
/

У Л п . ~  ■5>:р£.

®־

נו

<?■£

I®

Т*
®ו

%Ш®

7§

Ф

ז ײ ר ובל ^ פ ר
פארטא( )אהן

פ ײ נ ם ע י נ ױ ב א ו : V : • • Р:־̂־

אךעי

ע כ קלי ע(או?ןגליך אונ ^ל כ לי

פון

י ♦ םפעכןטאר מךךכ

 ,אויןלאגע פעךמעהךטע אונ פעךבעםערטע צװײטע

• בװילנא פונק יצחק ר׳ של הספרים 'מםחר גית בהוצאות

טהײל דרײא אין

—— 

װילנא
 גארבער פײבל שרגא רפוס

תרם״ד

ьЪ 
;Ъ 

ьЪ 
сХ

ЗЬ



אליקעסק
נאהמען דעם אונטער ראמאן אנײער דחק פון אח־ים װאם נור
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 פאלשע צױױליזאציאן, פאלשע פון אבילד פאר שטעלט קאליקעם דיא

 מ־נגשיגם אין פערדארבענ־הײט דער איבער קריטיק בילתנג,
 .רוססלאנד אין לעבען ױדישען פונ׳ם עשרײיונג אב ,לעבען
 י עגדע ביז אנפאנג פון אנציהענד אונ אינטערעסאנט איז לןאליקעס דיא
 אינטערעשאנטעשטע אונ בעסטע דיא פון אײנע איז קאליקעס דיא
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.למאד ומהודר ויפה טוב ניר על קטן בפורמאט נדפם שונים

♦ ולתשורה למנחה וטוב ראױ הזה הפפר
 ונכריכה קאפ׳ 35 פארטא עם קאפ׳.30 ויפה קלה בכרי־כה הםפר מחיר

ק.50 פארטא עם ק. 45 מהודרה ױתר ובכריכה .ק׳ 45 פארטא עם ק׳ 40 מהודרה

.נײעס נײעם
5 דריק פאן ערשיענק יעצט איז עס

פאלקם־ליעדער♦ יעװאיסטע ױדישע צװעלף נײע ריכטיגע דיא
ם דיכטער בעריהמטען פ,ין . קו לי ר א ע ז נ . צו
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אדער

,אומןלילןליכע אונ ?לירןליכע

1

♦ אןי^גליקליפע ך

 זיץ נאר געשלאפק אלע שוין ז?ננען יטטוב אין בער ^מואל;ר׳ בי׳יא
 בײא געךרעהט האטיזיךינאך נײענצען א;אהר פון מײדעל א לאהױא טאקטער

פענפטער. פון אװעקטעגאנגק צוגעגאנגעןיאונ מאל צימעריאלע אי.ן זיך
♦ פענסטער פיון ארויםגעשטעקט'דעם^קאפ זיא האט מאל צעהנטען צום

 זיןי זיא האט ? צונײן דעררעגען געהען צו יפהערען א, ענהליך וועט עם -
 ךרויםק אין אוג פארחמארעט איז הימעל דער וויא קדכןענךיג גע^רעגט אלײן

.’איזפינםטער
מעט איז זיא אז אזוי־ קאפדך־עם. אויםגעשטיעקט ױײטער נאך האט זיא  נ

 דער מיט אונ פענםטער זײט ייענער פון געװעזען האלבען.כןעךפער א מיט
 האט לענען דער וויא געפילט גיט גאר האט זיא שטוב, אין העלפט א^דערער

אפ געךיםק אלץ אונ פניפ אין געפאטשט ^לײך אילר  צוםיהימעל, ארויף דע^ק
 פארט זיא וועט טאמער עכןען ךיא אין מיטען אין .זײטען אלע אויף געקוכןט

ק זי וועט הימעל, לויטערן שטיקעלע א האטש ךערז.עהען קענ האפעןי... נאך.
ק׳ ניט גאר זיןד פאר האט זיא נאר ה ע עז  פינפטער אונ פינםטער ניט מעהר ג

טק ךיא װיא ךערפיהלט האט זיא ... עק אײן אל<ן  שטאךק איהר האבען זיי
’.פענםטער איבערן שטאנג א וויא חענגענךינ טהון צז וועה אנגעהױבען

זיךאבגע* האט אראננגעקראכק'אונ פאװאלל; זיאי מיהאיז מיטגרױס
.בענכןיל ךעם אויף רוהעט

פאר־ גאר האב איך ? בײגען אזוי דען זיך איך מענ ? נעטהון איך האב וואפ -
 דע״ פון װעה זעהר מיר טהוט ?לם וויא פיהל איך ,פאךטראכט זיף אונ געסען

.זי־ איינבייגק



о איהר איז ;ים щ שטאלק איז זי אונ געךאנכןק ךיא אויף אױפגעקומען 
אנד... ךיא וויא בלאס איהרגעװאךק אייז פנים דאש ,שראכןעןגעווארען ךער וו

-  מיט אוי?געקךי^ן פמעט זיא האט \ בין אין־ אוםגלקלין־ וויא גאטט, אוי י
 האב איןי !י ? פארפאלען בין'שױן איך אז עןי מימ #ס איז ,זיפץ טי^פען ביטערען א

 טאג אײן פון אבגעלעגט אלץ ;בע?זראכטען צוא געהאטזיןי כןײןצײטניט אפילו
 שוין איז איצטער אונ \געגאיבט נייט אלץ מיר זיך האט #ס אנדערק״ דעם אױף

 ?גפעס אויף געוואלט הײנט שױן זיןד האב אין־ ,הודש נײנטער דער זיןי דאכט
 האבאיןד צוא ווײסט ווער אננעפאלק, ועגען וויסטעך דער’ איז ,#נטשלי^סק

.בעטראבטען צוא זיןד אפילו צײט איצטער שיױין
 щ װיא דערפיהלט פרײד נרויס איהר צוא זיא האט מינוטען נאןז;יטליפע

^פאנען זיאיהאיט טהון, צוא וועה אוייפגעהאךט איהר האט  איבער אעעהויבען'
אהיןי. אונ אהער צימער .קלײן איהר

איןי איו־ מוז גאכט היינטיגע טאקע באשלײגסק, הײנט מוז איןי מוז״ -

 איןי װאו וױסען ישוין אי־ זאל מאךנען אז טהוןי, זאל אי־ וואס באטראכטק אלעס
 טאג, אויף_קײן ניט אפילו אבלעגען ניט שוין איןד װעל מעהר .װעלט דער אין ביין

 אלע ,איבער ניט איצטער מיר ש>אגט נאכט!.כןײנער הײנטיגע נאר !הײנט
.טראכטק איך״קען , שטמ איז щ,שלאפק

 פלײסיג שפאנען אנגעהױבק ווײטער זיא האט טךיט מיטגיכערע נאןי אונ
-ז_אןי וויכטיגע א #פעס ?זהןןי צוא אנהויןען זיןי ענטשליסט וואס אײנעו ןויא .

 געבליבען פלוצים זיא שפאנענךיג״איז פלייסיג אזוי מיגוטען עטליכע גאןי
 געװארען צוגעױאקםען ארט דעס צוא איז גלײףיזיא ארטיווי־ אײן אױף שטעהען

צװױינט. ישטיל ביטער זיןי האט אונ
 טראכט איף ? טראבטען צו איןי האב וואס איןייטראכטען,יאונ -װאס^אל

й צױא דען איןיי לאננ^בין אזוי שוין щ ק מ קו ע  איןי נײן״ ? נצראכטען מיין מיט נ
סען, צוא וואם אויף ניט מיןד האב אונ טכאכטען צוא וואס ניט ווײם שלי  איןד ע^
פאר־ א בין’ אין־ \ אומגלקליןי מאל ךױײא - אומגליקליןי בין איןי אז נאר ווײם

.\ פאלענע י  טכאכטען צױא ;יננ מיר איז שטוב אין אזי גערעכי;נט האכ איןי .
 _כןענק עפעס דאךט איןי ווע^ טאמער ,גאס אין געהען אביםע׳- וועל אייןז

ט ה ע ק-ג ט אכ ר ט פ ארא אוי  אין אימעצער מיך בענעגענט טאטער י רעגען נ
ײא עטערב אוו ק װעט װאס ׳ זאגען מען וועט װאס נאכט א! ק?. מ ײנ  נאר מ

 גאר צוא בין אונ טראבטק געפדובט אומעטום שוין האב איןי אײנס אלץ
מק נישט .געקו . .

ק פ ר א  איף ניט! אין־^קען נײן, א ^נד׳עו אײן אונ אכײן טײןי אין זיןד -וו
 ובפכט אלעם, וויא שרעקליפער מיר איז אליין טויט דער ׳ךיא.קראפט גיט האב
ק טױט, אזא גאןי מ ע  !דאטזײן מוז שרעכן׳יןי וויא אי !לעבען דאס אלײן זיןי נ
לײגכ צוא ליעבאיהם, צןא לעבען מוז איןי ,שטאךבק ניט איך.נןען ווידער אונ
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 1 אזוי מיר קוטט;גס וואס פאר שטאלבק, זאל איןז נאר לעבטךאןז, #ר איהם,
 עם וואס זײן לאז שטוב אין עלטערן מײנע בײא בלייבק װעל איןי נײן״
- וועט . ײן ז

ק דאם איז איןז זאג וואס -  לעבעף איבער דען עסי וועל איף מעגליןו? ך
ט אין ןויא מוטשען גאר זיך וועל איך ךג  גאר זיןז איןד״קען דער״װעלט» אויף אגי
 גליקליןד וױא א פאךקומק, מיר מיט וועט שרענןליך^ס וויא ען;פאלשטע ניט

ק געוועזען איןז וואלט  זאל איןיי פכײנד אמת׳ן אזיא האבען אץטער זאל א־ןי וו
ש^ענען זיןד  כןיץ ניט ךיען אין־ האננ י דעט װעגען איבעלרעדען איזן״ם מיט חאט

ק אױ?לאז.ק זץד ןואס,עס,קען וויץוט פרײנד?נאר ו  דעלצעה׳׳ען« איףוועלזײא ן
 װעט פוןימיר װאס !“קלי;שרע א ^לטעריף מײנע דעלצעס^ען אנןשר אין־ זאל
ט, שוין מיןי אאךט זײן אס נאר ני  א ,פארפאלק אװבאי איז ךאס נןץח י

אומכרענגעןי אזמזיסט ניט איך וועל כןי;ד אומשו^דיגע דאס נײן,
 1 באשאפען פרוי ױיךיישע ךיא דוא האםט אומגליקלץי וויא ,גאטט א
שק ױלק מענ  נידעךטרעבטיגקײט אונ.קלײנע נרויסע אלעהלײ טהזן , ראנגיווען ,ק

 אוג בעשטראפט ניט נאר װערט טהיייל גרעםטער ךעל ,וועלט ךײן אויף
 איז באש־טראפט/ יא ווערען װאס ךיא יאונ זועלט דער אויף ווײטער געוועלטיגט

ט וועלט דער צײט״ אויףיא אלץ אגן ר ^ א א דער טאנ, א אויף ב ^  ,יחוךש אוי
 חרטה וױל וואם אונ״יעדער , צעהעןי;אהר דיעריאויף אונ ײ>,ר א אױף ךעף

£יי אויקופיילרען נד.כןען.עס;זי זײנע אויף האבען  איןד באפרײ^טי• וועךט ווען
 אבװאשען, ניט איייבינ גאר זיןד פאךפיהךט^קק מין־ האט םע וואס זינד מײן פאר
 מאל צעהן איך.זאל ווען אפי/י ,או^לי־כןליכע א , פאךפאלענע א אײביג אויף

ק צווישען דא ניט תשובה גאר_קײן איז מיר טהזן,פאר השובה וועלען ד  1 ױ
ק איןי וואלט ק על׳לליך מײטער געכןענט ניט ד ענ .נאר ? װעלט ךער אוי־ף ל . . 

 ש־ויןווייטער מיןי וועט פאלפאלק״הײנער שוין מײןטויךט אין פיז בין נאריאיל
ק זײא וועל אי־ ווען ,עלטעלן ךיא ;לעבען לאזק ניט עהל׳׳יןי אנ  איןל־’ אז ז

 שטוב פון י געווים מיף זייא װעלען י < שײיען ניט .קי;ד דעם טיט זיןי וזעל
 יןדישער װעלכער אין דעלנאןד אונ געד׳/נא אוג שטעה איך וויא ארויסטכײבען[

ק מיןי מען וועט שטוב ײנלאז  נישט טיר מיט מען וועט מאלט אפמו_קײן ? אנ
 אנעוײזק אונ.נאר מיר פון יפען אנטל, < ווײכען מיר וועט יעדער ,רעדען װעלק

 פרײנד י בעסטע מײנע אפילו ורעילען להמנית שום א אהן פיננערן דיא מיט
 אײביגזײןיפאךוואךפען ךארף וואס פאלשאלטענע א אויף וױא מיר אויף קלקק

ק וואס \ מיר פון זײן פוף.^ס.קען שךעקליפער א פאר וואס א !מענשען פון  ד
 פערצװײפעלטער מײן פון אויסגאנגי שום _קײן האב איןי אז !טאהןן איןי זאל

? לאגע אזמנ>ינןליכער
 פאלפיהלט בין אי־ןי וואס זינד מײן פאר שטךאף ךיא איז שרענןליןי וויא א

האטיגעטהון ;^ער-וועלכער אלע וויא מענשינלײןי זינךיגער אלם געװארען



 אפרעמךער פאר געהאט התונה האט _ער ;פרײ ארום געהט פארברעכק.>גר אז_א
• װערען אזוי;עשטראפט דארף איןז אזנ

 ניט שאלות וואלטגאר_קײן איןי ,פאךנעסק אלעס אין װאלט איןז גאר
װערעס גערעבט איז עםןי ״ווער ־געפוענט  וועלט, דער איזאומגערעכט״אויף אונ

ן כיןיאי־ אי ק ק איײן לעכען מײן ד װעז טגע  מיר װערוןעטעס אימעדיר^יןי? מינו
ױבק. גאר  פרעהליןר א מיט אנהויבען״לעבק וויל.וויטער איןד י נארגעוואלד גל

ק ב ע  לאזט מע נאר !עהךליך לעכען װײטער מיןד לאזט געלעננט האב אי־ וױא ל
 אייןד געפין װאו אן ,ךערלאזק ניט מיןז־ וועלען עלטערן אײנענע מײנע ניט, מיןד

ק, אײן האטש שטאדט אין אוגז בײא ך ץ מיר זאל ױדענעװאס אײן ױ אי  נעפען
 דאבט . געמאהנט בין אין־ וויא פרעהלין־ /.עבען וױיטער #צהאי־זאלנןענעין

 גיוױס דא זענין יװ־ען טױזענד עטליבע װאהנק עם װאו שטאךט אונזער אין אז זיןי
 אן,,#הךליכע זײא רזפען אלע ווײננערװאם אונ מאנסבילען הונדערט עט/יכש

ק מײן אונ»פרומע״ ט א  ךיא פון אײנעם פאר שטאדט אין מען רעבענט אלײן ט
 ךאװעגט מײןטאטע ױדענע, אפהמער מאמעפאר מײן או-נ ױדען ^הרליבםטע

 אלע לויפט מאמע מײן ,ספר דאס ארױם גיט געהט האנד זײן פון ,־שטענךינ
 גאטט מיט רעךק אוג ווײנען צץא אויף ניט הערט זיא ,ארײן שןל אין טאג

 זײא אונ זייא צוא צוגעהן לאמיןז נאר ; תחנות ךיא מיט םידזר ךעם איפער
ק אזנ זינד מיי־ן ךערצעהלק ײנ  גאטט אײן געזינדיגט, האב ״איןי זײא: פאר וו

ע דעם זוײםט מ אז ת מ  וועל איך ,מ,הל מיר זייט פערפיהרט... מין־ האט א
 ניט אפילו מיך זייא וועלען ,אליין״ װילט איהר וויא פרעהליך לעמען ווײטער
מיןי יועלען  אזמג/ייקליבע אזא פאךטכײבעןפזןשטוב• באלד הערקעײאװעלען

 וועלט אין״דער פאךלאסטען אנדערע א,.ע איבערטהון זאל איןז י בין איןז ןויא
ק זײא זאל ־אזג ט ע ק מוהל אפשו מיר זייא ’ ױא^טק פ עז  , דאס ניט נאר ,געוו

 טלאכט נײן, !אוינען ךיא אין זײא בײא זינד מײן איז שטאךק אזנ גרוים אזוי
!פארפאלענע א שוץ בין איןי ,אהין טראבט אהער

 איהר מיט געװײנט,געזעגענטזיןי ע־טיל װײטער זיא האט װערטער אהן
 שרעקליכק א פון וויא אױפגעהאפט זיך ךא האט פלוצים - לעבען״ .*^הרליןיי
.הלום ש־לעכטען

 איף האטש מט איהם איןז.נןען , זלמנם אברהם ר׳ צו געהען װעל איןי - ’
 אהין אומגליק אײן זין־ מאבט עס וויא גאר גערעךטי, זעלטען איהש מיט האי

ק. אוין־ אזנז בײא אונאיז אומעטום איז .ער / קומט.^ר װעז ע  איצטער איןיבין ג
 מיט’ א שטענךינ זיןז גיט ,#ר , איהם צו געהען איך וועל אומנללקליכע אײין

 ער וואס ,לי^ב מענשען ךעש האט שטאךט גאנצע ךיא מענשען, אומגללקלכע
 דאס זאל איןד זאגען מיר מעט луг.װען אפילי טהון, איןי וועל זאגען מיר וועט
ען נןי_נד ג ק ל ^  או
ק גוטש אג -ז .

אודאי מיר וועט ער נאר ,נאר ,פאלנען אויך איהם אי־ וועל
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#ס אויגען ךיא אין געװאךק ליכטיגער איהר איז ^פ ק.  איל״ר זיך האט וו
 ,באךד ווי־יפער נרוױגר זײן מיט פנים לינטיג זײן פאלצףפטעלען ־אגגעהױבק

 הא;ד ציטעלךיגער אלטער זײן מיט וױא אויגעןי׳ טרויןריגע נוטע סלוגע ;זיינע
 ׳ או^גליק. איהר אױם געטרײ אזוי העלט אדנ יהענד בײאיאיהךע #ריזיא האלטי

 װאס .#צות נוטע װערטער, האניגגוטע זיםער וויאי זיך גיסעןי מויל ׳אוניפוןיזײן
ת אילרע אלע אין זיא טרײסטק - אונ צוו ד. ײ ל

ע כן א ט ־  נעזא^ט ?רײד מיט זיא האט ,איהס צו געהען אין־ וועל באלד '
 אזא איהר איז טראבטען לאנג אז.י פון וואס נללקלין־ געפיהלט עפעס זיןד אונ

קק *ליקללכער  צוא צייט בעסטע ךיא איז איצטערי נאר ;אריײנגעפאלען געדאנ
ט אז־נ איהם צץ געהען מי  איל׳ם איןז־ איצטער.כןק גאר ,דעם וועגען איש רעךקי

 שיוין האט זייגער,.#ר ךער צװעלף אוודאי שוין איז הײס, ךער אין טרעפען
ק געקעהענט מ אךטק איך וועל ניט אז אהײם, קו ^וו  גיט איןי כןען מעך׳ר ,או
 איןיגעהען,פאר וועל זלמןס אברהש ר צי זיין*! לאז ז_ײן זאל װאפ אבלענקי,

.דערצעהלען אלעם אין־ װעל איהם
 אײננעוױכןעלט זיןי ניןי .שאל דעם ארויפגעוואלפק זיןי אליף האט זיא’

ק גענומען ,בורנאפ א אין טי אנ םיז ץ אונ דע  געגאנלען ־_;רוים שטיל איזגאנ
- פון ב. טו ש

 א ,רענען ךךיבנער א געהען ш אױפגעהארט ניט האבען דרויםען אין
 , הי־מעל גאנצען דעם פאךדענןט שטיק אײן וויא האט וואלנןק י שױאךצער
עהק ני־ט ימענשען לעפעךגען נןײן כמעט מען האט גאפ אךיףידער עז  נאר ,ג

.גאפ גרויסע פאלײכטךי שטראהלען טונכןלע מיט האננען לאמטעלנעפ ש־טאךט ךי
 זי־ זיא האט גאס גרויםער דער פון אז געווארען זיא איז ךעלציטעלט

 באלײכטען לאמטערנעס נןײן װאן ,גאםלעןי זײטיגע ךיא אין באדאלפטינעטען
 האט ליפען פאלכים.ענע מיט נאו , פינסטער שוין איז הײזער אלי; אין אונ ניט

 מיט מאל אלע זיןי האלטענךיג צו געגאגגקיווײטער איז אונ געשטאךכןט זיך .־זי
 ךינעפ אונ ווענד נאסע ךיא בײא אונ פלויטען’ ,פארקענפ האנדיבײאיךיא ךיא
ךיאהײזער .פזן

 דעלמאנט זיןי האט זיא ווען געװארען דערשראנןען זיא איז נזעהר נאך
 זלמנם אברהם ר׳ צו גאפ״ ״טויטע גאנצע ךיא כמעט איבעלגעהק דאךף זיא ־אז

 פינכוטעלנים דער אין גאס״ ״טויטער דער פאר . גאם щ אין איז וואס ישטוב
 געוואהגט פינםטעלניס דער מיט שוין איז זיא ,געשראכןען ניט שױן זיןל־ זיא האט

.געוואךען .  , שיכזךים אלעללײ’ שטענךיג זיןל־ ךךעהען גאס דער אויף נאר .
 אןמגליקליכע אבגעשלאסענע אבגעליסענע אזױנע נאןל־ אדנ בעטלעלס , ־גנבים

 א געוועזען באמת בײנאכטאיז שפעט א;ױ גאם ךיא איבעלצוגעהק .מענשען
 האט אומגליכןליכע אונזער נאר ,פרײילין א פאר נאך ןבפרט געפאהר/ נרויםע

I וױיטעו געגאנבען איז אונ לעבען איהר געשאנט יט1



ק אנגק איז זיא וו עג  גאטי גאם״האטזיאגעךאנקט ״טויטער דער איבער ג
ם ךי װארום ,פינםטער שטאךק אזוי איז עם וואם ף  תוכגעגאנגען װאסזענין שנו

 זיא האט טאמער אונ ,זעהען געקאנט ניט פינסטערנים דער אין זיא האבען
 ?לױטעןי ךיא איבער זיןז־ זיא האט ,אײנעם פדן קול א אךער טךיט ךעךהארט

 באמערכןען ניט זיא זאל יענער אז איבעךגעוואךט אונ שטעהענדינ אויםגעצױגען
^ר ענ ־ איבעךגעגאנגען איז ביז/ זזין אי א ױ -װײטער געגאנגען אונ .

איז זיא ווען ציטערן צץ אנגעהױבען איהר אין’ האבען פיס אונ האנד

אננק עי' ״טױטק אימע־ן געג ק ר; | •
מענשען, יעדעןלעבעךיגען בךיכןעל״איזפאר ״ווײאשרענןליןזדאם״טויטע

-כןאפיטילעןד ווײטעךד־ינע ךיא פון וױםק ילעזער ךיא װעלק .
ק  זיןר האט אונ ברײןעל״ ״טויטע דאס איבערגעגאננען בשלום זיאיאיז וו

מק ענו  זיאפלוצים האט געסעל בלאטינ אשמאל,קלײן אין.זעהר זייט דער אין נ
ײטק פון ךערזעהק ק אײנעם וו ה ע  זיא האט אגהויב אץ ׳ לאטטערנע א מיט ג

ь נאר געקט, щ װער געװאזסט ניט אונ זי־יךערשראנןק щ שכור א אײנער 
גױש. אױף נעזאגט #פעם אונ לאמטערנע דעם מיט זיןייבאנענענט האט

 אוג איבערוואךטען זײא פלויט א איבער אױסנעצױגק יזיןי האט זיא
 г לאמטערנע דער מיט דעם צו גערעךט האט ך/גר.שכור דויא געהעךט דערוױיל
 דער פון גױם זאלמינע)ךיא גוטען אלטיטשכןק אונזער ,יאבענד גוטען -
ק נאם טויטער ק איהםינאר פלעג פ .אײןינאמק( מיט ח

ר ע ט אגו  געענטוועךט האטר״זלמן מיהאילא, זײן אוי־ןי ךיר אבענדזאל -
, שכור דיך אי־ זעה װײטער

ס א װ  מארק אין פארנאכט אזוי געה איץד \ זלמינע פאני טהון אי־ןז זאל -
דעפ אויף טארבע פולע א פארגעםק האט מהשיק א וויא איןל־ זעה

 ךיא’ אזוי ליגען דאךף װאס געטראפט זיןז איןז־ האב ,ווײב זײן״ נעכען וואגק
 אראבגעשלעפט האב אןנ װאנען אונטערען בין-איךארזנטערגעכןראכען טארבע?

 ארײגגעלעגט אונ געחאפט מיןי מען האט ״ ר״אט.לערזעהק זיא ;טאךבע ךיא
 יאהריגע הײנטיגעס האב איןי בראנפען טרוגק וויפי^לי בײטשען מיר אין

 מורללקען צו געגאננען צרות פאר אין־ ביין נא אױםגעטרונכןען״' פכאזךנינןעם
 לײ ״טרײ' זיןד אין־ שפאן איצטער אונ םוויטע איבעךגעלאזט״ךיא יהאפ אונ
, לײ, , ו ״ ײ ל ײ ל ײ כ ‘ט

.זלמנ׳ן ר׳ ארום שפאנען אז־נ נגען;זי אנגעהויבען האט טיחאילקע יאונ
 אונ מעגשען אומנלינןלינען דעם איויף קרעכץ א גענעבען האט זלמן ר׳
או געהען ווײטער געוואלט  הענד ךיא בײא אנגעהאפט איהם האט מיהאילקע נ

ק אנגעהױפען ש .צוזאמק אלעם זיננען ,װײנען ,קו
ײהעט ק זיןי האט מיר. -פערצ ט ע עג  האט איהר ,שולךיג בין איןי ,ג

האב_ פארךינט האב אין־ װאם אוג זשידקע איי^ר בײא ארבײט נענעבען מיר



ט י נ ו י ב א ו פ ײ נ ־׳9 ע

ק האט ,פאךשיכוךט מעהר איןז  טאנןע האט מיחאילקע ,אוועקנעטריבק מיןי מ
 א^נעהױבען ך־ האט^ר געבען_קײן'ארבײט׳ ניט מעהר איהם יואל מע פארדינט
 אונ געטרונקען האט טיהאילקע !זלמינע גײן , שבועות אלע מיט שװערק

ק למגני ;יר האט ךערפאר נאר , טךינכןען וועט  .א איז זלטינע - זלמינ
.ימענש נוטער

צו ף ױ א ר א רנ ע ה  שטענדיג דו װעםט ארביייטען, וויל אוג גאנביגען -
 מיהאילקעהאט אונ געמגפךט זלמן ךעויאלטער איהש האט ארבײט, האבען

. הא;ד ךיא געקו־^־ט אמאל נאןדי איהם
מינע ר׳  ;א מיט ווײטער איז טיהאילקע ,אױפגעריםען קוים זייאי האט ז;

 נעהאלטק גאם טויטער דער אויף האט וואס מדךליטןע ראהלי צו• אװעק געזאנג
ק מי־טען שענק געריהמטע אײנצינע ךיא מ א מורליטשקע״. ״ראבע נ

 איז אונ דעםנןאפ מיט גע^זהון אשאנןעל טריוי^רייג האטיזעהר זלימן ר׳
.געגאנגען ווױטער

 שטיל גאנץ איהם איז פוןפארקען, אבגעתקט האטזיןי טיידעל דאש
אל אוי.?נר אזךי נאו ,'נאלגעגאנגען שטן א וויא טריט בײא טריט איז  ך

-בעמעועןען ניט זיא .
ק גךינגער סןי א געפיהלט האט״זי־ זיא  אויף נאפגעשפאנט האט זי־א װ

ע.- זלמן״ס ר׳ פון אפג^שײנט האבק וואס שטעשכןעם ליבטיגע ךיא לאמטערנ

.2 

♦ זלמינע אברהס ר • * • т  т  •

 פאו קומט ?ע־צעהאנג אונזער שטאךטר.״װאז• גאנצער ךער אין
ט זלמינען ר׳ זאל מאס אײנער געוועזען ניט איז  הארען האטש אדער נןענען ני

ק עג .איהם וו
 ניטי האבען געלעבט האט #ר וואס פדן אונ גאװאהנט האט זלמינע ר׳ װאו

 פךיהער איזימען האבען בעךאךפט איהש האט מע ווען , געװאוסט אלע
 באגעגענט״ ניט אימיצער איהם האט צו• פרענען גאס דער אויף ארױסנעגאנגק

ק פלעגט גרעסטענטהײלס אין  ארומשפאנענךיג גאפ אין געפיגען טאקע אים מ
 פלײצעפ ךיא אויף טארבע א מיט אונ פושקע ז_ײן כןלײטקימיט צווישקיךיאי
.איהם פו-ןי העכער ג?גװק.ען איז וועלבער שטעקק ױין אױף אנגעשפארט ; 

 אלטען אין גלייןז־ געגאנגק מען איז ,געפונען ניט נאפ אין איהם ימעןי האט
 דער אונטער ד־אךטק אז כערט פארז זײן געקאנט האט מע המדרש״יאונ ״בית

ק וועט הרובע)אױווק( ק זייצען טרעפען יאיהם געוויס מ ב ע  ווי ספר א נ
.ױנען טרױערינען שטיל א מיט לעךיגט



ק ק ר׳ אבעף האט מע• ױ ט זלמינ ^ א אד  בײא זײגער א ?יוױקף נאן־ ב
^ו נאכט ען שאווע^גענאעק בית פון שוין איז ,/וו  פון מען האט ,אהיים המךר

ת אכײנגעהן פריהער נעמוןט י ךלפטװעגק  רעש אױ^ווענןק המךרש איןיבי
ט דואזי אןניפרעגען שמש מ א ק האט זלמינע. ר׳ ױ  .גביר א צץ גערופין איך,ס מ

ק ישפש דער פלי^נט ה ע ט ^׳ ױ  שטענןען א־.ראבען מיט לא^טעלנע זי־י־ן נעמען א
ק האט ;חפיען אי־,ש געהען אוג  ן:אריםאנ אײן צוא יגערופק אמיר אי־,ם מ

ט ק ל הײטע?זוועךן. פאלשלאפענער אונ אויפכײפעןךיאוינען נאר שמש יד־ער פ

 װאו באךג״ ״עק אין גאם״ ״טויטער ךער אויף מוחל זײט געהט -
 גרעבערפ דעם לליזער פדן װײט ברינןעל׳׳ניט ״טױטק פוןדעש זיןייאראב לאזט טע

 אבער זיןד/ געפץט ךי״באבעמוךליטשקע״ דא־וואו• אײן אונטער שטופ,'טאכןע
ט פון ניט  אלאמטערנע מיט נעמט אלײן ניט ג#הט , הינטען פון נאר פאוענ
שטעקען... מיט א

ק איז מיה אונ פחד נרױס מיט אונ גאס״ ״טויטער דער אויף געגאנגען מ
 צווישען געזובט לאנג אוניאזוי אבאוןג אראפ ברינןעל״ ״טויטען ךעם איבעך

ע על פי  געפוגק האט ימען בױ מורלי^שקע״ ״ראכער דער פון טהירען ךיי
טהיו־ ז>טינעם' ר׳

 באדארפט מען האט וואס צױא אינ ױער װאונדעךק געוןיס וועט אײ־
 נאןי װיא צייט אז_א אין נאןי ײפרט זלםינען ר׳' וױ מענשען מין אזא האבק

שאלעװעט ניט אונ נא?ט בײא ’אזייגער צװעלף ק איך,ם מיה _קײן גק כ  זו
ק אלעי אין אז אײןיידערצעהלען איך כװז גאס״'? ךערי״טויטער איבער ט ײ  צ
געגאנגען. אלע צוא איז אונ זלמיגק ר׳ צוא אגקומק באדארפט אלע האבען

 אוג י רעגין נרעםטען אין נאכט בײא שפעט ז_ײן אפילו געמענט האט י
.גרעםטק

 אײנגעױאהגט אזוי אן תמיד פין שוין זענין אײנוואהנער ר-ער ךי”
ק וױא זלמינק ר׳ מיט געװארק ט ו ג א ט  מיט וויא מענשקי, הײמישען מי

 בײא פאךגעקוםען איז #ס צופאל א פאר װאס אינ פאטעה געטכײען א
 מצוה בר א , א.קנסמאהל ,חתונה א למשל וויא .לעבק זײן אין י יעדען

 זיןד האבען װײב אונ מאנן , מת א , הולה א ,שמהה א אזױ אךער יברית א .
 נימגט ךעש מיט אךער שנזר נײ^ר א מיט טוױנער’ א ,צופאטשט פלוצים
 .קיגךבעטעךין, א , שלײ#רס ךיא בײא כיייםק זיך אנגהײבק זיןד האבען אײךעס

 אזויגע נא־ אונ נאןז אוג שטאךט אין אפרײד אךער אןמנליק א אזױ עפעס
ק האט ,מענשען יעדען בײא אונ כלל צווישען צופאלען םן־ א ד מ  בא,

ק ר׳ נאן־ גע׳טיכןט . ט קו-מען ז_ײן מיט אוינ זלמינ ק ל  אלע ,ךעכט ווערען אלץ ?
ט שטהה ךיא ,צופךידען געמעזען זענין ק ל  הולת דעם יזײן משמח ער פ

אויםרעדע! מת דעם פון אבלים ךי ,ווערען געזונד גאןז וןעט ער אז• ■טרײקטען

*щ פ י נ ו י מ א י ם י נ־י ע



 אונ שוויגער װײב אונ טאנן צװישען ,הערצער ביטערע שװערע זײערע
װ. ז. א• מאבען שלום ־אײךעמס

ק אלײן זלמינע ר׳ פלעגט צופאלען אלע צױאיךיא ט  אונטער פון וױא קו
 איהם האט מע װאו דארט אויסװאכןסק מינוט ךיא פלענט .ער , .ערד דער

̂ר אז אז־ב ,"האבען באדאדפט ק האט געװאזסט ניט האט _  געשינןט איהם מ
 אלע ךיא איןי גלײןז וויא פארסאפעט לויפק פלעגט זלמינע ר׳' אונ רופען״
"לעבען באשטאנען'ז_ײןיגאנץ איז זאפען .

- התונה א אױף שטייגער א אט
 איז אײןי ,ךערצעהלען ניט םך _קײן איך דאךף לעזער יוךישע אײ־

 שמהה א מאכט אײנער װען אײנגעפיהרט איז יןךען אדנז בײא וױא באנןאנט
ק דעם העלפט גאטט אז שמועםט ױער אוג  א חתונה מאבט ווען.ער ױך

 זיןד איןד/כןען װעןי צײט ךיא געהאלפק מיר האט גאטט אז : ער זאנט - קינד
 שמחה מײןי אויף פרײען אויןד זין־ לאזען ,פרײנד ליבע ימייינע מייט -פך״ײען

. ילײט ארעמע מיר מיט ־צהאמען
 ברײטער אפענער א מיט צדכןה שמהה בעל ךער טהײלט טאג ךעם אין ’
ק מאכט ךעם הוץ ,זזאנד  דאס נאר , לײט אךימע יפאר סעוךה א אויך מ

 אלע פאר סעוךה א מאכט גביר ךער . וועמק״ ביייא ״וויא געוןענט שוין איז״
 םעודה גביךישע א אױף קומען/נפען, מעג הדנגעריג איז עס לײט,'ווער אךימע

א אריף טראגין צוא .קינךער זײעךע אפילו מיט ווײבער אריטע ךיא בריינגק  ךי
 פוןאגזטען טעם דעם פאךזוכק יאר אין אמאל האטש אױןז זאקען ״זיי האנד

 נאך אדנ זאט אװעק געהט יעךער אונ , פלײש״ קעלישפזי פעט א מיט יוין־
 א מאבט הבית בעל מיטעלער ךער ;אויןי נןעשענע אין נראשיען עטליבע טיט

ת געמײנער ךער אונ , לײט ארימע צאהל געווישע א סעןדהיפאר בי  מגלי
 זיןד שמהה מײן אויף לאןען - וועגען מקבלים צעהן פאר סעזדה א מאכט
ט ארימע צעהן חאט׳ש מיר מיט ,פךייען אג ײט״-ז יוד. געמײנער ךער ל

ק פעודות ךיא אט ב ק ער - ר ךיא גי  זלמינעס ר׳ אונטער איבער ױך
 איהם ,הונגעךיג אװענןגעהן ניט זאל אךיטאנן _קײן" אכטוגג גיט ?נר , דאנד

 אז.קייין / קומט יעדען וויא צוטהײלק זאל געלד ךעמ איבער מק״ גיטי
 אונ ,פאךשעסט אווענןגעהק גיט שמהה ױךישער ךער פון הו״ש זאל ארימאן

 ,שטעלק צוא צופרידען ארימאנן יעדען פארשטאנק שוין האט זלמינע ר׳
ר ךיא גענןענט אזוייגזט נא־ האט װער זױיל ע -  זײער אונ לײט ארימע ר

? לעבען טרױעריג
צק דעם מיט אנ  זלטינע ר׳ געװיךטהשאפט האט לײט אךימע טיש ג
 פרעהלין־ אזוי איז אונ ,אלײן שמהה פעל ךער ,בית בעל ךער וויא פאלנןאמק

 זלמינע ר׳ מאכט שמהה ךער נאןד .אײגען.קינד זײן חתונה מאכט וויא גלײ־
זלמינעס ר׳ ״אויף שפיעלען זמר יכלי ךיא הײםט ;יר ,לייט אךימע פון ראד א



ט ם י י נ ע12 י נ ױ ב א ו

 מחותנים פאךגעהמסטע ךיא מיט אז־ג שמהה ב£ל ךעס מיט צוזאמען חשבון״
 ױךען אלע אונ לײט ארעמע ךיא צווישען ראד ךער אין אךײן זיןל־ דךעהט.ער

 שרײען צץ אױף ניט דענסטמאל האויט איז, עך אלט וויא זלמינע, ר׳ טאנצען/
זינגען■: צױא אוג

,טאנצען לאמיר ן ױךען זענין מיר װאס זינגען לאמיר ,שרימנן לאמיר -
 אריםלניטא ניטא ,גלײןד אלע זענין װדען ’מיר װארום פךעהליןי! זיי־ן לאטיר

װ כײןי . ז ”א.
ק טהרערען אז פרעהליןי וןעךין אזוי פלעגט זלמינע ר׳ אונ  איהם זיך פלעג

 קושען צוא זיןז־ אונ לי־י־ט ארימע ךיא ארומהאפען אךיגען,יארנ דיא אין שטעלען
ק צוא אויפהאךק ניט ווײטער טאכןע אזש ׳ זייא מי־ט  ״אפילו :שכײ;נן אונ זינג

ק אבי נאר ,זיין לאמיר לײט אךימע ך  שאנער אונ שאן איז יוךיש וואס אלץ 1 ױ
 זמר נלי זשע שפמגלט ,שאנער אויןז איז שמהה ױדישע א אפילו• ,אלעס וויא

שה- זלמינעס ר׳ אויף ױךיש ,ױךיש ,י שטאךכןער אונ שטארכןער שטק שכוךיני  ה
 א איז זלמינע ר׳ ,באצאהלק אײןז וועט נאר,ער ,אךי־מאנן אײן איז זלמינע ר׳

װ. л א. !ױדען זשע זינגט ,ױךיש זמר פלי זשע שפישלט .וייץז איז זלמיגע ר׳ - ױד
 איז זלמינע ר׳ וויען גלי.קליף געפיהלט זיןי האטי שמחה בעל יעךער

 ^מהה מאכעןךיא פראהליןז פלעגט זלמינע ר׳ װארום ,שמהה ז_ײן אױף נעוועדען
ק ר׳ אהן אז אויסנעוױזיען זי־ןזי האט עס אונ ,אן שטעהט יוךען וויא למינ  ז
 א געװעהגן װאלטי זלמינען ר׳ אהן ,זיין ניט התונה מךישע _קיין נאר גןען

.התונה פאךשטערטע
ק צײט דער אין אז מאכען זיןד פלענט אפט גאנץ  זיך האט זלמינע ר׳ װ

 לײט אריכוע ךיא מיט חתונה יןךישער גיבירישער א אויף געוועזק משמה אזוי
 פ;.ענטפלוצים שמהה״ גרוים פאר אזננעזונגק נעטאנצט אונמיטךיאמחוהנים

 א מיט איינער אזוי אךער המדרש בית גרויסען דעם פון טםש; ךער ארײן
 דא. צוא סרעגען שטיל אונ שטעכןען( פולווע)איגראכער א מיט אונ לאמטעךנע

זלפינע. ר׳ ניט זי־ןד געפינטי
 האט איהם אויף פךענט מע וויא דעךהארט נאר האט זלמינע ר׳ ווען ’
רן ניט אפילו פלעגט ער ,איהם רופט מע וואס געװאוםט שויין ע װ ט  נאר ,^

ק פ א ח אלדי  עולש נא^צק דעם יזאגק לאמטערנע ױין י םיט שטעקען זײן ב
 םך א דעך,_עטשן נאר צאמירי ,י געזו^דעךהייט זי־ פרעכ-טי < נתמיד נוטען א

ד א וויא אונ , ישרא׳ כל אױף נהמות מיט ישועות אונ שמחות מווין  ^טון
.גערופען איהם האט װאס דעם מיט זלמינעיאוועק ר׳ איז

 1 נעקומען זענט איסר װאס זלמינע ר׳ דערלעבען איהר זאלט’ משיה׳ן -
ס שעהק אונז איז אומגליק״ אגרוי  װאו.מע דעםיארטי אויןד איך,ט זעגין ,גע

 מײן / טאטע אונזער ; .קינדער מיט מוטער א כאפאלען גערופען איחםי האט
זיך זאנען דאנןטוךים אלע ;געװארען 'פארשלאפט שטאךק פלוצים איז מאנן
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ж , װיא זעך״ט אט ; זלמינע ר׳ אײןי אויף נאר איז האפנוננ אײנציגע או־נזער 
ס’ליגט ער  אומנליק גרי־יס א גאטט; אויי ךערכןענקו! צוא ניט גאר איהם איז ע
 ? איל,ם א־ן טהון אלע מיר , מײנעיכןץךער וועלען נעשעהען,יוואס אונז איז

 האבען !או.נז ראטעױעט - אײןז־ דוךןי ךעךנאןי גאטטיאזנ פריהער ,’ר׳זלמינע
 בלמינען אימלר יאמעךן אונ שירײען צוא אױפגעהאךט ניט אומגליקליכע ךיא

. פאךדולט וויא ^טעהען יבלײבען אנהויב אין פלענט זלמינע ר׳ אז
 זײא אויף אנהויבק פלעגט#ר איהר? ווײנט וואס’ ? איהר ווי/ט װאם -

ק אײער מיט ,שריי/ען צוא ײנ  מאכען כןרא^ק געזונדען א אפילו איהר נןענט וו
א. דעם.קכאננןען פארדולט איהר וויא ניט זעהט’ איהר  אלע אײן־ געהט ? קאפדך

איהם. מיט ?לײבען דא וועל איןז ,אברוהען זין־ איהם לאזט ,דאגען ״פון ארייס
 זענין אונ ?ןליאגק אונ צו-וױינען אױפגעהארט מינוט ךייא האבען אלע

 וועט זלמינע ר׳ אז האפענונג גוטער דער מיט שטוב דער יפון ארויםנעגאנגען
.שלמה״ ״ךפו-אה ךיאי ברענגען ױעט װאס ״ש/יה״,י גוטער דער זײן

 אויף קוכןק , בעט ךעם אויף ח,>ה בײם ך׳יצק זיןי פלעגט זלמינע ר׳
א אונ ’ טרערען מיט איהם ק ךי ױג  אין ;צװױינען אײנהאלטען.גיט זיץי א
 געעפענט , בארוהיגט האטיזיןי חולה >טטיל,יךער געוועזען דערװײל איז >טטוי

ק ךיא ױג ג זײן געמא?ט אױגעגבל;קליך האט זלמיגע ר׳ אונ א קדי ט  גוט ש
.פנים פרעהליןד זיס

ר׳יזלמינעס ק איז געזיכט באכןאנט י' װק. ק אויף זאל ;גר אז נענז־ג גע ד ע  י
 גוט זעהו־ :געזא^ט .קכאנכןע דיא איהם האבען שטענךיג ,ווירקען גוט חולה

 ^רינגער מיר איז מיר פון אוועק ניט געהט דא, איהריזענט וואס זלמינע ר׳
ט אוג ;אײןי .מיט עג  געװיארען אנטש^אפען איז חולה ךער ביז ננלײבען פ.

.אונ.קינךער ווײב זײן צו ארויס-געגאנגען איז באלד
 זײן נאר לאז ;בעסער ב״ה איהם איז עס ״ רוהיג .זייט ,גאטט דאנק א - ’

 אײנער נאר לאז ;געװארען אנטשלאפען רוהיג אביסיל ב״ה איז ער , שטיל
 , אויפחאפק זי־ וועט ערי ביז וואךטען’ נאר ,ווײנען ניט ,ארײנגעהן אײן־ פון

ט איהר ,יקומק באלד וועל אזאיןי זאגען איהם איהר זאלט ק  לײגין איהםיצו מ
אז הײס״ _זײן איהם װעט עם װען /קאפןצום. טיכעל נאס א  וועט ער אונ

ען אױןד איהם איהר מעגט יוין־ אביסעל בעטען ען  מען דאךף ווײטער ,ג
 אים וועט עס ,_זײן נישט גאר װעט עס אן האף אי־ ,נישט גאר גאר

 וועל קומען וועל איןז אז ,שרעכןען ניט גאר זיןז זאלט איבעךגעהען,יאיהר
 ,דאכןטאר דעם מא; א נאןי רופען צו■ שאדען ניט וועט אפשר ,זעהען איך
 / שךיבען פאל איחם האט דאקטער דער וואס אײן איהם גיטי ווײל ךער
 1 • איבערגעהען איהם עס וועט הילף גאטעס מיט ,ניט גאר װײטער אונ

 מויל אין זלמינען ר׳ גלײןי קוכןען .קיגדער ךיא מיט מוטער ךיא אוני
ק א וויא אבײן ט אוג װאךט יעךען זײן אין אמןנה יהאבק זײ ; דאקטאר גו
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 האבען איג ,געװאךען גךיננער ב״ה איז עם װאם גאטט לויבען אונ דאנ״קען
 איןגאנצען ב״ה וועט אזי״באלד וועךטער זלמינעם ר׳ אין האפענונג נוטע

 ר׳ וױא מקײם אלעם פינקטליןז .זיינען אונ זין־ פרײען אלע איבערנעהען״'
.געהײסעו האט זלמינע
 אונ המדךש בית אין אוועק באלד הולה ךעם פון פליהט אלייץ זלמינע ,ר
 ךיא טךעהרקיאץ םי־ט אונ ױדען צעהן אדער מקבלים צעהן נױף צו נעמט
 (ляп א וועגען ההלים כןאפיטלעןי געוויפע דיא זאגען זיןד על זעצט אויגען

.ש/מה ךפואה שיקעןיךיא צו בא;ד אונ גיןד איהם זאל הוא ברוןד גאטט אז
 פיננןטליןד הײסען מיט ,יוןי אביםעלע מיט ,קאפדצום. טיכעל נאם א מיט

 ניט מיט ,פארשךיבק האט ךאקטעל דעל וואס לפואות ךיא אײנגעןען
 הך</יפ עטײכע^קאפיטלעןי מיט אונ המה דעם פאל פילךעלען אונ מײנען
זײנע.קלאנכןע הײלען זלמינע ל׳’ פלעגט ,זאגען

 צו אויסגעלעכענט דא װאס נאל האבי איןז וואם לעצעפטק זלמינעם ל׳
 , מויל זיס זײן , געזינל הויז ךיא מיט הולה דעם טלײםטק ז_ײן מיט זאמען

 לוב דאם אז ,חולה דעם אויף וױלכןען אזוי פלעגען נעזיכט ליכטינ זײן
ק • ווערק געזונד גיןי טאכןע זײא פלעג

ק האט אפט וויא ק ההלים פון איהם מ אג מיט: געלופען. אװעק ז
װאלד:' אזא ג

 אלעמע אײן געשליען האט י זלמינע ל׳ מיל אױף זיןי דעלבאלימט -
 וויפיל זי־ ווײפט איהל , לעבק זאל טאכטעל מיי־ן זיא ״קענט איהל ,אלמנה

 שידוך אײן איהלי מיט האב איןז־ אײךעל געטלאגען איבעל האב אי־ןז צלות
 גילײגט אײן האב אז־ג העמד לעצטע דאם פאךזעצט זיןי פון האב איך ,געטאן
 דעל צו אויסקלײדען עפעם נעמ/זט זיא איןד האב הײנט ,נךן לופיל פופציג
 ,התונה ךי דעללעבט האב איןד אז נאמען זײן געלויבט שויןי האב אונ ,התונה

 דיא■ / וועטשערע’ הופה אײן געכןאפט (קיךיגעבאכןען'לע לע*>טען דעם פזן
י ךיא ,געקומען שוין זײנען מחותנים ,  זין־ האט איצט אונ ,אויף־ זמל נ

ק זמן בל געהען ניט וויל על אײע^־פאלט חתן ךער  קויפען ניט איהם וועט מ
 איך אז ? נעמען איןד זאל וואן• י זלמינע ל׳ (געױאלד .טלית נײעם אײן
 װאם ,ניט איןי פאלמאג אגלאשען פאל מיןי קוילעט האטש ניט פאלט האב
טי ,איהם פאל דויי־ן איןי טני פ ל ע ה ם  צץא. איהם האב אין־ עליטאײנעט ע

 שױן מיך וואלט עס זי־מינעאז ל׳ מיל גלויבט טלית; נײעם אײן געזאגט
 אז טאן איןז זאלי װאם מילא ,שלוןז־ אויס װעלען זאל עם געאךט ניט גאל
 זיטצען טאכטעל מײן וועט ? לײפען צו זיןז אי־ זאל ;ניט פאלט האב איך
 אױך וועלען ’ געמאכט איהל האב איןד וואס קלײדעל ךיא , ;אהל אײן נאן־־

 • פראצענט אנװאקםען גאןז וועט פו?ציג אויףיךיא ,וועלען כןאײלע
ך’ /עקיןד״ דעל געטלאפק. מיך האט אומגליק אגלויםעל אל מי ט אפ אפלן װ
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 ^קאםט וואם װעטשעךע ךיא אזנ אפגעכאכןען לאנג שוין אייז רובל פינף אפשר
 אבגעבראטק,. אוג אבגעגןאבט לאננ שוין איז רופיל פופצעהן אװךאי טיןז

עו ר׳ מינ ל  יארעמע אײן אויף זייןז ךעךבאךעמט ,האךץ י אין גאטט האט ז
ק איןז וועל העלפען ניט מיר וועט איהר ווען ,אלמנה ה  ארױםװאךפען מ

.יווערען פארדארבק אויןי וועט /.ענןעך דער אוג ױעטשערע גאנצע ךיא
 מיט יזאגערט תהלים ךיא אװעקוואךפען פלענט זלמיגע ר׳ אוג

,וואךטער ךיא
 > זײן ;מים מאךיןז זאל עו אז גאטט בעט אוג תהלים ױךען זאגט -

. . . נןינדיער פון טאטע א איז ער ווארום
...התונה ארעמער ךעו אױף אלמנה דער צץא אוועק,ויפען פלעג אונ

 געפילךער א מיט א.ליארעש יאיז שטוב אין אגמנה דער בײא דארט
ה ךיא טק זי־צט כ,  װײבער ךיא ,פיטער װײנט אונ צעפ ךיא צופלאנ

 פיעל אזױא האבען זאל אכלה השם הימיל א איז עס אז שרײען
 נאר ,אכײנמישען זיך .ען;זא זײא מאנען אויףזײערע שכײען אונ בזיוגות,

 _קײן ניט בין איןו :געךעכט איז ער אז קול אײן אין טאײנעט התן ךער
 טלית א געזאגט צוא מיר האט מען ,אבנארען מיןל־ זאל מען , .קינד פיצעלע

ת/ אײן געבען מיר דאךף . ניט איןז גײא ניט אז טלי
העלפען איהר וועט גאטט י ניט פאךט אבער האט זיא , סטײטש ־

יךייא אכײן זיןד * מישען , אבקויפק ךיר זיא וועט התונה ךער גאןז
,בתים בעלי

 נאןד דער ,חתונה ךער נאןי מקיים איז מען אזוי וויא ,שוין ווײס איך -
ק אז אונ פארפאלען איז ק ניט איצטער מיר װעט מ ב ע  זיןז איןז־ ךיהר ," ג
- .נייט ארט פז-ן

א דוא ווילסט הײסט? װאם - ךי  חתןנה אוים ווערען זאל חתוגח אז
. מחותענעת׳טע אײן אן זיןי רופט

ק מייינט פון -  װעל איןי ? איז וואס - התןנה אויס זײן מעג װעג
? ♦ ר׳ אין נלה קױגק_קײן ניט אפשר .  נאר זאל איך ,אײנער פאר צעהען .

• יװעלען פיעל אזויי
,חתונה אויס ווערק וועט עס וואס ניט אךט ךיןד I זיןז פאךשטעהט עס -

ךיא התונה, דיא ניט ךי־ קאסטז _קײן ? אן ךא דוא וועו־סט וואס
 צװאגציג.כןערבלעך, אפשר לעגןיך ךעם’ מיט װעטשערע הופה ךי אלמנהיכןאסט

 . ניט אויןז זיא װעט ,נןאפט װעטשערע ךיא וואס דעם פאר אום איהר .קעהר
.ר׳ אץ דא אריןז ב״ה זײנע,־ התנים ,אךען . .

 האב איןז ? איהר עס קומט וואם פאר ? איהר איןד זאל אומקעהךק -י
ק איחר ק,. פון ארןאטלית? װעטשערע הופה א קאכעןןגעהײסען. ד װעג ט ײנ  מ
ק ארויס זיא מעג ס . נ*ט אױ־ מיך ארט װעטשערע ךיא גי
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 צוקריגק צד( כלה׳ס מיט צד )התן מחו-הגים ךיא װארט א אונ וןאךט א
 ארום שטעד׳ען וואס װײבער ךיא , מעהר נאן־ ווײנט כלה ךיא ,שטאךקי זיןי

 זמר כלי ךיא , השם חי־׳זל א איז עס אז שרײען צו אויף ניט הערען איהר
 ,ארבע׳, דיא פארקאטשעט םאךוױגרץ ךיא , סמיטשיכןעס ךיא מיט שטײען י

.כפור״ ״יום אין ״התונה״ אנשטאט וואךט אײן מיט
מק אטימיט״ר׳יזלמינעס או-נ ,״שאט געשךײ: אײן אלע צווישען וועךט קו

,התן צום נעהענטער דורןי זיןז שטופט יזלמינע ר׳ !שאט״ י
ט , זלמינע ר׳ געקןמען זייי־נט איהר נוךאס גוט ז.עהר -  דער אן זיןי רון

 ױד( עךליכער אײין טאכןע ךן־ ןרעגען)איהל.זיץט איןי טאכןע״וויל אייןי , ההן
עג יושר/ א דאס איז  זיןי יזיא האט שרײבען הנאים בעת אז ,אײןי איןי פו

ץ נעװעזען טהײב בפירוש הו  סאמעטענעם אײן .נךן פופציג/קעךבלעןי אז
ק, מאנטעליטיט ט א ו ע חוץ , נןלײדער וואלענע צווייא ו תדיג טנ ײן'  אײן , א

 ציצענע דירײא / נןאלדרע פיקייענע אײן כןיישען צווײאי י מי־ט אילעךבעט י
 ק/ײנעקײטע];’ נא־ חדשים.כןעסטאונ ךרײא ,וואכענךיגע איין חוץ , .קײיךלע־

 מיט המוןבבים פאר געוועזען מהײב בפירוש אײן־( אין־ )זאנ זי־ זיא האטי
מין מיר זי־א דארף הופה דער פאר טאנ צוס אז ,טענלטען  טלית נאײעם איין מי

 ערליכער אין זיןז זײנט איהר ? יושר אײןי דאס איז צו■ טינע л ר׳ אײןי איןי פרעג
ו אלײן זאגט ,־מד

ביזט  א װאס אוג ,ניט מען טאר אבנארען ,מײן.קי־נד גירעכט אווךאי -י
 האט זיא אז טאהן פוק זאל וואס נאר זיץ״ ערימקיים מחייביבאךף זיןד איז ׳יוד

 איבער דאךפסט דוא אונ זײן מוהל מוזען איהר וועט ?ינאטט ניט פאךט
 אײן איז שיח־ן־ .יעךער װארום ;התונה _קײן שטערען צץ ניט זאכען אזוינע

 אויםנעכןליבק זיך האסט דוא אז וויסען דוא דאךפקט הײנט , השטים מן זױו-ג
 .זאכען אזוינע איבער כןךיגק ניט זיןד דוא דאךפסט ,געפעלט ךיר וױא כלה א

 װעלט״ גאנצע איין מיטיאיהר אבלעבען י ךאךפסט דואי אז ניט פארגעס
. אויךיאזוי זאגען הכמים ■אזמערע .

 אבלעבק מען דארף ווײב דעם מיט אז גמיבען זאל התן ךער כךי יאונ
 , ה^מ;ם מן זיוונ אײן איז עס ווארום , כןריגק ניט זיך , וןעלט גאנצעי ךיא

 פון ,תורה דער פון ערטער םןז־ א פון אױםגעךרונגען איהש זילמינע ר׳' האט
װ. ז. א. בפירףט זאגען הכמים ךיא וויא םפריים אנדערע נאןי אונ גמרא ךער

ק מוםר’ זײן זלמי־נע ,דארוט-עגךיגטיר אונ - י אג  זיןר דוא כאךפסט - ז
 גוטעך אײן אין למז? געהען באלד אונ ,זאבען אזיױנע איבער שטעלען ניט

 האבען זאלט איהר הע׳״פען אײןי .זאל גאטט אונ ,הופה דער צוא שעה
 טאײנען צו וואס דא ניט איז , טלית א וועגען אונ !לעבען גלי.קליןי אײן

 גאטט ״ טלית אהן_קײן ניט דאוױנט ױד א ,גערעכט ביםט דוא ט:האט
.ט>ית נאײעם אײן אבקויפען ךיר זיא וועט שפעטער העלפען איהר זועט
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 װעט גאט װען צו בפירוש זאג אוג זלמינע ר׳ אײןי פאלג איןי -
.אלמנה ךיא שרײט ,העלפק יטיר

,ווערטער זלמינעס ר׳ הארצק בײם אנגעניממען שטאוק האט התן ידעש
 איהר אז נאר - .או־יגען דיא אין נעשטעלט איהםי’ זיןי ד,אבק טרעכען״ אונ

 זאלט , זזלמינע ר׳ ,איהר נ,אר ,אײך איןי פאלג זלמינע, אזויר׳ יא זאגטי
 מיר מען זאל חתונה דער נאן־ אז מהותענעת־טע דער פאר זײן ערב מיר

.טלית נאײעם אײן ’ קויפק
.צו .זאגט זלמינע ר׳

 איין שטוב אין אלמנה אךעמער דער בײא ווערט מינוט דער אין.
ױבק זמר פלי ךיא ׳ אינערנע.קערע:עש  ,ישפיעלק צוא פריילין־ אהן ה

ק אונ כןריעגק צץא אויף י זיןז־ הארען י מחותנים ךיא ג י  פרײנךליןו זיןי נ
 ,אוייגען דיאי אוים ווישט כלה ךיא ,טוב מזל אגדערען ךעם אייגער

:הארץ דאס אווסצץרעדען אנגעהױבק איהר האבען ווײבעך ךייאי
 אײן זײן דאס וועט יבאשעךט עפעס געװעזען דיר אין מפתטא -

 סעלעען גאטט ךיר וועט פאר ךער у זינד אלע דײנע פאר אבקומענלט
 ;אזויא שוין איז ױדען בײא ;װעלט ליכטיגע א האבק וועסט דוא אז

 אלץ איז דאס ,,קךינען פריהער מהוהנים ךיא זיןי מו־זען התזנה א וויא
. זינד אונזערע פאר . !

 אהן נאןי הויבען זמר כליי ךיא ,כלה ־ךיא באךענןען געהט חתן ךער
ק אוג שפילען צוא שטאונןער .חופה דער צוא געהט מ . .

ק חופהגעהט דער יפון  דער מיט התן ךער ; פאױאד גרױס מיט מ
.פינגער מינךעסטע ךיא מיט זיןי הא/.טען נלה . ק מהותנים . צ אנ  ט

ק זעצט כלה יהתן ,פייהער בק מ  אהן״אונ זיןד קוכןען זײא אהן אוי
.נאר גןוועלען

 אונ התוגה אךעמער דער אויף וודאי א זיןי געפינט זלמינע ר׳ י
 זמר נלי צוא שפיעלט ;שךייען זײן מיט מהיתנים ךיא פרײליןי מאכט

 גאנצער ' דער ;שפיעלק זמר כלי ךיא אז־נ השבון״ זלמיגעס ר׳ אויף
 דאנכןט אונ פרײליןד גאר איז מחותנת׳טע ךיא אלמגה ךיא ,טאנצט ־עולם

 לעבט דער האט זיא װאם גאטט גרויסען ךעם ’ מאל אלע לויבט אזנ
טאבטער איהר מאנען חתזנה

.טאג װײסען אין ביז אב אלע הולען אזוי
,אבגענעגען ניט מהזתענעה׳טע ךיא טאקע האט טלית נאײעם ךעם אונ

 זלמינע ר׳ נאר ,התונה״ ךער י ״נא־ צו זאגען װאס מחוהנים אלע וויא יאזוי
- . טלית נאײעם אײן .ברײנגט

 ער וואם נדבות ךיא פזן גענןמען ניט ער האט ז_אכק אז,ינע אדיף ״
- ׳ - 2. י ״ ׳



שק גזאנען דאנעךשטאג אונ מאנטאנ אלע ארומגעהק פלעגט א צווי  ךי
 לעכער אונ ערטער גרײטע געהאט שױן ער האט געלד ךעם פאר ;כןלײטק

 אראכ ניט אייןנראשק געלד ךיא פון האט ער ,געבען צו> אוועק עס וואו
מק ענו  .זאכע; אנךעךע אויןי נאןז אךער התן אךעמען פאר אטלית יף א, ג

 אזױני׳ג פאר המףי פעטען קומען איהם צו אומגערעכט פלענט מען וואס
 ער געהט דא ,י געלד מאבען צו מיטלען אנדערע געהאט ער האטי זאכען
 א ניט אוג יאהךצײט האט אײגער וויא זעהט אונ .קלויז א אין ארײן
 טרעקען ניט מען י זאל הײנט אז פאר לײגט זלםינע ר׳ ,תקון אויף חבל

ק איהם זאל מע אוג ב ע קןג װ האכען״ נײטהיג עס דאךף ״ער װארום א
 זיןי האט ’ נעטהינ״ ״דאךף ערי אז געזאגט האט זלמינע ר׳ אז אונ

 ער האט אויןי .טרינקען פון אבגעזאגט מאל הײנטיגעס אויף יעדער
 שפילק, אי^קאךטען בךײנגען פאר ױנגעלײט װאו עךטער אזוינע געװאוסט

 האט אונ י געוואנןםק אויס’ אדיןי דאךט לא?ןטעךנע' זײן מיט ער איז
ק גיבעטען קאן״'.ז ״אײן נעבען אוועק איהם זאל מ
 אפילן באשטאנען דארויף זײנען ,פארגעלעגט האט זלמינע ר׳ אז
-שפיעלערפ כןאךטען .

 פאר נעלד מאבען צױא געהאט ער האט מיטלען פיל אזוינע נאך
 מנךב ךעם אז אזויא ,.קראננןע אונ *געזונד־ע אומןליכןליפע אונ אךעמ/י

 - . מעהר געווארק איז נדבות אונ שװער געמאכט ניט מאל _קײן ער האט
גאנצק, דעם פאךנומען זלמינע ר׳ זין־ האט געשע?טען אזוינע מיט

 איז עסי אז צופרידען זײין זעהר פלעגט ער ,נאכט ךער אין שפעט ביז טאנ
ת אלטק אץ ארײנהאפק זיןז צײט אביםעל געפליבען אבענד איהם  פי

 ווערישמועסט אונ האגד/ ךער אץ םפר אײן מיט אברוהק זיןי המדרש
 אזי״קײנער אהײם געהען פלעגט ער ווען נאכט בײא זייגער א צוועלף פון

 אין דאךט , צופריעךק יגאר געװעזען ער איז ,געשטעךט ניט איהם האט
 פלעגען װאס ,פים זײנע רוהען אויס געכןענט האטש ער האט הײם דער
ק איז וואסי ^קאפ, זײן (טאג אגאנצען אנלױפען זין־ עז  שלאגען, פאר געוו
 . קרעכצק ש־טענךיגע זײערע פון ,אומגליקליכע ,קראנכןע ארעמע פון

 У זיןז״ ״ךערבארעמט ] רהמנות״ ״האט , אזנז״ ’ ״העלפט :שכייען ,זיקצען
י ’ װ. ז. א. ״ראטעוועט״

!זלמינע ר׳ געוועזק איז מענש אז_א
שק אזא זעלטען באגעגענען מיר אמת  У איז זלמינע ר׳ וויא מענ

 אין. זוכק ניט איהר זאלט מענשען א]א געפינען ̂א וױלט איהר אױב נאר
.מיהע אײער אומזיםט זײן וועט עפ' ווארום , ערגעץ

,נעפינען געווים איהם איהר וועט ךאךט ,ױדען צװישען נאר זובט
נעפינען ניט װעט איהר אױנ־ נאר ,אסןי פאר זײן ערב ניט אײך קק׳ן אץ־
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 ױךישער .יעךער איין געפינען געוויס אײנעם איהר וועט עטליכע >ףין.
 שטענךיגער א אלײן איז װאס ׳ױד ארעמער ךער ,דיעליאײנער .שטאךט
 . אנגעגעסק בלויט שטיכןעל אײן מיט זאט זין־ גיט מאל נןײן אליין אביון/

 אט ,נויטה פון נאר ניט מעהרי ווײסט ךער ,אבגעשליסען אבגעליםק אלײן
ארעטע צו שטאנדי יאין איז ךער קי  ׳ אומגליכןליבע ,בלױט מיט ילײט העלפ

טהק זייעלע פון טלעפען!ארויס װ. ז. א. נוי
ק איהל וועט פאלק _קײן ניטיבײא ,נײן ’ ניין ’ עפינ  מענשען אזא ג

 זלפוינע ר׳ וויא טיפ״ ״אזא אן רופען שכײבעל וויא אדער ,האךץ אזא מיט
שק נאר - איז ק צווי ד . • л ױ

.3

♦ גאם• יטויטער דער אוייף
ר׳ זיךאן״אױ הױבט עלצאהלונג אונזער וועלכער אין נאכט ךעל אין

:נעדאנקען לעם מיט אהייים געגאנגק אויןר זלמינע
קיגאטט א -  פון ,הײט ךער אין באלד שױן בץ איןי ױאס ,דאג

ק טינ ײנ  אךבײטנ פיל אזויא דא אי־ז מאמען אוג מיעד זײער איןי יבין טאג ה
ק ״קענען האטש זאל.זיןי איןוי ה ה ב . שעה עטליכע א

ק געוועהגליןי ו  .ט!מענ עלטערער אײן נאןי־ ובפכט טכאכט מענש יאײן ו
 אלײן דאס באמערקט ער או ווערטער עטליבע ארוים איהפ בײא זיןל־ ווארפק

 לעךט על וױא גוט ג_אנץ הע^ט , מענש זײטיגער דער נאל 7ניט
.אלײן זיןי צוא
 נאןי כמעט איהם איז וואס פלײלין אומגלי/קליך אומבעקאנט אונזער •

 האט אונ ,וועךטעד עטליכע געחאפט האט ,טליט ביײא טךיט גענאנגען
 נאר ,זלמיגען ר׳ בעאונרוהיגען צו איצטערי איז עס שװער וויא 'שטאניען פאר
 ענטשלאםםען זיןי האט װען.זיא אז פאךשטעלען געקאנט ניט זיןי האט זיא
 זיןד זיא יזאל ,גאס טויטער דער אויף נאבט יבײא שפעט אזוי געהען צץ

.נישט גאו מיט אומכןעהרען
 געזאגט זיןי צו זיא האט ,צז־ךיק געהען גיט’ וועל איןי ,-״נײן

. מײטער נענאננען איז אונ
,אננעקלאפט האט אוג טהיר דער צו נעגאנגען צו• איז זלגזינע ר׳

 האט'זי־יאונטער זיא ,שלאםםען פאר צוריק אונ נעעפענט באלד האט מען
ר׳ אין נעפונען זיף האט װאס פעגסטער אײנציגק ’ דעם געבען געגאנבעט
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ק געוואךט אונ וואהנוגנ זלמיגעס ק וו ךק וועט מ צינ  וועט ליבט אײן אנ
..קלאפען אהן זיא

 איבער זיןי כןען ער ׳ קלאפק גיט פינסטער דער אין וויל איןי -
 ,גאס אין אבשטעלען נעױא/ט גיט דאךיבער איהם האב איןי ,שרעקען

.וואךטק וועל איך
 אוועק ׳טוין איז עס ווען געווארען זיא איז דערציטעױט’ וויא נאר’

ק אנג עג .פינסטער גיױען אלץ נאן־ דארט איז עם אונ צײט שטינןעל היבש א ג
 שוין שלאפט ער - אומעטום איןד בין או-טנליקליןי יוױאי אוי - ’
? יטאהן איןדי זאל וואס , געוױס

.געטראכט אביםעל האט זיא
 פעסט זיןי זיא האט ,געהען ניט צוךיק שױן’ וועל יאי־ ,נײן א -

 ער .שטעהען אויף וו־עט ער ביז װאךטק איןי רועל ךא ,ענטשלאםםען
.טאנ ביז אפי,ו זײן לאז נאר , שפעט יניט שלאפט ;т т V : • : т ♦־);־־ • т

ט דאס צר,ת״ אנךערע ךיא טרײבט פאר צךה ״אײן מ קן ס ע אז ט ס ײ  ה
• .קלענערע דײא אהן מען געסט פאר גךעסערע ־אײן

ף אז פארגעםען אריןר האט יזיאי אוי ײןי  ךיא גאס טויטער ךער ז
 גרױס מיט זיןי האט זיא ,סכנה גרױםע א ’ זעהו איז נאכט - ^אנצע

ק ךעךמאנט ךענסטמאלי נאר שרעקענעשי ו  צווײא א מיט שפעטער ו
 מורליטי&קע/ ״ראבע דער פון קוילות אלעךלײא ךעךהארט זיא האט ׳*טעהי

ק זואו עזונגק האבען אײניגע ,געטרונכןק אונ געזעםען דאךיט איז מ  / ג
 רעגען דער האגץש נאןי דא אונ געפאטשט אוג גענןךיעגט זיןד ,געשךיען

 זיא האט כןעלט באנאכטיגע נאםע י ךיא נאר ;אױפנעהאךט שױן האט
ם, געהן געװאלט זיא האט שךעק גרויס מיטי רורכגענזמען, ײ ה א ק רי  צ/

 דארט אז אויסגעוותען איהר זיןי האט עס ,געהאט מוראי האט יזיא ’ נאר
ק געהט .אריןי מ

מק איז זי וךאס װענ אײנענעם ךעם מיט זיא האט ענדליןי עקו  ג
ם, געװאלט״נעהען ײ ה שטק בײם א  וויא געפיהלט זיא האט טךיט עך

 אןנ געהן ניט כןען זיא אז פאךגליוועךט, וױא איהר זענין פים איהרע
האט אי .פענ?ט־>ר אין זלמענען’ר׳ בײא .קלאפק אגגעהויבען זי . .

т- שוין איז וואס זלמינע ר׳ געפךעגט האט ? ראיךט איז ווער 
ק, צױא ’ געװאױנט כ א עיז ױנ ב ווײל אז ט דאסירו ק ל ק ?  װעכןק איהט מ

ק א ,נאיכט בײא געשטאךבק עמיצער איז שטאט אין מ
. טאבטער בער׳ם טמואל; ר׳' ,איןי -

 געעפענט האט ער , פענםטער אין ליכטיג געווארק איז מינוט ךיא
ארײנגעלאזטפ. .זיא אונ טהיר ךיא

א אז געטראפען הו״ש אזויגס אײןי ’ יבײא זיןי האט וואס - ח



 זלמינע ר׳ האט ? שפעט אזויא מיר צוא קומען געקענט האסט לאה׳ניא
ט עג . דעךטראנןק זין־ אונ נעפו
.מיעד זעהר בין איןי זלמיגע, ר׳ אבריהק״ אביסעל מץ־ לאזט -

מעהר אנגעה.יבק זיןי ער האט האנד דערי אין ליבט יךעם מיט
פנים. בלײןי איהר פאר דעךשראכןק זעהר זין־ האט אונ איהר צוא צוקוכןק
 אויף ,אי זיןז־" רזה אוג לאה׳ניא בעט מײן אויף אניךער זיןי ןעץ -

 ראשטשינע ךיא ניךעךגעשטעלט א רחה׳לע מײן האט בענקליןי צוױיא דיא
ק ב ע  חו״ש ’ אײ־ בײא איז װאם לעפען מײן גאר מיר זאג ;הרובע’ ד־ער נ
• געשעהן אזוינס

׳ גישעד׳ען ניט גאר איז אונז בײא ,חהיג זײט ,זלמינע ר׳ ניט גאר -
.האןען אײ־ צוא ךאךף אלײן איך ,געזו^ד ב״ה זענין אלע .  איןי נאר .
ק . רעךק ניט מעהר ק . .אןרוהען מין־ לאזט . . .

 ניט מעהר שױן זיא ער האט ,פנים בלײך איהר אויף קןכןענךיג י
שק זײן יפגעגלײכט א, נאן־ האט ער נעפךעגט/  געהײסען איהר אונ נןי
 כןיך אין אוועכןגעגאנגק ער איז אילײן אברוהען זין־ זאל זיא ,צױטפאךען

.געשלאפק האט שײנדיל אײגיכןעל זײן וואן אךיין

 געשלאפען שטענךיג מענש״ יזגגער יעךער וויא האט ישײגדיל
ק ,הךעוואניע טאג נצען;גא א נאןי ובפרט געשמאק אונ שטאךק  האט מ

 האט זיא באלד וויא נאר ,געהאךט ניט זיא האט כןלאפק’ געמעגט אפילן
ע זײךענם ’ ךעש האךט דער ט/  עפעס זיןי זיא פלעגט כךןז־, אין טךיט ש
.שלאף שטאךנןםטען ךעם פון אפילו אויפהאפק מינוט ךי איגפטינטנןטיוונע וויא

. א V..זיידע - . ק אז זיך דאפט מיו־ י זײדעניא .  שוין דארף י מ
בק אז־נ געחאפט אױף זיןי האט ,ראםטשינע דער צךא שטײן אויף  אגגע־וי

ײכק ק ךיא ר .אויג
 אביםיל נאך געגאנגען נאר בין איך , לןינד מײן ,ווילפט דױא וויא -

א מעגםט ביזטיטיעד דױא אז , מאפער .שלאפען נאןל ח
 ארײנגעג_אנגןגן צוריק איז ,פניט דאם אפגעװאשען זיןי האט זקמינע ר׳

 פריה ךיא ניגדן טרױעריגק זײן מיט שטיל געזוגגק האט ,שטוב אין
 םפראונ אײן פאליצעםפרים _זײן פון גענוטען אראב ברכות״. מארגענךיגע

ק געזעצט זיןז ניגון שטילען אײן אויף .לערנ

 נאר שלאפען נא־ מעג זיא אז געזאגט איהו האט זײדע ךער האטש
 זיא צײט איז עם אז באטראכט ךעםטװענען פון זיןזי האט שײנדעלע'

ק װארזש (שטײן אויף באלד 'טוין טאקע זאל  ■ אוג אויף זיף האפט זיא וו
 האט זיא .שלאפען נאןד מעג 'זיא אז שטענדינ עך זא;ט , יאיהם פךעגט

טאכןע זיא אין ,געוואךען אנטשלאפק איז יאוני געפאלנט מאל אײן איהם
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ק אויף שטאנ דער אפארעט זיהאטזיןי_קײן אז שפעט אזוי גע אונ ױאנ, םנ  דע
חפ גלעזער _קײן איפילו פאךטאג האט זײךע .געטתנכןק גיט אק

 זאל צוא זײךען דעם נאר פךענ איןי יוואס ,חלעבען נאיךישקײט א -
. ? ךען איהם פאלג איך ,שטעהק אויף איןי .  זיןי חאפ איןי ױען נאו .

. פרעג אונ זיןי איך פאךגעם ,אויף . ם. ה  געזאגט, זיןי צוא זיא האט אי
ק  ,עךד ךער אויף געשטעלט פיס באךװעםע ךיא מיט זיןד יהאט זיא מ

 האר־/ ^וואךצע לאנגע איהרעי צונויפנעהמענךינ כןלײדעל דאס אננעטאן
אבענדעל. מיט 'פאךבינךק אונ

לע טי ש ט'  שטמ־ אין ארײנגעהן געלאזט ןיןד זיא האט טךיט טי
צינךק  דעריווייל כןענק זאלי יזי־א .קייניץ, איהר לעמפעל זיידענם ביים אנ

םעל זיידען דעם אױפךךען פךיפעטיעיק, ךעשי אונטעךהײצק  אקרופ״ אבי
 זעהן דערי האט זיא וועןי צוךיק געטאן האפ א י!יןי ?יא *האטי ־וויא נארי

 לאה׳ניא !צײט אזא אין ׳טטוב אין זיידען בײם בערם שמואע ר׳ לאה׳ניא
ק ניט מאל _קײן זײא בײא איז עז קו . אונ ,שטוב’אין ג . ר. ע ט צ אי

:װאזגךעךין צוא אויפגעהארט באלד זיןי האט שײנדעלע
 זיןד זיא האט זײדען״ צום האבען זיא באךף מםתמא ,מילא -

ט, וױא אןז באטראכט,  דעם גרונע דערצײהלען איןי װעל מארגען גו
 בערם שםואל ר׳ לאה׳ניא וויא געשװאלענעמס ךעם שפרינצע בליגדעגם,

ק עז עוו  געהאלטען אלײן האב איןי אז ,נןלײד שײן אזא אין אז־בז בײא איזיג
 װ״אם’ ,אבזאצען מיט שטיװעלאןז טהײערע אזויגע אונ ,שליארעם ךיא

 'טאכטערפ פיהרערס וױאםער דעם װיפיעל נעלדי פיעל אזױ אפשר כןאםטק
.גאנצען איןי התונה

 גוט אונ יטטוב אין ארײננעהען געװאלט אזוי האט עײנדעלע אוג
 זיא נאר ,פארכןעמט אונ אננעטאהן’ געהט זיא אזוי וויא לאה׳ניא אנקונןען

 וואס כןלײדעל מיאום אזא אין אנגעטאהן געהט זיא װײל ,גישעמט זיןד האט
 ,בארוועפ געהט זיא ,שענערעס אײן איןי אפשר געהט ךיא.קעבען זייא בײא
.איהר פון לאכען וועט לאה׳גיא , מײךעל ארעם אײן וויא ,פארכןעפט ניט

 אויף געזעצט אניךער צוךיק שײנדעלע זין־ האט פינםטער ךער אין
 אין יאוג .קלײךעל’ אשט;קעל אננענומען הענד בײךע מיט געלעגער איהר
אמק צוא פינםטער ךער .פאךטבאכט זייןד אונ פאלבען .קלײגעי געלעגט ז

ק פםח גאןי - םק אין שײן אונ ױאךעם ,טרונןען ווערט עם װ  דרוי
 גײא א^ם אויןז שוין זיןי 'טרינןענטי גאס טויטער דער אויף אונז בײא אונ
שע בעלי וויא קוכןען אביםעל שטאךט אין איןי ק מײךלעןי בהי ה ע  אזוי ג
 שמןאל ר׳ לאה׳ניא איןי האב מאל אײן ; צץךיםק ניט ,אנגעטאהן שײן

עהק א,י־ןד בערם עז , פארכןעמט טהײער אזוי אונ שײן אזוי ,אננעטאהן ג
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נאכלויפען װײט געױעזען שוין ךא איז נעקונןט אהן זיא האב איןי אײדער ךער
, שיץ גיט .איז

האט , אהײם געקומען איז זיא ווען מאגט דער זיןד האט זיא אונ ״ זאל
עהק זיא האט װעמען געפרעגט בלינךעס דעם גרוגע זיא זיץ שטאךט אין גיז
ישמואל ר׳ באגעגענט אפילו האט זיא אז צײלט דער איהר האט זיא יאזנ ;גט,

װעךטה אפשר איז עס װאס .קלײד טהײער אזא טראגט וואם ,מײדעל .בערם ׳ דד
ק ;אר# ה ע . רובל צ

 זיןי האט זיא אוג לערנען צוא געהעךט אויף זײךע ךער האט פלוצים
ק וואלט איצט אז מאנט ־ךער טוב! ק דער זײרען דעם באךאךפט מ אײן לאנג

איהר האט ער ,זײדען רעם געטאהן ארויף ׳האט ךא ווארעמם,י גלעזעל ט־ייל
ךעם געהײצט אונטעו האט שײנדעלע אונ .,קאנעץ דעם אננעצונךק ־ופ״
מחשבות פיעל אץ אוג ױאסער אײן.קךיגעל געשטעלט אונטער ,פריפעטשיק יעהן
אזו האט פײעריל .קלײנע דאס יוױא געקוקט פאךגניגען מיט זיא האט ;'׳ניא

.י גיפךענט שײן
 געפיהלט זיך האט בעט דעם אריף געדעסק אלץ איז יװאס לאה

׳ . גךינגער סןז־ א זיןי
אז גיגזעהן האט זיא ווען ,אנגערופק זיןד זיא האט \ זלמן וי׳ - רעם

הויבק ווײטער ווייל אונ בךילק ךיא אוים גלײכט ער ערס ♦ לערגק צי אנ
ק שוין ױאם זלמינע ר׳' ’ ' ט ק לאנג אתי עז צוא אינטערעסירט זעהר״ געוו
מק איז װאס זויםען זאס עקו דער אזוי טאבטער בערם שמואל ר׳’ איהם צו ג
צק ךעם טיט זיןז האט ״ ישראקק עךם אנ . איהר צו אומגעכןעהךיט .נןערפער ג

וועלכק פאר מעגש אײנצינער ךער , ױד אײנציגער ׳רער זײנט איהר גוט
איהר ;אזמגליק נרויס מײן ךעךצעהלען צו ענטשלאססק מיך האב איך ךא
אײן וויא הערעןי אוים מיןז יוועט װעלכער ידד אײנציגער זײנט״ךער יואס
וועט איהר < זיןי פון טרײבק אוועק ניט מיןי וועט ״איהר ,אומגלינןליכע ,^

אײנציגע מײן איז אײןי אויף ,טהאן זאל איןי װאס ’ נעבען עצה יאײן מיר י ,י
*гр אומשולךיג זאל_קײן איןי ״ טאהן ניט שלעבטפ _קײן מעהר זאל איןי האפענונג

.וועזלט דער פון אומברענלק ניט אומזיסט בא־טעפענעש אץ
ר׳ זיןל־ האט ,ניט פארשטײא איןד ? ת רעךםט ױאם פדן י ? װאס ’ - ,*

 איןי שארפער .קינד מײן רעד - שראקען דער וויא אױפגעהאפט זלמינע
ײן,י פאר זאל יםק מענשען דעם מיט זיןי טרעפען אומגלי.קען אלערלײא שט
.אוים פיהךט גאטט אונ װעלט ךער אויף גײא

.זלמען ר׳ , הוךש נײנטען אין בין איןי - אןןי . . פלוצים זיא האט !
מעט אונ ־געזאגט ןןאל ̂ ווערטער שרעןןליכע פאר ױאס געהערט יניט אלײן נ
.מויל פון געלאזט ארויס איצטי האט ז^א , ןט
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.פאלשטײגט װיא שטײן געבליבען איז זלמינע ר׳
 у האךץ איבעךין .כןאפ דעם אראבגעלאזט ער האט אויגענבליקליך

 אץ : יגעטהון זיפץ א װעךטער אוניאהן כןניא ךיא איבער הענד ךיא
 װאפ נאר ...נאר געמישט ארײן אין־.זיןר האב אומנל;נן?נן מענשענס אלעללײא

 ער האט ? מיו־ צוא געקומק זיא איז װאס’ ’ ? טאהן ’ דא אין־ כןיעןי
. געטראכט זיןי

נאןד־ געקומען איך בין אײןי צו ? זלמן ר׳ טאהן איןז זאל וואם -
.אונ עצה אײן . ז ניט מיר ענטפעלט איהר , שוױיגט איהר אונ .

 אײן־ זעהר הײנט איז עס מײן.קינד רעךק צו דא אין־ האי װאס -
שק נאר העלט מען אז װעלט, ביטערע  גאטט י זאכען אזוינע יןךיען צוױ

 מוחל ךיר זאל גאט״ט ,ישראל כל אויף זינד ךיא רעכעגען ניט הא^ש זאל
ק אן’ הײנט פין שױן זי־ זאלקט דוא אוג ,זײן מ ע  װעג גוטען אין נ

’? .זאגען מעהר ךיר איך ״קק וואס ווײטער
ק געהעלט דען האט איהר ,זלמען ר׳ - עג מיןד זאל איך מיר וו
? זינךיגע אזא פאר מיןד האלט איהר דואס פיהרק אויף שלעכט

ן אמת דעם ךיר .זאגי איןי - ײ נ י גאר מיר האט .עפ ׳ .קינד מײן -
.זאן־ אזא ךיר אויף קאפןאויפען. קומען אויף נעקאנט ניט

מיר־ מיט זאל עש געגלױבט גיט אריןל־ האב אומנליקליכע איןי -
 וו־ער ךעלצײלען אײ־ איןיי וועל איצטער ניט , פאלקומק אזױנש אמאל

 יצוא- געקוממען נאר בין אין־ ,גװואלען קליןז;אומללי בין אין־ אזוי װיא אונ
טק אײןי  דאפ אומברײנגען אי־ מעג צוא איךזאלטאהן, אײןעצהוואס בע
 וןעל אזוי’ זאגען וועט איהר וויא .ױד עךליכער אײן זײגט איהר ? כןינד
 ױדישע. א וויא עהלליןי ווײטער לעבען נאןי וויל איל זלמען ר׳ .טאהן איןי

 ^אלען ניט.נןײנער ,יעלטעלין מײנע גיט וױל איןי ,לעבען דארף טאבטער
 וועלען עלטערען מײנע ? זלמן ר׳ ,איך רעד װאס נאר ,וויםען פון דער
 ניט מעהר יטוין זײא צוא זיל וועל איןי ,וויסק ניט םײא וויא םײא

 ךער פדן נאכט גאנצער ךער אויף געגאנגק אוועק בין איןז ,אומכןעהרק
 אנדעלש ערגץ וומ איןי . .קינד דאס האבק מאלגען הײנט דאךף איןז ,הײם

? עס אומברײנגען ? דעש.קינד מיט טאהן אי־ זאל װאם נאר .עהללי־ לעבען

טק דיך זאל גאט -  נאןי מיר אוג מענשען איי־ן ךעלהאלנענען אבהי
Гזאכען געפרעגטיאזוינע ניט נאןי מיר האט גןײנער י אוי ,צעהלען ךער

.הענד דאלע אלטע זײנע בײא אנגעחאפט איהש האט לאה
איןל־ וואס איבער אײןי בעט איןז זלמן. ר׳ ,אײ־ נא?ט גןטע א -

 איהר טאהן/ י צץ וואש ישוין װײס איןד ,נאלט גישעכןעלטידיא אײןי האב
דאךף מעהרт. קינד־ דאש אומבלײנגען גיט טאר מען אז ט;נעזאנ מיר האט



ק בין איןי אז מאנען דער ניט ״קײנעם נאר אײן־ בעט איך ,ניט איןי עז גיוו
.געהן אוועק געװאלט האט לאה אונ ,אײן־ בײא

אבק זלמינען ר׳  זײך ,אויגען ךיא אין טרעהךען גישטעלט זין־ ה
 אומ־ ךיא .זאל ער לוהען געלאזט ניט איהם האט האךץ גוט שטענךיג
 ךיא איצטער טאהן זיא כןק וואס - לאזען אוועק אזויא גליקליכע

 מה איך ,אבלאזען ניט זיא וועל איך נײן , וױיםט גאטט ,אומנלייקליכע
.עפעם מיט האטש העלפען איהר

.געהאלטען צו זיא ער האט ,ךעךוױיל מיר בײא בלײב ,לאה - ,
 וועלק .זײ , צײלק ךער זײא וועל איןד עלטעךין דײנע צו געהן וועל אין־
.שטײן פאר יאױן־ וועלען .זײא , פאלגק מיןי

 אלעם ׳ אומגליקליך טעהר נאך ניט מיןד מאבט ,זלמן ר׳ נײן א -
 ניט נאר ,ױדען ר-ער אלע ,עלטעךין מײנע פאלגען אײןי װעלק אלעפ

. אײןד פון בעםער עלטערק מײגע .כןק איך ,זאן־ אזא אןיף
שק ,זיןד ױיא זיײנען מדען ,מיןד פאלנ נאר - זײא .זײנען מענ

 פאךט דאן־ ביזט דוא ,רײדען איבער זײא מיט פאךט וועל אין־ ,אויןד דאןד
 1א וויםק ניט װעלען זײא ,מיר בײא ווייל ךער זײא ח ,.קי־גד זײער

. מיר בײא ביזט דוא
 פאר אויםגאננ בעםטען ךעם 'טטענךיג געפינט איהר זלמן ר׳ -

 אזוי אלטזז איהר ערװאךטעט ניט א.ײן האב איןד ,אומגליקליבק יעךען
 ׳״ בלײבען.זײער/קינד זײא בײא זאל איןד _זײן גליקליך װעל איןד ." ראטהק גוט

. נאר ,שטענךיג אויף ווייטער אויף .  איהר וועט אזוי וויא זלמן ׳ר נאר .
ק ניט גאר אײן־ וויל איןז ? .זײא מיט ךעךק  פאר איהר וויא טהוט , פרעג
ױםק ניט זײא לאזען גאר , 'טטייט  מיןי װעלען זײא ווארום ,בין איןד װאו ו
. כןענק ניט מעהר . .

 רוהיג מי־ר בײא זײא ךיר איןל־ זאג ,וויפםק ניט וועט .קייינער -
• העלפק וועט גאטט בין

 וועט איהר וויא פאלגען אלעם אײ־ װעל אין־ , ניט מעהר ךעד אין־ -
מיר אונ פאךלאזט גיט מין־ האט ער װאפ גאטטי נאר לויב איןד ,הײםק

.געהן אײך צוא .זאל אי־ געדאנכןען דעם ארײנגעשיקט
אן האט זלמינע ר׳ ,ךײדען צו אויפגיהערט בײךעי האבען זײא י י
האט ארײנקזכןען געהויבען אונ גענומען אראב ךיאויגיןניט אים פון אץםפר,זי

ק צרות אלע יאיהךע ״וויא געזעהען פנים״...- זלמינעפ ר׳ אדיף איצטער ױינ
 שײנדיל ווערטער אהן שטיל געקומען ארײן איז מינןט ךער אין

 ךעם נעבען גישטעלט אניךער האט זיא ,פנים שעמט פאר א זײער מיט
ק ד . טהײ’ גלעזעל אײן זיי

אונ״ געהאפט אויף זיף־ ער האט ,׳טײנדעלע ,דא ביזט דוא -
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♦ נאןי שלאפםט דוא אז געמײנט האב איןי , קאפד. אין געטאהן ט!קו א זיא
 ־דאןי האסט דוא , געשטאנען אויף לאננ שוין זיןי בין איןי -

.קאנעץן. דעם אננעצונךען אלײן מיר
.געסען פאר גאר האב יאיןד א . א - .  איין !ײן נאך וועט עס .
♦אמאל נאןז־ .קךיגעל דאם אױף זיד ניט אז ,לאה׳ן גיב ,טהײא׳ ־גלעז^ל . . 

. טאבטער בערם שמואל ר׳ איז מיידעל דאם . .
. גאם אין געזעהען זײא האב איןי ,ױיךע , זײא כןק אץ־ -
 ךער מאמען ךיא פלענט איהר וואם אײנינןעל אײער איז דאם -

לק .געפךענט לאה האט ? איהר וועגען ציי
א - ק אינ ,בית׳טע בעל גאנצע ךיא מיר בײא איז זיא , ;  ן פאר זיא װ

. ניטי אנבײסען איך_קײן עס - חברת׳ס איהךע מיט זיך *טפילט
 אנבײסען דער ,אזוינסיראגען ת זאלםט װאפ נאןז .זײךיניא נײן -

. נאכט דער איויף ערשט קומפט דו אונ ך־יר אױף שטעגךיג וואךט
אי ביתטע בעל אטהײעךע מיר בי־י־א ביזט ת נא נא -  היינט נ

 אנבײםען בײם זיין ניט ווע; אי־ האטש ;אנבײםען .כןאפען דוא זאלםט
י י .י עםען אדנז בײא הײנט וועט לאה

 בךײנגק געגאנגען אוועק שײנדעלע איז , װאונךעךט פאר שטארק
’ . טהײא גלעזעל איייין .ןאןי

4.

♦ מוךלייכןע״ ״ראבע
 איז ער ווען זלמינען ר׳ מיט באגעגענט זיןי האט ױאם מיהאללקע

 צוישײדט נאר זיך האט ער װיא באלד איז ,המךרש בית פון ־געגאנגען
.;״,מורליטשק ״ראפער צוידער געגאנגק אוועק זלמינען ר׳ מיט

 פאר זיןי ער האט שוועל ךיא געטרעטק איבער נאר האט ער וױא
 פון ארויםנעהן געלאזט’ זיך האט װעלבער פיפירניק אהרקע אין טשעפעט

פים.'.. שטארקע אזויגע אױף ניט זיןיאויך שטײט פאר ,טהיר דער
.קושען געהאפט ארום מיהאילקע איהם האט וועךטער אהן

 נאןי זיןז־ לאטיר באגעגענט ;א זיף האבען מיר אז ביהךער נא -
 וואםער א אויף וויםען לאמיר ,הולען אביסעל לאמיר .קושען צי אמאל

 אנגעהויבען זאממען צו האבען זײא אדג .ארום גײען טיר וועלט נאטטם
. שײנק מיטען אין .טאנצען

זיא פלעגען שיוךים ךיא וויא אךער , שײננןעךין ךיא ראהלע
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 אויף לאכט צץ םטוי״קע דער אזנטער שטענדיג זיןי האט ״מורליקע״ רופען
קול הײזעריג נראני איהר
,גיזעהן ניט זיןי שעה אגאנצע בוךאי ,זײא צווישען שמהה מײן א - ,

י ? זאטמען צץא געטרונקען איהר האט לאגג $ױא
 װאס געיטעפט רײן אוג י״ ״מורלא ״מורליקע״ ״מװליטשקע״ !העי -

 אנטכןעגען גישטעלט זיןז־ , מיחאילקע איהר צו געלאפען איזיצוא ? איז
 ״וויױק ווילי יוואס אײנער וויא זײט דער אונטער הענד ךיא מיט איהר

*. • תקיף אײן איז ער אז
קע י ג פאדבאקום געשטעלט אױןז־ זיןז האט אהו

 ניט מיהאילקע איז ? רעךםט דץא י װעמען מיט ױײסט דוא -
 בײדע אױף געשטעלט שטאךק זיןי אונ שײננןערין ךער פון ■אבנעישטאנק

 ךער אין נעךיענט האט ער װאס וואיענעם א מיט - !שטאלץ פים
 האט װאס פאלק טותענטען צעהען אין יאהר פינפטען אין באטעריע 1854

 האט אונ באטעריעם י אלע מיט .קרעפאםט םעװאפטאפאלער ■אננגענומק
ק 'באקומען ךינסט דעם אייןי ב  ראזגעס צװאגציג אוג צװײא הונךערט זי
 פאךעשױעס ךרײצעהן הונדעךט צוױיא חוץ םיױאקעם "צוואנציג אונ נײן .מיט
• לעךער .קאןאננע פון צוגעגאנבעט האב איןי זואס

 אויןי אהרקע זיןי האט ? רעד־םט דוא’ װעמען מיט ווײםט דוא אונ - •
 אונ ״קעשענעס אללע פון פאךריאטשיק א מיט - אנגעוופק שטאלץ

 פסח פאר םראקיאללע צום פונקט ,לענךער װײטע פון קורלאפױקעפ אונ
 3 אײנגעמאכטס איניאפילו ״אײער שמאלץ אינךיטשקעם ,נענז נעשטעלט צו

 מארדעס טויזענט צעהק , לעבען מיין יאין גיזעצטי איויס צעהען 1854
 ךךיכןעם . צמאנציג'טטעכןענס אונ ?װײא זיבענהונדעךט אדנ אױסגעפאטשט

.באקומען איןד האב קןלאיקעם טיט
ק זיןי את ראחלי שטאנ  אן ,רוהיג גאנץ מטאיכןע דער אונטער גע

 ךיא ״שטעלט צוא ,געבען געהײסען זיןי האט עס ווער בראנפען געגאםען
א גלעזלעך ךי טי  זיא אײן״ווארט מיט ;פטאלקע ךער אויף פלעשלען־ מי

 אהרקען מיט מיהאילקע גלײןי װיא זאןז איהר מיט י פארנומק זיך י האט
.ניט גאר זיא מײנען אונ איהר צו• ניט נאר רײךען

רײדען, צוא ניהערט אויף ניט אלץ מיהאילקע האט .״מורלא״ דו -
ט ,אנגיםען הײסען נאר ךיר וועט מיהאילקע אז ^ ך א  אנגיםען שוין דוא ד
 איץ בין איןז ^פיעלען ניט זיף דוא זאלפט מיר מיט ווארוס ״ זאקנו פא

!געלד דןא הא?ט אט ? געלד אוג ,מענש מאיענער
 שטאלצעוועטע פאר א גענומען ארויפ ער האט גדלות גרוים מיט אונ *

 זילבערנע'גו־יווינקע אווײםע גענןלונגען האט עפ װאל בײטעלע צוריםענע
ט , ־ ,צען/נער קןןערנעם איין טי ׳ • ׳ • • •
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ט ךיא זאל , שאפען וועט םיביךניק אהרקע איןי אז אונ -  מינו
 זאלםפו געלד אויף״קײן , גלעזלעך פינף פון פלעשעל אײן װערען געבױרען

 זיןד זארג געלך־ _קײן ניט האט פאךראטשיקי א ,ראדלי פרעגק ניט דוא
.ענגלאנד פון שטיוועל אפאר אנגעטאן גײט אהרקע , ניט

מג 'בלאטיגע זײנע פון ער האט גייעךט האט ער וויא אונ ךא  ג
 האלעװעם־ .קלייגע מיט שטיװעל נאייע פאר א פמעט געשלעפט אראב פים
ק פדן ט . לעדער ךינילש גו

 מיחאילקע. שוין זין־ האט ? געפאקט זײא דוא האשט װאו -
 דער אין דוא האפםט באלד אהרקע אי - אהרקק צוא גלײןי אומגיכןעהרט

 פךעגען מען װעט טאמער גיט, גאר ווײםט מיהאילקע אונ !מאךךש
- .ענטפערק צוא וואס וױםק ניט אפילו ער וועט מיהאילקק
 איהש צו האט מיהאילקע וואם גיהערט ניט אפילו האט אהרקע נאר

 שײנקערץ ךער צו פנים ךעם מיט געשטאנען אלץ זיןי איז ער ,גערעךט
 געװאךפען אװעק ער האט פלוצים ; װענד פיער ךיא צו גערעךט אוג
 קול אווײנענךיני מיט אונ שטאיכןע דער צו וױנקעל א אין שטיוועל ךיא
ק. שטיװעלזײנען ךי װאו ווינכןעל ךעם אין קוקענךיג שךיען צו זיך ע לו פ גי

 איז טאטע מײן ,גיט דאךיף איןי ,שטיװעל _קײן ניט דארף איןי -
.ניט אויןד אי־ אונ שטיװעל _קײן אין געגאנגען ניט

 אױןד אויגענבליקליןי ער האט דעךז.עהק דאם האט מיהאילקע װיא
 אץ נעװאךפען גלײןד זײא אונ שטיװע/ ךיא געװארפק אראי זין־ פדן

• גילעגען זײנען שטיוועל ענגלישע אהרקעם װאו וױנקעל אײגענעש ךעם
 בארוויס’ נײן אויך אין־ דארף בארווים געגאנגען איז באטכןע מײן -

שךיגק אוין־ ער האט ,’קול ווײנענךיג א אױף גל
 שטיװעל־ ךיא באווײנט זײא האבק ווערטער אײגענע ךיא מיט

 אוג אנדערען ךעם נעשריען איבער האט אײנער שעה, האלבע אנאנצע
 שײנק פדן עךד נאםער ךער איבער שפאנען צו באךװעסערהײד אנגעהויבק
 געקאמאנךעוועט האט ער .װיא טאקט גאכען געשפאנט האט מיהאילקע

 אין פארטשעפעט זיף־ האבען זײא ביז נאליעוואי ,נאפראװא , ךווא ,״ראז
י באנק ךער אויף זיצענדיג אומגעפאלען אלײן אונ טישעל א

 אײניגע בײא טישלעןי, _אדרײא געוועזען נאך שיינק_זייגק גאנצער דער אין
ט מיהאילקע וויאי אכאךראנצעס אזױנע גיזעסען נאןד י ארי־ןד זיןי זיינען  מי

 דעךבײא. האבען 'אײגייגע , גלעזיל א געצױגען האבען אלע .אהרקען
 גיזעסען” זיןד זיינען איעיגע אונ זין־ געקזשט ,זיןד געזיךעלט געשר/ען,

 אײן מיטי אז־ב .קעלעשיקלען־ צו ארײנגיזעצט מאל אללע ,שטיל גאניץ
 עש וזיא טיל!פלע אומג>י.קליכק ךעם אויף געקזקט געזיכט בלאם טרױערינ

ױנציגעוי/ אךיני וױנציגער מאל’ אלילע שלאפ אוי־ ווערט .ו פאר אדנ .



 ארויס טאךבע דער פןן אדער כןעיטענע דער פון יעךער״ האט ־צרות
 ליא אין טרעהיען מיט או־נ ברױט טרוכןק שוואךץ אשטיכןעל ;נענומק

 ךי מיט בא^ניגקט זיןד האבען אײניגע יאונ ,פאריביםען אלעימאל אויגען
 יעדען.קעלעשיקעל צוא אוםזיפט צוגעגעבק האט ראהלי װאם יברויט פיצעלעןי
 ׳- געײע״זען צופךידק או-נ באגניגענט זײאיזיןי האבק אלעם מיט’ בראנפען,

אהאט ךעו־ וועןהו״ש פלעשיל דעם מיט נאריניט  פאר ניט אנגעהױבען, ךנ
.טריכןענען’ צץ ,געדא$ט או:ז . .

ד יעדען פלעגט טהךערען אונ זיפצען ,כןועכצק וויפיעל י א ק ב  א
.מורליקע״ ״ראבער דער אין ווערק •פארנאפען . . י !

'т ק װאונךעךליבק’ ךעם מ א  אויסגעטראבט האבק ,שענק ואהילם פון נ
 האכען ױאם גנביש - געזאגט גלײנער אךער שכוךים נוישע עטלינע ךיא

י .גאם״ ״טויטער ךער יאוי־ף ;געװאהגט
 מיט זאןי יעךע אנצורופען ניט נאטו־ר ךער אין ליגט לײט אזױנע בײא

ק נאטירליכען זײן מ א ק, ״צזנעמען״ נאר נ ב ע  ״צונעמען״ ךיא פון אז אזוי ג
 אז ,שפראבע זשארנאן באזונךער א אױםגעארבײט כמ^ט זײא בײא זין־ ..האט
ק ו שק ךעךען זײא ז  פאךשטעהן. צו מעגליןד ניט אופן באין איז זיןי צוױ

ק גךינג, זעהר איז שפראכע זימגר זיןי אויםלעךנען  באכןעגען נאר זי־ דאךף מ
א היםטאךיעפוןי^טליכע ךער״ מיט  בעקומען זיןל־ האט זאןז יעדע וועוטעו״-וו־י

צונאמען איהר
• .קײאל _זײן האט גיבען זײא װאס ״צונאמק״ יעךער מערקװיךךיג

ק ,צן יזאגי אין־ ו  וויא פאךקומק וועט ערצעהלוננ אונזער אין ווײטער ו
 גנבים אז באקאנט איז )יעדען שפראכע גנבישער זײער מיט רעךען זײא

ק בײא ;שפראכע באזינךער זייער זיןד האכען ך ט ױ פ  :פראםט אן עים מען ח
 װיפיעל פיעל, אזוי אויןד װערטער ךיא ^רקלערען אין־ וועל לשון״( ״גנביש

.שפראכע דער מיט באקעגען צוא יזין־ אופפײ;ט האב אלײן איןי
 וועךטער אלע ךיא ^רקלערק צוא איבעךינ פאר איןד האלט ךערװילל

 מורליקע״ ״ראבע שענק ךיא װײל נאר ניט, נאך אינטערעסיךק אןנזי וואם
 איןי מוז ,_ערצעהלןננ אונזעד אין ראליע נןלײנע _קײן נייט שפײעלק זועט

 דער יוואנק פון ,היםטאריע גאנצע ךיא ךעךצעהלען יקוךצען אין י האטש
:געמארק איז נאמען

ק  געווארען געגרינךעט איז שענק רהליפ ;אהר װעלכען אין אונ וו
 יעדער געדענקט דאם נאר היםטאריע, ךיא ישװײגט ,גאס טויטער ךער ׳אויף

 ;אהר צװאנציג מיט צוךיק האט עגלה בעל רויטער ךער נאדיל ר׳ ווען אז
 אונטער באװײזק אנגעהויבק זיןד האט זיא רהלין״יאונ מיט געהאט חתונה

 ווייבעל שײן א אױ זיא אז גע^אגטי טרינקעךס אלע האבען ׳ פטאיכןע דער
א פנים )א ״קאקאשקע״ שענק דעם געגעבען אנאמען באלד האט מען אונ
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 מיט^אהרען שפעטער נאר ״קראםאוויצע״(, זײא בײא הײםט ווארט דאס
 שײנכןײפו איהר האטיצוא וחלי אז באמערקט טרינקעךס אנךעךע,י האבען

 האבען, סןי;אהו־ען א א״קאץ״. בײא וויא כמעט הסרוןי״גרױסעאויגען״ א אוין־
שק טרינכןעלס ךיא זיןי  אויף צוטהײלט זיןי האבק אונ געקרעט זיןי צוװי

 אוינען גרויםע האט זיא האטש אז געזאגט האבען אײניגע :פאךטיעם צוױיא
ק זייא נאל  האבען אנדערע אוג א_קאץ, בײא וױא פײעךךיג ,לעכעךיג יזעג

 אוג אױגען״ _קאצענע ״נרויםע פראסט נאל א_קאץ' בײא וויא אזיניט געזאגט
 )גררי ״כאבע נאמען אנײעם באקומען זיא צײט.האט לעל מיט זביה מיניה
ק האט .נאמען נײ#ש ךעם מיט .פאפעלאטע( ,סעךע  יאהל עטליכע מ

שענק. ךעם געחפען
 האט זיא ווען ,מעשה אזא פאךלאפען רחלין מיט זיןי חאט פלוצים ’

 גנביש וױא ליארם גרוישער א געהעלט שענק איהל פאל זיך האט געשלאפק
 V בךענט .עם אז געחלומט טלאף;פדן זיןז־ האט איהר ,געש/אגען זיץז האבק

 ךער פון .גאס דער אויף ארוים נאקעט איז אונ אויפנעהאפט זיך האט זיא
 אויפשטעהענךיג' האט זיא אז .קיהלט פאר אזויא זיןד זיאי האט נאבט

 יךיא אז איזױ הייזעליג שטאלק רעךען אנגעהױבק אונ קול איהר אנגעװאלען
 ״מוךליטשיט״ זיא נאר ניט רעךטגאר ךיא״ראבע״ געזאגטאז האבען טךינכןעךס
ט ,גיןז אזוי ניט אז זיןז־ פעלשטעהט עס מי אל ען צײט דער נ מ ט א  ה

פק אנגעהויבק ק רחלים לו ק  נאמען ךעם אונטער ,מוךליכןע״ ״ראבע ךיא ש
 אזױ ניט נאר איז אוננןײנעל הזה היוש ;גל .יעלען באקאנט שענק ךיאי איז

 מיט שענק ךיא רופט מען װאס פאר וויסען צוא לעזער איהר וױא צי_קאױע
ק. וואוגדעלליכען אזא מ א נ

 האלב כמעט ,שטוב לאנגע א זעךזר איז מורליקע״ ״ראבע ךיא
 זענין שטוב; עק דעם פון פענסטער אײגיגע אז אזוי ערד דער אין אײגעזונכןק

 , ?גךד דער אין אײנגעגךאבען טאפלעם האלבע אונטעךשטע ךיא מיט שוץ
ק גאנצען אין ב אז זאגען ניט מען י נן ^טו אי  דער 'אויף שטעהט ךי

 זײט אנךעךעיהאלבע ךיא נאר עךד, דער פון ארויס יקוקט זיא נאר עךד
ם ױאן  א וויא פניש א ךר^יסק אין נאןד האט שענק ךיא אן זיןל־ י הײבט /

 ארויס נאןד קדקען וואגד וועךשנןעש צװײא א נאןז מיט פענסטער ךיא ’ שטןי
וועלט. נאטם אױף

 דיא מאטעױאל פאר וואם פון ווי־הען צוא אינטעךעסיךט אײןז יאויי
 ךרויםק פון ױארום זעהען, גלײןי איהר געבויט^כןענט איז שטזי לאנגיש ךיא

ק האט .געשמיךט ניט ווענד ךייא מאל כןיין מ
 ליגט דא ,'טט/קלעןי אלערלײ פון זאמעננעשטעלט צוא איז װאנד יעךער

דער נאר ,ציגעל צובראבענע האלבע ךא ,שטײן געהאקטער גרויםער א



 אײנגעקנעטק־ בלאטע שװאךצע פון באשטעהט וואנד דער פון טהײל נרעסטער
.שטרוי אין

 מעך האט צװעק וועלכק צײא אוג ווער פאךשטעלק װעלען יןיןי י
 אײנגעפאלען■ באלדזענין וױםםען,י צו שווער זעהר איז שטוב, לאנגע ךי גיבו^ט

 אהער קומט זשע ווי ,’מאגן בײכע א גבויעט עס האט צװײ, ךי פון אײנס :קשיא א
 קומטי וױא , געבױעט הבית בעל ארעמער אײן עם האט ;שטרוי מיט בלאטע

 באנזצט פאלאצען גרויםע די צו נאר וױאס שטײן געהאקטער טײעךער א אהער
? שטײנער אזױנע מען

 אלײן ךערפון האט ענלה בעל רויטהער דער גאדיל אלײן הבית בעל דער
 האטךייגעוואהנט יטאטע זײן מערניטגעךעגקטאז ערהאט;ניטגעװאוםט אויןי
 אפילר האט ער ,פעךציג;אהר אוג עטליכע - צײט אויןד דא שױן וואהנט ער אונ
 ער איז ךעםטוועגען פון ,שטזכי זײן איז עס אז קרעפאסט״ ״קופטשע קײן ניט

 איהם פאר איז עס ,זײנע איז שטוב ךיא אז וױםען צןא רוהיג גאנץ געװעזען
 פאליציע ךער ,שטוב זײן איז עפ אז געװאוסט האבען אלע אז נעװעזען גענוג

 רעכענט־ אםנאװאניע וועלבער אוית אײננעפאלעןפךעגען ניט מײןמאל גאר איז
-_זײנע איז שטוב ךיא אז ער .

 טאנןע ,שטוב אייגענע אײן גיהאט אריןי זלמינע ר׳ האט אופן אזא אויף
שקאיןדערברײט־ אונטעראײןדאןז איןעקוואנדדײיםאז שטוב,  פוןךערלאנגער

 איןידער זאל זלמינע ר׳ אז עס קומט וויא .לענג ךער אין פאזשען אוניפיר
ק אײן האבק אױןי שטוי לאנגעו ײג  היסטאךיע, ךיא אפ שווײגט - שטיבעל א
 וואס פאר .געװאוסט ניט אויןיי אלײןיהאט זלמיגע ר׳ גאס״, ״טויטער פוןידער

.אײגענם זײן איז שטוב לאנגער דער פון עק ךער
ק ,ר האט וואס יאײנעם דעם־ װעגען געפרעגט צזכןאװעס אויף זלמינ

:געענטוועךט ער האט
שטוב לאנגער דער אין זאל קומטאיןי עס וויא גיט אלײן *איןיװייס

שק אז זיןז־ דאכט ;הלק א האבען עיפעס ליגט פתבים אלטע מײנע צווי
 מײן אבגעקויפט האט שטןב חלק דעם אז קוךש לשון אויף אגגעשךיבען

. ניט גאר איןי װײס װײטער אונ זיייךע/
ש ײט סט  אד טאהן איהר וועט װאס געפךענט, יענער איהם האט -

 איהר .זאגען אײן־ וועט אונ ’ פאליציע ךיא אןזער ,אײנער קןמט טאמער
איהר וועט וואס , שטוב אײער איז דאס אז ’ ווייזק ךער איהם זאלט

ק זין־ איהר וועט ? טאהן ךעמעלט האט־ ווערטה א פאר וואס ; ארוים מוז
 איבערלײענקף ניט אפילו שוין עס מק._כןען װאם פאפירעל קוךש ילשון אײער

ער ײנ ט ווייטער אונקײנערװעט ניטנעפךעגט מאל מיף_קײן האט -נן  ני
לךק פינף איןי צאהל ,טשינש נאן־ מען קומט אלעײאהר ;פרעגען אהר, ני  א;

ווײסען אלע ? מײן'םטוב איז עם אז פאפיךען פאר האבען אין־ דאךף גאןד וואס
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 מיר צוא געהערק ברויט ךיא סאזשען לכײא אונ לײנג ךיא מאזשען פיר ״אז
 גאם״ ״טויטער דער דאיאויף איז עם ׳ עגלות בעל пун איז איבעריגע דאם אונ

ק סןל־ א גאןיי ד - קופטשעם כןײן ניט אוי־ האבען אוג הײזער האבען װאס ױ .
 װעלען זאל מאם געשיכטשרײבער נײגעךינע אזא געפינען זיןז זאל עם

 א געװארען איז זי אזוי ווי גאם״ ״טויטער’ דער פון היםטאךיע די באישרייבען
ק בעזעצען אנגעהױבן ךא זיןל־ האפק עם לאני ווי נאם, ש  ׳ הײזער בױען אונ מענ

 אלע אויםקךיכען ,וועלגערען זיןד דא יאהו־ען םןי א 'באךאךפט ער וואלט
 אלטע ךיא בײ זין־'ךעךפרעגען םןד א , ערד־ שטיקעל ימנךער לעכער,אױםטאפען

ט װאלט דעמאלט ,אײנװאהנלר א עריגעקענ צו קי מ  :ועזולטאט דעם קו
 איז עם ,געוועלען ניט נאם _קײן טאל א גאר איז גאס״ ״טויטע ךיא
 ךיא שטאךט ךער פון ווײט ניט פעלד פאךװאקםק א געוועזען נאר

ק אונטעךין שטוב לאנגעי מ א  ערשטע יךיא געוויפ איז מוךל;כןע״ ראבע ״ךיא נ
נעכויעט זיא האט עם װער נאר ,געבויט דא זיןז האט עםי וואס שטוב

V •• • Т V V Т V Т » • V V Т ;

 :לאנג זעהער אױם ווײזט עס ;דערפרעגען צו-א מעגליןי ניט זיןי איז - װען אונ
ק דא איז לאנג גאנץי עז עוו  שןנאים .זײיעךע װאס כןרעפאםט פױלי־טע א ג

איז ,אגװאל אײין געבליבען איז עפ אזנ געמאבט חרוב האבען ם ע ר ע  אי
 הינטער שטענךיג בויעט מען וואס פולװער פון םכןלאד א מאל א געוועזען

 איזיאויך צואיאװךען איבעךגעגאגגק איז געביי דאם אזיוי וויא . שטאךט ךער
ק שזגאיםי ךיא װען װאהרשײגליך ,זאנען צוא שווער אכ  גרױםען יךעם פזן ה

ק א אבגעקויפט ךאם האט ,הורבה א געמאבט געבײ . ך  זיןז־’ האט אןנ ױ
 גאנץ , דורכרײזענךע אלערלײ י פאר .קרעטשמע פעלדי א געמאנט דא

 שטאדט ךיא ווען נאר ,פעלךקרעטשמע א געװעזען דא איז יאהךען לאננע
 נײא א אפגענומען האכען ױךען ךיא אונ פארנלעםעךט זיך האט .ר

ק הקברות״ בית א אױף .קרעטשמע זייט יענער פון פעלד שטיק אכ  זיןל־ ה
ק ב ע  אביוגים, ױדען בעזעצען אנגעהױבק ביפלעכוױיז צןא כןרעטשמע ךער נ

 אונ אנווערען, ניטי אים זײא זאלען מת א דוךכפירען מען וועט אזיטאמער בךי
.ממות״ הציל ״צדנןה’ פוןי גרא־טק א1 האפען לןענען . .

 גענאװעט אלעמאל זיןד האבען עם ;טעג;אהי־ען אוועגעגאנגק }עגין עם
 אלט?י ךיא האפי׳נן^קאנקוךירטמיט יוואפ _קבצניפ פרעמךע אונ הײמישע נײע

 אלע אויןד זיןי האבען אונ פריהער/ פון באזעצט דא זין־ האבען וועלפע אביונים
 ערדעגע מיט ,שטרוי מיט בלאטע פון לעכער)הײזער( גײע אויסגעבויט מאל

-דענער  ייעדער אונ גלטטאךבען אביונים אלטע ךיא זעגין ארןם צײט א אין .
 צע־נךליק'נעעאבװגיםלין־״ א גאם טויטער דער אול־ף איבערגעלאזט האט אפידן

 עם כיז ,לעכער נײ^’ בךעןי אנגעהדיבען האט אונמען ענגער געװארעןי איז עם
ײט, ׳ארימע קאלאני.עפוןן. היבשע אגאיגץ געוואךען לאיז  מען ווען אז אזוי ל

ק בײךע פון נאם גאנצער דער איןער זענין מת א דוכגעטראגען האט ט ײ ז



 מאננער, ׳לײט ארימע אלערלײ שורותמיט לאנגע צװײאווענט וויא ׳נעשטאנען
.האנד ךיא אויפנעשטךעקט אלעיהאבק אונ ,.קינךער זוײנגער . .

 גאס ךיא איז אן זיך הויבט עךצעהלונג אונזערי וואם דעךצײט אין ביז
 פלאץ געפליבק_קײן ניט שוין איז עס אז לײט ארימע מיט מיװאךק פולל יאזוי
 ךיא או־נ לענג ךיא םאזשען צווײא אויף אפילו האטש ,לאןד א אויםצובויק זואן

ק אונ בךײט, ענ פל א ײ  אגידעךצולעגען דעשלקאפ וואו ארט אײן ךיננען זיןד ז
. לעכער אײגענע געהאט האבען װאם בתים״ ״בעלי ךיא ־בײא

 אײן אין באקומען גאם דיא האט טויטע״ ״ךיא נאמען טרויעריגען רעש
 טײבעל, א.קלײן איבער געווארען געמאכט איז װאם ״בריקעל״ דעש מיט צײט
 געמוזט מען האט עולש בית ךעש אויף מת א געטראגען האט מען אז .מײל

ק האט דארוש ,בריקעל״ ךעש איבער נא־ אונ גאם ״ךיא חךכגעהן  נאך מ
ק אנגעהױבען זײא אן דעמאלט ’ פון פ  «דאס אונ גאס״ טויטע ״ךיא ח

.בריכןעל״ .טויטע
ק עג  ״טויטעי דער פןן איינוואהנער אללע ךערצעהלען ברינןעל ךעש וו

 יטטענךינ זיןד האלטען ברינןעל אוגטערן אז .מעשות שךעקליכע *אם״זעהר
 איכער.ךעם טראגט מען רוען אדג ,דאםנלײבק אוג שךיש ,רוהוית ,סתיש אויף

ק איז וואס מת א .בריקעל עז ײבק ,רשע א לעבק זײן אין געוו  ךיא אן ה
ת, הו ק, צץא בךיקעל אונטערן װ. ז. א. שךיש יו צ אנ  אונ זיגגק ,שפריננק ט

ק וואש קולות פעךשיעךענע אלעךלײ אויף •כןוויטשען  ניט נאר עס העךיט מ
 א מת א דוךך ניש־ט טראגט מען װען אפילן אבער, מענשען;״באנאנט נןײן פןן

.ניט רוהות ךיא רוהען ךעםטוועגק פון רשע
 אױגען אײגעגע זײערע מיט געזעהן אונ געהעךט האבק אללעסי דאס

 כןענען װאס .קינךער אפילו• . גאש טויטער דער פן-ן אײמואהנער אללע
♦ רעדק ניט נאך

ק ווען אבער צײט רער אין  למשל וויא (צךיק א מת א נעטךאגען האט מ
 ךרײסיג;אהר אדנ עטליכע פאר נעשטאךבען איז וואש ער.רב . ר דעש

א ךךי עני  לײט ךיא וויא אונ < װאםער ךעם מיט אװעגעשװאומען רוחות ז
 זענין ,פעלד פון צדריק אומגענןעהרט זיןי האבען _קךישא חבךה דער פון

.בױקעל ,דעם אונטער געוועזען אללע וױיטער ישוין זײא
 יעדען פאר געװעזען איז בריקעל״ ״טויטע ידאש שרעקליךי וויא
 ךיא בײא געדינט בריקעל דאפ האט דעשטוועגק פון מענשען לעכעךינען

 דערנוײל האבען זײא וואן .מאנאזין איזיכערען זײהער יפאר גנביש’ ר..'.ער
ת זײעךע אבגעלעגט אכק קלײנע ׳ עבו א באהאלטען האבעןזײא ז  איןךי

ק האט ;רושע אונ בךיק ךער היגטער שפאלטק יאונ לעכער  געפאקט מ
 האט שטײנער צוגעכונדענע מיט אונ שמאלע מיט אנגלטמיךט פעםער אין

געלעגען זייא זענין דאךט אונ בךונד אין ביז אראבגעלאזט יזייא .םען
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 ווא© געזאנט האט (1גביא דער ביז ה. ד. צײט גוטער דער אין ביז
קעי הינטערן ארבײטען זײא פלעגען נאפט׳ גאנצע ךיא .טאהן זאל מען  ברי

 זיןד האט כןײנער ,געשטעךט גיט זײא האט .כןײנער ,פכײ אדנ פראנק
 חךכצופאהרק אךער דורכצוגעהקי לעכען דאם איינגעשטעלט ניט ’ גאר

 יצום׳ נאהענט געװאהנט יהאכען װאסי ךיא ,בריקעל איבערין גאפט .בײא
 געהערטי האפק זײא װען געהען צוא געהאט מורא ’ בודאי י האבען בריכןעל

.ד־אךט רעךען אזנ .קלאפען רוהות אלערלײ מיט שךים’ אז
ה זײן געפוגען אוי־ זין־ האט - שלעפער א בעטלער, גױשער א  אין ה
 נאס״. ״טויטער דער אױף וועלט גאטטעם

ר געוויס ע ד עי לי בק ,מוךליכןע״ ״ראפער צו א  גאסי דער אויף זי־ ה
. (2 ױנגלען־ הךך אללע ךיא באזעצט אויןי

 .קיניער .קלײנע אפילו ,גאס טויטער דערי פון אײנוואהנער אללע
ק גוים פ א ה קי ך ױ ני  איהמ האבק ױננ אונ אלט זלמינען, ר׳ גענןענט או

 אוג געהאט ליעב איהם האבען אללע ,״זײךיניא״ אךער ״זײדע״ גערופען
ק אונ ,געקענט יעדען אויןי האט ער פבוד־; גרוים אכגענעפק איהם ד ע  ליעב י

 .געפךעגט גאר איהם האט עס װער פרײגךליןי, געעגטװעךט ’געהאט׳ייעדק
 ארימע ךיא אין .געקאנט נאר האט ער וואס געטאהן טובות אזנ געגעבק עצות

 אײגער ווען איגויטה, אין נאר נאטירליןי קוטען, אפט אויןי ער פלעגט הייזער
ען געװעזען שלאף איז מ  ךיא אפילן היליף״ האפען באדאךפט האט אוני

ה, אין גנבים ט ױ ק זײא ווען אנ ק קומען פלעג ט ע  פלעגט ,איהם צוא ב
 וױא. פעראכטונג מיט קוקען’ ניט .זײא אויף פלעגט ער אבזאנען, ניט אויןז ער

 פלעגט זלמינע ר׳ נאר ,לײט אזוינע אויף קוכןקי צױא איז שטײגער' דער
״אןמנליקליפע״. רהמנותוויאאויף מיט אונ טרױעךיג קוקען שטענךיג אױףױיא

 װיסטע ךיא האט זײ פון אטהײל ,מענשען אומנל;קליכע זענין זײ -
 ר׳ פלעגטי , פארפיהרט יזענין .טהײל א אונ , דעךצץ געפראפט נויטה

ק אמאל ;פעדויערן זײ ’ אפט זלטינע ו  אײנעם דעךטאפק פלעגט עך ו
צןזאגען איהפ פלענט גנכ דער פיז שטראפען ,מוהרן איהם ער פלעגט

 ער געהט אלײן .גנניה אללע איבער נאטשאלניק גלאװנע דער הײםט ״נביא״ (1
 דארן« ער ,זאך שום יקיין געטהון ניט װערד ״נביא׳ דעם אהן נאר גנכינען, ניט מאל קײן

 גלײבט־ מען אונ ״נביא״ צומ געהט באגנביט מען װאס דעם ,גנבות אלע פון ארט דאה װיפען
 אונ דא איז גנבה דיא א» אוים ער זאגט דעמאלט פרײז, געװיסער א פאר איהמ םיט אוים זיך

ה. דיא אום ער קעהרט געלד ראפ באקומט ער װיא גנב
 שאפעך גנבימ עלטפטע גרױםע, דיא ױעלכע םיט גנבים דיא הײםען יינגלעך״ ״חדר (2

 פענשטער,. דיא אין קרינען ,ארײן פײער אין אפילו געהען זײא • דארף מען װאו שיקען אונ
 אגעװיםען נאר נעמען ױנגלעך״ ״חדר דיא װ, !, א• שטאלען דיא אין בױדעמער דיא אױף

אך שופ יקײן טחון ניט !ײא טארען נאטשאליקעם זײערע אהן אונ גרויפע דיא פון פראצענט  ז
א ק ל י & ח י ע אונ מ ק ר ה ק א י נ ר י ב י .,ױנגלעך ״חדר פוןידי געװעזען אױך זענץ פ
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ק ניט מעהר שױן װעט ער אז בינ  עןליכער אײן ווערק שױן וועט ער , גנ
א נאר איהם זאל ער ױד < דאװנען אנהױבען שוין ער װעט םדור קויפקי
 דער םדור נײ א נעבראכט איהם אונ געגלויבט איהם האט זלמינע ר׳

̂ פאךטרונקק אונ שענק י א אין פארקויפט גלײיןד םדור דאם האט גנב
 האט ’ אוני ’ געוואוםט י גיט דעךפון יהאט זלמיגע ’ ר׳ אז זיןי פארשטעהט ,

 גנב אוים געווארק באמתי איז גנב דער אז גלויבען צוא אויפגעהעךט ניט
שק יעדען האט זלמינע ר׳ - מד אײן'עהךליבער נעמארען איז אונ  מענ

 אציײט אין איהם האט גנב דער אז שמו-עפט וואךט״ווער אויפן געגלויבט
ם י : געזאגט אזנ באגעגקט אח

ק זאלט איהר זיידעי - ה ע  דעם געקויפט מיר האט איהר זינט וויא ז
ל אונ ״טאג אללע איןי דאװען סדור ב -ניט שוין גנ  יזלמינק ר׳ פלעגען ,
.אויגען ךיא אין טהרערען שטעלק זיןל־ פךײד פאר

ט י ו ג  ענטוועךיןאונפכיינדליךךריכןען איהם ערי פלענט ,אזרי קיגד מײן -
 אלץ האיט זלמי־נע ר׳ נאר ׳געגנביט' װײטער טאנןע גנביהאט דער ; האנד ךיא

 מענש שלעכטםטער דער אפילו אז ,גלױבען צץא אויפנעהעךט ניט ווײטערי !
 אוג - מיטהעלפק נאר איהם דאךף מען װיל ער וואס’ מאכען זיןי פדן נןען ,
.מיטהעלפען פלעגט ער |
 ״באבער ךער טכןפדן5 נאהנסטער דער געוועזען איז זלמינע ר׳' חאטש ’ ,י

 דאךט װאם נעװאןםט ניט מאל _קיץ ע_ר האט דעסטװעגען פון י מורליקע״
/ ענלוז בעל רויטער דער גאךיל שעגק פון בית בעל י דעם ;פאר קומט ׳
 ערליכען אײן פאר נאר ,ימענשען גראבק א פאר געהלטען ״זלמינע ר׳ האט ו

ק ט פ א  איז ער וואס ד־עךפון פרנםה’ ךיא זיןי פאךךיענט וואם ,ױדען פי
ײב אונ עגלה בעל א ק אי ] שעננןערין א דאפיוו  אין אפט הערט מ

- גנבים , שכוךים פון קולות פארשיעךענע שעגק  שענק ’ וועלכק אין ,
דא? ניט איזדאם

 האראקטער זלמינעם ר׳ אין געלעגען נאטור דער פון איז בנלל
שק ילדען אויף קויקען צץא  שלעכטע ךיא זײט גוטער ידער פון - מענ
 איו זײט שלעכטער דער אויף ,'באמערקט זעלטען זלמינע ר׳ האט זײט

. !לייגךעו א כמעט געוועלען זלמינע ר׳ . .
שק אללעי ק האפען מענ  גאר ,װעלט גא^טפ אויף קונןק אז־נ ’ אוינ

 ,שלעכט אלעס , אלעם.קרום אוים קומט אײנעס בײ : אנדערש קו.קט לעדער
ק/ ניט ער יאיןי כןײןיזאןי מיט ד פרי  אויף ניט איהם געפעלט זא־ _קײן צו
.ניט מאל _קײן ער באמערקט גלײכע ,גוטע דאס״ אז־נ וועלט דער

 געבוירען נאטןר דער פון ’ רוב ידאם זענין מענשען סארט ידער
 װעלט ךיא אךער !הערצער שװאךצע פערגליױערט כןרומע כויט ,שלעכט

ערציהונג שלעבטער א אךער ; פאךךאךבק - שלעפט געמאכט ױיא האטי
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ק ק א מאכען גן ש ק .גבוירען נאטור ךער פון גוט וויא זײן מעג ער , אזוי מ
 מיט זיײט״ ״גוטע ךייא דעו־זעהען וואס מענשען דא זענין וויךער

 פראקטי־שע געוויס זענין מענישען אזוינע ,גלײןד״ זײט ״שלעכטער ךער
.’ערציהונג איריבטיגע באקומען האבען אונ

שק סאךט א דא איז װידער אונ  ךיא נאר באמערקען וואפ מענ
 מיט געװארען געבױרען נאטור ךער פון זענין מענשען ךיא ,זיי־ט״ ״גוטע
 נויטה מיט צרות נאר לעבען זײער אין האבען יאונ העךצער ווײכע גוטע

 עטװאם נאר אפילו זייא האבק לעבען גוט א פון אונ איבעךגעטראגען
 , נויטח פון ט/גם’ ביטערען דעם װיײשען וואס מענשען ךיא ,פאךזוכט

 לייידען אלע צוגעזעהען לעבען זײער אין האבק וואם אונ , אךעמקייט פון
 у הזננער פדן טעם דעם וױיםען וואס ךיא , איבער טראגט מענש דער וואס

 מיר איז עם ״ברוךער :זאגט ער אז יענעם ללויבק וואס ךיא , כןעלט פון
 פון צײט שלעכטע’ ךיא אמאלי יא באמערקק זײ יאז מענשען ךיא - שלעכט״

ק ךיא אין טךעהרען זײא זיןז שטעלען ,וועלט ’ דער ױג  הארץ דאם ,א
 ארומנעמען הענד בײךע מיט זײא זיך וויללט עם אונ צוגאנגען זײא ווערד

ק זײא פרײנךלין־ ,מענשען’ וועלט ךייאגאנצע ק רי אד  אונ הארצק צום צו
 ,נאטטסװעלט פון מענשען אלע זעניןזיןי מיר , ברידער :זאלעןי צוא זײא
 אונז אונ באשאפקי אונז האט ער אונ גאטט אײן האבען אלע מיר

 זייןד זאלען זשע װאס פאר ,וועלט זיעפע 'טיינע טהײערע אזא געשענקט
.אײנינע אוג וועלטי ךער אויף מוטשען אזוי אײניגע  זאל װאס .יפאר .
 ענג דען איז ;א ?... טהון צוא שלעכטעם ברענגען אנךערען דעם ;אײנער

.מענשיען אלע פאר װעלט ז־יא ק האט . . !  איבעךיגע באשאפען גאט ד
ף אוי שעןי ק אר... נאר.., װעלטי דערי מ נ

 אונ טרעהרען מיט פנים דאפ זיןד באוואישט ש!בוענ סאךט דער אדנ
.בלוט הײס מיט הארץ דאס

ק דעם צוא ט צ ע שק סארט ל .זלמינע ר׳ אונזער געהערט האט מעג
ר איז ק ̂. עז עוו  גןטע װײבע טע!יןךע י .אמתע דאם געהאט אונ ױ-ד א ג

שע האךץ״.דאס  פילט וואפ צרות״ פון ינױטה, אונ ווײסט וואפ האךץ, ייודי
 װעה״״ טהוט ע_פ זאגט״ .יענער יאז גלויבט ער הןננערינ״ איז .ןענער יאז

. זכות א ״אומנללקליבען״)פערברכער( יעדען נעפיגט לאוג שלעכט״ איז ״עס

 אין געפונען איצט זיף האט וואס מײךיל אומנליקליכען דעם אויף
ת/ א געפונען אױך זלמינע ר׳ האט שטוב. ־זײן מ  עגטשלאסען האט.זיןו אונ ז

 אין זאלט’ מען װיא ,לײגען זלן־ ;בער שמואל ר׳ פאטער איר צוא צוגעהן
 אומגלי.קליכע דיא אומקעהרען זאל ער אז בךײט״ ךער אין אונ לענג דער

עלטערק. איהרע צוא טאכטער
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 געגאנגען ער איז אבגעדאווינט נאר האט זלמינע ר׳ וויא פרי ךער איין
.בער *שמואל ר׳ צוא

:אי־בעתעפרעגט אמאל נאןי זיא ער האט אװעקגעגאנגק איז ער אײדער
ט. נאך.גאר ווײםען ״מאמען דער מיט טאטע’ דער - ני
 צײט גאגצע זײא האב אין־ ניט, זײאװײםען ,זיאגעענטװערט האט נײן, -

.געזאגט ניט וואךט א
א, - מיר װעט עס ניט, נאר נאןי ווײסק ױי־א וואם גוט זעהר נ

ךעדען. צוא אנהױבען זײא מיט גךינגער זייין
י ’  ר׳ נאר , ניט נאןי וןײםען זײא אז זײןיפאךױכעךט מעגט איהר -

ט’ הײב איןדי זלמינע  זײא איהר וועט אזוי וויא פאךשטעהען צויא אן ני
ק אג  ,פועלן גישט גאר וועט אוג 'שמירען אליץ נאר זין־ וועט איהר ? ז
זלמינע? ר׳ יא א ,אײןז בײא בץ איןי אז זאגען ניט זיןי.זײא װעט איהר

- .ווילסט דוא אזוי וויא ,.קינד מײן ,דיר אן געוועגךט איז דאס י
טק, אײןי״ זאל גאט - איןי אז דעךמאנען צוא זלמינע, ר׳ אבהי

מײנע אײךעו אײןד פון אװעקגעהען ליעבער וועל איןי ;אײך בײא בין
.אײך פײא בין איןי אז וויסען זאלק עלטערען

ןי אי . ניט װעל "־ .. ןי אי ק, אג ניט זאל מיה מײן גאט בעט איןי ז
ק רהמנות דיר אויף זאלען עלטערען דײנע ’אומזיסט, זײן מ - ען ב א  ה

• אושגלינןליכער א ף1א האבען רהמנות דאךף
ט ר׳' א ה ^ מינ ל . געזאגט ו נ א ט ק ט ו ג  איבעךגעלאזט אײגיקעל זיין אי
• אווענןגעגאגגק איז אוג טאגי דעם פאר גראשען עטליכע

♦ פאפיער ^טיכןעל ךאם
א,וףיפען'טוין זײא - פאךגעםען״ נאר האב איןי אונ וױיםען... זײא י

״ .אװענןגעגאנגען איז זלמינע ר׳ וויא דעם גאןז־ לאהגעיאגטי האט
 איז אין.קאמאד איהר בײא אז פערנעםק באמת טאקעי האטי זיא
 ךיא נעשךיגען האט זיא וועלכען אין יבריף, פדן אויפזאץ ײן1 געלעגען
 אוועקגעהען זײא פון טוז זיא וויא אדנ אומנליק איהר פון פאךראבני גאנץ עלטערען

 זיןד האט זיא ווען אײןמאל ניט אוועקגעגאנגען,וױא ניט ךעמאלט איז זיא נאר
 ; שטענדיג זיןי האט עס אונ הויז מיטיאיהרעיעלטעךנס געזעגעגען זין־ ענטשלאםען
 ' ,יזיא היים דער אין ווײטער געבליבען איז זיא אז ךעךמיט אוייסגעלאזט

ױאס אךער בךיף ךעם ’;מאךגען אויף הײנט פון אבגעלעגט אלץ האט
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ק אנגעהױבק האט זיא ב ײ ב  נאר אונ איןערגעלאזט זיא האט ^
יאיהם. אן פעךגעםען

 געפינען ניט פריא ךער אין שטיבעל מײן אין מיןי וועלען זײא װען -
עלק ק, געוויס זײא וו כ  פון אוךזאכע ךיא געפיינען זײא וועלען טאמער זו

.אװעקגעהק מײן . • • • לײעגען װעלען ז.ײא .
ןיןז־ געריםען נעווײנט, וואלט שךעק, פאר געשרשק װאלט לאה

ר... ווײטהיג פאר האר ךיא בײא א  פאר געשעמט זיןי האט זיא גאר נ
.שײנדעלק .  װערטער אהן שטיל ,זי־ אונ אראבגעשלונגען אלעם האט זיא .
פק ךיא מיט פעךביםק - .לי

 ארום געטאנצט האט אונ פרעהליןי געוועז^ן גאר איז שײנךעלע
,פךײד גרוים מיט לאה׳ן

 זיןי אונ לאה׳ן איבער פו־ײען ניט שײנךעל זיןי ]אל וואס פאר אינ
 גליקלף .ר4פ געהאלטק שטענךינ יזיןל־ האט זיא נלי.קליןז? פיהלען ניט
אנגק איז זיא אז ,שבת ווען עג  לאה׳ן באגעגענט זיא האט שטאךט אין ג
 בײא זיא איז' איצטער אונ אנגעטהון,' שוין געהט זיא וויא געזעהען אונ

ײךק אי־הר ט’ רעךט אזנ שטוב אין ז ק א! איהר. מי  חכרה׳ט איהרע װ
פק זאלען  ווען װײלי / קו.קק צונױפגעלאפק זיןי זייא י װאלטק ,ךעךפון ווי
ק זעהט  וואם װײבעל א אדער מייךעל א גאס״ ״טויטער דערי אויף נאר מ
 דערצעהלק געקענט ניט האט שײנךעלע נאר אנגעטהוף שײן געהט

 יךיער פון ארויסגעהק געװאלט האט זיא אײד־ער ווארום , הברת׳ם איהךע
ק\ צום קויפען עפיס .קלײטעל אין לױפען שטו־ב ם ביי  לאה ךא יהאט אנ

געזאגט: אונ צוגערזפק
מעצק דערצעהלען אבהיטען ךיןי זאל גאט שיעךעלע! -  איןי אז אי

ק איןי וועל ניט אז װארום אײך״ ביײא ביןן ז  פןן אװעקגעהען באלד מו
 ^עננןען דיר איןיי וועלי מײדיל״ וואהל א זײן װעסט דוא אז אונ אײןי
.געה איןי וויא .קלײייל אזא אויף נעלד

ק באלד האט ‘שײנךעלע אנ ט ש ^  נאר *^ױײגעך״ ךאךף מען ״אז פ
ק״ ניט חשבון _קײן' זיןי זיא האט - למשל רואס ב ע בג ^ ט ענ ק ע  אוג ג

געשוויגק :האט זיא

« * 
*

ק ק יטטוב, אין בער שימואל ר׳ צזא ארײעעקומען איז זלמיגע ר׳ וו ב א  ה
: פגימער בלײמי מיט באגעגענט עלטערין לאה׳ס איהם

ק4ש יגעװאלט אייןי נאן־ מיר האכען וואם גאר -  אומגליק גרויס א ,ינן
אזנזיבךיל יאןנ ארויםנעגנביט י לאה׳נױ אונזער האט מען געטראפק״ אך;ז האט



 שאפעס ךיא מיט כןאטאךים ךיא פון שלעסער אללע נעשטעלט, :הדל
 ױאלען וואס געוועזען. נאר איז עם וואס ארויםגענומק אוג ־אויפנעבראבען

- יזלמינע ר׳ טהון צױא אגהויבען מיר'  גיט אומגלי.קליבע ’ ךיא האבען !
.ווײנען צוא אױפגעהעוט

 זעהר אונ פארװאונדעךט שטאךק שטעהן געבליבען איז זלטינע ר׳ ’
 איונ ארױםךעדען ’ געקאנט נייט װאךט האלב חאטי.קיין ער אז ךעךשראקען

 אױגען ךיא אין ;ב;ינ.קיל א אויף אראבגעלאזט וועךטער אהן גלײן־ זיןז האט
 באמערקט מיט גאר האט האט ער אז אזרי פינסטער געווארק איהם איז איז

, איהם ארום זיןד טהוט עס וואס
 געשטעלט הדל בדיל (באגנבעט זײא האט זיא ? םטײטש ? װאס -

 זלמינע ר׳ ? העלפען איהר זאל ער , שטוב אין איהם צויא נעקזמק איז אונ
ב העלפען זאל נ  אבנאנאךט איהם גנבות, איהרע פאר באהאלטק צוא זיןז־ אג
ק ,אומנליקליך איז זיא אז , פאלש אזוי ,פאדלע אזוי , האט.זיא_פארפיהרט מ

ק״ נזען  לעבען זיין אין מאל ערשטע ךאסי איז זלםינע ר׳ זאגען ק
ק״ אויף כעס אין געװארען ש ענ מ ק גלײןי געװאלט ״שלן האט ער א אג  ז

:עלטעךין .איהךע
,גנבות אללע מיט שטוג אין מיר בײא איז זיא , מיר ציא געהט -

 מוז עש זײן, ניט כןק עס :.נײן״ באטראבט זיןז ער האט מינוט דער אין נאר
 באטראכטק, זיןד ער דאךף טהון עפעפ וױללי מענש א אײךער זיין, דא עפעם

.נעשװיגען ’ ווײטער האט זלמימי ר׳ .אונ
איהם, איבער געוױינט ניט האבען 'עלטעךין אומגל/קליכע ךיא וױפיעל

 חוץ ,לאה׳ן וועגען אנגערופען ניט װאךט יהאלב _קײן מיט זיןי ער האט
וואךטער: דיא

 מען ;בערוהינען ;באטראכטען פריהער זיןד מוז מען ? טאהן מען װאם.כןק - ’
 זיין וויא אונ זעהען מיר וועלען שפעטערי מצער,זײן ניט אזוי זיןי טאר

,געטרײםט אונ געטרײסט גאר זײא ער האט איז ־שטײנער
-о י ״' • V  Т  •• V  Т ״ » 2 о **• V
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.פארמאכט ניט מאל כןײן פמעט זיןי האט מורליקע״ ״ראבע ךיא
 דעש .ה ד. אצייט אין ביז אפען זענין שעננןען איז שטײגער דער וויא

 אפען געװעזען איז אפער שענק ךיא ;באנאפט צוועלף אןגיביזי טאג לגאנצען
ק נ_אכט/ אונ טאגי ך ע  מאל אלע געביטען זיןי האבען ל^ת מ^תי אוניי

.גײע_קאךטינעם
 פאר ,פופט געװעזען שענק ךיא איז אזײגער זעקס ארוש גאנץיפריה

ווארום ,יךינםט רהלי׳ס ’ שטעהענךיג געךרעמעלט גאר האט פטאלקעי •דער



ם 40 י נ ו י ב א ו ם י י נ ע

 האלננ ארום .שלאפען געלעגט װאם גאר צײט דער אין זיך האט אלײן רחלי
ק ב  ים אין ז_אמד וױא שיטען אנגעהױבען שענק אין זיןי האבען זיינער א זי

ק אבגעדאווינטע.קפצגים אלערלײ מ ע  זייא וויא אךער בראגפען״ ״צוביסלקד נ
 ךעם ארוטצושפאנען האבען בה זאל מען ,נשמה״ ךיאי ״אונטעךהאלטען זאגילן

רק ךיא איבער טאג נאנצען .טהי
 ניט איז עס ,הונגעךיג הײם ךער פון ארויס געהען כןבצנים רוב ךאס

ק מה ,בראנפק אביםעל גאר ,איבעךצובײםען ברויט כןייין^פױקעל מ ע נ ען  מ
 מארגק אויף אז אזױ כןבצן ךער אוים רעבענט נדבות נעכטיגע ךיא פון נאך

 װאע ךיא ;בראנפק ביסעל א אויף קאפ;נןעפזצווײא איבערבלײבען איהם זאלק
ק אוג נןאפײןעם צוא צונויף זיןד לעגען צװײ^קאפלכןעס, _קײן ניט האבען  מ
 ךגא ךיעם אױף בלײבט וואס ביסעלע דאם ,בראנפק אכיפל צהאמען קויפט
 טאטען ךעם לויפעןינאןי וואס , קינךערלעןד זייעוע אויסזײען זײא געבען

י שענק אין
פזין־ זײגער א צעהען ביז לײט ארימע פזן גרוךער א שענק אין איז אזוי

ק ,שטיל נמעט איז צוועלף נייז צעהען  מענשען, לעבעךיגק ניט_קײן זעהט מ
אדער שטעהט וואס ךיענפט ךיא אז אזױ  חהיג נאנץ שלאפט םטאיקע ביי
 פאךטען נײיע מיט וועלט נײע א שענק אין אן זין־ הײבט זײגער א צוועלף פןן נאר

שטאנק םיבירגיקען מיט מיחאילקע איצטער.זע;ין ערשט ווארופ מענשקי,  אױפגע
.הארעװאניא נאבט רער פדן פוןישלאף

 ךיא אן זיןי הויבט עם אז 'טענק אי־ן װערט לעבעךיג אמת ערשט י
 אלערלײא פז־ן לעבעדיגער אלץ וו^וט שפעטער אונ שפעטער אוגװאם נאכט

ק פאךטען ש .מענ
 .פעסלעןי ךיא מיט םטאיכןע ךיא װאו טטוב; גרויסער דעך אין
ק ניראנפק ה ע ט  וויא ’ לײט אזוינע מיט פול אבענד יעךען במעט איז ,ש

 .קארמאנ• , ננבים אבגעשליפענע א^געךיפעגע, סיבירניק,' אונ י מיהאילקע
 העמד גאנץ _קײן מאל _קײן האפען אז־ג שטענדינ גנבינען וואס ,שטשלקעפ

יזיןי. אויף
 צװײא ךיא אין זיך געפינען מענשען פאךטשן אנדעךע גאר אבער

, שיענק דער פון טיפענים דער אין ,ווײט זיף ציהען וואס ^טיבלעןי ךרײא
 .קדושה חברה מיט פול אבענד יעדען כמעט איז שטיבעל איין -

אױי שטײגער ױיער װיא פעלדי, פון צװ־יקנעהנךיג האבען וואס (1לײט

רופען־ בײדע חאטש ,חברה קלאםען צװײערלײ דא איז קדושה חברה יעדער אי! (1
^ שטאדט שאנע לויטער פון באשטעהט קליאס ערשטער דער ,קרושה״ ״חברה אן »יך ע  ב

ת, פעטען א פון אםעורה מאבען זײא װען ,בתיפ אץ גבאי בײמ אדער זיא מען מאנט מ



ם י י נ מ ע י נ ױ ב א 41ו

 ךעם־ פעתאסען מען האט דא ,אהער געהאפט - אריין זיןי ,שטענדיג
 העלזליך. גענזלעןד מיט פאךלעגט אונ װיין מיט בראנפען! האלזיימיט

רעדק אדנ ^ו־ײען אלע ,נךיווען אונ פופכןעם  אהנטער ״ ןרײלין־ גלײך י
. מת מאנערן וועגען אשמועס געהט

א אז ע -  קימעך צוא אלײן געװעזען .קרא^ק איז פעל אןגלטונדענ
 איגךןב. אױסגראבק זיןז אונ פעלד ךעם אויף

,אריינלעגק אלײן טאקע זיןי אונ
שיטק, מײלא - - פארשיט *םויין איהה מיר וואלטק פאר ײן. אל

הפ דאךפען מיר אונ ממחס א געווארק טויט נאבען נאר איז ער אונ  אי
ײנטוןעגק פדן עךד גראבק טראגען״  געהאטי ער האט משךתים םןד א ,ז
 הברה.. גךויסע דיא מיל;א באצאהלען; צוא ניט.קכאנק איז ווײב זיין אזוינע?

 .פגר פעטי׳ןר _קײן ניט באלד וויא איז זײא בייא ;ניט גאר דאס אךט א
א‘װאן ײ  ױדען פרומע זײא ווערען ,בײנךעל פעט א אבלעקען ״קענען ז
 װאש?- צוא הבא. עולם חא״פאר הא, אומזיסט.י מעןדאךף אז זאגען אונ
ד גרויםער א זעהר אונז פאר טאכןעי איז עס ,נייךעךלעןד ניין בו  צוא, נ

 פאךבײסען עפס מיט בראנפען אביםעל אהן נאר ,לײט קדושה הבךה הײסען
 'קחעןה, הבךה זיןד מיר הײסען ’ דארויף אוי־ף ניט״ אונז בײא דאס געהט

 ч בראנפען אביפעל אהן יעדען אי;ז צוױשען געזלהן.קדושה אייהו האט װאו
 פון אונ גי־ט האט זיא אז געוױינט אוג געװיינט האט זײנע ווײב ידאס

 הײנט. ,נןעךבלעןי אונצװא^ציג פינף געבואבט זיא האט דעסטוועגען פון
בי ’געה לײט. ךיא אב גלי

 האטן איבעךבעט, ךעם מיט קישק־ ךיא פאךזעצט האב איך
נעזאגט. זיא

? נעענטװעךט ךארויף איהר דוא האסט זשע װאס נא - י
 :עזאנט איהר האב איןד ? ענטױערען געזאלט איהר איןי האבי מאס -

 מאנן״קק; געשטאךבענעם איהר מיט באגאנגען זיןי איז זיא וויא אזז־י אז
.מרשעת א באגעהען נאר זין־

הא(הא - ״ מךשעת? א יהײםט וואס ('

 טרינקען• שענק קײן אין ניט געהען זײא , בתימ בעלי >ײערע פון אײנעם בײא אדער שטוב
 װיא. לײט ארימע אלערלײ פון באשטעהט װאם קרושה חברה קלאם צװײטער דער ,עפען און

 װאפי לײט אלע דיא אונ שמשים ,הקברות בית דעם פון םטאראזשעפ גרעבערם, למשל
 .פעלד פון צוריק געהט מען ■ באלד װיא אז ניט מעהר װײהען »ײא מת, רעם ארוט זיך פארען

 ביז• עםט מען און שיכורט מען װאו , שעגק ערשטער דער אין אריינגעהען גלײך מען מוז
 די־ כעורעזען אי! הקברות בית ערפ—ר צוא שענק נאחנםטער דער . אגראשען ניט בלײט עפ

 אויך מוז איך . הײמישע װיא געװעזען דא שוין זײא זעגין דארופ אונ מורליקע״ .ראבע
 װי«> םודות אפט אזוי ניט איז קדושה חבדה קלאם ערשטען דעם בײא אז ,באמערקען דא

 װאפ; מת ן ע ט ע פ א פון םעודה א האבען נאך קענען ערשטע דיא װארום ,צוױיטען בײא
- מת מארגען רעמ פון אפילו שטענדיג האבען צװײטע ריא ;אפט ניט ז־ך טרעפט דאם



ק געווארען געהעךט דאס איז װאו - ש ױ שע צו א ױדי ײבער?.  מאנן וו

 איבערגעלאזט יטויט ז_ײן נאןד איז־נ יאהרען זיינע אלע געהאךעוועט האט וואס

טגעוואנט ק איהפ זיא װיל בע שענ אך  ניט נאר זיא ארט עם אונ י

ע מייט טראגען איהם זאלק מיר װען אפילו•' ענ ק ה .העלזער ט . .

ט וויא אונ -  חברה גרוים# ךיא מיט’ אונזעריגבאי וויא אײןדי געפעל

אןען אונ פרום פלוצים געױארען זענין יט1ל ײפע באקומק ה  העךיצער וו

 פאר״וואס מוסךן אנמנהױבען אונז האבען אוני .יתומיפ מיט אלמגות אויף

 האלזלען־ימיט מאגערע אזוינע _קארנ זענין זייא וואס פאר געלד וױללען מיר

 זײא פאר איז ארימאן אזא בײא אז זיןז פארשטעהט װייין, פראםטען אזא

ק צוא כדאיי ניט ל ד’ וועל על מען צוא ליעפ האפען זײא נ ע פון נע ט ע  פ

.יאריןד מאנערס א מיט באגניגען נעביןי זיןל־ מיר._.קענען מתליןי״ .  װאם .

? ךיא פון דען מיר האבען ע ט ע ע דאם פ ט ע  בײא שטענדי־ג בלײבט פ

אן... ״אובז קומט מאגערע דאס אונ ױיא

פ 42: י נ ױ ב א ו ם ײ נ ע

 לײדיגע _קײן ניט מיט טיש א אדיןז־ שטעהעט צימער צווײטער אין ■
 שמועם אנךער אײן גאר געהט דא נאר ,טעלער אדנ גלעזלעף ״ -פלעשלעך

שק״ סארטק אנךערע פןן מענ
שק, מיטנאןד גאךיל איצטער זיצט דא כעמענ  לױפט װײברהלי זײן עטלי

 װאס שפרינצע אלטע ךיא מוטטער גאדילס שעה פעךטעל אלע כמעט ארײן
ק דא ,טיש פדן אכ ניט טךעט ,רעבעצין א יוויא ג-אר פנים א .ך״אטט עד  ר
שטיל זעהר .אללע

ק  וואלט שטיבעל דעם אין טהון קןק א איצט זאל מענש זײטיגער א וו
 וואספאסען כןלײדער פאךשיךענע זײיעךע אויף געװאונךערט זיןדיבאלד ער

ק זאלען זייא װיאעסקומט«,אז אונ < אנךערן צזם אײנפ ניט גאר צ י ױז  אז
שאונ אײן .יבייא  דאכט נאך כןלײדער זײעךע נאןז פרײנךליןד״ אזוי ךעדין טי

א זיך ױי כןלאססק פערשיעךענע פןןי מענשען זענין אז
,ױד א וױא בארד לאנגער א מיט י פאות פאר א טראגט נאדיל т -  : т; • т •• • ־ ־.*: т;

טק א בויט ארומגעגאךטעלט לײביל וואטאווע א  בעל א וויא גאךטעל רוי
 זיצט איהם אנןעגען טראן, מיט נעשמײ^רט שטיװעל גרױםע אפאר ענלה.

 דיא у מאךע נײעםטער ךער נאןי אײראפאאיש גענןלײדעט מאנןי ױננער א
 גילדענעם א נאפאלעאן ״אלא באךדעלע קלײן א מיט אויםגעגאלטיאונ -־באנןען

 אונ האגד דער אין שטעקעלע נעפלאבטען ךין א ,נאז דער אויף פאנסנע
 האט גאנצען אין ;הוט צילינךער א .?גר האלט האנד צוױיטער ךער .־איןי

ק רופט י שטיבעל אין דא נאר 'ליטעראטאר פראנצאיזישער א וויא פנים א  מ
א ורעלען - אנךערש ערנעץ איהפ רופט מען וויא .קװאסניק לײבקע ׳-איהם די



ם י י נ מ ע י נ ו י ב א 43ו

שטאךט א פאר וואס פדן אונ וואהנט .?ר װאי וויסען; •ווײטער ילעזער ־מא?!1
אונ יאךעם אין מאךנען ר... אין איז״^ר הײגט ,גיט א/ײן וױים איזי ;לאז?ז

װיא געכןלײךעט ןןך’ געהט הײנט װ. ז. א. סטאמבול אין איבעךמארגען ניט י
 וויא איבעימאךגק אוני מאנןי ױנגער ױךישער א וױא’ מאךגק ’ פראנט,י א

ק אבסנ;א, ױךישער א פון הױז-משרת א חברה ב ע אױךיש מייט אײנ־׳יר זיצט איהם נ
דא ;פאךעשװעם אהן שטיװעלי מיט אונ סווייטע צוריםענע גוישע א ׳ היטעל ־צער
מאנן יונגער א גאר נאןז זיצט איהם נעבען כןיטאיעץ, װעמױל איהם מען רופט װאם
ק אין אגגעטהזן ,פלײצעס ־גארמייטגעזונךעברייטע ־מיט ש ױךיש א מיט פעלץ אנוי
.טאטער ל ע כן נ א _י יאיהם רופט מע או־נ היטעל םאמעטק זײא

בק נאר י .עטע געקלײךעט פערציג׳ א;אהר פון מאנן א איינער זיצט אן אוי
רק, בארד יךי נןײלעכךיג בײןי זעהר ױאס שוי אוגטעתעהאנןט .קילײדער ךי נע

נןײט״ גאלד־ענע אגראכע הענגט זשילעט ךעױ אױף .קביעי ךי אץ ביז ײא3
 אללע כמעט צופאהרקי י אהער קומט יאונ אךעפ אין װאהנט'טטענךיג

יךיד״/ ,,יאהר איהם בײ איז דא ווי פונקט ,טאנ יא־ריאויף^טליבע
ט הײם ךער אין זץ־ בײ פ ^ ילעאן איהם מען ה ט י ו ו א ם י ך א ב

, ךיגע ג ר ע ב ך ע ך ע איהם נעבען לײבכןע; פראםט איהם מען רופט דא גאר ל
זאק וואעענעם א מיט קזךלאפניטשנןע ךי היינןע מוטער יאלטע גאךילם זיצט ןועס

אירעביצק. ווי שפיזלעןי ךי מיט ךרעהט אונ האנד ךער אין
מעכןלערן א אויןי נאר קוךלאפניטשכןע א געװעזען נאר ניט איז חײנןע י 'ינןט

םטק פון זאס מע אז ר... אין הײזער בעפןאנטע םן־ א געהאט שוין האט זי ,ךיענ
ען ק געזאגט מען האט ךיענםט א האבק בעדאךפט גאר ד,אט י ק ײ איז דארום ׳ ח

 פון אללע._.קעבען אין הײמייטע א געװעזען איז זי וואפ ניט װאונךער כןײן גאר
ט ק האבען ךיענפטמײךין אונ נןעכנעם אלע בע/יי-בית׳טעפ, _ער ר... п ל ק ײ ח
פק סיען ערו וועלכע ,העךצער ךי אױםגערעךט זיןי זי־ייי האבען איהר פאר ״מומע״, נ
פון געװאוםטי מומע די האט אוין־' .ניט וועלכע אונ גוטע א איז ביתטע בעל צען
צן ,מאנען מיט/זײערע בעלי-בית׳טעם ךי ?עבען אזוי ווי סודות זייערע אללע ;כט

 זוהן בית בע^ דעם ,אײדעם בית בעל ךעש זיך טשעפעט ;דועלכעריךיענםט^ם
הךק _קי:ךער ביתישע בעלי די וועמען מיט - אלײן בית בעל ךער אךער ״ וד פי

םודות. ישטובאץקריג^ןימיט אנדערע אללע פךן אדנ ליעבעס/ ;על
קעכענם ךיענםטען ױךישע אילע עםעןיװק ךעם בײטאגינאך שכש י ו ץט אונ.

שטענדיג מען האט ,שטוב ךער פדן אװעכןנעהן מעגען אונ פרײא זענן ליא
ײט/ דיא פון עטליכע שטוב אין ״מומען״ ךער ביי געפינען ניעקאנט עם יעדען ל
פלעגט דיא״מומע״ אוג הארץי, איהר״ אויםךעךצעהלט איהר פאר’ האט אונ

.באגעהק צוא זיןז־ וויא אונ טהון צוא וויא ראטען יעדע ערי
יזיענע׳• ?רןמע.^הרליכע א פאר געהאלטען יאיהר האבען א;.ע זייא י זען

אים. פון נםים גרויםע דעךצעהלען אונ גאט מיט ךעדן נאר שטענךיג פלעגט זי ־יא
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 אהן ךיענסטען ^טליכע געפונען שטענךינ זיןי האבען הײקען בײ
 אגראשען אונ טרינמען ,’;גסק קוואטיר, האכען דערווײל זײ פלעגען דא שטעלען

מק האבען זײא װען צײט דער אין ביז  .זייאי' פלעגען ךערנאן־ אונ ארטער באקו
 מען אז געװאזסט שוין האבען אלע :מעקלערײ מיט צוזאטען אבגעבען איהר

ק באקומט היינןען בײא איז ק שטעלע, א סוף כל כוף מ  איד ר... אין גי־ט װ
 מומע, ךיא איהר גיט שאנע. א זייא פון אײנע איז שטאדט? פרעמךער א אין

װ. ז. א. שטאך־ט נרױםער א פון התן א
שק איצטער איז חײנןע וויא״ געזעםק כןאמפאניע דער צװי

 נאןד־ אונ ארײן ימויל אין געקוקט איהר האבען אלע פרעךםעךאטעלגיצע א
ע ווארום לעךעךכעת, ה׳ מעהר ^  גרויסען, איהר שעצען צו נעװאוסט האבען א

 יגאנצק דעם פדן שליםעל גלאװנעי .ךער איז זיא װאו ,זאןי ךער אין װאךטה
ג ה• ױאם געשעפט גרויםען ך ע ב ר ע ך ע ’ .פיהךט ל

 <• גערעךט אונ געזעםען אלע זײאי זענין נאכט ךער אין שפעט זעהר
ק נײע פון אבגערעךטי חשבונות אלטע נעמאכט  פאר וויא פונקט ,פלאג

 איצט־ האט ער יפאהךען, צוא געקומען איזי לעדערבערג’ ה׳ ווען א;אהךען
 זײנט אנגעצעהלט יעדען״אונ אסיגנאציעם גראביפענןעלי א ארויםגעגומען

^ן אללע זענין אױםגעזעהן האט _עם ווי עז לו  מעהר נאןי אוג צןפרידען זעהרי ג
’ .’אלײן לעדערבערנ ה׳

 щ וױ אבנעענךעט אלעס האבען מיר געזאגט האט גאספאדא,’-
 שטעלק מיריצץי יארפטי איהר וואס ישטיק פופציג ךי חוץ נאר זײן, צו דאךף

אבק גיכםטק צום וויא אין־ בעדאךף ,יאהר היינטיגס  1 סחורה נאר ,אײגע ה
ל ק מיר האט מ ענ ט״ רעךע נןײן איז געלד פוןיכןײן געשךיבען, דעם וו  ני
!םחורה נאר אבי

:גע^נטווערט אוג איבעךגעקוכןט זיןד האבען אלע
 זיןד וועט щ אז ,נןךיגען צו שוועדי איז ווילט איהר ווי אזױנע רה סר״ -

.באהאלטק ניט .נןעשעניס’ךי אין אײך פאר מיר וועלען מאכען
ױא איןדדארף נאר ,גוט זע־ר וױים אי־ -  גיכסטען צום האבעןיו

 יזוכען: םוזען איןד יוועל העלפען, ניט מיר וועט חי;קע/ ,איהר אז אונ
.אנךערש ערגעץ

у ж חײכןק אויף אריגען זיי^רע אבגעשטעלט האבען.
 חייכןע; זיןד האט אויסזיכט, א לאנג שוין סהורה אזא א,'יף האב איןי -

 ךיא אין ארײנפאלק גלײןד מיר זאל וויא אלץ װאךט איןד נאר אנגערופען״
 ./ײבקע׳ בײאיךיר/ וואלט איןי פי^ל וויא שוין אי־ןד ווײס דעמאלט אוג הענר

 יווײס דערװײל נאר ,זעלטען זיןי טרעפט אזעלכעס װארום ,איהר פאר גענומען
 גאט יוועט טאמער זאגען, יניט ךיר אץ־ כןען דארום '׳ניט אלײן איןז

.שפעטער העלפק



 בײא ,גאךיל זוהן איהר אנגערופען זיןי האט ? םודות פאר איז וואס -
 װעלען טאמער ,זאג זאבען צו ווײסט.עפעם ,סודות נןײן זײן ניט דאךפען אזנז
.מי^העלפק נןענען אויןז טיר

о אמאל אויןי כןענען מיר ,כןען מעכןלערין א אזינאר מײנט א־־ר - щ 
ך־ אױפטהזן, ק. אײניגע האכקי פ רו ע ע א

םנענומק פון.קעשענע האט חײכןע - פאפירעל. צונויפגעקנייטש א אווי
 ױאפ ךיענסטמײךיל דאפ געגעבען מיר האט פאפיר שטיכןעל דאפ אט -

ר׳ ײ ב ט ענ ל ךי א מו ר ש ע שטמי, ב ײן אױפגעררמט האט זי ווען אין ײז  ב
ק עפ־זי האט צימער אין טאבטער עפונ  ■ גמינךיגט גיט אבעו־ איז בריף דער ,ג
שרײבק. געפרובט נאר זין־ זי האט אוים, ווײזט עפ װעךליג

ק אין זיא אז ניט מעהר דא זיישרײבט ט ײנ  עלטערן ךי בעט אוג הודש נ
 זיא נאר שרײבען נעוואלט זי האט ווײטער ,האגען כהמנות איהר אויןז ־זאלען
 פער• אבער איןד פאךשטעהן, צץ מעגליןי ניט איז ךרום גע^נךיגט/ ניט האט

 וועט םוף כל כוף אז געךעכענט האנ־ אי־ןז ,אלײן איבעריגע’ דאם שױן ■שטעה
מק שױן’ ץיי ...נאר ,מיר צו אנקו

צו געהאט פזכל האט אונ פאטער דעם באננכיט האט זיא ינאר -
Т • Т • : ־ ־ ־ ■ V V  Т V Т V ־

• ריילי אנגערופען זיןז האט ,אנטלױפק
.אנטלאפען זיא איז נאכט יענע לירשט יא -

.פאךװאונךעךט שטארק שטעהן נ.עבליבען אײנינעיזענין
 אונטער־ איז לײבנןע ’,געזאגט איינעך האטי !מײךיל שאן א אט -

.דעךהערט דאם האט ער אז געווארען -געשפרונגען
 טאטער, האט'זיןי'אויפגעהאפט_יאנקיל אלע פו-ן פערװאונךערט מעהר ״

 פון נעװאוםט ניט האט .;נר נאר ךעךען, אנהויבק געװאלט^פעס האט
בק. וואגק אנצוהוי

 איהר אונ איןי ווײם איצטער ;גרשט לאכט, צו זיןי האט^ר חא״ חא, -
 איז טאבטער זײן אז אהער ביז’ געװאוםט ניט נאר האב איןז ,ניט גאר ןוײםט

הא! הא באגנביט, אונ געװארען, אנטלאפק
א/ - א לאכםט װאם דוראק, נ ק אז ת ,זאכען ׳ #רנםטע פון רעךט מ

י דעךצעהל ? ווײםט.עפעפ
ל ע וו ףי אי אז הר ךערצעהלען איץי -  נאכטיגע לאכען. אויןי וועטאי

 פון ארויםפיהרען געגאגנען’ מיחאילכןען אונ םיבירױקען מיט איןי בין נאכט
 רעבין דעם צץ פאר א זיי־ן ^ר״זאל ׳האן גנ/ידאי זיין שטאל בעךם שפואל ר׳

ךראנזשיק. אין אײנגעשפאנט געבראפט נאכטין האט ר׳יגאדמ איהר וואם
א י  נאפט מארגענךינע אגלײן־יפאר; זעהר’ ״פןאכןע איז, זשע וואס -

ק וועט ר אװעכןפיהךען דארפק זײ מ ע רל- ע ףד ױ ךי .יךיד, א  דאךט װעט /י
ױין. .אויןד
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 ךער אײןד זיןז וויל איך נאךיל? ר׳ איבער מיר איהר שלאגט זשע וואס -
ק׳ ל ה ע  פלוצימ זיןי האט דעםשלאם, געטהון ךיהר א ’ נאר האבען מיר וױ צ
 באהאלטענךי־ג ךערשראכןען שטאךק זיןז האבען מיר אזנ פענסטער א געעפענט

 וועט.;זמיצער .עם אז אלץ'געמײנטי מיר האבען שטאל ךעם’ אונטער אזוי זין־
מע האבעןגערעכינט מיר האפען, פוןפענכןטעראונזי ארויס  ךעךהעךט/. האט אז

אונ איזי פענסטער דאס אוניווארטק, ווארטק מיר נאר ט מעןיזעהט אפקי  ני
 האט פענפטעו״ דאס גױגפינט וױגטהאט ד־ער ״געוויס מענשען לעבעךיגען גןײן

 , פעךד ארויסגעפיהךטידאם פאוואליע זיך האכען מיר אזג געזאגט םיבירניק
 באשערט יא זיייא האט גאט אז געזאגט האבען םיביךגינןק מיט מיחאילקע

 ,גי׳גפינט זימגךטװעגען פון וױגד נאטם האט פענסטער דאס ,מציאה נשךה א
ױי ק ה  איןי געשעפט, מײן ניט איז עפ געזאגט, זײ האב איןי אךיינ^ריכען, מ

 פארשטעה איצטער ,איבעךגעלאזט זײ האב איןי ,גנב״ ״טעפעל כןיין ניט ביין
 זײא. ’טאטען, זיי^ר אױף פגירה א אונ געטהון דארט האבען זײ וואס שוין איך

ק דאךט ניט מעהר האבען זײ אז געזאגט מיר האבען עפונ  שמאלץ טאפ א וױ נ
 בעךס שמזאלי ר׳ פון כןאלדערע ךער מיט צוגעךעקט אײנגעמאכטם טאפ א מייט

1אונז פאר גאר בעהאלטען ממזךים אזוינע אט אװעקגעגאנגען• זיןד זענין אונ ,ווײב
ף לאה איז ז;טע וואו גאר י ,צוזאמען מיט.זײ רוח דער ךיןד האפט -
אלע• אײר פדן וױםען אזוי זאל איןד -

״ א ב  שוין איןי וואלט ,הײנןע אנגערופען זין־ האט וויסק■ זאל איןי -
 אפילו איןייװײם ,אין־ ןוי אזויי נאן־ ווײםט ווער ווארום ״מומע״ איהר געװעזען

איז• כןינד דאס פוןיוועמק
? בעסער זי איז װאו נאר ,אן װלנציג גאר מיר געהט דאס -
 טאקע ;מאנן יוננער אײןאךעסער אײ^רער טאכןע, איהם כןענט איחר -

ר אז ךיעניפט ךי ךערצעהלט האט מיר ,זוהן ?ית בעל נײ^ר בעךס שמואל ר׳  /י
.איהר ארום געטאנצט שטארק האט

ק ווער פאלכיאךטשי^עס סאןי א דא איז’ אךעםא איין געדענקעןף זײ נן
- п אנגערופקילײבקע".קוואםניק, האטיזיןי ? דובאבםכןק ניט כןענסט

 גע• געלעכטער זײן האט אלײן״ ;יידערבערנ נאר אז ,געלעכטער א מיט
.פארשטעהק כןאנט

 ךיא האט ,רהלי אננערופען זיןז־ האט ,זיןי דאכט א;אהרען פאר -
המךרש׳ניק. בית א ^פעס געךךעהט זיך האט איר ארום דערצעהלטיאז ךיענםט
הײנטי... ניט איז א;אהרען פאר ױאם -
 יטדין.זאגען מיר מעגען קראפאװיצע איי^ר וועגען .הײקע אזוי, ארג -

 געוויםיהאט הלומות, גא;דענע הלומ׳ן צו אוי?הארק אײף זיןי לאז אונ ״ױלכר׳
" איהר ווי מומע״ ״בעפערע א באקומען זי - ט. נ ע ז

ץ, - ט ךל האפקי... צו אריף ניט הער אי־ ני ם ^ געװאוםט.. װאלט ךי
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 ״ראבער־ ךער אין זיצונג גרויסע ךיא גמינךיגט זיןי האט ךעם מיט
 אוג הא?פניננ ךיא אנגעווארען ניט נאןל־ האט מומל׳ ״גוטע ךיא מורליטשכןע׳/

נןעשענע. אין צוךיק ארײנגעלעגט טי;יף פאפמנר שטײקעל דאס האט

♦ מסחר נײער ךער
• • * V %*

 אוג זענין לײט ךיא ווער געטראפען אלײן געוױס.שױן האבק לעזער ךי
ק דא איז וואס עז עון -זיצונג א פאר נ .

זאגען. איהר וועט זײ״ זענין נגבים !ראזבױנינןעם, -
 שרעקליכע. פאךצושטעלען ראמאן מײן אין ניט נאר מײן איןי !נײן א

.ךאזבויױקעס מיט גנבים פון _קארטינעס
 זיי^ר זײ פיהרען דעסטוועגען פדן אז־נ .עךגער פ;#ל נאןד זענין לײט ךי

פרײ. אונ פראנק מםהר
ב  מענשען װאס.קײלעט גזלן דער פענסטער, אין וואס/קךיכט ךערגנ

ק זיײאכןק ,פעלד אין ק אונ נאמען, שאנךליכען דעם אונטער מ  זיןי־ היט מ
ק ,זײ פאר  זײערע אין ליגען זײ ,הײזער ארענטליבע כןיין אין ניט זעהט.זײ מ

 אוניזייא- זײ״ האפט מען ביז פאךברעכק זײערע זיןל־ טהו#ן זייא װאו ,לעבער
ט האבען זיי באשטראפטיווי ווערען .פארדלנ

 בעל-בתישע^ אין פךײ אונ פראנק ארום זיןד ךרעהען ,אבער ילײט ךיא
שק עהךליכע צווישען חײזער,  אהן מםהר שרעכןליבען זיױגרע פיהרען אונ מעג

-מורא שום א אהן פחד שום א .
 זייא ,דען ראבעװען זײ ? האבען צו מורא דא זײא האבק פארװאס אונ

\ גנבינען ק  אין זײ צו אליץ פאלק זײ ךעךציו•? נןו־בן דק.זײ#ר גײטהען זײ ך
• ארײן הענד ךיי

 חתנים ,שךכנים ,מוהמעס גוטע ,פעטעו־ם נאמען דעם אונטער
 מײדלעןי ךי,עלענדע אויף רחמנות ז.ײ האבען ,שטעלען געבען פדן מעקלערם

לינךע ווי אונ הילף יענעמס אנקומקיצו ךאךפען ױאס  צויזײ■ ארײן זײ פאלק ן
• יקכאלען די אין

 וויא מיטלען באזונךערע אײנרי־כטונג, באזונךערע א ךארויף האבען זײ
 מיט רהטנות/ מי־ט’ :נעץ .זיילר אין ימײדע^ אומנלי־קליבע דאם פארהרען צן

 אזוינע מיט נאןי אונ נויטה דער פון מיט'ארויםהעלפק געלד,י מיט ,פרומכןײט
 באמערקק צײט גאנצע ךי אז ,אזוי אומנלינןליבע ךיא זיייא פארנארען מיטלק

אוג טי^פערל פאר.זי.-א זי־ןי גראבען װײטער אוג װײטער װאם אז גיט זײא
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-גריבער -־טיעפערע .
щ ק זעגין סודזךים ךיא פון רוב ךאס וויא הארק צו שךעקליןד איז ד ן  י

טאכמערי! ױךישע זענין מײדלעןי ךיא אונ וױיננערי יח־ישע ■אונ
 איז וויא ,סטאמבול _קײן אךעסא פון געהט מסהר ךער נאר ניט אדב

 דער אויף אײראפא, גאנץי אין חםלאנד, גאנץ איןי נאר באכןאנט, יעךען
.וןעלט גאנצער

 ךיא אין אונ וועלט .#ק אין או־נ פךאננןרײןי _קײן ענגלאנד, ^קײן קומט
 מײךלעןי יןךישע הונךערטער געפינען איהר וועט הײזלעןיי גוטע דאךטיגע

.רוםלאנד ’פון
 הײםע היום זעניין.עד מײךלעכס.#לטעךן אלע ךיא אט מעךנןוויךךינ אונ’
טתנגךים! געבראטעגע אךערי חםיךים

גע• אומגליכןליןז פױגל אזוי ניטי טאבטער יוךישע זעניןי צײט _קיין אין נאר
.פאגראמק מךישע ךי נאןי וױא זוארען

ק אין איז צײט יענער אי־ן אז ניט געךענק אדנז פז־ן ווער ך ע  ױךישען י
התוגות. הונדער אונ צעהנךליגע טאג אלע געוועזען שטאךטעל

 וואם םוהריפ, ךיא געוועזעןיפון זענין מהותנים ךי פון פראצענט נײנצייג ’
 געקומען װײטער דערנאך זענין אונ פאךקויפט װײמיר זייערע דערנאןז ־האבק

.האבק התונה תםלאנד _קײן
ק פאר נעהאט התונה האט התן יעדער ה ע  פראנק דערנא־ אונ ווײבער צ

ײ אונ’ .בחור אלם רוםלאנד אין אוומנעךךעהט זיך פי
 פאג• גױשע ךי פון אנטלאפין 'װאסיזענין מײדלעןד, ױיךישע הונדערטער

עבעטק אונ דאמשטש';קעם  ךיא ארײנגעפאלעןיצן זענין בײאיװ־ען, הילף ג
.געהאלפק האבען זײא אונ םוהךים ױךישע . .

ק פאגואמען ךי זענין פוהךים ױךישע ךיא פאר עז עוו  האלעריע א וױא ג
 הםיישער א אפילו אז אזוי ,נעױאךען רײןד זיי^ר זענין םןי א (אפטהײק אײן פאר

ײא האט״זיך גראף פון געװארען אויןד איז אונ’ נעוועזען מנןנא איןז  אסוחרי
מײדלעןד. ■־יוךישע

 גךאךע קומט פאנןט טרולעךיגער ךער וואס דעם אין שולךי־ג איז ווער ״
ק? צווישען פאר  / ;ינטווערען ניט איצטער מיר .כןענען פראגע דער אויף ױד
.באנעגענען באןל־ זיןי מיר וועלען פראגע דער ־טיט

 ךיא פון אנגעהױבק מײךלען־ יוךישע מיט מםהר דער דיען זיןד האט
ק נאך איז .;יס נײן ? פאגראמען עז עוו  ,פאנראמק ךיא פאר פריהער םןי א ג

.אומג/יק דעפ פארגךעםערט נאר האבען פאגראמען ךיא
 אויןי אן זיןי הויבט יוואם צויאןנזערי^רצעהלונל אופ זיןי כןערען מיר

.פאגראמען ךיא פאף פריהער סןי ׳א
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 אװענןגעפאהרק צופךיךק זעהר איז ,לעדערבערג באויםאװיטש לעאן
 פון אז בארעבעגט מאל צעהנטען צום שוין האט #ר ר... שטאדט דער יפון

םע אלע נאן־ שטיק,י פופציג  ;יטליבע שאנע בלײבען איהם װעלקי הוצאות ךוי
ק איז ,יאהר איפעךן רובל’ טוי־זענד  ״מזהמע ךיא אז פארױכעךט געװעז
 ,פופצינ פון נא־ימעהר אפשדי צושטעלעןי יאהר דורכק איהם וועט זזײיקע״
 אין ?גס וואש באצאהלט אונ אךרויף אײן געלד געפען איהר #ר האט רארויף,

מק איהר > פון געקו ײ ם ע ענ ׳ .4י
 נאדלען בײא אנגעהאךט זי־ האט וואס.#ר מײדיל שאגעם ךעם וועגען

ק איז.ער ,שטוב אין ק זייא וועט #ר אז פארזיכערט געוועז עפינ  ,אךעפ אין ג
ק װאן  ,אדעם נןײן ניט אז צופאל אזא בייא מײךיל פױליש א אנטלױפט ך

- אויןו איז זוהן[ פאדױאטשײקם נךעם יבפכט^ר ט, ך א ד
ק איז עוילםיוואס איבךיגער ךער עז  גאדלען בײא זיצונג ד־ער אדיף געוו

 פאךשיעךענע אין זײטען, פאךשיעךעגע אין צופאהךק זין־ איז שטוב אין
מכןהר. דעם װעגען ץטאךט

 אונ פאךריאד ךעם צושטעלען צו נעפלאגעוועט איצט זיןז האט הײקע ’
• אײנע פעהלען ניט וועט עם אז פאךזיכעךט געוועזען איז

 אויף זץ־ געפיגק װאם צאהלימײךלעף ךיא שטענךינ'געװאוםט האט זי
 זיא װעט אײניגע פאר ,שדובים רעךק זיא וועט יעטליכע נאם/ טויטער דער

א געפינען ן אי ען ל ע ט װ. ז. א. שטאךט פךעמךער ש
 פלעגען לײט אךעמע ךיא \ אויםפיהרק דאפ זיא פלעגט נךיגב וױא אוני

 פאר נעפונען האט הײקע וואם גליכןליןי פאר פיהלק זיןז אדני’ נאךודאנסיק איהר
 פלעגען אונ אװדאי״ מײדלעך ךיא ,התניפ אךער שטע;ען טאכטער זײערע
.הײקען פאלגען אלעס

 איהו איז .^ם נויטה, וויא ניט מעהר ווײסט וואס מײדעל אךעמע דאם
 א.^נגע ברויט, שװאךץ וויא נאר לעפק ארעמען איהר אין בא_קאנט ניט מעהר
 היאט ןארוועם, אזנ גאנןעט שטענךיג גאםק, פלאטיגע ;פעגפטער נןלײנע שטוב

 אין - גאס״. ״טויטער דער פךן ארױםי איז זיא ווען גליקליןד’ פאר געפיהלט זיך
 גאר זענין זײא אז ^לטעךן זייערע צוא בךײ>ף שךײבען זײאי פלעגען אנהויב

ק ^לטערן יךיא /’נלי.קליך  דערגאןי אונ גאט ךאנכןקיפריהער / פליײגן זי״ןל־ פלעג
ק ק ײ  זײערעגליפןליכע אז חדשים עטליכע מיט שפעטער גליק,ינאר זיײ׳גר פאר ה

 .^לטערק אומנלינןליכע ךיא .שרײבק אױפהערק נאר’ פלענען טאכטער
נןאפ: ךיא מיט שאנןלען אונ »רומגעהקי
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 ביד־ זיי^רטוועגק פון הארעווע ׳ כןינךער האט אונ נעהט הײנט -
щ ט, זיייא ווערט העלפט.עם גאט אז ךעךנאןד אויסאונ װאכןסט  פארגעםען גו

 ושלופ הם .זייץ זײא זאל щ ױען טה!כן גישט ,מאטע טאטע אן גאר זייא
געשךיבען טאטען ךעם מען וואלט

 אונ ווערען׳ פארפאלען אויביג אויף טאכטער זיי^רע פלעגען אווי אונ
 געהאט,. ״התונה :נאטיןליןי גאנץ געוועזען איז ^לטערק ארעמע זייערע בײא
 שטעלע א באקומען האט זיא ’מאמע, טאטע צוא האבק זייא דאךפען וואפ
 דעם שךײבק צו זיא האט וואם הײגט ,באדעךפענעש איהר זיך פאייךיעגט אונ

עלק נאןז װעט^ר טאמער _קבצן,’טאטען'דעם  אזוי־ איהר״ ביי געלד בעטען וו
כןינלער״. אלע זענין

 גיט זיןי אינטעךעפיוען אזוי וויא אפשר װאונךערט לעזער ליעבע אײןי
א אפילו זײעירע.קינדיער פאר _קײן#לטעךן ױי ק ו  געהאט חתונה שױן האבען ו

 שרײבעך ניט ווילק אונ שלעלט זענין זײ ווען אפילו - גוט זײא געהט щ אוג
? בריעף כןײן

 אינטערע• זײא בײ ,כןלאם פאךמעגליכק בייים פאר נאר קומט דאם נאר ’
ק סױגלט ט נאר גיט ,לעבען גאנצען אין איבער זיןז שרײבט מען אוני זיןז־ מ  מי

 אונ נןרובים ווײטע ,שוןע?טער ,ברידער מיט י אפילו נאר ,נןינדער אייגענע
 דעט געהט אזוי וויא זיןד אינטערעהירט יעדער וויסען צו■ פךײנד גוטע אזוי

’ ’ פךנסיה. דער אין אוג נעזז.נד אין צווײטען

 איך ״ ניט ךערפון גאר מען ווײםט אבער כןלאס אךעמק ךעם בײא
ק ווען אנהויבען  מיטי גרים א אךיבער אפשר נא־ טען שיכןט ,זיןד צושײךט מ

 שפעטער אונ עגלה, פעל אבאנןאנטען טיט אבריװעלע תךכפאהךעראךער א
 שװעסטער״ < ?רידער אן ^לטערן׳ אן , נןץדער אײגענע אןי מען פאךגעםטי

פרײנד. גוטע קרובים, װייטע פזן שוין שמןעםט ווער הײנט

מינוט/.' _קיץ אדיף אב ניט זײא לאזט נויטה ךיא װײל דערפאר איז דאם
 מען נעמט װאו זיןי: מיט פארנומען שטענךינ זײא לעבעןיזעגין גאנץ זײער

ק נעמט װאו ,*הונגעריג זײן ניט זאל מען ברויט אשט;קעל  גראשען עטליבע מ
 קרע?צען; ניט זײא-זאלק ?ירויט״ טאנ דעם אױף קויפען צױא נןיגךער אונ ווײב
ק ,ווייגען ניט זאלען זיפצען,יזײא אדנ שעהאין זיצען ._קענען זאליחאנזש מ  א

.אברוהען זיןז אזנ דעךהײם
 טהון האבען.וואם צוא זיגען אין לעבען וויסט אזא בייא’ מענליןי איז

םכןינךער,ברידער _וייטענ שװעפטער,נןרובים,גזטעפריינד?־ עךנעץפזןדיערו
פון ניט זייא איז ’ ״געוויפ רי ע ת  ארעמע, דעך זיף־ נפכא?ט ,״מיר ע

._זײך ניט שוין כןען ,ערגער
שק שוין איז אזוי אזג ק אז לייט ארימע ךיא צווי ו צושײךט מען ו
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. חר מפ זײער מיט ם י ר ה ו ם דיא בײא געשפיעלט חאט נאם״ .טויטע . , у ־ т ״ •• • • :־ • ־־ :•״.*: ־־.״•• • : т

7.

מײדיל♦ ױדישע דאס
• • ■ןך • ” •• •

אהײם. געגאננען נלײןי זלמיגע ר׳ איז הויז בערם *טכוױאל ר׳ פדן
מק איז אוג פאטער ךעם באגנגיט האט זיא - ב מיר צו געקו טטו ,אין'

 איהרע פאר זיא בעהאלט אי־ אונ אב מיןז נארט אוג ,העלפען איהר זאל איןי
ט א ה ן ך ע ט ל  אונילגס אהײם געהענךיג איבעמעהזרט אמאל נא־ ר׳זלמן ע

 ,איהרע/ילטערן גיטיךעךציעהלט האט וואם.#ר געטהון באנג אי־הם ר.אט
-אויםצץזאגק גיט פארברעכק א פאר' גערעכענט ראט .

.. ר.' א ג '-  לאםאיןי אוועכןגענאננען, שױן בין איןז זיין, שוין לאז נאר '
’.’צוךיק.. געהן באלד וועל אץי הײם, ךער אין זײן פךי^ר

ק נאר’ ;שיטוב אין ארײן _ער איז מיטינעם פזל ו  געטהון קוק א האט ו
ט׳ג־ןליך איהו אױף ,לאה׳ן אויף  אייהם אייז ,אױגען רײנע איהךע (פנים לי;טיג גן

.כעם דער אראב באלד
ק דאם ניט ,אויגען ךי ניט ,’נײן - םנן  מיןי נאןז אונ זאןי אזא טהון פני

ארק, ב; בײא באהאלטען וועלען זיןי אבנ טו ש אין ר !... מי ײן  איז זיא נ
אומגליקליך. נאר

 שולךיג פאר געפיהלט עפים זיןל־ האט אונ געטראבט זלמינע ר׳ האט אזלי
.געהאט מײנ^ג שלעכטע אז_א איהר פון האט ער וואם

 רהטנות מעהר ער האט ״ איהר אריףי געקונןט’ האט עיר מעהר יװאם
 ג^װאללט זיא האט ער אז געװארק יווײןי אזוי איז הארץ גזט _זײן ,געכןריגען

.אײנגעהאלטען זיןד האט ער נאר ,איפערבעטען
 בארשט דער אז געזאגט אונ צוגעגאנגק דערװײל איז זײןיאײנינןעל י

.טיש צום געגו־ײט האט אונ פארטיג שוין איז
 וועל איןי .לאה אנגערופק פאצים זיןז־ האט עםק אײך מיט איךיװעל -

.צאהלק אײןי
 אנגערופק זיןי האט ,גיט געלט _קײן איןי נעם טיש מײן בײא עםען פאר -

שײנדילע! ר׳ ײםק/ כןיין’ געבען ניט נאר האםט דוא זלמן,-  אױ זיא איבערב
.הועעריג לאננ שוין אובאי

איןי םק״ וין’פ; האב - האט קויפען״ געשײקט עפים האב איך געגע
& ״ • •נעענטװערט, לאה
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? געלד דען האםט דזא -
.געהאט האב אין־ וואם רובל עטליבע מײנע מיטגענומען האב איןז -
א האסט וױיטער אונ - מק ניט גאר ת טגענו ? מי
 געקומען אי־ בין אזוי נעה אוג שטעה אץ־ וויא אזוי זלמןי, ר׳ ;ניט גאר -

.רובל מײנע.עטליכע הוץ ,אײך צו■
 דער• געװאלט איהר האט אונ פארװאזנךערט שטארק זיןז־ האט זלמן ר׳
ק  האט נאר.ער *טטוננ״ אין ,עלטעךן איהרע בײא פאךגעקומק עס װאם צעהל

.אומגליקליןי״ אויןד אזוי איז ״זיא :באטראבט באלד’ זי־
 אלײן ךאןי ביםט ת ;גסק, פארידעם צאהלק מיר נאך וױלםט דו• אונ -

.שמײביל א מיט געזאגט ער האט ,כןבצנטע א
 אלע ךיא פון אומגליכןליכער אונ אךימער ,אךיפ איצט בין איןז־ יא -

ק אומגליכןליבע ש אפ... טויטער אױףךער דא וואהנען וואס מענ ג
 האט אדנ#ר אויגען ךי אין טהרערק געשטעלט איהם זיןז האבק באלד

:איבעךגעשלאגען איהר
̂ר טאר לעבט #ר זמן כל מענש א גענוג, זײן לאז ׳נא -  זאגען ניט _

#ו ,’אנבײסען בעםער;גםען לאמיר ,אומנליקליןד איז אז.

* *
*

 האט טיש פון אויפנעשטאנען אייז זלטינע ר׳ אײדער .#םען דעם נאןי
 װיל !יא אז פאיךשטאנק האט זלמינע ר׳ ,רעדען אנגעהויבק ווײטער לאה

 געהײםק איהר האט.ער ,אײניקעל זײן פאר ניט פאםט щ נואיס ךעךצעהלען
:אויפנעהאלטק זיא האט לאה גאר ,הןיןד אין אװעקגעהן

 ווײסט זיא דערצעהלט, אלעם שויןי איהר האב אי־ זײן, מעג זיא -
אלעם. שוין

דערצעהלט, אלהר האםט ת וואס ,לאה גע^הון״ גוט ניט הא?ט ת -
יןךישימײךיל, א פאר ניט פאםט

- ,щ דער אט ניט״ פא?ט щ ק וואלט הל_ואי ,ניט״ ״פאםט  מיר מ
 מעהר ^פעם מײךליך יןךישע אלע וואלטען הלױאי ,דערצעהלט געװעזען
 אונזער איז דאם אט ,לעבק צו װיא געװאוםט אפשר זײ װאלטען ,געװאוםט
 ,פאלעליק מאמעם ךער וויא מעהר מײךליןי יוךישע אונזערע וואפ אומגליק

ק ךיא.עלטערן אונ ,ניט נאר זײא ווײםק ע  ,וויםען ניט גאר דארף מען אז מי
 אומ• מען ווערד וױא א, וועלט, דער אין אריין ?זרעט טען אז ךעךנאך אונ

טער/ גליקליך! אבי קעןידאם אז לעבען צץ איז שלעכט וויא ווי  לעבען מק.
ט. וועלט ךיא אונ ײט ני ארז  אײנינןעל אייער האב איןי זלמינע, ר׳ ,רו־יג נ

,מיר פון גליכןליכער פי.^ל זײן שוין וועט זיא ,ךעךצעהלט ניט שלעכטם _קײן
ךיא בײא .זײדען דעם אנגעהאפט שײנדילע פלוצים האט < זײדע אןד -



ק האנד,  אײן ױד, אךימער אײן זײן צץ איז щ גוט וױא וויםען זאלםט דו וו
זײדעו פאהקװ־נע, אזויי איז רײכע ךי בײ !בין ךיר מיט איןי ווי מײדיל, ארים

 רעדען צו ניטיוואס ווײסט מען אז כןינד, מײן נאר א שױן ביזט п נא -
ק אוג מען זיצט .שװײגט מ

 טהוט וואס״עס אזוינע_זאכק דעךצעהלט מיר האט לאה זײדע״ נײן -
 אונ דערשראכןען זיןד האב איך אז דארט לעבט מען אזױ וױ רײמג, ךי בײ זיןי

ק נאט אונז לאז ,זײדע ײא א .הערען צו געהאט מורא האב ט הי  זאלען מיר אב
!לאה יא א ,כײכע זײן

א,‘-  דוא אז געזאגט שוין ךיר זיץי האב איף ,גענו־ג זײן שוין לאז נא נ
.נאןר רעךסט п אזנ נאר א ביזט

? זײךע ,נאר א בץ״איןז װאס פאר -
 ״מיר :געזאגט п וואלסט מײד־יל א.קלוג זײן זאלםט п וױארום.ווק -

אז גאט זאל פרײנד נו־טע ױךי'שע אלע מיט ױדען אלע אונ עלפק,'  זאלען אלע ה
גביךים״. גרויםע ז_ײן

 ווי־א ,לאה אויף געטהון קוק א פעךדאבטיג שטארק האט ישײנדעלע י
л :זאגט אײגער г סוף צום אנךערש, .;יפים דעךצעהלט מיר האסט לאיה״ 
ק א געזאגט מיר דוא האסט  ךער ,אגךעךש זאגט יךערי'זײדע וךאהם ,ליג
.בעסער״ זי־ וױישט זיי־ךיע

ק טאקי שוין װעל איןז ,ױיךאױא ,לא ;א ט ע  בעםער זאלען מיר גאט ב
ק ,טראבטק אזױ אויןד תמיד טאקי פלענ איןד ,גביךים זײן  זיי־ן מיר.זאלק וו

 אלע װאלטען מיר ;שװארץ'ברויט אזא גענעסען ניט שוין מיר וואלטען גביךים
 שיר וואילטען בארשט אין ;מעהל פערווע פון בולנןעס פךישע געבאכןען טאג

 מיריג^כןאכט וואלטען הוץ א אונ פלייש פונט האלב א אפשר אךײנגעלעגט
 אויפ• מיר וואלט אין־ !זײךע יא א .כןאשע( נראיפענע מיט רײז)ניט מיט יריןד א

ת אוי־ף וױאל-ענס א הר׳ן א אונ כןלייךלעןד ציצענע צוױי גענאהט  אזוינע מיט שן
 ,געהן שטאךט אין מײךלעןי גבירישע אלע וויא םטענגעס אונ של_יארעם ^אנעי

 ,גאם טױטער דער אויף שטיבל ד־עם אין דא געװאהגט ניט שוין װאלטק מיר
 איןי אדנ נאױנןעל א מיט שטוב א אין שטאךט אין געוואהנט שוין װאלטען מיר

ק דעם אין שאן אנגעטהון גאניקי אויףידעם שבת אז״וי־ אלזיםגענאנגען וואלט י י  נ
 אזוי װאלט אונ קאפיךעם. אויף פעךעךן פון היטעלע א מיט כןלײד וואלינעם

 שפעטער אזג ,אנגעטהון שאן אזוי געה איןד ווי גאניק ךעם אויף אראבנעקוקט
 ,גביר גרויסען א טאטען א האט וךאס התן א פאר געװאךין כלה א איןד וואלט

 בראש א מיט גילךענע.קײט לאנגע א געשיקט מיר װאלט מהזתן רײכער ךערי
 אלע ’ 1 ךימענטין מיט פיננעךלעך געשיכןט מיר װאלט מהותנתטע ךײא אונ

 געױעזיען װאלט דעךגאןז ,געױעזען מכןגא מיןי אונ געזעד׳ען װאלטען מײדלעןד
װאלט כןאמפאניע גרויסער ךער מיט זמר גלי ױדעל התונה, גרויםע א מיר בײ
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 אין אעעטהון געגאנגען וואלט איןי אונ התוגה דער אדיף מיר בײא געשפױנלט
 בװ־נוםק םאמעטענע פי?לל’ מיט נןלײךער זײךעגע טהײערע פא־ א י ,םאךי א

 צוואנציגכןעךב• פאר אפשר כןנאפעל הוייכע אויף שיןז־’ פאר א אזנ )מאנטילען(
ע, געװארען אלײן טאנןע איץי וואלט ךערנאןי ,פאר ליץדיאיין ט ת בן מלל  א

 מיט כןגעפט מיט משרתים אםןי צונענזמען װאלט איך אגביךטע, אלײן
 געװעזען װאלט מאנן מײן געשאפט, יעךען מיט וױאלט אץ־ י ,ךיענםטק

 מיר אונ וועג וויײטען ךעס פון געקומען װאלט ?יר ,סוחר לאנךם נרוייסער א
ײדקס נײ# מתנות, טהיי^רע פי^ל אזוי אהײם געבראבט  כןלײךער, אױף ז

 אב־ האגד בײדע מיט האט )זיא פעךיל האלז אזא אונ לײכטער זילבערנע נײע
שנירלען־!.,, פון.זענןפ אפשך האלז איהרי אוייף געוויזען

 געגעבען האט^פעם נןיןי נאריאין גערעדט״ געווע/ען וואלטינאןי זיא ’
 איז שײנךעלע אונ צובראכען, ^פעם וויא הילעןד א מיט כןלאפ שטארקק א

• גױאלד א מיט אוועק 'לעבעךיג ניט טױ״ט גיט
 די פארגעפען האב איןי זײדע, דעךשלאגען, מיןי האט דונער א אוי -

 שוין האט איהר, אויף פגירה א _קאץ, ךי אוג פךיפיטשיק ךעם אױף מאכןרעטע
ק צו געכןערט ווײטער !איהר אויף פגירה א ,ברענ

 האלטענךיג נעווײן אי מיט צוךיק געקומען זיא איז אויגענבליק אײןי אין
מאפןיעטע. ד־ער פון שטיקלין־ צופראבענ^( האגד בײךע אין

 איןי ,איהר אויף פגירה א ,געטראפק טאכןע האי איןד ,זײךיע ,יא -
• נזאקרעטע ךי פארגעסק האב

 װאלט ,ארט אײן אויף שטעלק אונ פארגעסק געזאלט ניט דו האסט -י
 ניט אז שולדיג ךיר איז ווער ? דוא ווײנסט װאם הײנט ,צובראבק ניט זיא

.אלײן דוא
 אויף פגירה א ,גךאשק פערצעהן ? וןיינען ניט זאל איןי הײםט װאס -

 נאןײ איז ךנאי, דער אפילו ? װײנען ניט איןי זאל ,מאכןרעטע נײע א ;איהר
 ״ מאנןרעטער א אהן באגאנגען .זיןד אי־ בין װאכען צװיי י ,אפנעברענט ניט

 זאל וואס איצטער אונ גא ;גראשען פיךצען געבראבט מיר האםטדוזייד^,
 ז טאג אײן אפילו מאקךיעטע ךער אהן באגעהען דען מיר איןי״קען טהוןו אי־'
ו וואס..♦ מיט ניטא איז ;גפ אונ אכןךיפ חכןען ארײן געהן שױן איןד דאךף אט

.צוווײנט איצטער עךשט זיך האט שײנדעלע אונ
 איהר מיט פאנטאזארכןע דער האט מאפןרעטע ךער מיט אופונליק ךער
 דער אין האט זיא אז קאפ7 ךעם פאדשלאגען דיגער א מיט וױא ,רײכטהום

 וואס נאר זין־ ר,אט ײא ױאפ לעבען רײנען גאגצען איהר אן פאךגעםען טינוט
 מאנן ךער מאפ פעךעל שױער גךאבע זענ־פ ךיא אן נאר ניט ;פאךג״שטעלט

 נאר / לאנךער װײטע ךיא פון בךענגק איהר װעט םוהר לאנךם גריויפער דער
4 טאג, >’אל געבאנןק זיןז וואלט זיא וואס בזלנןע פךישער דער אן אפיליי



 זיא גענעבען איהר האט אוג נךאשען פיךצעהן ארויםגענומען האט לאה
.מא?ןרעטע נײע א קויפען געהן באלד -דאל

 האט #ר פארכןעהךט, נאר ניטיאויפגעהאלטען, שײנדלען האט זלמינע ר׳
 מיט נןענען זאל זיא נךי קויפק אוועק אונמיסטען זיא שיכןט לאה אז ■גערעכענט

י . קינד א פאר סוד א אפשר איז’ עס װאס ״ךעךק .איהם
מאקרעטע, נײע א קויפען פךײד גרױס מיט אוועק איז שײנדעלע אונ

 גע■ פארלי#רט'אונ װען - ארעמאנף איין זין־ פרימנט ״ווען :זאגט מען ץוי
ר דעךנאןז .פינט

 געוואלט איהר האב איןי מען געלאזט, ניט מיןי דו האםט וואס -פאר
 לאה׳ן צו געזאגט זלמינע ר׳ האט ? ךײד נןינךעךשע נאךישע ךי איבערשלאגען

.אװעכןגענאננק איז שײנדעלע ווען נאכךעם
 אדנ קלוגע מײךלעך״ ױךישע אלע ירעךקי אזױ ,נארייש ניט -גאר

 אײן וועגק נאר טרא^טען אוג דענכןען אלע ,רײבע אונ אךימע באראנים*
װאס דאס אונ גערעדט, וואס גאר האט שײנדעל אײער װאס אײגענע דאס .זאןז
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.נאריש אן רופט איהר
 אײגק מײן פדן נאך ובפרט ניטהערק, וואךטער אזוינע -איץיכןען

 זאל זיא איבערשלאגק געװאלט איהר האב אין־ שטוי,' אין בײימיר ־אײניסעל
 אב• אלץ מיןד האסט דו נאר ,זאכען נארישע פוםטע אזוינע ךעךק ניט מעהר

 אינטערע• אזוינס ךיך האט ױאס ױאס״ פאר ניט פאךשטעה אין־ אזנ געהאלטק
? הערען צו סיו־ט

 איך - העךק אלײן זאלט איהר אבנעהאלטק אײןז אוטיסטנע איךיהאב -
 איןי מײךעל״ ױךיש א אויןי בין איןז אז דערצעהלק צו פארשפארק אײן־ זאל

 ,נעפאנטאזירט אזוי געטראהט, אזוי אױך מײךילשע;אהךען מײנע אלע האב
 גאר זיך האב איך שיינדינלע! אײ^ר וױא מעהר נאןד י ,זלמן 'ר׳ ,מעהר גא־
 אױף מען לעבט דען װאס אויף פאךשטעלק, געװאלט ניט לעבען אנךער _קײן
 מאל א זאלי מען - דארויף ניט אז געטראכט, שטענדיג איך האב’ וועלט״ ךער
 זאל םוחר דער.נרױםער מאנן ךער אונ נןלײךער םןד א האבעןי ;אגביך׳טע ־זײן

 באשעפטיגט זיןל־ איך האב דערמיט מתנות, אםך לאנדעו װײטע ךי פון ברענגען
 טאטע ווי ,הענד ךי פארלעגט שטוב אין טאטען כיים געזעםען בין איןי ןמן כל

 מיץ זינט נאר צוױין, אזױ דארף אז געמײנט האב איןי הײסען; .מאמע
 שווער צום אװעכןגעפאךען איז אונ התונהיגעהאט האט שװעםטער #לטעךע

 קלײט אין ארויסגענומען מאמע ךער מיט טאטע דער מיך האט ,-■אויף.נןעסט
 אליעךלײ צוױשק ,נאס דער אויף דא אךט. שװעםטעךס דער אךיף -ארײן

פאךשטעך.ן צו מעהר אנגעהײבען איך האני - כןלײט אין ידא מײן אי־ ,טענשען



 מיפג קונןען צו אנגעהױבען האב אי־ ,וועלט ךיא נןענען אונ לעבען דאם
 מיר האבען זײא װאם .ערציהונג עלטערנפ מײנע אויף אױגען, אנךערע
ען  געוועזען ניט בין איןז זמן כל ;איצט מיןי #רציהען זײ אזוי ווי אונ ,געגען

מק דער בײ ק: אלץ מאמע ךי מיר פלעגט י כןרעמערין׳ כןײן קלײט אין מא אג  ז
ק נאר ךאךף מײךיל ױךיש ״א צ םק בין איןי אונ , שטזב״ אין זי עזע  מיטי ,נ
ק ניט ךןי אפילי ,רעךען נעטאךט ניט אין־ האב מאנפביל א עגנ  האפ איןי באנ

 יוךיש^ אזרינע אויןי זיןי פארשטעהט ,הבךתים מײנע מיט באגעגענט גאר זין־
 אײגעמג דאם פונכןט ? זיייא פון הערען געכןקט איך האב װאם ;טײךלעןד

 האביאיןד אמאל •’אײנינןעל אײער פון געהערט װאם נאר האבען םיר וואם
 געהעךט־ איןי האכ וואס ,װײבער ױךישע צװישקי שעה א פארברעננט אויןי

ײ? ק אוין־ פוןז  אײנ?ג וויא פעךיל, שנמגרלעןי אױרינגלעןי, - כליידער װעג
 שאנער א האט זיא וואם דעךפאר לעבען צוױיטער'.דאס ךער ניט פעךגינט
 האב זאכעןי אזױנע פון ךעםטגלײכק אונ פינגעריל א מיט אדער ,כןלײדעל

.געהעךט איןד
ק אױןי בין נאיך ,זלמן ר׳ ,װאךט אײן טיט - װעז  אד פארזיכערט גע

 זמן כל אז דארױף וועלט דער אויף באשאפען נאר ווערט טאבטער מךישע א
 אוג טױרמא א אין וויא שטוב אין זיצען גאר זיא דאךף ,מייךיל א איז זיא

 ךיא. כךי ווערען כלה א שױןכןענען .זאל זיא צײט דער אין ביז וואךטען
אלק מהותנים  .V התונה’ גרויםע א זײן זאל ךעךנאך שי.קק, מתנות אםןי איהר ז

ק כךי װ. ז. א. מלכה בת א װיא אויםקלײךען זיא זאל מ

ק נעמט פלוצים אז ,זלמן ר׳ ,פאר זיך שטעלט נאר  אין ארוים מיןי מ
 ׳י געוואלען איןז־ בין פאךװאונךעךט ווי אונ - ב^יה, א זײן זאל איןז ארײן .קלײט

 פרײ געװאךק פלוצים אין־ בין כןלײט אין דא אז דערפריי^ט זיןז־ איןז האב ווי
 שטעלט’ נעשטערט; ניט זאןל־ םום!כןײן אין גאר מין־ האבען ;זלטערן מײנע אונ
 געטאךטי יניט מאנפביל מיט.קילן זי האט אהער ביז וואם מײדעל א אז פאר זיןי

ק עך - אויף קזנןען ניט אפילו אז־נ ר ם, ה  צייט־ ךער אין ביז איןז־' האב בבלל אי
ק געכןאנט ניט וואיטער צװײא כןײן מענשען _קײן מיט ך ע  איצטער אונ - ך

 פךיציט־ קוטען :אלעם מעג אונ מעגש שעפטם!גע א געוואךץ איך בין פלוצים
ג נויט רעדען אונ קונים ע מ ר-  מיר אונךךיכןט פריץ אוועק געהט איןז־; מי

 אונ ׳ לייזען צי גיט.^פעס אוג אפיצער ױנגער א קומט ;רעכט איז ;האנד ךי
 װעךט• צו איהם זי־ פאךגלוםט אונ.עם פךעהליך איז אונ געזעגינטיזיןד ױען״עד

ק  4 האנד ךיא בײ מיןז אנהאפק אךער האר ךיא ביי מיןד יגלעטען מיר״ מיט ל
 פאר ניט פאםט וואם װאךטיער אזױנע מיר פאר ארויםװאךפק אזוי גלאט צו

 מײנע^לטעךן הערען פלעגין אלעם דאס ךעכט; אויןי ךאם איז מײדיל ױנג נןײן
ײאהאבען ט מיר_קײןמאלגיטבאמ^רקטאזוי אזנז םהאבק איזני זײזג ^אן״^פי



 איןד״ ;פינגער ךיא דוךןי נעקוכןט :מען.זאגט וויא נעמאכט, װיםענךיג ניט זיןי
.איז דאם װאפ ניט אלײן וױיס

ק ןךיץ א האגד ךיא געגעבען האב איןי ווען אנדױננ אין -  איד־ ,עו וו
שרעק. פאר ציטערק אין־ פלעג געזעגענט, זיך אונ אוועקנעגאנגען

 איןדי פלענ אנויו נאן־ אונ האנד ךיא מאנםביל א געבען ׳ םטײטש - ׳
 דער יאונ אבפאלען מיר װעלען הענד ךיא כןלײניכןייט,' א טראכטק, אלץ זיןז־

 אזוי אי־ בין ךעךנאןז נאר ,מיינטװעגען פדן נןארג זײן װעט גיהנם גאנצער
.אױפ;עמאכט ניט שוין מירי בײ האט #פ אז געווארין געװאהנט

 צד נענעבען אונז פךיץ א האט הײנט, ווי #ם געךענק איןד טאל. יאיין
 אלי׳ג זײן מיט אוג װערטלעןד, מיטיזײנע ךערגעםען אזױ מיר האט אונ לײזען

 געזאגט אוועקגעהן זײן נא־ האב איןי אז ,האנד ךיא מיר בײ נעמענךיג מאל
:מאמען רער מיט טאטען ךעם

 ארויםגע■ איהפ וואלט אין־ אז דיערגעפק אזױ מיר האט קונה ד־ער -
• לײזען קונים אזױ בײ געװאלט ניט אונ כןלײט ךער פון טריבען

• הלשון בזה געעגטווערט מיר זײ האכען דארויף
 אוךאיי איז .ןגפ ,נןרעמעךין ניטנךין מען איז אזוי טאכטעראניא, נײן -

ק װאם גזט ניט  - זײעיע הערק צץ אונ ,האנד ךיא געפען קוניש אפט דארף מ
 ךרויף אריף ? פרגםה ךער ליעב צו ניט מען טהוט ווא״ם נאר ,װאךטער נאךישע
 לאז ,"גלות אין דערויף זין־ איז יזד ךער ;טמא ̂ערל אײן ,ברי א זין־ איז;יר

.האנד ךי האלץ שטיק א ניט מען אז דאכטען זין־
 אײןי בײ ,וואךטער ךי פאךשטעהט איהר וויא ניט ווײפ אי־ י זלטן ר׳ -

 איןד נאר ,^לטעךן מײגע בײ ווי ,אוים ניט גאר אויןד אפשר _עם מאכט אפשר
 פאךשעמט בין אין־ אז ױעךטער זײעךע פין באלײךיגט אזוי דעמאלט -זיך האב

קונןק. ג^קאנט גיט זײא אךיגען ךיא אין גלײף אונ נעוואךען
זיןי־ האב אדנ נןאכט צוא ארומנעגאנגען טאנ עטליבע בין אי־

.געפךעגט אלײן
 מײנע װאס טהון דאפ אלעס איך מענ פרנםה דער ליעב צוא ? װאפ

 שכן׳פ אונזער מיט !פאךבאטען שטךענג אז,־י פריהער מיר האבען עלטערען
 _אבאגק^ אויף זיצען ניט אפילו אונ געטארטךעדק ניט איןדי האב ױנגעל ױךיש

 אלע איהם פז־ן אויפהערק אוג האנד ךיא געבען איןי מעג קונה ךעם אזנ
 נאר.מיט רעךק װאם עלטערן פרומע מײגע האב איןי ,נײן .װערטער טיאופע

 ״זײא - !ײן מוחל געקענט ניט וועךטער דיא פאר רבין דעם פון אזנ גאט
 איינגעפאלק אן ךעמאלט פון מיר איז עהרליך״ אונ גזט ניט מין־ ערציהען
• אץ,קאפ

 אלע וױא קוקען צוא צזא אננעהויבען זין־ איןז האב ווילענדיג ניט אונ
אז■־ באמערקט האב אונ טעכטער זײערע עךציהען כןרעמעךפ ױדישע אנדערע
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 ו יודישער א װאו .קרעמער׳ ױךישער א װאו :זעלבע דאס איז אומעטןם
 ^טעלט ער בא^ד וויא ד.'ה. בךיה א פאר זײןיטאהטער מאכט וואס שאנקער

א אדעך אץישיינק, םטא;.קע ךער אונטער זיא די ק ב ע  אץ.קלײט פאלי־צעס ג
ד פרײהײט, פיעל אזוי זיאיפלוצים באקומט ק לו ע  איךד מען האט פריהער ױ

,פאךבאטען שטךענג אזריי אלץ דאס
 איןפעס ביןט דוא זלמן, ר׳ אננערופק פלוציש זיןז האט לאה,' נײן -

א וואם דאם ;ױדען אלע אויף שוין דוא ךעדםט .עלטערן דײנע אױף  זאגקט ח
ק א איז ענ  אונ עסךליןד זײן טאכטער.זאל זײן וויל ױד יעךער ,פארכןעהרט’ לי

ק גאנץ זיין מיט אב זיא היט ענ  פאלען לאזען ױד דער וועט פרנםות צעהן ;ל
ק ו ױסק זאל ער ו תךןי ו ערק חו״ש טאכטער זײן יװעט פרנםה ךער אזי  1 וו

ק רעךען אזוי ניט טאר טאנטער ױךישע א ; .אזמהרליןי עג ק, וו ד לאה! ױ
ק זאנ איןי ? זלמן ר׳ איהר זאגט װאס - ״ ’ טק גאט מיןי לאז ? אזױ ד  אבהי
ײן זוען ט אליץ מיך ,'פארקעהךט ױדען, וועגען אזוי נאר אי־״מ ק פל  י

ק הערק פלעג איןז־ װען ״פאךדריעסק עג ק וו ד ו .אזויי י . .
ט האםט וועמען פץ8- ” אגעקענ עךק דו  זלמן ר׳ האט זאכען, אזוינע ה
.רײד ךיא איבערגעשלאגען איהר

 יןךישע פון ביכער איינינע האב אי־ נאר ,געהעךט ניט האב איןי״ -
 פארקויפט יזד א וױא בילךער, שךעקליכע דאךטקפאר שטעלק װאם שרײבער

 אחשוכ, גוים בײא _זײן זאל ער אפיצער,יבךי אךעריאײן פךיץ א טאכטעו זיין
ק געלד אךער מ ע  ױדען וױא כ^ם פאר אונטעךגעטראגק דאפ האט כויןי ,נ

ק אויף בלבןל אזא שרײבק ד ק, איז דאס ,ױ ג  שטאךבק באמת וועט ױד א לי
 שריייבער ךיא פאר אונ ,טהון ניט ױאןי שךעקליכע אזא וועט אונ הו-נגער פאר

 אויס טראכטען זײא װאס בלבולים אןמזיסטיגע ךיא פאר גיהנם דער איז_קארג
.שרײבען צץא וואם פןן האכען זאלען זײא אבי ישראל פל אויף

א רעךםט זשע װאס אזוי, באלד וויא אז -  װעגען אזאכ_עס מיט ת
ק אונ שײנקעךם ױךישע .קךעמער״ -יוךייטע עג  עלטעךן״ אײגענע דײנע וו

ק אויםגעךךיקט אזרי ניט דען האםטיזיך דוא עג זײאף וו
 זײא טהון; זײא וואס ניט װײםען אונ טהון אזיזייא נאר זאנ איןז !ניין א -

 _קײן דעךבײ האבען אוג טאפטער אײגענע זײעךע אומ:לי.קליןי אפט שאכען
 ךיא אויף ניט ״קײנמאל קומט זײא הײסט: דאם ניט, מהשפ־ י שג^נטש

ק ארויפ שלעכטיפ עפים ט;הו״ .נןען עפ אז ;עךאנקען מ  גאנצער דער ;קו
 אז פארזיכעךט זעבין אונ מײנען עלטעךן פרומע ךיא װאס ,איז אומגליק

 זײא ״קען עם אז זײא, וויא פדום יאזױ אויך זענין כןינךער ױנגע _זייעךע
 פראקטישע עלטערע - ױיא וױא גלײןד ,שאדען ניט ^ום_זאןד כןײן הײנמאל
ײזק איי־ אי־ װעל שטײנ^ר א אט ;מענשען  יױךישע ךיא :קלייניגנןײט א וו

:אן .קלײגערהײט פון טאבטער אײגענער איהר דעךצעהלט :טוטער
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רק גין־ דןא וואסט ,מײךיל װאהל א זײן מעפט טנטערוױא דוא <£ז ע  וו
קק ךיר וועט התן דער ,כלה ■א  ,כןלײד םאמעטק א מיט כןייט, אגילדענע שי

ק וועט התןנה ךער ־צוא  בת ךער וויא .קלײךער פיעל ״אזרי מאכען ךיר מ
 טאבטער דער אוים רעבענט מוטער אײגענע ךיא וואךט אײן מיט »לןה״;

 זיא װען אױפגערעבענט האט שיינךעלע אײער וויא פונקט ,צעטיל •אזא
 גאר פאללט י מוטער ךיא אז ,אײןד שווער איןז .גבירטע א ווערען יוועט
 שאךען וויאי נאר ,קינד א שאדען ;אלען._.קענק װעךטער אזךינע אז אײן גיט

מײךלעןז?... מדישע ךיא הבטהות אזוינע אבער
ה פאר געמאכט מין־ האבען עלטערק מײגע  אי]י אין.קלײט״ אכרי

 מיןד שטעךט כןײנער ;קונים אלע מיט לאכען ,־זין װעיךטלק רעךען ־מעג
טאכטערוניא נעם :מיר זײא זאנען הו׳׳ש מהשבות זײטיגע םום1 אהן , ניט

• I Т ־־ • V “ ־; т •; • •• I V т т .

 זיןר האט ער , פריץ דעם צוא געה אונ פהורה שטי.קלעןי ךיא אוג ךיא
קי נעהײםק רענג ק עלטערן מי־ינע אהײם. םחורה ב ײנ  הו״ש ך־עךבײ מ

 צווישען סהורה מיט אחמגעהן אזא שאדעט וױא אפער נאר’ ניט, גאר
 מיף האט מע װאם ,אין־ וױא מײךעל יזךיש אזא פאר פריצים ריא

ק ניט אפילו טאר מע אז געלעךנט ק  איצטער אוג מאנכפיל א אויף קו
 וויא ’!זלמינע ר׳ א ?ײזען! צוא גיט .ער - ? איז ’ װאם .אלעם אייןד

ק אלײן זיך בײא טײדעל דאם אראב פאלט  נאר האט זיא װ
. פעךטטאנד עטװאם . .!

ט האב אין־ מעהר וואם םערכןוןירךיג אוגי ק ק ע  מיט ווערטלק זיןז־ ג
א דעש צו ץ,'  װערטלעןי״ זיינע אללע איבערטראגק ,איהם מיט לאבען פרי
 - איןי י װאפ זעהר בעדויעלט ער ״אז זאגען מיר פלעגט ךער למשל וױא

 זשי־ד א פאר האבען התןנה דאךפען אמאל זאל זשידאװאטשכןע״ אזא.קראפיוועי
 ארומנענומען ווארטעל א אין אזוי נלאט מיך האט דער/״ פאןת״ מיט פאךן־

 אוג ״ געטשעפעט אזױ פרא^ט זיןל האט ךער אונ ;געגעכען קו-ש א אונ
ק א באקוטען איןי האב ג?גלה געלײזט נא״ר האב איןר ’ באלך זוײא מ א  נ
ט האט מע אונ בךיה א &ון פ ^וי  חו״ש טאמער נאר;ארײן הימעל אין מין־ג

 מאן״ מננען. מדישען _א מיט רעדען כאגעגענט מיך האט מע אז שבתי ;אום
 שטעהט כןאןט דער אין װאס מיר אדיף אויםטךאכטק באלד יפלענט'״מק

 דעךפאר נאר טױט צום טהון מיר פלעגען עלטערין אײגענע ימײנע 'אונ
קוגה. _קײן ניט מאגן אױנגען מיט גערעךט האב איןז זואס

 מיט אז ,אויםגעזעהן מיר בײא דאם האט וױא פאר זיןז־ י שטעלט הײנט
ק ױךישען א מיט אונ ;א מען מעג פךיץ ךעם ע  אשכ׳ןם אומער י מאן ױ

הן/ א  רעךען/ ניט ;אפילו ״טאראיך אן פון.קיגדווײס' איהס איןד ױאם זו
 דריכןען אןהיטען נאר זאל גאטט אונ , ארט אײן אויף שטעהן ניט געהן, ניט
שבת א זאגט מע ווען ( האנד דיא טקי ט תירוץ דער נאר . גו מי - ז דעם אי



 זײאוױלען פרנםה!.״ װיםטער דער מיט טהון מען ז.אל וואס ״פריץ;א׳/װײל
 עלטער^ וויא פערךאךבק אזוי ניט זענין .קינךעד ױנגע אז וויסען ניט גאר

ײסק .קינךער ױנגע ,מענשען  איזדאם:■ .זייא בײא פרנםה׳/ ליעב ״צוא ניט ון
ען דעש מיט װאם פאר ״פראגעי׳ אגרױםע מ ענ מ ץ רי  באגעהקפרײא« זיןד פ

שק א מיט אונ רעדע. ניט אפילו מען טאר נזאנן ױנגען ױדי
ט אג אץ־ ;א זענין עלטערן מײנע וויללט, איהר וואפ זלמיגע ר׳ -ז

 איןזזעהר ווײס דאס נייטוױסען׳נאר גאר וויל/ אי־ ;ניט אדער שולד ךעש
 האפד חאראקטער מײן ,פאךךאךבען ידנג מיך האט ערציהונג אזא אז גוט,
 ױנג א בײא זײן דאךף יעס װיא אזוי ניט נאר ,איכעךגעכיטק גאר זיך

 וויא. (הויז יןךײש עהךלין־ אײן אין ערצױגען וועךט עס װאם םײךיל אוטשולךיג
 או זײן מודה אײןי פאר זיןי מוז .איןי ,באקאנט איז הויז עלטעךנס מײנע

 חאבען צוא ליעב אױפגעהערט צײט יענער אין עלטערען מײנע האי אין־
 פהמ״קײט,.. נאנץ זײער ,עלטעלן אפטען דאךפק וויא.קינךער אכטען צױא אונ
 באקןמען’ מיר כײא הםידותהאט גאנץ דאוונק,זײער שטענךיג .זײער מיט

 געװעזען אפט ננין איך־ וואךט אײן מיט ,נןאמעךמנ א וויא ניט מעהר אפנים
עלטק זײא האב איןז ,פנים עזות אײן זײא אנטכןעגק  געענטװערפצ ז

ק וױא  האבען איהר מיינט אזויי וויא אונ ,עלטעךין ענטװערען דאךף מ
 ? עזות טײן אויף געקוקט דעםטװעגק פון פךעמך־ע אונ זײא

ק' עלטערין ךיא ק. ל :מיר וועגען .קלאגק אפט זיןד פ
ט - זיא־. ,.קינד פײן א מיט געבענשט אונז האט גאט זיך דאנ

ת מיטי רעדען כןען זיא טאג, דער וויא .קלוג גוט, אוג שען איז קוג  א
ה אגרויםע איז זיא אקאיפער, מיט אפילו מ  ביסעל א נאר .קלײט, אין ב

מאמע,' טאטע אכןעגען פגיש עזות אײן  מיוהל איהר זאל נאט נאר י
 טאקע. זיא איז אמאל ;קלוגע א מײךיל/ ױעלטליך א פארט איז זיא זײן.

.אוגז יאױף שרײעןי איהר מיט גערעכט
ק שכנים אונ פךעמךע ’ אן אזוי:; מײן״עזות״אויםגעךךיכןט װעגען זין־ ה

? מײךיל בערים שמואל ר׳ אײןז געפעלט וויא -
 איד עס געענטוועךט, אנךעךע האבען ? שאלה א פאר איז װאם

 אזוינע; ימיט מאמעם ױךישע אלע בענשען גאט לאז ? רעךי׳ג א עפיס
 פריץ א מיט איויפ זיך טענהטי זיא וױא’ ,זעהען .זאלט איהר ;כןינךער

 טאקיי עלטערק ךיא מיט רעךט אונ כןלײט גאנצע דיא פיהרט זיא וויא
.אלטער איין וויא נאר

מק איןי האב ״עזות״ מײן פאר מען באקו א  .קלוג^ נגין אי־ןי אז אנ
א’ געװארק דעךפאר בין איןי מײךיל״ געראטק װאהל א אברלד</ ײ  ב

 ̂ דא ניט שוין איז מיר פדן העכעךס כןײן אז געמײנט האב איןי ,גרוים זיך
אוין« זײן גאר נאן־ עם.קען אז פארשטעלען גענןע^ט גיט גאר זיך האב אי־

ם 60 י נ ו י ב א ו ם י י נ ע
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 מיר אין זיך האט עס פין, איןי וויא מײךיל געראטק בעםער א וועלט ידער
םפאט, געװארען בין איך וןילענםכןראפט, בעווייעןי  איך אזוי וויא אדע

 האננען עלטערק מײגע ,געלעבט איך האב אזוי געװאלט נאר האב
עע־רט גאר געשטעךט, נישט מיןז  ױיא האבען דעםפאטץם מײן פאר פאו
ה. פאר געיהאלטען מיןי מ כ ח  נןלײט אין וויא אזו׳׳ !מעיקוױךדיג אוני ’א

 איןי וואם טהון צוא ,פרײהײט אלעי געגעבק עלטערן מײנע מיר האבק
ק פארקעהרט פונקט אזוי’ ;געװאלט נאר האב עז עוו ג  הײם. ךער אין איז

 אכהענניג זײן איךזאל געוואלט .קלײניגקייט״האבעןיזייאי יעךר מיט דאךט
ל. יוויא פדנכןט זײא, פוןי א מ  איןי פלעג אמאל וױא גיט שוין אבער א
ק, זײא אלג ק װײטער טאקע בין אונ פ װעז  עזות אײן זיײא אנןעגען גע
 צוא זיןי אזוי וױא אלײן פאךשטעה ״איןר ..קלײט אין וויא אזוי פניס

 נןען ״איןד נעענטװעךט, זייא איןז האב לעבען״ צוא אז,י וױא פיהרען,
 עלטערן מײנע זלמן, ר׳ יא אויפפיהרוננען״. פאנאטישע אײעךע לײדען ניט

 זײא אונ וזײא פו־ן .קליגער זײן י זאל איןד אױםגעלעךענט אלײן מיןי האבק
.שכל ■לערינק . .

זעהר_קאלטבליטינ, אױםנעהעךט צײט נאנצע ךיא האט ריזלמינע
 װאס וױל,’ זיא אײגענטליןד וואס פאךשטאנען, ניט אונ יא ער האט עפעם

 אין אזוי זיא איז װאס אונ עלטעךן ’ ךיא צוא האט זיא טענות א פאר
זײא. אויף .מיס

 אזוי האט זלנזינע ר׳ װאם ניט װאונךער _קײן גאר איז עם
ק איז ער ערצעהלונג/ איהר געהעךט _קאלטבליטיג עז  אפךאםטער געוו

 איהרע געקאנט האט ער ,חכמות אהן אונ שפיצלעןי אהןי ױד עהרליכער
ק, עהרליכע זענין זײא אז פאךזיכערט געוועזען איז אוג עלטעךן ד  ױ

א, צוא טענות זיא האט װאם היינט  אזױנע איהר זײא האכען װאם זיי
ף שלעכטם הו ט ע  וױא איהרע״רײד אױף געק;קט האט זלמינע ר׳ אונ ג

שע קק .קיגד ױנג א נאר װאס רײד אױףינאךי רעךען. .
י בעטערקט דאסלאלעם האט לאה

 אנהויבען ניט אײןד װעל איןז אנגעהויבק, ווײטער זיא זלמ^האט ר׳
שק פאךגעקומק איז עס וואם אויםךעךצעהלען כןלײניג_קײטק ־אלעם  צווי

ט אויגמײנע מיר  איין זענט איהר פאךשטעלק מיןז וועט איהר’ עלטעךן,ני
 בײא זעגין וועךטער מיינע ,מײךיל ױנג א בין אי־ ’ אונ ױד אלטער

 דערצײט אין ביז ;גלײןו איבעךגעהן איןי װעל דארום ,.קינךעךיש אייןי
ק  זיןד״פאר שטעלט אזג רעדען״ אנגהױבען שדוכים מיר האט מען וו

 געהט *שטוב אין געהגםען בין איך ווען שבת' אום פלוצים אז ,זלמן ר׳
 שבת נאן־ אז מיר זאגען אונ מאמען .ךער מיט טאטע יךער צוא מיר צוא

)תנאיםי(. א.קנפמאל מיר בײא זײן וועט
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א נ איד התן דער צוא ניט גאר איהר פרעגט מיר בײא אוג -
ט גלײך זײא אי־ האנ־ ? נעפעלען ק ך פ ע .ג

א’ . ’  מײין אויף עזות, טײן אדיף קוכןען אויפגעהערט פלוצים זײא האבק ד
1 שליען צוא מיר אויף זיןי האבען אונ חכטה ‘מײן אויף בריהשאפט,

א וועםט אײביג עפים? דוא מײנסט -יוואס  יאוג מײדיל א זײן ח
 אוג ? ווילסט דוא חתן וועלכען טאטען דעם .זאגעןיידעות פךײ, זײן

 ביזט דוא אז דוא מײנסט עפים קינד? מײן בײא מיןי'טרעפעןי זאל’דאם
 זאגען אדנז וועםט דוא וואס ,אויפנעכןלערטע גאנצע א אונז בייא שוין

? אויןד זאכען אזוינע .בײא אפילו ךעות
 אל^ מײגע עזז־ת, גאנצע מײן - ברײען םןי א אײך איןי זאל וואס

ײן חכמה גאנצע מײן ,הקיפות מ טי  וויא געהאלפק האט בר;השאפט מי
 געױעזען ’ למזל מיר בײא איז שבת נאןד - וואנד ךעד אין ארבעם אײן

ק אונ אכןנסמאל  דעלציטעלטי איןד/ בין חתן מײן דעלזעהן האי איןד וו
 אויםגײדאךטען אײן ױנגעלטיט א עפים שטעלטזיןזפאר ;שלעק פאר מלװארען

 שטאלצירט־■ אז-ג נאר דרעהט ער וועלכע מיט פאות לאננע צוןײ ,גאךגעל
 דאךף’ איןד ,פאות אזויגע י ניט פארמאוןט כןײנער פונקט״װיא זײא מיטי
גוט. איהם .נןענט איהר איז ער ױער דעךצעהלק ניט אײןד

ק וואס איך״ וויא מײדעיל אז_א זלמן, ר׳ אײך איך פרעג נא  ראט מ
צען פאר געמאכט אן פמעט״פון.קנךװײז מץי אנ  אבריח,. פאר סוחר״ אנ

קי אוג אוועלט זיך פאר איבעךגעז^הן יעפעס האי איןי ױאס ן שוין י
 ]געבען״. ברױט ווײב א דאךף וואס מאנן א הײסט עס וואס פאךשטעהן

ר- מאן גיט  וואפ הניאק א.קלויזנער עפייפ - כבוד י אײער איבער בעט אין־ מי
ק ניט װערטער צווײא _קײן איהם מיט ״קען איןי עד  פרעגט מען אונ ,ר
 איז ער ,איז תירוץ נא;צער דער איהם,י איך װיל צוא ניט אפילו מיך

 פעטער א אנגעקעהךט איהם האט געציל ר׳ אײניכןעל״ אײן אץ׳ם ר׳
 טא פאגטאפעל, ךיזשינעךס פוןךעם געשמעקט האטאלײן פאטער זײן אונ

עס ווער האבען התונהי איהם פאר לאז שןלדיג?' אי־ בין זשי׳נ וואפ
אײן פאר פאםט חתן אזא טויג״ מיר װיא אזוינעם פאר איך אונ וויל,

 האלכ כןײן מעךטען כןײן מיט מאל כןײן האט װאס מײךעלע הםידיש
 זין־ האט װאס מײךיל אז_א - מיר פאר ני־ט אבער ,גערעךט ניט וואךט

ק פון אננעהעלט קלײט איןי ך ע טע אלעללײ שלאלטיץ יעדען פז־ן פליץ, י  גז
 האט עס אוגי געהעלט אלץ האבען וואס עלטעלן ימײנע אוג וועלטער

סה... דער ליב צןא - אויםגעמאכט ניט נאר זײא בײאי  זענין איצטער פךנ
 וואפ התן דעם ניט וויל איןז־ פאלװאס מיר אויף טענות מיט פיל זײא
ק אונ מיר געבען זײא וואם אג  הםיד׳ש. אזא גאר וואגט וויא :גאןד ז

ל ײדי ת אמ עןידעו אג V לתנים אוי?נןלאבק אױף ז
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 מיטי נעױארען כלה וויםטע א בין איןי זינט אז זיןי פאךיטטעהט עפ
ת מעהר נאף איןו ביןי ,געוואלד  מײנע אכןעגק געוואךק פנים ^זו
 אויף אויפגעקומען מיר זענין מחשבות שלעכטע מעהר נאןד עלטעךן,

א • ך ק ^ א י ע׳ ג
ט א ־  אנגעחפען זיןי האט גערעכט, דוא ביזט .קינד מײן ךעךמיט '

 וויא מײדעל געראטק אזא פאר אז געטראכט אויןי יהאב איןד ,זלמינע ר׳
.חתן אזא ניט פאסט הרע עין כןײן ,ביזט רוא

. . ר. א פ  װײטער ױא האט זלמן, ר׳ ענךיגען מיןי לאזט נאר -
 צזא אםןי נאןל־ האב איןי ,ציטעךניש אונ שךענןעניש מיט אנגעהויבק
.רעךצעהלען . עס . .ךעךען צוא שװער זעהר מיר איז אבערי . .

 האט• שוױיפ גרויםער א געװאךק״ בלײןי 'טטארק באמת איז לאה ’ י
ל/ דעם אויף איז'געפאלען זיא ‘אונ באךעקט זיא ע ט ע  האטי זלמינע ר׳ ן
מק׳. זיןז־ צוא באלד איז זיא אונ מאםער מיט אבגעיטפךיצט זיא  געקו

: אויף אנגעהויבען זיא פלוצים״האט ל ו ק א
" א)ןט׳ העןלט מען וואס ניט גאר זיץד װאונדער איןד זלמן אר׳1-

 געטױ$ט, זיןי האט אדב אנטלאפען פלוצים איז אמײךיל אחםיךס אז
 אונ פאטער דעם באגנביט פלוצים *האט טאכטער א ױדעגפ ’ פרומען א

ם פײעךךיגען י בײם אנטלאפען, אײנעם מיט איז  זײן האט חפיד ח-
ד געהאט מייךיל . אנןינ .  אלע ךיא אז זלמן, ר׳ יאײןי 'טװער איןי .

 ױלישע־ פדן טאכטער נאר זענין מײדלעןי אומגליכןליכע הונדעךטער
 בךיות פאר טעכטער זייעך פךיה מאכען װאם כןרעמעךס אונ #יינקעךס

 אויןיי בין אומגל/קליבע איןי ;שליטזלטכןעפ התנים דעךנאןי זײאי אונ״געפען
. א.קרעמערפ . . עו ט כ א ט .דעךצעהלען װײטער אײןי לאםיאיןד נאר א .

עהן זלמן’ ר׳ ’ עז  ניט זיא ער האט < בלײןד ױעךד זיא װיא האטינ
.רעדען געלאזט

א ו ד ־ עד. איצטער ביזט " וועםט׳ דױא פךיהער> אב זיןי רוה מי
ךערצעהלען. שפעטער מיר

א י -  ערד .קלומקעס האב איןד גלײןי וױא ;מיעד זעהר בין איןי '
... זיןד וועל אין־ ׳זיך אויף נעטראנק ען ה רו אן
האטל זיא װאם דאם יעעגדיגט ניטי נאןי איצט האט לאה אונ
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.זלמינען ר׳ דערצעהלען געװאלט



6 פ£ ײ נ פ ע י נ ױ ב א ו

.8

,װײנען דרײא אלע
 שמואל ר׳ האט מען אז קלאנג א געװארען איז שטאךט אין ךנט

קאפ.ן. דער נערוהעט ניט חײקען אלץ האט ,אוועקלעגנגט טאכטער מנער׳ס
 געכןענט זיא האט װאו ? אנטלױפען לאה געכןענט פאךט האט װאו• -

 אין זייא צוא נעה אץ־ זין־ ךאבט - נעטךאנט אלץ זיא האט ? וועךען פארפאלען
אוג אפט ^טופ ײן, ר  ךערמאנט ניט מאל מיר.קײן האט ךיענםטמױד זעהר א

ם, קדע עג  פאיוויא ןועטדאןז זיא האטשהעךען, וואךט האלב א עם זאל איןד וו
 דוךןד ניט װאם פאר ,'אךײגפאלען שלעק אנךערע צוא אךער זײא צוא םאי
ניט איז עם א נאר ? מיר דורז־ אז געארט גאטט װאלט װאם ? מיר • • •% ־־ т * • : V т : т ־ד

 האטש האנד ךיא אין גלײן־ עם קומט אמאל ,טענין _קײן ניט העלפט באשערט
 פדן.לערקעשינע וױא מען פאךליעךט אמאל אונ ניט גאר זיץז ךייכט מע

? צופאלל אזא נאר זיך טךעפט װען ,באגנ פאךט מיר טהוט עם נאר ,ארױם
ק שױן, האט חײכןע מ אי וי  ךעם פןן צץגענומען האנד ךיא ,זאגט ו

 װאם שאדען גרויםק ךעם וועגען טראכטען צוא אױפנעהערט אוג האךצען
ױא זיא  אךײנגעקזמק איז פלוציים נאר ,פאךלוירען /כןעשינע דער פדן האטו
הײנןען אויף געפרעגט שטילל עפעם האט אונ זלמינע ר׳ שענק אין

מק דא אמאל ?>עגט זלמינע ר׳ וויען  שױן מען האט שענק אין קו
קק צוא געהט ער אז געװאוםט  הײכןעס דארפען אמאל פלעגט ער ,חיי

שעפטק ױינע וועגען הילף  עהרליכע אײן פאר נעהאלטען זיא האט ער , גע
 ווען אונ טהון, צױא מצוה א עלטער ךער ליעבאויף האט וואס •יוךענע

 פאפט עם וואם ױךענע אךעמער אײן מיט געשעפטען נעהאט האט ער
 פ,_עגט געהאט ניט צײט כןי־ין האט ער יאךער ,מאנםביל פאר_קײן ניט
 עפ פלענט זיא אדנ מיטהעלפען איהם זאל הײקען.זיא צץא א^קומען ער

ד א פאר רענעגען בו עאיז װאם ן למינ ה צזא מ_קרב זיא ר׳ז .אטצו
עךק ךיר מיט דארף איך -  זלמינע ,ר איהר האט ,ד о אײן ך
’ .שטיל נעזאגט

 האבק אונ שטיביל באזונךער א אין ארײנגענאנגען בײךע זענין זײאי י
. טהיר ךיא .כןײטילט פאר

 דעךצעהלען ךיר זאל איןז־ ,הײקע ,דא ניט צײט נןײן איז עפ -
 שפעטער ךיר וועל איך ;פךעגען ניט גאר איצט מיןי זאלםט ;מעשיות אם־

 װאפ גאר געטראפק, אומגליק אײן מיר זיך האטי עם דעךצעהלעןי,' אלעפ
ען איך זאל ק ק. מ ף הו שק ט ט ךער אויף אמענ אפני  בײא ;ארויםװאךפען ג
שק אלע זענין .גאט ם. אפילו ’גלײף; מענ שעי ךיאר
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 - גאט צוא אויגען גלאצטע פאר מיט פי.ים, פרום א מיט האט חײכןע
נןרעבץ. א גענעבען
 איןד בין דארום יוךעגע, עהךליכע אײן ביזט דוא אז חײקע וױייפ איןד -
 וןיסען ניט דערפון װעט נןײנעי אז ךיר אויף זיןז פאךלאז אונ ךיר צוא ׳געקומען

 האבען חךטה זאל מענש זינךיגער א כדי ,מצוה לישם טהון דוא דאךפסט דאס
ק אונ זײגעיזינד אויף ענ קע, מ^־וה גרױםע א יאיז דאס תשיובהטהון, נן  חיי

א צו צײטיניט האב'_קײן נאר־איןד ײ כ ק- עד  אי}יט זיןז געפינט שטופ אין מיר ר
.;כןי צוא אי־צט געהט זיא מײךיל, אומגלי.קלין־ בער׳ם טמואל1׳ר ד..  גיןי לויף נ

מיר דא :יט נןײנער יעםיאיז נפש, א ראטעװען  זאל מע ^טוב אין בײאי
 קויפען עפיס האטש שטאדט אין לויף איןד ,קינד ראס איהר בייא נעטען ,

.דא נישט גאר איז שטוב אין מיר בײא ,איהר פאר
 שטונג אין .כןײנער ,אװעקגעגאנגק גיןר זענין חײקען מיט זלמינע ר׳

ק זײא װאו געפךענט ניט גאר האט ײנ  בײא האבען זײא אױענןגענאננק ז
 נקכא;ק ?לוצים איז װאס ױךענע. ארעמער אײן צוא געוױם :געטראכט זיף

שטארבק איךער געװארען  זאל עם .דוער דא גיט איז.קײנער עס אונ מי
ק צ י י т'איהר. נעבען זי

*
*

מק הײקע איז צײט״ אבענד עקו  געדאגט האט אונ אהײם צוריק ג
שנור איהר

 שטאךט אין שטוב, אין נעכטיגעין ניט הײנט וועל איןי טאכטערוױע -
 בשלום זיא האט איצט אךב כןינךער זענס מיט ווײביל ארעט אײן זיןד געפינט
 _קיץ דא גיט איז שטוי אין דא ניט ’ איז מאגן איהר ,זיבעטע דאם נעהאט
 אומגלינןליכער ךער בײא זיצען אפילו זאל ע_ם ווער אונ וואםער ־לעפעל

 האטש שטאךט דער איבער ארןם נעיייןד לויפט זלמינע ר׳ .קיגךב^ט־גךין״
.גראשען עטליכע איהר פאר מאכק

 דער פאר .קלײניכןײטק מיטגעגעבען עפעה אויך איהר האט שנור ךיא
 צץא אריץגעגנביט ^לײך זיןי אװענןגעגאנגען, אין חײקע אונ קינדבעטעךין

שטיפעל. אין זלטינק ר׳
 אי־הךע ןןראגק״ אזנ בלאם זעהר בעט ךעם אויף געלעגען’ איז לאה

 איז חײקע .?לײצע גאנצער דער איבער צװוארפק האר שװאךצע •לאנגע
 ניט ז_אטט זי־ האט אונ מוטער געטרײע א וויא איהר געפען :געזעפ>ן
שענ_קײט... איהר אױף אנקוקען געקעגט

ק איז פעט האלב א וויא ״מעהר װעז  מיט זייט אײן אין פאךהאגגען גע
_זײט ךךיטע ךיא אוג טיב^ל גרויפ א מיט זײט צװײטע ךיא ,לײלקו ־א
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 מאל־ אלע זיןי האט פאךהא^ג, מין ךעם פןן כןלײךיל״אט אלט אײן מיט
._קלײן.קינד א פך-ן פיפטשען דאם העךען געלאזט

 יויביל א געקאקט האט אונ אויװען געבען געשטאנען איז שײנדעלע י
 דאפ וױא קט;געקו טוויעריג זעהר האט זיא .קיגךבעטעךין״יאונ ךער פאר י

.זיךט טעפעל
 אזא נוטע אזא זיןי איז זיא ,געמו^שעט געבקל־ זיןי זיא האט װיא !א -

. ? אוגז בײא זיא טהוט וואס ינאר ליעב, אזוי זיא האב איןד שיינע .  איןי , אוי .
.איך״ר אויף קוכןק צױא זיןד >טעש . .

 טהוט װאס פאךשטעהן געכןענט ניט נאןי באמת טאנןע האט שײנדעלע
 אזוי זיא האט זיא װאס לאה דא טהוט װאס שטוננ. אין זײא בײא איצט דא זיןי

 אעעהױבען האט לאה, ווען גאר.,.נאר ,איהר פאיר אזוי זיך שעמט אונ ליע־,
איז שךײען אי  אין ארײנגערופען זיידע דער זיא האט שלאף, שטאךק אזזי

ט ךיא אין טהרערען מיט אןנ נןיןי א ה ק ג הר אוי אי  שײנדעלע, געזאגטן עו
 אזא דץא וואס ,שלעכטען אלעס פון אבהיטען ךיןיידערפאר וועט גאט
 בײא פאר קומט עס ױאס דאם זעזן״ן צוא דאךפסט ביזט דוא וױא כןינד מנג
עלק טאמער אונ שײנדיל! ,עחך״ליכע ניט{ןײן איז לאה שטןב״ אין אוגז  וו
 שטאךביען גאס ךער אויף אזוי ןשלום חס זיא כןען ,ואטעווען ניט זיא מיר
״ אויף רחמנות אריןד האט גאט ע כ לי ר ^  איהם פאר זיןד האבען זײא האטש אן

א ךטעיש ךיא פון עונות אלע פאךגיבט גאט פאךזינךינט, ױי בי  טהןיען א
.תישובה נאר

 האט זיא וױיל זייךען״ דעם רעךען געלאןט ניט מעהר האט שײנדעלע *
 ךיא- אין םעהר אונ מעהר מאל אלע איהם זיןד ישטעלען טהךערען ךיא געזעהען
ק אנגעהאפטידעם אונ צוווײנט 'נאךימעהר זיןד האט זיא אויגען, ד ײ  ז

.האנד ךיא בײא
 נאר זינדיגען וואס ךיא שטאךק שטראפט גאט אז זײדע איןדיוױים -

אר זיא ליעב, איך האב לאה׳ן ט *געזינדיגט, ניט האטיג א ה אי  מיר זי
א’איז זיא (זײדע ^ולדיג ניט איז זיא דעךצעהלט, אל^ס  עהרליכע״אזא אז
 גוטער ’ אזא ביןט דוא ױאס ליעב אזוי ךיןז האב אי־ןד ! זיידע * אוי ; גןטע

 ניט בןײנעם זאלסט זײךע דןא ״ ג^האט רהמנות איהר אויף האסט אונ
עטען זיןי האטי זיא ,ערצעהלען .גען
 אןנ האלז .זײדענס ךעם אויף זיןי'אויפגעהאנגק האט שײגדעלע אוג

אזא״גזטער.., איז ער וואס געקושט שטאךק איהם
 האט■ װאס טעפעל דעם קטאויף}מנקו זיא האט דעסטוועגק’ יפון נאר

טרויעריג... ,טרויעךיג אזוי נעזאטען
 פון געטרעטען אכ ניט טענ א?ט גא^צע ךיא כמעט ’ האט חײקע ’

ג^טרײע א וןיא מוטער/ געטרייע א וןיא אר^נעגאנגען כןינדבעטערין, רער



 איז עם אז עם געלויןט אונ .קינד דאם נעוױקעלט געבאךען, באבע.
 א פאר חײקען געכןקט האט לאה .מאמען י דער אין געראטען פוננןט

ר מעכןלעךין^פאר ע מ ע או ק אונ ;ודענע א  האט געווארק געזו^ד איז זיא וו
 ניט דעם װעגען זאל.כןײנעם זיא. געבעטען געדאנקט, זעהר איהר זיאי

 שטענךיג האט זיא ױאם פינגעריל איהר אװעכןגעגעבק איהר אונ ךעךמאנק
.פינגער םינדסטק דעים אריף נעטראגק

ט, האב איןי נאר טרחה״ אײער פאױ י באצאהלט אײןד וואלט איןז -  איןד ני
 כןענט פינגעךיל דאם ״ האבק זײא דארף״איןז־ רוביל עטליכע האב
.פאךקויפק איהו

:געזאגט איהר אז־ג פנים רחמנות א מיט צוגענומען האט חײקע
עפין הל  זעהט אײןד״יאיהר אויף האךץ דאם מיר רײםט עם לאה, -

 ,שעמען י ניט גאר זיןי זאלט איהר אוג געךיענט אײןד האב איןי וויא אלײן
 זיןד האב אי־ , אויםלײהען אײןד איןי וועל ג#לד דאךפק איהר וועט טאמער

 מײן פאר חאטש ^אל איך דערעלטער״ אויף כןעובליך עטליכע אנגעכןליבען
 װאלט אין־־ תכךיכים״' פרעמךע אין שטאךבק ניט האריוואניע וועלט גאנצער

 צואאיין אװעכןגעבען כןינד אײער זאלט איהר אז לאה׳ניא, געראטהק אײן־
.אוים אזוי.קנא^ק נאך יזעהט איהר אטם

 אונ העגד מיט זאגט םען וויא ךערין'אנמגחאנןט אין זיןי האט לאה
• פיס מיט

 דאפ אװענןגעבען מיר פאר נליק א נעיועזען אעדאי ױאלט עס יא -
 איןד מײןיללגכק, וויא טייעמגר מיר בײא איז עס חאטש אמש,י אײן צוא כןינד

ק נאר םזויגען״:אליץ"אוי געוואלט וואלטעס אפכן  ״נארװא? .’נצהון.. אין־ וו
.צאהלען צױא האביניט איןי שטאנד אין ביןיאיןז

ט ךג א ק מיר חאטש ,לאה׳ניא ניט זיןי -ז ײג ק אונ לייט ארימע ז  װאהנ
 אייץ העלפק צוא וויא אויןד ווײםען מיר נאר גאפ״ ״טויטער ’ ךער אויף

 ווײפ קאםטק,יאיןדי. ניט פיעל אזוי גאר דארף עם וױךער אונ אומגל'?ןליכק
 דאם ,ניט כןינדער _קײן האט אונ ארימע אײן איז זיא װאם איינער’ פוןי

 :יט װעט זיא געשטאךבען לאנג ניט עךשט איהר בײא איז כןינד אײנציגע
 אןיב ,באצאהלק איהרי װעט העלפק אײןדי וועט גאטט ̂ םןי _קײן נעמען

ײל איהר כןענט וױלט איהר  טאקע וואהן״דא איך ,םיר בײא י זײין’ דעמו
דער מײן בײא אין הן ױםק ניט אויןז־״קײנער װעט דאךט גרױםערשטוב, זו  ו
 וועט״זיןז־ איהר ביז איקלײנעקײט נעמען אײןז בייא ד־עךפאר וועל איןי אזנ

ט איהר וואם באטראבטק ^  מעהר אײןי איך ראטה זלמיינק בײאיר׳ טהוןי״ ז
 או״יםער הביתטע> בעל א אהן ארימאנן״ נרויפער;א' אלײן איז עו זײן, ניטיצץא

.איהם בײא זיןי געפינט וואם אײניכןעל דאם
דערפארמט זיןד האט גאט װאם משיח׳ן איהר הײקען אין געזעהען האט לאה



 פאךזיבערט געװעזען איז חײקע אונ ,צוגעשײקט איהר האט אונ איהר אױף
 צוא דארף עש וויא װאונש אייהר נאן־ גלאט אבנעהק אויןי וועט וױיטער אז

װײטק ךעם אויף ;זײן ק האט טאג צ  איץ צוא אװעכןגעטראגק דאש.קיגד מ
 נגיטערע מיט אבגעגאשק נןינד דאש האט מוטער אומגל/קליכע ךיא ,■אמם

ע ,טהךעךין היישע צ אנ  האט זיא וויא פונקט געקוש־ט עש עעה״ האלבע אג
.איהם מיט געזעגענט אײבינ’ אױף זיף

ק האט אזוי וויא -  געװעזען אויןי איז עש אמש׳ס.קינד? גרופען/ךער מ
.חײקען געפךעגט לאה האט ? מײדעל א

ק יא - .רײזעליע גערופק עש האט מ
ק ;אל טאכטער מײן אז שײנדעלע געדענק-זשע נא - ק אויןז־ מ פ  װ

ךײזעלע.
 פון צוישײךט מאל ערשטע דאש זיןד זיא האט ווערטער ךיא מיט

נעווײגט. װײטער האט לאהי אונ כ־ץנד איהר
 אויםגערעךט הײקע איהר האט לאה ’ וױינשט דוא וואש נאריש ניט איז -יגא

 דועלע־ן.' נאר״ וו־עלק מיר װען זעהען כןענק קץדי דאש וועלען מיר האךץ, פדא
.נעטרײשט ניט זיןי האט לאה נאר

הײקען. צוא איבערגעהן זאל לאה אז געבליבלן איז מאךגק אויף
 שײנדעלע האט אײןז־ בײא זיצען שטענדיג שטעגךיג״ *וועל איך -
ק נאשךעם’ לאה׳ן געז_אנט ו .דעם.קיוןד מיט אװעכןגעגאעען איז חיי־קע ו

? וועשט רײזעלען אןניצױא ,נא ק ה ע ג אי דו
.געהן איהר צויא איך וועל טאג אלע -

 געקוקט אונ פארטראבט וויא זיןי עפיש לאה האט ״מינוט עטליכע
שײינדעלק יאויף

ש דעךשךאכןק. וױאעפעש זיןד זיא האט אױףמיר, אזױ איהר ק;קט -ווא
געפרעגט. פלוציש זיא האט ליעב? מיןי האשט דוא שיינדעלע

, אײןז איןי האי לעבעןי מײן וויא - י ע י לאה! /
 מיט באשיט זיא אונ ,האלז ךעם אריף געפאלען איהר איז לאה -

ק ש ^הרערען. מיט אדג קן
 ניט .זיןז..קײנמאל שײדט צוא .קינד, מײן ליעש שײנדעלע^האב -

. שוועשטער געטרײןז א איהר זײא ,איהר ־מיט
 ^טאלק זיא האןען ^הרערען ךיא רעךען/ י'נעכןענט ניט מער האט לאה’

 געעג?זװערט גיט גאר ב\קשה איהר אויף האט שײנךעלע' חאטשי פעךישעט,
 לאה י1האט.זי דעשטוועגק פון נאר טהרערק, אויןי״מיט וויא ניט ׳טעהר

 זײן וועט שײנדעלע אז אויגען איהרע אין געז_עהק האט זיא ,בארוהינט
א שװעשטער אאײביגע רייזעלק :איהר ײ ז שײדק ניט זין־ װעלק - .צו

עפיס שײנדעלעהאט נאר , גערעדט נאן־ עפיש לאהי האט נאכךעם



 שײ^דק׳ע■ אז פארזיכערט געװעזען איז װאס לאה פאלשטאנק, ניט אונ יא
:געזאלט דעךנאך איהר האט זיא, פאךשטעהט

ק דארף '-.כןײנש־ י ס װי ט .גערעלט האנ־ען בײדע מיר מאש ני

ק חײקע איז אבעגד דעם עז עוו  אין ןלאן איהר ,פרעהליןד ,זעהר ג
גוט: זעהר געגאנגען

ען” ךג א מ ײגק וועט זיא ,װאהנען מיר צױא איבער זיא געהט ־  וו
ק אונ ײנ טען מין־ נאןז וועט זיא , איבעךווײנען זיןי אונ וו ק זאל אי־ מי  געפיג
ע, איהר פאר על ט ש ק וואס א .?ז־ון צויא אױסקומק איהר וועט ד

 זיא נעלד פוממע א פאר וןאם בערעבענט אפילו שוין זיןר האט זיא
 אזא ױארום פארךינקי, וועט ער וויפיעל אונ לעדעלפעלגען בײא נעמען וועט

• זעלטען זיןד טךעפט םהוךה
 זלטינע ר׳ צוא אואגגיגקוםק איז זיא ווען פריה גאגץ מאךגען ף4א

 איז לאה :געווײן גרױס א מיט באגעגענט שײנדעלע זיא האט ישטןב אין
 זיא אז פךיעף א איבעליגעלאזט יהאט זיא אװענןגענאנגעןז איז זיא דא, גיט
.אווענןגעפאהרען איז

»^קאפף ך״ב פעלטוטטעלט נייעס דאס איהר האט דוננער א מיט ווייא
בק לאהיהאט װאם אט שוי .ברייעף אין גע

ײב אײןי ״צוא ר׳ דעם איף #ו ף\ ע רי  מוחל כ־־ר װיגט איהר זלםן» ב
 זאל גאט אננעטהון,׳ יסווייש פיעל יאװי אומזיסט אײןי האכ איןד וואס זײן

 שטאגד אין גיט בין אי־ ,נעטהון מיר מיט האט איהר וןאס אײןו-צאהלען
 ווער איהרי, ניט רוען ,געראטעװעט מײן.קינד האט איהר ,אבצודאגנןען אײןי

 ניטיאיןי ;געלעיגט װאלט לי/יב האב-אזױ איןז וואס .קץד מײן אויב ווײסט
 אומגליק, מײן מיט אײןד אריף אנגעהאננען זיןד האב איןי וואם ערשטע ךיא בין

שק ארײן אויך מיןד רעכענט מענשען סןז א גליקען;מ;או פון איהר_ראטעוועט  צוױ
ט פיעל אזוי איןד האב אומזיסט ניט זייא״  אײןז אין האב אי־ ביז געזונ

ק אײנציגק דעם געפונען ש  אי־ ,ראטעװען געקענט מיןד האט וואם מענ
 איןי װען מײן.קינדי מיט שײךען צץא זיף־ באשלאסען ניט אײכיג זיןי וואלט

 איןי ; האנד אײערע אונטער איבערלאזען צײט .קלײנער א אויף גיט עם זאל
 דאנק, גרדייס מיט באצאהלען אלעם יעדען וועל אונ אבנעטען מײן.קי^ד וועל
א ניט < פאךגעםען צץא ניט מיןי אין־ בעט עיינדעלע ךיןד אונ צו  פאתעהען
 ביז צושײךיןיחאטש נייט איהרי מיט זיןד רײזעלק״ מײן ^ווע?טער א זײן
 רובל לרײא מןטער. א נןי^ד דעם זײן כןענען װעל אי־ ווען צײט דערי אין

ק, איבעךגעלאזט איןז האב ק ײ ה רי א ניט אז נאןי, איהר קוטט טאמער פ
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♦ ;אהר 12 אוועכןנענאננען זעגין ־עס
 איז עס וואס דערצעהלק צוא אנהויבען יניט איצטער וועלן מיר

 ״טױטער דער פון העלדק’ אונזערע מיט’ צוועלף;אהר ךי־א איין פאךנעקומק
עהק אלײן מיר װעלען באגעגענען זײא מיט װעלעןיזיןי מיר ווען גאס״/  וואס ז

,טענישען פון מאכען איבער יאהר,.קען צוועלף פון צײט א
 צײט אזא אין עךצעהלוננ אונזער מיט זיןי טיר ג#פינען ,’יאכער ךערװײל

פון יאהר דאס מײן איןזי - וױכטיגעךעס עפעס אינטערעםיךט אונזי זויען

хвэх ווײטער אונ..
ק ,צײט ךיא געהן פאךכײא נןאלטכליטיג אזוי מיו־ נןענען ו  נאןד אז ו

 ;אמער געשרײא. ביטעךע ךאס אויערען ךיא אין נאןד אונז הײינט.קלינגט ביז
 ?רידעף אבגעראבעוועטע אונזערע ךיא פון קולות טרויעריגע נןלאג אונ
 פאר• פאר^אגטע, אגטלאפענע, ךיא פון - שװעםטער 'פאךשעמטע אונ

ױדק!.. אגעלטעי ’ ןן
 אן אךנז הײבען אברים אלע , האיץ דאם אז־נז קלאפט , הײנט ביז 'נאןד

אכק מיר וואס סצענעס שךענןליכע ךיא זיןז ךעךמאנען מיר ווען ציטעךן צוא  ה
 איבער• לײב אונזער אויף אונ איבעתעזעהען אויגען אונזערע מיט דענסטמאל
 הויז א פון בית בעל א ,ױד גךויער אלטער אײן ש*טוב, אײן אין אט געטךאג^ן.

 ן בךעכט ,טהוט ,אלעם ״נעמט :זיןל־ בעט ,אײױקליןי אונ פון,קינךער פיאטער א
 מען .קינךעו־!״ טײנע ניט טשעפעט אונ ניט מיןז טשעפעט גאר , ראבעוועט
 ךרוטשאק א םיט גלײך נאר ,געפעט זײן אויף ניט גאר אבער איהם ענטוועךט

ק איןיכןאפ מ טי  אלטער גאראזא דןא וואגסט ״וויא :ענטווער אײן איהם גי
ק צוא ,זשיד״ ט ע  ױךישע א לויפט ,וױיטער אביסל - זאכק?״. אזוינע ב

 אבאךךאנעץ אײן עפעס נאן־ לויפט איהר נאןז אונ אין_אײן.קלײדיל כםעט ן^אכטער
 איהר בײא שיכורען ציא אויף פאךךינען שטענךיג פלעגט װאם ,שינןר א

 (באלד שוין ער איז אט טאכטעל/ זײן נאןי ער לויפט איצטער אונ .פאטער
אלד, אט ;איהר נעבען אלד3  האר ךיא ביי־א אן זיא ער חאפט באלד ן

שלעפט אונ ק קול איהר מיט ניט שרײטי ’ קליכע;אוטגלי ךיא זיא; . זאל מ
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 ו_וײטער לויפט זיא געשרײא, איהר ניט העךט אבער.קײנער ,ראטעווען זיא
 ווערעך ניצדל כןען זיא וויאי גליק איהר זיא דערזעהט פרײד גרוים מיט אונ
 ךיא מיט אזג בריק דער אויף ין’שו! זיא איז אט ,כיהות אלע מיט לויפט זיא

 געוועזען״ מציל מיןד האט ער וואס גאט איז ״געלויבט װערטער לעצטע
 יפוך חװאילעים .קלײנע ךיא אזנ ;בריק דער פדן אראב זיןד זיא װאו־פט

 ליעבשאפט• י גרויס מיט ארים .זײעךע אין ארום זיא געמען טײף דעם
 האגד ךיא אױסגעשטרענןט אונ געװאךט לאנג שוין האבען גלײןיזײא וויא
ק... צוא זיא װ טע א ר

 וויא- שיכור ךער זעהט ,נעם פאר בלוט אין אויגען פאךגאסענע מיט
 כעס גרויס מיט ,חװאלזגס דיא צווישען’ פארלוירען ווערט ״זשידאווכןע״ ךיא

• אכןךבן•• זוכטיווײטעך אונ גלשךײ אוױלךען מיט װײטער לױפטיער
 ךעסטי- אע אזױנעי אויגען אונזעךע מיט געזעהן מיר האבען וויפיעל !א
»סצענעס שךעכןליכע גלײכען

 ךיא פון יאמערען ,קולות דיא פרן א;ױ>קגעהען יױעלק מיר נארי
א פון געשךײען ווילךע ךיא פון אזנ ,אומגליכןליכע  פאנראמשטשיכןעם, ךי

 נךין צווױסק פעלד אין - שטאדט ’ ךער פון װײט װײט, אוועק וועלען מיר
 בריק, _קײן ,טײןד ן’דא_קײ ניט איז דאךט (בײמער פארװאקסענע אונ גראז

ט נארדאךט פ  .כןײנער חאטש אנטלױפט, זיא טאכטעו, װךישע א אויןד לי
 ?אנראמשטשיקעפ דיא פוןי קולות וױלדע הערט זיא ,גאך ניט איהר לויפט

 פאטער אומגלייכןליכק איהר פון געשךײען העךצרײםענךע ביטערע זיאיהערט
ק, אלטע איהר פדן ב א  פוך ,סאלאמאן’ התן ליעבען ׳ יליעבען איהר פון ב

 זיןד־ זיא שרעקט מעהר נאןז־ נאר ליעבע, איהרע פוןי באקאנטע, איהרע
 ךערלאנגט איהם האט־ זיא ווען ,נןארל פאן פון געשךײ שךעקליכק דעם פאר
ק, אדנ איהר^ןאםע מיט ל א פ ע ג איז ר א. ע  דעיי אין איהר בײא איז קאםעןךי

 האטש־ ,אוג-געלאפק געלאפען אזוי איז זיא אונ געװארען פאךגלװועךט האנד
 נאר ״ נעשריען גאןד ניט האט אונ״קײנער נאכגעלאפען ניט איהר איז .קליגער

 ײן'ווינטעל’_ק אפילן שטיל, זעהר געװעזען איז פעלד דעש אױף פארכןעהרט
.איבערגעשלאגק’ ניט עטילנןײט דאס האט

 געאנןעךטע ךיא איבער לויפענךיג געװארען מיעך זיא יאיזי גיןי
א?׳ פון איבעךגעבליבען זעגין יוואס פענכןעס איבער אונ פעלךער ' 

י בויטער געהאכןטע
ם, געבען אומגעפאלען מיעד זיא איז סנאפ א וויא י דעם־ אויף דא אבוי
א/געפיהלט האט גראז  זיןי־ האבען ^לידער צובראבענע איהרע וויא זי

מק יאיז זיא אכגעחהט, עקו בק זיןי האט אונ זיןז־ צוא ג  ארו^קזכןען אעעהוי
טוין עם :איהו ארוש זיף טהוט וואס  לינטינ/ג א חאטש אזנ נאבט געוועזען איז'
פ^׳יט באקא^ט געװעזען איהר איז עם װאו וועלךעל פטעפקיװקער דאס נאר

9



 געװאוסט.־ ניט אלײן האט זיא - געזעהען ניט שוין זיא האט בױמעל יעךעס
- איז, ךא וואו

,טאג ביז איבעךליגק דא וועל איןי גאכט זו־מער א איצט איז עם -
ט האט אג אגעז זיןי. צוא זי

ף דער אין קאםען_ ךיא דערפיהלט זיא יהאט פלוצים א  האט אונ ה
.צװויינט זיך האט אונ זיןז־ פון ווײט מיטהון ווארף א זיא

 י אפישר אונ מענשען א םקאלעטשעט הענד מײנע מיט האני איןי -
 טויטי וואלד נעבען אזרי איצט ער ליגט אפשר ווײסט״ ווער ךעךהךניט.
ט. אפילו ווײםט אונ.קיינער  געהאלטען גאר האבאיןז וואם פאר גאטן .אוי ני

? פריהער אנטלאפק גיט אין־ בין וואס §אר ? האנד יךיאי אין כןאסע ךיא
 איהר אן אפילו אלעמען אן פארגעסק מינוט דער אין האט זיא

 פארגאסען בלוט מענשענם האט זיא .ד־עם.וואס מיט נאר ןןאלאמאנק
 ז.יא , געמי^שעט זיא האט עם ,קאפז דער פארנומען געװעזען איהר איז

 צוךיק לויפק געןץאלט באלד האט זיא בארוהיגק, געקענט ניט זיןד האט
 איז זיא נאןל־. ער לעבט טאמער דעךמינטעךן, איהם אויפהויבען, איהם אונ
 מיט נעפאלען צוךיק איז זיא נאר ,אויפלעשטיאנען געדאנקען דעם מיט
עךד. צואיךער פנים דעם

 דאס אונ ,טרעהךען פון געווארען נאם איז איהר אונטער גראז דאס
ט, זיא האט אויפװײנען זיןז גוט טזיןי בההיג א ה א ק אננעהױבק זי  ךק־מאנ

 מאבען אומגליקליןז געוואלט זיא האט מענש שלעבטער דער מאל וויפיעל
 אננעפאלען ער איז דעךבארעמקײט שום אהן מאל לעצטע דאס וויא אוג

ט .קלײדער, דיא איהר אויף צוריפען װאלף בעזער א ווײא איהר אויף שלען  נע
אונ צעפ ךיא בײא זיא '. נ.. או  .זיא, װאפ נןאסע איהר מיט ?אןי אײן מיט *

 באפבײט זיןד זיא האט האגד איהר פון ארױפגע^אזט ניט צײט גאנצע ךיא האט
- טויט וױא לי־גען געבליבען איז ער אונ װאילף דעם פןן

 געךעשעט זי־ בײא זיא האט ,צוךיק געהען ניט וועל איןי ’ נײן -
ק  אמת דעם גאטױײסט אײן אונ .ראזנ־ױניק א וןיא משפטן מיןי וועט מ

 ווער צוךיק, נעהען צוא איןז האב וואם וןיךער אונ’ שולךיג בין איין־ אז
שויף אונזערע צוא ווײסט ױער דאךט? איצט זיך טהוט עם וואם ןוײםט ל^בען

ק’ דעם בײא ק אנ ך ע  פאר אויפגעיטטעלט האר ךיא איהר זי־ האבק ג
ק צוריק, געהען ניט גערעשיט זייך האט זיא שרעקאונ  זיא האט גאט וו

װאס נעװאלר וועט זיא ביז וואךטען װעט זיא ;אבגעראטעװעט ;א  ווארק
זיןדדאךט. טהוט עס

געהען.- ווײטער כןענק זאל זיא ^אג״ וןערען זאל עפ געװאךט האט זיא
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ק גןריה, גא;ץ  דעך פון איז אויפגעגאנגען וואס נאר איז זונן ךיא װ
ע״ ^קאבילער מ ^ ע ר םק דעם אויןש שטעךט וואס ין  )ווענ( לי.אןד:ש נךוי

ק. עטליכע מיט עללה בעל ױךישער א ארױסגעפאהךען שױנ  זעלטען פאך
ט ל^ א בעל דערי נע?ט זומער ךיא אין ןן ד \ ל ק״מ מ \ ק ע ט כ ג  *פלענט ױ

« טײטער אונ איבערחאפק עפיס אלײן ,פעו־ד ךיא פאפאסען דא נאר ק הי א  פ
 ימער1פ זײטען בײדע פון ?לײכער, א זעהר געװעז.ק איז ^לנאןי ךער ווארום

 געקאנט ניט מען האט נעכט פארשנײטע ווינטעךדיגע ךיא אין אפילו אז
 האבען עס זינט נאר ,זומערךעע ךיא יאין נאןז גבגןרט װערען״ פאךבלא^ךזעט

ק פאגךאמק, ךיא הערען נהו'יבען;א זיןי אן  אײנגעשפארט פארשױגען ךיא זיף ה
 אונ פאהרען/ צוא געהאט מורא האבען זײא נעלטיגעןי. .ךא זאל טען אז

ק צוא נןרעטשמע דער אין אז געךרועען האט עגלה בע> דער הא^ט ג טי עכ  נ
איז אי^טיגער בײא ט ק ציי  _קײן'פאגראמטשי.כןעס באווארענטיאז נייט יןי1א מ

עגען פון נאר א^פאלען״ ניט זאלען םו  אן באךעבענט זיןי זײא האבען ךע
פעלי♦ אין באנאכט שלעפק צוא זיןי וויא ןלײבער פאךט איז קרע?זשמע:-אין

 דיא שךענןעניש'איבערגעיךרימעלט מיט זײא האבען איז עס אזױ וויא
ש, א אויף - דער נא?ט,  אויף נאר -ךערי אונ אויןי״איבאנק - דער טי

♦ משיח׳ן אויןד’ וויא ״טאג״ דעם געװאךט האט מען אונ )פױםט( קולאק א

ארויםגעפאהרען־; פוהר דיא שוין איז אױפגענאנגק נאר איז זונן ךיא וױא
ו״ױיטער♦ אװעק באלד איז מען אונ .קרעפזשמע דער פון

ען, חלעבק א, - ג תני ע פ  זיןך האט ,ד^רקװיקענעש א יפשוט א
 נאר זעהט - רבין צץם געפא־ךעןי איז װאס חסיךיל א ,פאךשױן א אעערופען

 ױאךימט זונן ךיא אונ שטע^קט אימעטום גךין״ ,Щ אומעטום איז עס יוױא
 האפ איןז־ װאם באנק מיר טהוט עס װעד״ א .מהיה א איז עס אז גוט אזוי

 אונ7ברכות נע^אנט שױן איןי װאלט אזױ ,הע^ד יךיא װאשען צוא פאךגעסען
ט ק ק ע ק ’זײגער אונ פארינט, פון גאנצען דעם אנדאןונען ג ױ טי כ  מיר א
 ג.עדויערט מיר בײא װאלטי ,ליפענער.קרעטשמע״” דער צוא קומען אי״ה וועלען

ק דאס װנ א ,'אן א ספיךטא״ ביםעל נעמען״א נענןענט װאלט מינוטאונאיןי א ד
 ספירט יביסע^ דעם ״איבער צוא ינאר גענןלערט״ װײטער זיןי האט ער

 שענעס ךעם איבער אדער ״ליפעגער/ ךערי אין טרינכןק וועט ער וואס
נאר ער האט ,פאהרענדיג געזעהען איצטער האט עיר װאס לאנךשאפט

• • V « ׳  V  V  V  * * Т  \ Т ״ Т  V Т  * 2 V« Т

געװאוםט״ אלײן
 ױנגער א אנגערופק זיןי האט קמינןענעש״ אײער צוא װעה אונ אןי אז -

רק אין פמעט מאנן אה ^י ײנ  ברןיט, פון א^קאמישיאגער חסידיל, מיטי^דעם א
^ איןעך וףיל אהײם ער פאהךט איצטער מאנןזאליאונ איכןלײנעם .בײא ה  ך

ק האט פאו^ראמיס ט ?ד;יט, ש;קען צןא אויפגעהעךט מ ן מ פאהךמ ע
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 פאךשױנק אלע מיט באנןענען צוא אוספעיעט זיןי ער האט פוהר ךער אױף
.חםידיל דעש מיט מעהר נאןי אוג

 טאנןע זאל איןי אן, כןוועל איןד װאס אזוי ניט דא אײ־ געפעלט װאפ -
ק .ניט עז עוו שק זיןי פאךגעסען ג  עס ,ברכות געזאנט טאקע איך װאלט װא

ש טיר ווען אז געוועזען גוט זעהר טאנןע וואלט  באגעגענען זאלקיחאט
 ערזאל עגלה בעל דעם געבעטען טאנןע מיר וואלטען .קרעניצעלע״ .ק'לײן :א

שטעלק זין־ .אב
 אויפגעזעצט זיך האט איהר איידער ;געפליאסנןיט איהר.זיןי האט _קאךג’

ר זיןי יהאט ,פאהךק ע ד ק. פ ת ע  דערהערט האט ער װען עגלה, בעל אנג
שטעלק פדן שמןעםט מען וויא אגק אײןד מעגט איהר - זיןד אב  ברש־ת ז

ו כןרעניצע א נאןי איהר דאךפט װאס ,ווילט איהר וויפעל
שק צוא זץ־ אויף דאוף אלןי -  שאלה א גאר.פאר דאם איז וואס ,װא

 גאר’ איןז בין טאמעו וױיפט װער מענש א וויא ניט מעהר זיןד איז מען
 זײן לאז נאר ;ברכות’ זײן מדלל ’ ושלום הם איןד .קען ,.ךײן ניט

ק טהון מענש א .כןק וואס אזוי/ ךעךווײל  וויא ניט מעהר זיןד איז ’ איז מ
 קוכןק אוג זיצען אזױ ךעךווײל װעל איןי ’ זיף פאךנעםט וןיאס מעגש א

 באשעךן אונ האבען רחמנות אויבעךשטער דער פאךט וועט טאימער
נןרעניצכןעלע. א

ר ע נ או  לאנךשאפט שײגעם ךעש אויף פאךקוקט װײטער זיןי האט -י
פאךגניגק. פון געקמאלען אדנ זיןי מלכןוױקט

 וויא עפים אונ געבלאזק תהלת יזיןד האט וואם קאטיפײאנערן. דער
.צולאכט פלוציש איצטער זין־ האט הםיד, ךעש אויף געוועזען כעם אין

.געפךעגט הםיד דער איהם האט (אהרן ר׳ ? לאפטאיהר ױאם -
גוט? אזוי איז אײןי אז ווײנען צוא האפ וואס -
 נניןגאר איןד אז .אהרן ר׳ הלבען דאש? איהר וואם.דערקענט אין -

ט ם נביר, א_זא ני  זאל מען פרנםה שטיקעל ךאפ ב״ה זיןי שלעפט עטע
א ניט ךי ק ג די נ  פאהר איןי װאס דאס אז אהרן״ ר׳ מיר יגלויפט אונ ,רײד זי

 אין פלאמט פניש מײן פראםט ,שווער אויךי מיר איז צושרבין איצטער
 גבאי ךעש אונ פינפעךיל״ א חאטש ’ ךבין דעש גיט מען גיט וויא ’מיר,

 נאןר אונ ,קץךער רבינ׳ם ךעש איבערלאז_ען ’ אךיעזךנע 'שאנע א אךרייעךיל,
ט’ איןד ױאלט כןלײני_קײטק ק ;געזשאלעוןעט ני  זאל אויבעךשטער ודער וו

 פארשפארט ניט אזוי אוךאי איך װאלט ;װערען בעםער זאל צייטי ךײא העלפען
ק '.כןק אזויי וויא אוג״ (דאפ'_קעךביל קי אז פאך^פ^־ען נאר מ  פאהרט מ

 אמת דעש ווײםט גאט אײן נאר ;רכין צוש הדשיש ךךײ אין מאל אײין
פוגןצק - צען ךיא שװער אויך דאפ מיד איז עם ,ניט קק״ איןז אז

צום פאהרקךיג יהוצאות ךיא קאםטקןמין־. וועלק עס װאס קערבלעןד -
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 אײןר װאלט איןד ךולעבען י וגוט מיר איז עס אז נאך זאגט איהו אונ רבץ
ק אײער אהן ,זיין מכןנא אײןי באדאךפט אד  V נעווארען גע^אגט מיר אוייף ש

.טיר פון מעהר פאךךיענטי י איהר
ת, א האט איהר זײינװיל, ר׳ ינײן - צײטע־ ביטערע הײנטיגע אץ טעו

ק א י זײן צוא מקנא וואם ניט .נןײנער האט ױדען, פאר ד  נאןד ובפרט ,מ
.ױךען אנךערען דעם ױד אײן

ר א פ ײן יװ־ א זיןי דאכט וואסו -  אךךיענעך3 נאך תע־צו אונ צןאז
 אויף בעםערס _קײן אוג שעגערס כןײן דא ניט זיןד דאכט אין געלד םן־ א

וועלט. דער
. . . א י ק שלעכטע היינטינע אין נאר - ט ײ כןיץ־ איז ױךען פאר צ

 ױךען אלע זענין הײנט האט, ער ױאפ ךעט מיט זיכעךט פאר ניט ױד
 פארזיבעךט ניט איז גביר ױךישער הײנטיגער דער ,’אומגליקליכע גלײכע

ברױט. האבק מאךגען ױעט ער אויב
 ךעש געלד טאנןע האט וואס דער - געזאגט נאר יאיז עם עט, -

.גוט איז
 יאהרען אמאליגע געװעזען איז עם ,געזאגט״ ״נאר ױינװיל, ר׳ נײן -

 אפילך אז אויגק אונזערע טיט טאנ אלע י עס מיר זעהען יאהךק הײגטיגע אוג
ם געלד האט וואם ךער ם’ מיט אהמ געהט ע'ר גזט, ניט אויך איז תי ע  ד

 זאל מאךגען אז זיןז־ שךעכןט אונ ציטערט אונ כןעשענע אין געלד בײטעל
אגק פון האבען ניט ער  ךיא פון גיט גאר רעדישוין איןל־ לעבען. צוא וו

ק .נביר גרעכןטעו דער מאם !פאגראמק״'  דער ווערק מאךגען אויף נן
ײן״ידעם ילאזי ארײןאנן״ינאר גךעסטער ק’ ז ך ו  האבעך נעלדי האט װאס י

 געלנו זײן מיט טהון ער ״קען װאם .גאר;אױסגעפעהלט פאנראמען ךיא איהםי
 .קעגען געלד זייער זאלען װאס גביךים אזויגע ? צײט הײנטינער בײא

 זאלען יאונ פראצענט פינף אויף באנק .גןײז^רליכק ךער אין אװעכןגעבק
 ױדען צװוישען זאניןי אייןד אי־ זאג’ גכיךים אז,ינע לעפען, ךעךפון.נןענען

א גאר ד טי  נאר ױךען״ צעהגךליק אײן אזוינע געפינען איהר אפשריױעט ני
 דער ױךען בײא פלל(! אין ארײן ניט געהען זײא ניט״ מיר רײךעןי _ןײא פןן

 שטאנד אין זײא מיט איז וואם הונךערט^ערבלעןי עטליכע פאךמאגט װאס
 אוג בית בעל שענער א שוין הײסט ךער - פךנםה זײא פאךךיענען צוא זיןי

 איד ךאס ^עךבלען־, טויזענט דרײא אדער צווײא פארמאנט’ וואס ךער
ר. ױדען צווץשק הײםיען ער/אלי גענןג שוין בי ע אט אג ױנ אז  צװײער פון

גביךים ױךישע רוב ךאס ױךען״באשטעהט ^עךבעלדינע טויזענךער אונךרײא
ק נאר ז עפעם: פון מען.קען אז ,געװאריק גערעךט אלעם דאם איז’ ו

ה, ציהען פ רנ פ אי  מײנע פדן סןי א איןד כןק איצנזער י ;אײצטער אמיר ךי
ק וואס נבידיט י;דישע בעקאנטע אנ שךעקענעס נרויס טיט מאל אײן ניט מײד ז
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עו, ג^װאלד, :ציטעךנעש &ןנ חדי אלק װאס עןיה אײן עפעש ני־ב ?  מיר ז
 ;?זהון צױא וואש דא ניט גאר דעךמיט איז עס אונ מיר האבק געלדי $הןן,

א, פאךךיען געשפעט עפישיפארי״א עג’ל  לאם אבי פאךךיענק יענעש לאז ח
 לזלעבען .געש־ק־ט״ ךעם אויף געלד ךיר אונ־גיא פרנשה, האבען אלןי איןך

 ;טבזװערען צוא וואש ניט ווײס.זײא ‘אונ שטעהן גאר בלייש איןי זײנװיל*אז ר׳
ק געשע^ט א עפעפ זײא פאר וויל .זעהריאיןי וויא ווארןס עפינ  אךער ג

 איןי ניט, העל?־ט ’ פאךךינען( אויןי זיןד נוויל איןי )וואװם ־אויםטראכטקי
 אונ .זאגען צוא זייא װאש גיט ןץײש א;נ שטהן שטומער א וױא גאירי בלייב

ק? אזױנש דא זייא איןז' יכןק װאש אזנ ;ראטהען אג  גאראלנע״ א מיהל, א ז
אד, װ א ײ־, א אפאבריק, אז אונ אונ אךענךע אײן אפאשעשיע/ ט אףי  נ

שעפטק ’ *טויזענטער נאןל־  ניט זייא אי־ טאר - זייא פון ווײש אי־ וואש גע
 בלײבט ךען זשע וואש ,נייט ױד א טאר אלעמ דאש װארןש י ךעךמאנען

 שטאט אין שענכןיל דאש ; .קלץיטיל דאש - V געשעפטען פאר יזךען דעש נאןד
 אין עש בךעננט ער ױען גףי בײם קויפען אבי הבזאה זעפןיל דאש אונ

 פרא• )א וואכ^נגעבער א אויןי.װעךען אונ ,פזןרקויפען צואי זונ^טאנ שטאדט
א ק('\ טני  שױן וויל פךנשות ױךישע ךרײא ךיא פון אט זײגביל! ר׳ צענ

 װאש יװ־ ךער נאןז חנפךט הערען, ניט אונ וויםען ניט ױד _קײן הײנט
 נאן־ ךערוױיל איהש איז נויטה נרושע ךיא אונ כןערבליןד עטליכע פאךמאגט

ץט אונ ,צוגעטךעטק י שטאךק אזוי ניט §אך  וויל דעךפאר או גיט מי
 שש מיאוש׳ן א ער באקומט פרנשותי ױךישע ךיא דורןד ח־ייל ניט ױ-ד דער

א  זאל פראצענטניק שוחי. ,.קרעמער ,שענפןער מךישער א אזוי וואהםווי
א אנדערש איהש מען רופט נעשע$ט זײן אין עהרליןו זײן גיט װי ט  ״ני
 דער :נײן געמען טהײערע דעלנלײנען אונ בלוטצאפער ,מאשעניק :נאר

 הונגעךיג״ אױ װאש דער זושט״ןרויט^ וואש פרנשה דאךףי וואש מענש
 פאלשטירט וועךד נאמען ערהליכער זײן װאש דערויף ניט קן.קט דער
 דעם איבערי לײדעט אךב טראגט דער רע שם א אומזישט באקוימט אונ

.שטעבץ נאר איהם וױל װאש פון;.עדען שטעבענעשען בזװן אומזישטיגען
ױךק  יװ־יעזע ךיא צוא נעמען ניט ^אהךען הײנטיגע זיןד ווילען י

 ת1פךנש ױךישע דיא פין אז פארויש ױײשען זײא וױיל דערפאר פךנשות
אכען, ברויט _קײן איצט םען .כןק ה ט ק ער או ווײשט ער ני ערלעג טך ע  וו
״ נאןי פארמאגט ער װאש געלד בישעל דאש אוג.

 מעהר זײנױיל ר׳ האט געזאנט• נאר איזידאס וועגען דעשט פון -
ק וױא אוישצוהערק געדוילד _קײן געהאט .ניט  וועלט ךער פון מאכט מ
ש אײן ע ט ע - ק אוג... !אהרן ר׳ אףישוועלט ניט נאןי איז ע

נ ו א ר׳ האט אוישךעדען,. מין־ איבער״ילאזט ניט מיר שלאגט -
ק: נוײטער ;אהרן ױב ה עע דעם װאש ניט װאונדער _קײן נאר איז עש אוג א



 מענ װאו ױארום פאךךייענען צוא שוועו אזױ יאהךען הײנטיגע איז יןרען
 וואו *שטאט ךיא אין נאר ? נןלײטיל דאם ,^ענ.קיל ךאם מאכען מד דער

ק ד ט ױ ג ע ר פ - ק הנ א ו  װער אזנ י טרינ״קערס ךיא זענין טע;ז ווער זייך״ ו
 ז#נין שטאטי)יודען( ךער פון אײנװאהנער ךיא אז ו קונים ךיא ז#נין

 קיוניט אונ טרינכןערס ךיא פאר ;שייננןארעם אוג .קרעטעךס אלע כמ_עט
ר צווײא אין מאל אײן שטאךט אין קומעןי וואם ע אד ק״ כ א  מאל־ אײן וו
 איז טאנ מארק’ אײנ״ציגען דעם ’ פאר !א ,טאנ מארק דעם אויף וואןי אין

 נם אין זאמד וױפעל שענקארעם אונ כןרעמעךס פיעל אזוי דא שוין
 שטאדט׳ אץ בךענגט גוי דער וואם הבואה מעםטיל דעם מיט איז ךעםגלײכק

 קונים ’ הונדעךט פינף ,פאךכןעהךט פונכןט שוין איז דאס פאךקױפק ’ צוא
 עפעםי לאגע אזאי בײא ךעןימעגליןי איז גוי־( )ךער מוכר אײן אױף )יוךען(

 דערי״קען געלד, אביסעל האטיגאןי וואס ױד ךער נײן, פעךךיענעןו צוא
ק ױדישע צוא זיןד ניעטען ענטשליםק ניט זיך שעפט  גרײט א אמיעסט גע

ט אײ ’.נןעךבעל ה ע קז  הײנט־ נאןי י זיןד ױדען״נעמען וויא פארט דאןי מ
שעפטק, ױךיישע ךיא אויןד ענין גע  _קיין שוין *האכען ױאס ד־י־א דאסיז

ט. געלד  זיןד־ טרינקט וואס דער - אײנם אלץ שוין איז זײא בײא ני
.'שטרוי■ א בײא אן זיןי חאפט

 ניט■ באןל־ זי־ האט וועלט דיא אהרן, ר׳ גאריגעזאגט איז עם ׳עט
 ױדען פיע, אױן־ היינט ’ נאןי מיר זעהען וועגען ךעםט פז־ן אויםגעלאזט

בק וואם א אוואךק, אךענךעס, געשעפטען נוטע אױןי איצט נאן־ ה  ז
ט נאןי איז עס ׳ מםהרימ גוטע אסןי נאןי אונ פאבײקען  םעשה ךיא אזוי :י

דערצעהלט. איהר וויא
 זיןי פאךגעפען .מיר ,אב אלײן זיןי מיר נאךען - זעהען מיר ;א -

ק אונ ײנ  ניט פארגעסט - אויןד ױדען פאר װעלט א נאןי איז װעלט ךיא אז מ
ק אזיךיא זײנװיל, ר׳ ליעבער ד  איןי פיפ, ךיא אויף נאןז־ זי־ האלטען וואיס מ

 י דאם זעהען. מיר וואם ךיאיאיבעךיגע אונ זאוואךטשיכןעס ,ארעדאךם ךיא מײן
 פךיהעך. ךי־א פון זײערע'געשעפטען האפען ךיאיוואס ךיאאלטע״ נאןז זענין
 ייאהךען דרײא איבער’ אךער יאהר הײנטיגן דעם בײא (קאנטראקטקןךינע.

ײערע זיןד וועלען  יענעם בײא פריהער בײאיךעם <קאנטר'אקטקד. ענדיגק.ז
 אויםלאזק, ארלןז־ גלשעפטען ױלערע זין־ וןעלען פוף כל םוף נאר ^פעטער/.

ק שױן פיר זעהען הלק ״ ניט ך  יפון ניט דען שוין יודען שטאךטישע מיר פי
ק דאךפישע ךיא״ ד ק וואס ױ מ  אױןי צעהנךליננענווייז טאג אלע כמעטי קן

ק זוכען ט פ ע ט ל  זייאגעפונעך פון הלק אפירטער האטיחאטש ? שטאךט אין ג
 גאר (ניט נאןד ךערווײל גײןי אוי שטאךט?' פךינםהיאין יאךער נעשעפטען

 גלויבט גאר שלקארעפ, אךער /קרעמערם געױארען זענין צאהל א.קלײנע
ױםען אךיינקךיכען, ניטי אין^כןעשענע ױיאי צןא דאךף מען אזי מיר אליו מקז



 אז־ג מךען שטאךטישע ךיא נאר שאךען זײא ,פרנסה דעךפזן זײא האבען צרא
ט. מעהר ק ךיא פדן זײנװיל] ר׳ נײן ני ד ק זײא אז זעהען מיר װאש מ ב א  ה

שעפטק, גוטע נאן־ ק, צױא ניט ראיה מיר_קײן האבען גע מ ע  מירדאךפעך נ
 ױגגעןמאן אײן ה. л בית׳ל, בעל נײ אײן מיר ווײזט געהן; ניט וױיט גאר

א.קעסטאזנווערק פון אראב שױן דאךף ןןאס  ער חאטש בית׳ל, אלייןאבעל ךי
טער? וואס טוױענד, עטליבע אפילו אזנ חבל הונדעךט עטליכע האט  טהו
ק אונ מעןיזיצט - ? געשעפטען מאבק זאל ער געזעהען האט איהר מ  עסטי- י

 רוביל הוגךעךט עטליכע אויןי זיייא צוטהײלין גלײןי אדער .קעוביל, נךײט א
שק טאכןע ,וואכעךס אויף װ  זײא ױעלק’ יטאמער װךען,' ארעטע ךיא צו

ק ב ע ג טהןןז בית׳ל פעל נײע דאם זאל דען וואס פראצענט, מיט אי
 ױדען אז געױעהגן מודה אויןד האט ארג זיפץ א געגעבען האט זײנװיל’

זעהרישלעכט. טאקע ^אהרען הײנטיגע איז
> א ק איז עס -; ך  - אננעהויבען ווײטער ר׳אהרן האט שלעכט, מ

ק האט יןךען  מעג. זײנװיל, ר׳ ,אײן־ - אײן־ נאר זײן, צוא מקנה װאס ניט מ
 גליכן• ךיא פון זענט איהר - וועלט ךיא וױא גוט איז אײןד זײן, מנןנא מי;ן

ױדען... שעי ל
 אױף געקונןט אונ צוגעתקט נעהנטער פארװאונךערט זיןי האט זײנװיל

קק אז זאגען זאל אײנער גלײןי וויא ״ אויגען אזויגע ימיט איהם  פוס אײן ער.
ײטק דעם אונ עךד ךער אריף אגידעךשטעלען על דעש אויף צוו .הין

. אײןי פאךשטעה איןי ?הײפט וואס הײםטף -וױאם . . טו י נ
זעה־ איןד וואם דעם איבער טאקע אוג ,העךט איהר וואם דאם -

ײד... גרויס פאר צולאכט פריהער זיןי איןי האכ ,גזט אזוי איז אײןז וויא ר פ
 צץא ,אהרן ר׳ חוזק מיר פון איהר ^אכט עפיס < ניט ?ארקטעה איך -

בק זץו האט ער אדנ פאךךראסען וױא עפיס זײנוולץ האט וואסו  אננעהו
 דערהעךט פלוצים ?אךשוינען ועלע האבען מיגוט ךער אין נאר ׳ בײזערין

: קרל ױךיש א שרײען
 גרויס מיט געשרי^ק קול דאס האט \ מיר אויף רהמגות האט ױדען
.אומבליקליפע^! אײן בין איןי - ציט^רנעש , . т

2

ט ^ ^ מ ש ע {עפאהרען ווײטער אונ ג

,ךעךשראקען ש^־אךק זיןו האגען עגלה ננעל ךעם מיט פארשויגען דיא
ק נ אראבגעלאפקיפוןי ךיאפערד״ אבנעשטעלט באלד האט מ או ען אג זיןי ^
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 גיט מעהױ זײא האבען אנפאנגם ;זײטען אלע פון ארומקוכןען אננעהױבק
צק אין כמעט איז זונן’ דיא וויא אוג ביימער מיט פעלד וויא געזעהען אג  ג

 געוױעען שױן איז עש אז אזוי ,בײמער דיא ריגטער פון אויפגעגאנגק
ק אזג ,טאנ גרױשער  האננען זײא נאר ,זעהען אלעס גענןענט שױן האט מ

• געזעהען ניט גאר פארט

 מינוט דרײ אין וױא ניט מעהר אונ געוואךט אבישעל נאןי האבק זייא
ק ארוש אן  באלד טאקע אונ קול אײגענע דאפ דעךהעךט װײטער זייא ה

שק פון איז ךערנא־  ארוישגעגאנגק בױמער גךינע געדיכטע ךיא צווי
.מײךיל ױךיש א

״ אומנליכןליכע אונזער געװעזען איז דאש לי ה ♦ ר
 ארוישגעגאנגען מנו־טען אײנינע מיט פךיהר איז זונן שאנע דיא וויא פונקט

 אויף מגמאבט איצט זיא האט אײנדרוק אײן אזא (בײמער ךיא צוױשק פון
 זיך זיײא האבק י נעהנטער צוגעקומען איז זיא ווען גאר פארשוינק; אלע

 צץא אונ פוטעלט צױא ’ האר ךיא ,בלאש פניש דאש :איהר פאר דעךשראנןען
 הענד יךיא אויף , צורישען ארטער אײניגע אויף כןלײךיל דאש ,שויבעךט

.װאונךען - פיש באווױשע ךיא ;•אונ

 ךעךצעהלק אנגעהױבק זיא האט ,םטעפקיװקע דארף פון בין אי־ -
 עךשט - געשטעלט ארוש איהר ארוש זיןי האבען פאךשוינען אלע אדנ שטיל נאנץ

 לעבעךיג קױפ בין איןד ,גױם ךיא אננעפאלק אדגז אויף .זענין נעכטען
ט ךיא אנטלאפען, אנ צעינ אנ  איןי געבלאנךזעט, אונ געגאנגען איך בין ג

 נאר יפעלד, אין נעכטיגען געװאלטי האב אונ מיד, זעהר ביןיגעװעזען
האבימורא ק/ װײטער איך בין נעהאט, איןי' אנג ענ  זאל כןײןיגױ אז אונ ג

 אךער פעלךער נעאכןערטע איבער גענאגגען אין־ בין באנעגענק ניט מיןז
שק װאלד .ךעש טיט  אזוי וױא אט באדלקכןס/ אונ פענקיש פרוטיש, צווי
טק צוא זיןדי' האב אין־  אלעש זין־ אויף \ הענד ךיא מיט פיש ךיא שני

שק,  נאר שטעפקיװקע״ _קײן צוךיק געהען געװאלט שוין האב איך צעךי
 נאר האב אונ װײטער נעגאנגען נ־ין וועג״יאיך ךעש פאךלארען האי אץ־

 באגעגענען זאל אי־ ,ווערק טאג גיכער וויא שוין זאל עש גאט געבעטען
ק, ט עש אמך־ אנאכט גוי. באנעגענען_קײן זאלמיןדני ק איז ךי עז עוו רנ  מי

 דערלעבען' ניט ישוין וועל איןד אז געמײנט האי אין־ ,א;אהר וויא לאנג
סוים גאט האט אט אוג דארשט פאר ,הוגגער פאר ,פהד פאר טאג דעם
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ק צו-א אננעהױבען ד״אט עש געהאלפען, אג  איז זונן ךיא וױא אונ ט
 ךיא דוךןל־ איןז האב ליכטיג, גוט געװארען איז עש אזנ אויפנעגאנגק

 האב אין־ עגלה״ 'ב:>ל אױךישער פאהרט עש וויא ךעךזעהק יפײמער
טע צױאמענגעגןמען צ עעלע אונװיא שרײען, אנגעהױבען אינ .קרעפטק מי



ען.. ױדיש הערט דער האב איןד וואם נאט איז -געלױבט ײד  בין איך .י
..דונגעריג . .װאםער קרוןק א וויל איןי . , .זעהר מיןי ש־ענט עם . . .

 זיןד אײנעםהאט בײא _זײן.קלוימיקעל, נעבונךען אדיף האט יעךער
גןדא^פץי אינ װײן אביםל געפונען

קרעפטען. אירע דערפרישט רחל האט וועג נעבען פוים א אונטער זיצעגךיג י
 איז םטעפקיװקע י אין אז כןרעטשמע אין געהערט נא־ האב איוי -

• ךערב^לעגלה אנגערופק זיך האט -אפאגראם,
 אגנערופען זין־ ?האבען גע^אגט ניט אונז איהר האט וואזשע פאר - י

.פאךשױנק ;אײגיגע
זאל אין־ געװאלט שוין איהר וואלט זאגען געװעזען אײןי זאל איןי -

ק אײ־ מיט אג וואם גיט איהר ווײסט טאמער • .קרעט^מע דער אין אויןי ט
 זײן געקאנט שוין וואלטיען מיר ,כןרעטשמע ךער אין נעגע^ט^ט האבק טיר

וױארכט. ךךייםיג מיט .זױיטער
ק הײנטינע ױךען זין־ כןענען אזוי וויא הײםט, וואם - ט ײ אלױסלאזען צ

ק אז ,באנא^ט וועג אין אונ קוילעט מען וויא ניט מעהר ד״עו־ט מ
ט. ע װ ע ב א ר ק מ

ע אין אדנ גא - מ ^ ע ר ק ר. ע  באװאךענט געוועזען שוין מיר זענין ד
 זיןז־ בײא געוועזען מײךיל אומגלי.קליכע דאס שוין איז אט ,גראבעזש ־פון
ק אין הײם דער אין ט נא? ,’טאג העלען מי

 בײא שלאפען צױא זי־ וןיא הײ^ליכער פאךט איז קרע^שכ^ אין -
.וועג אין נאכט

ך ײ א  דאךט אפילו אײןי ארט וואם היימליכער, אווךאי איך -
 מיר װעט איהר ,געלד ’ ךעךװײל קאפטןמיןד. אונ טאג גאןצען דעם ישטעהען

.מײן.כןעשענע צוא ךערלענק גיט
 איבערעע האננען מיר אז איהר מײנט עפים ? ניט כןאםט אן;ז אדנ גא -

? ךיא אין ךרעהען זיןז ־צײט ם ע ט ^ ע ר  יקומען געװאלט או־יןד װאלטק מיר ק
ק זאל װאפ נאר פא־,ךען׳' מיר װאו אהין טכער ם מ ע ^י הו  פארט איז ט

י ,צײט הײנטי״גער י בײא’ װעג אין פאהרק צוא ױךען א פאר שךעהןלין־ י
ק אז -  מען זיצט ,יניט צײט _קײן האט מען אוג מורא האט מ

 אז אונ מורא אויך האב איןד ױד א אוין־ בין איןז ,הײם דער ־אין
מען. פאהךט דאךף מען

 זיןד האט אומזיםט, .קריגען צזא אדיף ישוין ױןי הערט נא -
 מיט עגלה יב^ל ױךי־שער א װאוי - פאךשוין אײן^לטער ארײנגעמישט

אבי נאר ’,ניט נאר א איבער .קךיגען זיך טען מוז דאךט פאךשוינען ױךישע
דין עפ ' אל  מיר ניט, זיך איהר שעמט װיא ,כןךיגען צוא וואפ איבער זיןי ז
ן; עני עהקפאר מיר אונ ױדען אלע זיך ז  מיר אומג,;קליבע, אזא איצטער זיןז ז

צוא זיןד קאפ איןי ליגט אײך אונ פאגראם פרישען א נײעם א פןן '•הערק
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 געפיךט אזוי האט וואס נאט איז געלויבט זאגען: אלע לאמיר !קריגק
 אין.קרעטשמע גענעכטיגט האבען געװעזען ניט זאלן מיר חױש ווען ווארום

 יזךישיכןינד״יווער קליבע:אומגלי דאס באגעגענט מיר וואלטען צוא ווײסט ווער
 האטגאט; מסתםא אויסגעלאזטי מיטיאיהר חו״ש זיך װאלט וואס^ס ווײסט

ק זאלען מיר געהײסען אזוי טינ עכ  זיא. זאלען מיר’ כךיי גץרעטשמע אין נ
ק  צוא. זיןד מיר האבען *װאס היינט קינד״ ױךיש א זײן מציל אונ באגעגענ

וועלט. דער אויף יזאןי שום _קיץ נעטהון ניט וועךד גאט אהן כןריגק,
אבק זײא .  געלױבט האבק אלע אונ לןךיגען צוא אױפנעהעךט זיןז ה
 אזא, געוועזען, מציל האט ער װאסי אױדאי ענלה בעל דער אונ גאט,
מ׳־יךיל... שאן

דאךןן׳ א אין אז?גךגיץ .קרעטשמע אץ נעהעךט אויןי האב איןי -
פק זיןי האט ,פאגראם א איז  איד װאס ,מאנן ױנגער לעבענךיגער א אעערו
 געטאנצט איהר ארום האט ער רחליןי, פון אבגעטראטען ניט צײט גאנצע ךיא

ט אבעךאננן קנעבט. וויא אונזי אגעטךײער.
ר א פ  ױײטער זיןי האבען ? ךעךצעהלט אונזיניט איהר האט זשע ױאס -

.פארשוינק ךיא אנגעחאפט
 פריהער ,יערצעהלען אײןד זאל איןי נײעס אזא פאר דאס איז ױאס -

ק איז עם אז עז עוו  נייעס^ א 'געהייסען דאס האט ױדען אױף אפאנראם ג
 צעהן, אין אךער ,;אהר צוואנציג אין מאל אײן געטךאפען זיןד האט עס ווײל

 הערט־ יאויף שטעהט וויא״מען מאךגען פײה יעךען הײנט: אכער ’יאהר,
ק פאגךאם. נײעם א פון מ

 ךעט אונטעךגעשמיעךט אביסעלע דעלװײל האט עגלה בעל דער
 פויהר« ךער אויף אויסגעזעצטי צוךיק זיך־ האבק פאךשוינען אלי׳י איג וואגען

ניט. ,ארט זײן רהלין אבטךעטק געװאלט _יעךער האט נאטיךליןד
 דע־׳ וויא ,פרויענצימער א צוא פרײנךליככןײט אויס נאר רהמנות פאר נאר

מנסלײט. צווישען איז שטײגער
ךעם־ פןן טײטש ךעם ווײפט װאס מאנן יוגנער לעבעךיגער דער

 אןט■.. זײן אבצוטרעטען פארנ^לענט ערשטען צים האט ״קאוואליער״ ווארט
עי ד־ער^אןי רהלין פאר ר’־^װײטער, ד ע  האבען װ. ז. פאךשוין'א. דריטער ד

 געךרעהפו עפים האטזי־ זײנװיל ר׳ הםיד אונזער נאר אךטער, זײעךע פארגעלעגט
ך .ךרעהן זײן האט .קײנער ,ראםיל אין ווינד א וויא  פערשטאנען גיט זי
 אד בא^אנט איז _יעךען וױיל פעךנומען, ניט .קײנער האט ארט זײן

 יןךענ^.. א פלאץ זײן אבצוטרעטק בעלן כןײן גיט מאל _קײן איז הסיד א
א ױאךי  מיפג. ’ !קאװאליער אגאלאגטער’ ,,זיין :אן עס רופען הײנטיגע אךערו

 זיןד געפינען זײא ווען מאנסלײט בײא איז שטײגער דער וויא דאמק״
ד פוןיפרויען. געזעלשאפט ’ אין ט אחסי טיני ע בעננןעל,״ ױין אבטרעטען וו



ם ײ נ מ ע י נ ױ נ א 83ו

 גאר וױיפט ער .. צײט שווערער דער אין זײן אפילו מעג ױךענע ךי
 ,האפליכער מעהר זײן מאנפבילען דארפען אפרוי מיט אז ךערפון ניט

 קומט עש אונ ארט זײן אויף י זיצט חםיד א אז .אבגעבען כבוד מעהר
 אבטרעטען מוה ךעם ארף ניט גאר איהם קומט פרײלען א אךער דאמע א אן

 אידאמע באךיעגען וויא זאכען אזױנע ײא3 נאן־ שםועשט ווער ,ארט זײן
 אויף עפיש אראב לאזט זיא ווען אךער װאסער, אגלאז איהר ךערלאננען

 ווײסט דערלאנג.ען,פוןךיאאללע_זאכען אונ אױקהױבען בויגען;אײנ ערדזיןי ךער
ק זעהט ןזסיךים ךיא צ־װיהק ;הסיד קיין גיט  צו־ אזוינע יפײא אפט מ

 מײךליך אונ פרויען מיט חסיךים ווען :למשל - פארקעהךט פמקט פאלל;ן
ה״ אויף זיןד געפינען  זיצענךיגכײם אונ ,ש$הה א אויף צואאזוי אחתונ

 א״נעשרײ: גלײןד ער טהוט ,װאפער טרונק א השיד ךעש זיןז §אךנלושט טיש
ה א ל י ה ל י י ב  ילאה אדער בײלע אונ װאסער״' גלאז א מיר דעךלאנג *

 אזם גיט אפילו זיןד קו.קט אונ אויש טרינקט ער גלײ־, איהש ךעךלאנגט
 איהר ער ראנקט וואךט האלב כןײן מיט ניט אפילו ד״ л איהר״ אויף
 ךיא .ימענשען צווישען איז שטײנער דער װיא טרהה״ ךער פאר ניט

 וואש ווארום דעךפאר״ באלײךינט ניט אריןי זיך געפינט פרוי חשיךישע
 ,וואפער גלאז יךער מיט געטהזן טובה גרויםע אזא פאר איהש זי האט
 ̂ װאשער יפאש גאנצע א ךא איז עש !װאשער גלאז א ,אנטי/ק גרויפע א אדיןי
. ? דאנקען איהר זאל ער נעליהען געלד איהם האט זיא איז? וואס . .

 געפינט מאדאם חםיךישע ךיא ניט אונ איהר דאנקט הםיד דער ניט
הםיךיש.' צווישען אײנגעפיהרט שוין איז דערפאר״״אזוי באלײדיגט זין־

 גענןעגט פארשרנען ךיא פון עמיצען דא איצטער עפיפ האט ^טייה
 אךט א\א ינאןז אונ ? ארט זײן אבטרעטען זאל זײנװיל אז אײנפאלען

,געלד איהם קאשטז עש װאפ אבטךעטען. ר פאר ארט אײן ' ע ך מ ע ר פ  א
 געהעךט גיט אדנ געזעהען ניט השיךים צוןישען נאןד' איז דאש יןדענע״

ר זיץ מיט פאהרעןי .כןען הפיד א .געױאךען ע נ ע ג י י  אןניפאר פרוי א
 איז ער װאחם’ אן״ ״אויבק דעם ה. л אךט״ בע?טע דאש אנננעמען זיןד

 שטוב אין זיך בײא ,הבית בעל ךער ,מאנשביל דער דעך׳ןאר דאך
שק זיןד פיהךט (אן אױבען אויןי ז־ןד ער זעצט טיש בײם  מענשען צווי
ק . ? אגךעךש ר ,  שטענךינ ךאךף ,הב;ת בעל״ דער טאנשפיל״ ךער ,
 אלץ - פוהר י דער או־ף אךער שטוב אין אשה דער פדן דעכער דין

שק ךיא וויא ניט ,באךינען ױדענע ךיא ךאךף בית בעל ךעש ,איץש  דײט
פרויען. ךיא באךינען הײנטװעלטיגע ךיא

 אז ,נעװארען װאונךערט פאר פארשוינען אונזערע זענין וויא נאיר
ז :געזאגט י ם פלוצ האט זיך״ ״ךרעהען גא;ץ ױין נאןד »ײנװיל



זיןי לאז מײךיל דאם אינ ״קעלנע ךער אױף זעצען מיןז וועל איןי -
פוהר. דער אויף זעצען

 ײיללע־ן זייא אז איהס מיט נעשפאךט זין־ האבען אנךערעי האטש
 נאר יעךען, פאר גראם זײן נאןל־ וועט עם אוג ארטער ךיאי אבטךעטען

אונ אײנגעשפארט שטאךק זיןי האט זײנװיל געהאלפען, ניט עסיהאט
ק אז נעזאגט  ט י נ ער וועט ..קעלנע דער אדיף לאזין ניט איהם וועט מ

ען ר הי א ר פ עי ט ײ .גו
ס ךעם אויף געװאונדעךט שטארק זיןד האבען אללע ך׳ םי ה

-ט י י ל_ק י ך ײ א .
 דערכןעלנע אויף ענלה בעל דעם מיט געז.עצט זיך האט זײינװיל

.געפאהרען װײטער איז מען אונ
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ק אײן פון מגלי ♦ אנךערן צום או

האט וועלכע רהל געזאגט האט אטתנק א זעהר ווילל -איןד
שט מעהר נאןד איבער־בײפק ךעם באןז־ געפיהלט. חך

 בעל ךעם געזאגט זײנװיל האט ,ניכער טאנןי חלעבען פאהרט -
ה, צווײען אין האבען איהר וועט ,עגלה צו מ זיןי וועט מײךיל ראפ א

לאגג טוין; װאלט איןד - הענד ךיא וואשען זיןי װעל אי־ אונ אנטרי^כןק
ק ננרכות אללע אןזאגען גענןענט ו .הענד אבגעוואיטענע האבען זאל איןד ו

בעל רערי  אױף װיאי נאד גיבער/ פאהרק אעעהױבען האט עגלה י
ק האט לה^עים ט ניט ^ןרעניצע _קײן מ ענ ג ע ענ  מען איז אונ״אזו /

..קרעטשמע אין ביז אבנעפאהךען
 עגלה בעל דער אונ דאוונען נעשטעלט עולם דעך זי־ האט דא

טעך^מךגן אונ פעךדי ךיא פאסען געגאעען איז тт: .ױאגען דעם אונ
 געבען קרעט/זמע אין ארומגעדרעהט נאןז זיך האט זײנװיל נאר

' מיט טכןעט;געפאט אונ הענד נאםע מיט צובער ' . י ל ל מ ם ע ד
װא ,ױא א - שה האפען נוט ז.עהר געװעזען זואלט אי־>טער ,א  אקת

 אנקומען נאןד וועלען עס העלפען גא?זט װעט טאמעד ;ברמ א מיט
ײא ץווײא א י י .גוט זעהר נעװעזען וואלט - יודען די

ק זיץ האט גאטט נאר  העלפען געװאלט גיט דערוױיל זײגוױלין ױך
אננ־נקומען. ניט יוךעןי;?ננין אוג_קײן

ווינקעלע א אין זי־ האבען פאךשױגען אונזעךע פדן װער וױא
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 האבען זייא הארץ װאםער א מיט אז־ג אזוי וויא אבגעךאוױנט, יטטילל
 אזוי וויא נאר געפיהלטי. אונ געװאןסט זיןי בײא יעדער האט געדאווינט

 איבער עפעפ געזעצט זיןד אונ אבגעדאוױנט שטיל יעתיר האט ,איז עס
 אויף טלית ידעם מיט ארומגעךךעהט נאןד זיןז האט ױינװיל נאר בײםען,

 פון װײט ניט וואס הא־ד נאקיטער פארקאטשיטער א מיט ,אכןסעל אײן
 פליגעל וױא פונכןט אךבעל פאר עטלימי גאבגעהאננען אױ־ האבען איהר

.זיןז צץבאזערט ער װען האן גא׳גאגסכןען א פזן
 פאךענט ״פון ךעם ניטן א אריף געזאגט י איצטעו עךשט האט ער
 אונ איהם מיט פולל גיגװעזען איז נןרעטשמ־׳י גאנצע י ךיא אונ דאוונען״

 פאךטשעפעט זין־ ער האט מא/ אײן ניט ךאווגען״. פאךינט ״פדן זײן מיט
 קוה״ ךער’ פון הערגער ךיא צובער״אן דער אן באנק, דער אן ם,:טי אן

 פאך■ איהם אין אינלי עפעם זיןי האט ךא אונ בית׳טע, בעל ךיא אן אונ
 האט ער נאר ,נעווארען פדאכק צוא און אראבגעפאלען איז עס אינ ט^עפיט

 ווײטער געפלױגק איז אונ אומגעקוקט ניט אפילו זאך שום _קײן אויף זיןי
ער איבער א'שטורמוױנד וױא  .געךאװעגט ניגון א מיט עןד אונ כןרעטשימע י
 גריוים מיט ער האט דא :תל א געמאכט גאר ער האט אלײןי זיןי פון

ת/ זײנע ךרעהן אנגעהױבען פעס  דא אוג שטערען ךעם רײבען דא פא,
ק אז גוט געווארען פלוצים ער איז  יויא געזעהען ’ באשײנפעךליןז האט מ
 גוטם• אונ זיפקײט פארי װאםער אין צונןער גױא זיןי געהט צץ האךץ זיין

 פאטשען אננעהויבען ער האט נעזיכט א״עקװאלען א מיט אזנ ,כןײט
 ווײטער זיןי האט אויגענבליקי אײן אין אט נאר גאטטי, צןא האנד ךיא
 אראבגע■ מיט .אונ המאךע שװאךצע גרויסע א אנגעחקט פנים זײן אויף

ױאי פים אוג האנד לאזטע  ד־׳ים געדאװענט װײטער ער האט ברוגז, ו
י פארענט״. ״פזן

,דעקאראציע נײע א מינזט אלע געוויזען פנים זײנװילס אויף זיןל־ האט אזוי
 ךיא ,אויגען ךיא ,באנןען ךיא ,נאז ךיא געביטען ער האט מינוט אלע

.ניגוגים אנדערע ,קולות אנךערע מיגוט אלע ,ליןען
 האטש ,ךעךלײךען צץא געװעױ׳נן נאןי איהם איז אהערי ביז גאר

 האט ער נאר ,נ.עשרײ זיין מיט געהילעבט האט .קרעטשמע גאנצע ךיא
 ווען געװעזען איז אנךערס גאר אבער ,געטשעפעט ניט .כןײנעם חאטש

 לאזט צױא זיןל ער האט דא ״ברכות׳/ ךיא זאגען אנגעהויבק האט ער
 האט ער וןעטען אונ אנדעךין צום פאךשוין אײן פז־ן פאטשט מיט וױא
 ברכה א אבגעזונגק צוגעלאפען ער איז’ ,כןרעטשמע אין באגעגענט נאר
 געהארט״ ניט י_ענער האט טאמער ״אמן׳/ ענטווערען איהם אלזז מען
 ךאס אךער עגטװערין געװאלט ניט איהפ נלאט צוא ,פאךטראפט זיןד

דעסטוועגען פין איז י ,איפערבײפק דעם טיט פאךנוטק געױעזען א»יז' מױל



ל אבנעטךעטען ניט זײנװיל  אויף געענטוועךט ניט איהם האט מען זןןן נ
ױגק האט יענער אויב .בךכה זײן שו  געמאכט״ וויסענדיג ניט זיןז אךער גע

ל װי ײנ טז א ש אדער י״ענ^םאטארע״ ;עגעבען ה ק ביז אשטוי  האט מ
ק באלד וויא אדג , ענטוועךען געמןזט איהם  דא נאר איהם האט מ

טק א צװײטען א צואי געפלויגען שוין עך י איז געענטױערט  װ. ז. א. ךךי
 זענין טלית ךער .אונ ,ארביעל פאר עטליכע דיא אונ ,פאות דיא אזנ

 ווינד גרויפער א געװארען איז עש אז געפלויגק לופטען ךער אין אויןד
-קרעטשמע אץ .

 וואש ע:לה בעל ךער ,אגגעפאסעט שױן האבען פעךד י ךיא ’
 אויןד שוין האט פאךשוינק אלע פון שפעטער שטענךיג דאװענט

 האט זײנװיל נאר ,יפערד ךיא אנגעפומגט שױן י אפילו אכנעדאװענטי,
 האטש ,הפילין אונ טלית אין ארומגעךרעהט גךלות גרױש מיט נאןד זיןר
 געהאט נאןד האט' ער נאר .אבצןדאוונען אושפײעט אויןי’ שױן האט ער

-ארוטצובאמפלק ארומצןזיזנען .ארומצוזאנען עפעש .
 אויןי דאװגען״ ״נאכען ךעם שוין האט ער געהאלפען האט גאטט

 < הפילין אונ טלית אבצולעגען אננעהויבק יאונ גאגצען אין ארומגעזונגק
 גענומען אויןז־ שוין איז, שטײגער ךער וויא ,מעשה בעת טאקע איני

 ךעם מיט צורעךט זי־ ער האט איצטער עךשט נאר בראנפען״ אפיםעל
דאש ;יהורה וועגען אײךימעל ךעם מיט אונ מלמד קךעטשמעךם

מד דער ,אזוי פשטיל טיעף א עפעש געדרעהט האט אײךימעל  מ/
פארקעהךמ. פונקט אוודאי אזנ אװדאי זײגװיל אינ פארקעהךט
ק יוךען גזטע אלטע פון מופתיש מיט מעשיות עטלינע היץ ב א  ה

געבויגען״ ;געקוועטשט ג/זקניי^שט, געקאטשעט, .געךרעהט זײא
ען’ (געקניפט .געקײקעלט  פשטליף נעךרונגען אונ י געפלאנטעט ,געפוני

זײטעןי. אל^’ אויף
געכןראכען ניט הויט ךער אוים שיער זענין פאךשױנען אײנינע

.געהאלפען ניט האט עס נאר ,פש?זליך זיינע מיט דאװנען זײנוױלפ פדן
 טאךבע ז_ײן מיט צןלענט זןן־ אויןי ’ ש־וין האט זײנװיל ווען ענלליף ,

 שטיכןעל פאךדאךט א אבגעגעםען בךײט גאנץ א?נ טיש גאנצען איפערן
גי’ ^רויט הײמיש מיט העריננ  קנאביל א ציבעלע, א מיט פאךביםען או

 ז_ײן װאם קויליטש. ,שןת׳ךיגען פון פײגעלע א טיט אונ פעטשא פון פיס־׳נל א
אבק .זאל זיא שבת פון איבערנעלאזט אומישטנע האט ױײכ  מאנן דעש ה
 ךיא נאך. שוין האט זײנװיל װען וועג. דעש אדיף מיטצונעבען װאש

ק אונ אבגעננענשט פאךציעש זיבענצעהן ק געגאנגען איז מ אג  דעם ז
דער האט .פאהרען צזם גרײט זענין פארשוינען יךיא אז עגלה נעל
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 בײטען ךאךף ער ,עגלה ננעל א אויף דא װאךט ער אז געענטװערט יעגלה
 פ^־שוין יטזם _קײן ניט װאגט ג ע ו_ו אין אז זיןז פאךשטעהט .פעךד /

 מיט שפאךען זין־ שטעלען אך־ער עי.לה, בעל ךעם אבצװוענךען .עפעם
 שוין ווײסק פאךשוינען געניטע ווארום פאהךען ווײטער יזאל ער ;אייהם

 פיהרט ?נלה בעל דער ,ךײד אוטױםטינע נארי זענין עם אז פארױם
.זײנס אוים שטענךיג

 נאר טהןן צוא ױאפ געבליבען ניט מעהר איז פארשוינען ךיא ’
ק :זיןי צ ע  ױ;גען לעבעךיגען ךעם טיט ענלה בעל דער ,וואךטען נ א ז

 ךיא פול,ר, ךער נעבען ךרויסען אין געךךעהט אלץ זיןד הא:ען מאנן
 У ווינקעל ײין אין ;_עדער .קרעטשמע אין ’ ג^זעםען זענין פאךשוינען

 בא;ק א אויף געשלאפען געשמאק האטי רהל כן׳,ומעכךל; יןיין ,נעבען
עבעטק האט זיא אונ  וועט מען ביז קלאפק לאזען זיא זאל מען ג

 אונ געטשעפעט ניט .נןײנער אויןז־ אייצטער זיא האט ךרום פאהרען,
.געשלאפען ווײטער זיך איז ’ זיא

,עםען ךעם נאןי , אבדאוונען דעם נאן־ געפיהלט זיןז האט זײנװיל
 טיל ע אײגזיצען געקענט ניט האט ער .האךצען דעם אויף גוט זעהר

ק ב ע  פארלעגט אזיוי זיצען צוא פ_ײנד האט הםיד א ווארום ;ווינקעל זײן ג
 וואס ארבײטען צווײא ךיא פון ארכײט איין האבען מוז ער ;האנך ךיא

 האט ער ענטווע׳ךער - יאהרען נאנצע זײנע איהם בײא פארנעמען
שעפטק  ̂ זיננט אונ פליעםקעט אוג דאווענט ער ר״ л גאט מיט .גע

 פין מענשען מיט פלאפלען אזוי אךער ,פשטליף קגיפעלט אונ .דךעהט
 ,ניט יךיעה _קײן , גיט בענריף שום _קײן האט ער וואס זאבען ;אזוינע

ק אבהיטען נאר אײ־ זאל גאטט אונ  זאנען צוא מאגען וועט איהר װ
אײןי װעט ער ,ניט יךי^ה _קײן _זאןד דער אץ האט ער אז הפיד ׳ךעם

הןיץ דא ניט איז ;;ס װארזם ;אדיגען ךיא אױםרײפען ךעךפאר &שוט
 ; ווײםט ער אז מײנען ניט זאל הםיד א וואם וועלט דער אויף זאןז:

הויבק הםיד א קען״ הויט העלער .ךער פדן פלוצים ק־ צוא אנ ד ע  פון ר
װ. ז. א. מעדעצין , געאמעטךת ״ .אםטךאנאמיע

 וויא .פךעגען איהם אונ קאפן_ בײם אנהאפען זיף װעט איהר
ק כיזט ? זאכען אזוינע פון ךעךען הםיךיױא ךיר צדא ;קומט  אינזשע• א ד

 אנדערע אל־> אונ אםטךאנאטי.ע געלערענט דען האםט דאקטאר> א , ניער:
? װאס ניטי ווײסטי אונ ךעךםט דוא ױאם פון זאכען

;עגטװער א;א ראקומען איהם פון י באלד איהר וועט
פאר אונ ? וויפען צוא ניט דא איז װאס ? גיט וױיס איןד װאם -

כמות т אנדערע אלע ךיא אונ ? דאם נעלערענט ניט איןז האב ־זואס
א ןואם ל_אננ 'םוין האבק שקאלעם גרויםע איןיךיא לערנען סײנטיגע ך



 : אלעס, אויןד שטעהט $מוא דער אין אוג ,חכמים אונזערע פאךגעסק
ק פון ,דאכןטארײ פון פזן׳'געאמעטריע ר ע ט  זענעל־ פון ,קוכןערײ ק

 האבעך װעלט גאנצער ךער פון הבמות שבע אלע פךן ״אוב ,מײסטעךם
.גמרא פון חכמים אןנזערע גענןענט

,טאכןע שטעהט גמרא ד־עו אין ,טאנןע ווײסען הבמים ךיא אי ’ ,
 ניט איהם אפער איהר ’ טאךט דעךפון , נישט נאר װײסט י הסיד ךער נאר

:ארױפפאלען אײןי אויף ער וועט יבאלד ווארום I רעךמאנען
נמרא נןײן האב אי־ וואס ניט ױד _קײן בין אי־ איז? וואס - т י ’

ט ײ אהךר׳ אין געלעךענט זמנים зо אפשר האב איןד געלעוענט? נ
ק ,.גמרא געלערענט אלץ  נןערבליןיי 25 אפשר מיר פאר געצאהלט האט מ

, מן !הלעבען מ^שה שאנע א אויןד ? וויםען ניט איןז זאל א/
 האבעךי זייא וואם געװאוסט ’ ניט האבען מלמךים חסידישע זײנע אי

 וואם געװאוסט נייט האבען :למיךים דיא אונ תלטיךים ךיא געלערענט
ײא, מיט געלערענט האט ךבי דער ט’ז  געמעזען זײא זענין ךעךפאר אונני

 זײא ווײל ךעךפאר גאר ,לעךנען געכןענט щ «ה זײא ווײל מלמךיט
ניט ווײסט אלעמען ךעם פון - ירבין אײן פון הסידים געוועזען זענין

האכען מלמדים זײנע אז אײנגערעךט אלעס איז איהם בײא .הסיד _קײן
 אױןר נןען %ר אזנ ,יװ־ען טהײעךע געוועזען זענין אונ לערנען געכןענט

 פדן; רעךעט אונ אלעם פדן אויןד ווײסט װאס ױד טהײעךער א איז אונ
 ךעדט, ער וואם פאךשטעהק ניט מאל _קײן װעט יאיהר אי אלעס.

 הםירי א װאונדערען: צוא װאס ניט זיף איהר האט דערויף נאר
עךט ער װען נאר ניט  _קײך זײא אין האט ער ױאס זאכען הויבע פון י

 פראסטע״ פון רעדט ער ווען אפילו ר נ געהאט״ ניט יךיעה _קײן מאל
רה פוןדעם למשל בעקאנט״יוויא איז ער וועלכע מיט זאכען הו  ךבינסי

ט װאךט האלב _קײן מאל _קײן איהר וועט , מופת א פון ,פשטיל א פןן  ני
 רעךפו .ערי האטש אױסגעבראהט דא ער האט למשל װאס פאךשטעהען

 און״קײט־נלטי כןניפעלטי ךרעהטאון אברען/^ר מיט פײער״ מיט שטענךיג
 ניטמעגליןי אופן ננאין איז פאךשטעהען װאךט האלב א נאר ,ךך־נגט אונ

 רעךט ערי י װאם אלײן פארשטעהט אונ ווײפטי הםיד ךער אויפ
אז אין שטאךק איך כין ,פיײנר אזא מיט או ג ק, פ ק ם  אר״יף וויםען* זאל מ

*זעהן אונ הםיד א אין ארײנקךיכק' אלײן זײן מטךיח זיןי מען מוז נעווים  ־ ..
•: הסיד אײדעל?יר אײן װערען צוא מײפטעךשאפט גאנצע דאס

 דעם אין נאר באשטעהט ,מאנן ױננער טהײעךער א , הםיד אמתער א
אל עןיז ס .קענען מ ע ל א י ן ו  מעהרדרעהען, פײעי״״וואס מיטי רעדען פ
 האטש..׳ פלאנטען ״ בײנען .קוועקשען, ,כןגויטשען ,נןאטשען ,קניפלען

״ I כןענען אונ וןיסען ניט גארי מען״מענ
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 הפידישע אלע זיןל־ וועלק ,.כןענעז אנשטעל דעפ וועט איהר ווען
 צוא אייךימם ארג מאגען כןינדער, אזוינע וױנשען וױיבליןד אונ ווײבער
- ז?ג;ט איהר וויא האבען

עײבער הפידישע ךיא זיןז־ ךױקען מאנן ױלגען אזא ווענען
.אוים אזוי

 מ_קנא מענען לײט אונ גאטט ,מאגן ױננ^ר א הייםט ךאם אט -
 ניט שויןי מען כןען מאנן ידבגען אז_א מיט , .קינדער אזוינע א־יף זײן

ט ער י װא־ ;וועלט הײנטיגער דער אי־ן אפילו ווערען פאופאלק  ט־ו
ן איהם הארען ער;י טויג דארטען ,אכןעהר זין־ ע ך ע  פאר• א גאר איז ך

ד וויא ערי רעךט הםילים ?װישען ער קומט ,געניגען םי ח  ער קומט ,א
 פון ךיט у ל כן ע ג פ י ו א אױם זײא מיט זיןז י ער טעניט דײ^שען צוױשען

צווישען קןמטיער ,ש_קאלעם ךיא אין לערנען זייא װאס זאכען זײערע
.פאךשעמט ניט אויןי ער ווערט גױם

גאנצען א פאר חםי־ד דער זיןי רעכענט אלעם וויא מעהר נאןד
פון צץא /יעב תמיד האט הסיד דער פאליטיפןע. אין כןענעו עןי  ךעד

איינגעפיהרט הםיךים ךיא צװישען איז טאקע ךערפאר אונ פאליטיק
ק זײא וויא אזוי אז ק מוז’ אזוי טאג אלע דאוונען מוז טאג יעדען נז

ק ווען דאוונען דעם נאןי אריף טליית דעס מיט ארוים נאןי יגעהט מ
פון ה. л נײעם פון רעדען שעה האלבע א האטש ,אכןםעל ךעם

 פאליטינןאנטען בעםעלע כןײן אז פארזיכערט זענין זײא אונ ,פאליטיקע
וועלט• גאנצער דער אױף נאר איז וועלט דיא ווײםען וואם זײא פון

 טאקע ימען מוז פאליטינןער א זײן צױא אז ויןד בעריקמען אונ דא, ניט
 ךיא איבעלגעבען זאל מען ווען אונ ,״קעפיל גמרא א זײן פריהער
ק טאקע וואלט וועלט״ דיא ״פיהרען זאלען זײא הםיךים  גאר געוועז

 איבער ’ ניט וועלט ךיא מען פארװאםיױט אי נאר װע^ט, אנדער אײן
’ . .נלות אין זי־ןז יךר’ זעגין ךעךפאר האגד/ זײעיע אין

ל אינזזיר י ו ו נ ײ ק אויך איז ז עי עוו םארט־ ךיא פון אײנער ג
ק אונ ,חםיךים  נעהאט ליעב עי האט ,צײט :עהאט נאר האט עך וו

 אין זי־ מישען אונ וועלט דער אויף זיןי טהוט ױאם וויםען צוא
אכק וועלט .ז

ךער אונ אבגעגעםען אבגעדאווענט, שוין האט ער ווען איצטער
ה בעל מ צײט• גענונ נעהאט זיןי ערי האט פאהךען״ ניט נאך וויל ע

.פארשוינען אלע מיט ןלײןי
וויננןעלע■. ײיין בײא יעדער צוזעצט זיןד האבען פארשױנען אלע

װעגעך ור>יין ביז :פאלטראכט זיןי טרױעריג אונ קלומעקעל זײן ל.ײא
גלורנ יאין זײן ױךען ױיעלקי װאגען ביז אויןד אונ ללות אין זײן ױדען



 уу ניט ארט ז_ײן אריף האט זײנוױל נאר . עגלות בעלי ױךישע .בײא
צק, כןעגט ײנזי  פיעל'אױפגעלעגט צוא געוועזען עפעם איהם איז עם א

 האט ער ,ג;ות׳ן ױךישע פון טראכטען זאל ער האךצען ךעםי ־אױף
 יפריהער האט ער וועלכען מיט ’ פאפיפיאנערי. צום צזנערוכןטי זיןי

.געךעךט פןד א .פאהךענדיג
 האט у אהרן ר׳ וועלט דער אךיף נײעם עפעס זיןד העךט וואס - _1_

געפךעגט. זאנװיל יאיהפ
דער־ אונ באטראבט מננוט׳נן אײניגע פריהער איהם האט אהרן ר׳

:געענטװערט איהם גאןי
נעבטיג^ז דעם у וועלטנייעםען פלוצים נעמען איץ־ איןד זאל װאן

װאו אײןי, מיט גלײןי זיןד דאבט איןד פאהר הײנטיגען ךעם אונ טאג
у ױיעםען יהערען נעזאלט איןי הא־

 גרױסער א פון דאן־ זיןי פאהךט איהר ,אהרן ר׳ פארט אפער -
. שטאדט : ־ד :

גיןי אזוי איהם פון זיך ױעט ער אז געדעהק האט אהרן ר׳
.אבטשעפען .ניט

 איץי געהט עם ,זײנוױל ר׳ , אײןי בעט אי־ נאר מיר זאגט -
 אין אפילו אזי ױיעפען וועלט דיא וױםען צוא לעבען אין אזוי טאקע

ט ־זועג ק מעגט איהר חלעבען у באגעהען ניט זײא אהן זי־ןד איהר .נן
דאךף עם וויא יאזוי ב״ה זיןד פיהרט וועלט ךיא רוהיג, זיצען אײן־

• “אײ אהן זײן יצוא
ױאס דא ניט בלויז איז עם ,אזוי גלאט פרענ איך ,נײן -

שךײב־זן װאפ ,נײעם העךען געױאללט אביפל איף וואלט / טהזן ׳־צוא
עטק ידיא אז היינטיגען װעגען געהערט עפים איהר האט װאם ארנ ג

 זר יעקב ר וויא געהעךט איןי האב הײם ךער אין נאןי מיניםטער.
שע־לפ ער ד, ק מנהה נא־ דערצעהלט האט י  סולטאן ךער אז דאוונ

 פאךךריעםט אונזערען אונ ווינןטאריע רער מתנה גךײסע א געשענקט ;האט
 אונ וױקטאךיע טאקע בלײבט וױקטאריע דיא עס, העלפט וואס ניאר ;זעהר דאפ

 פול־ דער וואם פערדריםק איהם דארף איהר םײנט וןיא נאז. א האט -׳אונדןרער
 ךעכעןי אין־ ,וױקטאךיע דער מיט שלוה-מנות איבער זיך שיקט טאן
 פאר ארזג איז דאם אז ;אזןי אוי־ מײנט הערשעלם ר׳ יעקב ר׳ אונ

ער אז אוים גאר זיןז װײזט אדנז אונ טובה נךעסטע ךיא ־אינזערען
у איהר מײנט וױא ,ברוגז •איז

האט ,ךןד פרײעט ער צױא ברוגז איז ער צױא ניט אארט מיןי -
זאל זײגװיל פדי’ ,װארטער צווײא אין מײנונג זײן אבגעזאגט אהרן ?ר׳
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.איהם פזן .אבטךעטען
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 ווארום דא, מײנט איהר וויא אהרן ר׳ ניט פעךשטעה איןי -
.זײן אנדערישי ראם זאל . ,

חה מי־ לאזט - םולטא^ס דעם מיט צןזאמען וױקטאריע מיט צו
רײי» ליא איז אריינגעפאלען א־יהם עי איז ,מנות״ ״שלוה

ר ’ ! ה אי ע גיט עפים זענט -  זיןד וויללט איהר ,אה־ן ר׳ ,ונד נ
 פאר• ניט גאר אוג געפךעגט פאלװאונדעךט זיינװיל ר,אט ? צולעגען

אהרן׳ען. ר׳ פאר שװער זעגין נײעםק זײנע מיט ער אז שטאנען
ײן, - שעפטק פוסטע אזוינע אן ניטי גאר געהען םיר נאר נ נע

ר ע ב אי .י . .
V •

ו נישט װאס פאר , היתא מהיכא זיר דאכט מיר ? װאס פאר - [ - т - : • י : т - т •• т : •
א/ ״מהייא איז אײןי פאר - ה  עס גוט, פיעל צוא איז אײןי תי

.אפ נישטי מעהר אײ־ןד ־נעהט
 זאנט מיר ,אויפגעשפחנגען ווײטער זײנװיל איז ? מיר ,װעטען -

אײןארימאנן. אכןעגעןיאייןי איןדבין אז זיןד דאכט ? גוט איז עס אז איהר
 שוין מען דאךף אויף זיןד פיהרט איהר אזוי וויא זעהען צוא -

. איבערצעהלק גיט בײטעל יעך יא
 אמת אין געמײנט ער וואלט העךען זא/ עמיצער !הא ,חא -

 .קלײל׳גר מיינע נאןי זין־ ךאכט ,גביריש לעב אזנ זיןי פיהר איןז אז
עהק איהר כןענט ביי כןײן ניט בין איןי אז ז ♦ ג

אפילו זאלט איהר ווען ,געווענט איז נןאפאטע אײער אין ניט -
צערי• מיט אכןאפאטע געטךאגען אויןי אפשר איהר װאלט גביר א ״זײן

פיהךט איהר גוט ױיא אזוי גלאט מ־ין אי־ נאר ,פטראקעם םענע
 איז עם גלײןז וויא ,ניט ױד כןײן גארי זענט איהר נלײן־ וויא אויף זיןד

. וויא ,דא ניט גלו־ת אײך'_קײן פאר גאר . ף. ײ ל אײן ג טי  װארט מי
א פון אײנער זענט איהר גלײןז .וויא שק גלינןליכע ךי .מעג

אויף בעל׳ן א בין איןד ? אהרן ר׳ למשל װאס מיט \ הא ,חא -
.הערין צוא צוקאוויש

עס וױיםט איהר װאם װאןגךערט מיף אוג הערין וויללט איהר -
,ניט עס פיהלט איהר װאם ניט/ אלײן

 פא;װאונדערטע פאר א אויםגעגלאצט איהפ אויף האט זײנװיל
ק ױג . א

הײנטיגען שטיגער א חאטיש אט ;ױײזען אײך וועל איך נא -
 טאג אללע ,יוךען מען י _ראבעױעט אומעטום ,צײטען טאג-הײנטיגע

̂ש א פון םען העךט זענין יוךען פאר ?.עשעפטען אללע פאגראם גיי
הײנטיג^ן , דא ניט איז פרנסה _קיין ,נעישלאגען שטארק דעם איבער

,פאגראמק נײע פון דעךיהעךט מיר האבען ,ווען אין אפילו טאג
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לע  _אך גיט גאר עס געהט אײןי און _קאפ אן ארום נעהען ױדען אי
 מיט זיןד פיהךט איהר אוייער/ אײן אין ארײן ניט ־אפילו אײ־ .קךיכט עס

 דארט ״רבין צום ברײט גאנץ זיןי פאהרט איהו־י ,שטייינער אילטען אייער
 איהר אךעס, אין גאטט וויא שכת דעם אבלעבין אכהולען״ איהר וועט
 וועך ,זינגען אונ שפךינגען ,טאנצען סעודות שלש בײם ךאךט וועט

 ױךישע העךען מען וועט אנךעךש ערניץ צײט אײגענער דערי אין
 אין דא ,פאגךאמטשיקינס ךיא פדן קולות שךעקליכע יאמערליבע
ט אויגען אזנזערע פאר ווען כןרעטששע  ]3]־рт ױךישער פךישער א /יג

 װאס מײדיל ױךישע ’ דאס א מײן ' אי־ ,פאגואמטשייכןעם ךיא פון
 צױא ,צוש^אנק הא׳-ב בא;ק דער אויף אונז אכןעגק דא שלאפט

 זיןד כןאפ אין אײןי ליגט ךענסטמא/ ,פאךמוטשעט ,ם_קאליעטשעט
 ,טעלער צעהן אויף דאוונען פאךענט 'פזן אײער מיט לעגען צױא
 זיןז־ ש^ה צװײא אויף װײטיער א״דנ שליה צווײא אויף זיגגען צוא זי־ןד

 זענין װאס פשטײ]־ פוםטע איבער מלטד נארישען ךעם מיט דרשן צץא
 ױאס נישט ביידע ווײםט י איהר אונ ,געפלויגען ניט אונ געשטויגען ־ ניט

אנגעגעסען שױן יזיןז האט איהר אז איצטער י אונ , גירעדט האט איהר
אײןד פעהלט עם ,פאטשטען פון שמועםען אוג רעךען אײןי זיןז גלוסט

ת לארי בי ם זיןי זאלט איהר װאו המדרש א ע ך טי ריא אויף טלית מי
 ?%ж פאךטרינכןען אונ צװײא ש^ה א אחמשפאציךען .נןענען אקסלק

 צופרי• געװעזען י גאר שױן איהר וואלט בראנפען ’ ^אהרצײט מיט מאל
ק  א״וין« זיןד פיהר־ט איהר וויא קונןענךיג זײנװיל״ ר׳ װאךט אײן מיט ,ך

ק ._.ק־נן ,איצטער ךיא ,נלות ’ יװ־ישער גאנצער דערי אז זאנען זיכער מ
לעצטער ךער אין איבער’ טךאגען יןדען װאס אומג/ײןען גרויםע אללע

ט זענין צייט אר״ני  '_קײן גאר .זענט איהר גלײך וויא אייך״ פאר ג
.ניט מד . .

װאם ? איהר זאגט וואס ,אהרן ר׳ נאר לאזט (מיןי לאזט -
ק ניטי זאל איןי ? געװאללט איהר װאלט וואס ,הײסט װנ מיר ? דא

 אזגזערע; פאר אן אדנז שיקט גאטט י אז ,פארקעהךט _תקא זיןי ךאכט
 איד דאוונען מעהר וואס זיןי דאבט איז צרות פיעל אזױ זינד גרויסע
.זײן מוהל אדנז ער װעט , בעםער . .

ק מיר .ױד־ען אױך זענין מיר , זײנװיל ר׳ - װנ מיר ,אויןי דא
 ,ארט ז_ײן אויף י יעדער שטילל גאר .נעדאװינט אויך איצטער האבען
 שעה,. אפיךטל פון ימעהר עפעם נעדױ^ןט האט ד־אוונען גאגץ אונזער

 ךיא” אז ’ איהר וויא טעלער צעהן אריף צולע;ט ניט זיןז האבק מיר
 אײןד־ שװעי־ען .מיר , _אײך .םיט פוללי געוועזען איז רךעטשמע גאנצע

ק מיר אז ב א ק עהרליכע וויא געדאוועןט אויןי ה ד א־ןי מגןא אונ ױ
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עי האךץ וואפער א מיט אונ װער אדנ אזוי וויא - ׳געפילךער ד ע  י
- נאר וױיםט נעדאווינט דאטי ט. ט א ג ײן א

ביז דאוונען פון הילוק גרוייםער א איז וועגען דעםט פזן עט -
ק אזוי װיא י ךאוונען״ מ ק אזוי ווילל י זײנוױל האטי ,דאוונען מ

. ערנפט נעזאגט
ער אז ױד א - הילו־ק אגרוסער איז עס זי־ פאךשטעהעט \ א -

ק אין ער האט ךאװינט פארזיןי, גאט לויבט אונ בעט ער ךאוונק״ דאם זינ
 דאװענט חפיד א אז אונ , ישראל כל פאר אונ פאפיליע יז־ין פאר

 ךיא נזיט זיןי פאריט רבי דער וויא שעה צווײא אויף יזיןד ער פארטראבט
 ךעם מיט מעשיש אךכײט שכינה דיא דויא , הימעל דעם אויף י מלאבים

 הםידישע_קאפאטע ךיא אויסגעטהזן האבען וואם ױךען ךיא איבער שטן
 ךבי ךער וױא פאות ךיא אדער כןלײךער ךיא פאוקיךצט זיןי אונ

 נאןד אדנ רוהות א־נ שךים ךיא מיט נאפט גאנצע ךיא זיןז .ראגנעלט
אכק אזוינע מיט  פון שעה ךכײא אללע אין פאךנומק איהר _זענט ז

ייעל איר ;יאיען אללע אײערע ׳ רל’ײ- ,.ך־אוונק אײער
מק מאל _קײן אן שװערען נעהן  ךיא גידאנקען דיא אויף ניט אײןד קו

ק װאם יצרות אללע  אידזר ;אהרק״ לעצטע ךיא איבער טראגען ױך
 ױדען. פון פוף דער זײן ע;ךליך װעט וואפ גיט גאר זיןז פאךטךאכט

עךק פארשװאךצט אזוי מיר ױעלען וואגען ביז  זײא פךעגט איהר ;וו
,האבען מיר װאם צךות אלע ךיא איין שולךינ איז ױער ,ניט מאל _קײן

מיט פאר קומט עפ וואם אן ניט גאר אײ־ געהט עם װאךט אײן מיט
 אי׳״עס איז אייןד בײא ,ניט ױךען נןײן זענט איהר גלײך וויא ,ױךען
 באלד וויא אונ ,אוי־ אזױ אוים ניט אײן־ בײא מאכט עם ,רעכט

 אור• ךיא באלד איהר געפינט ,שלעכט גאר שוין אייןי וועךד עם’ אז
 , פרום עהרליןד״יניט ניט זינךיג ’יזענין ױדען וואס איןיךעם זאכע

 נייט איז י״ענער װאס פאר ,איהר וויא פארפינםטערט ,פאנ_אטיש גיט
גלאצט .יבין צום ניט פאהךט ,מנןוה אין ניט געהט ,הםיד .קײן

פופטע הונךערטע אזוינע נאןיי אונ דיאוונען בײם אויגק ךיא גיט
יךדען זענין זאכען״ ךיא איבער אז יזאגט אדנ ׳ איהר געפינט הטאים

 .ליעב פאר אן עם נעמט אונ דעךפאר שטראפט גאטט ,גלות אין
נאר זוכט אונ רעכט אײןי בײא װײטערי אללעם שוין איז עפ

ליעב צוא לויפט איהרי ? זײן מוחל אײ־ ]אל נאטט אז מיטלען
 מעהר נאןי אוינען ךיא גלאצט איהר ,מקוה אין מעד,ר נאןי איהם
 נײן ’ װ. ז. א. ’ רבין צום מעהרי נאןי פאהרט איהר ,ךאוונען בײם

ף או שינןט גאטט ;אוג זינךיג באמת זענין מיר אויב »ײנװיל/ ר׳
אזויגע מיט ניט איז ״ זינד אומערעי פאר צרות אללע ךיא אן אדנז
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 זיןד־ ד־אךפען מיר ,זײן מוחל אונז ער ^קק פאר נעמט איהר וויא מיטלען
ךע םןי א צוא ןעמען ד/ טלק אנ . םי .  זעני^ אײןד איבער ,אײןי איבער .

ק אללע מיר ר • • • אזמגללקײך ױ
האמ־ חםיד ךער נאר < רעדען געוואלט ווײטער האט אהרן ר׳

-איבערגעשלאגק איהם .
םעשה^ רער אין נעהאפט אויןי שוין זעגט איהר אהרן״ 'ר׳ !ע -

.גילעכטעףיל א מיט אפגעזאגט זײנװיל האט
 זייא האטש ׳ וואךטעי ךיא פאו־שטאנעןי נייט י האט אהרן ר׳

 װאפ ךעךפזן געווארען ער איז צימישט אזוי דײטליןי, גענוג זענין
 .קער יװאס אפראנע מיט אבנעשטעלט פלוצים איחם האט זײנװיל

.שםױ/ים צום אן ניט גאר זיןי
ף דא מיןי איהר פרעגט וואס ,זײנװיל ר׳ ,ניט פעו־שטעה איןד -
בק איהש יאוני ,צולאכט זײגװיל .זיןי האט חעי, ,חע -  אננעהוי
 געחאפט אויןיי פגים א שױן’ זענט איהר ,פלײצע רער איבער גלעטען

 הײנטיג?ג ךיא פנים א יאויןד שוין לײענט איהר - מעשה דער אין
 באלר חאב איך ,גאהגטען ^פיקוךםישע אללע ךיא מיט ביכלעןי

לײט ךיא וויא שוין רעך־ט איהר אז ישמועס אײ#ר אן דעירקענט
’ איזי? זשע וואפ -
 אפיקורוט אײן אויןי פנים א איהר .זענט ? איז וואם הײסט װאפ -

 ף רעדען צוא אײןי מיט אץ־ האי זשע װאם אזוי?’ךרינגט איהר אז
 צוא ארײנשטעקען לאנג שוין יהםיךים מיר נןענען אפיקװ־םים אײןי

ט’ זײנװיל אונ ,נארטיל אין זיןי א  מיטען אין איבערגעלאזט איהם ה
 װײטער האט אהרן וואס אויסהערען נעװאללט ניט אפילו ,שםועפ

.ךעדען געוואלט
ען- Т? לאזט נאכגעשריגען. איהם ער האט !זײנװיל ר׳ *־־ אויפרעי
 זײנװיל־ ’ האט ,צורעךען װאס ניט איןי האב לײט אזויגע מיט -

 אײפגע• .קלימעקעל זי־ין צױא אוועקגעגאנגען איז אונ מיענטװעךט
ײן ארויםגענומען ,הפילין-ז.אק י ,כןעלבעךנעם ךעם שנורעװעט  ו״יריש־ אקל

.ארײנצוקוכןען אננעהויבען י 'דאךט אונ ספריל
ק וואפ אײנער וויא  ציבער אכןאלטען מיט אב פלוצים גיפט ט

ט זײן אויף זיצין נעבליבען אהרן איז אזוי . .♦ אי

♦
* ♦

װאס־ עגלה בעל אײן נאןי מיט ענלה בעל דער װיא נאכדעם V • т ־;т • тт •• ״ — “ י;т тт
פערךיל־ א מיט איבערגעביטען זיןד האבען אכןעגען אננעקומען איז עס
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 .קךעטעם^ ךער פון פאךשױנען אונזערע זענין ,פארטרונכןען אונ
,געפאהרען ווײטער

גערעךט״ ניט מעהר שױן האבען קאמיפיאנערןדעש. מיט זײנוױל
 צױייטען דעש פון אײנער ווײט געזעםעי איצטער זײא זענין עךשטען אין

 אפילו װען אונ ךערגןעלנע, אויף פריהער וויא געזעפען איז זײנװיל
 גאר וואלטי זײנװיל צוא וױיפט ווער ,גאהנט זיצען געווען זאלען זײא

. מענש פאךט אזא מיט גערעךט
 דער־* אמאל נאך קװ־צען אין האט בויד אין גע/עםען איז וואס ל ח ר
טפק אין זײא בײא אזויא וויא אזנ ײאאיז ווער צעהלט ע סי ק ו ו  גע־ איז י
װ פיסאר פאן דארטיגער ךער וויא , פאנראש ךער ױארען א נ א י פ א ד א ו  ו

 גױם גוטע פראסטע ךארטיגע ךיא גערײצט צײט לאנגע א האט
, сה.יי פאמעשטשייק ױךישען ךאךטיגען דעם אכןעגען ן א מ ט י ו  וױא. ר

 אזמגליקליכעןי איהר מיט זיא יווייא אונ יוײנפ אויםנעפירט ענךליןד האט ער
 איצטער איזי ןיא װיא אןג אןמגליק דאפ געטראפען אויןי האט פאטער

װ. 'ז. א. אומגליקליך זעהר
ךיא; אונ פארגאהען בלוט מיט האךץ דאפ זיןד האט אהרן ר׳

 ךיא, ,ערצעהלונג רהל׳ם פון באװאשען טהךעךק מיט אויגען
 מיטי צוגעשאקעלט טרויעריג זעהר האבען פארשױנען איבריגע

 איהי אדיף האט יונג/יךמאגן פרעהלעכיר ךער נאר ,כןאפ ךיא
 איהר ארום געךרעהט זי ’ ווײטער ’ אוב געהאט טלײד מ שטאךק

 װעה; מױל דאם שוין האט רחלן ;.קאוואליער אנזת׳עד אײן וױא
 ןגים איהר אונ אײןד״ דאנק ״אי־ מיגוט א/לע זאגען איהש געטהון

ק האט  מיט צופךידען שטארק * אזוי ניט איז ;יא אז ג/יזעהען מ
- . פרײנשאפט ױנגענטאנפ דעש

 דאפ פארשטעהען פךײלינם אונ פרויען ױנגע אלע כמעט
 י פאךשטעהק מעהר נאןי נאר , לײט ױנגע דיא’ פון פךײנדליכקײט פלוצימעי

אונ ;^נימל ךיא - דער פון ז^גין װעלכע פרײליגם פרלעןי . אן ש רי טו א ג

הינטער־ קעלנע׳-ךער פון אױערען דיא אונטער ד«אט וואם זײנוױל
 יאויןי־ ער האט ךעךצעהלט, האט רחל וויא געהעךט אויך ארוש

ק צ אנ  גרױפ^ ךיא אויף .קרעכצק אונ זיפצען אנגעהױבק וועג אג
 יהאבען וואס לײט, ױנגע אונ ױדען 'הײנטװעלטיגע ךיא פדן חטאיים

ש’ אויף פארבלאיךזעט זיןי  זיך פארשטי;הט אונ וועג שילעכטען ךע
 איד עם ;’קאמיםיאנערן. רעש באןשלךיגט ער האט אללע פון מעהר
 אי״ה־ אז .כי־לד־אנקען דיא אדיף אופגעקומען מעשה בעת טאקע איהר
טיש. ךעש גא־ .קלויז, אין רבין בײש אךעיר טיש' ךבינפ בײש שבת



 האט ליצלן להטגא ווענ אין וױא חםידים ךיא ךערצעהלען ער זועט
 איהש האט אונ’ אפיקולום אײן מיט פלפול גאנצען א געהאט ער

,גאלטעל אין פאךשטענןט איהם מאל 18 ה, л ,בײנעקומען
 עךצעהלונג רהלפ פזן געזיפצעט אדיןד האט עגלה בעל לעל

 פון איבעלגעלעךטי ״קעלנע ךער אויף הפיד דעם מיט זייןד האט יאונ
שק ךעם  האט זײנוױל אונ ,זינד -ױךישע ךייא פון אונ גלות ױךי

 תמיד לײךען ייוךק אז’ םפרים הםיךישע’ ךיא פו-ן דעךצעהלט איהם
 געױאלען הךב אױןי איז הטקדש בית דאם אונ אפיקוךםים ךיא פדן

 טױךמע אין גע-זעפק איז ז״ל ךבי ליושינעל ד־ער אונ זייא, איבער
 מאנןארעמעךם ךעם אוני ,זײא איבער אױ־ וועקםלען פאלשע איבעל

 אונ זײא! איבער אױןי ײיט דעל אין גענומען זיןז האט טאכטעל
ק נעמט םאלדאטק ױךישע  פאנרא־ ױךישע אונ ,זייא איבער אויןי מ

ײא, איבערי אריןד איז מען  דיא איבער זייא״ איבער אלעם אלעם ז
 השנה ראש הײנטיגק געזאגט אלײן האט רבי דעל אונ .אפיקולםים

 געקומען״ משיה אלייין וואלט אפיקולםים ךיא ניט ווען אז טיש בײם
 מען וואלט יוךען קײן1 אונ געװעזען ניט ״װאלטען פאנלאמען _קײן
.סאלךאטען פאל גענוימען ניט

 אויםגעהערט אוג פעלד ךיא צץא געלעדט יהאט עגלה בעל ךעל
 אינ יוךען אײרעלען אײן פון תולה העלט םען וויא וואלטעל חםיך׳ם ךעם
- .הישכינה גלות אויף געינןלעכצעט ווײטעל האט

 מיט פאלנומען געװעזען איז אבעל קאפז *עגלה׳שער בעל ךעל
.•л י פלעהליבעלפ, עפים מיט אנלעלש, עפים

אין אבגפאהלען זײא זענין י1אז דאלט, *שטאךטיל; עלשטען ביזי
 ,פעלד ךיא 'געפאסעטי װײטעלי מען האט איז< שטײגעל לעל וויא
ק געזאלט האט עגלה בעל ךעל ט ײ  ,געביטען ניט אונ פעלךלעןז ךיא ב
טק דעלווייל נאל עבי שעל״אןג ךעם מיט ג ײט  ביז פאלטלוננןען״ ב

 ווײטעל אנגער^ילעןי האט על ,געהאלפען ױײטעל האט גאטט
 זענין פאךשוינען י אללע ,צופאהלען װײטעל פעךד, ךיא שפאגען

̂נ שוין  פאלשױן לעל ’ גאל ,פוהל דעל אולף געזעסען געתלל מיט לאי
.געפעהלט פ׳לוצים האט זײנװיל

 האכען געװעל׳נן ישוין זאל עגלה בעל ךעל װען’ נאטילליןז
מק  זיך על װאלט ,פוהלגעלל לאנצע דאפ זײנװילן בײא אבגענן

 אזוי נאל ,איהם אהן געפאהלען ױײטעל אדנ אומנעקזקט ניט אפילו•
 האט ,געלד פוהל איהאלב געקומען נאןז־ איהט איזי עפ וויא

 געזובט״ איהפי האט עלי וויא דע־ נאןי ,אומגעקוקט זין־ על
יעי דאט ;װערטעל שאנדליכע אללע געזילעלט ,געשלינען V •; ••• * •• ־־ : •• י.•: ;; ■ ••• V ; *.* ־ V
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 פרעמדען א בײא .קלוםעק נאנצען מיט״זײן זיצען געפדגען ־זײנוףלען;
ה‘בעל ל ’ י י’ אנדערגפוהר. אײן אױף ענ

ט פאךשױגען אוימערע מי ם . דע  פאר- איהס האבען עגלה, בעל '
 ךער ווען נאר ,געשוויגען האט זײנװיל נאר געפרעגט װאונדערט

בק האט עגלה ,בעל פעקעל 'זײן איהם י אונטער שלעפען אעעהוי
:שרײען אנגעהױבק ער י .האט

.פאהרען ניט װײטער אײך ’ מיט ווילל י איןי -
. ינןײן ביו געדונגען דאןד האט איהר ? וואם פאר - . צץםרבין. ה.
 מיט אץ־ וױל דארןם אבגענארט, מין־ האט איהר נאר ,יא -

.פאהרען ניט מעהר ־אייף
 געפאהרען גוט זיך דאכט ? אבנעױארט ־איך האב וואס מיט -

.פארשוינען סןד _קײן ניט אויןי :•אונ
 אז בפירו־ש אויסגענומען אײןי מיט אבער האנ איך -

ס _קײן נעמען גיט זאלט ־איהר ע נ ע ד  איןז ,יפוהר ךער אויף ױ
ק נאך ובפרט ױדענעס כןיין מיט ניט ױאל _קײן פאהר  איך וו

.זײן ימים מאךיןי זאל ךבין צום ,פאהר
? ױךענעס געגומען האב איןי אז יגע^אגט אײןז האט ווער -

בעל נײעם זײנװילס נעװעזען הושד באלד האט עגלה בעל ־ךער
 בײא זאל ער כךי איהש אויף אויםנעטךאנט דאה האט ער אז ענלה
מק זיןד אוגייהאט ,פארשוין א א?רעדען איהכ ענו  ביי־טש, דער צױא ג

 בײטשען צווײא ךיא אוג אויןד ־ זיןי פאךשטעהטי' ענלה בעל ;יענער
שעפק. אנגעהויבק ־זיןל ־האןק פארט '

אנגעהױבען האבען , ױדענעפ שום כןײןי גענומען ניט האט ער -
.פאךשוינק ךיא פארזיכעךן

נ ו א א נ ױףרהלן... אנגעוױזען זײנװיל האט יזדענע? יךיא אט - א
פאךשטאנק ניט אנהויב אין האפען פאךשו־נען ךיא פון. אײנינע.

אהרן ר׳ גאר רהלן, מיט פאהרען ניט מעהר זײגוױל ווילל באמת צוא
.פארשטאנען באלד דאס האט הםיךים גוט .זעהר ?זאה״קען '

? אהער בי, איהר .מיט געפאהךען איהר ,זענט .זשע וואס פאר -
ט... אהרן ר׳ איהם האט עג פ; ע ג

 .קען וואש נאר ,געפאהרען ניט אױ־ אהער ביז װאלט אין־ -
 אויןר זאגען סכמים אוןזערע ,לץלן רןזמגא ספנה א ’ בשעת ט־ין מען

ת בשעת .אז שק שבת אוש אפילו ױד א ’ מעג נפשות סןנו .פײער פעךלע
א דען איז נפשות םןנות א פארי וואס - ’ ? אײןי בײא געװע״גן י

ת -בפיררם סננו  אין זאל איןי אשטײגער למשל װען - טות;נפ א
^ן ניט וועג .מיטען װ ע באדארפט זיךר א;ך 'װאלט פאהמגן װעללען ■ג
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דא־טען״ װאס §עלדעו ,וועלךער פוםטע איבער אלײן צופוס ^עהען
יפאר־• ג^קענט חױש טיך וואלטען אונ רעות חיות ןןל־ א זיןי נעפינען

 ‘מײךיל דאם וויא באלד ? טהון געזאלט איןד האב זשע וואס ,צוקען
 גע־• ניט טאכןע איך האב ״ פוהר אונזער אויף אויפגעזעצט זיןד האט

 .גרויס איז סננה ךיא וויא באטראבט האב אי־ נאר ,ןאהךען װאילט
הר געמאכט איך האב נפש פאר״מײן ן פי על אהי  האטש, בין אונ ך
.כןעלגע דער אױף געפאהךען . .

ױךען. בײא דא ניט איז ךין אזא \ הסידות פי על זאנט:
• האט ,זעגט איהר וויא אפיקוךסים אזױנע טיט גיט רעד איך -

נ_אנצק אין זיך אונ גדלות גו־וים מימ אנגערופען זיןי הסיד ךער
.איהם פון אװעקנעקעהרט

.קאװאליער פרייגדלעער אז_א געװעזען איז ער וואם פאר אט -
עי פאר אבגעטראטען איז איג  ;עזעצט זיןד אוג אךט זייןי פרײלן ד

 י אײגער נ_עזאגט האט ,שױן איןי פאךשטעה איצט .כןעלגע״ ךער אויף
.פאךשױנען דיא פון

■ אויף געקוקט פאךוואונךעךט נאר יאהער ביז האט ױאס רהל
עגיהי בעל ךעם מיט פאהךען ניט וזילל הםיד ךער וויא םצענע ךער

ךער פןן אוךזאכע גאנצע ךיא איז זיא וויא אונ ר ה י א י איבער
 איהר־■ איפער ,עגלות בעלי־ ךיא זיןד .קךינען איהר איבער ,סצענע
 אראבגעכןראכק, זיא איז חסיד/ דעם מיט עגלה בעל ךער זץי כןךיגט

ט פוהר _ךער פןן אנ :אונ.געז
 :אין דא ילייבען וועל איןד ,פאהרק ניט ■ ווײטער װעל איןז -

 איןר װעל עגלה בעל איהײםישער מאכען זיך וועט טאמער שטאךטיל,
ק אז ניט _ ווילל איןד ; אהײם פאהרען נןךיגק מיר איבער זיןי זאל מ

אװעכןגעוואר*־ ער האט ךערהערט דאם האט עגלה בעל ךער וויא
ק  ער אז געזאגט רהלן האט אונ עגלה בעל יעױ׳גם מיט זיןד.קריגען פ

ק ניט וועט מ ע ׳- צוצאהלען איהם ]אל ער ווען אפילו חםיד ךעם נ
ה בעל ךעם באצאהלען וועט ער אז געזאגט אויןי האט אהרן ר׳ ל  ע

 זיןד האטי יןנגערמאן לעבעךיגער ךער ,פוהךגעלד האלב הסיך׳ס ךעם
פאהרען. זייא טיט װײטער זאל רהל ארײננעמישט אויןז

אלס׳׳ זיא אז אײנגערעךט פאךשוינק אללע איהר האבען בכלל
 שטעך- נןלײנזים דעם אין בלײפען גיט זאל מײךיל אןמנליקליך עלענד

רי... שטאדט ךער ביז ךערפאהרק חאטש ידאל זיא טילי,
 בעלי נײעם ךעם מיט אוועקגעפאהךען בשלום זיןי איז זײגוױל

 אונז^ר^- מיט געפאהךען ’ וןײטער אין רחל אוג ,ךבין צום עגלה
,פארשויגען אלע
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 פאךשױנען אלע נמעט האבען פאהרענךיג׳ טאג גאגצען ךעם
 טרױי ג^זעםען זיך איז י^דער ,פריה^ר וויא גערעךט ניט ,נעשווינען

קק זײגע אין עריגפארטראבט  צןביפ־י א,יך האבען אײניגע ,געדאנ
.צונעדרימלט לקי

 געדאנכןען דער אבנ^טרעטק ניט טאג :_אנצע א האט רהלן פון
הסיד. ךעם מיט פצענע דער פון

ק ג^וואללט ניט ער האט וואם §אר - הי א האט ? מיר מיט פ
 דאבט ווײזט ער "פארשטעהען, נעקענט ניט אונ געטראכט _אלץ זיא
 איט• אזא בין אקז אזנ יודי פךוםער א ,יןד עהרליכער אײן אױס זיך

!פאהרען ניט מיו מיט ער ווילל מײךיל״ ױדיש נל;קליכע
ט, ניט זיא האטי ערקלעךין געװאללט דאס האט זיא וױא עקענ נ

ק אהרין ר׳ בײא געפרעגט האט אונ עג .ךעם וו
,ענטוועךען צוא סןי א זעהר דא איז פראגע אײער אויף -

צוזאמק, פאהךעז װעל#ן מיך װאס צײט דיא כןארג דערויף איז עס
איןד זעה פראנעי י אײער גאןד אז זאגען נאר אײןי .כןק איןי

 איהר וואס דעךמיט ,ערליןי אונ פרום נאןד באטת זעגט איהר אז
אונ שלעכטע ךיא ניט גאןי _קענט  וואס אלעם אז מײנט װעלטי

לײדער װע׳-ט אונז׳נר אין פרײנד״ מײן נאר ;גאלד איז בלישטשעט
שאךעט דאס בלישטשעט, עפ מאס גאלד אלעס ניט איז אבערי

דעךפון אויץד זאל י איהרי• וױא מײדיל ױננ אזא אז ניט אפיא
 יזײן אין ץןי .קען דערפון ניט ווײסט עס ווער װארום וויסען״
 מען אז גוט ניט זעהר איז עס אונ אבנארען מאל פיעל לעננען
 פרעגט זײנװלין ךעם אויף אט ; לעכען אבגענארטק א פיהךט
וױא געכןלײךעטי געהט ,פרומער אזא ערליבער א^א םטײטש איהר:

 וואךט אײן מיט ,גאךטעל א מיט , פאות לאנגע מיט ,ױד פרומערי א
נלויפט נ;אר ,װ. ז. א. דאוונק מיט ידד א וויא אויןז זיןי פיהרט ערי

איבערגעברענטע א וױ׳יךטה איז וואפ ױךישכןײט _קײן װאלט איןי אז מײ
ען פרזמען גאנצען ךעם ’ פאר פאךביטק ניט ,שטווי • • • ױי

פארי איהם האט רהל אז פאךזיכעךט געוועזען איז אהרן ר׳
פ ,שטאגען ה .געװאךק אנשוויגען ווײטער ער איז ך

אין מאל עךשטע דאם אזנ פאױטטאנק באמת איהפ יהאט רחל ’
ק איהר ב בקי זיא האט לע  ערשט־נ דאס , פראקטיש װערען אנגעהוי
 א פון - יןדען שלעכשק א פןן געװארען ’ געױאהר ;יא אין םאל

ן שלעכטען ע ש נ ^.

* *
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.ר. שטאךט דעל אין געקוטען איז מען ווען פאלנאכט  האבק .
 נעדאךפט זיןי ,װײטער פאהרען געדאךפט האבען װאם פאףשױוצען ךיא

ק  אין י געױאהנט האט עגלה בעל דער ווײל ,פוהר נײע א ךינג
.ר _קײן ביז גאר פאן־שױנק נעמען וועב פון ער פלעגט ךרום .ד . .

 זיין אין אהײם װײטער פאהךק באדאךפט אויןד האט אהרן ר׳
 ווילל איז אויב רהל׳ן אונפאלנעלעגט געוואהנט האט ער װאו שטאךט

ק  וועט זיא ביז דאךט זײן אוג איהם צזא פאהלען איהם מיט זיא .נן
 .װאם 'פארנעלעגט; האט עגלה בעל ךעל אהיים, צוליכןפאהלען נןענען
שק זין־ זיא דאךף  שפת נאןז אי״הי װעט ער ,פאהלען ווײטעל אוני מוט

 האבען אללע ,אהײם אבפיהלק זיא ער װעט ג _קײן צור־יק פאהלען
/ געפעלען’ אזוי אויןי איז רחל׳ן גלײכער״ פיעל איז אזױ אז ,נעפונען

'הײם/ דער פון וױיט אזוי שלעפען נאך זיןד זיא דאךה װאם ױאלום
וואס ,הײם ךעל פון װײט וועלםט 150 אודאי אױן־ אזוי שוין איז זיא

 בעםעל װעט זיא מענשען״ פלעמדק א בײא אומזיסט זײן איהל טױג
 יאב■ זיא על װעט דעלנאןי אונ עגלה בעל דעם בײא זײן שבת איבעל
הלק אללעפ. פאל אונ פוהלגעלד פאל באצאהלען איהם וועט מען אז־ג ,פי

פאלשױנען ךיא צופיהלט חאט עגלה בעל דעל וויא דעם נאןז
 צוגעפיהלט גאפטהױז אייין צוא אויןז־ על האט םטאנציע; זײן אויף יעךען

ק לעבעךינק ךעם  מיט איבעךגערעךט זיף מינוטען אײנינע מאנן, ייוננ
 בײךיל יזייך מיט עלי איזי נא־ דעל אונ װאונק אויפין ’ אויעל אויפין איהם

ן מיט אונ י ל ה ל ךעל אויף אהיים זיןי צוא געפאהלען ר ע ט י ו ט ״ , / ׳ ם א  ג
ע שטוב״דיא5 אלטעל :לאגגעל גלויםעל זײן צוא ב א . ל ״ ע ק ש ט י ל ל ו מ

 ענלה בעל דעל אז געטלאפק לאננ שוין געוויס האבען לעזעל ךיא
ל ל׳ באקאנטעל אלטעל אזנזעל איז י ד א ל’ ג ע ל ד ע ה ט י ו ל  ךער’ אונ '

ר ע ײ ד ע ב ע ל ל ע ג נ ד ן י נ א -' לעךערבערגס פין אײנעל מ ה. ל ב ה
 נאטט וואם נעפליײט ז^הל נעיין־ איצט זיןי האט ז.יא \ להל אלימע

 צוריק ענךליך זיא האטי או-נ אזמגליק אײן פון געװעז^ן מציל זיא האט
 זער׳י צוגענומען זי־א האט מען װאו שטוב אױךישעל א־ן געבראבט
 אין אכײגגעפאלען איז ךא אז געװאוםט ניט נעביןי האט זיא ,פלײנךליןז

ן ע ט ײ ו י ו צ - א . . . ! ק י ל נ מ ו א



ש ז ענייי׳ם' ב 101 א

שטאל• מענשען מיר ווען לעבען אומער אין צײטען דא איז עס
מײטטאלט ךעם אץ געװארען געבוירעך זענין מיר װאס ךערמיט צירען

נ נןײן ״ וואלף פעךד,_קיין _קיץ גיט אונ ״מקשען״ פון או קי ר ע  נאןז טיג
. היות ווילךע ’ אנךערע

מענ־ וויא זעהען מיר ווען ךעךמיט, נישט ךען שטאלצירען מיר
ק  מענשענ־ דאם אונז בײא זץ־ דערוועכןט עם ווען ״ גוטפ טהזען ש

טק ךעם אױף רחמנות האכען מיר , געפיסל ױי  הארץ אוגזער וויען , צו
 ♦ אומנל;כןק יענעמם ,צרות יענעמס זעהען מיר אז ,זיןד דערוןאוענזט

ק. אוב מיט פיהלען מיו פ ל ע ’ה
 ז.ענין מיר װאס שטאלצירק באמת טאכןע מיר מעגען דעמעלט \ א

ק געבוירען ש ק ת, ווילדעי .קײן ניט אונ מ ^הק מיר ווארום’ חיו  אז ז
ק ךיא ש ק ק מ ה ע ט - ךיא העכער״פון• טאקע ק ת. ו י ה

שעמען מענשען ױאם צײטען דא זענין לעבען אונזער אין גאר
.מענשען ג^בויריען ז.ענין זייא וואס ךעמ מיט זייער אלײן זי־ פאר זיך

נאכען אזויגע מענשען פון מיר״זעהק דעמאלט.ווען זיך שעמען מיר
ז/יהט מע ווען - היות .ווילךע _קיץ פון ניט אפילו זײ זעהט מע װאס

ה;ה ווילדער דער פון ז_אכען ערגערע פיהל טהוט מעגש ךער אז
 דעסטוו^גען אלעפ\פון דאס וױיםען מיר וױאגוט טעךכןוןירליג נאר
 מײטגן אונ אב אלײן זיך נארען אונ דעם אן אפט גאגץ מיר פארגעםען

 דער פון בעשעפענעשן אללע פון בעםערע די מענשעןי זעגין מיר אז
־ • וועלט

קומט אויסלענדער דער - דײטש רעו ןוען אז _אוודאי געךײנקט איךד
מיי מיט שטאדט אין איונז צץ אךאב גךויםע אין חיות וױלדע מינים אלע

ק ,יגען שט אייזעךגע כןלײנע אין אזנ  ״זווערינעץ״ דעם אין קוטען מיר װ
 אויףדעם , וואלף ךעם אױףי קוקענךינ שראקען דער בא^ד מיר וועךק

 זייא אויף קז.קען מיר ,ננלאם ווערד פנ;ם אונז^ר ׳ טיגער’ דעם אךיף לײב״
: זיןי טראכטען אזנ אזוי

געװעז^ו װאלט זיי זענין חיות ווילדע שרענןליכע פאר וואס אך
ך רי װען שרעקליך זי א/. ^ ײג ט  _ארױס .\אלען אונ.זײ צזבךעפען _פלוצים ש

 ניט מורא .קײן האט דײטש דער _װי װאונךעךין צו זיך י איז.נאר .^ס ,פײי
 שטעקען דעם מיט רײצען זײא אונ שטײגען ךיא געבען ארומצונעהען

אז ^אל.זעהען מע פדיי ב ת װילד וױ װ/ מ ח ,דענין די.
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 ? אלײן ניט דען זיך מיר נארין ? נאראנים כןיין ניט מיר זענין נא
ק זיןי מיר’ פארגעסען  וואס היות ךי פאר זיןי שרעכןען מיר ווען ניט ד

 ניט מורא _קײן גאר האבען אז־נ - שטײגען אײזערנע אין פאךשפאךט זענין
ע פארידי ניט ד ל י ו ו ו י  שטענךיג אונז וישען צ ארום זיןד ךרעהען וואס ת ח

ענין מיט שטנדיג .ז^נין מיר , פרײ ײ/ז ע אונזערע דען .ז נ ע ג ײ  הייות א
 װאס היות ךי.ורילךע פון שךעכןייכער ניט ,וױלדער ניט , שעךליכער ניט

? װעלךער די אין זיך געפינען'
ק  װעלען ײי אױב אונ ,פרײ שטײנ דער פון ארויפ זאלען היות ךי וו

 ״קײנעפ אז.ױי.זאלןנן זעהר/יין .כןען באז, ניט אוג הונגעריג זיין ניט נאר
ק ניט שעפ ק או״ג ט ק זיי טען ווא/ ניט וו ס עיי  מענשען ךרײ צווײ א צ
י נענדכ אוג

שק ױ שק אונז צו  װאס שעךליכע אזוינע אבער זיך געפינען מענ
.היות אלע פןן שרעקליכער פי#ל ,ווילךער סך א זענין

 אונ שעךליכער אונ ווילדער זײן נאך נןען וואם זיך פרעגט _עפ
!גליק זיין אומנליק י_ענעמם אין זוכט מענש דער ווען ווי שרעכןליכער

 הױזווירטהשאפט הייזער פאזשאר/ א איז שטאךיט דער אין #רגעץ ’
 אהן , ןרויט אהן בלײבען מענשען , תל א אלעס פון .ווערד '׳ בךענט
 זי־ _יאווק ךעסטוועגק פז־ן אומגליק גרויסען דעם אין לעבען אהן ,געזונד
 - אונ אןמגליק נרויסען ךעם מיט ’ זיך פאלזעווען װאם מענשליןז אדיןד באלד
 האכען נשרפיפ ךי זועלכען אויף איבעײגע דאם אװעק ראבעווען אונ גנכינן

.ארךיסצוראטעווען אוספיעט קוים אוג לעבען זײער נגעשטעלט אי
ײ’ :שרעקליכער אונ ווילדער זײן נאך .כןען ױאם  אןמגלינןליכע אײן ב

 טאט־נ ךי.קינדעךס ,מאנן .ךער’אבז' שטאךבט .קינךער עטליכע פון מןטער
 די :יתומים ךי.קינךערי אונ אלמנה איין וועליד זי .קרוין טוטעו־ס דער

 האפנונג אדנ.זײער לעבען.י בעסער פון_קײן ניט שוין טראכטען אוטנליקליכע
 פאטער _זײ^ר וואס דעךמיט שוין״' זיך באנוגען זײ ,אבגעשטאךבען איז

.הארעװאניע לעבק גאגץ פון.זײן איבעךגעלאזט זײ האט
 ^פיס אלמנה אזמגלי.קליכער ךער צו שטענךיג זי־ יאװעט דעמאלט

ע, ל ע ש ק ט א הדי’ אױף רחמנות באקומט וואם פרײנד גןטער א '  אונ אי
 ךי אךייף א־נ אלטנה ’דער אױףי .זי־ ז־ערגארימט , .קינדער איהרע

 ,פאטער אײנענער אײן זײ^ר במעט װעךד ער ןתומים אוטנליכןליכע
 שאנעם א באקומט ךעךפצר איהם לױבען אללע , טובות זײ '^הוט

 דעךבארימט .לאנג אזוי , טובות לאגנ אזוי זײ טהוט ;גר אןער נאר .נאמען
 לעבען צין אין ד\אט פאטער זײער וואם אלעם ביז ;זײ אויף זיןד ליר

 זיינע ״ אין גאנצען אין מענשעלע ךעמ צו איבער געדןט פאךהארעוועט
קען ק׳יןנער ״ _קראך,ען ניט טאר האן ^ײן אז ה^צאות אזױפע מיט , הענד



 ךי מיט .אלמנה או־מגליכןליבער ךער האטש ,זאגען ניט װארט א ־איהם
. טהירק פרעמדע איכער ארומצוגעהען ווי נאר ניט מעהר בלייבט ׳ ייתומים

ווען צײט דער אין אז טרעקליכער5 אונ װילךער ײין נאןד וואם.קען
 פאגראמען די ווי אזמגליק גרויסער אזא געווארען אנגעשיקט איז ױדען .יאויף

 וועךעז עלטעךין פזן כןיגךער ,נירוביפ , פרײנד ,פארארעםט וועךען -יוךען
 פון אנטלויפען אללע ,אגדערען דעם פון אײנס צושפךייט אונ ־צוזײעט

קענען _קײן אז אהער אונךער אהין דער ;אומגליק דעם  זייערע #טערען..
 וואם מעגשען אויןד זיך געפינען צײט אזא אין אט - .געפינען’ ניט כןינךר

אומגליק צוױיטע־ם ךעם מיט זיןי פאלזעװען
ךי אלע פון מעהר לײדען אומגליקי אז_א בײ איז שטײגער ךער ווי

• מײךלעך ךי אונ .פרױען
 עם טעכטער יןךישע פיל װיא פאךגעםק אונז פון יךען האט ווער

.געווארען אוםגליקייך צײט ךער אין יזענין
 דעפ פון אגטלױפען צוא נליק דאם געהאט האבען װאם ךיא אונ

ק זין־ באלד האכען ,געװארען ניצול זענין אונ *אומגליק  אזוינע געפונ
 ךיא פזן אומגליק גרויםען דעם מימ באנוצט זיןי האבען וואס ׳יוךעלעןד
.פארפיהרט אדמגלײקען גרעםערע אין נאןי זייא האבען ארנ טאכטער יודיש^

שק גרוילען אזא אין אז ווילדעי זײן גאןז .כןען וואס יא,  ױךי
ק געפיגען זיןז ^אלען אוםגליק ד  צױא נאןד או״נ נךידער« אײגענע ױ

- זיןי,ונוצען. פאר האבען זאלען ױיא כדי ברענמין אומנליקק .יגךעםעדע

 אךט מין אזא איין אויך איז באקאנט שױן איז לען^ר ךי ווי
 האט זיא האטש רהל, אומגליכןליבע אונזער ארײנגעפאלען ׳איצטער

 האט זיא פארקעהרט״ נאר געװאוםט, ניט גאר ךערװײל >בעןד1
 צובענדמעז טרײ אזןי זיא האט מען וואם גללקליןד פאד געפיהלט זיןז
.שטוני יזךײטער א ־.אין

 ארום טאקע האט מוטטער( עגלה׳פ בעל )דעם אלטעיהײקע ךיא
 איכעךגעײאזט ניט זיא מוטער, טרייעי א וויא געךךעהט זין־ ־איהר
 .האךץ דאם אױם;ערעלט איהרי מאל י אללע ,מינוט א אויף אליין
ק װאם צרות ךי אריף װײגען מיטגעהאלפען -איהר ך  איצטיזד טךאגען ין

'אומגליק. אײנען איהר אויף אונ לאיבער
 שטוב גאגצער דער מיט הײקען אלטער ךער זיך האט רהל

 אין אוםפעיעט זיא האט צײט נןלײנער א אין ,איבערגענעבען -זעהר
תמיד פון האט זיא אז ;איז זיא ווער הײקען דערצעהלען •ינאנצען
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 ג.. שטאךט דער פון וױיט ניט סטעפקיװקע דארף אין געװאהנט אן
איד ער נאר פאמעשטשיק, ױךישער א געװאהנט האט דארט װאן

 זגהך א .זײנער געבליבען איז איהם נאןז געישטארבען, לאנ; שוין
 איהר איז ערי אוג הב-יתי יבעל גאנצער דער איזי וואם סאלאמאןי

ט/ דערויף נאןד באשטעהט אפתר מוטער ײין חאטש חתן, אך ני  נ
ע באכע זײן ל ־ י רי ױל װאילעי א ז#הר פ ע־ו חך,; רעם ױךענ  זיא. טי

ק ינהמה מוטער אייהר געהאט ליעב אויןז־ האט ו  געלעננט; האט זיא ו
 יקארל פאן דעם װעגען פאךריאבנע יערצעהלט זיאיאיהר האט אויןי

אומגליקי דער זײא אויףי פלויצים איז עם וויא אונ מאדאפיאגאװ אונ
 יזיײא,. אויף אננעפאלען װאלף ךיא וזיא זענין גױם ךיא געקומען«

פאטער״ אומגללקליכען איהר׳ שרײען שרעקליןד געהערט האט זיא
 זיא י ,קאו־/ ’ פאן ’ נאבגעלאפען יאיז איל״ר מוטער״' זײן סאלאמאנען״

אונ: געחאפט יזיא ער האט װאלד בײם דאךט אנטלאפק, איז
 זיא. איז קאםע ךיא האנד דער אין געהאלטען האט זיא חיאס גליק א

 דיא. אחמגעךרעהט זיןד זיא האט ךערנאןי ,געװארען .ניצול איהם פדן
 איהרי צוגעשיכןיט איהר גאטט האט פריה דער אין ביז נאבט גאנצע

פוהר־ דער מיט זוהן
•צוא׳ אױפגעהעךט ניט רחל האט טעג ערשטע ליא אין

ק ױינ  אבגערוהטל. «פיהל זיןי האט זיא ווען איצטער ערשט מאיןם ,ו
 אנגעהויבעך זיןד פאךראבנע זיא .האט בארוהוגט עטוואס אונ

הערעך צוא ז׳נ־ען צןא אוםפעיעט האט זיא וואס ,דעךמאנען
אנטלאפעןי איז װען אויםגעוויזען אלץ זיןד האט איהר ,אגטלויפענךיג

 פון ערד דער אויף פאלען פרײךעי באכע ךיא געזעהען זיאי האט
-הענד פאגראמשטשיקעם ךיא .

ן דווץד י ל ד א ג ן דוךןי אוני י ע ק י י  אפט־ געהאט ןיא האט ח
פאגראם דער איז םטעפקיװקע אין אז הײם, דער יפון נעליםען

ק ן חתן איחר אונ שרעקליך געוועז א מ א ל א  האט־ ער ווען פ
,ערד דער אויף טויט באכע ליעבע זיין געלעהען  ני־ט• ער האט ,

נאר .גױם ךיא אויף אננעפאלען איז אזנ איבעיטראנק נעכןעגט
 טאג. צווײטען דעם אויף אוג י געשלאגען זעהר אייהם י זײא האבען

.געשטארבק ער איןי
ן’ י אי טי  אזױנע־. מאל אלע געבראהט רחלען האט מען ױארט מי

 פיהלען״ אלץ זיןי זאל 'זיאי אז ,הײם ךער פון געריםק אויםנעטראכטע
פארגעםעך י ניט איהר זײא האגען אויןד ;עלענדער אזנ אזמגליכןליכער

ן אז צץדעךצעהלק ע ל ר א ק ״ ן א יגעבעך טױךט געפוגען מען האט פ
דער־ מיט אילם האט רחלי, זיא, אז ^אױען גױם 'אל־> וואלד '



 ארױפפאהרעןי מוז זיא אז ^אגט מוטער םאלאמאנפ אונ ךערשטאבען ^קאסע
אלעפ פאךקױפט זיא ,װײט עךניץ י דאךף פון

רצהלק אנהויבק ניט וועל *איןד  וױפיעל באשריימגן אז־נ תי
נ כןרע?צען וויפי^ל ,^הרערען טײכען  אויפגעגאםען■ דאט זיפצעןרחל א

.נייעסען אונ געריסען טהייערע אלע ךיא פון
 שטארקער איז מ>נש ךער ״אז וועלט: ךיא >אגט או?זי?ט ;יט

-שטאךקער איז מעגש א יא אײזען״ פון ק .קײן ניט , ײז  ־ _קײן גיט א
 «צרות״-זאגט ״קען, מענש א ױאם איןעךטראגען דאס ._קען שטײן

מענשען״.־ ךעפ םען-שטארכןען
 איז ,מענשען דעם שטארקען װאם צרות ךיא דאנק א פנים א

האט יזיא איבערצוטךאנען, אלעס שטאנד אין געװעזען אויןד רהל
 ךערפאר נאר (איבעךגעױפצט איבעךגעווײנט סוף בל סוף אויך זין־

 פנים’ ליבטיג 'פריהעךךינ איהוי פעראנךעוט, שטארק זיןד זיא האט
אויגען ?עבעךיגע איהרע / פךעהלי־ געװעזען שטענךינ איז וואס

 בלאס פנים ךאפ ;איבעךנעביטק איהר אין זיןז האט אלעס, אלעס
.איבערגעצויגק טול שוואךצק מיט וויא אױגען ךיא ,טרויעךיג אונ ,

 אין אואכגעלאזט, שטענךיג האנד ךיא פאך־ימאכט, ליפען ךיא
 עפים. איז /עבען דאס איז אױםגע^אגט פנים איהר האט גאנצק

 ךא פךי ךערפאר נאר לעבט זיא אזנ ,אײנם אלץ איהר בײא
שק זיןד זאל געװעזען איהר ’ איז וואפ אלעם ,עלענד איז זיא .מוט

 זיא איז אליין אונ ,אײביג יאויף אװעק איהר פון איז ליעב
ג ר ו ה ש, א פ דערשטאכען־■ זיא האט הענד אײגעגע איהךע מיט נ

ק!מענ א י :וועלט דער אויף פרײ ארופ זי,ד ךרעהט זיא אונ |
 האט אונ י לעבען געגןענט’ ניט אזוי װייטערי האט זיא

ק: געזאגט ק ײ ח
!חײקע ליעבע ,אהײם פאהךען װילל אין־ -

האסט־ ? פא־רען דוא וועםט װאו .קינד, איזגליקלקד נאריש׳
דאנק א אב. דא דען דיר ג^הט ’ וואס ? הײם א שוץ דען

 וועלען• געבען װעט נאטט אזוי וױא אונ ױדען אויןי זענין מיר גאטט
’לעבען. מיר

ר מי ר ניט נאר דא געהט - ה אי - ״ ב  מײנטװעגעך פון טהוט א
עע וויא פיעל אזוי מע״הר י ״קק איןי נאר מוטער״ אײגענע א־ין מי

איןי ווילל איןד זײן, ניט דא ם- ײ  װאו־ ארט ךעם אויף זײן ווילל אה
 אויף זײן ווילל איך ליעב, איז מיר וואס פעךלוירען אלעם האב אין־

 וויל־ איןי פאךגאסק, פלוט מענשענס ךעם האב איןד װאו אךט דעם
זינד» מײנע פאר ווערען גאשטראפט
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ײן־  ־דוא .קינד, נאריש ױנג א וויא נאןי רעךםט דוא רהל, -נ
א ראםט אהין װאו אונ ;געזינךינט ניט :אר דא דאםט  ז פאהרען צוא ח

 געךאנקק כןינךעךשע נארישע דײנע וואס הערען ניט ךיך װעל ־איןיי
 וועםט דץא ,פאהךען לאזען ניט ךיןי וועל איך ךיןי, טראנען

 / מךען אױף האבען רחמנות וועט גאטט ביז מיר, פײא זיין ךעךװײל
 דוא וועםט װאוהין יאזױ אזנ אויפהערק, וועלען פאגךאמען ךיא

ק י הערט טאנ אלע ’ ? פאהרען נײעם א שטאךט נײער א אין מ
 דא ,פאגךאם א געװעזען אויןי שוין איז ג. אין ,פאניאם ־שרעקליבען

אונ יגאם, דער אויף ארויםצוטךעטק םורא אריןי שויןי טען האטי
 שךעקליכע אזא אין פאהרק לאזען זיןז־ ווילםט אלײן מײדיל דץא

ײן אנךערע צײט?! ד ף״ ױ  פאר גערעבענט זיןי ווא׳-טען אךט א
 ךיןד װעלען מיד ,אדנז צוא * אנגעקזמען ביזט דוא וואס גליכןליןי

זאל עם העלפען גאט לאז ,ווערק פאךפאלען לאזל׳גן ניט דאי
עהק מיר וועלען דעךנאןי שטילער אפיםעל ..ווערק • ז

דער װיא כףנד, נאריש אנגערופק רהלען נאר האט חײקע
ק’ אוים זיך ךךיקט מעגש עלטערער אײן איז שטײגער עג אױנגען, וו

אז פאךשטאנען האט אוג .קינד _קײן געוועזען’ ניט שוין איז •ריהל
גערעכט יאיז חײקע גוטע ךיא אונ א.קינד וויא טאקי רעךט זיא

בארעכענט: האטיזיןי -אזנ
מםתמא אומגליקליך אזוי טאג אללע ווערק ױךק פיעל אזוי -

וואו־הין אומגליקליך, אזוי איז וואם מײךיל ױךײש אײן ניט איןי בין
 ךיא יאהיים? שלעפען באמת טאקע זיך אי־ וועל מעמען צוא -־אונ

 ניט שוין זין־ וועלען געטראפען מיך האבק וואס אומנללנןען גרויםע
 ניט איז סאלאמאן םיין אז ערווארטען נאך איןד קען״ װאס אומקעהרעןי,'

ךא, ניט אױןז־ איז באבע טהײערע ךיא אפילו דא/
ט... (דא (מיר פאר איצט אײנס יאלץ ך א אומגללקליכער מײן א־ ך

 וואס מדען אלע מיט אױןז דאךט געוויפ זיןי ױאלנערט ער פאטער!י
איהפ איןד כןק וואס נאר ג., אין אבג^ראבעװעט’ זײא האט מען

 .קענען ױאךט _קײן מיט אפילו העלפען, מיר ער ״קעןי וואפ העלפק״
 וועט גאטט ביז ױארטען װעל' איןד ,איבערעךק ניט זיך מירי

.האפען ?.רהמנות
 איבעךגעגעבען מאל אללע מעהר זין־ אונ געבליבק װײטער איז זיא

 הונדערט ,טרויםט גאנצען איהר געפזנען איהר אין האט זיא ,הײקען ־
 פאטער איהר פרײדען, סאלאמאנען״ ךעךמאנען זיא פלענט טאנ אין מאל
 געטרײםט. אלץ זיא האט הײקע אזנ בעקאנטע אנךערע אללע אונ

גאטט ױארום ,איבעךטיאגען אל־>ם דארף ’ מענש א אז איהר געוױזען
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 אוג ,וועלט דער אויף ניט גאר זיך טהוט גאטט אהן ,אזרי הײפט
 האט דעם צררת, םך א איהם אויף בךעעט נאטט וואפ דעפ

ליעב. ער
צײט, עךשטע ךיא רהלין בײא אװעכןגעגאנגען דערװײל איז אזוי

* *
*

ײקק בײא הײמישע אײן פאר אײנגעװעהנט אזוי זי־ האט רהל  ה
 אבלאזען זיא מעג זיא פארזיכעךט געװעזען איז הײקע אז שטוב, ־אץ

 געגאנגען, גיט ערגיץ אין איז רחל גאר וױל. זיא װאו אפילו :■געהען
 ,נעפט זומערדיגע ”דיא אויף צוקוכןען געהאט ליעב נאר האט זיא
 לעבען פארגאננ״ן איהר דערמאנק ניט אזוי איהר ?לעגט ױאןי סײן
 הימעל/ לױטעךןי ךעם אויף אזוי ק^כןענךיג נעכט. זומעךךיגע ךיא וויא
 װײטענם פון אויגען ךיא אין ;עװײען ך,~ זהא- וואם בוימעל דעם אויף

ר איהרע דעךמאנען זי־ זיא פלענט ע ק ו ו י ק פ ע ט  פעלךער״ ברײיטע ם
 זןך פאךשטעהט 'אז־נ ,ארבײט פלייסיג^ גאנצע איהרע ,וועלדעל דאס

 פנים״ באקאנטי סאלאמאנפ באוױזען זיןד אױגען איהךע פאר האט באלד
 הימעל״ דעםי אויף קוקען ’האטאנגעהויבק זי אונ געשטאלט גאנץ זי־יןי

איצטער... איז סאלאמאן ויואו דארט V ; • • * : г״
 זוטערךיגער א . ךיהרט ,האלטהערציגען א אפילו כועגשען יעדען

 װען פעלדארבײטער א געריהרט ווערד מעהר נאן־ נאר ,אבענד שאנער
-אךבי״יט זײן פון געריםען אי זומער ’ אום איז ער .

 אן ךערמאנט זיןד זיא האט היטעל ךעם אויף אזוי קוקענדינ
דיא אן דערמאנטי זיןי זיא האט מעהר נאר לעבען, גאנץ ־איהר

ךיא אין איהר פלעגט פרײךע באבע דיא וואם מעשות טהייערע אל>
ךעךצהלען. נעכט .זןמעךךיגע

פ פ ה ע קוק אט אבױײזק, פרײדע איהר פלעגט רהל, דיא -ז
 שטיקלעןד ארום שװימען עפ וויא ז.ער,פט הימעל, ךעם אויף גלײ־ דא

א זע;ין דאם ,המארע שטיקלע־ וױא פנים א האבק ױאם .ווײםע  יי
ק/ פון נשמות ש ענ ע ארום שווימ־נן ז_ײט דער’ אין דארט אט מ נ ײ ל  ק

ד ען ל כן טי ײנע פדן נשטות רײױנ זעגין דאפ ,ע ם ײ ו_ו ש .לעיינ.ק קי
.זינד שזם אהן אבגעשטאךבק ױנג 'ז?ננין ױאם

 גיט הימעל/ ךעם אויף פאךטראכט שטי״ךק זי־ האט רהל אדג
 מיטעלע אדנ נרויםע ,.קלײנע אלעילײ ךיא פון אוינ _קײן ׳אבגעלאזט
ווײסע• שטיק/.עך
מיט אבנעלױזען האטיזיא ,נשמה מאמעם מײן זײן _קער אךאכ -
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 האפז װאס .חמארע לױטערע װײפע מיטעלשטיק א אויף פינגער ךעם
עו פון פאךב דער אין אבגעקלעוט זיך ה״ ד בנ  נרויפע דאם ־אדנ /

גשמה״ שלופ׳ם זײדענס ךעם זײן .קעהר שטיק ווײםע
 ארום געהען עס נשמות וועמעס נןינד מײן וויםען כןק -יווער

 ךיא נעענטװארט איהר ’ האט ,גאטט וויםען נאר כןען דאם ? דא
.פרײדע אלטע

V פארנומען געוועזען אויןד איצטער רהל איז דעם מיט אט
 ,ראבע דיא שענק ךעם נעבען גאם טוי־טער ךער אויף זיצענךיג

 מייפ לױטער שטיק שאן א דעךזעהק אױן־ איצט האט זיא מװ־ליכןע״.
הימעלי• לױטערן ךעש איבער ארומטווימען

פי' א ד  כןער זיא װארזם נשמה, פאלאמאנס ז_ײן ג^וןיפ .כןער -
 ״קער טהײער וױא גוט וויא א־ הימעל! ךעם אויף זײן לאנג שױן

שווימק אזוי זיין דאךט  ,א/.עם זעהען אונ וועלט ךער איבער אהמצו
 װארט א אפײיו כןען אוג קוק אונ דא זיץ איןד וױא אװדאי זעהט ערי

 דער אויף אךאבלאזיען אזוי זיןז־ זאל ער ווען אט ,זאגען ניט איהםי
 .אבגעלאזט ניט מין־ וואלט ער .זעהען איהם.קענען זאל איך האטש (ערד
געפלויגען. דארט בײד־׳י ױאלטק מיר

 וואם ״נשמה״ דער אויף פאךטראכט אונ פאךטיעפט זיך האט רהל
 ניט־ גאר האטי זיא אז ארומגעשפאצירט אויגק איהרע פאר האט

געהעךט גיט אפילו האט .זיא ערד״ דער או־יף .ױא זיצט צױא געפיהלט
אויפגעװיזען באמת איר זין־ האט עס נאר ,איהר ארופ זין־ טהוט עם װאס

אללע וועךד ״נשמה״ דיא וויא ארג לופטען דער אץ איז זיא אז
ט׳’ זעהען״ יטוין ךא װעט אט אט, איהר, צוא נעהנטער מאל  יאט א

.אײנעם אין זיין זײא וועלען . צװײא פון נערײדערײ פלוצים א נאר .
פלוצים איז זיא אוג איבעךגעשלאגען פאנטאױע איהר האט מענשען

 איהר י פון ח־ײט ניט - אךאבגעפאלען ערד דער אויף הימעל פןן יוויא
 שאטענ׳פ, צווײא וויא מײךלע־ צװײאי געדרעקט פאװאליע זיןל־ האבק
 ניט־ מעהר א.קינד גאר נאן־ במעט אײנע אונ דעךױא.ק?־.ע א אײנע

 אויף פאךךיםען געװעזען אויןי זענין ._נןאפ זייערע ,אלט ^אהר 13 וויא
.הימעל ךעם

א ״ ;א א - וואפ נשפה פ ׳ ן מ ל ז זײדעגם דעפ ז_ײן קער%דאש. אט .א;
אלעם אדג ’ גוטער אזא געוועזען איז ער אז דעךצעהלען מיר פלענםט דױא

פק ךיר . קוי
 ארומנעשפרוננען איז אונ מײךיל דאם.קלענערע געזאגט האט דאס -

4איהר'כןלײדי ארום געטשעפעט זיןד מאל אללע עלטעיער. ךער ארום
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 ךעם איז у ם י י ו_ו שטיק גרױםע דאס אז זײן מוךה אויןז איהר זיא.זאל
.גשמה זײךענס

ר’ ע ו ו  שוין .קער זײדע דער ,ניט אפשר אדנ ;א אפשר ,וױיםט ־
.עדן יגן אין זײין לאנג .איצטעו

וואס ךיא אז געזאגט אלײן 1מי דאןז האםט ,איז זשע װאם’ נא -
אדיןד הימעל ךעפ אויף זענין יךיא עדן נן אין זענין

א, - אךכז אן זיןז־ ער װאלט ז_ײן דא זאל זײדע דער װען נאר י
ניט האבען מיר ,וועלט ךער אויף שלעכט אזוי איז אזנז אז ךעךמאנט

ק פ ע א צז ם א  בײא אויסנעבעטק ח־אלט .זײדע ךער אנצץטהון״ זיןי אוג װ
 בעטען הײזער ךיאי אין אהמגעהען גיט מעהר שוין זאלק מיר אז .גאטט

. ברויט שטינןיל א מיט גיאשען א

ק אהער ביז איז װאם מײךיל .קלענערע דאם עז עוו  פךעהליןי זעהר ג
, האפפענוגג נוטער ךער פון י ד נ ײ ש ז  א.יך וועט מײדיל( עלטעכע )דאס א

געווארען,יזיא טרויעךיג זעהר איצטער איז זײדע, ךער איז עס אז זאגען
זופעךטאנ לאנגען גאגצען ךעם זין־ איז זיא וויא ךעךמאנט זין־ האט

 היײזער ךיא איבער פיס ךיא אבגענאנגק שײנדעלען מיטי צוזאמק
 ננרויט שווארץ שטינןעל טרוקען א נאר וועטשערע גענעסען אבינד .אדנ

. װאםער זומעךךיגער װארימער מיט
אזוי איז מיר אז ניט אוי־ ווײסט מאמע מײןי אונ י שײנדיל -

? ־שלעכט
ק ,מתים פונ ךעךן ניט מעהר רײזעלע לאמיו־ -1 1 ניט טאר מ

באנאכט גא־ ובפרט רעךען

 ווערטער אהן שטיל אונ ךעךשראקען וויא זיןז האט ע ל ע ז י י ר -
 אייגג־ןוױקעלט האלכ זי־ אונ ,.קלייךעל שײנדילם צץא געטולעט צױא ־זיןו
.פאלדען ךיא אונ

 גערעדט האבק דואפ.זײא געהעךט אלעם כמעט ה^ט ױאס רהל -
- זיא. צץא צוגעגאנגק נעהנטער איז

 נאןד ופען1אגג.ע פךיהער זי־ שײנדיל האט ,אבענד גוטער א -
 זיןד דאכט אײןז־ האב אי־ באטראכט. אביםל זיא האט זיא וו־א דעפ

.שטונ־ אין ן ע ק ײ ה בײא דא געז^הען

̂א - .נאהענט דא ךען וואהנט איהר ,י
. ישטוב ךער אונטער טאכןע באלד דא יא -
 ערשטע דאס דא אײןי זעה אי־ / נעװאוסט ניט גאר האב אץי ־

.דרויסק אין אליין צלזיצען םקוטשנע אזוי איז עס ,מאל
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גאגצע.. א ארום געהען מיר ווײל געזעהען ניט אדנז האט איהר -
הײזער דיא איבער ,שטאךט אין טאנ

ײעך צווײא דיא אויף קוכןענךיגי ײ  פארװאונךעךט: זעהר זיא איז ט
.געפךעגט האט איזנ נעױאךען
אזוי• װיא ו הײזער דיא אין ארום נעהט איהר הײסט װאס -

— • *• “  • I • “  V V • I ** Т

ו הייזער דיא אין םײדלעןד אזוינע ארום געהען
בײא. ךיענט אונ ךיגסטטויד א זענט איהר װאס אײןל־ איז נוט -

תטע, אבעל  ניט גאר האבען מיר 7גרייטס אלעס האט איהר װאז בי
 וואס ,אונז זעהט איהר וויא באךװעס אוג נאקעט ,אךעם ’ זעבין מיר
 נעהען װאס מײךלעןד צווײא נאר דען מיר זענין ,טהון מיר זאלען זשע
הײזער? ךיאי איבער ארום

א נ הײזער? ךיא איץ ארום געהען עלטעךן אײערע אונ -
 ביך איןד ,אבמישטארבען ױנג מיו־ זענין עלטעךן מײנע ,נייין -
ק װעז  אין ארומנעגאנגען ניט״’ איז ״ זיידע ךער ,זיידין א מײנעם כײא גע

♦ הײזער ךיא
 געדענק אי־ ױנג, אננגעשטארבען אויןד מיר איז מאמע טײן -

ל זי־ האט ,זייךען דעם אויןד ע ז י י  ארײנגעמישיט. כןינדעךש נארײט ’ער
. שמועם אין

לײט ארימע סןי א מיטהעלפען אלײן נאן־ פלעגט זײדע טײן - י
? זיפץ א מיט געפרעגט י רהל האט ,גביר א געװעדגן איז ער -

ײן נ שטי״קעל״ זײן נאר ארימאנן״ אײן געוויעזען אויןי איז ער -
 ךער אין שפעט ביז טאג גאנצען א אונ פארדיענט זיןד ער האט ברויט
 געלד נעמען צובויףי הײזער ךיא איבער ארומגעהען ער פ,.עגט נאכט

ה, געבען יעדער פלעגט איהם װעגען, לײטם אךימע פדן ב ד מען■ אנ
ק צעהן צוא געבען איהם פלעגט ש א גביר גרויפער א אונ נדבה א גי

עדער איהם מען פלעגט דעם חוץ אוין־, א.כןעךביל אמאל נעבעך שטוב איןי
ט '>ג.עלד םןד א מאבען פלעגט ער צוױיא דער אונ גיאשען א רער ני

עהק מיר וואפ םיר וויא אזוי מען ביז נןלײטען го אונ הײזער ю אב ג
.ברױט שטיקעל א אךער נראשען א אזנז מאךפט

פרעמדע אוועכןגעבק ער פלעגט געלדי נאנצע דאפ אונ -
у לײט ארימע

אונ ,אױעכןגעפען פלעגט ער וױא אלײן געךענק איף ;לא -
ק מיר אז כ א ער האטש ,אנבײפק _קײן אויף געהאט ניט אטאל ה

 געלד לײטםי ״אךימע פון אז זאגען ער פלענט ,געלד האבען פלעגט
ק טאר  באיר־■ .קלײט־נל אין דעןװײל הײםען פלעגט אןנ געמען״ ניט מ
אנבײפען אויף גען



או װ אבצוגעבעןו אויף נעמען ער לעגט;פ זשע -
 פ־-ייד לערנען פ.ל.ע;ט ער’ פארדיענט, האט ? הייסט וואם -

 מאכעך עך פלעגט אױןד ,זא״זין רןדיש ,משניות גביר נעשטאלןענעט א
 אזנ; גראשען אפשרי* פושקעל פאר.לעלען נעמען פלעגט ״עו־ וואם ,טאבאק

 מיר אז זיןי 'פארשטעהט ,פאלליענט ער האט זאבען אזוינע נאןי פןן
.‘לײט אךימע וויא געלע?ט טאקע האבק

ו געשטאךבען 'טוין איז ער אונ נא -
 נאגצע ךיא איז נעשטאךבק איז יער וױא באלד , ;אהד 8 שוין יא -
 געהאט ניט שוין האביאין־ 'מאךנען אויף לױה, זײן בײא געוועזען שטאךט

 געהאט האטרחמנות יטטאדט ’ נאנצע ךיא כלעט נאר .בייסען’א; .קײן אויף
בין־ אין־ וואס ק/קעבךינ טיר״ אוייף ג/קרעקצט האבען אלע ,מיר אויף

זיידען טהײערען אזא י אננעװארען האב אוג עלענך מנבןליבען אזוי
 יעדער ,געהאט’ רהמנות טיר אויף האבען אלל/ג ׳ ױדען עלרליכען אזא

 פלײש ,ברוט געקענט: האט ער שטוב.וואס אין ארײעעשיכןט מיר האט
גוועזעןי ירנןנא מיןד ’ האבען לײט ’ ארימע הימג אללע , ?ןלײליל א , געלד

מען אונ זײדען א גןאר ױדען טהײערען אזא ג^האט האב איןי װאים
ק אוג רחמנות אזוי מיר אויף האט נדבות, פי^ל אזוי מיר גיט מ

ט מען ק; ר מיט נעלעבט איך האב לאננ ניט גאר אהץם, נאןי מיר ב
ס דעם ק ד ̂ גליק מײןי געצויגען אזױ ’ זיך האט לאנג ניט ׳ צךקות זיי

װאס ׳ האבק רחמנות מיר אויף אויפגעהעךט מען האט ,קפעטער וואם
 אן אזג זןילען מייין פארנ״עסען מעהר םען האט ,װײטער אןנ .ווייטער

 שוין אהײם טיר פלעגט מען’ אז דעךצו געקומען איז עס ,אװדאי מיר
 מעך װאו ,וואם ’ געהאט ניט איך האב עסען ,ברעננען ניט נאר

 אונ געטראכט אל*ן האב אי־ ,געװאוםט ניט אויך איןד האב נעלד נעמט
 איןי ננין ,געוױארען 'הונגעריג שטארק בין איל ביז געכ^רא^ט

 עפיס־ געבעטען אונ רײזעלען מיט שטוב צווײטער א אין ארײננענאנגען
ק , עסק  דעם אויף נאר אזוי אויןי טארנען געגעבען/ אונז האט מ

 זייא אז נעזאנט שטוב צוױיטער לערי אין מיר מעי האט טאג ךריטען
,הײזער ךיא אין ארוםי אויך’ געהען ןיײא לײט״ ארימע אויןד זענין , 
 ארומנעהען בעםער ^אל איך ,ג׳עבען ניט מינהר שוין מיר .כןענען זייא
 יט.נ איןד.כןעיז זיך, שעם־ איןי אז געזאגט האב אןי ווען . שטאךט אין

ק, ט ע  פדן ילײט ארימע אײניגע זיןד האבען געװאהנט, ניט לין איןי ב
 איך אז געלאגט האט דעױ .געטאבט חיוזק אונ צולאכט שטאךק מירי
 םיאז־ _קײן דא ניט גאר איז פון דער אונ גדלניטע״ א א/כןבצינטע בין

 איז ננבינען נאר אז געזאנט האט ךער וועלט■ דערי אןיף זאןז פערע
.שעטק צױא 'וואם ניט זיןד מען האט נדכה א בעטען אגער אבזיון/
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מענשען האבען ךעךפאר אונ לײט ארימע ליעב אויןי האט גאטט
 טיר פון געלאכט אונ אײנגערעךט מיר זײא האבען אזוי ,רהמנות

 ובפדטי פיינד גאטט אפילו האט _קבצן א גדלן א אז געדאגט אונ
.מענשען נאןז

ק שטאךט אין געױאננק ניט נא־ איןי בין ךעסטוועגען פזלן״ ט ע ב
בין וויא עם געדענק אי־ טאל. יאײן נאר ,נדבות ט״י ײנ אזוי איך ה

אין־ אז אױםגעװיז׳נן מיר זיןי האט עס אז געװארק הוננעךיג שטאךק
ד, צױא פנים ךעם מיט פאלל ך ע ר. ע  'אנגעהויבען יהאט רײזעלע איג ך

דאס וןיא געפיהלט האב אי־ אז הוגנעךי: איז זיא אז װײנען אזוי
זיןי אפילו ביזיון ■ שופ א אהן . קטיכןער אדיף ,צוךיסק טיר װערד הארץ

בין אדג- י האגד ךער בײא רײזעלען גענומען איןד האכ ,פאיטראבט ניט
ביתשער בעל ױךישער עךשטער דער אין אךײן י&טאךט אין אוועק

ךיא ,״עכען עפעם מיר גיט ,נ־בה א מיר ,גיט :נעזאגט אונ שטוב
 אײ־ א זלמן׳ס ר׳ בין איןז אז דערנןענט באלד מיןי חאט בעל־הביתטע

 ברויט געגעבען אונז אונ געגעמגן• נדבה א אוגז האט זיא’ ,נינןעל
.אגגעגעפען זיןי האכק מיר אונ באךשט טעלער א פיט

פלע־ הונגעריג ווערען נאר פלעגען מױ־ װען אן י טאג דעם _פון
ק אין י אוג איין אין מאל אלל?נ בעטען שטאךט אין אוועכןנעהען מיר ג

.שטופ אגדערער ךער
ק האט אומעטופ אײ■ זלמן׳פ ר׳ בין איןי אז דערקענט מי־ מ

טיט נדבה ךיא אכןעגען טראגען מירי מען פלעגט אוםעטוס ני.ק־>ל,
 רהמנות געװײקעטי, ,געאכקעט מיר אויף האבק אללע ;עסק עפיס

 יךארף אי־ אדנ זײדען טהײערען אזא ג^האט האב איך יוױאס געהאטי
 איך ״אן־ :געזאגט האט יו־ךענןע ךיא ,הײזעו ךיא איבער ארומגעהן

 וואסריזלמנס אױף מיר איז שלאק ״א ךיא- מיר״ איז ״וויא - ךיא מיר״
 דער־ מין־ האט תגגער ״א - ךיא ,איבערגעקומען״ נעבעןי איז אײנלכןעל
 או-יףיזײן טה־ן קוק א אוג פון״קבר אויגןשטעהען זאל זלטן ר׳ ,שלאגען

 ;אהרען ״זינךינע - ךיא ;געשטאךבען״ אמאל נאןי ער וואלט אײניקעל _
ײאגאטט זלטן ר׳ דאס האט אװיאי ,אװדאי דערלעבט מיר האבען ב
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װ. л א. פאךךיענט״
 שטאךטהאט נאנצע־ ךיא ,רעךןנעמלק אײ־ איך וועל בנןיצור

 האב איך װאוי שטוב יעדער אין געהאט; רהטגות מיר אדיף הײטער
טק ע עב ק האט ג  האבען לײט אךימע אללע ,אפנעזאנט ’ניט מיך מ

 גערעכענט מיך האבען יאוג זײן מקנא ^טאךק װײטער אנגעהויבען מיןי
 יבלו• אוטזיסטיט׳ג געװארק מיר זענין זייא פון אהןי גלי.קליכע< א פאר

שטוביאין/יעךיער יע;ער אין מען גיט מיר וואס דעךפאר ״ נאיפ1ש טיגע
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ײא גיט מען ביז .קלײטען ю מיט שטיבער ך אב געהען זײא אונ ־גןלײט  ז
 , מיר ארום װארטשען אנגעהויבען הא־ען לײט ארימע אלע ;נדבה א

 מױחסת״ אזא איז זייא װאס פאר דוא װײפט ״טאמער :געזא;ט האט ־ךער
 זיא אבער איז? וואס טא ױד ערהליכער איין מגוועזען איז זיידע איהר

 מיט גלייץי הײזער דיא איבער ארום’ געהט אוג _ק?צי?טע אלא זיך איז
 זיידעם אונזערע ? אונז פמ מיוחסת מעהר אזוי זיא איז זש# ױאס ,אןנז

 געװעז׳נן דען זענין ’ ױיא ,ױדען עהךליכער געװעזען_קײן גיט דען זענין
. ' הו״ש?״. נ;בים

• Т־

 אויפ• לײט ארימע םןי א זיך האבק שטײגער אזא אויף אט
.שונאם םך א באקומען האײ איןד אוג מיר עעגען :געךךיכןט

 אומזיםט ,י&וינאם געװאדעי מיר זײא זענין אומזיסט אבער נאר
ט’ גליק מיין גליק, מײן אויף געוועזען מכןגא מיר זייא ־האבען א  ה

 האט שפעטער אונ שפעטער וואס ;געדויעךט לאנג ניט אוי־ איצטער
 אזג צויאיאבכןען וױנציגער י אונ געבען צויא ווינציגער א^נעהויבען מיןד מען

. מיר אויף האבען דהמנוה
 יזא עס ,דעךצעהלען ניט סןי _קײן אײןד וועל “אי בקי־צור

אי איןי ארײן קדם איןד װען אז דעלצוא י ־געקימק  בעטען שטוב’ י
ה ב ד ק ,מיר אויף אוש ניט אפילו• זיןי מי>ן’קט:קו אנ  גאר *טוין האט מ

ר׳ איןי ״אז פארגעפען  שטעהען מיר לאזט’ ט*>ן ,אײניקעל זלמן׳ס ביןי
 גיט מאל א ;זיןד״ מאנט דער בית׳טע בעל ךיא ביז װאךטען אונ
ט, האט זיא אז זאגטיזיא מאל א אונ גראישען א זיא  א גאר אוג ני

 אללעטאנ? איהר .קרינט ״וואס אויס; גוט מיןי נא־ זיןד זידעלט מאל
 _קלאפ א נאןל־ מיר טיהוט אונ געבען״ צוא לײט ארימע גענוג דא איז עס

 אײדער אי הײנט איןד געה כןלײטען 20 מיט הײזער ю ; טהיר ךער טיט
ק  א מאכען לײט ארימע איבךעע ךיא אפילו ,גראשען א מיר גיט מ
 אוים• )^ריהער ,יטטופען יזיך נןענען זייא יױארום מייר, פון מינהר •סןד

 שטופ־נן יאויןי זיןד יוױל ,נראשען דעם בית׳טע בעל דער בײא האפען
 < היגטען פון בלײבען ״טאנןע װעפט אונ ווערעןי נעזידעלט דוא זועםט
 העלפט גאט זוען נדבה״ אײן איך באקוש נפיש גרויפע מיט״ גאר טאקע

 אונ הארץ גוט א מיט מענש גוטער א ז״עהר י זיןי טרעפט עפ
.רהמנות האט

 גאנצען דעש ארומגענ_אנג^ן שיד זענין ,טאג הײנטיגען אט -
שערעי.- אויף ברױט נעקויפט אונ טען!גרא3 געמאכט קויש טאג  װעט

ע ל ע ז ״ ײ א ר אי ײ ב ר ע ך טי א חל געטהןן ‘זיפץ ה רי  ױאם אונ
 רערצעהלט האט שײנדיל ’ ױיא אויסנעהעךט צײט גאנצע ךיא האט
 באטראבט מעהו נאןי זײא האס זייא י נעװארען טרויעךיג זעהר איז
:געפרענט -אוג
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בעסער־ בעטלעכײ״ אין אריינגעלאזט גאר זיןד איהו־ האט וואס -
ןואלט־ ,אךבײט אײן עפיש צוא גענזמען געוועזען זי־ איהר וואלט

• פארדיענט איהיר
עךשטע. דאס ,אנגעקוקט פארװאונדערט שטאךק זיא האט שײנדיל

פראגעי. אזא געהעךט יזיא האט לעבען איהר אין מאל
וואה אךבײט״ הײםט וואסי געענטווערט, זי־א האט ? אךבײט -

 ״קענעך זאל אי־' מלאכה׳טעי בעל א דעןי בין איןד ? ארבײטק איןז .קען
V געלד פאךךיענק אךבײט מײן מיט

 אריםי אײן אריןל־ אונ שוסטערץ נןײן ניט שניידעוין, כןײן ניט אויןו־ בין איןז־ -
 װאונךעךט .טיך געבעטעלט; ניט מאל _קײן איןד האב ךעםטוועגק פון מייךיל,

 מלש• י איז 'זײדע אײעך װען וואס פרײנד״ אללע אייערע אויף גאר
ט1זײא'רהמנ האבען טארבען א ה ע ג  נעכן־ האבען אללע ,אײן־ אויף ת'
 עלענד זענט איהר װאס דעם אויף אומגליק״ אײער אויף רעכצעט

 ךערמיט נדבות/ מיט מיטגעהאלפק אײןזי האכעןי אללע געקליבען״
 טהוט ער״ ,טובה א אײך טהוט ער אז גערעכענט געוויס יעדער האט

 אויפשטע• איצט זאל זײדע אײער ווען אײןז־ שווער איןי .ז_אןי נזטע א
עך וואלטי געמאכט/ אײןד פון האבען פרײנד ז_ײנע וואס זעהק אונ הק

 אונ פרײנד זײנע פון .נןײנעם - ,ךאנקבאר געוועזק ניט געוויס זײא
 צוא געוועהנען אײןד זאל מען אז איינגעפאלק גיט איז באקא^טע

'שרערןליול איז דאש ,פאךךיענען אלײן זיןד זאלט איהר / אךבײט
אפיל• טובהי א יענעם טהון צוא וויא ניט פארשטעהען מע;שען וויא

 ױגנעפ ברענגען ײיא נאר ניט הילף זײער מיט אונ ווללען; זײא ווק
 פאר יאיהם מאכען זײא ;רעה גרעסטע ךיא - נאר ,נמליגן _קײן נישט

אךימאנן. אגרײטען
נ אז ? פארדיענט איהר האט װאס געארבײט״ האט װאס איהר, -
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.געפךעגט שײנדיל ווײטער פלוצים האט
 װאב נעךעננןען עס קען״ איך ? פראנע א פאר דאס איז וואס -

איויפשטעהען פלעג איןי ווען טאנ? יעדען איבעכארבײטען קלעג איןי
טאג גאנצען דעם אויף 'טטוב אין ברענגען װאםער באילד איןי נןלעג

 פלעג דעךנא־ ,קוה ךיא פאךטרײבק אדיני מעלכןעןי איך ?לעג ךעךנא־
 איך י פלעג גארטעןי א געװעזען אייז אדנז בײא אנגײםק,י . אױןז^קאכק

 ניטיגעװעזעו גאר שוין איז עס אעיווען ,ארבײטען אפט ךאךט אויך
 גע• זיןי האב איןז ׳ לײךיג זיצען ניט אויןז־ איןד גןלעגי ארבײט _קײן

 קען¥ װ. ז. א. פלעכטען ,דרעהן עפיט ,געהען וױא ^טובאךבייט פזגען
? אללעס דען'געדעננןען זיןיי אין־

? שטעלע( אךט)א ניט_קײן שוין איהר האט איצטער אונ ̂א -



ק שײנדיל  רהלן ךערזעהען מאל עךשטע דאס גאר האט זיא וו
 א זוכט רהל אז גערעכענט באלד זיא האט ׳טטוב אין חײקען בײא

ק וואש מײדען דיענסט אלע וויא גלײןד שטעלע מ  ךער חײקע צוא קו
׳ י .שיטעלע א גאןל־ מענןלערען

 געוועיען אלײן בין איןד - נעדיענט ניט ערגיץ אין האב איןז -
.בית׳טע אבעל

 אפילו ;ארבײטק פמנל אזךי באדאךפט איהר האט זשע וואס -
? נשראנען ײן7א וואםעו

 צײן נאר , בית׳טע בעל רײכע _קײן ניט געװעזען בין איןי -
אין עס ,אירײבער פאר בזיון _קײן ניט אפילו איז אךבײטען אךימע,

ק צוא פזיון א צ  ניט אומזיסטיג אײן עסען אוג העגד ךיא פארלעגפז זי
י ברױט. ^־טײקעל §אךהארעוועט אײן*

 פארשעטט לעבען איהר אין מאל עךשטע דאס זיןד האט שייגדיל
.’בעטלערען א איז זיא ױאס דעומיט
? הײקען בײא דא איצט איהרי טהוט זשע וואס -
 בין איןז־ , אבגעראבעװעט פאנראמשטשיקעס ךיא האבקי אונז -

בק ךעךווײל ק .געה אונ שטעה איןז וויא אזוי געבלי ו נאןי איז עס ו
פאהרק איך וועל בתישקײט בעלי אוגז.ער פון איבערג^בליבק עפיס

, שטוב איין זיף־ בײא בית׳טע בעל א װײטער זײן וועל י אזנ אהײם
ק  מיר זאל זיא מעכןלעוק ךיא חײקע בעטען טאקע איןי וועל ניט ון

ק ,שטעלע א נארײען ענ  דאפ פאךהארעווק זי־ןדי אוג יענ;>ם בײא די
 ווערד העלפט גאטט אז דעךנאןד אונ בזיון _קײן ניט אויןי איז ברױט

,?:ס׳טע בעל א אלײן מײטער מען
;אבענד דעם רחלן מיט צץשײךעט שײנדיל זיןז־ האט טרויעריג זעהר

_קײן ,טךאבטען פון שלאפען געקענט ניט זיא האט נאכט גאנצע ךיא
אזוי האט מאל אי ק וויא געטראבט ניט זי טיג נא־ נאר אבעגד] הײנ

:ךעם װענען פאךטראכט זי־ זיא האט אלעס פון וויא מעהר
ךעסט־ פון ,מײדליןו ארימע זועלט דער אויף דא נאןי איז עס -

ם מורא .קײן אזױ זײא האבען ור׳גגען ע ך ר א פ טי  אייןד/ וױא ארימקײט ני
 בעסינ־ זייא זעינין װאס מיט ? זײא פד-ן עךגער איןז יבין מאס מיט
מיר? פון

 זעה׳נן אפט רהלן מיט שײנדיל .זיןי פלעגט אן אבענד ךעם פו-ן
 מעהר האט מען זיך פאךקטעהט אונ ] איבעךרעךען אללעס פדן אןיג

ק טראנט ױאס ךעם פון גערעךט  פון האבען ^אל מען אויס אזוינס מ
•' ’ .צולעבק װאנען

וועג־נן גיעטױאנט ניט פיעל אזוי מאל _קײן אוי־ האט אלײן רחל



 האט טאג א אוועקגענאננען איז עם כועהר יװאפ , איצטער וויא ךעם
 ,טאג א יווײטער וואס’ , הײם דער פון גךיםען שלעבטעךע געהאט זיא

ר שוין האט זיא וויא געזעהען זיא האט ה ע ט מ י ן נ י י ק ״ . פ ײ ה
מײדלעןז־ ארימע צווײא ךיא וױא עלענד אוג ארים אזױ איז זיא דויא

_נןע• מײךלי־' צוױיא ךיא ,דאןד אײן אונטער איהר מיט וואהגען וואס
ק וואם ,אנבײםענם אוכוזיםטיגע ךיא ? ניט אבער ^נןען זיא ,בעטלען נ

ן בײא האפען איצטער פלעלט זיא ע ק י י .קכענ־ זיעהר ז•א פלעגען’ <ה
ק ,געווארען געװאהנטי ניט זיא איז לעבק צזא אזוי .כןען אכן יניט זי

פרעמךס. עםען אונ העגד ךיא פארלענט זיצען
 וואלט אונ פאךטראכט ניט מינזט כןײן אויף זי־ןז וואלט רחלי

זיא האט װאו י נאר ,הײם א געפאהרק פרײד גרוים מיט באלד
האט וואפ בײא צופאהךק? זיא האט וועמען צויא ? היים א איצטער

ר .קראנכןער ׳דער זײט אײן פון уביתטע בעל א זיין צוא זיאי ע מ רי  א
״ ט ע ט אן ױיט צווײטער דער פון א ר פ א  זײט ךךיטער דעך פוןי ,ל ק

א. ניט איז םאלאמאן אסתיקע״ ־פאני  ניט אוין־ו פרײדע באבע ךיא ד
 נאר אײביג. אויף אװעק איהר פו־ן איז ליעב, האט זיא וואם אלעפ

קען קומען איהר וועט פײנד האט זיא וואם דאפ  אהין װאו < אננן
ק זיא עפ וועט ..קעהרען נאר זיןד וועט זיא ♦ באגעגעג

 אויף געהען - הײם ךער אץ נעבליבען נאןי איהר איז טךײםט אײן
 באמי ךיער אויף .נןבר״ פאלאמאנס כןברים-אויף ליעבעי איהרע

 זאל .עס אז אויםרעדען’ ,אויםװײנען גוט זיןד דאךטק .״קבר פריידעם
 זאבען וינע א פזן נאר ;אויגען י ךיא אין 'ליכטיגער װערען דעם נאןד

ך/ ארים אזא האט ײ  זיא האטיש טראבטק, געקענט ניט רהל וויא מ
.םאלאמאנען געהאט למנב באמת האט . .

 פאדעךק מען .קען איז רחל וױא מײךלעך ארימע אזוינע פון ניט
ק װאם דאס  פבימינם פארמעגליכע פון פארלאנגען ג^נןענט וואלט מ
עןיבײא ה. л צופאל אזא בײא פריילין דעםי וו  זיף זאל פעךמעגליכק'
 געוויפ זיא וואלט רהל׳ןי, וזיאי טרויךיג אזוי אויפלאזק לי^בע איהר

ק ג אנ עג ג  װאוזיא אךטער, פריהעךךינע אללע ךייא אויף זײן״קבר, אױף '
ט מי טי א  צוא ױאךפענע צוא מיט אונ 7 פאךבראבט מימטען גוטע איהם ה
ם בלאם א נזיט האר״ שויבעךטע ןני  מיט ציטעריגעהענד, מיט ;'

ק טונכןעלע  'באזונגען אונ באווײנט עיטער אללע ךיא זיא וואלט אוינ
 באשךיבק, שטעהט איראמאן אין וויא פונקט 7פאעזיע מיט פו-ל

 מיט ליעכע א פיהךען .כןען וואס פיײלין א צױא פאםט עפ וויא פונכןט
רעגלען. אללע

ק .קען רענלען ליעפע אלל^ ךיא פון פאדערען ניט אבער מ
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טה, ךיא זײא טוײבט ,באלד עפיס וױא וואס מײדליןי ארימע לץין  נוי
 - פאעזיע איז אנדערע בײא וואם אללע ;אללעס אן פארגעסען זייא אז

פראזע. בײאיזײא ןוערד
שטןקעלע ״װאו פראזע אלטע באקאנטע ךיא ברויט?, נעמטמעןדאס

 האט פא;;זיע פאר אז ,.קאפיל רהלם פארשלאגען אויך איצטער דאט
* נעפיגען געכןענט ניט ארט _קײן к?рт איהר אין ’ איצט זיןי

טען, אךביי  געװעזען איז קאפן. יאי־ר וואס מיט אט פאךךינען, -
 גיט שױן איןד האני דאךט ניט״ איןז האב הײם נןײן פולל, איצט
 מײגע בײא טובות בעטען אה־טנעהען דאךט טהון, צוא וואס

ע פאני־ באקאנטע ק ר ת ס ט, איןד דױל א בעטען וועל איןד ני
 .נקעך איך ארט, אײן נאראיען מיר זאל זיא מעקלערען, ךיא חײקעי

ק, שטוב פארעכטק ._.קק איןד וואשען/ ,קאכעןן. כ א  !יין כןען איןד ז
.שטוב אין דינסט א זײן .כןק איף ,א.נןעכגע
שטאךק אזוי נאנט מיט טאג’ רהל זיןי פלעגט ךעם אױף יאונ

 ׳- ?־ליקליר איבעי ,גליקליןד פיהלען זץ־ פלעגט זיאי ביז פאךטראבטק
 יאהרק אסןי אין , שפעטער ’ אז פאךשטעלק איהר זיןי פלעגט עסי

 צװייא V אפ , נעלד _םןד א פארדינען שױן י ןד ז וועט זיא ווען אחםי,
ם פאהרען זיא וןעט חנניל, הזגדערט ײ  אלײן שוין זיןד וױלט זיא ,אה

פק געלד אײגען איהר פאר  כןלײגײןינ א מיט שטיבעל א ערגיץ קוי
 שטונג אין זיןז צץא נעמען ווײטער וועט זיא ״עוד, שטי.קעלע

 ווײטער וועט זיא פאטער. אומגליקליבען י.קכאננןק אלטען איהר
 מאל א וויא טאנ גאנצען ךעם האר/ווען ;ביתטע בעל א אליין זײן

ראש ערב .אלול חודש נאנץ א ,חודש ראש עךב אלע אונ
ן ךעם אויף געהען זיא וועט פריה גאנץ השנה ע ג י ל י י ד ה ל ע  פ.

װענ דעם אויף געהענדי; ,לינט באבע ז_ײן װאו םאלאמאן װאו
 זייער־נ וועגען לײט אךימע .גראשק עטליכע טהײלק צץא זיא ^ועט

 בלןמען אדג רויזען אסןד אנרײםען אלײן זיא וועט י דעױאןו נשמות״
 רעךען װײגען״ וועט זיא ,.קבךים זײערע אויף אנוואךפען פיל אוג

 עס אונ דעךצעהעלען אללעס וועט זיא .נןבךים זײעךעי איבי;ר
 אמאל נא־ זי־ יוועט. עס אז ,הארצק דעם אויף גו-ט אזוי ז_ײן וועט

ווײנען. שטאךק ]ועלען

* * 
*

 נאראײ׳ין איהר זאל זיא הײקק בעטען וןיל זיא אז ךעם װץנען
а >ךובר׳טעס נײע צווייא איהךע ךערצעהלט זיא האט שט;לע



ן י ל ד נ ײ ן מיט ש ע ל ע ז ײ  מנןנא .זעהר רהל׳ן האט שײנדיל אוג ר
 זאג^ן איהר עפים געפךיווט זי־ האט זיא דעם, אויף נעױעזען
- געשעמט. זיןז נעסמעי״עט ניט געק/ינט ניט האט זיא נאר ךערױף״

 פאיךגעהאלטען שײנדלען האט אונ פאךשטאנען דאס האט רהל
אדעוצעהלט פאריאיהר, זיןד בעהאלט זיא וואפ ט. גאר איהר זי י יני

:צוווײנט זין־ האט דעךצעד/עו צץא אנשטאט שײנדיל
איןר , מקנא ךייןד בין איןי - , צהאגען געשע?זט זיןד האנ־ איך -

ק געוואלט אוין־ זואלט ט ע  רײזעלען מיט מיר פאר .זאל זיא ,חײקען י ב
 עפיס געקענט אויןד שױן וואלט רײזעלע ארט, אײן כןךיגען

זיך שעם איןד נאר ,אלט ^יאהר צוועלף שוין איז זיא שטובזאכען. טהון
קק בעטעןי .היי

א האט רהל  ,איהר מיט קושט צוא זיןי אונ ארומגענומק ז
.צוווײגט פךײד פאר זיןי האט בײדע זײא אויף קדקענךיג רײזעלע

א נ אנגערופען\ רחל זיף האט ,גאריש ניט דאס איז -  בעטלען '
 דןאיזיןי! שעמסט’ אארט בעטען אזנ ניט זיןי דוא שעמסט ברויט

זאל זיא העלפען’ גאט נאר לאז אײןד, פאר הײקען בעטען וועל אי־'
.שטעלעס ךכײא אלע גז א פאר פןךיגען

? צוגענומען אדבז וועט װער ,אבנעךיםען זעהי געהען מיר נאר -
ס א װ אײדער זאךגען צוא אוטזיסט ךערו־יף פךיהער איהר האט -

זעהען. דעם נאןד וועלען מיר ? ארטער דא נאןז איז עם
דארף איןי רײזעלען, מיט שײךען ציא גיט זיןד נןען איך נאר -

צהאמען, שטענדיג זײן איהר מיט  שטאךט איץ אין חאטש אדער '
• שטענדיג!ײן

עלק מיר - װעל איך ,ךינען שטאךט אײן אין דרײא אל^ וו
רק ניט זײא.זא׳-ען געטרײסט,' רהל זייא האט ,הײקען בעטען אזוי ע מו  א
 אלײן זיןד פעךךיענען אוג שטעלעס באקומען צץא האפענוננ נוטע ךיא
.ברויט ךאס

 ;עריר צוגאננען זיך אזנ אבגערעדט זיך צווישען זײא האןען אזוי
.האפענונג גוטע םיט אונ ,צופרידק

# *
*

 .קלייניקײטק אלע איבערצוגעבען אױספיהרליך איבריג פאר דעבען איןי
 פון שוין אײ הײקע טטעלעס״‘ געג״עבען זייא האט הײקע אזוי דויא
שטק דעם ^ז צוא טהײל עך  דאו״פען זאל איך לעזער דיא באקאנט פי
אומשןלדיג־נ דיא אז גענדנ שױן איז עס איהר, פון רעדען אמאל נאך
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 איבעךגעכען אלי־י־ן זיך האבען אויגען פאךבונךענע מיט וויא :גןינדער
הענד. איהרע יאין

 דעךפיײט .קינךער ךרײא ארימע ךיא זיך האבען אזוי וויא אוג
ק ו  &טעלע! דערי אױף געוואךט לאנג האבען זײא װאם נאכדעם ן
 שײגעש א אין ענךליך .זײא זיא האט געזאגט צוא זײא האט חײקע זואפ

 גבירייש א אין אז בריעף א באקומען האט ז.יא אז ,גע^אגט .פךיהמארגען
:שטעלעפ ךךײ אלע ױי־א’ פאר דא איז ה־יזי

ךיא איז ארוש טעג עטליכע אין ,ג^וועז^ן אזויי טאנןע איז באמת אונ
. לקײן געקומען .פעךל האלז גרויסע א מיט -.גכירינטע . זיאהאטגע• ר.

ט ״ רחלין מיט איז הייקע .מעגןלערע די הײקעןי רופען ישיכןט'  שײנדלץ אונמי
 ךיא האט ביתטע בעל ךיא - נביךינטע ךער צוא אװעקגענאנגען

א אויסגעפרעגט מיייךלעןי ײ פיז א װ. л א. שיטוב אין ?םהון כןענען וו
 זייא האט זיא י אונ הביתטע בעל ךער געפעלען זעגין זײא בךןצור

 געגעכען זײא אךרויף י אײן ה?ל עטלימג צוא אפילן ,צןגענומען ־
ק עם .אזנ ב לי ב ע ג ז'  אײנטרעטק זײא דאךפען אי״ה שבת נא־ אזי אי
הביתטע. בעל נײער ךער בײא עו־טער זײערע ־אין

 ארויפגעפאהרק שוין דענין זייא ווען געװע^ן זײא זענין גליינןליןד וויא
 ס־ א פארגעשטעלט קאפז אין זיןד האט להל נאם״ ״טויטער דער :.פןן

 וואם דערמיט געפךײט נאר זיןי האט שײנדעלע אונ פלאנען לגאלדעגע
 בית׳טע בעל ךיא וואיס דעךמיט מעהר נאןי אוג שטעלע א אןיןי האט זיא
 אין איהר בײא זיין אויןז זאל רײזיל .קלײגע ךיא אז באשטאנען איז

םק ,ידאס שטוב, ךיא האט פארדיענען״ מיר בײא זיןד זיא װעטי ע
 וועט .אונטעךוואקסען ביסעל א וועט זיא אז יאונ געזאגט ביתטע .יכעל
־ ,או־בײט״ איהר פאר צאהלען אויןי רײזעלין זיא

ק עי פון אוועקגעפאהרען ךרײא אל^ זעבין״ 4זײז מ  ״טויטער ד
 מיטגעגעבען געזעגענט״.זײא וואךיש זעהר זײא מיט הײקע האט גאה״
ק ױאס אלעס וועג דעש אויף  גוטם אלעפ זײא געװאו.נשען דארף, מ
,געךא;קט אװדאי איהר האבען מײדלעןי ךיא ■אןג

 חײקע פײא געוואהנט האבען װאם כןעכענס צװײא'יאסטווגאי *
 מ.קנא איןיטער האבקי שטעלעס, געבען י זײא׳אויןו יזאל זיא שטוב ־אין

 געלוי^ט אונ עןטער האבען זײא וואם פרײדען״ מיט רחלן :;עוועז_ען
 געטהון בעפיןר מײךליןד אךימע ךיא װאלטען וואם ,הײקען י זינהר

?- •אהן ען ק ײ ח
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• של׳יפעלס אונ ר^צניפ אבױנים יװ־ישע

 לײט אזױנע ב^קאנט אז־נד זעגין נעםען אזוינע נאןי מיט אוג (אזוי
שליסק, אכנעריםען געהען וואם ט’ איז מאל כןי־ין אבגע  _קײן דא ני
 זיפצען שטענדיג זײא, .קרעכצען שטענךיג ,זײא אויף העמד גא^ץ

 פארדאיךטע אויםגעטריכןענטע מי־ט ךרײען אין אײננעבױגען שטעגדינ ,א זי
שק א פון י גיעשטא/ט א ניט זײא אין גאר זעהט מען אז ,פנימער  מענ

 ארויםגענןראכען געשטאלט אומנעלייזפערטער אזא אין זענין זיייא גלײןז וױא
בויןז־. מיטעךה זײער פדן

ארו-ם.־ שטענךיג לויפען אומנליקליכע ךיא אט - לי.קליכע!;אאו?וג
 אוגז נאר דערזעהען זײא װען אונ טהירען אונ גאפען ךיא איבער
 רחמנות■ מיר וױ>לען ,הארצען ד?ים אויף גוט אונז איז טאמזיר זײא קיכןק
 ארויפ״■’ כןעשענע אין האגד ךיא ארײנלעג״ען פױלק ניט זיןי אונ האב^ן
ברױט." אויף .זײערטוועגען_אגראשען פזן נעמ;ק

 נאר באקוטען מיר װען ימיר זענין שלעכט וויא אבער/ נאר
.כןעשענע אין גראשענפ . . ױגק א פאר וואם מיט י א !  מיר זענין א
 זײא רעבענען מיר ? אומגליקליבע ךיא אויף קוכןען צץא געװאהנט

װעלט אויף מענשען איבריגע פאר עפים  אומזיםט גאר _זעגין װאס , ךער״
א מיר ווען אדנ געװארען, באשאפק ױי קי פ ע  נאר איז גראשען דעם נ

 אונד אויף .זאלען זײא ,אזנז פון אבטשעפען זיןי זאלען זײא דערפאר
.אונז אויף מײלער בײזע _קײן האבען ניט זאלען .זײא ,קלקען ניט

 גיט־ מעהר זענין וואפ ׳ מענשען פוםטע אזוינע באמת זעױןױי נאר
א דעם װארפק מען.זאל.זײא וױא ווערטה - ען ש א ך  щ זײא אפי נדבה, ג

 .זאלעןימע-הר מיר װערטה ניט באמת ױיא זענין ף אדגז פון אבטשעפען זיןז
- ? יזײא אויף קלקען אויפמילךיקזאם

ײן   אומזיסט לעבען באשעפענעשען גאטס א■מגליקליכע ךיא ניט .נ
 נײר וויאי מענשען ’ פושטע ’ אזױנע י זענין זײא ’ ניט ,װעלט דער אויף

 דערצר זענין מיר זיןד .פארשטעהטי שלעכטע/ .זענין מיר גאר רעכענען״
אלעןידאס מיר עגאיםטען פיעל  זאג^ן דארום אלײן, זיןד אויףי זאגעןי ז
» דארף אן־נז זייא, פון מענשען מעהר זײא״ פון כןליגער זענין מיר  ךי

 װעלט אדיףי.ךער איבריג • ניט זענין מיר ,גיט זײא אונ האביען וועלט
װ. л א. אזמזיסט ל^בען ןייא אינ

ר זיןד נארען ארנ טעות גרויפען א האגען םיר. י מ - י א ן ײ ל זענין א



 צוױשעך געמאבט האט מזל פינםטערע דאס נאר .גלײןד אללע
.חילוק א אונז

ם, אביונים ךיא צוױשען - פארכןעהרט פונכןט קבצני  שלעפערפ אזנ .
 אפט״ זוכט מען וואס ,מענשען אזױנע געפינען טעהר פיעל איר וועט

 םארט אזא נעפ־נען מיר ווען זײא.: מיט זיןר אינטערעסירט יעךער אונ
 .העלדק אן זײא מיר רופען .קלאס פארמעג׳-יבען דעם צווישען מענשען

־ אזוינעם פאר האבען אללע  אפילר אונ וויבלעך מײךלעןז אוג אךץ ךי
.זײא אין זיץד פאךליעבען ווײבעו אלטע

צניפ הײסט װאס הערט אט :שלעפערס אונ הי т ; т ־ ;ו ־ : ״ * ;V ;
 א• פןענעז צוא עהרע דיא געהאט איןד האי ל?יבען מײן אין

ער וױא װאונךעךען שטעגךיג זיןז פלעג אי־ ,שרײבער בעקאנטק  י
 בײא גאר זיןז־ לאזט עס ] שךײבען צוא אױף גיט גאר מענשיהערט

טי איהפ  םצענעכ. נײע שרײבטיער מאל אלע אונ מאטעךיאל, כןיין אוים ני
!שרײבט ער אז יאהר 20 שוין - לעבען אמתן ךעם פון

 פארװאונדערט־ בין איןי מעהר נא־ וויא פאר זיןי שטעלט נאר
 פאךשלאםעך א גאר לעבט שרײפער באכןאנטער אוטער י אז ,געװאךן
 אוג. א'נעזעלשאפט אץ זיןד ער געפיינט יובל א אין מאל אײן לעבען,

ק באמערקט דארט שױן איז ער װען אפילו  ניט גאר ’ איהם ט
 פאך• לעבען זיץ פון ילאהר מעהר דאס דא, גיט איז ער גלײןי וויא

 טאכןע. גאם אין אךער ,שטוב אין זיןד בײא אלייין ער בךעננט
אלייין. ווײטער

 האב ף וועלט דיא גוט אזוי מעגש דער קען״ .זשע וואנען פון
 גוט יאונ ךיכטיג אזוי ער האט י אלעס ;געפךעגט ’ אלײן זיף איןי

 װאב גביךים אלטע ״ פראנט;>ן לײט ױנגע ,פוחךים מענשען :באשךיבען
מע / װײבלעןז ;,ױנג האפען  אויף גכאי׳טעס װערען וואם ווײבער פה

 דעפ אויף שפילען צוא אױף ניט יהערען וואס מײךליןד עלטער״ ךער
 _קײן שפיעלק צוא אויף ניט הערק וואם לײט ױנגע פאךטאפיאן,

 אדיןע גיט העךען װאם בײכלעןי פעטע מיט ױךען שאנע ,ליענעס
 הערען״ ױאם ?פאדקעס פרומע’ ,וועלט נאנצער ךער טובות טהון צוא
 ױאפ פאטריאטען ;,הײם ,מענשען זיגדיגע שטךאפען צױא אויף ניט

 זומער איש )אפילו .זישמעגי^ס ךלא אין בלאזען צױא אויף ניט הערען
א די  הערען װאם פןבליציסטק שרײבער ױדישע 7היצען גרויסע איןי

ק י אונ שרײבען צזא אויף ניט נאף ב ײ ק, ביז גװאלד :שי אנ  ביז וו
 בײא ? מאךגק^טעךין דער אויפשטעהען גיט ױךען אויף וועט וואנען
א פון זונן דיא שױן זיןז שײנט פאלנןער אלטע ךי - ג אנ צױויליזאציע ל
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ק אונז בײא אונ ;אהלהונךעךט נײנצ^הנטען דעש יפון ד  ױ
7װ’ ז. א. װ. ז• א. !;ןװאלד

שק װעלט נאנצע ךיא ^קיצור  בעקאנטער מײן שוין האט מענ
^קען װאגען פון , באשריבען •־שרײב/לר ש  לעבט ער אז וועלט ךיא אזוי ער ז

 יבייא אלײן *זיןד ער געפינט שטענךיג אז ,לעבען אבגעשלאםען .אײן
ק ;אהר אין מאל אײנציגע דאם אפילוי אונ גאס אין שטוב, 'אין זיןד  וו
ײן!.. אויןי ער איז איגעױגלשאפט צווישען שוין5 זיןד געפינט _ער אל

:אלײן שלײבער ךעס געפךעגט שאלח דיא האב אין־
 איהר ״קענט וואנען פין ’ , שרײבען צוא איהר נע?ט וואגען פון -

 איהר געפינט װאסי פאר אלײן? שטענדיג זענט איהר אז וועלט ;ךיא
נעשריבען/• ב״עםער נאןד איהר מעגשען,יוואלט צווישען אפט ניט זיןי

 האט у געהען י איןי זאל װאו у שען:ג;מע צװישען היי־קט וואס
.נעפךעגט מיך ־ער

 נעהט הײנט געד״ן, צוא װאו• זיך געפינט מען וןײש״ איןד -
 איבערמארגען אונ ’ אבענד א אויף ;ןננעם צוא מאךגען .קלוב, אין מען
ק מען ״קק נאר וויל מען אז באקאנטען, א צױא פינ ע מי ג  ביאקאנטע גענ
טאג. אלל׳נ געהן צוא װאו האבען זאל מען

ע ט אנ ק א ב  זאל איןז־ װאו אויטער אין .גענינ ב׳ה איןד דאב -
 גענוג אױןי איןד האב נעכט מיט אבענדס פארברענגען אוג ־געהען

 אונ צײט״ אומזיסט פאךברענגען צוא איבךיג פאר רעכען איןי נאר
ט אדער״אין באכןאנטע מײנע ציא ;א געה איןי .אויב  צוא אאר

 מײנטז איהר ווייא ךעם ליעב צואי ניט גאר איז .אבענד א פארברעננק
 פאר אזוי גלאט געה איןד ;שרײבק צוא וואם פון האבען זאל י איך

• • • אלײן פערגניגק אײגען ין :מ
ק פדן -  אײך זענין וועלכע אזוינע פון איהר שיײבט דעםטוועג

ט .ךיכטיג געװעזען ניט שרײבען אײער וואלט אנדערש , באקאנט ש
א ;  אכגעשריבען מאל אײן שוין האביאיןי לאנןאנטע מײנע פון -

י .שבײבען צוא זײא פון װאס ניט שױן איןי האכ מעהר :אונ
ן י נ ע ז .уאכמנשטארפען אלע דען שרין ײיא -

ק זײא ,נײן א - ב  _קײן ״זײא אין געפין איך נאר 7ב״ד אלע לע
 ,נעשטאלט אײן אין זײא בײא אלעס איז עפים ,אינטערעס _קײן ילענען,
 שפךינג^ן אונ לויפען אונ געהען אונ גזישטאךבען ניט זענין זייא האטש

 צײט _קײן' האבק זײא יוויא אויך אױס י אמאל נאןד זיף וױיזט עס ־אז
פוםטע. שרעקליןי לעבען גאנץ זײער אין ,זניט

 געפינט איהר װאו געזעלשאפט פון׳ךער באנןאנטע’ איױגרע פון -
דארט געפינט יאיהר אבנעשייבען, שוין איהר האטי איהר זאנט ;זיןז.



נ\עמט ױאחשע , אײך פאר אינטערעס _קײן ,לעכען .קײן ניט טעהר
איז.קלײט אז רעכען אי־ ,שרײבען צוא װײטער אויף מאטעױאל איהר

ק שײקט הימעלפאסט ךער מיט אונ ניט איהר גןויפט  ניט אײןד מ
ײבעז.- צוא אויף טאטעױאל _קײן שך

 מיט באקענען צוא מיןז זיןי םטארע איןי אז יאהרי עטליכע שױן -
שק .קלאסען ■אנדערע  זײער פון באקאנטע נײע מײנע ’ פון אט מענ

ק ב איןי. שרײב ,לע
ער מענשען .קלאלע אנךעו־ע ךיא אײןד בײא זענין וועלכע אונ -וו

הי ׳.זואם 1 ;.עבען פיעל איױ זײא בײא געפונען האט אי
; שלעפערם אלערלײ אוג _קבצניפ ,אביונים , לײט אךימע -
 געפזנען ’ איהר י האט מענשען אומגליקליבע סארט דעם אין אט -
 אזםנײקליכע ךיא זיןד דאכט געפרעגט י פאךװאונךעךט איןז האב ? ■לענען
- .גיט גאר ־לעבען

 לעבען מעהר געפינען מען ._.קק זײא בײא ,טעות א האט איהר
 מנהנטער זייא מיט נאר זיך באכןענט ,מענשען אנדערע אלע בײ וויא

ק פרץוט ב  יעדען אץ זעהןאז וועטאיהר 'באמערקטאלעס, ״ זײא צווישען לע
קו אגאנצעוועלט זיןו געפינט שלעפער יעךען״ אין כןבצן ב ע א ל די ענין ײאז  ז

 לעבענםטײך זיי^ר איבער :לעבענסטײך גוויסען ךעם פון חװאלעס מ־יויסע
צק ״זײער אויף (רוהיג י מיגוט א אבגעשווימען ניט זײא יזענין אנ  וועג י ג

 יכע’קל;אומ;לי ךיא אט ,סקאלעם אונ שטיינער נאריגרױסע זײא .באגעגענען
 שטמןעלע ךעם איפער מלהמה האלטען צױא אויף ניט גאר .הערען
 שטאנד־ אין זענין _לײט ךיא וויא װאונדערען צוא נאר זיןד איז עס .ברויט

 אבלעבען !־א.קלײױקײט לעבענס בייא״אזױנע עלטער ךיא דעךלעבען צוא
נ’ יאהרען צעהנךלינער  דעם ?יט _זאט _זײן גיט מאל _קײן או

ברוט! ־שטי״קעל

נ ז א שק אז ,געױאגט ווײטער ער האט ,באמערקט - װי ע צ ש י ד ן  י
 אונ לעבען מעהר פיעל געפינען איהר וועט שלעפעךס אונ .קבצנים

 של_עפערס-־>וויש^ן אזג _קבצנים אנךערע אלע צווישיען י וויא אינטערעס
 זײער אין האבען וואם אזוינע שילעפערס יוועךען נאציעם אנךערע

ת,' א געהאט לעכען צרו  צום שטאוןק ;יןד זייא געמען םוף כל ’ יכוף פ־י
 אדער ,קהירען פךעמךע אויף איבערגעקןמען ז״ענין זײא ביז פלעשעל
 גע• אדיןד זי־ טאנןע אונ .געליעבט אומגל;קליןל' האט וואס אזױגער

 א מיט אנטלאפען ווײב דאס י איז אײנעם י בײא ;פלעשעל צום גומ־גן
 דיא האט אונ פרײנד( גוטער בעסטער א זײנער )טאכןע מאנן ױנגען

 ?לע־ צום אױן־ - צרות פאר ,ער אונ איבעךגעלאזט איהם .קינדערלעןד
פאךהארע ניט_קײן עלטעו־נס ךיא מאטאיעט פאר האט אײנער ';•ש>ל
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 או אדנ .זויפען אינ אױפפךעםען אקטךיםעם, שאנע אױף געלד וועט
א או-נ געלד ירושה דאם אױפגעלאזט זיןד האט עם  האבען אכןטריסען ך

 אונ !פלעשעל צוםי אויןז־ יצרות פאו ׳ ״קענען געוואלט ניט מעהר איהם
 שלעפער פראכטע ווערען ױיא ביז פלעשעל דאס זײא זײען לאנג אזױ

גאר האכען שלעפערם אונ _קבצנים ױךישע .טהייען פרע^דע איבער
___.שטאנד אזא צדא געפיהרט זייא האבען וואס אדרזאפ׳ען אנךערע
שק -  י י ר ע ל א זיןד נעפ־ינק , געזאגט ער האט יוךישע, צוױ

ן ע ט ך א שלעפערם אוג .קבצנים אכיונים ם • т:ו . ״.* ״.* ; “

* *
*

ק ױךען צווישען - געזאגט ךיכטיג האט באקאנטעד מײן עפינ  ג
. אביונים אלערלײ טאנןע זיןי . .

א ז>נין עם , א^יוגים י ר ע נ ה א ו מ ײ  פאהו־ען.קײןיי ד״״זײא л א
 װאו שטאךט דער אונטער ערגעץ ,שטאךט .זײער פזן ארוים ניט מאל

 זײא װאפ הײזער] אײגענע זיןד זײא האבען _קבצגים אילע וואהנען עם
 זעגין װאם ,אויןי.קבצנים ,עלטעךין זיי־ערע פז־ן געירשית נאןי האןען

ײעי  געבראכט אונ הײזער דיא איבער ארומנעגאעען לעבען גאגץ ז
 געהען נײע ךיא ,אבװנים׳ליןי נײע וועלט ווײסער גאטטס אױף
 פאךשטאנד שוש _קײן האבען זײא ,הײזער ךײא אין אן פון'כןינךװײז ארום

 אזױ וויאי ,ברױט אױםגעבעטען _קײן ניט מען עםט אזוי וויא ניט
 זײא בײא , שיןז י אונ מלבושים אױםנעפעטענע _קײן ניט מען טךאגט

 ױאהנען( זייא וועלכער )אין שטאךט ךיא אז אײנגערעכענט עפעם איז
 אינ געשעפטעןי ,מפהרים ,היטער י זייעלע מיט ,בתים בעלי ךיא מיט

 ה. л,וועגען .קבצנים׳ם דיא פון געװארען באשאפען נאר איז אלעס
 !ײן זאל עס כדי אךער ,בעטלען צוא וועמען בײא האבען זאלען זײא
.נדבות גענען ײיא זאל עם ווער

 איבער ;יןי נעמט אונ גךויס זיןי בײא איז ױד יעדער וויא אזוי
 ױךי• דער זיןל־ בײא איז ’ אזוי ,בהרהנךניק״ ״אתה אײן איז ער וואס
 היי־ אלע אין מאס דעךמיט ױךען אלע פדן* גךעסער נאך אכיון שער
 .איז אךימכןײט אביונים, ליעבי האט גאטט אז :שטעהט פפךים ליגע
ק פאר שען ך פפךים הײלייגע ךיא אין װײטער *שטעהט ,ױ

 אגרויםער זיןי בײא איז אביון ױדישער דער ’ ווארט אײן מיט
 מיוהפ מעהרי נאןי , מיוחם י גרויםען א פאר זיןי ’ רעכענט ער ,נךלן

בהו־תנײןעם״ ״אתה אלע אזנז פון
אײןד עך וועט ׳ אביון יןדישען א ױעגען אנ־״רש מײנען פרױוט
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 גלו־יסע פון ארוים קומט ער אז , צעטעל ןהום נאףן א וױיזען אלד?
 אונזערינ אז פפליש ױךישע פון ערקלערען אײף ער וועט באלד ,לײט

 גאטט’ מיט גערעךט האבען װאס צךיכןים גלויםע אונעזרע ,הנמיש
 נאטט װארום ,אביונים גרריםע געװעזען לעפק גאנצען זיי^ר אין זענין
 צךי• גלעםעלע װאם'_קײן ל״ו׳ױקעס ךיא אפילו אביון; אײן ליעב האט
 פון ניט״זײן װעט עס אונ דא ניט איז עס אונ געװעז^ן ניט איז כןים

 אלופ געה/ין אוג אביוגים אױןד זענין לײט ^רויסע ךיא אט ךעםטוועגק
-היום _ער נדבות נאןד היײער דיא אין .

 דעלמיט אביון ױדישעל א שעמען צוא עפעפ זיך האט הײנט
?י נדבות בעט ער וואם דערמיט ׳ אביון אײן איז’ ער וואס

 איהל אז רעבענט ער אז ניט מײנט נדבה א איהר גיט איהר װען
 האט ער ױאפ ךעךמיט ,פארכןעהרט פונקט נאר ,טובה א איהם טהוט

ן ע מ ז נ ע  א׳יהר וױאלט װאי וואלוםי טובה, א גיעטהון אײןל־ על האט נ
 ךער אויף זאלען עפ ווען у וועלט יענעל אויף הבא׳ ״עולם גענומען

 אײער צזנעמען אײןי בייא זאלען װאם אגיונים _קײן ז_ײן ניט זועלט
• זינד אל?נ פון מציל ױדען דעש דאןי איז צד^קה - ״צלנןה״

לע־ אביונים ךיאי וויא צוהאלען זיף אמאל ליעב האט איהל י אויב
 כןאמ־ שטאיךט ךעל איבעל אלום געהען זײא ױען זיןי צוױשען דען

.שמלעפען אזוינע העלען איהל כןענט - װײז פאניעס

ל ל׳ פון איויס זיןז־ לאזען זייא י ק נ ע ,הויז בית בעל דעפ י
• נדבה א אליממאנן _קײן אב ניט מאל _קײן מען זאגט דאלט וואס

קאמ•ז דעל פוןי איײנער זאגט ,מנןנא איהם בין איןי הלעבעיי -
.אביונים פאניע

? מכןנא דו-א ביזט וועמען -
.יענקלעןי ל׳ -
 דוא ביזט דלום אוינען, גלויםע האםט דוא זיןז, פאלשטעהט -

 אומ• ניט < געלד אפןי אונ ךילה שאנע א האט על װאס מקנאי איהם
א ביזט זיפט .אויג אײן אױף בלעד שוין ח

ם ה  איהם גנין איןד האוה, נרויםע אזא גאל יהאט וועל ושלוש״ -י
ט על יוואם מ_קנא גלאט ע  צוא זיף וויא ישכל האט .ער-גוט זיף ב

.ליגען צוא ווײןי זײן איהש זאל וועלט יענעל אויף אז עין ט ע ב
ן צוא ךך שכל האט ױאם ךעל זין̂י פאךשטעהט ע ט ע אויף ב

מעג מען ,װעלט יענעל אױף ליגען. צוא גוט איז דעש וועלט דעל
ן יל׳ .טאלןע י ל ק נ ע • זײן מ_קגא י

ם פדן אלויפ זײא נעהן אביפעל שפעטעל ע ק ב י י ןואס שטןב ל
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האט איצטער ,ניט מאל א אוג נדבה א יא מאל א מען גיט דארט
I V • : ■Г ־־ т т ;  т  т ־־ т • ״ : т  V

ק ניט אויןי נראךע זייא מען ב ע עג ,ג
• קללות אלערליי מיט ן ע ק י י י ל שעלט אריש־מאנן $ײן

. צוױיטער א איהם פרעגט ? אזױ איהם דוא שעלםט װאש -
 איהש צץא פיש ךיא אב י זיןי געהט מען ? וואש :היייפט װאש -

וועה פיס דיא אזוי נאר איהם זאלען עש / גראשען א גיט #ר אײדער
.געשען צוא ניט געװאושט #ר װאלט ,מיר וויא טהון

דער ענטווערט / ש_עלטען צוא שוין איהש פארשפאךםט -
אויף רחמנות באקומט ער וויא פונקט ,זיפץ א מיט ?ווײטער

.לייגיקען ר׳
 ניט ךען האט ער ,מאנן אךים אײן ךען איז ער ? װאש פאר -

ט ? געבען צוא . גביר א איז אונ שטוי גוױשע א האט ער זי־ ךא;
 טכןגא יוואם ניט איהם מען האט ’ גביךשאפט גאנץ ז_יץ מיט -

 אץ אביון גרעסטען דעם פון עךנערי פיעל נאןי איז איהם ןײן, צוא
.וועלט דער

? װאס פאר -
т ־־

 האפעך .ער װעט פנים א פאר וואם , נא־ דוא פךעגםט װאש -
 גאטט אונ צײט־ דיא קזמען וועט עס אז גבעשאפט גאנץ זײן מיט

ק איהם וועט אג  גע- נענונ ,מיר צוא מטריח נאר זיןד ז_ײא לײנ־קע ז
 אכ־ אנהויבען איהם יכײא וועט אונ , װעלט דער אןיף כןאמאנדעוועט

 ךער אױף י געטהון עפעש לײבקע דוא ’ האשט וואש :השבון צונעמען
 דוא יהאשט :פךעגען אלעש פאר פריהער איהם װעט גאטט אונ ,וועלט

 דוא ? צדקה סך א אביוגים׳ליך מײנע געגעבק ד־אךט עפיש ״ לײבקע
 אלע וויא בעםערי ליעב אביונים ךיא האב נאטט איןז־ או דאך ווײ?ט

ען ש ק  וואכ האבען לײבקע איהם וועט וואס הײגט . װעלט דער אויף מ
 אךט _קײן זי־ וועט אונ שטעהען בלײבען וועט ער ^נטוועךען? צוא

אװע.קגעןעו װעללען ךענסטמאל’ שוין וועט ער געפינען, נןענען ניט
ז נ ן ! אז_אס’ ;זאגען איהם וועט” מען נאר פאךמעגען, גאנץ ז_ײן א

 האכ נאטט אי־ , פארפאלען שוין איז איצטער ;לײבקע ברודעךיל
שױן העלפט דא װעלט״ יענער אױף צדכןה ניט מען אז ליעב נאר

ך ]אל מען טהון שאיף א באלד’ וועט מען אונ 1 גי־ט גאר ע ק ב י י ל
 אללע װאו אהין '׳ בראט אוג ברענט עש װאו ׳ אהין א?שיכןען

ק בעךד ;,אבגעגאלט ױךישע עפינ  טאג אלע איהם וועט מען ,זי־ןד נ
 אכ איהש וועט מען אונ עךן גן נעבען דוךכפיהךק אוי?צוזעצעניש

ן ר׳ אױף ױיײען י ל ק נ ע ז האט ער װאפ י נ ו  גךבות, געגעבן שטענךיג א
מלאכיט אללע נזיט שאפט אונ שט־הל אגאלךערנער אױף זיצט ער וױא
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ק וועט ך^רנאןי אונ ,משךתים טיט ןןיא  אבשינןען: צוריק לײבקק מ
ע _זײן אין ה א האהט ’ וואם הײנט !ח  ער אז שעלטק צוא נאןד איהם ת

 ־ זאל עס וועלט דער .אויף אויסצובעטק גוט זיןד ניט שכל _קײן האט
ר’ אויף ליגען צוא גוט ז_ײן £יהם ^  איז אביונים אוגו וועלט, י
 וועלען מיר ,נדבה מגג^בעןינןײן ניט אונז האט ער וואס אײנס אלץ

 שױן מען האט איהם - איהם אנער ,־ שטופ אנךער אײן אין קריגען
 דא■ ניט איהם איז עם אונ ו־שעים ךיא בוןייפון דעם אין פארשביבען

- .שעלטען צוא שוין איהם פארשפאוםט - זײן צוא מקגא ’ װאס
 שטו־ב צוא שטוב פון ווײט־׳נר ג׳נהען .אביוגים’ כןאמפאני^ ךיא אונ

ק אונ  יעדינר בתיםוויא ךיאבעלי פון רעדען צוא אױף גיט העךט מ
 אכיונים אז מײנען צוא אויף ניט הערען זייא אונ װעלט אױףיךער זיןי בעט
 יאל^ז זײא פדי ,דערפאר נאר וועלט ךער אויף באשאפק גאטט האט

ק מאכען נליקליןד ד ן  עולש םןד א קלוי־בק;אנ נןעמגן זיןי זאלען מדען - י
-נדבות נעמען זי־יא וואס זײא דוךף־ הבא .

 .לעבעךי ,ר ע נ ה א נ.ו.ו י י א פאר *זיןי רעכעגען װאס אביונים ךיא
, במעט זיןי ג הי ער װאפ גראשענס דיא מיט פארזיכערט איז יעדעױ ח т ; :־ד • • • ••• V • ** ו • י •

 צוױיא א זײא צווישען אדיןי זיןי געפינט עס טאנ״ יעדען טאכט
 פאל־ אביוניש אײמגמג ךיא טאנןע אונ כןאפיטאל פאךמאגען וואס ךריייא
 נעוויפען א אויף זיןי פאו־שטעהט ,.קרעךיט מיט זײא בײאי זין־ זעווען

שק אויןל־ מאבק זייא < פראצענט ק ה. ד. מישעפטען זיןז צוױ  געהט מ
 או-נ פאללע־ מען גלהט מאתען ״ שותפות מאכט טען ,.נןאמפאניעס

 מען טהײלט מאכט ;עדער וויפיעל אונ באזונדער יערער איבעךמאךגען
 אויםנעבעטען טאנ רעם האט דער :לנדטל חלופים, מאבט מקי ;זיןד

 איהם איויף דננין וואס שטױועל אלטע פאר א ךער אונ גגרוי־ט’ םןד א
 דיא אונ ווײבעךישהעטד א ךער ,היטעל א.קיגדעךיש ךער אונ קלײן

 ױאסיליגט כאנן דעם פאר פלודערק אפאר אויםגעבעטן האט יוךענע
 אוים• יזנגעל אקליין האט דא ״ יעךד ךי>ר אין צעהן ’ יאהר א פון ין1'ש

עפעטק  דאיס. װ. ז. א. האלאט ױידענעפ הםיךישק אלטען גרױםען א ג
טק זיןי צווישען ’ ווערד אלעם  חאלאט ד?ים פון ,געקויפט אךער געבי

 ךיא פון עכןען, אהן ל־;נער מיט טיכער װײבערישע עטליכע יוערען
 _לאטקעלעןי־ אונ לאטעס עטליבע וועךק״י שטיוועל צעךישענע .קלײנע

 דיא אויםגעבעטען האט װאס ךיא ;שטיוועל גרויסע פאר עטליכע אױף
 וױיבע- דאם אויפגעבעטען האט וואס דעם י מיט זיןד בײט פלודערן פאר

מד”דישע  א• אךעי צוא נאןז צאהלט אנדערען ךעם אײנער אונ ׳הע
שטיקעל אךער גראשק צווײא מיט ברויט שװארץ שטיכןעל  װײפ• א

װ. ז. א. גיאשען צװײא אהןי ^ברויט
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 בײא וויא )גלײןד כןעפ״ ״לכײא זייא צוױשען אויןד דא .זענין עפ
 האבען ,טובות ' טהוען װאם ’ שטאדט-פארזארגער( , שטאךט-נןעפ יאזנז

שק הונדערטער עפקפלאאטירען אונ כהטנות  א זיי־ערס איבער מענ
 עסט וואפ אײמגם אויף הארעווען ’ מענשען צעהן ה. ד. ,גראשען

-ניט גאר אלײן טהוט אזנ יאײ .אננגעשעלטע דאס שטענךיג .
 אביונים עטליכע אויס האלטען י וואפ 'אזוינע ךא ’ זענין עפ

 אונ ״י כןוןארטיר ’ אזנ קלײדען’ עםען מי״ט ױנגלעןי װײבער ,מאנסבילען
 אוג נדבות נאןי ארומלױפק טאג• גאנצע א מזזעןי אומגלינןליכע’ ךיא

 ױאס בית בעל ידעם אוןעכןגעבען מען מוז מאפט יעדער װאס
ק דאנערשטאג אז־נ מאנטאג 'חוץי ,הײם דער אין שטענךיג זיצט  וו

 גראשק צװייא פון וןינציגער אונ דורןי אביסעל זיןי געהט ער
ט. ער נעמט נדבה א ני

 פ/זהיגע גלי.קלינע< אונ אומנליכןליכע ד־א אויןד זענין אביונים צווישען
 פעהיגכןײטען אלע ךיא פארמאגט אײגער פױלע״ אונ אךבײט דער צוא
 ױאס אומגליקליכעי ךיא פון* י ;ניט ’ אײנער אונ סןז א מאכעןי צוא

ען ג ג ן עו < גוט איהם איז פעהיג ;יר איז בתים מגלי־ בײא ךי  בעל ד
 יטידזכים אפילו שוין רעדט מעי אביונים, אלע פױ אפ מעהר איהם היט הבית
 אוועקגעגעבען איהם פערגעניגק ’ מיט וואלט .קבצן ’ יעדער אדנ אויןד
 איהם איז פעהינ ניט אבער איז וואס ךעו־ ;כלה א פאר מײדעל זײן

 בעל זיין ,'&טעל# זיין ימיט עבער ניט כןײנמאל איז ער ,ביטער אװדאי
 איהם, זיןי לעכט ^פ אונ אבצױאמגן גרײט שטענדיג איהם איז הבית

ה אין ש;פ?יט ’ ביז הײזער דיא איבער לויפט ער פרעהליך, • ניט גאר  דע
 הענד, לײךיגע מיט’ קזמען ניט בית בעל _זײן צוא י זאל ער גאכט

ר אביונים ךיא ע ^ נ ה א ת נ ײ ע מעהר דאפ זענין א ״ ענ ר בוי ע ״  ג
ם י נ צ ב ק  ױעל• מיט צגים3אפארט_ק דא אױנאןז ױ־ען צװישעןי נאר ,.

ל,- װײטעךךגען ךעם אין באכןענען זיןיי װעלען -^עימיר ע ט פי א ק .

♦ אבױנים עמייגראציאנע **г • י« •״־ г־ г у ;%• •

ײעי / אלױן .ליא ;_קבצנים פאךט באזונךער א גאר זעגין זײא  ז
א’ פו-ן שטאךק זיןי אזנטעךשײדעט לעבען ס;איינװאהנער ךי א  פון מעהר ד

ט זײא עניןי;י  זעניןזײא צופאלען חךןיי נאר ,געבויךענע'_קבצנים _קײן ז
ק у שטאנד אזא ציא נעקוםען זייא פון י^דער אז ןאנען געוויס .כןען מ



ם י נ ו י ב א ו ם ײ נ 129 ע

 געוואהנט זיןד האט ער אײךער װאפער אזג פײער איבעתעגאנגען יאיז
 מגדער ,נדבות בעטען אונ הענד ךיא אויסצרםטרענןען _קאלטבליטינ אװי
«')?יאגראפיע( לעבענסגעשיכטע אינטערעםאנטע רײכע א ’ יהיאט זײאי .פןן

 יפאר יעדער *כזען לעבענפנעשיכטע י זייער ךעךצעהלק הערענדיג
 גע־ איהר כןענט לעבען זייער אין ,נעמען בײשפיעלע יגוטע אםןז תיןי

 דיא ,נוי־טח ,י צרות ,טהערען שןז. א - מעהר ינאןי אונ פךײד .פינען
 זײעך אין טריט יעדער אויף ברױט, שטינןעל ךעם פאר מלהמה אמיתע
 אללעס ווענד,’ אײזערנע פקאלעפ, י יטאהלען, בערג, צעהנךליגע - לעבק
 לעבען אונ דורכגעשלאגיזן זיןד* ,איבעךגעטראגען זייא האפען אללעם
ה. ,ץויייטער  ברויט שטינןעל יעים איבערי ווײטער .קעמפפען זײא ד.

. אב ניט נאךי אפילו זיןל־ רוהען זייא . .
 אומ ערלויבט ערצעהלונג אונזער פון )אומפאנג( אביאש ךער

ען’ יעךענש אין לאז.ען' ארײן זיןז ;ניט ב ע  אומגלינןליבע, ךיא פון ל
נ מעהר נאר יזיןד מיר וועלען מענלעןי ווײט וױא או ״ ק ט ל א  זיןז־ ה

 אין אינטערשיערען אובז וועלכע פערזאנען ךיא בײא •אנשטעלען
 בכלל קורצען אין זיןי מיר מהעןי פףהער נאר ,ערצעהלוננ י דער

.אױבען פון נאר האטש ,לעבען ' זײער ’ מיט .באנןענק
 אױ עש , אלערלײ דא אויןי זענין עמיגראנטען ךיאי 'צווישען

 פערר אײגען זײער מיט פאהרען װאש אזוינע אונ פופגעהער דא
וועגיל. אונ

 וויא מעהר אכ ניט גאר פאהרט פעךךיגל ךעש מיט ארימאנן ךער
 נאנץ ,פארכןעהרט פוננןט נאר ,פי־פ ךיא מיט אב געהט פופגעהער ךער
 וואש ךער וויא טטאךט5 אין פךי־הער פוםגעהער ךער קומט אפט

 ךער מיט פעךדיל אומנליקליף ךאש ווײלי , ךעךפאר פשוט ’,פאהרט
 אררפ• 'אלײן עש מוז נזעןי אז פארזוגקען מאל אללעי ווערד ענלה

י ,  אוי־ דאש בלײבט װעט־נר שיגנםטען דעש אין גאר אפילוי שלעפען
 ניט דאש זיך ווילל .עם הרג׳ע דער האטש אונ שטעהען מאל א

הרק;  וןיל שלעכטיכןײט פאר הו״ש ניט מײנט אונ ,אךט ךעש פון ךי
 דאש פישוט נאר (פויל_קײט פאר צוא ארימאנן _קײן שלעפען ניט ערי

ת בעל זײן פדן גלי/קליכער ניט גאר איז באשעפעגעש מגל;קליכע א  בי
 פ.־;ל אײגענע ױין שלעפען צוא ניט בה _קײן אלײן נעפעןד ■אוניראט

ק .דעש נאד ניט זיך, אויף אג .בית בעל ױין מיט וו
 אומגליכןכען ךעם נא־ טויג וואש־ןשע טא פרעגען אװדאי װעט איהר

 פוש• אללע מיט נלײןד פום צוא געהען ניט י דען ער״ .קען ,עגלה אזא
 _קײן ניט האבען פופגעהער ךיא װײל , ניט .קען ער ,.נײן ? געהער

פן זיך מיט זײא שלעפט אונ דאט ״ער אוג .קינךער אדנ ;זוײב
9
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,צוױיטען ךעם אויף יריד אײן פון , אנדערער דער אין שטאדט אײן
/ עטליכע'כןינדער מיט וױייב ױין זיןי געפינט בײךיל אין דאךט

 ב^ל א דארט איז מאמע ךיא אונ זיןד שפי^לט דאס ,וןײנט נןינד דאה
טע -^ .ב .  גלײןד טךיט בײא טריט שטענךיג געהט ביתי ’ בעל דער אונ .

.פיאךמעגען גאגץ זײן ישלעפט אונ פעךךעל אומגליכןליכען ךעם מיט
ק, זעהר געוועזען שטענדיג וואלט ער ד ךי פ  זיןי װאלט ער’ צו

 דאפ װאס ? זשע ווען מזל שלעכט זײן אויף גע.קלאגט ניט גאר שוין
ער ,שטענדיג ’ ניט אבער נעהט עס ,געהען שטענךיג זאל פעךד

ע אפ פאהרט ב אל ה ײטער, זיןז־ שטעלט אונ וועךסט א  אן’ *הײגנט ער’ וו
, העלפט עס ,גוטען מיט בעטען טוײבען, ט י בייטש, דיא נ^מט ער נ

זיןך כןינדער אונ ווײיב זײן דעךוױיל' הײסט ער ,ניט העלפט עס
ריהרען, עפ װעט טאמער עךד, גאטטס אוי־ בויד פון איבערקלויבען

 לעפע• וועךד אונ ךיהר א זיןר טאקע דענםטמאל טהוט פעךד דיאס אונ
 דאןי ״קיענען .קינךעךלעןי פיצעלעןי ךיא ווײבימיט זשע?דאם וואיס נאר .ךיג
 דאס ׳ בױד אין י ארײן װײטער זיןד ציהען אונ» פוס צוא נעהען ניט

ל^צטען־ צום אנקומען מוז ער ביז בקיצור ,ווײטער שטעהט פעךד
 ער וואסי ךישעל צובראכענעס ךעם ארוים שלעפטי ער ה. л ,מיטעל

 פעךד־ ךעם בךעכען אן הײבט אונ וואגען אונטעךן ז_אפאס שטענדיג האט
 איהם צוא אויס שוין ער לאזט האךץ ביטער גאנץ זײן ,ביינער ךיא
 אדג פוחות זײנע אללע צונױף נעמט באשעפענעש אזמגלינןליכע דאם

 אראב געהען אן הײבט עס העלפט נאטט ׳ ארט ךעם פון זיןי ךיהךט
אס אונ בארג פון  געהאטי רחמנות האט נאטט גילײך װיא ךיהרט פעךיד י

 לעבעךיי אנײע ארײנגעדנצט פערךילי זיין אונ אריממאן ךעם אויף
- .גשמה גע

т т  ; %•

פאהךעג• אזוי געהאלפען שױן האט נאט :אומנליק נײ א אט ארזנ
ל.' אין אנגעקומען ב״ה שוין איז״מען באךנ א אךאב ךיג גאר שטאךי

שטאךט א אין אױינפאהרען’ דאךף מען באלד וויא’ :צרה א ווײטער
ע, מיט ארויף באךג י לעהמענעו א א.קענען דא איז ט א בל ט א מ ע נ רי  ע
 דאם ׳ניט העלפט עס נאר מיטלען, פךיהעךיגע .זײנע אלע פיר

ךעךהרגןג האטיש אוג אךט אײן אויף אײנלעגראבען שטעהט פעךד
ט. זיןי ’ ריהרט עסי אויןי שוין זענין .קינךער ךיא מיט װײב דאפ ני

 ביז נןינךער ךיא טראגען שוין וועט זיא גײךיל״ פון ארויסנעכןראכען
 ךעפ צוא ווײטער זיןי נעמטי ער ניט״ העלפט עס נ;אר ׳שטאד אין

 אונ ךישעל צובראכענעם ךעם מיט שלאגק ה. л מיטעל לעצטען
ץ. ביטינר _זײן אױםלאזק  כעם _גאנצען _זײן מזל, פינפטער ,זײן האן

ם. טרײ: האטש ניט העלפט עם ואר קי ו י לאננ אזוי שלאנט ער חי
г *.״ • т : - ד ־ • ־ ־י : т ;  V : ־ ־ :



ערז־ ךער אויף אױס זיןד ציהט באשעפענעש אומגליכןליכע דאס יױ
א’ גאטט; געבען אוועק ^שמה זײן אן■ הויבט אוני בארג מיטען אין ד

 מיט בית-טע בעק ךיא ,בית _ב^ל זײן איהם ארום אויס זיןי שטעלען
ק אונ 'נןיגךער ךיא נאר ךמגג^ר; א.געטרײען וויא עס באווײנט מ

ק מאכט טויטען *קײן י גאר טען וועט װיינען מיט ,לעבענדיג ניט מ
וועגען ווייגען צוא קול נײ א מיט אן הײבען זייא העלפען, ניט

ק טהוט וואס ן וואפראס ’ נײעם א פאהךט װאס מיט ? גוײטער מ
у ווײטער מק

ק ש  קונןענךיג ,סצענע טרויעריגער דער ׳ אויף אן זיןי לויפק מענ
 מוטער אומגליקליכער דער ’ אויף у פערד 'אויסגעצויגענ^ם דעםי אןיף
א מיט  אײן שפאנט טען רחמנות״ מענשין גוטע באקומען .קינדער״ ך

ק אונ פעךד אנדערע !שולהױף אין ױדען דעם פארפיהרט מ

 שטענדיג זענין .המדרש בית פון у פון.קלויז שול פון הויף ךער
הויף אין נאר זיןד ער געפינט ,תרברייזעגךע ךי־א פאר סטאנציעס ךיא

טןל, פון ךעם וועגען ך׳ײש, ךער י אין וויא זיןד בײא ער איז דערי'
רןביל 2 < דעתוײל ער פארגעסט פעךד _קײן ניט שויץ האט ער ’ וואס

ווידער אונ כןעשענע איין אבײנגעלעגט שױן ער האט פעל דער פאר
 געפיגט ער (פעלד אין .ניט זיןי געפינט ער מאס גאט איז געלױבט

וואס ניט גאר ער טראהט איצטער !יזךען צװישען שטאךט אין זיןי
אונ אךאבגעװאךפק זיןי פון ער האט זארגען אלע ױעט'_זײן," ווײטער

שט ווערד אין ךישעל דעש שטעלט ער ה. л אבע/־בית״ איצט ען
'לופטען  װײב דאס ,זאכען ױינע י איבער ער ליגט בײךיל אין אינווײגיגי ,
 אנבײסען ער קאכטןהארובע. דער בייא .קלויז אין ,אויף דארט רוימט
.הײם דער איןי זיןד ביײא וויא פונקט

בייים קינדער־ דיא איבער טען לאזט טאג צווײטען דעם אדיף
 שטאךט דער איבער זיןי מען לאזט װײב דעש טיט אלײן אונ בײדיל

טהיר אײן פון ער זײט״ צװײטער ךער פזן זיא זײט אײן פון ער
 פרעמדק א ארימאנן נײעש א יארײן טהיר צווײטער ךער פון זיא ארויס

ה. גיט יעדער אב] ניט כןײנער דאגט אךימאנן ב ד דעש נאןי אזוי אנ
דארטען ׳ פײדיל צןש - אד״ײש אום זיןד זיי ״קעהךען גאנג טאג גאנצק

ארום זיןד שפילען זײא אננעגעםען״ .קינדער ךיא שוין זײא טךעפען
שול דער בײא י געהענדיג ווײבער פממע ווארוש ,פרעהלין־ גײךיל
פךעטדע אריטע וויא דעךז?גהען האבען * ״ ברכו אונ כןדױטה ד״ערען

 ״ געבראכט עםען זײא פאר זײא האבק ארוש זיך ךךעהען כןינדער ױךישע
ל אהן ג^הט כןינך דאם וויא דערזעהק האיט ױדענע ךיא אהעטד;
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 .קינד דעם - ךי ,געבראכט העמךיל ווײם א נאר אלט אײן זיא האט
ר אזנ היטעלע א קיינ א-דעס. אכןלײדעלע♦־־' ךי

עלטעכען, זייערע פאר דערמיט זי־ באריהטען כןינדעךלעך ךיא
 י.קײינע ךיא מיט זיא ,גליכןליןד איבער י גלינןליך/ זעגין עלטערק ךיא

 .קלויז איןי נךעסערע ךיא ערימי״ט אונ בײךיל איןי זיןי לעוןט .קינדער
ערק אונ בא^ק ךיא אויף  יגעש׳ זיסען א מיט י אנטשלאפק ’ אלע וו

.שלאף מאכןען
 נעבט מיטדרײסיג טעג ךרײםיג - חוךש א אװענןגעגאנגק איז עס נאר

1 פאהךען ווײטער דארף מען מוז, מען אונ

ר א פ ק, מוז וואס -  מען דאךף וואש פאר פרענען״ איהר וועט מ
ק ער._.קען פאךירען, ןוײטער  אויף שטאךט אין דא בלייבען ניט ר

נ די ק ט  וועט אלע, מיט גלײך אײנוואהנער אײן אךימאנן״ היגער א ש
 וױםטק ךעם מיט .זיךיאהמשלעפען ניט ,בעםער זײן זיןד דאכןט איהםי

 נעיו־נד. שטענךיג זיין אנךערע. ךער אין שטאדט אײן יפון פעךדעל
םק ניט ? נאכט _קײן פזן אונ יטאנ _קײן פון ווי

 װארום פאהךען. ווײטער מח ער ,דארןש ער לעז^ױ, ליבער נײן
:ארימאנן געבוירעמגר _קײן ניט איז ער

 אומגליקליכק דעפ צוא איבעךגעקומען פאמילי״ע זייין מיט עראיז
אילע אומגלינןען/ טויז^נדער דוךן־ צופאלען״ טויזענדער דװ־ןז שטא.נד
רויא ישטאדט איןי זיןד י בײא פרנםה זײן ווײטער ’ פאךךיענען מיטלען

 ;אהר עטליכע שוין ,אויפגעלאזט איהם בײא איצט זיןי האבען - אמאל
נאר < בנרויט דאס זי־ מעןי פאךךיענט אזו־י וויא נעטךאכט האט ער אז

 לעבט ער אזי ײאהר ;יט/יכע ישױןי אויםגעטראכט, ניט גאר האט ער
א מיט וױיב דאס נויטה, אין שטארק לעבען ניט לאזען כןינדער ךי

 אלעם זיןז פין פאיקויפט פאךזעצט ,ברויט אוגז גיב :שרײען אונ
 עם נאר ש^ר״ .^טליכע אויף האטש אײנשטילק זײא זאל ער אכי
 צוא װאם געוועזען ניט שוין איז עם ױאס ’ צײט אז_א געקזמען איז

 עךנעץ אין לאגנ שוין מען ױיל לײהען ,קויפען פאר אונ פארזעצען
ט, ט ^קאפ איבערען שולדיג איז ער װאתם א^אפ^קע, אפילו גי ״גי  אונ
ק וועט װאפ װארום ניט״ שוין מאנט יעגער אב, ניט ק מ אנ  בײא מ

? טויטען א
 אךער װעגען: צווײא נעבליבען איהם זענין עם ווארט אײן מיט

 אךער ,לעבען דאפ .קינדער אזנ ווײב ךעפ מיט נעטען אלײן זיןז־
 מענשען טהייל א בײא איז בןשה ךיא ,בזיון דער נאר .נדבות בעטען

וועלען וױאם מעגשען דא איז עם גוטה, דיא וויא ^טארכןער נאןד
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 ױיערע בײא בעטען אײדער הונגער פאר אויסגעהען ליעבער
. באקא^טע ת ו ב ד ^

 האט אונ טען!מענ ךיא פון אויןי איז _קבצן עמיגראצ;אנע ידערי
ק טאכןע באשלאסען זיןד בײא ט  אין.לער זיף בײא ניט אבער ,נדגות בע
אין דעך אין י נאר איהם, כןק יעךער װאו הײם  פךעמד דער פךעמד-
 אז מײנען װעט -״מען בזיון. _קײן דא ניט איז גיט כןען ״קײנער װאו
 וואס הײנט ,געטךאנט ןי־ןל־ ער האט ,בעטלער געבוירענער א בין איןי

 עם וועלט אױףיך־ער אײנער ךעןי איןד ננין י Iשעמק צוא זיןז איןז האנג
א בעטען וואס _קבצנים אסך דא זענין ת-זיי דבו  נאטם אוי־ זענין נ

 מיטעל א געפונען האט .ער באלד וױא אוג מיר, מיטי גלײןז מענשק
 ווענען טראכטען אנגעהױבען יער האט .בזױן דעם זיןז פון אראבווארפען

 וועמען יאויף אונ אזוי וויא - אלייין מען פאהרט אזוי וויא גאר .פאהרק
 וועל גדבות _קײן פון .קינדערו אונ מײןיװײב לאזען איבער איןז־ וועל
ק נדבות ׳פון ברויט, אויף שיכןק .כןענען ניט איהר איןי מ טי א  קוים ה

 איןי אז לעבק ידארט איןד וועל אזוי װיא הײנט ברויט. אויף אליין
 , הונגער פאר אויס ’ דא געהען .קיגדער אונ וױיב מײן אז וויםען מעל

 מהען’ בזיון מיט באקאנטע יזיײנךע בײא טאכןע וזעלען זייא ארער
נדבות?״. בעטען

 איז .קיגדער אונ פרוי זײן ליעב באמת האט װאס מענש יעדער
 אװעקפאהרען אלײן עגטשליםען צוא זיןי שטאנד אין ניט מאלי _קײן
 זאל ער חאטש הזננערן ךערװייטענם פןן ווייב זײן לאהנן איבער אןג

.הדנגערן ווײטענס ךער פון אויןי
 דער זאגט הונגערן. זאלען מיר כאשעךט איז מזל אינזער אז -
.הונגערן פאמיליע מײן מיט צץזאמען איןד וועל ,פאמיליענפאטער הײסער

אונ אפערד געקױפט ער האט טיטלען לעצטע יךיא פאר אונ
 לײדען י צוזאמען י •זאלק זײא פאמ'ליע ױין ’ םיטגענומען .וועגיל אונ

זאל מען נדי ,בזיון אהן נדבות בעטען צוזאמען י אךער ,הונגער
דערהאלטק צןזאמען כדי .הוינגער פארי שטאךבק ניט צוזאמען

נשמר«!... ךיא
 ױיא איז דא ,שטאךט פרעמדער דער אין זייא קומען ^ט אזנ

 אךט פרעמד א אין ;פךעמד יעךען זענין זײא אונ פרעמד אלעס
 בעטען .קאפ אײנגעבויגענע מיט דא; ניט בזיון כןײן זײן בײא שױן איז

 ארימאנן נײעם ךעם ,פרעמדען דעם אב ניט זאנט .יעדער ,נדבות זײא
וואלט ער אז ,_לאנע _זײן טיט געוואהנט אזוי שוין ווערט ער אונ

 וואריום װאהנק״ גענגליבק שטאךט פךעמדער ךער אין דא שויןטאקע
פון אחםשלעפען גאןי זיןי ער דאךף יװאס לאנע, ביטערע ז_ײן צוא
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ד. נע זײן אנדערע דער אין קטאדט אײן  וועט פךעמד ךער אין ונ
 אױ ארימאנן אייץ .זיין צוא ? גליק בעסער א טרעפען דען איהם

-אײנפ א/.ץ אומעטום .
 טאלט ־; ךער אין שטענךינ אױף געבליבען טאקע װאלט ער אונ

אהנק  וו־עךט י הודש עישטער’ ךער אוועק געהט עפ באלד וויא נאר ,זו
 זיןי ךעכענט .#ו . ארימאנן פךעמדער אויס שטאךט אין דא שוין ער

 ,נדבה א איהם געבען אלע ניט * יטוין אײנוואהנער אײן פאר שוין
 אױם ׳טױןי קומט איהם אביון. הײמישער א שױן זיןד איז ער ווארום

 צוךיכןנעמען זיא אונ האנך ךיא אויםשטרעקען אומזיפט אײנמאל ניט
עבק לאגג ניט ערשט האב ״אין־ :הערען אײניגע פון אפט ,לײדיג עג  ג

 אזוינע ךעםטגלײכען ״אדנ ? געקומען ווײטער שוין איהר זעגט וואס
עגטװערעןי•
 דיא מיט געשעפטען האגען צוא אנהױבען ער דאךף דעם חךץ

 שטיק כןבצנישע אלערלײ זײא פון זעהען צץא אבװנים. אײנװאהנער
שק איז שטײגער ךער וויא .שטיקלעןד אזנ  בײא זיןי כןךיגען .זײא צווי

 נאך יובפלט (קאפיקעןא. איבערי שוועל י.עדער בײא ,?זהיר יעדער
 טראגען ױייאי ,עךגער נא־ זיף זײא באגעהען אךימאנן פרעמדק א מיט
קאנקורע'נט,דא. צױא וויא ,שנאה אומזיסטיגע איהם צזא

 ניט אךימאגן ניטגעבוירענער _קײן .כןען ישטיק _קבצנישע אלע ךיא
ק’ מה ער אונ איבעךטראגען ר ה א  פריעמדער צווײטער א אין ווײטער פ

 דריטער א אין ךעךינאןז אונ חודש א פארב־עגגען ױײטער דאךט שטאדט
יװ'. л א. שטאדט פרעמלער
 שטאלט אײן פון לעבען גאנץ זײער ארום ױיא מאנדערען אזוי

אזוי שויןי זײא װערען ציגײנער דיא וויא פונקט אנדערע/ דער אין
צזק זיך, ארומשלעפק דעם צוא נעױאהנט ק אז. ק וויא טעהר .זיך ״

-שטאךט אײן אין פאךזאמען ניט חודש א פון זויא .
דאם .זײא בײא פגךט צווײט־נר דער ביז שטאךט אײן פין אי

רד״ זײא קאסטן. װיפ;על ךאגה, יכןײן ניט אוי־ - < פערךיל ע  פאר אפ
 פעל א אהן .אויגען אהן ,פים אהן ,פעךד ינײ א מען קויפט רופיל &

 אין ביז אבער דאגה, א פאר עס יאיז וואם נאר , בײנער נאר
ק איז דעךנאך אוג דערשלעפען ער וועט שטאלעל ערשטען דעם  מ

-יוךען צװישען ב״ה זיןי ק צװישען , ך  אוג אךפאלען8׳ ניט מען װעךט ױ
• עגלה אניײער אויף העלפען וועט גאט



Iהײם ךער פון יאהר דרײצען.

 האט זלמיגע ר׳ װאו נןלויז דער פדן הויף צום ר... שטאךט ךער אין
 / צופאלרען געלאזט ז־ןי האטי געדאווענט, ;אהר ךרייצען מיט ־צוךיק

 איץ ךעדער״ גרויםע פיר מיט װאגען א.קלײנער ה. ד. בײךיל ױךיש א
 זיןי ךךיטע דאס געפײפט צווײטע דאס ’געפקךיפעט, האט ראד

טק א וויא נעשלעפט אס שלי ד  געךרעהט זיןיי האט פערטעי אזני
- .וויאי ד. א ר אי

האט פעךדיל ךעם מיט גלײןי נענאננען איז וואס ױד רער
 אײגעמגר זײן אין קומט וואס בװז בעל א וויא טהויער״ דעם ־געעפענט

אבײנגעפאהרק. איז אונ ישטוב
 אוג ,אלײן אנטרײבען דעם אין ,פעלד ךעם מיט וואגען דעם אין

ךער פון הויף אין פאךפאהךען איז ער וואס דעש אין מעהר ;נאן־
איז אז דערכןענט אלע האבען כןלױז,  אײן צופאהרק געקומען ’דאסי

-אךימאנן - .
מיט ווײב אךימאנס דעם אוױשנזיקואכען איז וואנען ךעם פדן

 אונ .קלויז אין’ אװעכןגעלאפק יזענין זײא פ־ן איינינע .קינדער, עטליבע
װאנען. לעבען טוטער דער געבליבעןימיט .זענץ .■אייניגע

פךעטדע א פאהךען צזא געקומען אויןד איז וואגען דעם מיט
ק щ אין זיןי האט וואס ׳ױדענע״ תנג ע פנ זעהר נאטיךליןז ׳ אוי

.װאלװעל פאר
 אויף פרעפךע _קײן נעמען מנוואלט ניט אפילן האט ארימאנן דער

 עײב זיין נאר קוים, יאױןז אזוי שלעפט י פערד דאסי וואגען, ;זײן
 גע• זיך האט וואס ,ױדענע פךעמךער ך־ער אויף געהאט רהמנות האט

.ר. _קײן גיז קאפ׳ןצעהן. פאר געמען זיא זאל מען י :בעטען .

,געזאגט מאנן דער איהר האט נעמען״ זיא איך זאל װאו אנגער -
? קוים שלעפט פעךד דאס אז דאך ־זעםט

 פךעמךע א נאך שלעפען ער וועט ,ךיןד אארטי זשע ױאפ נא -
אבק רהמגות איהר אויף וועט ךען ווער ,אויןי -ױךענע ו מיר ניט אז ה

שטאךט. אין בשלום ברענגען גאטט אונז וועט זכות דעם אין טאמער
מיטגע• האט מען אונ מאנן ךעם איבעךגערעךט האט ױײב דאס

.ר .קייין ביז לןאפ׳ ю פאר מךענע ךיא :גומען .  זיןי איז זיא האטש ,
ט איז щ װאס פוס צוא עגלה ךער ’ מיט :אנגעגאנגען װקען װען ג5 גע



 פאךשטעהט, ,צופךידען זעהר געװעזען זיא איז דעםטװענק פון נאר קאפ׳ן.
 זעניך זןיא ,ווײב ארימאנם ךעם מיט נאר ענלה דער מיט ניט זיף־
 צווישעך אויםרעדען אביםל געכןענט האבען אדנ געפעלען עפעם בײדע זיןי
.הערצער שװערע זײעךע זיןי

 אויפ- זייא האבען שטאךט איין אריינגעפאהרעז זעגין זײא ווען נאר
.רעךק צוא געהעךט

מק זיןז־ האט װײכ ארימאנס ךעם ענו  איהלע. אויף ארומקו״קק ג
 אנגע• האט ױדענע פךעטדע ךיא אונ ,.קינדער ךיא אויף אונ כןלומיכןעס

 גלײןי וויא ,שטאךט ךיער אױף קונןען פאךוואונדעתנג גרוים מיט הױבען
ע תדיז,י יעדעם עי  טטיל־5 האט זייאי באקאנט גוט איהר איזי געסיל’ י

 ניט■’זאל וױיב אךימאנס ךעם אז געווײנט אונ גענןרעכצעט געייפצט־״
- אויפהאלטען גענןענט ניט ז.יא האט טהרעךקי איהרע נאר ,.באמערכןען

, ע נ י י ר :אנגערופ#ן זיא האט וױיב, ארימאנם דעם ב
א ך ט י ג ה ליעכע ,וויינען צוא וואס - א וויםט׳ אוגזער יאויף ,ל

- .אזוי גאטט הײפט מפהמא ,מזל
т־  ; т  т  : • т —

 פינפטער טײן אויף געווײנט ניט לאנג גאנץ לאנג, שוין האב איף -
 זעניך מיר ווען נאר ,געװארען געװאהנט דעךצוא לאנג שוין בין איןי מזל״

 דיא״ אױף געטהזן קוק א האפ איןז אונ שטאךט אין אריץגעפאהךען
 זיןר זאל אץ־ אײנהאלטען געקענט ניט זיןז איןי האב גאםען״ אונ היחער

’.צװױינען ניט
ע נ י י ר ט זיא הא» ב קק • פרעגט אײנעי וויא ,פארװנדעךט אנגע

ײנק צױא דא מען האט װאס ?־ גאםען היט שטאךט א ךערזעהט מען אז וו
שטאךט־ ךיא (ברײנע לייעבע ,געבויוען שטאךט ךער אין בין איןי -

ט, ביז נאך געדענק איןד ,געבורטפשטאדט מײן איז ר...  אץז־ רויא הײנ
 א געװעזען ’^אך בין איף וועןי ארומגעלאפען ג_אפען ךיא אויף בין

 ,איצטער וויא פארפינסטערט אונ פארוויםט אזוי ניט ,מײדעלע כןלײן
 אנגע- שאןי אונ אויםגעצװאגען אבגעװאשק, געוועז^ן דענפטמאל בין איןי

 בין’ איןד אז מײנט מען י אז פארווילדערט איצטער וויא ניט י א ;טהון
’ - . ;אהר во איבער שוין

 פאף- ברײנע ראט ? געװארק געבוירען דא איהר זענט ? אזוי
ף נאכןענטע , פרײנד דא איהר חאט ? געפרעגט װאונדעךט

פרײגד־ ;א ךא האב איך י צוא דעופזן ארוים מיר קומט װאם -
מק ניט זײא יצוא בין אי־ ,ניט צױא באקאנטע נ:א,  אז_א אין ניט ,געקו

 4צו< גיט איז ,איצטער זיןי נעפין איך וועלבען אין שטאגד פינפטערן
טע; אונ פבײגד צוא קי^ען אג דער״ םין־ װעט ווערי ווער״ אונ בע־  ךען

- .געקזמען ניט זייא צוא בין איןד ,ברײנע ליעבע גיין ו ^קענען

ם 136 י י נ פ ע י נ ױ ב א ו



 !אךשטעהט,
יזעביך זייא

?װי/עך ־עז

אױפ- זײא

איר,ר?ג ױף
אנגעי וזאט

גלייןי וױא
• : ר *טטיל־ זאט

ניטי זאל ,
• т

- ־פהאלטען

וויסט׳ ?נר

 פינםטער
 זעניך מיר
ךיא״ אויף

т • *זיןר זאל ז

 ־ פרעגט *
 ?־ גאסען יט
: ־ד ;שטאדט־ ^

 איןי וויא
 א עוועזען

 איצטער
שאןיאנגע-•

איר״יבין׳’

פאױ- :ע

פרײנד־ ־א : :*■ י
 אזא אין ז

* גוט  צו
דער״ דען

ם י י נ פ ע י נ ױ ב א ;137 ו

у שטאךט אײער פון ךערװײטעךט זענט איהר אז לא;; שוין -
! א דאכט ניט״ינאר אלײן שוין געדענק איןד לאגג, גאנץ שױן -

 עם: לאננ וויא וױיסט איהי י יאהךען ביטעךע שלעכטע 13 - יאהר 13 זץ־
ען. - у יאהרען שלע?טע 13 איז ק%מ  13 דיא וויא ,פנים מײן אץ דעמןענען ק

 אךער зг וויא אלט ניט מעהר איצט בין איןו у נעװעזען זענין יאהר
зз י ;אהר

איך־ אונ מעגשען א עלטערן יאהרען שלעכטע וויא גאטט״ אוי -
 געהט, מיר - ’אי־ןי ױאס ;אהרען אײגענע ךי־א י פאר גערעכענט אײןי האב
ק 55 דאס שוין - . יאהר ט

 אוועכן• ז.עגט איהר ווען עלטעךן איבעךגעלאזט דא איהר האט -
געפרעגט װײטער ברײנע האט ? געפאהרען

ק זייא צוא וױיסט ווער נאר ,̂א - ב א־, לע זץא האב איןי נ
. צרות סןז א אין אויןד איבעךגעלאזט . .

ט’ א ה י ה א  באלד־ זיןד האט זיא נאר ,רעדען עפעס געװאלט הײטער ל
.צזױקנעהאפט

ק ניט בין איןד - מ קו ע  у ברײנע ליעבע ״ עלטעךן מײנע צוא ג
א אויב י פאר לאנג פון געוױס שוין מיןי זייא האלטען נאןד, לעבען ז

- .געשטאךבען
ק באהאלט אזוי וויא < ניט פארשטעה איןי נ;אר - ■ פאר אזוי זיך מ

у עלטערן אײגענע פאר איוני באקאנטע < פרײנך
 צוא בין איןי > ברײנע ליעכע ,ניט גאר איצטער מי־ פךענט - י

ג ניןד אזוי .קעגען אײןד זאל איןז־ אומגליכןליןד פיעל צקךי דעם אךיף זי
 דעךמא• ניט דא .קײנעם אײןי בעט איף ,ךעךצעהלק אלעס פון וואנען

 װעל־ שפעטער ,אײמיצען דא ___קען איןד צןא י הינ.ע א בין איןי אז נען
-דערצעהלק אלעס פון אײןי איך .

ק זעניין דאס עז עוו  אכײנגע׳■ ז^נןן זייא ווען רײד לעצטע זײעחג ג
 פיןז געהאט האט לאה אביונטע ךיא ;.קלײז דער פון הויף אין פאהךען

אויף אבנעל^נט זיא האט דארום у דערצעהלען צוא סןד א לעבען איהר
, צװײטען א א י - ל א  אינטערעסאנט: אזוי איז לעבענסג.עשיכטע איהרי מ

-’אביוניים עםיגראציאנע אלע בײא וויא .

 בײנער־ צובראבענע איהרע אניםל זיןך האט לאה וואס ךעם נאןי
ן איבערגעגעבען .קלומיכןעל איהר זיא האט ,וועג פון אבגערוהט ע נ ײ ר ב  

ײטער זיא איז לא^ג ניט יאבער ד״ויף״ פון ארױסגעגאנגען איזי אזנ  וו
 1;י צזא *אנגעהויבען אזנ אבגעשטעלט באלד האט״זיף זיאי גענאנגען,

עדק ר ײן״ : אל



 גאטט מין־ האט לײד, אונ צלות פיעל אזוי גאןד ענדליןז -
 ;געבליבען איז האפנונג לעצטע מײן װאו שטאךט דער אין •געןלאכט

 , נײן ’? גאס״ ״טויטעל דעל י אויף ? געהען פיךיהער איןד זאל וואן נאר .
ן ױ מיט זעהען פליהעל זיןד וויל איןי ע נ י מ ל  מיר וועט עו ז

עי/ מײן וױיזען מיר וועט ער ,טאבטעל מיין אבגעבק ט אכ  ער ט
ג אײנמןעל זײן צוא י בלענג^ן טיץ־ זועט . י  זןי האט וואס ,ן ע ל ע ד שי
 געהען װעל איןד נךנד״ אומגליקליבען ךעם פאר געאפפעךט פיעל ־אזוי

ךיג, דאווענט זלמןי ר׳ װאו ,יקלויז דער צוא פליליעל  וועל איןי שטענ
 באלי איהם ויעל י איןז ארויסמגהען,י וועט עך ביז’ אױפױאלטק ־דאךט

 .קען ער ? מיגגליןד דאס יאיז וױא אונ ;ביט מיך אבער ער :דעיךנןענק״
 לויטער א מיט אנגעטהין שאן ,ריץ ,מײדעל שאן יונג א פאר מיןז

 ױדענע, אלטע ארימע איי־ןי זעהען זיך פאל ער וועט איצט אונ ,פנים
 פון איינלעטליכןענט , זונן ךער פון אכגעברענט ,צרות פדן ישװאךץ
 אלטע י אלעלליי י ,נןלײדעל צעריסענע ," יבלויט אויסגעבעטען טלזקיען

 ה א ל ךיא ’ בין איןי אז גלויבען ניט נאר זיןד י וועט ער ,א !שמאטעס
 אונ אנגעטהון יסוךים פיעל ’ אזוי אומזיםט איהם האב איןד ;;זואס

 מאליאיבעך• *הונךיערט איהש וועל איןז ,י געוועזען ניט דאנקבאר אפילן
 מיר וועט ער’ אגוטער,' איז ער ,פעלצײהק םיר וועט על :בעטען

 בנין אץ־ י אז ’ דעלצעהלק איהל וועט על ,טאכטעל מײן אפנעגען
. מוטעל איהל . !

 געװאךט האט אונ כןלויז פון טיהל ךעל צוא צוגענאננען איז ה א ל אונ
 לייט ױנגע אוג יולען א׳עללײ ;זלמינע ל׳ אלוסגעהץ וועט טאטעל

 פןן אלויסג^אנגען י אלים’ אונטעין זאק הפלים ’ זײעלע מיט ;זענין
 האבען ױאם טײל״ א געזעהען: ניט זיא האט זלמיגען ל׳ נאל נןלױז,

 אונ נדבה א געג;>בען איהל האבען יןדענע אלימע אײן שטעהען געהנהען ;
 שוין איז זיא וואתש ,צוגעממען אויגען אלאבגעלאזטע מיט האט לאה
 .נןעשענע אין איהל בײא אז ובפלט געװאלען״ געװאהנט דעלצו לאגג
. געהאט נישט זיא :האט V : • * т־

 אונ ױאךטען צוא ג;>האט ניט געדולל נןײן מעהל שוין האט זיא
 פון אלויסגעגאנג^ן װאס נאל איז װאס ױננ^ל א צוא צוגענ_א;ג^ן ־איז

-גאןז־ דאווינט זלמן ל׳ צוא געפלעגט איהם האט אונ נקלויז .

 ױנג״על דאס האט זלםינע״ ר שום _קײן ניט ._כןק איןד -
 טאמעל ט;שמ דעם פךעגט פכאנק״ איהלע אלע אויף -גימטװעלט

 יאינ אכײננעלאפען מײטעל * על לײד״איז ךיא מיט אונ על< ;וױיסט
ט האט זיא האטש שמש, ךעם א־ויפנעשיקט ־האט םיני ה געבעטען אי



 געמאכט ער האט יידעגע אךימע אײן דעךועהק האט שמש ךער
פנים. :א.קחם

? איהר דאךפט זלמן ר׳ א פאר וואם -
גאם״, ״טויטער ךער אויף וואהנט וואם זלטיגע ר׳ אלטען דעם -

- ? ניט ךען איהם ..קען ■וױיר
ךער• זיך האט ז.יא ,צולאבט וויא שמש ךער זיןי האט ׳חא חא -

 .קבצניש אלע זי־ף־ דאכט .נעוועזען מויד א איז באפע ךיא ווען מאנט
 יאיהר אונ ,וועלט אמת׳ר ךער אויף לאנג שוין איז זלמינע ר׳ אז יױײיםען

ם ;אױפגענןכאצט קױם זיןד האט ר פון קומט איהר אז אפני ע ^  װעלט, י
ט איהם איהר האט נא ’באגעגענט? ניט גאר דאי

 ן ׳ ה א ל ,נןלויז אין ארײן י צוךיק שמש דער איז וואךטער ךיא מיט
 וויא געפיהלט ’ האט זיא איינען, ךיא אין טונכןעל שטארק געװאךען -איז
.אונטער איהר זיןז האכןען פים דיא

.געישטאךבען איז זלמינע ר׳ - . .  עם ,געזאגט זי־ןד צוא זיא האט !
 אויםנעשךיען וואךטער ךיא האט זיא או ,אויסגעוויזען איהר זי־ך האט
 איהר אױף לויפען צונויף זיף וועלען אללע או ,כחות אללע מיט

 נאר ניט ,אויפגעװױען נאר טאכןע אבער איהר זיןד האט עם ,געשרײ
 געהעךט ניט האט^ נאר.נןײנ^ר ,איהר צוא צוגעלאפק נישט איז _ס,יינער

 האט עם ,כהות אן געבליבען זעהר איז זיא ווײל געווײן, שטיל יאיהר
- .פאפיצ זיא אז אויםגעװמען נאו־ זיך

שטאנק אויןי אױ וואפ ױדענע אךיפוע צוױיטע א  פון וױיט ניט גע
 דאװנען פון געהען ױאם דיא ױעלען טאמער נעווארט האט אונ טהיר ־ךער

 זיא וױאי געהערט אדב געז^הען אלעס האט ,נדבה א עפיס געבען איהר
ט נערעךט האט  זעהער ךײד ךיא פון איז זיא וױא אונ שמש כי

’נעהנטער. איהר צוא צוגעגאנגען איז זיא געװאךען; ;ךעךשראקען
? זלמינען ר׳ אויףי פרעגט איהר וויא געהעךט זיןי דאבט האב אי־ ־
 געקומען אביםל זיא איז נאמען ךעם ךעךהערט האט לאה א וו

.זיןד יצוא
? ני׳ישטארבען איז ער - זלמינען ר׳ אויף ;א -
 מעהר דא ניט ,אקוכאט ניט געךענקט איןד יאהר, 12 באלד שוין ;א -

 או;ז ער פלעגט צרה 'גרעכטער ךער אין ער״’ וויא ױדען יאזוינע
- ,העלפען ץטענךיג

? .קינד־׳יר עפים איבערגעלאזט ער האטי - י
,הײזער ךיא אין אהם אויך געהען זייא ’ אײניכןלעןי צװײא ;א -

 ..קעיען זייא ׳ באגעגענט ניט זייא מיט לאנג שוין זי־ האב אץ־ :אר;;
-נןכאנק זײן אפשר .
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у זײא מען רופט וויא -
.רײזיל נןלענערע ליא אינ שײגדיל עלטערע ךיא -

גע~ מעהר פיעל אגער ״ דעךפרײט נײעש ךעם פון זיך האט לאה
.אומגליכןליןי זיןד פיהלט

א ײ ז  ךעם• אויןז וױיסען זייא־ ,הײזער ליא ארוםאין אויןד’ געהן -
 גאטטו■ אוי ברויט״ שטלקעל אױםנעבעטעלטען ךעמ פון טעם וויסטען

ע איבער ארומגעהק ךאךף אײנינןעל זלטיגעט ר׳ מי ע  אוב טהיךען פך
 ,קעז זייא צוא קומען וועל איןי העלפק״ ניט נאר מיט זײא כןען איןי
 װאו• .אױפעםען ברױט שטינןעל אויםיגעבעטען זײער נאןד זאל איןי זײן
ט יהאבאיןי ? אהער געקומען איןי כין וואס צוא אונ  געקענטארומי דעןני

ג זיןד ניט ״ געװעהגן בין איןד װאו דאלט הײזער דיא אין געהן או
. у װאונךען אלטע דיא רײםען אויף יענ#ם . .

אך דערמאנט זיןי עפיס וויא פארטראבט אביסל זיןד האט זיא
 גרויס, אױפג#האפט*מיט זיך טאקעיבאלד אוג ןאכען. שרעקליכע סך א

:קלויז דער פון אוועכןגעגאנגק אונ פרײד
ט ב לוי ע ג - זייא גלינןליןי. בין איך גאטט!׳ דוא ביזט - ן ע ב ע ל

טליכק אײן זיןי אויף טראנט זיא לעבטי! טאבטער מײן  נאמעך ארענ
 ךיא, איבער ’ ארום שײנדעלען מיט געהט זיא ן אײניקעל״ זלטנס ״ר׳

 ז_ײן 'נאןד קען״ װאס א ,ברויט שטיכןעל א אױסבעטלען זיןד היחער
 אויפ■ מיט בעגנינען זיןד у מײיךלעןד מנגע עלענדע ארימע פאר בעםער

.מלבוש אויםגעבעטעלט אײן מיט ,ברױט געבעטעלט . ט/ .  עס.כןען גו
1 י י גללקליןר פין איןז זײן יניט פעסער

ךיא, .ברײנען געזאגט אױןי זיא האט וועךטער אײגענע דיא
צוא געקומען איז זיא וועלכע מיט בײידיל. דעם פון ױדענע אלימע

. .קייןי פאהרען . . ר
.וועךטער דיא צופארשטעהען אגגעהויבען ניט האט ברײנע
ס א ו ו  אזי זין־ דאכט לאה׳ן, געפרעגט זיא האט איהר< זאנט -

 פאר נאף ' ופפרט :יעדען פאר עךגערס _קײן דא ניט גא־ איז עס
 דערפון־ זאלען פריױד אונזערע אלע נךבות״ פעטען וויא מײךיל ױגג א

.איבערקומען דארױף .זא^ען שוינאים אוגזערע אונ וויסען ניט
ע ל א ט’ זאל טענשען - א  ׳אךיםי איץ נאר אבהיטען,י דערױף ג

 בעטעך נאר זיא דאךף עהךליןד,' זײן וויל זיא אויב מײליל עלענד
 פרעגט־ אזנ ,נאר האט עס ווער יעדער גיט נדכד. א גראשען א < נדבות

 מײדיל- א איידער ,בעסער אלץ ;ווען פאר אונ יוואס פאר איבער ניט גאר
ם אנקומען זאל ע ענ אי . נאןד צו . . ת ו ב ו ט



ר א ט, אײןז פארשטעה איך -נ  ניט איהר רעךט עפיס לאה, ני
. צוא דאךף עס •>ויא . . ן ײ ז  /עלענד אונ אריפ איז זיא אז מײדיל א י

 חילו־ל א נאר איז עס ברויט״ איהר פאךךיענק צױא פטארען זיןז ךאךף
ק ״ יונב^ זהשיס ש ק זאלק מענ ה ע מג ח אונ ארים וויא ,נדבות נאןי א
ײא’ עלענד ;הארעווען זײא געזוף־'״קענק זענען’ י זײא ;זיי־ן זאלען ז

 פאךהארעװעט כןײן ניט עסען מיר וואס זײן מוחל גאטט לאז אונז .מילא
אז אמת י דעם װײם יגאט ניהא. ניט אװדאי אונז איז עס :ברויט. • : — : • • V •• т т •.״״.•:

 דאס אונז זיןז פאךצאפט נדבה א נעמען מיר וואס גראשען יעדען פון
ם, איפריינדליןי מיט גיט אזג אכ ניט זאנט יענער האטש .בלוט,  נאר פני

 מאנן מײן ,קינךעךלעןי. מיט באפאלען בין איןי טהון, מיר ״קענען לוואס
 מײךליןד ױנגע .קינדער/ יזנגע אבער פאךךיענק ניט פיעל אזוי .קען
 פאלדיענ^- זיןי׳ אוג הארעווען' כןענען זײא ווען גאט פאר ;ינד א איז
זאגט... איהר .אונ

זאל מײךיל עלענד אריש ױנג א פארךיענען! אונ -הארעװען
.פאוךי־ענק אונ הארעווען . ! .

כעס, גרויס מיט אויםגעישךיגען במעט לאה האט וואךטער ךיא
נוקם יעמגם אן וועךטער ךיא מיט’ עפיס זיןי וויל זיא גלײך זויא

הארץ. פארביטעךט איהר אױסגיעםען זײא מיט אדער זײן״
נעבען ערד ךער אויף זיצעגךיג ;גערעךט ניט מעהר האט לאה

 א^געההט זיןי וויא ,ראד אן נןאפ דעם אגגעשפארט זיא האט ,־וואגק
 דיא איבערגעחזרט מאל אלע נאר האט יזיאי ,ארבײט שװער א פז־ן

פארדיענען!! אונ הארעווען זאל מײךיל עלענד אײן : זוארטער
 אין נעצווײפעלט עפיסי אדג איהר אויה געקןהט אלץ האט בוײנע

רײד♦ איהרע
איכעךגעקעהלט, איהר בײא .עפיס זיןי האבען אױנען דיא -

זיא רעךט, זיא וואס ניט ױײפ זיא זיך׳ צוא נעזאגט ברײנע האט
.משונע זיין העהר . .

 איהרע צױא צץקונןען מעהר געװעזען אבער זיןד זאל ברײנע ווען
 בײא ווי ניט נאןי זענין אויגען לאה׳ס אז געז^הן זיא וואלט ,־אויגען

עפיס וױלק אויגען איהךע אז געזעהען נאר וואלט זיא - משונענע א
 גאר ,דערצעהלען שרעקליכעם ,דעךצעהלען ױאהרהײט סןד א ,םןי א
- .ניט מענען יא ז
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♦ זוחן פאךריאטשיקס דעם

 דעךצעהלען צו אגהויבען מעזאט ניט ננה .קײן האט לאה וויא
צק א אויף מעשה א אנ ק פון ,טאג ג װענ געוועזען ױא װאלט דעסט

 גרינגער סןי א איהר וואלט ךערמיט אז געפיהלט האט זיא ,ךעךצעהלט
 אײנינע געװעזען זענין שיכטע;לאננעךנע’ איהר אין נאר ,’געװארען

ך’ זיא וואס ?לעכןען, אײגענע איהרע זי טי א געשעמט הײנט ביז נאןז ה
ברײגע, אז ’ אויסגעוויזען איהו זין־ האט עס וואחש ,דעךצעהלק צוא

 פאר געשטראפט אײך האט ״גאטט געענטװערט: דעראויף איהר וואלט
 ״איןד :איבערגעטראגען גיט זיא ױאלט פאךװאןךף ךעש זינד׳/ אײעךע

זיא פלענט ,מענשען פאר ניט אוג גאט פאר ניט געזיגךיגט ניט האב
- דערימאנען אלעס זיןד פון פלעגט זיא ווען זאגען זיןי י צוא שטעגדיג

ק ק ,פאךפיהרט טיןד האט מ  אומגליקליןי אוג אנננענאךט מיף האט מ
 האכ אומזיסט ,איבעררעךיק ניט אץי וועל וועלט _קײן נאר ,נעמאכט

איבערגעליטען״. פיעל אזוי איןי
פון־ בעקאנט לעזער דיא זענין לעמין לאה׳ס פון ?לעכןק ךיא

ערצעה/זנג.- אנהויב
 שרענןליבער דער אין וױא געוויס אויןי געדעננןען לעזעיר ךיא

ק ר׳ בייא צײט  פארדראס ’ נדויס מיט זיא האט .שטיבעל אין ’ זלמינ
 שלעבט; וויא ’עלטערן, איהךע פון דעךצעהלט כעס ^רויש מיט אזנ
 ךעךמיט געטהון האבעןי זײא נאריש וויא עךצױגען/ זיא חאבען זייא
 װעלטליןי א פאר גערעכענט זיןד האט ױאס זיא, האבעןי .זײא וואס

ק כלה א נאטהען געוואלט ,םײדיל עו ו  מנג^ל״ פוסיטע.קלויזנער א פאר ו
 יפיעל נאןד מיט דערצעהלען צוא אוםפעיעט גיט י אבער האטי זיא

- .אײנעם נאןז פון כעס טעהר
 לאה װען צײט אײגענער דער אין טאכןע געװעזען איז דאס

ק אונ נןלײט אין גי׳נזעסען ,עלטערן איהרע בײא געװעזען איז װעז  גע
ה״ ױ ב  איהרע זײטען״ אלע פז־ן גערעךט איהר מען האט שדוכים א
 ךער ױארום געפעלען״ שדוכיש’ ךיא זיןד״ פאךשטעקט ,ז_עגין עלטעךן.

ט’ התן א ר פןן הסיד גךעסטען דעש מיט אנגענןעךט זיןי ה ע -  ח
,פעטער עלטער אײן .רבי׳נם דעש פון אײױכןעל אײגען א כמעט רנגי׳ן

ױדיש־ א טעהר״וויא אז כןינד, זײךען א גלאט געװעזען איז ךער
יז ״ואךט ג אדױםגעגאנגען ניט מאל .קײן םויל זײן פון ̂' . װ. א
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.געפעלע, ניט חתנים ךיא פ)ן מעלות אלע ךיא אבער .זענין לאה׳ן
• אומנלי.קליך ז.עהר געפיהלט זיןד האט זיא אונ

 א ר... אין אךאבגעיאוועט האט״זין־־ צײט אײגענער דען־ אין
 אויסטנצוואגק שטענדיג י ,נעזונד אדנ שאן מילך, אונ בלוט מאנן ױנגער

 מאדע ’ נײפטער ידערי גאןד געכןלײדעט .טאק א וויא אויסגעפוצט אזנ
.פרעהליןד אוג 'לעבענדיג שטענדיג , וועלט גױױשער דער אין ךויא

 ״דעם נאט>נן דעם אונטער מאנן יומען דעם מען האט ג^קע;ט
 װײל / גערופק טאנןע ’ איהם מען האט אזוי אונ ,זוהן״ פאךךיאטשיקס

 געװאהנט שטענדיג האט וואש דאבאװסקע״ זײנװיל ה׳ פאטער זייין
- אין פאךריאדען די״קאזיאנע אבגענזמען לאנג ניט האט .אךעסא אין  ו
ך #ר ע  • י• אין געװעזען צײט .קליײנע א אלײן ער איז פריהער ;אוי
 איװאנא■ פיאדער זזנדעלע זייין אראבגעשיקט .#ר האט דעךנאןד אונ

.דאבאװשקע װיטש
 סלו■ דיא איבעךגעגעבען האט אבער זוהן פאךךיאטשיקס ךעש
 יער האט אליין אונ פאדריאד דעם צושטעלען .זאלען זײא זשאשטשע

 /עפזגען האט אונ מײדליןי 'טאנע ררער ךיא אױפקוקק אנגעהױבען
 .אין.קלײט שטענךינ זיןי געפינטי וואפ לאה מײדיל בער׳ש שמואל л אז

- אלע פון יטענפטע ךיא איז
 ארײנקומען אפטער אנגעהױבען האט אע.#ר געטראכט ניט לא^ג

 פאקופקיש כןילײנע איבעךגעבק ,לײזען צו• אפט געגעבען ,ןןלײט אין
.פאטער איהר פאךךיאד דעם פאר

 פאדריטשיכןפ ךעם געשטערט ניט מאל ״קײן האבען עלטעךין איהרע
 נאןי״אגוטער אונ קונה זיןדיא איז ;יר ווארום לאהץ, מייט רעךען זוהן

ק .קונה -אויןד פאךךיאד ךעש געבן פאךךיענפט עפיש חאפען נאןד •כןק מ . 
 ךעם לױבען י שטעגדיג פאטער איהר פזן הערק פלענט לאה

.זוהן פאךךיאטשינןש
אמת׳ער א וויא חפיד א ,יןד פרזמער _קײן ניט איז ער חאטש -

יזא דעסטװעגען פון - זאגען בער שמואל ר׳ פלעגט - זײן דארף ױד
 א פארדיענען איהםי בײא .כןען ױד א ,מענ'ט י וואילער א זעהר ער

לײט ךיא ’ צווישען נאר ,ךײטשען ךיא פון י איז ער האטש ,כןעךביל
ווער אז־ג מענשען גוטע טאל א אויף זיןד געפיגק בערד ’ געגאלטע ךיא

 לעולם חלק י להם ישראל,יש פל אז בפיהש זיןז־ שטעהט .עש ? ווײשט
א וואש ךעךפאר טאכןע אונ הבא״.  אויןז .קארגי אזוי ניט זענין לײט ך

 זייא װעלען ,א״קערביל לײזען צוא יודען א געבען אונ .גראשען דעם
א. עולם האבען טאכןע הן

זוהן פאךךיאדשײקש ךעש זיןי האט הדשיש צוױיא פון מעהר
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 נעטהו־ן ער האט אלעם גןלײט״ אין בער ^זמואל ר׳ בײא געךיעהט,
 נעשטערטיאין ניט איהט האט .קײנערי הײמי^ער״ א ווערען זאל ןר

 זיןד ער האט עלטעךן איהךע מיט פארגענומען, האט ער ױאס דעם
 צוא באראן א זיןז פון געבלאזען ניט ה. л פראםט, זעהר ;עפיהךט
 מיט יטטענדיג גערעדט יוד״ פראםטער א וויא נאר טאקע אפריץ,

 פיש ?נפען טבת; אלע ױיא צוא געקומען מךיש, פראםט אויף ־זײא
 אז געזאגט: אונ עפענם שבת׳ךיגע דיא לויבען זעהר אוג קוגעל אונ

 פיטיטע אפילו א:נ קוגעיל מיט פיש וױא פאךציעם טײערע צווײא אזױנע
 יךער פןן פעלנןער אלע פזן טישק אלע אויף באצעמננט ניט ער ־האט

זאלט איהר בער׳ןגי שמואל ר׳ זאג^ן אפט ער פלי>גט אויןל־ ;לוועלט
 אונ געקלײךעט קוךץ ,פאות אהן געד״ איןל וואם דאס אזי מײנען ניטי

אוין־ בין איןד ניט״ ױד נןײן שוין איןי בין אוגטעךגעגאלט אביפל
 װאהנט מען טהון• מק ̂אל װאם נאר ,אײןי מיט נלײןד ױד פואפטער א

 מען טהוט יוואס זײא״ וויא פיהרק זיןד מען מוז גוים/ צווישק זיןד
פרנםהז ליעב צוא ניט’ דען

 געגאלטען ױךישען דעם פון אנקװעלק גאר פלעגט בער שמואל ר׳
.ךײטשיל פוןיךעם מאנטשיק״ ױננען

ךעס פון עךגער נאןי ױדק געגאלטען א פײנט האט חסיד א
,פאךגעהק ניט י איהם מיט מאל י _קײן זיןי ווילי ער גוי, ערגםטק

 איהם, מיט האבק ניט בכלל שטוב אין זיןד בײא זעהען ניט״איהם
הײגט איהם, פון שטענךיג אנטלויפט. ער ,געשעפטען שום קײן

זיין משךןי זיןז וויא ’ זאכען אזוינע פון שוץ ’ שמועפט רוער
איהם. .םיט

,ךײטש ךער ,ױד געגאלטער אײגענער דער אכער ווען נאר
 מנןוה ךיא אז זאגט ער ה: л חפיד/ דעם נאןי אביפל גיט אפיקורום ךער

מיט פאות פאר א פאהרק ױד א דאךף ארביץ צוא גוט, זעהר אױ
אוים• איז פיטשא אדנ קוגעל ישאן״ זעהר ,זעני־ן כןאפטק לאנגען א

אבר/ ;•עדען איי זיןי צוגעהעט עליכם״ ״שלום יטבת׳ךיגער ;געצײכענט״
ײן1 י:קנא מעגען װעלט גאנצער דער פדן פעלנןער אלע בכלל אונ

״קען ױד געגאלטער דער ער אונ ז_אכק, אלע ךיא פאר ױךען ךיא
דערצי געצוואונגען איז ער ווײל זאכען אלע ךיא זײן מכןיים ניט

(אזױ ;לות אין גוים צווישען איז פרנםה-מען זויםטער דער ־איבער
דוט־ פאנאטישע אלײ אויף שמײכלערײען אנדערע ^פים מיט אךער

מענ %ר ׳י,.ךען גענאלטען אזא הםיד ךער וועט דענםטמאל ב״יייטען
צעהן נןײן פאר פאךבײטען ניט מאל _קײן ;אפיקורום גרעםטער .זײןידער
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 בארד געגאלטע א ״חאטש :ךעראויף ישטענךייג זיןד פרײט אונ ,־זזסיךים
ױד״. ־אונ פארטא

אונ חסידים מיט געשעפטען האפען וואס ױךען גענאלטע ךיא
דארום ,הממ־ אזױ פראקטיציךען לאסקע ,זיי^ר האבען אפט ךארפען

ױךישע גוטע ךיא בײא וואם וואזנדערן ניט זיןי איהר זאלט
שק שפת׳ךיגע ק נעפינט טי  בערד נעגאלטע מיט יץדען אפט אויןי מ

-חסידים ךיא מיט גלײןי שירײם האפען דואס ,

 אויןי האט עו ,חסידים גע.קענט האט אױואנאוױטש פיאדאר
 ראלע זײן געשפיעלט ער האט , לאסקע הםיךישע א האבען .כאךאךפט

בער שמואל ר׳' צוא אײגגעקויפט אזוי־ -זיןד האט ערי ביז יגוט״ זעהרי
ניט זאןי שום! _קײן אין איהם האט מען אז הײמישען א פאר שטוב אין

איהפ. פאר געהיט ניט זיןי זאןי שןם; _קײן מיט ,געשטיעךט
פײאדאר אונ חדשים צװײא אמענןנעגאננען שוין זענין עס נאר

 דעם פלעגט ער האטש ,געפועילט ניט גאר נאך האט ■אױואנאװיטש
 אויקגןלערק ’ליאהץ מיט רעדען .קלײט. אין אייבערױצק • טאג גאנצען
 זענין חסידים ךיא מיט ר... שטאדט ’ךיא א> מיינק ניט זאל אזיןיא

א  וױקטט ימען װאו• וועלט גאנצע א ידאי נאןי איז עס’ױעלט, גאנצע ך
ק לעבט ידא ,לעבען א .פון א , פאנאטיש נאןי ט זענין חסיךים ך

װ. ז. א. פאךפיהרט
.קלאגק אפט זיןי אונ נאכגעבען שטענדיג איהם פלעגט לאה

אונ טא?טער הסיךישע א זײן צןא איז י עס שלעבט וױא י :איהם .פאר
. וויא שטאךט ’א.קלי־ינע אין זואהנק . .  נאריש אזוי לעןען אונ ;ו

-וויללק זײא וויא .
דערצעהלט איהם זיא האט ,הסידח _קײן ניט נאר בין’ איןז -

 ערצױגען ;שטאךטיל נןלײן א אין נ'>בױרען בין איך האטש ,ווײטער
 דעםטוועגק פון געלעךנט,׳ ניט גאר עלטערן הםיךישע בײא געװארען

ק וױא איןי ווײס  אונ שטאךט, גרויםע דיא אין אײ־ גלייא לעבט מ
 װאס ;ווילען עלטעךן פאגאטישע מײנע יוויא פיר׳כען זיןד איןי מוז דא
 ױאס חתנים אזױנע - שדוכים מיר ײיא רעךען אט ? טהון איןד זאל
ט, זייא ווײס אוג ניט זײא אין־  וויא געהעךט נאר האי אייןז ני
 איןי / טהון איןי ״קען וואס אזנ הננלעןי״ כןלויזנער פופטע זעגין זןיא
פאךשלײערן. אלײן לאזק זיןיי מוזען נאןי וועל

 לאה װאס אנגעכןוואלען נאל האיט זוהן פאךראטשי.קס ךעם
אויפנעקלערטער מאל אלע וועךט אונ מײךיל פאנאטיש _קײן ניט איז

האט זיא אז פיעל אזױ אויף אויפנעקלערט טער װי זיא האט ער ■אונ

10
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כלה װעךען ױעלען ניט אופן גנאין וועט זיא אז ,געזאגט  פאר א'
־ איהר, הײסט פאטער דער װאם התנים ךיא

 הדשים צוױיא גאגצע אבער זיןי האט אװואנאװיטש פיאדאר
 גרויםער ךער’ יאין באגניגק; געקענט ניט לידער״ ,פזיםטע מיט

 ;יריהארק פלעגט נעוואחנט שטעגךיג האט ער װאו אדעפפא שטאךט
 מען דארף מײדלע־ הםידישע פראוויגצץא־נע ךיא מיט ״אז :דערצעהלק

 ילאנגע פאר א נאר דעךזעהען י ױיא ,פיהרק ניט פאליטיקע _קײן גאר
קאלבער^ געפרעפטען א הויזען״  זײא לויפען פאלק/ג, געשוירענע א ̂.

 ךארף לאננ *יאהרען אריף פיהךען פאליטיקע טזצען-ווײז״ גאןי אליין
 רעדן אונ פ_יאנא, שפיעלען וואם גרױםיפטאטישע דיא מיט נאר מען

ױנגער אךעםער’ אײן דא גאר יאײןד נאט איצטערי אינ .פךאגצינזיש״
 ימיט א־ום זיןל־ זיןז( )פיהךט ױאדזגעט אױואנאוױטש, פיאראר מאנן,

ט... אונ יהדשים׳ צװייא שוין מײך׳נל חםיךיש א אײן אפילו ני
 איהר פון י ארויס מיר קומט וואם .̂ י געהאפט ניט נאןד קוש

אויפנעכןלערטקײט?..

 ״קען יאיך אפגים באטראכט, אױואנאװיטיפ פיאדאר זי־ האט ע!
 האכ װאם צץא ,שלעכט אױפגעפיהךט איהר מיט זיןד האב אי־ ,^יט
 אוג צערעמאנלעס איהר מיט מאכען אנהויבק באדארפט גאר אי־

בא■ געוועזען וואלט איןד ,הדשים צווייא נאנצע פאליטיכןע פיהרק
.צוטרעטען גלײןז טאג עךשטען דעם דאךפט .  לײט ליא מיט ’.

 רעדען צוא איןי האב וןאס נאר באגעהק, אזוי נאר ליןד מען דארף
 איז דעךוױיל אונ פאךפאלען שוין איז עם / געװעזען ױאלט עם וואפ

ניט .נןיינ־נר מיר ױעט’ עס ,חא ;הא שאן! טשאךטאיווםכןע זיא
 אונ מײלעל/ שאן אז_א געזעהק ניט אי־ האב אדעםםא אין נלױבק/

.ר. אין דא  נאר .שװײג אי־ אדנ מײדעל הסיליש א עפעם דא איז .
 מעך יךאךף ,פאררעךעם שום אהן .קליגערי- זײן שוין דארף מען

-צוטרעטען גלײןד .
!געטהון אונ ג^זאנט - ועושה אומר

ק טאג שבת׳ךיגק שאנעם א אין ק װ  אדנ אבגעגעפען האט מ
 שמ־אל ,ר ויוען .קוגעל דעם אבגעלויבט האט איװאנאװיטש פיאדאר

 שפת׳י ךעם לנבוד שלאפען אװעכןגעגאנגען ז;>נין ווײב זײן אוג בער
 וויא גערעכענט אונ טיש פון אגנערוימט לאה האט ;טאג בײא ךיגען
 אויפגעכןל״ךטע פון .רעךען פיאדאר׳ן מיט אנידערזעצק זיך ,המיד
 לעבען שטאלטי גרויםע ליא אין וויא ױײטער טאקע ה. л זאכען

א אץ וויא אונ זײן צוא דאךף עם וויא מענשען ך שטעךטליןד’ כןלײנע י
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 מאכען התונה נאר טאבטער זײערע ווילען אוג פאנאטיש חםידים לעבען
 כעךען צזא אנשטאט אױואנאװיטש פיאדאר נאי בחזךים; .קלויעער פיאר

ארומ« נוט ווערטער אהן שטיל ער האט זאבען״ ״אויפלעכןלעךטע פדן
מען וויא ױיט דער אין אױעכןגעפיהרט זיא עטוואס גענומעןילאה׳ן,

 זײנע אין צוגענןוועטשט זיא ער האט ד־אךט .זאגען, םוד א אײנעם וויל
עבק, קוש א.קלינגענךיגק א־הר אונ אךעמם עג  האט 'דעךנאןי ..‘ג

.געטהון א.קלוגג שטאךק יעפיפ נאך .  עפעם פארנעקומק איז עם ,
.שרעקליכעם .  ךעךנאןד װאפ ג^װאופטי ניט אלײן נעבעןז י האט ער ׳ !

האט זיאי װאם געװאו?ט' זיא האט דעךפאר 'פאךגעקומען.,, איז
נע^הון.'.״

 אויפנעעפענט האט ער ווען אױױאנאוױטש! פיאדאר אומגליכןליכער
געפינט ?יר װאו געוואוסט ניט גאר אנהויב אין ער האט אויגק ךיא

ק איז ער - זין־ עלעג  געשלעפט איהם האיט זיא אונ טיש אזגטעךן ג
פאךצייהק איהר זאל ער מאל 'הוגדעךט געבעטען אונ דארטק פון

א װאס י  אן’ ,נענײב־נן פאטש אזא מיט שטױם אז_א איהם האט /
.טיש אונטערן געפלויגען גלײןד איז ער . .

ךעם אויף געזעצט איװאנאװיטש פיאדאר זיןז־ האנ־ טויט האלב
'בענקעל־ ען־טטק

ר א נ  האט לאה, ערוואךטעט״ ניט אײך פון דאם ר,אפ איןד -
 נאר ימק ,.קק ןבוד אזא ,שטימ> ציטעךךיגע א מיט אנגעהויבק ער

 ױט ערציהונג שום .קײן האט וואפ מויד. אחםיךישער פון באקומק
.. נג;בילח װאם ני־ט וױיכט אזנ באקוטען ז.  אז_א אין װאהלט אונ אי

ז. וױא שטעךטעל זשידאווםקע פאךשיװע אי . , . ו
ר א  ניט אויןד אײן־ פון האב אין־ ;טש איװאנאװ הער״פיאדאר -נ
 ניט מיר אפילו• אונ _זאןד איא טהון פלוצים זאלט ■ איהר ערוואךטעט

אכק צזא אנגענעהם גאר סיר איז עם צוא דעם וועגען דעךמאנען  ה
 א וױא אנגעפאלען עפעס נדר אויף זענט איהר געשעפטען; אזוינע
 איהר האט דעךמיט באמערכןען, ניט זאלי אי־ אומיפנע וויא וואלף,

.באלײךיגט זעהר מיןיי
ניט דאפ ווילט איהר אז זאגען געקענט וואלט איהר אבער - ’

ק, ד ײ ט איןז װאלט ל ײךיגי .אבער אננעריחךט״ געװעזען א .
 װאם לײד ז.עהר איז מיר ,שולדיג ניט נ־ין איןל־ אז מיר גלויב -

האט קוש אוטגעריבטער אײער ’, שטויס אזא אײך האב איןי
.פאטש אומגעריכטען מײן ארויםגערופען .  הונדערט אײןד בעט ’ אין־ .

 שולדינ.'איהר ניט בין איןז ױין״ מוהל טיר זאלט איהר מאל טױזענד
.שילךינ אלײן אלעמען ,דעם אין זענט



ם י ג ו י כ א ו מ י י עינ

. נאר ,פאךצײהען ניט כןען איןי נײן ,ניץ - . .
 געװאוסט ניט אלײן האט ער געווארען, שטיל פלוצים איז ער

- האט ער וואס אוג געבליבק שטיל איז ער װאס פאר ט. עד ר ע  ג
 אזוי ’ יוויא צונג ךער מיט מויל אין געדרעהט י ער האט גענדיג ^ווי

טער ךער פון זיןד ארויסצוךרעהען ^ה אנג .לאגע אונ
,פארנעקומען דאש מיר איז לעגען. מיי־ן אין מאל ערשטע ךאם -

ק ךעם נאןז אנגעהױבען, .ווײטעד ער האט  צוננ יךער מיט האט ער וו
ו א נעזונט מינוט עטליכע  אײןי בײא טךעפען נאר זיןד בןען אזוינס - ג ע ו

. וויסטען אין . .  , מײדלעןז דא אויןז־ זענין אךעםכהג אין אדנז בײא ר
 אזוי ניט ,באגאנגען ניט אזךי זיןד װאלטען ןייא ,געבילך^צע אונ פײנע

ק עהרע אײן געוועזק װאלט זײא ביי־א וואס מיר מיט ו  זײא זאל יאיןד ו
 טךעפט וויא װארום !וועמען ניט װײס איןד אפילו נאר ,טהו-ן קוש א

ק האט װאו ,’ניט זיןז ױננער אז געהעךט ניט מ  קוש א זאל מאנן א
 אומגליקו אזא פאר דאס .איז וואס ’איז? זשע וואפ טא , מײדעל א טהון
 האי אייןזי מײךלעןי וױפיעל קאפן. אין האר פיעל אזױ ניט שױן האב איןי

 געגייל• ךיא שאנפטע״ דיא ,לײטישעפטע דיא , לעבען מײן אין געקן-שט
 האט זײא ,>הרט פארכן גאר אןג אךטער, רײכסטע ךיא פון רעטסיטע״

 הײנט זיןד פיהךט איזוי ניט? פארױאס או־ג געטהון״ הנאה גךעםט־׳נ ךיא
.געבילדעטע גרעסטע ךיא צווישען ,װעלט גאנצער ךער אין . .

 ג־נװעז׳גן װאלט "איוואנאוױטשי פיאדאר װאנען ביז יווײקט נאטט
ק װעג״ א געפינען זיןז נדי גערעךט  געמעזען ניט פלוצים זיןד זאל לאה וו
-צװוײנען .

 ,אויגען פארװײנטע איהךע פארדעכןט זיא האט האנד בײךע מיט
י :רעדק אנהויבען י מיפריװט זיןז־ אונ געװײנטי ,געהליפעט

 שולדינ ניט כין איןד אנדערן... יאײן ליעב לאנג ישוין האב איןד -
.אױואנאװיטש פיאדאר . װארטער דיא ארויםגעלאזט סוים זיא יהאט !

д? ־«ין а- . ־"' ׳   י ־ ’ |
הארט אונ צימער פארמאכטען אין זיןי ננײא זיצט וואס אי־ינער וױא ’

ט, גאר ט^ פלוצים אדנ ,חמארעם זיך כןלויבען ךרויסעין אין וויא ני הו  ט
 יצימער פדן טאפליעס אלע אז דונער שטארקעך’ עךשטער דײר זעץ

 געטהון האט יהילןי שטארקען אזא , יהילבק אונ .קלינלען צוא אן הויבען
 שאנען פויליישען 'הםיךישען דעם פין האט ער וויען אויערין זײנע אין

 פאר אגדערן״! אײן ליעני האבי איןד :ווארטער דיא דערהערט טײךעל
 דיא וױא ארויטלאזען' געכןענט ניט ימעהר ער האט פארטזמעלטקײט

י וןאךטעך
. . . ? ? ! י ע י ל ? ליעב האט איהר -

V  • Т  • V •
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עי־ ■ у ד־ארויף פארװאונלעלט אזוי זיןי ער האט ,אומןיסט גיט
 אדנ ערציהונג לײמג הײמישיע א מיהאט עלטערן זיינ?ל בײא האט

ראי םןז א איןי אגגעלעהגן געװעזק איז על אז ךעךמיט נעענליגט
דער אויף ליעבע לא איז עס איז געװאושט ער האט זײא פון טאנען

ק ,זיןז־ פארליעבט מען у וועלט צץא אויף העלט מען ״ ליעב יהאט מ
מװ זיא - ? געשעהן דאס קען״ אפער זשע וױא נאל .’װ, л א. ליעבען

 אײנג?ישפאךט י שטעהען מוז על״ אוני פיאנאי שפיעלען זאל אין זיצק
 у בילחנג פון רעדען פייהער у אומען אראבגעלאזטע מיט ,איהל נעבען

געשפיעלט נעכטען האט ’ מען װאס שטיק נאטליפק ךעם פדן אלער
(גארטק אין זיןי בײא שפאצילק אלײן לארף זיא אדער ,טהעאטעל אין

פדן טײמגל א לויפען דארף גארטען לעבען ,שײגען דארף לבנה ףא
ךער פין 'טײן דעם יאין אבישפיגלק זיןל־ זאל עש אז וואסעל ךײנער

יאלפען זןמעךפײגעל ךיא ,שמעקען דארפען בוימער ךיא ,לבגה
ארי־ף קךקעז טרויעריג 'באטראכטק, אזוי אלעס זאל זיא אונ שפילען

הי« צוש אויגען ליא אױפהויבען זאל אונ װעלטי שאנער ג_אנצער דער
ק אז זיןד פאךשטעהט אונ /מעל  צוכו קאפז ךעם אויפהויבען װעט זיא וו

 איבער צװוארפען האר ’ שאנע שױאךצע לאנגע איהרע זיןז זאלען ,הימעל
קן ךענםטמאל זאל אונ ’פלײצע, וױיםער איהר אג  דיא■ שאן וויא א־״ ז

 דער אין ,איהם אהן זײן צץא אלייין איז טרויעףג וןיא או-ג у איז נאטור
 דארף זיא בױמער״ ליא אונטער פזן װײזען פל,ציש זיןז ער דארף מינוט

.י ״א־׳ טהזן איגעשרײ פלײד מיט . ״אןי״!.'.. ,פךײד מיט אויןד ער אונ .
 ווערט עפ וואד ראמאנק ךיא פון געװאו-סט פיאדאר האט יאויןי
ק פאךליעבט דאךט אז לעבען, פאלקס פראשטען דעם פון רעךצעהלט  מ

< עךד ךיא אכןערט ער אונ פעלד איין שאף פאםעטיךיא זיא /ארי־ןו־ ןיןי
 עי אז ליעדעי אבעגד ךיא איהר זינגט ער ,שאן פארגעהט זונן ךיא

 דעסטגלײכק אוג ארעם; זײנע אין זייןי וואךפט זיא אזנ ליעיב זיא האט
ק נןען צופאלען אזוינע 'בײא טען!מעג ךיא אן־זנ וויא  פיארליעבק זיןז־ מ
 ווײפען ױאס ,מײךלעןד ױךישע אבער ;ליעבעם לאננ ;אהיען פיהרק אונ

 ךיא כןלײט ךיא ,^קאטשערע ךיא ,פךיפעטשיק’ ךעש וויא ניט’ מעהר
 זאלען גאסלעך או-נ שטאךטלען־ ץךישע אוטרײנע ךיא פדן לופט דןשגע

? ליעבע פין וויסען אויןי
- רעש אךיף אויפגעקומען ניט פיאדארן מאל _קײן איז דאס ח. מו

. у לאהין צוא אנגערופען מייטער זיןל־ עך האט ? ליעב האט איהר -
.ערװארטעט ניט האב איןד

 שיטאךטעלליגי׳ג קלײן װענ׳ען מײנינג אזא איהר האט ’ אומזיסט -
4־אײןו אויף ניט גאל מיןז װאונלערט עש ״ ווילער אינ ;מײךלען־ ױלישע
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 אונז פון . האבען פיעל ,אזױ מײנט איהר וואס אײנער זענט איהר ניט
 האב איןז וויא וואהש ,מײנען אזוי אמאל אויןז פלע; איןד ,מײנונג אזא
 געבילדעטע וויא נעלעז׳נן איןז־.נאר האנ־ ,כינײל ױךיש א גענזמען נאר

.נאר .זי־ פארליעבען מײדלעןד . ק נאר . אנגעהומגן אלײן האב אין־ד וו
• • • ל?עןי,?

 האט אײמיצע־ וויא פונקט רעדען״ געקענט ניט מעהר האט לאה
• רײד ךיא איבעךגעשלאג;נן ;איהר

ליעבעןו אנגעהויכען האט איהר ווען געוועזען איז זשע וואס -
.געוועזען ניט גאר איז עס - .  אזיאיהר געזעהק נארי האב איןז־ .

ראמאנען ױךישע שרײבען װאס ש־ײפעךם ךיא מעהר נאןי אונ אל׳;
 אונ אדנז איבער מײנונג שלעכטע א האבק זײא - ליגנעךס גךױםע זענין

ליעב האט װאס דער אז יפאר נאר זײא שטעלען ראמאנען זײעיע אין
то פאנאטי־ האבען אונ פךאנצאןןש רעךק מוז זיא אז־נ דאקטאר א זײן 
 שטע• מײדלעןי מךישע פראסטע אונזערע אונ עלטעךן׳ כײבי; נאר שע
 וואךטער צוױיא _קײן .כןענען װאש , נאראגיש וויא עפעם פאר ױיא לען
 האבען נזיר וױא ,ניט גאר פארשטעהען מיר וויא פונכןט ,ךעךען גיט

 זיןז זענט איהר װאם ניט גאר זי־ איןד װאו;ךער ךרוש ױט, נשמה _קײן
,באנאנגען מיר מיט גראי .־אזוי . .

אזוי אױסנעזעהק איצט אוי;.ען ךיא אין איהם בײא האט לאה
ער אז פארגעסען גאר האט ער אז ,שאן אזוי צוזאמק א־ג שטאלץ

 האט ער מײךעל, ינשטאךטעלךיג .קל ױדיש א מיט איצט זץ־ געפינט
ק .גלײןז ב י הו ^ - .ז_ײן מוהל איהם זאל זיא .בעטקי מאל הוניעל-ט א

אז דעךוױזען איהר אונ טאן זײן איבעךגעביטען באלד האט עך
 זיא ,איהר וועגעןי מײנזנג שלעבטע _קײן געהאט ניט מאלי _קײן האט יער
 אלע ךיא פ־ן נידריגער גע־ויעזען ניט מאל .קײן אויגען זײנע אין ׳ איז

מיט איז עך וואס וועלט גרךםע דער פון שאנע געכ>דעטע ,דײכע
באקאנט. גוט אזוי זיײא

, אײנךרוק גוטען א זעהר געמאבט איהר אדיף האבען ךײד זײנע
 אינ פרײנד גוטער בעסטער ךער געבליבען װײטער אויף איהם איז לאה
י • מעלות נייע’ מאל נ:אל געפועען איהש אין קריהער וויא אויןז

 אן צײט דעם פון ׳ פיאדאר טאנןע ךערצו נעכראקט האט אלעס דאפ
 באנעהן זי־ אנדעךש נאר אןגעבען, כבוד מעהר אעעהויבען איהר ער ־האט
 וויםען צוא געגעבען איהר ער האט שךיט ,יעדען אױף איהר״ טיט

 איד׳י אין איז עך אז - איהר צױא אינטערעםירט פאר שטא־ק איז ער אז
ק, איהר ער האט ;ערזידט נ_אר האט זיא װאם פאךליעבט, ב ע ^ כנ א שט;זנ• נ



 פןי א זײנע ,געבילדעטע ךי פון אפילו ,אלע פון העכער זי געשטעלט ךיג
-וועלט גרויס/לר דער פון עךגיץ ,מײךלעןד באקאנטע .

 זײן ניט איהם צו זאל לאה אז אוםפיעיעט ער האט מיטלען אלע ךי מיט
 געזעהען האט ער אז צופריעךען זעהר געוועזק איז פיאדאר גלײבגילטינ

 האט זי אז דערצו געבראכט דאט ער , אזמזיםט יט3 איז מיה זײן אז
 ײין אפט פלעגט ער פאךליעבט; איז זי וועמען אין אויסגעזאנט איהם

ק בײךע זײ אונ געליעבטען איהר מיט ךעךען פלעגט זי װען  זיןד פלעג
 זײן געשפיעלט האט פי_אדעי אלעמען'׳ מיט פיאךעךן פאר פארטרױען

 ,טאקט מיט אונ פיטשיױקעם אללע מיט פרײנד אלגעמײנער אלם ראלע
 אזנ .ליעבשאפט 'פארךיענט באמת זיןד ער האט’ בײדע זײ בײ אז אזוי

-פרײנךשאפט .
געליבטער.- לאה׳ם ,ע ר.ק ה א ,פיאדעךן באקומען ליעננ האט מעהר נאןד י

 איהם פלעגט מען ווי ױנגעל חמעלניכןערפ שבתי ר׳ ,אהרכןע
 ,לאה׳ן מיט ’ יאהרען אייגע אין געװעזען גמעט איז ,שטאךט אין הפען
ױנגלעך, ווי גלײןי ידנגעל א פאר געכןענט איהם י האבען אלע  אללער-ער
י ר׳ פאטער זײן ת ב ר, ש ל ף כ י נ ל ע מ  יפזן אײנער געװעזען אויןז איז ח
 ךרזם ר.״, פון ױדען רוב דאס ווי מךען שאנע חסיךיםיאונ הײםע די

 ״האט אהרקע עךציהזנג פאר וואפ פאךשטעהן אלײן ש־וין איהד כןענט
צק אין < געפיהךט זיך האט ער װי אונ פאטער זייין בײ נעהאט אנ ג

, פגים׳ל אויפגעראךט אײךיל ווײפ א מיט ױנגעל א געװעױק אהרקע איז
 פארקעמט שטענךיגי פאות פאר א ,אויגק נאךײטע _קײן ניט גוטע מיט
 האט ךעם מיט טאקע אפשר ,רײן שטענךיג _קאפאטע לאנגע זײן או-נ
ער אלע פון מעהר אױפגעגעבק זיןד ער  זיןי האט לאה אונ ױנגלעך ר-
.פאךליעבט איהם אין

 איז זי אז אנגעוױזען פ;אךערן מאל עךשטען אין האט לאה ווען
 אלע אויפגעבאטעלט זיןד בײ אנהויב אין ער האט פאךליעבט, אייהם אין

.זאנט איינער ווי הלונזות  פאךליעבט מען וועמען אין ג\>ז_א;ט אומשטײנם :
ק זאל עם װאס דא איז עם ווער ,ךא זיןל הויט ווי גיט מעהר ״ געפעל

- .מת א בײ ווי בלישטשען װאם אויגען פאר א אדנ בײנער מיט

באלד האט אונ פיאדערן אין פאר״פטאנק דאס האט לאה
: כאמעךקט

פךיווט נאר ;נישט גאר א ווי אויפ טאכןע ער ווײזט אזוי
אזוי ער איז שטענךיג ,•פאךגניגען א פשוט איז ,איהם מיט רעךען

האט מיף נאר ניט־ דא ניט גאל _קײן' איהם אין איז עם גלײןד ווי גוט,
באמעךכןטער זאןד יעךע ,ליעב ער האט װעלט גאנצע די נאר ליעב, .ער
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ךעךעך אייהם פז־ן געהערט ניט מאל _קײן האב איןי ,באדױערט אונ
אפער* איז עס אז אזויי’ עפיס ער רעךט שטענדיג ,ווארט נאריש א

ק  ,נןכאסאוועץ א פשוט ׳ שאן אזוי אויס װיױט ״אונ הערען צוא גגינ
-איהם נזיט געבליפען שטענדיג ,שטענדיג ױאלט איך אז .

אינטערעסירט־ פיאדאר זיןי האט ? אזוינס י איהר רעךט וואס פון -
 אי־ ,ניט ’ ער וזײס קלריז דיא ,ךודר דעם וויא מעהוי , פרעגען צוא
- ,יאיז ױנגעל ר-ער א ווער פארשטעלען זיןז־ כןען

 װײטער אפער ,ױנגלעןד ער - ר אלעי וויא פנים א נאר האט ער -
ק אז ’ אויןי פאךשטעהט ער ,זײא וויא ניט איז  עפים■ דארף מ

 זײגע אז טהון ער כןען וואס ניאר ,לעךנען ןויל אונ לעךנען אנדעךש
 ואל ״קײנער אז’ '>גר לערנט דעסטוועגען פון ,איהם שטערק עלטעוין
- ,וױםען ניט גאר ךעךפון

 זעהר פיאדערן אויף געמאכט אהרקע האט מאל ערשטע דאס ’■
 וויא ' געשוױגען מעהר י כמעט האבען זײא , איינדריק שלעכטק א

 ,ניט דאס באמערקטי ער וױא געמאכט זיןי האט פיאדאר , נערעךט
ק האט וואס געזאגט אומשטײנס ווארדם  מדיש א מיט ךעךען צוא מ

 געוועזען איז ער וואס צײט נאנצע ךיא ױנגעל״ שטעךטילדיג כןלײן
 אהרקע. אונ / לעפעךיג אונ פרעתליך געװעזען ער ז א אהרקען מיט

 טרויעךיג. אזוי געװעזען ניט מאל כןײן איז ער .פארקעהרט פונקט
.איצטער וויא

קען באנןאנטשאפט עךשטער זייער פון איז לאה  ניט“זעהר געוו
איצטפלאדער׳ וועט ״וואס געװאריןי: ירויטה פראסט איז זיא ,צופריךען

 ״וואפ ?״ האבען אהרקק פון ער וועט מײנונג א פאר װאס .זאגען
 אזוינעפ אין געקענט זיןי האט זיא אז איהר וועגען דענקען ער וועט

 ךעם אויג אויף אויג נעזעהען זיא האט איצטער ערשט פארליבען״
 אין בײךע אויןד פמעט זעגי־ן זײא פיאדערןן ביז אהרקען פןן הילוק

וויא גלײןז לעבעדיג״ אוני געזונד ,שאן איז דער נאר ,;אהרען אײנע
ע, . אונ ,פרעהליןר שטענדינ אסאמנ . ר. ע ד

ק מאל עךשטע ךאס י  זיא האט ,ךעם וועגען געטבאפט האט לאה וו
-געטהון זי־פץ טיעפען א זעהר .

 .בקאנטשאפט נײע דיא האט אײנךרוק מין אנךערי אײן נאר
 א געעפענט דעךמיט זיןי האט איהם פאר ,אהרקען אויף געמאכט

.ױעלט נײע
נאןד »הן, פאדריאדטשיקס דעם געכןענט פריהער פון האט ער

ק באלד ו ־’ יהאט אונ ר... _קײן' אנגעקומען איז ער ו י אין געוויזען ז
ךיא, װענעלע. נײ א אונ פערד שאן א מיט פאהרענךיג גאפען אלע
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זוהך פאךךיאטשיקס דעס פון רעדען אנגעהױבען האט, ?זטאזןט גאגצע
 יו־נגע גערעךט דערפוןי האבען מעהר נאןד אונ אראבגעקומען איז וואים

טהון״. צוא װאס ווינציגער האבען וואס (לײט

 אויןד איז פיאדער פיאדערן: זיי־ן מכןגא שטענךיג פלעגט אהרקע
ען פון ץנגעל ױךיש א עג ^וו ע  געזוגד־ אזוי איז ןןך אזוי, ער ^עבט ד

ש, גוט אזוי פארשטעהט אונ ךעךט פרײא, ל־׳יכט שאן״ אונ  חסי
 ,ביכער אלע פאךשטעהט אזנ שיפראכען סןז א אויןד ער נןען געװיס

גיט מעהר ווײסט ױנגעיל״ ױךיש א אויןד איז וואס אהרקע ער אזג
ש ניטי װאךט א ״קען ער ,גמרא דער נזיט כןלױז דער פון רעדען חסי

ער כךי ,װיסען ניט זאל .נןײנער ביכעל רופיש א לײענט ער אז אןנ
ווײםט י אונ ,וועלט ךיער אױף זיןד טהוט עס וואס וויסען זאל ער

 יט:נ זיך־ האט יער פךעגק״ צו• וועמען אפילו ניט ער האט וואךט א גיט דארט
ט, לעבק כןײן פון װײםטי ער ;לעךגען צױא וועמען בײא  איז ער ני

איז ניט״ מענש _קײן גאר אדארו אװדאי־ שוין איז ער :אדעםא פון פי
 .זאגען, צוא וועלט א פ*ן ווײסט אונ װעלט גאנצע ךיא אויסגעוויזען

ט. גארי אר״רקע״ ער אני .י ,ני

ק פאךשטעלען זיןד #ל פלעגט פיאדארן זעהען פלעגט ער וו
 גאר איז על װאפ ,נעבױרען מזל פינםטער אזא אין איז ער דואס

 ,חמעלניקער שבתי ר׳ וויא עלטעךן אזוונע בײא געווארען געגוירען
.ר שטאךט ךער אין געװארען געבאכען גאר איז ער וואפ . .

השגה:. גרויסע אזא גאר על האט פיאדערן מיט זיןז באכןענען פון
• - . געהאט ניט

'נערעבענט; אהרקע האט געמאכט באקאנט .זײא האט לאה ווען
 זיןד האט ער נאר ,פיאדארן מיט ’ רעךען זאכען סןד א פדן זאל ער

 רעךען זאל ער אזוי וויא נעכןלערט ,געשמועפט ;יט ,פאךשעמט עפים
ק גאר , איהם מיט  מיט זיןד האט פיאדאר ״וױא .געזעהען האטי ער וו

זיןי געבעטען אוג געזענענט פראםט אוג פרײגדלי־ אזוי איהם
לעבעךיגער אווענןגעהן ’ בײם 'דערנאןי ער איז ,באנ׳נגענען אפט

-געװארען . ’
 נעהנטער נעױארען זײא זציגין ,טאל צױײטען בײם באמת אונ

אז ךערױףי פבײגד« בעסערע געווארק זעניןיזײא מײטער וואפ אונ
יפיאדאר איהם פלעגטי שטעךען ניט ״קײנער דאל זי־ זעהעןי זײער

 גע־ אהרקע זי־ דאךטיהאט א־ג .קװארטיר זײן אויף זיןז־ צץא בעטק
געפינען זיןז ער פלענט ’ ,שטזפ אין י איהפ בײא ,הײטישען א נען פ

פלענט, ער ,פרײא א־הם פאר איז װעלט גאנצע ךיא גלײן־ וויא ?ב״א
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ױינע וךאס ענגשאפט דעם פון אױפגעבונדען גאנצען אין פיהלען זייןי
ק עלטערן״ ב א דק איהם ה עבונ אןז־.- יעךער צוא צוג ז

 ער האט .קװאךטיר, פיאיארס דאנק א װאס טאקע דערפאר יאונ
 רעךען ,לעבען געקענט האט ער װאו• טאנ אין צװײא שעה א בעקומען

ױפפיהרק זיןי  איז אדנ ,בעקומען ליעכ פיאדארן ער האט ,פרײא א
 < אומשולךנקײט אונ גוטקײט פראהטקײט, זײן פאר פיאדארן געפעלען

קק ליעב צואי וואס דערפאר מעהר נא־ אונ הר ק אויןז פלעגט א מ  קו
ק ; לאה איהם צוא ק א געהאט לאה האט װאו ך ער ב  צוא זיןז ארט זי

ק מיט שטיפען אונ לאבען ,ךעדען אונ זעהען ק ר ה  פיאדארן בײא וויא א
ב. אין טו ש

 צוגעטךעטען אהרקע אייז װאונךער גרויס פיאדארם צוא אײנמאל -
.שמועס אזא מיט’ איהם צוא .

 פאר אויסרעדק געוואלט לאגג שוין זיןד האב אין־ \ פיאדאר -
( דו יאױף ר-ך>ן אנגעהויבק לאננ שױן האבען )זײא .ךי־ר נאר, ...

-אױסגעקומק ניט איז ор געמאכט ניט אלץ זיןז האט עס . .
:צוהערען אנגעהויבען ’ אױ^מערקזאם ■ האט פיאדאר

 געלעינט ניט טען.קײנמאל האט מיןי ,עלטעךןחסידם האב איןי -
 ארוים־ ניט גאר װעטמװ־ גמרא דער פון גאריגיט, אונ._.קען װײס ׳אין־

ווײטער אזוי ניט וויל אונ ניט ״קען איןי ,וועלט דער אױף קוםען
 ;^טןלאםען עךנםט זי־ האב איןז ווילען. עלטערן מײנע וויא לעמין

 איןז־ וואס מיר י פון זײן װעט וואס .לערנען עפיס אנהױבק זאל איןד
 איןי / ױנג בין.נאןז אץ־ אין'.קלויז:. וױדער 'אונ כןלױז אין ווײטער געה

פיה־ זיןי ״ק^גק עןין אי־ וף׳נל דעךגאן־ אונ ערגרײכען אלץ נא־ וועל .
■ װיל/ איך ווייא אלײן רען

א ו ד ילאנג שויי ביזט דוא אז ךערצעהלט מיר דאן־ האסט -
• חתן א

 שידוןי א מיר מיט האבען ^לטעין חתן״ א שױן בין איןז יא -
 זײן לאו ,התן א ? צ«ן זײא זאגעןי געװאגט איןז האכ וויא געטאהן.

הר אי - תן ה  זײן לאז התונה האכען זאל איןז־ אנדערש ניט ווילט א
וואס ,זאנען גיט ךעות _קײן איןז ’ נןק עלטעךן מײנע ךזתונה א

 ניט גאר אלײן נא־ האי אי־ןד זמן ןל ,טהון נעקאנט איןי האכ .ךען
 פאר• װעג אנךער אײן געפינען געקענט װאלט אי־ ווען ;אויפבעפזהדן

טהון, צץא װאס געװאןסט שױן וואלט איך אז זיןז שטעהט
גאר דוא דעךמאנסט לאה׳ן פדןי ,ניט פאךש־טעה ׳ איןי נאר -

-ליעב זיא דא־ האםט ,ניט .
• 1 т  : т

ו האבען ליעב גאר קען״ מענש ױנגער א וױ ליעב זי האב “אי ;א -
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עי פון םוף ךעם פון טראכטען אזוי _קק אונ ניט אפער טאר ־אין־ ד
;זיןד פעךליעבט איהר ווען אזדיגע נאך צוא דוא, למשל וריא ,ליעבע

האבען חתונה אױספיהרען, שטענדיג איהר ״קענט נאר וױלט איהר ןוען
פיהל איןז האטש ו אין־ - מיר אפער ליעפ, האט איהר װעלכע ךיא פאר

אויןי װײם אייןד נאר ,אלעם פון שטארקער- אױ ליעבע ’ אז װײס אונ
 שטאר• נאןד איז פאנאטיזמוס עלטעדענפ איהרע מיט עלטערען מײנע אז

 װעלען איהר וועט פאטער איהר ניט ;ליעבעס אלע ךיא פון סער
 וועלען עלטערען מײגע ניט אדנ וןיל ײא װאס מאנן דעם געבק

ק ,וויל איןי וועלכע בלה א געבען מיר אונ שיחן־ א אבלאזען  מעג מ
- ניט װעט עךד ךער צץא הימעל אײנבויגען אפילו ק. פ ל ע ה

ס א טהון*■ צוא דוא טיאכסט זשע -וו
. טראבט אי־ - . .יערנען צוא טראכט איןי . .  אלײן וױיס איןי .

 ,תכשלאגען זיך וועג א וויא נאר יטראכט איןז ;טראפטען צוא וואס ניט
ארטק פאטער, מײן צוא צוגעיונדען זײן אויפהעךק זאל איף  ביז וו

ק התונה מיןד װעט יער כ א אפגעבען, נדן מײן מיױ וועט ער ביז ,מ
װעל איןד ביז אבעםען/ כןאסט ךיא שװעהר מײן בײא װעל איןד ביז

ניט וויל איןי .ניט וױל איןז־" ,איבערלעבק משוגעת שוױגערם דעו
ק וױל איןד אלן׳ים דאם ב ע  התוגה אונ ,מענשען אלע מיט גלײןז־ ל

.ליעב האב איןי װאם דער פאר האבען

ס א איז דערצו פלאן ךיער אז נעפונען דױא האםט זשע -וו
אויםטראכטק. אנדעךם עטיפ _קק מען ו לערנען גראדע

צוא ? אנדערס עפים אױפטראכטען מיר פאר מען _קען װאם -
לערנען״ ’טאנןע וויל איץ־ לערנען/ פריהער םוז איןל־ אץ־? טויג וױאפ

ניט. גאר כןען אונ ניט גאר וױיפ איןי
? טהון ךערצו איך _קען װאפ -
 נע ךי האבען ךיןי ,לעךנען מי־ זאלםט דןא אז וויל איןד -
 אגרױפערשטאד; אין געװאהנט האסט דױא אהןז, געלערענט עלטעךן

דערפון וועלען אלע לערנק ניט אי־ .כןען לעהרער .נןיין ’ בייא
דעו• צאהלען; צוא ניט געלד. .קײן האי אי־ ' ווידער אונ ,וויםען

לע־גען אלײן איןד וועל ,אויםלעךנק עפעם שוין וועל איןד דוען נאןז
עפיס צוא זיף וועל איןז ביז ערגעץ אוועקפאהרק איןז װעל דעךנא־

שפעטער״ זײן ..קען עם וואם ניט אלײן ווײם איןי שלאגק׳ ־־צוא
א איף־ ווי דעחױייל .ל^רנ^ן מיר מ;ט זאלםט ת

 צוא אויף טאג אין שעה צווײ נא״_אט'שעט איהם האט פיאדער
,רופיש איהם מיט ילערנען



 נאןר אונ לײענען שלעכט וויא געכןענט ניט מעהר האט אהרקע
 אונ ױדײש אויף איבעיךזעצק פארשטאנען,לײןנען ער האט ווי^ציגער

,אויאקען ךיא געװעזען זענין שכײבען״דאס
 צײט ךער אין אודאכןען, ךיא[ בײא געױעזען אפט איז לאה

ק עי ון בײא לאה פלעגט לעהו־ער ביים ?רעגען פלעגט י שילער ד
האט זיא װאס )ךעם שילער דעם פון הילוק ךעם בערעכעמגן זיןד

 זיא איז ווײטער טאנ א װאס אונ .לעהרער דעם ?ווישען אונ ליעב(
 ן חילוק גרויסער א ־ איז זײא צוװשען אז ;השנון דעש צוא געקומען

 .מעניש פאלנער א איז פיאדאר יאןנ ױנגעל א נאר נאןד איז אהרקע
ק קדי  בײם בוןז פון װאךט יעדעס אויס פךעגט אהרקע וויא קונן

 אלײן זין־ זיא פלעגט כײטליןי, אזוי ^נטוואךט פיאדאר אונ לעהרער
 וויא ױנגעל א]א א־ןי פארליעבק זיןי ]אל זיא עס קומט וױא :פרעגען
? איז אהוקע

:פארענפזװערט אלײן באלד זיןי זיא האט פבאגע דער אריף
ט’ בעסעךן _קײן אהער ביז האב איןי ניט״ װאונדער .קײן איז עם  ני

.איצטער אוב אהרקען וויא געז.עהק .  איז פיאדאר זינד איצטער .
 אזנ ;בעסעךס דא איז ’ י .עס אז דעךזעהען איןי האב ,אעעקומען

ק פךיהער בין איף ,וױדער װעז  שבל יאהן נמעט א.קיגד גאר נאןז גע
 מיאוס פון ישלעהטס ביז גוטס פון חילוק _קײן געװאוסט ניט האב אוג
.אנךעךש איזגאר יאיצטער איצט־גר... שאן, ביז

 געװארעך נלײכנילטינ מעהר לאה איז ווײטער אוג װײטער וואס
’פיאדארן. צוא פארקעהרט פונכןט אונ אררקען צזא

 ניט־ לאנג זיןי האט זיא אוג באמערקט באלד עס .האט אהרקע
.’אמת גאנצען ךעם ארויסנעזאגט כאלד איהם א־נ רעךען געלאזט

 דעם ארויסואגק’ ךיר מו-ז י אוג ’ אבנאךען ניט ךיןז קען״ איןל -
 ליעב גיט מעהר ךיןז־ ;איןז.קק , געזאנט איהם זיא האט ,אמת גאגצען
 פיעל.קלינער / פראטקישער פיעל זיןי פיהל איןי ,אהער ביז וויא האבען

.פאר מײן זײן .קענק זאלסט דוא אז
באמת מיר _דאןי האפט דוא הײנט? פון דען טיך ךוא כןענםט -

פעךאנךערןנג אזא פלוצים גאר איז וואס אן, המיד פון נעהאט ליעב
אויפנעקומען ניט מוח דעם אדיף מאל _קײן מיר איז עס געװארעןו

האבען ליעב אויפהערען מייןי זאלסט דוא ,אױםלאזען אזוי זיןז זאל עם
אז איז לעבעןי מײן אונ’ האפנונג נאנצע מײן ', ען עז װ ע  ווילען מיר ג

ם / ?-לי.קליך צוזאמעןי זיין אמאל א  ךיל/ פאר געטהון ניט איןי האי אוניוו
מיע■ גל;קליף .זײן אכי אל?נם אויף נרײט 'םטענדיג געוועזעי פין איך
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 האננ איןי ;עלטערן מײנע פון אמאגען שטענדיג אויןש זיןי אפילו , ךיר
 גוט זעהר געוועזק וואלט עס אז י דיר פון ’ געהעךט מאל אײן נאר
 ער פיאדארן בעטען נעשעימט ניט זיןד איןד האב לעךנקי, זיןי זאל איןד
אחרק דיא אין מיןד זאל  וויפיעל .בית אלף כמעט לערנען אגהױבק ;

אזוי עפים פיאדארן, בייא זײן געפין איןי ױאפי צײט ךיא מיך קאפט
פעךפאלק טאג אין עטליכע’ אויןש אין־ װער דוא מײגשט גךינג

רי פאר װאפ א אייןי .קלויז, ךער פון יהײש, ךער פוןי ה א פ ע  געפין אנ
פאר אזנ ,דעלװיםען זיןז דערפון זאלען עלטעךן מײנע ווען זיך־ אץי

ט, זיןי איןיי’ שרעק אלעמען דעם מיר אז האפמנג ךער מיט אלץ ני
אונ - צוזאמען לעבען גליקליןי כןענק ז.עלבשטענךיג אמאל זאלק

ם!...’ אזױ איצט^ר צי לו פ
א י י .פןען איןי אז טהןן איף זאל וואם נאר ,גערעכט ביזט דוא -

 ,געליעפט אהעך־ ביזי באמת ךיף האב איןז־ איבעךמאכק, ניט ־זיןד
איצט אוג יא אמאל װאס פאר אי ;ניט מעהר איןד _קען איצט נאי

נאןי איןי בין מאל א אמת, גאנצען דעש זאנ#ן דיר אי־ך וועל גיט?
 אויםגעוןיזען מיר זיןז האט ךיר, בעשעךפיפון קײןײ מײדיל, ױנג א געװעזען

איןי בין איצטער אונ דא גיט וועלט גאנצער ךער אויף גאר איז
 למנמג אן-נזער פדן ,געװארען פראקטישער אונ עלטער (געעאקסען אויפ
щ ווערען גיט גאר. . .

'אױסגעוואקסען אויך זיןד בין איןי ,לאה -  אוג עלטער אדיןד ,
.געוואךען פראנןטישער . .

״ . ו א נ / א עבהאבען. ניט מעהר ךיןי איןי.כןק נאר י לי
 שמזעםען אזוימי .זײא צווישען געװעז_ען מאל ^טליכע איז • ךעם נאןי

ק רײד לאה־ם ,געבראכט נישט גאר צץא האט עם אוג  מאל אלע פלענ
.עךנםטער אזנ ווערען,קעלטער

 גיט נריגג אזוי אלעם דאם װאלט אומגלי.קליכעך*אהרקע’דער*
 מאזל^ן אלערלײא דיא איבערגעהאט נעבעןז־ וואלט ’אירערגעטראגעןי.

 הערען .מלאכים .זײעךע האבען/ווען פאךליעבטע אלע וואם פאנןק אונ
 באלד ער האט נליק, גרוים ז_ײן יצוא )אר ליעבען״ צוא אריף זײא

 זיןד האט לאה זײן וואס ךעם אין אורזאכע ךיא באמערקט אלײן
 פאדריאד־טשײקס דײש אין ךעךזעהען האט - איבעךגעביטען אזוי
 אז שװאף זײער געפיהלט זיןי האט’ ער קאנקורענטז שטארכןען זײן זוהן
 בײקומען/פיאדאו־ כןענען עטװאס טיט שטארקען ’זײן.^קיאנקןךענט ^אהל ער
אהרק אײנע ’ אין פמעטי אויןי איז  , שעגער אכער נאר מיטיאייהם״ ;

ק רעדט או^עטוש רײיבער, געלערנטער״ געזינטער״  דעם פון מ
.זוהן פאךךיאדטשיהס
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מק המעלניכןער שבתי ר׳ ײאטער זיץ איז ךעךווייל  אײנמאלי געקו
 א.זײגעךיל־ מיט ״קײטיל גילדעןי א :עביױאבט איהם האט אוג ’ יריד פדן
.געווארעז התן א איז ער אז טוב״ ״מזל געזאגט אונ т V ; ז י т *.* I т т ־־ ״ V ־־ ־

 צוא ױיא בינד מען אפילו ווען וואס שאף גדטע ךיא וויא
 חתזנה שווײגענדיג אהרקע י האט אזוי ,זיי שױײנען טהיטה‘ ךער

 ווען אױסלעקליפען איהטי האט פאטער זײן װאס כלה ךער פאר געהאט
ק איז ער הי א עפ יריד״ ךעם אויף ג

9

א ע ךי ט ש ר ע ע ב ע ד, איז לי « געטלין ך י ל ד ע ש ־ ע ט ײ ו ו צ א ף

א  מילןזי איז געליעטטי; ך

 טיטער — נלה דיא

קאו — וױיב • דא

• )בעךבעז

ק דעו פון שטארקער איז ליעבע צװײטע ךיא ״אז זאגט; מ
מיט געוועזען■ ’ אויין־ איז אזױ ,שעךליכער פיעל נאר ,ערשטער

 איהךע אין מײדעל א וױא ליעי 'באקזמען פיאדארן האט זיא ,ליאה׳ן
.האבק צוא ליעב שטאנד אין נאר איז יאהרען

אז באמ״רקט האט ער ווען נליקליץי געפיהלט זיןד האט פיאדאר
ךעם יפון ווארוים .גלײכגילטינ ניט איהם צױא זײן אננעהויבען האט לאה

בא־ פאטש מיאוסען דעםי האטי על ווען פײטאג, שבת׳ךיגען שאנעם
פויליש אז_א פאר האלטען צױא אױפגעהאךט לאהץ ער האט קומען,

 פדן באקומען מײנונג אנדער אײן נאר האט ער ,פךיהער וױא מײךעל
 באמת. האט אונ איהר צוא צוקוקען אנגעהויפען מעהר זיןיי אזנ איהר

ע איהר איין געפונען ענ ט על  שטענךיג אונ דערצוי.קלוג ,שאנ־ײט אז
- פאךשטאנד. פיעל זעהר מיט גערעךט זיא האט

ק ,האלץ שטיק א זײן ךאןף מען - מײךעל ד־עם .אין זיןי זאל מ
אזוי װיא נאר ,ווידערהאלען אפט ער’ פלענט ,פארליעבען ניט

 אלײן־ Т! פאר בזיון א פראסט איז עם ,איהר אין ,זי־ מען פאךליעבט
 דער פון טאנן ױנגער א בין איןד ? אין־ בין ווער אז־נ זיא איז ווער

צוא זועלט א פון וױים אי־ ,רײןי איז פאטער מײן ;וועלט גרויםער
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 הפידים שטעךטעלדינ א.קלײן אין פארליעבען זיןי פלוצים או-נ זאגק
 פראפט וועלען ׳’ױיא באקאגטע, מײנע זאגען וועלען וואס מײיךעל!

ק. נאר אגרױסק פאר מיןז אדער לאנען ט אל  כלה וואםער א צוא ה
ק איןי וואלט ט ניט ד ק ענן  טהו-ן פ*פם א וועלען נאר זאל אין־ קומען ג

 אל;שמ ר׳ פלוצים אײןי נאט דא אןנ האבק? חתונה וויל יאיןי אז
ײן, בערם ײדעליינ  מיט נאר זיןד י ״קי׳ין איןז ,ן ז_י ניט װעט דאפ מ
 ליעפ זיא האב איןד אז מײנען זאל זיא אז אױפפיהרק אזוי איהר
 דאס פאךליעבק זץ־ איהר אין באמת אבער טהון(, איןז _קען )דאם
ן ײין ניט וועט

 זײן צוא אבער נאר ,ענטשלאםען זיןז שטאךק פיאדאר האט אזוי
.איהרעס געטהון נאטור דיא האט בזיון

 גיט ער האט ,או־ים זײנע אין דעופי־הלט לאה׳ן האט ער ווען
ךעךענלינע לעבעדיגע, צווײא אזוינע אקענען בײשטעהען גענן־ינט

ק, שוןאלצע שפךינגעךיגעי  האר, לאננע שאנע אזױנע אכןעגקי אויג
 אויםגעגאםעמג אז.א אקעגען געזיכט* פרעהליך ליכטיג אזא אכןעגען
.מײדעל אכטצעגיאהױג אײן פון טאליע

עך אז , איװאנאוױטש פיאדאר איז ער אז פאךגעסק האט ער
 מלןה בת דער פאר האבק התונה ..קען ער אז ,געלערנט ,כײןו אױ
 שטעךטעלךיג א.קליץ שטעהט איהם פאר אז װעלק<. נאר זאל )עו
ק וואם מי־ײ־על ליש פו  מאכק ניט ’ צעךמאניעפ .קײן איהר טיט ךאךף מ

.פיהרק יניט פאליטינןע כןיין אפילן א־נ
נעפיהלט זיך האט ער ,פאךנעםען ער האט אלעם אן ,אלעם אן

 האכןט מ־נן ווען בוים שטארקער א וויא אונ הימעל זיבעטען דעם אריף
געזאנט: אוג לאה׳ן פאר געפאלק ער איז אזוי אונטער איהם

,פךיהר יוויא גיט ,אמאל וויא ניט ,ליעב ךין־ האי אין־ (לאה -
 מיר פיזט דוא לעבען, גאנץ טײן וויא ליעב ךין־ האב איןד נאר

עלק מאל כןײן ,אל־>ם פון העכער צוא נישט זי־ מיר וו

 דארף הארצען״ גאנצען ךעם מיט זאנט ימען מאם וועךטער ךיא
 זאגט מען אז גלויבען זאל ער אז פאךזימיךן ניט יענעם מאלי _קײן מק

-אריןד אזוי גלויבט יענער < אמת .
אונ.. וױירטער _זײנע אין געצווײפעלט ניט מינוט א אוייף האט זיאי

,אללעם מיט איבעךגעגעבק איהם זיןז־ האט זיא . .
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ט , אװם טאנ אײנינע אין א .פיאדארן פאר צװױינט זיןי זיא י
 בין איןז אז פאוגעסען’ ניט מינוט אײן אויף נאןז־ האיי איך -

.װייינק.. אויפהארען ניט איןי״קען מײךעלו א
 אונ ;אריגען ךיא _קאליע נאר זי־ דוא מאכסט אוטזיסט -

 וועלק אונ גליקלין־ ’זענץ מיר ,צוװײנען דא דוא י האקט וךאס
- לעבען ד. לי ק ־ לי /

א ביזט דוא ,געהאט חתונה ניט גאןז־ דאןדי האפען מיר נאר -
.מײד/יל א איןד אדנ מאנספעךזאן . .

,אזױ ניט מען ״קען האבען רזתונה אז ,אלײן פארשטעה נאר -
 נא האבען. יהתונהי ךיר מיט וױ;ל אי־ אז צולעזאגט ךיר האב אי־

״קײנער אונז 'שטערט דערװײל ,מזל מיט ז_ײן הילף גאטס מיט וועט
א, ניט צו ק אונ דעו ק וו עלק י שטעךען אונז װעט מ  התוגה מיר וו

ע, צוא יוועלען ניט װעלען עלטערק דיי־נע צױא י,דאבען ײנ  וועלק ט
 ,וועלען ;א זאלק זײא אז טהון צוא ךעמעלט וואס וױסען שוין מיר

י וועמק פאר דעות _קײן זאגען ניט געוויס מיר ווײלען עלטעךן מײנע
.האבען חתוגה .זאל איןז

 זאגען״קיץ דײטשען ךיא פײא אז געהאךט באשטענדי: האט לאה
 האט אונ , _זאכען אזוינע בײא .קינדער זײעךע *ניטי דעות _קײן עלטערן

 װק צײט דער אן דערמאנט זיןי האט זיא ווען גלקליןד געפיהלט זיןי
 וועלק זײא־ אונ עלטעךן ז_ײנע צוא אוועכןפאהרען פיאדארן טיט װעט זיא

.האנען התונה דארט
 אונ וואבען נאכיט. טאג, אוועכןגעגאננען ז_ײא בײא זעבין אזוי

• 'גלייןלי־ געלעבט האןען זײא אונ הדשים
ט’ גלי.קליןד געװעזק איז לאה  .זיין װעט פיאדאר וואס ךערמי

 אךיף איז מײךעל שאן אזא וואס מיט ךער פיאדאר אוג מאנן איהר
יזײנע. שטענךיג

 ניט מינוט אײן אױף ״חתונה״ װאךט דאס איז צײט גאנצע ךיא
 בײא ווארט דאס אין אבער דעיפאר כןאפ, איהר פון ארויסגעכןלאכען

 האמ וואס פון* אונ ״ 'ארײנגענןראכען ניט מאל _קײן ^קאפ אין פיאדארןי
 זאלק .זײא אז ךעךצץ דען שטעךט ווער טראבטען. צץא גאר דא מען

גל־נןליןד! כײיךע זײאי לעבען ךערװײל ,האננען דזתןנה
 ז_יןז אונ צוגעטךעטען י איהם צוא שטארק לאה איז מאל אײן נאר

,צױןײנט ביטער זעהר
אומגליכן• אײן ווערק איף וועל ארום הדשים עטליכע אין -נאןד

.קול פיטער א מיט אוים;.עשךיען זיא האט מוטער דיכע



 וויא גלײןו־ ךרויםען אין געשיעט דענסטמאל האט זונן ךיא ש!חאט
 אויגק זײנע ,געועהען ניט איצטער *זיא האט פיאדאר נאר טאג, יאלע

 אונ געױארען יבלאס איז ער ,חמארילס ^וואלצע געז.עהען נאר האבען
 קליכע;אומגלי’ אײן מוטעו״ ״א :װארטער איהרעי נאכגעזאגט שטיל

?״ מוטער
 ארוהיגט3 אזנ נעטרײםט זיא ער האט ארום מינזט עטליבע אין נאר

בעסטק» צום וויא ענךיגען זייןד וועט אמיס אז
 מיטךיא אלײן געבליבען איז ער אונ אוו^קגעגאנגען איז זיא ווען

געדאנקק. נײע ה$יט אננענומק זיןד ער האט וןא.גד, פיער
 אללע זיך ער האט ? מען טהוט וואס * ? מק ?והוט ,װאם -

’ }עגןרקט. מאל
 דיא אויף אויפגעקומק איהם איז איהר» §אר האבק התונה -

 איבער איבעךגעשפאנט מאל ^טליכע האט /גר וױא דעם נאןי געדאנכןען
 , נעשעפט גאנץ א אנהויבען זיןד -וועט אה/יר, אונ אהין שטוב דער
 ילאז נאר ^ײשטעהק. װעלען זײא ביז עלטעךן דיא מיט טענה געה
 פארמירו עס ליויגטי גאר פועלץ, עלטערק י מיינע ײא3 װעל אי־ך !ײן
 ,שפיעלען גיט פלאנא קײז אפילו הען זיא״ ,בילדונג אהן נדן״ אוזן

 בעל 8 :ייןЩ 1 איך אז פארי״מיר, !ײן דאס ’ וועט שאן חלעבען
 ^קענען, ניט פיאנא _קיץ אפילו וןעט דאבאןוסקע ^אדאם מײן אונ בית
 צוגעמען״ ניט^ענען 'זײא^פילו וועט ״זיא’אע’גא?ט קומען וועלען עס

נרויסער דיער אין זיןז־ פיהרט עס וויא עײט דיא זייא מיט פאךברענגען
פרוי עיין וױא ניטינעהגהען מאךערע .קיין איהר־ אין האב איןד וועלט״

ימיט וויתען גאר זיןז איך וןעל אוױ וויא ״ האכק באדאר?ט וואלט
 щ ךיא נאי זיא האט װאו אבאל״ אויף אדער טהעאטער אין איהר

 זומער אפילו . ו געהאט ערציהזנג גאר זיא האט װאו ? דעךצו מאניערען
 וויא קעהר ’ ״ ןאהרק כץענען ‘ניט איהר מיט אין־ וועל אױםלאנד סײן
 וועל איך װארט י אײן מיט ןיט,״ ךא ̂קען חסײט צובראכען אונ ׳יוך̂י
 אז לעבען א דאס איז < טענשען פון איהר־ מיט באהאלטען מחק טיף
ךען רויטה דארפען }אל איך  אײנקיווײב מײן איבער - איהר איבער ו̂ו

̂נען דאךף פרױ אױואנאװיטישעס פיאדאר נײן ו שך־ט יעדק  זינגק ̂ק
 מאניערען גרױסוועלטליכע אלע האבען דאךה זיא ,ישפיעלק אע

 ,ארץ1 דעם״ פאר רעבענען ״ זי־ןד ״זיא זאל פאלאנס י וןרויסע דיא אין ̂פילו
 םפ^קטאקעל לוביטעלסנןע א ערגיץ ןען עאכט פןןדערגעזעלשא^ט.

 ערםטע ךיא *£ײן ̂רוי טײן זאל זאף, וואך׳לטהעטיגער וא װ/גען
 װען’ גאזעטען״:' אץ ^בײבק אונ1 זאנן׳פן דערגאן־ זאלען אלע ״ אכןטאךיסע

סצענע ךער’אויןפ אפטער.ווייזען זיןי זאל דאכאװסמע מאדאם מ.נגע ךיא
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 דאיף פרוי םײן - .טאלאנט גרוים איךור ענטווינןעלט איהר אין זיןד ױאלט
 חאטש יאזנ גארךעראכע טי;ע נרויסא. א חתונה דער צוא געבען מען

נדן. רזביל טויזינד צװאנציג
 פאךשטונן/עעם אונ פיש פוילע ? האבען איןד װעל וואס ךא אונ

 איןל סאװ״עסטנע א־ג ע־ךליף וויא 1זײן ניט קען¥ דאס ,נײן הערינג!
 י גאר מיר י װאונךעךט עם זײןי, ניט דאס״קען נאר ,באהאנ־לען ןיא ןאל

 ' זאמגן איהו־ ’ וועל איןד ;אײננעפאלען נארישכןײט אזא איז מיר וואם
 I אירד איןד וועל נעלד דעם, וועגען יך^נקען אויפהערען זאל זיא אז

 ל^כען גאנץ ’ איהר יאפילז ,בא־ארפען י װעט זיא וןיפיעל געבען
Щ,.? טאקע וועט זיא אויסהאלטען״ .קינדער ךיא מיט זיא איןד ו.'*ל Р 

 « ליעב טאקע זיא וועל איןי אונ איןד װאן שטאךטי דער איי וױאהנען
ק ;יט ביןד אזוי זיא איךכןען ,שאן )עהר פארט אױ ;י האןען, אז  פון אבל

ל אין־ י ווען צופרידען זײער זיץ װעט זיא אז דאקט״זיןו אונ ,זיך ת  ו
ק אס1ו ׳3מײ מײן יט? גלײך אויסהאלטק זיא ק ך,. א  טהוןו איהו נ

 *דעפ װיא געהערט ^אר זיא וואלט אנדעךער 'אײן יוצא, זיןד דאכט
 זין־■ פאוועםטנע איז מיר ,ניט נןעןי איןי נאר שנעע., א;אהריגען פאר

 האב איןי’ אונ שאן זעהר פארט איז זיא איהר, יפון אבזאגען אץטער
ײן ייא עב״ינ  וויא ערגער גים אויםהאלטק’ שטענךיג זיא וועל איןי לי

 זיך 1װיאלט מענשי אײךעלםיטער דער ,אנדערע _קײן ;עײב אײגען ?ײן
״ .איןז וויא איהר מיט באגאנגען ניט עהךליכער

אבגע גוט י1א סאזועסט אײגענעם זײן האט ער וויא נאבדעם
ן ײ ז ט\ ג י נ ײ איננער• זיך יאײנמאל נאןי ער איז ,בערוהינט אזוי הארץ י

 אויף 'אויפגעצױנען זיך ברײט גאנץ דעיךנאןי ^זטוב דער’ איבער געגאנ.גען
 בלײבען וועט אזױ אז בעשלאםען מאל ע נאןי’ האט אזג ,פאפע ךער

.זאגען י אלעס ךעם וועגען איהר וועט ער אונ
אין ער וויא אויםגעצוינען םאפע ךער אויף בך״ײט אזוי ליגענךיג

ק לאננ ב א הק אנגעהויבען געדאנקען ײינע ה 5 פלי
ש אױף אגטזגעז ער האט !זיין וועט אזוי !פךעקראםנא - ,הפי

ק אוני כן תי מ א ױא ,זײן גיט שאנער גאר ב  זיץ האט ער :אטיו
:ןאךגעשטעלט

ם פאר האבען התונה ער װעט גיכפטען אין א לןו ע ד ײ מ שפיעלט, א
 אךיעפ ’גאנץ אז האבען זיא וועט נארדאראפע א (שאן איז אונ זץגט
 "וועטס^ר רוביל טױיעגד צוואנציג ,כןלינגען י נןלײדער איהרע טיט וןעט

 עטליכע נעגען אויןד איהס וועטי פאטער זײן נדן״ איהר בײא נעמען
ד ק ױז ת א_קארעטע, פערד, הויז, א הוץ רוביל״ ט ר טתנו ה אי  פוןי

אגרויםען« מאכען זיןד ער וועט קרעךיט זײן״ אויןד וועלען עלט^רק



ר. גרויםען א עפענק אונ געשענוט גרױס;א מאכען ער װעט }אלד א ט :^ 
 זײן ’״רישעליע״ גאס פרעהליכסטער דער יאויף .זיץ וועט נןאנטאר ךער
 ,אוליצא״ ״כילװארנאיא גאס ^אנ?טער דער אויף זואהנען ױעט ברוי

 ״ שטאט עק אין נװאהנונג;שא א ךינגען’ .?ו וועט .קינד איהר מיט לאה׳ן
 זיןז געפינט הויז .יעךען בײא כמעטי װאו ,^קאנאטנע״ דער אויף

 צוױיא ךיא מיט ארומלויפק ער וועט טאג גאנצען דעם גארטען״
ײן זייגער ריםאכןעס,  אבגעטרזג• ’האבק שוין’ יעו וןעט פריה דער אין ׳נ

 ״בולווארנע״יאיבער פון לקאךעטע ךער י מיט טאךבאךױאך אונ .קאווע רןק
 דער צוא ״תשעליעי׳ דער איבער גלייןי שטײנער הארטע אדעםער ךיא

 דער.קארעטע מיט טאךרארראןד ווײטער יצוועלף יזייגער פונקט כןאגטאר!
 פריהישטיק רעם נאן־ ?ךישטי.קק/ אהײם ’ בולווארנע דער אױף צןרייק

 צולעגען זיךי עי וועט ידארט אונ י,קאנאטנע״ דער אויף טאךךאךראןי
 זיא איהש', נעבען לאה שאנע גאלדענע ךיא אונ דייוואן דעש אויף
ט גנראשעל נײ א מאל אלע בעטען אוודאי וועט ײ ק ײ/  ער אונ אנ
 אנ• האבען שוין שטענליג וועט ער .זישאלעווק ניט איהױ פארי װעט

 וועט לאה’ אונ געבען ’ שויןי איהר וועט אוג .קעשענעי אין געגרײט
 טהײערער מײ,־ ן זאגק אונ אחמנעמען איהם װעט אזנ פועהלי־ אזוי זײן

ש _קײן גאר ביזט דוא !פיאדאר ק .גאלד א נאר ,מ
ער אזוי עטי  ױײטער אונ אנבײסען ביז פאךברענגעןי לאה׳ן בײא וו

 ווײב דאס עסען, אהײשי ״גבולװארנאג״ ביז ,^קאנאטנא״ פןן 'טאררארכאןד
נТ!(פאסען שאן אזוי יאיהר וועט מנס אנבלאזען אביםיל זיןז וועט  וועט או
:פראנצאזיש אויף זאגען אונ ארומנעמען איהש

 שטוב! אין ניט דיף איןי זעה־ מאל _קײן ,פיאדאר טהײערעו מיין -
 ידעש מיט װארטען מיר ,דוא פאךשפעטי^ט אנבײםק צןם אפילן אונ

שיאלע  שפיעלען צוא אן שוין מען ר׳ײבט _זײנער א אכט ,דיר אויף טי
ט נאןי בין איף אוג טהעאטער גרויםען ךעש אין לו/גי  אנגעטהון, אפי

אפןט. צוױיטען דעט צוא אן שטענדיג מיר קומען ךיר איבער
געעעפ־ ךיא האלזען״' אונ קושען זיא ער ליעבע״יוועט מיין נאר -

 צײט _קײן אפמו האב איןד ?זהון״ איןז וואס״קען נע^עפטען! ךיא !טק
 איך האכ פריהשטיק נאןי באלד ;אויםצוטריננןען וואפער נלאז א גיט

 באךזע ךער אוייף אז געהעךט פלוצי־ש איןז האב ,באנק אין זײן געטוזט
 דאפ האטי טעלעגךאמעי בעללינער הײנטיגע ךיא ,חוישןז איצט זיןי ?הוט
 מיט אבצופאךטיגען אויםפעיעט ניט זיןז האב איןי ,אנגעמאנט אלעס

 אוועק גלײןר איןי’ בין ״ .זאיאש װאםטאטשני ױיעש ךעש פדן י בילעטען
.ארזמגערינגעלטי., אלע מיך האבען דארטען ,בארזע דער אויף

, א נ אין געזעפען ‘וואלפט ’דוא אז װײם״ איןז ווײס״ איןי נא -
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 אנבײםען עםען דעהוײל לאמיל ,ניט צײט .קײן האסט גאר ,ךעךהײם
 עסענךיג אונ טיש צום זעצען זיך וועט מען אונ זאנען װײב דאס ויעט
:אנהויגען װײטעל װעט

 מיר געהט קאפן. דער ,ענךיגען ךיר מוז איןד ,ליעבע מײן נײן -
 ארומגעךיננעלט: מיך דלאבען אילעי - טוטעל גרןיםק דעם פון חאדאיאס נאןר

אז דאבאװסקל, דאבאװםקע ל  רוח ךער אלע אײןז־ האפט עטיל זײן -
ע, דער .מיט א; ק־ ל ע  אנגע־ זיןד איןי האב ,געהעלט שוין האב איןי ט

 ,אנגעהױבק וױיטעל .זײא’ האבען נײן ,זײא פון א??זשעפען הױבק
 :לײענען נעםי אין־ ,^עלעגראמעס £אק א מיר גיבען אונ לײענטי! נאט

 איז כןעלביל רוםישע דאס ”,'טילינג у* מיט 43 - 34 װײץ אסטרײכישיער
 נאליטשנע דא/ גיטי קוני־ם $אל_קײן איז וױיץ פוילישען אויף ,נעפאלען

 וועט י פרײז דער אז עלוןאךטעט מען ,וועניג זעהל איז ?ךיעלנןעם
ךיא דאלט אונ מארםײל פאריז/ - לאגדאן פון הײנט ,פאלק ,אןי

 בגןיצור דעךצעהלעןי צוא ניט נאר ^וין ךיר איןד האב אגדעמג אלע
 אץז־ אײלעל שעה עטליכע מיט נןריהער עלשט ,זיך אויםעל בין ^יןי
 טויזינד עטליכע גלקויפט אםטרײך גןאר *ןיןד האב באנק אין געװעזען ל\ן

 אנ• איז עם וןאסי’ גליק א ,זיך צוליים חאט^ז דא״ אוג ^שענזוןעךט
 קוים בין איף אונ , האפנוננ גו^ע מיט דעפלטע נײע א נעקומען

,אנבײסק עםען אנטלאפק האטש
, טהעאטעל אין פרוי דער מיט טאללאללאך אלננײםען: דעם באןד

פרוי ײן1’םיט זיצען ער וועט אקט צוױיטק דעם’ אזנ ערשטען דעם
בינאקל דעם ^יט קוקען וועט אונ לאז;טעס ” עןןישטע ךי פון אײטלר אין

ע זיצט וואס ריאד ךךיטען דעם פון לאךטל א אין ארויף  אזעלטענ
 יאויף אבגעשטעלט הגנין בינאקלען אלע .קינד, שאן א םיט דאמע שאנע

עז ,אלע אוני באקאגטע זייןגײנע ?!.קגא איהס װעלען ווי אונ , איר  זײא '
צוא נײן״לאה! איז דאמע זעלטענע ךיא אזי וועלען געװאהל וועלען

דעל אין ^יוד צוא אלײנחאפען ןיןד ער וועט קט;א דליטען ךעם
א\הל קיט זיןד וועט אונ’ באמעלנןלן ?יט זאל גןלוי ךיא אז לאזשע

ליא ךעלפןענען וועלען ?ינאקלען אלע אז לעדען צעךטאניע אזויי׳אהן
ןןאלום ,זײן ?ן_קנא איהם וועלען 'אדנ זײנע איז דאמע שאנע זעלטענע

 8 יף1א מיא נןנאה 'נלעסעלע 8 דא מאגס^ילען׳ ^ווישען דען ” איז
פלוי? שאנעל

 פלעהליןו י1אז איז אונ פיאדאל אונזעל פאלטלאכט זיך האט אזוי
 לײן8 * געמאכט אוג םאפע פון אויפגעחאפט זיך האט על אז געוואלען

ל א  ןעל יןןיט צוגעזונגק יטטוב״ דעל איבעל, צוליק אונ אהין טקצי
*העלעגע״ ״שאנעל דעל פון מעלאדיע .
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נאןז ער האט • .זיץ וועט אזױ ,עם בלײבט אזוי ׳ פרעכןראםנא -
ענטשלאםען. געזאגט אםאל

־אד ט זיןי האט ̂נ ק פ ע ע ארײנגעקומעןי איז לאה אונ טהיר די־א ג
ןי אי זיא האט ,אביינגעגאנגען איןי ביןי ג/יגאננק דוךןד בין -

געזאגט♦ פועהליןד
 געװעזען צופײעדען זעהר ער איז צושטאנד פרעהליכען זיין אין

- געקומען. ןראד איז ןיא וואם
,אכײנגעקומען איצט ביזט דוא װאם געטהון ^לײןי זעהר האפט -

זיא הענד״אונ בײדע ’בייא אננענומען ’ ןרײנדלץי ^עהר זיא האט
ט קן ק, איןי שוין האב איןד זיןי, נעבען געז צ אנ אנצעןי נ בעשלאםען אין/

ײ\2 מיר אײביג״וועלק ,אײביג גוט״ ײן1 וןעט אלעם זיין, וועט עם וױא
עלק אײביג נליקליץד״ ק זײן מיר וו מ א ה ק ניט זיןי אונ צ ײד ,  .ש

אזוי אונ נימנם דעם פון גל;קליןז געפיהלט אזוי זיןי האט לאה
אונ גוטםקײט זײן §אר דאנקבארקײט איהר ארויםעײזק געוואלט

 וויא ;אנצזהליבען וויא געװאוםט ניט אלייןי האט זיא אז \ אךענטליככןײט
 האט אונ זיןד צוא געךר;קט צוא שטאךק איהם זיא האט עארמישטע א

♦ פרײד פאר געוףינט
ןי” אי  פיאדארן טהײערער מײן נלי.קליןד, בין איך גליכןליף״ בין -

פון ״ פרײד ’ גרויםי מײן פון אף־והען זיך יאגיםל י1אז אט מיןי לאז
ק י י ; ײן т • מ

 אין אבגעההט װעךטער אהן ^טיל זיך זיא האט מיניט עטליכע
 וויא דעךצעהלען אנגעהויבען איהר ער האט ךערנאןי אוג או־ים״ זײ^ע

 וועט ער ,אךעפ _קײן נעםען זיא וועט ער ה. л ’ בעשלאהק האט עו
 אויםהאלטק לעבק נאנץ איהר זיא ױעט או-נ וואהנוננ שאנע א ךינגען אירד
י . ױײב אײגען זײן וויא פונכןט (פאךגניגק אלע ןויט

ק? האבען התונה אונ - וו
דאם אז עךקלעךט עפענטליןי ^אנץ איהר ער האט פבאגע דער אויף

ט’ מאל _קײן ןועט  פרוי, מין’ אג־ער אײן האב־לן ראךף ער ״ זײן ני
 וועט אגדערס ווען ווארום װ. ז. א. .קארעטעםי ,רוביל טוי)ענד ?עאנציג

 ^יט’ װעט אלײןי ער אזנ אויםצוהאלטען זיא װאם מיט ד׳אןעןי ניט ער
.לעגען צוא װאנען פון

 אנדעך*ש אז ערקלעךט אפענטליך ,פאנןטיש אלעס האט ער ?.קיצור
קק ט , אז האיט ער ווען אונ ;זיין ןי  זיןי בייט גע^זיכט איהר דעךזעהעןי

о щ זיןד יבאגעהט 'ער אז ,אײגצורעךען אננעהויבען איהר ער האט 
 גערעכענט דאם וואלטק 'מײךלעף אנךערע ,אךענטליף זעהר איהר ?יט
זענין עפ ’,אזוינע אײנע ניט איזי זיא אונ גליק’ גךויםי א §אר ךןד פאר
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 וןײמןן■ ךיא פןן פעסער פיעל נליקלי־ זעהר לעבען וואם םןד א אזױנע דא
ק וױאס ב א ךעריװעלט: פאר לפניש םאנען ה

שו̂י אין זיא נאר ערקלערען, געוואלטי איהו־ װײטלר האט ער
,שפאן עטליכע ’ אויף איהם פדן װײט געװעזען לאנג

 האט ? אױפגעטראכט ניט דוא האםט בעפעךם _קײן עפעפ אונ -
 ; צוא ךערקעגט ניט האט ער אז י ,קול אזא מיט געפרענט איהם זיא
 שראקק צוא געזיכט איהר פאר זין־ ער האט בכלל ,קול איהר איז עס

ם איהר מא✓ אלע זי־ האט אזוי .געביטען ןני
אזױ זיןי האפט דוא װאס ,לאה ,ניט ךיןד פארשטעה איןי -

ציא מיןי זץא פו־עגםט װאפ אונ ,איבערגעשראקען אזנ איבערגעביטען
 י בעסעךס _קײן דאכטיזיך״אז ,אויפגעטראכט ניט איןי האב בעסערס הןײן
.זײן ניט גליק די־ין פאר גאר הען

אידעי« צוא נעהנטער צוגענאנגען ער איז וועךטער דיא זאג^נדיג -
:געפרעגט אמאל נאןי אונ אבגעטךעטען ווײטער איז זיא נאד

 מיר דוא יזאגסט האבען התוגה אונ :אטאל נא־ ךיןד פךעג איןי -
? צױא ניט מאל הײן

אויך אזוי וןעםט דוא ,געזאגט ענטשלאםען ער האט ,נײן -
 וויל איןי פיעל וױא ,העלפען פיעל אזױ’ גאטט מיר לאז ,גליכןליןד זײן

ק העלפען. ךיר דער אדיף לעבט מען וויא פאךשטעהן זאלםט דױא מ
 .קען ליר פאי בעםערםי אז ,פאךשיטאנען דוא װאלםט ,איןד וויא וועלט

 נאטהיג אזוי ךארפםטידוא וואם ניט גאר פאו־שטעה איןז אונ ,זײן ניט
 פוםטען ךעם איבער’ ,יאנטהזן ךיר פינגעריל דאם צעךמאניע פוםטע ךיא

 זײן י .זאלען ױךען צווײא י אונ אנטהון דירי וועל איןד וואפ פינגעריל
 פאר !נןאסטען געלד אוג מיה פיעל אזוי י פײדען אונז זאל ,ךעךבײא

 זאל איןז ריינטװעגקי, פון ניט אז ;גליכןליןד זײן איןז וויל דען וועמען
. ? הינלפק ,גןעבען ךיר . .

 ניט זיא האט װעךטער. ךיא צואענדיגען אויספעיעט ניט האט ער
אויםג^שריען: קול איהר מיט

 ױעט ,גאט - ער אט ,פיאדאר ,הילף דײן ניט ךאךף איןד -
 זײא געזונד . זעבין זײא ,האנד צווייא. נאןד האב איןי ,העלפען טיר

 אומנלי.ק• מײן פאר אונ מיר פאר ברויט פארךיענעןי אונ הארעווען ._קענען
!ךיר מיט ווארטער לעצטע מײנע ז.ענין דאם ״ כןיגד ליןי

т *זיא האט ער נאר ,טהיר דער צוא געלאזט זיוד האט לאה אדנ у  т • : V ; т у ' • т
: אבנעהאלטק
לאה <•» -י
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ז א ל  אוי?£.געריסען זיןי זיא האט פאךליעץ, אב, מיגוט ךיא מיןי -
.אװ^קגעגאנגק איז או-ג פגים אין אייהם אנגעשפויגען האנד זײנע :פון . .

 אין אײנער וויא געפונען צײט לאנגע א יזיןז ’ האט פיאדאר
 דער אונ נעהאקט איהם האבען שלײפק ךיא , טשאד גרריםען א

געטומעלט. קאפ
 זיך זאל עס אז פאךגעשטעלט ניט זיןי אופן באין האט ער

’ יסלאז״ק.1א אזוי

פ י נ ו י ב א ו ם ײ נ 761 ע
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♦ װעג אין
 מוטער א איז זיא ביז צײט ךיא איבעךגעלעבט האט לאה וױא

אויף פאלבואכט ךעם נאןד האט זיא וזאס טעג עטליכע ךיא ;לגעוואךק
אונ שײנדעלען טיט שטוב אין זלמינען ר׳ בײא ’ גאס״ ״טויטער’ ;ךער

ד דאס איבערגעלאזט האט זיא וויא ענדע צוא אונ הײקען  אוג .ק̂י
 לעזער ךיא באקאגט ישוין איז אלעס דאש זייא, פון אוועק אלײן .יאונ
עךצעהלונג. אנהויב פון

 איפעךצןלאזעי ענטשליעםען זיןיצוא געוועזען איהר איזי גךיינג ניט
-אוו^קפאהרען אלײן יאונ כךנד ־דאם  'געדענ.קט ניט א.פילו ‘האט זיא ;
ש. צוא אוועכןגעןען .קינד דאש  אווענן־ ניט איןי ווייל קינד־ ״מײן אײןיא

בק ע  איהר האט מען ווען געזאגט זיא האט שוטער״ פרעמלע א צוא ג
האט זיא ווען ,.קינד אבגעווא׳ןענע דאס דערלאנגט’ מאל עךשטע דאס

האט מינוט דער אין ;האךצען צום צוגעדױנןט מאל עךשטע דאשי עס
ת איהךע אלע פאךגעסען יזיא  איבעך• יאיצט ביז האט זיא וואס צוו

 צוקונפט דער אין זיא ׳ערװאךטען וואס צרות *טרענןליכע דיא אונ ;געליטען
.לעבען איהר פון

ש א ד  וועל .קינד דעש צוליעב טרײסט״ מײן זײן װעט .קינד -,
. געזאגט זיא האט ,לעבעך׳ :איןי

 נאר זענין עס לי.קליןז״ג אזוי געװעזען זיא איז לאננ ניט אבער
 :פרעגק אננעהןיןען אליין זיןי זיא האט ,טאג עךשטע ךיא ־אווענןגעגאנגען

?״. װײטער םען יטהוט םען?וואס טהוט ’;וואס
 גערעשעט לאגנ זיא.שוין האט ווײטער״ מען ״טהוט ״װאס אײגעגטליך

.געװארען מןטער א איז זיא יאײדער פךיהער ןאןד
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געטראכט; זיןד זיא האט ,צײט שווערע דיא איבעךקומק וועל איך -
ק אנײ טיט לעבען אנהויבק אי־ וועל  פאהרען אלײן וועל אי־ ,לענ

ך, אונ יןנג נאןד בין איןי ^יט, ?ןי־ נןק מען װאו דאךט  איןד געזו
ט ]ו>ל טי װק'  .קיןד מיין ש־נעהרען צוא ,כהות אלע ײגע5 הארע
ךןד״♦ אונ

ו פאהרען אין־ זאל װאו ? .קינד ךעם מיט $ען טהוט װאש ,ןאר
מיט צוזאטען מעגליןו דען איז ? .קינד דעם מיט געהן איןד זאל װאו

מען וועט ץזטוב ו;על^ער אין ו געפינען ברױט טײן ןןךגעץ .קינד ךעם
שאנדליכען מײן מיט קדמען וועל איןר ווען אביי;לאזען, ^אר מיר

? ®אםפארט
 מען טהוט ״וואם ? איבעךגעקרעגט זןןד זיא האט מאל הונדערט

ט’ *הארץ צובראכק א מיט אונ .קינד׳? דעם מיט א  בעשלאםען זיא ה
,אוןעקצופאהרען אליין אונ כןינד דאם ^יןערצולאזעןי

וועפו־ .קינד עלענד אײן אויף ’ אז .®אךזיכערט געוועזען איז זיא '
 שײנדלק אין י פאךזיכערט געוועזען איז ןיא ,האבק כחטנות זלמן ר׳
 אלײך האט זיא 'חאט'ש .מוטער צןױיטע א זײן קץד־ דעם וועט זיא אז

 ,נןארזיכעךט אזױ איז זיא וואס פאר ,אבגעבען גע״כןעגט $ישט חשמן זיןי.קיין
 דאפ׳ איבער לאזט זיא אז געזאגט עפיס איהר האט יהאךץ דאס ̂אר

'т ’ .הע;ד גמקליכע זיכערע אין נןיך
זאל־ ״קײמגר אז שטיל, זיא איז געדאנקען גלינןל״יכע דיא ?יט

איהר׳ אין מאל ערשטע ראס ר... »ן אװענןגעפאהרען וױסען, ניט
 איהר־ האט זיא װאו שטאךט ךער פון ארויםנעפאהרען זיא איז לעןען

 פאר־ דעךזעהען זיא ״האט $אל עך^טע יאסז געוןאה^ט לעבען גא^ץ
• וועלדער אונ פעלדער אומבעקאנטע זיןדי

 הארעװעך איך וועל כיחות אל'נ סײנע מיט לעפען י גאנץ שײן -
 ׳אלעפ, אין־ ייעל פאןךיענק וועל אי־ וואס יוועגק״, .קינדס שײן פון

.װעגען כןינךס ד־עם פון זלמיגען ר׳ ’אוןענן׳ןזינןען
 4 געװאןסט ניט אלײן גאןד זיא האט ,"געפאהרק איז זיא אהין װאו ’

 האפן זיא װאס פ־הר עךשטער דער אויף געזעצט זיןי האט זיא
אונ. װאן פאךנעשטעלט, ניט אלײןי נאןי זיך האט זיא (אגעגענט3

 םיט געלעבט איצטערי נאר האט זיא ,פארדיענען וועט זיא י1אז וןיא
ט האט זיא / הא?נונג גוטער ךער עגלוין  געוועזעך■ ’ איז אזנ נ

מען י געפיגט האיעווען י באטת וויל מען װען ’ אז , ®אךזיןעןט
ײט•3יאך ^ןזטקךיג

 קעך״ פאל שלעכטען א אין גאר אונ נא ,נאהן אביפל קעןזי איןד - י
ז כײא г שטוב א אין דיענען אויןד דאןי האט שטןב אין א̂ו



 געטראבט־,
 פאהרען ־ץ

ך, ו  אי־ ז
.קינדי טיין

 ז פאהרען
ט !מען  מי

 מען וועט
שאנדליכען

 מעך והוט
;געשלאםען

 ווענד יינד
 שײנדלעך

 אלײך ;״אט
 ,ורזיכעיט

דאפ׳■ :ער
т

עי  4ז נ
 איהר׳ אין
 איהר־ ;אט
פאר־ הען

 הארעװעך

אלעס:. ־

 ״ גװאוםט
 האט ׳א

ג ואו  אי
 םינן ננט

 געװעזעך
מעך :ט

 ואל״קען
אויוד ו

 אןנ א.קלײד ,ברויט :אלעס פארךיענט זיןי האט אונ מײדיל א געךיענט
?’מענש א דארף נאןד װאס ,גראיטען א

 פון געװאוסט ניט מאל בןיין לעבען איהר אין האט לאה לואטיט
 זיא האט ךעסטוועגען פון ,נויטה פון נאל ובפרט .לעבען ארים _קײן

 עס. וואם אנלענומק ליעב פאר אלעם אינ פאךגעשטעלט אלעם ךןי
שעהק; איהר מיט נאר }ועט  §אר פאךךיענק ’ עהיליןו נאר אבי־ גע

• איהר.קינד
פאךגעםק, גאר וויא נםעט זיא האט פיאדאר׳ן $ן

ט אויף איהם אן זיא האט ,אנהויב אין נו מי פאךגעסק״ ניט א
 אין זיןד ^אל בלוט איהר אז הערען געקענט ניט נאמען זײן האט זיא

איבערקאכק. מאליניט עטליכע איהר
ןי אי  אלײן זיןד זאגען דענסטמאל זיא נןלעגט לעבען/ ניט וועל -

 - איהם זאגט כןײנער אונ ,לעבט ם!מענ אזא אז לעבען ניט ^קען איןי
 גאר װעט ’.כןײנעם אונ לעבען עריוועט ,וואךט ^לעלט א גיט אפילן

דוא.. האסט וואס מענש! יטלעבטער :זאגען איהם איץפאלק ניט
 עס לעבען ניט ’.קען׳ נײןיז׳׳-איך ? ;פשיות ?ווײא געמאכט אומגליכןליןי

 קיכןעןג וועלט״ גאנצע ךיא װעט מיר אדיף״ ,צוהערען אונ ,צוועהען
- < אווע.ק.קערק מיר פון זיןד וועט יעדער ,אויגען שלעכטע מיט

.ער אזג . .
V

 זיא האט דאס וױיל לעבען״ דאס גענומען געווים זיןי ױאלט זיא
 ^אר (לאנגע שלעכטער איהר פון אויסנאנג בעםערען דעמ פאר געפונען

א’ האט שפעטער אונ שפעטער וואס טולךיג;‘ ’ אנלעהוי^ען ״ אלײןי זיך זי
т אומגליק.ו אילר אין’יאבען9 צוא

י ן א געואגט״■ ךא האט ,פארפיהרק ןעלאזט יאלײן זיךי האב -
• ײידען אלײן אלעס איןז ד^־ף ךחם

ניט־ צוא לעבען יא נעטראכט. ניט מעהר זיןד פאר האט זיא
ק באמת איז װעז ק נאר איינס/ אלץ איהר בײא נע האט; זיא װ

אנגע• יטרעק מיט זיא דאט ,אליין ניט איז זיא אז ךערמא^ט זיןי
.רעךען ^טיל הויבען

״ ײן אײך פןן מערדער דער זײן ניט טאר אוג ניט רןען איןד -נ
,לעבען םוז אינ לעפען דאךף איןד < קינד־ אוט־שןלדיג . . . !

ך זיא האט צײט, דער צוא נעקןמען נעהןטער איז עסי וואם , י ז
 פאךנעסען״ נאר זיא האט צרות גןיעל פון געפיהלט׳ אומגללקליכער מעהר
.זיא צוא ער צוא ישולדיג איז עס װער • V •: • V г

ק איהמנ אן אןאל ךא פלעגט ^ײט״ לעצטער דער אין וו

מ1ע ם ײ י נ ו י ב א *961 ו
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ט דעןטאנען זיןז ק ל  האפ איןי ױאס גאט איז געלויבט זאגען זיא ?
 נגןמח א עפיס איהם אן וועלען אלץ פלעג איץ־ ’פארגעסק, איהם ־אן

 װיסען ניט וויל איןד ,אײנס אלץ סיר בייא איז איצטער נאר ,האבען
 אונ צאהלק גאט איהם לאז’ ,שלעכט צוא גוט איהם איז עס ־צוא
-העלפען גאט לאז מיר .

ג איז אוױ קךי ט  מיט זיןי קריגט ער װען שוואבערען ךעש מיט ש
ק׳ ער ווײיט װיא ײןד בארעיט שװאנער ךער שטארקערק. דעם ן  ער נ
ע זײנע װ־ײט איז ט קי  .יענעם ,בײקומען יענעס אפי ,אנװעכען ביהות ל

 לאזען’ כחות לעצטע ךיא אז זעהט ער ווען גאר מאבען״ ׳שװאבער
 לאזט דענסטמאל שטארקער,י נאןי ווערט יענער אונ אויס איהט

 איהם בײא ’ אומגליקליכעןי, ךעם בײא פיסי אונ הענד ךיא אכ זיןי
 איהש אבי , שטארקער ווערען יענער לאז .אײנס אלעס שוין וועךט

װהע. צױא לאיען מען ;אל
 דעךמאנט זיןד מאל אײן ניט אויןי זיא האט ווענ אין אי־>טײר

 ,זיןי פון אוועק עפיס שטויםט ױאם אײנער ױיא נאר ,פיאדערען אן
 זיך האט זיא װען האנד ידערי מיט אװעמגעמאכט אויך זיא האט אווי
.נאמען זײן אן דעךמאנט נאר

 אויף געזעסען וועג גאגצען דעם זיא איז טויב א וויא שטילי
 האט זיא ,ארוסגעלאזט ניט זיא האט װאךט האלב _קײן ,וואגען ךעם
 ײא3 וױא פונכןטי ,פאךשױנק ךיא מיט רעךען געװאגט גיט עפיס
 »ונגןט ,ױנד גרויםע איהר אויפגעשריבען איז שטערען דעם אויף איהר
 איהר יפון איצט אנטלויפט זיא װאו ווײסט וועלט גאנצע ךיא װיא

- 'עלטערנס יאיהרע פון , נעמךטםשטאךט . ז י ו ’ה
 גיט וואךט האלב נןײן .קײנעש מיט האט זיא חאטש ,באמת אונ

 דעי צוא/געקונןט מעהר אכיםל גאר זיך האט עה ווער נאר ,ינעלעךט
 איבער עפים טראגט וואס מײדיל עלענד אײן איהר אין דעתעהען חאט

.צרות סןד א ׳ שלעכטעם םןז־ א
 פזן מאנן א ,פארשוין א באמערקט איהר אין האט אלעם דאס

 געפאהדען איהר מ־ט צעאמען איז װאס אונפופציג עטליכע י_אהר א
צק דעש במעט האט ■ ־אוג אנ  ניט איהר פון אויג _קײן וועג ג

.לאראבגענומק
קע ךיא אויף מײךיל, שאנעם ױנגען דעם אױף קו_קענדיג י עלט  .ז

 צוז_אקען אױןי ,האר שאנע כײכע ךיא אדיף ,יאדינען לעביךיגע
 א־בערגעטכאכט מאל אײן ניט .ער האט ,געזיכט טרויריג איהר אויף
:זיןד ;בײא

גאר חאבען װאס פאר אונ ,אומגליכןליןז־ זעדד זײן דאךף זיא -
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זיןי דאבט איז עם אומגליךליןז? זײן צוא באשעפענעשען שאנע אזוינע 3הא איןד
ק פראסט חנקמ א ;טאנעךם פעםז• דען דא נאןזי’ איז ,שאן אזוי זײן צוא איגלי

סק ניט ו געזיבט ױנגע אזא פון אוינען צוױיא אווינע וויא וועלט דער אויףי ווי
אווענן• וואלט איןז־ נאר רױו״ א פון’ שא:ער נאר ניט איז זיא נײן״ ןנא הלק

עטליכי•; אזױנע פאר נאר רויזען, מיט וועלט גאנצע דיא געבען
טן .רויזען לעבעדיגע טיט זיןי אט ק, פיעל וויא גליק פיעל וויא אג פעךגניג
ק, ב_אשעפענישען״ גאלדענע אזוײע מענ־שען דיא ברענגען לעבק״ פיעל ןןיא ער' מ

איז װאס גא ,װאונדער גאטס אלם געווארען ’ באשאפען זעניןי זואם .ןענעם ;ן״
רויטע ױםע . איהךע אזוי מאל אלע זיא כײסט װאס נא טרויעךינ? זיא ילאןק ות

אזא אז נויט ךיא איז וואם זיא^ פאהךט װאוהין ליפען? הימעלשע טלאז’ :ל
קךיג עם ךאךף מען וואס זאןד גאלדענע איהם 'א א אין האלטק שט

ק הטאי יי לד ״קעלט איבערטראגען ,וועג אין פאהרען גאר זאל שטײגעלע ני
V רעגען או־נ

אלט, אךנ נרוי געװעזען שוין איז ער חאטש פא־ש־ין ךער י דעךמאנט
,טט;צוגעשלוכןערט אזנ צוגעהזפט אביםל הינקעךיג, אוג אײנגעבוינען ,פוןי״רך

יער אז אויןי אונ אלעמק דעם פון י געװאזסט אליין האט ער האטש זיך טהא
בעגײסטערט ער פלעגט ךעסטװעגק פון ,ױנגערמאנן _קײן ניט איז

.ילײט ױנגע טעהריוויא נאןי פרױעןי ׳־ונג־׳ני פון ווערק אןיף וען
אונ פרויען יןנגע אלע ווען ,טראכטען אפט ער פלענט !א - האט זיא
אלק פרײלינס ^ײא יא איז טיר ײא'3׳ הארץ פאעטיש א פאר װאם יוויםען ז

סק זאלען זייא ווען ,דא ' ט*ונק ,־ זײדענע זײעךע שעצען צוא וױיס איןי וויא ווי
פק, איהר ין1 אןד ״ ^מײכי/ גאטליבק ױי^ר ,אויגען בךילי_אנטענע זײעלע לי

״’ זאלק זײא ווען ק ס ױ גרויע מײנע אויףי געקוקט ניט זייא ױאלטען ו
-אלטקײט מײן. אדיןד , האר ניט ואךט .

פאעטיש זײן פו־ן האבען פרײלינס אונ פרוי־ען ױנג״׳ל ךיא נאר דעי ו.קט
געמאבט ניט אויןד זיןי האט אפער ער ,װיסק געוואלט ניט ־האךץ איבער ׳ס

 ארונזטאנצק שטענךיג פלעגט אונ ניט־וױסען, זייערע פון וויסענדיג
_זיץ ’ פזן זיןי עך האט דערויף , געלעגענהײט יעךער בײא זייא י ארום פזן טאנן

וואךטליןד״ זיפינ ,מאני^רק אלע איבעךגעלאזט עלטער דער אויף ױגענד עפאהרען
ק װאש >פ’אל ’,אלעם - רײד :אויםגעגאםעגע ניט הי דערצוא נאר דארף מ

 עריטטק צוש אויך איצטער ער האט צופאל אז_א בײא המיד וויא
.פאהרט זיא װאו געפרעגט אוג לאה׳ן מיט ךעךען אננעהויבען

־ - אי או'  געװאוםט ניט נ א ׳איבעךגע^רענט לאה האט פאהרו װ
 איהר ױערען״ ירויטה אנגעהויבק האט זיא ,ענטװערען צוא זואם

באםעךקט האט פריטוין ךער ביײזען, אעעהױבען זיןד י האט נעזיבט
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יטלעכט זעהר עפיס מיט וויא איהו־ ער האט פראגע זײן מיט וויא
ער אז* געמ*אכט זיף אונ געפרעגט ןיט מעהר ער חאטי ,דעךלא^ט

- .באמערקט ^או־יניט
עו אויף זיןי אבער״״האט לאה - פאךטראכט ?זטאךק פכאגע ד

,איבעךגעפרעגט אלײן }Щ מאל א זיןד זיא האט ? באמת איןד ןאהר װאו
 בעטראכט ניטי אלײן זיןי יןד8 האב אזוי דויא ,אלײן מיןז װאונדערט עס

 דוען ’װאונדערק, צוא זיןד איןי האב ױאס נאר ? פאהר איך וואד
ק אײן טרע^ט מקיטען א ^לי ק ער טראכט ,אנטלױפט ער ווען אונ או  ד

? ט;לויפ ער װאן
ט ו פאהר יך8 װאי טיל פרעג.ט איהר - א געפרעגט־ פלוצים זיא ן

.$אךשױן ךעם
א, י י .געפרעגט מאל אײן ין1ש אײןר האב איןי -

ק - אג ,פאהר איןי ױאו ניט * אליין ווײס איןד ׳ .אמת ךעם אײך ז
.ארים זעהרי זעבין על^ערען מיי^ע . /שטעלע א עפיס זו־ איןד . .  אי־ .

• • * אןגייט זזןו
, ז פאךךיענק ניט איהר קענטזו ^זטאךט אין אייןי בײ אזנ -

 _קײן דא ניט איז עס ,שטאךטיל כןלײן א איז אווןז בײא .נײן -
.אךויײט . ̂ז בײא . ארבײטק אזוינע מיס פאךנעמק צוא זיןז איןד שעם אד

דאךטכןק '.גיט גאר איז שטאךט ?רעמךער א אק .ניט §א?ט ןןיר וואס
ט...9 רני ^ ײ ןן ו, ן י

ז .פאה״ךען צוא איהר רעכענט Щ הין א װאו -
 .קײן פאהרט ענלה בעל דער ,ניט אלײן וױיס אין־ ? ו״וײס איך -

. . . .אןשטעלען דאךט איךזין־אפשר רעבק ט
ווער אונ .אײערע וויא שטאךט גרעסערע _קײן ניט איז .ט -

 ארבײט. געפי־נען שטאדט פלײנער אז.א אין איהר וועט צוא װײסט
אךבײט? אײער איז וואס נארי...

. ? אךבי־ט מײן - ק ._קען איןי . ה א  גוטער א זײן כןען אי־ ,נ
 ,גךעט ױאשײן נןען איןד .קאכעןוגןט. איך^קען כןלײט״ у אין פרינןאי-^ציק

ק  װאו שולעןי אזוינע י דא זעניץ ^טאדט ^רױסע ךיא אין אז זאגט מ
עקט מען ק צױא װעלען מיןד זאל מען װען ”'מײללעןד; לעמען צוא ן מ ע  • נ

טזל.! א״ין אכײן איל וואלט
מלאכות אלע דיא אויף געטהון אשמײכעל האט §אךטוין ךער

- .אויקנערעבענט האט זיא ^ואם
אויף איצט האט האךץ װײןד שטענךיג יזײן מיט §אךשוין ךער

כןען׳ זיא װאס מלאכות סןי א איהרע אין ,בעקזמען רחמנות זעהר איהר
וואט אומ:ל;קליכע גרויסע ךיא פדן איז _זיא אז ^געזעהעל ̂ער האט
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 א חאטש זיןד זאל щ .אבי געןןאךפק אל>ס אויף זיןי ־ זואלט
.לעןען ^יסיל

 אײן אײןל זאלט איהר נעכאטק ,נןרײלין לי^בע אײך וואלט איןד -
ת סןי אт פון , אלעס אויף ווארפען זיןז ניט ,אױםקלייבק םלאבה אבו ^ 

ארויס. נישט גאר מאל כןײן כףמט
איךוויל, ^ואפ גיט אלײן ווײם אץז ^הוןז איןי זאל םע!ז וןאס -

 צזא זיןו־ ^אל איןד אבי־ אלעס״ אויף ןיןי איןי עאךף שלעקט, איז טיר
צו^לאגק♦ ע$יס

. . א. י י אין Т! РП איד׳ר דאלפט ערסטען אין ןאר -
 .קלײן « אין ,ײ»£5־ כןךיגען כןעבען ׳זאלט איהר װאן שטאךט א1א

-צוא ע§יס יטווער יאיז *ןטאךטיל .

 ױד ער1ל§8 דער װאס פריעךען צוא דערפון געוועזען איז לאה
 אוים^עוױזען אלץ ײף־ האט איהר ,ן־ײגדליף אזוי איהר מיט לעךט

עדעי או £אךןינךי.נט, אזױ ״ עלקד אזוי ’א^גליקלעןי. אזוי איז ױא ן*ן ; 
 רעןען #יהו ןױט $אר װעט וזער זיךיאװ/קשטױםק, »ן זיא )ױגט

ו ;ואךט פרײנדליך $
פאהרעןו איך זאל זעע אהין װאן -

ך אי  דארט כין איןד אךעסן פאהרען.קייץ געראטען אײןז וואלט -
вдо, סןד א דאךט״ האנ איןי V  'Я - Й Й ק «ײו ןיעל < ק , 

ק ו;עט ‘אונאית״ ר^קאןאנדירק מ קו ע .'א ן - РрЩ
. אדעס -,קײן . .  דארט האב איןי זיין, ניט איךי סען ךאךט ז

,זייא פאר זיך שעם איןי ן^קאנטע.
ם י ע ד א ק דאךט וועט איהר יטטאדט, לרויםע עזא איז - אקנ  ;ו

באנעגעגק וועט אונ צעהןיאהי ט' בעקאנטע. אײעךע ני

 פאהרק צוא גערעשעט לאה זין־ האט רײד ךיא ^אך יט^ה עטלי$ע
 מיט פיהלט ער וןיא פאךשוץ דעם אין געו^עהען האט ןיא ,אדעס כןײן

 דעפ אוג מיטהעלפק אלעס מיט איהר וויל אונ אגע5 אע1שלע? איהר
יק א אר5 גערעכקט זיא יהאט גןאל צוא  איהר האט ^אט וןאס ״ ג̂י

טק אלא יאשערט טענשען/ גו
 האט §ארשוין ןער ןויא - לאפערבלאט ה׳ דעש מיט איז זיא אזנ’

.א׳־עםא נןײן ^עפאהרען צוזאמען - א^ערוןען ךך
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ם ט ע א ט זיןד ה ז א ל ע ג ם ױ ײף־♦ א א ט %* * * Т V • I • י
.פינגער צעהן זײנע וויא אדעס נעקענט האט לאבערבלאט ה׳

מעהר זיןי דא ;אהךען אלע זײנע יער האט געשעפטען זײנע ליעב צוא
ן דער אין זיןי,' בײא וויא געפונען אי ט- ײ  שטאךיל פױלישען ךעם ה

 זײנע פיוןי אןרײפין זיןד פלעגט ער אונ ,געװאהנט האט פאמיליע זײן װאו
שעפטק יאהר אין מאל עטליכע נאר היייס א גע
 זיא ווען אדנ אךעפ _קײן נעקומען מאל ערשטע דאם אין לאה

 פראהליכע, שאנע נרויםע דאם דעךזעהען מאל עךשטע דאם האט
 עולש של ךבונו :געטראנט זיןי זיא האט ,אדעסא פליהענךיגע

מענשען, גזטען ךעש באשעךט מיר דאט נאט וואס איןי בין גליקליך וויא
געוואוםט ניט אפילו וואלט אי־ ,איהש אהן געטהון איןי *וואלט וואס

ק צוא נןװאטיר א זיןז װאו עפינ .ג

 “ה נוײל דערפאר גאט לויבין געמעגט טאנןע האט זיא
 באלד איהר האט ער ,געזאךגט איהר פאר באטת האט ,לאבערבלאט

 איהר ער האט אוועכןגעהק בייש אונ צימער באזונדער א געדועען
 זעהען איהר §אר וועט ער , זארגען ניט גאר זי־ןי זאל זיא אז געזאגט
שטעלע״ געפינען  איהר ער וועפו געלד וױנציג זיא האט טאמער א

 וועט ער ווען מאךגען אבגעבען״ דערנאןי איהם וועט זיא אויםלײען״
ק ערי וועט געשעפטען זײנע פון א^פאךטיגק ןיןי מ  איהר צוא קו

אההאט !םקוטשנע זײן ניט דש־וױיל איהר זאל עס ווערען״ געװאהרי  ל
 ניט אלײן האט זיא ,אבצודאנכןען איהם וויא געװאוםט ניט אלײן

 אלטען דעש בײא פארךיענט פיעל אזוי זיא האט וואס מיט פארשטאנען
״ - פיעל״. אזוי וועבײן איהךט פון טהוט וואפ ױדעןי

 .גערוהט אויס גוט װעג דעם פון זיןי האט זיא וויא ךעש נאןי
 אונ ,איז זיא װאו ארומקוהןען אעעהױבען זיןז־ זיא האט ,אויםגעשלאפען

^הק האט  וויא ,רײן ,ליכטיג ,שאן זעהר איז צימער איהר וויא געז
עי דער אונ טהון כןלונג א נאר זיא דאךף וויל זיא וואם אלעס  לינ

ױבק זעהר זיןז ‘ האט זיא אלעם, בךענגט  װאם ,אינטערעםירען י אנגעה
ײנגעקזמק איז עם אונ נעטהון כןלונג א האט זיא ,אךט מין א פאר דא איז  אר

-האיטעלן ךיא אין באךיענט ױאש אײגער וויא אנגעטהון ךינער דער ,
 האט ביתי', בעל יךער ’ איז ווער ,הוױ דאס ^קער וועטען -

,געפרעגט ךא
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 מעהר ןיך

 שטאדיל
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האט■ דערנאןי אונ אנגעקוכןט אנהויב אין זיא האט ״קעלנער ךער
געענטװעךט: ער

 געוויס , ניט אין־ ווײס געהעךט עס וועמען צױא הויז ’ דאם - י
 בעל׳ מײן צוא געהערט האטעלי דער ינאר , גביר גרויפק א צוא
 מײן צוא געהעךט ״נײאד־עס״ האטעל דער אז ניט ןוײסטי ווער־ ,בית
♦ יאהר ю ױיא מעהר דא שוין ךיען איןי יאהר״ 20 פון שוין בית ^על

מק איז וואס ךער - לאבערבלאט ה׳ ,כןענט איהר עקו ו מיר מיט ג
 נומערך אונוערע אין שטענדיג עךיכןװאךטירט■ !אזוי וױא נאןי -
- . № 20 אבגענומען ער האט איצטער
-געפרעגט פארװאונדעךט זיא האט ? האטעל ךעם איין אויןי ? אזוי - .

פון ,איז * לאבעךבלאט ךער ווער ,געפרעגט אויןי איהם האט זיא
א. װאס אונ ער איז וואנק ד רי ע טי הן  האט'פארװאונדערט ךיגער דער ט

 כןאמיפיעפ גרויםעי האט אזער ,ךעךצעהלט אונ געענטוועךט אלעם אויף
 וױיטער קומט אוג אוועק יאהר אין י מאל’ ,#טליכע פאהרט #ר , אךעס אין

 איהם האבען מיר - מאנן עהרלימיר אײן זיף ’ דאכט” איז #ר ,צופאהךען
ק בעהאנדעלט ער ליעב״ דא אללעי ד ע  ״נא אפט ניטמיר ער . ■עהרליך י
ט. איןד ווײס װײטער אונ טיטאי״ ני

 לינער דער ױןי האט ,געג_אנמנן ארויס גומער איהר פון איז ער וןען
ק זאל ,אךעס זאגט מען אוי :געשמײכעלט אלײן זיןי צו  או גלויבען מ
 צופאהרען איהם מיט קומט זיא’ [ געלעכטער א ניט איז ,אךעס איז עס
 ^אל ,ײאהר גןטער דער זיי ווײםט נאר איז, ער ווער טי־ פרעגט אונ
 בײא זיןד טהוט עס ױאם דערקלער ,'אארען-געה צוא אנהךיבעןי’ מיןד עם

ט מיר_קײן ױעט גאםט, יעדען  ערזאל ;עדען 'אבהיטעןי ,בלײבען ניט צי
 מען וױ אךעפ, איזזיןוידאס דארןיף אויף טיטאי״ ״נא מײן אבגעבען מיר

ק װעט מיןד א אלעס, זיןי טךעפט דא אדעפ״ אין «געלעבט זאגט  מ
י ־ • אבלארק ניט אךעם אין שוין

 אנגעהויבען פלןצים זיא האט אלײן״ געבליבען וױדער איז לאה ױען
 נעפינט װאו ? דאס איז וואס איבע־פרעגען אלײן זיןי אונ באטראכטען

 אױא בעקןמען איהר צוא גראדע ’אלטער ךער האט װאם ,זיךי זיאי
 קאפטין דאס נומער״ באזונךער א איהר פאר גאןד געתננען האךץ״ נוט
 דאם קאפטן. עם וואס חבעל 15 אךער ю פאר ,נעלד םך א אױדאי זיןי

-.קיגד דעם מיט לעבען צוא געהאט באלד זיןי זיאי וואלט < צימער .
 עפיפ איהר איז ׳. № го אין האטעל ךעם אין דא אויך יוואהנט ער -

 אליץ זיא האט ,שטײגער א װאם נאר ,געדאנכןען ךיא ף4א אויפגעקומען
 כעטױאכט^ ווײטער זיןד זיאי האט ,זײן ניט כןקי דאס נײן געװאוםט. ניטי
זא:ט ,נוטער א ,עהרליכער אײן קראננןער א ,אלטער אײן איז ער

י ו א ו ים ענ י :157 מ י נ ב
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 נא ,מײנטױעגק פון פיעל אזוי טהוט ער וואם אונ ,האטעל פון משרת ךער
 ? שלעכט מענ־טק וועלט גאנצע ךיא דען שוין \עגין ? איז יזשע וןאם

 איזאנוטער עך ? וועלט ד>ר אויף מענשען נוטע _קײן דא דעןיניט איז
 וועט ער ,געהאט רהסנ^ת אוניאומגליכןליבע עלענדע מיר אויף ער האט
 מיר ,נוט זײן וועט קינד מײן מיט מיר יאונ שטעלע א ג־נפינק מיר

• פארגעפק ניט מענשק גוטען ךעם אײבינ טאקע וועלען
 געווקען זיא איז’ לאנג ניט עךשט וויא דעךמאנט זיןד האט זיא

 גאר הןיבד איהר ימיט זיךאיהר איז עס או ;נלענדי אונ קליןד:אוטגלי אזוי
 ויא האט איצטער - איצטעף אוב עאסער יאץ װארפען זיץ אױםנעקומען

 איהר.' פאר זארגט וואם פאטער אנייעם בעקומען כמעט
י ’ .נעװארען פרעהליך זעהר איז ךא

לאיערבלאט ה׳ ארײנגעקומען איהר צוא איז פא־נאבט שעה צווײא א • • V Т V * V 5 • ־ד־י * * •
: פרעכ׳ליך זעהר אויך

.אי?טער ,נעשעפטען ךיא פןן אבנעפאטעךט קוים יזיך האב איןד
 ^קעגק וועלק מיר ,אבענד נאנצען ךעס ןיײט *טױן איןז האב

ױיזקאדעם. האטש א'יןד אונ רעדען ’ו
 צוא איבערגעןען #פים איהר וועט ער אז ערװאו־טערט האט לאה

אידט *טען האט אפשר , שטעלע א פזן'איהךטוועגען נעזובט %ר האט
דער• ניט װארט אהאלב דערפזן האט ער נאר שפעטעו־;’ אויח צונעזאגט

’געױעדט. ניט גאר דעם פון האט טען נלײןד וויא מא^ט״
נ או אנגעהויבען♦ זיא האט אזױלאגג, אויך שוין וואךט איןד -

 האט טיר עויף עארטקט דןא וןאס .קי;ד נןט,'עײן זעהר -
»איבעמעיטלאגען רעד דיא איר%

 פון נעז^הען #פיס שוין האט איהר אז גערעכענט האב איך -
.מײנטװענען

 עײםט מאם כןינד ױנג 8 נאר נאך זענט איהר ,.קינד ײן5 אי - ’
ק אװי וויא ניט  ץיהר וועלטן דער אוין־ לעבק צוא אן אפילו הײבט מ

 מײן ײן,3 זיןד, רעךט ;גפ וויא גיןז אזוי זיןי טהוט זאך יעדע או ט;מײנ
א בײא פרעגט נןינה ײ ר-ב  האט װאם םוהױ פךאקטישען אלטען איין מי

 ז_א־ יעדע ווארימפ״ אונ כןאלטס ’ איבעךנעלעבט וועלט ךער אוייף שוץ
 טאךטען מױ מען געתלד/ אםןד האפען מען״םןז אזוייגיך, ;יט ךןי טהוט

.צו§אלל א זיןי מאכט щ אײדער ;יפיס, צוא קזמט מען אײךער
 צןאיעאךטעןז וואם דק״מיט איף האי מארטעןו דען איןי -כןען

^ארדיענק זיןד זאל איןי הארעווען שוין ידאךף איך ארימע, אײן בין איך
ק• צום ען ל

פר^גט גאטט נאר ,גערעכט אודאי , כןינד מײן ,זענט איהר -



;נײן צוא וואךטען צוא וואס מיט איהר האט צוא אײןד בײא פיט
אל׳ג וויא ,פארלארק ניט גאטט אײןי וועט מסתמא ניט, זאךנט

 _קײן ניט איהם בײא זענט איהר ,*טטעלען זיןד זוכען וואש מענ^ען
• יהידד׳ .נתי

א וױא שכל מיט באמת ךעךט ער וויא געזעהען האט ילאה
 א געטהון האט זיא אז פאףטטאנק האט זיא ,מענש פךאקיזישער

 אננעהויבען איהם מיט גיך אזוי האט זיא וואס דערמיט נאךײטקײט גהיס
שטעלע פון .לעלעןי .ךערי

זיך ער האט ,שטעלע דער אן דערװײל פערגעםט איהר - • т  V V ; V •т  “  ; •• ; *.* ; V *,ו • ׳

וועג, פון טאג עטליכע אי פריהער זיף־ רוהט ;אנגערופען •וױיטער
דערגאןז, אונ לעבען היגען זיןדימיט באקענט , אדעם אן קוכןט

. *טטעליע א אײןד פאר זוכען םיר.כןענען וועלען
 אנצוקוכןען אום ,גאס אין ארויסגעגאנגק זײא זענין טהעע ךעם גאןי

.אךעפ
ט האט עם ̂ענין געדויעו־ט לאגג ;י  אויף געמעז.ען שוין זיייא ז

.בולבאר דעם
ברײטע שאנע ךיא פון געווארען איבעךראישט ױנהר איז לאה

 פון ,מױשרען הויכע ךיא פון ,יגאםען אךעפא#ר לעבענךיגע פרעהליכע,
 ליכטיג אזוי איז וואפ ,גאזבאלײכטונג זײער מיט מאגאזינען ליבטיגש ’ ךיא
 מיט בולוואר דעו איבעךראשט זיא האט מעהר נאןז ;טאג בײא זויא

י_ם שױארצער ךער דארט] שפאציךען װאם מענשען טױז/ינדער ךיא
 אויסגעשלײןרטער אויםכעשטעךנטער, דער (אביגד בלומנן טונכןלען דעם אין

 ,פאראהאךען רןהישעי אונ אויפלענךישע בעלייעטע ךיא היימעל אךעםאער
 אז געווירקט אזוי איהר אױף האיט אלעס דאם ,מוזיק בולװאךנע ךיא

ק זיןד זיאהאט עפונ בעטק אונטערן ג ,הימעל זי

גלגואגט, שטיל זיך זיא האט !נעלעבט ניט נאר נאף האב איןד אןז -
ט דאם ו ױנג אווי נאן־ בין איןי ■אונ ה צי קי ב ע  נאר זיןי, צוא אזױ מיןי ל
 ארומגעקזכןט זיף־ האט זיא ;איצט איז שאן וויא איצטער איז גוט וויא אוי

 אונ ארום ארומגעךינגעלט יזיא האט עפ וואס נןאךטינעס שאנע ךיא אויף
 פער• אןיאלעם האטי זיא אז גל^קליןד אדרי געפיהלט זיך האט זיא ,ארום

 אךימאנן דעם זלטינען ר׳ פון ,קיגד’ איהר פון שוין שמו^םט ווער ,געסק
.,קי;ד אפרעמד אננעהאנגען אוטנישט אזנ א־^זיםט האטיאיהש זיא וואס

מען וןען איבעךױאשץנגי גרויםען דער פון איז'געקו אי זיןד״ צוא זי
 האט אזנ נןליידער איהרע אויף ד« л ״ זיף אןיף געטהון קוק א זיא האט

ץ. געטהון פ אזי



 אונ שאן אווי אלעס איז אונז ארום אז ױפצען צו אי־הר האט וואס -
.אנמגהפען זיןד לאבעךבלאט האט ? נוט

 מײך מיט щ פיעל איןי גוט, זעהר איז עפ שאן, אייז עס יא -
ם פאר וואס זעהט נאר ,לעבען גאגץ  ארןעגען האבען איןל־ ״קען אפני
 אנג^טהון, רײןי שאן אװי געהען אלע וויא זעהט ן שאננןײט גאנצען דעם

 מיר פאר ךען זיך פאסט נעד״ אין־ .קלײדער געמײנע פאר מאס אין זעהט
 וויא ניט אבעו ,.’ר♦ אין וויא געכןלײדעט נעה איןי זײןו צוא דא
.אךעס אין

 ױאפ דער .קינה יין8 שאן, ניט גאר מאבען קלײדער שאנע -
 קזק א כןענען ‘ איצטער זאלסט דוא ווען ,שאן איז י דער - ױגג איז

״ ״זיןד אויף נאןד .קלײךער ךיא אריף ניט זיןד אויף טהון ין לי  וואלסט א
 דא, זעהסט דוא וואס אלעס פון שאנער ביזט דוא אז געזעהען דוא
 דיישטערען וויא ליכטעער לײכטק אוינק דייינע וויא געז.עהען װאלםט דוא
 בויטער גרינע אלע דיא וויא שאנער זענין האר דײנע ,הימעל אין

ע... דא״ זעהסט דוא װאס V т : ; V Тדיינ
ט א ה , , . א נ געווארק, וויטה איז איבעךגעשלאגעןאונ איהם זיא -

 באלײדיגט געפונןגן זיןד איןי וואלט מאנן ױננער א זאגק מיר זאל עס וױ׳גן
 הגנט איהר נאר מיר, צרא ניט פאסען וואס קאמפלימענטעןןאזוינע. פון

 װערטלעןי, זאגען צוא ליענ־ האט איהר אז ״ איך רעבען יװ־', אלטער איין
אײןו! איןד פעךצײהע דרום עאכען, ההק

ײן פ״ימגר, מיט רעדען אנגעהויבען לאבערבלאט האט ,כךנד מײן -נ
 טעוו^ א אללע מיר אין האט יאיהר וואס אומנליק מײן זיןי איז דאס
ק  • כןרעכץ אייער שמײכעל, אײ^ר ,קוק איי^ר וויםען״וויא זאלט איהר וו

 איהו ווען ,יהאךצק אין’ גלײןז מיר טךעפט קוק יעדער איי^ר , זינןץ אײ^ר
 אללעס״ זיף דאכט וואלט אץד אייןד/ גוטיצוא איז האךץ מײן וױא וױסען, זאלט

 װאךט״ אײ^ראײן שמײכעל״^אר זיסען אײן פאויאײער אװעןןנעבק אללעס
ת אײן נאר מ  איןדאוועק־ װאלט לעבען נאנץ מײן מיר, צוא ווארט א

 דערפאר יאלץ 'פארשטעהק ניט מיןל־ ןף>לען יױיא נאר נאר... ,געבען
א ארום אץט־גרי ארום זיןד קט:קו ;אלט בין אי־ וואם טווי ה ע גז/ז  או

 גאנצע דאס פיהלטי אונ זעהט איהר אז ^א;ט איהר ,שאן אזוי איז אלעס
 ,ניט "װאונדער נןײן גאר איזי עס לעבען, זיפען ךעם פון נ_קײט;שא

 צעאמענגעהנךיג איצטער אז טיר זשע ^לויפט ;ױגנ זע;ט איהר
א וויא’ שאגער - 'טאנינר לעבען יאסי איזיהיר אײך/ מיט די ײאי  אללע: ב

 לעבעךיג״־- אזוי ארוש דא ' זי־ ךרעהען װאש ױנגעלײט אױפגעפוצטע
זייא. פז-ן לעפעדיגער בין איך א

■ : ■ ■־ י
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האט אלטער ךער ױאס וואךטער אללע ךיא פון האט לאה
.פארשטאנען וןײניג גאגץ גערעךט

א’ ל י מ  צוא #ר ווען געטראבט זיא האט ירעךט: ט:מ־;נ א וואס ־
עדט  נערעךט נאךישקײטען סןו א גיט ךען האב איןד פימגר, מיט זיןי ו

 אויף האט אלעס דאם נאר רעךעןן באדאךפט גיט װאלט איןי וואס
מײן אן פארגעםען »פילן שױן האב איןד אז געוױךנןט אווי מיר

גאד שױן זיןי האב איך לאגעי, אזמגל;קליכער מײן אן .קינד,' אומ־עלינןליןד
אז *טאגע אין_קײן ניט געה איןדי וואס .קלאגען א^געהויבען 1קלײךעו,

פארטראכטען!.,. אמאל זיןד נןען מענשי א וןיא
ענ׳ עטליכע אווענןגעג_אמען דעבין אבענד דעש פון  יעד אין ט

 פלעגמ ער אךעס, גאנץ כמעט’ אױפגלוויזק איהר לאבערבלאט האט ?ײט
 ווארטער אללע האט זיא ,נןאמפלימענטק מיט פאשיטען נאבט מיט טאג זיא

 ךיא איהר האט;נר שטעלע א י יוועגען נאר ,גוטסנןײט זײן פארי אעענומען
. דעךמאנט ניט וואךט האלב א צײט גאנצע

 פארז׳גקען #פעטליןי אביסל זיןי איז ער ווען ,אכענד א אין מאל אײן
:געטךעטק צוא איהש צוא זיא איז ,איהר בײא

ע א מוז״האבען זא,ז יעדע ,לאבעכ^לאט ה׳ - ד נ  איא יטוין בין איןל־ ,ן
 מײךיל, אךיש אײן איןי״בין מגטהון, ניט גאר נאןי האב יאונ אדעם אין צײט
? סדף אזוידער ןיין וועט װאס , טראלטען ^פים זיןד פאר דאךף איך  א

.געלד אומזיסט״ אױס ו.אר אײ־ ברענג
 מײן שפארען צוא איהר האט װאש״ י ? אײך אךט א ױאש -

ף געלד
 אײ^יג ׳ דער־פין תבלית דער איז וואס .נאר ,ניט שפאר איןי ,נא

ט(ר אזוי. האלטען ניט מיף דאןי איהר ענ
פער־ בעסטען ךעם מיט אײביג אפילו ,אײביג ניט וואש פאר -

.מאנען נל;קליןז פיעל דעךמיט באןד מי־ וועט איהר ,נניגען
 אמ וועךטער זײנע פאױטטעהען אנגעהויבען עגדליןז האט זיא

,באמערקט באלד דאס האטי ער ,געווארק טרויעריג״ זעהר איז
? ווײטער שוין איז וואם ,טרךיךיג ווײיטער -
ל ,זײן ניט פרעהליןו .כןען איןד -  האבק ניט וועל איןי זמן ’ ן

טט>לע עפיס  ,איןז לעב דעךפון אז וויסען זאל אי־ ארכײט, עפיש ׳א'
איןו װעל ,נעפונען ניט גאר מיר פאר האט איהר אויב מירי זאגט

זוכען. אנהויבען אליץ
 ארבײטו אײןי פאר זוכען אנגעהויבען ניט אפילו האב -יאיןי

א'כןאכיןן נאטהעךין: א ,זײן איהר ווילט פראטשנןע א חאי (הא
̂ הענדלי־ יװײםע פײךע' איהרע אנגענומען אונ צולאבט זיןז ער ^אט

I



 זעגין ,הענךליןי ױײםע גאלךענע ךיא גוט אן קוקט ,ד;הט -
 גאטט פאר עביךהי אײן גאר איז עם ? ארבײטען צױא שטאנד אין א זי

ט,,, אלערלײא מיט אויםצושטירען זייא ײ ב ר  אלער פופצעד׳ן איבער א
.הוךש־ א צװאנציגכןאךןאווניצעס

,ארבײט זוכען אלײן שױן איןד וועל מאךנען ,לאבערבלאט ה׳
שק ניט מעהר אײןי שוין וועל איןד ,דעךקוט

? אוועכןגעהן איהר וועט מיר פין אונ -
, א ;  אייער פאר אבךאנקק פיעל דועל איןי טאג, מאךגענדיגען -
עלק וועט איהר אז גוטפקײט; אוג פריינרשאפט  א אין איך יוועל וו

א פאךברענגען אגיפל אפט אײןד צוא קומען צייט פרייער -צײט ך .

 ז_ײן מיט איז אונ אױםגעשױגען נמעט אלטער דער האט לאה -
 ,אוועקווארפק מיןז־ יווילט איהר - 'פיפ יאיהרע פאר נעפאלען קאפד. גרױען

 א אייןז אהן כןען איך אז , ווײםט ,טהון ניט איהר װעט דאם ן א
ק ניט מינוט ב עב’ אײןז האב איןז ,לע  אײביג זיןז *כןענען מיר ,לי

 אויף קזקט ,גרויען.כןאפ מײן אויף ניט קוקט שײךען״ צױא ניט
: י האךץ... מײן

 אויפגעהויבען מינוט ךיא איהם אונ דער^ראקען זיןז האט לאה
• עךד דער פזז * •• V ״

• •
«

,צומאכק געקענט ניט אויג כןײן לאה האט נאכט גאנצע ךיא
 האט ,פארלי־עבט מיר אין איז ער , ליעפ מיןי האט’ ער -

 אונז 1 פארליעבט איז אלטער גרויער דער אט ,געטראכט אלץ זיא
•ױננ אזױ בין איך . ;

שלאפק/ .^לליץי זיא האט טלא?טען פיעל נא־ א1א יוען אז בע
איהם מיט מען ״קען ,ליעב יהאט האךץ גוט אזא ימיט מענש זעי^טענער

ק וועלט, קליכע;גלי א האכען מ י ט ך א  איהם וועט זיא ,’ױננ איז ח
געױארק״ פאךפיהרט מאל׳ אײן איז זיא אזוי וויא ךעךצעהלק, אלעם

 ער וויא אונ ליעב,' .קינד דאם האט זיא וױא ,א.קי?ד האט זיא אז
 זיא אונ כןבאנק אז־נ אלט איז ער חאטש גלץןליף איהר בײא זײן ווינט
,געזונד אונ ױנג

 וועט זיא אז פארלעגק געױעזען נעכטין איהר ;אל אײנער ווען
 יניט זיא וואלט ’ מאנן אלטען אלא פאר האבען לתונה עננזשליםען זיןי

ט געדאנ.קען אײן נאר געגלויבט/ קנ ר האט זיא ביז ’ צװײטען דעפ ן
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 אץד װעל אזוי וויא , ליעב אמת אזוי מיןז האט ער - ענטשלאםען זיןי
!גליכןליןד איהם בײא זײן נןיגד ®ייןי $יט

האט ,הןאווע גלאז גוטער א בײא אבענד צווײטען דעש אויף
 וויא דעךצעהלט האךץ גאנצע דאם זיך אויםגערעדט איהש פאר זיא

זיא וויא אזנ געװארק ׳פאךפיהךט אײנעפ פדן מאל אײן איז זיא אזױ
צײט גאנצע ךיא האט אלטער ךער - װ. ז. א. .קיגד איהר ליעב האט

-שמהה פאר גענןװאלען גאר ־עךען איהר פד-ן .
 אױף נאןז זיך נעפינט ,געטבאכט זיןי. ער האט י ענדליןד . ענדליןד -

.הארץ מײן ךערקענט װאס אזוינע וועלטי דער
גליןןליןל. אײבינ אויף מיר בלײבען״ .קיגד, מײן אזוי אונ נא״’"-

.ארומנענומען זיא אונ געזאגט אלטער ךער ןואט
פאר האבען התונה מזל מיט ’ עגטשלאםק יזיןו האב איןז’ ,יא -

 פון ױנג, איןד אונ אלטי זענט איהר האטש אז מיר נלויבט אונ אייץ,
וועט וואס פווי געטרײע א געפינען מי־ר אין איהר וועט ’ דעםטװעג״ען

אײער פאר נאר לעןען, גאנצק ךעם מיט איבעךנעפק ז_ײן אײך
 שטענךיג אײןז גרײט איןד בין האךיץ גוט אײ׳יר פאר ,אליין עהךליכקײט

- ךער אין אלעם פןן העכער פאר שעצק ט. ל ע וו
-האנד בײךע זיעע אנגענומען ױא האט ווארטער דיא מיט .

אונ געפרעגט פלןצים *לאפערבלאט האב * האבעז חתונה הײסט װאם - V т  т  ; •• т י V • { т . . . •

.טאלײ׳י ךינע איהר אגנעלאזט
 גדעךט פאךװא אויןי לאה האט ? האבק חתונה הײםט וןאס -

ה ז_ײן _קײען צוא געכןענט ניט ב4אנר אין' אונ נעפרעגט תוג ה ע- אג  פר
 עס ,חופה א שטעלט מען ״ חתו-נה האבען ױדען אלע וויא האפען

 פראםט זיא האט וו. л א. מהוהגיש פארבעט מען ,זמר ננליי שפיעלײן
.געזאגט ווארטיל £ אין

האט ער אדג ;עפעלעי שטארק װארטיל איהר איז איהש
V • : ' « « « ! : ־ : т у

.צולאבט זיך
אלטען, א פון צומאכען הוזק ליעפ האט איהר וויא חא״ הא״ -

געפיהרט שוין איןד האב .קינךער מײנע נאר הופה א מיר בײא ^אר ףט
 לעבט װאס דעם בײא זײן זוכה אי׳׳ה באלד וועל אןנ חופה ךער צוא

 ״ ;אהר צוואנציג הזגךעךט ביז לעגנען זאל ’ אלטיטשקער מײן מיט אײביג
.חופה דער צוא אײניקלעןי ’ מײנע פיהרען צונאמען

וױ ,באלײדינט אזוי געפיהלט ניט זיך לאה האט ,לעבט זיא זינט
 ;אײננעהאלטק י כעס איהר קױם זיא האט םיה פיעל מיט ;אי־>טער

,געק^נט ניט םעהר זיא האט רעדען
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 געךעו־ט װײטער אלטער דער האט ,.זארנען ניט זאלט איהר נאר -
 לעבען ךעדויף אויף ,אן ניט גאר זיןד געהעךט ?וױיטען דעם מיט אײנפ

 מעגען ,קינדער ךיא מיט ע ש.ק ט י ט ל א מײן אדעפ, גאטטפ אין מיר
א כןענען בײךע מיר אזנ יאהר 120 ביז לעבען זיןד ךי קי ב א  אמת׳ע ה

 לעבען ײן9 אײןד, פאר . יאהר 20 מיט юо וויא מעהר נאך וועלט ליכטיגע
אין־ ,אפען אײןד פאר איז _קאססע מײן ,שפארען ניט גאר אי־ דועל

פארוואס , גוט ז.עהר כ״ה איןד פארךיען פאךךיענען אונ אלט שױן בלױז בין
- ? לעבען ניט איהר וויא _קינד מגג אזא ,גאלד אזא ,איהר זאלט זשע

שךענןליך. זעהר זיןז בײט געזיבט איהר וויא באמערקט האט ער
יאזוי, מען לעבט אךעפ אין ? אזוי זיןי איהר שרענןט װאפ אונ -
ק אויף פײנסטע, דיא ץווישען עך ט... י שרי

,שטימע אײגענער ךער אויף ךעדען געלאזט װײטער זייןי האט ער
מיט אוג געשרײ ווילדען א מיט עפיס נאר וואךטער אהן איז זיא נאר

! צימער פון ארויפגעלאפען פניש דאס פארדענןט האגד בײדע
 אײנ־ ווי ארט יזײן אריף שטעה־ס געבליבען אנהויב אין איז ער
 שךײעןיי ? נאבלױפען טהון: צזא וואס געװאופט ניט האט אונ געגךאבק

מק .#ר אױ ארום מינוט 15 איןי עקו  אראפגעלאפען איז אונ זץ־' צוא נ
, טךעפ ךיא פון

הק ניט האסט - ע עז  ךעם געפךענט האט , № 16 פון פרוי ךיא ג
.האט־־נל פזין *פװײצער

 האפ איך ,טהיר ךער פון ארויםגעלאזט לאנג שוין זיא האנג איןז־ - ן
 לאבעךבלאט אוועקגענאנגעןי. איז זיא ױיטי װעלכער אין באמערקט ניט

.נזמער זיין אין צדריק אומגעכןעךט זין־ האט
 זיך צוא נעזאגט ער האט !ארײן וואםער אין וויא פאךפאלעןי! -

ם.- גרויפ מיט אלײן פאךךרא
 אין ש^אגען זיך אננ״עהױבען ער האט י הונט אלטער דוא ’ אוי -
 אוי ? מאנן ױנגער א זײן זאל איןד װען אויםנעלאזט אזוי זיןד וואלט ,האךצען

זײא ^ײט מיט געלד פיעל ןויא מיך קוילען זײא ,יהאר גרויע מײנע
טײןי/ א תמיד אוים זיןד לאזט עה אונ מיןז קאםטקן.:

 ניט ךען איןי כןען ,ראלע מײן געשפ;עלט ניט ךען איןד האב -
 הארץ דאס אז פאעטיויךען אונ קאמפלימענטעןימאנען. ,זייא מיט רעךען

,ברילה.נט אזא ,זײא איןד וואלט מאנן/ יזנגער א .װיא ,זיןי צוגעהט
ווילל ינער נאר.ק ? מאנן ױננער א וויא נעהאט לי^ב נישט גאלד אזא

וױאלט איןי ,ניט.קענען הארץ מײן וױלל .נןײנער זעהען ניט הארץ מײן !
 מײנע אוי נאר געזשאלעװעט, ניט אלעס ,בלום שאנער אזא פארי זיןד

ןויפי^ל אכײןן עךד ךער אין שטענךינ מין־ לעגען זייא האר, גרוי^



ם י י נ ם ע י נ ױ ב א 183ו

 וואסז אונ געדאפט געהאפט, געקאסט מיןז זיא האט צײט אונ געלד
.ארײן ױאסער’ אין וויא איז זיא - טײןי א אויסגעלאזט זיןד האט .אלעס

קק געהײסען זיןי ער״ האט אבענד דעם טאקי  דעם אךײנעי
 באקאנטע א’ךי אז ,געזאגט איהם אונ האטעל’ פון טי;•אןפראוולגאױשט

 м 16 אין געוואהנט האט אונ געקומען צהאמען איהם מיט איז װאס .פרוי
׳ שבון;ה א בךענגק איהם ער זאל ,ארויסנעפאהרען אבענד הײנט -אױ

12

.פרויען !פרייען ,״א
פ געזאנפ האט — מ ע ר8ע — י • I Г; у хх Т

. .  'I ר ,״א  אנני מאננער ! מ
VI V г :  V * Т

♦ ־י־ העי׳רץ ד זאראט דעם פון געזאגפ האט —

מאגאזיגען אײניגע ,נאכט גוט געוועזען ע־וין איז ךרויסען אין
,נײא יהאטעל דער יזיןי נעפינט עם װאו גאם״ ״פאטשטאװע ךער ־פין

 כןארעטיס פון גערוײט דאס צומאכען/ אמעהויבען שוין זיןד האבען ארעקוסע״
דיא נאר ,טאג בײא װיא פונסט אויפגעהערט ניט האט ךראשםיס •אונ

ו ן V Vן * י • • • ן т *י • ן  т •

 ךעם אויף טאג בײא וויא איבעױנןגביטען פיעל זיןי האבען טראטוארען
 בירזשעווני• ,מעקלעךש וןײץ ארום ארט גאנצען א לויפען װאם ־אךט

 פון טענךלעךס מארקהענדלערס, ראבאטשעם, נןײקאשטשיקעם, סוסרים., .כןעם,
 ^לערליי אוג ױנגעילײט ארום איצטער סחורות-לױפען װאלװעלע ־אלעךלןי

 זײאזיןד לאזען נאכט שפעטע ךיא אן קומט #ס באלד וױא וואס ׳טאנספערזאנען
 ,פערבאוגענע אלעךלײ או־ום איצטער זין־ ךיךעדען אף־ןי ׳ ן ע פ א ח גן לי ג אויף

 חאפעןגלי• אויןן יןז1א’שפאצירען זײא היטע, ־דאטען או־נ כןלײךלעןז ־בעהאלטענע
 פארשפעטיגט האבען וואס אייגיגע באגעגענען דא נאןי מען כןען דעם חוץ .נןען,

 ךיא נעבען ארום זיןי דרעהען אלעמען ךעם צױא ,טהעאטעו אין
 טהויעך יעדען בײא גאךאדאװאיעס, ישטן׳ס ךיא וויא לאנטערנעם .בלײכטעטע

 ױין מעג עס , ווענ־פעלץ קופעטשיעםקי שטענךיגק זיי־ן אין ךרואךגיק א
.זומער דויא״ וואךים ךרויפען .אין

 אוספי^מנט ניט האט זיא האטעל״ פון ארויכגעלאפען איז לאה ווען
 צווײא י מיט אנגעשלאגען זיןי זיא האט לאנטערען אײן ׳איבעךצוגעהען

 באמעךכןט האבען נליק״אונ שעה א פןן שוין ' זוכק לייטיװאפ ײנגעי
’.האטעל פון ארויםגעלאפען איז זיא ־װיא

 װאס נאר זליה געזאגט, אײנער האט יגליק, אונזער איז אט -
גאד ן האףי דער בײא אנגעחאפט זיא דעךווײל האט אונ ;אויגען ,שאר
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א ט זי א ט זיןד ה י ט נ ר מי ה ה אי ען כ ס ־י ע מ פ ע פדן אוי ע י ד ז ג ע נ ה ו  א
ז ר אי ע ט ײ . ױ ן ע פ א ל ע ג

א א, - ט זי ר ע אז ט ,זין־ ב א ט ה ג א עז ר ג ע ר ך ע ט ײ װ ט׳ זיןד א-ז (צ א ד

אי ד ו ק או לי ר; דג -נ ב ,או י ט ג ט א ס ג א , פי ז זי פ אי רוי אר א ס נ א  פוך וו
ל ע ט א ז ה א אי ת א זי ם ה ױ , ,מ א א נ >נ זי אי זיןד מ ד װ ן א ךנ ענ ג ר מי  אי

אר ר נ ען מי ג ע ל מ ײ רוו ע ען ך כ א ע מ ר ע ם ע ך ט ג רי א ,ט ט זי ע ו ען זיך ו ט ע ב ך ע ב  ,אי

נ ע או ד ײ ע ב ג ט, ױנ ײ ען ל ב א ען ה ב י הו ע ג ען אנ כ א ע מ ר ע פ ע ך אן ג פ  נאןד ש
ר״ ה א אי ט זי א ר אהן זיןד ה ע ט ר א ם וו א ע ד ט ײ װ לי צ א ען מ ם רי ע סנ ן אוי  פי
ע ר ע ײ , ז ד ג א ר ה ע ר ך ע ט ש ך אי ע װ א ד א ר א ט ג א ע ה ך ײ ל ב א פ מ כן ר ע מ א  ב

א א ווי ײ ען ז פ ט נאןז־ לוי ס מוי נ אז ט או א א ה ט ױי אנ עז א , ג ײ ען ז אל ען ז ר א ה פ י  או
ן י מ א ען מ אל ד אנ .סכן

נ - ו א ו וואש - א ח פ י ת ן די ט אג ױ ש נאןד ט ר ךע ע כ ױ ט , ו א ד ה ע נ ײ  א
ם ע רן ך ע ך ט אנ ל ע ט ש ע ג ב ט ,א ס א ט ,_קאךג ה ט א ם א א ה ע. א דו  לאנג
ס א ע פון נ כ לי ט ט ע ס ך ע ו ט ,ו ע מי כ לי ט ט י ע ר ע ד נ ס הו ענ ר ע ט אנ  אי■ י ז.י - ל

ר זעגין ה ע א מ א ד פ ווי נ ע כ ע ט ג א ל
א אונ ע די ך ײ ען לײיט ב ב א ט זיןד ה אז ל ע ײןי ו_ױיטער ג בער־ גל אי

ר ע ע״ ך װ א ט ש ט א פ ».
ם ײ ען ב ט ש ר ע ל י א ג ט ,או א ה זיןד ה א ק ל מ ו נ ע ר אי־ן ג ע ט ד ־י סי ז  צו

ר א לוו א בז ט גלײןז צו ר מי ע * ד שעליעזוםלןי״. ז ״ךי י א ס א ר ד ע ס ע ך סקי- ״ א ײגוו  נ

״ ט ק ע פ ם א ר ען ;פ ש ענ ען מ ב א ך ה ר זי א ט נ ה ע ך ך ע א ג וי ען אין ו ט ן מי ע ל ע  ה
אג א ,‘ט ט זי א א זיןי ה ט ד ל ה פי ע ר ג ע כ לי מ ײ נ ה ט או א ן זיןי ה ע פ י הו ע ג נ  א

ן ע ה ה ב ן ,א ע ה ע ר ג ע מ א גז אנ ’ - .ל

ף י ר או ע ר ד א װ ל ען בו ב א ט נאןד אויןז זיןד ה ה ע ר ך ע ך ג ם ^ א ען ש ענ מ

א ק ךי זי ט מו א ט שוין ה ל ע פי ש ע ם ג ע ען ד ט צ ע ר ל ע מ ו ן נ ר פו ע . ד ע, מ א ר אנ ר פ
א ט זי א ט זיןד ה צ ע ז ע ף ג ל א אוי י ק נ ע ט פ ם מי ע םי ד ם פני פ צו  י

א ט זי א ט ה ש ר ר ע ע ט צ ט אי ^ ה פי ר ע א אין ד ם ך א פי וי ד ו ע א מי ״ זי  איז
ם א ץ ד ר א ט ה א ר ה ה ט, ױגהר אי פ א ל ק ע ר ג ה ט אי כ י עז ען אייז ג עז ו עו ר ג ע ס ײ  װ

א פון ע * די ס ײ ו ען ו ט ע ק א ס ר א ען ’ וו ט מ א ל ה ל ל ף א נ ט פי ו נ ט מי אז ל ע  ג
א פון ק ךי ד א ח א ר א ט , פ ש ך א ^ ג ד ע ד ק צ י ר א{יף ז ע ל ך ע כן ענ ן ב ע ש י ו ו  צ

א ת ךי לו ן קו ר פו ע ק ד ם ,מוזי ע ד י ן ע ש י ו ו ט צ י קי כ לי ה ע ר ם פון פ ע ד
םען רוי ד ג א ר א ט ,נ א א ה ר זי א פ ד' ן י ר ז ע ר ד ע צ אנ ט’ ג ײ ־ צ ט נ הי ת א ב

נ ס אז א ע ד ט ש ר ע ל . א ק מ מ ו ק ע א ג . צו י ן י ז

ש ען צו ט ש ר ט ע א א ח ען זי ה ע ךז ע א ך ע ךי ײנ ל פ כן ע לי א װ ג יש פזן ה או

ט א א פון ה א זיי ע ךי צ נ א ט ג ײ ג .כןײן צ ט אוי י נ ב י א ר , א ען מ ענו ג ט ' כן  פונ
א א ןוי ן זיי ע ט ע א ב ף ציוא זי ט זי ס מי רוי ט . ג אפ ש ב לי ט ;. גנן א פו י ו א- ו  זיי

םען ײ א אז נו ך א־ז זי לי ק לי מנ נ או ען או ל ל ױ ג אויףי ו בי ײ ט א ע נ כ א ר ],א ;



 פארגעשטעלנו ^פים זיןד האט אליין זיא - .זארג אללע איהר פןן
ק ,גרויס'פארגעניגען א פאר  מיט גלייןד בענקיל פון אזרי זאל זיא מ
א פון פאפען לאנגע ךיא  - אראב אראבלאזאן זיך צױאטען ראנןעטק ך

 גלײןי״ טרעפ מאךמאמע הוגדערט עטלימי דיא איבער בארג אראב
 װען ׳. א ,הוױאלי״עס רעדענדיגע’שטיל דיא’ אין אײנוױקלען זיךי מייןי
אלט’ גלײןליןד וױא״ !געשעהען ^קענעןי זאל דאס  מיט געוועזעןן זיאי’ וו

 מיט וועלט שאנע ךיא געלאזט איבעך זיא ווא׳״ט פערגעניגען גוױס
שק גוטע אפילו אונ 'שלענט־ני אללע 'איהרע .מענ

 אראן* איהר אהז אלײן מאל אללע זיןד האפען ראכןעטק י ךיא נארי
 שטא;ד אין געפיהלט ניט אפילו זיןר האט זיא אונ ם1 אין געלאזט

.בעננןיל פןן אויפצוהויבען זיןי
ת לעצטע דיא מיט זיןד זיא האט 'טפעטעו/ מינזט עיטליכעי חו  יו
 אראב• צוךיק ןיןד זיא האט באלד נאר געהען, געווא״ט אןנ אויפגעהויןען

. ארט אײגעגעם דעם אןיף נעלאזט
ן ײ נ ־ . טאר אונ ניט כןען איןי ,' . ט. י  איןד לעבט, .קינד מײן נ

 איןי וואס געזינךיגט פי״על אויןד אזוי שוין האב איןי ,שטאךבען ניט טאר
.פאךגעםען .קינד דעש אן צייט ' אזא האב

 ים פון הװאליעם ךיא פאר שרעקען אנגעהויבען זיןי האט זיא
 מיט. בעננןיל פון זייט אגד־עך ידער אויף איבעךגעזעצט זיןד האט אונ

.’:ם צום רוכןען דעם
רער־ נומער לעצטען ךעם געענדיגט לאנג שוין האט מוזיק ךיא

 ,שיטערער אונ י שיטערער מאל י אל^ע ’ וועךק אנמגהויבק האט עולם
ײפק דאס געהעךט העפער מאל אללע שוין האט מען' א פןן פ  ךי

.מאשינען אונ פאראהאלען ךיא פון ,פאבײקען נאהנטע
 ווען ״ בולװאר דעם אויף געוועזען שטיל נאר 'שוין װאלט עס י ”
ױק אננעהויפען איצטער טט!ער זיך האבען װאפ _קארעטעפ ךיא ניט  ױי

 אויםגעגאסען איז וואס גאס לאנגער אײנציגער דער אויף - בולװאר אויפין
.יפאהרען צױא אנגענעם ז.עהר איז עם װאו צעטענט מיט שטיק ’ אײן וויא

מענשען, פארנומענע ’נעשעפטםלײט, _קײן ניט ’ פאהךען נ_אם דער אויף
 יפים״ ריא מיט 'טפאצירק זיןד פוילען וואפ אזוינע״ נאר פאהרען דא

! .קארעטעס ךיא אין זיצע;ךיג זייא שפאצירק
ק שפאציערט נאבט ךער אין שפעט גאנץ אפילו  דא.זיצענךיג מ

'טעאטער פון שויין פאהרען וואפ״ ךיא רוב דאס ’כןארעטעס״ אין  פון ,
 פאהרען שעה עטליכע פארבראפט האט מען װאו ״ לופט ענגער ךער
.לופט פרישע שעפען בזלוואר צום ױיא

אהער געדרעהעט זיןד האבק װאפ כןאךעטעס ךיא פון אײנער אין
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 אונ מאנן מננער א בךײט צוװארפק ,צולעגט נעזעםען איז אר״ין, אונ
♦ פרײלײן א איהם ,נעבען

.איװאנאוױטש פיאדאר באקאנטער אונזער איז מאנן ױנגער דער
 כןעגען, איהם װעללען צוא אױפגעהערט האט ר... אין לאה וויא באלד
:'’רוסיש אויף י געהזרט איבער צײט .קלײנע א #ר האט

 טהוט עס ,שאן טשאךטאװםקע פארט איז זיא פאבךי, טשאךט -
 >ן בעדועז זיא זאלען חברים מײנע חאטש פאבריי טשיארט לײד, .זעהר מיר

 זײא וועלען אזוי ,געהאט’ ליעכ מיר האט עם ו,ער וויםען אוג זעהען
חװאסטון. א גאר בין איןד אז זאגען וזײטער

 לאה׳ן נאןד געטרויערט איװאנאוױטש פיאראר נעבעןי האט אזוי
 פאדריאדק דיא אז דערװאוםט זיןז האט פאטער זײן ביז צײט, .קלײנע א

 גאר מאכט ער אונ ’ איהם אהן פיהךען זיןד כןענען אוי^זד ר-ער אין
 אךעם׳ כןייןי אבגערופען איהם האט אונ הוצאות גרויסע אן אזמזיסט

 אין געשטאנק שךבניש לאנד גרויםע ךיא מיט איז ער װײל גאןד זבפךט
ן זײן פאר שז־וןד גרױפען א # י ד ע  געקומען איז ער װיא באלד אונ ,"פ

 מיט טןיז^נדער פןז א מיט כלה א פאר התן א געװארק טאכןע ־и./ איז
 אויןז האט זיא גוטם, אלעם מיט מתנות מיט נןארעטעס ט מ פעךד

 בעפטען אויפין אלעם װאךט אײן מיט ,פנאנא געשפילט שלעכט ניט
ק חאטש שאן, ניט זעהר נלה ךיא איז אלײן נאר ,אופן  זאגט מ

 ױייל נאר ,מיאום ניט געוועז״ען זיא איז 15 ^אהר א מיט צוריק אז
 פאר מלן־ בן ךעם געזוכט זיא האט כײןד זעהר זענין עלטעךען איררע

^נגליש;ר ךער בײא געגז־מען אבער האט מלך בן דער ,חתן א
א האט אזוי , אטאכטער מלכה  געװארק״איבער איז זיא ביז ;עכןליבען ז

зо דעם אויף קישקעלעןי גרינע געױ׳נהען שוין האט זיא ווען אונ ,יאהר 
 פאר ארויםז״עהען אנג^הויבען זיןיי האכען אךערען אללע ווען ה. л ,פנים

 אכיםל אנגעהויבען האט אויגען ךיא פדן װען ,לויטערקײט אדנ :אײך>קײט
ם פון װען דינען״  אכוואלען זיך מאל אללע אנגעהויבען האט ךעםיפני

 טוייזינטער םןד איהרע מיט זיןד זיא האט ״ שט^קאטורקע װײז שטיןנןער
 כלה אי איז אונ מלןד בן פון.ךעם ןוינציגער עפים נעמען צוא ״גערעשעט
 האבען עלטערק אײגענע זײגע אפילו אלל^ פיאדערען, פאר ןעווארען

 האטגעױאנט ;לר נאר .געפעלען איהם’ זיא איז אזױ וויא נעװאוגךעךט ״ךןז
̂אלען בעקאנטע אונ פרײנד _זײנע או .איהם געפעלט זיא אז זייף ז

פרױען אין אז’ , געענטװעךט ער האט , וואונדערק ניט ךערויף
אז, דער מיט אויגען ךיא גיט מאל _קײן איהם געפעלט ישעצט ער נ

גלײכען זײעך ,גוטם_קײט זײער ,טאלענט זײער נאר פרױען ךיא -אין
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 ױעלט׳ דער אין איבער זיןי טהוט עם וואס זאכען אללע אויף .>ליק
י • כלה זײן אין ,געפונען עך האט מעהר נאןי אוג אלעס דאם אז־נ

ט, אזא מיט שעמען ניט אלײן יזיץד יא? אל; ער ננךי אוג געפעלק׳
 / אלעס מען .קךיגט געלד פאר ,בא ,בא :געזאנט לאנג ׳טוין #ר ד,אט

ראזע ,ליפען י זײדענע ,טאליעס ךינע ,’אוינען גרױסעי שװארצע
געטאנןטע אונ שיכלען־ געשטיכןטע .קלײנע / האר גילדענע ,בעגןלעןד

--,אנדלעןי  בײא זייא מען געפינט ,ילאהץ בייא ניט זײא מען געפינט .
'מאניען ,■זשעניען ____ י .

 זײן מיט וואגען אין 'איצטער ער זיצט זעהעט איהר וױא או-נ
 דיא זײן דארף באלד גאסט/ צוא אהערי געקז־מען איז זיא ,פלה

 אפענד הײנטיגען איז דאבאװסקע פאמילױנ גאנצע ךיא ,התונה
 טעאטער פון נלײן־ זעגין עלטעךן ךיא טעאטער, רוסישק אין געפאהרק
 דער פון זיא ךישיעט עס געזאגטי האט כלה ךיא אונ אהײם נעפאהרען

 לאזשע דער אין שעה עטליכע געזעסען איז זיא װאו לופט שװערער
 :קוטשער דעפ געזאגט האט פיאדארי אונ לופט פךישע חאפק וןיל זיא

ף בולוואר ״צום
 האט זיא ״ שמיעס א מיטען אין געהאלטק איצטער האפען זייא

ײנע. פון ער אונ יאהךקי יױנגע איררע פון ךעךצעהלט ז
ײן דױא זאגסט״אז דוא אוג - ק ט. פאך■ געױעןען ניט מאל ביז

-איבעךגעפרעגט אמאל נאןל־ איהם זיא האט ? יליעבט .
״ ײן נ ט איןי האי אךעסע אין - ענ עג באנ ט'  איןיזאל וואס אזױנ/י ני

.פאךליעבען זייא אין כןענען זיןי
,פראװיגץ גאנצע ךיא כמעט אױםגעכײזט או־ייך ־זיןד כיזט דוא -

טי מאל .קײן דוא האסט נא  זאלסט דואי פארשוין אזא באגעגענט ני
ו פארליעבען זין־,קענען
 פאר זיןי שטעל דעךמאגט, גראד מיןז האסט דוא פראוױנץ׳ ^א.

 איןי / שאן'פרי־ילײן אי ג_עזעהען נראךעי איןז־ האב פיאוויגץ ךער אין אז
- .’ערױאךטעט ניט האב

אזיןי האסט ׳זשע וואפ נא - ו פאךליעבט איהר אין ח
י ן אי י’ .קען אזױ וויא ניט פאךטטעה - ק  פארליעןען זיןי מ

V אזוינע אין
ו דוא זאגסט ;שאן געװעזען דאןי אין זיא -
.פראװינציאלמע א פארט נאר ,איז זשע װאס .יא - т: - : т т •  ̂ : т т • : • 1 :״.״־

 )|אר• ניט האט ער געפעלען״ ניט איהפ איז שמועס דער גראךע
 ךעפ אויף ארויפגעקוטען זייא זעגין אזױ וויא אונ װאס צוא ^טאנען
װיא נאר .געטײנט’ ניט גאר דערמיט האט כלה זײן ט!האט ,־שמזעם

т : ־ • - т  : V • т  • ;  V т  т •



 שמועפ ךער האט איהם - היטעל״ דאס ברענט גנכ דעם ״אןיף זאגט מען
 שטייגער ךעי וויא באלד איז עך אוג געךאנכןק טרויךיגע געבראפטצוא

.וועטער דעם אויף איבערגעג_אנ;ען איז
 צוא פערגניגען א פראפט איז עס ,נפ דעם אויף נאר קו-ק -

ק ק .גאכט טונקלער ךער אין איהם אויף קז
 ניט לעבק מײן אין אויסזיכט שענעם אזא נאןד האב -איןד

 אזוי געוועזען ניט _ים דער איזי טאג בײא נעזא;ט, זיא האט געז.עהק<
.זומעךנאכט לױטערער דער אין ,איצטער וויא שאן

 ךערהערט פליציפ זיןי פון װייט ניט .זײא האבק צײט דער אין
 יהאבק ,זשוליקעפ אבנעךיסענע צוףי ;פרױ א פין געשרײא שרעכןליןז א

 כויןון ראטעוױיט ױךיש, אױף געשךיען האט זיא אונ געשלעפט זיא
 זענין לײט הברה צוױיא ךיא ,אגאראדאװיאי געפאלען צוא איז עס

 ,רעךצעהלט האט אדנ 'פים ד־יא אויף געשטאנען קױם איז זיא , אנטלאפק
 זיא’ ווען אונ ,איהר צוא ?זשעפען אנגעהויבען זיןד האבען זייא אז

 אונ נאכגעלאפק איהו־ זײא ז#נין זײא/ פון אװעכןגעהען געוואלט האט
.האלז פון טיפעל דאס אךאבגעריסען

געפרעגט זיא האט ? שפעט אזוי דא דוא טהוםט װאס אונ ~ т : ; т ־־ : •; V • т :
ט זי גאראדאװאי. דער זיןלי זיא האט אהנמאכט פאר געענטפערט האטני

^ V « « V V * » в Т Т Т Т י“ т יך • ״״ י • • I

.פיס ךיא אויף געהאלטען קוים
א י ז ײט אונ אנגעשיכזךט זיןד האט -  אנגע׳- זיןד האבען י נאף• שי

.דערבײא געשטאנען זעגין װאס אײניגע װפען
- щ פיאדאר האט ,אהײם צופאהרען לעבען מײן ,צײט שוין איז 
ט ג א .כלה דער ^

 איהמ זיא האט ו נעווארען בלײן־ אזוי דוא ביזט װאס -
^עפרעגט•

ק טרויריגע אזוינע אױף קוכןען גיט איןי._כןען - ענ צ  מיר אויף ,ס
 ,פוויען פארדאךגענע ױגנע אזױנעי זעה איןי ווען שטאךק זעהר וןירכןט

״ .ש־ור זיין אזוי אלזז פרױ אואימנגע וויא ז^גה/
 שטארנןער האט קוטשער דער :געלאגט ער האט הויז״ ״צוא -

 האבען פעךד ךיא לײצעסי. קולירטע ךיא נענומען הע^ד ךיא אין
 3>’נןלא| אנגעהויפק שטארקער האבען רעךער ךיא ?זראנען, א^ג^הויבען

.פפלאסטער אםפאלטענעם דעם איבער



״ גאואדאוואי ךעש געפךעגט לאה האט ,מיןי דוא פיהךסט וואו -
ט איז ער ןק -בולוואר ךעם פ־ן וױיט געװעזען איהר שויןימי .

ישכורים אלע װאו דאךט ,ךיך איץ־ פיהר אוטשאפטאק אין - ׳ *
זיןיאױפ. יבטעךען

א ג  נאך איהם זיא האט אהין, מיןז דוא פיהךסט זשע װאם -
אן :יך ז.יא הער וואס פאךשטאנק ניט אוני אייערנעפרעגט אמאל

ז V • י ; V ; V ; 5 ״ • • т • * • '▼

,עכוךיש מיט
א אז ,שכור אזוי ביזט דוא דוא וויא אלײן ניט באמ^רקםט ח

זיןי לאזק ניט באגאהט ’ מען . טאר גאפ דער אויף אננעטרונקק ביזט
פאךזאגט. שטךעגנ אונז ־בײא איז אזוי .]ואלגעךעןלייןיישטרים

ק ניט לעבען מיין אין בין איןד ,שפור ,ניט בי־ן איןד גאל - ’ י עז עוו  ג
.ניט מאל כןיין טרי.נק איןי ,'טכזר

 יאן צוא שכזר ניט ביוט דוא אז געשעפט מיין איז וואס -
 פיהרען דיןו־ איןז מה , לאם ךער אויף םקא^דאל א אננעמאכט האםט ןןא
.אוטשאםטאק אין

 בין איןי ,אגגעמאכט גיט סקאנדאל שוש _קײן האב איןי -
םק ק/י .שטיל ;
א - אנגע־ זיןי איז בןלוואר גאנצער דער אז געשךיגען האשט ח

א ,לאפען  דער האט ,טישינא’ א1אבשטשעםטווענא נאורטאיעט האםט ת
אר•3 א לײענט מען וױא פוגקט’ ,טאן אזא פיט געזאגט איהר גאראדאװאי XV  • т т т т • • -־י т ״ • ו :: י.• « •• V : - «
.פךיגאװאר זײן שןלךיגטען

 ®יץ מען האט מיר בײא ,באלײךיגען געמאלט מען האט מיןי -
• געשריגען איןי האב ,אראבנעמען נעװאלט שאל אײנציגען
? געטהון דאם’ האט װער -
 וואלםט דוא ,אנטלאפען זענען װאס רטוליקעם צוןייא ךיא אט -

א אונ ארעםטירען באדארפט זייא ארעסטיךט. מיך האסט ה
 ךיען איןי ׳_זאקאגעס .קיץ ניט מי־ לעךען גערעךט״ גיט נא! -

 פופצעהן איןד האב פריהער אונ פאליצןע ךעו’ אין יאהר צעהן שוין
 נאר געהי !מיך־ לערענפט דיא אונ פעהאטע דער אין געךיענט ;אהר

.ךיר פךי_קאזעוועט מען וויא אזןי ;יכער

 אנגעחאפט זיא האט .טריט א ווײטער אבנעג_אנגען זענין זײא וואס
 פארגע• זיןי* האט איהר י ״ שרעק גרעםשרע א י ,ציטעךניש אגרעםערע

 .איבערטראגען הײנט וועט יזיא וואס נאיכט שךענןליכע ךיא שטעלט
.אךעםטאנטען צווישען ״ ,שיכוךים צווײטק״ נענטיגען .  שוין האט זיא ’!

ק געטבאכט ניט נאר ,מארגען איהר מיט זײן ״קען עסי מאם דעש ױעג



א מען וועט צוא  1אי עיעכןלױ ׳ שרעקליד נאר , באפנייען גיןז אזוי ז
.נאבט אזא

 אונזיןד גאראדאוואי דעם פאר אבגעשטעלט פלוציש זיןל־ האט זיא
י :איהש פאר צװױינט שרעכןליך

 איין בין איןי ,אב מיןד לאז ,הארצען אין נאט האסט דואי אויב ’
 טיר מיט טהו / געטהנכןען גיט לעבען מײן אין האב איןד ,מײדיל עהרלין־

 צוא, נעם ^א .אוטשאםטאק אין ניט מיך פיהר נאר ווילסט דוא וואס
. אי מיןזי לאז נאר אלעס מיר בײא

אזנ ^קעשעגע דער פןן געלד לעצט איהו ארױסגענזמק האט זיא
.געגעבען איהם

 .געטהון שטײכעל א האט גאראדאװאי דער
ע ש שז קו ק מיר. צץא -  וועל איןי באפרײען, ךיןי איןי וןעל מאךנ

הךק ניט ךיןי - אוטשאשטאקי• אין פי
גאר אוג קאפין דעש איאבנעלאןט זיא האט ג־לזיכט בלײןי א מיט

זיא‘ ענטװ^ךען, צוא װאסי געװאוםט' ניט האט זיא , געענטװעךט ניט
געוועזען איזישוין איהר בײא זיןד, װעגען געטכאכט ניט שיוין מעהר האט

פוך אויסגאנג שוש _קײן געוועזען ני־ט זי־ פאר האט זיא ,אײנס אלץ
.לאגע שרענןליכע איצטיגער איהר

סװיסטאמ א דערהערט גאראדאװאי דער האט ,מינוט דער אין
I י • • • ; • ; “  ;  V ; V т  т  т  т  V т  • V

 גאראדאוואיעפ ךיא צוא ,פךאוועראיעט האט װאש פליסטאװ זײן פון
-ארט זײן אויף יעדער ״ זיןז געפינען אוטשאסטאק _זײן פון .

וועל־ שיפוךטע אנדער אײן ,אײלענךיג געזאגט ער האט .גיב נא -
ט, דײן אויף געפינען איןי  האכק חאטשי איןז לאש דערוױיל אי

-בראנפען אויף טארגען .
 עטליבזג איהרע געגעבען אװעק איהם זיא האט הענד ביידע מיט
,אװעק גייןד אױ ער אונ נו־אשענס

 זיא וויא איבערגעבק זאל איןי ;װאךטער כןײן דא ניט איז עס
 האט זיא ,גאכט גאנצע דיא גאסען ךייא אין אבגעמוטשעט זיןד האט

ט’ געפונען גיט זין־ י  װערט װאש אײנער וויא לאגע בעסערע _קײן אין נ
 שוש _קײן זיף פאר ניט געפינט אזנ װאלד גרויםען א אין פאךבלאנזעט

 ריטשען ,ך־עווען שךעקליכע דאס מאל אלע העךט ער ,אויסנאננ
יעדען זײער־ פאר באהאלטען זיןד ךאךף אזנ חיות ווילךע ךיא פון



 אײן בין איד
 מיר מיט טהו

צוא נעם נא

אונ קעשענע

וועל איר ״

 גאר אונ אפ
 *זיא עוו^ךען״

 גערועזעו ’ טוין
פון’ אויסגאנג

 סוױסטאק א
*ראדאװאיעפ

V Т Т  Т

 וועל ויבוךטע
האבען 'עזי

עטלימג ע

 זיא וויא
тהאט זיא

*с וועךטי 
 שיוט קײן

 ריטשען
יעדעך
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ט, י^דער געהעךט■ האט זיא װאס קול יעדעס כןלאפ, יעדעו־ טרי
ס,' פון איוױיטער אין ערגיץ האט װאפ דךאשקע יעדער פון ווייטענ

- !שרעק גרויס אין געבראבט זיא האט רעדער ךיא מיט געקלאפט גאם
ך אי י ן י ב אלד אין דען - פאר אזוי זיין־ ״שרעק איןד וואס אוו

 אויף זיצענךיג זיך י מיט רעדען אנגעהויבען זיא האט שאריןז יעךען
 גרויפען א ’ געגען גע.פיל נןלײן א אין ערגיץ באנק שטײנעךךינער א

 פאר \ מעגשען פיעל אזױ מיט שטאךט א אין דאך בין איןד - מויער
נוילדע / װעלף דען זענין זײא ,מורא זייאי פאר איןד האב זשע װאס

? שרעק גרױם איןי האב זשע וו^טען יפאר ו חיות

 װאלד א אין געפינען צוא איצטער געווינשען בעסער זיןד וואלט אי־ -
שק צוױשען דא אײךער היות ווילךע צוױיטען -טענ .

 .כןײנער זיא זאל עס אויםבעהאלטק נאכט ךיא זיןד האט זיא װיא
 פוסגעהער פיעל געהאלפען״ ניט איהר האט עס נאר ,זעהן גיט

אנגק .זענען אײניגע ,באגעגענט זיא האבען מאנסלײט עג  שאן זעהר ג
 זעגין זייא אויםגעוױזק האט עס ,פנימער 'פרעהליכע מיט אנגעטאן

ק י .זײא ,האךצק ךעם אױף גוט ױיא איז עס ,כיייןד ענ  פון געגאננען ז
ק, ךיא ער ט א  פארשפעטיגטע זייערע פדן אדער .קלובען. דיא פון טע

שעפטק  כײכע קײן1 ניטי מי־ט מאננער באגעגענט אויןל־ זיא האבען עס ,גע
ט’ פארטכאכטע טרויריגע טיט כןלײדער״ מי ר- ע ט כ עןי  װארט אײן ג

לײט. ױנגע אונ מיטעלע עלטערע^ מענשען״ סאןטעןי אללערלײא
 זײא אונ באמערקט ניט אפילו זיא האפק יזײא פון ווענינ זעהר ’
/ זייעך װײטער גענאנגען זיןי ךננין נ ע ו  פדן אבער רוב דאט נאר ו

א. מיט דער רײד, נוטע מיט דער ,אכגלםטעלט זיא האבק זןיא
.גאחאלנע גאר דער אז־נ װערטער גראבע מיט דער ,פנים פרײגדליןז

אויס זיןד דרעהט היגד שטאדע א אים בעפאלק װאם אײנער וויא
פוך אויפגעךרעהט העלדין א ון״י־א פלמת זיןי זי האט אזוי ,האװקען זייער פןן

 ■, מאננער ךיא צוא בעקומען האט זיא װאס פעראכטונג ךיא זײא
 אנטלױפעך יעדען פזן זאל זיא שטארקײט. פיעל גענעבען איהר האט

 ,'טרצים פאךעיפושטע פון וויא ,איויסךרעהען זיןד אװענןשטויםען, י.עדען
שק העפליכע שמוציגע פון וויא שעפק.ע • בא

רענטער■ איז עס גיז נאכט ביטערע א איפערגעלעבט ױא האט אזוי
.געװארען טאג

שךעקלי• ךער פון אבדוהען געקענט עךשט זיך זיא האט ךענפטמאל
 װאוהין־ טהון, זאל זיא וואפ אױ, זיא װאו• בעטראנטען זיך ’ נ״אכטי, בער
רן. זאל ע איג נ^ראנקען. ךיא אויף אױפנײק־מען אדיןז איהר’ איז עם זי
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 איהר אװעקוואךפען באדאךפט האט זיא װאם איבער אונ אזוי ׳וויא
 ןךעמךער ידער אין ךאס דעם אין שולךיג איז ’ ווער אוג •הײם״

 ביטערע אזא דאךפען זאל זיא אוםגל;קליך אזךי זיא איז ־שטאךט
שק אלע פאלןרענגען; נאבט  אומגליכן■ אונ גלייקליכע ארימע, רײבע מענ
ר- אונ פערגיגיגען פיעל פו-ן - יךער גערוהט, נאכט דיא האכען ליכע  ךע

 נאגצע א מוטשען זי־ באדארפט האט אומגליכןליבע זיא נאר ,צרות ״פון
 אײן אויף ,ערד יהאךטער נאטס אױף , נ_אס דער אויף אפילן ,נאפט

.אבההען געלאזט גיט זײא מען האט האךטקישטײן
 ךעם פון ,פיאדערק ״פון :געטיאבט זיא האט סןי א , םןי א פון

 אלע דיא פיז ׳ איהר אויף מלקומען רחמנות האט וואס פאךשוין גוטען
,באנאהט באגעגענט ױא האבען װאם מאנגער

 • האט זיא וואם אלעס אייבעתעןען ניט ‘אי־ י אופן,קען באין נײן,
 בײדע מיט זי האט ,טבאכטק לאנגען דעם נאן־ נאר געטכא^ט, איזןטער

 •• נעזאנט שרעכןליכער^טיםעי א מיט אונ כןאפ בײם אננעהא^ט זי־ הענדי
.ן״מאננער טאננער אוי . . !

 אײנוואהנער אדעםער דיא וויא אדער גאפ״, ״ױך־שער דער אויף
 וןאהנט דוואר״' ״טשארני א פו-ן פאדעאל א אין ג_אם״ שול ״ךיא :זיא דופען

ק ךיעזען אונטער .פליײשיגע״ ״דיא ױדענע אלטע א־ין מ א  א.יז .קק נ
 האבען װאס בית׳טעם בעל אדעפער אלע טיין איןז־ יאדעם, יגאנץ פ?עט
 זיןידיבעל .קךיגט’צוא ;דינסטען זײערע בײטען צוא מאל אלעי לייעב

 נעטט זיא פלײשיגע״, ״דער נאןדי מען שיקט ךיינסט דער מיט בית׳טע
 באט^־כןט ;גוטע א שוין נײע א ברענגט אונ דיעלסט שלעכט־׳י ךיא צוא
ר אךער ,בלת בעלי דער אז בית׳יטע בעל ךיא ע  דער אךער אײדים״ י
 ,ךיענםט שאנערי ױנגער די;ר צוא אײגעלעןי אונטעךװײלעכס מאפען זזהן

 יךיא צוא נעמט זיא אונ פלײשיגע״ ״דער צוא בית׳טע בעל ךיא שיקט
א אךער אמיאו-פע, אלטע אײן גיט אונ שאנע ךיא ױלגע,  לא ױנגע '

עםען צוא זיןז מיאוםט ער אז *אבער זאנט בית בעל דער ױען ;יץצליהה
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 פלײש/גע״ ״ד־ער נאןי ווײטער מען שיקט כןעכין, ױצליחה לא אזא יפןן
װ. ז. א. שאנע א ױײטער גיט אונ מיאופטע דיא ’ צוא געמט ״יא

ק אין פלײשינע״ ״ךיא אז זיןד פאךשטעהט ’ עז  צופרידען זעהר געוו
 האט מאל יעדער פןן װאהם ,ךי^נפטען ךיא איבעךבײטק מאל ’ אלע &ון
. יצדךים בײךע פון מעפןלערײ נײ באקומען זיא

 אפט מענשען היימישע צוױשען דערהײם אין זיןד בייא פלעגט זיא
.דעם וועגען .^יבעךרעךען

ק זיא פלעגט ,ניט אײגענטליןי פאױטטעה איןי - ’ אג  וואם ,ז
 ׳ ךיענםטק ךיא בייטען צוא מאל אלע בית׳טעם בעליי דיא האבען
 זיןר ךאכט אויגען ךיא אין מיר בײא ? בעםער אויס ךען זייא .בײטען

אײן פו-ן אלע יאהר שװאךץ אייין אלע .גלײןד ךיענםטען אל/י זעגין
מײן באצאהלען נאר ימיר זאל ױא אבי• 'געשוירען, פאפיער בויגען

מיר. בײא אן בארגט אונ לײהעט זיא וןאס אל?ים אונ מעקלעכײ
 ךיא איבעךגעביטען נעכטען עךשט האט מגלבית׳טע דיא בריינע

 זיא מוז קףיפק עפעס זיא 'טיקט זיא ווען ווייל ,דערפאר ךיענםט
 אײו נײ# א י צוגענומק האט אונ יגךאשען, צווײא אראבנעמק י זיך

אי ,אראבנעמען אויך מםתפא וועט וואס 'עהךליכע  נינז זאל ברײנע נ
 צוא איהר אױ ךיענםט איהר ווײל אב זאגט בית׳טע בעל דיא זויםען.'

 נארישקײטען ,מיאום צוא איהר איז ךיענפט איהר ו_וײל דיא ,שאן
ט׳ -־אזנמעהר ? ךיעגםטק בײטען צוא מען האט װאם ני

דאם געטראפט, זיןי בייא פלײשיגע״ ״ךיא האט ,אנדערש״ ״ניט
ענפטק בײטען בעלבית׳טעפ דיא װאם  גאט ה. л זאן־, גאטס א אייז די

 פרגםה, האבען דאךף וואס א״ױדענע אױך איז פלײשיגע״ ״ךיא אז ןױיםט
זאל זיא אז געדאנקען דיא אין פעלבית׳טע יעדער גאט ש;קט דארום

ק דיענםט, ךיא ־איבערבײטק כךי פלײשיגער״ ״ךער נאןי שי.קען זאל מ
-צדךים בײדע פון מענןלעכײ מאל צווײא נעמען זאל זיא״ .

тר א  ד«אט .״?לײשיגע״ נערופק מעקלערין ךיא האט מען וואפ פ
 או דעךצעהלען פלעגען בעל־ביתטעס אלטע נאר ,געװאוםט גיט .קײנער

 פארמאגט שטענךיג זיא האט ױנענד י ךער אין ’ ווײל ,דאךימיר
 דיא איןי גם;'מילבי פארקויפען פלעגט אונ .קיה האלעגךישע צווײא

- גךעםטע ר. ע ײז ה
נאטהיג״ ניט אונז איז פלײשיג.ע״ ״דער מיט באכןאגען זין־ ימעהר ’

 זאלען לעזערי ךיא איהר, וועגען וואךטער עטליכע ךיא נענוג איז ;עס
 ךיא אבגעמוטשעט זיןל האט וואס לאה ’ אומגמקליכע אונזער אז רויםען

 דעס אין י פליײפעע״ ״דער נגײא איצט זיןז־ געפינט נאכט 'םךעקליבע
-פענסטילר גידרינע דיא טיט ־פאדוואל .
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 געהען זאל זיא װאו געטךאכט פיעל האט לאה וןאפ נאכדעם
 א אײנגעפאלעןי ענךליןי איהר איז ,נעלד אהן טהון זאל זיא וואם אזנ

 יוךישי; א ’ ‘װאהנט עפ װאו פרעגען ;אל זיא ,געדאנכןק גלי.קלימיר
 צןא, איינגעוױזק באלד איהר ראט מען אונ ךיענםטק פון מעקלעוין

-פלײשינע״ ״ךער .
שטעלע״. א אבזאגען ניט הןײנעם כמעט פלעגט פלײשיגע״ ״דיא

ק אז זאג.ען נאר פלעגט זיא  בעל• א וועטי צוווארטען אביהל דארף מ
תטע  דארפעך זיא וויעט ךיענסט, אלטע דיא אבזאנען נעוױם גי

' א - ׳ ע ײ נ
ךעם געזאגט לאה האט ו וואךטען ניט אכער כןען איןי -

־ • ןתאכ
ר ה אי ז א זענטל ז׳טע װאס װאוטען, צוא ניט ציי־ט _קײן האט -

מק איהר עקו ? שטעלע א זוכען פיר צוא ג
ט, צײט _קײן האב אי־ןד ניט - ש״טאנד־ אין ניט בין אןי נאר ני

 אויף י גיט האנ איןי .געלד גראשען א ניט האב איןד ,וואךטען צוא
- ,שטעלע א מאכען זיך וועט עס וואם ךערצײט צוא ביז הוצאות

ס א ד א נ ערשטע׳ ךיא ניט זענט איהר ניט״ אומגליק .קיין איז -
מיט• ’מיר בײא 1ז_ײ י דערױײל כןענט איהר מיר, בײא אײנע ניט אוג

ק. מיט ,עםק ק ע ר ̂אט ווען ,ךערגאן־ אונ אלעם מי־ט ט  וועט ג
 אױף נעמען 'בעל־ביתטע דער בײא איהר וועט שטעלע ךיא באשעךין
באצאהלען. װעטמיר אד-נ רובל עטליכע פריהער

 האט גאטט וואס גלי.קליןי פאר ג־־שעצט זיןד'נ_אטיךליך האט י לאה
 .געבליבען• ד־אךט איז אוני ױדענע״, פליישיגע ״דיא באש־׳נןט איהר

צײט, גוטער ךער ביז'צץא װאךטק
 װאםל ךױגנפטען איבךיגע ךיא כײא ךעךפרעגט זיןד האט לאה וויא

 גע* אזױ ’ אן תמיד פון איז - שטעלק אויף געוואךט אויןז דא האבען
ג״ע- ו.ענין װאם ךיא אז :פלײשינע״ דער בײא אײננעפיהרט וועזען

ק מ  עםק אונ נןוואךטירען געמוזט האפען ’שט־נלען איהר בײא בעטען קו
 ךיא, פרנפה; האלפע ךיא כמעט געהאט זיא האט דערפון ;איהר בײא
א אוני געצאהלט איהר האבען, געלד געהאט האבען וואס  וואם ך

-באךנ אויןש גענו-םק האפען ,געהאט ניט האבען  דיא אבער דעךפאר .
 זעניך שטוב אין י פלײשיגע״ ״דער בײא געפונען שוין זי־ןד האבען וואפ
 א,. באקזמען’ זײא װעלען ’ הײנט׳מאךנען אז פארױכערט געװעזען שוין

-װא־־טען נאריצוא דארף מען ,שטעלע .
דעךפאר־ פאךגניגען מיט שטןב אין ארײננענומען האטיזיא לאהץ

עהק האט זיא װײל מק ’ װעט לאד-. אז געז אזנ. שטעלעי א גיןדי באקו



 האט פראכןגײכךג איהר פון װארוס מעקלערײ״ גיןז־ באקומען וועט זיא
ק י נעמט מײדלעןי שאנע נאן־ זבפלט ױנגע אז געװאוםט זיא  גיכעל מ
 קומט וויא געװאזגדעךט זיןד האט ״פליײטיגע״ ךיא .שטעלע א אויף צןא
 עס ,ךיענםט א זייין זאל איז לאה וויא מײדעל *טאנע אז_א אז עם

- ..קינד בעל-בתיש א זײן צוא גאר איהר פאסט

 א באקזמען האט לאה אונ נעדױעלט ניט לאגג טא־ע האט עס
 צוךיק געקזמען זיא איז געדויערט לאנג נייט האט עס נאר ;שטעלע

- .פליישינע״ '״לעל צץא
 פלײשיגע דיא האט ? צוךיק געקומען דוא ביזט ױאס פאל -

- .געפרעגט
 איז אזג געענטװערט לאה האט , זײן ניט דאלט _נןק איך -

-געוואלק רויטה .
? אבגעזאגט ךיר האט מען -
- נעענטוועלט. לאה האט ׳אגטזאבגעז מיל’ האט מען יא, -

ווען אז ,'נעוךאלען מענןלע־ין ךיא’ פאלװאונדעלט״איז וויא נאל
באגעגענט איהל זיא האט’ ,בעל־בית׳טע לאה׳ם צוא געקוטען איז זיא

װאלטעלג ךיזע מיט

פאל־ א_לײנגעגעבען, מיל צוא האט איהל וואס מײדעל דאס אט -
 מיל ,געױעזען גוטי דא זיןי דאבט איהל איז עס ,ניט גאל איןז שטעה

מײן ,איהל פון געוועזק צופלי^לען זעהל שטוב אין אלע דא זענין
זיא ,איהל פון אבלויבק ניט גאל זיןד .כןענען .קינדעל אלע אזנ מאנן

זיא / קוקען צוא פאלגניגען א איז עס אז רייין אזג גיןד אלעס טהוט
נאל בעסטען, אלעם מיט שטענךיג זײן מיל בײא געקענט וואלט

פאל וואס, פאר ׳אב זיןז זאגט’ אידנ ארײן זיא קומט הײנט פלוצים
ט. .כןײנעל זױיםט ,ווען ל/ בײא ךיענען גיט וויל ״זיא ני זאגט מי

האב איןי ,נײטען ניט ױגנעם ״קק איןז זיןד פאלשטעהט נאל ,זיא
 מיל טהוט זיא ,אוועקגעגאנגען איז זיא אונ באצאהלק ’ געמהט איהל

דאןי ווײסט איהר ’,זאגען ניט נאל אײןי קען״’ איןי װאס ’ באנג אזױ
 אילל דיענסט. אלײטישע באישעלט גאט אײלעל איז *עס שוועל וויא

ע/ .סליגען איצטעל האטש מיל זאלט׳ ײ  ױאס אלײטישע עפעס נאל אנ
אז חושד עפעס איןי בין לאה׳ן וואלום ,האלטען מעהל זיןד זאל

ען... צוא אן ניט פנים א איהלישױן שטעהט י>ס ענ ךי זענין אזוי ךי
 'באקענען אונ אלעס י _קײן נאל זייא קומען ,ךינסטטײךלעןי פוילייטע

.האלעווען ניט שוין זייא ווילען לייט מננע מיט זיןד
אבעל איז זיא נאל געיעבענט, אזוי אויןי האט ״'פלײשיגע״ ךיא
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 געבעטען איהר בײא י האט לאה ווען געווארק פערװאזנךעךט מעהר נאןי
שטעלע. נימי געפינעןיא’ איהר זאל זיא

 בעל■ פךיהךיגער דער פון אבגעזאגט זיןי’ דןא האפט װאם פאר -
 געקענט וואלט ךיר ,געפעלען אזוי זײא ביןט דוא ןיןד דאכט ? ביתטע

 »געפעלען גיט בעל-ביתטע ךיא ךיר איז אפשר ;גוט שטענךיג דאךט זײןי
ע. איז.זעהר זיא זיך דאבט ט אגז

 א זעהר איז זיא ,ניט גאר בעל־ביתטע דער צוא האב איןד -
 צזא מיןי איהר האט וואם ;_זײן ניט דארט וויל איןי נאר ,פיוי נוטע

.ךיענען צוא דאךט ניט מיר געפעלט כוםתמא ? פרעגעןי
ע געפוגען איהר פאר האט ״פלײשיגע״ דיא ײ  נאר ,שטעלע אנ

לאה איז אױים טאג עטליכע אי־ן ;לאנג אויף ניט ווײטער אבער
 נאכדעם זיןד האט ״פלײשיגע״ ךיא יוויא אונ צוךי־ק, געקומען וױיטער

 .אבגעזאגט אלײן ווײטער מאל צװײטען בײם לאה ױןי האט ,ךעךװאופט
 פון’ צופרידען געוועזען זעהר איז איהרע ביתטע בעל צװײטע ךיא

 דיענען ניט״ וויל לאה וואס פאר געװאונדערט נאר זיןל האט יאוג איהר
איהר. בײא

 ניט אונ פלײצעס דיא מיט געצוינען נאר האט פלײשיגע״ ״ךיא
-אויםגעךריקט זיךי האט זיא וויא מײךיל/ משוגענע דאפ פעךשטאנען . 

זיןד זיא י .זאגט וואפ פאר איהר איבער ניטיגערעךט האט זיא וואס״
 חוץ .געענטווערט, גיט דארויף גאר לאה איהר האט ,אב מאל אלע
:ענטפער אלטען איהר

ט. וױל איןד - ךיענען. גיט דאךט איןו״קען ני
;שטוב אין מעכןלערין דער בײא זיצען געפלי־בען װײטער איז לאה

צק אזוי אז באטראכט לאה זיןי האט טאג א אזנ טאג א  _קיין ’ איז זי
מאל א װאם 'זיך פארשולדיגט י אונ זיך פארבארגט זיא ׳גיט תבלית т ־־ т • : :• : “ י • : : т : ־ • • ־־:•
 אנגעהויבען.קרימען דארויף אויך האט מעקלערין ךיא ,מעהר אוג מעהר

 האלז׳ ״ איבעךן איהר״ איז שלעכט אז נעזעהען האט לאה גאז״ ךיא
א צוא צוגעטךעטען זיא איז  איהר פאר געפינען זאל זיא ״פלײשיגע״ ךי

'טטעלע. א נאךאמאל
א נ האלט איהר אז געפינען, וועל איןי אז זײן װעט וואם -

ל ךי.ענפטען _אזױנע ? ״קײן;אךט אויף אײן .ניט זיןי א פון .נעמען מען י;
 אויף זאגען דעךנאןד יענער וועט וואפ פײלד, .איןי האב ״ שטוב מײן
ען צוא ניט’ דיענםטען לײטישע .כןײן האב איןד יאו ,מיר  איך נײן ׳5 גען

 אנגעבאךגט זיץ־ האט איהר װאם באצאהלען ןןיר זאלט איהר אז ווילל
 דאיניט בין איןד ,געזונטערהײט מיר פון 'אװעכןגעהען זיןד אונ מיר בײא

.גענוגי םעכןלעףנס דא ב״ה י זענין אךעס אין ,אײנע
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 געפיגען מאל איצטיגען נאןי זאלט איהר אמיר אײןי בעט איןז -
ױ פאר  האלט״ן- שוין זיןז װעל אין־ אז צוא אײןל־ זאג איך ;שטעלע א מ
 ךאכט איהר האט בזיונרת _קיין , געפעלען ניט אפילו• ׳טוין מיר מעג עם
 ;אלײן איןז נאר ,אבגעזאגט מיר האט ױינער ניט ,געהאט גיט מיר פון זיןד

 איןד ,האלטען שוין זיך װעלי איןז אז צוא אײןי איך זאג אבער איצטער
.שלעכט זעהר איז מיר ,אנגעליטען געגוג שױן זיןז ךאב .  פאר^טעה איןד .
 קאפ,ז אײעך יאױף נעזעצט אומזיםט ^אר זיןי האב איןד אז גןט גאנץ
 זיןי אײןז בײא איןי האב װאס ידדענ.ע/ ארימע אײן אליין זענט איהר

 וואס ,פיעל צוא אויןד אזוי מײנעטװעגען פון טהוט איהר ,אנצובארגען
 מיר פאר נאר געפינט .אבצודאנכןען שטאגד אים ניט גאר אײןי בין אייןד

 װעל פךיהער געילד ם;הוך א ’ פאר ’נעםען נןענק זאל איןד װאו שטעלע א
 שוין זין־ וועל איןד דאנק, גרוים מיט בעצאהלען אלעם פאר אײןז איןד

 איןד ,ז_ײן זאל עס זײןיוואס מעג עפ , שט־נלע דער אויף האלטען איצטער
• • • בידעווען צוא ניט כח _קײן מעהר שוין האב

 פריהער זיןד איהר װאלט הלואי ,ניט ױאם פאר ,אזוי אויב נא -
 צופלידען געוועזק װאלט איןז ,נעװעז׳גן גלײכער וואלט באטראכט אזוי
 .כןענט איהר ? װאפ אזוי אונ ,געוועזען גוט שטענדיג ױאלט אײןז אונ
 ניט אךט _קײן אויף זיןד ״קענט איהר אז נאמען אײןי’ באקומען נאך

 זאלט צונעמק, וועלען ניט בעל־בית׳טע שום _קײן אײן־ וועט , אײנהאלטק
 נאן־ דאךפען ניט זאלט איהר באטבאכטען גןט זעהען טאקע זין־ איהר
 אײן אײןד פאר זוכען זעהען שוין וועל י איןד אונ מיר, צוא קומען אמאל

וועמען בײא אז באןל־ ובפבט ,גענונ דא ב״ה איז בית׳טעם בעל ;ארט
װאם פאר געװעזען״ צופךידען אײך מיט מען איז געוועזען זענט איהר

ניט? זשע
געװעזען ווײטער לאה שוין איז נעדויערט לאנג ניט האט עם

פךיהער נ^לד חוךש א פאר 'געגומען האט זיא ,שטעלע נײער א אױף
אז־ג אבנערעכעגט אךענטליןי זעהר פלײשיגער ךער מיט זיןי האט אזנ

• מעכןלערײ יפאר אויןז אונ אנגעבאמט האט זיא ’ װאפ אלעם פאר באצאהלט
 אלעס / ארבײט ךער צוא פלייפיג זעהר גענומען זיןז האט לאה

א שטוב אין  ךער בעל׳ביתטע ךיא ;שטיל אזנ ךײן ,גיך אבגעטהןן האטזי
 זײא איהה פון אננעקוואלק ’ גאר האבען שטוב ’ אין אללע אזנ פעל׳בית

ױאם אלץ דאם ניט לינט ’ איהר אין װאם נעװאןנךערט גאר זיןי האבק
פײנ_קײט איהר ;שטילקײט איהר ,ךיענםטען אנךערע בײא זעהט מען

.םטוב;ן א באמערקט יעךער האט
,'טטעלע ךער פון צופרידען געוועזען אוייך לאה איזי אנהויב אין

טרויעךיג מעהר אנ]עהױבען ײא דאט װײטער אונ װױטער וואס נאר



פ198 י י נ ם ע י נ ו י ב א ו

 ני־ט נףינעש אונ פאךחמאךעט געוועזען זיא איז טאג גאנצען דעש ,זײן
.גנב א וויא פונקט אויגען ךיא אין גלײןי קוכןען געקענט

א’  אוךזאכע דיא געװאופט ניט האבען וועלכע שטוב אין יעניגע ךי
 געשאקעלט יאונ געװאונךעךט נאר זיןז האכק טוויערקײט, איהר פון

קאפ.ז דיא מיט
:באמערקט מאל אײן ניט איהר האט אלײן ביתטע בעל ךיא

,ךיענען צוא שלעכט ני־ט דיר איז מיר בײא אז ,לאה י זין־ דאכט -
 וויא נלײןי ,פאךנןלאגט שטענךיג אזוי אחם זיןי דזא ךרעהפט זשע דואס
.״לעכט ״מיר בייא איז ךיר

תטע/ בעל נײן -  מען אבי ,געענטווערט זיייא האט אזוי״ גל_אט בי
.פרעגק’ ניט מעהר זיא זאל

 געשלאפען שטוב אין שוין זענין אללע ווען באנאכט אײנמאל
א נאר  זיא האט ,געיפעס דאם איבערגעװאשק נא־ האט כןעבין ך

 ךיא .געלעגער איהר אויןי ביטעו־ ווײנט לאה וויא ךעךהעךט פלוצים
אונ צוא איז'צוגעג.אננען כןעבין  האמ לאר״ נאר געפרעגט, זיא איהרי

 וױא געהליפעט האט אוני קיםק־ אין אײנגעגראבען טיעפער נאןי זיןז
.קעד א.קלײן

 אויסג^וױישט לאה זיןד האט ,כןישק ךעם פון ציך ד/יש אין טאכןע
א י כןעכין ךיא ,בעט דעם אויף געזעצט זיןי אונ אועען ךיא ט  מי

 געבעטען זיא אונ איהר נעבען געזעצט <ליןי זיןד האט פניש טרױעךינ
ק איהר זאל זיא אנ ווײנען. איהר פון או״אכע דיא ז

 ווײס איןי ך־ךצעהלען״ אײןז־ איןי װעל גאנצען אין גא?צען, אין -
̂אל אהין װאו טהזן איןי זאל װאפ ,טהון צוא װאם ניט אלײן ? געהען איןי '

 טרײבט ווער לאה? איהר רעךט וואפ ? נ^הען װאפ ? געהען וואזל -
-י .דעךשראקען ’ וויא געזאגט כןעכין ךיא האט ? ךען אײןי

 האלב כןייין מאל נאךי״קײן האט זיא אז דערמאגט זיןד האט לאה
ק .נןעכין דער מיטי גערעךט ניט ױאןט  ארומגעחאפט האט זיא ;רעש ױעג

כןעכין ךיא
 בית׳פזע בעל אײן בײא אײנעם אין ךיענען מיר ,חוה ליעבע -

 דעךצעהעלען אלעם אײןד וועל איף < פריינד גזטע זי־ןד דא?ט זענין מיר
 .כןײנעש האב איף אז אומגל/קליןד אזױ בין אי־ מוטער, אײגענע אײן וויא

דאם אויםךעךען האטש י זיןי ,רעדען צוא וואךט א וועמען פאר נישט

 לאה ,הערען צוא אנגעגרײט זיןד אונ געטהון זיפץ א האט הוה
:דערצעהלעזי אגגעהויבק האט

ױאםיער אין זי־ אויםקומען נאר וועט מיר ? טהון איןז ױאל ױאפ -



 געקומען בין איך ז_ײט חודש _קײן דא ניט איז ;יס ,וואךפען ־צוא
 איןי װעל דא אןנ שטעלע דו־יטער דער אויף שוין בין אונ יאהער

• אננזאגק מוזען וױיטער ־ןיןד
ו אבזאגען זיןי איהר דארפט ױאם פאר ! נײעס א אט ? װאם - • т т ־־ — ־ т י • • : : ־־ т י *.״ :־ד

 ז^הר אײןי מיט הגנין אלע מיר אונ בית׳טע בעל דיא זיןד ־דאבט
.־צופךידען
 מיט גןנוועז׳נן אױןי זענין בית׳טעס ב;_ל צױײא עךשטע ךיא -

אונ צופרידען נמיו־ .אבואגען געמוזט זיןד איןד יהאב דעסטוועגען פון י
«?היערען״ איז מען װאוי דארט : נאריש_קײט ברויס א טאנןע איז

- .שטעלע ךער מיט האלטק זין־ מק. ־דאךף
 דאךט איף האב אזוי וויא ? טהון י געזאלט איןי הואי זשע רואס -
 מיר צוא זיןד האט שטעלע עךשטער ךער אויף ? בל_ײבען ׳־געקענט

 אזוי אונ זוהן ךער צוױיטער דער אךיף , בית בעל דער *עטשעפעט
 פראסט ,איבעךטךעטען גענןענט ניט טריט .כןײן האב איןז־ אז גראב

, איצטער אוג , גראבכןײט .זײנע פין איבעךגעגאנגק מיר איז גאל ־ךיא , , 
אנהויב אין לעבען. גיט בית בעל דער װײטער מץי לאוט דא, ־.איצטר

 פרײנדליןי, מיר מיט אזוי גלאט זיך באגעהט ער אז געמיינט איןד האנ־
 עריזיןל באגעהט .וױיטעל איג וױיטער רואס דעךנאןיי, - ךעךנאןד ;ןאר
 איברלײדען, אונ איפערטראנען גיט מעהל שוין קען איןי א מיריגראבער ״מיט

 אוועכןגעג_אנג^ן .ג ט אבט פאר שוין װאלט איןי אז אמת ךעם ווײסט לגאטט
 פשוט טוין5 זיןד שעש איןז ? געהען איןי זאל אהין וואז• נאר דאגען ׳פון

 גאר שוין מיןי וועט זיא צוא ווײסט ווער ,״פלײשיגע ״ךער ■קזמעןיצױא
 אז געהען צוא דען איןז האב זשע אהין װאו ארײנגעלאזען, שטוב לאין
ט י  ךיא ,מיר אויף אומנליק אײן פראםט איז עס ? פלײשיגע״ ,ךער צוא ן

 גיט גאר איז עס אונ שטעלען אויף יאהךענװײן אב דיענען ;ועלט ;גאגצע
אר !אוטגללקליכע איןד ,’איןד ן

 אזוי ךען איהר זענט וואס סיט לאה״ ניט אײןי פעךטטעה איןד -
? •.אומגליקליך
 י טיר צױא טךעט ער ,אײך דאןי ךעךצעהל איך ? װאם מיט ? וואפ

 איז עם ,הארען צוא איבער מיר איז’ עם אז זאכען אזוינע מיט ־צוא
 וואס מיט נאןד פרענט איהר אונ איהם, פון אבצוטשעפען גיט גאד ץיןז

̂ליק אז_א געױארען גע^אגט שונאים מײנע אױף ? אומגליליליק בין יאיך .ו . !
ק שונאים״ דיא פאךװאם געװארען, ױ>זאגט פר^יינד מײנע אויף -  לאז

 טיר אויןד - צולאבט פלוצים חזה זיןד ה*אט האבען ’ ניט אויןד דאס ־זײא
 ,זוהן בית בעל דעם צוא ב;ת בעל דעם געפעלט מען - אזנעליק :אײן
ק ןואס ם ע\ ? ד מײדעל פויליש א נאר נאך זענט ,לאה איהר אפני
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א מיט זיןז באגעהט מען וויא ניט גאר נאן־ ווײםט אונ , ךי ט י י  3וױ< ל
א’ מיט וויא שכל האבען דארף מען אזוי  זיןד־ העךשאפטען גרויפע ךי
 אלטע _קיין ניט אדיןד נאןי בין איןד מיר בייא פךעגט ;באגעהעין צזא

ע ענ  в א;אהר פון שױן ךיען איןי ,;אהר 28 פון ױײבעל א ביןי איר ׳ ױי
 ,ךיענען געיגא;גען בין אונ ,שלאק מײן מיט געגט זיןז־ האב איך זץט

,א ׳. א - אן ' דעמאלט פון . !
 הלמיד ךער וױא פונ.קט ,מויל אין גל'יןי געקוקט איהר האט לאה

 אין י זיןז פיהרט ימק רויא רבין ז_ײן פון’ יפאל עךשטע דאס אויס הארט
 מײדעל פויליש א נאן־ איז זיא אז געמײנט באמת האט לאה - הךר ײין

 לײטיאונ אזױנע מיט אויפצופיהךען אזוי וויא גיט אפילו זיןד ווײפט וואס
 וועט־ זיא מוח, ךעם עפענען דא איהר וןעט חוה אז עךמאוטעט האט

.אויםלעמען .יא
.אזי - . . אמת . . ווײם: אינ אךעפ אין לאנג ניט טאקע בין איןז .

הכמות. אהן גאזאגט לאה האט ,דא .זיןז פיהרט מען וויא ניט נאןד טאכןע
-עךנםט גאנץ .

געלד־ גןאםט אױקלעונען זיןד זאןד יעדע , לעב ^וועקטער ינײן
 גע- אזוי״ ’ איןי האב געוךעזען נאריש נאןז־ בין איןז ווען ,איןד ;מיה מיט

 מאל לכײא איןז ?ין אנגעריהךט מיך האט מאנפביל א אז , האנךעלט
ע- ניט פנים מײן האב איןד אז פאךשעמט אזוי זיך אדנ *געוואךען רױטה  ג
 פאר אנטלויפען צוא װאו געװאופט ניט בעהאלטען, צוא װאו װאופט
 איןי• אז כןלאפען אזוי אונ שרעקען איזוי מיר .זיןז־ פלעגט האךץ דאם בזיון,

’.אנגעװארק װעלטען בײךע שױ; האב י איןד געמײנט האב
 װאפ ךערפרײט לאה זיןד ראט ? הײנט אונ נא ,אזוי־ טאקע -

.הארץ איהר אזוי פיהלט .קעכין ךיא
ביך הײנט ניט״ גאר איז הײנט חא: הא, איהר? הײנט״פרעגט -

ווילל• איך אויםנעלערענט. שױן זיןז־ איןד האב הײנט ,.קליגער שוין איך
.פיהךען ניט ליעבעסי אפילו!קײן שוין . .

װאם: גיט פערשטעה איןו פיהרען? ניט ליעפעפ הײפט_קײן װאפ -
.מײנט איהר

אביםל' בין איןד אז פריהער ,פארעטעהען צוא ניט דא איז וױאם -
 פאד ,מאנפבילן פאר שרעקען צוא אויפנעהאךט זיןי אונ געױאךק״ _קלינער

 בית׳טעפ בעל מײן פזן אײנער אז געזעהען' האב איןי ווען , לײט יונגע
 נאר אנךעךש״" ניט געמײנט איןד האב מיר, צוא זיןד טשעפעט יקינךער

 האב ,נאריישע איך אז ױןד״ פארשטעהט ; פאךליעבט מיר אין זענין זײא
 זיןדי טךעפט ג ג^טראכט זיןז האב נאר איך ,דעךמיט געפרײעט זיןד

זיןך• זאל .קינדי י יש ב. בעל גביךייט א אז וועלט דער אריף ניט ךען
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 געגלױבט־ האכ איןי אונ ?״ מײדעל ךיענקט אךים אײן אין פארליעבען
 אד ךעךנאך נאר ,אלעמען מיט ג/־בען איבעךגע זייא זיןז אונ ךעם איןי
 זייא ,ךערקאנען צוא אױפגעהאךט מיןי האבען זץא וױא געלעהען האב איך

 רהמנות 'טום אהן אז אוג ,נאךיש_קייט מײן מיט באנוצט נאר זיןי האבען
 גלו״יבען ניט מען טאר ױאךט זײער אז ,אומגל/קליןז נאר או;ז זייא מאבען

 צוגעטךעטען־ טיר צוא נאר ’ אײנער איז - געוואוען, .קליגער 'טוין איןי בין
עו בײא געפיהרט איהם איך האב ץ נאז ד אנ  אל^מען׳■ פאר ;;ארר אג
העשענעם דיא ױיא בייא אױפנעלײךיגט ,מעגליך נאר ױײט וױא

װ. л א.
.גנבינען - , !
 געבען אלײן צוביפלעןי מיר פלעגען זײא - גנבינען הײםט וואם -

 האב איןי לעב, שװעסטער א, װ.’א.ז. מתנה אנךער אײן מאל אלע
 איךי בין איצטער ,איצטער וויא ניט וועלט א געכמאלעט זײא מיט אמאל

 װאס יאהךען ךיא ניט שוין זענין עם ווארום ,״קעכין פךאפטע א נאד
 וויא שאן אוני ױגג אזױ געוועזען איצט נאןז איןד וואלט הלואי פױהער

 וואלט איןי יוויא געלעבט ױאלט איןד וויא געזעהען ’ איהר װאלט ,איהר
 חא ׳ קלאגט אונ גאר ווײנט איהר אז־ג ,לײט ךיא מיט באגאנגען ײןי

ן מי א א,  געוואהנט איהר וועט אךעפ אין пс!рт נײטט נאר אומגליק!.. ה
 זעהען ערשט איהר וועט דעךנאןי אןנ אךים־ערנען זיןי וועט ’ איהר ווערען״

 אזױגע אויף .קענט איהר ווען געוועזען ז_ענט איהר אגארר פאר מאם
 גאר אײןי מען מעג ,שבל האבען נאר דארף מען ,ווײנעי נאךיש_קילטען

.געפעלען ״קענט אזנ שאן אונ ױנג אווי זענט איהר וואם זײן מקגאי . . !
נאף דערנאיןו האט .קעכין ךיא ,ג^ענטױערט ניט מעהר האט לאה

- .שלאפען געלעגט זיןי אזנ װאשען געפעם דאם געענדיגט
 זיןד אויםךעדק דאם געשלאפען/ ניט נאר נאבט ךיא האט ליאה

 געסאנט־ ניט קאפז ךעם פון איהר האט .קעכין דער מיט הארץ דאם
- .ארויס

• ,דיענםט ג^בוירענ^ א איז זיא ,גלײכען מײן ניט איז ה ו ה נײן -
,ג/זרעכט באטת זיא איז זאןי אײן מיט נאר ,פיהרען אזוי ניט זיך איך״קען

ק מורא אזוי באמת איןז האב וואס  בעל ךעם אךער ב;ת בעל ךער וו
ק זײא צוא ״ ארופ מיןד ײ׳גמען אונ אן מיןד ךיהרען זוהן בית ב טיר ני

 אפער־ ו טהון מען זאל וואפ ? ךעךמיט אב ךען מיןי בײפען זײאי ,קוש א
 זישע ױאס געװאהגט׳ ניט ךערצו בין איןד אנ;ענ?נהם, ניט מיר דאם איז

 גרויםע ךיא פיהךען'אין טאקעאזוי זיןר מען דאךף אפשר ? טהדן איןז כןען
עןי איןי ,שטאךט ק .קען יענעם/ פאךטבײא י־אך ךי  װיא אזלי זײן ךען מ

שטעלע ךער פןן אכ זין־ זאג אונ איןד אנטלויף - ?פעם באלד וויא ? אי־



 ? שטעלע א אױף האלטק זיןד האראקטער אזא מיט מעגליןד דאס ־איז
 הודשיאץ א באלד *שוין בין איןד ? ־ךעךפין זייין םוף דער וו־עט וואס •־אזנ

 קיגד אומגליקליןז מײן פאר ,פאךדיענט ניט גאר נאןד האב אונ .יאךעם
 געגואךק, פאלטװארצטי נאר בין איןד ,געטךאבט ניט גאר נאןי איןי יהאב
 ? געװאךען מיוחםית אוא זיןד בײא אץ־ ב־ין וואפ זינען״ אין נאר זיןד האי איך
ק ,גערעכט טאקע איז חוה ,׳;נײן  פערשטעה איןי ,זײן ניט אזױ טאר מ

 אז.א ךען איף־ בין ״ מאנפבילען פאר מורא אזוי האב איןד װאס ניט אלײן
 זיןי פאר געזעהק ניט האב איןד וואם געוועזען מײךעל -אונטערן-אויווק

 מיר מיט געװארען איז עם װאם ניט אלײן וןײם איןי ? מאנפבילי ._קיין
.איצטער •־.אזױנם . .

אפ זין־ ךעךגאןי אונ פאךטראכט אביםל זיןז האט זיא ח  געטהון א
’:דערמאנט עפעס אין זיןד האט זיא גלײןד .־וױא

 ערגער זענין זײא ,מאנםפעךזאנען _קײן אנקזנןען ניט קען״ אי־ -
 אנטלױפק וועל איןי ,זײאי ’ פאר מוךא האני איןד ,װאלף ךיא נגפדן
- פארפם׳ט .זײאהאבען גזלגים, פךן וויאי זײא ,פו-ן י. ען ב ע ל ײן מ

 איז עפ אונ כעס; גרוים מיט געזאגט זיא האט וואךטער ךיא
ט: ק ווען ,מענשען יעדען ’ מיט איז אזוי ,װאונדער .קײן ;י  שרעכןט מ

 זאןז׳ דער פאר שטענךיג זיןד מען שרעכןט עפעם״ פאר איבער .זיןז
 פיאדאר מאנן ױנגער אי לאה וויא מײדעל יונג אנא בײא גאןי ובפבט

 ךעש פאר איהם י געהאלטען גענלויבט, יאזוי האט זיא װעלכען ■־אין
 שום אהן געפאכט אזמ;ל:קליןי אזוי זיא האט ער אונ מענשען .-בעםטען
 דער ךעךנאןז .לעבען גאניץ איהר פאךםם׳ט איהר האט ער ,רחמנות
 דעם פאר גערעכענט איהםי האט זיא וואס לאבערבלאט, -־אלטער

 אז געמאכט, אומנלי.קליןז מעהר נאןד זיא האט מענ;.ען< עהךליכםטען
 גאנצע ’ ךיא דעךנאןז־ ,יאיהם פון אנטלױפען בײנאכט געטוזט האט -זיא

 װיאפ יעךען פון כמעטי איבעךגעליטען האט זיא װאס נאכט ־שרעקליכע
ט זיא האט אגעגענ  שךעכן• אז_א איהר אוייף געמאבט האט אלעם ידאם ,ן

א’ 7 אײנדרוק ליכען  ׳ עךגער מאנפבילען פאר שךעקען זי־ פלעגט אן;י
 וואס שװינךלעךס היטךע וויא געזעהען״ ניט מעהר ױיא אין האט _זיא

 מאכען צוא אומנלייקליןדי אבי שמײכלעכײא אונ חניפות אלערלײא
 מענשען נוטע ’צדקות. בעלי װערען זײא מײדעל; עהרליכע •יעדעס

 לאזט’ פוף בל םוף אונ אךימע״ מיטהעלפק ווילען ;רחמנות •באקומען
 רחטנות באקומען זײער ,עהךליכקײט אונ גוטפקײט זײער אז ;אוים ■זיןד
 ימעהר כךי ךעם צוליעב נאר הארצען. ךײנעם ךעכ פון ניט איז
ץ. אומגלי.קליכע ךיא אכײנחאפען קענען״ גרינגער ;אוג ע ײערנ אין.ז

,מאנםפעךזאנען פון מײנזגג ערגםטע א ך געהאט האט לאה װיא ’
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ק *ןן ענ אזױ ניט ענטשלאסען. מאךנען אויף זיןד זיא האט דעסטוו
זיןד אזוי וןארום ’זייא, פון ' אנטלויפען אזױ ניט אונ האבען ימןראי

םען אז נאןי ונ־פבט מע^שען, צוױשען לעכען ניט מען קעןע ;אויפפיהרען
- .יענעם בײא ז־יענט

 געפעלט טיר װאפ מאלע געזאגט, זיןי זיא האט ,װידער אונ -
איז װאס ניט״ רי ערציהען צוא טראכטק דאךף איןד, ליעב, ניט מי

 ךעש אנגעהאנגען אומזיסט עסי האב איןי װאפ .קינד אומגלי.קליןי מײן
ק פזן ניט אלײן האט וואס פלײצעם זלמן׳ס’ ר׳ ארימעןי אנ  לעבען צוא וו

-זיןד וועגען טריאכטען ניט איןי ךאךף איך זין־, •פאר ניט לעב איןד .
איןד ,זיןי וויל щ וואס טיר מיט _זײן לאז .קינז־! מײן פאר •לעב

 אנטלויפען ניט שוין װעל איןד ,אבזאגק גיט שטעלע דער פון זיןד װעל
 חוה ] ווערען אכגעביסען ניט גאר ’ מיר פון וועט עס > נארר א .זױא
-גערעכט איז !

עי אויף געבליבען ווײטער איז לאה  זענין אלע שטעלע, ד
ת, בעל איהר מעהר נאןי אונ צופרידען איהר מיט געוועזען ?ווײטער  בי

אויפ־ זיו־ האט פראווינציאלקע דיא וויא נעזעהן האט ער זוען
-איהם פאר 'שךעכןען לנעהאךט .

♦ *
*

 בית׳טע בעל לאה׳ס פלוציש האט ,ארוש צײט נןלײנער א אין
 קוטען גיןי אונ באלד .זאל זיא אז פלײשיגע״ ״דיא רופען ;נעשײןט

.איהר צזא
אונ שאל דעפ איז״ עם אזוי וויא זיןד אויף געחאפט האט זייא

צק ;ךעש אנ  באךמאטשען צוא אויפנעהאךט ניט זיא האט נעהענךיג וועג ג
:נאז ךער אוגטער

, ק א ל ש א ט א ארט _קײן אויף גאר זיןי קען״ זיא ,לרה א אט -
מעקלערק״ א פאר ״וואס ,צרות איהר פון נאר האב איך ’ אײגהאלטען ?יט

ק מיר אויף מען י._.קען ,אין־ בין אג בעל צוא ניב איןז ווען ,ז
סטק אזוינע ?ית׳טעס ענ  ווײטער געמױט שױן זיןי האט זיא - V די
.־אמאגען . .

ק  זיא האט שװעל בית׳טעם בעל ךיא איבעךגעטרעגען האט זיא וו
:געזאגט ■גאלד

 איהר ױאס .ליעבע מײן ,שוין ױײש איך .שוין וױיס איןז -
 .אבזאגק ווײטער געמוזט שױן זיך האט זיא ,רופען געיטיקט םיןד ,האט
קיין גאר זיןל ״קען זיא צרה״ אזא שלאק, ׳אז.א אײנ־ ניטי ארט אויף.



ט האב איןד ? ווײס איך האלטען״ זיא וועט אײןי בײא אז געיעכענ
מיר אויןי נאר ,שולךיג ניט י בין איןד אז מיר גלויבט , האלטען זיןד

 ,בעםערע צעהן גיעפען אײןי װעל איןי ,אײנער פאר הונךערט ,ךאנה א
.אװעקנעגאגגק איז זיא אז ,אי־ כןען וואס

איז זיא ניט ,הונד א ווי ארויסגעטריבען זיא האב איןד - *
אונ כעם גרױם מיט נעזאנט בית׳טע בעל דיא האט ,אװעקגעױאננען

 ניט איז ״קײנער װאו ’ צימער א י אין פלײעיגע דיא אךײנגערופען
 אױף אררפגעװאךפען בית׳טע פעל דיא זיןי האט דא ערשט ;געוועזען

שינע״•־ אומגליקליכע ךער ,פלײ
ױ בײא אז געװאוםט ניט האט איהר ? איז װאם - א־ין איז מ

 / אויסנעלאסענע אז_א געגעבען מיר האט איהר אונ הויז אךענטליך
טי האבען סטײען נאן־ זאל זיא ז_אף, ניךריגע אז_א מאנן מײן מי

.געשעפטען..
^טילי א>א זיך דאכט איז זיא ,איהר ארי־ף ניט עם גלויב איןי -

זיא'.?{עך ׳ אננעקזמען שטאדטעל כןלײן א פדן וואס נאר ,מײדעל עהךליןי
• רעדעי ניט װאךטער צווײא _קײן הויןי זיןי דאכט

איענ• איא שטילינכןע, אזא .מעשות איהר דעךצעיהלט װאס -
 זענין־ שטילינקע אײעךע ךיא אט - ג_עזעהען אליין האב איןי אז ,טליכע

. שטענךיג .. וי אז
 נאןד ךעם וועגען האבען פלײשיגע דער מיט בית׳טע בעל ךיא

דיא אז דעךמיט געעגךיגט ’ ױןד האטי עס אונ איבערגעשמועםט םך א
ע געגעכען איהר האטי פלײשיגע ײ אונ ארט, לאה׳ס אױף דיענפט אנ

איד ל'אהז וויא ךיענפט ױנלע שאנע אז_א ניט שוין זיןד פאךשטעהט
 פאר־ פךאקטיכןע א_םןז פון פלײשיגע דיא שוין האט דאס געװעזען.

 אזא ױןי געפינט עם װאו הויז ארענטליף אנא אין אז ,שטאנען
 אנלער איי־ן אכײנגעבק מען דארף , בית בעל אךענטליבער

ךיענסט. גמין
מק אויןי איצטער האט זיא אז זץי פעךשטעהט מעקלעכיי־ נײ באקו

ךק. זעהר געוועזען אױ אז־נ צדדים בײדע פון פרי צו
 ערגסטער דער פאר געהאלטען לאהץ האט בית׳טע בעל ךיא וויא

 ״פליישינע״ ךיא האט דעסטווענען, פון ,וועלט גאנצער ךער פןן ךיעגםט
 לאה- נאר’ איהר, צוא קומען זאל לאה ערווארטעט טאג אויף ״טאג פון
 אין־ איז זיא גלײןי וויא געקומען ניט איהר צוא מעהר שוין איז

• ארײן װאםעד
געטראבט־ פלײשינע ךיא האט ,נארר א פנים א ױאןז־ איז זיא -

זיא: האט בית׳פזע פעל ךיא וואם דעךפאר אז מײנט זיא ,לאה׳ן וועגען
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 זיאי וועט ־
 מיר אריןד ר

,בעםערע ,הן

 אין זיא ׳ט
 אונ נעס ׳ס

 ניט־ איז
אויף ־ארפען

 אייך אױ ׳ר
 < ונעלאסענע

מאגן מײן

 שטילי א]א
ײא'.גקען ״ ,ן

 ארענ- א1א
זעגין ינכןע

 נאןר דעם
 דיא אז ,1

 אונ אךט,
 איו ליאה

 פאך• ז;קע
 אזא זיןד

אנדער ן

מעקלעכײ״

 עךגמטער
 ,פלײשיגע״*

 לאד, ינאר
אין• אױ

 געטראכט־
זיא׳ האט

ת, ךעםבעל מיט נעשעפטען געהאט האט זיא פאווואפ ;ארויםג^טריבק  בי
 אוג ארײנלאזק ניט שטוב אין זיןז־ צוא מעהר שױן זיא אייןי ■ץעל
 וואלט איןז־ י (נארר א גאר נאןיי איז זיא \ קומען צוא מורא שוין .האט
 הליז בתייט בעל א פאר וואם אין 'פטעלע״ א .קךיגען געכןענט איהר פאו

ו מעשות אזױנע ניט דען זיןד טועפען

14
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 אדער צווײא אין געבויעט זענין אךעם אין הײזער אלע נמעט
ק דאךף טטאק5 אײן אין הויז א ,שטאק ךרײא •אין  מיט וויא זוכק מ

 מיוױם ד־אם י אױ יהויזי אזא טרעפק ;א וועט איהר אויב ליכט״אונ
 בעל אלטק אײן פון איבערגעבליבען נאןי איז וואה ,הויז אלט -אײן

 עס אונ ’ וועלט, אלטער ידער פון מאדע״ אלט?נר ךער בית,פון
 װאם '.קעשענעס ווארימע מיט נײער א געפונען ניט נאןי זיןי האט
 פון יאךער ךרײא פון הויז נײ א אויפשטעלק ארט ךעם אויף זאל

- פיער ק. א ט ש
 נאמען ךעם מיט אדעם אין דא איז גאס אײנציגע אײן נאר

ערק אויף באגעג^נק נןען מען װאו ״קאנאטמך,  קליינע שריט י
 שטיבעל יעדען נעבען אנדערש ניט אונ שטאק‘ אײן אין .הייזעלעןי

 ניט זענין ׳טטינ־לעןז דיאי י גארטינן״ שטינןעל א ’ מיט בוימליןי עטליכ^
בק  אךיף ניט זײאיװארטען וועלט,’ אלטער דער פן-ן איבעתעבלי

 גרוים אדעםער אײןי אויף איבעךבוי^ן זײא זאל ער בית בעל נײעש א
 גאם, דער אויף איצטעי נאןי מען בויעט הײזלעןי ניךריגע דיא הויז.
-געװאיען אױפנעבויעט לאנג גיט איז גאס גאנצע ךיא ,

ם מעהר האבען גאפ דער פון הײזלעןד ךיא  דאטישעש ױיא אפני
שק װאהנק דא שטאדטהײזעך, פןן אײדער ע, מענ  ,פארזיכערטע חהינ

גײעס^פזן’ עפעפ אײגצוקויפען הזץ שטאדט אין זעלטק דאךפען זייא
ע, נײעסטער רער אי װ. אז. ארייין טהעאטער אין אדער מ

דעם מיט געװאהנט שטענדיג זענין װאס אײנװאהנער אדעפער דיא
•• • • Т  V  * I V 5 * * V Т V Т  5 “  V V Т •

ךיא ליעב זעהרי האבען ,שטאךט נרויםער דער פון מגש ;רויסק
שטאנד אין איז מנךער ניט אז זיןיי פארישטעהט נאר ,גאס שטילע

 דער מיט פאהרען צײט שעה האלבע א פארליערען וואהנען, צץא דא
נע• רער ;טאג אין מאל עטליכע’ צוךיק אד-נ י^טאךט, אין לןאגקע



 ײאהגעך רלי מוז - שטאדט ךער פון ,גאס דער פון לעבט מענש מײנער
-שטאךט אין .

גאנץ■ ױאהנק ,^קאנאטנע״ דער אויף אז זאגען ניט וועל איןז ’
וויא גאםק״ שאנערע פיעל דא אדעם אין איז רײכע פאי כײכע״

 וױנט/יו איז עס י 'װאו װ. ז. א. ״דעריבאפאװסקע״ ,״בולװארנע״ ךיא
 זײא פאהרען זומער אויף אונ וואהנען צוא סקוטשנע ניט גאר

 .קײן אדער דאטשעס ךיא אויף שטאךט ךער פון װײט גאר ארוים
-אויםלאנד .

שטאנד,. מיטעלען פון מענשען וואהנען ״.קאנאטנע״ דער אויף
.זעגין וואס ״מענשען געזאגט: פריהער 'טוין הא־ איןד וויא אךער

קזמט עפ וואם אזוינע ה. ד. ? לעבען דעם מיט פאךזיבעךט אונ רוהיג
 פראצענט, אויף געלד האט ךער פרנםה, ךיא יטווער אזוי אן ניט זײא
וראם־ אוניךער איהם’ פאר האיעװעט וואס אהויז שטאךט אין האט ךער

.גריננ״קעךבלעןד אן איהם קומען עס . . .
 אונזערער טאכןע ,כןערבלעןי גרינג פאךדיענט װאם בית בעל אז_א

 מיטי עוי (^קאנאטנע״ ךעיר איויף ’ אויןד װאהנט באקאנטער אלטער אײן
 אכט פון שיטאק אײן אין הויפיל באזוגדער א פארנעמען פאמיליע זײן

 גארטען שטיכןעל כןלײנע דאם .בוימלעןי .עטליכע הױף נעבען ,צימער
 פארװאקםעך אונ פיגזרק אלערלײא מיט פארפוצט ארומגענראבען איז

 צױא גיט אלעם דאס ,אבגעפארבט פארקען ניךעךיגער דער ’.רויזען מיט
שטיבעלי. .קלײנעם דעם שאנ_קײט גרוים א זעהר

 געוױם .זי־ טכאכט שטיבעל דיאס באטערקט װאס .דוכגעהער ךער
.פאטילגע :לי/קליכע א װאהנטי דא אז

 צװענןליןד מעשענע פיער מיט איז טהיר פארענךיגער ךער צוא
שטאפק אויסגעלןריצטע מיט ברעטעל מעשענע א צוגעקלאפט  אזג יוכ

̂קען יעדער ’ אונ  лЛеонъ Борисовичъ י תםיש אויף איבעךלײענען .
"Лейдербергъ .—

געשעפטעןו־ זעניןזײנע װאפ ? לעדערבארג ה׳ זיןד פאךנעמט וואם מיט
 ״אײןי װעטי י פכאגען אלע דיא אויןש ? פרנםה ז_ײן ער פארךיענט װאם אן

, ניט .קײנער ען ר ע װ ^  פרוי^ אײגענע יין1 אפילוי ,״קײנער װארום .
איהם, מיט האנדלען װאס לײט ךיא נאר הוץ 7ניט אויןי מײ?£ט

איהם,. ״קען אךעפ גאנץ אונ אדעם גאנץ כןען לעדערבארג ה׳
 איהם ״קק ’ אךעס ,נאמ־׳גן זײן בײא איהם כןענען ווינציג זעהר נאר
 איהם־ באגעגענט מען י ,אײנװאהנער אדעםער אלטען אײן פאר נאר

שאן שטענדינ שויך האט װאם געזייכט אפרעהליןד מיט ,רײן אנגעטהוןי



 הונגעי פון ,<ריט_קײט פון ,נויטה פון נעװאופט ניט יאהךען לאנגע
 אלע פון רעפטאראנען דיא אין אומעטוס באגעגענט מען האט איהם

 ״ווײגקלערס׳/. טראקטיר׳ען, געמײנע אלע אין אינ האטעלן נרױםע
 ער ’ איז ’ אומעטום ,.קלײטלעןז״ מעלאטשגע לפארטארגענע לטשאינעם/

ק איזי אזמעטום י ,אליין געװעזען גיט עז עוו ג רי  אךער אײנעם מיט ע
 פאךטרונקען ,פארביםען שטעגדיג האבען ױיא מענשען. עטליכע מיט

 אויפן אפילו ,פאראינטעךעסיערט שטאךק גערעךט אוני פאוױיבעךט
 געדרעהט/. אויןד ’ לעדערבארג זיןיי האט באךזע.' דער נעבען טראטוארי

. אײנעם מיט געשמועםט ;ערעךט
נ’ עהק איהם מען האט מאל אלע וױא מערקוויךדיג או  רעדעך געז

א אין ;מענשען _קלאסען פארשיעלענע מיט  רעסטאראנעך גרויפע ך
א פןן לײטלעןז ױנגע מיט געךרעהט מעהרםטק צום עריזיןי האט  ך

 ;גביר א מאנן אלטען אײן מיט י.זעלטען( )נאר יאויןי אךער , ארטער רײכע
א אןג לי  ימיט־ מלטעפטק געהאט ער האט טראקטירען געמײנע איןי

 איהױ קלקט אײןי נעגען פארבײא געהען זייאי ווען וואס לײט אזויגע
.גאנץ זענין .קעשענעפ אײערע צו-א אזם אײןי

שעפטק געהאט האט לעדערבארג װאךט אײן םיט  מיטי גע
- מענשען. קלאםען אלערלײא

מאל־ _קײן איהם האט פרוי אײנענע זײן נאר פרעמדע נאר ניט
 פאךךיענטי' #ר ױאם אין אמת דעם זאגען אירר זאל ער געפרעגט גיט

 אײנגעפאלען גיט מאל _קײן ’ גאר איהר עם איז אייגעגטליך ’ ;געלד
ניטי: איז ער ,געלד פארדיענט ױד א ױאם אין ?רעגען,״מאלע צוא

ק װאס ךיא פון אײנער אין שטעקעל א מיט י וויא ניט מעהר זעהט מ
-פאךךיענען זײא אונ האנד ךיא  ניט־ מאל _קײן אויןו אױ דעסטגלײכען .

ט אינטערעםירען צוא זיןז פרעמךע אוג באקאנטע זײנע אײנגעפאלען  מי
 םוחר״׳ א אזוי אדער מעקלער א געווים איז זיך-״ער ער פארנעמט וואם
־ .פארױכעךט זיןי בײא נעװעז?גן י^דער איז

פאר־ גערעכענט לעדערבארג זיןי האט זעהט’ איהר וויא אזוי אוג
 נ א איהם צוא ניט האט ״קײנער װאם אײנװאהגער אךעפער שטילען א

- .גיט ״קײנעם צוא האט ער
געגליבעך איהם איז יאהיען ױנגע אמאליגע זיינע פון חאטש

גוט.: איז איהם זינט איז. שטײגער דער וויא נאר פלע^ען״ אםןי
 צוא ביסלעכװײס אנגעהויבען פלעקען ךיא זיןד האבען ,נעווארען

 זײר׳ג. אפילן נאף־ געדענקען אײנװאהגער אלטע אײניגע ,לען פאךהי
דערמאנעןצ־’ צוא איהם זיא גאטהיג ’ איז וועמען נאר ;אהךען, ױנגע
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 ױנגעל א נאןז איז ער ווען אדעפ _קיין געקומען איז לעדערבארג
 אהן װילד, ,בעזגראמאטנע ,גראב נאנןעט, באווועס אבער ,>נעװעזק

סי מוטער זײן וויא פונקט ערציהונג״ אשוש ה אי ט״ א  ינעכטען ערשט ה
 גיט י מאל _קײן אויןד ער איז אדעם כןייין קומען ״ ױין פאר • .נעבוירען
ק זאט זעלטען זעהר אוג אנגעטהון גאנץ געװעזען  ךעפ מיט געוועז
 עלטעכק, ארימע זעהר בײא געבוירען איז ער י .ברויט שטיקעל
 גלטלאגען זיןי שטענךינ , שװעסטעךלעןד אונ ברידעךלען־ אםןז צוױשען

 אוועקגע• זענין דעךמיט ,ברויט ביסעין איבעריגק אײן׳ איבערי זײא מיט
ק אננ ק גאר ״ .קינדער^אהרק אלע ז_ײנע ג ו  זענין ’פלײצעש זיײנע ו

 האט קאפ-ן .זיין אונ נרעםער האנד זײנע ,אויפגעװאקסען ברײטער
 איבריג איז ער אז פארשטאנען ער’ האט ,טךאבטען ’ מעהר אנגעהויבען

 פון אװעק #ר איז פאךרעדען 'שום אהן ;שטוב ’ אין עלטערן זײנע בײא
 ךער אין געלאזט זיןי האט אונ הויז שיװאיץ טונכןעל ^לטעךנם זײנע

 האט מוח נןלײנער ווילךער פארשטאפטער זײן ,וועלט ליכטיגער פךײער
אזוי׳גי פארשטאנען זיא אונ וןעלט דיא אתמגענומען

 . ג_אנצע פאר א האבען שטענדינ 'אגגענ^סען זײן ״שטעגדיג
 ' נרױםער דער אין בעםעךם עפעס כןלײךער״-מעהר גאגצע מיט שטיװעל'

 האט דאס וויא מעהר / פאךגעשטעלט ניט מאל _קײן זיןי ער האט זועלט
ק ן’ז_ײ אין צוועק בעפערן _קײן י ׳#ר ב צוא געדענ.קט ניט גאר לע

ײהען״ חג ?
 ג?נ• אונ געבלאנקעט צײט א זיןי ער האט געדאגקען אזוינע מיט
 #ר איז דא . • אדעס כןײן פאךטראגק איהם האט ;גס ביז בלאנקעט

אנצק ךעם איבעךנעגאנגען יאנהויב אין  פאר ךרדקי-חלר אךעסער ג
שקי םאךטען י אזוינ?ג ק ױאם מענ מ ק אדעס _קײן אן קו ענ די אי  ;געלד פ

עגעלע, געשלעפט ער האט פריהער  דער מיט געגאנגק ךעךנאןז אוו
 ג^נרןזעט אמורטיטיק״ בײא אפאמאטשניק געױעזען אויןל־ לאפעטע,

.ארבײט שווערע אזויגע נאןי אונ פאראחאךען ךיא אריף קךילען
 ארבײטען ישװערע אלע ךיא צױא האט לעדעךבאךג ױגר;אונ גאר

 האינד, מיטי פלײצעסי געזונדע געהאט האט ער האטש ,געטוינט ניט
 ךער אויף זײן אז ,פארגעשטעלט ניט מאל כןײן גאר זיןי האט ער

 שטיוועל נאנצע ןאר א 'טטענךיני האפען אונ אנגעגעםען שטענךי־ג זועלט
 יאונ זיןז הארעוועןי, יטװײם ךעם מיט ביטער אזױ ךאךפען מען זאל

.איבערטראגען בעךג
 פויל_קײט זײן פאר איהם מען האט ארבײטען אלע ךיא פון

האט אונ -ארויפגעטךיבען  פרײע ךיא ״אין הייים ז_ײן געיפןנען װײטער ערי
ע.ר האט גליק באזונדער א דור־ןז־ עפעם נאר נאסק״, אךעסער ■;דאגגע



 ארומטראגען אנגעהויבען האט באשעפטימנג-ער נײ£ א באקומען :אלד
םטעל ־איןי  מינים י אזױגע נאןי אונ קנעפלעןז שוועבעלאך, ,עוהװאכןם אקע

 טעהר ניט אגנעטראפען האט צױאמען סהלרה גאנצע ךיא װאם שחורות
.נך^פיכןעס, 99 &ןן

ק אט אג ט ,םהוךה כןעסטעל זײן אד א ערגעה ט ךעפ־ ^טענךיג ה־י
אלע אומעטום טאג יעךען אױםצױיין צופאל  גאםטיגיצעם עסטארא;עןל’ר אין

ק , ווײן-כןיעלערס :טראקטירק/ ן קנ ’ װ. ז. א. ש
פליהמ מען ,פליהט מען :געפעלען זעהר איהם איז אךבײט ךיא

ארײנגעהען מען מעג אומעטום ’< טאג גאנצען דעם יאךעס איבער אזוי
- .פארךיענפט כןאפ׳ 15 וןעךט דערנאןז אוג

 ער האט ךעם דוךןז־ וואס ,נןעםטעל זײן דאנק א װײטער טאקע
-גאםטיניצע א אין שטעלע א באקזמק ער האט באקאנטע, אסןז באקזמען . 
נע־ איז עי וויא געפיהלט ער האט שטעלע נײער ךער אויף דא

 עטען א.קלײני_קײט!- לעבען.' _זײן פון צװעק גךעסטק דעם צןא קומען
 מינן האט םערדעט א מיט שטיװעל פאר א ,געינוג י שטענךיג ךא איז

 רעש צוא אז גליק בעםער א זײן נאך נןען וואס אונ 'געמאכט אויןי איהם
̂אהר א רוביל 15 גאןז ער נעמט אלעמען ? י

אייהש בײא האט אורחים, ךיא באךיעגען ,ךעךלאנגען ,שפריגנען
סק האט דאם ,אךבײט _קיץ געהײפען ניט עהיי ״געלעבט איהם בײא נ

 ער האט דארוש ,פלײם מיט געטהון זאך ױין האט ער אךעס׳׳. ־אין
 אולחיש דיא ׳ גאםטיניצע אין שטעלןג גרעסעוע א באקומען מאל אלע

 נלאוונע דער געװארען איז ער בכןיצור ,אטױגזנעם לאזען איהם פלענען
 ?ווײא מיט פכאגט, א וויא אגטהון אנגעהויפען זיף־ ״ ,גאםטיניצע אין מאכער

פ”איבער צוױארפען .כןײטלעך געגילטע’ צווײא אדיף זײגעךם ;ילבעךגע ע  ד
 דעמ געשמיךט זיןי טאג אלע ’ זעהען י יזאל וועלט גאנצע ךיא אז ךטילעט

 ארויגן• הא^ד רעבטער דער אין פיננער א אויף' ] פאמאדע מיט ^קאפ
 עךישטער ד־ער געווארעין גיןד גאנץ אונ פיגנעךלאןד״ י דרײא געצויגען

 אלע פאר קאנקןרקטזגרויפער א - ךיעגסטמײדען י אלע יבײא .קאוואילי^ר
.קאװאלשרעזי•'־ זײעךע י אנדערע

 דער אין לױפױנגעל א מאילטשיק/ ״א לעוועזען ’ איז ער ווען נאזז’
 םאמאווארק ךיא אויפשטעלק וױא געװאוםט ניט מעהר אזנ ׳גאםטיניצע

 ווען טלאכד</ זײן אין פאהינ_קײ'ט כאװנךערע געהאט שוין ער האט
 פון בופעטשיצע דיא צץא דיענםט ךיא געפעלען איז דוךכרײזענדער א

 בײא איהר’ ווענען 'דעךפרעגען 'אעעהויבען זיןד אונ לאםטיניצע ךערי
 אינ טהזן דארף מען אס ו פארשטאנק באלד ער האט ,לעךעךבעךגען

אױינרעםער ערי מעהר וואס פאהיגנןײטען; בעזונךערע ידערצןא ,כעװיזען
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 מעהר אוךהים םארט געוןיסען דעם ער איז שטעלע זײן אןיןי געװארען
 גאסטיױצ^ דערי אין׳ ךיענען ;אהרען פןי א נאןי ׳ געקןמען ניץ צוא
 אויםגעלאפענע אללע ,געשעפטען דיא אין געווארען קלאר מעהר ער איז

 אללע; זײא פון לעדערבארג האט ,פאךבארגענ״ע פײא אפענטליכע סײא
 פאלמי; א ווייא געױעלטיגט י ער האט איםןי איבערי ,וױםק געמױט

 סאלדאטען/ פאלק זייןי ״ איבער פאלקאווניק דער וויא ,ב\וו ’ בעל
 אורהים אללע דיא איבעךצעהלק פינגער ךיא אויף גענןענט ער אױןיהאט

 ילײטי ייןגגע אוג אלטע ,אײנװאהנעו־ אךעפאער טאנןע מעהר נאןד אונ
אי ,'פרוייען זײעךע פאר מורא האבען ךיא וואס פ א-  מאמע טאטע די
 אויס׳■ ג^װאללט זיןז־ ,װעלט רער פאר געשע?זט זיןי האןען ױאם אונ

 אזױגע צוא אנקומען מנמוזט האב;ען אונ באקאנטע פאר בעהאלטק
.לעךאךבארנ וױא לײט

 אין ריענען געבליבען יאהרען זײנע אלל?נ םר;אפ וואלט לעךעךבארג
ק מאכער״, '״גלאוונע פאר גאםטיניצע ךליר ו  געוועזען ניט זיןי’ זא> _עס ו

 ארויפ־• בעםער פאר נעוױזען איהם האט וואס צופאל, באזונךערע א טרעפען
ק ט ע ר ט  ביתי, בעל ד>לבםטשענדי:ער א ױערען אונ גאםטיניצע דער פון צו

ק אזויי איזי צופאל דער י ’ ױעז  ער װאו גאםטיגיצע דערי אין :גע
 באגךע גאנצע א ’ אבמלטטעלט אמאל זיןי דאבען געפזנען זיןי האט

א םוחרים ךי ק אומגלי.קליבע פוןי ה ע  מײךלעך״אןנ אומגליכןליהע מאל צ
 גלײןו סחורה לעבעךיגע ךיא זײא טראנםפארטירען פאכןאגט איז עס וויא
 זייערע פאר’ פארט גלאוונע דער איז אדעם ’.כןאנםטאנטינאפאל כןײן

א’ ,םהורה  ךעםי פאר פאךטרױט פודות זייערע מיט זיןי ך«אבק לײט ’ ךי
 אונ אודאי האט״דא לעךערבאךג ,גאםטיניצע דער פון משרת גלאווגע

 ג^שעפטען־ אזוינ?י צױא פעהיג_ק'ײט' שטענדיגע זײגע געוויזען אודאי
 זײער פוןי אײנער געױארען זייא בײא יער יאױ צײט כןלײנער א איןי אןנ

 דעפ געװארק געוואהר איז ער ווען שפעטער אונ ,כןאמיםיאנערען אדעסא^ר
צקי אנ  ער אױ ,געישעפטען ךיא פון אךטער פערבאךגענע אללע מיט גאנג ג

 אגענטען באזונךערע אלערלײ מיט סוחה זעלבסטשטענךיגער א אלײן געמארען
 געיהאנו התונה האט ער שט^ל^ זיין פון אבגעזאגט יזיןיי ער האט ךענהטמא;
 (בית בעל א’ אלײן געוואךען אױ אונ די^נםטמײדעל .^הרליןי פאר״אײן

 געשעפטען ךיא װען דערנאך נאר < ענגלעןי אביפל געוואהנט האט פריהער
םעההאט געהן אנגעהויבק האבען  גערוימער ,וואהנען אנגערלויבק ער בע

 אויף ער וואהנט בא_קאנט אײןי שוין איז .עס ״ןויא הײנט אינ שאנעיר אונ
.״.קאנאטנא״ ךער

פארנעמען׳ ד^רמיט טט^נךיג5 זיןי פלעגט עי װאס מפחור דעם הוץ
אוג אורחים דיא מיט ^א־אנשאפטי אלטע זײנע געפיהרט אויך ער האט
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מעהר וךהים5
גאםטינ\צע_ ף

!ויםנעלאםעגע.
 אללע; זײא

אפאלנ^: ויא
 ׳ סאלדאטעןי

 אוךה־ם אללע
 ילײטי יױגגע

 מאמע אטע1
 אױפי ,װאללט

אזױנע צוא

 אין דיענען ;ק
 געױעזען ניט

 ארוימ- ןעםער
 ביתי, בעל ■

 ער װאו צע
 באנדע >נצע

 אונ מײדלעןי,
 גלײןר סחורה

 זײערןי פאר’
 ךעםי פאר יויט

 אונ־ אודאי *
.V מגשעפטען 

 זיױןו פון יר
 דעם :עװאךען

 ער איז ,טען
 אנענטען יערע

 געהאפו התונה
 בית, יאבעל

 גע^עפטען ׳א
 גערוימער נען
אויף ער ;גט

פארנעמען׳ יט
אונ אורחיש ו

 ,איהש צױא האבען נעטהיג אמאל פל^ג^ן וואש ,איי^ואהנ^ר אךעסאער
 צוקזמען מאל ’ אללע נאך איהם פלעגען באקא^שאןט פאןי דעם פון

ט עך נײע ק ל  גאקאנשאפטען אזױגע .נאןד .גאביאגק שטענדינ אלײן זיןד פ
 יהאט ,לעדערבארג ווען ,למשל .שעפעלעןי דיא באןד װאלף דער וױא

ק א .קי.נד גביריש א באטעוכןט ע  ליעב האט וואס אונימילןי פלוט מאנן ױ
 פלעגט ,בײכ״קײט ’ טאטענס דעש ניט זשאלעוועט או־נ לעבען צןא

 בע_קאנט יאיהם מיט זיןי האט ער ביז זוכען וועגען אללע לעדערבערג
ש־ אונ ,מלכה בת די איהש צהאגען אוג  אכײנגעפאלק שוין איז ווען.יענ
 רײכע ךיא פלעגט ער ; ארויס גיט ניןז אזוי טוין’ ער איז איהם צוא

ק אפילו ,נויטהען אללע א־ן בײשטעהען לײט ױנגע  האבען זייא וו
 מיט װעכןםלק אויף אויסגעלינק, זײא ?ירי האט ,געלד געהאט נעטהיג

 עלטעו־ן ךיא האבען באצאהלט ניט זײא האבען ,פראצעגט יוננןעוסכןע
 יגביריש באקאנטע עטליכע געהאט אוי־ האט ער ,באצאהלען געמוזט
 גיבערנאנטכןע אז_א האבען נעטהיג שטענדיג פלעגען וואס לײט אלטע

א פאר  אלטען כײש ביתטע כעל א יזײן .כןענען יאויןד זאל וויאס כןינךער די
 זײן ’ לעדערבערג ’ פלעגט גובעךנאנטכןעס אזױנע אויןש ,*שטוב אין גביר
י וו. л א. מעכןל^רי עט^נדינ^ר זײער

ק נאןי ער ’ איז ידעש חןץ עז עוו  פאר טובה בעל גרוישער א ג
 פךעמדע א אךאבגענומען איזי אדעס _קיץ ווען למשל ,מענשען אנדערע

 פלעגט י ,װעקצופאהרען א װאש מיט געהאט ניט אוג קטרישעס;א פרופע
רד אונטער’ וויא אויסװאקםען ױיא ג?גבען באלד לעדערבארג ^ ר״ ע  ך

 ניט איהש פון שוין זיןד יהאבען יעינע ביז לאנג אזױ העלפען, זײא אוג
 א אין געפונען זיןי האבען וואם אזוינע נאןד אזנ אויסקױפען״ געכןע;ט

.מיטהעלפעןי שטענדיג נויטהיפלעגט.;>ר
 פלעגט ,אויסנערעכענט דא האב איןי װאם 'געשעפטעןי אילע זײנע

 זיײנע’ תרןי ווערען אבגעטהזן פלעגט אלעס /טהון זעלטען אלײן ער
י .אגענטען אלערלײא
< שפעטער שמועסט װער - .אופראוולאיען נאר פלעגט אלײן ער

 דוךןי וױ׳גךען 'געטהון אלעס פלעגט געװארען״ כייןד שוין איז ער ווען
 ;פראצענט גוטען א ’ באקומען אייהש בײאי האבען וועלכע ,האגך אגדערע

 געבען לעדערבערג פלעגט הוצאות גרויסע אזנ .קלײנע אלע אױף
.’?אזלנךער

 מיטלע לײט, ױנגע םןי א פון בעישטאנען זענין אנענטען ייינע
 פניש א האבען מאם װײבער אלטע ,אלע פון מעהר ’ נאף אונ נףיןער

 גאםטיניצעם אךעסאער פדן משרתים אלע פמעט ;גבאיטעס >ךומע וןיא
לעדערבערנ ;אגענטען לעתירבארגם םיט געבונדען אונ נעקגיפט זע;ין
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 אדעס, אין טאקע זיןי ג׳נפינען אײניגע ,*טוהפים םןי א אויןי האט
 דען אריף צױטיקט זענין מעהר נאןז נאר ,קאגסטאנטינאפאלןאין. עטליבע

 וואס פו_קםק היטךע אמתע ״חאפערס״-דיא ךיא זיענין דיא .פךאוױנץ
שאפעלק־. אזמגלי.קליכע דיא פאךנאױנן
 גלאוונע ד־ער זיןי געפינט עם װאו טייקײא גאנצער ךער אין

 אג^נטען באזונךעךע זיןי' געפינען מײךלעןי’ אומגלי/קליכע דיא מיט מפחר
.געבונדען י אונ י געקניפט לעדערבערגען מיט זענין וואס

 בײא איז מםהר אונמענשליכער פאךלער דער װאךט אײן מיט
-פזנקטען אזנ פראוױלעם ’ מיט פאלקאמען אתאניזיךט באנךע ךער ! 
 א אזנ קווארטירעם״ קארעפפאנד.ענטען,ן. באזוגדערע זיןד האבען זןיא

ז צװישען י דא איז ע_ם ,.קװאךטיר צענטראלנע ן ם א א ײ  ,וײכע ז
 גרויםע ךיא פזן אײנער אויןי אונ רײכע ךיא פון אײנער איז לעדערפארג

 ער מאכט יאהר אין מאל אײן פארט, אךעםאער פון עקפפידיטארען
 פךאוױנציאלנע ךיא בײא אבנעמק השבון ,פראוױנץ דער איבער רײזע א

.געהט מפהר ךער װיא וועךען נעוואהר אגענטק״
זײן אויןד רײזע זײן אין ער פלעגט געדענכןען, לעזער דיא אויב

. דער אין , . ר ט ד א ט ױףידער ^ שענק דער ווארום גאס״. ״טױטער א
..קװאךטמ־ק גלאוונע ךיא פון אײנער געױעזען איז מוךליט^כןע״ ״ראבע

דיא אז ךעךצעהלען מוז מען ווען ,,זעהר איז טרויריג ,קרויךיג
כמעט זעגין אגענטען, טויזענדער זײערע מיט לעדערבערג״ ״העךרק

 עטאךט גלאוונער איןדער פאהרק ניט גאר ךאךפט איהו ױדען, אלע
פ, לעך פון ע ד א ל- ח פ ןי’ לייט דיא אז פערזיכערק זיןז מ עני  ױךען ז
 גאנץ פון שטאדליןז אונ שטאךט אלע אין נאר אדעם/ אין נאר ניט

 אוג מאלאראםיע גאנץי גובעיניעם פאדאליער װאהליגער״ קיעװער״
 אןנ פױלען גאנץ א־ן וואךט אײן מיט בעפאראביע. אוג גאװאראםיע

 הויז דיא דאךט אייז-זענין אײנפארהויז אײן נאר װאו ליטא אונ
 פאר וואם מיט ב^קאנט ניט איז י וועמען ;ױדען לויטער משרתים
אכק ניךךיגע אר זיןו? פאךנעמען ױךען ךיא ז ױאינ  הײזעל״- גןט ״א ו

ת בעל דער איז ווער - ן ױד א ניעפרעמענא - ? פון דיער מ

 עס נאר ,דערפון פאךראבנע רעדען צוא שאנךליך זעהר איז עם
 אריף חאטש באמערקען ניט אונ שװײגען צוא װײטיגי א אוין־ אבער איז

פאקט. טוויעךיגק ךעם אויף י,ךיש פראםט
שק אז שטענךיג‘ זיןי באךיהמען יוךען מיר  ױךישען דעם צװי
 מעז וױא זיטען ווילךע גראבע אזױנע גיט ״מען זעהט עולם פךאפטען

אנךעךע בײא נאראד פראםטען צוױשען שךיט יעדען אויף באנעגעגענט
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ט, שיכורט עולם פלאםטעל אןנזער :למשל פאלקעל<  זיןד נעפינען עס ני
 טאכןע זיןד מיר מעגען באמת אזג װ.’ ז. ’א. 'לאזבויטקעס .קײן גיט

 טאנןע מען באנענענט לאכען י נידעריגע אלע דיא ,ליהמען ךעימיט
 זשע וויא פאלקער, אנדערע אלע יא ב וויא ווינציגער ױדען צװישען

 הײז׳גל״-איז ,גוט א װאו משרת״' הוױ ״אײנפאהר א * װאו אז עס קןמט
 נידעךיגסטק דעם אפילו וואם פרנסיות נידךיגע מיאופע ךיא םיט ? יו-ד א

 ידעל זיןיי פאלנעמט - פאלנעמען דערמיט זיך מיאום איז טהשיק שינולעי
 אייךעלםטע ריא פאךמאנט װאם פאלק א פון ארױס קומט וואס ױד פײנעל
 װאפ’ געווארעןו עלצױמגן ילײט דײא זענין װאו מעלות?! אונ זיטטען

 נידרינ^ אזוינע ’ צץא געקןמען זענין זײא אז געבלאצט אזויגס זײא האט
ק מה מאל הונדעךט ,נײן בזיוף שום א אהן זאכק  ניט אז :זאמגן מ

 מענשען( פו-ן נעשטאלט דעם )אין’ נידריג.ע אזוינ־נ __קענק יןדען צווישען
 שטילע ױךישע ’ דאם ניט ,הדר ױדייטער דער גיט ? װערען ערצויגען

 ךײן אונ הײליג צוא איז אליעס דאם ן ערצויגען אזוי ױיא האט הויז
 נידריגע פארךאךבענע אזויגע ארויםנעהען י.^קענען זאלען זייא אונז בײא

? ארוים ױיא קומען דען זשא וואנען פון - ’׳ םעגשען

 װאס הורות, תלמוד ױךישע אומערע ארויס גיבען לײט ךיא
 שום א אהן שטאדטעל יעךער אוג שטאדטי יעדער אין זיןז געפינ^ן
 עלעגדע ארימע פיןן מאכען זאלען זייא אז י צװעק שום א אהן ארדגונג
א עפים נןינךער ױי - קי ש ענ  נאמען הײליגען דעם אומזיםט נאר טראגען מ
! тהורה״. ״ר;למוד

 קןמען לײט דיא :וואךטער אנדערע מיט איבערגעבען מוז איןי
 ךיא אין ארום געהען װאם אכיךנים אונ כןבצנים ארימע דיא פון ארויפ

 אווינע אךער .קינךער, זײערע פאר זאךגען ניט .קענען אונ הייזער
 אהן עלטערן א־ן ( יתומים _קײלעכדיגע בלייבען וואס .קעךער עלענדע

 אומגליקליכע אזױנע ..זארגען זײיא פאר וועלען זאלען ױאפ פרײנד
 ארום י י1אז טאקע געהען ’ זײא פון פיעל ,הפקר ־זואקסען קינךיער
 ךיא וויא אוים װאקםק או־ג _קינדער־יאהרען גאנצע זייערע’ פאס פזםטע

 אדיף ארום ניט יזין־ קו.קט ,קײנער יװאפ װאלד ’ פופטען אין ביימעלעך
ק אז אכטיןנג ניט י גיט .קײנער ,זײא  שלעכטע ךיא ארומשױידען לאל מ

 יאזג נוט גלייןי״ אױםװאקםען זאל בוים איבערינער דער כדי צו_וײג.ען
 בײגעל גנבנען אן .קינךװײז פך-ן גאןי הײבען אומגליקליכע דיא טאן,{

 װאקסען זײא אז אונ פוהרען/ גוישע ךיא פןן אראבהאפק ׳מארק פון
 אײנפאהר עהךליכע אד-נ אדער גנבים ווערען ז.ײא 'ענטװעדער אויס,

.משרתים הויז
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 אויןד אונ ךחמנים״ בני ״רחמגים אבער זיןד זענין ױךען אונזערע
 צוא געװאהנען נןי;ךער מךישע מצוה גרךיסע א איז ייןדק בײא ווײל
ד שטאדט י^ד^ר י אין אײנגעפיהרט איז תורה ך>ר מי  ,תורה אהל

 ױךיש־> א ,תוךה תלםיד א האבק טוז שטאדט אףימסטע ךיא אפילו•
. רא ניט גאר איז תורה הלמיד א אהן שטאךט

 װאס חליעװ א פנים*( איץ במעט האבען תורות״ ״ללמוד אללע ךיא ’
 אפאדוואל אין אײלען 4 אויף אשטיבעל מײן איןי ; הזךים פארטכייבט גוי א

 שטאךט• דעם מיט צןזאמען ,גארבאךנע ךער נעבען אדעו־ ךעוייבאד געבען
 אויןן פענסטער . האלב א ארויס קוקט הורה הלמוד דער פון ;אבטריט
תו פון שוין שטעקט האלןע אנךעךע דאס אוג װעלט גאטטס א  אין го אי

 םיט/קי׳טעל$ז קט־שטע פאר פענסטער דיאי זענין שױבען אנשטאט ;#רד’ ךער
ק װאם שמאטעס דיא מיט אדער ק ווען קוימען דעם פארשטעכןט מ  מ
 מיט שטענךיג ױאהנט יתוךה הלמװ־ דער אין ,אויבין ךעם אוים הייצט

 װאס מלמד ’ תורה תלמױ־ אומנליקליכער דער פאמיליע גרויםער זיין״
 פאר» שטאדט אײניגע )אין הײצוננ אזנ ךירה מיט וואן־ א חבל 1 נעמט
 א.קברות’ זײן :וויא שטעלעס עטליכע טלמךים תורה הלטוד דיא נעמען

אונ  תלםוד דער אין אט ,באד( אין נןכײטאג’ אללע יהיטער דער מד״
 פאךבךענגק דא ׳. ארײן.קינךער נאר ^קען עס וויפיעל אן מען טרײבט תורה

 ״האבען וואס '.קינךער אומגליקליכע ךיא ,קינךער-;אהךען־ זייערע זייא
תורה. תלמוד דער אין וועךען צוא ארײעענומען גליק דאס’ געהאט

אךיטע אומגליקליכע דאה ארויס געהט וואס מיט זיןי פךעגט עס
וואס ניט גאר שוין רײד איןי ? תורה הלמזד .ױךישער ’ךער פון נןינד

 װאפ מיט ,ער טוינ ױאס צוא נאר ,ונען;דאי קוים ער כןען ךןירנאן־
ט? ױין פאךךיענען זיןי ער 'ק־;ן רוי אויןי ער כןען כןלומלכןעס ?זראגק ן

תורה, הלמודי דער אין ג^זוגד גא.נץ' _זײן איבעךגעלאזט האט ער ,ניט
 מיט אונ תנןען אײנגעהויכןערטק אײן טיט ארוים דאךטען פןן נאר איז ער

.נאז אויםנעצױנענערי אײן
 אביםל תורות תלמוד דיא זענין שטאךט אײגיגע אין אז ״ ױין לאז

ק איז דארט אונ נא .איבער גיב איןד וויא רײנער ,גרוימער (שאנער  ד
אײגענער ניט מעהר 'ז.ײא מיט לע־נט וואם מלמד תורה הלמוד ךער'

 ריא »ן ניט דא רעױ איך אז ,לעזער דעם באמערקען צוא נאטהיג פאר געפין איך *(
 וױא שטאדט גרויםע גאנץ אײניגע אין זיך געפינען װאם תורות״ .תלמור געצעהלטע עטליכע

 װאלט ױדען בײא פארמעהרען תורות תלמוד אזױנע זיך זאלען הלואי װ• ז. א. אדעם אין למשל
 ,היטלעך־ .גוטע פון ױדען ,משרתים הויז אויסגעװאקפען װינציגער ױדען אונז צװישען געװים

מ״ ז. א. גגבים קעשענע פראפטע ,גנביפ פערר ,מײדלעך אומגליקליכע .פון םוחרים
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 ווען ו כאוונען קוים מיט ארויס אויןי טאכןע געהען אונ גטרא וויא פ׳־ט
 אז ,צוועק ךעם צוא נאר אײינגעפיהךט איז תורה תלמוד ױךישע ךיא

שע’  אפילו ,תורה חוץ ז_אןד שום _קיין לעךנען ניט זאלק כןינךערי ײף
- .מלאכה בןיין :גיט

 פא• מיר ױעלכע מיט לײט ךיא ארוים קוטען עם ױאגק פון אט
 יפט1נעק ר׳ננץ וואס לײט ךיא ,כןאפיטעל איןןטיגען דעם אין זיןי -געגעגען

- לעדערבארג וויא סוחךים גרויסע ךיא מיט געכוגךען ;אונ . ז י א
 פראװינץ גאנצעו דער אין משךתים הויזי אײנפאהו אל^ נמעט

שעפטק האבען אונ מפחר ניךריגק דעם אין פאךמישט ־זענין  פויט גע
 גלײןד עכןםפעךירען װאס סוחרים’ טיו־כןײטע אונ יאדעםער גרויפע ךיא
 גריויפע דיא ניט גאר כןענען ױיא האטש ,כןאנםטאנטינאפאל _קײן אדעס פון

א״אנענטען נאר פוחרים״ מק די  דא שטאךטלעןר/ דיא אין זייא צץא קו
 אבגערעפענט זיץי ווערט דא ,שפעטער אויף אבנעמאבט אלעם וועךט

.ж מפחר ךעם פון םטאנצױג ערשטע ךיא אין דא’ ,באצאהלט- .

ק וואם גאדעטען ךיא ב  מעךדעכײ גרויםע דאס אפט איבער אונז גי
 ניט עךיטטי אונ’ געווארען געוואהר זעניןי מםחר״ געהײמען ךעם פךן

 דיא נעמען נןאגםטאנטינאפאל איןי אז פארעפענטליכט ױיא האבק :לאנג
 עךשטער דער פון ;רובל юоо ביז 500 פון אומגליכןליכע יעדער פאר ישוחךים

 מעהר י ניט אונ 50 פאר אומגליכןליפע ךיא סוחריםי ךיא קויפען .־האנד
ק ״קען איצט הוצאות, הוץ רובל юо פאר :וויא  ידװץז פאךשטעהען מ
ט אומגלינןליכע ךיא הענד פיעל >ױא  פוחךים דיא וויפיעל דוך־״ גע־

 פיעל כוחר גרויםער דער זיןי 'פארשטעהט מםחרי. ךעם ’אין .פאךךיענען
 דאס מעהר, יפי^ל שאגהײטען, יגרויםע פאר נאטיךליןי אל^. פזן טלהר

 דער וויפי^ל אדע־ זיך נעפינען עם׳י אהאטױקעם' וויפיעל געווענט אױ
- ׳קדךס ט, ל א ה

אין וואלף ךיא וואס :דאם איז אלעם פון טרױעריג מעהר נאךי
שק פאר נאן־ זיןד רעכילנען מענשען פ־ן געשטאלט , פאר ,מענ ן ע ד ױי

 זיןז האבען משרתים הויז אײנפאהר פיעל :אויןז עהךליכע ’ פאר .נאןד
 ליעב אויןי יהאבען זײא , תוךה םפר פאזונךערע א מיט מױגים אײגענע

אדער *ג_לײןי י־ף1א מיינען אונ תורה סןי א  הורה 'טטיקעל ’ א אז חסיד ווי
ק ניוראים ;מים ; זינד אלע אני װאשט תהלים _קאפיטאל א .מיט ײנ  וו
 !ײער װעגען אי ױד״ פרומםטער ךער וויא גלײ־ כאװנקי בײם ײיא

 ן אויף ניט זינען אופן גאר זײא ’ קומט .מםחר מערדערשיען ־שענדליכען
ם’ צןא געװאהנט אזוי שוין זי׳גנין ״זײא ק ז.ײא אז מסחר ךע  עס 'רעכענ
אנךערע זיןז האבק מעגשען אנדערע אלע י .פךנםה אשטענדיגער פאי



ג פרנסות טיגים  גאנצע. דיא ניט פךגפות. אזעלבע זיןז האבען זײא א
שק ,דעםטגלײהק’ אונ ווײץ פון סוחרים זײן ^קענען וועלט  זײאיזיך ױא

-ױךען עהךליכע’ פאר זיןי רעכענען ״אז־נ םאוועפט זײער אב  צוא אט .
!קומען מענש".קען ךער פאךדאךבענהײט גרויס א פאר וואס

א וויא װאונךערן צוא י נאר זיןד י איז עס  דער אין זיןי בייא לײט ךי
ק״ זײא װאו שטאדט ךיא אין הײם אהנ  ,בעל־גתיש זיןי פיהךען וו

א בעל פײנע גאנץ זענין װײבער זײערע די פ\ ע ט ת׳  האלטעל כןינךער בי
שטאךט אין האבען זײא פון םןדי א ;ױךיש זייא ערציהען ,חדר אין זײא

מיט מענש ״א :זאגט מען װארט-וןיא פון מענישען זענין או־נ ^רעדיט
-פאלאזשעניע״ א .

טשעפעט׳ וואם מענשען שטילען א פאר ,ױדען עהרליכען אזא פאר
 ניט באלײךיגט ,פרנםה יענעמם אין גיט .יקײנעם שטעךט ,יענעם גיט

נעךעבענט אויןי זיןז־ האטי י פרנסה״ זײן אב זיןי היט’ אונ פןײנעם
מק עך איז שבת8 אלע .לעדערבארג באצאהילט אפט ,שול אין געקו

 געפיהךט יזיך דערהײם אין ,הורה שטינןעל שאן א פאר געלד שאן
 זיימג ,.קיתש אונ פײט קויליטש מיט ,יטוב יום מיט שבת מיט יןךיש

 מאדע. הײנטיגער דער נאןי י וויא אויףי אונ חדר א אין געהאלטען .קינדער
 לעדערבארג וואךט אײן מיט לעהרערפ״ אלעךלײא געהאלטען זייא פאר
 מיט גלײך יבית בעל עהךליבער י ױךישער א וויא אויפגעפיהרט זיןד האט

ען וואש ךיא אוג אלע,  מפהו״ שאנדליכען זײן פון געװאוםט ניט האן
-נא־ שטאנך זיין גאך אבג^בען כבוד איהם פלענען .

וױיבעל, יזךייש עהרליןי איין פאר געהאלטען זיןד האט װײב זײן
 .קינךער-פאר יאיהרע ױדען״ שטילען עהרליכעןי אײן מאנן-פאר איהר

 אל;י. וויא י גלײך (געװאונשען שטענךינ זיןי .קינךער,י עהרליכע ױךישע
 זאלען זייא האבען נחת פיעל זייא אן’ זאל זיא אזי מוטעךס״ ױךישע
• איז שטײגער דער װ. ז. א, לעו־נען נןענען

רופען{־ איצטעד זיא פלעגט מען /וויא לעדערבארג מאדאם ךיאי
 איד זיא (ווײבעל ױךיש’ עהךליך אומשולדינ געוועזען באמת טאכןע איז

 אןג עהךליכקײט איהר פאר י אוג מײדעל ךמננםט א געוועזען מאל א
 געוועזען גא״ןד איז ער ווען לעדערבערגק געפעלען זיא איז 'טטיל_קײט

טךת  האבען התונה גערעשעט זיןי האט ער ,נאםטיניצע ךער אין אט'
ײל’ ךעךפאר, איהר מיט  _זײנע. אונ טראבטען שטענךיג פלעגט ער וו

ױ _זײן מעג א״יך איןו״ בין-בין״ איןדי ,וואס :ארויםױאגען באכןאנטע הו  א
 ׳. זיןז נעפי_נט קארטт דער אין .נאר וואם אונ שאךלאטאן א םשרת/

 3אײ - עהךליכע י אײן זײן .זאל װײב מייין אז אבער וויל איןד
• מײדעל״ עהךליך
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 הוױ א _זײן

ױןד״ ;עפינט
I 1אײ ־ ליכע

אזנ. איהר.קינךער מיט געהאט געהאט, חתונה איהר מיט האט ער אונ
 מאדאפ ךיא נךנדער; אונ’ טײב ײן1 מיט הוי־ז זיין געהאט ליעב

 אױפגעקומענער־ אײן פאר זיןל־ בײא גערעכענט זיןי האט לעדעובארג
 זיא ער״האט וואם גאט געלויבט אונ ‘געךאנקט האט אונ גביך׳טע

 פארדיענט מאנן איהר װאס דאס אז רעכענען שטענדינ אזנ ^אגליקט״
ד ל ע ג סןיי  זיןד 'שךײבען פרויען ױךישע וךארום מזל, איהר דאם איז א

• םזל װייבעךם ליא אין געווענט איז ״פרנסה״ אז צוא יטטענךיג
 אױפהארען ניט טאקע' זיא פלעגט שול' אין קומען פלענט זיא ווען י

ה״- םן־ א מיט טערען;'בא מאנן איהר זאל גאט *_ז גאט בעטען ם ךנ  פ
- װ. ז. א. פארגרעסעךן מזל איהר

 איהר געהאלטען װײב זײן האט געזאגט פריהער האני איך וויא
 געלד לאס אין פאךךיענט וואס ,מעכןלער א פאר ,סוהר א פאר טא:ן
ײא גאט ווען טז שעו ק אלע גלײןיימיט בא • ױד

 וויא געפיהךט לעדעריארג זיןז האט זאפען אנדערע אלע אין בכלל
ת _זײן אין נאר אלע, מיט גלײןז מענש עהךליכעו ^ז^ילער א מז - הו ס  מ

 איבעף מעג-פ דער זיןי פלענט געשעפט זײןי איןי ארבײטען פלענט י ער
ק ײט  י טיגער באזען א אויף נאר פוקס א אויף וואלף א אויף נאר ניט ב
- .ישלאנג גיפטיגער א אויף אךער

* #
*

ר א ד א י ש פ ט װי א ג א ו י ו י ע א ק ס װ א פ א  אדעסער־ רײכען >דעם ד
 ׳־עדערבארגס פון שעפעלע א נעוועזען אויןי איז זוהנלעלע( פאךריאדשי.קס

 אלט איז פיאדאר .קיגד פאנםכןע דאם ווען גאןד .טשערעדיע גרויםער
 ױין אין ארײננענומען לעדערבארג איהם האט ,;אהר פופצעהן’ נעװעזען

 לעדערבארג באשריבען, פךיהער האב איןי וויא אופן אזא מיט צ^שערעךע
ע’ פון׳ פאךךיאךטשיק זיין געװעזען איז אנ  ךעךפאר אונ מײךלאןי ש

 עלטער איז ער אז נאר וואל ךיא שערען פיאדארן פון ער פלעגט
 טובות, לעדערבארגפ אין געהאט נאטהיג ניט שוין האט אונ געװארען

ק  זײנע פלעגט לעדערבארנ וויא פאףטטעהען אנגעהויבען האט ער וו
 אר׳ן אלײן אז ב׳ארעכענט אוג ,עקספלאאטירען שךעכןליך .נןעשעגעס

 צין עך ראט װעלוועלער״ אםן־ געקאמט איהט װאלט טובות/ זײטע
־ • אווענןנעו,ארפען גאנצען אין ןאךךיאטשיק

 אונ צווײא ;אהר א געזעהען ניט שוין איהם מיט זיןי האט ער
דורןד ניט י ױען ,באנעגענט ניט מעהר איהם מיט וין1ש אפשר ױןי וואלט
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 נאןד נעטהיזנ זעהר באדאר?ט האט פיאדאר וואס צופאל, באזיגךעךן א
- לעדערבארגס ־אמאל ע. ק ס א ל

 אנקומען אמאל 1נאן נערעשעט־ ניט גיןי אזוי זיןי האט פיאדאר
לעגט5? ער ױען < רופען איהם פלענט ער )וױא ראזבױניק דעם ציא

ק זיןי אנ מ עו או נןע^ענעם( ךיא אויסנעלײדץט איהם האט ער וויא’ ד  נ
 ױעט אנדערן _קײן דווךןל־ אז ,באיטלאםען ער האט טכאכטען פיעל י נאןד
הרק, עם עו םפי אוי ט'  מאיגען י אויף באלד איז אונ איהם, דווןד נאר ני

טהעאטער פון כלה זײן מיט געפאהךק איז ער ווען אבענד ךעם )ינאןדי
דעךשראכןען וויא נאר ,^קאנאטנע״. דער אויף געפאהךען ’יבולוואר(, דוךכן

 מאנן ’ איהי־ אז געזאגט י האט פרוי זײן וןען געװארען ’ ער ’ יאיו
ט, זיא וױיסט קומען יוועט ער וןען אונ щ אין איז גאר ני

גיןי געווים
פק פארביםענע מיט  .קאךטאטשנןע זיין ארויסגענומען ער האט לי

.אנגלטךיבען צײט צווײטער י דער אויף .א?ג
ק נאטיג זיןד דארפען מיר ׳. לעדערבארג ״ה׳ ה ע וועט איהר ווי / ז

- ׳ !ײן״ מודיע מיר איהו־ זאלט קומען ,נאר

 מעהר עפעס ט:טי אופן אױעקגעלעגען אזוי איז _קאךטאטשנןע ךיא
לעדערבאוג חודש א יפון ױ' ב  געװעזען איז פיאדאר .אנגעקומען איז י

 געהא׳׳יפק, ניט גאר האט יעס נאר קומען, ניט _זײן פזן זיןי אויסער
 האט ’ ער נאר ,לעדערבארגען אהן טיטעל אלע געפריווט ׳טוין האט ער

.אויסנעפיהרט ניט גאר
 מאךגען פךיה שאגעם א אין פיאדאר האט ,פיוײד גרױס מיט

:בריוועלע פארכואכט סלײן א שטאדטפאםט דער דוךןז :באקומען
 איןי עךװאךטע אבענד צעהן הײנט :איוואנאוויטש פיאדאר ״ה׳

.גאסטיניצע״ ״סיעוועךנע אין ;אייך

 אךעטער־ שאגםטע אזנ רײכסטע דיא פןן אײנער איז דאם
-;האטעלען .

 זײנע אפילו אונ שעפעלעןל .זיינע מאל _קײן האט לעדערבארג״
טק סוחרישניט עטענדינ נעשעפט, פון רעדען הויז אין זיןד בײא צוגענו

״ אײן אין אדער .כןעלער״ װײן א ,קטיר;טךא א אין -אדער ל. ^ א ־ ה



מק י,ל  אנקו
 פלעגט ער

 נאר ןענעס(
 װעט ;דערז

?איגען י 'יף
טהעאטער
;עלטראפןען

הי  מאנן ’ י
• тנאר ניט,

 וךטאטשכןע

וועט איהר

מעהר ועס

 עהא^פען,
האט ער

איף ךטע

אךעסער

 .זײנע לו
 ?זטענדינ

ל.

חאךץ♦ מעמטענם דעם

 געךרעהט שעה האלבער א פון שוין זיןי האט אױואנאװיטש פיאדאר
ײטק צום זאל״; ״אבשטשע דער אין ט זיןד עו האיט מאל צוו צ ע ק  ג

 צוױיטע א דעךלאנגען געהײסען זי־ או־נ טישעל באזונדער א בײא
״ .טהעע גלאז

 האט ער ביז ,שעה פערטעל גוט א אבגעשטאנען אױ טהעע ךיא
 האט זופ צווײא מיט ’,געווארק _קאלט’ איז זיא אז באמעוקט זיא
 אווע.קגע זיא כעס מיט וויא אונ גלאז .קאלטע ךיא אויסנעטרונכןק ער

גע■ איהם האט טהעע גלאז ךיא וויא פונקט זיןי, פון וזײט שטעלט
 .פארטיעפט שטארק געוױעען אייז ער וועלכע אין געדאנקען זײנע שטעךט

 לעבען גלטטאגען איזי יוואס טישעל דעם איבךיג געוועלען איהם איז עס
 גאסט אלע ךיא געזעסען, איז ער וועלכען ’אויף בענקעלי דאס איהם,

 אלעם אז אויסנעוויוען איהם זיןד האט עס ’,זאל אין געזעםען זענין זואס
ג:- איהם אויף קוכןען אלע .אונ טי אכ עךך פ

רקט אונ גלאז דיא צונעגומען האט ךיענער דער ווען עפ  אויב ג
:געענטוועךט ער האט ״ גאןי עפעס וויל יער

.אברוהען וױלזיןי איןי ,צימער באזונךער א מיר פאר גיט - '
 ךיא צץא ביז קאפן_ פון באטראכט פריהער איהם האט ךיעגער דער

ק נאר פים, ו  געזאגט: אדנ רזגל צװײא ארויסגענומען האט פיאדאר ו
 אויף ארױפגעפיהרט באלד איהם האטייער צימער׳/ א רובל צווײא ״פאר

אבגעגעבק איהם האט ער װאו (עטאזש ךךיטען דעם פון טרעפ ךיא
נומער. צװייא-הבעלדעען ׳א

 צוא געפרעגט לאמפ ךעם אנגעצוגךען דאךט האט דיענער דער
 האט פיאדאר נאר .נעהען אוויעק געוואלט אונ עפעפ נאןי ער דארף

עפעס אן זיןי האט ער נלײך וויא אבגעשטעלט פלוצים ■איהם
.דעךמאנט זויכטיגעס

 אײנער ״טשאי״,-ווען אויף רובל א מיר בײא באקומען וועסט דוא -
ען’אונ קומען וועט  אבװייזען איהם דוא יזאלסט דאבאװסקען אויף פרעג
.נומער אין מיר צוא

 דער אונ רובל אײן געגעכען איהם ער האט וואךטער דיא מיט
 עס אונ אליין געבליבען איז פיאדאר ;ארויםגעגאננען זיך איז ךי^נער

 שטײגער זײן ווי ,באלד נאר ,זיפץ בךיגגען א געגעבען איהם זיןד ד,אט
אנגעהויכען ער האט ,פאךטיאכט ױןד ’ האט ער ווען געוועזען איז



 אוג אבגעשטעלט זיך מאל אלע , צימער איבעךן צזש^אנען
 גערעךט איהכי אין האט האךץ זיין ה. ד. זיןד מיט רעדען אע^הויבען

 זײן וויא מענשען דעם פאר י שךעקליכעם _קײן דא ניט איז עם
 איהט מיט יזיוי פרײעט גוטס עפעס מענשי דער טהוט - הארץ אײגען

 מ?ז־ר גאןי *פראהליןז״ יזײן וױל ערי וויפיעל מעהר נאןי האךץ, דאס
 חאטש אונ ישלעכטס מענש דער טהוט ,געטהון האט ער גיופזס וויפיעל

א פועלט געדאנכןען זײנע מיט ,שכל זײן טיט ביי רי  זאל עםןי זיןד ע
 עסמוט׳שעט,. ,רוהען ניט לאזט יאבער האךץ דאם ניטאארען״ גאר איהם

 זיןד יף1א נךײט איז מענש דעל או זיןי’ טרעפט מאל אײן ניט או אזוי
פןן איבעךלײךען שעה איין אייךער צרות אןנ י שלעק אלערלײא נעמען

האלץ. אײגען זיין
מענשענס ךעם בא'שרײבק צוא !איז הארץ מענשענם א װאס אט

שק ניךעךינםטען דעים פזן הארץ א אפילו ,האךץ זייין מען דאךף ,מעג
,העכער ,העכער זײן מען״ךאךף ,,זעגין מיר וויא ןדם בשר _קײן ניט

ק נןען ’ שפראבען אנדערע אין גאט״. צוא ״נעהנטער  אויסךךײןען זיןי מ
ק אז אןךעךש״  גאט״■ א מחותן אגאהנטער צוא דאךפעןיזײן ניט זאל מ

או  אויסדךיקען ’ מלכןענט ניט אנדעךש זיןזי איןד האב ןשארגאן אין נ
שקס דעם ט גרויס״יאזוי אזוי איז האךץ מענ  צו■ עס י לאנגי, אונ בויי

ק מענשעגם ךעם מיט ניט װאם ווײט אזוי זיןר ציהעט מיט ניט ,’אויג
מען וואס דאס באמערקק אלעס זעהען, אלעפ מען ״קען ,שכל זײן

-באמערקען אונ זעהען געיקקט וואלט .
ען, זעהען מיר ש ענ מ ם, רעדט ער ״ שטיל איז יער א מעך קוי

ניט גאר קומט ’ עם אוג / אײןז ארום זיןז געפץט ער צוא קוים ךמארט
 אײביג א ,מלחמה גאנצע א איז האךצען אין איהםי פײא דאךט אז אויף

.ימינוט אלע דאךט זיןד פארגיםען בלוט טײכען מלהמה, !  ךיא אט אונ !
 פארקאוועט פארדעכןט מענשען איבריגע ךיא פאר אױ מלחמה גריויםע

 טה־טזיןר עס יוואס פיהלט מענש יעדער גאר טהירעןן הוניעךטער מיט
ײא - .האךצען אין איהם ג

״אין פיאדארן בײא זיןי טהוט עס װאס צוהארען זיף לאמיר נאר
דעפ מיט טענעט א?נ רעךט ,.זאגט האךץ דאם וואס דאם ;הארצען

ק '.כןען ער ,איבעךגעבען גיט ״קײגער ._.קען .מענשען ד ע ר רי א  זיך מיט נ
• אונטעךהארען נאר זיןד הןעבען מיר אזנ אליין

ארומנעקוכןט־ זיף אונ געזאגט פיאדאר האט !דא איןד טהוא װאס -
״םעווער־נע• ךעם אין איצטער איך טהוא וואנד-װאס פיער אלע אויף

האי וואפ ,אבענד גאנצען א פארבכאבט דא איך האג װאפ ,האטעל״
געפאלען מיר אויף איז וועלט נ_אנצע ךיא גלײןד וןיא געמןטשעט זיןי איןד
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אויף ? װעלט דער אויף אומגלי/קליכסטער דער בין איןי נלײף זױא
 מענלטען פאךדאךבענעם ניךךיגק דעם אויף - דא איןי ווארט וועמען

 גאנץ מיין מיט איבעךגעפען ’ זיןד אי־ וויל ,ם ה י א פאדליעץן’דעם אויף
 איןד ? אן מיר מיט ןיןי ער געהער וואם אז־נ ? מיר ער איז װאס ו ך,ארץ
ק פזן ארויםווארפען הײםען איהם זועל ראנען פון געהע איןי ,דאנ

- • אײעק
ק זיןד וועט עך ? געהען איןד וןיל װאו - מ  אזויי האב איןז־ ,קו

שךיבק איהם דאןז האב איןד ,געוואךט איהם אויף ׳פיעל  איןי אז גע
מעניש אײנציגער דער אין עך ,דגהען איהם מיטי נעטהיג זיןי ־דאךף
דער איז ער לעבען רוהיג .כןענען זאל אי]י ראטעװק מיןי כןען זואס

 ,מארדער ,איןי וואס או־מגליפןליכע ךיא געפינען רןען וואס מע?\ט אײ^צינער
א געביאכט זיא ’ האב איןד - געמאכט אומגל/קליןי אזוי האנ־ צו א- צו ך ע  ד
 געכןענט גאיר האב איןד װאו אךעס גאנץ יאין האפגעױכט איןד לאגע, אזא
 אין ניךךיג אזוי אראכלאזען ניט זיןז איןי.כןק ,געפונען ניט זיא :אונ
 לעדערבארנ וויא לײט נײע מיט געפימגן, צוא זיא אךטער געמײנע אלע ךיא
ק זיא זאלק זײא אז• באכןענען זיןד איז עפינ  אוודאי מיר פאר פאסט ,ג

ט.  וויא סאיי שוין מיןי’ כןען ער ,באקאנט שוין איןד בין איהם מיט ני
וויא געפינ.ען צוא זיא יטטאנד אין אזױ נאןז דען איז ווער אונ םאי,

ר נאר ־עוז ע ד איז ר הון, אזא מיר כןען ױאס ט;מע: אײנציגער ע ט בה  טו
ק אמאל נאןי וועל איף ,געפינען זיא איןדי וועל איהם דאנק א ה ^  ז

ו ן ה׳ א  צוא פאלען וועל איןד מאכען/ גליכןליןז־ אומגליכןליכע ךיא וועל איןי ל
 אזוי רוהיג אזוי זיין וועל יאיןד אונ זיין מוחל מיר וועט זיא ,$יס איהרע

 זאל ןלא הײםען איןי ;ועל ,נא־ לע?ט עם אויב < .קץד דאס ;,לי׳קליןי
ק עםי מ ע  צוא געקומען איז לאה ,מעגליך דאס איז !גאטט .זייןד צוא נ
 אײגענע מײנע מיט געז^הען אליץ האב איך נאר !ש.טאנד ניךריגק אזא

ט’ האב איך אױנען,' קענ  איהרע נעהגהען האב אייןי קול׳ איהר דעו
. אין ;אויגען אזועע ניט האט .כןײנער ,אוינען כרענענדיגע .  וואו ר.

 (אװעקגענ_אנביט זיא האט מען ,דא ניט זיא איז ,נאפנעפרענט . האב איןז
ק ^זוי וויא נאר אנטלאפען אױ ןיא  נאר דאךט עויןי דעךצעהלט מ

 איז'איבעךגע• אונ אלעס/ אין איז זיא ,דא גיט דאךט זיא י אױ נעוויס
הי איז װאו ,לעבען אזא אויף קומען  ♦ לאד״!. מײן !.קינד מײן .קינד? אי

 האפ איןי אומגליקליך, אווי ווערען .הןען זיא אז געװאוקט ניט האב איןי
.געװאוסט ניט .  ,שטאנד אזא צואי קוטען זאל זיא מעגליןי ניט איז י עם .

 ״יא ווען אונ -ניךךיג/ אזוי אראבלאז;נן ניט זיןי גןען מײדעל לײטיש א
 ур} װאס ? ישולדינ דא איןי בין זישע ױאש ,װעךט אזוי טסתמא זיא איז

איןד אז חוד'ש א פון * מעהר באלד’ אפשר שויין ו אזוי זיןז איןיי .מוטשע



ט, לעב  אויןן־ כןאלעטע ךער פון אלאפגעפאלען גיט שמנל בין איןי ני
 שטאךה זיןד האט כלה מײן ,רע״עהען זיא האב איןד ווען בזלװאר דעט

 ארזמלע• טאג עטליכע ךערנאןי בין איןז ,געזיבט מײן פאל דעךשראקק
 יגאר װײטעו אונ פושוגענער א גאל בין אץ־ , נײן .כןלאנק וויא גא^גען

 לײדעך אווי דארף איןי וואס ,איהר מיט אן זיןי איןז געהער װאס ,ניט
 ױעך אז ? איז דשע װאם ,מײךעל אזא אײנע דען זיא איז ? איהל איבעל

. אין געװעזען בין איןד . .  איןז בין איהר, מיטי געװאהנט איןי האב ר
 ? אײנע מיר >ײיא געוועז^ן ךען זיא איז ,מאנן ױנגער א אײנער ךען
עלק זאל איןי  האבק לחמנות באךאךפט איןד וואלט ,האבען רחמנות וו

 נאכט גאנצע’ דיא ארום זיןל־ ז־רעהען װאם זליךנעם אל^ דיא אויף
 שטאד־ט אין טובה׳ניק אבעל עפעס איןז בין אדעסעריגאסען, ךיא איבער

 ו גלײןליך מאכען אומגלי.קליכע' ,מצות נאןי נאכלויפען דאךף איןי װאס
 ידעלװײל לאוען ,לעבען י פליהעל ךאךף איןי ,מאנן ױנ;.ער א נאןי בין איןי

ת’ אזוינע טהוען ’ עברה׳ניכןעס בעל אלטע  ווערען וועל איןי ױען ,מצו
 ךעל אריף אויןד טאקע זיןד איץד וועלי טאמעל זעהען אץי װעל אלט

 צום ניט איז ,הא ,הא איצטער אבער ,מצות מיט אבגעבען עלטער
 לעדערבארג וויא פאךליעץ יאזא מיט פארבינדען נאך זיןד אי־ ווילל לאכען

 '•געלד נײע מאל אללע צאפען מיר פון כןענען זאל ער ,איהר י ליעב צוא
 נאךישכןיײט א:א מיר צוא קומט עס וױא ניט גאר ווײם איןד נײןן א,

 זאןי ניךריגע אז.א פון ווילל איןד ;געשעפטען אזוי זינען אין האבען צוא
שק ניט אפילן ז מיר מיטי אן זיןי י .כןעהרסטו װאס ,ווי

צק אין זיןד האט פיאלאל אנ  געפיהלט זיןי האט אונ באלוהיגט ג
 יער גלײןד װיא ,הונג.עליג 'ז^הל זיןי געפיהלט האט על נאל גוט, זעהל
 מיעל ז.עהל 'ג^װעזען אויןי .איז עף טאגי, גאנצען דעם געפאםט האט

 זעהל א מיט ,עסען דעללאנגעןי געהײסק אונ געטהון קלוגג אי האט על
ט גוטען עטי עפק, על’ ילאט אן עג  פאלב פלאהליבע שטענךיגע’ זײן אפג
 געפיהלט זיןי האט ער’ אונ באקען ךיא איןי באוותען איהם זיןז האט
פיאדאל. אמאליגעל לעל וויא פונקט ,פלאהליןד אוג גוט

 בלײטערי ךעל אויף אויקגעצויגען ױןד על האט עםען דעם נאןי
לאהן־ װעגען ;פאפילאס א פאללויבעלט ,אלויף פיס פײלע מיט סאפע

נןײן לאה _קײן נאל איז יעס 'גלײןד וױא פאלגעםען גיץד אזוי על האט
אין פאלטיעפט געװעזען איז על ’וועלט, דעל אויף געװעזען ניט מאל

״אלויס• קונצלעןי אזוי ראל אללע האט על וואס רויןי פון בײגעלעןז ךיא
 געלאזט װײטעל אונ פאפילאס ךעם געצויגען װײטעל מויל, פזץ געלאזט

ק װאס ,בײנעלע־ נײע אכ ךעלנאןר ,בלײט געךלעהט פליהעל זיןז ה

פ 222 ײ נ ם ן י נ ױ כ * ו



 אסןי געווארען איז עס ביז שמאלער״ אדנ ש$אלער הויבער אונ הויכער
ק אנגעהויבען שאן אזױ זיןי האבען בײגעלעןי רןליעע פ ע ש  מיטי אײנם ט

 ?זפילען שװעסטעךלעך אונ״ ברידעךלקי וויא.קלײנע פוננןט צוױיטען ועש
י יגרעסער אונ געױנדער איז וואס דער אונ זיןי שלאגען אוג ןיןי ע  י
 ראד 'גךוייסע נײע א מויל זײן פון יס1אר זיןי לאזט אט נאר ,גובר איז
אללע צז^לאגט אוג  )אר זייא *פזן בלײבט ע,ס בױ ,.קלײנע נעבעןדי
וו. л א. ניט

 אנדערעי דאש אײנס זיןי זענין בײגעלעןי דיא וויא אזוי קוכןענדיג
 ״מק״נןען; טהיר: דער אין אנןל״אפ פלוצים געהעלט ער האט גובר,
?״ געהען ארײן

? דארט איז װער - : т • •/
ד, אין ״ מיןי האטדאןי אייהר - !איװאנאװיט^ פיאדאר נעחפען
י ן אי פק״ ניט .כןיעעם האב - דארט? איז ווער גערו

ד, אין שריבק אײןד דאןד האג איןי ,לעדערבאוג - וועל־ איןי או גע
.פארשפעטיגט אביסעל האפ איןי נאר ,צעהן זײגער זײן

 זיןי ער האט !לעדערביארג״ נאמען ךעם דערהערט האט ער וױא
.ארײנגעהען געהײסק אונ ,ךעךמאנט

 פלוצים זיןי ער האט , לעדערבארגען ךעךז/יהען האט פיאדאר וויא . ’
 דעהעהט וואךטען לאנג נאןי וויא פונ.קט ,אי־הם מיט דעךפרײעט שטאךק

ק  טרייסטען צןא שיטאנדי אין איז ױאס ״ פרײנד בעםעךען א ’ מיט ״ױןד מ
ק צוא צרות אללע אונ מ ע ’.נ

 אנידעך- פיאדאר איהם האט ,הגהען צץא אײןד דעךלעבט קךים -
ךיװאן.• אויפן זיך נעבען נערגצט

 איבעך• האנ איןל־ ווען ,וועג פון געקומען הײנט עךשט בץ איןי - י
ק צעהן אז געשךיבען באלד ךיר איןד יהאבי דײן.קאךטאטשנןע געלעז

 ,שעה א אויף פארשפעטיגט האב איןד ^אר ױיןידא״ אייןי וועל זייגער א
 פזןי קומט .ער ווען 'ניט צײט כןײן האט סוחר א וויא דאןד וױישט דוא
 / אן קומט נײע ׳ פארקויפט סחורות פארשימעלטע אלטע דיא ,וועג

 הײנט־ נעמען עפיס געהאטי ניט צייט _קיין’ אפילו האב״איןי דעךוױיל
 וואם ןויסען .זעהר אפילו זיןי אינט^רעסיר איןי ,אריין מויל אין אבענד

עםען כןײן פאר נאר האבק״' נעטהיג אזוי מי־ דױא דאךפסט פלזציש
.טאנץ _קײן ניט געהט

 טישי דעש ךעכןען אמאל נאןי געהײסען 'אנגעכןלונגק, האט פיאדאר
גערעךט: װײטער 'האט לעדערבארג אזנ

פלוציש זיןד האט װאס מוח דעש געמיטשיעט שוין זיןי האב איןד -
געטראפען באלד האב איןד נאר ,זעהען צזא מיןי פארגעלוםט אדערן פ



 לאנגע צווײא מיט אויגען פאר א ערגעץ דעחעהען ער האט מסתמא
 כןײן ניט איז דאס ,נא ;לעדערבארגען’ נאןז געשיכןט מען האט ,־צעפ

 אין נעמען עפיס טארק ניט פריהער איןי זאל זשע ױאס פאר ,גנײעס
 אויך זיןר איןי האב אהעו־ געהענךיג ,געטכאבט זיך איןד האב ,מויל

 לײט ץנגע הײנטיגע זענין ביכקעם ציגענע א פאר ױאם א ,געטראכט
ק א־ני  אונ לעדערבארגען, אהן אויסדרעהען זיןד וועלען זייא אז מיינ
 ךיא אױף ארומצאנגען גאנצען ”זײער נאןד אז ? אױס זיןד לאזט וואס

 סוף אונ פעטךיישקע א וויא אזעם עס העלפט ,טהעאטערן אונ :באלער
 לעדערבארג ’ אזנ לעדערבארגען/ אלטק דעם צוא אן מען קומטי סוף .בל

 אײעךע אהן ,פאךטיג אזנ צוױיא אץ אזנ אײנס אין אב עס מאכט
 מען ,אתמטאנצען מיט ,לי־עבעס מיטי ^טיגןלעןד ,קאװעליעךםכןע א־לע
 חאטש איז פארבײפען גוט אונ באצאהלען גוט לעדערבארגען נאר ךאךף

א ענגלישע ךיא נ - ה כ ל רי זשע מ  אײדער פךיהעי ניט נאר ,באלד ךי
ר איז מלנה ענגלישע א פאר וואס א שוין ’ זאג נא ,אמגסען וועל •איך  ך
? ג^פעלען ’ שטארק אזוי

 פולל אנגערופען פיאדאר זי־ןי האט ,ןאךליעץ דוא נאר הער -
 ווארום טכןעס/!שטוט שאנע דײנע ניט מיר מאןד איצטער ,כעט םיט
 וועסט דוא יאז״ מארדע דער אין חאפען גלײןי מיר פוןי וועסט דוא

 ן ךיאינןען אױף בײטענךיג זיצען בלײבען אוג עטאלט ךריטען פון אראפ
 ,ױארטלע־ פוסטע דײנעי פאסען יאיצטער ניט ? מאהנט װאויךיאק זױיםט

מלפה♦ ענגלישע אײן ליעי צוא נעהפען ניט ךיןי האפ אין־'

מין־ האט פיאדאר ,לעדערבארג צולאכט זיןז־ האט ,חא ,הא -
 גערןפען אודאי מיןו האסט - מלכה ענגלישעך _קײן צוא גערופען ניט

 דאמ איןי.כןען ,גוט אויף ,הורה ’ ספר א שרײןען ון־ער , ולהלים זאגען
א ,ױד־ א אויןד בין ?רודער איןד ,אױןד  א פאר וואש״ זעהען זאלסט ח

 ױדען פרןמע אז נוראים יטיםי הײנטיגע געקויפט האב יאיך על^ה פעטע
-איבערגעגאנגען זײא איז סלדגע ךיא ״ באלעפןט זיןר האכען פאךת ט מ .

 אדנ בײםיגארגעל אננעחאפט בעס גרויס מיט איהם האט פיאדאר
ם נערזאפט שעני -טײש פוןי לײכטער אמע .

 זאכען אזוינע פון ךעדען הונד אלטער אויף ניט הערכוט דוא -
 דעך• '־רט דעם אויף דא ךיןי יװעל איןי ? ניט ךיך פרעגט מען וואס

ר ,טען;ךי ע ד טי  מיט ךעד אין־ קאפ»זי אין שטעקען דיר וועט לײכטער א
ק אומגליקלינען אײן פון ךיר״ ש  ראטעװק איהם ךארף םען ױאס מענ

 אלט־נר דוא אונ ,ארויסראטעװען מיר זיא מױט דוא אזג טױדט פדן ב?ןעט
.גאר זיןו ווארטעלסיט -הונד
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 אבלאזען איהם זאל ער אז שו־ײען אננעהױבען האט לעדערבארג
сут וואךטלען צוא זיןי אויפהארען ער וועט גארגעל.т

זיא מוז מען אז געשריען קול זײן מיט ניט אלץ האט פיאדאר
ראטעווען.

ג איז אננגעלאזט איהם האט ער ווען ר א ב ר ע ד ע געווארען ל
.ערנסטער אביפל

 בינסט דוא , משוגענ^ר װאךט א רעדען אויןי מיןי לאז נאר -
א צוא םשוגע לאיצט ו ד - ו פ א ו  פוןיא ,אומנליכןליכער א פון שכײעםטי5 ו
ק ,מײךעל עהרליןי ױךיש  ניט ווײס יאיןי אונ כאטעלוען זיא' דאךף מ
איהרז וועגען דערצעהלט עפעסי דען מיר האסט דוא ,זױאם

 פארװאונדערט ער האט ^יטידערצעהלט? גאר אײך האב איןי’ ? וואפ -
-זיןד געפיגט ער װאז אומגעקזקט זיןד אונ .־איבעךגעחזרט .

ניט ווײם איןי ן זיןד פאר דעךשראקען אלײןי זיןד האט פיאדאו ’
 ו ךעךצעהלט״ אײןד האב צוא גיט געדענק איץד ? גערעךט האב איןד וואפ

- • איבעךגעהזרט פראנע לעדערבארגפ עך ;האט
-ךערצעהלט ניט ךעם וןעגען גאר מיר האטי איהר ,;א - .

ש געדעכןט האט ךיענער ךער טי םי ק אזנ צו האט 'לעדערבארג ױ
:דערצעהלט איהם ער האט .־געגעס־ען

< נןרײלײן באקאנטע א מײנע זיןי נעפינט אךעסא אין דא - י
.אךרעם איהר וויםען ךער זיןי זאלפט דןא איןו לזוילל

ט זיןי נעפינט אךעפ אין ,ניט ךיןי פאךשטעה איןי - זיןד ךא;
אז ווידער אונ ;‘מיר פון דוא ווילםט זשע וואס םטאל״ ״אךרעםני ׳.אײן

אויןד ? מיר צוא אנקןמען דוא דאךפםט וואס באקאנטע, דיין’ ‘איז ;זיא
םק איך לדאךף ק רונןט אזוי וויא ױא, איז וואם ,זיא איז ווער ווי - 1 זיא מ

ק האמ פטאל״ אךרעפגי אין -  רוכןם זיא , געפזנען ניט זיא מ
ה למען א . יטטאדט יךער פון זיאייאיזי ל . ר.

 האט ער ױאפ גאפעל אונ מעםער אנידעךגעלעגט האט לעדערבאוג
פאר• שטא־ק געוןעז^ן איז אונ האנד דיא אין געהאלטען אהער .ביז

ק מ  האבען אויערק'ז_ײנ^ דיא גרעםער,’ גאװארען ז^נין אוינען זײנע ,פו
צוא געחאנןט ווײטער זיןי האט באלד נאר :אױפנזלשטעלט וויא זיןי

 גאר איהם אן זאל פיאדאר אז זיןי געמאכט ,גאןעל יאוני מעפער ידעם
-עפעם פךן״ ווײםט ער אז דעך״קענק ניט .

אדיןי ער איז רײז.ע זיין אין אז געוויס געדענכןען לעז;>ר ךיא
. שטאךט דער אין ־געוועזען , דער בײא גאפ״ ״טויטער ךער אויף ר,

דארט האבק קאמפאניעי. זײן מיט ער ,שענק אין מורליטשקע״' .״ראבער
שאן א זעהר וויא געהארט דארט האט ער , אבענד גאנצען א לפאךבראכט
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 אגטלאפק• עלטעךן איהרע פדן איז ס ר ע ב ל א ו ט ש ר׳ ה א ל טײדעל
טעלע געלעזען דאךט האט מען אוני  יגעזאלט האט לאה וואס אקווי

 איך איז עס װאו , אוועכןגעהק איהר פאר עלטערן י אידךע איבעךלאזען
 מוז־ זיא וואפ פאר אונ אומגליקי, איהר באשךיבען ווארטער עטליכע

 צווישק געפונען קוױטעלע ידאס האט סיביךניק אהרקע אוועקגעהק,י
ק אכ איז אל ארוי־סגעגאנבט האבען טיחאילקק מיט ער וואם ךי שמו ר׳י  פון

שטוב. בעךס
 זיא האט עם ווער אנגערופען אויןי זיא האט כןוןיטעל^ דעם אין

 דעס כןען עך אז געיזאגט באלד האט לעדערבארג ;געמאכט אומגלײןליך
 אןא װאס ,געטהון ’ באנג זעהר האט ן ע ק ײ ח ,זווזן פאדריאדטשיקם

̂קרבן טהײעךער  לעדעךנ־ארגק האנד,י איהרעי פון געווארן פאךלױרען איז .
 :•ראפנזנג ךיא פארלױרען ניט אךזנ האט ער נאר געטהון באנג אויןד האט
 ער האט < אךעס _קיץ ניט אז מײךעל ץךייט אז_א אנטלויפט דען װאו
 ,אדעס אין זיןז־ איז ר א ד א י פ וױדער אדנ - געטראכט דענסטמאל זיןד
-געפאהרען איהם צוא מםתמא זיא איז . _______

ש ארנ ט א  נעװאוסט ווארטער עךשטע פיאדארס פון האט לעדערבארג ח
זאל׳ פיאדאר אז געמאכט זיןד האט ער נאר , רעךט ער וועמען פזן

ק ניט איהם אן - ווײםט ער אז דערקענ .
 איד זשע װאס דערױף: געװאונדעיט נאר זיןי האט לעדערבארג

 געפי• ניט זיא כןק ער ? איהם צוא ניט אז אךעס _קײן געפארךק זיא
? באדײטען דאס כןען וואס ו נען

ױאס וויםען איןד דועל פאךראבנע גאנצען אין מיר ךעךצעהל -
לעדערבארג האט ניט> גאר איןו־ ווײס ניט אויב טהון״ צוא האב איך

-גאפעל אוג מעסער דאס מאל לעצטען צזא אווענןלעגקדיג ,געזאגט .
דערצעהלט־ אונ פארטכאכט ניט מיניט _קײן אױף זיןז האט פיאדאר

 גע/יכןטי איהם האט פאטעירי ױין אזוי וויא ,לאה׳ן פזן אלעס איהם
. _קײן . באכןאנטי ײןד האט ער וויא פאךריאדען״ נײע ךיא וועגען ר.

 װאךטי אײן מיט .געענךיגט זײא מיט זיןד האט עס וויא אונ לאה׳ן מיט
 יאן אנהויננ פון איז י עס וויא אזוי דעךצעהלט איהם ער האט אלעס

-לעז^ר דיא באכןאנט .
ג_עענדינט פיאדאר האט ,לא:ע טײן פאר זיןי שטעלט אונ -
-;ערצ^הלו זיין ' ג ףיךעם שפאצירען נלה מײן מיט םאהר איף ווען נ אוי

פאךגעםען גאר שוין האב איך אז גלױבען מיר איהר״קענט בולוואר,
 לאה׳ס איןדי הער פלוצים אונ .וועלט/ דער אױף לאה א .ךא איז עס צוא

אז אויפגעקומען ניט מידי איז עס אז זיף פאךשטעהט !^כײען קרל
טכ־אכט. יאונ איהר אן ךערמאנט נאר זיןי האב איף .לאה זײן זאל דאס



 מיט זיא אז פאר זיןד שטעלט נאר לאה, וויא קול א1א פונקט מיר:
 וואס גאראדאוואי א אונ נאכגעלאפען איהר זעבין װאס דטויל;כןעס צוױיא

 מײן_קאךעטע. נעבען אויסגעקומען פמקט זענין אבנעעטעלט, זיא האט עפ
 זיא האב אונ ארײנגעקןקט’ אױגען ךיא אין .גלײןדי איהד האב איןי

 גע• ניט מיט_מײןללהדא מער האב אין־ _אז זיןד פאךשטעהט .ךערקענט
 כןען איך נעפאהרען. אהײם יבאלדי בין אונ שפאצירען ווײטער כןענט

 איבעךנעטראגען אוג איבעךגעליטען האב איןד װאס איבערגעבען ניט ךירי
 אז־ג פאךליעץ גרויםער א ביזט’ דוא אז וױיס איןי ;’צײט דער פון

 מענש גןטער א מאל א ביזט דוא נאר ,געלד םןז א וועלען וועסט
 באצאהליק ךי־ר וועל איך אונ , אךענטליןי ױאן־ דײן טהוסט דוא ,אויך־
 צוט וןיא זיא זאלסט דוא נאר ,יךיר קומט עם וױפעל טךחה דײן פאר

 רעבען איןז־ ווײל געפונען ניט דערפאר זיא האב איך .געפינען נילםטען
.שוין איצט זיןד געפי.ט אז״ךא . ט װיי־ס איןז . י נ י או  דוא וױא װאו ל

 מייךעל אזא ,זץי דען״קען װאו וואחם ;וױסען ״קענעןי לײט דײגע מיט
שעפטק האט זיא אז נעפינען שפעט אזוי זשוליקעס אזוינע מיט גע

 געבראכט זיא האט וואס פארשטעהען ניט גאר ״קען איןד ? נאכט בײא
-שטאנד ניךךיגען אזא צוא .

הר דוא ךאךפםט וואס איהר, פון דוא וױלהט זשעי וואס - ןי
 דוא 'געוואךען-אז פאךאינלערעפיךטי .זעהר לעדערבארג איז נעטהיג, אזוי

 דןא דארפםט דטע װאם נאןד י ,אװינקגעװאךפען שוין מאל איין זיא האסט
האבען ’ חתונהי ווילםט אונ האבען כחמנות איהר אויף ווילםט ? ךא

? וואש צױא ?’איהר פאר
ס א ו ו א, ^אגםט -  זאל אווינע מיט מיר, פון לאכפט דוא דו

אזא פדן גלה _רײכע ’ אזא האב איןי ווען ,האבען חתונה איןד
־ ? ארט גרוים ;т ;

 גיט ._.קענ?ט דוא או האבען״ זיא דוא דארפסט דען זשע וואס -
- ? געפינען ניט זיאי וועםט דו ביז רוהינ לעבען

ױל... איןי - ,דעךצו געבראכט זיא האט וואם וויסען, וויל איןד ו
ק ניט מ;הר זיןד .זאל זיא אז העלפק איהר וױל איןי עפינ א אין ג א1'

ווײס איןד װען ,בארוהינק ניט ױן־ .קען איןד ,ניט ״קען איף ц שטאנד
זיא ,.קינד ארענטליף אזא איז זי (שטאנד א:א אין דיןד געפינט לאה אז

»"־עלטעון לײטעשע פון ארויס קומט

 פלוצים איז פיאדאר וואם געװאונדעךט זעהר זיןי האט לעדערבארג
 נאי מײךלען־;' אזױנע אויף רחמנות האט אזנ געווארק פרום אזוי

בייא פארדיענען װעט ער אבי ,איז דא װאס פאךשטעהק
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 איהם וועט עס אז זײן אפשר״קען ,געשעפט זײן איז זשע װאס ,איהם
 אין נעפינען זי־ ^אל לאה אפילו ווען וויא ארױםטראגען מעהר פיעל
- זיא״קענען זאל ער אזנ ״האנד זײנע ען. פ קוי ך א פ

אווינדמיהל״ פאר קוה א געחלומט דיר זיןי האט טאמער -
איהם אלגעהויבק לעדערבאינ זיך האט  בךי ךעךפרעגען״' צוא בײאי

טאמער צוא זיא יטאנםען, מעהו־ האכען זאל ער ק- עפינ  דאס איז ג
- ? לאה ניט מײדעל

ת איןז כןען אלעם אין ,נײן - לאה׳ן, אין ניט נאר האבען אטעו
 געהאךט״ האב איןי וויא נא־ ןבפרט געוױס, געזעהען זיא האב איןי
א ניט ר,.. אין זיא איז א-זי  אפילו איז אוג אךעם אין געוױס איז ד

מ מיר געקו-מען-צוא ניט מיר צוא  יגרויס ןויא אט !געקומען ניט אפי
!איז זיא שטאלץ אונ

 $עס מיט וויא איבערגעזאגט מאל ^יטליכע ער האט וואךטער ךיאי’
-פארדראס מיט אדער .

т  ; ; -  • V V

 וויא וויסען ווער״קען !האךץ מענשענס ךעם וויםק קען ווער
קק װער !פיהלען כןק האךץ א אזוי  ״קק עס !האךץ וויסען'פיאדארס ״

ױין, זעהר ק שאןי ו  בײא בעטען איהם,י צוא קומען געוועזען זאל לאה ו
ײגק ,הילף איהם ק אונ וו ט ע  , שלעכט איהר איז עס אז איהם פאר ב

 רחטנות זאל ער ,העלפק איהר זאל עוי ,אומנלינןליך זעהר’ איז זיא
 אלעם’ אויף גרײט איז’ זיא .קץד, איהר אױף אונ איהרי אויף האבען
 לאהזאל ווען ,פארגעלעגט האטיאיהר ער װאס אופנים ךיא אױף אפילו

 פיאדאר אז זעהר״זײן״’ כןען מאל, א נאןד איןד זאג ׳טהון נעװעוען אזוי
 געװאלט ניט גאר אונ געבען געװאלט ניט גראשק א אפילו איהר וואלטי
ק געװען ;א איהר וואלט ער אךער איהר, פין וויםען  דאם .געהאלן

 וואלט פיאדאר :געווים אױ דאס נאר ״ אײנם אלץ אונז פאר איז
ווען צײט דער אין ביז וויא ,וויםען 'געוואלט גיט איהר פזן

 אויף ^טאנד אזא אין דעךזעהען מאל עךשטע דאם זיא האט ער
-בזלוואר דעם .

סק איז לאה געפאלענע ,אזמגליקליכע ,ארימע ךיא נאר עקו ג
האט זיא ,הילף בעטען געקןמען ניט פיאדארן צזא איז אונ אדעם _קײן

פק געוואלט ניט אפילו•  ײגער5 כיי^ער גליקליבער ,^רויסער דער צץא ווי
! יאדעס אין איז פיאדאר

 אױ הארץ זײן אין ,איבעךטראגען געקענט ניט פיאדאר האט דאם
ו פאךגיסען אנגעהויפען זייןד האט י בלוט מלחמה, גאנצע א געױאךק

שטאך־ גןלײן א פון ] בילתננ אהן ,מײדעל פויליש א איז זיא ,סטײטש
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 אן ^יט איהר 'שטעהט , שטאנד ניךריגען אז_א אין זי־ נעפינט אונ טעל
ר!.. צױא וױיזען אפילו זיןי .מי

 פיער ךיא פאר ״ אלײן זיןי פאר שעמען ניט זיןד זאל פיאדאר ווען
 איז זיא :אמת דעם ארױפגעזאגט אלײן זיןד חאטש ער ױאלט ,וןאנד

 זיןי, פון נידריגער נאןי מיר רעבענט זיא וױיל געקומען גיט מיר צוא
ײ אקעגען י איז זיא ,מיר פד-ן העכער פיעל זיןז רעכענט זיא מ

 דערפאר ,באגעגענען צוא זין־ מיר מיט אן ניט איהר שטעהט עם ,שטאלץ
װ, ז. א. מענש ניךרינער א ,פאדליעץ א בין איןז־ וואס

ארויפ• נעהאט מורא זיןד פאר אלײן וואךטער ידיא האט ער נאר
 אז ,איהש פון העבער פיעל ישטעהט לאה אז נאר צוזאגען״

גאנצען זײן מיט געפיהלט ער האט ,* מענש נידךיגער א איז ער .
-הארצען .

ך געהאט זיןי אין האט פיאדאר ס ניט עס האט אונ עטאלץ א
 זיךגעפונען האט ער געמוטשעט״ איהם האט עס איבערטראגען״ נעכןענט

5 רדד־״יג ניט
 י_קײן1זי אלײן ער האט געמוטשעט איהם האט איינענטליןי וואם

 זײן אז ,אױםגעוױזען זיןז האט איהם ,אבגעבען געקענט ניט חשבון
אמאליגע _זײן ווייא דעךזעהען האט ער עהךליןי״ אונ גוט איז האךץ

 מער / אומגלי.קליץי אונ איךים אזוי ,שטאנד אזא אין זיןי געפינט לאה
אומגליקליכען י דעםי פון ,.קי.נד _זײן פון נאןי לײךט זיא וויא ווײפט

רחמנות האךץי .וױיןי עהךליןד נוט״ זײן מיט ער האט דארום ,.קינד
 / געזאנט אמת דעם נאר העלפען״ איהר וויל אזנ איהר אויף באקומען

 עגאיםטיישען ’זײן באפריךיגען ’ וויא געוואלט ניט מעהר פיאדאר האט
 ךיא געפיהלט שטאךק אזוי האט װאס ,סאװעכט זײן ,האךץ זײן ,שטאלץ
ק האט ער װאס פאךברעכען פיעלע עג עטהון.נן -’לאה׳ן. נ

 בולװאר ךעם אײף נעזעהען זיא האט ער וואם אן צײט ךער’ י פון
אנגעןיהאט אוועק איז טאג מעהרא וואס אןנ  מעהר הארץ ז_ײן גענ

 אלײן זיןי’ מיט האט ;גר מאל וויפיעל ,בעפריךיגונג ךיא נעפאדערט
קעהר וואם ,לאה׳ן מיט אן זיןד ער ״קעהר וואם איבעךגערעךט  זיןד ̂.

אן הפ, מיט לאהי  האט מאס זיןי, געפינען לאה׳ס״עס וױפיל מאלע אי
 איהר אזוי וויא איהר, מיט אינטעךעסיךען צוא שטאךק אזוי זיןי ער

 אונ איבערגערעךט טאנןע זיןד ער האט מאל אײן ניט שױן ? זיןד לעניט
 אויןז ניט אבער נאר ’;לאה׳ן אן פארגעסען ,געװארען בערוהיגט איז

 א אנגעהויבען ווײטער זיןד האט ארום מיגזט עטליבע אין' לאנג,
אננעהוי• מלהר איהש האט עס ,האךצק זיין אין שטוךימווינד גאגצער

פריהער. וויא כװטשק בען
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 האךץ דאם קען״ ווער י איז האיץ מעגשענס א װאס אט
. у פאךשטעהען . .

 ער אז דערצוא געבראכט איהם עס האט זעהט,. א־הר וויא אונ
 ,לעדערבארגען ' פארטרויעט ״מוטשיניע״ גאנצער זײן מיט זין־ האט
 זיא וועט לעדערבארג אז י פאךױכעךט געוועזען איז ער וױיל

ק געיויפ -געפינ .
ײגער אײנס געװעזען שוין איז עס  בײך־ע זענין זײא ווען אז

 אוייף געזעצט זיןי האט פיאדאר ,האטעל״ ״םעוועךני פו־ן ארױםגענאנגען
 צוגעזעגענק אויף האנד ךיא איהש געבענדיג ,איװואשטשיק ערשטען ךעם

: געזאגט איהם ער ראט זיץד

ױ וויא זײן וועט אזוי אז האף איןז - ,אבגערעךט האבען מ
 יזיך ״קענען מיר אדער ,שרײבען באלד מיר איהר זאלט אלעם פון

ק נאר ’װעט איהר װען ״האטעל״ דעם אין זעהען  ,געטהיג פאר געפינ
'וױךעחעהען צ,ם .האף איןי ױאךט אײן מייט . . . !

 געריהט איזװאטשיק רער זיןיי האט וואךטער, ךיא מיט
- פון ט. ר א

תו _קײן געהאט ניט דוא הא?ןט עו  צום לעדערפארנ האט ט
איבערגעפךעגט, מאל צעהנטען

ס א װ תו פאר - עו ט געפךעגט. פיאדאר האט א
ט ז בי לאה׳ןז געןעהען האסט דוא אז פאךזיכערט דוא -

פאךזיכעךט״ בין איןי אז געזאגט מאל צעהן שוין דאןידיו האב איןי -
’ - .משוגענעם _קײן מיט ניט ךאןז רעךסט דןא

א נ ױ, ־  אױ אךעס גאנץ ,געפיגעי געוױס זיא איןדי וועל אויבאז
.האגד ךער אױף מיר בײא

-צושײךט זיןד זײא האבען ווארטער דיא מיט . 
 ךראשקע איײעגער זײן אויף אױפגעזעצט אויןי באלד זיןד האט לעדערבארג

 גע• י צײט גאנצע ךיא האט’ קוטשער זײן ,פעךד אײן מיט נעשפאנט
 פום צוא אבגעשיכןט איהם האט ער’ האטעל. געבען איהש אויף וואךט

 דער אויף רעכטפ פאיקערוועט באלד ער האט אלײן אונ הײש א
 דיא אונ פאטשטאווי״ ’דיא ’ דוךכנעשניטען גאם״ ״יעקאטעךיניפקע

ן זיןד ער האט דארט גאם׳/ ״פרעאבראזשענםקי אי קי מ ענו  אונ זײט ךער ג
 דארט ;גאסען שטילע .קלײנע ךיא צזוישען געוואךען פארפאילען איז

 גערעךט .מעגשען נײעש א באנעגענט מאל אלעי ער האט פאהךענדיג
 האבען גארדאװאיס ךיא געפארךען/ װײטער אונ וואךטער י צווײא

זײנע נעװאוסט גוטי אונ געקענט גוט פערר זייין מיט לעדערבארגען
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אבק , ךעךזעהען נאר איהם האבען זייא וןיא ;■געשעפטע•  איהם זײא ה
 - .אומױפט פאר ניט נעווים ,כבוד :אבגעגעבען

 האלכעךנאקט אחם ארוים זיןז י חאפט פאליצטײפטער א וויא פוגקט
ק אנ מ ער ,גאראדאוואיי .יעךער צוא שטאט דער איגנעיר פאךןערקע א ׳ עי  י

 עטלימג לעדערבארג פלעגט אזוי ארט,’ זײן אוייף זיןי געפינט *קלאדאטשני
 אכשטעלען זיןי ,ארומפאהרען נאבט גאנצע דיא וואןי ידער אין טאל
.פאהרק וױיטער אונ אךטער פיעל ;אין

 זײגע מיט זעהען זיןל־ בעוױיזען געוואלט ער האט נאבט הײנטיגע
 ווען אזנ ,באצאהלט גזט פיאדאר איהם האט געוויס ,אגענטען :אלע
עלק שטענדיג ער פלעגט ,באצאהלען לעדערבארגען פלעגט מען  ילײבען1 וו
 לאה איז טאמער געהאט מוךאי זעהר האט ער ,מאנן עהךליכער אײן
 ךיא אין ארײגגעפאלען מײךיל אזא איז טאמער אךעםי. אין ניט ■שוץ

 זיא מען זאל ,עקםפעךירט שוין זיא האבק ײיא אונ האגד ;אגענטענם
-אךעס _קײן ברענגען גיבםטק צום 'לוויא .

♦ 1470 נומער װעגען כ־ןארךעםפאנדענץ אײן

 פאךױכערט געוזעזען איז פיאדאר - לאבט גאט אונ טראבט מענש א
 ער אן פארזיכע־ט געװעז.ען איז לעדערכארג ;אדעם אין איזי לאה ־אז

 לאה .נאר ג^פינק״ אדעם פון ווייט ניט חאטש אךער אין זיא זועט
 אײן אונטער אךעם פון וױיט גאנץ ו_ױיט, געװעזען אבער שוין ־איז

 אדיף נאר ערד, אנײער או־יף לופט, אנײער צווישען ,הימעל :אנדער
 אומגליכןליכער נאןדי ,אומנליכןק ינײע ,לייךען נײע (צרות »רישע נײע ־מיט
.פךיהער ?וויא . . !

 צוא פאךקויפט איז מען ווען אומגליקליכער זייין נאןי קען״ יװאם
 עטליבע נאר באצאהלט עפ ווער - .יע־ען ’ פאךקױפט יעגער אונ יענעם

ט זיןד האט לאגע אומגליקליבםטער דערי אין שגילדעןן-אט צ  געפונען א
לאה. פאךפאלענע ךיא

 יטטאךט גרויםער ךי׳יר פון גאם שטאלער פינםטעךער א אין
 פארמאבט זענין טאג גאנצע א װאו ג_אם אזא אויף ייקאנםטאנטינאפאלי-

ק העךט נאכט גאנצע דיא אונ לאךק ;ךיא  ךעם פון קול דאם נאר מ
 דאם ,כאזבויניק דעם פון ,ננכ ךעם פזן י געשרײא דאפ ,־שיכור

 דער אויף 'אוםזיםט לעבק װאם מעגשען איבריגע ךיא פזן זנ^רעד־^ױיא
ט;. על אט ;גשמות פאךדאךבענע אבגעשליפעגע ;ננע:אבגעריפזצױישיין ןי
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 אזױני׳י צןא לאה נעפוגען זיןד האט ,הויז אזא אין .גאס אזא אין
 ל>ת. מעת אין מאל עטליפעי ב;ת בעל איהר זיא פלעגט מעגשען

 פאלגע. איהר איבער געװעזען ווײטער ער איז דעךגאןי אזנ ’ פארקויפק
ת, בעל  אבגענויפט^ מאל אײן זיא האט ער װייל דערפאר אלץ בי

 ״ ליךע טירקישיע הונךעךט סוהרים 'אךעםער ךיא אבגעצאהלט מזומען
שע воо $ךעו -רובל חםי .

3_קײ לאה עהרליכע דיא קומט אזױ וןיא :?רעגען וועט איהר
? ארט שרעקליןד אזא אין ? קאגסטאנטינאפאל

עךװארט׳ איןד ,פךאנע איא איןד עךווארטע לען^ר זךישע פדן
 ^הרליןדיימײדיל׳ א יױןדי לאזט וויא ,הייםט וויא אפויאג^: נאןד זײא פון

? פארפיהרען אזוי
 אומ• אזױנע שלעכטען צוא ז_ײן דן ליעב מען האט ױדען צווישען

ק ,ױדען בײא ,גליקליכע ו  ■ מען פאךשעלט אזוינע דעךזעהט מען ו
ק’ אגדער _קײן מיט זיןד רופט זיא , געפײן דאם איהר מ א  ניט נ
א ״הולטאיקע״, ״חצופה״ ״אויםגעלאםענע׳׳ גאר ן פו הי מ ש  איר מעגשען אנ

 אויף- זין־ ווילי ״קײגער דא ניט אומגלי.קליבער דער בײא *טוין נעווים
 האטשי אומגלי.קלינער אזא פאר געפינען אונ באטראכטק ניט מינוט כ/יין

 צרות פןז־ א אומגליקען פיעל זיא האבען טאמער : זכות שטינןעלע א
 מענשעך פאךדארבענע שלעכטי אדער דעךצו, געבראבט הזנגער פײןי,

 מוה^■ ךעם אויף ניטי גאר דאס קזמט .נןײנעם ,פאךפיהךט זיא האבק
ק זײן קען״ עס  פדן ביפעלע א האטש ארויפשלעפק זײא זאל מען וו

 מענשען עהךליכע נוצליכעי נעווארען זייא וואלטען בלאטע טיעפעך זײער
 דער’ אןיף מיטשען זיך אויפגעהעךט װאלטען אונ אלע מיט נלײןי

 מעך איז ױךען י בײא ,שיכור יעדיען פאר קךבןזא זײן אוג וועלט
 נרױפיי פאר הולטײקע א ווערד זיא אז צזרעכענען נעװאהנט
- פעךגניגק .

 ״גוטע.. אךער ״וויפטע״ אלע ךיא װאם װאונךער עפיס איז הײנט
 װיײר כערפאר יאיז דאפ ? טאכטער ױךישע מיט פול זענין הײזליך״

 אומגליקליכע’ אזוינע האנד דיא אויםשטרעקען ניט מען וויל ױדען בײא
 יפוך ארויםקריכען אדנ י אנצושפארען װאו' האבען זיןד זאלען זייא
- .בלאטע ךער

 א_זא. געװארען לאה איז פעךג:יג.ען אוג װאהלטאג פאר ניט ,;ײן־
 דער* פון גױט, שךע.קליכע ךיא זײט אײן פון גאר ,אויפגעלאםענע

 דער~ זײט ךךיטער ךער פזן ,ארימקײט גרויםע דאם זײט צווײטער
 װאפ.י טענשען פאךדאךבענע שלעכטע זײט פערטער ךער פון אזג ,הונגער

-דעךצוא נינבכאכט' זיא האבען מענשענפליײט מיט האנךלען !
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ק אליג. איהךע מיט ,אדעפ שטאךט דיא .קעגען גוט דארף מ
 י פזן לײט ךיא אונ מעכןלעךנס ’ שךכנטעס ’ ,באבעס ’ מומעס פרומע

 זײא״ מיט פול איז אךעפ גאנץ יכמעט ווא״ס קאמפאניע;ן. לעדערבארגס
זיןד־ גיט מײךיל ,יעדעס גרינג וויא צואיפאךשטעהק איז ךענסטמאל

עלענד־ אוט;ל;קליןד אזא נאןד ובפכטי ,יהאגד זײערעי אין אלײן איבער
 פרעמךער־ א יאיןי מאל ערשטע דאס געקומעןי איז וואס לאה וויא מײךיל

 פאר ’ אונ זיץ פאר יברויט עהךליןי פאךךיענען זיף שטאךט גוויסער
.’.קינד איהר

 .!ײערי אין פאךפלאנטעט אלײן זיןל האט לאה װאךט איץ מיט
 ;אהר יעדעס וועךען ’ װאס מײךליןז אגדערע אלע ;ויא גלײןי ,נעץ

.טירקײ ד־ער אין אךעסי פון עקםפעךיןט הונדעךטעךװײז
אומנליקליכע״ ךיא פאךפלאנטען לײט ךיא שטריק פאר וואם ימיטי

 פיעל־ ךיא פון אונ ערצעהלונג אנפאג; יךעם פוןי באנןאנט ין1ש איז
 פאױ- איז וואס זשענשטשיך י ״פראדאזשא גאמ^ן אונטעךן פראצעםען

 אומגלי.קליכער דער פאר י אנדערעישטאךט: אין אונ אדעפ אין געקוםען
 געהאט רחמנות האניק וואם מומעם ,שדכנטעס גענאװיט זיך האבק

.דעךװײטענם פון שידוןד גלי.קליבען א איהר גערעדט אונ איהר אויף .
 אוג.’ / זיןי ג.עפעלט מען אזנ אנקוכןען קומט טויזינטער םןי א מיט חתן א

 אנגעקומק איז עס ווען ר״ л נעטהיג באךאךפט האט מען װאו
ט’׳זיןד פארפלאנטק דאס שװער א  משה כדת אחופה נעשטעלט מען ה

 װאפ אמענןלעךין געפונען זיןד האט אומנליקליכער דער פאר ױשראלו
 אוא געפונען זין־ האט עם שטעלע׳ אינליקליכע ך^קאמאגךיךט האט

.װ. ז. א. בית־טע פ^לי גליקליכע
 אוג זיןד פאר ברויט פארךינען עהךליןד געזוכט נ;אר האט ױאס לאה

 האטי זיא .שטעלע’ גליקליכע א נאראיעט מען האט קינך־ איהר גןאר
 גליקליכער דער אויף נליקליןד פאר נעפונען טאג עטליכע טאקע זי־

 האבעך 'אײךים דער ניט ,זוהן דער ניט .בית בעל ךער י ניט ,שטעלע
 פארויפ געגעבען איהר טען האט געלד ,געטשעפעט ניט איהר צןא זיןד

 איבריגע. דאס אונ ,חובות איהךע באצאהלט האט זיא ,חךש א $אר
. שטאךט דער אין אדרעס זלטינעסי ר׳ אױף אװעקגעשיקט . ר’ר. א  פ

- .קינדי. איהר
 1א געזאגט בית-טע בעל דיא האט טאנ העלען שאנעם א אין נאר

- .אויך ךיענסט איהר מיט נעמט אוג אויםלאגד כןײן פאהךט ןיא
בית-טע. בעל ך־א איז הימעל אויםגעשטערעגטען לויטערען א אין

 שוױמטז װאס פאראהאד דעם אךיף געז^םען שוין לאה דיענסט איהר מיט
.כןאנסטאנטינאפאל .קײן :ם שװארצק איבערן



 אלע זיןז האט זיא ,רײוע גאנצע ליא געוועז^ן זיא איז גלילןליןד
 לעבט .קינד איהר מיט זיא וויא , גליק גרויס איהר אן דעךמא^ט מאל

.ארבײט איינענער איהר פזן
 אין זיך געפינט זיא וויא ךערזעהען זיא האט אבענד/ אײן אין

 טעהר שױן’ זיא האט בית־טע בעל איהר ,מעגשען פרעמךיע צוױשען הויז
 נייעך א מיט בית בעל נייעם א נאר ,געהגהען ניט אויגען איהריע’ .פאר
 אונ אן הײנט פון אז געוועזען מודיע איהר האבען װאם בית-טע .יבעל

 פאר אבג^צאהלט *האבען ױיא ווארום , ױיא צוא זיא געהעךט װײטער
-לירע טירקישע юо איהר י .

 טאל טויזינד איז זיא וויא דעךזעהען זיא האט זײטען אללע פון
 זיול האט זיא וועלכע צווישען חברטעס איהךע אללע מיט גלײןי פאלקויפט

 געװאוםט ניט אליין יהאט זיא ,געמוטשעט זיןז־ האט זיא - .געפונען
 פון האט זיא ,װעלט דער אויף אבקומק איהר קומט עם וואס פאר
 אבגעשטארבען פאו גערעבענט זין־ האט זיא’ טראבטען, אויפגעהערט אלײן ןין־
נ ,וך*לט ד>ר פון אנטלויפק :זאןד ש־עקליכע א גגעשלאסען האט א
 דעםילעבען, מיט טפיעלט;גע הײפט דאפ ,אךט וויםטק שרעכןליכען דעם פון

 אויף אײביג פארמשפט’ איז וואם נןאטארזשגיק ךעםי וױא ערגער .פיעל
 אךער ענטשלאםען שטרענג זי־ןד האט זןא ,איהם האפט מען אונ .קאטאךגע

ק לאז אךער ,.קינד איהר ;זעהען ־ מען איהריוואם מיט טהו-ן ם ל. ל  טי
̂אר , איהר פאר געוועהגן זענין שלאיפער פיעל  איז םוף כל םוף נ

אנטלויפען. צוא נ־נלונגען .־איהר
 אדעפ פון בעקומען בית ב^ל איהר האט אנטלױפען איהר נאך

בריוועל^: ;אזא
 האבען פראװינץ דער איבער אךוםריטען מײן אין לײט '״מײגע

 צוריק מיר ’ איןד בעט נומער דעם ; № 1470 לירע юо פאר פארקויפט אייןי ■
 אײןד בײא אױ טאמער ,פארךיענפט איהר האט לירע 5׳о .פאךקױפען,

 שינןק אײך איןז .קען ,דיענפט פאר ךײן לירע 50 פון טײערער בהורה
 אגטיכןען״ מעהר אונ ישאנער פיעל נומערן נײע צווײאי נומער דעם פאר
שטעהק וועל אין־ ווארט אײן מיט  איהר אוםלאוויעס וועלכע אויף בא

 דעם פארקויפען צוליק גיכפטק צום וויא מיר זאלט איהר נאר ,ווילט
 לעהר ינזמער רער איז מיר אוני אײגם אלץ איז אײןז בײא , иго נזמער .

 גאטט אונ געזונד בלײבט . רלםוגה אויןז גיןז װארט אין־ , נעטהיג
שעפטק נוטע באשערק אײןי ןאל  אײער אײן־ ווינשט עם וויא גע

פרײנד .בעםטער
,לעדערבארג״ באריפװיטש לעאן

18 , , . דען ,אדעשא׳
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:השובה באקומען לעדערבארג האט у ®אסט ערשטער דער מיט

באריסאוױטשו לעאן פרײנך געעהרטער פיעל

ק אזנזעךע פון , באקאנטשאפט אלט אונזער פון ט פ ע ט ל  מיר וואס נ
ט, וױיסט״איהר צוזאמען ;אהר עטליכע שוין ,■פיהרען גו ץי אנ  איןי אז ג

 איןי אז עדות ריין איז גיאטט ,עהרליך שטענדיג אײןי טיט ;האנדעל
 ובפרט ,געגאנגק אוועק ניט וואךטער אײערע פוןי מאל _קײן נאןי בין
 פאר נאןד ימיר לעגט איהר ווען , כןלייגינןייט ’ אנא פון אבזאגען אײןד ינאןז

 וואלט איןי אז אייןזי פארזיכער איך , פארךיענםט רײן ילירע טירנןישע 5י»
 לירע 50 אנגעױארען נאןי וואלט איןד פארדיענסט, שום _קײן געװאלט גיט
 דעם מען האט אומגליק גרויס מײן צוא נאר ,טהון טובה א אײןד ■אבי

ш £ומער о אנטלאפען אלײן איז ער אךער ,אוועכןגעגנבט מיר בײא, 
אין וויא איז זיא אזנ זיא, זוכען געלד פיעל געקאםטי נאןד מיר האט עם

-ארײן זואפער  בײא אזוי וויא פארשטעהק צוא אןי ניט גאר הויב אי־ .
 מײן פאךשטעהען איצטער כןענט איהר , טרעפען אזוינס זיןד _קען מיר

אנװערען נאןז’ איןי זאל ציײט שלעפטער אזא אין אז לאגע .־ביטערע
 אן געכןענט וואלט אין־ וויפיעל ניט לאר שוין רעכען איף ,לירע юо ־מזומן
 ]י5 '_א מיט באקזמען איהר וו^גען בריעף פיעל האב איך ,פאךךינ׳נן ־איהר

 זאל גאטט אײן ,ניט העלפט מזל כןײן ניטי האט מען נאר (פאךךיענםט
 װער צײטען״ דיא פארבעםערען אלזז אזנ ,ױין מרהם מיר אויף נאר זיןדי

 אוים״ בךענגט עס געלד וויפיעל אן״ קזמט עס שװער וויא נאןז־ וױיםט
 איבער טראגט כען שךעקענישען וויפי^ל ,פאךליערט’ מען צײט זויפיעל

ן ,חאבאךניקעס נ_אטשאלםטױא אלעךלײ דיא פןן ע ד ע  יעדיען.קלקק• אונ י
ק .מױל דאם פאךישטאפען מען מוז מוסר ט

 אײדער גערןאהט מיןי האט ;גס וויפיעל נאר וױיסט גאטט אײן
ק צץא ךערלעבט Н70 נומער דעם האב ־איןז ה ע אונ ,הויז אין זיןי בײא ז

ק .קען ױאס נאר אוימגעלאזט, אזױ זיןי האט יאיצטער עס אז טהון מ
 ^אר ;אזוי גאטט הײסט מסתמא ,אומנליק אײן מענשען א אויף •קזמט
 זײן״זיא ניט ממער אזא אהן נןען הויז םײן ?ווײטער מען טהוט מאס
 סארטען אללע פדן ,הויז מײן פון בעשאנזנג נאנצע ךיא געװעזען -איז

 ליבער יאײך איןי בעט דארום מיר, פעהלט אזוינע נאר ,איןד ־האב
ק מיר זעהען ניכםטען צום וויא ולמ״ה למ״ר, :בריךער אז.א עקקפעליי

.א̂ז קויפ׳ען צוא אמאל *נאןל־ איצטער שווער מיר איז עס האטש ,יסאךט
ק וואס נאר ,פאךט טייעךק ק אונ אלעס טהזן װעל איןז ,טהון איךי ״

̂הו־ן װעלען מיר וועטי איהר אויב אונ ;באצאהלק זועל וןיא טובה א נ
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 איך אויםצאהל׳גן׳ ביםלעןר צוא אײןז זיןד איןי וועל פרײנד אמתער אײן
- דעש באקוםען ניכסטען צוםי וויא האף ט. ר א  ס
 פאמילי£ נאנצער אײער מיט געױנד אונ גליק פיעל אײןי וויגש איןי
 ווערק זאלען צײטעןי ךיא רחמנות״האבען אונז אויף שוין זאל נאט אזנ

.בעסער אביםעלע . .N ... N

.דען קאנםפאנטינאפעל . . 18
 זײערע. אין איז לאה או אלײן >טוין פארעטעהען לעזער ךיא

 .'-’״1470״ נזמער אונטעךן פארשריבען געוועזק ’ ביכער עקספעדיציאני
 איבערגעגעבענעם־■ זייןיאמתן ?ריעףיפון דער האט לעדערבארגען

Nפרײנד... ...  N מאל אײן ניט האט ער טהרערען. צוא געריהךט 
:וואךטער דיא אימלתעחזרט

 א. פאר שאדען גרויסער אזא מאל אײן מיט א'קליינ^פןייט -
.לכפ״ אזע אמאל נאןו גיןז אזוי מען קךיגט װאו הײנט &ק״8טענ

 ביטעױ׳ג ךיא באכןלאגט אונ באדױערט האט עו־ וויא ^אבדעםי
 צרות״ אײגענע אןיזײנע ךעךמאנט זיןז ער האט פרײנד, זײן פוןי לאגע

 וןאפ )האנדגעלז־( אךערױף נרויסק ךעם פיאדארען אומקעיען מזו ער אז
- .גענזמען איהם’ בײא האט ער

ק לעדערבארג איז זאכען ךיא אין װעז מאך עהרליכער אײן גע
ער פלעגט ,נעטהון ניט נאר יענעם פאר האט ער או באלד וױא

האט עם װאם הוצאות ךיא אברעכענען נאר .אבגעבען אדערויף דעם
עפיפ נאר יענעם פאר פלעגט ער ווען אבער דעךפאר ,גענןאםט איהם

אוג קוה מעלכןענדינע גוטע א געוואיען איהם בײא .יענער איז .טהזן
ביפילי א אהן רהטנות שום אהן שלאנג באזע א וויא געזויגען האט ער

 מאי אײן ניט אומנליק ךעם ניאןד ער האט טאנןע דארום .נעוויםען
:באדויערט

.ארויפ הענד טײנע פון קוה מעלקענדיגע טײהערע אזא -
 אבגע- צוריק פיאדארען ער האט האךץ י צובראבען זעהר א מיט

 האנג האךץ ביטער צובראכענער א מיט גאןז נאר אדערויף,י ז_ײן צעהלט
.אדערויף דעם צוגענומען צוריק פיאדאר . .’

טהײל צװײטע דאם ענדע
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ק װאז פאךט קאנפטאנטינאפאלער צום .  פאראחאד ךעפ מיט נןען מ

צוךיק רו?[לאנד, _קײן אךעם״ _קײן צוךיק רובל עטליכע פאר ■פאהךען
־ אנטלאפק. ניט לאה איז אהין אהײס״

ק ווארום געטד״ון, זיא האט גוט זעהר אונ צום לויפט זיא וו
א, ניט ווען געהאפט, געווימ זיא מען װאלט פאךט דעם איין איז ד

חברה ךיא ארום זיןו דךעהען אךטער ךיאי אויף ווײל פיאךט, ־אדעםער
 זײערע זײא געפינען אפט גאגץ אונ ,מיסט וויא אגענטען’ ױיערע טיט

 געטהון אונ געשוױגען ניט אויך האט בעל־פיתי לאה׳ס א?טלאפענע<
 געלונגען געוויס איהם וואלט עם אונ געפינען צוא זיא מעגליכקײטען אלע
ק .יוועג דעם מיט אנטלױפען געווען נאר יזאל זיא ץו

 אז ,באטבאכט גוט פריהער ״אנטלויפען״ איהר אבער האט לאה
 טױט דער װאו האנד, זײערע אין אנקומען דארפק ניט №ין זאל ץיא

 געוןאהר פךיהער איז זיא ,לעכען דאס י וויא ליעבערי זײן איהר דועט
 קוםען אױך מען ״קען רוסלאנד _קײן קאנסטאנטינאפאל פון אז .געװארען

 רוןןיניק , בולגאריק ,מאקעדאױען איבער ד״ л ,_יבשה דער טיט
 געװאוםט, ניט האטיזיא ,פאהרען דאךף שטאךטױא וןעלכע איבער װ. ז. א.

אדריאנאפאל איז *טטאדט יערשטע דיא אז געיװאוכט נאר האט זיא • т т ״: • : • : • ־ : •״״ • -г ד*
-געקומען שטאט ךער אין זיא איז געלד לעצטען דעם פאר .

דער ךא  מיט לאנך״ פרעמךק דעם אין שטאךט פרעמדער איןי
ק איהר אין האט’ זיא וואסי שפראכען פרעמדע געהעךט ניט לעב
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 טאנ־. צווייא .קײן ,שטוטע א איז זיא אז ג/יזעהען זיא האט ,רעךען
שטאנק ניט דא זיא איז  זײדענע. איהךע אל# פארקױפט האט זיא ,גע

 יבײא, טראגען צוא געגעבען איהר האט בעל־בית איהר וואס גןלײךער
נאנץ איבעךגעפאהרק זיא אױ געלד ךעש פאר אונ הויז, אין איהרי

 פארקויפט׳ זיא האט איהר אויף געוױעען נאר איז עס וואס בולגארױגן,
אין ךעךשלעפט קוים זי־ןד זיא האט גראשען לעצטען דעם פאר אונ

- ,בוקארעשט - חמיניען פדן הױפטשטאדט דער
פאהרען״. צוא ווײטעו מיטלען אלע איהר אויפגעלאזט זיןז האבען דא

 דעךװײל־ ;פלאנען איהרע מיט טראכטק איהר געהאלפען גיט האט עס
בית־טע. בעל איהר אונ טאג עטליכע נעגאננען אװעק אזוי טוין! זענין

,נאכטלעגער עטליכע פאר פעטעל איהר פאר געמאהנט שוין האט

זאל זיא צןגעשטאנען זעהר איז בית־טע בעל ךיא װען מאל אײן
פעךךאכטי:, .זעהר קוקען איהר אױף ’ אנגעהויבען אונ באצאהלען איהר

 ,באצאהלען אײןי איןד וועל ״מאךגען :נעענטווערט איהר לאה האט
חץ״, א אהן מאךגען  געואגט פארזיכעךט אזוי עפיס איהר האט זיאי תי

 צופרירען, אװעכןגעגאנגעין איז אונ געגלױבט האט בי^־טע בעל דיא או
л .באצאהלען. איהר זיא וועט מאךגען או פאךױכערט ה”

?א יז^ לאה מערקווירליג אונ מאךגעך אז פאךױכעךט געוועזען ו
 האפגונג שיטיקעל _ק'ײן נאןי האט זיא האטש ,באצאהלען איהר זיא וועט

 אזױ זיא האט ’ זשע װאס פאר ,געלד .קךיגען צוא װאו געהאט ניט
 אלײן האט ?־זיא באצאהלען נעוױס ’ זיא וועט מאךגק אז פאךזיכעךט

געוואוםט. ניט
 קוקט אבענד ךעם נאןי ,געמארען נעהנטער איז אבע;ד ךער

 זיף־ האט שרענןליןו היהר מארגען, פריה דער נאןד אוג ^א?ט ךיא
גענומען זיןז האט ױא ,טאג מאמענךינער דער פאךגעשטעלט איהר

^זוי זײן ניט ^אל מארגען ךער ,טהוט מען ױאס באג^ראבטען '^טאךק
טרענןליןז־.5 איהר פאר

או װ  זיא האט ו טהןן איןי זאל װאס ,געהען איןי זאל אהין -
רקט זיך ען בערג טק צוס אי  דער אויף דא דאןך זענין עס מאל, צעהנ

 דעםטווענען פןן / איןד וו״יא מײךליןז אךיטע אוױנעי אסןד נאןד וועלט
 ״ שטעלע א האט דיא , טיר וויא שלעכט גיט אזוי .ךיא איז
 וואס מענשען גוטע זיןד געפינען עס ̂ אךבײט זיןד געפינט ךיא

- האבען ת. ו מנ ה ר
עןאגעד עהרליכע אלע ךיא געקוימען אויף איהר זעגין עם  וועגעןי $

ק אמאל וויא פזגיקט פאךךיענען, זיןז אונ הארעווען עהךליך האט־ זיא װ
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 באלד־ נאר ר.; שטאךט איהר פאךלאזט האט זיא אײדער נעטראכט
 אין זיןל האט עס װאם ךעךמאנטי שךענןעניה גרויס מיט זיןד זיא האט

 .איהרע פדן у געדאגקען עהרליכע אלע איהרע פון י אויםגעלאזט אדעס
שטעלעןי. אלע

טק גוטע אז גיט וויל איןי у *טטעלען _קײן ניט וױל איך נײן -  מענ'
 שטאל• דא אט בעםער וועל איןד האבעןי, רהמנות מיר אויף זאלען

ק  יעגעם צוא אונ שטעלען נאןי אגצוקוטק אײדער י הונגער פאר ב
!טובות נאןי

גײער־ א געקזמען אױף איהר איז מינוטען אײניגע נאןז
:געדאנכןען

ן י ב ־ גוט״. איז לאנע מײן אין אלע וואם פאר אײנע, דען איןי '
 עךגער דען זײא זענין ,צופרידען זענין אדנ שטעלען באקומען זײא
 אויף■ מײךלעןי אללע פון #הרליכער דען איןי ביןי ,מיר פון

? װעלט דער
 _קיץ אונ פאךטראכט שטאךק פראגע דער אדיף זיןי האט זיא

ק געקענט ניט זיןי ענטױער עפינ  זיןי באשולךיגט נאר האט זיא ג
 איז עם’ ווא־ נעל שפ נלאז צובראכק שטיקעל דעם אין פלוצים ,אליין

ק בז־ט איהר איבער װעז  זיא האט עאנד ךער אויף אנגעכןלעבט גע
 у ליפען דינע איהרע ,אויגען שוואךצע י שאנע צווײא איהרע דערזעהען

 זעהר שוין .האר שאנע יאיהרע צאהן, פעךל. וויא ,װײסע איהךע
האט זיא אז לאנג שוין ,שפיגעל אין געקוקט ניט האט זיא אז לאנג

 זיא אז פאךזיכעךט געוועזען איז זיא נעטהון״ ניט קוק _קײן זיןי אוי״ף
 איהר וויא פונקט ,§אךפיגסטעךט ,פאךוויסט ,מיאזס . אזוי שוין איז

ערוואךטעט האט זיא איז, מזל פינסטער וויהט ט'  גאןי .זאל זיא ,ני
• אויםזעהען י שאן אזוי

 עלטער סןי א זיא איז קאנסטאנטינאפאל אין _זײן איהר פון האטש’ •
איהר אהן ,באכןק אײנגעפאלענע מיט אונ אבנעצויגען ’געווארען.

 וויא עפים האט אלעם דאם נאר ,פאךב רויטער אײגענער שטענדעער
.אויגען לעבעךיגע גוטע איהרע צוא ׳געפאסט

 ווען וועלט״ דער געגלויבט אן תמיד פון לאה ד.אט דעם הוץ
 געװאוםט שטענךיג האט זיא שאן, איז זיא אז געזאגט האט מען
ק _לאגג שוין האט נאר.זיא שאן״ זעהר איז זיא אז ג ע ו  ;יט ךעם׳ /

 א. האט זיא מען איצטער וןארגעםען, דעךין אן לא_נ שוין געטראכט״
.דערמאנט זיןד זיא האט שפיגעל אין נעטהון קוק

=אויף שטעהט זיא פאקען באקןטט זיא ווען מײךיל שאן א וויא



 פניש יטאן איהו וויא שפיגעל אין דעךזעהט אוג .קרענק איהר ־פון
 מיאוסי... ,שטופלען מיט פויל געװארען״ פאךענךערט שרעקליןי יאיז
 אז דערזעדזן האט זיאי ווען געווארען דעךשראקען אויןז־ לאה איז אזוי

א: !שאן נאןז איז זי

קאפ:ז בײם אנגעחאפט זיןי זיא האט ציטעךניס גוויס מיט
געבכאבט מיןי האט עם ױאס אט ׳. איז אומגליק טײן װאס אט -

ניט זאלי איך ווען ווארום צרות! אונ אומגליקעןי נרויס אזוינע צוא
א ניט געהאט ליעב ניט מיןד/יקײנער ױיאלט < שאן זײן  האטגעװיס ער)זי

איןד געטראפק ניט גאר טיר מיט זיןד וואלט עס פיאדארן(, נעמײנט
ק איצט ח־אלט װעז  אפילו אונ אלע, מיט גלײןי מײךייל אײןיעהרליןי גע

 טרעפט עם וויא טרעפען עפיס געװעזען י.א מיר מיט זיןז־ זאל עס וועןי
 ווען ךעךצײט אין וויא שלעכט אויםבעקומען מיר װאלט עס אדב ׳יך

 שטעלע א אויף _זײן יגעקענט איןי װאלט ,אדעםע _קײן געקומען בין איןי
 אונ אבגעהיט אךבייט’ מי״ין מיר װאלט איןי מײדלעןז אלע מיט נלײןד

 ניט גאר מיר צוא ’ וואלט ״קײגער ’געטשעפיט ניט מיןז װאלט כןײנער
ק געהאט״  געהאט איצטער דען איןד װאלט שאן זײן ניט זאל איןד װ

 װאלט איןד ,גלי.קליןי 'געװעזען װאלט איך ? האב איף וויא צרות אזויגע
ק .זיןי אנג  גוטע געבעטען ’ וואלט איןד ,ארבײט קךינען ערגעץ גענ

 ארבײט מיבען םיר אונ האבען רהמנות טיר אויף .זאלען זייא טענשען
-: א ע. ל ע ט ז ט

יןז9 וואלט מען ,געטשעפיט ניט מיך ױאלט יקײנער ,כןײנער -
 גע• ניט מיןד ױאלט .קיינער ,לעבען רוהיג ,הא־עװען רוהיג געלאןט
ק מײדלעןי מיר אומגל;קליך/זענין וויא אוי ,לעבען עהרליןי שטערט  וו

!.,. אונ אךים זענין מיר אן ק געהן טהזן? איצט איןי זאל וואם ש ט ע  ב
 חיטראסט מיט ער’ וועט ,ארבײט מיר פאר .קליגען .זאל ער אימעצען

 מיט• מיר״ אז־יף האבען רחמנות’טובה׳ניק, בעל מײן ווערען אפןקס וויא
 צויא עברה ״אײן ג טיר '.זאגען פגים רחמנות א מיט אונ מיר ’ העלפק

ע וױיסע אײערע פאךישמירען  ךיענען שטוב א אין געהען האגךלעןד״.' ^אנ
 קיגדער בית בעל דעם אךער ״בית. בעל ךער געפיגען שוין זועטיזיןז

 ימיר . ?■ל״קעז זאגען צזא אונ מיר אויף האבק כחמנות וועלען זואס
א וויא פארנעםען ךען איןו .קען אךבײט; מײן שטערען  אדעסער ךי

 ווײםט גאט אײן ן ארויפנעטריפק ^אנךע מיט מיןד האט בית׳טע בעל
.שולדיג ניט בין איןד רײן, בין איןי אז אטת דעמ .  ױין לאז , נײן .
 ױץ ;יט וויל איןי # ארפײט _קײן בעטען ניט וועל איןז זײן זאל עס .וואס
שטעלק מײן אויף

ם 240׳- ײ נ פ ע י נ ױ ב א ו
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פ דער וויא נעפיהלט ך,אט זיא א  פון זעהר איהר זיןד דךעהט ^
 אין בית-טע בעל דער צוא אױינגעגאגגעןי איז זיא אונ טראכטק *־יעל

בעל ךיא ,נעהײצט .באןד זין־ האט אױוועןי אין ,זיצען אביסעל קי־
ק איז פיה׳טע ק ו עו כןינדעךלעןד איהךע אונ אויווען בײם פארנומען ג

 שױן האט לאה ,טהיר ךעד בײא שפיעלען אלײן געמוזט זיןי ו,אבען
,פארקוקט זײא אויף זין־ האט זיא ,_קײן.קינדער’ג_עזעהען ניט ילאנג

איז א;אהר פון ױנגעלע א נןינד, עלטערע ךאם בעןי עסק זי  געז
 מיט אזנ אויװען דעם פון שטעקעל אבנעברענטי אײן אױיף יײטענדיג

אהר שװעםטערל כןל״ײן זיין יצוא גלטריגען פרײד’ •ג־־ויס אי :פי־נןש פון
ע דוא - ל ע ד ײ ר  מיןי טרייננ אונ גוט יאנידער אזוי יזיך זעץ פ

 מיר פהורה, נאןי רוסלאנד _קײן אוועכןפאהרען גלײןי מיר װעלען .א;,
 מאמע דיא ’ , אהײם צורי־ק פאהרען מיר’וועלען ךיאיפהורה קויפען וועלען

ם אזױ זײן װעט עפ אונ בריעף שױיבען אדנז .זועט ע -נ טי. ךיא גו
האט אוג געשריגק וױיטער ער האט / שטארק זייא האלט אונ ׳ווישכןע

האט ער וואס בענדלעךי לאנג^ צווײא פון עכןען ךיא ךערלאנגט איהר
 האט וואס .קװיטש א מיט אונ נרױסיפךײד מיט מויל. אין ’׳;געהאלטען

 פרײדעלע האט ,גלאקיל זילבערן א פון װיא .קיןי ךער איבער געהילכט
 רײטענדיג אויןד אניךערגעשטעלט זיןד < ענןען-בענדלעןד ךיא •אנגעהאפט

 האטיג/ז■ וואס יבענךעל א מיט אויןד געטהזן שמיץ א ,שטעקען עק ן’אי
 ״ מאמענ^א :אויםגעשריגק גךלוה גרוים מיט אזנ בייטש א פאר דיענט

 שרײבען דיר וועל איך רופלאנד״ כןײן אוועק פאהר איןי געזונד זײא
 דער אין אלע ,ורײנען ניט י זאל לײאלכןע מײן אז אכטונג גיב ,בריעף

 קומען וועל איןי ווען ,אבוואשען אונ אויסצוואגק אנטהון,' זיא פריה
 ניט ^אל זיא אבי מתנות״ אםןד ברענגען איר״ר איך װעל צןפאהרען

.אװעק פאהךט״ מאמע דיא אז יזוײנען
 עטעהנדינ אונ ווייטנןעפ דיא מיט געטהון מאןד א ווײטער האט זיא

 ךיא’ ’מיט טזפען שטארק אגגעהױבק י בײךע זייא האןען ארט אײן .יאויף
 געשךײ א האט בחדעריל דאם אונ ,מינוט צווײא גאנצע •פיפעלעןד

 עסען,'^ר נעבען שוין פעךד ךיא דארף מען у שטעה ,טפלללא :געטהון
 אװעקנעגאנניען איז זיא ’ у בענךלע־ י ךיא מויל פון ארויפגעלאזט ד,אט

 יךיא מיט י געמאכט האט .ער ;^טעקיל דעם פון יזײט דער’אין ־אביטל
 זיא אונ פעךד, האדעװעט ערי יוויא ’פונצןט צע־עמאניע אזא .בענדלעך

 הײם ךער אין האב איןי װײנען: געז.עצט קאטאוועסעןי, אויף זיןז־ ד\אט
 דאס װעט ווער הפקר״ אויף ליאלנןע( )איהר .קינד מײן איבעךגעלאזט

 עס איבערגעלאזט דא, ניט בין איןי או וױקלען ךאס וועט ווער ,•זויגען'
-ראנד פרעמדע ^אויף ױאפ י אלעם’ ^נדיגען צוא אויפפעי;>ט ניט האט .
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 איז־ ייא דוען אכטאגק פאר ערשט כאמױן איהר פון געהערט האט זיא
 נאכמאכען, פונכןט איצט געוױאלט ’ אונ ,אוועקגעפאהרעז טאנ צווײא אויף
 האט אדנ בענללעך דיא אין אנגעשפאגט זיןד עגלה בעל איהר שוין האט

 שױן’ איז #ם פאהוען,י שוין טוז .ערי ’ וואךטען ניט״ .כןען ;יר ,געשרמנן
ען, אויף אן זיןל־ המאךעטי ./ים נאכט, באלד רעג  ניכער ךאךף מען א
 צווײא אלע אװעק ווײטער זענין פארשױנען ךיא ;כןךעטשמע א אין קזמען
 ארום מינוט 15 אין אוג .קרעטשמע נײ?ך א בײא אבגעשטעלט זיןי מינוט
 אײננעקױפטער דער מיט חסלאנד פדן ג.עקימען צוךיק שױן זײא זענין

 מוטער הייםע א וויא אבגעבריהטע, אײן וויא איז פרײדיטשקע םדזוךה;
 אײןי טאטענפ: ךעם ארויםגעשלעפט טאפטשאן אונטערן גלײןד געפלויגען

 איהר אײנגעוױכןעלט געלעגען איזי װאו..עם _'קאלאש, וע רעזינא אלטען
 פאר צוווײנט .קאטאוועסען אױף זין־ האט פרײדיטשקע אונ ,ללאלכןע

.שמחה גרוים ־ד : • :
אוי־ ,אליין איבעךגעלאזט ךיןי האב איך , .קינד ליעב מיץ אוי -

ם פאר װאם נאר זעהט ,מיר א־ז װעה  עכ ״קק /יאין־ האט עס אפני
 אדנ געבאדען ניט מאל אײן אפילו עם האט מען ,דערכןענען ניט גאר
-זייין צוא דארף עם וויא געוױקעלט ניט .

 ךא איבערוױקלען אנגעהויבק זיא האט מוטער געטרײע א וויא
 וױין :_קיגד דאפי אנגענומק פנים רהמנות א מיט דערבײא אונ לנאלנןע

 שוין_קײן וועט זיא ,געקןמען שוין איז מאמעי ךיא טהײערע, מײן ניט
 אי־ אל^ס. פו־ן טהײערער מיר בײא ביזט רזא ,אװעכןפאהךען ניט םאל
'ךיןז איינוױקלען אונ אןבאדען נא־ ךיף וועל  וואפי זעהען דןא וועםט ,
 ע פרײדיטשו האט ךעךנאןז ,געקויפט ךירי האב אין־ מתנות טהײערע א פאר
 ;זויגען געגעבען איהר אוני פאדעלעג אויפין זיןד בײא אניד־ערגעלעגט זיא

 איך מאמען׳ ךער בײא ,זויג ,נןינד טהײער מײן הונגערינ אוודאי ביזט
 געבראכט ךיר דאןד האי איןד דוא? וױינפטי װאם באר .מאטע ךײן זיןי בין
 ארויםשלעפק אגגעהויבען זיא האט מעשה בעת א*נ - מיצנות פןד א

 לער אוועקגעשעננןטי אזנ שפילכלעןי איהרע אל;> כןעשענע דער פזן
 מימ־ אונ הארצעןי צום צוגעךךיכןט ,זוינען געגעבען ווײטער אונ לנאלכןע

 נינד כןינד איהר פון אײגעלעף שװאךצע גרויסע איהרע ליעבשאפט גרוים
- .ארא?:ענזמען י

 נאבצץמזיכען ךיכטיג שטאנד אין אזוי גיט 'איז אגןט;אר שום _קײן
 האפר לאה ,זיך ישפיעלק זייא ווען .קינדער וויא ,לעבען פון קצענעם

 נעז;יהעך זיך פאר האט זיא אז ,שפיעל ’זײער אויף פארטראבט אזוי זיך
 ,האנד פךעמדע אויף אלײן איבערגעלאזט עפ האט ז־א וויא , .קינד איהר

ע:. ,זיןד רײפט עם ,שרײעט’ עס ’,זוינען צוא ניט עם האט קײנער
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ע;, ,זיף יהט

 מוטער דיא וױק פרײר ךיא געפיהלט האט לאה וױנדלעןז/ נאםע אין ליגט
 זיא וויא געפיהלט האט״ זיא ’ \ נןינד איהר צוא צוריק נעקומען איז

 נאר ;גליקליןד געװעז.ק' איז זיא אונ האךצען צוט .קינד איהר צוא ךךיכןט
 ,כןאלאש אין אנידערגעלעגט לנאלנןע ליא צזךיק האט פרײדיטשקע ווען
 םקזטשגע איהר איז י עס ווען אזנ פאךוױעגטי עס וויעג-ליעדעלע א מיט

 כןאלאש ךעם מיט לנאלקע ךיא ווײטער זיא האט ,שפיעל דיא געװארק
 געבען מוטער דער צוא ’צונעלאפען אונ טאפשאן דעם אזנטער פארחקט

 דעגפטמאל ,?גםען שוין! וויל זיא .אז _קינד א וויא צװוײנט זיןד ,אויווען
.כןינד איהר פון ווײט גאנץ :א־ איז זיא אז ,דעךמאנט לאה זיןי האט . :

אי ,נעשעהען איצטער וואלט איהר מיט וואם וױיסט גאטט  זיא נ
 איהי איז עס , נעקושט שטארקי זיאי אונ פרײדיטשקען ארומגעחאפט דאט

 טרויערינ ז.עהר זיא איז דעסטוועגעין פון נאר ,גךינגער םך א ’ נעווארען
בעל.י- אין זיןי צואי אװעקגעגאנגען שטי

הימעל ג_אנצער דער ׳ פינפטער גוט טעוועזען שוין איז נאס אין '
גאסען ךיא פוןי אלעי'לאמטעךנעס ,אויםגעשטערענט געוועױ׳ין שוין איז

 ג׳פקדקט שמאל־פענסטער8 ’ איהר דוךןז־ האט לאה .ג^ברענט שױן ראבען
 אנדערס Г^Л? געיועזען זענין געדאננןען איהרע נאר ,גאס דער אויף

 пЬ דעסי זיןז ךרעה איןי ,טראכט איןד ? נאר _קײן ניט איןי בין -
 א מיט פריהער ;פית׳טע בעל’ דער צאהל^ן צום מארגען מען נעםט װאו

 באצא־לען צוא האפ־׳גן אלזז איןי ווען ׳י 'אויסגעװיז;ען מיר זיןז האט שעה
 שוין מיר װאלט זיא ,נליקליכע א געוועזען איןי וואלטי בית׳טע בעל ךער
 איןד פארױ׳יפ וויא ,אוי ;חהיג געוועזען װאלט ’ איןד ,דאקוטשעט ניט

ק דאם איז ״ זיןי איןי טהו’ װאס !ךירה א פאר זארגען זאךג? מײן ד
 איך ? פלײבען דא ךען ראךף איך ?י _לאנג אזוי בוקארעםט אין דא דען

בק גאנץ מײן זיןי האב אייןז • הײש א זיןי דאך פאהר  אײנגעשטעלט’ לע
 .יי. .קינד ’ מײןי ציא אהײם קומען ,קעגען זאל איך אנטלאפען בין אונ

שטענ׳’ ױין זאל איןז־ אפי זיןד וויל ?גס וואם מיר מיט ראךט ז_ײן לאז
 ״שוין וועלי איך אז אונ ? דא איןד טהו טע!ז װאס !קינד מײן מיט ךיג

 ,טהון צוא גוײטער דא איןל־ האב זשע’ וואס ,.קװאךטיר פאר באצאהלען
 אי־ ’ וויל מענשען פון טובות _קײל !זוכען ניט איןד'דא וױל שט־נלען

 בײא בעטען אייךער .נײן ? סוף דער זײן וועט זשע װאס ׳ בעטען ניט
• • • אײדער ,טובות יענ^ם

 פאר שטיל אויםנעשריען אונ קאפן. בײם אנגעחפט זיןד האט זיא
 שטאנ־ איין יאי־ בין אלעם צרות ״קעלט״ ,הונגער וױאנד: פיער ךיא

כןינר מײןי ,.קינד מײן מיט זעהען ניט זיןד ניט גאר ״ איבעךצזלײךען



ר׳ בײא שוין איז עם צוא וױיסט װער ,האגד פרעמלע אין זײן זאל
. אלעס ,כןינד מײן פאר’ , .קיגד מיין י פאר !זלמינען , . !

אײגציגק דעם אין איײנגעוױקעלט גאם אין ארויסגעגאנגען איז זיא
.פארמאנט האט זיא װאס שאל т т :־־:־*־

דער פון טךאטואךען ךיא אויף געדרעהט זיןז זיא האט לאנג
אבגעשטעלט״ זיןד זיא האט הונדעךט אימאל גאפ, גרױםער בו_קארעשטער

ניט’ נאר האט זיא נאר ,זאגען געװאלט עפעפ טהון געוואלט עפעסי
נעבליבען זיא אױ פלוצים נאר ,געגאנגען ווײטער איזי אוג ’ געטהזן

 כײןי ’ זײער ךרײפיג יאהר א פון מאנן א אבנעשטעלט האט אונ שטעהן
שטעלט באלד זיןר״ י האט ער ,;ענןלײדעט  װאס נעװארט אונ אנידעתע

פןן ליבפעקײט דעם י פאר ;געשוױגק ׳ האט זיא נאר ,זאגען וועט זיא
בלאם, זעהר איז זיא וויא ג^זעהן נאר עך האט לאמטערנעפ גאם ךיא

ק ךיא מיט שאנןעלט אונ אברים אלע מיט ציטערט פ האט ער ;לי
אוועק• גיןי אלײן אונ נדבה א ג^געבק איר ,.כןעשענע פון אריויםגענומען

 אוג , 'טטעהען ארט איהר אויףי גענ־ליבען איז לאה ,גאנג זײן געגאננק
זיא אלײן, שוין איז זיא שרעק, פאר זיןו צוא נעקומען אביפל איז

טן ״קײנעם טשעפי׳יט  געזעהן אונ האנד ךיא אױפגעמאכט האט זיא ני
שע פינף  ׳טטארק ווערט אײנערי וויא מטבעות( )גאלדענע באניפ חטעני

לעבען, אין מאל ערשטע דאם זעהט וואס א_זאןי אויף פאךװאןנדעךט
װאז ־ױיט ךער אין געקןקיט אױגען פארװאונךערטע מיט זיא האט אזוי
געלד דעם אויף געטהון קןק א מאל א נאןד אונ אװע^געגאנגען איז מאנן דער

:זיין־ אוניגעװאוגדערט
עבק מיר האט ער - עג  ^עלד ז אװעקגעג_אנגען זיןר איז אונ געלד ג

רז פדן ניט גאר וויל אוג געגעבען Щ\ פאריװאם ,V;װאונדעךליך מי
ו נענעכען מיר ער האט

 זען״ען .זאל זיא גלײןי ןויא ,געװאזנדעךט אזוי־ זיןד האט זיא
אפ אןיוו - פארקומען. ניט אז־נ זיין ניט יגאר נןען וואם ״ מעגליןי ניט איז אז

 געפינען זי־' זאל עם או געגלויבט ניט האט זיא ׳. אומנליקליכע
־אונ געלד פיעל אזוי געבען איהרי זאל וואם וועלט דער אויף מענש א

 אלטען’ דעם אן דערמאנט זיןו האט זיא איהר, פון וועלען ניט נאר
 אויןו אונ געלד מעהר נאןד געגעבען איהר האט וויא ,לאבערנ־לאט

 געלאזט זיןד ’ האט זיא .איהר אדיף להמנות נאר האט ער אז געזאגט
 זיא נאר ,געלד דאם טהון װאךף א איהם ,מענשען דעש נאןד לויפק

’.ג^פינען געכןענט’ ניט שוין איהם האט

,ליכט א אנגעצונדען ,כןװאךטיר איהר אויף אװעקגעגאנגען איז זיא

ם 244 ײ נ פ ע י נ ױ ב א ו
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 האט ליבטיגקײט דער אין ;טיש ךעפ אויף אנײ־עךגעלעגט ג_עלד דאם
ק, איהרע פאר ג_עבלישטשעט געלד דאס ױנ  געשטאנעו אזוי ײא איז לאננ א

 אויפ• ניט זיןז־ אונ טיש, דעם אויף עלענכױנען דיא מיט אײננעשפארט
אונךעךן... נעהארט  שטאךק זי־ אונ נעווארען רויטה זיא איז פולצים וז

א שטיל ;פארשיעמט  נ געהאךט האבען ױאנד דיא נאר אז געזאגט האט׳זי
ק .. ׳. נךבה א איז .דאם  האב איך אונ נ־בה א .געגעבען מיר האט מ

- ״I איז דאם שאן גיט אונ פאםקוךנע וויא ’ אױ !נענומען
 ז.־א איז געלד דאס איבערגעצעהלט מאל א ינאןד האט זיא ווען

 באצאהלען.דער צױא פמקט געוועיען איז עם :געװארען פרעהליןו זעהר
 !יא אנבײפען, אײן אריף איבעךנעבליבען נאןד איז עס ,בית׳טע בעל
 - .ברויט טרוקען נאר ,אנבײסען ק'ײן1געזעהן ניט טאג #טליכע’ שוין האט

א ױ ״יו אןז מאהנען, נייט שוין מיןז וועט ב^ת׳טע בעל ךיא גוט״ -
ײא, זײן װעל איןי  שוין וועל איןי פאהרק, ווײטער .כןענען וועל איןד פי
 םיר איז עס אנבײםען, עםען מארגען וועל איןי יאהיים, נעהנטער ז_ײן

 מענשען גוטע יאזוינע דא נאןז זענין עם האלז... אין נזרזקען אזויי שוין
 געהאט מורא האב איןי ,איןד בין שלעכט וויא א .רחמנות האבקי וואס
- װילדע פאר וויא מענשען §אר ת. ו הי

 שוועי געװעזען זעהר איז שױער״-לאה׳ן תמיד איז אגהויב ,ךער
בעל ךער באצאהלט האט זיא װען דעךנאןי נאר נדבה״ א בעטען צוא

צוא ראפ מיט געהאט ניט אונ טאג עטליכע נאןי געבליבען אינ בית׳טע
מענשען גוטע אזוינע געפונען גיט ימעהר שוין זיןז־ האבען )עס צאיהלק

ק וואס אל ק אמאל מיט ז ב ע  זיא האט בית׳טע בעל דיא אונ באנים( 5 ג
 האבען ״ גאם ךער אויף זיןי ךרעהענךיג ;האלטען געװאלט ניט מעהר

ק װאס’ דורבגעהער געפונען זיןי אן  איז זיא , נדבה א נעגעגען איהר ה
גענומען. האט אונ צובךאבק ,שוואןי הונגעךיג, געוועזען

ק ו  באלר ער ווערט מלאכה א עפעס מיט זיןז 'פאךנעמטי מענש א ו
 צווישען לעבט אוג ,צען־ זײן פון מלאכות ’ בעלי ךיא מיט באקאנט

 א״נ אביונים אונ .קבצנים ךיא מיט באקאנט לאה זיןז־ האט יגין־ ױיא.
 ניט איז זאןזי _קײן ;זײא מיט גלײ־ ל/יבקי אגג.עהויבען ביםלעכװײז

ױאתען, נאר זיןד דאךף מען < מענשען ךעם פאר ’ שמער  אינ צרות ג^
 ײןז־ געװאהנט מען ,שווער אזוי ניט אןיןי איז איפעךטראגען אךיםקײט

י .דעךצוא אויןי
איהר מיט בעטען״ נדבות מיט געװארען נעװאהנט אזוי איז זיא



 איהר פןן צץקינפט א ;געכארען אזוי איז זיא וױא גלײ־ לעבען אביוניש
 גיט צײט _נץין האט זיא ,געהגהען ניט גאר זיןי פאר זיא האט לעבען
 ארומיאגק שטענךינע דאם הוננעה דער ;טראכטען צוא ךעךפזן געהאט

 צוגע• איהר כײא האט ,נדבות י נאןל הײזער אונ גאפען ךיא איבערי זיך
 געבליבען איהר איז שטךאהל ליכטיגערי אײן צייט, גאנצע ךיא ניטען

איהו־ מיט לעבען ,,קינד איהר זעהען ,אהײם קומען - לעבען איהר >\ן
־ • ד.;.קי

 געהאט זיא האט װאו ,ניט רעךע כןײן שוין איז אהײם פאהרען פזן
טראגק קױם איהר דאבען נדבות אלע דיא ? פאהרען צוא אויף געלד  מי
אי ,ברויט טרוקען אוייף  ,אךט אײן אדיף ניט אויןו זיצען לײט ארימע נ
ער איבער אוי־ רײזען זײא  אונ פזהויען נןײן מיט ניט אבער ,ױעלט י

 יטארבעס דיא מיט אונ האנד דיא אין שטעכןענפ מיט נאר ,כאהג־נן
פון שטאדט צוא שטאךט פון זײא רײזען אזױ (פלײצעפ ךיא אויף

אדארף, ר ענטוועךער דאךףצו ע ך ^ ײז' פ־וו ע אני פ  פרױען אײנציג־װײז, ^ז
,’קאמפאניעפן. ךיא מיט נאר רײזען

 איז אדנ אביונים נןאמפאניע א צוא צוגעשלאגען זיןד ראט ה א ל
-בוקארעשט פון אוועק זייא מיט .

אײןי וועל איןי ווען װאונךערן ע־טאךק זיןי וועט לעזער איהר
אין רופלאנד כןײן בוקארעשט פדן גערײזט האט לאה אז ךערצעהלען

. געבוךשטאךט איהר . פ ר. ע פ ר ע ה ע ן פון מ ה ע ,’^אהר צ

זאל מען װען פאךװאונךעךט, פרענען איהר וועט ;אהרו צעהן -
 ניט מעהר דאיף געהן' פוס צױא אדער ,שלעפען זיף אכןפען מיט אפילו

.^אהר צעהען נאר הדשים, עטליכע וויא "געדויערען . !

םך דאךפען ניט אײןד ^אל איןז מעשיות לאנגע מיט ברײען א
 אײןיידעךצעהלען איך װעל '(;אהר ю געדויעךט האט כײז^ איהר פארװאם

שץטע קוךצע א  גוט’ מיר איז װאס ארימאנן עמיגראצ;אנע אײן פון גע
ב ו נ י ש י ק ישטאךט דער פון געכײזט האט אזוי וויא ,בא_קאנט

.פ у ד 'א _קײן
אונטער מיף האט ,קיישינוב _קײן געפאהךען בין איך װען מאל אײן

שנזוצינ איז .ער ,אפיון אײן איבן-^יר מײנער באגעגענט שטאךט ךער
ען א״ ענ  צוג^בונדען א.קלומיק י מיט אונ האנד דער אין קטענןען א מיט ג

א’אויף פלײצעפי. ךי
איהט איזי האב ? איהר געהט װאו ,שלום עליכט - עליכמ שלום -

I • Т ״ . *  • V Т V * . V •

.געפרעגט
מיר ער האט ,אדעפ _קײן געה אי־ ,עליכם שלופ - שלום עליכם -
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 שטענךיג ברויט, וןיכטע דאפ ךעךגעםען מיר זיןז האט עם .-;ינעיטװעךט
ק ’;.בעטלען  שטאךק איז .כןרוב נאהנטער א מײנער אז געזאגט מיר האט מ

 אהין געה אזנ געוועז.ען בױשב זי־ איך האב ,אדעם אין געווארען י יײןד
 שף־ן )אל אין־ .קערבלעןד עטליכע מיט העלפען מיר ער וועט טאמער

-שטעלע א עפעס געבען מיר וועט ער אךער ,בעטלען ךאךפען ניט טעהר .
שק ,נדבה א 'געגעבען איהם האב אין־  גליקליכען’ א איהם געװאונ

. צושײךעט זיך האבען מיר אונ װעג
 פלוצים , קיעוו אין געװעזען איןד בין יאהר א מיט שפעטער

 אײג^נער, דער ארײן קומט עפ א,נ אכסױא מײן פזן טהיר דיא זיןז’ עפעגט
 האבען מיר אגדבה. אוךהיש ךיא בײא’ בעט אונ _קבצן באקאגטער’ .מײן
- .דערנןענט באלד ?ץד

1 קיעװ אין דא איהו טהוט וואס ,שלום עליכם - עליבם שלוםי -
 געה איך ,ניט גאר דא טהו איןי ,עליבם שלום - שלום עליכם -

.אדעפ _קײן געה אי־ ,ש;:אךט ךע־ איבער דדר־ןד ;נאר
 באנעגענעש פאראיאהךעךיג אוגזער אן דעךמאנט זיןי האי איןד

.קישינוב שטאךט דער :אזנטעך
אדעס״ _קײן געגאנגען פאראיאהרען מיר דאכט זיןד זענט איהר -

 קרובי. אויפנעקומענעי אײער אײןז האט ? אדעפ _קײן’ ווײטער איז ־זואם
?געגעבען עפעם

איצט נאןי בין איןל־ ,נעװעזען ניט אדעם אין נאןי בין איןי -
מיר אויף האבען כהמנות זאל ער העלפען זאל גאטט - ג ע ו.ו ן י א

 אוועכןגע• שוין איןי ^אלט ,כןערבלעןד עטליכע מיט שטיצען. מיך איג
פךנםה. וויפטע ךיא ווארפען

 איהם אונ אויגען פאךװאונך^רטע אפאר אױםגעשטעלט האב איןז
: ;;>פרע;ט

איהר זענט גאן־ ? געװעזק ניט אדעפ אין איהר זענט נאןז -
געהען פופ צוא אפילו זא״לט איהר הען אז זיןז ךאבט מיר װעיג? אין

קישינוב פון אויןי דאךף וועג אין אבההען אונ אויםשלאפק זין־ אונ
װאונךעךט וויךער אונ ;וואכען з רויא געדױערק ניט מעהר אדעס .קײן

פון ״ קיעוו _קײן אנגעשפאךט גאר איהר האט וויא מעהר״ נאך מיןד
 א , קישיגוב פון וויא אדעם .קײן װײטער מאל צעהן זיןי איז דאנען־

ק׳ גענאנגען זענט איהר יפגים י ך ו  אזוי וועט איהר אויב וואס? צוא צ
 אונ ייאהר טויזענד געהען אווי איהר ._כןענט ,צוךיק געהען •שטקליג

.קרויז רײכען אײער ימיט אדעס זעהען ניט מאל ’ ._קײן
שטעקען, וועגם לאגנען זײן אויף אנגעשפארט זיןי האט ער

:געענטװערט מיר זיפץ א מיט אונ קאפז ךעם .־אראכגעלאזט
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אווי׳ זיך אונ ״צוריק״ צוזאגק דאם אײןל־ איז גוט ,צץריק ;א
ערשט.: בין אונ אדעפ _קײן ;אהר א שױן געה איןד ױאס ויאונדערן

ב, בויבעריג-קײן _קײן זײט דער אין ױאךנןראכען איז'יאייןר גוט קיו
אײןד פאר ווען װאונךערן טאקע זיןי מעגט איהר אונ זאגען צױא דאס

 מיט; מלבױטים פעלצען, וױאךימע ,עגלות ב>לי מיט באהנען דא זענין
 בעץ פדן אונ *כןעלט פדן רעגען פון אג אײ־ היט יװאם פאראםאלען,

 װעטשערעפ אונ אנבײםעגם מיט אבםניות וואךימע דא זענין אײןד פאר
עטע ווײבע  יאײנ- אײערע אברוהען כןענט איהר יװאו בעטלעןד אױפגען

 טאג. אײן אין קיומען געקאנט איןו װאלט אזוי ;בײנער געטרעפעלטע
גיט.■ האפק מיר ,אנךעךע עפעם איז ’ כןבצנים אונז בײא ;אדעים _קײן

 .קײן; ׳ קלײיער .קײן ניט’ האננען מיר עגלות, בעלי מיט באהנען _קײן 1,
 ווענ,.. אין ארויפ זיןי לאזען מיר ,בעטלעןד אוג אנבײפענם ״מיט אכםניות

 איג. ,נןרעטשמע ערשטער דער אין ביז ווערפט עטליכע אב . געהט פען
 שנעע א י אךער ,ךענען אשלאק געהען מויזי מזל וויטט אונזער אויף

 אין־ ביז איבערגעפרױךען וועךד מען אונ אצרה אךעריאזוי זשעלעדע א
 ךענםט- פון אונ קוים זיןד שלעפעןי אוג האקען פים ךיא ,בײנער ךיא

 האלטל פא\אדע שלעכטע דיא ײטער,נאר1ו געגאגגען מען וואלט וועגען
 איבעךעאךטעך מען מוז ,וואבען צוױיא אמאל אוג טאג עטליכע אזוי
 מעך געהט דעךנאןי ,שטאךטעל אין אךער דארפיל נאהםטען ךעם אין

 גענןענטי ווײטער אפשר וןאלט מען אדנ װערםט עטליכע אב ווײטער
 װעה״ טהוט לײב גאנצע דאפ נעשװאלען, ווערען פיס ךיא נאר געהען,

רוהען,.. ניט פון יעםען ניט פון אלץ קומט דאפ ברעכעןן בײנער אלע
 מעך מיז ,צ־ות אונ שלעק אנךעךע אלע פון אונ פארקילעכטםען פון

 אךימאנן אײן אז אונ .הנןךש א יאין אבײן שטאדט־נל נאהנםטק אין טוין:
 געהמי עס ביז ,נעזדגד ניטי אנדערש עך 'װעךט וועךטיכןראנק ער אז

 מען ! _קבצנים ימיר האכען טזל טהײער אזא - .קרײנקהײטען אלע איבער
ץ אבלינען קען״ אנ  וויא■־. ווינציגער גיט אונ יאהר האלב א ,ײאהר אג

 אויף ארוים געטי מען אונ נעזונד שױן ױעךט מען װען .הדשים ךרײא
ק וויל גאם ךער  איך ארום דעךױײל מען געהט עםען, װייטער דאן־ מ

 אונ ױעג, ךעם אויף ;ראשענם עטליכע מאכען ױאכען עטליכע שטאךט
 אז געװאהו מען ווערט וועג י אין ארױםלאז.ען 'טוין זיןי _קלײבט מען וויען
ר ארום וואכען צוױיא אין בי אנ ט כ א ה מ תונ ה  טהײלעך װעט מען אוני א

מק.כןען■ וואפ װעטשערע אגיטער היױן תבל צװײא צוא אונ רובל צןא
 ארויפי ניט ״קען מען ,אװעפןגעהן גיט זי־ גלוםט ,טאג עטליכע זאט זײן

ק אײדער װאםער אומרײנע ךאס וואךפען  אי־דער־ ;רײנע דאם האט מ
ל קרובןכײבער. מײן זואם א מ א ר מי ט ע ט, אפשר העלפעןאונ װ ךעךװײל־ ני
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אווי־ זי־
 עךג־ין• ן

 איייך’ איז
 אײןד־ פאר
מיטג '־ים

נעץ, יןפ
 ישערעפ

 אײג• רע
 טאג. ײין

‘ניפג־ ־ק
־קײן; ׳ י

Г ^וועג 
 או;. מע״

 ׳. ילגעע
 איןי ביז

 ךענםט-
 האלט־'
 וןאךטעך

 מען־ ’ט“.יו
געקענט־■

וועה- י
 תהען׳■
 מעך
 ''ימאנן
געהע■

 מעך !
 וויא,
אויף
איך

 אךנ ,
 אד ־.ר

 ײלעך
 ״קעד
 רויםי
 ךערי
װײל־

 / ױעקשערע אז_א מיט .כןערבעל מזומן א אווענןװאךפען ניט זיןד געלוסט
 ̂ ^הײלען מעהר גביר דעם בײא מען וועט טאמער ווײסט יווער אזנ

 ל.ע;ט- ?זתונה גביר׳ס דעם װען ,װאבען צוױיא אויף איבער מען בלײבט
ק וואךט װאכען צווײא אויף אב ווײטער פלוצים מען  עפ. אונ נאןי מ

 נ^מארט, פיעל אזוי שוין האט מען אז ױארופ ,װאכען פיער שױן ווערטי
.נישט גאר מיט אווענןגעהן ניט שוין זיןד גלוסט

 אך אנלײגען זאל מען ווען אז נעוואהר מען ווערט װעג אין פלוצים
פ אין װײל (גדבה א רובל א נעמען מען נןען ,ווערפט ю ױיט דער ^  י

ק אונ .קראנק שטאךק נביר ךער איז שטאךטעל  ההלים^. טאנ אלע זאגט מ
ק  > נדבות טאנ אל?ג מען טהײלט ךעם הוץ’ אזנ יטאג אלע 'באצאהלט מ

ק ווען שטארבק וועט עך ווען הײנט  1רוכל דרײא צןא טהײל^ן אווךאי מ
 וועך דארזם ,זעלטען .זיןז טרעפען אביונים אוגז י פאר צופאלען אזויבע

 מען אונ אבלאזען ניט זייא מען’ ״קען ,צופאלען אזוינע זיןי מאכק עס
 אין אךער ״צוךיק״ זאגט איהר װיא אויס קומט עס האטש ;אהין נעהט

 ער־ .כןען ,שטאךט א אין קןמט אךימאנן אײן אז בכלל ;זײט דער
ק װײל’ ,ארויפקלויבען ’ ניט זיףי וואכען עטליכע פאר פריהער  מוז־ מ

 אײױ .קען טאג אײן אין ”,ױעג דעם אויף גראשען עטליכע מאכען זיןי
 געווארעך פארבלאעעט איןי בין אט .מאכען ניט יפיעל אזוי אלימאנן

 ניטר נאןד מיןי *כןעןי או-ני װאכק צװײא .רא שוין בין איך ,קיעװ _קײן
 נאר ,װעג ךעם אויף געמאכט פוין! האיי איף חאטש (ארויפקלויבק

 ווינטער״ דער דא האט מיןי אז װעג אין ארויס זיןי מען לאזט אזוי ’ וויא
 יוועג אין נאקעט ארױםלאזען ניט זיך איןי..קען פערהאלטק פלזצים
 געהעך לײט ארימע װערק.'_קײן פארפרוירען געווים וועל איןד ױארום

 עכ ביז אבװאךטען מוזען שוין וועל אי־ ווינטער,י אום ,װענ אין ניט
ק ױעט מ  אפילך איז װעלט ךיא ווען ,זומער װארעמער ליעבער דער קו
.אפ^ן אויןד אומגלקליכע אזנז פאר

 צוא אויפגעהעךט שוין זיןד איןי האננ ,געענךיגט האט ’ ער ווען
 ^אהר א י אװעכןגענאגגען איהפ בײא שוין איז ’ עם וואס פאר װאינךערן

ער .וועג אין נאןז איז אןני
 אד איבעךגענעבען מיר מען האט צווײא ;אהר א מיט שפעטער

עהק אביוין בעקאנטען מײן האט מען עז  האט ער אונ קאװנא אין. ג
. אדעפ _קײן פאהרט ער אז ךעךצעהלט אויןד דאךט

ר שפעטער ה א אי טי  אין באגעגענט װײטער אים איף־ האב פינף מי
אונ עס״י ק נעפךעגט איהם האי איןי ווען אד  נעקומען״ אהער איז ער װ

דעךנאןי־ מיר ’ האט ער וויא אוני נעכטען, ערשט געואגט ער האט



 א געדויערט אדעם קישיגעװ.קײן פון כײזע זײן האט איב־נךגעגעבען
!;אהר 7 פון חשבון

 דערצעהלט פאךראבנע אמאל נא־ מיר האט ער וויא נ אױפהערענד
נקען אכיון אײן יא ב אז געגלויבט איהם איןי האב ,רײזיע גאנצע זײן

וואם יניט זיןד האט מען אונ אדעם _קײן קישינעװ פון ;אהר 7 געדויערען
.װאונדערן צוא

• געורעזען זענין מיר צוא וואךטער לעצטע זײנע
אויף װאונךערן ניט זיןז אונ גלויבען _קבצ;.ים אונז זאל מען אז -

 איבער־ אזנ א_קבצן אלײן זיין מען מוז לעבען, אזנזער פדן ז_אכען אזוינע
 לײט אךימע םןז א דא איז עם ;שלעק אזנ צרות אללע אונזערע טךאגען

 שלעכט, אײ פינםטער ביטער׳ זיןד לעבט עס וועלכע וועלט דער אויןד
,גליין־ עס איז’אללע בייאי ניט נאר

 אונ פארגעסען ניט מאל .קײן ארימאנן באקאנטען מײן האב איןד
 פון ריײע דיאי געדויערט האט לאה בײא אז דערצעהל איןד װען איצטער

 דעךמאנט אויך זיןד איןד האב ,י;אהר ю פון מעהר חםלאגד כןיין יזקארעשט
. בן־^יר אומגליכןליפען מײן מיט באגעגענישען מײנע אן

'25С ם ײ נ ס ע י נ ױ ב א ו

 לאה איז ערצעהלזנג אנהויב פון געךענכןען לעזער ךיא וויא
. _קײן אהיים צופאהךען ״געקוטען .  ארימאנן עמיגראציאני דעם מיט ר.

ט בײדעל אין פערד א מיט געשלעפט זיןז־ האט ;זואס  אנגעפאקטמי
 באגעגענט האט ווײב, ארימאנס דיעם ברײנע ,.קיגךערלעח־ אונ װײב זײן

. פדן ױעךםט עטליכע ווענ אין לאה׳ן .  אויף האט זיא געהן, צופופ ר.
 עגלה שכר פאל .קאפי. ю איהר בײא גיענומען אוג געהאט רחמנות -איהר

.קלויז. דער פון הױף אין פאךפאהךען גלײןי איז מייךעל אוגדאם

18

אבױנים הײמישע צווײםען שלעפער פרעמדער א

 אױם■ איז אהײפ״ געקומען יאהר ״דבײצעהן נאך איז לאה ווי־א
 צווײטער .קאפיטאל זיבעטען ךעס פון באקא־יט לעלער ךיא פיהרליך

.עו־צעהלונג אונז^ר פון .טהייל
האט לאה וואפ ;אהר ךרײצעהען ךיא ‘יאן פאךגעסק לאמיר
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 זענין זײא ,געדענכןק צוא זײא כדאי גיט איז עם ,איבעךגעלעבט
שלעכטע,  אומנןעהרק זיןי לאמיר יאהר, ךךײצעהען ביטערע פינסטערע׳י

 ארימער שװארצער טונקלער ךער אויף - ארטער אלטע אונזערע אף־ף
 ליכטיגער- אנגיםל זײן דא וועט ,טאמער ױאם״ ״טויטער דער ־נאם-אױף
 ניט לאנג שױן האט זיא ,לאה׳ן אוכגללקליפער ךער פאר ליבטינער
.שײן ךיא זין־ פאר נעז־נ־ען . .

 ברײנע ;טויט זלפן׳פ ר׳ באװײנט אמאל נאן־ זיא האט ביטער
 האט ר... _קײן אנגעקומען איז זיא וועלכער מיט יוךענע אךימע ךיא
 ניט מען האט צוא געמט גאט וואפ דאם אז געואגט ,געטרײפט זיא

פיעל אז,י נאך יודען אלטק אײן אויף נאן־ זבפרט ווײנען, צױא וואם
 איצטער שוין איז אוג אלעפ איבערגעקןמען או_דאי’ שוין איז ער ,יאהרען

 אוגעןאוג די אויםגעוױשט זיןי ערד ךער פון אויפגעשטאנען איז לאה ;עדן גן אין
 אויף גלײןי זײט לינכןער אין/ןדער זין־ גענזמען ,שולהויף פון ארויפגעג.אננ;זן .איז

 וויגציג גאר בעקאנט גוט געױעזען דא איהר איז אלץ ;גאפ״ ״טויטער דער
ךי אלץ ,;אהר ךרײצעהן ךיא אין גאס ךיא געװאךען פארענדערט איז

 פאךמיםטיגטע .קרומע ,*טמאלעי אײגענע ךיא ,שטיבלעך אירימע אײגענע
 האט װאו אונ ,אמאל וויא ארימקײט אײנענע אפאל-דאם וויא גאפלעןי

 דאךט ? פאךענדערען זיןי זאל ארימכןײט איז עס װאו דארט געזעהען מען
. אײנפ אלץ המיד איז . ,

דערזער׳ען זיא האט פארג ךעם אויף ארויןש זיף האט זיא ווען
מוךליקע״. ״דיאראבע הױז לאנגע דאפ

נ ן א  מײן וואהנט .זיןד צוא געזאגט זיא האט עק, אין דאךט -
 ׳ שיײגללען געפינען איצט אי־ וועל איהר מיט ,רײזעלע מײן / טאכטער

 יאלײן וועטי זיא ,מוטער איהר בין אי־ אז דערצעהלק איהר וועט ’ זיא
 וועלען׳ נלינןליך וויא אונ כוטער איהר ין3 איך אז ־עךכןענען

.זײן .טיר . . !
אללע פרײד, פאר גרעםער געווארען איהר זעגען אויגען ךיא

ק װײפזיגק איהרע אפ  ױנגער װיא י איז זיא פארהײלט״ וויא זיןז ה
 געךרי.קט-זיא שטארק עפיפ איהר האט האךצען אין נאר געווארען,

 אונ הארצען צום י צולרילןען טאפטער איהר געװאלט גיכער שוין ;האט
ג.3אײ ,יג3אײ איהר אױף אזוי קלקען י

נעהענדיג, געטלאכט ווײטער זיא האט ,שאן ז^הר זײן ךאךף זיא -
מיט י איפערגעלאזט זיא 3הא איך ווען הײנט״ וויא נאןז געדענק יאיך

 יױײסער הענדלעןד, װײםע אזויבע у אויגען שווארצע יפע1גר ־אזוינע
 שאנער-זיא נאןי ןיין זיא דארף יצט з ,לנאלקע שאנע א פנימל-גאר

מיר האט ױדענע ארימע דיא שײנדעלי אריםע .אויפגעװאקפען ׳איז
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ק בײדע זײא אז דעךצעהלט ה ע א אין צוזאמען שטענדינ ג הײוער ךי
ד פאו־ דואם אל אוועקבע- ניט מינוט י _קײן אוין־ האט זיא איז, דאס אג

דעךג]ארו• באצאהלק איהר איןי נןען וואם מיט טאכטער״ מײן וואךפען
ש!... אזױ בין איןי מיין■ ײ'ן1 װעט זיא ,מוטער איהר _זײן וועל איןז אךי

..קינךער צווײא האב איך ,טאכטער #לטםטע . .
 האט־ זלמינע ר׳ װאז ארט דעם צוא צוגעלאפען כנועט איז זיא י
 גיט דא איז ״קײנער אבגעשטעלט זיןד האט אונ געװאהנט אמאל

 .אג- איז אינווײניג ,אײננעװאלעט איז פענםטער פריהריגע דאס דא.
ךג א ב א ט שי ע קײן _קײן דא ניטי ,ערד ג ר/. ניט״קיץ: אונ ארײגגאנג טהי

 .קײן וואס ,אלטען..קעלער פון_אײן לאןז .גרױפע א נאר עפיפ ,ארויסגאננ
האטי• אלײן נאטוו־ דיא עפיס נאר ,געגראבען ניט איהם האט מענש

 א געפונען דא ןיןד האט װאפער גרויס^ א אךער ,נארע ךיא געמאכט
-וועג  האט זיא ,חוךבה אלטער ךער פאר ךעךשראקען זיןד האט זיא ,

א מענש א צואי ’געגלױבט ניט אליין זיןי ד טי א  געטרעטעך אמאל ה
,געװאהנט אונ

 .כןבר.- איצטיגער זײן וויא פנים א האט וואהבוננ זלמינעם ר׳ יא -
’ כןינדעי• ךיא זענין װאו גאר

ч שטײנ לאנגער ךער אחם ךרעהען אננעהױבק זיןד האט זיא
 זיא האט טאמער ,שטיבעל זלמינם ר׳' געפינען פארט זיא וועט טאמער

 דער צוא געקומען צוךיק י ווײטער טאקע איז זיא נאר ,געהאט טעות א
 אײך פון ווערען ״קען עם ױאס באטראכט טרױעךיג אונ חוךבה אײגענער

 זיןר־ זיא האט הוךבן דעם אין געוואהנט האבען מענשען װאו ארט
ק ה ע עז ’:שפיגעל א אין וויא ג

ן ו פ ט מיר - ני י ען ך ז . ? נעװאךען אזוי אי .  נ־ײג־׳ז. זענין װאו נאר .
? לעכען אין האפנונג אײנציגע מײן ,קי^ךער

 נאפ טויטער דער איבער אוג אנגעחקט ויך האט נאכט ךיא
 חמארעפ שװאךצע וויא אנהקעןי אנגעהויבען מאל אלע אוי־ןד זי־ןד האבען
 זײער פון פרייא ’,אהײם שטאךט ךער פון געהען זײא ;לײט אךימע

.הארעװאניע
פאשע. געךיכטער דער פון פעלד, פדן זומער טשעךעךע די וויא

 אוג ..קעלבעלע איהר אנזויגען אהײם לויפט אײטעךס פולע מיט >גראז(
 זעגיך װאם ,קינךעךליןי בעל־בית׳טעם איהר פאר מילןד װאךימע געבען צוא
 אזױ ,פארהארעוועט אױןז הדר טשערעךע-פון פון.ױיער געקומען אױןי
 פעטער ױיער פון לײט אךימע ו_וײז טשיערעךעם געלאפען איצט ז״ענין

 זײערע■ צױא אהײם כןעשענעס פזלע מיט שטאךט( )דיא פאשע
י ..קינדער .קלײנע
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 ארימאנן יעךער האט וױא װארום ,ז_אט איצט ז^נין אלײן זייא
ק אײן אויפגעבעטען ניט הײזער צװאנציג צוויישען ט  צוױשען אנבײסען, גו

 ״קעש^נעס פיעלע ךיא בראנפען? טרונק אלאנגען יאהךצײטק ־צעהן
 אינ נראשענם עטליכע בו־ךיט״ שטיכןלען־ מיט פול טאךבעפ ךיא &יט

• .קינלער זימנרע פארי ױיא י טראגען זאכען אלטע צוױיא א
 ארימע טאלפא ךער צוא צוגעהערט אונ צוג#קו.קט זיןז האט לאה

 ךיא ,שײנדלען האטש ךערקענען זייא צווישען זיא וועט טאמער ילײט,
 זיא אז איהר ךערקענט ,געקוקט אויןי איהר אױף האבען לײט ארימע

 אזנטער נעבאךמאטשעט איהר װעגען האבען אײניגע אפךעמךע,׳ אױ
’ נאז. דער

 זײא פארטראגט שנעע א פאר װאם ,זלידנעס נײע וױיטער א א׳ -
 וועניג דא הי איז עפ אונ גאלד דא שעפען מיר וויא פונכןט אהער,

ו אונז צוא זײא טראגט רוח א פאר יוואם ,קבצנים
-1; т • ׳ т ־ ־־ : ־ * ־ : ־ : •• ־

פוננןט. ארום, אומעטזפ אזוי זיןי קוקט זייא וויא אן נאר קוקט -
.װייננערטגער טאטענם איהר צוא געקזמען דא איז זיא זויא

 אויף אזוי איצט ק;קט זיא וויא אן קוקט איהר כןשה, נישט -
בראךיאגעם, דיא אויח רחמנות נאר האט פגים, רהמנךת א מיט אונז

־ ־ ; ; т ־־  т  • т  т ־ ; т־  : • I Т •

שטופען זיןד עזות מיט נא־ זיא וועט דעךנאןד אז זעהען איהר זועט
איןד ,^דבה בעפטע ךיא אױםחאפען טהירען י ךיא אין אײך פון פריהער

.לײט ךיא גוט שוין נןען . . !
א לײט, דיא אט פײגט איך האב אױ - טדי טאמעו בראדיאגעם, א

т ־־ • т 5 “ ל ; • т• *.־־״ т

 פאף ,אונז צוא קומען אדנ ארזם זיןי שלעפען זײא וואם איהר זוײפט
 זענין זײא ,געזאגט אומשטײנפ נאר ? זײא ’ צץא ניט מיר קןמען וואפ

ז.ײא איז עפ אז אויגען גרויפע אזוינע האבק אונ פךעפערם אזויגע
 פאוןחאפען אויןי אונז צױא נאןז לויפען זײא אונ וועלט גאנצע ךיא פןאךג

 פאךזאגען זאלען זײא הינד דיא וויא טרײבק זייא דארןז ’ מען ,נדבות
 זיא װיא אן נאר קט;קו ,קומען צוא גיט מעהר אונז צוא צעהנטען ךעם

.אויפצןעפען גאר אונז אויף אום ’ זיןי ק;קט
 אןנזערע צװײא א ארױפשטעלען דאךף מען אז י אײןד זאנ איןז -
אגען איהר זאלען זייא מײפער  פון אהין אױענןגעהן זיןי זאלי זיא אז ̂ז
ק, איד זיא וואנען מ קי ע  נײע מאל א״לע אײגענע אונזערע האבען מיר ג
̂אר ,געגוג  דא זעבין זײא ,אונזערע פאךט זענין זײ טהןן מיר זאלען װאפ נ

?... פרעמדע אבער פרײגד״ אונ עלטעךן דא האפען זײא געבוירען״
ארימע, ךיא פון אימעצען אבשטעלען געפךיווט מאל אלע האט לאה

 לײט אךימע ךיא ןנאר ,קינךער־ זלמךם ר׳ וואהגען װאו פרעגען ־זײא
איהר. פון אװעקגעקעהרט גדלות מיט אז־ג כעפ מיט וויא זיןי’ האבעןי
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 געקומען זענין .קעיטעגעם פז־לע דיא מיט לײט אךימע דיא אײדער
 מיט אנטנןעגען נעלאפק .קינדעד זײערע שױן ז#נין ,הײם זײער צוא

 יף1א אנגעפאלק זייא זענין פליגען דיא וויא ,פרײל אוג ליארעם א
 יעךער וואס ארויסגענזמען זיןז־ אונ’ טארבעפ אונ נןעשענעם פולע ךיא

 דערמיט באגניגענט זיןי האבען .קינךער אײנינע ,דערטאפט נאר האט
 איבעךן געשלאגען זיןי האבען אייגינ?י אונ געפונען י האבען ױיא וואס

 אדער בןלקע ’ שטיכןעל ווײס א דערטאפט האט דער ד״ л ,ביםען
 דאפ ,ברויט שטיקעל דאר שװאךץ א נאר ךער אונ בײגעלע שטיכןעל א

 באלײדיגט י געפרען ״ זיןז יהאט ברויט שטײקעל שװאךצען דעש פון כןינד
 שװעפטעךלען־ אונ בךידעךלעןי דיא מיט שלאגען געשטעלט זיןי אונ

אבק וואפ  בולקע, שטיקלעך ווײסע דערטאפען צוא גליק דאם געהאט ה
אבק עלטעו־ן ךיא  .כןיינעש צוטהײלען אונ ארײנמישען געמוזט זיןי ה
ע זייין ניט זאל דנ  געלאפק פרעהליןי ווײטעו זענין כןינךער אלע אז־נ אןי

.פריהער עלטערן זייערע פאר
 זענין אלע ׳ נןנאה גרוים מיט נעקוקט עלטערן ךיא אויף האט לאה

,פךעהליך זײא איז עס ,.קינדער מיט ארומגעיינגעלט גלי.קליןי אזוי
אײנע איז זיא ״ איהר ארוש גיט טאנצט .כןײג/גר אלײן״ איז זיאי נאר

.וועלט דער אויף

אזוי זאל א ז ווען געפיהלט זיןי זיא וואלט גליקליןי וויא \ גאט
טאךבעפ אונ פולעכןעשענעש מיט שטאךט דער פון צײטי אבינד קומען

אחמשטעלען פרעהליןז אזוי זיא זאלען שײנדעלע ריױעלע, איהר אוג
שק .זאל אונ שלאגען אונ כןריגען זיןד האפען, אןנ צוטהײלען זייא צווי

.׳ שלום זײא צוױשען מאכען אונ .קעשענעם אלע . .

 נלײף געלאזט זלןי האבען כןינדער זייערע מיט לײט ארימע אםןד
 פא^קאכען נראשען א פאר אייניגע ,מורליטשקען״ ״ראבע דער צוא געהען

א ,טהעע טשײניק א א-צו  אביםעלע גראשען צווײא פאר קויפען די
א־ ,.קינד שלאפען דעם פדן שטעךן ךעש אײנצורײבען אויף בראנפק  ךי

 גיד נײעם הערען אונ ליכט א יבײא זיצען אזױ דאךט אביסעל גילאט
ק  װעט הײם דער אין ױארוש ,שלאפען לענען דארפען זיןי וועט מ
 דא. ניט איז ליכט _קײן פינםטער, ךער אין זיצען מוזען זיןי מען

כט גראשק א פאר קויפען  פארשפארען מען.כןען ווען כדאי״ גיט איז אלי
ק כןק ליכט א אהן ט ימען קען״ שטוב אין האלץ אהן אינ לעגעין מ  ני

ק וועט נראשען א נאך מיט נראשען דעש פאר לעבען,  קויפען בעפער מ
אין אונ אקרופ אביפל צוזיי־ען .קענען מען וועט האל־ן, שײטעל א

.לינטיג אונ ױא־עם זײן אויןי וועט שטוב . .



 אלטע. אײן אפגעשטעלט לאה האט ? זלמיגע ר׳ דא װאהנט װאו -
, אנטעשפאךט קדלע א אויף געגאננען קיוים איז װאס ױךעמנ

 פאר־װאונךעיט עפעס וויא איבעךגעפךעגט, אלטע ךיא האט ? װאם -
דערהעךט. ניט וויא אךער

ע נ י מ ל ז י ם ה ר ב א ׳ ר  ךעד אויף געוואהגט האט װאס -
 * דא אט מורליטשקע׳/ ״ראבע ךער מיט דאןז אײן אונטער גאם טויטער

־ ׳ װינרעל אין
 אבגע^טעלט זיןד האבק איבעךפועגען ־ מאל עטליכע איהר אויף

 דער שרײען אנגעהויןען אדנ צולאכט האבק אוג י לײט ארימע עטליכע
:אויערן כײךע אין אלטער טליבער

זלמינען״ ר׳ אונזער אויף אלטישקע אײןי ’ פרעגט זיא :הא ,הא -
ד אמאל זענט אלטיטשקע איהר װען ךערמאנט זין־ האט זיא  אמוי

 איץ חתן ךעם נעשײקיט אונ געװאךען אכלה זענט איהר וויא ׳ געווען.ק
קךבן א אײןד ער אונ הפילין-זעקעל אױםגענעהטען  אנןעל־ אין מנהה״ ̂,

 חופה א געשטעלט אונ געהאטי חתונה האט איהר וויא ,בזנד ’ בענער
אכק זמר יכלי אונ אויפהערען זאל הל#ר'י# ךיא הפןברות בית’ די׳ים אף־ף  ה

. האבען מתים אונ געשפיעלט ט.. צ אנ ט ע ג
ק ע ו או גאפ, ךיא דורבגעהן ניט מיןי לאזטיאיהר װאס שקצים, -

 קולע/ איהר מיט עולם דעם צוטרייבק אנגעהויבען אלטעי ךיא האט
 װעט איהר ,ץדענע אלטעו אײן פון איהרי לאכט וואפ !אײןד שעמט

 פון זאל מען לײט כןראנקע אלטע כןיין פון ניט לאכט אלט, זײן אלײין
.לאכק ניט אמאל .אײןז

 אברהט ר׳ אויף אײןי פרעגט ױדעגע פרעמדע ךיא הא חא, -
.געשריגק ךוברה װײםע האבען ,װאהנט ער װאו זלמינע

 דאךןז פרעגט מדענע פרעמדע א ? לאכען צוא מען האט וואם-זשע -
.ענטװערן איהר מען

רי א נ  לא;ג. שוין אױ זלמינע ר׳ אז פארנעסק האט איהר -
-געשטאךבען .

 איד ער ,עדן גן אין זײן ער לאז געשטאךבען איז זשע װאס נא -
 ערי < עךן נן אין גלײןי ארײן אוודאי מעג ערי יוד, טהײערער א נעוועזען

 אויף• מליץ גז-טער א זײן זאל ער ;אבגעקומען זײגפ אוודאי ן שו איז
.ישראל פל

 ערנעיך וױאלט זיא ׳טהון צוא וואס געװאוסט גיט האט לאה ’
 נאר .צרות איהרע אויף :עלעכטער דאם העךען ניט אגי אנטלאפען

 זיןד־ װײטער אונ ארןמנעשטעלט דך האבען הברה װײפע אונ עולם ךער
איהר. איפער געוועךטעלט

פ פ י י נ ע י נ י ו י ב א 255 ו



ם£> 25 ײ נ ש ע י נ ױ כ א ו

 איד ליאדע א װער וואם ^אהרק אמאלינע זענין עם מײנט זיא -
מק ,נאר  געמאכט האט ער א־נ זלמינען ר׳ צוא קומען מען פלעגט אנגעקו

 שוועס• נײן ,ג^מאכט פנים כןרום א נאר האט ױאס דעםי נלבותיפאל
 דוא וועסט ?זהירק ךיא איבעל פיפלעןי אלײן מאןז איצטער ,.טעלוניא

ם װיפען  י.יענעם שטאךט אפלע?ןדע אין אחמשלעפען זיןד וויא אטע
,:איבעלשלאגען

מק ניט בין איןי - י  »ןאליע אײ־ ,נדבות בעטען צוא אהער געקו
ק, ב א  אלומגעהן ;אהר צעהן ךיא ,־פז-ן װײנען אננעהויפען לאה האט מ
 זײן צוא איז עם שלעכט וויא געװאוסט זיא האט ,אלימעלײט צווישען

 אביונישע דאפ גענןענט האט זיא ,אלימעלײט בײא קאנקולענטןא.
ק ב ע  פןן איהל לאבט -וואס ױיא מיט גלײןי פיפטשעװכןעפ אלע מיט ל

אהל פז־ן שוין איז זלמינע ר•’ אז ’ אלײן ווײס איןי ? .מילי  גע־ צעהן א;
 צוא האבען ד־אךף איף < איהם צןא געקומען ניט בין איןד ,שטאלבען

ל .בףעף א זײא צץא האב איןי ,כןינדעל זיינ . .

 וויא דעלהעךט האט זיא _אז יזךענע !איינגעהױקעלטע אלטע ךיא
 האךצען’ בײפ אנגעחאפט אזוי זיא האט וױינט יןךענע פךעמדע ךיא
 חבלה ווײםע אוג ע{לם דעם אויף געװאלען כעם אין אזוי איז ־אדנ

 אונ קולע איהל געחאפט האט זיא אז אחמגעשטעלט זיא האט װאס
אהל פון יןנגע א זןיא  צוא אונ אלומלףיפק אנגעהויבען זיא האט 17 א;

 וועל דערלאנגטקלאפ אונ נןיינעם אויף געקוקט ני־ט ,עולם דעם י טכײבען
* קז-לע. אונטעךן פאפאךעט נאל זיןד האט עם

 געווארען לעבעךינ איז אלטע ךיא או געלעכטעל נלויפ א מיט
.צולאפק ביםלעכװײם זיןז־ עולם ךער איז קול־נ״ דעל מיט ט;שפלי;ג ־אונ

« *
*

 פעסטעל איז עם אוג אנגערוקט מעהל נאןז זיןד האט נאכט ךיא
 היבלה ט־ײםעי אבגעריפענע’ידיא איג לײט אלימע עולם דער ,;געװאלען

 ךעל מיט ױךענע אלטעל דעל פןן אװעקגעג_אנגען שוין זיןי זעגין
 האט לאה .אלײן געבליבען .זענין בײדע ‘שלעפעלקע-זײא פלעמדער
 לחמנות גרויס מיט ,מל;אןד גזטעןי איהל יןדענע אלטעל דער אין נעז^הען

 זיא ױדענע אלטעי יךיא געבעטען זיא האט ליעכשאפט פיעל מיט אוג
 ,אהײם פיהלען זיאי וועט ױא אקםעל״ איהר אויף אוןשפאלען זיןד זאל

 זיך ראנגלען דעם פון שױאןז זעהר איז זיא וויא געזעהען האט זיא װײל
חבלה,' וױיםע דער ^קענען טטענןען‘ איהר מיט
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 איז דע
 עמאכט
 שװעם«

 דוא וט
יענעם

 »ןאליע
 ■ המגעד׳ן

 י זײן צוא
 כיונישע

 פזן ר
 נע■ '
־־ צוא ען

וויא
אךצען
•• : тחברה
אונ
צוא
ױער

 זיןי ,אנשפארען פךיך״ער זיןי וויל אי־ ,עךגיץ צוא מיןר פיהר -
.מיעד ’בין איןל־ ,אברוהען •אכיסל

 פון פריזכע דער צוא צוגעפיהךט לאה זיא האט טךיט שטילע מיט
 אמאל האט זלמינע ר׳ י װאו ווינכןעל ךעש אין שטוב לאננער דער

 האט יןדענע אלטע ךיא געז^צט, ביידע האבעןױיאױןי דאךטק געוואהגט/
ען ב הוי ^ :רעךען א

? ױדענע פרעמךע ליעבע ,דא איהר פרעגט וועמען אויף -
,געשטאךבען שוין אייז ער זלמינע ר׳ געױאהנט אמאל האיט דא -

 ׳ מײדיל א אײטכןעל אײן געװעזעןי איז אים״ ײא3 נאר ,איןי ווײם ראס
,איך פרענ איהר אויף

 יטוין איז עךן, גן ליכטיגען ךעם האבען ואל ער ,זלטינע ר־ -
 מעהר שוין דא ניט ,זיפץ א מיט געענטװעךט זיא האט ,.נלטטאךבען

 רער אויף זיןז איןי װאלט לעבען זאל ער ווען אודאי ,ױךען י אזוינע
 װען ,גאס דער אויף קכאנקערהײט אזוי ארוםגעשלעפט ניט זיןז־ עלטער

^גען פון מאבען ,העלפק מיר ער פלעגט כןראנק זײן פלעג .איןי  מײ^וו
 ארומדךעהק ניט זיןי כןען איןי כןראנקע א י&טענדיג בין איןי ,נדבה א

ע צ אנ  איך שלעפ פיס .קראנכןע םײנע ,שטאךט דער איבער טאג א;
 וױ׳נן אײב־יג, לעבט יוואס דעם פןן געוואלט ד.ק איןי וואלט וואם קוים,

 געוױ/זען מיר דאןי וואלט עס ,גיעהען נןענען אוג געזונד _זײן זאל איןד
 ךיא איבער ארומגעהן געקענט אוי־ןד װאלט אי־ אלע, מיט גלײןי מט

 איז נעשטארפען איז זלמינע ר׳ זינט גאר ,נדבות געמאכט אונ הײױ׳לר
 • מײן געשמאךבק נאןי מיר איז באלד דא יאונ שלעכט אװדאי מירי

 בלינךער מײן ,אןטגליקליך 'געװארען באי1א איך בין טאכטער״ אײנציגע
 דיא אין ппь* אלײן זיןי געהט ,איבערגעלאזט האט זןא װאס אײדעש
סק ניט א.פילו מיר פזן וויל אונ אלע פון מעהר מאבט ער ,הײזער  < ווי

 האב אונ כןי^דער אויף הארעווע געה הײנט העלפק״ $יט גאר .מיר
 ױאלטען יטאכטער טײן פון געבליבען וואס/זענין אײניכןלעןי צווײא י זייא
 אוןעק .זענין זײא (דא ניט 'אוי־ זײא זענין געהאדעוועט״ אפשר .מיןד
עי/ אפךעמדען דוכרייזער א מיט אבײן וועלט ךער אין עפ  _קײן נאר ^ל

 טיט אײנינןעל זלמינעס ר׳ זינט געװעזען ניט שלעכט אזוי מיר איז מאל
.אוועקמיפאהרען זענין רײזעלען . .

 טךעכןלען אנגעהויבען איהר האט עס /(געטהו איציטער האט לאה
 | האט זיא נאר ,טאבטער איהר פון גאמק ךעש דעךהערט האט זיא װען
 ע האט גערעךט״ קוים האט זיא ,איפעךשלאגען געװאלט גיט אלטע ךיא
 האט לאה .רעךען צוא אויפהערען ’ ^אל זיא געהאט מורא זיא

געהערט: בוײטער
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ק ,שטאךט דער פון קומען פלעגען זײא ױען -  אויןד זײא פלעג
 צן- ׳טטינןעל א בולקע״’ שטיכןעל א געבען איהר ,באבען דער צוא קומען

עי פאר ט!חוד אלע בךענגען ,גראשען א מאל א אונ נןער  אײן באבק ד
 געבליבען אין־ בין אוועקגעפארךען יזעגין זייא זינד נאר ,העמד פאךךיכט

' .װאםער יךעם אויף וויא
? אױעקגעפאהרען זענין ױיא אז לאנג שוין -

בײא !הדשים עטליכע שוין זיןי דאכט ,אקוראט ניט נעדענק איך -
 דער אן פאךנעםען האבען יזײא ;אהר, עטליבע וויא שוין איז מיר

ט, גאר שךײבען אונ ניט גאר מיר 'טיקען זײא באבען,  ילאן נאר ני
,זײן מוךול גאט זײא

? באבע אײך רופען ױיא װאס אײני.קלעך אײערע זענין זייא -
ן ײ נ הענד־ מײנע אויף אויפנעצויגען כמעט רײזעלען האב איןי -

װפק מיןי האט זיא אונ  אױןי■ שײנדעלע שױן מין־ האט באבע, אנגע
 וויא ,ליעב זעהר בײךע זיןד האבען .זייא ,באבע גערופען
,שוועסטער אײנענע

א ײ ז  געפרעגט לאה האט 'טוועםטער? _כןײן ניט ךען /זענין -
 ייוךענע אלטע ךיא איהר וועט פראגע דער פןן אז פעךשטאגען האט זיא

.געהאט ניט טעןת _קײן האט זיא ,דעךצעהלען אלעס מדוען ש־וין
פו־ טאקע איז שײנדעלע גערעזען״ אזוי איז מעשה’ דייא נײן, -

 ע״ה מאמע איהר נאןד געדענק איןי אײנײןעל זלמינעםי ר׳ אן תמיד
ק זאל זיא ב א  פרעמר א איז רײזעלע אונ ,עךן גן ליכטינען ךעם ד

 ע״ה ■זלמינע ר׳ וויא אזוי נאר ,װײכיל כןךאגיק ארים אײן פזן כןינד,
 קינר דאם ער האט לײט, ארימע מיט אבגעבען שטענךיג זיןי פלענט

ק מ ענו  גענןענט גיט עס האט מוטער .קראנכןע ךיא ווײל אונ זיך,' צוא ג
 נעזויגק־ ךענםטמאל האט װאס ע״ה טאכטער מײן ער האט ,זויגען

 מײן בײא איז רײזעלע ,.קינד דאס 'צוזויגען זאל זיא געדונגען .קינד א
 זײן זיא פלעגט טאג נאנצע א ,'טטןב אין גאהר 2 געװעז״נן טאכטער

 זיא האט נעשטאךבק איז טאכטער מײן װען נאר הענד״ מײנע אויף
 אונ געהאט״ ליעג רײ־עלען זיא האט אזוי ,זיןי צןא גענומען שײנדעלע

 איז ךעם נאןד וואס ,יא־ר צעהן אוודאי לאנג גאנץ שוין איז דאךין
 בין אדנ .קראנק שטענךינ בין איןי ׳ניט *םוין יאי״ געדעגק געװעזען

אונ אבענד אללע מיר צוא קומען פלעגען ױיא ,שטוב אי־ן געך׳םען
עטליכע מיט דא גאר , קגעגאננק;אווע זיןז ’ זענין אונ אנהאךעווק מי־

 בײךע ױיא ז.ענין אױעכןגעפאהרען ’ זעכין זײא אײךער ,צןךיק הךשיםי
 ציצענע. נײע מיט אננעטהון שאן אזוי פרעהליןד אזוי ,מיר צוא געקומען

ךער פון אװעק-־.ײקע פאהרעןי מיר באבוױא מיר: זאגען אוג קלײךלעןי



 געקומע איז ךרײא)עס אלל^ אזנו פאר געפונען האט מורליטשקע״ ,ראנע
ע, מײךיל( אפרעמד עפיס נאןד זייא מיט על ט ש  יפוין האבען מיר א

 זאנט זיא ,געפעלען איהר זענין מיר אז־ג בעל-ביתטע אונזער געזעהען
 פאלגק נאר איהר זאלען מי־ר ,איהר בײא גוט ױין אוגז וועטי עס אז

עלק מיר ,באבוניא שטוב. אין אךבײטען אונ  ארומגעהק ניט שוין וו
 געהען י וועלען מיר , הארעווק וועלען מיר ,בעטען הײזער ךיא אין

 מיו־ אונ חבל 8 צוא הוךש אללע פאךךיענק װעלק מיר אננעטהון שאן
 אװארים ךיננ.ען שױן1 זיןד וועסט דוא ,באבזױא שיפןק אויןי יךירי וועלען

 אויף זאגט מײךיל דאס ,יויבעל א 'כןאבען זיןי טאנ אלע אונ שטיבעל
 איבער ארומנעהעןי אײדער יענעם בײא דיענען צוא גוט אױ עם איז

 געפרײט זיןד האב איןי ,זיא .זאגט פאםקוךנע,״ איז ״בעטען ,הײזער ךיא
יװעל אזוי וויא ,געטהון באנג אווךאי מיר י האבק זייא ,געװײנט אונ

אטט נאר זײא, אהן אילײן זייין איןד הײקע אז געהאלפען זײא האט אזג
ט, זשע װאפ פאר ,שטעלע א אן־יןד זײא פאר נעפדנען האט  אי־ ני
 זי>נין אונ געװײנט אויןד האבען ’ זײא , געקושט פיע; זײא האב

,אװעכןגעפאהרען

 האט הײקע אז - נאמען חײקעם דערהערט נאר האט לאה ון־ען
 ךעךציטעךט זיא איז ,שטעלע א געגענען שײנדעלען מיט וײזעלען
 האט שווייס גרױםען א מיט צוזאמען פראסט א ,שךעק פון געווארען

זיא ;מאכט אהן וועךט זיא וויא געפיהלט האט זיא ,דוךכנענומק זיא
ת אללע מיט זיןדי האט הו  ,געקאנט ניט האט ’ זיא נאר ,נעשטאךכןט נ

 / .קלאפ א געגעבעז האט עס ,יפךיזבע דער פון אראבנעפאלען איז זיא
 פוןיאיהיע ארויסנ.עפאלען שרעק פון איז שטעקען יוךענעפ אלטער ךער

ת אללע מיט אנגעהויבק האט זיא אונ העגד .שכײען צוא נהו

ף ,שפעט ניט נאןז־ געוועזען איז גאכט ךער אין פ זענין א
מורליטטקע ראבער ךער בײא אונ פריזבעס יעךע ז געבען נעזעפען נאן־

 לאה ,אנגעלאפ^ן כמעט זיף איז גאפ טויטע גאנצע דיא ,שעגק אין
ק ,טויט פמעט ערד ךער אריף געלעגען איז  אוועקגעטרא־ זיא האט ט
 ,בראגפען מיט בײבען אנגעת־יב^ן זיא מען האט דארט ,שענק אין גען
 'געכןענט ניט האט זיא נאר ,זיןי צוא געקומען עטװאםי איז זיא ביז

 זי־ האט הײקע (געריהרט איהר אין זיןד האבק אדיגען א ך ,ךעךען
 לאה ,פנים רחמנות א מיט גבאי׳טע פרומע א װיא איהר אהם געךרעהט

מיט געמאכט עפים אדנ העגד דיא מיט געמאכט אונ ךערכןענט זיא האט
.פאךשטאנען ניט האט ױאס.קײנער ליפען ךיא

,שלעפעךין פךעמךער דער װעגען געוועךטעלט “זי האכען פיעל
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 צופיעל זיןד האט זיא אךער ,שפור זײן ״קעהר זיא אז געזאגט האבק ךיא
 מען האט דערװײל ׳ װ, ז. א. .קיןי בעל־בית׳שער א אין איבעךגעגעסען

 געעפענט נאר האטי זיא באלד וויא אד-נ זיייטען אללע פון געלאכט
 געלעגען איז לאה ,איהר פון אװענןגעגאגגען אללע זענין אױגען ךיא
 ױדענע אלטע ךיא נאר װאגד דער יצוא פגיפ דיעם מיט וױנכןעל אין

♦ איהר פון י אװעקנעגאנגען ניט איז שטעקען איהר מיט

 אנגעהויבק האט ,.קראנק ז#הר איז ױדענע פךעטדע ךיא ,ױדען -
 פײעךט לײב גאנצע דאם אונ פנים גאנצע דאס ,ײדענע אלטע ךיא שךײען

 שטאךט אין אװעקפיהרק זיא כאךף מען ,רעךען ניט אפילו כןען זיא , איהר
 איכעךלאדען ניט ןוילליױא זיא אז ,זאנען אנגעהויבען האטאויןי חײקע .ארײן
 זיא זאל מען ,אומנליק ’_קײן האבען ניט זאל זיא נאבט דער איבער זיןד בײא

,.קרעטשמע פון ארויפטראנק
 צוא קומט ׳טלע־ערקע א וויא אז טהון מיר זאלען זשע װאם ’
 וועט יאהר גויטער דער ? אונז צוא יאוי־ ױיא קומען שטאךבען אפילו ,אונז
ק ניט זיא מ ע  איהר ווײזט לעבעךיג״ טוייט פון וועךד אביונטע אײן ג

 זעהען אייהר װעט ’ בולקע איפרישער מיט ’ גיאשען קזפעךנעם א גאר
עט ,אױפחאפק זיןיי װעט זיא וויא איוו  האבק ניט מורא גאר'_קײן זי
.לײט הײמיישע אונז פאר

:'טרײען צוא אויפנעהערט ניט אבער האט ױךעגע אלטע ךיא
ה יטמואל ר׳ צוא יטטאדט אין לויפען אײםיצער י לאו -  בע

 צעטעל א געבען ער לאז ,הנןךנ! אין גבאי צווײטער ךער הײנט איז
ק • אריינלאז.ק זיא זא.ל מ

 אײן נאןד ,טהירען ךיא _קאךנ איז עס , מיר פליהען באלד -
טקיפאר הקךש ריי  אונז פאר ^יז עס ’!יטלעפערס פרעמדע אלעךלײ אנג

 מיר וועלען וןאפ ,פךעמדע ךיאי איבער דא’ ניט אךט _קײן דארט אויןז
אונז טהןן '’טארבען;ש פארגלוםטק זיןי וועט אזי ו

:פילךערן צוא אױפגאהערט ניט האט אלטע ךיא
 לאזט У גאם זיער אויף שטאךבען זאל זיא איהר וױלט וואםי -

 חײקיע .געשךיען אלטע ךיא האט ,שטוב א אין שטאךיבען ט;חאט זיא
 ^טוב״ אין מת א פלוצים האבען צױא ’רעךשראכןען שטאךק ’יי־ האט
אל בראגפען טרונק צווײא *טנןךים יצווײא גע׳טענ.קט’ האט אונ  מעןיז
 עם ,מע׳טים געאךבײט ’האט אלטע ךיא ,שיענק ״פון ארויםטראנק זיא

ק 'געהאלפען ניט האט  ארויםנעשטופט לאה׳ן מיט צוזאטק זיא האט’ מ
ק פון ק -ש .

ק בעטען אןנ װײגען אנגעהויןען האט זיא ר יף1א לןר זאל מ ףג
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 ,שטאךט אין אוועכןטראנק זיא חאטש אונ זײן מרחם אומגליקליכער
 איכײן׳ י׳.ק.לט אין אכןוױטעל געבען אלײן ר ע ב ל א ו מ ש ר׳ וועט ןענסטמאל

י , גאס ךער אויף שטארבען גיט זיא י לאז
 אי־ וױאס אײנ;>ר אנגערופען זיןי האט ? מורא אזוי איהר האט ױאם -
 מלאןד ךעם ,לײט ארימע פרעמך־ע ךיא אויף נעם אין זעהר ^עװעזען

 שטעהט אביון אײן מיט ,גאם ךער אויף אנשטעהן ניט וועט ך,מות
אד ךעו־ אונטער אפילו אן איהם  ער איז - ניט טאמער אדנ ,אויןד ן

 זי־ וױיט רוה א פאר װאס , פריה דער אין ביז וואךטק צץא כןלײן ניט
 הינען דעש אין ווידער אונ ,נאכט בײא איהר מיט 'ג׳לעפען געהען
 בײא נאר וועט בעך שמואל ר׳ ;נאכט בײא ארײן ניט מען לאזט הקדש
 שלעפק נא־ זיןדי מיר זאלען זשע װאסי ,.קוױטעל געבען.ק־ין ניט נאכט

אכט, ײא3 -מארגען זײן לאז נ .

העלפען, ניט גאר װעט עס אז געזעהען האט יןדענע אלטע ךיא
ױק וועט פרעמדע ךיא  ךער’ אריף נאכט גאנצע ךיא איבערגעכטיגען מ
בק ’ זיא איזי’ ,גאם  ניט האט זיא ,מיגוט עטליכע אויף שטיל נעבלי

 זיא :אײנגעפאלען עפעס איהר אי־ז פלוצים ,טהון צוא װאם געװאופט
 געפונען האט אוגי .נןע^ענעס אלע אין לאה׳ן באזוכען אנגעהויבען האט
 גרויס מיט רובל. צווײא צונויפגעקנייטשטע פארבונךק העמד איהר אין,

׳ :לופטען דער יאין נעלד דאפ אויפנעהויבען זיא האט פרײד

דאס אדג פוהריל א מיר דיגגט ,זיא האט רופל צװײא גאנצע - т V • • ;; • •; 7 •• • *.• י ־
 כןווי• א נעמען פאהרען איהר מיט אלײן ױעל איןד ׳זיןי נעמט איבךיגע

שק איןיאיהכןדש. טעל  געװארען איז ילײט אךימע האפטע דער צוױ
 פוה• א געבראבט מען האט ארום שעה האלבער א אין ^:;הה, גאנצע א

 ארויפנעזעצט אונ שמאטעם א־הרע אלע מיט לאה׳ן ארויפגעלעגט ’, ךיל
 צוא צץפאהרק געהײסען י אונ שטעקען איהר מיט ױדענע ’ אלטע ךיא

.שטוב בערם שמואל ר׳
 בײא צוהולעט אביונים ךיא זיןד האבען ,געלד איבךיגען דעם פאר

.שענק אין חײקען
 אלײן זענין, שלפערפ פךעמדע ךיא ווער שוין איהר זעהט הײנט

 אויספעטל;זן אונז צוא קומען אונ געלד מיט י.קניפלעןז .זיײא ןןאבען
'י' .גדבות אזנזערע
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צוךיק בליק א
 אין ווען געךעננןט איהר ,לעזער ליעב/י ,צוךיק ,צוךיק אביס׳«

ע דאךף ק װ י ק פ ע ט  טאכטער לעמילם ,פאגראם דער געװעזען איז ם
 פיעלד, אין געבלאנזעט נאכט גאנצע ךיא ,אנטלאפען איז רהל שאנע ךיא

 עגלה בעל באקאנטער אונזער באגעגענט זיא האט מאךנען אויף ערשט
 האבען 'פאךשױנק זײנע ; מורליקע ראבער ךער פון רויטער ךער גאדיל

מיטגענומען. זיא אונ נעהאט רהמנות איהר אויף
 ךיא צווישען וויא געךענקט איהר .אויפען איןז בין דאם ניט נאר
א מאנן ױנגער א אײנער געוועדען איז פאךשוי״ען  קאמימיאנערזא ״ ן ר ה ר׳'

 דער געװארען שטיל איז פאגראמעס ךיא איבער װײל אדנ ,ברויט פוןי
ער וױיב ײן’_ז אז דעם צוליעב טאקע אונ מפחר ך קינ  יניט זאלק אונ/

 ךעט ,אהײם געפאהךען ער איז ,צײט שךעגןליכער אזא אין אלײן זיין
 חק״יך׳ל א מיט געשפארט אונ געקךיעגט זיןז ער האט וועג גאנצען
 געוואלט ניט יעריהאט וואפ איבעריךעם אױןד אונ זאכען פןד א איבער

 - .י с ן ל ה ר מײךעל אומגלי.קליכען ךעם )מיט ױדענע _קײן מיט פאהךק
 פון עגלה פעל דער נאר זיןד, צץא רהל׳ן נעמען געוואלט האט אהרן ,ר׳

גענךטען זיא אונ איהר אויף געהאט רהפנות האט גאפ טויטער ךער
- . מזדלישקע’ ראבער דער אין זיך צןא

 אײןי מיש איןד ,זײן מוהל מיר וועט איהר - צוךיק אביסעלע נאך
 אײדער אז ,אדיןד געוױם געךענקט איהר - אנדערען דעם מיט ײנפ א

 יפון זיא האט ,איװאנאװיטשען פיאדאר אין פאךליעבט ךןד האט לאה
 װײם א מיט ,ױנגעל הםידיש ער - ר א טאקע געהאט ליעב אן .קינךווײז

 אפאר אויגען״ נאךישע ניטי״קײן גוטע מיט פנים׳ל, אויפנעדאדט אײדעל
 גערופען רײן, שטענךיג _קאפאטע _לאנגע _זײן אוג פארקעמט שטענךינ פאות
, איהם מען האט ע ק ר ה י ר׳ א ת ב םי ש ר ע ק י נ ל ע מ ל ה ע ג נ ן -י , 

 באדארפט ניט קאמי'םיאנערן. ךעם אהרן ר׳ צוא האבען מיר זמן כל
א־ינז האט עךצעהלזנג, אונזער פזן קאמיפןעםךשום. _קײן איבעךגעבען

איצטער נאר געוועזען/ אמאל איז אהרן ר׳ ךער ווער אינטערעסיךט ניט
 ערצעהלונג אזנזער .אין קאמיפיעם т איבערגעגומען.עטליכע האט ער ווען

 ״ קאמיפיאנערן. דער אהרן ר׳ איצטיגען .ךעם _אז ,וױפען מיר מוזען
ע גערופען ױנגעלווײז מען האט ק ר ה י ר׳ אי ת ב ס ש ר ע ק י ג ל ע מ  ה

.ל ע ג ג ױ
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ליעב אמאל האט גליכןליןד״ זעהר זייא מיט לעבט אונ ^קינךערלעןי
 איז וועלכע ,לי^בע עלצטער ךער מיט געהאט ליעב - לאה׳ן גײהאט

 זיס אונ זילבער ױיא יווײם ,קךישטאל וויא לויטער , גאלד וויא רײן
-צוכןער ״זױא ,

 וואלט אז־נ אלע מיט גלײןי ױנגעל חיםדיש א .געוועזען איז ער
ךער מיט האט װאם חםיד׳ל אזא אויסגעוואקסען געוועזען ■אפישר

 אײן אויף פאהךק געוואלט ניט רהל אבגעראבעוועטער אומגלקליכער
ט’ פאהרען ניט יװ־ א טאר הםי־דות פי’ על ו_ױיל ,פוהר ױדענע א מי

וואם חםיךל או_א אויסגעוואקסק אפשר אויןי װאלט אהרקע ;צוזאמען
ען טאנ דעם אין מ עןי ט ראבעװעט ױ צ אג ט ק״י ד ־  דיא מיט ער יו

 אײן מיט ,טיש ךעש״ אױף רבין בײפ לופטען דער אין פאנטאפעל
 מיט ױדעלע אזא אױפגעװאקםען בעווים וואלט אהרקען פון ווארט

 ; געשפאכט אזנ 'גענןריענט װעג’ גאנצען דעש זיןד וואלט ער וועלכען
רײנע ךיא ארײנגעמישט זיןי האט י יאהרען ייוגגעלשע זײנע אין ;אר

געױאלט שטענךיג האט ער לאה׳ן, אין פארליעבט זיןד האט ער ■ליעבע״
איהס האט דאפ ,האבען ליעני אויןי איהם זאל זיא ,געפעלען איהר

ק זיןד זאל ער אז דעךצוא געבראבט באלד הי פפי אלע פון בעםער אוי
ו אלע פז־ן פלייםיגעו .קלױז אין געלערענט יהאט ער ,חברים זײניע

 םטאטעגעשנע שטיל אבנעפוצט, אבנעװאשען״ ךײן געגאנגען זיןז שטעגדיג
.לאה׳ן ליעבי צוא אלץ / מענש א וויא

 אלע פין העכער שטעהט ער אז ךעךזעהען אמאל מיט האט ער
 אלעמען דעש פאר - מענשליכקייט אין הןי ,שבל אין הן הבריש -זײנע

.לאה׳ן דאננןבאר געוועזען הארצען אין טיעף ער איז
ליעב מעהר געלויבט״ מעהר איהם האבען שטאךט אין אלע

טע זײנע פאר ;׳געהאט  /“ױ.:נלע אנדערע אלע פון מעהר אופפיהרונגק, מ
 עלטערן זײנע אונ .,קיגדער אזוינע געװאונשען זיך האבען מאמע טאטע

* געוועזען-אלץ מקגא מען האט ה׳ן. א קל אנ אד
.אלע פון ליעבער באקומען אױןי איהם האט לאה

גליכןליןד זײן ״קענען .זאל ער אז ךעךזעהען ער האט שפעטער
 עלטעלן דיא פון שװערקײטען גרויםע דא זענין לאה׳ן מיט אײבינ אױף

ק צוא טראכטען אנגעהויבען ער האט ,צדדים בײדע פון עפינ  וועג א ג
 < גלילןליך לעבען או-נ אייביג אויף לא־׳ן מיט פאךבינ־ק צוא זין־ אדיף

 האט ער אונ וועלען. ניט זײא װעלק טאמער ,עלטעךן דיא -אויפפעלען
 וויםען עפעס אויןי ער מוז ,אין.קלויז ליעךנט ער ױאם חוץ אז באטכאנט

לעבען מעגשענפ צץש גז-צען ױאפ ,זאפען וויכטינע אנדערע לערנק אינ
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אזרינע. לערנק אןנ לײענען אנגעהויבק האט אונ ,וועלט דער או־יף
 דערנאןי• • וויסען געטאךט ניט האכען 'עלטערן ז_ײנע וועלכע פון זאכען
 פיאדאר אראבגעקומען איז שטאךט זײן איןי באשערט איהם גאט האט

גוױפע מיט שטאדט גיויםע י ךיא אין האט וועלכער ,איװאנאװיטש
זיןד האט איהם וועלכע צוא ’ זאכען אזוינע געלערענט סןי א לעהרעךס
פיאדארך מיט באקענען צױא .זיף נליק דאם געהאט האט ער גענלוםט,

האט אונ גוט אזוי ’ געוועזען איז פיאדאר וואם גליק מעהר נאןי אונ
-איהם מיט נעלערענט צוא געלעךענט אונ געהאט ליעב האט ער .

ק״ ,ליעבע דער ליעב  מאגן־ יונגען א פאר גליכןליכערם עפעס זײן נאןז ק
’? געװעדק אי־ז אהרקע וויאי ;אהרען ךיא אין

 גאנצערי זײן נאןד זיןד, אויפפײנק אלעש זיין נאןד פלוציש, נאר
 אהרקע,. ,ךץי ״קען איך געױאגט: איהם לאה האט ,אויפפיהרונג נוטער

פבאק• פיעל זיןז פיהל איןי’ אהער, בי.־ וויא האבען ליעבי ניט מעהר
.האבען חתונה מיר מיט זאלםט דוא פיעל.קליגער ״ טישער

 ״איבעך־ ךעם פון אורזאפע גאנצע דיא אזי פארשטאגען באלד האט ער
 ̂ געלעךנטער אױ וואס אױױאנאוױטשי פיאדאר איז_זײן״לעהרער נןעהךעניש״

אויםטיװאקפלגן ווינציג אפניש נאןי איז ער, .קלוגער, שעגער,
 איהם; האט זיא ;’ליעבע לאה׳ם זיין ולעךטה זאל געלערענט״ער וויגציג

 דא איז עס צוא געװאןםט גיט האט ’זיא ו_וײל ,געהאט ליעב פריהער
 אלעס־ ךאם זיא האט ’ איצטער אז־נ ,איהם פון געלערנטעךס אוג בעםערם
 אונ מיםער געװעזען טאקע -איז פיאדאר פיאדארן, איין געפונען בעפער

אהרקען. פון געראטענער

אוועקגע• אהרקע איז שטיל גאר האךצק״ אין למיבע פיעל מיט
 אשטארכןערען זעהט וואס שוואפער ‘דער וויא לאה׳ן פון נאננען

.זיןז־ פאר
 פון איבע^קאכען זיך אוספיעט נאןי האט הארץ זיין אײדער

 עלטעךן זײנע שוין יאיהס האבען ,איבערקעהרעני׳ט פלוציגען דעש
 װאם י מײךיל ױךיש א זיף נעבען דערןעהען האט ער ,געמאכט התונה

 האט וואם הײנט .געטהון ניט ^לעכפןעס _קײן מאל .קײן איהש האט
 בעסערן א געפונען האט לאה או טולךיג;זי איז װאם ,איהר צוא עו
 ,געהאט ליעב איהש זיא האט / עךגער י איז ער חאטש אונ ,איהש פון

 ײא■1 האבען .קינד דאס ;א.קינד למזל געהאט ,איהם מיט געװאהנט
.קאפז אין אויגען ,זײעךע וויא באק-מען ליעב בײדע

 טראפטען באדאךפט אלײן שוין ערהאט ווען צײט ךיא געקוםען איז עם
י י וואס אלעפ דאם איג < ,קינד אונ ווײב זײן פאר פךנםה אריף ע
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 פאר באנוצט איצט ער האט ,לאה׳ן ליעג צוא געלערעגט מאל א האט
 ,דיטען נזטע אלע ךיא ,וועלט דער פאר אוג .קינדער אונ ווײב זײן
 איהש זעגין ,לאהץ צוליעב געלערענטי האט ער װאם ביכער אלע ךיא

מק צוניץ איץט עקו .וועלט דער אין ’ לעבען צום ג
בײא־ קאמימיאנערז אגעעהךיטער זעהעך־ געוועזען אי־>ט איז ער

״ז_זײן מיט אלע; בײא מענש גיעליבטער א אונ םוחרים זײנע ען ב ײ שכ ' 
אוג פךנםה יזײן געפונען זייןו ער האט וױפען, אלעם זיין מיט די  בכבו

 שוין האט יפרוי זײן ,לײט פאר אונ גאט פאר מענש א געוועזק
 גלי.ק• מאל צווײא בײדע .זענין .זײא אונ קי;ד־ צווײטע דאפ נעהאט
געווארען, לייבער

 פאטער געטרייער הײמער א געוועזען :געלעבט אהרקע האט אזוי
 יאײן נאציע, זײן פאר ױד אװאךעמער ,.קץ־.ער אונ ווײב זײן פאר

.וועלט גאנצער דער פאר מענש ארינטליכער
 פאך- ניט צײט גאנצע ידיא אויןי ער האט אלעמען דעם בײא

 פאךגעסען ניט האט עיר :ױעךטער נךעךע;א מיט אדעו ,לאהץ אן געםען
ג אונ כן^גדעױאהרען זײגע ’ אן ךי ק ט  אן ’ וױא זײא"דעךפאנט אן זיןי ^
ע דיא ,צייט ’ גאלדענער א ג אלי מ ^ א ,גלשיינט ’שיאנער האט זון דענ  ךי

 אוג גרינער י בוימער אמאליגע ךיא י געלוײכטק/' ליכטיגער לבנהי
• .שמעקענךיטנר

 אן; ,אײנם אלץ שטענךיג איז נאטװ־ ךיא ״ ציייט דיא האטש י
 מיר נאר ,בעםער איצט אוןז פאר זײן זאל אלעס דאם ווען אפילן

 ױנגע אונזעךע ’ אויף יקויקען צוא געװאהנט אזוי שױן זענין מענשען
ק גילדענע דוךן־ יאהךען ל ף  גלעזל^ד״ כןךיםטאלענע טיט גען^צט אונ ,ב
ט האבען יאהרען ױנגע דיא האטש ק מ ע  טוננןעל *קויל וןיא שוואךץ זײן ג

נא?ט. וואלכןקךיגע שוואךצע ךיא וויא

געהאט, האבען װאם ךיא גךעםטענטהײלם געדענכןען ױגענד ךיא
 ניט ױגענד ’ _קײן גאר יך״אבען וואס מענישען דאי זענין עם ,ױגענד «

ט ױגענד דער אין האפען װאס אױנלכע/ זעגין דאם ^עהאט,  ני
געהאט. ליעב

 ניט ױגענד _קײן האט דער געהאט ליעב ניט האט װאם דער
 דער פון שטראהלקי גילךענע ךיא געשײנט ניט האבען דעם ,^עהאט

.זונן ?יכטיגער

 לעבען גאנצע דאם ניט .קײנער פארגעםט ליעבע״ ״ערשטע ךיא
ג,' ?יז רו  האט מען וועמען ךעם פון נאמען דעם אפשר פאךגעםט מען איןג

ק וויא עם געדעניכןט מען נאר נעיהאט, ליעפ ט וויא אזוי הלום^ אגו



 ןיןר פלעגען .קינךװײז וואם הלומות גוטע דיא אן ניט פארגעסען מיר
 אונז פלעגען באבעס אונזערע ווען גאכךעם באנאכט חלומען ארנז

 מיט פעךדעלע גילדענעם ךעם פון ליךעלע שענעם ךעם מיט פאךוױגען
 עךן״ גן פון אויםגעךיםען עס האט אמלאך װאס עפעלע רויטען ־ז־עם

צעהלק אונז פלעגען זײא װאס מעשות דעלטענע שאנע ךיא פון אדער  דעו
 אונז זיןי פלעגט יגאכט גאנצע ךיא אונ ניאכט אײן אוג טויזענד פון

 פעריד פײעךדינע דאס עךן, גן דעם פון עפעלע רויטע דאס הלומ׳ן
 טהײ^רע ךיא’ פרינצעהין, דער מיט פרינץ ךער רוט״ גילדערנע דער מיט

 לויטערע, דיא , װײנגעריטגער שמעקעגדיגע ךיא שלאםער״ אונ פאלאצען
.ױאסערן שוימענךיגע
,זשע זעהט נאר ,נאךישקײטען זענין אלעם דאס אז ,זיץד דאכט

 צוא הײנטי האבען מיר װאס ,געשעהען איז נעכטען װאם פארגעפק מיר
.היום עד מיר געיענ״קען חלומות גילדענע ךיא אט אונ ,טהון

 איד׳י װען ״ ױגענד א געהאט האט איהר י ױען ,לעזער ליעבע יא
 וויא היום עד עסי איהר געדענקט ,געהאט ליעב ױגענד דער אין האט

ק א ט  גילךענע ךיא אױף זיפץ א איהר טהוט $אל אײן גיט אונ ,הלום נו
 ךיא וויא טהײער אײך זענין יקעךער אונ ווײב אייעךע חאטש ,צײטען
 פרנםה״ ךער אין‘ אײנגעיטפאנט שטעינךיג זענט איהר אוג קאפןאין. אוינען

 אזיפץ טהון צןא מינוט אױםיא נאןי זייןז־ איהר .קלוץנט דעפטוועגען פון
.הלום גוטען ךעם אויף

 א וויא לאהץ פארגעסען ניט אויך האט קאמיסיאנערן. ךער אהרן ר׳
 אפט אויןז פלענט אונ עךן נן פון עפעלע רויטע דאס וױא , הלום גוטען
 ין1ש איהם פאר איצט האבען הלומות גוטע ךיא וואס אזיפץ געבען

.אױפגעהערט
.עךצעהלונג אונזער צוא אומכןעהךען זיך לאמיר נאר

 קליין א אין געוואהנט’ האבען .קינדער ךיא מיט פרױ אהרן׳ס
. פון ווײט ניט ־שטאךטיל .  א געגעסען ער האטי שטאךטיל איןיךעם ר.

 עין מיט דאךט שוין ער י איז דארום ,.קעסט שוועהר זײן בײא צײט
ק/ געבליבק פאמילײ׳נ  דיא אנגעהויבען זיך האבען עס ווען נאר װאהנ

 גךע• דער אין ’ איפעךגעפיהרט פאמיליע ז_ײן באלד ער האט ,פאגראמעם
. שטאךט םער־ער .  ,געוועזען צײט דער אין איז שטײנער ךער וױא ר.

 פלעגט פאגראם ךעם פון פארהיט מעהר זײן געװאללט האט וואס דער אז
שטאדטי, דער״גרויםער אין איפערציהען ־זיןז

.ר אין . ט זיןד ער האט .  דא אין ער װײל ״ העען א פאר גערעכק
א ג^יעעיען גרינג איהם איז דאהם ,געבױךען י י ד ל א  א’ווערען’צץא ?

.הײמעשער
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 זיך עגען
 אונז נען

 םיט עלע
 עדן״ גן

 נלצעהליען
 או;ז זיןד

V פערד 
 טהײ^רע
לוייטערע׳

 איהר :ן
 װיא ׳ם

 ,ילךענע
 ךיא ייא

 פךנסה״
אזיפץ

 ער האט ,ארבײטען ציא געױאהנט נעװעזען איז ער וויא אזוי או־נ
 שטאךט־ מיט אבצזגעבען זיןד אנגעהויבען אז־נ ,לײךיג זיצען גענןענט גיט

.בתים בעלי הײמישע״ אללע מיט נלײןי ־זאבק
ט אין דא א ה '. . דער־ זין־ געלעגענהײט,אפטער ךײא געהאט ער ר.

ען, ױנגע זײגע אן םאגען  פיעל אזוי ניט אפשר לאה׳ן, אן אפטער יאהו
 גע• אוי־ איז װאוילאה דא ,געבוךישטאדט ז_יין דא״אין וואס ךעךפאר,

 נעכליבען זענין ,ארט שטיכןעל ייעדער בױמעל,י עדער־י װאו דא ,לױרען
 מיט צןזאמען פארבךאכט מינוטען גןטע האט עך װאז עדוית היוש עד

 אפט זיןי ער פלעגט .ר אין דא וואס ,דעךפאר טעהר נאו ,לאה׳ן
ק אלטען אײן זײנעם ימיט באגעגענען אוג דנהען ט  דער פדן ברוךער גו
.איװאנאװיטשק פיאדאר מיט - מגענד

 ויןד זייא פלעגען ,ױגענד ךער פון פרײנד גוטע אלטע צװײא וויא
 וועגען איבעררעדען אפט אונ צײטען פריהעךע ךיא אן ךעךמאנק אפט
.דעךמאגט אויןי לאה׳ן נאטירליןי אונ דעט

, _קײן פיאדאר איצט קזמט וױא פרעגען איהר ווילט טאםער , . ר.
 פאר קומט יאהרען צעהנדלינג א אין טענשען א מיט װײל ,איבךינ איז

- ♦ איבערגעביטען וועךט םןד א אונ פיעל
 פריהער כלה, רײכער זײן טןמי געהאט חתונה טאקע האט פיאדאר

 איז ער , .קלאס ךעפ פון מענשען ױנגע אלע וויא ,געלעבט עך ־האט
 זינען אין נע־אט ,לעפען 'אויםלאנד _קײן געפאהךק מאל עטליכע

 דער וויא װ. л א. באלען ,װעטשערעם , אכןטריפעס שאנע מיט אפערן
 עלטערן״ רײכע בײא וועלט גרויסער דער אין לײט ױנגע איז שטײגער

ק נאר  ראט װײב וײן ^אהר, עטליכע מיט געװארען עלטער איז ער װ
 ווינציגער געױארען איז געלד דעם פון ,כןינךער עטליכע געהאט איהם

 איהם האבען עלטערן זײגע מעהךער, באדאךפט האט אװעקגעהק ־אונ
 ךארף אונ .קינד _קײן ניט שוין איז ער אז’ ערקלערק צזא ■אנגעהויבען

 איהם אױ ךעךצױא ,פרנסה וועגען ;אךגען אנהויבען עפעס אלײן ־:ץין
ק פךעהליכע פךיהעךךיגע דאם ב ע  עס איפעךךךיםסיג, געױארען עפעם ל
 צוביסלעב־ זייןז־ האט ער אונ הולען שטענדינ דערנעםען איהם זיך האט
ק אנגעהויבען זוײז מ ע  האטיאייהם פאטער זײן ,נעשעפט צום עךגםטי נ

.ר אין ג־נ־אט האט ער װאס 'געשעפטען ’ אלטע זײנע איבעךג^געבען . . 
שעפטק ךיא צוליעב איז ער אונ  פאמילי;].קײן מיט_זײן איבערצויגען גע

י '. . • ײא־׳נען י .
תן ךעם אין דא טי  לעבען צוא געװאהנט זיןד ער האט ,ארט ש

 דער אין אלעס פון בעםער האבען ליעב אנגעהויבען האט ער ,־שטיל
-מ־טער זײער זיײא צוליעב אוג .קינךער ױינע זועלט .
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 נלײןו פוחר םטאטעטשנער א נעװארען איז אװואנאװיטש פיאדאר
.ר אין געװארען איז ער ,אלע מיט , געפיהרנו האט ’ אוג בטוה א ,

שעפטק §ײנע  וויא איהם בײא גאמערקט מען האט זאןי אײן נאר ,גע
ט  פאךכןלאגט טרויערינ״’ געוועזען עךי איז שטעגדיג ,סוחרים אללע בײא ף
 זײן״אײגען נישט אפילו ״קײנערי, ,מעגש ’ אומגלינןליכסטער דער וויא

ײן אורזאבע ךיא ואוםט גע האט ,ווײב  האט יעדער ,ויעריג_קײט’טר פוןז
פיהרט ער < געלד פאךךיענט ער םטײטש 5 געוואוגדעיט דערויף נאר זיןד

שטענךיג איז .#רי אונ ניט איהם טשעפעט .כןײנער ארענטליך״ אויף זיןי
 ד־יא אכןרײננןהײט״ פאר אגגענולמען עם האט פיוי זייין .פארכןלא;ט
טאז אוייןד איהר האבען דאקטױךים אג עז א.קראננןײט.- איז שהוךה״ ״מרה ג

 האט עם ,דלם װעגען איבעררעדען איהם מיט פלעגט זיא װיפיעל
,אזױ געבליבען עריאיז געהאלפק, ניט

רן זינט נאר ה . באהלצט זיןד האט א . ר. ן  פלעגט פי־אדאר אונ אי
.געװאיען פראהליכער עטװאס אפטי ער איז ד>הען איהם מיט אפט זיץי

האט עו־ וועלכען פאר מענש אײנציגער דער געוועזען איז אהרן
 *גךינגער, אפיםל געווארען איהם איז דארום ,האךץ ז_ײן עפענ^ן געכןענט

,לאה׳ן י פון געװאוםט האיט ער װאס אלעס דעךצעהלט איהם האט ער
איהש פין אוועק איז זיא װען , געמאכט אזמגלינןליןד זיא האט ער וויא

 לאגע א וואם אין ,הדשים לעצטעי ליא אין בעוועזען' שוין זיא איז
אונ געזוכט זיא האט ער י וויא ’ , אדעפ אין באטעגענט זיא האט ער

 וואפ בךיעף דעם געוויזען אויןי איהם האט ערי ;העלפעז נעװאלט
ם פון באקומען האט לעדערבארנ ע  איהם אז’ םוהר קאנסטאנטינאפאלער י

,אנטלאפען הויז זײן פון איז לאה - געטראפען אומגליק גרויס א האט
 איז יעם וויא איבערנעגעבען איהם ער האט אלעס װאךט אײן מיט

.לעז.עי ךיא באקאנט אויםפיהרליך
פז־ן געשיכטע לאנגע דיא אויפגעהערט אהרן האט ^רוי^ריג זלהר

.לאה׳ן אומגליכןליבער דער
 לאה׳ןו פון געהארט ניט גאר דוא האםט צייט גאנצע דיא אוני -

געפיעגט♦ אהרן איהם האט
אי־ האב יאהױ. צעהן פון מעהר צײט, דעריגאנצער אין ,נײן -

.’ארײן!. וואםער אין יזויא פזנקט ,ג^הארט ניט נאר .
א - .טהו-ן מען ״קען װאם נאר ,טרועךיג ז?נהױ איז געשיכטע דיא ;

 אפער ״ זאגזין צוא דיר גריננ איז דאםי ,ניט גאר מען כןען ^הון -
,’טהון? זאליאיןי וואם . .

א ווילםט וואם ,ניט ךיך פאךשטעה איןל־ -  וךאפ אונ טהןן ךען ת
’ ״ ? דעךצו טהון דוא הענםט
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 מען נןען ״וואם זאגען צוא גרינג איז ךיר אז דיר דאןז זאג איך -
 צוא וואם ניט נאר האט מען ״אז ,זאגען אפילו כןענםט דוא טהוך
 לאהץרײן, פזן או^גליק שרעןןלי^ען דעם אין ביזט דוא ווארום טהיך

 לעבט זיא צוא יפאי, וויא יפאי מאךדער’ איהר אבער בין איןי ,עהךליןז
שטארפק שוין איז זיא צוא ק ,גע  פאךדארבענער א זײן טאקע זאל איןי וו

 ׳ פארדארבען ניט בין איןי גאר , געארט יניט גאר מיןיי ױאלט ,מעגע!
פאךדארבק, איןי בין ױגענד דער ׳איןי ען'  מײן וועלט גרויסע דיא געוו

 ך^נםטמאל מיןד האט ,פאךדארבען מיךי האכען ,נןערפלקד גר־יגנע טאטענס
 איןער איזי לאה אז אנגעהעךט מיו מיט זיןד האט וואם געאךט ניט
 נאר געלעבט, האב איןי אבי ,נעױארען אומגליקליך אײבינ אריף״ מיר

ק י אזא אין אדעם אין געױגהען ’ זיא האב אי־ ווען שפעטער ג דוי  ני
ק אנג^שטאגען גיט אפילו איז איהר אזני *טטאגד מ ק מיר צױא קו ט ע  ב

 געהאט האט זיא וןאס .קינד מיין ’ פאר חאטש אךער , הילף מיר ״ בײא
 זיךדאם איןז האב דענפטמאל ניט(, אויך איןו וױים נךנדי דאם אין )װאו

 נידריגעי נאןז בין יאיןד אזי שפיגעל א אין װיא ךעךז־נהן מאל ערשטע
 נא?ט ’גא;צע ךיא ארוש זיןי שליאיעט װאם פרוי 'א פון ,איהר י פון

 אגגע־ עפעס מיןז האט עם ,אונייזשוליקעס יטנוךים’ מיט אךעם איבער
שק שרעקליןד הויבען ט  איהר פון ארויפהעלפען איהר ראל י איןי ;מו

 בין איןי ווען שפעטער ;געלונגען ניט מיר איז עםי ,שטאנד ניךרינען
 טאטע א אלײן שוין בין איןי ווען ,יאהר עטליבע מיט געװאריק עלטער

 א פאר ״ םוהר ^הךליכען אײן פאר מיןי האלטען אלע ווען געװארען,
 אנגעהויבען מעהר נאןי מיןי האט ,'הןינדער אוני ױײב פון בית’ בעל

 האבק״ התונה געכןענט אויןי ױאלט געדאנצןען-לאה דער מוטשען
 ר... אין שוועםטער איהרע יוויא ^לײ־ כןינדער״ מיט מאגן א האבען

 וזאלט זיא פרוי״ נעטרײע א מוטער״ הײםע !ײןיא געקענט וואלט זיא
 עךגעץ לאה״ וואסיאיז אונ נא ״ עלטעךן איהרע פאר נחת א ’ זיין געקענט

 באשעפענעש ניךריגםטע דאס איז זיא טירקײ.'♦. דער אין יפט1פאךק
ק״ עם ,געווארען  צוא אזוי אײדער ’ טויט דעם זיך װינשט זיא י זײן ק

 עלטעךן ךיא ,עלטערן איהךע פאר י אבגעשטאךבען איז זיא לעבען,
 ^ולךינ איז וןער נןינד.,'. זײער אייביג אנגעווארען״יאױף״ האבען

ן אויןי בין איןי אהרןן ?דעם^אלעמען אץ פו ע ט א ט כץנדערו... א

 האט דעךנאןו מינןט, ;^טלינע אויף געװארען יפטיל איז פיאדאר
 זיןד הא;ד בײדע מיט אונ געזיקט שךעקליך א מיט אויפגעחאפט זיןי

קאפ.יבײש. ׳אנגעחאפט

זײן לאז ו איז מיר וואפ ניט אלײן ווײם איןי ׳. ניט וױייס איןד -
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 איז־ טרועריג 'טטענךיג בין איןי וואס דאפ אז זאגט וױיב מײן וןיא
 טוטשעט מיןד נאר ,אזוי זײן לאז ,קוריען זיןי דארף אי־ אזנ שלאפכןײט א

 כןײן מיר פאר איז אז פיהל איןד איג שטארק מזטשעט ימיך זעהר,
.’ ניט דאקטאר . . א . גיט איז שלאפקײט *זא ד . א/  גיט ״קען איןי ד

. וויא .קינךער מײנע ארומנעטען . . ע ט א ט ״ ״קען איןי א ט..  ווײס איןד ני
. מיר’מיט וואם ניט אליין . . ז  אױ עפ אז אײן מיו־ רעםט דוא אי

 לאה אומגלי.קליכע ךיא ,דעךצויא טהון גיט גאר .קען מען ,פאךפאלען
*.• וואסער איןי וויא םאי וויא פאי שוין איז ײן אי  זײן אפשר כןעןי’ °У, י
.אזוי איז עם אז .  האכען י נ או לאגע מײן אין ײין זאלפט דוא נאר .

ען אונ מאנן עהךליבער אײן זײן ,אגעוױסען  צוזעהענדיגי... רוהיג לען
 ,טענשען א געהרגעט כאל צעהן געהרגעט אלײן האפט דוא וויא
. ניט האנד ךיא אין טויט דעם אזנ ען.. ב ע עג ק ברודער,' נײן ג מ  י

 כןענען זאל מען מענש פארדארבענפטער ערגםטער ךער זיין דארף
.רוהיג זײן . .

 ךערצעהלענדינ משומית מין א אין ארײנפאלען פלעגט פיאדאר
 בארוהיגק, האךץי צובראכען א מיט איהש פל^גטי אהרן נאר פון״ ךער

ק ט ס ט _נאר האט וואס מיט טויי  זיך פלעגט פיאדאר אוג ^עקענ
 יאביםל ט:חאט אויםרעדענדיג ױןי מינזט עטליכע אויף ,ווערק רוהיגער

.הארץ דאם
 פאר האט אונ געדויערן ניט לאנג אבער פלעגט רוהיג_קײט זיין

-דעןפזן גערעלט װײטער אהרן-ק ,

20

♦ געמאכט ווײטער אונ אויסגעמאכט

 האט ךעךהײם< פון אוועק אױ לאה ױנט יאהר ךרײצעהן ךיא אין
 אונ איבעתעליטען װעניג ניט אויןד בער ש-מואל ר׳ פאטער איהר

-איבערגעטראגען ,
 טאכטער זײן אוועכןגעגעבען ךענםטמאל ער וואלט וויפיעל ,וױפיעל י

 צוא ’ איהם אריף האבען ניט זאל אױעק-קײנער נעוועזען ניט אלזז
 געװאךען געוואהר טען איז ;טטאךט אין וױא _באלד װארום ,.ךעךען

ווענעך ״ אנגעהויבען האבען ,געױארען פארפאלען איז טאכטער ז_ײן י אז
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 מיט געצוינען האבען טהײל א ,פיחשים אלערלײא אהםצוגעהן ךעם
 רוב דאם נאר ,באךײטען ״קען דאס וואס געוואוסט ניט אונ האנדי ךיא
 אײן מיט אנטלאפען איז לאה אז מײנוננ דער בײא געפליבק איז

 האבען וואם קונים דיא פון פריץ א מיט ,יונקער א מיט ’,אפיציר
 זיא האט נאןז דעךצו ,.קלײט אין איהם בײא לײזען צוא געגעבען
 זיכערער א פון איבעךגענעבען האבק טהײל א ,פאטער דעם באגנבט
 זיא ראט ער אז ךערצעהלט האט פויץ ’ באקאנטער א אז נןוועלע
עכאל, מיט פעט>ךםבזךג אין ׳ארומפאהרק געזעהן ענ  אין געהט זיא אג

 וױיט ’ אזנ שמאדען נאוויגאד .פון יזיןיי װעט אונ גאלך'אנגעטהון גאלע
 ױדען וואלט זיא חאטש אונ מלוכה דער בײא חשובה’ גרויסע א ווערען

ק אז טהון יטובה אינוױסע געקענט ד  וויא ווערק אױסגעלייזט .זאלק ין
 אדנ אמישומדת׳טע פארטי איז זיא נאר גלות פון המלכה אסתרי’ דורןי
ק  האט ווייל דער האבען; ניט הגאה _קײן איהר פזן טאךען ױך
 איהר דוךןי לײדען אנגעהויכק ר ע ב ל א ו מ ש ר׳ פאטער איהר
בזיונות. פיעל

אײדימ• חסידים׳לעןי, געבראטענע ױנגע געפונען ױןו האבען באלד
 װאס מורח־ױדען שאנע , 'שװעהךען מיט טאטעס האבען װאס לאןי

 האט װאם בער שמואל ר׳ אז אן ניט שטעהט זיייא אז געזאגט האבען
 אגענעראל מיט שבת אום ארום פאהרט וואס הצזפה אזטאכטעף א

די הזה עולם איהר ליעכ צוא ,שמך׳ן זיך וויל אונ ווערען זאל זיא נ
מיט .גלײןד זיצען פאטער איהר נאןד זאל (מלוכה ךער בײא' חשובה א

! ? וואנד מזכח אין זײא

 ניט אלײן וועט ער אז■ פארשטאנען גוט האט בער שמואל ר׳
 אונ בזיון גרוים מיט אראבחכןען איהם מען וועט מזרה, פון אראב

 פנים פאךשעמט א מיט אראבנעהקט אלײן צוביםלעבװײז י זיןד האט ער
 שוין נןען װעך^ה פאר װאס מארום הארץ, אין וױיטהיג -א מיט7 אונ

ף האבען אוי שי  מד׳' מזרה _קײן’ זײן ניט טאר ער אז וועלט דער אמענ
 לישאיעט סוד ךער ווען וויא עךנער גאך יןךען ר-ער א פאר איז דאס

 ני״ ״קען וייא ׳ אײביג אויף פךאוועס ביךגערליכע אלע פאךברעכער א
ש’ ךער  פז־ן גבאי פאר ? לאג.ע אזא אין ױיללט אוייף״דער ריהרק מענ

ס א שיוו ך ק  איהם טען האט אן, תמיד פון ;עװעזען איז ער ה
האבען צױא אנגעהויבען האט שטאךט אין ך^ה זײן אױםנעמאכט,

ג^מוזט• ער האט בכלל שנעע. יאהךיגער א פאר דער וויא וועךטהי א
 ארויסגערעדט ױארט א יא האט ער װען אךער שױײנען שטענדיג

יעדען ,לױבען אד־>ר חגפנען יענעם פריהער יגעםוזט ער י ,האט
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ק װארוש וואךט, יעךען אויף נאבגעבק  שוין איהם מען האט ניט וו
 האט ער ווײל ,שווײגען ךאךף ער אז ‘אנצוהארען געגעבען באלד

מיט פאהרט אונ נענעראל איןיא פארליעבט זיןל־ האט װאס אטאכטער
т  т  V ; т « ו ” ••• •.• — т ; •

 וויל אונ טאג בײא שבת אום עפענטליןד פעטעךבוךג איבער ארום איהם
 מיט האט בער שמו־אל ר׳ אומגליקליכער דער' ’ אזנ שמךן, נא־ זיןי

 מינדעס• יעךען אבנעשוויגען האךץ’צופלאצט א מיט ,ליפען פאךפיסענע
ק ק ,שײגעץ ישטאךט יעדען ,פניש’ עזות יעדען ,ױנט׳נל ט ד ע  י

.הברה׳ניק װײהען . .
 דעם אנמיװארען עך האט ,משפחה זײן אין פלעק דעם איבער

ק צ אנ  פרנסה, זײן מסהר/ זײן פיהרען פלעגט ער ױעלכען טיט נןרעדיט ג
 צואי.נאןזי' ובפרט האנךלען’ צוא איהם מיט אנגעשטאגען ניט איז .קײנעם
 האבען /קלײט זײן פויןי פאליצעס דיא ,פראצײנט אויף״ געלד לײהען

אג װאס .לײךיגער ױערען צוא אנגעהויבען מאלי אלע ט  װייטער א
 האט צרות מיט קוים ערגער״ געױארען פרנסה זײן אין איהש איז
 געצױגק אונ פרנסה זײן ’ איז עס וױא דוך^נעשלאמגן זיןי ער
- . כרויט שטי״קעל א

הלק צוא אננעהויפען ער האט מעהר נאןי  ביטערע זיין פי
ע באבארפט האט ער ווען משפהה״ ךער אין ״פלעק לאגע-זײן ײנ טז  מי

ק האט דא ; טהון שידוןי א איבריגע.קינד־ער  שךיט .יעדען’ אויףי איהם מ
 געךעךט נאר איהם האבען שךכגים - יפניש אין שאנד יזײן נעױארפען

 פארלײהען פאךזעצק באשטעהען געטןוט האט ער’ אונ דרגות ’נהות
 דער ווארויש ,אריין בײטעל אין צוצאיהלען .יעגעם נאןי אונ שטיפעל זײן

 האט^ןיןי נואסעךפיהיער מינדעהטער ךער מלאכה, בעל מינדעסטער
אםױהס. פאר איהם אכןעגען גערעכענט

לאנע אזמגלי.קליכע ײן1 מיטגעפיהלט האט ױאס אײנציג^ר דער
ק נאר איז ער װען אהרקע, געװעזען איז  עו פלעגט 'ר..'. אין געװעז

 ךעך• אפט זײא פלעגען דארט ,שטוב אין בער שמױאל ר׳ צוא קומען
 אמתיע דיא פאךשטאגען האןען מענשען הײמישע ךיא לאה׳ן, מאגען

פען,- איהר פון אןרינאכע טלוי אג

וואפ פאטער אזמגל;קליכען דעם אווף קוכןען ער פלעגט טרויעךיג
אװעכןגעשטױסען איז ער וויא ,צײט דער פאר געװארק עלטער איז

,הרם י אין ’ ארײנני׳גלעגט איהם האט מען וויא פונקט ,מעגשען פון
 געטראבט זיןז־ האט ’ ? אומגלינןען אלע ז_ײנע אין שולךיג איז װער אזנ

ײן !לאה טאכטער אײגענע אהרקע״-ז



ר ע  האט לאגע? שלעכטער5 איצטיגער אײער אין 'םולדיג איז -וו
מאלגעפרעגט. אײן אהרקע ־איהם

? ר ע װ טאכטער, אײנענע מײן זיןי פארשטעהט אייהר,' פךעגט -
 זיןי האבק מײלער בײזע אלע בייא װאס *אורזאכע דיא איז •זיא

 פאך• זיי וואס מיר טהוען אונ מיר אויף רעךען זײא אונ שלעם׳גר ךיא -געעפענט
 וואךט שלעכט א מיר אויף רעךען געוואגט װאלט ווער (נארי יזיןז גלוסט

 עפענטליך אזױ פאלט מענש א אז *טטעהט פארי אונ זיא? ניט זוען
 ציא מקנא וואס ניט איהש מען האט ,מײלער פךעמיע ךיא אין אױץ

 4או?זגליכןע אלע מײנע אין ,ארויםקיומען ניט דא '_'קען' גוטס _קײן ,זײן
 זיא ,טאכטער אײגענע מײן שולךינ איז שלעכטיג_קײט נאנץ מײן אין

 אײגענע איר׳רע < מאמען איהר טאטען״ איהר געמאבט * אומנליכןליןד האט
 אונזער ,אילע אונז פלעכןט פאי האט זיא ,ברידער יאונ שװעשטער

-משפחה נאגצער ! ’
ט זיןי באטראקט אוג פיעל צױא זיא באשולךינט איהר - .ני . .

.גערעךט נוײטער האט אהרקע אונ 'פארשטאנען ניט האט ער
ק ־ עג ,בענאךישט מײדעל א וויא זיןי האט זיא אזי דעם וו
 קײן1 איז ,עלטערן ךיא פאר אונ זיך פאר פארברעכק גריויס א געטהון
ט/ רעךע  ךער אויף אײנע דיען זיא איז נאו םולדיג;; איז זיא ני
 דא איז עס לעבעןו איןי מאל אײן אפארברעבק טהוט וואס זועלט
 ? עבעט דער למשל, וויא ,פאךבךעכק טהועןיאסןז יװאם מענשען פיעל
 ניט גיט או־נ אלמנות אוג יתומיש לײט ארימע ביײא געלד פארנעמט ךער
 ניט זיך פיהרט אונ גוט גיט זיך באגעהט דער ;יענעש אב נאךט ךעיר אב;

 זייא מען באשולךיגטי מיר? זעהען וואס ךעםטװעגען פיןן ,ארענטליך
 האט װאס טאכטער אײער באשןלךיגט איהר וויא 'צזטאךק דעןיאזוי

 ניט ^י^דעךס״ ,נאךיש אונזבאטךארט; געטהזן פעהלעו’ אײנצינען אײן
'פאךןרעכען אזא פאר פיהךט,’פאר ױא האט מען ווילען,' איהרי מיט
באיטזלךיגק ניט גאר זיא זאל מען אז זכותץ איסןי געפינק מען ̂נןען

 זיאיקו^ט וױפיעל ווײסט ווער !שטאךק זיאאזוי באיטולךינט איהר אונ
.ן פארברעכק אײנציגען פאריאיהר עךגעץ לײדט זיא וויפיעל ,אב . ’

 זעהט .שטארק אווי זיא בא'שולדיג איך פאךװאס ״ זאגט איהר -
 א אלץ ׳ געװארען הויז מײן י פון ״ מיר פון 7אין עס תל א פאר יוױאסי
? בעשולדינען ניט זיא איך זאל זשע אזוי ’ וויא ,איהר דאנק

 מײנוננ אײער נאןי האט זשע װאס אײ]י פרעג איך נאר ,יא -
ניט איי^מאל איז זיא װען ,לאה 'א־מגליקליבע ךיא טהןן . געזאלט .פארט

בא- זיןי זיא האט אזוי וויא ? 'געװארען פיהךט פאר ױילען איהר טיט
? אנטלויפק ניט ,ימײנונג אײער נאך באגעהן דדאךפט
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 האט־ זיא ,אונז פאר זיןי באהאלטען ניט .אגטלויפען ניט у נײן -
 גע- שוין מייר וואלטען ,בםוד אונז דעךצעהלען אלעם באלד באדארפט

סק ניט זאלי אז.כןײנעי* טהון צוא װאס װאוםט  , שאגד אונזער ״פון ווי
 זיא■ האט װאם ;שענךען8 צוא ךערנאןז או-נז וואגען ניט זאל ״קײנער אז

 געזאנט, ניט וואךט צײט^קיין גאנצע ךיא י אונז האט זיא ו געטהון אבער
 אנטלאפען, דעוינאך אונ עלטערן אײגענע איהרע פאר נאר זיןי באהאלטק

 גאנצע ’ אונזער חרפה אונזער פון ’ וויםען י זאל וועלט גאנצע דיא אז
 טהיןט ידאם ,שךעקליןי איז דאסי נײן, ,ווערען קט־פאךפלע זאלי משפהה

! כןינד ניטי.קײןי מעךדעךין א

 באדארפט ניט טאקע האט זיא ,גערעכט בוודאי זענט איהר -
 דעם ימיר זאגט נאר ,אויםזאג.ען אייןי 'באדארפט האט זיא ,אנטלויפק

מיטהיו איהר וואלט װאס ,י מד עהךליבער’ אײן זן>גט איהר וויא אמת
 םוד־ אומגליקליכען איהר מיט זאל זיא ווען״ - ךעגםטמאל לאה׳ן מיט
ק זיןד עז  וואפ ,עלטערן’ טרײעי איהךע פאר פארטרויען נןיינד א וױאי געוו

? נעט־ון איהר וואלט
אמת, ךעם געזאגט ניט אונ אבגענארט וואלט בער שמואל ר׳

 זאנען מיר זאלט ״איהר :געזאנט פאךאויפי האט אהרקע וויא אזוי נאר
 מעהר איהש ער האט ,ױד״ עהךליכער איין זענט איהר וויא אמת ךעם
:ווארטער געצעהלטע ךיא וויא געעגטווערט ניט

. ♦ ♦ געטהון ױאלט איןי װאפ שוין ווײם אייןי ־
\

 ניט מיר ווילט איהר נאר ווײםט, איהר אז זיןי פאושטעהט -
ק אג ק איזי ’ וועמען ,ז  וויאפ דאפ אלייין זיןל־ אויף יזאגען צוא אננענ^הם ד

 אײ־ װעל אונ ווײם איך נאר ? איז.קרום עס אז אליין פאךשטעהט מען
ק אלײן אג ק געטהו-ן װאלט איהר װאפ ז ו  פארטרוי• געױעזען זיןד זאל לאה ו

 ױאלט ערשטען צומ עלטערן טרײע פאר וויא אלעמען מיט אײןי פאר ען
א שלאגען גענזמען זיא איהר ײ ב קי ם ײ ר  זײטאינ איין פון צאפ ךיא אונ
 כחמגות .קיין אפילו וואלט איהר ,זײט אנדערער דער פון מאמע ךיא
 פאר איז דאם װאם ,.קינד טויט א מפיל זיא איז טאמער געהאט ניט

 דאי- געשךיען״ איהר וואלט ינם א ״אלץ ,געפעהרליןי זעהר לעבען איהר
א פען ר״אז ט״ כןינדי מי  םאי וויא םאיי נעמעגט װאלט זיא ;*האבען ני

 צוש .װ.״ ז. א. בוין־ אין מאמען ךער בײא װעךען אויםגערונען
 קול איהר ווײטער אונ אן מאל הײנט פדן שױן זיא ױאלט צוױיטען

 באלר וויא ורארום .שטוב אין אײןד בײא הארען לאזען י געטאךט ניט
,פארברעכען איהר אויפוואךפען אלייין מינזט אלע איהר וואלט עפעס

שטופ־ אין’ אײןז בײ לעװעזען שטענךיג אויף ישוין וואלט זיא (בױוןי איהר
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 זײערע פון ז^הענדיג דאם כןינךער אנדערע ךיא .ד;כןינ איקךיגע דאס
זיא אזנ באגאנגען איהר מיט אזוי אויך שױן זיןז וואלטען ,עלטערן

זיא װארום טראגען פאר אונ ,לײדען ,קױײגען מנמיזט אלץ וואלט
געטהון איהר וואליט װאם הײנט .געטהון פאך?רעכען ,אזא דאןד האט

 ךחמנות שום אהן נעבױרעף וואלט זיא וואס נןיגד אומגליקליכק דעם מיט
ר אויף ע י י ר פ־ן ניט גאר שוין רעד )איןד לעבען נןי^דם א ה י  אי

ר־ איהר וואלט שולדיג( נשמה ךיא גאטט איז וואם לעבען נןץךם  ח
 בײא אומגעבראכט באבעס פארשיעךעגע דןךןד רעצעפטען פארשיעדעגע

 װאלט קינד’ דאס ״ געהאלפק ניט װאלט טאמער אונ ,בויןז אין איהר
בא־ שךעכןל\כע% נאןי י זיןד איהרי וואלט ,לעבעךיג געווארען נעפוירען

.נא.נגען . . ? דערנאןד אונ . גיט אײןד יבײא שוין זיא װאלט ךעךנאך .
 איהר ;שטו-ב אין דיענםט איבריגע אײביגע א *נאר כןינד _קײן געקליבען

 נ_אר פארטוייבק, שיטוב אײער פון רהמגות שום אהן בעםער זיא וואלט
 משפחה ״ךייא ,יװערען געװאהר ניט זאל מען געהאט מורא וואלט איהר

 האלטען געמווט זיא איהר וואלט ךחם .ווערען פארפלעכןט ניט זאל
 װייטער טאכןע וואלט זיא אונ ךיענפט איברינע אײביגע אײי פאר

 אײןי,אױןי צןא האביען פךעטענצײעם _קײן זאגען ניט שװײגען״ געמוזט
 אזא געטהון דאןי האט זיא ווארום ,אלע מיט גלײןז אכךנד זײן

-פארברעכק י־ןךישע אז געװאוםט גויט האט לאה אומנלינןליכע אײער ,
 מענשען ניט"_קײן ,עלטערן _קײן גיט שוין זענין פאל אזא בײא עלטערן

 - וועליט ךער אין מאךדער שרעקליבםטע ךיא נאר ,רהמנות מיט
 אין פארי זיןי שטעלט איהר אילעבען יפאר וואם געװאוםט האט ןיא

 פאך■ גיט זיןי דיאיט אוני ,אגטלאפק זיא איז ,אײןז בײא צוקונפט דער
דער אין אז פארגעשטעלט געוויס זיןז האט זיא חאטש ״ אײןז פאר טרויט

דער אין נאר * אײ־ בײא וויא עךגער פיעל _זײן נאןד איהר וועט פרעמד
 עלטערן אײגענע בײא וױא 'בעםער פיעל איז לײ׳דען צוא אזוי פרעמד

'פאךבךעכען אײנציג איהר חוץ לאה, ני־ין ;ווינצינער לייךען’ צוא  איז ;
 אכ עינ־נץ קומט זיא אזויי וויא ווײסט גאטט אונ שזלךיג ניט מעהר זיא

ק ;פארבךעכק איהר פאר  ווערעז י .נןק עם ױאם פאךישטעלען זיןד מ
 אהן געלד אהן עלענד פרעמד, דער אין שטאנד א_זא אין מײךעל א מיט

 ךעם אין ארײנפאלען זיא מוז לעבען,י װעלען זאל זיא עהרליןי וויא ,פרײנד
 דיא :יט אז אלעמען ךעם אין שולךינ איז ױער אונ :שטאנד נ״ידךיגען
. ? אלײן עלטערן  ,לאה׳ן מיט געטראפען זיך האט עפ װיא אזוי .
 אזױנע בײא אונ ,פאךשיעךענע בײא צײט יעךער נאטירליןד זיןי טךעפט
 זעהר ךןד טךעפט פארפיהךט מאל אײן ױעךען װאם מײךלאןד י־ךישע
װײטער יאויף בלײבען ’ אוגי’ א,יםפלאנטק ״קענען זיןד זאלען דײא זעלטען
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 מיט זיןז באגעהן מעךדערישען זייער מיט אלײן עלטערן ךיא עהךליך.
 פינםטערע טיעפע ךיא אין’ אלײן זײא טרײבק אומגטקליכע.קיגדער, זייערע
 איויק־ איהם מען דארף ,גרוגד צוא געהט אונ פאלט יאײנער אז ! גךיבער

 אויף שטעלק ווײטער אז־ג ארױכשלעפעי איהם האנד בײךע שטרעקען
ס; ךיא ט איהר פי א שטרענןט איהר וואס נאר אננער״ני ךי טי  האגד, ני

 מיט לערנט חדר אין זי־ דאכט זיןי/ פון אוועק נאןד איהר שטױפט
 זיןז־ באגעהן ערגעץ אונ .פאךנעםען מיר נאר ,אגךעךש ךבי דער אוגז

 ט׳גהאט האבען װאס טאכטער זײערע מיט מערידעךיש אזוי ניט עלטערן
ק אזנ - ,יןדען בײא וויא ווערען צױא פארפיהרט אומנליק דאס  מײנט מ

 צווישען זאל עס ,מען באװאךיגט דעךמיט ,גוט זייא טהוען דערמיט אז
 שאן ז/יהר טאקע איז געדאנכןען דער אויסגעלאםענע, ווינציגער ז_ײן יןדען

 ב-ייא אז דעם װעגען טראכטען צוא טאקע פאסט יױךען ,אײדעל אונ
 מיט , טעות א האבען זײא נאר ,אויםגעלאפענע _קײן יזיין ניט זאל ױךען
ן אומגלי.קליכע ךיא’ דעםפאטישבאהאנךלען זייער ר ה ע מ ך א  נאןי זייא פ

ק ;אויםגעלאם־׳ננע ךיא  שטויםט מען נאר האנד דיא ניט זייא ךערלאננט מ
 הארען צוא ,צוזעהן צוא טרויעריג זעהר איז עם ,אוועק זיך פון״ זײא

 אויסגעלא• אפענטליבע ױךישע אז אוים קומט סטאטיספױקע דער נאך אז
 אדג !נאצי^ס אי^דערע אלע פןן וויא פךאצענטק מעהר דאי איז סענע
 אדב ? אלײן עלטערן דיא ניט ווען אלעמען ךעפ אין שולדי: איז ווער

 געהאט ז.ײא װאלטען האנד ךיא אויפשטךעקק זאלען זײא וועןי טטאט:אנ
ק צו*ך ן י י י ך א י ל ך ה , ע ד ג קי  אוועק״ אײי. שטויסען ,תשובה אבעל .

ק אונ ה ע ן זײא וויא נייט אלײן ז ע ב ײ ר  װאל■ )וואס טאכטער זײערע ט
. פינסטערניש דער אין ^הרליןי( זײן נענןענט טען . .

 זעהר זיך אדנ אויערען אזנ מויל געעפענט בערי״האט שמןאל ר׳
 ױדישע אױםגעלאםענע אײן פיר נעפיגט אהרקע וואס געװאונךעךט

 זיןי אונ גע^ךאכט אביסל ךעם וועגען האט עי ,זכות א *נאןל טאכטער
.אנגעהפען

ם, כל על - א באשולךיגט ,מיןי ניט באשולךיגט פני ךי ט אוק־ ני
אויף מערדער _קײן ווערען ניט מען אזוייזאל וויא .עלטערן ;לינןליכע

ט ךעם מי די קינ  פון| אײביג’ אויף לײדען עלטערן ךיא אז .קינד איהר .
 לאה| !,קי;ד אײגען אײן איבער אלץ אונ .?וינדסטקי דעם ״פון ,יעדען

 פ*>הארעװע* עךליכען מײן געלד, מײן ״ תדל"געשטעלט בךיל מיןד האט
ק  האב וועלט ךער אין אלעס י ,פרנםה טײן ,.קרעךיט מײן \ נאמען ט

שען פזן .פארשאלטען וויא איןייבין ; איהר איבער פארלויךען אין־ מק
ליא בעשולךיגען ^קעןימען׳ - , איהר איבער אלץ אונ חרם, אין וויא

עךק װאס עלטערן ? קינד־ אזא איבער מעךדעךס וו
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 ניט אײ וואךטער אהן נעבליבען מינוט עטליכע אויף איז אהרקע
 אלײן זיןז שטיל מאל אלע האט ער .ענטוױגרן צוא וואס נעװאוסט

ק ״קען גערעכט אויןי איז . בער שמואל ר׳ :איבעךגעךזזרט דען מ
גרוים אלא זײא פאר איז פאל אז_א װען עלטערן ךיא באשולךיגק

פ - לעבען״ ״ױךישע דאם ךיעם אין נאר איז שולךיג ?אומגליק א ד
ע ש י ךי ן ױ ע ב ע ז ל י י א ו ז א ן י ו ט ש כ ע ל . ש . . ט ל ע ט ש ע ג נ ע מ א ז ן  צ

 איהרע האבען ליעב איר״ר בײא ,האראקטער עהרליכען איהר ײא5 לאה
 אפשר זיןד וואלט у פארברעכען גרוים איהו פיהלען איהו־ בײא ,עלןןערן

 דיא אבי ״ ^קךבן אײין'אײביגער זײן אזנ אנטלויפק צוא ניט עןטשלא$ען
ק נאןי איז לאה נאר - ,איהרע פאר לײדען ניט זאלען עלטערן עז עוי  ג

 אז וויפען אזנ לעבען מךישע ידאפ ״קענען גוט אזוי זאל זיא ױנג צזא
 שטארק אדוי לאנג, אווי ,פײ;ל אווי זאלען לאךבךענען א.קינךפ איבער

.אבקומען אוגי לײךק עלטערן .  האט זיא שו״לדיג, ניט איז לאה נײן״ .
.געװאופט ניט . .

 עלט־ירן איהךע בײא וױנציגער ע ק ר ה א פלעגט אן רענסטמאל פון
ק הויז אין  ארױפקומק ניט כםעט ין1ש פלעגען זײא לאה׳ן,י דעךמאנ

קאמיסיאנערין געװארען איז אהרקע וועןי שפעטער . שמױים דעם אויף
 אין ױין זעלטען ער פלעגט ,באשעפטינט שטענךינ נעוועזען איז אונ

. . .  נזען פלעגט ,’קימען ײאהר א יאין אמאל ;א יפלעגט זועןי.#ר אונ ר
- אן פארגעםען לאד,׳ן,'

רק שמואל ר׳ וױא בעםער געלעבט ניט ווײטער זיןי הא.ט בע
גע■ אזוי איז ער אןנ י_אהר עטליכע אווענןנעג_אנגען לענין אזוי ?ןיהער.

 גאר שוין האט ער אז לאגע טרויעךינער זיין מיט געװארען װאד״ןט
ר ווען נאר ,שולדינ אומגלינןק זײנע אין איז ווער פאךגעפקי א ר א  פי

ש ט י ו ו א נ א ו ו י . אין באזעצט זיץך ד,אבען פ_אמילי^ זײן מיט א . .  ר
 לאה׳ן אן דערמאנט זיןד ווײטער ;>ר האט אים, צץ געקומען איז פיאדאר ווען
.באשולךיגט אלעמען אין זלא אונ

 אין דערױ׳גהען האט ער ױען געדוארען דעךציטעךטי איז פײאדאר
שלעכטע פאר )ואם  מעד<ר נאןז אדג < זיןז־ ט׳^־נט פער שםואל 'לאגעיר׳ א
ת שזלךיג איז אלעמען ךעם אין אז געווארען געװאהר איז ער ומע א  ל

.משפחה !ייעך ,נאםיק זײער פלעקט פאר האט ’ זיא וואס דעךמיט

איהם ער האט געכןענט נאר האט עך ױאפ מיט צײט נאנצע ךיא
 מעגשען ױ-ער פ־ א וואפ פוחר, גרויכהלר אל>ם פיאדאר .מיטגעהאלפק

ק וויא בית בעל אלס איהט, ארוט געךךעהט זיך האבען  ״מיט זאגט. מ
ק ווען עפעס נאר וויא װאס ,האנד״ ’ בךײטער ךער באדארפט דאט ט
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 ,געלד שאן געבען שטענךיג ער פלעגט .זאכען שטאךט אויף האבען
. אין ױעךטהי גרויסען א געהאט ער האט אלעמען דעם אדא^ק . ’ר.

 פאטער אומגליפןליפען לאה׳ם זאל ער פארגענומען ןיןד האט פיאדאר
.שטאנד פריהערדיגען ױין אויף שטעלען

 ױץ געשטעלט וױיטער בער שימױאל ר׳ האט ,פיאדערן אךאנק
מק פיס, פריהעךדיגע דייא אריף כןלײט  אפילו .קרעךייט״' שאנע באקו

 איהם מען פלעגט יששי אונ י זיצען או־יףי שוין ער פלעגט וואנד מזרח אין
אױפרופען אוי־

. אין שוין מען האט ״?ל׳נק״ ד־גם וועגען . . פארגעסען, לאנג ר
 א שוין י זענין ,״פליאטקעמאבעךם״ אונ מײלער״ ״בייזע אלטע ךיא פון
 רעךען ױאפ ךיא אדני פארגעםק אויןי האבען םך א ,נעשטאיךבען פ־

מק האבעין נא־ ’ • .קול הײזךיגע א באקו

.ר פון חסיךים דיא האבען ,הורה שמחת יאהךען א פאר .  זיןי .
 פיאדאר ,גבאי אלטען זײער אויםגעמאכט האבען זײא אז צושפורט אזוי
ק ווײן עמער עטליכע פאךגעלעגט האט  שמואל ר׳ אוייסקלייבען זאל מ

ער ,בערען ײלי װ  ךיא ,זאןי זיין װײפט אןנ גבאי אלטער אײן איז י
 ער אוג גננאי א יפאר בערען שמואל ר׳ געטאבט וױיטער האבען הפיךים

ם.- עד המךש ר-ער דעם פון גפאי איז הי־ו
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 מינ• דיא - לאטערנע א ווייא איז ,מען זאגט שטאךטיל _קלײן א
 _קיץ וועךד פארקײנעם ,אלע זעהען פאר קומט דארט וואפ זאן־ ךעפטע

 יוךענע אלטער ךיערי מיט פוהר ךיא װען - .פארבאךגען ניט נאןד ש״זם
 האט ,שטאךט אין ארײנגעפאהךען איז לאה .קכאנכןער דער מיט אונ

 פריהער ךעךפון/ אורזאכע ךיא געװאוםט שטאיטיל גאנצע דאם שוין
 יזיןי האבען װאם הברה װײפע ךיא געווארען געװאר זענין נאטירליןי

 ךעךזעהען פלוצים האכען אונ גאפ ךער אויף אבענד דעם געקפיעלט
 יןךע• אלטע דיא י אונ ױךענע א ליגט עס ״ פוהר א ;יף שלעפט עם וויא
 דאש אױ מפתמא ,איהר נעבען זיצט פעקאגטעי( יאלטע אײן עײע־ע גע

.לויפק נאןד אנגעהויבעןי זײא האיבען לרום ,ז_אןי רײנע _קײן ניט עפיפ
ךעפ מיט אבגעטךיבען מאל אלע ױיא האט יןדענע אלטע ךיא



 ביז באלײט זיא האבען זײא ,מיהאלפען גיט האט עס נאר ,־שטעקען
- .שטוב בערפ 'טמואל .ר׳

 דער בער יטמואל ר׳ אונ איויסגעלאפען זענין שטזב פון אלע
ק זאל ער בעטען אננ^הויבען האט ױדענע אלטע’ ךיא ,אויןי .ינבאי ב #  ג

- ,הכןדש אין נעמען אךײן .קראנ״קע ארימע ךיא ’ זאל מען כןװיטעל א
 מיר נעמען רכןדש אין אז א/קוויטעל געבען אײן־ איןז כןק וויא -

? באנאבט ארײן *יט
 אריף נעכטיגען לאזען זיא איןי זאל ,טהןן איןז־ זאל ךטע וואס -

 מיר וועט איהר וואנען ביז אבטרעטק ניט אײןי וועל איןז ? גאפ -ךער
טעל, לעבק װי ק  שטוב אײער נעבען אניךעו זיא איןז לעג ניט ויען א

וועט נשםה מײן ,װילט איהר װאס איהר מיט טהוט גבאים איהר אינ
• - - • : • • т • • ; - י : т т

נשמה אײער וועט גאם אין שטאךבען זיא וועט טאמער אזנ ךײן יזיין
.אננקומ

װעט מיטעל אזא אהן אז נען פאךשט האט ױדענע אלטע ךיא
 האלט וואם נעשריגען אךיןד האט עגלה בעל ךער ,פועלין גיט גאר ךא
 אראב געהײםען איהם האט ױדעגע אלטעי דיא , אומזיםט איהם מען

 דעם פזן פךיזבע דער אויף אנידעךזעצען י זיא אונ .קראנכןע ךיא נעטען
. שטוב נבאים

 אראבגעקראכק איז עגלה בעל ךעם אןיף זיןד אנשפארענךג ,לאה
 ליא ׳ פריזבע ךער אויף אניךעךגעז^צט זיא האט מען ,וואגען ׳.פןן

 ניט מי׳נהר דא זאל'זיןד זיא בעםער פאר געפונען האט ױדענ^ אלטע
אינ ,נעיןען ארײן ערגעץ געווים כןכאננןע ךיא מען וועט ,׳געפינען

 איבער ב;תטע בעל באקאנטער א יאײן צוא אװעקגעגאנגען איז זיא
 שלעפען זיןי.נןענען זיא וןעט וויא פךיה, דער אין נניז קיך’ אין נעכטיגען

.״גאס»״ דער אױף באנאכט .בלינךערהײט

״גע• ניט גאר האט זיא ;הלום אין וויא געפונען זין־ האט לאה
דער זיןד. געפינט זיא װאו אונ איהר מיט' זיןי טהוט עפ װאם ־זעהען

אננע׳ האבען םןד א ;געװארען נרעסער מאל אלע איהר ארום איז ־עולם
דיא לאזט ער װאס גבאי ךעם זיךלק שטארק זיןד צווישען ־הויבען

- .אזוי ,קראנכןע

אוג ג.עהערט ניט ױדלען .כןײנעמס אפשר װאלט בער שמױאל ר׳
אױ שטײגער ךער וויא ד״ л ,געװאלט האט ער וױא באגאנגען יזיןז

 א.קוויטיל אךימאנןי דעם ניבען זיייא אײדער אז ,גבאים ױךײטע פ?ז
א ארויס פריהער איהם זייא ציהען עפיס ־אויף  איז יער נאר ’עצמות; ך
ער האט דערינער ’; מיהע פיעל אןױ ’ נאך ,געװארען גבאי לאגג ^יט



ער ,איהם זידעלט מען וויא גלײכגילטיג אזוי צץהערען גענןענט ניט
עבק מינוט ךיא באילד װאלט עג הברה דער צווײםען נאר כןװיטעל א ג

 ארײן גיט מען זאל באנאכט :כלל א געוועזען טאכןע איז הקד־ש פו-ן
 דעפ געמאכט האט מען אײדער פריהער ווײל ,כןכאנכןע _קײן נעמען

 צוא יװאן געהאט ניט האבען וואס לײט אךיטע געזונדטע ?לענען ׳ ?לל
ק זײא איז דערנאןז אד: הקדש אין קומען ,נעקטינען עז  שװער געוו

 פון ךער ,פלל נײ^פ דעם גלמאבט מען האט דארום . ארויםצוטךײבק
 האט ,איז שטײנער דער וויא דעםטװעגען פון ,אלע געװאוקט האןען

דלק צוא אויפגעהערט ניט עולם דער .’גבאי דעםי זי

שק זיןי האבען ענךליך ק עולם ?וױ עפונ  האבען וואם אזוינע ג
 ,נאכט איבער ז״יןד צוא .קכאנכןע דיא נעמען ןוילעין זײא אז אנגערופען זיןי

פאר ניט פאסטי עס אז בער י שמואל ר׳ דערמאנט ערשט זיןד האט דא т т * ״.*; י : т  : V ; *־ V ־ • : ־

ק האט איהם צוא ,פריזבע ז_ײן אויף ליגט זיא ,איהם  געבךאכט. זיא מ
 גיט, עוי אונ אכײנלאז.ען זיא וױלען גבאים _קײן ניט זענין ױאם פרעמדע

 בײא איבעךגעכטיגק זאל ױדענע כןראנקע ךיא געהײםען באלד עך האט
 גבאי 'ז.ײער פון געפעלען דנהר דאס איז עולם דעם ,שטוב אין איהם

 אוודאי געוועזען איז בער שמואל ר׳ ,צוגאנגען שטיל זיןד זײנען זײא אדנ
 ען״זאג ניט ױארט שלעכט א איהם אויף וועט ״קײנער ױאס ,פךידען צוא
- .לױבען נאןי איהם ױעט מען אדנ

 ױדענע עהרליכע אײן וויא האט < ו_וײב בערס שמזאל ר׳ , ה ר פ ש
טע באי׳  אויפנעבעט .קכאננןער/ ארימער דער אויף געכןריגען רחמנות אנ

:זיא געפךענט אוג אנידערגעלעגט זיא ,בעטעל וױיןי א איהר פאר
קי כאךף ,ױדעגע י ליעבע וועה אײןד טהוט -יױאם ק מ ק א־ ש;  נ

? אדאנןטאר
.ניט דאקטאר _קײן דאךף אי־ ,נײן - . אברוהק, זיך וויל איןד .

עד. זעהר בין איך ם ווען ױגזןנד״ ;וערען צוא מאךגק האף איך ’מי  ני
ק איך וועל ש, אין ארײן מןז -דאנןטוךים דא ,זענין דארטען הקד .

 איהר מיט רעךט זיא אז ךערכןענט גיט נאר אין האט לאה״
 געטהון״ וועה אברים אל׳נ יכמעט איהר האבען עם מוטער״ אײגע״ע

ט האט ױא , נעדרעהט איהר זיןי האט כןאפ ךער אריני  ארוםי’ געזעהען ג
 איבײךשלא• זי־ ,אברוהען זיןד ,אלײן ’ יזיין געװאלט נאר האט זיא , זי־

 האט קוים у אבגעזאגט זיןז זיא האט עםען פון ,דאקטאר א פון אדב פען
 ווײסעי שטײכןעל א מיט טהעע גלאז א אויםטךינכןק אײגגעבעטק זיא מען

.בןלכןע
איד^ אויף איז אונ ג.עװירקט גןט זעהר איהר אויף האט דאם
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 האט־ שטיביל אין .נעױארען אנטשלאפען געשמאק געלענער ווײכען
 כןעכעןי דיא י , נאכט גאנצע ךיא בךענען לעמפיל א איבערגעלאזט מען

 הײנטיגע איבער געהײסען מען האט ,.קיןד אין שטעגדיג שלאפט וואפ
ק י זיןז נאכט ענ  יװעט. טאמער ,אױ .קכאגנןע דיא װאי שטיבעל אין ל

.וו־עלען אוניעפים אויפהאפען זיך זיא

 בפרט אדנ בעפער געהן אנגעהויבען האט בער׳ין שםואל ר׳ זינט
 שטןב זײן אין האבען ,גבאי אמאל נאןז געווארען אי־ז ער זינט נא־

 יאײן מגוועזען איז הגלטען מעגשען אפטער אכײגצוג^הן אנגעהויבען
 אזנ פרעמדע צווײ א געפינען ניט טהעעי בײא זיך זאלען ע_ס אז אבענד

שק הײמישע פינף א  שבת׳צו• ךעדט ווער אײנגעהעךס. ׳שטענךיגע ,מענ
שע/ ריט יפול כמעט געוױעען שטוב דיא איז ,נאכטם מי  דאפיפאר• היי

 נ״ערעכענט.• אויס זיןז האכען הײמישע ךיא צװישען יאז אדיןל־ מען שטעהט
.איװאגאוױטש פיאדאר אוג קאמיםיאנערן. דער אהרן ד׳

 ז.עהר געוועזען איז ער ו_וײל זעלטען יזעהר קומען פלעגט פיאדאר
שעפטק יזײנע םיט ■ פארנזמען  עם זינד נאר ךעפגלייכק, אהרן ר׳ ,גע

 ער אונ ,קאמיפיעסן. ךיא אויםי.עלאזט פאגךאמק ךיא איבער זיןי האט
 צוקומען ארײן אנגעהויבען אבענךצײט ער האט ,הײפ א געקומען איז

 ..בער׳ן שמואל ר׳ בײא געוועזען אויןז ער איז אבענך הײנטיגען .אפטער
 דער איבער נאר פאטשטען, אלעךלײ פון געריעךט ױיא האבען פריהער

 אהרן ,הנן־ש פון רע־ען אנגעהױבען זײא ’האבק ױדענע .קכאנכןער
 היגען ידעם אין איז עפ װאם גוט גיט זעהר איז עם אז נעזאנט האט

 .קכאנקען נןײן ארײננעמען ניט מען זאל באגאכט אז אגגעפיהרט הקךש
 באנאכט״איז־ אז רעךווידען ױיט זיין ״פון האט בער ׳טמואל״ ר׳ אונ
ק אונ ניט הקךש ךער י האט דאקטוךים ךעזשוךנע _קײן ,מעגליןד ניט  מ

 אײך גלויב :_עה - ניט וועף אדנ .קראגק איז יעסי װער וויםען ניט
 מאנ־ ױןז־'אלע ער וועט בולקע ש;פךי א מיט נאכעל אײן פאר !_קבצן

 אז באשטאנען אויןד איז אהרן ,.קכאנק מאכען דאנערשטאג אזנ טאג
.ז_ײן י ניט כןען אנדערש

 פאר .קוויטעל אײן געגעבען דעםטוו^גק פון שוין וואלט אי־ - י
 1 ארט א״לײךיג דא איז רארטען צױא וױיםט ווער נאר , יןדענע דער
ט פול שטענךינ איז הקךש דאפ ױ יןדענע ךיא אויב ,קראנקע מ א  י

ק מען וועט .קכאנק באמת טאקי . אײנעפ אויםשרײבען ימאךגען מוז
איז בער׳ין ישםואל ר׳ בײא ’ אללע שוין האבען ױיגער דעםי 12



 נארבײא פיינםטער, געװעדנן איז פענםטער אל# אין ,געקלאפען יקטוב
 I געלוכטען לעמפעל דאס האט שטיבעל אין ױדענע כןראננןער דער
 האט י לאה «געשילאפען נעשמאק זעהר המיד װיא האט נןעכין ךיא
 ווען געװאךען פאךװאונךעךט ז״עהר איז זיא ארדקקזקען, אנגעהויבען זיןד
 צוא כןישען א מיט בעט וױיך א אין ליגט זיא אז ךערז^העןי האט זיא

 ווײ־( כןיין אױף לאנג שױןי האט זיא ,לײלעןד װײס א מיט , ^קאפ־ננם
 זיך זיא האט זיןד איבעךשלאפען ךעם נאן־ .געשלאפק ניט געלעגער
 בײנער צץבראבענע איהךע אללע וויא געפיהלט אז־נ ,גוט זעהר ;געפונען
 אזוי געלעגען זיא איז פעתעניגען מיט , אױםגענלײכט זי־ האכען
 נוטע א י ,רײן אזוי ,ליכטיג אזוי איז איהר ארום ,ךערשטיל אין רוהיג

איז זיא אז געווירנןט גוט אזױ איהר אויף האט אלעס ךאפ ;לופט ׳
צוביםלעב־ ,געדאנכןען אלע אירךע צוא ,זיןד צױא געקומען פאלקאמען

 הײנטיגען איהר מיטי איז װאפ דערמאנען אננעהױבען זיןד זיא האט וױי/
 צוא ? הכןךשי אין ? איצטער זיןז זיא געפינט װאו נאר , פאךגעקומק טאג

כחטנות איד״ר אױף האט װאס מענשען גוטען א בײא *טטוב א אין י
? .יגעהאט

װאונךער גרויס מיט אוג שרעק גרוים מיט זיןי זיא האט פלוצים
יגען1א ליא אראבגענומען ניט האטי אונ כןישען פון קאפ7 דעם אױפגעהױבק

 ױאס פײנעלע־ מעשענע דיא מיט לעמפעל חנוכה מעש/יגעם דעם פון
. וואנד דער אךיף גןגהאנגען איז עם

 איןי ,לעמפעל חנוכה טאטענם מײן דאן־ איז דאפ • גאטט -
 צירונג א פאר יהענגען עס פ׳לעגטי ^אהר גאנצק א הײנט וןיא געדענק י

 אברײבען ,אראבנעטען עם איך פלענ הנופה ערב גאר ,װאנד דער אויף
 טארגק אויף ,רעהרייל אײן אין פריהער בוימעל אנגישען אוני אױפוױשען

שטעל׳נן אינ געהייסען האט יטאטע דער וויא װ. ז. א. צווײא אין
 אכענד’ אלע פלעגט ער אוג בײנקעל א אויף טהיר דער בײא עס

בין ’ איןז ווען ,ליכטלען־ הנזנה בענשעי ניגון א מיט קול שאן א אויף
ר יאיך פלעג מײךעלע אקלײן נאןד ־געוועזען ה ע ״ז ײן אונ פךעה׳יןד ז

 טאטע דער’ וואס פטאטשיק שטיקעל לאננען ךעש פון לאבען פלעג
 ליבטלעןי איבריגע ךיא אב היט אזנ ,שמש א איז ער אז זאגען פלעגט
.ברענען זאלק .  אייצט’ לן־ געפין איך אז פארגעסען גאר האב איןד .

. אין  דערזעהק האב איןד וו״ען פאהרענךיג געבורטפשטאךט. מײן אין .’ר,
װעל י באלד .באלד אט װאם דערפרײט זיד איזז האב ,שטאדט דיא

• ; т ; т • ״ • « •V ־; V • ; ~ т т

עי אין זײן איך  דערנאןי אזג ,קינד םײן הגהען וועל איןד הײם״ ד
װעל’ אזנ עלטערן מײנע נדר אויף האבען כחמנות װעלען -־אפשר

ם 282. י י נ ט ע י נ ױ ב א ו
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 בײא גאר
 I :עלוכטען

 האט אה
 ווען אר־ען
 צוא ישען

1 ייײך קיין
 זי־ זיא 1

 בײנער .ע
 אזוי עגען

 גוטע א ,
 איז זייא

 צוביסלעכ•
 הײנטיגען

 צוא ?’דש
т:״־־רחטנות ר

 װאונדער
 אויגען ;יא

וואם לעןי

איד ־על׳
 צירונג א

 אברײבק
 םאךגק ף

 קטעל׳נן
אבענד נ

 ביין איר
 אוג ד.׳יןד

 טאטע ר
 ליכטלעןי

н איצט 
 ־עלזעהען

 וועל א.לד
 דעךנאןד

װעל’ אונ
V

האט זלמינע ר׳ פזן טויט ךער נאר ,א.קינד זײא בײא ױערען זוײטער
 אלעם אן פארגעםען םוין; האב איןד ,פאךשלאגק קאפ>ן ךעם כאלד י מיר
ק װען דעךיגאך :אזג  רײזעלען מיט שײנדעלע אז געזאגט מיר האט מ

 ק■;מע ךיא הײקע פאךקױפען י מענשען ךיא у 'אױעקגעפאהרען י זענין
^, дезудо ױא האט לערקע טעל ש  אין געװארען פינפטער מיר איז א
ױגק טיינע ת... מײנע אן ועהר אי־ ווייא נעפיהלט האב איןי ,א חו  פו

 פאתעסען גאנצען אין זיןי האב איןי ;אךעךהרגיטע מי געפאלען בין אי־
 אפילן האב איןד у מיר מיט זיןד טהזט עפ ױאפ ,זיןי געפין ’ איןד זואו

ר... שטאךט ךער אין זיןי געפין אין־ אז .פאךגעםען
 אונ אחמקוקען אנגעהויבען י מעהר ווײטער זייןר האט זיא

:אױםגעשךיגען כטעט האט זיא у ךערקענט זאבען םן■ א װײטער .האט
 מײן אין \ שטוב אין עלטעךן מײנע בײא זיןדי געפין אי־ ,גאט -

עלטעין מײנע פון איך בין פענםטער ךעם דזךןי ,ספאלגע ■נעװעזעגער
בעמאנט אזױ דא טיר איז אלעפ ,אנטלאפען האט װאם יןדענע דיא ;'

” : : V Т ־־ י Т • • V ־־ Т V י ; • Т Т V

 איך וויל צוא מיןז אויםנעפךעגט אונ אײנגעהילט אדג איינגעךעקט מיןי
ק ;עפים-איז װעז .מוטערי מיץ גע . .  אוי ,ךערקענט ניט האנ־זיא איןי :

 ׳. צןדעלקענען זיא איז שװער וויא געװאךען״ פארעלטעךט איז זיא זויא
. פון עלטער נאןיי געװארען״ ױךענע אלטעי אײן נאר רי.  נאר מי

. ׳. דערכןענט ףא איןז האב איצטער איצטער״  ניט מיןי האט זיא .
״קען ווער .אוג .. ׳. ךערקעגט ניט טאכטער איהר האט זיא ,ךערקענט

 פנים פאךפינםטעךט מײן אין דען וועט ווער ? לערנןענען נאר מיןד
ױבק נאר .לאה ךיא בין איןז יאז נל .  איצט אייןד .זאלי’ וואפ ! גאט !

 װײנען איןד זאל צוא ,פכײד פאר טאנצען איןל־ זאל צוא ? טד״זן
. ? צרות פאר . . ! т ־

 זיןי האט עם זאכען, בײדע פארגעקוטען איז הארץ איהר אין
אנגעוציבען י ווײטער האט קאפן. דער י ,געווײנט אונ געפרײט איהר

פךיער. וויא זיןי ךךעהן

 ױי־ער בין איןי אז זײא זאגען ? טהון איצט אי־ זאל וואם -
 מיט זײא וועל אז זײן קען״ עם ? זײן דעךפון וועט זשע װאפ ף טאכטער

 אן שוין זייא האבעןו געווים מאכען״ אומגליקליןך װיי־טער נײעם ךי;פ
 זייא איך האב וואם גלי.קליןי< געוויס לעבען או-ב פארגעםק לאנג טיר

 געווים װאונדען? אלטע דיאי אויפרײצען מאכען צױא אזמגלינןליןי
. אנטלויפען מײן פון האניג נןײן געלעכןט גיט זייא י האכען . . . 

 .טאכטער א וויא צונעמען מיןר װעלען זייא צוא װײםט ווער וויהער א־נ
ען זױא ך -? ד נ קי . בין װאפ א. .? ־ .ניךךיג אי . פאךדאךבען... יאזנ .



 וויאז צונעמען צוךיק מיןי זאלק עלטעךן מײנע דען איןי פאלדיען
. ..? ד נ כןי ק נאלייש זעהר וואלטג^וועשן ,‘בארעכענענדיגאלעפ א ו  זייא ו

ק מיןז זאלק .אױםזאמגן. זײא זאלי אין־ ווען ’,דערקענ /П יאז4 נאר .
ױיא צונעמען מיןד וועלען אונ כויר מיט דעךפכײען זיןי װעלען זײא

 דענםטמאל מיר פון וועט וואס ,דענםטמאל זײן’ וועטי ױאס ,כךנל א
םאי םאי שוין בין איןל זײן?'  ימעהר ’ ״קען אי־ ,פאךפאלעגע א וויאי

אוג ’ זײא פײא זי־צק ןויא נאר עךװאךטען ניט עלטעלן מײנע בײא
רק גיט שוין איןד וועל אזוי, אויב ’ נאר טךיינכןען; אונ עםען א ט

 איןז ,ליעב זיא האב איןל־ וואם טאכטעל א האב איןד אז ךעלמאנק
 זלמיגעפ ר׳ ,שײנללען מיט זיא. אונ’ רוהיג לעכען ,זאט זיין װעיל
 אין זיןי פלאגען ױיא אז זײן קק״ עם ,דאךט עךגיץ זיןל־ מוטשען ,.קיגד

 איצטער וױים איןז ,_זײן ניט וועט דאם (נײן א .אייןך ױיא אלטעל אזוינ^
 ,איבערגעלעבט אלײן אלעם האב איןז ,צוגעפינען זײא װאו װעגען אלע
 זײא זמן’ כלי אלריםבאטעװען .זײא וױ׳יל אונ ’,מגפינען זייא וועל איןי

 נאר איןד לאם ןי־, צוא קוםען אביסל נאל איןז לאם ױנג, באןז־ זענין
 אזױ וויא ,עלטעלן מײנע צוא קומען איןד וועל דעךנאןז 'אונ :לעבען

 פאי״ שוין וועל איןי אײנס אלץ זײן, מענ זײן דערנאןי שוין װעט עס
וױ;ל איך סאי לעבק וועל איןד םאי , נלי.קליך ז_יץ םאי ודיא

.שטאךבען. .

 זיא .זאל מען דעךלאזען ניט ענטשלאסען שטרעגנ זיןז־ ־האט זיא
 געפיגק ניט װעט וזיא ביז (איז זייא’ווער ’ אויסזאגען ניט .דערקענען

א  אונ געװײגט פיעל זעהר ןיא האט נאכט גאנצע דיא .קינדער, ך
ת; פאר אזנ פךײד פאר געלאבטי  בלײבען’ אזוי שוין זיןי .וואלט איהר צרו

 רײזעלע^ איהר נאר ,נאר .עלטעךן איהרע בײא דא אײביג י אזיף
. עי.. על ד ײנ ש

* *
*

ק אויף  בײאי תמיד וויא זיןי האפען טהעע״ בײא אבענד מאלנ
 אײנ• הײמעישע ךיא פון עטליכע געפונען אויך טיש בעל׳ס שמואל ר׳

ל שמואל ל׳ .געהעלם ע  מיט צופלילען ניט וויא געװעזען עפיס איז י
.אהלג׳ען פאל געקלאנט האט אזנ זיןי

ק האבען מיל ■ ט עכ ק געלעךט נ עג  האב אי־ הקךישו אונזעל וו
 _קײן ױךענע ךעל פאל ’ זאל איןי מולא האב איןי אז געזאנט באלל אײןי
געורנזק. .קלאננןעל דעל ליעב צוא איןד בין הײגט געפיגען, ניט אלט
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ק דא ניט איז זיך צוכײס האטש אזג הקדש אין מ ע  ,אויםצושךײבעז וו
 איז דעךווייל געזונד״ ניט ווערד ..קײנער אינ ניט ישטארבט פײנער

ױארק  מארגק אפשר אויסגעפיהךט: ניטי גאר האב איןי אונ נאכט ’מי
מען װאם דעהטי הײנט ,אױפשכײבען אייגע איןי זועל  איבער טראגט י

 נאןי מוז מען אונ דעות זאגט אונ זײ־עלט יעדער גבאיי א איז מען אז
 אבשיטען באלד דיןי ימען וועט וואךט א עפיס זאגטי װארום שװייגען

-קוילען מיט .
 זיך היימײטע ךיא פון אײנער האט , ניט פאךשטעה -יאיןי
 כןקט זשע ױאס ארט דא״קײן ניט פאךט איז עם’ אז אנגעהפען,

- איהר ו ן ו ה ט
- קק מאם י  לינט ךעךוױיל שלע?ט אווד־אי איז עס !טהק איןי,.

 זײא אז זעהר יזיך .קלאנען ,^קעכין ךיא אןני שפוה מיין ,מיר ’בײא זיא
 э«рт _קײן בײדע שוין האבען זײא ,איבעךטראגען ניט איהר פון כןענען

 איבעמ^ביטען זייא , געהאט כסמנות אױף״זײא שױן האב איןי ,איהר י פון
 איף אז געמײנט האב אונ .קכאנבןער דער געבען שעה א געזעםען אונ

 זיא .װאם צױא טו.נע8מ: .זיא איז עפייס ,איהר פזן יטלאג ךעם באקום
. אונ ווײנט זיא נאר ניט מעהר טהוט . ט. כ א ל

ס א ו ו  ךער זאגט װאס נעפרענט, אלע האבען עס? הײפט -
- ־דאקטאר ?
׳ זיןי צוא צולאױין געוואלט ניט אפילו דאקטאר דעם האט זיא -

ניטמאכעץ, גאר איהר מיט ער כןען דא אז געזאגט האט דאקטאר דער
דעךנוײל .הקךש אין אךײן וועט זיא ביז אבווארטען ש־וין ,וןעטי ער

' מיר קומען - . ב א
בק. אונ זיןז.ווײגען־ .זיא לאז אײןי ,אאךט וואם-זשע - א ל

 מיר אויף זיןי װאךפט זיא ,רוהען ניט אבער״קײנעם לאזט זיא -
ק קרטען י.זיך היאפט’ יטפרה׳ן אויף ױינ חא^ט זיא ווען ,.לאכען אונ ו

-ארויםצורײםק מעגליך ניט איז האנד דער בײאי אן .
אירד איז ױאס ? זיא זאגט יוואם ? ניט גאר רעךט זיא -

גןױאנקהײט?

 דעם איבער וואךט א ענטוועךט אונ ווינצינ זעהר ךעךט זיא -
טען,  שטילער, אביםיל זיא איז איהרי געבען יזיצט ^קעכין ךיא וועןי צעהנ

צק ניט וויל אונ פאךמו^שעט י אז־יןד שוין איז ״קעבין דיא י נאר  געבען זי
הי ג^עבען זיצען ווײטער מזז איצטער ,שטענךינ איהר  מען (שפרה אי
ק א שײקק מיר וועט מען אז צוגעזאנטי מיר האט ש ענ  ״ נאכט איבער כ
- .קומען זאל ער יגערן שוין ^ואלט איך
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;זייא אז אײנעע אנגערופען זיןז האבען היימישע ךיא צווישען
 у געדאנקט זעהר זייא יהאט בער שמןאל ר׳ }שפרה׳ן איבעךבײטען ווילען
 דאנק פיעל מיט איהם שפרההאט ערשטער, דער געגאעען איז אהרן

נעבען. געזעצט זיך האט אהרן אוג בענקיל איהר א?גע?זרעטען
.?ןכא^נןער דעי־

_פא־־ באלד , ךעוצעהלען בער׳ס שמואל’ ר׳ פון זיןד האט ער
 אויף• קדהןען אנגעהױבק’ האט אונ .קראנכןער ךער פאר אינטערעסיךט

איהר אויף ינעלעגק איז לאה גיענזמען אראב ניט אױג _קײן' איהר
 у געפךעגט והאט ’ער וואס נעענטווערט אלעם אונ שטיל{ געלעגער

אה איהם הנ  ךיא .גליקליכער,ןוייא _אזא אויןי איז ערי וואס געטהון האטי
-שטיל זיןד פיהךט הולה דער וואס ,כןעכין .

ראט. וואס ? וועה אײןי טהוט וואס ,כןרענק אײער איז װאס -
געפרעגט. אלץ ער האט ' ? נעזאגט דאקטאר דער אײןי

'שלאף בין איןז -  איך האף אין־ ינאר שוואןי, י זעהר בין איןז .
ק ארוש טעג עטליכע  אץ איןי װעל אויםרזהען’ זיןי וועל איןד וו
- ווערען גאנצען ד. נ ו ז ע ג

אינ ךעךפרעגען געכןענט ניט איהר בײא אהרן זיןד האט מעהר
ניט איז עס אז זיןד פארשטעהט איהר; אויף נעקוקט ווײטער האט

 גענןענטי אהרקק האט זיא דערקענען, איהם זאל זיא געוועזען מעגליך
אױסנעװאקפען אזוי ער איז איצטער אוג ױנגעלע קלײן אדאר פאר

 איז בארדי דער איבער באךד. געךיכטערי א מיט פארוואקסען אונ
שק ךיא דעיקענען צױא שוױיר שטענךיגי  געקענט־ האט מען װאס םענ

 ךער איז װער פאראינטערעפירט זיןי האט לאה לײט״ י״דגבע אלם נאןד
 או:. א^קרוב אךער אײךיםי אײן טאמער ,שטוב אין דא איז וואם מענש

- דעם וועגען איהש האט ט. עג ר פ ע ג
 אהער אפט ארײן געה .איןי у באקאנטער י גוטער א ךא בין איך -

- . געענטוועךט ער האט
אננעהויבען־ מעהר האט אהרן ,גערעךט ניט זייא האבען מעהר

ך איהםי איז עפיפ איהר״ אויף קזקען פ א ר ה אי ן נעװעזען'באקאנט״ אי
• געדאנקען ךיא אויף ארויפגעקומען ניט איהש ױאס-איז נאר

 אלטע ארימע, איהךע אין לאהן זעהען ’ איצטער זאל ער ווען
 װאלט ,שיןי צעךיסענע פךעמדע גרויםע ךיא טיטי < קלײךער צוךיפעגע

לאה־ אביונטע ךיא נאר ךערקענט״ ניט גאר מאל _קײן איהר אין ער
 איד געלעגען איז זיא ,'געגאנגען ניט כןלײךער איהרע אין איצטער איז

 י האר דיא ,אויגען ךיא נא־ ךעךצז לײלעכער ’ װײםע מיט בעט רײן א
עלטער. וועךז־ פניש דאם .איבערנעביטען אלעס וועךד מענשען א איז
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 פאר• קט־פןנ מאל א אונ גרעסער נאז ךיא ,אײננעפאלען באקען ךיא
 ניט זיןל־ זעהט נאז לאנגע שאנער,_קײן אונ פולער פנים דאם , נןעהךט

 ךעם נאןי ,מענ־צזען דעם אין זיןד בײט אלעם װאךט אײן מיט ;ארויפ
 שום _קײן פון ווילען אויגק מענשענם דעם נאר נאןז,י לאגק מענשינם

 בלײבק אוינען ךיא ,וױםען ניט פערעמענעם שום _קײן פןן לאגע,י
א מאל _קײן זיןז פאךענדערען שטאנד אײן אין שטענדינ די ט-  נאטור ני

עו וויא פונקט  פאגאדע ךיא וויא טטעגדיג’ אױעק זיןי* בײט מענש ך
 מאל א ,טרוקען ,ױאףם ,שאן איז מאל א < יזיןי בײט דוויםען אין

אל נאס כןאלט״ מ  דער מיט זונן ךיא נאר װ. ז. א. צואמען• אלעם א
 שט־^דיג;;; זײעו מיט גלטטאלט אײן אין שטענדיג זיןי באווײזען לבנה

קאליר נאטירליכען -י .̂.
 איין ױיער , אויגען צוױײא דיא געהאט ליעב מאל א האט אהרן ’

 טאואראם גאנצען א אנמאכען האךצען אין איהם בײא פלעגט קוק
 דעל׳ האךץ זײן פלעגט זײעךע בליק אײן .י'טטורמווינר גאנצען א

 האט האךץ ײין דעךווארעמען/ ווײטער אדנ מאיכען וואךעמען,_קאלט'
 האט הײנט אויגען: ךיא איבער געקלאפט טעגליןי יטאנ ;אהרען פיעל

 ךיא האטש ׳ נײן ׳א ? אויגען צווײא ךאי פאךגעפען געכןענט ער
 געזוגד ליכטינ ױנג א אין געז^פען מאל א זענין װאם אדיגען ’ צװײא

 ׳ פ:יפ 'פאךשוואכט ,פארשמאכטק ,פארדארטען אין איצטער אוג פנים
ק ;ךערקעגט דאןז זײא’ אהרן האט ן  ער זאל אױגען צװײא ךיא ו

 דער אין נאר ,געשטאלט מעגשענס אין״כןײן ניט זיצען זעהן פלו-צים
 פאר דיא ווארום דערקענט, ג^וועזען אדיןד זייא וואלט בלאטע״

ק נ  פאל _קײן מען פארגעפט \ געהאט ליעב מאל א האט 'מען וואפ אוי
 באלד ז.ײא האט אהרן ,אויגען ךיא פאר שטעגךיג שטעהן זײא ניט

ט אונ ךערקענט  ער ;זיןד געפינען זײא וועמען בײא געװאופט האטיני
.געפרעגט זיא האט

 געדענכןען ניט אי־._.קען גאר ,^קענטליןד זעהר מיר זענט איהר -
געזעדזן. אײןי האב איך װאו

:געענטװעךט האט אונ בלײןי געוואךען איז לאה
.נענומען’ נדבה א אײך בײא מאל א איןד האב אפשר -

ײין, אזױ״קענטליןד. זײן מיר איהר ^נןענט ךעךפון ניט -נ

 טוה דעם אויף אפ׳לו איהם איז עפ אז ניט רעךע _קײן איז עם
 אינטערעקירט גלאט זיןד האט ער ,לאה איז דאם אז אויפגעקומען ניט
ל אריבוע דיא איהם איז װאם פאר וויםען צןא  באקאנט, גוט אזוי ױךענ

גע• זיך ער האט וועלט״ דער אווף זיך טךעפט עס וואפ נן*נױא ״א
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ױעק אמאל זיא איז אפשך ,טראכט  עלטערען זײגע בײא א.קעכין געו
 ו_וײז הךשים אבשטעהן פלעגט ער װאו אכפניות ךיא אויף ערגיץ אךעו־

מק איצט איז ;אונ ת. בעטעןי מוז זיא אז אבגעקו ”נדבו
ענען.' ניט מיך איהו .יקענט ווייטער - נן
ק אפיטר איהר זענט - עז עוו ? אךעס אין מאל א ג
נעוועזען. בין יאיאין־ ~
• נעךיענט ערגיץ איהר האט -
א - тי
? אבפױא וועלבער אין -
ל בײא נאר אבםױא, םום;אין_קײן* - ע ב ע- א ט ת׳ בי ה

:געטראבט זיןי יאוג האנד ךיא אבגעלאזט ווײטער האט אהרן
 האי איןד אז *טווערען מעג איןי אװענןגעהן, ניט פויאסט יאיך..קען

 טיר עס זיך ,זאל באקאנט,' געוועזען אונ געזעהען’ ערגיץ ־זיא
? אױפװײזען

 דעו־ עפיס געבראכט אוג .כןעכין ריא אננעקזמען איז דעךױײל
 געװארעןן בלײןו איז אהרן ״לאה״ נאמען בײם אנגעחפען זיא אונ כןכאנכןערי

? זײן מעגליך עם ’ זאל
מען  ער לײענט אזוי וױלל ;עדער אזוי ״וויא :ווערטיל א זאגט '

 אננעשךיבק איז עם אװי וויא פראםט איבער ליײענט איינער’ בריעף״ן דעם
םטים צווײטער רער  שורות, ךיא צװישען לײענט 'ךו־יטער דער (מאבטפ'
 ה. л ווילל ער אזוי וױא בריעף דעם טייטשט יעדער וואךט אײן מיט

 גאר לײענט דער ,לוינט איהמ וויא שטעהען אוול ״בריעף אין זאל עס
 ךעם אין פאךאינטערעסירט שטא־ק ניט יאױ װאס פשטים אהן איבער
♦ .בךיעף

. גאנצער דער ניט אונ איהר ניט . ר. ן פו ם ל טגעמאבט האט עו  ני
 יוךענע ארימע ךיא קומט וויא :איבערפרעגען זיןי אזנ פשטיפ _קיין
ק איז אוךזאכעי ךיא שטוב, אין גבאי בײם לייגען צוא ך ע  באקאנט מט י
 איהם איז עם וואס אהרן •, ד־ערויף ניט גאר זיןי װאינךעךט .נןײגער אז־נ

חאמג דיא באכןאנט גזט אויןי  דעם אויף אויןי איהם איז ךעךפון אז
 בײם ליגט זיא װאס פאר פרעגען זאל ער אויפגעקומען ניט מוח

 ױדענע ךערי מיט פאראינטערעסיךט ויןדי האט ער אז איצטער נאר .גבאי
 אײנגעפאלען: יבאלד’ איהם’ איז’ ״לאה״ נאמען ךעם דעךהערט האט אונ
 אנגעהויבען יהאט ער ;אומױסט״ ניט איז דא ליגט זיא וואס דאס ״אז

 געווארען ךעךשראנןען זעהר ’איז אזנ לאה איז דאם _אז _זײן צױא הושד
ײבט ניט אלץ זיך אונ קל כןעכיןיאױ ךיא ווייא נאפךעםי באלד נאר ,ג
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 у באגעגעגט ױײטער אויגען איהרע מיט זיןד ער האט .־אוו^קנעגאנגען
 איהש’ מיט זיןי האט כןאפ דער ’געטואכט, ניט גאר פון *צזדין האט ער

 האט ער פארשטאנען; ניט אלײן האט ער אז ךךעהען ׳אנגעהויבען
געזאגט: נלײןו -אייהר

פאךענךערט זענט איהר וויא !גאטט ? איהר זענט דאס לאה, -
.:מיוואךען . . !

 אים איז וןאס מעניש אײגציגער דער געוױיהין איז אהרן נאר יא. ’
!לאגע 'איצטיגער איהר בײא לאה׳ן דערכןענען • צןא געוועזען שטאגד

אבק טהרערען  ניט אדינען דיא פון גיעסען אנגעהויבען איהשי זיןי ה
 האט לאגע טרויעריגער איצטיגער זייער בײא ,״ליעבע״ זײן וױנגען

ט ני סי  איהר צוא ליעבע״ ״שטארקע אמאלינע ךיא נאר .זײן י געקאנט ע
ן איצט ױןי ,האט ע ט ע י ב ר א • כחמנות״ ״שטארקען י אין איהם בײא פ

דערקענט. ניט איר״ם האט זיא ,דעךצןראקען ז?נהר זיןי האט לאה
פארשטומט וויא איז זיא ; דערכןענט זיא האט מען וואס דערפאר נאר

 וויא I נ־׳נױאגט שטיל זיא האט מינוט עטליכע אין ערשט געװאךין',
 אז פאךגעסען יהאט זיא ? ״לאה״ מין־ רופט מען אז יאיהר .ווײסט ־אזוי
 מען אז ^קעכין דער געזאגט אומבעטראכט זיא האט נעכטין .נאןי

לאה♦ זיא דןפט
.געפרעגט זיא ער האט ? לאה у דערכןענט ניט מיך האט איהר -

ק געווים ,נײן -  אז_א אין ’ מיך האט איהו־ ווען אײך איןד נן
. דערכןענט ילאגע

 גענןענט מיןי האט איהר ווען אונ אהרן איןד הײם איצטער -
.ױנגעל״ חמעלניקערס שניתי ר׳ ״אהרקע״ געװפען מיןי ’ מען .האט

 זיא ’.קישען/ אין אײנגעגראבען פגים דעם מיט זיך האט לאד״
קאפ♦ דעש אויפהויבק געכןענט ניט אדנ געווײנט שטיל .האט

 איהר נעבען נעז״עסק ער איז שטינןער אויף הארץ צץריםען א מיט
טהון.* צוא װאס געװאזסט גיט אונ

• Т 5 V •

ךײן מאמען דײן בשורה דיא רעךצעהלק געהען דועל איך -
ק ט א  אויפ• זין־ אוג געזאגט ער האט у ךערפרײען זין־ וועלען זייא ,ט

 שרעכן מיט אוג אויפגעחאפט זיןד האט זיא у בעננןיל פון .נעהײבען
:געזאגט

. ניט ,.ק־יגעם ךעךמאנט אונ רהמנות האט ,אײןי בעט איןי - ’ . .
? װאס פאר - т ־־
 אללעש אײ־ אין־ וועל מאךגען .ניט איצטער מיך פרעגט -

ךעךהךגיט״ איצט בין איך רעדען, ניט איןד נןען איצטעו דערצעהלען,י
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.צובראכען ,פארווײטיגט ,דעךיטלאג״ען .  אמאל• נאןד אײן־ בעט איןי .
זײך זאל נעזעהן האט איהר װאם אונ ווײםט איהר װאס דאפ אז

Т : * Т Т •י, V  V Т י Т ־־־ I

דעיקאנען׳ ניט דא מיןי װעט אײןד חוץ כןײגער ,אוינען פיער ?רי׳טען
 דעך• עפים עמיצען וועט איהר ווען דעךהךגינען נאר מיןי וועט איהר

\ר3 זײן לאז I.אומנליכןען נײע האב־ען י דערפון װעל יןד ן■ ,צעהלען
אינ« אײןי אויב ,װאס פאר וויפען אלײן יאיהר וועט מאךגען ,מאךגען

.וויםען וויללט איהר אוג טערעסירט
זאל עס נעטהינ איהר אייז מסתמא אז ,פארשטאגען האט ער

מיט רעךען צוא וואם געהאט ניט מעהרי האט ער וויםען,* ניט ״קײנער
:געזאגט איהר עך האט סוף צום נארי ,איהר

 גענזנ ז״ענט איהר אז פאךשטעהן כןען אונ זעה איןל ,לאה -
 אויף פריהער כןענט איהר אז י זאגען אײןיי .קען’ איןי אונ אומגל/קליץז

 אלעפ טהון װעל איןי ,האפען פיעל מיר *אריף דעךנאןי אונ י גאטט
,1,1 גענוג ,אומגליקליןי אזױ זײן ניט מעהר ?טויין זאלט איהר

• אכײנגעקומק איז ארײנגעהערם היימישע דיא פון אײנער
 דער נעבען זיצען אטשערעד מיין איז איצט אהרן, ר׳ נא, -

,פארמוט־שען געקעךט שױן’ אײןד האט זיא ,.קכאננןער
 ארײגרו- אײןז איןי וועל ךעךנאר זייצען אביםל נאןי וועל איןי ,נײן -

• אװענןנעגא;נען זיןד איז יענער אונ געענפעךט ער האט .פען
 פאךשטאנען שוין אונ באטראכטען אנגעהױבען איצטערי האט ער
א אונ .ווײנט אוג לאבט .זיא פארוואם ױי .קושען האפטי

 האט ,וויםען ניט זאלען עלטערן אײערע אז וויללט איהר אז -
 מיט אויף אזוי זיןד איהר פיהרט זשע װאם פאר געפרעגט״ זיא עך

 דעךפון ,קןשען זײא חאפט איהרי לאכט, איהר ,ווײנט י איהר ,זייא
 איהר ווידער אונ ,דעךוױסען אלײן פ־ף כל םוף זיןד״ זײא וועלען

.ךערמיט נאר זייא מוטשעט
 אונ זיןי נעבען זעהען ציא ;ײא שווער ױ׳נהר איז מיר -
.'שװײגען .  מין א אין עפים ארײן פאל איןד ,.זעהר זיןז־ מוטשע איןד .

אללע מיט אײן זיןד האלט איןז נאר ;זי־ פארגעס איןד .קראנכןהײט,
.זאגען ניט י זײא זאל איןי כוהות .  איד מיר וויא ווײפט גאטט אײן ,
.שווער . .געװארען געזונד גערן שוין וואלט איןד . . .

 ג_עױ>הן האט ער גאר ,פרעגען ױא געוואללט סןי א נאיןד האט עך
יענערי װאם שװער איז איהר וױא אונ קוים ענטװערט זיא אז ״.״ у т :״•* • • •••: • -

.,איהר מיט ךעךט
דער־נןײל וױםען, אללעם אין־ װעל נזאךנען ביז זײן שוין לאז -
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איהר איז מיװים , געבעטען האט זיא וויא פאלג_ען זיא מען ךאךף
»באטראבט זיןד ער האט ,וויסען ױט .קײנער זאל עס אז נעטהיג

עךשט \ ווערטער אהן געז&םק איהר גערען װײטער איז ער
:אומנעכןעךט זיןד זיא האט אוזש מינוט 20אין

.אהײם געהען שױן מענט איהר דא, נאןז זיצט איהר - , .קומט . . .
ק .דעךצעהלען אלעפ אײןי איךי וועל מאךג . .״קײנעש ניט ךעךצעהלט . . . 

שק .צווי . .אויגען פיער . . איז עס ,רוהיג ליגען י שוין יוועל איןד .
. ♦ געװארען גךיננער סןז א מיר איז .שלאפען איצט וויל איך . .  איןד .

אריף האט איהר װאםי רהמנות גרױסען דעש פארךיענט ניט האב
.מיר .  אי,ז ,ניט גאו .כןען איןד .באצאהלק אײןד זאל גאטטי .
.ארים בין . .

שטיללערהײט איז ער ,געווארען אנךךימעלט זיא איז רעךענדיג
שטייעלי, איהר פו-ז ארויסגעגאננעז

у 5 ״ ; “  V י ו • ; • V

■ באגעגענט איהש בער שכואל ר׳ האט !אטשערעד מײן נא -
פאךמוטשעש, גענוג אײןד האט זיא שטוב״ אין ארײן איז ער זוען

 ױין צוא אנגענעהם איז עס וויא טעם ידעש װיםען איהר וועט איצטער
.יןדען בײא נפאי א

■ שלאפט זיא ,.קראננןע אללע וויא געזונד ניט איז זיא ,נײן -
 זיצט איהרי וואס איבריג גאר איז מײנונג מײן נאך ,רוהיג זעהר איצט
 ךיא זיצעי, זאל זיא’.כןעכין ךיא בעטען נאר דאךף מען ,איהר נעג־ין

,נןכאגקען א ארוש געהען צוא אזוי וויא ווײפט אויס ווײזט .קעכין
ק ווארזם ב ע פק מען דאךף קראנכןען א נ א ארומצוגעהן, וויא ווי ײ ־ טי  ני
.שטיל קראגקער ך>ר זיןד פיהרט יעדען

 אהרן האט .טיש צום טהעע דערלאנגט האט .קעבין ךיא ’ ווען
:איבערגעזאנט

ר’ ה י א  איך כןראנכןער/ דער געבען זיצען אונ גוט אזױ ז_ײן וועט ־
 דער■ הולה, א פיט צופיהךען זיןז אזוי דויא װײפט איהר אז זעה

ניט טאמער אונ .הנןדש דעם פון באצאהלען אייךי מען וועט פאר
.רופל ךרײא גענגען אײןד איןז װעל

 *שטיבל אין ארײגגענאנגען ניט ״קײנער שוין איז _קעבין דער הוץ
• איז קרא;נןע; דיא װאן



и מיט .צוגאגגען זין־ עולם גאנצער דער איז זײגער דעם
שטוב בערט שמואל ר׳ פון ארוי&געגאנגען איז אהרן האי־ץ א פאר זואם

.ינאשרייבען צוא אונטעו־ גיט זיןד אי־ געם
 וויא דעךזעהען ער האט שטוב, פיאדארס ינעבעז פאךבײגעהעגךיג

 אויף נאר י ,ארײנגעגאנגען איז ער אוג דארט נאןד זיןז לײכט עס
געבעטען האט זיא אז דעךמאנט באלד זיך ער האט שוועל ךער

איז ער דעסטוועגען פון ינארי ,אויגען״ פמנר צווישען זאליזײן ״עס
’.ארײננעגאנגען

ק בײאי או אד נאר געשלאפען, אללע ע־וין זענין שטזב אין פי
איז ער ״ .קאבינעט אין זיןי בײא געזעםען גאןד איז אללײן פיאדאר

 אכײנגעקומק איז אחרן פרײנד מטער זײן דךאס צזפרידען ד׳גהר געוועדען
 פיער צווישען ,שטיל דער אין אזוי המיד וויא גערעכענט ’ האט י ער

 זער־׳ר גלוועזען איז אהרן נאר , שעה גוטע א ’ פארברענגק אוינען
 אזוי איז’ ער ’ װאס אויסגעזיךעלט גוט איהם האט יפיאראר ,טרויךיג

 לעגען זיןי געשינןט איהם האט אונ פאךחמארעט אונ פאךזויעךט
5. ן ע פ א ל ט

גזטע א ז_ײן וועט ךיר בייא אויב אבענד מאךגען קום -
.שלאפען שטענךינ זיןד איןז לעג של^כטערי א' בײא פאנאדע

.צוגעגאננען עליכס׳דיג לא ;יפיפ זיןי זענין ברידער גוטע בײדע

22

♦ אויםגערעךט זין־ האט זיא

מק װײטער אהרן איז אזיימגר צעהן מארנען אויף עקו ר׳ צוא ג
,.קכאנקע ךיאי מאכט װאס װערען געוואהר שטוב אין בער שמואל

:געענטפעךט אייהם האט בער שמױאל ױ׳ נאר
ט’ קוים , -נעפטרט גאטט איז געלויבט - הײנט אי־ןד האב צרות מי

 עס ,גאטט איז געלויבט ,איהר פאר הקךש אין ארט אײןי געפונען
.שטוב אין געװארען שטילער אביםל אױ

איז האט ? הכןדש אין שוין ליגט ױא ? דא ניט שוין זיא -
אז דעךכאנט’ באלד זיןי יהאט ער נאר ,פארװאוגךעךט געפרעגט ער

אומגלירןליכער זײן פון ניט ווײסט יפאטער 'אומגליקליכער דער
.טאכטער
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 זיא האט דאךט ,הקךש אין אווע^כעגאבגען באלד איז ער
קדיג געפונען בל א יאין ליג טי  זענין קכאננןע’ צעהען ’ נאןזי װאן /י
עס ער ’ וועט טאנ הײנטיגען אז עךװאךטעךט האט ער , געלעגען  א׳
 צוגעזאנט״ איהם האט זי־א וויא אזוי איהר וועגען וזערען בעוואון״ר

 ווארט אײן נעענטווערט ,גערעךט וועניג ױגהר איצט האט זיא נאר
 20 צווי־שק דא’ ניט אז פאךשטאנק האט ער ,צעקנטען דעם אויף

 זיןז האט י ער , אויסרעדען .נןעינען זיןד זאל זיא ארט דער איז אוינען
 דער איהר צוא געהט ’ עם צוא געזונד״ איהר וועגען דערןךעגט גאר

ניט^ גאר מיט’ אוועכןגעגאנגען איז אונ דאקטאר

 נןענען זאל ער ךעם ליעב צוא אוג געזוגד איהר לי־עב צוא
 זאל מען אז פטארען אנגעהויפען זיןי ער האט רעךען איהר מיט

ק איהר ב ע ג  - ר אין איהפ איז דאס נאר ,עטיבעל באזונדער א אן
 ג;>דוי^רט האט טאג .עטליכע אנגעקומען, גרינג אזױ ניט הנןדש ער
אויםגעפיהרט דאפ האט מען גגיז

נאר ,געװארען בעםער פײ>ל איהר איז טאג ;גטליכע ךיא אין
.קכענק׳ 'שטארקער’א’ נאןז וויא שװאןי זעהר געלעגען נאןד איז זיא

ױנציג’ האט י ער’ נאר ,טאג אלע איהר צוא געגאנמגן איז אהרן ו
ראיגעהאט האט #ר איהר, מיט גערעךט ק דאפי אז טו עד  איהר זאל ר

מאל אלל;י ̂אר’ איהם זיא פל^גט אדועגקבעהן זײן בײא שאדען ני־ט
 איהם וועט ױא איהר״ וועגען דערמאנק ניט ״קײנעם זאל אטאגען
.דערצעהלען אלל;>פ ךערגאן־

פלוצים זיא האט כןרענק/ איהר פון טאג זענןסטען דעם אויף
 געיואלט שוין וואלט זיא’ אז דעם וועגען איהם מיט רעדען אנגעהויבען

.הקךש פון ארויס
וויא .געענטװעךט עך האט ,שװא״ ז^הר נאןז זענט איהר -

ק גאר נא]־ איהר ,^קענט עג  נאןי זיןי ’ דאךפט איהר ? טראכטען ’ דעם וו
אברוהען טאג. עטליכע דא'

 דארף איןז ליג^ן, צוא לאנג אזוי ניט צײט _קײן האב איןז ,נײן -
ק דארף איך ,פאהרען ה ע !ג

נעבעטען זיא האט אונ היץ פון רעךט זיא אז נ׳ימײנט האט ער
ק צוא אויפהערען זאל זיא עד • ז.עהר איהר שאדעט עם ווײל’ ר

̂־ט מעג איןז־ ,ניין - מאךנען < געזונד שוץ בין איןי רעךען, שוין אײ
ז .הקךש פון אויפשבײבען זיןי איןי װעל

זיא אײלט װאו ,נעװארען פאךװאונךעךט מעהר ’ נאןד איז ער
? געהען אונ לויפען ױא ווילל װאו !זיןד



וועל ױאנען ביז , בעטען צוא אנלעהויבען זיא ער האט י לאה -
שטעהק ניט אײך איןי מיט פאר קומט עס װאס וויסען ניט אזנ פאי

 פרײנד עךשטער אימגר א_אל בין איןד אז ניט פארגעפט ? אײך
 טרויךיינ״ זעהר ’ איז לאגע אײער װײל ,אגדאי איצטער אזנ נעװעזען
 מיר אייהר ךעךצהלט זשע וואס ,מיר פאר זין־ איהר בעהאלט ח־אס־זשע

איהר ,דעךצעהל׳גן צוא צונעזאגט מיר דאןז האט איהר ? גיט גאר
,אײ־ וועגען ךעךמאנקי ניט כןײנעם זאל איך געבעטען מיןד האט

שטאנד אין ז_יץ איןד וועל טאמער מײן אי־ .געפאלגט אײ־ האב אי־
אלעס’ מיר זאלט איה־ איך ווילל דאריבער ,טובה א טהון צוא אײןד

’ • דע־צעסלען
 ג_עפו:ען זיף האט אהרן וואפ צײט גאנצע ךיא אז זײן כןען עפ

 דעם וועגען געטראבט ווינציג זעהר זיא האט בעט איהר נעבין
 נ_אר ,איבעךגעגזיבען י געװעז.ק אזוי אמא׳- איהר איז װעלכער אהרקן

 דערמאנט איוי־ זיןד זיא האט ,דעךטאנט זיא האט ער ווען איצטער
,'לאגג גאנץ לאנג איהר זיןד האט װאםי הלום נןטען א אן וױא

צװויינט. שטיל זיןד האט זיא ,געהלומט נךנךווײז״ נאןז
אײןי איןו האב וואם אדג דעךצעהלען אײןי איןד זאל וואס -

פאר• א ,אללע פון אומגליכןליכםטע דיא בין אין־ ? ךעךצעהלען צזא
.אײביג אויןז ’ פאלענע
 אראני אזױ זין־ בײא איהר פאלט װאפ ,איהר זאגט וואם -

גאטט .העלפען אײןי ״קען מען ? אומגלי/קליבע אײן דען איהר זענט
 גוטע נא־ האט איהר נאי־.^לטערן האט איהר העלפען״ נאןד אײןד _קען

. . . ך ײ ר פ
וויללט איהר וועטען פון אונ אללע פון הילף גאנצע דיא -

אבער ,ךעךצײט אין זײן גוט נאר הילף שפעט, צױא שוין איז
.פארשפעטיגט זיא ווען ניט . ז_אל אי־ געװאללט נא־ װאלט אין־ .

 אןיף ווילט” איהר אויב הקךשי; ךעם יפדן גיכםטען צץם וויא ארוים
דאנען. פון ארויפלאזען מין־ .זאל щ אז זעהט האבען רחמנות מיר

אײן ניט פאךשטעה אי־ - ניט אײןי פאךשטעה איןי נאר -
_ק'ינ• אין הילף ’ ? פאךשפעטיגט פארױאס רעךט, אי־ר וואפ וואךט

 דאךפט װאו אזױ זיןד איהר אײלטי וואפ ווידער אונ ;שפעט גיט טאל
האם פאר ? ניט צײט _קײן 'איהר האט וואפ ? פאהרען איהר

אונ .עלטערן אייעךע צױא דערקענען לאזען נייט ןי־ איהר וןילט
.רעטעניש. גרוים א מיר פאר איז אלעם דאם ? פךײנד גזטע .

אנגעקוקט איהם .בעט ךעם אךיף אױפנעזעצט זיך האט זיא
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עהק ראט אינ אטאל ינא־  איהרער זיןד געפינט איהר נעכען אז געז
פון _גךײט איז אוני איןעךגעגעבק איהר איז ’ /ואם פרײנד אמתער א

צק אין זי־ך האט זיא ,גוטם אללעפ טהון צוא איהרטוועגק אנ דער־ ג
 ביטער מאל א נאןד זיןר האט זיא ,אהרקען אמאלךיגען דעם אין •מאנט

. ט ג י י ט ז צ ־ ;
 ניט בין איןז ,אללעס ,דערצעהל׳גן אללעפ איײ־ וועל איןי -
פאךפאלענע, א בין איןד אויםהערען יאפילו מיןד זאלט איהרי -וועךטה

.פאךדאךבענע א . .
 מײנט איהר ווען טעות א האט אונ אומזיםט װײנט איהר - י

אין ז/יה איך ,פאר זין־ שטעלט איהר וױא אײןז אויןש קוק איןי אז• :י
 אומגליכן־ ארימ/י אײן נאר .זעה איןי ,ניט שלעכטם שום _קײן אײןד
 ל׳ילף- האבען דארף אך־נ צרות פיעל זין־ יאויף טראגט וואפ פרוי ־ליכע

 ז_ײן נאר װעל איך װאפ מיט העלפען צױא אייך גרײט בין איןד
. שטאנד אין . .

.הילף האבען דארף ,קינד מײן נאר הילף, ניט ךאךף איןי
 ,קינדער... צוױיא .באטעווען ארױסי מען ךאךףי כןיגד מײן

ם??... א -יוו
 צײט דיא איצט נאך אױ זייא פאר העלפען״ מען .קען זייא -

.העלפען צוא . . פאךקויפט זײא האט מען . .  װעל מיןד...איןד לאזט .
.־לויפען

 געלאזט ניט האיט ער ,בעט פון אראבצץקךיכען אנגעהויבק האט זיא
 זיא האט אזנ צומישט שטאךק איז זיא וויא געזעהק האט ער

. בארוהיגט:
אי־ ,היץ פון רעד אונ .קראנק נאןד ננין איןז־ אז ניט מײגט -

 נאר לעב אי־ ,װעה מיר טהוטי ־עס ױײל ךעד אין־ .געזדנד שוין בין
!דעךצעהלען אללעם אײן־ וועל איןד ,.קינד ’ מײן פאר

 איז עפ וויא דעךצעהלט אללעם ווירקלי־ איהם האט לאה אוג
.;נךצעהלונג’גאנצען ידעם פון לעז^ר ךיא באקאגט אויפפיהרלי־

אױ אהרן ביז געדױערט פך א האט ,געענךיגט האט זיא װען
.זיןז־ צו .געקומען
.קיגד פיאדארפ אױןז־ איז רײזעלע טאכטער איי^ר אונ -

א, י ר אזיזנליכןליכע מײן - א נ ., ,! ד נ קי זיין ניט מיר דעךמאנט .
מײן פון פאטער דעו־ אנרופען זיןד זאל עך ניט ווילל איןל ,.ןאםען

 איז זיא ,נאך ■איןי לעי איהר צולי^ב מוטטער, איהר בין איןי גןינד
.קינד, מײן גאר



מיט, זיא אז פארזיכערט אזוי איהר זענט וואנען־זשע פון -
? לאנע שרעכןליכע ’ אזא אין איצט זיןז ’ געפינען טאכטער זלמן׳ס ר׳

 מיןד פארקױפט״וויא זייאי האט מען אז פאךזיכערט בין -איןז־
 זיןד־ האב איןד ױאס ;אהר צעהן ךיא אין דערפזן, עם וױיס איןי , אמאל

 פון אנגעהעךט זיןז איןז האב לײט״ ארימע ךיאי צױישען געוואלגעךט
 געװאהױ ביןיאיןד מעהר באןד נאר ז״אבעך, טו־עײיכע8 פמיל י מפחור י דעם

ק.’ אהרקע פון י געװארען ױני ב סי

.פיביךניק אהרקע דער איז ווער -
. אין דא ,פאךגעסען אװיאי האט איהר - . . טױטער־ ךער אויף ו

 אוודאיי איהם האט איהר ;םיביךניק אהוקע גנב א געפומגן זיןי האט גאם
 איהם־■ מיט הייזער״ ךיא אין אחמגעהען אויןד פלעגט ער גענןענט״

 שטאךט.: דער אין יאהרען צוױיא פאר באגעגענטי פלוצים ױןד איןי האב
 ער־ חאטש לײט; ארימע אונזערע מיט געגאננען אויןד איז ;גר ,יאםי

 ווערי ךערקענט מיןז האט ער ווען נאר , מעניש פארדארבענער א איז
עהק אונ בין איןי עז  אוג’ ״צװוײגט זיןד ער האט לאנע, אזא אין מיןי ג

 טאג אין מאל עטליכע ,רהמנות שטאךק מיר אדיף באקומען האט
 לאה פון ,םטײטש ן באדױערען אויגען פאיווײנטע מיט ער פלעגט

.וועךען אזױ .זאל טאבטער בער׳ם שמױאל ר׳ . .  אויןד זיןד האב איןד !
 §אר געזעהען ניט צײט גאנצע ךיא האב איןד איהם מיט דערפרײט

> בע?טע יךיא ‘געװארען יענען מיר בעקא?טען, _קײן מיר ט  ,פרײנד גו
 אויסגעלערנט־ מיןי האבען איבעךגעלעבט האב איןז־ ױאם צרות מײנע

כ אין זא/ איןז נ  יאהר־’ גאןץ א .מענשען ״ ^טינןעל א געפיגען אויןז אג
איז קאמפאגיע.ז אײן אין געפונען זיןז מיר האבען  געװארעך טאקע מירי

 ־יא פןן ,האבען רהמנות ימיר אויף שטענדיג ?לעגט ער ,^רינג^ר םןי א
 צווישען מאכק איז״ שטײגער דער וויא זיןד גןל־עבט װאם כןריענ אלע
ט לײט, ארימע ךיא אונ מיר ק ל א- אי־ פאךהיטען, 'םיבילניק מיןז ?  ה
 פרײגד. גזטען אזא האב אי־ יוואם ;ליכןליןי ג־־פיהלט דענפמאל זיף־
 איהם י איןי י האב צוזאמען געוועזק זענין י מיר ‘וואס צײט דער אין

 אריןד־ מיף האט ער אדיןד/ מיר יער אונ לאגע גאנצע מײן דערצעהלט
 אװענן־ עלטעךן מײנע פון בין איןו ווען נאבט דיא װיא ,ךעךצעהלט

 דאפ פאךמאכען צוא פארגעפק אוים װײזט עם וויא איןי האב געגאנגען
 דענםטמאל' איז ער אויפגעעפענט״ עס האטי װינד דער אדער ׳טער?פע;

 װעך אונ אונז״ בײא נעפונען זי־ןד האט וואס אפערד גלבנען געגאנגען
 האט אונ אבײנגענןראכען ער איז פקסטער אפען אײןי דעךזעהן האט ער

שק באננביט, תי' דיא צווי בו מײנעטי 'פארשלעפט אויןד ער האט ע

ם 296 י נ ו י ב א ו ם י י נ ע



у 297ם י נ ױ ב א ו ם י י נ

מיט:

ТР !
 זיןד וב
 פוך ט

יװאהױ
5

וױטער־
טוךאיי
איהם״-
: тפזאדט.:

I ער־ 
 ווערי

I .אוג 
тטאג
 לאה
 אויך
 פאר־

,ײנד
ערנט״
тיאהר־

 ע\ אר
 ךיא:.
 יישען
 האיג
 4ײ?ד

 איהם
אוי־

קי:זע
דאכ
тזמאל
עען
האט־
ינעשי

זײא; אונ עלטערן מײנע שכײבען״ געװאלט האנ איןד וועלכען בריעף א
 דער געװעזען י איז םיבירניק ’,אומגליק מײן ערקלערען אפענטליןד

 אלע© האט אדנ סוד מיין פון געווארען געוואהר איז וואס ערשטער
ק עג  חײק^ אךער קװ־לאפניטשקע, ךער הײקע איבעךגעגעבען מיר ןו

 וױא, געזןכט מיןי האבען זײא אזנ .^קאמפאױע איהר מיט טעקלעךין דער
ליבט. מיט

.^קאמפאניע? איהר מיט הײקע ךיא איז ווער -
נאןד לעבט זיא ? כןענק’ ניט זיא זאלט איהר זײן דאס נןען -

 כאבער ’ ךער אין געהיהען אליין י זיא האב אין־ ,אוי,ל איןןט
.מוךליטשקע

 מוטער בעל־עגלה׳ס רויטען ךעם ,מענןלערין דיא הײקע
 װאס: ,זיא קען’¥ איך ? שעגק ךעש גאס טויטער ךער אריף האט וואס
? אױ זשע

מיר־ האט עגלה, בעל רויטהק ךעם מיט הײקען ךער פון אט -
ךיא מיט קאמפאניעז אײן’ אין זעניץ זײא אז דעךצעהלט סיבירניק

אלע ךיא אין מײרלעך פאךקױפען וואפ סוחריש אךעםער גרויםע
ארטער. וויםטע

 אונ םוהריש אלע דיא טיט באפןענ־נן אנגעהויבק איהש האט לאה
ײקק מיט  זי־ האט ער ’,אויערן אונ מױל אויפגעשטעלט האט ער .ח

.בלאס געוױארק איז ער ,דעךמאנען שרעגןליכעס עפים אן אנגעהויבק
 זײא האבען .קינדערי אומגלי.קליבע דיא ,ג_ערעכט זענט איהר יא -

פאך• איצט ,אלײין זײא’ רץנתגר צווײא ךיא ניט נאר פאךקױפט״
האט עגלה בעל רוי־טהער דער וױאס אזמגלינןליכע דיא איף״ שטעה

.איהר אויף געהאט רהמנות .  מאךגען־ .וועל איןו ,געהען מוז איןד לאה .
 וואלטטיר ער סיבימיק? ךער איצט זיןד װאו.געפינט אײף, בײא זיין

.געקומען צוניץ זעהר
איןז ט, וױיס - אהר צוזאמען זענין מיר וויא נאכךעש רען ני  א;

״ עפים װײטער פארגלופט אי׳הש זיןז־ האט נעוועזען ק בנ האט־ מען ע
 אין איצט זין־ ער געפיגט נעווים ,אךעםטירט ■ אוג געהאפט איהש
 אין גנבה נרויםער א פאר אז 'ךעךצעהלט מייר האט ער ווארום ,םיביר
. .  דאךטק־ פוןי איזי ער נאר םיביר. כןײן פאךשיקט איהש מען האט ר.

 געחאפט איהש האט מען אז איצט אונ רומעניען,י נןײן אגטלאפען
ק האט  וױיפ ווײטער רוסלאנד״ _קײן אבנעשינןט צוךיק געוויס איהם מ
.איהם פון ניט א־יןד

 איהש: זיא האט , אװעקגעהן געוױאלט האט אהרן ווען
■ אפגע־אלטעו



אן װ ק ;איהר נעהט זשע - ו בק ?פוין מי־ןז מען וועט ו ש־יי  אוי:
ע וויל איך לינען, ניט דא מעהר וויל אי־ הכןךש« פןן ײנ מ הןי ע  נ

שוין... געפינען זייא װאו ווייםט גאט -?ןינדעויגעפינען״ זיןי
.באטראכט אייםל זיך האט ער т . . - ן . -

 ניט דאךפט איהר קול ציטערדינ א מיט געזאגט ער האט ׳. לאה -
 איהר ניט ,.קױאגק אדנ אךיש זײט איהר *גארניטיטתן אונכןענט ;געהן
 אלײן זענט איהר אומנליכןליבע, ארויסצוהעלפק שטאנד אין זע,נט

ווערען זאלט איהר אברוהען זיןדי דארפט איהר ,א?מגל;קליף צזפיעל
עט געזונד ריוו ה ען, נאןז אי ב ע ל ךי ם  נוט ײין* "נא אײד וועט עסי א

 _קײן ניט זענט אונ אומזיםט ניט לעבט איהר ,זעהן גוטס פןד א ’ אונ
ט,' איהר וױא פאךפאלענע ײנ ײע מיר פאר האט איהר מ  וועלט אנ

איז אהער ביז ,וויםען שפינטער אלעם וועט איחר אױפגעעפענט,
סןי א ,אפען אלץ א־ז איצטער .פינסטער יעדען פאר נעוועזען אלעס

 נאר אײןי נןען איןי איבריג״ איז עס ,ניט אײןי איך דאךף ךעךצעהלען
אײער זעהן גיןז־ איהר וועט מעגליבקײט א זיין נאןז וועט עס אוייב .זאגען

.אויןי טאכטער ר׳זלמךס אונ .קיגד

פאר אוישנעשריען ווילד עפעס זיא האט קול אי־הר מיט ניט
צװוײנט זיך אוני אראבגעפאלען ניט בעט פדן שייער איז זיא ;פרימ־

 גערעךט אונ היץ גרויס א אין ארײננעפאלען איז זיא ..קינד א.קלײן וויא
- .פײער פז-ן .

וואס פעהלער גךויסען א געטהון האט ער אז געזעהן האט ער
געװאוםט ניט פיעל אזוי האט ער ,געזאגט פלוצים אזוי איהר האט ער

אוןעגןי ניט שוין איז ער у ווירכןען שטאךק אזוי אירר אויף קען״ דאס אז
 געזאנט״ האט דאכןטאר דער געקומען, איז דאקטאר ךער ביז געגאנגען

באלד דאס וואלט у שװאן־ שטאךק אזוי זײן ניט )אל זיא װען אז
וועט מארגען ביז אז פארזיכערט ער האט איצט נאר ,איבעךגעגאנגען ■

 ויא אז אהרנ׳ן בארוהינט איז שטײנער ךער וויא אזנ ,געהן איבער י דאס ־
’.געזוגד ווערען ג_אנצען אין גיןד -,וועט
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ארום צײט קלײנער א אין

אוס• האט אהרן אוב צײט דער פון אוועקגעגאננען איז טאג אכט
ער באלד וויא אנהויב אין .ווערען צוא געװאהר אלעם פון פעיעט

ײקע עס לײט א פאר וואס געװארען געװאהר לאה׳ן פון איז ה עניןי ז
באלד ויןי ער האט עגלה .בעל רויטהק ךעש אײךים איהו ■טיט

 פון אנטלאפען איז וואם .רחל מײךעל אומגליקליכען דעש אן ךעךטאנט
פון פאושוינען ךיא מיט צוואמען ער אונ פאגראש סטעפנןיווער ךעם

זיא אונ וועינ אין באגעגענט זיא ען3הא יענלה בעל רויטהק דעש
 בעל ךער פאךוואם פאךשטעהן צוא אנגעהויבען האט ער .־מיטגענומען

 בלײ■ דערוױיל זאל ימײדעל דאס אז אײנגערעךט אזוי איהש האט .ענלה
 יאיין מיט אהיים.י צדךיק אבפיהךען זיא וועט י ער אונ איהש בײא בען

 'דהל דיא ווער געװארען געװאהר ער איז טאג אכט ךיא אין לואךט
וױא זיא יזוכט סאלאמאן התןי רײכער איהרי וויא ,איז פטעפקיװקע פון

האט ער וױיל ,אדעם אין ךעש צוליעב זיןי געפינט ער אונ ליכט -מיט
 װײל דעש איבער אויןי אונ ידיעהי, ש־טײכןעל א דעם ױענען גע־אט

 אונ ,פאגראמען ךיא אנגעהויבען זיןז־ האבען עם זינט צײט דער אין
זיןי האט עלענד/ אונ אךיש געווארען זענין טעכטער ױךישע ם־ א

אזוי .צופיהרען גךעםער אנגעהויבק אדעם אין ימםהר ^רעקליכער ךער
 הויכע ךיא אין רעךען אנגעהויבק שטאךק דעש י וועגען האט מען אז

עי פון אויןד האט רעניערונג ךיא ,פענפטער באקומען אנגעהויבען צײט ך
 פאליציע םיפקנאיע אדעםער ךער אין אונ ,מםהר ךעש פון יךיעות פ־ א

 זאלען ױיא אגענטען םיםקגאיע ךיא פון צאהל ךיא פאךמעהךט מען ד,אט
פארברעכער... ךיא ־נ־נפינען

 איז כלה פאלאמאנס רײבען דעם וויא געשיכטע דיא איז פכלל
 אין יעדען ט באקא געװעזען ,אכײן װאפער איןי וויא נעױארק פאךפאלק

.ר. פון״ גלנענך נאלצען ;דעש . .

דא איז לאה אז פיאדארץ איבערגעבען באלד האט אהרן
.ר• ־אין אויף וויא געווירקט וױנציגער ניט נײעס דאפ האטי איהם אדיף .

איהר ברענגק צוא צץגעזאלט איהר האט ער ווען לאה׳ן
V : ־гטאבטער•

 אדנ ,געפרעגט ציטערנעש מיט פיאדאר האט זײן״ ךאס -כןען
צט, זיןז זיא געפינט דוא זאנםט לאגע שךעקליכער א_זא ;אין לינט יזיא אי
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ש:.. אין  איןד־ גרײט איןז בין גאר, פארמאג איך וואס אלעס מיט הכןך
 וריל־ איןז ,איהר צוא געהען לאמיר .העלפען ליכע(אומנלינ ךיא זאל
 זיא ווײנען אונ בעטען זיא איהר, פאר פאלען יוועל איןז ,זעהן זיא
- .אלעם אױף גרײט בין איןל־ ׳ זײן מוחל מיו זאל

א אז ניט װײםט זיא - דײך דערמאנט האבען מיר ,דא פיזט ת V т ; / ־־ • • •• י  • т י т  ; V ; י ״

או נאמען .איהם פון כועהר הארען ניט וויל ’ זיא נ
 ניט־ האט ער ױאנד, דיא וויא בלאם געווארען איז פיאדאר

 אל>ה.. האט אונ ,שרעק אונ איבעךראישונ: גרױס פאר ךעךען נעקענט
ק מיין וױל זיא :איבעךגעחזרט ווײלע מ א ק ניט נ  וויא א !דעךמאנ

אויף׳ האבען רהמנות ניט גאר וויל זיא ,אין זיא ייטלעכט אוינ שטאלץ
גאנצען אין זיא וויא וױגציגער • ניט אפשר זיןי קוואלט וואס יהאךץ מיין

פרויי אךימער ניךךיגער דער פאר זיןד רעכענטי זיאי ’וועלט, דער אויף
גיט ײאמען מײן וויל אביון׳טע ךיא אט ׳. מיו אכןעגק שטאלציךט אונ

ק/ אנ מ בץאגענענק, צוא זיןל־ םיר מיט אן ניט איהר שטעהט עס ךעך
איד דאס ׳. א ,וויםען ניט מיר פון װיל זיא ,ימיר פזן אנטלויפט זיאי

.איבעךטךאגען גיט עם קען״ איןי י ׳ שרעקליןי .  ניךךיגער דען איןי בין .
. ? איהר פ״ןן .

ךעד פון נידריגער געפיהלט איצטער באמת זין־ האט ער
.לאה ארימעו ! .

 ניט מאל _קײן האט ער ,איהם פאר דערשראקק זיןז אהרן.האט
 באנג. זעהר איהם האט עס געזיכט״ שרעקליןי אזא איהם אויף געזעהן
 װאונדען אלטע זײנע אוייפגעבלאזען גאר איהם האט ער וואס געטהון

 איהם געמןזט שוין האט ער פאךפאלק/ געװעזען שוין איז עס נאר
ער אונ געפאדעךט איהם פון עס האט פיאדאר ךעךצעהלען. ווײטער

ט’ גיט האט קענ ע האפען באדארפט ער האט ווידער אונ אפזאגען ג
 אומגלינן׳■ ךיא מאכען נלי.קליןד מיטהעלפען איהש זאל ער פיאדאר׳ן

- ליכע ה, א ל

איהש האט לאה וואש אלעס איבעךגעג^בען איהם האט ער אונ
 אונ־ איבערגעליטען איבערגעלעבט^ האט זיא וואס אל^ס ,דערצעהלט

-איבערגעטראגען .
ל ע ט ש י נ אן ־  וויל זיא גערעךט״ וױיטער אהרן האט פאר, זיןי '

ק ניט זיך  ׳ פכײגד איהךע צוא ,;ילטערן איהרע צוא דערקעגק י לאז
דערנ־ענט, זיא האב איך וואס גליק א

 א_זא פאר געקענט ניט זיא האב איןז־ !שרעקליןד איז דאס -
איהר־• האט יעגער װאס נעדענכןען אזוילאנג זאלי״קענק זיא שלעכטע.



 עלטעךן איהרע אױף בעם אין זיא איז װאס פאר נאר ,שלעכטפ געטהו-ן
פריינד? איהרי; .אויף

ת, האסט דוא נײן - - עו ט  וויא שלעכט אזוי ניט גאר איז לאה א
ט, ס מיינ א  ?ווײא איבער נאר נישט, גאר זיא האט עלטעךן ךיא צוא דו

 עךשטענ׳ם ,דערקענען’ ניט דעךװײל זייא צױא זיןד זיא וױל ’ -אוךז_אכק
 זייא לאזען ,װאונךען אלטע ךיא י אויפרײסק גיט וויל זיא אז ,זיא זאגט

 זיא.קײנער וויל אונצווײטענ׳ם .רוהיג עלטעו דער אױף האטש לעבען זיןדי
 פאר גאר לעבט זיא ,.קינד איהר געפינען צוא *שטערען ניט זיא זאל

ט ווא/טען עלטערן איהרע ..קינד איהר דערלאזט... ני
:רײד ךיא אין ארײנגעפאלען איהם איז פיאדאר

ם א ד, דען האט זיא א.קיגד, פאר -וו ךנ כ דען האט זיא א
? מאגן א

 איצטער ׳שוין דארף .קינד אייהר , מאנן _קײן ניט האט זיא ,נײן - ’
 אהרן האט ,פופצ/יהן שר'!אפ אונ פערצעהן ;אהר א פון מײדעל א זײן

 האט פיאדאר .ערד ידער אויףי אויגען י ךיא אראבגעלאזט אדג געזאגט
.קאפין דעם אראבגעלאזט י אויןד . זיןי ער האט באלד גאר .

.אויפגעחאפט:
.\ טאכטער מײן איז .קינד דאם - איז װאו ,זיא איז זשע װאו .

 געהן װעל איןי , ניט מיןד כןװאל ? זיא איז װאו יזאג ? פארפאלען זיא
 ױא ,פא^ער איהר בין איןי יאז זאנען איהר וועל איןד איהר, צוא

.טאכטער מיי־ן אױ . ר רוהיג. ל׳נבען שױן .כןענען וועל איןי . ה אי ..
 זיא וויא מארדער אז_א ניט בין ’ איןד אז זעהען יך1'א וועט מוטער
.מיך האלט . .

שרענןליכינ א פאר וואס אין דעךצעהלט איהם האט אהרן
 ער זיןי געפיגען טאכטער זלמינעס ר׳' מיט טא;טער זײן ך״אנד
 ווער ,סוחךים .^קאמפאגיע נאנצער דער מיט באקאנט אויןד איהם האט

 בעל רױטער דער אײךים איהר וויא אויןי איז מעכןלערן ךיא דוײקע
 אנטלאפען אױ װאם מײדעל ךעם אויף גענןרינען רהמגות האט שגלה

איהם האט ער װאךט אײן מיט פאגראם, פטעפכןיווקער פדן״ געווארק
ךיא נןען מען אז 4 איז 2 אונ 2 וויא’ ךעךוויזען אונ אלעם ענטךעכןט

 .קי^דער אומגליכןליכע ךיא אונ פוד פאד איבעךגעבען חבךה .גאנצעי
- קי.' װ באטע

געןאגט אהרן האט ,פאךשטעלען ניט גאר זי־ .קענכט דוא -
 זיא ווען געפיהלט ױןי וןאלט’ מוטער אומגליקליכע ךיא גליקלי־ך וויא
 נ־״עט פין זיך זיא רײסט .קכאננן^רהײט ,נןיגד איהרי ז?גהן .קענען -זאל
- אונ לויפען אלץ וױל זיא הןי. ע ”ג
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ץ -  זיאנ■ װעל איןז נאר לאהץ נעמאכט אומגליקליןי האב א
 איהר אומקעהךען אי־ר גרײט אץד בין אלעם טיט מאכען, גליקליןד
 אד וויפען זיא לאז ,זעהן זיא לאז נאןך ל;>בט זיא אויב ,טאכטער

ר... א]א ניט בין איןד אךךע מ

 אזנ / דעךצו ערנםט גענומען זיןד האבען אהרנ׳ן נויט פיאדאר
 דעפ מיט חייקען פון ךיעלא נאנצע דיא גענעבען איבער באלד

 אל׳נ האט סליעךסטוױע י ךיא ,פליעדאיװאטעל ךעם עגלה בעל רויטען
 דעפ מיט אפ זיןז ביבנען זײא וױא פאקטען נײע ימעהר באקזמען מאל

 מײדליך אומשולךיגע םןד א שױן האבען אוני 'יאהרען ם־ א פון מפחר
 פאךפאל־;; איז רהל וואס פאקט דעם װעגען ,’געמאכט אומגלינןליןי

 דע־• עדות נאןי מיט אהרן האטי ארײן״ װאפער אין וויא געווארק
 א דור־ ,'טטוב אין חײקען בײא געפדנען זלןד האט זיא וויא וויזקי

 וויא ךעךװאוסט זיןי מען האט געפונען האט .ער וױאפ בריעף סןי
ג ר א ב ־ ו ע ד ע פאך־ זענין חברה גאנצעו .זײן מיט אדעםא פדן ל

 האט מעהר נאןי ,מײךלעף ךרײא ךיא פאךקויפען דעם אין מישט
 ארויסגעחפעך האט מען וועלכען םיבירניק אהרקע אויגען ךיא נעעפענט

 אל£ פון דערצעלט פימנר ’ מיט האט ער , עדות אײן פאר פיביר פון
-מםהר ניךךיגען ךעם אין פארברעכען .

 ארויפגערופען םליעדאוואטעל ךער האט התן רהל׳ם סאלאמאג׳ען,
נ _קײן ו א . . .  ליעבע זיין אז איבעךצײנט ארטי דעם אויף ךןי האט ער ר
 האנ־ סוחךים׳ם מארדעךשע דיא דורןל־ געווארען פארפאלען איז רהל
 זייערע אװעקגעװאךפען פמעט האבען פיאדארן מיט צוזאמען ער

 זייא ,םליעךםטװע ךער מיט געגעבען אב נאר זיןל־ אונ געשעפטען
ק אל  נןינךערי'נעפינען אזנגליכןליכע דיא װאו דערגעהען כןעױגן ’ ז

אגענטען פעהייגע דוךןז י צײט אונ ג.עלד ,מיהע פיעל נאך .זיןז
 אויף געפונ^ן נןינךער ךיא מען האט פאליציע, פיפקנאיע דער פון

 פון שבת אלע כמעט געדט וואם ״צעזארעוויטש״ פאראהאד ךעם
דיא פון אגענטען לײטי ױנגע צווײא .קאנפטאנטינאפאל קײן אדעס

 נעיניןי נןינךער’ ךיא קאנסטיאנטינאפאל, _קיין געפיהרט זייא האבען פוחרים
 מען ארט שרעקליך א פאר וואם אין געװאופט ניט אלײן נאןד דאבען
-זייא פיהרט .

 נידריגעך דעם פון געהיימניםע נ_אנצע ךיא זענין איצטער עןשט
..װאפער ךעם אויף בוימעל וויא ארויף סליעךפטוױע ךער פאר מפהר

 א;אהךען פאר ערפט איז מכ;הר ךעם פון ךיעלא .קלינגעדיגע ךיא
ר אין פאךגעקוטען ק איז עפ וויא סוד״ כקרוזשנאי א א- עך באקאנט י
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 סזךעבגי•■ לאנגען דעש געדחקט האבען ױעלמג גאזעטען ךיא פדן
 דיא מיט בעקאנט ךענפטמאל זיןד האט וועלט גאנצ־׳נ ךיא ,אטשאט
 פכײנד גוטע אונ התנים שכנ׳טעם ,פעטעךם ,באבעם מוהמעס, אלערלײ

 מײז־לען/ אןמשולךיגע אךימע ,עלענדע ךיא אויף רחמנות האבען וואפ
 וויא ’ פאךטשפט דענסטטאל מען האט קאמפאניען. פרײע גאנצע ךיא
 צוא געפרװוט זיןי האבען פאךשולךיגטע ךיאי פארךיענט, האבען זײא

 זייער האט כעגאט דער ינאר ׳ םענאט אין משפט דעם _קאםירען
.אכגעזאגט סאםאציע
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נעױאךעך איהר איז מאל אלע ,געווארען בעפער ניט אױ לאהן
 נעלעגען אױ זיא פארגךעסערט, מאל אלע האט שלאפ_קײט איהר ,ערגער

אלע װאים חוץ גערעדט װינציגי זעהר דעךבײא אוג ך״יץ גרויפ אין
 מײן איז װאו אוניפךעגען קאפז דעם אויפהײבען זיא פלעגט מינוט
 נאר זייא װיל איןי ’שײנדעלע? איז װאו רײזעלע? איז װאו ? .קיגד

ען;צו.קװעט גיט מאל אײין האט־ ״קײנער ווען אונ האךצען... צץם ן
קאפ דעם אראבגעלאזט ווײטער זיא האט געענטװעךט/ ניט איהר

ק .ק אין  געכ־ אונ 'שרעכןליךיפאךמישט ווערען פלעגען אוייגען דיא , ש
ט’ אזוי ,געזובט עפעפ האבען זיײא גלײ־ וױא לאנזעט  געדויערן פלעג

עטליבע אויף ךרעמלען צוא אונ ווערען מיעד זעהר פלעגט זיא ביז
״ .קינדער דיאי’ זעניןי װאו פיעגען ווײטער דעךנאןד’ או-נ מינוט ?

 זעהר אויפגעג^נגען אױ זזנן ךיא ווען פריהמאךגען שאנעם א אין
ה  שטראהלען גאלךענע איהרע פון עטליכע געשײקט אויןי אונ פוי

אויפגעהייבעך ’ זיף’זיא האט , .קכאנכןער דערי פון שטיבעל דעם אין
 ךעךזעריק עךשטען צוש אוג , פענםטער איןי געטהון קוק א אונ פעט פו-ן

א’"געפרעגט ניט מאל הײנטעעם’האט זיא זונן פריהמארגענדיגע ךיא י ו  ו
ק׳ איז שטײגלר איהר עז ױ ע ^פים זיןז האטי זיא ,.קינךלר דיא אויף ג

באקאניטע ךער געזאגט שטיל נאר האט זיא ,זזנן ךער מיט דעךפרייט
 :בעט איהר בײייא געטאגט״ אונ גענעבטיגט אפט האט וואם ױדענ^ אלטע

 איןד אוני שאן אזוי י גאןז איז וועלט דער אויףי ךרויסען אין -
.פינפטעד איז עס אז געמײנט האב .  שאן אזוי זײן טאקע וועט .

אוין־? ךעךגאך



.דערנא־ װען - . .-געפךעגט ױדענע אלטע ךיא האט .
שפעטער...’ דערנאף - שאגער... זיין וועט ווײטער װײטערי... י

געשאקעלמ טרויעךיג זעהר אונ געענטװעךט האט ױךענע אלטע ךיא
ם גמיט ע _קאפ׳. ד

 איהר צוא ארײנגעיפיהךט אהרן האט טאג. אײגענעם ךעם אין
 , נןנימער פרעהליכע ױגהר מיט מענשען פרעמיע עטלינע שטיפעל אין

 ,קראנכןער דער ליעבשאפטיצוא מיט מארפען זץו געוואלט אלע האגען ;זײא
זיא אז געזאגט יהאט יזיא געלאזט, גיט האט יזדענע אלטע דיא נאר т • ־־:״.״ т •/ т • ; т V • т V V :
־ .שװאןי ד$הר -איז

 מיט זיא וועט ער אז געהאפט אונ געגלײבט אבער האט י אהרן
 דעי בײא אנגענןמען זיא האט אונ מאכען’ געזונדי וואךטער עטליכע

ט: שטיל אונ האגד אנ געז
 איז רײזעלע טאכטער איױןך נעקןמען, איןי ננין באנאבטי הײנט -

ק. ־איצט ב ע .אײןז נ
 ער האט קוים זיןד ריהט זיא וויא גע־עהק אבער האט ער ווען

; רעדען אנגעהויבען ;-זוײטער
ס - ע מינ ל ״ז ק אויןי ?טטעהט שײנדעלע טאכטער י ר׳ ב ע .אײןי נ . .

דערהערט בלינךעךהײט נאיר האט זיא וויא ױדענע אלטע ךיא
 ךיא צוא צוגערוכןט י שטיל זיןד זיא האט ,.נעמען ליעבע באקאנטע ךיא

ק געוואלט זייא האט זיא גןינדער״ מ ע םנ ת  געװארט האט זיא *נאר ,א
 אונ נעשטאנען אויןד זענין .קינךערי ךיא טוטער, ךער אויף פריהער

 זײא האבען ט־עהרען מיט אונ פךײד מיט צהאמען פאךװאונךערט
ק ךיא אראבגעגומען ניט .קכאנלןער ךער יפון אוינ

מק זענין וןאס רחלי נלה ליענ־ זײן מיט סאלאמאן  אהער געקו
 , צהאמעגגעפיהךט נליכןליך ווײטער זייא האט װאס א י ד זעהען דאטש

 האלני וויא אין פיאדאר בעט, נעבען ךעךױיט אין געשטאנען ז־ננין
רײזלען. נעכען גע^טאנען טוט

 עטליכע אונ זייא צוא אויגק ךיא אומגעכןערט ליאנגזמם האט לאה
 ,ווענד פי;^ר אלע אויף אלע, אויף געקוקט ווארטער אהן מינוט
 ױידער ^פיס וױא אונ אויגען ונאסעריגע אבגעשטעלט ז_אןד יעךער אויף
 אײן פון געשװאזםען געשווינד חאבען אוייגען ’ ךיא י , בעטראכט גוט זאןד

,צווײטען ךעם אויף ארט
 בײדע אויסגעצויגען יש״ײכעל אמישוגה מיט זיא האט פלוצים

 געלאזט זיןי האבען עײנדלין מיט רײזעלע ,הענד אויסגעדארטע ׳נאנןעטע
 ךיא מיט וואךטער אהן אוג ארומגענומען זײא האט זיא ,איהר צוא

,זיך צוא געדױקט בײדע כוחות ^עצטע



ן געזאנט שטיל רײזעלע האט ! מאמע -
 פךיהערךי^ר ךעד באוויוען וןײטער לאה׳ן זיןד האט וואךט ךעם פון

ן דער פון ^טבאלען אלע ךיא וויא .פוגקט ,שמײכעלי’ משוגהמגר  ז̂ז
 האט ליכטינ אזוי ,געזיכט איהר אויף אבגעשטעלט ’ ,זיןד האבען

. פגיש גלעהגכען אויפגעטריכןענט איהר אויף שמײכעל דער געשײנט
 פו-ן נדער;_קי ךיא ארױפגעלאזט לאה האט ארום מינוט פינף אין

• т : т : •т :געזאגט: שטיל האט אונ ארימם איהרע
 זאל׳נן זייא וױל אין־ מאמע, טאטע מײנע ז;;הק װיל אי־ -

זי־ין... מוהל מיר
שמואל ר׳ גאןד געלאפען אלײן אהרן באלד איז פרײד מיט

װײב, זיין טיט בער
אהרנ׳ן מיט צוזאמען זייא זעגין ארום ש^ה פערטעל א אין

 פאךפאפעט, ז׳נהר געוועזען איז בער שמױאל ר׳.צץלױפען צוךיק גע־ומען
 געכןענט ניט אךט כןײן .ויןד האבען אונ געפלױגען .זענין פאות ךיא

ק פינ ע שפרה היטעל, פון ארוים ניט אלײן שיער איז יארמאלקע דיא , ג
זיןז האט נןאפענטיבעל דאם ,מױל פון געשוימט שוט:פ האט װײב ז_ײן

 האבען זייא װאס אזונש טהון געוואלט האבק ױיא ,צדגעבדנךען נמעט
ךיא דעךזעהען האט בער שכוואל װען נאר ,געװאופט ניט אליין

.קאפז בײם אנגעהאפט שךעק גרוים מיט עריזיןי האט קכאנ.קע

. טאכטער מײן איז ךאם - . , ,׳ לאה איז דאם ! .  איהר שטעהט וואפ .
. שווײגט אונ אלע דא .שטאךבט זיא וויא ניט זעהט איהר . .  לאז .

. זאגען האטש איהר ימיט אײנער גיכער . ץי ו האטש איהר לאו .ו
. ״ איהרע פאר זײן מוחל גאטט . גד י . א עךגיץ איז װאו .ז . װ ד  .פ

.פדור.י מײן עךגיץ איז װאו . ׳. שפרה . . .
.זײן מוחל חאטש גאטט איהר לאז ׳ עולם ס?' רבונו אויי - , .

• Т Т • Т Т V : •• ו

. ודם בשר א וויא ניט מעהר זיןי אױ זיא .  עולם׳ ש; ךבונו ערד פון .
סדור א קרעעען געלאפען איז אונ געזאגט שפרה האט . אש פזן א־נ

 איהר מיט זאגק אנגעהויבען בער שמואל ר׳ האט ךעךױײל אונ
. נאכגעואגט ניט האט לאה נאר ,אויפװײנינ ודױם . זיא האט מען . • י V : т :־.* т • ־ן■ ן■ • ״ ; י •

ק אנגעהובען ט ע . ב . ק באלד וויא אז עךכןלעכט אונ .  אב זאנט מ
ה וױא רײן וועלט ײ;נ;>ר אויף מען קומט , טויט דעם פאר ודױ עאל  גי

שענקט געזיגךינט האט מעגש זינ־יגער ד־ער װאש עגירות העלפט א

* • • ן״♦ У מ
.זאןד טהײערע א איז דאס - .  זיןי זוכה איז ש;מעג יעדער ניט .

.ודױ אמאגען ךעךמאנען . ו_וײט־;ר אוג ג^זא;ט בער שמןאל ר׳ האט .



תו פון שוין זאנען אנגעהויבק .געןרא?ט האט שפרה וועלכען ס
 אנינעוױזק עפיס אונ האנד דער מיט אוועכןגעםאכט האט לאה

 דער מיט געווארען געוואהנט ׳שוין װאסיאױ אהרין כןיש׳גן, אונטערן
 דיא הערען וײט וויל דא אז פאךשטאנען איהר אין האט .כןריינכןער

.יםדור דעם צוגענומען האט ער ןדױ!

 ניט מעהר וועל איןד ,צופןאןענס מיר בײא לינט ודױ מײן -
.לעבען .  טײן לי־גט דארט נאכזאגען, וױל איןי בוחות, אהן ".זיןי פיהל איןי .
. גאגצע . . ױ ד ו

 טא^בע איהר ארויסנענומען לאנגזאם אהרן האט כןײטען אונטערען פון
ק יאהר צעהן איז זיא וועלכער מיט אנג עג . הײזער ךיא אין אהמנ . . 

ק סןד א צווישען  ארויםגענומק ער האט אונ.קניפלעןי פאפיךלעןי פאךבוני
טדער נאר װאךטער אהן האט זיא װעלכק אליף פאפירי שט;כןעל א  מי

.אבנעוויױגן האנד
 פאר באלד אונ פאפיר שטיכןעל דאס אויפנעווינןעלט האט אהרן

.וואךטער ךיא אנהויב אין איבעךגעלײענט זיןז

.דעי בוקארעשט . . . . . ן ע 18 ט
.כתב לאה׳ס איז עס אז דערכןענט באלך האט ער
.ארויםגערעךט קױם זיא האט .גאכזאגען וויל איןי -

 ײא3 װארט האט זיא אונ געלײ^נט שטיל גאנץ האט אהרן
געהעךטן’ קוים האט מען אז נאבגעזאגט וואךט

♦ אישמװ...  ד׳אךצען׳ זיןלאין שלאג איןז בנךנו..
 ,שמאךצען אונ װאונךען מיינע אוים ניט דאס הײלט דאך
 - חטא על גאנצער ךער * העלפען ניט שוין י ען(ר מיר
? שפעט צוא קומט 'זיא ווען הךטה טויג װאס דען
 1 ;אהיען טײנע װעה ’,ישעה באז.ע ן ײ א אין

 ו פעךלארען לעבען מיץ פון 7;ליק ךיאם איןז־ האב
ך וויא אמאל מיף האב איןי אז חוהאי ״ י גךעדן

♦ אנרעדען עברה אײן צוא ישלאנג פון געלאזט •о * • X» ***•׳ V V! Т י

 בלאט ךעם או־יף האנגט ער אז טהוי פױ טךאפען דער
 ;גלאט גאנץ אונ * רײן גאנץ פעךייל א וױא ער איז

 עךד דער ף4א אראב דאןז ווינד דער איהם װארפט
*וועךט איהם פון וואס אלע דאןי איהר װײםט : *



в
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מיםט אץ פערװאלגערט בלאטע טךאפען א
¥ ♦ אומזיםט אונ אומניםט איהם טרעט ‘װיל עס װער : • ¥ ' ¥ . . . . . . .

 ו קויט אין געפאלען ווילק מיט ךען אץי בץ
א געצװאונגען ניט ךעךצוא דען מיף האט  ו נויט ך
 ? י_אהרק ביסעלע מײן אין געליטען איןי האב וואם

 ;געפיאיען אונ געהונגעךט ׳ ובלועה קרועה געגאנגען
 אומגעקומען ניט תנגערישיער פון בין איך בשעת

 י אנגענרמען ניט זיןז מיר פאר מענש בןיין האט
 געגעבען מיטעל מיץ האט׳מיר קײנער

 עהךליףילעבק; איץ יןענקפיהרען זאל איך
 געפאלען געשטרויכעלט בין איך אז איצט אונ

»איללען פץ פערשטױםען ."פעךאכטעט אץז ווער

 ,ױנגער אונ שטאדטיל,_אלטער אין אלע
א װײזעןימיט מירינאך, לויפען  פינגער; ך

 ,וועלט ידער אין גןײנער מיךיניט לאזט אץישטוב
 געלד גרא־שען א פאךךענען צוא מיר גיט רןינער

 טאטק אונגליקליכען ארעמען מײן לו;אפ
*יומתן משא זיין אץ יף1א7'שאדען.זײא , 

 שם נוױער ז_יץ אונ פבוד ז_ײן ייהוס זיין
 דעם, דוךןל געליטען נעגנעך או־יןל־ האבען

 דאןז איז פאךשטעהן צוא* שױן אוניממילא
 שדוןז טהון/רןץ ‘מאליניט כןיץ װעל איןי דאם

 ,גופא ךןובים אײגענע מײנע אז
 ♦ חצופה דער ,ךןזיבה דער אױיןימיט זיןז שאמק

 פארשטעילט װעגען אלע מיר זענין אזוי״
!װעלט יענער פון יאונ דער פון פארשטױםק

 אשות געפאלענע פון זינד ךיא איז װאס טיט אונ
 ישעות'? אונ זינךען אלע פאר הארבער

ן ל ז נב״אג  וױןךען בעםער וײל ער אז ,אג
 אומרןעחלעןז וועלט דער צוא זיןזװיךער ער קען״
'דערשלאגען ןתדער אייגענעם זײן ד״אט ק:ן



.גענןראגק רחמנות דאןל איהם או־יף האט גאטט אונ
 י איז"ג^פאלען דא װען טאכטער ױדיש א אונ

;פאןפאלען אײביג - אייביג או־יף איזזיא
 טרעסרען לףן ,וד־ױ כןײן תישובה, _קיץ איהר העלפט עס

♦ וןערק ניט אמאל נאןי זיא .קען מײדיל אײןיעהרליף

 מען אז נאכנעזאגט ?טטיל אווי זיא האט וואךטער לעצטע ךיא
 זיןי ליפען איהךעי זעז^הען נאר האט מען ,נעהעךט ניט גאר האט

 איהר צןךיק ער האט לײענען אויפגעהעיט האט אהרן אז .שאנןלק
 דער אין געכןגייטשט האטיעס זיא פאפיר, שטינןעל דאס אבגעגעבען

א־ן איהר בײא ג^פזנען זיןד האט וואם עולם גאנצלר ךער ’האנד,
 ארויסג^לאזט, ניט װאךט האלב כןײן צײט גאנצע ךיא האט שטיפל

 זעגין אלע פצענש שװײגענךיגע טרױעךיגער א געוועזען נאר איז 'עם
 אומגליק־ דער אויף געקוקט אונ בעט ארום געשטאגען צײט גאנצ;> ךיא

 יינײא ’,כוהות לעצטע י איהרע מינוט אל# פאךלירט זיא וויא ליכער
 אדנ רײזיל טרינהרען ימיט אנגעפילט אויגען ידיא זיןז־ האבען יעדען

ק שײנדיל ב א  איס־ האבען אוני אײגהאלטעןי געקענט ניט זיןי ה
טךעהרען. אין געגאםען
- ט, שטארב איצטער מאמלי י א דארפפט איצטער ני  נא־ ח

עלק מיר לעבען, .געװײנט רײזעלע האט גלינןלי־, זײן איצטער עךשט וו
 רײםק זיןי אױפגעהעךט גיט שײנדיל האטי לאהי! טהײערע -

האר, בײא אי אײך האב איןי’ , פאךגעםק גיט אײןו אן ראי איןי ךי
 געכעטען שטענדינ יהאב איך אויגען״ אײערע אן דערקענט באלד

ק•• אײןז זאל איןז־ גאטט בײא • זעד׳
געפיהלט ניט אלײן ער״האט קאפ,זא אהן געשטאנען איז פיאדאר

;געדרעהט נאר זי־ןד האט סאפ דער ,איהם מיט זיןז טהוט עם װאס
V  Т : • י • • V :  V  Т  I •  Т  I Т  V

ײנט, 'שטיל האבען עלטערק לאה׳ס  עם אז געהאפט האט אהרן נעוו
ט געשטאנען איז’ װאפ ראקטאר דער איבעךנעהן, וועט א ה ם ה י א י ק ב ע  נ
ט איהם  איבערגעהן ױעט עס אז _קעןזײן/ עם אז פאךזיכעירט אלע״מינו

 זײן .יין פאךגעקומען זענין יוואם פאלע אזוינע י פון דעךצעהלט אינ
.איבעמעגאנגען אךיןד איז ;ים אןנ פראקטינןע לאנגער .

 ווײל ,אנגערןפען זי־ בער שמואל ר׳ האט ,זיץ לאז שטיילער -
 געױכט- קראנקערם דער אויף פאךענךעחנג א עפיפ באמעךנןט’ האט ער

 שלעפט, איהרי.ך;הר אױף וויךכןט געווײן אונזער ניטיוױא זעהט איהר
.שטילער זײן לאז . .
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 אין איז עס אונ איינגעהאלטען כחות אלע מיט זיןד האכען אלע
 געקזנןט נאר יהאבען זי־יא ’,א.כןבר אין וױא שטיל געוואךען שטיבעלי

.געזיכט דער.קכאננןען׳ס אויף
א וויא פונקט עו אין זיןד צוגעהן שנעע בערגלעך ף ס א פאגאדע״ אנ

 געזיכט . איהו פדן אבצוגעהן אנגעהויבען ביסלעןז צוא אויןד האט אזוי
 האט בלוט גאנצע דאס מעגשען,י '■אלעבעךיגק פון געשטאלט דאם
ק’ פלוצים זיןד ױז עו  אנגעהויבען גיןי עם האט דעךנאןז פנים, אין ג

 װיייפע זיןז נאןז איבערגעלאזט אונ זייטען פעשיעדענע אין אבצולויפק
ט... ׳טטיקלעך טויטע בלויכע אונ  נ_אנצע דאס אי־ו זיפץ אײן נאןז הוי

ק .זעגין וואס אלע אבגעלאפען-אונ *שױן בלוטי עז עוו דיער דער געבען נ
״בריןר ♦ געזאגט שטיל צוואמק האבען - אביונטע אימגלי.קליכער'

,האמת״ דין , . ! •.•••• :т ־־די
.געשטא־בען איז זיא , .

אונ רײזעלען אויף ארויפגעפאלען שרעק גרויס אין איז פיאדאר
 זיין וועסט דוא אונ פאטער י דייין בין איך :טרעהרען מיט אויםנלםריען

כףינו־!... מײן
.איבעךגעקוקט זיך האבען אל־נ . .

אינ ארומג.ענומען ווערטער אהן זיןל־ האבען רהלן טיט םאלאמאן
צוזאמען אמאל נאןז .זײיא דאט װאם מענש ךער װאם געוױינט זעהר

 איהר זײא װעלען אײביג ,טויט זייא פאו ליגט , אײביג אויף געפיהרט
ען קענ ,פערגעםען ניג/ . י .
.פאו־שטײנערט וזיא שטעהן נעבליבען זענין שײנדלען מיט אהרן

טויטע דיא האבען מוטעו־ לאה׳ס מיט יןדענע״ ״אלטע ךיא
.באווײנט

אוג ױךענע אלטע דיא געשריען האט לעבען נאןד דאךף איןז -
 מײנע צוא נעם גאטי ךיןז־ בעט איןז שטאךבעןן דארף מענשי ױנג אזא

 אמאל אןי¥נ ווערען זיא לאז ,אוועק איהר זיאי י גיב אוב יאהרען י לעצטע
 גמורה..., במתנה יאהרען מײנע איה־ שענק אי־ לעלעךיג״

 גענומען אויןי אונ נאזטיבלעןי איהרע אלע ארויפגעשלעפט האט יםפרה
 קלײךלעןד אונטעךשטע אלע מיט שאל ךעם זאפאס אױף האגד דער אין
ט’ געקוויצעט אונ אויגען מיט נאז א אנגעריבען זיך אדנ  געווײן א’ מי
 גילךענעם אז.א :גאם צעהנטער דער אין הערען געקענט האט щ אז

 וויא אבגעריסען פוים ךעט פון יונג האר גרויםער דוא הא?ט עפעל,
ט, תורר״ דער אין ה ע ט  װער אונ ,זיןז־ צוא גענוכען איהם האךט אונ ע

איבער האר א ביוט דױא אונ דעות זאגען גאר ךיר נןען
לויבק ךןד דאךפען מיר אונ גיפט אונ נעמסט אוג ,וועלט גאנצער דער



ק ניט גאר טאר מען אונ ײנ  װעה ׳. ו איז וױא ? מיר ? מיר אבער ,וו
ק!... בױם עפעל מיר פון צװײגעל ױנג מײן יאהרען מיינע איז ם עךי  אננג

. אויף אישלאק מיו־!,.. איז דונער א . . ר!  אויס• ניט עס װעל איןז מי
,צורײפק זיןד וועל ך א האלטען . ם מייין .  לענדען מײנע ,צודראפען ןני

כק י וועל ךי  דער אין וויא זאק א מיט קאפז מײן אונ אש טאפ א ’ אנ
.׳ שטעהט תורה . .

 אין צושךיען דא זיןז זיא האט ! ׳. ׳ שטעהט הורה דער אין וויא ־’
ק װײטער ךעךנאןי אונ טיגוט עטליכעי אױף הליפענלש אײן עהוין  אנג

י שטעהט: הורה ךער אין וױא יאזױ מיטי.וועךטער ווײנען כ ד ר  מ
. א . . ד ו ק איןז ’ щ י  אויף - .קלאגען צוא אױןהערען אויף־ ד

! I ן בראןז מײן
ט/ אויסגעווײנט זיןי האט בער שמואל ר׳ וויא ךעם גאןד י  וויא ש

 .קךישה ה?נרה דער צוא אװעכןגעלאפק באלד ער איז ,ױד עהרליכער אײן
ק א מת דעם זאלי מ צ ם א די צוגעטען י גיכפטען ;  מעהר ניט זאל עך ן

ער אױף אבקומק ט... י ק לאזק וואהם װעל  עד האט מת דעם ליג
 אײן געעעדק איז בער שמיאל ר׳ ,זינד גרויפ א פארי גערעכענט
. עהרליכער . ד. ױ у ; • ״.״

♦ ע ד נ ע



ערצהלוגגען אונ ראמאנען
ספעקטאר מ. פון

ל ע ק ױדיש?>ר ד שי לז ררכ 1.20 פרײז .ראמאן אנציהענדער אונ אינטערעפאנטנער אהעכםט מ

פון אשילדערונג אוטגליקליכע אונ גליקילכע אדעי ואבװנים ענײם
, 1 , .לעבען ױדישענ־ארבײטער

קאפ׳ 60 . װעלטעלאך קלײנע מיט װעלט א
ן ^ ל ל ע ן ה ם פו לי ש לו 50 ״ .שני בית חורבן פון ראמאן היםטארישער א י

א י ^ ל ש ײ װ ט י ל ע . 75 , לעבען ױדישען פרן בילדער נאטיוליכע פיעל װ
ם ^ ק לי א  בילדונג פאלשע צױויליזאציאן פאלשע פון כילד א פאר שטעלט , לן

 אונ לעבען מענשענם אין פערדארבענהײט דער איבער קריטיק װאונדעובארע א
, 75 , ,װםפןיאנד אין ?יעבען ױדישען דעם פון בעשרײבונג פאלשטענהיגע א דאצוא

50 ״ .אראמאן טרײטעל ר׳
״ 25 . - .אראמאן ױד גוטער אשטומער

. 50 . אראטאן טעכטער ױדישע «נ םטודענטען װדישע
שריפטשטעללער אנדערע פון

ץ ר א ט י י נ ע נ ײ ע א י ױדײטע־ארבײטער־לעבען פון ראמאן אינטעו־עםאנטער העכסט א ד

. во . סנל ט. פ.
א י ק ד ט ס ױ א ל א ן אונ רומיניען פון אראמאן ל

, 70 ״ )יה״ל( ליעװינסקי »עהראינטועםאנט, ארץ־ישראל,
. 40 ״ שמ׳׳ר שײקעװיטש מ. ג. אראמאן קאטאחשניק דער

״ и 40 • הג״ל אר,.»אן מערדער פרומער דער אדעי ישר שודד
. 15 ■״ ״ הנ״ל ראמאן היםטארישער א פאםטוך גליקליכער דער

. во « בלאשטײן ע. שדכןיאראמאן אלעס אזאהן
. во , זױבערבלאט י. אואמאן איש אשת

, 20 ״ טאנענבוים א. אראמאן שדים אמעריקאנער
,15 ״ .הנ״ץ נײמאנאװיטש הערשעלם בײדע דיא

ג י צ פ ו קאפ׳ Ю ביז 3 פון געשיכטען קלײנע זארטען פעלשײדענע פ
ן ה ע ע צ ש ײ ת ס י ק ל א ־ פ עו ד ע ו א. דיכטער פאלקם כעריהמטען פון לי ע ז נ . 30 , צו

ק ט א ען צום נ ג נ י א אונ ז נ א י רו״כ 1 ״ ״ ליעדער פאלקפ ריא צו ,יטונג1,עגב פ
קאפ׳ 40 , . טון ליעדער פאלקס יודישע צװעלף נײע

פון ט־ירט דעם איבער ליעד קלאגע לעװאנדע עלעגיע
, 10 ״ ״ ״ רוסיש אונ ױדיש טעקםט ליבלעװאנדא ר׳יהודה

ת פ ם רי א ץ שי  העברעאישע שירים צױניפטישע בעםטע דיא פון זאמלונג א צי
ע אין געזונגען װעוען װעלכע זשארגאנישין אונ ש י ט ם י נ ױ ׳ צ ן ע ג נ ו ל מ א ז ר ע , 30 ״ פ

4 ” בעגולדעט ליױוינר אין געבוגדען דיטא 0
45 ״ באני־ פראכט עלעגאנט געבונדען דיטא

ר ר פי ע ל ד נ א ה כ נ בו ק או ק ע ה ט א י ל ב י ען ב ג י או ה ע ג ט . א ב א ר

: אדרעפע
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נק יצחק פו
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.נעמזער הויז שטראסםע די־טשע

ץ אין  פו־ן אױםװאהל אגרױםער בעקאממען צוא איזט בוכהאנדלונג מי

 אױסגאבען. אױםלאנדישע אינ היזיגע לעזעבינער, זשרגאנישע אונ העבראישע

ן לאגער ע פו ש ני א ק רי ע מ א ע ל ל נ א ♦ או ען ב א פג אוי ע ש לי ענג

ע םארטען אללע ר ה ע ר, ל ע כ ס בי ע ד א ט ע  5 ערלערנען צר מ

ש, העבראיש״ ט די ש- םי  .שפאניש אונ פראנצאזיש ענגליש, רו

ע ל ל ע א ש די ע ױ ק טי ש ר ע ט א ע ה נ ט פ או ק ל א ר פ ע ד ע  :לי

ק( ױדישע מוזי ען) ט א  ױדישע אללע פון פידעל אונ פיאנא ,געזאנג פיר נ

 ♦ ליערער צװניסטישע אללע פון אונ ,נגונים סקארבאווע ,אפערעס

ר ע ם ױ ר ל אג ה א װ ם ן אוי ע פו ל ל ען א ט ר א ע פ ש ײ ד ; ױ עי ד ל בי

.קרײדע־ארבײט אונ עהל־פארב פראכט־פאללע

ל ע ען פי ט ר א ע ם ש די נ ױ ט או כ ע ני ש דיי ט ױ פ א ען פ ט ר א  ;ק

 פאעטען, ,שריפטשטעללער מאננער״ בעױהמטע פון קארטען אנזיכטם

א בילדער פאלעםטינא, פון בילדער קאטפאזיטארען,  קאלאניעס ױדישע פוןדי

שע פערשיעדענע פון בילדער פאלעסטינא, אץ  ױדישע מנהגים, װדי

ק ױדישע פערשיעדענע פון ,צײרעמאגיעם פ  ♦ לאנדער פערשיעחננע אין טי

ן זארטען פערשיעדענע ע פו ש די ען ױ מ א ב ל ט א ען מי ט ל ע  ז

ע אנ ר ש ע ד ל ן בי ע אי ל ל א פ ט כ א ר ר פ ע ד אנ  ♦ ב

ער אג טל פ ן הו ען פו ט ר א ק ש נ שנה צוא װי ( נײא־יאהר)לי ה, ב טו

 שטיק, юо פער רובל 75 ביז קאפ׳ 50 פון ארבײט פאללע פראכט אױםלאנדישע

ס ע  אץ איז ספרים־געשאפט ױדישען צום אנבעלאנגט נור װאס אלל

ץ .בעקאמטק צוא בובהאנדלונג מי

ם ע לל ם א סטען א לליג נ בי ך או טלי ק ט פינ ל ע פי ר ♦ ע

.ראבאט געהאריגען לעהרער אונ ,שולען ,ביבליאטעקק ,מכהאגדלער

אדרעסםע,

К Н И Ж Н Ы Й  МАГ АЗИН Ъ 
И с а а л а  Ф у н к а  В д д ь н а


