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פארװארט

s מעג־ האט ״װאם :םרעגן מענטשן םאן־ 
 אויםװאקםן 5זאי אררן דער אז געמאבט, עך5<

?״ שנעל אזוי

 איינםאכער: אן זײער איז ענטפער דער
 מיט־ צאיל גרויםע א פארםאגט ארדן דער

 און איבערגעגעבן אים זיינען .װאם ג?ידער,
 אין םײ װיכטיהײט, זײן םארשטײען װאם

 זויכ־ א זײז אין םײ בענעםיטן, פון הינזיכט
 באװעמנג פראגרעםױוער דער פון טײל טיקער

 םארשטײען זײ װיייל דערפאר אמעריקע. אין
 זייער אװעק מיטג^ידער אט־די גיבן דאם,
 צו יאר־אױם און יאר־איין ענערגיע און צייט

ארדן. דעם בויען

 קיינ־ אררן דער ט5װא כאװ״רים אט־די אז
 אט־דעם פארצייכעגען געקענט ניט מאיצ

 בויער עמעםע די זיינען זײ װאוקם. גװאא־יקז
 כאװער־ און כאװיירים אט־די ארדן. רעם םון

 רעגים־ זיך האבן •װ$ס די, — איר זייט טעם
 קעדיי בויער, אםיציעילע א^ם י$ר דאם טרירט

 מיט־ 50,000 נייע די דערגרייכן הע^פן צו
 10,000 די און ארדן גאנצן דעם אין גיצידער

 םעקציע אידי׳טער דער אין מיטגילידער נייע
̂ז טיר װען מאי. ערשטן ביזן  דער־ דאם וועי

 אונדזער צו «ארשירן דאן מיר ן5ײעי גרייכן
 מיטנצידער 300,000 :ציא גרויםן צװייטן

צוזאמענפאר. קומעגדיקן אונדזער ביז



ארדן פון געשיכטע
 ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאאער ץיײער

 ,1930 מערץ אין געדוארן געבוירן איז |
 גע־ א&געהאלטן איז װאם קאגםערענץ א ביי

 ארום ױניאן. קו&ער אין יארק, נױ אין װארן
 פארטראטן האבז ■װאם דעלעגאטן, 200

 ענטר האבן רינג, ארבעטער פון ברענטשעם
 גייעם דעם נרינדן צו באש^אסן זיאםטיש

 בויען צו אנטש^אםן נעירען זיינען זיי ארז־ז.
 זאא װאם ארגאניזאציע, פראטערנאלע נײע א

 פראבצעמען די אייזז העלפן צו בעקויעך זײן
 און לאנד אוגדזער אין אומזיכערקײט פון

 פרא־ גרויםער דער םון טײצ א זײן זאל װאם
אמעריפע. איז באװעגוגנ גרעםױוער

פארזיכערונג
 פון פירער די האבן אנפאנג פון גיצײך

 הויפט־ די פון איינער אז אנערקענט, אוידז
 מיט־ זיינע געבן צו זײן דארךז ארדן פון צייצן

 א פאר בענעםיטן מאהםימום א גאידער
 װאם ארבעטער, די קעדײ צאלונגען, מינימום

 םאר־ קענען זיך זאלן װ״ניק זײער פארדיגען
זיכערן.

 א געװארן געמאכט איז עם װי נאכדעם
 טיפן פארשידענע פון אונטערזוכוננ נענויע

 אנצו־ געװארן באשלאסן איז פארזיכערונג,
 םיםטעם די םיסטעם. רייט״ ״םטעפ די נעמען

 מיט־ די פאר בעסטע און בייליקםטע די איז
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 גע־ איינגעשטעלט אויך זיינען עם גלידער.
 טובערקולאז־בענע־ קראנקן־בענעפיט, װארן

עקםידענט־בענעםיט. און פיט
 אויך אבער האבן ארדן פון פירער די

 יװאם פארזיכערוננ, אט־די אז פארשטאנען,
 א באויז איז מיטגלידער, זיינע גיט ארדן דער

 װאם פראבלעמען, די פון יצייזונג טיילוױיזע
 האט ארדן דער מאסן. די םאר שטײעז

 אז נייטיק, איז עם אז םארשטאנען, דעריבער
 אנגעמען זאל אליין געזעלשאפט גאנצע די

מאםשטאב. נאציאנאלן א אויף מיטלען

ארבעט געזעלשאפטלעכע
 אנפאנג פון גלײך דעריבער האט ארדן דער

 ברענ־ די און מיטגלידער זיעע דערמוטיקט
 געזעלשאפט־ אין באטײליקן צו זיך טשעס
 באװעגונגען די אין ספעציעל ארבעט, לעכער

 און זיכערקייט עשאנאמישע דערגרייכן צו
דעמאקראטיע. פארטיידיקן

 קאמ־ פיל דורכנעפירט האט ארדן דער
 איז ארדן דער געביטן. אט־די אויףי פאניעם

 דער אין אינםטרוטענט װירקזאמעד א געװען
 ארבעטלאזער און םאציאלער םאר באװעגונג

 ?אאפע־ אויך האט ארדן דער פארזיכערונג.
 באװעגוע טרײד־יוניאן די בויען אין רירט

 האט, ער ארבעטער. אמעריקאנער די צװישן
 אין ראל װיכטיקע א געש&ילט ביישפיל, צום

 ארגאניזיר־ שטאל־ארבעטער דעם העלפן
 שטאל־אינדום־ די ױניאניזירן צו קאמיטעט
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 םאר־ געװען אפיציעל איז ארדן דער טריע.
 •וואם געזונט-קאנפערענץ, דער ב״ טראטן

 ױלי, איז פאררופן האט רמװעלט פרעזידענט
 דער פוז טייל א איצט איז ^רדן דער .1937

 איז םארבעםערז צו באװעגונג נאציאנאלער
 אמע־ ברייטע די פון געזונט דאם םארזיכערן

 גאנצער, א אלם ארדן דער מאםן. ריקאנער
 זיך האט פפעציעל, םעקציע אידישע די און

 קעגן באװעגונגען די איז באטײליקט אהטיװ
 איז ארדן דער אנטיםעמיטיזם. און םאשיזם

 דעם אויםבויען אין אינםטרוטענטאל געװען
 און ״איקוף״ דעם פאלקם־קאמיטעט, אידישן
 אויפגאבע װעמעם ארגאניזאציעם, אגדערע

 די און עקזיםטענץ די םארטיידיקן צו איז
 אזעלכע דורך מאםן. אידישע די פון קולטור

 דער דערפילט טעטיקײטן געזעלשאפטלעכע
 אמעריקאנעם צום פארפליכטונגען זײנע ארדן
 מיטגלידער זיינע צו און ביכלאל פאלק

ביפראט.
פראטערנאליזם

 םון שטריכן װיכטיקםטע די פון אײנער
 אלע פון אים אונטערשיידט װ^ם ארדן,

 איז ארגאניזאציעם, פראטערנאלע אגדערע
 און כאראקטער אינטערנאציאנאלער זײז

 אנדער שום קײן ש&ראך־םעקציעם. זיינע
 איז אמעריפע אין ארגאניזאציע פראטערנאלע

 כאראקטעריס־ אזוי ניט הינזיכט דעם אין אין
 קיין אין ארדן. דער װי טיש־אמערי?אניש

 איז ארגאניזאציע פראטערנאלער אנדער שום
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 װייםע, און שװארצע צװישן אכדעם די
 הי־געבױרענע און פרעמד־געבוירעגע צװישן

 גרינדער די ארדן. אין װי שטארק אזוי ניט
 די אז פארשטאנען, האבן ארדן אונדזער פון

 ?יגט שטאטן פאראייניקטע די פון שטארקייט
 גרופעם, :אציאנא^ע פארשײדענע אירע אין

 זאפט דעם אמעריקע צו געבראכט האבן װאם
 דורך אײרא&ע. םון טראדיציעם רייבע די און
 דער גיט שפראך־םעקציעם םארשידעגע די

 םרעמד־געבוירענעם דעם מענצעכקייט א ארדן
 מיט־מענטשן זיינע מיט צוזאמען ^עבן צו

 צוזאמענשמע^צן צייט זעי^בעד דער אין און
 אינ־ די מיט אינטערעםן גאציאנאי^ע זיינע

פאל?. אמעריקאנעם גאנצן דעם פון טערעסן
 םאשיםטישע װען צייט, איצטיקער דער אין

 פארשפרייטן צו זוכן אאנד אין דא עלעםענטז
 צװיםטיקײסן און אנטיםעםיטיזם ראםךהאם,

 איז גרופעם, נאציאנאילע פארשידענע צװישן
 פון ביישפיצ אינםפירירגדיקער אן ארדן דער

ת קאאפעראציע. און םא^ידאריטעט כ  דער א
 ארו־ז דער האט םעקציע ישער5ענגי גרויםער

אידישע, :ש&ראך־םעקציעם פאי^גנדע די
 רו־ איטאליענישע, סלאװאקישע, אונגארישע,

 רו־ קראאטישע, םערבישע, פוי^ישע, םישע,
 אנדערע אײניקע שפאנישע. און מענישע

ארגאניזירט. איצט װערן םעקציעם
ארדן פון װאוקם

 צו־ םטרוקטור אויםערגעװײניצעכע אט־די
 טיפםטער און ברייטםטער דער מיט זאמען
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 בייגע־ האבן דעמאקראטיע אינערלעכער
 פון זואוקם. ריזיקן ארדנס דעם צו שטײערט

 האט ארדז דער װאם מיטגלידער 5,000 די
 אויםגע־ ער איז ,1930 א&ריל, אין געהאט
 איז 97,000 ,1933 איז 34,000 צו זואקםן
.1938 אין 145,000 איבער צו און 1936

ארדן פון םטרוקטור
 פוז באזים אויפן געבויט איז ארדן דער

 דעם םון דעמאקראטיע. םולשטענדיקער
 שטעטל פארװארפן א אין ברענטש סלעגםטן

 פונק־ בארד עסזעסוטיװ גענעראל דער ביז
 מום־ לעבעדיקער א אלם ארדן דער ציאנירט

 די פון פרינציפן דעמאקראטישע די פון טער
 אוים קלייבן ברענטשעם מאםן. אמעריקאנער

 עם װעלכן פון פרײ באאמטע, אייגעגע זייערע
 קער&ער׳עאפטז. העכערע פון סאנטראל איז

 זייערע דערװײלן ברענט׳מעם פון דעלעגאטן
 ב״ קאמיטעטן דיםטריקט און ׳טטאטישע

קאנפערענצן. יערלעבע
 ברענ־ די פון פארטרעטער דערװיילטע די

 ׳עטעלז צוזאמענפאר נאציאנאלז בײם ט׳טעם
 קער־ געזעצגעבערײצע העכםטע די צוזאמען

 צו־ נאציאנאלער דער ארדן. פון פערשאפט
 די איז באאמטע די דערװײלט זאמענפאר
 צו פליכטן די איבער זיי גיט און קאמיטעם

 ביז געשעפטן ארדנם דעם מיט פארװאלטן
 איז ארדן דער צוזאמענפאר. קומענדיקן דעם
 דעמאקראטײעע פולשטענדיקע א ארום אזוי

ארגאניזאציע.
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בענעפיטן
 עקזיםטענץ, זײן פון יאר 8 ערשטע די אין
 ארדן דער האט ,1937 און 1930 צװי׳&ן

 :בעגעםיטן פאלגגדע די אויםגעצאלט
 עקםידענט־ ?ראנקן־, פאר $1,192,369.58

 אין ;ז ט י פ ע נ ע ב ־ טובערקולאז און
 א טויטךבענעפיטן. פאר $702,360.41

 אויםגע־ איז $1,894,719.99 םון םאכאקל
 צײט אין םאמיליעם ארדן צו געװארן צאלט

נויט. זייער פו)
 דעם פון שטארקייט די און װאוקם דער

 צו מאנומענט פראכטםולער א זיינען ארדן
 זיך איז װאם פיאנערן, גרופע קליינער דער

 און צוריק יאר קנאפע מיט צוזאמענגעקומען
ארדז. דעם געגרינדעט

ארדן פון מיטגלידערשאפט
מיטגליד^ר■

טיאפט
םןיהר^טאר נאציאנאלןיר םןןקצי^

32,911 זאלצמאן ר. אידישע
16,862 טאמפםא; ל. ענגלישע
13,289 קאזוםטשיק ד. רוםישע
12,623 ריטשינסקי פ. אוקראינישע
10,203 קארעניטש טש. םלאװאקישע
9,994 פעהער י. אונגארישע
7,480 האראם װ. פוילישע
6,811 קאנדעל» ל. איטאליענישע
4,884 גערלאק א. קראאטישע
2,234 װאםילא דזש. רומענישע
1,457 a. װאוקעװיטש םערבישע
1,452

697
פוענטעם ם. שפאגישע

פארשידעגע
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256 לארדזש עט מיטגלידער
*407 דירעקטאר פעװזנער, ס. וגנט י

 121,660 צ״אםען
24,838 דיר. טראובער, דזש. קיגדער

146,398 םאכאקל
 איצט וועדן ױגנט-ברענטשעס *באזונדערע

ו םיט שטעלט צאל די ארד[. אין עליםינירט י  ז
 נאך זיך געפינען װאם ױגנט־מיטגלידער, די פאר
 פאראו זיינעז עם ױגגט-ברענטשעם. אין אלץ

 מיטגלידער זיינען װאם ױגגטלעכע, 20,000 ארום
ברענטשעם. דערװאקםעגע פון

אנװײזונגען אײניקע
 טאן דארפט איר װאס זאך, ער׳עטע די .1

 איינגע־ האט רעקרוט אײער װי נאכדעם
 אוים־ איז ארדן, אין אנשליםן זיך ׳עטימט
 מיטג^ידער־ די אים מיט צוזאמען צופילן

שאםט־אפלי?אציע.
 אײער מיט צוזאמען ױין צו אראנזשירט .2

 פיזישער א פאר דאקטאר א צו רע?רוט
 דער קען װילט איר אויב אונטערזוכונג.

 פאר אפליקאציע די אױםפילןי ד$?ט$ר
אייך.

 אונטער־ זיך זאל אפליקאנט דער אז זעט, .3
 אפלי־ דער פון זײטן .בײרע אויף ׳ער״בן
&לא*ז. געהעריקן אויפן קאציע

 אונטער־ איז רעקרוט דער װי דעם נאך .4
 נעמט האקטאר, דעם פון געװארן זוכט
 שיקט אײנטריט־געלט. דאם מיטג^יד בײם

דער מיט צוזאמען עם ברענגט אדער עם
8



פינאנ׳ךםעהרעטאר. אייער צו אפ^יקאציע
 מיטג^יד דער אז זיכער, זײן דארפט איר .5

 און פארטיק איז פא^יסי זײן װען װייםט
 ברענטש־מיטיע צום גײן דארף ער װען

 אים דארפט איר איינגעפירט. װערן צו
 אנדערע און באאמטע די טיט באקענען

 א איז ער אז פייצן, דארף ער מיטג^ידער.
 פאמייציע פראטערנאצער א םון יד5מיטגי

ט איר אז און  פראטערנאיצער זיין אים ז״
 ״אינשורענם־ אן ויז5בי ניט און כאװער

סילםמאן״.
 איג־ אט־די נאכםאאגן װעט איר אויב

 די צו צוגאגג אייער צופאםן און םטרוקציעם
 רעקרוט, אײער פון איענשאפטן םפעציע^ע

 װע^ן רעקרוטן אײערע אז זיכער, מיר זיינען
ארדן. פון מיטנ^ידער װערן טצ?ע

ענטפערם און פראגעס
ע י  פראגעם םי^ אפט פרעגן מיטג^ידער ^י

J ענטםער אייער אז זעט, ארדן. װעגן 
ר. און איינפאך ן״ן ^  מיטג^ידער, נייע ק

 שליםן זיי װען ארדן װעגן םאך א װייםן װאם
 איבער־ און אקטיװע װערן אפט זוע^ן אן, זיך

טוער. געגעבענע
 װערן זואם פראגעם, 30 אן דא גיבן מיר

 ענט־ די מיט צוזאמען געפרענט, אממערםטנם
 קיי! ענטפערן ניט קענט איר אויב םערם.

 דעם אנשטאט טרעפן. ניט פרובירט פראגע,
 און אויםגעפינען װעט איר אז פאשעט, זאגט
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 אינ־ גענויע די קריגן װעט איר װען ענטפערן
פארמאציע.

 דעם פון װאוקם דער :בויער כאװיירים
 איבער־ װי דעם אן םאך א זיך געװענדט ארדן

 אײער ז״נען. ענטפערם אייערע צײגנדיק
 איבערצייגונג און אויטאריטעט קלארקייט,

 ארדן. פארן מיטגלידער נייע געװינען װעלן
 דיםקוטירן זאלן בויער די אז פאר, שלאגז מיר

 מיט־ די מיט און זיך צװישן פראגעס די
 ברענטש־ די בײ ברענטש דעם פון גלידער

מיטינגען.
םיטגלידערשאפט

 מיטגלידער? זיינע או־ח דער גיט װאם .1
 און מיטגליד דעם באזארגט *רדן דער
בענע־ פאלגנדע די מיט פאמיליע זיין

קראנקן־, לעבנם־פארזיכערונג, :פיטן
 טובערקולאז־בענעפיטן, און עקםידענט־

 אינ־ פריינטלעכע הילף, מעדיצינישע
 פאר־ ס&ארט, דערציאוגג, פארמאציע,

באדיגונג. געזעלשאפטלעכע און װיילונג
 ? ארדן םון מיטגליד א װערן קען װער .2

 פאראייניקטע די פון א״נװאוינער יעדער
 פון געזונט, גוטן אין איז יװאם שטאטן,

 די צװישן כאראקטער, מאראלישן גוטן
 פרא־ אויםער ,60 ביז 16 פון יארן

 פאלי־ און םטרײק־ברעכער פעםיאנעלע
רעגירונג). אדער (פריװאט ציאנטן

אנ־ זיך קען יאר 15 אונטער קינד א
 פון קינדעד־סעקציע דער אין שליםן
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 א אויםגעמאכט װערט עם זוען $רדן
עלטערן. די םון אפי^יהאציע שריפטצעכע

 דער אן געװענדט צא׳צונגען די זייגען .3
? באשעפטיקוע

 אן זעלבע, די זיינען צא^ונגען די ניין.
באשעפטיקונג. פון אונטערשײד

 בירגער אמעריקאנער אן זיין מען מוז .4
? מיטגיציד א װערן צו קעדיי
 אצע דערמוטיקט ארדן דער אבער ניין.
 קעדיי בירגער, װערן צו מיטגילידער זיינע

 און פרױױלעגיעם אאע געניםן זאילן זיי
 צו געגעבן װערן װאם פציכטז, ע5אי ט*ן

 דעמאקראטיש אונדזער אין בירגער די
לאנד.

 פולבארעכטיק־ א מען װערט שגעא װי .5
? מיטגליד טער

 װערט מיטגליד פוצבארעכטיקטער א
 כוידעש דעם פון טאג טן1 דעם פון םען
גע־ גוטגעהייםן איז אפי^יקאציע די װען

 עקזעקוטיװ גענעראל דער פון ■ווארן
 בא־ מען װערט בענעפיטן צו בארד.

 פערטן פון טאג ערשטן דעם רעכטיהט
 איינגעצ^ט האט מען אויב כוידעש,

כאדאשים. 3 פאר
 דױם? די מען ט5צא װעמען צו .6

ברענטש. פון פינאנץ־םעקרעטאר צום
 ניט באצאלט מען אויב פאםירט •װאם .7

? דױם די
 כאדאשים 3 פאר ניט באצאצט מען אויב

 קריגן צו רעכט ד$ט מען פארי^ירט
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 פארב^ייבט מען אח־ן. םןן בענעםיטן
 קען מען און ארדן פון מיטג^יד א אבער
 2 םון מעשעך אין מטשט״ענדי? װערן

 איצע באצאיצט מען אויב כאדאשים
 בארעכטיקט צוריק װערט מען דן.5שוי
 װען טאג דעם םון בענעםיטן צו

 םען אויב גוטשטייענדי?. װערט מען
ט ^ צ א  װערט כאדאשים 5 פאר ניט ב

 טראץ ארדן. דעם פון אױםגעשיצאםן מען
 שיקן ברענטשעם מערםטע זואם דעם,

 מיט־ צוריהגעשטאנענע צו װארענונגען
קאנםטיטו־ די אבער פאדערט ג^ידער,

 מיטגליד יעדער אז ארדן, פון ציע
 גוט־ זײן אנהאצטן שטענדיק ײז5א

שטײעגדיקײט.
בענעפיטן

 בענע־ קלאםן פארשידענע פאראן זיינען .8
? ארדן אין פיטן

 אויםקילייבן זיך קען מיטג^יד יעדער יא.
< ער בענעפיטן װע^כע (באמערקוננ: װ

 פון 158 ביז 126 פוגקטן דורך הוקט
 פראגעם אלע װעגן קאנםטיטוציע דער

 קוקט קראנקן־בענעפיטן. בענויגײע
 פאר האנטביכ^ דעם פון 32 זייט דורך

) די ען. צ^ונג
 פון קראנקךבענעפיטן די זײנען װאם .9

? ארדז
 א $10 און $8 ,$6 ,$4 גיט ארדן דער
קראנקן־בענעםיט. װאך
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 װי מער ניט ארדז דער גיט פארװאם .10
? ?עבנם־פארזיכערונג $3000
 פון איינקונפט באגרענעצטן דעם צו^יב

צאצונ־ ארבעטער. דורכשניטיצעכן דעם
 פארזיכערונג $3000 װי מער םאר גען
הויך. צו געװען טן5װא

 טויטן־בעגעםיט דער װערט שנעצ װי .11
 םאך א פאראן זײנען ? אויםגעצאאט
 ? עם ארויםקריגן בײם שװעריקײטן

 דעם נאך נעצאצט װערט טויטךבענעפיט
 ע5א באקומט אםים נאציאנאיצער דער װי

טויט, פון באוױיז און פאפירן נויטיהע
 ?אנ־ דער פון געםאדערט ■װערט דאם װי

 טאג־ דער אין ארדן. פון םטיטוציע
 טויטן־ דער װערט פראקטיק טעגאעכער
 פון םעשעך אין אויםנעצא^ט בעגעפיט

 םאדערונגען אלע אויב טעג, 15 ביז 10
אפהאילט. אן דערםי^ט ■ײערן

 קראגקך דער אז מען, איז זיכער װי .12
 טױטךבענעפיט דער אדער בענעפיט

? װערן אויםגעצא^ט רעגוצער װעט
 אר־ רעזערװ ?עגאילע א איז ארדן דער

 און רעזערװ־פאנדן זיינע גאניזאציע.
 זיינען בענעפיטן די פון פארװא^טונג

 םטייט דעם פון אויפזיכט דער אונטער
 םעג־ זײן דעפארטמעגט. אינשורענם

 פינאנציעי^ע זיינע נאכצוקומען ילעכקייט
 ער פראצענט. 140 איז פארם^יכטונגען

נאכצו־ פארםעילט ניט הייגמאא האט
פארפציכטונגען. זיינע קומעז
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 זוערן אראנזשידונגעז ס&עציעצע װעאכע .13
 מיטגלידער? פון פרויען פאר געמאכט
 פאר רעזערוױרט איז ״עי״ ־<,&שאן
 באשעפ־ קײן ניט האבן װעלכע פרויען,
 זײ גיט ״אפשאן״ דער אט טיקונג.

עקםידענט־בענעפיט. און טובערקו^אז־
 7 זיי קאםט ?עבנם־פארזיכערונג זייער
 14 און יאר 25 ביז װייניקע־ םעגט
יאר. 25 איבער װייניקער םענט

 װי מער ניט ארדן דער צא?ט פארװאם .14
? װאך א קראנקן־בענעפיט $10
 םומע די באגרענעצן צו נײטיק איז עם

 די אנצוהאלטן קעדיי קראנחךבעגעפיט,
 אינ־ די בענעפיטן. די פון זיכערקײס

 גרעםערע גיבן װאם קאמפאניעם שורענם
 אינ־ אויס געװײנילעך שיליסן בענעפיטן

 אדער דעם פון אדבעטער דוםטריעלע
געלט. םומען ריזיקע רעכעגען

ארגאניזאציע
 זוערן באצאצט טויטן־בענעפיט דער קען .15

 ױירע׳ט דעם אויםער אנדערש עטיצן צו
 אנגעגעבן איז װאם (״בענעפישערי״),

אפציקאציע? דער אויף געװארן
 ױירעש דער װען פא<ל אין אויםער ניין.
בענע־ דער װען דעמאי^ט טויט שוין איז
 דעם אין װערן. אויםגעצאצט דארףי םיט
 צו באצאצט בענעפיט דער װערט 5פא

 ברענטש (דער קארעװ גאענטםטן דעם
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 ביז אויםגעבן קען פאמיציע די אדער
 םומע די און ?עװאיע א פאר $100
 טויטן־ דעם פון ארונטערגענומען װערט

בענעפיט).
 דע־ מעדיצינישן א שטאט יעדע האט .16

 דינסטן די זיינען װאם פארטמענט?
? דעפארטמענט מעדיצינישן דעם פון
 א האט ארדן דער װאו שטעט די אין

 דער קען דעפארטמענט מעדיצינישן
 קינדער די און פרוי זיין (און מיטגציד

 דאקטאר דעם באזוכן יאר) 18 ביז
אינ־ אים) צו קומט דאקטאר דער (אדער
 צאלוגגעז ספעציעילע געצאלט. אן גאנצן
 ם&ע־ פאר געװארן אראנזשירט זיינען

 מעדי־ פארן צאלועען די ציאליםטן.
 די איז זיר װע:דן דעפארטמענט צינישן

 מיט מאכט ארדן דער װאם קאנטראקשן
 אין שטאט. יעדער איז דאקטױרים די
 די זיינען שיקאגא אין און יארק נױ

דעפארט־ מעדיצינישן פארן צאלונגען
 ניט פון פאמייליע א פאר םענט 35 מעגט

 א פאר סענט 23 און זעקם פון מערער
יאכיד.

 ארדך די אז מעגאעך, דאם איז װי .17
 רע־ אױםפיאן קענען זאלן אפטײקערם

 םאר ארדן םון מיטגצידער פאר צעפטן
? פרייז געװיינלעכן דעם פון העאפט

פארגרעםעו״ די װאם דערפאר, איז דאם
 ארדךאפטייקער דעם פון געשעפטן טע

און פרייזן די שניידן צו אים דעראויבן
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פראפיט. גענוג מאכן דאך
 בארעכ־ ניט הויזםרוי s איז םארװאם .18

? קראנ?ן־בענעפיט קײן צו טיקט
 פראטערנאלע אין הויפט־פרינציפ דער

 אדער מאן א העלפן צו איז בענעפיטן
 אפ־ װערט אייגקונפט זייער װען פרוי א

 היין ניט ?ריגן הויזפרויעז גע׳טטעיצט.
 איינ־ זײער װערט דעריבער און שכירעם

 װערן זיי •װען אפגע׳טטעיצט ניט קונפט
 קאםט דער װאאט דעם אכױן קראנק.

 אומגעהויער געװען זיי פארזיכערן פון
 גרויםע א ײגט5ארויםגע -ווא^ט און גרוים
םאגד. קראנקן־בענעפיט אויפן מאםע

 איבער דאקטאר דעם םון קאנטראיל דער
 קראנקהײט פון צייט אין הויזפרוי דער
 הויזפרויען 5װײ באגרענעצט, זייער איז

 זאכן טאן צו נעצװאוגגען אפט װערן
אינםטרוק־ דאקטארם דעם קעגן הויז אין

 זייער םאריצענגערט דאם און ציעם
?ראנקהייט.

 מיטגאידער זיינע ארדן דער פארזיכערט .19
 דורך אדער םאנדן אייגענע זיינע דורך

 קאמ־ האמערציעלע אין פארזיכערונג א
? פאניעם

 מיטג^ידער־ זייז םארזיכערט ארדן דער
פאנדן. אייגענע זיינע דורך שאפט

 אומקערן :יט ארדן דער קען פארװאם .20
 פארזיכערונג־ זיינע אױוז נע^ט קײן

 קאמ־ קאמערציעילע די בע׳עאם פאציםים
? טאן יא עכ קעגען פאניעם

16



 ביצויז רעכנס ארדן דער װײא דערפאר
 אנדערע די און פארזיכערונג דער פאר

מער. םייצ רעכענען קאמפאניעס

טעטיקײטן לע8פר»טערנ
 עם װעאכע מיט פארבונדן ארדן דער איז .21

? פארטייען פאיליטישע איז
 םארבונדן ניט איז ײן5א ארדן דער נ״ן.
 אבער פארטײ, פא^יטישער קיין מיט

 צו רעכט א האבן ארדן םון מיטנ?ידער
 עם װעיצכער אין אקטױו זײן און געהערן

ארגאניזאציע. פאי^יטישער איז
 פארנעמען ארדן אין אתטיװ ז״ן װעט .22

? צײט םאך א
 די צו צייט אזויפייל אפגעבן קען מען

װיא• מען זױםיא ארדן םון טעטיק״טן
 פאר פראגראם ארדנס דעם איז װאם .23

? פרויען
 באט״איסן ארדן אין פרויען־מיטג^ידער

 צױ טעטיקייטן א^געמיינע די אין זיך
 אר־ דעם אכוץ מענער. די מיט זאמען

םרויען־םעקציעם, ארדן דער גאניזירט
 םפעציעי^ע ארגאניזירט װערן עס װאו

םרויען. פאר טעטיקײטן
 פאר פראגראם ארדנם דעם איז װאם .24

? ױנגט דער
 אר־ װערן ארדן דעם אין ױגנט^עכע די

 אט־די ױגנט־דױױזיעם. אין גאניזירט
 םויצשטענדיקע א ארגאגיזירן דױויזיעם
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 אטלעטישע דערציערישע, פון פראגראם
 זיי טעטיקייטן. געזעלשאםטלעכע און

ױגנט־באװעגונגען, איז אנטייל נעמען
ױגנט־קאנגרעם, אטעריקאנער דער װי

 קאמ־ פראגרעםיװע אנדערע אין און
 דער פון אינטערעםן די פאר פאגיעם

יוגנט.
 פאר פראגראם ארדנם דעם איז ■װאם .25

? קינדער
 קינדער־ברענטשעס פאראן זיינען עם
םארװײלע־ ארגאניזירן װאם ארדן, אין

 װי קינדער, פאר טעטיקײטן רישע
האנט־ארבעטן, יעמ&ינג, מוזיק, םפארט,

 אינםטרוקטארס דירעקטארן, װ. אז. א.
 פון ארבעט דער מיט אן פירן פירער און
קינדער־ברענטשעם. די

טעטיקײט געזעלשאפטלעבע
 העלפן צו פראנראם א ארדן דער האט .26

מיט־ א זײן װעט ? ארבעטער־מאםן די
 אין טעטיק״ט די שטערן אח־ז אין גליד
? ױניאן דער
 און ארדן אין מיטגליד א זײן קען טען
 פון מיטגליד א צייט זעלבער דער אין

 שטערן ניט דארףי אײנם און ױניאן דער
 טרײד־ דערמוטיקז מיר צװײטע. דאם

 אונדזערע אלע פאר טעטיקייטן ױניאן
װיכ־ א געשפילט האבן םיר מיטגלידער.

שטאל־ די ארגאניזיח אין ראל טיקע
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 און ױניאנם אויטאמאבי^־ארבעטער און
 ארדז־ די טרײד־ױניאנם. אנדערע

 אין ארויס ׳טטענדיק העלפן ברענטשעם
 פון קאמפן אנדערע אין און םטרייקם

ארבעטער. די
 דורבגע־ צערעמ^ניעם רעליגיעזע קענען .27

 דער װאם צעװאיעם ב״ .װערן םירט
? אראגזשירט ארדן

 האט פארשטארבענער דער אויב יא.
 רע־ א פאר פאר^אנג א איבערגע^זט

 םאמע די אויב אדער ילויה ?יגיעזער
עם. פארלאנגען קרובים נאענטםטע

 אר־ אינטערנאציאגאלער דער טוט װאס .28
געביט? קוצטורע^ז אויפן ארדן בעטער

 צו בײגעטראגז םאך א האט ארדן דער
 פאר־ דער צו ?יטעראטור, אידישער דער

זוארט, אידישז דעם פון שפרייטונג
 אויפז געהאט אײנםצום װיכטיקן א האט

 איז מאםז אידי׳טע די פון קו^טור־׳לעבן
אמעריקע.

 פאיצהם־ ארגאניזירט האט ^רדן דער
 דערװאיד פאר קורםן אונױוערזיטעטן,

 קינ־ שטודיר־קרייזן, און ?ייעך םענע,
 קאאפעראטױון אידישן א און דער־׳טוצן

פאילקם־פארילאג.
 דערציט ארדן פון קולטור־טעטיקײט די

 מיטגצידערשאפט די באאײנפאוםט און
 און שטודירן, און לערנען זיך זא?ז זיי

 שפראך אונדזער פון בשױועם די הויבט
 קען ארדן דער קולטור. אונדזער און
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 הולטור־ דער טיט שטאי!צירז בעעמעם
 צװי׳ען אנגעפירט װערט װאס ארבעט

מיטגאידער. זיינע
 פאר אויפגעטאז ארדן דער האט װאם .29

? איטעראטור אידי׳עער דער
 קאאפע־ א ארגאניזירט האט ארדן דער

 א גיט װאס אג,5קס־םאר5םא ראטיװן
 צו מיטג^ידער טויזנטער די מעג^עכקייט

 הא^בע פאר ביכער בעםטע די קויפן
פרייזן.
 אבאנעגט אן װערט װאם אײנער, יעדער

 פרײעז א טאטאגע א ?ריגט פאר^אג, אין
אבא־ דער .$1.50 פון װערט אין בוך

 א^ע קויפן צו בארעכטיקט איז נעגט
פרייזן. בע5הא םאר פאר^אג־אויםגאבז

אויו* $2.00 איין ט5צא אבאנענט דער
פארפ^יכ־ איז אבאנענט דער יאר. צװײ
 ביכער פיר פון מינימום א קויפן צו טעט
 פאר יאר צװיי די פון פאר^ויף אין

 ?ריגט יאר צװ״ די נאך פר״ן. העצפט
 די .$2.00 די צורײן אבאנענט דער

 ׳עוין האט ארדן פוז םעקציע אידי׳עע
 און ביכער צענד^יקער ארױםגעגעבן

 הונדערטער־ פון צאי? דער אין בראשורן
בי־ די צװי׳טן עקזעמפ^ארן. טויזנטער

 5צא גרויםע א גאר זיך געפימגן כער
 פאר אינטערעם נרויסז א פארמאגן װאם

 גיט פאר^אג דער מאםז. אידישע די
 ■װיםנשאפט^נכע בעאעטריםטישע, ארויס

קינדער־^יטעראטור. און
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 דערצי־ דער פאר ארדז דער טוט װאם .30
 קינד? אידישן םון אונג

מאנאט־ א ארוים גיבן שולז אונדזערע
 דערצי־ אוז ״הײם די זשורנאל, כןע5-

 א דערגרייכט שויז האט װאם אונג׳/
 זשורנאל דער צירקולאציע. גרויםע
 דער איז עלטערז און לערער די העצפט

קינדער־דערציאונג.
 פראכטפולער א אויך דערשיינט עם

 װאם ״ױגגװארנ״, לױנדער־זשורנאל,
 די מיצאד אויפגעגומען יװארעם װערט

 קינ־ דער עלטעו־ז. און לערער קינדער,
 זויכטיקן א פארנעמט דער־זשורנאל

דערציאוע־ארבעט. דער אין פלאץ
 :לערנען שולז די אין קינדער די

 אידישע לייעגען, און שרייבן — אידיש
 אידישע ליטעראטור, אידישע געשיכטע,

טאנצן. און זיעען מאלז, פראבלעמען,
 באװאוםט־ זײן צו דערצויגן װערן זײ

 םאשיזם קעגן קעמפער אידישע זיגיקע
 זין געטרײע פאר אגטיםעמיטיזם, און
פאלה. אידישן פון

צאלונגען קראנקן־בענעפיט
25 ביז 16 פון עלטןיר

2-------------------װאך א $4 םענט 3
3-------------------װאך א $6 םענט 5
4--------------------װאך א $8 םענט 7
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44 ביז 25 פון עלטגיר
2-------------------װאך א $4 סענט 8
4 -------------»$ך א $6 םעגט 3
5-------------------װאך א $8 םענט 7

8-------------------װאך א $10 סענט 5
 און טובערקולאז אריין :עטט קראנקן־בענעפיט

 וויםן װילט איר װען בענעפיטן. עקםידעגט
 פאר צאלונוגען די צו ל״גט צאלונגען אײערע

 לעבנם- פאר צאלונגען די צו קראנקן-בענעפיט
פארזיכערונג.

אײנטריט
 דאקטאר-עקזא- א דורנגיין דארפז אפליקאגטן

 צאלן ארן רעכעגוגג אייגענעם ז״ער אוי^ מען
באזים: פאלגנדן אויפן א״גטריט-געלט

.50$ — געבורטםטאג קומענדיקן יאר 25 ביז 16
1.00 — געבורטםטאג קומעגדיקן יאר 45 ביז 26
2.00 — געבורטםטאג קוםענדיקן יאר 60 ביז 46

 אפים נאציא:אלן דעם צו צאלונגען די אכוץ
אפצאל. לאקאלז קליינעם א ברעגט׳ט יעדער רעכנט

קינדער פאר צאלונגען
1 ם א ל ק

כוידעש) פער םענט 25(
ןילטןיר

פארזיבערונג געבורטםטאג ?ומענריהן
2 $40
3 70
4 130 
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5
6
7
8 
9

16-10

180
230
290
350
420
500

2 ס א ל ק
בוידעש) פער םענט 15(

עלטןיר
פאדזיכ^רוננ גןןבורטהטאג קומ^נדיקן

 אייגטריט-געלט אלם גערעכנט װערט סעגט 25
 לעבנם־■ א ארויםגעגעבן װעדט עם קיגדער. פאר

 דאט בארעבטיקט װאם םערטיפיקאט, פארזיכערונג
קעדער-סעקציע. דער פון בענעפיטן אלע צו קינד

צאלונגען פון בײשפילן
 צאלונ־ פון ביײטפילן אייניקע דא גיבן מיר

ארדן. אין גען
 האט און אלט יאר 35 איז װאם מיטגליד א

װאך א $4 ,$150 םון לעבנם־פארזיכערוננ

2
3
4
5
6
7
8 
9

16-10

$20
35
65
90

115
145
175
210
250

23



 שװינדזוכט־בענעםיט, $20 קרענקן־בענעפיט,
 און םעטעטערי און בענעפיט עקםידענט
םענט. 76 צאצט בענעפיט פױנעראא

 זע^בע די מיט מיטג^ידער זע^בער דער
 קראנקן־בענעפיט, $6 מיט אבער בענעםיטן,

םענט. 89 צאאט
 װאך א $8 םיט אבער בענעפיטן זעאבע די

.$1.03 קאםט ?ראנקן־בענעפיט
 קאםט װאך א קראנקךבענעפיט $10 מיט

.$1.31 עם
 מעדי־ א עקזיםטירט עם זואו ׳טטעט די אין

 מיט־ דער אויב און דעפארטמענט צינישער
 דעם פאר ער דארו* דעם, צו געהערט ג^ידער

 דאם איז שטעט מערםטע אין עקםטרע. צ^אן
 פרוי זײן מיטגציד, פארן כוידעש א םענט 35
 אן פאר םענט 20 אדער םאמייציע, ז״ן און

אומפארהייראטז.

 נײע פאר באגרי־סוגג-רעדע
מיטגלידער

 זואם רעדע, א פון מוםטער א דא גיבן מיר
 א אײנשװערז ביים װערן געהא^טן דארח
מיטג^יד. נייעם
 עקזעקו־ גאציאנא^ער דער פיז נאמען אין
 ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלן פון טױוע

 איך גראטויליר ברענטש אונדזער פון און
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 פוז מיטג^יד א געװארן זײט איר װאם א״ך,
ארדן. אונדזער

 אינטערנאציאנאאן אין מיטגיצידערשאפט
 די צו אייך בארעכטי?ט ארדן ארבעטער

 אויוי אויסגערעכנט זיינען זואם בענעםיטן,
 איז מיטג^ידעריטאפט־םערטיפיקאט׳ אייער

 צא?ן צו פינסטאעך אײך םארפליכטעט
דױם. אייערע כוידעש^עך

 ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער
 פאראײניהן צו אויפגאבע אן פאר זיך ׳פטע^ט

 ראםע, פון אונטער׳פײד $ן מענט׳ען, א^ע
 איבער־ פאיליטי^ע אדער קאיציר ויבן,5ג

 בעםערע םכירעם, העכערע פאר צייגונגען,
 פו׳ל׳פטענדיקער א פאר «רבעט־באדינגונגען,

 און פארזיכערונג, םאציאילער פון םיםטעם
 קעגן קויעך מעכטיקן איין אין זיי אויםשמידן

מיצכאמע. און אנטיםעמיטיזם םא׳פיזם,
 אח־ז ארבעטער אינטערגאציאנאצער דער

 טעטיקייטן, טורעאע5קוי ברײטע אן פירט
 װייזן און טיטגילידער, זייע דערציעז צו קעדײ

 פראב־ זײערע ?ייזן צו אזוי װי װעג א זי־
?עמעז.
 ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאילער דער

 ארבעטער גאנצע די םאראיעיקן צו זובט
 מעכטיקן איין אין באװעגוגג ע5פראטערנא

 מיט־ די דינען צו מער נאך העדיי קויעך,
ארבעטער־מאםן. ברייטע די און ידער5ג

 מי׳פפאכע אונדזער אין אריינטרעטנדיק
 בא־ געענטער זיך װעט איר אז מיר, האפן
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 אויםגאבן. און צילן אונדזערע מיט קענעז
 ברענט׳ט־מיטינגען די באזוכן װעט איר

 בויען העלפן װעט און רעגולער און פינקטלעך
 שא&, אין געגנט, אין ברענט׳ע אונדזער

באקאנטע. און פריינט אייערע צװײען
 מיטג^יד אצם א״ך מיר דערקלערן דערםיט

ארדז• ארבעטער איגטערנאציאנאלן דעם פון

 די איז באפעלקערונג דער פון גרויס די
לענדער װיכטיקםטע

 גע׳טאצט װערט װעלט־באפעלקערונג די
 גיבז מיר «ענטשן. ביליאן צװײ איבער אין
 :מעלוכעם לויט באפעללערונג די דא

 מיליאן. פינף און הונדערט פיר — בינע
 און אייז און הונדערט דריי — אינדיע

«יליאן. פופציק
 זיבע־ און הונדערט — םאװעטן־פארבאנד

מיליאן. ציק
 און הונדערט — שטאטן פאראיינילטע

 מיציאו. צװאנציק און זיבן
 מיליאן. זעכציק און ניין — יאפאז

 מיליאז. זיבעציק און פינף — דייטשלאנד
 מיליאן. פערציק און פינף — ענגלאנד

 מיציאז. פערציק און צװיי — פראנקרייך
מיליאן. פערציק און צװיי — איטאליע

אמעריקע אין שטעט גרעםטע
 .6,930,446 — יארק נױ

.3,376,438 — שיקאנא
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 .1,950,961 — פיע5אדע5פי
 .1,568,662 — דעטרויט

.1,238,048 — «נדדמע^עם ל$ם

לעבן אידישן איז דאטעם װיכטיקע
.1095 יאר אין קרייצוגן די פון אנהויב דער

 איז ׳טפאניע פון אידן די ארויםגעטריבן
1410.

 או־ אין אידן אויןש שכיטעס כמע^ניצקים
.1648 יאר אין קרײנע

 גע׳טטארבן—1729 געבוירן מענדצםאן מוישע
1786.

ח גיט רעװאיצוציע פראנצויזישע  גלייכע אי
.1791 יאר אין רעכט

 אין דייטשלאנד אין בירגער־רעכט קריגן אידן
.1848 יאר

 די איז רוםצאנד אין אידן אויף פאגראמען
.1881 אין אימיגראציע גרויסע ערשטע

.1902 איז געהאננען י^עקערט היר׳מ
.1903 יאר אין פאגראם סישינעװער

געשטארבן—1851 אין געבוירן פערעץ ל. י.
* 1915.

 גע־ — 1859 איז געבוירז אצייכעם ׳טאלעם
.1916 שט^רבן
 פעצ־ ע5א באפרייט רום^אנד אין רעװ^וציע

ײז די מיט צוזאמען קער .1917 איז א
 אידישע אלם בירא־בידזשאן פרא??אמירט

.1934 אין געגנט אויטאנאמע
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 פאלקם-פארלאג פון אויםגאבן
ארדן בײם

 «רויםגעגעבן פאחלאג דער האט איצט ביז
דע :בראשוו־] ןאו ביכער פ^גנ

 גרינ׳טפאז י. פון פאעמעם״ און ״יצידער
ל, צװייטער ״יצאבזיק׳/  כאװער־פאװער פון טי

< ערשטער ״אמעריקע׳/  םו^טאן י. פון טי
 םו׳צטאז י. פון טייצ, צװייטער ״אמעריקע׳/

ע״  מאנדע^ א. דר. פון ״אנטראפ^אגי
עכמאן5ב< מ. פון ״װאטערטאון״

 מעדעם גינא פון פרוי״ ״די
 קורץ אהרן פון פאםאראן״ ״נא

 א׳לעפבײם״ ״מיין
 בוך״ ״מייז
ך׳/ ״מיין 3 בו

 םאברין יצײב פון קא.״ דרעם ״קאלאמביא
 אפאטא׳פו י. םון חױת״ און ״מענטשן

 זאילצ־ ר. פון עבן״5< אידי׳טן אין ארדן ״דער
מ«ן.

 פראטערנאי^יזם״ פראצעטארישן םון יאר 8״
זאצצמאן ר. םון

 מייזי^ נאכמען פון גאילדםאדען״ ״א.
 האילטמאן ר. פון פרויעז״ באריטטע ״פיר

בוך״ ״אונדזער
 מײזצ א. פון דערצײצועען״ ״געק^יבענע

 ביילעם 5רײז< פון ב^ור״ ״מוטער
 ב״לעם רײזיצ םוז עדעמם״ ״דזשײן
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ט כ א ! װ ה י ו א
<\רלשנואגו ךאץץיר פץ\

 נאך בלייבן איר װעט לאנג, װי א אנג,5 װי
שק^אפן

 ? קייס ׳עענדלעכע די טראגן און
 ׳עאפן רייכםימער גלענצנדע איר װעט ?אנג װי

? ברויט אייער בארויבט װאם דעם, פאר
 !באריהאדן קאמו» פון פרײהייט די פרײדיקט

 !קריג א טיראמגן די דערקלערט
 קאמעראדן, בראװע אנטשלאםנסײט, און מוט

!זיג צום פירן אייך װעלן
 ביליען און ^יבן און אעבן, װעט אלעם און
 !מאי גאלדענעם פרייהײטם אין

 ?ניען, צו טיראנען פאר גענוג !ברידער
! פרײ װערן מוזט איר אז !שװערט
 גלא?!, פרייהײט די אין איבערא^ הל!ינגט

 !קנעכט ליידנדע די פארזאמלט
 אומדער׳עראקן קעמפט באגייםטערט, קעמפט

! רעכט היליקע אייערע פאר
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 פינצטערער אץ פארמוטשעט
טפיםע

 (\ר1סאג\ .h—איךיש
 טפיםע, פינצטערער אין פארמוט^עט

 ארבעטער־מאכט, דער םאד קאמח איז
 העצדיש, האםטו טויט דעם באגעגנט

 שלאכט. אין געפאאן ערצעך ביםט
 געװארגן, אונדז האט נאר םינע נײן,

ח האט שילאכט אין געטריבן  — מוט אונ
 נע׳טװאױרן האבן מיר קײװער באם

 בצוט. דיין פאר פיינט דעם באצא?ן
 דײנער, — דא וועג אײן נאר איז אונדז פאר

 פאר׳שמאכט, טפיםע איז זייז דו, װי
̂ץ שטרייטן, אצץ אעבן א  קעמפן, אי

זאך. דער פאד דו, װי ן,5פא און

רעדער די לויפן שנעל
«ררטגואגו דאגױו פי\\

î v w רעדער, די ^ויפן 
 מא׳עינען, קיצאפן װיצד

 ; היים און שמוציק איז ׳טאפ אין
 פארטומ^ט, װערט קאפ דער
 — פינצטער ■װערט אויגן אין

 ׳טװײם. אוז טרערן פון פינצטער
 זיך בײ שוין פי^ איך
 איױוער, נאנצן קײן

 ; ברוםט מײן איז צעדריקט צעבראכן,
 וױיטיק פאר pis? קען איך
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בויגן, ניט רוקן מיין
הוםט• דער ש?אפן ניט אזט5 בײנאכט
 מייםטער, דער אום ם׳אויפט

װיאדע, א כאיע א
 ׳עאף. די שכיטע דער צו טרייבט ער
 װארטז׳ איר ,װעט «בג5< װי א,
 ? דואדז איר װעט ?אנג זוי

!אויױ װאכט ברידער, ארבעטער

בױדער זומפלאנד די
$זלגי\ װ. פו\ אױיטז

 — יה5ב א אוינ דאם טוט עם װאו
 ;אומעטום זומפצאנד פ?אכע

 דערקװיקט, ניט אונדז ׳טטים פויג̂י
 קרום. נאקעט, ^טייען דעםבעם

 ברידער זומפלאנד זיינען מיר
זומפ. אין רידצ מיטן ׳עפאנען און

 פאםטנם, מארשיח אפ און אויןז
 ;ארוים ניט דא קען ?יינער

 קאםטן, לעבן דאם װעט ויפן5
גרוים. איז װאך די צאם, דער הויך

. זיינען מיר . ײ. אז. א. .
 קאאגן, ניט זיך טארן מיר דאך

 ;זיין אייביק ניט קען װינטער
 :זאגן .ווע^ן טיר טאג, א ם׳קומט

 !מיין וױדער ביםט פאטערלאנד,
 ברידער זוטפלאנד גייען דאן
זומפ. איז ויד? מיטן שוין טער ניט
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טײכן צװײ זיך יאגן
רױװא\8 פ\\.בעצארצו

 — ס״כן צװײ זיך יאגן
 בידזשאן. און בירא

 — טייכן ביידע צװישן
פאראן. יד5< םריי^עך א

 װעיצדער, באזארגן האיצץ,
 ;פי׳ש גיבן טײכן

 דעחלאנגען ברויט םעא־ער
טיש. נייעם דעם צו
 פע^דער, פרישע אױף זון

 — דאך נײעם אויףי ׳פטרא?
 אידן אזוי ם׳האבן
געיצאכט. ניט הײנמ^

 צו, ביימער די זיך הערן
 :ערד די צו זיך הערט

 געילעכטער דעם האבן מיר
געהערט... ניט קיינמאא

 ■וועאדער געדיכטע דורך
 :באן א םרײד מיט יאגט
 קומען אידן נייע
!בירא־בידז׳שאן אנד5 אין

 זיין ערד אויױ געגריםט
 !ש&אן נייער יעדער

 ארבעט םרייע די זינגט עם
!בירא־בידז׳טאן אנד5 אין
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