נט ! . , .
ר׳ ג־/יציל האט פון ךיא ?שורה באקוטעז אפויף מי-ט אידיעה
אײדער ער איז אהײם גיסוםען  ,א־ג וויםענךיג ךעם שנר פון אזעי־בע
טעשים טובים איויף דער װעלט ; האט ער פאר לארק ךעם
סשק ,אךאפ $אךען אסײם׳ זיךר גיזעגיג/גן מיט זײן געבילךעטע
פיוי  ,סיט זײנע ליבע קינדעולעןד  ,א־נ פו-ן ךעם אךט  ,װאוי ן$ר
אױ גיווען  ,האט ןןר א^עקײבען מאכק דעם לאנגען ױברה .קײן
אמעײקא י . .
זיןד ארי בער חאפ־&דינ  ,איויף יענער זײט  ,האט ר׳ געציל ןיןז
אבי^עלע בערוהי^ט  ,או-ז אן גע^ריבען אפרי§עלע אהײם מיט
ךיזק אלנסאלט :
מײן ליבע דאו־יא באךיסאוונע !
איןד בין איױף ךער  1ײט נם  ,או-נ איר איויף דער צ״װײ^ער.ז■ יט
ים ! איןד בין דא או^לילןליןז אוג איר ךאךטין  . . .אי־ בין געןלובען
אן אײן פרו$ה  . . .יאי־ האב ש־1ין  ,פוין זיןז פאר קוי?ט ךיא :בגךים :
איףי זוןד װעלכע .ניט איז אךבעט . ,קאנאװעס נראבק  ,האלץ האקין
טראנען ניש'א 1ת  ,נאר או־טןיסט  ,ן א יאגען זיןד איויןז טױזענטער
מאףטען ^אןז אײן פאר פ1ילטען ש^־ר1י  . . .דעם גר  ,דעם פרעטךן
טנײפט מען  . . .ביטער וויא דער ט;ײט  ,חא :טשנייא איבער דיא
ד״ײזער■'  ^ . . .ױיב נזיר ( ,או/נטין איז סײן אךךעס) ןואם טוט זיןז
מיט אײןד ? װאפ זאגען די אלמנית  ,ךיא אדעטע בצלי טלאביות ,
װאם אי־זז האכ זײערע ארעטע געלט גיהאלטין ? לא;זט םען אײ־
ךאךט לעבען ? שבײב טיר װאס קלעך?וטל טאן ? זאל זיןז א?'שר
נאאיטטשיק ע תעץ פאר ךיגגען ?  . . .שלײב פרן אלעם  ,פארליר
ױט הוט  ,שטאךק זיף־ או.נזער מזל װעט נאןד או.גז שײנען  ,רײןגעצל .
זע?ס װאכען צײט האט געציל געװאךט איויף אבריף אונ ן־ואט
א,ים ךער װאךט .
סײן טהײערער ^עציל .
■־איןר וויל גיט זאנען  ,פאר אומער אײצטינק לעפין ־< -אדא?ק
״גאט  ,אײךער אזא לעבען איז ׳שטאריען פיל בעםער; סײן אי4:ליק
איז
(געבילדעטע ישוסטערקע)
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.איז גריוים  ,וואם איןי בין בעפאלען מיט סלײנע קינדער  ,װאלט .איןל
״אפכײ^ר ןןקיש;יווען ; װאס וואלט אץז ג ק א מ ט ? — דיא |3׳צי
״חו'ג 1ת זײןעז נעפאלין וויא ךי בינען !  . . .אלץ וואס אין ^טוב ; יז
צוא
״ליווען האט טען פאר קיויפט  . , .די.קיישיגס פון בע ט ח א ט
#.לעפט  . . .ךי #טוב ?ארק 1יפט 1 , . ,ײא װעט אןקומען א?^'ר
«צו״ פי;נף זקאפ;קעס פאךין װ;בל [  . . .טיר װאלגעוין זיף־ אין אךירה׳לע
״ 3אי א ביוי^ר  . . .פיר לײךיגע וואנד  ,אפאל ׳ אטייש  ,אונ גאר- ...
«גאאים איז נןואןק  ,אדאלןטאר מיט ךפואיות הןא;םטין נעלט - . . .
״ךי לןלע^עי׳ג״ מגנערין גאנץ גוט  . . ,איױנ ךאם װעט אזיוי לא.נג
«גיר^נרין ; ווײס איןז ניט  ,איןז מײן  ,טיר װעלין אץ ליכען איויס
״שטאןבין  ,אס־וף אלמר ! #בײב פון ךיר  ,װעלין טיר לעבין װעלק
״טיר דיי ^טנןערין • דײגע  ,דאריע 3אךיסא;װנע״ •
דוךןז ל ײ ^ ךג דעם לריפעצע  ,האט געציל ניט ?יוױץט  ,פאר
^ ײ ^עך ט ^יז ץוו ק 1ײן האךץ ׳ $ . .אר ולמועךטדי^ע א^ 1ען !

י ׳ '

* 7
ךער א_1רח ג א כ ט ג ט .

<טיוץ צנוײװא$ען צײט מיא דעי סי;$ל איז פ אי ציוינין טיט
»דװקעלע :נראיזע חטאןע  ,ארע^ין גיסט ,אלע םו-ןןאןלקער ג א ^ ען ,
ןײנען פול ’ מיט וואןער  ,טיט ?לאןזע ביז ריא ך^יח *» ,קאלןזער
אסיענך^ער ווץט ®אללײט אים ; א־וי^ען  3אס איז גיט ;יחא דער
לעכען ; ^ליקליןי אין ךער ייאס ןיצט איצט #ק אטתקעןע װאןןעןן
שטוגי  ,ןןאפ {זאט פ.אר;כײןגע ^ןןען  ,כ\יצו;ג  ,טיט .א:נדערע גײטיג־ג
הצ.טךכ 1ת ; :גלילןליף איז' ךער  ,וואס ^נר 1 ,ײן 1וײב אונ קי:נדעךליןר ׳
,
דאךף איצט ^יט ליוי^ען זי^ק
[ײנען געזו;:ד .י
טיט ךפיאיות • . .
יאט זעהן טיר ,פון אז^יטיגע ^מאלע אונ 1ײ^ר ?לאטיןע
^אסיל ^אךט אפור  ,טיט עײן פעיד ^ § א:נט ; אייער ךי לײ^ג פון
פור לי^ט ., ;,דאלט ןיןז  . . .אז ןאס לי;גט » ײן א רין .;.פיץ
חינטען
(געכילדעטע ישוסטעו׳ק?)

הלנטען גײען ךיײ שמשים  . . .אלע ווײלע ציט .אײגער פון  1ײא
אלןלאפ  ,אפלאןג מיט אפו׳צקע וואס אי^עווײניג ליגען אפאר אלטע
פיטאנ־עם  ; . .וויא ער וואלט פון ךעם .קלו:נג  ,א1יןד האבין
8אך;גנינען  ♦ . .מען דארף צו ג\ין נאה^ער  ,צו לי לכײא שט#ים
?ערין װאס ן.ײא כײדען ♦ . .
— ״אט אזיױ ,פי־ךט דער אלטער זײן וועלט!* חאט ךער
עלטערער פון ךי ש ^ ם ציזאלט  :וויא לאנג איז דאם  ,נדט פיר ,
פינף;אהר צרךיק  ,חאט געציל געפירט אוועלט  ,עס האט.גיפ_לאקעךט
גי?רע;נט  ,געריױכעלט  . . .א־מעדום ר׳ מגציל ! אונ איצט װאו־• איז
ער ? וואס איז געווארען פרן.זײא ? , , .
— איןד געדײנק נאןז־  ,אט ,װיא איצט 1ײן צװײ^ע ... горд
איר ךער נןא:נט ןיא ? איז די זעלביגע מאדאם דאךיע באךי^אןוגע ?
װאו איז אירגאוה? װאו איז איל שמאלץ ? אח  ,פלעצטןיאאםאל
פ;.ר רײסעןדיא ״ ק א?ל ...א  . . .ך א ה א ט גיהאט אסאןדפליגען
אין גאז . . .
 פון אזעלכע לןלעפ פאלען ארױס יי פליגען !  , ; .האטגיהײמין ,צאום ?
דער לךיטער געזאצט  :אזא בחװ־  . . .װיא האט
צוגאאן־ם ?  . . .ט־ילע נאט ,קען אלע לש־ונ־ות^ ...ת׳ם ; ,אאוים ,
אוינ;א.ים  ,גזאף ןןלײןד !  . . .דער וװילע איז דאס  -ציט ^אר
 .י ; עם ג-דאנט  -אהיפשער נן 3אפ  ...אי  ,אי.-אי  Iאשי־עק אט1רא !..
 װאו איז נעלם גיןוארין ןיין אי^על פז־ן ךיא ןגל^טע נוײבזײ^ער ? איר װײסט ? אז 'ש1ין אצײט מיט ;אהךץ  ,וליאב איןד איהס
דא גיט גיזעהן  ,האט אש$׳ט ציפלעצט .
— ך<ר נױים ? אוךאי ש־וין א־ויןד לאנג;י^טאךבין ...איר טײגט
װאס ? גאט ווארט לאנג  ,אונ ך<לט נוט ! יןײגינ ^אךךערעיש איז
געציל ןיןד ןעגאנן.ען מיט יעגעש יתיום  ,ער האט ךאןז אים אמאל ,
ציהר;עט גישלאגען  ,טכ 1ת א מןי 1ת  ,אי^ער אוױיךט וואםער האט
אירדי שטיף מוטער ױזא;גט  ,דער זנאף האט ,ער אים ?אר שיקט ,
ן־אר טלי^ען г , .
^ ,אר «׳טוט  . . .קולןט
лггд
 וואם טײן®-:־א־ור ?זיןד
(ג־;ביל'ד;:טע שוםטערקע)
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.זלךר צוט צו  ,װעט איהר תפיד זעהן  ,אז נאט ישטראפט טךח כננו
מדה  \ . . .האט דער ’שןז׳שוואם ה אטךי פו-שקע ניטךא^ען גיזאלט ,
נעב-עגךיג אפאר גוטע כךאעעם טיט ךי ןידקה פו׳צקע  ,זעהענךיג אז
אנקי;גין דיא שלעפט .זיןד אפ,יר מיט א פאר $עךד גישפא^ט  ,אונ
פון היניןען אויף ךער פור זיצט אמא;גש  ,נכר אז עי איז א איד . . .
’ ךיפורין זײגען צו־  1איטען גיקומען אין ךיא ;<נג־ע נאיויל ״זײער
 ,ךי פרשקע האט שטאךק נץןלאפט  ,ךער שמש האט
{עןאגט ״צדקה תציל טטות !״
 ךיא פו-ךין האבי־ן זיןז אפ ני^ןעלט ; דער אורח האט זיןזצוגארטילט  ,אחיים.געגולמען אןילבעךנע םטבע ארײן גװוארנ־ען אין
פ־יש־ע  ,י ?רעגעךיג  :״װער איז דאם נישטארכען ? . . .
!  -אגהור  ,איי^עם אגעצילס . . .
 «וואו איז דער געצל ? װא,י געפי;גט ער זי־ ?״ האט ךעראוױה מיט זײער אײן אומעךנען פנים ;יפרשגט .
 ווער װײס אים ? ער אלײן  ,איז נעבע־ אבורח  ...אונ 1ײןװײיי ,זיעע קלגדער  ,וואהגק אן  . . .דאךטין׳ אין יעןע גקלײגע
שטיבעלע ,איהר זעהט ? אין די לינפ׳ע זײט גאס . . .
״ ך.ער איורח האט געדזײסין 1ײן קו;טשער  ,װײטער פארען  ,ך
שמשים טיט .די^ר פוךל,ןײןען אװעק זײ¥י ווע:גס ; טיט פינף טינוט
נאןז רעס  ,האט זי־ ךער אורח אפ גישטעלט  ,געבען:ענע :ק.לײ;ע
'שטי^עלע  ,וואם געצילס פאטיליע װאה;טךארט ,ןער אורח איז
אךײן אין שטופ .
אטוראךיגע אשי/עןלי^ע גנילד  ,האט .זי־ ךעם א־ורח $אר
גישײעלטערהאט אלײן זײנע א־וי^ען;יט גיגלויפט . . .
פיר ללײנע קלנךעךלעןז זיעען ױזעסין »ין או.וי;נ.קעלע ׳ אלע
אײננעוויפ) עלט א״ן געךרײט אין אײן שטאטע ; דיןןךע פגים׳לעף
!יינען פלײןז  ,אונטער לי אוי^עלעןז ?לאהע רעצץב־ויגקס  ,פאר
װיינט,י $אר אויןערט  щ ,נעטט אן 3ײם ס א ך צ ק ׳ טען,קאן ךאס
גיט ןעהן .
׳ «  Гאלטע איךץע
ףט ווײט פין זייא זיצט  1ײ¥י
אנענײטשטרע
(געכילד^טע ׳טוםטערקע)
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ךי א1יגעןריױטוױא
קארט^עטער פנים . . .
עךד • ..
 .ןעבויגען צו ךער
— «װאם װעט ׳איחר זאגען ר׳ ,קר 1ב ?״ האט ךיא אלטע  ,יזיט
אװײנעו.ךג ק־ול גי  4ל  $ט ךעם או;-נ 3עקאנטען .
 ר׳ געציל װאהנט ן א ?  . . .האט דער א1רח ני(אגט ,*י חל עךג  ,אז אט באןד.אביםיל װעט עיר אנהײבען.ווײנען .
— אײןז קו-בזט מטתמא געלט ? . . .
— נײן  ,אים קוןזט פון םיר געלט . . .
װײט  . . .נאר אז איהר
איז
— .ער איז ניטא . . .
זייט א[א פײנער ןןךלי^ער ®אן  ,גיט או.נז אפ  . . .איר וועט א ;נז
כאטעװען  . . .איהר.פאר ?שײט ? ראטעוועןפון טויט  . . .פו-ן.גר־ויס
הו;נער  ,פו־ן דלזקות !
קו:מט ,איןדפיןאײןז
ר איז אלץ אײ^ם  ,אײןד
שולךינ  ,א־נ וויל אוועק נעפען . . .״
 ״פאר וואס ^זטײט איר נײם טייר ? [יץט דאןד אזיוי גוט  ,זעצט.אײןד  . . .טיר האבען .ניט .קײן בעיצערע #טװזלין  . . .אויף ך א .
.לאווע  . . .זעצט זיןז \
 ,אונ ר׳ געציל איז ®א^קע זײןך נוײט ?* האט דער אויחווידער גיפרע^ט זיןזדנןףעדיג ,א 1יףלעם א^;עוױזיגעם אךט .
ךיי אלטע האט דער צײלט לעם א־ולח ׳ זײעי ;א;*'* ?יש^טע,
אונ אױס;ילאזין
היט זײער או^ליק  ,טיט רעם ?,לבויל פון לי
טיט ךי וו ^ן ע ר. 5א^אןד מײן ®־ײנד קיסט פון אײןד ? . . .״
 %ןז.װיל זדא ך י ^ ט ןלײ^ען 1״ האט ךעראיויח ןעזאונט,;יט ^ט^עלענליג אויף איי ?כא^ע . - .איז דאס םיגלע־ • 1
י [ -ײ^ר > 1.ײ^ר גערין!״ האט ךי אל^ע ליזאגט .

♦8
אן רי ף פון ט א ט ען .
ךער א1לח  ,האט גינעבין ארוביל זײן בעל ענלה  ,אים מישץןט
אין סאלק אײן קוי§ען  ,פרויט העױ;ג  ,טיט אנדערע ןךפראות ;
דיא
(גי׳יבילדעטע שוסטערהע)
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ך א אלע זאהני־ן די^ען גיליאפט ^יװאךק׳ װיא גר1י®דערנער1יער ,
דער לןלאג אייי א גץוען  ,איז גיווארען אנ■ יםיל ?יײליכער לע?עױל<י•
ביז צװעלף אזײגער ב ײ אנ א כ ט ,האטידער א 1י ח לירעךט ,
אוימ גיפךעלט . ,דיא או^לילןליכע  ,וואס :קלעךט זיא  ,וואס טכאכט
ךא איצט טאהן ?  . . .װאם ^קאן זײן ךער ם־וף ,דער״ בךעג  ,פו-ן
אזא וויסט לעבען ?
ךיא אלטע האט ;עווײןט  ,געד^י ש גט  ,געאסטישעט . . .
.אונ געזאו.ט דעפ $מת  ,אז איויב ךא װעט גיט װעלין #טארבין
טיט ךיא קץלער פון הו<גער  ,וועט ןיא מו-זען גײן אין ךיי סײ/ערי. . .
ךער א־ורח האט זיןז §אר טראהט  ,אוועק לײגענךיג ךעם
כןאפ אויפיין האןד  ,האט ;נר זיןז פאר ;קלעךט  ,אונ ^■עסײבען
ךךעטלען  .ךיא אלטע ױאט זיןד צו געטולעטי צו ךיא קילדעיצאף ,
א,ינ איז אוי־ אײגנעשלאפען  ,ױט אויפהערעװייג זי פ ^ ען ,
נאןז אפאר ׳שעה .דךעטלען  ,האט זיןד רער אןךה א1יף גיחאפט
אונ אנ;געהײכען ?ראפטין « — .נוט וואס איןד בין גיקופיען  ,װאס
וואלט פון ךיא .נפשיות ניװארען ?  .;.א מ ת׳ זיא ...איז ?יט װעיט ,
זיא פאר ױנ ט ניט _קײן רחמנות !. ...זיא האט טיר  ,ו\נוג גיטאהן.״
געפןאהן וױא ״אגעבילךעטע $טיף מאירנ,־ !  . . .נ,אר  ,פאר וואם
ווילט ז-־ןד זעהען  ,אוג נזקמה נעטען פון #לעכטען ?  . . .איז דער
י שלעהטער ^צוין ניט איבער פינר-ג געישטראפט ?  . . .גײן  ,איןז װיל ,
ד\לף ןןאחן.זײא גוטעס  ,נאר גו^עם ׳ 6אר
אונ וועל ?זיט
אלע שלעפטעם ...האבען ן ען ךיא ?ריךער גיט ױיואלט יוספין
שלעהטעס טאהן ? גינושק פאךקויפט אין מצליט  . .װאס האט
געטאהן ? איז פץ ךיא ר־^ה אים ארויס געקומען אטובח  ,א^ליק ...
ראש זעלביגע איץז אלײן  ,ךא^קען ד,שם ומפיןד  ,זײא האבען
געטײ;ט  ,מײן ן ע ה  ,ארנ ךער מ^גיח האט דאס 5אר ״קעלט צו
נוטען  ,וואם זי;ל איןד ז^די^ין ? : — . . .איןז וועל אין דער פליה ,
איר ןעלצײלען דעם  , г шווער איןז בין  . . .איןז וועל זײ אלעמען
ןעקען צו• או^ז אין לשו-עהװקע § , , .אר ץווײא ה^ךעךט רוביל ,
וועל א\ןד א־ר אייןו אלדענען אצעל;ק  ,זיא װועט זיצין אין ט רק ,
זיא
(געבילדעטע שוסטערקע)

ןיא װעט לײ!ען 5אר -לינען אונ צו■.קײנעם ניט אן קי מ עו ...ך א
קץךער ײעלין מיר פאר סײ^ע אויגין זײן  ,אי־ןד וועל ליא ןרײןגען
צו אתליית  ,טיט זײן הילף׳׳ . . .אין ךער ?ריה  ,האט לײבל  ,לער
אקאל^ער ליפקא  ,אןךעסײפען  ,ךער מאנען  ,ך א ^טיפטא״זען ,
א ט א ײ ^ ;אהלין  ,לי &אלצייטיגעגע#יהט־;ס  ,אונדאריא באריסאוונע,
האט מיט .גריויס יטרעק  ,א־ױס גע^ךײ^ן ? ,מעט ניט טיט איר ק־ול ,
״ 1יץט איהר ױט לעאן ? ? I
אוג לײבל האט יער ןיײלט זײן ;א^צע ביא^רא^ע  ,פון
יע^עם טאג  ,ביז איצט ; או-נ וויא ער האט ןיך דערװאןםט יעם
יאיצען או^-ליק זײערען  ,פו-ן אעײט^ג  ,װאם דאךטין איז ניװען
?א׳צךיגץ < ,ויא אזעללער  ,אונ אןעלכער פון סופאװקע  ,האט פאר
??זיאחאװעט אפוקטע לןלײט  ,אין אלריױםע םוטא  ,ךער גאך זיא
או-וןטער ^עצוןךען ; אט איז בײא מיר גע?ליגיין ! איןז זאל איאפ
פארץ זעהען וואס רא טהוט זיןד  ,איז ךאס טאלןע אמת ? אדער
האט זיא פאר גיגעבין זײן ןלאן  ,אז  туוויל זײא נעמען
ג ײןף
צו ןיןז  чу ,וויל §אר זײא ךאמין ; ,יר וויל.ןייא העלג־ין . . .
מיט 3ײדע זל,עלד  ,האט לי ^טיפמאמע צו;ידעלןט איר פױם ,
אונ האט אעײט געןאכוען ?זיט טלעוין  . . .זײער געיויץט . . .
האט ^ילאזין ׳ ייא (אל
לײביל האט ןיא גי־ט גישטעךט ,
האט געפיהלט ,
זיןל א1ים ווי^ען ׳ וױפיל זיא האט גיװאלט ;
וויא ווײט זיא איז ױלןיײנקט , ,וויא ^ י ס איז איר בוישה  . . .י
״לעאן!״ האט זיא צום לעצט ג;זאגט  :״לעאן  ,אוײ איר
ווילט סײנע קעדער זײן אן רוי עי  ,אן אפאטער  ,דאנקע אי־ איי-ןז !
נאך אלע ^לעלטעם  ,וואס איל אונ אײטר פאטער  ,האבלן אײןז
געטאהן  ,זײנק זײא אלץ  ,אײעי -ןלוט  ,אײ^רע ?רידעי  ,אי־ האף,
אז איהר װעט זײאניט דער מאנען ? ,ײנע זינד  . . .נאר איןז? אי־
זקאן ^יט  . . .איןז האב ^יט פאר ליג :ט איי^ר ט'ו$ה !  . . .ריא װעלט
איז גר־וים  ,אז איןז װעל 1ײן אײן ^ מ ה  ,װעל איןז זי“ אליין
,קענק ^ךגעריז • * •
לײבלס טעניות  ,מיט לײבלס רײד האט מיט ליהאלפין  ,ןיא
אט
(צ־^בילדעטע ׳טוםטערקע)
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איז ג ע מ י ^ ן ןײא ךאס איךיגע  ,ריא .קיט״עו־ האט לײבל מיט
גענומען צו• זץד  ,זי־א איז מיבליבען אלײן ; §אר ךעם אפפארען ,
האט לײבל איבער גילאזען ,זיא אוייפין טי׳ט פופציג רו^יל  ,װאם
זיא ׳יהאט ב^עת מ :עקה  ,דאם ניט באמעך^ט — .
לײבלהאט פאר זײנע ?ריךעךליןז געזא^ט ו.ויא אגעטכײער
פאטער  ,פוין יענע צײט זײנק §אר בײא געאניגק זײער גיןו  ,נאןז
פ^פצין יאהר  ,ניט נאר לײבל  ,אפילף ךיא «לעבעךגע יתומים״ זײנע
פךידעוליןז קןאנײן אוץז פטעט פאר געקסין  ,איויף זײ/יר פאט׳גר
גיעצלען  ,אונ איויף זײער מו־טער דאריא באריםאװנע .
אין א^ײגעם פריה מאלגען ,האט ךער ?ליפע^טרעגער גי?יא 5ט
לײבלען אבריװילע טיט ךיזק אי;גהאלט  ,סײן ליןער עהײ^ךער זוהן
לעאן ! אונ' איהר ליפע קי;לער♦
איןד או׳נ אײער מוטער דאריע באריםאװנע לעבין  ,אונ 1ײ;ען
^עזוט־  ,מיר ^פינען זיןז איצט אין א ך ^ ט מי א ׳ ?װי#ין אלע אידיי^־ע
גןאלא^יפטען  ,או-נ ךיא.קאלאגיע ®אזעטװיל  ,מיר האפין עס־  ,טיט
.אלעס וואס נײפןיג דער צו־ ,גריויסע וןליקין איז דא איויןז;יט פאיאןי,
ןאר  . . .איצט איז דאס איויןז גוט  - .טיט ך א פופציג רוביל װאס
רו סײן זוהןי האקט 3ײם ױזענענען ןיןו ?ןיט דײן'צטיפטא^ע נייאזין
א1יפין טײט  ,איז ןיא גיקיפען צו ?ויר״קיק אטעײקע  ,אוג פו-ן
א^ערי־ע האבין מירך־ךער ׳?לאגין כי־ז ארגעטינע  ,׳שבײב .גיכעי
ױיא ;ניי לעפט  ,וויא גײט אײןי ) #וײב אלעס פון זיןז  ,אוג פון
ךיא .קץדער  ,איןד בעט ך־ר נןײן ליבער זוהי  ,אוג איןז האף  ,ת
װעקוט מײן נגן^ה טמלא זיץ  ,דוא זאלהט מ1חל 1ײן דין ?ןאןןין ,
איז געגין ךיר זײ^ר אץךעפט . ,זײער זינךינ נײלען  ,איןז
װאס
קו׳ט ךיר ׳ סיט ךיא קעדער  1 ,ײ;ט אלע געזר;ד  ,דײן ^אטער געציל ,
אוג מו^^ער יוײלפער לי?ט אײןז אלעםען סיט איהר גאך<־< האךץ
אונ  .ג ^ ה  ,ראריא באריסאװנע .
י עי א?טװארט א1יף ךעם 5ריף  ,איז אוי־ זײ^ר אװיצער
זײעי א?רײל'?ער.
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