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 עם װען נאר װערן צוריקגעשיקט װעילן מאנוסקריפטן
 אררעסירטער אן װערן בײנעאײנט װעט

יזאנװערט.

 מאטעריאל! די טיט זיך באנוצן װאם אלע, די בעטן מיר
 פיז נאמעז דעם אנצואוױיזן ״קינדערצאנד״ פון
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 מערםטע די טרעפן פאר פרײז דעט געװאונען האט
 װאש רעטענישן, און פראגעם די אױף ענטפערם

 פון ״קינדערלאנד״ אין געװארן געדרוקט זײנען
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 מיר װעלן ״קינדערלאנד״ נומער .נעקםטן אין

 פרײז דעם געװאונען ם׳האט װער װיםן לאזן
קינדערשאפונג. בעםטער דער פאר .
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 גאםן, װײטע פון םוןש דעש בײ
 אױף, זיך טאג דער הײבט עס װאו
 הימל העלן פדן זון די און

ארויף, שטאט אונזער אױףו פאלט

 שטיבל אריש קלײנעם א איז
 שנײ, פון װי אויפגעפורמט

 זײדע גוטער ליבער, מײן װאוינט
שטאט־געשרײ. פון אפגעטײלט

 זײדן צום גײן צו ליב אייך האב
 װינטער־טעג, קאלטע אין אויך

 פעדדער די פון װײפקײט די זען
אװעק. זיך ציען זײ װאו

 פארפרוירן לופט אין װאלד דעש זען
 שטום, בײמער װײםע מיט שטײן

 צדוײגן איבער קראעי די און
ארוש. קראקנדיק פליען

 שרעקן װילדע פון װיסט דער אין
 פרײד, און גליק זײדע מײן זעט

 פעלדער וױיסע אדן װאלד אונטער
גרײט. פרילינג ױנגער א װארט

 פעלדער באשנײטגי די אונטער
 אויס, װארצלען די זיך גלײכן

קומען װעט מאי פון שעה די װען
מיט ער װעט

 זײדע גוטער ליבער מײן ם׳זאגט
 רייד, פעםטע שטילע די מיט

 לעבן דאש װאם ניט, ארט איש אז
געשײדט״ שטאט דער פון אים האט

ארוים. גרינם

פעלדער, גרויסע פרײע די אױף
פריי, איז װעלט די װי ער, זעט
װינטער, פון טעג זומער, פון טעג

פארבײ״ ליכטיקע כײעז
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ציגעלע. דעם מיט שרהלע
כאװער־פאװער. פון

צוגעטשע־ אײנטאל זיך האט ציגעלע שרה׳לעס
 אין איר מיט גײן אויך ם׳וױל אז איר צו פעט

 צו האט שרה׳לע װיפיל לערנען. זיך קינדערגארטן
 שײן. ניט ם׳איז ציגעלע, פע, :גע׳טענה׳עט ניט דעם

 װעט װאם קינדערגארטן. אין גײן זאלםט דו אז
 ? קינדערלאן־ די זאגן װעלן װאם ? לערערן די זאגן

אױםלאכן. םיך װעלן זײ
 װיל איך : זײנם בײ זיך האלט ם׳ציגעלע אבער

שוין. און גײן אויך
 װען פרי, גאנץ ? טאן שרה׳לע פלעגט װאם־זשע

גע־ נאך איז ם׳ציגעלע
װי־ זײן אין שלאפן
 גיך זי פלעגט געלע,

 ן ע מ ע נ אױפשטײן,
 טארבעלע ם׳גרינע

 און שערעלע מיט׳ן
 און נאז־טיכל מיט׳ן

 ארױם׳גנב׳- שטיל זיך
שטוב, דער פון ענען

y ם׳ציגעלע אז אזױ  
 *y גע־ ניט אפילו האט

 גע־ זיך ם׳איז הערט.
 האט און װיכעלע אין לעגן

 נעזעלע מיטץ געשנארכט
 אז גארניט. פון װײםט און

 אכט געשלאגן האט זײגער דער
 אויפגע־ זיך האט ם׳ציגעלע און

 קוק א גיט׳ם שלאןן, פונ׳ם כאפט
 אנגע־ ם׳האט אז גיטא. איז שרה׳לע

 גע־ עם האט װײנען, און װײנען צו הויבן
 פונ׳ם אומגעקערט זיך האט שרה׳לע ביז װײנט

קינדעתארטן.
שרה׳לע. פרעגט — ? ציגעלע װײנםטו, װאם —

 ריידן. איר טיט ניט אפילו װיל ם׳ציגעלע
ם׳װײנט. און ם׳ליגט

 מארגן ם׳ציגעלע: אזוי זיך טראבט אײנמאל
 װעט שרה׳לע אז און פרי, פרי, אויפשטײן איך װעל
 אוגטער׳גנב׳- זיך איך װעל קינדערגארטן, אין גײן

נאכגײן• אויך װעל און ענען
 שרה׳לע װען פרי, גאנץ :געטאן און געטראכט

 שוין איז בעטעלע״ איר פון אויפגעשטאגען איז
 װיגעלע אין געלעגן ם׳איז געשלאפן. ניט ם׳ציגעלע

 גע־ האט שרה׳לע װאס אלץ, צו צוגעקוקט זיך און
 איבערבײםן אפ עםט שרה׳לע װי ׳עם זעט טאן.

 גײט און טארבעלע גרין איר נעמט שרה׳לע װי און
 און ם׳ציגעלע גענומען האט דרויםן. אין ארוים

 זיך לאזט און װיגעלע זײן פון ארויםגעשפרוגגען גיך
שרה׳לען. נאך שטילערהײט גײן

זיך האט װאם מארקא, ם׳הינטעלע דערזען האט
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 ם׳ציגעלע אז ערד, דער איבער הויןן אין געקאטשעט
 האט ערגעץ־װאו. שרה׳לעז מיט אװעק גאר גײט
 לאזט מע הײםט װאם מעשה. די פארדראםן אים
 ס׳הינטעלע, גענומען האט ? אלײן איבער גאר אים

ציגעלע: צום צוגעלאפן גיך־גיך
 פרעגט — ? גײםטו װאוהין ציגעלע, ציגעלע, —
מארקא.
 גײ קינדערגארטן אין ? גײ איך װאוהין —

זיך. בײ גרוים װערט און ם׳ציגעלע ענטפערט — איך,
 ס׳הינטעלע זיך בעט — מיט, אויך מיך נעם —
מארקא.

 ניט מײן מיר װעםט דו אז ם׳ציגעלע: זאגט
 װעל אויערן, די בײ רײםן ניט מײן מיך און נאכלױפן

םיטנעמען. אויך דיך איך
הינטעלע: זאגט אז איד, א בין איך װי ם׳

ניט. מײן װעל איך
 קום נו, געדענקען. זאלםט : ם׳ציגעלע זאגט

װיםן. ניט זאל שרה׳לע שטילערהײט, נאר מיר, םיט
דרײ. אלע שוין זײ גײען
 געלעגן זיך איז װאם ם׳קעצעלע, דערזען האט

 זון, דער אונטער געװארמט זיך האט און דאך אויפ׳ן
 אװעק ערגעץ גײען הינטעלע מיט׳) ם׳ציגעלע אז

 װאם מעשה. די פארדראםן אים האט שרה׳לען, מיט
 ? גײען זײ װאוהין גארניט, אים מ׳זאגט הײםט

 אראפגעשפרונגען גיך און גענומען ם׳קעצעלע האט
 הינטעלע צום צוגעלאפן ערה דער אויןש דאך פונ׳ם

? גײםטו װאוהין הינטעלע, הינטעלע, :פרעגט׳ם און
 גײ קינדערגארטן אין ? גײ איך װאוהין —

 אן. זיך בלאזט און ם׳הינטעלע ענטפערט — איך,
קעצעלע. אויפ׳ן קוקן ניט אפילו ם׳װיל

מיט. אויך מיך נעם : ם׳קעצעלע אן זיך רופט
 האב איך מײנםט :ם׳הינטעלע אן זיך רופט

 גע־ דראפע א נעכטן מיך האסט דו אז פארגעםן, שוין
 דיר מיט בין איך גײ גײ ? נאז דער בײ טאן

ברוגז.
לעבן, אזוי איך זאל ם׳קעצעלע: זיך שװערט

גראבלען. ניט מער דיך װעל איך
נוי, — ם׳הינטעלע, זאגט — געדענק־זשע, —

 ניט זאל ם׳ציגעלע שטילערהײט, נאר מיר, מיט קום
װיםן.

פיר. אלע שוין זײ גײען
אוטגעגאנגען איז װאם האן/ דער דערזעז האט

דרײ

 געזוכט האט און הויף איבערן הינער דרײ זײנע מיט
 הינטעלע מיט׳ן ס׳ציגעלע אז עםן, צו עפעם־װאם

 שרה׳לען. מיט אװעק ערגעץ גײען קעצעלע מיט׳ן און
 א און צולויפן מ׳דארף :זיך בײ האן דער טראכט

גײען. זײ װאוהין ׳טאן פרעג
 צװײ זײנע אויןש גיך גיך, צוגעלאפן ער איז

: געפרעגט און קעצעלע, צום גלײך פיםלאך, דינע
? גײםטו װאוהין קעצעלע, קעצעלע, —

איך :האן מיט׳ן רײדן ם׳קעצעלע אן זיך הײבט
!אהא ניט. דו און קינדערגארטן אין טאקע גײ

 נעם דיך, בעט איך :האן דער אן זיך רופט
מיט. אויך מיך

װײם איך מײנםט :ם׳קעצעלע אן זיך רופט
 ? ליגנם מאל אלע מיר אויף אוים טראבםט דו אז ניט,

 איך אז שרה׳לען, דערצײלט נעבטן האםטו יפארװאם
? קריגעלע פונ׳ם םמעטענע די אויפגענאשט האב

 איר אז זען, װעםטו :האן דער אן זיך רופט
ניט. אײביק קײנמאל, ניט, מײן װעל

 םיט קום אזוי, אויב :ס׳קעצעלע אן זיך רופט
װיסן. ניט זאל ם׳הינטעלע שטילערהײט, נאר םיר,

פינף. אלע שוין זײ גײען
 האן דער אז דערזען, הינער די האבן דערװײל

 געװארן זײ זײנען אלײן. איבער גאר זײ לאזט
 טענה גאנצער א מיט צוגעלאפן זײנען און ברוגז

 און איבער גאר זײ לאזט ער הײםט װאם :האן צום
? אװעק ערגעץ זיך ער. גײט אלײן

 קינדער־ אין גײ אין :האן דער אן זיך רופט
 זאלט מיר, מיט גײן אויך װילט איר אויב גארטן.

 שרײען, ניט קװאקן, ניט—מענטשן װי פירן זיך איר
 שטײ־ אײער װי זײטן, אלע אין צעלויפן ניט זיך

איז. גער
 אז טאטע־םאמע, די בײ הינער די זיך שװערן

:האן דער זײ צו זאגט לײטיש. פירן זיך װעלן זײ
 ם׳קעצעלע שטילערהײט, נאר מיט, קומט נר, —

װיםן. ניט זאל
 ם׳םײדעלע פריער אבט. אלע שוין זײ גײען
אנ׳ן ציגעלע, ם׳װײםע שרה׳לען נאך שרה׳לע,  צי־ נ

 ם׳קעצעלע, — הינטעלע נאב׳ן ס׳הינטעלע, — געלע
אנ׳ן און האן גרויםער דער — קעצעלע נאכ׳ן  האן נ

הינער. דרײ די —
 קינדער• צום קוםען זײ ביז ׳זײ גײען זײ, גײען

זאגט טיר. דער בײ לערערן די שטײט גארטן.
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 לע־ די זאגט לערערן״. גוט־מארגן, ״א :שרה׳לע
שרה׳לע, נאר, זע שרה׳לע. יאר, גוט 8״ רערן:

?״ קאמפאניע גאנצע די דאש איז װער
 האט זי װעמען טרעפט שרה׳לע. אום זיך קוקט

 ם׳ציגעלע : קאםפאניע גאנצע די אודאי ? דערזען
 מיט און האן םיט׳ן הינטעלע, מיט׳ן קעצעלע, מיט׳ן

הינער. לי
 שטארק איז און פארשעמט זײער שרה׳לע װערט

 ציגעלע א ביזט דו פע, :ציגעלע אויפ׳ן כעם אין
 װער ניט אז דיר, איך זאג גײ״ אהײם !קאפיגעלע

 דיר מיט טײן שוין וױל איך און ברוגז דיר מיט איך
רײדן. ניט

 דארפםט דו נאר :אזוי ס׳ציגעלע אן זיך רופט
אויך וױל איך ? ניט איך און קינדערגארטן אין גײן

גײז•
ס׳ציגע־ :שרה׳לען צו לערערן די־ אן זיך רופט

קלאש. אין ארײן אלע קומט גערעכט. טאקע איז לע
 קאמפאניע גאנצער דער מיט שרה׳לע גײט

 נאר זײ האבן קינדערלאך די װי קלאם. אין ארײן
 זײ זײ אויף פרײד אזא געװארן איז דערזען,

 און הענטל^ך, די מיט פלעסקען אנגעהױבן האבן
 מיט׳ן הינטעלע, מיט׳ן ם׳ציגעלע ראד. א געמאבט
 אויך האבן הינער די מיט און האן מיט׳ן קעצעלע,
 און טאנצן צו אנגעהויבן האבן און ראד א געמאכט

:געזרנגען אזױ האבן קינדערלאך די

 ציגעלע, ציגעלע,
 װיגעלע״ פון ארדיש
 ם׳פיסעלע, הײב

 אביסעלע. טאנץ און
 הינטעלע, הינטעלע,

 פינטעלע. א אויג מיט׳ן
 קעצעלע, !מיאי !מיאו

 האז מיט׳ן הינער די
קאן. אין אונז בײ טאנצן

תלמיד. זײן און מײםון שלמה ר
 א געלעבט שפאניען אין האט צוריק יארן מיט

 גאנ־ די מײמון. משה ר׳ נאמען מיט׳ן איד בארימטער
 גרױשער דער װעגן גערעדט דאן האט װעלט צע

 פון פײאיקײט אויםערגעװײנלאבער דער און חכמה
שפאניען. אין דאקטער אידישן בארימטן דעם

 געלעבט לאנדאז אין האט צײט זעלבער דער אין
 סוחר. רײכן א פון זון אײנציקער דער ױנגערמאן, א

 און געלערנטן גרוייםן דעם װעגן געהערט האט ער
 פון חכטה די אויםלערנען אים בײ זיך געװאלט האט

דאם פארלאזט שטילערהײט האט ער דאקטאריע.

 קארדאװע, קײן אװעק איז און עלטערן זײנע פון הױז
געלעבט. האט מײמון משה ר׳ װאו

 ױנגערמאן דער האט קארדאװע, קײן געקומען
 און קלײדער צערישענע אלטע אין איבערגעטאן זיך■
 דער־ האט משה ר׳ װען משה׳ן. ר׳ צו געקומען איז
:אים ער פרעגט ױנגנמאן, ארימען דעש זען

 ענט־ ״ ? נגערמאן1י זאגן, עפעם איר װעט ״װאם
 באװײזט-אים ער נאר ױנגערםאן, דער ניט פערט

 רעדט משה ר׳ װאם ניט, הערט ער אז צײכנם, מיט
דער און טויכ־שטומער. א איז ער ווײל אים, צו



 צו צונעמען אים זאל ער אים בײ זיך בעט ױנגערמאן
עםן. פאר׳ן ארבעטן װעט ער דינער. א פאר זיך

 אים נעמט און רחמנות אים אויןש משה ר׳ האט
 שנעל האט דינער דער דינער. א פאר זיך צו צו

 ר׳ און באלעבאם, זײן פון צוטרוי דעם געװאונען
 אין ארויםהעלפער אן פאר געמאכט אים האט משה

 אײנגעפאלן, ניט גאר איז אים לאבאראטאריע. זײן
אפ. אים נארט תלמיד זײן אז

 צו צוגעקוקט ױנגערםאן דער זיך האט דערװײל
 פלעגט משה ר׳ װען און טוט, משה ר׳ װאם אלץ,

 ביכער די שטודירן ױנגערמאן דער פלעגט אװעקגײן,
 ער איז ארום יאר עטלאכע אין אז השק אזא מיט

 װײטער פיל ניט דאקטאריע פון חכמה אין געשטאנען
רבי. געלערנטער זײן װי

 קעניגם פון באאמטער גרויםער א אז זיך, מאכט
 דאקטוירים גערופן מען האט קראנק. װערט הויןש

 גע־ געקאנט ניט האבן זײ אבער לאנה גאנצן פון
 משה׳ן. ר׳ גערופן דאן מען האט רפואה. קײן פינען

 :געזאגט האט און קראנקז דעם באטראכט האט ער
 א האט ער ראטעװן. אים קאן אפעראציע אן ״נאר

 שארבן דעם שפאלטן מוז מען מארך. אויפ׳ן װארים
 פאר־ ער איז ניט אז װארים. דעם אראפנעמען און

לאח״•
 געװאלט ניט פריער האבן פרײנד קראנקנם דעם
 אבער האבן זײ װען אפעראציע. אן צו דערלאזן

 האבן ערגער און ערגער אלץ װערט אים אז געזען,
אפעראציע. די מאכן זאל משה ר׳ צוגעשטימט זײ

 גענומען זיך מיט האבן דינער זײן מיט משה ר׳
 צום געלאזט זיך און אינםטרומענטן נײטיקע די

 א געװארט זײ אויןש האבן דארטן הויז. קראנקנם
 נײגעריק געװען זײנען װאם דאקטוירים, צאל גרויםע

אפעראציע. געפערלאכע די בײצואװאוינען
 קאלטקײט מערקװירדיקער א מיט האט משה ר׳

 אלע און שארבן דעם אויפגעעפנט געניטקײט און
 אויפ׳ן געלעגן איז װאס װארים, דעם דערזען האבן

 װאונדערבארע די באװאונדערט האבן אלע מארך.
 זײן משה ר׳ נעמט אט און משה׳ן. ר׳ פון פײאיקײטן
 װערמל דאם אראפנעמען שוין װיל און צװענגעלע

 אן דערהערט זיך האט פלוצלונג מארך. פונ׳ם
דעם דער׳הרג׳ענען װעםט ״שטײ, :אויםגעשרײ

מאן!״
ארױסנע־ הענט םשה׳ם ר׳ פון איז צװענגל דאם

 ם׳האט װער זען אומגעקוקט זיך האט ער פאלן.
 זײן געװען ם׳איז ערשט—געשרײ דאם ארױםגעלאזט

דינער. אײגענער
עם, הײםט כױך, האםטו דאם? מײנט ״װאם

 אוים־ כעש םיט ער האט ״ ? גענארט צײט גאנצע די
געשריען.
 דיר װעל איך !לערער גרױםער מוחל, מיר ״זײ

 לאמיר דערװײל שפעטער. דערצײלן אלץ װעגן
 װארים דער ׳זע קראנקען. פונ׳ם לעבן דאם ראטעװען

 מארך. קראנקנם דעש אין אײנגעקלאםערט זיך האט
 שע־ װעםטו געװאלט, מיט אראפנעטען אים װעםטו

שטארבן״. װעט מאן דער און מארך דעם ז־יקן
אראפנעמען?״ אים מיר זאלן זשע אזוי ״װי

געפרעגט. משה ר׳ האט
 גע־ עניװת מיט דינער דער האט האר״ ״מײן .

 די פון אײנעם אין געשריבן ״ס׳שטײט ענטפערט,
 װעט װארים דער און נאענט בלאט א ״לײג :ביכער

צוקריכן״ בלאט דעם צו און פארלאזן פלאץ זײן
 רעצעפט דעם אן דערמאנט זיך האט משה ר׳

 דעם מ׳האט בלעטל. נײטיקע דאם געבראכט האט און
 איז דינער דער און געראטעװעט באאמטן גרויםן

מיטהעלפער. שטענדיקער זײן געװארן
טאטארטשוק. ש. פון איבערדערצײלט

? װאם פון
איגגעלאך, אינגעלאך, מעז מאבט װאם פון

אינגעלאר,
? װאם פון אינגעלאך, מען מאכט װאם פון

 מײזעלאך־ברעקעלאך פון
עקעלאך, בערענע און

אינגעלאך, אינגעלאך, מען מאכט דעם פון אט
אינגעלאך.

מײדעלאך, מײדעלאך, מען מאכט װאם פון
מײדעלאך,

? װאם פון מײדעלאך, מען מאכט װאם פון
װײן מיט לעקאך פון
פײן, איז װאם אלץ פון און

םײדעלאך, מײז־עלאך, מען מאכט דעם פון אט
מײדעלאך.

ז. ם. םיז אידיש
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 נעיעג, אױף יעגער א ײס
װעג• ^«גגעז א ג״ן ער דארח

 ביקסל׳ א גלאנצט פלייצע ז״ן אויף
 פילםצ. א זיך ער קצײבט שיםן
אונטער זיך טאגצט און זיך ער גײט

 מונטער׳ און פריש ציךצ, א זיגגט
 כאפ;, מיר ״כװעצ :זיך טראכט ער און

 דערטאפן, פוקם פיינעם אזא
 פארבינדן, פעםט גאניז דאן אים װעצ

 אפשינדן, פעצ די אים שפעטער
 צויפן׳ פוטער־םוחר צום און
 פארקויפן. םן א געצט פאר און

 װאגדצע! מיר איף װעצ געצד דעם םיט
 האנדצען, שאכרן, און מערס די אויףו

 טרײבן גרויםע כעשעפטן כ׳װעצ
 אנקלײבן. פױטיקע*) א און

 צױפ;, נישט מער איף• װעצ דעמאצט
קויפן״• ג^רטן און הויז א װעצ

 פר״צאך זײער יעגער רעם ם׳איז
 פאמעצאך, גייט און צײט האט ער
 פארגעניגן מיט צײצט ער און

קריגן. װעט ער ■װ$ם געצט, ם׳גאנצע

 געטראפן, אויך ער װאצט אפשר
 — פארצאפן אזוי אצץ זיך ם׳װאצט

 שצאפן. ניט אים זיך ם׳פארװיצט װען
 אנידער זיך ער צײגט ברייטצאך

 גצידער, מירע די אוים זיך ציט
 כראפעט, ער און םאפעט ער און

 אפעט. זיך ט$ג האצבן א שצאפט
 אויפגעשטאנען, איז ער װען און

 שפאנען, צו נײ דאס פון םארטיה
 אנדערער אן געװען װעג דער איז

װאנדערער. דעם פאר יעגער, דעם םאר

געל«. סף » *)

 ? װיםן ער קען װאם נו. מיצא,
 !שיםן ה״נט פוקם א דאך ער מוז

 ביקםצ, גצאנציק זײן שנעצ ער כאפט
 פיקםצ. ם׳פײנע זוכן נעמט און

 געטראפן עם האט (דא פצוצצונג...
 ן). ם א צ ש דעם צוציב זיינם, ם׳אומגציק

 בריקצ. א צו ער קומט פצוצצונג
 שטריקצ א מיט פארבוגדן — דארם

טויטער, שוין קאגג א האן א ציגט

׳ CS-I־/  \STj L

 רויטער דער זון, דער אין און .יגט
 טרוקן, און הװאר און דאר ער איז
 ?וקן. צו צער א איז עס אז

 רחמנות, כרוים יעגער דער קריגט
״בנאמנות, :זיך זאגט ער און
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 פויג^ א פאר ה״מאאך ניט ם׳איז
 בייג^, א װי יגן5 זאיצ ער
 םויטער « טריסענען זיך אוז
םײער־רויטער״ דער זדן, דער אין

py פאר׳ן האן דעם ער נעמט
ן אים ייגט5 ׳ ר ע ט נ ו —אװעק ברי? א

זעצן, זיך װעט זון די ביז
נעצן. זיך ״־־

 ער, שפרײזט װירער און געטאן. נוט
 מײםטער, גאנצן א פאר זיך ט5הא

 שעצן, רימען, זיך איציין נעמט
נעצן. זיך איצט װעט האן דער װײא

 בײגיצ, « װי איגן זאל ער
 נעצן װאסער דעם אין זיך און
זעצן.״ זיך זון די װעט עם ביז

 צוריק ער גײט
בריק, דער צו
,py פאר׳ן ראן םyד מטyנ

— pyii8 ברי? אוים׳ן אים אייגט
 ייו?ז הימא פון טyװ זון די ביז
טרו?ן. זײן רy 5זא

. גוט ן ^  py שפרײזט nyrn און ג
 םײםטןד/ גאנצן א פאר זיך ט5הא

 בוסן, זיך יין5א זיך צו מטyנ
 טרו?ן. זײן איצט טyװ האן רyד װײצ

 רyניד8 זיך רy צטyז פצוצאונג
p אים מטyצ’pר8פ האריו דאם איז rr ii 

 רחמנות, רy ?ריגט האן ayi אויף
 ״בנאמנות :זיך זאגט רy און

 םויגצ א םאר היימלאך ניט ס׳איז
yבײגא, א יװי יגן5 זא? ר 

 רyטויט א !yנypטרי זיך און
^״רויט^״ רyד זון, רyד אין פיי

צורי? רy גײט
ברי?, רyד צו
,py פארין האן מטyנ

— pyii8 ברי? אויפ׳ן אים ^ייגט
צז,yז זיך חשט זון די ביז
^.yj זיך ny זאא

װ. אז. א. װ. אז א. ,i8oy: גוט

 yuy די און : גןyםר םטוyװ
־y5 רypזי8ר רyד פון ^y ? 
 5בי?ם דאס ם׳האט ! py אן אן

ן ניט ס ^  .5פי?ם שום i״p ג
 דארטן נאך איצט רyגyי רyד ס׳שטייט

 גארטן. א אן און הויז א אן
 גyיyג גאר רםyגyי פון

 כyפארמ און רייכטום זײן מיט
 גyט ypכטיyנ : pfjmyj איז
.py 18 18 שהyמ טײן און



ד נ » ל ר ע ד נ י קאכט

 אין ארײנגעקומען באבע-אלטע איז אײנמאל
 טעפ, די פאליצע א פון אראפגענומעז האט און קיך

 זאבן. אזעלכע נאך און לײכטער, לאמפן, פאנען,
 צו שוין זײנען זײ אפפוצן, אביםל זײ דארןז ״מען

 גלײך אלײן. זיך צו װי געזאגט זי האט שמוציק׳/
ארבײט. דער צו גענוםען זיך זי האט

 פײגעש אזא מיט געריבן זײ זי האט צוערשט
 ארוםנע־ גוט זײ זי האט דערנאך אש, מיט און זאמד
 זון, דער אין אװעקגעשטעלט און וואםער, מיט װאשן

 האבן שפיגלען װי אזוי אױםטריקענען. זיך זאלן זײ
 װי שענער נאך געװען זענען טעפ די געגלאנצט. זײ
 אזוי עפעש אפגלאנץ. העלן זײער מיט איבעריקע די
זײ• אין געלױכטן װאלטן צונגען פײערדיקע װי

 דאזיקע די אויף געקוקט האבן געצל און בערל
 פארשידענע געםאכט ;זײ אין געשפיגלט זיך ;זאכן

 שפיגלען. אמתע טאקע זענען דאם צו זען צו גרימאסן
 אפגע־ ריכטיק האבן זאבן איבעריקע די און טעפ, די

געטאן. האבן זײ װאם אלץ שפיגלט
 גע־ בערל האט ? דערצו עפעם זאגםטו װאם —
ברודער. זײן בײ פרעגט

 קוק באמערקט, געצל האט מאדנע, איז דאם —
 מיאום, זײ זענען אויםנװײניק פון :טעפ די אויןש נאר

 װי אבער, אינװײניק ;םאזשע מיט כאדעקט שװארץ,
!גרויםארטיק

 מען װאם פ,ץ פנחם פעטער פרעגן גײן לאמיר —
טעפ. אזעלכע מאכט

 דער גײן, לאמיר געזאגט, געצל האט גוט, — .
דערצײלן. אלץ שוין אונז װעט פעטער

 זײ האבן פעטער, דעש באגעגנט האבן זײ װען
 שטענ־ האט ער בעטן. געדארפט ניט םך קײן איש
 אוים־ איז איש װען פארגעניגן גה־ים א געהאט דיק

 ארומגע- גלײך ער האט לערער. א זײן צו געקומען
 געצלען און האנט רעכטער דער מיט בערלען נומען

 זײערע אױף ענטםערן גענוםען און לינקער, דער מיט
פראגעם.
טעפ? די מאכט מען װאם פון ניט װײםט איר —

קופער. פון געמאכט װערן זײ
 בערל האט ? קופער מען מאכט װאם פון און —
געפרעגט. װײטער
 אין ניט. מען מאכט קינער, םײנע קופער, —
 פארטיקערהײט, קופער מען געפינט לענדער געװיםע

 די פון אײנם איז קופער שטײן. מיט צונויפנעטישט
 מאכן. ניט קען װעלט דער אין מענש קײן װאם זאכן
 אין זײ געפינען מיר װי אזוי זאכן די אט באנוצן מיר
 קײנער ׳ניט זײ מען קען מאבן אבער ערד. דער
ניט.

 גע־ געצל האט ? קופער מען געפינט װאו —
פרעגט.
 אין טיף טיץז, װאש פלעצער בערגיקע פאראן —

 אוים גראבט מען קופער. דער דארט ליגט ערד דער
 אנגע־ מיט אראפ זיך לאזן מענטשן גריבער. טיפע

גרויסע פאראן זענען דארט לאמטערנעס. צונדעגע



 שטי־ העק גרויםע מיט אפ האקן םענטשן די פעלזן.
 מענטשן אנדערע פאראן זענען פעלזן. די פון קער
 זײ פירן און שטיקער אפגעהאקטע די צו נעמען װאם

גריבער. די פון ארױם
 מיר איבערגעשלאגן, בערל האט פעטער״■ —

פעלזן. װעגן ניט קופער, װעגן געפרעגט האבן
 גוט גאנץ װײם איך ,קינדער. באלד באלד, —

 y זיך אין האבן פעלזן די אט װיםן. װילט איר װאם
 דרויסן, אין ׳טוין זיך געפינען זײ װען קופער. סך

 און אויװנם, גרויסע אזעלכע אין ארײן זײ מען לײגט
 גח־יםע אזא מיט פײער, שטארק אזא מאכט טען
 אן פון היץ די װי גרעםער, םך א םך, א איז װאם היץ,

 אײזן. אנגעגליט
 ר ע פ ו ק דער

 דער פון װערט
 ץ י ה גרויסער

, ן צ ל א מ ש ע  צ
 ארוים, פליםט

 זיך טײלט און
 שטייין. פונ׳ם אפ

 נעמט דערנאך
 גרוי־ זײער מען
 האמערם, סע

 מענש קײן װאם
 בכוח ניט איז
 אויפצוהײבן, זײ

 דער מיט נאר
 מא־ א פון הילףז

 זײ קלאפן ׳שין
קו־ דעם אויןז
 אויםגע־ דין, קופער דער װערט ביםלאכװײז פער.

 די־ גרויםער מין א דערפון װערט עם ביז שפרײט,
קעפל. נע

 געצל האט ? טעפ דערפון מאכט װער אבער —
געפרעגט.

געענטפערט. פנחם פעטער האט שמיד, דער —
 מיט און קעסל פארמלאזן דעם נעמט קופערשמיד דער
 ער מאכט קאװאדלע און האמער זײן פון הילןש דער

זאך. אנדערע אן עפעם אדער פאן, א טאם, א דערפון
 אוים־ בערל האט שוין, איך פארשטײ איצט —
 קופערשטידן די פארװאם שוין פארשטײ איך גערופן,
קלאפן און קאװאדלע דער לעבן טעג גאנצע שטײען

 דאם אויפהער. אן אן קלאפן קלאפן, האמער, מיט׳ן
קופער. פון טעפ און פאנען זײ מאכן

 האט פרעגן, עפעם נאך דיך איך װעל איצט —
פעטער. צום געזאגט געצל

 נאר װעל איך אז פרעג, קינד, מײן פרעג, —
ענטפערן. זיכער דיר איך װעל װיםן

 זאגן באבע־אלטע געהערט אמאל האב איך —
 און אלט איז ער װײל טאפ, א פארקויפן װיל זי אז

 טאפ אזא מיט טאן קען װאם אבער צעלעכערט.
? אים קויפט װאם דער

 ארײן אים לײגט מען ? װאם הײםט, װאם —
דערמאנט, פריער האב איך װאם אויװנם, יענע אין

צע־ װערן זײ
דער־ שמאלצן,

 םען מאכט נאך
 ע י י נ דערפון

טעפ.
 אזױ אויב —
 ל ר ע ב האט

, ן פ ו ר ע ג ס י ו א
קו־ זיך נוצט

 קײנמאל ר ע פ
אוים. ניט

מײ־ נײן, —
 האט פרײנט, נע

 ר ע ט ע פ דער
ד ענ ל כ ײ מ  ק י ש

 עם ט, ג א ז ע ג
 אוים זיך נוצט
װען םך. א גאר

 זאל ער כדי זאםד מיט טאפ קופערנעם א רײבט מען
 רײבט ער וױיל פארלוירן, קופער םך א װערט גלאנצן,

 אויף פײער פונ׳ם פארלוירן װערט םך א אפ. זיך
 װאם דאם אבער אפט. אזוי שטײט טאפ א װעלכען

גוט. טאקע איז פארבלײבט
 אויך איך מעג געבעטן, בערל האט פעטער, —

? פראגע א נאך פרעגן
פרעג. פרעג, קינד מײן געװיס, —
 אין אוים זעען זײ לאמפן, די אן נאר קוק —

 גע־ זײ װערן װאס פון טעפ, די פון אנדערש גאנצן
? םאכט



ו נ א ל ר ע ד נ י קצען

 אזא אויך איז דאם צין. פון מען מאכט זײ —
 ערד. דער אין פארטיקערהײט געפינט מען װאם זאך

 נאטירלאבע זענען דאם ניט. מען קען דאם מאכן
מעטאלן.
 ? ״מעטאלן״ אזוינם דאם איז װאם אבער —

אויםגעשריען. מיטאמאל בײדע האבן
 פעטער האט גערעכט, קינדער, גערעכט, —

 פאר־ גאר האב איך געענטפערט. גוטמוטיק פנחס
 דא־ דאם דערקלערט ניט נאך אײך האב איך אז געםן
 גײן צו צײט שױן איז אבער איצט װארט. זיקע
שםועםן. אביםל װײטער מיר װעלן עםן נאכ׳ן עסן.

 ארײן פנימער שמײבלענדיקע מיט זענען אלע
עם־צימער. אין

מעטאל
 דער אנגעהױבן וױדער זיך האט עםן נאכ׳ן

שמועם.
פנחם פעטער האט ? מיר האלטן װאו איז —

 נאך זאגן צו באװיזן האט ער אײדער און :עפרעגט
״דו :אונטערגעכאפט קינדער די האבן װארט א

מעטאל״. װעגן דערצײלן אונז דארפםט
 זײ מעטאל. מען רופט צין און קופער גוט. —

 װאם מאטעריאלן, גלאנציקע שװערע אזעלכע זענען
 ניט װערן זײ און האמער א מיט קלאפן זײ קען מען

 זיר צעברעכן זײ אבער דינער, װערן זײ צעבראכן.
 זענען װאם םאטעריאלן״ אזעלכע נאך פאראן ניט.
 קענעז און גלאנצן זײ צין, און קופער װי שװער אזוי
 אלע די האםער. א פון קלעפ די או־יםהאלטן אויך

מעטאל. מען רופט מאטעריאלן
 אויך בלײ איז געזאגט, בערל האט אזוי, אויב —

מעטאל. א
צוגעגעבן. פעטער דער האט געװים, —
 זילבער און מעטאל א אויך אײזן דאך איז —

? אויך גאלד און אויך
 זענען אנדערע, נאך און זאבן, אלע די זיכער, —

 װאם גלאנץ באזונדערן א האבן אלע די מעטאלן.
 אנדערע• זענען קאלירן די בלויז האבן. מעטאלן אלע

 בלײ אײזן זילבער, געל, איז גאלד רויט, איז קופער
 אנדערש איז װײםקײט די כאטש װײם זענען צין און

באזונדער. יעדער פאר
 אין זיך טריקענען װאם לײכטער אונזערע —

גלאנ־ אזוי זענען — כאמערקט געצל האט — זון דער

גאלדענע? זײ זענען אויגן, די בלענדן זײ אז ציק־געל,
 רײך. אזוי ניט ;ענען מיר קינד. מײן נײן, —

 אונזערע ט.:גע, צופיל קאםטן לײכטער גאלדענע
מעש. פון געמאכט זענען לײכטער
 געפינט מען װאם םעטאל א אויך מעש איז —

געפרעגט. בערל האט ? ערד דער אין
ערד. דער אין ניט מען געפינט מעש נײן —

 מיר הענט. מענטשליכע פון געמאכט װערט מעש
 ניט קאלירן, פארשידענע פון מעטאלן האבן ווילן
 װאם ערד. דער אין געפינען מיר װאם די װי בלויז
 און םעטאלן עטלאכע מען נעמט מען? טוט זשע
 בא־ אופן אזא׳ן אויף צוזאםען. זײ שמעלצט מען

 זענען װאם םעטאלן, םארטן נײע גאר מיר קומען
 װערן זײ װעלכע פון יענע, פון אנדערש גאנצן איז

געשמאלצן. צוזאמען
? מעש באשטײט מעטאלן װאםערע פון —

געפרעגט. איבערשלאגנדיק געצל האט
 צעשמעלצן מען דארןז מעש מאכן צו כדי —
 װען צינק. רופט מען װאם מעטאל א נאך און קופער

 מעש, מיר באקומען צוזאמען בײדע די ױםט מען
 װײם אזוי ניט און קופער װי רויט אזוי ניט איז װאם

 לײכטער .אונזערע גאלד װי אזוי געל נאר צינק, װי
 זײ צינק, און קופער פון געמאכט דעריבער זענען
 שײנען זײ כאטש גאלדענע, קײן ניט מעשענע, זענען

גאלד. װי אזוי
 בערל האט — זאגט, באבע־אלטע װי פונקט —

גאלד. איז שײנט װאם אלץ גיט — אױםגערופן,
 צוגע־ געצל האט געזען, איך האב אנומעלטן —

 ניקל א פאר פינגערלאך פארקויפט מ׳האט װי געבן,
 זײ געגלאנצט. זײ האבן גאלד װי אזוי שטיק. א

מעשענע. זײן געמוזט אויך האבן
 מען קען וױ געפרעגט, בערל האט אזוי, אויב —

? מעש איז װאם און גאלד איז װאם דערקענען
 דער האט מעש, װי שװערער םך א איז גאלד —
 בא־ מיר װאם מעטאלן די פון געענטפערט. פעטער

 אלע. פון שװערםטער דער גאלד איז אפט זײער נוצן
 אײזן, קופער, זילבער, דערנאך בלײ, קומט גאלד נאך
אלע. פון לײבטער איז װאם צינק, סוף צום און צין

 האםט דו אנגערופן, געצל זיך האט פעטער, —
 דארןן קופער שמעלצן װיל מען װען אז געזאגט אונז
 גרעםער נאך איז װאס פײער, שטארק אזא האבן מעז
איז דאם אבער אײזנם. אנגעלײנטע פון היץ די װי



 װאםער געדענק איך מעטאלען. אלע פאר אמת גיט
 םאלדאטן. ׳בלײענע מײנע געהאט האבן עם םוף

 ארױפ־ זײ האב איך געװען. דאם איז װינטער לעצטן
 האב איך װען אויװן. װארעמען א אויץז געשטעלט

 איז עם אז דערזען איך האב אומגעקוקט שפעטער זיך
 גע־ צעשמאלצן זענען זײ געװארן. ניט גאר זײ פון

 שוין זײ האבן געבליבן, זענען זעקם בלויז װארן.
געהאט. ניט פים קײן אויך

 אװעקגעשטעלט האט באבע־אלטע װען און —
 — צוגעגעבן, בערל האט — אויװן, אויפ׳ן לאמפ די

געװארן. צעשמאלצן באלד אים פון טײל א אױך איז
— צעשמאלצן, לײכט װערן בלײ און צין —

 אונ־ פון פײער דאם דערקלערט. פנחש פעטער האט
 אויך מען קען צינק דעש. פאר געבוג איז אוױון זער

 און גאלד קופער, זילבער, אבער צעשמעלצן. לײכט
 פאר צעשמעלצן. ניט לײכט אזוי שוין מען קען אײזן

 אין גאר קען מען װאם היץ אזא האבן מען דארף זײ
 םפע־ איז אײזן ארויםברענגען. ניט אויװן אונזער

גוט. זײער איז דאם און צעשמעלצן. צו שװער ציעל
 געצל האט ? גוט זײער דאם איז פארװאם —

געפרעגט.
צװאנ־ לאפאטעם, מען מאכט אײזן פון װײל —

 האבן זאבן דאזיקע די אוױונם. שאר־אײזנם, גען,
 זײ װאם גוט דאך איז פײער. מיט טאן צו שטענדיק

 אפילו װערן זײ צעשטאלצן. ניט לײכט אזוי װערן
 אײזן מאבן צו כדי פײער. אונזער פון וױיכער ניט

 בא־ שמיד א װאם היץ די האבן טען דאוץז װײכער
 אז אבער, װיל מען װען בלאז־זאק. זײן מיט שאפט

 האבן מען דארןש װערן צעשמאלצן אינגאנצן זאל אײזן
 גע־ לאנג לאנג, האבן קעפ גרויםע װאם היץ, אזא

 אזא אזוי װי מיטלען געפונען האבן זײ ביז טראבט
באשאפן. צו היץ

 װי אזוי פילן גענומען פלוצלונג האבן קינדער די
 האבן זײ און שטוב, אין געװען הײם צו װאלט עם

 שפאצירן צו זײערן פעטער ליבן דעם פארגעלײגט
 האט פנחם פעטער דרויםן. קילן פרײען, אין אביסל

אײנגעשטימט. פארגעניגן טיט
א. ל. םון איבערדערציילט

שאפונגען קינדער
לןינד. עלנדע דאם

 װעלט די ארום שװעב איך
 אלײן, אײנע

 קאלט, און נאקעט
 גײן. צו װאו ניט װײס און

 לויןש און לויןז איך
 רו״ קײן ניט האב און

 מיך, שטופט ער נאר װינט, דער
װאו. ניט װײם קײנער

 הײם, קײן ניט האב איך
 קינד, עלנד אן בין איך

 שטײן, א װי עלנד
שטײן. א װי עלנד

אנצמאן, בעלא פון
אלט. יאר 10 שול, רינג אר. הארלעמער

ברודערל. מײן
.i

 ברודערל, קלײנעם א האב איך
 ליב, זײער אים האב איך
 שטיפערל קלײנער א איז ער
שטוב. אין אײנצוזײן ניט

2.
 בעקעלאך רויטע װײכע האט ער

 קושן צו זײ מיך ציען װאם
 אײגעלאך ליכטיק־בלויע מיט
לשון. אן גאר רעדן ײאם

3.
 עפעם, באהאלט איך נאר װאו און

 ;פארקראכן דארט שוין איז ער אהא,
 עפעם, דערטאפט ער נאר װאו און

צעבראכן. שוין ם׳איז אהא,
װינער, מעקם םון

■ילא. ,4 נום. שול רינג ארב.
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 דערצײלט — קינדער געװען זײנען מיר אז
 געשעעניש גרויםע « געװען פורים איז—באבע, מײן
 שלח־מנות, באקומען פלעגט מען לעבן. אונזער אין

 אויםטערלישע פארשײדענע, אין זיך איבערטאן
 אםתר־ פון מעשה די פארשטעלן און קלײדער,

 באקומען דערפאר און המן בײזן דעם און המלכה
פורים־געלט.

 אינגלאך די בײ אנהײבן זיך פלעגט שמחה די
 פלעגן קינדער פורים. פאר װאכן צװײ מיט חדר אין

 אויןז המנ׳ען אויםשניצן פאפירלאך, קאלירטע קויפן
 בילדלאך די און פערד א אויןז מרדכיץ תליה, א

 האט זאך יעדע שטוב. אין אויפהענגען מען פלעגט
 דעם מרדכי פלעגט למשל, אזוי, פארב. איר געהאט

 בלוי, — הויזן זײנע גרין, זײן פערד ״גערעראלס״
 לאנגען א מיט היטל דאם און רויט — מונדיר דער
געל. — צאפ

 שענערע נאך געהאט האבן מײדלאך, מיר
 פורים, פאר װאכן צװײ א אװנטן, די אין ארבעטן.

 האנט־ געמאכט און צונויפגעקומען זיך מען איז
 צ* באמיט זיך מ׳האט שלח־מנות. פאר ארבעטן

 בלומען, און חױת מײנםטן צום זאכן, שײנע מאכן
קאן. מען װאם באװײזן, צו כדי

 די פלעגן — תענית אםתר — פורים ערב
 לום־ א אנגעגאנגען אין קיך אין פאםטן. עלטערע

דרײ־ המן־טאשן, געבאקן האט מען ארבעט. טיקע

 מאן. און האניק מיט מאנעלאך און קיכלאך עקיקע
 דא־ דער בײ העלפן באדאיפט האבן קינדער, מיר,

 גע־ דער בײ געקאנט האבן מיר און ארבעט, זיקער
 געװאלט• האט הארץ דאם װיפיל נאשן, לעגנהײט

 מאל־ א אן איבערגעגאנגען איז טאג גאנצער דער
 שמחה, אונזער געװען איז גרוים װי אבער צײט.
 צוזאמען זיצן אװנט אין געקענט האבן מיר װען
םע די מיט  געבראטענע געבאקענע, די עםן און גחי
מאבלים. געקאכטע און

 אין אונז בײ דאװנען מען פלעגט אװנט אין
 מען שכנים, די געקומען זײנען שפעטער הײם, דער
 מען װי און אםתר, פון מגילה די געלײענט האט
 גע־ מיר האבן הםן, נאמען דעם אויםגערופען האט

 גרא־ די מיט געגראגערט און פים די מיט קלאפט
 יעדער איז מגילה דער פון לײענען נאכ׳ן גערם.
םעודה. א געפראװעט און אהײם זיך צו אװעק

 געקענט גישט קינדער, מיר, האבן פרי פורים
 די צו אײנע גערופן האבן מיר פרײד. פון שלאפן

 —הײנט? איז ״װאם בעט. אין נאך ליגנדיק אנדערע
 ענטפער הילכיקער א הערן זיך פלעגט — ! פורים

 געװארט און אנגעטאן זיך מען האט מינוט אײז איז
 געװאלט, האבן מיר אומגעדולד. מיט עפעש אויף

 נאכמיטאג, זײן שנעלםטן צום װי שוין זאל עם אז
 אלע פון באקומען און צעשיקן מיר װעלן דאן און

שלח־מנות. זײטן
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 םיט פול טאג גאנצער דער אדורך איז אזױ
 געזען. נישט איך האב ברידערלאך טײנע פרײד.

 טאג גאנצן א און באהאלטן ערגעץ זיך האבן זײ
 מיט םעודה דער נאך אונז איבערראשן געגרײט זיך

 בערד קלעפן זײ אז געװאוםט, האב איך שפיל. א
 מרדכי׳ן, און המן פאר היטלען מיליטערישע און

 די װ. אז. א. שװערדלאך האלץ פון אוים שניצן
 פאר איבערטאן באדארפט זיך האבן װאם אינגלאך

קײ־ ײען און אהײם, אװעק זײנען ושתי און אםתר

 אלטן אן פון טאנטל א אין אחשורוש געטאן.
 םיט פאפיר געל פון היטל טין א קאפ אויפץ פרוכת,

 םון םימן א מיט המלכה׳/ ״ושתי פליטערלאך;
 װעלכער פון קלײדל, שמוציק קורץ א אין בערדל, א

 שטיװל• גראבע גרויםע, ארויםגעזען זיך האבן עם
 עקן די מיט צוגעבונדן שאל, א האלז דעם ארום

 אפגעריבן אן קאפ אויפ׳ן פלײצע. דער אוי^ הינטן
 קאפטן, א אין — ״מרדכי״ קאפעלישל. שטרויען

בארד. לאנגער א מיט שטרײמל, מין א קאפ אויפ׳ן

 פון ארויםגענומען זײ האבן געזען נישט האט נער
 א צו געבראבט קלײדל, א שװעםטערם דער שראנק

אנגעמאםטן. דארט און חדר־חבר
 פורים־ די אן זיך הײבט םעודה דער נאך באלד

 קלײ־ זײערע אין אנגעטאן ארײן לויפן עט שפיל.
שפילן. צו אז פאנגען און פורים־שפילער די דער

 שמחה, גרעםטע די געװען איז פורים־שפיל די
 על־ אונזערע פאר אויך נאר אונז, פאר נאר נישט
אנ־ קאטיש געװען זײנען פורים-שםילער די טערן.

 מיט באהאנגען פערדל, הילצערן א אויף רײט ער
 שינעל, םאלדאטםקן א אין — ״המן״ גלעקלאך.

 צוקער־פאפיר. פון היטל דרײעקעדיק א קאפ אויפ׳ן
 אײנער און פידעלע א אויף םקריפעט קלעזמערל א

טאצן. די מיט גײט
קוקנ־ פורים־שפילער. די אויסגעזען האבן אזוי

 דעריכער און לאכן געטוזט םען האט זײ אויןה דיק
 פאר שםחה גרויםע א געװען אנקומען זײער איז

אם• שנעל זײער פלעגן פורים־שפילער די אונז.
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 אויס־ םוןן צום און מגילה דער פון מעשה די שפילן
:געזונגען און עולם צום הענט די געשטרעקט

אוים, איז מארגן פורים, אין הײנט
! ארוים מיך װארפט און גראשן א מיר גיט

 מיר װאם געגעבן פארגעניגן מיט האבן מיר
 זײן מכבד זײ פלענט טאטע דער און געהאט, האבן
משקה. מיט

 איך לידלאן. געזונגען מיר האבן שפעטער
:לידל אײן געדענק

םרײלאך־ אונזער איז הארץ ״דאם
זײן. מיר װעלן פרײלאך
װײן, מיר װעלן טרינקען

;טרינקען מיר װעלן װײן
עםן, מיר װעלן קרעפלאך

פארגעםן.״ ניט מיר וועלן גאט אן
 דעם נאך און םעודה דער נאך טיש דעם אויןן

 שלח־ אלע אױםגעשטעלט מען האט פורים־שפיל
 נאכט גאנצע א און באקומען האבן מיר װאס מנות׳ן

זינגען. און הוליען טאנצן, און פארבראכט מיר האבן

 גאנץ א פון טאג בעםטער דער געװען איז פורים
 פאר־ א װערן דאן פלעגט ער :נחומקען פאר יאר

דינער.
 פאר פרוטה א זען נחומקע פלעגט זעלטן זײער

 אײנבינדער, אן געװען איז טאטע זײן אויגן. זײגע
 קלײן געװען איז שטעטל דאם געדריקט. און ארים

 :פאך זײן אין אײנציקער דער געװען ניט איז ער און
 בע־ און אינגערע אײנבינז־ער, נאך געװען ם׳זענען

 אנגעקומען פרנםה די איז דערפאר אים. פון םערע
 מקנא שטילערהײט נחומקע האט דערפאר שװער,
 צו־ קויפן פלעגן װאם חדר, אין חברים זײנע געװען

 געװארט נחומקע, ער, האט דערפאר און קערלאך.
פורים. אויפ׳ן אומגעדולד פיל אזוי מיט

 שלח־מנות־ א געװארן נחומקע איז טאנ דעם אין
 פלעגט פורים דער אנקומען פלעגט עם אז טרעגער.
 ארומטרא־ און באלעבאטים די צו אװעקגײן נחומקע

 דערפאר אנדערען. צום אײנעם פון שלח־מנות גען
 יעדערן, פון גראשן עטלאכע באקומען נחומקע האט
 פרוטות אלע די פון װינציקער. װאו און מער װאו

םוטע. היפשע א צוזאמענקלײבען זיך פלעגט
 לויפן אװנט אין שפעט ער פלעגט גליקלאבער א
 אנצע־ ארבעט, שװערער זײן פון זיך אפצורוען אהײם

 איבער־ און קערפערל דורכגעפרארן זײן װארעמען
פארדינםט. זײן טאטע־מאמע באװײזן הויפט

יאר. נאך יאר געפירט זיך נחומקע האט אזוי
 קײנער און חזקה, א געהאט דעם אויןש שוין האט ער

אים. מיט קאנקורירן געקענט ניט האט
 פאר־ יזײן ברענגען אהײם פלעגט נחומקע אז
 אויפ׳ן געװארן פרײלאכער װי טאטן דעם איז דינםט

 גלײך אים בײ אבער ער האט געלט דאם הארצן.
 נאך ארום טעג פאר א אין ערשט צוגענומען. ניט

 בײ אנטלײען צו באשלאםן זיך בײ ער האט פורים
 האט נחוםקע פסח. ערב ביז געלט דאם נהומקען

 נאר קאפיטאל, גאנץ זײן טאטן דעם אפגעגעבן גערן
 צוריקגעבן דערנאך עם זאל ער אז אויםרײד מיט׳ן

אים. פאר שטױועלאך נײע פאר א אויף םאמען דער
 נחוםקע און געטאן אזוי טאקע האט טאטע דער

 שטיװע־ אלײן־פארהארעװעטע זײנע טראגן פלעגט
פםח. ביז פסח פון לאך

 נחומקעם און פוריםש פאר א אריבער זענען אזוי
בעםער. אמאל װאם געגאנגען זײנען געשעפטן

 מלחמה. גרויזאמע די אנגעקומען איז דא אבער
 די אין ארײנגעפאלן איז געבורטם־שטעטל נחומקעם

 גע־ האט שטעטל אין הערשער. פרעמדע פון הענט
 זײן האט טאטע דער נויט. און הונגער הערשט
 קאפ אין געלעגן ניט איז קײנעם ;פארלארן פרנםה

 ניט איז ארבעט אנדערע קײן און ביכער אײגצובינדן
גע־ זענען קעלט די און הונגער דער קריגן. צו געװען
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 בײ געסט אפטע װארן
 און עלטערן, גחומקעם

 ארוים־ האט דלות דער
װינ־ אלע פון געקוקט
קעלארי

 מיט האט נחומקע
 גע־ אומגעדולד גרוים
 פורים, אויפ׳ן װארט

 אלע װי מער יאר דאם
 פארוים האט ער יאר.

 מאל דאס באשלאםן
 גאנצן זײן אפגעבן צו

 דעם פון פארדינםט
 על־ זײנע שלח־מנות

 ניט ברויט, אויןת טערן
 קײן זיך לאזנדיק
 פיל האט ער פרוטה.

 דעש װעגן געטראכט
 שױן זיך האט און

 פארגעשטעלט דײטלאך
 פון צופרידנקײט ־י

עלטערן. וײנע

 לאנג־ער־ דער װען
 איז פורים װארטעטער
 פון איז אנגעקומען

 האפענונגען נחומקעם
 דער געװארן: גארניט

 געװען עפעם איז פורים
 ביזא־ אלע פון אנדערש
 װאו פורימם. העריקע
 ארײן ניט איז נחומקע

 געענט־ אים מען האט
 הײנטיקן אז פערט,
 ניט מען שיקט פורים

 דער שלה־מנות. קײן
 דעו־בײ ניט איז קאפ

 גע־ צופרידן מ׳װאלט
 עמיצער װען װען,

 ברויט שטיקל א װאלט
״ ארײנגעשיקט

 געפיל א מיט און
 אנטוי־ ביטערער כון

 נחומ׳- זיך האט ש־נג
 אומגע־ פורים דעם לע

אהײם. פארפרי קערט

 פארעט, זיך מאמע די
 פרײלאך. איז טאטע דער
 פארבײםט און טרינקט ער
 ;ניםלאך מיט זיך
 זמר, א זיך זינגט ער
 טענצל א זיך גײט און
 פלאנטעט ער װאם קױם און
פיםלאך. די

ט ער  זםױ א זיך דנג
מםלות, המנם פון

 קלינגט זי שטימע זײן
 ;גלעקל א װי
 ער טאנצט טאנצנדיק און

 אנטקעגן מיר גלײך
 גלעט א מיר טוט און
בעקל. א אין

 פארשמײעט, קינדער מיר
 פארפוצטע, אלע און

 פריש־אויסגעצװאגענע מיט
— קעפל«ו,

 אויװן בײם שטײען מיר
 לעקן, און נאשן און
 אפ נישט טרעטן מיר
— טעפלאך. די פון

 זיך, טיר די עפנט עם
 אריבער טרעט שװעל די

 שטעטל, פון בדחן דער
נאטע; ר׳

 לינקע, דאם אײגל, דאם
פלאםטער, א מיט פארשטעלט
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 גע׳טובל׳ט — רעכטע דאם
בלאטע... אין

 הערשל! דיר, טוב ױם ״גוט
 !זיםל דיר, טוב ױם גוט
 בײדן אײך טוב ױם גוט

;צוזאמע!
 כוםה׳ א נאר דערלאנגט

 גרויםע״ א כוםה, א
 אלעם ער האט גערעדט

גראמען. אין

 אים דערלאנגט מאמע די
 בראנפן, מיט פלעשל א

 אים העלפט ער טאטע דער
;ארױסעט

 גארנישט... און מילא, און
 פלעשל אריםע דאש
 גארגלען די אין זײ בײ

גום׳עט... שוין

 בראנפן, דעם פארגארגלט
 פלעדל, א פארביםן

 ארוים נאטע ם׳איז
 ;כלים די פון

 האפקע, א געגאנגען
 גראמען, מיט געשאטן

 גאר געפלוידערט
— בטלים*; דברים

 המן זאל לעבן ״לאנג
 בנים, צען אלע מיט
 כוש ביז הודו פון

 שררים**; אלע
 זײ דאנק א גיםן מיר
 גארגל אין פלעשל פון
 לוםטיקן א האבן און

!״ פורים

ר״ד. נערישע *)

 כדחן דער נאטע און
 טאטן דעם אן כאפט ער
 שטורך א אים גיט און
 טרײםל; א און
 בײדע זיך לאזן זײ

 האפקע א אין אװעק
 אן פרײד םיט פילן און

געםל. דאם

 קינדער אידישע און
 :שרײען און קװעלן זײ

 הערשל׳ ר׳ גיכער, ״טאנצט
נאטע!" ר׳

 הענטלאך זיך ם׳הײבן און
 גראגערם, הילצערנע מיט
 אידן די ם׳טאנצן און
בלאטע... אין

ה#רן **)
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טרעפט. און לײעגט
אמת ליי־בוש ןפו

 עם מען פלעגט שטארבן, געדארפט עמיצער האט
 טעקע איז דעריבער טאג. א אויןן אפלײגן אויך

פרײד. בלויז פון טאג א געװען פורים

.6
װינטער. אױם

.3
? ענטפערען קען װער

 גע׳הרג׳עט אחשורוש האט פארװאם איזי:
? ושתי׳ן

 און קומעז זאל זי געװאלט האט ער וױיל :משה
געװאלט. האט זי און שײנקײט איר כאװײזן

 פאר־ ניט אחשורוש האט פארװאם טא :איזי
? אםתר׳ן פון זעלביקע דאם לאנכט

 מיאום׳ע, א געװען אםתר איז מכתמא משה:
 התונה געהאט מורא מסתמא שױן האט אחשורוש

שײנער• א מיט האבן צו
.4

פרײלאך. און לעבעריק
 געטראגן קינדער אלע חאבן צײטן אמאליקע אין

 געװען און געזונגען געטאנצט, פורים, אין מאםקעס
 װײ קינד א האט טאמער פרײלאך. און לעבעדיק

 דעריבער זיך האט און צאן, א אדער קאפ דער געטאן
 ארומגײן אויך ער פלעגט אומעטיק, אביםל געפילט

 אים אז דערקענען ניט זאל מען כדי שמײכלען און
װײ• עפעם טוט

.5
גארניט. נאך איז דאם

 אמאליקע גארניט. נאך איז אלץ דאם אבער
 הארץ דאם אנגעפילט פורים פון פרײד די האט צײטן

 פון געזונטע, און קראנקע פון מענטשן, יעדן ■ון
טאמער אלעמען. פון שטארקע, פון און שװאכע

 זעעז זײ װען װאם מענטשן פאראן זײנען עם
 בײ הײבט גאם דער אויף שנײ קאלטן װײםן״ דעם

 עש װינטער, איז עם ציטערן. צו הארץ דאם אן זײ
 װיל גאם. דער אויף גײן צו שװער איז עם קאלט, איז
 פאר־ שנײ דער ערגער. נאך איז שפאגירן גײן מען

 בײנער די אזש לופט, דער אין קעלט א שפרײט
 די פאר טרײםט א האב איך אבער זיך. טרײםלען

 צײ־ די האבן צוריק לאנג ניט מענטשן. דאזיקע
 א זוכט װאם ערפינדער אן װעגן געמאלדן טונגען

 פאלן ניט גאנצן אין זאל שנײ דער אז מאכן, צו מיטל
 אין הויך הויך, ערגעץ בלײבן נאר ערד, דער אױןז
 באלד פרײען. עם, הײםט זיך, םיר מעגן לופט. דער
װעלט. דער אויןש װינטער אוים װערן װעט

? המן־טאש s זיך ענדיקט װאם מיט .1

? המן אין פ׳ דער טויג װאם צו .2

? מוז־נשתנה רער אין המן קומט װי .3

:שפױכװערטער
עשירים• לייט ארימע די װערן פורים און חנוכה .1
 הונט קײן אםילו איז םעודה דער נאך פורים .2

הונגעריס• ניט
נם. א זיך טרעפט פורים אלע ניט .3
 אלע אן מען פארגעםט פורים, קומט עם אז .4

יסורים.
ניכטער• פורים שיכור, יאר גאגצע דאם .5
פורים, םון נם דער זיין זאל טאג אלע װען .6

טעכטער? זייערע מיט זארגן צו געהאט אידן װאלטן װאס
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 טייערער « אװעק. אונז פון איז מענטש ליבער א
 צװישן גיטא מער ם׳איז געשטארבן. אז לערער און חבר
 לערער בעםטע אונזערע פון אײנער דראמנםקי, ל. י. אונז

קינדער. פון פרײנט איבערגעגעבענער און

 גע־ פלוצליננ ער איז פעברואר טן20 דעם דינםטאג
 פריינד זיינע אלע האט גײם שרעקלאכע די שטארבן.

 געטראםן, געלערנט האט ער װעמען מיט קינדער אלע און
 צוריק טעג עטלאכע מיט ערשט אט דונער־קלאפ. א װי

 ערשט אט פריילאך, לעבעדיק, געזונט, אזוי געװען ער איז
האט פלוצלינג און געשפילט אלעמען אונז מיט ער האט

 דאם האט קײנער אװעקגעריםן. אונז פון טויט דער אים
פאקט. ביטערער א ראך ם׳איז אבער גלויבן, געװאלט גיט

 54 םון עלטער אין געשט^רבען איז דראגונםקי ל. י.
 צען א מיט אמעריקע, ק״ן געקומען איז ער אײדער יאר.
 אי־ די צװישן טוער טעטיקער א געװען ער איז צוריק, יאר

 א געװען דארט איז ער רוםלאנד. אין ארבעטער דישע
 די םאר אפגעגעבען ער האט אלצדינג טוער. א און לערער

 מאל עטלאכע הינדער. אידישע די פאר און ארבעטער
 רעגירונג, צארישער דער פון געװארען ארעםטירט ער איז

אפגעשראקן. ניט אים האט ארעסט קײן אבער
ד$ ער האט אמעריקע קיין געקומען איז ער װען

 האט ער זיך. צו געקומען איז ער ביז געארבעט שװער
 װען און שאפ א אין שעה׳ן לאגגע ארבעטען געמוזט

 ער איז אריבערטראגן געקאנט ניט מער דאם האט ער
 די אין אפילו און צייטונגס־פארקױפער. א געװארן
 ער אנרערע. געהאט זין אין אויך ער האט יארן שװערע

 אנגעהױבן האבן װאס ערשטע, די פון איינער געײעז איז
 ;שולן רינג ארבעטער אידישע גרינדן צו באװעגונג די

 זיך האבן שולן רינג אר. די זינט ט**ג ערשטן פון און
 און טוער בעסטע די פון אײנער געװען ער איז געעפנט

שולן. די פון לערער
 דער אפגעגעבן ער ה$ט צייט און ארבעט גאנצע זײן

 א געװען ער איז דארטן שול. רינג ארב. הארלעמער
 אים אויוי האבן אלע און קינדער הונדערטער פון לערער

 װי נאר לערער, געטרײען א אױף װי נאר, ניט געקוקט
is אן געװען שױן איז ער כאטש פאטער. א״גענעם 

 נעװארן מ־ד ניט קײנמאל אבער ער איז מענטש, עלטערער
שול. דער פון קינדער די מיט שפילן און לערנען

געארבעט. ער האט שול זיין אין בלויז נישט אבער
 האט װאם קאמיםיע, דער פון מיטגליד א געװען איז <גר

 אי־ שולן אלע פון ארבעט די אנכעפירט און ארגאניזירט
 פון איינער געװען אויך ער איז צײט ־אר א לאנד. בער׳ז

 באשאפן געהאלפן און ״קינדערלאנד״ פון רעדאקטארן די
?ינדער. אונזערע פאר ליטעראטור גוטע

 װײ ם׳טוט אװעיז. איז ער װאם װײ אונז ם׳טוט
 דאם ם׳רײםט געקאנט. אים האבן װאם קינדער, אלע

 שטײען אלע און זיינע. פרײנד נאענטע די פון הארץ
 םאר־ איבער׳ן טויט, זײן איבער קעפ געבױגעגע מיט מיר

לערער. און חבר איבערגעגעבענעם געטרייען, א םון לוסט
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| גאנצע א אפגענארט מ׳האט װי . ט ל ע צו־ אאצדינג זײ בײ מען װעט אט־אט אז געהאט, }מורא15װ

 גע־ זיינען שפעטער און 1920 ,1919 יארן די יןא
 םאציאלים־ היגע די אויף אנפאיצן סך א געװארן מאכט
 אר־ םאציאליסטישע פארשידעגע ארגאניזאציעם. טישע

 בא׳עול־ זײנען םאציאליסטן אײנציקע און גאניזאציעם
 ארונ־ זוכן זײ אז רעגירונג, דער פון געװארן דיקט

 און לאנד פון רעגירונג די נעװאלט מיט טערצואװארפן
 ארעם־ סאציאליםטן די פון םך א מען האט דעם צוליב
 פראצעםן די ביי געפענגעניש. אין פארשיקט און טירט

 פאר־ האבן םאציאליםטז, דאזיקע די פון געריכט אין
 פראקלא־ בריח, פארגעלעזן רעגירונג דער םון שטייער
 אויפ־ מ׳האט װאו צייטונגען, פון ארטיק^ען און מאציעס

 רע־ די פארכאפז צו לאנד פון ארבעטער די געפאדערט
 געװיםע װאם בריװ, פארגעלעזן אויך מ׳האט גירונג.

 ריכ־ פארשידענע צו געשיקט האבן זאלן םאציאליםטן
 זיי מ׳האט װעלכע אין לאנד, פון לייט רייכע און טער

 די באםרייען ניט מ׳װעט אויב טויט מיט׳ן געםטראשעט
 אין געזעםעז דעמאלסט שוין זיינען װאם סאציאליםטן,
געפענגעניש,
 בא־ אלע די אז געװארן, באװיזן איז איצטעו
 זײ פא׳צש. זיינען םאציאליםטז די קעגן שולדיסונגעז

 און ברױו דערמאנטע די געשריבן ניט סײנמאל האבן
 פאר־ אומזיםט זײ מ׳האט אז און פראסצאמאציעם, די

 ברױו די אז געװארן, באװיזן ס׳איז נאכמער, שיסט.
 שפיא־ פון געװארן אעעשריבן זיינען פראסלאמאציעס און

 האבן דעטעסיטװ־בױראם פארשידענע װאם נען,
 ארגאניזאציעם, םאציאליםטישע די אין ארײנגעשיסט

געטאן. דארט ם׳װערט װאם אויםצוגעפינען, כדי
 ביי־ נעװען איז שפיאנען דאזיקע די םון איינער

 שיקאגא, אין איצטער זיך געםינט ער לין־באאאנאװ.
 מיט ער װאס חדר״, פון ״אויםנעזאגט ער האט דארטן

 ארעםטירן מ׳זאל כדי טאז, םלעגן חברים־שפיאנען זיינע
 דאזיתער דער פאר םאציאליםטן. ניט־געװינטשטע די

 שפיאנען זײערע און דעטעהטיװ־בױראם די פצעגן ארבעט
האבן װאס םאבריסאנט!, רײכע םון געלט םף א באסומען

געמען.
 דעטעקטיװ־ די םון ארבעט טיאום׳ע דאזיקע די
 םרענק איער,5 בארימטער דער אויםגעפונען האט בױראם

װאלש. פ.

אונז. מיט צוריק
 בא־ די צוריקגעקוםען ?עצטנם זיינען ניױיארק קײן
 פינכהי, דוד אש, שלום שרײבער: אידישע װאוםטע

 לענ־ א האבן פיר א?ע אפאטאשו. י. און הירשב״ן פריז
 די איז באזונדערם אייראפע, אין פארבראכט צײט גערע

 הירש־ פר׳ן אידן. םך א זיך ם׳געפינען װאו ?עכדער
 שוין װעלט, גאנצע די כמעט ארומגערײזט האט בײן
מאל. צװ״טן צום

 שײנע שרײבט זײ פון אײנער יעדער װי אזוי
 זײ םון יעדן מיר שיקן ?ינדער, אונזערע פאר מעשות
הבא״ ״ברוך א איבער

טרעפט... ׳אנו
 אויף אלעמען בײ איצטער איז װארט א פאר װאם

 שװער זייער אן אײנעם יעדן ם׳?ומט און צינגער די
 א גיט ניט, וױיסט איר אויב אראפצורעדן? דאם

 טאמער . . . מצרים פון כישום־מאבער די בײ פרעג
 מיר װעלן בריװל א אונז שר״בט ניט, אויך זײ װײסן
זאגן. אײך

ים. אױפץ צײטונג טעגלאבע א
 אג־ »קעאן אטיצאנטישז אויים׳ן האט מאנאט דעם

 די צײטוננ. עננלישע טעגלאכע א ארויםגײן געהויבן
 דער םון שיםן אלע אויף פארסױפן זיד װעט צײטונג

 זיין װעט דאם םרימארגן. יעדן געזעלשאפט״ ״?ונארד
מעיל״. ״דעילי לאנדאנער דער םון ים־אויםגאבע א
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ניט. אים געפעלט איױש אונזער
 גױ־יארק אין זיר האבן צוריק װאכן עטלאכע טיט

 אםערי־ םך s פין ״ראביים״ אידישע די פארזאמעלט
 א אײנער האט פארזאםלונג דער אויף שטעט. קאנער

 אםע־ פון אידן די אויםגעפאדערט r י י ו ו ״ראביי״
 װ״ן. טרינקען און אידיש רערן אױפהערן זאלן זיי ריקע,

 קענען אידיש רעדן װאס געזאגט, ער האט אידן, אלע
 זיין װילן װאם די און אמעריקאנער, נוטע קיין זײן גיט

 זייער אױפגעבן שנעלער װאם זאלן אמעריקאנער גוטע
 שולן, אידישע אין קינדער זײערע שיקן ניט אידיש,

 אין סײדן ביכער, און צייטונגען אידישע קײן לייענען ניט
עננליש.

אג־ איינםאל מיט נישט דאך מ׳קען װי אזוי אבער
 װעלן, מסתמא ער װאלט שפראך, נייע א רעדן הייבן

װערן. שטום אינגאנצן זאלן מיר אז ראביי, דער
 און ליב איז אים אז נאך, זאנט וױיז ראבײ דער

פאלק. אידישן פאר׳ז גוט ם׳איז װאם אלץ, טייער

צײט־רעכענונג. מאדנע א
 ע ד י ר V ה אויםפארשער, געװיסער א

 ער האט םיביר טיפן אין אז ■דערצײלט, ט ד נ י ו ו
 רעכענען װאס אסטיאקן, די שבט, א אויר אנגעטראפן

 די לויט ניט רײזע געװיםער א פון װײטקײט די אוים
 אדורכ־ ם׳נעמט װאם צייט, דער לויט אדער מײלן צאל

 אײן אויב ״קעםלען״. לויט נאר שטרעקע, די צופארן
 לאנג װי דארו*, צװייטן א פון װייט אזוי איז דארףי

 קאלט קעםלען פינף זאנן, לאמיר אױםצוקאכן, נעמט עם
 איז דאס אז עס, הייםט אנדערן, נאכ׳ן איינם װאםער

קעםלען״. ״פינח םון מהלך א

גנב׳ענען. ניט מ׳טאר
 אין דיקנס) (פון טװיםט״ ״אליװער געזען איר האט

 זעט טאמער ? פיקטשורס) (מואװינג קינעמאטאגראח
 איר װען װאונדערן, ניט אײך זאל נאכאמאל, דאם איר

 די איז דאם פעלט. םצענע אײן אז באמערקן, װעט
 בא׳- זיך לערנט חברה־מאן קלײנער די װאו םצענע,

 ענג־ פון פאליצײ די• גאם. דער אויףי מענטשן גנב׳ענען
 װאס קינדער סך א װייל פארבאט;, דאם האט לאנד
 דעם ״נאכטאכן״ גענומען האבן בילד, דאס נעזען האבן

אלױוער. קלייגעם

טױט. — רענטגען פראפעפאר
 צוריק װאכן עטלאכע מיט איז דייטשלאנד אין

 שטראלן״ ״עקם־רעי די פון אנטדעקער דער געשטארבן
 אנטדע?ונג זײן דאנק א רענטגען. װיליאם פראפעםאר

 מאטעריאלן, םך א אין ארײנצוקוקן נעװארן מעגלאך איז
 באזונדערם אוםדורכזיכטבאר. נאטור דער פון זיינען װאם

 רענט־ אויך זיי (מ׳רופט עהם־שטראלן דאזיקע די זיינען
 געװארן אנטדעקער) פונ׳ם נאמען נאכ׳ן גען־שטראלן,

 די פון הילף דער מיט מעדיצין. דער אין ניצלאך
 טיילן אינװײניקםטע די פאטאגראפירן מען הען שטראלן,

 װאס פון אויםגעפינען ארום אזוי און קערפער םונ׳ם
ליידט. מענטש קראנקער א

 ־טן9 דעם נעשטארבן איז רענטנען פראפעםאר
יאר. 78 פון עלטער אין פעברואר׳
 אנט־ זײן פון דערװאוםט זיך האט װעלט די ווען

 געשעפטם־ גרויםע געװענדט אים צו זיך האבן דעהונג,
 אויח רעכט דאם אים בײ אפקויפן געװאלט און ל״ט
 אבער געלט. םומע גרויםער א פאר אנטדעקונג ז״ז

:געענטפערט זײ האט רענטגען
 נים װעלט, נאנצער דער געהערט אנטרעקונג ״מיין

םומע״. קײן פאר קויפן ניט דאס ?ענט איר און ;מיר
געדענקעז. און לויבן םען דארו* מענטשן אזא

געכאפט. דאך אים מ׳האט
 זיף געפינט װאוינוננ זיין לאבא. איז נאמען זײן

 אריןא־ שטאט פון װעלדער די אין און פעלדער די אויף
 פארצוקן םיט געװען צייט א ער איז באשעפטיקט נא.

בהמות. אנדערע און שעפסלאף
 גע־ אלײן מםתמא האט איר ? איז דאם װער

װאלוי. צעלאזענער א טראפן:
 שטאט םון פי־הארעװער די זיף האבן יאר דריי יא״
 נאכאנאנד יאר דריי און אים, נאך געיאגט אריזאנא

 געלאזט ניט זיף און בהמות זייערע נעפרעסן ער האט
 ט׳האט װאם לאפסעם, פארשיידעגע די אין פארפירן

 שטאר־ איז םענטש דער אבער אונטערגעשטעלט. אים
געכאפט. אים מ׳האט און קער

 געװאויגן הוים האט לאבא אז פאר זיף־ שטעלט און
 ױנגעטש־ א זײער געװען נאר איז און פונט, הונדערט

I קער
 איינשפארן איצטער זיך װעלן םי־האדעװער די

 דא־ דעם דאנק א יאר א דאלער טויזנטער צענױליקער
פאננ. זיהן
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: 3 נומער פרעגן קינדער װאם
 איך האב רוםלאנד, קײן געפארן בין איך װען
 גע־ האב? פרויען זיבן די ;פרויען זיבן באגעגנט

 זיבז געלעגז זײנען זעק זיבן די אין ; זעק בןיז האט
 מײז• זיבן געהאט האבן קעץ זיבן די און ; קעץ
? רוםלאנד קײן געפארן זײנען וױפיל אלע, יד פון

הימעלםאז׳ דארע פוז אריינגעשיקט
שול. ריגג ארב. הארטפארדער

: 4 נומער פרעגן הינדער װאם
? לױלקע א חיכערט און הױז א אויף זיצט װאם

בוירקאװ׳ עלים פון אריינגעשיקט
האבאקען.

: 5 נומער פרעגן ינדער)ר װאס
 אײנם זיר יאנן קינדער פיר :דאם איז װאס

? כאפן ניט זיך קענען און אנדערע דאם נאך
םקלאש, חנה םון ארייעעשיקט

יזענעדע. װינרזאר, שול, ר. א.

 לעצטן פון רעטענישן די־ אױה ענטפערם
:נוטער

גאפל, א יזאם, א : i נומער פרעגן קינדער װאס
זעג• א אדער

 װיש־ ([.,גערשאנאװיטש װ. ראםעל, מ. :געטראפן
 ג. שולמאז, ג• מיינערם, א. װישנעװעצקי, ט. נעװעצקי,
 ס• בערעזאװער, ח. פײעאלד, א. ?ורושינםקי, ל. טארנעט,

 בויײען, יל. בױרקאװ, פ• הערים, י. דובין, ם. אלײניקאװ,
 בלע־ ר. פיינגאלד, ש. ליבערמאן, מ. און ר. פ״נגאלד, א.

 לעװין, ר. פערלטאן, ש. לעװין, ד. גרינװאלד, ה. כער,
 צוקערמאן, א. טשובאק, ש• יזרעסקי, ע. סייקלסאז, ס.
טשד ב. ברעט, ט. קרינסקי, ם. מ״הלםאן, י. װ״נבערנ, כ,

 פערל־ ח. ב״קאװםהי, ל. גאלדשטיק, ר. מיילמאן, ל. כאק,
 הענדריה, מ. פארמאן, ם. הראוט, ר. פרידמאן, נ. שטיין,

« ברײער. ל. פארמאן, ר. זאפין, מ. זאפין, י.
פערד, בלינד א :2 נומ. פרעגן קינדער װאם

ט. גערשאנאװיטש, װ. ראפעל, מ. געטראפן:
 טשו־ ש. קרינסקי, ע. בוירקא, פ. קונין, י• װישנעװעיצקי,

 מײלמאן, ל. ברעט, ט. אלטשולער, ם. צוקערמאן, א. באק,
פארמאן. ר. פרידמאן, נ.

 לערער פיאנע דער :1 נומ. טרעפט און לײעגט
פרײנט. זייער איז

ש• װײנבערג, ב. װישנעװעצקי, ט. :געטראפן
 ל. גרינװאלד, ה. קרינםקי, ע. צוקערמאן, א. טשובאק,
 א. עפשטיין, א. בײקאװםקי, ל• גאלדשטײז, ר• מיילמאן,

 פריד־ נ. פערלשטײן, ח. קופערמאן, פ. קראסנאשטײן,
ברייער. ל. פארטאז, ר. הראוט, ר. מאן,

 טאן צו ניט ם׳האט :2 נומ. טרעפט און לײענט
 אזוי• נאטירלאך זײנען מענער־שטימען ;פרייקייט מיט

ביי־ ל. גאלדשטײן, ר. צוקערמאן, א. געטראפן:
בר״ער• ל. פארמאן, ר. פרידמאן, נ. קאװםקי,

 דרײ אויפצוקאכען :פראגע דער אױןן ענטפער
 איי• אייז אויפצוקאכן װי לאנג, אזוי פונקט געמט אייער

גאלד־ ר. מײלמאן, ל. װישנעװעצשי, ט. :געטראפן
 ר. פערלשטײז, ח. קופערמאן, פ. בײקאװסקי, ל. שטײן,
ברײער• ל. קראוט,

מעלות. זיבן מיט מעםער א
 מיט מעםער א האט ער אז געזאגט, האט א״נער

 אפםח׳דיקער, פליישי?ער, א טילכיקער, א מעלות: 7
 איז דאס טרפהיער. א און כשר׳ער א חמצ׳דיקער, א

 ■ מעלה? זיבעטע די איז װאם זעסס, נאר דאך
 געענטפערט. ער האט — גע׳גנב׳עטער, א איז ער—

נײדיטש. לילע פון צונעשיקט
שול. רינג ארב. הארלעמער
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קינדער־קלוב. דעטראיטער
:״הינדערלאנד״ פון רעדאקטאר געערטער
 מיר .4 נומער ״יןנאםפן״ די צו אײך שיקן מיר

 װאם ,r»5>s פראמינענטן דעם פאר אײך׳זײער דאינקען
״קינרערלאנד״. אין זשורנאל אונזער אפגע;עבן האט איר

 נומער נעסםטן אין אפצודרוקן אייך בעטן מיר
:מןגלדונג פאלגנדע ״סינדערלאנר״
שולן, אידישע פון קינדער־קלובן און שולן, אידישע

 לאזז זאלן ״קנאספן״, זשורנאל אונזער האבן װילן װאס
 װעלז מיר םעקרעטאר. אונזער צו אדרעם זײער װיםן
 װי פיר, און ררײ נומערן די צושיסן זײ פארגעניגן מיט
נומערן. קומנדיקע די אויך

בײמעלאך״ ״גרינינקע קלוב
 דעטראיט פון שולן ר. א. אקלאנדער די פון

םעקרעםאר, אושקאץ, װעלװעל
מיש. דעטראיט, עװע״ קאמעראן 9201

קינדער־קלוב. פאלער םט. פון
 שולע רינג ארבעטער אונזער פון קלוב קינדער דער

 נא־ דער פון מיטגליד דעם דינערשטײן, פרײנט דאגקט
 קומעז פאר רינג, ארבעטער פון עקזעקוטױוע ציאנאלער

 אונ־ אין מוט צוגעגעבן אונז האט ער מיטינג. אונזער צו
 איבעריקע די פון גרום א אפכעגעכן און ארבעט זער

באזוכט• האט ער װאם קלובן, סינדער רינג ארבעטער
באראםאװ, ױםןז

סינדער־?לוב. שולע ר. א. פאל םט. םעק.

דעטראיט. בײמעלאך״, ״גרינינקע קלוב
 אקלאנדער דער פון בײמעלאך״ ״גרינינקע קלוב דער

 מאםן ארבעטער אידישע די אן אן זיך שליםט שולע ר. א.
 טויט דעם נאך טרויער זייער אין װעלט דער גאר םון
מערעם. װלאדימיר פון

 שיקן קבר פרישן זײן אויף בלומען קראנץ א אלם
 פוילן, אין שולן קינרער אידישע די פאר דאלער צען מיר

טייער. און ליב אזוי געװען אים זיינען װאם
םעקרעטער. םאקאלאװ, ראובן

קלוב. קינדער שיקאגאער
 רער פון קלאם א 3 דעם םון מיטגליד א בין איך
 s אפ דא ניב און שול ארבעטער־ריע פארקער דאנלאם
 זיך ה$ט קלאם־הלוב דער ארבעט. זײן פון באריכט

 װי לערנען צו ארנז און זאכן גוטע טאן צו ארגאניזירט
 אוים־ שוין װעלן מיר װען קלוב־מיטגליד א זײן צו

 2 װאך. א םענט 3 צאלן דארףי קינד יעדעם װאקםן.
 2 שול, פון קינדער־ביבליאטעק דער פאר גייט םענט
 םענט 1 און פארװיילונגען אונזערע פאר גייט סענט
 האבן שול דער פון קינדער די װאם וױקטראלא, דער פאר

 שבת. יעדן זיצונג א האט קלוב קלאם דער געקויפט.
 װאס פראטאקאצ, דעם פאר מען לײענט זיצונג דער אויו>
 װיםיל באריכט א אז גיט קאםיר דער ארום. ריידן מיר

 װעגן באריכטן גיבן קאמיסיעם די פארמאגן. מיר געלט
 פארשידענע ארום מיר ריידן נאכדעם ארבעט. זײער
 שלאם־קלוב דער פארװײלונגען. אונזערע יװעגן און פראגן

 סינדער הונגעריקע די פאר דאלאר 20 געזאמעלט האט
 באזוכט און פיעםע ?ינדער א דורכגעפירט רוסלאנד, אין

 :זיינען באאמטע איצטיסע אונזערע פלעצער. םך א
 םעקרע־ גאלדשטיין, חברטע פארזיצער; קאן, חברטע

נירנבערג. הערשל קאסיר. אקםלראד, חבר און טארן

קינדער-קלוב. װילמינגטאנער
סינדער־ דעם םון םעקרעטער דער םילװער, שצמה

 צוגע־ האט שול רינג ארב. װילםינגטאנער דער פון קלוב
 ?לוב זייער אז שרייבט, ער װעילכן אין בריףי א שיקט
 סינדער־ ״מערעם רופן זיך װייטער און אן היינט פון װעט

 אידישן פאךשטארבענעם דעם נאך אנדענק אין חלוב״,
 א מעדעם. װלאדימיר ארבעטער־פירער, און שרייבער

 און מעשות אעעשריבז האבן קלוב םון מיטגלידער םך
 באשלאסן האט קלוב דער און מעדעמ׳עז װעגן לידער
 װעלכע פאר פוילז, אין קינדער־שולן די פאר געלט שאפן

 זײ האבן דאלער דריי געארבעט. פיל אזוי האט םערעם
 דאלער איין און ״אידגעזקאם״ דורכ׳ז אװעקגעשיקט שוין

 צו אבער זיך ?לײבן זיי צוגעשיסט. אונז זײ האבן
ערםאלנ. גרוים זיי װינטשן םיר און טער, סך « טאן
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מאן. צעדרײטער דער
מאן, צעדרײטער א געװען איז אמאצ
;הויז צעדרייטן א אין געװאוינט ער ה^ט

 קא׳ז צעדרייטע א געהאט האט ער
מויז. צעררייטע א געכאפט האט װאס

 מאן צעדרייטער דער האט אמאצ
הונט, צעדרייטן א רערזען

 געמאכט הונט צעדר״טער דער האט
װאונד. א קאץ צעדרײטער דער

קאפלאן, שרה
שײואגע. שוצ, רינג אר. פארק, דאגצעש

גלאריע. פדימארגן די
פרימארגךגלאריע. איז נאמען מײן פלאניז. א בין איך

 און ביצעטער רי מיט טא:ץ און איך בצי פרימארנן יעדן
 שלאםן. נייז מוז איך אז מיר, אזוי איך בין מיטאגצייט

אינדערפרי• נאר מיך איר זעט דערפאר
 גע־ און געהומען מײדעלע א מיר צו איז אײנמאצ

 באל א אויף איך ניי היינט שײן. אזוי ביזט דו זאגט:
 זיך װאלסט דו און קלייד בלויע מײן טראגן װעצ איך און

 האט מיידעלע ראס און הלײד! מייז צו צוגעפאסט אזוי
 און אפגעריםן מיך און הענטעצע איר אױסגעשטרעקט

 זי האט שפעטער קציידעלע. איר צו צונעשפיצעם מיך
 דארט מיך און װאסער גלאז א איז אדייננעשטעצט מיך

 דאמאלט שטארבן. בײם געהאלטן האב איך ביז געהאלטן
ארויםנעװארפן. םיך זי האט

שוצ. ר• א. מיצװאקער קנאפאװ, לאה

י בלעטעלע. א
 אויןן װאקס און בלעטעלע קלײנינקע א בין איך

 פון דארער און דארער אץ־ װער טאג אלע בױש. א
 עטדואם האט איצט און מער. א,־ז םער אלץ זון דער

 אפ־ םיך האט מײדעלע א .געטראפן שרעקלאבם
 און שטיקלאך. אויף צעריםן מץ־ האט א,־ן געריםן

 גינזבורג, חוח םיר. פון ענדע די געװען איז דאס
םיצװאסי. שוצ ר. א. אצט, יאר 10

הענט. מענטשלאכע און מאשינען
״קינדערלאנד״ אין שטעיצט איר װאם פראגע די

 איז מאשינען און הענט מענטשצאכע װעגן יאנואר, פון
 דארו* מײנונג, מיין צויט ענטפער, דער — װיכטי?ע, א

ן :זײן ע נ י ש א י מ ו ו ף צ י ה א ו י צ ד
ע כ א צ ש ט נ ע ! מ ט נ ע  מאשינען די װייצ ה

הענט. מענטשצאכע די שוינען און ראטעװעז קאנען
פאר־ דארפן מיינונג, מ״ן צױט מאשינען, די

 פארצײכטערן און ארבעטם־ט^נ םון שטונרן די הירצן
 מיינט, דאם ארבעטער. דעם פון ארבעט שװערע די

 צייט פרײע זײן פארצענגערן און צעבן זײן פארצייכטערן
װײטער. אזוי און פאםיציע הײם, זײן מיט אפצוגעבן זיך

 מא־ ערפינדט מען װאם געגן זיינען מענטשן אויב
 זייער אנטװיקצן געגן זיינען זיי אז מיר, זיך דאכט שינען,

שכצ. אייגענעם
 דאם װעצװעצער; סחורות טאקע מאכן מאשינען

 װעצ־ מאכן נישט דארפן זײ אבער גוט, טאקע דאך איז
 זיינען סחנתת די אויב ערשטנם, ;ארבעט די װעצער

 שוין מיינט דאס פארקויפן, מער מען קאן װעצװעצער
 ארבעטער אצע זיך רארפז צװייטגס, ארבעט, מער אויך
 גע־ זעצבן דעם באקומען זאצן זײ אז ארגאניזירן, אזוי

 װאלטן זײ װי ארבעט, שטונדן װײניקער פאר האצט
 פופציק אנשטאט טא;. לאנגן א מאשינען אן געארבעט

 שטונדן 9 צו מאשינען אן ארבעטן שאפ א אין מענטשן
 מא־ מיט ארבעטן מענטשן צאל זעלבע די זאלן טאג, א

 דעם באקוסען און טאג, א שטונדן 5 אדער 4 צו שינען
 די ארויםגעגעבן דאך האבז זײ װייצ געהאלט, זעלבן
ארבעט• זעלבע

 זאצ פארװאס מאשינעז, גענן זײן זאצ מען אויב
 אכשטאט — פערד? געגן זייז נישט אייגנטלאך, מען,
 צען באשעפטיקט ז״ן געקאנט דאך װאלטן פערד איין

... !מענטשז
 צו אויך אז פארנעסז נישט מען דאר^ אלעם חוץ א

 האבן םעז דארף מאשיגעז די מאכן צו און ערפינדן
ראזענבערג, העלען הענט. סענטשצאכע

סענעד׳ג אנט., װינדזאר, יאר, 12
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לױענען צו װאם אונז מיט שפילט לעדער דער װי

טעלעפאטיע.
צימער. פון ארויםגײן װעל איך :זאגט אײנער

 פאפיר שטיקל 8 אױף אנשרײבן קענט דא, איר,
 באהאלטן. עס און וױלט איר װערטער פיר װעלכע

 י ד אנשרײבן איך װעל צוריקקומען, װעל איך װען
. ך 8 ז ע ב ל ע ז

דורכפירן?8 ם8ד איר קענט

ראקעם. פון טאנץ דער
 לע8 אויף אװעק זיך שטעלן קינדער לע8

 לע8 נעמעז צײכן 8 גיט לערער דער װען פיר.
 מיט צוערשט אנהײבנדיק ,ק י ר ו צ שפאנען

הענט. די מיט ך8דערנ און פים די
 באשטימטער דער צו צו פריער ם׳קומט װער
ראק־טענצער. בעםטער דער איז יענער גרעניץ,

פרעםער. בלינדע
אײ־ טיש, 8 בײ װעק8 זיך זעצן קינדער צװײ

 אויגן. די בײדן רבינדט8פ*’ם נדערן.8 לעבן נער
 דעם אײנער רמען8ק זײ נעמען בלינדערהײט

 ברויט, קרים, אײז װאסער, טרינקען :װי צװײטן.
ג ז.8 א.  ־8פ ן8נט8 פריער רפן8ד בלינדע די ו

 די רשמירן8פ ניט זיך כדי רװעטקעם,8ם פירענע
קלײדער.

 מיר ז8 געבעםן, אונז האבן קינדער םך א
 כױט ביכער ענגלישע םך 8 רעקאמענדירן זײ זאלן

 זײ װאם אױםקלײבן, קענען זאלן זײ כדי אמאל,
 ביכעו/ געוױםע וױיל דערפאר א־יך און געפעלט

 מען קען ״קינדערלאגד״ אין רעקאמענדירן מיר װאם
- י ביבליאטעק. דער אין געפינען מאל לע8 ניט

I

גרעםערע ערשטע די אפ הײנט דרוקן מיר  
נעפינען װאם קינדער, די פאר ביכער ענגלישע ליםט  
פאבליק־םקול פון קלאםן העכערע די אין שוין זיך .;■

* , e . . . , ׳  ,

, I .  B. T . W ashington : U p from  Slavery, 
i 2. J. L ondon : T he C all o f the W ild

אידיש) אין פאראן אויך איז בוך (דאס
3. J. L ondon : W hite Fang
4. R. K ip lin g : K im
5. H. K e lle r: S tory of My Life
6. W. D. H ow ells: F lig h t o f P ony Baker
7. A ld rich : S tory  of a Bad Boy

>8 M. T .׳  w ain : P rin ce  and P auper

j r ( אידיש אין פאראן אויך איז בוך דאס )
9. M artin : Em m y Loo 

• 10. M elv ille: Typee
11. R oberts: W atchers of the T ra ils  

; 12. S p y ri: H eidi
/ 13. F . S tockton: F ancifu l Tales

ÎI4 . M ills : S tory  of a T housand  Y ear P ine 
; 15. M abies: O ld N orse S tories

r V



ביכליאטעס רינג ארכעטעד
a ,זאקם «. א. פון באטאניפ-----------------------o■* ם
ם. 40----------------םעריםא) י. א רר. פוז היגיענע, צ)
ם 40--------------לעוױז ל. דר. םוו טרייר־ױניאניזם, >3
ם. 40-------------זשיטלאװםיןי ח. דר. no סאציאליזם, )4
°■ 40----------------------קאפפע אנ. דר. פון פיזי^ )5
$2.50 זאקם ע. א. no טײ?), טער3( עקאיאםיע פאליםי׳פע )6
$1.00 םעריםאו י. א. דר. no ט״?), םער3( םיזיאלאגיע )7
$3.50-----------------האפםא) ב. דר. םוו זאאהאניע, )8
*2.50------------------------פ״נםטאוז ם. פוז כעםיע, )9

*3.00 —-------------------בורנין ה. פוו 'ארץפמעטיפ, )10
*1.50 — סאמצקי ה. םוו פינר, no ערציאוננ פיזי׳פע די )11
*1.50-----------------םטאלינםהי א. פוו לאאפעראציע, )12
« 00----------------------<ביאנראפיע) םארפס קארל )13
ם. .20 — ?עװיו יעקב םוו ׳»ול(, א־בעטער אידימע די )14
*2.00 חםז איליא «ראם. םוז אופראינע, א־ן פאנראםען די )15
«00----------׳אטײנכוים י. םוז קינדער, םאר שפילז )16 .
.»50 —-------------.איװעגםקי ם 1פו בוכהאלטעריע, )17

ן מיטגלידער פאר  רינג אדבעטער פי
העלפט. א ביכער אלע קאסטן [

דרוק פון »רוים איז עם

אנפאנגער״ ״דער
אידי׳א מרײבז אוו רײענעו קינײנר רערנעו צו רערנבור נײער א

לעוױן יעקב פון
?").w אירי׳מר .נײער דער פוו (פארפאסער

׳אולן. אידייאע ארע איו אננענוםעו איז װאם איטאנראפיע, נײער רער םיט ׳פויז, אידי׳פע םארערנע די םוו סלאם ער׳אםז צום צונעפאסם איז “.אנפאננער רער
טעקסם, איו ביללער אוו אילוםטראציעס סיל זײער טים ׳!)ריםם, ליכםיקער אוז נרױםער א «ייער

םענט. 50 פרײז
ראבאם. נעוזײנלאכו רעם באקוםעז ׳פורן

דער בײ כאפוםעז צו
H EBREW  PU BLISH IN G  CO. 

50-52 Eldridge St., New York
נוכהאנױרוננען. אירישע אנדערע ארע איז אויר אוו

פארץ פרעמי־ומס װאונדערבארע

קינדערלאנד
 נעבן צו געלעננהייט א באחומען האבען םיר

 װ#ם יעדן, צו פועםױםם אויםגעצײכנטע צוױי
 איין אוי«* ״סינדערלאנד״ ד$ם אױםשרייבן וועט
יאר. האלב א אויח #דער יאר,

בוך ראם איז םרעםױם איין

סינחןרלאנד״ ״איו
האפמאן. ק. לאה פון

 נעװײנלאמר רער אייננאנד. נוטן אוו שיינעם א איו
 מװןר איז עם דאלאר. צװײ איז נור דעם םאר ארייז

 םתנח פאםנדערע אוז אננעליינטערע אן פארצושטעלן זיןי
 וואונרער־ דאס װי אידיש, שױז לעזם װאס קינד, s פאר

 אנ־ האט פינסטלערו נוט־באהאנטע די װאם בוד, בארע
פינדער. אונזערע םאר נעשריבז

!םענט ו5 מיט דאל. ו שפארט איר
 םים צוזאםען בוך דאס געבן אײך װעלן םיר

 מאנאטלאכן אונזער פאר סובםקריפשאן יאר א
 איר .$2.35 פאר ,,פינדערלאנד״ זשורנא׳צ
 זעלבצ דאם .$1.15 אייז רערבײ שפארט
 דעם אויס שרײבם איר װען אײן, איר שפארט

 דעם מיט צוזאםען יאר. האאב « אויף זשורנאל
.$1.65 קאסטז נאר אייך עם װעם פרעםױם

עלטערן! די פאר פרעמױם א
 טיר װאם פרעםױם, א נאך אבער האכן םיר

 ״קינ־ םאר׳ן םובםקריפשאן א םיט צוזאםען ניבן
 על־ די םאר נאר אבער איז דאם דערלאנד״.:

 זײערע םיט צוזאםענהאננ איז אויר אבער* טערז,
סינדער.

סינד פון ערציאוננ פיזישע
םאלוצקי. ג האננא ןו6

יו דארןי װאם כװ, »  «ם װאו הויז, יעדו איו נעםינעו ז
 נעשריבן, איינםאר אזוי איז עס קינדער. פאראז זײנעו

 אוז פארשםײו עם לאז םוםער אוז פאטער ר ע ד ע י אז
 גארםאת אוו נעזונםע פאר פינדער די ערציעז צו װי וױסן

«so איז בוף דעם םוז פרײז נעוױינלאכער דער םענשז. . 
 יערלאכער א םים צוזאםעז רעכענעז דאם װעלז םיר אבער

 9םי אװ *2.25 נאר .פינדערלאנד׳ פונ׳ם םונסקריפשא!
«55 םובספריפשאז. האלב־יערלאכער א .

« םט קאכעל 195 ק$., סרינטינג אא־םו־ד״ס ביי געררישם איז ישורנאל דיזער »0̂


