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 גינסטיקע שאפט ארדענרנג םאװעטישע די
 געזונט פארנ קעמפנ צו אפ באדינגונגענ

קינדער די פונ
 האבנ פױערימ אונ ארבעטער די פוג לעבנ-באדינגונגענ די

 בעסערנ. צומ געעגדערט באדײטנדיק צײט לעצטער דער פאר זיכ
 װוינונג-באדינגונגענ, די פארבעסערט זיכ האבנ טײלװײז
 געװארנ מעגלעכ ס׳איז לוינ. דער געהעכערט זיכ האט טײלװײז

 אוג בעסער זיכ, דערנעדנ צו פארשײדנארטיקער אונ זאטער
 פונ זאכנ די מיט באזארגנ צו זיכ אונ אנצוטאנ זיכ רײנער
 פויערימ- קאלעקטיװע פונ ארגאניזירונג די געברויכ. ערשטנ

 עפענענ ארבעטער די פאר הײזער-בוױנג נײע די װירטשאפטנ׳
 בויענ צו מעגלעכקײטנ ברײטע פױערימ אונ ארבעטער רי פאר
 אײנצלנע די פארײניקנ צו אויפנ, גײעמ א אפ לעבנ דאס

 ״ בא׳ קולטורעלע מער בעסערע שאפג צו אפ אנשטרענגונגענ
 אונ דעךװאקסענע די פונ עקזיסטענצ דער פאר דינגונגענ

 געװארנ געשאםנ אויכ זײנענ אלעמענ דעמ אדאנק קינדער.
 אנטװיקלענ צו ריכטיק קעדײ באדינגונגענ, גינסטיקע מער
קינד. פונעמ קויכעם די אונ געזונט דאם אפהיטג אוג
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 טראכטנ װײגיק רעגירונג די פלעגט צײטנ צאריש» די אינ
 די פארבעסערנ אונ מאכנ געזונט דארפ מע אז דעמ, װעגג

 לעבנ דאס אפהיטנ ארבעטנדיקע, די פוג לעבנ-באדינגונגענ
 זײ צוױשנ פארשפרײטנ קיגדער, זײערע פונ געזונט דאס אונ

 בירגער אויסהאדעװענ אזוי װי דעמ, װעגנ יעדיעס נוצלעכע
לעבנ־קאמפ. צומ צוגעגרײטע שטארקע, געזונטע,

 װאס אומקולטורעלקײט׳ אונ אפגעשטאנענקײט ארעמקײט, די
 ארדענונג׳ אלטער דער פונ בעיערושע באקומענ האבג מיר

 לעבנ-שטײגער גאנצנ אונדזער אפ אפגערופנ שװער זיכ האבנ
 אונר־ װאקסט יאר צו יאר פונ װאם דעמ, אפ געקוקט ניט אונ
 רי איצט ביז נאכ װאקסט פונדעםטװעגנ װוילשטאנד, זער

 שװערע אינ דארם אינ אונ שטאט אינ קינדער מערהײט גרעסטע
באדינגונגענ. געזונטע קײנ ניט אונ

 איצט אויכ אפט נאכ װערט ארבעטער פונ צימער אינ
 אנדערע אונ ארדעמנג די רײנקײט, די אפגעהיט שלעכט

 נאכ געזונט. פארנ נויטיק זײנענ װאים באדינגונגענ, גינסטיקע
 פוי- צומ שײכעס א דאס האט !,מאס גרעסערער א אינ

הויז. ערשנ
 אדער ארפעטער אנ פונ פאמיליע א װענ טו־עפט״ אפט

 דורכ־ שלעכט װערט דירע די ענגשאפט׳ אינ וװינט פויער א
 בעט אײנ אינ זוג׳ דער פונ באלויכטנ רוײניק אױ אונ געלופטערט

 װאס זאכנ, אסאכ אױס פעלנ עס מענטשנ׳ עטלעכע צו שלאפנ
 אונ לעצנ פארנ גאקװעמלעכקײטנ נויטיקע די שאפנ קאנענ

ארבעט. דער פאר
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 װאקסנ קינדער די װאס ניט, װונדער קײנ דעריבער איז
 קראנ־ פארשײדנארטיקע סאמע די אונ שװאכע אונדז בא

 שטעלנ — אנשטעקנדיקע די רײ ערשטער דער אינ —קײטנ
 מער- דער פונ לעבנ פארנ געפאר דראענדיקע א פאר זיכ מיט
וארפ. אונ שטאט פונ קינרער הײט

 קעגנ קאמפ צומ קיניער, די פונ געזונט פארנ קאמפ צומ
 די — אומבאוװסטזיניקײט אומארדענונג, נאכלעסיקײט, שמוצ,

 אינ אונ אלע רופנ מענ דארפ — קראנקײט פונ הויפט-םיבעס
גופע. קינדער די אונ עלטערנ די רײ ערשטער רער

 טאנ, אסאכ קענענ אלײנ קינדער ,די
געזונט זײער אפצוהיטנ קעדײ

 אונ קאגענ עס אנטײל אנ פאר װאס אבעו/ וױיסנ אלע ניט
 אפהיטנ פאר קאמפ אינעמ אלײנ קינדער די נעמענ דארפנ
 זאל עס אז צוגעװױבענ, מענ קענ קינד דאס געזונט. זײער

 טאנ באמערקנדיק׳ ניט דאס אלײנ אפילע אמאל שטענדיק,
 זײנ פארפעסטיקנ צו אפ נוצלעכ אונ נויטיק ,איז װאס דאס,

 רראענדיסער שטענדיק דער פונ אימ םארהיטנ צו אפ געזונט,
 װעלנ װײטער. קרענק• א עפעם מיט אנצושטעקנ זיכ געפאר

 דארפנ עלטערע רי אזוי װי דערצײלנ, צו סטארענ זיכ מיר *
 אײנ׳ רײנקײט, אונ ארדענונג צו קינרער די צוגעוװינענ

 קערפער ארומ ארומצוגײנ אזוי װי געװױנטקײטנ, םלאנצנ
זיכ. ארומ ארדענונג די אונטערהאלטנ אזוי װי זאכג, וװינונג,
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 קינר דעמ מיטהעלפנ װעלנ געוװינטקײסנ היגיעגישע רי
 בא־ די מאכנ געזונט פונ ארבעט דער אינ באטײליקנ צו זיב

ארומ• פויעמ לעבנ דאס אונ לעבנ אײגנ זײנ פונ דינגונגענ
 אונ צרגעוװינענ זיכ אנ קינד דאס הויבט אנ געבוירנ פונ שוינ

 אלצ, פילט אונ הערט זעט, ער לעבנ. ארומיקנ צומ צוצופאסנ
קע געמט ער אימ, ארומ װאסקומטפאר מי ארו  רײדנ׳ אופװידי

 אזוי פונקט טאנ צו ביכלאל זיכ סטארעט אונ נאכ זײ טוט
 אויס ברוסט-קינד א שוינ זיכ לערנט ארומ אזױ טוענ. זײ װי
 טרינקענ עסנ, באװעגונגענ: נוצלעכע פארשײדענע מאכנ צו

 אונ װערטעד ארויסברענגענ זאכנ, פארשײדענע מיט זיכ באנוצנ
 ער מער װאס װערט, קינד דאס עלטער װאם אונ קלאנגענ.

 גרינ־ אלצ סװיװע, ארומיק׳ער דער אינ פאנאנדער זיכ קלײבט
 ארומיקע די פונ אופצונעמענ אנ ער הויבט שנעלער אונ גער
שלעכטע. דאס װי גוטע, דאס װי

 פונעמ בארינגונגענ גיגסטיקע ניט אונ בײשפיל שלעכטער א
 קינד אינעמ אײנפלאנצנ מיטהעלפנ װעלנ לעבנ ארומ׳־קנ
 פונ נאכלןסיקײט, אונ אומארדענונג געװוינהײטנ, שלעכטע

 זיכ׳ באפרײענ צו שװער זײנ דערנאכ אימ װעט עס װעלכע
 גאנצע דאס װ?ט אוינ באמיענ, אלײנ זיכ װעט ער װענ אפילע,

 דעריבער מענטש. צעשוװמענער א נאכלעסיקער א בלײבנ לעבנ
הפונ פעריאר פארשול- דעמ מענ רארפ קינ  יאר, 8 ביז з פונ

 פאר- קינדער אונדזערע מערהײט גרעסטע װײט די װעלכנ
 די קינד אינ אײנצופלאנצנ אם אױסנוצנ איגדערהײמ, ברענגענ
מ האבנ מיר װעלכןן פונ געװוינטקײטנ, גוצלעכע גערזןדט, אוי
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 איז עס װאס פונ װיםב דארפנ עלטערנ די
קינד פונ געזונבז דאם אפהענגיק

עלטערנ, די טאנ דארפנ װאס אונ װיסנ דארפנ װאס-זשע
 דער ליגט עס װעלכע אפ שװעסטער, אונ ברידער עלטערע די

 אונ אפהיטנ װעגנ קינדער, די דערציענ װעגנ זארגנ צו כויװ
 קינר דאס צוצוגעװױנענ קעדײ געזונט, זײער פאדפעסטיקנ

 ארומ ארומצוגײנ אררענונג, אונ רײנקײט צו אנ אנהויב פונ
ארטלעבנ? געזונטנ א צו זאכנ, זײנע אונ זיכ,

 באמ דערציענ צומ זיכ באציענ צו באוװסטזיניק קעדײ
 אוג רײנקײט צו ליבשאפט געווױנאקײטנ, היגיענישע קינד

 שפילנ עס ראלע א פאר װאס װיסנ, מעג דארפ ארדענונג,-
 דאס צעשטערנ אינעמ אונ קראנקײטנ פארשפרײטנ אינעמ
 ניט־ א שמוצ, ארומיקע אומרײנקײט, קינדער די פונ געזונט

 פונ קויכעס די אויסנוצנ קאנעג ניט אונ לעבנ אײנגעשטעלט
 פארפעס־ צו װאסער אונ לופט פרישע זונעג-שײג, װי דער-גאטור,

 דורכ ארויסגערופנ װערנ קראגקײטנ אלע געזונט. דאס טיקנ
 פארשײדענע אפ ארומ פונעמ ארײנ דױינגענ װאס םיקראבנ,
 נױטיקט מיקראב יעדער קערפער. מענטשלעכנ אינ אויפאנימ

 לעבנ קאנענ זאל ער קעדײ באדינגונגןנ, באזונדערע אינ זיכ
 בארינגונ- רידאזיקע זײנעג עס גינסטיקער װאס אונ בלײבג׳

 װײזט שװערער אלצ אונ זיכ ער כארמערט שנעלער אלצ גענ׳
 אר- מענטשלעכנ אפנ װירקונג שערלעכע זײנ ארױס זיכ

גאגיזמ.
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 קערפער מענטשלעכנ אינ ארײנז־רינגענ קאנענ מיקראבנ לי
 מאגנ, אינ ארײנ ררינגענ אײניקע װעגנ. פארשײדענע רורכ
 װענ אדער װאסער, איבערגעזאטנ קײנ ניט טרינקט מע ווענ
 אויפנ אזא עםנװארג)אפ אפגעקאכט שלעכטע קינד דעמ גיט מע

 אונ לאקסירנ בויכ-טיפוס, מיט זיכ אנשטעקנ דאס פאױ קומט
 פארשטיק- דער פוג ארײנ דרינגענ מיקראבנ אנדערע װערי*(;

 לזנגענ די אינ מױל אונ נאז דער דורכ לופט פארשמוצטער טער,
 קינ- אנד. אונ גריפ קאקלױש, טובערקוליאז, ארויס רופנ אונ

 װידער מיקראפנ אײניהע ;קראנקײטנ אנשטענדיקע דערישע
 װאנצנ(, פלײ, )לײז, אינזעקטנ דורכ אריבערגעטראגנ װערנ

 קער■ דעמ אומרײנ האלט מע אויב שנעל׳ זיכ פארמערנ װעלכע
 ו-ועלט אויפנ אזא )אפ געלעגער ראס אונ קלײדער די פער,

אומקער-טיפוס(. אונ פלעק־טיפוס איבערגעגעבנ
 דער װיכטיק איז עס װיפל אפ זענ׳ צו איז אלזא דעמ פונ
 דאס אפצוהיטנ קעדײ רײנקײט, פאר אונ שמוצ קעגנ קאמפ
מענטשנ. פונעמ געזונט דאס אונ לעבנ

 זיכ דארפנ אלצ, דאס גערענקענדיק אונ װיסנדיק
 קאנ װאס אלצ׳ זיכ ארומ צאזײטיקנ אויסלערנענ ביסלעכוױיז

 די אױכ דאס אויסלערנענ אונ געזונט׳ אונדזער ברענגענ שאדנ
אופ. קלײנװײז פונ גופע קינדער
 א צו ארדענונג, אוג רײנקײט צו צוגעוװינענ זײ דארפ מע

 צוגע- ר.ה. פארהארטעװענ, זײ דארפ מע רעזשימ, באשטימטג
 דאס איבערטראגנ גרינג קעלט׳ פאר האבנ צו מױרע גיט וװינענ
אזוי, טאנ מענ דארפ אלצ דאס א.װ. א װעטער פונ זיכ בײטנ

8



 נױטיקײט אונ װיכטיקײט גאנצע די פארשטײנ ואל קינד דאס אז
מיטלענ. דידאזיקע פונ

 ד׳י קינו דעמ דערקלערנ געקאנט האבנ עלטערע די אויב
 סאניטאוײע אונ היגיענע פונ קלאלימ די אפצוהיטנ נויטיקײט

 זיכ לערנט אויספילנ, זײ זאל ער אז פעםט, פארערנ צו אונ
 די אױכ אבער קלאלימ,• דידאזיקע אפצוהיטנ אויס קינר דאם

 מיטהעלפג דארפנ גופע סװיװע די אונ גאדינגונגענ ארומיקע
 באק־ א ארדענונג: אונ רײנקײט צו צוגעװױנענ זיכ קינד דעמ
 באזונדערער א טעצל, גרױס קײנ ניט װאש-בענקל, װעמ

 הױכער קײנ ניט צײכנ, א מיט אױסגענײטער אנ האנטעכ,
 באגײנ צו מעגלעכקײט א קינו דעמ גיט אלצ הענגער־-דאס

 צו בעסעד קינד דעמ מיט העלפט אונ הילפ זײטיקער אנ זיכ
געוװינטקײטנ. היגיענישע די באהערשנ

 ארדע־ איב אונ רײנ האלטנ מענ דארפ דירע א
קינד דאם דעמ צו צוגעװױנענ אונ נונג

 קאלטער דער אינ באזונדערס מעסלעם, טײל גרױמנ א
 פארמאכטער .א אינ לןיגדער די פארברענגענ יאר, פונ צייט

 אומבאדינגט געזונט קינדס פארנ איז דעריבער - געבײרע
 זײנ זאל עס אז ציכטיק, רײנ, זײנ זאל צימער אינ אז נויטיק,

 גענוגנדיקע א אונ לופט פרישער פונ צופלוס גענוגנדיקער א
זובענ-שטראלנ. מיט באלויכטונג

 אופ- גוט צימער אינ מענ דארפ אינדערפרי טאג יערער
זאכ פײכטער א מיט אױסקערנ אונ געלעגערס די רוימענ
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 ס- אוי גוט דארפ מע דיל. דעמ בארשט( אדער געזע נאסנ א
 גטפעס אומרײנע די טיש, פוני שטויב דעמ זאכג אלע אפ װישנ

 רי דורכלופטערנ גוט אונ װאסעױ שמוציקע די ארױסטראגנ
 פענצ־ דעמ אדער פארטקע די דעמ צוליב עפנענדיק װוינונג,

 דורכ- בעסער קעדײ יאר. פונעמ צײט דעיו פונ אפהענגיק טער,
 פארטקע די מענ רארפ װינטער-צײט״ ןווינונג די צולופטערנ

 אז זענ׳ דארפ מע הריבע. די הײצט מע בעײס עפענענ
 ארדע- די אונ רײגקײט די אפגעהיט זײנ זאל טאג גאנצנ א

 מאל יערנ נאכ צימער דאס דורכלופטערנ אונ צוראמענ נונג,
שלאפ. פארנ אונ עסנ צוגרײטנ

 אינ מאל 2 פונ װײניקער ניט װאשנ מענ רארפ דילנ די
 אונ זײפ ויואסער, הײס מיט װאשנ צו איז בעסער — װאכ דעױ

 די ארומװישנ מענ דארפ כוידעש אינ צװײ מאל א סאדע.
 שפינװעבס, דעמ אראפנעמענ שמאטע, נאסער א מיט װענט
 גענעראלע א דורכפירנ מענ דארפ יאר איג מאל ררײ — צװײ

 אוג ארויסטראגנ סטעליע, די אונ װענט די װײסנ רײניקונג:
 מימ אדער אקרעפ מיט באגיסנ זאכנ, וױיכע אלע אױסקלאפנ

 ארויסװארפנ װאנצנ, פאראנ איז עס וװ זאכנ, אלע קעראסינ
 האבנ װאס שמאטעם, אומנוצלעכע אלע אלטװארג, גאנצע ראס
 אונ פענצטער די עפענענ אונ אנגעקליבנ, צי״ט דער פאר זיכ
װוינונג. די דורכלופטערנ גוט אונ טירנ רי

 די אופצוראמענ אײנמאל בלויז ניט װיכטיק זײער איז עס
 אנװארפנ ניט רײנ, זײנ זאל שטענדיק אז זעענ, נאר וװינונג,

באנוצנ נאכנ אװעקלײגג אנטאנ רעמ —זאכנ, איבעריקע קײנ
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 קליידער רי אינ בעט אפנ לײגנ ניט זיכ ארט, באשטימט א אפ
 אונ שפײענ ניט צימער, אינ רויכערנ ניט שטי־װל, די אינ אונ
 מע בעײס פיס די אױסװאשנ רײנ ריל, אפנ מיםטיקנ ניט

גל. л א שטוב אינ ארײנ גײט
 פאר צו מיטהעלפנ װעט ארדעגונג אונ פינקטלעכקײט אזא

 צו או־ג רײנקײט צו געװױנטקײט די קינדער די בא שטארקנ
זאכנ. מיט זיכ באגײנ אינעמ אפגעהיטקײט

 ארדעגדבנ אונ רײנקײט צו צו אבער זיכ געװוינט קינד דאס
 די װאס דעמ, צי צו זיכ קוקט ער װענ דעמאלט, בלויז ניט

 מענ דארפ יאר 5 ביז 4 פונ עלטער אינ קינדער טוענ• עלטערע
 טאג-טעגלעכנ פונ ארבעט דער אינ ארײנציענ ביסלעכװײז

 פאר- זאכנ. זײנע ארומ ארומגײנ אונ צימערנ די אופראמעג
 לויט ארבעט אנ געבנ מעג דארפ קינד דעמ אז זיכ, שטײט
 קאנ ארבעט אנ פאר זשע װאס עלטער. אונ קויכעס זײנע

׳ וװיגונג? די אופראמענ פוג פראט אינ קינר א אויספילנ
 קאנענ יאר 5 ניז האלבנ א מיט з פונ קיגרער קלענערע

 אומבא- מענ דארפ דאס אבער שטויב, דעמ אויסוױשנ העלפנ
 קעדײ גרױסע׳ קײנ ניט שמאטקע, פײכטער א מיט טאג דינגט

 אונ האנט דער אינ האלטנ צו קינד דעמ גרינג זײנ זאל עס
 עלטערנ אינ קינדנר ארבעט. דער אינ שטערג ניט אימ זאל עס
 צעװאשג אינ זיכ באטײליקנ עסנ נאכנ קאנענ יאר 5 — 4 פונ

 בלויז װאשג געבנ קינר דעמ אבער דארם מע געפעס. דאס
 געפעם דאס סאכ. קײנ ניט צוערשט אונ טײ-געפעס דאס
אונ שמוציק, אונ פעט צו איז מיטעק׳ עסט מע װעלכע אינ



 מ?נ קויעה. קינלט פארנ ניט איז געפעט דאסדאזיקע וואשג
 דאס זאל ער אז קיגד׳ דאס צוגעװוינענ אנ אגהויב םונ דא־פ

 װאסערנ, צװײ אינ בעזעמל א מיט אקוראט װאשנ אקוראט: טאנ
 ארט, אפנ געפעס דאס טרוקנ אױסװישנ זיכ, ארומ אנגיסנ ניט

 אװעק־ אוג װאםער דאס אויםגיסנ טיש, דעמ אפװישנ נאכדעמ
 דאס טשװאק א אפ אופהענגענ טאצ. די ארם אפנ שפעלנ

שמאטקעלע.
אופראמענ, גרעםערנ א בא אויכ העלפנ קאנענ קינדער עלטערע

 איבער־ שטויב׳ דעמ אויסוױשנ אויסקעונ׳ לאזנ מענ קאנ זײ
 בלומענ ארומ ארומגײנ (זאכנ שװערע קײנ ניט טראגנ

אנד. אונ
 קוי~ זײנע לויט ארבעט געבנ ששענדיק מענ דארפ קינד דעמ

 דארפ ארבעט דער צו װערנ. מיד גיט זאל ער קעדײ כעס,
גיסלעכװײז. צוגעװױנענ אימ מענ

 זאכנ די פאר ערטער די אנװײזנ מענ דארפ לינדער די
 צו קינדער די צוגעװױנענ אונ זיכ באנוצנ זײ װעלכע מיט

ערט»ר. געהעריקע די אפ זאכנ די לײגנ
 האלטנ זאל עס אז קינד, דאם צוגעװױנענ װיכטיק ס׳איז

 רײניקנ זײ שפילעכלעכ, זײנע ארדענונג אינ אונ רײנקײט אינ
 נאכנ זײ צוקלײבנ אונ יארשמוציקט, װערנ זײ װענ װאשנ, אונ

 באזונ- א קינד פארנ אפטײלנ מענ דארפ דעמ צוליב שפילנ,
 פאלעטשקע־ שאפקעלע, איז ס׳ניט אזץעלכע צופאסנ װינקל, דער

זאכנ. זײנע צונויפלײגנ קענעב זאל קינר דאס וװ קעסטל,
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 ארומגײב קינד ד*ס צוגעװױנענ מ׳דאופ
זיכ ארומ

/

 פוג צושטאנד פונעמ אונ קערפער פונ רײנקײט דער
 אפהענ־ מאס באד״טגדיקער א אינ איז קינד באמ הויט דער
 שטאנדהאפטיקײט אונ אגטװיקלונג ריכטיקע נארמאלע זײנ גיק

 קער• דעמ ארומװאשנ מיטנ קראנקײטנ. פארשײדענן קעגג
 מיק- אונ באקטעריעס די שמוצ, דער פארטריבנ װערנ פער

 קענענ אונ שמוצ איגעט שטענריק זיכ האלטנ װאס ראבנ,
 װאםער קאלט פונ װירקונג די הויט-קראנקײטנ. ארויסרופנ

 שפעעער־ דאס אונ טײכ אינ זיכ באדנ אוג זיכ װאשנ באמ
 ארויס רופט קערפער גאנצנ דעמ טרוקנ ביז אײנרײבנ דיקע

ס אונ דערהויט צו אצופלוספונבלוט א ט ד ם ל ע  « מיט ה
נ ר ע ט נ ו ז ע ג ר א ג פ ו נ א ק י ט ס ע פ ר א נ פ צ נ א ג מ ע  ד

. מ י ז י נ א ג ר  פארנ באטײט װיכטיקע א האט דעריבער א
 הויט. רי פארהארטעװעג אוג האלטנ רײנ דאס געזונט קינדס

 דעמ אײנרײבנ טאג-טעגלעכ זאל קינד דאס אז זעענ׳ מ׳דארפ
 אװנט אינ אונ אינדערפרי װאסער׳ שטוביקע מיט קערפער

 עסנ נאכנ מויל, דאס שװענקענ צײנ, די■ רײניקנ זיכ, װאשנ
 אומבאדינגט אונ הענט ד- װאשנ טאג אינ מאל עטלעכע

קלאזעט. מיטנ זיכ באנוצנ נאכנ אונ עםנ פארנ זײ װאשנ
 אויסלערנענ זיכ גיכער אונ גרינגער זאל קיגד דאס קעדײ

 נױ- אלע מענ דארפ נאדינענ צו אלײג זיכ הילפ זײטיקע אנ
אזוי אױפנ באקװעמםטג אפנ צוגרײטנ זאכנ דעמ פאר טיקע
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ר נ י ק נ ר א פ ז ל א א ה ז ע ל ט ע ר ט ו נ צ ײ • ז ט ס ב ל ע  ז
ק י ד נ ע ט ו ש נ צ צ ו נ א כ ב י ט ז י י מ . ד נ כ א  פריער ז

 לויטנ הױכ, ניט ארט, שטענדיק א אפ מענ דארפ אלצ פאר
 אװעק־ אדער װאשקאנ, א אופהענגענ קינד פונעמ וװקס

 פאר שיסל א סאנט. 40 פונ הויכ א אפ באנק א אפ שטעלנ
 פאלעטשקע׳ קלײנ א שיסל דער לעמ אײנארדענענ זיכ, װאשנ

 שװענקענ פאר טעפעלע א אװעקשטעלנ קענענ זאל מע וװ
 פראשעק צאנ מיט קעסטעלע באזונדער א מױל, דעמ

 טשװאק א אפ מענ דארפ דערבײ זײפ•, אונ צײנ-בערשטעלע א
ט האנטעכ. א אופהעגגענ ע די א ל נ א כ א נ ז פ ר א  ד

ע זײ־נ ר ע ד נ ו ז א ר ב א נ פ ר ע : י ד נ י  ניט דארפנ זײ ק
 אנדערהאלבנ לעמאש?, האגטעכ, מאסנ)רער גרױסע קײנ פונ זײנ

 דאס רארפ זאכנ דידאזיקע מיט זיכ באנוצנ נאכנ מעטעו־(.
 ברעגגענ אונ אויסװישנ אויסװאשנ, צוקלײבנ, זײ אלײנ קינד
 אקוראטקײט צו קינד דאס צו געוװינט דאס ארדענונג. אינ
 ניט קומט אימ אונ זאכנ, צו באצױנג אפגעהיטער צו אונ

 נויטיקנ אינ זײ זוכנ אפ צײט אסאכ פאטערנ צו אויס
מאמענט.
 װי ארומװאשנ, זיכ אזוי וױ װײזג, מענ רארפ קינד דעמ

 ניט זיכ זאלנ זײ ארבעלעכ, די אראפ ביז פארקאטשענ אזוי
 אפצו־ אזוי װי װאסער, אומרײנע די בײטנ צו װענ פארנעצנ,

 ׳אויערנ רי אויםװאשנ האליז, דעמ ארומװאשג זײפ, די װאשנ
 אפװישנ זיכ טרוקנ אפ אזוי װי געמבע׳ דער אונטער אויגנ,

קאנטראלימ מענ דארפ שפעטער ד«;נט. די אוג פאנעמ דאם
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 פאריכטנ נױטיק אױכ אונ ריכטיק אלצ קינד דאס טוס צי
 דארפ מע װי אימ, באװײזנ נאכאמאל דורכ פעלערג, זײנע

טאנ. עס
 פארהארטעװענ צו ציל מיטנ קערפער גאנצנ דעמ אײנרײבנ

 װענ דאנ, בלױז אונ קינד עלטער אנ שוינ טאנ דארפ
 פראצעדור דערדאזיקער צו ױערנ צוגעװױנט װעט קינד דאס
 קינד דעמ שוינ קענ מע דעמ. פאר האבנ מױרע ניט װעט אונ

 אײנ־ דאס זעלבשטעגדיק. זיכ אײנצורײבנ דערלויבנ אמאל
 מ׳דארפ פלינקער. װאס מאכנ מטארענ זיכ מענ דארפ זיכ רײבנ

 אנהויבגדיק שטוב-װאסער׳ אינ שמאטקעלע רײנ א אײנעצנ
 טאג אלע אונ גראד 21 פונ )אנהױבנ װארעמענ מער פונ

 ביז װאסער דאס דערפירנדיק גראדוס׳ א אפ פארקלענערנ
 אײנרײבנ אונ שמאטקעלע דאס אויסקװעטשנ גראז־(׳ 16-18

 שױנ אונ פלײצע, האלדז, דעמ דעדנאכ ׳פיס הענט, די אפריער
 אויסטרוקענענ. אונ קערפער גאנצנ רעמ אײנרייבנ גוט נאכדעמ

 גוצלעכ, נאר ניט אײנרײבונג די איז באדינגונגענ אזעלכע בא
 מיט עס טוט ער אונ קינד פארנ אײנגענעמענ אויכ נאר

 אלע אינ אנטאנ זיכ קינד דאס דארפ אײנרײבנ נאכנ כײשעק.
 לײלעכ, דעמ צי האנטעכ רעמ שמאטקעלע׳ דאס זאכנ• באנוצטע

 אװעק- אונ ארדענונג אינ ברענגענ טעפל אדער שיסל די
ארט. אפנ שטעלנ
 באדנ צו נויטיק נאכ איז קערפער דעמ האלטנ צו רײנ אפ

 װאסער גראז־( 27-28) װארעמער אינ װאכ אלע קינר דאס
די שערנ באד, הײסער ניט א אינ אדער שטוב, אינ זייפ מיט
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 זיכ געװױנענ קינדער די װ. א. א. האר רי אויסקעמענ נעגל,
 זײ אױב אונ כײשןיק מיט זיכ באדנ אונ צו גיב געװײנלעכ

 דער איבער װענ דאנ׳ גאר דאס איז קאפריזנ אמאל מאכנ
 אויגנ די אינ ארײנ זײ פאלט עלטערע רי פונ נאכלעסיקײט

 באמ אונ קאפ דעמ װאשנ באמ מענ דארפ דעריבער זײפ.
 װאסער קײנ ארײנפאלנ ניט אויגנ די אינ ס׳זאל אז זענ, באדנ

 גיכ אפ מענ דארפ זיכ, טרעפט סע אױב אונ זײפ, אונ
 לײלעכ. אדער האנטעכ רײנעמ א מיט אויגנ די אויסוױשנ
דארפ כ מ׳ י ג ז נ ע ר ט נ ש ט ל א א ה ר ב ע ק י ז א ד ר ע  ד

ג נ ו נ ע ד ר נ א ו נ פ ײ ג מ ו ר מ א ו ר מ א ע . ד ר ע פ ר ע  ק
 א אינ פארקומענ דאדפ אנד. א. נעגל די שערנ באדג, דאס

װאכ. דער פונ טאג באשטימטנ
פעם• אויס קינד פאמ זיכ ארבעט פאדינגונגענ אזעלבע בא

 דערמא- אפטמאל אונ ׳זיכ ארומ ארומצוגײנ געוװינטקײטנ טע
 באדנ, זײ מ׳דארפ אז עלמערע, די אלײנ קיגדער די נענ

 װערט טײכ אינ צײט זומער זיכ באדנ פונעמ װ. א. א. װאשנ
 דעריפער ארגאניזמ, דער אונ הויט די פארהארטעװעט אױכ

 אנ קלײנערהײט פונ שוינ צוגעוװינענ קינדער די מענ דארפ
 באדנ יאמ. אינ אדער סאזשעלק^נ איג טײכ׳ אינ באדנ צו זיכ
 אינ זײג אונ טאג אינ מאל אײנ-צװײ װי מער, ניט מענ דארפ זיכ

 שלעכט זיכ באדנ דאס קענ אנדערש מינוט, ю ביז з פונ װאסער
 צוגעוװינענ מענ דארפ דערבײ קינר. פונ געזונט אפנ אפרופנ

 רער בענעגײע קלאלימ געװיסע בא האלטנ צו זיכ קיגד דאס
טאר מע פאדנ: פאמ םארזיכטיקײט אוג דויערריקײט צײט׳
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 עסנ״ נאכנ אלר3 שטארק, ברענט זונ די בעײם בארנ, ניט זיכ
װ. א א. פארשװיצטער א

 א אינ איז קינר פונ אויסזענ ציכטיקער אונ רײנער דער
 קלײרער. די פונ צושטאנד פונעמ אפהענגיק מאס גרויסער

 אקוראט צנגעוװינענ אויכ קינד ראס מענ רארפ דעריבער
 פארשמוצנ ניט קלײרער, זײנע צו באציענ זיכ אפגעהיט אונ
 אלע דארפ מע װאס צוליב דער^ארבעט, בא עסנ, באמ זײ

 דארפ מע פארטעכל. א אדער סאלפעטקע א אנטאנ אימ מאל
 אנ נאז די אונ הענט די אפװישנ ניט זאל קינר דאס זעענ,אז

 דארפ קינד דאס אפט. זײער זיכ טרעפט דאס װי קלײרער, די
 קײנ ניט ס׳איז נאז-טיכל. א מיט גאנוצנ זיכ צוגעװוינענ מענ

 ער אונ טיכעלע א קינד דעמ גיםטו אט אופגאבע. גרינגע
 צו קינר א צוגעװוינענ קעדײ שפילנ. באס עס פארלירט

 אלצ פאר פריער מענ דארפ נאזטיכל, דאס םארלירנ ניט אונ האלטנ
 קעשעגע, א זײנ זאל פארטעכל קלײד, יעדער אינ אז זענ,

 קינ- קלענערע טיכעלע. דאס לײגנ קענענ זאל קינד דאם וװהינ
 קעשענע צומ נאזטיכל דאס צוטשעפעג אלצ פונ בעסער איז דער
 טאסמע א נאזסיכל צומ צונײענ אדער שפילקע ענגלישער א מיט
 ספע־ װערט װאס פעטליע, א צו עם צובינדנ ארומ, אזוי אונ,

 רעמ דערקלערנ דארפ מע קעשעניע. דער אינ געמאכט ציעל
 אונ נאזטיכל, דאס אימ גיט מע צװעקנ װעלכע צוליב קינד

שמאטקעלעכ. רײנע אנדערע געבנ אימ זיכ שפילנ צו אפ
ר א מ פ ע ס ד ד נ י ר ק ע ר ײ ל פ ק ר א נ ד ל ײ ט פ א נ ע  מ

ט. ר א ס י װ ע ג א
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 х זײנ דארפ שאפקעלע׳ באזונדערע קײנ ניטא ס׳איז אױב
 מע זאכנ. רײנע פאר קעסטל באזונדער א אדער פאלעטשקע

 אויבער־ די פאר הענגער דעמ צוקלאפנ נידעריקער װאם דארפ
 װאם בענקל׳ ארט)א באשטימט א אנװײזנ אונ קלײרער שטע

 דאס וװ װ.(׳ א. א. צװעקל ספאציעל א בעט, לעבנ שטײט
שלאפנ צומ זיכ אויסטוענדיק זאכנ׳ זײנע צונויפלײגנ זאל קינד

- ר ע ב י ו ז , ט ײ ק ג ײ ר ו צ ד נ י ק ס א ד ק י ד נ ע נ י ו װ ע  ג
י ג נ ו נ ע ד ר א נ ו א ט ײ פ ק ר א נ ד ע ק מ י ד נ ע ט  גע- ש

, נ ע ק נ ע ז ד י א ע ר ט ם ע ר ג ג נ ו ט ײ ד א ט ב א ר « ד ה ע  ד
נ ו פ ג נ ו ר י פ ו א י ר נ ו א ל י פ ש ײ י ב . ד ע נ ע ס ק א װ ר ע  ד

 װענ עסנ, פארנ הענט די װאשנ זאל על פאדערנ, ניט קאנ מע
 אפ לײגנ אונ רײניקנ זאל ער דערװאקסענע, ניט טאענ דאס

 אינ ניט רײניקנ רערװאקסענע די אױב קלײדעו־, די ארט אנ
 דער־ די דארפנ דעריבער זיכ. מאכט עס װוהיב אװעק װארפנ

 שומ קײנ דערלאזנ ניט אונ זיכ אפ געבנ אכטונג װאקסענע
 געגנװארט אינ באזונדערס אקוראטקײט, ניט אונ נאכלעסיקײט

קינדער. די פונ

 אונ רײנ צוגעוװינענ £ענ דארפ קינד דאם
עסנ ציכטיק

מאטערי־ נויטיק» די קינד דעמ גיבנ לופט די אונ שפײז די
 װעלכע קויכעס, יענע אופשטעלנ פארג אונ וװקס פארג אלנ
 שפיל לויפערײ באװעגוגגענ, פארשײדעגע אפ פאטרט ער

צו־ שמוציקע קװאליפעט, שלעכטע א שפײז, גענוג גיט א.א.װ.
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 עס־צײט, דער פונ פארטײלונג ריכטיקע קײנ ני-ט גרײטונג,
 קענ אלצ דאס —עסנ, באמ ציכטיקײט ניט אוג נאכלעסיקײט

 קינד דאס קינד. פונעמ געזונט אפנ זיכ אפרופנ נעגאטיװ זײער
 ריכטיק ניט א גענוגנדיקע, ניט א שלעכט זײער פאררײעט

 פאר- א ארױס דופט דאס שפײז. צוגעגרײטע אונ צוגעקליבענע
 באמ אפאטישקײט אונ רארקײ^בלײכקײט װוקם, אינ האלטונג

 דאקטער פונ דערנערונג װעגנ ביכל ספצעציעל דאס )זע קינד
 װאס שפײז, א שפײז״(. געזונטע קינד דעמ ״גיט געשעלינא:

 ער-3אי קײנ ניט אויפאנימ, פארשײדענע אפ פארשמוציקט איז
 קראנקײטנ פארשײז־ענע ארויסרופנ קענענ װאסער געזאטעגע

 רעריבער א.א.װ.(. װערימ לאקסירנ, זימערדיקע )בויכ-טיפוס,
 רײנ געזוגט א מיט שפײז צו קינדער די צוגעוװינענ דאס איז

 איז עסנ פעשאםנ ארדענונג אונ רײנקײט אפצוהיטנ אונ עסנ,
דערצױנג-אופגאבעם. װיכטיקסטזנ די פונ אײנע

 קינר קלײנע דאס אז דעמ, אפ געפנ אכטוננ װעט מע 3אוי
 שפײז, די זאכנ, זײטיקע קײנ ארײנ מויל אינ נעמענ ניט זאל

> אפנ אראפ פאלט װאס  אפגעװאשענע נאר עסנ זאל ער ד
 טרוג־ ניט זאל ער גארטנװארג, אונ פרוכטנ אפגארײניקטע אונ
 פארשטױבטע קײג עסג ניט זאל ער וואסעו, רױע קײנ קענ

 אומגע־ מיט עסנ ניט קערלעכ, קײנ קנאקנ ניט נאשערײענ,
 אומרײנעמ אונ פרעמדנ א פוב טרונקענ ניט אוג הענט װאשענע

 אײנ- זיכ פעסט אונ גיכ געוװינהײטנ אלע די װעלנ — געפעס
 אימ מ׳זאל אז פאדערנ, אלײנ װ»ט קינד דאס אונ װארצלענ.

גרינג איז קינד דאס שפײז. זויפערע רײגע א אונטערטראגנ
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 פארדעקטנ»יט ציבטיקנ א בא גאר אװעקזעצנ זיכ צוגעװױנענ
 איז זנס צומעסנ, גרײט אלצ ס׳איז װעלכנ אפ טישטעכטיש, א

 אינ באטײליקנ אלײג זיכ זאל ער אויסצולערנענ, גרינג אימ
 געזונט, םארנ װיכטיק זײער איז דאס אונ — צוגרײטונג דער
 ארומרינגלונג אײנגענעמענער רײנער א איג עסנ דאס וױיל
 שפײז־ די פונ אױסטײלונג פארשטארקטע א ארויס רופט

 פארדײענ צו בעסער מיט העלפט אוג סאקנ איבערקאכנריקע
שפײז. די

 זעלבסט־ אנ קינדהויבט דאס צײט,װענ ערשטער דער אינ
 ער אז דעמ, אפ געבנ אכטונג מענ דארפ עסנ, צו שטענדיק

 טיש אפנ לעפל פונעמ צעגיסנ ניט זאל אײלנ, ניט זיכ זאל
 סאל- דער מיט באגוצנ קענענ זיכ זאל אונ פארטעכ אפנ אונ

 אופעסנ אלצ אונ שפײז די צעקײענ גוט זאל ער פעטקע,
 שמוצנ גיט עסנ, באמ ארט פונ ארויסשפרינגענ ניט זאל

 געװוינהײטנ, די אט ברעקלעכ. קײנ צעװארפנ אונ זיכ ארומ
 װעלנ באדײטונג, גרױסע א זײער קינד פארנ האגנ װאס

 דער- רי װעלג אױפ דא נאר שטענדיק. אפ אימ בא בלײבנ
 אפ דערפונ, אפהענגיק זײנ מאס גרעסטער דער אינ פאלגנ
 זײנענ עסנ, באמ זיכ באנוצט ער װעלכע מיט זאכנ, די װיפל

 דעמ, ס׳זאל אז דארפ, מע אימ. פאר באקװעמ אונ צוגעפאסט
 זיצנ, צו נידעריק צו ניט אונ הויכ צו ניט באקװעמ: זײנ קינד

 בא־ זײנ אז שװער׳ אונ גרױס צו ניט זײג זאל לעפל די אז
 סימענ א האבנ זאלנ לעפעלע אונ טעפל טעלערל, זונדער

 דורכקאגט־ מאל יעדנ אונ זיויסנ גום ער זאל סימענ רעמ אונ
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די פונ זאכנ די מלט זאכנ זײנע צונױפמישנדיק ניט ראלירנ,
עלטערע.

 געװױנהײטנ אױסארבעטנ פונ זינענ אינ ראלע גרויסע א
 ס׳איז דערװאקםענע, די פונ בײשפיל דער שפילט עסנ באמ

 טעלערל, באזונדער א פונ עסנ צו קינד דאס צוגעװױנענ שװער
 װענ גאפל, מיט עסנ שיסל, אלגעמײנער אנ פונ עסנ אלע װענ
 מיט מויל דאס אונ העגט די אפװישנ הענט, די מיט עסג אלע
 קלײדער די איג אפ זיכ װישנ אנדערע װענ סאלפעטקע, דער

 רײ ערשטער דער אינ דארפנ רעריבער טישטעכ, אינ אדער
 בא- אונ עסנ ציכטיק זיב צוגעוװינענ אלײנ דערװאקסענע די

 זײער אז געדענקעג שטענדיק אונ עסנ-געשיר מיטנ זיכ נוצנ
 װעלנ - גוטע א צי שלעכטע א אלצײנס — עסנ פונ מאניער

קינדער. זײערע אױכ איבערנעמענ

 געזונטער א אינ שלאפנ קיבד דאם צוגעװוינענ
ארומרינגלונג

 גװאל* א האט שלאפ גענוגרוירנדיקער א אונ געזונטער א
 אונ געזונט דאס קױכעס, די אײנהיטנ פארנ באדײטוגג דיקע
 אינ קינד װאכנדיקע דאס קיגד. פונעמ וװקס נארמאלנ פארנ
 געפינענ־ קינדער, אונ רערװאקסענע פונ ארומרינגלוגג דער
 אופ־ אונ באװעגונג שטענדיקער פונ צושטאנד א אינ זיכ דיק

 רופטבא װעלכע ארבעט׳ באדײטנריקע א דורכ מאכט רעגונג,
 נערװנ־ דער אונ קערפער גאנצנ פוגעמ מידקײט א ארויס אימ

בראשור גרינבערגס )זע קאפ־מארכ פװעמ באזונד*רס סיסטעמ,



 רוט ארגאניזמ קינדערשער דער קינד״(. פונעט שלאפ ״ו־ער
 סאמ־ יענע פונ ז־כ באפרײט אונ שלאפ בעײסנ הויפטזאכלעכ

 באװע- פונ צײט רער אינ אימ אינ אנ ויכ זאמלענ װאס שטאפנ,
 קינד״( פונ שלאפ דעמ אפ ״היט בראשור גרינבערגס גונג)זע

 שלאפ ד^ר מידקײט-געפיל. א אימ בא ארויס רופנ װאס אונ
 פאר אויכ נאר קיבד, פארנ אפרו אלס נאר ניט דינענ דארפ

 אנט־ דער פאר נויטיק זײנענ װאס רעזעװ־קויכעס, אנזאמלענ
 דער פארנעמט דעריבער ארגאניזמ. װאקסנדיקנ פונעמ װיקלונג

 לעבנ אינ װי ארט, גרעסער א קעד פונ לעבנ אינעמ שלאפ
 אונ עלטערנ די אז קלאר, איז רעמ פונ דערװאקסעגע. רי פונ
 שאפנ צו אפ לײגנ אכט גרעסטע די ידארפנ דערװאקסענע די

שלאפ. קינדס פארנ באדינגונגענ יעסטע די אונ געזונטע
 מענ דארפ קינד אפנ װירקנ גוט זאל שלאפ דער קעדײ

 פונ קינר א דויערנדיק)פאר גענוג זײנ זאל שלאפ דער אז זענ׳
 איג דורכגײנ זאל אונ מעסלעס( איג שלאפנ שא и -12 יאר 7-4
 זענ, מענ דארם שלאפ קינדס בעײסנ באוײנגונגענ. בעסטע די
 ס׳זאל לופט, פרישער פונ צופלוס א זײנ זאל צימער אינ אז

 אלצ׳ װערנ באזײטיקט ס׳זאל אונ שטיל מעגלעכ וױיט זײנ
 זײעד איז דעריבער קינד. פונ שלאפ דעמ שטערנ קאנ װאס

 דאס רײג האלטנ זאל עס אז קינד׳ דאס צוגעוװיגענ וויכטיק
 באזונ־ א אפ שלאפנ קיגד דאס צוגעװוינענ דארפ מע בעט.
 מענ קענ ניטא, בעט באזונדער קײג ס׳איז אויב אונ בעט דער
 דאט- א קויפנ אדער טאפטשאנ קאסטנ, א אפ או׳יסבעטנ אימ

אינ אריבערצוגײנ דערלױבנ ניס מענ טאר קינד רןמ שקע.
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 מיט אנשטעקנ זיכ קענ ער װײל דערװאקסענע, די צו פעט
 װענערישע אויכ אונ גריפ )קאטאר, קראנקײטנ: פארשײדענע

 זעלטענער ניט בײטנ מענ דארפ בעטגעװאנט דאס קרענק(.
 נאכקוקנ קינד ראס צוגעװוינענ אונ װאכ דער אינ אײנמאל װי

 קינד דאס דארפ דעמ צוליב װעש. פונעמ ריינקײט דער נאכ
 אנטאנ אונ אויסטאנ זיכ אנטאנ, מיט בעט אינ לײגנ ניט זיכ
 לײגס ער װעלכנ אפ בענקל׳ א מיט באנוצנ זיכ נאר בעט, אינ

 צו קינד דעמ דערלויבנ ניט אויכ טאר מע אנטאנ. דאס אװעק
 מענ קענ כעװרע עלטערע די בעט. אינ זיכ שפילנ אונ עסנ

שלאפ. פארנ בעט דאס צוקלײבנ צוגעװוינענ
 בעט אינ לײגנ זיכ זאל ער קינה דאס צוגעװוינענ מידארפ

 גײנ שלאפנ פארנ טאג אלע ער דאדפ דעמ צוליב רײנער. א
 אויב באזונדערס םיס׳ די װאשנ צײנ, די רײױקנ װאשנ, זיכ
בארװעס. ארומגעגגאנגענ איז ער

 עטע- מיר װעלכער מיט לופט די אז געדעגקענ, מ׳דארפ
 —עהנװארג דאס װי פריש, אונ רײנ אזוי פונקט זײנ דארפ מעג

 דורכלופטערנ שלאפנ פארנ צימער דעמ מענ דארפ דעמ צוליב
 גוט ס׳איז קינד. דאס אלײנ דפרמאנענ דארפ דעמ װעגנ אונ

 די עפענענ שלאפ פארנ טאג אלע אלײנ אימ באופטראגנ
פענצטער. דאם אדער פארטקע

צײט, דער אינ שלאפנ קינד דאס מענ לײגט מערסטנטײל
 פאלט דעריבער שטוב. אינ זײנענ עלטערנ מערהײט די װענ

 קינר אינעמ דערציענ צו כויװ דער עלטערנ די אם טאקע
דארפנ װעלכע געזונט, אוג ריינקײט פונ געוװינהײטנ אלע
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 נױטיק אזוי איז װאס שלאפ׳ נארמאלנ א קינר דעמ זיכערנ
 פארשטארקנ צו אונ קרעפטנ זײגע אפצוהיטנ אפ אימ פאר
נערװנ-םיסטעמ. זײנ

 צו אײנגעוװינענ זיכ דארפ 1קינ דאם
 דער אפ צײט מערער פארברענגענ

לופט פוישער

 דאס אז באװײזנ, דאקטוירימ די פונ באאבאכטונגענ די
 אסאכ פונ פארהיט לופט פרישער דער אפ פארברענגענ

 מיט עס העלפט שלאפקײטנ רײ גאנצער א בא אונ קראנקײטנ
 פרישער אנ זײנענ װאס קינדער, די אויסהײלונג. גיכער רער

 צעק- בלײכ, אויס זעענ זונעג-ליכט דירעקטער אנ אונ לופט
 זײ װאקםנ דעמ פונ רעזולטאט אינ אונ שלעכט עםנ ראכנ׳

 אנשטעקנדיקע קינדערשע מיט אנ זיכ שטעקנ ײ1שלעכט.,
 גײענ קראנקײטנ די אונ טובערקוליאז)םוכאטע( קראנקײטנ,

שווער. רורכ זײ בא
 זונענ־שטראלנ-אנ אונט^נררי לופט, פרישער דער אפ

 א קיגד באמ זיכ באװײזט — זומער צי װינטער אונטערשײד
 דרײסטקײט׳ באקנ, רי אפ רױטקײט א הויט-קאליר, געזונטער

 קינד דאס עסט שפאציר נאכנ פרײלעכקײט. אונ לעבעדיקײט
 װאס זונ״ליכט, די אפעטי־ט. גרעסערנ א מיט אונ מערער

 רופנ װעלבע באקטעריעס, פארניכטנ צו פעיקײט רי האט
פונ קינרער די פארהיט קינדער׳ די בא קראנקײטנ ארלים
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 טאקע אונ קראנקײטג• אנשטעקנדיקע פיל מיט זיכ אנשטעקג
 צומ קינד אײנ פונ איבער מער זיכ גיבנ װאס קראנקײטנ״ די

 פיל זיכ פארשפרײטנ געבײרע, פארמאכטער א אינ צװײטנ
 דער אפ קינדער פונ זיכ צונױפזאמלענ באמ לאנגזאמעױ

לופט. פרישער
 וװקס געזונטנ דעמ זונ־ליכט די מיט העלפט רעמ אויסער

 פארבעסערט זי קערפער-געװעפנ, אנדערע אוג בײנער די פונ
װ. א. א. בלוט־באשטאנד דעמ

 איז עס װאס דאס, באדינגונגענ, קלימאטישע אונדזערע
 שארפע באזונדערע אונ װעטער-אומבײטנ שארפע קײנ גיטא

 יאר איג זונענטעג קלארע צאל גרױסע די לופט-װאקלונגענ,
 פונ קויכעס נאטירלעכע די אויסצונוצנ ברײט דערלױבט װ. א. א.

 פארשטארקנ צו אפ װאסער אונ זונ-ליכט נאטור-לופט, דער
 אר- דעמ פארהארטעװענ צו אונ קינדער די פונ געזונט דאס

גאנ־יזמ.
 צײטנ װארעמע די אי! אן דעמ, צו שטרעבנ 6דאר מע

 דער אפ געפונענ דכ טאג גאנצג א קינדער די זאלג יאר פונ
 װינטער אונ זונ-ליכט גלײכער דער אונטער לופט, פרישער

 בע־ ױײניקפי ניט לופט פרישער דער אפ זײנ זײ זאלנ
שא. з װי מער( סער

 הענגט אזױ ביכלאל, געוװינהײטנ דערציענ נאמ װי פונקט
 )ניט װעטעױ יעדנ בא שפאצירנ צו געוװינהײט די אפ אויכ
 גרויםער א מיט בעליסאפעק נאר שאדנ, שומ קײנ אנ נאר
ארומיקפ די װיפל אפ (דעמ פונ פיל זײער געזונט( פארנ נוצ
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 שארפער דעױ קעדײ שטערנ. אדער מיט הןגלפנ בארינגונגענ
 געזונט אפנ שעדלעכ אפרופנ ניט זיכ זאל װעטער־אומבײט

פ אז זענ׳ מענ דארפ קינד, פונ א ד ד נ י ל ק א פ ז א ג ײ  ז
ר ע ט ד פ ו ש ל י ט א מ ע ט ס י נ ס ד ע ג י א - ט פ א מ ו  א

 פאר פריער דארפנ דעמ אפ .ר ע ט ע װ מ ע נ ו פ ק י ג נ ע ה
עלטערע. די געבנ אכטונג אלצ

 קלײנװײז פונ קינד דאס זיכ װעט באדינגונגענ אזוינע בא
 װעט עס קרענקענ, װײניקער װעט עס פארהארטעװענ• אנ

 ברײט אויסלערנענ זיכ װעט עס אונ זיכ פארקילנ װײניקער
 זײנ פארשטארקנ צו זונ די אונ לופט פרישע די אויסצונוצנ

 דאס פארגעניגנ מער װאם אנטװיקלונג. זײנ אונ קערפער
 װעט דאס װײניקער װאס אונ שפאציר, פונעמ האבנ װעט קינד
 שפא- קינד דאס װעט כײשעק מער מיט אלצ אײנמאטערנ, אימ

 שפא- אפנ זאל קינד דאס אז זעענ׳ מענ רארפ דעריבער צירנ•
 הײסנ א אינ וועטער. צומ אנטשפרעכיק אנגעטאנ זײנ ציר

 װארעמ — װינטער טרוסיקעס(, )אינ הוילער מער - װעטער
 מאנטעלע, קורצ װאטנער )א אגגעטאנ שטײפ אונ גרינג

 אונ נאז פרײענ א מיט אומבאדינגט שארם(,נאר א װאליקלעכ,
 ניט זאל קינד דאס אז אזוי, —הארבטס אונ פרילינג מויל.

 אונ זיכ באוועגנ צו פרײ מעגלעכקײס א האבנ זאל שװיצנ,
 אופ■ אונ קלײדער לײכטע צו אריבערגײג ביסלעכוױיז אזוי

זונענ-טעג. װארעמע די אינ קערפער דעמ דעקנ
 איבערהויפט שפאציר, קינדס פארנ שטערונג געוױסע א

נאמ זיב נויטיקט קיגד דאס װאס דאס, איז וױנטער-צײט׳

26



 װיכ- א עלטערע. די פוג הילפ רער אינ אויםטאנ אונ אנטאנ
 דאס דעריקער איז קינד דאס דערציענ אינעמ אופגאבע טיקע

 דערי• פראט. דעמ אינ זעלבםשטענדיקײט צו אימ צוגעװױנענ
 באקװעמלעכקײט דער אפ אכט גרוים לײגנ מענ דאיפ גיעל

 אייײנ זיכ זאל קינד דאס אז זעעג, דאלפ מע אנטאנ. פונעמ
 פונ הילם דעל אג װ. א. א• זיכ פארשפיליענ אנטאנ, קאנענ

 פאלנ אלט באזונדעל א אפטײלנ אױכ דאלם מע עלטעלע. די
 ספעצי־ א נידעליקעל צוקלאפנ בגאדימ: אויבערשטע קינדס

 פאל א אלײנקלאפנ פאשעט. אדעל הענגעל קינדעלשנ עלנ
 אדעל אלאפנעמענ קאנענ קינד דאס װעט דעמאלט טשװעקעס,
 װעט על אונ הילפ זײטיקעל אנ קלײדעל זײנע אופהענגענ

אלדענונג. צו צוגעוװינענ זיכ
 דעל אפ םאלבלענגענ קליגנ ליב זאל קינל דאס קעדײ
 על זאל שפאציל בעײםנ אז זענ, מענ דאלפ לופט, פלישעל

 פאדעלט דעמ צוליב שפילנ. זיכ — פאלנעמענ עפעם מיט זיכ
 בעלגעלע גלויס קײנ ניט — צײט זומעל װײניק. זײעל זיכ

 צו אפ באנקעס, אדעל קעסטעלעכ הילצעלנע זאפד, לײנעל
 שפילנ װינטעל לאפעטקע. הילצעלנע א זאמד, אינ זיכ שפילנ

 א אונ שליטעלעכ מיט שנײ אינ פלײלעכ קינלעל די זיכ
 גלויסנ א מיט זײ העלפנ מעגלעכ איז עס װיפל אפ לאפעטע.

 הויפ, אפנ אלבעט דעל אינ - װינטעל עלסעלע•׳ די אינטעלעס
אפנ על- מ  ראלפ שפאציל דעמ אונ זיכ שפילנ לאס גאלטנ. זו

 ציכטיקײט קינד אינעמ דעלציענ צו אפ אויסנוצנ אויכ מענ
זײנע אפ געבנ אפטונג דאלפ ער ארחןנונג. צו ליבע אוג
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 אפרײניקנ ארדענונג, אינ זײ ברענגענ ;צאל זייער װיםנ זאכנ,
ארט. געהעריקנ אפנ זײ אפטראגנ שפילנ, נאכנ זײ

 שטרענגע א זײנ דארפ לעבנ קינדס אינעמ
 אונ געזונט פארנ װיכנױק איז דאס ארדענונג.

געוװינהײטנ נוצלעכע די פארפעםטיקנ פאר
 אלײנ זיכ אפ אײנמאל ניט מינאסטאמ האט מענטש יעדער
 אופצו׳ געװױגהײט די אויס זיכ ארבעט עס גיכ װי באמערקט,

 באשטימטער א אינ שלאםנ זיכ לײגנ אונ אינדערפרי שטײנ
 באזונדערס זיכ באװײזט הונגער פונ געפיל דעױ װי צײט,

 מיטעק פרישטיק, פארנ שאענ באשטימטע די אינ שטארק
 דורכ לאזט מע אויב אז גוט, רוײסנ מוטערס די װ. א. א.
 שלאפנ צו אײנגעװױנט איז קינר דאם וועלכער אינ צײט, רי

 עסט עס אנטשלאפנ, שװערער דאנ עס װערט עסנ׳ צו אדער
 דער קאפריז. װערט עם אונ אפעטיט דעמ פארלירט ערגער,

 דעמ רו נויטיקע די געבנ ניט שוינ קאג שלאפ צעשטערטער
 דאס קינד. פונעמ ארגאניזמ גאנצנ דעמ אונ נערװנ די מארכ,

 אײנגע־ ניט דער אינ געװארנ אופגעגעסנ איז װאס װידער עסנ,
 פארדײעט שלעכט װערט אפעטיט, אנ אונ צײט שטעלטער

 אויכ קומט דאםזעלביקע נוצ. װײניק קינד דעמ ברענגט יאונ
 נאר גוט באנעמט קינד דאס געװױנהײטנ. אנדערע מיט פאר
 צו טאג פונ סיםטעמאטיש איפער זיכ כאזערט עס װאס דאס,
אויםגע- זאל דאס אז גןיבנ׳ אכטונג רארפנ עלטערע די טאג.
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 מוםטער א פאר קינז־ מ1ל ריגענ דארפנ זײ אונ װערנ פילט
ב י ו ט א ײ ב ס ע ל ע ב כ א י כ ז ע ל ג ע ט - ג א ר ט ע  ד

, ר ע ג ײ ט ש - נ ב ע ב ל י ו א עס א ט י נ ז י נ א ײ ־ ק ע ג נ ײ  א
ע ט ל ע ט ל ש א פ ל ע ט ל נ ע ו א נ כ א ז י ־ ד ט י מ ר ע ד ע  י

ד י ל נ ג ו ר פ ע ע ד י ל י מ א ט פ ל ע ט נ ש ײ ר א א  פ
כ י ר א ז ע ד נ ב ז א , ב מ י ש ז ע ק ל י ד ג ע ג נ ע ר ב נ ײ ר  א

נ ו א ס ע ג ײ ל ע ק י ל ע ב י א ט י מ ל ע ג א ד נ ױ ע ד ו ר ע  צ
מ ע נ י ל א ע ל ײ ס ־ נ ב ע נ ל ו ל ם ע נ ד ל ע װ , ע י ל י מ א  פ

- נ ו ג נ י ד א ב - ט נ ו ל ג י ד ט ק י ט ײ ז א ב נ ײ ל א ט י מ ל ע  ד
ל א פ נ ע ג א ג נ ױ צ ל ע ר ל ע ק י ט ב י ל. נ י ק מ ע וינ פ ל

 אויסאלבעטונג'פונ דעל אפ שעללעכ אפ זיכ לופט דאס
 לאס געזונט. זײנ אפ אונ קינל באמ געװױנהײטנ נוצלעכע

 צופאסנ, זיכ זאל על אללענונג װעלכעל צו ניט װײסט קינל
 דעל אינ זיכ פאלפלאנטעלט על טאנ. על זאל בײשפיל װעלכנ
 ניט אפ זיכ לופט דאס אונ אלומ, אימ לינגלט װאס סװיװע,
 באלינגונגענ אזוינע בא נעלװנ-סיסטעמ. זײנ אפ גינסטיק

 װײזנ זײ אופ, גיכ זיכ לעגנ זײ קאפליז, קינרעל די װעלנ
 קײנ אונ עלטעלנ די ניט פאלגנ אונ אקשאנעסליקײט אלוים

 אויסבעסעלנ ניט װעלנ איבעלצײגונגענ אונ שטלאפנ שומ
 באלינ- נויטיקע זײ ניטא איז אלומ זײנ אינ אויב קינל, דאם

 גע־ נוצלעכע שטאנדהאפטיקע אױסצואלפעטנ אפ גונגענ
וװינהײטנ.

 פליעל מיל ראלפנ קינלעל״ לי װעגנ זאלגנדיק לעליבעל.
אײנ• אײנגעשפאלטקײט גאנצעל דעל מיט שטלעבנ אלצ פאל



 וױפל אפ אונ לעבנ זײער פונ ארדענונג פעםטע א צושטעלנ
 צו זעלטענער װאס אוג װײניקער װאס זעענ מעגלעכ ס׳איז

ארדענונג. דידאזיקע שטערנ

 ארבעטער- נײע די אינ אונ קאלװירטנ די איב
 פאר באדיבגונגענ שאפנ מענ דארפ הײזער

קינדער־דערצױנג קאלעקטױוער
 קינ- די העלפט אנפירונג פעראגאגישער געניטער א בא

 פונעמ אנטװיקלונג נארמאלער דער מיט געזעלשאפט דערשע
 קאלעקטױױסטישע אימ אינ אנטװיקלענ צו אפ דינט זי קינר.

 אויסבעסערנ מיט העלפנ פעיקײטנ, ארגאניזאציאנעלע געפילנ,
 די אנטװיקלענ אוג כאראקטער קינרס פונ שטריכנ שלעכטע די

 קינדס דעמ אײנגעארדג» זײנ גיט ס׳זאל גוט װי שטריכנ. גוטע
 ריכ• קאנענ ניט זיכ קינד דאס װעט דאכ םאמיליע, דער אינ לעבנ
 געפי־ ניט אופ קלײנװײז פונ זיכ װעט עס אויב אנטװיקלענ, טיק
 סװיװע, כאװערישער א אינ געזעלשאפט, קינדערשער א אינ נענ

 אלגע- אינ אנטײלצוגעמענ אויסלערנענ ניט זיכ װעט ער אויב
 צו פליכטנ, געזעלשאפטלעכע אויסצופילג ארבעט, מײנער

 איגטערעסנ די אויכ נאר איגטערעסנ, זײנע נאר ניט פארטײדיקנ
 עס וװ אומעטומ, איז דעריבער װ. א. א. כאװײױימ זײנע פונ
 דארט, רײ ערשטער דער אינ מעגלעכקײט, א פאראנ נאר איז
 — לעבנ קאלעקטיװנ פונ פארמעכ נײע געשאפנ װערנ עס וװ

 ארבעטער-שטעט- די אינ הײזער-קאמונעס קאלװירטנ, די אינ
דארס הײזעי־, גרויסע די אינ גלאט אונ פאבריקנ די בא לעכ,
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 קינדער-פלןגצער, קינדער-גערטגעױ, שאנ צו שטרעבנ מענ
 דורבפירנ באגעגענענ, קאנענ זיכ זאלנ קינדער די װו װינקלענ,

 געניטע פונ אופזיכט אונטערנ לימודים אונ שפילנ געמײנזאמע
 אינ קינר פונעמ דערצױנג געהעריקער א דורה נאר דערציער.

 דערציענ מענ קעג פארשול־אנשטאלט אינ אונ פאמיליע דער
לעבנ, נײעמ א פװ בויערס פונ פארבײט זיכערנ געזונטנ, א
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