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קאנװערט. אדרעםירטער is? װערן בײנעלײנט װעט עם װען נאר װערן צוריקגעשיסט װעצן סאנוםקריפטן

שולן. די אץ קינדער אונזעדע צו

? געדענקעז װעט אײך פון װער

 רעטענישן, צו שיקן װאם היגדער, אלע בעטן מיר
 מיטצױ פארגעםן צו ניט װ. .ts? א. אױפגאבן, פראגעם,

 אדער רעטענישן די װעלן אנרערש ענטפערס. די שיקן
װעדן. געררוקט ניט פראגעם די

קינדער־שאפונגען.

 נאכאמאי מיר װילן אײך, צו שױן רעדען מיר אז און
 פאראינ־ זייער איז ״קיגדערלאגד״ דאם אז דערמאנען,
 מעשה׳לאך און לידעלאך אײערע ררוקן צו טערעםירט

 קענען לערער אייערע אנגעשריבן. גוט זיעען זיי װען
 פארבע־ װאלטן װאם מיטלען, םך א אויח אנװייזן א״ך

אדורך. זײ מיט זיך רעדט שאפונגען. אייערע םערט

 םון מעשה׳לע א באקומען מיר האבן װאך לעצטע
 איבער־ געװאלט עם מיר האבן קענעדע. אין איגגל א

 ניט. קענען מיר — ערשט גוט, ם׳איז צי זען און ■לייענעז
 האנט־ די צוױיטן, דעם אין ארײנגעשריבן איז װארט איין

 אױף פארשריבן פאפיר דאם און ?לאר נישט — שריפט
זײטן. אלע

— מעשיה פיינע א געװען איז ראם אז זײן, ם׳קען
 א נאך און צײט אביםעלע נאך װיםן. נישט אבער מ׳קען

געראטעװעט. געװען מעשה׳לע דאם װאלט פאפיר, שםיקל
 אין נאכלעסיק ניט זײט און לוינדער, דאם, געדענקט

שרײבן. אייער

פאםטער? געװען איז װער
 דער איבער כמעט װעט נאװעמבער מאנאט דעם

 נע־ הונדערט־יאריקער דער װערן געפײערט װעלט נאנצער
 פראנק־ אין פאםטער. פראגצױז א אײנעם פון בורטםטאג

 און גרעםטע די פון אײנע צוגעגרײט שוין װערט רװך
אט־ געװען דאם איז װער אבער פײערונגען. שענסטע

 ? אױפגעטאן ער האט װאם פאםטער? דאזיקער דער
? אים מיר געדענקען פארװאם

 זיך פארטראכט קינדער, פראגע, דער איבער אט
 צי דערנאך זעט און לײענט זוכט, נאך, פארשט אביםל,
 שײ־ אבער קלײנע, א אנשרײבן געקענט נישט איר װאלט

 נאװעמבער־נומער דעם פאר פאםטער׳ן פון ביאנראפיע נע
 דער אין געפינען זיך דארו» ארבעט די ״קינדערלאנד״.

נאװעמבער. טן1 דעם פון שפעטער ניט רעדאקציע
 לינדער אלע באטײליקן זיך קענען ארבעט דער אין

 ׳זײן ם׳קען מיטלשולן. די פון און אנםאנג־שולן די פון
 װאם פרײז. א באקומען װעט ביאגראפיע בעםטע די אז

״קינדערלאנד״. נומער קומענדיקן אין

״קינדערלאנד״. פאר׳ן עצות

עצות, אונז גיבן דערװאקםענע און קינדער נעװיםע
 אבער װאלטן מיר ״קינדערלאנד״. אין דרוקן צו װאם

 װאלט װי לאנד. איבער׳ן קינדער סך א פון הערן געװאלט
 טראכט אװעק, גלײך זיך זעצט איר װען קינדער, געװען,

? פראגעם פאר די אוים פילט און אביםל, גאך
: ״קינדערלאנד״ אין נעםעלט מיר װאם .1

״קינ־ אין דרוהז מ׳זאל װעלן װאלט איו װאם .2
— — — — — — — דערלאנד״

--------------------------------------נאמען ?ינד׳ם .3
ט-------------------------------שול ק י די צו גלייר אונז ש

 ״קינדערלאנד״ אונזער װעט ארום אזוי און ענטפערם
װערן. פארבעסערט
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 ראבע די הון, די אויף זיך כאפט
 :געשרײ און ט־מל א מיט
 באבעז, דער אויןז גדולה א אוי, —
!אײ אן געלײגט איך האב אט

 געזינדל הינערשן דעם נאר
 ;אז ניט אוים, װײזט גאר, דאם גײט

 הינדל, אונזער דאם פארדריםט נו,
:האן דעם אויןז זי גװאלדעװעט

 איך, לײג אײער
 איך, גײ בארװעם

!כאדאקעם*) אויףז מיר נײ

 איך, לײג אײער
 איך, גײ בארװעם

כאדאקעם... אויןן מיר נײ

 שוטה, א װי גאר האן דער שטײט
 ;טאן צו װאם ניט װײם און שטײט

 :רויטע די בארד זײן זיך טרײםלט
!קוקו־ריקו־ריקױהאן

 אנטשװיגן, באלד הינדל דאם װערט
 ;אײ דעם אן פארגעםן גאר

 ניגון, פײנער א מאן, מײן װייםט, —
קרײ... א גאכאמאל קארשט גיב

שטעקעיך *)
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 בײ איז רבי דער חדר. אין פארנאבט ס׳איז
 אײנציק־ ערשט קומען אינגלאך די מנחה־מעריב.

 מאל׳ ערשטע דאם — נאכט־עםן, נאכ׳ן צוריק װײז
נאכט. בײ לערנען אנהײבן מ׳װעט װאם חשון־צײט,

 אינגלאך די און טדנקל, גוט שוין איז שטוב אין
שאטן• אין בענק, די איבער זיך קוילערן

 און קינד׳ א גביר׳טעם גרויםער א אברהמ׳לע,
 שניט־קראט א אלײן פירט װאס אלמנה, עלטערע אן

 גלעט און פענםטער, בײם שטײט — טויזנטער, אויף
 װאם קעלנערל פוטערנע שװארצע דאם בניעמות זיך
 גאר אים זיך ם׳גלוםט און פאלטן, אויפ׳ן אים בײ
 אויד לויקז אינגלאך איבעריקע די אויסטאן; ניט
 דאם אים פארגינען אײגלאך, בלישצענדיקע מיט אים
 פאר־ צו אים מיט ליב דערפאר טאקע האבן און ניט,

:טשעפען
 קיזשע״.*) די דאם גלעט ער װי נאר, זע —

 קאץ די מיטגעברענגט געװען בעםער שוין זיך װאלט
שפילז• זיך איר מיט און ארײן, חדר אין

 בלאזט ער ; ניט רעדט אינגל אלמנה׳ם דער
 און גבירישקײט, מאמעם דער צוליב אודאי זיך

נעזל. בלײכן מיט׳ן ער שניפט ;אן ניט אים ם׳שטײט
אינג־ די ; משה׳קע אדײן ערשט קומט הדר אין

: גדולה א מיט ארום אים זיך שטעלן לאך
 שוין װעםט דו אז געמײנט, מ׳האט משה׳קע, —

חדר. אין לערנען ניט זמן דעם מער
 פאד־ א האט ער כאטש זיך, גרײסט משה׳קע

 ;אים מיט זיך קריגט רבי דער און קאפ, שטאפטן
 פערד־הענדלער, דעם טאטן, זײן מיט זיכער איז ער

 אין פינפערל א רבי׳ן דעם ארײן מאל אלע רוקט װאם
ארײן. האנט דער

 דאגה א אים... מיט לערנט גײט... גײט... —
ניט םאי־װי־םאי איך װיל רב קײן פאר איר... האט

 זאל חומש פרשה א מאכן... אים זאלט איר אײך, פון
קענען״• ער

 איז ער װײל משה׳קען פאר חלש׳ן אינגלאך די
 אנומלטן האט און חדר, אין גבור דער שטארקער, א

 װאס שײגעץ, םטרוזשם*) דעם בײנער די אנגעבראנן
 און חדר, פון אהײמגײענדיק אפװארטן זײ פלעגט

װעמען. שלאגן בלאטע, שטיקער מיט באװארפן
דער־ און ארום, הײטישלאך זיך קוקט משה׳קע

:אברהמ׳לען זעט
? נײער א —
:שרײען אינגלאך די
יא. —

 זאגט — איינקויפן, זיך מ־זט,־ אזוי, אויב
 דו פענםטער? בײ׳ם שטײםטו װאפ — משה׳קע,

 איז מאמע דײן צענעך... א גיב קיזשע, א אין גײםט
רײבע... א

אן. ניט גאר זיך רופט אלמנה׳ם דער אברהמ׳לע
 װאס לעמפל, א מיט לאמטערנדל א האט ער —
אינגל. א אן זיך רופט — אױל. אויןז ירענט

דז־עעניטאר. *)קעלנערל. פוטערן א *)
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— םשכון. א פאר צונעמען עם מען ברויך —
משה׳קע. זאגט

 אין לעמפל דאם אברהמ׳לע נעמט — טכה. א —
ארײן. האנט

םשה׳קע, צו שטײט — ? געבן ניט וױלםט דו —
? מאמע דײן װי קאדגער אזא ביזט —

 פאר־ מיט קוקן און אפ, זיך רוקן אינגלאך די
 קזקז און שטײען, בײדע זײ װי אײנלאך, פלאמטע

 בײ פישטשען הערצלאך די און הענער, די װי אן זיך
 באקו־ װעט אינגל אלמנה׳ם דער אז גדולה, פאר זײ

בײנער. די אנגעבראכן מען
 פרעגט — ? געלט אײנקויף גיםט דו —

משה׳קע.
אברהמ׳עלע. זאגט — !נישט כ׳גיב —
 און בוכצע, א אים ער גיט — דיר, נא טא, —

 ערד, דער צו פאלן זיך, צעשלאנן בײדע זײ
זיך... קוילערן אוץ ארומגענומען

 דעם פארכאפט ארום, שטײען אינגלאך די
:קלאפן הערצלאך די אטעם,

 אוים׳הרג׳ענען געקענט האט װאפ משה׳קע, —
 — הדר, פון כבוד דעם ראטעװען און שײגעץ, דעם
? אלמנה׳ס דער אינגל, דארע דאם בײקומען ניט קען

 רבי דער אדן טיר, די אױף זיך מא,כט דא און
 איד, מאגערער הױכער, א — ארײנצוגײן, קומט

 ער און נאז, אפגעשטארבענער לאנגער א מיט
 און ברעמען, די אראפגעלאזט װײלע, א שטײט
שטיל: ברומט

 נאך ? אנגעהויבן זיך באצײטנם ?... שוין —
 זמן, דעם געװען מחדש טיש, צ,־ם זיך געזעצט נישט

שוין?.״ זיך מ׳שלאגט און
שװײגן. קינדער די
 רבי דער וױל — ? געשלאגן זיך האט װער —

אױםגעפינען.
!ער —
■ ער —

 דא און משה׳קען, אויף אן אינגלאך די װײזן
אברהמ׳לען. אויף

 צו שטײט — ? אנגעהויבן האט װער און —
רבי. דער

 איו אײנקױפן געװאלט נלשט זיך האט ער —
ארויס. משה׳קע שפרינגט — חדר!

 — ? אײעעקויפט יא שוין זיך האםט דו און —
אויער. בײם אן רבי דער אים דרײט

 א שעלט אדן קװיטש, א ארוים לאזט משה׳קע
 רבי׳צין די װען שפעטער, און ;רבי׳ן דעם ברוגז׳ער

 זיך האט ער און לאמפ, דעם ארײנגעבראכט האט
 קינדערשע םענגע א האבן טיש, צדם לערנען געזעצט

:שטוב איבער׳ן צעקלונגען זיך קול׳כלאך
לחבירו... האומר —

 אויפ׳ן קאפ דעש אראפעגלײגט משה׳קע האט
ירוגז׳ער. א טיש

:אויער בײם אנגענומען אים האט רבי דער אז
 װאפ גמרא, שטיקעלע דאם איבער מיר זאג —

געלערנט... דא דיר מיט כהאב
ארט, פון גערירט נישט זיך משה׳קע האט אזוי

שטײן. א װי געלעגן אזן

 נע־ אים און געװארן, בײז גוט איז רבי דער
ארײן. װינקל אין גײן זאל ער הײםן,

 ארײנגע־ און גערירט, נישט זיך האט משה׳קע
 ער ארײן. כעם אין םער נאך רבי׳ן דעם ברענגט

 און טיש הינטער׳ן פון אפערגענומען אים האט
:אנגעשריגן

מײנםטו, װאם !לאבוז־ױנג דו גײ אד.ײם —
 דו און ? דיר בײ אפעשן גאל די מיר איך װעל

 דא דיך כ׳װיל ?.• ם׳חדר איבערפירן מיר װעםט
האבן! נישט

 ארומגעלאפן ער איז משה׳קען, ארויםגעװארפן
 ם׳עגםת־נפש שטילן געקענט נישט שטוב, איבער׳ן

זײנם.
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 ;ע־ אזױ באלד זיך ם׳האט װאם גלײכער, —
 געקענט נאך אים כ׳האב און אנהײב־זמן, סאכט,

משלח־זײן. !אצײטנם

הארץ־ מיט געזעםן זײנען אינגלאך די אבער
:משה׳קען באדויערט טיף און לעמעניש ק

 געראטעװעט פארט דאך האט ער שאד... א —
ט די שײגעץ דעש אפגעבראכן הדר, פון כבוד ד;

 אום גארנישט זיך קוקט רבי דער און — בײנער,
דעם. אויף

 .נישט גאר זיך האט רבי׳צן, די דאם, פאר
: געװאוםט האט זי אפנעגעםן. ם׳הארץ
 מאל ם׳לעצטע און ם׳ערשטע נישט פ׳איז אז —

 װעט טאג, דעם געבן װעט גאט װי אזוי אים, בײ
 הינטערן זיצן תלמיד, איר זײן װײטער משה׳קע

לערנען. און טיש

 אינגעלאך, צװײ דא זײנען
 אינגעלאך, צװײ

 קלײן• בײדע בײדע,
 ,ל ט ע מ א ם מען רופט אײנעם
 — ע ל ע ד י י ז מען רופט צװײטן
 !שײן בײדע זײנען
!שײן בײדע ■זײנען

 ערגעץ אין זײ װאוינען
 — ערגעץ אין

 אלײן. אײנטשינקע
 זײדעלע און םאמעטל
 בײדעלע׳ א אין װאוינען
 ■ פאלאצל א אין װאוינען

ן מירמלשטײן יפונ׳ם

 — יאגעלאך אין זײ שפילן
 יאגעלאך: אין

 !זון מיט זײ שפילן
 אינגעלאך, בײדע האבן

 זײדעלע און םאמעטל
 דערפון, פרײד גרויםע
דערפון. פרײד גרויםע

 — גרעזעלאך אויף זון די לאזט
 גרעזעלאך, אויןש

 ע נ ר ע ד ל י ג
 !העזעלאך פיל

 — זײ נאך זיך יאגן
! צװײ די אינגעלאך
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סאראסאטען. געהערט האט װאם אינגל דער
מעשה.) (א

קרעפליאק. יעקב פיז
.12

 בענקט אומעטיקער, אן אינגל דער ארום גײט
געזאנג. זײן נאך בענקט פויגל, נאכ׳ן

 פון קול׳כל דאם אויםפײפן אלײן ער פרובירם
 און שיכלאך די פון גומעלאםט ציט פויגל, דעם

 געזאנג. דין־דינעם זײן ארויםקריגן וױל פיקט, פיקט,
:מאמע די פרעגט

? אינגעלע טוםטו־, װאם —
 פײגעלע. דאם נאכמאבן װיל איך םא, —

שײנם. א צימבעלע א מאנזע די אים ברענגט
 א פון שענער נאך קלינגט דאם זונעלע, נא״ —

פויגל.
זיך. ער דערפרײט

 האמערל. הילצערנעם מיט׳ן קלאפט עם, קלאפט
 יא עפעם :צו זיך הערט קלאנגען, ארוים באקומט

 ניט קעז װידער, קלאפט ער, קלאפט ניט. עפעם און
אװעק: ער װארפט ארױםקריגן/

 זינגט עם ציםבעלע, דעם ניט װיל איך מא, —
פײגעלע. דאם װי ניט

פײפל. א מאמע די אים ברענגט
 אינגעלע. מײן קענען, װעםטו דעם אויף —

בא־ עפעם פײפט. ער, פײפט זיך. ער דערפרײט
 גלעקעלאך, די ניטא אבער טרעלן, פײפנדיקע קאנטע

 קען םען און פײפל מיט׳ן טעג גאנצע אפ זיך פירט
אװעק. אים ער װארפט ארויםקריגן. גיט זײ

 םײן אװעקגעװארפן, עם האםטו פארזואם —
? אינגעלע
פײגעלע. דאם װי ניט זינגט עם —
!שפיל דו אינגעלע, מײן ארן, ניט דיר לאז —
. מאמא װײ, טוט עם — . .
? וױי טוט עם —

:אויער אויפ׳ן פינגערל מיט׳ן ער װײזט
.מא, דא, — . .
אינגעלע. מײן דיר, זיך דוכט עם —

.13
: האנט א פאר מאמע די אים נעמט

! אינגעלע מײן קום, —
 ױנגער א פאר מאםען דער םיט ער שטײט

מײדל.
לאםטשעט: אים, אויף מײדל די ליבלאך קוקט

: אים פרעגט אים,
? דעם אױף שפילן װילסטו —

 עם־. :אויפגעצאפלט זיך ער האט מיטאמאל און
 בײנד־ שװארצע װײםע איבער פינגער לויפן לויפן,

 פון שענער ארוים. קומען קלאנגען־קלאנגען און לאך
 ציטבל,. פונ׳ם גומעלאםט, פון שענער לעפעלע, ־ער

 דעם פון זינגען דאם איז װאו אבער פײפעלע, פונ׳ם
? פײגעלע
 ? שפילן דעם אויף װילסט —

אויגן. די פון בענקשאפט די קוקט
. אזוי אט אלײן, פרוביר נעם — . .

 קילך ווײםן, א צו פינגערל דין א צו זיך רירט
 צװי־ א צארט האט שװאלב א אים, זיך דוכט בײנדל,
 זיךי הערט אמאל, נאך ער פרובירט געטאז׳ טשער

. צו . .
«שפילן דעם אױף װילםט מײנעו/ אינגעלע, —
מא. )ניט װײם איך —

האנט. א פאר מאמע די אים נעמט
!מײנער אינגעלע קום, —

:אים פרעגט ױנגערמאן, א אים אריף קוקט
 עטי װי הערםט שפילן, דעם אויף װילםטו —
? שפילט

 םטרונעם, איבער בויגן א לויפט עם װי ער קוקט
. שא גאנצן, אין ער צאפלט . .

 די פון פײפל, פונ׳ם צימבעלע, פונ׳ם שענער
קלאנגען. פריערדיקע

 טריל א טויב האט פײגעלע דאם זיך, דוכט שא,
אפגעהאקט. און געטאן

. הענטל מיט׳ן זיך ער ציט . .
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פידל. די ױנגערמאן דער אים גיט
 פינגערל. מיט׳ן פיק א טו׳ נו־,—

 דער װי ניט :פינגערל מיט׳ן פיקט ׳ער פיקט
גומעלאםט. דער װי — פויגל,

אויגן. די פון בענקשאפט די קוקט
? מײן אינגעלע שפילן, דעם אויןש װילםט —
. מא ניט, וױים איך — . .

 מיט׳ן איבער טרויעריק מאמע די זיך קוקט
הענטל. פאר׳ן אים נעמט און ױניעמאן

.14
 קלאגגלאז יארן. און טענ פארגײען קלאנגלאז

 דער ;װינטער דער זומער, דער ניט אבער פאךגײען
הערבםט. דער פרילינג,

פרי־ פון קלאנגען אדמרואיקע די אים פארבאפן
 1פו שטורםישע די זומער, פון פארטןאכטע די זלינג

װינטער. פון בײזע די הערבסט,
אינגל. א אינגעלע א פון װערט

 שטאם גרויסער דער אין אינגל א ארום גײט
 פאר׳חלומ׳טע םיט אויער, אנגעשטעלטן אן םיט

אויגן.
 מיט פול ליארעם, מיט פול איז שטאט די און

קולות. צעריםענע מיט פול רויש,
זיך, קארטשעט אינעװײניק, זיך ער קארטשעט

פנים. זײן אויף װײטאג א רוט
 דער פון אנדערע, קלאגגען קומען באלד און .

 זומער־ קאלירטע װי זיך דרײען װײט, פון נאענט,
 אים, ארום שװעבן שפילן, אויגן, די פאר פײגעלאך,

 אויף שמײכל א רוט פנים, זײן אויף שמײכל א רוט
פנים. זײן

.15
: מאמע די אים צו זאגט

 דא איז װײט דער פון אינגל, מײן װײםט, דו —
 אים גײען מיר געקומען, פידלער גרעםטער דער

? זזערן אים דאך װילםט :הערן,
אויגן... די פון בענקשאפט די קוקט

מענשן־געטומל. מיט ליכט העל זיך םישט
בענק־ די קדקט אינגל, קלײן א רעש מיטן אין ־זיצט

 אנגעשטרענג מיט צו זיך הערט אויגן, די פון שאפט
אויערן. טע

 א שטײט געװארן. שטיל איז אמאל מיט און
 פון קאפ א מיט עםטאדרע אויפ׳ן מאן װײם־גרויער

 אהינטער. אויןז פאלן האר װײםע לאננע די לײב, א
 אטאל םיט עולם. אויפ׳ן ניט קוקט זײט, א מיט שטײט

האנט. םיט׳ן פיר א און הײב א

אינגל. קלײן א שטילקײט דער אינמיטן זיצט
 טיןז אנגערירט, אימיצער אים האט פלוצלונג

 איבער׳ן געטאן גלעט א אים האט עם ;אנגערירט
 געטא*. גלעט א צארט הארצן, נאקעטן הוילן םאמע

 זינגט, אימיצער נײן אלטער? דער דארט שפילט
 װאנען פון װעלט. די אוים פילט נעזאנג דאם און

 באלױכטענעט פון װענט, די פון ? געזאנג דאם קומט
נידער. דער פון הויך, דער פון געװעלב,

 אן קומען מחנות־װײז געזאנג. דער זיך גיםט
 אים זיך דרײען שפילן, זומער־פײגעלאך, קאלירטע

 צארט אים שורשען זײד, װי שורשען אויגן, די פאר
אויערן. די אין

 םאמע איבער׳ן טיף צארט אזוי אי־ט גלעט װער
 אויף ציטעריק אזוי דארט פיקט הארצן? נאקעטן

.אויגן די צומאבן װעט ער ? סטרונעם די . .
:רים א מיטן אין און

!םאראםאטע בראװא,
! בראװא בראװא,
! בראװא

: צאפל א װידער און
 איםיצער און זינגט, טרילט, פויגל דער ׳שא

 פאר־ עם הארצן. םאמען איבער׳ן טיף אים גלעט
 פאר־ ? אזוי עס זינגט װער :אטעם דער אים נאפט

. ? בענקשאפט אין זיך גײט . .
 עפענען אן, װײטיק ביז אויערן די זיך שטרענגען

 זיך צעעפענט ברײט, לעצטער דער ביז אויגן די זיך
: נאך נאך, : דורשט מויל, דאם

 פון קומט : שװעבט זיך, גיםט געזאנג דאם און
 דאם צערטלאך אים גלעט נידער. דער פון הײך, דער

. םטרונעם אויףז ציטעריק דארט פיקט הארץ, . .
 דורכ׳ן װי און אויגן די צומאכן בעםער װעט ער

ער: הערט חלום
!םאראםאטע בראװא,

!םאדאםאטע
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! סאדאםאטע
!ברא־װא

םא־ דער און חאנט, מאםעם דער פילט ער און
:קול ציטעריק מעם

אינגל? טײן דיר, איז װאם —
 װעלט. די אוים פילט זיך, גיםט געזאנג דאם און

 זיך האט עפעם מוח, אין אים בײ ליכטער זיך צינדן
 זיך גיםט קאפ איבעד׳ן אים בײ צעטרעלט. צעגאםן,

 אין האלז פון האלז, אין אים זיך גיםט געזאננ, דאם
 אי־ זיך רופן פײגלען רױשן, בײמער שא, הארצן.
 פויגל א געהערט... עם, ער האט געהערט בער...
 טיפער, אים רופט אימיצער אים. צו רופט רופט,

 די צומאכן פעםטער װעט ער װאלד... אין טיפער
 אימי־ ? פנים איבער׳ן זיך קוילערט עפעם אויגן.

 װאלד. אין טיפער אים רופט אים, רופט צער
גײט... ער גײט... ער

:הלום אין װי קולות אים װעקן שװאך אזן
!םא־רא־םא־טע
!םא־רא־םא־טע
!פא־רא־םא־טע

 מאמעם דער פון דרוק דער — חלום אין װי און
:קול צעשראקן מאמעם דער ; האנט ציטעריקער

? אינגל טיין װײנםטו, װאם ׳—
 אויגן, זײנע פאר וואלד א זיך שפרײט עפעם

 פארנאבטיקע קלינגען װאלד, טײך־, ; טײך װאלד,
 זינגט, אײנער שא, איבער. זיך רופן פײגל גלאקן,

אפ ענטפערט געזאנג. בעגקענדיקן אין זיך פאדגיייט

 מיט איבער דארט איר קרימט אימיצער װאלד. דער
. . געלעכטער פײפיקן טײװעלשן, בײזן א .

 װאונ־ א זינגט אים איבער שטראלט. זון די נײן,
 אויפגעהערט ארום. געװארן איז שטיל דער־פויגל.

 די זיך ם׳הערן איבערצורופן, זיך פײגל די האבן
 אין זיך פארגײט זינגט, פויגל דער און צו, בײמער

 האלז, אין אים זיך ם׳גיםט געזאנג, פײפנדיק דין א
.הארצן אין האלז פון . .

 דער אים ם׳װאלט וי מ־יל דאם צעעפנט ער
 גיםט זיך, גייםט געזאגג דאם און פארבאפט, אטעם

. . .כאנצן אין אים פארפלײצט ׳זיך
!כראװא — סא־רא־םא־טע

!ב־רא־װא
!םא־רא־םא־טע

 גע־ צעשראקענע און געטומל א אים לעבן און
:מאמען דער פון שרײעז

!״ קינד מײן מיר ״ראטעװעט

 זעלבן פאר׳ן צעשטראלטע א מאםע די שטײט
: רעדט ױנגנטאן.

 אים איך װעל װערן געזונט װעט אינגל מײן—
 כאטש שפילן, איצט זיך רײםט ער אײך, צו ירענגן

 װייסט איר ניט, גלויבט איר קראנק. נאך איז ער
 דאס אויגן. געלײטערטע געקראגן דאך האט ער ניט,
 דער־ זינג־פויגל דער פידל םאראםאטעם אין האט

געזאנג. זײן זונגען
) ע• ד נ ע (

י ל - נ ױ ו
םינקאװ. נ. פון

 קליינער, םוינל מײן קינד, מײן שלאף,
 ׳צו אױגז די מאך

 שיינער ליכטיקער,« א װעםם
רו. אונז פאר ברענגען — פליען

 ׳פליגל דיינע צעשפרייטן װעםם
 מויער, שטיינער, נאםן, א־בער
 װידער װעסטו מארנן מיט׳ן
טויער. אונזער בײ שטיל װאכן

 םליען, לאזן זיך װעםט דו ביז
 דג פויג?, מײן שלאח,

 ציען, זיך לאז װאלקנם די מיט
צו. אויגן די מאך
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 זײ האבן פארנאכט, שײנעם א אין איינמאל,
 האט װאם פנחם, פעטער דער : פארזאםלט אלע זיך

 ארן ארבעט דער נאך ביכער געלײענט שטענדיק
 אלטער דער ;מעשױת שײנע דערצײלן פלעגט
 פעלד־ דער אין העלפן אים פלעגט װאם םענדל,
 פון פײפעלאך מאדנע מאכן תמיד און אדבעט

 די װײב, זײן קינדער; א,לע פאר האלץ שטיקלאך
 הויז אויפ׳ן געבן אכטונג פלעגט װאם באבע־אלטע,

 באבע־מעשות דערצײלן זײ און קינדער די אויף אץ
 און פרינצן קעץ, און מכשפות םלאכים, און שדים םון

 פעטערם דעם פון קינדער דרײ די און ;פרינצעםנם
 פנחם פעטער דער טעצל. און געצל בערל, :ברודער

 ער פלעגט געהאט, ניט קינדער קײן האט אלײן
 ברודערס זײן זיך צו פארבעטן יאר אין מאל אײן

מאנאטן. עטלאכע אויןז קינדער

 :םענש םאדנער א איז פנחם פעטער דער—
 ער איז אט עפעם. מיט פארגומען ער איז שטענדיק

 איז און גראבט און זוכט זײט, און אקערט פעלד, איז
 בינ־ די בײ שוין ער שטײט אט צופרידן. זײער

 װאלט ער װי אזוי זײ מיט זיך שפילט און שטאקן
 װאם ניטא, מער ס׳איז אז און בין. א געװען אלײן

 שטארק װערט ער װען אדער דרויםן, אין טאן צו
 און ביבילאטעק אין זיך בײ אװעק זיך ער זעצט םיד,

לײענט.

ביבליא״ אין זיך בײ כיכער םך א זײער האט ער
ניט־ און געבונדענע קלײנע, און גרוי׳םע :טעק

 זײנע; און בילדער. אן און בילדער מיט געבונדענע,
 זעצט קינדער. אירע מאמע א װי ליב, ער האט ביכער

 אפצורײםן שװער אים איז לײענען, זײ אװעק זיך ער
זײ. פון

 נײעם צום קינז־ער, ךי פון עלטםטע די איז טעצל
 זײער איז זי יאר. צװעלןז װערן אלט זי װעט פרילינג

 אלעםאל — פלײםיקע א טעצל. מײדל, װאויל א
 טאשנ־ אויםהעפטן זאקן, שטריקן םיט פארנומען

 זײער איז זי שול־לעקציעם. אירע מיט און טיכלאך
ליב. זי האבן אלע און געהארנזאס

 ער איר. פון אינגער יאר צווײ מיט איז געצל
 לע־ א דערפאר אבער דארם. א ביםל א אינגל א איז

 יעדע װיםן; ער װיל אלצדינג ברען. א בעדיקם,
 א שלעפט אױםפרובירן. און באטאפן ער מוז זאך

 זיך קוקט און דא ער איז — שטרײעלע א מוראשקע
 םװיםטש א שפערלינג א גיט דאם. טוט זי װי צו,

 אויםצוגעפינען, — אויבן גלײך ער איז דאך, אויפ׳ן
 מאדנע, א, עפעם ער דערזעט זיך. ם׳הערט װאם

 בײם שוין ער שטײט זאך, אומפארשטענדלאכע
:פנחם׳ן פעטער

 איז פארװאם פעטעה ? דאש איז װאם ״פעטער,
אזוי?״ ניט און אזוי דאם

 פיל אזוי װיל ער װײל אז זאגט, פעטער דער
םענש. גרויםער א װערן א,מאל נאך ער װעט װיםן,

בערל. איז קינדער דרײ די פון אינגםטער דער
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 קלעטערער. גוטער א און שפיל־ױנג פארברענטער א
 װי פנים, אויפ׳ן מער אים בײ זײנען יאגעדעס די

 קײן אים בײ איז שטערן אויפ׳ן בײלן מויל; אין
 דערנער אלערלײ מיט זיך צעשטעכן און ניט, גײם

אפ. ניט אים שרעקט
 א דרײדל, א :אלערלײ ער האט שפילזאכן

 און געװאנט, פון בערן םאלדאטן, הילצערנע קאסטן,
 דעם צוליב טויב. אלעמען מאנט װאם טרומײט, א

 אנשרײען; אלעמאל איט אויןז מען דארף טרומײט,
 א דערצײלן מ׳גײט אז דערהערט, ער װען אבער

 װערט און זײט א אן אלצדינג ער לאזט דזעשה,
שטוב. אין קאץ קלײנע די װי שטיל,

2.
באבע-מעשה. א דערצײלט באבע-אלטע

 אװעק־ מאל אײן דאם זיך האבן זעקס די א
 איז פנהם פעטער פארנאכט. שײנעם א אין געזעצט
 אל־ דער מענדל, ; ביכער זײנע אין פארטאן געװען

 באבע־אלטע ;קערבל א געפלאכטן האט דינער, טער
 ;שטריקנאדלען אירע מיט געארבעט שנעל האט

 פא־ רויטן מיט טישטוכל א אויםגעגײט האט טעצל
 בײם געשפילט זיך האבן בערל און געצל ;דים

קאםטן.
 ברידערלאך צװײ די װעלכן מיט קא,םטן, דער

 פראם־ א גלאט געװען ניט איז געשפילט זיך האבן
 איז דאס זאכן. אנדערע אדער שיך פון קאסטן טער

 א מיט און טירלאך מיט קאםטן גרויםער א געװען
 אוי־ און געבײדעם אונטערשטע מיט פענםטערל,

 אםת׳ן אן מיט פארדעקט אויבן פון און ביירשטע
 קוימען א אדויםגעשטעקט ם׳האט װאנען פון דאך
 אויםגע־ געװען זײנען קאםטן דעם אין בלעך. פון

ת: אלערלײ שטעלט ױ  הינט, קעמלען, פערד, ח
 העלפאנטן לײבן, אקםן, אײזלען, םאלפעם, שעפםן,

 אײנם געװען זײ זײנען אויםגעשטעלט און בערן. און
 געשפילט פאראד. א אריןש װי אזוי — אנז־ערן נאב׳ן
 גע־ איצטער האבן אדן ‘״מבול׳ אין קינדער די האבן

 אפגעפאלן, שוין איז װאםער דאם װי דערבײ האלטן
 טריקעניש, דער אויןש שטײן געבליבן איז קאםטן דער
 ארויםגײן גענומען האבן חױת די מיט מענשן די און

װעלט. ליבטיקער דער אריןש
געװארן מיד מיטאמאל זײנען ברידער בײדע

באבע- צו געטאן זאג א און שפילן צו װײטער זיך
:אלטען

 מעשה, א עפעם אונז דערצײל !״באבע־אלטע
!שײנע א אבער

 און בעטן געלאזט ניט זיך האט באבע־אלטע
 צײט גאנצע די ארבעטנדיק אנגעהויבן, גלײך האט
:שטריקנאדלען אירע מיט

 גע־ מוראשקע א מיט גריל א זײנען ״אמאל
 זײ האבן אײנקויפן. עפעם ארײן מארק אין גאנגען

 די טײך. געפרוירענעם א אריבערגײן געדארפט
 שפרונג א נאך און שפרונג אײן געגעבן האט גריל
 אבער זײט. יענער אויף געװען באלד שוין איז און
 זי האט שפרינגען, געקענט ניט האט מוראשקע די

:גריל דער בײ געבעטן זיך
 און פלײצע דײן אויןש מיך נעם גריל, ליבע

 דו שפרינגען. ניט קען איך אריבער; מיך טראג
לײכט. זײער בין איך :דאך װײסט

מוראש־ די און געװאלט ניט האט גריל די אבער
 גלײך זיך האט זי אלײן. האצקען גענומען האט קע

 צעבראבן זיך אײז/ א־ן שפאלט א בײ אויסגעגליטשט
:װײנען גענומען און פיםל א

 האבן רחמנות דארפן שטארקע !אײז אײז, —
 האםט און שלעכט ביםט דו דו, אבער שװאבע. אוי־

פיםל. מײן צעבראכן
 דאם האט — מיר פון שטאקער איז זון די —

 מאכט שטראלן אירע מיט און — געענטפערט, א.ײז
תל. א מיר פון זי

 האבן רחמנות דארפן שטארקע !זון זון, -
 אײז דאס צעשמעלצט דו ׳דו אבער שװאכע. אויף
פיםל. מײן צעברעכט אײז דאם און

— מיר פון שטארקער זײנען װאלקנם די —
 מיך פארשטעלן זײ און — נעענטפערט, זון די האט

אינגאנצן.
 רחמנות דארפן שטארקע װאלקנם! װאלקנם, —

 פארשטעלט איר איר/ אבער שװאכע. אויף האבן
 צע־ אײז דאם און אײז דאם צעלאזט זון די זון די

פיסל. מײן ברענט
 האבן — אונז, פון שטארקער איז װינט דער —

 אוגז, טרײבט ער און — געענטפערט, װאלקנס די
װיל. ער װאוהין
 רחמנות דארפן שטארקע !װינט וױנט, —

די צעטרײבםט דו ׳דו אבער .שװאכע. אויןז האכן
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 צע־ זון די זון, די פארשטעלן װאלקנם די װאלקנם,
 מײן צעברעכט אײז דאם און אײז, דאם שמעלצט

פיםל.
 דער האט —מיר פון שטארקער איז װאנט די —

װעג• דעם מיר פארשטעלט זי — געענטפערט װינט
 רחמנות דארפן שטארקע !װאנט װאנט, —

 שלעכטע, א ביםט דו דו, אבער שװאכע. אױף האבן
 די צעטרײבט װאם װינט, דעם אפ שטעלםט דו װאם

 צעשםעלצט װאס זון, די פארשטעלט װאם װאלקנם,
פיםל. מײן צעברעכט װאם אײז, דאם

די האט — מיר, פון שטארקער איז מוז די —
״------------זי — געענטפערט װאנט

 די פארצוקט און שטארקערע א אלעמאל קומט חיה
ענד• אן אן און םוף א אן אזוי און פריערדיקע.

!באבע־אלטע אנדערש, עפעם אונז דערצײל —
 ניט האט מעשה די — געבעטן. זיך בערל האט —

םוף. קײן
 געענטפערט. זי האט — צו זיך הער גוט, )נו —

א מיט האלצהעקער א געלעבט האט ״אמאל
 און ארים זײער געװען זײנען זײ האלצהעקערן.

 איז קינד אינגםטע דאם קינדער. זיבן געהאט האבן
 שלאפן שטענדיק פלעגט עם אז קלײן, אזוי געװען

שוך." הילצערנעם מאמעם דער אין
בערל האט — נוט איך װײם מעשה די א, — 1

זעל־ דאם אבער און זעלבע, דאס װידער ׳א —
 אונז דערצײל אויםגעשריען. בערל האט — בע

אנדערש. עפעם
— זעלבע דאם ניט ם׳איז טײערער, מײן גײן, —

 דער נאך — געזאגט גוטמוטיק באבע־אלטע האט
 נאך ;מויז די אויף פרעםט װאם קאץ, די קומט םויז
 ;קאץ די שלאגט װאם בעזים, דער קומט קאץ דער
 ;בעזים דעם פארברענט און פײער דאם קומט דא.ן
 ;פײער דאם פארלעשט און װאםער דאס קומט דאן

— קומט דערנאך
 מעשה גאנצע די איז באבע־אלטע, אבער, —

 אויןז זײ הערן װען — געפרעגט בערל האט — ? אזוי
? אנדערע דאם אײנם אײגשלינגען און קומען צו

יעדער נאך װײל מיינם. קינד ניט, קײנמאל —

 אין זיך לאזן קינדער זיבן די — איבערגעשלאגן.
 דעם ניט װײםן און פארגלאנדזשען און ארײן װאלד

 צו־ לײגט און שרעטעלע*) צוגײן קומט אהײם. װעג
 קרישעלאך**), און שטײנדלאך וױיםע אוים ערשט

 אויןש עםן פײגל די אבער װעג, דעש װײזן זאלן װאם
 װײטער. בלאנדזשען קינדער די און קרישעלאך די

 דערװײטנם. פון ליכט א שרעטעלע דערזעט פלוצלונג
 טוק־ :טיר דער אין קלאפן אהין, זיך לאזן קינדער די

 דער ארוים קומט אינעװײניק פון און טוה־טוק
מענשגפרעםער.

 א געצל האט — אמת ניט איז מעשה די א, —
אויך גלײב איך און — האנט דער מיט געטאן מאך

Hop-o’-my Thumb. = שרעטעלע *)
( . Crumbs. = ׳טעלאך־ברעקלאך קרי .
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 אין ״קאטער אדער אמת, איז ״םינדערעלא״ אז ניט,
 דערצײל באבע־מעשות. אנדערע די אדער שטױול״,

םעשות. אמת׳ע בעטער אונז

 געצל װאם דערהערט, האט פנחם פעטער װען
 אויםגע־ זיך בוך, זײן פארמאבט ער האט פארלאנגט,

:קינדער די צו זיך געװענדט און גלײכט

 הערן װילט איר װאם זײער געפלט מיר —
 זײנען קינדער, מעשות, אמת׳ע מעשות. אמת׳ע

 זײ װי אלײן, זעען םיר װײל אינטערעםאנט, זײער
 אלצ־ אױםגעפינען אלײן קענען מיר און פאר, קומען

 דערצײלט אײך האט באבע-אלטע זײ. װעגן דיננ
 צעבראבן זיך האט װאם מוראשקע, א מיט מעשה א
 טעשה די קויפן. עפעם מארק אין גײענדיק פיםל א

דערצײלן פעטער דער אײך זאל ניט. אײך געפעלט

 איר װילט ? םוראשקעס די װעגן מעשח אמת׳ע אן
?הערן אלע

 אײנער יעדער האט — !װיל איך !װיל איך —
 םעטער, דערצײל, — צװײטן דעם איבערגעשריען

!דערצײל
 גע־ פעטער דער האט — קינדערי גוט, —

 איך רגע, א צו װארט — שמײכל. א מיט ענטפערט
 דער־ און אלםער אין ביכער די ארײנלײגן נאר װעל
דערצײלן. אײך איך װעל נאך

 זײנען קינדער די און אװעק איז פעטער דער
 געפרײט שוין זיך און אוםגעדולדיק זיצן געבליבן

 דערצײלן. װעט פעטער דער װאם מעשה, דער מיט
 פאראינטע־ זײנען באבע־אלטע און מענדל אפילו

 עס װאם הערן, געװאלט אויך און נעװארן רעםירט
מעשה. אמת׳ע אן הײםט

עו אה גענעראל דער אלטעו ו
= = = = = = = = קין. נ. פון = - כיי

גע־ אמאל האט שטעטל רוםיש א אין װייט ערגעץ
 דער סאלדאטן. רעגימענט זיין מיט גענעראל s לעבט

 שטאט. פון מענש רײכםטער דער געװען איז גענעראל
 יעדעם און װײניק, נאך געװען אים פאר איז דאס אבער
 אײנװאוי־ די פון אימיצן ביי דערזען פלעגט ער װען מאל,
 איז װאם ז«ך, אנדער אן אדער גארטן א פערד, גוט א נער
 װאנען ביז רוען ניט שוין ער פלעגט געװארן, געפעלן אים
 שטעטל פון אײנװאױנער די זיינם. װערן פלעגט דאם

געליסן. שטארק דערפון האבן
 1מע געװאלט, גענעראל דער נאך האט דעם אלעם צו

 ם׳פארשטײט כבוד. אים אפגעבן און האבן ליב אים זאל
 אבער געהאט, פײנט אים האבן אײנװאוינער איצע אז זיך,

 זײ מורא. אויס אפגעבן געטוזט אים זיי האבן כבוד
 אבער קינינ, פאר׳ן פאר׳מםר׳ט לאנג שויז אים װאלטן

 דער גענעראל. דעם פון געהאלטן שטארק האט קיניג דער
 ער און קיניג צום בריף אפטע שרײבן פלעגט גענעדאא

 אז און געטרײ, אים איז ער אז פארזיכערן, אים פלעגט
לאנד, אנדער אן מיט מלחמה א צו קומען מעט עם װען

 ו־אם פארטײדיקן צו ערשטער דער ארױםגיין ער װעט
קיניג- דעם און פאטערלאנד

 געװען ניט גאר גענעראל דער איז אמת׳ן דער אין
 שטילערהייט :קיניג זײן ניט און לאנד זײן ניט געטריי
 קיניג פרעמדן א מיט דורכשרײבן אויך זין־ ער פלעגט

 דעם פון זײט דער אויף אריבערג״ן זאל ער דעם, װעגן
 פון אבער גאלד. סך א געבן אים װעט יענער אויב שונא,

 האט נענעראל דער און געװאוםט ניט קיינער האט דעם
פאטריאט. גרויםן א םאר גערעכנט זיך

 Its נעװאוינט אויך האט שטעטל זעלביקן דעם אין
 ברע־ געדיכטע בארד, װײםער לאנגער א מיט מאן אלטער

 אייג־ אלע װי פונסט און אויגן. קלוגע זײער און מען
 האבן אזוי גענעראל, דעם געהאט פיינט האבן װאוינער

 זיי םלעגן אפט זייער מאן. אלטן דעם געהאט ליב זײ
 גע־ זײ פלעגט אלטער דער עצה. אן נאך אים צו קומען
 זיך םלעגט אמאל ;אויםהערן אויפמערקזאם און אאסן

 א אן אבער שטערן, דער קנײטשן מעשה בשעת אים ביי
 און אװעקנ״ן. ניט אים פון שוין מען פלעגט עצה קלונער

א מיט געלאםן, און שטיל אזוי אלעמאל ער פלענט רײדן



ענט רופן און ליפן, די אויף שמײפצ  ״מיין א^עמען ער פ̂י
 ניט אלטן דעם נאך האט שטעטיצ אין קיינער קיגד״.
כעם׳דיקן. א בייזן, א געזען

 פײנם דוקא האט גענעראיצ דער אז זיך, ם׳םארשטייט
 ניט האט גענערא^ דער מאן. וגן5קי איצטן דעם געהאט

 און יב,5< אלע האבן אאטן דעם װאס פארצײדן, נעקאנט
 ער׳ האט געטראכט און םורא. נאר מען האט אים םאר

 אפ־ ׳עויז זיך ער װעט געיצעגנהײט ערשטער דער ביי אז
 צו האבן אים 5זא יענער אז אזוי טן,5« מיט׳ן רעכענען

נעדענקען.
געמאכט. גיכן אין טאסע זיך האט געאעגנהײט אזא

 װאם ארימאן, אן אעעקומען אײנמאיצ איז שטעטיצ אין
 גע־ װעלט, רער איבער געװאנדערט צייט גאנגע א האט

 א אנגעזאמלט האט ער ביז גראשן, א צו גראשן א ק^יבן
 געװארט אים אױו> האבן דערהײם אין גע׳צט. ביםל היפש

 אזוי קינדער^אך. קיצײנע הונגעריסע עט^אכע מיט פרוי א
 דורך דורכצוגײן אויסקומען אפט פלעגט דעם.ארימאן װי

 ניט אים זאלן רויבער אז געהאט, מורא ער האט װע^דער,
 דערפאר און געלט. דאס אים בײ אפנעמען און באפאיצן

 נאר סעשענע, אין ניט געצט דאם געהאיצטן ער האט טאקע
 אננע־ אויבן פון געװען איז װאם טעפעצע, א^ט אן אין

קעז. פארשימצטן אלטן, מיט שטאפט
 פון גאםן די פון אײנער אויףי אנגעקוםען איז ער װען

 אין געשפאנט קארעטע, א ,װי רערזען, ער האט שטעט^
 װיאד־שנעא״ אזוי זיך טראגט פערד, ברענענדיקע עטלאכע

 אין פרוי «אטיטשקע אן האלט װעג איבער׳ן רא און
 די און תע א נאך גאם. ז״ט צװײטן אוים׳ן אריבערגײן

 די פון פים די אונטער װערן צעטראטן װעט טיטשל,ע5א
 גאנצען אין ארימאן דער האט מינוט דער אין פערד.

 און פרוי הוגגעריקע זיינע אן געאט, זײן אן םארגעםן
 טעפל דאם זײט א אן געטאן שטעא א האט ער קינדער.

 אלטיטשקע. די ראטעװען אװעקגעצאזן פצינק זיך האט און
 ער װען אבער נעראטעװעט, טאקע ער האט א^טיטשקע די

 םאאדאט א װי דערזען, ער האט צוריק אומנעקערט זיך האט
 האט ער האנט. אין טעפעלע זיין מיט פון,װײטנם צויפט
פנים. םאאדאטם דעם זען געקאנט ניט אםיצו

 צע־ א װי שטײן געב^יבן ארימאן דער איז װ״יצע א
 הענט, די ברעכן אנגעהױבן ער האט דערנאך םישטער,

:טויט דעם זיך װינשן און אגן5לן און וױינען
 ארומ־ יאר עטאאכע ? טאן איצט ער זאא װאם —

 צו גראשן א געפ^יבן װעלט, דער איבער זיך געװא^נערט
̂ץ נראשן, » װי קינדערצאך. הונגעריקע זײנע צו?יב א

 m ביטער שאעכט, ? אה״ם קומען איצט ער זאצ אזוי
טױט. דער

 דא אז דערװאזםט, ארימאן רער זיך האט איגגיפן
 גיט,ג?ונע װאם מאן, אצטער אן פא,־אן איז שטעט? אין

אװעקגעגאנגעז. אים צו איז ער און עצות,
 אויםגעהערט און אװעקגעזעצט זיך האט אלטער דער

 דערנאך גנבה, דער פון געשיכטע גאנצע די אויפמערקזאם
:געטאן פרעג א ער האט

דערקענען? ניט גנב דעם עם, הײםט קאנםטו, —
 האב פלייצע זיין װי מער אז אײך, דאך זאג איך —

געענטפערט. ארימאן דער האט — געזען, ניט איך
 אויף און פארטראכט װ״?ע א זיך האט אלטער דער

קנייטשן. טיפע באװיזן זיך האבן שטערן זײן
— אנגעהױבן, ער האט — קינד, מײן זשע, הער —

 און ארענט^אכער אן אײנער, אפיצער אן פאראן איז דא
אריבער... אים צו גײ ; מעגש גוטער א

 אוםגע־ און פארביטערט געװען איז ארימאן דער
דויצדיק.

 װעל איך אז געזאגט, א״ך דאך האב איך אבער —
 דעם איבערגעשילאגן ער האט — דערקענען, ניט גנב דעם

איצטן.
 דער האט — גאנצן, אין אוים מיך זשע הער —
 אט צו אריבער גײ — געילאםן, טאקע איצץ געזאגט אצטער

 אלע אויםשטע^ן זאיל ער אים, בעט און אפיצער דעם
 זיי, פארבײ דורך גײ דו און ;ן5צײ< אין סא^דאטן זײנע

 אימיצער ,װעט פנימ׳ער. זײערע אין אײן גוט זיך קוק
 זאילםטו זיד^־װארט, א עפעם דיר זאגן םא^דאטן די פון

גנב. דער איז ער אז זאגן, און אים אױף אנװײזן ײך5ג
 ער אז פארצװייפי^ט, אזוי נעװען איז ארימאן דער

איז, ניט װאם ז״ן שוין זא? :געטראכט זיך בײ האט
 קינדער הונגעריסע ז״נע צו געלט אן אהיים פארן 5װײ
ניט. ער קאן

אפיצער. צום אװעקנעגאנגען איז ער און
 ארענטלאכער אן געװען טאקע איז אפיצער דער

 םאל־ זײנע צװישן אז דערהערט, האט ער װי און מענש
 כעט אין שטארק ער איז גנב, א איינער זיך געפיגט דאטן

:געטאן קאמאנדעװע א האט און נעװארן
! אהער םא^דאטן איצע צענויםרופן מען 5זא שוין —
אוים־ זיך האבן און נעלןומען זײנען סא^דאטן די

 אנגעהויבן האט ארימאן דער און רײעז, אין געשטע^ט
 איינ־ און סאצדאטן די פארביי ^ינקם צו רעכטם פוץ ניין
הונדער־ און צענד^יקער פנים.׳ער. זײערע אין זיך קוקן
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 ר* ז״ פןן איינער קיין אבער פנים׳ער, פארשיידענע טער
 די םארבײ כייט ארימאן דער קענטלאך. ניט אים איז

װ#ס :אים מאטערט געדאנל א און סאלדאטען ר״ען
 װעט צי ? דערהענען ניט פיינעם װעט ער אז זײן, װעט
 האט ער װאם רערפאר, באשטראפן ניט אים ^םיצער דער

 איז אט ? םאלראטן זײגע אויף בלבול א אױסגעטראכט
 ענדיקט באלד $ט רײ, לעצטער דער צו געקומען שוין ער
̂ונג דאם איז װאם נאר זיך... זי  איײ ס־^לדאט א ? פיצוצ

 א װי לייז ה^ט לעצטן, דעם פאר דריטיער דער נער,
:געטאן שיפע א רציחה א מיט שלאנג

שיד!— .ז . אידן). א פאר זידל־װארט (א .
 אלטער דער װאם דערמאנט, זיך האט ארימאן דער

 אפי־ צום געט^ן זאג א האט און אנגעזאגט, אים האט
:םאלדאט אויפ׳ן אנװייזנדיק צער,

!גנב דער איז דאם $ט —
םאל־ איבעריקע די אװעקגעשיקט גלייך האט מען

 רעם צו געטאן נעם א זיך האט ^פיצער דער און דאטן
םאלדאט. דאזיקן

געלט. זײן מאן דעם **פ גיב —
 מאן דעם בײ האב איך ? געלט א פאר װאם —

 גע־ םאלדאט דער האט — .גענומען, ניט געלט לויין
לײקעגעז. פרואװט

:שטרענג געװען אבער איז אפיצער דער
דיר איך הייט ניט װען געלט, דאס אפ גיב —

Ü. !שמיץ געבן
 מודה זיך האט סאלדאט דער געװירקט. האט דאם

 עם און געלט דאס געבראכט און אװעמעלאפן געװען,
 דאנ?בארקייט און שמחה מיט ארימאן. דעם אפגעגעבן

אפיצער. פון אװעק ארימאן דער איז
 פארשפרײט באלד זיך האט גנבה דער װעגן ניים די

 אויך גענעראל דער זיך האט אינגיכן און שטעטל אין
 מאן אלטען דעם אויו» רציחה זײן דעם. פון דערװאוםט

 אנ־ געװאגט ער האט אזוי װי גרעםער. נאך געװארן איז
? םאלדאטן זיעע מיט זיך הײבן

!אהער אלטן דעם ברענגען ימיר זאלםטו שוין —
 װען — אםיצער. צום געטאן קאמאנדעװע א ער האט —

!ניט לעבן קיין לעבן דײן איז ניט,
 דעם פאר אפשיי גרוים געהאט האט אפיצער דער

 אזא מיט גײן װעלן גיט ער װאלט אודאי אלטן.
 אננעזאגט אים האט גענעראל דער אז אבער שליחות,

גײן. געמוזט ער האט שטרענג. אזוי

13

 דער־ זיך װעט אלטער דער אז ער, האט גערעכנט
 גענעראל רער אז דערװיםן, זיך װעט ער װען שרעקן,

 ער איז פארװאונדערט װי אבער זיך. צו אים פאדערט
 גע־ געלאסן גאנץ אים האט אלטער דער װען געװארן,

: ענטפערט
גײן. ניט אים צו װעל איך אז אים, זאג גיי —
אפי־ דער האט — !איר? רעדט װאם םטייטש, —

 פאר װײזן זיך איך קען אזוי װי — אויםגעשריען. צער
אײך? אן אים

 דער האט — קיגד, מיין ניט, מור$ קיין האב —
 פעם־ די םון װײם איך אז אים, זאג — געזאגט, אלטער

 םײנט־ פונ׳ם געקראגן אמאל האט ער װאם גאלד, לאך
קעניג. לאכן

גענעראל. צום אװעמעגאנגען איז אפיצער דער
 גאלד, פעםלאך די װענן דערהערט האט יענער װען אבער

 צענויפגע־ מיט רציחה. פון געװארן װילד גאר ער איז
 אויפ׳ן געטאן װארח א זיך ער האט פויםטן דריקטע

אפיצער.
 לע־ א אהער ברענגען אים מיר זאלםטו שוין —
 װי דיך איך דערשים ניט, װען טויטן. א אדער בעדיקן

!הונט א
צום אװעקגעלאםן ער איז לעבעדיק ניט טויט, ניט

אלטן.
— ! גענעראל? װילדן מיט׳ן טאן איך זאל װאם —

פארצװייםלוננ. ■גרוים אין אויםגעשריען ער האט
געלאסן. געבליבן אויך איצט איז אלטער דער אבער

 זאג נײן. ניט אים צו װעל איך אז אים, זאג גײ —
 אנ־ האט ער װאם בריח, צװײ די פון װײם איך אז אים,

אדרעםן. די פארביטן און געשריבן
 האט — !דערשיםן מיך דאך װעט ער אבער —

אויםגעשריען. אפיצער דער
 דיך ער װעט מאל דאם !קינד מײן רואיס, זײ —

צורו. לאזן שויז
 אײנעם אפיצער דעם דערזען האט גענעראל דער װען

 רציחה. פריערדיקער דער אין ארײן באלד ער איז אלײן,
בריף, צװײ די װעגן דערהערט האט ער נאר װי אבער,
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 שנעל אעעהויבן פנים ז״ן אין קאלירן די זיר האבן
 האט וענדלאך בלאם. וױדער און רויט און בלאם :בײטן

 ארויםגעשלעפט און ?עשעגע פאר׳ן זיך געטאן כאפ א ער
 דעם אויפגעריםן ער האט פצינ? בריף. א דארטן פון

 אמת, יא, בריף. דעם לייענען גענומען און קאנװערט
 װאם בריף דעם אדרעסן. די פארביטן טאנ־ע האט ער
 פון צײט אין אז קעניג, םרעמדן צום אנגעשריבן האט ער

 אריבער־ און פאטערלאנד זיין פארראטן ער װעט מלחמה
 אײגע־ זײן צו אװעקגעשיקט גאר ער האט אים, צו גײן
 פאר־ זײן פון קעניג דער שוין װײם איצט ?עניג. געם

טויט־שטראף. אים קומט עם װעלכן פאר ראט.
 לויפן געלאזן זיך ער האט פארצװײםלטער א

 א אין אריינגעלאפן ער איז דערנאך צימער. איבער׳ן
 קנאל א דערהערט זיך האט באלר און צימער צװייטן

 אריינ־ גענעראל דער זיך האט דאם רעװאלװער. א פון
לאפ. אין קויא א געיאגט

 גיך זיך האט טויט גענעראלם דעם פון ניים די
 אייגװאױנער אלע שטעטל. .גאנצן איבער׳ן פארשפרײט

 םון געװארן פטור זיעען זיי װאם געפרײט, זיך האבן
 זיך האבן מענשן מחנה א מענשן. ש^עכטן אזא

 דעם, פאר אים באדאנלען צו אלטן דעם צו אװעקגעלאזט
 גע־ שלעכטן דעם םון געװארן באפרײט זיינען זיי װאם

נעראל.
 א פארטראכטן, א אלטן דעם געטראפן האבן זײ

 םארװאם געפרענט, אים האבן זײ װען און פאר׳דאגה׳טז.
 דעם שונא, זייז פון טויט דעם מיט ניט זיך פרײט ער

:געענטפערט ער האט גענעראל,
טויט. קיינעמם מיט פרייען ניט זיך ?ען איך —

 לעבע־ א אבער מענש, שלעכטער א געװען טאל,ע איז ער
 װערן ער קען לעיט, ער אז מענש, ערגםטער ךער דיקעד.

 שוין ער װעט איצט :פארפאלן איז איצט אבער גוט,
יגוט. װערן ניט כןײנמאא קײנמאל,

פײנעלע דאם
לאנדינםיקי. ש. פון

 שטעגעלע שמאלינ? א אױף
 גראז, גרינעם צװישן

 פייגעצע, קלײנינק א שפריעט
 דאם. איז װאונדערשײן

 לא־לא־לא־לא־לא
דאם. איז ׳װאונדערשײן

 געװענדעלאן־ זייד אין װי
 געקל״דט; ם׳םייגעלע
אר  בענדעלאך װי פליגע̂י

 רויט, און געל און בלוי
 לא־לא־לא־לא־לא

רויט. און געל און בלוי

 לידעלע, א קלינגט פי־פי,
 גאט, צו לידעלע א

 פליגעלע, א מ־ט פלאטערט
 ראד. א אין זיך דרײט

 לא־לא־לא־לא־לא
ראד. א אין זיך דרײט

 פייגעלע, העכער, העכער,
 אויױ, זיך הייב העבער

 שטעגעלע שטאלינק דיין פון
 ארויף. זון צו פלי

 ילא־לא־ילא־ילא־לא
ארוין*. זון צו פלי
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פײגעל. די און איך
גאלדשטײן. רחל פון

I
 גרינען, גרעזלאך־ די פעלד, אין
 ;שיין אזױ ביציען זײ בלומען, די

 שפאצירן צו ליב זײער האב איך
אלײן. גראזן און בלומען צוױשן

II
 פעלדער די אין ארום גײ איך
 :בלומען פון קרענצל א מיר מאך און
 װעלדל דערבייאיקן א ערגע׳ז פון איז

געקומען. פײגעלאך מחנה א

III
 קײעילן, איז שפרינגען זינגען, פייגעלאו די
 ;פיין זײער זיך שפילן ז״

 װעלן, פיל זייער טו הארץ מײן אין איך
זיין. פייגעלע א זאל אויך איך

IV

 אחם, און ארום פליען זיי װי זע איך
 װעלס. גאנצע די זעען זײ
 זײ פון גרעםער פיל בין איך איך, און

פעלד. אין אליין שטײן דא בלייב

V

 קליינינקע, פײגעלאך שיינינהע, פ״געלאך א,
אליין, ניט מיך לאזט

 קליינינקע, פייגעלאך שײנינקע, פייגעלאך א,
היים. מײן ביז מיך באגלייט

נױ־יארק; שול, ארבררינג דאונטאוגער

שער־מער־בער.
 א.לײן, פענםטער לעבן זיצט מײדעלע א

 פארשטײן ניט קען און
 דרויםן, אין רעגנט עש פארװאם

 לויפן. און שפילן װיל זי װען
 טראבט, און טראבט זי

 טיר די זיך עפנט פלוצלונג און
 שער־מער־ביר. ארײן קומט עם און

 קאץ גרויםער א מיט קלײן־געװיקסיק
 געקלײדט. ער איז בלוי און געל אין
 ברײט זײער שמײכל א מיט און

 ? לויפן און שפילן װילםט :ער זאגט
!מיך כאפ
 ארוים װארט לעצטע דאם זאגט ער וױ און

אךו־ים! און קוימען דורכ׳ן צװיש,
פיגארםקי, יהודית

יארק. נױ שול, רינג אר. דאונטאונער

פארק. אין
 פארשײ־ װעגן רעדן און מענטשן זיצן פארק אין

 די און בײמער די אז זיך, דאכט עם זאכן. דענע
 אויב און רעדן, םענטשן די װי צו, זיך הערן פײגלאך

 װארט. א גענוםען אויך זײ װאלטן געקענט װאלטן זײ
 הערן און זײ שװײגן רעדן, ניט קענען זײ אז אבער

צו. זיך
 װי מען דערזעט טײך צום צו גײט מען װען
 און אום שװימען פישלאך און זיך, שיפלען מענטשן

 אויב זײ. שלאגן װאס רודערן די פון אװעקלויפן װילן
 :געזאגט זײ װאלטן ■געקענט װאלטן פישלאך די

 זײ אז אבער רודערן״. די מיט ניט אונז ״שלאגט
װײטיק. דעם לײדן און זײ שװײגן רעדן, ניט קענען

יאר, 12 פליאט, בערנארד
מאם. םפריכנפילד, שול, רינג ;אר איד. פון
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i. ם׳איז װען טעלעפאן. ערשםער רער
 ערפינדער דער בעל, דר. געשטארבן צוריק לאנג ניט
 צײ־ די אין איבערגעדרוקט מען האט טעלעפאן, פון

 ארויםגע־ איז װאם צירקולאר, ערשטן דעם טונגען
 װעגן מאםם., לארענש, איז 1877 אין געװארן לאזט
 דעט פון טײל א איבער דרוקן מיר ערפינדונג. דער

 א פאר װאם זען אלײן קענט איר און צירקולאר
פאדשאפן. דאן האט ערפיגז־ונג די רושם

פארמער, םך א אז איבער, גיין צײטונגען די
 אנט־ זײנען לעקציע, דער צו געקומען זײנען װאם

 שדים־ארבעט זײן םוז דאם אז דערקלערנדיק, לאפן,
 האבן װידער אנדערע זײן. ניט דערבײ מ׳טאר און

 אינע־ הוילע זײנען דראטן טעלעפאן די אז געזאגט,
ניט. קונ״ן קײן גאר ם׳איז און װײניק

 גלײבן. גארניט זיך ם׳לאזט
פאקט.

א ם׳איז אבער

אדנס. גתיס< ברענגען העזעלאך .2  ̂־
 אײך און חיה׳לאך שײנע טאקע זײנען העזעלאך

 אויף פליג קײן ניט טשעפען זײ אז אױש, זיך דאכט
 קלײנע דאזיקע די אז אוים, זיך לאזט װאנט. דער

 שאדנם גרויםע שרעקלאך אן טוען באשעפענישן
 זוםער, דער ם׳קומט אז תבואה־פעלדער. די אויץז
 אויןש פרעםן און פעלדער די אויןש לאז א זיך זײ טוען

 אזוי דארטן. ם׳װאקםט װאם אלץ, צעשטערן אדער
 די םיט רעגירונג די אז ׳זײ ברענגען שאדנם פיל

 אנצושטעלן געװארן געצװאונגען זײנען פארמער
 פאךטרײבן. צו פרעםער דאזיקע די מענשן םפעציעלע

 שטאטן עטלאכע אין מען האט אלײן זומער דעם
 אזעלכע 683,800 אויםגע׳הרנ׳עט װעםט דער אין

 יענעמ׳ם אין ארײנקריכן ניט זײ זאלן העזעלאך.
!קעשענעש

 צר לאנג ניט ביז עלעקטריק. דורך הײ .3
 שװע־ יאר יעדעם פארלירן פארמער די פלעגן ריק
 אפם פלעגן הײ־פעלדער זײערע װײל טױזגטער, רע

 צעפרעםן אדער רעגנס, גרויםע פון װערן פארפוילט
 זיר האדעװען װאם מיקראבן, מיליאנען פון װערן

 אן געװארן ערפונדן איז איצטער הײ. פײכטן אין
 נאםע דאם אוים טריקנט װאם מאשיז, עלעקטרישע

 פאר־ אופן אזא אויף און אפשניט נאב׳ן גלײך גראז
 שעדלאכע מיליאנען די פון הײ דאם מען היט

מיקראבן.

a אז הילח. צו קומט עראפלאן דעד און
 אויך לאמיר מיקראבן, שעדלאכע פון שוין רעדן מיר

 די פרעםן צו ליב האבן װאם װערים, די דערמאנען
 גרויםע די אין באזונדערם בײמער, פון בלעטער

בײ־ כאר־הײכע די באזונדערם און שטאט־פארקן,
ט אוין! (שלוס ״ )24 ז
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״בױבעױק״ קעמפ
 אומ־ צוריק װאבן צװײ מיט זיך האבן יארק כױ קיין

 און אינגלאך פרײלאכע עטלאכע־אוךפופציק געקזגרט
 זיי־ מען געק זומער־װאקאציע. לאנגער s פון טיידילאך

 געגעבן נאמען s האבן זײ װאם קעמפ, א פון זײ גען
 אין זומעי־דאטשע א פון נאטען s נאך ,בױבעריק׳/

 ארגאניזירט איז קעמפ דער כיעשה. א שלום־עליבמ׳ס
 נױ פון פאלקם־שולן״ עליכם ״שלום עטלאכע פון געוואח

יארק.
 אילײן ?ינדער די האבן קעטפ פון ארבעט מעדסטע די

 דאכ װאשן טישן, די צוגרײטן פלעגן זײ דורכנעפירט.
 פאלאט־ די און צימערן די רײניקן האלץ, ברענגעז נעשירן,

 צ גענײטיקט זיך ם׳האט װאם אלץ, און תעטי(טענטם)
 האבן קינדער די ארדנונג. אין און ריין קעמפ רעם האלטן
 אײ־ אן קריגעי־ײען, אלע פאר געריכט אײגן אן ■געהאט

 פון האבן און פעלד־שפילן אלערלײ ב־בליאטעק, גענע
 ם׳האבן בעלער. און קאנצערטן אדורכגעפירט צייט צו צײט

 אײ- (טימם), באל־חברות צװײ געפונען אויך דארטן ייד
 ״צעדרײטע״. צװייטע די און ״משוגענע״ געהײסן האט :ע

 אדורכ־ האבן ״צעדרײטע״ די םיי און ״משוגענע״ די סײ
 נאר מש:גענע, װי גארניט שוין שפילן פארשידענע נעפירט

 צו־ צו פארגעניגן א געװען ס׳איז און שפילער, עכטע װי
זיך. זוקן

קעמפם. נייע געפלאנט װערן זומער קומענדיקן אויפ׳ן
 אײן ארגאניזירן אין שוין האלטן שולן רינג ארב. די

 די פון און יארק נױ פון קינדער די פאר קעמפ גרויםן
 אין אויך אז זיכער, זײנען מיר און שטעט, ארומיקע
 אר־ געקענט קעמפם אזעלכע מען האט שטעט *נרערע

 זיך װאלטן קינדער די און עלטערן די װען גאניזירן,
ארבעט. דער צו נענומעז ט צ י א

באגראבן. לעבעדיק
 םאר־ אגומלט איז םארפאל אומגליק שרעקלאכער א

 קאליפארניע. דזשע?סאן, םון גאלד־מינען די אין :עקומען
 פום 4,000 איבער געפונען זיך האבז װאס מינערם, 47

פײער א פון געװארן פארכאפט זיינען ערד, דער אין טיזי

 דעם פארשטעלט זײ האט און שיכטן די פון אײנער אין
 האבן לאגע דאזיקער דער אין ארויס. פירט װאם װעג
 שטיקנ־ די כדי ?אמערלאך, זיך פאר יען אויפב גענומען זיי

 אבער צוקומען, נישט זײ צו זאלן פײער פון גאזן דיקע
 ארום שעה פ־נףי אין אומזיםט. געװען איז ארבעט זײער
 א אין דערשטיקט, ערד דער אויףי געלעגן אלע זיינען

טיף. דער אין פום 4000 איבער אײנזאמק״ט שדעקלאכער

געאר־ טעג 22 האבן שטאט איז אויבן מענשן די
 מ׳האט װײל מינערם, די צו צוצוקומען געגראבן און בעט
 קענט בילד אויפ׳ן דא נאך. ׳לעבן זײ אז געמײנט, אל*<
 טיפע די אין אראפ זיך לאזן מינערם די װי זען איר

 עג־ הילוי, שנעלע טעלעפאן, א ז־ך מיט פירן און שאכטן,
בעטלאך. און עםן װאם/נר, בערם,

טויט האדםאן ה. װ.
 א געשטארבן ענגלאנד אין איז אװגוםט, טן18 דעם

 געװען איז האדםאן האדםאן. ה. װ. שרײבער, גרויםער
 און װעלדער, פעלדער, חױת, אין פארליבט שםארק זייער

 האט יארן בעםטע ז״גע לענדער. ניט־אויסנעפארשטע
 שפעטער האט ער װעלכע רייזעס, אויף פארבראכם ער

 געשריבן אויך האט האדםאן ביכער. רײ א אין באשריבן
 דאם מעשות. אײנצ־קע און ביכער גאנצע קינדער פאר

פארלאיענע ״דאם הייםט קינדער פאר זיינם בוך בעםטע
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 רע־ מיר . )A Little Boy Lost ענגליש (אין אינגל״
 אין לײענען צו בוך דאזיקע דאם קינדער די קאמענדירן

 בעםטע די פון איינעם מיט באקענען זיך איוס אזוי
אונז. מיט געלעבט האבן װאם טענשן,

 ענגלאנדס עגן)'ר םטדײק אראבישער
מאנדאט.

 עעלאנד האט מלחמה, גרויםער לעצטער דער אין
 אידן, די צוגעזאגט עם האט און פאלעםטינע אײנגענומען

 ארא־ די הײם. אײגענע אן ארגאניזירן דארט זאלן זײ
 פרא־ האבךשטארק פאלעםטינע פון אײגװאוינער בישע

 ניט זײ האט ענגלאנד אבער דעם, אנטקעגן טעסטירט
 ענג־ דערװייל האט יאר צװ״ לעצטע די אין געהערט.

 און פאלעסטינע אין הערשאפט איר פארשטארקט לאנד
 םײ און אראבער די םיי װעלן אוים זיך ם׳װייזט װי
 דעם הערשאפט. איר םון האבן װאם װײניק אידן די

 אן װי דערקלערט זיך אפיציעל ענגלאנד האט מאנאט
 די אין פײערונגען גרויםע דורך לאנד איבער׳ן אויפזעערן
 פײע־ די פון טאג דעם אין לאנד. פון שטעט גרעםערע

 גע־ זייערע געשלאםן אראבער מערםטע די האבן רונגען,
 פראטעםט א װי ארבעט, זייער אװעקגעלײגט און שעפטן

 פון מאכן צו צוזאג איר און הערשאפט ענגלאנדם קעגן
לאנד. אידיש א פאלעםטינע

צוױק. קומט לארענץ דר.
 דער איז דאם ? לארענץ דר. קינדער, איר, געדענקט

 ׳פארא־ארן האט װאם עםטר״ך, פון כירורג פארימטער
 זיך האט און מאנאטן עטלאכע אמעריקע אין פארבראכט

 אפערא־ װאונדערלאכע זיינע מיט געמאכט בארימט דא
 שיקאנע און יארק נױ אין דאקטױרים םך א ציעס.
 בא־ אים עפנטלאך און אים קעגן ארויםגעטראטן זיינען

 דר. עסטרײכער. אן איז ער װיל םײנט״ אלם לײדיסט
 ניט אנטוישט ביםל היפש א אה״מגעפארן איז לארענץ

 דאקטוירים אמעריקאנער די פארװאם פארשטייענדיק
 מיט קריג לעצטן אין אנטײל עםטרײכם צונויוי מישן
פאראומגליקטע. הײלן צו פייאיהײטן גרויםע זײנע

 בא־ חרטה אמעריקאגער די האבן אוים ם׳װײזט װי
 ער אהער. אײנגעלאדן נאכאמאל אים האבן און קומען
 עפענען װעט און צייט לעעערע א פארברענגען דא װעט

 םיר לאנד. פון שטעט פארשידעגע אין הײל־קלינײח
הבא!״ ״ברוך ברייטן א אים שיקן

מתנה. שײנע א
אמעריקא־ די האט מלחמה, דער פון צײט דער אין

 226 פון פלאטע הילצערנע א אויפגעבױט רעגירונג נער
 דער (אין רעגירוע דער געקאםט האט שיוי יעדע שיפן.
 — $700,000 ארום לאנד) פון אײנװאוינער די אמת׳ן

 מיר וױ מער, אביםל געקאםט שיפן די האבן צוזאמען
 נ־ט האט פלאטע הילצערנע די אבער פארמאגן. אלע

 אין אװעקגעשטעלט זי מען האט ט$ן, צו װאם געהאט
 זיך האבן םוחרים פארשיידענע פױלן. צו װאםער

 האט זײ פון יעדער אפצוקויפן. פלאטע די ;עמאלרן
 און בײנדל םעט א אפלעקן דא מ׳הען אז געװאוםט,

 אזוי און לאנג אזוי דינגען. גענומען זיך .מ׳האט׳
 א צו םארקויפט פלאטע די האט רעגירונג די ביז כרײט

 פאר׳ן שיפן אלע ה. ד. — $700,000 פאר סאמפאנ־ע
!מתנה שײנע א !שיח אײן פון פרײז

פארפאלגט. פאסטער ז. װיליאם
 בארימט לאנר אין זיך האט פאםטער ז. װיליאם

 צײײ מיט שטאל־םטרײק גרויםן דעם בשעת געמאכט
 פון הויפט־אנפ־רער דער מגװען איז ער צוריק. יאר

 אויף געװארפן רעגירונג די האט דעם צוליב און סטרײק
 פארפאלגן גענומען אים מ׳האט און אויג, ?רום א אים
 מען האם צײט לאנגע א פארהערן. און פראגעם מיט
 צוריק, מאנאטן עטלאכע מיט ביז געטשעפעט ניט אים
 װידער זיך האבן אים אגטקעגן פארפאלגונגען די װען

אנגעהויבן.
 ■ארגא־ אן פון אגפירער דער איצטער איז פאםטער

 די צװישן בילדונג פארשפרייטן װיל װאס נ״זאציע,
 םאר־ אין ארום פארט ער ױניאנם. ארבעטער כרויםע

 קענען זײ װי ארבעטער, די אן װייזט און שטעט שידענע
 שענער א פירן ארום אזוי און ארגאניזירן בעםער זיך

 דער א־ן שטאט אײן פון רעגירונג מיליטערישע די לעבן.
 זײנע קעגן געװארן אויפגעבראכט אזוי איזי װעםט

 ארויס־ דיר־נישט מיר־נישט אים מ׳האט אז רעדעם,
 כדי מײל, הונדערט עטלאכע שטאט דער פון געפירט

 װאם פארזאמלונג לער אויל זײן קענען ניטש זאל ער
צוגעגרייט. אים םאר מ׳האט

 ארי־ און ארעםטירט װידער אים טען האט איצטער
 אננע־ װערט ער װאו םטייט, מישיגען אין בערגעפירט

 קא־ פון קאנפערענץ א אין אנטײלנעמען אין סלאגט
מוניסטן.
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פוי־ די האט צוריק צײט קורצער s מיט .1
 אי־ מערםטע די צוצומאכן באפױלן רעגירונג לישע
 אויםגעהאלטן װערן װאם װארשע, אין שולן דישע

 שװערן א נאך ארבעטער־ארגאניזאציעם. די פון
 זי רעגירונג, דער בײ גע׳פועל׳ט מען האט קאמף

עפענען. צו צוריק שולן די דערלויבן זאל
 באפאלן זײנען קינדער ױנגע loo איבער .2

 און מעקםיקא, זשוארע, פון רעט־רוגסם־הויז דאס
 די אין צוריק ארײנלאזן זײ מ׳זאל אז געפאדערט,

 פאר־ זײנען שולן דארטיקע די לערנען. צו שולן
 צו געלט קײן געװען ניט ם׳איז װײל געווארן, מאכט

 צוגעזאגט קינדער די מ׳האט לערער. די באצאלן
בארואיקט. זיך האבן זײ און עפענען צו שולן די

 געפינט םאנטאנא, קאלעדזש, ליבערטי אין .3
 מײרי נאמען מיט׳ן םטודענטקע א איצטער זיך

 געענדיקט זי האט צוריק יאר 36 מיט טשוירטש.
 קאלעדזש אין ארײנגײן געװאלט האט און הײ־םקול

 איצ־ אורזאגן. פארשידענע צוליב געקענט גיט און
 דער־ אירע־צװײ מיט צוזאמען דארט זי לערנט טער

זין. װאקםענע

 דעם זשעזשעװםקי, שמואל איר געדענקט .4
 הערן איצטער שאך־שפילער? ױנגן װאונדערבארן

 מאל דאם אבער װאונדער־שפילער, אזא נאך פון מיר
 םארא מאריא זי הײםט הײםן מײדעלע. א דאם איז
 מיט שאך געשפילט האט זי קױבא. האװאנא, פון

בײ האט און גאץ, מר. טשעמפיאן, דארטיקן דעם

 קײן פארט און אלט יאר io איז זי געװאונען. אים
 שאך־ אויפ׳ן טאן קען זי װאם באװײזן״ אײראפע

ברעט.

 ענגלישער גרויםער א געװען איז שעלי .5
 בי־ זײנע אלע מען האט צוריק יאר 40 מיט פאעט.

 האבן יאר דאם דאלער. צען פאר פארקויפט כער
 די לאנדאן אין ארײנגעבראכט ביכער זעלבע די

דאלער. טויזנט פופציק פון םומע

 פון (זאטלער פילאטעליםט אמעריקאנער אן .6
 $39,100 באצאלט צוריק צײט א מיט האט מארקעם),

 געװארן פארקויפט איז װאם מארקע, אלטער א,ן פאר
 געװארן ארויםגעגעבן איז מארקע די פאריז. אין
גיאנא. קאלאניע בריטישער דער אין ,1856 אין

 באן א באפאלן זײנען הײשעריקן מיליאנען .7
 אפ־ און אינזלען, פיליפינען מאנילא, לעבן דיםטריקט
 שעה. עטלאבע אויןש באן־פארקער דעם געשטעלט

 פארלײגט,. אזוי געװען זײנען (טרעקם) שינעם די
 אדורכ־ לאקאמאטױון צװײ נוצן געמוזט מ׳האט אז

באן. פארהאלטענע א צופירן

 איד װעלט דער אויף מענש העכםטער דער .8
 איז קאזאנאף גבור. םיבירער א קאזאנאף, איצטער

 װי וױיניקער ניט װאוקם אין האלט און אלט יאר 34
 האט װאג זײן מיט (אינטשעם). צאל 3 מיט פום 9

 קײן װעגט ער שעמען. צו װאם ניט אויך זיך ער
 זײנע טאג. אין מאל 4 עםט און פונט 458 עין־הרע

 אײער, 15 מילך, קװארט 4 פון באשטײען מאלצײטן
 צו־ עפעם נאך און ברויט לאבן 5 פלײש, פונט 3

צובײםן.
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טרעפט. און לײענט
אמת לײבוש פון

24.
שיפן. צװײ מיט מעשה א

 פון פאםאזשירן פירט װאם שיף־קאמפאניע, א
 צװאנ־ א מיט האט צוריק, און אלבאני קײן יארק נױ

 ״האד־ נאםען מיט׳ן שיץז א געבויט צוריק יאר ציק
 פינף ארום אדײננעמען געקענט האט װאם סאן״,

 האט ״האדםאן״ שיןש דאזיקע די מענשן. הונדערט
 קײן יארק נױ פון פאםאזשירן געפירט לאנג 'ארן

 לעצ־ די אין יארק. נױ קײן אלבאני פון און אלבאני
 אויסגע־ אלבאני קײן פארן דאם אבער איז יארן טע

 צו־ געװארן איז ״האדםאן״ די אז גרוים, אזוי װאקםן
 גע־ מען האט ? מען טוט װאם־זשע דערפאר. קלײן
 װאם אוירװינג״, ״װאשינגטאן די שיף, א נאך בויט

מענשן. טויזנט עטלאכע ארײן בעמט
 זיך לוינט עש א,ז בארעכנט, אבער זיך מען האט

 אל־ פון פארן זאל אוירװינג״ ״װאשינגטאן די אז ניט,
 פרעםט שיף גרויסע אזא װײל יארק, נױ קײן באני
 ארבעטער, פיל זײער האבן דארף זי קוילן, םך א אויץז
 נױ קײן אלבאני פון פארן װאם מענשן, צאל די בעת

 געקלערט מען האט גרוים. אזוי ניט גאר איז יארק,
 נױ פון אז באשלאסן, האט מען און געקלערט, און

 אויר־ ״װאשינגטאן די פארן זאל אלבאגי קײן יארק
 די פארן זאל יארק נױ קײן אלבאני פון און װינג״

״האדפאז״.
25.

מעשה? אזא אי־ר גלױבט
פארײ־ קאמישע םך א פאראן זענען יארק נױ אין

 פון גראב־בײכיקע, פון פארײן א דא איז עם נען.
ג אז. א. רויט־נאזיקע, פון פליכעװאטע, א אויף ו

 אמאל מען האט פליכעװאטע די בײ פארזאמלונג
 קען מענש א צי פראגע די דעבאטירט הײם זײער

 האבן אלע מאמענט. אײן אין װערן גרוי שרעק פון
 אײנער אבער אוממעגלאך, איז דאם אז גע׳טענה׳ט,

 קען דאס אז געזאגט, און אײנגעשפארט זיך האט
 געזען, אבער האט ער װען טרעפן. לײכט זײער זיך
 באשלאםן ער האט גלײבן, ניט אים װיל קײנער אז
 באזוײזן, צו אלעמען כדי זאך, שרעקלאבע א טאן צו
גערעכט. איז ער אז

 באמערקט, ניט האט קײנער װען אװעק, איז ער
 מאם־ שװארצע א און רעװאלװער א ערגעץ געליען

 פארײן־ זײנע האבן צוריק געקומען איז ער װען קע.
 פראגע. דערמאנטע די דעבאטירט אלץ נאך חברים

 זיך און פענםטער בײם געשטאנען ער איז װײלע א
 מאםקע, די אנגעטאן זיך ער האט דערנאך צוגעהערט,

 אויפ־ שנעל האנט, דער אין רעװאלװער דעם גענומען
״געלט :געטאן נעשרײ א און טיר די געפראלט

 אוים־ ער האט צײט זעלבער דער אין לעבן!״ אדער
 און קנעפל, אין קװעטש א דורך ליכט דאם געלאשן

 איז מינוט עטלאכע לופט. דער אין אויםגעשאסן
 אראפ־ ער האט דערװײל פינםטער. און שטיל געװען

 רעװאלװער, דעם באהאלטן מאםקע, די גענומען
ליכטיק. געמאכט אדן אויפגעשטעלט זיך

געװען, דארט זענען אלע איבערגעשראקן װי
 שרעקלאכ־ דאס פארשטעלן. לײכט זיך איר קענט
 ױנגער־ שװארצער א װאם געװען, איז אבער םטע
 טויב. א װי געװארן גרוי שרעק אט־דער פון איז מאן

 קאפ דעט באטראבט האבן אלע װען דעמאלט, ערשט
 עט־ מיט בלויז איז װאם האר, גרויע געדיכטע מיט

 ערשט קויל, װי שװארץ געװען צוריק מינוט לאכע
 קען שרעק אז געגלויבט, שוין אלע האבן דעמאלט

מינוט. אײן אין מענשן א מאבן גרוי
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1 ענפפעדז. אה פרענז ק־נדעו װאם 1,1«
______ 1

.1 נומער
? היטל אײן אונטער מענשן דר״ : ראס איז װאם

^יל• י• א• הארלעמער טיקאצין, אײדע

•2 נומער
רעסטאראן. א אין ארײן אײנמאל איז ארימאן אן
א אײך ביי קאסט װיפיל :באלאבאס רעם ער פרעגט
פינױ־אוךזיבעציק : באלאבאם דער זאגט ? פיש שטיקל
 ײב קאםט וױפיל :װייטער ארימאן דער פרעגט םעגט.

ברויט : באלאבאם דער זאגט ? ברויט שטיקל א אײך
געלט. אן מיר גיבן

? א־ימאן דער געזאגט דערויןז האט לןינדער, װאם,
 טיקאצין אײדע פון צוגעשיקט

יארק). נױ שול, (הארלעמער

.3 נומער

 פון ״םטאטוע דער פון האנט די האלט פארװאם
? צאל 11% װי מער ניט פרייהייט״

.4 נומער

הערינג־געשעפט. א אין ארײן זיינען מענשן דרײ
 און םענט, פינח זיך מיט געהאט האבן זיי פון צװײ
 ארוים זײנען זיי ווען אנער גארנישט. — דריטער דער

 װי הערינג. א געהאט זיי פו׳ן אײנער יעדער האט צוריק,
? געקראגן עם זיי האבן אזוי

שול. ה א. הארלעטער ראטמאן, םעם

 און פראבלעמען די אויןז ענטפערס
רעטענישן

 ביצויז ם׳װעט אויב : 19 נומ. טרעפט און לײענט
 ראך מען װעט םקול, פאבליק דער אין שטאק, אײן זײן
עלעװײטארם. קיין דארפן ניט

(װיניפעג), געלער דבורה גאלאבאף, נ. :געטראפן
(האררפארד). יאנאװםלי יצחק

ױלי מאגאט אי; :20 נומ. טרעפט און לײענט
םקול• פאבליק אין ניט מען ג״ט

 ־א־ יצחק (װיניפעג), מעטלין פרידע :געטראפן
(הארדפארד). נאװסקי

קא- װען אםילו :22 נומ. טרעפט און לײענט
 אונ־ װאלט אמעריקע, אנטדעקט געװען ניט װאלט לומבום

 איי- געוויםע אנגעװארעמט װי םיי גאלח-שטדאם זער
נרעגעס. ראפײאישע

(הארדפארד). יאנאװםקי יצחק :געטראפן
טאי מאנאט אין :23 נומ. טרעפט און לײענט

״פוטבאל״. קײן ניט מען שפילט
קאליניאן. איזי :געטראפן

 א :מצה״ א װי ״פלאך רעטעגיש אויןז ענטפער
(רעקארד). פלאטע

(װיניפעג), קרוגער ליבע נעלער, דבורה :געטראפן
 לײבל (פעטעדםאן), גערשאנאוױץ װאלח

ז (קלױולאנד). פאליש
נומיעו־: לעצטן פון פךאבלעם אויןז ענטפער

 צװײטער דער אױו* און ,35 פאליצע ערשטער דער אויףי
ביכער. 5

(װיניפעג). םימקאױ עטל :געטראפן

.1 נומ. רעבום
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י. נ. שול, ױנג אר. הארלעמער
 זייער איז שול אונזער פון 1 ב. קלוב פון ארבעט די

 זונטאג יערן זיך פארזאמלען קינדער די אעטערעםאנט.
 און װיצן שײנע ברענגען קינדער סך א לערנען. נאכ׳ן

 מיר און לידער שײנע זינגען קינדער רי מעשה׳לאך.
 םטרו־ לערער זאכ;. אינטערעםאנטע םך א װעגן ריידן
 :רופט מען װאס מעשה׳לע, א פאר אונז לײענט גאטש

 עם װען מיר טוען דאם אינגל״. חזנ׳ם דעם פײםע ״מאטל
 איז עם װען אבער טאנ. שיי.עם קיין ניט אין קאלט, איז

 ;יך. שפילן און הויף אין אראפ מיר כײען טאג, פײנער א
 דינ־ און קלוב, פאר׳ן שפיל א מיר האבן װאכן צװיי אלע

 יאשטײט װאם פארװאלטונג־זיצונג, א מיר האבן םטאג
 זיצונג דער אױף םעיןרעטער. א און פארזיצער א פון

 מיר מאל• צװײטע דאס טאן צו װאם מיר באשליסן
װאך. א פעני אײן באצאלן

גראזאװםקי, שײנע
י. נ. שול, ר. א. הארלעמער

 קלאם־קלוב עלטערן פון באױכט
דזשוירזי נװ האבאקען,

 א מיט איז שול אונזער פון קלאפ עלטערער דער
 בא־ פאלננדע די געװארן. רעארגאניזירט צוריק מאנאט
ראזי : פרעזידענט :געװארן אויםגעקליבן זיי:ע,ז אמטע

קא־ ;איידעלמאן םעם : געהילוײ&רעזידענט ; פראקט
באלטינא. טאיר : םעקרעטער ;באםקין ליליע : םיר

 פארװאלטער געװארן ערוױילט איז באםקין מאקם
טים״. ״בײם־באל דעם פון

 װעםט דער מיט שפיל[ װעט טים בײם־באל דער
שול. יארקער נױ

 דארוי זונטאג יעדן פארגעבן װערט װאם הייםארבעט
װאך. םון* ארײנברענגען קלוב, פון באשלום לױט׳ן םען,

סעיורעטערן. פראקט, ראזי

גראדואירונגם־ױם-טוב. א פון באריכט א
װע־ פאר און פארװאם? װיםן מםתמא וױלט איר

װײטער. לייענען איר מוזט אזוי, אײב ? מען
 האבן װאם קינדער, 7 זיינען.געװען שול אונזער אין

 שטיקל א נעמאכט מיר האבן גראדואירן. געדארפט
 די זײנען װער װיסן ראך װילט איר זיי. פאר ױם־טוב

 דער איז דאם ? שמחיה די געמאכט האבן װאם ״מיר״
.בויניקעס״ ״לאל שולע, םטריט זיבעטער דער פון קלוב

שוצ־ גרויםז דעם אין פארגעקומען איז פארטי די
 די פון עלטערן די םעפטעמבער. טן16 דעם שבת, זאל,

 אנדערז עטלאכע אויך און געװעז זיינען גראדואירטע
שול. אונזער פון עלטערן
 אויך און דעדעם געהאלטן האבן גראדואירטע די
 נע־ דעקלאמאציעם, געװעזן זײנען עם עלטערן. עטלאכע

 געװען ם׳איז װאם גאט, דיר, דאנק א טענץ. און זאנג
 פארםא;. רבקה געװעזן איז דאם און פיאנע־שפילערן... א

 און געטאנצט ניט מיר װאלטן געװען, ביט װאלט זי װען
 װאס פיאנע־שפילערן, איינציקע די איז זי געזונגען. ניט
שולע. דער אין האבן מיר

 אויס־ האבן װאם םאדװערם, דרײ געװען זײנען עם
 לעלאך, געהאט האבן מיד עםן. צום זאכן די געטיילט

עםן. צום זאכן זיםע אנדערע סך א און פרוכט קאנפעקטן,
 לערער אונזער װען ביינאכט שפעט געװעז איז עם

 נע־ אהײם א־ז יעדער און נאכט״ גיטע ״א געזאגט האט
גאנגען.

 האבן מיר װאם ױם־טוב, דער געזועזן א-ז דאם
שול. אונזער פון ־גראדואירטע די פאר אראנזשירט

קראוט, ראזע
״קאלבויניקעם׳/ קלוב פון
יארק. נױ שול, םטריט טע7

 קלאם־קלוב אינגערן פון באריכט
דזשוירזי. נױ ׳יארק נװ װעםט

 פארװאנדלמ איז קלאם אינזער װי װאכז צװיי שוין
די פון אנגעםירט װערט װאם קלאם־קלוב, א איז געװארן
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 מאנאט יערן לערער. םון אויפזיכט דער אונטער קינדער
 אינגערער דער באאמטע. נייע פאר װאיצן פאר הומען

 זש־באל ״דא און ״בײם־באל״ די העלפם קלאם־קלוב
טימם״.

 זאל היים-ארבעט אז באשלאםן, האט קלאם דעד
 צום עם אריינטראגן און אנהייב אין ארױסגעבן מען
װאך. דער פון סוף

םעקרעטערן. פראם, מלכה ן

 קלאם־קלוב עלטערן פון באריכט
דזשױרזי נױ יארק, נױ װעסט

 א מיט איז שול אונזער פון קלאס עלטםטער ױער
 קלאם־קלוב, א אין געװארן םארװאנרלט צוריק מאנאט

 אוים־ דער אונטער שילער די פון אנגעפירט װערט װאם
 ארײנגעטראגן האט קלאם-קלוב דער לערער. םון זיכט

קלאם־צימער דער שול. גאנצער דער אין ארדנונג נייע א

װארטן צו צײט האט ער
 דער צו געבראכט מען האט פאר׳םשפט׳ן א איי״עם

:געזאגט אים צו האט ריכטער דער און תליה

אוים־ עפעם זיך קענםטו דיך, מ׳הענגט איידער —
מאל. לעצטן צ־ם בעט־

 פאר׳משפט׳ער דער האט — קארשן, עםן כ׳װיל —
נעענטפערט.

 מען קעז קארשן קיין און װינטער דאך ם׳איז —
יורינן. ניט

זומער... ביז׳ן װארטן צו צײט האב איך נו, —

 בולעטיך שײנע די דורך אויםזען אנדער אן געקראגן האט
 קינדער- אונזער פאר ביכןגר־שראנק דער דוו־ן־ טאבעלן,

 רער באקװעמלאכקייטן. א.דערע נאך און ביבליאטעק
 ״בייס- א און טים״ ״דאדזש־באל א ארגאניזירט האט ?לוב
 דעם ארױסגערוםן האט טים״ ״בײם־באל רער טים״. באל
< א אויוי שול האבאקאנער דער פון טים  םך א אויך שפ

 דער קינדער. די פאר געװארן איינגעקויפט איז שפילצײנ
 קאמפאזי־ די ברענגען צו באשלאםן ה$ט קלאם־קלוב

 רעבאטעם די אויך פרײטאג. •עדן װאך דער פון ציעם
 פאםי־ װיכטיקםטע די פרייטאג. יעדן פארקומען זאלן

 פאר פארגעלעזן װערן צ״טונגען די פון נײם און רונגען
 םון נעבראכט װערן נײם די דעבאטירט. און קלוב דעם

שילער. די
 באאמטע נײע פאר װאלן פארקומען װעלן װאן־ די

 װערן אפגעגעבן װעט באריכט אויםפירלאכער אן און
 דורך װערן געפייערט װעלז װאלן נײע די קלוב. צום

 דורכגע־ און אראנזשירט ?לאם־שמחה, מאנאטלאכער א
הלוב. רעם פון פירט

סעקרעטערין. בוירגען, ליבע

װיסען. צו אינטערעםאנט
ט פון (שלום ״ )17 ז

 דערגרײכן. צו מענשן פאר׳ן שװער ם׳איז װאם מער,
 פארטי־ װערים דאזיקע די מען פלעגט איצט ביז

 ארויפ־ פלעגן גערטנער די װאס גאז, אזא מיט ליקן
 די פון שפיצן די אבער בײמער. די אויןז שפריצן

 דער־ געקענט נישט מען האט בײמער גאר־הײכע
 איצטער אנשטרענגועען. גרויםע נאך םײדן גרײכן,

 פארלײכטערט. אינגאנצן ארבעט די מען האט
 בײ־ די איבער עראפלאנען מיט ארויןז זיך ם׳לאזט

 אויבן פון מ׳שפריצט און זײ איבער פום 25 א םער,
 אלע פון בײםער די מען רײניקט ארום אזוי ;אראפ
 גע־ איז אהײא, טראי שנעלער. און אפטער זײטן
אײנצופירן. דאם שטאט ערשטע די װען
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1. R. Kipling: Captain’s Courageous

 אמע־ אן פון דערצייצונג װאונדערשײכע א איז דאס
 קײן מאמען זײן מיט פארט װאם בחור, ױנגן ריסאנער

 שיו» פון דעק אויפ׳ן אײנמאצ אזוי שטײט ער אייראפע.
 אראפ, פצוצצונג אים שװענ?ט כװאציע גרױםע א און

 װאם םישער, א ניט. דאם זעט שיױ אויפ׳ן קײגער װען
 און אים ראטעװעט פצאץ, פון װייט ניט .געפונען זיך האט

 ארבעטן מוז ער װאו שיםצ, אויפ׳ן זיך צו אים געמט
 קינדער, אהײם. קומט ער איידער ביטער און שװער

 פאבציק־םקוצ, פון יזצאם טן7 אין שױן זיך נעפינען װאם
האבן. הגאה שטארק דערפון ױעצן

2. White: Magic Forest
 אמעריקאנער קצײן א פון מעשה שיינע א איז ראס

 זיך האט באן די װען קענערע. קײן פארט װאם איעצ,
 קענעדע, אין פצאץ םרײען א אויח אפגעשטעצט אײנמאצ

 אין ארוים און בעט פון אראפ שצאפנדיקערהײט ער איז
 נאך אציין. בצײבט ער און אװע? גייט באן די ררויםן.
 װאם אינדיאנער, די ער באגעגנט װאנדערונגען, צאנגע

 םארברענגט זײ מיט און צפוךקענעדע אין װאוינען
 ער װעצכע פון זאכן סך א צערנט און צייט צאנגע א ער

קצאם. טן5 פון קינהער םאר ,נעװאוםט. ניט פריער האט

:ש י ד י א ן י א

שניי. אין און נאכט אין :יאהאנםען י. .3

 םון באשרײבונג אינטערעםאנטע אן זייער איז דאם
 ארגאניזירט האט נאנםען דר. װאם עקםפעדיציע, דער

 גע־ אויך איז יאהאנםען נארד־פאצ. דעם ׳אויםצופארשן
 אצצ־ שטעצט ער און עקםפעדיציע דער פון מיטגציד א ײען
 זענט איר אוים זיך דאכט אײך אז גוט, אזוי פאר דינג

דערביי.

 קיגדער, עצטערע די נאר צייענען קענען װעצן דאם
 אי־ דער פון ד׳ קצאם א איז זיר נעפינען װאם אזעצכע,

שוצ. דישער

ים. פון גרונט אויפ׳ז קעניג: פ. .4

 די װאס רייזע, דער פון באשרײבונג א איז דאס
 נע־ האט ״דויטשצאנד״ (םובמארין) אונטערװאםערשיױ

 צעצטער דער פוז צײט דער איז אמעריקע קייז טאכט
 געענדיקט האבן װאס קינדער, בצויז מצדומה. גרויםער

פארשטיין. און צייענען קענען דאס ײעצן שוצ״ אידישע א
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קינדערלאנד
s פאר זשורנאל אילוסטרירט/גר מאנאטלאכער 

 ארויםגעגעבן דערװאקםענע, און קלײנע קינדער,
ריננ. ארב. פון בילדונגם־דעפארטמענט דעם פון

 שטײנבוים י. פון רעד.

דערשינען שוין נומערן זיבעצן
 די אז זען, מען קען נומערן ע5«י די םון
 קיגדער־ אידישער דער אין קרעפטן בעסטע

 איצט ביז אנטײל. אים אין נעמען ליטעראטור
באטײליקט: אים אין זיך האבעז

 באג־ מ. בימקא, פ. אבראמאװיטש, ל.
 בן־ בײלין, ב. י. בראדערזאן, מ. דאנםקי,
 מיכל גודלמאן, א. נויכבערג, י. שמואל,

 דראגונ־ ל. י. גראם,• נפתלי געלבארט,
 א. װײנפער, ז. האפמאן, ק. ל. םקי,

 םארים זאגאט, זאקם, ש. א, װילנער,
 ישראל טאטארטשוק, ש. כײקין, י. זארודין,

 לאנדוי, ז. ױד, נחום טוזמאן, מ. טײכמאן,
 יעקב ליאװ, לעא לוצקי, א. לאקםאז, ל.

 אמת, לײבוש מאגיםטער, ל. מאוד, ז. לעוױן,
 נאגעל, י. מינקאװ, נ. מײזעל, א. מרמר, ק.

 משה עדלהײט, ש. עלבע, לעאן נאדיר, משה
 פאז־ מ. פען, ל. א. עלין, אלי׳ םטרוגאטש,

 קא־ י. קארמאן, מ. פיראזשניקאף, י. גער,
 נ. קיםין, י. קרעפליאק, יעקב צענעלםאן,
 שטײנ־ נח ראנטש, י. רינדער, פ. רודענםקי,

אנדערע. און כערג
 אויך זיך װעלען נומערן קומענדיקע די אין

, :באט״ליקן
 האלטמאן, ר. שאפירא, ש. אדלער, י.

לעבעדיגער. דער און פאגלמאן י.
 גאנץ א אויח אוים זשורנאל דעם שרייבט

 $1.50 אויח אררער מאני א אוים ,מאכט !יאר
פון נאמען אויפ׳ן

WORKMEN’S CIRCLE
יאר. האלב א פאר סענט 80 אדער

:אדרעסירט
KTNDERLAND

175; E. Broadway. New York. N׳.'•Y.
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פאר׳ן• פרעמױמם װאונדערבארע

קינדערלאנד
 געבן צו געלעגנהײט א באקומען האבען מיר

 װאס יעדן, צו פרעמױמס אויםגעצײכנטע צװײ
 אײן אויףי ״קינדערלאנד״ דאם אויםשרײבן װעט
יאר. האלב א אויףי אדער יאר,

בוך דאם איז פרעמױם איין

סינדעומנד״ ״איו
האפמאן. ק. לאה פון

 געװײנראכעד דער אײנבאנד. גוטז אוז שײנעם א איז
 שװער איז עס דאלאר. צװײ איז בוך דעם פאר פרײז

 מתנה פאםנדערע און אנגעלײגטערע אז פארצושטע?עז זיד
 װאונדער־ דאם װי אידיש, שויז ?עזט װאס קינד, א פאר

 »נ־ האט קינסםלערז גוט־באקאנטע די װאם בוך, בארע
קינדער. אונזערע פאר נעשריבז

!סענט ו5 מיט דאל. ו שפארט איר
 םימ צוזאמען בוך דאס געבן אײך װעלן מיר

 טאנאטלאכן אונזער פאר םובםקריפשאן יאר א
 איר .$2.35 פאר ״לינדערלאנד״ זשורכאל
 זעלבע דאם .$1.15 איין דערביי שפארט
 דעם אוים שרײבט איר װען איין, איר שפארט

 דעם מיט צוזאמען יאר. האלב א אויױ זשורנאל
.$1.65 קאםטן נאר אײך עם װעט פרעמױם

!עלטערן די פאר פרעמױם א
 םיר װאם פרעמױם, א נאך אבער האבן מיר

 ״קינ־ פאר׳ן םובםקריפשאן א מיט צוזאמען גיבן
 על־ די פאר נאר אכער איז דאם דערלאנד״.:

 זײערע מיט צוזאמענהאננ אין אויך אבער טערן,
קינדער.

סינד פװ ערציאוננ פיזישע
סאלוצקי. ג. האננא פון

ח ■איו נעפינעז זיוי דארח װאם בוד, א ע  עס װאו הויי׳ י
נעשריבז, אײנפאד אזוי איז עם קינרער. פאראן זיינע]

ר אז ע ד ע  אה פארשטײז עם isp מוטער אוז פאטער י
 נארםאןע אוז נעזונטע פאר ?ינרער די ערציעז צו װי װיםז

 *1.50 איז בור דעם פוז פרײז נעװײגלאכער דער מעניצז.
 יעריאכער א מיט צוזאמען רעכענעו דאם װע?ז מיר «בער

 מיפ און *2.25 נאר ״קי:דער?אנד״ פונ׳ם םובםקריפ׳ע«!
.$1.55 םובםקריפשאז, הא?ב־יער?אכער א
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