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 איכער נענזט חמיווננ
s מלהמה״פעתםארי

 פרעזי״ — טאנטאג. װאשינגטאן,
 געארדערט הײנט האט רוזװעלט דענט
 נאקם, פרענק םעקרעטערי, נעױוי
 און קאנטראל איבערצונעמעז גילײד

 האװאדד פון פאבריק די פארװאלטעז
 פי־ איז קאכיפאני, יערינגם פײװאטעד

לאדעלפיא.
 איבערצױ אדדער פרעזידענט׳ם דעם
 רעגירונגם אונטער פאבריק די יעמעז

 םפעציעלע קייז א• ניט ג־ט קאנטראל
 װערט עם פאל. דעם איז אורזאכע

 אז ארדער, דעם איז געזאגט נלױז
 פאבריק דער פון איבערנעמען דאם
 עפעק־ מעהד און נויטיג געװאדעז את

 װאם פאבריק, די פארװאלטעז צו טיװ
 דעד יפאד זאבעז וױכטיגע פראדוצירט

קאמישאז. מאריטײם ארז גייװי

 הריגם אידישע
 p געפאנגענע

*ר ״dps״ די ענ ל
1— מאנטאנ. װאישינגטאן, :

 אמעריקאנעו 560 פוז |מען
 קריגם־געפאנו זיינעז װעלכע
 1פא נעכטעז ז״נע; שונא,

 די צוױשעז געװארעז.
 פון א׳ו־עז פארגענדע זיר
'ארק. נױ

■-' :זײנעז יאפאז א־ז  אויר־ פדײ
I 183 . דיאטאגד, ־וינג s ,סטריט 

ר, פרײװעט פאוקיפםי; ע צנ ײ ^ו עני  ד
 ברוקלין.: ראוד, דאהיל 70

 געפיגעז א־טאייע אין
 בעדקאװי הערמאז װעט

 ברוי עװענױ, :אםטראנד
 סמרי טע46—1666 נער,

 אװ קער ליװאי, פאול
 נאו 1404 םעליגדזשער,

 _ םאדדזשענט ,בראנקם;
 עװעו וױלקאקם 738 דעל,1

 האראװיטץ, מילטאז ארז
 דזשוירזי עװענױ, פילד

 די א־ז אינטערגירט
 פח מינטשיז, אדטור

 א איז ברוקלי;, 'קאודט׳
 דזשײק: פרייװעמ ,טאליע.

 סטעטע• קאנקארד, ןפיז
 געפא געװאדען וגענומעז

ײקע.

 אפנעשםעלט לײנם נא.־ פ־לל
געזאל איז טאנגעל צולינ

 געזאלי! איז מאנגעל דעם צוליב
 סוםפענ־ קאמפאנים באם פילע האבעז

 מאנכע י1אוי און באםעס זײערע דירט
באםעם. צאהל די םארקלענערט לײנם
 קאמפאגי באם עװענױ פינפטע די
 באםעם איהרע םוםפענדירט .אט
 ראוט עװענױ, קאנװעגט 3 ראוט אויףי

 ראוט קראסטאוז, םטריט טע72 ,6
 טע57 ,20 ראוט אוז עלמהױרםט ,16

 אױבענ־ אלע די קדאםטאוז. םטריט,
 סוםפעגדידט ז״נעז ראוטם דערמאנטע

זונטאג. בלויז
 מעז האט זונטאג אנפאנגענדיכ

 באםעס די זונטאג בלויז סוםפענדידט
 :לײנם םאלגעגדע די אויף

 לעק־ עװעגױ, פיערטע־מעדיםאן
עווענױ, לענאקם עװענױ״ םינגטאן

 עװ. אכטע עװענױ, זיבעטע ע,יוענױ,
םט. האוםטאז װעםט, פאדק םענטדאל

קיינם. ״םי״ עװענױ און
 לויפעז ניט אױד װעלען זונטאג

 בריק טר״בארא איבער׳ו באפעם קייז
 קראם־ סטריט טע14 ;אסטאריע קייז

 צום ״איי״ עװענױ פוז איםט טאוז
ריװער. איםט

 אין ײעלעז היינט אנםאנגענדינ
 דער אויו» באפעם קיח ז״ז ניט גאנצעז

 םטריט האוםטאז עװענױ, זיבעטער
״םי״. עװענױ אוז

 אויף װעלעז היינט אנפאנגענדיג
 די װערעז םוםפענדירט גאנצען איז

 האוםטאן לייז, באם עװענױ זיבעטע
לײן. ״םי״ עװענױ אוז לײז םטריט

 אפשטעלען אויד מעז װעט הײנט
 אויױ פארקעהר באם גאגצע; דעם

 טע14 ; אםטאריע קייז בריק טרײבאדא
 עװענױ פוז איםט אםטאון

לעק־ __________
םימטא

םטריטם. טע131 אוז

 װײזט ארדען ארכײפער פון סעהציע איױשע
 פיהרער אסעםכלי פװ אויסטײפשדננ צוריס

ארדען דעם צולאזען נים װעבען

 םוטערס סטאר גאלד
פ חו מ דינעוו נײ נ

 האט אידענטום בראנקםער דאם
 צו כבוד צוגעטײלט אװענט נעכטעז

 קינ־ װעמעם מוטערם, םטאר גאלד די
 איצטי־ דער איז געפאלעז זיינעז דער
 דעם פוז גאםט עדורען דער קריג. גער

 פ. גוירטרוד מרם. געװעז איז אװענט
 װאב לענארה זוהז, װעמעם קרעם,

 מאטראז אלם אגגעשלאסעז זיד האט
 אוי יאהר 18 געװע־ אלט איז ער װעז
 פאלע• צו ערשטע די פון געװעז איז

הארבאר. פױרל נא־ באלד
 רעדעם הויפט די פוז אײנע איז

 דד פון געװארעז געהאיטעז איז װאם
 צװישע עד האט תגנגענבוים, ױםוי

 פו זיג ״דער אז געזאגט, אנדערעם
 מײנע מוז פעלקעד פאראײניגטע די

 היט פוז פאדניכטוננ די בלויז נישט
 פו פארניכטונג די אויד נאר לעריזם,
 רא און רעליגיעזען איז עם װעלכעז

 פאראודטײל׳/ םעז
 דא< אנגעצײכענט האט דינעד דער

 דרײו קאוכםיל׳ם דעם פוז אפשליסעז
 טוי הונדערט פון םומע די שאפעז צו

דע פוז טײל א אלם -
׳ קװאטא  דא מיליאז דרײ דעם ז-•

ז לאר ״ # א  נאציאנאלע דער םוז ק
ארגאניזא

® בײ  אויפגעדעקי איז דינעד ד
 לענאר פון אױל־בילד m געוױארעז

ר קרעם, ע »  ע װעז געפאלען איז װ
 דע אויןז דעםט איז געװז■ איז

 '״רעםא׳ טענקער אויל שטענדארד•
#יז דאם לד פ: געװארען געמאלעז בי

 פדײ־
2111 
 גאלד־
 ברוקליז

 דזש.
 עװענױ,

 מינ־ לם
 בראנקם,
גאר־

 זיינעז ־,
ד.

 םייפרעם
 אי־ אין

נטץ,
 איז אנד,

אפ־ ;,א

 ערמאו־*ן כאציפ
 טױןנט אינער

rs אלאגד!
־ מאנטאג. לאגרא;, ע ב אי  טוי- «

ט האלענדער זענט אכ ר ב ע מג או ע ײנ  ז
ז די פוז געװאיעז י « י צ א  רײ־ דער נ

ע;, אוז םטרײקס פוז הע ®ארדענונג
ו י םאו ׳ו זא

 אונארדענונר די טאי. הודש
 נא־ דעם פון רעזולטאט אלם קומען

 פריסערדיגע אלע אז באפעהל,
 דעד פון אפיצירעז אוז ־אטע;

מעל־ זיר זאלעז ארט־י 'נדישער
 די אינטערנירט. בלײבעז און
 זיך האט זײ םו; מעהרהייט י

 זײנעז רײאטם אוז לאלטעז
מ״  פלעגעז נאצים די ,עעל ז

־־* בירי׳ײי זעכצעהז ?פעז.

 מאנטאג לעצטעז זיצונג איהר אויף
 עקזע־ גאציאנאלע די האט אינדערפרי

 אידי־ אםעריקאנער דעד פוז קוטױוע
 דאם, אז באשלאםעז, קאנפעךענץ שעד
 אידישע די צו ניט לאזט מעז װאפ

 אינטערנאציאנאלעז דעם פוז םעקציע
 :אציאנאלער דער צו ארדעז ארבייטער

 קײן זייז כיט טאר קערפערשאפט,
 פארשטע־ די צולאזעז ניט פאד ם־בה
 לאקאלע די צו ארדען דעם םון הער

 װאו פאלעז, אין װאהל־קאנפערענצעז,
 װערעז ארדעז דעם פוז פארטרעטער

 װאהל־ לאקאלע די צו צובעלאזעז נ־ט
 ברענטשעם דארפעז קאנפערענצעז,

 פוז דיםטריקט־קאמיטעטע• די אדער
 נאציאנאלער דער צו אפעלידעז ארדע;

 אמעריקאנער דעד פוז קעדפערשאפט
קאנפערענץ. אידישער

 גע־ האבעז דערקלערונג דאזיגע די
 נא־ דער פון פארשטעהער די מאכט

 אידי־ דער פה עקזעקוטױו ציאנאלער
 קרעמעד פ. טשא־לם קאנפערענץ שער
 דעלעגאציע א צו װערטהײם דוד אוז
 נאציא־ דער םוז פארטרעטער פינ^ פוז

 אידיש־ דער פוז עקזעקוטױו נאלע־
 םאנ־ ארדעז םוז םעקצ־ע אטעריקאנער

 איז דעלענאציע די נאכטיטאג. טאג
 נאציא־ םאנדלער, ג. פוז באשטאנעז

 דער פוז נעהיל^־םעקרעטאר נאיער
 פיער די פוז אוז םעקציע, אירישער

 -py נאציאגאלער דער פון מיטגלידער
 זי״ לעםטער האכבערג, ג. :זעקוטיװע

 דא־ ם״די אוז סטא־ דזשארדזש ־יז,
־אשקיז.

 פא־ איז דעלעגאציע דערמאנטע די
 דעדשינעז נאכמיטאג מאנטאג ריגעז
 קעדפערשאפט נאציאנאלער דער פאר
 ?אנ־ אידישער אמעריקאנער דעד פון

 פעפטצושטע־ צײעק דעפ מיט פערענ׳ז
 דיםקרימינאציעם, פאר אורזאד די לעז

אי־ דער געגעז באגאנגען װערען װאם

 ארדעז פון פעקצ־ע דיש־אמעריקאנער
 אנער־ ניט װערט זי װאם דעט, מיט

 קער־ אידישע נאציאנאלע א אלם קענט
 צו כארעכטיגט איז װאם פערשאפט,
 צו פארטרעטער איהרע דערװײלעז

 דעלע־ די קאנפעיענץ. אידישער דער
 צװײ ערד אז פארבראכט האט גאציע

 פאר־ אויבענדערמאנטע די מיט שעה
 קאנפערענץ־עלזע־ דער םוז שטעהער
 גע־ באשטימט זײנען װעלכע קוטיװע,

 פאר־ מאנםקי, הערי מר. פוז װארעז
 קערפער־ נאציאנאלער דעד םוז זיצער
 קאנפערענץ אידישער דער םוז שאםט

 אוים־ םאב־קאמיםיע פפעציעלע א אלם
 ארדען דער פוז טענות די צוהערעז

דעלעגאציע.
 איגטער־ דעם פוז פארטרעטער די

 האבען ארדעז ארבײטער נאציאנאלען
 פוז אויםטײטשונג די צוריקנעװיזעז

 אז דעם, װעגען אםעמבלי־פיהרער די
 ארדעז דעם פוז םעקציע אידישע די

 צװישעז װערעז פאךרעכענט ניט קאז
 ארגאניזא־ אידישע נאציאנאלע די

 גלייכצײטיג האט דעלעגאציע די ציעס.
 דיםקדימינאציעם, אויוי אנגעװיזעז

 ברענ־ די געגעז באגאעען װערעז װאם
 װערען װאס ארדען, ךעם םוז טשעם

 װאהל־ לאקאלע די צו צוגעלאןעז גיט
 דיםקרי- אט־די אז אוז. קאנפערענצעז,

 צוליב םטימולירט װערעז מינאציעם
 םוז שטעלוננ דיםקרימירענדיגער דער
 נאציאנאלער אנפיהרענדיגער דער

 אידישער דער געגעז קעדפעדשאפט
סעקציע.
 דעלע־ דער פון טענה דעד אט אויף
 אױבענדער־ די געקוםעז א־ז גאציע

 קרעמער מר. םוז דערקיערונג םאנטע
 בא־ דעם װעגען װערטה״ם מר. אוז

 עקזעקױ נאציאנאלעד דעד פוז שלוס
האנפעדענץ. אידישער דער פרז טיװ

 ארט דעם
 געשאנ עם
 ק דעם צו

 בערגעגענ
דער
 גע לײענט

 דע טאז,
 P בראנקם
 ו מלחמה

 עהרען פוז
 דורכגעםיה

 פוז ראנעז
 אונטעו

 לאמענ: טי
 בערי מרם.

 לי די פדז
 אנר װעז

 :ראנקסער
 ע דר. מיט

 קאונטי
 נאציאנא
 ריקאנער

 וױטע: דעד
 טשאפלין

 ה ראנעז
 און :יע

 פ מאז,
 אװ םיל

תפילות.

 הא אוז נרובער אםלאד
 בײשטײערונ זיין אלם ז

 א א<ז בילד דאם יז.
 קדענ ט־־ם. צו .עװארען

 מ איז פארמעט ריעל
 הא: ל. דזש• פון רעז

 פ אפיםער לייעסאז
 אידיש• פוז קאנםיל טי

 צערעטאנ־; די ,־אנעז.
 איז פאז אמעריקאנער

װעטע־. די פה געװארעז
 מלהטה װעלט ערשטער ־

 קאו:־ םון פיהדערשאפט
 אדז געלביז ם. עהרמאז

 פדעזידענו קדאום, װ.
 גע א־ז עם אקדלערי.

 פוי דעלעגאציע א ד
 בדאי מוטערם םטאר

 בראנקי די באלקאם,
 פדיהערדיג אוז ידעגט

 אמע די פון פרעזידענט
 אל: טוטעדם. םטאר לד

 םטײ יאדק נױ דעד
 װעט; טלחט־ א־דישע

 צערעמ» די געשלאםעז
 גראכ ב. דזשײקאב ביי

 קאו: נראנקם פוז נט
אײניג געזאנט האט יבאים
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!Dsp ההצלה״ ״ועד דעם פאר לעזער
9 נומער ליםט

 םיםי״ ?ענזעס בעטי;דז׳עער, ׳צראל’ ר־
$500.00 מיזורי

טרדבי סר איז נמײקאױיטץ אברהם כיר
$ 100.00

 • פא. פיטסבורנ, װהױטמאן, רנקח ;ברוק?יז
?אטצקער,kov 8 ;!ברוקלי קרוטטאז, ם?כה

;’ברוק?  אנדןיטע• ?אס לעבאװיטץ, ברוד הרב !
 ,5ראשע גײ יפת, װאיו־י זאב ?אליפ.; לעס,

 צװיק, נתז ; בדאנקס פרי״-יטאן, הערי ;י. נ.
 ; װירדז׳טיניא קװאנט״ז*, ים,5ב ג. ל בראגהס

כציל• ד;ש. םרת :ברוקלין דייםאנד, ־5.״א

ארנאנ*«דעם;ױיטןן
לאנטשעז ־עס צו דך

«־טער  איגאנ־• פוז פיהרער הונ
 זײע אפגעשיקט שוה ®בע; ציעם

 טראדיצי דעם פאר רעזער«ציעם
 קא. םוז ■סאמפײן־לאנטשעז נאלעז

f םיל e ״ױני בײם אדנאױזאציעם 
ש טעד אי שו  ת זונטאג, אפיעל״, |

 קאמאדא האטעל א־ז וגי,
ר ס ו ז  p אבער איז עם בײטאנ. א

 אדגאנ צאהל גרויםע א ז
 נ איצט ביז האנעז װעלכע ,

 געבעני װערעז זײ אה געענטפערט
 װייל אמגיכםטעז, װי טאז צו דאם

 טוזעז פארבעדײטונגעז נויטיגע
באצײטענם. װערעז מאכט
 ארגאניזאצ• ד■ פוז פיהדער די
 ד װעגעז רעבענונג א אפ זיר ניבען

 אײ װאם בעדײטוננ, באזונדע־עד
פײערליכעד ט־אדיציאנעלער

̂ייילידזימ «י«־**■ יימו


