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א.
 אנטקעגן פראםט׳ דיר, ארוים ב׳בי•
 װעגן: אויפגעגלאזטע די אויף
 צװײ׳ נײע גליטשערם מיט איך

שנײ. פדנ׳ם שליםל מיט דו
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ב.
 ארבעט, דער צו גענוםען נו״

 האט, פארב שװארצע אויגן אויף װער
 —,הײ חברה׳ היטל, א װער

שנײ. פון באבעצי א כ׳מאך
 שנײענשיטן, דאם אויןז שליםטו

 —פארשיטן, גליטשאלקע מײן מיר
 גרוים׳ נאך גענוג טאג דער איז
 אויס. נײע א רײב איך און

 —פיםל, א מיר אונטער שטעלםטו
 שליםל דעם דיר בא אוים איך רײפ
 —הײ׳ הײ׳ אים, מיט אגטלויף און

 שטײ! איך און געפאלן כ׳בין
 באקן די נאך מיר צעגלי און

 געשמאקן׳ א װינטל א מיט
דרײ א נאר אײנמאל זיך כ׳גיב

 שוימען, װײםע די קנעט זײ, קנעט
 —קוימען, פונ׳ם גײן רויך א ם׳זאל
 קלאפ, א רײב, א האנט אין האנט

 קאפ. דעם געמאכט שוין איך ט׳האב
 העכער. גאר קוקט אויגן, די רײםט

 דעכער, די זילבערן עם װי
 דאך אונזער לײלאך א זעט

 מאך. איך װאם פעמפיק, פארן
 איר, שטײט זשע װאם בארלאך, הברה

 לײטער, א מאכט אקסל די פון
• —פום אײן נאך אויער, אײן נאך

 שנײ. מיט אפ דיך שיט איך און
 שנײער א כ׳האב אויםגעקאטשעט

 טויער, אונזער פון נאך העכער
 צװײ, אײנם, פראםט? קאנםטו, צײלן
גײ! װײטער און קויל א כאפ

 גרום. שײנעם א אײך פון און
 פארפרארן? זײנען הענט די װאס?

 —שטערן״ איז קנײטשעקלאך צװײ נאך
 נאז דער אין איר פיק א און
כ׳צעבלאז! זי ברעקלאך אויןז און
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% צינעליע דעם מיט שרה׳לע י
כאװער־פאװער פון

 צוגעטשע־ אײנמאל זיך האט צינעלע שרה׳לעם
 אין איר מיט גײן אויך ם׳וויל אז איר צו פעט

 צו האט שרה׳לע װיפיל לערנען. זיך קינדערגארטן
 שיץ, ניט ס׳איז ציגעלע, פע, גע׳טענה׳עט: ניט דעם

 װעט װאם קינדערגארטן. אין גײן זאלםט דו אז
 ? קינדערלאך די זאגן װעלן װאם לערערן? די זאגן

אויםלאכן. מיך װעלן זײ
װיל איך : זײנם בײ זיך האלט ם׳ציגעלע אבער

_OL
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שוין. אדן גײן אדיך
װען פרי׳ גאנץ טאן? שרה׳לע פלעגט װאם־זשע

גע־ נאך איז ם׳ציגעלע
װי־ זײן אין שלאפן
 גיך זי פלעגט געלע׳

 ן ע מ ע נ אויפשטײן,
 טארבעלע ס׳גרינע

 און שערעלע מיט׳ן
 ארוים׳גנב׳- שטיל זיך

שטוב׳ דער פון ענען

 '־ ם׳ציגעלע אז אזוי
 גע־ ניט אפילו האט

 גע־ זיך ם׳איז הערט.
 האט און װיגעלע אין לעגן

 נעזעלע מיט׳ן געשנארכט
 אז גארניט. פון װײםט און

 אכט געשלאגן האט זײגער דער
 אויפגע־ זיך האט ם׳ציגעלע און

 :קוק א גיט׳ם שלאן», פונ׳ם כאפט
 אנגע־ ם׳האט אז ניטא. איז שרה׳לע

, גע־ עם האט װײנען, און װײנען צו הויבן  ׳
 ,׳*7 פונ׳ם אומגעקערט זיך האט שרה׳לע ביז װײנט

קינדערגארטן.
שרה׳לע. פרעגט — ציגעלע? װײנםטו׳ װאס —

 רײדן. איר מיט ניט אפילו װיל ם׳ציגעלע
ם׳װײנט. אדן ם׳ליגט

מארגן : ס׳ציגעלע אזוי זיך טראכט מאל אײן
 װעט שרה׳לע אז און פרי, פרי, אויפשטײן איך װעל
 אדנטער׳גנב׳- זיך איך װעל קינדערגארטן, אין גײן

נאכגײן. אויך װעל ארן ענען
 שרה׳לע װען פרי, גאנץ : געטאן און געטראנט

 שויז איז בעטעלע, איר פון אויפגעשטאנען איז
 װיגעלע איז געלעגן ם׳איז געשלאפן. ניט ם׳ציגעלע

 גע־ האט שרה׳לע װאם אלץ, צו צוגעקוקט זיך און
 איבערבײםן אפ עםט שרה׳לע װי עם, זעט טאן.
 גײט און טארבעלע גרין איר נעמט שרה׳לע װי און

 און ם׳ציגעלע גענומען האט דרויםן. אין ארוים
 זיך לאזט און װיגעלע זײן פדן ארויםגעשפרונגען גיך
שרה׳לען. נאך שטילערהײט גײן

זיך האט װאם מארקא, ם׳היגטעלע דערזען האט
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 ם׳ציגעלע אז ערה דער איבער הויןז אין געקאטשעט
 האט ערגעץ־װאו. שרה׳לען מיט אװעק גאר גײט
 לאזט מע הײםט װאם מעשה. די פארדראםן אים
 ם׳הינטעלע, גענומען האט אלײן? איבער גאר אים

צינעלע: צום צוגעלאפן גיך־גיך
 פרעגט — גײםטו? װאוהין ציגעלע, ציגעלע, —

מארקא.
 גײ קינדערגארטן איז ? גיי איך װאוהין —

זיך. בײ גרויס װערט און ם׳ציגעלע ענטפערט —,איך
 ם׳הינטעלע זיך בעט — מיט אויך מיך נעם —

מארקא.
 ניט מײן מיר װעםט דו אז : ם׳ציגעלע זאגט
 װעל אויערן׳ די בײ רײםן ניט מײן מיך און נאכלויפן

מיטנעמען. אויך דיך איך
ה א בין איך װי : ם׳הינטעלע זאגט  אז אי

ניט. מײן װעל איך
 קום נו, געדענקען. זאלםט : ם׳ציגעלע זאגט

װיםן. ניט זאל שרה׳לע שטילערהײט, נאר מיר, מיט
דרײ. אלע שוין זײ גײען
 געלעגן זיך איז װאם פ׳קעצעלע, דערזען האט

 זון׳ דער אונטער געװארמט זיך האט אדן דאך אױפץ
 אװעק ערגעץ גי־יען הינטעלע מיט׳ן ם׳ציגעלע אז

 װאם מעשה. די פארדראםן אים האט שרה׳לען, מיט
 ? גײען זײ װאוהין גארניט, אים מ׳זאנט הײםט

 אראפגעשפרונגעז גיך און גענומען ם׳קעצעלע האט
 הינטעלע צום צוגעלאפן ערד, דער אויןש דאך פונ׳ם

גײםטו? װאוהין הינטעלע, הינטעלע, : פרעכט׳ם און
 גײ קינדערגארטן אין ? גײ איך װאוהין —

 אן. זיך בלאזט און ם׳הינטעלע ענטפערט — איך
קעצעלע. אויפ׳ן קוקן ניט אפילו ם׳װיל

ת׳ציגעלע. זיך בעט מיט״ אויך מיך ״נעם
 האב איך מײנםט : ם׳הינטעלע אן זיך רו־פט

 גע־ דראפע א נעבטן מיך האםט דו אז פארגעםן, שױן
 דיר מיט בין איך גײ, גײ׳ ? נאז דער בײ טאן

ברוגז.
לעבן׳ .אזױ איך זאל : ם׳קעצעלע זיך שװערט

גראבלען. ניט מער דיך װעל איך
שע — נו׳ — ם׳הינטעלע זאגט — געדענק־ז

 ניט זאל ם׳ציגעלע שטילערהײט, נאר מיר, מיט קום
װיםן.

פיר. אלע שוין זײ גײען
אומגעגאננען איז װאם האן, דער דערזען האט

 געזוכט האט און הויןש איבערן הינער דרײ זײנע מיט
 הינטעלע מיט׳ן ם׳ציגעלע אז עםן, צו עפעם־װאם

 שרה׳לען״ מיט אװעק ערגעץ גײען קעצעלע םיט׳ן און
 א און צולויפן מ׳דאר,ס : זיך בײ האן דער טראכט

גײען. זײ װאוהין טאן, פרעג
 צװײ זײנע אויןז גיך ױך׳ צוגעלאפן ער איז

: געפרעגט און קעצעלע׳ צום גלײך פיםלאך, דינע
גײםטו? װאוהין קעצעלע׳ קעצעלע׳ —

 איך :האן מיטץ רײצן ם׳קעצעלע אן זיך הײבט
אהא! ניט. דו און קינדערגארטן אין טאקע גײ

נעם דיך, בעט איך : האן דער אן זיך רופט
מיט. אויך מיך

 װײם איך מײנםט : ם׳קעצעלע אן זיר רופט
 ? ליננם מאל אלע מיר אויף אויס טראכםט דו אז ניט׳

 איך אז שרה׳לען, דערצײלט נעכטן האםטו פארװאם
? קריגעלע פונ׳ם םמעטענע די אויפגענאשט האב

 איך אז זען, װעםטו : האן דער אן זיך רופט
ניט. אײביק קײנטאל, ניט, מײן װעל

 מיט קום אזוי, אויב : ס׳קעצעלע אן זיך רופט
װיסן־ ניט זאל ס׳הינטעלע שטילערהײט׳ נאר מיר,

פינף. אלע שױן זײ גײען
 האן דער אז דערזען, הינער די האבן דערװײל

 געװארן זײ זײנען אלײן. איבער גאר זײ לאזט
 טענה גאנצער א מיט צוגעלאפן זײנען און ברו־גז

 און איבער גאר זײ לאזט ער הײםט װאם :האן צום
? אװעק ערגעץ זיך ער גײט אליץ

קינדער־ אין גײ איך : האן דער אן זיך רופט
 זאלט מיר, מיט גײן אויך װילט איר אויב גארטן.

 שרײען, ניט קװאקן, ניט—טענטשן װי פירן זיך איר
 שטײ־ אײער װי זײטן, אלע אין צעלויפן ניט זיך

איז. גער
 אז טאטע־מאמע, די בײ הינער די זיך שװערן

: האן דער זײ צו זאגט לײטיש. פירן זיך װעלן זײ
 ם׳קעצעלע שטילערהײט, :אר מיט׳ קומט נו, —

װיםן. ניט זאל
 ם׳מײדעלע פריער אכט. אלע שוין זײ גײען
 צי־ נאכ׳ן ציגעלע, ם׳װײםע שרה׳לען נאך שרה׳לע,

 ם׳קעצעלע׳ — הינטעלע נאכ׳ן ם׳הינטעלע, — געלע
אנ׳ן  האן נאב׳ן און האן גרויםער דער — קעצעלע נ

הינער. די —
 קינדער־ צום קומען זײ ביז זײ״ גײען זײ׳ גײען

זאגט טיר. דער בײ לערערן די שטײט גארטן.
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 לע־ די זאגט לערערך/ גוט־מארגן, ״א : שרה׳לע
 שרה׳לע׳ נאר, זע שרה׳לע. יאר, גוט ״א : רערן
קאמפאניע?״ נאנצע די דאם איז װער

 האט זי װעמען טרעפט שרה׳לע. אום זיך קוקט
ם׳ציגעלע : קאמפאניע גאנצע די אודאי ? דערזען

 מיט און האן מיטץ הינטעלע׳ מיטץ קעצעלע, םיט׳ן
הינער. די

 שטארק איז און פארשעמט זײער שרה׳לע װערט
ציגעלע א ביזט דו פע, : ציגעלע אויפ׳ן כעם איז

 װער ניט אז דיר, איך זאג גײ, אהײם ! קאפיגעלע
 דיר מיט מײן שוין װיל איך און ברוגז דיר מיט איך
רײדן. נייט

 דארפםט דו נאר : אזוי ם׳ציגעלע אן זיך רופט
אויך וױל איך ניט? איך און קינדערגארטן אין גײן
גײז•

ם׳ציגע־ : שרה׳לען צו לערערן די אן זיך רופט
קלאס. איז ארײן אלע קומט גערעכט. טאקע איז לע

 קאמפאניע גאנצער דער מיט שרה׳לע גײט
 נאר זײ האבן קינדערלאך די װי קלאם. אין ארײן

 זײ זײ. אויןש פרײד אזא געװארן איז דערזען׳
 און הענטלאך, די מיט פלעםקען אנגעהויבן האבן

 מיטץ הינטעלע׳ מיט׳ן ס׳ציגעלע ראד. א געמאכט
 אויך האבן הינער די מיט און האן מיט׳ן קעצעלע׳
 און טאנצן צו אנגעהױבן האבן און ראד א געמאכט

: געזונגען אזױ האבן קינדערלאן די

 ציגעלע, ציגעלע,
 װיגעלע׳ פון ארויס
 ם׳פיםעלע, הײב

 אביםעלע, טאנץ און
 הינטעלע, הינטעלע׳

 פינטעלע. א אויג מיט׳ן
 קעצעלע, מיאו! מיאו!

 האן מיט׳ן הינער די
קאן. אין אונז בײ טאנצן

״קעדערלאנד״ פון

עדן נן כליענדיסו א אין פארװאנדלס װעוט םדנר א
 געװארן געעפנט איז צוריק װאכן עטלאכע מיט

 סודא־ די אויפלעבן װעט װאם דאמבע׳ מאקװאר די
מדבר. נער

 פון װאסער דאם אפ װענדט דאםבע מאקװאר די
 צװעלןן מדבר. דעם איבער שלױזן דורך ניל בלויען

 גע־ םודאנעזער טויזנט צװאנציק זײנען כםדר יאר
 אונ־ ריזיקער דאזיקער דער בא באשעפטיקט װען

טערנעמונג.
מדבר דעם פון באװאםערונג די אז רעכנט, מען

 פרובטבאר אזוי ארום יאר צװאנציק א אין װעט
 איצטיקע די װעט יאר יעדעם אז לאנה דאם מאכן
 פ,ין װערט אין באװל פראדוצירן קאנען מדבר

םומע! ריזיקע א—דאלער 135,ססס׳ססס
 טוי- פיר מיט שוין אז געדענקען׳ צו בדאי ם׳איז

 —פרעה א געלעבט מצרים אין האט צוריק יאר זנט
 איז עם װעמען—אמענאמהאט געהײםן האט ער

 באװאםערן פאר ניל דעם אויםצונוצן אײנגעפאלן
ערד. די מאנן פרוכטבאר דערמיט און לאנד דאם
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י שװעםטערקינד מײן
שװעםטערקינד. מײן אינגל׳ קלײן א איז שלוש

 איז ער ״םעמבא״. אויף פארצױגן אים האבן מיר
 איז ער יאר. זיבן אלט איז און שײנער א זײער
 אין גײט ער װען אז אזוי פארשלאפן, זײער אבער

שלאפט. ער אז אונז, זיך דאפט אפילו, גאם
 צו איך זאג טעאטער. פון אײנמאל מיר גײען

 װעםטו אניט גײםט, דו װאוהין קוק׳ םעמבא׳ אים:
דער׳הרג׳ענען. נאך זיך

 א אױןז ארויןש ער איז באלד רײד! אומזיםטע
 אינגל װאויל א שלום־םעמבא אבער דאך איז סלופ.

נישט. ער װײנט—
 אזוי זײן זאל אינגל א אבעו־: עם פארדריםט מיך

אים: אויף זיך איך צעשרײ פארשלאפן,

 ביםט םעמבא! דיר׳ מיט מער דער איז װאם—
 װאוהין ניט׳ קוקםטו פארװאם הײנט בלינה ניט דאך

גײםט. דו
 און באלײדיקט, איז שלום מײן—קוק א טו איך

 װי־ נו, טרערן. מיט אנגעפילט אים זײנען אויגן די
 אײנ־ איבערבעטן, אים מען דארף באלײדיקט, באלד

װײכער: אביםעלע אים צו שוין איך רעד נעמען.

 דו טובה. דײן געמײנט האב איך סעמבא,—
 דו װאוהין קוק, אבער אינגל, װאױל א טאקע ביסט

גײסט.

 ער הײבט קינה װאויל א פארט שלום דאך איז
לאנן. צו אן

 שםאלצינםקי. געגעבן נאמען א מיר האבן חבר דעם
 עלטערער אן עפעם דאך איך כין—געשלעג א דערזען

שלומ׳ען: צו זאג און צו איך גײ—

 הער פרץ־שול. אין איצט ביםט דו םעמבא,—
 נעש אניט שםאלצינםקין, מיט שלאגן צו אויןז זיך

אהײש. אװעק דיך פיר און אויער אן פאר אן דיך איך

 און חבר םעמבאם ארויף מיר אויןן ׳שפרינגט
שמאלצינםקי. איש רוןש איך למאי מיר׳ אריןש יטרײט

אפ. טרעט און איך זאג רואיק״ ״זײ

 נײ איך װי אינגלאך. אבער בלײבן אינגלאך
 װי־ הײבן און װארנונג מײן זײ פארגעםן אװעק, נאר
 עם האבן זײ אז מילא. שלאגן. צו אן זיך אמאל דער
 צוש עם לאז און ארײן ניט מער זיך איך מיש ליב׳

לערער•

פרײטיק־צו־נאכט. א נעװען איז דאם אײגמאל.
 שלום מײן—קוק א איך טו פארװײלונגען, שול די בײ

הבר. א זײנעש מיט קאטאװעס אויף זיך שלאגט
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ךחלום דער י ר נ ע הײ נ ײ  ן ו פ ש י ד י אה
גראם נפתלי

 שױדערלאך׳ מאדנע חלום א
 מיך. האם דערפרײט און דערשראקן

 בילה יענעם פון נאך איך טראכט און
װילד. הארצן מײן אין ברויזן נעמט

װאונדערשײן, גארטן א איז דאם
גײן. שפאצירן אים אין נעם איך

אומעטום׳ בליען בלומען די
ארום. פרײד אזא מיך ם׳נעמט און

 פעלד׳ בלומעז דעם אין אינמיטן
 קװעלט; װאםער לויטער און קלאר א

 שטײט מײדל א קװאל דעם בײ און
קלײד. בלאנק־װײם א געשװינט װאשט און

מילד, אויגן די זים, באקן די
בילד. הײליק בלאנד־געלאקט^ א

פרעמד׳ מיר איז זי איר, צו קוק איך
באקענט. אזי דאכט מיר דאך, און

 גיך, זיך אײלט מײדל שײנע דאם
 װאונדערלאך: גאר ליד א זינגט און

 שטײן׳ פון װאםערל זיך/ ״גים
רײן!״ ליױוגט דעם אוים מיר װאש

 איר צו נעענטער צו גײ איך
מיר, עם זאג ״א שטיל: זי פרעג אדן
מײן׳ מײדל װאונדערשײנע דו

זײן?״ װעט קלײד ם׳וױיםע װעמען פאר

 גרײט, באלד זײ ״דו מיר: ענטפערט זי
 טויטנקלײד!״ דײן דיר פאר װאש איך
 קוים׳ דאם ארוים רעדט זי דוי און

שוים. װי בילד גאנצע דאם צערינט

 באלד איך בין פאר׳כישופ׳ט וױ און
װאלד. װילדן א אין געשטאנען

שװער. און הויך זײנען בײמער די
קלער. און קלער׳ אוץ שטוין׳ און שטײ׳ איך

 באלד! איך דערהער װאם פלוצים! און
 װאלד; טיפן אין אפ קלינגט האק א

 אלײן, װאלד און קוםט דורך לויןז איך
גײן. צו ארט יענעם צו כ׳קום ביז

רוים, גרינעם א פון אינמיטן
דעמבעבױם. גרויםער א שטײט דא
װאונדערשײן, מײדל מײן זע! און

אלײן. דעמבעבוים דעש האקט זי

 האקט, און האקט, און געשװינט׳ האקט זי
 טאקט: צום ליד א דערבײ זינגט און

 גרוים, און בלאנק אײזן, ״אײזן,
אוים!״ דעמבע־ארון א האק

איר׳ צו נעענטער צו גײ איך
 מיר- נאר זאג ״א, שטיל: זי פרעג און
 מײן, מײדל װאונדערשײנע דו

זײן?״ ארון דער װעט װעמען פאר

 פארגײט, צײט ״די מיר: ענטפערט זי
 גרײט!״ ארון אן דיר פאר מאך איך
 קוים, דאס ארדיס רעדט זי װי און

שוים. װי בילד גאנצע דאם צערינט

 ברײט, אי װײט, אי בלײך׳ אי אט און
שפרײט; זיך םטעפ װיםטער א ארום

געשען/ איז דאם װי ניט, װײם איך
אלײן. דא דערשראקן שטײ איך

 שרעק, אין אזוי שטײ איך װי און
 פלעק. װײםן א װײט איך דערזע

 ארט, יענעם צו צו גיך לויף איך
דארט. גאר שטײט מײדל ס׳שײנע זע!

 שטײט מײדל דאם פעלד װײטן אין
כרייט. און טיף קבר א אדן:ראבט

איז, זי שיץ װי איר, אויןן קוק איך
מיאום. און עקלדיק װי דאך׳ און
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 ניך, זיך אײלט מײדל שײנע דאם
 שױדערלאך: גאר ליד א זינגט און

 ברײט׳ או־ן שארף רידעל, ״רידעל,
גרײט!״ גיכער קבר דעם מאך

איר צו נעענטער צו גײ איך
מיר׳ נאר זאג ״א שטיל: זי פרעג און
 םײן׳ מײדל װאונדערשײנע דו

זײן.״ קבר דער װעט װעמען פאר

 איבער םכסוך א געװארן פארענדיקט איז טעג די
 די פון צײטן די דערמאנט װאם װאםער־קװאלן,

 געװען זײנעז עברים׳ די עלטערן, אונזערע װען אבות,
 קריגן זיך פלעגט שבט אײן און פאםטוכער־שבטים,

 זײ־ פאר קװאלן און ברונימער איבער צװײטן מיט׳ן
םטאדעם. ערע

 לײטוננ. װאםער אלטע אן זײער האט ירושלים
 אײנגעפירט. נאך זי האט המלך שלמה אז מ׳זאגט,

 טײכל׳ װײט א פדן רערן דורך קומט װאםער דאם
 און צעשפאלטן געװען צײט א זײנען רערן אלטע די

 אויםגערײ־ און פארריכט זײ מ׳האט פארשטאפט,
װאםער. מיט שטאט אלטע די באזארנן זײ און ניקט,

 ירושלימ׳ער די אבער איז יארן לעצטע די אין
 װאםער־ אלטע די און צעװאקםן, זיך באפעלקערונג

 באדערפענישן די צופרידנשטעלן ניט קאן לײטונג
 זיך געפינען ירושלים פון װײט ניט שטאט. דער פון
 אײנװאוי־ ירושלימ׳ער די האבן קװאלן. ארטאם די

 בא־ צו קװאלן דאזיקע די אויםצונוצן באשלאםן נער
װאםער. םיט שטאט די זארגן

 אראבער די דערפל. אראביש אן איז ארטאם
 װי לעבן׳ שטײגער דעמזעלבן איצט פירן ארטאם פון

 פאשען מיט זיך פארנעמען זײ אמאל: אבות אונזערע
 קװאלן די חױנה, זײער זײ ציען דערפון שעפםן.

 גרויםע זײערע פאר טרינקפלעצער פאר זײ דינען
םטאדעם.

 מיו־: ענטפערט און אן מיך קוקט זי
 דיר״ פאר איז קבר קאלטער ״דער

 ארוים׳ נאר דאם רעדט זי װי און
גרוים. קבר דער אויף עפנט זיך

 אן, קבר דעם גאר כ׳קוק וױ און
 אן שוידער קאלטער א טיך נעםט

נאכט׳ װי שװארץ קכר׳ דעם אין און
ערװאכט. װער און—ארײן איך פאל

 דערהערט האבן ארטאם פון פאםטאכער די אז
 װא־ זײערע פון טײל א פון בארויבן זײ װיל מען אז

 באשלאםן און אםיפה אן פאררופן זײ האבן םערן׳
 שטאט דער צװישן םנםוך דער דערלאזן. צו ניט עם

 אלטע די אין װאלט ארטאם דערפל דעם און יתשלים
 מאל דאם מלחמה, בלוטיקער א צו געפירט צײטן
 זײערע מיט געװענדט צדדים בײדע זיך האבן אבער

פאלעםטינע. פון גובערנאטאר ענגלישן צום טענות
 שטאט די אז גע׳פםק׳נט, האט גובערנאטאר דער
 באפעל־ איר פאר אויםצונוצן רעכט א האט ירושלים
 פאםטא־ די אבער אויב קװאלן. ארטאס די קערוננ

 שאדן װעלכן־ניט־איז האבן װעלן ארטאם פון כער
 דער־ דארפן זײ ירושלים שטאט די װעט דעם, דורך
 אומצו־ געװען זײנען פאםטאכער די באצאלן. פאר

 אפע־ האבן זײ אנטשײדונג, דאזיקער דער מיט פרידן
 און—פאלעםטינע אין געריכט העכםטן צום לירט
געװאונען. האבן
״פרײ־ פארן פארגעקומען משפט דער איז טעג די

 העכםטע דאזיקע דאם און ענגלאנה אין קאונםל״ װי
 גובערנא־ פון פםק דעם באשטעטיקט האט געריבט

 מיט באנוצן צו זיך רעכט א האט ירושלים אז טאר,
 אר־ פון פאםטאכער די אז בתנאי קװאלן׳ ארטאם די

 זײ װאם היזק יעדן פאר װערן באלוינט זאלן טאם
האבן. דעם דורך װעלן

 צװישן קריגערײ די געענדיקט זיך האט אזוי אט
ארטאם. פאםטאך־דערפל דאם און ירושלים

קװאלן איבער פאלעםטינע איז מחלוקה א
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ן לילי א ם ל ע נ
י דרי נומער שול פרץ ר. א. ł=4 אװנט וױנטער א

שטוב׳ װארימער א אין זיצן צו ם׳איז גוט װי
 קלאפט און װאיעט װינט דער קאלט, איז דרויםן װען
 בא־ פראםט מיט זײנען שױבן די פענםטער׳ די אין

גאם. אין ארויםקוקן ניט קען מען און דעקט

 פײער בײם זיצן צד ליב איך האב אװנט אזא אין
 זיך װײזן װאם געשטאלטן שײנע די באטראכטן און
פײער. דעם איז

 מענשעלע קלײן א אז אוים, מיר זיך װײזט אט
 אויפץ זיך שטעלט און פײער פון ארוים שפרינגט

 און מאנטעלע רויט א אין אנגעטאן איז עם דיל.
היטעלע. בלוי א

 מענשע־ נאך ארוים קומען עם און רוןש א ם׳גיט
טאנצן און שפרינגען זײ ער. װי אנגעטאן לאך

 נא־ גאר שוין זײ זײנען אט און פײער. דעם ארוט
מיר. לעבן ענט

 הענטעלאך זײערע אין אז אוים, זיך װײזט מיר
 שטעכן. מיך װילן און גאפלען פײערדיקע זײ ־אלטן

ניט. קען אדן אויפהויבן זיך װיל איך
 אײנער װי פיל, איך און נעענטער נאך קומען זײ

געטאן. שטאך א מיך האט זײ פון
זע. און אויגן די אויןש עפן געשרײ, א גיב איך

 א מיט געטאן שטאך א מיך האט ברודער מײן אז
שפילקע.

 געשמאק אזוי ביזט ״דו זאגט: און לאבט׳ ער
 אײנהאלטן, געקאנט ניט זיך האב איך אז געשלאפן,

געטאן׳/ שטאך א דיך האב און
שלאפן. גײ און פײעה דאם אוים לעש איך

הונט דער און לײבל
 גע־ א געמאכט האט װאם לײבלען, (צו — הערשל:

 גע־ אים אויףז האט הונט הערשלם בעת װאלט,
ניט, דען װײםטו ? זיך שרעקםטו װאם האװקעט).

? ניט כײםן בילן װאם הינט, אז
 א,—ר־—מור־ האב איך בער,—ב—אב יא׳ — לײבל:

לן.—ביל צו אויף ער הערט טאמער
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 ער״״־ט מײן אנדענק (צום «»»>*»■»* « » «
1 | U י V זײדן) פארשטארבענעם ק נ א ר ק

ע נ ״ ר א ב ק י ם ר ע ץ ר. א. פ ר ל פ ו ר ש ע מ ו ײ נ װ צ ס נומער שול פרץ ר. א. א״נ שאכער בעני

 די האט אהײמגעקומען, כ׳בין װען םקול׳ נאך
 האט אלעם. כדט ניט בין איך אז דערקענט, מאמע

 בעט אין קריכן און אױםטאן זיך געהײםן מיך זי
 קומט זי זיך. לײג און אוים זיך טו איך ארײן.
 ביטער־זאלץ, מיט כלי געזונטער א מיט ארײן באלד

 גװאלד מיט ארײן מיר דאס זי רוקט ניט, װיל איך
 און ארײן זי לויפט באלד שװײג. און ליג איך

 און בײז בין איך מיר. מיט איז װאם מיך, פרעגט
גארניט. זאג

דא. איז טאטע דער און אזײגער, פינןז ם׳איז
 טאפט און האלז אין קוקט מויל, דאם מיר עפנט ער

 שוױצן. צום פראשקעם מיר גיט ער קאפ. דעם מיר
ליגן. ניט דא װיל איך אז שרײ און שװיץ׳ איך

אבער, זאכן גוטע קאכט מאמע די מיטאג, איז עם
 כאטש מיר זיך פארװילט מיר. פאר ניט װיי, אוי

 ברו־ מײן עםן. ניט דאם איך טאר ברויט, שטיקל א
 צװײען אויןש עם צעטײלט און קאנפעקטן קויפט דער
 גרע־ דעם ער נעמט דערװײל טײל, איץ מיר גיט און

 געװען איך װאלט געזונט, בין איך װען חלק. םערן
 אין קאנפעקט א נעמען איך װיל צעטײלער. דער

עםן. ניט דאם טאר איך אז מאמע, די מיר זאגט מויל,
 ביטער זײער איז עם אז אײך׳ זאג איך מענשן׳

מיטגעמאכט. אלײן דאם האב איך קראנק, זײן צו

 בשורה די—קומט זײדע דער קומט׳ זײדע דער
 צו־ לאנג ניט אנגעזאגט מאמע גוטע מײן מיר האט
 גע־ יעדער זיך האט גוט און פרײלאך װי און ריק,

 פרײה פאר געשײנט האט מאמע די הויז; אין פילט
 —זײדן דעם קענען צו געצויגן עפעם האט מיך און

 ־ גוטינ אזא איז ער אז געהערט איך האב עפעם
קלוגער. אזא קער,

 אויפ־, זײנען אלע מיר געקומען. איז טאנ דער
 שענ־ די אין זיך אויסגעפוצט פרי׳ גאנין געשטאנען

װאקזאל. צום אװעק און קלײדער׳ םטע
 אנהויכ פונקט הערלאכער, א געװען איז טאג דער
 און געװארמט ליבלאך און מילד האט זון די פרילינג,

.געשמײכלט .  זײדע מײן װאם צופרידן אפנים אויך .
 מי־ די װארטן. און באן דער בײ זיצן מיר קומט.

 מיר באן, די קומט ענדלאך שטונדן. װי דויערן נוטן
 גיט אט נאר אים, זוכן מיר קוקן׳ מיר—ארוים לויפן
 לויפט זי גײט׳/ זײדע ״דער געשריי: א מאמע מײן
 אים. האלזט און קושט ארום אים באפט אנטקעגן אים
 ציטערענ־ זײנע מיט ער—אים צו אויך שפרינג איך

 זײן אויף מיך זעצט און אויןז מיך הײבט הענט דיקע
 קושט און מיך לאשטשעט האר׳ מײנע כלעט שױם,
 קלוגע, אזעלכע אדיגן, זײנע אין גדט קוק איך פדך.
 קען איך טרערן. דארט זיך באװײזן עם אויגן׳ גוטע

 זײן אין קאפ מײן אײן גראב אײנהאלטן ניט מער זיך
. צעװיין און בוזיט . ך. י ז
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אײנם קאמפאזיציעם וױנטער קלאם

1ב

װינטער
 בײ- די פון פאלן בלעטער די קאלט. װערט עם

 דער אן קומט עם שנײט. און האגלט עם מער.
 װינטער.
װינטער.

 אונ־ פאר טױט און קאלט איז װעלט גאנצע די
 איז עם בלום. א זען צו ניט איז עם אױגן. זערע

פויגל. א זען צו ניט
װעלט. פרײלאכע א עם איז קינדער די פאר אבער

 מיט שרײען און שנײ׳ קוילן װארפן זיך, גליטשן זײ
װעלט. װײםער דער אויןז פרײד

הורוױטש לאה________

שנײ דעו־
 קומט װינטער דער און אװעק׳ גײט הארבםט דער

 קינ־ די און בײמער, די פון. פאלן בלעטער אלע אן.
 װען אװעק. שול דער אין הײזער די פון גײען דער

: זײ זאגן צוריק׳ קומען זײ
 איך ! שנײט עם זע׳ אוי׳ !מאמעניד מאמענױ, —

 שפילן. זיך ארוים גײ
 קינדער די גײען שנײען די דורך

בלינדער. דער ם׳װאוינט װאו הויז, דעם צו
שנײט״. עם זײדע, ״אוי׳ : אים צו זײ זאגן
 זיך זעצט קינדער. געשרײ, ם׳ארא װײ, אוי,

מעשה׳לע:. א דערצײלן אײך איך װעל שטיל׳ זײט און
 די געקומען. איז װינטער אװעק׳ איז הארבםט

 האט אײך פון װער בײמער. די פון פאלן בלעטער
 ? וױנטער ליב
אלע. שרײען ! איך איך, —

 איר ״קינדער, : זײ צו זאגט בלינדער דער און
 םוף דעם דערצײלן װעל איך און לערנען׳ נאכ׳ן קומט

מעשה״. דער פון
 ער האט אפגענארט אהײם. גײען קינדער די

אװעק. פארן און שליטנם זײערע ארוים זײ נעמען זײ,
ברודנער יהודית

ײער בױ שנ
 איך פלעג געװען, קינד קלײן א בין איך װען
 די דערזען פלעג איך װען וױנטער. אויפ׳ן װארטן
 —געװאוםט שוין איך האב צעשפרײט, בארד װײםע

: געזאגט איך האב דא. איז שנײער רב
װײםט, דו װען אוי, ? שנײער מאכםטו, װאם -

 א פאר װאם אוי, ליב. דיך האבן קינדער מיר װי
אדנז. ברענגםט דו פרײד
קלײ־ װארעמע די אן מיר טוען קומםט, דו אז -

 גליטשן בארד שײנער װײםער, דײן אויף און דער׳
 רויטע קריגן מיר שליטנם, אונזערע מיט זיך טיר

 בארד שײנער דײן פון מיר מאכן נאכדעם און באקז׳
 פים, טויטע מיט און אויגן שװארצע מיט מענטש א

 די אין זיך קלאפן דיר׳ אויף אלע טאנצן מיר אדן
 אי- ניט מער שוין קאנען — און קעלט׳ פאר הענט

שטוב. אין ארײן מיר לויפן בערטראגן,
 מאמע די פריילאך. און ליבטיק איז הויז אין

 קארטאפל, געבראטענע הײםע א יעדן אונז גיט
גוט. זײער טאקע איז דאם — און

! איז װינטער דער גוט װי אוי׳

פײפיש ראזע
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םטרײק א פון נעשיכטע די
 אײערע געהערט וױנטער דעם אװדאי, האט׳ איר
 זײער הײ־יאר קאםטן קוילן אז באקלאגן, זיך עלטערן

 געלט קײן פאר מען קאן קוילז הארטע אז און טײער
. . קויפן. צו קריגן ניט

 לאזן װאם ארבעטער, די װײל דערפאר׳ איז דאם
 די האקן און שאכטעם די אין אראפ טאג יעדן זיך

 גאנצע און םטרײק, איז ארוים זײנען שטײן־קוילן,
געארבעט. ניט חדשים פינןש * * *

 א זײער איז מינעס טיפע אין קוילן גראבן דאפ
 בעלי־הבתים מינען די באשעפטיקונג. געפערלאכע

 פאר־ צו גארניט זארגן און פראפיטן נאך זיך יאגן
 די זײ, ארבעטער. זײערע פון לעבן דאם זיכערן

 פאר־ אויף געלט קײן אױםגעבן ניט װילן בעלי־בתים,
 טאקע דעריבער מיר הערן זיכערונגם־מיטלען.

 פארשא־ װערן מינען־ארבעטער װי טאג׳ יעדן כמעט
 שאכ־ די אין גאזן גיפטיקע פון דערשטיקט אדער טן

טעם.
 מינען־מאגנאטן די צאלן װײגיק׳ נאך דאם איז

 מינען־ די פאר ם׳איז אז שבירוח״ קלײנע אזעלכע
 זײערע אויםצוהאלטן אוממיגלאך פשוט ארבעטער
 דא- די פון קינדער די דעריבער װערן פאמיליעם.

 נויט דער דורך געטריבן ױנג גאנץ ארבעטער זיקע
 זיך פאר פארדינען צו שאכטע פינצטערער דער אין

ברויט. אויף
שװא־ בײם שאכטע, פינצטערער דער אין דארט׳

 און רוקן אויפן ליגנדיק מינעךלעמפל, פונ׳ם שײן כן
 מינען־אר־ דער איז שטײן׳ שװארצן דעם האקגדיק

 זײן פארבעםערן אז געדאנק, דעם צו געקומען בעטער
 ער װען דעמלט׳ נאר ער קאן לעבן ביטער שװער׳

 מינען־ארבע־ איבעריקע די מיט פארײניקן זיך װעט
 בע־ קוילן־מאגנאט בײם פאדערן צוזאמען און טער׳
 צוזא־ זיך האט ארבעטער דער באדינגונגען. םערע

 ארבעטער הברים זײנע מיט דעם װעגן מענגערעדט
 ױניאן גרויםע די געוױארן געשאפן איז אזוי אט און
 מײן ױנײטעד ״די נאמען: מיטן קוילן־גרעבער די פון

װארקערם״.

 מינען־ארבעטער די פון ארגאניזאציע דאזיקע די
 האט זי װי גלײך האט װארקערם״ מײן ױנײטעד ״די
 די צו פאדערונגעז שטעלן גענומען ארגאניזירט׳ זיך

 באדינגונגען די פארבעםערן צו מינען־בעלי־בתים
 פאר־ און שבירות די העכערן צו ארבעט׳ דער פון

 מינען־ארבע־ דער כדי ארכעט־שעה׳ן, די קלענערן
 הנאה מענטשן אלע מיט צוגלײך קאנען זאל טער

 דער פון שײן ליכטיקע די אנקוקן לעבן׳ זײן פון האבן
 פא־ זײן כדי און לופט, פרישע די ארײנאטעמען זון׳

נויט. קײן לײדן ניט זאל מיליע
 דער־ געװארן בעלי־בתים די זײנען צוערשט

 ״װי ארבעטעו־: זײערע פ־ן העז־ דער פון שטוינט
 באשע־ פארשװארצטע דאזיקע די עם זיך דערװעגן

 צו װי דעות מינען־מאגנאטן, די אונז׳ זאגן פענישן
 זײ עם האט װער און געשעפטן, ע ר ע ז נ ו א פירן

 שטעלן און ױניאן א אין ארגאניזירן זיך דערלויבט
 פארטרעטער ױניאן די האבן זײ פאדערונגען!״ אונז
 אויםצו־ אפילו זיך אפגעזאגט און אויפגענומען ניט

פאדערונגען. זײערע הערן

 פון ױניאן די אנגעפאנגען. זיך האט קאמף דער
 צום ארבעטער די גערדפן האט קוילךגרעבער די

 צו אויפגעהערט מאן אײן װי האבן אלע און םטרײק׳
 פרי־ יעדן מינען־פייפל דאם האט בהנט ארבעטן.

 קײנער—ארבעטער די גערופן און געפײםט מארגן
געקומען. ניט איז

אײגע־ זײערע געגלײבט ניט האבן בעלי־בתים די
 פאר׳- דערשלאגענע, די זיי׳ הײםט, װאם אויגן: נע

 פאדערן נאר בעטן, ניט זאלן ארבעטער חושכ׳טע
 אפ, זײ זאנט מען אז און באדינגונגען, בעםערע

 ״אומדאנק־ אזעלכע םטרײקן! צו חוצפה די זײ האבן
 ארבעטן לאזן ניט אופן בשום זײ װעלן נפשות בארע״

מינע. ר ע ײ ז אין
 געשטאנען דערװײל זײנען שאכטעם קוילן די

 ארויםגעשיקט קוילן־מאגנאטן די האבן לײדיק.
 מי- די פאר ארבעטער זוכן צו לאנד איבער׳ן אגענטן

צוגעזאגט מען האט ארבעטער נײע דאזיקע די נעם.



ג ר א ו ו ג נ ו י12

 זײער מיט געהאפט האט מען און בערג, גילדערנע
םטרײק. דעם צעברעכן צו הילןז

 זײנעז ארבעטער נײ־אנגעקומענע די אבער װען
 ארײנגאנג בײם זײ האבן שאכטע, דער צו צוגעקומען

 םטרײקער, זײנען דאם ם. ט ע ק י פ די באגעגנט
 מינעם די ארום געװארן אװעקגעשטעלט זײנען װאם

 פאר מענטשן םטרײקן דא אז אײנעם, יעדן אנצוזאגן
 די פאמיליעם. זײערע און זיך פאר לעבן בעםער א

 נײ־אנגעקו־ די איבערגעגעבן כלײך האבן פיקעטם
 כמעט און מען םטרײקט שאכטע דער אין אז מענע,

 די געװען מוחל האבן ארבעטער נײ־געדונגענע אלע
 די פארנעמען געװאלט ניט און גליקן צונעזאגטע זײ

םטרײקערם. די פון פלעצער
 זײ מלא־רציחה. געװארן זײנען בעלי־בתים די
 הילןש צו געקומען איז זײ שלעגערם, געדונכעז האבן

 גענו־ טאג יעדן האט מען און פאליצײ, ארטיקע די
 פון זײ געטריבן און פיקעטס די ממיתץ שלאגן, מען
שאכטעם. די צו ארײנגאנג דעם

 קײן געפוםטעװעט. דערװײל האבן מינעם די
 ארויפגעבראכט ניט שאכטעם די פון זײנען קוילן נײע

 די און אפגעשטעלט, זיך האבן פראפיטן די געװארן,
 אט־די װען אז אײנזעען, גענומען האבן בעלי־בתיש

 זײנען ארבעטער האלב־הונגעריקע פאר׳חושכ׳טע
 װעלכן מיט כוח א זײ זײנען ױניאן, א אין פארײניקט

 צײט שטיק א זיך האבן זײ רעכענען. זיך מוז מען
 נאכ־ נעמוזט לםוף און געלט פארלארן גע׳עקשנ׳ט-

ארבעטער. זײערע פון פאדערונגען די געבן
אר־ דער צו צוריקגעגאנגען זײנען ארבעטער די

 פאר־ ארעמע, די זײ, זיג. זײער מיט שטאלץ כעט
 זײערע קעגן ארוים זײנען ארבעטער שװארצטע

‘געװאונען. און בעלי־בתיש מעכטיקע רײכע׳
ױניאן, די אז דערזען׳ האבן װידער בעלי־בתים די

 ביטער־ זײער איז ארבעטער, די פון באשיצערן די
 ױניאן די רודפ׳ן גענומען זײ האבן שונא. םטער

 קאנ־ קוילן־מאגנאטן די ארגאניזאטארן. אירע און
 שטעטלאך די געלט זײער פון כוח מיט׳ן טראלירן

 שטאט־פארװאל־ די האבן מינען־דיסטריקט. אינ׳ט
 פאר־ בעלי־בתים מינען די פון באפעל אויפן טונגען
 אין זיך באװײזן צו ױניאן־ארגאניזאטארן די װערט

 פון פארזאמלונג יעדע פארבאטן און שטעטלאך די
מינען־ארבעטער. די

גרײ־ גענומען זיך בעלי־בתים די האבן דעם אחוץ
 האבן זײ ױניאן. דער קעגן קאמף לאננן א צו טן

 ארבעטער די װעלן קאמף לאנגן א אין אז גערעננט,
 ױניאן זײער פארלאזן צו הוננער דורך װערן געטריבז

םטרײק. דעם אויפצוגעבן און
 גע־ פאראיארן קוילן־מאגנאטן די האבן אזוי און

 שבירות זײערע אז ארבעטער, זײערע װיםן לאזט
 בא־ האבן ארבעטער די װערן. פארקלענערט װעלן

 םטרײק. א מיט בעלי־בתיט די ענטפערן צו שלאםן
 הונ־ (יא, 185,ססס האבן םעפטעמבער לעצטן און

 גע־ מינען־ארבעטער טױזנט) אנציק און פינף דערט
םטרײק. אין ארוים און ארבעט די װארפן
 זאפאםן גרויםע צוגעגרײט האבן בעלי־בתים די
 קאפיטאלן קײן האבן װידער ארבעטער די קוילן.

 װאך צװײטע די שוין טאקע זײ האבן געהאט, ניט
 גע־ זיך האבן בעלי־בתים די נויט. די דערפילט

 די זײ, און טאג, א נאך טאג, א נאך ״אט פרײט:
 אונז בא בעטן צוריקקומען װעלן אויםגעהונגערטע

ארבעט.״
 הײזער די אין און חודש, א דורכגעכאנגען ם׳איז

 גענומען האט קוילן־גרעבער םטרײקענדיקע די פון
 אנגעקוואלן: האבן בעלי־בתים די ברויט. אויםפעלן

 םוןז א שוין איז אט אויםהאלטן, ניט דאס װעלן ״זײ
ױניאן״. זײער צו

 געהונגערט העלדן װי האבן םטרײקער די אבער
 גאנצע אזוי קאמןש. דעם אנגעפירט װײטער און

 בעלי־ די זײנען פעברואר מיטן אין און חדשים פינף
 מיט אפמאך אן שליםן צו געצװאונגען געװען בתים

 ״ױנײטעד דער מיט קוילן־גרעבער, די פון ױניאן דער
װארקערם״. מײן

* * *

 עלטערן אײערע זיך האבן קינדער, דערפאר, אט
 און טײער, קאםטן קוילן אז באקלאנט װינטער דעם

קריגן. ניט גאר מען קאן קוילן הארטע אז

? מעגלאך דאס איז וױ
 שי־ קײן גאם, אין געגאנגען זײנען קינדער צען

 ניט זײ זײנען דאך און געהאט, ניט זײ האבן רעם
געװארן. נאם
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 פון פאםירונגען אמודע
 אונזע־ פון קינדהײט דער

שרײבער גרויםע רע

w
ifim קינדער-יארן

ם כ י ל ע ם ו ל ש

װעוױהם נחום שלום
מא־ דער פון געװען עס איז בריה׳שאפט גרוים א

 אויםצו־ און כאליאםטרע אזא אויםצוהאדעװען מען
 פלעגט אזוי װארים קראנקהײטן. אלעמענס שטײן

 װיפל בוכענצעם- מיט קלעפ מיט פעטש קריגן קינד א
 איז חלילה, טאמער, נאר ארײן. דעם אין ם׳איז

 ניט מאמע די שוין איז אזוי געװארן׳ קראנק עמיצער
 איז מאמען!״ דער מפה ״א בעטל: פיז אפגעטראטן

 אויף געשטעלט זיך און געװארן געזונט אבער דאם
 אײנער, שײגעץ דו ארײן, חדר ״אין—פיםלאך די

ארײן!״ חדר אין
 ביז... יאר פיר פון אלע געלערנט האבן חדר אין
 כא־ גאנצער דער פון און חתונה. דער ביז כמעט

 גרוי־ אלם אויםגעצײכנט זיך האט קינדער ליאםטרע
 דא־ דער פון העלד דער מיטלםטער, דער שקאץ םער

 שלום אדער שלום, נאמען מיט׳ן ביאגראפיע׳ זיקער
װעװיקם. נחום

 שלעכט קײן גאר אז אמת״ דעט זאגן באדארןז מען
 װע־ נחום שלום דער אט געװען, ניט דאם איז אינגל
 פון בעםער געלערנט זיך ער האט לערנען און װיקם׳

מיט קלעפ. מיט קולאקעם׳ פעטש׳ נאר קינדער, אלע

 גע־ אויך ער האט געדאכט, אײך פאר ניט שמיץ׳
געװען. װערט ער איז מםתמא אלע. פון מער קראגן
 װעט קינד דעם פון אז איזץ, זען׳ איר װעט אט—

 גאר־ א עפעם װאקםט דאס ארוים! ניט נוטם קײן
 א װאם, װײם יאר שװארין דער נישט, א מיט נישט

 אן זולל־וםובא׳ניק, א םאמאװאליעץ, א שטויבער,
 אין װאם און כל־בו׳ניק און משומד א אויםװירפלינג׳

.קארט! דער . .
 דינםט־ די געזאגט נביאות אים אויף האט אזדי

 געשטופלטע, א און אויג אײן אויף בלינדע א מויה
 האט זי דינםט. געטרײע א און קארגע א זײער נאר

 געזשאלעװעט זײ קינדער, די געשלאגן—גע׳הרג׳עט
 און פרום און גוט זײן זאלן זײ געגעבן׳ אכטונג עםן,

 די מחמת אדן לײט. צו און גאט צו כשר און ערלאך
 קראם, אין שטענדיק אשת־חיל, אן געװען איז מאמע

 ״דערצוי־ און שטוב די געפירט מויד די פרומע האט
 געװעקט, זײ האט זי מאמע. א װי קינדער׳ די גן״

 חדר, אין אפגעפירט אנבײםן, געגעב־ געפאטשט,
 גע־ ברכה. זײ מיט געזאגט געצװאגן, געװאשן,

 געלײענט עםן׳ געגעבן געפאטשט, חדר. פון בראכט
 באלײגט און געפאטשט װידער קריאת־שמע, זײ מיט

 חרפה קײן צו אײך ם׳זאל אינײנעם, אלע שלאפן׳
 קינדער די בעט. אײן אין איר מיט טאקע זײן, ניט
צופוםנם. זײ בא זי און—בעט אין

 איז דערויף—איבערקרימען נאכמאכן, קאפירן,
 דערזען האט ער מזיק. אײן געװען שלום אונזער
 געפו־ שוין ער האט אזוי מאל׳ ערשטע דאם אימיצן

 ״לעכע־ א אזוי אדער חםרון׳ א עפעם איס אויף נען
 פענ־ א װי אנגעבלאזן שוין זיך האט ער און ריקם״

 חברה און נאבגעמאבט. שוין איט האט ער און כער
 צוגע- האבן טאטע־מאמע און געלאכט, האבן שקצים
 שײגעץ ״דער אז רבי׳ן, פאר׳ן בענקעלע א שטעלט

 מען — מאלפע א װיי װעלט גאנצער דער נאך מאכט
דערפון!״ אפגעװאוינען אים באדארף

)16 זייט אויף (װייטערעם
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m נאדעלמאן מרים
S v ë .איינס שולנומער פרץ ר. א ק נ m קרא

 איך האב מיטאנ, צו אײנמאל אהײם גײענדיק
 איך װי גלײך קאפװײטיק. שטארקן א דערפילט

 אז דערקענט, מוטער מײן האט הויז, אין ארײן בין
 גע־ מיר צוגעגאנגען, זי איז אלעם, מיט ניט בין איך

 די ארױםשטעקן געהײםן און שטערן דעם טאפט
אפגעהאקט. קורץ זי האט בעט״ אין '״ארײן צונג.

 אז דערפילט׳ ערשט איך האב בעט אין ליגנדיק
 עם שװינדלט. קאפ אין אדן מיר ברעכן בײנער די

 ליגן צו מאל ערשטע דאס מיר בײ געװען ניט איז
 דאם װאם מיט געװאוםט האב איך און קראנק,

 פונ־ טיר, דער צו קוקן גענומעז האב איך שמעקט.
 פלעשל א מיט מאמע די באװײזן זץ־ דארןז עם װאנען

צװײטער. דער אין פאמעראנץ א און האנט אײן אין
 א אין געדארפט. ניט איך האב װארטן לאנכ

 אין באװיזן. מאמע די זיך האט ארום כױנוט פאר
 מיר האט הארץ דאס װי טאקע זי האט האנט אײן

 געלבלא־ א מיט פלעשל א געהאלטן געזאגט געהאט
 האנט אנדערער דער אין לעפל; און פליםיקײט כער
גלאז. א און פאסעראנץ א געטראנן זי האט

 אפ־ מען דארןז — זי זאגט — זאך ערשטע ״די
מאגן״. דעם רײניקן

— פראטעםטירן איך פרואװ — מאמע ״אבער
 דארף װאם צו הײנט קאפ, דער װײ דאך טוט מיר
אײל״• ־ ריציז נעמעז איך

 ־ ענט שאטן״ ניט קײנמאל קאן אײל ־ ״ריציז
מאמע. די מיר פערט

 איז מיר — טענהץ װײטער איך נעם — ״מאמע
 נעמען איך זאל װאם צו בעםער. פיל שוין איצט
 האט קײנער און פײנט האב איך װאם אײל, - ריצין

ליב״. ױט
 ניט עם האט קײנער אז טאכטער, מײן װײם, איך

 ־ נע עם מען מוז קראנק, װערט מען אז אבער ליב,
מאמע. די קאלט מיר דערקלערט מען״

 דו אויב — צו זי לײגט — װאם? װײםטו ״שא׳
״קװאדער״. א קריגםטו אײן עס נעמםט

געװארן שוין איך בין קװאדער װעגן דערהערט

 ארן גלאז אין ארײנגעגאםן האט מאמע די װײכער.
פאמעראנץ. פונ׳ם זאפט דעם ארײנגעקװעטשט

 צוגעהאלטן זיך איך האב האנט לינקער דער מיט
 די געהאלטן איך האב רעכטער דער אין און נאז, די

 און מויל צום עם צוטראגנדיק אײל. ־ ריצין גלאז
, דעם דערפילנדיק ך ת ע  גוט׳ ניט געװארן מיר איז ג

 שטול. דער אויןש צוריקשטעלן עם געװאלט שוין און
 צוגעמאכט קװאדער, אן דערמאנט אבער זיך פ׳האב

 ם׳איז — ״אוי״ אן — שלונג א — אויגן די שטארק
אראפ.

 צו געקומען איך בין ארום םעקונדן עטלאכע אין
 ״מילא׳ : מאמען דער צו אפגערופן זיך האב און זיך

 אהער מיר ניב אבער געװען, איז געװען איז װאם
 האט מאםע די אז זיך, ם׳פארשטײט קװאדער״ דעם

װארט. געהאלטן
 פאלקאם געװען איך בין ארום טעג צװײ אין
 שול. ־ שטאט אין געגאנגען װידער בין און געזונט
 מײן פון חבר׳טע א באגעגנט איך האכ װעג אויפ׳ן
 — מיר זי זאגט —פיש״ לאקי א ״ביםט קלאס.

 און הײמארבעט, פיל אזוי געהאט נעכטן האבן מיר
טאך/ געדארפט ניט זי האםט דו

? גליק מײז עפעם אײך געפעלט װי
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שליטן-ארױםפאר דער גליטש דער אױוז
י •צול «רץ ר. א. וויינשענקער מיכל װי צ ער נומ י צימערמאן ערדרי מ לנו שו

 אלץ איך זע גליטש פון ראנד בײם שטײענדיק
 הויבע די אײז. גלאטן דעם אויף פאר קומט װאם

 גליטש, ברײטער דער אױף ליכט זײער שיטן לאמפן
 אוים־ פינםטערניש, דער פון שטיק א באלײכטן און

אײז. דעם איבער ליכט פאםן לאנגע שפרײטנדיק

 און ארום זיך גליטשט עולם פרײלאכער דער
 און ארײן קינדער קלײנע שפרינגען אט ארום.
 לעבעדיקע דאם פײגעלאך. קלײנע װי אזוי ארוים

 זעלבער דער מיט דרײען זיך אויןש ניט הערט ראד
 אײנם זיך יאגן קינדער מאשין. א װי שנעלקײט

 אײז גליטשיקן אויפ׳ן פאלט מע אנדערן, נאב׳ן
 מיט אלץ נאר אנדערן, דעם אײנער שטויםן מענטשן

 לופט געזונטע פרישע, די פרײלאכקײט. פיל אזוי
 אײנ־ זיך גליטשט מען פרײלאך. אלעמען מאכט

 מער נאך אמאל און דרײען אין פארן׳ אין ציקװײז׳
 ארײן אהער, אהין, זיך דרײען אײניקע צוזאמען.

 פון פארמען טונקעלע די שלאנגען. װי ארוים אדן
 זײט צװײטער דער אויןז זיך נליטשן װאם מענטשן די

לופטן. דער אין געשװאומען װאלטן זײ װי אױם וױיזן

 מײנט דאם לאמפן. די אויס זיך לעשן לאנגזאם
 מיד און גליטש. פון אראפצוגײן צײט ם׳איז אז

אהײם. עולם דער גײט פרײלאך אבער

 אין װינטער, איז דרויםן אין צונאכט. שבת
 שולע. אין זײנען קינדער, מיר׳ קאלט. איז דרויסן

 שליטן־ארוים־ א—אונז בא איז ױם־טוב גח־יםער א
 פון אנקומען אויפן מיר װארטן אומגעדולד מיט פאר!

 פענצטער די צו מיר לויפן װיילע אלע שליטנם. די
ארוים. קוקן און

 גלעק־ די פון קלינגען דאפ זיך דערהערט ענדלאך
 נאך דרויםן, אין אלע מיר זײנען רגע אײן אין לאך.

 איז עם שליטנם. די אין שוין זיצן מיר און—רגע א
 זיך, רירן שליטנם די עם? ארט װעמען אבער עננ.
 קע־ מיר װאם באװײזן צו אן הײבן קונדםים, מיר׳ און

 אט זינגען. מיר ליארמען, מיר שטיפן׳ מיר נען:
 לויפן און שליטנם די פון ארוים גאר מיר שפרינגען

 פרײ־ ם׳איז לעבעדיק, ם׳איז גוט׳ ם׳איז נאך. זיי
לאךי

 אײדער זיך. ענדיקט חלוס בעםטער דער אבער
 שולע. אין װידער מיר זײנען ארום״ זיך קוקן מיר
 ליבע, א ענדע! צו ניט נאך אבער איז ױם־טוב דער
 טיש אויפן קעגן.אנט אדנז מט^' וױארימקײט זיםע

 עם רוישט. ער קאנט, ער םאמאװאר. דער שטײט
 קבלת־פניט א אונז װאלט ער װי אוים׳ זיך װײזט

 טישן. די ארום אלע שוין םיר זיצן אט געזדנגען.
 עס װאוילגײן. זיך לאזן און טרינקען מיר עםן׳ מיר

 ארײן הוליען מיר און שפילערײען׳ די אן זיך פאנגען
ארײן. נאפט דער אין שפעט שפעט. ביז

ױם־טוב! א הײםט דאס אט
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טאט גרטע א
איינם נומער שול פרץ ר. א• ראזענבערג טויבע

 פרוי אלטע אן װינטערטאג. א געװען איז עם
 געקוקט אומבאהאלפן און װעג בײם געשטאנען איז

אט זי אהער. און אהין  דעט אריבערגײן געװאלט ־
 אוים־ ניט זיך זאל זי אז געהאט מורא האט און װעג,

איבערפארן. ניט זי מ׳זאל אדער גליטשן
 פון ארוים אקארשט זײנען װאם אינגלאך, די
 צוגעגאנ־ נישט און פארבײכעלאפן איר זײנען םקול׳

העלפז• גען
 זי אז צײט. לאנגע א געשטאנען אזוי איז זי
 צו ניט תכלית קײן אזוי איז עם אז דערזען, האט

גאם. די אלײן אריבערגײן געפרואװט זי האט שטײן,
דער־ האב און הויז פון ארויםגעגאנגען בין איך

 זי אז באמערקט, האב איך אלטיטשקע, די זען
 איך און מיר, אויץן אויגן רחמנות׳דיקע מיט קוקט

 װאם געפרעגט, זי האב איך איר. צו צוגעגאנגען בין
 טאג. קאלטן אזא אין גאם דער אויןש דא שטײט זי
 נאר אריבערגײן, װיל זי אז דערצײלט, מיר האט זי
פאלן. און אויםגליטשן זיך װעט זי אז מורא, האט זי

פארזיכ־ זײער נאר געזאגט׳ גארניט האב איך
 און, האנט דער בײ אלטיטשקע די אנגענומען טיק

 די אריבערגעפירט. זי פאמעלאך, זײער גײענדיק
 זיך איז און אפגעדאנקט, מיר האט פרױ אלטע
 די אריבער צוריק פלינק בין איך װעג״ איר אװעק

 אװעק פרײלאכע א איך בין שפרינגענדיק און גאס
הריף. ־ םקול אץ

אינדערפרי טאנטיק א
דריי נומער שול פרץ ר• א. דזשערארד םיידי

 אכט שוין ״ם׳איז מאמע, די שרײט ״קינדער״!
זײגער״. א

 פינםטער״, נאך איז דרויםן אין מאמע׳ ״אוי׳
פארשלאפענע. האלב קינדערלאך, די אפ זיך רופן

 שנעל אן טוט מאמע, די װידער שרײט ״גיכער,
דאם מאכט שפעט, שוין ס׳איז .קלײדער, אײערע

 װײםט מאנטיק׳ איז הײנט ניט, זיך פוילט גיכעה
איר?״

 א ראזעלע, זאגט בעט׳/ אין דא ם׳איז גוט ״װי
 פארשלאפן איר צו צװעלף, יאר א פון מײדעלע

 װאויל ״װי אלט׳ יאר צען םערעלע׳ שװעםטערל,
 דער אױף װאלט מאנטיק קײן װען געװען, ם׳װאלט

געװעך/ ניט װעלט
 גע־ ניט מיר װאלטן—פערעלע ענטװערט—״יא
 דאס האט נאר א פאר ״װאם שול׳/ אין גײן דארפט

 ראזעלע צו גיט טאג׳/ נארישן אזא אויסגעטראכט
 קאלט, אזוי איז דרויםן ״אין געניץ׳ גרױםן א מיט
װארים״. און גוט אזוי איז דא און

 פע־ פארשלאפענע די זאכט װאם׳/ גאר ״װײםטו
 א אויןז אויגן די פארמאכן ביידע ״לאמיר רעלע,

 און אויפשטײן מיר װעלן נאכדעם נאר, מינוט פאר
שול״. אין גײן

 אין און אויגן די צוגעמאכט האבן קינדער בײדע
 מער אז חלום: גוטן א זײער געזען זײ האבן דרעמל

 װיפיל שלאפן קען מען אז ניטא, שוין איז שול קײן
 האט זײגער דער אײלן. ניט זיך דארף מען װיל, מען
 זיך האבן מינוט פאר די און געתקט דערװײל זיך

געענדיקט. ניט נאך
 דעם אפגעשאפט קינדער צװײ האבן אזוי אט

 מארגן, אויף שול אין גײן אנגעפאנגען א.־ן מאנטיק
דינםטיק.

װעוױהס נחום שלום
)13 זייטל פון (פארטזעצונג

 ״אפגעװאוי־ אים גענומען זיך האט רבי דער און
 געהאל־ װינציק־װאם אבער האט עם—דערפון נען״

.פן.  אין פארקליבן זיך האט ״ניט־גוטער״ א עפעס .
 מאבט װעלט גאנצער דער װאם לץ, מין א קינה דעם
 אלע־ אבער איבער, ער קרימט אלעמען און נאך ער

 טאביק, שמעקט ער װי אלײן׳ רבי׳ן דעש אפילו מען׳
 פי־ קלײנינקע די מיט דריבניטשקע גײט ער װי און

 רויטלט זיך׳ פיסקלט זי װי רבי׳צן. די און סעלאך,
 באדארף זי בשעת אײגל, אײן מיט בלינצלט און זיך

 אויםרעדן ניט קאן און שבת, אויף רבי׳ן בײם נעמען
 און געפלויגן, זײנען פעטש און—״םאבעם״׳ נאר שבת
 גע־ מען האט שמײן און געטײלט׳ מען האט קלעפ

שמיץ! םטײטש שמיץ! אי צײלט.
לעבן. א געװען ם׳איז—בקיצור
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מעמוארך) הײנעם הײנריך פון

 גאר בילדונג מײן מיט זיך האט מאמען, מײן נאך
 פעטער מײן ברודער, איר באשעפטיקט באזונדערם

 מיט מאדנער א געװען איז ער געלדערן. דע שמעון
 בלאם־ א מיט פיגור. קלײנע א אויסזען. נארישן א

 גרי־ געװען אפילו איז נאז זיץ פנים, שטרענגן לאבן
 דרי־ אײן מיט געװיס אבער ליניען, גלײכע מיט כיש
נעז. זײערע טראגן פלעגן גריכן די װי לענגער טל

 נאז זײן איז געזאגט, מען האט ױגנט׳ זײן אין
 דורך נאר און גרוים. געװײנלאכער דער פון געװען

 שטענ־ זי האט ער װאם געװאוינהײט׳ שלעכטער דער
 זיך זי האט צופן, אײן איז געהאלטן דיק

 מיר, אז און לאנג. אויסטערליש אזוי אויםגעצויגן
 איז דאס צי פעטער דעט געפרעגט האבן קינדער

 א דרשה, מוםר א דערלאנגט אונז ער האט אמת.
נאז. די געצופט װידער זיך דערבײ און שרעק,

 פרענקיש. אלט גאנץ געגאנגען ער איז אנגעטאן
 זאקן, זײדענע װײםע הדיזן׳ קורצע געטראגן האט
א מאדע, אלטער דער װעדליק און שנאלן, מיט שיך

 קלײנע דאם װען פלעגט, װעלכער צאפ. לאנגן היבש
 פליען גאם, אין פיםלאך שטעלן פלעגט מענטשעלע

 קא־ מאכן פלעגט צװײטער, דער צו פלײצע א"ז פון
 הינטער וױ אויםגעזען ם׳האט• און באװעגונגען מישע

ט רוקן דעם  באלע־ אײגענעם זײן פון חוזק ער טאנ
באם.

 געזעםן איז פעטער גוטער דער װען אפטמאל,
 גע־ האט ער װען אדער נעדאנקען, אין פארטיפט

 זינדי־ דער באפאלן מיך פלעגט צײטונג, די לײענט
 צעפל דאם טאן צו נעם א שטילערהײט חשק׳ קער
 גלעקל. הויז דאם געװען װאלט עס װי ציען׳ דאם און

 ער און װערן בײז געװײנלאך פלענט פעטער דער
 ױנג־ דער אויף קלאגן זיך און הענט די ברעבן פלעגט
 רעםפעקט, קײן ניט גאר פאר שוין האט װאם װארג,

 און מענטשלאכע קײן ניט אויטאריטעט, קײן און
 צוים. אין האלטן ניט שויץ זײ קען געטלאכע׳ קײן ניט
 פארמעםטן נאך זיך װעלן זײ זײן. װעט םוף דער און

הײליקםטן. דעס אויף

 שענ־ די שענקען מיר ער פלעגט אינגל אלם נאך
 גע־ מיר פאר האט ער װערק; טײערםטע און םטע

 אזוי געװען איז װאם ביבליאטעק, אײגענע זײן עפנט
 טאג־ברא־ װינטיקע און בינער קלאםישע אין רײך

 בוי־ אויפן דערלויבט אפילו מיר האט ער און שורן,
 האבן עם װאו קאםטנם, די אין ארומצונישטערן דים
 דעם פון כתבים און ביכער אלטע די געפונען זיך

השלום. עלױ זײדן׳ עלטער
 אויפ־ פלעגט פרײד געהײמניםפולע א פאר װאם

 גע־ האט ער װען אינגל פונ׳ם הארין דעם אין לעבן
 װאם בױדים, אויפן טעג גאנצע פארברענגען קענט

דאך־שטוב. גרויסע א געװען אײגנטלאך איז
 איז אויפצוהאלטן זיך װאו פלאץ. שענער קײן

באװאױנעבן אײנציקע די און געװען׳ ניט גאר שוין

 געעטארבז איז עס זינט יאר זיבעציק געװאח איז פעברואר *)
 נײנצנטז אין פאעטז גרעסטע די פוז אײנער הײנע, הײנריד

 ער האט געיטריבז איד. א געװעז איז הײנע יארהונדערט.
דײטיט. איז אבער
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 ניט האט קאץ, אנגארא דיקע א שטוב, דער אט פון
 זעלטן נאר און זויבערקײט, פון געהאלטן באזונדערם

 שטויב דעם אפקערן עק איר מיט אמאל זי פלעגט
 זענען װאם לאכעס, אלטע די פון שפינװעב דאם און

הויפנם. גאנצע אנגעהויפט געלעגן דארטן

 ױנג בליענדיק אזוי געװען איז הארץ מײן אבער
 דורך אריינגעשײנט פרײלאך אזוי האט זון די און

 איז מיר פאר אז בוידעם־פענםטערל, קלײנעם דעם
 פאנטאםטישן א מיט װי באגאםן געװען אלץ דאם

 פארגעקו־ מיר איז אלײן קאץ אלטע די און ליכט.
 זיך װעט װאם פרינצעםן, פארשאלטענע א װי מען

 און געשטאלט חיה׳שער איר פון באפרײען פלוצלונג
 שײנ־ פריערדיקער איר אין װײזן וױדער קענען זיך

 אין פארװאנדלען זיך װעט קאמער דאך די און קײט,
 געשען אמאל פלעגט עס װי פאלאץ׳ פראכטפולן א

כשוןז־מעשה׳לאך. אלטע די אין
 די פארשװאונדן. איז צײט גוטע אלטע די דאך

 פארבליבן איז דאך־שטוב די און קעץ. בלײבן קעץ
 שפי־ א אלטװארג. פאר קאמער שטויביקער א

 זקניס מושב א הויז־כלים, אומקורירבארע פאר טאל
 די דערגרײכט שוין האבן װאס מעבל׳ אלט פאר

 עלטער־ צוליב טויגלאכקײט ניט פון מדרגה העבםטע
 ארוים־ ניט פארט קאן מען װעלכע און שװאכקײט,

טראדיציעס םענטימענטאלע צוליב דרויםן אין װארפן

 װאם זכרונות, פרומע מיט אײנזעעניש צוליב און
זײ. אין אן זיך קניפן
װיג, צעבראכענע צעפוילטע, א געשטאנען איז דא

 געװארן; געװיגט אמאל איז מאמע מײן װעלכער אין
 שטאטם־ זײדנם מײן געלעגן איר אין איז איצטער
 אפגעבלא־ אינגאנצן געװען שוין איז װאס פארוק,
 גע־ האבן צו אויםגעזען עלטער פון האט און קירט,
קינדיש. װארן

 װאס פײער־צװאנג, א און שװערד זײדנם דעם
 אוי־ז געהאנגען איז ארעם, אײן געהאט נאר האט
 ברעט װאקלדיקער א אױןש דערנעבן װאנט. דער
 פאפוגאי, אנגעשטאפטער באבעם דער געשטאנען איז

 פעדערן, אן אינגאנצן געװען שוין איצטער איז װאם
 און אש־גרוי. נאר גרין געװען מער ניט איז און

 איז װאם אויג׳ גלעזערנעם אײנציקן אײן דעם מיט
אומהײמלאך. זײער אויםגעזען ער האט געבליבן, אים

 גרויער גרויםער, א געשטאנען אויך איז דא
 געװען אינװעניק איז װאם פארצעלײ, פון מאפם׳
 אפ־ געװען איז היגטערטײל דעם פון שטיק א הויל;

 פאר קא*ן די האט אוים, װײזט עם װי און נעבראבן,
 האבן געמוזט בילד יאפאנעזישן צי כינעזישן דעם אט

 מאכן אים פאר פלעגט זי װארום רעספעקט; גרוים
 עם האט און בוקערײען אונטערטעניקע אלערלײ

 זע־ קעץ די װעזן. געטלאך א פאר געהאלטן אפשר
אבערגלויביש. נען

פארזען פארדריסלאך א
 אז זיך׳ מיר דערװיסן דרוק׳ צום גײען מיר בעת
 דעם איז רײזינען, אברהם פאעט באליבטן אונזער

 האבן מיר װאפ אזאך יאר. פופציק געװארן חודש
 װעלן נומער קומנדיקן אין דורכגעלאזט. אינגאנצן

 די װינטשן דערװײל פארריכטן. צו דאם זען מיר
 ארבעטער היגע די פון תלמידים און טוער לערער׳

! ױבילאר דעם יאר לאנגע שולן׳ פרץ רינג
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העזעל:ע, א איז אט
שייז העזעיע

װאנציקעם, שפיצינקע מיט
ק?ײז. פיםעלאך אוז

 זיך שילאפסט דו װעז בײנאכט,
פײז, גאר בעטי? איז

 קערבי א מיט עס שפאנט
אײז. פע?ד אוז אויס פעילד

 אײגעראך די מיט זוכט עם
רויט, בוריקעם

 מערעיאד גערינקע
קרויט. קעפעיאד אוז

 קערבעלע דאס שויז פו?
שרעק; א גאר שװער אוז

 העזעיע דאס שויז שפאנט עס
אװעק. אהײם צוריק

 נאכט יעדע אזוי אט
—א?ײז עם שפאצירט

 מארגז אויף דאר דארף עס
גײז. ניט שויע איז

ר ע ד ע אין גײן דארפן קינ ל ױ אין זײ שי־קט—שו
ן פרק רינג ארבעטער טאראנטער ש̂ו
מיטל־װעסט: צענטעי:

ױ בעלװאודס 217 םטריט יעװערלי 194 װענ ע
סטריט מארײע 131 דזשאנקשאן:

 מיט׳ן קלובן שילער אונזערע באגריםן מיר
 אז האפן מיר און ״ױנגװארג׳/ פון ארױםגעבן

 דער צו קינדער אונזערע דערנענטערן װעט עם
 פאלקם־ אידישע די פון אידעאלן און שפראך

מאסן.

 רינג ארבעטער 220 ברענטש

 רינג ארבעטער 572 ברענטש

רינג ארבעטער 418 ברענטש ואלינער

רינג ארבעטער 318 ברענטש לאדזשער

 339 ברענטש געזעלשאפט פרײע גרופע
רינג ארבעטער

 293 ברענטש ראדיקאלער ־ נאציאנאל
רינג ארבעטער

רינג ארבעטער 219 ברענטש פרץ ל. י.

 רינג ארבעטער 557 ברענטש מעדעם

רינג ארבעטער 485 ברענטש מאזירער

רינג ארבעטער 435 ברענטש בארדיטשעװער

רינג ארבעטער 680 ברענטש פרײהײט

 דערשײנוננ די איך באגריס הארציק
״ױנגװארג״ פדן

װײנראט יצחק
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בגדים? נײע דארפט איר אז
צו קומט

םאלװיי י.
ן 145 ד ט קו רי ט ו-ועסט ס

באנײטער א ארוים װעט איר און

 פרץ-׳צולע דער פון קינדעױיאך אלע
אין “״נאשער״עז זײעלע קויפן .

קראם נאמסאנס
עװענױ טפעדײנע 446

דער אין מעדיצינען קויפט

םטא דראג לײאן
געזונט װערט און

טאראנטאװעםט םט• דאנדטס 538

^^»״“115 קאנאדע טאראנטא, וועסט, סטריט ריט׳צמאנד 400 לימיטעד, פרעם ױנײטעד דער אין געדרוקט


