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זאלצמאן רװמ מיט ▼

 טועך באציבטער יידישער באקאנטער חיגר
 - נענעראצ דער זאצצטאן, רחװן אמעריקע, אין

 ארדן״, פאצקם ״פחאטערנעצן פון םעקרעטאר
 55 דעךוסכער מיטגצידער, 200.000 אידע מיט

 עקזעקוטיװע דער פון מיטגצ־ד ײדישע, טויזנוט
 א זינט איז קאנגרעם, יידישז אמעריקאנער אין

 יידישן פיז גאםט כאשעװער דעיר טענ פאר
רייז. פ̂ן
 צאיננ פוז שױן איז נאמען זאצצמאנם רוװן

 אומדערמיד־ אלם װעצט, יידישעד דעך באקאנט
 שוין האבן מיר טוער. געזעלשאפטצעכער לעס<ר
פוארן נאך קענען צו אים געלעגנהייט די געהא<ט

 אויםפארשער אז װי אהיז נישט קום איך״
 די גצייך ברענג איך נןאםט. אצם ב^יז אדעל

 װעצ איך היצ^. מאמאשד^כדיקע א ײדן פױצישע
 אין הייזער קינדער 2 אויפבויען באמיען זיך

 גרונט־ דעם צעגן ארום אזוי און ניידיע,ר-שצעזיע
 װאם היצפם^ארבעט, שארצוױעטער א פון שטײן

 שוין אנטוויקצעז צו גרײט איז אח־ז פאצקם דער
אן. איצט פון

 אנדערע פאר אויד הילפם-ארבעט
לענדער אײראפעישע

זעצם פאצקםארדן״, ״פר^טערניעצער ״אונזער
 די קאננרעם. קוצטור אױפן דעצעגאט ואצם ?ריג

 שע־ זיין נאכגעפאצגט טיר האבן ציימ צע,צטע
 ־ אר - היצפפ ברײטע די טעטיקײט, פערישע

 אונ• בויען וצו דערטעגצעכט האט װעצכע בעט,
אנדרעזי. באזונחערם הײזער, קינדער זערע

 זאצצ- פריינט ,האט אנקומ;ין זײן נאך נצייך
 זיך האט ער רעדאקצ־ע. אונזער באזופט טי<ז

 פו אקטיװיטעט דער מימ פאקענט נענטער
באזוכנ אקטױױםיטן, אירע מיט און ״אוניאן״

 נאװייק פ. און שאגאצן מארק >מיט צוזאטע,ן
 כאװײרים אונזעףע פון באגצײוטוניג דעך אין

. ױדין, ראיםקיי, ש , ץ נ י  פארבער מ
 זאצצ- פרייינט ועבדרעזי. אין הױז לינז־ער דאם
 אי־ אונז מיט שמועם צעעערן א אין האט .מאן

 ־ דערקצע א־נטערעסאנטע איינײזע בערגעגעבן
 און אײיראפע, אין שעציבעם זיין װעגן רוניגען

 פאצקם ״פראטערנעלן פון טעטיקייט דער רו׳־-גגז
ארדן״•

 צװײפלען ײדן אמערינןאנער די
 אויםפירוגגעז פעםימיסטישע די אץ
 םיגאל און מארגאשעפ דײר פון

״אײראפע'' ״יעציעס װעגן '
 דערלצערט דאפצטע, איז שעצייכעם ״•מיין

 או׳ן ארדן פאצ?ם פראטערנעלער דער זאלצמאן.
 - צװייפ קאנגרעים, ײדישער אמעריקאנער דער

 פוז אויםפירועען טיגנדענציעזע די א־ז עענדיק
 באזוך זייער נאך כעגאל, און מארגאשעם ד״ר
 מען אז דערקצערט, האבן װעלכע אײרא&ע,.־ אין
 ײדישע די אויפבויען צוריק נישט דארט קען

 אוםצוםארשז באאױפטראכט מיך האבן ײשוװים,
 ײדן, די פון לאג׳ע די אביעקטױו און גרונטלעך

פויל אין באזונדערם
צו דאהט רעכן א־ך װאם ימיך, פ־ט:ט איר׳< ס

זאלצמאן ר.

 «ײ־ « מיט
 פון דעלל

אנדדעזיי.

 צאל װעמענם גאסט, כאשעװער אונזער ,פאר
 באשטײט מאג, צו טאג פון ,ואקםט מיטגלידער

 אנגע־ לעצטנם האט גרופן, נאוציא״אלע 15 פון
 מיליאן א פאר אקציע זאמל גרויםע א הריבז

 אייראפע. איז ?ינדער ײדישע די פאר דאלאר
 בא- בין איך װאם קינהעך־הײזעיר, 2 די אויקער

 בײ איך •האב פוילן, אין גרינדן צו אוייפ^וראגט
 קום, א-ך װאנען פון בעלגיע, אין באזוך טײן

הויז. קינדער צװייטע דאם שוין בויען נעהאלפן
 זאלצטאן, דערקלערט פארגעלײגט, האבן ״מיר

 איין קאמיטעט אניטי-פאש־םטישן יידישן דעם
 ענגען אין שט״׳ע,ן מיר יװעמעז מיט מאםקװע,
ע קינדער־היימען, 2 כויען צו קאנטאקט  אין א״נ

 אוקהאינע. דער אין צװייטע די בירא־בידזשאן,
 1אי םאנאטאדיע קינדער א אויך גיינדן טיר

פאלעםט־נע״.

אנדרעזי אץ כאזיד דער
 באגײםטעךוגנ מיס ירעדט זן^צמאן פריינט

אגדרעזי. אין כןאזוך זײן ווי־׳גגז
 די װי שלאם, פוארקישעפטן אין באזוך ״רער
 באוויזן בוילעט אונז האט אים, רופן קינדער

 . ״או פון אדבעט אפגעטוענע קאלאםאלע רי
 בואװונדעדוט האב איך קינדער. די פאר ניאן״
 פלואץ, ראכו^םדייקע שיינע, דאם הויז, דאם
 פלא־ די א^עזנן, זײניע מיט פארק גרויסן דעם
 גוטע דאם צימערן, ציכטיקע גערוימע, די זשע,

ע די קינדער. רי פון אויםזעז  די פון ארבעט פ״נ
 אונ־ פארענדיקט _ שטאלץ בין איך דערציער.

 האט ארדן״ ״פאלקס מגר װאם — סאםט זער
ע מיט יהויז דאס בויען געהאלפן  10.000 ז״נ

 נאמעז דעם טראגט זזויז דאם װאם און דאלאר
 שיינעד אימעריקואניער ײדישער אונזער פון

 אויך צאזארום. עמא דיכטזגרן גדויםע די פיגור,
 זאצ וז׳ענט, צ״דיהע, מיט ניישט איך קום איצט

 אח צעבז געזונט ײדיש « זכויען בויען. נאר מען
דן״ ״פאצקם אמעריקואנער דער פארוים. גײן  אי

זייט״. אייער בײ ז״ן שטענדיק װעט
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