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. צוךיק יאהרז פופציג פאו וואר ךאס
 לײדער.?עמאלט3 לאנגעיע געטראגען נאןז מען חאט ;עטאיןט

 ןוארז;ים . סאלדאפןען אין .קיגדער נןליינע נענעבעל אב מען האט
. וויא;עצט וועלט אנדעךע אגאגץ ^

;צװאגציג אונ פינןש א\אהר מאן אױנגער איז וױ?£מאן היריש
• געזיכט אװײהעם ; אנזעהען פון אונ/נןעל ישיין ,שרא;ק אונ הויך

 ״עריאיז ; מילר אוג גוט קוקקזעהר וועךפע ,אױגען בלאלנ שײנע
 שײנע זײנע יף1א ,בארךל רונךען אשײנעם ?ןראנט ,אפלאנדין

. ישמײכעל אליבער ישווע^ט לי^ען
. שול אין געהן §א.ר׳ן ?־ךיה דער אין #בת איז ;גם

ט הירש ה ע  פון האאר ךיא זיך .קאמט ,שפינעל‘ ײם3 ^
 זופעצע אלאסטיגע^ע טראגט ער״ .א^צאךעל וואר ״ער .באךד

 איז ךאם ;איךען אונןןער זיטע ךיא גואר יעמאלט װיא ,אלאנגע
 זיך אויף טךאגע אונ גלאט ,שטאךק זעהר איז וואס ,אש^־אף
.שטיוועל צנײנגעלאזעןאיןךיא זײנען הױזען ײנע1 .^לאגץ א#ײנעם

; שןת לפבוד אנגעטאן האט ;ואס^ער ,העטד אמייסעס גט:טרא >נר
 וײא וועםטעל דער פיץ ^עזעהן ארױס גיט זיןז האט הע^וד דאס

 .לןראןען ךער ןויא געזעהען ניט מעהר זיןד האט ?גס ;איז הײנט
 פיל צוא פון בלאלאןז ווײם אזו־א ןאר גע״לאט ניט עאר וועלכער
. ,שילטעךן דיא אויף אןגעלײגט ברײט ןעחר איז ןיזער . לאזוךיק

אונ



4 —

 מייט ניט ,שנירלאך מיט געפוניען זאמען צו איר3 ךעט א^גטער אונ
 ערי טראןט רןאפף אױפ׳ן . זיט^ע ךיא איז יעצט װיא אהאלזטוך

 יף1א בייא ךער . ױךישלאך שײן אלעם .נאך^ילקע אםאמעטענע
 אזילבעינע מיט שנײא וויא װיים א^ייער טלית יץ1 ליגט אשטוהל

ק אין געחען אוג ^אן אן ;עןיט איהם וויל % עטרה; ר ען׳ £ני מ
* אדזםיד אױ

ער איז וױםטאן הירש  פון אנןראם האלט ,מאן י־ננער אתכן̂י
 אין פאטיליע אנזןנהנליבער איין פין איז ;וואךען גאלאנטעךיע

 מען פלעגט פעךצײטען װיא / אטושלם אונ אלמין איז ,שטאדט
.תלטוד וואסאױסער נאןז עפעם יועל$ער.קען ךעם׳ רופען

 בײן זיך ̂קאמט אוג ^זטעהט ער ;נעזא.גט האפען מיר
 קוכןט אונ פענשטער צום אןיןעקעהךט עךםט זיןי האט ערי .#פיגעל
. חײט פערטראבטער ךרויםען

* פרידען צו אונ נעזוגד שײן איז ער
 ל37 . טחיר ךיא אױ$געליםען האפטיג זי־ האט פלוצל^ג

?גפיהלט2 שיוין ער חאט ,קוהןען צו אים זיןי פאסןייעט ,ניט חאט
איהם איז פונקק ; באקען ײןע3 אײןש פעטש צוױיא זיןד יף1א

 הערען נעלאזט זיןי חאט דאלױף גלײך .אויןען ךיא פון אלױם
ן אהײזךיגע שטימע אלײםענדע

וועפט דוא !אײנער ץנג אלצעגעל דוא !דאם איז אזוא —
I ומוךה פולל §ן ,שןת אום זיך.קאמען
 , פופציג אונ ?נטליכע אהרזאי מאן אלטער אײן ױאר דאם
 . פניפ אלויטען .טיט ,לד;בא א.גךאליכען מיט געכןלײרעט אלטטאדייש

 לעל וױםטאן יעקכ איז ךאם . יעס פון ציטעלט צו.נןא?ט איז ;גל
.מאן יונגען דעם פון פאטער

 גאםען צו ווײטער זיןי חאט — !ױנג טרײפינער רוא —
 מען וואס אמת אלץ איז ,שוין איך זעה איצטעד — ־ ךײד אין

 מיט ארום זיןד דו ̂זליײעסט ד׳ קומפט דוא אז ,ךיר אױף זאגט
 , פאיט זיך דוא טיאכפט וואם .?^חיונים בגים מיט ״ *הולטי/עס

דוא ' ״



 הןען איך .. * אױגק ריא מיר פעךישוואךצט דוא !אײנער ױגנ דוא
. אויפהייפען ניט אקאפף ךיר איפער דאן־ ,  מיר אױף טײטען אלע .
 דעם פון ,ץנגאץ ךעב פױ טאטע דער איז אט :פימער ךיא מיט

: הטרדות בן,נעןת דוא ,;עןךאל פוש״ע
 אהל״ן .ויא . ציטעיט שװײרט אונ שטײט מאן ױנגער ךער

לנרי; זא^ט ^נךליך ,גןינד
 ןאס איך 3ד.א יואמ ? פיר ציא הא&טו וואס ,מאטע —

? געטאן א1אז
—6?חוצן—_עזות—אך*ן די־א . רײךען נאןד וועסט דוא —

 ײ־ין ענטנענען ךײךען צו אהעח־ז האפען גאןד וועסט דוא פניט!
? ךיר נא טא ,ױנג ארצענער דוא .טאטען

 האט , פעטש צוױיא געראזק אראב וויךער איהם האט ?ןר
. װאוטה פון ציטערן אונ פיט ךיא מיט טאפען גענומען

 וועביט דוא — ,וױיטער ערז ^כײט — ! אײנער ױנג דוא ~
א טהוסט וואס :זאגען נאך  איז ?זם ;;זךד יףדער1א אקיק גיב ? ת
א וואס ,באךד ךײן פון אננעשאטען האאר פול  אויש האפט ת

 אאיד אז ,געװאךען געהעךט ראפ איז װאו .שבת אום געריסען
 יעךעד פון ? שבת אום נאך ו^פךט . אפאךד ,קאטען זאל.נלאט

 לןאפןן פון האאר ךיא אפילו ;האאר אריויס ךאןז זיןד רײסט כןאם
ק טאר ._קאמען ניט ־שבת אום אױןי מ .  כן־ץ ניט איז ״עס .

. ן הלײניגקײט .  אר־יז געהםט דוא !יונג אונפערשאמטער דוא .
 אלדיפט וױא אקוראט אפעךפוטצטער ,אפארקעמטער מנין אין
 זוחן װיסטאנס יעקב .זאגט איג פי;גער מיטען טײט ײעךער אונ
.ךעה לתךבות אוועק איז .  דוא .שזשעות שכןד לאזנים אױ .

 אמקום אץ זיך ווײזען צו בץיינות פון בענראבען ךאך זיןד באך?םט
 .געהאדעיועט ךאס ךיר איף־ האב דערױף אויף !איךען צווי־שען דיוש(ר

 אונזער לעךמין געלאזט ,.יךאי-אלנןם ט.לםךים גוטע צו נץגעבען
 יז־וא אום , ךר איךפייא ?רענ ,רוענען וועפט פון הײליגעתורה?

. אהולטײא ,ומורה םויר אבן , אפיקורות אײן זײן זאל?£ט
מאטע



_  б —
 ,עךגער *־־ ׳ נעלאסען מאן ױנ^ער דיער זא^ט — ,טאטע —

 אן זיף מאששט רוא .לעבען דעש ניט זיןז נעהם אונ אזוא ניט זיןד
 וואם אונ ? געטאן אזוא איןז האי וואס .אומזאנןוט גאר פעךדרוס

? מיר אין געזעהען אזוא ךאש האסטו
 לןעטעלע מעשה !נישט ןאר דיר בײא איז דאס ,אזוא —

 ווײס וואס *ענ . אױגען מײנע מיט ;עלעהען אלײן דא־ איןד האי
 ;צו ךער אױך אנאלמעשער אונ אישערעלע נאך האשטי א?שר ? איף

 הײנט .גלױבען אלץ שױן מען נןען ד?א ױיא װנגא־ן אזא אז־יף
א אז הול^ײסטווע דײנע ךיר אױף אן זיןד צײלט ךער יןען װאס  ת

 האבען אויערן שײנע ןנ#ועת > ראשי שערות סמרו ד׳ אין קוןןשט
 נעהאלאק אױם גיט לאנןער וועט דאס ;נאר;ענרג .גחעךט ךאס

 אין ן\יא 1 ארױפ « ! אסוף ךיר פון ®אכען ונעל איןד ! אסוף .ווערען
ק טנין מ א  3הא איןד וואפ בערע^גען דיר ?!יט שוין זיך װעל איך . ך
־. טאן צו ךיר מיט

 זײנק געאכטעט האט ,מענש אישטילער געוןעזען איז הירש
 אונ רעכט וואס §עךש^עהען צו פאטער ךעם געבען .עלטעךן

 ,עי ׳ העלפען ניט וועט , נעװאו?וט האט?גר , איז אונרעבט וואס
 ?;ר האט אלזא .ברײנגק אךײן כעס אין מעהר נאןד איהש וועט

 ; פאטער פון זלזולים ךיא עןטךאגען נעדולךיג האט אונ נעשוויגען
א ווײטער  ^רויס וױא :נעמײנט האכק מענשק )•?ןיצײטיגע ף

 איז ער ווען , קיגד אונ פאטער צוױישען איז אונ^־עךשיר דער
 ,אלע,מאל אויף אש^עןישיד זעלפע ךער ?לײ;ט א1אז ,הליין נאןל

 . אלט ;אהר זײצי: איז ̂נר אונ פופציג איז זוהן ךער ווען האטס
 אלןליץ נייא הירש זוהן זײן געהאנךעלט װיפםאן יעקב האט אזויא
ד קיני ^אקאךנע׳ געװען איהם איז ךיזער אונ’ ,ק̂י ײן אאוו • מי

 ------------

היױש



ןעתארטעל: זיך חאט ,^זלית רעם אע.ע^אן ךך קאט הירש
 אוױיםער מיט' נעךעקט צו דך דואט ,פאצײלקע ארויטע ?ויט

 *איז אונ , מאדע ךיא וואר יעמאלט װיא , כואלאט נןאמלע^ענעם
י• דאכגק מנין אין גענא^ען אװעק

 זיטךען צימער אץ «לײן געןנליפען <*יז יעקכ ^לטער ךער
 זץד האט £גר ;האךצען בעלןלעטטען מיט אינ י?געןרא^ט1א הע?םט

.אונגױקליך העכלט נעפיהלט
 ךער , ד׳ פון אגש יאסעל מאן אלטער אײן נאך ארײן איז 0%

 אױ. אונט־טחיג זעהר יך1א איז ךץער .$אן יונגען פוןדעם שװער
а א\ן д .

 האט איהױ ,שיין זעה איך - , ךיזער זאגט — !אהא —
עהאט . ישגאץ ךעפ פון }?ש ע^םת אונ פעךךרופ גענוג ̂ו

 יישנ ךעם געפונען האפ איך :פאר זיך שטעלט ״?זס3ש —
 אט , גאטדעתט .פךיח: ךער אין היינטשפת ײאךד ךיא כןעטענדינ

. אשערעלע ליגט אט אוג 1 ישא ,״קאמעןע ךיא איז . איהר .
באךד דיא גליץ־ איחם פײא איז זיסט אום ניט ? פערי^עדזט
.כףלעמױג . חאגי’ איןד ! מיר איז וױיא , מיר איז ווײא י1א .

. שוםעות 'שפך לאזנים אױ ,ומורח םורר בן א!א אוינן;עהאדעוועט
 אפ זיןז רופט — , זאגען אײןד וועל איץד וואס ,צו חערט —

 ני^זט זיןד איהר ר,קט , א^איזער זײט איהר מילא —,שווער ךער
 צו טחױב ניט נעןוים פין איך ;א׳שווער אויער ?ין איןל .העלפען

 ןער װאם ,אכןטען גרעןעיע ציילען ךער אײןז ;ועל איך .ליידען
א ,אבז נ^הוט ױ?ג  ער־ אז . דופאם ?זטעלען אייך ױעט!יך האר ך

 טיר צו אכײן ניט ̂ער פאהרט ,םושךה נאך ד׳ אין '>גז צו קיטט
 נאר זיךפיהיען; דאךף איד ^הרליכער אײן וויא ,^װער צויזיץ

 גלייף, צו’ אלע מיט אאראקטיר אין אױין פאהךט ער
.פושע:שךאל ךער אכײן ער פארךט אשכאלןטיר אין ? העךט א.ידד



 צוא אום ־ דא?נען צו ניט אום נאר ? דאפ איז וועגען וועשט ויזץ
 ךאךטען פער?רײנגען צו אום אוג ? העךט איחר ,נשרדז ניט עשען
 ? וױיםט װער אונ הולטײעם , _קאךטעןוני.קעס טיט אבענךען ךיא

.מיט נאך אפישר .  להן ׳. רײךען ̂יט וױיט אזוא 'שױן איךיוױל נו .
 $יט געקיטק אהער בין איך אז ,?וחותן ליןער ,וויםען איהר זאלט

טאכטער. טײן געבן^ט זאל יונגאץ ךער ,ױגג ךער וויל אי־ ,אוטזיםט
 - װיסמאן יעקב שיעלןען שיט אויס ישיײט — !זיך גטין —

? איהר רעט וואס
.אהולטײא אײךעם אײן האיען ךט וףל איך .יע צוךאי —

 ,נען(׳פ?ל צו ניט דאס װעט ךכ .קײן ? נײטען מץד דאם פןען ווער
 טיר זאל װאס ,ישראל אפושע אײדעם איין האפען זאל איןי

 קוטען ארוים מיר זאל איחם פון אונ . אייגען ךיא פעךשװאךצען
 תקוטה הןיין האכען ניט זאל איך . מישהיתיפ בנים ,מרעים זרע אדור

 וואס חעךט/ איהר ,וועלט ;ענער יף1א ניט ,װעלט דער אױןז גיט
? אײך מיט ױיד איך

 ףט האט אונ ליפפק ךיא פערנישען חאט װיםטאן יעקג
 ט:ר בט:טרא — ,נערעןנט נץ;גא איז ןןף .װאםצוענטפעךן ןעהאט

 איז״עפעם עסי .געױעזק ̂יט נעסער אױך וואןט איך - ,זיך פײא
1 יועאצעס נדער«?יקוךסיש;הן האןיען זיןדי זאגען צו אב גריגג

 ייט1 ^עךעבט ן םחותן ,לײלןנען ניט אײך וועל איןי ,;ע —
 יט9 רײרק פר^יךען נאןז ךןי ךאךף מען ,מײן איך נאר . געווים איהר
. העלפען וועט,עס אפ׳שר ;זײן לטוטב מחזיר ,איחם

 ראם ? זײן למוטב טהזיר וועןען ,מחוויון ׳ איתר רעט וואס —
 ...גערעט איחש מיט ךאס ,איך ה«ב ^אל עורף.װיא.פיל איז.אק'שה

ף האי טאל ?יל וױא צו־א יײד גאר — ,געמוסךט איחט ךאם אי

 רועןען דעשט פון אונ / אויס זיץ האךשש . שװײגט ער . ווא,נד ךער ,
 האט ערי אז ,יס1אר מט״קו יואם , זעלפע ךיא ווײטער ערז טהוט

. טטמה איךיישע .קיין ,ך,ארץ איךייש רןין ניט
אייןז זיןד האפ איןז - , פאשער דער זי^^עט — ,יע יע —

פדוגירט
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ם נןרופירט ה ענוג אי ט ,עם —,מושרן ג פ ל ע ר ה א שט נ ם אין :ני ה  אי

ש שטעכןט שור ה א ך ש פו א ה ר ענ ל ען .ו ל א רפ א ען ,פ ל א פ ך א  •,עס * • פ

ט א»יז ם ^י ח ט אי ש ען צו ני כ א . מ

״ — , לכן ב ק ע י ׳ ט ר אל הר ז  ;נר , וויל איןד אז ,וױשען אי
אל ט גט׳ן ןיך ז א מײן מי נ כטער;ט ה או ש ע ם ט א ף מי סו  כןענען סיר .א

ען זיןד ײג ל ע גא^ץ ב ט ך זיינען מיר דען ;.פבײנד גו א ר .איךען ד ע ב  א

ם ע ר יו^גאץ ד א ם איין פ ע ײר ך וויל א ט אי ען ני ב א .ה

ײט אידור — ט גא^ץ ז ? ע ך ע תן ,נ ט ;מחו ע ך ר ה  אײן וויא ,אי

ד עהיליכערז אר . אי פ זא.גט איהר אז ג א ף י ט׳ ז פ א ש ך ע װ ש ן  ריעל פו

אגען שױן אײןז איןז ם ז ע ת ד מ ך װעל . א ] אויךי ישױן זיך אי ?  р״ א

ט פון שא? טע־ ף . טא ם וױל אי ה ט אי ען(ה ני ם ענ ע  ער¥ אינ״לאז ױנג ר

אזל געהען ם אין .לןגז ה א אי ך ז י ח א רו ה א א ס טו ר ׳ ה ע אז, ל א  געהן ט

ר צו ע אוז ך מ ס היישט יויא — .טו ען זיןז ,ע אג ? פון אפז טי פ א ש ע ט א  ט
שטעה איןד ט פערי י שטאפען וועל איןד .פשוטז גא.נץ — .נ  מײן פעךי

ץ מ געגען האך ה על אין־ ,אי ת וו מ- מ ה ר ע ״נ ען מ ם צו פעךכןעהי ה  אי

ת ךיו בז א ם װעל איןד .צוי ה ן אי ע ב ע מ ר א א ט § שאלדא . א
ר — א ט פ א ר ל א ש ט א אג ? .איהר ז

 איהר יױלט ראז ? דא זיןר איהר װאונדעךט וואס ,;ע ;ע —
 האכען ניט איךאיהם וױל ,אײךעש אײ; פאר האבען איהם,ניט

 ךיא ,איהשאבנט׳ן וועט איהר זיךפאר: שטעלט .אזוהן פאר
 ^אס אפען דאך וועל איך ,^זטאט גא^ץ פול וועךען וועט ןעשיכטע

 יועלען אלע •• • פןײנ־ות פון ךזךןחיאונ פון געהען ארו־יפ נןענען ניט
 ראס ךאןז וועל איןו ,זוךןן ר׳ן:^א בעשער גיט איז טאטע זאגען,דער

איהש ויעלען ניט װעט אייהר שײךען אט .לעפען אריגער גיט •
ף וועל דען ,גטץ אן .ני־שט יןז1א אי . ט

ט ׳נײן נײן •י- ע ט ר ך י ו א ך מוז גטן .ג ם אי ה , אי
ב1א — ען מוז א1אז י ח ע ר ג א ט פ א י ל א ס ך . א ץ אי לי א ל ע  וו

ב צו געהען ל ם פ ע היג ר על אונ ,מ; ען איהש וי ט ע ל ערי ,ב א ם ז ה  אי

ן ןןיי פין ע ט ה ע ; ו נ צ ה או ש ע מ ט א ף מי סו ט ערי . א ע ך זיך װ א נ
פדײעז '



 . נריע אזוא אגקומען איוז וואסוועט מציאה׳ ךער אויף פלײען
 א^יסל זײנען ךבךים מײנע ;אנלאסנער נאך איןז פין צו ךער אינ

 איך וועל ראשית :פעי״לות עטליכע יץ1 וועט מיט ךער .נישטעים
 װעט שנית ;זעהען ;יט םעהר אויגען ךיא אין ױנגאץ ךעם איהם

 ; פיל זעוזר זײנק װעלכע חטאים, פאר_זײגע א.כקומק אפיםל ער
 !ײן מקי״ים רועל איך . בײא ךער אױך אמצוה טאקע איז ושלישית

 װעלען ױגגאצעס ךיא .ויראו ישמעו למען אונ מקרבןז הרע ובערת
. אמוםר נעהטען אראג זיך זײא וועלען ,זעהען

 איז — . גערעכט גאנץ זײט איהר ,יעקב ר׳ < ״יע יע -
 יף1א , איד עה־לײער איץ טאקע זײט איהר — .שװער ךער מםפים
 גענארט, ניט איהס מיט אזוא ןיןד איך וואלט המאי !אידיישקײט מיינע

 אן1י טא,קע וועט איהר .מי^אךט ניט אײך יט9 זיך האב איך װיא
 מיט,אבװא^זען ךער וועט .איהר ;אאיד פין איך וויא ,מצוה אגרױםע

 יעמאלט . נעמאכט אײך יף1א האט נג:ױ ךער וואס ,פלענןען אלע
.וכו׳ נקײם והײתם זיין טאקע װעט

. עסי בלײלט אזוא ,געמאבט אב -
 י2 וחנט טא^עי ? נט דעם ?ןפח זײן וועט וואס אונ ,יע -

.געבען וועלען ניט
? אך^ה §אר ערי דזאט וואס ? איהם ײא3 דאס ?־ו־שט ווער -

 ין3 איף . קעזהזניש^ פאלגק שיוין ערי וועט ,הײסק $י\הם װעל איןד
.אןניןז את ?יד איז װאו אונ ,אטאטע עפעש דאןד

.אװננאץ אײער דאך ער,אױי- .  ׳ пЩщ אייג« אקישי׳ .
щ פאל;ען וועלען אױך;יט «ײןז ױעט ערז נאךזײן׳ ״קען •

,?צא^ץ ^עיען אונטעל׳ן ז_יץ שוין װעט;גר ;עמאצט ,נו -
 ,טאן שױן ,ער וועט ,ךיטער פיפךג האקק ארײן איהם וועט ןןען

 צונ־יל שוין זיןד האפען טיר ;ןענוג גו .הײםען איהם וועט מען וואס
^ט עך^סי ק .ן  ה^לטין איךאי שױן מוז מען .דא^נען ךאךףגעהען מ

?ע5 ייא — • פךש  ?גיניער דער אול פאטער ךער ,איךק у&ГЧ י
.געגאעען אוועק גײי־ זײנען מאן ירנגען ךעם פון

אמאליגע
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 װאס ,ךאס נימ געווען אײאלראט איז יאהוען אמאלי^ע
 נומע ;מענש אלם א^אלדאטען ?זען ^עטראכטעט יעצט . הײנט

 אונ שלאנען ניט איהם דאףןז §ען , איהם בעיקי^־ען קאנעםזזא
 /יאהר פיר ?ןגאןע נװ־ ךץט ער ;עהא^דלעז י שלעכט ;יט

 אלל־ין םלוז־יע ךיא אונ ינל־יך צוא אלעמק מיט אמק.ש בלײ?ט
 טעגשען געננילדע^ע ז״}ען גאצאלסטווא דיא ;זעהרנךץנ אױןד איז
 ניט יז;א אםאל איז. א^רע;ט אונ רענט דואס פעףטטעהען אונ
 .םאלדאטען איןי גע?אײען »ליין גאי איז щ ווער .^עועזען אזיי
 געדיגט האט /]ו־ ;לעבען *ײיט יף1א פערלאךען ^עווען ־שױן איז

 אונ פמף נאנן־ע ךעם נאך אונ ,רעקרוט אלס יאהרז פינף פריער
 ; יאהיען טי־^עלע אוג בליהקךע .ךע^ע ךיא צמא^יג/אדד״

 / מאן אל^ער איין געװען ערי זאי , םלוןיע פון ארויס איז ערי ךוען
 יגט1}עט ניט נזעהר האט ;א_קאל;קע אפטמאל אונ אךןא^לײער

 . ^עטלען אמ אן!אןןע ?ויט צו;עדזען וויא ,וועלט ךער אויף
 זײן פעךלארען ישױן ערי האט ,אקאלראט געװען ;יר איז ראז

 ; פיה אלפ פעשיאב^עט איהם האט $ען ׳ $ענ'ש אלם ווערטה
 ;רחטנות ^חן קלײנץפןיט; ״יעךע £אר ?זלא^ען איהם ?לקט מען
ען לןנעפלעך דיא אז  ;יט אדער ?עךש^ילעט גיט ניט }עןןען זי̂י

 אבײן איהם מען פל/נט / רי^ענס דיא ארער ,;עפױ>ט אוים בלאנק
עך ;יט װאךען ךאם ;ךייןער ?וואנ^ינ אונ פינף ןײלען  ^אר ,ריט̂י

 ?לוט ,;עישװאלען עעלען פלעגט לײב ךער ; לאנגע וױנןצעס
צען נן^עגט  ׳ ײן2 •' ען5ײ5^ י ?יעי$9*י נאך גןלעגט ^ען אוג ,^רי

 / מו^צ־^ע איין אין ןעך?רא?ט סאלראט ךער האט לע^ען גא^עם
 פלעןט י וןעלכע ,או^עױע דאךיא רוחע; כןײנע ;עהאט ^יט האט

 ךיא אין אוג ;האך^־ען ^ין לזרוכןעס אזנ ןעטש ?יט נאר ^עהק צו
ע  צוא וױא , ^עהאט ניט עשק אגךער נןיין ער האט צײט לײך̂י
^עסעגע^קאפ^ע זיין שײעךין צו אונ ךי?ןקפ ליא פיטצען אונ וויפסק

אוג



 ו קדאנען גרוייסע נעווען איז;עטאלט אוטזאגסט גיט .קנעפ ךיא אונ
 שלעלןען דיא • סאןדאטען אין יגעהען געדאךפט האט קעןי ױען

 געדאכטניש אין געפליפען ט־הײג נאך זײנען פארצייטעין פון בילךער
 װאױעגע פאר מען ציטערט אן יעמאלט פון אונ ?אלק דעם פון

 דאס פארש^עלעז הײנט זי־ זאל מעניש אייגגער אז אגער .פלחפע
 ,ײעצטינען דעם היט יןערגלײף איפ אסאלדאט פון לעןען פערצײ^י^ע

 זיך אוג םלחבע אװאיענע אין קטחה מיט געהען הײנט .ער דאךף
 שךע־ןליכע אין;ענע בעוועזען געפארק גיט איז ןר װאס , גןרײען
ק ךאןד דארף מק .צײגגען .מוז $ען אוג ךנ .  ךא־ כ/ען עס .

 אננעהמען דאס זאל קען אז , איז;לײכער זא ,זײן גיט אגיעךפ
 דאךש מען או: אןי״אזנאסט זײן איםןאלנײען וועלען אונ גוט פאר
 אב זיןי ю?п איהם װאס קעןזשךע אלע דיא אז , טעדע^קק זיןד
 אמאליגע ךיא פון געבליבען נאר ךאס איז ,םלוזבע מאײ^ע אין

̂ען שמןןךע . ניטא קעןישךע אללע ךיא זײנען סײנט אבער ;ןיײנ
 ךיגסט מיליטער ךיא אין אללײן טרעטען ארײן ךאס הײגט

ק . שױדעךהאפט ^עװען איז  חאןען הײסט דאס נעהטען פלעגט מ
 ♦ מעךרעכײא גרויס מיט זאגען( יעמאלט ?לענט מען ^שות)וויא ךיא
щ דער אפער ;געהען זאל ?נס ווער זאקא^עס נעװען יע זיינען 

ק יייא ׳ שטאראםטע  גילןענט האט רופען( יעקאלט ?לעגט ?
 ער א־ויפ ,יװד אבן .}יוןעלט אלײן האט ער וויא ,מאכען איבער

 אנרוישע צו שרײבען צו מען קלעגט ,אךעעאן איין געװען נאר איז
 א!ןעךציג פון זײא; §אר אקךפן ןעחען)ןלר ?לעגט אוג^ער .§איזיל;ע
у אפאטער איז װאס ,ײאהריגען у щ  рв טען ?לעןנט ,קינךער 

 ,איהם'אןגעבען פלעןט ^ען אונ אצװא^יג;אהיינען פאר מאכען
 דיא ?אכען אום ,ביבער ךיא ^ין שלײפען איפער פלעגט מק

 מנהיג ןער אונ ,נעמינט ןעםער זײא £אר האט ;>ם ו\יא ,ןאפירען
יש .;עי\עלט האט ערז וויא ,געטאן האט  געהאט ,ער האט ®אל̂ן

 נןלאכקע״ ךעםיארעמען מיט געטאן האט ׳ מאלט א^ךקע^־עראזע
1גע\^ איז ציעל ךעי .שעפקק ^שטאךע אוגפזעך אמאלף ןויא

נאר
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 געוועזען איז םקע;מא דיא נאר ;זיך פערשטעהט עס , געיןד נאר
 ,א?געבען געךאר?ט האט מען וועטק .איךיישקײט אי־נ שימים יראת

 דאךח״שוץ אונימען א^קוךם אײן אױעאץ געזוען ,יענער שוין איז
 הײנטיגע .שלעכטע ךאס ראמען אוים זאי?ט ,הרע וב׳נרת זײן ̂כןי״ים
 איז ,עס וויא ׳ הייפט דאס ,גורל עפ״י ךינען ^ען געהט צײטען

 וויא ,געטאן מ?היג ךער האט ;עמאלט אבער ,גאט פון ?עישערט
 וױאפיל איבעױגע, אבגענען נאך ?לעוןט געוועלט. נאו האט ער
 פעךקױפט ערז האט כןוױטאןציעס ךיא אונ ,געךאך?ט האט ער

 איז עס .זיןד צו געלד ךאס ^עהמען אונ ^זטאךט אנדערע פאר
 האטךארויף נאצאלסטװא .'ש^לאפקהאמ־על עפטער אײן געווען

 צאהל אגעוויםע געפאךךעךט נאר האט זיא ;געגעבען אכטונג ניט
 דאנאסירען .געארט ניט זאך נןיין איהר האט װײטער אונ כןהל פ־ן

 געווק איז ווייא ; ^עהאט מורא מען האט מעךךערײא אזעלכע איױף
 איז ער : כעס אין ווערען פלעןט מנהיג רער וועלכען א־ויף ,ךעמ
 פאר איטגעמאכט שוין איהס האט מק ;פעןלאיען געווען שוין
.א?געגעבען א\הם האט מען אונ נעוועלט האט מען רואס

 אװאטאנע .קאמאנדא זײן אונטער געהאט האט מנהיג ךער
 פלעגען זײא . צחים1ר אונ גנבים ,פ:אנײ>עס ,ױנגען גראכע ,חאפער

 צװײא מיט געשפאנט אפװזר מיט נאכט ךער בײא פאהךען ארום
 צו!יךעכען לאמעז העקאונ ,זיןד מיט האבען פלעגען פעךר׳י דרײא

 ךיא אין כייסען אריין נא?ט ךער ניײא זיןד פלעגען ;טהירען ךיא
 אװעק ?לענען אונ ,שעפםען אישטאדע אין װעלף ךיא װיא הײזער
 פון קינךער ,װײןעל זײערע פון ארמען ךיא פון מאנען רײסען

 'לןלײנע $*פנע?ען יעטאלט ?לקט ^ען רען ;שויס מוטעךס ךיא
 , שטיב אין אפאױקא ;וערען פלקט ;יס .יפט1ח איבער פןנדער

̂ען זײא . שלעכןעניס טויט  אונגלי־וללע דיא יף1א ע?אללען2 פלעג
 ?לוט ^יט יטאן1א דאס ךך פלענט ןעלפןען ;יט אינ ,ךציחה מיט

 פלעגט מען ;אגעשלעג ,אךראכןע ווערען גט;?לע עס ,פעךניסען
?לעגען מאל אללע אונ ,העק מיט ,לאפע^עס ןןיט שלאגען זיך
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 דאפ שלעפען‘ אוועק ?לעגען זייא .חאפעד ליא פיהךען יס1א
 פלעמנן אינ ,לעפעייג רויא יט1ט טעהר שעפםעלע אונגליכןליכע

 באךענךיג זיך ש־ועסשער אונ בךיךער ,טוטעױ ארנ פאטער לאזען
* טיעיען אין

 נעהמעז מען פלעגט ,פעשיײבען מיר וואס , עןאכע רער ז$ין י
 זיין ?לעגט עם . ;אהריגע אכט ,צעהעניאהךיגע ,.קינד־ער לןלײנע

 לןיגךער קלײנע איי־ישע ךעכרךוטען אפאךטיע זעהען צו שרעכןליך
 טיאגען פלעגען ;פעו־שיךענעיאהרען פון ,װאיכס פערשידענעם פון

 ניט דאן־ וועט מען דען ;פאקאן אײן פון אלע ^ינעללק מערע
 זא .מאקס דין נאך יעדערען פאר ̂ייען לאזק טאן צו האבען
עלק לאנגע טראגען זייא נןלעגען  פאלעס ךיא פעךנןאכערט ^ג

 היטל אשוןערע ^נרויםע מ'ט אונ , אךבעל ךא פעךפןאסעךט ,ארוף
̂ד(ר ראפ וןאט , געוואנד סערע פון  לןיעפטען אן ?לײפען ט;פלעג י

. טךא^עוןךיג
̂ילןזאל זײער נואר עזױ אונ פאלדאטען אזעל^ע אין '׳
׳ ;ע;ע:אדךען

_  II —

.4
.צײט וואבען צוױיא פאךאיןער איז עס
 שטופ אין װיםטאן הירש פײא . נאכט צו פרײטאג איז עס

 װײסען א־שניי מיט געגרײט איז טי־ש ךער ♦לילטיג אינ פרייליןו איז
 פי;וז מיט געפוץט בלאנק לײפטער פינף דארויףיש^ימין ;טי׳שטוך

 ליקט ־שטערין אונ לאמפען ;ליקטיג העלל׳ בךענען וןעלכע ,לי?ט
 לו^רעס הײנגען װענט ךיא אז־יף .צײט יענער אין ניט נאך ווארען

 אײן פין טיש ךעם אויןש .שבת לכבש לי?ט מיט אנגעשטענןט יך1א
 מיט גיךעלןט צו ,מעהל קרופצאטקע פון בולות צוױיא ליגען זייט

 אךבײט.־ עײרס זײן ךייר, אטגן מיט געשטילןט יס1א טיישטוך אחלה
אלןאראפין ,^ע^ער גאכעל , טעלער פריבאךען צװײא שטײ^ן עש

מיט



 אין ,גײא ךער נעני.ער אזילבעךנעם מיט נ/ידוש יף1א װײן טיט
 ביילע ו־וײפ זײן . שפת לבבוד צוגעלייבען זויבער ,רײן איז שטוב

׳ הגעװדיג אונ שײן ןעהר ,צװא^ציג אונ ךרײא איאהר ,ליאה
׳ מיאךע יענער גאןי גענײט נןלײד ;ואללענעש אהעללעם טרא^ט

 $אךר;קען ךען ;אטלאס שײאךצעם פין באנד אהאאר א§ף(הל י$ין1א
.אחול&ײשטווא ;אהךען יענע װאר ,טראגען

 לןי?ר עלײן ^יןעסען ץז4 טיש לעלק ^זטול אהויכען אױף
 איז וױיגלעל ךיא .געשפילט זי־ האט אוג ,פיר איאהר אמײךעלע

 מעךיב דאכנען קאנצעטז אונ עשךח ישטונה געגאנגען אױס עךםט
 זיןי הארכט ,אב זיןד כןעהךט זיא .מנוןה רבן(ר ןרויםען איהר אין

 ,הירשען לי?ען ^יתר אויף װאךט לא .ניט שיוין ער ןעהט צו אײן
.?ןנ״ין פון קוםען באלד דאךף וועלכער

. פעךטיאשט זיך האט זיא
מען יט13 זײא נעפען בײא רער ; מא?ט דער זיןד האט זיא

 עש ; טוךשצי,קעש פלאטנינןעס, דײטצעישע אךבײטען עס ;הליז אנײעם
ך׳ אומאימען זײא ;’^שען ?יײ^ען זײא װ־ײער זײערע קומען  !י
 גיט.זײא וױא ..קײנעם פאר זיף שעמען אונ שטיפען ,זיןז קוסען

 זימןרע ווײזען יש1אר כןעבען זײא !זײנען זײא גליהןלץד וויא ,איז
.נעפיתלע העו־צליכע .  זייא וויא ,זאגען ארויש זיןד כ־ןענען זײא .

 טיאכ.ט — ? .קינר;יט אאיךייש דאס טאר וואס פאר .זיןד לייעןי
 טאר אונ ,טײעךען מײן ,ליי איזי איחם האב איך . זיןי בײא זיא

 ,איהס צו ליפע פאר ?רקט האךץ מײן ;זאגען ניט איהם דאש
 מיף או?ןארעמט ״ער 'יוען .ען(ניךעךדךיר גע?יהלע ךיזע טוז איןד אונ
 אונ ׳ נחת פון כזיר אין שטעלצט צו הארץ מײן ,צאך^לי־ אזױ
 בין איך ווײלע ;ווילענדיג ניט ?זיר פון אישטו־יםען איהם מרז איןד

 דארף אױךיש.קיוןד ,זא?ט פא^־ער מײן אונ ,טאלטער אװךישע
 ? עלנדע לין ליבע רען זאל .?ריסטען ךיא ו\יא פיהרק ניט ןין־
.אמת דאם אין . ♦ ניט ךאש פעךשטײט שפל סילן .

. אזיפץ גיט ,זיא
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}ער׳ איך — , זיך צו װײטעו זיא ךעד־ט — <איךזעה —
 זייערע מיט ^אצירען געהען ארער ?אהךען פריסטען רײכע

 ׳ךןו שאמען אוג ישטאךט פון גאסען דיא איבער געארמט ױײבער
 זייעלע אײר= ׳ ליבע זייער אױף גאר שטאלציךען זײא . ניט

 ניינען ױד־>ן ;ניט ךאס זיןד פיהךט אידען בײא אונ —, טכײהײט
 יף1א ךא אונ ,װעלט ;ענע אן נאר טראכטען זײא , קדושז עם

 פון דאךפען זײא ,געניםען גוטעפ .קײן זײא טאךען וועלט דער
 הירשע מיין , רער:טהי;ע מיץ . האפען ה;אה .קיץ װעלט דער

. י אזוא מיך לי?ט  דער ;מיך קוקט ער ,?ויןד אומארקט ער .
 מיץ , ילר װען . אפילןרוש ױנגאץ פא^יער טיץ איהם װפט פאר

.איך שוױיג — ,איוזם ליב איןי צו ?ןיך פרעןט , ?!הײערער .  איןז .
 װײלז׳ , לאזען אחייס ניט מ־ויל מיין פון װארטער איזעלכע כןען
 ווײלע דער אוג . אזינדע דאש איז טאמער , מורא האב איך

 גאנץ ניט איז האךץ מײן אז , גיט א״וזם ליב איןד אז ,מײןנט
!פון דער האךץ ײן3 ןאש איז פערװאו?דעט וויא א . איהם צו

 הירש ארײן איז עס ארנ טהיר ךיא נעעפנט זיך האט עם
 , חאלאט װײםער-כ־ןאטלעטענעם זײן ?ןיט געךעהןט צו וױםמאן

 ען5אלי?לי ןגיט איהר זאגט ?גר г מאדע ךיא ױאר ;עמאלט וויא
 ווערט אוג יאהר גוט :איחם ענטפעל־ט זיא ! שבת גוט ;שמייכעל

 טאמעו ,האבען מורא וואלט זיא וױא ,אויפגערעגפןהײט פון רויט
. געדאנלןינן איהרע ער לעזט

̂נ .קינד דאש אקום גיט ער  איפערן געוזען ארום נעהמט א
 נעזע?ק איז זיא . ניגין אזישען מיט עליכם שלום זאגט אונ שטוב

 , .יטצא מי־ ח:ל אישת צו קומט ער .הערעגדיג געדײט האט אונ
 איןד מײן דאש : גט:זא אוג א^מײכל מיט אקוק איהר יף1א ער ;יט
 דאך זייא : זאגט אונ א^מײכעל גיט ןיא . קעינ:לאי פײלע , ךיך
 פאלעי ארױף געוואלט אבער זיא האט האךצען אין ,מפשיק ניט

 געשלאב-ען זיך האט זיא נאר . קושען צו איהם אונ איהם אויף
• אײז געראניןען ךעם אר9

אי
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 דוא —,פאיװאיךף אליןליכעו מיט ןןר זאנט — ,אי —
 יןי9 זץ יליבסט יעזוין ;יט !נעבען גיט לאםנןע גאל״קײן זיך לאיט

? לאינקע בײלע , ןיט
 לייל — ,^טיממע אהײןיעער ?ויט זיא ?ןןט^עי־ט — ,א —

♦ רײר אזעלכע ניט ךאך
 י ט״עריגקע ?ןײן ,ןןיך ליבשט תא אז ,פעך־שטייא איך —

• יאגען צי דאס זיך ;ענירםט ךיא נאר
\ לאןטזיא —,אישעטעליגע ז*ין ךאךף טאקטער אאיךישע —
ז טאטע ריין אי . געזאנט טאטע ךיין ליל חאט לאס —

םטערער .שטעלן איבעל׳ן איבעךצױגען זיך האט װאלקען אפ̂י
גיסט , יש1? צום צו נעהט .חיל א׳טת זאנען קא^צעטז ער

 ;״עהיפורכט מיט זיך שטעלט זיא .וױין מיט בעכער ךעם איין זיך
 געטא;צט האט האךץ איהר , ניגין אזיסען מיט יללט(ר מאכט ער
 לאנ?ט ךער , בעכער אהאלבען אױם טלינכןט עלי . נחת פון

 וויא : זיך בײא טיאכט אונ איבךיגע דאס טרינקט זיא , איהל
. גע?!לװקע'ן האט עלי װאם , וױץ לעל איז ןיס

 .זײא ; אױך זיך װאשט זיא ;זיןד װא׳שט אונ געהט %ר
 איהש ^יט / ?יש ךיא לערלאננט ןיא .$יש צום זיןד זעטצען

 ךא נעחמט לאן , אן הייפט על״ חלק. שענערן אונ אגיעסעלן
 זײן אדויף לײגט ,טילל זעהל אירל יף1א קוגקט ,על .עסען אױ־

ען צי זיא נעה?ט / שולפןעל איהל אױף האנל  זיא .זי־ןר « דרץ̂־
 עסי , אויף לאןד העל :גט:זא אוג אב בע^עלעך איהם שטו?ט
. ניט ®אשט

 אי,ל לארןש װעמק פאל אוג .ניט לא לאך איז נךנעל —
.נחת מײי ,לעפען סיץ ביזט לוא ? ?דןײןןלע מײן ,זענילען ןיך

 זיא .אקוס מיט איהם ענטפעךט ןיא ,אקוס איהל .גיט
 איהלע טיט אױגען אידלע פעןשטעלט זיא ;היט געװאךען אין

♦ אליין זיך פאר נעשאמט זיןד האט זיא ; האגל
דײן לאך ךן איך ? אזןא זיןז ׳טעטסטלו וואס , לאינקע —

כא 2'.
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. פיעםדער כןײן ̂יט ,*אן5
. ! פאטעו מיין — . .אזיפץ זיא ̂יט — .
 וואס ,אלץ «ז , לאינקע יץ9 ניט !פאטער דײן ,אי —

 פאטער דיין .רעכט אלץ ךאס .איז טהוט אונ מײנט פאטער ריין
 אחןאנוטהארץ איךישכןײט אפעו ; איד/ איין.עהרליכער איז
 איז , וועלט ךער אויף לעבען צו וױא נןעךש^אנד אהן אונ
. ^ישט נאר

. ךיןד ^עט איןז , פאטער מיץ יף1א ניכט רײד —
 פארצײטען . נאמען מיט׳ן גערופק גיט איהם האט ןיא

עי נאך יאהר ״ע^ליפע וױיפלעןז יי^ע ליא פלענק  ניט סתונה י
 גנעךינען «ר זיןי פלעגען אונ , נאמען מיטץ מאנען זייערע רופען
 ליפע רײנע פיל װיא ,רײץ .פיל וויא אבער . דוא ווארט ךעם מיט
!וואךט ךיזעם אין געךרי,קט יס1א דאס זיך האט

 אום אנגעהײפק זיא’ האט , דוא ,מיר דאך זאג גו —
 - :איז.;נךלויבט װאס , אזאך אויןז געישפראך ךאס װענךען צו

 'שבת הײליגעין ךעס איפער ? געלײזט נוט הײנט עפעס האםטדו
 איז מען .״ ארױס גיט שטופ פון טאג אגאנצען ?בײטאג איןל כןען
.פערהארעװעט ׳ פעךטאן אלץ

,גוט גא?ץ - .,ער עןטפערט — I גאט איז געלױלט —
 איז פעךמאגען אונזער .טאג פון ב״ה שטי/גט גע־שא?ט א־נזער
 וועליען םיר געװעזען.י איז א;אהרען פאר וויא , ךאפפעלט דןיעט

 ארעמע גוטעפ טאן כןענען אוג נגירים ווערען אי׳ה צײט ךער טיט
 מיר זאל אױבעךםטער ךער ,איז נכןע:געדא נא^צער מיין . מע^ען
.טאן צו טטעס לײטען שט־אנךע אים זײן זאל איןי ,העלפען

-יבערםטען1א דעמ אדאןק —  עס — .זיא ענטפעךט ,
 מײן וואם ,אוגיוהיג’ םיך כט:מא זאןז אײן נאר ; נוט .אןץ איז

 ״אונ פעט זעהר ר. גאך אך.ײם געפאהרען אוועק איז פאטער
. פעם אין זעהר אויך .עפעס זיך ראכט איז טאטע ךײן

? העלפען זײא איך ק(ר װאם ; .עס3 אין זייא זײנען גו —
איד
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 וו״טער . לײטען גןאר אונ גאט פאר ױײן גיין איך אז ,וױים איך
 םיט ברײנגט פאנאסיזמום זייער אונ שלעטזםקייט זי;ער וואס

,קען זייא ?ייא ? שולךיג איך פין װאס , פערךרום ןיך מאכען צו
וואם אדער ישבת אום זיך כןעם איןד װאס , אהטא קרמען יס1א

 אין• װאם ,אדײטשען מיט טישקה אוןלעזל בײא װען זיטץ איןד
 ? אנךערס לעכען דען איןד פ,ען .^עשא?ט אין איהם מיט שטעה

 צװאנ?יג אונ פינף פזן נש;מע אטמער אז פעךלאנגען דען מען כןען
ער אזיפצינ וױא לעבען זאל אהרזי ? יאהך̂י

 דיר זייא זאלען נעפ פון אז , טךא אבער האב איןד —
. אבטאז ניט װאם т ״ т  ; т ו

 וויא אפאטער :;יט טורא .קײן איך האב §אר ךער !עט —
שלעבטעם ג־ןײן קען״ אונ אפאטער פארט איז , איז שלע?ט
ק ?יר ו טחײ^רע מײן ,הד\ג .זײא .טאן ניט ױאס ניט האן

.האבען « מוךא
• 9

 האט ?גם > טדזיר ךא האםטיג י?נעריםען1א זיך האט רא
.^אךציממער אין נצריט ישטארקע העוע; געלא.זט זיך .  נראבע .

• • גקולות טגיש^ךיגע טיט זיךעלװארטער  אין ארײן זײגען >גס .
 גאךטןען רויטע מיט פעך^יאגעם אין מענשען פיר עסםצינזמער

 לעפעל דיא ; אטוןז װיא ?לייך געװארען איז הירש .פעלגארטעלט
 יס1א האט לאה בײלע .האנד פון ^עפאללען ארוים איהם איז

 אהינטער געפאללען איז , גע־שךײא ארןעןצרײםענדעפ נעשטוי^ק
̂ד ךאם . אפלאט וױא ,צי$ןעךן גענומען האט , אלינן׳ן.קאנאפע  כןי־

 :געוועזען ז״יינען נ־שק;?וע פיר ךיא . שרײען גענוסען האט
 אונ’בורדוכס בײגקע ,דאגרע יענקעצקע ,פוהרמאן מתיתקע
 דינען הײנט ,גנ?ים אונ נןלאגער געװעזענע , באכמאטץ פײפקע

̂היג ךעם כל׳ ^זטעהען ׳ סאפער זײא זײנען זייא ♦ ךלנפטען צו ®
געזונד
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 ?אואפינעם מיט בײלען האבען ;פעך׳טכירט , רויט או־ג געזונד
 פון צוךיק געקראגען האבען זײא וואס ׳ פענימער זײעךע אויף

 טראגען זײא ,בעפאללק זײא ײעלכע אויף ״ אפפער זײעיע
 צו האנד אין שטךיק האלט אײנער האנד; ךיא אין ׳טטעכןענם

.ניט זײא פאלנען וואס ,ךיא ביןךען
 מיט באכמאץ אגעשךײא גיט — 1 ךע?:אטא ,נו.קא —

.געענטער צו טךעט — . *טטימםע פער^פיךטער , אהײזףגער . . 
. אאיד יוריא גאר אױס װײזט ער ,ניט מעהר נאר קוק .  לײכטער .

. , שפת לפבוד לאנ^זען ע?וט . ♦ . טיש אויפ׳ן .ײן'5 זעהר . . . 
• אכיץ חדי גאלובציק.אין ׳ קום נו ! הירש ר׳

̂יש הינטעךן הא?טיג זיןד שטעללט הירישע  אבאראנײען צו נ
!! אטעות האט איהר : שרײט אונ ציטעןט , זיך

— . ער ע?טפעױט — ,ניט טעות גאר.קיין האב איןי —
ן איהם נעה?וט , רעןנאטא ,גו !טרפה היריטע ניט ד־אס щ וועוי

; .אקופעץ בץ איף — ... א?והן גלאסנעמם דעם בין איןי .
!אם.קארבלײען צו ניט מץד שמײעט איהר

♦עולם ?ןל ךנונו ךעם פאר ̂ז״ענע ׳ נייא — . . и כןא , 
1 ^עוועליס

;׳טרײט אונ הענד בײךע אץ לײכטער ;ןנוןײא חאפט היריש
1 פאר.קאלילןעס ^אכק אײך וועל אץד

— חאפער׳ ךיא 'שרײען — !כןען }יט איינגאץ וואס —
 טק װ§ט זונסט אום ניט . $פת אום ליץטער דיא האלט
.טךפה איהם

 יף1א נענומען האט ער . איהם צו גענומען זיך האגען זײא
 מיט ׳טיסעל דיא , ליכט דיא מיט לײ?טער ךיא װאךפען זײא

 זײא .?לוט מיט בעגאםען זיך האבען זײא פון צװײא .טעללער
 'הונגעףגע ךיא וויא ״ װאיט־ה מיט בעפאללען אבערז איהם זײגען
 אײנער ,עךד׳ דער אן נעװאךפען אגידער איהם האבען ,יועלף
איהם ן!יטדיא,קניןג׳הא?ען געטךא^ען ארוןש איהם אױף האט

פערישטאפט
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ר '^וײען ניט זאל ,ער ,טױל ךיא פער^טאפט  איהם האכען אי
. נ־יש דיא מיט ד:אנ1ד דיא געבונךען
 ןןיט װײבער ?י;ערע אונ שכנים נעקומען אוױף זײנען >גס

 !ײא אין ראס״-אלץ האיען ,י ש^־ײנער ׳ ײילכ/עס ׳ קאצערעסז
 זײערע טיט צוךיק לאנגט דער האןען ער8סא ליא ; געוואךפען
 חאפער ךיא , אגעפילדער . אלאךם געװארק איז >גס: . שטעכןענס

 געשלע^ט מיט האבען זײא אבער , בלוטיןטע צו עװעק זײנען
 ניט צוךיק מעהר שיוין זאל ערי אום . מאן ױנגען אך$ען ךעם

 ארמע ךא —.ווײפ געליבטע זײן צו אוג הײם זײן צו קומען
.געחלשט האט וױי^על

I י! ■ ■•׳ 5♦ ׳
\

 איאזיאך ״ אטיטעל געורארען איז , ישפת ,^אךגען אױף
 »אנגיד מאן אװנגען ,װיסטאן הירשע האט ימען ;שטאךט אין

 ךויס ביז נןלײן פון אללע .אנפש נןאר גענונןען ,אטיוחס ,אלקךן
 יפאר געהען גןלעגט יאדזיען יעגע . א^־גערע^ט ד,ע??ט נואךען
 זא .הײנט וויא ניט ; שעאןד ניךריגען אונ אך^ען פון אנפ־ש

 האט מען . ,עךאײגגיס אזעןטנאמע געווען §אל צו אזא איז
 ךער אז ךען ; ^רכײט ?אטעךס דעם איז ךאס צ*ז > געװאושט

 צו גאר געװאגט ניט .קיינער וואלט , װעלען ניט וואלט פאטער
 ;גערעלט געגעבען איהם האבען ^דערע .דעם ודעגען £ראכ?זען

 װעלכע , נ'שען:מע ױןגע אנדעךע פאר אמוסר זײן וועט דאפ
 ־אז',עס ,זעהען ’ יזײא לאזען יף,איעןטליך1א ניט .זיך י־יהרען

 האפע• אנרערע .שמײפען צו זײא וואש מיט /. אבײטיש ךא איז
 הא^ען זײא נארי ; מאךדערײא אגךוימע נןאר געפונען אבער דאס

זייא זײנען ]א ,ךײךען ,זײא ־אלד3 ןןיא דען ;^ויי^ען ןעמוזט
ניט
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 גענוטען האט מען .טרפה ךעס §אר .איהם פאר בעםער גיט
 האט רףנער וואס , חטאים גרא^טע ךיא איהם פון ערצאהלען

 חטאים ריא , בעמיהט גאןד זיןו האבעןז פיעלע אונ , געזעדזק ניט
 זעהק זאללען אללע א־ם , פערגראםערן צו אונ בעפוטצען צו נאך
. /צטראך» אזא איז וועךט וױא

 טאן ױנגען אומען דעם טק האט גאכט צו שבתית
 פון פריאם ךער זײן דארט פלענט ;>ם װאו / ד. אץ אטפכאוועט

 אפ איז לאה בײלה . ארום ׳טטאךט לןלײנע ףא פון נפישות ךיא
ת טאג אגאנצען געלעגען  מאן ליבען איהר צו . אקכאנ^ג ען

 איהר צו געצאנגען איז זיא . געלאזען צו ניט זיא מען האט
 געװעלט ניט איהר מיט ?גי האט ;ןעטען װיסמאן יעקב שווער
 אפוהר גענומען זיא האט נאבט צו זעלבען'ט;תית דעם . ךייךען

 אויץד איז אונ געירעזען( ניט אײזענבאהן דיא נאך איז );עמאלט
 זיןד זאל ;נר ;פאטער איהר צו ד. נאןד געפאהרען אוועק

. עהיאך נעהאט האט ,ער אונ .איהר פאר איינשטעללק
 אכײן איז פאטער ךער װק ,גכאד געקוטען איז ךא
 ךער אין אוהר עלףיװאר ךאס ..ךאכנען פזן שזטוב אין געגאנגען

. ־שפאט דא?גען פלע^ט א־נ אהןויד אאיד װאר ערז ךען ;פריה
 ,ארעם ^לית־זאקאונפןעך׳ן דעם מיט שטוב אין אריץ נעחט

 אן־לאז איין זיך גיסט ,אנבײןען עםען ןיןי זעט־צט אוג זיך ווא׳טט
. אפטיט טיט צו גיי^ט אונ טרינ^ט , בךאנפען

 בלײך, זיא;איז .פיס ךיא אױף װאננןט , לאה בײלה ארײן גײט עס
.וױינען פון פעך^װאללען זײגען אויגען איהךע ,ציטערט

האט מיר אונגליק אײן פאר וואס ו װײסט דוא ,טא^ע —
' י גע^עהען
 גלײכ-: ערי זא?ט — ! א׳טפאם ,זאגס^דו א^גליק אײן -

,גענומען םען האט ךיך .ניט ? ךיך עסי אךט װאס ווײטערי —.גילטינ
♦ הײם דער בלײפען וועסט דוא . אגנעבען מען וועט דיף מ נ

 I מאן עײן ראך איז ערי !פאטער ,ךעך^טרו וואס _
,1 ч דײג י 'י



 גט איהם פון נעהמען וועםט דוא !אישפאם ,סאן ו־יין —
. ף1אס מיט אשעשה אי

 זיא האט — ,וואלטעל אזעלבע ניט רייד זעיה פאטעל, —
 ןעה ,זיןו ערןאלםי - .בעטען איהם בייא גענומען זיך

!. איהם ךעטע
 דוא וואס ,ניט פעךישטעה איך !היר־שקען ךאטעװען —

 ! אקארטעןוניק ,אפיקולוס אײן ,אהולטײא ראטעװען ♦ לעךפט
. יונג ךעם א\הם קומט עס איך? משוגעבין .  אבקוטק לאז,ער .

. חשאים זײגע פאר
.אייךעם דײן דאך איז ,על ; זיך /גךבאךמ ,זעה —

 דאךף אץ־ .לאה ביילה , ניט גאר ךאס מיר מאן ךער —
 ,אליגעין דיא פעישװארצען מיר זאל װאם ׳ אײךים אײן אזוא ניט

 ׳ ד׳ נאןד געפאהרק נאךאצגע פאךאבטאגק ךאס בין איןז ! אויפ
 געלויבט אונ ,אבגקן איהם װיל איןד אז , פא^ער זיין זאגען צו אום
 .ארוישם געמאכט האבען וואךטער מיינע ,עך?טער3י1א ךער

 װעל דיר אונ , נייש^־ה ,גט געבען שױן ךיר ,ער מעט .איצטער
.אגאטם-ןאךכטיגען איךין ,עהלליכען איין אמאן געגען אין־

־עלט האט געשטאנען איז לאה בײלה  פון ,כעם פון געצ̂י
 דער דאפ שטאקט פאטער איהר פון ,ען(שרעפ פון אונ װאוײ־ער

״אונ ? ־שלעפט א1אז זיץ אפאטער ,קען וױא ; ארןגליק גאנצער
זיא . יפורים איהלע האךץ איהר ניט דאם ̂על פעךשטײט וויא

. של־פצען אונ ווײנען גענומען האט
 א1אז דא זיןל האסטו װאם — ,ןא^ט — ,שא —

; ^עפלאנכעט פאנאלדעל .  נא 1 װאם וױיםט ,על וױא אקװ־אט .
 אן איהם אן פעךגעם אונ , פעךגײם אונ בראנפען אפיפל נעהם
 פון געװאךען פטור . . . ן«1אם מיט אמעשה אונ הולטײא, ךעם

 מנהיגים גו^ע האבען מיר װאם ,גאט .איז געלױבט נאר 1 אצרה
 נא?זם- אן נעהמען.?יך וועלכען ,איךען ״עהלליכע שטאךט, אץ

יזיך ולענהזאל פולהלאש ריאשוכש ניט לאזט אונ ,י ךףװדע
פאנאנדער
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 ^ייען ז או בײא זײן ניט ן-.ל ;גש אום ,נאהןוען :אנאניע*
. מ׳&היתים בנים , מרעים זרע

 האט ,בכא^ען אגלאז אײגגעגא$ען וױיןזער ךך האט ןנר
 איהם «איז зу . פןןיט « מיט ^עגיסען צי אונ אזיקונעטרמקען

 יף1א געװיי^ט טיט אויןד חאט וועלןע ,עייפ זיץ נעאגגען צו
: פעטק גענוטען האט אונ אוגגליק ^אלטערס דער

 או^ער אױף רךזטנות האג , דיך בעט איף ,ױשיל ,זעה —
 וועט ,וועלען ףט וועשט דוא אז ; ךיר אן זיך ווענךט עש .קץד

.אגעראטענוע^ער .זיץ ער
 גענוטען ,ער האט - ! רהטנות ורען ,רהןנות װאש —

 קץד טײן ניט וויל *יך , אכזרױת ^יז רהטגות ךזע — שוייען
דער האפען זאל זיא ,וויל,גיט איןד ... אפיקוװש איין *ווער־ען זאל  ק̂י

 ;יט ,"זייא פון האגען ניט תקומה .קײן אי־;אל וואש ,יונ;אצעש
. וועלט יענער יף1א ןיט ,וועלט ךער אויף

. ?ןלאגט זיא וויא ,ווײנט ;יא וויא ,זעה —י .  וועט דא .
♦ ;וערען $אנק דאך

̂כאצק , $טור — י  איפער זיןד װעט זיא !אשפאש ,וןערען נ
 איך וױא אנעלע?טער ו ^ישח עטייןןנרע ,'ящ אונ ווײנען

!אאיד בין
 איתרע ;יט גאר פער^טײםם ױוא אן ,יאםעל , וןװאלד

"יפוךיש . . . זיא אז , האלט אזוא איהש דאןד ך,אט ןיא . . .
 ?יזט ? דוא פלױדעךפט וואס I האלט װען ,חאלט וואס —
 האלט זאל ןיא , אפיקולהתע אײן ןיא איז װאש ?י עהזד מש^עצו

 בין איף ,ווייפ סײן ביזטו אט I אגייש נאך ? ®אן איהר האןען
 װאס ,דען םיר ווײסען ? האלט עפעס דיןז ^יך ך,אפ מאי ךין
 ,ווארעמעס אױש מיר ̂קאכשט דוא 1 ני׳^ט גאר ? האלט דאפ .איז
 איך גיפ ,איך 3הא , געלד מיר ?ײא פעטשט רוא’ איך; |גם
 לכײק טיי קיסט , לער(^?ל אני;ער . ניישט נארי וױיטער ״ ךיר

ןען פןאר וויא /ער^טען : האלט יע אז . טיט׳האל^ע^ש אטוח



 טאל»עי אונשניתאאידישע ? האבען האלט א?!לפה , אױנגאץ גאר
 ,עכיו״ם מעשה אין דאס ; האלט פוןי װיסען ניט גלאט טאר

 ,נ;ה ,הי׳ה :ז״אבען ךלייא ווישען לאו דאךף טאלטער אאידי־שע
אונ הרל^ת  אציבע^׳ וועלט ,פלאטע אלץ איז נױיטער הנו,י

 .אהולטײא , אױנגאץ א\ז ער¥ , קוךץ , אײ יס,געבלאזעגע1א איין
 ;אשלעק אן נעהןןט , איהם פון אן זיך ךעלציילט םק װאס
 מױל מײן ןויל איך ׳וױילע ךערצײלען איבער דאפיניט щ איך
 >י פ אנןיכן פאר געהען מז ערז גײן, . מאכען מטמא ̂יט

 ערז װעט טאלטער׳ מײן , ףר אונ אידען ?רומע $ללע
 1 אצרה פון ווערען פטור , אםוף מיט א$עשה אונ , ;ט

א .אױםגעפיהךט האט.גיט לאה בײלה ארמע ך
. . .

—о®о;сое$^Х58зссое«о—

6. "  ;
/

'— ג וואכען צוױיא פאךאיפעו ^יז ̂נס »'
 אײן געוךען איז ,יא?ל װאהןט עם װאו , נאם ךער אין

 איז נײגילדע געישפאנטער מיט יעךער ,מענ^ק פון «ײנגעלאף
 ױנגע ?תיענציטער/ ׳ ®עךזאנען נס;מא :פונהט איין צו געיןאפען

 גע׳שעהען? דא אמ װאס .װאינדער אױפ׳ן געןאפק לינען אלטע אונ
 גע^טאנק אח ךערטױ^ר וואפ , הױף י;וען$1ר נע^ען ^אס אויפ׳ן
 וואס ,רעלךוטק ריא פון פערע^ליצקע יךיא געװען איז ,ן$ען
 דעם צו געהאךט האט הויף דער אב^עגעפעןי. ילאןנ גיט קאט מק

 מענשען פראש^ע פאר איטײנק ^עהאלטען האט וועלכער א^ש. יאטל
 דאס'נעױען הוייןף זעלבען דעם אןיף אונ ,סאלראטען §אר אונ
,רענ־רוטען ךיא פון כנע;קי י ךיא

су צעגע לאכעיליכע אונ אשלע־^כע נןאר?. ррду щ 
 פי־ן ױךישע ^לײ^עיקינךער װארק לאס .ךעלךוטען רײהק ^ױיא

׳ ׳י" אכט '

— 25 »*-



 גאך ניט טראנען.'שינעלען זײא .יאהר דלײצעהען צווערף ביז אכט
 בייא ,עלד דער איבעל זץד זײא שלעפען אײניגע בײא ,מאם זײער

 או־נעל דיא יף1א , אהיף פעךכןא־שעךט פאלעם ךיא גרעךע.זײנען;א
 געוואנד פוןפעיע אױך זײנען לןיטלען.זײערע דיא .פעללןאשערט

 האט עס װעטען א״יף .אױגען איכערךיא געללקט אליבעל גלױםע
 אײן אהן אזאך וויא געזעםען עלפט עם א*ז ,געפאקט עטװאם יע

 ז^ה .ניט נאןד זײא האבק םעפענע לןנעןף .פאםאן עטװאפ
 פון קאמקעסז אישגעק״קעלטע נוד װארען ךאם ;טראגען צו געווען
.גענייט צו אוג , געוואנד םעיע

 ניט .איינאױ־ער נעגען שטעהען כןץדער אומלינןליכע דיא
 ךי״אד־עש דיא .איז דאם וואפ ,ניט נאןד פעךשטײען אונ אךךניענ אין

 זייא טיט קענען אונ אךךנונג אין שטעלק אװעק זײא זיןד ש%£רען
 זײא , בײזען מיט , גוטען ^יט זײא צו רײדען זײא ;טאכען גישט

 מײלכלעןד אפענע מיט אן זײא הי״קען אלדערע .ניט פעלישטײען
 קלאצען אונ עזטײען אנדעךע ;שיעכןען אין אונ פעלװאונדעלו;ג אין
 האלטק זאלען זײא , זײא מיט זיןר מאטעיין ךגאלפןעם ךיא אונ זיך

 איך ,מאנזע :שלײען אונ וױינען אלדעלע ;אראכ נךלעך;הא ךיא
 לאנגט ךער מען ; װײנען אונ גלאט #טײען אנדערע !אהײמ וויל
. שלײען מעהל נאך זײא נעהמק ,נקרעפ זייא

̂ן ארי־ם טאלןא דיא  מיט דוערצער פערנןלעמטע מיט שטײ־
 זײגען זײא נטער;או ,אמיעט $ען г זץ־צעט מען , אױנען פיינטע

 מיט זייא צוא זיןד רײםען ?ײא ,.קינךער ךיא פון מוטעךס פילע
 אונ םאלדאטען ארום שטעהען עש גיאר ;אכןלאנ מיט , אלאטער

:רןנדעי ךיא צי* ווײטען פון שלײלין זײא ,צו ניט זײא לאזען
. דא אליך בין איןד ; קינד טײן ,חײמל ,ניט וו־ין —
 אזיןו בין איך ;זוהן סײן > יאםיגקע ,ניט דאך וױין —

• רי לעפען
 די* שטויעכןענךג אױפ זייאי -'שלײען !מאמע ,יזאטע —
,צ־ײם ןויל איך .דאנען פון צו מיך נעהם טאטע — :האנך^עך

עש
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.טאלפא ךעם נטער;או אגעוױין אגזאל מיט זיןי העיט עש
 פ,לײנע ךיאי פון ךעןזןוטען דיא פון סיכענגע דער אין
 טראגט ער ; ־אהױכער ךערןוט אײן געישטאגען איז כןץדער.
 מראןט ;אזאק ;ויא איחם אויף זיצט וואש ,־שינעל אשערען

 איבער״דיא גערױןט ארויף נד;געװא םערע פון היטעל יםע1א;ר
 דיא ,אײנגעפאלק בא״קק ךיא ,אטוך וויא בלײןז איז ער .אױנען
 בארד דער . בלוט מיט אונ טרערען מיט פערלאפען אויגען

 איהם איז עש ..פיש ךיא אױף וואננןט ער .אפגעגאלט איז
 בעלןאנטער אונזער איז ךאש אפער ;̂קעגען ךער צו שװער דוײנט
 וואכען לרייא פאד געזעהען האבען טיר וועלכען ,װישמאן הירש
 בײלה פרויא ליכע ,זײן מיט טישז §ײן זיצע^דיג }ליכןליןד אזיא צוךיק
 אזוא איז איהם רואס . גאט געלויבט נאןד יעטאלט האט ער .לאה
 הינטער טאנצט שטן ךער אז ,נעװאושט ניט אבער האט ער ,גיט

 שױדערהאפטעם אישךעהליכער פאר ׳טטעהט איהם אז איהם,
• אל1שי,ץ

 אישײגעם ?ןיט מאן ארײכער ,מאן ױנגער ש״נער דער ,;צר
 צו געקי^ען היינט איז ,אגעראטענער אלטךן , לטאט אין גע'שא?ט

. לאגע אזא;אמעךליכער צו נדע:$א אזא
אײרע־ געוראךען איז עש . ראטנער ךער געקומען איז ;;ש

 ,ער געשטעלט'. פאנאנדער .גלײך אלעמען האט מען קז־ים , וואנע
 '*אלעמען אריף טט:לאן ארנ שךײט ער ; צמןאלט אונ ,רױט איז

 איהם האט ,מאן ױנגען או^ליגקלכען ךעם צום צו גײט
: קול חײזךיגען א מיט שרײט אמ פעטש צוריא דעךלאנגט

 ךאש זיןז האשטו װאו ? געוועזען דאש ^יזטו װאו — ־
1 ראם טעביע̂ .יא ? אנאנד נ־אך טענ צוױיא שלןיװײעט
 צווײא ^ענאטעט גיט וױרכןליןד זיך האט אונגלילןליכער ךער

 געקענט .ניט שיאנדע ךיא ך«אט ;?ר .ןעךענןליצקע ךער צו טעג
 נןלײנע דיא ?ווישען רעלףט אלש שטעהק > טראגען אךיבער
געװען איז עם װאו | הױז ישװעךש »ײן נעכען גאש אויג־ץ .פןינדער

דיא
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ט א^פאנג פין זיך האט ער . קוכנע ךיא ן ^י ו  דיאדקע רעם צאלען ^ו
 אבעי שווער גוטער דער .טרעבעװען ניט איהם זאל ןןד ,געלד

 געוועלט איהם האט ער ; גענוגענד אלץ;יט נאך .זיך האט זײנער
 ךעם נע^טכאסעט ,ער האט זא ,נאנןען אין ךױכןען נידער

 דעם ערןיאהלק דאס װעט ער אז ,.ריאדקע ךעם ,םאל־אט
 ךער .געלאזען נאןד ניט איהס ךזער שױן האט זא לנעפ־י ראי

 האט ,טראןען אךיבער געלןענט ניט אבער ךאס האט אוג^סליכער
 ראפ איז ךאטנער דער .געי״אװעט ;יט ̂או־ טעג ציוײא .זיך ער

 ; פהךיװײעט זיך האט וואס;נר §אר ,בעס $ין געקומען איצטער
 ךעם פון אנגע#?זראיעט ^עווען שױן ער איז איןת׳ן אין אפער
 זאל ״ער ,ןלןױ^ען צוא דאחדך איהט , ^עלד טעסיגו פאר ,שװער
 א\הם בײא צײט גאגצע ךא האט ער . טאכטער זײן גט געכען

 ;טץ . הערען געװעלט גיט ראש האט אונ;ענער , גט ^עכעטען
.נײן אונ נײן ,לאה׳ן בײלע זק

 אפיציר ךער ׳טרײט ? שלךוױיעט דאפ ןיןד האםטו װאו —
. פיס דיא מיט טאפען נענו^ען האט אונ װאוטה עזטײןענרער טיט

 גענו^ען א־עליךןליכער ךער זיף חאט — פרא^י^ע!—’
׳ • ןעטען

 י אגעשרײא אפיציר דער חאט 11 ךאזאג §י_אטי דוןאךצאטי —
. עזטי;וע רייסענדער זײן טיט נעטאן

̂$ליכןליכ׳*ר דער  איהם איז עס , אשוידערגעןןאן האט א
 אר״ן איהם מען האט נלײןז ,אז־יגען ךא אין פץסטער ^עװאךען

 ♦ Ш*г איז װעלכער , אטאכײא אין הויף* ‘אין נעישןעפט
 ךיא צו געטאן אוואךף זיןז האבען ;ײגיךיגע ךיא פובליקום דאס

 ; זעהען צו בעסער אום , ^ע^לעטעךט ארויף האפען ,קענסזאך8
 נלײד • געזעהען גיט יך1א ןיך האט פ^רנ.עי פון ש$אלטען דיא דוךך
 יף1זײ^ען'א כאלדאטען צוױיא .וױ^עס אב^ר נעבכאלט םען האט

 . ^יןעל זײן ןערי^ען אראג איהט פון ד.אבען ,ןעןאלען איהם
זיין > חע^ד קאלא^ןער גוײןועס זײן ןקעהען צרויס זיןר האט ןנם

װאלענער
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 וויאךיא ^וואךץ געוואיען איז פנים זײן ,ת1כ?פ ארבע וואלענעי

нуצא?|א גאנצען דעי איז אגעוױין הערט דער זיך האט עפ . ־ 
. יײא ךעד געשטאנען זײנען וואס ,מענ^ען

ען. געט ^ענוטען אומליקליכער ךער זיך האט !פיאסטיטע —
. אבלאט װיא מנשױיעוט האט ער

 ךער זא^ט - ,שווער דיץ >יײא פראשצענ;ע בעט נו —
 אגרױםער ביזט דוא ,געהעךט האכ א׳יך — ,געלאשען אפיציר

 . דאשאדא פייל געמאכט איחם הא?וט רוא .אפי_אנײ>ע ,נעגאןײא
האכ איןז ,מאן ^ץיליהער אײן בין איך אז .װיסען זאלםטו

 איהם ײא3 בעט אלזא .;נלטעךן ניט אװואזעט מען אז ,פײנט י
 האסט דוא וואס ,פראשצײיען אויןז ךיר ,איך וועל ,פלאשצעױע

♦ טעג צווײא סלךוױיעט זיןו
.שווער ךער , אגש יאסל בעװיזען זיך האט באלד

 ךיר איך וועל - . רу אגטזז — ( ןזאכטער טיין גט גיב —
. זיין מוחל

• אוןנלילןליכער ךער ענטפעךט ! נײן ? גט —
 אונגלי?ןלי?ען דעם האט מיען געמאן אווא^ק האט אפיציר ךער

 געו־יןועןזײנןן אראכ איהם פון האט $ןען ׳ נעויאן־פק אגידער נלײןי
 !ױיסע רטעם;£יא זיין בעװיזע־ .זיך האט עס¥ ,לײדער(ר אונטעוםטע

 וואסער אשפךיץ.קאלטעס פעךטךאגען ניט האט 'וועלבער ב,’לײ
 אנגענו^ען אלעמען ךיאט עם .גאס אױפץ שטיל געװארען״ איז עש

 . שוידערן ^ענומען האפען רעלןױצ;קעש ינןל״גע ךיא ;א־שךער,ע;
. טאלפא אין אגעווײן געהעךט »יןל־ חאט עס

עי  דאט ציעער, ךיא ?עךביםען נג;אןפא פון האט קלי?ער:או«לי ן
 ̂נם ; יםוךיס פון שטאיךען צי ^ווץשט האט ,ער .נעישריען ניט

ר זיד שטארןיט ע  ים1א גיט ןעהר5 ש־ויין קעןי ״ער ..גיןז אזויא .ניט ^
.מאלטען

-ו.ט גיב איןי — ע שװאכער זיין טיט .ער זא;ט , ^ ^י עו ^

טע) גע בלוטיגער
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.א־ױגןגעסארט ̂ײן־י האט ןןען
ןוימגט №\על דין װק - ,ראטנער לער י זא;ט נו• -  פרא̂י

 ׳?!?ןריעײעט Т1 הא?וט דו-א װאס ,איװןד ךיף־ איןד פראישצץע , ךך
 ראךף фФя אז , ײי?ען ײא1 אונ . פרן'שלחבע »ןײאי^עג

♦ אועאזען מען
 האט יענער ײאם ,*ן ט צו אום ^עקיויפט או^טער װאר ל5?

̂ט;נןעללא איהם פון .נ
 ,געישטעלט אװעס ,איױ^עהײבק או-נגלייקלילען לעם האט ®ען

.לןלײדער זײנע א^עטאן
 אװעס איהם זאל מען אווא^ק ^ענעןען האט ראט^ר דער

.פיהיען
 מא;ען צוא לאךטען אום ,רב צום נעפיהלט איהם האט מען

ק א8א$אל .גט דעם ש ק .הי;טען פון געגא^גען נאןז איז ^

 האבען ן$ס .גט צום ניערײט אלעס ;עװען שוין אי־ז לג בײן
 ין1׳ט איז לאה בײלה . עדו-ת דיא אונ םונןױ רער געװאלט ן ש־ו

 װעלכעם רולןד ,געװאולט ניט האט ןיא .געװעזען דאלטק א־ויןד
 ,נעןאוןט איהר האט מק ; אגט איחם פון לאם בעקו-טט טען מיטל
 §אר אויןז וואר אלײן דאם .וױלען גרפזען מיט׳ן ^ז׳ן איהר וויל אזיער
 טיט זיןד יויל טלײער איחר ,ליבער איהר :או-ךאר אנוטער איהר
 איהם מיט געהען צו מיט געןוץשט ^עםער האט ןיא ,גט׳ן איהר

 איהם האט ז.יא װיא .גע׳גט א׳־הם פון זײן צו אײדער ,שלוזבע אין
̂רילנן אוים י״אקעלליןז ןיא האט ,ןעהען ד־ער  װאס ,הירישע : גע־
!געוךאױען איז ךיר פון

ן אגע־שכײא װײמיטהיג איױןז האט ?יר א ^.
 צערעמאניע ךיא .געמאלט ניט שו־«יות ?לייןד_קײן האט מען

גע׳גטי, אב זיא האט .געווק ?ז״קצר אביסל
.פיהךען ארויס ^ענומק איחם דואןען םאלךאטען ךיא

בײלה גט בלוטעער
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 אװײמוטהיגע מיט ער זאגט — ,לייאינקע בײלה —

 צו געצוואונמןן ןןיף האט מען א1אז וזיא ,דוא װייפט — ,שטימע
־. געישמיסק מיף האט ■מען V נט

. קאפףז פאךן אמעהאפט זיןז האט זיא —
— ,טהיר צום גײענדיג ,ווײטער זא.נט,ער— ,וױגש איןז —

 אוגזעיע מיטפיהלק זאלען ש^אים או^ןערע אז ׳ווץש איך
 זײא ’ וואס ,*פאלשטעהק ן$לקט ;עמאלט זיייא וזעלען ; ווײטאגען

. געטאן אונז .האגען
 װאר דאיטען .הויף אױפ׳ן געפיהךט ארױס ^הם חאט טען

 אױפ.׳ן אח־יף א.יז ,געלאפען נאך איהם נאך איז לאה ביילע .אירולען
. געווארפען אריץ זיך האט אונ ברונען

 פאלדאשען לי פון האנד דיא פון געריסען ארויס זיןל האט הירש
 פאלדאטען ךיא • ברונען צום נעמאן אװאךף יף1א זיך האט אונ

. אולטאכט אין געפאלען אבער איז ц/ ; פט;אנגענזא איהם האבען
 יםיט וואס . בא־ניצע .אין געפיהךט אוועק איהם האט מען

 איתר חאט מען .זאגק נדעיע;א .גיט מען וױים ,געוועזען איז איהר
איזג/ישטאךבען. זיא זאג״ען אנדערע אונ אבמגראטעװעט/

ע ד נ ע



 , >יש קו?ש וױא ,װאיניעין געיויפ זיך וועט לעזער ךער
 זיץ זאל פאנאטיזם ךער שלקנט?.♦. אזוא זיין ^לטעךןזאלען

 וואם ׳ אפאקט אפער איז ךאש — ? פעךאיךךט אונ ו.וילד אזוא
 ךער פון מענשען עלטעךע ךיא פלע^ט .פאםילט וױרקליך דןאט

ט א  . ערצאהלען א״ןד זײא װעלען ,גובערניע װ-שלןעל אין ר׳ ^
 אז ״ .יעךעם ײא3 אנדריץ אײן אזוא געמאכט האט גע׳טיכטע ךיא

̂ער  מען׳ןזען ױננע הײנטיגע לאזען .פעמעםען ניט עס קעןי .קײ
 הײ^ט זײא װעלק ,צײטען אמא.ליגע ךיא פון פילד ךיזעש זעד-ען
 אמאליגער דער .איז-ניטא סײנט .טיליטארדינ?וט צװ־ געךן ןעהק

 גאט ו\אס , נו־ו־ל רעם נאף יעך״ער ןעתט הײנט ;^נ־לאפקה^נךעל
 צװאגציג אונ פינןז מען;יט ךי;ט הײנט ’»יעישעךט; איהם האט
 .קײן אונ שלאגען .קײן ניטא ^יז הייןט ;פיר נןנאפע נאל ,;אהר

 איז הײנט נױננ'; זעזל״ר אליץ םלוזבע ךיא איז הײנט ;שמײםען
 הײנטיגע ;סאליאמק דעם שיטצען וואס ,.זאקאנעס גוטע פראנען

 ״ הועאמן ו וואהלגעזיטעט ,נישען:מע שטודירטע זײנען נאעאלפטווא
 ;עצטעע ליא מעןשליך. יעדען נךלען:בעהא אמ מענשען זײנען זייא

 לעם’ ,איןי אמאל יפון בליבען:*ע נאי’ !ײ?ען טפון'דץ? שרעקען
 שרעלןען דער חאט אבעלסײנט עלטעוץ; פוןאומערע ^עדאלזטגיס

 $ען האט ,ןעךן ך;ג?ט אין געהק נאו־ זאל מען ווען .^רונד רףנען
’ .פיךפ^ען צו אונ לײדען צו ^ינךףטע ראס ^יכט ;עןיט

פערפאםעל♦ דער

ם ע ײ י ! ג ן מ כ א ק , ר א י ן פ ע ױ ר .פ
 פיר לןאפםןי אזשאתא^ער ךרוק מײןי פון אריױם ןנך^זט איז עש

 ,עטולען’קא^ז ,קעךגעבעקיצו ,געבעק ,אללעךלײאןאך^ען,געריכטען
 צו• בילליג ׳ ױױישלין־ אונ בשר אללעם גלןע;געטלע אונ ,װארעשעם
 ,שפלאכען פעךישידעגע פון געז.אקטעלט ^עריפטין, 700 ניז ,בערײ^ען
 §ײן פאלט־ע מיט ןרײז .פעךפאסער לעלפען דעם פון גןעךפאפט

.לאבאט בוכהע^ללער $יל לו״כ, К 20 .1,^עבלנךין '


