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ט'נגא 1946/31' טן19 דעס מיטװאך, אפגעהאלטן עקזעקוםיװע, נאצ'אנאלער דער פון מ'

• גארדן דזשון םמאר דז׳ט» םאנדל^ר^ ג# אנות$זנד: גאלד- א. פעװזנער םטם גאלדמאן '
׳ ׳ .'וקלםאן ר. אןן בערג,

גאלדמאן פארזיצער:

ונג: טאג-ארדנ

אפ'ם, פון באריכט •1

 קאנגרעםי א״דישן אמער״קאנעט דעס פון קאנודענשאן דער פון באר'בט #2

צושריפטן״ *3

i* אפים: פזן באר'בט

ג ערשנד־אפגעהאלטענער דקר פון באריכט דער אז דערקלערט, םאנדלער ג״ נ צו  פזן ז'
' טן9 דעם ב'ז ?טן דעט םון — דירעקטארן־ראט נאציאנאלן דעם נ ו  געבראבט װעט ״־־־ '

ג קובזענדיגן צום װערן נ ט' עקזעקזטיװע־ נאציאנאלער דער פון מ'

/ טן15 דעם שבת , אז נפאימ'רטיא עי נ ז  קי׳ין אפגעפלויגן זאלצמאן ר־ חבי א'ז '
 טן16 דעט זונטאג אי« ער אז קעיבל א געװאין דערהאלטן שז'ן איז עם אז און א״יראפע
/ נ ז ׳ בעלג׳׳ע״ בו״׳םעל, קי׳ין בשלום אנגעקוסען י

' ערשטן דעם אז רעקאמענדירט ער ל ו  אפ'צ'עלן אן מ'ט ארויםקומען מיר זאלן י
 אז אזן רעהאב'ל'טאצ'ע אזן רעליף פאר קאמפאנ'ע דאלאר מיליאן נײער דער פאר רוף
 טג;ןל $250 000 ־־־ פאדאיארן זו' אופן זעלבן דעם אויף װערן אנגעפירט זאל קאספאנ'ע די

זאכן» ווערטפולע אנדערע און קל־־ידער א'ן $750,000 אזן

 פזן םומע ד' זיך מ'ט זמען מיטגענ האט זאלצםאן ר. אז /אויך דערסלערט םאנדלער
 אויםגעט״ילט זאל $40.000 זועלבע פזן לענדער אײראפײאישע ד' אין טי׳־לן או'םצו $75,500

'ב לענדער. אנדערע די א'ן ־־־ םזמעז אנזדערע און פו*׳לן א״ן אידן ד' צו װערן  אז
ך װעט זאלצםאן ן ז' ג ' ט ' ז / נ  אײראפע אין רעהאב'ל'טאצ'ע און ה'לף פאר געלט נאך א

׳ יװע, עקזעקוט נאצ'אנאלער דער צו קע'בל א זרך ד װענדן זיך ער חעט

 םאנדלער חבר רעקאםענד״רט ,מ'טגל'דער-חאנזסאנ'ע אפגעשלאםענער נארתואם דער װעגן
ט •׳ינזזן v װעלכע מאנהעמן, ן או בראנקס אז אכם אין נעמענד״ק אז  קאנצענטרא- ק״ין געװען נ'

 אזן קװאטעם פר׳׳יװילי׳גע דײערע אריבערגעשט'גן אזן אויםגעפילט האבן ן או ציע-דיםטריקטן
 דער מ'ט פארב'נדונג אין אז'סגאבן באדײטנדיגע געהאט האבן ײ אז אבג א'ן נעםענז־מ

 א ג׳־׳בן «אל עקזעקוטיװע נאציאנאלע ד' אז רעקאמענדירט, װערט ,יע מיטגל'דער-קאםפאנ
מאנהעמן״ צז $250*00 ן אז ד'םטר'קמ בראנקםער צזם $500*00 פזן מאטאנע

פאלעסט'נע:

 אז פאדערן און ליפםק' לוא'ם מר* מ'ט פארבינדונג א'ן שטעלן זיך רעקאמענדירט,
ג ־־‘ירדזשענםי עמז אן װערן גערזפן זאל עם נ יצו  דער׳ פון אינטערים״קאס־־טעט דעס פזן י

 אז אןו פאלעםטינע אין ם'טואצ'ע איצטיגער דער צזליב קאנפערענץ אידיעער אמעריקאנער
 ן׳או װעלט־קאנגרעם אידישן דעם מ'ט צוזאמען קאנפערענץ, אידישער אמער'קאנער די״

 אזנ־־ געשמעלטװערן זאל פאלעםטינע אז ׳פאדערן זאלן ענגלאנד פון דעפ'זםיס" דישואיש
 אזן פאלעםטינע פזן טויערן S אז ,או׳ן ני׳ישאנם״ 'וני׳יטעד די פון אויפזיכט דער מער

 זיך װאלגערן וזעלבע אידן טויזנט הזנדערט די פאר װערן געעפנט זאלן לענדער אנדערע
לאגערן.“קאנצענטראצ'ע דײטשע א'ן נאך



־2' ־

י אז רעקאמענדירט, װערט גלײכצײם״ג  קעיבל א אפשיקן זאל עקזעקזטיװ» נאציאנאלע ו
 עס װעלכן אין רעג^רזנג ענגליעער דער צו מ״טגלידער 55,000 אונזערע פזן נאסען אין
 ׳ ב;>װ'ן ערנםט זיםערן־מ״נ'םטער א דעם פון רעדע טייםעמיטישע א'נ די װערן פארדאמט זאל
 הענט זײנע אראפנעמען זאל איםפעריאל״זם ענגלישער דעי אז ײערן, געפאדערט *אל עם און
 דער אונטער טראםטיש^ק. א צו װערן איבערגעגעבן זאל פאלעםט'נע אז און פאלעםטינע פון

כט פז'  זעלבםנר־ א װערן אזיפגעשמעלט זאל פאלעםט^נע א״ן אז ךר*"; גרז'םע״ ד' פון או'
 יח או זאל נישאנם״ יונײטעד די אז און אראבער, און די׳א״דן פון רעג״רזנג שטענדיגע

 טזיזנט הונדערט צוגעזאגטע אר'בערברענגען״ד' פאר פאראנגזוארטלעבק־׳יט פולע די נעמעז זיך
 און פאלעםטינע רךו לאגערן קאנצענטראציע־ אײראפײא״שע ד' פזן א^בערװאנדערער א'ד'שע
לענדער» אנדערע

י טןoyn 22 שבת ה״ננרגן שוין זאלן מ'ר אז פאר שאלגט םטאר דזשארדזש נ ו  י
קאנזפאנ״ע. דאלאר אן>ס'ל דער ״עגן אויפרוף אונזער מ^ט ^טריבונע״ דער ן אי ארז'םיץומען

 *אל קאמפאנ^ע דאלאר מיליאן דער פאר ל״טעראטור דער אויך אי פאר, שלאגמ ,מען י,
ו' און װ' **גענז װערן אנגעגעבן  מאנד״ דאז׳^קן דעם פאר ווערז אויפגעסאכט זאלן טשעקהי אז

ך שלאגט ער  דיפטריקו אל^ צו ד^רעקטיװן ארז־׳םשי־קן זאל אפ״ס נאצ״אנאלער דער אז פאר, אז'
ג“פארב אין אקציעם באלד״גע װעגן לאנד אי׳בערן דונ פאלעםט׳נע« מ'ט נ

ט ט װי עם אי דערקלערט, ׳גאלדםאן »״ ו'  די דערגרײכן צו מ'טלען איצונעמען ײן ז גינ
ע ג די דנ ע ל^י  אויפקלערונג מ״ט מ״טגלידער, ניי־־־אר״ינגעקזמענע ד״ פפעצ״על ברענטשעם, עגג

 נאציאנאלער דער צו דאנק א אז״ם דריקט גאלדמאז קאמפאניע״ מיליאן־דאלאר דעד װעגן
’ מאנהעטן־דיםמריקט. דעם סאר באשט״מט האט זי װאם $250.00 ד* םאר עקזעקוטי־װע

 פון מ״טינגען עקזיעמוטיװע םפעצ״^לע װערן גערופן זאלן עס אז פאר, שלאגט סטאד
 קאמפאניע דאלאר מ^ליאן דער װעגן דיםטריקט 'עדן אין ברענטשעפ עג־הי^ש־-רעדני־יגע ד״

 ’ ענגליש־־רעדנדיגע די פאר קװאטןזפ ספעצייעלע אויסטײלן אכט אין נעמען זאל םען אז און

ברענטשעם״
אנגענומען. װערן רעקאמענדאציעס אויבנדערמאנטע רי

 זאל שבת הי׳ינטיגן שו'ן אז .איײן שטימט ער אז דערקלערט און םומ״רט, םאנדלער
־קאמפאנ'ע דאלאר מיליאן דער װעגן או״פווף אן ^מר־יבונע״ לעל ז<ץ ארײן

גומגעהײםו. װערט באריכט ם}האנדלער

:קאנגרעס אידישער אמעריקיא^ »2

Dp אמער'קאנעם דעם פון קאנװענשאן דער פון באר'כט דעם אז ׳פארגעשלאגז װערט 
 “רעז^דענט דער פון מיטיינג קומענד׳גן דעס *־ף אן װערן אפגעגעבן זאל קאנגרעם אי׳דישן
באארד.

גזטגעהייםן״ װערט פארשלאג דער

g. ;צישר^פטן

ף פארשטײער א ש״קן צו א*ינלאדזנג““איקוף"״ דעם פון א)  דעם פריטאג הײנטיגן אז'
' טן21 נ ז  ,פאלעםטינע. קיין א© פארט װעלכער ס״יזל, נחםן חבר פאר אפשײד״אװנט אן צו י

• עקיעקזט^ווע נאציאנאלע די פארטיעטן צו אן נעמט גאלדמאן חבר
Ç5T פארב״נ״ אין באנקעט א צו אײנלאדזנג אידן פויל'שע פזן פעדעראציע דער פון

 בא״ ווערט עס .,יזנ־ טן30 דעש זונמ?ג או^ף פעדעראציע דער פזן קאנװעגשאן דער טימ דונג
פארשטײער« א באשטיםען זאל אפ״פ דער אז שלאםן,

 װעגן פראגע די אויפנעמען זאל אפי׳ס נ^״אנאלןזר דער אז פאר, שלאגט גארדאן ן דזשו
-ק װאש״נגטאן קײז לאנד גאנצן פון דעלעגאצ^ע דער ט“מ פאין זאל װאם רעטעק5זוק§־אד שײקן  ן
/ טן24 דעם מאנטאג, גן מענד נ ו / ״א־ די אז פאדערן צו י  אנגעהאלטן װימער זאל ע*׳.״ פ

ך של״סט מיטינג דער אזן גוטגעהײםן ױערט פארשלאג דער װערןי אוזנט. איין 7:15 ז'

פראטאקאל־מעקרעטאר ^*יזקלסאן ר. 16”רימט


