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אנצו־ ריכטיק אזױ זױ װײסן, מוטעדס אלע נימ וױיט
 װאם פאר, נייט אפילע זיך שיטעלן זײ ׳קיינדער. זײײירע טאן
 קינד׳עדשע די אפגעבן דארןן מע אופטעדקזאםקײט אן פאר

 פארן קלײדעד די האבן עש באדײטונג א פאיר װאס קלײדעד,
 ניט מויעך אפן אפילע קויטט זײ קינד. ׳פוינעם װױלשטאינד

 דעם ברענגען קאנען עס שאדן גירויסן א פאר זואם «רוןן,
 קאנען זײ שטאךיק זוי קלײידעד, צוגיעפאםטע קײן ניט קינד

 אפט און קינד פונעם אנטזױקלוגג ׳און ׳װאוקם ידעם שטןעדן
 װעלכע ניט, ׳ווייסן זײ קאליקע. א פאר אים מאכן אפילע

 זײ אז קלײיד׳עד, די בענעגײע שטעלן מען דאדןז פאדערונגען
 מיטדזעלפן זאלן זײ ופאדקעיףט, גיאר שאטן, נייט בילױז גיט זאילן
 מיר װילן אלעימעז דעם ־רועגן קיט־. פהנעם וווױלשטאוניד דעם

ביכל. דעמןהאזיק יאין ׳דעדצײלן טאקע

 קלײ- האבץ קינד דאם דארף װאס צוליב
דער?

 געזונטער זיינען קלײדער .װעלבע פארשטײן, צו קעדײ
 אלץ פאר פריער מען דארןז קינד, יפאיו־ן באקמעמער און
 באידײ- מיבטיקסטע די באשטײט װאם אין ימאכן, קלאר זיך

 װי ביכלאל. זײ מען דאדןז זואם צולי׳ב ׳קליידעך, פון טוגג
 אײנע אומגעפער שטענדיק קינד גיעזוגט א האט באװאוםט,

 קער־ פוגעם יװארעמקײיט )די טעמפעראטויר דיזעלבע און
וװארעמקײט. יגראד 37 ביז 36 יפון — פעך(

з



 װאדעמקײט גראיד איא בא טעמפעדאטוד, אזא בא נאר
 ארגא- פונעם לעבנם־טעטיקײט די ■פאירקומען דיכטיק קאן
 װערט טעמפעדאטור די זויען קיעגנפאל, אין )קעדפער(. ניזם

 טעטיקײט גאנצע די זוערט — נידעריקער, אז־ער העכעד
 װעורן. קראנק קאן קינד דאס און צושטעירט ארגאניזם פוינעם

 שטעינ- א האבן זאל קעדפעד דעיר אז װיבטיק, איז דעדיבער
 טעמפערא- די ■װאס דערוף, בעקוקט ניט טעמפעראטװ־, דיקיע
 אז — שטארק, זיך בײט לופט אױםערלעכער דער פון ט.־ר
 װינ- און װעירן איבעדנעהיצט ניט זו-מעיר זאל קעדפיעד דער
 געװײנ־ טאיקע עט איז ,אזוי א,ון זוערן. אפגעקילט ניט טעד
 ק־ערפער דעם אײן זיך גיט אױיפן אן פאד װאם אןז לעך.

יהויך? אײן אף טע-מפעדאטור די אײנצוהאלטן
 אלײן ער אלײן. זיך װארעימט ארגא׳ניזם לעבעידיקעד א

 זוען נױטיק. אים איז זואס װארעיטקײט, די אױם ארבעט
 —לויפט, און גײט ער ירועז אטעמט, ער •װען יעםט, קינד דאם

 אינעם זוארעמקײט אויפגעארבעט דעם דורך אים בא װעךט
 אר- און לויפן גיך, גײן דאים ׳װי וױיסן, אלע ימיד ק-עירפעור.

 קער- פונועם טעטיקײט יעהער בא אונדז. ׳דעירװאדעטען בעיטן
 אויס זיך אדכעט ארגאיניזם מיטן אדבעט יעדעד בא פעד,

 אז פיל, אזוי אױם זיך יארבעט ־װארעמקײט װארעמקײט.
 ע׳רגעץ יואלט און אדנאגיזם אינעם פארבליבן וואלט זי װען
 די מעסלעם אנדערהאלבן פאר זואלט ארױםגעגאגגען, ניט

 פון זיד-פונקנז ביזן דעדגרײכט קעדפער פונעם טעמפעראטוד
 און יראסער(, קאכיקן פון טעטפעהאטוד ■דער )ביז װאיםער

 װירק- דער אין געשטארבן. ׳זיך פאדשטײט װאלט, קינד דאיס
 גרעםטער דער זוארעם ניט, אזוי א,בער ע׳ם טדיעפט לעכקײט

 מערט אויס, אריבעט אדגאניזם דעיר זואש מאדעטקײט, טײל
 פונעם אוייס זיך טײלט אייגידרויסן, א־ועק גײט פאדבדױכט,

 װא־ די זיך פון ארוים צרריק גיט קערפער דעד ארגאניזם.
 ארט ערשטע דאש ינאך װעג;, פארשיידענע ידורך רעמקײט

דערזואקיםענעם א בא הויט. די ©אתעמט זײ צװישן
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 ווארעמגןײט, גאנצעד דעד פון פינפטל פיר יוועח מע־נטשן
 דררך צוריק ,אדױםנעטײלט אוים, אדבעט קעדיפעיר ׳דעך װאש
 מאדעטקייט פון הויצאע דידאזיקע איז קינד באם הויט. דער
 פאר־ אין הויט דער פון אזיבערפלאך די יוױיל גרעשער, נאר

 —גדעםער, אים בא איז קערפעד פונעם לעינוג דער מיט גלײך
 װי איז. קינד דאש אינגעד יוואש זי, איז יגרעשער אלץ אזן

и* אזוי гр הויט? יחעו־ דורך זוארעיטקײ-ט די אוו־ױשגעטײלט— 
 פון כיעשבן אפן אויפאנים. פאדשײדענע אף פאר קוטט דאם
 די אגגעוויאירעמט װעדט הוייט ידער פזן וװאדעמקײט דעד

 קעגנ־ די און קעדפער, אונדזעד .ארום דינוגלט ז־ואם לופט,
 קעגנ־ יענע אויך זוי דייחעיקט, באדידן טיד יװעלכע שטאנז־ן,
 לע- — דיו־עקט, ניט ,אפילע בארידן יטיך וװעלבע שטאנדן,

 גל. л א. פאדלאגע פעגצטעד, יװיענט, קאלטע די מאשל,
 אויסידאמ- ;הער ידודך פארלארן אויך גײט וװאורעימקײוט אשאך

 אויבערפלאך דעד א,ף זיך ;געפיגט זואס וױאםער, פוגעם פוגג
שװיצן. בעשאסן הויט, דער פון

 זיך קאן יהויט דער דורך וווארעמקייט אוישטײלן ידאם
 אזעלכע תאט הויט די פארשרעשערן. אויך >װי פארקלעינעדן,

 ארגיא- דיעם פארהיטן צו קעדײ וועולכע דורך אײינדיכטונגען,
 די רעגולידן טען קאן זועירן, אפגעקילט ניט זאל ער אז ניזם,

 אוים־ איר פארשטארקז װארע.םקײט: דער פון אזיםטײלונוג
 זאל קעדפער דער אז נעפאיר, א יפאהאן ש׳איז װען טײילונג,

 זומער- היצן גירוישע די אין יבײשפיל, צום אייבעוחהיצן, זיך
 װארעט־ פון אוישטײלונג דידאזיקע טאו־קלעגעדן און צײט,
 טרײבע־ ריגעקע ידורך קעלטן. וגרוישע די אין זוינטער קײט
 אונטעד בלוט דאש פליסט בלויט-געפעםן( זיך תיפן )זײ לעך
 בלוט דאש איד גיט והויט, ידעד אונטעד פלייםנדיק ׳הויט. דער

 דורך, פלישט עם בלוט מעיר זואש וװאורעטקײ׳ט. טײל א »װעק
 ׳װאדעמ- מעד אלץ און אן ןהויט די זיך ־וארעמט מעד אלץ
 די װעדן קאלט, ש׳איז יװעץ איינדדויםן. אויט זי יטײלט קײט

קער- פון אויבעדפלאך אפן זיך געיפינען יװאש בלוט־געיפעטן,



 װײניקעד דעדיבעך פלייםט זײ דו,רך און צונוי&געצויגן, ער8
 אויפן אזא אןן יהױט. דער פון אפ פלישט בלוט דאים — בלוט

 װעדן ־то פארמאש אט וװאדעמקײט. די יפאההיט װיערט
 די ווערט הײם, ט׳יאיז זוען זזימעך, קיאלט. ם׳איז בעאיים בלײך
 טע בלויט, ־פון צופלויס שטאדקן פונעש רויט פארקערט, תויט,

 זוארעט־ אשאך טען פארלידט ׳דעדיבעד און שטאדק שװיצט
קײט.

 דעך דודך איז אדנאניזש דעד װאש ידעם, אןז בעקוקט ני־ט
 קאן הױך, אײן אף טעמפעוראטור די אײנצוהאלטן לעכקײט

 קעדײ אלײן, דעש טיט באננוגענען ניט טענטש דעד זיך דאך
 מעוג־ די האבן זואל ער איז איזוי, אײנגעארדנט יאלײן גאיטור

 װעל־ אין קליטאטן, פאדשייודעגע אדיכעדטוראגן,די קיאגען צו
 ניטא זײנען נואטור דער אין לעבן. צו אוים קומט איש כע

 קא- באדעגװגען, גאטידלעכע בא זאלן ,ןואש כײעים, אזעלכע
 איר פאר פאידערט כײע יעדע קלימאטן. אלע אין לעבן ניען

 איינ- פעיקײט ידי יזוײל יקלימאט, באשטימטן א עקזיםטעינץ
 יעדן פארן איז יוואם טעמפעדאטויר, ׳נארטאלע די צוהיטן

 איז מענטש דעד גרענעצן. אירע האט פארשײדן, ארגאגיזם
 קלי- פארשײדאינשטע שאטע די אין לעבן צו איטשטאשד אבער
 בא- זיך קאן ער ווואם ידעם, אדאנק ינאד איז דאש און מאיטן,
קלײדער. און זװעונג א דודך יקיעלט פון און היץ פון שיצן

 זו־ און קעליט פון יװינטעד אונדז באשיצן קלײדעד ׳די
 באזונדערפ א, יווערן. איבערגעהיצט פון היץ, פון — מעד

 אים יוארעש קיינדי פאדן יקלײדער די האבן באדײטונג גדױשע
 איפט און דעז־וװאקשענעם, דעם אײדעד שװערער, אשאך איז
 קעלט דער מיט קיעטפן צו או־משטאגר, ניט אענאנצן עד איז
 אױםערלעבעד דער אפצוגעבן אױס קומט קינד דעם היץ. און

 די אים פאר איז דעריבער און: װאיהעמקײט, מעד יפיל לופט
 דעדוװאק- דעם פאר זוי סוינע, געפערלעכעררע א אשאך קעלט

 די אויך יקיגד פארן איז געפעדלעך יװיעי^ער ינייט םיענעם.
די דעדיװאקשענע אײדער מער אשאך דראט קינדעך היץ.
6



 איבעדגעדייצט און ח־עטער אום יװעדן דורכגעפרארן געיפאר
 קיגד דעם באשיצן געפארן די׳דאזיקע פון זומער. אום װעח

קלײדער. די

היץ אוץ קעלט פוץ שוץ א זײנעץ קלײדער
? קלײדער װארעמען פארװאס

 װ&רעםען קינסטלעכן א קעיהפעד יפאדן שאיפן קלײדועד
 זיך פילן צו ׳מעגלעבקײט ידי קיינד דעם גיבן און קלימאט

 רו־ א גאך אין גיאקעטם » געוווען ווו׳אלט עם װען װי פונקט
 קלײ־ װײל דערפאר, פאר קומט ידאס לו־פט. ׳װאדעימער איקער

 אזױ דזרך ניט לאזט זואם מאטעריאל, אזא פון מיען ױיט דער
 סיאיז זוען זומעיר, ׳קערפיער. יפובעם והארעמקײט די לײכט

 קעירפער, יפונעם װאדעמקײט ,די איינצוהאלטן גיופז װיסטיק
 אי־ ניט זאל עד קעהפעך, דעם ופאיחהיטן פארקערט, נאר,

 זונ־ אזן בראנד-װאוינדן ׳פון אים באשיצן װעירן״ בערגעןהיצט
 װאם םאטעריאל, אזא פון קלײדעד די ימען נײט שלאונן,

 זון דעיר פון װאדעמקײט די ׳װיעיק גאר אײן זיך אין זאפט
 באשטײט רעם אין זוגען-שטראלן. די זיך פון אפ שטויםט און
 אין לענדעד. הײםע די אין קליידער פון ׳הויופט־פהנוקעיע די

 טעםיקן א פון זײנען ,ערטער דאםיראװ װאו לאגד, אונדזעד
 הויפיט־ קלײדער די דינעך קלימאט, האדבן א אפילע אדעד

 א,ןז ק׳ערפעד, יפונעם ׳װארעמיקײט די אײנצוהיטן אןז זאכלעך
קעלט. פון שיצן צו

 האט קערפער פונעם װאוריעמקײט די אײגהאילטן פאדן
 די װי אלײן, 'קלײדונג די אזוי ניט הויפט־באדײטוגג די

 און קערפער דורכן גע׳דרארן אנגעיװארעמט איז יוואס לופט,
 די צװישן אויך און קלײדער די און אים צזוישן זיך געפינט

 װארעמ־ דורך לאז׳ט לופט די קלײדונג. שיכטן פאירשײדענע
די זוי װײניקעד, מאל 9 אין אנעדעך שלעכט״ זייער קײט



 טאדנע אױםיװײזן זיך קאן פלוג, אין כײע. א פון וװאיפ האד,
 די אײן היט קעלט, פון אונדז באשיצט לופט די זואפ דא,ם,

 לײכט זייער אבער ם׳איז קערפער, אונדזער יפון װארעטקײט
בײשפילן. פאש;י,טע פיל דורך דאם דעיחװײזן צו

 אײנצוהיטן װי גוט, זײער װייםן שטוב־באלעפאםטעפ
 שא. עטלעבע אןן טשייניק איינועם װאפער יװאדעטע דאס

 שײדל א טשייניק א&ן ואינטאן ימען דאירףג דעם צוליב
 װעט דאן פאפיר. אין אים אײנמיקלען אדער זואטע, פון

 פרײ- א בלײבן יפאפיד אדעד שײדל דעם און טשײניק צװישן
 אט און לופט, זוארעמער מיט פאירפולט איז .װאס דוים, עיר
 ד׳עם פאשיצן שא פאד א יפון טעשעך א אין װיעט ל,יפט די

אפקילונג. פון טשײניק
 אדאנק ניט זיך באיקומט װאדיעמקייט-יעיקאנאמיע ידי אז

 זיך :ײפינען װאים לויפט, שיכטן די אדאפק נאר קלײדעד, די
 מיר זוען זיך, איכעדצייגן צז לײכט איז קלײדעד, די צװישן

 פון טעטפעראטוד ׳די טערמאמעטר א •מיט אױפטעפטן װעלן
 װען קערפער. אונדזעד צו דעקן זועלכע קלײדעד, שיכט יעידן

 זיך האט טעגטשן, אײן «ף דהרכגעמאפט דאם יהאיט מע
 פון הויט ידער פון .טעמפעיראטור די ־וואם: אט ארויםגעװיזן

 װאלן אײן אין אנגעטאן ,30 איז קעדפעד נאקעטן א גאד
 .28,5 — זײט אזיםערלעיפער ידעיר אןז געוטאםטן העטדל

 טעטפעדא■ די איז לייוװנט, א אנגיעטאן איז יהעמדל יװאילן אפן
 .24,8 — געיךען וזיי׳ט אויסערלעבער דעד אןן גיע-מאםטן טוד,

 די איז ה־עםט, א אינגעטאן טען האט העמדלעך בײדע אף
 גע׳װען יװעםט פון זײט אױםערלעבער דעד א,ס טעמפעיהאטור

 טעומ« אױפעדלעבע די ראק, א אגגעטאן װעםט אפן .22,9
.19,4 — פעדאטוד

קעלט? פון בעסער באשיצץ קלײדער א פאר װאם
 באשיצן געװעבן אלע ■ניט אז פאיואדםט, איז אלעטען

גע־ זאגט טע װי אײניקע, קעלט. פון קעהפעד דעם אלצײנס



 אין װײניקער. — אײניקע, אזן ׳מעד װאדעמען נעװײנלעך,
 קלײדעד די אז טײנען, צו טאעיש גדױיםעור א איז דערעמעסן
 ניט ארבעטן זײ ניט, האד א אןת ױאדעמען זײ װארעמען.

 פארהאלטן און נאר פארקלענערן זײ װאדעמקײט, יקײן אוים
 דאם- סאכן קיערפער, דודבן װאדעטקײט די .אנזועדן דאם

 ניט לאזן און גלײכמעסיקער און לאנגזאטעד אנוועדן ראזיקע
יװערן. אפגעקילט שנעל קעדפעד דעם אויפן אזא אןז

 קעו־פעד פונעם זױאדעטקײט די פאדחיט אלץ פון בעםער
 זיך אגטזזאלט פעדעש זיינע צװישן יװאים טאטעדואל, אזא

 גיע- דאש פארען מער ימייט און שיטערער ׳װא,ם לופט. אסאך
 אלץ לו־פט, איש אין איז עש, יהייסט מעד, אלץ איז, זועב

 װאם קעירפער, הײשער דעך אפוגעקילט וווערט לאגגזאמעך
אדומגעיוױקלט. איש מיט איז

 זוײניקער, װאדעטקײט די אײן האלט באווול־געװעג א
 געדיכטקײט, און גרעב רע־־זעלבער פון וװאל-שיטאף א איידער

 מעד מאל אנדערהאלבן אין זיך אין איניטיהאלט װײל^װאל
 אומפאנג איר פון טײלן 9 העבער איז פלאגעל אי־ן לרפט.
 טײלן 90 אוים יקוטט פלאגעל טײלן 100 פון ה. л לופט״
 געװעב, פונעש פעדעש די צ״וישן זיך געפ־נט װאש לופט,

צע׳נטל. אײן נאר אויש קומט :אלײן פעדעש די .אןז און
 װײל פוטעדם, קעלט פון גוט איזױ בא׳שיצן דעדיפאד

 א זײער זיך געיפינט הערעלעך באזונדערע זי־יערע צװישן
 פוטעך אין זיך ׳גיעפינט אומפאנג לויטן — לופט צאל נו־ױםע

.100 פון טײלן 95 ה. л ,95% לופט
 װאלענע װאדעמקײט דורך לאזן אלץ פון ערוגער אלזא,

 און שאױלנע — אלץ פון לײכטער פוך, און פוטעד שטאפן,
געוװעבן. לײנענע באזונדערש

 אוי־ דער אויך מיירקט יװאדיעימקײט די אײנצוהאלטן ס(׳א
 דאםזעלבייקע געוװעב. פונעש באפאדבונג די און כערפלאך

 װארעמקײט, זױיניקער .דודך לאז׳ט גלאטש א גאד שטאןן
אײן זיך אין זאפט פארב שװאדצע גלאטש. קײן ניט אײדער



 דעדיבעד פארב. זוײסע אײדעד מיעד, אינצװײען װאדעמקײט
 געפי- מיר װען שטאירקער, אס׳אך היץ דער פון ימיד לײדן

 » אין אײדעד בעגעד, שװארצן א איין זון דער אף זיך נען
שטאף. דעמזעלבן פו־ן װײםן

 װינ- פאר אלץ פון בעסער איז שטאף א פאר װאם
קלײדער? טערדיקע

 קלײ- אזעלכע זיך, פארשטײט גוצלעכעד, זײגען יוױנטער
 זײ אןז און װ&רעטקײט די טער פארהיטן זועלכע ח&ר,
 באיזונ״ איז קיובד פארן שטואןן. װײגיקיער ׳װאם ,אמעק גײט

 שװע־ קײן גיט זײן זאלן קלײדער זײנע אז זויכטיק, דערס
 זײנע פאר לא,םט שטאדקע א זיינען קלײדעד שװערע רע.

 פא־ און פאדפעטטייקט נייט נאך זיי׳נען װעלכע מוסקולן,
 און ארבעט יעדע הארץ. זײן פון אדבעט נרויסע א דערן

 פאר־ גיכער, פאמזאטערט קלײידעד שורעדע אין באװעגונג
 פאר־ א און הארצקלאפונג אח־ים רופט אטעם, דעם כאפט

 אויס־ װינטעד אום מ;ץ דאדןז דעריבער שװיצן. שטארקטן
 בע• זואס זאלן זועלכע שטאפן, אזעלכע קינד פאדן קלײבן

 דערזעלבעד אין זאלן און וואדעמקײט די אײנהאלטן פער
שטאןז. זואלענע דאם איז אזא גרינגעד. זואם זײן צײט

קלײדער? נאסע אין קאלט איז פארװאס

 ,ניכעך, אםאך זהארעימקףיט דוךך לאזן קלײדעד ■ניאפע
 זײנען קלײדער די און פאדען די װײל טרוקענע, אײדעד

 דער־ אויך און זואםעד, מיט גאר לו־יפט, מיט ניט אנגעפולט
 דעד אין אוים זיך דאמפט ׳רואם װאיסיער, דאם וו־וײל פאר,

 נאשע די מער װאס ז־וארעמקײט. אפאך אײן שליינבט לופט,
 װעדט גינער אלץ ׳קעו־פעור, צום צחגעקלעפט זײנען קלײדעד

צװישן ניט בלײבט זיך צויקלעפן כאם װײל אפגעקילט, עד
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 אײנדזיטן זאל זואס לופט, קײן קעדפיעד דעם און קלײדער די
 נעיװעכן״ יענע צו שטײען גוט באזונדערם זואוףעמקײט. רי

 כאװלנע — עלאשטיש ניט זיינען פעידעש זייערע װאיש
 זײעד זײנען אכער פעידעש ווראילענע גיעיװעבן. לײנעיגע און

 ניט דעדיבעד שטײען קלייודער ׳.װאלעניע נאםע עלאםטיש.
 פאד־ די א.ון גדיבעלעך, ימאיםן אירע צו הויט, ידעיר צו צו

 קער־ דער אז ניט, ׳דערלאזט הויט דער נעבן לופט בליבעגע
 אײגגע- ווערן, אפגעקילט מיטאטאל און האםטיק זאל פעד

 אנ^ אין ׳װארעטקײט דורך לאזיט פלאנעל זואלענע נעצטע
 צושטאנד, טרוקעגעם א אין אײדיער כזעד, מאל דעךטהאלבן

 עט־ אין װארעמקײט דודך לאזן באװל-געװעבן גאסע און
 יװאל־געװעב טדיקנט דעם, כוץ מאל. דרײ פון יטעד װאס

געװעבן. באווול און - ליייװנט אײידער אויס, גיכער

קינד אפן קלײדער איבעריקע קיין אן ניט טוט

 װאש מאלבוש, א אין אז זיעלבמטפארשטענדלעך, פ׳איז
 אײ־ װאדעטער, אישאך איז שיכיטן, עטלעבע פון ביאשטײט

 נײט מע און שטאןן צאל דיזיעלביקע געטט מע יװען דעד
 מאכ־ טאקע װידער :שיכט אײן אין מאלבוש א אוןש דערפון

 מאיל- פוגעש שיכטן די צװישן לואם סיבע, ׳דערזעלבעך טעים
 װײגיק-באװעגלע־ און אנגעיװאדעמטע זיך פארהאלט בוש
לופט. כע

 מער אלץ קינד, איפן אן טוען מיר קלײידער מער יװאים
 צו װאדעמקײט. די אוישטײלן פאדן טיד שאפן שטעדונגען

 קלײ־ עטלעכע זױנטער אום יקינד ידעש אן מען טו־ט דעש ליב
 כאפן עלטעדן זאירגזאטע אײניקע א׳נדעדן. איפן אײנש ד׳עד

 נוצן, אנשטאט און מאם די איבער אפט זײעד דא אבער
 אנפעלצן. צופיל טיטן קיינ-ד דעם שאדן נרוישן א זײ בדענגען

 צו־זוארעט. קינדער די אן מען טוט אפט זייער און זייעןר
בא- לויפט פרישע׳ר דער אןז אז אינגאגצן, פאדנעשש מע
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 ע& אירבעט דעם דודך און יקיגיז־ דאם גיעווײנלעך זיך װעגט
 איז, מעגטש דער אינגעד ירואים װאדעמקייט. איםאך אוייס
 באװעגונג. אין באדערפעניש די אים בא איז שטאדקער אלץ

דאםראװ. לױפן זײ װײניק, נײ׳ען קינדער
 זײגע פאדשוװעריקן און יקיינד אפן דדיקן קליײדעד צופיל

 וועדט קערפײר זײן ־אז דעס, צו ברעינגען טאױעגובגען,
 אויטהאמ־ שעדלעכע די יפיארהואלטן און איבעדגערהאדעםט,

 גאינצן יפונעם ארוים גײיען װאם .אויםטײלרנג׳ען, און פוינגען
הויט. קיינדס פוניעם אױבעיהפלאך
פעלצן צהפיל ניייט קינד ד.אם מען טאד ,דעוריבער אדן, אנ

 אנטאן אדט אזא צו צוזגעװױנט שוין איז קינד ידאיש װען
 פוז אים אפגערװינען ביםלעכזוײז זעען מען ד,«רןן זין,

געזװיט־זײט. שעדלעבער דערדאזיקער

 נײען מעץ דארף שטאף א פאר װאם פון
קלײדער? קינדערשע

 צו־ ארויסשטעלן מיר דארפן פאדערונגען װעלכע
קלײדער? קינדערשע

 קלײדער, קינדעדשע פאר שטאןז אוים קלײבט מע יװען
 װעלן קליידעור די אז האבן, זינען אין שטענדיק מען דאדף

 א אלם ריגיע׳נדיק וזיץ. פון און יקעלט פזן באשיצן גאר :יט
 קער־ פונעם איבעדיװאדעמונג און אפקילרגג דער קעגן שוץ
 קלײדער די דארפן זיך, אפגרעינען און אפפרירן קעגן פעיר,

 ניט זאל זי אז הויט, ידי פאההייטן, צײט דעדזעלביקער אין
 און אפרײניקן זי דיארף זי וװעדן, ••פארשטאפט אזן צערײצט

 דעדי פון »רובעט די אדביעט. רעגלמעםיקער איר שטערן ניט
פאדשײדנארטיקע און קאטפליצירטע א זייעד איז הױט
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 פו־ וװילשטאגד פארן באדײטונג גתישע א זײער האט און
 װא- די רעגולירט■ הױט די אז שוין, װײםן טיר קינד. נעם

 פאר- אמאל אפשװאשנדייק, ׳אמאל קעדפער, יפוינעם ר-עמקײט
 װא- אוישגעבילדעטער דעד יפון דיאױסטיילועען שטאדקגידיק

 אײנצו- ארגאגיזם דעם זי העלפט דערימיט און רעמקײט,
 פאר נײטיק איז זואס טעימפעוראטור, נאױטאלע זײן האלטן

לעבנשטעטיקײט. ריכטיקעד זײן

 צו ידעקט הויט די הויט. די נוצט דערצו בלויז ■ניט נאד
 מאש פוטליאר, א אלם דינט און זײטן אלע יפון קערפער דעם

 ארײנדרינגען ניט זאלן אים אין אז קעדפער, ידעם פאדהיט
 קדאנקײטן. פאדשײדענע ארוים רויפן זואם מיקראשן, קײן

 מיקראבן די קאנען צעשעדיקט, ניט איז הויט די קאלזסאן
 ארגאניזם. איגעם איניעװײניק אדײנדדיגגען ■ניט אייר דורך

 אפילע י׳עדער פון הויט די ®איחהיטן צו זויכטיק איז דעדיכער
 און הויט-װאונדלעך קלײנע וו־י שעדיקונג, גרויסער ניט

 דער אין עיפענונג אן שוין איז דאש וווײל קראץ, אי יפון איפילע
 די טײקראבן. ארײנדרינגען איד ם׳קאנען,דודך און .פעשטונג
 דינען או־יך דאירפן שוכװאדג, דאש זזויפטזאכלעך קלײדער,

הױיט. דער פון גאנצקײט די אפהיטן צו

 אדגאגיזם אונידזער פזן יהױט די אוים טײלט דעם כוץ
 שעד־ איז יװאש ייהאבן, ניט ?זזאױפן מיר זואש אזעלכס, אשאך

 )בא מענגע א פא־אן איז הויט אונדזעד אין יאונדז. פאד לעך
 וועל־ דורך לעבעלעך, קלײנטשיגקע גאר ביז מיליאן( דרײ א

 אינײנעם שװײש. דער אויש שטענדיק זיך טײלט שע כע
 געפער- די פון ארגאגיזם דער אפ זיך דײניקט שזוײש מי׳טן
 פארשא- געקאנט װאלטן װאש קעננשטאפן, גיפטיקע לעכע

 בלוט איניעם געבליבן װאלטן זײ זוען ארנאגיזם, דיעם מע;
 אז דרויםן. אין יגעװארן »רויםניעפידט גיט באצײטנש און

 פאלגנדיקע דעריױיזן אזוי, אינדעדעמעשן טאקע איז דאש
פאקטן.
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 טראפן אײן כאיטש הוינט א «רײינשפריצן זאל מע יװען
 קאיט־חאולטיע אין שטאדבן עד ׳רועט בלוט, »אייבעם שװיים

 די אפגאלן קראליק א זאל מע זוען )קערפער-צוטערניש(.
 ׳פאד- זאלן עם אז אזוי, לאק בזיט הױט די צו׳דעקן און האד

 ער זועט שװײם-דריזן, די פון לעכעלעך אלע יװעירן שטאיפט
 םיטפטא- דײטלעכע בא ארום צײט קורצער א אין שיטאירבז

אפםאמונג. ׳פןן מען
 פונעם דריטל א וױ מער אפגעבירעוניט יהאט װואם יקינד, א

 װעט און װעדן געראטעװע-ט ניט קאן קעדפער־אװבערפל^ך,
 אופגעהע-רט ם׳האבן װײל זעלבםטפאדגיפטךגג, פון שטארבן

שװײ׳ם־-דריוזן. זיינע פון דריטל א העכעיר אדבעטן צו
קע־ הויט, די ריעיקן צו זויכטיק זײיער דערי׳בער איז עם

 אלע יװען קאגאלן. אירע ׳װערן פאדשטאפט ניט זאלן עם דײ
 װאלטן הויט, דער דודך אויםגעטײלט װערן זואס שטאפן,

 װאלט קלײדעד, די אונטעד אויבעדיפלאך, איד א,ןז פארבליבן
 הויט די יגערײצט יװאלטן זײ יװאירום געשאדיט, קינ׳ד דעם דאם
 קראנקײטן. פאדשייודענע »רויםרויפן יגעקאינט װאלטן און

 א;פרײ- הויט די .מען ידארךז טרעפן, ניט זיך זאל דאם קעדײ
 מיט- זאל וואס שטאןז, ואזא פון נײען יקלײדער די און ניקן

 זיך אין אײנזאפן זאלן זײ — אפרייניקונג ידעד אט העלפן
 װאםער־ דעם בלויזן זײערע ה־רך ׳ז־ודכל׳אזן ביסלעפװײז און

 די אױס: טײלט קעדפער דעיר װאם גאזן, און לופט דאימףן,
,דהרכהריגגלעך. זײן דארפן קלײדער
 דער פון װענטילירוננ ידי האט עס ׳באדײטזינוג א פאר װאם

אויםפױובירן, יעדעדער יקאן הזיט־ופײכטקײט, א.ון הויט־לויפט
 בע- דורכדרינגלעכן קײן גיט אנטאן זומער װעיט ער װען י

 הויבט דערבײ גומי-זשאקעט. אדער גומי-מאנטל א — געד
 שװיצן אן הויבט מע שלעכט, פילן צו אן גיך זייעד זיך מען
 א-נ- און כאלאשעם ביז :דעדגײן אויך קאן עם ׳ס׳איבלט. און

״היץ-שלאג״, א פון דעדשײגונגען דעדע



 װינטערדיקע פאר שטאף פעסטער דער איז װאל
קלײדער

 זי װאל. אטבעםטן באפרידיקט פאדערונגען אלע די אט
 גע- אנדערע אלע פון בעסער שזױים דעם אײן זיך אין זאפט
 אינדער• )אין וגעדיסטקײט און גהעב דיערזעלבעד בא װעבן

 לאננזא־■ אוים טײלט און לײוו־וניט( אײדער מער מאל האילבן
 זוא־ פײכטע בא אפילע אזןש גיט וה-ערט להפטעו־וגג די מער.
 די פון עלאםטישקײט דעד יטאכטעס זוײל קלײדעיר, לענע

 ניט פעדעם די צווישן בלויזן די פון יװעריט פעידעם װאלענע
 נאר ילופט, גאינצע די זיך, איינעצן באם ארוישגעשטופט,

 דורך לאזן און אפן בלײבן צוױשנדױמען די און אירעד, טײל א
 זײ- װאיש באמל-געוו-ועבן, און לײװנט שטאפן אנדעדע לופט.

 פע- די אינגאנצן קימאט פארלירן געלוארן, יפארנעצט נען
 קלײבט בלױזן זײערע אין זױייל לופט, ידורכצולאזן איקײט

אינײנעם. צונויף זיך קלעפן פעדעם די און װאשער אן זיך

װאל קי_ין ניט טויג װעש קינדערשע פאר

 אפגע- שוין העלעירן, אויר האיבן געוועבן װאלעינע נאר
 צוטדעט- ניט זײ טאבט װאם ׳טײעדקײט, זײיער יו־ועגן רעז־ט

 שטאדק ,רײצט זואל באפעלקערונג. מערהײט דעד פאר לעך
 פאד־ אתישרופן קאן דאס און יקייניד, פהנעם הױט צאדטע ד׳י

 זאפט דעם כוץ הןיט-קראנקײטן. און אזיששלאיגן שײדעינע
 טיילט הוייט די העלכע גאזן, די אײן שטא^ װאלענער זיך אין

 שלעכטן א גיך ״אר זי כאקוטט דיעריבער און זיך, יפון אוים
 זי זועױט זואשן אפטן פון שמוציק,.און שנעל װעדט רײיעך,

 —1 אײכנשאפטן גו־טע אידע שנעל פארלידט און א&גענוצט
 פארקערט, באקומט, און וװײכקײט, און צװישנרוימיקײיט די

 גראב זזארט, זוערט זי אײננשאפטן, אופרײצנדיקע שלעכטע
פונעם אגוװאירעומוננ שטארקע די יאיז ע׳נדלעך, שיװער. און
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 אפט גיט שטאןש, ־ואלעניעם ידעם דורך קרמט װאם אדגאניזם,
 קינד, דאש אויס צופיל צעירטלט און ׳װארעמקײט איבעריקע

 דער פון עינדערו־נג יעןדער צו ופחלעוװדײק יזייעיר אים מאכט
טעמפעדאטור.

 קינדערשע נײעץ מען דארף שטאף א פאר װאס פון
? װעש

 איז ״אל אז זען, םען קאן .געזאגטן אויבן אלעם דעם פון
 אבער טויג זי קיינד, פוינעם ביגאדים אויבערשטע פאר גהט
 נײען צו •בעפיטע ידאט איז יװעש יוועש. קינדערשע יפאד ניט
 און בולגיאדישע פזן ביא׳ז, טאדא׳פאלאם, — באוװל-נערויע־בן פון

 געזועבן לײניעינע באטיםט. און נאנקין לײװגטן, אנדערע
 און שטואדקעד זײנען זײ כאטש זוײינייקער, ©אסן )לײוװגט(

 באװל- אײדער דודבדרינגלעכעד אויך צײט דערזעלבייקעד אין
 און ױארעמקײט די דורך שנעלעד לאזן זײ װײל געװעבן,
 לירנענע זײגען נאך דערצו קערפיעד. דעם זײ קילן דעדיבער
 בײם זומער, גוט נאר איז וועש לײורנטעגע טײעדער. געװעבן

הײם. שיטאורק סיאיז

װעש קינדערשע זיין דארף פארב א פאר װאס פון

איפט־ פארב. זוייםער יפון זײן ידארןז יוועש אינטעדשמע די
 קיינד פארן העמוז־ל אונטעךשטע דאס מוטערם די גײען מאיל
 דא׳ם שמוצן. אזוי יגיט זיך זאל עם יקעדײ ציץ, קאלירטן פון
 געזונט אפן דוירקן שלעכט קאן און ריכטיק ניט אבער איז

 שעד- ז־ויפל דעם, וועגן גערעדט שוין האבן מיר יקינד. פונעם
 פון ארויס גײט עם אויםטײלעגען און אױסדאטפונגען לעכע
 זיך זאל קינד דאס זוי הזיט. יקיגדם פונעם אויבעדפלאך גאנצן

ײן, האלטן ניט  דורכ־ אומבאדענט זועש זײנע דאך װעדן י
זעלבםט- שטויב. און אויסדאטפרננען פעיטם, מיט נעזאפט
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 אײן אלץ ידאש זאפיט זזעמדל קאלירט א אז פארשטענדלעך,
 בא־ אונטערשײד דער זוײס. א זוי יוײיניקער, יניט האר א אף

 די איז העמדל קאלייחט א אף .זואש דעם, אין -ניאיר שטייט
 אזא אןן זיך ׳נאהט מויטער די און קאוגטיגן, אזוי גיט שמוץ
שמוציקש. א קינד דאש יהאלט און אפ אלײן אןייפן

פאדב, די װייל דערפא־, ינאך ניט טויג וועש קאלידטע
 דאס און אפ אפט קריכט געיפאירבט, זוערט זי װעילכער מיט

 צו בדעעיען אויך קאן און לײב, קינדש דעם פאדשמוציקט
לײב. אפן אויםשלאנן פארשײדעגע

קלײדער! קיבדערשע די רײן האלט
 קלײ- שמוציקע און אפגעטראגענע זײנען פארװאס

שעדלעך? דער

 די פון אייגנשאפטן די װיערן לײב אפן טראוגן ■פוגעם
 טראנן זאגט״ יטע װי קליידער, געעבדעידט: שטאדק קלײדעך

 הע־ באזונדעדע שמוציק. װערן און אויש זיך רײבן אפ, זיך
 אויש- װעדן )װאדש( שטאןש אפן אוף זיך הויבן זואם רעלעך,
 מיט אײנע אויפגיעמישט זוערן פעדעם די .אוים, יקדיכן געריבן,

 יע־ ז־זאש און בעטל, אײן אין צונויף זיך קלײיבן יאנדערע, די
 שיטע־ ערטעירזוײז אזן געדיכטער ערטערװײז װיערט װעב
 זיך אין אײנהאלטן אן הויבן קלײדער אפגעטראגענע רעד.

 והאדע•- דיעדיבעד לופט, זוײיניקעד זײ אין זועדט יעש װאסער,
 זיך שמוצן שנעל און לײכט באזונדערש ויװײניקעד. זײ מען

 ידדויסן, פון שמוץ און שטויב דורך שײ קליידעד, קעדעדשע
 פון שלײם ז־ורכן הויט, דער פון אוישטײלונגען די .דודך שײ

 באזונדערס קאל. די פון אפילע און מויל פונעם און נאז דעד
 אײן זיך אין זאפט זי זוײל װעש, דאש זיך שמוצט שטארק

די לײב. פונעם אומדײגיקײטן ידי רײ עדשטעד דער אין



 גענוג איז עם וואג. דער לויט אויך אןרטײלן מען קאן איד
 ח־עש שמוציקע לײב פו׳נעם או־אפגענומענע דאס אז זאוגן, צו

 מיט זועש רײינע אײדעד מער פאלן ימערהײט ידעד אין װעגיט
 פוד, א ה. ד. צענטל, אײן אימאל:מיט און צװאנציקםטל אײן

 אנ־ דער אדאנק לײב, פון זי אױטטאן נאכן װענט ורויאום וועש,
 פאר- שמוץ פיל באזונדעדם יפונט. 44—42 שמוץ געזאיכולטעד

 דאריפן מוטערם די געװעבן. װאלעגע שיטערע זיך אין האלטן
 הױפטזעכלעך און בגאדימלעך אוגטערשטע די אז געדעניקען,
 אינ- פון איבעירטראגער אלם דינען קאנען יוועש שמוצייקע

 איבעהגע- קאינען זועש שמוציקע דורך קרעינק. שטעקנדיקיע
 בויך- דיזענטעריע, כאלערע, פאקן, םקארלאוטין, ױוערן געבן

 קייגד פארן כןויפן גיט קײינמאל ימען יטיאור דעריבער טייפום.
 ווען ביפהאט קלײדער, און יװעש »לטע גיעטראגענע קײן
 אפי־לע נאר געטראנן. פדיעד זײ ס׳ד.אט װעד גיט, זױיס מע

 איידער אויםװאשן, פדיער מען ׳דאדןז שטאף נײעם פון וועש
קינד. דעם אן עם טוט קע

שמוץ? די קלײדער די פון דערװײטערן מען קאן װי
 די דער-וױיטערן צו קעדײ אז מײגען, מויטעיהם איעיקע

 דאם אױסצוטרײסלען. זי געונחג איז ׳קליידער, די פון שמױן
 נאר דערװײטערן מען קאן אוייפן דעם אןש דיכטיק. ניט איז

 נאר דערװײטערן מען קאן איבעריקע דאם שמוץ. יטייל א
 מען והאדןש -אהין און זואםער, וװוארעוטע אין זײ יװאשן דודך
 ניט מעךקינדעד וז־אוץז דעדיבעד םאדע. מייט זייץז צחגעבן נאך

 װאם שטאף, אזא פון בגאדימלעך אויבערשטע אפילע נײען
,־ואשן. ניט קאן מע

װעש? קינדערשע װאשן מען דארף װי
 דער־ אין װאשן אוטבאדינגט מען דאירןן װעש קיינדערשע

 א אין ■דעתואקסיענע, די פון וועש ימיטן אינײנעש נייט הײם,
פאר באשטימ׳ט ספעציעל זײן זאל זואס מולטעד, באזוגדעד
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 באדן ניט מען טאר מזלטעד דעדידאזיקער אין צװעק״ דעם
 .וואשן ניט דארט אויך זיך טאר אלײן מזטער ׳קיגד״י׳די דאם
זועש. א׳נדערע ■קײן ׳װאשן נרט איד אין ט׳טאר און

 אײנ־ אלץ פאיר פדיעד מען ד,אירף וועש שמוציקע רי
 אין נאכט( איבעד אל׳ץ ידדי )בעםער שא •פאר א אןז װײקן
 פא- אביםל ארײנשיטן דארך» מע זועלכן אין יװואםעד, יקילע
 טאד יוואסעיר הײםע אין זועש די לײגן גלײך םאדע. און טאש
 פאר־ שמוץ טײלן אײניקע ױו,ערן דעם דודך װײל יניט, מען

 שטאן: פון פעדעם ׳די צװישן שטעקן בלײבן אזן הארטעװעיט
 דודכ־ די געוװעב. פחנעים אופצורײ^ן שמעד זײ ס׳איז און

 זואיםער יװאדעם אין דערנאך מען װאשט וװעש געזױיקטע
 װאםער, איינעם ארײן מען שיט )ם׳אדע םאדע און זײןן מיט

 א אין עס מען קאכט ודערגאך זייןש(; איעצושפארן קעדײ
 רײבט שמוץ, רי ׳דעחװײטערן צו פעטעד נאך יקעדײ קעסל.

 און העלצלעך מיט קלאפט מע .אזן זזעניט די מיט עים כען
 װא־ רײן אין דודך מאל עטלעכע עים מען שװענקט םאןש צום
 שזוענקט מע -װען טײך. אין אדער קראן אונטערן פזן סעיר
 װאםער ־איפערייקע די אויס מען קװעיטשט יזועש, ,ידי דודך

 בוידעם ריינעם א אןז טריקענען :אויים עם הענטג ימע און
 דער אןן װעש די טדיקענען איז פעםעד הויף. איפן אדער
 אויםגע• איז מעש די יװען זון. \דעיר где זזױפטזעכלעך להפט,

עם. פרעטן צו איז פעםעד עס; מען זועלגערט — טריקינט
 געםאכט יניט האדןן רועש די פון טריקענען און יוואושן ודאם

 לעבט קינד דאס זואו דאד-ט, כאזרנידערס — שטו־ב, אין דרערן
 מאסט און לויפט די קאליע מאבט װײל.דאס — שלאפט, און
 פאזונדערס איז ציטעד פײפטער וא ואזן ׳פײכטקײט. א אן

 לאנ־ א זואויניען .װאס יקינדער, וגעזונט. קינד פארן געפעדלעך
 און שװאכע אוים װאיקישן »װאויינונג, פײכטער א אין צײט יגע

 רעזומאטיזם, אף קראנק אומבאדינגט װעדן קרעגקלעכע,
 פאר- גענויגט מעד פיכלאל זײניען אזן בלוטאדעמקײט

קרענק. פארשײדענק אף זמןרן צו שלאפט
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 ב»זרנ- װוינט, מע װאו דאדיט, פרעסן יניט אױך דארף מע
 אר- דידאזיקע זױיל — יקוילן, ז«ו איז פרעםל דאם װען דעדס
 אין קינד. פאדן שעדלעך איז װאם גאיז, א ■אדוים לאזט בעוט

 פלעט־ מייט ינאד פרעיםן בקן קאן .זװיניט, ■מע ווהאז ציטעיר,
קוילן. דודך ניט אנגעגליט .ררערן זואס אײזגס,

? קלײדער אויבערשטע די רײניקן מען דארף װי

 א&- זואס סען דארף קלײידעד אויבעדשטע קיגדש דעם
 אזן בערשטלעך מיט פוצן אויסקלאופן, .אויסטדײםלען, טער

 געזאגט, פריעיר שוין האבן ;מיר װאשן. צייט צו צײט פון
 .אזא פון נײיען אויך מען .דאדןן קלײדער אױביערשטע די אז

 גע־ שעדלעכע א פאראן איזג׳ם זואשן. זיך לאזט װאים שטאף,
 צייטער, אין קלײדעד די בעדשטל .א מיט פוצן צו װױ׳נוהײט

 מען דארןש געזװעוזײט דעדדאזיקער יקעגן זוױנט. ׳מע װאו
א װײל קעטפן, מיטלען .אלע מיט  דער- רײניקן ימין אזא י

 ניאר בעגעד, ׳פונעם שמוץ און שטוי׳ב ד׳עם ניט מיר װײטעדן
 אי־ עם טראגן ציימער, גאנצן איבעדן עם פאדשפרײטן מיר
 אטעמען אתמיקע, די ,אןש און זיך אץז בעגעד פונעם בער
 שעד־ זײעד זיינען שמוץ אזן שטויב אבעד זיך. אין אײן דאם
 דארף קי׳נד דאם אטעטען. קינדם יפאדן ׳הו־יפטזאכלעך לעך,

 װויניט, ער װאז צימעיר, אין און לויפט, רײוניער ימיט אטעימען
שטויבן. און ךױביעדן ניט מען טאד

 אטעם־ זיינע רײצן זאבן זייטיקע אנדערע און שטויב
 רויפן און לרנ-גען( און בדאנכעם די האלדז, )דעם ארגיאנען

אונצינדוננ. אן ארוים
 די־ קאגען לײכטער אלץ איז, יקיגר דאם איינגער װא,ש
 שטויב אי-נעם קא׳נען דעם כוץ ח־עדן. קראנק ארגואנען דאזיקע

 דופן זרעלכע מיקדאבן, ׳אנשטעקנדיקע פארשײדענע זײן
טו־ בײשפיל צום קהאגקןיטן, פארשײ׳דעגע סיאמע אדויס
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 אף נאר קלײדער ריחניקן טען ז־ארןז דעריבעיר בערקזליאז.
 אויס- איפטער זדאם נוצלעך זײער איז עס לופט. פרײעיו־ דיער

 זונעז־ די װײל דן, דעיר איף .קליחדעך ׳קינ:דם ח־עם ־צוהעו״גען
 אןז פאראין שטענדיק זײנען יואם מיקראבן, די טױט שײן

קלײדער. שטומניקיע

װעש? בי_יטן קינד דעם מען דארף אפט װי

 זאל עס קינד, איד אויסהאדעיװען זויל מוטעד די יורען
 אןז געבן אכטונג שטענדיק זי מוז שטארק, יאון געזונט זײן
 און זײ בײטן באצײטנט קלײדעד, זיינע פון רייגיקײט דער

 און קלײדער שטוציקע אין קינד ידאים לאזין ׳נייט קײגטאל
 מע אנגעינעמלעכקײט אן ׳פאד זואם װײםן, אלע .טיד װעש.
 מאל- פו־יש-אויטגעמאשענעם א אן טוט יטע בעאײ-ם פילט,
о׳ כעש. ту гтш פו־ זעלבםטגעפיל פארן דאס איז יוױכטיק 

קיניד. נעם

 הויט צאדטע זײן צערײצט יקינד אפן אומדײנקײט יעדע
 הויט-יקראנ- און אויםשיטו־נגען פאושײידעינע צו ברענגט און

 אפ נעמט און לויפ-ט אדומיקע די קאליע אויך מאבט קייטן,
 לופט, רײגער מיט אטעטען צו מעגלעכקייט די קינד באם
 טרעקען. און עיסן יוױ נויטיק א־זוי ואויך קינד פאדן איז װאם

 פונקט ׳קעיד פארן אי׳ז לו־פט קאליע־־געזוארענער מיט ,אוטעןטען
 שפײז. פאדפוילטע און נעמיאדעגע קאליע עסן װי שעז־לעך, אזוי
 די רײניקן צו ס׳איז ירויכ׳טיק זוי געדעדט שוין האבן מיר

 ווערן פארשטאפט ניט זאלן עס יקעידײ קינד, פ־נעם הױיט
 דער דודך »יוערן קהאנק ניט זיאל זי קע׳דײ און קאנאלן אידע

 רײני־ די צו אט שװײם. פויגעם יװידקוגוג אױפרײצנדיקער
 װעש, דאס רעבענען אלץ זוי פריער מען דאדף קוגגס־טיטלען

 אײן זיך אין זאפט זועש דאס װײל אפט, יעם בײט יטע װען
װיכ־ טאקע איז דעיױפאד אט לײב. פדגעם אוטרײניקײטן די
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 «ז געדענקען, ידארף מען וװעש; ודי בײטן צו .אפט טיק
 ׳װײניקעד, גיט הויט די ריעיקט זועש ■אפט-געביטיענע פרישע

 רײנ־ אין לײב דאש האלטן ניט קאן מע זײף. און װאשער װי
 אויך טאר מע זועש. שמרציקע אן דעם אןז טוט םע ורוען קײט,

 װעש, אן מאלבושימלעך אויבעירשטע די יקינד א אנטאן גיט
 מאל- אויבערשטע די וװען יװײל לײב, נאקעטן אופן גילײך

 װערן הויט-אזיסטײלוינגען, די ימיט אנגעזאפט װעד־ן בושים
 דאם זײ פארשמוצן דעדנאך און ׳פאדשמזצט שטארק זײ

לײב.
 זוײגיקער ינייט זועש בייטן צו נױטיק איז פאדשול-קינד ,א

 צו קעדײ אז מײנען, מוטעדס פיל װאך. איין מאל צװײ װי
 אסאך זײער האבן מען דאדף רײגיקײיט אין קייינד דאש האלטן

 גאר■ מען קאן ני׳טא איז דאס װען און קלײדער, און װעש
 צו אוים בעמײלע שוין ס׳קומט און — .מאכן ניט נישט

 ריכטייק. ניט אבםיאלוט איז דאס שמוציק. קיט־ דאס האלטן
 פאר דדײ-׳פיר בא זוע׳ט מוטער זארגזאבוע און ׳פינקטלעכע א

 קינד דאש יהאלטן קאנען קלײדיעלעך צזוײ-דדײ אדן װעש
 — ניט-זויבעדער און װירטשאפטלעכער יניט א ב» און רײן,
 אומגײן »־ועש פארלעך צעגדליקעד בא אויך קיגד ידאיש וועט

 קינדעדשע דאיש װ,אשן איפטעד װאיש דאדף טע שמזציקעד. א
 אין אפילע יװען שמוציקע, לאנג יליגן עים לאזן ניט און גרעט

 דאש זוײל אומבײיטן, אף זועש רייגע גענוג דא איז רעזיערװ
 שמוציקעדיהײט, לאנג ליגט עס ירוען קאליע, זועדט גרעט

זיך. אדום לופט די קאלייע עס בנאכט דעם כױן

װעש? שמוציקע די האלטן מען דארף װאר

 אדאפ נעמט מע װאס קלײודער, און זועש שמױציק׳ע די
 אין אומבאדינגט האלטן װאשן ביזן מען דארןז ׳קיינד, פונעם

 כיעשום -וװינ׳ט. מע »יוואו דארטן, גיט און קעשטל פארמאכטן א
או׳נטערן זועש שמוציקןי די יתאלטן יניט מען טאר אוייפן



 זײיעד ,עיס טוען אינודעדע װי בעט, אונטעדן אידער מאוטחאץ
 אפ- ,י־וערן זײ װײל אפט, קינדעד די קרענקען דעדיפון אפט.

להפט. ׳פאדדארבענער דער דורך געםאמיט

!לייז פאר זיך היט

 זאלן קלײדעד די אין אז געבן, ואוכטוגג שטאדק הארןז מ;י
 שטאיױק קאן בײםן זײער װײל לײז, קײן פאדפירן יניט זיך

 זײ טיראגן ח־־עם כוץ און קינד ׳דאים אופדעגן און באומרואיקן
 בא- זוי פלעק-טיפוס, — קראגקײטן אנשטעקנדיקע איבער
לײז-גיםן. דורך איבעד זיך גים װאוםט

אײנפאכע זיין דארפן קלײדער קינדערשע

 ריין, קלײדער ׳קעדערשע די האלטן קאנען צו קעדײ
 די אײנפאכער זואס דרײדלעך. אן אײנפאבע זײן זײ האדפן

אנגעטשעפעט איז זײ אןן װײניקעד װאס זײנען, קלײדער
 אלץ ביאפוצוגגען, ׳און צוגאבן ׳ניט-נויטיקע פמרשײדענע

 נוי־ ס׳׳איז וווען יאון, זײ רײגייקן און זויאשן צו איז לײובטעד
דעזעיפעצידן. צו — טיק,

 װעש קינדערשע רײנע די האלטן מען דארף װאו
? קלײדער און

 אז אין יהאלטן מען ׳דארןז ,ורעש קינדעדשע רייעע די
 און שטויבן ניט זיך זאל עט קעד־ײ יקעםיטל, אדער אלמער

 אלמער אן אין היענגיען אויך דאיו־פן קלײדער די שמוצן. ניט
לײלעך. א ימיט *איבעדגעדעקט הענגעד א אןש אדעד

ארדענונג און רײנקי_יט צו קינד דאם צו געװױנט

 זײ אז אן, קייגדװײז פון קינדער די צוגעװזינען דאדןז מע
זײערע פון רײניקײט דער אף געבן יאכטונג »לײז זאלז
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 ׳־אס יפוצן. איפטעד זואם זײ זאלן זײ שויביװאדנ, און בנאדים
 גיך. אזוי אפטדאגן ניט זיך זאלן זײ אז בגא׳דים, די פארחיט

 געזװינ- שלעכטע די געפינען איר װעט קיגדיעד אםאך בא
 רײבן און צימער אין גאס פון גלײך אדײן גייען זײ ;הײט

 די דודך וױיל שעדלעך, זיייער איז דאט — שיך ודי איפ ניט
 אםאך צימעד אין אדײן מען טראגט שיך פאדשמוצייקיטע

 אין זיך זי פאדװאנדלט אוים, זיך טדיקגוט זי יווען קויט;
 ארײנ- װערט און לופ־ט דעיר אין אזם זיך טראנט און שיטױב,

 דער יווערט דעריכעד לופט. דער מיט צוזאמען געאיטעיטט
 פוגעם געזרנט פאדן שעדלעך און פאדומדײניקט צימעד

 גע־ שוין האבן מיד זוי שטויב, מיטן צוזאמען יװײל קיגד,
 דעדיביער .אונשטעיקז׳נג. אן פארטראגן שטע׳נדיק ווועירט זאגט,

 אפצורײױקן קינידער די אוייםצזלעדנען .װינטייק גאר ביז איז
 שטוב. אין ארײן גײען זײ יווען שטזיב, און שמוץ פדן שיך די

 ארט אן אןן צוינעמען גלײך קינדער די צוגעװדינען דאירןת מע
 פאנאונדערזוארפן ניט זײ יטייט זיך באנוצן גאבן ׳קלײ־ער די
 שזועד עם מאכט .אניט אןימארדעגוגג. אין האלטן יניט און זײ

 צוגעקלי- -ניט און צעװאר,פענןן ■א,ף ידעם״צימער. צוקלייבן
 מאכט זײ רײיניקן דאש שטויב. אן זיך זאמלט קלײדער בענע

 אומזיםט פאיטערט און מוטיער, דער אדבעט איבעריקע אן
ציייט.

 אײ־ דער דודך אויך גא-ר .אלײן, .װערטער יטייט נאד .ניט
 אײגענע אי,רע בענעגײע רײנקײט ארן פינקטלעכיקײ-ט גענער

 האלטן צו קינדעד די איינגעןוװינען מיטעד די דאדןז קלײדעד,
 רײן. זײן יניט מען קאן דעם אן מײל אין,אירדעגונג, קלײדער די

 עם אנ׳דעדע. די און זיך שויגע א איז קינד רײן קײן ניט און
 אגדערע אויך נאר יוועדן, קראנק .אלײן ינאר יניט לײינט קאן

 פאר- באדירונג זײן מייט יװײל קראנוקײט, זײן איבערגיעבן
די,ארוימיקע. אויך עם שמוצט

\
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 קלײ־ קיבדערשע צושנײדץ ריכטיקע דאס
דער

 צום ארױםשטעלן מען דארף פאדערונגען װעלכע
ײדערי קינדערשע פון שניט קל

 באזונדערס- א האט קיינדעד־קליידער די יפון שניט דעד
 שטאןן. דעד װי קלענערע, קײן ניט — באדײטונג װיכטיקע
 גדויסע ברענגען ־אך קאניען שטאןן יגוטן גאנץ יפון קלייידער

צוגעשניטן. ריכטיק ניט זײגען זײ זוען ׳קייגד, דעם שאדן
 זיך דאדפן אייניפאך, זײן דא־הפן קלײדער קינדם דעם

 קנעפלעך בעגדל-עך, װײניקעד יוואים האבן און אנ׳טאן לײכט
 אױםלערנען פריער זואס זאל קינד דאיס קעדײ העקלעך, און
 געדענקעז׳ ודאדפן מזטערים די זעלבשטענדייק. זײ אנטאן זיך
 שײן, זײנען מאדע, דעד אין זײנען יװאט קלײידער, די ניט אז

 צוגעשניטז. ריכטייק און באקיװעם רײן, זיינען יװאם ׳די נאר
 קלײדער די נעט. גדאבע קײן זײן יניט עדגעץ דארפן זײ אין

 דעם אדומטאפן יפרײ זאלן זײ אז אזוי, זוערן גענײיט דאדפן
 א האבן זאל לופט די ,אז עינג, צו זײן יניט זאלן קערפער,

 און קלײדעד די צװישן )דורבגײן צירקולידן צו מעגלעיכקײט
 ניט עדיגעץ זאלן קלײדער די אז זעען, דאדף מע לײב(. דעם

 ניט זאלן און הױט די דײבן ניט זאלן שטיקן, ניט און הריקן
 גאר האלטן זיך דאירפן קלײידער די זיך. באװעינן צו שטיערן

 ניט רועלכע צו צוגײן'׳תאחט -ניט און אקםלען קינדם דעם אף
קעירפעד. יפונעם טײלן אנדערע איז

קלײדער ענגע פון שאדן דער

 ליגן ־ואש קעדפעד, דעם פעםט אײן ציעןי ׳זואס קלײדעד,
 באזונ- קינד. פארן שעידלעך זײעד זײגען לײב, צום האדט
 נא- האלדז, א-פן זוײל יקאלנער, יענגעך אן איז שעדלעך דערם
װאס כלוט-גיעפעםן, נירעםערע דורך נײען הױיט, דעד צו ענט
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 ברענגט זײ אז רוק1 יעדעך און בלויט מיט טאדך דעם שפייזז
 קאפ־זױי- צו מארך, אינעם בלוט פוגעם שטילשטאנד א צו

 קאלנעדים אפגעלײנטע גערזון-צערזדעהינגען: צו און טעק
 זױיני- ניט שטײענדיקע. פון יבעטעד אשאך דעדיבער זיינען

 קיװעטשן וואש יקלײדער, ואזעלפע ואויך זײנען שעדלעך קער
 צו־ װעדן לאגע אזא בא — קינד ,פרינעם ברוםט ידי צונזיף

 און ׳זײ מיט אטעמט קיגוד ראש יווזאש לוננען, די נויופנעייצויגן
 לויפט, אזוי׳פיל קע-רפער דעם צושטעלן ניט שוין קאניײן זײ

 אויםנע־ בדוםט-קעםטל דאיש קיאן דעם, כוץ ידארןז. ער װי׳פל
 יטאכטעש לעיבן, גאנצן איפן יװעדן צעקאליעטשעט און קרימט

 נאכ־ און זוײך זײעד זײגען בײגער קינדערשע די װאס דעם,
 דאש צונויפצוציען געפײרלעך זײעד אויך איז עש גיביק.

 גאירטלעך, און רימענדלעך בענדלעך, מיט בײכל מיגדערשע
 און מאגן פונעם ארבעט נארמאלער ד׳ער שטערט ידאש װײל

 קראנקײטן. פארשײדעיגע צו ברענגט און לעיבעד דער פון
 אײנפאבע אדער גוטעגע ׳קײלעכיקע קײן ניט אױך טויגן עש

 און פוש אפן דריקן זיי יוױיל זאיקן, די האלטן צו אף בענדליען
 פיים די און בלוט-ציױקזלירזגג די אפשטעלן דערמיט קענען
געשװאלן. װעדן

װײניקער װארעמען קלײדער ענגע
 גיבן זײ יװאש דערפאר, גיט אויך טויגן קלײדעד עיגגע

 זײ װײל װארעמקײט, זוײניקער מאל צװײ אין עדעך אן
לופט. שיסט קלענעדן א אנטהאלטן

װעש קינדס דעם
 דעם אן מען טוט געזאגט, שוין האבן מיר ,װי« יװינטער,

 אלץ פאר פריער אנידערן. ,אפן אײנש קליידער עטלעכע קינד
 אײן פון מןןן שניידט העיטדל דאס העמדל. א אן מען טזט

 העלפט ביז מען צעשנײדט העטדל פונעם פאדנט דעם שטיק.
שטריפ־ )לײטטל, פאשיקל א מיט אוגטעד עש ניײט מע און
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 מען דאדןז פלײצע אפן בענדלעך. >א,הער קנעפלעך יפאר לייק(
 פאדשפי- צום ניט פאדבינדן, צום נייט קײן_זאך צוינײען ניט

 אוישגעשטאר- קײן ניט און פלאבע זײן דאיהפן נעט די ליען.
 אכ־ און קורצינקע מאכן מיען והאדןן ׳אירבעלעך די טשעטע.

 און ארעמס די אוינטעד דריקן ניט זאלן זײ יאז געבן, טוינג
 כאנאכט הענט. די פון באוװעגונג דעד שטערן ניט זאלן

 אויס(, לופטערט מע )און אראפ טאג־העימדל דאס מען געמט
 מיט גאכט-העמד פיאטעס די ביז לאנגיע א אן טוט מע און

 קינ־ די װײל דערפאד, נוצלעך זײער איז ידאם ארבל. לאגגע
 לאניגיע א גאר שטערט ידעם כוץ באגאכט. זיך זוארפן דעד

 פאד- -דאש זואם געשלעכטס-אדגאנען, די טשעפען צו העמד
 גע- שלעכטע די אגטזויקלעז יניט זיך זאל יקינד באם אז היט,

אנאניזם. — װוינהײט
 םטאיניקל באזונדעד ןא אן מיען .טוט העסדל ואייבערן
ע. א אדעד הויזלעך, מיט )לי,פטשיק(  א ה. л קאומביגאצי
הויז־ די צוגענײט דיריעקיט זײניעז עש יװעלכעד צו סטאגיקל,

לער•
 מען דארןז ׳הויזלעך די ימיט שטאגייקל פוניעם צושניט יא&ן
 פא־ קײן ניט װײל ׳ארפמעדקזאומקײיט, באזהנדער א װענדן
 שוין עם װעט מע יװאיס שאיז־ן, ברענגיען קאן צושניט םיקעד

 שטא- דער אז זעען, דארןז מע פאיריכטן. קאנען גיט שפעטעד
 פאד- צו פרײ זיך .כירוטט-קעיסטל דעם שטערן ׳נייט זאל ניקל

 אנדערש בירוםט. דער אןז דריקן גיט זאל ער אז בדײטעדן,
 זיך קאן עש און ,«גטיװייקילעז, שלעכט בדוםט די זיך װעט

 אויסקרי- הױיקעיהדיקײט, שאיפן—כוטאשעדרע, ידי אױשקדימען
 איז צי זיך, דעיװיסן צו קעדײ יאונד. און זײיטן די ׳פון מו־נג

 די אפשפיליען מען דאד,ז שטאיניקל, ידעד אופגענײט רייםטיק
 איינאטעמען. 'קינד .דעם הײםן און שטאניסל פונעם קנעפלעך

 ברע■ זיינע דאן זיך דאהפן פרײ, גאר איז טטאני-קל דעד װען
 זיך װעלז ברעגעם זײנע אביער אויב פאנאנדעדגײן. ניט’ געש

צו- דריקט סטאגיקל דער אז עש, הײשט פאנאגדעדגײן, יא
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 מער אלץ דריקט, ער מער ;ואם און — ברוםט די ־אמען
בו־עגעט. די פאנאגדער זיך גײען

 אפילע אפט, זיך בײט קינד יבאם אז געידעגקעז, דאדןן מע
 פו׳נעם אױפערלעכקײט די מעסלעס, אײן ,פון מעשעך אין

 פון שפייז, ,העד דוירך אויפגעבלאזן אפט יוועו־ט )ער בײכל
 די דאךף דעדיבעד ברוםט. די נאך גײט אים נאך און גאזן(,

 אין װיעדן געינומען םטאניקל יפוינעם ברײט דעד פאד טאם
1к—1 уг אויסערלעבן גאטירלעכן זײן פאד מעיר מאל 

 יװײטער אײיגײען קנעפלעך די מען דארןז דיעם כוץ גרוים.
 מע איבערשטעילן. קאנען זײ זאל מע קעודײ ר»גד, פונעם
 דער אין אי שניעל נ־ואקםט קייניד ידאס אז גע׳דענקען, דאדןז
 פארנעם דעד און לענג די אויך און ברײט, דער אין אי לעגג,

 אכ־ אױך דארןז ימע גיך. זיך ופארגרעםיערט ברוסט דעד פון
 די אין שמאל זײן ניט זאל סטואניקל דער אז געבן, טוגג

 רײבן ניט זאלן בענדלעך יאון קנע&לעך די אז און ארעמם
 פון נידעריקער זײן דאדף סטאיניקל פונעם לענג די לייב. דאס
 שעטעך פרײער קײן בלײבן .ניט ס׳זאל קעדײ טאליע, דעיר

 זיך זועט קינד דאס װען הויזלע־, די און סטאניקל ציוױשן
 פון צרנויןש זיך ׳נײט םטאניקל ידער פארױם. אןן אײנבויגן

 איב- צונויןן זיך לייגן וװאם םכוידע, שטיקלעך גלײכע דרײ
 אײנעם פון :ארום און ארום אדומגענייט יװערן און צװײען

 קירצערע צװײ און פכוירע שטיקל לאגגן און בדײטן א
 אי- די און גארטל איפן גײט עדשטער דער שמעלערע. און

 איז שניט דעדדאזיקעד פלײצעלעך. די אף צװײ בערייקע
 פון ניט נעט קײן ניטא ם׳זײנען װאם דעם, מיט באקזועם

 פונעם קאניט אוניטערשטן צום זײטן. די בא ניט און היינטן
 אונ־ און הויזלעך די פאר קגעפלעך צו זיך גײען םטאנייקל

טעדבענדלעך.
 אידער סטאניקל צום פארנט פון צו זיך גײעין הויזלעך די

 בע- איז קינדער קלײנע גאר קנעפלעך. אןז זיך פארשפיליען
שטוצן זײ װײל צושפיליען, זיך זאלן דזױזלעך די אז םער,
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 הויזלעך די אז געבן, אכטונג צזען דאיןז שאז־נ־ערש אפט. זיך
 און דיקע קײן האבן ניט עדגעץ זאלן פרײ גאר זײן זאלן

 פיסלעך, די צװישן קינד דיעם רײבן ניט זאלן נ-עיט, גראביע
 אײן פון מען שנייט תוייזלעך די שפילט. און לויפט ער והען

 אויבערשטן צום צװײען. אין צוינויפגעלײגיט איז וװאס שטיק,
 )לײםט־ פאשיקלעך צוױי צו מען נײט הויזלעך די פון קאגט
 זײטן די בא און אינמיטן העטן. פון און פארנט פון — לעך(

 צום קנעפלעך־לעכלעך אזיס ימען נײט פאשיקלעך די פון
םטאניקל. פונעם קנע&לעך די אןש פאדשפיליען

 שמוצן הויזלעך שמאלע ,אז זיגען, אין האבן דאדף מע
 געשלעבט-ארגאנען, די זײ רײבן העם כוץ אז און זײער זיך

 דעם דודך און בײשעגיש-געפיל א ,ארוים רויפט יהאש װאש
 טשע־ צו געיװוינהײט שלעכטע די קינדער די יבא זיך שאפט

 זײ געװוינט דאש הענט, די טיט נעשלעיכט-אדגאונען די פען
 שעדלעך זייעד איז גיעװױגהײט דידאזיקע אנאניזם. צו צו

 אדײנגעכאפט שוין זיך יהאט זי יװען און גיעזוינט, קינדם פארן
 דעריבער קעמפן. צו איד יקעגן שיװער זײער איז קינד, צום

 אלע די באזײטיקן צו פארפריער באמיען זיך ־מיען האדף
 דעירפאר אט ארױשרופן. זי אימשטאנד זײנען װאים םיבעיס,

 איבערװאקסן נייט זאל קי־נד דאש .אז וװיכטיק, זייעיר טאקע איז
 בע- אשאך םיאיז הױזלעך. רי הויפטזעכלעך יקלײדעד, זײינע
 אפט זועש, צאל קליינע א אהפנײען מאל אײן יפאר םעך

 צוגעבן קיינד פונעם זואוקם מיטן העשקעם אין און עם, װאשן
 אםאך אינײע׳ז טיטאמאל אייידער ,מאש, גרעסערעד א פון װעש
 לאזן װעש, זיעע אריבער ׳װאקסט יכןיביד דאש אז און, יוו־עש
װעש. ענגע שטאלע אין אומגײן אים

קלײדער קינדערשע
 מען דאדף קאטבינאציע א־ער הויזלעך די שטאניקל, דער

 א אן דעם ,אףז מען טוט זױינטער שטא,ף. וױיסן פון נײען
נאך אדער עלנבויבן ביזן ארבעלעך טיט קאמבינאציע צזוײטע
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 נאר איז, ס׳ניט *ואםעלער זייין מעג שטאף, דער לעגגער,
 פלאגעל, מולט, — זואשען קאנען אומבאדיינגט אים זאל

 מײדעלע א קני. די פ.אירדעקן דארפן ׳הויזלעך די בייקע.
 ביז קלײ׳דל פרײ א סטאניקל ארן הויזלעך די איבעד טראגט

 ניט איז בעסער גומי־שנידלעך. און :אריטעלעך אן קני, די
 און מײדלעך פון קלײדער די אין אוגטעדשײד ׳קײן מאבן

 נויטיקן עלטער דעם אין עײל פארשול-עלמער, פון איננלעך
 שטערן ניט זאלן ־ואס קלײדער, יאיןאזעלכיע אלצײנם זיך זײ

 טאפרידיקט פאדערונג דידאזיקע באװעגונגען. פדײע ז-ײערע
 דערלויבן הויזלעך ברײטע די קאסיטװם. אינגעלשעו־ א נאר

 קו- און קלעטערן שפריגגען, לויפן, צו איננלעך די פולק־אם
 שטערן קלײדלעך די אבעיר גלוםט. הארץ זײער װיפל זיך ליען

 זײנען זײ װען נאך, טאזונדערם גײן, צו אפילע טײדלעך די
 זײ בא אבער איז יאװענונג אין באדעיריפעניש די לאנגע.

קלענעדע. קיין ניט
 אוג■ גרדיסן א שטאןז פון פראט אין מאכן מוטערס פיל

 קינדער־ װאםעידיקע און יאנטעיװדיקע די צװישן טעדשײד
 א יאנטעיװ אן מען טוט זועטער, אפן נעקוקט ינייט קלײדעד.

 —מײדלעך און קאםטיומטשיקלעך, זואלענע דייקע אין אינגל
 זואכע- די אי נייט. אביער טויג דאס קלײדעלעך. לײכטע אין

 אלצײיגס דארפן קינדער־יקלײדער יאנטעיװדיקע ז־י אי דיקע,
 זועטער. צום צו־געפאםט זײן דאהפן און קינד דאם װארעמען

 יאנטעװדיקע צװישן אוינטערשײד אן טאבן שוין װיל מע װען
 בע- נאר אויםדדיקן דאס זיך מענ קלײידער, ׳װאכעדיקע און

 ניט נאר שניט, דעם אויםזעען, אויםעדלעכן דעם נעגײע
שטאף. דער בןןגעגײע

קלײדער אױבערעטע די
 אנ־ גוט איז קאלטן.זרעטער א אין גאס אין גײן צו .אןז

 קא־ .געשטריקטן א קלײדעד שטוביקע די אף> יקיגד דעם טאן
װארעמען א קאשטװם אפן אניטאן פראשט א אין און םטױם,
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 צימ׳ער וואדעמען געהײצטן ■ א אין פוטערל. אד־עד פאלטא
 אזוי אויך זויגטעיר אפילע אנגעטאן זײן קיינד דאים דאדף

א זומער. זוי לײכט,  פאר־ געטאן אפט אבעד יוועדט אונודז נ
 קלײדער צו-װארעמע אין קעדער די זיצן שטוב .אין קערט.

 א אן ארוים שטענדיק קימאט זײ לויפן נאם דעד אןז און
געזוגט.. קינדס פאדן שעדלעך איז יענץ אי ׳דאס אי פאלטא.
 אלץ װי בעסעד וזײינען קאםטױמלעך געשטריקטע <די פון
 הויזלעך די אי אדבל, די מיט זשאקעטל דאס אי זואס יעניע,
 גדויסע אין גאנצעס. איין .פאר זיך ימייט שטעלן זאקן די טייט

 װא־ אף פאלטא קו־רצן א קאםטױ-מל אפן אן מען טוט פרעםט
 װאם שעפסן-פעלצל, לײבט און קורץ א אידער ׳װאטע, לענע

 אים זאל באװעג־נגען, יזײנע אין קינד דעם שטערן ניט זאל
 װעט דעמאלט נל. ד. א. שנײ דעם שארן לויפן, דערלויבן

 פאדגעניגן א קינד פארן זײז שפאציר זויניטערדיקער דער
 מע װען דאן, אופט טדעפט ראס װי אפקווטעניש, קײן גיייט און

מוטערם. די אפט זינדיקז דעד׳מיט צהפיל; קיינד דאם אן היליט
 פאד־ פאדשול־קינד א אז נעדענקען/ שטענדיק דארף טע

 דעריבער אז יאון בארועגדגג אין טאג גאגצן דעם ברעגגט
 און לײכטע זײן זאלן זײגע קלײדער די אז זארגן, מען דארןז

 מוירע אבעיר, מו־טערס ידי דריקן. ניט ערגעץ זאלן און פרײע,
 דעם, זועגן א־פט זייער פאדגעשן ״פאדקילוגג״, א פאר האבגדיק

 אז קלײדער, אזױיפיל קיגד אפן װרנטער. ארוןן שלעיפן און
 זעקל אגגעשטאיפט אן גאש דער אף פאד זיך כזיט שטעלט ער

 טא־ע טואן.דערפאיר ריר א ניט זיך,גאר קאן און קלײדעד •מיט
נאז־קאטער. און הוסט יפון איפט לײידט צו, שנעיל וזיך ער קילט

זאקן די
 װאש זאקן, פיש די אף יטראגן קינד דאם דארןן יוױנטער

 זאקן די שיכלען. ,והאדעמע אויך און קני די צודע׳קן זאלן
 נאד זונזער, נאד ניגז באװל־שטאןז פרן יװעדן געמאיבט דארפן

שטאר- פום דעד שװיצט זאק זואלע־נעם א אין זױניטער. אויך
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 הױבט שװײס דערדאזיקער .באװלגעם; א אין אײדער קער,
 ווערן דעם, כוץ רייען־. שלעכטן א ארױםגעבן שפעטעד אן

 װא- אפילע און אפגעקילט לײכטער יפי׳ס שזוײםיק׳ע פײכיטע
 זײעד ם׳איז אטיואדעמען. ניט דאן זײ קאגען זאקן לענע

 צום צוגעפאסט זײן זאל זאיקן די פון פאדם די אז װיכטיק,
 זאק פונעם נעזל דאט פינגעד. און פיסל קינדם פוינעם געבו־י
 ד׳ארןן פיםל פוינעם פינגעד די פאר גראם, און פלאך זײן ראדןז

 אינ־ דעם אז אײינעד דריקז נייט זאלן זײ אז פלאץ, גענונ זײן
באזועגן. פרײ קאגען זיך זאלן און העירן

זאקן־בענדלעך
 זאקן-בענדלעך, פון הילןז דער מיט זיך האלטן זעקלעך ׳די
 קאנען זאקן-בענדלעך די םטאיניקל. צום צו זיך שפיליען װאס

 פון װערן גענײט אדער נומי-לאטטיק פון וועדן געטאבט
 קאנטן די טען יהארןז יעדנפאלם שטאןן. .אנדעד איז ניט וועלכן

 די לעכלעך. זײ אין אויטהאקן און שטאןז מיט ארומנייען
 דער אין זוערן אנגעטאן אוטבאדיננט ודארפן זא-קן-בענדלעך

 דעם און סטאניקל פונעם קנעפל צום עק אײן צושפילנדיק לעינג,
 זאקן־ די אז זעען, ■דארןש מע זאק. פון קינעפל צום עק אנדערן

 ’ בא־ די שטערן יניט זאלן און קורץ צו זײן ניט זאלן בענדלעך
 דארןז זאקן-׳בענדלעך רי צושפילען קיינד. פוגעם רו׳עגרנגען

 י פארנט, פון נאד זייט, דער פון ניט און קני די איבעד מען
 דאס און נאכגיביק זײ־ער זײיגען בײנער קיגדיערשע די װײל

 זײנען ׳ז^קן-עענודלעך די יװען זײ, צונױפציען שטענדיקע
 ריכטונג די אוישקרימען קאן זײט, דעד א,ס פארשפיליעט

פוט. פוניעם

שוכװארג

 זועדן נעױעגדנג דארןן אדפמעד־קזאמקײט באזוגדער ,א
 שוכװאדג שלעכטע רוארום קינד, פונעם שו־כװאדג דער אןז

שוכ־ קינד. פרנעם פיס די לעבן. גאנצן אפן פארקדיפלט
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 פונק- איד אנטאן. קינדש פוגעם טײל א איז ךאים • ־״ װאדג
 אי- גאנצן פונעם .װאש דאסזעלבע, אלגעמײן אין איז צי;י

 זײן איר צו ׳פאדערוינגען די דאדפן דעריבער אינטאן. בעריקן
 ארנטערשטן דעם פאריהיטן דארפן שיך די דיזעלבע. אויך
 און וױינטער ווערן אפגעקילט ניט זאלן אז,זײ יפיש, די יפון טײל
 פון פײכטקײט, פון באשיצן זומ׳ער, איבעדהיצן .ניט זיך זאלן

 ווענטיליאציע. ־ הױט דער שטעדן ניט זייך, פארנעצן
 טײלן באיזזנדערע אלע באװ׳עגן פרײ קאנען זיך ש׳דאדפן

 נארמאלע די װיערן פאדקריפלט יניט ש׳זאל פיםל פהנעם
 די קראנק װערן שיך עינגע און שלעכטע פון .זיינע. פאדם
 מא׳זאליעש, זיך שאפן עש נאגל(, )ארײנגעװאקשעינער נעגל

ג אז. א. פיינגיעד די אוים זיך ס׳יקדייטען  איז, בע-םטע דאם ז
 לויט ■קינזעד־שיכלעך די נײען מעגלעך, ש׳איז יז־ראו דארט, אז
 אראפנעטען ימען דארןן דעדבײ באשטעלונג. שפעצייעלער א
 אדאפ- מען דארןן מאם די באז־נדער. פישל יעידן פון מאש א

 זיך פארגרעשערט דאן יוױיל שטײט, קינד דאש װען נעמען,
 פישל. פונעם טײל אונטערשטעו־ דעך זיך פאדבדײיטערט און
 פוש פוינעם לאגע העינגענידיקעיר יאי אין מען דארןן דעם בז״ן

 פונעם גרויש די באשטיטען און פוט־טראיט דעם אױשטעישטן
טרעטן. באם זײנעם, קאנט אעערלעכן אינעם אײנבזיג

 אפצאשן די בו־ײטע״ זײן אומבאדיננט דארפן נעיזלעך די
 כא- זיך מען דאדף קינדעד בא נידעריקיע. און ברײטע אויך

ם זױיל שיך, עגגע און קודצע יפון היטן זונדעדט פי  זואיקשן די
צײט. נאגצע די זײ בא דאך

 גדיא- און שזועדע אוישמײדן מען ידאדןן מעג׳לעך זוייט >וױ
 קינידער די פון באוועגונגען די פארשװערן זײ װײל שיך, בע
 קינ- די אינטאן מען ־ארןן זואליקלעך אײן. זײ טאטעדן און

 מע גאס. יזזער אןז גײיט מיע בעײש גאר און װיינטעך נאר רער
 אזוינע שלעכט זײנען עש איז זיונען, אין האבן דערבײ רארןן

דעם אוינטעדצושײדן שװיער שיאיז זויעלכע בא װאלעקלעך,
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 אז פר״, אזױ זײז דאריפן זואלעקלעך די לינקן. פונעם רעכטן
דרוק. שום קײן פילן ניט זײ אין זאל פייםל קינדם דעם

 ׳רואלעקלער די זױנטער־צייט, אפילע מען דאדף שטוב אין
 פאנטאפל אזעלבע שטא]־> פון פאנטאפל אנטאן ,און אויסטאן

 די א׳מו־ױעיקםטן פארהאלטן זײ װאס דעם, מיט גוט זײנען
קערפער. פונעם אױםדאמפמג

קאפ־צודעק דער
 אדער געװאינט פון יטאבן אלץ פון בעיםער איז זזיטל דאים

 קעדײ זואיטע, אןז ,אדער פוטער פון ניט און געשטריקטעס א
 אויך טויגן עם קיינד. פונעם קיעפל דאם איבערצוהיצן ניט
 שװאבן זײ — קלאפנים, ־ אויערן ימיט יהיטלען קײן ני־ט
 אין אפילע צו געזװינען און קינדער די פון געהער דעם אפ

 באשליק א אױערן. די ©«חדעקז צו יװעטער ׳װאדיעטען א
 צו־ גוט מען יקאן אים מיט נוט. זייער פארקעירט, איז, אביעד
 פאגעט. טײל א און האלדז רעם אויעירן, די גאקן, דעם ידעקן

 אים קיאן מע װאם דעם, .ןויט ואויך באיקװעם «איז באשליק א
 ־רדעז זיך, פאתויקלען—נאך ווועטעד לוייטן ׳וויל, טע וװי .אנטאן
־זו/ארעימער. ס׳איז װען אים, צוכיגדן און קאלט, ס׳איז

הענטשלועס

 הענט- יואדעמע אנטאן ,דועטער מען דארןז העינט די אף
 פלוימ- פון ׳װאלענע-אדער גיעשטדיקטע, — פעגער אן שקעם

 םיט העינטשקעם פון װאדעמעד זײגען זײ )פוך(. פעדערן
 צוזאםעגגע־ אינײנעם זײנען פינגעד די װען װײל פײנגער,

 נייט, אינגאגצן טויגן טופטעס זוײניקעד. זײ פרירן נומען,
 קילט דעם כוץ און זיך באװענן צו קיגד דעם שטערן זײ װייל

 ניט בלײבט ער װייל האנט־וארצל, דעד אפ לײכט זײ אין
 געװאונטשן, איז עם מויפטע. דעד און ארבל צװישן צונעדעקט

אז יװערן, געטאכיט אזוי קעשעגעס די זאלן פאלטא אין «ז
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 ואין קאנען עש, ד&רן* עש װען צילט, לעדעד צו זאל קיינד דאש
העניטלעך״ די באהאלטן זײ

 פארשול- א אנטאן זומער׳ מעץ דארף װי
? קינד

 פון קיגד דאס באשיצן קלײדער די ידאן־פן זוינטער אויב
 זומער- די אין אוים קוטט לופט, קאלטעו־ אויםערלעכעד דעד

 הויט די אז זיך, זארגן צו פארקערט, טעג״ יװארעמע דייקע
 און לופט פרלשער מלט אטעמען מעד »ואם זאל קיינד פונעם

 מע זון. דער פון שטראלן די .ידורך דודכװארעמען זייך זאל
 פארהאלטן זײן, ניט זאלן זײ לײכט װי קלײדער, אז זאגן, מ־ז

 דעד פון אויסטײלונגען די מאם באשטימטער א אין דאך
 ג׳ע־ דעירפון- אדגאינל׳זם דעם קומט געזונט יקײן זואם תויט,
 דא-מןש, מער אשאך אױס טײלט הולט נאקעטע א צג ניט װייס

 טאקע איגדערעטעםן אלז דיאש אז שטארקעיר. אשאך עטעמט
 װערט שפיגל דער װאש דיעם, פון כאטש זעען ימען קאן אזוי,

 טע װען טוי(, טראפניש טיט צו זיך )דעקיט ״פאדשװלצט״
 אים. צו נאענט נאקעטעד א ׳וװינונג, קאלטעד א אין צו, גללט
 אנגע־ אן צו גללט אים צו װען יפאר, גיט קומט דאמ װי אזוי

 טײלט הויט נאקיעטע א אז יעש, הללשט מענטש, טאנענער
 אין שטאיקעד, װידקט לופט די יװאשער-דאמפן. מעד אולש

 ארוים רופט הויט, גאקעטיער א אןז אזלסטריקעינען, פון זין
 אולש־ פארשטארקטע א בלויט, פונעם צופלוש געהעכערטן א

 רער דורך שטאפן ארגאניזש פאדן שעדלעסע ז־י פון טײלונג
 קעירפער דעם אפ בעשער זי רײניקט אױפן אזא אןז און הויט

 נוצ־ זײער איז דעדיבער שטאפן. שעדלעכע דידאזיקע פון
 טעג, זומעדדלקע װארעמע די אין קיגדער די לאזן צו לעך
 נאיקעטער- ארומלויפן שטארק, צו גיט ברענט זון ידי װען

טיאקע גע׳זהגטיע׳ר. זײ יטאםט און זײ קירעופיטלקט דאס — הײיט
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 זוגען- די פון ׳װידקרננ ־עד אדאנק זרםעד־כאדאשים, די איז
 און װאוקם אין צו אמערשטן קיגדער די קןמיען שטראלן,

 צוזאםענ■ דעם אויס בעשעדן זונען-שטראלן די װאג. אין
 ארנאיניזם; גאינצן זיעם פאדשטאדקן און בלוט ׳פונעם שטעל

 אנ- זיט א.ו ררפן ווהאיש ־מיקיראיבן, שעדלעכע די אפ טויטן זײ
 דורך רדיינגען ןונען-שטראלן די קדאנקײטן. שטעקנדיקע

 אי־ די אןז וױריקן און ׳מו־סקולן און הויט קלײדעד, די דודך
 אפן — קערפעד אי־בעם זיך געפי־נען ■װאם ארגאנען, נערלעכע

קישקעם. אדן לומען הארצן,
 עש רועלכן פון שטאף, דעד ם׳איז ׳העלער און דיגער װאש

 דדיינגען טיפער און לײכטער׳ ,אלץ קלײדיער, ־י געגײט זיינען
 פאר- ניט אזיטקומען קאן דאש זונען-שטראלן. די ארײן

 אןן דינע אין אז דערמאנעז, זיך זאלן ימיד װען שטיענדלעך,
 געדיכ- אין אײדער קילעד, זון דיער אף איז קליידער העלע

 אײנ- גאנץ איבעד זיך דערקלעדט דאם טונקעלע. .אזן טע
 װא- :שטר;אלן טינים צװײ דהרך אונדז אןז זוירקט זון די פאך.

כעמישע. און רעמע
 גע־ העלן דודך אפגעװארפן ווועךן וװאדעש-שטראלן די
 אין לײכטעד און קיליעד טאקע אונדז איז דערפאר — װעב

 בא־ דדיגגען אבעיר שטראלן בעײישע די קליידער. העלע
 — געװעבן לײכטע און העלע דודך ארײן גריגוג זוגדעדס

 וױרקוניג, די ארויש דאש זוײזן שטדאלן דידאזיקע טאקע און
 װיכטיק, איז דעריבער ניערעדט. איד װעגן יהאבן טיר װאש

 מעגלעכשט-לײכטערע אין קינדער די אנטאן מען זאל זומעד אז
קלײדער. העלערע און

קלײדער זומערדיקע

 אעגלשע, ס־־י מײדלשע, סײ קלײדעיר, די דאדפן זומער
 גרויישע מיט ארבל, אן קאײבינאצע אײן פון נאר באשטײן

קוד- יפון אדער פלײצע% דער .אף ארן בדושטל אפן אויששניטן
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 העלפט אויבערשטע די צודעקן זאלן זואש הויזלעך, צינקע
לענדן. די פון

 טראג- א־ טאבן בעסער ,איז טרושיקעם אדער הויזלעך ידי
 פון פלײצע. דער אןת איבערקרײצן זיך זאלן ,װאס ביענדלעך,

 דער אין .פאחבינודו־נג קײן טראגבע׳נדלעך די הארפן פארנט
 ברושט-קאשטן ידעם שטערן קאן ידאש װײל האבן, ניט קווער

 הויזלעך זאך. איבעריקע אן דאש איז ביכלאל און צו.אטעמען,
 קיגד פאדן זייינען זײ מײל ערגער, זיינען גומילאטטיק אף
 געדעגקען׳ צושנײדן באש טען דארף ביבלאל םאקװעם. ניט
 די אןז נאר האלטן זיך דארןן אנטאן קינדערשע דאש אז

 טײלן אגדערע קיינע צו הארט צושטײן ניט אזן פלײצעים
קעהפער. פוינעם

 העסקעם אין קינד דאש בײיט טאג פונעם מעשעך אין
 העלן פון קאמבינאציע א אף טדושקעש די רועטער טיטן

 פון שטראלן צו-הײשע די פון אים באשיצט זואש שטאף,
 טעג זומעיהדיקע קאלטע אין זוינטל. קילן יפונעם און זון דער
 אױבן פון אנטאן טען קאן זזארבםט און פדילינג אין ׳אויך און

 זײער ש׳איז שטאף; ־ואדעײן מעד פון קאמבינאציע א נאך
 קינדער די אנצוטאן װי דויםן, זיאלן מוטערש די אז וױכטי׳ק,

 זײ און הײס זײן ני,ט זאל קינדעד די נאך, װעטעד לדי׳טן
 קינד דאש אז בואמעדיקט, מוטער די נאר װי יפרירן. ניט זאלן
 א־ועקפירן גלײך אים זי דארף שװיצט, רויט, איננאנצן איז

 קלײדער. לײפטעדע אין איבערטאן און ארומװישן אהײם,
 פישלעך די אזן בלײך װערט קינד דאש נאר װי פארקערט,

 װארע- עטח־אש איבעיהטאן אים מען דאר,ז — קאלטע, װערן
 קלאגן, זיך װעיט קינד דאש ביז יװאריטן ינייט דארןן ימע מעד.

 אמאל קאן אלײן קינד דאש קאלט. אדעיר הײש איז אים אז
 פארשפילט שטאױק זיך האט ער וױיל זאגן, ניט גארנישט

 פאר- איז עד גויט, ניט עפעיש איז אים אז ניט, בואםעדקט און
 אפ ניט ער שטעלט דעדויןז און אנדעריש עפעש מיט נומען

נאכ- אלײן מוטעד די הארןז דעדיבער אופמערקיזאמקײט. זײן
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 צום צוגעפאםט זײן זאל קינד פונעם אנטאן דאם אז קוקן,
 און הײם ניט אבער װאירעם, זײן זאל קעד דעם אז װעםער,

קאלט. ניט

שוכװארג זומערדיק

 בא־ צו װי טראבטן צו ןואם םאך קײן ניטא איז זומעד
 ברעג איפן צימערן, ריינע אין קינד. פונעם פיסלעך די שיצן
 זאל קינד רא׳ס אז גזט, זײעיר איז טײך נעבן זאמד אפן יאם,

 אים מאכט אים, פארהאירטעזועט דאס בארװעים. אוימלױפן
 צו גענויגט װײניקער שטאינדזזאפטיקיער, .און קרעפטיקעד
 צו געפאד א דא אבער ס׳איז זואז קראנקײטן. פארשײדענע

 שטאטישע די אןז בײשפיל, צום — פיםלעך, די פאד׳װאונדן
 איז — זועגן, שיטײנעתע שטויביקע אןש װאלד, אין גאםן,

 פאנטאפל אדער םאנדאלן אנטאן זאל קייניד דאס אז בעטער,
 זעקעלער־ באוװלנע אױך מעטער קילן א אין און פארוםינע פון
 װײל טראגן, ניט זעקלעך קײן טען דאדף טעג זוארעמ-ע אין
 פון שזויצן דאם פארשטארקן שטויב, זיך אף נאד קלײבן זײ
 מיט אטעמען צו פיס די פון הויט דעד שטעירן און פיים די

 פיםל דאס זיך פארװאונדעט קייינד דאס װען לויפט. פרישער
 ארום- און יאד מיט באשמירן באלד עס טען דארןן גײעגדיק,

 אויםגעפרעםטן און אויםגעװאשענעם רײן א מיט בינדן
 שמו־ שפינװעבס, קײן צולאזן גיט טאר מע טיבל. שטיקל

 זאכן אלע די װײל םיטלען, הײפױשע טיבל, שטיקלעך צייקע
 דער פון פארגיפטונג א ארויסררפן קאנען און פארשמוצן

װאוגיד.

קא&־צודעק זומערזײקער דער

 קיגדער די דאריפן טעטפעדאט־ר םעסיקער א בא זומעד
 האר די אין האט קאפ דעד — קעפ אפגעדעקטע מיט גײן

אנ־ קײן אין ניט דעדיביער נװטיקט־זיך און שוץ נאטירלעכיע א
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גאר בדענען זונען-שטראלן די װען דאן, נאר שוץ. דער
 דעם איבעדצוהיצן געיפאר א פאדאן ם׳איז זוען שטארק,

 שװאדצעיר מיט באדעקט איז ער ׳רוען באזוגדעדם, — קאפ,
 גוט איז — זונעז-שטראלן, די צו שטארק צייען זועלבע האר,

 פאשעט אדער פאנאמע באװל, פון היטעלע װײס א אנצוטאן
 דער אף טראגן ניט בעשדמויפן טאד מע קאפ-טיכל. ־ויים א

 מײדלעך די מיט אפט טרעפט דאים װי טיכל, שװארצן א זון
 צודעק, שום א אן אויפקומען קאנען קעפ בלאנדע דארןז. אין

זונען-שטראלן. רי װײניקער צו צייען האד העלע װײלע
 פונעם לײב דאים זוטער זײן יוועט עם גאקעטער יװאם

 פואדהאדטעװעיט און פארברענט עם זועט בעיםער אלץ קיגד,
 ענגלישער פון אוישהײלן זיך עד װעט גיכיער אלץ זועדן,

 לײדן קינדער אוט־־זערע װאם בלוט־אדעמקײט, פון קריעגק,
 װאקםן עיר װעט בעסעד יאון שגעלער אלץ אפט, אזוי דערפון

זיך. אנטװיקלען און
קינד, דאם אז געדענקען, שטענדיק דאדפן ימוטערס די

 גע- װי ניט זיך קאן בלימל, יעדעם נעוװייקם, יעדער אויך זוי
 און לופט פדישער פון וױירקונוג דער אן יאנטװיקלען העריק

 אײן,מא- קײן דודכלאזן גיט און יהיטן יכזען דארף יךעדיבער זון.
 פוינעם געזוגט פיאדן אים אױםנוצנרײק ניט זוגעז־טאג, רעימען
קעד.
 זאלן זײ אז אזוי, נײען מען ,דאדף קלײדער זזמעדדיקע די

 קער־ דעם דורכצואזואדעמען זיוניען-שטראלן די שטעדן ניט
 מער װאס קאנען הױט די זאל זײ אין אז קינד, פונעם פער

לופט. פרישיער מיט אטעמען
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