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י. נחום פון

 בלוי, הימל דער רײן, הימל דער
 ;שײנט עם און שימערט עם
 זיך גױםן מענטשן פרעמדע און

פרײנד. גוטע װי אזױ

 קינדערלאך, מיט פול איז גאס די
 ;הױז יעדן בײ טאנצט מען
 שמײכלענדיק פענסטער א פון און
ארױס. קוקט מוטער א

 לעבעדיק, און שײנענדיק, ם׳איז
 ;ארום טומלדיק און
 שפערלינגלאך, צװײ גאם מיטן אין

אום. טאנצן קלײנע צוױי

 טײערע, מײן צװי־טשיר, צוױ־טשיר, —
? זאגםטו װאס פױלינג, ם׳איז

 אױך צוױטשערט — ליבער, מײן געוױם, —
צו. אים חבר׳טע זיץ

 גאס מיטן דער אויח בײדע און
 אום. טאנצן ציפרידן

 טומלדיק, און לעבעדיק, ם׳איז
ארום. שײנענױק און



דצװיי נ א ל ר ע ד נ י ?

 פינטעלע שװארץ ם׳דדנטעלע
בעקעלע ־רויט טעקעלע מיט׳ן

; כאזוער־פאװער. »פון

 געהאט האט הינטעלע, א שרהלע געהאט האט
 פינטעלע. שװארץ א קעפעלע וױים אויפ׳ן ם׳הינטעלע

 געהאט האט טעקעלע*) א שרהלע געהאט אויך האט
רעקעלע• װײם א מיט קלײדעלע בלוי א ם׳טעקעלע

 געגאנגען פינטעלע שװארץ ם׳הינטעלע יזא
 ם׳טעקעלע און פיםעלאך הוילע די אין בארװעם,

 שװארצע אין בעגאנגען איז רעקעלע וױיםן מיט׳ן
 הוילן מיט׳ן געגאנגען ס׳הינטעלע איז שיכעלאך.

 רייט א אין געגאננען איז ם׳טעקעלע און קעפעלע,
 ם׳הינטעלע האט צעפעלע. שװארץ א מיט היטעלע
 און גיין, אי לויפן, אי געקענט פינטעלע שװארץ

 פים די אויףן אפילו האט רעקעלע װײם ם׳טעקעלע
שטײן. געקענט ניט

ניאראלע, גערופן הינטעלע דאם שרהלע האט
 ליב האט קעקעלע. געחפן זי האט טעקעלע און

 ם׳טעקעלע און ניאראלע ם׳הינטעלע שרה׳לע געהאט
קעקעלע. גערופן זי האט קעקעלע

 פלאפלעז און האװקען רײדן, געקענט האט
 געװען איז ם׳טעקעלע און ניאראלע, ם׳הינטעלע

 נעבאך,ם ו ט ש
צרהלע. אזא

ס׳הינ־ איז
 שװארץ טעלע

 כעװעז פינטעלע
 אוי״ ליגנער. א
 און !ליגנער א
 אויםגע־ ט א ה

א טראכט ו  ם ו
 געשטויגן ט י נ
 נע־ ט י נ ן ו א

 אויפ׳ן פלויגן,
י טעקעלע ו  ט ר
 די מיט בעקעלע

אויגן. שװארצע

ליאלקע. « *)

 שולע אין גײן שרהלע פרי גאנץ אײנמאל דאו־ןז
 שיםל א ניאראלען מיט קעקעלען איבער לאזט און

פולע. א מילך
:פינטעלע שװארץ הינטעלע צום שרהלע זאגט

 שיםעלע דעם פון מילך זאלסט ניאראלע, נאר, הער
 ם׳איבעריקע אװעקגײן. זאלםט און ביםעלע א עםן

 פון װעט זי װען בעקעלע, רויט ס׳טעקעלע עםן װעט
אױפשטײן. שלאףו

 צו ניאראלע ם׳הינטעלע זאגט — גוט, גוט, —
 נאר טאקע שיםעלע פונ׳ם עםן װעל איך — שרהלען,

 טישל בײם זעצן זיך איך װעל דערנאך ביםעלע, א
 גוט פישעלע. מיט׳ן ם׳מעשה׳לע לײענען װעל און

ניאראלע. איר צו זאכט — ? שרהלע יאזוי,
 ם׳הינטעלע גלעט א גיט און — אזוי. גוט —

 פיסקעלע אין גלײך קוש א גיט און בעקעלע איבער׳ן
ם׳טעקעלע. ארײן

 אין שטיל ׳שא שרהלע. אװעקגעגאנגען זיך איז
שטוב.

טיט ליגנער א געזוען אבער זיך איז ם׳הינטעלע
 זעצט נאשער, א

שי־ בײם זיכם
און אװעק םעלע
— לעק לעק׳

 געםן ע ג פ י ו א
 ביז׳ן אינגאנצן

 זעצט און דעק
 אנידער ניט זיך

 ן ו א לײענעז
 ר א נ שרײבן,

 אויפ׳ן ם י ו ר א
האװ־ און הויןז
 האן אויפ׳ן קעט
הינער. די מיט

 זיך שלאפט
 ם׳טעקעלע אזוי
בעקעלע. רויט
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 שעה• צװײ זיך שלאפט שעה, אײן אזױ זיך שלאפט
 נישטא• גאר איז שרהלע און : אויף זיך זי כאפט

 א עם גיט הונגעריק. י ו ז א איז ם׳טעקעלע און
 דער־ י ו ז א זיך זי האט שטײט. שיםעלע א :קוק

 א מילך דארט טאמער געטײנט האט עם פרײט.
 ם׳איז שיםעלע, אין קוק א אבער עם גיט ביסעלע.

לעק• קײן אפילו דארט נישטא דעק, ביזץ לײדיק
 װײםן מיט׳ן בעקעלע חיט ם׳טעקעלע זיך ליגט
 קלײנע די אויף און בעטעלע קלײנעם אויפ׳ן רעקעלע

 פיםע־ די אויף שיכעלאך שװארצע די מיט קישעלאך
 און טרערן ביטערע מיט װײנט און לינט לאך.

אפילו אים ם׳זאל :דארטן הויף אין ם׳הינטעלע
 ו צ אנהײבן

 האט ער ארן.
ן י  אנגע־ שו
 c ע ד טריבן

 די מיט האן
 האט הינער.

 דער אויף ער
 זי װאו קאץ,

 אויפ׳ן ז י א
 געלעגן׳ דאך

 צו אנגעהויבן
האײקען.

 דערװײל
 הינטעלע ׳ ם

 פינ־ שװארץ
דער־ טעלע

 י ו ו , ט ע ז
 פון שרה׳לע

 ע ל ו ש דער
 איז׳ם גײט.

ן ײ ר אין א

 ם׳זעצט װינט. א װי נאר טאקע געשו־וינט, גיך, שטוב
 צװײ און אײנם, :ױנג פלײםיקער א װי לערנען זיך
 װערט דערבײ, אײנם צו נאך לײגט מען אז דרײ, איז

טיר. דער כײ שוין שטײט שרהלע — פיר פיר, פיר.
 בעטעלע אין ם׳טעקעלע :קוק א שרהלע גיט

 זיצט טישעלע בײם ניאראלע אוץ װײנט און זיך זיצט
 ניא־ הינטעלע :שרהלע פרעגט לייענט. און זיך

 מםתמא איר האםט קעקעלע? װײנט פארװאם ראלע,
? לעקעלע קײן איכערגעלאזט ניט

 זיך שװערט — שטארבן! אזוי איך זאל —
 א ניט אויג קײן מיט אפילו גיט און ם׳הינטעלע,

געפלויגן ם׳איז װײל דערפאר װיינט זי ■ - פינטעלע.
 און פליג א

 א איר האט
 געטאז ם י ב
 ר ע ד ן י א

צונג.
 זיך ליגט

 טעקעלע ׳ ם
 װײםן מיט׳ן

 אין רעקעלע
בעטע־ איר
 גרויםע לע.

 פאלן טרערן
 ע ר י א ן ו פ

 ם ע אוינן.
שטום, ז י א

 אוים טראבט
 ר י א אויןש

הינטעלע, ׳ ם
גע־ ניט װאם

 ן ו א שטויגן
געפלויגן. ניט

 ארײן, שטעקעלע א
 ארוים, שטעקעלע א

 :אונז בעט טעקעלע
אױס. זײן זאל מעשה
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צירל♦ באבע די
= ז. מ. — ענגליש פון ■

 צירל באבע די
 דיר׳ל איד אין ארײן איז
 בײן. א הונט איר געבן צו

 שראנק אין זי זוכט
 באנק, אונטערן און

זען. צו ניט דארט איז בײן קײן נאר

 מארק אין זי גײט
 ברויט, אים קױפן צו

 — צוריק זי קומט
טױט. שױן איז הונט דער

i * * .  łI
 קברן צום זי גײט

 באשטעלן, טרונע־י־) א
 — צוריק זי קומט
קװעלן. איץ אין האלט הונט דער

 בעקער צום זי גײט
 בולקע, א באקן אים

 — צוױק זי קומט
לױלקע. א רויכערט הונט דער

Jl 11
 פישער צום זי גײט

 פיש, אים קױפן צו
 — צוריק זי קומט
טיש. אױפץ טאנצט הונט דער

טויטן־קאסטן. *)



 ,TP אין ד גײט
 טאץ, א אױןן עסן ברענגן

 — צוריה זי ומט)ר
קאץ. דער מיט שטיפט הונט דער

 שענק אין זי גײט
 טאפ, א אין װײן ויפן)ר

 — צוריה זי ל,ומט
קאפ. אױפץ שטײט הונט דער

 שנײדער צום זי גײט
 ראק, א קויפן אים

 — צוריק זי קומט
באק• א אויה רײט הונט דער

 קרעמער צום זי גײט
 הוט, א הויפן אים

 — צוריק זי ומט)ר
םורדוט. א טראגט הונט דער

i  *|ffi
 קניקםל׳ א געמאכט באבע די האט
 ;בראװ זיך פארנײגט האט הונט דער

 !דינסט־מויד דײן :געזאגט האט באבע די
!האװ האװ, :געזאגט האט הונט דער
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קאטלער. ױםןז פון&י & צוגאםט. מלאך א

 איף און שנײ, רויטער פאלן אנגעהױבן האט עם
 צע־ װען אביםל שפעטער אבער :גע׳חידוש׳ט זיך ה$ב

 הימל פון םאלן אנגעהויבן האבן מלאכים בלוטיהטע
 שנײ דער װאם פאר אנגעשטויםן שוין זיף איף ה$ב
רויט. איז

 דעם אונטער שטוב טיין לעבן געשטאנען בין איך
 טעלעץ א געגעבן האט מינוט יעדע װי געזען און רעכל

 דארטן. און דא מלאך א ארונטער
 בויך מיט׳ן געפאלן איז מלאך איין
 דעם פון צלם גאלדענעם דעם אוין*

 געבליבן איז און קלויםטער גרינעם
 גאפל. א אױח װי אזוי דארטן שטעקן

 גע־ געפאטשט, ער האט אנפאנגם
 האט ער אבער פליגל, די מיט פאטשט

 געבליבן איז און אויפגעהערט באלד
מאכטלאז. הענגען
 געפאלן זיינען װאם ׳די פון און

 דעכער, די אויח און ערד דער אויח
 אויפגע־ זײ פון אייגיקע זיך האבן
 צוריק צעשראקענע זײנען און הויבן

 אי־ די הימל. אויפ׳ן ארויפגעפלױגן
 מאכטלאז געבליבן ליגן זייגען בעריקע

שניי. רויטן אויפ׳ן
 מיר איז מלאך אײן אויף אבער

 האט ער :חידוש גרויםער א געװען
 פאר־ די צװישן ארומגעדר״ט זיך

 שיי־ א גאנצער, א מלאכים ײאונדעטע
 גרינע און װייסע םון פליגל מיט נער,

 זיך ער האט וױילע יעדע פעדערן.
 פליען צו אויױ טאן הויב א געפרואװט

 נאך בין איך געקענט.- ניט האט און
 א און יאטל, א געװען ראמאלםט

 גאנצע א געװען מיר בײ איז מלאך
צאצקע.
 װאס מלאך, צום צו אזוי איך גיי
 העי, :אים םרענ און ארום זיך דרײט
ניט לוענסטו פארװאס מלאך,

 איף אװעק. פלי ;צעקלאפט גיט ביזט דו ? פליען
פליסט. דו װי זען װיל

מײנע װי נאר זע אבער אמת, :ער ענטפערט
 אינ־ אפגעבראכן. זענען פליגל שפיץ די פון פעדערן

 און װאױלינקער א זײ — מיר, צו ער זאגט — געלע,
 רעם ארוים ברענג און קיך אין דיר צו אריין זיך כאפ

איף און פליגל די פארריכטץ מיר װעםטו פלעדערװיש,
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 ם׳װעט איידער װייל ;ארױםפליען סענען ז װעל
הימל• אויפ׳ן קומען איןי נ..: נאכס

אריין קום װאם, װײםטו מ^אף: צום איןי ז#
 זיינען טאטעס׳ אלע און טאםע, מיין וױיל שסב, אי]

 מײן און יאריד, אויפ׳ן יארמעלינעץ קיין אװעקגע^רן
 ניט װעט קימפעט, אין ליגן מאמעס, אלע p■* מאמע,

ארויםטרײבן. דיך ם׳זא^ װער זיין
 אוז קיף אין ארײנגעפירט מלאןי דעם האב אין-

 און טאפטשאן*) אויפ׳ז אנידערגעזעצט זיך האט ער
 בײדע פאררעקט ער האט פליגל ברייטע זײנע מיט

פעגםטער.
 דעם דערלאנג — מלאןי, דער זאגט — גיכער, —

 און נאכט, פינםטער, שוין ם׳איז װײל פלעדערװיש,
ארויפםליען. שוין מוז איף

 טיט געטאן פאכע א ער האט רעדנדיק אזוי און
 זיך האט געװארן. ליכטיקער פלוצלונג איז פליגל. די

דערויףי. חידוש׳ן גענומען מלאך דער
 די פארדעקן פליגל דײנע מלאך, מלאך, :איף זאג
םטו דערפאר און פענםטער נאכט. שױן ם׳איז אז מ״נ

 הויך פליגל די געטאן הויב א מלאף דער האט
 שפײז אײנגעבראכענע זיינע און פענםטער די איבער
 ליכטיק ם׳איז און םטעליע די דערלאנגט האבן פליגל

געװארן.
 קעםטעלע א אויף* אנידערגעזעצט זיך האב איןי
מלאך, מלאף, געזאגט: האב איך און אים אנטקעגן

 נאנז, א כאפן מוזטו פלעדעױװיש, א װילםט דו אויב
 פליגל די פון און ?ױלן, זי און שוחט צום אװעקטראגן זי

 װעםטו נאך דערצו און פלעדערװישן צװיי האבן װעםטו
 פםח׳דיקע טעפל א און לעבערל א פיפיסל, א האבן

 האבן אלײן מיר דארפן פלעדערװיש אונזער שמאלץ.
 אראפ־ אױף און פריפיטשא? פון ם׳אש אפצואוױשן אויױ

 איד אז און ברויט, םרישן פון מעל דאס צוטרײםלען
 פלעדערװיש, אונזער מיט פליגל די פארריכטן דיר װעל
 פון קומען װעט ער װען שמײסן טאטע דער מיך װעט

 זי ■וועז מיר אוין* שרײען װעט מאמע די און יאריד
?ימפעט. פון אויפשטײן װעט

 די סיר םארריכט װאם, װייםטו מלאך: דער זאגט
 מורא האםט דו אויב און םלעדערװיש, מיט׳ן פלעל

 אוים׳ן מיטנעמען דיך איןי װעל טאטע־מאמע, םאר
הימל.

קיד. פון טיש *)

נאכ־ און צײט שטיסל א פארטראכט זיך איף האב
הימל? אויפ׳; רא איז עםן און :געפרעגט דעם

 נאר ניט. ?יינער עםט הימל אויפ׳ן :ער זאגט
עםן. צו דא *פעם יא איז איצט

ף: זאג עם? הומט װי אי
 דאס געמאכט זיף האט דעם םון אז ער, זאגט

 מלאכים די זענען טאקע דערפאר און אומגליק גאנצע
ש:יי. רויטן א מיט אראפגעפאלן

 בײ װאס גארניט װײםט — ער, זאגט — דו, —
פארלאפן? זיד האט אונז

? װאם : איף זאג
 דיר איו װעל האץ, די ארוים טרײב ער: זאנט
טוד. א ם׳איז װײל דערצ״לען,

 במילא פארשטײן, ניט קען קאץ די :איך זאג
האבן. מורא ניט דארפםטו
 פארשטייען פליגן די און — ׳ער זאגט — נו, —

ט? אייד ני
 גע־ קאטשערדיקן מ״ן אויךז צעלאזט זיך איך האב
 װיי־ נאף פארשטײען — איך, זאג — פליגן, :לעכטערל

קאץ• א םון ניקער
 די ארוים טאקע טרײב־זשע אװי, אויב :ער זאגט

 ניט איד דערצייל — ער, זאגט — ניט, אויב קאץ.
װארט. הײן

 אונטער׳ן פון ארויםגעצויגן ?אץ די האב איף
טיר. דער ארויםגעשמיצט^דורד זי און ע? פאר׳ן אויװן

 — מלאף, דער זאגט — אינגעלע, אינגעלע, —
 עפעם געפונען זיף האט װעלט דער םון װייט ניט ערגעץ

 צו אזוי װי געװאוםט ניט האט װאם גאט, נארישער א
 אין 1זיי געװאלט אויך האט ער אבער מענטשן. מאכן
 געמאכט זיד ער האט נו, זיף. פארשט״ט םאדע, דער

 אקױ כעװאוםט ניט האט ער װי אזוי מענטשעלע. א
 מענטשעלע דאם האט מאכן, צו אים אזוי װי ראט

חםרון. א געהאט
? געװען חםרון דער איז איך, זאג װאם,
 געװאקםן איז מענטשעלע דאם מלאןי: דער זאגט

 ארײנגע־ זיך האט קאפ זײן אזש הויד ארן גרויפ אזוי
 פלעגט ער ארײן. הימל אין גאט יענעם צו שטע?ט

 דער אין אייז שטיק די װארפן און ים דעם פארםרירן
 דערפאד, דערשרא?ן שטארק גאט ז.יין זיך האט הויף.
ט לבנה די געכאפט ער האט מי ע. ײנ  אוז דימלאכים ז

 צו אריבערגעקליבן זיך האט און דארטן שטערן פאר די
גאט. אונזער מיט נאכט־שותף א געװארן איז און אונז
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 ם׳מענ־ און הםקר, אויח געלאזט ער ה$ט װעלט זײן
 ארונ־ זיך ער האט נאריש, און ױננ געװען איז טשעלע

 װייזט זיף, און דר׳ערד אויף הימל דעם טערגעריםן
 דױ די מיט כמארעם, מיט געשפילט לאע יארן אוים,
 זענען װאם שטערן, פאר די מיט און בליצן און גערן

פארבליבן.
 קיליגער און עלטער מעגטשל דאם איז שפעטער

 אפזוכן מוז ער אז באטראכט, זיף ם׳האט און געװארן,
 ער װאם דערפאר, מתנה א ברענגען אים און גאט זייז

באשאפן. אים האט
 אויוי היםל דעם צעברא?ט און מיישב זיף ער איז

 לא?שענעם גרויםן א דערפון מאכט און לאק׳טן בלויע
קוגל.

 רעם מיט געבלאנחשעט ער האט צײט לאנגע א
 אײנ־ און הענט. ב״דע אויף אזוי אים טראגגדיק יװגל,
 זיף האבן מלאכים אלע מיר װי אזוי פארנאכט, מאל,

 ם׳גייט — pip א מיר גיבן זון, די אראפשטופן געגוטען
 ניט. זיף רירט זי און שטופן און שטופן מיר ניט.

 גרויםער געװאלדיק דער װי מיר, דערזעען פלוצלוע
 גרויםן א מיט הימל דעם דורכגעבראכן זיף האט מענטש

 און מולד דעם געטאן שא?ל א און הענט די אין קוגא
 געבליבן איז זון די און אראפגעפאלן, אױןי בין איד

האר• א אויף דארט הענגען
פלעדער־״ מיט׳ן פליגל די מיר זשע פארריכט טא

 דו און זיף, מיט מיטנעמען דיף־ װעל איןל און וױש,
 ניט מער דיך װעלן טאטע־מאמע און קוגל עסן װעםט

װעלט. די װי גוט זײן דיר ם׳װעט און שמייםן
 מלאכים םף א װי אזוי ? װאם נאף װײםטו און

 צו זײן ם׳װעט און ערר דער אויף אראפגעפאלן זענען
 מלאד א פאר מאכן דיף איף װעל אונז, פאר ארבעט פיל
העלםן. אומ װעםט דו און

מלאך, :אים זאג און טראכט און איך טראכט
 פרעגט עצה. בעםערע א האב איף ? װאם װײםטו מלאף,

 שארפן אונזער נעמען װעל איך :איך זאג ? װאם : ער
 א זוערן װעםטן פליגל, די אפשנײדן ריר און מעםער
 זיוי פארשפארן װעםט און גלײןי, מענטשן מיט מענטש

הימל. אױפ׳ן מיר מיט קאראטשלןעװען
I״p ניט מיר ם׳איז אזוי, זײן זאל ער: זאגט

 נישט מיך װעט װערן, ״עפעם״ װעל איך אבי ;חיאו?
ארן.

 פענםטער דורכ׳ן דערזען איןי האב דרויםז אין און
אויף מלאכים געזונטע סןי א אראפגעפלױגן ם׳זענען װי

 שליטנס גאלדענע די אויף און פליגל, מיט פערד װייםע
 און מלאכים צעשלאגענע אלע $ונגעפא?ט זײ האבן
 דאם האט מלאף דער אװע?געםלױגן. ןײ מיס זענען

 צום פלײצעם די מיט געזעםן איז ער װײל געזען ניט
פענםטער.
 שארפ־ א אויח ם׳מעםערל שארפן גענומען האב איך
געװארן. טונ?לער איז דערװײל און שטײנדל

 דעם פון גע?ומען טאטע דער איז אביםל שפעטער
 אנידערגעלײגט האט און ?יך אין ארײן איז ער יאריד.

ם׳לעםפל. אנגעצוגדן האט און *) ?לומי?עס די
 גיט טאפטשאן, אויפ׳ז מלאך רעם דערזען ער ה^ט

םרעג: א טיף ער
 מלאןי א אונז צו ?ומט װי קינד, מײן מיכעלע,

? דרינען מיטן אין
ף: זאג  געזען גארניט האםט דו ה״םט, װאם אי

 דא זיף ם׳וואט װאם גארניט זוייםט שנײ? רויטן דעם
אפגעטאן? הײנט

עסט דו מיכעלע, מיכעלע, אי, :ער ענטפערט  מי
 טא־ א עפעם דאך בין איף ? זארגן דײנע האב איף אז
 מאמע די און ברױט, געבן אלעמען אייף דאה* און טע

 םף א הרע עין ?יין דארף מע און ?ימפעט אין ליגט
 צוצו?ו?ן זיף־ ?אפ אין ליכט מיר אז מיינםט, האבן.

 ?ומט װי אבער גרין? אדער רויט איז שנײ דער צי
? טאפטשאן אויפ׳ן מלאף א אהער

 נאכי מעשה. גאנצע די דערצ״לט אים איף האב
 און אויער אוים׳ן םוד א געזאגט אים איף האב דעם
 די מלאף דעם אפשג״דן װיל איך אז דערציילט, אים

 בײ זײן ער װעט מענטשן, א פאר מאכן אים און פליגל
הימל. פונ׳ם מעשות שיינע דערצײלן מיר און אונז

 האט — ביזט, דו װאם ?ינד נאריש גײ, שוין, גײ
 אויערל אין ארײנגעשוש?עט צורי? טאטע דער םיר

 דאף ער װעט מענטש׳ א װערן װעט ער אז — אריין.
 אין האדעװען ?ענען אים איף װעל װי און עםן, װעלן
י?רות? אזא

 אין טאטן דעם זאג און טראכט און איןי טראכט
:אויער

 פלינל די ^פשניירן אים װעל איך אז טאטע, אבער,
פלעדעחװישן. גרויםע צװיי האבן מיר װעלן

דו :ארײן אויערל אין מיר טאטע דער זאגט
מע ניט. טויגז אלייז פלעדערװישז קינד, מײז װ״םט,

רײזע־פעללאד. *)
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 פלעדער־ די צו האבן רארף
 פםח׳דיקן און גריװן װישן,

שמאלץ.
 טאטע דער האט דערוױיל

 םאמא־ דעם אױפגעשטעלט
 הע־ געגעםן האבן מיר װאר.
ע  געטרונ־ און ברויט מיט רי
 זיך איז מלאך דער טײ. לוען

 אזוי אונז אנטקעגן געזעסן
 מיר טייבעלע. א װי שטיל,
 טא־ רער און אפגעגעםן האבן

 זיך אפגעבענטשט, האט טע
 מיט װאנצעם די אפגעוױשט

 פאר־ זיך און טישטעך דעם
 ער טיטון. םיגאר א דרײט
 רויכער פאר א געגעבן האט

 דעם באטראכטן גענומען און
 גוטמוטיקע זיינע מיט מלאך

אויגן.
 טאטע דער זאגט — טאן, שמועם א מיר מעלן נו,

 אוים צי א טאטע דער גיט — ם, א ו ו — מלאןי. צום
 של רבונו דער עפעם מאכט ם א ו ו — װארט, לאנג א

\ ? עולם
 רער ענטפערט — נאכפרעגן, פאר׳ן דאנק א —

מאכן? ער זאל װאם — מלאף,
 טוט — טאטע, דער וױיםעו זאגט — װאס, —

 דא ילרות אזא איז פארװאם אייך? בײ דארטן זיף
 ם׳װייב צוצוטרעטן. ניט פשוט דאןי ם׳איז אונז? בײ

 טימנר. בראנד איז מילןי און קימפעט, אין ליגט מיינס
 אויפ׳ן יארמעלינעץ קיין געפארן אומישנע איך בין

 עפעם דאף ביזט אגו, ;קו שטיקל א עפעם קויפן יאריד
 אן פאר געװאלט האט מע װיפיל טרעף אנו, מלאך, א

 האט מע װיפיל און קעלבל, אנ׳ם קו אפגעקעלבטער
קעלבל? מיט׳ן געװאלט

װיסן, איף זאל װאגען פון מלאך: דער ענטפערט
? יארידניק א עפעם בין איף

 און אהין ררײען אנגעהױבן זיף האט מלאף דער
 םווי דער זײן װעט װאס :געטאן פרעג א און אהער

מיר? מיט
 האט טיכעלע מיין מלאף: צום טאטע דער זאגט

 ראט מענטש. א װערן װילםט דו אז דערציילט מיר
בשום דאם זאלםט דו אז ברויער, א װי אזוי דיר, איד

 װעםט דו יקרות. אזא אין נישט טאן.
 דיר פלי און בעםער מיף פאלג דו הונגער. פון שטארבן

 רבונו דעם זאג און געזונטערהייט הימל אויפ׳ן אװעק
 גע־ זײער אים האב שעיה, בן זאװל איף, אז עולם של

װערן. װעלװעלער זאלז בהמות אז בעטן,
 מוז מע פליען. ניט קען ער אז מלאף/ דער זאגט
פלעדערװיש. א מיט פליגל שפיץ די פארריכט;
 אין פלערערװיש דעם גענומען טאטע דער האט

 נאכ־ און באטראכט, און געדרייט אים האט און האנט
 גיף אויןי און אנידערגעלײגט צוריק אים ער האט דעם

:געטאן זאג א
צו. מיר לײכט און ם׳לעמפל נעם מיבל,

 איז טאטע דער און ם׳לעמפל גענומען האב איף
 געזוכט און בױדעם, אויפ׳ן ארױפגעקראכן מיר מיט
 אױסגעצופטץ אן פלעדערוױש, א געפונען און געזוכט און

 פעדערן א געפונען ער האט נאכרעם ;פעדער א״ן מיט
 האט דערמיט און חלה, אפ שמירט מע װאס בערשטל,

 אים און פליגל די מלאף דעם פארריכט טאטע דער
 גע־ זיך האט מלאף דער דרויםן, אין ארויםגעלאזט

 בלויער דער אין הויך ארױפגעםלויגן איז און הויב א נעבן
 נאבגעשרי־ אים האט טאטע דער אריין. פינםטער^ייט

 אז עולם, של רבונו דעם זאגן נישט םארגעס :גען
 זאװל איר, אז אים, זאג װערן. װעלװעלער זאלן בהמות

געבעטן. זײער אים האב שעיה, בן
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 קופער־שמידן פארבײגעפארן זײנען אײנמאל
 באבע שטאט. צו שטאט פון װאנדערן פלעגן װאם

 אחוץ קעםל. אלטן אן פארקויפט זײ האט אלטע
 לאמפ, דעם פארריכטן צו געבעטן זײ זי האט דעם
 אויפ׳ן געװארן צעשמאלצן איז פום דער װעלכן פון

פאנען. צװײ אירע פארריכטן צו און אויװן,
 פעלד, אויפ׳ן פײער א געמאכט שמידן די האבן

 ערד דער אויןש בלאז־זאק זײער אװעקגעשטעלט
 צע־ זײ האבן לעפל אײזערנעם גרויםן א אין און

 אויפ׳ן ציז אביםל צוגעגעבן און לאמפ דעם שמאלצן
 צע־ דעם געפעלט. האט װאם פום, פונ׳ם פלאץ

 א אין ארײנגעגאםן זײ האבן מעטאל שמאלצענעם
 ארויםגענומעז פורעם פונ׳ם זײ האבן באלד פורעם.

 לאמפ דעם זײ האבן דערנאך לאמפ. פארטיקן א
 דער בעת און ,*)טאק־מאשין א אין ארײנגעשטעקט

 אנ־ שמיד דער זי האט געדרײט, זיך האט לאמפ
 אפגעהובעלטע די כלי. שטאלענער א מיט גערירט

 איז לאמפ דער און אראפגעפאלן זײנען שטיקלאך
גלאנץ. ריכטיקן זײן באקומען און גלאטיק געװארן

 די פלאטירן**) גענומען זײ האבן דערנאך
 אויס־ גוט זײטן אינװײניקםטע די האבן זײ פאנען.

 אויפ׳ן זײ אװעקגעשטעלט זאמד, מיט גערײניקט
האבן הײם, זײער געװארן זײנען זײ װען און פײער,

 צעשמאלצע־ אין אײנגעטוגקען אײזן היײםן א זײ
 אינװײניקםטע די באדעקט דערמיט און צין נעם

 ארום מינוטן עטלאכע אין פאגען. די פון זײטן
 גלאנ־ א באקומען אינװײניק פון פאנען די האבן
 געװען זײ זײנען פריער כאטש װײםקײט, ציקע
רויט.

 באטראבט אויפמערקזאם האבן געצל און בערל
 שטי־ געזאגט. גארניט האבן זײ אבער ארבעט, די

 פרעכן געװאלט זײ פון יעדער האט אבער לערהײט
 אינװײ־ די װײם מאכט מען פארװאם פעטער דעם

פאנען. די פון זײטן ניקםטע
 די געענדיקט האט מען װי■ אזוי פארנאכט,

: געפרעגט געצל האט װעטשערע,
פלא־ געדארפט פאנען די מען האט פעטער, —

אינװײניק? פון טירן
 געענט־ פעטער דער האט איר, װײםט —
 אײזן שטיקל א אפ גוט פוצט מען װען אז פערט,

? שײן זײער עם גלאנצט
 דו װאם שערעלע דײן װי אט זיכער, —
שײד.*) א אין שטענדיק האלםט
 פײכטער אין זיך געפינט עס װען אבער —

 באדעקט און אפגעבליאקעװעט עם װערט לופט,
? שאלאכץ רויטלאכער א מיט

אויטגערופן. טעצל האט זשאװער, —
*) Lathe. 

**) Plate.) Case
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זשאװער. עם רופט מען יא, —
 חאט װעש־שטריק, די פון רעדעלאך די —

 אזא מיט באדעקט טאקע זײנען באמערקט, געצל
שאלאכץ. רויטער
 צוגע־ בערל האט מעםער, אלטער דאם און —

 אויך איז קעלער, אין געפונען האב איך װאם געבן,
פארזשאװערט. אינגאנצן געװען
 גע־ װײטער פעטער דער האט זאכן, די —
 לו־פט. פײכטער אין געפונען לאנג זיך האבן זאגט,

 זשאװערן. זאל אײזן אז מאכט, לופט פײכטע
 מען אז מעטאל, אינ׳ם אײן זיך עםט זשאװער דער
דערקענען. ניט אײזן דאם רען

דער־ קאליע אײזן דאם דען װערט אבער —
י געפרעגט. טעצל האט ? פון

 ניט שוין איז אײזן פארזשאװערט געװים. —
 געלע אדער רויטע מיז א איז עם אונז. פאר גוט

 מען קען צו, גוט ניט זיך קוקט מען װען און עו־ד,
מעטאל. א איז עם אז באמערקן, נארניט
 ניט און אײזן בלויז זשאװערט פארװאם —

געפרעגט. בערל האט ? מעטאלן אנדערע
פע־ האט אויך, זשאװערן מעטאלן אנדערע —

 װערן זײ הײםט, דאם געענטפערט. פנחם טער
 גע־ זײ װען מאטעריאל, ערדענעם אן מיט באדעקט

 קאליר די אבער לופט. פײכטער אין זיך פינען
 מע־ פארשידענע בײ גלײך ניט איז זשאװער פונ׳ם
 פון רױטלאך, איז אײזן פון זשאװער דער טאלן.
װײם. איז צינק אדער בלײ פון גרין, איז קופער
 האבן אױםגערופן, טעצל האט פענים, אלטע —

 פון מען מאכט פענים װײל זשאװער, גרינעם א
קופער•
 מעטאלן מאכט זשאװער ריכטיק. ריכטיק, —
 דאס אבער גלאנץ. זײער פארלירן זײ מיאום.

 גרעםערע אן נאך טוט זשאװער אלץ. ניט איז
צרות.

 אמאל מיט אלע האבן ? װאס ? װאם —
געפרעגט.

שעדלאך. ניט איז אײזן פון זשאװער דער —
 ער קען עםן, אין ארײן פאלט זשאװער אזא װען
 זשא- דער אבער ברענגען. ניט שאדן קײן אונז
 זאלן זײ װען םם. איז קופער אדער בלײ פון װער

זײער אדער שטארבן, מען עםןיקעז אין ארײנפאלן

 װיםן דאם איר דארפט דערהויפט װערן. קראנק
 םען באנוצט כלים בלײענע קײן װײל קופער, װעגן

עםן. צום ניט
 קופערנע מאל אלע מיר נוצן פארװאם־זשע —
 געצל האט ? גארניט אונז פארשאדט עם און פאנען,

געפרעגט.
 נאר קופער אין ניט ליגט עםן דאם װײל —

געענטפערט. פעטער דער האט צין, אין
 טעצל האט גארגיט, שוין איך פארשטײ דאם -

באמערקט.
גע־ האבן שמידן די װאם געזען איר האט

אינדערפרי? הײנט טאן
 איך אבער איבערגעשלאנן, בערל האט יא, —

 םם דער אז מאבן קען שמיד דער װי ניט פארשטײ
שעדלאך. זײן ניט זאל קופער פון

 האט — מאכן, ניט שמיד דער קען דאם
 קען שמיד דער אבער — באמערקט, פנחם פעטער
קומען. ניט אינגאנצן זאל זשאװער דער אז םאכן,

אויםגעשריען. דרײ אלע האבן ? אזוי װי —
צין זשאװערט מעטאלן געװײנטלאכע די פון

 האלטן לאנג װי עם קען מען װינציקםטן. צום
 אפגעבליא־ ניט כמעט װערט עם און לופט דער אין

 װאם זשאװער ביםעלע דאם אפילו און קעװעט.
 װי פונקט שעדלאך, ניט עם איז צו, יא קומט״שוין

אײזן. פון זשאװער דער
 טעצל האט שוין, איך פארשטײן איצט

 פלאטירן שמידן די פעטער, דעם איבערגעשלאגן
 זשאװער קײן זאל עם כדי צין מיט קופער דעם
צוקומען. נ.יט

 קופערנער דער װען טעצל. רייכטיק, זײער —
 די שוין דאך קען צין, מיט באדעקט איז פאן

 דעריבער קופער. צום צוקומען ניט לופט פײכטע
זשאװערן. ניט קופער דער שוין קען

 שױן האבן זײ װײל געשוױגן, האבן קינדער אלע
 װײ־ זײ אבער האט פעטער דער פארשטאנען. אלץ
 אײזן אויך נאר קופער, בלויז ניט אז דערקלערט, טער

 דער־ מען טוט דאם צין. מיט אפט םען פלאטירט
 די פון רײן אײזן דאם האלטן װיל מען װײל פאר,

 אז ליב האבן מענטשן פלעקן. זשאװער םיאוםע
 עס שײן, זײן זאלן זיך באנוצן זײ װאם מיט זאכן די

זײ אויף קוקן צו פארגעניגן א זײן זאל
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צװעלן*

♦♦פײנעלע. דאס
פליעשטשײעף. נ. א. פון♦♦

אלמאזאװ. ש. פון איבעתעז. םרײ

 פרי אזוי פײגעלע, ביםטו, װאם
 • געקומעז לאנד װײטן אונזער אין

 ׳מי דײן איז זוכן צו אומזיסט
בלומעז• קיין גראז, קײן געפינםט

 היםל׳ דער איז פינםטער און שווארץ
 באדעקט׳ װאלקנם האבן זון די
 טרויער׳ אי; פארװיקלט איז ערד די

? פארשמעקט דא דיר האט װאם זאג,

 שײן׳ צו ניט בלומען, צו ניט
 ;ארײן לאנד אין אהער איך בין
 געדיכטע אויןז צװײגן אויף ניט

זײז• געפלאכטן נעםט מײן װעט
*

 דארטן, פלעכטן אים כ׳װעל
 ;ארימאז דער שמאכט לײדן איז און צרות אין װאו
 אויםגעמאטערט, הונגערן פון און ארבעט פון װען און

װעט שטיבל קאלטן א אין שטרוי פון בעט א אויףן
ליגן׳ ער

 ליד, א אים איך װעל זינגען
 פארװיגן. ליד מײן מיט און

 אים פיל דערצײלן כ׳װעל
לאנד, גליקלאך אנאנדער פון

 טרויער, קײן פון ניט מ׳װײםט װאו
;פײן קײן ניטא איז עם װאו

 ארעם, ניט איז דארטן קײנער
זײן. צרות אין קאן קײנער

 ברענגען אים פרײד װעט ליד דאם אט
 הארץ, זײן בארואיקן און
 גלויבן האפנונג.און מיט פול און

שמארץ. אן שויז ער װעט שלאפן
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 אין געשפיגלט זיך האבן ליכט־פלעמלאך די
 רויטן בעכערם די אין לײכטערם, זילבערנע די

 אויםגעהאפטן מצה־טאש, אטלאםנער אן אין װײן,
פערל. און פיש־שופן מיט

 פםח־בעט דעם אויף געזעםן איז זײדע דער
 זילבערנער ברײטער, א מיט קיטל װײםן א אין

םדר. דעם אפגעריכט און עטרה*)
 זײנען קינדער אויםגעגעבענע די מיט באבע די
 ם׳קלײנװארג װאם געהאט הנאה טיש, ארום געזעםן

 אײז איז האלט כום, אײן קײן דורך נישט לאזט
 צו געפלאנט האט קלײנװארג דאם זיך. שושקן

 פון ארויסנעמען געװאלט זײדן, דעם בא׳גנב׳ענען
אפיקוםן. דעם קישן זײדנ׳ם דעם אונטער
 הגדה׳ אלטער אן איבער געזעםן איז באבע די

 זי געדרימלט. און פלעקן װײן מיט דורכגעזאפט
 די זאגט זי אז געװיזן ליפן, די מיט געמאכט האט

 ױם־ עונג אן געלעגן איז פנים מיזץ אויפ׳ז און הגדה
טוב.

 װאכן צװײ שוין חדוש? דער איז װאם און
 אלץ האט נישט, נעכט קײן שלאפט באבע די װי

 דעם ארויםגע׳פטר׳ט האט מעז אז און קאפ. אויפ׳ן
 ױם־טוב׳דיקע די בוידים פון אראפגענומעז חמין,
 שעה צװעלף באבע די איז — צעשטעלט זײ כלים,

 װארימען ליכט די און פים. די אויף געשטאנען
 שװערער נאך מאכט װײן ביםל דאם בליקן, מידע די
אױגן־לעפלאך... די קלעפט פים, די

 קלײנװארג דאם פארצויגן. זיך האט הגדה די
 געװאלט זײטלאך, די מישן אײן אין געהאלטן האט
 אײנציקװײז זאגן, צו םך א דא נאך ם׳איז צי װיםן

 אװעקגע־ און הינדלאך, וױ קעפלאך, די פארװארפן
שלאפן. פאלן

געשלאפן. נישט איז דוד נײן־יעריקער דער בלויז
זיך ביי אפגעמאכט פםח פאר שטיק א נאך האט ער

קיטל. פון ט״ל אויבערשטן פון באפוצוע די *)

 זעצן זיך װעט ער זײן. אויף ער מוז הײ־יאר אז
 דער פון װארט אײן קײן דורכלאזן ױשט זײדן, בײם

 אליהיז׳ ארייז זיבען אין נעמען זיך װעט ער הגדה.
 רגע א אויף ז>}ל דוד, ער, חושים, אלע מיט זען

 ער װעט — אים װעגן טראכטן אויפהערן נישט
אליהו׳ן. זעז צו זײן זובה

 געזאגט אויפגערוימט, געווען איז זיידע דער
 עגמת־נפש, געהאט בלױז ברען, א מיט הגדה די

פסח. אויף אורח קײן הײ־יאר נישט האט ער װאם
 אים האבן װערטער די נאכגעזאגט. האט דוד
 אױגךלעפלאך. די איבער געלייגט זיך געװיגט,

 פלײש׳ שטיקער אויםגעקניפט זיך געליטן, האט ער
 האט ליכטיקײט א שלאןן. מיט׳ן געראנגלט זיך

 די אונטער פארקליבן זיך פנים, דאם געװארימט
 אין אלע אויפגעהויבן. אים און פליגל, װי ארעמם,

 דער אז און פליט. דוד — זיך װאדנדערן שטוב
 הענט׳ די אויף הײב א ער גיט שלאגן, גײט טאטע

 »ז און !מיך כאפ און — פליגל די מיט פאטש א
 די אויןז נעמען אים ער װעט װעלן, װעט זײדע דער

 גן־ אין זיצן צדיקים די װי װײזן אים און פליגל
------------עדן

 מיט געװיזן זאגן, אויפגעהערט האט זײדע דער
 — עם האט געהײםן און טיר דער אױף האנט דער

עפנט.
 אנ־ זיך באבע די האט — משה׳לע, עפן, גײ —
הנביא׳ז• אליהו ארײן לאז — כערופן
 גע־ זיך משה׳לע האט — !מיטגײן לאה לאז —
 די עפענעז צו אלײן מורא האט ער װאם שעמט,

טיר.
 עטלאנע זיך האבן — לאה, ׳דו שוין גײ —
 פםח איז װאם דינםט, דער צו געװענדט שטימען
טיש. איץ בײ בעלי־בתים די מיט געזעםן

 אלע אז געמײנט אויגן, די כעעפגט האט דוד
 ער װאם צער, גרוים געהאט און אים אויף קוקן
באטראכט האט ער דרימל. א געכאפט האט
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 ״שפון־ בײ אז געגלויבט, כום, הנביא׳ם אליהו
 נישט, אים זעט קײנער ארײן, ער קומט חמותך*)

 אין װײן דער און פארשװיגדט װײן, פון טועם איז
װײניקער. װערט כום

 טיר די עפענען געגאנגען איז דינםט־מײדל דאם
 לאז א געפילדער א מיט זיך האט ס׳קלײנװארג און

 קװיטש א געהערט זיך האט באלד איר. נאך געטאן
 איבערכעשרא־ האבן דינםט דער מיט קינדער די און

צוריק. אויף געטאן לאז א זיך קענע
 אן געשטאנען איז טיר צעעפנטער דער אין

 א געטראגן בערדל, שיטער א מיט אלטיטשקער
 ער װאם פארלארן, זיך און ארעם אונטערן זעקל
מענטשן. איבעתעשראקן האט

איז? װאם —
דארט? איז װאם —
איר? שרײט װאם —
 צוגעלאפן מײדעלע א איז — הנביא אליהו —

פארשעמט. זיך און באבען דער צו
 א באבע די האט — םײנם, אײניקל הלואי, —

מײדעלע. די געטאן קוש
 זיך דינםט די האט — איד, אלטער אן עפעם —

אנגערופן.
אראפ זײדע דער איז — ? שרײען מען דארןש —

 אים האט גאט װאם צופרידן, געװען הםב־בעט, פון
 לײגט — שלום, געגעבן אים און אורח אן צוגעשיקט

 זיך זעצט און אײך װאשט איד, ר׳ ם׳פעקל, אװעק
---------- םדר צום

ם׳פעקל, אװעקגעלײגט האט אלטיטשקער דער

הגדה. דער פון טײל א *)

I פםת אױןש םצות
I אדלער. י. פון ;;

 א דערצ״ילן אייר איר װעל קינדער, אהעה קוםט
 אװעק זיר זעצט אזוי, אט פםח. לכבור מעשה שיינע

:קאפ מיט איין זיך הערט און
 גרינער א געװען נאף בין טאטע, אײער איף, װען

איף צרות, גרויםע אויף געװען איד בין לאנו־, 1אי דא

 א געמאכט כוס, הנביא׳ם אליהו צו צוגעגאנגען
געװען. טועם און ברכה

אויפגעציטערט. האבן ארום אלע
 קלוגע פאר א אויפגעעפנט האט אורח דער

:עולם דעם אנגעקוקט אויגן,
די װײטער זאגט טיר, אויף נישט װארט —
ען-------------דעריאגן אײך כ׳װעל הגדה, ב׳קום װ

 אומגע־ נשמה אידישע א װאלט צײט, אין אײך צו
געװען. מציל זי איך האב אזוי קומען,

 אליהו אנגעגאםן האט אלטיטשקער דער
 דער הגדוז. די זאגן צו אגגעהויבן און כום הנביא׳ם

 ביםלאכ־ און אטעם אן געעזםן איז טיש ארום עולם
װארט. נאך װארט נאכזאגן גענומען װײז

 די אין געװארן ליכטיק אמאל מיט איז דוד׳ן
 זיך, בײט אורח בײם פנים דאם װי געזען אויגן,

 װײ־ די צעשפרײט ער גרוי. לאנג, װערט בארד די
 רינג־ שלאןז, פון זין הײבן קינדער די און הענט םע
 אויןן פלײצעם, זײנע אויףן קלעטערן אח־ם, אים לען
 בוזים פון שלעפט אלטיטשקער דער אקםלען. די

 קעשענעם, פולע אן קינדער די שיט נים, מיט טײטלען
דעקן. פוכענע אונטער זײ לײגט אײן, זײ שלעפערט

 צום אונטער גײט צעשטראלטע, א באבע, די
:זײדן

? ישראל —
? שרה׳לע װאס, —
 זײן בײ פארדינט דאם מיר האבן װאם מיט —

? נאמען ליבן
ן----------- שרה׳לע זכות, דוד׳לם אין — י א
-------------אײניקל׳ם אונזער
 גארטל, אלטיטשקנ׳ם בײם זיך האלט דוד׳ל און
ארײן! הימל אין פליט העכער, און העכער זיך הײבט

 האב און ארבעטן געקאנט נישט האב ?ראנק, געװען בין
 דירה־געלט, אויױ נישט עםן, קייז אױוי געהאט נישט
 אמת׳ער אן קליירער. אױף נישט און שיף, אויך» נישט

 ױנג געװען דעמאלט נאןי איז מאמע אײער !ארימאן
 אפגעפליקט. װערט זי אײדער רויז, א וױ פריש, און

 אירע פון געו־וײנט. נאר געטאן נישט מער זי האט
 װי אזוי טרערן טראפנם געקאפעט האבן אויגן גוטע

פערל.
פסח, צו װאכן צװיי געװען איז דאם אײנמאל,

שװארצער א טיט איד . א טיר צו ארײמעקומען איז
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 א געהאט האט אוױון בעקערם דעם לײבע
 ניט װאלט ער ״װען שטעטל. גאנצן דעם אין נאמען
 יװעגן געזאגט מען האט — שלעכט״ אזוי געװען
 ארײננעמען קענען ער ״װאלט — בעקער דעם לײבע

שטעטל.״ פונ׳ם טשאלענטן אלע אויװן זיין איז
 גע־ בעקער דער לײבע האט יאר גאנצע דאם

 און ברויט בײנל״ קוכן, אויװן גרויםן זײן אין באקט
 װאכן צוױי אן, ניםן חודש ראש פון שבת. אויף חלה
 אלע פאר מצה באקן לײבע שוין פלעגט פסח, פאר

שטעטל. דעם פון באלעבאטים
 דעם לײבע האט מצה־באקן פון צײט דער אין
 אלץ אויםזען. אנדער אן באקומען הויז בעקערם

 די טישן, די :געװארן ארױםגעטראגן איז הויז פדן
 אין קאמאדן. די כעטן, די בענקלאך, די אלמערם,

 דריי ארײנגעשטעלט מען האט וזויז לײדיקן דעם
 גלאט זוײםע, געװען זײנען טישן צװײ טישן. לאנגע

 געװעלגערט אידענעם האבן זײ אויץז געהובלטע.
מיט באדעקט געװען איז טיש דריטער דער מצה.

בלער•
 לערנען דאם ענדיקן זיך פלעגט ניםן חודש ראש

 לײבע צו לויפן חדר־אינגלאך, מיר, פלעגן חדר. אין
 צו געהאט חשק גרוים האבן םיר בעקער. דעס

 אײנגעבן אמאל אונז זיך פלעגט עם מצה. רעדלען
עט־ אפרעדלען און טיש״ ״בלעכענעם צום צוצוגײן

 מיט פעדלט װאס פעדלער, א געװען איז דאם בארד.
קאװע. טיי, װײן, מצות, װי: ארטיהלען, פםח׳דיקע

 דארף ״איך :געװארן םארטיק גיף־ אים מיט איף בין
געזאגט. אים איף האב — ניט״ זאך קיין

:געװאונרערט פעדלער פםח׳דיקער דער זיך האט
 עםן װעט איר אז אײנרעדן, נישט מיר דאןי װעט ״איר
?״ פםח אין חמץ

 מיר האבן הלואי װאם? איז חמץ, אז און -י־
!אויפעםן סאנען מיר װיפיל חמץ, אזויפיל

הערנריק געמאכט נישט פעדלער דער זיך האט

 באמערקט, אונז האט לײבע אז אבער מצות. לא:ע
אװעקגעטריבן. טיש פון אונז ער האט

 איז רײזע, שרה װײב, בעקערס דעם לײבע
 זי האט קינד. שװעםטער מאמעם-א מײן געװען

 אפ־ לאזן מיך זאל ער מאן, איר געבעטן אײנמאל
מצות. עטלאכע רעדלען

 ״בלע־ צום צוגעגאנגען איך בין גדולה א םיט
 רעדל. בעםטע דאם אויםגעקליבן און טיש״ כערנעם

 צוריק װאכן פאר א מיט האט בעקער דער לײבע
 זעקם מיט רעדל נײ א װארשע פון אויםגעשריבן

 נײ זײן טיט זיך האט ער צײנדלאך. נײנציק און
 האב רעדל נײע דאם און גערימט. שטארק רעדל

גענומען. איך
 דעם מיט מצות פאר א אפגערעדלט האב איך

 רעדל מיט׳ן צוריק און אהין פיר איך רעדל. נײעם
 לעבן שטײען מײנע חברים פאר א מצות. די איבער

 נײעם מיט׳ן מצה די רעדל איך װי קוקן, זײ טיש•
 אלטע די מיט כאטש נאבטאן, אויך װילן רעדל׳

טיש. פון אװעק זײ טרײבט לײבע אבער רעז־לאך,
 אביםל: אונטער םקריפעט מײנם רעדל נײע דאס

! מחיה א ;םקרי םקרי, םקרי,
 האט רעדל דאם אז איך, דערפיל אמאל מיט

— קוק א גיב אץ־ ? דאם איז װאס פארהאלטן. זיך

 צו געבן אים זאל איך מיר, צו צוגעטשעפעט זיך און
 יווערן פטור געקאנט נישט אנדערש איך האב לייזן.

 געלאזט שארף און קור׳ז אים האב איף ביז אים, פון
פםח... םון נישט האלט איןי אז וױםן,

 דאם און הויז מײן פון ארוים פעדלער דער איז
 צװײטע די געװאױנט האט װאס שכנ׳טע די דערצײלט

מיר. םון טיר
צו איבערדערצײלט באלד דאם שכנ׳טע די האט

 שטאק. ערשטז אוים׳ן געװאוינט חאט װאם שכנ׳טע דער
באלד שטאק ערשטן פונ׳ם שכנ׳טע די עס האט
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 :אויגן די אין געװארן פינםטער מיר איז עם און
בלעך. אויפ׳ן ליגן רעדל דעם פון צײנער צװײ

 זיך איך שרײ ! צײנער די צײנער, די אוי, —
׳ פאנאנדער.

 דעש לײכע צוגעלאפן איז געשרײ מײן אויןז
רײזע. שרה קרובה, אונזער װײב, בעקערם
? יאםעלע דװ־, איז װאם —
!צײנער די אוי, צײנער, די צײנער, די —
 צײנדעלאך די !קרױנעלע דיר, פאר מיר —

װײלעטשקע. א װארט נעבאך. דײנע,
 װאנט, דער פון האנטעך א אראפ כאפט זי
 ארום מיר דרײט און װאםער אין אײן אים נעצט

פנים. דאם אים מיט
אין איך האלט ! צײנער די אוי, צײנער, די —
אוי, צײנער, די —

 איך האלט צײנער! די
שרײען. אײן אין

 יא־ מיר, װײז —
 צײנ־ װאםעך םעלע,
 װײ, דיר טוט דעלע
 פינ־ דײן מיט אן װײז

 בײ זיך בעט — גערל,
רײזע. שרה מיר

 מײן אוים צי איך
 ״בלעכער־ צום האנט

 אן װײז און טיש״ נעם
 — אויף פינגער מיט׳ן
רעדל... נײעם דעם

 בעקער דער לײבע
 אפ־ דערװײל זיך האט

 און אוױון פון געקערט
אויןזמיר. געטאן קוק א

 ״בלעכערנעם אויפ׳ן האנט, מײן אויןז קוקט ער
רעדל. דאס דערזעט און טיש״

 —,לײבע מאכט — אײנער, תכשיט גאר, אזוי —
 ארוים, ? געקומען אהער ביםטו רעדלאך נײע ברעכן

געשריען. מיר אויף ער האט — ! אײנער שײגאץ
 גע־ זיך איך האב — שולדיק, ניט בין איך —

צובראבן. אלײן זיך ם׳האט — שװערן, נומען
 פון ארוים גײ, ? הא שולדיק, ניט ביםט דו —

!דאנען
 פון האנטעך נאסע דאס אראפגעריםן האט ער

 מיך און אויער אן פאר מיך אנגעכאפט פנים, טײן
טיר. צום נעפירט

געשריען: און נאכגעגאנגען אונז זײנען חברים די
ציינער!" די מיט יאםקע ציינער, די מיט ״יאםקע

 געװאוינט האט װאם שכג׳טע דער צו ארונטערגעטראגן
״םטופ״. אויפ׳ן

 פאנאנדערגע־ ״םטופ״ פוכ׳ם שכנ׳טע די עס האט
 צום און קצב צום אנכעקומען ס׳איז ביז גאם, אין פויקט

קוילךמאן. צום און מילף־מאן צום און ״גראםערימאן״
 אז געװארן, געװאר אומעטום מען איז אזוי אט

חמץ... עםן װעל איף אז ;פסח םון נישט האלט איך
 צו דערגרײכט קלאנג דער שוין האט מארגן אויף

 אװעקמד באלד שמש דער איז שול. א פון שמש דעם
דער איז חגרציילט; אים דאם און גבאי, צום לאפן

 אוז שול דער פון פרעזידענט צום אװעק באלד גבאי
 גע־ באלד פרעזידענט דער האט דערצײלט. אים דאם

 און מארגן. אויף מיטינג םפעציעלן א איינרופן הייםן
 גע־ פרעזידענט דער האט מיטינג ספעציעלן דעם בײ

 ארז דעם אין אז זײן, װיםן זאלט איר ״אידן, :זאגט
 ארבע״ ארימער קראנסער א זיך כעפינט הויז דעם אין

 פאםט; װעלן װאם קינדער, צװיי און פרוי א מיט טער
פסח״.

 אוז באאמטע זייערע אױםגעהערט אידן די האבן
ערװיילט מען האט טאן. צו עפעם באשלאםן האט מען
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געבילט, געבילט, הונט א ה$ט פםח, ױםיטוב דעם ליב ה$ב איף
נאכט, אין שפעט ביז נעבילט האט ;נײ דאף מיר פאר װערט אלעם
דערפילט שװער װאם ה$ט ער ביז לעבן ד*ם אי גאםן, רי אי
פארטראכט. זיף פלוצלונג האט און םריי. װידער װינטער פון װערט

נאכט, גאנצע א אום גייט ער אויםגעקאלעכט, איז שטוב אונזער
— טריט יעדנם צו צו זיף הערט װענט. די נײ באלקן, דער װײם
ר׳װאבט װאם װער, טאן שלעכטם אים דארף טישל געדעקטע װיים ר^ם און
? היט ער װאם עפעם, ער האט בלענדט. און שטוב מיטן אין שטײט

ביין, הארטן שטיקל א פאר שטולן אױםגעבעטע צװײ אויוי
מיםט, צװישן בײדל א פאר אױבענאן, טאטע מיין זיצט
שטיין, דא נאכט און ט^ג ער טוז בלעטלאף די מישט הגדה, זאגט

־ אומזיםט־אומנישט. גלאט בילן אן. כוםות די גיםט ער און

יאגט׳ ער, סרייבס מענטשן אלע קשױת, פיר רי פרעג איך און
;פארדראם א יעדן צו פילט ;הויז דאם װערט פארסלונגע; אז

פארצאגט, בײז, ער איז שטענדיס טאטע, מײן צוריק מיר ם׳ענטפערט
באלעבאם. פאר׳ן אלצדינג גרוים... אזוי זיד פיל איף און

געטראבט, הונט דער אזוי האט מאמע, נוטע ליבע מיין און
;נאכט די ניט סער שוין געבילט ניט קלײד, ױם־טוב אין אנגעטאן
פאררראם גרוים א האט עם נאר הגדה די נאף אונז מיט זאגט
באלעבאס. צום געברענט אים אין פרייד. םון דערבײ הװעלט זי און

 ער־ האבן דרײצן די און אידן, דרײצז פון קאמיטעט א
 האבן זיין די און זיב;. פון קאמיסיע א זיף פון װיילט

 דרײער די און דרײ פון קאמיםיע א זיף פון ערװיילט
 םעקרעטער זייער פון שריפט א גענומען האט ?אמיםיע

 קא־ דרײער די זיף האט שריפט דאזיקער דער מיט און
 פארלאנגט און צדקה־חברה א צו אװעקגעלאזט מיםיע

טאטן. קראנקן אײער פאר מיר, פאר הילף
 געשיקט װאך פון טאג יעדן צדקה־חברה די האט

 גרי־ א טאקע בין איף צי אויםגעפינעז מיר, צו מאז א
 טאקע בי; איף צי קראנקער, א טאקע בין איף צי נער,

 איך בין אפשר ;ליגן קײן נישט זאנ איך צי ארימאן, אן
 װיל איך און פױלער א גאר איך בין אפשר ? געזונט י?<

? ארבעטן נישט

 נישט זיך געלאפן, דערװײל זץי איז צײט די און
םעקונדע. אײן קייז אויױ אפגעשטעלט

 דרײער די ה$ןט פםח נאך װאבן צװיי פונקט און
 דעױ פון באריכט א באקומען שול דער פון קאמיםיע

 קראנ־ א טאקע בין טאטע, אײער איף, אז צדקה־חברה,
w,געזאנט נישט ה^ב איןי אז און ארימאז, אן און ־ 
 קינדער, צװיי מיט פרוי א האב איך אז און ליגן׳ קייז

 :עבאזל האב איף — און ארבעטן נישט קאז איד אז
פםח... אױף נישט

צונע־ טיר טע־ האט טא; זעלבן דעם טאקע און
מצוית. םונט פוםצן שיקט

/
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19 זאלץ. זיך נעמט װאנען פוז
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בן־שמואל. פון

 זײ האבן ל^אם אין ארײן זײנען ?ןינדער די װען
 מיט קרוג א טישיצ אויפ׳ן לערער דעם ביי דערזען

 און גאז־אױװע^ע ?לײן א שיפל, א ׳אז5ג א װאםער,
ײטן. אגדערע ק ײגי  פארשטאגען, האבן קינדער די ^

זאך. נײע א ערקצערן לערער דער זײ װעט היינט אז
ך האב איןי קינדער׳ —  ערקלערן צו צוגעזאגט א״

 נענטער, אהער קומט זאלץ. זיף נעמט עם װאנען פון
ערקלערן. Dtp אײןי איף וועא

האנט, אין קחג דעם גענומען האט לערער דער
 די געגעביז גלאז, אין װאםער ביםל א אנגעגאםן ה$ט

:געםרעגט זײ און פארזוכן לינדער
— Dtp איז Dtp װאםער? א פאר
— Dtp ע איז ם י  אײניקע האבן — װאםער, ז

געענטפערט. קינדער די פון
 גע־ דערויו» לערער דעו האט — לןינדער״ נײן, —

 צוקער קײן זים. ניט איז װאםער Dtp — ענטפערט,
 אז ניט, מען זאגט יװאםער אזא אויף ניטא. tp איז

Dtp נ י ר ט איז p זעט, איצטער און ר. ע ם א װ ־ Dtp 
זײן. װעט װייטער

 װאםער, גלאז פויצע א אנגעגאםן האט ערער5 דער
 אנגעהויבז און זאל*ז י^עפעלע ?ליין א אהין ארײנגעשאטן

 Dtp וױ געזען, האבן ?ינדער די װאסער. Dtp מישן
 גלאז, פון דעק אויפ׳ז אפגעזעצט פריער זיף האט זאלץ

 און װײניחער אלץ געװארן ביסלאכװײז דערנאו און
 פארשװאונדן, איז זאלן גאנצע Dtp ביז וױינילער,

ן איז Dy 5װיי ע ג נ א ג ע  דאן װאסער. דעט אין צ
 אמאל נאןי ?ינדער די פארגעשלאגן לערער דער האט

װאסער. זעלבע Dtp פארזוכן
 האבז — געזאלצן, װאסער Dtp איז איצטער —
געענטפערט. איע^אן־ די פון אײנילע
 — געזאגט. לערער דער ה$ט — ריכטיק, יא, —

ïw: רyDװא Dtp איז רyאיצט y.^ װײסן מיר Dy, 
yרשטגwpnyn ,D,* האבן מיר װייל Dtp װאyDםאר־ ר 

 האבן אליין מיר װײל רםאר,yד צװײטנס, און, זוכט,
Dtp אין אױפג^פישט זאיצ״ז Dyn װאyD.איצט און רyר 
Dpip צו זיןי u Dtp״Dyii nyD •זייז

 Dtp lynjiyyjjtjt רyרyי̂ רyד האט זאגנדיל אזוי
^ ױו y אריינג^סן או y ^  Dtp ̂אז  אין nyDsiï גי

^ אויפ׳ן לטyשטyארויפג שייםל די און שיסל, װ י ו  א
בן האט yפאר yDD^״ א ^י  פון [yקומDארוי אנג

pyDsu
Dtp — קומט tp ?האט — פאר nyny  ̂ nyn 

.vìvavi

 אינגלאך די םון רyא״נ האט — װייס, איף —
אױסג^־ילנט. רטyװ רyDװא Dtp — רט.yנטםyyג

— .DnypDjyyj רערyל nyn האט — ריכטיק, —
Dtp װאyDװ רyאויסג^־יקנט. רט Dyii nyoya nyDtÿ 
t̂ מיר װעז זײ!, yiv ״ אז זאגן׳Dtp װאyDוושרט ר 
y די דאמפט".yגDאוי iss, איר װאס Dyr אוים־ זיף 

 ־yװpבא איז ד^פאר און דאמױ, איז ר,yDװא פון הײבן
nyn אז זאגן, צו Dîjn װאyDר DDDsnyjD'^ Dnyn. 
 שיסל אין אז איר, כנטyר : מיר זאגט רyאיצט און
?nyDsii גלאז גאנץ א פאראן אלץ נאך איז

 בא־ און שיס^ אין טpוpyנג”אר האבן nynj'P די
Dpnyo, אז nyDsn איז tntjiìyj אלץ ii^  און nyp״

.nyp’j ” n
 אריינגיסן מיר לזyװ pyn:’p ר,yאיצט און —

.nyDsn גלאז א נאף רyאה
ט, רyרyל nyn האט אזוי  א נאף tDt?jyjJiÿ כ^ג

טן ר,yDװא גיצאז ^ ע י רי  זאליז, yלyפyל א אז5גי אין א
Dy פריyאוי גוט רDגy,און מישט ntÿjnyn אריינגy^̂גDtן 
 זיף יהאט שיסל און רyDװא Dtp jyìi שיסיל, אין
 אײן נאר ביליבןyג איז דארטן אז אזוי, דאמפטyגDאוי

: גטyפרyג רyרyל nyn האט pyDsn גלאז
 װא־ פאראן רyאיצט איז איר, DJDyn װיפיל, —

yDשיסל? אין ר
 װי pyo ניט רyאיצט איז ip אז כן,yר איך —

 אינגלאד די םון רyא״נ זיך האט — pyDsii גלאז אײן
אויס־ זיך האט רyDװא עpריyאיב Dtp — אפג^פ;.

-yj רyרyל nyn האט — אזוי, אויף pyn איך —
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װאסער דאם איז געפרעגט: דערנאף און ענטפערט
פריער? װי נעזאלצן, אזוי פונקט איצטער שיםל אין

געענט־ אינגלאף די פון איינער האט — יא, —
פערט.

צו־ לערער דער האט — גערעכט, גאנץ ביזט —
 צװײ ■װאםער דאם איז איצטער — געענטפערט. פרידן

 אהער איצטער לאמיר פריער. װי נעזאלצן, אזוי םאל
װאםער. געזאלצענע נלאז א נאך אריינגיםן
װא־ גלאז א אנגעגאסן װידער האט לערער דער

 און אויםגעםישט זאלץ, לעפעלע א אריינגעשאטן םער,
 אזוי און שיםל. אין װאםער דאם ארײננעגאםן דערנאף

 מאל. פינפטן א און מאל פערטן א נאןי געטאן ער האט
 אויסגע־ זיף האט שיםל אין װאםער דאם װען און

 גלאז אײן נאר געבליבן איז דארטן אז אזוי, דאמפט
געזאגט: ער האט װאםער,
 םינף שיםל אין װאםער דאם איז איצטער און —

 דא איז יװאםער װייל פריער, װי געזאלצן, אזוי פאל
 און לעםעלאף. פינףי דא זיינען זאלץ און גלאז, איין

ף איך װיל איצטער געשיכטע. א דערצײלן א״
 אפגע־ אױװעלע, דאם פארלאשן האט לערער רער

 קינרער די צו געװענדט זיף זײט, א אן עם שטעלט
:אננעהויבן און

 זיינען ערד דער אויוי — קינדער, װײםט, איר —
 פאר־ זײנען אלע זיי אקעאנען. און ימים םך « םארא!

 באטראכטן, זיי קען םעז אז אזוי, זיך צװישן אייניקט
 גרויסע טױזנטער און טויזנטער ים. גרויםן איין װי
 ימים, די אין אר״ן שטענדיק זיך גיםן ט״כן קליינע און
 װא־ פיל אזוי גרעםער. ניט דאף װערן ימים די און

 מיליאנען מיט געװען ימים די אין איז עם װיפיל םער,
 ימים די אין פאראן אז װאםער פיל אזוי צוריק, יארן

 ימים די אין זײן יוועט װאםער פיל אזוי און איצטער
 דאם איז װאם פאר שפעטער. יאר; מיליאנען מיט

ו ניםן ימים די אין אויב אזוי? י  נאכט און טאג אריין ז
 װאםער מער ניט װערט װאםיזשע פאר טײכן, פיל אזוי
ימים? די אין

 די אין װאםער דאם װײל דערפאר, איז דאס —
 ביי־ םאי אויםדאמפן. אין שטענדיק זיך האלט ימים
 װינטער סאי און זומער םאי בײנאכט, םאי און טאג

 אויםדאמפן. אין ימים די םיז װאםער דאם זיף האלט
 דין, אזוי איז ימים, די פון זיןי הײבט װאם דאטו*, דער

 פון װאםער דאם אז אבער ;זעז ניט אים קען םען אז
דאם — אויסדאמפן אין שטענדיק זיך האלטן ימים די

ניינצן

זיכער. אױף מיר װייםן
 הייבט ימים די פון ראמו* דינער זייער דער —

 און קאלט, זייער איז לוםט די ׳װאו זזײף״ דער אין זיך
 טרייכס װינט דער װאלקנם. אין צונויף זיןי קלייבט

 װאלקנס די זיך גיםן דערנאף אוז אװעק, װאלקנס די
 רעגנ־ םון טײל א ערד. דער איבער רעגן א אין אוים

 איבע־ דאם און ערד, רער אין אײן זיד זאפם װאםער
 קלײנע טייכל. קליין א .ווי שטראמען אן ה״בט ריקע

 גרע־ די גרעםערע; אין צוזאמען זיף גיםן טייכעלאף
 גאר די און גרויםע׳ גאר אין צוזאמען זיך גיםן סערע

ים. אין ארײן שטראמען טייכן נרױםע
 װײטער לערער דער האט — ערד, די און —

 אכער װ״ניק, זייער זאלץ, זיך אין האט — דערציילט,
 ערר אביםעלע ארויף נעמט געזאלצן. זי איז דאך

 געזאלצן. איז זי אז דערםילן, איר װעט צונג, אוים׳ן
 איבער שטראמען טײכן גרויםע און קלײנע אלע די װעז
 ערד רער פון זאלץ דאם זיך אין זײ צעלאזן ערד, דער
 די ברענגען טאג יעדן ים. אין אר״ן עם טראגן און

 אין און ים, אין װאםער עמער מיליאנען ארײן טײכן
 ביםעלע הליין א פאראן איז װאסער עמער מיליאנען די

 דאס יװייל צו, ניט ים אין קומט װאםער קײן זאל׳ז.
 קל״בט זאלץ און ;אויםגעדאמפט צוריק װערט װאםער

 מי־ פילע די פאר מער. און מער אלץ ים אין אן זיף־
 אין זיף האט עחזיםטירט, ערד די װאם יארן, ליאנען

 װאסער דאם אז זאלץ, פיל אזוי אנגעזאמלט ימים די
געזאלצן. שטארק געװארן איז ימים די אין

 װאו אזערעם, קלײנע אזעלכע פאראן זײנען עס
 אין װי שטארהער׳ סף א אוים זיך דאמפט װאםער דאם

 םף א װאםער דאם איז אזערעם אזעלכע אין ימים. די
 מענטש;, צוגײן קוםען ימים. די אין װי געזאלצן, טער

 םון װאםער ראם אוים לאזן און קאנאװעם אוים גראבן
 ערטער פלאכע אין אויםשפרײטן זיף אזערעס אזעלכע

 טריקנט היצן, זומערדיקע די אן קומען פעלד. אויפ׳ן
 װערט װאםער דאם אוים. יװאםער געזאלצענע דאם זיף

 דיקער א בלײבט ערר דער אוי^ און אויםגעדאמפט,
 רערנאך שארץ ארבעטער רי װאם אל׳ו, פוז שיכט

 אנ־ אויף פאראן זײנען עם לאפעטעם. מיט צוזאמען
 זאלץ דאם אױם טריקנט מען אזוי װי מיטלען, דערע

 איצטער איז דאם אמגר אזערעם. געזאלצענע די פון
 איר, װײםט איצטער װאס איז, װיכטיק װיכטיק. ניט
 באנוצן מיר װאם זאל׳ז, דאס זיך נעמט עס װאנען פון
שפייז. אונזער איז
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געלערנט• װערן מענטשן צופיל
 אין מען האט מאנאטן עט^אכע ^עצטע די אין

 די װאם דעם, איבער ציטערן אנגעהױבן אמערילע
 קאלע־ די אין לינרער זייערע שילן מענטשן פראסטע

 װערז מענט׳עז צופיל און אוניװערזיטעטן און חשעם
געצערנט. דעם צו^יב

פארשיי־ און לאיצעדזשעם פון פרעזידענטן עטצאכע
 באװע־ א אגגעהויבן האבן ארגאניזאציעם רײבע ז־ענע
 די איז ?ערנעז ויז5ב< לינדער מערםטע די אז נוננ,
t זײ םון אכע5עט ׳םלו?ם יל5פאב a r האי־ אין גיין 
 זאלן רייכע און פייאילע גאר־גאר די בצויז און ם5םלו

 ?ער־ װאם לינדער, די און לאצעחשעם. די אין ?ערנען
 פון פרעזידענט דער זאגט ס,5םלו יל5פאב די אין נען

 פיא אזוי ניט םען דארף לארפאריישאן״, ״לארנעגי דער
 שרײבז׳ אביםל אויםאערנען זײ מ׳דאח» :בצאצלען
 דאם — און ארבעט אן עפעם און רעכענען אײענען,

 דארפן דאם װיםנשאפטן, ן,5טא טאנצן, שפי^ן, !גאר
״ באויז רײיע• די און פײאילע ג*ר די — ז

 פאראיארילן דעם װי הערן, זײ װעצן טיר אבער
!לערנע] און ?ערנען לערנען, — און שנײ

מענטשן. װי דדנט, ליבער האט
 אוז פײי יארלער יניו א איז מעלהאי םידני מרם.
 איז עם װען האבן צחאמען ע5א מיר װי מער פארמאגט

 פארעפנט^אכט און אנגעשריבן זי האט אנומלט געזען.
 שפיטאל א אויםבויען געאט איר פון מ׳זאא אז צואה, א

 צעבז חױת. הײמישע אנדערע און הינט און לעץ פאל
 אוייי טייער א אויפשטעלן געהײםן זי האט שפיטא? דעם
״ן ם׳זאלן כן5װע  װערטער: רי אויפנעשריבן ז

 האב איך מענטשן מער װאם
 זײנען יבער5 ץ5א געזען,

געװארז• הינט די מיר
 דעם אויף געבן אכטונג אא״ן װעט מעלהאי מרם.

״ז װעט ער װעז און 5שפיטא פון אויפבוי  פארטיל׳ ז
ל לענען זי װעט ערט,5ערל זי האט כ*טש שטארבן. חאי

 פונ מענטשן, פון געמאכט פארמעגן גרוים איר האט זי
 ליין אפילו פארשרײבן געװאצט גיט זי האט רעםטװעגז

זײ. פאר פעני אײן
!מענטש מאדנער א

 סא־ א איז ער וױיל ירושה, זײן פארלירט
ציאליםט.

 א לאנגפע^או׳ם געשטארבז איז צוריל לאנג ניט
 א איבערגעאאזט האט װ»ס ^נגפעצאו,5< אירנעםט זון,

 דער פון טײל א דאלאר. מיציאן הא^בן א פון ירושה
 הענרי :פי^ימענילעם זיינע צו גיין געדארפט האט ירושה

 װי אזוי אבער דאנא, אצםטאן און דאנא ?אנגפעלאו
 בארימטן דעם האט םאציא^יםטן, ז״נען דאנאם בײדע

 לווײז ירושה, דער פון אױםגעש^םן זײ זון פאעט׳ם
טויט. זיין פאר

 פרא־ א געװען אויף איז דאנא לאנגפעצאו הענרי
 עט־ מיט אונױוערזיטעט. אמערילאנער אן אין פעסאר

 אוני־ םון אפגעזאגט אים מען האט צוריל יארן אכע5
 ״ראדילאאער״ א געװען דאן איז ער װײא װ/ןרזיטעט,

לערער.

שולן. רינג אר. די פון צוזאמענפאר
 און ילערער די צוזאמען זיף לומען יאר יעדעס

 זען׳ צו כדי שױצן, ריגג ארבעטער די פון פארװאאטער
 דארו» עם װאם און ^עװארן אויפגעטאן ס׳איז װאם

װערן. געטאן װײטער
פארװאל־ און לערער די זיף װעאן יאר הײנטילם

 צוזאמענפאר דער יארל. נױ אין צוזאמענפארן טער
 א מיט אפריא טן20 דעם פרייטאנ עפענען זיף װעט

מאנטאג. ענדילן זיף װעט און לאנצערט גרויםן
״ן װעט צוזאמענפאר ה״נטילער דער נרעם־ דער ז

 נױ אין שויצז- רינג ארב. די עלזיםטירן עם זינט טער,
 גע־ װערן עם און דעם צו שוין זיך מען ;רייט יארל

 זיין זאא צוזאטענפאר דער אז צוגרײטונגען, א?ע מאכט
יארל. נױ װי שטאט, אזא פאר פאםט עם װי שײן,



נאכט. פראםטיקע א
 ?עלט, און פראםט מיט געקומען אין נאכט די

 : זע און הימל אוים׳ן pip איך
 פוך שטיקעלאך װי םאלן אן הײבן עם

שניי. שטיקעלאך םארםרוירעגע

 גרויער, װערט הימל דער
 שטערן, קײן שוין ניטא
 שניי שטיקעלאך די נאר

װעלט. די באדעקן

 בלישטשען און פאלן זיי
שטערן, לױטערע װי

 מאנטל, װײםן ?לאר א מיט װעלט די בארע?ן

טריט. מענטשנם אונטער מוזיק שפילן און

שול, ר. א. פארק ראגלאם גערשאן, חנה

וױנטער־מעשה׳לע. א
 מיטן אין און װײס. איז אלצדינג װינטער. ם׳איז

 שטי־ קלײן א שטײט װעלט װײםער גרויםער דער *ון
 איר מיט מאמע ארעמע אן לעבט שטיבעלע אין בעלע.
 אמאל מיט בעט. אין ליגט קינד דאס קינד. ?ליין

 זאגט בעט. פון ארוים װיל אוז קינד דאס אויף זיך ה״בט
 דרויםן אין קינד. ליב מ״ן ״שלאףי, :קינד צום מאמע די

 קוילן. קיין ניטא איז שטוב אין און נאם און קאלט איז
קינד.״ ליב מײן ׳נ*ר שלאח

קאליף, יאנקל
שולע. ר. א. מינ״ פאל, סט. אלט, יאר 10

דבורה׳לע.
על־ אירע ביי• יחידה בת א געװען איז דבורה׳לע

 גע־ איהר מען האט געװאלט האט זי װאס אלץ טעיז•
 קראם גרויםע א פארבײגעגאנגען איז זי װען געבן.

 געפעלן, שטארק איר איז װאם דערזען, עפעם האט און
 אירע קויםן. עם זאל מאטע איר אז געװאלט זי האט

 האט זי אוז רייכע קיין געװען נישט זייגען עלטערן
 גע־ האט זי כאיטש אנדערש, עפעם געװאלט אלעמאל

הײם. דער אין בעםערם האט
 מאמע איר מיט שפאצירן געגאנגן זי איז איינמאל

 ליאלקע, גרויםע א קראם א אין דערזען האבן זיי און
 געבעטן האט זי און דבורה׳לען געפעלן זייער איז װאם
 מוטער איר אבער קויםן. איר עם זאל זי מוטער איר

 אנ־ האט דבורה׳לע נעלט. גענוג געהאט נישט האט
 האט בעם, אין װערנדיק מאמע, איר און װיינען געהויבן

 שטיי־ ?ראם. אין אר״ן איז און דרויםן אין געלאזן זי
 אין םירט מען װי דערזע; זי האט דרויםן אין ענדיק

 זייער געהאלטן האט װאם מיידעלע, א וועגעלע א
 לעבן געלאזן זי האט דינםט איר ליאלקע. שײנע א

 דבורה׳לע אז זעענדיק, ארײנגעגאנגען. איז און קראם
״װאם :;עפרעגט מײדעלע דאם האט איר אויח קוקט

iûdpip ״איף מיר?" אויף אזוי pip שײ־ רײן אויףו 
 בין איר און געזאגט, דבורה׳לע האט — ליאל?ע, נער
 מײ־ דאם האט — מ?נא, ניט מיף זיי ״א, מ?נא. דיף

 גע־ רײכער א איז טאטע מײן — געענטפערט, דעלע
 נױ־ אין גע?ויפט מיר עס האט ער און שעפטסמאן

 װאם און לויפן קענםט און פים האםט דו אבער יאר?.
 פים מײנע װען אלץ, האב איך איז ארויס, מיר ?ומט
 נישט דען איז ? םירן מיד מוז מען און געלעמט זיינען

 אלײן tyjtÿp און ליאל?עם ?ײן האבן צו נישט בעםער
 רחמנות א װיל? מען װאוהין הילףי, עמיצנם אן גיין

 אויף האר׳ז דבורה׳לעם אין ערװע?ט זיף האט געםיל
קינד אנדער אן זי איז אן דאמאלט םון מיידעלע. דעם

 האמילטאנער דער םון שילעח ,pKt לאה געװארז•
אל«. יאר 12 שולע, ארבעטער־רינג



ד נ א ל ר ע ד נ י ס

שולן ארבעטער־־רינג די פון ר,ינדער אלע צו
 גרויסן אונזער אויםדריקן גיט גאר קענען װערםער

 רראמנםקי, ל. י. אז דערװאוםט, זיך האבן מיר װען צער
 שו^ן, רינג ארבעטער אונזערע פון גרינדער די פון איינער

^עבעדיקע. די צוױשן ניט שױן איז
 ״די ס^וב אונזער האט פעברואר, טען24 דעם שבת,

 טאג־ארדנונג אוים׳ן זיצונג. א געהאט ױגנט״ אידישע
 פיז אנדענס דעם פאראייביקן װעגן פראגע די געװען איז

 אונז האט לערער אונזער ^ערער. פארשטארבענעם דעם
 קלאר איז אוכז פאר און ?עבנםגעשיכטע זײן דערציי^ט

פאר^ארן. האבן מיר װעמען געװארן
 אײה :אטען זײן פאראייביקן באשצאםן האבן מיר
 זייז אייוי װערעז געשטעלט זאל מצבה א :אופן פאלגנדן

מיטלען. סינדערם די פוז אױסש^יםיצאך קבר
 רינג ארבעטער אצע פון קינדער די צו אפע^ירן מיר

״ שולן,  ט5גע געזאמעלטע ד*ם און געילט זאמלען זאלן ז
 ״דאם זשורנאל רעם פון רעדאקציע דער אין אריינשיקן

 װעט אױפרוןז אונזער אז האםן, וויאן מיר קינדערצאנד״.
 ארבעטער אידישע אצע בײ אפרוף װארימען א געפינען
 אידישער רער טייער און יליב ם׳איז װעמען קינדער,
לערער.

ױגנט׳/ אידישע ״די קלוב
.‘V רינג ארב. בראנזװילער דער פון <

קלוב. דראגונםקי ל.
פעברואר, טן24 רעם מיםינג א געהאט האבן מיר

 *פטײלז ן5זאי מיר אז באש^אםן דאן האבן מיר און
 אז אזוי קלוב באזונדערן א אין קיגדער אינגערע די

 11 פון קינדער די באלאעעז ן5זא ק^וב עלטערן צום
 9 פון קינדער די — קלוב איעערן צום און אן, י$ר
 גיט זאלן קיגדער די אז באש^אםן האבן מיר יאר.
 מיר װאם געיצט, דאם און טעג 8 גאשערייעז ק״ן עסן

 רום־ אין קינדער הונגעריהע רי פאר ג״ן ז$ל קריגן,
 גייעז װאם קינדער אז געוואו־ן, באשצאםן ם׳איז ילאנד.

עם קלוב. צום באלאנגען מעגן שול אונזער אין ניט

 חבר אונזער פון אנדענק ציום אז געװארן באשלאםן איז
 לעצטנם איז װאס דראמםקי ל. יארק נױ פון ערעד5 און

 נאמען ז״ן טראגן ק<צוב אונזער זאל געשטארבן,
 די דראגונם?י־?לוב. ל. י. וב5יז אונזער הײםט איצט

 װישניװעצקי ראזע :זײנעז קילוב אונזער םון באאמטע
 משה (םעקרעטאי), װישנױועצקי ל. ט. (פרעזידענט),

 בא־ דעבאטע־קאמיםיע דער צו (סאםיר). םפעקטאר
 ױםף און אװם״עװ ליבע העמעצםאן, דארע :לאנגען

ראזע :ביב^יאטעק־קאמיםיע דער צו םואװא^םקי.
 דער םװאלער. שעפםעצ און גורעװיטש נתן םײםטער,

רוביז־ מאיר איז קיצוב איעערז פונ׳ם רעטארpשע

מילװאקי. דור״ ״נײער קלוב
 א געװארן אפגעהא^טן איז מערץ טן3 דעם שבת,

 די װי נאכדעם דור״. ״נייער סלוב אונזער פון זיצונג
 פון באריכטן אפגעגעבן האבן קאמיטײען פארשידעגע

 איבער־ און פושקעס די געעפנט מיר האבן ארבעט, זײער
 די פאר געזאמעיצט האבז מיר װאס גע?ט דאם געצײלט

 25 םארדינט האבן מיר רום^אנד. אין קינדער־הײמעז
 מיר ארבעט. אנדערע דורך און שנײ, שארן דורך דאיצער

 ״אידישער ברענטש היגן צום אפגעגעבן געלט דאם האבן
ש^םן, האבן מיר קאמיטעט״. היילפם ארבעטער  אז בא

 װעלדער די איז ארויםשפאצירן אפט מיר זאלן פרילינג
 בא־ אויך איז עס פ^אנצן. פארשידענע די שטודירן און

 מאגאט אין מאל אײן ז$ל קיצוב אונזער אז געװארן, ש׳לאסן
פראגן. פארשידענע איבער דעבאטעם דורכפירן

םעקרעטארן. בײלין, דינה

קינדערשאפונג. בעסטע ױ
 ז. און מינקאװ ג לערער נױ־יארקער די
 ריכטער אלס געװארן באשטימט זײנען װײנפער

 איז װאם קינדערשאפונג, בעםטע די אויםצוקלײבן
 .1922 פון ״קינדערלאנד״ אין געװארן געדרוקט

 א באקומען װעט שאפונג דער פון שרײבער דער
רעדאקציע• דער פון םתנה
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טרעפט. ארן לײענט
אמת לײבוש פון

7.
מצה. פײנט האט פרעה

געװאלט ניט פרעה האט פארװאם :ד נ י ק
מצרים? פון אידן די ארױםלאזן

 ם׳זאל געװאלט ניט האט ער װײל :ר ע ר ע ל
 הארטע די עםן צו פארשפארן ער װעט פםח, זײן

מצה.

8.

דרוקערײ. געהײמע א
װיםן צו געגעבן משה האט אזױ װי :ד ג י ק

? טאן דארף מען װאם אידן אלע
געהײמע א געהאט האט משה ר: ע ר ע ל

 באפעלן, זײנע געדרוקט האט מען װאו דרוקערײ
פאלק. צוױשן פארשפרײט זײ און

9.
פארװאם? טאקע,

אידן די דאך זײנען צוערשט :ר ע ר ע ל
 לאנגע, א ערשט און מצרים פון געװארן באפרײט

 גערא־ אםתר זײ האט שפעטער צײט לאנגע זײער
 דערנאך און פםה זײן צוערשט דאך דארןז טעװעט,

? פורים
געפײערט צוערשט װאלטן מיר װען :ד נ י ק

 צו־מיד, געװען מיר װאלטן טעג, אכט פון ױם־טוב א
 צו כחות קײן געבליבן ניט שוין װאלט עם און

פורים. פײערן

10.
? גים אין מען שפילט פארװאס

? נים אין פםח מען שפילט פארװאם : ד נ י ק
עם װען װײל דערפאר מםתמא :ר ע ר ע ל
 מצה, אויםגעפעלט מדבר דער אין אידן די האט
נים. עםן געמוזט זײ האכן

:ס ע ג א ר פ
? מצה םיט דער אין תמיד זיך געפינט װאם .1

? קנײדל א פון םוןש דער איז װאס .2
 פרעה אין איז ערשטער מײן .3

;כרײן אין ניט זיכער
הרוםת, אין ליגט צװײטער מײן

;װײן אין ניט אבער
חמץ, מיט גײט דריטער מײן

בײן, מיט ניט קײנמאל
 איצטער זשע טרעפט

? אלײן בין איך װער

: ר ע ט ר ע װ כ י ר פ ש
מצה־װאםער. נאך װי לויפט, מעז .1
 ניט באקומט כרײן קײן ניט עםט עם װער .2

אײער. קײן
קנײדלאך. די נאר הגדה, די ניט מײגט ער .3
מצה. א װי פנים א .4

פערד א בלײבט פערד א
גאם. אין פענםטער פון ארױםגעקוקט האט חיימ׳ל

 פרעגט פערד. גרוים א פירט אינגל קלײן א :ער זעט
 םערד גרוים אזא זיך לאזט םארװאם :פאטער זיין ער

 : געענטםערט םאטער דער דואט ? איגגיל קלײן א םון פירן
םערד. א דאך ער איז רערםאר

גוטמאן, בנימין פון צונעשיקט
שול. רינג אר. װיליאמסבורגער
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P ז
• ז נזענטפעח אזן פרעט קינדער וואם• 

• •

יחדיז׳ װ. קויפמאן, .p הור^װיץ, א. רוטקאו, דדש. גראט,  לעצטן פון פראגעס די אױה ענטפערס
נומער.

ר. ע נ ײ א : 3 נומ. פרעגן קינדער װאם
 ח. (הארטפארד), סואװ«^ם?י ױםף :געטראפן

'שק מ. (פילארעלפיע), ריםמאן ז. (וױנדזאר), םקצא^ ^ 
^ין, ז. גיס  םי^װערמאה ב. םאנ?יז, י. איפקיז, ש. רי

^ אנ  הארא־ א. העכט, ג. פרוט?אװ, י. ;(שי?אגע) רוט י
 •נ גאילדפארב׳ מ. גראט, י. ש?אלני?, א. גראט, .v װיץ,

 רבורה גרעםין, עטל (האבאהז), בויר?אװ ע. גנעםקין,
(שי?אגע). אװערבאך
ן. ע מ י ו p א : 4 נומ. פרעגן קינדער װאם

 ר. צעװיז, א. רובין, מ. אװםייעװ, ל. :געטראפן
 װישנע־ עטי און י5טי ראזע, איזראלעלאף, א. אװם״עװ,

 מ. העמעלםאן, ד. פיטערסאז, מ. שולמאן, ר. װעצ?י,
 םק^אש ח. (הארטפארי), סואװאי^ס?י י. םפע?טאר,

 מ• איפקיז, ש. (פילארעצפיע), ריםמאן ז. (װינדזאר),
 רוט 5יאנק םילװערמאן, ב. םאנקין, י. ריהאין, ז. שקאלניפ,

 דזשײ־ געםקין, גראט, צ. איזראעלאװ, גראט, י. (שיסאגע),
 טײאער יעסע (האבאהעז), ראזענבלום ש?אלני?, ?אבםאן,

 ל• (שיקאגע), אװערבאך דבורא גרעפין, עטל םי),5(טשע
(סליװלאנד). פאליש

ר :5 נומ. פרעגן קינדער װאם . םי ך א ^ ד ע ר
 (הארט־ ריטװא ש, לאםאו*, נ. שולמאן, ר. :געטראפן

 ריקיליז, ״. שקאלניש, מ. (פילאדעלפיע), ריםמאן ר. פארד),
^ םאנ?ין, י. םילװערמאן, ב. ציפקיז, ש. אנ  (שיקא־ רוט י

 אװער־ דבורה גרעפיז, עטל (טשעלםי), טײצער יעטע גע),
(^יװצאנד). פאליש ל. (שיקאגע), באך

: פורים־פראגעס די אויף ענטפערם
ש׳• א מיט .1

לעסנער, ע. (םילאדעלםיע), ריםמאז ז. :געטראפן
 קויפ־ .P יארס), נױ (װ. סאפירא נ. שאפירא, נ. כויהען, ל.

(האבאקען). באם?ין מ. גראט, ם. געם?ין, נ. סאן,
א איז המן אין .2 ט פ. קײן ני

ם. העכט, ג. געםקיז, נ. םינאװיץ, ג. געטראפן.:

(האבאסען). באם?יז מ.
שטע די .3 ת דריי ער ױ ת  נשתנדי• מה פון או

(םילאדעלפיע). ריםמאן ז. :געטראפן

ט ײענ  געװיז איז אסתר :3 נומ. טרעפט און ל
ש״נקײט. איר מיט בארימט

 איז־ ל. (הארטפארי), אװםייעװ ליבע :געטראפן
 גוט־ ר. (האבא?!), גאלדפארב מ. הוראװיץ, א. ראעלאװ,

פאל). (םט. ?אליף יאנקל פערלמאן, ל. םאן,
ט ענ מאס־ א מ׳טראגט אז : 4 נומ. טרעפט און ליי

שטייכאט. אימיצער צי זען ניט מען קען פנים, אויפ׳ן קע
 ר־ (האבאקען), ױזדען װ. גראנט, ד• :געטראפן

פאיצ)• (םס. קאליף» יאנקל פערלמאן, ל. גוטמאן,
ט ײענ  מען קען טויט דעם :5 נומ. טרעפט, און ל

אפ^ײגן. ניט
 ר. (הארטפארי), ח״שניװעצפי עטל :געטראפן

פאל). (םא. ?אליף יאנסל פערלמאן, ל. גוטמאן,
ײענט  שנײ דער װען אפילו : 6 נומ. טרעפט און ל

װינטער. זיין אל*ז װעט לופט, דער אין הויך בלייבן װעט
 מ. גראט, י. נראט, ם. הוראװיץ, א. :געטראפן

 (הא־ םינאװיץ ג. איזראעלאװ, ל. געםקין, נ. גאלדפארב,
באקן).

: 6 נומ. פרעגן קינדער װאם
 פערי )13( דרײצען אריינשטעצן מען ?ען אזוי װי

שטאי^ן? )10( צען אין
 װישנױועצקי ר.־ פון צוגעשיקט

ש(ל. ר. א. הארטםארדער
: 7 נומ. פרעגן קינדער װאם

װ״ :דאם איז װאם  איין איז װאועעז ברידער צ
? זען ניט זיף קענען און הויז

(שיקאג^ו). ליפ?ין שרה פון צוגעשיקט
:8 נומ. פרעגן רןינדער זואם

? מויצ קיין נים האט און ריידן אח זינגען ?ען• װאם י
(הארטפארד). ,סואװאלס? שעפםל פון צוגעשיקט



פינוו־אח־צװאנציסד נ א ל ר ע ד נ י ־

קינדער־קלוב. ספרינגפילדער
 רינג־שוצ ארבעטער דער פון קצאס עצטסטער דער

 צעי־ער אונזער פון היצףז דער מיט הערבםט, צעצטן האט
ױגנט״. ״אידישע קצוב א כעגרינדעט ראסי, דור פריינד

אר־ װײניק ניט געטאן שױן מיר הארן היינט ביז
 א אויף געגאנגען מיר זיינען העריסט לעצטן בעט.

 פון װײט מײצ פופצן טאם״, ״מאונט צום ״ה״ק״
 נאך האלב גײן געצאזט זיך האבן מיר ספרינגפיצד.

 טיר זײנען שטונדן עטצאכע אין און אינדערפרי, אכט
 מיר האבן אזײגער פינ̂ו ביז איינס פון געװען. דארט

 די פון זײטן די אויף װעצדער די אין ארומגעװאנדערט
 אהיימגעקו־ מיר זײענן אװנט אין שפעט ערשט בערג.
צופרידענע. איער מידע מען,

געגאנ־ װידער מיר זיינען שפעטער װאכן צװ״
 בערג, פראװערס די צו מאצ דאם ״הײק״, א אױף גען
שטאט. אונטער׳ן מײצ צען

 די פאר געצט געזאמצט מיר האבן חנוכה אויו»
 פון אנגעפירט רוםצאנד, איז הײמען קינדער אידישע

 ארוריגעפירט חנוכה מיר האבן אויף ״אידגעזקאם״.
 עוצם גרויםן א פאר ערפאלג, גרויס מ־ט קאנצערט א

 אונ־ פון שיצער די האבן שטאט איז זאצ גרעםטען אין
קענען. זײ װאס געוױזן שוצ זער

 םפרינגפיצד אין געװען איז שצידקראוט ױסן* װען
 שפעטער זען. געגאנגען אים צוזאמען אצע טיר זײנען
קצאם. אין געשמועםט דעם װע-גן מיף האבן

 או־ דענאטן קצאם אין אפט אויך האבן מיר
פראג־. צייט װיכטיקע װעגן צעקציעם

םעקרעטער בצומענפעלד, פרעגק

הארלעם. חבױם, ױנגע קלוב
 רינג ארבעטער הארצעמער דער פון 1ד־ קצאם דער

 ארויסגעגעבן האט קצוב, א אין ארגאױזירט איז װאם שוצ,
 אין ארײנטרעטן זײער צו זשורנאצ געהעקטאגראפירטן א

 אפגעדרוקט האט קצוב פון קינד יעדעם כמעט .2ר־ קצאם
זשורנאצ. דעם אין מעשה א אדער צידצ א

קינדער. צו בריװלאך
 זאכן צוגעשיקטע דײנע :הארטפארד פליאט, ב.

 אנשרײבן װעסט דו אויב דרוקן, ניט איצט מיר קענען
צו. אונז עם שיק בעםערם, עפעם

 א-ז באריכט א״ער :קינדער־קלוב פאל׳ער סט.
 א צושיקן אונז אייך בעטן טיר געגאנגען. פארצארן
קירצער. ביסצ א אים שרײבט אבער צװייטן,

זײ־ ענטפערם דײנע :טשעצםי אײבראמם, העסי
 געװען שוין איז קינדערצאנד״ ״דאם װען אנגעק־מען, געז
דרוק. א־ן

 אייערע :פילאדעלפיע אלטמאן, פערל א,־ן יאנקל
 זײנען נומער יאנואר פון רעטענישן די אויוי ענטפערס

שפעט. צו אנגעקומען

רעטעניש, רעם :הארלעם קאנםיװער, מאריס
 געװען אמאצ שנין איז צוגעשיקט אונז האםט דו װאס

געדרוקט.

לײענען צו װאס
קצאסן. העבערע די אין קינדער פאר

1. J. Verne: Twenty Thousand Leagues Under 
the Sea

אידיש) אין פאראז אױך איז בוך (דאם
2. Mark Twain: Huckleberry Finn
3. B. Tarkington: Penrod
4. Hawthorne: Great Stone Face
5. Wiggin: Rebecca of Sunnybrook Farm
6. Ch. Lamb: Tales from Shakespeare
7. Th. Seton: Biography of a Grizzly

איריש) אין פאראן אויך איז בוך (דאס
8. Burnett : Secret Garden
9. Alcott: Little Women

10. Swift: Guliver’s Travels
אידיש) אין פאראן אױך איז בוך (דאם



קאפיעם אײך בײ אפשר זיך געפינען

 און אפריל פעבדואד, יאנואר,
? 1922 מאי

 קאפיעם 75 א אין זיך נײטיקן ם־ר
 אדער אײר װעלן מיר נוטער. יעדן פון

 אגדעדע אפ־עיקן אדער זײ, פאר יאצאלן
נומערן.
•טוין, אונזערע באזונדערם בעםן מ־ר

נוםעח• דערטאנטע די צוצױטיקן אונז

KINDERLAND
175 E. Broadway, New York, N. Y.

בינליאטעה רינג ארבעטער
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i i( 1.50 — םאלוצקי ה. פוז קינד, פון ע־ציאוננ פיזי׳צע די*
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a s 2.00 חפץ איהיא פר#פ. פון אוקראעע. א־ן פאנראםען די*
a c עטײנבוים י. פון קינדער, פאר עפילז--------------S i.no
$1.50-----------------------.א־װענסקי ט פוז נונהארטעריע, )17

 רינג אובעטער פון מיטגלידער פאר
העלפט. א ביכעד אלע קאםטן

פאד׳ן פרעמץמס װאונדעדבארע

קינדערלאנד
 געבן צו געלעננהײט א באקומעז האבען מיר

 װאס יעדן, צו פרעםױמס אױםגעצייכנטע צװײ
 1”א י1אוי ״קינדעריצאנד״ דאם אויםשרײבן װעט
יאר. האצב א אויף $דער י$ר,

בוך דאס איז פרעמױם אײן

סינחןרמנד״ ״אױ
האפמאן. p לאה «ן

 נעװײניאכזנר רער איינבאנד. נוטז אוז עײנעם א אין
 מװער איז עס דאראר. צװײ איז בוןי דעם פאר ■רײז

 מת:ה פאסנדע־ע אוז אנגעלײגטעיע אז פארצױעטערז זיד
 װאונדער• דאס װי אידיש, ׳עוין רעזט װאס קינד, א םאר

 אנ־ חאט קינסטלערז נוט־באקאנטע די װאס בור, בארע
קינדער. אונזערע םאר געשריבז

!םענט 15 מיט דאל. ו שפארט איר
 מים צוזאםען בון־ ראס געבן אײן־ װעאן םיר

 מאנאטיצאכן אונזער פאר סובם?ריפשאן י$ר »
 איר .$2.35 פאר ״קיגדעראאנד״ 5זשורנא
 זעלבע ד$ס .$1.15 אייז רערבײ שפארט
 רעם אוים ׳טרייבט איר װען אייז, איר שפארט

 רעם מיט צוזאםען י$ר. האצב א אױף זשורנא?
.$1.65 קאסטן נאר אייך עס װעט פרעםױם

!עלטערן די פאר פרעמױם א
 טיר װ$ס פרעםױט, א נאך אבער האבן םיר

 ״קינ־ פארין םובסקריפשאן א םים צוזאמען גיבן
 עא־ די םאר נ#זר אבער איז דאס דערילאנד״.:

 זײערע ט־ט צוזאמענהאנג אין אויך אבער טערן,
קינ־ער.

סינד פון עוציאונג פיזישע
םאלוצקי. נ. האננא פלן

 עם װאו הויז, יערן אין נעפ־נעז זיןי דארז» װ#ם בווי, »
 נעיפריבן, אײנםאר אזוי איז עם קינדער. פאראז זי־נעז

ו »ז ע ו ע  אוו םאר׳צטיי! עם קאן םוטער און פאטער י
 נארםארע און נעזונטע פאר קינדער די ערציען צו װי װיםו

 *1.50 אױ נוד דעם פוז פרײז נעוױינלאכער דער םעגשן.
 יערלאכער א םיט צוזאטען רעכענעז דאם װעלו םיר *נער

 םי#ז אוז $2.25 נ*ר “״?ינדערלאנד פונ׳ם םובםלר־פיצאז
*.1.55 סונסשריפש*ו, האלב־יערלאכער א

סט. קאנער 195 קא., ״רינטינג א״־טו־ז־ײט ב״ געדרוקט איזדיזער


