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ױם־טוכ אונזעו צו

שול. אונזער פון קינדער און עלטערן די באגריםז מיר

 דאפלט איז דערפאר אוי װעג, אונזער איז שװער זײער שװער,
ױם־טובים. אונזערע מיט פרײד אונזער גרוים

 די פון מהות דעם װעגן טראכט א גיבן און זיך דערמאנען מיר
 ארבעטער אידישער דער אין אריץ זײנען זײ װען קינדערלאך, אלע
 קײן גערעדט ניט און פארשטאנען ניט געװען? דאם איז װאם—שול

 טשאפלין טשארלי אדער דעמםי, דזשעק—העלדן זײערע אידיש. װארט
באל. דער און טואװי די—פארװײלונגען די גרעפיק״. ״די—פרעםע זײער

 ארבעטער אן טרויער-טאג, ארבעטער אן ױם־טוב, ארבעטער אן
אן? זײ עם גײט װאש — פארלוסט ארבעטער אן אדער זיג,

—ארעםטירט װערט פיקעט־לײן, אויפן גײט םטרײקט, טאטע דער
 לערער דער אים זאגט אזוי חרפה, א נאך ם׳איז אן? אים עם גײט װאם

פאבליק־פקול. אין

 מחנה גרויםע א ױם־טוב? אונזער צו דא מיר זעען װאם אבער
 פאר־ און נאענט זײ זײנען מיר אונזערע. ׳יע קינדער! אונזערע קינדער,

אך, אונזער שטענדלאך.  זײ איז געשיכטע און ליטעראטור אונזער שפו־
 צו־ שטרעבן זײ אידעאלן. זײערע זײנען—אידעאלן אונזערע באקאנט.

צוקונפט. שענערער בעפערער, א צו אונז מיט זאמען

 מיט אינטערנאציאנאל דעם זינגען און דארטן זײ שטײען אט־א
 פרײהײט־ דעם פון טענער די אונטער און פנימער. פרײדיקע ליכטיקע

 נאר פלײש, און בלוט אונזער נאר ניט זײנען זײ אז מיר, דערפילן הימן
חברים. אונזערע אויך

 פרײגט און עלטערן אײך, צו זיך מיר װענדן ױם־טוב אונזער צו
 לײגט נעענטער, צו קומט ארבעט, די אונז פארלײכטערט שול: פון
שול. קינדער ארבעטער אידישע די בויען אונז העלפט און האנט א צו

פארװאלטונג די
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רוםלאנד נײעם און אלטן אץ אידן די

 זײער געװען רוםלאגד אין איזץ די זײנען רעװאלוציע דער פאר
 ניט אידן די מ׳האט רעגירונג. צארישער דער פרן אונטערדריקט שטארק
 ארבעטן, אנדערע און ערד־ארבעט מ־ט זיך באשעפטיקן צו דערלאזן

 מיט פארנעמען נעטוזט זיך א־דן טײל גרעםטער דער האט דעדפאר און
קרעמערײ.

 פא־ געמאכט און שטעט רוםישע די פון געטריבן אױך זײ מיהאט
 גרויפער א אז געליטן, שטארק אזוי האבן אידן די זײ אױף גראמען

לענדער. אנדערע אין עמיגרירן געמוזט האט טײל

 רוםלאנד אין אידן די זײנען רעװאלוציע, דער נאך איצט, אבער
 קריט אין װי זיך, באזעצן צו לאנד אויך זײ מיגיט נאר פרײ, נאר ניט
בירא־בידזשאן. און

 אנטװיקלען העלפט און שולן אידישע עפנט םאװעטן־רעגירונג די
 א־; דערנענטערן אויך פרובירט זי ליטעראטור. און שפראך אידישע די

שרײבער. אידישע די מיט פאלק רוםישע דאפ באקאנען

גע־ איז—רײזען אברהם—ארבעטער-שרײבערי אידישער דער װען
 רוםישע אלע אין אױפגײנומען דארטן אים מען האט רוםלאנד, אין קומען
קעניג. א אױפנעמען אמאל מ׳פלעגט װי שטעט

 איך האב רוםלאנד, אין רײזענען אויןש מ׳נעמט װי לײענענדיק
 װאוי־ געװאלט האט פרוג פאעט אידישער דער פרדגן. אן דערמאנט דך
 געטארט ניט דארטן האכן אידן אבער ״פעטראגראד׳, אמאליקן אין נען

 אד־ רײכן א צו דינער אלם צושרײבן געמוזט זיך ער האט װאױנען,
װאקאט.
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1«»»1 ר ע ק י י ר ט ס ד ע ד
h»׳ס? $»׳Pifשטוב, םטרײקערם דעם איז קאלט

 באלעבאם. פון שטוב די איז װארים
—םטרײקער פון קינדער די זײנען הונגעריק

i»t דאם? איז װארום
*lo: 6ארים, זײער איז םטרײקער דער
S באלעבאם; זײן איז רײך און
9« —לוקםום אין לעבט באלעבאם דער
i« דאם?־ איז װארום
iti(9«fii1
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 הונגערן, םטרײקער דער דארף װארום
 באלעבאס זײן װען צײט דער אין

—רײכקײט גרוים אין לעבט
דאם? איז װארום

* “> kl•N W W
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I I( ------״------
לעבן םענד׳ם אין טאג גליקלאכער א

I5
) קלײן, א איז געװאױנט האט און אינגל ארים אן געװען איז םעמי

! א־־ן געװען איז און סקול פאבליק אין געגאנגען איז ער שטיבל. אלט
שאפ. א אין געארבעט האט טאטע זײן -א.6

i גע־ ארעםטירט טאטע זײן איז םטרײק פון צײט א אין אײנמאל
J חדשים. זעקם אויף תפיםה אץ געװארן ארײנגעזעצט איז און װארן

, ארומגעגאנגעז מאל םך א איז םעמי און געארבעט האט מאמע םעמי׳ם
I עםן. אן טײג גאנצע

I װײטן פון םקול. אין טרויעריקער א געגאנגען םעמי איז אײנמאל
j אל־ די הענט. די אין פעקלאך םך א מיט פרוי אלטע אן געזען ער האט

י גע־ זי איז פלוצלינג פיס. די אויף געהאלטן קוים זיך האט פרוי טע
J צעשאטן זיך און הענט אירע פון ארױםגעפאלן זײנען פעקלאך די פאלן.

j פעקלאך. די אױפגעקליבן האט און צוגעלאפן איז פעמי זײטן. אלע אין
! ״איך םעםין: צו געזאגט און אױפגעהױבן זיך האט פרוי אלטע די

העלפן װעםט דו אז האף, א־ך און אינגעלע, גוטער מײן זײער, דיר דאנק
געהאלפן״. מיר האםט דו װי מענשן םך א

\ גע־ האט ער גליקלאבער. א וױיטער אװעקגעגאנגען איז םעמי
I קע־ ארימע װײל ארים, זײן צו שלעכט אזוי גארניט איז עפ אז טראכט,

I פרײה האבן אמאל אויך נען
ס

' י ר ע מ ־ ם פ א ק ר א \ מ
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ברודערל א נאך געבענקט ה*,ט װאם אינגעלע, דאט

 האפן געװאלט ער האט םעמעלע, אינגעלע א געװען איז אײנמאל
 זײ־ כרודערל. א פאדערן און װײנען אפט זײער פלעגט ער ברודערל. א

 זײן כױט דערעםן זײ פלעגעט ער װײל שלאגן, אים פלעגן עלטערן נע
װײנען.

 מיט מאן א דערזען האט און גאם אין געגאנגען ער איז אײנמאל
 םעמע־ ליאלקעם. פארקויפט האט און געשטאנען איז מאן דער דואגן. א

 דער- ער האט אםאל מיט װאגן. צום נעענטער צוגעגעאנגען איז לע
 פארקויפן, העלפן מיר װעט װאם קינד, ״א זאגט: מאן דער װי הערט,

אינגעלע״. א געבן איך װעל

 אז אבער, װאגן. ארוט צוזאמענגעקליבן זיך האבן מענשן םך א
 אלע- אונטער ער איז זאגט, מאן דער װאס דערהערט, האט םעמעלע

העלפן. אים װעט ער אז געזאגט, און מאן צום צוגעקעראכן פים מענם

 האט אדן טאג גאנצן א מאן דעם פאר געארבעט האט םעמעלע
 דער מיט שפילן זיך פלעגט סעמעלע אינגעלע. א ליאלקע, א געקראגן
ברודערל. קײן נאך געבענקט ניט מער האט און ליאלקע

ע ל ע ם א י י ק צ ו ל ם
2ב־ קלאם—אאט יאר 9

פדידן) פון טאג (דער נאװעמבער חטער דער
מלחטה, װעגן גערעדט אונז מיט פרינציפל דער האט םקול אין

 האט דערנאך זאכן. םך א נאך װעגן און םאלדאטן געשאםענע װעגן
 געפא־ די פון אנדענקען צום מינוט פאר א שװײגן געהײםן אלעמען ער

מלחמה. דער אין םאלדאטן לענע

 ביקםן די פון שיםן םאלדאטן די װי פארגעשטעלט מיר האב איך
 אויך איך האב אלעפ דאם פליגן. װי פאלן מענטשן און קאנאנען און

 דער־ אונז האט פרינציפל דער װאם אויםהערנדיק בילדער. אויף געזען
 איז מלחמה אז דענק, איך דעם: װעגן דענק איך װאם אט איז צײלט,

פארװאם? און קריג פירן מענטשן דארפן װאפ צו װײל שרעקלאך,

 ישטיקל א פאר נאר דאם איז דערצײלט, מיר האט מאמע די װי
 גרויםער דער איז שרעקלאך צו זאכן. נארישע אנדערע פאר אדער לאגד,
דעם. פאר ברענעגען מענטשן די װאם קרבן,

ם י ר ן מ י י ט פ ג נ א י
.2ב־ קלאם—אלט יאר 9



ג נ י ל י ר פן

 בלומען, מיט פרילינג דער ם׳קומט
 ישײן! אזוי בלומען

 —באצױבערן און שמעקן זײ
זײ! פון אײגש בין איך װען א,

 בלעטלאך, די טיט פרילינג דער םיקוםט
גרין! אזוי בלעטלאך
 —פארבן גרינםטע די פון גרינער בלעטער

װעלט! דער אויף װאונדער א א,
ק צ ו ל ם .ש

.2ב־ קלאם—אלט יאר 8

זומער דעם פארבראכט האב איך װי
 האב װאקאציעם, די פאר פארמאכט זיך האט פאלקם-שול די ױען

 אבער דארף. אין ניט און קעמפ אונזער אין ניט פארן געקענט גישט איך
 זוםער, הײםער א זײער געװען א־ז עם װאם דעם, אױף קוקנדיק ניט
 מ־ט שול אידישע מײן געהאט האב איך װײל צופרידן, געװען איך בין

לערערן. גוטער מײי
 איך און װאכן, 3 פאר פארמאכט שול די זיך האט אויגוםט אין

 גע־ צײט דער אין זיך האב איך געװער. אז יעגער א װי געבליבן בץ
 געזען און קראט ״גימבלם״ באזוכט פארקם, אין געװען ים, אין באדן

 װײל צופרידן, ניט געפילט א־ך האב דאך און זאבן. שײנע פולע א
ישול. אידישער דער נאך געבענקט שטארק מיר זיך ס׳האט

ן י ו ו ע ל ה א ל
.2ב־ קלאם—אלט יאר 10

ט נ י ו ו

 אװעקגעגאנגען, א־ז זומער
דא. שוין איז הערכםט

קומען באלד אויך שױן װעט װיגטער י דער
פאלז, װעט שנײ דער און

קלאר. און וױיפ ערד די כן מא װעט און
שנײ מיט װארפן זיך ועלן ו קינדער די

װעח׳ קאלט װעט זײ ביז
אהײם. לויפן װעלן זײ אוז

ר ע ל ע ר ו ו א נ י בע ב
ב. קלאם—אלט יאר 8



ה מ ח ל מ

 אן געזעםן איז שטוב, פיגסטערער קאצטער, א אין צימערצ, קציין s אין
 יאר א פון איעצ א געשצאפן איז קאנאפע, א אויף איר, צעבן גוי׳ע. אצטע
 קינ־ מיט צוזאמען שכצ ארױםגעצײגט האט פנימ׳עצ אויסגערארט זיין פיננ*.

 —טאטע■ זיין מצחמה. פון קרבן א געבאך כעװען איז ער נאאױױטעט. דערשער
 גע־ איז מאמע זײן שצאכט־פעצד; אויפן געװען איז—מאן שיינער גרויםער, א

 אויף געזעסן איצט איז זײדע אצטער זיין צרות און •הונגער פון שטארבן
 פאר־ אומעטיק געזעםן איז באבע זײן געכראפעט. און װינקצ א אין בענקצ א

טראכט.
װײ־ צו אננעהויבז שטיצ ן א אויפגעכאפט זיך האט אינגצ דער

 טאסע ״דײן באבע, די אים טרײםט ״שא!", — בדויט!" װיצ ״איך נען:
 פאר ציידז אצע מוזן טיר תונגעדן, מוזםט דו און צאגד, זײן פאד זיך שצאגט
רעציגיאן״. און פאן אונזעד

 װעט ברויט? האבן איך װעצ מצחמה? מען פירט פארװאס באבע, ״אבע־
באבע״. מיר, זאג קומען? צוריק מאטע די

 אזוינע פון װײםטו ״װאם נעהײםן: באבע די אים האט אינגצ!", ״שוױיג,
 תעגן גיין ניט מוזן מיר אז געזאנט, א,־נז האט גצח הײציקער אונזער זאבן?

אונז״ הײםן זײ װאם אצץ טאן מחן מיר און רע׳גירונג, רער
ציב״. :יט עם האב איך מצחמה? מיד האבן פארװאט באבע, ״אבער,

גרויםער״ א זיין װעםט דו אז װיםן, אצץ װעסט דו ״שװיע.
מצחמה?" האבן מיד םארװאם נרױםיע, די ״װײםן
ניט!" מער מיך ״פרעג

 אנטוױקצט זיך מסתטא װאצט קינד דעם פון פארשטאנד קצארער דער
 ארבעטעו גרויםער א אויסגעװאקםן גאר ער װאצט אפשד װייטער. און װײטער
 איז געצעבט, האט ער װעצכע מיט מענשן, פאנאטישע די צװישן אבער פירער?

 גע־ מאצ פיצ ער האט ױגנט דער אין געװארן. דערשטיקט פארשטאנד זײן
 אבעד מצחמיה, פון אומגערעכטיקײט דעד און פאמעז און טאטן זײן פון טראכט

 ז״ן דעם. װעגן געטראכט גיט מער שוין ער האט געװארן, עצטער איז ער אז
 צוס מיטצען קײן געהאט ניט האט ער און געשטארבן, זײנען זיידע און באבע
פאר׳שיכוריט. ער האט געבעצ־בן, אים םיאיז װאם געצט, ביםצ דאם צעבן.

 איצט און—אינגצ קצוגעד אטאציקער דעױ אויםגעבראכן. איז מצחמה א
 ניט ם׳האט גײן. צו ערשטע די פון געװען איז—פאטריאט דערװאקםענער

 אבעי, שטארבגדיק, געװארן. פארװאונדעט שװער איז ער און צאני., געדױערט
 העצ,־ז פאטערצ, ציבער איך? שטאדב פארװאס ״פארװאם? ׳געטראבט: ער האט

מיר!״
 געשיכטע זעצבע די און אנדערע, מיציאנען שטאדבן אים מיט צוזאמען

 בצײבן יתומים אין געצעיבטע שװעםטער, וױיבער, אטאצ. װידעד אן זיך פאנגט
פאדװאם? און צעבן. צופ מיטצען אן און אומגציקצאך

 װעט קינדער, איר, דענקט װאם און מצחמה. איר האט אט אייך, נאט
פאטריאט? דעם פון בײשפ־צ דעם נאכפאצגן איר

*ן י ו ו ע ש ל ע ה ה ר ו ב ד
ד. קצאם—אצט יאר 14



ג נ ו ט ל א ו ו ר א פ s ד

לערער—וױנער ר,
לעדעד טאנץ—שאפירא ל.

מאלער—עפרים י.

פארזיצער האלפער, ש.

עלינםבערג חבר׳טע און זזנר
יטיין ״ ״ “

מיראטשניק
לעװין

יאנגשטײן
קרײמער
שקאלניק

ליבערמאן

 טשזםיד הבר
 ױטקאװ ״
 רובינאװ ״
 פוירלשטיין ״
 פידלער ״
 װיזענפעלד ׳•
 שקליאר ״
קארט ״

פארװאלטובג שול פאדאײױקטער דער פון באגדיםונג

חברים: טייערע ♦

 פון האפיטל s נאך פארענדייןט איר האט ױם־טוי איצטיסן אייער מיט
דערציאונג. קינדער פדאלעטארישער פון געביט אויפן ארבעט פרוכטבאדער }

 און טעטיקײט ביז־איצטיקע אייער נאכגעפאלגט אױפמערקזאם האבן מיר
 שטאלץ דער באמת אונז כײ איז שול אייער אז ׳זאגן אםנהארציק קענען מי {
 קינדער ארבעטער אידישע אומפארטײאישע רי פון משפחה גרויםער דער איז }

שולן. איבעריקע אונזערע פאד ביישפיל אלם דיגען דערפאלג אײער זאל שולן.

ױם־טוב. דוײנטיקן אײער צו באנריםוניג הארציקע אונזעד אײך שיקן מיר
 מיטגעהאלפן האבן װאס אלע, און עלטעדן קינדער, טוער, לערער, געגריגט, זײט !
I שול. דער פון דערפאלג דעם אין

 די פון פארװאלטונג פאראײניקטע
שולן קינדער ארב. איד. אומפ.



טאבען באבע צו ברױו א שרײבט פערעלע
טראכט, א,ץ טיש בײם זיצט פערעלע

נאכט. די באלד שוין קוטט עם אדן
 דא? טאן פערעלע וױל װאם

יא! באבען, איר צו ברױול א שרײבן

אהער, פאסיקל א אהץ, פאםיקל א
קער. א און דרײדל א

—טאבען צו שרײבט זי װאם אט
:באבען אלטער שײנער, קלײנער, א־ר

מײנע! טאבע באבע ״טײערע
פײנע. א זײער ביסט דו

פיל, זײער דיך ליב איך
דיל. דעם קערן צו גרייט א־ך בץ דיר פאר

ן א מ ר ע ב ל י ז .ס
ג. קלאם—אלט יאר 11

״קינדערלאנר״ אין טאג רעגנדיקער א
מען? טוט װאם ם׳רעגנט,

גוט. אודאי איז ישאך שפ־לן אבער ג,־ט, ניט ז א ״טעג״ שפילן
 א םיגיט בליץ; א דו־נער, א אמאל מיט נאר שאך, שפילז מיר נעמען
 הײבן מיר צעװארפן. א־ז שפיל גאנצע די אדן נט דו שטארקער א בלאז

ניט. ם׳גײט אבער שפיל, א נאך שפילן אן

״פינג־פאנג״. שפילן זאל גרויםן אין גײן ־צו באשלאםן האבן מ־ר
 טײ- אין גײען מיר נמאם. באלד אונז װערט־פ אבער אביםל, שפילן מיר

 אפגעגליקט, אונז האט טעאטער אין דארטן. מ;ל אונזער פרוארון אטער
 געשפילט דארטן האבן מיר פארגעניגן. םך א געהאט האבן מיר און
 ק-־שט אין טעאטער דעם צעטראגן נ־ט שיעור און באהעלטעניש אין

צעריםן. מיר האבן פארהאנג דעם לאך.

גע־ איז אונז פון אײנער ביז געשפילט, און געשפ־לט האפן מיר
 בארואיקם זיך מיר האבן דאן פום. זײן צעקלאפט זיך האט און פאלן

מילך. טרינקען א־ועק זײנען און

ק י נ ש ט א ר ו מ י ר א מ
ד. קלאם—אלט יאר 11



ם ו ל ח א

 פון קאנפערענץ א נעהאט םיר האבן צוריק טאנאטן פאר א מיט
 באשלאםן מיר האבן קאנפערענץ דער צו שולן. אונזערע פון קלובן די
רוסלאנ־ אין קאלאגיםסן אידישע די פאר טראקטאר א שאפן צו

בײ־ געקוםען כיבין אז און דעם, װעגן געטראכט סך a האב איך
 אז גע׳חלומיט, מיר זיך האט שלאפן, געלײגט דך און אהײם נאכט

 דער רוםלאנד. אין טראקטאר א פיר און עראפלאן אי אױף זיך כ׳געפין
 ם׳רעגנט און קאלט זײער א־ז עס ים, איבערן פל־ט און פליט עראפלאן
שטארק.

 ארונ־ זיך האט עראפלאן דער לאנד. דערזען איך האב אמאל ם*ט
 א מיט פעלד א דערזען כ׳האב »ראפגעגאנגען. ב׳בץ און טערגעלאזן

 צו־ מיר בײ האבן זײ געזײט. אדן געאקערט האבן װעלכע מענשן, םך
געדאנקט. זײער םיר האבן און טראקטאר דעם גענומען

 דאך איז ״דאם חברים?״ פלאץ, דער הײםט ״זוי זײ: פרעג איך
אויםגערופן. זײ האבן בירא־בידזשאן!״

 ר ע ק ע ב ן י ש ז ד ו י
.2ב־ קלאם—אלט יאר 10

ע ל ע ג י י פמ

שײנ; א פײגעלע א האב איך
קל אפײגעלע א

זים! אזױאזױ זינגט ואם

 געלע, א פײגעלע ט האב איך
 העלע, א פײגעלע א

קלײן! אזוי קלײן, אזוי איז װאם

 י שײן, זײער איז פײגעלע מײן
 קלײן, זײער איז פײגעלע מײן
זים! זוי א זים, אזוי זינגט עם און

ן י י ט ש ל ר ע פז ד
ג. קלאם—אלט יאר 11



װינטעו אנהײב

 דא, שױן איז וױנםער אנהײב
 א׳ז ,8 א, מאכן, בײמער די
 שליטלען, זיך װעלן קינדערלאך די

היטלען. די פארלירןדי ישנײ אין און

 מער, זײן ניט װעט בלומען קײן
 לער, בלײבן װעלן בײמער די

 געל! א געל, נראז די און
ליכטיק־העל. שנײ מיט באדעקט צװייגן

 געקומעז, איז װינטער דער אוי,
 בלומען. די כױט פארשװאונדן גראז די

 שטאל, אין שוין חױת די און
פאל! האפ,—און לויפן קינדער די און

ל ג י י ש פ ט י װ א ק ר א  מ
נ. קלאם—אלט יארט 11

** * »

 קומט, זומער דער
גײט, װיגטער דער

צײט. גאנצע די שפילן קינדער די

 גײט, זומער דער
קומט, הערבםט דער

אלץ. נאך שפילן קינדײר די און

 שנעל, לויפן לויפן, יארן די
 מער: ניט שפילן קינדער די
ניט. קינדער קײן מער זײנען זײ

װ 8 ק ו נ 8 כ .ר
ג. קלאס—אלט יאר 12



פארנארן? לאזן זיך מיר דאדפןר

 גרײטן שטאטן פאראײניקטע n אז יאר, עטלאכע שוין איז עס
 געפאר; איז הואװער אז צײטונגען, די פון װײסן טיר םלחטה. צו זיך

 די אז אױך/ װײםן מיר דרום־אמעריקע. אין רײזע פרײװיליקע א אױף
 פרידנם-קאנפע־ דער צו קעלאגן געשיקט האבן שטאטן פאראײניקטע

 די פון אױגן די פארבלענדן צו נאר איז פרידנם־קאנפערענץ די רענץ.
װעלט. גאנצער דער פון ארבעטער,

 קינדער די לערנען זײ ארבעט. זײער אױך טוען םקולם פאבליק די
 פרעגן ניט און מלהמה אין גײן װיל: רעגירונג ,די װאם אלץ, טאן צו

 באי־ די אין קיגדער די ארגאניזירן צו אלץ טוען זײ פראגעם! קײן
ארגאניזאציעם. מיליטערישע אנדערע און שוץ-מיליטער םקאוטס,

ארגאניזאציעם, אנדערע די און פיאנערן די מיט זײ טוען װאס און
 זאגן אדן צורו זײ לאזן זײ אז איר, דענקט מלהמה? קעגן קעמפן װאס

 אץ ארײנזעצן איז האבן, זײ װאם בזיטל, בעםטער דער גארניט? זײ
 פון פרײהײט די און רעדע פדן פרײהײט די זײ! פון פטור און תפיםה,

ליגן! א אלץ איז—פרעםע דער
ו ו א ק ד ו י .ט

ד. קלאם—אלט יאר 13

ה ר ש ע ה נ ו מ ש
 איםר די םײד. איםט דער אויף קראם זײן געהאט האט קאן יאסל

 זיך האבן קרעמער אלע גענגםטערם. פון געליטן פיל זײער האט םײד
גענגםטערס. די פון בארויבן זיך לאזן ניט באשלאםן און פאראײניקט

׳< י״איז ערעשרה. שמונה געשטאנען יאםל איז שבת אײנמאל
װאם  i א. זען געקענט האט ער װאנען פון פענםטער, בײם שטאנען

 גע־ טומל! א שיםעריי! א קוילן!—אמאל מיט קראם. זײן אין זיך ם׳טוט
 באפאלן זײנען זײ קרעמער. די באפאלן זײנען גענגםטערפ די שרײען!
 '־,פארט עם ם׳זאל װעד געװען ניט איז עם אבער אױך. קראש יאםלם

עשרה. שמונה זײן ענדיקן געדארפט האט יאשל װײל דיקן,

 האט ער און קראם זײן באפאלן איז מען װי באמערקט האט יאםל
 װעט מען דדי לאנג אזוי פכרה, א געלט דאס ״מילא, זיך: צו געזאגט

 שמונה אזוי שטײענדיק און עשרה״. שמונה מײן ענדיקן לאזן מיך
 אים און יאםלען דערזען גענגםטער א האט כװנה, גרויט מיט עשרה

דערשאםן.
ן א ט ר ע ב י ל ם ו ל ש

ד. קלאש—אלט יאר 14
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צוקערניאן ױםנ* פון חיזשירמ און געשריבן

ם י י ר ר ע ב י א

שהאצניק מאצי.............................................................. ראלא פידצ .5
צעוױן ד. פון אקאמפ.

(א״נאהטער) נאמען״ א ״אן .6

םיכזם ר. און גורמאן ח. רעזניק, פון אױפגעפירט

פארזיצער האלפער, ש.
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ג נ סו די אג פון :

תלוב ארבעטער בראנקםער

םונג רי פון באג

רינג ארב. אינד. 164 בר.

ט ײ ט ז ם רי עג ר צו ג ע ב איי טו ם־ ױ

ױנג ארב 260 ברענטש

T rem ont 3047

LENA ROSEN
I n s u r a n c e

1822 Clinton Avenue, Bronx

Tel. H arlem  4450-4470
DAYLIGHT BARBER SHOP SPARKLING

1816 C rotona Avenue 

N ear 175th St. Bronx

LAUNDRY SERVICE, Inc.
327 EAST 112nd STREET
A Service fo r Every  Home

I am here again w ith you folks. סאפדין ל.
W hen buying your SHOES בערנשטײן ה.

Rem em ber your friend  and 
Shoeman— אלשיקער פישל

FRANK’S BOOT SHOP מארענבערג העדי
םוכאװ בערל

8 1 2 E ׳2 1 a s t  T r e m o n t  A v e n u e ן ה א ק .ס

נדעדלאנד סי
די פון זומער־קעמפ

שולן קינדער ארבעטער אידישע אומפארטײאישע
י. נ. דזשאנקשאן, האפװעל

 טוער, און פארװאלטוננ קינדער, און עילטערן די ,13 שול די באינריםט
קינדער־קאנצערט. צום

 חיגיענע, פון דעפארטאמענטן אייגענע מיט קינדער־רעפובליק א איז ״קינדערלאגד״
געזונט! און םפארט װיםנשאפט, אונטערנעמונגען, צײטונג, עםן, רײנקייט, ארבעט,

״קינדערלאנד״! אין קינד אײער רעגיםטרירן צו צײט די איז איצט

אפיס: יארקער נױ

גאם טע103 איסט 143



Com pliments of

FAIRVIEW LAUNDRY

I 1882 CROTONA AVE., BRONX 

Tel., T rem ont 2200

I. B A F F
S h o e s

765 E. TREMONT AV., BRONX

DR. H. GOODMAN
S u r g e o n  D e n t i s t

1948 P rospect Avenue,
Cor. T rem ont Ave. Bronx, N.Y.

L. BERGER
L a d i e s  .  G e n t s  T a i lo r

907 T rem ont Avenue, Bronx, N.Y.

BELMONT MUSIC SHOP
R a d io s  - P ia n o s  - V ic t r o la s

681 E. T rem ont Ave., Bronx

 זעלמאן מרם. און מר.
 פורמאנסלוי
 בערנשטײן
 קאזלאװ

 מאנדעל םעם
לאםלוי

 רעגענבערג
ן י ר ו ג

A F R I E N D

SATZ BOOK CO.
E n g l i s h  - J e w i s h  B o o k s

also S tationery  

FOUNTAIN PEN S

 רעליגיעזע און ביכער אידישע
ארטיקלען

838 E ast 180th S treet, Bronx

THE NEIGHBORHOOD 
FRUIT EXCHANGE

726 E ast 182nd St. Bronx, N.Y. 

T rem ont 1751

K E S S L E R ’ S
Daimonds, W atches 
Jew elry , Silverware

726 E. TREMONT AVE., BRONX

Fordham  3505

H. BERKOWITZ
P h a r m a c i s t - C h e m i s t

730 E. 182nd St. cor. Clinton Av.

Com pliments of

WEBSTER HALL

119 E. 11th St. N. Y.

J. JACOBSON
דײרי און גראםערי

1477 Boston Road, Bronx

GREEN’S SHOES
“  S h o e s  B e a u t i f u l ”

919 E. 180th St. cor. Daly Ave.
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