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«ואז• אונזערע פאר יאר לעצטע דאס געװען איז צײם היםטארישע א
 דער אין עפאכע נײע א אן זיך פאנגט יאר לעצטן דעם מים אז זאגן, קען מען

אמעריקע. אין שול אידישעד דער פון געשיכטע
 איז געװארן נעבדירן שול. רינג ארבעטער די שוין עקזיםטירט יאר אכט

 דער אז אײנגעזען האבן װעלכע מיטגלידער, ר. א. הייפעלע קציין א בא זי
 פאלקס־שולן אידישע םתם מיט באגנוגענען ניט זיך דארה ארבעטער אידישער

 ר־ א ע ש י ד י א, א קריגן זאל קינד זײן װאו שול, אזא האבן מוז ;אר
ר ע ט ע , ב ג נ ו א י צ ר ע  קי:ד דאס װען צײט זעלבער דער אין װאו ד

 צו־ באװאוםטזיניה אויך עם זאל קולטור אידישער דער מיט באקאנט װערט
קאמף. פרײהייט זײן אין פראלעטאריאט צום װערן געצויגן

דורכמאכן, געמוזט שול רינג ארבעטער די האט קאמף שװערן א זײער
 הער־ די אין אפרוף װארימען א געפונען האט שול אזא פאר געדאנק דער בעת
 מער־ די האבן עלטעדן, ארבעטער און מיטגלידער ר. א. טויזנטער די פון צער
קעגן. געשטעלט זיך ארבעטער-רינג פון פירער םטע

 דער מיט גװארדיע, אלטער דער פון געװען נאך זענען די
 קולטור־טע־ יעדער צו באציאונג אםימילאטאריש־עם-הארצישער באסאנטער

 די זשעלאיעם״. ניע ״שולן געשרײ: א אעעהױבן זיך האט עס און טיקײט.
 צעװאסםן זיך האבן שולן די און גע־אלפן, ניט אבער האבן געשרייען אלע

 צוזאמענפאר ר. א. יעדן צו פירער. געקרױנטע די פון שטערונגען די טרא־ו
 קװארטאל־ דעם העכערן צו אינםטרוקציעם מיט געקומע; דעלעגאטן די זענען
שולן. די פאר טעקם

רינג, ארב. אין אינםטיטוציע באליבטסטע די געװארן זענען שולן די
קװאליטאטיװ. ם״ און קװאנטיטאטיװ פײ צעװאקסן זיך זענען זיי

רינג. ארבעטער פון אױםשליסונג
 באגעגנט שולן רינג ארבעטער אונזערע האבן שטערונג שװערע :ייע א

 אין אנטװיקלט שארףז אזוי זיך האט פארטײ־קאמו» דער װען יארן, לעצטע די
 פרײנט׳ געטרייע די פארשטאנען ם׳האבן גאם. ארבעטער אידישער דער

 עופ׳עלע, ױנגע אט־דאכ זען מוז טע; אז שולן, רי בא געשטאנען זענען װאם
פארטײ־קאטףי. רעם אין װערן ארײנגעשלעפט לאזן ניט שולן, א.־ר. די

 מוז׳םען צעטײלז, ניט זיך זאלן מחנות די װי אז פארשטאנען, האט מען
פאראיעיקט. זיין דער.שול אדום אבער

ארב. פון פירער אפיציעלע די געװאלט אזוי ניט האבן אומנליק צום
 געזעז איצט האבן שולן, די פון שונאים באהאלטעגע זײ, פון םך א רינג.

קרײץ אמעמײנעם דעם אי; שול־טוער. די אן נקמה נעמען צו מעגלאכקײט די
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 די צו געכומען אויך זין־ מען האט רינג, ארב. אין ״לינקע״ די קעגן צוג
שולן. די פון טוער ״לינקע״

 ארוים־ מאנעװרעם םטראטעגישע פארש״דענע טאבן גענוטען מען האט
 פאר• לאזן ניט װילן װעלכע טוער, אלע שול־פארװאלטונגען די פון צוטרײבן
 געטרייע די זיך האבן פונקטן. פארטיי-פאליטיק ענגע אין שולן די װאנדלען

 שולן רי ארום ריבטונג,געשטעלט פארטײ פון אונטערשײד שול־פריינט,
שונא. נייעם אט־דעם באלעמפן פאראײניקטערהייט כרי

שולן. ארבױ־רינג יארקער נױ די אין קאמו* דער זיך פאנגט עם און
פרא־ דער אין צעװאקםן שולן רינג ארב. די זיך האבן יאר אכט די דורך

 זעגעז ד* יארק. נױ אין נעװען אבער איז צענטער הויפט־נערװ דער װיגץ,
 אל;ע- דער אין פאקטאר װירקנדיקער א געװארן און צעװאקםן שולן די זיך

שול־טעטיקײט. מײנער
 די ארום שולן. ר. א. 24 געװען יארק נױ אין זענען ,1926 אנהויב אין

 בױ־ און גרינדער (רי שולן די פון פיאנערן ערשטע די געשטאנען זענען שולן
 פון טוער ערנסטע הונדערטער געװארן צוגעצויגן זענע; צײט דער מיט ער).

רינג־מיטגלידער. ארבעטער און עלטערן די
ר זענען שול־טוער די ע ב ן א ב י ל ב ע א ג י  אויג אין רארן װ

 זיי פון אזוי װי נעקליגט זיך מען האט פירערשאפט. אפיציעלער דער בא
 װערן אױםגעקליבן פלענן שולן די פאר פארװאלטונגען די װערן. צו פטור

 יעדן פון רינג-מיטגלידער ארב. די פון קאנפערענצן לאקאלע פון דאן, ביז
 די נ^ר אויםקלײבן געװײנטלאך פלעגץ קאנפערענצן די שטאט־קװארטאל.

 דארף נו, שול־מענטשן. אלס באקאנט געגנט אין געװען זענען װעלכע יעניקע,
 לאנג א נאך .געװײנטלאך, באשטימט, װערט װערן, פטור זײ פון דאך מען

 אלכעמײנע אן פאררופ; צו דיפלאטאטיע, הינטער־קוליםן פארטראכטער
 ק^נפע־ די שולן, די פאר פארװאלטונגען אויםצוקלייבן קאנפערענץ, שטאט

 זען שוין מען װעט דארט און ״ב^יעס״ אייגענע מיט אנצופילן זען רענץ
דארף... מען װעמען אויםצוקלײבן

 טיט געכאפט זיך באלד האבן שולן יארקער גױ די פון פארװאלטער די
 מײנט אפיס ארבעטער־רינג דער װאם אײנגעזען, האבן זײ שמעקט, דאם װאם
דא•

פארגעקומע; ניט דא איז סיכסוך נאנצער רער אז איז, אינטערעםאנט
 פאר־ מײנונג װעיגן דאן געהאנדלט ניט זין־ ה־<!ט עס באדן. פרינציפיעלן אפן

 פון קערן באהאלטעגער דער שולן. רי פון פראגראם דער בנוגע שײדנהײטן
 פארװאלטונג־אופז דעם און טא?טיק דער װעגן געװען איז םיכםוך גאנצן דעם
 מוחל גרייט געװען שטענדיק װאלטן שול־טוער יארקער נױ די שולן. די פון
 אםת׳ן אין אז געזעען, אבער האבן זײ שולן. די לטובת כבור זייער אף ז״ן

שולן. רי מיט צוזאמען זיי פון װערן פטור מען מיינט
דער אין זאל :פונקטן געװיםע ;אכגעבן אפים דעם געוואלט■ האט מען

 מעגלאכ־ א געבן זאלט איר אבי מאיאריטעט אײער זײן שול־פארװאלטונג
שולן. די אין ארבעטן צו שול-טוער אלע פאר קייט

עם פארהאנדלועען, ״דיפלאמאטישע״ געפירט קאנפערענצן, געהאט מ׳האט



 גרו־ א אונטערגערוקט נאך זיך האט צרה דער צו געהאלפן. ניט אבער האט
 לינ־ מיט זשעסטיקולירן אמאל נאך אפילו פלעגן זײ פון אייניקע לערער, פע

 פ״ט כאפן צו מעגלאכקייט א האבן זײ אז געזעען, אבער זיי האבן איצט קיזם,
 אונטערגעהעצט פײער, צום אויל צוגעגאסן נאך זיי האבן װאםער, מוטנע אין
 גע־ עם האט םוףי־כצ־םוףז. אז אזוי, שולן, יארקער נױ די קעגן פראװאצירט און

 א^ע כמעט זיך ארגאניזירן ,1926 יאנואר, אין אפברוך. אפיציעלן אן צו רטיפ
 עס אפים. ארב.־רינג פון ״הבה־נתחכמה״־פלאו דעם קעגן שולן ניױיארקער

 םך (א שול־טוער, געטרייע און עלטערן די פון פארזאמלועעז גערופן װערן
״ און פ.), ם. די פון מיטגלידער זיי, פון  די מיט שטײן צו באשליםן אלע ז

׳טולן. די פון רעכט די פארגװאלטיסן לאזן נישט און שול-פארװאלטונגען
 17 האבן יארק, נױ גרוים אין געװען דאן זענען װאם שולן 24 די פון

 אויס שליסט מען — אקציע געמײנזאמער דער פון האנדלונג די נוטגעהײםן
 פאר־ שול צעגטראלע רי אויף לייזט מען אפיס, ארב.-רינג פון שולן די אלע

 אױםגעשלא־ די באשלוס. דיער בײ פעםט אבער בלײבן שולן די װאלטונג.
 ר. א. דער שול־פארװאלטונג, פאריינילוטער א אין זיך אראניזירן שולן סעגע
 שולן. די פאר פארװאלטער באשטיטט און חתונה אײגענע אן זיך מאכט אפים

שולן. די אין אר״ן ניט אבער זײ לאזט מען
 אױםנעשלאםן, 17 װעו־ז שולן רינג ארבעטער יארקער נױ 24 די פון

 הארלעמער, די װי שולן רינג ארבעטער ערשטע די זיך געפינען זיי צװישן
 אפים מיטן װיליאמםבורג. דאוךטאונער, םיטל־שול, די שול, בראנקם

.7 בלייבן

זיך. צעװאקסן שולן די

פארײניק־ ״די נאטע;: אונטערן זיך פאר״ניקן שולן ר. א. יארלער נױ רי
 קערפער־ דאזיקע די שולן״ ר. א. אומפארטייאישע די פון פארװאלטונג שול

 זענען שולן די ארום שולן. רי פון נעדװ ־ויפט־לעבגס דער װערט שאפט
 ברען מער מיט איצט זיך נעמע; װעלכע טוער ענטוזיאסטישע די געבליבן

 אונטערנעמונגען, לאקאלע דורך פירט שול יעדע כמעט שול־טעטיקייט. צו
 פארשטייע;, שול-פרײנט און עלטערן די ערפאלגרייך. זייער זענען װעלכע

ײ אז זייערן. רוףי יעדן שטיצן און שולן די צו שטײן נענטער איצט מוזן ז
אפים, פון קריגן אמאל פלעגט שול א װעלכע םובסיריע דער אנשטאט

אונטערנעמונגען. ערפאלגרייכע די פון פאנדן ארײן שולן די קרען
 קינדער נאך ארײנצובריינגען קאמיטעטן זיך ארגאניזירן שול, יעדער אין

 און עלטערן די קאנצערטן. באנקעטן, שמחות, פאר קומען עס שול;. די אין
 שולן די אין שולן. די פון דעפיציטן די דעקן צו קאםטן זיך לאזן פרײנט
 איצט זענען שול־טוער, די זיי, אויך טעטיקײט. דערװאכטע א זיך מערקט

 גזירות און ״אוקאזן״ אלע די פון שטערינגע;, אלע די פון געװארן באפרײט
אםים. פון

 אונ־ אלגעמיינע אויך ארגאניזירט שול־פארװאלטונג פארײניקטע די
באזאר ערשטער דער פארגעקומען מאי פאריקן אין איז אזוי טערנעמועען.
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 פינאנציעלער און מאראלישער גרויסער, א געװען איז װעלכע שולן, די פון
 אידייעע טױזנטער פאטרא:ייזט און באזוכט האבן באזאר דעם דערפאלג.
 טויזנט 6 א רױוח געבליבן איז באזאר פון שול־עלטערן. רי אויך ארבעטער

 טייל א װערט אויך םובםידיע. איר שול יעדע קריגט געלט דעם פון דאלאר.
 ארױסגע־ אויך װעוט באזאר צום שול-טעטיקײט. אלגעמיינער פאר באנוצט

שול־אלמאנאך. א געבן
 טעאטער 2 פלעט, אלגעמיינער אן ארגאניזירט אויך װערט יאר דורכן

באנקעט. אלגעמיינער אן און אונטערנעטועען
 ערשט זעען מיר דערפאלגרייך. זייער זענען אונטערנעמונגען אלע די

 ארבעטער אידי־טער דער אז ריכטיקער, א געװען איז שריט אונזער אז דא,
דארף. מען װען אונז שטיצט און אונז מיט איז

 בראנקם אין שולן: פאלגנדיקע די אונז, מיט געבליבן זענעז קאמו» נאכן
 ;1 — װיליאמםבורג ;1 — דאונטאון ;2 ,1 — הארלעם ;7 ,5 ,3 ,2 ,1 שולן

 אײ־ קוני שול; פארקער בארא שול; יארקער נױ איסט ;3 ,1 — בראנזװיל
 מיטל־ די און שול; אײלענדער םטעטן שול; װילעדזשער מיטל שול; לענדער

 גע־ געגרינרעט און ארגאניזירט אונז פון יאר דורכן זענען 17 די צו שול.
 שול א ;3 שול הארלעם ;10 ,9 ,8 שול — בדאנלס אין שולן: 12 נײע װארן

 װאשינגטאן פלאטבוש, איםט היל, ריטשמאנד מייפלטאן, בעטהביטש, אין
פעטערםאן. אין מיזיניקל־שול אונזער און פראמיטל־שול א הייטס;

 29 איצט שול־פארװאלטוע פאראײניקטער דער ארום שיטײען סך־הכל
 שול־טע־ אומפאױטײאישע אומגעשטערטע ברײטע א אן פירן װעלכע שולן,

קינדער. 2000 צו נאנט זיך געפינען שולן די אין טיקײט.

אפים דעם מצד רדיפות

 פאר־ א איז שפיל זיין אז געזעען, האט אפים ארבעטער־ריע דער װען
באקעמפן :טעטאדן אלט־באקאנטע די צו גענומען זיך ער האט לוירענע,

 ארויס־ ארײן; חרם אין שולן די נעלײגט האט טע; שולן. די פארפאלגן און
 די פארשרייען געװאלט האט מען װאו פלוגבלעטער, און פאמפלעטן נעגעבן

 לעבן גע׳מסר׳ט; יטולן די מ׳האט רחטנא־לצלן; האמוניםטייטע, פאר שולן
 ארויםגעשיקט אפאזיציע־יטולן; געעפנט שולן איינגעװארצלטע אלטע די

 גע- זײ מיטגלידער; ארבעטער־רינג נױ־יארקער אלע די צו ברױו 40,000
 אײ־ שולן; אונזערע אין קינדער די שיקן צו זיך דערװעגן צו ניט םטראשעט

 אין קרײץ-פארהער א אויףי גערופן פארפאלגט, מען האט שול־טוער ניקע
הויך־פארראט. פאר גע׳מיטפט אפים;

 פון גרינדער דעם לעװין, יעקב ארבעטער־רינג פו; אויםגעשלאםן מי־־אט
 פון 647 בר. פארפאלגט; ברענטשעם שול־טרייע די מ׳האט שולן; א.־ר. ד־

 באלא־פאר־ אויפן שלאם א ארויפגעלייגט מ׳האט אויפגעלייזט; בעטהביטש
 זײנען זיי װען קינדער, די אר״נגעלאזט נישט און לייםעאום לייבאר קער

 װאגן ניט זאלן זײ אז ברענטשעם, די געװען מודיע מ׳האט לערנען. געקומען
געהאלפן. ניט גאר אבער האבן פארפאלגונגען אלע די שולן. די שטיצן צו
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 אינטענםױו־ מער מיט נאך ארבעט ז״ער מיט אנגעגאנגען זײנען שולן די
 ;אטשאל־ אלע רי פון אויםגעלאכט זיך האבן שול־פרײנט די און קײט.

שולן. באליבטע זייערע ארום געארבעט און סטװא־דעקרעטז

טעטיקײט פעדאגאגישע

 גענומען הײ־יאר האבן שולן די פאר ארבעט רער אין אנטייל װיכטינןן א
 פון אנפירוע די געװארן איבערגעגעבן איז לערער־ראט דעם צו לעדער. די

 זײער האבן לעדער די שולן. אונזערע אין טעטיקײט פעדאגאגישער דער
 פרײע א נעקראגן טקאע איצט ־אבן לערער די בשלימות. געטאן ארבעט

 אר־ אידישע א קינדער אונזערע געבן און אומגעשטערט ארבעטן צו האנט
 קאמ־ שטילע אלע די מאכן גערארפט גיט שוין האט כיען דערציאונג. בעטער

 בא־ אלע כבזעט ארבעטער־ריגג. פון פירער שול-קעגנערישע מיט פראמיםן
 מיט געבליבן זײנען שולן די פון כוחות פעדאגאױשע וױכטיקע און קאנטע

 ז״נעז װאס פראװינץ, פון לערער װיכטיקע צוגעקוכיען גאך זײנען עפ אונז.
 פירן לאזץ זיך װעלן ניט זייער פא־ געװארן אװעקגעשיקט אדער אנטלאפן

נאטשאלםטװא. פון װילן דעם לױט
 לערער־ א געהאט יאר פארגאנגענעם דעם שולן אונזערע האבן צוזאמען

 געװ״נטלא־ די חוץ א שטאלצירן. באמת מעגן מיר װעלכן מיט האלעגױם,
 קלאםן איינגעפירט שולן אלע כמעט האבן שולן, אונזערע פון לימודים כע
קורםן. דדאמאטישע און מוזיק־אפטיילוגגען מאלער״, זינגען, טאנצן, אין

 אײנ־ װערט עם מױאװי-אפאראטן. אײנגעשאפט זיך האבן שולן אײניקע
װעלכע קינדער, רי פאר פאר־עקזאמענם :אינםטיטוציע נייע א געפירט
 זײער ארבעטן קינדער־קלובן די מיטל־שול. דער צו צוגדייטן זיך דארפן

 קינדער־קלובז די פון קאנפערענצן פאררופן װערן צייטי צו צייט פון טעטיק.
 קיגדער־ האבן שולן אלע כמעט ארבעטן. געמײנשאפטלאכע טאן צו —

קינדער־קלובן. די פון פארװאלט מײסטנס װערן װעלכע ביבליאטעקן,
 שול־ארויםפאר אלגעמײנער אן פארגעקומען איז ,1926 מאי, טן1 דעם

 בילד אימפאזאנט אן זייער געװען באמת םיאיז פארק. װאךקארטלאנד איז
 םאי־גע־ לוסטיקע, הונרערטער מיט געפאקט אמניבוםן 30 איבער זען צו

 דער — באס יעדן אויוי גאםן. נױ־יארקער די איבער פארן קיגדער שטימטע
 פאלגנדיקע די יאר דורכן באזוכן ?ינדער די שול. דער פון אויפשריפט

אוירװינג־פלײם אין — ״שאפ״ צדיקים״, מיט שיף ״די :פארשטעלונגען
 מואװי־ די פלעי־האוז; נײבארהוד אין — קארט״ קליי ליטל ״דהי טעאטער;

דעם טשעינם״; ״ברײקינג םטרײק״, ״פאםײקער ״פאטיאםקין״, :בילדער
 װערן שולן די אין פארקען. מוזייען, פארשײדענע יזונםט־צענטער, אירישן

 מײנער־ די פאר פוילן, אין שולן אידישע די פאר זאמלונגען דורכגעפירט
םטרייקער. קלאוקמאכער און פאריער סטרײקער, פאסײקער םטרײקער,
 אײנדרוקספולע אן אראנזשירט װערט דעבם׳ן פון טיטו דעם גאך

 מיט דעבס׳ן פון בילר א אױך דאן קריגט קי;ד יעדעם טרױער־פארזאמלונג.
אונזערע באזוכן פײערוני., יארצייט פרין דעד צו פסח, ני^גראפיע. זיין



 קינ־ דעם שולן אידיש־װעלטלאכע די פון קינדער אלע מיט צוזאמען ?ינדער
 װערן שולן די אין ?ונסט־טעאטער. שװארץ מארים אין םרימארגן דער

 פארשיי־ ארויםגעגעבן װערן עם עלטערן. די פאר אװנט-קלאםן ארגאניזירט
קי:דער־אויםגאבן. מימיאגראפירטע און געדרוקטע דענע

 פון קאנצערט גראדואירונג גרויםער דער פאר קומט פעברואר לעצטן
 אן אלע כמעט קוםען װעלכע קינדער, 120 איבער גראדואירן עס שולן. די

 ארויסגעגעבן קאנצערט גרארואירונג צום װערט עם מיטל־שול. דער אין
 זאכן, אנדערע צװישן ארײן, גייען עם װעלכן אין שול־אלמאנאך, גרױםער א

קינדער-שאפונגען. הונדערט איבער
 דערמאנט מוז אויפטואוננען פעדאגאגישע װיכטיקע לעצטע די צװישן

 פון ארויםגעגעבן װערט װעלכעם הבר״, ״אונזער קינדער־בלאט דאם װערן
 ״אונזעיי פארװאיטונגען. און קינדער־קלובן די מיט צוזאמען לערער רי

 און באליבט זייער איז און װאך צװייטע יעדע דערװייל דערשיינט חבר״
קינדער. אונזערע ב״ פאפולער

ל ו ש ל ט י מ

מיטל-שול. די דערשטיקן געװאלט אויך מען האט לואמף פון צייט אין
 ״אפי־ ארבעטער־ריע די בײ קינד איינגעבעטן אן געװען איבערהײפט איז זי

קולטור. צופייל מיט שמעקט דאם אז געהאט, טורא האט מען שעלם״.
אפאזיציע־ אן געגרינרעט אויך מיטל־שול דער קעגן מען האט איצט

 און טיטל־שול אונזער פון שילער עאו» ארויםגעקראגן קוים האט מען שול.
״מיטל־שול״. א געגרינדעט זײ מיט

 היי־יאר שטערונגע;, אלע טראץ אבער, זיך האט מיטל־שול אוגזער
 אונזער אין געװארן. פארדאפלט איז תלמידים צאל די צעװאקםן. ערשט

שילער. 150 ארום אערנעז מיטל־שול
 אין אפטײלונג אן עפנען צו געװען געצװאונגען מיר זיינען לעצטנם

ברוהאיז־
װעצ־ אין פרא־מיטל־שול, א געװארן געעפנט איז םיטל־שול דער ארום

 אינ־ ניט נאך זיינען װאם קינדער, עלטערע ארײגגענומען װערן עם כער
 דער צו צוגעגרײט זײ װערן דארט מיטל־שול. אין גײן צו פארטיק גאנצן

 פעברואר לעצטער קלאםן. 5 איצט זיך געפיגען מיטל־שול אין מיטל־שול.
 פון װעלן הײ־יאר אז רעכענע;, מיר קלאס. לעצטער דער גראדואירט האט

 ערנםט גאנ־׳ז שוין טראכטן מיר תלמידים. 20 א גראדואירן אויך מיטל־שול
 רערװארטן מיר פארענדיקטע. אלע די פאר קורםן העכערע גרינדן װעגן
 עלעמענטארע די פון תלמידים צאל א גרארואירן זאא ױני היינטיקן אז אויך,
שולן.

 אלע האבן אפיס, פין געװארן ארויסגעװארפן איז מיטל״שול די װען
 פאר־,׳ שץל פאראײניקטע די איר. װעגן געזאױגט שטא־ק זײער זיך פריינט

 דעקן געהאלפן און רשוית איר אונטעד שול די גענומען אבער האט װאלטונג
פון אװעקצוגעבן גרײט געװען שטענדיק זיינען שולן אלע דעפיציטן. אירע
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 צוריק קומס לעוױן יעקב װען מיטל־שול. דער פאר טייל א חלק זייער
 באנ־ ביים אים. לכבוד באנקעט s נײטל־שול די אראניזשירט רוםלאנד, פון

מיטל־שול. דער פא־ דאלאר 1000 צו קרוב געזאמייט װערט קעט

קינדער־גערטנער די

 קינרער־ די פון גרינדונג די איז ארבעט אוגזער פון צװייג װיכטיקע א
 טאקע זאל ארבעט אונזער אז װיל, מען װען אז קלאר, איז עם גערטנער.

 אינגסטע די פון דערציאונג אונזער אנפאנגען מען מוז דױערנריקע, א זיין
 װעל־ ארגאניזאציע, קינדער־גארטן א אונז בײ געגרינדעט זיך האט קינדער.

 פארװאלטונג. שול פאראײניקטער דעד פון אויםזיכט דער אונטער שטייט כע
האר־ שול;: פאלגנדיקע די בײ קינרער־גערטנער געעפנט זיך האבן היי-יאר

 עפענען צו הכנות געמאכט װערן עס םטעטן-איילאנד. און בעטהביטש לעם,
שולן. נאן־ אין קינדער־גערטנער זמן קומענדיקן דעם

ד נ א ל ר ע ד ג י ק

 כײר רעדמאגען שול־נעץ אונזעד אין אינםטיטוציעם װיכטיקע די צװישן
״קינהנרלאנד״. ;ומער־קאלאניע אונזער פרייד גרוים מיט

 איז ״קינדערלאנד״ פון דערפאלג מאראלישער או; פינאנציעלער דער
 די דורך פארבראבט האבן קעמפ אין גרויםער. א זײער געװען יאר לעצטן

 ״נע־ טאקע קעכיפ אין האב; קינדער די קינדער. 600 צו קרוב זומער-װאכן
 װי זען, צו נחת־רוח גרויםער א געװען באמת ם׳איז .;,געלאנט און לעבט

 אינהאלטםרײך אזוי פארבריינגען קינדער, ארמנטער טערםטנס לױנדער, די
 ״פלעזשור״־קעמפ. און אפרו אן םתם ניט איז ״קינדערלאי״ זומער. דעם
 אלע די געניסן זיי װאם דעם חױן א קיגדער, די װערן ״קינדערלאנד״ אין
 דער־ אויך טעטיק״טן, און רןעמפ־פארגעגיגנם געגעבענע הא;ט פרײער פון

 פאר- די בעםער פארטזעצונ:, די איז קעטפ דער גײסט. אונזע־ אין צויגן
 קעטפ־ גאנצע די איז יאר לעצט שול־דערציאוגג. אונזער פון פאלקאמונג
 האבן קינדער די פראיעקט. ״נײלאנד״ א לויט געװארן אנגעפירט טעטיקייט

 ״נײלאנד״, פון גייםט דעם איז געאטעםט און געלעבט זומער גאנצן דעם
געזעלשאפט. סאציאליםטישע פרייע א

״ ה ע ל ק ״

 אר־ אונזערע בײ פאפולער מער אלץ יאר א װאם װערט ״קינדערלאגד״
 גרויםע טאקע ברענגען און אן זיך שטרענגען עלטערן די עלטערן. בעטער
קעמפ. אין קיגדער זייערע שיקן צו קרבגות

 אין ארגאניזירט קעמפ־קינדער די פון עלטערן די זיך האבן יאר לעצט
 פארטראטן איז ״קלעף״ פאראײן). עלטערן (קינדערלאנד ״קלעו־" םאראיי! א

זײן געב; צו איז ״קלעײ״ פון אויפגאבן רי קעמפ־פארװאלטונג. דער איז
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 טע- פארשײדענע די צװישן מאדאליש. און פינאנציעל קעמפ צום מיטהילוי
 א װינטער, לעצטן קינדערלאנד־באל דער געװען איז ״קלעו׳" פון טיקייטן

 אראנ־ ״קלעף״ רער לעמפ. פארן שיפלאך—פאראיין פון נאמען אויפן מתנה
 אין קינדער־ארבעטן אלע פון אויםשטעלונג אן באזאר בײם איצט זשירט
קעפפ.

שולן אונזערע אין פרעסע די

 אונזערע כרי ױנג. גאנץ נאך איז דערציאונג אונזער פון געז־אנק דער
 ארבעטער־מאסן, אידישע רי בײ אפרוף געהעריקן דעם געפינען זאלן אירײען

ארבעטער־פרעסע. די העלפן אונז מוז
 גע־ אפים, אדבעטער־רינג פון רשות אונטערן זײענדיק האבן, מיר װען
 דער אין ארײנגעבן שולן די פאר ״פובליםיטי״ די אויך זאל מען אז פאדערט,

 אידי־ מאיאריטעט גרויםער א פון ארגאן דער דאך איז װעלכע ״פרײהײט״,
 ״פארװערטם״ דער איגנארירט. פארלאנג אונזער מען האט ארבעטער, שע

ט האט  דאך געדענקען אלע שולן. רי פאר חלאץ גענוג אפגעבן געװאלט ני
 זײנען שולן. די קעגן לריטיק ״בולבע־פאטײטא״ קאהאנ׳ם אב. גוט

 ז״נען אפברוך ;אכ; פראפאגאנדא־מיטלען. אן אפט געבליבן שולן אונזערע
 גא:ץ געגעבן האט ״פרײהייט״ די באפרײט. געװארן פרט דעם אין שולן די

 םעג־ די איצט האבן שולן די שולן די פאר קאלומגען אירע ברײטהארציק
 האט ״פרײה״ט״ אין ארבעטער. אידישע די צו ר״דן קענען צו לאכקײט

 דער ^ילן. ארב.-רינג די פאר קאלום טעגלאכן א אײנגעפירט אפילו מען
ארבעט. אונזער נוצן פיל זייער ברעננט און אונז פון געפירט װערט קאלום

ר א װ - ל ו ש

 דאס שול־װאך. א דורכגעפירט מיר האבז אקטאבער פארגאנגענעם דעם
 זיינען טוער אונזערע שולן. אונזערע פאר פראפאגאנדע־װאך א געװען איז

 אראנ־ האט מען פארזאמלונגען, ארבעטער פארש״דענע ביי אויפגעטראטן
 פראפאגאנ־ איז איבעראל גאםךפארזאמלונגען. געגנט־מיטינגען, זשירט

 גע־ מען איז שול יעדער אין שולן. אונזערע פון אידײע די געװארן דירט
 פאפאגאנדע־ םפעציעלע צעטײלט מ׳האט קינדער. פאר קענװעםן גאנגען

 אין שול־אױםגאבע. ספעציעלע א געװען איז ״פרײהײט״ אין ליטעראטור.
שולן. אונזערע אין קינדער הונרערט עטלאכע צוגעקומען זײנען’ שול־װאך דער

טעטיקײט אלגעמײנע

גע־ אנטײל אויך שולןי אונזערע האבן שול-ארבעט, ספעציעלער חױן א
 באװעגונג. ארבעטער דער איז טעטיקייטן אלגעמײנע פארשײדענע איז נוטען
 בײם קאנצעדט א דורכגעפירט קינדער אונזעיע מיט מיר האבן למשל, אזוי,

בלומען-טאג. ״אייןאר״ דעפ אין געהאלפן אויך האבן כײר ״איקאר״־באזאר.



ױם־טובים. ארבעטער פארשיידענע בײ אױפגעטראטן זײנען קינדער אונזערע
 גע- אנטייל םטרײק־פאנרם, פארשײדענע די פאד געלט געזאמלט האבן מיר

 לכתחילה באלד אויך האבן מיר ױם־טוב. ױבילײ וױנטשעװםקי׳ם אין נוסע;
 די פון לערער־פארבאנד דעם צו אנערקענונג און באגריסונג אונזער געגעבז

קאנפע־ קאמיטעט, שטח צום פארשטייער געשיקט שולן, איריש־װעלטלאכע
בכילל, לערער. די פאר פארזיבערונג־פאנד ?ראנקן און לעבנם װעגן רירט »

 שױן װיכטיקער, זייער דער פון װענרונגען אלע אויף אפגערופן װארים זיך
לערער־ארגאניזאציע. נויטיקער לאנג

פארם פארװאלטונג אונזער
 פארשטײער צװיי פון באשטײט פארװאלטוע שול פאראײניקטע די

םאר־ די פארװאלטער. א און לערער דער :שול־פארמאלטונג יעדער פון
 א און קאמיטעט, עקזעקוטיװ אן אוים קלײבט פארװאלטונג שול א״ניקטע

 פאראײניקטער רער פון באאטטע שטענדיקע די קאמיםיע. פעדאגאגישע
קאםיר סעקרעטאר, װיצע־פארזיצער, פארזיצער, :זיינען פארװאלטונג שול
םעקרעטאר. עקזעקוטױו און

 אויפגאבע װעמענם לערער־ראט, א אין ארגאניזירט זיינען לערער די
 יעדע שולן. אונעזרע אין ארבעטן פעדאגאגישע אלע די דורכצופירן איז
 ״קינדערלאנר״־קאלאניע אין פארטרעטער אײן צו אויס אויך קלײבט שול

פאד־ 10 דעם חוץ א שיקט פאדװאלטוע שול פאראײגיקטע די קאמיםיע.
 די אנםירן דארףז װעלכער דירעמטארױם, א אוים קלײבן אלע די טרעטער.

 פון ״קאונםילארם״ און לערער די קעמפ. פארן ארבעט פאראגטװארטלאכע
לערער־ראט. באזװדערן אי;א ארגאניזירט זײנען ?עספ

❖$ Ą:
אױפגאבן, גרויסע געשטעלט זיך פאר מיר האבן שול־יאר אנפאנג אין

 ארבעט די דערפאלגר״ך. זיי דורכצופירן טאקע אנגעשטרענגט זיך און
 און טוער די פון פיל פאראנטװארטלאכע. און שװערע א זײער געװען איז

שװע־ א געװען איז װעג דער ברענגען. קרבנות פיל געמוזט האבן לערער
 שליםן און עװלות אלע פארגעסן צו גרײט געװען שטענדיק ז״נען מיד רער.

 א געשיקט שולן־צוזאטענפאר לעצט־יאריקן דעם צו אפילו האנן מיר שלום.
 אפילו ?אמיסיע די אבער האט מען שלום. װעגן פארהאנדלען צו קאמיםיע

״ אז אופן, אזא אויף צולאיזן געװאלט ניט צוזאמענפאר צום  זאלךפאר ז
 ארויפ־ איז שולן די אין ברוך דער צד. אונזער פארלייגן קעפען דעלעגאטן די

 געבראכט קאמ^ אט-דער האט םוף־כל־םו^ אונז. אויף» געװארן געצװאונגען
 שום אן שולן די פירן איצט שוין קענען טיר שול־װעזן. אונזער טובה א

״נאטשאלםטװא״ הויכער דער ביי שתדלנות־מעטאדן שום אן שטערונגען,
אפים־ די פון שטיצע די פארלוירן האבן מיר אויב און ארבעטער-רינג. פון

ברענ־ רי פון געלטער די געבן ניט אפילו אונז װיל אפיס דער אויב און פאנדן
דער־ מיר האבן װערן, נעגעבן אונז צו זאל עס אז פאדערן, װעלכע טשעם,

אי־ פראגרעםיװע די פון שטיצע פולשטענדיקע די קריגן און געקראגן פאר
ארבעטער־ארגאניזאציעם. די און ױניאנם די ארבעטער, דישע
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 נאציאנאלער s אין פארװאנדלען צו זיך איצט פלאן אונזער איז עם
 אומפ. פון אפט־ילונגען איצט גרינדן צו פלאנעווען מיר שול־ארגאניזאציע.

 די אז זיכער, זײנען מיר קאנאדע. און אמעריקע גאנץ איבער שולן א.־ר.
 אונז צו צושטײן װעלן שטעט פארשיידענע די פון ארבעטער־מאםן אידישע

 אי־ אוטפארטייאישע פרײע א שאפן העלפן אונז מיט צוזאמען טאקע און
שול. ארבעטער דישע

 נאך א צו צוטרעטנדיק תיכף און טעטיקײט יאר אונזער שליםנדיק
 דאגק א אז זיכער, מיר זיינען טעטיקײט, שול שײער־אינטענסיװער מער

 :שולן אונזערע פון מאטא די װערן דורכגעפירט טאקע װעט שולן אונזערע
קלאם!" ארבעטער אידישן פארן קינד ארבעטער אידישע ״דאם

פואנועס פאו יסוד דעו שול פרײע א
מאניעוױטש דוד פון

 װילן װאם די, פון הענט די אין געװעד שטארהםטע ראס איז שול די
 רעאקציא• רי פון דור אויפװאקםנדיקן דעם ארויםרײםן װעלט. די באהערשן

אויפטג קולטורעלער גרויםער א איז אלײן דאם — דערציער נערע
 שולן ארבעטער־ריננ אומפארטײאישע אונזערע זײנען זינען דעם אין

 שטרעבן און שימל אלטן דעם פון באפרײט שוין זיך האבן װאם אײנציקע, די
 אומפאר־ צום זײ צוגרײטן דערציאונג, געזונטע א קינדער אונזערע געבן צו

װעלט. אפגעלעבטער דער מיט קאמ,? מײדלאכן
 שולן ארבעטער־ריננ אומפארטײאישע די װאם צײט, קורצער דער פאר

 און כוח, קולטורעלן לעבנם־קראפט, געגוג ארויםגעוױזן זײ האבן עקזיסטירן,
 זייערע שונאים אלע באזיגן זײ װעלן טראט-בא־טראט אז זיכער, זייז מ׳קען

 זיך פון אפטרייםלענדיק דערגרייכונגען. פון װעג ברײטן אפן ארויםגײן איז
 ארב.־ פון דזשענעראל־אפים פונם פירערשאפט, אלטער דעי פון שטויב דעם

 מצד שטיצע :דויםע די געקראגן באלד שולן אומפארטײאישע די האבן רינג,
 ארבעטער-בא־ לינהער דער פון פימפאטיעם די אויך און ״פרײהײט״, דער

 די האבן געוױנם א נאך אונטערנעמונגען. זייערע אלע שטיצט װאס װעגונג,
װאס ״פארװערטם״־שליקע, רער פון געװאה פטור זענען זײ שולן: דאזיקע

דערגרייכונג. גװאלריקע א שוין איז אליין דאכ»
שוין איז זיבעצן פון װאקסן: שולן ארבעטער־רינג אומפארטײאישע די

 געגרינרעט ס׳איז און פארדאפלט זיך האט מיטל־שול רי ;29 געװארן איצט
 ״פאױאיי־ רי םיאיז טעטיק װי באװײזט, דאם פראמיטל־שול. א געװארן

 אי־ אונטער באדן דער איז זיכער און שטײף װי שול-פארװאלטונג״, ניקטע
פיס. רע

 די מענש פרײדענהענדער יעדער באגעגענען װעט פרײד גרויס מיט
 פעלד אפן כוחות זײערע אפ גיבן װאם לערער־קעמפער, די פון דערגרײכונגען

שולן. ארבעטער־ריע אומפארטײאישע פרײע די אין פאלקם־בילדונג פון



פלאטנעו אײזיק

שטערן און װאלקן
 שטערן. איבער גײען װאלקן
 װאליקן. די דורך שטעכן שטערן

 הימל, דער הענגט משקולות אױ״
אראפצופאלן... נאר

 בריקן, הענגענדע אויף אומעט דער זיך ם׳װיגט
 כװאליעם. אין געקארטשעט װאםער דאס ט׳ציטערט

 זײלן, זילבער־ליבט — לאמפן פון אפשײן דער
 צעפאלן און פרנקען, אין זיך ברעכן

 םכנות, מיט נאנט םיארא א,
 שטערן. איבער גײען דואלקן

 הימל, זײטן אלע פארנומען שױן
 ברעגן, שװארצע ראנדן, שװארצע

 װעגן. שדים די פאר געלעגערם אויסגעבעט
 — אזוינער חוזק טײװלשער א

 שטערן, רויכערן און ליגן, צו
װאלקן... פיגםטערע מיט שפײען און

שיפן באגינענדיקע
רעגן, א געגאםן האט נאכט גאנצע א

ים. שטורמישן א אויןז שי־ א װי — נאיט א
געבלאזן. האט װינט א

האפן, א צו צוגעשװאומען באגינען איז
 ברעגן. די בײ געלאנדעט האט

באגינען. לזיטערער באגינען, ציכטיקער
 — פאן א — דאך א אױף

רו, אין שטײט ניט, פלאטערט
 הימל אין װאלקנדל א

 :צו זיך קוקט און שטײט,
ניט, מען זעט מענשן

ניטא. נאך מענשן קײן
 אויש, זיך זײ פוצן קאױטעם די אין

 ארוים. באלד דעקן די אויף װעלן
װעג, שװערן נאכן מידע

טאג, דעם פײערלאך גריםן צו
זון... אויפגײענדיקער דער און
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הינדער^אנד אױ חנרציאוננ *ן אלזײםקײט
לעוױן יער,נ פון

 צו שוין האט אמעריקע אין שול-באװעגונג סאציאליפטישע אידשע די
 אט צװישז ערםאלגן. און אױפטואונגען וױכטיקע ריי גאנצע א פארצייכענען

 — קינדער־קעמפ דער פלאץ לעצטן דעם ניט װײט פארנעמט אויפטואונגען די
קינדערלאנד.
 קינדער אוגזערע פון ערציאונג דער פון הױפט־חסרונות די פון אײנעד

 װינ־ אײנזייטיק. װײניקער אדער כיער אלעמאל איז זי װאם דאם, איז בכילל
 א בוך, מיטן אפ ביםל היבש א גאר לויגדער אונזערע זיך גיבן, טער־צייט

 זומער ניט. איננאנצן זײ װייםן ארבעט םון און באל מיטן װײניקער ביםל
 און באל, דעם אפ זיך גיבן און אינגאנצן בוך דאם זײ פארװארפן פארקערט,

 גע־ עלטער שױן איז קינד דאם םײדן פארנאכלעםיקט. װידער װערט ארבעט
 שעה 8 ארבעטן װעט ער װאו ״דזשאב׳/ א זוכן זומער־צײט גײט און װארן

פיזיש. װערן אויםגעמאטערט און טאג אין
 מיר אז לעבן, אונזער ״אײנגעארדנט״ אזוי האבן דערװאקםענע, מיר,

 קלײבט אונז פון אײנער יערער אײנזײטיק. ביםל היבש א גאר װערן מוזן
 אדער באשעפטיקונג אט־די און באשעפטיקונג, א אדער אדבעט אן אוים זיך

 פי־ פון װינקעלע ענג אײן צו םפעציאליטעט, אײן צו צו אונז שמידט ארבעט
 אנ־ אונזערע םון פארעעוגג אזא אנשטרײנגונג. ג״םטיקער אדער זישער

 װאם פארגעניגן, דעם אװעק מערםטנטײלם אוגז בא רויבט שטרייעונגען
 געטא; װערט דאם װען ענערג־ע, פון אויםערונג יעדער פון האבן קאן מען
 פאר־ אזא אוים. שטארל אונז טאטערט דאם און פרײװיליק, און ציל א מיט

 ג״סטיקע און פיזישע װייטערדיקע אונזער אײנזײטיק אויך כיאכט ענגונג
 זאלן מיר צײט, װייניה זייערע אפטמאל אונז בא בלייבט עם אגטוױקלוע.

 אינ׳ם ערשײנונגען וױכטיקע אלע צו אויפמערק;אטקײט גענוג שײנקען קאנען
 דאם געביטץ. פארשײדנםטע די או» מענטשן פונ׳ם אנטװיקלוננ דער און לעבן

 קענען מיר װעלכע פארג/נניגונגען, פון קרײז רעם אױך פארעעט
 אומאנגע־ דער רעריבער אונז בא װערט ארבעט אונזער לעבן. פון געניסן

 שנעל אזוי אנטלויפן װילן מיר װעלכן פון טאג, אונזער פון טייל נעמםטער
 קור־ דער אין לעבן פון זײטן אנדערע אח זיך װארפז םיר און מעגלאך, װי

 :ייע אט־די אויך אבער טאג. אין איבער אונז בלײבט עם װאם צײט, צער
 םים־ ניט זענען זײ װײל זעלטן, אונז באפרידיקן פארגעגיגוגגען ״זײטיקע״

 איינדרוס לענטיקן א אייערלאזן זאלן זײ טיף, געגוג זעלטן זייער טעמאטיש,
״איך״• גײסטילז אונזער אףי

 הינדער אײנזייטיקיייט, אזא פון גװאלדיק לײדן דערװאקסענע מיר
די בא אז זע;, צו אױפגאבע אוגזער איז עס און מער. נאך איר פון ליידן



 אין װערן פארװאנדלט ניט ״באשעפטיקונגען״ זײערע פון קײנער זאל קינדער
 און פארגעניגן, האבן טוען, זײ װאם אלץ, פון זאלן זײ אז אפקומעניש; אן
 ציל א זײן נאר ניט טוען ׳זײ װאם זאך יעדע זאל צײט דערזעלבער אין אז

 פאראכ־ אלס ציען אױך־ זיי נ^ר פארגעניגן, געגנװארטיקער א אלכ זיך פאר
 עלטערנם־ זייערע פון ארויסגיין װעלן זײ לעבן,װען קומענדער זײער פאר טונג

 פארנע־ אנהויבן װעלן און פים אײגענע זײערע אף שטעלז זיך װעלן און קעםט
 בא נעמענדיק נ^ר ניט געזעלשאפט, דער אין פלאץ זעלבשטענדיקז א מען
עפעם־װאם. איר געבנדיק אויך נאר איר,

 פארגעניגן, זיי פארשאפנדיק און פארגעניגז שטענדיק פינדער פארשאפן
 דאכ — לעבן װײטערדיק זײער צו זײ צוגרײטן און אלזײטיק זיי אנטװיקלען

 כיא־ די זי םארשטײט עם װי ערציאװג, פון זין גאנצער דער אײכנטלאך איז
פעדאגאגיק. דערנע

 אונ- לערער בעםערע די צװישן אפילו פאראן זענען אבער באדױערן צום
 קענען געראנק, פוןא זײט אײן בלױז זען אלעכיאל קענען װאם אזעלכע, זערע
גאנצן. א אלם געדאנק דעם ארומכאפן ניט אבער

 און, טײל ערשטן דעם באמערקט ניט אדער זײ האבן דא אויך און
 פאר געמאכט דאם, לעבן, צום זײ צוגרײטנדיק און קינדער די אנטוױקלענריק

 בא־ האבן זײ אדער פארגעניגונגםלאז אינטערעסאנט, ניט נורנע, קינדער די
 פאר־ פארשאפן קינדער אונזערע דארפן מיר אז — טײל ערשטן דעם מערקט

 אנט־ אויך קינדער אונזערע דערבײ רארפן מיר אז פארגעםן, און געניגונגען
 ארוים לערער אײניקע טרעטן דערפאר לעבן. צום זײ צוגרײטן און װיקלען

 זײ דארןז װעלכע קינדער, די פון אנטװיקלונג געזעלשאפטלאכער דער קעגן
 און לעבן געזעלשאםטלאבן אינ׳ם אריענטירן קאנען זיך זאלן זײ צוגרייטן,
 פארשטייען דערפאר אים; אין אנטייל אן נעכיע; װעלן און קענען שפעטער

 אר- צו צוגעװאוינען זײ ז^ל װאס באשעפטיקונג, רעגלמעםיקע שטענדיקע,
ע די לערער אנדערע ניט אויך טו  א אלס קינרער די פאר ארבעט פון באדיי
 געדאנק, צום צוגעװאוינען און ארבעט רי האבן צו ליב צוגעװאוינען בעט,

 איז דערפאר און לעבן מענטשלאכע גענצע דאס זיך האלט ארבעט דער אף אז
 דער—ארבעטער די און מענטשן דעם בא וױכטיקםטע דאס ארבעט, די זי,

געזעלשאפט. דער אין פלאס ערלאכםטער און װיכטיקסטער
 ערציאונגם־געדאנק ארױםגעזאגטן דעם מען האט קינרערלאנד אין

 פארשאפן קיגד דעפ דאר^ מען אינגאנצן. פארשטאנען און ארוםגענומען
 לעבן. צום עס צוגדײטן און אנטװיקלען אויך גלײכצײטיק אבער פארגעניגונגען

 צו־ די און אנטוױקלונג די פארגעניטננען, די — עלעמענטן דרײ אט־די און
״ן ניט אופן בשום רארפן — גרייטונג  דארח פארגעניגונגען רי אפגעריםן. ז

 אנט־ און צוגרײטונג דער םון פראצעם דעם אין< טאקע באקומען קינד דאס
 און עפעס טוט ער װען צייט דער אין עס דארוי זיך אנטװיקלען און װיהלונג,

פארגעניגן. דערפון האט
םפארט, מיט בלויז קינדער די זיך באשעפטיקן קעמפם אנדערע אין

 קינדער, די פון אנטװיקלונג, פיזישער דער אףי בלויז אכטונג מען גיט דארט
אינטעלערן־ פארמעלער, זײן מיט לערגען צו דערצו נאך מען גיט אנדערע און
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 װ־ זאכן אזעלכע צו נאך מען גיט אנדערע אין נאף אנטװיקלונג; טועלער
 די פון אנטװיקלוע עסטעטישער דער צוליב — דראמע געזאנכ, מאלעריי,

 עלעמענט דער און קינרער די פון אנטװיקלונג געזעלשאפטלאכע די קינרער.
 פון עלעטענטן װיכטיקסטע די פון אײנער אלס ארבעט סיסטעמאטישער פון

 קינ־ בלױז פארנאכלעסיקט. קעמפם יעגע פון װערט אנטװיקלזנג אט־דער
 און קינדער רי פאר ארבעט םיםטעמאטישע זיך בא אײנגעפירט האט דערלאנד
 ערפינדערישקײט זייער פאר געלעגנהייטן רייע א דערמיט זײ פאר געשאפן

 זעל־ דער אין און געשמאק עםטעטישער זייער’ פון אנטוױקלונג דער פאר און
 צו קינדער רי צוצוגעװאױגען מיטל װיכטיקםטן דעם געשאפן אויך צײט בער

ארבעט. רי שאנעװען און ארבעטן
 קינדערשע פואע רי איינגעפירט דעם, אויםער נאך, האט קינדערלאנד

 זעלבסט- אט־די אויםברייטערן אין היי־יאר האלט און זעצבםטפארװאלטוננ
 אין לעבן זײער פוי זייטן אלע סיגדער די איבערכעבן צו ביז פארװאלטונג

 װאם קינדער, די קאגטראל, דעם בלױז לערער די פאר איבערלאזנדיק קעמפ,
ט יעדער אה ממוגה זענען ״  דיכטיק פליכטז זייערער זאלן לעבן דעם פון ז

דורכפירן.
 דעם — ד נ א ל י י נ פון ימים־טובים די זיך בא אײנפירנדיק און

 סאציאלים- דער פארװירקלאכט פארשטעלונג אונזעד לויט ס׳איז װאו לאנד
 בולט און קאנקרעט א אופן אזא אף קינדער די געבגדיק און — חלום, טישער

 די קינדערלאנד פארפאלקאמט לעבן, םאציאליםטיש העכערער א פון בילד
 אין ליבע ארויס זי־ בא רופט קינרער, די פון אנטװיקלוע געזעלשאםטלאכע

 דער אין טאקע אטאל: װילן א און לעבן העכערן אט־דעם פאד באגײםטערונג
דערגרײכן. צו לעבז ארט אזא לעבן טאג־טעגלאכן פונ׳ם װירקלאכקײט

 קינדער די גיט נאטור, װאונדערבאר־שײנע א פארטאגט קינדערלאנר
 כל־ ארבעט, זײ גיט לערנען, זיי גיט םפארט. אנשטענריקן פון םארטן אלערלײ

און םענץ ליטעראטור, און מוזיק םקולפטור, און מאלערײ קונםט: ערלײ
 אונ־ די אין באזונדערם און אל*ז און — פרייד זיי גיט עם גל.; ד. א. דראמע

״ גיט גל. ד. א. שפאצירונגען שמחות, טערנעמונגעז,  זעלבםטפארװאלטונג ז
 שענער העכער, א פון בילד א זיי גיט עס רעפובליק; קינדער פולע א —

 אין אנטייל אן נעטען צו אקטױו אליין געלעגנה״ט די און לעבן טענטשלאך
לעבן. אט־דעם

 פון צייט די כאטש לעבן צו מעגלאכקײט א קינדער די גיט קינדערלאנר
 און טעטיקײט מיט פול לעבן א לעבן, ל א מ ד א נ א װאקאציעס זײערע

 גוט שלאםן, יוט לופט, גוטע נאטור, שײנע א אינטערעםן: אלזײטיקע םוז
 — שװימען און םפארט, לערנען, ארבעט, גענוג; און צײט אין אל׳ז — עםן
מאס. א אין אלץ איבערגעפלאכטן, אלץ

 אנט־ אלזייטיקע קיין יאר גאנץ א האבן גיט קאגען קינדער אונזערע
 פון טײל אײן כאטש זײ זאלן לעבן; נארמאל קיין לעבן, פולע קײן װיקלונג,

האבן. געלעגנהײט אזא יאר
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רײזען אברהם
C--------

פלאטערט פלאטערט,
מאי) ערשטן צום ליד (א

 פאנען פלאטערט פלאטערט,
 צאל, אן קעפ איבער

 דערמאנען זיך זאלן
 אמאל, אויך שטארקע

 — יאלקאנען אויןז רײכע
 קול, ארבעטם הערן

 מאנען קומען װאם די
מאל. צו מאל פון מער

 שפילן, זאל מוזיק די
 כאר; דער זאל זינגען

 רײ־אטאמאבילז
 פאר׳ ניט — אפ זיך שטעל

 װילן און קראפט ארבעט,
 יאר, צו יאר פון שטײגט

 צילן פון ציל דער :יז
װאר... װערן דאך װעט

 פעםטער רײען די אין
 טריס־ געװאגטע מים
 שװעםטער, ברידער, זיך, ציט
 ניט. זיך פארלירט און

 ארקעםטער, רויש, העכער
 ליד! נאך, מער מוטיג

 גרעםטער אדן טאג שענסטער
ציטי., אנטקעגן אונז
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מאי ערשטער
מאזער ג. פח

 איר מענטשהײט ארבעסנריקע רי פײערט מאי, ערשטן פון טאג אין
ױם־טוב. הייליקםטן און שענםטן
 הערצער דערשלאגענע שטאלצער און שטארקער שלאנן טאג רעם אין

 כעכ דער אויףז פלאניט טאג דעם אין ארבעטער. מיליאסן און מיליאנען פון
 דערנידע־ און באלײדיקטע פון געפלאגטע. און געדריקטע פון צארן און

ריקטע.
 עפ באדייטונג. אמת׳ע די ״קאמף״ װארט דאם באקומט טאג דעם אין

 בעסערן א צו דערפירן מיר װעלן װילן אױפריכטיקן מיט אז אונז, דערצײלט
מארגן. ליכטיקערן א צו און הײנט,

אט־ האבן װעלט גאנצער דער פון ארבעטער די װי יאר, פערציק שוין
 האפ־ און פרייד זייער פאר ױם-טוב. זײער פאר אויםדערװײלט טאג דעם

נונגם־טאנ.
 אט־דעם אויםגעטראכט האט פאנטאזיע באפליגלטע מיסטיש קײן ניט
 — מאי םערציק־יאריקן פון נעשיכטע די פרײהייט. און קאמח פון םימבאל

 מאביליזאציע זענען דאס םאציאליזם. פערציק־יאריקז פון געשיכטע די איז
קאמף. אנטשײדענעם גרויםן, צום יארן

 װעלט גאנצער דער אף ארבעטער די פון הײנט װערט קאמף אט־דער
קרבנות. אומצאליקע און מוט העראישן םיט אױםגעפאכטן

 אפגעשװאכט װילן דער איז ארבעטער־פירער רי פון טײל א בא אמת,
 פאדער־ די אין שטײן באדארפס כםדר האבן װאם די, פון טײל א געװארן.

הינטערשטעליק. געװארן זענען פארלארן. זיך האבז רײען, שטע
 פאנאנדער פלאקערן װאם ױרשים, טרײע פאראן זענע; אוטעטום אבער

 אריין טראג; װאם ױרשים, אומצופרידנק״ט. און רעװאלט פון פייער דעם
רייען. די שטארסן זײ און קאמפם־מעטאדן נייע

 געקעטפט מען האט אטאל קליינע. געװעזן פארערונגען די זענען אמאל
 פון נאו־ז געלאזט זיך מען האט אסאל ארבעטם־טאג. אכט־שעה׳דיקן אן פאר

פרײהייט. און גלײכהײט ברידערלאכקײט, װעגן װערטער שײנע
לעבן. לעבעדיקן אין םאציאליזם דעם רעאליזירן עם: הײפט הײנט

: עס הײנט טעאריעס. פון םפערן הויכע די פארלאזן עס: הײסט הײנט
 און בויעז צו כדי װירקלאכקײט, דער אינמיטן ערד דער אף אראפנ־דערן
װעלט־ארדנונג. נײע די באפעסטיסן

 אין װעלט. דער אף פארטאשטז װידער זיך האט אימפעדיאליזם רער
אין ארבעטם-טאג. אכט־שעה׳עדיקן דעם אפשאפן מען פרואװט דײטשלאנד
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 גרױם־ אלע פון הםכמה דער מיט פאשיזם, בלוטיקער א העדשט איטאליע
מאכטן.

 די דעקן צו שטײערן, שװערע פאלק פון מע; רײםט פראגקרײך איז
מלחמודחובות.

זינר־ לארדישע און סאלדאטן פון הילף דער מיט מען האט ענגלאנד אין
קוילן-םטרײק. גיגאנטישן דעם געבראכן לאך,

 :אך און אונגארן שפאניע, לאטװיע, רומעניע, װי לענדעד קלײנע די אין
רעאקציע. שװארצע די בושעװעט אנרערע

 איז פאליטיק װאשינגטאנער די אפ. ניט שטײט מדינה אונזער אויך
 פארבלײבן װעלן נאקאראגוא מעקםיקא, װעג. גליטשיקן א אף ארוףז לעצטנם

אמעריקע. פון געשיכטע רער אי; קאפיטלען שװארצע
 רײען. ארבעטער רי אין ברודער־?ריכ דער איז אלץ װי ערגער אבער

 ארגאניזא־ פראפעםי^נעלע טאנ צו הײנט װערן אמעריקע אין דא םפעציעל
 זע־ קולאק דער און מעםער דאס אופן. שרעקלאכן א אף טעראריזירט ציעם

 װערן ארבעטער־פירער איבערגעגעבענע טרײע, ארגוטענטן. איינציקע די נען
 זײער אפגעבן ניט װילן אלטע די טורמע. אין אר״נגעװארפן מסירות דורך

 װארי־ זיך זײ װילן װייל א אף נאך כאטש מוטיקע. און ױנגע, די צו מאכט
פירערשאפט. פון גלאריע דער אונטער מען

 מיט צװײטן. דעם ברודער איין פארראט ארבעטער-בלוט. זיך גיםט
 ארבעטער־ חנר פו; אװאנגארד דעם אומברײנגען מען װיל שװערד און פײער

באװעגונג.
 שטאיק: און הויך אױסשרייען מאי, ערשטן פון טאג דעם אין מיר מוזן
 אונזער קלינגען תמיד װי הילכיקער און שטארקער היינט מוז עס ״גענוג!"

ניט פארלירט װילן. אײער שטאלט פר״ד, אין און נויט אין ״פרײנט :רוױ
אוים!" האלט מוט. קיין

 פון ליכטיקסטע דאם אויף אויך אונז פאר ל״כט אבער טאג דעם אין
צײט. אוגזער

 פון קייטן די צעריםן אײביק אף שוין האבז רוםלאנד רויט; פון מאם; די
 האט אנפראל רעװאלוציאנערער מעכטיקער זייער יאך. קאפיטאליםטישן

 דער פאר שםײם םימבאל געהײליקטער א װי װא:ט. אייזעדנע די געבראכן
 עס האט ער װאוגדער. רויטן יענעם פון פראלעטאריאט דער װעלט ;אנצער
 אויםגע־ קיין נישט איז רעװאלוציע ם^ציאלע אז דײטלאך, און קלאר באװיזן

 געװינשטן צום פירן מוז האםוי אןיפשרות׳דיקער קאמף, אז זאך. טראכטע
ציל.

 אויםגע־ אלט אן כינע. אין איצט מיר זעען דערהױבונג לױכטנדיק/ג א
לס מוטשעט  פאר דאס זיך אנטפלעקט רעטעניש א װי דערװאכט. האט פ̂־
 און באװאונדערונג ארוים רופט באפרײאועם־קאמה זייער אױג;, אונזערע
אכטונג.

 װאם פעלקער. גרויסע ארום נעמט אױפלעבונג פון גייסט פרייער דער
 פרייה״טם־ליבנ- דער פאר צוקונפט דער פאד אויםזיכטן הערלאכע א פאר

מענטשהײט. דיקער
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 מזרח אײנגעשלאםענער װײטער דער װען שעה, רי זיין װעט גרוים װי
דערװאכן! װעט

 גרעסערע נאך א שולךארבעט אונזער באקומט טאי ער׳טטן פון ליכט אין
באדײטונג.

 מיר דערקענען מאי, ערשטן פון ליכט אין קאנקרעט. מער װערט ציל
 װאם אחרױת רי טיפער מיר פארשטײען אויפגאבן. אונזערע רעכט ערשט

טוער. און לערער אונז, אף ליגט
 ױנגע אין אפקלאנג אן געפינען דאך מוזן מאי, ערשטן פון לאזועען די

 לענדער, אלע אין און צייטן אלע אין מאי, ערשטן פון קרבנות די הערצער.
 דערפאד אונז שטעלט טאי ערשטער דער נאכפאלגער. געפינען דאך מוזן
פארפליכטונגעז. ריי גאנצער א פאר

 װאם יענע, פון הערצער די אויםגעװארימט װערן שולן אונזערע אין
מאי. ערשטן פון פאן די הויך האלטן װעלן

 ערשטן פון געבאטן הײליקע די טראגן זיך מיט װעלן שולן אונזערע
 אט־דעם יזיך!״. פאראײניקט פעלקער, און לענדער אלע פון ״ארבעטער :מאי
קינדער. אונזערע נאכפאלגן װעלן רוף

או:־ געדײנקען װעלן זײ קינדער. אונזערע אויםװאקסן דאך װעלן זיי
גערעכטיקײט. םאציאלער װענן לערע, זער

אײדל. און שיין איז װאס אלץ האבן ליב װעלן זײ
 אונזערע װעלן שלאגן, װעט שלאכט אנטשיידענער פון ׳טעה די אז און

חלה. זײער טאן צו לעצטע, די זייז ניט זיכער קינדער

שולן: ר. א אומפ. די פון פרײנט טײערע

לע־ קינדער, די צו באגריםונגען הארציקםטע מײנע ש״ק איך

 אײך װינש און שולן ר. א. אומפארטײאישע די פון טוער און רער

װארט. אידישן דעם פאר ארבעט דער אין דערפאלג גרױםן

י. נחום אײער

18



שולן אונזערע ארום און אין
מיטלשול רינג ארבעטער אומפארטײאישע די

גאם טע103 איםט 143

 װעלכע װי װײניקער האט מיטלשול ארבעטער־רינג אומפארטייאישע די
 פאראיאריקז דעם פון געליטן שולן אױםגעשלאםענע די פון אנדערע איז עם

 פאר־ די — אירע געגנעו די האבן קינדער אכציק און עטלאכע די פון קאמף.
 בילויז קלאםן דריי אלע פון ארויסגענומען — אפים פונ׳ם אנהײנגער ביםענע

 אנ- אלע װי מער אנטוױקלט אויך זיך יאר דעם פאר האט מיטלטול די עלױ.
 און פאראלעלע) 2 זײ (פון ללאסן 5 פון איצט באשטייט זי :שולן דערע
 מיטל־שול גרעסטע די הײנט־צו־טאג איז ראם לינדער. 150 גענויע האט

שטאטן. פאראײניקטע די אין
 אוים־ קלײנע ־.אנ־ו מיט איז, שול דער אין קינדער די פון עלטעד דער

 האט כייטלשול, די באזוכט װאס קיגד, יעדעס יאר. 17 בייז 12 פון נאמען,
 די אדער שול אדבעטער־ריע עלעמענטארע אן אדער פארענדיקט פריער

פראמיטלשול.
 פארגע- מאל צװײ יאר פארגאנגענעם דעם זיינען עם װאם דעם, דאנק א
 ארנ.־ אומפארטײאישע עלעמענטארע די אין גראדואירונגם־עקזאמענם קוטען

 װאם קלאסן, ערשטע צװײ מיטלשול דער אין פאראן א״צט זיינען *שואן, רינג
 צױ און םעטעסטער. אײן מיט בלויז אנדערן פון אײנער זיך אונטערשײדן

 איבער—קינדער פ־ל זייער גראדואירט האבן מאל לעצטע דאם װאם דעם, ליב
 בארא־ װי מנגנטן, װייטע אזעלכע פון קומען זײ פון צאל א או;—זעכציק
ע אן גרינרן געםוזט מען האט קוני־אײלאנד, און בעטהביטש פארק,  אפטײלו

 צימערן רי אין בארא־פארק, אין — קלאס ערשטן דעם — מיטלשול דער פון
שול. ארבעטער־רינג אומפארטייאישער דארטיקער רער םון

גרארו־ כיאל דריטן צום טיטלשול דער פו; האט פעברואר לעצטן דעם
 זשורנאל א געװארן ארויםגעגעבן איז גרארואירוע דער צו קלאם. א אירט
קינדער. די פון שאפונגען מיט

;פײן זײער אנגעגאנגען הײ־יאר זײנען מיטלשול דער איז לימודים רי
 גע־ איר אין זיך האבן עס װאם דאס, אביםל געשטערט פילײכט, האט, עם

 דירעקטאר דער לעוױן, יע?ב װאם רעם, צוליב לערער די בײטן אביםל מוזט
 עטלאכע אויף ראטן־רוםלאנד אין אװעקגעפארן געװען איז שול, דער פון

 איצט רעגולאר. גאנץ אנגעגאנגע; לימודים די זיינען דאך אבער חדשים.
ה. לעוױן, יעקב :לערער דרייצן ארום און ארום מיטלשול דער אין לערנען

א. בראמבעת, א. ני,—ב ח. מאזער, ב. בארקין, ז. קאמענעצקי, ג. נאװאק,
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 שײ־ י. ראנטש, א. י. גאלדבערג, צ. ב. בן-נתן, נ. םטרוגאטש, מ. בערגמאן,
פער.

:זיינען מיטלשול דער פון לימודים די
ג.) ד. א. רעטאריק (גראמאטיק, שפראך אידישע — אינגערער א׳ קלאם

 עװאלוציע פארמע;, ליטערארישע און ליטעראטור אידישע קאמפאזיציע, און
 איז באװעגונגען רעװאלוציאנערע פון געשיכטע דארװיניזם), (אײנגעשלאםן
צייט־פראגן. און לעבגם־פראג; (אלטע), געשיכטע אידישע ביאגראפיעם,

 לי־ אידישע קאמפאזיציע, און שפ־אך אידישע — עלטערער א׳ ללאם
 באװעגונ־ רעװאלוציאנערע פון געשיכטע קולטור־געשיכטע, (פר׳ז), טעראטור

 העב־ צײט־פראגן, און לעבגס-פראגן (מיטלאלטער), געשיכטע אידישע גען,
רײאיש.

 פון (געשיכטע ליטעראטור אידישע קאמפאזיציע, אידישע — ב׳ קלאם
 רעױא־ רעטאגראפיע, אידישע (נייע), געשיכטע אידישע ליטעראטור), דער

 ;ע־ עקאנאמיע, פאליטישע יארהונדערט, טן19 אין באוױ׳נמנגען לוציאנערע
 און לעבגם־פראגן תנ״ך,׳ העברײאיש, ארבעטער־באװעגונג, רער פון שיכטע

צײט-פראגן.
 ליטעראטוד אידישע (ללאסיקער), ליטעראטור אידישע — קלאם
 פע־ םאציאליזם, פון געשיכטע אניעו־יק/ג), (אין געשיכטע אירישע (נייסטע),

העברייאיש. צײט־פראג;, און לעבנם־פראגן טעטאדיק, און דאגאגיק
פאראייניק־ דער פון אפיציעל פארװאלטעט איצט װערט כיטלשול די

 קאמיטיע, םפעציעלע א אויס דעם צוליב טײלט זי שול־פארװאלטונג. טער
 די פיז פארטרעטער ארבעט דער צו צוצוציען רעכט א אויך האט װעלכע
 שול־פא־״ פאראײניקטע די איז אפיציעל קינדער. מיטלשול די פון עלטערן

 דא־ םיטלשול. דער פון דעפיציט דעם פאד פאראגטװארטלאך אויך װאלטונג
 אונטערנע־ טאכן און זיך אנצויעטרײנגען אלײן מיטלשול דער אויס קומט

דעפיציטן. אירע דעקן צו כדי מונגען,

גאם טע145 איסט i — 542 שול בראנקסער

 די דערפאלגרײך. תמיד װי אעעגאנגען איז שול דער ארום ארבעט די
 ענינים. אזעלכע אין באקאנט שוין זיינען אויםפראבירטע, שוין זיינען טוער

 םוף צום מען הען שול, א זיינע נאענט געעפנט האט אפים דער כאטש איז
 האט שול אונזער געװארן. דערפילט גיט איז אבזיכט זײן אז זאגן, יאר פון

קאנקורענ־ו. אט־דער פון געליטן װייניק ןייער
 אין ,9 נומער שול, צוױיטע א אויפגעעפנט האבן טוער אונזערע יא,

 אפטײלוע אן נאר זײן געזאלט שול די האט צוערשט גאם. טער140 דער
 אפטיי־ די און קיגרער געגוג אנגעקומען זיינען עם אבער אײנם. שול פון

זיך. פאר שול א געװארן איז לונג
א :אונטערנעמועען אײניקע געװארן דורכגעפירט אויך זיינען עס
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 באנ־ יערלאכער דער בראנקם; ,3 שול מים צוזאמען טעאטער־אונטערנעמונג
 דעם דאנק א הינזיכטן. אלע אין רערפאלג אמת׳ער אן געװען איז װאס קעט,

שטערונגען. אן ארבעט רער מיט אנגיין געקענט מיר האבן טאקע
 אז װערן, דערםאנט רארף» קלאםן, די אין ארבעט רער שײך איז װאם

גראדואירן. צום קלאם לעצטער רער זיך גרײט מאי חודש פאר
 זיינעז עם אריעט. גוטע געטאן יאר דעם אין האט קינדער־קלוב דער

קינדער־געריכטן. און דעבאטעס מיטינגען, רעגלמעםיקע געװארן אפגעהאלט;
 פורים־טאם־ א קאנצערטן. עטלאכע רורכגעפירט זיי האבן דעם חױז א
.1 הארלעם און 9 שול מיט צוזאמען קאראד

 ארום אזוי און $200 פון םומע די געשאפן זײ האבן כוחות אײגענע מיט
מואװי־אפאראט. א אײנגעשאפט זיך

קלאוקפיאכער :זאמלונגען פראשידענע אין באטײליקט זיך האבן זײ
סאלאניזאציע. אידישע און םטרײק פאסײקער סטרײק,
 יאר קומענדיקן פארן האפנונג דער מיט אדבעט פרוכטבארער פון יאר א

טאם. פילפאכער אין ענערגיע די פארשטארקן צו
מאזער. ב. איז שול פון לערער דער

2 שול רינג ארבעטער אומפאדטײאישע בראנקםער
בראנקם עװענױ, װאשינגטאן 1520

 די איז שול־פארװאלטונג, דער פון טעטיקײט ענערכישער דער דאנק א
 א געװארן אפגע־אלטן זיינען װינטער דעם פאר צושטאנד. גוטן א אין שול

 האט באזונדערס ױם־טוביפ. הינדער אויך געװען ם׳זי־־נען לעקציעס, סעריע
 װעלכן בײ קינרער, גראדואירטע די פאר ױם-טוב דעם אױסגעצייכנט זיך

 איצט האט שול רי אױפגאמע. אמת-הארציקע אן געקראגן האט לערער דער
 פאד־ די שוין זארגט דעם פאר דעפיציט. קײן כמעט און קינדער 60 איבער

עלטערן־פאראיין. מיטן צוזאמעז װאלטונג
אדבעט. װײטערדיקער פאר פלענער רייע א אנגעצײכנט האבן טוער די

 דעם קינדערגארטן א װעגן פראגע די פארנעטט פלענער אלע די צװישן
 שול די זיך װעט יאר דאם אז ניט, צװײפל קיין ם׳איז אויבנאן. פאכןע

ארבעט. פראדוהטױוער מיט אױםצייכענען
ראזענױער. א. איז שול דער פון לערער דער

עוג פארעםט 804 - 3 שול בראנקס

 דויך איבערגעלעבט שול אונזער הײ־יאר האט צײט שװערע שטיקל א
 זיי־ קינדער די א־בעט. איױ מיט אגגעגאנגען אבער איז שול די םטרײק.

קלאוקמאכער מיטן פארנומען געװען זיינען טועד מערםטע די װאס דעס,



 שוא דער פון קי:דער עאטערע אאע כמעט קאאםן. 4 אין אײנגעטײאט נען
רט זײגען  קאוב פון זיצונגען די ביי חברים״. ״ױנכע קיצוב א אין אמאניזי
 פאר קומט חודש יעדן דעבאטעס. און שמועסן אינטערעםאנטע פאר קומען

 אינטערע־ געװיזן װערן עם ?ינדער. די פאר פארזאמלונג מאנאטלאכע א
ביארער. םאנטע
 אאע צװישן װען פעברוא־, אעצטן געהאט שוא די האט ױם־טוב גרויםן א

 דאכ גראדואירט. לױנדער 15 אונזערע האבן קינדער גראדואירטע אנדערע
 גראדואירט שוא אונזער פון האבן עם װאם מאיצ, ערשטע דאם געװען איז

 עם װעאכן בײ באנלןעט, א געװארן געמאכט דעם צוציב איז עם קינדער.
 פונקציאנירט שוא אין שוא. דעד פאר $300 איבער געװארן געזאמלט איז

ביבאיאטעק. װאויאע גא;ץ א
 ביב־ דער פאר געאהער קינדער די דורך נעװארן געזאמלט אויך איז עם
 קראוק־ די פא־ םטרייק, פאסײקער דעם פאר שואן, פויאישע די פאר אי^טע?,

 קינ־ אונזערע זיך האבן שואן, אלע װי פונקט םטרייקער. מײנער און מאכער
 שפאצירן, און קיגדער־פארשטעאוגגען פארשידענע די אין באטײאינןט דער

 טדויער־ א דורכגעפירט געהעריק און מעמ^ריאא־מיטינג דעבם דעם באזוכט
טויט. יהואש׳עם נ^ך פאדזאמלונג

נאװאק. ה. איז שוא פון אערער דער

בראנקס ,5 שול ךינג ארבעטער אומפארטײאישע
גאם טע185 איםט 481

 עקזיםטענץ. איר פון יאר צװייטן רעם אין אריין שוין איז שול אונזער
 די פון מאנכע װאם דעם, רורך געאיטן אביםל שוא אוגזער האט אעצטנס

ען אייניקע און געגנט דער פון ארױסגעצויגן זיך האבן פארװאאטער  גע־ ז״נ
 צוגעקומעז, זיינען פארװאאטער נייע טעטיקײט. ױגיאז מיט פארנומען װען
געאיטן. אביםא ה^ט ארבעט די נאר

 װעיכן פאר קאוב, א האבן קינדער די שייגע. זעאטן א איז דירה אונזער
 קאוב איז צימערן. שעגםטע די פון איינעם אפגעגעבן האט פארװאאטונג די

 שפיאע־ םארשידענע און קוגםט־ביאדער ביבאיאטעק, שיינע א זיך נעפיגט
רייען.

 צושטאנד דער באזאר. איצטיהן פארן טעטיק ארבעטן מוטערם אונזערע
צופרידנשטעאנדיק. איז אאגעםײן, אין שוא, דער פון

ראזענױער. א. איז שוא פון אערער דער

גאם וטע98 איםט 24ס — 7 שול בראגנןס

 זיך געפינט שוא איז אאט. יאר א איבער אינגאנצן איז שוא די
קצאםן. דרײ אין אײעעטייאט זענען קיגדער די קיגדער. פערציק איבער
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י>
 קינדער־ אפטע םאר קומען עם קצוב. s אין ארגאניזירט זײנען קינרער די

שמחות.
פארװאל־ די ארבעטער. אידישע װײניק װאוינען געגנט דעם אין

 אין שויל די פארװאנדלען צו אומדערמירלאך ארבעט שוא דער פון טונג
 די םון איינער איז ש\ל פון יצאקא^ דער ש\ל. פףצ־יאריקע גאנצע א

האט. ש\ל א אונזערם װאם שענםטע,
 די גראדואירן זאצן ױני קומענדיהן דעם אז דערװארט, װערט עם
קינדער. גרופע ערשטע

?ײעווםקי. א. איז שוא דער פון ?ערער דער

8 נומ. שול ר. א אומפארטײאישע בראנהסער
י. ג בראנקם, גאם, טע169 איסט 915

 צו אויםגעקומען ש(ל אונזער איז באדינטנגען שװערע זייער ביי
 אלײן געגנט די צוגעעפאםט, אינגאגצן ניט איז דירה די ארבעטן.

 אונז ארום און אונז לעבן מיר האבן דעם אויםער פאםיקע, קײן ניט איז
 האבן יצערער מיטן פארװא^טונג די און טיפן, פארשיירנםטע די פון שוילן

 איר אויףז אװעסצושטעלן ש(ל די כדי ארבעטן, ענערגיש גא:ץ געדארפט
הויך. געהעריקער »

 און שול־לעבן ט־טן זיך אינטערעםירן שוצ, די ליב האבן קינדער די
באפוצן. פארשענערן, צו קילאםצימער דעם כדי ארבעט, די אלייז טוען

ארבעט, גוטע אויה טוט — ארבעטער״ ױנגער ״דער — קלוב זײער
 דער האט מערץ טן20 דעם ביביליאטעק. באדײטנדע א באלד שוין האט
 אײנגעםירט מיר האבן יצעצטנם אונטערנעמונג. שײנע א דורכגעפירט קילוב

קלאס דער װעט ארוים, זיך װייזט עם װי פידא. פון קאאם א : גיים א
ספעציאאיםט, א אלס באקאנט איז מוזיק-לערער דער דערפאלגרייך. זיין

מישקאװםקי. נ. איז ש(ל דער פון לערער רער

e — 9 שול בראנקםער n טע14ס איםט

באריכט. קײן צוגעשיקט ניט האט

.io שול בראנקם׳ער פון באריכט
ראוד באםטאן 1420

 נאװעמבער, טן7 דעם געעפנט ערשט זיך האט 10 שול רי כאטש
 דערפאלגרײכע פארצייכענען צו באװיזן פונדעסטװעגן שוין זי האט ,1926

אויפטואונגען.
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 װי װײניקער אין און קינרער, דרײםיק מיס געעפנט זיך האט שול די
 הונדערט. א אריבערגעשטיגן שױן קינדער צאל די האט צייט חדשים צװײ

 װי באװײזט, דאס גאנצע. א געװארן שוא די איז װאך זעקסטער דער אף
שול. א פאר געװען איז געגנט דער רייף

 גרויסן א פון באזעצט איז זיך, געפינט שול די װעלכן אין געגנט דער
 געװעז, מעגלאך עם איז דעם, דאנס א טוער. און ארבעטער ראדיקאלע טייל

 אג־ ניט דא איז שולן אנרערע אין װי קענװעםן םיסטעמאטיש קײן כאטש אז
< א שול. אי; געקומען אלײן קינדער די זענען געװארן, געפירט;  דורך טי

 דער פון עקזיםטענץ און דערעפענונג דער װעגן האבן עלטערן די װאם דעם,
 גע־ אגיטירט זענען קינדער טייל א און ״פרײהײט״, דער אין געלײענט שול

שול. איז געפונען שוין זיך האב; װעלכע קינדער, די פון טאקע װארן
 ם׳װערט װעלכע ארים קלובן, פיר אין אײנגעארדנט זיך האבן קינדער די

 דורכגעי סיװערן און יטויל דער לטובות טעטיקײט לעבעדיקע א איינגעפירט
 ביבלי?ן־ א גרינדן צו טעטיקייט א אן קלובן די פירל איצמ זאמלונגען. פייירט

^pj דער־ װעלכער שול־בורעטין, דעם אין ארוים אױך העלפן זײ שול. אין 
 בולעטין דער טאג. פון פאסירונגען לויפנדיקע װיכטיקםטע, אלע פון צײלט
 אינ״ גרויסן א זײ בא רופט און צונויפגעשטעלט אלײן קינרער רי פון װערט

טערעם.
 זשורנאל, א ארויםגעגעבן קינדער עלטערע די האבן אפריל, חודש אין

 דאזי־ דער טריט״. ערשטע ״די נאמען אוגטערן שול־קינדער, די פון שאפונגען
געװ^רז• געצײכנט און רעדאקטירט אליין הינדער רי פון איז זשורנאל קער

ארגאניזא־ קינדערגארטן א געגרינדעט זיך שוי דער בײ האט לעצטנם
 געעפנט שוין קיגדערגאדט; א װעט שול־םעזאן קוסענדיקן דעם אין ציע.

װערן.
 זעהס־ איר פון משך אין שול דעױ פון דערפאלג גרויםן דעם צואיב

 ײעז םארװאלטונג, דער פאר מעגלאך עם איז עקזיסטעגץ, חדשימ׳דיקער
 פארװײ־ א אין אװנט דעם פארװאנדלען צו װאך, יעדער צוזאמען 'זיך קומט זי

לועם־אװנט.
 טעטיקײטן די איבער זיך פארברײטערן צו ניט דערלויבט פלא־ו דער

 אפשר װעלן געלעגנהייט צװייטער א בא שול. דעד פון פערעספעקטיװן און
מעגלאכס״טן. טער זײן

הײטס װאשינגטאן אין שול נײע די
בראדװײ 4250

i אלט אינגאנצן איז שוצ די o .קינ־ 30 איצט פארמאגט שויצ די וואבן
 ״ארויפגע־ און באפעלקערוגנ אידישער שיטערער א פון געגנט א אין ףער.

מ א צושטאנד דער איז אדבעטע״ א צופרידגשטעלנדיהער. ג
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 שפאצ-ירן און שטחה׳לאן־ פאר א געהאט שול די האט צײט דער פאר
 וױנ־ מאריס א שול דער געשעגקט האט קינדער־קלוב דער סינדער. רי פאר

 קערער־ דעם פאר ארבעט דער מיט פארנומען איצט איז און בילד טשעװסקי
באזאר. ביים בוט

 דער ילויט און, םומע היבשע א ארײנגעבראכט האט שול־באנקעט דער
 שול די אז זיכער, זיין מען קען פארװאלטונג, דער פון ארבעט ענערגישער

דערפאלג. האבן װעט
שאפאשניק. פרײנט איז שול דער פון לערער דער

גאס טע103 איסט 143 — אײנם שול הארלעם

 דעם מצד רריפות טיט אנגעפאנגען יאר דאם זיך האט שול אונזער פאר
 הארלעם וו־אה פאקט, דעם פארדײען געקענט גיט אלץ ה^ט װעלכער אפים,
 1אי ניט מער זיך געפינט שול, ארבעטער־רינג עלטםטע און גרעסטע די איינם,

 דעםזעלבײןן אין אפאזיציע־שול אן געעפנט האט ■<)פיס דער רשות. זיין
 אין שילער אונזערע צו געגאנגען געלט, קיין געזשאלעװעט ניט קװארטאל,

 האט אײנם הארלעם שויל. רער אויו» רכילות׳ן כל׳ערלײ פארשפרייט און הויז
 ארומגעקליבן אײנגער זיך האבן װעלכע שול־טוער, געטרייע אלטע $בער
 מםירת־נפש און אידעאליזם אויםערגעװײנטלאכן טיט און שול דער ארום

 אטאקעכ אלע קעגן איינס, הארלעם זייערע, יןולטור־פאזיציע די פארטײדיפט
אפים. דעם מצד

 קלוב״, פרץ ל. ״י. און קלוב״ ״דראגונםקי :קלובן צװײ ה^בן שילער די
 געשטיצט האנט ברייטער דער מיט האבן זײ אקטיװ. גאג־ן זיינען װעלכע

 חבר״, ״אונזער פאר פ^נד דעם פוילץ, אין קיגדער־ה״מען די פאר אקציע די
 האבן קלובן די םטרייק. פאסייקער דעם און סטרייק קלאוקמאכעד דעם

 ״טיי״ א קלוב יעדער אראנזשירט לעצטנס און שמחות עטלאכע אײנגעאדדנט
 ליטערארי־ שיינע א צוגעגרײט װערט עס װעלכן צו װאך, אין אײנמאל אװנט

ענין. געזעלשאפטלאכן אדער פאליטישן א װעגן שמועם א אדער פראגראם שע
 אלע פאר שמחות אראגזשירט יאר פון משך אין ה־<!ט פארװאלטונג די
 תלמידים די .3 און 2 שולן הארלעמער די מיט בשותפות איינמאל — שילער

 איז ״פאטיאמקין״ ״שאפ״, ״מאדיאקאט״, דעם זען געגאנגען זײנען אונזערע
קונםט־טעאטער. שװארצ׳עם אין פרימ^רגן״ ״קינדער דעם אויך

 לעקציעס אראנזשירט אויך פארװאלטונג די האט יאר פון משך אין
 איינגע־ זיינען עס תלמידים. אונזערע פון עלטערן און שול־טוער די פאר
 האט אזוי טעםעם. פארשידענע אירער דעפערענטן באקאגטע געװארן לאדן

 —בײלין ב. ארבעטער״, די און טעאטער ״דאס איבער מוקדוני דר. גערעדס
 סא־ אין סאלאניזאציע ״אידישע איבער — םנחם פאעט דער ״כינע״, איבער

 אי- איבער לעקציעם געװארן געהאלטן אויך זײנען עם װעטךפארבאנד״.
געשיכטע. רישער

פון ױביליי אכטן דעם געפייערט פארװאלטונג די האט יאנואר לעצטן



 עלטערן. און טוער די געזעםן זיינען טי׳טן שײן-געדעקטע בא שול. אונזער
 גע־ װערבירט זיינען עס רעדעס, פייערלאכע געװארן געהאלטן זײנען עם

 אפגעטאגע־ דער מיט צופרידן און פארװאלטוע, דער צו כוחות גייע װארן
 געװען משמח זיך און געזונבען עולם רער האט יאר פון משך אין ארבעט נער
נאכט. דער אין שפעט ביז

בראמבערג. א. איז שול פון לערער דער

גאת טע112 איםט 105 — 2 הארלעם

 די זיינע.! זומער־װאקאציעם, די נאך געעפנט זיך האט שול די װען
 שול אונזער װאו געגנט דעד גוטע. קײן גאר ניט געװען באדינמעען

 שפאני־ א מיט געגנט א אין פארװאנדלט מער אלץ װערט זיך, געפינט
 אפרופן געמוזט זיך האט דאם אז זיך, פארשטײט באפעלקערונג. שער
 אין געעפנט זיך האט שול די װען שול. דער פון אנטװיקלונג דער אויף

 דאנל א אבער קינדער, פופצן געהאט אינגאנצן זי האט סעפטעמבער,
 חדשים פאר א מיט האט פארװאלטונג, דער פון ארבעט שװערער דער

אכציק. ביז דערגרײכט קינדער צאל רי שפעטער
 גוט באזונדערס קלאםן. פיר אין אײנגעטײלט זײנען ?ינדער די

 עריעטער ״דער לױנדער־קלוב, א אנטװיקלט חרשים פיר די אין זיך האט
 קינ־ די ביבליאטע?. קליעע א אנגעזאמלט זיך האט עם קלוב״. דעבם

 קלאוקמאכער. םטרײקענדיקע די פאר זאמלוגמגן דורככעפירט האבן דער
 דער ארום קינדער־ױם־טובים. שײנע געװארן דורכגעפירט זיינען עם

 איבערגעבענע אקטיװע פון קרײז ברײטער א געװארן בא׳טאפן איז שול
באזוכט. גוט װערן קלוב־מיטינגען די און טוער

אונזעי־ װאס דערויוז, קוקנדיק ניט אז באמערקן, צו כדאי איז עם
 באדײטנדיקע א אז און געגנט ארבעטער אןיארעמן אין זיך געפינט ש\ל
 װאם דעם, צוליב שכר־לימוד, םון געװארן באפר״ט איז קינרער צאל

 ניט שול־פארװאלטונג די האט םטרײקערם, געװען זענען עלטערן זײערע
ליפשי׳ז. ם. פריינדין איז שול פון לערערן רי דעפיציטן. גרויםע ק״ן

3 נומער שול ר. א הארלעמער אומפארטײאישע
םט 242 ע121 אי גאם ט

 פופצן מיט 1926 אפריל טן18 רעם שול די מיר האבן געעפנט
 זיינען װאם קינדער, 62 שול די ־אט יאר, צום פונקט איצט, און קינדער,
שול. דער פון פאטריאטן גרויסע

 זיך: רופט אם1ו חלוב, גרויםז א אין ארגאניזירט זיינען קינרער די
גוטע םך א אויפגעטאן יאר פון צויףי איז האבן זיי קלוב״. ״ישלום־עליכם



 קלאו?מא־ רי םטרײקער, פאםײקער די מאל אײניקע געשטיצט ארבעט:
חבר״. ״אונזער און כער

 און שרצ דער פאר בילדער שײנע אײגיקע געקויפט האט קלוב דער
 פון נאמען מיטין מיטגלידער זײנע אלע פאר ״״באט'<.נם מאכן געיואזט

 יעדער בײ שטאלץ מיט קנעפל דאם טראגן קינדער רי שוא. און קלוב
. געלעגנהײט

 פון געבורטם־טאג[ און שמחות אייניקע ארגאניזירט ה^ט קלוב רער
 צו כדי קאנצערט, גרויםן א צו איצט זיך גרײט און מיטגלירער זײנע

ױביאײאום. יאריקן דעם פײערען
 אבער באנקעט, שײנעם א מיט זיך גרייט װידער פארװאלטונג די

 באנקעט דעם אפנעלײגט זי האט באזאר, דעם שטערן װעלנדיק ניט
מאי. טן7 דעם אױף

אײב. א. איז ש\ל דער פון לערער דער

גאם. טע7 איםט, 134 שול דאונטאונער דעד פון באריכט

 גע- פארשטארקט שול דער פון לאגע די איז יאר, לעצטן פון משך אין
 םפעציעא פארװאלטונג, דער פון ארבעט אונערמידלאכער דער דורך װארן

 װאם מיט ערפארונג גרעםערער דער דורך אויך און פארװאלטער אײניקע פון
געװארן. בארײכערט איז מען

דורכ־ אין י^ר דורכן האבן עס געװארן. געביטן ניט איז ?ינדער צאא די
 ארום אפפלוס) און צופלום צופעליק דעם רעכענענדיה (ניט געלערגט שניט
קינדער. 100

 עלטםטער דער האט יאדן, פריערדיקע די אין װי גוט אזוי הײ־יאר,
 כייטל־ די איע ככיעט באזוכן שיאער גראדואירטע אכט די גראדואירט. קיאס
שוא.

 ױ־ ס־יאריקן מיט צוזאמען געװארן, געפײערט איז גראדוא־רונג זייער
 אין קאנצערט גרויםן א דורך שול, דער פון עקזיםטענץ דער אכבוד בילײאום
 עפ װעלכן אין ,1926 טן,12 דעצעמבער באטאג, זונטיק לײסעאום, מאנהעטן

 אנטיילגענומען ארטיםטן, דערװאקםענע אײניקע פון אויסנאם מיט; האבן,
שוא. דער פון קינדער די

 קינדער־ א געװארן ארויםגעגעבן איז ױם־טוב, טאפאטן דעם אכבוד
 די פון שאפונגען געפונען זיך באגריםונגען, חױן א סיהאבן װאו זשורנאל
שוא. דער פון לינדער

 טראדיציאנעלן דעם דורן געװארן פארגעזעצט איז פײערונג דיראזיקע
 קרוב שוא דער פאר געװארן בייגעשטײערט איז עם װאו באנק/גט, יערלאכן

דאלאר. 350
אונ־ נעװארן פארגעזעצט מוזיק-שוא דער אין ארבעט די איז היי־יאר,

 זיםעלמאן, לואים—(קלאם־פידל זיםעלמאן. לואיס פון פירערשאפט דער טער
װײנער). א. ■מים— פיאנע
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 פירער־ דער א,ינטער דעקלאמאציע פון ?לאם א צוגעקומען אויך איז עם
לומעט. ברוך פון שאפט

 מואװינג־ (א קינא־מאשין א קויפן צו נאװיזן יאר דורכן האט שול די
 געלט דעם פון טי־יל גרויסער א דאלאר. 200 קרוב פאר מאשין) פיקטשור

טאשין. דער פאר םפעציעל קינדער, די פון געווארן געזאמלט איז
 דער פאר און אין ארבעטן םך א דורך פירן קינדער די װאם דעם חױז א

 אװנט־פראגראמען און קאנצערט אין גענומען אגטײל היי־יאר זײ האבן שול,
איינגעארדנט. האבן שול דער ארום שטײען װאם ברענטשעם, די װאם

 װעלכע באל, פײנעם א דורכנעפירט הײ־יאר האט ״דארשא״ הלוב דער
יאר. יעדן דורכצופירן דענקען מיטגלידער די

ברוקלין םטריט, האפקינם 259 - װיליאמסבורג

 װינטער פון העלפט צװײטער דער אין איז שול דער פון טעטיקײט די
 פארװאלטונג די קינרער, צוגעקומען זיינען עס נעװארן. אויפגעלעבט זײער
 געװען איז זיי צװישן אונטערנעמוגגען. רײע גאנצע א דורכגעפירט האט

 םך א שול אין צוזאמענגעקליבן האט װאם באנקעט, רערפאלגרײכער זײער א
 דורכגעפירט האבן קינדער די שולן. ברוקלינער שכנות׳דיקע די און עלטערן

 רער פון קינדער םך א איינגעלאדן האבן זײ װעלמג צו שמחות, עטלאכע
געגנט.

 זיך קלײבט װאם שול־טוער״, ױנגער ״דער קינדער־קלוב א האט שול דיי
 דע־ אינטערעםאנטע דורמעפירט װערן קלוב אין װאך. אין אייגמאל צונויוי

 שטאל־ קלוב דער האנט־ארבעטן. געטאן װערן קינדער טײל א דורך באטעש,
״ן מיט זייער צירט  ארדע- גרויםער אין כעפירט װערט װעלכע ביבליאטעק, ז
איבערגעבונדן. אלײן קינדער די האבן ביבליאטעק דער פון ביכער די נונג.

— אונטערנעמונג יערלאכער גרויםער איר צו איצט זיך גרייט שול די
 זײן װעט און כײאי, טן8 דעם אוין? געװארן באשטיטט איז װאם קאנצערט, א

 איש. צו זיך גרײטץ גרוים און קלײן װיליאמםבורג. לײםעאום״, ״לייבאר אין
«לײן. קינדער די פון דורכגעפירט זײן װעט פראגראש די װייל

טאראנט. דבורה איז שול פון לערערן די

ו נומ. שול ױנג ארבעטער אומפארטײאישע בראנזוױל
ברוקלין עװעניו, פיטקין 1844

 דורך שוין האט זי כאטש יאר. ניין גאנצע שױן עקזיםטירט שול די
ט דער  װי יאר, שלעכט אזא דאך גהינום, מדורי שבעה אלע מיט־געטאכט צ״
 די האט אפים אדבעטער-יינג דער געהאט. :יט נאך זי האט לעצטע, דאס
נע־ ס׳האט און לייסעאוש לייבאר אין דירה איר פון ארויםגעװארפן שול i



 דירה. פאסיקע א קריגן נעקענט האט מען ביז צייט, ביםל א דויערט
?ינדער. םך א פארלוירן שול די האא דירות, פון טויש דעם צוליב

 עק־ געקענט שול רי האט פארװאלטער די פון מוט דעם דאנק א אבער
דעפיציט. באדייטנדיקן א מיט הגם זיםטירן,

 אנגעקוםעז איז עס אױפלעבונג. א; פארגעקומען שול אין איז לעצטנם
קינדער. 42 איצט שוין צײלט שול די און לערער, נײער א

 װאם קלוב, א אין ארגאניזירט זיך קינדער די האבן חדשים צװיי זינט
זיך גרײטן שול די און קלוב רער קלוב״. װינטשעװםקי ״מארים :הײסט

 היברו אין כיאי, טן15 דעם זונטיק, פארקומען װעט װאס ?אנצערט, צום
 עװענױ. האפקינםאן 152 — נוירםערי ךעי

לײב. א. איז שול פון לערער דער

3 נומ. בראנזוױל שול רינג ארב. אומפ.
ברוקלין עװענװ, םטאון 563

— געגנט דער שול. אונזער געװארן געעפנט איז צוריק יאר ררײ מיט
 שול־לאקאל רער ארבעטער־פאמיליעם; אירישע מיט געדיכט־באזעצטער א

 אידישער דער פו; הארץ אין—צענטער דער צימערן; ליכטיקע גרויםע—
עװענױ. םטאון — באפעלסערונג ארבעטער
 זײער אז געװען, ניט םפק שום ק״ן איז טוער און בויער די ביי

 געזשאלעוןעט ניט זײ האבן נו, דערפאלג. מיט װערן געקרוינט מוז ארבעט
ענערגיע. — הױפטזאכלאך און צײט, טי, קײן

 האט אפים דעם פון שול דער פון אויםשליםונג דער נאך ערשט אבער
 די ראלע א געשפילט דא האט פארשטענדלאך אויפגעלעבט. שול די

 איז שול־פארװאלטונג, פאראײניקטער דער פון מיטהילן» באדייטנריקע
 אנשטרײנגונג! די געלױנט האט עם םך־הכל: דעם אונטער מיר ציען איצט

געראטן! איז פרוכט די װארטן! צו געלױנט
 די אפריל). טן1 (צום שול אונזער רעגלמעםי? באזוכן קינדער 112

 יעדער קלובן. צװײ אין איינגעטיילט און הלאםן פינך» אין לערנען קינדער
 װיםנשאפטלאך־עהםפערי־ װי םעקציעם, פונקציאנירנריקע גוט האט קלוב

 א״נגעאררנ־ גוט א און א״נבינדערײ נײען; מאלעריײ אטלעטיק; מענטאלע;
קינדער־ביבליאטעק. טע

 ארבעט אוז מי קיין ניט קארגט שול אונזער פון פארװאלטונג די
 פאר־ די פון איבערגעבנקײט די און שול; די פארבעסערן און םארשענערן צו

 שטארקעי־ אלץ װײטער װעט שול די אז גאראנטיע, בעםטע די איז װאלטער
װאקםן. גרעםער און

גראםפעלד. א. איז שול פון לערער דער
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שול רינג ארבעטער אומפארטײאישע יארקער נױ איסט
ברוקלין םם״ װײאנא 440

אי־ פון געװען באזוכט שויל די אייז 1927*1926 פון צייט יאר דעם פאר
 גראדואירט ?ינדער 7 האבן צײט דעד פון פארלויח אין קינדער. 100 בער
 און ביבליאטעק םײנע א געשאפן האט קינרער־קלוב דער ש(ל. אונזער פון
 גרא־ װעלן קינדער אײניקע נאך אפט. גאנץ ביכער ארויס נעמען קינדער די

ױני. אין דואירן
 אויך נעםט ילערער דער בײזבאיצ-טים. א געגרינרעט האבן הינדער רי

אמוזירוע־פאעצער. אינטערעםאנטע פארשידענע אין קינדער רי ארוים
 טעטיק. זײער ש\ל דער פאר ארבעט איר מיט אן גײט פארװאלטונג די

אװנט. מאנט^ג יעדן אפגעהאלטן װערן פארװאלטונג דער פון מיטינגען
 עלטערן־ דער זיך פארזאםלט מאנאט אין פרײטיק טן4 און טן2 דעם
 על־ די פאר געשיכטע אידישער אין קורם א האלט לערער דער פאראײן.

טערן.
װײםמאן. נחום איז ש(ל פון לערער דער

שול ױנג ארבעטער אומפארטײאישע קוני-אײלאנדער
עװענױ, מארמעיד 2802

 איר פון יאר זעקםטן אין ארײגגעטראטן הײ־יאר איז שול אונזער
עקזיםטענץ.

 יפעדער רי האבן שול דער אין ארבעט געװיינלאכער דער חוץ א
 א״נגע־ מיטינג, דעבם־מעמאריעל אין גענומען אנטײא װינטער היינטיקן

 און פאםײקער פארן געלט געזאמלט אװנט, יהואש־געדענק א ארדנט
 פארן זאמלונג רער אין גענומען אנטייל םטרײק־׳פאנדן, קצאוקמאכער

 יעדן מאי־פײערונג. ערשטן אן צו זײ גרײטן איצט ״איקאר״.
 פאר־ באריכט־פארזאמלונגען, חורשילאכע געהאט קינדער די האבן חורש
 קינ־ די פון אױםגעפירט און צתעגרײט קאנצערט־פראגראם, א מיט בונדן
דער.

 גרא־ פון ארױםיצאז דריטן דעם געהאט מיר האבן פעברואר חודש אין
 די םאר זעצט עם װעלכע םון טייל באד״טנדיקער א תלמידים, דואירטע
) מיטלשול. אונזער אין ליםודים
 געװארן אויסגעשלאםן איז שול אונזער װי נאכרעם, יאר גאנץ א

 איז אויםשליסן אז געװען, מישב זיך אפים דער האט רינג, ארבעטער פון
 א און בלאק אײן אינגאנצן אפאזיציע־שול אן געעפנט און גענוג גיט

ש(ל. אונזער פון האילב
 עלטערן, פון פארװאלטינג דער דורך גערופן קאנפערענץ, א אוין*
 צו געװארן באשלאסן איז ארגאניזאציעם, פון פארטרעטער און שול־טוער
 אפאזיציע־שול ר. א. ״איינציקער״ דער פון עפענען דעם אויף» עגטפערן

טע־ נײע רייע א ש\ל. אונזער פאר ארבעט אינטענםיװערער אן מיס
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 ארבעטער א. ק. דער פארװאלטונג. אין צוגעקומען זיינען ארבעטער סיקע
 מיט־ פארטרעטער זײנע שיקן צו דירעקט באשלאםן האט קוצסור־צענטער

שול־פארװאלטוע. דער אין צוארבטן
באנ־ דער געװען דערפאלגרייכםטע די זײנען אונטערנעמונגען די פון

 קינ־ רער און שול) רער דאלאר 600 בערך (אריינגעבראכט יאנואר אין קעט
 האבן קאנצערט צום האל. פיטיאן אין אפריל, טן10 דעם דער־קאנצערט

 נאמען אונטערן קינדער־שאפונגען מיט זשורנאל א צוגעגר״ט קינדער די
ים״. ״בײם

 אי־ זיך הײ־יאר שול די האט צענטער, פון װײט זײן צו ניט כדי
 אידישן םון הארץ אין — עװ. מאירמײד אויףי םויר̂ו פון בערגעצױגן

 ארבע־ ראדיקאלע אלע זיינען שול דער מיט צוזאמען קוני־איילאנד.
 ארויס םך א העילפן מיטהיל(* און אינטערעםן װעמעם טער־ארגאגיזאציעם

שול. דער פון ארבעט דער אין
 שול רער םון לערער דער קינרער. אכציק איצט פארטאגט שול רי

בעממאן. א. איז

שול רינג ארב. אומפ. בעטה־ביטשער די
ברוקלין עװענױ, בענםאן 1940

 אדבעטער- אומפארטײאישע בעטהביטשער די זינט אריבער איז יאר א
 זי אז באװיזן, שול די האט צײט יאד פארן און געעפנט, זיך האט שול רינג
 יאר דעם פון פארלױף אין אנדערע. קעגן שעמן צו װאס גארניט זיך האט
 פרא־ די פון איינעם איצט פארנעםט זי אז אזוי, אנטװיקלט שול די זיך האט

 זײער מיט נעעפנט שול־װעזן. גױ־יארקער דעם אין פלעצער מינענטםטע
 מיט און װאקםן, צי שנעל אגגעהױבן שול די האט קינדער, צאל קלײנער א

 ,90 ביז דערכר״כט אירע קינרער צאל די שוין האט שפעטער מא;אטן הנקם
 א אין נעװארן פארװאנדלט שול ־טאױקער3 האלבער א פון איז זי אז אזוי

 איר פון יאר ערשטן אי:ם באװיזן אויך האט שול רי טעגלאכער. גאנצער,
 דער פון קינדער 7 עלטםטע די און גראדואירונג, איר האבן צו עקזיםטעטו

 זייגען אלע כמעט און גראדואירט יאר דעם פון יאנואר אין האבן שול
 אויך נאר לערנען, דאם בלױז נישט אבער מיטלשול. דער אין ארײנגעטדאט;

 דערפאלנ. גרױםער א געװען איז שול דער אי; זינגען דאם און טאנצן דאס
 מיידלאך, 40 ביז 35 פון יאר גאנצע דאם באטײליקט זיך האבן טאנצן אינם

 קינדער. פופציק און עטלאכע פון באשטאנען איז שול דער פון יאר דער און
אי דעם פון פארלויף אין ען י  שײנע אייניהע געװאין דורכגעפירט אויך ז״נ

 האב; עם װעלכע צװישן עלטערן, די פאר סינדער די פון אונטערנעמונגען
 אװנט קאנטעםט דעקלאכיאציע און לײען א אױסגעצייכנט באזונדערס זיך
קאנצערט. א און

 נאר טא;, צו געזעעץ שול די האט קינדער די פאר בלויז נישט אבער
געװארן אראנזישרט זײנען יאר פונם פארלויוי אין עלטערן. די פאר אויך
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 די מיט פראגן פארשידענע אויףי לעקציעם רײע גאנצע א עלטערן די פאר
 און האלפערן ל. מ. לײװיק, חברים די און טאדאנט ד. און לעװין ר. ח׳־טעם
דערפאלג. יגרעםטן מיטן דורכגעגאעען זײנען לעקציעס אלע מנחם.

 םפק שום אן איז ארבעט יאר פונם רעזולטאטן שענסטע די פון איינער
 דער איז דאם—שול־װעזן נױ־יארקער אונזער אין נייער א אינגאנצן צװײג, א

 שטאלציר; ניט דערװײל נאך קען לינדערגארטן דער אמת, קינדערגארטן.
 דעם באזוכן קינדער 15 איגגאנצן — לינדער צאל גרויםער דער מיט

 ער אז װערן, געזאגט זיכערקײט מיט קען אבער דערפאר — קינדעתארטן
 על־ די פאר װײזנדיק ארבעט, דערציערישע װיכטיקע א אויפגעטאן האט

 אונ־ פאר איז זי נויטיק װי און אויפטא; קאן אינםטיטוציע אזא װאם טערן,
 זיך האט לינדער, צאל קלײנער אזא מיט כאטש קינדער. קלעגערע זערע

 געקומען איז און פארפעםטיקט שוין בעטהביטש אין קינדערגארטז דער אבער
בלײבן. צו דארטן

סטרוגאטש. מ. איז שול פון לערער דער

בױקלין. גאם, טע43 - 1373 שול, בארא-פארקער

 און יאר םארגאנגענעם דעם אףי אום זיך קוקן מיר ארבעט... יאר א
 קעגן קאמןש שטארקן אזא נאך אז געװען, מעגלאן־ דאם איז װי זיך, פרעגן
 קעגן אנגענומען מ׳האט װאם מיטלעץ, אלע פארפאלגונגען, אלע נאך אונז,
 די צוױעען דאם קינדער, און עילטערן די אונז פון אפשרעקן דאם אונז;

 בלבולים פאשײדענע שול, פון קינדער די אפנעמען ברענטש פון מיטגלידער
 טעטי־ יאר פרוכטבארן אזא פארצײכענען שול אונזער קען — ניט װאם און

קייט?
אר־ אידעאליזם, ענטפער: דעם אײגנטלאך װײםן שול־טוער די מיר,

 עלטערן אונזערע מצד זאך גערעכטער א אין גלויבן דער איבערהױפט און בעט
דערפאקג. דעם פאר פאראנטװארטלאך ז״נען פארװאלטער און

 פון טירן די פארשיאסן שול אוגזער פאר מעץ האט ,1926 מערץ אין
 שול אונזער אז זיכעױ, געװען מ׳איז לייסעאום. לײבאר אין דירה אונזער
:ארבעט יאד דעם פון ם״ה דער און טעג... לעצטע אירע שוין צײלט

ע אן שול, עלעטענטארער דער אין קינדער הונדערט איבער  פון אפטײלו
 באזוכן פופצן אלע און שול די גראדואירט האבן קינדער 15 מיטל־שול, דער

 א געקויפט ביבליאטעק. קינדער גרויםע א אייעעשאפן מיטל-שול. די
 פאר בילדער גוטע געװיזן װערן פר״טיק יעדן אפאראט, פיקטשור מואװעג

 מען מימיגראף, אײגענעם אץ איינגעשאפן אומזיסט. אינגאנצן לינדער די
 פון זשורנאל געדרוקטן א ארויםגעגעבן שול־צײטונג, אײגענע אן ארוים גיט

אי ניט איז װעלכער קאנצערט, א דורכגעפירט שאפונגען. קינדער  דורכ־ נ
 מערסטנם איז ארבעט טעכנישע די אפילו נאר קינדער, די פון געװארן געפירט

אלײן. קינדער די פון געװארן אויסגעפירט
קלאוקמא־ פאסײקער, םטרייק, מײנער דעם פאר זאמלונגען דורכגעפירט
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 אינםצענירונגען, רורכגעפירט קאלאניזאציע. שולן, פוילישע םטרײק, כערם
דורךגעםירט. האבן הינדער די װאם גל., ד. א. שמחות פון שוין אפגערעדט

 פאר־ די עלטער;, די ארבעטן עם לעבעדיקע. א איז שול אין ארבעט די
קינרער. די װאלטער,
 פאר נויטיק אזוי איז װעלכע הארטאניע די געװארז געשאפן איז עם

א־בעט. דערציערישער אונזער פון דורכפירונג דערפאלגרייכער
 אונזער אבער גראנדיעזע. גאר זענען װייטער 5א פלענער אונזערע

 אונז האט יאר האם גרוים. אזוי פוגקט איז גלייבן, אונזער און אפטעמיזם,
 דערגר״כט קאז אלץ און אנשטרײנגונג רי נאר זיך פאדערט עס אז געלערנט,

װערן.
קאמענעצקי. נ. איז שול דער פון לערער דער

שול ױנג ארבעטער אומפארטײאישע פלעטבוש איםט
. גאס טע94 איםם 247

 איצט פארמאגט און 1927 יאנואר אגהויב אין כעעפנט זיך האט שול די
 רי קלאסן. 3 אין אײנגעסײלט זײנען װעלכע קינדער, צאל באדײטנדיקע א

 מיט מאל אײניקע ארויםכעטראטן שוין זיינען און קלוב א אויך האבן קינדער
דעקלאמאציעס. און פארלעזונגען געזאנג,
 די מיט קאמףי א רורך איצט נאך מאכט און דורכגעטאכט האט שול די
 ראדיקאלע געגנט. רער אין זיך געםינען װעלכע תלמוד־תורות, און חדרים

 געבעטן זײנען געגנט, יענער אין װאוינען װעלכע עלטער;, פראגרעםױוע און
ארבעט. דער אין העלפן און שול אין קומען צו

כײקין. נ. איז שול פון לערער דער

שול אײלענדער םטעטן
אײלאנד םטעטן בולװארד, װיקטארי 110

געװען. װען-ם׳איז איז זי װי בעםער, איז שול דער פון לאגע איצטיקע די
 א פאראן נאך סיאיז און דעפיציטן אלע פון באפרייט זיך האט שול די
קאםע. דער אין באלאנס
אויםגעשטעלט. אויםגעצייכנט זײנען קלאםן די
װאך. גאנצע די אפן איז שול די און 45 איז קינרער צאל די

 גראדואירן װעט הינדער, 10 פו; באשטײט װאם קלאס, עלטםטער דער
ױני. קוטענדיקן

 ביב־ זײער פארװאלטן און אוים אלײן האלטן שול דער פון קינרער די
 װאך. א ביכלאך 20 ארויםנעגעבן װערן דורכשניטלאך און ליאטעק,
טעטי?. ארבעט שול דער פון פארװאלטונג די

 קינדערגארטך א װאך אין אײנמאל אוים האלט עלטערךפאראײן דער
קלאם.

 ראגטש. א. י. איז שול פון לערער דער
ראטשטײן. ליזע — לערערן קינדערגארטן
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עװענױ ליבערטי ו ו 703 — היל ריטשמאנד
אײלאנד לאנג

אנ־ אין .1926 דעצעמבער אין ערשט געעפנט זיך האט שול די
 אזא איז עקזיםטירן קענען ניט װעט שול די אז געראכט, זיך האט פאנג

 ארבעטער אידישער קליינער אזא מיט געגנט װייט־פארװארפענעם
 אי־ עטלאכע פון ארבעט אומדערמידלאכער דער דאנק א באפעלקערונג.
 עטלאכע שױן פארמאגט און פראגרעירט שול די האט טוער בערגעגעבענע

 װעט פארװאלטונג די אויב אז זיכער, איז עם קינדער. דרײםיק און
 צוקריגן װעט און ארבעט איר מיט ענטוזיאםטיש אזוי װייטער אנגײן

װאקםן. זיכער שול רי װעט טוער, עטלאכע גאך

יזאץ. ראזע איז שול דער פוןי לערערן די

ברוקלין עװענױ, טע18 — 5717 — שול מײפלטאנעד

 נא־ טן7 דעם געװארן געגרעדעט אלט, יאר האלב א איז שול די
 פארמאגט שול די דערםאלגרייך. אן נײט ארבעט די .1926 װעמבער

קינדער, פופציק שוין

 ארגא־ איז אויר אלץ. אין שול רער העלםט עלטערךפאראײן דער
 — קינדעי־קלוב א ״בילרונגם־קרײז״, א שול דער בײ געװארן גיזירט

 גרויםן א דורכגעפירט שוין האט שול די פרײנטשאפט״. פון ״רינג
 שול אין שול. דער פון ױביליי האלב־יאי־יקן דעם לכבור קינדער־קאנצערט

 א איז שול םון פארװאלטונג די קינדער־ביבליאטעק. שיינע א זיך געפינט
 געזונטע שטארקע, א װערן צו אויסזיכטן גוטע האט שול די און טעטיקע

שול.
ראטשטיין. ליזע איז שול דער פון לערערן די

עװענװ. פולטאן ו װילידזש, מירל
 ביז קאטפן, םך א אױםגעשטאנען איז יאר. 4 שוין עקזיסטירט שול די

שטאנד. איצטיקן איר צו דורכנעשלאגן זיך האט זי
 פראקט- אפיס, רי;נ ארבעטער פון ״אנערקענטע״ די קעגנער, אונזערע

 קײן אז קלאנגען, װילידזש אינם פארשפרייטן זײ — מעטאדן אזעלכע צירן
 גע־ װאלטן װעלכע טייל, א און ניט. שוין עהזיםטירט שולע ארבעטער־רינג

 אט דורך װערן דערציאונג ארבעטער אידישע, אן קינדער זייערע געבן װאלט
 װעי —. נאכדעם לאנג זייער דויערט עם און פארפירט, שולן פון ״םרײנט״ רי

תלמוד־תורה. פון קינדעד די שלעפן צו — זיך דעדװיסן ט־ר
זיי, װילן נ־ענטשן, אט־די מיט ״לאטם״ בשותפות האט שול אוגזער
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 אלעמען, דעם אח געקוקט ניט אבער פארקויפן, גיט לאטם רי זיך פארשטײט
אויפטואונגען. וױכטיקע באזונרערם רייע א פארצייכעגען צו שול אונזער האט

קלאוקטאכער, םטרײקנדע אלע כמעט זענען װעלכע חברים, אונזערע
 און גרופע, א צוזאמנגענומען האבן אװקגעגעבן, פענים לעצטע זײערע האבן

 אײנמאל כרי איצטער, זיך געפינט שול די װעלכע אין הויז דאם אפנעלױפט
שול. דער פון עקזיםטענ־ז די פארזיכערן צו אלעמאל פאר

 רא־ גאנצע דאס קאנצענטרירן צו געלונגען אויך שוין איז דעם, דאנק א
שול־צימערן. די אין לעבן בעאפטלאגעזעלש עלקאיר

 דער קלוב, אי־בעטער אומפארטײאישער רער — זיך פארזאמלען רארטן
 שול־ארגא־ שטענדיקע די אחוץ קאונםיל, פרויען דער קלוב, ארבעטער ױנגער

מוטערם־פאראײנען. און עלטערךפארא״נען, :יזאציעס.
 איז דאם נאנצע, א װערן יאר קומענדיקן צום שול, אונזער שוין װעט

אונז. מיט איז װילעדזש פון ארבעטערשאפט ראדיקאלע גאגצע די װייל זיכער,
.ר ע נ ט א ל פ ק י ז י י א איז שול םון לערער דער

דזש. נ. פעטערסאן, מט״ גאװערנאר 3 שול, פעטערםאנער

 פעטער- פראלעטאריער. אידישע טויזנטער פון שטאט די פעטערםאן,
 פון אראפ ניט גײט קולטור־טעטיקײט פראלעטארישע סטרייקס, װאו םאן,

 קור־ א מיט ביז האט פעטערסאן פראלעטארישע אידישע דאם טאג־ארדנונג.
 אר־ אידשע די פון דערציאונג דער װעגן פארטראכט ניט זיך צוריק, צייט צער

 ליג״ קולסור ארבעטעד ״דער אז געװעזן, גענוג איז עם אבער קינדער. בעטער
 פארפלײצן זאל ענטוזיאזם פון שטראם א אז — פראגע די שטעלן בלויז זאל
אלעמען. און אלץ

 צוזאמע:־ האט קלוב״ ״קולטור ארבעטער דער װאם שול-קאטיטעט, רער
 קינדער־שול: ארבעטער א; פאר נויטיק איז װאם אלץ, געשאפן האט געשטעלט

קינרער. 60 רעגיסטרירט דאלאר, 600 פון שול־פאגד א
דער־ זיי זיינען שװער, איז אנפאנג יערער אז װייםן, שול־טוער אונזערע

 פאדזיבערט דאס און שול־ארבעט, דער פאר ענערגיע און מוט מיט פול פאר
שול. דער פון אנטװיקלונג די און לעבן דאם

 זײעד האבן זאלן קינדער די װאו היים, א געגרינדעט האבן שול־טוער די
 די פון הנאה קינדער, די װי פונקט אפטמאל, האבן זײ און ארט גײםטילן
קינרער. די מיט דורך פירט לערער דער װאס שמועםן און לעקציעם

 אומפארטײאישע די פון פעדאגאגן־ראט דעם קומט דאנק הארציקן א
 באם געװארץ געגעבן אונז איז עס װאם הילױ דער פאר שולן רינג ארבעטער

״ װאס דערפאר, באזונדערס נאנץ און שול, די עפעגען  צוגעשיקט אונז האבן ז
לערער. אלם פלאטנער חבר ליבן דעם

 אונזער אף האפנועען פיל לייגן פעטערםאז פון ארבעטער אידשע די
 אנדערע פון פראלעטאריער אידישע די פאר בײשפיל א זײן װילן מיר שול.

אמעריקע. אין שטעט
פרעם־קאמיטע. קאציא, י. ברענמאן, לײב הערש
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קינדערגארטן הארלעמער דער
 ארבעטער אומפארטײאישע די בא קינדערגארטן ערשטער (דער

םטריט) טע103 איםט, 143 רינג-שולן,

 עלטערן די זאך. נייע א גאר נאך אונז בא דערװײל זענען קינדערגערטנער
 איז אדנאניזירטער פון באדײםונג די וױיניק זייער דערוױיל נאך פארשטייען

 װי און שול-עלטער. דעם פאר קינדער זייערע פון דערציאונג באװאוםטזיניקער
לאגגזאם. געגאנגען צוערשט דא אויך ארבעט די איז זאך, נייער יעדער בא

אן דערװײל איז קעדער צאל די  האבן זיי .15 אינגאנצן קלײנע, א נ
צו־ זיך האבן זיי אויפצוםאן: באװיזן םך א צײט קורצער דער םאר אבער

 צוגע- זיך האבן זײ בעסער; זיך אויסדריקן און פריי רײרן צו געװאועט
 ארד־ אין דערביי זיך האלטן און קינדער אנדערע מיט זיך שפילן צו װאויגט

 אר־ באם גײן, באם עםן, באם ארדנונג צו צוגעװאוינט זיך האבן זײ נונג;
 אידישע רײע א רעקלאמירן און זינגע; אויסגעלערנט זיך האבן זײ בעטן;

- ריטם צו צוגעװאוינט זיך האב; לידער;  דער פאר זיך זײ האבן בכלל -
אנסוױקלט. באדײטנד צײט קורצער
 דארוי מען אױפקלערונג. קינדערגארטן דער פאדערט זאך, נײע יעדע װי

 דערציאוגג דער פון באדײטונג גװאלדיקע די פארשטײן צו געבן עלטערן די
 זײ אויפפאדערן און יאר 6 נאך װי אזוי פונקט יאר 6 ביז קינדער זייערע פון
קינדערגארט;. אין סינדער זייער/ג שיקן צו

אלטמאן. שפרה איז קינדערגארטן פון לערערן די

בעט-בי־טש אין קינדערגארטן דער
ברוקלין. עװענױ, בענםאן 1940

 די רורך נאװעמבער, טן21 דעם געעפנט זיך האט קינדערגארטן דער
 גרופע א און שול בעט־ביטשער דער פון פארװאלטונג דער פון אנשטריינגועען

 זיי־ צוליב קינדערגארטן איז פאראינטערעםירט געװען זענען װאם עלטערן,
 דעם מיט געהאלפן האט קינדערגארטן-ארגאניזאציע די קינדער. קלײגע ערע

 די געגעבן און טישלאך די און שטולכעלאך קליינע די געשיקט איגװענטאר,
 זייער נאן־ איז קינרערגארטן דער כאטש אונטערשטיצונג. מאראלע פולע
 עלטערן די םון אינטערעס דעם זיך ארום קאנצענטרירט דאך ער האט ױנג,
 קליי־ זייערע טאג אלע אװעק פירן און בריינגען מוטערם די שול־טוער. און
 פון צײט רער אין דעזשורנדיק לערערין, דער ארוים אפט העלפן קינדער, נע

 קינדער־ פון אונטערנעמוגגען פינאנציעלע די אין אנטייל נעמען ארבעט, דער
גארטן.

 איר אין צימער באזונדערן א קינדערגארטן דעם אפגעגעבן האט שול די
נויטיק. נאר איז עם װיפיל באקװעמלאכק״ט פיל אזוי גיט און געבײרע
ארבעטן. פארשיידענע דורך קינדער קליינע די פירן קינדערגארטן אין

 געזאנג מיט שפילן באװעגלאכע דורך פירן אוים, שנײדן קלעפן, מאלן, זיי
גייט װעטער, שיינעם א אין ט*ג, יעדן םעשה׳לאך... אינםצענירן טענץ, און
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 מען באל, מיטן אדער לאפעטע דער מיט שפילט מען און הויףז אין ארויס מען
פארברײננט. מען און ארום לױפט

 קינדער־ גרעםערע עטלאכע דורכגעפירט שוין האט קינרערג^רטן דער
געסט. געלאדענע םך א געװען זײנען עם װעלכע בײ ׳טמחות,

 פר^נראם דער אי; אנטײל אן גענומען אויך האט קינדערגארטן דער
 גלײכבא- א איז ער אז געװיזן, דעם מיט און שול־קאנצערט, גרויםן רעם פון

שול־משפחה. דער פון מיטגליד רעכטיקטער
קאנצערט. זעלבסשטענדיקן א צו סינרעדג^רט; דער זיך גרײט איצטער

ע איז, קינדערגארטן פון לערעריז די י נ א . ם ט נ א ר א ט

קינדערגארטן םטעטן־אײלאנדער דער

 אומפ. סטעטן־אײלענדער, פון טועױ פאר א זינט יאר, האלב א איז עס
 בא יזינדערגארטן א עפענען װעגן פארטראכט זיך ה$בן שול ארבעטער־רינג

 שװער איז’ם אויפגאבע, שװערע א ;ייער גענומען זיך אר־ האב; זיי שול. דער
 באפעל־ אידישע רי װאו געגנט א אין אפילן קינדערגארטן א ארגאניזירן צו

 גע- דער װײל םטעטן־אײלענד. אין װי צעװארםן אזוי ניט װאוינט קערונג
 דא, בפדט עלטערן; די פאר פרעמד און נײ איז קינדערגארט; װעגן רא:?
אינזל. גאנצן איבערן צעשפרײט איז באפעלקערונג אידישע די װאו

 מיר פארמאגן טראנםפארטאציע, פון שװעריק״טן די אף קוקנריק ניט
 חםרונות ה^בן מיר אםת, קינדערלאך. צװעלףי קינדערגארטן אונזער אין דאך

 נאנצע א װאױטן דארפל ?ינדער די װאם איז, חםרון גרעסטער דער און —
 ניט װ״ט איז עס אז זיך, ם׳פארשטייט צוזאכיען. זיך קומען זײ ביז װאך
 עס װאן־. א אײגסאל בלױז קינדער מיט לערנעז און פארבר״נגען צו גענוג

 פון דאס זעען מיר אנהױב, אן איז ד^ס וױיל גארניט. װי בעםער אבער איז
 מאלן. און קלעפן שפילן, טאנצן, זינגע;, אידיש, רײדן קינדערלאך די װי דעם,

 ט^ג דער קוטט עכ װען זיך, פרייען קינדער די װי דעם, פון הױפזאכלאך און
קינדערגארטן. אין גײן פון

 קאנצערט א דורכגעפירט מיר האבן ױביליי, האלב־יאריקן דעם לכבור
 קינדערגארטן. פון קינדער די ז י ו ל ב גענוניען אנטײל האב עם װעלכן אין
 צו אײלענד פטעטן פון געשיכטע דער אין מאל ערשטע דאם געװען איז עם

ױם־טוב. אזא האבן
 זיך האבן בעלי־שמחות ױנגע די אזוי װי באװאונדערט האט עולם דער
 א און אנהויב, אן איז דאם עולם. נרויםן א פאר אויפטרעטנדיק געהאלטן

 לינדער־ דעם אפן האלטן װעון זיך מיר פארטראכטן איצט אנהויב. גוטער
 געלט שאפן צו מ־ר האפן צװעק דעם פאר װאך, א איינסאל װי טער גארטן

 געקרױנט װעט זי אז ה*פן, לאמיר ט^ געטאן. װערט ארבעט באזאר. באם
דערפאלג. מיט װערן

 ;עץ א האבן מיר זאל; אינגיכן גאר און סינדערגארטן! אונזער לעבן זאל
ר. ל. יארק. נױ גאנץ איבער קינדערגערטנער פון
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קינדערגארטן. אידישן אין קינדער קלײנע אײערע שיקט

 פון און קינדער זייערע פון באפרייען זיך קענעז מאמעם פיל אזוי .1
 — טאג; א שעה עטלאכע אףז קינדער די פאר פאראנטװאדטלאכיױיט דער
״ טוען װאס פאר  אי־ עפעם צײט פרייע־ דער אין קענען זײ ניט? ראם ז

 קלענערע די אה גע_ן אכטונג בעסער הויז; אין עפעם טאן בערלײענען;
 פאד פארדינען. און ארבעטן — נויט א אין און זאכן אײנקױפן גיין קינדער;

״ טוען װאם ניט? דאם ז
 ג נ ו ס א פ פ י ו א בעםערע א האב; קינרערגארטן אין קינדער די .2

 געדולד מען האט קינדער־גערטנער רי אין הײם, דער אין װי דערציאונג און
קינדער. די צו

אן אין ניט ן ע ג נ י י ר ב ד א פ לױגדערגארטז אין קינדער די .3
קינדער, פון געזעלשאפט דארט האבן זײ א) הײם: דעד איז װי בעםער ערך
״ װאם עלטער, זייער פון  שפיל־ דארט האבן זײ ב) הײם. דער אין ניט האבן ז

 ניט אופן בשום דערהײם אין קעבען זײ װאס צאל, אזא אין און אזעלכע צ״כ
האבז•

 צו ארדנוע, צו צו קינרער די זיך געװאױנע; קינדערגארטן אין .4
 אכטונג דארפן צײט, אין קומען דארפן זײ פינקטלאכקײט. צו רײנקײט,

 זיי װאו ארט, דעם פון רײגקייט דער און ריינקײט אייגענער ז״ער אף געב;
 אן אין גיין עו צו, 'זיך געװאוינען גל. ד. א. שפילן ארבעטן, זײ װאו עסן״

גל. ד. א. ארדנונג אן אין ׳שפיאן צו ארדנונג,
זײ חושים: זייערע קיגדער די אנטוױקלען גארטן קינדער איז .5
 אונטערשײדן צו אויס זיך לערנען און זאכן פארשײדנפארביקע מיט ׳שפילן

 ס׳אנט־ און בילדער און זאכן פארשײדךפארביקע זעעז זײ פיגורן, און פארמען
ט די זיי בא זיך וױקלט ק״  זײ שטריכן; און פארבז אונטערצוש״דן פײאי

אויער. זייער זיך םיאנטוױקלט און לידער, זיגגען זיי מוזיק, הערן
 שע- מיט אױס שנײדן זײ ?ינדערגארט;; אי; ארבעטן קינדער די .6
 דער־ אנטװיקלען און גל. ד. א. זעגן ־אטער, א מיט מײםטרעװען זײ רעלאך,

 מאזאאילע מאכן קלעפן, צײכענען, פארבן, זײ הענט. די פון מוםקולן די מיט
 הענט; זײערע און אויג זייער װידער אנטװיהלט עס װאם גלײכן, דאם און
 זײער אנטװיקלט עס װאם—אינםטרומענטן או* שפילן מארשירן, טאנצן, זיי

 אלזײ־ קינר דאם אנטװיקלט קינדערגארט; דער לןורצן, אין — ריטם פאר חוש
חושים. זײנע אלע אנטװיקלט טיק,

 זײער פון קינרער אנדערע מיט קינרער די שפילן קינדערגארט; אין .7
 אנדערע, פון געזעלשאפט אין לעבן צו אוים זיך ז־י לערנעץ דארט גלײכ;;

 צוגעװאוי־ און קאפריזנע און עגאאיסטיש זײן צו אויפהערן דארט מוזן זײ
קינדער. אנדערע פון אויך רעכט די אנערקענען צו זיך נען

און דיכטיק רײדן אויס קינדער די זיך לערנען סינדערגארטן אין .8
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 ריכט־ק אויסדריקן זיך לערנען אידיש, זאפטיקן און ריכטי?ן א רײדן שארח;
עלטערן. זײערע פון שפראך דער אין

 װעמען (בא קיגדער די פאר זעצן יזינדערגארטן אידישן דעם אין .9
 גע־ זייער או* נאטירלאך, אנטװיקלונג זײעד אידיש) רעדט מען דערהיים אין

 זיי און ניט, זײ אונטעררריקט אטמאספערע נײע די שפראך. וױינטלאכער
 ארבעט גאנצער דער אין אנטייל אן נעמען פרײ אנהויב פון נלײך שױן קאנען

אומגעשטערט. זיך אנטװיקלען און
 צײט דער מיט קינדער רי זיך װעלן ?ינדערגארטן אירישן דעם אין .10

 דאגן, צו אזוי — אלײן זיך פון פרײ אידיש שרייבן און לײענען אויםלערנען
 אנהויבן דארט מע;: װעט יאר טן7 אפן און אנשטרײנגונג; םפעציעלער א אן

 אזוי און ענגליש, אףי און זאכן אידישע געװיםע לעדנען קינדער די מיט
 קענען זאלן זײ װאו שול, איינהייטלאכע אײנציקע אן זיי פאר שאפן ארום

 אויכ־ און דערציאונג אנטװיסלונג, זײער פאר :ויטיק איז װאס אלץ באקוטען
בילדונג.

?ינדערנארטן. א־דישן א אין קינדער אייערע שיקט
קעדער־גערטגע־ זיך געפינע; רינג־שולן ארב. אומפארטייאישע די בא

פלעצער: פאלגנרע אין
גאם. טע103 איםט, 143 — שול הארלעמער דער בא .1
עװענױ. בענםאן 1940 — שול בעט־ביטשער דער בא .2
בולװארד. װיקטאר• 110 — שול םטעטן־אײלענדער דער בא .3

(״קלעף״) פאראײן עלטערן קינדערלאנד
i

 ״קלעו*" גאמען דער איז עקזיםטעגץ, זײן פון צייט קורצער דער פאר
 ״קינדער־ ?עמפ פון פרײנט און טוער רי בא פאפולער זייער געװארן
 אוים־ העלפן צו איז ארגאניזאציע דער פון הויפט־צװעק דער לאנד״.
 אר־ ױנגע אונזער און קעמפ, פראכטפולן דעם פארשענערן און בעםערן

 יהען בפרט דערפאלג. גרוים מיט אױפגאבע אט־רי דערפילט גאניזאציע
 פון מיטגלירער אלע כמעט אז פאקט, דעם אנבאטראכט אין נעמען מיר

 די איז פארװאלטער און טוער צײט זעלבער דער צו זײגען ״קלע^"
ענערגיע. און צײט פיל אזוי אװעק גיבן זײ װאו שולן,

 היפשן גאנץ א האבן זומער הײנטיקן מיר װעלן ״קלעףז״ דעם דאנק א
 די פאר פיאנע גוטע א לייק, םילװאן דעם אױף שיפלאך פון פלאט

 שפיל־ מארערנע אויך פילײכט און קעמפ פון קאנצערטן פארשײרענע
קינדער. רי פאר פלעצער

 צו באשלום דער איז ״קלעו*״ פון ארבעטן װיכטיקםטע די פון אײנע
 אונזערע פון הינדער ארימערע די פון צאל א העלפן צו מיטלען שאפן
 פאר־ װעלן זײ װאו װאכן, פאר א פאר קעמפ אין ארויםצופאדן שולן

 קינ־ געזונטער שיינער דער אין חברים זייערע מיט צוזאמען בריינגען
אטמאםפערע. דערלאנד
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דער פון באגריםונג

די פון פארװאלטונג פארײױקטעד

שולן רינ: ארב. אומפארטײאישע
 פארזיצער — דאראשקין י.

װיצע-פארזיצער — טוניק
 פארזיצער עקז. — שקלאר ד.

קאםיר - םילװער ב. דר.
 םעקרעטאר פינ. — הודװיץ י.

םעקרעטאר רעק — מעלצער ב.
קאםיר _ האלפערן ה.

נד נדערלא י ק
שולן ר. א. אומפארטײאישע די פון זומער-קעמפ

י. נ. דזשאנקשאן, האפװעל
גאם טע103 איםט 143 אפים: יארקער נױ

2940 ליהיי טעל.

 די, פאר צימערן באקװעמע רײ גאנצע א האט קינדערלאנד .1
 טענטס און צימערן און צײט, לענגערע א שטײן דארט װילן װאם
צײט. קורצער א אויף קומען װאס די, פאר
 גא־ װאונדערבארע א האט עם עםן, גוט גיט קינדערלאנד .2

זיך. שיפן און באדן צו טײך פראכטפולן א און טור-פאנאראמע
 אדיך זאלן דערװאקםענע די צוגעגרײט, אלץ איז עם .3

 פארשטעלונגען, טענץ, מיט פײן: פארברײנגען קאנען אװנטן די
לעקציעם. און
 קינ־ קלענערע מיט אויך קינדערלאנד אין קומען קאן מען .4
 פאר יאר. 14 איבער — עלטערע מיט און — יאר 7 ביז — דער

 װאם קינדערגערטנערן, א זײן דארט װעט קינדער קלענערע די
 אין זאלן מוטערם די אז אזוי זײ מיט פארברײנגען בײטאג װעט
פרײ. זײן קאנען טאג פון משך
 זײערע פאר סײ דערװאקםענע, די פאר םײ פרײזן די .5

מעםיקע. זײער זײנען קינדער קלענערע



שול־טוער פון באגריםונגען

i שול ו. א. אומפאוטײאישע כראנקסער
םטריט טע145 איםט 542

פארזיצער ראוך, נ.
 לערער מאזער, ב.

 הימאװ מרם. און מר.
 פאקס
ױגער

נעװין
קימבאראװםקי

קאטאוױטש
רעזניק

םעקרעטער לאס, מר.

 גרײזער מרם.
 לעדערמאן ״

 ליפשיץ
 גאלדבערנ ״
 לעװםקי ״
 פערלמאן ״
 פעקעלים ״
 עפטער ״
ריפקין ״

:שול־פארװאלםער פון באנריםונגען

2 נומער שול בראנקםער
עװענױ װאשינגטאן 1520

ראזענויער א - לערער
פאדאלסקי םימאנאוױטיש פינקום
קאװאלםקי מענט ליװײ
ברױנשטײן אײדלמאן עלקין

דריבינםקי םילװער דר. םפעקטאר
שיןז קלײן מאגידםאן

גרײמאן

3 נומער שול בראנקסער
עװענױ פארעםט 804

םעק. מעלצער, ב. נאװאק ה. - לערער
מענין מיטלמאן אםילאװיץ

פלאקם בירנבאך לײמאן
לאנגין א קאטעל
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נאכ ÜB185 איסט 48ו ,5 נומער שול בראנקםער
םעק. בע־ע־ ש. ראזענױער א - לע-עי

עפשטיין לױויי ר. ראיטש
קאהן ב. באגאראד ס. אײדלמאן פ.

פרימאן םיגעל גװארדיאק

גאס וסע98 איסס 240 ,7 נוםעד שול בראנקםער
םםריט טע198 איםט 240

לערעי — לײעװסקי א
 קאפלאן ם.

םרולעװיץ
ז ע ד

יאפע
מורשטיץ

פיטקיז

קארא־
פעפער

מס ,8 נומער שול אוב־ויננ אומ. א ,נו
בראנקם םטריט, טע169 איםט 915

 לערער׳—מישקאװסקי נח
גלאצער-םעק. ש.

 םעק. פינ.—ראמבאם א
אלפערשטײן מ.

טאוב מ. קאםאװםקי ם. בליקשטײן ם.
ספױואק א. חברה פ־אדאלםקי א. פרידקעם י.

עבעריל וינא נײפעלד מ. סילװערבלאנק ש.
קעסין ג. גאלינסקי ד.

e שול ו. א אומפאוטײאישע כראנקסער
בראנקם םט״ טע140 איםט 611

 קופערמאן כאשע - לערערין
בארםקי וױיםמאן װערניק מרם.

עפשטײן שײעט
ראפםקאיא ס. מענדעלםאן עני

שולן ר. א. אומפארטײאישע די אי־ קינדער אײערע פארשרײבט
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!

ואוד באסטאן i42o ,10 נוםער סולי בראגקסער
שקלאר !־־.—■פארזיצעו קאפלאן רבקה — לערערין

גריו
 ליבערמאן

s. שװארץ 
 ליף י.

אײעראװ

גאליפאלער
כאטין
מילעט

מעטליץ
פעדער

פײן
פרײדקעם

שײמס

דעם פון מיטגלידעױ

io נומ. שול בראנסםער עלסמ־ו־פאויץ
ראוד באסטאן 1420

,באברויםק ר. V. גרין םעק. מײערםאן, ש.

גראםמאן ם. גאליפאלער מ. הענטין ם״

םפיװאק מ. גרונעם ט׳ ראםקין ם.

גרין• ם. גאלדײמאנד ק. כאטין
מעטליץ אדלער ה. מירלםאן

ראזנבערג א. דובנייק פ. װילװענםקי

לארװי א. זאלצמאן ז. אדעלעװיץ

װילענםקי ק. שײעם מ. שװארץ א.

גאס <מ7 א. 134 שול, ר. א. אופופ. דאונטאונער
מינקאװ נ. — לערער 1920 ױלי געגרינדעט

 פיאנע־לערערן װינער, אנא מוזיק־דירעקטאר ,‘זיםעלמא ל.
מאנדאלין־לערערן — פארמאן סילוױע

 םעק. פראט. מאו־־ק, יעטא פארזיצער מײעראװיץ, «.

װײנשטײן, פ. סעק. פינ. שאפירא, מ.
אויפזעעד מוזיק־שול קאםיר מילער, א.

 הויז-פארװאלטער — פארמאן דזש.
זײדמאז ר. מײזנער פארמאן הערי

 פרידמאן ב.

 רובץ מ.
 רוידער ב.

דאזענפעלד

 הערשקאװיץ
 גאלדבערג ב.
 גרענט נ.

גוראלניס

 טאקעו מים
 דיקשטײן
פיגארםקי
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i נום. שול האולעםעו פון פארװאלטעו
1918 נאװ. געגרינדעט גאם טע103 איםט 143

 לערער - בראמבערג א
 םעקרעטאר פינ. — בלאט מ.
 פארזיצער — דעדי א.
 קאםיר — קאהן ג
 הויז-םעקרעטאר — קאהן א
םעקרעטאר פאראײן עלטערן — מינץ י.

ç .םאלאטקין מרם גראסמאן מרם. און מר.

קעםלוק מרם. גארדאן מרס.

1 פריד מרם. יעדיד מ.

קאנװיםער מרם. װאל מרס. און םר.

קויפמאן מרם. און מר. לעװין ר. מרם.

; רײ מרם. מוםין מרם.

! פאדאלתקי ב. מינץ מרם.

שליפער מרפ. און מר. מאקאװםקי מ.

עפשטײן םילװערמאן טש.

לעװין הײמעז סלאמקער מרס. און מר.



2 נום. שול אומפ. הארלעם
i

i
I
i

גאם טע112 איםט 105
ליפשיץ סימע - לערערין

מאקאװםקי
 מיראנאװ שליפער א.

באמען

 םעק. גאםפאגעל, מ.
 אישעװםקי

 םיגעל
ראזנבערג

הארלעמער
3 נומער שול ר. א אומפ.

גאם טע121 א. 242
 און שול־טוער אלע באגריםט

 װיכטיקער זײער אין לערער
ארבעט.
 לערער — לײב א.
 פארזיצער — נעבעסקי פרײנד

םעק. — טאובער ם.
םעק. פראט. — גארדאן
 קאםירער — דאפקין
 פארװאלטער — נאםאןש

״ — מיראנאף
“ — פליט

״ — קאופמאן
״ — פישער

 װיליאמםבורג
שול ױנג ארב. אומפ.

סטרים האפקינםאן 259
לערערין — טאראנט דארע

 גודמאן ל.
 באראנאװםקי

 דימאװ
 קאזאנםקי

 גאלדנבערג
 מעדינעץ

 באראן
 װינער
 קאהן

ו*עלמא]
װײץ

גאלפערין
פרימאן

ראבינםאן

ױם־טוב שולן דעם צו װאונשן בעםטע אונזער

:שולן ר. א. אומפ. די פון פאוװאלטעו די
 עװענױ ליבערטי H703 — היל ריטשמאנד

 ברוקלין םט., טע94 איםט 247 — פלעטבוש איםט
 י. נ. בראח־וײ, 2450 - הייטס װאשינגטאן

םט. טע103 איםט 143 - 1 נומ. קינדערגארטן
ברוקלין עװ., בענםאן 1940 — 2 ״
א. ם. בולװארד, װיקטארי no — 3 ״

 םט. טע103 א. 143 - עלטערן-פאראײן קינדערלאנד
סט. טע103 א. M3 - געזעלשאפט קינדער מיטלשול
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פון פארװאלטער די פון באגריםוננען

שול אײלענדער םטעטן
־ א י ש ט אנ לערערין ראטשטיץ-קינדערגארטן ל. לערער, ר

װאלאװיטש
םעק. ניקאלם, ר.
פארזיצער מאם, מ.

 קליין מרם.
 ראזען ב.

 נאטאנבלוט
 דאלגין בערטא

דאלגין לינא

 געזאנג—
 אײדום

 רײטהאנט
 לוריע •

 פינצענםאן
 םיגעל

מעלאמעט

פאראײן עלטערן םטעטן־אײלענדער דער
 באזאר, יערלאכן צװײטן צום שולן די הארציק באגריםט

אונטערנעמונגען. אלע אין דערפאלג גרוים װינשט
דאלגין לינע ניקעלם מינע מאס בערטא
איידלסאן מרם. פינקלשטײן פעני ראזן בלומע
לוריע בערטע רײטהענט מרם. נאטאנבלוט רעניע

עוו. פיטקץ 1844 ו, שול בראנזװיל פוז באגריםונג
פארזיצער - ראגאןה נײטן לערער — לײג א.

 םעק. פראט. רובינסקי, ם.
 מענעדזשער קאפלאן, ־זש.

 סעק. פינ. מישקין, ׳ט.
פיגקלשטײן :רשון

 בעלינקי חבר׳טע און חבר
ריטש ״ ״

שולין
װינער

3 נומעו בראנזוױל פון פארװאלטער
 ברוקלין עװענױ, םטאון 563

לערער גראםפילד, א
םפעקטאר טשעםנאװ מרם און מר.

קראװעצקי לינדענבױם ״
ראפאפארט לײבאװיץ

T שילוצין נוםבוים
שאפירא םטאל
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פון באגריםונגען

שול ר. א. אוםפ. קוני־אײלאנד פארװאלטער די
עװענױ מאירמעד 2802

םעק. פינ. מורשטיץ לערער בעדגמאן, א
קאליש האדאס טענענבוים

קופערמאן קוגלער גודמא־
פרײם קװינטנער טשוםיד

שײפער קאמינםקי בילאװשטײן
גאירצפעלד דאלניקאף פעםניק

פון :אגריםונג

שול בארא־פארק פון באגריםונג
קאמענעצקי נ. —לערער
 פרידמאן ם.
 האלפערן ה.

אדאם מרם.
 בעלס,;י

 דאשםאן
האלפער מרם.

 האלפערן הנה
 דאראשקין יעקב
 װאלקאןז מרם.

 ליכטנשטײן מ
ליבאװ מרס.

 פארזיצײר פעםין, ג
 מאלאמוד ם.

 פארבער
 יאנאוױץ

 קאזדאן מרת.
קאן ם.

שול בעט־ביטשער פו־ פאװאלטונג די
עװענױ בענםאן 1<>40

פארזיצער קאן, םטרוגאטש מ. למךמף
 שנײדער ל. מרם. און מר.
 שנײדער װ.

 קאזאקעװיטש
 דאגלאם
אסטאר

-ly**י-י־יי*• ר■
 בײלאװיטש מרם. און מר.

גרענד
גרינשפאן מרם.

 גאלדבערג מרם. אדן מר.
 הײטנער מרם.

 װײםדארף
מאטלױק

 מאלערמאן מרם. און מר.
םקאפ
פרימא־ םרם.

****<<■< רארליך

אינגםטע די פון באגריםונג

מ א. אוטפ. פעטערסאן ע ר.
םם. גאװערנאר 3

לערער פלאטנער, א

 פארװאלטער די פון באגריםונג
דער פון

?w א.ו. אומ. עוזש5וױ5נװ
לערער פלאטנער, א
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פארװאלטונג שול ר. א. אום. ניריארקעו איםט
י. נ. ברוקלין, םטריט, װײאנא 440

 שולן-פארװאלטונג פאראײניקטע די באגריםט
באזאד. צווײטן-יערלאכן צום

םעקרעטאר קרעמער, י. װײסמאן נ. — לערער
זאלעז זוקראװ ריװמאן

קאטלער בראון קרעמער
אקוטאװםקי לאזארםאן װאלנער

פארװאלטונג שול ג א. אומפ. פארק מײפלטאן
י. נ. ברוקלין, עװעניו, טע18 — 5717

תעק. — באראל י. ראטשטײן ליזא — לערערין
לעװין באסין סימאוױטש מרם. און מר.

שטײםל סעלעצקי

שולו ו. א. אומפ. ױ פון לערער־ראם דע־
זײן אוים דריקט

 אלטמאן שפרה
 בערגמאן א.
 בראמבערג א.
 באום וו.
 גראםפילד א.
 הייקין נ.
 הורװיץ י.
װײםמאן נ.

דער צו פרײד
 פו מיטגלידער

 זאלאטאראװ מ.

 טאראנט ד.

 טאראנט ט.
 לעװין יעקב

 ל״עװםקי א.
 ליפשיץ םימע

 ל״ב א.
מאלאמוט ל.

 פון געלעגנהײט
לערער־ראט: ן

 מאזער ב.

 מינקאװ נ.
 מישקאװםקי נח
 נאװאק ה.
 םטרוגאטש מ.
 פלאטנער א.
 פאקם מ.

קאץ ראזע

באזאר איצטיקן

 קאפלאן ר.

 קופערמאן כ.
 קאמענעצקי נ.
 ראנטש א. י.
 ראזענויער א.
 ראטשטײן ל.

 שאפאשנזק װ.
שייפעי■ י.

קינדער-צײטוננ די ויפט)ר

חבר״ ״אונזער
י. נ. םט״ טע103 איםט 143—הויפט־פארקוין! נומער א םענט 2

פון באגריםונגען
 כאר־דיריגענט — שייפער ל.
 געזאנג־לערער — מאלאמוט ל.

 טאנץ־לערעריז — פאקם מ. מאדאם
מאלערײ־לערער — זאלאטאראװ מ.
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j באגריסונגפון
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i .י. װ. ג. ל. א

יארק נױ םטריט טע25 איםט 130
j
f
טשערמאן סטענזער, א מענעדזשער הײמאן, לואים |

םעק.־טרעזשורער פארטנאי, דזש.

I III ! I l ITI I llllllllllll |י| IIIIIIIIIII I ITI

!i
 געסאכט איז װאם זאמלונג, א פון באצאלט װערט באגריםונג רער פאר ■

j פיר פאייג^דע רי פון מיטינג עסזעסוטיװ דזשאינט א ביי געװארן 

: ביזנעם־אגענטן און לאסאלן

 מענעדזשער בארוכאוױטש, י. — 2 לאקאל
j מענעדזשער זירלין, א. — 9 לאקאל

 מענעדזשער פארטנאי, דזש. — 22 לאיקאל
מענעדזשער גארעצקי, י. — 35 לאקאל



לגס עדױהײשאנא? ױניאן טרײד פון באגריסונגען
I
i
Î

פאריערם ;
i

ל. ע. י. ט. אלגעמײנע

אפאלנאפײסעד !
ל. ע. י. ט. אלגעמײנע

העפפאכער
ל. ע. י. ט. אלגעמײנע

דערציאונג אידיש־םאציאליםטישע א קינדער אײערע גיט

V»



רןולטור־קלוב; און ױגיאנס £יז גאגריסונגען

אן פאריערם ױ יז
5 לאקאל אפרײטארס

» פאריערם ױ ױ
10 לאקאל נײלערם

אז פאריערם יוני
15 לאקאל פיגישערם

Compliments of

FR IEN D S o f  CU LTU RE, B r o n x

רןינדער ירנגע פרן לרב)ר ר>ולטור
דערציאונג אידיש־סאציאליםטישע א קינדער אײערע גיט
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I שולן ר. א. אומפארטײאישע די באגריםן פדר
 I א אין קינרער די דערציען צו ארבעט אײער

I נוצלאך. זײער איז גײסט פראלעטארישן
1 ) װײטער! אויף דערפאלג גרוים אײך װינשן נזיר

133 — m ,יארק נױ עװענױ

כאױדױיגענט שײפער, י.

פון באגריםונג

ם ד רז מאנדאליז«רקעםםער פ
 ארבעטער אומפארטײאישע די פון חברים געגריםט, זײט

 דערצי־ דערפאלגרײכער אײער פון יאר צװײטן צום שולן רינג
 נאציאנאלע די װאם דעם, אויף קוקנדיק ניט ארבעט. עריישער

 אײך םיטלען אלע מיט האט רינג ארבעטער פון עקזעקוטױוע
 די אנגעהאלטן נאר ניט איר האט ארבעט, דער אין געשטערט

טעטיקײט. אײער פארברײטערט נאך האט נאר שולן, אלע

!אײד טיט איז באװעגונג ארבעטער די
גרום, חבר׳שן מיט

ארקעםטער מאנדאלץ פרײהײט
םטריט טע14 איםט 106

פארװאלטעי*. יאפע, י.



בענדער 10 די פון 2 !

I ס י מארי ס ם װ ע ש ם נ ױ ו
ערשינען שױן זענעז |

צו־ קופאן דעם אױם פילט
 אױןז טשעק א מיט זאמען

: אדרעם פאלגענדן
 װינסשעװםקי מאריס

קאמיטעט, ױבילײאום
.80S רום סקװער, ױניאן 1

 אלע פאר זיך םובסקר״ב איך
 װינטשעװםקי מאריס פון װערק

סומע די א״ן גלײך צאל און
$.-----------------פיז

■----------------------------נאמעו
— — — — — — אדרעם
—-------------------------שטאט

ר ע ד נ ע ב ו ס י ד
 ארױםגעגעב;. פראכטפול װערן

זײן חןגט פרייז רעגולערער רער

א א ד 2 5 ר ל
 ״פרײהײט״ די פאר

לעזער
 ביזן םובםקרייבן זיך װעלן װאם

בלויז קאםטן װעט מאי, טן1

א א ד 10 ר ל

MuTaHTe e/iHHCTBeHHyK) paôoH yK ) ra3 e T y  
Ha pyccKOM H3biKe b AiviepHKe

E ) K E H E f l E J l b H b l R

nOOTHCHAH d ;e h a
n̂a CoeA• IÜTaTOB h KaHâ w J ln a  Hbio-HopKa h aarpanHHŁi,

Ha toa ...........................52.00 ״  BKjiio-iaH h C. C. C. P.
־־ * י  o- Ha roA ........................................ $3.00
H a 6 ........................................... 1-2״ Ha 6 Mec.............................................. 1.50
Ha 3 Mec............................................ Ha 3 Mec...................................... 1.00 ל5

Z le H b rn  n p H C b iJ ia iÌT e  i i o h t o b h m  n ep eB O A O M ( M cm eii 

o p ^ e p )  h jih  MapKHMH (H e  K aH aacK H M H ), n o  a z ip e c y :  
NOVY MIR WEEKLY, 30 Union Sq., New York, N. Y.





Greetings to N. Y. Nonpartisan W. C. Schools 
WITH BEST WISHES

from

U N IT E D  COUNCIL 
OF W ORKINGCLASS H O USEW IVES

Every workers’ wife should join the United Council 
of Workingclass Housewives

80 EAST 11th STREET, ROOM 237 

NEW YORK CITY

אײך װינשן און אײך באגריסן מיר
ארבעט אײער אין דערפאלג

ט ר א ע 2 4 5 ש ט נ ע ר ב ג נ י ד ר ע ב
םעקרעטאר שפיגל, דזש.

245 ברענטש פון מעמבערס גרופע א
ראטמאן פישל מאנדעל פײשע

בובכדאן הערי מאנדעל מיױ
w ד ד י ח ״1 ^•דז מארמארשטײן נחשן

 ליפסין מארים
יאכנעפ אײב

 גאנאפאלער מ.
 מײדנמאן א

שװארצבערג ױםף

 האראװיץ עלים
 ,גראבעלםק דזש.
 בענדים דזש.

 רײםקין מעקם
שלײפער א.

טו א נ י ױ פ ר ע ט ל ע
פיגאדםהי מרם.__ל. און מר.

; גערשאוױץ הערי
בעקעו א מרם. און מר.



ארגאניזאציעם פרײנטלאכע פון באגריסונגען

20 לאקאל רײנקאוט־מאכער,
ל. ע. י. ט.

ביאנקס ,2 ברענטש קאנסיל פרױען
ראוד באםטאן 1347

בראנקם קלוב, ארבעטער אומפארטײאישער
בראנקם ראוד, באםטאן

בראנקס ראוד, באםטאן 1420 — ב 1 ל p ט נ י ו י ר V ד
 װעלן זײ אז האפט, און שולן ר. א. אומפ. די פון באזאר דעם באגריםס

שולן אומפ. די פון ׳טילער גראדואירטע קינדער, אונז פון נחת האבן נאך

בראנהס לאוער פון קולטור־צענטער אידישער דער
םט אר צום ישולן ר. א. אומפ. די באגרי  באז

 ארבעט וױיטערדיקער אייער אין אײך שטיצן צו זיך פארפליכטן מיר
מאראליש. םײ פינאנציעל, םײ

םט. טע145 איםט 542 אין פרייטיק יעדן זיך פארזאמלען מיר

Compliments of

Branch No. 2, Workers Party
Meents Every Friday, 542 East 145th Street, Bronx

שולן ר. א. אומפארטײאישע די אין קינדער אײערע פארשרײבט



 אײער פארועצן אייך װיגשן מיר
 ארבעט דערציאונגם ערפאאגרײכע

 רעװאלוציאגע־ אידישער א פאר
ױגנס. רער

ר א 637 בר. גראדנער

 ביעלאצערקאװער
ר. א 417 ברענטש

 אר־ אומפארטײאישע די וױנשט
 נרעםטן דעם שולן רינג בעטער

דערפאל;.

 ר. א. אומפ. די באגריסן מיר

ױם־מוב באזאר דעם צו שולן

פערלשטײן ב. און מ.

ג נ ו ם י ר ג א ן ב ו ם

 רײנלענד ל.
 רובראנאװסקי מ.

 גארפינקעל
 מענדלםאן עמ.

שקאלניק נײטאן

S H E F F I E L D  

FARMS CO., Inc.

524 West 57th Street 

New York City

 פאראײני- דער פון באגריםונג
 טע־ םאציאליםטן די פון קונג

(ױםט). ריטאריאליםטן
 געװען אמאל איז עס װאס דאם,

 פארװירקלאבט. איצט װערט חלום, א
א אנגעפירט װערט ראטן־רוםלאנד אין

קאלאניזאציע קאנצענטרירטע
דן,; פון  פארװאנדלט מוז װעלכע אי

 עקאנאמישן, אידישן א אין װערן
 צענטער,' קולטורעלן און פאליטישן

 אאויטאנאמער אידישער א אין —
 ט. ם. אטאליקע די מיר, טעריטאריע.

 איז עס נויטיק װי פארשטאנען האבן
 פאר 1אי עם חוב א פאר וואם און

 קאלאניזא־ אט־דער העלפן צו אונז
 בר״טםטע די צוצוציען און ציע

 צו אידן אמעריקאנעד די פון שיכטן
 פאר־ זיך האבן מיר ארבעט. אט־דעער
 צװעק דעם צוליב צודיק א״ניקט

 צוצו־ ט• ם. חברים אלע דופן און
פאראײניקונג. דער צו שט״ן

צו: װענדן זיך דארןן מען
UST— 144 —  2nd Ave. N. Y. C. 

Tel. Drydock 3085
 הארציק אויך מיר װילן אגב

 א. אומפארטייאישע די באגריםן
 גרוי־ רי פארשטײען מיר שולן. ר.

 ק\לטױ זייער פון װיכטיקײט םע
 געביט אויפן טעטיקייט רעלער

 קינ־ אונזערע פון דערציאונג פון
 נרעםטן דעם זײ װינשן און דער

דערפאלג.
חבר־גרום, בעםטן מיט

״ױסט״ פאר
םעק■ בערמאן, ל.________

 אומפ. יארקער נױ איסט
קלוב קולטוד

 װינשט און שולן רי באגריסט
 פרובטבארע און דערפאלג פיל

ארבעט.
סעק. זימאן, מישא

בראנקם פון 12 קאונסיל
 קינדערגערטנער רי װינשט

 שולן ר. א. אומפ. די םון
 גוטע טאן צו און װאקםן צו

ארבעט.



ארגאניזאציעם אוב. ns cggBjgi:ו. א■ »ז באגויםונגעו
 מענם יאנג גראיעװער

ר א 35 ברענטש

ף ן ן ״ ד ט י י ה י י ר פ ך ^ ״

272 ברענטש
 גרוים שולן ר. א. אומפ. רי װינשס

 באזאר דער אין דערפאלג
אונטערנעמוננ.

אין: מיטעט ברעכטש דער
םט. טע103 א. 143

ר. א 512 ברענטש לענין
קאל. אגדזשעלעם, לאם

 ענגעלם פרידריך
ך. א 673 ברענטש

 װינשט און 1שול די באגריםט
 װײטער־ דער אין דערפאלג גרוים

אנטװיקלונג דיקער

 אומפ. יארקער נױ איסט
קולטור-קלוב

 שולן ר. א. אומפ. די באגריםט
 פרוכט־ און דערפאלג װינשן מיר

צוקונפט. דער אין ארבעט בארע
םעק. זימאן, מ.

126 בר. רינג ארבעטער

םיטי אטלאנטיק

 וױנשן און אײך באגריסן מיר
 נאבעלער אײער אין דערפאלג

ארבעט.
 אונטערנע־ אײער אז האפן, מיר

דערפאלג. א זײן װעט מונג

519 בר. רינג ארבעטער
איל. שיקאגא,

 ליבאװער פראגרעםיװער
645 בר. מענם יאננ

 יערלא־ אייער צו אײך באגריםן
 װינשן און אונטערנעמוע כער

דערפאלג. גרוים
_______. םעק. שנײדער, ה

77 בר. רינג ארבעטעד
 שולן ר.' א. אומפ. די באגריסט
יום־טוב. באזאר צום

462 בר. רעג ארבעטער
דזשארדזשיא אטלאנטא,

«

פרײנט און חברים אײך, צו װאונשן בעםטע אונזערע

225 ברענטש ארב״־רינג אדעםער
 םטריט טע4 איסט 62
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געזאנגם־פארײן פרײהײט :ןוני־אײלענדער
אײלאנד קוני עװ.״ מאירמעד 2802

 אײער זאל ױם־טוב. זײער צו שולן די הארציק באגריםט

דערפאלג! גרויםן מיט געקרוינט זיץ ארבעט וױיטערדיקע

Compliments of Dr. I. MENKEN — 2187 Third Ave.

Dr. SAMUEL H. BELL —  Dr. BALOTSKY
Surgeon Dentists. 103 Second Ave., Orchard 9049

D r. S. PALEY — 532 E a s t  5 t h  S t r e e t

i D r. M. G. LANDA — 281 E a s t  B r o a d w a y

\

פרײנט: פון באגריםונגען
 נאלדשטײן אברהם גאלדשטײן מ. פעדערניק ס.

קוקאװ זש. םטערלינג א ב.
פרידמאן ב.

ן י ו ו ע ל ן ו ר ה א
עװענױ טע7 — 462.

ן א מ ד י ר פ .ל
פא. רעדינג םם., סע10 נ. 231

I. M. R O t FER  & CO. — 520 Eighth Avenue

לעװיז הערי
דזש. נ. עװ״ פארקװיל 128

ליװײ ימר
בראנקם עװ״ װאשינגטאן 1426

דערציאונג אידיש־סאציאליםטישע א קינדער אײערע :יט

59



I פרײז ביליגטטן פארן לעזער אידישן בײם טײערםטע דאס

i פוז דוערס מ mm
פראכט-בענדער טאפעלע u אין ביכער 28

פון װאנט־פארטרעט הינםטאעריש־װ־אװירטער א פרעמיע: א מיט
ם כ י ל ע - ש ו ל ש

 האלב־דעדוצירטער דעד איז דעזעה טויזנטער פון פארלאנג אויפן
צייט. באגרעניצטער באשטימטער א נאן אויף פארבליבן יאדצייט־־פד״ז

פארטא חױן א ,$15סס. - $27.00 אנשםאט ן
 צייטן אלע אין הויז אײער מאכן קאנט איר װאם מתנה, שעגסטע די

: צו מאני־ארדער אדער טשעק אײער אר״ן שיקט

Sholom Aleichem Foundation, 31 Union Sq., New York =
4479 םטייװעםאנט טעאעפאנירן: קאנען יארקער נױ ן
I אין דא שאום־עאיכם פון װערק רי קויפן קאנען באזאר פון כאזוכער 
Î ביכער־בײדא. דעם

ד ע ט ײ פ א נ ל א פ ה א כאנ
םקװער ױניאן 15

; א י ל י מ 8 ר ע ב י א ם ט י ז א פ ע ד

Compliments of

M OSKOW ITZ

LITTLE RO UM A NIAN RESTAURANT 

76 Second A venue, N ew  Y ork



Vי

i פדײנט פון באגריםונגען ---------------------------------------------I
 װינש און באגריםונג הארציקע מײן אײך שיק איך
ארבעט. װאונדערבארער אײער אין דערפאלג אײך

ז ר מ ר . מ
 1 פעםטונג דער צו אמוניציע טראגט
j פאי!קם־׳טפראך. אונזער פון

ז ו ג א .ה

קאנעװסקי א.

ן .ב א מ ט י ו ר
גאס טע10 איםט 114

1 בלאט אהרון
i\ װאונשן בעםטע

1גלעזער לעאן
! ט ר א ג נ י י ו ו . א

 j 20 לאק. ױניאן מאכער רײנקאןט
j1 םעק.־טרעזשורער — 

1 ר ע פ א ר
1i

ט ע מ ו ל ך ו ר ב

ה פ י ק ח צ י

טילןאלםקי כאװע

 פארטנאי ישעיה

 ר ע ל ט א ק ל ס א י

 װײםנבלאט פ.

ן א מ ב י י ר ש . הק א ל א פ .נ

שרײבמאן פעני מרם.
זשאםפער דזש.

טאקער מאלקע
ראזנבערג םעם לעהרער זשאזעןז

אײנבינדער א ראזן איזראעל

61 <♦׳־
61



ען ג נ סו רי אג ט פרן ב ײנ ר ם און פ ױ ב :ח

ץ ה. דר. װי ר הו
בראנקם עװ., וױלקינם 1330

ם ע ג ס ר ע ב מ א ר ב

לז ר א ש אן ט ם ק לי ע ז
ײנין י. דר. ר ק

בראנקס עװ״ וױיז 1235 ר ע ק ע ב - אי ר ע ם

B. BOXER, Ph. C.
Pharm acy

ם ע ץ ס װי א ס א ק

1618 Bathgate Ave.,
אן ם. מ ד ע ה

ען מ א ע ר רי ע ט ע פ א ק
םט. טע26 װעסט 119 ל טי ב ע עװ. װילקינם 1564—1ש

ג ע. ר ע ב ד ל א ג
םט. טע117 װעסט 260

פ. ר ב מ. מ י ש ט ר א

ײם אן ח מ ט ר א ג
Compliments of

BEILINSON ען מ ײ ײן ה ט ש ר ע דינ

JACOB FURMAN
4024— 14th Ave., Brooklyn

ײן ה. ט ש פ ע

רי ע אן ה מ ר ע װ ל סי
 שולן ר. א. אומפ. די באגרים יך1

דערםאלג. גרוים זײ װינש און קי י. ם נ מי א ק

ר ע ט ל א ו ו .י
— בעקערײ —

 בראנקם ׳םט. דזשענינגם 876
ר. א. 548 ברענטש פון מיטגדיד

Compliments of

Dr. M. GELLER

 אנאנ־ װעלכע אלע, פאטראנײזט
,שול־אלמאגאכן. אונזערע אין סירן

Compliments of

D. FRIEDMAN

P atron ize all those who
P atron ize Us! 3776 Park Avenue

62״



 די אץ װאױנען װאם חברים, פון באגריםונגען
הײזער קאאפעראמיװע

 לאנדאו ה. ״
 גארדאו ר. ״
 קלײן ה. ״
 יאנאס ס. ״
 ציפקיז ס. ״
 לעוױט ב. ״
 פאמין ר. ״
 נעמעראױ כ. ״
 אמבערט ד. “
 בױרלי מ. ״
 יאריק ס. ״
 מיגדאיי פ. ״
 שיבקא נ. ״
 םאװיטםק ק. ״
 םילװער ס. ״
פרײנהעל י. ״

 ׳טװארטץ ב. ״
 םקארקא ה. ״
 ראזען י. ״
 מייזען י. ״
 פליט מ. ״
 קאלמים י. ״
 טעניבאם ל. ״
 טוטילמאן ס. ״
 פריטקין ל. ״
 בינאװײן ה. ״
 קאפלאח מ. ״
 לעװין י. ״
שט״ן װ. ״  ארענ
 האראױיץ מ. ״
 ברענער מ. ״
לעװין א ״

 װיאפיליאס מ. ח׳
 ױדין מ. ח׳טע או• ח׳
 האלעפםקי מ. ח׳
 ראזענבערג ני. “
 רובין װ. ״
 בלום ראוז טע’ח
 צמןערמאן נ־ליה ’ח
 קראװיץ ד,. ״
 עדעלמאן מ. ״
 מאזורסקי נ. ״
 װעלשטײן אב. ״
 אקטאן ל. ״

 אפעלבאום רחל ח׳טע
 נאװיאםקי ל. ח׳
 פישמאן נ. ״
פנחםי ״

)פיגקום בײלע קאהעו גוירסאן דוד
לופדער יעקב קאהעו ב. אפעלבוים א.
פיש לעקב ראז מ. וווינשטװן ױסף

פינק ל. רובינשטייז י• לארבער םעם
דזשוראוו נ. פרידכזאן ם. גראבםכזיט דזש.

םמיט הערי לײבאװיטש בוקכיז נ.
לעפקאוױץ ר. גאלדפארב מ. גאלדבערג ה.
לאדימירםקי װ. סאלאף מ. גרין מ•
ראזענבערג ר• םעמױעלםאן ם. זילבערט אהרן
גאלדשטײן ה. בור,ספײן א. פייגע און שלמה
בארין א כטאוער גאסי יאקםמאן
װאלינםקי א. סטייגבײרג א. טעביבאם ח.
זיסערמאן מ. טאקער אגא מאזער ס.

ן ב ײ סיידי א טאקער בעסי ראזענבאאום מ.
סאפראן באנפעלד ראוז שװארץ ס.

קאפלאן ס. קאפילאװ לינא (קראפמאן ם.

רערטאן ם. אילים ראוז גאלסטוך י.
סעם און ראוז ליכטענשטײן נעםין ם.

גוטמאן ח. שאפירא יעקב פוירפער ס.

ש״גפעלד דזש. סינגער פ. מור טש.

קארדאלניק דזש. סילװער הערי פאשאפסקי
פופאק איזי דאפםקי א. באסמאן י.



i

! i B ! 100,000 מיטגלידער ioo,ooo י
j פוז מיטגליד א װערט !

I ר״ א ק י ״א I
I ״f־ י

1 פארבאנד) סאװעטן איז קאל. איד. דער העלפן צו (געזעלשאפס
\

I יאר א דאלאר־ אײן אפצאל מינימום ן

I אן ארבאניזאציע אײעו אן שליסט |
״ ! ו א ק י א ״
I !
ì יאר א דאלאר פינה אפצאל מינימום ו T - 1■ T T g ▼

 םאװעטן־פאר־ אין לעבן אידישע דאס בויען העלפט |
יסודות פראדוקטיװע געזובטע אױה באנד

I ארבעט היםטארישער דער צו שותןז א װערט |

 Î זײער בארעכטיקן װעלן שולן ר. א אומפארטײאישע די
 I קלאםנבאװאוםטע מוטיקע דערציען װעלן זײ װעןי עקזיםטנץ,

 I געזעלשאפטם- נײער א פאר ארבעטער־קלאם, דעם פאר קעמפער
 I און געװארן געמאכט איז װעג דעם אןז אנהױב אן ארדנונג.

I דערפאלג. גרעסטן דעם פאר װאונש הארציקן א צו נעמט דערפאר ן

j .װאטענבערג ע j



פון באגריםונג

ױניאן פאריערס די פון נאאוד דזשאינט
מענעדזשער ד, ל א ג ן ע ב

פון נאגױםוננ

לאקאלו קאטערם
ױניאן פאריערש

פון באגריםונג
ד ו ה ר ע ד א ר ב  

 פײפעד־ פײנטערס, אװ
 און הענגערם

 דעקארײטארם
905 לאקאל

H ERM A N  H ER ZIG
Grocery and Dairy 

2842 W. 33rd St. C. I.

מיטגלידער ר. א. פון באגריםונגען

272 ברענטש פרײהײט
 אויפגאנג

 דרוקער
 גילמאן
 הורװיץ

 װאםערמאן
 זעליגמאן

 טיטיעװםקי
 לאטקער אהרון

לאטקער דזשייק

מאריס
םיגעל

פאדאלםקי
קאמינםקי

רובין
ראטשטײן
ראזנפעלד

רעזניק

P h il ips  R estaurant ר. א. 386 ברענטש
װאונשן בעםטע זײנע שיקט

48 Delancey St. New York באזאר יערלאכן טן2 צום

 ברענטש בעסאראביער
ר. א 674

JIMMIE HIGGINS BOOK SHOP
Announces its removal to
106 University Place

LARGER, BETTER QUARTERS
One block south from former 

location

BOOKS • MAGAZINES • PAMPHLETS



Compliments of

M ANHATTAN
LYCEUM

ELEGANT LARGE HALLS 
WITH STAGE

for mass meetings, entertain- 
ments, balls, weddings and 

banquets

66-68 EAST 4th ST. 
New York City

Booth Phones:
Dry Dock 6612, 7845

Office Phone Orchard 9319

P. Bartkin, Manager

Tel. Dry Dock 0545

L E N O X
A ssem bly  R ooms

Two Large Halls 
for Balls, Weddings and 

Banquets
CATERING A SPECIALTY 
Rooms for Special Occasions 
252-256 East Second Street

New York

Compliments of

STUYVESANT
CASINO

140-142 SECONIX AVE. 
NEW YORK CITY

Compliments of

ג א ט ן צ נ א ג א
 און רו פארגניגן, פון

אין באקװעמליכקײס

״לבני׳ס״
 גרעםטע און האמעל

 בעטם רוםיש־טערקישע
- פאר װעאט, דער אין

1.00
 $7.50 פאר טיקעטס 10

 באקומט פרײז דעם פאר
 דעם בעטם, די כיען

 ל״ ו ״פ װאונדערבארן
 מיליאן־דאילארדיגץ דעם

 רוען צום ״יאונרזש׳׳
ה באדן נאכן  א און זי

 צום בעט גרױםארטיגע
שלאפן.

מענשן טױזנטער
 זיי־ טאג יעדן א<צט מאכן
 אין אפאינטמענטס ערע
 ס־׳ ״ליבבי פון לאבי״ דער

האטעל

HOTEL״.»־ BATHS
MLANCXT Cr CM nr *TIE m MEW row\3 S S h /k .

The ASTORIA
Catering a Specialty 

62-64 EAST 4th STREET



פרײנט און חברים אלע בעטן מיר
חבר באזוכן צו

ן א רמ ע ד ו ר ם ע ס
 נייעם זײן אין

ר ע ב ר א פ א ש ב
H ARLEM  PROGRESSIVE 

IN TERN A TIO N A L U N IO N  
BARBER SHOP

72 EA ST llO T H  STREET, NEW  YORK
 — זיך פארזאמלט ױגנט ראדיקאלע די װא; פלאץ, א —

אין שיך קויפן הבריש אלע

ס ר ע ד ל ו ש י ר ע ה
— שוך־געשעפט —

פאמיליע גאנצער דער פאר
יארק נױ בראנקם, עװענױ ברוק 222

ביליקע זײער פרייזן

FONNETTEE SPECIALTY SHOPPE
CORSETS, ״־ES, HOSIERY



H. Reiner, Pres.Telephone Stuyvesant 1852

W E B S  T  E K H A  L I

119-25 EAST 11th STREET
-------o-------

C a t e r i n g  a  S p e c i a l t y

-------o-------

Accommodation 150 to 2000 
------ o-------

WEDDINGS, RECEPTIONS, CONCERTS, BANQUETS, 

BALLS, ENTERTAINMENTS, CONVENTIONS 

FAIRS, PUBLIC EXHIBITIONS, 

MEETINGS, etc.



i

! The Bank of United States
, MEMBER FEDERAL RESERVE SYSTEM

Re s o u r c e s  O v e r  $92,000,000.00

!
DEPOSITORY FOR

U n i t e d  S t a t e s  P o s t a l  S a v i n g s  F u n d s  

I S t a t e  o f  N e w  Y o r k — C i t y  o f  N e w  Y o r k

Commercial Accounts Letters of Credit
Special Interest Accounts Travelets Checks
Bonds and Securities Thrift Accounts
Foreign Exchange Travel and Tourist

Four per cent Interest Paid on Special Accounts

O F F I C E S :

M a n h a t t a n
Fifth Avenue at 32nd St. Seventh Ave. at 39th St.

J 77-79 Delancey Street Madison Ave. at 116th St.
B r o n xa

Southern Boulevard at Freeman Street 
Third Avenue at 171st Street 

Burnside and Grand Avenues (under construction)

) B r o o k l y n
Pitkin and Saratoga Avenue

S a f e  D e p o s i t  V a u l t s



Second A ven u e  B aths
S e c o n d  A v e . ,  c o r n e r  1 s t  S t r e e t , N e w  Y o r k  C i t y

Largest in the world.
Newest and most modern 
RUSSIAN and TURKISH BATHS 
Hotel accomodation and 
home comforts
A MILLION DOLLAR LUXURY 
WITHIN EVERYBODY’S REACH.

A s k  y o u r  f r i e n d s .

Tel. Chelsea 1285

COLONY ART SUPPLY SHOP, I n c .
PAINTS, COLORS and ANILINE DYES

ARTISTS MATERIALS, DRAWING MATERIALS

165 SIXTH AVENUE
between 11th and 12th Sts.

NEW YORK CITY
Adolf Klaff

Tel. Orchard 5111

R. G.
PANTS

47-53 DELANCEY STREET, NEW YORK CITY



American Commercial Credit U nion

107 WEST 116th STREET NEW YORK
Legal Adviser 

PEARL H. WEINBERGER

Under the Supervision of the Banking Department 
of the State of New York

SUPEVISORY COMMITTEE
S. Makarovsky J. Schmirer Ph. Kaplan

Office hours: 9 a. m. to 6 p. m.

Credit Committee meets every Wednesday at 8 p. m.

CREDIT COMMITTEE
D. Dudicoff G. Sorenko J. Tobachnick

L. Schliffer S. Sloboda

Resources: $321,092.59 Members: 1208
P. MANDEL, President B. FRIEDMAN, Secretary 
G. WEINBERGER, Vice-Pres. . RUBIN, Director

Tel. Ludlow 2445

H. TENENBAUM
High Grade F urn itu re

450 East 149th St., Bronx

Wadsworth 0765

Operative Hand Laundry

1634 St. Nicholas Ave., N. Y.

Windsor 2638
Or. JOSEPH BENSON

Surgeon Dentist
1358— 43rd St., Brooklyn

Phone, Billings 6974
S T A N D A R D

“ The Home of Satisfaction”
H A N D  L A U N D R Y  

1572 ST. NICHOLAS AVE. 
Between 188th & 189th Sts.

T H E  B E E K M A N
Barber Shop & Beauty Parlor

Phil. Levine, Prop.
Hair bobbings in all styles 

620 E. 141 ST. BRONX

JACOB GOLDBERG
Mechanical Dentist

1951— 83rd St. Brooklyn

ט י ד ע ם נ א ע י ו ו ס ל
MANN & GOURZE, Props. P. O. Box 82, WOODBOURN, N. Y.

 די פון הארץ רער אין אפרױפלאץ װינטער און זומער אידעאלער אן
 װאםער קאלסע און הײסע עלעקטריק, הייזער, נײע קעםסקיל־בערג.

עח אין זיך שיפן און פיש כאפן זיך, באדן צימער, י
 .־. נ. פאלםבערג, צו לײן װעםטערן און אנטאריא י. נ. נעמט—דירעקיטאנם

םטאנציע. דער ביי װארטן װעט קאר אונזער



Liberal rate paid on checking Accounts 

4% SPECIAL INTEREST DEPARTMENT 

SAFE DEPOSIT TRUSTS

PO U G H K E E PSIE  T R U ST  COMPANY
4‘The Bank of Service״

Phone 1246

N A TH A N  LEVINE
Dry Goods, Clothing, Shoes

182 MAIN STREET 

POUGHKEEPSIE, N. Y.

Phone 1613

Telephone 1898K O SH ER M ARKET

F red C. H orn beck

REO AGENCY
Sales and Service

Storage

650 MAIN STREET 
POUGHKEEPSIE, N. Y.

J. DENZIG,

Manager

4 W *

Compliments of

J o seph  B rodsky

Attorney

41 UNION SQUARE
City

427 MAIN STREET 

POUGHKEEPSIE, N. Y.

שולןר. א. אומפארטײאישע די אין קינדער אײערע פארשרײבט
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Telephones Ingersoll 2590-2589

Chatham Realty Co.
Realty Investments 

Mortgages. Insurance

851 UTICA AV ENUE
near Church Ave., Brooklyn

Silver Lake Dairy

PO U G H K EEPSIE , N. Y.

ס ד נ ר א ב ם י א ו ל

םט. טע143 א. 598

J. ASHEPA

1001 S heridan  Ave., P>ronx

Potkin & Kaplan
2911 W est 25th  S tree t

Wholesale & Retail Butcher

ב ארבעטער אידישער $ו
בארא־פארק פון

ברוקליז סס., טע43 — 1373

Phone Ingersoll 6418

Warren C. Mallinson
R e a l  E s t a t e

900 UTICA  AV ENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Specializing in lots 
R u g b y  Section

The DAIRY MAID

G. R osenberg

4205 BROA DW AY

פון באגריםוננ

אויערבאך ר. דר.
- ט ם י ט נ ע ד

םטריט טע102 איםט 237

GOTHAM

GIRLS COAT CO.

205 W EST 39th  STREET 

NEW  YORK

פון באגריםונג

צ י נ עC י

שולן ר. א. אומפארטײאישע די אין קינדער אײערע פארשרײבט
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י  É

Dr. D. B. GOLDSTEIN ELBEE CHOCOLATE CO. j
1
j Surgeon Dentist

93 Ave. B corner 6th St.

!
30-44 So. 9th St. Brooklyn j

Î

Dr. B. BLOCK ר ע פ ע ש . פ

t Dentist
î

ם נ ע ר ו ש נ י א - —
!
j 3065 Third Ave. New York 
j

אםפעקט 1451 בראנקם עװ., פר

j Tel. Lexington 1593

M. MAISEL, M. D.

139 E. 16th Et. New York

i
1

Compliments of
ł
î2

j
Dr. & Mrs. SHEFFER

1 Dentist

BEACON
!

I
î 881 E. 170th St. Bronx

LU M BER CO.
i

1 ־ ־ ־־־
1 DESIATNIK

General Insurance 

1 649 Broadway Brooklyn

9
j

BEACON, N. Y.

i
i

! G. RABINOWITZ 1 D. ALPER
î Pharmacist and Chemist Real Etate Broker

166 Belmont Ave., Brooklyn 507 Main St. Beacon N Y. î
î

Phone 941-R ־
— ------------- ------- ----- ------------------ !
Windsor 6847 f

BRONX BAKERS
Zwerner & Cooper

S Bread and Cakes 

Î 78 Ferry St. Beacon, N. Y.

Î
i

RINGLER’S DAIRY
Wholesale and Retail 

Butter,  Eggs and Cheese

5407-09 —  13th Ave., B’klyn

i

I דערציארנג אידיש־סאציאליםפזישע א קינדער אײערע גיט
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I פון באגריםונג

 ! סאאפעראםיװן הארלעמזזר פאוײניקטע
! העמפ ױניטי און

I
I י. נ. עװעניו, לעקסינגטאן 1786

ברוקלין, סט״ טע43 1138 — ןס א ף ג י ר V ה

 ט נ י י ר פ א מילװאקי ר. א. 484 בר.

9 לאקאל באארד עקזעקוטיװ
טשערמאן — גרינבערג װיליאם מענעדז׳עער — זירלין אײב

 װ. אז. א. ניערן־קראנקהײט צוקער־קו־אנקהייט, װי — קראנקה״טן פילע
 צו $ן זײ מיהויבט א״דער צײט, לאנגע א קערפער אין אפט עקזיםטירן

 אדער 6 יעדע (אורין) װאסער א״ער אונטערזוכן לאזט איר װען ׳צפירן.
בײצ״טן. קראנקהײט די פארכאפן איר קענט חד׳צים, 8 כעסער נאך

זאכן אנדערע פארשײדײנײ און ליחות כלוט, אורין, אנאליזירן םיר
T H E  M I R K I N

Analytical and Pathological Laboratory, Inc.
A. MIRKIN, Ph. D. MAX BRESLER, M. D.
133 SECOND AVE., N. W. cor. 8th St. Tel. Dry Dock 8216-8217

D r. H . M E TLITZ
Surgeon Dentist

1501 BOSTON ROAD (Kilpatrick 7279) NEW YORK

Meet me at the PUBLIC ART Dairy & Vegetarian Restaurant
Dry Dock 9069 75 SECOND AVE., NEW YORK

Mme Fay Koshelle j MODEL
Pianist DRESS SHOPPEJUROWSKY

4----



I
פון באגריםוגג ן

קלוב ארבעטער פראג. איד. וױליאמםכורגער |
ברוקלין עװענױ, גרעהעם 29 אין אװנט פרײטייק יעדן מיטעט

j ר. א 625 ברענטש לענין
 ארבעט װײטערדיקער אײער אין דערפאלג װינשן מיר

i פון באגריםונג

כעהער אידישע די פון קלוכ פראגרעסיװן !
i פון באגריםונג א

j פון ארבעטער גרופע א
דרעם־שאפ גרעפם ארטור

םט. טע36 װעםט 265
j טשערמאן קארן, משה

- MAYER a n d  TRAIGER
166 STANTON STREET, CORNER CLINTON ST.

I $22.50 S T Y L E  C L O T H E S  $27.50

ם ר מ ײ ר
 קאאפע־ די אין מילכיקם און אײער פרישע דעליװערט

הײזער. אנדערע און הײזער ראטיװע
פינקטלאך און ׳טנעל באזארגט װערט אלץ

I O K I N ’ S
P r e s c r i p t i o n  P h a r m a c y

W hite  P la in s R oad C orner A llerton  A venue
\ F oo tof S tation



ע י צ א מ ר א פ ב י א
קינדאיןקינדערלאנדקעמפ א פארשרײבן װאם די פאר

 אין—מײדצאו און איעלאך—קינרער אנגענומעז װערן קעמפ אין .1
.13 ביז יאר 8 םון עאסער

 געזונטע ב^ויז ע?זאםען. דאקטאר א דורכגײן דארח קינר יעדעס .2
אנגענומען. װערן קינדער

װאכן. 5 אױףי אדער װאכן 10 אויף קינר א רעגיםםרירן קאן מען .3

:איז פרײז דער .4
:שול ארבעטער־רינג אן באזוכן װאם ?ינדער, פאר א)

$145.00 ---------יאר 11% ביז קינדער פאר װאכן: 10 אויףז
$152.00 — יאר 11% פון עלטער קינדער פאר װאכן: 10 אויףי
$ 80.00 -------------יאר 11% ביז קינדער פאר װאכן: 5 אויןז
$ 85.00 — יאר 11% פון ע?טער קינרער פאר װאכן: 5 אויוי

:ש(ל ארב.־ריע אין ניט גייען ולאם קינרער, פאר ב)
$165.00 ------------יאר 11% ביז ?ינדער פאר װאכן: 10 אויח
$175.00 — יאר 11% פון עיצטער קינדער פאר װאכן: 10 אויף
$ 90.00 -------------יאר 11% ביז ?ינדער פאר װאכן: 5 אויף*
$ 95.00 — יאר 11% פון ע^טער קינדער פאר װאכן: 5 אויףי

ראטעם. עט^אכע אין װערן אויםגעצאלט קאן ג%ט דאם .5

 קעמפ אין פירן דאם אריין שױן גייט פרײזן אויםגערעכנטע די אין .6
 בריװ װעש, די פאר נומערן זאכן, זיינע און קינד דאם צוריק און
גצ. ד. א. קענדי העמפ, אין ארבעמם־מאטעריאל קארטלאך, און

 אײן קײן אפיאו קעמפ אין זיך מיט נעמען ניט דארף קעד סײן
 ם׳װעט װאם אלץ, מיט װ/נרן באזארגט דארט װעט עם װײצ פעני,

 קײן זיך מיט נעמען ניט אױך דארפן קינדער רי זיין. נויטיק אים
 צושיקן ניט אויך קענדי קײן זײ דארפן ע^טערן די און קענדי,
צוברענגען. ארער

אין אינפארמאציע מער נאך זיך װענדט

םטריט טע103 איםט 143 — אפים
2940 ציהײ טעילעפאן:

.2 ביז 10 פון זוגטיק און שבת אװגט; 8 ביז 4 פון טעטצאן אפן: אפים

77



פרײנד און הברים פון באגריסונגען

ארבעטער-באװיגונג אידישער פראגרעסיװער דער פון

שולן, ארב.־רינג אומפ. די םון טוער און חברים אײך, באגריםן מיר

 במראקראטישע די זינט ארבעט, זעלבםטשטענדיקער יאר א העכער אייער מיט

 א״ך האט — רינג ארבעטער פון עקזעקוטױוע נאציאנאלע די — מאשין

אויםגעשלאםן.

 פון עקז. נאצ דער מצד פארפאלגונגען די טראץ אז געהערט, האבן מיר

 עפנעז און שולן פריערדיקע אייערע פארשטאקן צו באװיזן איר האט ארב.־רינג

 פרא־ אידישע גאנצער דער פאר געװינס א זײבען װעלנע שולן, נײע ר״ע א

באװעגונג• ארבעטער גרעסיװער

 פרא־ די און ארבעט, װיכטיקער דער מיט חברים, אן, גײט
אײך! מיט זײן װעט ארבעטער־באװעגונג גרעםיװע

הײמאן לואים
ױניאן קלאוקמאנער מענעדזשער

פארטנאי י.
ױניאן קלאוקמאבער םעק.־טרעזש.

בארוכאוױטש י.
2 לאק ױניאן, קלאוקמאכ. מעגעדזשער

זיר^יז א״ב
9 לאק. ױניאן, קלאוקמאכער מענעדזש.

גארעצקי י.
35. לאק. ױניאן, קלאוקמאנער טענ.

לופין א.
 22 לאק. 'יניאן, קלאוקמאנ. טשערמא[

 זימערמאן םאשא
 ב. דזש. קלאוקמאכ. דעפ. דרעם מענ.

װארטים ראוז
ב. דזש. קלאוקמאכ. דעפ. דרעם פון

װ״םבעת א.
דעפ. דרעם פון קלוירק טשיף

?אפלאן
ױניאן קלאוקמאכ. דעפ. פראט. טענ.

גאלר בען
ױניאן פאריערם מענעדזשער

לײבאװיטש ם.
ױגיאן פאריערם געהילף־מעגעדזשער

גראם ם.
ױניאן פאריערם דער פון פירער

קאהן ה.
ב. דזש. ױניאן פאר. םעק.־טרעזש.

שאפירא א.
בארד דזש. ױגיאן פאר. טשערמאן

מענטשער ם.
ױניאן פאריערם פון טוער װיכטיקער

ליפצין סעם
אמאלג״ פון פליגל פראגר. פון פירער

נעלםאן
אמאלג״ פון פליגל פראגר. פון פירער

םאזער ב.
אן קאפגמאב. פליגל פראגר. פירער מני

זשוקאװםקי ם.
ױנ. חעט ל״דים פליגל פראגר. פירער



באװעגונג ארב. איד. פראגרעםיװער דער פון חבױם

מאוריס א. סיגעל רור
א.־ר. אין באװעג. פראגר. פון פירער א.־ר. איו באװעג״ פראגר. פיו פירער

ליפשיץ ב. לאטקער א.
פארטי װארקערס בױרא איד. םעק. א.־ר. אין באװעג. פראגר. פון פירער

זאלצםאן ר. קאסטרעל ה.
״פרײהייט״ דער פון מענעדזשער א.־ר. אין באװעג. פראגר. פוז פירער

עפשטײן מלך אשיגםקי דוד
״פרייהייט״ דער פון רעדאקטאר א.־ר. איז באװעג. פראגר. פון פירער

עפשטײן שכנא אײבראמם דוד
״פרייהײט״ דער פון רעראקטאר א.־ר. איו באװעג. פראגר. פון פירער

אלגין מ. הענדין ל.
״האמער״ פון רעדאקטאר א.־ר. איו באװעג. פראגר. פון פירער
?יצים ר. ב ײ עפשטײן א

״ פון הויפט־בוכהאלטער ט ״ ח ״פר״ א.־ר. איז באװעג. פראגר. פון פירער

“״פרײהײט דער פון מיטארבעטער

 דער םון (רעדאקםאר נאװיק פ. טאלמי, ל. אילמאואװ, ש. סולטאן, י.
 פאמעראנץ, א. ױדיטש, פ. מאנדעלבױם, פ. ױקלסאן, ר. ״אײניגק״ט״),
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געלט און צײט שפארט איר
דרוק־ארבעט אײערע :יט איר װען

די אין

.)אינד פרעס, סקררער ירניאן
 געמאכט װערט ארבעט אלע

ביליג און גוט ארטיםטיש-שײן,

בוך א ביז קארטל א פון דרוקן מיר
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