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! קיגדערלאך ליפע

 ודיטער װאם אז איץ־ וײנטשן מיר און יאנטעוז הײנםיקן א״ער צז אייך פאגריםן םיר
 רעוזאלז- דעם פזן קאמפן אזן איד״ען ײ צז דערנעענטערן מער וזאם זיך איר זאלט

.ארנעטער־קלאם אנעדן%צ

א״ א.א. 20 ש ם נ ע ר 3
 ח״מער- אזנזער אז#זױנטשם ן או יאנטעוז הײגטיקן צזם שול שעפטזם איר פאגריםט

 —או רעוזאלוציאנערן דעם פאר ק*נד ארפעטער אידישע דאם דערציען פון ארנעט דיקע
דערפאלג. מיט זזערן געקרזינט זאל קלאם געםער

־סאוועט ר ע ד נ י ק
 ג. לערער ן אז חבר אזנזער שזל,פאגר'םן ג«ער או פון םאוזעט פון קינדער ױ םיו

 על־ ן אז קינדער אלע אײך און 20 גרענםש נזער פאר״אלטונג,אז שול םאנדלער,דיי
יאנטעװ. הײנטיקן נזער א« צו׳ טערן

 ־סאוזעט ק״נדער
 פראגקם׳1 שול
א. א. א. פײם

ר ע ו k ל d *י ה ע ד נ ־ י פיגקל אידע פוןק
קלאם) (^טער

 PP גע״ען ניט רזםלאנד אין איז בירגער־קריג אזן רעזואלזציע דער פזן צייט אין
 הזנגעריקע,אפגער'־ ארזמגעגאנגען זײנען קינדעד הײמלאזע .די ק•נדער-אגעטאלטן

 םאך א קעלט. אזן הזנגער פ:ן געװארן קראגק זײנען זיי פזן םאך א אזן םענע
 בעטלען גאסן די אין ארזמלזיפן פלעגן ן אז פעטלער געוזארן ז״יגען קינדער די פזן

 גאנוזענען אם״לע ױ פלעגן געלעגענהײט א געהאט האפן זיי וזען פרזיט. שטיקל א
געסאבט. זיןי האט עם זואז שלאפן פלעגן ז־׳י הזנגער. זייער שטילן צז אב*ל

 ־ ק'נדער־אנע אויפגעבזיט םאחעטן־רעגירזנג די האט רעחאלוציע דער א*צטער,נאך
 ז״ װערן דארטן , אר״ינגענזמען זזערן קינדעד הײמלאזע אלע וזעלנע ׳אין טאלטן

 נוצלעכ'ע אזן ערלעבע ז״ן צו געלערנט וזערן ד גמקל״דעט. און געעפייזט גזט
.סענטשן

^ן דאס רעןואאצי^ ח&ו ך$1 און םאר ק*גדז&ך ײ jib ל

) קלאם םער3( אוויץ3ם.ל* פון

 V« געקאנט ניט עלטערן ארבעםער די פזן רױנדער די האבן רע״אלזציע דער פאר
 אינ־ לערנען.דאם פארן צאלן געדארפט האט מען ־שזל,וזייל דעגירזנגם א אין לערנען

 האפן *׳יt האו ביידעד דער געהען t אי ק'נדער ארבעטער אידישע די פאר פלאץ ציגע
 אזן האלץ טלאגן ד פלעגן עמעםן דער אין ן אן׳ דאװנען אזיסלערגען געדארפט זיך

 פיל־• סיט םענטשן א םאר חאם פארשטעלן שזין «יך קאן מען קינדער* ,ד ניאגטשען
בײדער. דער ארזיםגעגעבן האט עם דונג



2.
 אי« עם רעװאלזציע. דער .נאך7איצט ר קינד. די פון לעפן דאם איז אנדערש גאנץ
נג־שול. רעגירז א פאזזבן קענ;ן ניט זאל ,תאם ארפעטער־קינד ק״ן ניטא

 נייע קינדער. די פעלן ניט גארניעט זאל עם זעט,אז רעגי־רזנג פאלשעוזיםטישע די
 ביר- נפטיקע צזקו די פאר געפזיט זזעדן נדער־גארטנם קי אזן שזלן,ק'נדער־הײמען

לאנד. םאציאליטנײשן דעם פון גער

:—־)-----------------־־־(

: רעװאלזצייע דער נאך אזן פאר רזסלאנד אין קינד^* די : : ג**רכ»ן מ^רי פון :

 דער פאר רוםלאנד אין קינדער די פון לענן דעם זזעגן וױםן מיר וזילן קינדער אלם
 רעגי־ איצטיקע די האט צי וזיםן ״ילן מיר רעוזאלזציע. דער נאך ן או רעוזאלזציע

 האם אזן פריער געטאן קינדער די ױיאפן וזאם נײן. ,צי לעבן זײער פארפעפערט רזנג
? איצט «ײ טוען

ג רזםישע די איז צאריזם פזן צײט אין ײזנ עג  מיט געוזען פארנזסען שטארק זייער ר
ען לעבן. נעםערן א מיט אײנוזאוינער אירע פארזארגן צז ניט אין קלזיסטערם נזי

 פירגער־־קריג,זײ־ פין צײט שפעטער,אין און זזעלט־םילכאםע דער פזן צײמ דער אין
 עלטערן יענע פזן קינדער די . געו;ארן דערהארגעמ מוטערם ן אז פאטערס םאך א נען

 האבן סינדער די געזארגט. ניט ד פאר האט רןיינער און7הײמען אן געבליבן זײנען
 וזאנ״ פלעגן און יאנדעם אין צזזאמענגענזמען צ״טן פינםטערע יענע אין זיך

 פזן און הונגער פון געשטארבן זײנען קינדער די פון ם׳יך א .גאםן די א״בער דערן
קעלט.

 ערשטע די אא׳ הענט זייןךע אין בזאכט די איפערגענזכ/עז האנן ארפעטער די וזען
 אײנער קינדער.װען דאבלאזע די פארזארגן צז געוזען איז7עטאן1 האפן זיי זזאם זאך

די  װען אז מעלאכע,קעד״ א לערנען אים מען געוזארן,פלעגט עלטער איז קינדער פזן׳
פנזי דעם אין פאטײליקן ראנען זיך ער זאל שזל פזן ארזים װעט ער  לאנד. פון אןי
 א פארנעמען דארף קינדער די פון דערציאזנג די אז7ט3גלזי סאמעטן-רעגידזנג די
םאװעטן־לאנד. ן פז אזי־פפוי דעם אין ט ר א ן ק י ט כ י וז

- רעזואלוציע דער נאך אזן רעוזאלוצי־ע דעך פאר קיגדער ס-ס-ס~) )0-0-0

 ניט האט פאטער דער ארים^זײל זײער געוזען זײנען רעוןאלזציע דער פאר קינדער די
 צז אזן ארפעטן צז ערגיץ אין צזגעלאזט ניט אים מ*האם וזייל׳ ארפעטן צו וזאז געהאט

פאמיליע. זײן פאר פארדינען
, עלטעח ױ גוט איז עם . מ ז ג ן ע מ ע ל א םאהעטן־לאנד אין איז היינט ן אז

 דער־ און/פאמיליע דער פאר ן אז זיך פאר פארדינען7 ארפעטן צז וזאו האבן זײ וױיל
אמאל. זוי קינדער די פעםעד איז פאר

 מזפער, הערגערט
קלאם. דריטער

 ‘פר״ טן3 אזן טן1 דעם מיטינגען זײנע האלסאפ א.א.א. 20 פרענטש שעפטום אונזער
• נ f ק ר א ז-׳י י ג 7גאם טע4 איםט 627האל אסטאריא אין מאנאט אין טיק

I״ ״קײנדערלאנד ־קעמפ ארפעטער־ק'נדער אײנציקן דעם אין מינדער אײערע שיקט

ז פזן מיטגליד א וזערט ל א נ א י צ א נ י ע ט נ י ארדןן ארפעטער א

 פונליםיטי, םטאר״ רעד״ אין געװארן מימאגױאפירט איז פראלעט־הזל"׳ זשורנאל דער
ז7פלאי זעקםטער 7גאם״טע12 איסט 35 י ./יארק נ י . .9482-4 אלגאנקוײן : טעלעפאן נ
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דזש״מם^מייץ פון
קלאם טער4•

 םאזזעטן־פאר־ פזן פארט« ניסטישעו קאמז דער פזן םעקרעמאר איצטיקער םטאלין^ער
 געהארן ארעםטירט ער איז סאל פינף לעפן. שחערן א זייער דזרבגעמאבט פאנד^אט

אנטלויפז״ צז איין אים זיך גיט מאל אלע ן או םיפיר קײן אים פארשיקט מען ן אז

 םאמעטן-פארפאנד. ן םז אזיפפזי דעם אין ראלע גרויםע א זײער איצט שפי־לט םטאלין
 ” טויט א פאלט-אן#&אציאלי«ם צזם זיך דערנעענטערט רזםלאנד יאר^זאם יעדן מיט

וזעלט. גאגצער דער פזן בזרזשזאז־־ע דער יף אז שרעק

! ארפעטער-לאנד א״נציקן דעם אזיף שלעכטם קײן רײדן ניט לאזט ♦ ארפעסער
—0---------------------------------0—

ן א ל פ ר ע ק י י ר א ״ ־ ף נ י פ ר ע קזיפמאן ל״ע פזן ד
קלאם טער4 _________________________!___________

ך בזיט רזםלאנד  ישזלן פאנריקן,מער םואקטאום^/ער םער אזן מער - טאג יעדן . זי
 אײנגע־ שזין האבן נעסער״ז״ און בעםער אל׳ן וזערט אינדזםטריע די לערער. מער און

 אלע דארט ס״איז .רו טאג אנדער אן האט ארפעטער יעדער האך. פינף־־טאגיקע א פירט
יאנטע״. יעדנם איז נטיק זז אמעײקע,האז אין זױ ניט 'אנטעװ. סאל

 “ענ זיך דארף און 1S£G אקטאפער ן אי אנגעהזיפן זיך האט פלאן פינף-יאריקער דער
 ארפעטער רזםישער דער וזײל#פריער םאך א ענדיקן אפער זיך װעט ער .1933 ןיא דיקן

פזרזשזאזיע. דער פאר ניט ן אז זיך פאר לעפן נײ א פזיט ער ודים^אז פזיער ן אז
—0--------------------------------------------0—

ד נ א ב ר א פ - ן ט ע ו ו א ן ס ז ע א ק י ר ע ס א

 ארבעטער־ אן איז וזאם#וזעלט דער אין לאנד אײנציקע דאם איז סאזזעטן־פארפאנד דער
 דער אין לאגד קאפיטאליםטיש גרעםטע דאם איז שטאטן פאראײניקטע רעגירזנג״די

 "ט ע«3,ר u * * ** % 0 ז ע צ פאראן «"נען שטאטן פאראײגיקטע די אין וזעלט.
ארפעט,אזיק״ט. <ךן נישטא איז םאחעטן־־פארפאנד אין וזען צײט דער אין׳ ע ז א ל

I •

 רע ארפעטעוכ.מיס ד* פארםאמען און וםyod-קלז מאכן א^עריקע אין קאפיטאליםםן די
ע.  או[ ארפעטער-קלזפן קלזיסטערם די פון מען םאכט םאוזעטן־פארפאנד אין ליגי

׳ ארפעטער. די פאר םאם אלם רעליגיע פארט״שט סען

 ,מילבאסע קזמענדער דער פאר אכזעריקע מאכט קריגס־שיפן מערםטע און גרעםטע די
מילבאמע. קעגן מען קעמפט ראטן-פארפאגד אין וזען

פזננדי־טע ארן

קלאם טעו*4
.................................................... ■ - ■ ־ ------------ — -------------------- • . 1 --------------------------------------- ־ ־ ״

1ארפעטעו-קלאם פארן ארבעטער־קינד אידישע דאם

שזל|! ע ר ע ז נ ו א אין קינדער אײערע שיקט

■-....................— ... -------—---------------------------------------—U-----׳'- -------------------------------------

ארגאגיזאציע! קלאםן־קעםפערישע א איז ארדן ארפעטער אינטערגאציאנלער דער



ר ?׳טער ע ג ם ע ו ז א נ

 זיבעטן דעם קאליםײאזם א־־ן פארזאםלט זיך האנן ארנעטער־קינדער ן אז ארנעטער די
 האט געזאנגם-פארײן פר״הייט דער רעוזאלזציע. רזםישע 'אר 13 פ״ערן צז נאוזעמפער
 די וזעגן גערעדט האפן חברים אנדערע ן או פאםטער חבר ארפעטער־לידער. געזזנגען
'אר. 13 די אין געטאן האפן ז״ וזאם ן אז םאוזעטן־פארפאנד אין ארפעטער

 פאלעפאטים די וזי ן1געװי האט םצענע ערשטע די שפיל. א געהאט ד האפן שפעטער
 ארפע־ די שלאגט אזן חט1ק פאליציי די .פאנריקן די פזן ארפעטער די ארזים וזארפן
 פריי לעכן סאװעטן־פארפאנד אין ארבעםער די זזי געזזיזן האט םצענע צוױיטע די מער.

 גע־ סיר זי׳ינען דערנאך פאליצ*. אזן פאלעפאם דעם פאר םזירע קײן ניט האפן אזן
אהײם. גאנגען

קאטאוױץ העלן
קלאם טער2

.י־ז ס• פ.

 פזכ־ די ? .ם,ם.*ז פזכמטאפז די מ־׳ינען ״אם . פ.ם.יז וזעגן שזל אין לערנען מיר
יז. שטאבן ס.  די־ טוט ארבעט אן פאד וזאם םאוזעטן־פארפאנד״ ן פז ס״נען:״פרײנט פ.

 פאר געלט קלייבן םאוזעטך־פארבאנד״ פון ״פרײנט די םאוזעמן־פארפאנד״? פזן ״םרײנט
 פאיטיי־- צז ארפעטער די ארגאניזירט ד םאזועטן־פארבאנד. כךין שיקן צז טראקטארס

 םאהעסן-פאר- מיט מילבאמעם וזילן וזאם# די קעגן קעמפט ן אז םאוזעטן־־־פארפאנד דיקן
פאנד.

 די האט סאוזעטךיפארכאגד אין געזאגט^אז ראפאנים אזן גאלאבים די האבן יאר לעצטן
 ם״פארפרענם ן או דאוזנען ניט מ״לאז׳ט אז ן או גאלאך א געשאםן רעגירזנג סאזזעטישע

 םאוזעטן־ ן אי ארבעטער די עמעס. ניט איז דאם וױיםן,אז מיר אפער קלויםטערם. די
 איז רעליגיע ,אז שױן פארשט״ען זײ ן אז באװאזםטזיניק אזזי שזין זיינען פארפאנד

 שולןאון * קלזיםטערם די פון מאכן צז באשטימען אל״ין ד ן אז ארפעטער פאר םאם
 בילבערע פאר שזלן ן אז קלז״םטערם די דארפן מיר״ ,אז זאגן זיי .ארפעטער־־קלופן

 א«זי#הײזער די אין זיך בײ דאװנען ,קענען דאנוגען וױלן וזאם׳ םענמשן ד' «אבן,אזן
 *קײן געשאםן ניט האט רעגירזנג םאוזעטישע די אזיך^אז וז״םן מיר שזל״ ן אי זײ גזט

יז. די . גאלאך ם.  מי־ דארטן^אזיפן אזן# סאמסמיטינג גרזיםן א אראנזש׳רט האט פ.
םאחעגזן׳־פארבאנד. ״עגן עמעם דעם ארנעטער די דערצײלט דײעדנער ן3הא׳ טינג

 %ד פאר םאםמיטינ* דעם אראנזשירט y אז האנן סאוזעטן-פארבאנד״ פון פרײנט״ די
. פליער םאוזעטישע

 ארגאני«אציע. וױכט״קע זי׳יער א איז םאהעטן-פארבאנד״ פון ״פרינט די

פ.יז פזן סיטגליד א וזערם םאזזעטן־פארנאנר״. פזן ״פריינט - ים.

 פעלדמאן לינע
קלאס. טער4

 פויי־־ טן3 ן אז טן1 דעם םיטינגען זײנע האלט־אפ א.א.א. so פרענטש שעפטזם אונזער
^ טע4 א״םם 62, ל א ה א י ר א ט ס א אין חודש אין טיק א יארק^ג.'. ניו ג

״ז ד נ א ל ר ע ד נ ' ק״ קעמפ פראלעטארישן אזנזער אין קינדער א״יערע שיקט
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מיך. שזין רזפט מאמע ױ׳א לײקע,לײקע״.״

 צעפ סײנע ארזסגענזמ־זן און צ״ן די גערײניקס/העגם די צעוזאשן .אןיפגעשטאנען
 טי^אפגעגעםן לעבן געזעצט זי׳ן איך 3הא דעם נאך .פארפלאנטן פריש װידער ן אז

םרזל״ אין אוזעק אזן עלטערן םײגע צז :״גוד־באי׳ ,געזאגט אנגעטאן יך ז און

 ״די פ״פל. דער שרײט - םז-טז-טז״//צוזעלף. - דאן אזן אזײגער,עלף צען װערט עם
.וזייטער ■־ ז אז ן או׳ קלײדער״ רײ ערשטע

<
ז׳ םקזל אין אוזעק וױדער גײ םיטאק״איך אפ ־ עם און אהיים גײ איך י  דרײ וזערט ם נ

 דער צן גײן קען איך/מאבע״מאמע*ן; םײן פרעג אזן אהײם גיכער לזיף איך אזײגער.
 שטאך־געטאן א • םיר האפן וזערםער די סראנק׳/ בין איך ״נײן דעםאנםטראציע?״.

ענטפער. דיים נאך אזמעטיק אזזי אויםגעקזקט םיר האט טאג דער .הארצן אין

 וזעגן געטרויםט איך האב גאכט גאנצע די וזײנענדיק. שלאפן געל״גט זיך האב איך
דעמאנםטראציע. דער

אר^עט אן כאםע דער

 ק״ן און — טאג גאנצן א גייט־־ארזם ארבעט״ער זזכן פרי גאנץ אװעק איז טאטע מײן
נישטא. אלץ איז ארבעט

 זאגט . ארבעט? געקראגן האםטז״אים: איך שזל^פרעג פון געקומען פין איך װען
. געלט קײן ,נישט ארבעט קײן ניט גיפן זײ { נאליפאטיס א,דיי״ ערג״נײן״.

:זאגן קעלט.זײ פון נישט׳ הזגגער פזן נישט׳ניט לײדן ױ — נייבער פעטע די  דא .
ליגע גענזג דא א•* הענט ני

,עפשט״ן זעלדע
. קלאפ טער1

אחי^ט

 ארבעטער, אן איז טאטע םי׳ין
 נאבט. אזן טאג ארפעט ער

, ן אי שװער ארבעט מאמע מײן ז ד  ה
 נאבט« און טאג ארפעט זי

ארבעט. דער אין איר העלף איך
 , עפשט״! כײקעלע

אר &  ,אלט '
. ם א ל ק טער1

1 קלאס ארנעטער פןן אײנירןיט די שטערט זם ני צ'ז
I מ א ל ק I I ר ע ט ע ב ר ״ א פזן פאטערלאנד דאם איז םאװעטן־פארנאנד

I I ! ם א ל ק ־  ר ע ט ע a ר א ן ו ן י ם א א ר ם א פ ן י ג י ל ת

ד * ק ״ קינדער-קעמפ פראלעטארישן דעם אין קינדער אײעדע שיקם נ א ל ר ע ד נ
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ארנז&ט אן טאםע דער

 אטים3אלי3 די ארבעט. אן זײנען מענמשן םאך א זײערשוזער. איז צײט איצסיקע די
, ם ש י נ ר א ג ן3הא ארבעטער די אןן אלץ האבן

 הײם דער ן אי זיצן אטים3אלי3 די וזען# שוזער ארפעטן ז״ ף ארפזלטער די זאגן וזאם
״פארזזערטס״׳. דעם אזן ״ ״טאג דעם לײענען אןן

 קיץ ניס האט וזאם א״נציקער דער ניט אי« פאטער מיין ארפעטלאז״ איז פאטער מײן
ארבעט. ק״ן ניט |3הא טויזנטער אזן טז״זנט־לר ארפעט.

 ' פארמאן םיימאן
e אלט, 'אר 
. ם א ל ק טער1

ע ט^ ע חג «

 גרעםער״ אןן גרעםער אלץ זזערט ארבעטלאזיקײט וזינטער^און א נאך געקזםען איז עם
דירע־געלט. פאצאלן צז האם פזן נישט האפן ארפעטלאזע םערםטע די

 װאז ניסט ארט אים - אפגעפרעםענער אזיםגערזטער,אן אן הזיז פון באליפאם דער
 קלאגט־־אן ער ן אז ריכטער צום אוזעק גײט ער .שלאפן וזעלן זײ װאן אזן גײן וזעלן זײ

ז דער פון באליפאם דעם גיט ריכי׳ער דער ן אז׳ ארפעטלאזן דעם  ״דיםפאזעם׳,׳ א הז'
הזיז״ פזן ארבעטלאזן דעם ארזיםצזאװארפן דערלזיבעניש די אים גיט

ר טאג^וזייל אלע פאםירן «אכן אזעלכע ע ר ד ע ט כ י יט ר ״ ־ ג ט נ א  ה
ט נ א ה - ן י ט א י ' ' ד מ . ם י ט א נ י ל א ג

 אר־ די העלפן צו י אזו װי פארטראבטן צז אן - נ״שט זיך הזיבט שטאט־רעגירזנג די
 פ>י־ ארפעטלאזע די ̂תאז פרז־־ט־לײנם שאפט זי וואם א'« הילף אײנצײקע די פעטלאזע.

קאחע. מיט פרזיט מטיקל הארטע דאם קזמען

 ארבעטלאזע רעגירזנג דער פון פאדערן און פאראײניקן זיך דארפן ארפעטלאזע די
נעדאזזעם, ט v י נ אזן פארזיכערזנג

,פעקעלים פערל
קלאם. טער4

—ט—-------------------------ס...

ארבןלט^זע

 קזמט ארנזלמלאז'קײט שלעבט. זייזן־ זײנען צײטן ארפעטלאז. זײנען ארנעטער סאך א
 ארפעסער די יאגן פראפיטן.זײ מער אלץ זזבן באליפאטים די אינערפראדזקציע. פזן

װאך. אין טעג זעקם אזן טאג א שא צװעלף ארבעטן צזם ד מאבן ן אן

 קויפן זאל עם וזער פאראן נישט איז עם אז ארפעטלאז י׳ינען ז ארפעםער פיל אזוי
 פאר־־ וזערט עם םטאר אין ארײן דאם שטעלן זײ געמאכט. וזערן וזאם פראדזקטן די

.הזנגעדן אריעטער טזיזנטער ט״ך^זײל אין אריין דאם מען װארפט דערנאך שיסלט.

 מא־ קעגן ניט «י׳ינען זזאך.םיר אלע נואשינען נײע אריין אזיך קריגן אטים3באל' די
 פינף אזן טאג א םא זעסם ארפעטן זאלן ארבעםער די אז וזילן מיט אבער שינען

וזאך. אי׳ן םעג

p וזעט עם אז t ;לערן, א מאכן צו געלעגענהײט א האבן ארבעטער יעדער זועט אזו
,פארמאן דאראטי

. קלאם טער3
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אדמ&טלאהל

 אדער ארבעט געישריגן: האבן ארנעםלאזע אלע הזגגער־מארש. גרויםער א געוזען איז עם
 ה״זער׳ ד״ פזן ארזיםוזארפן ניס ד מ״ואל געשריגן,אז אויך האגן זײ םבירעםן״.

 פאר- מ״זאל אז געפאדערט האפן זײ עלעסטריק. אזן געז זײער אפעבעלן נישט זאל מען
׳ עםן, מיט פאמיליעם ז״ערע זארגן

 אדלער ביסויים
׳ קלאם טער2 ,

ארגן&של^זע די

 װעלן אלע מיר װען ביטער. אזן שווער ײיער איז ארפעטלאזע די פזן לעבן דאם
 זײ װאם אלץ האפן װעלן זײ גזט. זײן אײנעם יעדן םאװעטן-רעגירזנג,װעט א האפן

סאװעטך־־־פארבאנד. אין װי גזט אזזי זײן אזנז קזמןלן,װעט וזעט צײט די וזען שאפן.

,פרידמאן ג.
הלאס׳ טער2

ר ע ם ע a ר א מידע

 זײ-#שטאל צזם גײען זיי װען .שפרינגען זײ# נגען שפרי ד - פערדלאך פערדלאך^די די
 יאגט און אים יאגט עריאם3באלי דעם בײ ארנעטער די זײנען אזוי סיד. זײ נען
אדזײם. דערשלעפן י־ם ip זיך קאן ער אז/איים

 ׳ טײטשער פערל
ta ׳.קלאס ר

[3םטרײ דרעםםאמ&ר

 צען ארבעטן אינדוםטריע דער אין ארפעטער די וזײל ? גערזפן םטרײק א װערט פארװאם
 אזיםהאלטן צז םכירעם גענוג נישט קריגן אזן װאך אין טעג זעקם אזן טאג א שא

פאמיליעם. זייערע

 אינדזםטריע. דיעםםאכער דער אין סטרײק א ,איז פאר איצט קזמט ,וזאם םטרײק דער
 ,װעלבע ארנעטער יזנייאן״ נדוםטריעלער אי דער פון געוזארן גערזפן איז םםרײק דער

 זיי סטרײק/ זייער געוױנען צו ארפעטער די ניט העלפן #לאגע זײער נישט פארשטײען
! ן a ע ק ם

 #םטר״יק אין אראפ גי׳יען ארבעםער אלע ן אז גערזפן װערט םטרײק א חען : כדינט םקעבן
 ׳ ארבעטן ד םטרייק: אין אראפ ניט פײשפ'ל,גײען א ארבעמע^פאר דרײ אדער צוױי און
 דעם י געוױנען פאליבאטים %ד העלפן זיי .םטרײקן ארבעטער די װען׳צײט דער אין

םםרײק.

 םטרײק.מיר דעם געוזינען דרעםמאבער די העלפן דארפן׳שזל־קינדער ן אז כאוז״רים םיר
םטרײקער. די פאר געלט זאםלען העלפן דארפן

, פארסאן ד.
.׳ קלאם טער2

ט ק י ד ײ ט ר א ם פ ע ןד ט ע ה א ד ה נ א ג ר א I ! פ
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ר ע פ נ י װ

כןt ארזם גיען וזאם ארבעםער די פאר ניט און קינדער די פאר גוט איז וײנטער  ן
 זיך קענען קינדער י/ד און שנײט עס זז״ל קינדער די פאר גזט איז עם דזשאב. א

שג״-מענטשן׳ מאכן קענען אוז שליטלען

 א זזכן גײען זי׳י װען אזן שנײט עם וזען ארבעטםלאזע די פאר גזט נישט א״ז עם
 צעײםענע טראגן זײ קאלט. זייעד זײ פרעד־לײנם,וזערט די אויף גײען אדער דזשאנ

ן דערפזן זיי װערט - קלייידער י ז קאלט. א
עוײעט

קילאס. טער4

ן ' ג i? ל

 טײך ,פײם םיגײםק שטאט דער אין igvo יאר דעם אין געװאיז געפארן איז לענין
 געקענט האט מזטער מזל״זײן א אין דירעקטאר א געוזען איז פאטער לענינ״ס וואלגא״
 שטארקע, געהאט ליב האט קינדהײט זײן אין שפראבן.לענין םאך א און מזזיק

גזט. זײער געלערנט זיך האט ער .עפילן רןאיקע

אלעמען פזן מער האט לענין ליבשאפט. געהערשט האט פאםיליע לענינ״ם אין
 האפן כאװײרים זיינע אזן סאשא (םאשא). אלעקםאנדער גרודער עלטערן זײן גן&שאט ל*פ

 דאם .יפגעהאנגען אז ן אז געכאפט זײ האט אוןיםען צאר אןיפן פאמבע א געוזארפן
 האט ער אןן ערנםטער לענין לזםטיקן דעם געםאכט האט פרזדער זײן פון דערמארדן
 ארפעטער׳ם דעם פארבעםערן ניט וזעמ מענטשן אײנצלנע פזן דערמארדן דאם אז פאשלאםן

לעבן־

 און באוזעגזנג רעוזאלזציאנערער דער אין אנטײלגענזמעז האט לענין אז : זוײםן מיר
 דער אין אנטײל זײן פאר ען לענינ פאר פארשלאםן געוזען זײכען נױזערםיטעםן או די

ניװערםיטעט. או דעם פארענדיקט האט לענן נאר נג״ באװעגו רעוזאלזציאנערער

 קזמט ער הען יאר״ דרײ אזיף םיפיר קײן אוזעקגעעיקט לענן וזעיט 1897 יאגואר אין
 צײ־ רע״אלזציאנערע א גר*נדעט ער באזועגונג״ דער אין ארײן וױיטער ער ,טרעט ארזים
ק) ^איםקרא״ טזנג: פונ  פײ־ א אזיפלעפן וזעם םזנק פזן : געװען אי« םאטא איר . (

ער.

 גענזמעז לענ״ן ,האט רזםלאנד אין מאכט די איפערגענזמען האבן ארבעטער די וזען
 א'ז 1924 'אנזאר אין שוזאבער. אלץ וזערט לענין םאװעט. ן פז אזיפבזי אין העלפן
 ארפעםער. די פאר לענן גאנצן זײן אזזעקגעגעבן לענין האט אזזי געשטארגן. לענין

פירער. זי׳יער פאר לענינ*ען נאטראכםן װעלט גאנצער דער איפער ארפעטער די

 אזנ־ אלע וז״זט און וזעלט גאנצער דער איבער אויך לײכט 7הײםט:לענין וזאם ליכט דאם
 אלע אין םאוזעטן־פארפאנד א צו - פרײהײט צו װעג דעם פארפאלגטזן אזן טערדריקטע

װעלט. דער פון טײלן
 פארמאן מערי

קלאם. טער3

ן י נ ע ל

 װעלט דער אןיף אז7געװאלט האט לענין ארבעטער, די פון פירער א געװען איז לעניין
ז' וזי פזיערים אזן ארנעטער די געלערנט האט לענין סילכא&עם. קײן זײן ניט זאל  אז

באלינאטים. די טיט קעמפן «אלן ייז

איז
%עצ

 פז און ארפעטער די האבן 1917 יאר דעם
פזן פירער דער געװען איז לענין און

 רעוזאלו־י־ א ג״מאכט רזםלאנד ן אי יערים
רעװאלזציע, דער

^גאלי םאםיע ■j־g84 אר' דעס ז*א י>אנ<א טז21 דעם !עשטארפן איז לענין ם א ל /ז
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לענין כאווןלו »זנזעך

 פיל. ײער t באוזעגזנג די געהאט ליפ האט כאווער״ער זעלטך־ט״יערער א געװעז איז לענין
 די געצײגט האט לענין םאװעטן־פארפאנד. פזן ארפעטער־פירער דער געװען איז ער

קאפיטאליםטישן דעם פזן זיך פאפרייען צז וזעג דעם װעלט גאנצער דער פזן ארפעטער
יאד.

 דעם אין יאר אלע געשטארנן. לענין כאװער אזנזער איז 1924 יאנזאר טן21 דעם
 קז״ מימינגען די צז .מיטינגען םעםאריאל לענין ארבעטער די אראנזשיירן טאג זעלפן

קינדער. זייערע סיט ארפעטער מאכנעם מען

 - געזאגט האט לענין כאװער װ• - קעמפן דארפן זזעלט גאנצער דער פון סענטשן אלע
p וזעט t וזעלט גאנצער דער איבער םאוזעטן־־לאנד א.

ם. א’ ל

לענין

 פרזדער א געהאט האט ער םימפײםק. א'ן געװארן געפוירן איז לענין כאוזער אןנזער
 אראפ־ געוזאלט האפן באזױירים זײנע פון נאך ן או אלעקםאנדער״אלעקםאנדער נאמען סיטן

צייט. יענער ן אי רוםלאנד pn געוזען איז וואם׳קײםער דעם װארפן

.געהאנגען אזן געבאפט זײ האט מען באמפע. א געווארסן האפן באוױירים די

p וזי וזעג דער אײנגעזען^א« האט לענין t ק"־ דעם ארא^זארפן געװאלט האט ברודער 
 דזרך אראפוזארפן ײאר דעם פזן מענטשן אלע ם״דארף גזט^זײל געװען ניט איז/םער

 רום־ אין צאר דעם אראםגעוזארפן האט מען זוען םיר^אז זעען איצט און רעזזאלוציע. א
. א רזםלאנד לאנד^איז ד נ א ל ־ ־ ן ׳ ט ע ז ו א ם

 ,אדלער גאלדע
קלאם. טער3

לעײז

 פי־ א געוזען איז לענין .1870 יאר אין םימפירםק אין געװארן געבוירן איז לענין
וזעלט. דער אןיף מילבאמעם קײן געוזאלט ניט האט ארפעטער.ער די פון רער

ײ ל״פ־געהאט ניט האפן םענטשן רײכע די ען.ז לענינ״ען. פאר גןךאם סןירע האנן לענינ*

 pא געםארן איז ער לענינ*ען,װען שיפן צז מײדל א געשיקט רײכע די האפן איינמאל
טזיט. אזיף נישט נאר7 לענינ*ען געשאםן האס מײדל םאשין״די א

קערפער. זײן אין קזיל דער מי־ט יאר פאר א געלעגט האט pלענ

.1924 1אי געשםארגן איז ןר

 אזעיאף,' מארט״ן
. קלאם טער1

 י ארגאניזאציע קלאםן־קעמפערישע א איז ארדן ארפעטער אינטערנאציאנאלער דער

ן ארפעסער-קינד אידישע דאם ר א ר פ ע ט ע פ ר ם - א א ל ן ק ן ן



 די ליב־געהאט האט לענין קינדער. ליפ־״געהאט האט לענין .געשטארנן איז לענין
 אי« לענין .1924 יאנזאר .בסן דעם געשטארפן איז פזיערים.לענ'ן אזן ארבעטער

ארבעטער. די פזן פירער א געוזען

 פאר־■ ניט קיינמאל אים וזעלן אןן לענינ״ען ליגגעהאט האבן פזיערים אזן ארפעטער די
• געםן

,לענינ״ען ליב־געהאט האבן קינדער

אמעריקע. אין וױ צײטן שלעכטע ״ן ז זאלן רזםלאנד אין וײלן,אז חייסע די

f דזבאזײק ר,
אלט, י־אר 9

קלאם. גטער

1 י נ ע ל

 גע־ האט ער ארנעטער. די פזן פירער א געװען איז לענין אז׳ וזײםן קינדער אלע ר*מ
 אזן םענטשן רײכע קיין ז״ן נישט זאלן עם ,אז קאםף דעם פארשטארקערן צז חי זאגט
שלאגן. ניט ז־־ך זאלן םיר אז ן אז א״נם פאר אײנם זײן זאלן מיר ארימע,אז קײן ניט

 געמ־ יך ז האבן קינדער אז . קינדער ליב־־געהאט האט לענין אז זזײםן קמדער מיר
ט לאגן׳^דז ד עי האט׳ געשלאגן ניס זיך האנן קינדער אז חברן״און כדין ניט ניז  ײ
קינדער, די מיט געשפי^ט

ם יף אז גײן װעלן עלטערן אונזערע אז ן גײן ך י ו א מי־ר ^וועלן חעגן לענינ׳  א'
. געטאן האט לענין וזאם אויפטאן װעלן מיר אזן װעג זײן

Î י נ y ל

 אדלער פיטרים
zקלאם טער .

 די פאר אזזעקגעגעפן לעגן גאנץ ײן ז האט ער קינדער. ליב־געהאט זײער האט לענין
קינדער.

 גע** רזםלאנר גאנץ פזן פזיערים אזן ארפעטער די געסטארפן,זײנען איז לענין װען
.לענין פררער ליבן זײער מיט געועגענען זיך קזמען

 9 דרוטמאן גיטל
. קלאם טער1

לעניז - י•5אזנז?

דעם פון דערצ״לן ז*י ער קינדער,פלעגם מימ געװען נאר א*ז לענין א״^עדאל^זואז
 ,לענינעו ליב־־געהאט ז״יער האבן קינדער די פויערים. אזן ארפעמער פון לעפן שוזערן

 ז״ער מאכן ארויםהעלפן שטענדיק ד פלעגט ער נאװער. גוטער א געװען א*ז ער ןןייל
 זאלן אויםװאקםן, וזעלן זײ וזען# אזזי זזי געלערנט אזיך זײ האט ער . הײם־־ארנעם

לעפן. פעםערן א פאד קעספן , עלםערן זײערע ם'ט צזזאסען ד

 p פארמא( אײרע
iStag .קלאם
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י נו« ן ט v ר ע ן ז פ ע ט כ י ש ע ג י־ ד

 א שא פופצן אזן פערצן געארבעט ארגעטער ױ האפן יארהזנד־ערט נײנצעטן דעם אין
 א פאר.געקומע| אי־ז 1884 יאר אין םכירעם. וזײניק געקראגן האבן זײ ן אז טאג

 1886 מאי טן1 דעם פאשלאםן האבן ױ אמעריקע. אין ױנ־יאנס די פון צזזאמענפאר
 פזן לאנד גאנצן דעם איבער ארבעטער די פון םטרײק אלגעמײנער אן פארקזםען «אל

 ארגאניזירט האבןזיך זיי טאג. דעם צו צזגעגרײט יך ז האבן ארבעטער אלע אמעריקע.
 אר־ שא 8 : גע״ען זײנלגן פאדערזנגען די ארגאניזאציע״. ארפעט־טאג *־מא8״ אן אין

.שלאפן מא 8 און רו שא 8 ,פעטן

 שיקא- פזן ארבעטער די . םטרײין די פזן צענטער דער געװען דאמאלט אי« שיקאגא
 האנן 1686 מא' ט|1 דעם ארנעטער״ אלע וזי םטרײק איז ג״ן צוגעגרי״ט זיך האבן גא
 איז סיטיינג דער סקוזער. הײ־־מארקעט אזיפן פארזאמלט זיך שיקאגא פון ארפעטער די

 אזן פאליצײ די געעטאנען «ײנען םקחער פזן זײט אײן אזיף טומל. אן אנגעגאנגען
׳ ארבעטעד. דיי - זייט אנדערןל דער אןיף

 פאמבע א װארף־געטאן א איםיצער האט׳ פארענדיקן געדארפט האט םיטיגג דער וזען
 אנ־ זיך האם פאליצײ געוזארן.די דער׳׳הארגעט איז זײ פון אײנער פאליצײ. די צװישן
 ארבעטער־פירער. די ארעםטירט גלײך האט פאליצײ ד* ארבעטזלר. די מי־ט שלאגן הויפן

.געװארן אזיפגעהאנגען זײנען ־פירער ארפעטער פינף די

ל' אין ז  אר־ אלע זיינען .דארט פאריז אין צוזאםענפאר א פארגעקזמען אי« 1889 י
 דעם ̂אז פאשלאםן האפן ד פארטראטן. געדזען וזעלט דער אין נעטער-ארגאניזאציעם

 דארפן אז׳י־ך וזעלן זי׳י אזן טאג דעם פײערן ארבעטער אלע זאלן 1890 םאי ערשטער
.דעמאנםטרירן

 האפן ד דעמאנםטראציעם. האלטן צו ארפעטער די פארװערט צאר דער האט רזםלאנד אין
 האבן אמעריקע וזעלדער^אין די־ ן אי פארזאמלט זיך האפן ן אז געהאט מזירע ניט אבער

 ״אמעריקאן די פןן קאנזוענישאן דער אזיף דעמאנםטרירט. ך י־ ז א ארפעטער די
 קינדער־געזזנט־ א מא' ערשטן דטיס םאבן צו באשלאםן ז״ האבן לײבאר״ אװ פעדערײמאן

טאג.

 יעדן פראקלאמירט פרעזידענט דער האט אן דאן ן פז .1928 יאר אין געוזען איז דאפ
 נוצן באליבאטים די וזאם װעגן די פזן אײנע איז דאם קינדער־געזונט־טאג״א •אר

ארפעטער, די שטערן צו

ר ע ר ד ע ם ש ר ־ ע י מא

.ל.פעלדמאן

 הײנטיקם .מאי ערשטער דער איז יאר גאנצן פון טעג נטערעםאנטםטע א' די־ פזן אײנער
אן פיז פארק םקװער מעדיםאן פזן געװען מאױש דער אי« *־אר  אזײ־ צוזײ םקוזער. יזני
 אר־ דערחאקםענע אזן קינדער מאםן די אנגעהזיפן. דעמאנםטראציע די זיך האט גער

. רײ א אין ^עקם לאנג מײל דרײ געװען י־׳ינעןt בעטער

 נאך *־ פיאנערן די אזן שול-קינדער ױ פארז־־ם. מארשירט האפן קאמםאמאלצעם די
 אר־ די .ארבעטל;ר דערוזאקםענע די געגאנגען «ײנען קינדער די ,נאך ד נאך «ײ״אזן

 ארבעטער־לי־ אנדערע און ״ נטערנאציאנאל ״אי געטפילט׳דעם האפן בעוזער־ארקעםטערן׳
אן אין אריינגעקזמען זי״נען מיר וזען דער.  גע־ שוין רעדנער די סקוזער^אפן ױני
.מא' ערשטן דעם וזעגן רעדט

 װערט נקל װי יעדן פזן נאך, געוזאלט אזן רעדעם די אזיםגעהערט האפן ארפעטער די
־קלאםן״. ארבעטער פארן טישירם דרײ אזיםגעשריגן:

קאטאװיץ. ד«שזל'זם
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ר ע ט ש ר s ע o,

ע נ ע צ d ערשטע

) י א ם ערשטן ן ב א נ םקזל אין איז םצענע די (

 אקטיארןז

 דזשימי - ק*נד

 דאראטי קינד״

 שלויםע -י קינד

דאלאם מים - טיטשער

 ? נעכטן פזן פילםטו װיי שלזיםען): צו זאגם און קוםט (דאראטי

ן געוזען נעכטן איז האם : שלוימע

 .מאי ערשטעי דער געהען איז נעבטן ? גארניט ודיםט דז : דאראטי

? מאי ערשטער דער א'ז וזאס שלזימע:

 ארבעטער־יאנטעװ. אינטערנאציאנאלער דער א־־ז מאי ערשטער דער : דאראט'

 שטיל« קינדע^זײט אלע טיטשערין:

 ! שלזיסע טיטשער:

 דא! : שלזיםע

 דאראטי! טיטשער:

 I דא : דאראםי

 דזשים'! טיטשער:

! דא : דזשיםי

 ? נעכטן געװען פיזטי ,״אז דאראטי טיטשער:

 דעמאנםטראציע. מא' ערשטער דער יף או : דאיאט'

 פרינציםל. צזם ש'קן דיך װעל א'ך טיטשער:

 ־יאנטעװ. ארבעטער אן אין עם׳ מןירע קיץ ניס האפ איך ת*ראטי:

פל. צזם ארננטער גײ ״טע n דו׳שטיל זײ טיטשער:  פר'נצ'

םאין ערשטער דער זאל לעבן לאגג ) (גײענדיק דאראט'

סזבםאן, ה״מאן
קלאם. טער2
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ל ו א ר ס ע ר ד ע נ א י ״ פ

 קינ- םאך א געוזען זײנען םקול דער ארזם .מאי ערקטן פזן טאג דער געװען ם״איז
 ארײנ־ האפן אפיםעים ״טרזענט די ליפטלעטם. צעט״לט ן או געפיקעט האבן ^זאם דער

 האט םאןל.מען געוזען אויך איז אר״נגעשלעפטע די צוױשן פי־קעטם. אלע געשלעסט
 אנגעהזיפן האבן קינדער די אװעקגעזעצט. אים און קלאם אין ארײנגעשלעפט םאזלן
שפעט. אזוי געקזסען ער אי« פארזזאם געפרעגט אים ן אז אים אןיף קזקן

 אנ״ האבן ד דעמאנסטראציע. א איז היינמ געזאגט,אז שט'ל דער אין ד האט םאזל
. מען האלט איזגפאהזאם עם דעמאנסטראציע א נ$אר וזאם פרעגן געהויפן י  םאזל ז

 די קעמפן טאג דעם אי־ן אז און ארפעטער־י־אנטעוז אן ם״איז אז׳געענטפערט ז*׳י האט
יעבם. זייערע פאר ארפעטער

 וזאם צו ז*ך צזהערענדיק הזיך,נישט דער אין ר־;דן גענזםען סען האט ביםלעבװײם
 דער־ האט און אזיפגעהזדפן זיך האט םאזל חאנען געזאגט^ייז האט לערערן די

 דעם פאר םטרי׳יק א אנגעפירט שיקאגא פון ארבעטער די האפן 1886 אין וױ צײלט
 ארזיפגעווארפן זיך האט פאליצײ די םבירעם. גרעםערע אזן ארפעםם־טאג ־שאעדיקן8

פארהאונדעט. עטלעכע ן או צוז״ דערהארגעט ^אבן ארבעטער די אןיף

 פראטעםט-םיט'נג א אפגעהאלטן ארפעטער די האפן געשעעניש דער נאך חאכן עטלעבע
טינג פזן צײט דער אין פאליצײ. דער פזן ברזטאליטעט דער געגן  א האט דעםסי

 עטלעכע ן או פאליצײמאן א דערהארגעט האס עם אזן באמבע א געוזארפן פראוזאקאטאר
 פירער העלדישםטע ן אז געםטע די זוכן גענומען האט סען נדעט. פארוזאז - זײ פזן
און פון ג טינ  פארמישפעט ד אזן פאםבע דער פון װארפן נם אי באשזלדיקט זײ מי
.הײנגען צז

 אינטערנא־ דער האט îeçe יאר אינם . פארגעםן ניט דאם האבן ארפעטער די נאר
 ן אז מ״טינג א אפגעהאלטן פאריז שטאט דער אין קאנגרעם םאציאליםטישער ציאנאלער
 דער איפער ארפעטער־־יאנטעוז א'נטערנאציאנאלן אן פאר מאי ערשטן דעם רערקלערט

וזעלט. גאנצער

 אזן ארפעטם-טאג י*שאעד'קן8 דעם פאר ארנעטער די קעמפן טאג הײנטיקן ביז אזן
 די פאר קל״דער אזן עםן פרײע פאר קעמפן סינדער די ארפעטם׳־־זואך. פײנף־טעגיקער

ארבעט. אןי זי׳ינען עלטערן קינדער^זעמענם

 מ״ט^םיר קומט״קינדער: די צז אזיםגעשייגן ער ,האט פארענדיקט האט םאזל װען
עלטערןי״. אזנזערע מיט צוזאמען דעאמאנםטרירט און דעמאנםטראציע דער אזיף

 זאל מען אז׳ קינרער די צז סרײען גענוםען/צוקאכט געוזארן א'« לערער דער
 זיינען קינדער די פון האלפ אין׳לערער מיטן געפליבן איז קלאם פון האלב גײן.
דעמאנםטראציע. מא*. עריפטער דער צז םאזלן מיט אװעק

׳ רש'הו הערשל
. קלאם גזער3

ר ע ר ד ע ט ש ר מא' ע

 ארבעט• ־*שאעדיקן8 דזזמ פאר םטר״ק אין ים ארז ארבעטער אלע זײנען 1886 יאר אין
 דער .פײ שיקאגא אין םקוזער ה״־מארקעט אןיף געזזען א'ז דעמאנפטראציע די יטאג

 גע־ ארעםטייט זײנען עם פאליםםא^און א געװארן דערהארגעט איז דעםאנםטראציע
“פארסיש ארנעטער-פןרער פינף די זיינען שפעטער טעג פאר א מיט פירער. e האדז

S 5«!־ .5» ־עםיגע״אח J S B ^ S P . iP  Ü.Ï) »3^פ » &ינ-יי,ן1,?'א!עגט]יטיאם;  טאג א געוזארן מא' ערשטער
םטראציעם.

׳הזירש אילײ
קלאם. גשער
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 גאנ־ דער איבער איז מא' ערשטער דער יאנטעוז. ארבעטער אן איז מאי ערשטער דער
 םמזל. אין גײן ניט טאג דעט דארפן נדער קי אלע יאנטעוז ארבעטער אן װעלט צער

אן אזיף מארש צןם גײן דארף א״ינער יןןךער י נ ז  מאר־■ ניט לאזט פאליצי״ םקוזער. '
ז. שלאגן צז געהאט םוירע פאליצײ האט יאר דאם שירן. נ  געהאט האנן םיר או

דעמאנםטראציע, דער אויף מענסשן טזיזנט הזנדערט
, דרוטמאן גיטל

״קלאם טער1

*ito •ytxny

 פאבליכך פזן לערער דער .פ'אנערן אלע מיט ־פאראד מאי ערשטן צזם גײן װעל איך
 מאר- וזעל ן אז הערן נישט אים ודל א-ך מאי־פאראד, ערשטן דעם געגן איז םקזל
 אר־ מעי װאם זען זאל םוינע דער קעדײ#צזגל״יך ארפעטעך־־קינדער אלע מ'ט שיין

 זאל ער טאטען,אז מײן זאג א'ך ,אזן קאאם אין מער װאם זײן זאל און פעםער
 וזי אזזי און פאראד דעם צן נז אז ם'ט ג״ין און מאי ערשטן דעם ארנעט די וזארפן

קינדער. זייןןלע ן אז טאםעם אלע טאן דארפן טאטע מײן

 t קליגג וײליי
קלאם. טער2

ט מ-ל^ך ה*ד

 פזן האט ק״נער מאן. א שטיבעלע קלײן א אין געהאײנט האט יײלנע שטאט דער ן א
 ז״נע און ער וזען זאך, ז״םע1 א געטאן האט ער װאנען ביז געוזאזםט נ-ט אים

 ארזיפ- זיך קאזאקן רזםישע די מאי^זאפן ערשטן דעם דעםאנפטרײ־ט האפן באזדירים
. געשלאגן ד האבן אןן ארבעטער די אזי־ף רעציכע סיט געזזארפן

 גע־ האט ער נעקאסע♦ נעמען צו פעלאםן האט אזן אלץ צזגעזען האט לעקערט הירש
 גופערנאטאר דעם געזען האט ער גזפערנאטאר. דעם שיסן צו רעװאלהער א קו'פט

אר״נגעגאנגען. אןיך איז ןן אז פילעט א געקןיפט ער האט טעאטעוי. אין גײן

 אויםגע־ האט און נאבגעגאנגען ער ,איז ארזישגעגאנגען איז גזפערנאטאר דער װען
 פארװאזנדעט. א'ם האט ער נאר# גובערנאטאר דעם דערהארגעט ניט האט ער שאםן.

 זײן האן ניט אפילע וזײםםט ׳קײנער .לעקערםן ה'רש אזיפגעהאנגען מען האט דערפאר
ך, געפינט קײוזער י ז

םונםאן^ ה״מע
. 2 קלאס ______

רעליגיע

 נארישק״יט. א איז עם מ״יל גארישקײט א ח' אויםקוקן רעליגיע מוז ארבעטער אלע צן
לפײש3 א פאר ̂ץ ארבעטער אן אויב פ״םאך. נעמען מ'ר זזעלן '  אין גלײבט און פרום א

ף ארבעט דער ן פו םטאפן םוזן ער וזעט רעליגיע ארים ער א'ז עפשער טעג, צװײ אז'
ך: פאר פראגע א ער האט# מאן גיט לאם קען און ?אבער ניט אדער/ ארבעטן ער זאל ז'
ך און ,אװעקע^עצט *יך ח^ןט ער זזען פײי־ 'אנטעװ דער שטאמט פוגווזאנען פאטראכט זי

אלע קעסםן דערפאר נארישק״ט. ײם גרו א פזן קזמט עם ן^אז נע אוײםגעפו ער סאך^זאלט
.4קל. , באראז רעליגיע. קעגן ארפעםער
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 ער אזן אינגלאך םקאסטבארא ג״ז די ן פז א״נער אזיף ײך כאפס פרימארגן א אין
 דער- ער האס איז ער וזאז דערםאנס זיך האט ער אײדער מאמע. זײן צז רײדן פאנגט־־אן

 ניט א'ז ער אז אינגל דער זיך נעמען.דערמאנט מיעםע אים רזפט אײנער חי הערט
טזימע. אין אי־ו ער ,נאר מזטער זיין צו רײדן קאן ער ,װאז הײם דער אין

 א מיט פרעס א וױ מער ניט איז בעט^זאס דער ן פז ארזיםגעקראבן «שזי־ן איז ער זזען
 דער- און װעכטער דער קישן,קוסכד־צז א ן א ן אד ;ner פזן געמאכט איז װאם/ מאטראץ
 פאר־ ניט זאל ער אז אים זאגט פרז״ט^און שטיקל הארט א מיט פענדל א אים לאנגט

טיר. אײזערנע די צזצזמאבן ניט פארגעםט ן אז ״ם גײט־־ארז און/איז ער װאו געםן

ז װעכטער דער וזען  קאוזע מ־ט פענדל דאם אויפגעהויפן אינגל דער ארוים^האט א'
 פאלש וױ און צזריק טעג פאר א מי־ט פאסירט האט װאם טראכטן ־אן הויפט אזן
 געילײנקט האט ער וזײל ה־יים דער ן פז אװעקגעגאנגען אי« עי װען#אײ ודעלט גאנצע די
 ׳ שװעם־ קלײן און םזטער זײן ארויםהעלפן ן אז טאן צן וזאם עפעם קײגן וזעט ער אז

טערל•

 פאר ״קאטן-פעלד״ א אין ארבעטן געדארפט האט און הײם דער ן אי געװען איז ער • זזען
 ער געדײק־ט^אז ער האט פערד א וױ אזוי געװארן געטריבן איז ן או געלט אפיםל

 געלט״נאר מער אב'םל קרי/ן און דארטן ארנעטן ן או שטעםל אנדער ן אי פארן טעט
 א קזםט״צו f ארפעטן צז װאם עפעפ קריגן שכאט אנדער אן 1א' געקזמען איז ער וזען
 מאן דער ן אז# ״אײנעם״ נאך האט ער ^אז םעסער פאר א נאך צז ים שרײט־^ו ן או םאן
 םטאר, א אין׳ געבראבט אים און קייטן אין אײנגעשלאסן הענט ם א'נגל דעם האט
כדדלאך״ צװײ אזן אינגלאך אכט נאך גע«ען האט ער װאן

 זײ־ דאם אזיב םײדלאך צוזײ די געפרעגט מען האט םטאר אין געװען שזין איז ער וזען
״.״געענטפערט: מײדלאך די האפן געסלאגן. זײ האבן אינגלאך^וזאם די נען ײן  ד״ װען נ

ך. צוזישן רעדן אנגעפאנגען זי׳י געהערט^אפן דאס האבן םענער  גע־ האפן זיי וזען זי
 האפן פארװען ן אז פארװאם ארעםטירט. זײנען אינגלאך די געזאגט^אז ד ענדיקט^האבן

 האבן ד און אםטראג״ /׳ אין אריינגעטריפן זײ האבן םענער די ן אז געװאזםט. ני־ט ד
 איבערגע־ האנן מיר ^ואןי טזרםע םקאטםפארא דער אין גענזמען אינגלאך שװארצע די

 אזנ׳־״אין עקזיםטירט ״גערעבטי־גקײט״^וזאם דער וזעגן טראכטן זוײטער אינגל דעם לאזן
. אונטערדריקטע אזן ארפעעםער אלע צו לאנול״ זער

t םםיט רזט
קלאם. טער5

אופ^ר־־עןל און פ^לײךפקןל צווי־שן אזנטערשת־ דער

 דער יםער״איבער גרז א איז ארנעטער־־שזל און פאבליק־פמזל צװישן נטערשײד אז דער
 קאפי־ דעם פון אינטערעםן די און/קלאם קאפיט^ליםטײשער דער הערשט פאפליק־םקזל

 ־,פאטרי מיט מןי־בעם זײערע ארפעטער־קינדער די פארטזמלען צו א'ז קלאם טאליםטישן
 לאמ־, פרײעםטע און בעםטע דאם איז אמעריקע אז׳ קינדער די דערצ״לן אןן אטיזם

 די אין שטארבן ארפעטער םאך א ן או הזנגער שטארבן׳פון ארפעטער טויזנטער װען
רמעם. טז

 קאסוניםטי־ די פארטײ. נ״םטישער קאמז דער ן פז געפירט וזעיט ארבעטער־שזל די אבער
 ארפעטער־־קלאם^אזן פזן אינטערעםן די נט די וזאפ פארטײ אײנציקע די איז פארטיי שע

 עמעם דעם קינדער ד' דערקלערן צו שזל—ארפעטעו,דער פזן אזיפגאבע די איז דערפאר
׳־קלאם. ארבעטער פארן קעמפער א װערן צו העלפט דאם ן אז׳ ארפעטער־לעפן דעם וזעגן

,אזעיאף פדידע
קלאם. טער2

״! קינדערלאני ״ ארבעטעו־־קינדער־קעמפ אײנציקן דעם אין קינדער אײערע שיקט



16

ל א p D א ד

יזאך. לעעטע די םיר מיט פאםירט ם״האט ״אם דערצײלן אײך איך זועל איצטער

 היים־ געמאכט האב ן או ב״נאבט אזייגער צוזעלף פיז געזעםן איך בין וזאך לעצטע די
 פילארפעט אזזי טאג.פזן קזמענד״קן דעם עקזאמענעם האפן געדארפט האפ איך וױיל#ארפעט

 איך ̂האב אזיפגעבאפט זיך האב איך אז טיש. בײם זיצענדיק פארשלאפן זיך איך האנ
 גע־ איך׳האב וזי אזזי .הזיז אין אל״ן געהען איך ניין טאג יענעם קאל. א דערהערט

 אזזי: רעדט מען געהערט^וזי אי־ך ^האנ שלאפן ג״ן ן או פיבער נזײמל פאהאלטן וזאלט
מעםער״. סײן מיט דערשטעבן דיך איך וזעל נישט אהער,אז קום״

 םןירע אפי־לע האפ איך ן אז ענטפעין געקענט גיט שטיל^גארנישט געבליבן בין איך
 3הא און א״ינהאלטן געקענט ניט זיך האפ אי־ך קאפ,אפער po אזיפפויפן צז געהאט

״. מײן אין איז גאנעןן א ♦ ר\לף ! ד\לף״שײען: אנגעהזינן זי י הז

 צ'־־ צוױיטן אין שביינע א ארײן ג"ט דערנאך .אבער ארײנגעמזמען זײנען שב״נים די
 אנגעשטעלט געװען א'ז רײדיא ד־י א« זי זעט׳ ארי׳ינגי״ן וזיל זיי זזי אזזי מער^אזן
טעאטעו־! א פון גערעדט האט און׳מען

פורמאן, קלארא
קלאם. ^טער

ע ש ־ י ג א פ יעס ש ״ י ג

 שפאניסע די האבן 1931 יאר דעם שפאניע. אין קעניג א געװען איז 'ארן םאך א פאר
 ארנעטער די רעפופליק, א שפאניע אין איז איצט קעניג. דעם ארונטעגעװארפן מאםן

קעניג. דעם םיט געוזען איז עם וױ בעםער ניט איז רעפובליק די זעען,אז

 פאר איצט קומט עם . נג םאװעטן־־רעגירז א מאבן אי־צט וױלן עטער את■ שפאני־שע ד'
 I פז װערן זועט האם אזיםגעפ'נען אלע װעלן מיר . שפאניע אין קריג בירגער- א

פירגער־קײג. דעם נאך שפאניע
אזעראף, םארטין

קלאם. טער2

i ----------------------------------
• • • « •

ליזנאה ראדע פזןל ז ש ר ע ז נ ז א

 מיר שול. אין פארגעניגן םאך א האבן םיר . ארבעטער־שול אן איז שזל אונזעו־
 וזאכן צוױי אלע זאגט. םאנדלער באחעד־ לערער אזנזער װ' - נישקאשע״״זיך לערנען

 סײםעלאך, ,וױצן שיינע זיך מיר דערצײלן טיי־םימכע דער בײ א״טײ־־םימכע. מ*ר האבן
שפי־ל. א קינדעד די פירן־־דזרך אסאל אזן

 ־ פאר י־ אזו םער. נאך מיר פארבר־׳־נגען דארטן םימכע, א שזל גאנצע ,ד האט אמאל
 אןן י1געלעכטע/שפ'לן/ לערנען ן אי ארבעטער־שול נזער אז אין צייט די ם״ר פרײ־נגען

פרײלעכקײט.

ר דעם פזן טערלאנג פא דאם א'ז דגםאװעטן־פארבא ע ט ע פ ר ם - א א ל ! ק !

U!  d א ל  p - ו   y ע י ג י ל ע י ר י ם א א ן ם ר א פ ן 3 ו א פ
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ן3 ג א ס ט ז א מ ס י ן3 א ר ע ג א פידלםאן ד>ד פזן י
) קלאם טער2(

 אזן פיאנערן מיר קאפיטאליםטן,האבן ן אז קאמוניסטן דא זי״נע( עם וזאז׳שטעט א*ן
 די פאר קעמפן םקאזטם פאי די איי^אז ד צוײשן אזנטערשײד דער םקאזטם״ בא׳י

.קאםזניםטן די פאר קעםפן פי־אנערן די און קאפיטאליפטן

ך. צוױשן קאגף א פירן םקאוטם נאיי אזן פיאנערן די  יד העלפן קאפיטאליםטן דיי זי
י גיפן און םקאזטם פאי  אלץ טזען ױ ארגאניזאציע,וזייל זײער אויפהאלטן צו געלט ז
פיאנערן־ארגאני*אציע. דער פון וזאזקם דעם שט<רן צז קענען *t וזאם

 מער און מער אלץ וזערן דערפאר • רעם פאר ניט זיך דערשרעקן פיאנערן די אפער
 ,אז דײנק .איך פיאנערן די ארוים העלפץ קאמוניםטן די ן או׳ ניםטן קאמו ארפעטער

םקאזםם. פאי די מיט קאםף דעט געוױנען זזעלן פיאנערן די

י ־ ’1 ־'1 י
ע צ ר א װ ש ן ז א ע ס י ׳ י אדלמי גאלדע ן פז װ
) קלאם טער3( --------------------------------------------

 צז זײנען אםעריקאנער די שלעכט װי ארנעטעױ־שזל אזנזער אי־ן געלערנט האפץ מיר
 שוזארצע. די צז שלעבם אזז״ איז. םען פארוזאם וזיסן געװאלם וזאלט איך שוזארצע. די
tעמ'־ זאך^וזאם שלעבטע יעדע ? מיר^זײםע וזי םענטשן אזעלבע ניט שוזארצע די *׳ינען 

שװארצע. די אזיף ארזיף מען װארפט#טזט צער

ז וזעלט דער יף אן לאנד שזם קײן אין  װי מאגײםע לינטשינם די פארשפר־׳יט ניט א'
לאנד״. אזנזער״גאלדן אין

 רײכער דער ^ואם אוםגערעבטיקי׳יטן אלע די צז םאף א מאכן ארפעטער־קלאם דער העט וזען
? אים קעגן טזט

i חעז t

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ם א װ ר א ן פ פ ר א ר ד ־ י ן ם י * אן ג פאדמאן דזד פזון ? ־שזל ארזין&מגר אין

 ארבע״ אן ארפעטער־שול? אן - שזל אזנזער אין גײן ארפעטער־קינד אן דארף פארוזאם
 די װעגן שזל אזנזער אין לערנען מיר שזל^זײל אין אונז צו גײן דארף טער־קיגד
ך געפינען ארבעטער די לאגע א פאר וזאם אין ארפעטער:  מיר ,אז לערנען .מיר זי

! קעמפן מאמעם ן או טאטעם אונזערע מיט צזזאמען דארפן

 ? לעבן פעםער א ה־יםט זזאם לעבן״ פעםער און נײ א פאר ? קעםפן מיר זאלן ײאם‘(*»«
 באדאײ׳טןירעם טאלמזד די אין גלײך. !ײנען מענטשן אלע וזאן םאוזעטן־לאנג א

 מגא״ אז באבע־ם^םע: א«א קינדער די םען דערצײלט ישולן פאליפאטישע אנדערע ן או
 ן או ארפעטער די וזאם דערפאר ארים« הער- ן אן ר״יך זיין זאל עם וזער באשטימט האט

. וזעלט 'ענער״ אויף בעםער ז״ז ז־׳י װעס פיל אזזי־ לײדן ארימע  מיר זאגןננ״יןו מיר ״
מיר העלט יענע מזיבל אײך זײנען  ר ע ד אזיף גוט «י׳ין נז אז זאל עם װילן,אז ״.
וזעלט.

 קאםף, אונזער דורך׳ אלײן . פאפרי׳יען נז או וזעלן פאליפאטים די ניט ן אז גאט ניט
 t ארבעטן װאם ד״ פאר לעפן שענער א ן אן פעםער א א־־ינפירן אמעריקע אין מי־ד זזעלן
 ם אטער'קע אז ^ויילן עןלן אונזערע אין גײען ארפעטער־קינדער^זאם די׳שװער.מיר אזזי

״ ה״םן זאל תערן:עם געפי׳טן זאל גאמען ע ק י ר ע ם א - ן ט ע װ א ם ״ :
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ד 3א ל ן י ז ר פ ע ״ ד ר א ק י א ' ״ צ ק ע ל.פ. פנן ע ס

 קינד צען,אײן קינדער צוזײ קזמען אז״גער. צען מיטינג דעם צו קזמען דארפן מיר
 צזזא״י זיך ט3מ*קלײ פיז מא ע3האל גוטע א נעמט עם צען. נאך מינזט פזפצן קזמט
מעז.

 פארעפע־ באן די «יך האט (סיםטאמע io:30 קלאם אין ארײן קומט םאנדלער כאזוער
 .צוזײ ״דזמאזקם״ די ל״ענען צוזיי םעקציע״ דער אין קינדער פינף טרעפט ער טיקט.

און אזי־פ מאלן ע^  אויפה״יגגען זזעט מען ילדער,װאם3 די אויף קזקט סד קי אײן נר
נג: טאג־־ארדנו דעם ארפעטן־אוים םעקרעטאר מיטן פארזיצער וזאנט״׳דער דער אזיף

i( אי-/׳ פזן אריכט3 )4,םאװעט( פזן פאיי־כט )3 פראטאקאל, )2 נאל, נטערנאצ״א אי 
 וזאנט־ די )8,װאך ׳דער פזן נייעם מיטװאך,ל) אזן מאנטיק )6 , דיום )5 אפים, קאר״
פארמײדענעם. )io ן ,אז נג צי׳יטז

 קײן לאנגזאם. זי׳יער צו־שנעל^אדער אדער געזזנגען וזערט אינטערנאציאנאל״ דער
 בוך״נאכן דעם פארלארן האט פראטאקאל־םעקרעטאר דער ,װײל געװען ניט איז פראטאקאל

 חעלכן פאריכט^פײ א אפגעגעבן אזנז פינאגם-םעקרעטאר דער ,האט םאוזעט ן פז אריבט3
מיר שנעל׳וױ אזזי װייל לאנג, ניט נעמט דיזס געוזארן. אנטשלאפן אלע יײנען מיר

fro ip |ײ ײ ,גיפן א  פונסט. אויפן וזארטענדיק ניט ײי«», אזנזע^ע אזועק שזין ם
 אזנז געמוזט אזנז אלײן כאוױ<רםאנדלער האט . געפראכט ניט קײנער האט נייעם קײן

 םיטװאך און מאנטיק״פזנקטן: צװ״ די .,װאן דער פזן נײעס וײכטיקע די איפערגעפן
 אלע אזן׳קלאם אין שןין הײנגט װאנט־־צײטזנג נײע די ״אנאנםםמענטם״. געוזען זי׳ינען

 וזאנט־ דער אזיף לאזזנג א םאכן צו פאשלאםן װערט עם .לײענען קאנעןי/י קינדער
טינג דער זיך האט דעם מיט ״איקאר״. אין 1א ־T« ״שליםט צ״טזנג: געענד'קט. מי

ם1קא א ר ג א ר ס - ר ע צ

יןפ ,
D ל ז ש p j p a ,  i ׳, נ

s « ן ם ל א נ א י צ א נ ר ע מ נ י ר א ע ט ע ב ר ד א ר  ן א

ם p ' ט נ ו ז ע ד ז גטן4 , ,כז• ג 2׳ ױ י

. נ /בראנקם# עהעניז פראםפעגןט 569 איז

ר א ה־יםאוו כאזוער--------------------------------------------------ר ע צ י ז פ
i שול. אזנזער פון געזאנג-באר
שן"3ירא־׳3 ״קײן .2 .י ם ל א ט ל. פזן ידז

מאםן־רעקלאמאציע

. זכװאלד3נ. פזן פאעטן.צזזאמענג. רעװאלוציאנערע פון טעקםט ^אקטאפער״. .3
דעקלאמאציע כאר

4. . ן ע ג ג ו ם י ר ג א פ
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