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4.

 יאולאנן זעקסטן צום ארויפנעגעכן זשװנאל
 װאשינכםאנער די פון סאנצערט

שולן. ױננ אומןסעו־

 ♦ ♦♦ ♦ק. ד. װאשינגטאן,
1 מאי,♦ ♦ 9 2 9

18%.



באגריםונגען ײ-
 די פון קינדער די צו באגריםונג הארציקע אונזער

 װאשינגטאן. אין שולן ריגג ארבעטער
 געביט קולטורעלן אפן ארבעט אײער מיט פאראױם

 װאשינגטאן. אין קינדער אידישע די צוױשן
גרויםע. די צװישן קלײגװארגי-טיר די צװישן איר

פארײן. געזאנגם פרײהײט

 קאאפעראטי־ פאראײניגטער װאשינגטאגער דער
 קינדער די באגריםט ״ניט־געדײגעט״ קעםם װער
 זײער צו שולן רינג ארבעטער װאשינגטאנער די פון

קאנצערט. יערלאכן זעקםטן

םארװאלטוגג־ראט פון פארזיצער

רײנים. י.

 די דאם װינשט 92 ברענפזש ו־ינג ארבעטער דער
 ארבעט די פארענדיקן זאלן שולן די פון קינדער

גרינדערס. די פון

םעק. דעניםאן, מאקס

 קינ־ די צו באנריםונג הארציקע און פערזענלאכע א
 גע־ דער צו שולן ר. א. װאשינגטאנער די פון דער

 װינש איך זשורנאל. ערשטען זײער פון לעגענהײט
 פון זשורנאל טן25 דעם זען דערלעכן צו האןן און
שולן. חיגע די

 שול־קינדער פון מאםע א פון ליבשאםט מיט
מוטער־פאראײן, דעם פון מיטגלידערן א און

שײנבערג. ב.

קאנצערט. יארלאכן זעקסטן זײער צו שולן ר. א. װאשינגטאנער די פון קינדער די באגריםן טיר

 טטירמאן מרם. און םר.

 גװ־עו־ױטש מרם. און מר.

 גראטםאן מרם. און טר.

 פוראש מרם. און מר.

 שיפמאן מרם. און םר.

 מינקין םרס. און מר.

 זוקער םרס. און מר.

 באכראך מרס. און מר.

 גענדערםאן מרם. און מר.

 םטאלער טרם. און מר.

 רײנעם מרם. און מר.

 גאטקין מרם. און מר.

 מאלאקאף םרס. און םר.

 לעװין מרם, און מר.

 מאגםעט מרם. און מר.

 קאלאדני מרם. און מר.

 לאפקאװ מרם. און מר.

 ב. ל. סרם. און מר.

מאראװ מרם. אוז מר.

 שײנבערג םרם. און מר.
 קעםטין מרם, און מר.
 שולמאן דזש. מר.
 קלײן מרם. און טר.
 דעניטין װאולף מרם. און מר.
 גארין מרם, און םר.
 גאנדז מרם. און מר.
 הערטאן םרם. און מר.
 הערץ מרס. און מר.
 אײזענכערג טרם. און מר.
 יאפע מרס. און םר.
 קאפלאן מרס. און מר.
 קאלאדגי א. מרם, און מר.
 קערענסקי מרם. און מר.
 פאסטערנאק מרם. און מר.
 פרעבלױד םרם, און מר.
 פוזרין מרם. און םר.
 רוביטצקי מרס. און מר.
םילװער מרם. און מר.

 םמיט י. מרס, און םר.
 םמיט נ. מרס, און מר,
 נימלשטײן מ. מרם. און מר.
 אגדרוסיא מרם. און מר.
 ביאליק מרם. און מר.
 בערעזניק מרם. און מר.
 קעםלמאן מרס. און מר.
 קאגאן םרם. און מר.
 דעלל מרם. און מר.
ריטש מר.
 עפראס טרס. און מר.
 עלקאן מרם. און מר.
 פײנשטײן מרס. און מר.
 װערטליב םרם. און מר.
 זלאטגיק מרם. און מר.
 פלאטניק מרם. און מר.
 זײדטאן מרם. און מר.
 יאנאװסקי מרם. און טר.
גאלדן מרם. און םר.
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פאראוים דאך נײען מיר
---------• • •—•—

 אר־ אײנגע׳עקשנ׳טער שװערער פון יאר זעקם
 אומדער־ פון יאר זעקם אונז. הינטער ליגן בעט

 אנגעשטרענג- פון יאר זעקם געראנגל. םידלאכן
קאמפן. טע

 שעפע־ פרוכטבארן פון יאר זעקם—אויך־ אבער
 זעקם דערגרײכונגען. פרײדיקע פון אויפטו, רישן
 שטאר־ אלץ זיך ם׳האט װעלכע פון משך אין יאר,
 איבער־ אונזער געפעסטיקט שטארקער און קער

 װיכ־ און גרויס איז ארבעט אונזער אז צײגונג,
 אונטערבראכען ניט אופן בשום טאר און ׳טיק

ווערן!
 אונזער געװארן איז רײפער און רײפער אלץ
 גרויםער א פון פיאנערן די זײנען מיר אז גלויבן

 די באלעבן און פארכאפן מוז װאם באװעגונג,
 םאציאל־ראדיקא- און אידיש־װעלטלאכע ברײטע

מאםן. לע
 אןן געלעגן זײנען שטרױכלונגן פארשײדענע

 פון אומדערװארטעטע, אפטמאל, װעג. אונזער
ארויםגעשפרונגענע. הויט העלער דער

 אז שטאלץ, מיט באהויפטן מיר קאנען איצט
 נוצלאכ־ גערעכטיקײט, דער אין בטחון אונזער

 דעם פון נויטװענדיקײט דרינגנדער און קײט
 צו געמאכט מעגלאך אונז פאר האט ״שול״ ענין

 אלע באזיגן צו און שטרויבלונגען אלע באזײטיקן
שװעריקײטן.

 קײן ניט געשיכטע דער אין איז יאר זעקם
 באדינגונגען די לויט אבער פעריאד. גרויםער

 ארבעטן, צו אויםגעקומען איז אונז װעלכע אין
טהלך. היפשער א עם איז

אנטפלע־ צו בכח זײנען מיר װאם אונז פרײט
 װעלט, אידיש־ראדיקאלער גאנצער דער פאר קן

 אויפטו, אונזער װאשינגטאנער, די פאר ובפרט
טריט.״ ״זיכערע מער־װעניק שוין אונזערע

 איבערצײ־ פרײדיקע אונזער—גלײכצײטיק און
פאראוים! דאך גײען םיר אז גונג,

 און שול, רינג ארבעטער אן איז שול אונזער
 מיר ר. א. פונ׳ם קינד ױנגםטע דאם—םײנט דאם

 קאמף שװערן דעם פון עדות די געװען זײנען
 ער ביז ארדן, אונזער אין אנגעגאנגען איז װאם
אונז פרײט איצט שולן. בויען אנגעהויבן האט

 קאםף יענער אז פאקט, דעם קאנםטאנטירן צו
געשיכטע. צו שוין געהערט

 אלץ טאג יעדן מיט פארנעמען שולן ר. א. די
ר. א. דעם אין פלאץ בכבוד׳דיקערן א

 אלץ װערן ר. א. פונ׳ם רײען אויבערשטע די
 בא־ דעם מיט דורכגעדרונגען מער און מער

 אדער צירונג, א זײנען שולן די אז װאוםטזײן,
ארדן. אונזער פון צירונג ם א ד

 פא־ א אנגענומען האט גאנצער אלם ר. א. דער
שול־ענין. צוש כאציאונג און שטעלונג זיטױוע
 שול־ארבעט די גענוג. ניט װײט גאך’ם אמת,

 ברען־ דער ארבעטער־רינג בײם װערן דארף
 עדות לעבעדיקער דער טעטיקײט, זײן פון פונקט

 װערן מוז שול־ארבעט די אױסװאקםן. זײן פון
 צענטראלער דער ארבעטער־ריגג, פון נשמה די

 דעם שאפט װאם ר., א. דעם באלעבט װאם נערװ
 ריכט־ דעם און אויםשפרײטונג זײן פאר באזיס
טעטיקײט. קולטורעלער זײן פאר שנור

 ניט שוין איז צײט די װערן. עם װעט ער און
װײט.

 אלע װען דעמאלט, עם ער װעט װערן און
 זיך װעלן ר. א. פונ׳ם ברענטשעם אײנצעלנע

שול־אידעע. דער דינםט צו שטעלן
 גרוי־ א גופא שטאט אין אונז בײ זיך געפינט

 דער מיט איז ער .92 ברענטש געזונטער םער,
 מיר, זײנען זיכער אבער פארבונדן. ניט שול

 שטאט אין אונז בײ װאם דעם, פון צעפרידן אז
געװים. ער איז דאם—שול ר. א. אן דא איז

 איז װײט ניט אז אויך, מיר זײנען זיכער און
 טיילן—בארוןז זײן אײנזען װעט ער װען צײט, די

 און אופהאלטן דעם פאר אחרױת די אונז טיט
 ארבעטער־רינג װאשינגטאנער די פארשטארקן

שולן.
 צײט די אז גלויבן, און זיכערקײט מיט פול

 אנער־ פאר קעמפן געדארפט האט שול די װען
 מיטגלי־ אלע אז אװעק, אײביק אף איז קענונג

 פאר־ ברידערלאך זיך װעלן ר. א. דעם פון דער
 אלטע די פארשטארקן פון געביט אפ׳ן אײניקן

 קו־ שולן; נײע פארשפרײטן און בויען און שולן
צו־ דער אף בליקן האפנוגגפולע מיט קענדיק



פאראױס דאך גײען מיר
)1 זײט פון (שלום

 אז איבערצײגו־נג, טיפער אונזער דאנק א קונפט
—פאראוים דאך גײען םיר

 קינ־ די צו גרום הארציקםטן אונזער מיר שיקן
 אלע צו עלטערן, זײערע צו שולן, די פון דער

 בײשטײערער, אונזערע צו שולן, די ארום טוער
סימפאטיזירער. אונזערע צו

 שװערע די דורכגעבראכן! איז װעג דער
אפגערױמט! שטײנער
 בוי־ װײטער כוחות פאראײניקטע מיט לאמיר

װעקזי• און שאפז ען,

 םער מען װעט װעקן װען נאענט איז צײט די
 םיטגלידער אלע װעלן דעמאלט און דארפן. ניט

 שול־נעץ די אויםשפרײטן ארבעטער־רינג פונים
 נאר װאו און צװײטן. ביז׳ן לאנד עק אײן פון

 ערגיץ נאר װאו און ישוב, אידישער א ערגיץ
 די לויכטן און בליען װעט ברענטש, ר. א. אן

 םאל־ גרייטנדיק שול, םאציאליםטישע ־ אידיש
 קעם־ רעװאלוציאנערע פון ארמײ דער פאר דאטן
 פערזענלאכ־ שעפערישע ־ הארמאניש און פער

 טענטשן גאנצע פון דור א צוגרײטנדיק קײטן,
באפרײאונגם־קאםןן. גרויםן דעם פאר

געליבטער פ. פון באגריסונג הארציקע א
׳-------------- • • •--------------

קינדער, די צו און שול-טוער רי צו נרום הארציקן א
װאשינגטאן. אין שולן ר. א. די באזוכן װאם

 געװיינ־ א װי מער םך א איז שול-אוכטערנעמונג א
 אר־ אנדער אן אדער ברענסש ר. א. אן פון טוב ױם לאכער

 פאמיליען- גרויםע זיינען שולן םון ױם־טובים גאניזאציע.
 עלטערן די קינדער, די זיך באטייליקן זײ אין װײל שמחות,

 אלעםען םיט זיך קומען װעלכע פרײנט, נאענטע אויך װי
זיין. םשמח

 ױננט רער אפשפיגלען זיך װעט זשורנאל אײער אין
 װעלן שילער די שולן. אונזערע פון קינדער די פון נײםט

 אין זאכן פארשיידענע װעגן געדאנקען זײערע אויםדריסן
 װיםל ליכט, װיםל אידיש. שפראך_אין אײגענע זײער

 ארוים־ םון זאך אײנפאכער דער אין אט ליגט עם האםנונג
װאשיננטאן! אין קינדער־זשורנאל אידישן א געבן

 אדער געטראכם, צוריק יאר ־ס&60 מיט דאם װאלט װער
הויפט־שטאט דער װאשינגטאן, אין אז דענקען, געסענט גאר

 אײננעפונרעװעט װערן זאל שטאטן, פאראײגיקטע די םון
 נאכ־ זאלן קינדער זייערע אז און באפעלקערוע אידישע א

עלטערן? זייערע םון שפראך די און קולטור די פארזעצן הער
 םון סינדער די םון שאםונגען די םיט זשורנאל אייער

 װאם דעם, פון סיםבאל שענםטער רער איז שולן אייערע
 אי־ די םון הולטור־טרענער רי און םאציאליםטן אידישע די

נעיחלוםיט. אמאל האבן מאםן דישע
 װעלכע עלטערן, און סינדער אלע איר נעגריםס, זײט

 װאשינגטאן אין שולן ארבעטער-ריננ די אז מעגלאך, מאכן
עקזיםסירן. זאלן

 װײטערדיקער אייער אין דערםאלג אײך וױנשן מיר
ארבעט.

געליבטער, ם.

רינג. ארבעטער בילדונג־דירעקטאר

שול־פארװאלטוכג.) פון (פארזיגער שיינבערג ש.

װאשינגטאן אין שולן ר. א. די פון געשיכטע טראפץ א
 בײ געװארן געבארן איז שול ר. א. אן פון געראנק רער

 ברענטש ״פרײהייט״ פון מיטגלידער און טוער הײנטיקע די
 שולן ערשטע רי װי דעם, נאך צײט קורצער א מיט ר. א.

 אנגע- האבן מיר נױ-יארס. אין געװארן ארגאניזירט זײנען
 װעל■ צו ,92 ברענטש אין געדאנק רעם פראפאגאנדירן הויבן

 העם־ יאר פאר א נאך באלאנגט. דעמאלט האבן מיר כן
 באהאנ־ פראגע די איז פראפאגאנדע און אגיטאציע טיקער

 מיט דורכנעפאלן זיינען מיר נעװארן. דיםקוסירט און רלט
 םיר האבן כעבליבען זײנען מיר װי אנטוישטע הראך. א

 אונזער ברעננען צו אינניכן םענלאבקײט די געקראגן דאך
הפועל. אל מכח טרוים

 באדײטענרע נאנץ א װען מאמענט, א נעקומען איז עם
 צוליב זיך, האט ר. א. 92 ברענטש פון מיטגלידער גרופע

 פון אפגעטײלט פארשידענהייטן, - מײנונג פרינציפעלע
 ארבעטער 506 ברענטש נײעם רעם נענריגדעט און ברענטש,

 איז טאנ־ארדענוננ דעם אן* םראנע ערשטע די און ריננ.
שול. ר. א. אן אױפבויען—געװארען אװעקגעשטעלט אונז בײ

 ברענםש אז נערענסט, האבן םיר נעטאן. און גערעדט
 צו אים םאר איז עם װיכטיק װי אײנזען ראך װעט 92

 האבן םיר שול-נעביט. דעם אף אונז םיט םיטארבעטען
ברענ- בײדע םון םארשטײער םון סאנםערענץ א םאררוםז



3 זײטטריט זיכערע

 זיך האבן פאחזאנדאוננען און ?אנםערענצן די און טשעם,
 אויסגעזען װידער האט עס חדשים. עטלאכע םאר געצוינן

 אירעאל אונזער אז װערן, ניט גארניט װעט ענין פונים אז
װערן. צערונען װעט

 האבן צו טרוים אונזער אז םכנה, רער פון אנבליס אין
 זאיצ קינדער, אונזערע פאר שול ר. א. אן װאשינגטאן אין

 ענטו־ אונזער זיך האט װערן, פארװירקלאכט ניט קײגמאצ
 בא- האבן מיר און פארצענפאכט, אידעע דער פאר זיאזם

 אום- איז ארגאניזיח הענט לעדיהע מיט ײן5שיצאםן_א
שול. ר. א. רי שטאט אין בויען

 אױך װאם צייט, ?ורצער א פון אויםנאם דער מיט
 ״םרײ- טוט שול, רער אין מיטנעארבעט האט 92 ברענטש

 םון ארבעט שװערע אומגעװיינלאך רי 506 הייט״-ברענטש
ש\ל. די אוםהאלטן

אוםנאבע אונזער םון שװערשייט דער אף נעהוקט ניט

 אי! צעפריח. זייער דערגרײכונגען אונזערע םיט םיר זיינען
 םאר־ אט און זיק מיט שטאלץ זײנען מיר—דאם װי מער

 װיב־ אזא אוםהאלטן און נרינדן דורך װייל װאם_ערשטנם,
 אררן, רעם כבוד פארשאםט מיר האבן אינםטיטוציע טיקע
 צװיי־ ארבעטער־ריננ. דעם—שול די טראגט שילד זײן װאם
 נע־ האבן ?ינדער װאשיעטאנער 250 אומגעפער װאם טנם,

אונטערריכט. אונזער װעניסער, מער ?ראגן,

 אעעשטרעננטן אינטענםיװן אונזער דאנק א דריטנם,
 כי־ די דורכברעכן געאונגען אונז איז געראנגל טאג-טעגלאכן

 האיל־ און נעגנערשאפט באװאוםטזיניקער פון װאגט נעזישע
 לעצטנם שולן. אונזערע צו 92 ברענטש םון פאםױוקײט טער

 נרעםטע די אפילו װאם פאקט, דער באזונדערס אונז פרײט
 הײנם-צו-טאג אז זײן, מודה מוזן שולן ר. א. רי פון געגנער
 פונים קרוין רי אינסטיסוציע, שענסטע די שולן די זײנען

ארבעטער־ריע.

עול־פארװאלטונג.) פון (פעאנץ־סעקרעםאר שולםאן ם.

פעלט? אונז װאס
—-----------• • •--------------

שולן, אונזערע פון ארבעט רער צו נאענט שטײענדיס
 פאר א אף אנװייזן און נעלעגנהײט רי אויםנוצז איך װיל

 צװײ אף אפשטעילן זיך װעל איך אונז. פעלן װאס זאכן
 דער־ אינעװ״ניקםטער פון געביט אםין ערשטנס, נעביטז.

 צװײטנס שולן. אונזערע םון קינדער די פאר ציאוננם־ארבעט
שולן. די ארום סביבה דער װעגן

 איז מםירת־נפש גרוים מיט אז װערן, נעזאגט דא זאל
״ אופהאלטן צו שולן רי ארום טוער עטלאכע רי געלונגען  ז

 פון יאר זעקם געװען זיינעז דאם יאר. זעקם םולע כמעט
 גאר װאס ארבעט, אנגעשטרענגטער אומדערטידלאכער

 אידעאליזם אויםגעהאלטענעם און גאויבן טיפן א מיט טענטשן
 אױב ישר-כח. א באמת זײ קומט עס און טאן. עם קאנען

 איז אונז, פעלן װאם זאכן רי אף אפ רא זיך שסעל איך
 נאר טוער, און םארװאלטער די טאדלען צו כדי ניט ראס

 אונ- אויםברײטערן אוז אויסבעםערן אף םיט^ען נעפינעז צו
ארבעט. זער

 קיצײנװארנ אונזער װאו סינדערגארטן, א םעלט אונז
 און שולן די צו װערן צוגעװאוינט אנפאנג םאמע םון זאל

 נאטיר- א אף דערציאונג עלעמענטארע די באשמען זאל זי
 א ממש איז װאם קינדער־כאר, א םעלט אונז אופן. לאכן

 הינטער־ זײנען מיר שולז. אונזערע םאר נויטװענדיסײט
 אויס- דראמאטישער טאנצן. םון געביט דעם אף שטעאי?
איבונגען. םיזישע און בילתננ

 אבער םקולם, רי אין זײ ?רינן לעצטע דאם אמת,
 איז עם האבן, עס זאצן םיר אויך אז נעשאדט ניט םיװאלט

?ינדער. אונזערע םאר מיטל צוציאונג גוטער א
 זיך צװישן װערן באפרײנדט םער זאצן קינדער די כדי

 נע־ װאלטן םשפחה, אײן זײגען זײ אז פילן זאלן זײ און
 עקסקור- אםטע סינדער די םיט װערן אראנזשירט דארפט
 םארשײרעגע םיט פלעצער $םענע און שפאצירוננען םיעם,

װאלםן װאס טעטיקײטן, אנדערע נאך און שפילערייען.

 צו קינרער די פון צוגעבונרנקײט דער סײ געהאלםן אםך
 מיר קאנען פארװאם־זשע דערציאוננ. זייער םײ ,5שו דער
 צװייטן אםן זאכן םך א םעלן אונז װײל דערגרײכז? ניט עם

שול. דער ארום סביבה םון געביט אפין—נעביט
 םאר־ און פארגרעםערט מוז ש\ל רער ארום םביבה די

 םאראיין, עלטערן אן האבן דארפן מיר װערן. ברייטערט
 אײנער יעדער װאו שול-פאראײן, א געזאנט, בעםער אדער,

 אםעריסע אין שולן די פון װיכטיקייט די אפ שאצט װאם
 רארםן זײ ארבעט. רער אין העלםן און האנט א צולייגן זאל

 קא־ שולן די בלויז אז געדאנק, דעם פארשפרייטן צו העלםן
 אפגע־ ניט זאלז זײ אז קינדער, אונזערע םארהיטן נען

 די זיך אין אײנזאפן זאלן זײ אז אונז, פון װערן פרעמדט
מענטשלאכקײט. פון ױשר, און אמת םון אידעען

 םון סינדער אונזערע ארויםרייםן קאנען שוילן רי נאר
 דערנענטערן זײ און אםימילאציע פו^קאמענער פון נעגל די
 פראב־ און פרײדן לײדן, זײנע מיט פאלקם-לעבן אונזער צו

לעםען.

ש\ל\ די פאר ארבעט דער אין װעט שול־פאראײן דער
 לעק- אפטע פארםולקאמען. און רערהויבן אױך איצײן זיך

 פאראיין רעם פון רארפן שמועםן און דעבאטעם ציעס,
ט געװים זיך װעט לערער דער װערן. אראנזשירט  אפ־ ני

ארבעט. דער אין ארויםהעלפן םון זאגן

:װערן דארף לאזונג אונזער

 צוזאמעח—װאשינגטאן םון עלעטעגטן ראדיקאלע אלע
 און שולן אונזערע בויען כוחות פאראייניקטע םיט לאםיר

 אומער סינדער, אונזערע פעלט[ אונז װאם ראס דערנרײכן
אונזערען זײן דארםן ױגנט

 פאר־ און בויען העלםט דערװײזן. דאם קאנען שולן די
11שול די שטארקן
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מאררוכאװ. ב.

װעקז מיר און דעמאנסטרירן מיר
--------------• • •---------------

 הויפט־ אויםן, מיר זיינען אויםגאבע דאזיקער דער מיט
 אונזערע פון רערגרײכונגען רי דעמאנםטרירן צו זאכלאך,

 נע־ אנפארטרויט אונז זיינען װאם קינדער, די מיט שולן
װארן.

 צו געװארן םטימולירט מיר זײנען צררים צװײ םון
אונטערנעמוננ. אוגזער

שולן. אונזערע םון תלמידים די מצד ערשטנם,
 ארער קורצער דער פון משך אין האבן, זײ פון םך א

״ װאם צייט לאנגער  פארשיי־ בײ שולן, אונזערע באזוכן ז
 אר• די ארבעטן. גוטע גאנץ געשאםן געלעגעגהייטז דענע
 זיינען זײ למודים. זייערע םון טײל א נעװען זיינען בעטן

 דרויםנ־ א פון באשטעלוע א לויט נעװארן נעשריבן ניט
 בא־ זײנען װאס טעמאם די נעװען זייגען זײ נאר כוח, ריקן

 די האבן זײ םיט װאם און ?לאסן די אין נעװארן האנדלט
נעלעבט. קינדער

p איז צייט גאנצער רער םאר ’p ארבעט אײנציקע 
 א איז אלייז דאם געװארן. םארעפנטלאכט ניט זייערע

 ארויסגעבן חשס דעם דערװעקן אף םאקטאר גענוגנדיקער
זשורנאל. א

 א און בילכערער א פאקטאר, אנדער אן אבער פאראן
שטאר?ערער.

 קינר ביים רערװע?ן צו פאראינטערעםירט איז שול רי
 מיט שטעלט װאם אלץ צו באציאונג װארימע און ערנםטע א

 װילן מיר שול. דער םון נשמה די און גוף דעם פאר זיך
 באטראכט ן5זאי שול-למודים די און שול־טעג די אז ניט

 פון מיעט װאס אפקומעניש, אן װי קינדער די פון װערן
 שטרעבן, מיר װערן. פטור שפעטער, אדער פריער איר,

 אם׳ן חותם באשטימטן א ארויפלעגן זאלן שול-טעג די אז
 באםרידי?ן מיר קינדער. אונזערע פון לעבנם־װעג גאנצן

 גוט דוו־ך, גײען קיגדער די װאם פאקט, דעם מיט ניט זיך
שול. אונזער םון פראגראם די מיטלמעסי?, אדער

 תלטיר דער װאם דאם, עיקר_ניט דער איז אונז פאר
פארבליבן. אים ביי איז װאס דאס נאר דורכגעגאנגען, איז

 װאם דאם, אז װיכטיק, איז אונז פאר כערערט, ?לאר
 אים כענוג שטארק זײן זאל שול אין ארײעעקראגן האט ער

 זיין באאיינפלוםן צו לערנען, װייטערדיקן צום םטימולירן
 אין חלל אקטױון אן האבן צו און דענקען, פון אוםן
 םארמירן דעם אין לעבנם־װעג, א זיך פאר אױם?לייבן דעם
װעלט-אנשויאוע. זיין

 אין נאר דערםילט פאר אוםגאבע אונזער רעכענען מיר
 די בײ פארװארפן צו איין זיך גיט אונז װען פאל, דעם

 רי פאר זיך מיט שטעלן װאם ?ערנדלאך■ אזעלכע סיגדער
םענטשן. חשיבותידיקערן און שענערן בעםעו־ן, א פאר זריעה

 גרינגע די םון ניט איז ציל דעם אט דערגרײכן און
StoS&jh י זאכן.

 צײט מערםטע זײער םארברענגען קיגדער אונדזערע
 נענענזאץ דירעקטער דער איז װאם אטמאספערע, אן אין
ארייעעבן. זיי אין ווילן מיר װאם ״תוך״, דעם םון

ררך־ארץ שטומען א קינד בײם אוים װעבט ^ipd די

 אלץ צו םאראכטוע א און לאנד, אין ״איז״ װאם אלץ פאר
 א אוי װערט עם ניטא. לעת־עתה לאנד אין איז װאם

 פארין יראת־הכבוד דער ?ולטױױרט אוםן טוםטערהאםטן
 שטאר- און רייכער דער ער, מאכטי?!. און שטאר?ן רייכן,
 און ?ינדער, די םאר מוםטער א^ס געשטע^ט װערט ?ער,

 רורכגע־ ארגאניזירטן אן אףז װערט טאג־אוים טאג־אײן
 אמערי?ע הנחה_אז די ?ינד בײם נעשמידט אופן טראכטן

 האכ דעריבער געילעגנהייט.״ ״ג^ייכער פון לאנד דאם איז
T”-- זיך נאר זינען אין hink  fo r Y ourse lf“-- דו און 

 באנליי־ זײן און אידעאל_רײכ?ייט דעם דערגרײכן ?אנםט
מאכט.—טער

םאראכ־ איר טיט גאם רי ?ומט ״םשל״ דער צו-הילח
 םון גרעניצן די אויסער איז װאם אלץ, צו ביטול און טונג

״פרײז-םײטס״. און ״בײז־באל״

 אונז. בײ ?ינר ראס םארברענגט שעהין כעצעלטע בלויז
 אויםשפרײטן שעה׳ן יענע םון װיר?ונג די זען מען דארף

 פארטונ?לען צו זיין בכח זאלן זיי אז אזוי, םארטיפן אין
גאם. און ״ם^ל״ םון השפעה נעגאטױוע די

 באװאויגן אונז האט װאם פונ?ט, צום מיר ?ומען דא
זשורנאל. דעם ארויםצוגעבן

 זשור- א אין געדרו?ט ארבעטן זײערע זעען ?ינדער װען
 צו ליבשאםט און אכטונג מער זײ בא?ומען פארם, נאל

 אין זיי ביי במילא, ייך, הויבט שאפונגען. אייגענע זײערע
 ברענגט ראם שול. אין ארבעט זײער פון װערטה די אויגן, די

 ארויס שטראםם מאם אלץ און שול גאנצע די אז דערצו,
 און װיכטי?ער געהויבענער, ?ינדער די בײ װערט איר פון

 זיך םיפארשטאר?ט און זיך פארטיפט אזוי־ארום, חשוב׳ער.
?ינדער. אונדזערע אף שול דער םון השפעה די

ארבעט. אונדזער םון עי?ר םאמע דער איז ראם און
 רער- צו מיטל אויםגעצייכנטער אן איז זשורנאל דער

 טיםע א און שול דער צו ליבשאפט א ?ינדער די בײ װע?ן
 נע־ שול אין װערט װאם אלץ אין םאראינטערעםירט?ײט

געטאן. און לערנט

 זײ צוליב װאם עם, זײנען ?ינדער די בלויז ניט אבער
שײן. ליכטי?ער דער אף ארויס אויםגאבע רי איז

 דער־ אים װילן מיר װאם צד, צװײטער א אויך פאראן
זשורנאל. דעם מיט גרײכן

 װאס פאל?-שיכטן, ארבעטער-און ברייטע די זיינען דאם
שולן. אונזערע פון װײט דערוױיל נאך שטייען

 שולן אידישע רי םון לאגע די אז זייז, מודה דא לאמיר
 איז װאשינגטאן גלענצנדי?ע. ?ײן ניט ערגיץ אין איז
אויסנאם. j״p ניט פרט דעם אין

 אידיש־װעילט- פון אירעע די װייל רעם, צוליב איז דאם
 װארצלען טיםע ?ײן געשלאגן ניט האט דערציאונג לאכער

פאל?ם־מאםן. אידישע די איז

 ניט האבן יאר נאנץ א פון אירן די אז דאם, הייםט
p p ינדערף זײערע םון דערציאונג דער פאר אינטערעם?

די אף בלבול א געװען װאלט באהויפטונג אזא ניין.
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 םאצפס-שיכטן ברײםע אונזערע פון מאמעם און םאםעם
 סאציאצ-רא- און איריש־װעצטצאכער םאר םענטיםענט דער

זיי. בײ םאראן יא איז דערציאונג דיסאצער
 םארשטוםט איז ער באהאצטעגער. א אבער איז ער
 און דאנות־פרנםה דורך הינטערנרונט םאמע אין נעװארן
 רעם םען דארף ״קאפדרייעגישן.־ טאג-טעגצאכע אנדערע

 דעם םון אויבערםצאך דער אף ארױםברענגען םענטיםענט
עאטערן. אידיש-װעצטצאכע אונזערע בײ באװאוםטזײן

 םאיצקס- ראדיקאצע אונזערע בײ טציעט ערגיץ־װאו
 דערציאוננ אידיש-װעצטצאכער םאר פונס א םענםשען

םײער נרוים א אין צעבצאזן םונק רעם םען דארוי
 גע- ניט צעת־עתה מיר האבן בצאז־זא? יענעם אם און

םונען.
 גװאצטיקן א נעמאכט האט שויל-באװעגוננ די נעװים(

 םארגצײך אין יאר. צענדציק לעצטן רעם םאר םארשריט
 און אנטװיסצוננ איר פאר םערםפעקטיװן די םיט אבער

 זיך םאר פצאץ קציינעם א גאר נאך זי האט אױםשםרײטוננ
רעראבערם.

 זײנען בויער, און טוער די סיר, װאס עוצה, אן דאם איז
עואם׳ ברײטער רער װי שוצדיק מער אםשר, דעם, אין

 די אז געטאן, װעניק אפגענעבן, מי װעניפ האבן סיר
 צו פצאץ, חשובץ יענעם פארנעמען זאצ שוצ-באװעגוננ

בארעכטיפט. איז זי װעצכן
 עצעטענטן פראנרעםיװע און ארבעטער אידישע די םאר

שוצן. אונזערע םון םהות דער װערן סצאר דאח«
 בפועיל זאלן זײ אז םענצאכסייט, די װערן נעשאםן סיםוז

 אז םא?ט, שױן־איצט-םעסטנעשטעצטן דעם אנטאםן ממש
 אידישערע נאר ניט זיינען שוצן אוגזערע םון סינדער די

 סינ- בעסערע שענערע, קינדער, אנדערשדיקע נאר סינדעו/
 מיט אינטערעסן, ברײטערע מיט מענטשן זיינען זײ דעו־

 מער א און אנשויאונגען פראכרעםיןץע מיט שכצ, סריטישן א
מענטש. און װעצט צו באציאונג םענטשצאכער

 אז פאקט, דעם עצטערן פאר אנטפצעפז צײט םישוין
 אױ נעצענט װערט שוצן אונזערע אין הױפט־נעװיכט דאם

 ארוים■ צעבן צום קינר, בײם שאםוננם־בוחות די אנטװיסצען
 ניט און רעםורםז, זיטצאכע און נ״םטיקע זײנע אצע רוםן

 און נויטיקע מיט שטיינער מעכאנישן א אף אים אנפראפן
ידיעות. אומנויטיסע

 אידישע איז_דאם כונה אונזער אז װערן, קצאר זאצ
 רא־ פראגרעםױון, א םאר מאכן םאצסם־פינד ארבעטער-אוז

 םאר-’ א מיט מענטשן א םאר ;מענטשן דײןאצ־רענקנדיקז
 צו באציאוננ א םארנאננענהײט, אונזער םאר שטענדניש

 צו- רער אףי בציק דורכנעטראכטן א און נענענװארט אונזער
סונםט.
 זשרנאא דעם אין ארײן נײען װאם פינדער-שאםונגן די

 װאם ארבעט דער פון ביצד םוצקאם מער-װעניקער א גיבן
שוצ. אונזער אין טאג-טעגצאך נעטאן װערט

 געשריבן שורות די אין ארײנטראכטן זיך עצטערן זאצן
 דער- מאטעם און טאטעם די זאצן קינדער. אונזערע םון

 דאס אנדערשדיהע, ראם שורה און אות יעדן אונטער בציקן
קינדער. אונזערע פון ארוים שטראטט װאם נייע,

 געפינען צו שװער ניט איז זײערע מעשהיצאך די אין
 אנט־ מיר אז באהױפטונג, אונזער םאר באשטעטיפונג א

 אויס נוצן מיר אז קינד, בײם שאםונגם-כוחות די װיקצען
 און זאכן װאו אוםן, אז אף קינדער די פון פאנטאזיע די

 םארשטא- ניט אפענע, םיט געזען זײ םון װערן דערשײנונגען
אויגן. כענע,

 איבער קאמפאזיציעם רי װי געשיכטע, אין ארבעטן די
 אומצװײ־ יזצארע זײנען םראגן, געזעצשאפטלאכע צויםנדיקע
 תצמידים אונזערע בײ אנטװיקצן מיר אז עדות, פצהאפטע

 הוה צום צובונד א און עבר אונזער פאר פארשטענדעניש א
פראבצעמען. זײנע מיט

 איבער ארבעסן צאל קציינער דער אין נצייכז, דאם
 םארשטענ־ זײער דערשפירן צו שװער ניט איז ציטעראטור

 רורנעטראכטע זײער און בכצצ, ציטעראטור פאר דעניש
בפרט. ציטעראטור אידישער צו באציאונג

 בא־ אוממיטצבארע רירעקטע א האבן קינדער אונזערע
 באזונדער. שרײבער אידישן באקאנטן זײ יעדן צו ציאונג

 םומע א זײ םאר איז שרײבער אידישן א םון נאמען דער
 באציאוננען, און געפיצן אײנדרוקן, רײע גאנצער א פון

 אײננע- זיך אין װערק, זײנע צײענענדיק האבן, זײ װאם
 שרײ־ אידישע געװיםע צייענען. פון נאר ניט און זאפט.

 געצעגג־ דאם געהאט האבן זײ פערזענצאך. זײ קענען בער
 שמואצ רייזין, אברהם מיט פנים-אצ-פנים שמועסן צו הײט

נינער.

 זײ װי פונסט פארגעםן. ניט קיינמאצ עס װעצן זײ
 רעזוצטאט א איז ציטעראטור אירישע די אז געדענקן, װעצן

 אומגעהײ־ פון ענין אן איז אנטװיקצונג, היסטארישער פון
 זײן אונזער פון עדות אן איז באטייט, און אינטערעם ערן
—װאקםן. און

 האבן ארבעט, אונזער םון הכצ םך א אונטערפירענדיק
 איבערצײ־ אונזער םארהויצן צו כונה מינדםטע די ניט מיר
 װען װערן אויפגעטאן געקאנט װאצט מער סך א אז נונג,
 אציז םארכאפן זאצ שוצ-ארבעט דער צו אינטערעס רער

שיכטן ברײטערע און ברײטערע

 בא־ גרעםטער פון געהויבענע, א איז אופגאבע אונזער
 װערט ארבעט די הינדער. אונזערע און אונז פאר רײטונג

 רערםאר קאמפליצירטער. און פארצװײגטער אצעמאצ
 עהשנות־ריפער אונזער פון פרוכט די אוץ־ װערט אבער

זיםער. און צייטיקער ארבעט

 רי םאר מאניםעםטירן צו צײט העכםטע די עם איז
 דערװעקן צו און איצט, ביז אוםטו אונזער שיכטן ברייטע

װייטער. אףי אונז העצםן צו װיצן זײער
 ישייז ניט מיט מאטעם און סאטעם די צו סומען מיר

 דערנרײ- קצײנע קיין ניט מיט באנאזש, מינדערװערטיקן
כונגעז.

 םון םמך אם׳ן אז האפן, צו רעכט א אונז גיט ראס
 דער־ און דערשפירן בצעטער רי אין װעצן זיי װאס אצץ

 פאםיװיטעט ביז-איצטיקע זײער ענדערן זיי װעצן בציקז,
 סאציאל-ראדיקאלער און אידיש־װעצטצאכער פון ענין אינים

דערציאונג.
פראפאגאנרע. אבסטראקטע הויצע ?ײן ניט באנוצן מיר

 מיר מיטצ. יענעם אין אמונה שטארקע קײז ניט האבן מיר
 פאר- און דערװעקן צו װעג אידעאצער דער אז כצויבן,

 שוצ-קינדער אונזערע—איז שוצ-באװאוםטזײן דעם שפרײטן
אופװײזן. און דערסצערן רערצײצן, און רעדן זאצן נופא

 דעמאנ־ מיר אויםגאבע. אונזער מיט מיר טוען דאם
 שװערע, א ריזיפע, א איז ארבעט רי װעקן. מיר און םטרירן

דרינגענד־נויטיסע. א אבער
:געזאגט דאנטאן האט װי װײצ,
א םאר װיכטיקםטע דאם דערציאונג איז ברויט ״נאך

םאצק.״
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מאנםענט. י.

דערציאונג םאציאליםטישע און שולץ די
---------------• • •---------------

 רע־ רער צו באלאנגט האט װאם אונז, פון איטלאכער
 דער- און הײם אלטער דער אין באװעגוע װאלוציאנערער

 צורי?, יאר צװאנציק װעלכע מיט אמעריקע אין דא, נאך
 פארכאפט ממש איז גאם אידישע די װי אוראי, געדענקט

 ענטוזיאזם, סאציאליםטישן און רעװאלוציאנערן מיט געװען
 גע- דעמאלט אונז זיך האט עם ױגנט. די אימנרהױפט

 זיגרײכער באשטנדיקער א איז םאציאליזם דער אז ראכט,
מאםז. אידישע די בײ פאקטאר

 זײנען װאו :םראגע די אטאל זיך מיר שטעלן און נו,
 רעװא־ אטאליקע טױזנטער אלע די אט אהיגגעקומען, זיי

 איצט? זיי מען געפינט װאו םאציאליםטן? און לוציאגערן
 םארלאז! זײער פון םיבות די זיינען װאס עיקר, דער און,

באװעגוע? םאציאליסטישע’ די
איז_ארוםגעאר־ תירת באנאלער פארטיקער דער יא,

 בא־ סטאטעטשנע. באלעבאטיש, מער געװארן זיך. בעט
 רעיליגיעזע צו אויך, אמאל און, בירגערלאכע צו מען לאנגט

װ. א. א. אינסטיטוציעס,
 ערשטנם, הױפט־םיבה. די איז דאם אז ניט, באויב איך

 גע- ר״ך ״געװעזענע״ יענע פון אצע ניט װײט נאך זײנען
 צאל היפשע נאר א מחנות יענע צװישן רא נאך װארן.

 מט-דערצויגענע אז זיכער, איך בין צװייטנם, ארימעלײט.
 דעם ניט פאראטן םאציאליםטן קולטורעל-דערװאקםענע

 אביםל שטײגן זײ אפילו אויב םאציאליזם רעװאלוציאנעח
 ניט פארלירט מעז מאטעריעל. דורכשניט דעם פון העכער

 װעלט־ רי נאר אויב װעלט-אנשױאונג, קיין לייכט אזוי
 און פארשטײן טיפן םון פראדוקט א געװען איז אנשויאונג

דערציאונג. געזונטער בר״טער
 םאראונזערעפאר- אורזאכן טיפערע זוכן מיר דארפן רא

 פאר םראנט םאציאליםטישן ־ רעװאלוציאנערן אפ׳ן לוםטן
יאר. 15-18 יצעצטע די

 יענע אין ארײנטראכטן זיך טיפער װעלן מיר װען
 ניט-פונדאמענטאל, װי דערמאגען זיך מיר װעלן םיבות,

 גע- אונז בײ איז םאציאליזם דער פלאך און איינזײטיק
 םאציא־ די געװאיז געפירט איז טרוקן געװארן. פרעדיקט
 דער- איז םאציאליזם גאנצער דער ״דערציאונג״. ליםטישע
 דער םראגע. ״ברויט-און-פוטער״ א צו געװארן נידעריהט

 אפ׳ן זיצן געדארפט אליין האט װאם אגיטאטאר, פלאכער
 קולטורעלע קײז געהערשט. האט לערנען, זיך און באנ?

 געזאנג־םאר- ארבעטער-אוגױוערזיטעטן, קײן אינםטיטוציעם,
 אזעלכע םון זכר גל._קיין ד. א. קאאפעראטיװן אײנען,

 האט דעם װעגן קינדער־שולן. קײן געװען. ניט איז זאכן
פארטראכט. ניט אפילו זיך מען

קולטורע־ דער װעגן ״פלאפלען״ עפעט פלעגט מען יא,
 דאם אבער סאציאליזם. רעװאלוציאנערן דעם פון זײט לער

 דער אז הארט, אזוי אבסטראקט, אזוי װערן געמאכט פלעגט
 םון שטארסער געװען באמת איז םאלהם-מענטש פשוטיער

לעקציע. אזא ״אויםגעזעםן״ יא אמאל איז ער װען אײזן,
 בא־ א האט באגאזש כײםטיקן לײכטן אזא מיט ניין,

רויערהאפטיק. זיין געקאנט ניט װעגונג
 די אופנעםען קאן מאםע קולטורעל־דערצױגענע א נאר

סאציאליזם. פון מאראל און עטיק םילאזאפיע,
 אין װענדונג גליקלאכע די באגריסן מיר רארפן דא און
קולטור-אינםטיטוציעם. בויען צו ארבעטער-באװעגוע אונזער
 אין אריינגעסלאזן װערט עבן5 פון שטראם נײער א

 אל- דינען שוין אונז קאן באװעגוגג די רײהען. אונזערע
 ן.5טײ און װערטן גײםטיק-קואטורעאע אירע מיט זײטיק

 דרא- געזאנג-פאראײנעז, קעמפם, קאאפעראטיװן, אונזערע
 קינ- צאיצרײכע אונזערע כלם, וע? און, םטודיאם, מאטישע

 רע־ און אינםפיראציע פון 5קװא א זײנען דער-שו^ז_זײ
ענטוזיאזם. װא^וציאנער-םאציא^יםטישן

םעא־ אפין אינםטיטוציע נוצלאכםטע און שענםטע די
 קינ- אונזער זיכער איז טעטיקײטן קולטורעלע אונזערע פון

רער־שול.
 שטאנד־ מיט באװעגונג אונזער פארזיכערן װעט שול די

 און אידעאליםטן רעװאלוציאנערן, קולטורעלע האפטיקע
קעמפער.
 װאם םאקט, מיטין שטאלצירן און באגריםן דארפן מיר

שול. אזא דא איז װאשינגטאן אין אונז בײ אויך
 מענטשן באמת־ראדיהאלע אלע אז צײט, שויז איז עם

 די קינדער־שול. א אונזערער פון װערט די אײנזען זאלן
 ארבעטער-רינג דעם פון שילד די זיך אף טראגן װאם שולן

 ניט אמת םיאיז און ארדן. גרויםן פאדן שטאלין א זיינען
 קירעװען ארבעטער-ריננ פונ׳ם מיטגלידער װי באגר״פן, צו

 זײן דארפן זיי שולן. די צו רוקנם זייערע מיט אוים זיך
שול־בויער. און שול-טוער די פון רײען ערשטע די אין

 ארום זיך װעלן אז איצט םון אז האפן, זיך וױלט עם
 אידעאלאגיש־ אלע נרופירן שטאט אין אונז בײ שולז די

 אינאײנעם אלע װעלן מיר און עלעמענטן, פראלעטארישע
 װען טאג, דעם ביז װירקן און צוזאמענארבעטן הארמאניש

 אײנה״טליכער גרויםער אײן אין צענױפגיסן זיך װעלן מיר
אמעריקע. אין ארמײ םאציאליםטישער קעמפענדער און

מאלאקאף. ם.

אלײן זיך מיט חשבון שטיקל א
--------------• • •---------------

שװער. זײער צייטענװײז, געלעבט. שפעט ביז פרי פון טאטע. מיין כעװען איז שמיד א
מיין װי צוקוקן אפט איך פלעג םונדעסטװענן, און, איבער געשמידט, אײזן געבלאזן, בלאז-זאס דעם בײנאכט

עפנט טײםטער צעקנײטשטער און אויםגעריבענער טאטנים טאט־ן מײן זיך האט שװער און נעהאמערט. סאװאדלע דער



7 זײטטריט זיכערע

 ארי־ שטאטישער א געװען דאם איז צי יענעם. פאר זיך
 גלאט־אזוי אדער גשרף, א ישיבה, א םון משולח א צי םאן,

.קבצן א .  די אמאל אננעמען זי פלעגט געשטאלטן קארג .
 אונזער האט איינמאל ניט און טארבע? אידישע אלטע

 געזעםן ער איז אויבנאן באשיינט. אורח אן טיש שבתידי?]
 טאטנס דעם געשפירט ממש בפועל האב איך און טאטן לעבן

נשמה-יתרהידיפײט. טאטנ׳ס דעם חדוה,
 אי- ירושה גרויסע א מיר און טאטע, מײן געשםארבן

 ליבשאםט טיפע א און גלויבן בערגעלאזט_ערלאכקייט,
געפלאגטן. און געיאגטן צום מעגטשן, צום

 מײן געדינט עפעם מיט אמאל האב איך אויב און
 מענטש- רעזולטאט_דער לעצטן אין און פאלפ, םײן קצאם,
 פון פארװירקלאכוע פראהטישע די געװען דאם איז הײט,

 עטישע זייערע זיטלאכקײט, זיידגים און טאטנים מ״ן
לעבנם-באגריפן. מאראלישע און

 ארײנ- מיך האבן אגיטאטאר קיין ניט ביכער, קײן ניט
 עם גלייכהייט. און פרייהייט דער םאר דינםט אין געצויגן

 איינגע־ פעדימל, א בין ״איך װייל דעם, צוליב געװען איז
 הײםט װאם מאטעריע שטיק גרויםער דער אין װעבט

 תמימות גאנצער דער מיט ״הארעפאשניק״, ״פאלקם-מענש״,
פעאיק. איז פאלקס-מענטש דער װעלכע אױף פשטות, און

 ניט זאל עם געהיט, איך האב פעדימל דאם אט און
אוצרן זײן היט קארגער א װי געהיט װערן. איבערגעריםן

אך.. און אויםגעהאלטן. אינגאנצן נישט האב איך .ד
 הײמ■ מיין אין צוריק אמעריקע פון טאקע איך בין מאל אײן

 א פארבליבן איך בין םוף כל םוף אבער אװעק. לאנד
 בײצו- צו שװער אנגעהויבן. זיך םיהאט און תושב. היגער
 א אלס זייז קונה-שם ניט זיך װילט עם נםױן. דעם שטיין

טייט־ םינגער די מיט דיר אף זאל איטלאכער און לא־ױצלח
לעז.

 אויםגעביטן גראשנם אף אוצר מײן טיילמאל, איך, האב
 און באהאלטעגערהײט געגריזשעט אליין זיך נאכדעם און

נשמה. צעפײניקטער מײן פאר תיקון א נעזוכט
 ירידה ט״ן אז באװאוםטזײן, דאם געהאט כיהאב כל-זמן

 נאך איז ניט, סײנעם מער און ײז5א< מיר גאר שײך איז
 מיינע װען אבער, שפעטער געװען. שרעקלאך אזוי ניט

 אויסגעװאקםן פראבלעם דאם איז געקומען, זײנען קינדער
גרוים. אימהידילון ריזיקן זײן צו

״ פון װעט װאם קינדער? די און  טאקע איז װערן? ז
 גרויםער יענער אין קינדער מיינע פארװעבן צו מעגלאך גיט

 װי פעדימל? א בין איך װעלכער םון מאטעריע, שטיק
 מײנעקינ- געדאנק_איבערלאזן מיט׳ן מאכן שלום איך סאן
 פאבליק־םקול פון השפעה אױםשליםלאכער דער צו דער
 דעם און רייכן דעם פארערלאכן פון פילאזאפיע איר מיט

 הארעפאשנער מײן פון געצויגן פאדעם דער און שטארקן?
 װערן? אפגעהאקט שטענדיק או» מיט־אמאל װעט םשפחה

 פלייש מײן םון פאײש אויםװאקםן װעיצן קינדער די און
.. גײםט און . ן אח מיר פון ניט װעמען? פון נו, פו ד

 אינטימער פון מינוט א אין זײ, כ׳װעיל װען אמאיצ, און
 םון און זײדן טאטן, םון עפיזאדן דערצײאן אפנהארציקײט,

 מיט דערויר? רעאגירן זײ װעלן װי—ױגנט א״גענער ם״ן
אפ^אכן! צינישן און פאראכטונג קע^בערישער

 או» װעט עם אויב אז געפי^ט, איך האב דעמאי^ט אט
 קיגדער קײן איך־ האב עקר, אן איך אנגיין_בין אזוי װײטער

טײן ׳מיר םון פארזעצונג א זײנען קינרער אויב 5װײ ניט.

 אופן באין ?ינדער םיינע דאך קלאם_װעצן םײן משפחה,
 װעמענ־ם דורך אזױ? װי :אמתין דער אין זײן. ניט עם

 װאםער מיט אײנפלום? אן פאר װאם אונטער השפעה?
כח? א

 אנ־ זיך האב איך שול. ר. א. רי געקומען איז אט און
. איר. א| געכאפט . . ן  גע־ װאונדער איבער װאונרער או

קע גאן־ שעעז ח צייטן ה״נטי אוי
מײזעלע״ א כאפט קאץ ״א מיט זיך האט אנגעהויבן

 לערנען מיט זיך האט אננעהויבן מילך.*• גיט ציג ״א און
 צעזאמען און עלטערן. זייערע פון לשון דאם קינדער רי

 אופגע־ תחית-המתים קינדער די פאר איז לשון דעם םיט
 זײערע עטיק, זײער זיטלאכקײט, עלטערנים זײערע שטאנען

הײליקטימער.

 ?ינר ביים געװעבט טריט, ביי טריט זיך, ם׳האט און
 על־ די װאס זאכן, אזעלכע פאר פארשטענדעניש קלארע א

 זײערע אופװײזן געקאנט ניט עס אופן באין װאלטן טערן
סינדער.
 פאר אפפרישן. זיך אנגעהויבז האבן אלײן מיר און
 אויםגע־ און מארעלירט דור נייער א איז אויגן אונזערע
 ירושה קולטורעלער אונזער מיט דור א געװארן. םורעמט

אריענטאציע. םאציאלער און
 םרוגים דעקלאמירן קינדער אונזערע הערן צו כענוג

״ן זאלן ״געבענטשט  אדער מאזאליעס,״ מיט הענט די ז
 ליע־ אדער קרעטשמע,״ א איז װעלט די ניט, ״מײן פרץיס
ר םינים  זיכערקײט פולע די געװינען מיר און —עקיבא״ ,

געװארן! אונזערע נײ־געבוירענע, זײנען קינדער די אז
 פרײד די פארבײטן געקאנט מיר האט װאם און װער

 דע־ האט זי װען פארשאפט מיר האט טאכטער מײן װאם
עקיבא?״ ״ר׳ קלאמירט
 דורכ־ און דורכגעלעבט זי האט אברים אירע אלע מיט

 פרײ־ פאר קעמפער פון גרויםקייט און ה״ליקייט די געםילט
 האט עם געװיםן. םון פרייהײט פאלק, פון פרײהייט הייט,

 אונזערעמאר־ פון פארגעטערונג די ארויםגעציטערט איר פון
 גערעכטער און שענערער א פאר קאמף פון מזבח אפ׳ן טירער
װעלט.

 גע־ זיך האט צי :פראגע די איצט זיך מיר שטעלן און
 קאלא־ אזא כוחות, אזויםיל מי, אזויםיל אװעקל״גן לוינט
 די פאר שולן די אנהאלטן אף ענערגיע פון םכום םאלן

באצאלט? עם זיך האט צי יארף זעקם קארגע
 מיט נאך און יאן :מױל םולן א מיט איך ענטפער

 פארהײלט. נשמה צעװײטיקטע מײן האט עם פראצענט!
 װייל אויםגעהיט. נעכט שלאפלאזע םך א פון מיך האט עם

 א זיך צעמענטירט שול דער איז אז געפילט, האב איך
ח מײן פון פערזענליכקייט שעפערישע פרייע  אין אז קינ

 בא־ װעט ער װאו פעםטונג, א אין קינד מיין איז שול רער
 ״אינדױוידואליםטיש־עקאנא־ אלערליי די םון װערן שיצט

 אין אים מיהארמעט װעלכע מיט פילאזאפיעס, םישע״
 פאר־ ?ינד ם״ן װעט שול דער דורך אז םקול.״ ״פאבליק

 הארע־ אונזערע מיט פאלסס-לעבן, אונזער מיט װערן װעבט
מאםן. פאשנע

 האט שול די אפגענארטן ניט מיך האט נעפיל מיין
אופגעטאן. פיל זייער זייער, האט און געטאן ארבעט איר

 מיט און מוט מיט ארבעט] אונזער מיט בארג־ארויןז
םרייד]
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פארװאלטונג.) שול פון (פראטאקאל־סעקרעטאר קעםטין ל.

שולן ר. א♦ די און ראדיקאלן אונזערע
------------------• • •------------------

 םאצ־ ראדיקאלן, הונדערטער װאשינגטאן אין פאראן
 װאם שאטירונגען, און ריכטונגען םארשיידענע פון יאליםטן

 ױגנטלאכן אמאליקן זייער פון פונק א נאך טליעט זיי אין
 אלץ. צו גלייכגי^טיק פאםיװ, זײנען זיי אבער אידעאליזם.

 װעלכן א אין אנטייל אקטיװן היין נעמעגדיק ניט און,
 פארלירן באװעגונג, ראדיקאלער דער םון צװייג איז םיניט

״  הערצער די אן פילט װאם פאתעניגן, גײםטיקן רעם ז
טוערם. אקטיװע טעטיקע די פון

 געזעלשאפט- דאם װאשינגטאן, אין באװעגונג די אםת,
 אז פו<ל, און פארצװײגט אזוי ניט איז בבלל, לעבן ליכע

 ווינסל זיין געפינען קענען זאל מענטש ראדיקאלער יערער
אויסלעבן. זיך או»

 אינםטי- באשטימטע א װאשיעטאן אין רא םיאבער
 אר־ אזאץ געטאן םיװערט װאו וױנקל, געװיםער א טוציע,

 איטלאכן צוציען און פאראינטערעםיח דארױ װאס בעט,
 װאשינג־ די דערמיט כ׳מײן מעגטשן. ראריקאל-דעקענדיקן

שולן. רינג ארבעטער טאנער
 זאך. נייע קיין ניט שוין איז ש\ל ארבעטער־רינכ רי

 געהאט האבן װאם אנד,5 גאנצן איבעדן עלטערן טױזנטער
 קינדער זייערע דערציען צו נעלעגנה״ט די און װילן דעם
 ?ינדער יענע צוױשן אונטערשײד דעם װײםן שוא, דער אין
שו^ן. אונזערע אין דערצויגענע ניט קינדער, און

 אאנג שוין שולן ר. א. די פון םראגע די איז זײ םאר
 אין פראקטיק, דער אין זעען זײ טעארעטישע. סײן ניט
 די און נױטיקייט די װירקלאכקײט, טאג־טעגלאכער דער

שוילן. די םון רעזולטאטן
 איי־ ״רעריסאל רי מיט ניט זיך שעמען קינדער זייערע

 זיי, פארשטייען זיי פארקערט, עלטערן. זײערע פון דיעם״
 װעגן זעלבע, ראם טאטע-טאמע. זייערע מיט שטאלצירן און

ע זײער  און ארבעטער אידישע די םון לשון צום באציאו
 םילן סינדער די װעלט. גאנצער דער איבער םאלסם־מאםן

 נײע א געװארן אנטפלעקט איז זײ םאר װאם רערהױבן, זיך
 עטישע און ^יטערארישע קולטורעלע, נייע מיט װעלט,

װערטן.

יצערער, די און עילטערן זײערע דאנקבאר זיינען קינרער
 אז םי^ן, זיי אופגעדעקט. װעיצט יענע זיי םאר האבן װאם
 פארשטאנד. אין װיםן, אין רײכער זײ װערן ט$ג יעדן מיט

 װאס מענטשן, בלויז ניט עלטערן זייערע אין דערזעען זײ
 די און פריידן די און אידעאליםטן. נאר יצעבן׳/ א ״מאכן
 און ילײדן אכע5פערזענ< זייערע װערן עילטערן די םון ליידן

םרײדן.

 םארענטפערט און באםרידיקט ש(ל רינג ארבעטער די
 אויך. קינדער די פאר נאר עלטעו־ז, די פאר נאר גיט נויט א

 זאכן אפ שאצן און פרייער און פולער אויס זיך יצעבן זײ
טיםער. און ברייטער דערשיינועען און

 און םון ביסל היפש א אויך נאשן גופא עאטערן די און
 װי שו^ן, די ארום עלטעח־פאראיינען די שול. דער ארום

 ברייטע טוען ן,5שו די אוף האלטן װאם ברענטשעם ר. א. די
ע און אכ ^  איינגעארדנט ם־װערן ארבעט. קו׳צטורעלע נו

 יצוי־ װעגן סײ ענינים, אאנעמיינע װעגן ם״ לעקציעם אפטע
 ארגא- אםט ז״ער אויך װערן שולן די ארום פראגן. םנדע

 נע- אידישער אין ?ורסן דערװאקםענע. םאר קורםן ניזירט
 פאליטישער ארבעטער־באװענונג, רער פון געשיכטע שיכטע,

ל.3 ר א עקאנאמיע,
 װערן װאם פארװייילוגגע! און שמחהיילאך אפטע די

 מוטערס־ םונים הילף דער מיט שויצ דער ארום א״נגעארדנט
 דער• װאם הייםישקײט, נעמיטלאכע די באשאפן פאראײן
אינסםירירם. און רערהויבט דערםרישט, און װארימט

ארבעט, נוטע טאז אף װינקא ראגקבאר א איז עס קור׳ז,
 אידעע דער םאר םיי קינדער, רי םאר םײ זיך, פאר סיי
 און ג^ײכהײט םרײהייט, װען צײט, די דערנעענטערן םון

 סאציאלער רער םון יםוד רער זײן װעט ברידערלאכקײט
ארדענונג.

 רארםן שטאט אין אונז בײ ע^עמעגטן ראדיקאלע אלע
רייען. אונזערע אין אנשליסן זיך און געדענקען דאם

קעםטיז. מרס.

םוםערם-פאיאײן? אונזער פעלט װאס
 אנ- ניט נאך זיך האבן װאם פרויען יענע םעיצן אונז
ארגאניזאציע. װיכטיקער דער אט אין געשלאםן
 םיר ארבעט. גוטע םך א זײער טוט פאראײן דער

 גענוג, דא איז ארבעט מיטגלירער. נאך האבן אבער םוזן
 בע־ װערן_א<צץ צוגעצויגן ם׳װעלן מוטערם מער װאם און

 שוא, רינג ארבעטער דער פאר רעזולטאטן בעסערע םער.
 פאר מיטינגס אינטערעםאנטערע םארװייאונגען, בעםערע

 ש(ל ק״ן פארשטעלן ניט מיר האן איך אויך. מוטערם רי
מוטערם־פאראייז. א אז

 װאם צו—״ :געזאנט םרוי א מיר האט צוריס ?אננ ניט
מו־ אין אנשליםן זיך מ׳זא^ יענעם בײ בעטן זיך איר נייט

 יענע אייך. צו אלײן קומען דארפן פרויען טערם־םאראיין?
 טיכטיקע, די עם זײנען א^יין, קומען װעלן װאם םרויעז,

“אסםיװע. די
:געענטפערט איך האב

 אסטױוע םך א זײער םאראן אמת. אינגאנצן סיניט—
 ארבעט גוטע אונז בײ אופטאן געקאנט װאלטן װאם םרויען,

 םון ניט אבער װייסן זײ שוא. דער םאר םיי זיך, פאר םײ
 םיטינג א האבן מיר אז ניט, זײ װײםן לסשל, אט, אונז.
 װייסז זיי װ. נ. גאם, טע7 1337 אין דינםטיק צװייטן יערן
 זײ םיטינג. יעדן בײ לעקציעס אײנפירן גייען םיר אז ניט,

א ביי װאו שמחה׳ילאך, הײמישע אונזערע פון ניט װײםן
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״, גיצעזיצ  טארט היימיש־געבאקטן שטיקל א מיט קאװע ט
אװנטן שיינע און גײסטרײכע מען םארברענגט

 צו איז און עצמו, דעת על פארװאלטונג רער אין אקטיװ)
פאראנטװארטלאך. ניט ברענטש זיין

 מיר װאם אלץ דא אויםרעכענען דען איך קאן צי אבער
 דערהױבוגג דער פאר און דערהױבונג אײגענער פאר טוען

 א זוכן װאס פרויעז, אז רויאן, מיר שולז? א.־ר. די פון
 גלייכצייטיק און געזעלשאפטלאך, זיך אױםלעבן צום וױנקל
 אונזערע צו קומען זאאן פרויעז אזעלכע אז אופטאן עפים

ארבעט. אונזער םיט באקאנען זיך און םיטיננען

 םאר- קאנצערטן בעלער, אלע אז אנװייזן, דא װיל איך
 װערן שול א.-ר רער לטובת אונטערנעמונגען און וױילונגען

 םוטערם־םאר- דעם פון םיטװיריןונג דער מיט דורכנעםירט
איין.

 דער אין קינדער האבן װאם אזוינע סײ םרויען, אלע
 העםיצאר זיינען ניט, עם האבן װאם אזוינע םיי שול, ר. א.

ארבעט דער אין מיטהעלפן און אונז צו קומען צו נעבעטן
 באװאוסטז״ן ראם האבן צו םרײד נרויםע א איז עם

 מײן׳ םיט נעשאפן װערט װיכטיקס און שיינם עפיס אז
 און רײהען אונזערע אין אריין סאן טוטער יעדע 1הילו>
באװאוםטזײן! דאם אט האבן

טאםפליצירטע. א איז םארװאלטונג דער פון ארבעט די
 פעדאנאנז־ א זיך פון אױםגעטײלט האט םארװאלטוננ די

 םיטין מײשב שטענדיק זיך איז לערער דער דריי. םון ראט
 ריין־ םון פראבלעמען און פראנן אלע װעגן פעדאגאגן־ראט

כאראקטער. פעדאגאגישן

 םון באפרײט ניט איז פעדאגאגן־ראט דער אויך אבער
 םארװאלטער די אף ליגט װאם התחײבות שװערסטער דער

ן.5שיי די פון קױם דעם פארזיכערן—
 3500 ארום באטרעפט שולן היגע די פון בודזשעט דער

 בילדונג דער ארײן? זיי קומען װאגעט פון יאר. א דאלאר
 300 מיט יארלאך אונז םובםידירט ר. א. פון דעפארטמענט

 מערםטנם, געשאםן, װערט געלט איבעריקע דאם דאלאר.
 ביישטײע- יארלאכע פרײװיליקע און אונטערנעמוננען פון

 צוליב שבר-למוד. פון ארײן קוכזט װעניק זײער רונגען.
 מיט- אין צאלרייכער קיין ניט איז 506 ברענטש װאם דעם,

 מיט־ פער יאר א דאלאר 2( טעקם זיין אונז ברענגט נלידער,
װאס. קנאפ ארײן אויך נליו־)

 אין איבערשיקן אוין־ איר וױל נעלעגענהייט דער ביי
 באנריםוגנ הארציקםטע אונזער מוטערם-פאראײן םון גאםען

 צו און םארװאלטונג דער צו שולן, די פון טינדער די צו
 אײערע ן5זאי שולן. די צו נאענט שטייען װאם אלעטען,

----------־־ן^ך 1װערן כעשטארקט וןא םארצענפאכט רײען

 זיך נעםינען שולן ארבעטער־ריננ װאשיגגטאגער די
 א־ר 506 ברענטש םון לייטונג רער אונטער לעת-עתה

 אויםגעװעלט איז שול־פארװאלטונג די אז זיך, םארשטייט
ברענטש. זעאביהן םון

 איט- פאר מעגלאכסייט רי אוים ניט אבער שליםט דאם
 שול דער אין פאראיגטערעםירט באמת איז װאם יחיד לאכן

םארװאלטער. רי פון איינער ײערן צי ארבעט

 דער אין פלאץ חשוב׳ז א גאר םארנעמט למשל, אזוי,
 בר צום אליין באלאנגענריט פלאסניה. פר. פארװאלטונג

 קיין ניט מאמענט איצטיקן בײ נעמט װעלמגר ר., א. 92
זייער (און טעטיק ער איז שולן, א.־ר. היגע די אין אנטייל
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 פאר- הכנסה-קװאלן אונזערע אין אויבן-אן םאמע דעם
 איז ראם בײשטײערונגען. יארלאכע םרײװיליהע די נעםען

 קארכע מיט צוריק נעװארן געבארן איגםטיטוציע, נייע א
 םארשײדע- פון אידן צו נעװענדט זיך האבן מיר יאר. צװײ

 איז אפרוף דער שאטירונגען. און ריכטונגען פאליטישע נע
צופרידנשטעלנדער. א װארימער, א זייער און זײער נעװען

 אז האםן, מיר אלעמען. זײ דאנס הארציקםטן אונזער
 באדײטנד זיך װעלן ביישטײערער אונזערע םון רײען די

 אין דא ברענטשעם ארבעטער־ריננ אלע אז םארגרעםערן.
 םארשע- און אופהאלטן אינים באטײליקן זיך װעלן שטאט

 דאם הײנט-צו-טאנ בײ איז װאם אינסטיטוציע די נערן
ארדן. אונזער פון שײנדל

 אראפ- ביכולת זיין פארװאלטונג די װעט דעמאלט
 מער לעגן און גשמױת םון עול רעם אביםל זיך םון װארםן

 ארבעט, שול דער פון מײל רוחנױת־דיקן דעם אף נעװיכט
 פארברייטע- און םארטיפוגג פארנרעםערוננ, דער אף ה. ד.

זײ. ארום ארבעט קולטור דער און גוםא שולן די םון רוגג

י י ״ נ ־־‘ג
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יאר) io( שאפירא עני
מאמע. זײן און משה

 גע־ האם און משה׳ילען ילעבן געשטאנען איז מאמע די
:זאנט

טיי ש ש(ל. אין נייז צו צײט שוין איז עם אןף. _
 שיך מיינע אז ש\ל, אין ג״ן איך קען װי מא, __אבער,

 דאך 5װע איך שנײ. א גייט נאם אין און צעריםן זײנען
סראגק. װערן

דו  אים מאמע זיין קינד_האט םײן גערעכט, ביםט _
 אז שיך, נייע קויפן דיר איך קען װי געענטםערט_אבער

 ניט שוין ארבעט טאטע דײן און ניט איך האב ט5גע סײן
צייט?! אאנגער א רפא

 משה׳^ע טרױעריקע. א צימער, פון ארוים איז זי און
געטראכט: האט ער און בעט אין איגן נעבליבן אין

אז  צװיי קויפן זיך איך װעא װערן גרוים 5װע איך _
אײנגעשאאפן. װידער איז ער און שיך, פאר

יאױ) 10( מאלאקאה ןלעאן

מאנומענט. װאשינגטאן׳ס
 פאר געװארן געמאכט איז מאנומענט װאשיגגטאדם

 שטײט און הויך פום 555 איז ער װאשינגטאן. רזשארדזש
 א געגעבן האט לאנד דעם פון שטאט יעדער בארג א אף

 דעם אף ביאדער. שיינע זיינען שטיינער רי אח שטײן
 פענםםער. פיר פאראן זײנען מאגומענט דעם פון י שפיץ

 אופ־ זיך קאן מען און טרעפ מיט ארוםגײן אהין האן ןםע
 די פון ארוים ?וקט מען אז ע^עװײטאר. מיטין הײבן

 עם װאשיננטאן. שטאדט נאנצע די זען מען קאן םעגםטער,
שיין. זײער איז

יאר) io( װײנער דוד

ארבעט. װעגן
רער־ אים אויבן אלע און ארבעט זיין טוט ^ערער דער

םאר.
רער־ אים ^ויבן אלע און ארבעט זײן טוט פויער רער

םאר.
ע װעבערי_זײ דער שוםטער, דער םטא^יער, רער א̂י

״ און שװער ארבעטן מעגטשז. אילע פון געלויבט װערן ז
 שװינדאער דער געלױבט. ניט װערט גנב דער אבער

ניט. אויך—
אזוי? ראם איז פארװאם

ערער,5< דעם םון ארבעט די װאם דערפאר, איז דאם
 עראאך איז אנדערע, די פון און םטאליער דעם פויער, דעם
 געקאגט ניט מען װאלט ארבעט זייער אן נוצן. ברענגט און

 ברויט. שיך/ מעב^, הייזער, האבן מוזן מיר אויםשומען.
 און רעכענען און שרײבן און ׳צ״ענען ילערנען זיך מוזן מיר
 ער^אכע קײן ניט טוט גנב דער אבער זאכן. אנדערע נאך

 די גוצן. ?יין ניט מען האט ארבעט ז״ן םון און ארבעט
״ן סיזאלן אז ניט, דארםן מענטשן ננבים. ז

 נוצ־ טוט עס װער פיינט. ננבים די מען האט דערפאר
יב.5 מעז האט ז־עם—ארבעט ערלאכע און ?אכע

)Q / י '

 םע־ דער איז מאנומענטן אלע פון גרעםער און שענער
 געוױרמעט טייך, פאטאמאק ?עבן שטייט װאם מאריא?,

 יליבערא^, און בר״ט-הארציין געװען איז װאם מאן א צו
?ינקאלן. אײברעהעם בארימטן צום

 ארומגערינגיצט בערג^ א אף שטייט מעמאריאל דער
גראז. םך א און ב״מעלאך קיציינע שײנע מיט

 פראכ- מיט ארומגערינגלט איז זאל צענטראלער רער
 אוים־ דעם םײנקייט באזונדער א צו געבן װאם זיי^ן, טיקע

 א זיך דערהויבט זאיצ גרויםן אין געביידע. דער פון ןען
 םקויצפ- א פון געמאכט ^ינקאאן. פון םטאטוע װאונדעדבארע

 פון פיגור גרויםע רי פרענטש. ם. ד. נאמען בײם טאר
 ברייטע א אף זיצט פרעזידעגט מענטשלאכםטן אמעריקא׳ם

 צום ז5זײי די צװישן פון ארוים קוקט פנים ז״ן און שטו^
מאנומענט. װאשינגטאנם צו און ״קעפיטאצ״

ט רער ב״ צימער א אין ״  א אח הענגט זאל דעם פון ז
 אויםגעקריצט איז אים אף און טאװא, בראנזעגער א װאנט

 ענ^אכץ אן אין אײנשװערונגם־רעדע. צװײטע ^ינקא^דם
 אויםגעקריצט איז זא^ פון זײט צװײטער רער בײ ציסער

 די ארום רעדע. געטעםבורגער בארימטע זײן טאװא א אף
 קא־ פארשײדענע אין דעקאראציעם שײנע זײנען טאװלען

׳ציח.
 אין טײנל. שמאצ א פליםט מעמאריא^ דעם פארביי

 אויםער^אכער גאנצער דער אפ זיך שפיג^ט טייכא רעם
 אין ארייז קו?ט מען װען מעמאריאיל. דעם פון פראכט
 םאר־ ניט זיך אאזט װאם צויבער-בי^ד, א מען זעט טייכא,

׳ געסז.

---------*--------TtîON
,מעטאריאל. ,רינקאל; דער
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יאר) 8( מארדוכאװ. משה

בעני. און םעם
 איז בעני און אינגעצע רײך א זײער נעװען איז םעם

 זייער געהאט האט םעם אינגעצע. ארים אז זײער געװען
 פצעגט געהאט. ניט עם האט בעני און שפיצאכצאך שיינע

 מיט געשפיצט זיך האט םעם און זאמד, אין שפיצן בעני זיך
שפיצאכצאך. זײנע

געזאגט■ און םעםיען צו געגאעען בעני איז איינמאצ
ח מיט שפיצן זיך וױצ איך— :געזאגט האט םעם די
 שמוציק ביםט דו דיר. מיט שפיצן גיט זיך וױצ איך—

בארװים. און

 םעםים און ארבעטער, אן געװען איז טאטע בעניים
 םאבריק די האט איינמאצ פאברי?. א געהאט האט טאטע

 געװ־ םארברענט איז פאבריק די װען ברעגען. אנגעהויבן
 האט םעם ארים. געװארן אויך טאטע םעם׳ם איז װארן
שפיצאכצאך. שײנע לויין נעהאט ניט מער שױן

געזאגט• האט און בעני־ן צו געגאעען םעם איז דעמאצט
נעזאגט• האט בעני און מיר? מיט שפיצן זיך _װיצםט

יא

 האט דעמאצט םעםיען. מיט געשפיצט זיך האט ער
:געזאגט בעני

 ניט זיך האםטו רייכער א געװען ביםט דו װען זעםט,
 $רים, ביםט רו אז איצט, און מיר, מיט שפיצן געװאצט

דיר. מיט יא זיך איך שפיצ
 ניט גאר געזאגט ניט און פארשעמט זיך האט סעם

---------• • •-----------

יאר) io( גרינשפאן. פרײדע

ברודערל. קלײן מײן
 ער אצט יאר פיר איז ער ברורערצ. קצײן א האב איך

 ברוינע האט ער דעצעמבער. אין יאר פינע^ װערן דארף*
 ציב האט ער גראב. אביםצ איז ער אויגן. בצויע און האר

 ציב זייער ער האט ביכצאך מײנע העפטן. מײנע בײםן צו
ביצדער נײע זוכן און בצעטערן איין אין זיי האצט ער

 ז״ן צעשניטן און מעםער א גענומען ער האט זונטיק
 שמאטע א מיט פארבונדן עם האט מוטער מיין פיעער.

 האט מוטער מיין בצוט. פון רויט געװארן איז שמאטע די
 האט מוטער מייז שמאטע. אנדער אן מיט םארבונדן עם
 עם װייצ אײאדײן, מיט פינגער דעם באגיםן געװאצט ניט

 פארבונדן און פראקסײד, מיט באגאםן אים זי האט ברענט.
שצאפן. אים געצעגט און שמאטע אנדער אן מיט

------------• • •------------

יאר) 12( װײנער. שרה

שול. אין גײ איך פארװאס
פאר־ און דענקען קינדער אנדערע װאם ניט װײם איך

 איי נײ איך אז װײם, איך נאר שוצ. אין גייען זײ װאם
איך אידיש. שר״בן און צייענען קאנען װיצ איך װײצ שוצ,

 צענרער. אנדערע אין טוען אידן אנדערע װאם װיםן װיצ
 װי און אמאצ געצעבט האבן אידן װי װיםן איך װיצ אויך
צושטאנד. איצטיקן אונזער דערגרײכט האבן מיר

 אי זאנט, מען שרײבער. אירישע פון װיסן װיצ איך
שרייבער. אידישע גרויםע זייער ם־דא

 אי| נאר גײט מען װען אויםגעםינען, דאם מען קאן צי
ניט. אז זיכער, שוצ? אין ניט און פאבציק־םקוצ
 שרייבער אידישע פון װיםן װיצסטו :איך זאג דערפאר

_גיי און אמאצ צעבן אידישן פון און ט ײנ  ארבע־ דער אין ה
שוצ. רינג טער

יאר) io( שומאן. םיצװיא

פרעזענט. דער און יאנקל
 געײעז איז נאמען זײן און אינגעצ א געװען איז אמאצ

ע זײן אצט. יאר צען געװען איז ער יאנקצ. ד  אים האט ז״
 ברױוצ א געװען איז פרעזענט מיט׳ן פרעזענט. א צוגעשיקט

 אי־ גערןאנט ניט עם האט יאנקצ אידיש. אין אנגעשריבן
בערצייענען.

 :געזאגט איר און מאמעין זײן צו אװעק ער איז
ברי־ זיידנים רעם איבער מיר צייען טײערע, מאמע—
װעצע.

:געענטפערט מאמע די האט
 זײדענים רעם צייענען זאצ איך אז װיצםט, דו אז—

 —מײנער. זיין פרעזענט זײדענים דעם אויך װעט בריװעצע,
געװארן. געפעצן ניט יאנהציען איז דאם
;געזאגט םאמע די האט

 ייר װעםםו שוצ, אין גײ יאנקעצע, װאם, װײםטו—
 װעםטי דעמאצט ברױו. זיידנ׳ם דעם צײענען אויםצערנעז

_אויך. פרעזענט זיידנים דעם קרינן
 שוצ. אין אװעק איז ער און געפעצן אים דאם איז

 א 1אי נוט. און םצייםיק געצערנט זיך ער האט דארט
״ן איבערצײענען געקאנט שוין ער האט צײט קורצער  ז
צעםרידן. זײער געװען איז ער אים. צו ברױועצע זיידנים

 זײער אידיש צייענען און שרייבן שוין ער קאן איצט
זײד־!. ציבן זײן צו ברױו אםטע טאקע ער שרייבט גוט.

---------• • •----------

יאר) io( גרינשפאן. פרײדע

בריװל. א
;חוה ציבע

ברורער? ד״ן םאטער? דײן מוטער? דײן פיצט װי
אצײןף פיצםטו װי און

גע־ זיינען פאמיציע אונזער אין אצע נעזונט. בין איך
זונס.

 רו פארװאם געפרעגט, מיר ביי האט מאראוי מר.
 דו אז דערצייצט, אים האב איך שוצ? אין ניט סומםט
 האט דארט. אויך איז פאטער דיין און נױ-יארק איז ביםט

 אז איר שרײב װאם? ״װײםטו :נעזאנט מאראףי טר. טיר
ברױו.״ א

 איר מאי. טן29 דעם קאנצערט א האבן װעצן מיר
װען אז זאנם, מאראף מר. בינע. דער אױ זיין אויך װעצ



טריט זיכערע12 זײט

 רער אף נעװען אויך װאלםטו שול, אין איצט לערנםט דו
אלעמען. צו נרום םײן שיס איך בינע

פוזינע ד״ן
נרינשפאן. םרײדע

-----------—• • •---------------—

יאר) 12( םוראש. איילי

״פאבלירן-םקול.״ אץ לערער מיץ
 טיין פיערס. הייםט װאם “״פאבליק־םקול, אין גײ איך
 אנגעקו־ צוערשט בין איך װען האנטער. מים איז לערערן

 אין אבער געםעלן. לערערן םײז מיר איז םסול, אין םען
 די פײנט האט זי אז דערזען, איך האב ארום װאכן ררײ
 בײטאג מיטװאך :אויםגעפונען אזוי ראם האב איך איךן
 האנ־ מים האט קלאם. אין ארומגעשפאצירט איגגל א האט
 װי ניט זײ און אנידער, זיך ״זעץ ;געזאגט אזוי אים טער

 צו גלײך צוגעגײן ער איז ארום.״ װאנדערט װאם איד, א
 איד.״ קײן ניט בין ״איך :געזאגט איר און לערערן דער

 איז האגטער מים אז חשד, א געהאט איך האב רעמאלט
 אוים־ געװאלט לערערן רי האט שפעטער-צו אידן. די געגן

איז? עם םאלק א װאםער םון קינד, איטלאכן בײ געםינען
מיידל. אידיש א בין איך אז דערװאוסט, זיך האט זי

 זי און האםן צו מיך אנגעהױבן זי האט אן טאג דעם םון
אפט. זייער מיר אף אן םאלט

 װעלן װאלט איך פײנט. שטארס דערפאר זי האב איך
 װערן פטור און קלאס אנדער אן אין אריבער גיכער װאם

האנטער. מים פון

-----------------• • •—------------

יאר) 12( שולמאן. רזשעס

דזשאני.
 נעװען איז הויט זײן אלט. יאר נײן געװען איז דזשאני

ע ברוין  דעם געהאט האבן האר זיינע און אוינן_בלוי ז״ג
 ?ינדער אלע מיט שלאגן זיך פלעגט ער זאמד. םין האליר

 אים. םאר נעהאט מורא זײ האבן דערפאר געגנט. ז״ן םון
 P”1 נעהאט ניט האט ער און שלעכטער א געװען איז ער

חברים. נוטע
גאם. דער מיט ארונטער געגאננן דזשאני איז איינמאל

 זיך האט משא-אױטאמאביל גרויםער א װי דערזען האט ער
 הויז באם גראז דעם אף הויז. פוםטן א לעבן אפגעשטעלט

 םון געװען איז ער געשפילט. זיך און אינגל א נעזעםן איז
דזשאני. װאם עלטער זעלבן

װאס  נע־ דזשאני בײבי?_האט נאמען, דיין איז _
םרעגט.

_ מאלפע בײבי, א איז _מער ?  אפגע- יענער האט דו
אוםגעשטעלט. זיך האט און ענטפערט,

 גע- זיך באלד האבן זײ װארט_און א םאר װארט א
דרערד. אףי װאלגערט

נעלענן דזשאגי איז צעגאגנן, זיך איז שטױב דער װען

 זיין צעריםן. געװען זײנען סלײרער זײנע דרערד. או»
 אונ- נעװען איז אוינ לינס זײן און געבלוטיקט, האט נאז

 אויםנעקוסט האט ״בחור״ אנדערער דער געסלאפט. טער־
 םים זײנע אןז םעסט געשטאנען איז ער אבער בעםער. ניט
זינער. דער נעװען איז און

נעזאגט: האט און אוםנעהױבן זיך האט דזשאני
 האסטו דערםאר שט״ן. א איבער נעםאלן בין איך—

געװאוגען.
ליגן[ םיא—

1אמת םיאן—

נאכאמאל? שלאגן זיך _װילםט

-נייז.
 אריינ־ אים האט טאטע דער אהײם. אװעק איז דזשאני

 שםארס נעװארן איז דזשאני פעטש. נוטע פאר א געלעגט
 —װעלט גאנצער רער אןז געװען ברונז איז ער כעס. אין
מאםען. דער און טאטן זײן או״ קינדער, די א^

 א און נרויםער א װער איך ״װען :געטראכט האט ער
 םארדראסן, מאמע׳ן און טאטין מײן עס װאלט שטארקער,

שלאגן.״ שטענדיס מיך פלעגן זײ הלמאי
 טאטע־ זײגע םון אנטלויםן באשלאםן ראט ער און
מאמע.

 םארלאזן האט דזשאני װען םארנאכט, נעװען םיאיז
 װייט, אנטלויםן נעװאלט האט ער אװעק. איז און היים זײן
 נע־ האט ער געםינען ניט אים זאלן עלטעח ןײנע אז

 זײ װיסן! זײ זאלן װײנעןן דאס זיי װעלן ״אך—:טראכט
שלאנן[ זײ װען װיי ניט םיטוט אז מײנען,

 מיטאמאל שטעטל. פון ארוים ער איז טראכטנדיק אזוי
 צו אנגעהויבן האט עם און שװארץ געװארן הימל דער איז

 1אי אבער בױם. א צו צונעלאםן איז דזשאני רעגענען.
 האט דורו־און־דורך. נאם געװארן ער איז צייט מינוט םינף

אהײם. נייז געװאלט און װיינען אנגעהױבן ער
 רזשאני האט—אח איצט קומט טאטע דער װען _אך,
געטראכט.

.שששן—פלוצים . שטיםען. דערהערט האט דזשאגי .
 זײן דערסאנט האט ער און אײנגעהערט גוט זיך האט ער

 זײנען אים מיט טאטן. צום געלאםן ער איז קול. טאטגיס
 זײ דיױױם. םר. שכן זײער און בנימיז פעטער דער נעװען
רזשאני־ן. געזוכט האבן

 געװען איז ער געשפרועעז. און געטאנצט האט דזשאני
נעטראכט•. האט ער און װעלט. רער אין גליפלאכםטער רער

ניט$ טאטע־מאמע. םון אנטלויםן ניט איך װעל _מער
דרהײם. אין װי פלאץ, אזא נאך

—--------------• • •-----------------

יאר) io( װײנער. דוד

גלית. און דוד
 ״שיקט :געזאגט האט און אידן רי צו געקומען איז גלית

האבן אלע אבער םיר.״ םיט זיך שלאנן צו מאז א ארוים
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 א זייער ריז גרויםער א געװען איז ג^ית געהאט. מורא
שטארקער.

בחור< ױנג א אידן די פון קעגיג צום געקומען איז
 נעווען איז נאמע! קעניג׳ם רעם דוד. געװען איז נאמען זיין

 גיין װעצ איך קעניג] ״גרױסער :געזאגט דוד האט שאו*.
 ק״ן געהאט ניט האט קעניג דער גאית׳ן.״ מיט שילאגן זיך

גיי.״ ״גוט, :געזאגט האט און שיקן צו אנדערן

 פאםטוך־ זײן מיטנענומען האט ער אװעק. רוד איז
 שטיינדעילאך גילאטע אהין אריינגעילייגט האט און טארבע

ת5גי װען שפיצן. שארפע מיט  האט דודין, דערזען האט י
געלעכטער. גרויםן א מיט צעאאכט זיך ער

 טארבע זיין פון שטײגדעילע א ארויםגענומען האט דור
 איז שטײנד^ דאם גילית־ן. אף געטאן װארף א עם און

ת5גי שטערן. ג^יתיעם אין טיף אר״ן  איז אומגעפא^ן איז י
 שװערד זיין ארויםגענומען האט ער גילית־ן. צו צוגעילאפן דוד
 אװע?גע- אים האט און קאפ, דעם גיציתין אפגעהאסט און

פרײאאך זייער געװען זיינען אידן די קעניג. צום טראגן

—--------------• • •------------------

יאר) 14( ׳עולמאן. דארע

 קעמפ אין נאכט שטורמדיקע א
״ניטגעדײגעט.״

 האבן מיר רעגענען. אנגעהויבן האט אינדערפרי שבת
 מיר נאר רעגן, געוױינטי^אכער א איז עם אז געמיינט אילע

 פאר־ און אנגעהויבן האט רעגן דער געהאט. טעות א האבן
 שטורם- שרעקילאכער א געװארן איז דערצו אופהערן. געםן

 םון בײמער רי געװארפן און געריםן האט עם און וױנט,
 רעגן רער איז שטארקער ץ5א שפעטער, װאם פיצעצער. די

געװארן. װינט דער און

 מיר אבער געהאט. מורא אבים^ האבן קינדער ע5א
 אזוי באעעילאם די אין געשפרועען און געטאנצט האבן

 האס באנגע^אם רי אין שלאפן ביצייבן אװעק. טאג רער איז
 שטארקער געװארן איז שטורם דער געיצאזן. ניט אונז מען
 קעמפ אין געװען זיינען װאם אױטאמאבי^ן עטיצאכע די אן*

 גרויםן אין אריבערגעפירט ?ינדער, איצע אונז, טען האט
 מיר נאכט. םרײלאכע א געהאט מיר האבן רא עם־צימער.

 מיטן איןי בעט^אך־ טרוקענע די צעזאמעעעשטעלט האבן
 דורך דער^אנגען ניט אונז צו זאצ רעגן רער כדי צימער,

 צעזאטען געשלאפן זיינען מײדלאך אלע פענםטער. די
איע^אך. די אויך אזוי

 מיר האבן אמתין, רער אין שלאפן.—אזוי זיך םירעדט
 רעגן מיטין װינט פונ׳ם רעש דער ש^אםן. געקאנט ניט

 נאכט די אװעק איז אזוי װאכענדיק. געהאאטן אונז האט
 אבער שילאףי. פון געװארן באזיגט זײנען קינדער די פון 5טיי
״געהוליעט.״ האבן קינדער מערםטע די

 װינט רער ענער.5קי געװארן רעגן דער איז אינרערפרי
 האבן מיר אנבײםן. אונזער געגעםן האבן מיר שטי^ער.—

 רעגן דער ביז םרײילאך, זיר געמאכט געשטיפט, רערנאך
אופגעהערט. אינגאנצן האט

 מיר קעמפ אונזער באקוהן ארוים מיר זיינען דערנאך
 נע- ^יב זײער מיר האבן אים טייך. צום צוגעקוםען ז״נען
 באדן בײם פארגעניגן םך א האבן דארט פילעגן טיר האט.
עגן טיר װאס זאכן, נאך און פײער צעלייגן שיפלען, זיך, ם̂י

 ניט טײך אונזער מיר האבן מאא דאם אבער טאן. דארטן
 הויכע מיט ברייט, און גרוים געװען איז ער דערקאנט.
 זײ געזען! ניט מיר האבן באד-הייזער קיין און כװא^יעס

 האט טײך ארום געגנט גאנצע די פארטרונקן. געװען זיינעז
אנדערש. אויםגעקוקט

 זייער מיט עילטערן מײנע געקומען זײנען שפעטער
אהײם. גענומען מיך און אויטאמאביל

-----------------• • •------------------

יאר) 8( שערמאן. שוירלי

בריװעלע. א
מיילררעו־: חברטע יליבע מיין

 ארבעטער רער פון קינדער םך א װעלן מאי טען29 דעם
״ן שוא רינג  און סענטער. קאמױניטי אין בינע דער אף ז
״ן װעט עם  שפייל. אין ז״ן אויך װעא אין־ און שײן. זייער ז

זען. עם קומען זאלםט דו אז דיך, געט איך
שרייבן. צו דיר גארניט איך האב מער

חבריטע דיין
שערמאן. שוירילי

—--------------• • •-----------------

װע  אונטערין ,2 שוא 2א- קצאם פון קאמפאזיציע ק^עקטי
ערער. םון אויפזיכט ̂י

יאנקל.
 ער אז מאמעין זיין צו געזאגט יאנ?צ האט א״נמאיצ

 ער אז געזאגט, מאמע די האט םריינט. זייז זען גײן ווייצ
 אװעק. איז און מאנטא ז״ן אנגעטאן ער האט גיין. קען

 און װעג ריכטיקן דעם מיט געגאנגען ניט איז ער אבער
געװארן. פארב^אנדזשעט איז ער

 געװען שוין איז יאנק^ פינצטער. געװארן איז עם
 האט ער ד.5װאי א צו געקומען איז ער שטאט. פון ארוים

 צו װאם געװאוםט ניט האט ער דערשראקן. שטאר? זין־
צוריק. געגאנגען איז און אומגעקערט זיך ער האט טאן,

גע־ איז יאנקצ רעגן. א גײן אנגעהויבן האט פלוצאונג
 אנגע־ ער האט סאלט. געװארן אים איז עס נאם. װארן
 דער־ פון הײזיצ א דערזען ער האט פלוצלונג װיינען. הויבן

צ צום געצאפן איז ער װײטנם.  אנגעק^אפט האט ער הייז
טיר. רי געעפנט און אינגל א צוגעגאנגען איז טיר. אין

 האט הויז אין ארײנגעשומען ז״נען איגג^אך ביידע װען
 איז טיר די געעםנט אים האט װאס דער אז דערזעז, יאנקא

גיציקאאך. זייער געװען איז יאנקצ פר״נט. זײן

-----------------• • •-----------------

יאר) 8( גאריו. גוירטרוד

״םקול.״ אץ טאג ערשטער מיץ
 ניט איך האב שוא אין גיין אנגעהויבן האב איך װען

 אריינגע־ מיך האט ערער5 דער טאן. צו װאם געװאוםט
םיין איז װען געםרעגט מיך האט ער קילאם. א אין נוםען
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 געזעצט זיך האב איך זאכן. אנדערע נאך און געבורטםטאג,
 אבער קינדער, די צו רעדן געװאלט האב איך שטול. א אף

 גארנישט געזאגט ניט אין־ האב געקענט. ניט זײ האב איך
 קלאם. ערשטן אין גיין אנגעפאעען איך האב שפעטער

 קלאם. דעם םון קינדער םך א געקענט שױן איך האב איצט
 םערטן אין בין איך און קינדער אלע שוין איך קען טאיצ

םשויצ. אין גײן צו ליב האב איך קלאם.

-----------• • •------------

יאר) 8( שערמאן. ׳עוירילי

שװעםטערל. מײן
 מיין אלט. יאר םיר שװעסטערל, יין5?< א האב איך

 שװעםטערל קליין מײן האר. בלאנדע האט שװעםטערל
 רעדט און טיש ביים אװעק זיך זעצט זי שיין. זיך שפילט

 הער און איר לעבן אװעק שטיל זיך זעץ איך אלײן. ןיך צו
זאגט. זי װאם

 שװעםטערל מײן רעדט. זי װי הערן צו ליב האב איך
p|$ און אײנס איז וױםיל װײםט, זי רעכענען. אביםל 

צװײ. און צװיי און דרײ״ און איינס אײנם,

יאר) 12( םוראש. י5יי5<

שול. מיץ
 נומער שול ארבעטער-רינג רער פון שילערן א בין איך

 חבר איז לערער מײן ?לאם. רריטן אין גײ איך איינם.
םאראװ.
 און מאנטיק װאך. א מאל פיר שוצ איז גייען מיר
 און לייענען מיט ?לאם אין זיך מיר םארנעמען מיטװאך
 אלעמאל נעשיכטע. אידישע מיר לערנעז םרײטיס שרייבן.

^ען  שמועםן אינטערעםאנטע זייער ערנען5< ביים זיך אנטװי
לערער. דעם און אונז צוױשן

 פון קיגדער די פון פארזאמלונג א מיר האבן זונטיק
 צװיי אין אײנגעטיילט זײנען קינדער רי ש(ל[. ר. א. ביידע
 אהער ק׳לוב.״ ״ארבעטער־רינג ;הײםט ?לוב אײן סלובן.

?ינדער. קלענערע די באלנאעען

 בא- אהער ״פרי^ינג־קילוב.״ הײםט ?לוב צװײטער רער
קינדער. עלטערע די לאנגען

 קא־ און םעקרעטאר פארזיצער, זײן האט ק<לוב יעדער
 די אף באזונרער. מיטינג זיין האט קצוב יעדער סירער.

 נעמט אמאל זאכן. םך א איבער מען שמועםט מיטינגען
 לערער דער דערציילט אמאל אויך. לערער דער װארט דאם

 לערער רער װען מענטשן. גרויסן א פון ביאגראפיע א
 לײענט װאך יעדע פארלעזונג. א מיר האבן ניט דערציילט

סלוב. םונים קינד אנרער אן

 דעם אחוץ לעבעריק. זייער זיינען מיטיעען אונזערע
 געבן זיי שמחות. און םארװײלונגען אנדערע מיר האבן
ליב. זײער שול די האבן מיר און פרײר םך א אונז

געםינען. ניט ערגיץ-אנדערש מיר קאנען םרייד אזא

יאר) 8( גאריז. טירטרוד

ארבעטער. די און רײכע די
ארבעטער? אן טוט װאם

 טאג. גאנצן א ארבעט ער
 מאן? רייכער א טוט װאם אבער

 ארבעטער. דער םיארבעט װי קוקט און שטײט
 נישט, ארבעטן לייט רײכע װייל אז נישט, דענקט

מער. ניט זיי פארדינען
ארבעטן. װאם די װי מער באקומען זײ
ארבעטער. די פון פראםיט קריגן זײ

 איצט שוין פארשטייםם דו אז רענק, איך
 ניט, ארבעט רײכער דער אז

 ארבעטן װאם די, םון װייל
פראםיט. גענוג שוין רייכער רער קרינט

-----------• • •-----------

יאר) 12( מאלאקאױ. נארמאן

ארבעטער. דער
 רײכע פאר ארבעט ער

 שאפ אין אלצדיע טוט
 אלעמען םאר שיך מאכט ער
.קלאפ־קלאפ—האמער דער און . . 

 ארים ער איז נעװים
 םך א ?ינדער אפשר, האט, און
 הײם זײן װענן דענקען מוז און
ע װען ״נ שװאן־ װערן װעלן הענט ז

-----------• • •-----------

יאר) 13( שײנבערג. איזי

קעניג? דער געװארן איז דוד װי
ױנגם- זײן קעניג נעװארן איז געשטארבן איז שאול אז

אשבעל. זון, טער

 איז ער לאנד. אידישן אין צוריק נעקומען איז דוד
 האט ער אבער יהודה.—שבט זײן םון קענינ דער געװארן

 האט אשבעל און אידן. אלע פיז קעניג ווערן געװאלט
 האבן שבט. דודים איבער אויך קעניג זײן זאל ער געװאלט,

 אשבעל ביז צײט, יאר זיבן העכער םאר נעקרינט זיך זיי
אנהעננער. דודיס םון געװאח דעדהרג־עט איז

ח. אלע םון קענינ דער געװארן דוד איז דעמאלט אי

יאר) 13( פלאטניס. פייגעלע

 אידישע דאם געװארן געגרינדעט איז װי
קיניגטום?

 םאלק, צױױליזירט און פארא״ניקט א פלשתים, רי
 געװען ניט זײנען אידן רי איו־ן. די אף אנגעםאלן זײגען

צייט דער אין באזינט. זײ פלשתים די האבן פאראײגיקט.



ט זיכערע 1נ) זײטטרי

 װײל לאגע, שלעכטער א זייער איז נעײען אידן די זײגען
םרײהײט זייער צונענומען האבן פלשתים רי

 שמואל נאםען ביים מאן א געלעבט האט דעמאלט
 מענטשן און םאן קלונער א געװען איז ער זעער. דער

 שםואל עצות. אים ביי פרענן שבטים אלע פון קומען םלעגן
 שלעכטער אזא אין בלײבן ניט טארן אידן די אז געזען האט

_ װעג איינציקער דער אז פארשטאנען, האט ער לאגע. ז  אי
 פירער אײן אונטער פאראיינקן זיך זאלען שבטים אלע

 פלשתים^ די פון באפר״ען זיך קאנען זײ װעלן דעמאלט
 נעװען איז װאם מענטשן ױנגן א נעפונען האט שמואל
 געװען איז דאס אידן. אלע פון םירער דער װערן צו פאםיס
שאול.

 אף העלדישקײט. זיין ארויםגעװיזן שאול האט אינגיכן
 שטאט די פיינט. דער אנגעפאלן איז שטאט אידישער א

 האט דעמאלט זיך. אונטערגעבן בײם נעהאלטן שוין האט
 םון אידן די אז באםעל שטרענגז א ארויםגעשיקט שאול
ט געגן מלחמה אין ארוים מוזן שבטים אלע  אים און ם״נ

 האט פאלס דאם שטאט. אידישער דער פון םארטרייבן
 פאר- פײנט דעם האט שאול באפעל. שאוליס געםאלגט

ח די טריבן.  אז דערזען <ןלאר האבז שבטים אלע םון אי
 היין אז נעזען זײ האבן אויך פאראײניסן. זיך סוזן זיי

 איז שאול און ניט. זיי האבן שאולין םון םירער בעםערן
 געגרינדעט איז אזוי אידן. אלע םון קיניג דער נעװארן
םלוכה. אידישע די נעמארן

---------------------• • •—*--------

יאר) 15( שולטאן. לילי

טער.2 דער ירבעם און וטער דער ירבעם
 םאלק םונים היניכ א געװען איז ערשטער דער ירבעם

 צעפרידנשטעלן או* נעטאן אל*ז האט ער פאלס. םארין און
 פויערים די מיט אינטערעםירט זיר האט ער םאלק. דאם

 רײכער קײז נאך געװען ניט איז הערשאפט זײן אונטער
 םארשפרײטן צו נעזוכט ניט האט ירבעם און האנרלם־קלאם

םלוכה. דער אין האנדל
 אןאנדערמענטש געװען שױן איז צװייטער דער ירבעם

 האנרלם־קלאם רייכער רער בלויז עקזיםטירט האט אים םאר
 הער- זײן אונטער באאמט׳ג זײנע םארשטענדאאך, און,

 אירע צו אױםגעשפרייט זיך מלוכה אידישע די האט שאםט
 האט האנדל דער צייטן. דודיס אין װי גרעניצן, װײטםטע

 נע- איז מלוכה אידישע די אנטוױקלט. שטארק זײער זיך
 געװארן זײנען פויערים די אבער מאכטי?. און רײך װארן

 ארימע די פון רוקן אםץ נעריטן האבן רייכע די ארימער.
_ גרויםער ערשטער דער אוםגעשטאנען איז דעםאלט א בי  נ

 די נענן און ארימע די םאר נעשטעלט זץ־ האט ער עמום.
רייכע.

 רי םון םרײנט א געװען איז ערשםער רער ירבעם
 רײכע די םון פריינט צװײטער_א דער ירבעם פויערים.

 דער ירבעם קינינ, נוטער א נעװען איז ערשטער דער ירבעם
היניג. נרויםער צװײטער_א

5----*----• • •----«----

יאר) u( מא^אסא^. דבורה

עליכם. שלום
אידישע באריםםםםע די םון אײנער איז יכם5ע שילום

 מאם ׳די םון אײנער ער איז ן’מענדעאי נאן־ שרײבער.
 געװען איז ער ציטעראטור. אידישע די אוםגעבויט האבן
 שונד־ םון יצײענער אידישן דעם אפנעריםן האט װאם דער

יציטעראטור.
 נרעםטער דער הומאריםט, א נעװען איז עליכם שיצום

 אזא נעװען איז ער אידן. בײ שרײבער הומאריםטישער
 סריטיקירט ער האט געשריבן, האט ער װי אז הומאריסט,

 סיי־ סך. א זײער געשריבן האט ער לעבן. מענטשן די װי
 אזויםיר אנגעשריבן ניט האט שרייבער אידישע די פון נער
 װי אזויפיא נעװארן גע^ײענט ניט אױך איז קײנער ער. װי
ער.

 מילכיסער, דער טביה :זײנען ײערס זײנע םון פאר א
ײ• י■ א חזןים דעם פײםי מאטא יעהופעץ, םון מענדצ מנחם

 האט װאם ערשטער דער נעװען אוין־ איז עאיכם שאום
 םאר א סינדער. פאר דערצייאונגען נוטע זײער נעשאםן

השירים שיר מעםערא, דאם חנוכה־געלד, :זײנען זײ פון
». א. א.

יאר) 13( זוסער עיצים

רײזין.) א. (פון רײזעלע
 ראם רײזין באשרײבט ״רײזעאע״ דערצײאונג רער אין

רײזעאע. םײדעאע, ארים אן םון לעבן
הײזל, האלב־צעבראכן ארים, אן אין געװאוינט האט זי

 מאמע איר פינצטער. כמעט זיין אלעמאל םלעגט עם װאו
 פארסױםן מארס אין םרי נאניז אװעסנײן אלעטאג םלעגט

 ï״p הויז. אין אלײן איינע בלייבן פלעגט רײזעלע און עפל
 זײער זײער, זײן איר פלעגט נעהאט. ניט זי האט טאטן

 נע- זיך האט צײט די שטוב. אין אלײן זײן צו אומעטיס
 צו װעמען סיט טאן, צו װאם געהאט גיט האט זי און צויגן
שפילן. און רעדן

 םאר שלעכט אזוי זײן ניט עם םלענט זומער-צײט
 איר צו ארײן םארס אין אװעסלויםן םלעגט זי רייזעלעץ.

םאמעיז.
 װייל טאן, נעקאנם ניט עם זי האט װינטער-צ״ם אבער

געהאט. ניט זי האט שיך סײן
 צימער םינצטערן סאלםן, אין אלײן זיטצן זי פלענט

 און שוטען. װעט מאםע איר ביז אומגעדולדיה װארטן און
 די נעװען זי איז מאמע, די זען צו דערלעבט האט זי אז

װעלט. דער אף נלי?לאכסטע
 ביים שטארס םארקלעםט װאם באשרײבוננ א איז עם
הארצן.

נעדענסען. לאננ לאננ, דערציילוננ די װעל איך

יאר) 13( פלאטניק. םײנעלע

טױט. שאול׳ם
 נעהאט אידן די האבן קינינן שאולים םון צײט דער אין

 ארומנע־ האבן פלשתים די פלשתים. רי םיט מלחםה א
 אז נעזען האט שאול םאלדאטן. זײנע מיט שאולין ריננלט

נע־ האט ער פיינט. דעם םון אנטלױפן קאנען נים װעט ער



 און נעםאעען, נעמען אים װעלן פלשתים די אז װאוםט
 זײער אז ם$לק, אידישן םאריז שאנדע א זיין װעט ראם

 שאול האט םײנט. ביים נעםאנגענער א זײז זאל סיניג
 אזא פאלל זיין אף ברײנגען אײדער לעבן דאם נענוםען זיך

שאנדע.
 א נעװען איז ער אז באוױזן, שאול האט טויט זיין םיט
 זײן פאר רעספעקט געהאט האט ער און מענטש בראװער

פאלק.

------------------• • •------------------

יאר) 15( שײנבערג. פיגי

נבואה. גרױםע די
 פון לאגע די איז צװייטן דעם ירבעם פון צײט דער אין

 אנט- זיד האבן עם ערגער. געװארן פויערים אירישע די
 און הענדלער רייכע די קלאםן. באשטימטע צװיי װיקלט
 פויערים אריטע די און זײט אײן פון מלוכה־באאמטע הויכע

 אינטערע־ זיך האט רעגירונג די זײט. צװייטער דער םון
באשיצט אים האט און האנדלם-קלאס רייכן מיט־ן םירט

 נביא גרויםער ערשטער דער אופגעשטאנען איז רעמאלט
 הױטע װי אנדערע, נעקומען זײנען עמוםין נאך עמום.—

ירמיה. און ישעיה

 פון רעדעם זייערע איבערגעלאזן אונז האבן אלע זײ
נבואה. גרויסע רי מיר פארשטייען רעדעם די

 רערשײנונג גרעםטע רי געווים איז נבואה נרויםע רי
 אום- איז (עמום יאר. טױזנט דריי קארגע שױן לעבט זי

 שטורירט מען און ק.) ם. יארהונדערט טן8 איז געטראטן
 די זײנען נבואה דער פון ביכער די אויך. איצט נאך זי

געשאםן. האבן אידן װאם װערק ליטערארישע גרעםטע
 די פון שטרעבן דאם אויםגעדריקט זיך האט זיי אין

םעלקער אנדערע מיס שלום נאך גערעכטיקײט, נאך טאםן

 און באגריםן נײע םך א ארײנגעטראנן האט נבואה די
לעבן. אידישן אין געדאנקעז

 דער לויט גאט. װעגן באגריף נײעם א געשאםן האט זי
 איז ער זען. ניט קאן קײנער װאם זאך, א נאט איז נבואה

 די איז גאט עם. װ״םן מיר װאם עפים, צו ענלאך ניט
 ניט װיל דעריבער נערעכטיקײט. םאציאלער םון אירעע

 יעדער אז װיל, ער טעמפלען. קײן מיט קרבנות קיין נאט
 זײן ;הייםט גאט װי לעבן, און הארצן איז גאט םילן זאל
קיינעם עקםפלואטירן ניט צװייטן. צום גערעכט און רײן

 נאט דער איז ער און א״ן־און־אײנציקער איז גאט
 גאט פאר גלײך זײנען פעלקער אלע םעגטשן. אלע םון

םעלקער צװישן שלום שטענדיקער זײן דאח* דעריבער

 אי- און געדאנקען אזעלכע נעפרעדיקט האט נבואה רי
לעמפן. זײ פאר נאך מען דארף איצט, אםילו װאם ו־עען,

---------• • •-------—

יאר) 13( לאזאראי*. לייבל

זשארעם. זשאן
גע- געבוירן איז פראנקרײך אין שטעטל קלײן א אין

 שענםטע די םון אײנער געװארן איז װאם ?יגד, א װארן
זשארעס. זשאן איז דאם רעדנער. גרעסטע און מענטשן

 האבן װאם מענטשן ארימע געװען זײנען עלטערן זיינע
קוילן־גרעבער. װאוינען עם װאו שטעטל, א אין געלעבט

 און פעאיקער, א זייער געװען איז זשאן קליינער רער
 נרוי- א געװארן איז ער װען געלערנט. פלייםיק זיך האט
 געװארן איז ער קאלעדזש. אין געלעתט ער האט םער,

 אין פראפעסאר א געװעז איז ער געלערנטער. גרויסער א
 די פארנעםן ניט האט ער אבער אוניװערזיטעט. גרויםן א

 זײער געװארן איז ער און שטעטל. זײן פון קוילן-גרעבער
פירער.

 םראנצוי- אין אויםגעקליבן אים האבן קוילן-גרעבער די
 םון םירער דער געװארן ער איז דא פארלאמענט. זישן
 דער געװען אויך איז ער ארבעטער. פראנצויזישע אלע

 בא- נעװען זײנען אלע פארלאמענט. אין רעדנער בעםטער
 זשארעם פון רעדעם די רעדנער־טאלאנט. זײן פון צויבערט

 ער װעלט. גאנצער דער איבער בארימט געװארן זײנען
 צװישן שלום םאר און גערעכטיקײט פאר נעקעמפט האט

לענרער. די

מלחמה. א צוגעגרײט האבן אײראפא פון הערשער רי
 דאם מלחםה. דער געגן געקעמפט האט זשארעס אבער
 אומצו־ זײער םראנקרײך פון רעגירוע די געמאכט האט

 אף אײנפלום גרויםן א געהאט האט זשארעם װײל םרירן,
 נערערט אלעמאל האט ער ארבעטער. רי און פויערים די
 ניט דארםן מאםן ארימע די אז געלערנט, זײ און זיי צו

מלחטה. קײן

אױםגעבראכן. דאך האט מלחמה די אבער

 סאםע־ א אין געזעםן זשארעם איז טאג ש״נעם אײן
 װילדער א קאפע אין אר״ן איז פריינט. זיינע מיט טעריא

 איז זשארעם װאו טיש צום צוגעלאפן איז ער פאנאטיקער
 נע־ איז זשארעם אים. אף אויםגעשאםן האט און געזעםן,

טויט. םאלן

 אונטער־ נעװען איז מערדער דער אז זיכער, איז עם
פראנלרייך. אין הערשער די פון געשיקט

 פײער- זײנע טעטיקײט, זײן אבער טויט. איז זשארעם
 די פון הערצער די אין לעבן אלעמאל װעלן רעדעם רי?ע

װעלט. שענערער א פאר קעמפער אלע פון און ארבעטער

----------• • •----------

יאר) 15( שײנבערג. םיני

אויה. טוט ער װאם און ״איקאר״ דער
 די ז״נען רעזשים צארישן דעם םון צײט דער אין

 רענירונג די פארפאלגט. זײער געװען רוםלאנד אין אידן
אידן. די אף פאגראמען ארגאניזירן אפטמאל אםילו פלעגט

 םיט באשעפטיקט אידן סך א זיך האבן צײט יענער אין
 לוםט־ נעװען זיינען זײ םון מערםטע די קליין-האנדל.

 פרא־ באשטימטע קײן געהאט ניט האבן זיי ה. ד. מענטשן,
םרנםות. דוקטיװע

 די געװען איז עם שולר. זײער געװען ניט איז דאם
נענעבן ניט האט װאם רעגירונג, צארישער רער פון שולד



רעכט םולע קײן אירן די

 זײ- םאקט, א געװארן איז םאװעטן-פארבאנד דער װען
 לאגר’ פון בירגער גלײכע םולשטעגדיקע געװארן אידן די גען
 אנדערע די מיט באגלײך רעכט םולע באקומען האבן און

כואװעטן-פארבאנר. םון פעלקער

 רעזשים צארישן דעם בעת אירן די םון פרנםות די
 םאװעטישע די געבראכט. ניט גוטם פיין לאכד רעם האבן

 לאנד םון אײנװאוינער יעדער אז געפאדערט, האט רעגירוע
 אפ- איז ״לוםט-האנדל״ דער לאנד. דעם ברענגען נוצן זאל

 נע- זיינען אידן טױזנטער און טויזנטער געװארן. געשאפט
 םאװעטישע רי האט דעמאלט עבז.5< צום מיטלען אן בליבן

 אין קאלאניזאציע אידישע די דורכפירן אנגעהוינן רעגירונג
רוסלאנד.

 לאנד שטיקער גרויםע אירן די אװעק גיט רעגירונג די
 םרײע איבערװאנדערער אידישע די גיט זי באארבעטן. צו

 די צו שטעטלאך און שטעט זייערע פון טראנםפארטאציע
 דעם צוליב אל׳ז דאס טוט םאװעטן־מאכט די קאלאניעם.

 פראדוק־ מאסן אירישע ברייטע רי פון מאכן װיל זי װייל
 ער- ארבעטן זאלן װאם מענטשז, אזעלכע מענטשן. טױוע

ברענגען. נוצן לאנד דעם זאלן און לאך

 אי- דער פאר געלט םך א זייער מידארן* װי אזוי אבער
 םימפאטי- װאם מענטשן די האבן קאלאניזאציע, דישער

 אן אמעריקע, אין רא געגרינדעט באװעגונג, דער מיט זירן
 אידישע —״איקאר״ רער זיך רופט װאם ארגאניזאציע,
רוםלאנד.״ אין קאלאניזאציע

 אידישע די שטיצן צו צװעק דעם האט ״איקאר״ דער
 נעלט זאמלט ״איקאר״ רער רוםלאנד. אין קאלאניזאציע

 אידישע די צו מכשירים אנדערע און טראקטארם שיקט און
רוםלאנד. אין קאלאניםטן

 אמעריסע אין ארגאניזאציע אט־ער אן אויך דא איז עם
 רוסלאנדי אין קאלאניזאציע אידישער דער העלפט װאם
 ארגאניזאציע די איז זי אבער ״דזשאינט.״ דער איז דאם

 ארבעט װאונדעדבארע אויף טוט זי אידן. גאר-רייכע די םון
רוםלאנד. אין אידן די םאר

 גײן זאל װאם ארגאניזאציע, אן האבן אבער רארף מען
 דער איז ארגאניזאציע די אט אוז מאםן, ברײטע די צו

״איקאר.״

 די פון איינע ״איפאר״ רער איז טאג היינטיקן בײ
 םון װערן געשטיצט דארף װאס ארגאניזאציעס, שענסטע

רוםלאנד. אין מאסן אידישע די פון פרײנט יעדן

------------- • • •----------

יאר) 15( קעםסין. פלארא

מוסר־השכל. אײן מי־ט פאלקם־מעשװת צװײ
 װאונדערלאכע ״דאם :זײנען פאלסם־מעשױת צװײ די
 נאםען א אן ״מעשהילאך״ םארלאנ פון ארויםגעגעבן—םײםל״

h ״  בא- א פרעמדער״ ״דער און זאכזלער, ארער פאוילאג• פון <
לייב. מאני םון לאדע

 ארימאן אן םון מעשה א איז פײפל װאודערלאכע דאם
 א אין קינדער פיר מיט נעװאוינט האט װאם וואלצהעקער,

װען ביינאכט, איינםאל, װאלד. א לעבן שטיבעלע סלייז

 שטוב אין אים צו נעקומען זיינען אריםעלייט אלטע דר״
 ערי האט נאכטלעגער, און עםן עפעם געבעטן האבן און

 אריינ־ םריינטלאך זײ געהאט, ניט םך קײן האט ער כאטש
 נעהאט. האט ער װאם ביםעלע ראם גענעבן זײ און נענומען

 םייםל, א געגעבן אים ארימעלײט די האבן באלוינוננ א םאר
 װעט ער נאר װאס ברענגען םײױ, אײן מיט װעט, װאם

ארימעלײט. צו גוט זײן װעט ער אבי םארלאננען,
 עם נאר װאם געהאט מאן דער האט יאר עטלאכע םאר

 רײר• זײער געװארן איז ער און פארגלוםט אים זיר האט
 געװארן שלעכט אויך ר״כקײט זײן צוליב איז ער אבער

עגאיםט. גרויםער א און
 האט ער און פאלאץ נרויסן א אויפגעבויט האט ער

או* ארום דערםער רי םון פריצים רײכע אלע אײנגעלאדן
 אװעסגע- ער האט פאלאץ, זײן בײ דרויםן, אין באל. א

 ארײנ־ ניט זאלן זײ אז הינט, בײזע מיט דינער שטעלט
 זײן םארשטערן אים װעלן זײ װײל ארימעלײט, קײן לאזן

שמחה.

 דרײ די פארביינענאננען זיינען םארנאכט זעלביקן אין
 םײםל, ראם האלצהעקער דעם נעגעבן האבן װאם אריטעלייט

 זײנען ארײננײן, געלאזט ניט זײ האבן רינער די װען און
 א אין צוריקנעקומען באלד אבער זיינען זײ אװעפ. זײ

פריצים. רײכע װי אנגעטאן קארעטע נאלדענער
 באנעגנט אלײן זיי האט האלצהעהער נעװעזענער דער

 הארציש זײ און רערקאנט באלד זײ האט און טיר, דער בײ
 גע־ האבן אידן דריי די אבער שמחה. זײן צו אײנגעלארן

:זאגט

 ארימע װאו שמחה ?ײן אה זייז ניט װילן מיר ניין,—״
אײנגעלאדן.״ ניט זײנען לייט

קע־ פון ארויםגענומען זײ םון אײנער האט גלייך און
 נאנצער דער—און געטאן, םײןז א האט םייפל, א שענע

 אידן ררײ די םארשװאונדן. איז רײכטום מיט׳ן פאלאץ
 װידער איז האלצהעקער דער און געבליבן, ניט אויך זײנען
 ארים קלײן א אין געלעבט װירער האט און געװארן ארים

שטיבל.

 װעגן באלאדע א איז לײב מאני םון פרעמדער״ ״רער
 האלטער א אין איז פרעמדער_װאם דער—מאן אלטן אן

 געבעטן און הויז רײך א צו געקומען נאכט װינטערדיקער
 אפגעזאגט אים האט מען װען ארײנלאזן. אים זאל מען
אװעקגעגאגגען. ער איז

 ארים אן םון טיר אין אנגעפלאפט ער האט שפעטער
 אים און טיר די געעפנט האט באלעבאם דער שטיבל.
ט איז שטיבל אין אר״ן. שטוב אין פארבעטן הארציק  ני

 אויך געלעגער קײן ברויט, הײן ליכט, קײן גארניט. געװען
 א געשלאםן איז ריל אפין און געװען דארט איז קאלט ניט.

פינד. הונגעריק

ארימ־ דער פון דערװאוםט זיך האט פרעמרער רער
 רער נוטהארציק װי געזען האט ער און שטיבל אין דא סייט

װאונדער. א באשאםן ער האט איז, שטיבל פונים באלעבאם

גוטם, אלדאם מיט געװארן פול פלוצלונג איז טיש דער
 םרעמרער רער און אײננעהייצט, אליי) זיך האט אויװז דער
פארשװאונדן. איז

נע־ איז הויז אין ארימאן ב״ם װען רנע, דער אין איז
נעווארן הויז רײכן אין איז פרײלאך, און ליבטיה װארן
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 זײנען הויז פונ־ם מענטשן אלע אומעטיק. און םינםטער
 נע־ ניט לאמפ קיין האבן און לאמפ א זוכן ארומגעלאפן

 און פינםטער רער אין ארומנעיאגט זיך זיי האבן פונען.
םארצוױיםלט. געװען זיינען

 איז מעשה׳לאך - פאלקם בײרע פון מוםר-השכל דער
 ארימעאײט, צו שלעכט און עעהארציק איז װאם דער :הלאר

 דארף מיט-מענטשן_דער זײנע מיט טיילן ניט זיך װיל און
 דער אבער מעשים. שלעכטע זײנע םאר װערן באשטראםט

 מיט ניט זיך שעמט װאם דער ברײטהארציס,• איז װאם
 צו ארויםצוהעלםן אים װיליק איז און ברודער ארימען זײן

גוטן. מיט װערן באלוינט װעט צײט_דער יעדער
צװײטן, צום גוט זײן צו זיך לוינט םו־הכל, לעצטן אין

אריםען. צום

-------------• • •-------------
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באשעװיטש. מאשא
 װאם כאראקטערם, די אײנערפון איז באשעוױטש מאשא

שטורם״ ״אין ראמאן שלום-עליכםים אין זיך נעפינען

 מיט האנדלט װאס איד, ארימער אן איז םאטער איר
 סלוגםטע די אבער הצוגע, אלע ער האט קינדער זיבן האלץ.

 לערער איר פעאיקע. א זײער איז זי מאשא. איז אלע פון
 זאל מען געפועלט, האט ער באגײםטערט. איר םון איז

 גע- האט זי שכר-לימוד. םון גימגאזיע אין באפרייעז זי
 פע־ קייז אװעס איז און מעדאל גאלדענעם א מיט ענריקט

דאקטאר. אױ שטודירז טערבורג
 מענטש א פאר װאס ארויםװײזן, מאשא אן הויבט דא

איז. זי
 א או» זי ארבעט לערנען נאכ׳ן זי. לערנט אינרערםרי

 םאר־ זי איז ביינאכט שפעט און אװנטן רי איז פאבריק.
 פאר־ או* רערט זי ארבעט. רעװאלוציאנערער מיט נומעז

 רעװאלוציא- די און ארבעטער די ארגאניזירט זאמלונגען,
 אומעטום פראקלאמאציעם. דרוסט זי קרײזלאך. נערע

 אינ- לעבט זי םירערן. א זי איז אומעטום דא. זי איז
 אירע אלע אװעס גיט זי רעװאלוציע. דער מיט נאנצן
 קײן רעװאלוציע. דער פאר צײט גאנצע איר און כוחות

 ניט זאל זי אז םארלארן. ניט איר בײ גייט מינוט אײן
אוםטאן. עפים

 זיך זי האט דראזשקע. א אן* געפארן זי איז אמאל
א מיטין צערעדט _ ר ע ב ײ ר ט און פינםטערער אנ _ ש ט ענ  מ

 און רעװאלוציע דער צאר, װעגן אופגעקלערט אים האט
זאכן. אנדערע
 אװעסגעבן דערלויבט זיך מאשא האט זאך אײז אוי

מיטץ שפילן זיך איז דאם רעװאלוציע. אחוץ צייט, איר
װאו הויז אינים נעװען איז װאם סינד, א_זוזין סלײנעם

אופגעהאלטן. זיך האט מאשא

 און פאליצײ די נאר נעהאט. ליב אלע האבן מאשא־ן
 לאנג זי האבן זײ נעהאט. פײנט זי האבן שפיאנעם די

געכאפט. ענדלאך און ארומנעזוכט

 עטלאכע נאן־ מיט זי האבן חברים רעװאלוציאנערע די
איז מאשא אנער טורמע. פון באפרײט רעװאלוציאנערן

װ״ט א כעװארן געכאפט  זיך מאשא האט דעמאלט מאל. צ
אוםגעהאננען. זיך האט זי טורמע. אין לעבן דאם גענומען
 שלום-עליכם האט מאשאץ פון כאראקטער דעם אין

 םאלק, פון קינדער ליכטיקע און םעאיקע די געשילדערט אונז
 ברענגעז צו כדי לעבנם זײערע מיט באצאלט האבן װאם

מענטשהײט. גאנצער דער פאר גליק און פרײהײט

קינרער די אז געװאלט, כיהאכ לערער: פון באםערקונג
t ,1905 פון צ״ט העראאישער דער מיט װערן באקאנט זאלן 'a 

 װי רעװאלוציאנערן די מיט צייט, יעגער פון פאלקם־העלדן די
געקאנט• זײ האבן מיר

ניט איך האב מאטעריאל פארכאפנדיקערן בעםערן, קײן
שטורם." ״אין שלום־עליכםים װי געפונען,

 לײענען װעגן רײד קיין זײן ניט םיקאן אז זיך, פארשטייט
 לויט ם״ קינסטלעריש, סײ װערק. גאנצע דאם קינדער די םיט
 איז װערק זײן אין דורך פירט מחבר דער װאם טענדענין דער
קינדער. אונזערע פאר פאסיק גיט אבםאלוט עם

 װא־ יאשקא באשעװיטש, מאשא װעגן קאפיטלאך די אבער
 זונטיק רויטן דעם טויט, ראמאניענםאים בערעזניאק, מישא ראגא,

 כונוז דער פאר מאטעריאל דאנקבארער ז״נעז זײ—גל. ד. א.
געהאט. האב איך װאם

קלאס. אין פארגעל״ענט איך האב קאפיטלאך יענע

 איצט געשמועםט. ברײט מיר האבן פארל״ענען ן’נאכ
 פאםירונגען, היםטארישע און טיפן אלע איבער קלאם דער שרייבט

 זיי מיט פארלעזונגען, מיינע פון משך אין אים, האב איך װאם
באקאנט.

גאנ־ א פון ערשטע די איז קאמפאזיציע אויבן־געדרוקטע די
שרייבן. און באהאנדלען נאך װעט קלאם דער װאס רײע, צער
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DETROIT BODY & 
FENDER WORKS

203 G eorg ia  Ave., N. W . 

Phone, North 408

T he Beat B read  is m ade 
by th e

New Philadelphia 
Bakery

807 4 i/2 St., N. W .
Franklin 0482

J. O. HARTMAN
W holesa le  & R etail

A U T H ’S SAUSAGE & 
PO R K  PRO DU CTS

S tands 598-9 C en ter M kt.
Main 10381

GEO. H . B O R I S O W ,  D . I). S .

Surgeon Dentist
Announces the removal of his offees to 

3023 14th St., N. W. Phone, Adams 3646

MRS.  M. K A S T E N  

Expert Dressmaker

3606 14th St., N. W . P hone, Coi. 9003

Success!

Hussman Refrigerator Co.
M. D. D ubb F ran k lin  9240

-

MIKE FALCONE 
Wholesale Fruit Dealer

M ain 9192

. . .

LIBERTY GARAGE
1781 FLO RIDA  A V EN U E., N. W . 

N orth  5162

D. C. BUTTER CO.
90S LO U ISIA N A  A VE., N. W .

M. HEFT &  BASS &  HEFT
בשר בשר



קינחןר אײערע שיהט
די אץ

שול ינגארבעט
דערציאוננ! געזונםע א ד ױט

ר י ן , י י ז ו ו ר ז ו י  שרײבןו און לײענען אידיש ו
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 אידישע לידער« ארבעטער און פאלקם שע
 םענטשןו גרויםע פון ביאגראפיעם נעשיכםע!
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 אױישן ms סינדער ױ דערנעענטערן שולן ריננ ארבעםער ױ
סאםפן. ארבעםעו די צו און לעכן ־ פאלסם

K oran  Jfrta tln r Co., 434 B. Sara to r*  St., Baltim ore, Mit


