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:לעײין יעקכ

ן ע י ו ל ב א י ז ן ע ם
 מענשן שלעכטע זאך. ריינע א מאכן צו מענלאך ניט איז הענט שמוציקע מיט

״ קאנען באזונדערם און זאכן, גוטע קײן אויפטאן ניט קאנען  און אנהאלטן ניט ז
זאכן. גוטע טאן כםדר

 ניט ם׳זאל װאו געזעלשאפט, א געזעלשאפט. נײע א שאפן צו זיך קלײבן מיר
 עקם־ ניט און עקםפלואטירן ניט צווײטן דעם זאל מענש אײן װאו רויב, קיין זײן

 זײנעז װאם רײכטימער, שאפן זאלן מענשן װאו ;געזעלשאפט נ»נצע די פלואטירן
 זיך קאנען װאם די, בלויז געזעלשאפט. גאנצער דער פאר ם״ זיי, פאר טיי נויטיק

 געזעל־ דער פאר בײגן כםדר איך זייער סאנען װאם געזעלשאפט, דער אין פארגעםן
 זייערע איבער געזעלשאפט דער פון נויטן די שטעלן קאנען װאם די, בלויז שאפט,

 דער־ דעריבער מען קאן צי בויען. געזעלשאפט אזא קאנען זײ בלויז אײגענע,
 אינדיװי־ מיט 5םוי געזעלשאפט א אין אױםגעװאקםן זײנען װאם מענשן אז װארטן,
 שקלאפן־ארבעט, און פױלקייט מיט פול געזעלשאפט א אין עגאאיזם, און דואליזם

 שוױנדל, מיט און איגן מיט עקםפלואטאציע, און רויב מיט פול געזעלשאפט א אין
 פרײ געזעלשא׳פט נייע א בױען זאלן מענשן אזעלכע אז קנאה, מיט און כעם מיט
? איבלען אלע דאזיקע די פון

 פײאיק. זײן מענשן אזעלכע נאך ק^נעז געזעלשאפט אלטע די ברעכן צו אויף
 װארט הויך ר״ן, א פון װירקונג דער אונטער געשעעני׳טן, םון דרוק דעם אונטער

 און איידן אייגענע רי פון ררו? דעם אונטער פערזענלאכסייט, הויכער ריינער א פון
 האט און ;ברעכן און זיך אויפהײבן מענשן די אט נאך קאנען — פארצוױיםלונג,

 װיר־ אנשטעקנדיקע די מאב־פםיכאז, דער שוין װעט אנגעהויבן, ברעכן דאס זיך
 גרעםערע און נרעסערע א.לץ צוציען עוילם בר״טן דעם פון האנדלונג דער פון קונג

ברעכן. םון ארבעט דער צו מאםן
 ניט האנדלונג, איינמאליקע קײן ניט איז דאס בויען. מיט איז אנרערש גאגץ

 אדער מער כםדרידיקער פון פראצעם דױערנדיקער א• נאר טאט, אימפולםיװער קײן
 יעדער פון רעזולטאט דער איז אפהענגיק און ארבעט, אנגעשטרענגטער װייניסער

 אן נײע. דאם בויען פון װי אלטן פון ברעכן דעם פון אזויפיל ניט רעװאלוציע
 שעדלאכער־ נאך אלטן דעם פון צעברעכן דאם א.יז העכערם, נײעם, עפעם אויפבויען

 געשאפענע אזויפיל אפ נעמט צעברעכן דאם װייל ;אלטע עהזיםטירנדע דאם װי
 צע־ דאם גענאםן. פריער האבן מענשן װעלכע פון זאכן, ארבעט מענשלאכער דורך

 געזעל־ מענשלאכע די אפ שװאכט און פארארימט אויפבויען װ״טערדיקן אן ברעכן
 װי בויען, דאם צוצוגרייטן װיכטיקער ערך, אן איז ניט דערימגר, איז עם שאפט.

 ברעכן, אנצוה״בן װערן מעגלאך װעט עם װען מאמענט, דעם אין צעברעכן. דאט
 און איניציאטארם די צו צושטײן װעלן װאם א.זעלכע, גענוג געפינען שוין זיך ײעלן
לערנען. צוםיל ניט זיך מען דארף דאם װייל האנט, זײער אויך צוליען װעלן
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 װיי בויען. צו כוחות גענוג ניט האבן און צעברעכן װאם די, אבער איז װײ
 קײן ניט האבן און צעשטערונג פון גײםט דעם ארויםגערופן האבן װעלכע די, איז

 בויען דען קאנען און בויען. צום צוטרעטן גלײך זאל װאם ארמײ, לײן .זאפאם,
 זייז דעז קאנען און ? אינםטינקטן נידערילע מיט מענשן געזעי^שאפט העכערע א

? שמאיצ און ענג איז האריזאנט װעמעם טענשן, שאפנד און פראדוקטיװ
 צו ג^ייכער ניט דען איז ? צעברעכן צו מער װאם נויטיק דען איז װידער, און
 א?׳ו, ירושה ם5א איבערצונעמען זיך לןלייבן װע^כע די, פאר וױיניקער װאם צעברעכן

 רייכטימער גײםטיקע אין ס״ און מאטעריעלע אין שײ װערט עפעם נאר איז װאם
? ארדנונג עקזיםטירענדער דער פון

די׳ פון ענערגיע די ענערגיע, גאנצע אונזער געדארפט ניט דעריבער דען װאלט
 ^ערנען אנשטאט בויען יצערנען אויוי אװעקגײן ארדנוננ, בעסערע א צו גרײטן װאם

טן ? ברעכן ^  א פון בי^ד פרעכטיקע דאם זיך פאר האבן װעלכע אלע, די מיר, וו
̂ו■ אײנעם, יעדן אין איינפלאנצן געדארפט ניט געזעיצשאפט, העכערער נייער,  פון אפי

 זײ זײ״ באג״םטערן און אידעא.?, הויכן דעם און בי^ד דאם אט דערװאקםענע, די
 דער נאך מארנן, אויףי פון בױאועם־ארבעט גרויםער דער צו צוגרײטן זיך זאלן

ע ( : b ! 1 O ? ־עדאמצי
 דערװאקסענע די אויב !קינדער די באזונדערם ?<בער דערװאקםענע, די אפיאו

 קאמו' ^פענעם אן אין גאם אין ארויסגײן איבערמארגן מארגן, אױסיןומען אפיצו װעט
 אכער װעט קאמף, פון םטרא.טעניע די זײ ?ערנען צו נויטיק א.יז*םילײכט עס און
ט האבען זײ גאם. אויפ׳ן ארויםגײן שױן מארגן אויםקומען ניט זיכער קינדער די  צ״
 דער פאר װי בויען פון ארבעט שװעחגר דער פאר זיך צוגרײטן אוז לערנעז צו

 אי־ דעם טיט קינדער די באקאנען בר״טער װאם ברעכן. פון ארבעט אײכטערער
 יצעבן דאס זײ פאר פארשטעאן קאנקרעטער װאם ארדנונג, נ״ער דער פון ךעא?
 אוז זיר ארײנטראכטן טיפער װאם זײ אאזן װאך, זיין מיט און ױם־טוב זײן מיט

״ן געדארפט ט5װא דאס — ארדנונג, נײער דער אין זיך ארײנלעבן  הויפט די ז
 פון דערציאונג דער מיט טאן צו באװאוםטזיניק האבן װעצכע אילע, די פון אױפגאגע

 מיר ילאגע. דער פון באיצעבאטים די נים זײנען מיר אמת, ארבעטער־קינדער. די
 צערע דער פאר אויך אבער ;קעדער װייניק זײער װירקונג אונזער אונטער האבן

 װעילכע קינדער, די מיט און ;קינדער מער ניט מיר האבן צעשטערן און ברעכן פון
 אײנצושטודירן הויפטזאכלאך זען טיר דארפן װירקונג, אונזער אונטער האבן מיר
ברעכן. פון ניט און בויען פון תויה די איינאיבן און

זינען. אין דאם טאקע האבן ״קינדערלאנד״ אין ױמים־טובים ״נײ^אנד״ די
 נ״ער דער אין זיך ארײנצו^עבן קינדער די צוצוגעװאויגעז טאלע איז ציצ ז״ער

 ארוים־ און זײ בײ באליבט זי מאכן פארגעשטע^ט, זײ פ»ר װערט זי װי **רדנונג,
 צייט די װען פארװירקלאכוננ, איר פאר ארבעטן צו אקטיװ דויצן דעם זײ בײ רופן

קומען. װעט דערפאר
בער,  איז דערםארונגען פון זײט פארמעלע די באויז ניט געזאגט, שױן װי ̂•

 נ^ך אפשר און אזוי פונקט איז עם װיכטיק. איז בויאונג פראקטישער פון הינזיכט
יב5 עם צוגעװאוינען קינד, דעם פון כאראקטער דעם אױםצובילדן װיכטיק מער פיל
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 ;הארעװאגיע מענשלאכעד פון פראדוקטן די שאנעװען ן1א איבעט די האבן צו
 באשלום רעם זיך אונטערצואװארםן זײן גרייט און אנדערע פון מײנונגען די אכטן

 בלויז אינטערעםן. פריװאטע זײערע געגן אפילו ם׳איז װען מערהײט, דער פון
 ראם צעברעבן און ארונטערצואװארםן נאר ניט זיין פײא,יק װעלן מענשן אזעלכע

 טען װעט טענשן אזעלכע אויױ בלויז העכערס. נײעם, אױפבויען אויך נאר אלטע
 העכער זײן באםת װעט אויםבויען, װעלן זײ װאם דאם, אז פארלאזן, קאנען זיך
 דור ױננן דעם פון דערציאונג די איצט. פארמאגן מיר װאם דאס, װי שענער און
 דארף דאס — װעילט, העכערער נײער, קאנסרעטיזירטער א פון אידײען די און

 צו־ ארבעטער־גאם, אידישער דער אויו» קינדער־דערציאוגג פון לאזונג אונזער װערן
 דארף דאם — ארדנונג, נײער רער אין בױאועס־ארבעט צו ארבעטער די גרייטן

ארבעטער־טאםן. אידישע בױײטע די צװישן טעטיקײט אונזער פאר לאזונג דער װערן

זאלאטאראװ. מ.
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ע צי טו טי ם אנ ק ד־ אנ ל ניי
)1925 אין קינרערלאגד־קינדער די םון (אנגענומען

פארװארט.
 א איז ארבעט װאו לאנד דאם ;פרייע פון און גלייכע פון לאנד דאם איז ניילאנד

 פון און םרײד פון לאנד דאם ;געניםן א.לע און ארבעטן אלע װאו ;פארגעניגן
ברידערלאכקײט. פון און שלום פון לאנד דאם ;גענום גײםטיקן
ארד־ אלטער דער פון זינד די מיט װערן באפלעקט ניט קײנמאל נײלאנר זאל

 ז^ל !פײנטשאפט און גראבקײט מיט הערשאפט און אונטערדריקוע מיט — נונג
!לאנד אונזער אויח אײביק אױוי הערשן מענשן צװישן ליבע םון גײםט רער

בירגער. די פון רעכט — .1
 ברענגט ער װאם דורך אלץ, טאן צו פרײ איז נײלאנד אין איינער יעדער .1

 געזעצן, דורך באגרעניצט ניט איז ער װאם אין און געזעלשאפט, דער שאדן קײן ניט
נײלאנד. פון בירגער די דורך ארױםגעגעבן

 באנרענעצן צו געזעץ i״p נײלאנד אין װערן ארױםגעגעבן ניט דארח עם .2
חברות. םון און פארזאםלועען פון פרעםע, פון װארט, פון פרייהײט די

 דערװײלט און דערוױילן צו רעכט גלייכע האבן נײלאנד פון בירגער אלע .3
נײלאנד. פון פאדטרעטערשאפט יעדער און אטט יעדן אױוי װערן צו

בירגער. — .2
 דער־ האט װאם אײנער, יעדער װערט נײלאנד אין בירגער פולבארעכטיקטער א
 און יאר אײן נײלאנד ןיא אפגעװאױנט האט און יאר 18 פון עלטער דעם גרײכט

נ״לאנד. פון בירגער א יװערן צו װילן זיין אױםגעדריקט האט

פארװאלטונג. — .3
אינדוםטריע, יעדער פון פארטדעטער פון פארװאלטעט װערט קאלאניע יעדע .1

 פראפארציע אין רערװײלט װערן פארטרעטער די ; האלאניע דער אין זיך נעפינט װאס
אינרוסטריע. יעדער פון מיטגלידער צאל דער צו

 פאר־ פון פארװאלטעט װעון שטאט, גאגצער דער אויך װי באצירק, יעדער .2
 אט פון פארװאלטועען די פון דערוױילט באצירקן, ^דער קאלאניעם די פון טרעטער

פלעצער. ד•
 ארוים גיבן שטאט דעם אין און באצירקן די אין דערװיילט פארטדעטער די .3
 דורכנע־ געזעצגעבוע די קאן קאלאניעם א״נצעלנע אין פלעצער. די *ט פאר געזעצן

בירנער־פארזאמלונגען. אלגעמײנע אויף בירגער די פון דירעקט װערען פירט

ארבעט. — .4
 װערן ארבעט דורך בלויז װייל מענטשן. יעדן פון פליבט די איז ארבעט .1

 פאר־ און לעבן אונזער אונטער האלטן מיר װעלכע דורך פראדוקטן, אלע די געשאםן
פארגעניגן. אונז שאפן
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 ארבעט יאר 40 ביז 18 פון עלטער דעמ אין נייצאנד א,ין איינער יעדער .2
 װעלן נײלאנד םון געזעצן די װאם װאך אין טעג צאל די און טאג אין שטונדן צאל די

געזונט. ניט איז ער םיידן באשטימען,
שעה. 7 איבער װעו־ן געהעכערט ניט זאל נײלאגד אין ארבעט־טאג דער .3
 דריטל צװײ אדער העלפט א ארבעטן 50 ביז 20 פון עלטער אין די .4

מענטשן. דעם פון שװאכקייט דער פון אפהעעיה ארבעט־צײט, באשטימטער דער םון
 שו^ן, ז״ערע אין ארבעטן ,18 ביז און יאר 12 פון עלטער אין ?ינדער .5

טאג. א שעה 3 ביז 1 פון משך איז פראפעםיע א. צו זיך צוגרײטנדיק
קא' באזוך, אפיציעלן אן אויף םײדן נײלאנד, אין לומט װאם גאםט, קײן •6

װאך. 1 װי מער ארבעטנדיק, ניט ניילאנד, אין זײן ניט

באלוינונג. — .5
 צו אויףי דארו*, ער װאם אליז, פרײ באקומט נײלאנד אין איינער יעדער .1

 װאױנונג, ארבעטם־קלײדער, עםן, װי באדערפנישן, נויטיקםטע זײנע באפרידיקן
װ. »ז. ,און היילױ מעדעצינישע בילדונג,

 מענטשן עלטערע און הינדער — אײנער יעדער באקומט דעם אויםער .2
 זיך קאז ער װעלכע פאר צעטלען, ארבעטם־שעה שכום געװיםן א — ארײנגערעכנט

 באדערפנישז. אינדױױדועלע זיינע באפרידי?ן צו נאר װיל ער זאכן װעלכע אײנשאפן
 מאדוס א לױט באשטימט װערט באלומט, יעדער װאם צעטלען, ארבעטם־שעה די

זיך. פאר באקומען צו רעכט א האט ארבעטם־גרופע יעדע אדער קאלאניע יעדע װאם

אײגענטום. — .6
 אלע — פראדולןטז געװיסע אויםצוארבעטן אדיך* באנוצט װערט װאם אליז .1

 געהערן — ג. ד. א. אינםטרומענטז ארבעטם־געבײדעם, ר״כטימער, נאטירלאכע
 ניט קאן קיינער נײלאנד־קאלאניעם. באזונדערע צו אדער גאנצע, אלם ניילאנד צו

מיטלען. פראדוקציאנם איז עס וועלכע אײגנטום פריװאט זײן אלם האבן
 אויםגע־ זײ האט װאם גרופע דער געהערן פראדוסטן אויםגעארבעטע אלע .2
 דער לױט גרופע, דער פון מיטגלידער די צװישן פארטײלט װערן זײ און ארבעט

גרופע. דער פון באשטימונג
 באנוצן ניט קאנען זײ װעלבע זאכן, די אל״ן באנוצען ביתער איעצעלנע .3

אנדערע. מיט צוזאמען

דערציאונג. — .7
:זיינען ניילאנד איז דערציאונג פון צװעיןן די
?ינד. דעם פון אינדױוידועלע דאם «דױםברענגעז .1
קינד, פון אידעאל העכסטן דעם פאר געזעלשאפט דער םון גליק דאם מאכן .2

געזעלשאפט. דער פאר ארבעטן צו עס צוגעװאוינען און
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 ארבעט אן פאר װאים צו אױםצוגעםינען אײנעם יעדן געלעגנהייט די געבן .3
ארבעט. דאזיקע די טאן צו אים פארצובארײטן און פאסיק איז ער

 םון פריי איז נײלאנד, אין ערציאונג און בילדונג פון םיםטעם נאנצע די .4
אפצאל. יעדן

 פערזאנעז, פון דערצויגז אן געבורט ז״ן פון װערט ניילאנד אין קינד יעדעם .5
דערצו. צוגעגרײטע און אױםגעבילדעטע םפעציעל

ט דערנאך קינדערהײם. א אין קינד יעדעס איז יאר 3 ביז .6  אין עם ג״
 עלעמענטארער דער אין םיי און סינדערגארטן אין םײ יאר. 6 ביז קינדעמארטן

 אנגעפירט לערנען ראם דארף יאר, 14 ביז מיטלשול דער אין םײ יאר, 10 ביז שול
ארבעט. דורך א.ון שפיל דורך װערן

 זיך קינד דאם דארף שול מיטעלער דער אין אןן שולע עלעמענטארער דער אין
 און םייאיקײטן און נײגונגען זײנע אוים&רובירן ארבעטן, פארשידענע צו צוקוקען

פראפעםיעם. מער אדער אײנע זין באשטימען
 לאלעדזש, א פון קורס א דורכגײן מוז מײדצ, אדער אינגל אײנער, יעדער .7
בילדונג• זײן פארענדילט עם איידער
 און ילערנעז צו פארזעצן איינער יעדער קאן קאלעדזש, פארענדילן נאכ׳ן .8

װיצ. ער געביט גייםטיקן װעלכן אויד זיך םפעציאליזירן צו

געריכט. — .8
ריכטער, די פון אויםגעגאיכן װערט בירגער און בירגער צוױשן םכםוך א .1

מםכים. זײנען אליין זײ װעלכע אויו*
 קאלאניע א און בירגער א אדער גרופע א און בירגער א צװישן סכםוך א .2
 אלגעמיינער דורך לאלאניע, דער פון דערװיילט געריכט א פון אויםגעגליכן װערט

אפשטימוע.
שטאט׳ פון אדער קאלאניע א פון געזעצן די קעגן פארברעכן א פון פאל אין .3
 בירגער די פון דערװײלט געריכט, םפעציעלן א פון גע׳משפט באשולדיגטער דער װערט

פארבראבן. האס ער געזעצן װעמענם קעגן באצירל דעם פון

שטראןז. — .9
 באשטימט װאם געזעץ, קײן ניילאנד אין װערן ארויםגעגעבן ניט טאר עם .1

טורמע. אדער שטראף קערפערלאכע טויט־שטראח,
נקמה, פון כאראקטער דעם טראגן ניט דארפן ניילאנד אין שטראפן די .2

אויםהײלן. און קארעגירן פון נאר

io. — ,שלום
 אלם און פעללער, אנדער אלע מיט פרידן אין לעבן צו שטרעבט ניילאנד .1
 ארגא־ שכנים, די מיט באציאונגען פרירלאכע די פאדװירקלאכן צו שריט ערשטן
ט בויט ארמײ, שטענדיגע ק״ן ניט זי ניזירט  קריגם־ אדער קריג־שיםן, קײן ני

נ. ד. א. אראפלאגען,
נ״לאנד פון פרידלאכק״ט דער מיט באנוצען זיך װעט איינער פאל אין .2
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 באשיצן צו פארפליכטעט נײצאנד פון בירגער ע5אי זיינעז איר, אייו* ^נפא.?ן און
;״צאנד.

קאנםטיטוציע. דער אין ענדערונגען
 דער רעפערענדום. א דורך בירגער די נאר קאנען קאנםטיטוציע רי ענדערן

 פארװאצטונג צענטראצער רער םון קומען קאן קאנםטיטוציע די ענדערן צו פארשצאג
 רערפאר נויטי? איז װאס צאצ די ;בירגער פון טײצ גרויסן א פון אדער שטאט םון
נײצאנד. פון קערפערשאפט געזעצגעבערישער דער פון װערן באשטימט זאצ

׳קאנסטיטוציע נײלאנד דער צו אמענדמענטס
.1926 פארזאמלונ;ען קינדער די ב״ אנגענומען און דיםקוטירט פארגעשלאגן,

:פראזע די װערען ארויסגענומען זאצ פאראגראףי, צװײטן אין פארװארט, אין
ארדנונג״. אצטער דער פון זינד דער ״מיט

 צו רעכט דאם האט פארװאצטונג נייצאנד ״די :בירגער פון רעכט .2
ג אז. און פרעםע פון װארט, פון פרייהײט רי באנרעניצן  פון שונאים די פאר ו

גרינדונג. איר פון יארז ערשטע די אין ניי^אנד,

 בירגער האבן נאר קענען אמטן העכערע אויף װערן צו דערװײצט רעכט דאם )3
עצטער. און יאר 30 פון

ר: ג) ע רג נײצאנד, אין בירגער א װערן װיצ װאם יעדער אז געזעץ, דאם בי
 װעט עם ביז גיצטי? זײן נאר זאצ בירגער, א, װערן צו װאונטש זײן אויםדריקן דארף
 אוי־ מענטש יאריקער 18 יעדער װעט דאן, װעצט. גאנצער דער אויף נייצאנד װערן

װעצט. דער פון בירגער א װערן טאמאטיש

 װינטער און זומער פון םיםטעם א װערן אייעעפירט זאצ עם — ארבעט ד)
 יאר א מאצ צװײ זאצ יעדערער אז מ., ד. נײצאנד, פון בירגער אצע בײ װאקאציעם

 זאצ װאקאציע די צאנג װי װאקאציע. קריגן און ארבעט זײן פון װערן באפרײט
 אינדוםטריע, יעדער פון ראט פון באשטימוע דער צו איבערגעצאזט װערט דויערן,

נייצאנד. םון און אינדוםטריע דער פון אומשטענדען די צױט

 אויןז אנגענומען נײלאנד־קאנםטיטוציע, דער צו אמענדמענטם
.1927 אץ קינדער־פארזאמלונגעןי די

בירגער. פון רעכט — .1
געזעצשאםט״ דער שאדן קיין נישט ברענגט ער װאם ״דורך פראזע דער צו .1

געזעצשאפט״. דער פון אײנעם ״אדער װערן צוגעשטעצט זאצ
 א אויו* װערן צו דערוױיצט כדי אבער :װערן צוגעגעבן זאצ 3 פונקט צו .3
יאר. דרײ כאטש נייצאנד אין אפװאוינען מען מוז אמט, העכערן
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בירגער. — .2
:װערן צוגעגעבן זאל בירגער פונקט צום

 פריער יאר דאם האט ער סיידן נײלאנד, אין באזעצן נישט זיך קען קײנער .1
(ױניאן)״ «רבעטער־פארײן אן פון מיטגליד א געװען איז און געארבעט

 א דורכגײן דארף גײלאנד אין בירגער א װערן וױל װאם אײגער, יעדער .2
 ד< מיט באקאנטשאפט אין עלוזאמען םפעציעלן א אויםהאלטן אדער שול םפעציעלע

ניילאנד. פון ארדענונג און געזעצן

פארװאלטונג. — .3
 די אט פון פארװאלטועען די פון ״דערװײלט ,2 פונקט ב״ פראזע דער צו .1

אײנװאוינער״. צאל דער צו ״פראפארציאנעל :װערן צוגעשטעלט זאל פלעצער׳/
 נאר ארקעט געװאוינלאכער זיין פון פריי איז באאמטער דערװײלטער יעדער .2

 בא־ ער װען אמט. זיין םון פליכטן די מיט פארנומעז וױרקלאך איז ער װען ׳ד#ן
חןי ער דארףז צײט, לענגערער א אויף פליכטן די אט פון זיד פרייט ארבעטז. װי

 צװײ בלויז יאר אײן אויףי װערן דערװײלט קען באאמטער העכערער א .3
 נאכ־ קען ער א״דער יאר, א װײניקסטנס פארבײגײן מוז דערנאך נאכאנאנד. מאל

װערן. דערװײלט אמאל

שלום. — .10
בא־ צו אכער כדי מלחמות. אםענםיװע קײן נישט קײנמאל פירט ניילא.נד .3

 אין מײדל אדער בחור געזונטער יעדער דארוי שונאים, אירע פון נײלאנד שיצן
 איבועען מיליטערישע פון קורם א דורכגײן יאר, 9 אלט װערן זײ װען גיילאנד,

 אנ־ גרײט זײן צו שטענדיק כדי צײט, יאר א פון משך אין פארבארייטונגען און
 אויך צײט זעלבער דער אין אבער דארפן זײ שוץ. ניילאנד דער אן זיך צושליםן

ארבעטן. אלגעמ״נע מיט זיך באשעפטיקן
:פונקטן פאלגנדע די צוגעגעבן אויך װערן עם

u. — .יום־טובים
 און פר״ד געניסן און גליקלאכע זײן זאלן בירגער אירע אלע אז שטרעבט נ״לאנד
 ימים־ אײן דעריבער נײלאנד פירט פרײד פון אויםדרוק דעם פאר םארגעניגנם.

: ימים־טובים םאלגנדע אײנגעפירט ווערן עם טוביט.
ארבעט. םון ױם־טוב א)
ניילאנד. פון געבורטם־טאג םון ױם־טוב ב)
פרייד. פון ױם־טוב דער ג)
בירגערשאםט. פון ױם־טוב רער ה)

I
ארכיטעקטור. — .12

 דעם לויט װערן געבויט דארפן ניילאנד אין הייזער די און שטעט די .1
קונסט. ארכיטעלטארישער פון אויםדרוה העכםטן
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 געזוגטסטע און שענםטע די אין געבויט װערן ניילאנד אין װאוינונגען די .2
געגנטן.
 נאטור־רייכטימער און נאטור־שײנסײטן אלע אפגעהיט װערן ניילא׳נד אין .3
פאלק. פון װאוילזײן פאר׳ן

ײלאנד־פראפאגאנדע. — .13 נ
 פון פליכט די איז װעלט גאנצער דער אויף א״נגעפירט װערט ניילאנד ביז .1

 לענדער אלע אין נײלאנד פון געדאנק דעם פארשפרייטן צו נײלאנר אין בירגער אלע
 גאנצעד דער אויף »װאנגארד דער ז״ץ ניילענדער די זאלז פעלקער. אלע בײ און

 ליבע און שלום פרייד, א.ון גליק ברענגען צו אידעאל, נ״צאנד גרויםן דעם פון װעלט
מענשן. אלע פאר

ן ע ג נ ר ס י ר ג א ב
פון דירעקטארן און קאמיםיע קאלאניע דער פון באגריםונג

״קינדערלאנד״
 חברים אלע באגריםן ״קינדערלאנד״ פון דירעקטארן און קאמיםיע קאלאניע די

 לערער׳ די אויך דאנקען און באגריםן מיר ױם־טוב. ניילאנד דעם צו קינדער, און
 מאכן געהאלםן האבען װעלכע אלע א,ון ״קלעוי״ דעם ארבעטער, די לערער, געהיאףי

דערפאלג. גרויםן אזא ״קינדערלאנד״
 עם לעבנם־כוחות װיפיל געוױזן איר האט חברים, איבערגעבנסײט, אייער מיט

מא.םז. ארבעטער אידישע די בײ ליגט
אידעאל. אונזער פאר ארבעטן מוט, און אױסדויער מער נאך מיט אלע, לאמיר

!אונז מיט איז ארבעטער אידישער דער
!שולן אונזערע לעבן זאלן
!יןינדערלאנד צעבן זאל

״נײלאנד״ א װעלט גאנצע די זען צו דערלעבן נאך מיר זאלן
םעקרעטאר. מעלצער, ב. פארזיצער. לעװין, יעה,ב

קאםיר. גראםמאן, מ. פארזיצער. װיצע רעדי, א.

פארװאלטונג. שול פאראײניקטער דער פוןי באגריםונג
 ארבעטער אירישע אומפארטײאישע די פון שול־פארװאלטוגג פאראײניקטע די

 נײלאנד־פרײד פון ױם־טוב דעם צו שול־טוער און לערער קינדער, אלע בא.גריםט שולן
״יןינדערלאנד״. אין

סולטור׳ א.רבעטער אידישע אונזער בליעז זאל טעטיק״ט, אונזער װאקםן זאל
שולן. אונזערע םאר קעמפן און ארבעטן ענערגיע און מוט מער נאך מיט מיר זאלן

שקין, י. פארזיצער. דארא

םע?רעטאר. הורװיץ, י.

קאםיר. האלפערן, ה.
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לערער־סטעה. ״לןינדערלאנד״ פון באגריםונג
 ני׳טט דערלעבן בקרוב זאלט איר אז א,ײך װינ׳טן און ה$*פן מיר קינדער, ליבע

 דער־ טאקע נאר קעמפ, אין אונז בײ נײלאנדיש לעבן און ״נײלאנר״ זען צו בלויז
 !װעלט גאנצער דער אויף נ״לאנר דורכםירן העלפען א.ון לעבן

!נײלאגד לעבן זאל

״קלעה״ פון באגריםונג
יפאריין) עלטערן (קינדערלאנד

 גוט זײער פארשטײען ?ינחגרלאנד, אין קינדער ז״ערע שי?ן װאם עלטערן, די
ע די  ער־ דער פאר קינדערלאנד א.ין געטאן װערט װאם ארבעט, דער פון באדײטו

 פון זעלבסטפארװאלטוע און זעלבםטעטיקייט די םײ קינדער. זייערע פון ציאונג
די מיט לערנען ד*ס ם״ ארבעט, צו קינדער די צוגעװאױנען דאם ם״ קינדער, די

״קלע^״־שיפלאך. די פון ױם־טוב באנײאונג דעם בײ

 אלץ דאס — קונםט, פון געביטן פאריטידענע אױח זײ צוגרײטן דאם און קינדער
 פאר צוגעפאםט אמבעםטן איז װאם אינםטיטוציע, דער פאד קינדערלאגד סאכט

 גיבן װעלכע ״ניילאנד״־אונטערנעמונגען, די ארבעטער־קינדער. פון דערציאונג דער
 ארבעט די מאכן קינדער, די פון אנטוױקלונג געזעלשאפטלאכער דער צו צו אזויפיל

װערטפולער. נאך ?ינדערלאנד פון
 ״ניילאנד״- גרויםן דעם צו קינדערלאגד דעריבער מיר באו.ריסן פר״ד מיט
ױם־טוב.
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 די בײ קינדערגארטךארגאניזאציע דער פון באגריסוגג
שולן. אומפארטײאישע

 צום ״קינדערלאנד״ הארציק באגריםט קינדערגערטענער די פון ארגאניזאציע די
 זיינען זײ נײן״ נאענט, זייער זײנען אייערע א.ון ארבעט אונזער טוב. ״נײאאנד״־ױם

ם פאלטיש גרע־ מיט איר — ללײנװארג מיט ארבעטן מיר זעלבע. דאם און א״נ

קינדערלאנד) אין לערער זײערע מיט קינדער (קינדער־גארטן

 רער אויוי — איר שט^ט, פון װענט דיקע די צװישן ארבעטן מיר ;קינדער םערע
 פײ־ די פון פאנאנדערוױקלונג דער פאר מיר ארבעטן בײדע אבער ;נאטור פרײער

 און כאראקטער זײער פון אויםארבעטונג דער פאר קירדער, אוגזערע פון איקייטן
איך. מאראלישן זײער פון פארפעםטילונג און אױםבילדוע דער פאר

 דארט װען מאמענט, דעם פון לוינדערלאנד געװארן נאענט אונז איז »זונדערס
 און עסן צו נאר ניט פלאץ א ;פיצעלאך אונזערע פאר אויך פלא־ו א געװארן איז
ד אנטװיקלען זיך שפילנדיק א,ון זיך, שפי^ן צו אויך נאר שלאפן צו  זי

 צו־ און געװאױנהײטן ניצלאכע אױסארבעטן און ידיעות באקומען א,ון חושים ערע
חבר׳יש. און פרירלאך גלייכן זײערם מיט לעבן צו זיך געװאויגען
 שטענריקע א װערן װעט קינדערלאגד אין קינדערגארטן דער אז האפן, מיר

!װײטער אױוי אן הײנט פון אינםטיטוציע
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ארבעטער אידישע אומפ. די פון לערער־ראט פון באגױםונגן
קינדער־שולן.

 און לערער טוער, קעמפ חברים, אײך, באגריםען צו פרײד גרעסטע א.ונזער איז עם
״קינדערלאנד״. אונזער אין ױם־סוב נײלאנד גרויםן דעם צו קינדער

 אין זומערן די פארברעעען קאנען שולן אונזערע פון קינדער אלע זאלז הלװאי
ניילאנד־גײםט. דורכגעלעבטן דעם שולן די אין זיך מיט מיטברענגען און קעמפ

ש, מ. !שולן אונזערע אין װידערזען צום םעקרעטאר. םטרוגאט

אפאטאשו. י. פון באגריםונג
— :לעװין ליבער מיין

 קלײנ־ צװישן געדרײט זיך ״קעדערלאנד׳/ אין װאך א פארבראכט כ׳האב
 דאס װי גוטע דאם געזען ״קעמפערם׳/ יעריקע צװעלןײפערצן מיט געשמועםט װא־ג,

 ארבעט גאנצע רי האבן שרייבער, אידישע מיר, װאם פארשעםט, זיך א.ון שלעכטע,
שטײנבױמם. און קאמענעצקיס לערערם, נאװאקם, לעװינם, די אויףי אנגעװארפן

װארט, אידישן פארן ליבע גרויםע מיט עקשנות, כייט מענשן איר, נישט װען
 קעמפם די צי שולן, די ארום באװעגוננ אזא געהאט װאלטן ימיר צי װײם װער

? אויםגעװאקסן װאלטן
 גײט אידיש אז געשרײען, די אונטער געװארן געשאפן א.יז אלץ דאם און
 װעגן נישט זיך חקרנען װאם מענשן, פון הילף דער מיט געװארן געשאפן אונטער,

אונטערגאע.
 דערפילט זיך איך האי מיטל־שול, פון תלמידים די מיט פאדבראכט כ׳האב אז
 אמעריקע אין אן הייבן מיר — חלום קיין מער נישט ם׳איז אז געזע] געהויבן,

ח קעטפ אין קינדער ס׳רוב קליין. נאך איז צאל זייער ױגנט. די צוריקצוקרינן ״  ר
טײל א אז א.יבערצײגט, אבער כ׳בין אידיש. קיין נישט זיך צװישן דערװייל נאך

איבער־ װעט נישט, אידיש היין היי־יאר נאך רעדט װאם טײל, קליינער א לינדער,
װעלן צוקלעפן, נישט זיך װעט אידיש װעלכע צו קינדער די און רײדן. א־יאר

װארימע א לש([, אונזער צו באציאונג אנדער אן קעמפ פון אהיימברענגן זיכער
 מיר װאם גרינגשעצונג, און גלײכגילטיקײט די אפוױשן העלפן װעט װאס בא-ציאונג,
שניט. אלטן פון ראריקאלן און גענאםן פון הײזער די אין אפט אזוי באגעגענען
שו. י. אײער, ארבעטין, צו װײטער מוט און גחס חבר׳שן םיט אפאטא

בײלינםאן. פרענק »ז געצ״כנט
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מאזעו־: ב.

קינדערלאנד־װאונדערלאנד.

 עוצ פון באפרייט מען איז געװאוינהייט, שטאטישע ארא&געװארםן מען האט
 װאם צוציב א.יז צעבן. ראשיק אפגעטאז זיך האט אמאצ מיט אצטעגצאכק״ט. און
 װאם עפעם פארװארפן איז ? אייצעניש און שניפםן און קצײדער געצאצקעטע אצע די

קצעמט. און דריקט װאם ארו פון װייט איז מען און אקםצען. יד איבעף
 אײנ־ מיט אויגן. די אין דערװאדטונג מיט ?ינדער קומען זײטן פארשידענע פון

 לאנד אײגן זײער איז פ^רן צו גרייט זײ זיינען אצע אצע, שטיפערײ. געהאצטענער
זיך. געגרייט און געהאפט און געצייצט, זיי האבן טעג ארײן.

 רע־ אײגענער דער אין זיין הײנט ד<!ך מען װעט דערװארט. זיך מען ה$ט נו,
קינדערצאנד. אין פובציק,

 טייד• ברײטן איבער׳ן שיףי די זיך טראגט פרייד און יװענד מיט באצאדן שװער
 װינקט געםט. געקציידעטע װיים און ברעגן גרינע פארביי פעצד, און שט^ט פארביי

זומער־גציק. און זוםער־פרײד זיך מען פארגינט אויפריכטיק־גוט. איבער זיך מען
ערממ־װאו, געבציבן זײנען היץ און שטויב טומצ. יעטװעדער איז פארקצונגען

 טאטעם :זיך מען דערמאנט הייזער. הױכגעטורעמטע די אין גאםן. ענגע די אין
ך גארן און פאפריק אין איצט שטײען צופט. אביםעצע נ̂־

אריבערטראגן. ניט רואיקײט א״גענע מען קאן
 זעטיקן איין. זיך שטיצן חושים צייכט. װידער איז װעזן גאנצער און מינוט, א

 צעצטער אויגן. די אין פײכטק״ט אזא■ הארצן, אין ציטערן אזא שיעור. א אן זיך
 און בוך האמער. און םערפ :בנין גרויםער אנטלעגן שוין צײכט עם !אפשטע^

 קינדערצאנד־ אין דא. געװעצטיקן פיר־אײניקײט י די ״מיר :אן ז^גן זײ צירע.
װאונדערצאנד׳/

* I* *
 טרייע ווי אױםגעטראטענע. נאר־װאם שטעגן און װעגן אצייען. ׳עטיצע שסאצע,

 פאנאנדערגעשטעצט. בײמער שטייען װאכזאמקייט; אעעשטרענגטער םיט היטער
 הייבז« הייבן, זיך פחאװט פיס די הינטער ם׳גראז געשטרעלןט. ארויפצו קרוינעךלןעפ

 פון אפלוצאנג אן עכא. אן און רװ> א געפציםטער. װײטער און גערויש שטיצער
געצעכטער. שאצנדיק און געשרײ קינדעררישז

 פאר־ אין ערגעץ־װאו, זיך, דא.כט שװײגן. א״נגעהאצטן איז אויפגעטרײםצט
 זײז אויוי קרוין גאצדענער א מיט מאן װאונדערצאכער א שטייט הויכן, הויצענע

״ן שטרײפט ברײט און װייט קאפ.  שטראמט ברעמען צאנגע הינטער פון בציס. ז
 אז מיט ריר א ארײן. עם דרינגט צאנדשאפט גרינער פון וױנקצ יעדן אין ציכט.

 צעגציט• װערט א.רום גאנצער און אטעם מיט׳ן צי א אויף. צעבט עפעם און אבר
:פרעגן און זיך װאונדערן א ם׳איז

 װאונדערצאנד — קינדערצאנד ״א
?״ אויפגעבויט אזוי דיך האט װער
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 דא שױן זײנען מיר לומען מיר גייען, ״מיר
i גוטער s אין קינדערלאנד, אין w."

 האק אװעקגעװארפן נעםטן. א״נגעארדנעטע די צו אז5א זיך מען גיט שוין און
 א און הײם א זײן װעט דאם אט זיכער. און דויימיש שוין זיך מען פילט פאק, און

 שטיפן, און װאויגען מען װעט דא ^אכן. א,ון זינגען א.ון שפילן מען װעט דא !הויז
 פאר־ מען װעט מארגן־^ופט. אטעמען מען װעט דא װאױל־גײן. ?אזן זיך און

געװען. נעכטן װאם געםן
 איז פויג־ל־נעסט א מען זעט פארװאונדערוגג. גרוים מיט א?ץ אויוי מעז קוט

״ וױ אך,׳״׳ א<צץ. אןי^ מען גא.פט בינען־הויז. ! ײן  צעמישט אזוי יקן5ב פלאמען ש
אומגלױב^אך. און

 באגערן. זין דערװעקן װאסער. זי^בער־קצאר מען זעט טײך. צום מען לויפט
 !הא רופט. װאםער דאם .pijtf כװאליעס די פארשארטע. און װילדע אזע^כע

ארונטער. קאפ מיט׳ן אריין, װארח א
אהער״• אהער. לומט צאך... הינדעריצאך... :זיך צו ארויף קלאע א רופט

צײט... ס׳איז
 איין חברים םאריארן. פון באקאנטע יאטן. אײגענע צװישן צוזאמעז מ/גן זיצט

װאונדערלאנד. ■— קינדערלאנד אין דא אייביק. אויףי חברים — לינדער^אנד
* * *

ערגעצ־ ם׳איז װאם לינדערלאנד. אין געקומעז איז מארגן אויםגעטרוימטער
װאונדערצאנד. אין שוין אנטפ^עקט איז פארבארגן, וױאו

ניי־ אױפבױען בא.י!יידיקטע און געפ^אגטע װעאן ן5װי אנגעשטרענגטן מיט
ט.5װע

«נד.5נײ דא מען בויט ײבט5עװדיק־5שפי
 װעלן רוקנם דערהײבן. זיך אונטערדריסטע מי^יאנעז װע׳צן נקמה־געפיא מיט

״ן. עם װעט אזוי שטרעלון. זיך װע^ן ארעמם אוים^ייכן. זיך  הײנט׳ ניט װען ז
מארגן. איז

 און ױנגע. דער^ייזטע, מיר זײנען דא הײנט. שויז איז׳ם קינדערצאנד איז
 טאן דאם ?ײכט. אזוי גאנג דער איז דא ^יבשאפט. איז דא שטארק. און םר״
 פארכאפט. און אחם עם נעמט ב^ויהײט, זוניקע װי ?עגענדע, א װי םרײדיל. אזוי
: דא געראעעל. קיין ציינלריצעניש, לןײן

בלומען, מיט באקראנצט מיר ״גייעז
ארומגענומעז. האנט אין האנט

טאנצן. און מיר שפילן זינגען,
גאאנצן׳/ אויגז די פרייד פאר און

 אונז בײ פארשטױםענע און פארװאגלטע אלע אױפצונעמען גרײט מיר זיינען
אנשפאר. זײער איז דא אנד.5װאונדער אין

«רויםגעצוי־ מיר האבן פאנטאזיע טער5יג5געפ און ן5וױ רײנעם פון כח מיט׳ן
נ״לאנד. אונזער בערט
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 די אוין* דא מיר מישן רועלדן. געהײליקטע אונזערע אן דא זיך מיר דערמאנען
פארגאנגנהײט. פון געשעענישן, גלאררײכע פון בלעטער גאלדענע

 ער בליצט שטערן לויכטנדיקער א װי לעקערט. הירש אן זיך מיר דערמאנען
ש״נע. און הערלאכע בילדער, פאגאנדער זיך ם׳וױקלען זיכרון. אונזער אין אויףי

 די אויוז פארזאמלונג. געהיימער דער צו מען גײט אט װאלד. דער איז אט
װעג. רעם װ־ײזן זײ .היטער. טרײע זיצן װעגן

 דער־ באשיינפערלאך װידער אמאל מיט װערט פארשלועען, האבן יארן װ$ם
װעהט.

געסומען..'.״ אהער זיינען מיר ! ״״דוברים
 פון װעלדער די אין פארזאמלען זיך מען םלעגט הארצסלאפעגיש וױפיל מיט

 װאונדערלא■!־־ די נאכדערצײלט מיר האבן טיןײנערירט רוםן־לאנד. העראאישן דעם
 שװארצ־ יענע װעגן געלייענט מיר האבן באגײםטערונג וױפיל מיט מעשים. העלדישע
 תלױת. די צו געגאנגען פאראכטוגג און מוט אזויפיל מיט זיינען װאם אויגיקע,

 גע־ אייך מיר והנלז ניילאנד אין דא !דמױן אונזער פון געשטאלטן געהײליקטע
דענקען.

 נצחון־געפיל מיט ױנגע. די פא.ר עם מיר דערצײאן װאונדערלאנד אונזער אין
ײלאנד: אין מיר זינגען נ

 נויט. און ארבעט פון שװעםטער און ״ברידער
צעשפרײט׳/ און צעזײט זיינען װאם אלע,

פאן. רויטע א אן, קומען ארבעטער גאסן, װילנער
 זייז מיט ארויםגערופן, געדעכעניש פון װי ער, זיצט אט װארשטאט. לעלןערט׳ם
טארטירער. צולןונפטישער דער — הארץ אױפגערודערט

װ״ טראגן דענקטאל. א אים מיר שטעלן  א הענטלאך קינדערישע בשר׳ע צ
 הירש דאם האט צי אויגן. די אין טדערן שטייען גערירט. מען װערט קראנץ.

 ? גאנג לעצטן זײז אויףי װערז פארהערלאכט אזוי װעט נאמען זײן אז געהאפט,
חלום. װאר־געװארענער איז ניילאנד אונזער

 רויט• און װײם איז לולייד ױם־טוב װײם־געקל״דט. אלע מיר גייען
ױם־ צום מיר מארשירן געזאנג רויטן מיט הויך. פלאטערט פאן ניילאנד

פרײד. םון טוב
שלולאפן״.״ װי װער אלע איר אויףז ״שטײט

באפרײאוננ. פון ליד ראם שענער און העכער קלינגט ניילאנד װאונדערלאכן איז
 זין. אמתי׳ן װערטער די האבן קינדערלאנד אין דא

װאונדערלאנד. — קינדערלאגד — נײלאנד
!דרײ־איינירןייט! גרוי&ע

Ma i m o n  m a r m o t

M W ï o r k
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פלאטנער: אײזיק

קינדערלאנד. אין קינד א קומט

מא... ,מאמע,
שוים, אויף קאפ זײן נעמט עמיץ -■

 שטאט, פון קינד א קומט
 ניט, ליבשאפט קײן ברענגט און
 פארטראגן, ניט ער קאן

 הענט... לערערישע
ניט, מורא קײן האב מײנם״ קינד

בארוט זײ
 נאכט. דער דורך ניט װײן און

 װאכט קינדערישקײט דײן אויף
האנט, טרײע א
בוים, א
 הימל, אויפן שטערן א

נאכט. װײכע בלויע א און

 ליכט א מיט מענש א
 אום, זיך דרײט

 שטיל. אזוי ארום, גײט
 װיל, עם װער

פארבײ. דא
 טריט די לײגן ער זאל

שטילערהײד,
 באק. א אויןש האנט א פון גלעיט א װי

 געשמאק, שלאפן קינדערלאך
 באהיט און פארדעקט, און
 ארום, פון גערויש פון
 גײט װאם ליכט, א מיט מענש א פון

אום.

 בײנאכט, קראנק װערט קינד א
פעלד. מיטן אין
 פארשמאכט, היץ א אין ליפן די

 פעלד. אין נאכט, מיטן אין
 - געבעט אזא װײנט עם

מא, מאמע,
 אוים, הענטלאך די ציט און
 לופט, די גלעט און
— רופט און

 אוים, אים גלעט און
 העגט, ציטערדיקע מיט
 ׳שא — עם זאגט און
 אײן, עם װיגט און
 טראכט, און אלײן, דערנאך זיצט און

נאכט... מיטן אין קראנק איז קינד א

 קעפ, שװארצע האבן קינדער
 אויך. בלאנדע און העלינקע, און
 אויגן. םאמעטענע שװארצע, און

 הויך ראזן א מיט בעקלאך
יאצויגן.
 טרויבן, װי נעזעלאך

הענט, און
טויבן. בײ פליגעלאך װי

 — רײד קינדערישע
 פעלד, באװאקםן װילד א

 װינט. אין רוישט װאם
פרײד א

 צעהעלט, צעשטראלט,
 רינט, און פליםט װאם

 קװאל, א
 װאםער־פאל, א

זון. אנטקעגן

 לעבן, אײגן דאם בלויז װײםן קינדער
 שפילן, און ראד, אין זײ זיצן

 דערנעבן. אנדערע דאם אײנם
 געפילן,- די נענטער װערן

 צוזאמען, שוין מען שפילט
םאמען. טאטע און קינד, א איז
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 שוין איר װײםט קינדער קינדער,
 ? װעלט דער אױןש זיך טוט עם װאם

 דערצײלן, מעשה׳לע א ב׳װעל
 געפעלט. אײך װי טעשה׳לע א

 א און האר, א געװעזן איז אמאל —
קנעכט׳

 גוטער, א געװעזן איז קנעכט דער
 אין געבענקט און בײטאג, געארבעט
נעכט, די

 זײער האר דער איז געװען נאר
שלעכט,

 טויט, צום דינער, זײן געמאטערט
 שקלאפן פאר זײנע קינדערלאך די און

געמאכט.
 זון, ליכטיקע אזא ארױם אײנמאל איז
געלאכט, און

 מיט און װײם, מיט און רויט, מיט
גאלד׳

פראכט. מיט און
 קינדער די אויןז איז לוםטיקײט א און

ארויף,
 געברענט, האבן אײגעלאך די אז

 דערװאכט, האט ערד די און
 נעכט די שוין טעג די האבן עם אז

דערקענט, ניט
 אויף ארוים איז נײער, א לעבן א און

װעלט... דער

 אנגע־ הענט די פאר אלע זיך האבן
נומעז׳

 צוזאמענגע־ רעדער אין רינגען, אין
שלאםן׳

 ניגון א אין טאנין, א אין ארײן און
בלוםען. פון

 געגאםן, בײמער די איבער און
געפלאםן,

 פרײד• מעכטיקע אזא ליד, א האט
רויט, פון און וױים, פון

 ברויט, פון און װײן״ פון
 ברײט דער און לענג, דער איבער און

 לאנד פונ׳ם
 . צעשאטן. זיך

 פלעקן, רויטע און װײם,
שאטן״ אויפן

 אײנגעטראטן״ אויםגעטראטן,
 קאלירן. ליכטיקע און פרײד,

 שעמערירן, זונען־שטראלן
 גלעקער׳ קלינגען הילכיק

נײלאנד... פרײלאנד,

 אן״ שוין קומט אװנט
 פארגײט״ זון די

 בעדג, די זיך הילן עם
 — רײד טונקעלע רײדן בוימער און
 שטאט, פון קינד א קומט עם
 ניט, ליבשאפט קײן ברענגט אןן
 פארטראגן, ניט עם קען

הענט... לערערישע
* * *

 קינדער, פאר מחשבה אין בעט איך
 פארפאלן װערן ניט זאלן זײ

 מעת־לעתן. מײנע פון פלאנטער אין
 קלײנע• די ניט גאר דאך װייםן זײ

 ארײנגעקוקט אמאל אײגם ם׳האט
 אויגן, אומעטיקע מײנע אין

 דיר? איז װאם — געפרעגט
 געהאט• ט׳עם בעקלאך פוכקע ראזע,

 נעציטערט, האט נעזל פיצל זײן
 א האנט מײן אויןז אויםגעבלאזן און

װינטל. װארם
 שוים, אויןש אויפגעזעצט עם כ׳האב

 אנגעקוקט. און
 ליב, געשםײכלט ם׳האט

 געטאן אפיר הענטעלע 'מיט
 געשטאלט, באװעקםענעם מײן אויןז
 מײן אין םטרונע א געמאכט װײך

געמיט.
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 נאכט, שפעטער דער אין ;נאכדעם, פײן, מײן פארגעסן זיך כ׳האב
 — באנג געוועזן מיר 'איז לאנג, אװנט אן דעם מיט געשפילט

קינד... א מײן פון תמימות די אױםגעלאכט און

 אויםגעטראטענע אביםעל שוין װעגן נײלאנד. צו אונז פירן װעגן פאדשידענע
 אפטמאר און קעמפן, צייט גאנצע די מוז מע װעלכע אויוי װעגן נײע. װעגן און

שטילע. אויםגע׳חלומ׳טע, װעגן און אלטע, דאם פארניכטן אבזרױת מיט אפילו
 פראטעסט־גע־ די אלטלאנד. דאם געװארן שוין אלע אונז איז פאר׳מיאום׳ט

 אין זיך הערן עס הימלען. די שױן דערגרײכן אומגערעכטיקײט דער קעגן שרייען
 לײדנ־ די פון געוױינען די אומגליקלאכע, די פון קרעכצן די אפט צו שוין אלטלאנד

דריקער. די אעעזעטיקטע, די פון פרײד־אױשרופן וױלדע די און דיקע
 שנעלער װאם װעגן, פארשידענע אויףי אפשר גײענדיק טאקע אלע, מיר זאלן

!ניילאנד פון טויער צום רערגרייכן
 אנזאפן נײלאנד־חלום אינ׳ם אונז בײ דא אריין זיך לעבן װאש קינדער, זאלן

 נעםען זיך פרישקײט און ױגנט־מוט מיט און נײלאנד פון גײםט דעם באמת זיך אין
!ניילאנד לאנג־געגארטן אונזער פארװירקלאכן

:לוצקי א.

.1927 ,25 אװגוסט קיינדערלאנד,הארץ.

:נאװאק ה.
נײלאנד. צו װעג דער

פעלד. אין פליגעלע א
 :פליט פליגעלע א

זש. זש זש זש

נעבט. און טעג
 — טאג א
טויב. א

 — קלײן פליגעלע
 אלײן. אײן זיך טראגט

 װאו. בלױער אין
רו. רזיער אין

 — טאג א קומט
צעפליען. טויב א

 געשטאלטעלע, צאפלדיק א
 באשאןז. א
פלאטערט. לעבן א

 — נאכט א
קרא. א

 — נאכט א קומט
צעפליען. קרא א

 — טעג
טויבן.

 — קןים חױת׳ל
 :רוים אין ראשט

 װעלט־מײן.

װעלט־מײן.

— נעכט
קראען•

 צעפליען און פליען
קראען* טויבן,
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:ױגער זלמן

אמאל
1

 רעגן, א איז. אומעט דער
 דארט זיצן איז גוט

געדולדיק,
 דורכגעװײקט איז גוט

 װערן יארט
 דורך. און ־װ־ך
רעגן. א אין זיצן איז גוט

2
 אזוי, זײן צו גוט איז אמאל

 שטילער־ שמײכלען זאלן גרױםע אז
הײט

אלײן, זיך צו
 צום רײץ ברענגען זאלן ױנגע און

שמײכלען
דורכגעװײטיקט און רונד

..י ו ז א .

 םוף צום ביז
צארט. םיט

סס

 װארט, און אמאל זיץ
 װארטן דאס האם און

 שטארק אזוי
 הארץ, אין דיר בײ
 אויןש שטיק זיך צורײס כאטש אז

שטיק,
 אלײן אװעק פולם דײן שיק כאטשע

 גײן אים הײם און
 קלאפנדיק, זיך אזוי
 גײן! אים הײם און
 שטײן דו בלײב און

— אלײן
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4
 אהער מיר צו איז געקומען

 לענדער װײטע פון
 דורך און דורך — פרעמדער א

 רײד. פרעמדע מיט
 געװארן מיר איז לײכט און
זײן. מײן דא

**
גאםט, צו םיר חבר א איז געקומען

פרעמדער, א
רײד. מאדנע אזוינע מיט
אמת מײן שטיל פארװיקלט איך האב
װיג א אין
ליד. א מיט זיצן געבעטן אים און

רעגן... א אץ טרערן פאלן

 רעגן, א אין טרערן פאלן
 צעמישט, דארט װערן
 װעגן, איבער שוין מענש א זוכט
נישט. גארנישט ער זעט

 װעגן, די היט און בוים א שטײט
 !״ שלאגק און שטארק ביםט !״בױם

 רעגן, אין הענט די אוים מענש שפרײט
:אויגן רעדן

בוים׳ א,
 גרין צײטיג און קלוג ביםט

יארן מיט שלאנק און
 פארלארן, נישט הארץ־קלאפ קײן נײט עם

דיר. בײ דארט
:מיר זאג־זשע טא

? רעגן א אין טרערן װעגן װײםטו װאם
 רעגן, א איז ״גוט

 הײנט רעגנט עם װאם בעםער און
 גערעגנט, םײ װי םײ שוין װאלט הײנט

גוט.״ איז טרער א פאלט עם װען שטענדיק און

 רעגן, א אין טרערן פאלן
 צעמישט, דארט װערן
 איבערװעגן, שוין מענש א זוכט
נישט. גארנישט ער זעט
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:קאהען יהודית

קינדערלאנד פון בילדער

.ן ג ר א מ י ר פ .1
— פעלד און בארג אויףז ליגט כישוח א

של$םט. גאט
נעבל־גרוי, אין פארהילט «לץ
טונקלקײט. אין

זיך, צעגיםט פייגל טױזנטער פון צוױשטשער א
טאג. דעם — שטילקײט קלינגענדער דער דורך רופט און

< אינגאנצן — שטיל און טונקל האלב ט ערנםטע׳ נאך, שלאפן קינדער די ש
 בײמער די הינטער פון צעװארפן. ?ישנם די אױף פנימ׳לאך שמייכלענדיקע און

 פענסטער. דורכ׳ן שטראיל בלישטשענדיקן א װאח* א גיטי און זון די ארויס זיך רוקט
 איז שטיל ליגט מען — דריטע, א צוױיטע, א איעעלאך, די אױס זיך רײבט אײנע

חלומות. נאכטיקע די זיך דערציילט מען
 שפרינגט אױםגערוטע !אויםשט״ן !הײ גלאק. דער זיך צעקלינגט אינמיטן

 געזאנג שפיל, ארמגט, טאג נייעם א צו זיך גרייט מען און בעטן די פון מען
!פרײד און

.ו ו י ר ב .2
״אט־ :קינדער די װארטן אומגעדולד מיט עםן. ביים ברױו אױם טײלט מען

 שיינט עם גליק ם׳ארא פרייד! ם׳ארא מיר״. פאר בריװ א האט לערערן די אט,
!דערהאלטן בריװ א !קלײניקײט אװן — אײגעלאך הינדערשע די פון ארוים

ט א אן אײנע זיצט אט און ״  ם׳איז אומעט װיםל דערהא׳לטן. גארניט — ז
 קען הערצל קינדישע דאם אז געמיינט װאלט מען ;פנימ׳ל אויפ׳ן אױםגעגאםן

 אדער גאיקלאך קינד א קען מען לײכט װי פארטראגן. ניט אומגציכן אזא׳ן גאר
!מאכז אומגליהןלאד

 אים זאל איך כדי מיר פאר פאטער איר באשרײבט בלימעלע .3
דערקענעז• גלײך

 איז ער און אוינן, בלויע שיינע און האר בלאנדע האט און הויך, איז ער —
גוטער! אזא — גוטער א

אינדערפרי. פרײטיק .4
 צוריק און אהין לויפן סינדער זשומעט. און ראשט און קאכט קינדערלאנד אין

 מוז אלץ ש״ערט. מעז וײבט, מען װאשט, מען םאפם. בעזימער, װאסער, מיט
 ארבעט דער נאך און מען. ארבעט פרימארגן גאנצן א קלאר. און ר״ן װערן
? עם ז^גט װער ? מיד
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 העגטלאך אונזערע ״זעט
;מיד זײ זיינען צי

ארבעט, די ענדיקן מיר
ד!״ א זינגען א.ון לי

 אוישצופוצן אויףי בילומעז אנרײסן נאר דארוי מען — קינדער אויפן שגעל און
 בארימט אײנער און אױפהענגען. װענט די אויף בילדער נאך דאר^ מען באנגאילא די

 שענםטע״. די און רײנםטע די היינט איז באנגאילא ״אונזער :אנדערן פאר׳ן זיך
!גערעכט אלע זײט איר — א.מת קינדער, אמת,

ליייק. םילװען שײנעם אפן שיף־יגעװעטן

.ט כ י ר ע ג .5
 זיצן קינדער די און די,לערערן באנגאלא. א,ק געריכט א — ביינאכט זונטאג

 געטומלט האט זי — אנגעקלאגס איז איינע ׳עטרענג. ערנםט אלע בעטלאך. די אויף
 קינדער די זאגן אײנע נאך אײנע ג״ן. שלאפן געדארםט האבן קינדער די װען

 אדװאקאט ריכטיקער א װי און אויףז, זיך ־טטעלט םארט״דיקערן די איר. קעגן עדות
:n טענה׳ט

 יענער אין מעגן מיר גלאק. צװ״טן פאר׳ן מיגוטן צען געװען נאך א.יז ״עם
זיך.״ צװישן רײדן צײט

 קעגן פארבראכן האט אנגעקיצאגטע די באװייזן. אירע ניט אבער העלפן עם
 דערפאר װערט זי און טערט,6גע׳צ אנדערע האט זי — באנגאלא דער פון געזעצז די

גא.נצע א — צו ׳טטימען אלע און שטראח א פארגעשלאגן ווערט עם באשטראפט.
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ם זי װעט צייט װאך  פאר שטר*וף שװערע א !באקומען ניט קענדי קײן טיש ב״
 און םארגעםט לערערן די װען דורכגעםירט. שטרענג װערט עס אבער ;קעד א

 א\ז עם גיט. טאר ״איך — זיך זי ז$גט קענדי, באשטראפטער דער דערלאעט
שטרא^!״ מ״ן

אװנוםט. םטן23 דעם .6
 די זיך דערװיםן און טאג רעגנריקן גרויען א א,ין לןינדער די דערװאכן עס

!טויט זיינען װאנזעטי און םאקא אז נײם
״• אמת דער ס׳איז אז זיכער, ״ביםט — איבער, פרעגן העדער — ?״ טויט ״

אמת..." טרױערײןער דער ״יא,

לערער■ זײערע מיט קינדער קעמפ אינעירע גרופע א

 אונטערזינגען אן הײבן פאר א זיך. פארטראכט מען שטיל. װערט באעאלא אין
 בעטן רי מאכט מען אן, זיר מען טוט רואיק טרױער־ציד. רעװאלוציאגערע דאם
 אפגעשטארבן פלוצלינג וו^לט קעמפ דער װי אזוי פרישטיק. צו גײט מען און

רעגן דער װי בלויז הערט מען א.ון עםצימער, צום קינדער רייען שטילע זיך ציען אזוי
ן---------גיםט גיםט, י זיצט פארכמורעטע שטילקייט. מארנע א הערשט עםצימער א

 קול דער ארוים זיך רוקט שטילקײט דער םון װארט. מען א,ון טישן די ב״ מען
 נעכטז ״דער׳הרג׳עט :הערט מען װאס קױם לאנגזאם, — דירעקטאר אונזער פון

 אייי* אוז גערעבטיהײט, איז דער׳הרג׳ט נאר מענטשן, צװײ ניט זײנען בײנאכט
:כליפעט ?ינד א װי זיך, הערט וױנקל א״ן םון טרויערן׳/ מען זאל דעם
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גערעכטיקייט..." געשטארבן — װאנזעטי און םא?א ״געשטארבן
אומגלילו... גרויםן אויפ׳ן װײנט אאייז גאט און

7. . ט כ א נ ר א פ
 די אויךז זיך צעלײגן און צעדערן די פון זיך ציען שאטנם צאנגע פארנאכט.

 דאן א.יז פאתעניגן א בערג. די הינטער פארגיין בײם האילט זון די א^נקעם.
 די פון אדומגערינגט לערער דער זיצט באנגאלא יעדער ביי קעמפ. דעם דורכצוגיין

 שטיל ם׳איז איין. זיר הערן אלע און מעשה א דערצײאט לערער דער קינדער.
רואיק. און

 רי איז עס שײן װי הימל. אויפן קינד א זיך פארקוקט שמועס א פון אינמיטן
 דער !װאאקענדלאך באזוימטע גאלד מיט װײסע די מיט װײטקײט בלויע טיםע

אויך. עם באמערקט ערער5
ט מען שפאצירן״. גײן לאמיר קינדער, ״קומט,  הימל. אויפן קוקט מען און ג״

פארגלײך. א געפינען פרואװט יערער
אײנער. זאגט — שנײ״ װי זיינען װאאקנם ״די

צװייטער. א אן זיך רופט — שעפםן״ װײםע םך א װי ״נײן,
קרים׳/ ״װיפט װי זיינען װאלקנ-ם ״די :ארוים זיך כאפט נאשער, א■ איינער,

אװנט״• זומער שטילן אינ׳ם — װייטער גייט מען און לאבן. אלע

.ט כ א נ ה נ ב ל א .8

 לבנה פון טרױמען קינדער
;זיאבער־שײז אין זיך באדן
שיינע, אזא איז נאכט די װען
ארײן. בעט אין אאכט זי און

 פארטרױמטע אום גײען גרויםע
װיא, עם װער ;זיך פאר יעדער
װיגז״ צויבער אין אויך זיך אאזט
שטיא. דער אין אונטזגר זיך זיגגט

קעמפ־פײער. בײם .9
 די מענשן, די — קעמפ־םײער דער דערװײטן פון איז װאונדער־בילד א

 מען זעט נעענטער קומענדיג טייך. דער און בײמער, די רויך, זײלן די םלאמען,
•1שײ רויטן פונ׳ם באלויכטן פנימיער םריילאכע הונדערטער

אויפגעהויבן זײנען הענטלאך קינדערשע מיט װאלד א ״לאלי־פאפס״. טיילט מען
קע---------מיר״ גיב־ לאלי־פאפ, א מיר ״גיב אופטן דער אין שי הענטעלאה קלײנט

!קעמפ־פייער פון שײן בײם זיינען זײ שײן װי רונדיקע,
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נאכם. רעגנדיקע א .10

 משונה׳דיק אזעלכע בײמער, צעגאשן. אלץ איבער איז פינשטערקײט נאםע א
 גליטשעדיק אגטקעגן גלאנצט װעג דער אריין. שװאדצקײט דער איז שטארן הויכע
 זיין צו ראן איז שױדער א פאלן. צו אויך» ניט הערן םאלן, טדאפנם די און נאם,

 די בלישטשענדיה שײנען אומעט און נאכט, רעגן, פון געװעב דעם דורך דרויםן. אין
ארוים. באנגאלאם די פון פייערז

 די אויױ זיצן קעדער ליכטיס. און װארים איז אינװײניק אריין. קומט מען
ע בעטלאך.  דערצײלט אײנע לײענט, אײנע ליאלקע, איר פאר קלײדל א נײט א״נ

ט מאגט — שטיל. שטיל, אלע קינדער, גרופע א מעשה א  לערערן רי טומל. כןײן ני
מאנאטאן... אזוי — רענן דער הלאפט דאך אויפן און מיד. זײער איז זי — שלאפט

גײן. שלאפן בײם .11
 מעז און אויש זיך טוען קינדער גײן. שלאפן צום גלאק ערשטער רער קלינגט עס

 אבער שפילז, און לאכן נאך זיך װילט עס צוריק. קומט מען אײגװאשן. זיך לויפט
 מען פייער. דאם אוים לעשט און שלאםן׳/ גיין צו צייט ״נײן, :זאגט לערערן די

 זונג׳ א ^אך, א טוט אײנע שלעפערי?. ניט נאך איז מען אבער בעט אין שוין ליגט
 ! ששש _ געשושקעט שטיל, ריידן צו אן הייבט לערערן די זיך. צעלאכן אלע און

 װען שטילקײט. דער פאר אלײן זיך דערשרעקן קינדער רואיקער. װערט עם ! ש־א
 ארונטער דריקט נאכט די מורא. װי אזוי עם האט טאן געשרײ א איצט וױל לוינד א

 שטיל־ דער אין לאך א װי אזוי עפעם מאכט שארך יעדער רואיק״ט. ברענגט און
 ארום און — אויגן, די אויח זיך שלאו* דער גליטשט ,אונבאמערקט, לאנגזאם קייט...

שטעח־שײן... און נאכט שטילע איז
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:װײםטאן נחום

װאסעדמיל. מײן

i
 םטעפ, װײטן א אױף
 — ברייטן א טאל א אין

 הויכע, װאקםן םע ־ואו
 — קװײטן דערנער וױלדע
 אלטע. אן מיל א שטײט

 קלײנע פענםטער זי האט
 פארשטױבטע, מעל פונ׳ם
 צעמוילטע װענט זי האט

 בארויבטע. זון דער פון
 װענטל פון זײט דער בײ

 - דרויםן אין ראד א שטײט
 װאםער פוץ פאל דער און

 גרויםן. דעם ראד דעם דרײט
 װאםער, דאם אים אויף פאלט
 — זיר ראד דאם זײט בײם דרײט
 שטיינער די זיך דרײען

 ;אלטער דער מיל דער אין
 װענטלאך די ציטערן

 פארשטויבטע, מעל פונ׳ם
 שײבלאך אלע קלינגען

בארויבטע. זון דער פון

2
 הײך דער פון

 כה, מיט ברומט
 ברעג אין זידט

 שרעק. נאםע די
 װאםער־פאל,

 ;געפראל ברײט
 געשפריץ׳ װילד
 נעקריץ. בײז

 געיענ שנעל
 װעג; אויפ׳ן

— געדרײ ראד

 געשרײ.־ פרײד
 אראפ פאלט

 גאלאפ, פאל אין
 ברעג דעם קושט

!אװעק שוימט און
3

 לויפן, שטײנער
 דערלויפן ניט
 צערײבן און
 פארטרײבן. און

 קוישן, קלינגען
 ;רוישן רעװען,
 צײנער, שטירצן
 שטיינער. שרײען

 — געמאלן מעל
 — אפגעמאלן

 קאר־ דער און
 געװארן. ניט

 גויעם װארטן
 ;פאפשויעם טיט
 — צעװארפן זעק

 אנגעװארפן.
 — פאריאג־ װער
 ;דעריאגן װעט
 — דערכאפן װער
 פארכאפן. װעט

 קוישן קלינגען
 ;רוישן רעװען,
 שטײנער״ שרײען

צײנער. שטשירן

4
 שיקםעלאך, און שקאצימלאך

 — איך און שרה׳לע
ארום מיל דער אין לויפן
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 שיך. אן באתויםע
 כאפעלאך, אין מיר שפילן

 איך; און שרה׳לע
 — שרה׳לן כאפן גאר איך

 מיך. — גארט שרה׳לע
 אױם זיך באהאלם און זי לויפט
 קויש; פולן לעבן
 — זי געפיגען נאך איך לײ־

 רויש דער ארט װעםען
 שרה׳לע באפן זיך לאוט

 ;האנט איר דערלאנגט או־ן
 פריזבע דער פאר זיך טיר זעצן
 װאנט. דער בײ דרױםן אין

 װערבעם די מיט גלײך מיר שװײגן
ברעג; דעם הארטע.בײ

 געדאנקען טײך מיטן שװימען
אװעק... װײט ערגעץ

5

 מיל מײן פון שאטן־שײן
 שטיל שעפטשעט פריזבע דער פאר

 בלוי—טיפע אויגן האםטו
 אזױ, אט פארבענקטע און

 שװארץ—מילדע אויגן זי האט
 — הארץ איר פוי שפיגל א וױ

 אזוי אויף בײדע זיך הײבט
 מארגגטוי, פון הויך דער װי
 אװנטגרוי, אין רויך דער װי
 װײטן צום ביז

בלוי... הימל
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גרו&ע• קינדער־גארצן

פעלד. ב״ז־באל אפן
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.1926 ניילאנד, אין בירגעריטאפט פון ױם־טוב דער
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י«עךתארשטעלו:; זייער :אך קינדער -רופע טע3

טאנץ. און יאיבונג שטעקלאך
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טענצערם. נײלאנד גרופע א

פרײד. פון ניילאנד־טאנץ דעם טאנצן אלע
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טענצער. נ״לאנד

 דעקאראציע די
װ א פאר שטעלט עס

 לעקערט״. ״הירש בילד דעם יפאר איז הינטער;רונט אין
דעמאנםטראציע. מאי טער1 ידי פאר קו«ט עם װאו יגאם ילנער
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 הילע, די אויך צײכנונגען, אלע
 קיגדער די פון געװארן געמאכט זײינען

 שא־ קינדער די ״קיגדערלאנד״. אין
 אין געװאו־ז געשריבן זיינען פוגגען

 קעמפ דעס ן י א איד״ט־קלאםן די
 און פרייד מיט אויך דערמאגען מיר

 זימן און קאהען י־ודית אז שטאלץ
 געבוירעכע, אמעריקאנער זײנען ױגער
 יפאד־ און דורכגעיגאנגען ז״נען װאם

 און שול עלעמענטאר אונזער ענדיקט
 איצט זײנען זיי שול. מיטל אונזער
■קונדערלאנד. אין לערער

ן ע נ י ש א מ
גאם. אין

״ הענער. פארס^פעטע װי פארביי, לויפן זײ  פאהשיחננע פייפן, און בלאזן ז
 פארביי. טייװל מאדנער א לויפט אט גאם. אויפ׳ן איצט לויםן טײװאלים טעכאנישע

 גלײך גײט ער זײטן. זײנע אויױ הענגען מענטשן הונדערטער האליר. זײן איז גרין
 לעבעדיקער א פארב״ לויפט אט און פרענטלאך, אייזערנע זײנע אויף פייל א װי

טייװל. גרינעם דעם פון רעדער די אונטער קרבן א ־טוין ליגט עם !טראך טענטש...
״ לאזן װאוהין ? מענט׳טן די דאס לויפן װאוהין פרימאתן.  אט ? ד^ם זיך ז

 גלאז. און שט״ן און שטאל פרן אינגאנצן ם׳איז מויער. הויכן א מען דערזעט
 אזוינע מיט שנאה, אזא מיט קוקן זײ זייטן. די פון ארוים קוקן פענםטער טויזנטער

 מענט׳טן הונדערטער די דאס זיך שטעלן **ט־א־דא אויגן. לאכנדיקע םארדאנייטע
אין פעקלאך מיט ריז. דעם פוץ טירן אײזערנע די דורך אר״ן אלע ׳טטראמען און
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 באצד שוין װעצן מיר ? טאן צו דארט זײ האבן װאם ארײן. מען גײט הענט די
א.מת. שװארצן דעם וױרקלאכקייט, שוירערלאכע די דערזען

 גרויםע מורא׳דיקע עפעם פאראן זײנען מנביידע דער פון אינעװײניק
 דרייען• צו אן זיך זײ פאנגען $ט ט״װאלים. די װירער זיינען דאם באשעפענישן.

 און שרייען אזא קערפערם. אייזערנע זייערע פון ארויס קומט גערױש און טומל א•
 פארמאגן װײטיק אינערלאכן אז פאר װאם געהערט. ניט קײנער נאך האט םקריפען

 פארמאגן נשמות מענשצאכע קײן נײן, ? אויםשפײען ניט קענען זײ װאם זיי,
 אלץ זיך דרײען זײ געמאכט. הערצער זייערע זיינען שטא^ און אייזן פון ניט. זײ

 ? װאם נאך עפעם, נאך געיאגט זיך װאלטן זײ װי אזוי גיכער, און גיכער
... ? װאם נאך

גאלדנבערג. בערנארד פון געצייבנטז ע נ י ש א מ

ט ^בער ם, אײזערנע די זײנען ײן5אי ני ^י װ ײ  שטייע• זײ לעבן איינזאם. ניט ט
 מענער שטייען עם קרבנות. מענטשלאבע זייערע קרבנות, ־ונדערטער ם,ר, הונדע

 דער ביטער. און שװער ארבעטן און קינדערלאך קצײנטשיקע אפיילו און ן, פױו א,ין
 די דיגען מוז מען ... !ארבעטן טוז 'מען אבער ציטערט, האנט די ריגט, שװייכ
מאשינען. נע זע,

 אזוי דא. ארבעטן װאס מענטשן, ארימע די פארשקלאפט האבן כאשינזנן די ו-ו;
 ארבעטן. אדבעטן, און רוחות שרײענדיקע די לעבן שטונדן נאך שטונדן ױ׳׳ ׳;■_יײי;ן

״ ט הז װעס  אנטלויפן פאדװאם ? מאשינען שרעקלאכע די צו צוגעבונדן אזוי ז
? ניט זיי

 מאטערן ,און אל!טע און ױנגע פרױען, פארמאטערטע פארשקלאפטע, טייען ■ רא
ע, ז־ך. א.  !רחמנות א פאר װאם אוי, לופטן. אין זיך שטרעקן הענט ביינערדיקע י
 שװאך. אזוי צארט, אזוי פנימ׳צאך, קאיינע בלאםע, מיט ?ינדער קציינע שטייען עס
םאר־ זײ ;זײ פארשק^אפט װאם קראפט, די א-יז װאש ניט, נ^ך פארשטייען זיי
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״ הארעײען. זײ פארװאם נים יטטייען  מען דארף װאם צו גאדני׳עט, נאך באגרײפן ז
טייװאלים. גרויםע די לעבן שוױצן ׳עטונדן ביטערע לאנגע אזעיכע

 די ? איז װאם דרײען. צו אויף זיך הערט א,לץ פײר. א זיך הערט פלוצליע
 ז״ן מקריב זיך קענען װידער זאלן זײ כוחות, נײע זיך אין איינזאפן גײען ־טקלאפן

 טיט זיי ארבעטן פארװאם ניט, אויב — געטער זײערע געטער, אײהנרנע זײערע צו
 זיינען ז״ װאם אוים, ניט מאכט עם ? אימפעט מ׳טוגענעם אזא מיט אימפעט, אזא׳ן

 דערפאר מעכטיקע. שטאדקע, זיי, זײנען געטער ;אײזן און ׳צ&טאל פון ;עמאכט
אונטערטעניק. זײ זײנען און זײ פאר ארבעטן און ׳טטארבן מענטיטן װאם

 קען עם אמת, ניט ם׳איז מארך. דורכ׳ן דורך פליט געראנק ־צױדערלאכערי א
 ? הערצער אײזערנע א.ויך ז״ האבן ? מאשינען מענטשן די זײנען — .pu ניט

 זײ אז זאגט, ;נישט אז זאגט, נ״ן. נ״ן, א, ? ליידן פיל אזוי זײ קעגען פארװאס
 און ליב, ■האבן װאם הערצעו/ און געדאנ?ען מענ׳טלאכע נשמות, מענטיטלאכע האבן
 פארװאם מענט׳טן, פילנריקע לעבעדיקע טאקע זיינען זײ אויב אבער אפילו. האםן

 װעלכע קרא.פט, רי איז װאם ? מא^ינען אײזערנע צו זיך פאר׳טקלאפן און זײ ארבעטן
!׳טקלאפן פארשמירטע ? קייטן אײזערנע אין ז-יי פאר׳טמידט

 אויףי װאכט נשמות. און הערצער מיט געפייצן, מיט מענטשן איר, זײט מענטשן
 ניט זייט !לעבן פארשקלאפט אײער פון זיך באפרייט !׳עילאו? לאננן אײער פון

 און געטער קיין ניט !מאשינען ברוטאלע אײזערנע אײערע װי פארטעמפט, אזוי
 און אײזן בלױז נ׳טמה, און הארץ אן מא׳טינען, נאר זײ, זײגען טיױואלים p'p ניט

!אליח זיך באפרייט און מא.שינען די פאױטקלאפט מא׳טיגען, די פארכאפט !שטאל

:לעםין ױםןז

ד נ א ל י י נ

 א איז עס װעלט. נאנצער דער פון ארבעטער די פון טדוים דער איז ניילאנד
 פארגעידגנם אלע פון געניםן װאם רײכע קײן ניטא איז דארטן פרייהײט. פון לאנד

גלײך. אלע געניםן דארטן נ״ן, ליירן. ארימע די און
 נײלאנד־ דעם פארוױרקלאכן צו לערער און ?ינד/נר פרואװן קינדערלאגד אין

 ם׳דארן* געגוג. ניט איז דאס אבער ניילאנד, פון געזעצן די לויט לעבן צו טרוים.
 אנהייב; צוער׳טט מען דארף דורכפירן עם װיל מען אז און ניי־װעלט. א נ׳אכן אויך

 א זייז מ׳רארר בא׳עװלה׳ן. ניט ק״נעם אנדערע. צו גערעכט זיין אליק. זיר פון
ניילאנד. אין בירגער א װערן מ׳וױל װען מעגש ױ״נעו

 טרוים דעם פארװירהלאבז און אנ-עטרענגען זיך צוזאמען אלע דערפאר לאמיר
נ״לאנד. פון
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:אײדל מרים

טײך, םילװען

 ברײט, ביםט טײך, םילװען
 באקלײדט, שײן בײמער מיט

 ביםטו, קרישטאל װי דורכזיכטיק,
 רו. פון ארט *ואונדערלאכער

 דיר אין איז הימל דער און
 קאליר. און פײער מיט פול

 שטיל. תמיד און שײן תמיד
 ציל. העכםטער דײן — רואיקײט

בײנאכט, םײ — פרימארגן םײ

:מארק הערי
א מיר

 דיץ אין שטענדיק אונז האלטםט
פראכט.

 פארט, שיפל א דיר אריןש װען
 ארט. פון עם שטופסטו רירםטו,
 ריר, א קוים — װינטל א שפאנט
 דיר, איבער דארט זון די שײנט
 בריליאנט, א װי אוים זעםטו

 הײנט זײן שײן װעט — שמײכלםטו
 קול דײן הערט װאם יעדערער —

אלעמאל• זײן דיר מיט װיל

נײלאנד

צידער, מיט מיר בויען ״נײצאנד
̂ע זײנען דארטן ברידער.״ אי

 קינדער די װ$ם באציאוע די זינען פוצן אין אויס דריקן װערטער די אט
נייצאנד. צו האבן

 געגרינדעט. קעמפ אין נייצאנד האבן מיר זינט יאר צװיי פארבײ שוין זיינען עס
 ענטו־ צענדליקע געזעצשאפט נייצאנר פרייער דער אין $ן זיך שליםן יאר יעדעם

 זיך װארפן און באג״םטערט מער נאך זײ װערן צײט דער מיט קינדער. זיאםטישע
ט ניילאנד פון טעטיהײטן אצטע די אין ארײן ״ װען װי ענטוזיאזם, מער נאך מי  ז
אנגעשלאםן. זיך האבן

 פאראינטע־ אזוי זיין זאצן קעדער אז דאם, קומט װי :םראגע די זיך פרעגט
? דעם װעגן רעדן צערער די װאם דעם צוציב דאם איז ? זאך אזא אין רעםירט
 גערעכ־ פון געפיצ דעם נאר האט װאם מענש יעדער פשוט׳ע. א א.יז זאך די
 װאו געזעילשאפט, נײער א אין אנגעשצאםן הארצן גאנצן מיט׳ן זיך װאצט טיקײט

 עס װאו געצעגנהייטן, זע^בע די האבן אלע װאו שטופע, איין אזיף שטייען אלע
בירגער. גצייכע זיינען אצע װאו א.ון ארימע קיין און רײכע קײן פאראן ניט זײנען

י 1האב אלע געניםן, אלע — ארבעטן אצע נייצאנד. איז לאנד אזא אט און  י
 לעבן אלע און פריינט גוטע זײנען אצע געלעגנהייטן. און מעגצאכקײטן זעיצבע

 פאיר־ אזוי זיינען קינדער די פארװאם אורזאך די איז דאם אט צופרידן. און גצי^אך
 זיך דארפן גרוים און קצייז אצע, מיר פארװאס און נייצאנד, אין אינטערעסירט

נײצאנד• פון טרוים שיינעם דעם פארװירקצאכן צו פארא״ניקן
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װינער: חוה

װירקלאכקײט און טרױמען

 צײענען ^בער בוך, א האלט איך פעלד. ניילאנד יצעבן ביימער צוױשן זיץ איך
< אזוי איז ארום אלץ ניט. א.יך קען ט ש

 פנימ׳ער ז״ערע לידער. זינגען זײ ערד. די באארבעטן און מענטשן שטײען עט
 איז פר״דיק אבער מי. גרוים מיט ארבעטן זײ ליכטיק. און פרייצאך א.זוי זײנען

אהײם. גײן ניט זיך גלוםט עם ארבעט. די
ארבעט. דער ב״ צופרידנקײט איז דארט אויך פאבריק. א בילד. צװייט א

 קײן אויך ניט זײ האבן ארבעט מיט בלױז צוםרידן זיי זײנען הלער: איך
 טעאטער אין ארבעטער זיך ציען עם װי איך זע מינוט דער אין ? פארגעניגם אנדערע

”i איז עם אר״ן. p אוען די אין קאנצערטן. צו גײט מען געלט. פון ניט פראגע 
רואילןײט. ,אזא צופרידנקײט אזא איז

װעלט״. דער אויוי לעבן צו איז עם גוט װי ״אך, :זאגן זײ אז דך, דאכט מיר
 ארט זעלבן אויפ׳ן יליג א,יך געװען. װי אלץ איז עס אויגן, די א.וױ* עפן איך

הארצן. אויפן גוט אזוי עפעם איז מיר און
:בילד אנדער אן גאנצן אין זיך פאר זע איך און אויגן די װידער פארמאך איך

 און אפגעריםן אזוי אוים זעען זיי ארבעט. דער צו מענשן גײען עם וױ זע איך
 קומען כוחות לעצטע די מיט זיך. שטופט מען באנען, די צו לויפט מען דערשלאגן.

 ײי^ יעדער ארבעטן. $ן הײבן און אװעק שנעצ זיך זעצן זײ אדבעט. דער צו זײ
 כאטש פארדינען װיל מען געלט. קיין ניט^ א,יז עם מער. און מער אלץ ארבעטן

עםן. אויף גענוג
 מען גייט פארמאטערט ארבעט. די אװעק װארפט יעדערער קלינגט. גצאק דער

נאך. בלייבן אנדערע אװעק.
 זיי פון א״נער האט דאם רייכע. די צװישן ארבעטער אן אמא^ יא זיך זעט עס
פארבלענדונג. איז דאס זיך. מיט ארבעטער אן גענומען

 און הארצן. אין מאדנע אזוי מיר קילאפט עט אויגן. די אמאל וױדער עםן איך
 װעט אײביק גיט הינד, ניט ״זארג :מיר צו רעדט הארצן איז שטימע א װי הער איך
?ומעז!״ מוז קומען, װעט באפר״אונג די זיין. אזוי עם

קינדערלאנד.
קינדער־ װײל קינדערלאנד, יב5< איך

! פרײלאך אזוי איז לא:ד
 איז עם װײצ קינדערלאנד, ליב איך

!ריכטיק אזוי
 איז עם װײא קינדערלאנד, ציב איך

!שײ־ז אזוי
יאר. 9 נאװאק, יאנתל
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:מארמאר ביטרים

אוצר־קאסטן. בלויער דער
 אטעם דעם א״ן האלט לעבט װאם אלץ שטיל, איז אלץ פרימארגן. איז עם

 הימצ. פון קעניגין רי באהעלט זונעךשטראל גאלדענער א עפעם. אויף װארט און
טזי לאעזאם צ ע  :ארום זיך קוקט זי בערג. גרינע הויכע, די טראן, איר אױוי זיך ז

 צו פריינטלאן שמײכלט זי םוף. א אן בלױקײט טײך, דער בלױ הימל, דער בלוי
 נאטור און מענש װ$ם ק^מפלימענטן די אלע פון זיך רויטלט זי ;לעבט װאם אלץ,
 דערװאכט. װעלט די און הא.נט, דער מיט מאך א טוט קעניגן די צו. איר שיקן
שפאצירן. נייט און טראן איר פון אויןז זיך זי הייבט זיפץ א מיט

זײ־ אײנס. נ$ך װאלקנדל, א זיך באװײזט אוצר־קאםטן בלױען אויפ׳ן
 לאנגע װײםע, מענשן. פון פנימ׳ער פ״געלאך, חױת, פייעם, װייםע פוכיסע נען

 סינדערשע טײװאלים, פון הערנער מלאכים, םון פליגלען םלאטערנדיק. פעדערן,
 די װערט באלז־ לייװענט. מאלערם א אויף װי איז אלץ ניט. װאם און שפילצייג

 קײקלען און זיך ביען זײ לעבן. פון עקזיםטירן, פון פר״ד א מיט אנגעפילט װעלט
 םרייער׳ לייכטער, טאנצן שנעלער, שנעלער, לויםן שפילן, און זיך האלזן זײ זיך.
״ ביז פרײד. פון טאנץ שײנעם גרױםן, אײן איז אוים זיך מישן ז

* f* *

 ציט װינקל איח אין קװעלט. און קוקט זי זייט. מערב אין שוין איז זון די
וױיכער. אזא שלײער, דינער לאנגער, א זיך

 זונען־שטראלן גאלדעגע די נאר װא^סן. בלויער טונקל א זיך בײזערט דארטן
שמייכלט. ער און אים, ארום טאנצן

פארטדאכט. טיח בארד, לאנגער װ״םער, א מיט אלטער א.ן אײנער זיצט דא
 םון געפלאטער דעם ניט אפילו הערט זיך, לעבן פײגל בלויע די ניט אפילו זעט ער
 און בלוי א.ון רויט פון פאםן מיט רעגנבױגן א שפינט דארטן פליגלען. ראזעװע די

ראז. און װיאלעט גאלד,
בלומען. געלע צעבליטע מיט בלעטער, די גרין־בלױ פלאנץ, א װאקםט דא

 שמײכל איר מיט װעלט די באלויכט זיך, ארום בליק לעצטן א גיט זח די
 בא־ מרה־שחורה שטילע א בערג. די הינטער פארשוױנדט און םאל לעצטן צום

״ טרויער־טאניז. רואיקן א אין װאלקנדלאך די זיך באװעגן װעלט. די הערשט  ז
ת שטיל, בלוײןייט... טיפער דער אין פארלנירן װערן און זיך נעזעגענען א מ שוו  ו״ןי

װעלט. די



ד נ א ל י י 41נ

:גאלדנבערג בערנארד

װירקלאכקײט און טרוים

 ניילאנד אין אלטלאנד. איז — װירסלאכקײט די און ניילאנד איז טרוים דער
 מיט שלום אין לעבט און ארבעט זײן זיך טוט יערערער גלייך. מענשן אלע זיינע
 ניילאנד א פון לעבן דעם פון ביםעלע קליין א דערצײלן װעל איך שכנים. זייגע

בירגער.
ט זון די איידער  עי ארבעטן• בירגער ניילאנד דער אויױ הערט אונטער ג״

 אין זײ ברענגט און טאג יענעם געמאבט האט ער װאם זאכן, די צוזאמען נעמט
 נעמט עפעם, האבן דארף ער א.ױב באשטימט. האט געזעלשאפט די װאם פלא*ו, דעם

 ניילאנד. אין ניטא איז געלט װי זאך אזא וױיל באצאלן, ניט דאר^ עם עם. ער
 עס װא.ס קריגט און געזעלשאפט דער ארבעט זיין $פ ער גיט ארבעט, מענש א אויב

 שטארקע און געזונטע זיינע װאו היים, ליכטיקער שײנער, זיין אין קומט ער דארפט.
 און אװעק זיך זעצן זיי הומען. זיין מיט זיך פרײען װייב גוטע זײן און לןינדער
 זינגען נאכדעם םרײלאך. זײער זיי זיעען עםן בײם אװנטברויט. זײער עשן נעמען

 צוגרײטן זיך דארפן זיי אז ז$גט, מאמע די ביכער, און צייטונגען לעזן א.ון לידער זײ
 נײט מאמע די פרייד׳/ פון טוב ױם ״דער זיין װעט עס טוב. ױם מארגנדילןן צום

 זיך, פרײט זי טוב. ױם דעם פאר דארםן װעלן יזינדער אירע װאם קאםטױמען, אויף
 אנדערע די און טענץ די און אויםלוקן װעלן לינדער אירע שײן װי טראכט, זי װען

זײנע מעשה א פאטער דער דערציי^ט של^פן פאר׳ן איבועען. גימנאםטישע
: דערציילט ער װאס טעשה די איז דאם קיגדער.

 נאך פרי, גאר ארבעטער. ארימער אן גע^עבט האט צוריה לאע ״לאנג,
 טאג גאנצן א• ארבעטן. גיין געדארפט שוין ער האט אץיפגעגאנגען איז זון די אײדער

 א אויוי אפגעלאזט אים מען האט טאג א מאל אײן פאבריק. אין געארבעט ער האט
אונטערגאנג זון נאכ׳ן צוויי ■<!דער שעה א ערשט עםן. קאגען זאל ער מינוט, פאר

צוגיי!• אהיים דערלויבן א,ים מען פ?עגט
עםן. אויח נעלט קריגן צו װאנען פון געטראכט, ער האט אהײם װעג אויפ׳ן

 װייל טרױעריקע, קינרער און ווייב זיין געטראפן ער האט אהײם געקומען איז ער אז
4עם צו װאם געהאט ניט האבן זיי

 װי אזוי און ברויט, קינד א געשיקט ער ה^ט םענט פאר ^עצטע די פאר
 דאס װעל(*. באנדע א װי דערצו, צוגעכאפט אצע זיך ה^בן צוריקגעקומע], איז עם

 ז״נען עםן ן נאכ װאםער. ביםל א מיט ארונטערגעשװענקט זײ האבן ברויט טרוקענע
 א רערהערט מען האט מינוט פאר אלע פארטראכטע. און פארביסענע געזעםן אי!ע

 װידער ער דארו* מ^רגן אויח װייל געזארגט, זיך האט טאטע דער געװ״ן. שטיצ
 קײן זײן ^יט שוין װעט אים פאר אז געװאוםט, האט ער ארבעטן. פארטאג ניין

 די קינדער. זײגע פאר אעבן בעםער א אויו* געהאפט נאר ה^ט ער ?עבן. בעסער
 צו געלט קײן און ברויט קיין אז װיים, זי װיי^ זיך, צו שטילערה״ט װיינט מא.מע
״ װײל וױיגען, קינדער די שטוב. אין נישטא מער איז ברויט קויפן נאך זיינען ז
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 מען איז ׳טפעטער א,ון גענוג. געװען ניט איז ברויט ׳טטיקל האלב א :הועעריק
שלאפן." געגאנגען שטילערהייט

 געװען םאמיליע זיין איז מעשה זיין פארענדיקט האט נײלאנד־בירגער דער װען
 ״פאפא, :געפרעגט אינגעלע איעםטער דער האט שפעטער מינוט פאר א שטיל.

 אזוי געװען ניט א.יז ? ארבעטער די פאר ׳עװער אזוי געװען דעמאלט איז פארװאם
ײלאנד?״ אין װי נ

 א געװען איז ״דאן געענטפערט. פאטער דער האט — זונעלע׳/ מײן ״נײז,
 אונטער־ האט רייכע, די מענ׳טן, ךי ןפו קל״נע א װעלט. שלעכטע יכלעכטע,

 דערמיט מיט געלט. געװען נאך איז טעג יענע אין ?לאם, ארבעטער דעם דריקט
 די רייכע. די צו געהערט האבן פאבריקן אלע קלײדער. או-ן עםן נעקראגן מען האט

 די װייניק. זייער געקראגן זיי האבן דעם פאר און ׳טװער געארבעט האבן ארבעטער
 אויך האבן הייזער די לעבן. צום געלט גענוג געקראגן ניט האבן ארבעטער מערםטע
 א.ויב ארבעטער. די םון רענט גרויםע זײער געגומען האבן זיי רייכע. די צו געהערט

 גאס. אין ארױםגעװארםן אים מעץ האט באצאלן, געקאנט ניט האט ארבעטער אן
 האבן זײ און רעגירונגען די ?אנטראלירט האבן קאפיטאליםטן די :זאך א נאך און

 אויפצו צינזען גרויםע באצאלן געמוזט האבן ארבעטער די ארמייען. גרויסע בא׳עאפן
ארמייען.״ גרויםע אלע רי האלטן

 געלײגט זיך פאמיליע זיין האט פארענריקט, האט בירגער נײלאנר דער װען
 דעם אין לעבן ני׳טט ׳שוין דארפן זײ װאס געפילז גליקלאכע מיט ׳טלאפן רואיק

״ װאם גליקלאך, אלטלאנד; ׳טרעקלאכן גיילאנד־בירגער. שטאלצע זיינען ז
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:ליפשיץ לעאנארד

קינדערלאנד אין טרױער־טאג א

 זיינען פנימ׳ער פארטרױערטע מיט
 איז עם שלאףי. פון אויפגעשטאנען מיר

 דינם־ טרויעריקער רער דינםטיק, געװעזן
 :צװײטן בײם פרעגט אינגל א טיק.

 ענטפערט: יענער און פאםירט?״ ״שױן
 קא.נםלער״. דעם פרעג ניט, װייס ״איך

?״ אלעמען נאך ״לערער,
יענער. ענטפערט — !״ ״יא
 געטאן. ציטער א האט קינד דאס

 עס געטרויערט. האט טאג דער אויך
 האבן װאאסנם שװערע גערעגנט. האט

 קעמפ פון קינדער די אראפגעהאנגען.
שטיל, אױפגעשטאנען. גיך אויר זיינען

 מד טען איז קעפ אראפגעלאזטע מיט
 דירעק־ אונזער עס־צימער. אין גאנגעז

 גע־ זיינען אלע גערעדט. האט טאר
 שא׳ ערטער. זײערע צו צװעקלעמט זעםן

> ט  געדריסטער א אין שװײגן. אצע ש
ע מו  רא ארויםגעגאנגען. מיר זיינען שטי

 גרופעם געשטאנען זײגען דארטן און
 םא•־ װעגן געפרעגט א.ון גערעדט קינדער.

 װערטער, לעצטע װאנזעטי׳ם און קא
 אומרואיל און שטיל טויט. זײער װעגן

 לוײן טאג. גאנצן דעם געװען מען איז
לאכן. ק״ן שטיפן,
 לאנג לאנג, אויףי װעט טאג דער אט

זיכתן. איז אלעמען בײ ײבן5ב
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: גרײזעו־ ביטרים

.ל ג ר ע ב ן ו פ

טעאטער, דעם און באנגעלאם די צװישן בערגל פון ארונטער קוקט מען אז
 ברא־ שטאלצע, צװײ קינדערלאנד־סצענעס. שענםטע די פון איינע זען מען קאן
 טויער, א ארק, אז פארמירן און לופטן דער אין הויך צוזאמען זיך ?ומען ביימער יװע

 מאדנע א תמיר האט םצענע די אט טײך. פון טייל א זען קאן מען װעלבן דורך
 שטײגער. אײגענעם מײן אויו* אויםצוטייטשן אן עם הייב איך מיר. אױף װירקונג

ט צו זיך קוקט װעלכער אלימפוס, אויפ׳ן גאט א װי ד«.ן, זיך פיל א,יך  אינ־ מי
באשאפן. האט ער װעלכע מענשן, רי פון אויפטואונגען רי צו טערעס

* ffc *

 בא־ האבן װאלקנם בײזע שװארצע, די טאג. רעגנדיקער א געװען איז עם
 טונקל־ דאס אפגעשפיגלט זיך האט וואםער אין בלוי, רואיקע הײליקע, דאם האלטן

שװארץ. װי געװען כמעט זײנען װאם װאלהנס די פון גרוי
 גע־ זײנען אלע און צװײטע, א נאכגעיאגט ה$ט כװאליע אומצופרידענע א״ן

 פראטעם־ װאלטן זײ װי «טי, אויםגעקוהט האבן אלע ריכטונג. אײן אין פלא-סן
 פרא־ צו מוט דעם געהאט ניט זײ האבן דאך אומגערעכטיקײט, אן קעגן טירט

 !ניין דערשרעסן. זיר און דערהערן זאלן געטער די אז גענוג, הויך טעפטירן
 מיגוט א געיאמער. צייטװײליקן א װי מער ניט ברעעען טענות זייערע ע5א

 װאונ־ באשאםן װעלן זײ אז מײנט, מען און אױפגערעגט, אומגערעכטע רי זײנען
געײעז• ײי אליז בלייבט דערנאך — דערנאך אבער דער,

 ארויםגעריםן זיך זון די פלוצלונג ה^ט פונקט, דעם צו געקומען בין איך װען
 ypDso רי ארונטער זיך םון רייםט אטת רער װי אקוראט װאלקנם, די העטער פון
 דערמוטיקן, מיך װי? זי אז אויסגעװיזן, מיר זיך האט עם אוטגערעכטיקײט. פון

טר״םטן...

:בעלםקי לײב ױםף

.רעגן א קומט . .

 קינדערלאנד אין אן רעגן א קומט
 שטיל. אלע מיר װערן

 װײנט עם בײמער, די װײנען עם
גראז. דאם

קיל- און נאם װערט ערד די

 דעם שמײםט און קלאפט רעגן דער
טײך.

 שיפלאך.אום. די װארפט רעגן דער
 — טיןז־טיןז זיך האלטן זײ — פיש די

ארום. אומרואיק שװימען און

 יאנגעלא, אין מיר זיצן
 טאן. צו װאם גאר ניטא
 אהין, מ׳טראכט אהער, טראבט מען
אן• רעגן דער ם׳קומט װען
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:קעמפער א

ארום״ יאר הונדערט ״אין בעלאמיס לײענענדיק

 עס בעלאמי. פון ארום״ יאר הונדערס ״איז בוך דאם געענדיקט איצט האב איך
 מיר איז עם װעלט. אונזער אױן* וױדער זיך געפין איך און פוםט. פאוצצונג װערט
 םון איבערגײן פלוצלונדיקן פונם װירקונג די דאם איז אפשר הארצן. א.ויפ׳ן שװער

 איז טאג דער 5װײ דאס .איז אפשר און ;רעאיציזם ביטערן צום טרוים שיינעם א
כמורנע. אזוי

 געטריבן געיאגט, אלע מענשעאאך, ארום אויפן טראטואר נאםן אויפ׳ן גאם, איז
געזעאשאפט. איצטיקער דער םון יאך אונטזגרן אונטערדריקט און

 Iפו שטראם א נײט לװימנם אירע פון און pפאברי א שטייט װײטנם דער אין
 גרויםן, א אין רויך דער זיך צעשפרײט קוימנם די איבער רויך. שװארצן
װאלקן. טונ?עאן

 זע איך אפ. זיי שפיאגט װאא?ן דער און קאפ, מיין דורך םאיען געדאנ?ען
ט ׳ריז א געאט, םון גאט דעם מאמאן, ״ן אױוי שמײכא בײזן א. מי אומםימפאטישן ז

ט אנדער דער מיט גאאד, מיט זא? א ער האאט האנט אײן אין פנים. אן ער צ״ג
p און זיך, שאאגן זיך, רייםן זיך, שטופן װאם מענטשן מאםע א אויףי n p אײנס 

 איינעם איך זע אט גאאד. זא? דעם דערנרײכן צו כדי אנדערע, די פון ?עפ די איבער
 אנדערעי אן זא?. דעם אן כמעט רירט אנדערע, די פון ?עפ די אויו» שטײענדיג װאם,
 דער ארונטער. ערשטן דעם ער שאעפט דערװיואע און ארויפ?ריכן אויך װיא אבער
אונטערדרי?ט. אאײן איצט װערט אנדערע די אויף געשטאנען ערשט איז װאם

 װאם זען צו שװער איז עס כיאסע, דער פון מענטשן גחפע א אפ זיך טייאט אט
מער שוין זיך רײםן זײ בעםער. איצט זע איך ?אארער. עם װערט באאד טוען. זײ

״ ?עמפן איצט גאאד. זא? פאר׳ז ניט אינ״ געאט־גאט דע& םארניכטן צו צוזאםעז ז
גאנצן...

 פאגאנדער װינטא א טרייבט אט שװאכער. און שװאכער אצץ װערט ביאד דאם
 םיצר־װיים א הימא. באויער ?אאר א זיך באװײזט עם און װיך שװארצן דעם

 זע איך און אויג מיין פארכאפט װאאקנדא Dip ארום. רואי? שװעבט װאא?נדא
װײטער. ביאדער

K A IM O N  M A K M O R  

-  gSSK  XORK
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װאלנער: רבקה
נײלאנר סון דערקלערונג א

 ן’םא.ר פראגעם פרעגן צו טבע א געהאט האט ,7 יאר א פון אינגל א מאטעלע,
שלאפן. גײן

אװעקגע־ איז ברודער גרעםערער מאטעלע׳ם אז מאל, איין געטראפן ם׳האט
 האט צוריקגעקומען איז ער װען און זומער, אויף שינדערלאנד״ ״קעמפ אין פארן

 א עפעם װעגן פאפאן און מאמען זײן צו רעדט ברודער זײן אז געהערט מאטעלע
נײילאנד.

 און זיך. האנדלט עם װאם װעגן געװאוםט, װייניק זײער מאטעלע האט װיםען
 װאם געםרעגט, זי האט האט בעט זײן צו מאמען זײן צוגערופן ער האט בײנאכט

נײלאנד. מיט געמײנט האט ברודער זײן
עעלע׳/ ״מיין ט ״נ״לאנד — געזאגט, מאמע זיין האט — אי פיל, זייער מ״נ

םארשטײן״. דאם זאלםט דו הליין צו נאך ביםט דו אבער
גרויםער, א בין איך הליינער. א בין איך אז ניט, זאג דיך, בעט איך ״מאמע,

געבעטן. מאטעלע האט פארשטײן׳/ װעל איך
 פאר־ הענםט דו אז דענקטט, דו ״אויב — געזאגט, מאמע זײן האט — ״גוט״,

דערקלערן. דיר איך װעל שטיין,
 ער װען אפט, טאטן דיין זעסט דו פראגע. א םרעגן דיך איך װעצ ״ערשטנם

?״ ארבעט דער פון אהיים קומט
ײן׳/ געענטפערט. מאטעלע האט — ״נ

גענוג, ניט האב איך 5װײ געלט, לייען דארף איר אז אמאל, אויך זעםט ״דו
 דיין מעבל. אלטע זײער אלטע, האדען מיר און ארים, איז הויז אונזער אז און

מעבא״. נײע קויפן צו געלט קײן ניט האט טא.טע
:ארײנגעמישט מאטעלע זיך האט דא

ײלאנד?״ מיט טאן צו דאם האט װאם ״מאמע, נ
 נײלאנד אין װייל ניילאנד. מיט טאז צו םך א גאר שוין האט קינד, ״דאם,

 ניט ם׳װעט דארםן. װעלן מיר װאם אלץ האבן װעאן מיר זײן. ניט דאם װעט
לעבן.״ קבצניש א איצט װי לעבן צו נויטי? זײן

— אױםגעחפן, קינד דאם האט — גוט׳/ ז״ער דיך פארשטײ איך ״מאמע,
האבן״ עפעס דארםםט דו װען וויינען, דאדפן ניט זאלםמ דו מײנםט, ״דו

 פיא לייכטער, זײן װעט נײלאנד אין איך. מײן דאם אינגעלע, מײן ״יא,
עפעם״. קריגז צו און ארבעטן צו לײכטער

כיין״. שלאפען צו צײט לאע שוין ם׳איז שלאפן, שוין גיי ״נו,
געװארן. אנטשלאםן רואיק איז און מאמען זײן געטאן קוש » האט מאטעאע
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:װקלםאן רחל

קינדערלאנד אץ נײלאנד

 א א,בער נײצאנד איז קינדעללאנד אין טרוים. א בלויז איצט איז נײצאנד
 איז קינדערלאנד ברידערצאכקײט. אין און שצום אין מיר לעבן רא װירקצאכה״ט.

נייצאנד. אין זײן װעט עם אזוי װי מיר פרא?טיצירן דא װעלט. אײגענע אונזער

 דעמזעלבן פיצן זײ זאלן אדבעטן מענטשן די ,װען נײ־צאנד אין אז װילן, מיר
 קינדערצאנד, אין װעצט, אונזער אין רא, געשפילט. זיך װאצטן זײ װי אזוי פארגעניגן

אײנפירן. עם טיר פרובירן

 מיר װיצן מעגי!א.ך, א,יז עם װײט װי און געזעצן אײגענע אונזערע מאכן -מיר
 מיר קענען פראץ אנדער אן אין וױיצ נײצאנד, א פאר היים זומערדיקע אונזער מאכן

נײצאנד. קײן האבן ניט

שטאט, אין צוריקקומען װעצן מיר װען א.ז מיר, פאדגעםן זומער גאנצן דעם
אלטצאנד. אן אין לעבן מיר װעצן

 א ׳טטארק אזוי מיר בענקען דערפאר צעבן. קעמפ אונזער מיר ליבן דערפאר
!נײצאבד אונזער — סינדערצאניד אונזער נאך יאר גאנצן

• אלט) יאר 9( פענטצ ציא פון געצײכנט
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ר»ד:8באג בעםי

מאמענט. א

 שטריכן רױטע און װאלקנם שװארצע
 דאם היטל. דעם איבער כעצױגן זיך האבן

 s אויף צעשפרײט זיך האט שװאדצע
 אױםגעדאכט מיר זיך האט עם און בארג

 טרויער. פון סימבאל דער איז דאם אז
 װאלקנש שװארצע די אונטער פונקט
 די שטריכן, רויטע באװיזן זיך האבן

האפענונג. פון סימנים
< איך האב מאמענט א פאר ת  או
 האב איך װען און קאפ מייז געדרײט

 הימל גאנצער דער איז צוריקגעקוקט,
פארטרויערט. געװען וױדער שוין

װ מײ מא :הי

 מיט םצענע די פארגליכז האב איך
 שװאר־ די פאל. םאקא־װאנזעטי דעם
 דעם פארגעשטעלט האבן װאלקנם צע

 אי־ געהאעען א.יז װאם טויט שװארצן
 איז רויטע דאם און קעפ, זייערע בער

 נאך זײ איז װאם האפענונג, די נעװען
פארבליבן.

 און ארומגעלוקט זיך האב איך װען
 האב װאלקנם, שװארצע די באויז געזען

קײן מער שױן ״איז :געטדאכט איך
?״ ניטא האםענונג

קינדערלאנד. אץ קאמפײךצײט

בײמער, די דורך פא-מעליך אזוי געבלאזן נעכטן האט װאם װינט, זע^בער דער
 צװישן האבן בײמער די שטורם. פילינקן רױשנדיקן, א אין געװארן פארװאנדלט איז
 ניט אומרואיקייט. אן געהערשט האט קעמפ גאנצן איבערן און געשושקעט, זיך

 קעמפ אין :אומרואיק אזוי אלץ איז אוטזיםט ניט ;ביימער די זיך שושקן אומזיםט
 גרופע, ערשטער דער פון חברה די צוױשן קאמפײן א לואמפיין, א אן איצט גײט
לצים״. ״די גרופע, צוױיטע די חברים, אײגענע זײערע און נודניקעס׳/ ״די

 גייען עםן, געענדיקט אװנטברױט. זײער געגעםן קינדער די האבן אומגעדולדיק
 דארט וזאילטן פצעצער באשטימטע די אויח אװעק נודניקעם״ ״די א.ון לצים״ ״די

 װעט װאם קעמפםײער, דעם צו צוגרײטן זיך װעלן זײ װאו םארזאמלונגעז, ז״ערע
שפעטער. פארלומען
 גרופע פערטער און דריטער דער פון קינדער די ^וין. ברענט פייער דאם

 אלע פײף, א מ׳הערט אנפאעען. שןין זיך זאצ פראגראם די אז אומגעדוצדיק װארטן
אן״. סומען לצים ״די :זינגען שטימען קינדערשע און שטייצ װערן

אױםגעשרײען. א.ון פלאקאטן זײערע מיט — דא טאהע שוין זיינען לצים״ ״די
 אן אויױ אנגעפאנגעז שוין זיך האט קאמפיין דער אז מען, דערקענט זינגען פונ׳ם
 לצים״ ״די גרופעם. זייערע פון קאנדידאטן די פאר אגיטירן לינדער אייניקע אמת.
 עלטםטע די ארײן מארשירען עם שטימען. װידער דערהערט מען און אװעק ז״נען

ז״ערע אױף פלײצעם. זייערע אויף קאנדידאטן די טראגנדיל קעמפ, םון קיגדער
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״ אנאנסירן פלאקאטן  זײערע טשירן נודניקעס״ ״די זיינען. קאנדידאטן זײערע װער ז
 זיך אנטװיקלט עס אלע. זײנען זײ צוגעפאםט װי װייזן אונז װילן און סאנדידאטן

 צװייטע. די איבערשרײען װיל גרופע איין גרופעם. בײדע צוױשן קאנקורענץ א
 פאר גרופע, דער םון לידער די און געשרייען די איבער נעמען קינדער אינגערע די

 טײך אין כװאליעם די און שמײבלט לבנה די אפילו שטימען. וועלן זיי וועמען
 פארזאמלוננ די אויך? זיי קאמפײנעװען אםשר קינדער. די מיט אויך זיך פרײען

 זייערע אין גײען קינדער די און פײער דאש אוים לעשט מעז געענדיקט. שױן א,יז
 :שרײענדיק קולאכלאך קינדערשע אלץ נאך מען הערט דערװײטנם פון באנגעלאס.
יעי״. יעי, ״יעי, ״נודניקעם״ ״לצים״ ״קא׳ימא״ ״אלעמעם׳/

 די איבער זײ צעטראגט און קינדער די פון געשרײען די אויו» כאפט װינט דער
ביימער.

 יעי״ יעי, ״אלאמעם, :קעמפ אין עכא זײער נ^ך זיך הערט אװנט איז שפעט
הורא!" !״הורא ״נודניקעם״, ״לצים״

קינדעולאנד. אין ״דוברה״ קאמפ״נעװען אזוי אט
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אינטערנאציאנאל.
 שקלאפן זוי װער אלע איר או<ף, שט״ט

 נויט. און מוז לעבן יהונגער אין
 װאפן, צום רופט ער ?אכט, ער גייםט, דער
 גרייט. ער איז פירן אונז שלאכט צום

 ליידן און גװאלטאטן פון װעלט די
 — דאן יאון מיר, װעלן צעשטערן

 גן־עדן א יגלייכה״ט, פרייהייט, פון
ארבעטם־טאן. דער װעט באשאפן
 לעצטער דער שוין זיין װעט דאם
;שטרײט אנטשידענעד און

 אינטערנאציאגאל דעם מיט
לייט. ארבעטם איר ,אויף, שטייט

 ממשלה זיין װעט מאן ארבעטם דער
 ערד, גאנצער דער אוין* פארשפרייטן

 מפלה די פאראזיטן און
״ן פון װעלן ומעז;באק  שװערד. ז

 געליטן, גענוג יאך, דעם אראפ
 שװײם. יאון בלוט פאױגאסן גענוג

 שמידן לאמיר פײער, דאם צעבלאזט
 1 היים נאך איז אייזן דאם כל־זמן

 לעצטער דער שוין זײן װעט דאס
 ;שטרייט אנטשידענער און

 אעטערנאציאנאל דעם «ייט
1לייט ארבעטם יאיר אויף שטײט

בים.

ארמײ. ױגנט
 ליפשיץ מ. יפיז

 ױגנט־אומײ, א זייגען מיר
נ׳אכט; א איבער גרוים געװארן

 : געשרײ אוגזער שויז זיד הערט עם
ימאכט! די שקלאפן, זיך, פאר פארכאפט

שבועה. די
אנםקי ש. פון

 נויט, און ארבעט פון שװעםטער און ברידער
 צעשפרייט. און צעזײט זײנען װאם אילע די

 גלייט, איז זי פאן די צוזאמען, צוזאמען,
 רויט. זי בלוטיאיז פון צארן, פלאטערט.פון זי
טויט און לעבן אויף שבועה צו שבועה, צו

 הערן, אונז װעט ערד ארן הימל
 שטערן. ליכטיקע די — עדות

 טרערן, פון און בלוט פון שביועוז א שבועה, א
1 שװערן טיר שװערן, מיר שװערן, מיר

 רעכט פרייחייט.און פאר קעמפן צו שװערן מיר
 קנעכט. זייערע ־ארן טיראנען אלע טיט
 ימאכט, שרעקלאכע די פארניכטן שװערן מיר

 שלאכט. אין פאלן צו העלדנמוט ■»יז אדעי
 שלאכט. אין פאלן צו העלדנטוט יאין אדער

װ. אז. א. ערד און הימל

ערד. מאמע
װארשאװםקי. מ• פיז

 לידער, זינגען מיר ערד, טאמע
 !אלײן ביסטו הילף .אונזער

 ברידער, םנאפעם, די צונויף ינעמט
 אונטערגײן. װעט זון די ביז

 ברידער, םנאפעם, די צונודף נעמט
אונטערגײן. װעט זון די ביז

 בראטן, בריען, אונז זון די זאל
 גליק. צום געשײנט אונז דואט זי

 געראטן, אונז איז ברויט דאם זעט
I צעריק גישט ק״נטאל ברידער

 װיםן קיגדער אונזערע ׳זאלן
 װעלט. דער אויף לעבן א פון

 ביםן יעדער יאון ברויט ־דאם װ״ל
פעלד. א״גן אונזער פון איז

 דערװאכט, האבן םיר
 מאכט. פאר קעמפן מיר

 דרײ, צװיי איינם, צװיי, אײנם,
I פר״ באלד רוערן סיר
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מארש־ליד. אונזער
 צװיי און אײנם

 פיר... און דר״ און
 ז״נען מיר װאם

 טיר. זײגען
 זײנען מיר באטש
 קלייז, איז ױנג

 העלדן די װי
גיין. מען דארף

 פיםל א לעבן פום א
 ביםל, א שטײיפער און

 זיבער און שטאלץ שטראם,
העכער. ־עפעלאך די

 זײנען מיר כאטש
 קליין, און ױנג

 העלדן די יװי
 ;״ן. מען דארף
 ז״נען מיר װאם

 מיר, ז״נען
 צװיי און א״נם

פיר. און דר״ און

ליד. נײע דאם
רייזעז א. פון

״ן נאך װײט ווי זאל און  צייט די ז
; שרום פון און לייע פןן

 ש־עט צי פדי צי װעט קומען דאך
חלום• קיין איז עם צייט, די

 פריד׳ ליבע, פון ליד דאס הער איך
;געזאנגעז מעכטיקע די

 :אן זא;ט ליד ■פון טאן יעדער און
אןיפגעגאנגעז. איז זון די

 דערװאנט׳ װעלט די נאבט, די עקט עם
 ;שטרעבן און לוםט האפגוג;, פול
 רופט שטימע א לופט, אין הערסט דו
I לעבז און רןראפט און ימוט צו

שװעסטערלאך. ר,ארן
איינהארז• ד. פיו

 קינדערלאך איר קענט
 שװעםטערלאך? קארן די

 בלימעלאך ינען זי זײ
פעלד. יפר״ען אין

 בלויאינקע, פאראנען
 רויטינקע, פאראנען

 געלינקע, גיבן אויך
געפעלט. אײך ווי

״  טויזנטער יװאקםן ז
 וױנקעלאך אלע אין
 זיך װיגן זאנגען װאו
בליט. תבואה און

 זיי׳ באקרוינען יפעלד גאט׳ם
 זיי< באשײנען בדויט ז״ן
 לוםטיקע בליען און
׳;עהיט. זון פון

 דאך, איר װייםט ערשטע די
 בלויאינלע, זיינען ז״

״ רופט מען  בלימעלאך ז
דא. קארז פון

 צערייםט זאנג דער װען און
 העמדעלע, גרינע זײן
 זיי ׳פון פעלד דאם װערט דאן

.בלוי אינגאנצן

 קעפעלאך בלויע פול
 שװעםטערלאך, גוטע פון

, װאם ען ו  זיך גרוםן נ
זאנג. יעדן צו

 שטילערהײד װינשן און
 ליכטיקע, װאכן אים
 זעטיקע, רעגנם »ון

לאנו.... זומער זײן
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ױננ ארבעטער דער רוישן װעלדער גדינען, פעלדער
 רוישן, װעלדער גרינען, פעלדער

 קוישז פולע מיט מיר ג״ען
 ; שיער א אן בלומען

 ארוימגענוסעז, מיר ג״ען
 בלומען, ױנגע מיט באקראנצט און
ציר. בונטן דעם אין

 טאנצן, און מיר שפרינגעז זינגען,
 גלאנצן, אייגלאך די פרייד ןפאר או

רײן, און בלומענדיק
 בלומען, מיט באקראנצט זיין ם׳װיל װער
 קומען, זאל אונז צו אונז צו זאל

אונז. צו זאל קומען

הוידלקע.
 הוידלקע, הוידע תודע,

 הויך< דער אין פיםלאך
 ט״בעלאך, לןלארע װילםע,

 הויך. דער אין פליען
 ט״בעלאך, קלארע װייםע,

הויך. דער אין פליען

 הוידלקע, העכער וזעבער,
 - יהימל, דער שוין יאיז באלד

 ביםל, א נאך ביםל, א גאך
 הימל. דעם אן איך רור
 ביםל, א נאך ביםל, א גאך
היטל. דעם אז איך ריר

אוכניעם. עי
 װידער, צוזאמען ברידער, זיך, נעמט

!1גאכאמאל ן או נאך נאבאמאל,
 צוזאימען, אלע זיך געמט

 1 יפארזאמען ניט צײט אונזער לאמיר
האידא, דא, דא, האי,
דואידא, דא, דא, האי,

נאנאמאל! און גאך :אכאמאל,

לײב מאני עון

 רינג, ליכטיקער דער איז גאלד פון גיט
 וינג, אוגזער רינג, אונזער

 פארבלענו װאם פראכט די איז גאלד װי :אר
 רינג; אונזער ריגג, דעם פון
״ן אין ליגט װאם כשוף, דער און  פראכט ז

 הענט, אונזערע אין וואונדער כשופ׳ט
 רינג, .אונזער רינג, דער װייל

רינג. ארבעטער דער איז

 רינג, לינטיקער דער איז שטאל פון ניט
 רינג, אונזער רינג, אוגזער

 צעגליט יפײער דעם אין שטאל װי נאר
 רינג, אונזער רינג, דער »יז
 הענט ׳פארמאטערטע גראבע פון יאון
ו״עשמידט. זזאטערם מיט װי רינג דער איז

העמערל. צום
רײזיז א• ®יז

 !קלאפ העמערל, העמערל, אך,
 טשװעק א נאך טשװעק א שטארקער שלאג
 ניטא, שוין שטוב איז איז ברויט קיין
!עק אן אן ל״ד און צרות נאר

 !קלאפ העמערל, העטערל, אך,
 כיך שלאג טשװעקעם, די שטארקער שלאג

״ן שוין פארטיק מוז מארגן ביז  ז
שיך! טעבטערלס גבירה׳טעם דער

 !קלאפ העמערל, העטערל, אך,
 ארויכ. זיך האנט מ״ן פון גליטש :יט

 דו, ביזט שפייזער אייינציקער מייז
אויס. איד גיי דיר אן הונגער פון

 !קלאפ העמערל, העמערל, אך,
 צװעלף באלד שוין שלאגט ער •— זײגער דער

״ — יאויגן די  צו. זיך מאכן ז
!העלף גאטעינױ, א, כוחות, גיב



63ד נ א ל י י נ

אקערסט... דו און
 זייסט׳ דו און אקערסט, דו און
 גייםט, דו און פיטערםט דו און
 שפינםט, דו און דזאמערםט דו און
פארדינםט. דו װאם פאלק סײן זאג

̂# קלליפ*,  קלאני•/ קלינ,״ קל̂א
 געזאנג. זיין מיט האמער לער קלאפט
 קלאנג, קלינג, קלאנג, קליגג,

שקלאפן־׳צװאנג. פון קייטן די צערייסט

 געגרײט טיש ׳דיין איז װאו זאג,
 קלײד. ױם־טוב דײן איז װאו און
 שװערד, שארפע דײן איז װאו זאג

באשערט? דיר איז גליק װעלכעם

. . . קלא:; קליגג, קלאנג, קליגג,

 אויפגעװאכט, ארבעט, פון ?ןאן
 טאגט. גרויםע ד״ן דערקען און

 װיל נאר האנט שטארקע ידײן ןוןןן
שטיל, רעדןןר אלע שט״ןןן

. . . קלאנג קלינג, קלאניג, קלינ;,

בײמעלע. א פעלד ‘אין שטײט
פרץ. ל■ י. פון

ביימעלע, א פעלד אין שטייט
צװילגעלאך, גרעע עם האט
פייגעלע, א דערוין* זיצט

אײגעלאך, רי צו עם מאכט

 צװייגעלאך גרינע די אויל
פייגעלאך. די שוין שלאפן

א, א, א, זײ זינגט מאמע ד<
■נאכט. שטילע א איז עם

 צװײגעלאך ו־רינע די אויף
עפעלע. גאלדן א װאקםט

א״געלאך, די קיגד, «יין צו, מאך
!קעפעלע ד״ן אויף ברכה א

אװנט־ליד.
 אװנט, שטילער שוין קום א

 :א״ן פעלדער די װיג איז
 לויב־ליד, א דיר זינגען מיר

שײן. אװנט ליבער א,

 געװארן, איז עס שטיל װי
 באלד, שוין נאכט די קומט אט

 פארענדיקט שוין האט ליד זיין
װאלד. אין םאלאמיי דער

נאכט. האט אויםגעשפױיט
 נאכט האט אויםגעשפרײט

 אוםעטום. םודות
 פארטראכט בוים א חלומ׳ט
 בלום. די פעלד אין טרוימט

רו. רו, רו,
 שטערן לי נאר פינקלען
 װאו ערגעץ ערגעץ,

הערן. זיך גריל א לאזט

ליד. ארבעט
פלאטנער אייזיק פיו

שיעור, א אן ארבעט די ליב איך
איר; בײ קנעכט א בין איך
מונטער, שטענדיק און
 ארבעט איך אז

געזינטער. גייםט מיין איז
געדאנקעו, זיך װעבן
 י פארלאנגען, זיך װעקן
 סאשינען־רויש אויס זיך מישט

געזאנגען; הארציקע מיט
קאפ, דעם װארף א
הענט, די ײארף א

האר. פאטליע די
 ברענט, ארבעט די

 •פריי, אטעמט און ברוםט םאפעט
 קלאפערײ אין הארץ מיין קלאפט

מאשינען. און האמערם פון
װ. אז. א. ארבעט די ליב איך
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זשאמעלע.
הורװיטש ש. פון

״ן װעםט ״דו  זשאמעלע!" מייז גביר, א ז
 ײייגעלע מיין בײ זינגען ימיר פלעגט

 ;מאמעלע ן י מי אינ/אל נאבט אלע
ניגעלע• איר היינט ;אך געדענק איך

 מיר געווארן איז מקוים און
 מאמעלע: מײן פון הבטחה די

 גביר■ גרויםן אזא קריגן צו שמעד
זשאמעלע. איר װי עושר אזא׳ן

 קערבעלע׳ א אויף» ,איך שלאף שלאפן
 סקארינקע א אױף המוציא מאך
 שערבעלע, א אוייף ל׳חײם און

קלארינקע. װ׳אםער ברונים איך טרינק

 װ״נעלע, דאם קינדערלאך, די און
 אנטיקעלע׳ .אויסגעפוצט גײען

 לייבעלע, דאס אניטשקעם מיט פול
שטויקעלע. א מיט ארוימגעגארטלט

אױסגעגעבן מוזינקע ױ
 װארשאװםקי מ. פון

I בעםער תענער,
 !גרעםער ימאכט ראי די ראד, די

 געמאבט, גאט מיך האט גרוים
 געבראכט; מיר ער יהאט גליק

 : נאכט יגאנצע א קינדער הוליעט
 אויסגעגעבן, מוזיטקע די
1׳אויסגעגעבן מוזיכקע ד<

 1מזיק זיד,,<אי
 ;קאזיק א גײט באבע די

 זעט, נאר זעט עין־הרע, קײן
 1טרעט זי װי טופעט, זי װי

 Iפרייד א אוי שמתה, א אוי
 אויםגעגעבן, מוזיגקע די
אויםגעגעבן! מוזעקע די

דײן מיט שוױיגםטו װאס שפיציק, איציק
? םמיטשיק

 !געשריי א טו קלעזמער די אויף
 ? זײ שלאפז צי זײ, שפילן צי

 I צװיי אויף אלע םטרונעם די צערײם
 1 אויםגעגעבן מוזינקע די
אויםגעגעבן, טוזינקע די

שנײדערל. א מיר איך בין
(פאלקם־ליד)

 שניידערל א מיר איך בין
 האנט, אין האלטן ניט איך קען נאדל א

 װימעסקע א ארוים מיר איך שטעל
געװאנט פרעס איך אז

 איך, קען װאם פרעגט
!טידיל־דידיל־דאם

 !»יך פארברען &רעם איך אז
 1 טידיל־דידיל־דאם

פאריבל, קיין ■ניט האט
 פאריבל! ק״ן ניט האט

טידיל־דידיל־דידיל־דידיל־דאם.

 קלעזמערל א מיר איך בין
 ניט. סמיטשיק קיין האט פידל מײן

 װיװעםקע, א »רוים מיר איך שטעל
ליד. א שפיל יאיך אז

 איך, מאך װאס פרעג
 I טידיל־דידיל־דאס

 !איך לאך אלײו ויך פון אז
טידיל־דידיל־דאם,

פאריבל, ק״ן ניט האט
 פאריבל, קיין :יט האט

!טידיל־׳דידיל־דידיל־וידיל־דאם

אױך, פארט יאשקע
 לאקענעס קײן נישט מיר קוין£

 ש״ן. גישט מיך מאך און
 שטיײעלאך, פאר א דיר קויף
גײן. דארפםטו פריזיװ צום

אװעק, פארט יאשקע אוי, אוי, אוי, יאוי,
 פאיעזד דער שעה, א נאך שעה, א נאך

אװעק. גייט
אװעק, פארט יאשקע אוי, אוי, אוי, אוי,
 פאיעזד דער שעה, א נאך שעה, א גאך

אװעק. ג״ט

 זבלה טײערע מײן געזונט, מיר ושע ז״
 אלע׳ נאך װי מער בענקען איך װעל דיר נאך

. אוי אוי, . .

 שנ״, א איז דרויםן זאװערוכע, א איז דרויסן
 װ״. טוט קעפעלע דאם מאמעלע, װיי, איי

. אוי אוי, . .
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טשירם. קינדערלאנד

שול־טשיר. אונזער
 פיר. דרײ, צװײ, א״נס,

 טיר. זײנען שול־ו/ברים
 ש&ויאך, אונזער איז דאם — אידיש

 !זאך אונזער איז דאם — פו״הייט
 זיבן, און זעקס ׳פינף,

 געקליבן. א״גם און איעם קינדער
 צען, אוז נײן אכט,

!זעז ווידער זיך טיר װעלן שול אין

 םטעם, םטערא, קאימא, קאימא,
 טעהא, מעוזאי,
 פאטפעניקל. שטיקל •מעראם,

 קעמיא׳ פאליטוטשי 1 קעט ניפ 1בענג זיפ,
1 יעי קעדערלאנד קינדערלאנד,

 בים־טשיקא־בום, בים־טשיקא־בום,
 בום. ריקא־טשיקא־ריקא־טשייקא בים־טשיקא,

 טרעפ, ׳אהעט טרעפ,פוטאיטאין רעט א געט גא
בים, בים, »בים,

 !,םים־בום־גא קענאךבאל, קענאךבאל,
דא• רא, דא/ קינז־ערלאנד ׳קינדערלאנד,

 טשאו טשאו, טשאו, טשיקאלאקא, טשיקאלא־א,
 I או או׳ באו, בומאלאקא, בומאלאקא,

 בומאלאקא, טשיקאלאקא,
 טשיקאלאקא׳ בוטאלאקא;

 !בא בום, םים,
! בא בום, םים,

!רא רא, רא, קיגדערלאנד, קיינדערלאנד,

 ױד, א מיט ,epp א מיט
 עיז׳ דלת׳ נוז, א מיט
 למד, א טיט ריש, א מיט
 דלת, נון, ,5אל[ אן מיט

!יעי קינדערלאנד קינדערלאנד,

אלאמעם, אלאמעם,
 בום. בום דע שישקע איטאבאם אלאמעם,

 רא. רא, רא,
קינדערלאנד.

 טשאו אקאלאקא טשי, אקאלאקא
 טשו, טשי אקאלא?א

 טשאו טשאו, טשאו,
 י רעפרארעם רעםי פרא רי

 קיגדערלאנד, קינדערלאנה
יעם. יעם יעם,

 בום, טשיקא ריקא
 בום, !צשיקא דייקא
 טשיקא ריקא טשיקא, ריקא
 בום. בום, בום,
 אי. אי, אי,
א א׳ א,

 נןיינדערלאנד, קינדערלאנד,
רא• רא, רא,

 יעהא, יעהא,
 הא הא, הא, הא, יעהא,
 יעהי, יעהי,
 .הי, הי, יהי, הי, יעהי,
 הא, יהא, הא, הא, יעהא, יעהא,

 קינדערלאנד קינדערלאנד,
רא, רא, רא,

 פליפ פליפ, ,s£לי
 יפלאפ פלאפ פלאפ,

 קינדערלאנד קינדערלאנד,
 !קלאפ קלאפ, קלאפ,
 ראץ, ׳רא*ן ראץ,
 ריץ, ריין, ריץ,

 נײלאנד נײלאנד,
I שפיץ דער אין שטײט



!ד נ א ל י י נ56

פאראדיעס און לידער קעמפ
הולאלא. הולאלא,

שפיל) (באװעגלאכע

ןב : םאלא  אינגעלע א ,איך ,
.װאויל• און שײן גוט,
 בין איך אז מען, טוט װאם

?-פויל אביםעלע

לא... הולאלא, הולאלא, הולאלא, א״, ; כאר

 און גוט בין איך זאגט, מאמע מ״ן :םאלא
שיין.

שלאפן נוט װיל איך זא ן,מע טוט װאם
גייז?

 לא... הולאלא, הולאלא, הולאלא, כאר:איי,
(ביש)•

 שטיפעי א ■אינגל א אײנטאל איז :סאלא
געװעז,

האל: באלד שרייען גענומען ער יד.אט
:צעז נאך

 מי״ ם׳איז מאמען, מיין צו װיל ״אק־
אלײז״ אומעטיק

 מיט געהאלפן קינדער אלע אים האבן
געװיין. ביטער א

 לא.. חולאלא, הולאלא, הולאלא, א״, :כאך־
(בים)•

קונדס־ליד.
 זשור־ קעספ־פײעו דעם פאר ליד באװעגונג (א

 בין ״איך ופון מעלאדיע די קונדם. נאל
״שולמיח״). ns זוכהן״ גתן

 I קינדערלאנד־קונדם קומט אט
 I קינדערלאנד־קונדס קומט אט
 שט״ט ער װי און גייט ער װי

 גרויט. ער איז װיצן זאגן
 ! איא איא׳ איא׳ איא׳ איא׳
 אמוו אן אוי ׳אמת, אן אוי
 שט״ט ער װי און גײט ער װי

!...גרייט ער איז חכמײפ זאגן

יענקל. משה מײן
 פרעגט און קעדערלאנד אין קומט מאמע (א

קינד). איר ,אויף אן זיך

משה מיין יגעזען ניט איר האט :כאר
יענ״לעז׳

קינד? מײן געזען ניט איר ה$ט

 קװאר, און דאר איז ער :סאלא
הויט, »יז ביינער נאר
רויט. אביסעלע איז נעזל שפי־ן זײן

מש־! מיין געזען ניט איר האט :כאר
יענקלעז׳

קינד? מיין געזען ניט איר האט

צוױי װאכן שוין :םאלא
מיר, צו גיט שרייבט ער װי

משה׳לע, מײן םשה׳לע,
דיר... נאך בענק איך

יענ־ מש־ םיין געזען ניט איר האט :באר
לעו׳

? קינד מיין געזען ניט איר האט

 צעטין ניט װעט הארץ װעמעם :םאלא
טרעוץ, מאמעם א פון

 ביטער טיין ניט װעט װער
I דערהערן געװײן

אר; משד■ מייז געזען ניט איר וזאט כ
יענקלעז׳

קינד? מײן געזען ניט איר האט

לצים־ליד.
 מע־ דער סיט פייער קעמפ א ביי זינגען (צו

ניכטער״). זײנען ״מיר פון לאדיע
 לצים, ז״נען מיר

 לצים, זײנעז מיר’
 א״נם. און איינם ױנגען בראװע

 פ״ער, פלאקער פלאקער,
 נייער, דער װאך דער פאר
וואך. נייער יער פאר
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קינדערלאנד. וױי, אױ, טרערן. קאנםלער׳ם דעם
טרערז״) ״מילנער׳ס דעם װי זינגען (צו

 פארפארן שוין זײנען יארן װיפיל אוי
 דא א אט קאנםלער א בין איך ז״ט

זיך, שלאגן קיגדער די
זיך, קלאגן קאנםלער די

שעה. 20 וןי מןןר ארבעט איך

 פאראנעז, טעג זיינען עס
 דערמאנען זיך קאן איך
 ריז. א אמאל געװען בין איד

זיך, שלא;.ן קינדער די
זיך, קלאגן קאגסלער די

מיאום שוין באלד מיר װערט לעבן דאם

 זאגן, געהערט כ׳האב
 פאריאגן, מיך וויל מען

 שטאט. אין צוריק קעטפ פון ארויס
זיך, שלאגן קיינדער די
זיך, קלאגן קאנםלער די

ראד. דאים זיך דרײט אזוי אט

ליד. כא־כא־כא
 בײינאבט, זומער אייגמאל

 יגעלאכט, פייגעלע א זזאט
 געלאכט, פייגעלע א האט

בא־כא־כא־נא.
בא... בא, בא, טומבא, טומיא,

 קלײן, ׳פייגעלע א ג׳בין
 שיין, פייגעלע א כ׳בין
 פייגעלע א כ׳בין

 אלײן. איינער
 כא, כא, כא, בא,

בא... טומבא טומבא, טומבא,

 ארוים, קומט קינדער קינדער,
 גרוים און קלײן קינדער ־ינדער,

 שפעט, ם׳איז װ״ל ארוים, קומט
 כא. כא, בא, נא,
כא... בא, כא, גא, כא,

״ ״אוי מעלאדיע דער (מיט  רעבענױ װ
גװאלד!״)

 איך געװאלד קינדערלאנד, װיי, אײ> :כאר
ציטער, »ון שטיי

פייער. א ברענט הארצן אין איז
גוטער, א קעמפער א זיין װעל איך

געטרייער. א קעמפער א

 טאקע איך װעל טיש בײ טומלען :םאלא
אינאײנעם. אלעמען מיט גלייך

 פאזאלצן איך װעל זאלץ ט,יט און
שכנים. מײנע פון קאקא די

װ. ז. א געװיאלד קינדערלאנד, װיי אוי : כאר

 באדן, זיך איך װעל טאג א מאל צען : םאלא
היצן. גרויםע די אין יזוטער

שיפלען, זיך איך װעל נאכט און טאג
בליצן. און דונערן עס מעג

וו. ז. א. געװאלד קינדערלאך, װיי »וי כאו־:

באנגעלא. אץ
 בית ״אין מעלאדיע דער מיט זינגען (צו

 שולמית) פון חדר״ װינקל א אין המקדש
 חדר, װינקל א אין באנגעלא א אין

 אלייז, איינער קאונםעלער א זיך זיצט
 כסדר, זיי װיגט און קינדער די פארשלעפערט

שײן. לידעלע א שלאפן צום זיי זינגט

 װיגעלע, קיגדעלעם אונטער
 ציגעלע. װײםע קלאר א שטײט

 האנדלען געפארן איז ציגעלע דאם
 !בארוף דײן זיין װעט דאס

 מאנדלען, מיט ראזשינקעס
I שלאף קינדעלע, זשע, שלאף
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קונדס״ ״קינדעולאנד פון נועהלאך און שפיסממ־
 אויפן באנאכט צמייטן צום אינ׳געלע איין
 אויפ־ נאך װעםט 1שטיל !״שא : געלעגער

״ I גלאק דעם װעקן

: ערשטע ב א  ׳האט לע״יז — ליםן — ם
 אין כסדר גייט ער װאם ניקערם קיין :יט

? ן ז הוי לאגגע
 אן טוט ער — ניין — :םאב צװײםע

 ביזן אבער הויזן קורצע פאר א טאג אלע
״ װאקםן פרישטיק ״רעגעלע״. װערן און ז

 נײער א אויף זיך הייבט באגגעלא א אין
 מילך בעט און אינדערפרי פען־־װאניקער

 אן קיינדער די אים גיבן קאונסעלאר. ב״ם
 קי. קינדערלאנד די מעלקן גיין זאל ער עצה,

בחור  גלײך גײט און ניט זיך פוילט דעו,
 מעלקט ״װעמען — פרעגט און קיך אין *1ארוי
?״ דא מעז

מאנאלאג? א איז װאס
 צװישן געשיפרעך א איז מאנאלא״ א

קעמפער. א און לעװינען

 ״איז _ אנדערן דעם פרעגט קינד אײן
נאזטיכל?״ דײן דאס

 איז ״דאם חבר, זיין ענטפערט — ״ניין״,
לאנדרי״. פון געקומען צוריק ליילאך מיין

 יי פון קינדער אנפאנגער די אזוי װי
: אידיש רעדן קלאםן אידישע

 געזייט עלאך װאםער, אין געגאנגט אינל
 אין אװעק געלאפט און געשראקט עב׳אך פישן,

חײם. דחי

אינגל: אנאנדער
 עטאר געגעםט, עלאך קענדי׳ געהאבט כעב
געדזשיפט. עטאר קענדי, די געגעמט

 געהאפ האבן באנגעלאם אויבערשטע די
 פארענדיקט זי האבן זײ פארטי. פאדזשאםע א

 די אינטערנאציאנאל, דעם זינגען מיט
 געשלאפן, שוין ז״נען באנגעלאם אונטערשטע

 האט גרויפע דריטער דער פ.ון ט״דעלע א״ן
איג־ ךעם זינגט טען אז שלאף אין דערהערט

מיט אויפגעכאפט זיך זי האט טערנאציאנאל
 אויפ־ זיך פארשלאפענעוהײט און איימפעט אן

 אזוי הימנע. ארבעטער דער לכבוד ;עשטעלט
נאכט. גאנצע א אפגעשטאנען זי איז

:במרא װעטער
 װען וװםן אונז לאזט און ׳גוט אזוי זייט

 ױם־ נײלאנד אײער יהאבן װידער װילט איר
 ׳אוגזערע שיקן צו װען װיםן מיר װעלן טוב,

רעגנם.

 באשלאםן האט דירעקטארן אוו באארד די
 פון חשנון אויפן װ״טערם די אװןןקצושיקן
 צו קאלעדזש ספעציעלן א אין קינדערלאנד

 אזוי טעלער, ברעכן פון מלאנח די זיך לערנען
 נןײן גיטיהאבן יאר געקסטן שוין װעלן זיי אז

שװעריק״טן.

 געליטן ■װינטער גאנצן א האט ט״ך דער
 אר״נגע־ האט ער קל״ניקױט א ■קרעפם, פון

ארלאקם. יפיל אזוי שלונגען

 װאם שטארק, זייער פראטעםטירן געםט פיל
 גע־ האט קלעף דער װאס שיפלאך, נייע די בײ

 דער־ ׳ארלאקס, מיט װעסלעם די ז״נעז קויפט
״ װעלן מיט  מעגלאכ־ ק״ן האבן גיט איצט ז

 פון םואװענירם פרייע נעמען צו אהײם 'קייט
קעמפ.

 די אפנעמען נאכן זלך צװישן קינז־ער
 אמאל האט לאנדרי די פון ליידי ״די ;װעש

 זי וױיל אפערײטאר, טעלעפאן א זיין געמוזט
נאמבערם״. ראנ; די מאל אלע גיט

 אריעגע־ איז 7 באנגעלא פון אינגעלע א
 אנגע־ פוס איין אויף שפיטאל אין שפרונגען

שוך. אײן אין נאר טאן
 דער איז ״װאו נוירם: די אים פרעגט

?״ שוך צװײטער
גע־ ניט אינגל א אינגל: דאם ענטפערט

 װיט ט״לט זיך איך באניגעלא, אין שיך האבט
״ן אים שוך אײן ימיר הים,  איטם שוך, א

"I ״נײלאנד
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װערטער־בוך) (אונזער

דערוױיל) ט. ~יז א פון

א
 גן־עדן. װעכענטלאכער — ים1לו אייז

 ליבלינכ דאקטארס דעם — אײאדײן
געטראנק.

ב
 םון צוױלינג םיאמער ־דער— ביטריםעס

קעדערלאנד.
 דעמאראש, װאלטער אונדזער — בעני

 ארקעסטער״. מ״ד ״האום פון פארפאםער
אייגגע׳טטילטער אץ — באלעבאםטע

װאולקאן.
 פאיי אינםטרומענטן קרעכץ •— בעטז

קאפעליע. בענים
יהאוז. װהײט אונזער — אײ באנגעלא

ג
 פון נודנייק גרעםטער דער — גלאק

קיינדערלאנד.
 חאםפיטאל טהי ״קיפ — עפל גרינע

בוירנימ״. פײערם
קיגדערלאנד. אין פרייטיק — גיהנום

ד
 יפאר־ איז דזשים דער צייט —• ראמבעלס

 איבערי צעשפרײט זײ זײנען געװארן ברענט
קעמפ. גאנצן

 אונזערע פון קרבנות די — דישעם
װײטערם.

 װער און זײ״ זעט װער — דעזשורנעם
? זיי הערט

ה
א״נװיגער. אונזער — האז

חלום. אונזער — דאגם האט
װ

קינדערלאנד. פון בי ביזי דער — װעלדל
צוריק? «וין זי מען קריגט װעז — װעש

ערגע־ יפריזיװ, אונזער - קעפ װאשען
טויט. דער וױ

ז
צוקער. פאר םאבםטיטוט — זאלץ

ט
פאר־ ן י •טו ער װערט װען — טעאטער

? טיק
צעבראנן. זע — טו־עפלאך
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טוכ ױם נײלאנד צום כאגדיסוננ חארציהע א
םטעןש קינדערלאנד דעם פוןי

פארװאלטעד. דאראשקין, #י דירעקטאר. לעװין, יעקב

ערעלסאן נ. פלאמענבױם מ. װיזענבערג צ
האפמאן מ, װינער ר. מאזער ר.'

עפשטיין גישע מישעל ר. צוקערמאן ר.
גארדאן יהודית דזשייקאבסאן ר.׳ םאנדלער ה.

קאניװיםער מרם; טשאלקין ב. גיטלין ר.
d*id. גריימאן פאקס מ. r. יװער

גודמאן מרם. בארקין ש מאזער ב.'

נעלבוים מרם. פלאטנער א. אפאטאשו א.

טארגין מרם. ראוך מ. לודװיג ר.

שװארץ מרם. שטארקמאן ר. בעני ח.

קיבערמאן מרם. אלטמאן ש. זאלאטאראװ מ.

מארק מרס. ברוינשטײן דר. טאראנט ר.

ריפקין מרס. פעדבער דר. טאראנט ד.
וױינפער א. האלפערן ח. לײב א.
שקלאר י. הורװיץ י. םאנדצער ג.

טאריס פרענק נעזין מרם. נאװאק ה.
יאהאן מעיטין מרם. גלאנץ פ.

!לײענט ״ ר ע ד ע פ י ד ״ !לײענט
קונםט און ליטעראטור £אר זשורנאל מאדערנער

קארלין אהרן פון רעדאקטירט
יאר) אבטע ידאם שוין (דערשיעט יאר. א דאלאר 3 — ודײז2 שאן2םובסק,"

אימפדאװיזאציעם און לוצר,י׳ם'ל־ידעד א
באנד) א״ן אין ביכער 4(

אײנבינדער. בײם זיך געפינען און דרוק פון ארוים שוין זײנען
 שיקן צו געבעטן זיינען סובסקר״בער נ״ע באקומען. בקרוב זיי װעלן םובסקרײכער אלע

דאלאר. פינף קאםטן ביבער ידי װעלן נאװעמבער מאנאט פון דא־אר. דריי
D •רטאדרעםי IE  F E D E R , 239 E. 12th ST., N E W  Y O R K

F O K  A. L U TZ K Y ’S W O R K S

i ט נ v י י ל ״ ר ב וז ר ע ז נ ו א ״ i ט נ ע י י ל
קינדער־צײטונג צװײ־װאכנטלאכע א

די »ון ארויםגעגעבן
קינדער־שולן. ארבעטער אידישע אומפארטײאישע

יארק. נױ גאם טע103 איםט 143
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פרײנם אונזערע פװ כאנריסונגען
 יארק נױ עװענױ, נארטהערן 60 — ראזען לואים

 קאפלאן פ.

מאקאראװםקי םעים
 יארק נױ עװענױ, לענאקם 53 — שלײפער ל.

 יארק נױ עװענױ, פטעלי 1326 — הימאװ א.

 יארק נױ עװענױ, פענהוירםט 187 ראבינאװיץ, פיליפ

 יארק נױ עװענױ״ עדיםאן 1643 — ראוך מרם. און מר.

 יארק נױ עװענױ״ גרענד 2062 — פריד א.

 יארק נױ איםט, פארק קראטאנא 1490 — פאקם דר.

 יארק נױ עװעניו, ױניװערםיטי 1344 — האלאנד

גלאנץ א.
 ברוקלין עװענױ, טע23 ־ 8627 — קאזאקעװיץ

יארק נױ װעםט, פלײם בושענען 643 — פיינגאלד ישראל

 ברוקלין ׳םט. בריסטאל סו7 ליטינםק/ דזשולױם מרפ״ און דר.

 ברוקלין עװענױ וטע3 ־ 3909 קאפלאן, דזשולױס

 ברוקלין םטריט, סזטע ־ 2154 גענזעלאװ, מ.

 יארק נװ עװענױ, עדיסאן 1639 שרײבמאן, ה.

 יארק נװ םטױט, וטע68 איםט 536 יאםינאװםקי, ד.

ברוקלין םטריט, טע3 איםטע 388 ברוידע איזי

J. LIDSKY, 202 E. Broadway, New York
סטײשאנערי. און בוכהאנדלונג שולן, פאר מכשירים
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פרײנט אונזערע פון נאנויסזנמו
 בראנלם עװ., מארים 2081 אבראמםאן, נ.
ברולוצין ראוד, דייהי? 329 מינטזער, פ.
י. נ. עװ״ ^ענאקם 53 װיינפער, א.

* פעטערם*! םט״ ליל<• 150 יצײב, ה. . $
איילא׳מ־ לאנג עוו., פא?ק 8110 מאנדצ, פ.
 גאם טע199 איםט 246 רי׳פין, פ.
 ברוק^ין עװ״ נאבל: 1258 פאקס, מ.
 דזשױרזי נױ עװ״ מיין 676 בי^יםאן, ל.
i I נוארק עװ., םפריעפעהד 293 יצעװעטאם, מ.
י• •J גאם׳ טע97 איםט 61 םאלאדלוין, ה.

י. נ. גאם, טע175 איםט 800 םיקארא,
י. נ. עװ״ פראםפעלןט 564 פ?אקס, מרם.

פאם״ק עװ., האא 120 באגאראד, ם.
 ברוקיציז עװ״ מי^ער 646 באבקין, ב.
י. נ. גאם, טע183 איםט 765 ב^יטפי^ד, ם.

י• נ. עיװ., דייי^י 2076 מאריס, ביטרים
םט• בױרען װאן 482 גא^דגעבערג, ה.

 פעטערםאן ׳עװ. טע11 385 ׳?ייב דז.
י• נ• עװ., מאהעגאן 1821 ראיצער, ב.

 ברוקיצין םט., טע4 איםט 1575 יצוקין, מר.
י. נ. פארק, קראטאנא 1426 גרינבערג, ה.

עפשטײן פאשע
.י• נ. גאם, טע1772 װעםט 81 פע?דמאן, א׳טר
י• נ. עװ., ׳טערידאן 1225 פארבער, מיס

י• נ. בוצװארד, םויטערן 765 האנאר, פ.

 ברוק^יז םטריט, הינםדייצ 352 מאכטינגער, א.
 ברול^יו עװ״ מאנהעטעז 1130 פעיצדמאן,

 ברוק^ין גאם, טע50 — 1147 איצבערט, מאקם
 נוארק עיװ״ הי^םייד 182 ברוידע, מא?ם

 ברוקאיז גאם, טע46 —1161 קאהען, א.
 ברוקלין עװ., האװארד 728 רובינםטיין, מרם.

ער 1158 װייצםאן, מ. י. .3 עװ., װי̂׳

 ברוקצין גאם, טע49 — 823 קאהען, מ.

י. נ. עװ״ טינטאן 720 נעזין, ם.
א^באני בעלינקי, מר.

p, 1077 אינא m י• נ. םטריט, פאקם .
^ין עװ״ ױניאז 1278 םפױואק, א.  ברו
 ברוהאיז גאם, טע81 — 1779 דאברין, י.

 ברוק^ין גאם, טע2 איםט 2085 םפיר, ש.
י. גאם, טע111 איםט 72 ראטשטײן, ה.
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 די באגריסן קעדערלאנד פון עלטערן און פױינט די
 ארבעט פון טוב ױם צום קינדער און לערער טוער, שול
:פרײד און

(נוארק) הײמאן פאם״ק — באגאראר פאלין ראוך ר.
(נוארק) קרעל פלאנקם פעני מעלצער מינע

אלטמא! שפרה מאיערםאן װאםק
שװארץ עטל װיינשטיין ריגראד ה.

נוראלניק פרומע ריפ?י! ד. גרײמאן מרם.
שר״במאן געלבאום אםנת און סאניע גריימאז מר.

םעמלעם מרם. קאפלאן ס^ניע nri»nn

(נוארק) לעדערמאן ספיװאק א. פעדער
(טשעדעם) יאפע א. םפעקטאר פריד
(נוארק) לעוױטאס מ. זאלאטאראװ ב. װינער מרם.
לעװיצקי א. פילארעלפיע גערשקארן, םאניע װינער מר.

 1נודמא מרם.
 רעדי ר.

 טשאלקין פרידע
 טאראנט חיה

 װאלנער
 ליבערמאן לאה

 מאגדעל מינע
 םימאוױטש

 גוירשן םאניע
 היימאן

 פ״גיזאן
 בארקי! דארע
 מארק יעטע

 בערזאן
 לעוױצקי

האלפערן הנה

 לעוױן רבקה
 םילװער מרם.

 םילװער דר.
 גענזעלאװ מרם.

 גענזעלאװ מר.

 מאםלאיװ מר.
 מאםלאװ מרם.

 הארניס
 שריפטער

 נוארק — מעק
 נוארק — סאדקיןי
 םטייםל

רילאן
 צוקערמאן מים

קלעצקי ח.

 רובינשט״ן
 םאנדלער טאניע
 שעק אדעלע

 (לײקװאוד) פרידלעגר
 װיגער ראםל
 שײנקין לאה

 פייגענזא!
הימאװ
 םאנדלער אםתר
 פראםפעלד הדםה
 נאװאק מאלע
 םילװער צירל

 בײלינםאן
 פאדאלםסי א.

 קאפלאן ם^ניע
םײםין

DANTZIGEH
K O S H E R  B U T C H E R

Poughkeepsie, N. Y.
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Silver Lake Dairy
Poughkeepsie, N. Y.426 Main St.

Siegel Bakery

Poughkeepsie, N. Y.196 Main St.

B. Rosenthal
הענדלער פרוכט

Poughkeepsie, N. Y.
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