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 נומער לעצטער דער
״קינדערלאנד״ —

 ארויםגאבע די זיך ענדיקט נומער דעם מיט
 בא־ לויט׳ן ״קינדערלאנד״ זשורנאל אונזער פון

 עקזעקוטיװע נאצ. און קאמ. בילדונגם פון שלום

רינג. ארבעטער פון

 אלע באקומען ניט האבן װאם אבאנענטן, די
 בא־ קענען פרײז, לויט׳ן זײ ם׳קומט װי נומערן,

:קומען

אדער צוריק, געלט דאם .1

װערט. זעלבן אין ליטעראטור קינדער .2

ר. א. פון אפיס צום דעם װעגן זיך װענדט

אדמיניםטראציע. און רעדאקציע

L_ _
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ארבעטער־ױנג. פון בילדונגם־קאמיטעט נאציאנאלן
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טײה דט w אויף ױױ דעם פון לד צװײםע דאט
גראם. נפתלי פון

 לאנען די איבער און טײך זײט יענער פון
 נעשפאנען. לאקירטע געקומען זײנען

 פארן צו נעקומעז םוחרים זײנען דאם
 ;קארן פון און װײץ פון לאנען די איבער
 — בײטן די איבער און פעלדער די איבער

 ;קײטן און זײגערם גילדערנע מיט אידן
 רינגען. דימענטנע פינגער די אויןש און
 געקלונגען, גלעקער די האבן עם אז עך,
 געקנאלט, בײטשן די האבן עם אז און

װאלד. דעם אין טיף אזש געהילכט עם האט

 פארן צו געקומען םוחרים זײנען דאם
 קאח• פון און װיײן פון לאנען די איבער
 געשפאנען אז דערהערט, גוײם די האבן
 פאגען. אידישע מיט געקוםען זיינען
 הויפן׳ די שטאלן, די געלאזן זײ האבן

 לויפז• צו געקומען און אקער, דעם און האק די
 באזונדער, יעדן פאר זיך פארנײגט האבן
 װאונדער, א עפעם אויןט װי געקוקט האבן
 דערזען, זעאונג די אט װאר אויך האבן
געװעז• חלום א איצט ביז איז װאס

 !כעשפאנען די אין םוחרים םארא ׳עך
 פונדאנען... ניט װי עפעם קוקט דאם װי און

 — פירן צו ״מענטשן״ זיך מיט געבראכט האבן
ן גענומען באלד האט דאם אז און י  :רירן ז

 שפאקטיװן, לאנגע מיט געגנט די באקוקן
 אויםפרואװן, בײמער און שטײנער די און ערד די

 געצײגן ״מאדנע״ כל׳ערלײ מיט געמאםטן
 צװײגן. ארײנגעשטעקט םימנים פאר און

 טעג דרײ געצײכנט געמאםטן, האבן
אװעק. װאו צוריק נאכדעם זײנען און
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:: ציגעלע-םינעלע.
 די שײנם. א אוי, ציגעלע, א אמאל געװען איז

 דבורה׳לע, שרה׳לע, משה׳לע, יענקעלע, קינדערלאך:
געהאט. ליב שטארק געהאט, ליב אזוי האבנ׳ם

 ליב געקענט ניט דאם מען האט אזוי װי און ”
 װײם״ אינגאנצן געװען איז ציגעלע דאם אז האבן,
 דינינקע פיר געהאט ם׳האט שנײ. װי נאר טאקע

 האט גערופן און שטרױעלאך, דינע װי פיסעלאך,
אינגעלע־קליעעלע. ציגעלע־מיגעלע, :דאם מען
 גאנצע די שטיפער, א געװען דאם איז דערפאר נאר

איבערקערן. פלענט׳ם שטוב
הענט־ די בײ אננעמען זיך קינדערלאך די פלעגן

 מיט רײצן זיך און ציגעלע ארום ראד א מאכן לאך,
:דעם

ציגעלע-קאפיגעלע,
 דריגעלע, דאמען

אישטאניגעלע,
פםיגעלע. משה

 אראפגעפאלן איז ציגעלע דאם אז איר, מײנט
 ם׳האט אן. ניט אפילו זיך ם׳הײבט נײן, ? זיך בײ

 קינדערלאך די גלײך שפרינגען, צו אנגעהױבן אויך
 גערײצט אויך זיך האט און ארײן פנים אין

:זײ מיט
קאפינדערלאך, קינדערלאך/

 דרינדעלאך, דאמעז
 אישטאנינדעלאך

פםינדעלאך. משה
יענקעלע, :קינדערלאך די זײנען אײנמאל

 אין אװעקגעגאנגען דבורה׳לע שרה׳לע, משה׳לע,
 ציגעלע־מיגעלע דאם לערנען. זיך קינדערגארטן

צימערל. זײער אין אלײן אײנעם געלאזט מען האט
 פיר־װײםע געשטאנען זײנען צימערל דעם אין

 פיר בענקעלאך. שװארצע פיר מיט טישעלאך
 רױטע פיר בעטעלאך די אויף און בעטעלאך װײםע

 געשטא־ איז בעטעלאך די לעבן און קאלדערלאך.
ציגעלע. פאר׳ן װיגעלע א נען

 פון שפרינגט׳ם ציגעלע? דאם טוט זשע װאם
 קישעלאך די צעװארפט אנדערן, צום בעטעלע אײן

קאלדרעלאך, רויטע די צײגדלאך זײגע מיט קײט

J קופערמאנעז) פ׳—מתנה (א

 קאטשעט ערד, דער אויף אראפ אלע זײ צעשלעפט
!מע מע, :םעקעט און זײ אין זיך

 געװארן נמאם ציגעלע דעם איז דרינען אינמיטן
 בענ־ א אויף ארויפגעשפרונגען איז׳ם שפילן, זיך

 זעצט טישעלע. א אויף בענקעלע פונ׳ם קעלע,
 אוי^ קעפעלע זײן אן שפארט אנידער, דארט זיכ׳ם

:זיך פארטראכט און פיםלאך פעדערשטע די
 קינדערלאך־קאפינדער־ טאקע זײנען זײ פע, —

 אין אלײן געלאזט מיך זײ האבן פארװאם לאך,
 קינדער־ אין מיטגענומען ניט מיך האבן און צימערל
 שפילן. צו װעמען מיט ניט זיך האב איך ? גארטן

זיך. זארגט און ס׳ציגעלע, אזוי זיכ׳ם זיצט
פענםטער, אפענעם דורכ׳ן דערזעט׳ם פלוצלונג

 מיט נוי א דארט ם׳זיצט און װאגן א ם׳פארט װי
 יזיך צו ציגעלע דאם טראכט האנט. אין בײטש א

דורכפארן אביםל טאקע זיך לאמיך אנו, אלײן.
װאגן. איז

געטאן. און געטראכט
 פונ׳ם שפרונג א געגעבן ם׳ציגעלע האט
 אין גלײך פענםטער פונ׳ם פענםטער, צום טישעלע

 זיך זיצט ם׳ציגעלע־מיגעלע שוין. און ארײן װאגן
דעם. פון ניט אפילו װײםט גוי דער און װאגן אין

 זיך קוקט און װאגן אין ם׳ציגעלע אזוי זיך זיצט
פרײלאך. זײער איז און ארום און ארום

 גרויםן א גאם דער אויף דערזעט׳ם פלוצלונג
ין ם׳ציגעלע אן הײבט הונט. שװארצן  רײצן צו ז

דו טינט. שװארצע הונט־קאפונט, :הונט מיט׳ן
שלעכטער. א טאקע ביזט דו בײזער, א טאקע ביזט

 אויפ׳ן כעם אין שטארק הונט דער װערט
 זאגט און ציגעלע־קאפיגעלע, מין אזא ציגעלע.

 בײזער! א און שלעכטער א איז ער אז אים אויף
 האװ־ װאגן, נאכ׳ן נאכצולױפן אן הונט דער הײבט

צערײםן. נאר ס׳ציגעלע װיל און שטארק אזוי קעט
 װאם־זשע האװקעט. הונט א װי גוי, דער הערט

 די נעמט הונט, צום אום זיך ער קערט ער? טוט
 און צװײ און אײנם, פאך, א אים גיט און בײטש

 און געטאן קװיטשע א האט הונט דער אז דרײ
 און !אנטלאפן ער איז אוי, אנטלויפן. גענומען

זײטן. די בײ אזש זיך ם׳האלט לאכט, ם׳ציגעלע

כאװער־פאװער. פון
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װײטער. ם׳ציגעלע פארט
ם׳ציגעלע־מי־ דערזעט פארן. און זײ פארן

 בײ־ גרינע אזוינע םך א מיט װאלד גרויםן א געלע
 א זיך דארןז מע ם׳ציגעלע: זיך טראכט מער
 גע- לאנג ניט װאלד. אין דורכשפאצירן ביםל

 װאגן פונ׳ם אראפ שפרונג א ם׳ציגעלע גיט טראכט
ארײן. װאלד אין גלײך

 אזױ גײט׳ם װאלד. אין ם׳ציגעלע זיך גײט
:לידעלע א זיך זינגט ך,זי בײ שטאלץ

 װאלד גרינעם אין
קאלט, מחיה א איז

— םך א גראזן פיל, בײמער
זאך. שום קײן פאר מורא ניט כ׳האב

 - דערוױיל
 א זיך איז
 געשטא־ האז

ן נ  א בײ ע
 און ם י ו ב
 - ע ג ט א ה

 װאו טראכט:
 מען ט מ ע נ

 גוטן א איצט
 איבערבײםן?

ג צ ו ל פ נ י  ל
 דער ט ר ע ה

װי  עמי־ האז,
 יזינגט ר ע צ
 דערװײ־ יז3

 עמי־ װי טנם
 װײ־ א צער
 מורא, נאר שטענדיק דאך האט האז א גײט. םער
 אים גײט װאלןש װײםער א אז געמײנט עם האט

 און פים זײנע אויפגעהױבן ער האט אויפעםן.
אנטלויפן. גענומען

:זינגט און זיך צעלאכט ציגעלע דאס
האז, נארישער האז, נארישער דו

נאז. קורצע און אויערן לאנגע
וױיטער און װײטער אזוי זיך גײט און

 הונגעריק. ציגעלע דאם װערט פלוצלונג
 א גײן טאקע איך װעל אט :זיך צו טראכט׳ם

 מילך געבן קינדערלאך די טאקע מיר װעלן הײם,
עםן. איך װעל ברויט, מיט

— קוק א גיט׳ם הײם. א גײן ם׳ציגעלע וױל
 ניט װײם און געװארן פארבלאגדזשעט גאר ם׳איז

 דער־ אזוי ם׳ציגעלע זיך האט גײן. צו װאוהין
 און בוים א לעבן אנידער זיכ׳ם׳ זעצט שראקן.

שרהלע, אוי משהלע, אוי יענקעלע, אוי, :װײנט
 אזוי בין איך איר? זײנט װאו — דבורהלע אוי

!הונגעריק
װײנט... און װײנט ציגעלע דאם און

שרהלע, יענקעלע, משהלע, זײנען דערװײל
 :קוק א זײ גיבן הײם. א געקוטען דבורהלע און
 זשע װאם ניטא. איז ם׳ציגעלע־מיגעלע !וריי

 זײ־ אויןז געזעצט זיך האבן זײ ? געטאז זײ האבן
:װײנען צו אנגעהויבן האבן און בעטעלאך ערע

 ר ע ײ ט אוי
 אוי ציגעלע,

מיגע־ װאויל
 ו א װ ע, ל

 װאו ? ביםטו
? ביםטו

 פלוצלינג
 אויןז שטײט

 און יענקעלע
 אן זיך רופט

 קינ-1 אלע צו
 מע דערלאן:

 ניט ןש ר א ד
שא, װײנען,
 ר י א װײםט

? װאם גאר
גײן לאמיר

זוכן. עם ארײן װאלד אין
קינדערלאך. אלע אן זיך רופן — גוט, אוי —

 טוען בעטעלאך, זײערע פון אױף זײ שטײען
 לאנגע הענט די אין נעמען רעקעלאך, זײערע אן

ארײן. װאלד אין גײען און שטעקעלאך
 גײען. און גײען קינדערלאך, די אזוי גײען

 אן זיך רופט װײנט. עמיצער װי זײ הערן פלוצלונג
 לאמיר קינדערלאך, ש־ש־ש, :אלע זײ צו יענקעלע

 מיר װעלן פינגער, שפיץ די אויןז שטיל, שטיל, גײן
עס. איז װער זען

זײ האבען שטיל. שטיל, צו אזױ זײ גײען
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 ם׳ציגעלע־ אודאי ? װעמען טרעפט — דערזען
מיגעלע.

ם׳צי־ גענומען אהײם קינדערלאך די האבן
:אנגעפלעצעלט גוט דאם געלע,

 אלײן אנטלויפן ניט טאר קינד לײטיש ״א
ניט.״ טאר מע ניט, טאר מע װאלד, אין

 עםן געגעבעז ציגעלע דאם מען האט דערנאך
 װי־ אין געלעגער א אויםגעבעט ברויט, מיט מילך

 ס׳װי־ צוגעװיגט שלאפן, ם׳ציגעלע געלײגט געלע,
געזונגען: און געלע

 לױ־לױ־ליג א־הא, א־הא,
אײנער״ שטיפער זשע שלאןפ

בײנער. דײנע אוים רו־זשע
װאלד, איז גײן ניט טאר םע

באלד. אויפעםען דיך װעט װאלןז דער

מאי, אין שנײ
ראנטש. יצחק פון

 אנכעפלויגן פלוצים אי־ז שנײ בײזער א
;מאי אנפאנג אין
 — געבױגן, זיך מײנע טולפאנען די האבן עם
פארבײ. ר׳װעט ביז

 געשמיםן שנײ האט װינטער־װינט א
 גרין, בלעטער א־יןפ

 געריםן בײמעלע מײן יפון און
גרין. צװײגעלאך די

 זיך געלײגט בײנאכט האב איך װען און
 ;װינט האט געהערשט

 :זיך גענײגט בעט מײן צו בײמער די
זינד?" װעלכע ״פאר

 בלומען רויטע מײנע פון געטראכט האב איך
םרײ״ דער אויןפ דארט

 געקומען שגײ איז ״פארװאם געפרעגט: מיך האבן זײ
?״ מאי אנפאנג אין
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ב$*רג♦ קופערנעם מיט׳ן מעשה די
י— נאדיר. משה פון ״

 איר גײט גאצבריק, פון ארוים גײט איר אז
 גרויםע די לעבן עגליע, פון ברעגן די איבער גלײך,

 עפל, גלעעזרנע לענגלאכע מיט צימצים־בײמער
 װאם קלינגערל, אזא זײ האבן אינוױיניק װאם

 נעמט דערנאך װינט. דער בלאזט םע בעת קלינגט,
 'אן הײבט איר און צימצים־עפל דרײ אראפ איר
 עפל דריטן דעם אױפגעגעםן האט איר אז עםן.

 שטײט םע װאו כעלעם, מיטן םאמע אין איר זײנט
 אויפ׳ן און עלפנבײן, פון געמאכט טויער הויכער א

 מאכט: און קוקאװע א זיצט טויער שפיץ
 איק-שע

איק־שע.
 לינקע די צולײגן ם׳היטל, אפהײבן איר דארפט

 ענט־ און שטערן צום האנט רעכטער דער פון זײט
:פערן

 נעד — עפםליק
כאפ. — עפםליק

 שיםעלע א אײך מ׳גיט ארײן, אײך מען לאזט
 פון שטרוי א בלאזן אײך מ׳הײםט און פײגן
 גיט דערנאך אנדערן. צום ביז מארק ברעג אײן
 מיט אנגעפילט װארעניקעם פוטערנע זיבן אײך מען

 אזוינע זיך, פארשטײט זײנען, דאם — װאטע
 קלוג, זײער זײנען כעלעמער אלע װײל נאר הישנם,

 און װארעניקעם קישנם די מען רופט דאריבער
קישנם. — װארעניקעם

 זאגן :װאדען גאר... אזוי יא, ? גאר אזוי
 די װאםי — װארעניקעם מײנען איז װארעניקעם

קונץ?
 דרײ די צוגײן קומען אביםענקע שפעטער

 בגדי־ אין אנגעטאן שטעטל, פון לײט טויבםטע
 אויערן די אויןז טשײניקלאך געלע מיט מיטװאך,

 לופט, די אײך געפעלט םע װי אײך מ׳פרעגט און
 אויןש פענטםטער אײגן אן זיך בײ האט איר צי און

 רײנ־ צוליב װײל ארויס, דרויםן אין ארויםצוקוקן
 פענט־ אײגן זײן אײנער יעדער דא נוצט װעגן קײט

 נישט אײך ם׳איז אז ענטפערט, איר אז סטער.
פענטםטער, אײגן אן מיטצונעמען אײנגעפאלן

 צע־ זיך מאכן אויף, אירע*) דרײ די זיך הײבן
 הינטער אײנם זיך שטעלן קאפטוינים, די רעכט

 דער נאך הוםט צװײ צו יעדער גיבן ם׳אנדערע,
 שאקל א מיטאמאל דרײ אלע גיבן דערנאך רײ,
 הינטערװײ־ ארוים מ׳גײט און קעפ דרײ די מיט

באקן. אנגעבלאזענע מיט און שטיל — לעכץ
 מיט זײגערמאכערם צװײ קומען דערנאך
 קױליטשלאך, בלאנדע װי בערדלאך געפלאכטענע

 און גוט־מארגן א אויף מאם די אײך נעמען און
 אזא אױף ארריןש אײך זעצן שיפקעם**), צװײ

 א ארױם אײך גיבן און בענקל א מיט הענג־װאג
מעגט. איר אז צעטל,

 מעגט ם א ו ו מםתמא דאך איר פרעגט
 אז שיפקע־לשון, אויףו אײך מען ענטפערט איר?

 טאמער נאר ;װילט איר װאם אלצדינג, מעגט איר
 נישט, מ׳טאר װאם װעלן דערװעגן זיך איר װעט
אײך. צו װײ אז און אך אז זײן, װעט

כע־ אוים זעט אזוי !דאם איז דאם הכלל,
 האט װאם שטעטל, פון מנהגים שײנע די און לעם

 גאנצער דער אין שטעטל קליגםטן פאר׳ן שם א
 אײדער אז דערצײלן, פארגעםן נאך יא, װעלט.

 זיבן געװיםע די ארוים אײך גיבן כעלעמער די
 געשריבן ם׳שטײט װעלכע אין פארמעטן, ארשין***)

 רעכט דאם נישט האט בירגער כעלעמער קײן אז
 אויער, אין שנעלן אדער נאז, בײם ציען צו אײך
 שאטן אײער צושלאגן לאזן צוערשט זיך איר םוזט

דר׳ערד. צו
:אזוי געטאן װערט דאס

 און זו־ן, דער אין לײלאך א אוים מ׳שפרײט
 פאלט אײערער שאטן דער און אװעק אײך מ׳זעצט

 דא־ דעם פון ברעגן די און לײלאך, אויפ׳ן שארןז
 טשװעקלאך געלע מיט אוים מען שלאגט שאטן זיקן

נישט זיך זאל אלײן אײך מיט װאם אז אזוי, —

(  מענטשען. *
 קאפאטעם. *י)

י)»ירד. ***)
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 זבי כעלעם, אין בלײבן שאטן אײער טוז טרעפן,
 אים קומט קרובים אײערע פון אײנער אדער איר

 פאװע־אײער, גאלדענעם קױשל א פאר ,אויםלײזן
 טיגער־טרערן געטריקנטע פונט דרײצן פאר אדער

שװעמלאך. זיבן מיט
 װאם אקוראט שוין, וױיםן מיר אז איצט,

צו דארט גײט אלצדינג אזוי װי און איז, בעלעם

 די דערצ־ילז אײך מיר װעלן אומעטום, װי קליגער,
 די נישט איז עם זרן. דער מיט מעשה
 פארנארט זי מ׳האט װאם זון, דער מיט מעשה

 דערטרינקען; נעװאלט זי און ארײן ברונעם אין
 עלף־טויזנט־ די מיט מעשה, די נישט אויך ם׳איז

 װאם באלעבאטים, כעלעמער און־צוױי־און־צװאנציק
 עלןז־טויזגט־און־ אלע אז פלאן, א געהאט האבן

 דער־ שפײ א טאן זאלן מענטשן צװײ־און־צװאנציק
 אײן איז צונויפדרײעז שפײען אלע די מעז זאל נאך

 און זון דער צו טאן שפריץ א אים און שפײ גרויסן
אײביק. אויף אויםלעשן זי

 נײנציק די מיט מעשה די נישט אויך ם׳איז
 םוןז־ א אויםשפריצן געװאלט האבן װאם זקנים,
װײם... װערן זאל זי כדי קאלך, מיט נאכט חודש

 די אין שפריצן) (בעת׳ן זײ איז קאלך דער אז און
 גע־ זײ האבן געמאכט, בלינד זײ און ארײן אויגן

 להכעים צו אויןז נאבט די זײ טוט דאם אז טײנט,
 האבן זײ און טונקעלער... אמאל װאם װערט און

 מיהאט װאנעט ביז געשפריצט, און געשפריצט אזוי
 די מיט אפגעקאלכט, און טויט געפונען אלע זײ

הענט. די אין שפריצערם
 און קינד שוין דאך װײםן מעשױת יענע נײן,

 עםעם גאר־גאר װעגן איז מעשה אונזער !קײט
— אזוי װי דעם װעגן מעשה א איז עם אנדערש.

ר------- א נעמען מירץ רײדן? צו דא איז װאם נ
:דערצײלן און

באריט־ דער ליגט עגליע און כעלעם צװישן
 צונויפגע־ איז װאםער זײן װאם חמוק, טײך טער

 קײטעלאך װי אזוי טראפנם, אײנציקע פון שטעלט
 און חמוק פון װאםער שנירל א ארויםנעמען (מ׳קען

 נישט װעט קײנער און זײגערל א צו צוטשעפען עם
 אויף חמוק פון לינקם װאםער.) איז דאם אז װיםן,
 פאראן איז עגליע צו נעענטער איז װאם זײט דער

 בארג א הײםט, דאם — בארג האנטגעטאכטער א
 מיט געװארן געמאכט איז אים אויןש אלצדינג װאם
 גע־ איז בלעטל יעדעם גרעזל, יעדע האנט. דער

 איז אפילו װערימל יעדעם האנט. דער מיט מאכט
 ארויפגעשטעלט און אזאמינזאך מיט אויםגעקלאפט

 מין אזא פון איז אלײן בארג דער בלעטל. אויפ׳ן
 מיט זון דער קעגן פעכלט װאם קופער, געשמאקן

 םע װער גישט מ׳װײם אז בלענדעניש, מין אזא
װעמען. באלויכט

 ״דער כעלעמער די רופן בארג דאזיקן דעם
 געדויערט םע װײל — זעקםער״ זיבן פון בארג

 װעגן טראכטן צו שעה זעקם מאל זיבן אקוראט
 שװער אזוי און כעלעם פון ער איז װײט אזוי ;אים
 גע־ אומישנע איז װאם בריק די אריבערצוגײן איז

 אויפ־ זי מ׳זאל כדי קרעפלאך, מילכיקע פון מאכט
 װי שטײן בלײבן מ׳זאל און גאנג םיטן אין עםן

חוזק.
 און אםיפה גרויםע א פארופן כעלעם האט

 צום ר ע ב י ר א ז ו מ מען — אז אפגעמאכט,
 אריבער־ זען אים און ״זיבן־זעקםער״ פון בארג

 מען האט ? י ו ז א װי אבער אהערצג נעמען
 א געפונען מ׳האט און געטראכט און געטראכט

נידריק זײן װעט זון די בעת אינדערפרי פארטל:
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 זאג און אהער ארײן pip מארים, איצטער, און —
 װען געזאכט, אנ?ל רער האט — זעסט, דו װאם מיר,

אנגעשטעלט. אלץ געהאט שוין האט ער
 און טיקראםקאפ םון רערל אין גע?וקט האט מארים
געזאנט: ענרלאך און געשמײכלט, און געקוקט געשמײכלט,

שטריס. א דא זע איך —
:צעלאכט זיך האט אנ?ל דער
הארל, ראם איז דאס ; שטרי? קיין ניט איז דאס —

אונטערגעלײגט. דא האב איך װאם
 ראם באטראכט קאפ, דעם אראפגעבױגן האט מארים

 מיקראםקאפ דעם דורך רערנאך און אזוי םריער הארל
 פאר־ מיקראםקאפ דער שטארח װי געװאונדערט, זיך און

הארל. דאס גרעםערט
— װייזן, עפעם נאך דיר איך ווועל איצטער און —

 קעשענע פון ארױםגענומען און געזאגט, אנ?ל דער האט
װאםער. מיט פלעשעלע קלײן א

םלעשעלע. אין װאםער דאם באטראכט האט מארים
 מוטנע. אביםעלע נאר װאםער, געװײנלאך געװען איז דאם
 גלעזל, פלאטשי? אײנפאך אן גענומען האט אנקל דער און

 אײן אנגענומען ער האט שװעבעלע א פון שפיץ מיט׳ן
 טראפן דעם ארויפגעלײגט פלעשעלע, פון װאםער טראפן
 מיקרא־ רעם אונטער אונטערגעשטעלט און גלועזל אוים׳ן
 צוגערופן ער האט צוגעגרײט, אלץ האט ער װען םקאפ.

אריינקוקן. זאל ער מארים׳ן
 און מיקראםסאפ רעם רורך נעקוקט האט מאריס

 האט װאםער טראפן קלײנער דער געװאונדערט. זיך
װאםער רעם אין און װאםער, גרוים א וױ אויםגעזען

 ברואימ׳■ קלײנינקע םך א םך, א ארומגעשװאומען זײנען
 געוױינלאכע געװען ניט זיינען ברואימ׳לאך די לאך.

 קיין ניט און קעפ סײן ניט געהאט ניט האבן זײ חױת,
 װא־ רעם אין ארומגועשװאומען זיי זיינען דאן־ ;םיס
ריכטועען. אלע אין צוריק און הין םער

 האט — חיה׳לאך? א פאר דאס זיינען װאם —
 אין אײנגעקוקט גוט זיך האט ער װען געםרעגט, מאריס

מיקראםקאפ. דעם
 אנקל דער האט — ,ן ב א ר p י מ זײנען דאם —

 ברואימ׳- קלײנינקע אזעלכע זײנען דאם — געענטםערט.
 אט זען. ניט אויגן נאקעטע די מיט קען מען װאם לאן,

 װאםער, רעם אין דא, פלעשל. אין אהער pip א גיב
 אבער ז״נען זײ טיליאנען. די אין םאראן זײ זײנען

 רעם אונטער אבער זען. ניט זיי typ מען אז ?לײן, אזוי
 הונ־ עטלאכע פארגרעםערט װערן זײ װאו מי?ראם?אפ,

זען• גוט זײ מען ?ען מאל, דערט
 דער אויו» נאר איז טי?ראם?אפ דער װען אמאל, —

 עס אז געװאוםט, ניט מענטשן האבן געװען, ניט װעלט
 און ?לײן זײער זײנען זיי װייל מי?ראבן, פאראן זײנען

 מי?־ דעם ערםונדן האט מען װען זען. ניט זיי ?עז מען
 איז עס אז ארומגעזוען, זיך געלערנטע די האבן ראם?אפ,

 האט מען מעלכע װעגן ׳מי?ראבז װעלט גאנצע א דא
 האט אפpDראpמי אט־דער און געװאוםט. ניט פריער

 ארי־ גייען ^”p^pp אזױ װי אויםצוגעפינען געהאלפן
געזונטע. צו מענטשן ?ראנ?ע פון בער

 א״נפא?ן אנגעהויבן אנ?ל דער האט זאגנדי? אזוי
ל אין מי?ראם^!פ דעם ט מ  גײן צו זיך צוגעגרייט און ^

אהײם.

צװײגעלע. מײן
 בײמעלע, א אויף זיך װאקםט קלײנם א צװײגעלע א

 צװײגעלע. דעם אויף װאוינען בלעטעלאך קלײנינקע
 בלעטעלאך, גרינינקע, שײנינקע, קלײנינקע,

 זײ. װערן שענער טאג אלע
 דעם, צו צו גוט זיך קוק איך
מער, טאכ אלע

 װערט, צװײגעלע דאם גרעםער און שענער
װערן. גרינער און שענער, בלעטעלאך, די און

קאמארניק, אםתר
שי?אגא. שול, ר. א. פאר? דאגלאם פון שילערן

קינד. עלנדע דאס
 טיר, א בײ מײדעלע א זיצט עם

 :איר בײ פרעגט און מאן א צו קומט
 דיר? איז װאם מײדעלע, װײנםטו װאס

 :ענטפערט זי און
 אלײן, קינד עלנד אן בין ״איך
 נאכט, און טאג װײן איך
 װײן, און װײן איך און

 מוטער, און פאטער מײן װאם
 אלײן, געלאזט מיך האבן

 איך, בין עלנד און
שטײן.״ א װי עלנד

שול. ר. א. הארלעמער גאלד. םאפיע

I
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1 טרעפט. און לײענט
I אטת לײבוש ®ון

18.
װעלט. שלעכטע א

פרײנט. מײנע װעלט, שלעכטער א אין לעבן מיר
 בא־ די באקומען צו שװער זײער אן אונז קומט עם

 שוין לײגן מיר װען פארדינען. מיר װאם לוינונג
 עם מיר טוען קבר, מענטשנ׳ם א אויף בלומען יא

טויט. זײן נאך ערשט

19.
? שוםטער מײן מיט מען טוט װאם
 פום אײן מענטש, אומגליקלאכער אן בין איך

 פארשטײט אנדערער. דער װי גרעםער מיר בײ איז
 איך מוז ניט, איך קען שיך קויפן אז שוין, דאך איר
 מײן אבער האט שוםטער. א בײ באשטעלן זײ

 אים הײםט מען װאם :קאפ פארשטאפטן א שוםטער
 מאכן געהײםן אים איך האב ער. פארגעםט טאן
 פאר־ זיך ער האט אנדערן, פונ׳ם גרעםער שוך אײן
 פונ׳ם קלענער שוך אײן כעמאכט גאר אוץ געיסן

 שום־ מײן מיט מען טוט װאם געװאלט, אנדערן.
טער?

20.
ארימ־ די צײטן. שלעכטע אין הײנט לעבן מיר

 דעריבער טאג. צו טאג פון זיך פארגרעםערט קײט
 שפארן. נאר שפארן, ז$ל מען אז עצה, מײן איז

 דער קענען. מיר װיפיל און אלץ, פון שפארן לאמיר
 קויפן זאל יאר, א שיך פאר דרײ קויפן פלעגט װאם

 יאר, א שיך פאר צװײ קויפן פלעגט װאם דער צװײ.
וױיטער. אזוי און פאר, אײן מויפן זאל

21.
בױם. הויכעד דער

 הױכע זײער פון געהערט מםתםא שוין האט איר
 גע־ מיר װי בוים ריזיק־הויכער אזא אבער בײמער.

 זיכער אײך װעט קאליפארניע, אין ערגעץ פינען
 אזוי איז בוים קאליפארניער יענער פארװאוגדערן.

צן גאר קען מענטש אײן אז הויך,  שפיץ דעם איעאנ
 דרײ װינציקםטנם האבן מען דארןז בוים יענעם פון

קינד. אייין אדן מענטשן דערװאקסענע

22.
אויװן. קונציקער דער

 מען אז אנאנסירט, געװען איז צײטונגען די אין
 באנוצט עס װער אויװן. קונציקן א כעמאכט האט
 קוילן. העלפט א אײן זיך ברענגט אויװן קונציקן דעם

 געקויפט האבן מעגטשן םך א אז זיך, פארשטײט
 אײנברענכען ניט עם זיך װיל װער װײל אויװן, דעם

 איז קויפער די פון אײגער אבער ? קױלן העלפט א
 ער דארף װאם צו פלאן. זעלטענעם א אויף געפאלן

 העלפט א אײנברענגען זיך און אויװן אײן קויפן
 אינ־ און אויװנם צװײ קויפן דאך קען ער קוילן,
 אזוי טאקע ער האט ? קוילן די אײנשפארן גאנצן

געטאן.

זון־אונטערגאנג. א
קאהן. יהודית פון
מיטל׳טול) יאמןער (נױ

 שפאצירן ארוים בין איך פארנאכט. זונטאג
 דער פארק. םענטראל אין רעזערװאואר דעם ארום
הײםער. גאנץ א געװען איז טאג

 געװען איז רעזערװאואר פון װאםער דאם
 א װי אזוי געגלאנצט האט און רואיק און שטיל

 אונטערגײן, בײם געהאלטן האט זון די שפיגל.
 גאל־ רויט אירע מיט באשאטן אלעם האט זי און

 זײ־ ארויפגעשיקט האט פאנטאן א שטראלן. דיקע
 באגילט פאלנדיק זײנען װאם װאםערן זילבערנע נע

זון. אונטערגײענדער דער פון געװארן
בײמער. געשטאנען זײנען װאםער דעם ארום

 בײמער די און געװײט, ניט האט װינט ברעקל קײן
 קײן מיט רירגדיק ניט שטיל, געשטאנען זײנען
 די ארום װאך. אויפ׳ן םאלדאטן װי אזוי אבר,

 הימל־קרא־ מורא׳דיקע געשטאנען זײנען בײמער
 פײער־ הונדערטער זײערע מיט האבן װאם צערם,
ארום. אלעם אויף שפאט םיט געקוקט אויגן דיקע

 די הינטער ארונטער ביםלאכװײז איז זון די
 פינם־ װערן אנגעהױבן האט עם געבײדעם. הויכע

 פון אפשפיגלונג דער פון פינםטערער. און טערער
 טונעלן, גאלדענע געװארן זײנען ארום לאמפען די

 ארײן. װאםער אין טיף ;טיףן געצויגן זיך האבן װאם
 געבאדן זיך האבן לבנה די און שטערן זילבערנע די

 האבןי גאלד און זילבער און רעזערװאואר, אינ׳ם
װאםער. טונקעלן אינ׳ם צוזאמענגעמישט זיך
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 לערנען שױן מ׳קען
שפראכן. פרעמדע

 דער פון צײס דער אין
 האבן מלחמה, לעצטער

 שטאטן אײךאון־צװאנציס
 אנגענומען אמעריקע אין

 פאר־ האט װאם כעזעץ, א
 מיט :לערנען צו באטן
 פרעמדע הינדער ױנגע

 רי אין םאי שפראכן,
 סאי און סקולם פאבאיין

 דאם שולן. פרייװאטע אין
 אנ־ איז נעזעץ דאזיקע
 םפע־ געװארן גענומען

 מ׳זאל כדי דערפאד, ציעל
 דייטשישע די לערנען ניט

שפראך.
 אין איז מאנאט דעם

 לאנד פון געריכט העכםטן
 משפט דער פארגעקומען

 דא־ דאם צי דעם, װעגן
 מערםטע די ניט. צי קאנםטיטוציאנעל, איז געזעץ זיקע

 איז געזעץ אזא אז רערפאר, געשטימט האבן ריכטער
האנסטיטוציע. דער קעגן

רייזע. נארד־פאל זײן אױה גיט אמונדםען
 איבער געגרייט זיך האט װאם אמונדםען, ראאלד

 נארד דעם פון אויםפארשונג נייע א מאכן צו צייט יאר א
אויםגעגעבן. ארבעט די האט פאל,

נארד־ דעם אריבערפליען געזאלט האט אמונדםען
 געפארן איז ער עראפלאן. געבויטז םפעציעל א מיט פאל
 אלאםקא) (צפון נארװיין אין און שיף א מיט אלאםקא ביז

 די עראפלאן. מיט׳ן פליען צו פראבעם געמאכט ער האט
 און צופרידנשטעלנד געװען ניט אבער זײגען פראבעם

צוריק. קומט ער אז װיםן, געלאזט האט ער

טויט.—לאטי פיער
 איז ױני טן10 דעם

פראנסרייך, הענדעי, אין
בארימ־ דער געשטארבן

 פיער שרײבער טער
 באגראבן איפ ער לאטי.

 אינזעל אויפ׳ן געװארן
סבר׳ א אין ^לעראן,

 אלײן זיך האט ער װאם
צו׳געגרײט.

 א געשריבן האט לאטי
 אין האט ער ביכער. םך
 ארורכגעמאכט לעבן ז״ן

ער־ זייער,אינטערעםאנטע
בא־ ער װעלכע פארונגען,

גע־ ״די זײן אין שרײבט
קינ־ קינד״. א פון שיכטע

 לײענען אויך הענעז דער
 ״אייםלענדיס בוך זיק

גע־ יװאם פישערמען׳/
ענגליש. אין זיך פינט

 די פון קינדער־קאלאניע ערשטע די
שולן. ױנג ארבעטער

ע אר. שיקאגאער די  צו ערשטע די זיינען שולן רי
 איז לערנען װאם קינרער, די פאר קאלאניע א ארונאניזירן

 װעלן לייענען, דאם װעט איר בשעת שולן. רינג אר. די
 און לערנעז עםן, פארברעעען, קינדער די דארטן שוין

 די פון לערער זײערע מיט צוזאמען לופט פרישע כאפן
 פארברענגען דארט װעט שולן, די פון קינד יעדעם שולן.
צייט. װאכן צװײ

״יעהופעץ״. איז האלאניע זייער פון נאמען דער
 מאדערנע די פון ?ינדער די פאר קלאניע צװייטע א

 די יארק. נױ פון װייט ניט זיך געםינט שולן אירישע
 פון אויםגעהאלטן װערט און ״בויבעריק״ הייםט קאלאניע

 קאלאניע די יארק. נױ םון שולן םאלקם שלום־עליכם די
יאר. ררײ שוין עקזיםטירט בויבעריק

ױנײױלי. מאנאטען די
. נ ו י י

 איטאליענישער גרויםער דער גאריבאלדי, .1
.1882 ױני, טן2 דעם געשטארבן איז רעװאלוציאנער,

 גע־ יארק נױ אין איז 1909 ױני טן19 דעם .2
גארדין. יעקב שטארבן

 אנטא־ םקולפטאר אידישער גרויםער דער .3
.1902 ױני, טן26 דעם געשטארבן איז קאלםקי

 געװארן געבארן איז 1712 ױני, טן28 דעם .4
רוםא. זשאק זשאן

 קהוין־ עםטרײכישער דער ׳פערדינאנד, .5
 1914 ױני, טן29 דעם געװארן ערמארדעט איז פרינץ,

םאראיעװא. אין
.י ל ו י

 פון באגרינדער דער הערצל, טעאדאר דר. .1
.1904 ױלי, טן3 דעם געשטארבן איז צױניזם,

 באם־ געפאלן איז ,1789 ױלי, טן14 דעם .2
טיליען.
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ראזנפעלד. מארים
 םטן21 רעם געשטארבן. איז ראזענפעלר מארים

 פון שוין איז ער און געװארן קראנק פלוצלוע ער איז ױני
 ער איז נאכט זעלבע די אויםגעשטאנען. נישט בעט

יאר. 61 געװען אלט איז ער געשטארבן.
 געװארן געפייערט איז צוריק צײט קורצע א מיט

 אײנגעפאילן, ניט איז קיינעם און געבורטםטאג טער60 זײן
 זײנע מענטשן, זעלבע די װעלן פײערונג רער נאך גלײך אז

 רו. אײביקער זן צו פירן אים רארפז שרײבער, חברים
געװען. עם איז אזוי אבער

 דארו? א אין געװארן געבוירן איז ראזענפעלד מארים
 גע־ ער האט ױנגערהײט .1862 אין רוםלאנר, באשקא,

 שװער האט ער װעלט. דער איבער ארומװאנדערן נומען
 יארק נױ לאנדאן, אמםטערדאם, אין : אומעטום געארבייט

 איז ער ביז ענגלאנד, רוםלאנד, אין וױדער דערנאך און
 באזעצט זיך האט ער װאו אמעריקע, קײן צוריקגעקומען

שטענדיק. אויף
 בײ שאפ א אין געארבעט ער האט יארק נױ אין
 צייט גאנצע רי אבער צײט. יאר צען איבער קליידער

 בא־ צו זיך װי מיטלען געזוכט און גערוט גישט ער האט
שרײבן. מיט אפצוגעבן זיך כדי שאפ, פון פרײען

 גארימט שנעל ער איז שדייבן אנגעהױבן ה^ט ער װען
 באזונדערם װעלט, אידישער גאנצער דער איבער געװארן

 ארבעטערם דעם פון לידער זײנע אין אמעריקע. אין
 לעבן. אײגן זיין געזען איינער יערער האט פײן און ליירן

 די אין זינגען אנגעהויבן מען האט ידער5י זיינע פון םך א
 מען זינגט טאג ה״נטיקן ביז׳ן און ארבעטער־הײזער

נאך. זיי
 אלע לידער. זיינע מען זינגט שולן אונזערע אין אויך

 ״מײן :װי לירער, אזעלכע דערמאנען זיך קענען קינדער
אנדערע. און ליכטעלאך״ יןלײנע איר ״א איעעלע״
 דעם געדענקען אײביק מיר װעלן לידער די דורך

ט געלערנט אונז האט װאם מענטשן, ײנ  דאם האבן צו פ
לעבן. שיזלאפישע

דא! זײנען הײשעױקן דבעצן־יאריקע די
 באקומען צו איצטער האבן שאטן אונזערע פון םך א

 יאריקע זיבעצן די זיינען דאם געםט, וױכטיקע זײער
יען צו איצטער קומען װאם הײשעריקן,  גרויםע אין פ̂י

 נעםטן זייערע אין שלאף יאריקן זיבעצן א נאך טיליאנען,
 געזאנג דאם הערן מען װעט הויפטזעכלאך ערד. דער אין
דזשוירםי, נױ יארק, נױ שטאטן די אין הײשעריקן די פון

 מיט׳ן צוזאמען אבער אנרערע. און מאםאטשוםעטם
 דער־ אויך שטאטן די פון א״נװאוינער די װעלן געזאנג,

 װען ׳אפ טוען היישעריקן דאזיקע די יװאם צרות, די פיצן
 כדי םרוכט־בײמער פון צװייגן די אוי^ זיך באזעצן זײ
אײעלאך. מיליאנעז ילייגן צו

 פון איינם איז הײשעריקן דאזיקע די פון אנקום דער
 זיבעצן־ זײ מ׳רופט נאטור. דער אין װאונדער גרעםטע די

 זיבעצן פונסט ם׳נעמט װל רערםאר, יאריקע־הײשעריקן
 דער םון אויו» שטײט הײשעריקן מחנה נײע א ביז יאר

 זײערע לייגן און צװײגן די אויח זיך באזעצט עו־ד,
אײעלאך.
 אט הײשעריקן, קײן ניט זײ זײנען אמת׳ן דער אין

 װאם און אפריקע אין למשל, זיך, געפינען װאם יענע װי
 זיבעצן די געװיקםן. אלע צו שאדנם שרעקי^אכע אז טוען

 דער־ יעגע װי בלויז, זיך פארשטעלן היישעריקן יאריקע
 זייער פון װאכן פאר לעצטע רי אין היישעריקן מאנטע

 די םון אונטערצושיידן זיי כדי און לופט. דער אין לעבן
ציקאדאם. די זײ מען רופט הייעשריקן אנדערע

 אין ליגן ציקאדאם רי װי יאר, זיבעצן ם׳װערט װען
״ גראבן ערד, רער  זיך נעמען ערר, דער פון ארוים זיך־ ז

 פליען ארגאניזירטערהײט אוץ מחנות גרויםע אין צוזאמען
אײעלאך. די לײגן צו לופט־נעםטן זוכן ארויס זײ

 זײ מענער־ציקאדאם. רי ארוים פליען צוערשט
 פון און װעג אויפ׳ן ליבע־לידער זיעען אײן אין האלטן

 זימגצן די אז זיך, דאם מען דערװיםט געזאנג דאזיקן דעם
 ארויםםליער ערשטע די װען אן. קומט מחנה יאריקע

 האבן בעםטן צום צװײגן, פאםיקע די אויםגעםונען האבן
 מוטער־ די צופליען קומען םרוכט־צװײגן, ױנגע ליב זײ

 באזארגן פון ארבעט דער צו זיך מ׳נעמט און ציקאדאם
 װי פונקט װעט, װאם דור, ױנגן רעם פאר נעםטן גוטע

ט, זײ  אין אײניקלאך די פאר נעםטן זוכן רארפן ה״נ
אחם. יאר זיבעצן

געבוירן, װערט זי װעלכער מיט נאדל, מין א מיט
 פון נעםט לאנגע אײן אויםשניידן מוטער־ציקארא די נעמט

 םארטיק, װערט דאם װען אנדערן. ביז׳ן צװײג עק אײן
 דרײ צװײ א לייגט פלאץ, ערשטן צום צוריק זי לויפט

 מוטער־ די — !״באץ״ און ארט יעדן אויח אײעלאך
 פאלן קערפער איר פון שטיקלאך שטארבט, ציקאדא

— און ערד דער אויףי ארונטער
 נײעם דעם םון לעבן דאם אן זיך הײבט איצטער

דור.
װע־ קלײנע רי הייבן שפעטער, װאכן עטלאכע אין
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 לופט־ אדער צוױיג־ זייערע פון ארויםצוקריכן אן רימלאך
 אײן זיך גראבן ערד, דער אויױ אראפ פאלן זײ נעםטן.

 דארטן זי ליגט אזוי און זיך פאר ציקאדא טיוי,יעדע טיף,
 די אין חברים. אן און פריינד אן יאר זיבעצן גאנצע
 װאכן עטלאכן לעבן צו כדי צו, זיך זי גרײט יאר זיבעצן

אייעלאך. לייגן און לוםט דער אין חברה דער מיט
יאר. זיבעצן יעדע איבער דאס זיך חזר׳ט אזוי און

? מערקוױרדיק נישט דאם איז

אן. הײבן און געענדיקט האבן זײ
 גרויםער א געװען חודש לעצטן איז דעטראיט אין
 פארגע־ ם׳איז — שולן ריננ ארבעטער רי אין ױם־טוב

 װאס קינדע,ר 6 םוז גראדואירונג־צערעמאניע די קומען
 ױם־טוב דעם לכבוד אנפאנג־שול. די פארענדיקט זזאבן
 זשור־ שײנעם װאונדער א ארויםגעגעבן קינדער די האבן

 האבן זײ קינדער. די פון ארבעטן שײנע זײער מיט נאל
 די ראטן מיר און שול יעדער צו נומער א צוגעשיקט

אדורכצולײענען. זשורנאל רעם קינדער

פרילינג. דער
 ר. א. םילא׳ר יװעםט אילט, יאר 9 ווינער, מאקם פוז

שולע.

געקומען, איז פרילינג דער
זשומען, פליגעלאך די
בליען, בלימאלאך די
פליען. פײגעלאך די

 גלאנצן זון־שטראלן די
שײן, און ליבלאך

טאנצן, קינדערלאך די
קלײן. םײ און גרוים, םײ

 שװימען פיםעלאך די
פריש. און לעבעדיק

 זײ ארום אלעם און
זים. און פרײלאך איז

:זײנען גראדואירט האבן װאם די
 אושקאץ. װעלװל יאפע, לײבל (לערער), קאמײ י. קאמאראװ, איזי :לינ?ם) צו (רעכט רײ אױבערשטע

די קאמאראװ, שרה לערער), (געזאנג םעלצער מאדאם םאקאלאװ, ראובן : רײ אונטערשטע ברוד. ם״
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• • P זענטפעח ns פועגז קינדער וזאפ
 לעצטן פךן פראגעם די אדיה ענטפערם

נומער.
 דאר• א .:9 ױמער פרעגן קינדער װאם

 Dp»* גודינםהי, מ. מי^ער, הערשיצ :געטראפען
,  פערעיצשט״ן, ח״ם פרידמאן, נארא אטר,יז,5פ דזש. םיג̂י
 אײ־ םיגיצ, לײבל מייעראוױטש, יעקב דינערשטײן, שרה

 י5ליי פער^שטיין, בעני פארמאן, רבקה עפשטײן, דע
 שויצמא!• ראובן הורװיץ, ?ײב̂י מאן,5טײ

 א״• «ו mo טימער פרעגן קינדער װאם
׳וױשניװעצקי. י5טי< הור׳װיץ, לײבל :געטראפען

l מ־מער פרעגן דער3קי װאם i: שװאם א 
זיפערל. א ארער (םפאנרזש)

דינערשטײן, שרה פרידםאן, נארא :געטראפן
 לײבל מײלמאן, לילי עפשטײן, אײרע סראוט, ראזע

 װיש־ טילי פיטערםאן, משה פאלעקאװ, פײגל הורװיץ,
 יא־ יצחק שו^מאן, ראובן טראפסקי, גא^דע נױועצקי,
 [-1ל ליליען װארזײגער, חײם הימ^םאז, דארע נאװםקי,

4כאשי פעני אוסייעװ, יבע5 ׳װין,
ײענט  דאם סען װי : 14 נומער טרעפט און ל

מענער? װי האבן, חתונה זאאען םרויען מער אז ז״ן,
 חײם בימןאװםפי, ל<ל' פריידמאן, נארא :עטראפן3

 יעקב דינערשטיין, שרה הענרריס, מארי שטײז,5פער
 עפ־ איידע קראוט, ראזע ,5םיג לײבל מײעואװיטש,

הורװיץ. 5ייב5 מײ^טאן, י5?יי םארמאן, רבפה שטײן,
ט ײענ ר טרעפט און ל ע מ  גרע־ א מיט :15 מ

 לןענען ניט ץ5א מען װעט טעג) 8 (פון װאך םערער
ארבעט. די פארענדיקן פריער

 לייבל הענדריק, מארי פעחצשטיין, חיים :געטראפן
 הורװיץ, יצײבל עפשטײן, איידע קראוט, ראזע םיגצ,

הורװייז. טשאריצם
 דאד האט ער :16 נוםער טרעפט און ט3לײע

 האט -װי אמוניציע, גאנצע זײן אויםגענוצט אנהויב פון
? שיםן געהענט שפעטער ער

3: פן א ר ט  בײ־ ל'ל' פרידמאן, נארא רובין, ל. ע
 די־ שרה הענדריש, מארי פעראשטיין, חיים סאװםשי,

קראוט, ראזע ,5םע אייבל מייעראװיטש, יעסב נערשטיין,

 טשארלם הורװיין, ײבצ5 מײאמאן, פארמאן, רבקה
 דארע יאנאװםקי, יצחק שװארצמאן, מארים הורװיץ,

פיטערםאן. משה הימ^םאן,
 יא מ׳האט צי : 17 ױמער טרעפט און ט3לײע

 א^׳ז ברעג א האט ניט, צי שטריק, דעם איבערגעשניטן
ב^ײבן. געמוזט

הורװיץ. ילײ̂ב געטראפן:
רעטענישן.*) און שאראדעס

 ם׳פנים, אפ מיר װיש .1
אײנער; יעדער איך בין
פ^ייצע, מײן קראץ א גיב

קײנער. איך ביצייב
)1 — 300, 80, 10, 3, 30(.

 פון .וױ גוט אזוי הינטן םון זעט פערד װעלבעס .2
? םארנט

)1 — 2, 30, 10, 50, 4 — 80, 70, 200, 4(.
רעשטן די יװי איז נאמען שרײבערם אידישז יװעיצכן .3

.)300 ,1( ? זאך פארברענטער א פון
 אמע־ אין װערט שרײבער אידישן װעלכן צוליב .4

? וט5ב םך א םארגאםן ריקע
)50, 10, 3, 70, 200(.

איך. װער אינגער אלץ ^עב, איך ?ענגער װאם .5
)80, 1, 200, 9, 200, 70, 9(

. ע ד א ר א ש
אשטײן.3קראם אברהם פון

יארק. נױ שו^ע, ר. א. דאונ־טאונער
 חדר, אין ניט אבער ?ערנען, איז איז ערשטער מײן
 םדר, אין ניט אבער זינגען, אין איז צװייטער מײן
 פלאנץ, אין ניט אבער מינאר, אין איז דריטער מיין
 טאנץ. אין ניט אבער אסטאװע, אין איז צעצטער’ מײן

איז, ער װער טרעפט־זשע
געװים. דאך אים קענט איר ____
 ציפער יעדן אנשטאט ציםערן. אין ענטפערם *)
 אילףי־בית פון אות געהעריקע דאם אװעס שטע׳לט

 זיך אײענעז ציפערן ענטפער. דעם האבן װעט איר און
־ רעכטם פון איגלןס. ־



פינױ־אוךצװאנציס

פארמעד קלוגעד דעד
 צו הײ װאגן א נעפירט אםאצ האט פארמער א

 א אגגעקוםען איז אים אנטקעגן שטאט. אין פארקױםן
 ענט־ ? פירסטוי װאס :פארמער דעם עד פרענט מאן.

 םאן דער שטייט האצץ. םיר איך פארמער: דעי פערט
פארםער: דעם אן ?וסט און

 איז ד$ם ? האאץ םירםט דו אז זאנםטו, װאס —
דאו־הײ?

? םרעגסטו װאם־זשע װײםט, דו אויב —
אצט, יאר 11 קרייץ, ז. םון צוגעשיקט

שוצ. ריננ ארב. אײצענד קוני

ענטפער. גענױעד א הײסט דאס אט
װען :אהין אדער אהער : ד ר א ל ד נ ע ל

דירה־געלט; באצאלן צו םיר איר דענקט
: ר ע ם י ר א ר ע ב י י ר  אײך װעל איך ש

 דאש באקוטען װעל איך װי שנעל, אזוי באצאלן
 באצאלן, מיר װעט פארלעגער דער װאם געלט,

 װאס ערצײלונג, די םיר בײ אפקויםן װעט ער װען
 זיך װעל איך וױ שנעל, אזוי צושיקן אים װעל אין

 » האבן װעל און שטיםונג בעםערער אין געםינען
שרײבן... צו װאו פלאץ

וױץ. שײנער א
 דעם פון בערצ, געהערט, אמאצ האםטו :שמערל

 באװיזן האט װאס שומר, עניפטיאנער דעם װעגן וױץ,
 זי װען שארבן, אײן קצעאפאטריא, פון שארבנס צװײ

 געװען איז זי װען צװײטן, דעם און מײדצ א געװען איז
? פרוי א

װיץ... דעם הערן צאמיר שמערצ, נײן, :בערל

שטײן. שװימענדיקער א
אריינגע־ אמאצ איז שטײן נאמען מיט׳ן מאן א

 איז װאם פר״נד, זײן גערופן און װאםער אין פאצן
ראטעװען. אים זאצ ער ברעג, בײם געשטאנען

 פאנאנ־ גאר זיך־ האט זײנער פריינד דער אבער
דערגעצאכט.

אזוי? דיר זיר צאכט װאם —
 װען צאכן, פון אײנהאצטן זיך מען קען װי —

? װאסער אין שװימען שטיין א מ׳זעט

ד נ א ל ר ע ד נ י ק

בארג קופערנער דער
)7 זייט פון (שרוס

 פון איםיצן אז שפעטער), יאר 85 (מיט איצט
 ער און כעלעם דורכצופארן אויסקומען װעט אײך
 מיט םטאטוע ריזיקע א מארק מיטן אין זען װעט
ר אונטערשריפט דער ע ז נ ו א ם ״ נ ע מ ע ל  א

״ ע ט ע ר  יענער איז דאם אז װיםן״ ער זאל ר
 איבערגעלעבט האט װאם ױנגערמאן, נארישער

 גע־ איז ער װײל דערפאר, חכמים, כעלעםער אלע
 זײן מיט נעשפילט זיך און הײם דער אין זיצן בליבן
הינעראויג. נײעם

אײױקלאך״. ״דעבסעם קלוב פון
אורזאכן, געװיםע צוציב איבעררײם, צאנגן א נאך

עקזיםטירן. צו אנגעהױבן װידער קצוב אונזער האט
 דורך םיר שיקן טעטיסײט אונזער פון אנפאגנ אן װי

 דאצער, אכט רוםצאגד אין קינךערצאך די צו אװעק אייר
ציבע. און םימפאטיע פון אויםדרוק אצם

 סצענערע די אײנטייצגענומען אויך האבן דעם אין
שוצע. דער פון צינדער

אכטונג, מיט
אײניקלאך״ ״דעבםעם קלוב

שוצע, ר. א. צייםעאום צייבאר דער פון
מיש. דעטראיט, םעקרעטער. פינקעצשטײן, רייזצ

:רעדאקטער םריינד
 אין בריױ םײן פאר פצאץ נעבן אײך בעט אץ־

״שינדערצאנד״. אײער
 אירישע א אונז ביי נעעםענט זיך האט צאנג ניט

 גע־ האבן מיר אײנבינדער. ג. איז צערער דער שוצע.
 מארגנשטערן״. ״דער הײםט: װאס קצוב, א גרינדעט

ט דער מיט רעכענען טיר  בי־ אידישע םך א הויםן צו צ״
 דורכ־ און בערג די אדיוי שפאצירן אויר װעצן מיר כער.
 נע־ ערשט איז הצוב רער פארשטעצונג. אידישע א פירן

 םאר זײן ם׳װעט אז האםן מיר נאר נעװארן, נרינרעט
 אויםנע־ איז פרעזידענט פאר קצוב. גוטער א ז״ער אונז

 סאן. צואים :קאםיר פאר םארקין. ציצי געװארן קציבן
שינדער־קצובז. אצע צו נרום םרייגדצאכן שיקן מיר

קאן. הערי סעסרעטער
יארק• ,נױ מענאר ציװינגםטאן



!לערער אונזערע פ>ד וױכטיק
 נוםערן נייע זואר׳עע םון דערהאלטן האבן םיר

 לעצםע די לעבן״. און ״שול און ׳עול׳ נייער ״דער םון
 םאטעריאלן נוצלאכע זײער און רייכע אנטהאלטן נוםערן

ארטיקלעז. און
 5,שו םון םענט; 35 “שוי! ״נייער דער םון פרייז

םעגט. 10 — לעבן״ און
:אדרעםירט

 סוירקל, װאירהםען׳ס דעפארטםענט, עדױקיי׳מאנאצ
ם. י. נ. בראדװײ, איםט 175

ע «)*־■ו-דײ« ניי געדרוקםו איז ז*ורנ*ל דיזןר .do מג*ל W- *1 ■רי״י

 אײראפע־ פון אױסגאבן נײע אלע
באקוםען איהר קענט פארלאגן אישע

אין

אפיס ויננ ארכײסער
 םך א אנגעקומען זײנען לעצטנס

ביכער. נײע

קאטאלאג א נאך שרײבט

:אדרעסירט
EDUCATIONAL DEPARTMENT, 

WORKMEN’S CIRCLE 
175 East Broadway,

New York Gty

 קאפיעם איױ בײ אפשר זיך געפינען
פון

מאנאםן די פון
 אוץ אפריל םעברואר, יאנואר,

? 1922 מאי
 ^וסיעס 75 א אץ זיך גייטיסן כױר

 אדער אײך װעלן םיר נוםער. יצדן סון
 אגדער« אפשיהן אדער זיי, םאר באצאלן
נוםערז.
שולן, אונזצרע באזונדערם בעטז מיר

נוםערז• דערמאנטע די צתומיקז אונז

KINDERLAND
175 E. Broadway, New York, N. Y.

ך ו נ ל י פ ש
קליץ און גרױס פאר

®ח

ם י. י ו ב נ ײ ט ש
אילוסטרירט

ז ״ גודלמאן א.
פון ארויסגעגעבן

רינג ארב. פון קאמיטעט בילדונגם
.ו50$ פױי־ז

.075 שולן און מיטגלידער ר. א. פאר


