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נושן אין
קאצענעלםאן יצחק פון

 נאכט, די אראפ איז גושן אויןש
 פארגאנגען, טאג דער איז שטיל

 געהילט זיך האט ארום אלץ און
באנגען. אין און שאטענם אין

 מעריב־זײט צוש וזײט, העט װײט,
 :טרוי׳רען א מיט זי בליקט

 דארט, טאטע דײן קינד, םײן ״קינד,
מוי׳רען״. און שטעט איצט בױט

 זיצט פענםטער איר בײ אײנזאם
;באקימערט שטום מאמע א

 שױן לעצטער א זונענשטראל, א
שימערט. און נאך בלאנדזשעט

 גרוים װי שוים. אין קינד דאם האלט זי
 ; — זײנען זײנע אויגען די

 דארט, װאלקענם די זעה, ״מאמע,
.ברענען זײ װי נאר זעה . .“

 ׳׳ !שטעט טאטע דער בויט דארט מיר ״פאר
 צופרידען, קינד דאם רופט

 — נאר מאםע די ;אן גאר און.קװעלט
מידען. א זיפץ א גיט זי

 ״ — דארט ער בויט פרעה׳ן פאר ״אך,
 פארגאנגען, שוין איז זון די

 אײן זיך הילט גושן גושן, און
באנגען. אין און שאטענם אין
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טולפע די און נליק דאם
ענגליש) (פון

טאטארטשוק ש. פון

 פאםירט אמאל האט לאנד װײטען א אין ערגעץ
 האט װאם מעשה, א — מעשה װאונדערליכע א זעהר
 אפשר װעט און געטראפען ניט פריער קײנמאל נאך

 פאר־ איז גליק דאם טרעפען: ניט מער קײנמאל
 געװאוםט, ניט האט קײנער און געװארען, שװאונדען

אהינגעקומען. איז עם װאו
 זײנע צעשיקט לאנד יענעם פון קעניג דער האט

 גליק דאם זאלען זײ לאנד, גאנצען איבער׳ן דינער
 דאם אויםגעמאםטען דינער די האבען געפינען.

 האבען און לענג דער אין און ברײט דער אין לאגד
 לײ־ מיט דערשלאגענע קעניג צום אומגעקערט זיך

 געפונען. ניט גליק דאם האבען זײ הענט. דיגע
 גע־ ניט האט קײנער געװאוםט, ניט האט קײנער
 באהאלטען. זיך האט גליק װאו.דאם זאגען, קאנט

 אײנ־ דאם און געעפענט זיך װאלט ערד די װי אזוי
געשלונגען.

 צעטו־ זעהר זײנען לאנד יענעם פון מענשען די
 און תענית, א געמאכט האבען און געװארען מעלט
 זײערע אויףן זעק אנגעטאן האבען גרוים און קלײן

 ניט זײ האבען נעכט דרײ און טעג דרײ און לײבער
 און געשלאפען ניט און געטרונקען ניט געגעםען,

 קעניג דער אויך בעטען. אײן אין געהאלטען האבען
 קענען ער װעט װי — געװען טרױעריג זעהר איז

 דעם אן פאלק זײן םשפט׳ען און מלוכה, זײן פירען
 פענ־ לעבען געזעםען איז קעניג דער און — ? גליק

 גארטען, זײן אין ארויםגעקוקט האט װאם םטער,
מחשבות. טרויעריגע אין פארזונקען געװען איז און

 געקומען איז געזעםען, אזוי איז קעניג דער װי
 אויפ׳ן אװעקגעשטעלט זיך האט פײגעלע, א צופליען
 איז ״פארװאם געזאגט: האט און אקםעל קעניגם

 טרויע־ אזוי ביםטו װאם ? אראפגעלאזט קאפ דײן
 איך דאגה׳ן. ניט זיך דארפםט דו ? האר מײן ריג,

 זיך באהאלט עס זיך. געפינט גליק דאם װאו װײם
 ניט מער האט עס לאנד. אײגענעם דײן אין טאקע

צוליב זיך זארגען מענשען װי צוקוקען, געקאנט

»
 און אומגליק װעגען נאר טראכטען קלײניגקײטען,

 פאר־ אינגאנצען זײ האבען — גליק אנ׳ם — אים אן
 ניט. אים אן זיך זײ דערמאנען קײנמאל געםען.

 :געזאגט האט און געװארען בײז איז גליק דאם און
 װעלען ׳מיר אן לעבען פרואװען מענשען די ״זאלען

 אוץ נחת אן לעבען צו איז עם גוט װי װיםען, זײ
גליק.״ אן — פרײד

 ברײטען יענעם אויןז האר, מײן קוק, א גיב
 הײבט דארטען טײך. זײט יענער אויןז פלאבלאנד

 שפיץ אויפ׳ן עם זעהט בערגעל, קלײן א אויף זיך
 שײנע א בליט און שפראצט בערגעל יענעם פון

 בלום יענער אין און פעלד. פון טולפע די — בלום
 אײנ־ זיך האט עם באהאלטען. זיך גליק דאם האט

 ארײנגע־ זיך האט און מארגעךטוי אינ׳ם געװיקעלט
 דאם און טולפע. דער פון בעכער אינ׳ם קײקעלט

 מיר אויןש ״האב טולפע: די געבעטען האט גליק
 מענשען. די פון מיך באהאלט בלום, שײנע רחמנות,

 און שטעט די אין אומעטום, זוכען מיך זײ זאלען
 װיםען דערנאך אפשר זײ װעלען דערפער, די אין

 דעם טולפע די האט געפאלגט און װערט.״ מײן
 און מײלכעלע איר צוגעמאכט גלײך האט זי ;גליק
 און געעפענט. ניט טאג הײנטיגען ביז דאם האט
 גע־ געזונגען, לידער געװען, פעלד אין דאן בין איך

דערצײלט.״ דיר איצט און געזעהען און הערט
 מעשה׳- איר געענדיגט האט פײגעלע קלײנע דאם

 אװעק־ איז און פליגעלעך אירע צעשפרײט האט לע,
 געקלאפט האט קעניג פון הארץ דאם געפלױגען.

 און אויפגעשטאנען איז ער אױפרעגונג. גרוים פון
 פאלאץ זײן פון ארויםגעגאנגען שטילערהײט איז

 ערד. דער אונטער דורכגאנג באהאלטעגעם א דורן
 האט קעניג דער אז געװאוםט, ניט האט קײנער און

 מיט האט קעניג דער און פארלאזט. פאלאץ דעם
 בערגעל, קלײנעם צום געהן געלאזט זיך טריט שגעלע

פעלד־טולפע. די — בלום געלע די װאקםט עם װאו
ארױף, קריכט בערגעל, צום קעניג דער קומט
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 זיך צו רעדט און בלום דער לעבען אפ זיך שטעלט
 גורל מײן אויןן גליק גרוים א פאר ״װאם אלײן:

 גליק דאם אומקערען זאל איך אז אויםגעפאלען, איז
 איך װעל הענט אײגענע מײנע מיט פאלק. מײן צו

 און בלום דאזעער דער פון מײלכעלע דאם עפענען
 שטרענןט קעניג דער און פרײ.״ גליק דאם לאזען װעל
 זי װיל בלום, דער צו האנט ציטערנדיגע זיין אוים

 זיך האלטען בלעטעלעך די ניט. קאן און — עפענען
 פחאװט קעניג דער אנדערען. דעם אן אײנם שטארק

 !אומזיםט אבער — בלום די עפענען זײטען אלע פון
 צוריקגעבען ױט װיל און בלום די איז פארשלאםען

 אין באהאלטען איז װאם גליק, דאם מענשען די
בעכערל.
גע־ האט און געלאפען אהײם קעניג דער איז

 און דינער טרײע זײנע אלע זיך צו רופען שיקט
 אפשר :זיך ער האט געטראכט לײט. קלוגע אלע

בלום•״ די עפענען קאנען חבמה זײער מיט זײ װעלען
 קעניג דער איז ארום שעה עטליכע אין און

 געלער דער לעבען בארג שפיץ אויפ׳ן געשטאנען
 אלע פארזאמעלט זיך האבען אים ארום און בלום.
 גע־ האט אײנער יעדער און דינער. טרײע זײנע

 איז ארבײט זײער אבער בלום. די עפענען פרואװט
 די צוגעגאנגען זײגען דערנאך אומזיםט. געװען

 אויו האט חכמה זײער אבער לײט, קלוגע די חכמים,
 פארשלאםען געװען איז בלום די געהאלפען. ניט
 פאר־ זיך האבעז לאנד עקען אלע פון פריער. װי

 אויפ׳ן קינדער און פרויען אלט, און ױנג זאמעלט
 און בלום, װאונדערליכער דער ארום פלאץ ברײטען

 גע־ אופנים פארשידענע אויף האט אײנער יעדער
 געשטאנען איז זי אבער בלום. די עפענען פרואװט

גערירט. ניט בלעטעלע קײן מיט האט און פריער װי
 אין נאכט. די אונטערגעקומען איז דערװײל

 מענשען אלע און פינםטער געװארען איז דרויםען
 צעבראכען א מיט זיך האבען קעניג מיט׳ן צוזאמען

 גאכט יענע איז קײנער אהײם. אומגעקערט געמיט
 נאר געװען איז אײנעם יעדען בײ געשלאפען. ניט

 מען און בלום די מען עפענט אזוי װי :געדאנק אײן
מענשען. די צו גליק דאם אום קערט

 ליכטיג איז עם נאר װי טאג, צװײטען אויפ׳ן
 װידער פאלק דאם זיך האט דרויםען, אין געװארען

איז קעניג דער אויך בערגעל. אויפ׳ן פארזאמעלט

 װידער האט םען דינער. טרײע זײנע מיט געקומען
 זײן אויף אײנער יעדער בלום, די עפענען געפרואװט
 דארט, טאפט דער און דא טאפט דער שטײגער.

 אירע ניט. שאקעל קײן זיך גיט בלום די אבער
 צוגעטוליעט ליבע מיט זיך האבען בלעטעלעך קלײנע
 דאם צוגעשלאםען האבען און אנדערעז צום אײנס

 גליק דאם ארויםלאזען ניט װילען זײ — מײלכעלע
מענשען. די צו

פארגעהן. בײם געהאלטען שוין האט טאג דער
 דעם אונטער פון ארויםנעקוקט נאך האט זון די

 גע־ זײנען שטראלען לעצטע אירע װאלד. גרויםען
 צע־ און מידע זײנען װאם מענשען, די אדיןש עןאלפ

 דער אויך בלום. דער ארום געשטאנען בראכענע
אן מיט און טרויעריגער א געשטאנען איז קעניג

 װײל געשװיגען, האבען אלע קאפ. אראפגעלאזטען
 שוין האבען זײ גרויס. געװען איז טרויער דער

 אויפ׳ן זיך האט פלוצלונג אהײם. געהן געװאלט
 אן באװיזען װאלד, פון געפירט האט װאם װעג,

 דער בײ פלײצעם. די אויןז זאק א מיט פרוי אלטע
 רויטע מיט קינד קלײן א געפירט זי האט האנט

 איר איז דאם אײגעלעך. לאכעדיגע אוץ בעקעלעך
 װײט א זעהר פון זי איז געקומען אײניקעל. ליב

 װאם בלום, װאונדערליכע די עפעגען פרואװען לאנד
גלײו• מענשליכע דאם זיך אין באהאלט

 נעהענטער אלץ געקומען איז מידע, א אלטע, די
 ארויפגעקראכען שװעריגקײט גרוים מיט איז און

 אויך אײניקעל, דאם בערגעל. יפונ׳ם שפיץ אויפ׳ן
 האט און איר נאך נאכגעגאנגען איז װעג, פונ׳ם מיד
 איר אן אנגעהאלטען זיך הענטעל קלײן זײן מיט

װאס טולפע, די קינד דאם דערזעהט פלוצלונג קלײד.
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וענען חיר לינ איז םױ
באגדאנםקי מ. פון

 רעגען־טראפענם טראפענם, טראפענם,
 ;פײכטער אונז ערד די מאכט

 ארבעט די פעלד אויפ׳ן מארגען
לײכטער. װערען אונז װעט

 רעגען־טראגען טראפען, יעדער
 ;פארמעגען גאנץ א איז

 רעגעךטראפענם טראפענם, טראפענם,
רעגען. דער ליב איז מיר

 מארגען איך װעל אקער נאכ׳ן
 ;אנטקעגען זון דער געהן

 — רעגען־טראפענם טראפענם, טראפענם,
רעגען. דער ליב איז מיר

 רעיגען־טראפענם טראפענם, טראפענם,
 ;פעטער אונז ערד די מאבט
 אוצר אן װעט טראפען יעדער

שפעטער. אונז פאר ברענגען

 האט און בערגעל פונ׳ם שפיץ אויפ׳ן געשטאנען איז
 פון שטראלען לעצטע די אין געשײנט דימענט א װי

 אנגע־ האט קינד דאם זון. פארגעהענדיגער דער
 אנט־ געלאפען איז און שפרינגען און טאנצען הויבען
 מיט און געלעכטער פרײליך א מיט בלום דער קעגען

 איז אמאל מיט און הענטעלעך. אויםגעשטרעקטע
 מײל־ איר האט בלום די — !געשעהען װאונדער א

 אויפגע־ זיך האבען בלעטעלעך די געעפענט. כעלע
 ארויםגע־ דארטען פון איז גליק דאם און שטעלט
פלויגען.

 פריער דאם האט געפלויגען, איז גליק דאם װען
 גליקליכען דעם פון פנים שײנעם דעם געטאן גלעט א

 ארום. מענשען אלע פון פנימ׳ער די דערנאך און קינד
 ארומגעגומען. מענשען די האט פרײד גרויםע א און
 האבען און הענט די פאר גענומען אלע זיך האבען זײ

 אן דאן פון האבען זײ שמחה. גרוים פאר געטאנצט
 זײן מיט קינד דאם צופרידען. און גליקליך געלעבט

 זײ און אפגעלאזט ניט זיך פון זײ האבען באבען
 גליקלי־ דעם אין שטענדיג אויף באזעצט זיך האבען

לאנד. כען
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ױכבד און משה
װײנפער ז. פון

 אבאיע גרינער זיין אין אנגעטאן אזוי, ער שטעהט
 שלאנ־ א װי טורבאן. כעשטיקטען ג*לד מיט װ״םען אין
 פיגור, ױנגע זײן אויס קוקט םאלםע, אויםגעבױגענע קע,

 גאניק. אפענעם פון זײל א אן אנגעשפארט שטעהענדיג
 דער זיך שפיגעלט אײערנעכטען און נעכטען װי און

זון. דער אנט?עגען נילום גלאנציכער ברוינער,
אייערנעכטען, און נעכטען װי אזוי, ער שטעהט נו,

 פון אפגעריסענע קומען אירען הײפעלע א װי קוקט, און
 אױפגעדעקטע זײערע ארוים. נילום צום זאהארא רער

 אויך זײנען פים נאקעטע ברוינע, רי און לייב שטיקלעך
 ציי־ בלוטיגע מיט א״ערנעכטען, און נעכטען װי הײנט,
 שעפ־ רי ארונטער זײ נעמען שװער באמאלען. כענס
 מיט זיי פיילען אקסלען, מידע די פון לאגלען סענע

 מיט שװערער נאך זיך לאזען אן נילוס פונים װאסער
זאהארא. דער צו צוריק זײ

אוי־ פײערריגע גרויםע, זיינע און אזױ, ער שטעהט
 פאמעלעכװײז פאמעלעכװײז, װי נאך, זײ פאלגען גען

 אנרערע, װאו זאמדען, די אין פארשװאונדען זײ װערען
 טרוקענעם מיט װאםער דאס $ט וועילען זײ, װי אזעלכע

 פא־ פרעה׳ם פאר דעם פון דערנאך און צעמישען זאמד
אויםקנעטען. ציגעל לאצען

 פאר־ איעאנצען װערען אידען הייפעלע ד*ם אז און
 פנים זײן אויףז װאלקען שװערער א זיך לײגט שװאונדען,

 רײ־ אויגען פייערדיגע גרויםע, צװיי זײנע נ^ר אנידער.
 זון־שטראלען גלאנציגע צװײ װי פנים, זײן פון זיך םען

 אן הײבען און אדורך, הימעל פארװאלקענדיגען א דורך
ארומצוזוכען. עפעס און בלאנדזשען צו נילום דעם איבער

 זאל נילום? דעם איבער אויגען זײנע זוכען װאם
 פאר־ דעם מיט קעםטעל הילצערנע ראם זוכען זײ אז זיין,

 זײנע זוכען אוראי יא. יא, דעם? אין קינד לאזענעם
 קינד פארלאזענעם מיט׳ן קעסטעל הילצערנע ראם אויגען

 נ^ך האט הארץ צארט ױנג, זײן אין װארום דעם. אין
 טרױעריגע ראם אפגעקלונגען לעבעדיג און פריש אזוי

 אים האט אם געליבטע און שיינע זיין װאם מעשה׳לע,
—:דערציילט שלאםען פאר׳ן נעכטען

 װאםער־שפיגעל, שטילען איבער
 װיגעל, א װי זיר, װיגענדיג

 אום. קעסטעל אין קינד ראס שװימט
 װאםעו״שפיגעל, שטילען איבער

 םליגעל װייםע די אויםגעשפרײט
אום. מלאכים זיך ציען

 גרויען־קאלטען, פרימארגען, ביז
 באהאלטען, אקאציעם אין

 שרעק. פון הארץ מאמעם ציטערט
 גרויעךקאלטען, םרימארגען, ביז

 אײנגעהאלטען, און ציטעריג
ברעג. פונ׳ם מאמע די װײנט

 ;אריבער װאו םון קומט עמי׳ז
 ליבער, דו גאט, גרויםער, דו גאט,
 דערזעהן. קינד מײן ניט אים לאז

 איבער, קעסטעל דאם נעמט עמיץ
 ליבער, דו גאט, גרויםער, דו גאט,
? געשעהן קינד מייז מיט װעט װאם

 װאםער־שפיגעל, שטילען דעם פון
 װיגעל, א װי זיר, װיגענדיג

ברעג. א צו קעםטעל דאם שװימט
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 װאםער־שפיגעל, שטילען איבער
יגעל, װײםע די שפרייטענדיג פ̂י

װעג. זיין אפ מלאך א היט

 דער פון אפרןלאנג אומעטיגער שסילער, דער אזוי. אט
 איבער׳ן אויגען די און הארצען זײן אין מעשה׳לע אמם

 אױםענװײניגםטע די קעםטעל. דאם איז אט און ניאום.
 אינ־ און פארשמירט םמאלע שװארצער מיט שפארינעם

 נאן־ צאפלענדיגם א װײנענדיגם, א — קינד דאם וױיניג
 די צװישען באהאלסענע א װאוינט װאם מאמעז, רער

 און קעםטעל אויפ׳ן קוקט ער ברעג. פונ׳ם אקאציעם
 טוי־ קעסטלעך. םך א םך, א דעם פון װערט פאוצילונג
 אום שװימען קינדער װ״נענדיגע טױזענטער און זענטער

 טױזענטער די נאך זיך צאפלען און פארלאזענע זײ איז
די צװישען פון װײנען װאם מאמעם, טויזענטער און

 אזוי אויס, זיך דאכט עם ברעג. ביים ארוים אקאציעס
 אין זיך װאלט װעלט דער פון קינד פארלאזענע דאם װי

 צו ארוים דארט פון װײנט און פארקציבען הארצען זײן
 די פון אים שטרעקט װאם מאמען, אומגליקליכער יער

 ער װאו־האט שא, און אנטקעמגן. הענט אירע אקאציעם
 טאג יעדען אין אז זיכער, איז ער ? געזעהן הענד די אט
 און אויגען די הענט רי אט אים האמנן לעבען זײן פון

 בייגט בענקשאפט מיט פול הארץ א מיט און געכלעט האר
 װאס הענט, די אנטקעגען אױס קאפ זײז נעעגטער ער

 פון נעענטער און נעענטער אלץ אים צו זיך שטרעקען
 האבען הענט די װען און אריבער, נילום זײט יענער
 אוז שיינע זײן זײ אין ער האט דערגרײכט, אריגען ז״נע

. . . דערקענט אם געליבטע
 קעניגליכען דעם אויף זון און מאמע האבען אזוי אט

דערלענט. װירער זיך פאלא־ו פרעה׳ס פון נאניק

ם י ר ב ר ע ד
קיםין י. פון

 ? בוים דער הויז אנטקעגען קלערט װאם
 רוים, אין הויך און װײט שטרעקען זיך

 שטייגען, װײטער אלץ ארויןז ארויף,
 צװײגען, ױנגע די מער צעשפרײטען

 אומגעשטערט, און טיף גראבען און
ערד. דער אין װארצלען שטארקע די

 װאלקען־שוים, דער געדיכט װערט און
 רוים. אץ זײן ליכט מער נאך װעט
 שװײגען װעט ער— שטורמען, בליצען, מעג
 שטײגען. שטײגען, צװײגען די מיט און
 :קלערט און הויז אנטקעגען שטעהט ער

ערד. די פעט הימעל, דער בלוי ם׳איז

 טרוים, זײן צעװיגט וױנט דער טרעפט, און
 בוים, שװארצען פון טרוים טיפען דעם

 :צװײגען זײנע רוישען צופרידען
 שװײגען. צו און שטײגען צו גוט שאיז
 באשערט איז װאקםען צװײגען, אונז,

ערד. פעטער און לופט בלויער פון

זזזזז
װײזז
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־טען.24 דעם פרייטאג,
 אומגליק. אן מיט אנגעפאנגען זיך האט יאר דאס

 אוז שוא איז געגאנגען בין איך װען פרי, דער אין הײנט
 רעדע, לערערם דעם װעגען פאטער מיין מיט גערעדט
 יעבען עולם גרויםען א דערזעהן פלוצלונג מיר האבען

:ונעזאגט גלייך האט פאטער ם״ן שול.
 דאפ !אומגליק אן טרעפען געמוזט האט עם —

שלעכט. אן זיך הײבט יאר
 אין דורכגעשטופט זיך מיר האבען מי גרוים מיט

 איבערגעפאקט געװען איז זאל גרויםער דער אריי{. שויצ
 לערער די װעמען שילער, און עלטערן — מענשען מיט

 םאנאנרערגעה; צװינגען געקענט ניט אופן בשום האבען
 צום געװענדט זיינען אױגען אלע קלאםען. רי אין זיך

:אויםרווז אן זיך הערט אט קאבינעט. דירעלטארס
!ראבעטי ארימער ?ינד! ארים —

 געדיכטער דער פון ?עפ די איבער זאל, אין טיןמ
 פא־ א פון קאםיוע די געהײכט זיך האט מענשען־טאםע,

 דירעקטאר. דעם פון קאפ פליכעװאטער דער און ליציאנט
צילינדער־הוט. א אין אײנער ארײן איז עס

 שטימעז זיך האבען — דאקטער, דער איז דאס —
געהערט.

:לערער די פון אײנעם נעפרעגט האט םאטער מײן
? פאסירט האט װאם —
 ארי־ װאגען א פון ראד א איז זײןיפיםעל איבער —

געענטפערט. יענער האט — בערגעפארען,
 האט — צעבראכען, פיםעל דאס אים האט עם —

צװייטער. א צוגעגעבען
אזוי. פאםירט האט דאם

 געגאנגען איז ,ds5p צװייטען פון תלמיד א ראבעטי,
 האט דארא־גראם גאם דער פון מיטען אויפ׳ן שול. אין
 צוגריײ פון תצמיד א אינגעלע, קלײן א װי דערזעהן ער

 געפאלען מוטער זײן פון אנטלױפענדיג איז טונגם־הלאם,
 אמניבום, אן פון װײט טריט עטליכע װעג מיסען אין

 האט ראבעטי קינד. אויפ׳ן גלײך געיאגט זיך האט װאם
 קינד, דאם ארויםגעכאפט געטאן, װארו» א דרײםט זיך

אין אבער רעדער, די אונטער םון עם ארויםגעשלײדערט

דראגונםקי ל. י. פון איבערז.

 זײן פארכאפט אמניבוס םון ראד א האט מאמענט דעם
צעבראכען. און פום

 א װי איז דערצײלט, אונז דאם האט מען בעת
 דאס פרוי. א עפעם זאל אין ארײנגעיצאפען משוגע׳נע

 זיך האט פרוי צװייטע א מאמע. ראבעטים געװען איז
 איר געפאלען יאמער א מיט און אנטקעגען געטאן לאז א

 ארויכד דעם פון מוטער די געװען איז דאם האלז. אויפ׳ן
 שפאר א זיך האבען בײדע אינגעלע. געראטעװעטען

 זיך האט באלד קאבינעט. דירעלטארם אין געטאן אר״ן
 יאמעראיכער פארצװייפעלטער א דארטען פון דערהערט

:געשריי
לןינד! מײן אוי, ! דזשוציא מײן אוי, —
 פון טיר דער בײ אפ זיך שטעלט מאמענט דעם אין

 דירעקטאר. רער זיך באװײזט באלד לארעטע. א שול
 סעפעא סינדם דעם אינגעלע. א ער טראגט הענט רי אויף

ר צום אראפ הענגט ^ ע ר  פנימ׳ל דאס פלייצע. אויפ׳ן די
 מוטער־ בלויז שטיל. געשלאםען. אייגלעך די בלאס.

 שטעלט טויט־בלייך, דירעלטאר, דער זיך. שלוכצען.הערעז
 רעם אונטער הײבט ער אפ. אויגענבליק אן אויף זיך

 װי — דעמאלט און עולם. דעם אים צײגט און אינגעלע
 די מיט עלטערן די אזוי לערערעם, די מיט לערער רי
pאוים שר״ען אלע — ינרער :

!נעבעכדיגער בראװא, !ראבעטי בראװא, —
לערער, און חברים לופט־הושע;. אים שיקט מען

 ראבעטי הענט. זײנע קושען ארום, אים רינגלען װאם
:פרעגט און אויגען ז״נע עפענט

רענצעל? מײן איז װאו —
 פונים מוטער די אים צײגט — עם, איז אט —

:װײנענדיג אים צו זאגט און קינד געראטעװעטען
 צו רעטער, מיין דיר, צו ברענגען עס װעל איך —

אהײם. דיר
 אונטער׳ן געהאלטעז זי האט צײט דערזעלבער אין

 זײנען זײ פארװאונדעטען. דעם פון מוטער די ארעם
 קארעטע די ?ינד. דאם איינגעלײגט האט מען ארוים.

אװעה. איז
אר״ן. שול אין צוריק אלע זײנען שװײגען אין
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ן א ט ש א ק
קרעפליאק יעקב םון

2.
 דער אין פרייטאג וױנטערדיגען א אין געװען ם׳איז

 שרעקליכע, דערהערט מיר האבען באגיגען גלייך פרי.
 הײזער אלע פון גאם. אויפ׳ן הינט פון קוצות באנומענע

 צװיי זעיצבע די זעהען, מיר ארוים. אינגלעך מיר זײנען
 פעטליעם. די אויו» הינט צװײ שױן שלעפען הינטשלעגער

 די אין ציין די מיט איינגעגעםען זיך האבען הינט די
 אלע — היצליעם די און משוגע, כארכלען שטעקעגס,

 צו דער אן טראםק א און לופטען דער אין הײב א מאל
. ערר געפרארענער . .

 ניט און געװארען מיר זיינען פארװאונדערט אבער
 א אז דערזעהן, האבען מיר װען פארשטעהן, געקענט

 לאטעס, געלע מיט װײםער א הונט, לעבעדיגער א הונט,
 האבען צוערשט הינטשלעגער. די טרײ נאך זיך נעהט

 מיר ;פעטליע א אויף אויך אים מ׳ציט אז געמײנט, מיר
 מיט׳ן פריי, און פראנק זיך געהט ער אז אבער, זעהען

װילעז. אייגענעם
 מיר האבעז — הונט? א פאר דאם איז װאם —

אנדערען. דעם אײנער געפרעגט
הונט. פרעמדער א םיאיז אז ראך, זעהםט —
 האט — . . . צויג א ס׳איז הונט, א פאר װאם —

 רער שמידם, רעם דוד׳ל פאראכטונג מיט אפגערופען זיך
אינגלעך. אונזערע צוױשען הינטקענער נרעםטער
 האבען לערנען, םוףי ביז׳ן טאג, האלבען גאנצען רעם

 ניט דאם האבען מיר חדר. אין דעם װעגען גערעדט מיר
 זא־ ראקארעס אז זײז, דאם קאן וױ פארשטעהן, געקענט

 פעטליע, אויפ׳ן ארױפציען ניט אים און הונט א זעהן לען
 מיט׳ן הינטשלעגער א נאכלױפען גאר זאל הונט א אז און

װילען. אייגענעם
 אפגעלאזט אונז האט מען װען טאג, האלבען נאך

 צונױפגעקליבען שטענדיג, װי זיך, מיר האבען אהײם,
 אלייךגעמאכטע אונזערע אויױ זיך גליטשען — טײך בײם

 אלטע פון דראטען אונטערגעשמירטע מיט נליטש־העלצער
פאראסאלען.

 צװישען מהומה א אױםגעהױבען זיך האט פלוצלונג
 צופליען געקומען איז אלמנהים דער רייצע חיימ׳קע אונז.
:פאר׳םמיטער א װי האנט, אין היטעל דעם מיט

!געכאפט קאשטאנען האבען היצליעם די —
 פאר־ אים מיר האבען — ? אזוי װי װער? —
פראגען. מיט װארפען
״װיגאן״. צום אװעקגעפירט און געכאפט —
 אל־ז נ?<ך מען האט — ? געזעהן אלײן האםט —

גלױבען. געװאלט ניט
 דער צו צוגעלאפען איז קאשטאן ;געזעהן אליין —

 אװעקגעשלעפט און געכאפט היצליעם די אים האבען צוינ,
״וױגאן״. צום

 פעלד. בלאטיג װיםט א געװען איז ‘״וױגאן׳ דער
 און ;באװאקםען מאגער נעװען עם איז זומער־צײט אםילו
 די פון בהמה א אדער פערד א אהין פארקריכען פלעגט

 זײ :פארפאלענע געװען זײ זײנען לאנקעם, ארומיגע
 דארטען פלעגט שטענדיג זומפ. אין אײנזינסען פלעגען
 מיט געזויגען װאלט ערד די װי קלינגען, און זיך בולקען

 ארויםשטארצען פלעגען זומפ װיםטען םון מיילער. סך א
 טרוקענער דער צו ריפען. צעבראכענע מיט סקעלעטען

 האלב־צעפא־ א ארויםגעשטעקט בלאטע פון האט זײט
 אוים־ זיך האט װעג, איבער׳ן אנטקעגען, פארקאן. לענער

 קלײנער א מיט מאהילני? פארלאזענער א נעשפרײט
 פלעגען װינטער, סײ זומער, םיי ״טיפלע״. שטײנערנער

 טרײםלען װיגאן, איבער׳ן גאלקעם אומפליען שטענדיכ
 װים־ ז״ער מיט און װײדלען לאנגע געשפריצטע די מיט
 אהין מרה־שחורה. א אנװארפען געשרײ קװיטשיגען טען

 גע־ די צושלעפען ברענגעז הינטשלעגער די דאם םלעגען
 אפ־ זיי דארטען און הינט האלב־דערשטיקטע כאפטע
 אױסגעקוקט גאר עם האט װינטער פעל. דאס שינדען

פארלאזען. און װיסט
 אויפ׳ן אנגעלאפען מיר זיינען װרובליעס מחנה א װי

 צוגע־ הינט דערזעהן האבען מיר וױגאן. צונעפרארענעם
 היצליעם צװײ די פארקאן, האלב־צעפאלענעם צום בונדען

 קאש־ דערזעהן גלײך אויך האבען מיר צויג. זײער און
 צו פנים מיט׳ן פיר אלע אויח געלעגען איז ער טאנען.

 אן מיט האלז, ארום פארצויגען שטריק א מיט אונז,
 זײטען. די מיט געאטעמט און צונג, ארויםגעשטעקטען

 אבער אויפשט^לען, געװאלט זיך ער האט אונז, דערזעהן
ער האט אײנגעקרעמפעװעט, געװען אים איז פום איין
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 צר און געטאן ביל א דריי, אלע אויח אױפגעהויבען זיך
אנידערנעפאלען. ריק

דער־ ראקער אינגערער דער אונז האט ערשטער דער
 און עלטערען דעם אננעװיזען אונז אויף האט ער ;זעהן

 דער ה^ט אונז בײ ״זשירזשי!״ :נעטאן געשריי א
 אינ־ דער װי דערזעהן, האבען מיר םארכאפט. אטעם
 אומ־ צו זיך געהט און האנט אין דראגג א נעמט נערער

 פון אים דערלאנגט און הונם שװארצען א צו שולריג
. מוח איבער׳ן שפאלט א הינטען .  שװארצען בײם .

 אונ־ דורכגעלאפע; זאך פרעמדע א װי עפעס איז הונט
 פיצעלע יעדעם אים בײ ה^ט אליין זיך פון פעל. טערין

פיר. אלע אויף געזונקען גלייך איז ער און ציטערן גענומען
אפםטרא־ אונז געמיינט היכטשלעגער דער האט צי

 מע־ בלאנקען א ארױםנענומען ער האט באלד נאר י״ען,
 שפיל א םיהאט זון, רער אויףי נעטאן פאך א אים םער,

 אים ער האט מאך אײן מיט און ״נעזעלע״, א געטאן
אריין. האלז אין הונט דעם ארייננעשטאכען

 צום זיך לאםטשעט צויג, די נאך שטעהט און
װײדעל מיטין ררײט און עלטערען
 געשריי א האט — אפקויפען. קאשטאנען מיר׳ן —

נביר׳ם. דעם דיארקע נעטאן
 זיך האט — !אהער געלט נאנצע ראס אלע, —

טומעל. א אויפגעהויבען
גע־ אלע האבען אלמנה׳ס, דער חיימ׳קע אויםער

 :ארויפגעמארפען אים אויף אלע זיך האבען ;נעבען
ניט!" צי ״גיםט,

? װאם —
 האסט קאשטאנען. פאר געלט גיב ? װאס װאם, —

אנכעזאנט. אלײן דאך
 אבער ארימער, אן איז ער אז געװאוםט, האבען מיר

 ניט, האט ער אז געזאגט, כאטש ער װ^לט בעל־גאוה. א
. ניט גיט ער נײן, נאר . .

 איז ברוגזיער א צעריםען, ניט שיר אים האבען מיר
זײט. א אן אפגעטראטען ער

 אין געלט ד*ם געהאלטען האט גביר׳ם רעם דיאדקע
 דרײערס, קאפיקעם, קופערנע אלע די הויפענס, ביידע

 א און צוזאמענגעקליבען, זיך האט װאם דידקעם, און
:נעטאן םרעג

? קאשטאנען אפקויפען ראקאר צום נעהט װער —
געהאט מורא האבען אלע נעשװיגען, האבען «לע

אויך. אליין ער און געהז צו

 חיימ׳קע ארױםגערוםען זיך האט — געהן, איכ׳ל —
אלמנה׳ם. רער

 אוים־ גענומען אים האט — ? גוי׳איש קענםט —
? זאגען װעםטו װי — שמירם. רעם דוד׳ל פרעגען

? דאגה ריין איז װאם—
? ניט קענםטו טאמער —
 אן אפגעטראטען ער איז — !אליין געה טא —

זייט. א
 זיך מיר האבען — ראקאר, צום . . . געה געה, —

 װאנען ביז װיילע, היבשע א אים בײ בעטען געמוזט אלע
איבערגעבעטען. זיך האט ער

 ״םאניע״, מיט אנהייבען פארגעםען ניט זאלםט —
גען אים זאלםטו היצעל״ ״פאניע . ̂ז .  אים האט — .

שמידם. דעם דוד׳ל נ^כנעשריען
 װי געקוקט, מיר האבען אויגען «ײנגעגעםענע מיט

 רי צו פאװאליע זיך דערנענטערט אלמנהים דער חײמ׳קע
 אומגע־ אים צו זיך האט עלטערער דער הינטשלעגער.

 צױ זאל ער פינגער, מיט׳ן געטאן רוח א אים און קערט
גיכער. בעהן

 אײנגעםאלען איז אוכז רערשראקען. זיך האבען מיר
 אט־אט ,און פארנארען אים ער װיל טאמער געראנק, א

 אים פארװארםען און שטעקען א טאן כאפ א ער װעט
האלז. אויפ׳ן פעטליע א

 אינגלעך אנדערע האבען — ניט! געה ניט, געה —
שרייען. אנגעהויבען

 איז ער צוגעהערט. גארניט אבער זיך האט ח״מ׳קע
 דעם װײזט ער װי דערזעהן, האבען מיר און צו, דרייםט
 בײגט הינטשלעגער רער געלט. דאם היצעל הויכען רארען

 לײגט און האנט אויפ׳ן עם צײלט געלט, ראם נעמט צו, זיך
 אפגעצויגען פרייד מיט האבען מיר יועשענע. אין ארײן
 אונ־ איז יואשטאן געלט, דאם ״צוגענומען :אטעם דעם

.״ . . זערער
הארצען. אין אפגעריסען אונז זיך האט גלייך אבער

 פלייצעם, די פאר חײמ׳קען אום דרײט ער װי זעהן מיר
 זײנען מיר לויפט. ח״מיקע און אונז אויףי אן אים װייזט

:אנטקעגען געלאפען אים
? קאשטאנען אפ גיט ער ? נעזאגט ער האט װאם —
נאך װיל ער ״יעשטשע״, געזאגט: האט ער —

קאשטאנען. אפלאזען ער װעט נעלט,
אונז בײ איז הינטשלעגער פאר׳ן טורא גאנצע די
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 וינגט ער און צוגעהן, אים צו קען מען װיבאלד אװעק,
? האבען צו מורא רא איז װאס זיך,

 װיי־ער זיך מען האט — ? געלט האט װער געלט, —
טוטלען. אעעהױבען

גע־ ניט געלט קייין קייגער מער אבער האבען מיר
 אלע, צוגעהן זאלען מיר געבליבעז, אונז ב״ איז ;האט

געלט. דאם אדער קאשטאנען אפגעבען אונז זאל ער
;הינטשלעגער די צו געטאן לאז א זיך האבען טיר

 גע־ עפעס און אונז אױף געװארט געשטאנען, זײנען זיי
i לאכט.

. פעניענז ניעמא היצעל, פאניע — .  האט — .
 אז זעהן, מיר ערשט שמידם. דעם דוד׳ל אעעהויבען

 לאז א זיך גיט און שטעקען א באפט אינגערער דער
אונז. אויף

 צעשאטען צעלאפען, זיך מיר האבען פים אלע אויף
 דער־ װעג; אויפ׳ן און פעלד צוגעפרארענעם איבער׳ן

 אפ־ זיך מיר האבען ניט, שוין אונז יאגט ער אז פילט,
ג/נשטעלט.

 — געלט, דאם אװעקגעגעבען אים האסטו װאם —
 חיימ׳קע אויף* ארװפגעװארפען גליין־ עטליכע זיך האבען

אלמנה׳ס. רער
. . . געהייסען דאך האט איר —
 פישעלע האט — ? דען אים ארט געלט פרעמד —

געהיצט. זיך
 האט — װילסט?.. אפגעבען, באלד דיר כ׳װעל —
פויםט. א פארקװעטשט חײמ׳קע
 מיט זײן װעט װאם ? זיך איר רײםט װאם —

 חיה־ װעלװעל ארײנגעמישט זיך האט — ? ?אשטאנען
רײצעס.
 מיט און גרודעם מיט פארװארפען זײ לאמיר —

אפגעריםען און צעהיצט פישעל זיך האט — שטײנער!

ערד. פארפרארענע שטיק א
אי־ צעשפרייט זיך מיר האבען םאלדאטען װי

 אנ־ האבען מיר װעג. איבער׳ן און װיגאן װיםטען בער׳ן
 קוי־ הארטע מיט הינטשלעגער די אויף האגלען געהויבען

 שטײנער און ערד םארםרארענע שטיקער מיט שנײ, לען
װעג. םון

 לאז א זיך האבען צויג דער מיט הינטשלעגער די
 אונטער־ גלייך מיר האבען צויג דער אונז. אױף געםאן

 זיך האבען היצליעם די שטײן. א מיט פום א געהאסט
 כאפען געקענט ניט האבען זײ װינט. נאכ׳ן װי געיאגט
אונז. פון אײנעם

געהא־ כחות גאנצע אונזערע מיט אלע האבען מיר
 אונז פון איינעם קיין דערלאזט ניט און זײ אויף געלט

 הינטשלעגער א שוין האלט זיך חכט אט, אט, כאפען.
 שטורעם א ער באגעגענט באלד אבער אונז, פון אײנעם

 פעל־ פאר׳ן צי א גאר אדער אײז, שטיקער שטיינער, פון
זייט. אנרער אן אין זיך װארפט ער און הינטען פון צעל

 געהאלטען זיך האט אלמנה׳ם דער חײמ׳קע אײן נאר
 הארצעז אין און געזעהן דאס האבען מיר זייט. א אן

!אפרעכענען דיר מיט זיך װעלען מיר װארט, : געטראכט
 היצליעם די מירער, געװארען מיר זײנען ביםלעכװײז

 שטײנער, די אויח געלײגט ניט אכט קײן שויז האבען
 אײנציגע נאך געװארפען גל״ך זיך און כאפען, זײ װאם

 זיך האט אינגערער דער װען פלוצלונג, און אונז. פון
 עלטערער דער און אינגלעך טײל אײן נאך נאכגעיאגט

 שרעקליכען א דערהערט מיר האבען אונז, נאך היצעל
 מיר געגלויבט: ניט אלײן זיך האבען מיר געשרײ.

 אײנ־ זיך האט און פרײער א שטעהט קאשטאן — זעהען
. . . פום אין היצעל עלטערעץ ביים הינטען פון געריםען

 אלמנה׳ם דער חײמ׳קע געשטאנען איז פארקאן ב״ם
הונט. א נאך אפבינדען אין געהאלטען און

פרילינג אין
י. נחום פון

 װעגען, די זיך שפרײטען
 ברײטע, די זיך שפרײטען

 ציען, און מיך רופען
געהען. און װאנדערען

 רעגען, נאכ׳ן פעלדער
 רויטע אוגטערגעהען

 גליען און פלאקערען
שײן. און װאונדערליך

 בילדער. אלטע ליבע.
— טענער, פרי־יארדיגע

 טויבען װײםע שנײאיג
שיין. אין זיך באדען

 מילדער, אומעט מײן װערט
 קלענער, װערט צער מײן און

 גלויבען זיך װילט װידער
זײן. צופרידען און
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אסוז זיין םים יעדערי
 גיבראן האליל פון

גראם נ. — אידיש
ברעט, א אויף געשטאנען זײנען זשאבעם פיר

 טײך. א פון ברעג בײם ארומגעשװאומען איז װאם
 פון געװארען געכאפט ברעט דאם איז פלוצלונג
 געװארען. אװעקגעטראגען לאנגזאם איז און שטראם

 און געװארען מיטגעשלעפט אויך זײנען זשאבעם די
 נאך זיך האבען זײ װארום געפרײט.. זיך האבען זײ

געשיפט. געהאט ניט קײנמאל
 זשאבע אײן האט זיך, צו געקומען זײנען זײ װען
:געזאגט און גערעדט
 עס ברעט. װאונדערבאר א דאך איז דאם —

 קײנמאל האב איך זאך. לעבעדיגע א װי זיך .באװעגט
ברעט. אזא פון געהערט ניט
:געזאגט און גערעדט זשאבע צװײטע די האט דאן

 אלע װי איז ברעט דאם פרײנד,* מײן נײן, — י
 דאס ניט. זיך באװעגט עם און ברעטער, אנדערע

 ים, צום אװעק געהט װאם טײך, דער זיך באװעגט
זיך. מיט אונז און ברעט דאם טראגט און

 האט זי און גערעדט האט זשאבע דריטע די און
:געזאגט
 באװעגט טײך דער ניט און ברעט דאם ניט —

 װארים דענקען. אונזער אין איז באװעגונג די זיך.
ניט. גארניט זיך באװעגט געדאנק דעם אן

געזאגט. ניט גארניט האט זשאבע פערטע די
געשװיגען. און געשטאנען איז זי

 צאנקען גענוםען האבען זשאבעם דרײ די און
 זיך. באװעגט אמת׳ן דער אין װאם דעם װעגען זיך

 און גרעםער געװארען אמאל װאם איז שטרײט דער
 אויס־ געקענט ניט אלין זיך האבען זײ נאר העבער,
גלײכען.
פערטער, דער צו געװענדט זיך זײ האבען דאן

 צוגעהערט אויפמערקזאם איצט ביז זיך האט װאם
 הע- געװאלט האבען און ארײעעמישט, ניט זיך און
מײנונג. איר רען

:געזאגט האט זשאבע פערטע די און

 און גערעכט, איז אײך פון אײנער יעדער —
 באװעגונג די אומגערעכט. איז אײך פון קײנער

געדאנ־ אונזערע אין און װאםער אין ברעט, אץ איז
קעז•

 געװארען. בײז זעהר זשאבעם דרײ די זײנען
 צוצו־ װיליג געװען ניט איז זײ פון קײנער װארים
 גאנצער דער געװען ניט איז מײנונג זײן אז געבען,
 אינ־ געװען ניט זײנען צװײ אנדערע די אז און אמת,

אומגערעכט. גאנצען
זשא־ דרײ די :שרעקליכע דאם געשען איז דאז

 אראפגעשטופט און צונויפגענומען זיך האבען בעם
ארײן. טײך און ברעט פון פערטע די
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האז העלדישען א װעגען מעשע א
מאמין-סיביריאק פון

 דעם אין טיף געװארען געבארען איז קורץ־עק
 קלײן, אזוי געװען איז װײדעל זײן װאלד, געדיכטען

 קרום־ אים האט ;ארױםגעזעהן קוים זיך האט ער אז
קורץ־עק. גערופען דערפאר מאמע, זײן אױג,

 אלץ פאר קורץ־עק האט אן כעבארען־טאג פונ׳ם
 צװײגעל טרוקען א קנאק א טוט געהאט; םורא

 א אדער פויגעל, א אויןש פלי א טוט פיםעל, אונטער׳ן
 קורץ־עק האט — אראפ, בוים פון פאלט שנײ קאמעל

פיםלאך. די אין האזען־נשמה זײן שוין
 זיך ער שרעקט טאג, אײן קורץ־עק זיך שרעקט

 אוים־' שוין איז ער יאר. א חודש, א װאך, א צװײ״
 אלץ איז און געװארען, בחור גרויםער א געװאקםען,

 מורא געװארען נמאס אים איז לםו־ןז שרעקענדיג.
האבען. צו

!ניט מורא קײן קײנעם פאר איך האב מער —
 איבער׳ן אויםגעשריען קורץ־עק אײנמאל האט —

 מורא אויס ניט, האר א אויןז אפילו — װאלד:
גאר. און

 האזעז׳ אלטע די צונויפגעקליבען זיך האבען
 שלעפען צו געקומען העזלעך, ױנגע אלע געבראכט

 קרײז א אין זיך צעזעצט העזיכעם, אלטע די זין
 קורץ־ װי הערען, און װאלד מיטען אין לאגקע א אויף

 זײערע ניט גלויבען און הערען זיך, בארימט עק
 האז א אז געטראפען, ניט נאך ם׳האט אויערען:

האבען. ניט מורא קײן קײנעם פאר זאל
 האםטו װאלןן א פאר און קורץ־עק, העי, —

? ניט מורא קײן אויך
 אםילו ניט, אודאי פוקס פאר׳ן ניט, זיכער —

ניט. קײנעם פאר — ניט בער פאר׳ן
לעכער־ אזוי קאמיש, אזוי אויםגעזעהן האט דאם

 גע־ ניט מער זיך האבען פארזאמעלטע די אז ליך,
 געלעכטער שטארקער א און אײנהאלטען, קענט
 ױנ־ די פארשײט לאכען עם :אױםגעבראכען האט

 מאר־ די אין לאפקעם די מיט זיך קלאפען און גאטשעם
 די געלעכטער פון זיך טרײםלען עם דעטשקעם,

װעל־ זײדעם־האזען, די אפילו באבעס, גרוים־בײכיגע

 שפורען די געטראגען לײב זײער אױןז האבעז כע
 װאלפם פונ׳ם װער און נעגעל פיקםעלם פונ׳ם װער

 אײנהאל־ געקענט ניט זיך האבען זײ אפילו צײנער,
שםײכעל. א פון טען

 נא־ םיארא אך, !האז קאמישער ם׳ארא אך, —
!קורץ־עק רישער

געװא־ םרײלעך אזוי אלעמען איז פלוצלוגג און
 עס װער שנײ אין זיך קוליעט עם װער !רען

 געװא־ משוגע ממש — טאגצען, אנדערע שפרינגט,
 און אלעמען פון מער װילדעװעט קורץ־עק און רען.

 גאנצען אויפ׳ן אוים ער שרײט כװאט עכטער אן װי
:װאלד

זאל r- ברײעו, פולע א דא מען זאל װאם —
 גלײך אים איך װעל באװײזען, װאלף דער נאר זיך

.י אױפעםען און דערװערגען . . ■
 ם׳ארא אך, !האז נארישער ם׳ארא אך, —

אלע. לאכען — !נארישער
— !אהא פרײד, מיטען רעכטען אין פלוצלונג,

דא. איז װעלפעל רב
 זײנע נאך װאלד איבערין ער איז געגאנגען

 פארזאמט, אביםעל זיך האט געשעפטען, װעלפישע
 טראכט א האט ער נאר װי און הונגער, דעם דערפילט

 נאש א געװען שלעכט ניט גאר ״םיװאלט געטאן,
 דער־ ער האט — האזען־פלײש״ שטיקעל א טאן

 װעגען טאקע און רעשען שרײען, האזען די הערט
 זיך ער גיט גלײך אלײן. װעלפלען רב װעגען אים,

 שפיצען די אויף און נאז דער מיט צי א אפ, שטעל א
 אט העזלעך. די צו זיך גנב׳ענען גענומען פינגער

 זײ װי ער הערט אט חברה, גאנצע די שוין ער זעהט
אלע. װי מער אײנער איבערהויפט אים, פון שפאטען
 װעל באלד אט ברודערל, אקארשט, װארט —

 און — צײן םײנע אונטער טאן פרואװ א דיך איך
 דער דאס איז װער אױסקוקען, אנגעהויבען האט

אזוי. זיך בארימט װאם העלד,
 מלאך־המות זײער גארניט באמערקען האזען די

שפרינגט פלוצלונג מער. און מער אלץ זיך פרײען און
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 אװעק זיך שטעלט שטומפ, א אויף ארויף קורץ־עק
:קול אױפ׳ן אוים רופט און פים הינטערשטע די אויץז

 װעל איך מיר, אויף אהער קוקט טרוםען, העי, —
. אזא קונץ, אזא וױיזען גלײך אײך . .א. . .א . . .

 זײנע שטום, געװארען פלוצלונג איז קורץ־עק
 ציטערט הויט די ארוים, שטערן פון שפארען אויגען

װאלף. דעם דערזעהן האט ער — אים, אויף
 אויםערגעװײנ־ עפעם פאםירט האט װײטער

ליכעם.
 שפרונג א פילקע גרויםע א װי איז קורץ־עק

 אראפגעפאלען באמבע א װי הײך, דער אין געטאן
 זיך קויל א װי ארײן, קאפ אין װאלף דעם גלײך

 װאלפם פון לענג גאנצער דער איבער איבערגעקוליעט
 איז און לופטעז דער אין געטאן דרײ א זיך רוקען,

 און געלאפען בויגען. פון פײל א װי אװעקגעפלויגען
 איז געבליבען, כוחות אן איז ער ביז געלאפען

 שטרויך, א אונטער גריבעל א אין אריינגעפאלען
 פאר־ א ליגען געבליבען אזוי און זיך אויםגעצויגען

חלש׳טער.
 װיכער א װי זיך האט ער ? װאלןז דער און

 האט האז דער אז זײט. אנדער דער אין געטראגען
 אים זיך האט געטא*, פאל א אים אויף הײך דער פון

 ביקס א פון אים אין עם האט מען אז אױסגעדובט,
 שװאר־ דער װאו אנטלאפען איז ער און אױםגעשאםען

װאקםט. פעפער צער
צעשרא־ אזוי זיך האבען העזלעך איבעריגע די

קומען געקענט ניט צײט לאנגע א האבען זײ אז קען,

 די אין געלעגען זײ זײנען צײט לאנגע א און זץ־ צו
 פארקראכען. שרעק פון איז יעדערער װאדהין לעכער,

 באװײזען צו אנגעהויבען זײ האבען שפעט גאנץ שוין
 װידער זיך האבען און באהעלטענישען זײערע פון זיך

שטומפ. דעם ארום לאנקע דער אויף פארזאמעלט
 א דערשראקעןי װאלןז דעם ער האט אי, —
 העז־ די האבען — !העלד א קו־רץ־עק, אונזער כװאט

 אונזער ער, איז װאו אבער חבר. זײער געלײבט לעך
 װאלף אנדער אן איש האט אפשר ? האז כװאטםקער

 איבער׳ן צעלאזען זיך האט חברה און געפאקט?
 געניש־ און געזוכט טאג. פון העלד דעם זובען װאלד
 לעבעדיגער א קוים איז קורץ־עק געפונען. און טערט

שטרויך. אונטער׳ן גריבעל אין געלעגען
 אוים־ האזען די האבען — !קורץ־עק בראװא, —

 אנגעשראקען האםטו ׳אי :קול אײן אין געשריען
 דאך האםט דו !ברודערקע דאנק, א !ודאלף דעם
 געמײנט, האבען און געראטעװעט. טויט פון אדנז

קוראזש.׳ נאר מאבםט דו אז
 געטאן, הײב א מאל א מיט זיך האט קורץ־עק

 אײגעל אײן מיט געטאן װאונק א זיך, אפגעטרײםעלט
:געטאן זאג א און

 אך, געמײנט? איר האט דען זשע װאם —
. !טרוםען . .
 אנגעהױבען אלײן קורץ־עק האט אן דעמאלט פון
 האט און העלד א אמת׳ן דער אין איז ער אז גלײבען,

ניט. מורא קײן קײנעם פאר
ד. ל. י. פון איבערדערצײלט
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דערצײלט שלום פעטער דער װאם
ר מ ר מ . ק פון

 אנגעלײגטער אן שטענדיג איז שלום פעטער דער
 דאס זיך װ״זט באזונדערם הויז. אין אונז בײ נאסט
 אר־ איז טאטע דער װען צײטען, שװערע די אין ארוים

 קומט אומעטיג. און קאלט איז שטוב אין און בעטםלאז,
 און װארים אונז בײ װערט שלום, פעסער דער אריין

 װאלט זי װי הארציג, אזױ לאכט מאמע די און פרייליך/
געװאוםט. ניט זארג קײן פון נאר

 פעטער פונ׳ם קומען דאם איז קינדער, אונז, פאר
 ער ברענגט נאר ניט ױם־טוב. גרויםער א גאר שלום
 אונז דערצײלט ער נאר מתנות, גוטע מאל יעדעם אונז
 פאר־ ניט לאנג קאנען מיר װאם זאכען, אזױנע אויך

נעסען.
 שיינע אזױנע ניט דערצײלט שלום פעטער אמת,
 א רעבעצין, א מיט רב א פון ;ב*!בע די װי מעשה׳לעך

 אין פאלאצען. פאר׳כשופ׳טע און פרינצעסין, א און פריץ
ן און צױבער קײן ניטא זײנען געשפרעכען זיינע ״ ו  ל

 און הערענדיג, זײ מיד ניט מיר װערען דאך וואונד־ער,
טעג. גאנצע זײ פון טײלמאל אויך טראכטען
 א מיט געשפרעכען זיינע אן שטענריג הייבט ער
:אזוי בײשפיל צום אט פראגע.

?״ נביא א איז װאם איר, װײםט ״קינדער,
 אלע מיר ענטפערן — ״ טרעפער א איז נביא ״א

קול. אײן אין

 זיך לאכט — נביאים״, קנאפע איר זייט אזוי, ״אויב
 זיינע; מיר און שלום, פעטער אונזער גוטמוטיג פאנאנדער

 עפעם דערװיםען הײנט זיך װעלען מיר אז זיכער, שוין
װארטען. ניט לאנג דעם אויףי אויך דארפען מיר נײעם.

 דער אן הײבט — טרעפער״, קײן ניט איז נביא ״א
 און שטראפער א ״נאר — דערקלערונג, זיין שלום פעטער

 בא־ געפערליבע א קינדערלעך, איז, דאם אױפללערער.
 אוים לעבט מענש אזא װען טאקע, זעלטען שעפטיגונג.

 פארשפארט נביא דער װערט מערסטענם יארען. זײנע
טויט. צום פארפיינעט או; געפענגעניש אין

 פארליירען ניט קאן װאם מענש, א איז נביא ״דער
 פאלשקײט, ער הערט אוטרעכט. קיין או; לעען קײן

 עולה, אן ער זעהט אמת. ניט איז ראס אז ער, זאגט
 לעען, זאגען װאם די, אבער קעגען. ארוים ער טרעט

 זאגט מען אז פיינט, האבען אומרעכט, טוען װאם די, און
 זײ שטראפט מען אז און אויגען די אין אמת דעם זיי

 באפאלען לייט דאזיגע די מעשים. שלעכטע זײערע פאר
 אין אים לינטשען אים, פײניגען און שלאגע; נביא, דעם

עפענטליך. אים הענגען אדער נעהײם,
נביאים, די פון נאר דערציילען אײך װעל ״איך

פערזענליך. געקענט האב איך װאם
 װאם די, פון דערצײלען אײך איך װעל ״צוערשט

לאנד. אין דא נעטראפעז האב איך
 יאר דרייםיג און עטליכע מיט געװען איז ״דאם

 און ױנג זעהר געװען נאך דעמאלםט בין איך צוריק.
 נעפענגע־ די אז געגלױבט, האב איך ;ערפארען װײניג
 פ?}ר — תלױת די און גנבים פאר געבויט זיינען נישען

 מיין אויםגעפונען איך האב גיך גאר אבער נזלנים.
טעות.

 גרויםער דער אי; געלעבט דענםטמאל האבען ״מיר
 װאוינט זײדע, אײער טאטע, מ״ן װאו שיקאגא, שטאט

 װי אקוראט ארבעטער, שיקאגער די אויך. איצט נאך
 פאבריק־שטעט, אמעריקאנער אנדערע פון ארבעטער די

 בא־ שטונדען, לאנגע געארבעט צײט יענער אין האבען
און ענגשאפט אין געװאוינט שכירות, סאגערע קומען
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 און הונגער געליטען האבען קינדער זייערע און שמוץ,
קעלט.

 ארבעטםגעבער, רי האבען צייט זעלבער דער ״אין
 קע־ װי געלעבט פאבריקען, גרויםע די פון איבערהויפט

 פארגעניגעגם אלע פון גענאםען און פרינצען און ניגען
װעלט. דער אויןז

 גע־ נאך דענסטמאל האבען ארבעטער מערסטע ״די
 באשערטע א איז רײכקײט און ארימקייט אז גמיבט,

 בימה דער אױף דערקלערט אויך האבען אזוי און זאך.
 רייכע׳ די פון שרײבער און פריסטער די צייטונג אין און

 באט־ מענש ערליכער ״אן :צוגעבען נאך םלעגען װאם
 יי מקנא ניט איז און האט ער וואם דעם, מיט זיך גענט

ג<ציק." און מזל מיט געבענשט זיינען װאם רײבע,
אזוי־ געװען דענםטמאל אויך שױן אבער זיינען ״עם

 האבען װאס זיידע, אײער אויך זיי צװישען ארבעטער, נע
 פון שרייבער און פריםטער געדונגענע די געגלױבט ניט

 צו צײט םון זיך פלעגען ארבעטער דאזיגע די רייכע. די
 אזוי װי פלענער, װעגען ריידען און צוזאמענקומען צײט

ארבעטער. ארימע די פון לאגע די פארבעםערן צו
 1’מיט מיטגעהן געװאלט מאל פיל זיך האט ״מיר

 אבער מיך פלעגט ער פארזאמלוגגען. אזוינע צו טאטען
 פארשטעהן, ניט װעסט ״דו :נעמען װעלען גערן ניט

 איז — לאנגװײליגען״, זיך װעםט דו רעדט; מען װאס
ענטפער. שטענדעער זײן געװען

 אנצובאטען זיך געװארען מיד ניט אבער בין ״איך
 נאכט צו שבת א געװען איז דאם איינמאל, און מיטצוגעהן,

 אײננע־ פאטער מיין האט ,1886 יאר פון הערבםט אין
 געזאגט, ער האט — ״היינט מיטצונעמען. מיך װיליגט

פארשטעהן״. קאנסט דו אויך װעמען איינער, רעדט
 אלטער אייער געהאט, ניט טעות קײן האט ער ״און

 איך װאם רערע, אײנפאכע קלארע, די זײדע. קלוגער
 אויה געמאכט װירסליך האט געהערט, אװענט יענעם האב
 הײנ־ אויף ביז נאך געדענק איך אײנדרוק. טיפע; א מיר

 אומגעפער געװען איז װאם אינהאלט, איר טאג טיגען
:אזוי

 האבען זײ װייל דערפאר, ניט ר״ך זייכען רייבע ״די
 די געהערט עם װאם דאם, צו נעמען זיי וױיל נאר מזל,

 אין גענוג אויו» טוט ארבעטער דער ארבעטער. מיליאנען
לופ־ רײנער, שײנער, א אין לעבען קאנען צו כדי שאפ

 װאם אצץ, קינדער ז״נע געבען צו און װאוינונג טיגעו־
 טײל קליינעם א נאר אבער קריגט ער באדארפען. זיי

װעלו נעמט איבעריגע די און שכירות אלם דערפון  זײ] א
ארבעטםגעבער.

 צו זיך ארימע די פון ריכטיג ניט דערפאר איז ״עם
 אונטער־ לאזען און קריגען, זײ װאם דעם, מיט באנוגענען

 פא־ מוזען ז״ נויט. און עלענד אין קינרער ז״ערע געוזן
 זײ שאפ. אי; אויפטו זייער פון טײל גרעםערן א דערען

 אכט אין כחות. די איבער ארבעטען ניט אויך דארפען
 קאנעז צו כדי גענוג אויפטאן זיי קאנען ארבעט שטונדען

אנשטענדיג." אעבען

רע־ אזוינע אריינגעבראכט האבען פרײר גרויסע א
 זיי ארבעטער. די פון דירות ארימע ענגע, די אין דעם

 און ארימקייט זייער פון םוד דעם דערװאוםט זיך האמגן
 אבער העלפע;. זיך קאנען זיי װעלכען דורך מיטעל, דעם

 זײ װען לײט, ייכע1 די אויף געפאלען איז שרעק א
רייד. גערעכטע דאזיגע די דערהערט האבען

מיט־ זוכען אנגעהויבען דאן האבען ל״ט רייכע די
 רייכ־ אנגעזאמעלטע זייערע באשיצען צו אזוי װי אען,

 זײ נ״ע. מיט פארזיכערן צו זיך אזוי װי און טימער,
 איז דערצו מיטעל בעםטער דער אז געגלויבט, האבען

ארבעטער. די פון פירער די און ראטגעבער די ט״טען צו

 דער־ אײך האב איך רעדע װעמעם פון רעדנער, ״דער
 איבערגע־ זײנען חברים זיינע פון פיר נאך און צײלט,
 תלמידיפ בעםטע זײערע טויט. צום געװארען געבען
 אבער געפענגעניש. אין געװארען אר״עעװארפען זײנען

 איז גערעכט װייל געהאלפע;. װייניג רייכע די האט דאס
 צו אויסגערופען האט װאם נביא, שיקאגער דער געװען
 פון לוליעען װעלען שטימען ״אונזערע י הענקער: זײנע
 װערגי נביא דער לעבען." אונזער בײ װי שטארקער, קבר

 זײן בלויז אבער געהאנגען. און געשאםען פארשטײנערט,
 זײ אייביג. לעבען װערטער זײנע ;טויט איז לערפער

 מענש־ דעם אין קאכען צו און זירען צו אויח ניט הערען
פארװירקליכט. װערען זײ װאגען ביז הארץ, ליכען

 רי ניט זיינען שיקאגא פון מארטירער םינוי ״די
 איז דא אויפגעשטאנען ז״נען װאם נביאים, אײנציגע

 רע־ מעכטיגער אונזער פון נעפענגענישען די אין לאגד,
 נביאים, ביםעל היבש א הײנט אויך שמאכטען פובליק

 אנדערש אן דערצײלען אײך איך װעל זײ װעגען נאר
מאל."
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זדסען «
* :לון װאן הענדריק

מענש פארצײטיגער דער
ל ע ג א נ .י פון איבערדערציילם

 אויןז אװעקגעלאזט זיך האט קאלומבוס װען
 איבער גענומען אים עס האט שפאניען, פון שיף זײן
 װעםט־ די אין אנגעקומען איז ער ביז װאכען, פיר

 אכצען בלויז אונז עם נעמט הײנט אינזלען. אינדישע
ים. אטלאנטישען דעם אריבערצופליען שעה

 צוריק יאר הונדערט פינף מיט האט עמיצער װען
 אװעק־ נעמוזט זיך ער האט בוך, א האבען געװאלט

 קא־ צװײטער א פון איבערשרײבען עם און זעצען
 ארום גענומען אים האט איבערשרײבען דאס ;פיע
 הײנטיגע אונזערע מיט פיר. — אמאל און יאר דרײ
 טויזענטער אפ מיר דרוקען דרוק־מאשינען, און זעץ

טעג. עטליכע אין ביכער
װע־ מער זאכען טויזענטער הײנט װייםען מיר

 מיר מענש. פארצײטיגער דער װי װעלט, דער גען
 אונז העלפען װאם װיםענשאפטען, אלערלײ האבען

 גאר־ האט ער װעלכע װעגען און ארבעט, אונזער אין
געװאוםט. ניט ניט

 פארצײטיגער דער שטײט פאל אײן אין אבער
 װאנען פון געװאוםט ניט האט ער — אונז מיט םענש

 און װעלט, דער אויןז גענומען זיך האט לעבען דאם
 פאר־ אזוי, װי ניט װײםען מיר ניט. אויך װײםען מיר

 מענש־ דאם אנגעהויבען זיך האט עם װען און װאם
 זײנען מיר כאטש ערז־. אונזער אויןז לעבען ליכע

 אונ־ אנהײבען מיר מוזען ציװיליזירט, און געבילדעט
 באבע־ דער פון װערטער די מיט געשיכטע זער

:םעשה
 פאר־ ״דער ענגליש פון איבערצודרוקען ערלויבניש די *)

 ענד באני דער פון באקומען מיר האבען מענ׳»״, צײטיגער
 דאם דאנק. אונזער אוים דריקעז מיר װעמען קא., לױורײט

 דאלאר, 3 ענגליש אין קאםט מענ׳ט״ פארצייטיגער ״דער בוך
מאפעם. 18 און אילוסטראציעם פילזייטיגע 20 אנטהאלט עם

מענש.״ א געלעבט האט ״אמאל
הונדער־ מיט געלעבט האט מענש דאזיגער דער

צוריק. יארען טויזענטער טער
? מענש דאזיגער דער אויםגעקוקט האט װי

 ניט קײנםאל האבען מיר ניט. װײםען מיר
 האבען םקעלעט זײן פון שטיקלעך בילד. זײן געזעהן

 לײם־ אלטער אן פון טיפענישען די אין געפונען מיר
 שטיק־ מענשליכע דאזיגע די ערד. דער אין שיכט

 פון בײנער מיט צוזאמען געפונען מיר האבען לעך
 פון פארשװאונדען לאגג שוץ זײנען װאם חױת,

 מענשליכען פונ׳ם שטיקלעך דאזיגע די ערד. אונזער
 צונױפגע- צוזאמענגענומען, מיר האבען םקעלעט
 אביםעל זיך מיר קענען אופן אזאן אויף און קלעפט,

 װעמען פון באשעפעניש מאדנער דער מיט באקענען
ארוים. קומען מיר

 מענשען פונ׳ם זײדע עלטער־עלטער־עלטער דער
 געװען איז ער זויג־חיה. מיאוםע א זעהר געװען איז

 געברא־ אים האט זײט אײןי פון װײל טונקעל־ברוין,
 צװײטער דער פון און זומער, פון זון הײםע די טען
 פון װינט שנײדענדיגער דער געביםען אים האט זײט

 פון האר מיט באװאקםען געװען איז ער װינטער.
 לאנגע געהאט ער האט פינגער פים. די ביז קאפ

 א בײ זעהט איר װי אזעלכע — שטארקע אבער
 און שטערן נידעריגען א געהאט האט ער מאלפע.

 חיה, א בײ װי אויםגעקומען אים בײ איז מארדע די
מעםער. און גאפעל א װי צײן אירע באנוצט װאם

 קײן מיר. װי אנגעטאן, געגאנגען ניט איז ער
 דאן, אויםער געזעהן, ניט קײנמאל ער האט פײער

 פארפלײצען גענומען האט װאולקאן הײםער א װען
לאװא. און רויך מיט ערד די

 די אין מענש אמאליגער דער האט געװאוינט
װעלדער. ברײטע טונקעלע און דומפיגע
אפגע־ ער האט הונגעריג, געװארן איז ער װען
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ױבילעאום קאברינם לעאן
 גע־ ניױיארלן אין איז צוריק צײט קורצער א מיס

 דעם פון ױבילעאום ־יאריגער25 דער געװארען פייערט
 לעאן קאברין. לעאן שרייבער, אידישען באװאוםטען

 איד״פע ערשטע גאר די םון אײנער געװען איז קאברין
 און דערצײלונגען זיינע מיט און אמעריקע, אין שרײבער
 און אמעריקע אין דא לעבען אידישען דעם פון ראמאנען

 געמאכט באליבט זעהר זיך ער האט לענדער אנדערע אין
 זײנע ביכער עטליכע אידיש. אייענען װאם אלע די ביי

 שפראכען, אנדערע אין געװארען איבערזעצט אויב זײנען
ענגציש. אויך ז״ צװישען

 אנגעשריבען קאברין לעאן האט קיכרער אונז פאר
װעלכע קינדער־לעבען. פון מעשה׳לעך שײנע אםך

 פלאנ־ אנדערע אדער בוים, א פון בלעטער די ריםען
 געלונ־ אימ איז אמאל אויםגעגעםען. זײ און צונגען,

 פויגעל. װילדען א פון אײער די צוצו׳גנב׳ענען גען
 באפען ער פלעגט געגאנגען, גוט אים ם׳איז אז און

 װעװערקע׳ א גאר אפשר אדער הינטעל, א שװאלב, א
 ניט האט ער װײל רויערהײט, אויפפרעםען זײ און

קאכען. פון געװאוםט
 אט — צײן גרויםע זעהר ער האט געהאט

 חױת. װילדע הײנטיגע די בײ זעהט איר װי אזעלכע
 שפײז זוכען און ארומשלעפען זיך ער פלעגט בײטאג

 זיך ער האט בײנאכט ;קינדער און פרוי זײן פאר
 צװי־ אדער בוים, דורכגעלעכערטען א אין באהאלטען

 בא־ געװען זײנען װאם פעלזענשטײנער, גרויםע שען
 פאר געשראקען זיך האט ער װײל גראז, מיט דעקט

 האט ברום װילדער װעמעם חױח, רויבערישע די
אדערן• די אין בלוט דאם אפגעשטעלט

 זײי (איז געװארן פארװאונדעט איז ער אז
 ם׳זאל װער געהאט ניט ער האט חױת), נאך געיעג

 האט געפאר, אין געװען איז ער אז אויםהײלען. אים
געװען איז דאם — קלאנגען מאדנע ארויםגעלאזט ער

 בעט ? געלייענט שוין איר האט קאברינען םון מעשה׳לאך
 מעשות זײנע פארלעזען אייך ז״ װעלען לערער, אײערע

נאך. הערען װעלען דערנאך װעט איר —

שעה 40 געדויערט האט װאם רעדע א
 פארגעבראכט איז װאס עװערעט, מר. א איינער

 האט לארדעךהויז, ענגצישען פונ׳ם געריכט פאר׳ן געװארע;
 האט װאם פארטיידיגונגם־רעדע, זײן געהאלמען רארט

 40 די אין שעה. 40 פון װייניגער ניט געדױערט
 די װערטער. 500,000 ארום אויםגערעדט ער האט שעה

 א און זיבען אין פאנאנרערגעטײלט ער האט שעה 40
 צװישעז ארויםגערערט ער האט מיכוט א אין טעג. האלב
? נאכטאז דאם קען אײך פון װער װערטער. 200 .און 180

 זײנע מיטמענשען. זײנע צו רוף א אדער װארענונג א
 געביל דעם צו געװען ענלעך מםתמא זײנען קלאנגען

פרעמרען. א דערזעהט ער װען הונט, הײנטיגען א פון
 געװעז איז מענש, פארצײטיגער דאזיגער דער

 אין געלעבט האט ער באשעפעגיש. אומגליקלעך אן
 פון ארומגערינגעלט הונגער, און שרעק פון װעלט א

 אויםגע־ אים זיך האט שטענדיג פיינד. טויזענטער
 נאהענטע און פרײנד זײנע װי זעהט ער אז דאבט,
 דעם פון און בערען און װעלןש פון פארצוקט װערען

טיגער. שרעקליכען
 מענשען דאזיגען דעם פון געשיכטע דער װעגען

 מיט באנוצט גיט זיך האט ער גארניט. מיר װײםען
 װאוינונגעז• קײן געבויט ניט האט און געצייג, קיין
 ניט און געשטארבען, און געװארן געבארן איז ער

 בלויז לעבען. זײן פון םימץ קײן זיך נאך געלאזעז
̂ע  געלעבט האט ער אז אונז, דערצײלען ביינער זיינ
צוריק. יאר טויזענט הונדערט צװײ מיט

 ערשט פינםטער. דער אין מיר טאפען ווייטער
 אנגערופען װערט װאם צײט, דער צו קומען מיר ױען

װיםען. צו עפעס אן מיר הײבען ״שטײן־עפאכע״, די
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גאםט צו דא געלערנטער גרויםער א

גע־ אמעריקע אין דא מיר האבען יארען לעצטע די
 מיניםטארען, גענעראלע; קעניגען, : געםט אלערלײ זזאט

 פולװער, פון געשמעקט זײ האבען אלע אבער םאלדאטען,
 טומעל אביםעל אנגעמאכט דא האבען זיי מלחמה. פון
 זײ אן מיר האבען אהיים. זײנען זײ װי שנעל אזױ און

פארגעםען.

ײ! פר*ם. ט מ ײנ א

 אבער גאםט, גרױםען א אויך מיר האבען איצטער
 װיםען פון שלום, פון גאםט א נאר מלחמה־גאםט, גיטקײן

 אײנשטײן איינשטײן. אלבערט איז ראם חכמה. און
 גרעסטען דעם איז פראפעסאר א איז ער איד. א איז

 אנגע־ ער האט לעצטענם און אוגיװערזיטעט, דײטשישען
 מיט װעלט גאנצער דער איבער גערורער גרוים א מאכט

 קענען מענשען װײניג זעהר װאם אנטדעלונג, נײער זיין
 א פאר ארבעטען אהער געקומען איז ער פארשטײן.

 שוין איז ער פאלעםטינע. אין אוניװערזיטעט אירישען
 שרײ־ א״ן אין אלץ נאך מ׳האלט און װאכען עטליכע דא
 די געלערנטען. גרויםען דעם װעגען רעדעז און בעז

 איבעתעגעבעז אים האט נו־יארק שטאט פון רעגירונג
שטאט." גאנצען פון ״פרײהײט די

געדולד האט ער

 װאם (אײנער פילאטעליסט דײטשישער דער אט
 פארשי־ פון [םטעמפם] טארקעם די זאמלען צו ליב האט
האט בילד, אויפ׳ן דא זעהט איר וועמען לענדער), דענע

 דער אויוי לענדער אלע פון מארלןעס געסליבען יארעגלאנג
 • טויזענ־ היפשע אנגעזאמעלט געהאט האט ער װען װעלט.

פון קאםטױם גאנצען א אױסגעקלעפט זיך ער האט טער,
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^!פרילינג
 געקליבען זיך פרילינג דער ם׳האט

 וױנטער־נאכט, לאנגער דער דורך
 :געקומען ער איז אונז צו און

 אויפגעװאכט. זיך ד׳נאטור ם׳האט
2.

 ערד די אויןז װידער שוין ם׳װאכט
 ; שלאןן מידען לאנגען דעס פון
 בלומען די און בוימער די און

ארויף. זון דער צו קוקען
3.

 קולות זיםע מיט אנגעפילט
 װעלט, די װערט פייגעל די פון

 — : זמרים כלי אויך און חתונות
פעלט. זײ בײ זאך קײן זאך, קײן

 קאלירען גאלד מיט בץ די א־ן
 ארום, זיך בליטען און פליהט

 ץױכעט איר מיט זיך פרײט עם און
מלבה־זון. שײגע אונזער

5.
 אנגעקומען. פריליננ דער ם׳איז

 ! נאםט ליבער ז׳דער שײן פרעכטיג
 — טוב ױם א אים פײערן לאמיר

פאםט. אים פאר טוב ױם — פםה
6.

 טוב, ױם פרײהײטם דער איז פםח
 — צײט, פרײע ־י איז פרילינג
 פםה, דעם פײערן לאמיר

באנײט. ווערט לעבע• דאם װען

 באצירט ער האט שטעקעז און הוט זײן אפילו מארלןעס.
מארקעם. ליבע זיינע מיט

 גאםען די אין ארומגעשפאצירט ער האט אנומעלט
 געדולד זײן באװאונדערט האבען אלע און שטאט זײן פון
 אנגע־ שוין איר האט מארקעם װיפיל פעהיגקײט. און

? זאמעלט
 שולען קײן ניט װילען זײ

 צוריק לאנג ניט איז מלחמה אינטערעםאנטע אן
 אינזלען םיליפינישע די פון אײנעם אויףי פארגעקומען

 פאב־ א געעפענט דארט מ׳האט פאטא). אינזעל (אויפ׳ן
 די אײנװאױנער, די פון פארלאעט מ׳האט און ליל־םקול,
 די קינדער. זײערע שיקען אהין זאלען זיי מאראען,
 גו־ דער און הערען, געװאלט גיט דערפון האבען מאראען

 צו זיי מיליץ מחנה א אװעקגעשיקט האט בערנאטאר
 מאראען די שול. דער אין קינדער די שיקעז צו צװינגען

אלע זיינען זײ אז אױפגעבראכט, אזוי געװאחגן זײנען

 אקעגענגע־ זיך און שטיינער און שטעקענם מיט ארוים
 מאראען 30 אז געװען, איז םוף דער מייליץ. דער שטעלט

 פארװאונרעט זיינען אםך שלאכטיאון אין נעפאלען זײנען
1 געװארען.

 דער צו ניט אים מ׳נעמט װײל ם׳לעבען, זיך נעמט
התונה

 לאנגע א זיך סאט אינגעל, ־יאריג13 א סמיט, הענרי
 א אויף עלטיערן זיינע מיט מיטצוגעהן געגר״ט צײט

 אים מ׳װעט אז זיכער, געװען אױן־ איז הענרי חתונה.
 ער און חתונה דער צו אײנלאדונג םפעציעלע א שיקען

 טאג דער חברים. זיינע פאר בארימט דערמיט זיך האט
 איינ־ קײן האט הענרי און געלוטען איז חתונה דער פון

 זיך האט פארדרום גרוים פאר דערהאלטען. ניט לאדונג
 עלטערן ז״נע װען און צימער זײן אין באהאלטען הענרי
 א לעבען. דאם גענומען זיך ער האט אװעק, זיינען

!קינדער נארישע אזעלכע אויףי רחמנות,
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אנטוישונג די

 רער םון הויז אינים פײער ארום אזױ מיר זיצען
 פון מעשות זיך דערציילען און ק. טענצערין בארימטער

 אינ־ אן דערצײלט אײנער יעדער פארנאעעגהײט. דער
 הערען און מיר זיצען אט און לעבען. ז״ן פון צידענט

דערצײלט. טענצערין די װאם אינצירענט, דעם צו צו זיך
 מיין ײען נאכט, ז/גלבע די פארגעלומען איז ״דאם

 און פארוױינט זיינען אלע מיר געשטארבען. איז מאמע
 קראנק, איז טאטע דער טויט, ליגט מאמע די דערשראקען.

 ארויסשטע־ אונז װעט ער אז םטראשעט, לענדלארר רער
ײן גאם, דער אויף» לען  הונגעריכ און ניטא, איז געלד לן

 מיין פארגעקומע; איז :אכט אזא אין און מיר. זיינען
ערעךאװענט. ערשטער

 א פאר װאם מיט פארשטעלען אליין זיך ?ענט ״איר
 ערעךאװענר. מיין צו טעאטער אין געגאנגען בין איך מינע
 געװען איז מאמע די אויבװאויל צוריק, טעג פאר א מיט

 טראכטען אײן אין געהאלטען איך האב לוראנק, ערנסט
 און !טאנצען עם װעל איך ״װי ערעךאװענט. מײן פון

 קויפען װעל איך געלד. אםך ברענגען אהײם װעל איך
 דאקטאר א ברענגען און קינדער הונגעריגע די פאר עםען
!מאמען דער פאר

טויט, איז מאמע די ! שרעקליך װי אן־, — איצט און
 הארץ מײן !טאנצען גײן איך מוז נאכט אזא אין און
 געװאלט האב איך טרויער. מיט איבערםול אזוי געװען איז

 אין פארלײגט זיך האט שטיין א װי עפעם נאר װיינען,
 װי ארומגעגאעען בין איך װײנען. ניט לאזט און האלז

 טאנ־ װעל איך אזוי װי געארט ניט האט מין חלום. א אין
 זאל איך אז געװען, איז באגער איינציגער מיין צען.

 איך האב װיינען נאר טרויער. מײן אויםדריקען קענען
 װעל איך זיך דאכט מיר ? מען טוט װאם געקענט. ניט

װערען. משוגע
 מיר בינע. דער אויףי ארויף איך בין ענדליך׳ און

 רי געזעהן ניט האב איך ?אפ. אין געדרייט זיך האט
 אויףז געקוקט ליבע מיט האט װאם מאםע, טויזענט־קעפיגע

 האב איך װאס טענץ פאר די פארגעםען האב איך מיר.
 א; פאנגט מוזיק די װי געהערט האב איך צוגעגרייט.

 זי האט קרעכיז א !מוזיק װײכע שטילע אזא שפילען
 דער־ מיך האט מוזיק רי ברוםט. מײן םון ארויםגעריםען

 האב איך שטיל. אזוי ליגט װאם מאמען, דער אן מאנט
 טריי־ געװאלט האב איך !טאנצען טאנצען, אנגעפאנגען

אומ־ זײער אין ברירערלאך און שװעםטער מײנע םטען

 מאםען. טויטער מײן צו רעדען געװאלט האב איך גליק.
 אויםצודריסען דאס כוחות מײנע אין אלץ געטאן האב איך
 און — ניט. קײנער קיםערט כייך ניט. לױינעם זעה איך

 אויגען. מיינע םון זיך קאפען טרערען און טאנץ אינ׳ם
 בין איך שפיאען. אויוי הערט מוזיק די — פלוצלונג
 מיין אויף pip א גיב אין־ צומישט. שטעהן געבליבען
 מיר אויף jypip זײ ! װײנען זײ ערשט — ,אוידיענ*,

 מען האט אפלאדיםמענט אײן !,,P נאר םארװאונרערט,
 פארביטערטע א און אנטוישטע און גענעבען. ניט מיר

 האב געטראכט און טעאטער. דאס פארלאזען איך האט
”ì געטאנצט? איך האם שלעכט אזוי איך: p אײן 

צעװײנט. ביטערליך זיך האב איך און !אפלאדיסמענט
 טעאטער, אין ומעןpגע בױן איך אז טאג, נעכםטען

 און ?ריטי?ער, די פארװאלטער, דער באםאלען מיך זיינען
גראטולירט." מיך האבען און ,Dטריםעpא

 די םארטראכט. און שטיל אלע זיצען צימער אין
 דורכ׳ן ארײן זיך לאזען זון דער פון שטראלען לעצטע

טענצערין. דער פון האר די אויף פאלען און פענםטער
שװעהר, פערל

נױ־יאר?. ,1ד־ סל. 2 נומ. שול ר. א. דאונטאונער

קינדער די צו
:קינדער ליבע

 דורכלײענען בלויז זאלט איר אז ניט, װילען מיר
 ם׳װעט ביז װארטען און ״קינדערלאנד״ נומער יעדען

 און נומער אײן צװישען נומער. צװײטער א אנקומען
 —זאכען םך א אײך בײ דאך פאסירט צװײטען, דעם

 שרײ־ דעם װעגען אונז זאלט איר אז מיר, װילען נו,
 !פרעגט — פרעגען צו עפעם האט איר אויב בען.
 האט איר אויב ענטפערן. אלעמאל אײך װעלען םיר

 א לידעל, א מעשה׳לע, שײן א אנגעשריבען אלײן
 װעלען מיר צו. אונז עם שיקט — װיץ א רעטעניש,

 אפדרוקען לידלעך און מעשה׳לעך גוטע און שײנע די
 שולען אלע פון קינדער די און ״קינדערלאנד״ אין

שרײבט. איר זאכען שײנע א פאר װאם װיםען, װעלן
 פון מען לאז און ארבעט דער צו שוין זיך נעמט

 צװײטער דער ארויס ם׳קומט אײדער הערען איץ־
נומער.

אדרעם, נאמען, פולען אײער אלעמאל שרײבט
 איר װעלכער אין שול, אידישער דער פון נאמען און

פרײנד. עלטערער דער לערנט.
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קלובען נו־יארקער די פון מאםקען־באל

:רעדאלןטער װערטער
 /^טםטע רי האבען מערץ, טען27 דעם זונטאג,

 גע־ נױ־יארק פון שוצען ארבעטער־ריע אלע פון קינרער
 ר. א. דאונטאונער פורים דער אין ױם־טוב דעם פ״ערט

 די געעפענט האט פארזיצער אונזער .2 נומער ש\-ל
 געװא־ געמאכט איז פײערונג די אז ערקצערענדיג שמחה,

 כאר מפצה, א געהאט האט המן װאם דערפאר נאר ניט רען
 אורזאך: נײטיגער זעהר און ערענםטער אן פאר אויך
 רעדען צו צוזאמענגעקומען הופזעכיליך זיך זײנען מיר

 צוזאטענקונפ־ װײטערע װעגען און ארבעט אונזער װעגען
 באקאנען מער זיך זא^ען טיר כדי קלובען, די פון טען
ארבעטען. איינעם אין צוזאמען און

 פיאנא־ א מיט פראגראם דעם געעפענט האבען מיר
 בלי־ ״אידישע קלוב אונזער פון מיטגליד א פון םאלא.

 (ניט געטאנצט האבעז מיטגלידער עטציכע מעלעך״.
) זיך ^רעקט אינ^אך, ט־  רעלןלאמירט האט מיטגציד א ני

 ״אםתר״ פארגעלעזען האט א״נער שפיל, חכוכה פרוג׳ם
 האט וב5ל פון חבר׳טע אנאנדער גאר יכם.5ע ום5ש פון

 איר מיט האט נומער אײן אין און אונז פאר געזונגען
מיטג^יד. צוױיטער א געזונגען

 האבען מיר ץ.5א געװען ניט נאך איז דאם אבער
 ערשט !באל א אײנמאל טאקע און .5בא א געהאט אויך
 ציגיי־ די אנגעהויבען. שמחה ריכטיגע די זיך האט דאן

 בחורים רוםישע שילסעם, מײדלאך, טערקישע נערקעם,
 און געהוציעט מ׳האט טאנצען. געטאן אז5א זיך האבעז

 האבען אצע, אלע, געשפרונגען. ןאו געטאנצט געזונגען,
 ?אנגע, די ברייטע, די קליינע, די גרױםע, די געטאנצט,

אויך. אערער רי אפייצו ע,5א
 האבעז מיר װען געװען איז שמדוה גרעםטע די אבער

 יעדער און געזונגען, אינאיעעם און אױםגעזעצט אצע זיך
קונצען. זײנע בעוױזען האט קצוב

 אויוי װאם. געהאט אויך מיר האבען לעקען און
 םענד־ ״קארךביח קײן ניט דאס מען עםט םעודה װעיצכער
״אײז־קרים?" קיין ניט ראס מען לעלט װי און װיטש״?

 אונזער און ^ערער אונזער פון רעדען דאס אבער
 מיר און װירלונג, גרויםע א געמאכט האט פארזיצער

באשלאסען. עפעם טאקע האבען
 װאם אײדער שוין האט אידעלאך״ ״ללײנע ק?וב דער

 ובען5ק איצע פון קאנפערענץ א רופען פארגעלייגט װען
 רעיצע־ ררײ צו שיקען באשטיטט שוין האבען מיר און

 איז אפריל נײנטען דעם שבת, קלוב, יעדען פון גאטען
לןיצוב. דעם פון צימערעז רי

קופערמאן, כאםיע
ב^ימעלאך״. ״אידישע ק^וב פון םעקרעטארין

:״לןינדער^אנד״ פון רעדאקטער געערטער

פאלגענ־ דרולןען צו אכטונג, מיט אײך, בעטען מיר
:ק?וב־אפטיי?ונג א״ער אין דעם

:ש^אגען אדנז מיט זיך װילען װאם ע5א צו
ען, א?ע  זאצען שצאגען, צו זיך גלײכען װאם ש̂ו

 ניט צײגען. עפעם זײ װעצען מיר און אונז צו קומען
 און שאך־ברעט אויפ׳ן נאר פויםטען, מיט זיך שלאגען

 ״הענד־באל׳ און ״פוט־באל׳ אויפ׳ן און דאמקע־ברעט
 פון איצע אדער אייניגע האבען װאם ̂טויצען, א?ע פלאץ.

 ארער שרייבען צו געבעטען זײנען גרופעס, אטלעטישע די
 איםט 500 ש(ל, ארבעטער־רינג בראנקסער איז קומעז

גאם. ־טע140
אכטונג, מיט

קאפיםאן. קאפלעװיטש, קאפעל
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:רעדאקטער געערטער זעהר

 באגרים ?ינדער־קלוב אונזער פון נאמען דעם אין
 ״קינדער־ זשורנאל אונזער פון ערשײנונג די הארציג איך

יאר. לאנגע אים װינשען קינדער, די מיר, לאנד״.
 צו אײך איך בעט קאוב םונם םעקרעטארין אלם

 ?לוב אונזער באריכט, קלײנעם גאנץ א פאר פלאץ געבען
 א געשאפען האבען מיר קינדער. 25 םון באשטעהט

 דעקלא־ זיך אערנען מיר װאו אפט״לונג, ליטערארישע
 אן איצט מיר שטודירען אויך ;פארלעזען און מירעז

 צו־ װערט כאר באזונדער א געפינם״, ״דאם אײנאהטער
 הײבען איצט קלוב. פון קינדער די פון נויפגעשטעלט

ביבליאטעק. קינדער א שאפען אן מיר
צייט. צו צײט םון פארוױילונגעז האבען מיר

קינדער, אלע צו גרום מיט

סעק. קאהן, כיענע
שול. ר. א. ראטשעםטער

טוען מיר װאס
 איז רעגען, גאם שטארקער א געװען איז עם כ*טש

 האט װאם נומער, יערער אנגעפילט. געװען זאל דער
 שטור־ זעהר געװארען איז פראגראם, אויפ׳ן באװיזען זיך

 געװען איז גאנצער א אלס אװענט דער אפלאדירט. מיש
 אז מ$ל, ערשטען צום איז עם ערםאלג. גרויםער א זעהר

 ארויןז טרעטען שולע ארבעטער־רינג דער פון קינדער די
 דורך פירען און עםענטאיכקײט רער אין בינע דער אריףי
 װאונדער־ דער קאנצערט. ערפ^גרייכען גרויםעז אזא

 פיר אין פאלקם־לירער געזונגען האט קינדער־כאר שיינער
 איבער־ נומערן עטליכע נעמוזט ה^בעז מיר שטימען.

 דיא־ געהאט האבען מיר מאל. פיר און דרײ צו זינגען
 גרוי־ א אױך־ ארן פארלעזונגעז און דעקלאמאציעם לאגען,

 םארדאנקען צו מיר האבען אלץ דאם אײן־אהטער. םעז
 װאם לערער, געטרײען ליבען אונזער געלבארט, מיכל
 זאלען׳מיר כרי געארבעט אונז פאר שװער אזוי האט

 גרויםען אזא מאכען און בינע דער אויף» אױפטרעטען
ערפאלג. ןנרױםען

• וױלדער, דארא
 קלוכ״ קינדער־װעלט ״אידישע פון סעקרעטארין

ÏÏV ר, א. באלטימ^ר

פסח אויף נים־שפיל
 אזוי. אט רעדעל, א אין צוזאמען קינרער, זיך, נעמט

 אױף נים צװײ צו אװעק אײך פון יעדער לייגט איצטער
 עמיצער קופקעלע. אײן נים אלע פון מאכט און ערד דער
 ניט װײםט איר אבער ערשט, שפילען דארו* אײך םון

:אוים זשע װארפט נו, װער,
מע, צונרע, פענדע, ענרע,
מינע, דע, פאבעל, אבעל,
גראמאטיקע, פיקע, איקע,
זאנם. קליינע, איינע,
דרײ, צװײ, אײנם,

פרײ. ביםט דו
 ער דארו* מאטלען, אויו» געפאלען ם׳איז װי אזוי

 גראבען דײן צװישען נוס א נעם מאטעל, נו, ערשט. געהן
 רעכטען אונטער׳ן בײדע האלט װייז־פינגער, דײן און

 זאל זי אז אזוי נוס, דיין ארונטערלאזען פרוביר און אויג
 אויב ערד. דער אויף ניס ?ופקעלע דעם אין אנקלאפען

 בלייבס ניט, טאמער אלע, צו נעמםטו אן, קלאפםט דו
געהט. צװײטער א און ליגען נום דיין

אבערגלויבענס
L

: געגלויבט מענשען האבען אמאל
 רורך ניט און אויערן די דורך אטעמט ציג א אז .1

נערװעאיש. ציגען זײנען דערפאר און נאז, דער
הער־ פארברעגטע ציגם א פון אש דעם מיט אז .2

שלאנגען. געפערליכע פארטרײבען מען קען נער,
 װעס בארד, איר אפ ציג א שנײדט מען װען אז .3

הויז. אײער םון אכטלויפען ניט קײנמאל זי
ציגען. װי צײן מער האבען בעק אז .4
 (פון האניג. לעקען זײ װען שטארבען ציגען אז £

פאוםט.") ״איװנינג נױ־יארקער
 װעגען אבערגלויבענס ענליכע פון װייםט איהר אויב

 נעמט איר װאנען פון שרײבט און צו אונז זײ שיקט חױת,
ראס.

 לעצטען אין װאם זעהר, באדויערן מיר
 בײ ארױםגעפאלען טעות א דורן־ איז נומער

 מחבר. פון נאמען דער װאלף דעם פון שפיל דעם
מלמד, ל. איז דאס
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.3 נומער שאראדעאויפגאבען

.1 נומ.
 צעהן־קװארטינ s געםונען האבען מענשען צװ״

 דרײ א :מאםען צװײ געהאט האבען זיי ײיין. פעסעל
 צעמעםטען געזאלט ז״ האבען װי םיר־קװארטיגע. א און

קװארט? םינף זיינע בעקומען זאל יעדער אז װיין, דעם

.2 נומ.

 צװאנציג־קװארטיג א געפוכען האבען מענשען צװײ
 דעם צעטיילען באשלאםען האבען ז״ װ״ן. פעםעל

 אנדערער דער און 9 בא?ומען זאל אײנער אז אזוי, װיין
 אכט אן :מאםען צװײ געהאט האבען זײ קװארט. 11
 צע־ דאם זיי האבען אזוי װי דרײצעךקװארטיגע. א און

? װײן רעם גאםען

שפריכװערטער
קעי־ מען צי חילוק א פאר אינדיק דעם איז װאם

 אויף צי םעודה, דער צו פורים אויףז אויןת אים לעט
םדר. צום פםח

 ביםען. טײערער א איז ניםן חודש דער
— אײער און שמאלץ זײן, מוז װײן און מצות

זעהר. ניט

:מלאכות אלע קען איד א
גערט־ א ער איז שבועות מצות, ער באקט פםח

 א ער איז םוכות זעלנער, א ער איז תשעה־באב נער,
בוי־םײםטער.

 ;שונאים צו פרײנד — מענשען, חױת, בײ
 — פנים, יעדענם פון טײל א איז אנהײב מײן
 אלײן, װאלד אין אים באגעגענםט דו װען — םוןש םײן
 ;געבײן קײן איבערלאזען ניט דיר פון ער װעט

 האפען קענםטו דאן װילםט, דו אויב אבער, אינגאנצען
צפון. אױפ׳ן הימעל״ אין אים געפינען בײגאכט

געטדאפען
 מער־ װערען װערטער דרײ װעלכע :ר ע ר ע ל
 ? קלאם דעם אין באנוצט םטענם
. ניט װײם איך :ל ע ט א מ . .

ם ר ע פ ט נ ע
נומער לעצטען פון פראגען די צו

 : 5 נומ. פראגע אויףי ענטפער
ן ע ג י ו א ־ ר ע נ י ה

: ן ע פ א ר ט ע (האלרעם, גינזבורג שלמה כהן, מאקס ג
נױ־יארק).

:6 נומ. פראגע אויף ענטפער
ן א ק ־ ך ל י מ

: ן ע פ א ר ט ע (הארלעם). גינזבורג ש. כהן, מאקס ג

: 2 נומ. אום מיך דר״
, ל ע פ ע , ל ר ע ד ע ן ר ע מ ע  נ

גינזבורג ש. כהז, מ. האלפערן, מלכה :ן ע פ א ר ט ע ג
(נױ־יארק)
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 װעלפעל, װעלפעל,
 געשוױנד, לויןש

 אנ׳עט, זיך שטרענג
קיגה y כאפ

 בײזער, » ביםט
 רינדער; ננביעםט

 אײגעם זשע כאפ
קינדער. די פון

װאלןז דער
 איך געח א אט
גיכער, און ניך
 איך פליח א אט
װיכער. « װי

 אײנעם איך כאפ
. . . צערײם און

 — אלע ס׳װײסען ׳ ^
צופלײם. אויף

 ארוים שנעל
אוים. איז קאן דער

שטומע און טױבע
פאנדען) אץ שפיל (א

 זיך צײלען און ראד א אין אוים זיך זעצען אלע
 קינד, יעדעם וג א. א. 5 ,4 ,3 ,2 ,1 :בםדר אוים
 דריטער, ערשטער, (דער אום־צאל אן האט װאם

 און ;טויבען א פאר זיך מאכט ג•), ד. א. פינפטער
 פערטער, צװײטער, (דער גראד־צאל א האט עס װער

שטומען. א פאר זיך מאנט ג•), ד א. זעקסטער
שכן, זײן עפעס זאגט טויבער ערשטער דער

 איבערגעבען דאם דארןש יענער און שטומען, דעם
 שטום־ אויןז טויבען צװײטען דעם דערקלערען גוט און

 דעם איבער דאם גיט טויבער צװײטער דער לשון.
װ. א. א. שטומען צװײטען

 שטוש- אויףז רעדען צו אן הײבט װאם טויבער, א
 גיט רעדעװדיג, װערט װאם שטומער, א אדער לשון,

פאנד. א


