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ם׳דױערט לאגג דער װינטער
)פון רוםישען(
פון
סדױ׳גיט

י .פיראזשניקאװ

דע ר זדגט׳בר.

ם׳דויערט לאנג דער װינטער,
ם׳ל״גט דער שנײ צעשפרײט,
װאלד װיל מער ניט בלײכען
נאקעט און אן פרײד . . .
װארט נאר ,װ»לד ,א ,װ«רט נאר!
— ס׳בלײבס ניט װארטען לאע
פרילעג כרענגט דיר בלעטער,
פײגעל און געזאנג.
ס׳דויערט לאנג דער װינטער,
ם׳ליגט דער שנײ צעשפרײט ;
קינדערלעך אין שטוב דארט
בענקען שטילערהײט . . .
װארט נאר ,קינדער ,װארט נאר!
ס׳קומט א גאםט אט באלד :
ס׳וױנקט אײך שוין דער פרילינג,
םיגריםט אייך פעלד און זואלד.
ס׳דויערט לאנג דער װינטער,
םיליגט דער שנײ צעשפרײט ;
ער װיל שוין מער ניט טראגען
םיאלטע װײסע קלײד . . .
װארט נאר ,ערד ,א ,װארט נאר!
קוק זיך צו אהין :
ם׳טראגט דיר שוין דער פרילינג
קלײדער פראכטפול גרין.
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קינדערלאנד

לאלא טראבטער
פון לאה ק .האפמאן
אזױ פרײ װי דער װינט ,װאם ־ א ט קײן מאמען,
זײנען ארומגעלאפען דרײ איגלעך איבער די בראנ־
קםער גאםען און געזוכט װאס צו צעשטערען .האבען
זיי געטראפע אונטער די פים עפעם א קעםטעל אדער
א לײדיג פלעשעל ,האבען זײ עם געבריקעט מיט
די פים ,ביז די ארעמע בלי איז צעפאלען געװארען
אויןז שטיקלעך .אבער זײער באגער נאך צעשטע־
רדננ איז געבליבען גיט באפרידיגט ,און זײ האבען
א שטארקע גאנצע זאן  ,וואם
װיד^ר גי^זוכט
זאל זיך ױט לאזען צעברעכען ,און װאם זאל קרעכ־
צען און קנאקען אונטער זײערע הענט ,ביז דואנעז
עם װעט פאלען אין קאמןז הילפלאז און צעשטערט•
האבען די אינגלעך געטראפען א לײדיגע מילך־
קאן ,האבען זײ זיך אלע דרײ א לאז געטאן צו איר,
או; ’געמוטשעט די כלי ,ביז איר אײגענטימער האט
דערהערט אירע געשרײען ,און איז ארױםנעלאפעז׳
כעראטעװעט די מילך-קאן און צעטריבען די אינגלער•
זײנען זײ זיך װײטער געגאנגען ,און דער צו־
פאל האט די צוגעשיקט א גוט שטיקעל פרנםד׳•
לעבען א שפײז־קראם זײנען געשטאנעז דרײ
קעםטלעך פון װײםען האלין ,אנגעפילט םיט פאק־
 שטרוי .האבען זיך די אינגלעך א לאז געטאן צו דיקעםטלעך ,און יעדער האט געכאפט זײן קרבן און
איז מיט אים אנטלאפען וױיטער אץ גאם•
פונקט דאן איז דורכגעגאנגען אין גאם א אינגעל
פון א יאר צען ,װאם האט נעהאלטען די הענט אין
די קעשענעכ! און די אויגען צו דער ברײטער װעלט•
דאם אינגעל האט געהײםען לאלא ; אבער זײן מא־
םעם לאנדםלײט ,װעמען עם האט פארדראםען ,פאר־
װאם ער רעדט גיט צו זײ ,האבען אים גערופען
״טראכטער״ ,און די אינגלעך אין גאס האבעז אים
גערופען ״לאלא־טראכטער״.
לאלא האט ליב געהאט ניט נאר צו טראכטעז ;
ער האט אויך ליב געהאט גוטע ,שײנע און נוצ־
ליבע זאכען .אז ער האט געקראגען א שטיקעל
האלץ ,האט ער געארבעט איבער דעם מיט זײן מע־

םערל ,ביז װאנען םיאיז ארוים דערפון א פײפעלע,
אדער א פידעלע ,אדער גאר א װעגעלע .עפעם האט
געמוזט דערפון װערען ,װאם ם׳איז פריער ניט געװען׳
װײל לאלא־טראכטער האט געװאלט זײן שײן געפיל
פון באשאפען ארײנגעבען אין װאם ער האט נאר
נעקאגט .אלײן ניט װיםענדיג ,האט ער ליב כעהאט
די װעלט ,און ער האט ניט געקאנט פארטראגען,
אז מען צעשטערט עפעם .״גאר ניט װי א אינגעל״,
האט זײן מאמע געזאגט אויןש אים ,און לאלא האט
געטראכט ,אז ער׳ט בעםער זײן װי א מײדעל ,א״י־
דער ער זאל װי א װילדער אלץ צעשטערען ,װי
אינגלעך טוען.
דערפאר ,אז לאלא האט דערזעהן װי די דרײ
װילדע אינגלעך לויפען מיט די קעםטלעך ,האט זיך
אים אויםגעדוכט ,אז די קעםטלעך שרײען צו אים
און בעטען ,ער זאל זײ ראטעװען פון מערדערישע
הענט .און לאלא האט געטראכט ,אז ער װאלט גע־
קאנט מאכען זעהר שײנע זאכען פון אזעלבע װײםע
לויטערע קעםטלעך ,און זײ װעלען עם צעשטערען
אן שכל און אן רחמנות ,װי װילדע חױת .נאר געה
הײב זיך אן מיט אזעלכע אינגלעך ; זײ װעלען אים
געבען מיט די קעםטלעך איבער׳ן קאפ ,אז ער װעט
זיך ארײנמישען.

ק יבדערלאנד
איז לאלא געשטאנען פון דערװײטען און צוגע־
קוקט מיט װײטאג אץ הארצען ,װי מען צעברעכט
דאס לעצ־
אײן קעםטעל נאכ׳ן אנדעיען ,און אט
טע קעסטעל האבען זײ א כאפ געטאן .מער האט
ער שוין ניט געקאגט אויםהאלטען .ער איז צו צו
די אינגלעך און גענומען פארהאנדלען םיט זײ װעגען
דעם קעםטעל ; צי זײ װעלען עם אים אװעקגעבען
פאר אן אױםגעשניצט מענשעלע ,װאם ער האט בײ
זיר•
די אינגלעך האבען דערװײל איבערגעלאזט
זײער צעשטערונגם־ארבעט און זיך פאראינטערע-
םירט מיט דעם האנדעל.
— לאםיר זעהן ,װאם אזוינם פאר א מענשעלע
דו האםט — ,האט אײנער פון די אינגלעך געזאגט.
לאלא האט זײ געװיזען דאם מענשעלע ,און אלע
דרײ אינגלעך האבען עם גענומען כאטראכטען מיט
אינטערעם.
 װאו האםטו דאם גענומען? — האט אײןאינגעל געפרעגט.
האט
— איך האב דאם אלײן געמאבט,
לאלא געענטפערט.
— אלײן געמאכט! — האט זיך דער אינגעל
געװאונדערט.
— איך מאך אלע מײנע צאצקעם אלײן — ,האט
לאלא געזאגט ,ניט צו בארימען זיך ,נאר צו איבער־
צײגען ,אז דאם מענשעלע איז זײן ארבעט.
— װער האט דיך געלערנט ? — האט א אינגעל
געװאלט װיםען.
— איך האב זיך אליץ אויםגעלערנט ; איך האב
ליב צו שניצען .םאיז א שײנע שפיל ; מען זעהט
פאר די אויגען ,װי פון א שטיקעל האלין װערט עפעם
א שײגע זאך.
— לערן מיך אויך אױם — ,האט דער אינגעל
געבעטעז•
 — .דאם קאן מען ניט אויםלערנען קלײנערהײט.
אז דו װעםט זײן א גרויםער ,זאל דיך דײן טאטע
שיקען אין אקאדעמיע — ,האט אים לאלא דער־
קלערט.
דעם אינגעל איז די עצה געפעלען געװארען,
און ער האט זיך באלד בארימט ,אז אים װעט מען
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זיבער שיקען אין אקאדעמיע און ער׳ט װערען א
דדעלט־בארימטער םקולפטאר.
איך אויך! — האט נאך א אינגעל געזאגט.
און באלד נאך איש האט דער דריטער אינגעל ארײנ־
געשריען  — :איך אױך!
האט לאלא גענומען פארהאנדלען מיט די אינג־
לעך װעגען קעםטעל ,און דער געשעפט איז באלד
נעמאכט געװארען :די אינגלעך האכען געקראגען
דאם מענשעלע און לאלא—דאם קעסטעל.
אז לאלא איז שוין אװעק מיט׳ן קעםטעל ,האבען
זיך די אינכלעך ערשט ארומגעזעהן ,אז יעדער פון
זײ װיל דאם מענשעלע ,און מען קאן זיך ניט צע־
טײלען אויף א פײנעם אופן .האבען זײ זיך גענומעז
זידלעז ,און ם׳האט געהאלטען דערבײ ,אז מ׳זאל זיך
צעשלאגען .האט דער אינכעל ,װאם האט געהאלטען
לאלאם קונםטװערק ,א װארף געטאן עס א־ דער
ערד און א זעץ געטאן אויף דעם מיט׳ן פום ,און
ם׳איז געבליבען אויף דער ערד א הײפעלע קלײנע
שטיקלעך האלץ .דאם האט שוין קײנער ניט גע־
,־ואלט .זײנען זײ אװעק ,שיקענדיכ קללות גלאט
אין דער װעלט ארײן.
אז לאלא איז געקומען אהײם מיט׳ן קעםטעל
האט ער עס באטראבט מיט ליבע און געזעהן ,אז
דאם האלץ איז װײך און מען קאן דערפון מאבען
װאם מען װיל .איז די פראגע — װאם מאכט מען
דערפון ? האט ער זיך אװעקגעזעצט טראכטען און
אויםגעטראכט צו מאכען דערפון א װעגעלע פאר
זײן שװעםטערל .און ער האט שוין געזעדיז אץ
זײן פאנטאזיע ,װי זײן שװעםטערל װעט זיך דאפ
פרײען; װען זי װעט דערזעהן דאם װעגעלע .און
ער װעט טאקע אנטאן אויןז דעם אמת׳דיגע רעדלעך
פון זײן שװעםטערלם אלטען װעגעלע ,און ס׳װעט
פארען .װעט ער זי ארײנזעצען אין נײעם װעגעלע
און זי פירען .פאר גרוים פרײד האט ער זיך איבער־
געקוליעט און זיך באלד גענומען צו דער ארבעט.
אז לאלא האט ארויםגענומען דאם פאק־שטרױ
פון קעםטעל ,האט עפעם א בלישטש געטאן אויפ׳ן
דעק פון קעםטעל•
״װאם איז דאם ״? האט זיך לאלא אזש דער־
שראקען פאר פרײד .און ער האט זין אײנגעבויגען

קינדערל8נד

4

און ארױםגענומען פון קעםטעל א גאלדענעם רי ע
מיט א םאפיר־שטײן.
לאלא האט אױסגעשריען פאר פרײד און איז
געלאפען אץ קיך צו זײן מאמען באװײזען ,װאם
ער האט געפונען.
— װאו האםטו דאם גענו־מען ,מײן קינד? -
האט די מאמע געפרעגט ,באטראכטענדיג דעש
װערטפולען רינג .האט איר לאלא דערצײלט ,װי
אזוי ער האט עם געפונען .די מאמע האט געװאלט
באהאלטען דעם רינג .אבער לאלא האט זי גע•
כעטען :
— נײן ,מאמע ,דו טראג אים בעםער אויןז דײן
פינגער ; ער איז אזוי שײן! ער גלאנצט אזוי פײן,
אזוי פײן!
די מאמע האט אנגעטאן דעם רינג אויןש אײנעם
פון אירע װײםע ,לאנגע פינגער און ארומגעכאפט
לאלאן מיט גרוים ליבע.
אז לאלא האט פארטיג געמאכט דאס װעגעלע
און געפירט אין אים זײן קלײן שװעםטערל ,איז מיט

זײ מיטגעגאנגען זײן מאמע ,און דער רי ע אויןש איר
פינגער האט געגלאנצט און געבעטען לאלאן  :״קוק
אויף מיר ,קוק אויןש מיר! ״ און װאס מער לאלא
האט אויןש אים געקוקט ,אלץ בעםער ,אלץ פרײלי־
כער איז איט געװארען ,און אים האט זיך געװאלט
טאנצען ,שפרינגען ,קוליען זיך.

דאם טאג-בוך פון א שול-אינגעל
פון ע .ד׳אמיטשיס
איריש פון ל .אבראמאװיטש
דער ערשטער טאג אין שול
כיאנטאנ17 ,־טע; אקטאבער.
הייגט האבען מיר אנגעהױבען צו לערנען אין שול.
װי א חאום זיינען פאריבער די דרײ מאנאטען םון די
זומערדיגע װאקאציעס .היינט אין רער פרי האט די
םאמע מיך אפגעפירם אין דער בארעטי־שוא .מען האט
סיך רארטען אריינגענומען אי; דריטען האאם .איך בין
נעגאנגען אן װיאען  :איך האב אלץ געטראכט םון דארף,
װאו םיר האבען פארבראכט רעם זומער.
»אע נאםען זיינען םוא געװען מיט שוא־?י:דער.
כײרע ביכער־קראמען זיינען געװען נעפאקט מיט טאטעס
און מאמעם ,װאם האבען געקויפט רענצאעך ,אער־ביכער
און העםםען פאר זייערע ק־נדער .םאר רער שוא האט
זיך צוגויפנעסאיבען אזא גרויסער עואם ,אז רער שװײצער

פון שוא און א פאליצײמאן האבע; מיט גרוים מי קוים
געהאאטען ארדענונג ביים ארײננאננ .לעבען טיר האב
איך דערפיאט ,אז איינער האט מין א ריר געטאן בײם
אקסעא .כיהאב זיך א קער געטאז ,ערשט ם׳איז דער
לערער פון צװײטען קלאס .ער איז װי אלעמאל נעװען
פרייאיך ,און זיינע רויטע האד זײנען געװען צעװארםען.
ער האט מיר געזאגט :
— נו ,ענריקא ? האבעז מיר זיך ,הייםט דאם ,צע־
ש״דט אויףי אאעמאא ?
איך האב ראס שוין נעװאוםט םון םריער; ר-אך
האבען זיינע װערטער ארויםנערופען בײ מיר א טרויעריג
געפיא.
מיר זיינען מיט גרוים מי אריין אין שוא .מענער
און פרױען ארבעטער און באאםטע ,אאסע און ױנגע,
האבען געהאלטען מיט אײן האנט זײערע גןינרער און

ק ינדערל«נד
אין דער אנדערער — צײגנישען ,אז די קינדער ז״נען
אריבער אין א העכערען קלאם .דאם פאדערצימער אין
אפילו דער לארידאר זײגען נעװען איבערפולט ,און דער
עולם האט אנגעמאכט א נװאלריגען טומעל .לערערינם
האבען אוםגעשמײעט הין און צוריק .מיין לערערין פוז
ערשטען קלאס ,װאם איז געשטאנען אין טיר םון איר
קלאםצימער ,האט מיר א װאונק נעגעבען מיט׳ן קאפ און
געזאנט :
— איצט געהםט דו ,ענרילןא ,אריבער מיט א שטאק
העכער ,און איך װעל דיך שוין מער ניט זעהן — .און זי
האט געװארפען אױף מיר אן אומעטיגען בליק.
א סך פרויען ,װעלכע זיינען געװען אומרוהיג ,װאס
עם האב5/ן אױםגעםעלט װאקאנםיעם פאר זייערע לינרער,
האבען ארומגערינגעלט ח!ם דירעלטאר; מיר האט זיך
געדובט ,אז זײן בארד איז פון פאראיארען אן נאך גרויער
געװארען ,און די קינדער ,מיינע חברים ,זיינען אויסמג־
'װאלםען און דילער געװארען .אוים׳ן ערשטען שטאק,
װאו מען האט די לינדער שוין אײנגעטײלט אין ללאסען,
האבען די שילער פון רעם פארבארײטונגם־קלאם ניט גע־
װאלט אריין אין קלאם־צימער און זיך א״נגעשפארט װי
לל״נע אייזעלעך; מען האט זיי געםוזט אריינשלעפען
אין ללאם מיט גװאלד .געװען אזעלכע ,װאם ז״נעז
ארױםנעלאפען שוין נאכדעם װי מען האט זײ אװעלנע־
זעצט אויו« די בענללעך; און אגדערע װידער ,דערזע־
העדינ ,אז זײערע אייגענע ,װאם האבען זײ נעבראכט׳
נעהען אװעל ,האבען אנגעהױבען װײנען .און די מאסעס
האבען זיך געדארפט אומלערען און טרײםטען זײערע
לינדער אדער אויפװארםען און אײנרעדען זיי•
מײן אינגערען ברודער האט מען פארשריבען אין
ללאם פון דער לערערין דעללאטי און מיך — אין ללאם
פונ׳ם לערער־פערבאני ,װאם איז געװען אויפ׳ן צװייטען
שטאל .צען א זייגער זײנען מיר — פיר און פופצינ
תלמידים — שוין געזעםען אויף אונזערע ערטער .דא
זיינען געװען ניט מער װי א פופצעךזעכצען פון מײנע
אלטע חברים פון צװײטען ללאם ,און צװישען זײ — דער
זעלבער דעראםי ,װאם פלעגט אלעמאל באלומען דעם
ערשטען פרײז.׳
װען איך האב א טראכט געטאן װעגען רי װעלדער
און בערג ,צװישען װעלכע איך האב פארבראכט רעם
זומער ,האט די שול בײ מיר אױםגעלולט אזוי קלײז און
אומעטיג .איך האב זיך אויך דערמאנט אנ׳ם לערער,
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בײ װעלכען איך האב געלערנט אין צװייטען קלאם ; ער
איז געװען אזא גוטער! ער פלעגט אלע מאל לאכען
צוזאמען מיט אונז ,און ער איז געװען אזא קל״נינקער,
אז עם האט זיך אויםנערוכט ,ער איז אונזערער א חבר.
מיר איז אומעטיג געװארען ,װאם איך װעל אים שוין
םער ניט זעהן םיט זײנע רויטע צעשויבערטע האר.
אונזער נײער לערער איז געװען א הויכער און אן א
בארד .זיינע האר זײנען געװען לאנגע און גרויע און
אוים׳ן שטערען איז בײ אים נעװען א טיםער קנייטש.
זײן שטימע איז געװען א נראבע ,און געקוקט האט ער
אויףז אונז עפעם אזוי דורכדרינגענד .ער האט יערען
אײנעם פון אונז באטראכט אזוי ,װי ער װאלט װעלען
אריינדריגגען אין אונזערע נשמות .ער לאכט קיינמאל
ניט .און איך האב א טראכט געטאן  :״ראם איז רער
ערשטער טאג! און אזוי װעלען זיך אװעלציהען גאנצע
ניין חדשים ! ײיפיל רארעװאניע ,װיפיל עקזאמענעם
מיט שװערער ,שװערער ארבעט!"
מיר האט זיך זעהר שטארק פארװאלט נאך אמאל
א קוק טאן אויף מײן מאמען .װען זי האט געהאלטען
בײם אװעקגעהן ,בין איך צוגעלאפען צו איר און א קוש
געטאן איר אין האנט .און זי האט מיר געזאנט  :״זײ
מוטיג ,ענרילא ! מיר װעלען צוזאמען ארבעטען".
איך האב זיך דעם טאג צוריקגעקערט אהיים א נאנץ
פרייליכער ; נאר איך האב נעװאוםט ,אז איך װעל שוין
מער ניט האבען מיין אלטען לערער ,:איך ײעל שוין
מער ניט זעהן זײן ליבליכען ,פרײליכען שמייכעל; און
די שול האס שוין ניט אויסנעזעהן בײ מיר אזוי ליב און
פיין ,װי פריער.
אונזער לערער
'דינםטאג18 ,־טען אקטאבער.
נאך ה״נטינען לערנען בין איך נעבליבען צוםרידען
טיט מײן נײעם לערער .פאר׳ן אנפאנג םון דער לעקציע,
װען ער איז שוין געזעםען אויף זײן פלאץ ,זײנען צו אים
צו זײנע פאראיארינע תלמידים אוןיזיך גענריםט םיט אים.
זײ םלעגען פארביינעהענריג עפענען רי טיר ,ארײנקוקען
אין קלאם־ציםער און ארויםזאנען  :״נוט מארנען ,לערער!
נוט מארנען ,הער פערבאני!״ איינינע םון זײ זיינען
אפילו פאמאנגען אין צימער און געדריקט זײן האנט.
עס איז קענטיג געװען ,אז זײ האבען אים ליב און
װאלטען װעלען צוריק קומען צו איט לערנען .ער פלעגט
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קינדערלאנ־

זיי ענטפערן אויפ׳ן ״גוט מארגען״ ,דריקען רי הענט ,װאם
די קינדער פ^עגען אים דערלאנגען ,אבער דערבײ אױף
קיינעם ניט געקוקט און געביציבען ערנםט ניט קוקענדיג
אױן« אצע באגריםונגען .זײנע אויגען זײנען געװען גע־
װענרט צום פענסטער אדער אויפ׳ן דאך פון אנטקעגענ־
דיגען הויז .עם האט זיך געדוכט ,אז ניט ער פרײט זיך״
— מער זא^םטו אזעלכעס ניט טאן !
װען ער הערט די באגריםונגען ,נאר פארקערט ,ער לײדט
דערביי .גאכרעם האט ער אויפמערקזאם א קוק .געסאן
און ראם אצץ .נאכדעם האט ער זין־ אומגעקערט
אויף< אונז ,געװארםען א ב>5יק אויף יעריין איינעם םון די צום טישעל און געענדיגט דעם דיקטאט .ער האט נאך
שיאער און גענומען ארומכעהן צװישען בענקלעך און א װיילע שװײגענריג געקוקט אױף אונז און דערנאך
דיקטירען אונז.
האס ער צו אונז נעזאגט מיט ז״ן נראבער אבער דאך
װען ער האט דערזעהן ,אז בײ אײן אינגעל איז דער גוטער שטימע :
נאנצער פנים רויט און באדעקט מיט פלעקען ,האט ער
— הערט אוים ,קינדער ! אונז װעט אויםקומען
אױפגעהערט דיקטירען ,אנגענומען מיט די הענט דעם פארברעננען צוזאמען א נאנץ יאר .קאמיר זעהן לעבען
אינגעלם קאפ און נעםרעגט ,װאם איז ראס בײ אים .די צײט װי פרײנד .יצערנט זיך נוט און םירט זיך אויף
נאכדעם האט ער ביי אים א טאפ געטאן דעם קאפ ,צי נוט .איך האב ניט קײז פאמיליע .מײן פאמיליע—דאם
ער האט ניט קײן היץ .גראד רעמאלט האט זיך א זײט איר! פאראיארע; האב איך נאך נעהאט א מוטער.
צװייטער איננעל געשטעלט הינטער׳ן רוקען םונים לערער היינט איז זי שוין טויט .איך בין נעבאיבע; אלײז .איך
האב אויף דער גאנצער װעלט קיינעם גים ,אויפער אייך.
איך קלער ניט װעגען קיינעם אויםער אייך .איר דארפט
װערען םיינע קינדער .אין האב א״ך ליב און איך וױל,
איר זאלט מיך אויך ליב באקומען .איך װאלט קײנעם
ניט װעאען באשטראפען .באװײזט ,אז איר האם א הארץ.
אונזער שול װעט זײן מײן פאמיליע און איר װעט זײן
ט״ן טרײםט און מײן שטאילץ .איך פארער ניט םון אייך,
איר זאצט מיר אויח דעם נעבען א שריעה .איך בין
זיכער ,אז טיף אין הארצען זייט איר שוין מיט מיר א ײנ־
שטימיג ,און איך דאנק אײך דערפאר.

און גענומען מאכען האװאיעם .דער ^ערער האט זיך
פאוצילוננ א רריי נעטאן .רער האװאיעם־םאכער האט זיך
שנעל אװעקגעזעצט אויף זײן ■לאץ ,אראפגעלאזט רעם
קאפ און נעװארט אויף« א שטראף .אבער רער לערער
האט אים ארויפגעלײגט די האנט אויפ׳ן קאפ און געזאנט :

די לעקציע אונזערע האט זיך דערמיט געענדיגט.
מיר זײנען א>לע שטילערהײט אויפגעשטאנען פון אונזערע
_ פלעצער .נאר דער אינגעא ,װאם האט זיך םריער נע־
שטעלט אויףי דער באנל און נאכגעקרימט דעם לערער,
איז איצט צוגעגאנגען צו אים און האט מיט א ציטערנדע;
קול געזאגט :
— זײט מיר טוחיל ,העד יצערער!
דער לערער האט אים א לוש נעטאן אין שטערען
און געזאגט:
— נעה זיך דיר נעזונטערהײט ,מײן קינד!

ק ינדערל 8נד
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די נ י י ע ה ײ ם
פץ מ .רודענםקי
)פון קינדער־לעבען אין דער אלטער הײם(
— שטעה אויןז ,יאםעלע ,שטעה אויף! — האט
געװעקט לאה ,א מײדעל פון א יאר צװעלף ,איר
פיו״יאריגען ברודערל — .שטעה אויןש ,איך װעל
דיך אװעקפירען אין קינדער־הײם .דארט איז גוט׳
װעםט זיך שפילען ,מען װעט דיר עםען געבעז•
יאםעלע האט קוים געעפענט זײנע אײגעלעך,
און װידער זײ פארזשמורעט .גראד האט אין יענעם
הערבםט־טאג די זון דורכגעריםען זיך דורך די
שװערע בלײערנע װאלקענם און האט באגאםען מיט
ליכט די ענגע שמאלע געםלעך .די זון האט אויך
ארײנגעקוקט אין זײערע קלײנע פענםטערלער און
מיט אירע גאלדענע שטראלען ארומגעטאנצט איבער
יאםעלעם פנים.
יאםלען האט אנגע ,1ויבען קיצלען פון דער זונם
שטיפערײ ער האט ארויפגעצויגען זײן צעריםענע
קאלדרע איבער׳ן קאפ און אויף אזא אופן געװאלט
אויםבאהאלטען זיך פון דער שטיפערין ,דער זין•
אבער דא האט זיך װידער ארײנגעמישט זײן שװעם־
טעו־ לאה ; זי האט אראפגעשלעפט די קאלדרע פון
אים .זי האט אים ארומגעכאפט מיט אירע קלײנע
הענטלעך און ארויםגענומען פון זײן געלעגער•
יאםעלע האט אריבערגעװארפען זײן קעפעל
איבער די אקםלען פון זײן שוועםטער ,מיט זײנע
װארימע הענטלעך ארומגענומען זײן שװעםטערלם
האלז .די אײגלעך אבער האט ער אל*ן געהאלטען
פארמאכט.
לאה האט אװעקגעשטעלט יאסעלען אויף א
בענקעל ,אויןז דער גין אגגעצויגען אויף אים זײנע
אלטע ,צעריםענע בגדים׳לעך ,אײנגעװאשען זײן
פניט׳ל ,גענומען אים פאר׳ן הענטעל און ארוים מיט
אים אויפ׳ן גאס.
אויך אויפ׳ן גאס איז אויםגעקוםען יאםעלען צו
זשמורען זײנע אײגעלעך .די זונעךשטראלען האבען
דא נאך מער שטיפעריש זיך א יאג געטאן צו אים.
גיך אבער האט זיך יאםעלע צו זײ צוגעװאוינט.

אין יאםעלעם קעפעל האבען זיך נאך געכאמבעלט
די בײדערנאכטיגע חלומות ,און ער איז געגאנגען
פארשלאפען און פארטראכט.
זײן שװעםטער לאה האט אים א צי געטאן-.
״קום ,יאםעלע ,גיכער ,עם איז שוין שפעט.״
װאוהין זי פירט אים ,האט יאםעלע ניט גע־
װאוםט .נאר זײן שװעםטער האט ער זעהר ליב
געהאט .זי איז זײן צװײטע מוטער געװעזען .זײן
מאמען האט ער װינציג־װאם אין שטוב אנגעזעהן.
זי איז שטענדיג געװעזען פארנומען .גאנץ פרי
פלעגט זי די שטוב פארלאזען ,און אומגעקערט האט
זי זיך שפעט .יאםעלע האט זיך אויך דערמאנט,
אז לאה האט אים געזאגט ,אז מען װעט דארט עםען
געכען ,און זײן הערצעל האט טאקע געצױגעז ; אים
האט זיך שוין געװאלט עפעם עםען.
יאםעלע האט אנגעהויבען אויף דער גיך געהן,
כמעט װי לויפען .לאה האט אויך אנגעהויבען צו
אײלען זיך .אזוי זײנען זײ אדורכגעלאפען עטליכע
געסלעך ,ביז זײ האבען זיך אפגעשטעלט בײ א הויז.
— אט דא איז דאם — ,האט לאה צו איר ברו־
דערל געזאגט — .זעה ,יאםעלע ,זײ א גוט אינגעלע,
װעט דיר גוט זײן.
יאםעלעם הערצעל האט אנגעהויבען שטארק
קלאפען פאר פרײד און מורא.
זײ זײנען ארײן אין פאדערשטען צימער .דארט
האבען זיך געשטויםען פיל אינגלעך און מײדלעך.
דאם צימער איז געװעזען רײן ,ליכטיג ,װײס אוים־
געקאלכט .ארום די קינדערלעך זײנען ארומגעגאנ־
גען עטליכע ױנגע מײדלעך אין װײםע פארטיכער
און האבען םון זײ זײערע אויבערשטע בגדימ׳לעך
אראפגעצויגען און אויך אנגעצויגען אויןן זײ רײנע
אויבערשטע העמדלעך .יאםעלע האט קײנםאל אזוי
פיל קינדער ניט געזעהן ,און עם האט אים געשראקען
דער געטומעל; האט ער זיך צוגעטוליעט צו זײן
שװעסטער .נאר אט איז אויך צו אים צובעגאנגען
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« ױנגע מײדעל ,מים א פאר שײנענדיגע ליכטיגע
אויגען .זי האט זיך געװענדט צו לאה׳ן  :״דאם איז
דאם אײער ברודערל? װי רופט מען אים? — יא־
םעלעד׳
די מײדעל האט אים א גלעט געטאן איבער׳ן
פנים אדן א זאג געטאן  :״זעהר א שײן אינגעלע.״
יאםעלע האט דאם ערשטע מאל אויף זײן לעבען
געהערט פון א פרעמדען מענשען אזעלכע גוטע װער־
טער ,און ער האט צוטרויליך א שמײכעל געטאן צו
דער פרעמדער מײדעל•
זי האט זיך צו אים אײנגעבױגען ,געװאלט פון
אים אראפציען זײן רעקעל .ער האט זיך געפרואװט
ארױםגליטשען פון אירע הענט און װידער אמאל
צוטוליען זיך צו זײן שװעםטער .די פרײלין אבער
האט אים א כאפ געטאן אויף די הענט ,אנגעטאן
אים און *אראפגעלאזען אויץן דר׳ערד .ער איז שוין
געװעזען אנגעטאן אין א װײם קלאר העמדעל ,און
האט מיט שטאלץ ארויפגעקוקט צו זײן שװעסטער.

לאה׳ם אויגען זײנען געװעזען פארלאפען מיט
טרערען פאר שמחה .װען זי האט געװאלט אװעק־
געהן ,איז יאםעלען געװארען זעהר אומעטיג ,און
ער האט זיך געלאזען געהן נאך איר .נאר װידער
אמאל איז צוגעשפרונגען צו אים א ױנג פרײלין,
גענומען אים פאר׳ן הענטעל און ארײנגעפירט אין
צװײטען צימער.
דאם גרויםע צימער איז געװעזען באגאםען מיט
ליכט .ארום די װענט זײגען געהאנגען פארשידענע
שפילצײג .אויף קלײנע בענקעלעך ,ארום קלײנע
טישעלעך ,זײנען געזעםען צו דרײ־פיר קינדערלער•
די פרײלין האט אים אויך בײ אזא טישעלע אװעק־
געזעצט .מיט פארגעניגען האט ער זיך ארומגע־
קוקט ,װאו געפינט ער זיך דאם.
קלײנע קינדערלעך האבען צו די טישען צוגע־
טראגען קלײנע טעלערלעך מיט זופ ,פון װעלכע עם
האט געשפארט א פארע .לעבען יאםעלען האט מען
אויך אזא שיםעלע זופ אװעקגעשטעלט .ער האט
מיט די אויגען דעם זופ געגעםען און ניט געװאגט
אויפהײכען זײנע הענטלעך ; נאר װידער אמאל האט
זיך לעבען אים די ערשטע פרײלין באװיזען און מיט
א ליבען שמײכעל געזאגט  :״עם ,יאםעלע ,דאם איז
פאר דיר.״
די קינדער האבען אפגעגעםען ,און פון עטליכע
זײטען האט זיך דערהערט א געזאנג  :דאם האבען
די עלטערע קינדער אלײן אנגעהויבען צו זינגען.
אין א װײלע ארום האט מען זײ פון די טישלעך
צוגענומען און אין אן אנדער גרויםען לײדיגען צימער
ארײנגעפירט ,און טען האט זיך אנגעהויבען שפילען,
טאנצען און שפרינגען .יאםעלע איז גיך ארײנגע־
צויגען געװארען אין דער נײער םביבה.
װי אין א חלום האט זיך יאםעלע געפונען ,און
װען עם איז פארנאכט געקומען לאה׳לע אים אהײמ־
נעמען ,האט אים באנג געטאן צו לאזען זײן נײע
הײם און אומקעךען זיך אין זײער ענג ,אומעטיג
הײזעל.
אויןז מארגען האט שוין לאה יאםעלען ניט גע־
דארפט װעקען .א גאנצע נאכט האט ער נאר גע־
טרוימט װעגען זײן נײער הײם ,און גאנץ פרי איז
ער אהין אװעקגעלאפען.

ק ינדע רל אנד

פ רילי נג
פון

נםתלי גראם

װי ם׳קוממ נאר אן דער פרילינג,
ס׳פארשװינדט דער שנײ און קעלט— ,
דאן װערט מיט בלויע פיאלקעם
באשאטען ם׳גאנצע פעלד.
די
די
די
זײ

בײמער קריגען בלעטלעך,
קארשענבײמער — צװיט,
קעצלעך פון די װערבעם —
ױערען פלוצלונג ניט.

די שװאלבען בויען נעםטען
הארט אונטער אונזער ד«ך ;
דאם צװיטשערן און זינגען —
זאגט מא — איז זײער שפראך.
װען םיטונקעלט ,נעם איך אפטמאל
פון נעםט א שװאלב ארױם;
שרײט םאמע ,אז מען טאר ניט —
זײ ברענגען גליק דעם הויז.

ק א ש ט אץ
םון יעקב קרעפליאק
האט איר געלייענט שלום־עליכמ׳ם םעשה װענען א
אידישען הוגט ״ראבטשיק״ ? ביי אונז אין שטעטעל איז
נעװען אזא קהל׳שער אירישער הונט$ ,בער גאר פון א
נאגץ אנדער טבע.
״קאשטאן״ האט מען אים נערופען — .א געלער,
אױםנעפאשעטער הוכט װי א קאלב ,און שטארה װי אן
עקםעל.
בײ אונז אין שטעטעל איז אויך געװען שלום־
עליכם׳ם גאנצע סאפעלע קצב׳ישע הינט  :דער שװאר־
צער ״זשולו״ אן דעם װײדעל ,רער רויטער מאכנאטער
״רודעק׳ /דער ללײנער עזות׳דעער ״צוציק״ און די אלע
אנדערע הינט ,װאס פלעגען זיך ארומדרײען ארום די
יאטקעם בײטאג און בײנאכט איבער׳ן פוסטען מאר?.
דאם זײנען אלץ נעװען הינט מיט היננדשע הכנעה’ ־
דיגע כאראקטערם .מיר ,אינגלען ,האבען נעקאנט מאכען

מיט זיי ,װאם מיר האבען געװאלט  :צװיננען זיך שטעלען
״םמירנא״ אויף די הינטערשטע פים ; אונז אפגעבען
״טשעםט״ מיט אײן לאפע ,אנבלאזעז אין אן אויער,
אדער נאר צוקװעטשען רעם וױירעל . . .
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אבער מים קײן איינעם םון זײ האבען מיר ניט גע־
פירט קיין חבר׳שאפט ; חבר זײנען מיר נאר געװען מיט
קאשטאנען ,כ*!טש ער פלעגט זיך ניט שטעלען ״םמירנא״,
זיך ניט לאזעץ בלאזען אין אויער ,און װעגען צוקװ/גטשען
דעם וױידעל איז שוין אפגערעדט.
ער איז געװען א שטאלצער הונט ,א פערזענליכקייט,
מיט א מױל ציינער ,װאם ער פלעגט בײ זײן יעדער אומ־
צוםרידענקײט אזוי ארויסוױיזען ,אז מען האט געמוזט
האבען דרך־ארץ.
קאשטאנען האבען מיר ליב געהאט .װענען קאש־
טאנען האנען רי עלטערע כיתות איננלאך דערצײלט
מעשות :אז ער האט ארױםגעשלעפט פארין קלײדעל א
מײרעלע םון טײך; אז בײ נאטע דעם פאכטער האט
ער מגראטעװעט א פערד פון װעלף ,און דער עיקר ,ער
האט בײ דעם רביין ״ר׳ בערציק קניפ״ אפנעריםען b
פאלע און אים אויןז טויט איבערנעשראקען  . . .אמת,
דער כעשמיםענער אינגעל ,װאם האט קאשטאנען אננע־
רייצט ,איז װידער געשמיסען נעװארען ,און קאשטאנען
האבען ר’ בערציקם קרובים א פאר טענ ארומגעזוכט,
אבער קאשטאן איז געװארען אונזער העלד און אונזער
חבר.

לאשטאן איז טאקע נעװען אונזערער א קינדערשער
הונט .אויכ ער פלעגט ניט דעריל^וזען מאכען קײן קונצען
מיט זיד ,האט ער אבער נוטםוטינ נעלאזט םירען אױף
זיך אוגזערע קליינע ברידערלעך ■ און שװעםטערלעך .ער
םלענט זיך שטעהן רוהינ ,גוטמוטיג און לאזען זײ ארוים־

זעצען בײ זיך אױם׳ן רולןען ; םון צ״ט צו צײט אוט־
ררײען רעם קאפ ,א קוק טאן ,װאו האלט עם דארט אין
דער װעלט ,צי עס זיצט שוין ,און פאװאליע זיך דורכ־
שפאצירען םיט׳ן קינד.
ער איז אויך נעװען א אירישער הונם .א חזיר
פלעגט ער א גאס ניט לאזען ארורך .פלעגט ער נאר רער־
זעהן א חזיר ,םלענט ער זיך א װ$רף ט$ן וױ א װאלו»,
זיך אײנבײםען אין אן אויער און אזוי באנלייטען דעם
קװיטשענדען חזיר ביז רי גױ׳אישע גאםען.
רי ״סעשטשאניעם״ האבען אים רעריבער שטענדיג
געמאלט פאריםמיען .ניט אײן מ#ל האבען שקצים אים
אונטערגעװארפען ברויט מיט גיפטיגע קאשטאנעש ,פעטע
קאטלעטען מיט צעשטויםענעם גלאז  . . .נאר שטענדיג
םלעגט עם קאשטאן דערשמעקען און זץ־ ניט צורירען.
קאשטאן איז געװען א הונט םאר זיך .קײן בא־
לעבאם האט ער ניט געהאט און ניט געװאלט האבען.
איז געקומען א אינגעל זיך בארימען ,אז ער האט ״אײג־
גענאדזשעט״ קאשטאנען ,אז איצט איז שויןי קאשטאן
זיין הונט ,און ער קאן אים אנרײצען אויף װעסען ער
װיל ,אז ער האצט אים אין שטוב און גיט איש פון
פײגעל־מילך  . . .ה^בען מיר געװאוםט ,אז עס איז ניט
אוי^ לאנגע יאר .כמעט יעדער אינגעל םון אונז האט עם
פרובירט .אין עטליכע טענ ארום האבען מיר געהאט זיך
צו רייצען מיטין איננעל  :װאו איז קאשטאן ? װאס
הערט זיך מיט דײן פײגעל־מילך?
אין דער אמת׳ען  :װאם האט געקענט צוביגרען
קאשטאנען צו א באלעבאס ,אז הארט הינטער׳ן שטעטעל
האט גערוישט דער ברעגלאזער ,צעװאקםענער װאלד ,װאו
האזען זיינען געשפרונגען איבער פאליאנעם ,און געצויגען
זיך ברײטע פעדלער ,װאו פעטע קוראפאטקעם זיינען גע־
לענען פארשטעקט מיט רי ?עפלעך אין פוכסען שנײ און
װי נעװארט נאר ,אז קאשטאן זאל קומען און זײ א כאפ
טאן מיט די צ״נער.
אלע הינט האט זיך נעלעבט בײ אונז אין שטעטעל
נוט און פרײ .זײ םלענען קײנעם ניט טעשפען און קיי־
נער האט זײ ניט געטשעפעם .אבער ניט שטענדיג זײנען
זײ געװען זיכער .פון צייט צו צײט פלעגען זיך אראפ־
לאזען פון רער גרויםער שטאט צו אונז אין שטעטעל
הינטשלעגער ,אדער װי מיר פלענען זיי רופען ,״ראקא־
רעס״ ,היצליעם״ .אין אזעלכע טענ םלעגען מיר גלײך

ק ינדע רלאנד
באגינען דערהערען די יללה פון די געכאפטע און צונע־
שטיקטע הינט .ארױםקוקענדיג פון רי םענםטער ,םי^עגען
מיר דערזעהן ,װי ם׳געהען צװײ הינטשלעגער ,יערערער
ביי א״ן ז״ט טראסואר םיט פעטליעם אויח לאנגע
שטעקענם .און זיי געהען זיך אזוי שטיל ,נעלאםען,
גנבה׳דיג .און ם׳איז נאר געװען זיך צו װאונדערן  :אזעצ־
כע י 5אנגע שטעקענם ,און זיי זעהען זיך גארניט אן ; זײ
האלטען זיי עפעם םון רער זייט ,פון הינטען ,אז ז״
מערקען זיר גארניט.
לויפט א הונט פראנק און םרײ אנטקעגען ; ער
מײנט גארניט ,ער װײס נארניט  . . .און םלוציצונג א
פייף ,און די טויטען־פעטליע װארנט אים שוין ,דער־
שטיקט אין אים רעם אטעם . . .
אנדערע הינט כאפען זיך אין דער לעצטער רגע.
גיט ױך דעם הינטשלעגער ניט אײן צו פארציען די
פעטליע אוים׳ן האלז ,אבער פאר א פיםעל ה$ט ער אים
זיכער  . . .און דער הונט שטעלט זיך אנטקעגען ,ער
ראנגעלט זיך םאר׳ן לעבען ; ער רײםט זיך ,װיל זיך
מיט װאוט װארפען אוים׳ן הינטשלעגער; אבער זיינע
ציין טרעפען נאר אן דעם געשמידטען ברעג פון לאנגען
שטעקען '.מענשען שטעלען זיך אפ קוקען אױױ רעם
הונטם ראנגלעריי — גלייך גיט אים רער ראקאר א הייב
םאר דעם אײנגעקרעמפעװעטען םיםעל אויפ׳ן הויכען
שטעקען אין דער לופטען ארן א טראםק אן ברוק ,א הײב
אין דער לופטע; און א טראםק אן ברוק . • .
אויף ארנז ,קינרער ,פלעגט דאס אנלןומען פון די
הינטשלענער אנװארפען א מורא .די מאמעס םילענען
אונז סטראשען מיט די ראסארעם ,מיט די היצליעס,
פונקט װי מיט׳ן אוריאדניק .בײ אונז אין רי אוינען
האט א הינטשלעגער אױסגעזעהן ,װי א מלאך־וזמות.
מיר האבען געהאט דאם געפיל ,אז א היצעל קאן איינעם
פון אונז קינדער ,אויך זין־ אזוי גרינג א הײב טאן א
פארצױגענעם אין חנר לופטען און א טראםק אן דר׳ערר,
און א טראםק אן דר׳ערד . . .
װידער האבען םיר זיך נעשראקען פאר קאשטאנען,
ט#טער פאלט קאשטאן אריין .מיר האבען געװאוסט,
אז רי שקצים האבעז אנגעבאטען די הינטשלענער צו
כאפען קאשטאנען און אז זיי זוכען אים ארום .אבער
געװײנטליך ,פלעגט קאשטאן װי דערשמעקע; ,װען די
ראקארעם פלעגען נאר ארײן אין שטעטעל ,און נלײך
נעלם װערען איז װאלד.

il

איינמאל האט זיך טאקע בײ אומ איבער די חדרים
צעטראגען א קצאנג ,אז די הינטשלעגער האבען געכאפט
קאשטאגען אויפ׳ן מארק .װען מען איז פון אונזער חדר
געקומען צו לױםען ,האט זיך» ,רויםגעװיזען ,־אז קאשטאן
איז אדורכגעשפרונגען רורך דער פעטליע ,װי ער װאלט
זיך נאר א רײץ געטאן מיט די היצ^יעס .די צװיי הינט־
שלעגער ז״נען געשטאנען מיט עטליכע שקצים און עפעס
גע׳טענה׳ט .א פאר איגיצעך האבען באגײםטערט דער־
אוגזערע
צייילט ,װי אזוי דאס איז פארגעקומען.
האבען קאשטאנען גערימט אין הימעיצ אריין.
— קאשטאן איז א װ א ^ ! — האט גע׳טענה׳ט רער
רירעװדיגער בערע^ע ח״קעלם.
— װען קאשטאן קאן קלעטערן ,איז ער שטארקער
פון א בער! — רואט דער צעגאםענער װע^װעלע חיה
ר״צעם זיך נערעדט גע^אםען.
— פון װאנען װײםטו ,אז ?אשםאן קאן גיט קי^ע־
טערן ? — האט זיך דער היציגער םישעי^ע אנגענומען
םאר קאשטאנם כבוד — .אין שט^ט האט ער ניט װאו
צו קלעטערן* ,בער אין װאלד ?ילעטערט ער אויף סאם-
נעם . . .
ם׳האט זיך רערהערט א געלעכטער .מיר האבען
דערזעהן די הינטשלעגער און די שקצים לאכען צװישען
זיד אויפ׳ן קול .דער העכערער הינטשלעגער ,רער על־
טערער ,שטשירעט מיט די צײן װי א הונט ,און דער
נידעריגער ,מיט די געלע פליאמעם אויפ׳ן פנים ,טרײ־
םעלט זיך פון געלעכטער . . .
— זעהסט דעם הויכען רארען היצעצ ? — האט
אונז דערצײלט פישעלע — .דאם עםט ער נ^ר כארטען,
דערפאר איז ער אזױ דאר . . .
— און װאם עסט רער געלער ,דער גראבער? —
האט נעםרעגט בערעלע חײקעלם.
— מםתמא מאפסען — ,האט פישעלע לאנג ניט
געקלערט.
מיר האבען דערזעהץ װי די ראפארעס זעגענען זיך
מיט די שקצים .און דער עלטערער דר״ט זיך נאכאמאל
אום צו די שסצים ,שטשירעט די צײן און רופט פון
דער װײטען :
— מי יעהא זלאפאיעם ) . . .םיר װעצען אים שוין
כאםען !(
—כ’קאן זיך שװערעז ,אז דאס םיינט ער ?אשטאנען,
— האט א זאנ געטאן דוד׳לע דעם שמידם.
)ענדע קומט(
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ק ינדערלא נד

דער הײלינער
קאליל גיבראן

פון
אידיש פון נ  .ג ר א ם
האט דער גאםענרויבער געזאגט:
— איך בין באגאנגען אומצאליגע פארברעכענם.
און דער הײליגער האט אים געענטפערט :
— איך בין אויך באגאנגען פארברעכענם אן א

אין מײן ױגענט בין איך אמאל געװען בײ א
הײליגען .ער האט געװאוינט אין דער שטילקײט
פון א װאלד ,צװישען בערג .און װי מיר זײנען אזוי
געזעםען און גערעדט װעגען גוטע מדות ,איז מיד
ז־ון הינקענדיג צוגעקוםען א גאםענרויבער .װען ער צאל.
דאן איז דער רויבער אויפגעשטאנען .ער האט
איז צוגעקומען ,האט ער זיך אראפגעלאזט אויןז די
געקוקט אויף דעם הײליגען און געשטױנט .און
קני פאר׳ן הײליגען און ער האט געזאגט :

— הײליגער ,איך בין געקומען ,אז דו זאלםט אין זײגע אויגען איז געװען אזא מאדנער בליק.
מיר ארױםגעבען א תשובה און א טרײםט .מײנע און װען ער איז אװעק פון אונז ,איזי ער שפרינגענ־
זינד זײנען שװער און איך קאן זײ מער ניט אריבער־ דיג אראפ דעם בארג.
טראגען.
איך האב זיך נאכדעם געװענדט צום הײליגען
:
געענטפערט
האט
הײליגער
דער
און
און געזאגט :
גרוים.
און
שװער
אויך
זײנען
זינד
מײנע
—
— פארװאם האםטו זיך באשולדיגט אין פאר־
געזאגט:
גאםענרויבער
דער
האט
ברעכענם ,װאם דו האםט קײנמאל ניט באגאנגען?
— אבער איך בין א גנב און א ח־יבער.
זעהםטו דען ניט ,אז דער מאן איז אװעק און ער
און דער הײליגער האט געענטפערט :
גלויבט ניט מער אין דײן הײליגקײט ?
— איך בין אויך א גנב און א רויבער.
און דער הײליגער האט געענטפערט :
 .האט דער גאםענרויבער געזאגט:
— יא׳ עם איז אמת ,ער גלויבט ניט מער אין
— אבער איך בין א מערדער און דאם בלוט
םיר .ער איז אבער אװעק א געטרײםטער.
פון פיל מענשען שרײט אין מײנע אויערן.
און דער הײליגער האט געענטפערט :
אין דער רגע האבען מיר געהערט דעם רויבער
— איך בין אויך  yמערד־ער ,און אין מײנע זינגען אין דער װײטען ,און דער אפקלאנג פון זײן
אויערן שרײט אויך דאם בלוט פון פיל מענשען.
געזאנג האט אנגעפילט דעם טאל מיט פרײה

ק ינדערלאנד
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קלונע ענטפערם
פון

 Xמײזעל

דער קאליף פון באגדאד האט אמאל געלאזט קאפ דעט קאליןז .איך װעל אים בעםער נעםען און
ןויםען די אײנװאױנער פון זײן שטאט ,אז קײנער אװעקפירען אין פאלאץ.״
״און װער ביםטו?" — האט שוין מיט דרך־ארץ
םאר ניט ארוים פון זײן הויז נאך צװעלןש א זײגער
בײנאכם .װער עם װעט ניט פאלגען דעם קאליפס דער עלטםטער געפרעגט דעם צװײטען.
״איך ביז דער ,צו װעמען קאליפען און פרינצען
שטרעעען באפעל ,װעט אן צערעמאניעם גלײך
אויפ׳ן ארט געטויט װערען .באװאפענטע םאלדא־ מוזען אלע מאל און אץ אלע צײטען אנקומען .איך
טען זײנען גלײך ארויםגעשיקט געװארעז אין אלע װײם ,װעלכער קעניג איז העכער און װעלכער איז
נידעריגער ,װער פון זײ איז גרעםער און װער איז
װינקעלעך פון שטאט.
אײן נאכט האט א קאמפאניע געטראפען דרײ קלענער .װען ניט אץ־ ,װאלטען זײ שטענדיג אין
םענשען שפאצירענדיג איבער די לײדיגע ,שטילע זײערע פאלאצען בלײבען פארשפארט און װאלטען
קײנמאל די לינטיגע װעלט ניט אנזעהן.״
גאםען שוין לאנג נאך דער באשטימטער שעה•
״אה! דאס טוז עפעם אויך זײן א גרויםער מאן
״שטעהט!״ — האט דער עלטםטער םון דער
קאמפאניע אויםגעשריען ,פאכעגדיג מיט זײן בלאנ־ און דעם קאליפם א גאםט.״ — האט זיך דער עלט־
םטער געטרײםעלט — .״איך װעל אים אויך גאר־
קען שװערד.
נישט טאן.״
די דרײ מענשען האבען זיך אפגעשטעלט.
״און װער זײט איר ,מײן האר ?״ — האט ער
״װער ביםטו ,אומגליקליכער?״ — האט דער
עלטםטער הױך אויןז א קול געזאנט צום ערשטען שוין מיט גרוים דרך־ארץ געפרעגט דעם לעצטען•
״איך זיץ נידעריגער פון קאליפען און פרינצען,
פון די דרײ — ״װי אזוי האסטו געהאט די העזה
ניט צו״־פאלגען אונזער קאליף ? זאלםט װיםען זײן ,אבער איך פאל בײ זיך ניט אראפ ,און מײן אמט
אז.דײן משפט איז גלײך אויפ׳ן ארט צו שטארבען!״ איז גאר ניט אזוי קלײן .איך טו זײ גאנץ אפט
דער ערשטער פון די דרײ האט אים קאליט־ גרויםע טובות און פארהיט זײ פון שטער און
בלוטיג געענטפערט  :״דו װילםט װיםען ,װער איר װאונדען .ניט אײן פרינץ װאלט געהונקען ,װאלט
בין ? הער זיך נאר אײן! איך בין דער ,פאר װעמען זיך מיט בלוט באגאםען ,װען ניט םײן גרויםע און
קעניגען און קאליפען בײגען אײן די קעפ ..איך בין נוצליכע ארבײט.״
״דאס מוז זײן א גרױםער גענעראל.״ — האט
דער ,פאר װעמען זײ זיצעןישטיל און ערנםט ,האלטען
דער עלטםטער באשטימט אויןש זיכער און האט זײ
אבר.
אײן זײער אטעם און רירען ניט מיט קײן
אלעמען מיט גרוים כבוד אװעקגעפירט אין פאלאץ.
זײער לעבען געפינט זיך אפט אין מײנע הענט און
דארט האט זיך ארױםגעװיזען ,אז אײנער איז
איך קאן מיט זײ דעמאלט טאן װאם איר װיל•"
געװען א שערער ,דער צװײטער א שנײדער און
״דאס מוז זײן עפעם זעהר א געהויבענער מאז•״ דער דריטער א שוםטער. .
און פאר זײערע קלוגע ענטפערם האט זײ דער
— האט דער עלטערער געקלערט — .״װען איך װעל
אים אנרירען ,װעל אין דארפען באצאלען מיט םײז  -קאליף באפרײט און געיעבען שײנע מתנות.
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אין דער צײמ פון פאריזער קאמונע
פון א .ש .ז«קם
אין מא:אט מערץ  —1871מיט פופציג יאר צוריק—
האט זיך דאם פאריזער פאלק אויפגעהויבען ?עגען זיין
רעגירונג ,װאס האט זיך וױיניג־װאס געלןימערט פאר די
ארעסע מענשען.
דאם פאלק פון פאריז האט ארונטערגעװארפעז די
םריערדיגע רעגירונג און האט איבערגענומען דעם מזל
פון רער גרויםער שײנער שטאט אין זייגע אײגענע הענט.
די חגװאלוציאנערען האבען געהאט בדעה צו מאכען
פאריז פאר א פרײער שטאט ,װאם זאל װערען רעגירט םיז
פרײע מענשען .מיט אידעאלען פון פרײהייט ,גלײכקײט
און ברידערליכקייט .זיי האבען באשטימט װאלען ,און עם
זיינען אויםגעקליבען געװארען אמת׳ע פארשטעהער פון
פאלק .די דאזעע שלוחים פון פאלל האבען איבערגע־
:ומען די ענינים פון פאריז און האבען רעגירט לױט דעם
װילען און די אינטערעסען פון פאלק.
די דאזיגע פאריזער פאלקר־רעגירונג האט זיך גע־
רופען ״די פאריזער קאמונע״ ,און די אלע ,װעלכע האבעז
גענומען אן אנטײל אין דער קאמונע ,זיינען באװאוםט
אונטער׳ן נאמען  :״קאמונארען״.
די קאמונארען זיינען געװען גרויםע העלרען ,איבער־
נעגעבענע פאללןם־פרייינד ,װעלכע האבען זיך מוםר־נפש
געװען פאר די אונטערדריקטע מענשען.
א נרויםע און ש״נע ראלע אין דער פאריזער קאמונע
האבען געשפילט די פרויען און די קינרער פון די ארבע־
טער .זײ האבען געםילט ,אז אויב די קאמונע װעט
בלייבען ,װעלען זיי זײן פרײ און װעלען ניט האבע; צו
לײדען אזוי פיל צרות ,װי איצט ,װען זייערע מענער און
פאטערס װערען פאר׳חושכ׳ם און פארשװארצט פון דער
םרי ביז ביינאכט אין די פאבריקען און שעפער.
די פאריזער ארבעטער פרויעז און קינדער האבען
דעריבער גיט נאר ניט געשטערט זייערע מע:ער און פא־
טערם איז זייער קאמ^ פאר פרייהײט ,נאר האבען זײ
צונעגעבעז מער מוט און מער באגייסטערונג.
זײ האבען געהאלפען בויען באריקאדע; און האבען
געטראנען ציגעל און שטיינער ,שטארקער צו מאכען די
פעםטונגען פון פאריזער ארבעטער־קלאם .זײ האב/נן אין

דעם קאמף פאר דער קאמונע «רויםגעװיזען אזוי פיל
איבערגעבענקייט ,ראם די שיינע היסטארישע זייטען,
װאו אט די צייט װערט באשריבען ,זײנען געװארען דורך
דעם פיל פארביגער .זײ האבען צוגעגעבען דער ?אמונע
פיל שטריכען ,פיל ליכטיגע זייטען ,און ראם היםטארישע
בילר קומט צוליב דעם ארוים מיט מער פראכט און גלאנץ,
בולט׳ער ,הארמאנישער.
אט װי א לואמונאר ,א דערבײגעװעזענער עדות ,שיל־
דערט די פאריזער פרוי פון דער קאמונע־צײט  :״  . . .עם
געהט א קאמאנדיר אין צעריםענע ,אפגעטראגענע ,פאר־
שטויבטע קליידער מיט אפגעניליאקעװעטע גאלוגען .נאך
אים מארשירען מענשען פון ױנגען דור מיט געדיכטע
האר ,און עלטערע מיט גרויע קעפ — דאם זײנען געװען
אלטע קעמםער — רי קינדער פון דער אידעע .ניט זעלסען
האט א זון מארשירט צוזאמען מיט׳ן םאטער.״
די פרוי באגריםט און באגלײט די םאלראטען .דאם
איז געװען די אויםגעהארעװעטע ,אפגעשװאכטע ,האלב־
הועעריגע ,ערליכע ארבעטער־טאכטער פון פאריז .א
שותו^ צו דער ארבעט ,האט אט רי אפערװיליגע ,טיוי־
לײדענדע פרוי אויך געװאלט זײן א שותף צום טױט.
די פאריזער ארבעטער־פרויען פון דער קאמונע־צייט
האבען געלעבט פאר דער אידעע און האבען אויך גע־
װאלט שטארבען פאר איר.
רי פאריזער ארבעטער־פרוי האט ניט אפגעהאלטען
איר מאן פוץ צו געהן אין מלחמה קעגען זײנע אונטער־
דריקער .פארקערט ,זי האט אים אין זײן מלחמה א םך
אױםגעהאלפען .זי פלעגט איר סאן ברענגען אין די טרענ־
טשעם זופ ,װעש ,אזוי װי רער מאן איז געװען ביי דער
ארבעט .א םך פרויען האבען ניט געװאלט פארלאזען
די טרענטשעם און האבען מיט װאפען אין די הענט גע־
קעמפט זײט בײ זײט מיט זײערע מענער .רעם דריטען
אפריל איז א פאריזער פרוי געשטאנען אויםין שלאכטפעלר
אונטער א האגעל םון קוילען און האט אײנע אלײן ,א;
ראקטוירים ,געהאלפען א גאנצען טאג די געפאלענע קא־
מונארען.
— אט געהט א פרוי — דערצײלט אײנער — נ ^ ך
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װי לאנג לעבען פארשידענע באשעפענישען ?
רי ידיעות ,װאם װערען געװײנטליך נעבראכט װעגען
דעם ,וױ לאנג עם ׳צעבען פארשירענע בעלי־חײם ,ז״נען
אפט םותר אײנע די אנדערע און זייגען גיט געטנ בא־
נרינדעם .א באקאנטער דײטשער זאאלאג האט דא גיט
לאננ פארעפענטליכט קאנטראלירטע יריעות װעגען רער
לענג פון לעבען בײ פארשידענע בעלי־חיים.
א העלפאנד  200—150 -------------------יאר
א פערד  50 —40 -----------------------״
א שעפם 15 —■1 0 -----------------------״
א ציג  15 —1 2 -------------------------״
א ?עםעל  50 —40 ----------------------״
״
» אינד9 0 --------------- ---------
א צפולדיגער הירש 1 6 ------------
״
א היפאפאטאם 4 0 ----------------
א נאזהארן  45 —40 — ----------------״
דעם ארון ,װאו עם ליגט דער טויטער קערפער פוז איר
מאן ,װעלכער איז געפאלען א קרבן פאר דער הײליגער
זאך .אימעצער פון די מיטגלירער פון דער קאמונע געהט
אויך הינטערין ארון .דער קאמונאר מאכט א הםפד אויפין
בית־עולם אויף רעם געפאלענעם מאן און פאטער .אין
דעם הםפד הערען זיך טענער פון האפענונג און נקמה .די
אלמנה דריקט צו צום הארצען אירע קינדער און זאגט
זײ  :״נעדענקט ,קינדערלעך ,און שרײט אוים צוזאמען
םיס מיר :״לעבען זאל די רעפוביליק ! לעבען זאל די
קאמונע!״
ניט קיין קלענערע העלדישקײט האבען ארױםגעװיזען
די קינדער .פיל קינדער זיינען געפאלען אויו* די נאםען
פון דעם שונא׳ם סיילען .די אטמאםפערע איז נעװען
אזױ פול מיט באגײסטערונג און אפערװיליגקייט ,אז די
קינרער האבען זיך נעריםען צו נעהן אויםין פראנט אוז
קעמפען זײט בײ זײט מיט זייערע מוטערם און פאטערס.
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100
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גײער  ---------- ----------איבער
םאװע )אול( —  ----------״
״
ראב ------------
פאפוגײו --------
״
״
שװאן -----------
גריל ----------
״
קיניגל )ראביט( 1 0 ----------
12—10
הונט -----------
15 12
רואלףי -----------
10
פוקם------------
10
קאץ -------------
25 20
לײב ------------
טיגער -----------
20
בער 50—40 ---------- ---- -------
12 10
װעװערקע ------
האז ------------
8 7
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u
il
II
II
H
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

די קינדער פלעגען ארויםװייזען גרויםע גבורות אין
די פעםטונגע; ,ביי די הארמאטען און אויוי די באריקאדען.
א רעגימענט פון שונא האט אמאל געכאפט א צװעלף־
יעריגען איעעל ,װעלכער איז געשטאנען אין רעכטע;
פייער צוזאמען מיט די עלטערע קאמונארען .די םאל־
דאטען האבען אים נלייך געװאלט טויטען .דער איננעל
בעט זיך ב״ זײנע תלױנים  . . .אבער ניט ,זײ זאלען
אויףז אים רחמנות האבען און אים לאזען לעבע; .נײן !
דאם האט ניט כעפאםט פאר א קאמונאר .ער האט גע־
בעטען ,מען זאל אים םריער לאזען אפגעבען זײן מוטער
זײן זילבערנעם זײגער ,זי זאל האבען פאר אן אנרענקען.
פאר דער קאמונע האבען זיך מקריב געװען ניט איינ־
צינע מענשען ,ניט בלויז מענער ,ניט בלויז פרויען און
ניט בלויז קינדער ; נאר גאנצע פאמיליעם זײנען מיט
שמחה געגאנגען אין מלחמה־פײער ,כרי צו ראטעװען די
פרייהייט פון פאריזער ארבעטער־פאלק.
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העכט ------ --------------איבער  100יאר
״
קארפ  ------------ -------- -------״ 100
״
100
ילאקס -------------- ---------------
זשאבע■ -------------
 40״
שטוביגע גאנז -------
 80״
בושעל — — -------
 70״
טויב  5 0 - 4 0 ------ ----------------״
קוקוק --------------
 40״
שטוביגע הון  20 —1 5 ------ , --------״
“

מים א באזונדער לאנג לעבען צײכענען זיך אוים
אײניגע מיגימ שילרקרעטען )טױרטל( .אזוי ,לסשל ,איז
די ריזעריגע שילדקרעט ,װאם ס׳האט אין יאר  1737גע־
בראכט קיין אייראפע פון דעם אינזעל עגמאנט אין אינ־
דישען אקעאן ,ניט ױנגער פון  300יאר.
)איבערנעדרוקט פון ״חבר״ ,נומ,1 .
װאם נעהט ארוים אין װייצנע(.

וױפיל םײז זײנען דא אין אמעריקע?
קינדער ,האט איר זיך אמאל די מי געגעבען אוים־
צורעכענען װיפיל מײז מיר פארמאגען אין די פאראײנינ־
טע שטאטען ?
אט הערט װאס דער אגריקולטור־ דעפארטמענט םון
אונזער רעגירונג האט װענען דעם צו זאנען :
מיר פארמאנען ארום  100.000,000מייז ,ד .ה .א
םויז אויף יערען א״נװאױנער .דאם דאזינע מײזען־פאלק
עסט אויף אין משך םון יאר םאר  $200,000,000םחורה.
צװײ הונדערט טויזענט מענשען דארםען גאכץ שװער אר־
בעטען ,כרי אונזערע מייזישע ״איינװאוינער״ זאלען ניט
שטארבען םון הו־ננער.
אבער » חוץ דעם שארען ,פארשפרײטען די מײז
אלערלײ קראניןהײטען און מגפות .אין אינדיען ,למשל,
זיינען אין  1896געשטארבען  9,000,000מענשען םון דער
בובאנישער מגםה ,װאם די מײז פארשפרײטען.
דער אגריקולטור־דעפארטמענט בעט יעדען איינעם
העלםען באפרייען זיך םון אט רער חברה דורך פאםטסעם,
םם און אנדערע מיטלען.

װאם קינדער דארפען געדענקען ,כדי צו םארהיטען
זײער געזונט
מען רארוי נישט געברויכען אן אלגעמייז נלאז
.1
צו טרינקעז װאםער ,אדער אן אלגעמיינעם האנטון־ .מע;
דארן* טרינקען בלויז רײן ,פריש װאםער.
 .2קינדער דארםען זיך באדען מעגליכםט יערען
טאג ,און דערבײ געברויכען נענוג זײף .זײ רארפען
אויך ר״ניגען זײערע צײן אין רער םרי און אין אװענט.
 .3הינדער מוזען ז״ן שטארק אפגעהיט מיט זײערע
הענט .מען טאר נישט לײגען אין מויל קיין םינגער,
בלייפעדערם ,געלט ארער פאפיר .אײן קינר טאר נישט
בײםען פון אן אנדער קינדם עפעל ; מען דארוי זיך גישט
בײטען מיט קײנעם מיט דעם עםען ,װײל דורך דעם קאן
מען זיך גרינג אננעמען מיט א קראנקהײט.
 .4מען טאר נישט טרינקען אדער עסעז ,װען מען
םילט זיך צעהיצט .מען רארוי פריער זיך אפרוען א וױילע
און דאן קאן מען עםען אדער טרינקען ,כישט איילענדינ
זיר•
 .5די קינדער דארפען צעטײלען זײער ארבעט םון
טאג אזױ ,אז זײ זאלען קאנען געהן שלאפען פרי און
אויםשלאפען זיך גענונ .די פענסטער פון שלא^־צימער
דארפען זיין אפען.
 .6מען טאר ניט שפײען אריףי דעם דיל )פלאר(
אדער אויוי דער נאם .באנוצט א טיכעל ארער א שפיי־
קעסטעל.
מען דארף שטעהן און זיצען גלייך ,און אטעמען
.7
דורך רער נאז ,כדי צו אנטװיקלען די ברוםט.
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ק ינדערלאנד

זי רעדט  12טעג נאכאנאנד
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אזוי האט זי גערעדט  12טעג נאכאנאנר און גע־
ש^אפען בלויז עטליכע שעה.
קײנער װייס נאך אל} ניט פון װאנען רי ״רעדעװ־
דיגע״ ?ראנקהײט האט זיך צו איר גענומען.

א קינדער־טעאטער אין נו־יארק

זעהר א מאדנע פאםירונג איז לעצטען מאנאט פאר־
געקומען אין א רןיצײן שטעטעל אין אילינאיז .שבת ,דעם
5־טען פעברואר ,אין אװענט ,איז מר .רוביז פון שטעטעל
װא?ינג ארייעעקומען אין שלאף־צימער א קוק טאן ,צי
זײן קיליין מיידעלע מרים שילאפט שוין .אבער װי איבער־
ראשט איז ער געװארען ,װען ער האט זי געטראםען רע־
רענדינ צו זיך ,איגענדיג אין בעט .ער פרעגט מרימ׳עז,
װאם איר טוט װיי ,אבער זי האלט אין אײן רעדען װעגען
פאביליק־םקוא ,װעגען קינדער ,שפיל־זאכען ,און װעגען
איר לערערקע .קײן זאך האט זי ניט בארוהיגט ,אפילו
ניט די ראקטױרים ,װאם דער פאטער האט גערופען.
טאנ נאך טאג איז אריבער ,און מרים האט געהאלטען
איז אײן רעדען ,און קײנער האט ניט געװאוםט פון װאנען
דאם האט זיך גענומען און מים װאם דאם אויםצוהײילען.
די נײם איז פארשפרייט געװארען איבער׳ן גאנצען ילאנד,
און נרויסע דאקטױרים האבען געגעבען עצות — אבער
ק״ן זאך יזאט ניט געהא^פען — מרים שאאםט ניט ,נאר
רערט.

מיט א יאר צוריק איז פון א קינדער־קלוב ארגא־
ניזירט געװארען א קעדער־טעאטער אין ״גרינװיטש־
האוז״ ,נו־יארק .צוערשט האבען די קינדער נעשפילט
פאר זיך ,אבער לעצטענם האבען זײ געגומען שפילען
אויך פאר אנדערע .אין די פארשטעיצונגען נעמען אנ־
טײל קינדער פון פיר יאר און עלטער.
די קינרער ?לייבען אליין אוים די מעשות ,װאם זײ
װייצען פארשטעיצען ,באשטימען אילײן די ראלען און
פאםען איליין צו די קאםטױמען .זײ פארלאזען זיך ניט
אויף די עאטערע אנפירער .אפילו די עלעקטרישע בא־
יצײכטוע און די בינע־אויסשטאטונג װערט פון זיי אליין
באזארגט.

די מערםטע זאכען שטע?ען זײ פאר פאנטאמיניש.
דאם ביילד אויבען שטע5ט פאר א םצענע פון ״טאםי
טאסער״ ,און פון דעם קאנט איר זעהן װי שיין ,רײך און
געשמאקפו? זיי פירען דורך די פארשטעילונגען.
קינדער קאנען א םך אויםטאז ,װען זײ וױ^ען נאר!

%

קינדערלאנד

.:.S
זײ שלאפען אין ביבליאטעקען

טױזענטער ארבעטםלאזע אין ענגלאנד האבען
לעצטענם אפגעטאן א שײן שטיקעל ארבעט .ניט הא־
בעגדיג װאו צו װאוינען ,האבען די ארבעטסלאזע םוז
שטעטעל טאטענהעם פארכאפט די שטאט־ביבליאטע? ,די
שטאטיבערער און ראם ראט־הויז ,און זיך דארטען בא־
זעצט .די פאליציי םון שטאט האט מורא געהאט צו
שטערן ,אפילו װען רי ארבעטער האבען אױפגעהאנגען
א רויטע פאן איבער׳ן ראט־הױז.
אין די דאזיגע געבײדעם האבען רי ארבעטער גע־
עפענט איינענע װערקשאטען ,קיכען א .אז .װ ,.בלויז
פאר׳ן אײגעגעם געברויך.
אזא מין פארכאפונג םון די שטאט־געביידעם איז
םארגעקומען אין  10עעלישע שטעט .ביז׳ן הײנטיגען
טאג װאוינען די ארבעטער רארט.
דער א מת קומט ארויס װי כוימעל אויפ׳ן װאםער
מיט דרײ יאר צוריק איז אין סאן־םראנציםקא םאר־

געערטער רעדאקטאר פון ״קינדערלאנר״ !
איך שיך אייך דא צו א באריכט פון אונזער קלוב.
דרוקט אים אין ״קינדערלאנד! טיר האבען שוין אמאל
געהאט א קינדער־קלוב .ער האט זיך אבער נישט״לאננ
געהאלטען ,װייל די קינדער זיינען ניט געקומען צו די
פארזאמלונגען.
איצט האבען מיר וױרער געגרינרעט א קלוב .אויף
דער ערשטער פארזאמלונג האט מען ערװיילט הערש
גלאםטאז פאר פארזיצער ,משה םילװער פאר םעקרעטאר
און חיה׳לע מאגעל פאר קאסירערין .מיט דער הילף םון
אונזער לערער דוד ראםי װעלען מיר מאכען דעם ללוב
םאר א שטארקען .מיר האבען א גרייטע פראגראם  :צױ
זאםען ל״ענען ,דעלןלאמירע; ,מאכע; גימנאםטילן .ביז
אהער האבען מיר שוין אדורכגעפירט א שײן ביםעל אר־
בעט .מיר האבען צוזאמען מיט אונזער לערער באזוכט

געקומען א גרויםער פאראד .און בשעת דער עולם האט
פאראדירט ,האט עמיצער נעװארפען א באמבע ,און עט־
ליכע מעגשען זיינען גע׳הרגיעט געװארן.
אין דער זעלבער שטאט האט זיך געפונען אן אר־
בעטער־פירער מיטין נאמען מוני .די גרויםע פאבריקאכ־
טען פון דער שטאט האבען זעהר שטארק נעװאלט פטור
װערען פון אים ,וױיל ער פלעגט העלפען די ארבעטער זיך
ארגאניזירן און םלעגט אנפירען סטרייקס .און זיי ,די
פאבריקאנטען ,האבען באשולדיגט םוני׳ן ,אז ער איז דער
באמבע־װארםער.
מיהאט מוני׳ן געבראכט אין געריכט ,און גאך א
לאנגען משפט האט דאם געריכט אים פאר׳משפט צום
טויט.
שוין צװײ יאר װי מוני זיצט אין געפענגעניש .און
איצט פלוצלוננ קומט אײן ערות ,און איז זיך מורה ,אז ער
האט פאלש עדות־נעזאנט ,וױיל מ׳האט אים אזוי געה״סען.
דער הױפט־אנסלעגער םארלאננט א נײעם משפט ,און רער
אמת מוז זיגען.

דעם היגען מוזײאום ,רעם גרויםען קינדער־קאנצערט,
געלײענט צוזאמען ,געהאט גימנאםטישע איבוננען .דעם
13־טען פעברואר האבען מיר רא אײנגעארדענט א קינ־
דער־ױם־טוב צום ערשײנען פון ״קינדערלאנר״ .די קינ•
דער זײנען געװען גליקליך ; אלץ איז געװעזען אזוי שײן,
םיי די דעקלאמאציעס ,םײ די טענץ ; אבער אמשענםטען
איז געװעזען דאם לעבעדיגע בילד :אין ״הינדערלאגד״.
דאם האט אונז נעהאלפען זאמלען סובםקר״בער פאר׳ן
״קינדערלאנד״ .מיר האבען די ערשטע אדורכגעםירט די
זאמלונג םאר די קינדער אין פוילען .יעצט זאמלען מיר
פענסילם פאר די קינדער אין רוםלאנד .א באזונדער קא־
מיטע זאמעלט םובםקרײבער םאר׳ן ״קעדערלאנד״ .די
ארב״ט געהט גוט .אלץ ,װאם עם װעט זיין װײטער,
װעלען מיר שרייבען אין צװײטען באריבט.
משה םילװער ,םעק .פון אטלאנטער סינדער־קלוב.

ק ינדע רלא נד

או י פ׳ן ג ל י ט ש
.i
קיגדער גוטע ,קומט מיט מיר
אויף מײן גרויםען שליטעז!
בארג ארױף און בארג אראפ,
קינדער ,קומט זיך גליטשען!
.2

טוט זיך ,קינדער״ װארים אן,
איר דארפט זיך ניט שעמען ;
אויף מײן שליטען קומט ארויף,
כ׳װעל אײך אלע נעמען.
.3
קינדער נוטע ,קומט מיט מיר
אױ״ מײן גרויםען שליטען!
בארג ארויןש און כארג אראפ,
קינדער ,קומט זיך גליטשען!
שלמה גימפלין,
קיאם  ,4קליװלענדער ארב.־רינג ,פאלקם־שולע,
 11יאר אלט.

בײ אונז אין שטוב
טרעפט ,קינדער ,װעלכער איז דער פארנומענ־
סטער טאג אין װאך? פרײטאג .דעט דאזיגען
טאג דארןש מען קאכען ,באקען ,רײגיגען ,און אין
הויז קאן מען דעם גאנצען טא :הערען געשרײען
און געװאלדען .בבלל ,פרײטאג איז אין הויז זעהר
א גרויםער טומעל.
אזוי װי דער זײגער קלאפט נאר האלב נאך פיד,
כאפט זיך שוין דער זײדע אברהם ארויס פון בעט.
ער װאשט זיך ,כאפט שנעל ארוי^ די קלײחןד,

19

מאנט א גלעזעל טײ ,בײט איבער די יארמעלקע
און הײבט אן דאװנען קרעכצענדיגערהײט .דער
זײדע אברהם איז א פרומער איד מיט א לאנגער
כרויער בארד ; און שטענדיג געהט ער אײנגעבויגען.
אזוי שנעל װי דער זײדע הײבט אן דאװנען,
הערט זיך שוין מײן מאמעם קול ,ציפע הײםט זי :
״כי ,דו האםט זיך שוין צעמורמעלט דארטען״- ,
זאגט זי צו מײן זײדען — .״באלד װעםטו מיך רופען
געהן אין קראם ; דערװײלע לאזסטו מיך גארניט
שלאפען .אך ,א רגע קאן מען דא אפילו ניט שלא-
פען אומגעשטערטערהײט,״ רעדט זי װײטער.
אז דער זײדע געהט שוין אװעק אין שול און
די מאמע אין קראם ,שטעהט שוין אױף די באבע
רײכעל .זי װאשט זיך ,כאפט זיך ארײן אין די
קלײדער ,טוט אן איר הײבעל ,און געהט שוין טאן
איר ארבעט .אויפין עםען פארגעםט זי זיך גאר.
אזוי צעטומעלט איז זי .״אוי ,איך האב הײנם אזױ
פיל ארבעט צו טאן ; װאם טוט מען פריער ? דער
טאג איז דאך א מינוט ,מען קאן זיך אפילו ױט אוים־
פארען״ ,זײנען אירע ערשטע װערטער.
נײן א זײגער קומט ארויף די טאנטע גענעםי
און העלפט דער באבען .מיר װאוינען אויפ׳ן צװײ־
טען שטאק און די טאגטע גענעםי—אויפ׳ן ערשטען.
די טאנטע גענעםי איז א שײנע און האט אויך א
שארןז צינגעל .אבער איך קאן מיט איר קײנמאל
ניט דורכקומען .מען רופט זי ״די גרויםע גענעםי״
און םיך ״די קלײנע גענעםי׳ /אבער גאר אין גיכען
װעט מען אונז בײדען דארפען רופען ״גרויםע גע־
נעםים״ ,וױיל איך בין כמעט שוין אזוי גרוים װי
מײן טאנטע .אלזא ,בײדע גענעםים קאנען ניט דורכ־
קוםעז•
דער אויװען הײצט זיך ,און אץ הויז איז אזוי

20

ק ינדערל« נד

הײם ,װי אין « באד .די באבע באקט טארט ,קי־
כעלעך ,פאלניצעם און חלות פון דעם טײג ,װאם זי
האט נעכטען פארנאכט פארראשטשינעט.
בשעת די באבע רײכעל און די טאנטע גענעסי
פארען זיך אין קיך ,רײניגט די טאנטע חנה די אי־
בעריגע צימערן .די טאנטע חנה איז ניט קײן הויכע,
אויך ניט קײן מיאום׳ע.
די קאמאנדע ,װאם באשטעהט פון מײנע צװײ
ברידער ,שמעון און דוד״ שטעהען אויןז האלב נאך
זעקם אין דער פרי .שמעון איז דער עלטערער .ער
איז צװעלף יאר אלט ,אבער זעהען זעהט ער אױם
װי פון נײן יאר .דערפאר װאם ער איז א קלײנינ־
קער ,איז ער טאקע א שטיפער א גרויםער .אין דער
פרי װען איך שלאף נאך ,רײצט ער זיך שוין מיט
אלעמען .װען מײן ברודער שמעון פארקויפט עפעם
אין אונזער קראם ,אדער װען ער האנדעלט מיט
זײנע חברים ,קאן ער זײ אזוי פארדרײען די קעפ,
אז ער האט שוין פאר אלעמען געװאונען דעם נאמען
״דער קלײנער ביזנעםמאן״.
דוד איז מײן אינגערער ברודער .ער איז ערשט
נעװארען צען יאר ,אבער זעהען זעהט ער אוים װי
פון אכט יאר .אײן מעלה האט ער  :אזוי שנעל װי
ער טוט זיך אן אין דער פרי ,הײבט ער באלד אן
מאלען ,אדער גאר זיך שפילעז אין ״מארבעלם״ מיט
אונזער הינטעל טעדי.
טעדי איז א ראבע הינטעל ,פון כמעט צװײ
יאר .ער איז זעהר א קלוגער .אלץ ,װאם מען
רעדט צו אים׳ פארשטעהט ער .מײן ברודער שמעון
נעהט ארום אין קיך מיט א שטיקעל צוקער אין דער
האנט און טעדי געהט אים נאך׳ אויףז צװײ פים ,װי
א מענש .מײן ברודער גיטי א װארףז דעם שטיקעל
צוקער אין דער לופטען ,און טעדי גיט א שפרונג
ארויף אויןז די הינטערשטע פיםלעך ,כאפט דאם
שטיקעל צוקער אין מויל ,צעכראמטשקעט אים און
קוקט טײן ברודער אין די אויגען ,אזוי װי ער װאלט
נעבעטען נאך .אט דעפ קונץ האט טעדי גע׳ירשנ׳ט
פון זײן שטיןז־םוטער עליה־שלום ,וועלכע האט גע־
הייםען פרינצעםין .טעדי איז א גוטער היטער .װען
א פרעמדער קומט צו אונל אין הויז ,האװקעט טעדי
זעהר שטארק ; ער כאפט באלד דעם פרעםדען און
גיט אים א בים אין פום .עם מאכט ניט ,צי דערי

פרעמדער איז א פרוי ,צי א מאן ,וױיל טעדי איז «
םאציאליםט  :בײ אים זײנען אלע גלײך .אין דער
פרי ,װען איך שטעה אויף ,געפין איך ,אז טעדי
שטעהט אין מײן בעט און לעקט מיר דעם פנים.
ער פארשפארט מיר כמעט אן ארבעט.
פינף א זײגער נאכמיטאג איז שוין אלץ פאר־
טיג פאר שבת .אלצדינג איז אפגעקאכט און אפ־
געבאקען .אין שטוב איז שוין רײן און שטיל .די
באבע רײכעל און מײן מאמע האבען שוין די ליכט
אפגעבענשט .דער זײדע קומט אהײם פון שול און
מאכט קידוש .די קאמאנדע שטעהט לעבען זײדען
און װארט ביז ער װעט אפזאגען ,װאם מען דארןז.
דאן נעמט דער זײדע און גיםט אן וױין אין די
קלײנע בעכערלעך ,װאם מײנע ברידער האלטען אין
די הענט .אלע זעצען זיך ארום גרויםען טיש ,װעל־
כער איז באדעקט מיט א שנײ־װײסען טישטוך.
אויפ׳ן טיש שטעהען פינף לײכטער מיט אנגעצונ־
דענע ליכט; דרײ װעלכע די באבע רײכעל האט
געבענשט ,און צװײ װאם די מאמע האט געבענשט.
עס ליגען אויפ׳ן טיש אויך צװײ גרויםע קוילעטשען,
אויף װעלכע דער זײדע האט ערשט געמאכט א
הםוציא .די באבע דערלאנגט אײן שבת׳דיגען מאכל
נאך דעם אנדערען .פריהער די פיש ,דערנאך די
פלײש ,דאן די מאכל׳דיגע ױיך מיט קנײדלעך אדער
מיט לאקשען ,און צולעצט דעם קאמפאט .טעדי
איז הײנט אויך פרייליך .ער ליגט ניט ווײט פון
אוױוען און קנאקט זיך אזוי געשמאק א בײנדעלע,
אז איך מוז צוגעהן צו אים און אים א קװעטש טאן
דאם נעזעלע זײנם.
נאכדעם װי אלע עםען אפ ,דערצײלט די באבע
רײכעל אונז א מעשה .אלע זעצען זיך אין א קרײז
ארוט איר און הערען זיך צו .װען די באבע ענדיגט,
דערמאנט מען זיך פון מעשות פון דער אלטער הײם,
און מען פארברענגט אזוי ביז שפעט אין דער נאכט.
אפילו טעדי זיצט און הערט זיך צו ,װי א בר־דעת.
דאן געהען אלע שלאפען און עם חלומ׳ען זיך אלעמען
זיםע חלומות.
גענעםי עפשטײן,
ת^טידה םון דער דאנלאס־פארק א.־ר .שולע,
שיסאנא ,אילל.

ק ינ ד ע ר ל א נ ד

אונזער ׳לעזערין בריינע ראזענפעלד פון שיקאגא
פרעגט :

װאס מײנט דאס ״א ק ר א םט י ך ״ און װאם
״ ש א ר » ד ע ״?
ע נ ט פ ע ר  (1 :א ק ר א ם ט י ך א י ז א רעטע־
ניש ,װאם באשטעהט אין דעם ,אז מען זאל *פזוכע; די
װערטער ,װאם זייערע ע ר ש ט ע א ו ת י ו ת קאנען
אױםבילדען א װארט ; װי למשל רי ערשטע אותױת פון :
משה ,אהרן ,רוסלצנד ,קאלאמבום און פאקראטעם ביאדען
ראם װארט ״מארקם״ )זעה אקראםטיך נומ 1 .אין נומ1 .
״קינדערלאנד״(.
 ( 2ש א ר א ר ע איז » רעטעניש ,װ#ס באשטעהט
אין דעם ,אז מען ניט רי באדײטועען פון יערער זילב
אדער אנדערע טײלען פון א װארט )געװײנטליך ניט
רירעקט ,נאר בלױז דורך מער אדער װײניגער נ^העגטע
אנװײזונגען( און מען בארארן^ אױםגעפינען דאס גאנצע
װארט .אזוי צום בײשפיל די שאראדע נומ 1 .אין ״קינ־
דערלאנד נומ .1 .די ערשטע זילב איז אן ארטיקעי
״דער״ ,די צװײטע זילב אין אז אויסרוף — ״בא !״ און
די דריטע דערצײל מענשענם שבחים — ריטע; .דאס
גאנצע װארט איז אלזא רערבארימען.
י ע ק ב ה ו ט נ ע ר פון דאונ־טאונער שול ,נ .י.
פרענט אונז :

װען איז װילהעלם דער צװײטער ,האהענ־
(1
דאלערן ,ארױןז אוים׳ן טראן?
ע נ ט פ ע ר  :וױלהעלם דער צװייטער ,האהענצא־
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לערן ,איז »רויוי אוים׳ן דייטשען טראן דעם 15־טען ױני
 .1888אבער איך װאלט נעראטען מיין טײערען םריינד,
דעם פראגע־שטעלער ,און אויך אלע אנדערע לןינדער ,זיך
טער צו אעטערעםירען םיט דעם ,װען דער זעלבער וױל־
העלם און אנדערע קעניגען זיינען א ר א פ םון טראן.
װײל דאס ,װאם עם זײנע; נ^ך פאראץ קעניגען און רער־
פאר אויך פארשירענע םירשטען ,כיארקיזע; ,גראםען,
ל^וררען און אנדערע אזעלכע מױחםים ,װעלכע רעכענע;,
אז זײ שטעהען העכער פאר אנדערע מענשען ,א־ז א בא־
לײדיגוע פאר יעדען פרייען מענשען ! מענשען זייכען
גלײך! און דאס ,װאם עס זיינען פארא; קעגיגען ,ליי־
קענט $פ די נלײכהײט פון מענשען .וױלהעלם דער
צװײטער ,ה^הענצאלערן ,איז אראפ פון טר^; דעם *9טע•
נאװעמבער .1918

(2
ליכט ?

װי קאן םען אויםמעםטען די שנעלקײט פון

ע נ ט פ ע ר  :דערקלערע; ד*ס אין א קורצען ענט־
פער דא א'ן ״קינדערלאנר״ איז זעהר שװער .מען דארף
בעםער לערנען פיזיק ,כדי דאס נוט צו פארשטעהן .דאך
װעלען מיר דא פרואװען ענטפערן אויף דײן פראגע.
רו װייםט ,אז אויםער רער ערד דרײען זיך ארום
דער זון נאך אנדערע פלאנעטען און צװישען זיי אויך
דער ױפיטער .רער ױפיטער האט פיר לבנות ,װעלכע
ררייען זיך ארום אים ,װי אונזער לבנה ארום דער ערד.
יערע םון זײנע לבנות ררײט זיך ארום ארום אים אלע־
מ^ל אין רער זעלבער צייט .די נעהענטםטע לבנה זײנע
דר״ט זיך ארום ארום אים אין  42שעה 28 ,םינוט או;
 36סעקונדען .װען *ט די לבנה איז אויף רעריז״ ט

קינדערלאנד
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םונ׳ם ױםיםער ,װאס איז נעװענדט צו דער ערד ,קאן מען
זי זעהן רורך  sטע^עפקאפ .װען זי ררייט זיך אריבער
אױוי רער צװײטער זייט םונ׳ם ױפיטער ,הערט םען זי
אויף צו זעהן ,זי םארנעהם .רארםען װאי5ט גערארפט
זײז ,אז דער םשןי םון צײט זינט די לבנה םארגעהט

עיד^־..».א..

טיגעז—  16מינוט  36סעלונדען( קאענער ,אײרער װען
די ערד און דער ױפיטער שטעהען אױף באזונדערע זייטען
פון רער זון )זעה םיג .(2 .רערםון איז נעדרונגען ,אז רי
שטראלען ,װאם קומען אין אונזער אויג םון ױפיטערס
לבנה ,געמט  1000איבעריגע םעקונדען ,כדי רורכצונעהן
די שטרעקע ״א ב״ )זעה םיג ,(2 .װאס איז צװײ מאיצ אזוי
נרוים ,װי רי װייטקייט םון דער ערד ביז רער זון .אזוי
װי רי ערר איז װייט םון רער זון אן ערך  150מיאיא;
קיילאמעטער )  96מײליאן מײיצ( ,מײנט דאם ,אז דער
שטראצ םון דער ױםיטער־ילבנה געהט רוו־ו אין 1000
םעקונדען  300מייציאן קי^םעטער )ארער  192םיליאן
מײצ( .און אין איין םעקונדע נעהט דער שטראל דורך
 300,000,000געטײאט אויף  ,1000ארער  300,000מיליאן
קי׳לאמעטער )אדער  192טויזענט מײא(.

געערטער רעראקטער!

פ־מר 1
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איך װאלט געװאלט װיםען ,צי עם איז מעגליך ,אז
נייר זאלען אײנפירען אין דעם ״קינדער^אנד״ שריפטציכע
דעבאטעם .דאם הײםט ,אז א קינר זאל ארײנשרײבען
אין דעם ״קינדערלאנר״ זײז אדער איר מיינוע װעגען א
געװיםער סעמע און אין דעם נעקםטען נומער זאל אץ
אנדער קינד ענטפערן.
איך דענק ,אז אזא זאך װאלט אונז אפשר געהאלפע;
ארײנטראכטען זיך אי; טער זאכען און זײ בעסער פאר־
יטטעהן.
איך װאלט געװאלט װיםען אייער מײנונג װענען
דעם פלאן.
כאסיע קו־פערמאן )דאוךטאונער ארב .רינג *טדיל(.

פיגװ־ 2
איינמאצ ביז זי פארנעהט א צװײט סא^ ,זאל זיין אלןך
מאל דערזעלבער .װייזט זיך אבער ארויס ,אז דאם איז
ניט אזױ .װען רי ערר ׳שטעהט טיט׳ן ױפיטעד אויף
אײן און דערזעלבער זײט םון דער זון )זעה פינור ,(1
איז אט רער םשן־ םון צײט טיט א  1000סעלונרען )ריכ־

 yנ ט פ ע ר  :איך דענל ,אז דײן פלא; — קינרער
זאי^ען פירען דעבאסען דורכ׳ן ״רױנדערלאנד״ — איז זעהר
א גוטער .אבער רי דעבאטען דארפען געפירט װערען ניט
רורך גרויםע ארטיקילען אדער אפהאנדי^ונגען )װײל פאד
דעם איז ניט פאראן גענוג פילאץ אין זשורנאל( .זײ
רארפען געפירט װערען דורך ט ע ז י ם ע ן  ,ד .ה .רורך
זעהר קוױז ארויסגעזאגטע מ״נונגען ,װעלכע זאלען זײן
נאגרינדעט מיט קורצע ארגומענטע; .אויב רו װילםט,
קענםטו אנהײבען אזא דעבאטע.

קינדערלאנד

פראגעו :

ענטפערם
צו די םראכען פון לעצטען נוטער.

 (5װעלכע אויגען טוען אם םערםטען װײ?
 (6װער גיט םער מילך ,װי א קו?
 (7װאם מוז פריער ברענען ,כדי ניט צו לאזעז
א צװײטענם סוד צו דערקענען ?

דרײ מיך אום נומ2 .
 (1דרײ םין אום ,װען דו עםט מיט םיר ,און
דו באקומסט מיך צוריק ;  (2דרײ אונז אום ,װען
דו פארסט אויף אונז ,און דו באקומסט אונז צוריק ;
 (3דרײ אונז אום ,װען דו רופםט אײנעם םיט אונז,
און דו באקומםט אונז צוריק.

אקראםטיק נומ2 .
דו געפינםט מץ־ װען דו נעמםט די ערשטע
אותױת פון די פאלגענדע פיר (1 :אײנער ,פאר
װעםען לײבען האבען זיך דערשראקען (2 .אײנער׳
װאם האט געהאלפען א מאן ,װאם האט באהערשט
א לײב (3 .אײנער ,װאם האט ניט םורא געהאט
פאר א לײב און געריטען אויף אים (4 .אײנער.
װאם האט אפילו פאר׳ן טויט ניט מורא געהאט און
איז פון טױט ניט אנטלאפען.
אױכ דו קענםט טיך ניט געפינען ,זוך םיך אין
טורטע.
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ענטפער אויוי פראגע גומער : 2

אריןש בילדער ,אױף לאנדקארטעם
עם האבען געטראפען  :מאקם כהן) 1 ,הארלעם,
נ .י .(.מלכה האלפערן)דאוךטאון ,נ .י .(.אםתר אשכנזי
)דאון־טאון ,נ .י.(.

ענטפער אויףז פראנע נומער : 3
װײל די האר זײנען א םך עלטער
געטראפען  :מאקם כהן) 1 ,הארלעם ,נ .י.(.
ענטפער אױף פראנע גומער : 4

צװײ זײטען  :ך אינװײניגםטע און די
אױםװײניגםטע
געטראפען  :מאקם כהן ,נ )הארלעם .3 ,י.(.
ענטפער אויח ״דרײ אום״ נומער : 1

 (1פיש—שיןז ;  (2ליד -דיל ;  (3זארג—גראג.
עם האבען געטראםען  :טשה ליבערמאן )מינעא־
פאלים ,מינ .(.מאקם כהן) 1 ,הארילעם ,נ .י .(.םיליע
געסט )דוארלעם ,נ .י .(.כאםיע ?ופערמאן )דאון־טאון,

נ• י(.י
*> sנ ם ע ר ק ו נ ג  :אויף רעם ״געםינט »יך אוים״ און
אויף דער שאראדע נוטער  ,2װאם אין צװײטען נומער
״קינרערלאנד״ ,קענען די קינדער ענטפערן אויך אין קױ
טענריגען נומער.

ק י נדע רלאנד
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דער װאלה
אט א געח איך
גיך און גיכער,
אט א פליח איך
װי « װיכער.

** *

כאפ איך אײנעם
און צערײם . . .
ס׳װײסעז אלע —
אויןז צופלײם.
שנעל ארױם
דער קאן איז אוים.

טויבע און שטומע

קינדער-כאר
װעלפעל ,װעלפעל,
לויןז געשװינד,
שטרענג זיך אניעט,
כאפ  yקיגד.
ביםט א בײזער,
נגב׳עםט רינדער;
כאפ זשע אײנעם
פון די קינדער.

)א שפיל אין פאנדען(
אלע זעצען זיך אוים אין א ראד און צײלען זיך
אוים כסדר  5 ,4 ,3 ,2 ,1 :א .א .װ .יעדעס קינד/
װאם האט אן אום־צאל )דער ערשטער ,דריטער,
פינפטער א .ד .ג•( ,מאבט זיך פאר א טױבען ; און
װער עם האט א גראד־צאל)דער צוױיטער ,פערטער,
זעקסטער א .ד ג•( ,מאנט זיך פאר א שטומען.
דער ערשטער טויבער זאגט עפעם זײן שכן,
דעם שטומען ,און יענער דארןז דאם איבערגעבען
און גוט דערקלערען דעם צװײטען טויבען אויף שטום־
לשון .דער צװײטער טױכער גיט דאם איבער דעם
צװײטען שטומען א .א .וג
א טױבער ,װאם הײבט אן צו רעדען אויף שטוש־
לשון ,אדער א שטומער ,װאם װערט רעדעװדיג ,גיט
א פאנד.

