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ריננ קינדער
ארטיקלן. און באגריםונגן שאפונגן, קינדער פון זאמלונג א

 ױבילײאום יאריקן 5 דעם לכבוד ארויםגעגעבן
שולן. רינג ארבעטער פילאדעלפיער די פון

ר יצדוק פארװאלטוע: P א װ א ג ה. רעדאקציע: א מ א ט

3 נו. םילאדעלפיע 1925 אפריל,

אײגנטלאך, יאר 5 אלט. באװעגונג שול ריננ ארבעטער אונזער װערט יאר 5
 — װילט איר אויב מאםגעבנדיק. און װיכטיק װי — דאך און צײט, קורצע א זײער איז
היםטאריש. װי

 גרויטער דער אין פלאץ חשובץ א פארנעמען שולן ר. א. פילאדעלפיער אונזערע
באװעגונג. שול ר. א. דער פון משפהה ױנג־שטאלצער

 װערט שולן אונזערע פון באזיס מאראלישער דער אױך און פינאנציעלער דער
 געגאנגן איז ענטװיקלונג אונזער שטעט. אנדערע פאר מוםטער אלם אנגעצײגט אפט
 נאכער שולע, אײן צוערשט געעפנט לאנגזאם. נאר פארכאפנד, אלץ שפרינגענדיק, ניט
זיכער״ אבער ״לאנגזאם, טריט, בײ טריט אלץ װ״ אז. א. שולע א גאך

 יאר 5 ערמונטענדער. און פרײדיקער אזא יעצט טוב ױם אונזער איז דערפאר
 אנפאנג, איר אין באװעגונג א פון פרײדן און לײדן איבערגעלעבט יאר 5 אפגעארבעט,

 געלוינט! זיך האט ארבעט די ארויםגעװארפענע, קײן געװען ניט איז ארבעט די אבער
 טײלן אלע אין שולן 5 שוין מיר האבן יעצט און שול אײן מיט מיר האבן אנגעפאנגן

 קרוב לערנען אונז בײ גראה־אירטע. אײגענע אונזערע פון מיטל־שיל א מיט שטאט, פון
שילער. 500 צו

 ידיעה פראקטישע א עפעם אן אבער חלוםות, שײנע מיט ארבעטן צו אנגעפאנגן
 אונזערע װי מיר זעען יעצט און ענטװיקלן. זיך װעלן שדלן די אזוי װי אופן דעם זועגן

 אנגעקליבן שוין מיר האבן צײט זעלבער דער אין און פארװירקלאכט װערן חלומות
 זײנען זיבער און באזים. פעםטן א אויןז שולן די פירן צו דערפארונג פראקטישע גענוג

ענטװיקלן. זיך םער און מער אלץ װײטער װאם און עקזיםטירן שוין װעלן שולן די אז מיר
 צו הױפטזעכלאך מיר האבן פראגרעם אונזער אז פארשטענדלאך, זעלבסט

 האבן מיטגלידער רינג ארב. די װאם אינטערעם װאריםען שטענדיקן דעם פארדאנקן
 אין באװעגונג שול אונזער נאך איז צװײג ױנגע א ארבעט. אונזער אין גענומען
 אונזערע צװישן פלאץ פראםינענטן א שוין זי פארנעמט דאך רינג, ארבעטער אונזער

אינםטיטוציעם.



רינג קינדער4

טיכ־ דער װעגן דערמאגען טוב ױם הײנטיקן אונזער בײ מיר, װילן םפעציעל
 אונזערע געגעבן האט קאכױטעט דיםטריקט היגער דער װעלכע מיטהילף טיקער

 צו־צושטעלן געװען פארטיק שטענדיק ארויםצוהעלפן, געװען גרײט שטענדיק שולן.
 מיר און קאמיטעט, דיםטריקט פון חברים געגריםט, דערפאר זײט־זשע פלײצע. א

ױם־טוב. אײער אויך איז ױם־טוב אונזער אז פילן צו גליקלאך זײנען

ר דער דע נ י ק נג״ ״ רי
 גיבן טיר יװאם שאפונגן קינדער פון זאםלונג דריטע די שוין איז בוך דער

 צו — הויפטזאכלאך אבער טעמים, פיל צוליב ארוים ביכער די גיבן מיר ארוים.
 קינדער אלע כמעט ארבעט. אונזער פון ערפאלג גרויםן דעש עולם דעם צײגן

 געקענט, ניט אלף״ קײן פון ״צלם קײן האבן געדרוקט דא װערן עם שאפונגן װעמענם
 שולע די באזוכן זײ פון אײניקע שולן. אונזערע אין ארײנגעקומען זײנען זײ װען

 אזױ באהערשן. צו שוין געלונגן זײ איז צײט דער דורך צײט. קורצע א ערשט
 פילן. אדער זעען זײ װאם אלץ אויםשרײבן און אױםדריקן קענען צו זיך אידיש, אונזער

 אײנלעבן און ערנםט, מיט ״זאכן״ די אט לײענען צו אלעמען דערפאר בעטן מיר
 שולן אונזערע ■װײט װי זיך איבערצײגן צו כדי קינדער, די פון גײםט דעם אין זיך
געדאנק. און גײםט זײער אויף קינדער, די אויןש װירקונג א האבן ערציאוננ אונזער און

צוזאמענפאר שולן טער5
 רינג ארבעטער די און קאמיטעט שולן רינג ארבעטער פילאדעלפיער דער
 רינ: ארב. דעם האבן צו געװארן באערט זוידער יאר הײנטיקם זײנען מיטגלידער

 שבת פרײטיק, פארקומען װעט צוזאמענפאר דער שטאט. אין דא צוזאמענפאר שול
 און טע8 אינסטיטוט, לײבאר אין אפריל טן19 און טן18 טן,17 דעם זונטיק, און

םטריטם. לאקוםט
באלערענדער. און אינטערעםאנטער אן זײער זײן זועט צוזאמענפאר דער

 אונזער פון פראבלעמען און פונקטן הויפט אלע כמעט אן רירט ארדנונכ טאג דער
 אין װינקלן װײטםטע די פון דעלעגאטן קומען װעלן צוזאמענפאר צום שול־װעזן.

 פון ערפאלג און לעבן דעם פון בילד דירעקט א האבן ׳װילן װעלכע אלע אדן לאנד,
צוזאמענפאר. פון זיצונגן די צו קומען צו געבעטן זײנען באװעגונג, שול אונזער

ריגג ארבעטער פון ױבילײאום יערלאכער 25
ר. א. פון קאנװענשאן ױבילײאום יערלאכע 25 די פאר קומט באלד

 אלע זוערן דיםקוטירט הײם און ברײט זיכער װעלן קאנװענשאן דער בײ
 װאריםםטן אונזער שיקן מיר בעת און לעבן. רינג ארבעטער אונזער פון פראגן

 פארגעםן צו ניט דעלעגאטן אלע מיר בעטן קאנװענשאן, דער צו גליק־װינשן און גרום
 אונזער איז עם שולן. רינג ארבעטער די — ארדן אונזער פון קינד ױנגםטן דעם אן

 פארשטארקט און געזיכערט אזוי שולן אונזערע װעלן קאנװענשאן דער בײ אז האפנונג
 ק ר א ט ש פארניכטן. קענען ניט שוין זײ װעט װיכער און שטורמװינט קײן אז װערן,

, ע ט ע װ ע ד נ ו פ ע ג נ י י ט א י י ר ע ב ט נ ע ק ר ע נ ג א ר ג א נ י ן ר ל ו  — ש
 ױבילײאום ־יעריקער25 דער פון מיטגלידער אונזערע צו מתנה די זײן זאל דאם

קאנװענשאן.

פארשטעלונג פםח אונזער
 א געװארן שוין זײנען שולן רינג ארבעטער די פון פארשטעלונגן פםח די

 פארשטאנען, אבער מיר האבן ױבילײאום, ־יעריקן5 אונזער שטאט. אין דבר שם
מיט אנגענומען זיך מיר האבן אופן. גראנדיעזן א עפעם אויף פײערן מיר מוזן



5רינב ?ינדער

 אקאדעםי אין פםח־פארשטעלונג אונזער יאר היי אראנזשירן צו באשטימט און קוראזש
או־פן. אױםטערלעש־שײגעם אן אויף מוזיק אדו

 ױם־טוב אונזער בלויז ניט איז ױבילײאום דער אז איבערצײגט זײנען מיר
 באגײםטערטן א םיט געפאקט זײן װעט טעאטער דער אז דערפאר האפן פױר און

 אנגע־ זיך האבן זײט, זײער פון קינדער אונזערע און זײט, אונזער פון מיר, עדלם.
אויםדרוקםפולן. און פראכטפולן א זײער פאר אװנט דעם מאכן צו שטרענגט

מיטל־שול רינג ארב. די
מיטל־שול. אונזער װעגן דערמאנען צו ניט שורות די שליםן ניט קענען מיר

 אבער ),21 ארום (אינגאנצן מיטל־שול אונזער פון תלמידים צאל די איז קלײן זײער
 די איכות. אין װאגיק און חשוב זײער אבער זי איז כמות, אין איז זי קלײן װי

 אוגזערע אלע װי און לאנד אין מין איר פון טע3 די איז מיטל־שול פילאדעלפיער
 אונזער אז ארגומענט שטארקםטער און באװײז בעםטער אונזער זי איז מיטל־שולן

 שװארץ־זעאונגן אלע די טראץ צוקונפט, ליכטיקע א און ממשות א האט ארבעט
פארזארגער. מכלומרשטיקע און פײנט אונזערע פון םפעקולאציעם קליגערישע און

 בײ יעצט באװעגונג, אונזער פון פרײנד אלע דערפאר, זיך מיר זאלן טא,
 לאנג לשלום! לחײם, אויםרופן און הענט די דריקן ױבילײאום, ־יעריקן5 אונזער

שולן! רינג ארבעטער אונזערע זאלן לעבן

שולן. ר. א. פי־לאדעלפיער די פון טוער און פארװאלטעד די צו
 מיט אײך צו באגריםוע אונזער שיקן מיר

 װאם צייט דער פאר פארגעניגן. ספעציעלען א
 טיכטיקן מין אזא נעמען צו אגגעהויבן האט איר

 מיר האבן באװעגונג, שול אוגזער אין אנטײל
 און טוער די םײ אז איבערצייגן, געקענט זיך
 אין שטייען פילאדעלפיע, אין לערער, די ם״

 באװעגונג, שול אונזער פון פאדערגרונד םאמע
 רער פון רעפוטאציע דער אויףי קוקענדיק ניט

 איז האבז מיר פילאדעלפיע. פארשלאפענער
 באטראכטן װאם טוער, לאקאלע נאר ניט אײך
 שמאלן דעט איז ערשײנונג און פראגע יעדע

 בא־ נאר ר׳אמות, ארטיקע די פון האריזאנט
 בויער און שאפער איבערצײגטע װאוםטזיניקע,

 ארויםגעװיזן דאם האט איר שול. אונזער פון
 געזען האבן מיר געלעגענהייטן. פארשידענע ביי
 פולן דעם מיט ארבעט אײער ביי שטײט איר װי

 :אך זײט איר און נפש מסירת מיט און הארצן
 געװען איז שװער געװארן. מיד ניט אהער ביז

 ערשטע די פאר שולז ר. א. די פון װעג דער
 אפגע־ ניט זיך האט איר אבער יארן, עטליכע
 פאר־ מער נאך האבן שװעריגקײטן די שראקן.

װילן. אײער פאנצערט
נאן־ שול. מיטל א איצט שוין האט איר

 פלייצעם, אײערע אויףז גענומעז איר האט יאך א
 זעל־ דער מיט װײטער דאם טראגט איר אבער

גרינג־ זעלביקער דער מיט און ליבשאפט ביקער

װעג־ברעכער. גייע פאר פאםט עם װי קייט

 און פרייגד אייך, מיט שטאלץ זיינען מיר
 מיר האבן איר װי אזעלכע םון נאר חברים.

 ארבעט. אונזער איז ענערגיע און מוט געשעפט
 שטײן װאם מיר צאל, אין גרוים ניט זײגען מיר
 שול ר. א. דער םון רײע ערשטער דער אין

 ארבעט רער םון גייםט דער אבער באװעגוע,
 אונז פאר׳שכור׳ט אטעם איר אונז. פארכאפט

 בייקומען צוזאמען םוו» כל םוףי װעלן מיר און
שװעריגקײטן. אלע

אײך, בעטן צו אונז פאר איבעריק איז עם
 היי־ אײער מיט אנגײז װייטער זאלט איר אז

 א איז דאם אז װײםן, מיר ארבעט. ליקער
 װעלט אייער פון און װעזן אײער פון טײל

 אז אבער, אײך פארזיכערן מיר אנשױאונג.
 אײך געבן צו גרייט זיין שטענדיק װעלז מיר

 כחות. אונזערע לויט הילף באשיידענע אונזער
 אויך זייט איר אז איבערצייגט, זיינען מיר

 אלגעמײנער אונזער אין אונז העלפן צו גרײט
 געזונטז נייעם, א פאר ארבעט װײטערדיקער

דור. פרייען און

גרום, שול ר. א. מיט

ר. א. פון קאמיטע עדױק״שאנאל ;אציאנאלע

דירעקטאר ן, י ל י י ב ב. י.
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קאמיטע. דישטױקט רינג ארבעטער פון באגריסונג
 דיםטריקט רינג ארבעטער פילאדעלפיער די

 צו שולן קיגדער ר. א. די באגריסט קאמיטע
 זיי װינשט און ױבילעאום פינף־י^ריקן זייער

טעטיקײט. צו?וגםטיקער דער איז ערפאלג

 אויפ־ האבן מיר װען צוריק יאר פינח מיט
 זײנען שולן, די גרינדן פון פראבלעם די גענומען

 די מצר אפאטיע מיט געװארן באגעגענט מיר
 אומגעהױ־ די באגריםן ניט האגן װעלכע עלטערן

 קינדער־ערצי־ ראדיקאלע פון וױכטיקייט ערע
 אײגענע אונזערע אין מעמבערם פיל אויך אונג.

 האבן געדאנק, דעם צו םימפאטיש אבװאל רייען,
 מיט פראגע גאנצער דער צו באצויגן אפט זיך

 װערן עם װעלכע מיט גלײכגילטיקײט, יענער
 װערן אידעען װעמענם טרוימער, באגעגענט
פאנטאזיעם. פוםטע אלם באטראכט

 פאקט, א װערן אנגעהױבן האבן שולן די װען
 אונזערע אין מײנונגם־פארשידענוזײטן די זיימגן

 אזוי געװארן, ?ריםטאליזירט רייעז אייגענע
 די אויף געקוקט מען האט זײט אײן פון דאם
 אינםטיטוציע, מינדער־װיכטיגע א אלם שולן

 און צוקוגפט, קײן ניט זיך פאר האט װעלכע
 גרופע א געשטאנען איז זייט צװײטער דער פון

 גרײט געװען זײנען װעלכע אנהענגער, װארימע
 דא און שולז, ?ינדער די פאר ^פפערן צו זיך

 עpװיכטי א געהאט אמאל װידער מיר האבן
 אויםגעקומען איז אונז דערפיאן; צו אויפגאבע

 פון געדאנק פאר׳ן באװאוםטזײן דעם װעקן צו
 דער־ אין און עלטערן די בײ ערציאוע אונזער
מיינונגם־ די איבער רעאגירן צײט זעלבער

רייען. אייגענע אונזערע אין םארשידענהײטן

 שולן די װען לעבן יאר םינױ נאך איצט,
 און יאוש פון מאמענטן דורכגעגאנגען זײנען

 אלע אז זאגן, רעכט מיט מיר קאנען םרײד,
 שולן די באטראכטן ריע ארבעטער פון טוער
 זיינען זײ װעלכע אינםטיטוציע וױכטיקע א םאר

העלפן. צו שטענדיק בערייט

 האפע־ פיל לייגן װעלכע םאציאליםטן, מיר,
 זײן דארםן װעט װאם ױגנט דער אריף» נונגען

 שולן די דארםן װעלט שענערע א פון בויער דער
 װײל העלפן, זײ און אונזערע אלם באטראכטן

 מעגליך װי װײט אזוי אויף פארענטפערן שולן די
 א אין דור ױנגען רעם ערציעז פון פראגע די

גײםט. םאציאליםטישן

 און טוער רינג ארבעטער די באגריםן מיר
 פון אז האפן און שולז אונזערע מיט מעמבערם

 ארויס־ װעלן פארזײען מיר װעלכע ?ערגער די
 האפנונגען גרויםע און בליאונגען שיינע שפראצן

 מענש־ שענערער א םון בויער צוקונפטיקע פאר
הייט.

 ראדיקאלער פון געראנק דער לעבן זאל
ערציאונג! קעדער

 גרום, רינג ארבעטער מיט

 קאמיטע ארגאניזאציאנם דיםט. ר. א. פילא.

טשערמאן א, ר י פ א ש מ.

םעי גענעראל פון באגריםונג
 טיף־פי־ און הארציקע מײן אײך שיק איך

 ױבילײאום יאריקן 5 אײער צו באגריםונג לענדע
 םילא־ פון שולן קינדער רינג ארבעטער די פון

 אע־ רינג ארבעטער אגדערע אלע װי דעלפיע,
 ?ינדער רינג ארבעטער די זײגען םטיטוציעם,

 און פארשריט, ריזיקן א מיט געװאקםן שולן
 אז אזוי כאראקטער, מאםן א אנגענומען האט

 רעכענען. דעם מיט זיך מוזן געגענער אפילו
 םפק שום אז איז לאנד איבערן שולן אונזערע

 אבער צייטען, שװערע דורכצולעבן אויםגעקומען
 ערטער די אויףז שולן די פון נויטװענדיקייט רי

 זיך האט געװארן געגרינדעט זײנען זײ װאו
 װיר־ די װי שטארקער זיין צו געצײגט ארוים

צייטען. שװערע אוסױנםטיקע די פון קוע

אריינגע־ פלעצער פיל אין האבן שולן רי

רינג. ארבעטער פון ךעטאר
 ז״ טעטיקײט, אונזער אין באכייסטערונג טראגן
 פון צװײג נײער א פאר בארן א געשאפן האבן

 זיי רינג, ארבעטער אין ארבעט קולטערעלער
 פון לעבען דעם איז פאלטאר א געװארן זײנען

 פאר־ די אין ערציאונג קינדער אידישער דער
סענעדע. און שטאטען אייניגטע

פילאדעל־ פון פרײנד געגריםט, דארום זײט
 צו מוט אייך צוגעבן טוב ױם דיזער זאל פיא,
 װעג װייטערדיקן רעם אויףי שולן אונזערע פירן

ענטװיקלונג, פון

גרום, פרײנטלאכן מיט

סעקרעטאי גענעראל באםקין, י.

רינג ארבעטער
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שול. אידישע ראדיקאלע די
מארמאר ק. פון

 רא־ אידישע די פון װאונש גרעםטער דער
ע  זיי־ איז, עלטערן רעװאלוציאנערע און דיקא̂י

 װי רעװאלוציאנער אזוי זײן זאצן קינדער ערע
מאמעס. און טאטעם זייערע

 אזא קריגן קינד אידישע ראם קאן װאו נאר
דערציאונג?

ן פאצקם־שױלן, אמעריקאגער די  מיטיצ־שו̂י
 פאר־ צו ױגנט דער ערנען5י אוניװערםיטעטן און

 גע^ט־מאכעריי, סראפט, ברוטא^ע הערציכן
 יצערנט צוגאײך אימפעריא^יזם. און שאװעניזם

 אידעא־ טענש^יכסײט, פאראכטן צו איר מען
 אינטערנא־ און גערעכטיקײט םאציאי^ע ^יזם,

 הארץ איר אן מ׳פייצט םאליראריטעט. ציאנאיצע
 אונטער־ פאר באװאונדערונג און רעםפעקט מיט

 האם מיט און טיראנען, און .מערדער דריקער,
 קאמןז אין שטייען װעאכע די צו פעראכטונג און

רעכט. און אמת פאר
 אמעריקאנער רי און חרר אמעריקאנער דער

 חםרונות ערגםטע רי ביצויז האבן תיצמוד־תורה
 רערציאונגס־אנ־ אידישע פארצײטיקע די פון

 דארט מע^ות. זײערע פון קיינע נאר שטאלטן,
 דארט גײםט, אידישן פון שכינה די ניט רוט

 אומ־ די איבער צארן און צער איר ניט שװעבט
װערט דארט װעאט. דער אויף» גערעכטיקייטן

 מאטעריאלים־ ברוטאלן דעם קעגן געקעמפט ניט
 מערםטע די ם?ויצ." ״פאב^י? פון גייסט טישן

 איבערהױפט זיינען תורות תילמוד און חדרים
 אויםצויצערנען צװעק דעם פאר נאר געגרינרעט

ײענען קדיש, זאגן קינד אידיש א  הפטרה די ̂י
מצוה. בר צו ״םפייטש״ א טן5הא און

 דערציאונג אידיש־מענשציכע ריכטיקע א
 מא־ דער איז נאר קריגן קינד אידישע ראם קאן

ש(ל. ראריקאצער אידישער דערנער
 דער־ שוא אידישער ראריקאלער רער דורך
 צו נאר ניט קינד אידישע ראם זיך נענטערט

 קרובים, און עצטערן אידיש־רײדענריקע זיינע
 אילע פון מאםן אידישע ברײטע די צו אויך גאר

 אין רארט דערזעט קינד אידיש דאם ^ענדער.
 גייםט, אידישן פון שאפונגען איצע <יכט נײ א

 די באפרוכטן צו קערן דער זעצבםט װערט און
 גרויםע נײע פאר קראפט שאפועם אידישע

 זײן רערקענט דור נייער דער אויפטואונגען.
 און אם.5ק און ק5פא זייז פון ^עבן אין רא̂י

 מער ניט ער װערט ש(ל דער פון ארויםגייענדיק
 שפינט נאר מאםן, אידישע די פון פארפרעמרט

 רעװא־ אידישער דער פון פאדים דעם װייטער
 מיט איר בארײכערט און געשיכטע לוציאנערער

 פרייהייטם־לןאמף פון קאפיטילאך שיינע נייע
דעראײזונג. און

װײטער. טדאט א
מאזער ב. פון

ערפא^ג. אן איז באװעגונג שולן אידישע די
 אינמיטן אייראפא פארארימטן רעם אין םײ

 איכ־ אמעריקע אין םײ פארפאצגוען. אילערלײ
 איז׳ם פאראוים. זי גייט נםױנות, שװערע מיטן
 א האבן װאם ׳די פאר פרײד ק^יינע קײן ניט
 צעװאקםט ארבעט די ארבעט. דער אין חל?ן
 דעד אמאא. פון םפקות יענע מער ניטא זיך.

װידערשטאנדן. ברעכט אימפעט
 אנדערש דען װי ניט. איז׳ם װאונדער קײן

 אידישע די האבן, זי רארח מען זײן? ראם קאן
פאראן. זי איז ש\ל,

 ז״ן ניט זאצ םך־הכיל דער װײט װי אבער
 װײטערדיפער װעגן טאן טראכט א מען מוז גוט,

 פארטונקלט ניט טאר אויםב^יק דער ארבעט.
 זעיצבםט־ פון צייט די ערםאילג. רורך װערן

 דערגרײכוננן אריבער. שוין איז צופרידענקייט
װערן. איבערגעשאצט מער ניט טארן

סצאר. זיין א^עמען אונז פאר דאר^ עם
 איז ש\ל\, אונזערע באזוכן װאם ?ינרער צ$ל די

 באזוכן װאם ,5צא דער צו פראפארציע אין
 א אנשטאילםן, דערציאונגם אידישע אנרערע
ק?ײגע.
 אויםצושפר״טן באװיזן ניט נאך האבן מיר
די פון װייטער 5אבים װיוקועם־םפער אונזער

 פאראן. זיינען געװים אורזאכן? רײען. אײגענע
 נאך איז דעם מיט אבער װעצכע! גאך און
 םארטראכטן צו זיך צײט פארענטםערט. גיט
 רער־ ביזאיצטיקע די איינהא^טן װעגן גאר גיט

װייטער. טראט א ג״ן גאר גרײכונגן,
 אםט זײער רײרן מיר זאך. צװײטע א
 אבער באװעגוננ, אונזער צו געגגערשאפט װעגן

געגנער. דעם אן מיר װײזן זע^טן
 אירישער דער צװישן אז אמת, ניט איז עם

 ארגאניזירטער אן פאראן איז ארבעטערשאפט
 דוכט עם װען און ש\ל\. אונזערע קעגן װייצן
 יא ער איז קרײזן געװיםע אין אז אונז, זיך

 אומבאדייטענד, אזוי אבער עם איז פאראן,
 אימ־ מעכטיקן אזא שעדי?ן צו אומפעאיק אזוי

 עס אז הײנט, איז שויצן־באװעגונג רי װי פו^ם
דעם. װעגן רײרן צו ניט כמעט זיך אינט

 געגנער־ פארביטערטע א דא איז עם יא,
 קאנקרעט ניט. מיר ריידן דער װעגן איז שאפט.

 א אײנע צװייערלײ, א או» אנװייזן מעז קאן
 אק־ אן טענדענצן, בו׳צטע מיט .באװאוםטזיניקע

 אבער איז װאם פאםױוע א אנדערע די טיװע;
שעדלאך. מער תוך איז

ז״נען פאצקם־טאסז אידישע ברייטעםטע די
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 געשרײ. אונזער צו גאײכגיילטיק נאך דערװיי?
 גיצייכגיאטיקייט םארשא^טענע־טעמפע די $ט

 געשפענםט טױזנט־אויגיק א װי אונז אף קושט
 אונז דראט און װעג אונזער שװער מאכט און

אונטערגאנג. מיט
בא־ ניט נאך מיר האבן הײנט־צו־טאג ביז

 יענע, םון הארצן צום װעג דעם געפיגען צו װיזן
 װערבירן מוזן און װי?ן מיר רײען װעמעם פון

< אונזער  איז ארבעטער־קינד אידישע דאם ח
 איינ־ פיינט^אכע פרעמדע אונטערגעװארפן נאך

 די געפוגען, זײ איר װעט אומעטום פאוםן.
 ביםל דאם נאשענדיק פאציז פשוט׳ן פון ?ינדער

אידישלןייט.
 און אפיאו, ניט אפט זיי װײםן אונז פון

 םאר?ערטער א אין דאם איז אזוי יא, זײ װײםן
 ביי איז אוגז װעגן באגריף* דער געשטא^ט.

 דערפאר פרעמד. אזוי ריכטיק, ניט אזוי אפט ז״
 איר װאוהין אידישקייט ביםא נאכן זײ גײען

אונז. צו ניט נאר וױאט,
 איבערצואנ־ דאם עפעם דען מיר טוען נו,

 געװיםן דאם אויפטרײםאן מיר פרואװן דערשן?
 הערן זײ מיר אזן5< טאטעם? טױזנטער די םון

 אונזער זיי צו װען׳ס דערגײט װארט? אונזער
אאזונג? אונזער רוף,

 ארוים־ ניט נאך מיר האבן היינט ביז נײן,
 ברײטן, צװישן אני־מאמין אונזער געשאלט

 אזוי רשות אונזער אין מיר האבן ם.5עו װייטן
 װארום צוםרידן. — קינדער 5פי< אזוי און פיא
ערגער. זײן דאך קאן עם

פראפאגאנדע, שטארקע א נויטיק איז עם
 מוחות, די אין קצאפן און האמערן כםדר׳ריק א

 װײטעםטע רי פון געװיםן ראם אױםרורערוע אן
 שטײן דארף רערציאונגם־פראגע רי קרייזן.

 פא־ די אין הויז. יעדן אין טאג־ארדנוע אפן
 און טאטע צװישן קאמוי א אנגייז מוז מייליעם

קינד. זײער שיקן צו װאוהין דעם, װעגן מאמע

 אפענםיװ. װערן צו־זאגן אזוי מוזן מיר
 נייע צו אריבער ^אמיר פארטיידיקט. זין־ גענוג

 גוטע א אימפעריאיליזם איז דא עראבערונגן.
זאך.

 פײנט־ ארגאניזירטן אן װעגן מיר ריידן און
 האלבע אלע די אט מיר מיינען לאגער, לאכן

 און רעאיגיעזע שאװיניםטישע, גאנץ מאדערנע,
 אנשטאילטן, דערציאונגם רעליגיעזע פםעװדא

 באלעבאטישע די זין־ ראיעט עם װעאכע אין
גילויבן, מיר װען טעות א האבן מיר כנופיא.

 האילט װאם מחנה, אומשוא־יקע אן זײנען זײ אז
 גײן מיך אז5י און װעג דיין דיר ״גײ דעם: פון

 בא־ ז״ אגרעםױו. זיינען זײ נײן. מײנעם."
 וזאלטן מיר און ן,5מיט א^עראיי מיט אונז קעטפן

טא^עראנץ. מידה, גוטער רער פון
 איז עם טאלעראנץ. קײן פאא אזא אין ניטא

 מיט קאמו» אין ארויםצוטרעטן פ^יכט אונזער
 אזוי װי און ן5שוי חדרים, באאעבאטישע אלע די

 אויפדעקן שצום. קײן ניטא עם. רופן זײ נאך
 פון באנא^יטעט די שעדאאכקײט, גאנצע די

יכט.5ם אונזער װי מער איז דערציאוגג, זייער

 דורך נאר טאן עם מיר קאנען דערװ״א
 הארבן מיט װערן געטאן אבער דאם זאיל װארט.
 ש^עכטן, דעם אח אנװייזז מוזן מיר װארט.

 צעםױ^טן, אלטן דעם אה פארדארבי^אכן, דעם אף
 דארט און רייען זייערע אין אריינרייסן זיך

 געטאן. ניט דאם מיר האבז הײנט ביז אגיטירן.
 דעם אט אנצומ־ײפן צײט שוין אויך ס׳איז

פראנט. פיינטלאכן
געגנער, אונזערע װעגן שוין מיר ריידן און

 טאר קאמף, א אנפאנגן מוזן מיר װעצכע קעגן
אינטעציגענץ. אונזער פארגעםן ניט צולעצט מען

 מיר זאגן. צו פ'ל אזוי געװען װאילט עם
 פא^קם־טימצאכע אײגענע אונזער טאקע טיינען

 פאםיװ־ איר מיט זינדיקט זי װי אינטעליגענץ.
װערן. גע׳משפט דארפץ אמאל װעט זי קייט.

 אבער זיכער זיך. פאר קאפיטיל א איז דאס
 שוצ• אידישער דער אט פאר ניט גאר זי טוט
 איר נויטיק אזוי דארף װאם באװעגונג דער פאר

 גרויםער א אינטע^יגעניז אידישע די איז הייצף,
מיגום.

 זייער דערװעקז אפשר אמאל זיך װעט עם
 װייםט װער פלאגן. זײ װעט עם און געװיםן

 אאע פון מאדערנסטע די אט — ז״ װעאן צי
 צו קלאפ א זיך מוט גענוג האבן — מאדערנע

אף האםט דו, ״■א זאגן: און הארצן אין טאן
געפומען." ניט זיינעז מיר און געװארט אונז

 װעט זי זיי. אן לעבן װעט שול אידישע די
 אוראי װאלט זיי מיט גערייען. ןאו װאקםן
 בארעכענען. זיך אמאא װעלן זיי געװען. בעסער

 בריי־ מיט װערן אויפגענומען שטענריק װעצן ז״
 דער קינד, ארבעטער אידישע דאם ארימם. טע

 םון טאג דעם בענטשן ן5װע ?ערער און טוער
דערנענטערונג. אזא

װען־זשע?
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פילאדעלפיע. פון קאמיטעט שול רינג ארבעטער צום באגריםונג
 םימײ דער כבוד5 איצט אייך באגריםן צו

 א איז ש(ל\, אייערע פון עקזיםטענין יאריקער
 געװא?ט ניט וואצט איך וועיצכן פון פארגעניגן
 איג־ איין היין ניטא איז עם װערן. בארויבט

 האט מען װאו רינג ארבעטער אין םטיטוציע
 שוא דער אין װי טרערן פי^ אזוי מיט געזײט

 ער־ דער ערגיץ אין אבער איז דערפאר ארבעט,
 הארציפ אזוי ניט שמחה די ליב, אזוי ניט פאלג

װינק?. <יכטי?ן דאזיקן אינ׳ם װי טיף און

 זיך געפינעז װאם קינדער הונדערט פינוי די
 אייערע פון עדות זייגען אויפזיכט אייער אונטער
 קרבנות שיער א אן פון אנשטרענגונגען, ריזיקע

 א מיט מענשן באויז זאן־. הי^יקער א פאר
 פארשטענד־ טיםער א מיט געװיםן, היםטאריש

 שאפן געקענט האבן אויםגאבן, גרויםע פאר ניש
 געבויט. מי פייצ אזוי מיט האט איר װאם דאם

 טאיצאנטפו^ע און איבערגעבענע אזעצכע באויז
 געהאט, זיך מיט תמיד האט איר װי אערער

ארבעטער די װאס דאם באװייזן געקעגט האבן

 זיך מיט שטע?ן פייצאדע^פיא פון ש\ל\ רינג
פאר.

 אויח אומקוקן זיך װײניקער װאם לאמיר
 נאר שצעכט, ניט זענען זײ שונאים; אונזערע

 האבן נפש עגמת װייניג אויך ^אמיר ב^ינד.
 אונז שיקן װאם פריינט, האצבע אונזערע פון

 װארעמען יעדן מיט ב^יקן קאילטע צװ״ א^עמ^
 אוים־ אונזער װעגדן גאײבער ?אמיר װארט.

 די כןיגדער, הונדערט פינוי די צו מערקזאמקײט
 טױזנטער די און םילארעצפיא אין הונדערט פינו»

 אונזער זיינען זײ — לאנד, גאנצן איבער׳ן
 שטארקן זײ זא^ז האםענונג; אונזער און טרייםט
 הערצער אונזערע װארימען און הענט אונזערע

 פאר־ פארמערן, צו ארבעט וױיטערריקער פאר
שויצן. אונזערע פארבעםערן און גרעםערן

ארץ, דרך גרוים מיט
ר ל. אייער ע ר ה ע א

פילא• פון געװערקשאפטן אידישע פאראײניגטע די פון באגריםונג
ע ארבעטער די  אינ־ ױעע א זייגען שויצן רי

 פאר אבער גאס, אידישער דער אױף םטיטוציע
 האבן ע?זיםטענ*ז זײער פון צײט לןורצער דער

 אין גײםט נייעם א ארײנצוברײען באװיזן, זײ
 בעװיזז האבן זיי— קינדער, פון ערציאונג דער

 אי־ ראדיקאצע די צו קינדער די דערנענטערן צו
עיצטערן. זייערע פון ד״ען

 געװערקשאפטן אידישע פאראײניגטע די
 צו ש(ל\ קינדער רינג ארבעטער די באגריסט

טוער די װינשט און ױבי^ײאום, יאריהן 5 זייער

 די דערלעבען צו שױלן, רינג ארבעטער די פון
 אויפגעהאאטן װעלען שוצן אזע^כע װען צייט,

 דער־ די אז און געזעיצשאפט, דער פון װערען
 די זייז װעט גײםט אזא איז לינדער פון ציאונג

 אצם קלאם, ארבעטער גאנצן דעם פון אױפגאבע
געזעלשאפט. אונזער פון מאכט הערשענדע די

געװערקשאפטן אידישע פאראײניגטע
פילאדעצפיא פון

םעקרעטאי בראגינםקי, דוד

שולן אונזערע אץ געזאנג
געלבארט מיכל פון

 מאיצ אצע האבן מיר זאך: מאדנע א איז עם
 געזעיצשאפט^א־ יעדער בײ געזאנג; געהאט ?יב
 דעמאנ־ יצוױת, שמחות, בײ — פאםירוע כער

 — רעװאי^וציעם אין אפייצו און םטראציעם
 בײם און (תםייצות) דאװנען ביים געזועען;

 (װיג־אידער) גיין ש^אפן ב״ם (זמירות); עםז
 — איבערא? (ברכות); אויפשטיין בײם און

געזונגען.

 פארשטאנען ניט קײנמאיל מיר האבן דאך און
 ^ימוד א ם5א געזאנג אפצושאצן געהעריק װי

געזונגען, האבן טיר מיטצ דערציאונגם און

 דער דערפין. געהאט הנאה וזאבן מיר װײל
 מען האט ^ערנען, בײם חדר, אין אז ׳איז פאקט

זיעען. געטארט ניט

ו  ש(ל\ אונזערע אין װען נאך, היינט אפי̂י
 איצם געזאע אנער?ענט אםיציע^ שוין מען האט

 װי באטראכט, געזאנג אי?ץ נאך װערט ימוד,5י
 ג^ײך־בארעכטיקטער גיט א װי שטיף־קינד, א

 העכערע אנדערע די מיט פארגאײך אין מיטגליד
 כאטש א., א. ^יטעראטור געשיכטע, װי יצימורים,

 נישט אויב פארנעמען, געדארפט האט געזאנג
אזא כאטש איז ארט, אעעזעענםטן דעם נאך



רינג קינדער10

 העכערע אנרערע די װי ארט אעעזעענעם
 אלם נויטיק און װיכטיק איז געזאנג לימודים.

 קינםט־ פון םײ דערציערי׳טן, פון םיי לימוד, א
 עטישן און שפילערישן פון סײ און לערישן

שטאנדפונקט.־
 ברייטער זיך ניט מיר רערלױבט פלאץ רער

 םון ריכטיהייט די אנװייזן און *פצושטעלז
 לעזער. אלגעמיינעם פאר׳ן באהױפטונגען מײנע

 אונזער פון טוער און לערער די װי אזוי נאר
 אלם געזאנג פון װיכטיקײט די יא װײםן שולן

 מיט װעט געזאנג אז האפן, מיר לאנען לימוד,
פאזיציע. געהערי?ע די פארנעמען צײט דער

 מערםטע די אין ויז5בי מען זינגט דערװײל
 און קאנצערט. א צו זיך גרײט מען װען שולן
.קאנצערט לשם בלויז נישט אויך דאם .  נאר .
קאנצערט. א מאכן ראך ז ו מ׳מ

 פאר־ די שולדיק נישט אפשר זײגען דעם אין
 דערפאר פשוט ם׳איז נאר שולן, די פון װאלטער

 ניטא כמעט זיינען עס אדער אוים, פעלן עם װאם
 קענען זאלז װעלכע לערער, געזאנג פאםיקע קײן

 הויך; געהעריקער דער צו געזאנכ דאם דערהויבן
 כעזאנג פון װיכטיקײט די פארשטיין אליין זאלן
 דער אין אריינלעבן קענען זיך זאלן לימוד; אלם

 קינדערשע די אין ארײנדרינגען קינדער־װעלט;
 זיי באגײםטערונג און ליבע מיט און מוחות
 געזאנג־ דעם האבז ליב אליין און צובינדן קאנען
 אין געזאנג־לידער אזעלכע פעאן םפעציעל ליםוד,

פראוױנץ. רער
 כמעט האבן מיר װאם איז, םבה צװײטע א
 םפעציעל געזאע־ליטעראטור פאםיקע קײן נישט

 דאריבער, איז קינדער. אונזערע פאר צוגעפאםט
 געזאנג־ דא שױן זײנען עס װאו דארט

 װעל־ לידער, אזעלכע זיען זיי םוזן לערער,
 װײל קינדער, פאר צוגעפאםט ניט זיינען כע

 ליטערא־ גוטע איז װאם אלץ ניט װי פונקט
 אונזערע אין װערן אריינגענומען קען טור,

 אזוי פונלט כרעםטאמאטיעם, און טעקםט־ביכער
 שיין, זיינעז װעלכע ליד/גר, אלע ניט מען קען

שולן. אונזערע אין זינגעז
 ניט װאס שװער־פונקט, א נאך קוםט דא

 מ׳מוז קינדער; מיט זינגעז מען קאן לידער אלע
 טאן־רעגיםטער, קינדערשן מיטן רעכענען ויך

 טע־ צאל באשרענקטע א פון באשטייט װעלכער
 פאלקם־ מערםטע די מען קען דאריבער נער.

 זינגען ניט שענםטע, רי זײן זיי מעגן לידער,
 גרויםע פון געשאפן זיינעז זיי װייל קינדער, מיט
כרויםע. פאר

 דערפאר האבן קינדער־לידער פון מחברים די
 קינדער װאם טענער צאל די זינען אין שטענריק
 דער־ בויען און װאנען, ביז װאנען פון פארמאגן,

 ־1טא םפעציעלן א אין לינדער־לידער די פאר
^ייטער.
מוזילרמחברים, פייאיקע געיוג האבן מיר

 קינדער־מוזיק געשאפן װאאטן און קענען װעאכע
 אזעצכע ם׳זאצ װער נישט אבער מיר האבן —

 איז װאם ביםצ, דאם װײיל ארויםגעבן, אידער
ט5 געװארן, געשאםן יא  איז מחברים די ביי ע
 גע־ גענוג אויך אפשר האבן מיר שופלאדן. די

 װעצכע פראװינץ, דער אין אפייצו זאנג־^ערער,
 האבן זאיצן זײ װען צוגעפאםט, זיך װא^טן

 האבן זײ װעלכע פון געזאע־ביכער באשטימטע
 געזאנג האבן מיר קור׳ז: זינגען. צו װאם פון

 געשאפן; מער װאלטן און האבן װעיצכע מחברים,
 װעז געזאנג־יצערער, האבן געקענט װאלטן מיר
 די ארויםגעבן זאל עם װער האבן זאלן מיר

געזאנג. פאר טעקםט־ביכער נויטיקע

באװע־ שול אונזער װאם רערפאר איז דאם
 שװערן איר אף באגעגנט און ױנג נאן־ איז גונג
 װעלן װעלכע שטרױכלועען, פארשידענע װעג

 צו דערװ״ל נעמען און װערן באזייטילט זיכער
 פאר־ געקעגט װאלט װעלכע ענערגיע, םך א

 די פון בוי אינערלאכן דעם אין װערן װענדט
 שולן־צוזאמענפארן אונזערע דאם זאלן שולן.

אכט. אין נעמען

 שולן אונזערע װאם יאר, עטלאכע רי פאר
 באװיזן דעסטװעגן פון זיי האבן עקזיםטירן,

 קינרער־ װאונדערבארע עטלאכע אויפצובויען
 פאר שטאלץ אמת׳ער אן זײנען װעלכע כארן,

 עטלאכע רי צװישן שול־באװעגונג. אונזער
 כאר ־ קינדער פילאדעלפיער דער פארנעמט

 פרא־ זײער א שולן, רינג ארבעטער די פון
 צו נחת א פשוט איז עם ארט. מינענטן

 4 אין און 2 אין זינגען קינדער קליינע װי הערן
 אזוי פארשטענדיק, אזוי שיין, אזוי שטימען.

 איך װאלט — םימפאניש אזוי הארמאניש,
געזאגט.

 פון אויך זיינען שולן ר. א. פילארעלפיער
 פארנעמען אן. הייבט געזאנג װאו געצײלטע, די
 ם׳װערן לימודים. די צװישן ארט װיכטיקן א

 די אין שולן, די אין לעקציעם אפט געהאלטן
 און בכלל מוזיק װעגן מיטל־שול אין און קלובן

 געװארן געמאכט שוין זיינען עם בפרט; געזאנג
 טעארעטישע קלאםן רי אין לערנען צו פארזוכן

 געזונגן רעגלמעםיק װערט שולן אלע אין מוזיק;
 מיט און ליבע מיט זיך באציען קינדער די און

געזאנג. צום רעםפעקט

 שול ר. א. יאר 5 די אין איז עם אויב
 אויפצובויען געלונגעז פילאדעלפיע אין באװעגונג

 אפילו און םאליםטן אזעלכע לןינדער־כאר, אזא
 אז האפן, מען קען — אקאמפאניםטן אײגענע

 האבן שוין מיר זאלן ױם־טוב צען־יאריקן צום
 זאלן קינדער די װאו מוזיק־שולן, אײגענע דא

 און אויסבילרונג מוזיקאלישע אמת אן קריגן
 באװיזן עם האבן מיר װי פונקט רערציאונג,

לימודים. אנדערע בנוגע איצט ביז
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פילאדעלפיע אין שוק ױנג ארבעםער יאר 5
(באריכט)

 קײט אעע5 א איז טעטי?ייט שואן יאר 5
 פון האפנונגן; פאחצױרענע און געבוירענע פון
 שטענדיקער א פון אנשטרענגונגען; גרעסטע די

 אויפצװזא^טז, מיטלען פינאנציעלע פון זוכעניש
 פאל־ זיי מאכן און פארשענערן פארגרעםערן,

 װאהםענדע טאג יעדן ?ייזן דארםן פון קאמענער;
פראב^עמען.

 רער איבער איבערגאיק גענויעם א געבז צו
 יאר 5 די פאר פיילאדעלפיע אין טעטיקײט שויצז

 אנפי^ז צו מאטעריא^ גענוג געװען װאלט צײט,
 קאנען אוקםום אזא אבער מך, זייטיקן פוא א

 דעריבער און דעראויבן גיט פארלויםיג זיך מיר
 הורצן, א טיט באנוגנען מוזן זיך מיר װעאן
װיכ־ םאמע די אויח איבערב^יש קורצן א זײער

קאמיטעמ שול רינג אדבעטער פילאדעלפיער

 בערקאװ. ב. נעגיז, י. קליגערמאן, ל. מאזער, ב. נאװאק, ה. שאפירא, מ. װאאיט, מ. רײ: טע1
 רײזבארד. װ. טשערנאװ״ מרם. םיגעל, ה. קאץ, פ. שאפירא, מרם. אלטמאן, ם. ר״: טע2
ברעםלער. נ. טאמאר, יצחק מאנאװ, ע. רײ: טע3

 טוער, מיר, מעגן אבער רעזו^טאטן די מיט
 באװע־ ן5שו דער פון פריינט םתם און צערער

 גע־ זיך האבן עם גראטו^ירן. באמת זיך גונג
 אונזערע איצע אנשטרענגונגז, אונזערע אצע וינט5

 די באװײזז אן שוין זיך הויבן עם ?רבנות.
ארבעט. שװערער אונזער פון פרוכט

 אונ־ פון אגטװייןאונג דער פון פונקטן טיקםטע
שויצן. רינג ארב. זערע

 אפ־ ערשטער דער פון אנפאנגז װע^ן מיר
 דער פון צװײגעאע ערשטע דאם שוא, טאנער

 — ס^ייז א פי^אדעצפיע. איז באװעגונג ן5שו
זאפט. גענוג ניט — שװאך צװײגע^ע, נישטיק א
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 בכח איז װינטל אומבאדײטענדע ערשטע דאם
 געפונען אבער זיך האבן עם אפצוברעכן. דאם

 מענטשן איינגעשפארטע באגײםטערטע, פאר א
 אוננאטירלאכע און נאטירלאכע מיט האבן װאם

 װאונדער. געשען עס און באשיצט, דאם מיטלן
 מיט־ רינג ארב. די פון פארלאנגן די װאקםן עס

 עפנען צו שטאט פון געגנט יעדן פון גלידער
 ערעפנט װערט עם געגנט. זײער אין שול א
 פי־ װעםט מענשאן, םטראבערי דאנטאן, שול א

 בריםטאל, קעמדען, םטריט, פיין לאדעלפיע,
 פילאדעלפיע, װעםט אין און סיטי אטלאנטיק

םטריט. טער52 דער ארום

צװײטע, א שול, אײן פון ערעפנונג רער מיט
 פראגע די ארויףי שװימט װ. א. און דריטע א

 גרעםערע — שולן מערער אױפצוהאלטן. זײ
 אװעקגעשטעלט איז לימוד שכר דער אויםגאבן.

 די צו צוגעעלאך זיין זאל ער אז אזוי געװארן
 געװען גענוג ניט ער איז דעריבער און מאסן

 װערט קאנפערענץ א און אויםגאבן. די רעהן צו
 ברענטשעם ריגג ארבעטער אלע פון פאררופז

 נוי־ די שאפן צו אזוי װי מיטלן באטראכטן צו
 ־Pî? דער פאר מעגליכקײטן פינאנציעלע טיקע

 באשלאסן װערט עם שולן. די םון זיםטענ־ז
 םענט 15 א װעגן רעםערענדום א ארויםצושיקן

 אין מיטגליד רינג ארב. יעדן פון טעקם לאקאלן
שולן. די פאר פילאדעלפיע

 די אין רעפערענדום מיט׳ן פארבינדוע אין
 גע־ געגעבן אװעק ארבעט פיל איז ברענטשעם

 פראפאגאנרירן ברענטשעם, די צו גייען װארן,
 אויף נייעם א אלם װ״ל שולן, די פון אידייע די

 ארב. פילע האבן גאם ארבעטער אידישער דער
 געג־ געװיםע א ארױםגעוױזן מיטגלידער ריע

 באטראכט האבן איינע שולן. די צו נערשאפט
 אנדערע — צױנאציאנאליםטישע, אלם שולן די

 אנדערע גאר און םאציאליםטישע גענוג ניט אלס
געגנער. םתם געװעז זײנען

 םון קװארטל א םענט 15 פון טעקס דער
 אין דורך כמעט גײט מיטגליד רינג ארב. יערן
 פאר. א פון אויםנאמע דער מיט ברענטשעם אלע

 מיט׳ן אפעטיט״, דער קומט עםן ״מיט׳ן אבער
 דעפיציטן אלץ נאך מיר מאכן טעקם םענטיקן 15

 צװייטע א און געלט םומען באדייטענדע אויףי
 פון טעקס דעם העכערן באשטימט קאנפערעניו

קװארטל. א םענט 25 אױח םענט 15

 צאלט, קינד יעדעם װעלכן לימוד שכר דורכן
 רינג ארב. יעדן פון טעקם סענטיקן 25 דורכן

 אונטערנעמונגן דורך און קװארטל א מיטגליד
 אין שולן די איצט זיינען צייט, צו צייט פון

באצאלן. זיך כמעט פון צושטאנד א

 אנטװיקלונג און װאוקם װייטערן זייערן מיט
 פאר רירות פאםיקע פון פראגע די אררי̂ו שװימט

 ניט װייט שטעלן גערועענע די װייל שולן, די
אנפאנג דער באדערפנישן. זייערע צופרידן

 דורך מענשאן םטראבערי אין געמאכט װערט
 רינג, ארב. 209 ברענטש פון איניציאטױוע דער

 קויפן צו געגנט, יענעם אין זיך געפינט װעלכער
 היים. פאםיקע א האבן זאל שול די װאו הויז, א

 דאן גע?ױפט אויך הויז אזא װערט שפעטער
 שולן אנרערע װאו געגנטן אנדערע רי טאן.

 מער געהאט הינזיכט דער אין האבן זיך געפינען
 פי־ װעםט פון לײברערי פראװ־עםױו די מזל.

 אפ־ האט הויז, די איבערבויעגדיק לאדעלפיע
 שול אונזער פאר צימערן 2 שענםטע די געטיילט

 אין שול א פון מוםטער א װירקליך איז עם און
 זעלבע דאם באקװעמלאכהייטן. פון הינזיכט

(אפטאן). לייברערי ראדיקאלע די געטאן האט

פאראינטערע־ זייענריק קאמיטעט שולן רער
 אונזערע םאר ה״מעז פאסיקע שאפן צו םירט
 באדײטענרע צוגעטראגן נאטירלאך האט שולן,

 פרא־ הויז, מענשאן םטראבערי צו געלט םומען
 און פילארעלפיע װעםט פון לײברערא גרעםיװ

טאן. דאן צו םפעציעל

 קינדער, אונזערע פאר קאלאניע זומער א
 נױט־ דרינגענדער א פאר באטראכטן מיר װעלכע

 און שולן די פון אינטערעםן די אין װענדיקײט
 חובות אלטע די אנטװיקלונג, װײטערע זייער איז

 פילע אנדערע און װאוקם זײער שטערן װעלכע
 שולן די פון לעבן אינערלאכן דעם בנוגע פראגן

 אונזערע פון באדערפנישן אלע באפרידיקן װי
 טאג־טעגלאכע זײנען זײ, באזוכן װעלכע קינרער

 זיצוע איין ביי ניט זײנען װעלכע פראבלעמען,
 אזוי זיך לאזן װעלכע און געװארן באטראכט

לײזן. ניט שגעל

 שולן אונזערע אז אבער באטראכטענדיק
 אידי־ דער אויף װארצלען טיםע געלאזט האבז
 זיך לאזט אײנפלום זײער גאם; ארבעטער שער
 ראדי־ אונזער אין פילן מערער אלץ װ״טער װאם
 ה״בט פרעםטיזש ז״ער װי און לעבן; קאלן

 זיינען העכער און העכער אלץ װײטער װאם זיך
 געלײזטע ניט אלע די אז גלויבן צו גענויגט מיר

 צוקונפט נאענטער רער אין װעלן פראבלעמען
 מיטגלידער, רינג ארבעטער די פון הילח דער מיט
 און פאראיינעז—עלטערן, די פון הילו» דער מיט
 יעדן פון הילף* דער מיט

װערן. געלייזט מענשן

 אין מאנגל אוים װאם לײד אוגז טוט עם
 אויף אפשטעלן זיך אנעןp ניט מיר װעלן פלא־ו

 דעם אויױ שולז; רי פון לעבן אינערלאכן דעם
 דער און ?ינדער אונזערע פון געדאנ?ענגאנג

 װעלן מיר אידייען. פארגעשריטענע פון ריכטונג
 רעדן צו אליין ?ינדער די צו איבערלאזן דאם
 אין געדרו?ט װערן װעלכע שאפונגן זייערע דורך
רינג״. ״?ינדער רעם

 שולן, די פון ערפאלג דעם פון רעדעכדי?
גערארםט געלעגנהײט דער בײ מיר מאלטן
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 װעלכע פרײנד םוז ליםט כחיםע א אויםרעכנעז
 צייטװײליק (אייניקע געהאלםן דירעקט האבן

 זײ בריינגעז טאג) צו איצט ביז אנדערע און
 קאנען באדויערן צום צושטאנד. יעצטיקן צום
 פלאץ. איז מאעל אוים טאן ניט דאם מיר

 בײ־ האבן זײ אז פילן װעלכע םרײנדע אלע די
 וועילז שולן די פון ערפאלג צום געשטײערט

 אבער מוז פערזאן אײן ענטשולדי?ן. מוזן אונז
 עטינגער. ם. פר. איז דאם און װערן דערמאנט יא

 עטינגער פר. װאם שטארק זייער באדויערן מיר
 די פארלאזן קראנקהײט צוליב געמוזט האט

 א ליב. באמת האט ער װעלכע שולן־טעטיקײט
 טוער. שול איבערגעבענםטע די םון אײנער שאד,

 אז האםן און גלױבן אונז אבער זיך װילט עם
 און װערן געזונט צורירן װעט עטינגער פריינד

רייען. אונזערע אין האבן וױדער אים װעלן מיר

באזונ־ א באשאםן האט באװענונג שולן די
 פון אנדערש גאנץ איז װעלכער טוער טיפ דערן

 פון װעג דער געביט. אנרער אן אויףי טוער די
 אויםגעטראטענער; אן איז טוער אנדערן דעם

 ברוקירטער קיין ניט נאך איז אבער װעג אונזער
 איבערגעבענ־ מערער זיך פארערט רעריבער און

 גרוים ניט גרופע אזא ארבעט. דער צו הײט
 (און פילארעלםיע אין אונז ביי האט צאל, אין

 צונױפגעשטעלט אויך) אנדערש ערגעץ מםתמא
 זיצונגן אונזערע אויף פאמיליע. שולז ענגער א

 יעדער האט פראגן פארשידענע באטראכטענדיק
 קומט עם װען מײנונגן. פארשידענע אונז פון

 װעגן מיר פארגעםן ארבעט, שולן דער צו אבער
 ארבעטער ברייטער דער אוין* םכםוכים. אלע
 אויפ׳ן ברודער־קריג א אגגעפירט װערט גאם

 אנגעפילט אפט איז לופט די געביט. פאליטישן
 אבער פאמיליע שולן אונזערע פולװער, מיט
 ראם באשיצן צו אויפגאבע: אײן זיך פאר האט

 און קריג. דעם אט פון שולן, די ה. ד. קינד;
 םון װײט זײט, א אין אװעק שולן די רוקן מיר

גערעטעט. איז קינד אונזער און שלאכט־פעלד

 טע־ שולן אונזער פון יארן ערשטע די אין
 ענ־ פון מאמענטן םילע געװען זײנען טיקייט

 פארצוױיפלונג. םון מ$ל מאנכעס און טױשוען
 אנגעהויבז צײט דער מיט אבער זיך האבן עם

 באװעגוע שויצן דער פון הימלן די אויףי באװײזן
 דערמונ־ אונז האבן װעלכע שטראלן, ליכטיקע

 ענער־ מער מיט באװעגט אונז האבן און טערט
 פארטצוזעצן אייעעשפארקײט מער מיט גיע,

 שוין מען רערט דארט און דא ארבעט. אונזער
 ערענסט. מערער מיט שואן ריגג ארב. די װעגן

 שולז די צו באציאונגן די װערן דארט און דא
 דיםטריהט די געענטער. און נעענטער אלין

 יאר פאר לעצטע די פאר רינג, ארב. פון קאמיטע
 פון ארבעט דער אין אנטייל דירעקטן א נעמט

 זײנען שולן די פון אינטערעםן די שולן. די
 די און קאמיטע דיםט. פון אינטערעםן די אויך
373 ,209 בר. ביי ברענטשעם. רינג ארב.

 טעטיקײט. זײער פון טײא א שולן די זיינען
 דירעקט זײנען װעלכע ברענטשעם אנדערע אילע
 און ערנםט טראגן ש(ל\, די מיט פארבונרן ניט

 די פון ערםאילג צום ח^ק זײער צו וזארציק
 ע5א זיך רופן און װעגן, פארשידענע דורך שו?ן
פארלאען. אונזערע אויף אפ װארעם מאל

 פאר־ ש\ל אונזערע פייצ אויך אונז העילפן עם
איינען.

 ־5 הײנטיסן מיר באטראכטן דערפאר און
 שוילן פיי^אדעלפיער די פון ױביאײאום יארי?!

 כער5װע ױם־טוב א ױם־טוב, גרויםן א פאר
ע ארבעטער דעם כבוד ם̂י צו טײילט  און רי

 ױם־טוב, א באװעגונג; ארבעטער גאנצער דער
 רי אז האפנונגן אונזערע פארשטארקט װעצכער
 אזוי האבן אונז םון פיילע װעלכע פאר אידעאילן

 פון װערן אױפגענומען וועלן געװען, מקריב ם̂י
 ביז װערן דערפירט װעלן און דור קומענדן דעם

םוף. זיגרײכן א

 נאך זײנען שויצן אונזערע אז אמת איז עם
 אז אמת איז עם פא^קאם. זײן צו פון װייט
 פראפארציע דער ילויט קינדער, פון באזוך דער
 ראדיקאילע םתם און מיטג^ירער רינג ארב. פון

 אז אמת איז עם קיציין. נאר איז ארבעטער,
 די באפרידייזן ניט נאך קאנען שויצן אונזערע

 פאר־ רי ^ויט קינרער אונזערע פון באדערפנישן
 אויך איז עם לעבן. אמעריקאנעם פון לאנגען

ערן, זיך מערקן דארטז און רא אז אמת  פע̂י
 װערן; אויםגעבעםערט מוזן און דארפן װעלכע

 געװארן געלײגט איז פונדאמענט דער אבער
 געב״דע די אלעמען אוגז פאר סלייבט עם און

 אזוי מאכן שו^ן, רינג ארב. זיך רופט װעצכע
 עם װי אײנפ^וםרײך, אזוי גרוים, אזוי שיין,

רינג. ארבעטער פאר׳ן פאםט

 אלע באדאנקן חוב אצם מיר פיאן של(ם צום
 ארב. פאראײנען, שולן ברענטשעם, רינג ארב.
 פרײנט סתם און טוער שולן מיטגלידער, רינג
 פון ערםאלג צום געלעגנה״טן פארשירענע ב״

שולן, אונזערע

 פר״נד צו דאנק אונזער אוים דריקן מיר
 (גע־ געלבארט מיכל (רעזשיםאר), םאנאװ ע.

 (טעגץ פאלין מים דיריגענט), און זאנג־לערער
 און (אקאמפאניםטן) םפילמאן מים לערערין),

 און צוגרײטן פאר (קאםטױמער) זומאװ מים
 און איצטיקע אונזער ערפאלנרײך אזוי דורכפירן

 אלע דאנקן מיר אונטערנעמונגן. פריערדיקע
 זײער פאר לערער און טוער פרײנט, אונזערע

ארבעט. דער צו איבערגעבנקייט געטרײער

 הארצליכםטן אונזער אוים אויך דריקן מיר
 אינםטיטוט, לייבאר פילאדעלפיער דעם דאנק
 פאר האל דעם פרײגיביק אזוי אונז געבן פאר

פארזאמלוגגן.■ און רעהוירםלם קאנצערט די
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 אג־ פריעריקע בײ װי געלעגנהייט דער ביי
 דער דאנק א אוים מיר דרוקן געאעננהײטן דערע

 ״פארװערטם״ פילאדעלפיער פון םארװאלטונג
 געבענדיק שולן אונזערע פאפולאר מאכן פאר

פובליםיטי. פאר צײטונג אין פלאץ גענוג כםדר

זעל־ דער מיס לערער און טוער אלע לאמיר
ארבעםז איצט, ביז װי איבעתעבנהייט בער

 רינג ארבעטער אונזערע פון ערפאלג דעם פאר
 מיט אז זיכער װי מער זיינען מיר און שולן
 דער װעט פר״נט, אונזערע אלע פון הילף דער

װערן. דערגרייכט ערפאלג

קאמיטעט שול קינדער ר. א. פילאדעלפיער

סעקרעטאר ל, ע ג י ס ה.

1925 אפריל

באגריסונג. א
עטינגער ם. פון

שולן. רינג ארב. פילא. די פון בויער ערשטע די פון אײנער

 באג־ צו פארגעניגן גרױםער א מיר איז עם
 דעם צו קאמיטעט, שולן פילאדעלפיער דעם ריםן
 די םון ױבילייאום יאריקן 5 דעם פון טוב ױם

 דער צו און פילארעלפיא, אין שולן רינג ארב.
שולן. די פיז אונטערנעמונג יארליכער טער4

 האבן שולן די װאם ערפאלג גרויםער דער
 קורצער אזא פערהעלטענםמעםיג פאר געהאט

 יארליכע די פון ערפאלג רער אויך און צייט,
 שול יעדן פאר פרײד א זיינען אונטערנעמוען

 בא־ שול דער פון פריינט יעדן פאר און טוער,
װעגונג.

 אין שולן 2 ערשט די װען ערשט, אט
 רעם פאר איז געװארען, געעפענט ז״נען פילא.

 שװערע א געװען קאמיטעט שולן דאמאלםדיקן
 3 נייטיקע די שאפן צו אזוי װי פראבלעמע,

 און יאר, ערשטן דעם פאי־ הוצאות ראל. טויזנט
 געװעז ניט סומע די טאקע איז יאר םוף צום

 שולן 6 מיר פארװאלטן איצט און פארפולט,
 לערער, םטעח גוטן א האבן מיר װעלכע פאר
 יאר א דאלאר טויזנט 15 העכער אויםגאבן און
 װי מער פיל איז דאם געשאפן, יע װערן זײ און

 געקענט האט שולן די םון פרײגט גרעםטער דער
װינשן.

 די אונטערנומען האבן מיר װען ערשט, אט
 גע־ מיר האבן פארשטעלונג, ?ינדער ערשטע
 דעם נעמען צו ריזיקאליש, זײער פאר רעכנט

 דעבאטירט שטארק איז עם און לו־לו־טעמפעל,
םארשװענדעריש ניט איז עם אויב געװארן,

 דער צו מוזיק אף דאלאר עטלאכע געבען צו אוים
 גע־ שוין מעז האט איצט, און פארשטעלונג.

 גרעסטי דעם אין פארשטעלוע די מאכן צו װאגט
 די— םארמאגט פילא. װאם טעאטער שענםטן

 אויםשטאטונג א מיט מוזיק. אװ אקאדעמיע
 וױרקלאך איז עם פאדערט, טעאטער אזא װי
 דאם דערמאנען, צו איצט אלעם ראם פרייד א

 אײגענע די אין גלויבן שטארק דעם באװייזט
 בא־ ערפאלג איצטיגער ביז דער און כוחות,

גלויבען. רעם פעםטיקט

 געזונט, װיםיל מאטערניש, װיפיל װײם איך
 איינ־ יעדן געקאםט וזאט עם ענערגיע, און צייט
 מיר שטיינער און רערנער װיפיל אונז, פון ציקן

 װיפיל אפראמען, װעג דעם פון געמוזט האבן
 אי־ צו אויםריידן, געדארפט האט מען הארץ

 אבער ארבייט, דער פון נויטיקײט די בערצייגען
 בא־ אונזער זעיען רעזולטאטן, ערפאלגר״כע די

זיג. אונזער און צאלטם

 דער אז זיכער, בין און איך, װינש דערפאר
 אין גלויבן דער און ערםאלג, איצטיקער ביז

 עגער־ און מוט געבן אונז װעט כודוות, אונזערע
 דער װאם ארבעט גרויסע די פארטצוזעצן גיע,

 צו אונטערנומען, האט רינג ארב. מעכטיקער
 װאם גײםט דעם אין דור ױען אוגזער דערציען

 קאמף דעם מאכןפארטצוזעצעז פײאיפ אים ז^ל
 גע־ שענערער, א פאר אידעאלען אונזערע פאר

כעזעלשאםט. פרייערער און רעכטערער

עטינגער. ם.
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שול מיטל יאר א
ברעםצער ג. פון

 םארגעקומען איז זיך, דוכס נעכסן, ערשט
 גראדואירונג, ערשטער אונזער פון טוב ױם דער
 קינדער, די מיט געזעגנט זיך האבן מיר װען

 ע^עמענטארע אונזערע פארלאזט האבן װאם
 םוף דעם בײ שוין מיר שטײען אט און ש(ל[

װאם די בלויז ש(ל. 5מיט יאר ערשטן רעם פון

 גראדואירונג די אומזיםט. זיך געפרייט ניט
 ערפאיצגרײכע רי באצייכנט ביצױז דאך האט

 איז דאם שויל. אנפאנג רער פון םארענדיגונג
 עיצעמענטאר די גענרג. ניט װייט אבער ראך
 אנגן5 דעם אויױ עטאפ איין באיז דאך איז ש(ל
ם צום פירט װאם װעג א ־ ס קינדער די װאם צי

שול מיטל רינג ארבעטער פילאדעלפיער

 קראוױנםקי. י. בערג, ר. דאװידאװ, פ. גלאזער, ע. װײם, נ. שאפירא, ז. יצעדערמאן, מ. רײ: טע1
 מאזער ב. (דירעקטאו־), נאװאק ה. (לערער), ברעסילער ג. גאילדיז, ז. לעכטמאן, ט. ריײ טע2

 j םמאראדין, נ. ג^וזמאן, א. םמאראדין, ב. ריי: טע3 — בע<ל. ע. י^עכטמאן, מ. (צערעי־),
האנדלםמאן. ה. מאםקאװיטש, ם. טראכטענבערג, י. קליין,

 נאענט זייער צײט גאנצע רי געשטאנען זיינען
 אפשאצן געהעריק װי קאנען ארבעט אונזער צו

 איצט ערשט זאך. דער פון באדײט גאנצן דעם
 געפראװעט געדארפט באמת װאיצט אײגנט^אך

 ?א־ איצט ערשט שמחה, פאראיאריקע די װערן
צוריפ יאר א מיט האבן מיר אז זאגן מיר גען

 װיכטיש געװען איז ן5שו די איז געקראגן האבן
 פאר־ זײ האט עס װיפיא אויף 5םיי אזוי אויו*

 דער אין ?ימודים1 העכערע די פאר בערײטעט
 5שו מיטיצ דער איז דארט ערשט שויצ. 5מיט

 באפעםטיהן זיר ץ5א אין געדארפט זיי האבן
נע־ האט דארט ערשט פארפאלקאמענען. און
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 איינ־ זײ אין איז װאם דאם װערן רײוי דארםט
 יארן ערשטע די אין פריער געװארן געפלאנצט

לערנעז. זייער םון
 קיינער האט אבער גראדואירונג דער בשעת

 אז זיכערקייט, מיט זאגן געקאנט ניט אונז פון
 דיפלא־ זייערע געקראגן האבן װאם חינדער, די

 שול מיטל די װען צוריק, קומען װעלן מאס,
 בא־ געװען טאקע איז אונז עפענען. זיך װעט

 דער צו אימנרנעבנהײט און ליבע זײער קאנט
 געװאוםט האבן מיר לימודים. די צו און שול

 אט־ שול דער אין אײנגעלעבשײט זייער װעגן
 אײנגעװארצלסײט גאנצער זייער און מאםפער

 גע־ אונז האט אבער װער באדן. אונזער אין
 האבן װעלכע פעדים די אז גאראנטירן קאנט

 אױםשטיין װעלן געבונדן, אונז צו געהאלטן זײ
 אײנ־ פארשידענע פון דרוק דעם װײטער אויך

”t געװעז ניט איז אומשטענדן? און םאוםן P 
 פאראנט־ און פליכטן נייע אלע די אז געפאר

 אױףי געװײנטלאך פאלן װאס װארטליכקײטן
 אויפכאפן אויך װעלן עלטער, דער איז הינדער

 װײט װייט, זײ אװעקטראגן און קינדער אונזערע
 דאזיקער דער איינפלוס? אונזער און אונז פון

 אונ־ פאר געשטאנען איז אויםגאנג מעגלאכער
 מיט געזעגנט זיך האבן מיר װען אויגן זערע

 אוז ױם־טוב גראדואירונג דעס אויח סינדער די
 זײן געקאנט ניט דערפאר האט שמדוה אונזער

 פרײד אוגזער פאלקאמענע. קיין גאנצע. קייז
 אין צוױיפל דעם דורך געװארן געשטערט איז

 האט עם דערגרײכונג. אונזער פון װערט רער
 אויפטו גאנצער אונזער אז מורא די געדרוקט

 ממשות׳- קײן ברענגען ניט סוף בל םוףי װעט
רעזולטאטן. די?ע

 ניט אבער האבן אונזערע םפקות אלע די
 וױרקליכ־ די געקומען איז עם געדויערט. לאע
 איז עם אומזיםט װי געװיזן אונז און קייט

 אונזער — גרונדלאז װי מורא. אונזער געװען
 אװעק. ניט אונז םון זײנען קינדער די צװייםל.

 אפגעפאלן, 2 באויז זיינען גראדואירטע 21 די פון
 אײן אוין* אפילו אונז האבן 19 איבעריקע די

 גראדואי־ דער נאך באלד פארלאזט. ניט טאג
 קלוב, א אין ארגאניזירט זיך זײ האבן רונג

 זומער. גאנצן דעם טעטיק געװען איז װעלכער
 דעבא־ לעקציעם, אראנזשירן פלעגט הלוב דער

 אװנטן, מוזיקאלישע און ליטערארישע טעם,
 האבן קינדער די װ. ז. א. ארויםפארן פיקניקם,

 זייער צו באצויגן זיך ערנםט גרעםטער דער מיט
 װאם געװיזן אונז האט דאם און טעטיקייט קלוב
 זיך װעט עם װען דערװארטן, ז״ פון קאנען מיר

שול• מיטל איז ארבעט ריכטיקע די אנםאען
 נאך באלד געעפנט זיך האט שול מיטל די

מיט האבן קינדער רי און װאקאציעם זומער די

 גענוטען זיך התלהבות אויםערגעװײנלאכער
 ארבעט די איז פיל אויף ארבעט. דער פאר

 מערםטע די שװער. זײער אנפאע אין געםאלן
 ענג־ דער אין אעעקומען אויך ראמאלם זײנען

 אנ־ שװערער, טעג 5 כאך םסול. הײ אישער
 זײ פלעגן היי־םקול איז ארבעט געשטרענגטער

 אײנציקע זײערע אונז ביי פארברעען און קומען
 האט גופא ארבעט די זונטיל. און שבת טעג 2

 קאמפלימי־ און שװערער םיל ארױםגעװיזן זיך
 לימודים אלטע די שול. אנפאנג אין װי צירטער

 געשיכטע) קאמפאזיציע, ליטעראטור, (שפראך,
 גע־ פארצװײגט און אויםגעברייטערט זײנען
 לימודים נײע צוגעקומען אויך זײנען עם װארן.

 געשיכטע, ־ קולטור װיסנשאפט, ־ (ליטעראטור
 לידע־). פאלקם און פרײהייטם־באװעגונגעז

 אויף געװארן אװעקגעשטעלט איז לימוד דער
 גע־ געלערנט איז אלץ מאםשטאב. גרויםן א

 און צו־ברייט אפטמאל טיח, און ברייט װארן
 אנשטרענ־ פיל געפארערט האט דאם צו־טיױ.

 אוי־ זײער מיט בלויז און קינדער, די םון גוע
 שול דער צו איבערגעבענהײט םערגעװיינלאכער

 בײצוקומען באװיזן זיי האבן לימודים, די צו און
 װאם טעםטן מאנאטלאכע רי שװעריקײטן. אלע
 מיט געװיזן אונז האבן געגעבן זיי האבן מיר

 רורכדרינגלאכקײט און פארשטאנר א פאר װאם
 פלעגן *פט לימודים. די פארנומען האבן זיי

 װען גלויבן, ניט אויערן אייגענע אונזערע מיר
 פאר־ אויו» ענטפערם די געלייענט האבן מיר

 צו געפרייט בכלל האט עם פראגן. שידענע
 אלץ טאג צו טאג פון װערן סינדער די װי זען

 און אטמאספער אונזער אין אריינגעצויגן םער
 פאר־ זיינען, עם קרייז־אינטערעםן. אונזער אין

 צו־ זייטן. שאטנריקע אויך געװען זיך, שטײט
 געליטן פיל למשל, האט, צייט אין מאנגל ליב

 א פארנעמען דארןז װעלכע טעטילייט, קלוב די
 איז אנפאע אין שול. רער אין פלאץ װיכסיק

 געשאנקז אויפמערקזאמקייט גענוג ניט אויך
 טע־ געזעלשאפטלאכע אויח שמועםז די געװארן

 אומפארמײדלא־ געװען אבער זיינען ראס מעם.
 זייער זײן מיר מעגז אבער בכלל דעפעקטן. כע

 ערשטן דעם פון רעזולטאטן די מיט צוםרידן
 פיל געװאונען האבן הינדער די מיטל־שול. יאר

 פאר־ איז עם יריעות. אלגעטײנע און אידישע
 אירישער צו אינטערעם זײער געװארן גרעםערט

 אויר זיר האבן זײ קולטור. אלגעמיינער און
 ברייטע די םון לעבן דעם מיט באסאנט נעענטער

 געװארן פארשטארקט זיינען עם פאלקס־טאסן,
 באפרייאונגם־אידעאלן די צו סימפאטיעם זייערע

 מענשייט. דער פון ט״ל אונטערדריקטן רעם פון
 אונזער קינדער, אונזערע געװארן זיינען זיי

 איז האפנונג אונזער םלײש, אוץ בלוט גײםטיק
טרייםט. אונזער
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ערינערונג. קלײנינקע א
בערקאװיטש שלמה פון

חברים: ליבע
 הארציקע מײן װײטן פון אײך שיק איך

 פון ױבילייאום יאריקן פיגח דעם לכבוד ברכה
 פאר איז עם ש\ל\. רינג ארבעטער פילא. די

 אין זיך באטייליקן צו פרײד ליכטיקע א מיר
שמחה. דער

 איצט מיר אין זין־ האט זאגנדיה אמת דעם
 װען יארן יענע פון זכרונות אביסעלע דערװעקט

 ״װייען״ די אנגעהויבן זיך האבן פילאדעלפיע אין
 און שול. פרײהײטלאכער אידישער רער פאר
 ״אקו־ די פון איינער געװען בין איך װי אזוי

 צום אי מיטגעהאלפן אל״ן האב און שארן״,
 מאדערנער פילא. דער פון װאוקם צום אי געבורט

 דערמאנט איצט מיר זיך האבן שול, אידישער
 יענע פון ערינערונגעז פײנלאכע און זיםע אלע

צײט.
 לאנג ניט ערשט דאך איז צײט״ ״יענע און
 װאלט עם װי אוים מיר זיך דוכט עם געװען.

 געװען, אייערנעכטן אדער נעכטן ערשט אט
 אן אויױ לאזן איך װעל זכרונות אלע ידי אבער

 דערלויבן מיר איר װעט איצט מאל. אנדער
 דאם םארצייכענען. פאקט קלײנינקן אײן בלויז

 עד און ארוים ניט קאפ פון מיר גײט בילדל
עם. איך געדענק הױם

צוריה. יאר פינף א מיט געװען איז דאם
 ״יהואש דער פון רעזיעירט געהאט דאן האב איך

אנדער אן זיך פאר געזוכט האב און פאלקשול״

 שאפירא חברים די געקומען מיר צו זײנען שול,
 װערן צו אײנגעלארן מיך האבן און עטינגער און

 איך שולן. רינג ארבעטער פילא. רי אין לערער
 מיין דערקלערן זײ נייטיק פאר געפונען האב

 און דערציאונג אידישער דער װעגן שטאנדפונקט
 הײםער א בין איך אז ״אנגעשראקן״ זיי האב

 זײ אז איך האב געמיינט און ״אידישיםט״.
 ״נאציאנאליםט״ אזא האבן װעלז נישט װעלן

שול. דער אין זיך בײ

 גע־ בין איך איבערראשט אנגענעם װי און
 דאמאלםדיקער דער עטינגער, חבר װען װארן

 צום מיר האט קאמיטעט, שולן פון פארזיצער
 וזאבן מיר װאם געשפרעך לאנגן דעם פון םוף

 פאל־ דערקלערט — װעזן שול דעם װעגן געהאט
 אונז צו ארײן נאר קומט ״איר װערטער: גענדע

 װעט איר אדער איז רייען, שול אונזערע אין
 אויף װירקן װעלן מיר אדער באװירקן אונז

 דאן מױ האבן װערטער עטלאכע די אייך״.
 טא־ אזא צו בר״טק״ט, אזא צו געײען. מחיה

 גע־ געװאױנט ניט דאמאלםט איך בין לעראנץ
 גאלדענע די האבן צייט לאנגע א און ײען.

 גע־ און אויערן מיינע אין געקלונגען װערטער
 אר־ וױיטערדיקער ט״ן איז װעגװײזער א װארן
ז בעט. נ ו א ו צ ט מ ו ן ק ו ן א ע מ א ז ו  צ

ז ל ע ו ר ו י ן מ ם י ג ם י ו י א ם ד ר א  ם
ן ו ר פ ע ר ד ע ש י ד י ־ א א ל ט ײ ה ײ ר  פ

ל. ו ש ר ע כ

קאמיטעט שולן דעד
 באשטייט קאמיטעט שולן יעצטיקער דער

 יערלאכן פון אויםגעקליבענע מיטגלידער 7 פון
 ברענטשעם; ר. א. די פון קאנפ/נרענ־ז שטאט

 4 קאמיטעט; ריםטריקט פון פארשטײער 2
פאראייגען. שולן די פון פארשטייער און לערער

 גע־ אויםגעקליבן זײנען קאנפערענץ בײם
 א. םיגאל, ה. רײזבארד, װ. קאץ, פ. װארן:

 מ. און קראנץ דזש. טאמאר, יצח? זומאוו,
װאליט.

 מ. ארײן: זיינען קאמיטעט דיםטריקט פון
 זיינען: לערער די אלטמאן; ם. און שאפירא

 ה. און מאזער ב. געלבארט, מ. ברעםלער, ג.
 זײנען: פאריינען די פון פארטרעטער די נאװאק.

 אפטאנער פון גארדין מרם. און שאפירא מרם.
 דאנטאנער פון בערקאװ ב. און נעגין י. פאריין;
 פון קליגערמאן ל. און טשערנאװ מרם. פארײן;

גלוזמאן שמחה פאריין; מענשאגער סטראבערי

 פילאדעלםיעי װעםט פון גלוזמאן שלום און
פאריין.

זיינען: קאמיטעט שולן פון בעאמטע די
 םע?רעטאר םיגאל, ה. פארזיצענדער; קאץ, פ.

םעקרעטאר. פינאניז זומאװ, א. און

שולן אונזערע פון אדרעםן די
זיך: געפינען שולן ר. א. פילאדעלפיער די

 םט. פרענ?לין נ. 942 איז אפטאן,—1. שול
 םטריט מ׳קין 604 דאנטאן,—2. שול
 םאם־ 3006 מענשאן, םטראבערי—3. שול

עװענױ קאהאנא
 דזשי־ 4035 פילאדעלפיע, װעםט—4. שול

עװענױ רארד
 סטריט מיל בריםטאל,—5. שול

 סטריט מ׳הין 604—מיטל־שול רינג ארב.
עװענױ. םאםסאהאנא 3006 און
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ױגנט. זײן פון בילדער
 פאלאץ פרעה׳ם אין ארום זיך דרײט עס

 װיים איעעלע קליינע דאם אוז איעעלע סליין א
 דער זײן אמאל װעט ער אז מגנױ ניט נ$ך

 אומגליקלאך, זײן םון םאלק, זייז פון באםרײער
אידן. די — םאלפ פארשסלאפט

 פון געהאט און רײך געװען איז ער כאטש
 גרוים א ארומגענומען דאך אים האט אלעם,
 ער שקלאםן, די צו מיטלייד פיז געםיל א נעפיל,

 זיי מיט איד א איז ער אז געװאוםט ניט האט
 און געקימערט אים האט עם אבער צוגלייך,

 גרױזאמ־ א פאר װאם מיט צוצוקוקן געשטיקט
 אומגליקלאכע די באהאנדעלט ם׳װערן קײט

מענ׳טן.

 דעם דורכג״ן פלעגט מען װען אמאל און
 פלעגט הײם, װאונדערשיינע פרעה׳ם פאלאץ,

 אין דארט זיצט משה קליינער דער װי זען מען
 דער אין הוקט און פענסטער א ביי וױנקל א

 גרויםע, זיינע אויףי הײבט ארײן. װעלט בלינדער
 עס בעם. און רעדט און הימל צום אויגן רונדע,

 א םון בילד א בילד, א פאר אים זיך שטעלט
 א — דורכצופירן זעז װעט ער װעלכן געדאנק

 ארוים־ רעם צ״גט װעלכעם בילד באפרײאועם
 קנעכט־ פון מענשן אומגליקליכע די פיז פיר

שאפט.

פאר־ שװעבן םאנטאזיע־בילדער אזעלכע פיל
 טרויעריק און אוםעטיה, און אויגן, זיינע בײ

 אײן מיט נאר — פארטראכט דארט ער זיצט
 קומט עם ביז זינען. איז געדאנל אײן מיט ציל,

 זיינע פון אויף אים װעקט דינםט, זײן צוגיין
 זײנע צוקלאפט און צושטערט חלומות, זיסע

 לאנגזאם זײ גייעז בײדע און — געדאנקען
ארוים. צימער ליכטיקן גרויםן, דורכ׳ן

2
באפרײאונג. פון מאמענט דער

 נאך מיט משה און נאכט טונקל א איז עם
 —גאםן די איבער ארום לויפן פריינט עטליכע

באפרייען. זיך אירן זייערע רופן װעיזן, זײ

 נידעריפע זייערע פון ארוים לױפן באלד
 באפרײען זיך לױפן שקלאפן—מענשן שטיבלאך

 זיינע ביי זיך בעט ער פארענט, פון גייט משה
 קומען נאך קענען אט װײל לויםן, זאלן זײ אידן

 איבעריאגן זײ װעלן זײ — םאלדאטן פרעה׳ם
זײן? דאן װעט װאם— ראן און

.לויפן. זײ אײלן, זײ און .

 און שיםן ראס דערװייטן פון זיך הערט עם
 לויפן, צוטומעלטע אידן די און פײנט פון קראכן
 װיינען, קינדערלאן־ פאלן, אנדערע — לויפן.

 צו קומט נעענטער אלץ און— נאך זיך שלעפז
 צו קומט נעענטער אלץ און פיינט, דעם צו זיי
.פרעה. נעפערליכער דער צו זיי

 משה גרויםער דער און— ים צום געקומען
 און פאלק דאם באגײםטערט מוט זײן מיט האט

 ים דעם אריבער זיי זײנען צײט קורצער א אין
 צע־ און צערײצט פײנט דעם דארט געלאזט און

קאכט.

אנטשטא־ דאן איז פר״ד א פאר װאם אך!
 זיך ענדליך עגדליך, ׳טמחה! א פאר װאם נען.

 גרויזאמען, רעם פון געװארן פטור באםרײט,
פרעה! שרעקליכן

3.

אידן. פארשקלאפטע די פירט טשה
געװע־ אידן, רײע לאנגע א זיך טראגט עס

 ער משה, גייט פארעגט פון שקלאפן. זענע
 לאנג זײער צו לאגר, ז״ער צו אידן די פירט

לאנד. געגארט
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 געיא־ א הוססן, א לןרעכצן, א זיך הערט עם
 אוגז ער האט ״פארװאם װ״נט יעדע מערײ,

 דארטן דאך איז אונז ארויםגעפירט, מצרים פון
 זייער טוט אים גייט. משה נאר געװען״ גוט אזוי
 זײן אבער פלאגן, אזוי זיד דארפן זיי װאם װײ

 און— גײט און גײט ער און גרוים איז פערלאנג
אים. נאך— ז״

 דאן מיד, גוט װערן זיי ביז זײ גייען אזוי
 אונ־ זאמד הייםען אויףי׳ז אװעק זיך מען זעצט
 שמועםט, מען און זון ברענענדיקער רער טער
 גרויםער רער און כנען. פון רער מצרים, פון דער

 אוים־ מט זיך זײ בעט ער און זיי טרייםט טשה
 צו גײן גײן, װידער זיי װעלן מארגז רוען״װײל

אנד.־’ געװאונשטן זייער
ארום, גייט משה נא%ר נאך, שלאפן אלע פרי.

 בײםט אװעק, זיך ער זעצט קאפ שװערן א מיט
 זיך צו רעדט רעדט, בארד, גרויע גרייז ז״ן

 שלעכט!, םון רעדט גוטן, פון רעדט אילײן,
 הערן עם ביז אריין, טאג העלען ביז אזוי טראכט

 ער באהאלט דאן— אידן זיינע פון שטימען ןיך
 און פריילאך װערט פנים, צעװייטיקט זיין

 און אויפשטײן זאלז זיי מענשן, זײנע טרייםט
גיק. װײטער
 לאנגע די אזוי זיך טראגט אמאל װידער און

 פעקלאך מיט הימל, צום קעפ די מיט אידן רייע
 זײער צו זיי גייעז— זיי ג״ען פלײצעם די אויףז

טאג. היינטיק] ביז אזוי זיי גייען לאנד,

4.
עלטער דער אױף געדאנקען משה׳ם

 אין טיש, א ביי משה אלטער דער זיצט עס
די אריין קוים קומט עם װאו בײד? נידעריק א

 פארשיידז זיינען געדאנקן זיינע שיין, ליכטיגע
איצט. ילאגע זיין באטראכט ער און

 נאך פאלק שהלאפן דאם זיך גרייט אט
 לאנד, איז באזעצן זיך װאנדערן יאר פערציק

 אומגליס־ געשטארבען, זײנען זײ פון טויזענטער
 אעבעדיל, נאך זיך ער איז אט און מענשן! יאכע

 מיט— אויגן זיינע פאר דור פרישן נייעם א מיט
 םאר לעמםן װעלז װעלכע קעמפער פון דור א

פרײהייט. זייער פאר רעכט, זײער

גרוי־ דער טראכט ריכטיק״ געטאן ער ״האט
 האט ער װען ריכטיק געטאן ער ״האט משה סער

 געזאנט דאך האבן זײ מענשן? זײנע געפלאגט
 געדארפט געװען, בעםער מצרים אין איז זיי אז
לאזן." דארטן זיי

 וועאן טאן, דור גייער דער יעצט װעט ״װאם
 זײ האט ער װעלכע אידעאלן רי נאכפאלגן זיי

 פון אמת, און ױשר פון אירעאלז די געלערנט,
 װעלן אדער בדידערלאכקייט און גערעכטיקייט

. אלעס? פארגעםן— אי!עס פארלאזן נאר זײ .

 זיידע דער — זײרע אילטער דער זיצט אזוי
 און פאילק, גאנץ א פון .מעגשן, טויזענטער פון

 — םראגעם ^עצטע רי איבער חזר׳ט און פרעגט
 אוים גײט פײערל מדבר צאנקענדע דאם ביז
 אנט־ װערט משה גרויםער גרויםער, דער און

א״ביק. אויף אנטשצאםן— ׳שאאפן

םמאראדין, בתיה

מיטא ר. א.

ג נ י ל י ר פ
.1

 פעלדער גרינע די אין
 גערטנער שײנע די אין

 קינדערלאך קלײנע שפילן
בײםעלאך. שײנע די מיט

.2

 נאכט, ביז פרי פון זײ שפילן
 געשמאק׳ זײ שלאפן נאבהער
 שלאף מלאך גוטער דער ברעננט
זאק. פולן א זײ חלומות

טשערי, גיטל

שול ר. א. פילא. װעםט

נאכט זומער א אין

 שטעטל, אין דא איז נאכט ליבלאכע די
 בעטל, אין שוין ליגט קינד יעדעם
 פרום, און ליבלאך, און שטיל, איז אלעם

ארום. גײט שלאןז פון מלאך דער װען

 נאבט, די באלײכטן צו לבנה די שײנט עס
 ערװאכט, עם װען קינד א פארװיגט און
 נאכט, שטילע די איז ליבלאך אך,
פראכט. און צויבער װארימקײט, איר מיט

קאשעוו, לאה

שול ר. א. דאגטאן
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 היי־ די שנײ. מים באדעקט איז אלצדיגג
 איך װאם אלצדינג און בײמעלאך די און זעלאך

 זיך צו טראכט און ג״ און אין־ גיי זען. סעז
 אויםער נישט ?ײנעם זע איך גאר בין, איך װאו

 אםשר זין, צו איך דענק הייזעלאך, סליעע
 פרי. נאך איז עס װײל מענשן, רי נאך שלאפן

 קלײנטשיק א ארוים קומט מינוט דער אין נאר
 קלײ־ 5פי< נישט מיט אנגעטאן איז װאם מיידעלע

 האט און זאקן און שיך קײז גיט טראגט זי דער.
 צו זי קומט קליידעל, װײם לייכט א זיך אויח
 איך זאג דא, טו איך װאם מיך פרעגט און מיר
 סעז איר פארבלאנדזשעט, האב איך אז איר

 דאם זאגט אהײם. װעג מײן געפינען נישט
 װעל איר טרויעריק, ניט ״זיי מיר, צו מײדעלע

 און װיילע א דא זיי נאר אהײם, נעמען דיך
 זי חבר׳טעם." מײנע און טיר מיט זיך שפיל
 רופן זי װעט וױילע א זײן געבעטן מיך האט
 צורי? באלד איז און אװעק איז זי פריינד. אירע

 אלע זיינעז זיי פריינד. אירע אלע מיט געקומען
 מיירעלע. ערשטע דאם װי אזוי אנגעטאן געװען

 איך װאס צופרידן זייער געװען אלע זיינען זיי
 דעם געשפילט אלע זיך האבן מיר געקומען. בין

 איך פינםטער. געװארען איז עם ביז טאכ גאנצן
 זאלן זײ שניי־פריינד מיינע געבעטן דאן האב
 מיידעלע ערשטע דאם האט אהײם, נעמען מיך

 זי איז אהיים. נעמען מיך װעט זי אז געזאגט
 מיט שליטעלע קלײן א גענומען און געגאנגען

 ארײנגע־ זיינעז מיר פערדלאך. קליינע צװײ
 אײנגעדעקט זיך און שליטעלע דעם אין גאננען

 געפאין זיינען מיר קאלדרעם. װארימע אין
 אונזער צו געקומען זיינען מיר ביז שנעל זײער
 ארײנגעלייגט ראן מיך האט מאמע מיין הויז.

 האב אעערירט מיר האט זי נאר װי בעט. אין
 גע־ און שלאף מײן פון אויפגעכאפט זיך איך

 מיר זי האט װיל, זי װאם מאמען מיין פרעגט
 האב םקול. אין גיין צו צייט איז עם אז געזאגט

 שיינעם א פאר װאם דערצײלט דאז איר איך
געהאט. האב איך חלום

 ראבינאװיץ פלארענם
שול ר. א. מענשאן םטר.

ר ע י י פ א

קאל־ א נאכט, פינםטערע קאלטע, א איז עם
 װי איין זיך שניידט ער און בלאזט װעט טער
 אין ליגט פינסטערניש די שפיזן, שטעכיקע מיט

 שװארצקײט. שטיק א װי גלאנצט און גאםן די
 ארימען אין גײן. צו ארוים מורא א איז עס

 א נאך געשמאק מענשן די שלאפן קװארטאל
 אײנגע־ איז ארום אלץ ארבעט. שװערער טאג

שטיל־שװייגן. אין גראבן

 א הויז א פון ארוים זיך רייםט פלוצלוע
 געםלאך. ארימקע די באלײכט ער שיין. העלער

 געגענט גאנצן דעם באגלאנצט ליכט רויטע א
 ראקעטן און פלאמען רויך, א — אמאל מיט און

 א זיך הערט עם הויך. דער אין אויף שטייגן
 לויפן זיך לאזן מענשן די געפילדער. א געשרײ,

 געװייז• א זיך דערהערט עם הייזער. רי פון
 אראפ זיך װארפן קינד קלײז איר מיט מוטער א

 אויםגעשפרײטע די איז גלייר פענםטער פון
 רי קװיטשן, קינדער אנדערע רעטונגם־נעצן.

 געםל• אין שרעק א איז עם יאמערן, עלטערן
 װילד־ װי נאכט־קלײדער אין ארום לויפן מענשן

 די ארום שװעבט לופט דער אין געװארעגע,
פליגל• ברײטע אירע מיט גויט גרויע

היי־ רי זיך צינדן אנרערע דאם נאך אײנם
 שלעכטער א נאר אנדערש ניט דאכט עם זער.

 און דעכער די אימגר ארום שװעבט מכשה
 דאך און צװייטן. נאכן אײנעם אן זיי צינדט

 מענשלאך אין געטונקן בילד שײן אזא דאם איז
 לאנגזאמער, בליםטשן פלאמען רויטע די ליידן.

 שטילער װערט עם אפ, שטארבט פייער דער
שטילער. און

 פייערלײט די זיך, צעגײען נײגעריקע די
 דאם אל״ן נאך בלײבט עם מידע. אפ פארן

 קוים אין זיינען װאם מענשן ארימע פון געװיין
געװארן. פאראומ;ליקט שעה צװיי

גארדין, איטא

שול ר. א. אפטאנער

פרילינג.

 צוריק״ שוין דא איז פרילינג טייערער דער
 גליק; און פראכט צויבער, זײן מיט

 פריער, װי ניט פרײלאך, איז יעדער
דיר. מיט איך װי פונקט פרײליך, איז יעדער

ii.

 פעלד, אויפ׳ן קוקט בלומען, די אויף קוקט
גאנצער דער איבער פרײלאך איז יעדער

װעלט;
 —,טאנצן און לאכן און זיך שפילן קינדער די
אינגאנצן. איבערגעביטן זיך האט זועלט די

מאםקאװיטש, סעם
שול מיטל ר. א.
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ארבעטער. אן פון בוך טאנ א
^ מ ײנ  הויז, ?יידיק א פארב״גייענדיק א

 אן טרעפ א אויח יציגענדיק באמערסט איך האב
 פארװאכ, גיט װיים איך בוך. איצט־פארשמוצטן

 מיר, אין קראפט געהײמע א װי עפים אבער
 עם האב איך בוך, צום געצױגן צו מיר האט

 עם אז זעענדיק ארײעעקוקט, און אױפכעהויבן
 האב האגטשריפטן, בלעטער אױף tp זײנען

 Dtp האט שפאצירענדער א אז געמ״נט איך
 אין קיינעם זעענדי? ניט נאר פארי^וירז. בוך

 ביז גענומען, ה״ם א בוך Dtp איך האב גאם,
 קײן געהאט ניט איך האב שפעטער, װאך א

 אין אנגעשריבן איז װאם זען צו געלעגענהייט
בוך. רעם

 איך האב נייגעריקייט, פו| געפיא א מיט
 זז,ל(( צו אנגעהויבז און געעפענט, בוך דאם

טאג־בוך. ארבעטערם ארעמען אן געװען איז עם
 דעם איבערשרייבן פרובירן איצט 5װע איך

טאג־בוך.
.1921 יאנװאר

 עס דרויםן, אין פראםט שטארקער א איז עם
 מיין הייאז, קייז ניטא הויז, איז קאלט איז

 — — — קראנק. איז מיידעיצע קאײנע
? ^יידן אזוי מענש א מוז

פעברואר.
איבעראל, געזוכט שוין ארבעט. קײן גיםא

 ׳טיקן אװעק מוז פאטער, א איך ערפאלג. $ן נאר
 פארװאם? היים! קינדער א אין קינד קראנק ״ןמ

 איר פאר קויםן צו געיט, גן״ן גיטא איז עם יא,
טיקע האבן? מוז ?ראנקער א װאם זאכן די/וי

מארץ.
 יאריקער 14 יציבער מײן קףאנק, בין איך

 אנ־ טוז און ,5םקו אין ג״ן אויפגעבן מוז זון
 פ״אי־ האט אינגעא מײן ארבעטן, גײן פאנגן
 האב איך אבער פיד?, אױפן ן5שפי צו ק״טן

׳טפייצן! יצערנען קאנען צו אים געלט קײן ױט
> אפר

 זייער פארדין איך שאפ, א אין ארבעט איך
 מיט אומצופרידן װערן ארבעטער מיר וױנציק,

 צויז• קיציינעם אונזער מיט
מײ

 און סיגדער מײנע םטרײס, אין זײנען מיר
 פרוי בלאםע מ״ן שטארק, ליידען װייב מ״ן

 אײדט״ זי װאשן! צו װעש פרעמרע אר״ן נעמט
 אױ־ פארשטיי, איך גארניט, מיר זאגט אבער

בענױ!
ױני•

 מיר אריבער, ניט נאך איז םטרײק דער
 פאר־ ן5װע מיר הונגער, פון ל״דן ארבעטער

 צו אנגעהויבן האב איך םטרײק, דעם ןירצ
 פארװאם צרות׳ מיינע פארגעםן צו כרי טרינקן,

טרינקן? ניט איך ^ל

ױלי.
 איז קינד קראנק םיין הייס, זײער איז עס

 אז זאגט דאקטאר דער היים, א געקומען שויז
 פאר פארן רײכע די בערג! די אין פארן מוז זי

 ניט קאן קינד מײן און פארגעניעם, זייערע
 ״|p ניטא איז עם געזונט, איר פאר פארן אפילו
מיינם! קינד אומג^יק^אך געיצט,

אזוגוםט.
 דער קראנס, זײער געװארן איז פרוי מײן
נישט. האב איך מיר, פון גע^ט מאנט דאקטאר

םעפטעמבער
 געהעכערט האט הויז רער פון בעיל־הבית רער

 אז געזאגט אים האב איך געאט. דירה מײן
 איך אויב אז ער זאגט באצאילן, ניט קאן איך

 פון ארויםגעטריבן דאן איך װער נישט, באצאצ
הויז! דער

אקטאבער
 װאס איינעם מיט באקאנט זיך האב איך

 בין איך פארטײ. ארבעטער אן צו בא^אנגט
 אומ־ די מיט זיך באקען איך מיטג^יד. א איצט

 דער םון ארבעטער אנדערע די פון שטענדן
 ^ערנען און פארשטיין צו אן הײב איך װעלט.

 פאר ?אמוי ז״ער און פירער, ארבעטער די װעגן
 ערשט איך פארשטיי איצט יא, גערעכטיקייט.

 כוחות מיינע אװעק ארבעט איך אגע.5 מיין
 אזוי עם מוז גארניט. טוען װאם רייכע רי פאר
ניין! זײן?

נאװעמבער
 װעגן ארבעטער גרופע א צו גערעט האב איך
 ארבעטער דער פון קאנדיראטן רי פאר שטימן

פארטיי.
דעצעמבער

 מיט שאפ. אונזער אין םטרײק א געװען
 ארבעטער, אויפגעק^ערטע איצע פון הי?ף דער

םטרײסי דעם געװאונען מיר האבן

 אװעק זענען פאמייציע גאנצער מ״ן מיט איך
..............שטאט אנדער אן אין

 אנ־ געפונען האב איך װאם א?עם איז ראם
 ארבעטער דער װען זיכער, ביז איך געשריבן.

 ער האט טאג־בוך, זיין געשריבן שפעטער האט
 ארבע־ איצע אז האפט ער אז אעעשריבן אודאי

 זײערע װערן אמאל װעצן װעלט דער פון טער
 דא־ א איז טאג־בוך דער בעא־הבתים! אייגענע
 אנװי־ זיך האט װאם ארבעטער אן פון ?ןומענט

 באװאוםט־ א צו מעגש אומװיםענדן אן פון קע^ט
 א פאר װאם פארשטײט װאם קעמפער. זיני?ן
הענט!!! זיינע אין יליגט עם מאכט

קרײצער, ק״די
ש(ל מיטיצ ר. א.
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הײם. אלטער דער פון אפפאר מײן
i .

 די פון שפיצן די קוים שוין זיך זעען עם
קלויםטערם

 פרימארגן, פרישן זומערדיקן אין
 אויגן, מײנע פון שוין פארשװינדן הײזער די

מארגן? זײן צײט דער אין איך װעל װאו

.2

 טיכעלאך פרײנטם װײטן פון נאך כ׳זע
פאכען,

 טרערן; אין פארװײקטע זײנען װאם
 קינדהײט, פון חבר קײן ניט אבער שוין כ׳זע

הערן! ניט קײנעם שוין זײ כ׳קען

.3
 שפילן די געװען זענען עס ב׳אונז ליב װי
 פארנאכטן, שײנע זומערדיקע אין

 הימל אין זיצן פלעג לבנה די ברײט װען
באטראכטן. קינדער אונז רואיק און

.4
 אינ׳ם מארק אין קינדיש פלעגן מיר זוען

גרויםן
 — אפקלאפענישן אין שפילן זיך
 קענען ניט אונז הײם דער אין דארט און

דערװארטן,
. פוכעװע װײכע די פלעגן . . קישן  

.5
 הײםן, א זײער טאג זומער א אין װען און
 — דערעםן צופיל אונז פלעגט היץ די

 אין אװעקגײן חברים די מיט איך פלעג
װעלדל,

פארגעםן. אלעם אן זיך דארט און
.6

 קעפלאך אונזערע איבער םאלאװײען די װי
 פארװיגן, נעמען אונז פלעגן

 די אונטער דארט פארשלאפן האלב מיר און
בײמער,

ליגן. זיך שאטן אין פלעגן

.7
 פאר־ װערן פלעגט טײך װען װינטער, און

פרוירן׳
 שנײען, מיט באדעקן זיך בערג די

 מיט אװעקגײן חברים מיט איך פלעג
— שליטלאך

פרײען. זיך שנײ־גאםט דעם מיט און

.8

 געמאכטע אײגן די אנטאן זיך און
 פליען הירשן װי װעלכע קאנקעם

 מיר װאנען ביז נעמען עם פלעגט לאנג און
פלעגן

ציען. נעמען אהײם טײך פון

.9

 װאלד״ מארק, איך פארלאזן דארןס יעצט און
 — טײכל בערג,

 טײער, מיר זײנען װאם הברים
 איך דארף אוסבאקאנטער װעלט א אין

גײן אװעק
נייער. און פרעמדער א װעלט א אין

.10

 לעבן גאנצענעם מײן אין צי װײם דוער
 זײן, צו װײטער דא דערלעבן נאך איך װעל

 שטעטל, מײן פון הײזעלאך, קלײנינקע די
 פראכט מיט פאלאצן מיר בײ יעצט זענען

שײן. מיט אדן

.11

 צו שטעטל מײן באמת דיר װאונש איך
װערן

 אויס, מיר בײ יעצט קוקםט דו װי שײן אזוי
 שױן פילײכט דיר, פון אזועק פאר איך אוי,

שטענדיק, אויף
ארוים. אײך פאר אמעריקע קײן דיר פון

קראװינםקי, ױםף

מיטל־שול רינג ארב.
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חלום־לאנד אין שטיבעלע ארים אן אין

װינטערנאכט. האלטער א איז געװען איז עם
 פראםט ברענענדיקער א געװען איז דרויסן אין
פאלן. צו געװארן מיד גישט איז שנײ דער און

 דער אונטער װײט, ערגעץ געםל א אין
 אין הייזל. ארים אן געשטאנען איז שטאט
 מײ־ איר מיט םרױ א געלעבט זיך האט הײזל
 הײזל אין חנה׳לע. געהײםן האט װעלכע דעלע,

 געהאט נישט האט װאם בעטל א געשטאנען איז
 אוגטערגעשפארט געװען איז נאר םיםלאך ק״ן
 טישל א געשטאנען אי-ז עם האליז, שטיקלאך מיט
אויװן. אן אין בענקלאך צװײ מיט

 צװאנציק פון געשטארבן איז פאטער דער
 קױלךמינע. א פון טיפעניש דער אין ארבעט יאר

 פלעגט אמאל גענייט. און געזעםן איז םרוי די
 פארטראכטן, זיך און זיפץ טיפן א ארויםלאזן זי

 גע־ האט זי גענייט, וױרער זי האט דערנאך
 זיך האט פלוצלוע און װײלע היבשע א נייט

געװײן. לינדעריש א דערהערט

 אויפ־ זיך האט מוטער די מאמע, מאמע,
 און קעלט, פון אײנגעקארטשעטע אן געהויבן

פרעגנדיק. בעט צום געגאנגען איז

 חנה׳לע שרייםטו? װאם ?ינד, מיין איז װאם
 שמא־ מיט בארג א אונטער פון געשריגן האט
טעם.

קאלט! איז מיר אויװן צום וױל איך—

 ענפערט —קאלט, אויך איז אוױון בײם—
מאמע. די

חנה׳לע. זאנט— עםן מיר גיב טא—

 היינט װעל איך קינד, מײז װאם, ניטא—
 איך װעל געלט קריגן און ארבעט די ענדיקן

מאמע. די זאגט—עםן געבן מארגן דיר

 פאר־ און קינד גוט א געװען איז חנה׳לע
 צורי? זיך און רייר מוטער׳ם איר שטאנען

געלײגס. אװעק

 מיט אײנגעדעקט װידער זי האט מאמע די
 דעם מיט איינגעשלעםערט זי און שטאטעם די

לידל. באקאנסז

 נאך שלאױ נאך, שלאח
סינד/ ליבעם

פראםט, א איז דרויםן
װינט. א

װ. א. א.

גלאזמאן, רחל

שול ר. א. פילא. װעםט

 איז לאנדשאפט רי פארטאג, זומער איז עם
 פריילאך, ג״ען מומע מײן און איך ׳טיין. זײער

 גייען אוז אונז ארום אלעם באקוקן מיר לוםטיק,
 ניין, רעגענען; אן פאעט פלוצלונג װייטער.

 מיר בוים. א אונטער זיך מיר באהאלטן גיסן.
 נייז״ אױפהערן. װעט אפשר ביםל, א װארטן

 םאר ציטערן מיר מער. און מער רעגנט עס
 הויכן א הינטער זיך אמאל-עפנט מיט קעלט.

 און דארט שט״ט מאן אלטער אן טיר, א בוים
אזוי רעט ער אונז״. צו קומט ״קומט, רופט:

 װי גיין. צו אריין באשליםען מיר און ליבלאך
 נייע א גאר אינעוױיני?, דארטן איז עם שיין

 מאדנע. א און נייע א דערזען, מיר האבן װעלט
 זיך האבן מיר אי געהאט, מורא אי האבן מיר

 געװען איז אלץ מעגשן, די ה״זער, די געפרייט.
 פארגאפט. קוקן און שטײען מיר הליין. אזוי
 נעענ־ קומען מענשן די און װייטער, ג״ען מיר
 מיר רערן, אן פאנגן זײ אגטקעגן. אונז טער

 נעמט מאן אײן זיך. צולאכן און צו זיך הערן
 װיל און זיך דערשרעק איך הענט. די ב״ מיך

״דערשרעק מיר: צו זאגט ער און אנטלויפן
 טאן, גארניט דיר װעל איך מיידעלע, ניט, זיך

 מײן גיי, איך חלום־לאנד״. דאם איז דאס קום,
 װאונדער־ צו קומען מיר מיר. נאך גייט מומע
 טיש, םיר? זעען װאס אוי, פלעצער. בארע
 אזעלכע און קליין אזוי אלץ בעטן, און בענק

 מארנע װי און אויג. ראם פארכאפן זיי קאלירן,
 געקאנט ניט זיך איך האב עפעם פיל. איך

 פרעמד־פאר־ אזוי איז אלץ פלאץ. קיין .געפינעז
 פאר־ מיר האבן װאוהין דאם? איז װאם כשופט,

 רער געװאלט, ער האט װאם בלאנדזשעט?
אלטער? גוטער

 טויזעגטער געפרעגט אליין זיך האב איך
 איז ענטפער. קײן געװאוםט ניט און פראגן

 זײן צו פלוצלוע מאדנע, אזוי געװעזן ניט דאס
װעלט? פרעמדער אזא אין

 חלום־ דאם געװען? טאקע דאם איז װאס
זיין. קאן עס אפשר, לאגד?

 װאם היים. זעלביקע די און װענ זעלבער רער
 װי םריער, װי איז אלץ אונטערשיד. אן םאר

 זעלבע די הייזער, שטײנערנע הויכע אטאל.
 איז׳כ אבער אנדערש װי אמאל. פון טענשן
לאנד. יענעם אין געװען

 בעט שלאפן, זיך לייג אין־ װען דעמאלם פון
 אמאל װידער ם׳זאל אז שטיל, דער אין איך

 איז פירן מיך און אלטער גוטער יענער קומען
 חלום־ װאונדערלאכן זײן אין ארײן, לאנד זײן

לאנד.
ציפיז, ביילע

שול ר. א. אפטאנער
אלט יאר 9
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שטורעם דעם נאךשנײ. ערשטער דער

 די און פאלן אנגעפאנגן האט שנ״ דער
 געװארן. װײם באילד זיינען בײמער די און ערד
 באלד דרויםן. אין געװען איז עם שײן װי ׳אך

 שלי־ זײערע מיט ארוים קינדערלאך די זיינען
גליטשן. אעעפאמז זיך איז טעלאך

 צופרידן אזוי געװען זיינען לינדערי!אך אילע
 געפלאמט האבן בעקעלאך שיינע זייערע און

פרײד. מיט
 אנגעפאען און ארוים מענטשן זיינען באלד
 פאר־ זיינען קינדער די שניי, דעם פארשארן

 גזד נישט זיך האבן זיי װ״ל געװארן, ציטערט
 אים דערלעבט קוים שניי, מיטן שײדן קאנט

זעז. צו
 אנ־ געפונען קינדער די האבן באילד נאר

 געשפילט זיך האבן זיי װאו פלעצער דערע
 עילטערן זייערע ביז טאג, גאנצן דעם פרייליך

 זיעעז זיי און הויז אין אריינגערוםן זײ האבן
 זײ װאם הערצלאך גרינגע מיט ארײנגעגאנגן

 ערשטן דעם מיט פארבראכט שיין אזוי האבן
שניי.

 הימל, דער יעצט איז בלוי און ליכטיק
 ארוים; זון די קוקט װאלקנם די אונטער פון
 בלימל, געלע דאם אויס זיך גלײכט עם

בלויז. הימל בלויען דעם זעט מען

 זינגען, פויגל די װאלד אין הערט מען
 װינט. קילן פרישן, א פילט מען
 —,שפרינגען מוראשקעם גראז אין זעט מען
קינד. א װי פרײליך איז װאלד דער

 רואיק, און שטיל, און שײן, איז טײך דער
 זשומען, נישט שוין װאםער דאם הערט מען
 קװאקעז׳ ערגעץ זשאבע א הערט מען
בלומען. די פון ריח דעם שמעקט מען

טאפאראװ, םידני
שױל ר. א. מענשאן םטר.

בערעזיז, אײמי

שול ר. א. פיילא. װעסט

טענ צװײ מײנע

 גאם אין ארוים איך בין טאג שײנעם א אין
 איך בין צוערשט קינדער. די מיט שפילן זיך

 געװאלט ניט האט מערי נאר מערין, צו געלומען
 צו געקומען איך בין דאן מיר. מיט שפילן זיך

ין  האט און איבערגעקרימט מיך האט לילי און ל̂י
 געגאנגען איך בין דאז שפיצן. זיך געװאלט ניט
 נעמאכט און געשלאגן מיך האט זי און זשענין צו

 איר ביז האר־ז צעבראכן א מיט און װײנען צום
 מיין געװען איז דאם געקומען. אהײם טאג דעם

טאג. ערגםטער

 גאם אין בין איך װען טאג צװײטן דעם
 זשעני און לילי, מערי, זיינען שפילז, זיך ארוים

 שטאלץ האב איך נאר שפילן, זיך צוגעילאפן
 גענומען זיך זײ האבן ראן נײן. געענטפערט,

 אנגעפאנגן און אנדערער דער מיט איינע קריגן
 מײז געװען איז דאם באזונדער. יעדע װיינען

טאג. בעםטער

g קאז. ר^זע יאר
שול ר. א. מענשאן םטראבערי

ליד דאס און בויגן דער
ענגלישן) םון (איבערזעצט

 הימל, אינ׳ם בויגן א געשאםן האב איך
 װאו; ניט װײם איך געפאלן ר׳איז
 געפלויגן, ער איז גיך אזוי װײל

װאו. זען געקענט ניט האבן אויגן די אז

 הימל, אינם ליד א אױםגעאטעמט האב איך
 װאו; ניט יװײם איך געפלויגן ס׳איז
 קלאר און שארף אזױ אויגן האט זוער וױיל

ליד. א פון פליען דאם זען קענען צו

 רעגן א אין דעם נאך לאנג לאנג,
 צעבראכן, ניט בויגן דעם געפונען אין האב
 ענד, דער ביז אנפאנג פון ליד, דאם און

פרײנט. א פון הארצן אין געפונען איך האב

בערנשטיין, יאםל

שוא ר, א. ראנטאן
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. אין ר ב ד מ

 פרײהײטס גרױםער דער משה, װען און
 די פון אידן די באפרײס שױן האט יזעמפער,
 האט עגיפטן, פון געפירט ארוים זיי און פרעה׳ם

 און ים. צום גלייך גענומען מארשרוט זיין ער
 װאונדער־ אזוי פאלק מיט׳ן איז ער װי נאכדעם

 צו כדי ער, האט ים, דעם דורכגעגאנגען לאך
 שכנים, ארומי?ע די מיט קאמו* א פארמ״דן

 זײ האבן אפשר מרבר. דורכ׳ן גיין געלאזט זיך
 מדבר, א װעגן באגריףי א געהאט פריער פון נאך

 אין טיפער אריינגעקומען זײנען זיי װען אבער
 ערשט זיי פאר זיך האט זאמד פון װעלט דער

 איז אלץ בילד, ריכטיסע דאם אנטפלעקט איצט
 נאר זעט מען ברענט, זון רי װיםט, און פוםם
 זיי איז הימל, אוז זאמד און זאמד, און הימל

 אנ־ זיך האט עס װען און באםאלן. אומעט אן
 גוטע קײן און שפייז זייער אױםלאזן געפאנגן
 מען האט געהאט, ניט אויך זײ האבן װאםער
 אומצופרירענקייט. גרויםע א באמערקן געקענט

 קינד זויגענדיק א מיט פרוי ױננע א זיצט אט
 צו אויו» ניט הערט ?ינד ראם ברוםט, איר בא

 עם איינשטילן, עם פרובירט מוטער די װ״נען,
 האט מוטער די עסן. װיל עם ניט, אבער װיל

 ארים איר זי קען געגעסן, ניט שוין אאיין אבער
 זעט װייטער אביםל געבן. גיט נאר נעבאך הןינך

 זוכן ארט צו ארט פון ארום גײט פרוי א םעןוױ
 אומרחמנותדיק, ברעגט זון די שפייז. עפעם

 זיינען ליפן איר געזיכט, איר פון זיך גיםט שוױים
 האלטענ־ איר נאך און דארשט, פון פארשמאכט

 צװיי נאך זיך שלעפן קצײד, איר ביי זיך דיק
 איר בײ בעטן און װיינען זיי קינרער, קלײנע

 עפעם געבן זיי זאל זי אויגן די אין טרערן מיט
 גאר קען זי פארצװייפעלט, איז מוטער די עםן.
 זון די נאכט, די אן קומט אט און העלפן, ניט

 די פלאץ איר פארנעמט עם און פארשװינרט
 ערגע*ו איז זונענשיין שטערן, די מיט לבנה

 דאם איז מדבר אין אבער ברכה, א װאו אנדערש
 קומט נאכט די אז מדבר אין פארקערט, פונקט

 דערװעקט װיגטל, קיל א בלאז א גיט עם און $ן
 װי מען זעט אט און האפנונג, מענשנם דעם עם
 לאנגער א מיט מאן גרויער גרייז א זיצט עם

 משפחה, גאנצער זיין פון ארוטגערינגעלט בארד
 םימנים זיך מערקן פנימער אלעמענם זײערע אין
 זיינען בליקן זײערע רורשט, און הונגער פון

 צו טעגות האבן זײ מאן, אלטן צום געװענדעט
 זיי דערצײאט ער אבער, זיי טרייםט ער אים,

 פון געליטז האט ער װאם צרות נרויםע ידי פון
 דערקלערט ער שקלאפעריי, לאגג־יאריקער זיין
 דער אז און פרייהײט, פון באדייטונג די ז״

 ב^ומען מיט אויםגעשפר״ט ניט איז איר צו װעג
 קוראזש מוט, צו זײ גיט ער רערנער, מיט נאר
 װאנדע־ רי אז זיי פארזיכערט ער האפנונג, און

צײט דער מיט אז און ^אנג, זיין ניט װעט רונג

 ילאגד, צוגעזאגטן דעם צו קומן דאך זײ װע?ז
גיט. אבער אים גילויבן זײ

 װאנ־ פון יאר פערציק אװעק איז אזוי און
 פערצי? מדבר. זאמדיקן הייםן דעם אין דערן
 פארצװײפאונג. און ?יידז צרות, מיט פוצ יאר
 א און אויםמגשטארבן איז דור א^טער דער

 פון דור קײן ניט געװארן. נעבוירז איז נייער
 געװארן געבוירן איז װאם דור א נאר שקצאפן,

 געװען איז רור דער נאר און פרײהייט. אין
 צוגע־ דעם אין ?ומען צו .ארײן שטאנד אין

כנען. לאנד. זאגטן
קאניעװםקי מא^י

ש(ל ר. א. אפטאנער

יעגער דער און פערעלע
 געהאט ליב ז״ער האט פערעלע קלײנע די

 גיין זי פלעג שול, נאך טאג, יעדען נאטור. די
 און בלומעז קלײבן פעלד, איז און װאלד אין

פ״געלאך. די פון געזאנגען צו זיך צוהערן

 בא־ זי האט װאלר, אין זיצענדיק איינמאל,
 אויףז ביקם א מיט צילט יעגער א װי מערקט

 צוגעלאםן שנעצ איז זי זיגג־פויגל. שײנעש א
 זיך אויגן די אין טרערן מיט און יעגער צום

 פײגעלע! ראם ניט שים מענש, ״גוטער געבעטן,
 געזאגט, און צושמ״כעלט זיך האט יעגער דער

 דאם שיםן זאל איך אז ניט װילםטו ״פארװאם
פ״געלע?"

 גע־ פערעלע האט מינע ערענםטע אן מיט
 װי גוט אזוי פייגעלע דאם ניט ״איז עגפערט,

 דעם אײנער שיםן ניט טאר מענש א מענש? א
 פויגל, דעם שיםן גיט טארםטו דאן אנדערן,

 פאר זינגט פויגל דער פויגל? דער דיך טשעפעט
 אים װילםט דו און פריילאך, דיך מאכט דיר,
 העלםן, ניט גאר זיך קאן פויגל דער שיםן. גאר
העלפן.״ אים איך דארוי דאן

ביקם, חנם אראפנעלאזט האט יעגער דער
 ״מײדעלע, געזאגט, פגים פארשעמטן א מיט יאון
 צו שלעכט זייער בין איך גערעכט, ביםט דו

 שטענריק עם װעל איך זאך. אזא טאן װעלז
 איך לעבן, װעל איך װי לאנג אזוי געדענקען

טאן." ניט מער עם װעל

גע־ זי האט דערהערט, דאם האט פערעלע
 ארויםגעלאפן געזאנג א מיט און שמייכל א געכן

װאלד. פון
גוראלניק, עני

שול ר. א. פילא. װעםט
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געלט. און קונםט אדער ברידער צװײ די
מעשה) (א

איינ־ גאניז געלעבט לאנד אין האט אמאל
 געהערשט האט ער קעניג. א שטיל און פאך

 ליבע. און גערעכטיקײט מיט פאלק זײן איבער
 געהאט ליב אים מענשן אלע האבז דערפאר און
 צײט דער אויח שרעק מיט געקוקט האבן און
 אױף שוין װעט קעניג ליבער גוטער זייער װען
 קעניג׳ם דעם װײל זיין, ניט מער װעלט דער

.םארבײגעםלויגן לאנג לאנג, שױן איז ױגנט . .

 ניט אויך זין־ האט אים קעניג, דער און
 קאן װאם אבער מדינה, זײן פארלאזן געגלוסט

 וױל, מען צי קומען, מוז צײט די העלפן? מען
 געזינ־ ניט האט קעניג דער ניט. װיל מען צי

 געשראקן ניט זיך ער האט דערפאר און דיקט
 זיך ער פלעג געלעבט״, ״גענוג טױט. פאר

 גע־ ער האט םארצװייפלוע אײן נאר טראכטן.
געװען: איז ראם און האט

 זײנע טראן? אויפן זעצן ער זאל װעמען
 דער אין געװען זיינעז משה און ח״ם זין, צװײ

 משה װעט קעניג חײמ׳ען מאכן עלטער. זעלבער
 ח״ם װעט קעניג משה׳ן מאכן פראטעםטירן,
 זיך קעניג דער האט לאנג און פראטעםטירן.

 טאן. זאל ער װאם דעה דער מיט געפלאגט
באשלום. א צו געקומען ער איז ענדליך

 ער רופט פרימארגן שײנעם איין אין און
זין. צװײ זײנע זיך צו

 זעט איר ״װי אננעםאען, ער האט ״קינדער״,
געצײלטע״. שוין יארן מײנע ז״נען

 אזעלכע םון רעדן רארפםטו װאס טאטע, ״$,
חײם. אונטערגעבראכן האט זאכן?״

 און אויםהערן מיך מוזט איר קינדער, ״נײן
 האב איך װי אונטערברעכן. אײנמאל קײן ניט

 אנגעגאנגן, וױיטער אלטער דער איז געזאגט״,
 איך און פיל, ניט לעבן צום יארן מיינע ״זיינען

 װעט װאם קעניג א הערשן זאל מיר נאך אז װיל
 גערעכטיק״ט. מיט הערשן און םאלק דאם ליבן
 עלטער זעלבער דער אין בײדע זייט איר װי אזוי
בײדע װעט איר אזוי: באשלאםען איך האב

 נאר װאו זוכן און פאלאץ דעם פון אװעק טארגן
 די איז ד/גנקט איר װאם זאך די װילט איר

 1פ־ םוױ איז און װעלט, דער אויף טייערםטע
 אוטקערן ביידע זיך איר זאלט חודש צװעלפטן

.מיר״ צו . .

 האט זון רי װען םארגן אויףי געװען, איז אזוי
 גע- זיך האבן לענדער מערב די געװארמט נאך

 צװיי די פאלאץ, םון טויער נרויםן בײם זעגנט
גע־ אנדערע ראס אײנס זיך האבן זײ פרינצן.

 זײן אין יעדער אװעק זיך זיינען און גליק װינשן
װעג.

 זי צײט די פארביי, פליען זיי חדשים רי
 געפינעז װאם און מענשן, די פאר ניט װארט
מיר?

 דער אל־ו זיך זיצט טראן אויפן פאלאץ אין
 אײנ־ מער ביםל א גרויער, מער ביםל א קעניג,

 צו אן זיך הויבן קנייטשן פאר א נאך געבויגן,
 זעלבער דער מיט הערשט ער אבער באװײזן,

 װאפ און איבערגעבנקייט. און כעטריישאפט
זין? צװיי זיינע מיט געװארן איז

 א און לאנג גאנ*ן געװאנדערט האט חײם
 א איז אר״ן ער איז הונכעריקער א און מידער

 אים איז לעבן פאםטוך דאם שטעטל. קליין
 באשלאסי האט ער און געװארן געפעלז זייער

 טאנ אײן מעגליך. לאנג װי דארט בלײבן צו
 װארימםטע אירע געװארפן האט זון די װען

 א אויױ געזונגן האבן פײגעלאך די און שטראלז
 אוז בערשטל א געגומען ח״ם האט קול הויכן

 אנגעפאנגן און װאלד אין ארוים איז און פארבן
 װאם בילד אזא שײנם, זעלטן א בילד, א מאלן
 און שײנקײט פון טרוימער א טרוימער, א נאר

מאלן. קען גערעכטיקייט

 קאליר בלויען צויבערליכן א פון הימל דער
 װא־ פוכעריקע שטיק גרויםע װי װאלקגם די און
 זיך באװעגן זײ װי אויםגעזען האבן װעלכע טע,
 און װייט. װײט, אװעק זיי װעלן אט אט, און

 פראכטפולע און געבליט גרעזעלאך האבן אונטן
 פונים מעלאדיע דער צו געטאנצט האבן בלומען
 פרוכט־ געבלאין. אוים) (װײזט האט װאס װינטל
 שיער• אן ארום געװאקםן זיינען בוימער בארע

 גע־ פרײליך זיך האבן קינדערלאך קליינינקע
 רויטע, זייערע אויגן, לאכענדיקע זײערע שפילט,
 האבן לאקן, צופלאםענע און בעקאלאך געזונטע

 ײײל בליק, אײער צוגנב׳נען געקאנט אײך ביי
 װאם אויםגעפינען איר װילט מוח אייער אין

 גע־ טרוימער דער ארטיםט, דער האט אזוינס
בילד. דעם אט מיט מיינט

 הימל, אויפן געקוקט חיים האט אזוי אט
 נאטור מוטער די װאם זאכן די אױף געקוסט
און געטרויטט אימער און טענשן די ברענגט
געמאלן.

 גאנ־ו איז גליס באשערט זײן משה, און
 א צו פארדונגען זיך האט ער געװען. אנדערש

 װײל ניט ערר, די בא־ארבעט האט און פויער
 ארבעט די װײל ניט טאן, געװאלט דאם האט ער

װאם ט. ל ע ג פאר נאר געװען, ליב אים איז
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 רייכער, און רייכער אלץ געװארען ער איז אמאל
 דיקער אלץ בייטל געלט זײן איז אמאל װאם

געװארן. גרעבער און

 פאר אריבער, שױן זײנען חרשים צװעלףי די
 דעם פאר אבער גיך, זײער ברידער צװײ די

 די לאע. זייער קעניג אײעעבױגענעם אלסן
 בײם באגעגענט װירער זיך האבן ברידער צװיי

 ביידע זיינען זײ און פאלאץ, פון טויער גרויםן
 זײ מיט זיך האט קעניג רער פאלאץ. אין אריין

 געזאגט, ער האט וױילע א נאך און ארומגעכאפט,
 אויפ־ האט איר װאס מיר װײזט קינרער, ״נו,

געבראכט?" דו האםט װאס משה, געטאן,

געלט״, געבראכט דיר האב טאטענױ ״איך,
געענםערט. משה האט

 די איז געלט אז דענקםטו פארװאם ״און
 דער האט װעלט?" רער אויף* זאך טײערםטע

געפרעגט. פאמעליך קעניג

 בין איך װאם חדשים צװעלו» די אין ״וױיל
 געװען שטענדיק איך בין לאנר דײן פון אװעק

 זיך האבן װאס מענשן מיט ארומגערינגעלט
 בין געלט. — זאך איין צוליב געקריגט תמיד

 קריגן מענשן אז באשלום רעם צו געקומען איך
 טײער־ די זיין טאקע עם מוז געלט, צוליב זיך

װעלט.״ דער אויוי זאן־ םטע

 האט חײם?" געבראכט, האםטו װאם ״און
זון. אנדערן צום געװענדעט קעגיג דער זיך

 בילדער געבראכט דיר האב טאטענױ, ״איך,
 מײן פון אויםדרוקען קליינע נאר זיינען װעלכע

נשמה."
 די איז קונםט אז רענ?םטו, פארװאם ״און

װעלט?" דער אױו* זאך טײערםטע

 זײט דײן פון בין איך װאם צײט דער ״אין
 אוים־ עפעס געװאלט שטענדיק איך האב אװעק,
 פון זײנען װערטער אבער זאגן, עפעם דריקן,

 אױםגעפונען איך האב געקומען, ניט מױל מײן
 אויםדריקן איך קאן מאלן, דורך קונםט, דורך אז

 סײ םרײאיכע, םיי שײנע, םײ געפילן, מיינע
 ניט האט מויל מ״ן װאם געפיאן אלע ליידענדע,

 מיינע איז בערשטל מײן האט רעדן געקאנט
 דא איז קונםט אין גערעדט. מיר פאר פארבן
 תמיד און האלטן תמיד קאן מען װאם עפעס
״... פארגעניגען האבן ערפון ד

 שמייכל א מיט געענדי?ט האט חײם און
 דארט װאלט מלאך א עפעם װי פנים זיין אויוי

געשיינט.

 א זין זײנע אויף געקוקט האט קעניג דער
געזאגט: ענדליך און צײט לאנגע

 ניט לאנד קײן װעט דו װי קעניג א ״חײם,
גערעכטער א געטרײער, א לאנד, מיין נאר האבן

 האםט דו זיין. דו װעםט קעניג ליבער א און
 דאס נאר אז זעז װעםט דו שײנקײט, קונםט, ליב

 אין הערשן זאיל גערעכט און שיין איז װאם
 גא און טראן מ״ן אויף זיך זעיז לאנד, אונזער

 געזאגט, װייטער האט ער און קרוין״. מיין דיר
 אײך מיט האב איך װאם זין, ליבע ״געדײנקט,

 אײנער ניט זיך שלאגט און געקיערענט, תמיד
אנדערן. דעם מיט

 זיך האבן יציפן פארדארטע אלטע די און
____אײביק און אייביק אויוי פארמאכט

קעגיג? מיט׳ן אײנשטימיק איר זײט

ריכטי?? געטאן האט ער אז איר, דענקט

בערג, רבקה

שוצ מיטל ר. א.

פרילינג דער

 גרעזעלאך די שוין האבן עם
אמאל, נאך זיך צובליט

זיך באדן און שפראצן זײ
טאל. און בערג פעלדער, אויף

חיה׳לאך קלײנע האבן עם
שלאף, זײער פון דערװאכט

 בײמעלאך, אויף װעװערקעם, און
אף. און אפ פליען זײ

װאםערל, קלארע דאם און
טאנץ, א מיט זיך לאכט עם

 בערגלאך די פון זיך שארט און
גלאגץ. מיט אונז צו אראפ

 בײמאלאך ױנגע די און
 אמאל, נאך דערװאכן

 פײגעלאך, די זײ האבן געװעקט
אמאל. נאך זיך שפילן צו

 גלוזמאן פריװא

שול ר. א. פילא. װעםט
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שול. אונזער אין עליכם שלום

 וױנט דער ?אלט, און פינםטער איז :אכס די
 ױינקל א אין קאלט, איז שטיבל אין בלאזט,

 מעז הערט זיפצען טרױעריקע מאמע, מײן זיצט
 איז ברויט שטיקל קײן װינקל. יענעם אין נאר

נויט. די דריקט עם און ניטא,

 טרערן שטילע און װינהל א אין זיץ איך
 שטיל, זײער איז עם אויגן, מײנע פון זיך גיסן
 אן איז רײדנדיק זײגער דעם נאר הערט מעז

 זיך איך טו פלוצים נאר לשון. אומבאקאנטן
 מען און אזייגער זעקם שוין איז עס אז כאפ א

 אבער זיך, מען אוי,פױלט שולע. איז גײן דארף
 ט־אמאטיק, געשיכטע, אליז, דאך איך װיםןמוז

װײטער. אזוי און

 אין הארין שװער א מיט מיר איך גיי
 א־ זיך איך האב געקוכזען, בין איך װען שולע.

 דער געזעםן. און פלאץ, מײן אויףי װעקגעזעצט
 מיר װאם פראגן פרעגן אנגעהויבן האט לערער
 ניט גאר צו זיך האב איך געלערנט. נעכטן האבן

 זײער געװען זיינען געדאנקען מײנע צוגעהערט,
נויט. װעגן טרויערעע

 א קום איך װען געטראכט, איך האב אוי,
 װי געקעכטס, געקאכטע א דערװים און הײם

 זאגט באלד אבער געשמעקט. מיר עם װאלט
 מעשה א לעזן װעלן מיר אז לערער, דער אונז

עליכם. שלום פון

בוך, דעם געטאן כאפ א איך האב באלד
 אפגעשטעלט זיך האט שמייכל צופרידענער א

 גע־ לערער דער האט פריער געזיכט, מיין אויףז
 צוגעהערט, גוט אזוי זיך האב איך און לייענט

 םארשװינדן זײנען געראנקען שלעכטע מיינע און
 געײעז שויז זיינען געדאנקען מיינע געװארן.

 אין עליכם. שלום שרייבער בארימטן רעם װעגן
 שלום אז פאר, מיר זיך שטעלט לייענען מיטן

 סינדער די װי זעט און קלאם, אין שטייט עליכם
מעשה׳לאך. זײגע פון הנאה האבן

 מעשה׳רע דאם חשק פיל אזוי מיט לײען איך
 מיך הײסט לערער דער אז ניט הער איך אז

 האב הײם א געקומען בין איך װען אױפהערן.
 װינקל אין זיצן אל*ז סאמעז מיין געטראפן איך

 געװען ניט שוין בין איך אבער פארטרויערט,
 דורכגע־ איינמאל נאך האב איך פארטרויערט,

 םאר־ און מעשה׳לאך עליכם׳ם שלום לייענט
געדאנקן. שלעכטע די טריבן

קראװינםסי, פעני

שול ר. א. ראנטאן

זומער אין אײנמאל

 טעג די געברענט, זון די האט שטאט אין
 געש־ האבן ביימער די שיינע, געװעזן זיינען

 צױ זיך האבן בלומען די און זיך צװישן מועםט
 ניט האבן מיר זיס, געשמעקט און ברײט בליט

 אבער מאמע די שטאט. די פארלאזן געװאלט
 האבן ים. צום נעמען געװאלט נאר אוגז האט
 און זאכן אונזערע פאקען צוזאמען געמוזט מיר

 רייזע. די געדויערט האט שטונדן צװיי פארן.
 אויפן רואיק געזעםען זיינען טיר אז ניט, מיינט

 ארומ־ זיינען שװעסטער מיין מיט איך באן.
 באלד נאר אנדערן. צום ארט אײן פון געלאפען

 זײנען שטונדען צװיי די אננעקומען. מיר זיינען
מינוט. צװיי װי פארשװאונדן

 שע־ נאך מיט זון אזא געװען אויך איז דא
 מיר שטאט. אין װי בײמער און בלומען נערע
 אונ־ גענומען פעקלאך, אונזערע געעפענט האבן
 ים. צום אװעק גלײך און באד־האסטױמען זערע

 גערוישט. האבן כװאליעם די װאונדערבאר! װי
 געבראטן און געבאדן פיין אזוי זיך האבן מיר
 שוין מיר זײנען טעג צװ״ אין זון. קעגן זיך

 אונז אויף האט עם שװארץ. אינגאנצן נעװען
 אזוי זיין צו אײנדרוק גרויםן א געמאכט אלע

 װיל, מען װאם טאן טעג גאנצע ים, צום נאענט
 האבן איצט בעסערס? עפעם נאך מען דאח*

 האבן מיר פארז. אהיים געװאלט ניט שוין מיר
שול. די װארט אונז אויף אז געװאוסט

שײן. אזוי געװען איז דא און

 א װי זיך װארפט ער װען זען צו ים דעם
 שע־ קײן און בעםערם קײן ניטא איז װילדער

נערם.

 ניט קיינמאל איך װעל זומער יענעם א!
פארגעםן.

אלטמאן, פערל
שול ר. א. אפטאנער

ארבעטן ניט װיל ער
 איך רעגן. א גײט עם און נאכט איז עם

 זיי־ אהיים. גײן געװאלט האבן פרײנר מ״ן און
קאר. א אויף געװארט און געשטאנען מיר נען

 האט און מאן א געשטאנען אױ װעג בײם
 רייכער א אעעפארן איז הימל, אויפן געקוקט

שטייםט,־ ״װאם געזאגט: האט און ביזנעסמאן
 דער אױ ארבעטן? ניט גײםטו פארװאס אזוי;

״די געטראכט: און אהיים געגאנגען ארימער
 קלײדער, גוטע מאשינען, האבן מענשן ר״כע
 אלײז און ארבעטן, ער הייםט אנדערע עםן, גוטע
אזני?" זײן דאם קאן ג^רניט. זײ טוען

רובין, קױוע
שול ר. א. בריםטאלער
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םעזאנען פיר די

ג נ י ל י ר ם

 פרילינג! פריליגג!
 גײן, צו קומט

 — שײן זון מיט פול
חן. מיט פול

 לופט, דער אין פליען פויגלאך
 רופט, םאלאװײ זיםע די און

 װאלד, גרינעם אין װאלד, אין רופט
 באלד. שפראצן װעט בלום די װאו

ר ע מ ו ז
 פעלד, אין װאלד, אין
 שײן, און גרין איז

 הימל בלויער דער
רײן. און קלאר איז

 ארום, פליט און זוכט שמעטערלינג דער
 בלום, שײגער א אויף באלד זיך זעצט און
 גראז, דאם שמעקט עם בלום, די בליט עם

לאז. זיך זואלד גרויםן אין נעם כאטש
 ט ם ב ר ע ה

 קיל, שוין װערט עם
 נאם, שוין װערט עם

 װינט בײזער דער
גאם. אין בלאזט

 אום, בלעטער שײנע די בלאזט ער
 ברום: א ער גיט בײזער א מיט און

 גײט! — פױגלאך איר און בלומען ״איר
גרײט!״ איך מאך װינטער דעם פאר

 ר ע ט נ י ו ו
 װינטער! װינטער!

 קאלט, און בײז
 — גיט ארט דיך

אלט. און ױנג פאר

 אהער, וױנט בײזן דײן שיקםט דו
 מער, װאם פאלן שנײ דײן לאזט אץ

 זײן, גרעסער ניט שוין קען פראםט דײן
זונען־שײן! דעם צוריק אונז לאז א,

װײס״ נחמן
םמאראדין, נפתלי און

שול םיטל ריגג ארב.

לופטן. דער אין קלינגן לידער

 װי פרילינג. ליבער םרילינג, דער איז עם
 פרײד פון בשורות זיינע זיעען טייער און זיס
 אוים־ און פריילאך, לוסטיק, איז אלץ גליק. און

 אויף הייבט װאם רויז שײנע די װי געװאכט
מארגךזון. דער צו אויגן טױ־באדעקטע אירע

 איבערגעלאזט און װינטער דער איז פארביי
 שוין שיינט איצט ערד. פוכיקע א פרישע, א

 םארפרױרענער, קאלטער, א אויף זיז די ניט
 פי־ די װי זעט זי נאר װעלט, שניי־באדעסטע

 פון בלעטעלאך גרינינקע און גרעזעלאך צעלאך
 הער־ םולע זייערע ארוים שטעקן בוים, און ערד

 tgp נאטור מוטער די איר. באגריםן צו צעלאן־
 מוז און פילט זי װאם פרייד די באהאלטן ניט

 און בארג װאלד, און פעלד איבער צושפרייטן זי
טאל.

 הערט איר לופטן. דער אין לידער קלינגן עם
 איז װאם דאך. אבער שװאך, זייער יא! זיי?
 ריטשקעלע? דעם פון ליד דאם װי שעגער דען

 מיט זיך טאנצט און שפרינגט װאםערל דאם
 שטײנדעלאך װײםע קלארע, די איבער אימפעט

 צױ ברומט און מורמלט עם מאך. גרינעם און
 קלײן א װי אלײן זיך מיט זיך שפילט און פרידן
 לייכטז דעם פון לידעלע דאם זיך הערט עם קינד.

 גראזן ביימער, רי צװישן שװעבט װאם װינטל
 זײערע זינגען םײגעלאך די אויך בלומען. און

 איינ־ דער געװען װאלט עם װי לידער שענסטע
 זײ ביי פלאצן עם פרייצינג. פון טאג ציגער
 אז זיך דאכט עם העלזעלאך. רי ניט שיער
 אל׳ו ביימער. די און זינגז בלעטער די אפילו
לעבן. בעםער העכער, א צו שטרעבט און לעבט

 קלינגן עם און לעבעדיק אויך איז הארצן איין
 און זארגן די זענען אװעק לידער. אויך דארט

 ניט מען דארף איצט װינטער. פון צרות די
 מיט װינטן שװערע די פון באשיצן זיך מער

 באזארגן ניט דארף מען און קלײדער װארימע
 קעלט. בייזער דער פון אפהיטן צו קוילן, קייז

 צו גיט אלעם לופט; די בײמער, די בלומען, די
 עם מוט. און לעבן לעבעדיקײט, און שײנקייט

 לעבן. זיך װילט עם און הארצן אויפן גוט איז
 קוקן ?וראזש, מיט פול אויגן, פרײליכע מיט
 און זומער דעם אויױ װארטן װײטער, מיר

 מונטע־ לידער, קלינגן צייט פרילינג הערבםט.
לופטן! דער אין און הארצן אין פרייליכע, רע,'

לעכטמאן מלכה

שול מיטל דינג ארכ.
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זאך בעסטע די איז אמת דער

 יאר א פון קינד א ראזעלע, װען איינמאל
 גע־ זי האט שיצאפן, גיין געדארפט האס פינף,

 װעל שלאפן, װעט פאמיליע מיין ״װען סראכם,
 די עסן נעמען און אצמער אין אראפגײן איך
 אנס־ איז רײזעלע נאר זאכן." גוטע אלע און קייק

 אויפגעכאפט, זיך האט זי װען געװארן. שלאפן
 אראפגעגאנגען איז זי אזײגער. פינױ געװען איז
 אויםגעגעםן האט זי אלמער. אין ארײן איז און

 בעט. אין צוריק גיין געװאלט האט און אלעם
 מאמע דער ipip איך װעל אזוי ״װי זי, טראכט

 געטאן?" ניט עם האב איך זאגן און אויגן רי אין
 זי װאם מאמע איר געזאגט און ג/גגאנגען איז זי

 געשלאגן ניט איר האט מאמע איר געטאן. האט
אמת. דעם געזאגט האט זי װייא

שטײנבערג, אהרן
שוא ר. א. דאנטאן

װינטער און פרילינג צוױשן שמועם דער

 וױנטער זיך האבן מעריז פון אנהויב דעם אין
 באגעגנט האט פרילינג באגעגנט. פרילינג און

 באגעגנט האט װינטער שמייכל, א מיט װינטער
פנים. בייזן א מיט פרילינג

 גע־ פרילינג האט בײז?" אזוי ביםטו ״װאם
פרעגט.

 ראם דארפםט דו געשעפט, מײן איז ״ראם
 א אין געענטפערט וױנטער האט װיםן״, ניט

טאן. בייזן
 בייז״. אזוי זײן ניט ״רארפםט

בײז״. זײן צו אורזאכע אן האב ״איך
 דער־ פארװאם אורזאכע, אן האםט דו ״אז

 ניט?" מיר ציילםטו
״טרעח״.

 אװע?גײן דאם װײם. איך אז דענ? ״איך
ניט." דיר ;עפעלט

פאר־ א איז עם אז רענ? איך ״ריכטי?,
ברעכן."

?ראנ? װערן מענשן אלע דיר. געגן בין ״איך
 װערן ?ום איך װען מאכט. די האסט דו װען
 באומען אלע פרײלאך. און געזונט מענשן אלע

 כאפן כייעס און כייעיצאך אלע װא?םן, אן הויבן
 של**ףי. װינטערי?ן לאנגן זײער םון אויף זיך
 יעדן זון רי שיינט מאכט רי האב איך װען

טאג."
 װינטער דער האט גערעכט,״ ביםטו ״אפשר

געגאנגען. אװע? איז און נעזאגט
זעצמאגאו» םימאר

שול ר. א. מענשאז םטראבערי

ע י ז א ט נ א פ

 װעל איך װאס מעשה די צי ניט װײם איך
 נאר ניט, אדער אמת אן איז דערצײצן אײך
 ב״ם אזוי מיר זי׳ז איך געװען. איז׳ם אזוי
 טראכ־ אזוי מען? טוט װאם טראכט: און טיש

 און געװארן, אנטשצאפן באלד איך בין טענדי?
געשיכטע. די אן זיך פאנגט אט

 די װעלט. נייע א עפעס זיך פאר זע איך
 א גרין איז גראז דאם טאג גאנצן א שיינט זון

 אזע־ ניט דארטן זיינען הײזער די יאר. גאג׳ן
 זיך לעבט ארבעט*ר דער אונז. ב״ װי לעכע
 פאן רויטע די ם׳װײעט י?איך.5גי און פרײ

 הײמעז, אייגענע האבן מײנערס די איבעראל.
 אזא אויך. ?ליידער און ברויט זייער האבן זײ

 פריי, דא זיינען אלע װעלט. צופרידענע רואי?ע,
װאלד. אין פײגעל די װי פרײ

 געטאן: רוף שטאר?ען א מיך האט עמעצער
 האב איך שלאפן." זיך לייג גײ אויף״ ״שטײ

 געװעזן איז אונטערשיד דער אױפגעכאפט. זיך
 פארדראסן, מיך האט עם גרויםער. א זייער

 פאנטאזיע די צושטערט טיר האט מען פארװאם
 הארצן. אויפן שלעכט געװען מיר איז עם װעצט.

 זיך פאנגט אט אז דערמאנט זיך האב איך און
 א היינט. און נעכטן םון װעאט רי אן װידער
נויט. און ^יידן מיט 5פוי גרויע,

 האב איך װאם װעצט, יענע שוין װעט װען
 װערן — שעה האלבע איין נאר געזען זיך פאר

שטענדי?ע? א אמת׳ע, אן
^ אנ אצטמאן, י

שוא ר. א. אפטאנער

שלעכט! ם׳איז אוי,
ם?יצעס) (צװיי

ר ע ר ד ע ג ע ר ט װ י ר ב

 מיט אום ברױוטרעגער דער גײט פרי גאנץ
 איז עם פאייצעם. די אויף פא? שװערן דעם

 איז פא? דער פאלט. רעגן דראבנער א ?אלט.
 ט״ער איז אלץ שלעכט, איז צײט די שװער.

 זיפ׳ז טיפן א גיט ער ?ליין. איז לוין דער און
שצעכט!" ם׳איז ״אוי, זאגט, און

ר ע ש ר ר ט ר א p פו ע ל ד ע פ

 זײן שטופט פעדלער דער רעגז, א גיםט עם
 נאך היינט פארנאכט. איז עם פוש?ארט.

 אה״ם ער װעט װאם מיט געלײזט. ניט גאר
ir דאם ?ומען? p שוין איז מארגן ?ראנ?. איז 

 רופט ער שבת. אויףי ניטא גאר איז עם און שבת
שלעכט!" ם׳איז ״אוי, אויס,

האנדעלםמאן, הערשל
שול מיטל ר. א.
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פרײהײט. פון לאנד דעם אין
חלום) (א

 שטײן א פון שפיץ הויכן א אויד שטיי איך
 טראכט שטײענדיק ים. אין ארייז קוק איך און

 די װען צייט די קומען שוין װעט װען ״אך, איר
 זעלבםט א פרייע, א װערן װעט װעלט גאנצע

 גלײך אלע זײו װעלן מענשן װען שטענדיקע,
 און אײדעלקײט און בשלום, לעבן װעלן און

הערשן?" װעלן מיטלייד

ים, איז פאל איך איך, דערפיל מאל א מיט
 מיט צוזאמענהאננ אין שטײן פון הויכקײט די

 טיפער זינקז מיך מאכט פאל פון שנעלקייט דער
 הארץ מיין טיר װערט זינ?ענריק טיפער. און

 ערװאר־ װאם טויט דעם פון דענקענדיק קאלט,
ים. אין דא מיך טעט

 דורך פאל איך װי איך דערפיל אמאל מיט
 קער־ מײן איבער זיך צושפילט פר״ד א ים, דעם
 שטארבען. ניט דארף איך אז פילעגדיק פער,
 אײן לופס, פרישע גוטע די ארײן אטעם איך

 ניט מער זיךשױן פיל איך ביז מאל, צװיי מאל,
 איך נאך, איר פאל איך, געדענק דאן ייפװאך,

 ליגן בלייב איך און ערד דער אויו* אראפ פאל
חלשות. אין

 אז דערזע און אױף, זיך איך װעק פילוצאונג
 זיך דערשרעק איך מיר, לעבן שטײט מענש א

 טרײםט מענש דער ער, אבער אנטלױפן. וױל און
 פירן ארײן מיך װעט ער אז מיר זאגט און מיך
 מײן אן נעמט ער םרייהייט. פון לאנד דעם אין

 איך װיים װײםן גיין, אז פאנגן מיר און האנט
 מיר מיך, פירט מענש דער אבער װאוהין, גיט

 אריין הומען מיר ביז װעג װייט צו אזוי גייען
 אױף װאקםן בלומען לאנד, װאונדערבאר א אין

 װאונ־ א גוט, אזוי שמעקט לופט די זייטן, אלע
 ביז װייטער אזוי גײען מיר פלאץ. דערבארער

 פריער זע איך דארף, א איז אריין קומען מיר
 נאך נאכער ערד, שטיק לאנג א נאכער הויז, א
 אזוי און ערד, שטיק לאנג א נ^ך און הויז א

 םירט מענש דער םוו». א $ן וױיטער עם גײט
 זיך מיך הייםט און הויז זײן איז ארײן סיך

 די צײגן מיר ער װעט דעם נאך שלאפן, לייגן
 אױףי פרייהײט, םון לאנד רעם פון ש״נקייט

 פון זאכן די צײגן מיר מענש דער גײט םארגן
 אים, איך פרעג גײענדיק לאנר. װאונדער דעם

 פאנאנדער אזוי הײזער רי זיינען ״פארװאם
 מיט מיך מענש דער בעטראכט געשפרייט״.

 1״אי מיך םרעגט ער אויגן, זיינע איז װאונדער
 האט איר מאם איר לעבט לאנד א פאר װאם
 אוים־ װערט אונז פון יעדן “ןאכן? אזעלכע גיט

 װעלכער אין הויז א און ערד שטיק א געטײלט
 זיינען הייזער די לעבן, נאנץ זײן לעבט ער

האבן זאל יערער אז געטיילט פאנאגדער אװי

 מיר צװײטער. א װאם ערד שטיק זעלבע די
 בילדער שיינע די אויף קוקן און װייטער גייען

 װי מיר זעען םעלדער די אין גאטור, דער פון
 דער און ארבעטן און ארבעטער שטייען עס

 אלעם אך ניגעלע, פרייליך א צו זײ זינגן װײלע
 איז עם ריכטיק, פר״, אזוי פרײליך, אזוי דא איז

 אזא דא איז עם פרייהײט, םון לאנד א טאקע
 דערפיל פלוצלונג לוםטיקייט. אזא הארמאניע,

 אױם, שרײ איך און אויףז, זיך װעק איך װי איך
 איך האב חלום אזא אט איך״. בין װאו ״טאטע
פרײהייט. פון לאנד דעם װעגן געהאט

שאפירא, זלמן

שול מיטל ר. א.

ע• ל V ם א י

 אלע זיצן קינד ארימען אן פון הויז דעם אין
קאלט!" ם׳איז קאלט! ס׳איז שרייען: און

 אין גייט ער הויז. רעם אין װאועט יאםעלע
 שיך, און ?לײדער צעריםענע מיט טאג יעדן ׳טול

 ער װען אן. טוען אײרעלע און פערעקע װאם
 עם גיט און שיך די אוים ער טוט אהיים, קומט

 אהײם ער קומט טאג אנרערן דעם אײרעיען.
 שול אין אינגלאך די פעו־עלען. שיך הי גיט און

קאפאםעלע, ״יאםעלע זאגן: און אים פון יאכן
 ארימער." אן איז ער שיך, צעריםענע מיט גײט
 ער װען און הארץ בײם יאםעלען רײםט ראם

 און טרערן ביטערע מיט ער װײגט שול פון קומט
 העלפן ניט דיר קאן ״איך םאמען, רער דערציילט

 ניט גאר גייען איידעלע און פערעלע קעד, מײן
 זאגן, גארניט בארארפםטו ׳יא רו און שול אין

 אין ארוים יאםעלע גייט איינמאל יאםעלע״.
 זיך האט מיידעלע א װי געזען ער האט גאם,

 גע־ אהײם ער איז באלר האנט. א צעבלוטיגט
 און לײװענט און װאסער געבראכט און לאפן

 אים האט מיירעלע דאם װאונד. די פארבונדען
 זי װען װעג. איר אװעק זיך איז און באראגקט

 דער דערצײלט זי האט געקומען אהיים איז
 דאם איר האט יאסעלע ארימער יעגער אז מאמען
 זײנען אזוי געטראכט: האט מוטער רי געטאן.

 ז״ העלפן קענען, זײ װען קינדער. ארימע די
העלפן. מענשז װײניק ווילן זײ אבער אלעמען.

םיטקין, פערל

שול ר. א. אפטאנער
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שול. מיטל זמן א
 גע־ זיך האט םעפטעמבער לעצטן אין װען
 געװאוםט מיר האבן שול מיטל אונזער עםענט

 און ארבעט. םך א אונז דערװארט עם אז
 צו גענומען זיך מיר האבן װילז שטארקן א מיט
 דורכצױ אונטערגענומעז זיך און ארבעט דער
 װי ערםאלגרײך אזוי פראגראם אונזער פירן

מעגלאך.
 פארטגע־ מיר האבן װינטער םון משך אין

 עלע־ דער פון לימודים העכערע אונזערע זעצט
 קאמ־ אידיש, ליטעראטור, װי: שול מענטאר
 אנגע־ אויך האבן מיר געשיכטע. און פאזיציע

ליטעראטור־ לימודים: נייע אייניקע םאען
 געשיכטע די געשיכטע, קואטור וױםענשאפט,

לידער. פאלקם און באװעגונגען פרײהײטם פון
 דורכגעגאעען מיר זיינען ליטעראטור אין

 יהואש, װי פאעטן פארשידענע פון פאעמעם די
 פראזא־ געװיםע אויך פרץ. און לייב מאני רײזין,
 אונ־ אויך פלעג װאך יעדע פרצן. פון װערלן אישע

 אונז פאר נאװאק, ה. ליטעראטור־לערער, זער
 פון מילכיקער״ רער ״טוביה טייל א פארלײענען

 װעגן אויך און פאעמעם די װעגן עליכמ׳ע;. שלום
 געשריבן. און גערערט םיל מיר האבן ״טוביהן״

 אויף קאמפאזיציעם פיל געשריבן האבן מיר
 דער װעגן מערםטענם טעמעם, פארשידענע

 רי פון אײניקע לעבן. ארבעטער פון און נאטור
 דער אין קליען ״לידער געװען זײנען טעמעס
 ״דער געהומען,״ איז פרילינכ ״דער לופט,״

 ארבעטער״ אן פון טאגעבוך ״א שניי," ערשטער
 ארטיקלען געשריבן מיר האבן אויך אנדערע. און
 ארבעט ״קינדער דעם װעגן ביישפיל צום װי

װ. אז. א. װאלן״ ״די אמענדמענט,"
לערער, געשיכטע אונזער האט געשיכטע אין

 אוגז מיט איבערגעחזרט צוערשט ברעםלער, ג.
 פערםישער דער ביז אבות די פון פעריארעם די

 אונזער פארטגעזעצט מיר האבן דאן הערשאפט.
 ביז צוגעקומען לעצטענם זײנען מיר און ?ורם
רעװאלוציע. חשמונאים דער

 איז װיםענשאפט ליטעראטור פון קורם דער
 פאר־ די געלערנט האבן מיר נייער. א געװען

 פער־ מעטאפאר, װי: פיגורן, רעטארישע שידענע
 און װאוילקלאנג — םטיל אין און גלייכונג,

אײניקײט.
 איז געשיכטע קולטור אין קורם דער אויך

וױנטער דורכ׳ן האבן מיר נײער. א געװען

 קול־ מאטעריעלע גאנצע די כמעט פארענדיקט
 םייער, װעגן געלערנט האבן מיר געשיכטע. טור
 זאך יעדע װי געזען איז קליידונג און בויעז און

ענטוױקעלט. ביםלאכװײז זיך האט

 מיר װעלן יאר פאר קומענדיקע די אין
 גע־ קולטור פאליטישע און גײםטיקע די לערנען
 אנטװיקלונג מין א םאר װאס זען און שיכטע

פארגעקומען. רארטז ם׳זייגען

 םרייהײטם םון געשיכטע די פון לימוד דער
 האבן מיר נייער. א געװען אויך איז באװעגונגן

 און ארימע די פון לאגע דער װעגן געלערנט
 װי צייטן, אלטע גאר די אין אונטערדריקטע

 באװעגונגען פארשידענע ענטשטאגען זײנען עם
 זיך האבן מיר ארבעטער. דעם פארטיידיקן צו

 אין באװעגונגען םרײהײטם די מיט באקענט
 אנדערע און רוים גריכענילאנד, מצרים, אאטן
 אונזער פארזעצן וועצן םיר צענדער. מזרח

 צוקױ װעלז מיר ביז מאזער ב. אערער בײ ?ימוד’
צייט. איצטיקער דער צו מען

 פאילקם אין קורם א געהאט אויך האבן מיר
 גע־ האבן מיר געלבארט. מ. צערער פון לידער
 רע־ לידער, פאמיליע ילידער, קינדער װעגן לערנט

 אנדערע. און לידער װיג לידער, װאלוציאנערע
 מיט באקענט מער זין־ מיר האבן קורם דעם דורך
 רוסלאנד אין מאםן אידישע די פון לעבן דעם
לענדער. אנדערע און

 אונזער קלוב. א געהאט אויך האבן מיר
 האבן מיר װי געארבעט גוט אזוי ניט האט קלוב

 זײנען מיר װאם רערפאר איז דאם געװאלט.
 ניט אבער צײט. אין פארעעט ז״ער געװען

 אויפ־ עפעם דאך מיר האבן דעם אויף הוקנדיק
 אראנזשירט צײט צו צײט פון האבן מיר געטאן.

 טעמעם פארשידענע אויף שמועםן און דעבאטעם
 גוט?", פאזלם װאירד קראם ״זיינעז למשל װי

 אויך מיר האבן אזוי און ארבעט״ ״קינדער װעגן
סעודות. עטליכע געטאכט

 בלייבט עם אנפאננ. אן בלויז אבער איז דאם
 קומענדיקע די אין ארבעט. פיל זײער נאן־ אונז
 לימודים אונזערע פארטזעצן מיר װעלן יארן

 אוגזערע און לערער די פון הילףי דער מיט און
ערפאלגרײך. זײן צו מיר האפן מי אייגענע

גלאזער, ענע
ע ארב. שול מיטל רי
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מײנער. ױנגן א פון געדאנקן
 ם״ן איז יאר 19 געװען אלט ביז איך אז

 מיט געבאיבן ביז איך און געשטארבן פאטער
 ארים מאמע. מיין — פריינט אײנציגן מיין

 גײן געדארפט האב איך און געװען, מיר זיינען
 אר־ געגאגגן בין איך געלט. עפעם םארדינען

 פלעצער, אלערליי אין און שעפער אין בעטן
 און צונעמען, געװאלט ניט מיך האט מען נאר
 מינע קריאז א איז ארבעטן גיין געמוזט האב איך
 אר־ אװעק בין איך אײדער פענםילװייניא. אין

 געשטארבן, מוטער מיין איז מינע דער אין בעטן
אליין. איינער געבליבז בין איך און

מאן, רײכן א זייער ב״ געארבעט האב איך
 םלעג ער בא^אנגט. האבן מינעם די װעלבן צו

 בין איך טאג. א םענט 55 אפשר געבן מיר
 אר־ םך א דארט, איינציקער דער געװען נישט

 קליינעם אזא פאר געארבעט דארט האבן בעטער
 און יאר א געארבעט דארט האב איך לױן.
 געלט גענוג נישט האב איך אז געפילט האב איך

 מיר האט בעל־הבית רייכער דער לעבן. צו
 אזוי געבן. געװאלט גיט מער םענט א אפילו

 מאל. אפט ברויט שטיקל א אן געלעבט איך האב
 ביז פרי גאנץ פון געארבעט איך האב ארבעטן

נאכט. דער אין שפעט

 איז געארבעט, אזוי האב איך װען אײגמאל
 האב איך אײנגעפאלן. געדאנק א עפעם מיר
 נאר דעם, װעגן עפעם טראכטן אפגעשטעלט זיך
 אדבע־ די אז זען ארום גייען װעלכע מענער די

 מיך און דערזען מיך האבז ארבעטן זאלן טער
געטריבז. ארבעט דער צו

געקו־ אהיים בין איך װען גאכט, דער אויףז
 צימערל, האלב־פינםטערן הלײנעם, מײן צו פען

 אלטיטשקער, אן ביי געדונגען בהא איך .ױאס
ט שטיסל א אפנעגעםן איך האב  א מיט בתי

 צװיי פון געהאט האב איך װאס װאורשט שטיקל
 שלאםן, לייגן געװאלט זיך האב און צוריק טעג
 הלײנעם. דעם ב״ זיצן געבליבן בין איך ;אר

 פאר־ און פארקלערט טישל, האלב־צעבראכענעם
טראכט.
 tę זיך ראחז איך אז געװאוםט האב איך

 געטראכט. און געזעם; גין און דערמאנען עפעם
 געװען איז דאם אוז דערמאנט זיך האב איך ביז

 בשעת אײגגעפאלן מיר איז װאם געדאגק דער
הויל]. די בײ ארבעט דער

 אלערליי שװעבן צז אנגעהויבן פאר האט עם
 פון װעלט א מיר פאר געזען האב איך בילדער.

 באלד רייך. נישט ארים, נישט פרייהײט, םרײד,
 1בי איך און פארשװאונדן בילדער רי י״נען

 זיך האב איך פארחלומ׳ט. װי זיצן געבליבן
 געשטעלט, מיר זיך האבן פראגן און פארטראכט

אוז ארבעט! לאננ אז\י איך דארףז םארװאם

 איך דארוז פארװאם געלט? וױנציק אזוי קריגן
 בעל־הבית דער און ברויט טרוקן שטיקל א עםן

 דאם און זאכן גוטע אלערליי עםן זאל מיינער
 די נאז? רער אונטער אים אונטערטראגן נאך

 פרא־ די און אױםגעמאטערט מיך האבן בילדער
 האב מידער א און כוחות מיינע צוגענומען געס
 האלב־צוברא־ מיין אויף אװעקגעלײגט זיך איך

בעטל. הארט געבעטן, נישט כענעם,

 האב איך נאר אײנשלאםן געװאלט האב איך
 געהערט אמאל עפעם האב איך געקענט. נישט
 איך נאר םאראײנען, ארבעטער ױניאנם, װעגז
 יעצט דעם. אין געגלויבט נישט דאמאלם האב

 ארגא־ ארבעטער די פון װיו־ער איך הער אבער
 װעגן האב איך קאמפן. זייערע און ניזאציעם

 פארשטיי איך צײטונגען. די איז געלײנט דעם
 צ' אנטײל באשלאסן האב און מיין זײער שוין

 װעל איך באװעגונגען. ארבעטער די אין נעמען
 װינציק אזוי און ארבעטן גיט שפעט אזוי מער

 םרײער א װערן אויך װעל איך קרען. געלט
 ארימע די באפרײען אויך װעל איך מענש.

 װעל איך מיר. מיט ארבעטן װעלכע ארבעטער
 בא־ זײ און געדאנקן נײע אריינגעבן זײ איז

 האט הארץ מיין יאך. שװערן דעם פון פרייען
 בין מוט מיט און אנגעםילט פרײד מיט זיך

אײנגעשלאפן. איך

 אז געדאנק דעם מיט איך בין אײגגעשלאפן
 אנהייבן און אויפשטײן מארגן אויף זאל איך

 די און זיך באפרײען צו ארבעט הייליקע די
 רעם פון מינע, דער פון ארבעטער אנדערע
יאך. שװערן שװערן,

גלוזמאן, איזי
שול מיטל רינג ארב.

פרילינג. צום שליהות א

 גײן, צו קום פריליג; פרילינג,
 שײן; װערן זאל װעלט די בדי

 וועלט, די באשײנען שטראלן זונען דײנע
פעלד; אין בליען בלוםען די א־ן

 דערװײטן, פון זינגן פײגעל די
 בלעטער םיט באדעקט װערן בײמער די

זײטן, אלע פון
 דיר, נאך בעגק איך פרילינג א,

באצײטן. גײן צו אונז צו שוין קום
ליימאן, םעם

שיל ר. א. דאנטאן
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פרילינג פון מלאך דער

 םון מלאך גוטער דער געקומען איז עם
 גאנצן דעם זיך מיט געבראכט האט ער פרילינג.
 א ארױםגעגאנגען איז ער פרילינג. פון פראכט

 קראגץ א מיט און פייפעלע זיין מיט פרײליכער
 װאו לאקן. גאלדענע שײנע, די אויףז בלומען פון
 און װארים שייז, געװארן איז געגאעען איז ער

 אין געקומען ער איז הארצן. אויפ׳ן יעדן גוט
 לוא־ אלע פון בלימעלאך שיינע די האבן װאלד,

 זײערע כעבויגן און צעטאנצט צעבליט, זיך לירן
 שײנע די פון געזאנג זיסע דאם קעפלאך. שיינע

 גאנצן איבער׳ן געטראגן זיך האט פייגעלאך
 גרינע געהאנגען שוין זיינען בלעטער די װאלד.

 ארויםגע־ האט גראז דאם און ביימער די אויף
 די ערד. דער פון גרין און פריש שפראצט

 נעזונגען, געטאנצט, ארומגעלאפן, זיינען קינדער
 גע־ פעלד־בלומען, פיל געריםן זיך, געשפילט

 געטראגן אהיים האבן און קראנצן שיינע מאכט
 באהערשט האבן קינדער די בוקעטן. גרויםע

 דער אך, פרייליכלײט. זייער מיט װעלט די
 גליק־ זיינען זיי מחיה, א זיי פאר איז פרילינג,

 שײן. זייער גאנצן אין איז װעלט די לאך.
 און קינדער ױנגע די מיט טאנצט מלאך דער

זיי. מיט זיך שפילט
זיי. װי קינד ױגג אזא אויך דאך איז ער

 װען גוט אויך איז מענשן ערװאקםעגע די פאר
 זיך שפאצירן זײ אן. קומט פרילינג־מלאך דער
 די פריילאכער. פארלן און גאםן די איבער אום

 ער מלאך. דעם ליב זייער האבן מענשן קראנקע
 מאכט ער נשמה, נייע א ארײן זיי אין שטעלט

געזונט. און פרײלאן־ זיי
 באשײנט באקליידט, מלאך דער װי דעם נאך

 גײט מענשן, די און נאטור די דערפר״ט און
 פאר פלאץ זײן איבער לאזט און אװעק זיך ער

זומער. הייםז דעם
שפריצמאן, אלמא

שול ר. א. פילא. װעםט

פײגעלע. קראנקע דאס

שפא־ געגאנגן ארוים אםתרל איז טאג אײן
 געזען װעג מיטן אין זי האט װאלד, איז צירן

 אױפגעהױבן עם האט זי פײגעלע, קליין א
 געקומען אהיים איז זי װען אהיים, גענומען און

 געליעט אװעק עם און עםן געגעבן עם זי האט
 הײ־ א געמאכט האט זי זאך. װייכער א אויף
 ארײנגעלײגט עם און פייגעלע דעם פאר זעלע

בעטעלע. קליין װייך א אין

 פייגעלע דאס זיך האט טאג צװײטן דעם
נע־ ניט דס האט אםתרל אבער בעםער, געפילט

 געהאט, ליב עם האט זי װײל אװעק גײן לאזט
 טרױעריק. זייער געװען איז פייגעלע דאס

ביםטו װאם פאר געפרעגט: האט אםתרל
 געענטפערט: פײגעלע ־דאם האט טרױעריל?

 געענטפערט: האט אםתרל און אהײם! װיל איך
 הײזעלע שײז א האםט דו און עםן ריר גיב איך
 דאם האט װילםטו?" נאך װאם בעטעלע, א מיט

 זיין צו אבןר װײם, איך געענטפערט: פייגעלע
 מײן איז זי שלעכט, זײער איז מאמע דער אן

 װאלט אימיצער אז געטאן װאלםטו װאם לעבן.
מאמע? דײן פון אװעקגענומען דיך

 געלאזט און פארשעמט זיך האט אםתרל
 געװען איז םייגעלע דאם פריי. פײגעלע דאם

אםתרל׳ן. געדאנקט האט און פרײלאך זײער

בערקאװ, שרה
שול ר. א. דאנטאן

גליטש. אויפן

 גליטש אויפן האנט און האנט
 צװײ, פארלאך פליען

 שמיץ, שטארקע מיט װינט דער ארן
זיי, פניט אין שמײסט

 האנט, און האנט
 מונטער, און פרײ
 • בערגל כונם

ארונטער שנעל

 אוים, זיך דרײ א דא מען טוט
 אנידעה באץ! מען פאלט
 שפאט צו מאכט מען און מען לאכט

טראט. פאלשן א גיט װאם דעם

 שפעט, גאר ביז מען טאנצט מען, שטיפט
 בעט. אין צײט שוין װערט עם ביז

 אהער, דרײ א אהין, דרײ א
לער. שוין װערט גליטש דער און

םמאראדין, בתיה

שול מיטל ר. א.
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דערצײלט. מיר האט זײגער אלטער דער װאם
 קלאנגן מאנאטאנע די טיק־טאק! טיק־טאק,

 טאג־טעג^יך געהערט זיך האבן זייגער אלטן פון
 זייגער דער איז געשטאגעז הויז. גאנצן איבער׳ז

 װי דערהערט זיך האט פלוצים אליין. און ע^גד
 זייגער דער םקריפעט. טיר שװערע גרויםע, די

 שיער שיער, און געװארן רערשראקענע א איז
 אבער טיידטאח, געװײנלאכן ז״ן אױפגעהערט

 םיליכט זייז ער האט םאלדאט, געטרייער א װי
 א זיך? פאר ער זעט װאם און פארלאזט. ניט

 אין שײנם, א מײדעלע א נײן! מ^אכל? סאײן
 אירע זענען קויל װי שװארץ אנגעטאן. װײםן

 אירע יליבילאך װישן װעילכע אאסן, טאנצענדיקע
 פאר׳ן פונקט זיך שטעלט זי און בעקעלאך. רויטע
פנים. איר אויף פראגע א מיט זייגער

 אין פרעגט און ערשטוינט איז זײגער דער
 ביםטו, װער ״מײדעלע, טענער: אויסגעצויגענע

 ענטפערט קינד דאם דא?" װילםטו װאם און
פון װייט :יט װאוין ״איך דערשראקענע: א

 איך הער אפט זײער פאטער. מיין מיט דאנען
 פאר־ ניט זײ קען און זיפצן און קרעכצן ד״נע

 אומעטיק, זײער בין איך װײא יעצט שטיין.
 רער־ מיר װעםט דו צי פרעגן, געקומען איך בין

 און איידן, דיינע פון לעבן, דייז פון עפעם ציילן
פארשטיין״. פרובירן זיי וועא איך

 אזוי און קינד״, טאז, צוליב דיר װעל ״איך
געזאגט: ער האט

 געבראכט אהער מיך האט צוריק יארן ״מיט
 װי געװען ער איז גוט כזאן. ױנגער שיינער א

 רואיק ער האט געילעבט און ט*ג ליבער דער
 פרוי. געטרײער ױנגער, זיין מיט בשילום און

 א לעבן זים ױנג, זײער אין אריין איז פלוצים
 אויו» צושײדט זײ האט װע^בער גייםט בייזער

 האט מלחמה פינםטערע װיםטע, א אײביק.
 געװען איז טרױעריק און שװער אױםגעבראכן.

 הענט אירע פון מלחמה. דער צו אפפאר ז״ן
 איז ער אויםרייםן. געקאנט ניט זיך ער האט

אװע?. אבער
 איר פון און פארשװאונדן זייגען יארן

 און נד5ע געהערט. גארניט פרוי די האט טאז
 און פײער בײם זיצן זי פלעו.ט װיינען פון מיד

 און פא?ן פלעגן טרערן שטילע ביטערע, נײען.
 איז גרוי און א^ט געװאנט. אין פארשוױנדן

 עילענד, זי איז טאג װיםטן א אין און געװארן זי
 געװארן איז שטייל, שא, אויםגעגאנגן. אציין
 פון געבליבן בין אליין איך נאר הויז. דאם
 די איז דאם פאמיציע. אומגצילןליכער דער

 און געדאנסן מיינע טרויערט װעלכע געשיכטע
הארץ״. מײן װײטיקט
 פאראינטע־ דאם ענטפערט װאונדער״ ״ליין
זייגער. יליבער געװא^ט, ״װאאםטו קעד רעםירטע

 אונז צו נעמען אריבער דיך זאיל פאטער מיין אז
 איך פיין. און פריילאך איז דארטן הויז? אין

 קאפ״. אין אויג דאם װי אפהיטן דיך װעצ
^יבעם ״ניין, ענטפערט: זײגער איצטער דער

̂יק־ געװען אודאי װאלט איך דענק איך ?ינד,  גי
שטיין. איך מוז דא נאר הויז, ש״ן דײן אין יאך

 איך װעצ דא ױגנט, מ״ן אין געװען ביןאיך
 הויז דאם איך װעיל היטן אײביק. אויף בצײבן
ילעבן״. צו באשערט נאך מיר ס׳איז יארן װיפיצ

 דעם ארונטער טרויעריק לאזט קינד ראם
 זיעער, ^יבער ט^ג, גוטן ״א זאגט, און קאפ
 װעםט רו אויב זען, דיך אפט קומען װעל איך
ערלויבן." מיר

 א איז געזיכט דיין מײדעלע, קום, ״קום,
טאג." גוטן א אויגן, מיינע אין פרײד

 אלטן, דעם פון און ארוים גײט קינד דאם
 טרויעריקער, דער װידער זיך הערט הויז פוםטן

טיק־טאק. טיק־טאק, מאנאטאנער

אעכטמאן טײבא
שויל מיטא ר. א,

זומער סוןש

 דער קוטן װעט באלר זומער. םוף איז עם
 רעגענם. און װינטן זײנע מיט הערבםט בײזער

װינטער. פון ^נזאגער רער איז ער

 לױנדער.גײען װי גאםן די אין שוין זעט מען
 מענשן א?ע ביכי^אך. זייערע מיט םקויצ אין

 װאקאציעם. זײערע פון צוריק דא שוין זיינען
 גראז דאם נישטא. שוין זײגען ביצומען קײן

^ איז װאס מ  איז םאמעט גרינער א װי געװען א
 װערן בייםער די פון בלעטי^אך די ברוין. שוין
 אויף ארונטער פא?ן ז״ װען געל. און רויט
 און גאצדענער א װי אוים עם זעט ערד דער

טעפיך. רויטער

 אונ־ אן שוין טוען מיר קאלט. װערט עם
 נאר זומער. דעם נאך ײיאז מיר מאנטילן. זערע
 ״יעצט זאגט, און זיך בייזערט הערבםט דער
צייט." מייז איז

 אין אװעק ביםלאכװײז פ^יעז פייגע׳לאך די
 דער פון באשיצן צו זיך לענדער װארימע די

 צװיטשעריי. זײער ניט שוין הערן מיר לעלט.
 קינדער פרײציכע די װייא פוםט װערט פארק אין

 זיי־ פארק איבער׳ן ארומװאנדערן פלעגן װעלכע
םקוא. מיט פארנומען צו נען

םמיט, םיאװיע
שוא ר. א. מענשאן םטראבערי
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נאכט זומער א אין

 װאם זון מידע די נאכס. זומער א איז עם
 די אויףי אראפ קוקס פארשװינדן באלד װעט

 אפרו אן נעמען װאם ארבעטער, פארשװיצטע
 זיך שפילן קינרער די ארבעט. טאג׳ם םון׳ם

 רעדן און זיצז מענשן עלטערע די זאמד. אין
 די פארװיגן מאמעם טײל שכנים. זײערע מיט

 זין־ לאזט זון די שלאפן. צום קינרער קלענערע
 םצע־ שײגע א איבער לאזט און מערב אין אראפ

 פארשידענע מען זעט הימל אין הימל. אויםן נע
 קא־ אנדערע נאך און געל בלוי, רויט, קאלירן,

 שטראלן. לעצטע אירע ארוים שי?ט זון די ליו־ן.
 אי־ װעלט. דער צו נאכט גוטע א זאגן זאלן זיי

 גוטע א שטימע: ליבליכע די ?לינגט בעראל
 די און שטראלן די פארשװינדן דאן נאכט.

 בערג די איבער זיך פארגנב׳עט נאכט שװארצע
שטעטעלע״ קליינעם פון

 אויגן רי אין שטויב אן װארפט נאכט מלך
 זײ פארװיגט און קינדער גוטע אלע די פון

 טראגט עם נאכט. הייליקע א איז עם שלאפן.
 װאם לופט, דער אין שטימע הייליקע א זיך

 חלומות ז״ צו טראגט און קינדער אלע פארוױגט
 לבנה די פינקלן, שטערנדלאך די ווײטן. פון

 מוטערם פון שטימעם די זיך הערט עס שײנט.
קינדער. זײערע װיגן װאם הײזער די אין

 דעם הערן קען מען שטיל, איז אלץ אלץ,
 איז לוםט די אל״ן. זיך צו רעדן נאכט־פויגל

 שטערנ־ די אפילו אז פריילאך, און װארים אזוי
 איז נאטור גאנצע די טאגצן. און פינקלן דלאך

 זיעט װאם נאכט, שװארצע די חױן א שטיל,
 באשעפעגישן אלע פארװיגט און ליד װיג א

שלאפן. צום
קאשעװ, בײלע

שול ר. א. דאנטאן

ג נ י ל י ר פ
.1

 פליט, פױגעלע א
 בליט, בלימעלע דאס

 בינעלע, דאס זשומעט עם
בלימעלע. דעם פון זױגט און

.2
 יאגן, װאלקנדלאך די

 טראגן זײ טוט װינט דער
 נײ פילן מענשן די און

פארבײ. איז װינטער דער װייל
גוראלני?, מיני
שול ר. א. פילא. װעסט

ייכער פון נוצן דער

 און לײענען שרײבן, אוים זיך לערנען מיר
 װען צייטן אלטע די אין ביכער. פון אױםלייגן

 מענשן די האבן שולן קיין געװען ניט זיינען עם
 אױםלײגן און לײנעז שרײבן, זיך אויסגעלערנט

 םוז פאתעניגען האבן מענשן ביכער. פון בלויז
 א לייגט מען און צרות האט מען אויב ביכער.

זיי. װעגן מען פארגעםט בוך
 עם ביכער. פון געדאנקען נייע קריגן מיר

 צויבער ליינען, צו ביכער פארשידענע דא זיינען
 געשיכטע. פון ביכער מעשות, אזוי מעשות,

 גײן מען קען שול פאר עפעם דארף מען אויב
 מען װאס בוך דאם קריגן און ליבליאטעק אין

עם. ליינען און דארן*

 ביכער גוטע אויםקלייבן קעגען דארפן מיר
 אונז לערגען ביכער גוטע שרײבערס. גוטע פון

 לערנען ביכער שלעכטע און זאכן גוטע אוים
 צו װי אונז לערנען ביכער זאכן. שלעכטע אונז

 האבן מיר װאם דאנקבאר זיין דארפן מיר לעבן.
 בי־ קײן געהאט ניט װאלטן מיר אויב ביכער.

לעבן. אין אנױין געקאנט ניט מיר װאלטן כער,

ראבינאוױץ, אדעלא
שול ר. א. מענשאן סטר.

װאלד אין װינטער

 באדעקט זיינען בײמער די װײם. איז אלץ
 לאנג ניט גאר האבן עם װאו ערד די שניי. מיט

 איצט איז גרעזעלאך, גרינע געװאקםן צוריק
טראכט: און ארום אזוי שפאציר איך פוםט.

גרין. געװען אלץ איז צוריק, לאנג גארניט
 בלעטער. מיט באדעקט געװען זיינען ביימער די
 די טעפיך. גרינער א װי געװען איז ערד די

 טאג, גאנצן דעם זינגן פלענן װאם פייגעלאך
 לענ־ װארימע די אין אװעקגעפלויגן איצט זײנען
 אין שפאצירן ארום פלעגן װאס מענשן די רער.

 װארימע רי אין באהאלטן איצט זײנען װאלד,
 דער הערשן װעט אײבילו ניט אבער הייזער.

 װעט עם םרעסט. קאלטע זײנע מיט וױנטער,
 פרילינג װארימער רער ביז לאנג, נעמען ניט

 אנ־ װייטער װעלען דאן קומען. װידער װעט
 װעלן גרעזעלאך די בײמער. די בליען פאנגן

 װײטער װעלז פײגעלאך די גרין. װערן װייטער
 שפא־ װ״טער װעלן מענשן די זינגן. אנהויבן

 װײטער זיך װעלן קינדער װאלר. אין צירן
װעלט. לעבעדיקע א זײן װעט עם פרײען.

באלד. באלד,
מאפםן מייער

שול ר. א. אפטאגער
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פרילינג אין אינגל קראנקע דאם

 — נאקעטער״ א ררויםן, אין נישט ״גיי
װערן?" קראנק ״וױלםט מאמע, די שרייט

זאגט, מאמע די װאם ניט הערט יאםעלע
 ענדיהט מאמע די װי פריער גאם אין איז ער און

ריידן.
 הערםט דו יעצט? נאקעטער א גײסטו ״װאו

 מאמע, די אויס שרייט זאג," איך װאס נישט
 ניט גאנצן אין נאר װעםטו װערן, קראנק ״װעםט

 פאר טאן באנג דיר װעט עם ארויםגײן. קענעז
 מורטלט געהערט," נישט מיך האםט דו װאם

 װאס און שטוב. אין אר״עייענדיק מאמע די
 טאקע זיך האט יאםעלע געװען? איז איר מיינט

 עם װי דערפילט באלד האט ער צוגעקילט.
 אי־ אים גייען אויגן די איבעראל; אים שטעכט

 אין אריין איז ער שפילן. צו ניט זיך זעט ער בער,
 מארגן אויף און װײטיק. שטארקן א מיט הויז
 אזוי געלעגן. בעט אין קראנקער א שוין ער איז

 גע־ נישט בעט פון און שלאפער א געלעגן לאנג
 געקומען. איז פרילינג װאנעט ביז ארוים קענט

 נעםטן זייערע געקומען זײנען פייגעלאך און
 אנגעהויבן שוין האט גראז דאם און אויפבויען.

 זיך אנגעהױבן האבן בלומען די שפראצן. ארויס
 די שלאן*. לאנגן לאנג, זייער פון אויפכאפן

 האט זון די חױת. א געשמעקט האבן בלומען
 אינגל קראנלן פון'דעם צימער דעם אין געשײנט

 לאכט. זון די אז געדאכט אים זיך האט םע און
 צו־ ניט זיך װעםט נאקעטער, קײן נישט ״גיי
 עם אבער װערן,״ קראנק ניט װעםט דו און קילן
 היטז שוין זיך װעט ער פארפאלן. שוין איז
טאמע. די פאלגן און

בוירט, יצחק
שול ר. א. פילא. װעםט

ט ם ב ר ע ה

 מיט דא איז ער דא. איז הערבםט דער
 דער איז מלוכה זיין װינטלאך. קילע זיינע

 אונטערטא־ זיינע זיינען ביימער די און װאלד,
 פוצט ער גוטער. א איז הערבסט קעניג נען.

 פארשידענע און גאלדענע רויטע, איז ביימער די
 א פאר צו זיי גרײט ער קליידער. קאלירטע

באל. שיינעם א גרויםן, א ב*ל,

 און װינט דער רא! שױן איז באל דער
 שפילן װינטלאך, די אונטערהעלפערלאך, זיינע

 אויוי אן אויבן פון זיצט הערבסט דער מוזיק.
 טאנצן בלעטלאך און אויםגעפוצטער אן טראן א

 טאנצן אלע ברוינע, גאלדענע, רויטע, גרינע,
איינם. און אײנם פריילאך,

 שלאפן בלעטלאך די אריבער. איז באל דער
 א מיט באדעקט זײ האט װינטער דער שוין.

 קאלררע. פעדערנער װארמער וױיכער װײםער,
אײביקן װארעמען א האבן זײ װעלן רארט

שלאף.
טשערנאף), ראזע

שול ר. א. מענשאן םטר.

הײם אלטער דער אין איבערלעבונג אן

 קינדער םך א מיט ציטער א אין ליג איך
 שטײען צימער אין בעטלאך. וױיםע אוי^

 היט־ װײםע און פארטיכער װײםע מיט פרויען
 זײער אויס קוקן פרויען די קעפ. די אויף לאך

טרויעריק.

באמ־ די פינםטער. זײער איז דרויםן אין
 אן הויבט טען קעפ. אונזערע איבער פאלן בעס
 באמבעם רי אהער. און אהין בעטלאך די רוקן

 זיך שלאגן דאם מער. און מער אלץ פייען
ארמייען. צװײ

 הער איך פינםטער. זײער איז צימער אין
 פון װ״נען זיי קיגדער. קלענערע פון געװיינען

 אונטער ציטער און ליג איך הונגער. און קעיס
 געגעבן. אונז האט מען װאם לײלאך דינעם מיין
 צימער דאם גיט קנאק, א מען הערט מאל אלע

 געהאט. מורא װאלט עם װי אזוי ציטער א
 ״מאמע, שרײ, איך און מיר ציט הארץ דאם

 װיל קײנער ניט.״ מיר צו קומםטו פארװאם
 זיך ליג איך מיר. אויף טאן קוק א אפילו ניט

 װעט מלחמה די ביז װארט און ציטער און אזוי
מוטער. מײן זען קענען װעל איך און ענריקן יךז

קאן, ?לארא
שוי ר. א. מענשאן םטר.

י י נ ש א

 שנײט, עם נאר שנײט, און שנײט, עם
 און פײפט עם ליארעמט, עס רוישט, עם

װײט, עם
 נאכט פינםטערע די באשײנען שנײעלאך די

 און שײנקײט און רײנקײט זײער מיט
פו־אכט.

 און שפרינגען, און טאנצן, שנײעלאך די
לאכן׳

 מאכן, װײם װעלט גאנצע די װילן זײ
 אװעק, דרערד אויפן שנײ דער פאלט

עק• אז אז איז םוף׳ א אן איז
קאשעװ, בײלע

שול ר. א. דאנטאן
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ג נ י ל י ר פ

צעגײט שנײ דער
 שטילינקערהײט, זיך,
 באלד, קומט זומער דער
װאלה אין בליט עס

 קלײן, אזוי — קינדערלאך די
 שײן, אזױ — װאלד דער

 זײט, צו זײט פון זיך נײגן גרעזעלאך די
צײט. זײער — פרילינג דאך איז יעצט

 פײן, אזוי װאקםן בלימעלאך די
 שײן, גאלדעגעם איר גיט זון די

 װאלד, דער איז ליכטיק און װאריש
באלד. שוין קומט זומער ליבער דער

גארניק, פאלין
שוא ר. א, דאנטאן

 מעשה ״די דיקענ׳ם פון אײנדרוק אן
שטעט.״ צװײ פון

שטעט״ צװ״ פון מעשה ״די בוך דיקענ׳ם
 געזעא־ דער פון שיאדערוגג גוטע א איבער גיט

 פראנצױזישער דער פון עפאכע דער אין שאפט
רעװאאוציע.

 און אומגעהייער־װילד דאם באשרײבט ער
 צ״ט יענער איז רייכע די פון אעבען צעאאזן

 געװעז זײנען װעלכע ארימע די פון אאגע די און
דערנידערט. און אונטערדריקט זייער

 נאבעאייט די צו פאאק פון האם דער און
 װען פאר דער טאג, צו טאג פון געװאקםן איז
 צארן דער איז אױםגעבראכן האט רעװאאוציע די

 א אן געװען נאבעאײט, רי צו מאםן די פון
 נישט האבן טאטן שרעקאאכםטע די גרעניץ.

 די פון נקמה נעמן צו פון מאםן די אפגעהאאטז
 עשאפאט, צום געפירט האבן זײ נאבעאייט,

 כאטש און רייכע. אלע פון טעכטער און זין די
 ניט אפשר קען מענש דענקענדער רעכט א

 בא־ מען װען טאטן; אזעלכע רעכטפערטיקן
 נא־ זייער געװען דאם איז אבער, זיך טראכט

 זײ־ און האם אנגעקאיבענער דער װײא טיראאך,
 האט דורות, און דורות פאר געפיאען בײזע ערע

 ם׳איז אז אימפעט אזא מיט אויםברעכן געמוזט
 װאם אורטיילן, צו מאםן די פאר געװען שװער

 עם װען אומגערעכט; איז װאם און רעכט איז
 אוגטער־ זייערע װעגן געהאנדאט נאר זיך האט

 ניט אינגאנצען זיי מעז קען דערפאר דריקער,
 זיי װאם זאכז שרעקאיכע אלע פאר באשולדיגן

געטאן. האבן
דאװידאװ, פיאיפ

שול מיטא ר. א.

בײנאכט פײער דאם

 א בלאזט עם נאכט. פינםטערע קאלטע, א
 די אין איגט פינםטערניש די װינט. קאאטער

 ארימען אין ארויםצוגיין. מורא א איז עם גאםן.
 געשמאק געשלאפן מענשן רי זיינען קװארטאל

 געײען איז אלץ ארבעט. שװערע טאג א נאך
> ט  ארוים־ הויז אײן פון זיך האט פאוצאונג ש
 מיטן אין געװען איז עם שײן. העאער א געריסן
 געהערט. ניט און געזען ניט האט קיינער נאכט.

 גרעםער. און גרעםער געװארען איז שײן דער
 א געװארען שיין קליינעם דעם פון איז באלד

 געשלאפן ז״נען װאם מענשן די פײער. גרויםער
 געװאוםט ניט האבן און אויפגעכאפט זיך האבן
 קינרער זײערע גענומען האבן זײ טאץ. צו װאס

 אבער דרויםן. אין אויפן צו אנגעהױבן האבן און
 צײט. איז ארויםקומעז געקאנט ניט האבן זײ
 פאר־ גאנצן אין געװען שוין זיינען טרעפ די

 ארוים־ באװיזן יא אבער האט מאן דער ברענט.
 אוז הויז• פייער צום טעלעפאנירן און צולויפן

 די געראטעװעט און געקומען באלד איז מען
 זיי און װעגען הויז אין זײנען װאם מענשן

 אויםגע־ האבן זײ ררויםן. אין אדויםגעבראכט
 1אי אװעלןגעפארן. זײנען און פײער דעם לאשן

 אין ארײעעגאנגעז מענשן די זײנען פרי דער
 גרוים זײער אנגעטאן האט פייער דאס הויז.

 זייער געװען אן דאן פון זײנען מענשן די שארן.
פײער• ארום געטאן האבן זיי װאם פארזיכטיק

גאלדין, יעטא
שול ר. א. פילא. װעםט

ג י ו ד ו י ל

 קינז־, טײער מײן שלאף
 זוינט, דער רוישט דרויםן אין
 קעלט א און פראםט, א איז עם
װעלט• די באדעקט איז װײםן אין

 פיעעלע, קלײן מײן זשע, שלאף
 אײגעלע, בלוי דײן צו מאך
 אוים, באלד זיך לעשט ליכטל דאם

שוים! מײן אין אײן זשע שלאף

 שרעק, זיך ניט קינד, מײן שלאף
 אװעק, באלד גײט נאכט די

 םוף, א באלד זײן זועט װינטער פון
שלאף! קינד, מײן שלאף — דערװײל

קאשעװ, לאה
שוא ר. א. דאנטאן
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ע ל ’ ה ש מ

 האט ער און קינד גום א זײער איז משה׳לע
 מוטער זײן לערנען. צום חשק םאך א אויך

 האבן זײ ארים, זייער אבער זיינען פאטער און
שטוב. אין ברויט קיין ניט אפילו

בלייכער, א האר, שװארצע האט משה׳לע
 זיינע אבער שיינער, קיין ניט איז ער שטילער, א

 קינ־ שלעכטע די אפייצו שײן. אים כיאכן אויגן
 אפשטעלן זיך מוזן שלאגן אים װילען װאם דער
 ־בלאםען—שטיל זײן אין אײן זיך קוקן ז״ װען

אויגן. שװארצע די מיט פנים
 רעט ער און ?ינד גוט א זײער איז משה׳לע

 שטענ־ אויגן. זיינע רעדן אבער דערפאיר פיל ױט
 ע־ אז לערנט. ער ארער פארטראכט ער איז דיח

 זאל ער גענוג איז טאן, שלעכטם אים וױל מיצער
 באשיצט. זיין שויז ער װעט אויגן זיינע רערזען

קינד? אזא ^נרירן עם װעט װער

 אונטער װאקםט משה׳לע, זיך לעבט אזוי אט
 עפעם חברים. קײן ניט האט ער גוט. זיך לערנט

 א אים. פאר מורא האבן גאם אין קינדער די
משה׳לע. איז איעל כיאדנע

טעבעט, פייגע
שול ר. א. אפטאנער אלט יאר 10

מאכער קונצן דער

 שול, איז פרײנט גרויםער א ם׳קוטט
 געגרײט, אונז פאר ער האט פרײד

 שטול, א אויף אלע מיר זיצן
שטילערהײט. צו זיך הערן

 שטיל, אלע זיך זיצן
 שפיל, זײן מיט אן זיך גײט ער

 - געשרײ, א ער גיט פלוצלונג
שנײ. גרויםער א ם׳פאלט אץ

 שנײער, פעטער דער איז דאם
 גאםט, װינטער טײערער ליבער, דער
 שטיל, זינגן און מיר זיצן

פאםט. קינדער גוטע כאר װי
ניעגין, יעטא

שול ר. א. דאנטאן

מעשה. װינטער

 אראפ איז שניי דער װינטער, געװען איז עם
.שטעטלאך. די איבער װאלקענם די פון  פעטער .

 —שנײ גאם, אין קינדער די גערופן האט שנייער
 דעכעלאך. די אף» געפאלז זיינען פליטערלאך

 מיט געפארן זיינעז מײדעלאך און איעעלאך
 האבן קינדער אנדערע שליטעלאך. זייערע

 און הײזלאך שניי און מענטשן שנײ■ געמאכט
קוילן. שניי געװארפן האבן אנדערע

 געקװי־ האבן מיידעלאך און איעעלאך די
 און מײדעלאך פרייד. פאר געלאכט און טשעט

 זיי וױיל אנגעטאן, גוט געװען זיינען אינגעלאך
פראםט. זײדע פאר מורא געהאט האבן

 פענ־ זײן פון ארויםגעקוהט האט בערעלע
 געזעןי האט ער נאר װי אריין, גאם איז םטער

 ארויס און אעעטאן זיך ער האט שנײ רעם
 אראפ־ איז ער שליטעלע, נײ זיין מיט גאם, אין

 אזוי׳ אזוי, פרייד, מיט בארג העכםטן פון געפארן
 אװנט גאנצן דעם געשפילט זיך בערעלע האט
 געהערט האבן קינדער די ביז חברים זײנע מיט

 אריין זײנען קינדער די זײ, רוםן מאמעם די
 גוטע געהאט און שלאפן זיך געלייגט הויז, אין

חאומות.
דעגלין אםתר

שול ר. א. פילא. װעםט אלט יאר 9

קינד קראנקע דאם

 איז טעג גאנצע ?ראנק. געװען איז סעמי
 איך װען ״א, געטראכט, און בעט אין געלעגן ער

 װאלט עס מט װי ארויםגײן, געקאנט נאר װאלט
 און דאקטאר דער געקומען איז עם געװען.״

 ניט דאס האט םעמי׳ן מעדיציע. א פארשריבן
 געװאוסט, און קלוג געװען איז ער װייל געארט

 װעט ער אויב לײכטער װערן אים װעט עם אז
 אים איז מעדיצין דער פון מעדיצין. די נעמען

בעםער. געװארען

 איז ער אז געזען האט זײנע מאםע רי װען
 אים זי האט מעדיצין די נעמט און גוטער א

 זײן ניט זאל זון איר כדי שפיל־געצײג געקויפט
 אומעטיק געװען ראך איז םעמי אבער אומעטיק,

 גע־ ניט אים מיט זיך האבן קינדער קיין װייל
 געװארן, געזונט איז םעמי װען שפילן. קענט

 די אין און הויז זיין אין פרייד פול געװען איז
חברים. די צװישן גאם,

בראגאר, ח״ם
שול ר. א. מענשאן סטר.
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בעטעלע אין קינד דאם

 אייגעצאך די בעטעלע, אין ליגט קינד דאם
 זעט ליפעלאך ראזעװע די אויף און פארמאכט

 אן װי זון די שלאפט. עם שמײכל. א זיך
 אירע און צימער, אין ארײן קוקט אויפפאסערקע

 בע־ דעם אױן* זיך שפילז שטראלן, די קינדער,
דא, אויך איז חלומות פון צױבערין די םעלע.

 שיינע אירע װארפן צו אדיו» ניט הערט זי
קינד. דעם אױף חלומות
 איז ער אז ?ינד) (דעם אים זיך דוכט עם

 הערט זייטן אלע פון און װאלד, גרויםן א אין
 פון פאלן פלוצלינג מוזילן. פארכישופטע זיך

 זיך דוכט עם און קינדערלאך אראפ הימל דעם
 הערן זיי זײ. צװישן אויך פאלט ער אז אים,
 לופט. דער אין טאנצן נעמען און פאלן צו אויח

 פליט פרוי גרויםע א װי מען זעט װייטן דער פון
 און הענט אירע אין זאכן םך א האלט זי נאך. זײ
 אלערליי און קוקלעם שײנע זײ דערלאעט זי

 הערט מוזיק די נאר שטיל װערט אלץ צאצקעם.
 דעם אױו* אװעק זיך זעצן לינרערלאך די זיך.

 פון רויז א אראפ רייםט קינד יעדעם גראז.
 זאםט דעם טרינקען נעמט און קוםט גרויםן א

בלום. דער פון

 זיי און טראפנם די זײ האבן געטרונקען
 זיי קוםט. דער אויןז בלומען די צוריק שטעלן

 פארמאכן און גראז דעם אויח אװעק זיך ליען
 דער םון זיך הערט מוזיק די אײגעלאך. די

 גרויםע די זינגען. אן הויבן םײגעלאך און װייטן
 די אפ היטן צװייגן לאנגע זייערע מיט בוימער

װינט. בייזן דעם פון קינרערלאן־

 אויפ־ שױן האט מוזיק די ליכטיס, װערט עם
 אװעקגעםלויגן. זיינען פייגעלאך די און געהערט

 נע־ זײ אױםגעכאפט. זיך האבן קינדערלאך די
 םליען און ארום זיך קוקן הענט, די ב״ זיך מען

הימלען. די אין אװעק
 אוים־ שוין האט חיצומות פון צױבערין די

 איז זון רי קינד. אויפן חלומות װארםן געהערט
 האבן שטראלן די און פענםטער פון אװעק שוין
 איז שמײכל דער שפילן. זיך אױפגעהערט שוין
 נןער־ קלײנע דאם ליפעלאך, די פון אװעל שוין

 אויגן בלױע גרויםע די און זיך באװעגט פערל
דערװאכט. בעטעלע אין קינד דאם זיך. עפענען

גאלדין, זינע
שול מיטל רינג ארב.

פרילינג פון אנקומען דאם

 לופט, דער אין איז עפעם
 גוט, און שײן, און נײ איז װאם
 זאכן, זומער די פון ריה דער

דערװאכן. אלע אונז מאכט

 שײן, זײער איז זומער
 רײן, און פריש און גוט איז לופט די
 באלד שוין װעלן בלומען די

װאלה גרינעם איז אויפשטײן

 שײן, זײער זײן מוז עם
 אלײן, אײנער זיך שפאצירן צו

 װאלד טיפן גרױםן דעם אין
באלד. שוין קומט פרילינג דער װען

װיניקאװ, בײלע

שול ר. א. דאנטאן
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עלים־אײלאנד. אין עמיגראנטן
בילד) (א

 דערלויבן זיך קענען װעלכע מענשן רייכע די
 אדער ערשטן םון שיפםסארטע א קויפן צו

 אײ־ ״עלים קײן גארניט האבן קלאם, צװײטן
 ברעג צום אז קומט שיף די װי באלד לענד."

 און אראפ גלײך זיי מען לאזט אמעריקע, פון
 בײ אבער, מענשן ארימע די פרײ. זיינען זײ

 מוזן קײלעכדיק, אזוי ניט איז געלט װעמען
 זײער איז זיי פאר ?לאם. דריטן אין פארן

 רעם אן רירט שיוי די װי טאקע באלד ביטער.
 קלאםן צװײטע רי און ערשטע די און ברעג
 קלײנע אן קומען שיף, די פארלאזן צו אן הויבן

 קלא־ דריטע די אװעק פירען װעלכע שיפעלאך,
אײלאנד. עלים קײן םניקעם

 פון אוים קוקט אינזעל דער שיין װי אך,
 איך האב לעבן מײן אין נאך קיינמאל דרויםן.

 דערמאן איך װען פאלא־ו. שיינעם אזא געזען
 פאלאץ פרעכטיקער שיינער, דער װי אבער זיך

 גײט װענט, שיינע די הינטער אױםגעקוקט האט
 װעל איך לייב. איבער׳ן פראםט א דורך מיר
םארגעםן. ניט קײנמאל עם

 די רארט באהאנדעלט מען שרעקליך װי
 אין זײנען עם װען צײט דער אין אימיגראנטן.

 טאר אײזלען קײז אז געזעצן פאראן אמעריקע
 דעם פאר און באהאנדלען, שלעכט ניט מעז

 אײ־ עלים אין איז שטראםן, שװערע דא זײנען
 װעמען אימיגראנטן, אומגליקליכע די פאר לאנד
 אימיגראציע, צו געטריבן האט הונגער און נויט
 זאל טאקע װעמען פאר ניטא. איז געזעץ אזא
 אודאי טראכטן — געזעצן, מאכען געמען מען

 זיי, װייםן צו — אײלאנד עלים פון בעאמטע די
 זײ פארשטײען בעםערם? פון אימיגראנטן רי

 זיי דעם? פון בעסערם פאראן איז עם אז דען
 בעאמטע די ים. זײט יענער פון ראך קומען

 האט װאם ניט גאר װײםן זיי און ניט הומערט
 אמעריקע. קיין פארן צו אימיגראנטן די געטריבן

 ניט זיי קענען יא, עם זײ װייםן טאמער און
 די אוז הועער נויט, אומגלי?ליכע. די מיטפילז
 זיי־ אויםגעהרג׳ט םילײכט האבן װאם באנרעם

 זיי, אהער. געטריבן זײ האט נאענטםטע ער
 געפינעז צו אמעריקע קײן פארן אימיגראנטן די

 ליידן, פריערדיהע זייערע אײנשטילן טרײםט,
 מין אזא גאר זיי קריגן דרינען מיט אין און

הבא. ברוך
 פאר־ געפערליכםטע פון טורמע א אין װי

 גאנצן א איינגעשפארט זײ מען האלט ברעכער
 אנגעפילט װערט װעלכע צימער איין אין טאג
 פינגער א װאו ניטא ממש איז עם אז ז״, םון

 און שטײנערנע זיינען װענט די דורכצושפארן.
פעגם־ שטיינערנער,די א איז דיל דער םעםטע,

 אײזערנע גראבע מיט פארקאװעט זײנען טער
 טאמער װײל פארשלאםן, טירן די גראטעם.

 ארויםלויפן קענען גאך אימיגראנט אן װעט
 דעם ארינערשװימען דאך ער װעט איר, דויר

 זאך אזא טאמער און יארק, נױ קײן קומען און ים
 ראקעפע־ אוים, איז טרעפן, וחם חלילה נאך קען

 װערען, צעשװאומען גלייך װעט פארמעגן לערם
געגאנגן אונטער גלייך װאלט װעלט די און

 און צענדליה, פאר א דארט זײנען בענק
 טויזנט. פאר א געװים דארט זײנען אימיגראנטן

 זיך טוט עס װאם פארשטײן שוין איר קעגט
 אויוי פלאץ א פאר זיך שלאגט מען אפ, דארטן

 קינדער די רעכטם, עפעם פאר װי באנק א
 אנגע־ װערט זאל דער און שרייען, און װיינען

 ז$ל מען נאענט װי אז טומל, אזא מיט פילט
 הערן סוים מען קעז שטייז ניט אימיצען לעבען

רעט. מען װאם

 ביז אימיגראנטן די דארט מעז האלט אזוי
 װארמעם. עםן מען גײט נאכער און ,12 זייגער א

 א טרײבט פאםטוך א װי געזען האט עס װער
 טרײבט אזוי פעלד, פון םקאט מיט טשערעדע

 װארמעם, עםן גיין צו אימיגראנט דעם דארט מען
 פאר־ עפעם האלז; אין ניט אבער קריכט עםן קיין

אפעטיט. דעם דארט מען לירט

 דעם אין צוריק מען קומט װארםעם :אכן
 גע־ דעם דארט מען הערט װידער צימער, זעלבן

 פארטויבט װערן װירער און ליארם, דעם פילדער
 גאנצע די מען זעט צימער יענעם םון אויערן. די

 װאונ־ און שיין װי יארק, נױ פון צויבער־ליכט
 זײנען װאם די פאר אוים, קוקט אלעם דערליך

 עם קוקט שטעטלאך קלײנע פון געקומען נאך
 קומענדיק איך אויך און כישוף, א װי גאר אוים

 מיין צו זאג א אזוי זיך גיב שטעטל קלייז א פון
 מײן בא אוים!" קוקט יארק נױ שײן ״װי מוטער,
 נעמט זי אויגן, די אין טרערן זיך באװייזן מוטער
 אויגן די אפ זיך װישט פאטשײלקעלע א ארוים

 װעלן מיר צו װיים, ״גאט מיר, ענטפערט און
 איך דארט!" זיין דערלעבןצו איז עם װען נאך
 האר*ז אנגעװײטאקט אן פאר װאס יעצט פיל

 בא־ טרערן מיט, זי פיל איך האט, מאמע מיין
 זען ניט מער שוין קען אין־ אויגן, מיינע דעקן

 אפ ג״ איך נױ־יארק. פון ליכט פראבטפולע די
לאגע. מײן װעגן זיך פארטראכט און זײט א $ן

 אדער צװעלף זײגער א ביז מיר זיצן אזוי
 זײ־ אימיגראנטן מערםטע די ביינאכט. איינם

 אויגן די שפעט. אזוי זיצן צו געװאוינט ניט נען
 זײ מען צעעפענט גװאלד מיט נאר זיך, סלעבן

ערגעץ זיך װיל מען װיי, טיט קאפ דער װײ־ער.
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 פאר־ זיינען בענק אלע װאו. ניטא איז צואייגן,
נומען״

 דערזעט שלאן*, מיט זיך בארענדי? אזוי
 צעעפענט װעלכער מאן דעם גאט, ראנ?ען מען,

 פרויען שלאפ!. גייז ׳טוין ר,ען מען און טירן די
 מענער און צימער אנדער אן אין אװעק גייען

 װי זעז געדארפט האט איר אנדערן. אן אין
 דער פוז צו מען נעמט אלט יאר א פון קינדער
 די מיט שלאפן צו זײ נעמט מען און מוטער
 אויח געבן אכטונג זאיל עם װער כאטש מענער,

 דאך ז״נען זײ איז? װאם ניטא. איז זײ
מענער.
 נאך זײנען שלאפט מען װאו צימערן די
 אנגעםילט צימער. בײטאגיקער דער װי ערגער
 עטאזשנע, צװײ מיט םוף ביז׳ן אנהייב פונ׳ם

 געװאנט בעט גאנצע ראם בעטלאך. אײזערנע
 דרײ זיינען אימיגראנט, אן פאר ניט מען װאם

 שוין דארף מען װעלכע קאלדרעם, סלײנינקע
 נו, צורעק. א און מאטראץ קישן, א פאר נוצן
 שטארקערע די נישט, איר פארשטײט װי איז

 די קלאפ, בעםערען א דערצאנגען קענעז װאם
 פון שװאכערע, די פון קאלדרעם די צו נעמען

 און שטיין נעבאך בלייבן װעלכע קינרער, די
 זיך זאל עם װער ט$ן. צו װאם ניט װייםן

 זיך װעמען פאר ניטא, איז זײ פאר אנעמען
 צום בעטלאך גענוג און ניטא, אויך איז קלאגן

איר רעכענט װעמען איז ניטא, אויך איז שלאפן

 שװאכערע, רי װידער אן? אלעם דאס קומט
 ז״ערע אויף לייגן נעבאך זיך דארפן װעלכע

< שטײנערנעם קאלטן, אויפן זאכן,  הייםט ד
 דארפן אלעם האבן צו רעכט אײנציקע די אז עם

 דערלאעען קענען װעלכע שטארקערע, די האבן
 אזוי הײנט, עם איז אזוי יא, קלאפ? בעםערן א

אײנגעפירט. שוין עם איז
 ניט גאר נאך זיי פון פילע אויםגעמוטשעטע,

 שלאפן׳ אימיגראנטז די זיך יציגז אייעעשלאפן,
 ?לערן דיל. אויפן װער און בעט א אין װער

 ארײנ־ זײנען זיי װי לאגע, זײער װעגן מםתמא
 אהא! ערשט, אינזל טרערן אויפן אהער געפאלן

 זיי־ מיט אר״נגעהומען שוין זיינען מענער צװײ
 איז ׳טוי! טראשקען און קלאבם, א״זערנע ערע

 איז עם שוין, װעקט מען בעט^אך. אײזערנע די
 שוין דארו* מעז פארטאנ. זייגער א פיר שוין

אויפשטיין.

 אימי־ די שטייען דערשלאפענע קיין ניט
 טוען װילן אײגענעם ז״ער געגן אויף, גראנטן

 לאזן פים, די קוים שלעפענדיק און אן, זיך זיי
 צום און בעט פון אנבייםן. עםן אװעק זיך זײ

 װערן סראנקע קראנק, דארט װערן פילע עםן.
..............זיד עם גייט אזוי און קראנקער, נאך

קראװינםסי, ױםח

שול מיטל רינג ארב.
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שולן רינג ארב. םילאדעלפיער די פון קאנצערט פסח
1925 אפריל, טן10 דעם אװנט, פרײטיק

מוזיק אף אקארעמי אין

 (רעזשיסאר). מאנאװ, ע.
.לערערז) (טעניז פאלין ב. עליזאבעט

 דיריגענט) און פארפאםער (מוזיק געלבארט מ.
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 — — — — — — — מענשעלע װײם
_ ערחל׳ _ _ _ _ _ _ _ _

שלמה׳לע
 — — — — — — — — מוטער די

־ אינגעלע דאם
 שטורם, דער אינגעלאך, זוינט מײדעלאך, שנײ

װאלד־חױת. אנדערע און

 בערג רבקה

 בערקאװ שרה

 קושנער םילװיא
 אוערבאך מערי

 װאלש גיטעל —

יװעװריקלאך כערן,

םצעגע ערשטע
 בוימער װאלד, א זיך זעט בינע רער אויף

 לבנה׳דיקע א׳קאלטע ם׳איז שניי. מיט באשאטען
נאכט. וױגטער
 הערט אויףי זיך הויבט פארהאנג דער װען

 פון קוליםן. די הינטער קלאען פארשידענע מען
 נאך װאלד־גײםט, דער אריין טאנצט װייטן דער
 פויגלן, נימפען, טאנצענדיגע אריין קומען אים

 טאנ־ זיי װאלד־חױת, אנדערע און װעװריקעם
צוזאמען. אלע און באזונדער 'עדער צען

םצענע. צװײטע
 און שלמה, איעעלע קליין א ארײן לױפט עס

 צו־ איז װעלכע רחל׳ע שװעסטערל זיין זוכט
 װאלו־• אין געגאנגען פארלאו־ז איהם פיט זאטעז

 װי ניט מער זיך הערט עם אבער זי רופט ער
 שפעטער שטימע. אייגענער זיין פון עכא דער

 װאם שטימע א אפ וױיטענם דער פון זיך רופט
 אן זי הויבט ער שװעםטערם. זײן װי הליעט

 געפינט ענדליך און װאלד, איבערן ארומזוכן
 אז ראז זיך שטרעעעז צוזאמען ביידע זי, ער
 װערענדיג און היים א װעג דעם געפינען צו

 אפצױ באנק א אויו* אװעק זיך זיי זעצען מיד,
 זינגט רחל׳ע בשעת אנטשלאפן, װערן און תען

ליעד. א
םצענע. דריטע

 װײם א זיך באװייזט בוימער די צווישן פון
 שלאפ״ די װייטענם פון דערזעמ עד מענשעלע,

 זײ׳ צו זיך דערנענטערט און סינדער ענדיקע
 פון זיי װע?ט און זיי ער גלעט צוקומענדיג

 זייז פאר זיך דערשרעקעז קינדער די שלאן*.
 בארואיקט מענשעלע װיים דאפ אבער ׳אוים,יען

 צװישעו דועט פראכטפולער א פאר קומט עם זיי,
 אז אים דערצײלען קינדער די רחל׳ען. און אים
 זאל ער אים בעטן און פארבלאנדזשעט האבן זיי
 מענ־ װיים דאם װעג. דעם געפינען העלפן זיי

אלע װײזעז זײ װעט ער אז צו, ז״ זאגט שעלע

 ער װעלכע איבער װאלד דעם פון שײנקײטן
 איבער־ זיך לאזען קינדער די הערשער, דער איז

 װאונ־ די זען קאנען צו פארבלייבען און רייחגן
װאלד. פון דער

םצענע. פערטע
 אינגעלע א זײט רער םון ארויס קומט עם

 טאנצענדיק, און זינגענדיק הארמאניקע, אן מיט
 מיט זיך ער דערפרייט קינדער, די באמערקט ער
 זיך מאכן און טאנצן זינגן, צוזאמען אלע און זײ

לוםטיה.
םצענע. פינפטע

 אנקומענדע די פון געזאנג ראם זיך הערט עם
 נענ־ װערעןאלץ קלאנגען די װאלד־אײנװאוינער,

 באװײזט סצענע דער אויו* און נענטער און טער
 וױיםע זײנע מיט װײם־מענשעלע דאם זיך

 פארשײדענע און װינטן שטורם פליטערלאך,
 אלע צו באװײזט מענשעלע װײם דאם חױת,
 מײ־ דאם און אינגעלע דאם אונטערטאנען, זיינע
 אין שלאפענדיק געפונען האט ער װעלכע דעלע

 און טאנצן זיך, פר״ען צוזאמען אלע װאלד.
שפילן.

סצענע. זעקםטע
טונקעלער, און טונקעלער װערט םצענע די

 עס איינציקװײז פארשװינדען טענצערינם די
 א־ בלייבן שלמה׳לע און רחל׳ע שטילער. װערט

 אװעק זיך זעצן הוליען, פון מיד זײנען זיי ליין.
 הערט װייטענם רער פון אנטשלאפען, װערען און
 זוכט װעלכע מוטער זייער פון שטימע די זיך
 און מער זיך רערנענטערט שטימע די ארום. זײ

 די פארן צו קומט בינע דער אױו* און מער,
 א ארומזוכענדיג און שליטן א אויח מוטער
 שלאפענדיק קינדער אירע ױ באמערקט װיילע
 און זיי מיט זיך דערפרײט זי באנק, א אויף

 קינדער די פרעהליך, און לעבעדיק װערט עם
היים. א צוריק דאן פארען מוטער דער מיט

ז. א.
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רינג״ ״קינדעד פון לעזער די צו װערטער פאר א
םארװאלטער ״אדװערטײזינג״ דעם פון

זשור־ דיזען איז לעזע־שטאף םילע די צװישן
 ארװערטײזמענטם צאל א אויך זיר געםינט גאל

 װאם מענשן פון געװארן געגעבן זײנען װעלכע
 עם נאר ״ביזנעם׳/ זײ אינטערעםירט נאר ניט
 װילן דער און םארלאנכ דער זײ בײ רא איז
 איז עם אונטערנעמונגען. אונזערע העלפן צו

 די זאלן נאר ניט אז אינטערעסן אונזערע אין
 —זין דעם איז װערן געגעבן אדװערטײזמענטס

 קריגן זאלן אדװערטײזערם אונזערע אז נאר
 קױפן זאלן לעזער אונזערע אז און ״רעזאלטם״

 ״קינדער איז אדװערטייזן װאם פלעצער די אין
זיי אז זאגז געשעפטם־לײט די צו זײ זאלז רינג״.

 ״קונדער אין אדװערטײזמענט די געזען האבן
רינג״.

 מיט םימפאטיזירן װאס די אז װײםן מיר
 אדװער־ די פאטראנייזט אימער האבן שולן די

 האט קײנער אבער ריע״ ״קינדער פון טייזער
 צײגן איר מוזט איצט געװאוםט. ניט דעם פון

 זייער דאם איז נאר ניט אז פרײנד אונזערע
 זיך לויגט געשעפטלאך אויך נאר וױלז, גוטער

רינג״. ״לינדער אין אדװערטײזן צו זײ
 אדװערטײזער, פרײנד, אלע צו ראנק מיט

אייער ״םאליםיטארם״, אונזערע אויך
ק ח צ . י ר א מ א ט

 די אין קינדער אײערע פארשרײבט
שולן רינג ארב.

 שולז אונזערע אין פארשריבן װערן קינדער
 טעגליך אפן זיינען שולן די יאר. פון טאג יעדן

 דער .2 ביז 10 פון זונטיק ,8.30 ביז 4פון
 געבן צו א״ך גרײט תמיד איז שול פון לערער

 און פראגראם רעם רערקלערן און אינפארמאציע
 װערן ?ינדער שול. אונזער פון לימודים די

 יאר. 14 ביז 7 פון עלטער דער אין ארייעענומען
 וױכטיקע אלע אין שולן אונזערע האבן מיר

 קינדער אייערע פארשר״בט שטאט־צענטרן.
 ניט ״ליעט שפריכװארט: ראם געדענקט יעצט.

 היינט קען מען װאם דאם מארגן, אויףי אפ
באזארגן."

קלוב וױנקעל דער
 שול ריננ ארבעטער דאנטאנער דעם פון

 פילא. די און רינג״ ״קינרער דעם באגריםט
ױבילייאום. ־יארילו!5 זייער צו שולן ר. א.

שטראםבורג פון אזש קאמפלימענט א

קאפילאװיטש יאםעל
פא. שטראםבורג,

521 בר. מעמבער

ג ויו־אס ײד י ל י ז ב י ר א ע י י i ט r 
ארבײט. אונזער ניט פארביליגען מיר

 און — געפרופט ניט מאל קיין האבען מיר
 זיין צו פערלאנג רעם געהאט ניט “מאי קײז

 פאר א ארונטערנעמען אנשטאט ג. י ל י ב
 ארבײט די מאכען צו מיר גלויבען — םענט

 ברייעט ארבײט, געמאכטע _גוט— בעסער.
 װאם דעם אויםער — רעזולטאטען בעסערע

שעהנער. אוים זעהט און אײעענעמער איז
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ר. א. ו53 בר. ליבקנעכט קארל
 ־5 צום באגריםונגען הערצליכע זיינע שיקט

 ערפאלג װינשט און — ױבילעאום יאריקן
 דער־ ארבעטער פון פארשפרייטונג דער אין

ציאונג.
םעקרעטאר קלײנמאן, דזש.

* * *

ר. א. 677 ברענטש ביאליםטאקער
 ־יארי?ן5 צום שולן רי באגריםט

ױבילעאום
 םעקרעטאר קאהל, ר.

* * *

רינג ארבײטער 255 ברענטש
 ־5 צום קאמיטע שול דעם ערפאלג וױנשט

ױכילעאום. יאריקן

 סעקרעטאר םײדעמאן, װ.

* * *

362 בדענטש קעמדען
 צו שולן די ערפאלג וױגשט און באגריםט

ױבילעאום. 'אריקן 5 דעם

םעקרעטאר םנײז־ער, מ.

* * *

רינג א. 138 ברענטש אפטאנער
 טען5 צום רינג קינדער דעם באגריםט
 די וױנשט און ױבילעאום יערלאכען

ערםאלג. שולן קינדער רינג ארב.
םעקרעטאר פינגערברען, ב.
* * *

ר. א. 239 בר. מאליװער אטיק
 שולז רינג ארבעטער די באגריםט

אינםטיטוציעס! אונזערע זאלן לעבן לאנג
 טשערמאן בערמאן, מ.
 םעקרעטאר רעק. גרינבערג, נ.

 םעקרעטאי פינאגם טאליםמאן, דזי
טרעזשורער םקאלםקי, ב.

240 ברענטש גערשוני גריגארי
רינג ארבעטער

 אין ברענטש גרעםטער צװײטער דער
פילארעלפיע.

ט ם י ר ג א  שולן קינדער ריגג ארבעטער די ב
 ױבילעאום ־יאריקן5 זייער צו

 אין ערפאלג זיי װינשט און
 םון אנגאנג װײטערדיקער דער

: : : : ארבעט. זייער

סעקרעטאר רודין, ם.

3860 N. 10th Street 

* * *

 פאלקם־ ספרים מובר מענדעלע
רינג ארב. 373 ברענטש בינע,

 ארבעטער די מיר באגריםן טוב ױם אונזער צו
 םון אינםטיטוציע שענםטע די שולן, רינג

 ?ינדער די ערציט װעלכע רינג, ארבעטער
 די זאלן לעבן לאנג גייםט. פרייען א אין

שולןי רינג ארבעטער
םעקרעטאר שפריצמאן, ה.

* * *

 עדױקײשאנאל טשודנאװער
רינג ארבײטער 36ס ברענטש

ערפאלג קינדער און טוער לערער, די וױנשט

ביל־ םאר ארבעט װײטערדיקער זייער אין

פראגרעם און רוע

— קינד ארבעטער אידישע דאם
מאםן ראדיקאלע אידישע די פאר

םעקרעטאר מעלאמוט, י.
* *• *

ר. א. 273 בר. לײברערי ראדיקאל
 942 לייברערי, אין מיטװאך אלע מיטעט

םטריט. פרענסלין נ.

םעקרעטאר םאר, ח.



 שולן דאנטאנער פון באגריםונג
פארײן

 טשערמאן נעגין, י.

לערער נאװאק, ה.

םעקרעטאר בערקאװ, ב.

 םמאראדין מרם.

 בעקער מרם.

 בערקאװ מרם.

 מאםקאװיטץ מ.
 זומאןז מרם.

 פרידמאן מרם.

 םמאראדין מר.

 פרידמאן מר.

נעגין מרם.

* * *

שול רינג ארבעטער ערשטע די
 פילא־ אין שול ארבעטער־רעג ערשטע די

 באגרי־ הארציקע איר איבער שיקט דעלפיע
 דער םון ױבילעאום ־יאריקן5 צום םונג

 וױנשט, און שולן־ארבעט אונערמידלאכער
 פילאדעלפיע אין שולךקאמיטעט דער אז

 טעטיקײט, זײן פארדאפלן װײטער אףי זאל
 געטראגן זאלן שולן די ארום ארבעט די אז

 ארבעט אזא װי אידעאל, גרויםן א םון װערן
פארלאעט.

דעם פאר

פערײן שול רינג ארב. אפטאנער
 שאפירא מרם.

 גארדן מר. און מרם.

 אלטמאן מרם.

 יאקאבי מרם.

 זאקם םר. און מרם.

ציפין מרם.

קאראהאד״ ״לוםטיקע
 שול רינג ארב. אפטאנער דער פון קלוב דער

 בעםטע די װעג דעם אויף איבער שיקט
 דער פון ױבילעאום יאריקן 5 צום װאונשן

 װאלטן מיר פילאדעלפיע. אין שולן־טעטיקייט
 בליען און װאקםן זאלן שולן די אז זעז װעלן

עלטערן. די און טוער די פוז פרייד רער צו

קאראהאר״ ״לוםטיקן פון נאמען אין

םעקרעטאר אלטמאן, יאנקל
* * *

קאראהאד״ ״ױנגער קלוב דער
 װינשט שול, רינג ארב. אפטאנער דער ופן

 צו ערפאלנ גרויםן א שולן־קאמיטעט דעם
פילאדעלפיע. אין שולךארבעט זײן

קאראהאד״ ״ױנגער
סעקרעטאר שטײן, הערשל

* * *

 ארב. מענשאן םטראבערי דער
פארײן שול רינג

 רינג ארבעטער פילאדעלפיער די באגריםט
ױבילעאום. ־יעריקן5 זייער צו שול

 באװעגן און רעגן אונז ערפאלג אונזער זאל
 אנ־ םארשטארקטער און ארבעט נייער צו

 מערן זיך שולן אונזערע זאלן שטרענגונג.
 װאקםן, און װאקםן משפחה אונזער מערן, און
 דור א אויםװאקסן אויגן אונזערע פאר זאל

 אונזער טײער און השוב האלטן װעט װעלכער
 און אידעאלן םאציאלע קולטור, שפראך,

טרוימען. צוקונפט
* * *

דער פון שילער די פון קלוב דער
שול מיטל ר. א. פילאדעלפיער

 דעם צו באגריםונג .װארימםטע זײן שיכןט
 דעם צו רינג ארבעטער און קאמיטעט שולן

שולן. די פון ױבילײאום ־יעריקן5

 ־יעריקן10 צום אז האפנונג אונזער איז עס
 אין דא זיך װעלן שולן די פון ױבילײאום

 מיט שולן צענדליקער געפינען פילארעלפיע
 די זײן אויך שוין װעלן מיר און מיטל־שולן

שולן. די פון טוער און לערער



לײבעל ױניאן מיטץ ברויט עםט

 און םאניטארישער און געשמאקער איז עם

 אײך פאר באקען װאם די אז זיכער זענט איר

עםעז. צו ברויט אליין האבען ברויט, דאם

Bakers U nion  Local 201 
505 Reed Street

פון באגריםונגען
ױניאן פײפערהײנגערם די

 פײפערן צו פובליקום פיצאדעלפיער די בעט
 הײנגערם פייפער ױגיאן מיט הײזער זײערע

306 לאקאל
9425 לאמבארד בעל, עװ. פעסיאנק 751

נײעס! די אײך ברײנגען זײ
 און װינטען, פון שטורעמם די דורך

 םוו שיינען דאם און רעגן פון נאםקייט
שטראיצן, זדנען די

אײך באגריסן זײ
 דער פאר ױבילעאום ־יאריקן5 אייער צו

 דערציאונג ?ינדער פון פארשפרײטונג
קולטור. אידישע און

ױניאן טרעגער צײטונגס אידישע

ל. אןס פ. א. 14712 לאקאל

 באומאן דזש.

 ביק ט.
 שאפירא מ.

 קאזלאװםקי ה.
מעלםאן ה.

שול־פאואײן רינג ארבעטער פילא. וחןםס
 שולן רינג ארב. די באגריםט

 זײער צו פילאדעלפיע פון
עקזיםטענץ. יאריגער פינה

פײנםטײן בערעזיז
ליפקין חשאזיעף

שפריצמאן דעגלין
פינקעלשטײן פעלדםטײן

אלטשילער גאלדפעדער
ברענםאן לעזויטצקי

גערשגארן םארים
װײנבערג טאלל

:ארין טשערי
געלבארט שטײן

זינגער ה. ל. שימחה נלוזמאז
שלום גלוזמאן



םון באגריםונגעז

םעקרעטאר פינאנם םילבערט, מ. װםקי, ב. טשערמאן ביכא

םעקרעטאר רעל. בערקאװיטש, ב. טרעזשורער פעפער, מ.

פילאדעלפיע פון ברענטש גרעםטער און עלטםטער

Compliments of םון באגריסונגען

J. Kazze &  His Orchestra פאקם מ.
1526 South 6th Street ר. א. 12 ברענטש מעמבער

333 SOUTH F IF T H  STREET

ען ר א פ ר איז ש ע  ד

עג ם זז . צז מ א פ ו >
 םיםטעמאטיש רן א פ ש

 פאר װיכטיג זײער איז
מענשען. יעדען

 דאם פון ט י י ק ר ע כ י ז
 ז י א אבגעשפארטע

 װי װיכטיכ אזוי פונקט
אליין. שפארן דאם

 גיטא איז ך י י א ר א פ
 צו װעג בעםערער קײן

ביל־ א אין װי שפארן
אםם׳ן, לאאן און דינג
 קאנטרא־ װערט װאם
 ביינקינג דער םון לירט

פא. םיז דעפט.
ר ע ר ר ע ט ם ע ג ב ע װ  

 אין שערם קויפן צו איז
 ל. און ב. פאלגענדע די

אםסאםיאיישאנם:

 אינשורענפ עםטײט, ריעל
w פ ע ש ז ד ע ג ד א מ ן ו א r

 אםס׳ן ל. און ב. װארקמענם פראגרעסיװ
 אםם׳ן ל. און ב. װארקערס ױנײטעד
 אםס׳ן ל. און ב. נעלםאן בארנעט

 אםס׳ן ל. און ב. םטאלער מאקם דר.
 אםס׳ן ל. און ב. פײװער עװראה
אםם׳ן ל. און ב. פראטוירנאל פוירםט

Bell, Columbia 0924 Keystone, Park 3291

O. K. ST O R A G E
F U R N IT U R E  AND PIANOS M OVED

City and Outside

בר מעמבער אלפעראװיטש, נ. 2630. 12  Ridge Avenue



פון באגריםונג

רינג אובײסער 81 בו. פאלאסצסער
טשערמאן אלטמאן, .ם

 טרעזשורער קאנטאר, א.
ם, י. םעקרעטאר רעקארדינג בירענבאו

האםפיטאלער און םעקרעטאר פינאנם בערםאן, ר.
םטריט פארטער 534

 םטריט נאטראנא 2526 — פרידמאן .י

 םטריט טע59 ם. 228 — םװערדלאװ ל.

 םטריט טע15 ס. 18 — מארגאלין מאררים

ט טע5 ם. 1318 — ראזין מ.  םטרי

 םטריט װאלמער 442 םאלקין, װ.

 סטריט טע2 ם. 615 — רובין דזש. א.

םטריט טע52 נ. 1252 בראדםקי, דזש.

קערמאן ב.
סטס בראון און טע2

ראבין פיליפ קאצמאן און קושין
ט טע12 נ. 4745 םטרי ט בראד ם. 314 םטרי

Harry Epstein & Co.
WOOD WORKERS 

9 1 2 -1 4  S. Front St.

H . E P S T E IN , P re s id e n t  J .  L E V IN , T re a s u re r



פון באגריםונג

וינג ארבןןםער 124 ברענטש מעדעם װלאדיםױ
טשערמאן רײזבארד, װ.

םעקרעטאר פינאנם קאטלער, ה. םע?רעםאר רעקארדינג געלט, י.

טרעזשורער ליפין, ל.

 שאפירא מ.
ליבוש

 איעאטאװ דזש.
 מאטיםאװ ד.
 יאקימאף י.
 פוקם י.
 פראטאם ל.
 טראכטמאן ם.

באראװ םעם

 גאלדבערג א.
 םאקם י.
 באהר ם.
 גינםבערג מ.
 לןאהן ד•
 װאלמאן א.
 בראונםטײן ה.

שאפירא אידא מרם.

ר. א. 473 ברענטש וױטעבםקער
 דעם צו שולן די באגריםס

ם ו א ע ל י ב ו י י^ריקז 5

םעקרעטאר חאיקין, ם.

1073 לאקאל ױניאן קארפענטערס
 צו שולן רינג ארב. די באגריםט

 און ױבילעאום ־יאריקן5 זײער
ערפאלג. ז״ װינשט

C a r p e n t e r s  U n i o n  L oc. 1073

ן י רט פי ק א ו ר ב א ט ס
םטריט טע5 םאוטה 412
 רוסיש. און ענגליש אידיש,—ליטעראטור■
 אויםװאהל גרויםער א

 ליטעראטור ?ינדער
 און שול ביזנעם, פאר — םטײשאנערי

ארגאניזאציע.

ס ט ע פ ר א ק
ם ו א י ל א נ י ל

 פארניטשור רום בעד
ם װינדא ד ײ ש

S. W. DENNIS
3041 W. YORK STR EET

Bell, Columbia 6388

The House of Per- 
feet H om e  Supplies  
a n d  Furnishings

ר. א. 12 ברענטש מעמבער



פון באגריםונג

ריננ ארבעפער 209 ברענטש מענשאן סםראבערי
םעקרעטאר םיגעל, ה. טשערמאן קאץ, פ.

טעשרנאןז מ. באומאן דיזש.
ליפשיטץ דזש. יװײטעל ם.

ענגאר מ. װישנאװ מ.

קעסלער א. בלװוער ד.
קאהן ליאן קליגערמאן ל.

קײזער אי. פרוםאןז מרם.
בעלל דזש. םמיטה דזש.

אװערבאך מ. ליבשיטץ א.
גורשה ס. םינגער א.

גאלדין ם. מרם. און מר. אזארװא דזש. מרם. און מר.

נױמאן א. מרם. און מר. םאלאט א מרם. און מר.

װאלד י. דזשאזעה גרינםטײן י. דר.
ד נ א מ א י ר ד ע ט ע ם ט ס י ט נ ע ד

םטריט םענםאם 731 סטריט טע33 נ. 2551

מילנער ם. און פדידלאנד-ער מ.
 דעקארײטארם און מאלערם
םטריט טע31 נ. 1914

זיץ דארט זאל לײבעל ױניאן דער אז זעהט קעפ א קויפט איהר װען

L ocal N o. 6

Mnitrò (Elntk Çat & (£ap ila toa
a î  Nortij Ammra



פון באגריםונג

ו ע ע י ש װ פ נ ע ר 2 ב 8 ו 3 ן ן ט ײ ב ו ג א נ רי

םע?רעםאר פעאנם גאלינסקי, מ. טשערמאן לעװינםאן, מ.

סעקרעטאר רע?ארדינג שובין, האםפיטאלער ליט, ז.

טרעזשורער דארענבלום, י.

פראנץ נעכע בעקער דזש.

מילער לעװינםאן ב.
ראוז ביכאװסקי א.

פײנמאן ה. מיטמאן ה.

נאװאק ה. קאטץ ם.
װײנער לענא ם.

קיטצים י. קאנקין
װ.םנײדערמאן הײבער דזש.

בלום מאקם װאלדמאן

געדײנקען װעלען ברענטש פון מיטגלידער די

1925 מאי וטעז 6 דעם מיטװאך,

טהעאטער גארדען פון םופלאר מעמבער אונזער פון אבענד עהרען
געלאדען זײנען פרײנד אלע ר י ט ם א נ .מ

שאפ פאר בעקהאוטם
 מיר םטײלם. נײעםטע און שענםטע די רעמאדעלט און נײע, קאוטם פאר מאכען

גאראנטירט. צופרידענהײט פרײזען. צוגענגליכע םטארעדזש. פאר אויך נעמען

WE CALL AND DELIVER.

BACKHAUTS FUR SHOP - - - 4032 GIRARD AVENUE



פון באגריםונג

3 בוענפש גאודין יעקכ 7 רינג אובײםער 0
פרײסאג טען3 און טען1 מיטעט

סטריט ריעד 505 אין

םעקרעטאר פינאנם װײנגארטען, ב. טשערמאן בראגינםקי, ר.

טרעזשורער מילער, ה. םעקרעטאר רעקארדינג בערקאװ, ב.

“Our Friends'

, א. ף ר א קאנװענםער ש

אםםאסיאײשאן לאאן און בילדינג
 יעקב פון מיטגלידער די פון געגרינדעט

 טען3 דעם מיטעט — ברענטש גארדין
 װאלנוט 721 אין פדאנאט, אין דאנערשטאג

םטריט.

, ,xu L , o a i i  &  S a v i n g  C l u b גאררין יעקב פון געגרינדעט קארפאריישאן
יעדען מיטעט — מיטגלידער די פאר ברענטש ______________________________

םטרים. ריער 505 אין םרייטאג ----------------------------------
םעקרעטאר שאהר, נ.

םאניטאריש און פרײלאך ליבטיג, הײם אײער מאכען צו־ אום
פרײנד אײער מיט זיך זעהט

S. R E N D E L M A N
H ouse Painter

2544 North 32nd Street רינג ארב. 370 ברענטש מעכיבער

פי־קםטשורם פלאטבינג םאניטארע גוטע
דאקטאו הויז אײער פרעגט נויטװענדיגקײט א נאר לוקםום קײן ניט איז

RADIATORS PLUMBING FIXTURES BOILERS, PIPE 
A ll Sizes for the Modern Home AND FITTINGS

P r i m p t  A t te n t io n  G iv e n  A A  I n q u ir i e s .  G e t O u r  E s t im a te »  o n  Y o u r  R e q u i r e m e n ts
Vm Ü I I OM ER-M ILLER  & CO., 305 A rch Si., P h ilade lph ie  «-*

רינג ארב. 370 ברענטש מעמבער



 אידישע עלטםטע די
פילאדעלפיא אין באנק

ז ס, י ט ש ס ל י און נ אנ פ ם א ק
ן ן ױ ן נ א נ

 —א שפאיט מען אז
 האט ױגענט דער איץ

עלטער דער אױןז מען
 געדאנק דעם קינדער אײערע ערענם‘;

ט פון י י ק מ א ז ר א פ  ן. ע פ י י ם און ש
 געװײנט־ װערט װאם געלד קלײן דאם
 קען נארישקײטען, אויף פארשװענדט ליך

 אין שפארען דורך װערען פארװאנדעלט
 העלפט װאם םומע, באדײטענדער גאנץ א

 לעבען. אין װעג װײטערען א דורכזעצען
 בא־ קלײן א אײן זיך שאפט
 אנ־ קענט איהר װאו רעלע,

 דײם א פון םײפען פאננען
 םעהר. און דאללאר אײן ביז

 שנעלער װאם אן דאס פילט
 אונז. צו דאם ברײנגט און

 ט י ז א פ ע ד װערט דאס
 ט נ ו א ק א ר ע ײ א אויף
 דערפאר בעקומט איהר און

. םענט פער 4 ם ע ר ע ט נ י א

 װעגען אונז צו קומט
 א האט װאס אלעם

בײנקינג צו שײכות
 טיילן אלע אין געלט שי?ן

שיפם־ אויך װעלט, דער פון
ױראפ. נאך און פון קארטן

 מיר װאם אינטערעם פערזענליכן דעם
 מיט ביזנעם, אײגענע אוגזער אין נעמען

 פאר־ מיר זיינען אינטערעם זעלבען דעם
 פון וואהלזײן דעם אין אינטערעםירט

אונז. מיט האנדעלט װאם איינעם יעדען

מיר
צאהלען

4 %

אויןז
םײװינג

אקאונטם

M. L. BLITZSTEIN & CO.
BA N K E R S

Fourth and Lombard Sts., Philadelphia



—ט)טרינר
טהעע צװעטאטשני-קאלומביא

װעלט דער אין בעסטע די

יאהר! 30 לעצטע די זײט פראבע אויס שױן האלט װאם טהעע

אין און פילאדעלפיא פון םטארם גראםערי אלע אין באקומען איצט מען קען
די פון װערהויז הויפט דער

קאמפ, טהעע לײלאק וױיט
ז ו 1 6 ײ ט פ י ר ט פילאדעלפיא ס

טשעסין ם. לעוױנםאן מ.
דיםטריבוטארם לאקאלע

Tornar & Venus
E n g r a v e r s  a n d  J e w e l e r s

307 W ash ing to n  Sq. B ldg.

700 Chestnut St. Compliments of

OSER BROTHERS
D iamonds B uttons

W atches M edals P r i n t e r s

R ings

I 423-25 Vine Streetפון עמבלעם כױט׳ן צייכענס

ײטעד ג ארב נ י ־ ו

שול רינג ארבײטער אויך װי



עםענס נעשמאקע
פארשאפען

אפעטים
הנאה האט און עםט

ז אי

GREAT ROUMANIAN 
RESTAURANT

 D p א ז ר א ד י ז י א טר.
 אין אנג5 יאוזרען פאר איז
 פארשטייט און ביזנעם די
 צוגרײטען פון ?ונםט די

 עםענ־ געשמאקע גוטע,
 אצע אפ היט און װארג

 םאניטײשאן. םון רעגיצען
 בײ עםען צו מאצ אײן

ט זאקם׳ן  שטענ־ א מ״נ
 פאר׳ן האםטאמער די?ער

רעםטאוראנט.

423 SOUTH 5th STREET

 באנקעטען, קײטערען אין זיך םפעציאליזירען מיר
 צופרידענהײט — ילאנטשעם. און חתונות פארטיעם,

 טטע פון עקםפערט זאקם, איזידאר מר. פון גאראנטירט
עםעניװארג. געשמאקע

רינג ארבײטער 124 ברענטש מעדעם מעמבער

Maddock & Co.
MACHINISTS’ TOOLS 
M ANUFACTURERS’
— S U P P L I E S ־ ^ —

24 NORTH SIXTH STREET



ASHER & SON, Inc.

F U N E R A L
D IREC TO RS

1309 N O R T H  BROAD STREET 
Offices at Atlantic City, N. J.

Private Ambulances 
to the Sick en Route 
to Hospital or Resort

Funeral Director of the Philadelphia 
Cemetery Committee IT. C.

Telephone, Poplar 7890



כאגאםלאװסקי ש. בײ ברוים קויפם
ה 505 ט ו א ע5 ם ט ט י ר ט ס

ר ן מי ע ײ ל פ ו , ם ת ו נ ו ת , ח ר ע ל ע ע ב ט א װ י ר ס פ ע י ט ר א ן פ ס או ר א ט ם

ALL W H E A T  BREAD
ײנציקער דער שטאט אץ פלאץ א

ר ה. ע ל ט א ב

ײלאר לײדים ט

2536 South 8th Street

A. Weinfeld & Son
W H O L E S A L E
D E L IC A TE SSE N  

262 S. 2nd Street

ם י ק ם ט ו ל ן ם ע ם ע ט א ק י ל ע ר ד א ט ם
 װעלעז ארגאניזאציאגען אז באקאגט מאכט

 םפעציעלען א קריגען װײטער $ן הײנט פון
 בעלער. און פיקניקם זייערע פאר פרײז

טאג. יעדען דעליקאטעםען פרישע
S. E. Cor. 4th and Porter Streets

ר. א. 142 ברענטש מעמבער

ם ע ל ס ע ד נ א מ
 מיט אלעמען פארזאתט װאס מאן דער

 עםענװארג גוטע און נאשעריי
פארװײלונגעז און פארטים טיע בעלער, צו

 אין מאל אלע איהם טרעפט איהר
םט. לאקוםט 808 אין און םט. ריעד 505

ROYAL BADGE CO.
P. ERVAIS & SON  

509 Spruce Street

W A SSER M A N ’S
P H A R M A C Y

S. E. Cor. 24th & Hagert St. Phila., Pa.

E M A N U E L  M. Z E V IN  
PHARM ACIST  

29th & Huntingdon Streets

DA VID E N D IS
T i n  a n d  Slag R o o fin g  

1430 Columbia Ave.

Belmont 8064-R

S H A R L IP ’S O RCH ESTR A  
4226 Viola Street 

V iolin Studio1

Tel. Lombard 2296

T H E  M U L T I P R IN T  CO.
257 S. 6th STREET

 געדרוקט װערען פאםט־קאררם און לעטערם
ביליג. און גוט שנעל,

JACOB L. JA FF E , P. D.
APOTHECARY  

S. E. Cor. 32nd & Norris Streets

SAM UEL B. OSTRU M
P rescription Specialists 

N. W . Cor. 31st & Huntingdon Sts.

P. MILLER 
FURNITURE CO.
612-14 S. Sth  ST R E E T

AND
506 SO UTH STR EET

Philadelphia, Pa.



MORRIS, WHEELER & CO., Inc.
Our reputation rests to a large extent upon 
execution of orders the day they are received. 
The progress of this business is but a mani- 
festation of that service, performed continu- 

ously for ninety-seven years.

Boiler T ubes 
W elding R ods 
Sh a pe s , Structural 
F abricated Steel

P lates, Universal, Sheared and Floor 
Sheets, Blue Black and Galvanized 
Bars, Hot and Cold Rolled 
H oops and B ands Black or Galvanized

P hiladelphia's Largest Steel W arehouse Since 1828

OFFICE p h o n e :
Bell, Lombard 3676

Samuel Weiss

Insurance

Scranton Life 
Insurance Co.

793-7
Drexel Building

Window Guards Iron Fences
Balcony Rails Gates
Cellar Doors Fire Escapes

Office Railings

W. Reisbord
Ornamental and Architectural

IRON WORKS

4437-43 Ludlow Street

Phone, Baring 7710



Wm. RIGBERG
JOBBER IN

PL U M B IN G , H E A T IN G  
a n d  R O O FIN G  SU PPLIE S

Office and Salesroom 
2316 N. 29th STREET  

Warehouse and Show Room 
2308-10 N. 29th STREET

NEW CAPITAL 
Dairy Restaurant

We Cater Parties, Clubs and Banquets. 

S. W . COR. 5th & PINE STS. ""

KARP & POLAKOFF איי D P P י כ ל י כי  
Proprietor. 1” א פאי

 גודס דועס םעסםים
T־סטאר

Telephone, Sherwood 4374

W. LEVITT
T i n  R oofer  a n d  S h e e t

ײעםטע גו־דר״ דרעםם םארטען אלע נ I r o n  W orker
םטײלם. זומער און םפרינג H eaters  a n d  R a n g e s

4 0 3 ד 0 ר א ר י ש ז . ד װ ע 439 S. 56th STREET

Phone, Belmont 0497 M. Krakovitz & Son
SENKOV BROS.

1—4
O JOBBERS IN

GROCERS PO L IS H E D  PLA TE
a n d  W IN D O W  GLASS

1701-03 N. 42nd STREET S. E COR. 4th and MORRIS STS.

Bell, Diamond 1252 Oregon 4206

Dr. M. Emanuel Kalish I. NEGIN
S u r g e o n  D e n t is t

C o n tr a c to r  a n d  B u il d e r

Dental X-Ray 1809 S. FOURTH STREET

1930 N. FRANKLIN STREET Jobbs Promptly Attended To

B. Reibstein
ת ב צ מ

Compliments of

M O N U M EN TS Philadelphia Card
in Marble and Granite

425 S. 6th STREET
and Paper Co.

Har Nebo Cemetery 25 N. 6th STREET



TheHarold McCallaCompany
STEEL
I R O N
W I R E

M E T A L  L A T H I N G
M A T E R I A L S

P IE R  56, N o r t h  W h a r v e s

Beach St. & E. Columbia Ave.

Robert Ligget & Co

IRON-STEEL BARS 
AND SHAPES

י *

WAREHOUSE :

135-137 NO. 13t h  STR EET

Fairmount Foundry

G r a y  Ir o n

CASTINGS OF EVERY DESCRIPTION

BERKERT N. E. Cor. 15th & Indiana Ave.



If you are looking for a Coat, Dress, 
or Ensemble, see

B E R N S T E IN ’S W O M E N ’S 
SHOP

1966 North 31st Street

G L A SIER ’S
W OOLENS and DRESS GOODS 

1928 No. 31st Street

N. N A T T L E M A N
FURRIER

1950 North 31st Street

CH A RLES SH A PIR O  
HIGH GRADE M E N ’S, LADIES’ 

AN D  CH ILDREN’S SHOES 
Low Prices

3030 W . Y ork Street

H. F IS H M A N  
BEDS, CARPETS & LINOLEUM  

2019 N. 31st Street

BARONS 
M U SIC SHOP

ALSO
RADIO SETS 
S. E. Cor. 31st and Berks Sts.

O SH ER B R ISK IN
DRUGGIST

N. W. Cor. York & Douglas

J. M E N IN
RADIO EXPERT

Radios Built and Repaired 
3044 Berks Street

COMPLIMENTS
JACOB RABINOW ITZ  

1946 N. 31st Street

I. PAUL
Manufacturing Jeweler 

713 Sansom Street

MR. & MRS. J. KRAMER 
5628 Pentridge Street

MR. & MRS. B. SILVER 
5485 Berks Street

MR. & MRS. I. RICHMAN  
J. FAIGIN  
M. MANES 
S. PO TNER  

MRS. IDA DEITCH  
MR. & MRS. I. ZABLIN  

MR. & MRS. F. TREITM AN  
M. SHUM AN  

M. W. M ORGENSTERN  
H. SHUSTERM AN  

S. BREMER 
J. SHERMAN  

D. WEISS 
SAM FISHER

S. DOLGONOS LADIES’ SHOP 
1958 N. 31st Street

LENA ROSHFIELD  
1951 N. 31st Street

MR. and MRS. L. KRAUS 
3023 Ridge Avenue

MR. & MRS. I. SHORE
1934 N. 31st Street

MR. & MRS. FELE 
1910 N. 31st Street

MR. & MRS. M ELAM UD  
2000 N. 31st Street

MR. & MRS. ROSENBLUM  
2011 N. 31st Street

M ANSION BUTTER and  EGG 
STORE

1932 N. 31st Street 
J. RUBIN  

1938 North 31st Street

MR. & MRS. SCHW ARTZ  
1932 N. 31st Street

LOUIS S. BERNS
1935 N. 31st Street



קא. טראסם ns נאנק פיפערם
 םטס. װאולה און טע7 סטריט טע15 ם. 18־20

עװ. דזשירארד און טע7 בײנברידזש און טע5

םע א י ו ר ק ג נ א ב
שטאדט פון טײלען 4 אין בילדינגס באנק 4

ס מנ ,יזגענד דער אין רךנדער אײעוע מו
ח דעו אזיןן הזמען צזנײז זײ זזעס עס ע ס #

 און שפארזאמקײט פון געדאנק דעם קינדער אײערע לערענט
 םוק־ פון אנפאנג זיכערער און ערשטער דער איז דאם םײפען,

 זײ װעט איהר װען לערנען, זײ קענט איהר לעבען. אין םעם
םײפען. און שפארזאמקײט פון בײשפיעל גוטען דעט צײגען

 און דך פאר אקאונט םײוױנג א עפענט
ס די מיט קינדער אײערע ל ע פ י באנק פ

 צוקונפט קינדערם אײערע און אײער פארזיכערען װעט איהר
 געװארען רײך ניט נאך איז װעלט דער אין מענש אײן קײן —
 אבער האבען טויזענדער און טויזענדער םפענדען; פון

 ערפאלג און אנערקענונג פון מדרגה הויכע די צו דערגרײכט
:: :: םײפען. און שפארען דורך :: ::

Peoples Bank & Trust Company
7th a nd  W OLF STS. 

7th and  GIRARD AYE.

18-20 S. 15th STREET  

5th a n d  BAINBRIDGE



אײך באגריסען םיר
 רינג ארב. די פון ױבילײאום יאריגען 5 אײער צו

 װײ־ אײער אין ערפאלג אײך װינשען און שולן,
ארבײט. װיכטיגער דער פון אנגאנג טערדיגען

 סקוירט און קלאאק בארד דזשוינט פילא.
ױניאן מאכער

אינטערנעשאנאל װ. ג. ל. א.

צוזאםענפאר שול גרױסער
קאנצערט און פאחאמלונג

1 רעם שבת 1 אפדיל׳ טק8 9 2 5

םטריטם לאקוסט און טע8 אינםטיטוט, לײבאר אין
״פאריװערטם״ דעם זעהט אײנצעלהײטען פאר

ספעשעל ויננ ארכעפעי דער
מאי טען3 דעם אפ פאהרט

ערפאלג! אײך װינש איך

דער צו George Rubin
רינג ארבעטער פון ערעפענונג

קאנװענשאן B u s i n e s s  A g e n t

צוריק. און הין $3.25 ן ע ט ם א ק װעט עם PH IL A .
אנגענומען װערען טיקעטס פאר ארדערם CLOAK & SK IRT

פון אפריל טען18 ביז׳ן
םטם. פײן און טע5 קאר. א. נ. — לעװינםאן, מ. M A K ER S’ U N IO N

JACK UHR, Proprietor Both Phones

HOTEL UHR
Original Roumanian Restaurant

SPECIAL ROOMS FOR
BANQUETS AND PA R TIE S 509 South 5th Street



באזוכען קומפ
 טעמפעל ״דעם
ן ״ פו ק י ז ו מ

קענדעל ה.

קאם מאשין טאקינג פיפעלס
5 1 סטריט םאוטה 3

 םטאר ברענטש

םטריטם וואולןש און טע7
 לײכטע אויףי סאדעלם טידענע

אבצאהלועען

U l i  M n i i - r n

 אויה שפילען קינדער אײערע לערנט
אינסטרומענט אן

 װען פעהיקער און בעםער זיך ענטוױקעלט קינד א
 האבען מיר ערציאונג. מוזיקאלי׳טע גוטע א האט עם

 אינ־ מוזיקאלי׳טע אלע פוז אױםװאהל גרעםטען דעם
 בראנזװיק װיסטראלאם, פיאנאם, םטרומענטען,

 און ראלם מ״יק רעקארדם, ראדיאם, ראדי^לאס,
 אין װיזיט א אינםטרומענטעז. מוזיקאלישע אנדערע

פארדריםן. ניט איין־ װעט סטארם 2 אונזערע פון איינע

גתינדס אזן פיאנא «ײעו פיאנא׳ זוױועו
 װאונדערבארער דיזע

 אנערקענט איז פיאנא
מוזי־ יזלאםען אלע פון

 די פון אײנע אלס קער
 ׳טפיעלען עם בעסטע.

 גרעסטע די איהר אויף
 געבוי איהר קינסטלער.

 און פאלקאמען איז
 און שעהן אוים זעהט

פראכטפול.

א ל א י ד א ר
 רערוצירט איז מאדעל יעדער

$100 מיט

— א י ד א ר —
 גרעס־ דעם האבען מיר
 ׳טעהנםטען און טען

 ראדיאס. פון אויםװאל
 קאמפא־ פאר׳טיעדענע

 ן. ע ז י י ר פ און ניעם
 אינםארמײשאנם אלע

: : י י ר ם : : : :

PEOPLES TALKING MACHINE CO.



 זיבערסטער
 ר ע ט ע ב ר א ר ע ש י ד י א

ן ע ד ר װעלט. דער אין א

ר ע ט ע ב ר  פון א
 ע י פ ל ע ד א ל י פ

ט ס י ל יך ש אן ז
 דער אין ן ע פ ל ע ה װעט איר

 קואטורעאער, רער פון ענטוױקאונג
 גע־ און פאאיטי׳טער עקאנאמי׳טער,

 אי־ רי פון ארבעט זעל׳פאפטליכער
 אפשאפען װעט איר מאםען; די׳טע

 אײנפירען װעט און ט׳פאריטי
 פאר־ װעט איר היאױ; זערבםט

 ־s*P פוז געדאנק ־דעם שפרײטען
 װעט איד האנדלונגען; אפעראטיװע

 אידיע&ער פון טרעגער רער זײן
 זייז װעט איר ישואטרר; ארבעטער

 אויך װי אעבען, ביים פארזיכערט
 אעבעדיגע די פארלאזען אייער נאך

נעזעאשאפט.

אײך צאלט רינג אדב. דעד
 $100 פון (מארטשארי) אינשורענם

 בענעפיט קראנקען ;$1,000 ביז
 ײאך. א דאאער 8 (ריםאביאיטי)

 ברענטשעם די צאאען דעם חױן א
 עקםטרא. דאאער 4 ביז 2 פון

 (טובערקו־ בענעפיט קאנםאמפ׳טאן
 סאניטארױם, מאנאטען 9 אאזים)

ח א קעש, $150 אדער  געװײנ־ רי ח
 ברענטשעם אאע בענעפיטם. ריכע

 מיט־ זייערע העאפען אױסנאםע אן
 אאם ניט נויט, פון צײט אין גדיו־ער

 פון פאיכט א װי נאר טשאריטי
מענ׳ט. צו מעגש

ױנג ארנעםןר דער
 פון געפיךט און פארװאלטעט װערט

 מיטגלידער די פאר מיטגלידער די
w פױנציפען. דעמאקראטישע

 אר- אידישער אײנציגער דעד
 האט װאס אמעריקא אין דען
סאניטאױום. אײג׳ענעם זיץ

 איצט האט רינג ארבעטער דער
 יעדער אין שולז קינדעד איידישע
אמעדיקא. פון שטעטעל און שטאט

P h il a d e l p h ia  D istrict  
O r g a n  iz a t io n  C o m  m  ittee

w orkm en’s CIRCLE

S. AUERBACH, Secretary 
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