
נרמער טעסטימאניעל־דינעי אײנשטײו אלבערט
 לאנג אזוי יאר, צענדליג פאר לעצטע די אין האט פארבאנד םאװעטן דער אז פארגעסן ניט געשעענישן הײנטיגע די פון רויש דעם אין ״לאמיר

 קאלעקטיװער פון סיסטעם א שאפן צו ליגע פעלקער דער פון אנשטרענגונגען די געשטיצט געטרײ און אויפריכטיג אים, פאר מעגלעך געװען איז עס װי
 נאר שותף, אונזער איצט איז זי װײל בלויז ניט קאמף, העלדישן איר אין רוסלאנד העלפן צו מעגלעך נאר איז װאס אלץ טאן דערפאר מוזן מיר זיכערקײט.

 אינטערנאציאנאלער פון סיסטעם װירקזאמע א אויפבויען אין הויפט־פאקטאר דער זײן רוסלאנד שטארקע א װעט מלחמה דער נאך װײל דערפאר אויך
ט זיכערקײט״. ר ע ב ל . א ן י י ט ש נ י י א
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יארגאנג ערשטערסענט. 5 פרײז: 1942 אקטאבער,4 נומער

ז ע ג נ ו ס י ר ג א ן ב ו  פ

ס ע ד א ס א ב ס א

גענעראל־קאנסול: ענגלישער

 אײנשטיץ אלבערט פראפ׳ פרן אײנלאדונג
קאבדטעט דינער

 ראשיען פאר קאונםיל אידישן בײם קאמיטעט דינער אײנשטײן אלבערט דער
 בא- ניט נאך האבן װעלכע יחידים, און ארגאניזאציעס אלע אײן לאדט רעליןז װאר

װעלט-בארימטץ פארן פאלקם-באנקעט פײערלעכן צום פלעצער און טישן קײן שטעלט

אמבאסאדע: כינעזישע
 גע־ דעם געבעטן האט אמבאסאדאר דעד

 דעם אין באטײליגן צו זיך נעראל־קאנסול
 פראפעסאר לכבוד דינער טעסטימאניעל

אײנשטײן. אלבערט
אײעףער׳ אויפריכטיג זײער

אינג, לאים לאטא א
סעקרעטארשע. פריװאטע

 עס און בריװ, אײער פאר אײך דאנק איך
 אנצונעמען פארגעניגן פיל מיר פארשאפט

 די־ אין באטײליגן צו זיך אײנלאדונג אײער
 אײנשטײן, אלבערט פראפעסאר לכבוד נער
קאמאדאר. האטעל אין

אײערער, אויפריכטיג זײער
האגארד, גאדפריד

קאנסול. גענעראל

לעגאציע: קאנאדער
 בא- צו פארגעניגן גרויס מיר גיט עס

 קאנאדער דעם קאל, ס. דאגלאס מר. שטימען
 רעפ־ צו בױ־יארק׳ אין קאמישאנער טרײד

 לכבוד דינער בײם קאנאדע רעזענטירן
אײנשטײן. אלבערט פראפעםאר

 טײלן צו אינטערעסן אונזערע אין ם׳איז
 דער פרן װיכטיגקײט דער מיט אײך מיט זיך

 דריקן צײט זעלבער דער אין געל׳עגנהײט.
 געבן אין סאלידאריטעט אונזעד אוים מיר

 םאװעטישע העלדישע די צו שטיצע פולע
 בשותפות־ אהנזער געגן קאמף אין קעמפער

שונא. דיגן
אײערער׳ אויפריכטיג

מק׳קארטהי. לײטאן

אמבאסאדע: האלענדישע
 דאנק־ אויסצודריקן אײך איז בריװ דער

 אײב־ העפלעכער זײער אײער פאר בארקײט
 פארגעניגן א זײן זיכער װעט עם לאדונג.

 אײער בײ פארטראטן זײן צו האלאנד פאר
 אײנשטײן. אלבערט פראפעסאר לכבוד דינער

אײערער׳ אויפריכטיג
לודאז, א. דר.
אמבאסאדאר. האלעידישער

לעגאציע: אויסטראלישע
 פאר־ דער אז װיסן לאזן אײך װיל איך

 אל־ פראפעסאר לכבוד דינער צום טרעטער
 גארםײד׳ ו. י. זיין װעט אײנשטיין בערט

 אויםטראלײ דער פון האגדלם־קאמישאנעד
רעגירהנג. שער

אײערער׳ אויפריכטיג
װעםט. ס. א.

אינדיע: פאר גענעראל־אגענט דער
 װעט אינדיע פאר גענעראל-אגעגט דער

 פאר־ א באשטימען צו צופרידץ זײער זײן
 אין באטײליגן זיך װעט װעלכער טרעטער

קאמאדאר. האטעל אין דיגעך אײנשטײן דעם
אײערער׳ אויפריכטיג

טשאודהורי׳ קאפיטאן
םעקרעטאר. דריטעד

אײנשטײן אלבערט פראפעםאר
קאלעם. דזש. מאריס קינםטלער דעם פון געצײכנט

 באשטעלונג די זײ בעט און אײנשטײן, אלבערט פראפעםאר פאלק, אידישן פון זון
מאכן. צו פ»לד

 דעם אין באטײליגן זיך װעט װאם יחיד יעדער א*ן ארגאניזאציע יעדע
 דורך װעט קאמאדאד, האטעל אין אקטאבער טן25 אוונט, זונטאג באנקעט, אײנשטײן

 לעבץ. אידישן אין געשעעניש היםטארישער א צו שותןש א זײן דעם
באשטעלונג. אײער מיט ניט פארשפעטיגט

דוםלאנד. םאװעט פון קעמפער װאונדערלעכע די פאר מתנות געהעריגע גרײט
 פאלק׳ אידישן דעם לטובת קאונסיל אידישן פון דערפאלג דעם אין חלק א האט

מענטשהײט. גאנצער דער און אמעריקע לאנד אונזער לטובת
ס ר א ס נ א פ : ם ט ע ט י מ א ק

 אמעריקע איז לעבז אלגעמײנעם און אידישן פון פערזענלעכקײטן בארימטע פאלגנדע די
באנקעט: איעשטײץ אלבערט דעם פון םפאנםארס די זײנען

טרסזש. ראטשילד, דע עדװארד באראז טשערמאן גריינער׳ דאראטי
סעלער עמאנועל קאבגדעסמאן קא־טשערמאן דעביק, ל. פרעדריק

קאהען *ר. מארים פראפ. קא־טשערמאן אראגאװ, ױםף

גענעראל־קאנסול: ױגאסלאװישער
 קומען צו כבוד א זײן מיר פאר װעט עס

 דינער אײנשטיע׳ם אלבערט פראפעסאר צו
קאמאדאר. האטעל אין

אײערער׳ אויפריכטיג
םטאנאי־עװיטש, מ. ד.

גענעראל־קאנסול.

 דײװידסאן פ. מאריס
 אײזנער מארק
 פרימאן ס. הענרי

 פלעקסנער אײבראהעם
 פױקס י. דזשעםי

 גינזבורג לואי פראפ.
 גאלדבערג מ. מאריים ראבאי
 גאלדמאן י. מאריס
 העפט װ. מאריס

 האראװיץ װלאדימיר
הוירסט פעני

 איקעס ל. העראלד סעקרעטאר
 דזשאפע םעם

 דזשאנםאן עלװין
 קעלען מ. ה. פראפ.

 קאהוט רעבעקאה
 לאגװארדיע ה. פיארעלא מעיאר

 לאנגנער לארענס
 לאםקער עדװארד

 לעװינטהאל איזראעל ראבאי
 לואיסאהן א. סעם
ליפסקי לואי

 מעק װ. דזשוליען דזשאדזש
 מעקקאנעל דזש. פרענסיס בישאפ

 מיד מ. דזשײמז האנ.
מבוחין יהודי
 דזשר. נײטהען דזש. עדגאר האנ.

 נױמאן לואי ראבאי
 ינײזער לואי

אדעטס קליפארד
 פראסקאוער &. דזשאזעף דזשאדזש

 פאפענהײמער מ. אלװין פראפ.
 פול סאלא דע דײװיד הרב

 פראסקאוער מ. דזשאזעף דזשארדזש
 ראזנבלאט אלבערט

 ראזנפעלד מארים
 ראזנטהאל װיליאם
 םאלייט נארמאן
 זאלצמאן װיליאם
 שאכטעל דזשודאה הײמען ראבאי

 שװײצער ס. איזידאר
 סיגל מ. סעמועל דר.

 סאלאמאן ל. אלײאס ראבאי
 םטראוס װ. ראדזשער
 סטרוק דזשאזעף

 װײנבערג מאריס
װײס װיליאם
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 רעליף װאר ראשיען פאר קאונסיל אידישן דעם פון ארויםגעגעבן צײטשריפט מאנאטלעכע

י. נ. נױ־יארק, ' גאס ־טע35 איסט 11
: רעדאקציע־קאלעגיע

 נחמן זשיטלאװםקי, חײם דר. גאלדבערג, צ. ב. בראון, לואי דר. ברײנין׳ יוםף אש, שלום
קאברין, לעאן צוקערמאן׳ װם. ערדבערג, ש. םלאנים, ױאל מײזיל,

ראםקין. מ. פיליפ קוסמאן׳ ל.

 אײנשטײן- אלבערט פראפ׳
װעלט־םימבאל דער

 אינ- יארהונדערט פערטל פאריגן פון לויןז אין האט װאנדערער״ אײביגער ״דער
 פאטריארכאלן מיטן פיגור הויכע װאויל-באקאנטע די אויםזען. זײן געביטן גאנצן
 בלוט־ גרויםע, די אין קוק װײטן װײטן, מיטן און שטעקן און הויקער טארבע, פנים,

 דער פון אראפרוקן געלאזט פאמעלעך צײט דעד דורך זיך האט אויגן פארלאפענע
 פאקטארן אזוינע װירקן גענומען האבן לעבן אלגעמײנעם דעם אין װײל װעלט-םצענע,

ע ע י י נ א פורעמען אין געהאלטן האבץ װאם ש י ל א ב ם י  — ר ו ג י פ ס
 אײביגן פון פאדזעצונג די פאר זיך מיט שטעלט װאם — אויסזען אין אנדערש גאר

פאלק. אומגליקלעך אונזער פון װאנדער און גירוש

 פונם טײל גרויםן א פון פאנטאזיע דער אין זיך האט ניט, צי באװאוםטזיניג
אונזערער. געשטאלט םימבאלישער טראגישער דער אט פון באגדיף דער געביטן פאלק

 און, רוםלאנד םאװעט יאר 25 געװען זײנען פאקטארן װירקזאמםטע צװײ די
 דאס זיך האט רוםלאנד םאװעט אין נאצי-דײטשלאנד. יאר צען — ולהבדיל להבדי־ל
 דארט לעבן זײער פון ליכט אין און סטאביליזירט, אײנגעשטעלט, לעבן אידישע

 דעם פון װעגן װיםטע אלע פון סוןז דעם פאראויםגעזען אידן רוםישע די האבן
 שחיטה און גירוש געבראכט היטלער האט דײטשלאנד אין װאנדערער״. ״אײביגן

 בלוטיגער זײן פון לענדער אנדערע די אין שפעטער, און װאנדער, און װאגל און
 װאנדערער דעם אויןז מען האט פנים אנדער אן גאר נאר װאנדער, װידער ממשלה,

געזען.

 עכטער אן — ״מאדערנער״ געװארן, איננער איז װאנדערער אײביגער דער
 ״ציװיליזאציע״ הײנטװעלטיגער דער פון םימבאל כאראקטעריםטישער א פראדוקט,

 לאנד דאם היטלערלאנד, אין אויםדרוק בעםטן״ ״העכםטן, איר דערגרײכט האט װאם
 רײכםטער און העכסטער פון װיגעלע טראדיציאנעלער דער אין פארװיגט איז װאם

קולטור.

 דעם פון סימבאל כאראקטעריםטישםטער דער איז אײנשטײן אלבערט פראפעםאר
װאנדערער. אײביגן הײנטצײטיגן

מענטש־ און װעלטלעך איז װאם אלץ פאר זיך מיט שטעלט אײנשטײן פראפעםאר
איד. מאדערנעם דעם פון באנריןז דעם לויט לעך

 װאנ־ דער זשעני; אידישן פון נאמען אין װאנדערער דער איז אײנשטײן אלבערט
 װאנדערער דער קולטור־דערגרײכונגען; העכסטע װעלט׳ם דער פון נאמען אץ דערער

 גע- צו דינען זאל חכמה זײן אז װיל װאם װיםנשאפט-פילאזאף דעם פון נאםען אין
 הומאניטארן מאדערנעם דעם פון נאמען אין װאנדערעד דער מענטשהײט; דער זונט
 און רשעות און קריג אויםצעראטן קידוש־השם אויןמ גײן גרײט איז װעלכער איד,

 פאר און פאלק זײן פאר פרײהײט און דעמאקראטיע זיך דערשלאגן און דמים, שפיחת
װעלט. דער פרן לענדער אלע אין פעלקער אלע

 און װאנדערער. נײעם דעם פון געשטאלט אמת׳ע די אױ אײנשטײן אלבערט
 װאם דעם, מיט טראדיציאנעלער דער פון זיך אונטערשײדט געשטאלט דאזיגע די

 אויףן געקוקט ניט אז פאקט, דעם איבער באװאוםטזיניג איז װאנדערער״ ״נײער דער
 איז ניט װען װי טיפער הײנט זײנען װאנדערן פון טראקטן און װעגן די װאס דעם

 נעענטער אלץ װאנדערן זײן פון אײביגקײט די אבער קומט בלוט, אין פארטרונקען
 הײנט שוין איז ער װאם דעם, מיט אױך זיך אונטערשײדט עם און, םךףן זיבערן א צו

 סימ־ אינטערנאציאנאלער אן נאר פאלק, אײגן זײן בלויז פון םימבאל דער מער ניט
 פון גלות פון קללה די פלײצעם זײנע אויןז טראגט װאם ער, איז װאנדערער דער—באל
 גע־ װערן װאם כחות שעפעדישע אלע פון און שיכטן אלע פון פעלקער, ע א^ל

חורבץ. אײביגן מיט דראעט
 די ך י ז ן י א ער טדאנט זיך, אויף גלות-קללה די טראננדיג אבער

 נרויםקײט און מוט פון װילן, און װידערשטאנד פון זיך, איז גלויבן פאלקם פון ברכה
 פאשים־ דעם פון רוצחים די באזיגן און זײן צו כזקריב זיך פאלק פון גרײטקײט און

שטאם. טישעץ
 מוםטער א געװארן איז פראנט םאװעטישן אויפץ מענטש סאװעטישער דער

 ער איז אודאי און אודאי אונטערגאנג. פון ראטעװען זיך װילן װאם פעלקער אלע פאר
 דער אײנשטײן פראפעסאר איז דערפאר װאנדערעד״. ״אײביגן דעם פאר מוסטער א

 דערפאר און רעליף, װאד ראשיען פאר קאונסיל אידישן דעם פון ערן־פארזיצער
 םאװעט פון פעלקער מארטירערישע די כחות אלע מיט העלפט װאס קאונסיל, דער איז

 פראפעסאר לכבוד טוב ױם נראנדיעזן דעם דורך פירט װאם ארגאניזאציע די רוםלאנד,
אײנשטײן.

 פאר־ עם פאזיציע הויכע א פאר װאם װײםט ערן־פאדזיצער װירדיגער אונזער
 אונ־ װאו לאנד דעם אין פעלקער די פון קולטור גאנצע די און וויסנשאפט די נעמט
 צו פעלקער, םאװעטישע אלע מי־ט צוזאםען לעבן זײער אײן שטעלן ברידער זערע

װאנדערער״. ״אײביגן דעם פון װעגן בלוטיגע די פרן םוף דעם דערנענטערץ

 דער- אינגיכן ער זאל און יאר, געזונטע לאנגע, ערן־גאסט אונזעד מיר װינטשן
 פאר פרײד פון אנהײב דעם און פאשיזם פון םוןז דעם זען אלעםען אונז מי־ט לעבן
בפרט. פאלק אונזער און בכלל פעלקער אלע
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לעװין לואי פון
עקסינג־טשערמאן,

רעליף װאר ראשיען פאר קאונםיל אידישער

 פא־ זײנען מענטשן א פון לעבן דעם אין
 געלעגנ־ דערפרײענדיגע פארשײדענע ראן

 אויגן, די פאר אים בלײבן װעלכע הײטץ,
 װײ־ זײנע אלע אויף אים מיט גײען־מיט און

 מאמענטן אזוינע לעבן. פונם װעגן טערדיגע
 װאם לײכט־פונקטן און הויך־פונקטן זײנען
 דער װאס אלץ פאר מאם און װאג די װערן

 נשמה זײן װאס פון אלץ און טוט מענטש
 מאמענט אזא אײנער חױנה. זיך פאר ציט
 בין איך װאם צײט גאנצע די איז מיר פאר

 פאר קאונסיל אידישן דעם מיט פארבונדן
רעליף. װאר ראשיען

 אויםגע־ יארגלאנג איז װאס אײנער װי
 פראטער־ אונזערע אין פאלק, מיטן בונדן
 אקוראט איך װײס ארגאניזאציעם, נאלע
 סאסײעטיס, אונזערע אלע ראלע א פאר װאס

 שפי־ קענען אקזילעריס און ארדנם חברות,
 דרינגענד איז פאלק פון כח דער װען לען׳

 אין שװעריגקײטן פון צײט א אין נויטיג,
 אונ־ פון טײל איז ניט װעלכן פון לעבן דעם
 פנים־ שטײען מיר װען היעט, פאלק. זער

 פולשטענדי־ פון געפאר דער מיט אל־פנים
 אונ־ פון קױם דער װען אויםדאטונג, גער
 װערט האר׳ א אויף הענגט פאלק גאנצן זער

 אונ־ פון כח ארגאניזירטער דער אט ערשט
 װאס מאכט א אידנטום אמעריקאנער זעי
 אײנע װערן מעגלעכקײטן זײבע מיט קען
 דערשטיקן צו אויף שטדיק שאדפע די פון

 היטלער ישראל שונא עקלהאפטםטן דעם
שמו. ימח

 צו גורל מײן דאנקבאר איך בין דערפאר
 ארגאניזירטן אונזער פון געלעדנט האבן

 הײבט האבן פאר און אמעריקע אין אידנטום
 מײן װעגן אײך צו רײדן צו געלעגנהײט די

 אייער פאר באגריסן אײך און איבערצײגונג,
 מיט מיטארבעטעדשאפט ארגאניזירטער

 דעם פון ארבעט הײליגער דער אין אונז,
רעליף. װאר ראשיען פאר קאונסיל אידישן

 דא ,איך רײד מאמענט איצטיגן דעם בײ
 װעלן וועלכע ארגאניזאציעס אידישע אלע צו

 װאל־ װעלכע אלע צו און — באטײליגן זיך
 דעם אין — באטײליגן געדארפט זיך טען

 גרויסן דעם לכבוד באנקעט טעםטימאניעל
 פון זון װירדיגער דער דענקער, און איד

 אײנ־ אלבערט פראפעסאר פאלק, אונזער
שטײן.

 סימבאל דער איז אײנשטײן פראפעסאר
 און װעלט־פאטריאטיזם. הומאניטארן פון

 אירע האבן װעט װאס ארגאױזאציע יעדע
 היםטא־ דעם פון טישן די בײ פארטרעטער

 האבן זיך װעט אײנשטײן־באנקעט רישען
 אי־ פון דעמאנסטראציע א איץ באטײליגט

 אלץ פון אפהיטונג דער פאר פאלק דישען
 אײנשטײן פערזענלעכקײט הערלעכע די װאס

פאר. זיך מיט שטעלט
 אלװעלט־ איז פאטריאטיזם אײנשטײנ׳ס

 דער איז דאם וױיל אלמענטשלעך, ארן לעך
 פון קולטור־אוצרות אלע צו פאטריאטיזם

 פאט־ א — צײטן אלע אין פעלקער אלע
 פון טראדיציע געשאפן האט רואס ריאטיזם

 אײנשטײנ׳ם פאלק. אונזער בײ קידוש־השם
 פאט־ פון אויסדרוק דער איז געניאליטעט

 אין םײ כחות שעפערישע אלע צו ריאטיזם
 אמע- אין סײ דײטשלאנד, פאר־היטלער דער

 םאװעט־רוםלאנד און עגגלאנד אין סײ ריקע,
 קולטור־אוצרות די װאו לאנד, יעדן אין און

 שטארקט װאס כח א װי דינען פאלק פונם
 דעמאקרא־ ארן פרײהײט פון טראדיציע די

טיע.
 אויפן װעלט־בירגערטום אײנשטײנ׳ס

 פאזיציע אוניװעדסאלער זײן פון גרונט
 ער װאם דעם, דורך אויסגעברײטערט װיערט

 און לאנד׳ אונזעד פון בירגער א איצט איז
 מיט אויסגעברײטערט װידער נאך ווערט עס

 פון ערן-פארזיצער דער איז ער װאם דעם,
 װאר ראשיען פאר קאונסיל אידישן דעם

 זיך פארבינדט ער װאס דעם דורך רעליף,
 פעלקער די פון קאמפן תעראאישע די מיט
היסטארישן זײער אין סאװעט־רוסלאנד, אין

 פון מענטשהײט די ראטעװען צו געראנגל
 איר איז װאם פעסט פינצטערסטער דער

 װאם אלץ פארניכטן צו ציל מיטן באפאלן׳
 גע־ ארן שײן איז װאם אלץ מענטשלעך, איז

זונט.

 אײנשטײן, פראפעסאר װאס דעם דודך
 פארבונדן איז בירגעה אמעריקאנ׳ער דער
 דעמאקראטישן דעם פון כחות די מיט

 אופן שטארקםטן אויפן װעדט װעלט־פראנט
 איזאלא־ וואס אילוזיע די דיסקרעדיטירט

 דעם געבן צו געםטארעט זיך האבן ציאניסטן
 ניט דאס קען ״דא אז פאלק אמעריקאנער

 קײן ווערן ניט קען פאשיזם אז — געשען״
 איצט, לאנד• אונזער אין בושעװען און כח

 געפאקט שוין האט רעגירונג אונזער װען
 ורעלכע כאפטעס פאררעטערישע אזויפיל

 היטלער פאד דירעקט געארבעט דא האבן
 ׳קלאר אלעמען פאר שוין איז היראהיטא, און
 אהנטער מאסקע׳ א געװען איז אילוזיע די אז

 פאשיסטן און רעאקציאנערן די װעלכער
 אונ־ געגן פארראט זײער פארגעזעצט האבן
 רוזװעלט דער געגן און פאלק און לאנד זער

 אנטי־ פון פאלן לעצטע די אדמיניסטראציע.
 אטא־—נױ־יארק אין כוליגאניזם סעמיטישן

 בתי־מדרש־ אין פענצטער ברעכן און קירען
 פון זאמלפונקטן אידישע צעגראמירן ים׳

 אונ־ פאר געזאמלט װערט װאס בח־כװארג,
 אידישע באפאלן מלחמה-פראדוקציע׳ זער

 און — פליכטלעגען אידישע און מײדלעך
 װאס אקטן, — ימים־בוראים די אין דוקא

 פאר־ געריכטן ניױיארקער פון פארשטײער
 און פראנטלערס״ ״קריםטשען די מיט בינדן

 דעם באװײזט מאבילײזערס׳/ ״קריםטשען
 בא־ װילן װאס עלעמענטן יענע פון שװינדל
 פארפירע־ זײער מיט פאלק דאס רואיגען
 ניט דאס קען ״דא אז אײנרײדעניש רישער

געשען׳/

 װאס און געשעט. עס און געשען, קען עם
 פאשיסטישע די װערן עס היסטערישער

 פאר- שטארק זײער אין אײראפע, אין כחות
 די ראטעװען״ אוץ ״אײעעמען שפעטיגטן

 ארדנונג״ ״נײער היטלער׳ס דורך װעלט
 אונטער־ היטלער׳ס קריכן װערימדיגער אלץ

 אין פעלקער די פון הויט אונטעדן שטופער
 אויס־ װילן באנדיטן די װאו לענדער אלע

 אייבפלוס זײער אײנװארצלען און שפרײטן
 צו־ נאענטער דער פאר כחות בוייען און

 אײנ־ לענדער די װעלן זײ װען — קונפט
 שטײט אמעריקע לאנד אונזער אזן נעמען.

 דאס איז הײנט רײ. ערשטעד דער אין זײ בײ
קלאר. אײנעם יעדן

 דער דארף אומשטענזץ, די פון ליכט אין
 דא־ היסטארישע א װערן באנקעט אײנשטײן

 ארגאניזאציעס אונזערע װאס דעם, דורך טע
 הער־ דער פאר אונטערנעמונג די אט װעלן

 זאמל־ א פאר מאכן אײנשטײן־פיגור לעכער
 אײנפלום, אידישן ארגאניזירטן פון פונקט

 אלע צװישן קאאפעראציע פון באזע א פאר
 באפעלקערונג׳ היגער אונזער פון שיכטן

 באװאוסטזײן פון דעמאנסטראציע א פאר
 אונזער אויף לויעדן װאס געפארן די װעגן
 מערדער דעם געגן אײניגקײט פרן און פאלק

פאלק. אונזער פון
 אלם גורל מײן ליב אזוי מיד איז דערפאר

 אײנשטײן, אלבערט פראפעסאר צו שיותף
 אידישן פארן ארבעט הײליגער אובזער אין

 ארגא־ די דעליף, װאר ראשיען פון קאונםיל
 צו אקציע איר מיט העלפט װאס ניזאציע
 אונז׳ער פון פאזיציע װירדיגע די שטארקן

 סאװעט־רוס־ צו באציאונג זײן אין פאלק
 געװיזן װעלט דער פאר ס׳איז וראו לאנד,

 פון בײשפיל מוסטעדהאפטער דער געװארן
 אנטיסע־ פון אויסװארצלונג פולשטענדיגער

 מײ־ אלע מיט איך רוף דערפאר און מיטיזם.
 פון אידן ארגאניזירטע אלע צו חושים נע

 איינ־ דעם צו קומט נױ־יארק: שטאט אונזער
 אקטאבער׳ ־טן25 זונטאג, באנקעט, שטײן

 װירקנ־ א װערט און קאמאדאר, האטעל אין
 אמעריקא־ פון אײניגקײט דער אין כח דיגער

 פון קױם דעם ראטעװען צו אידנטום גער
 כחות פרייע די העלפן און פאלק אונדער

 פאשיזם דעם מאכן חרוב װעלט דער פון
אײביג. אויף
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S ״ אײנשםײנעז נאגױסן raro די פזן גאװעונארס S f־־?
לעהמאן: גאװערנאר

ז---------זאגן ניט אײך דארף איך קײן א
 גרע־ קײן ניט מיר בײ פארדינט מענטש

 װי ליבשאפט, ארן באװארנדערונג סערע
 איג- זײנע אײנשטײן. אלבערט פראפעםאר

 גרוים־ די און דערגרײכונגען טעלעקטועלע
 אים בארעכטיגן סימפאטיעס זײנע פון קײט

 באוואונדערונג. און ליבשאפט אונזער צו
 ערן מיר װאס צופרידן דעריבער בין איך
 אים אײך בעט איך — — נאכאמאל אים

 װאונ־ בעסטע און גרום מײן איבערצוגעבן
---------טשען

עדיסאן, טשארלז
נױ־דזשוירזי: פון גאװערנאר

 װאם שמאלץ רעכט מיט איז נױ־דזשוירזי
 אנגעזעענער אזא װאוינט שטאט אונזעד אין

 — — זון אדאפטירטער
 ערן אײנשטײן, פראפעסאר ערן מיר װען

 נשמה ארן הארץ װעימעס מענטש א מיר
 אר־ נאבעלער דער צו איבערגעגעבן זײנען
 דעמאקרא־ דעם אויפלעבן װידער פון בעט

װעלט. גאנצער דער איבער אידעאל טישען
 אײנ־ פראפעםאד באגריסט נױ־דזשוירזי

 צױ די אין אז אים װינטשט און שטײנ׳ען
 געלעגנ־ פילע האבן ער זאל יאדן קונפטיגע

 געניםן צו הײבטיגער, דער בײ װי הײטן,
פריינט. פילע זיינע פון װארעמקײט דער פרן

קאר, ל• ראלף
קאלאראדא: פון גאװערנאר

 פאר װערן באגריסט דארף קאונסיל דער
 אמעריקאנער די צו געלעגגהייט די געבן
 גרוי־ דער צו חוב זײער אויסצודריקן מאסן
 אל־ דור, אונזער פון פערזענלעכקייט סער

 זײן און טעטיגקייטן זײנע אײגשטײן. בערט
 התחיבות דער צו אים בארעכטיגן פאזיציע

 באפעלקע־ אמעריקאנער גאנצער דער מצד
רונג.

אזבארן, פ. סידני
אריזאנא: פון גאװערנאר

 װאס צופרידנקײט מײן אויס דריק איך
 לכבוד באנקעט א גרײט ארגאניזאציע אײער

 װעלט־בארימ־ דעד אט אײגשטײן. ־אלבערט
 זיך מיט שטעלט בירגער אמעדיקאנער טער
 װעלכן יחיד אנדעד יעדער װי מער פאר,
אמעריקע. פון באדײטונג פולע די קען, איך

םואװאל, סאמנעד
מעיץ: פון גאװערנאר
ײן------- אײ־ אן װי שטייץ װעט װעדק ז

 מעגן אמעריקאנער און מאנומענט, ביגער
 אונז• פון אײנער איז עד װאס שטאלץ זײן
 װעט דינער טעסטימאניעל דער אז האף איך
 פאםט עס װי דערפאלג, גרויסער אזא זײן

ערט. איר װעלכן מענטשן דעם פאר

מאו־/ ב♦ הערבערט
יוטאד׳: פון ,יאװערנאר

 אומ־ די געגן אויפגעבראכט זיינען מיר
 אײנ־ דר. געצװאונגען האבן װאס שטענדן

 ברעגן, אונזערע צו קומען צו שטײנ׳ען
 װאס צופרידן און שטאלץ זײנען מיר אבער

 פאר־ געלעגנהײט די געבן אים קענען מיר
ארבעטי װאונדערבארע זײן צוזעצן

װילסאן, א. דזשארדזש
אײאװא: פון גאװערנאר

 פון פרײנט אײערע און אײך צו גרוס מײן
 רעליף װאר ראשיען פאד קאונסיל אידישן

 גרויםן דעמ ערן צו פלענער אײערע פאר
אל־ פאטריאט, אויפריכטיגן און דענקער

ר---------אײנשטיין בערט י א אין קעמפן מ
 פאר־ טיפן פון מענטשן פאר פאלקס־מלחמה

 מענ־ און אײגשטײן, פראפעסאר װי שטאגד
 גענע- װי טאטן, אומבאזיגבארע פון טשען

טימאשענקא. מארשאל און מעקארטור ראל

םאלטאנסטאל, לעװערעט
 מאסאטשוםעטסן פון גאװערנאר

 אײגשטײן פראפעסאר איבער גיט — —
מײן און מאסאטשוםעטס פון באגריסונג די

ך---------הויכשעצונג פערזענלעכע ר זײן דו
 בארײכערט ער האט לאנד אונזער אין לעבן

 צרוישן פארשטענדעניש געגנזײטיגע די
 רוסלאנד הײנט קעמפט דעם פאר מענטשן.

 דער־ גרעסטן אײך װינטש איך מוטיג. אזוי
 פארגרעסערן צו ארבעט אײער אין פאלג
 לײדנדעער דער פאר פאנד רעליף דעם

רוסלאנד. פון באפעלקערונג

װאגאנער װאן ד. מארער
 מישיגען: פון גאװערנאר

 די־ טעסטימאניעל דער אז קלאה איז עם
 צװײ דינט אײנשטײן אלבערט לכבוד נער

 גרויסן א צו כבוד — צװעקן װיכטיגע
 מלוזמה־ גרויסער א פאר הילף און מענטשן
 פראפעסאר צו גרוס מײן — — ארבעט.

 װאונטשן בעסטע מײנע און איינשטײנ׳ען,
---------דערפאלג פולן פאר קאונסיל צום

גרין, ה. דװײט
איליגאי: פון גאװערנאר

 העפ־ מײנע שיקן צו פרייד א מיר ס׳איז
 אל־ פראפעסאר צו באגריסונגען לעכסטע

 װעלט־בארימט־ די — — אײנשטיין בערט
 די אריבער שטײגט פיזיקער דעם פון קײט

 בעם־ מײנע רעליגיע. און ראסע פון גרעניצן
 ױם־ אנגענעמען זײער א פאר װאונטשן טע

טוב.

װילקי: ל. װענדל
 אנגע־ אזא האבן צו גליקלעך זײט איר

 צום אײנשטײז׳ אלבערט װי גאסט, זעענעם
 רא־ פאר קאונםיל אידישץ דעם פון דינער
 פארדינט צװעק דער רעליף. װאר שיען

 צו װערן געטאן קען װאס אלץ גאסט. אזא
 העלדישער דער פון לײדן די פארלײכטערן
 װע־ געטאן מוז רוסלאנד פון באפעלקערונג

שנעלער. װאם און רען,
 ארויס- פרן אופן אײן איז ארבעט אײער

 מוטיגע די צו דאנקבארקײט אונזער צײגן
גליק. מיט זײן זאל — — מענטשן

טשענדלעד: ב. אלבערט
 עניגים, מיליטערישע פאר קאמיטע
סענאט: סטײטס יונייטעד

 בא־ צו געלעגנהײט די אויסנוצן װיל איך
 מײנע שיקן צו און אײנשטײנ׳ען מר. גריםן

 קאונםיל אידישן דעם צו װאונטשן בעסטע
 האף איך אינק. רעליף׳ װאר ראשיען פאר

 װעט אײנשטײנ׳ען מר. לכבוד דינער דער אז
דערפאלגרײך. דורכאוים זײן

בארקלי, וג אלבען
סענאטאר:

 װאר ראשיען פאר קאונםיל אידישער דער
 װיכטיגער א זײער מיט פארנומען איז רעליף

 עקשנות־ דער — — ארבעט װירדיגער און
 האט ארמײ רוסישער דער פון קאמף דיגער

 באגריסונגען באגײסטערטע די באקומען
און פרײהײט פון ליבהאבער אלע פרן

ר---------זעלבםט־רעגירונג. באגרײ- אלע מי
 האט עס לײדן גרויסע א פאר װאם פען

 פון ארײנרײס שנעלער דער פאראורזאכט
 - מזרח־רוסלאנד אין נאצי-ארמײען די

 דעם אונטערנעמונג אײעיר װינטש איך
דערפאלג. גרעסטן

קאפי, מ. דזשאן
קאנגרעסמאן?

די צו באגריסונג הארציגע מײן שיק איך
ך--------קאמאדאר האטעל אין געסט בין אי

 מײן שייקן צו געלעגנהײט דער מיט שטאלץ
 דר. אומפארגלײכבארן דעם צו באגדיסונג

 עם פאסיג װי — — אײנשטײן אלבערט
 אלבערט לכבוד דינער דעם בײ װאס איז

 אומגעהױערע די מיר אנערקענען אײנשטײן
 װידערשטאנד רוםישן דעם פון *ויכטיגקײט

 מײן אויס דריק איך אקס־אנפאלער. די געגן
 רו־ גרויסן דעם פון באוואונדערועג טיפע

 העלדישער בראװער׳ זײן און פאםק, סישען
לופט־פלאט. און פלאט, ארמײ,

סעלער: עמאנועל קאנגרעםמאן
 ראשיען פאר קאונםיל אידישער דער

 וראס דעם מיט שטאלץ זײן מעג רעליף װאר
אלבערט לכבוד דינעד א דורך פירט ער

ר-------- אײנשטײן י װאס צופרידן זײנען מ
---------אונז מיט איז ער

מלחמה־װעטעראנען, אידישע
אפטײלונג? סטײט נױ־יארק

 אײב־ העפלעכער אײער פאר אײך דאנק א
 פראפע־ פאר דינעד צום קומען צו לאדונג

 זייער זײן װעל איך אײנשטײן. אלבערט סאר
קומען. צו צופרידן

אלבערט׳ הענרי
קאמאנדיר. אפטײלונג

 א.ק.ר.װ.ר. עקטינג־טשערמאן לעװין׳ לואי
 אין לאנטשען לאנדםמאנשאפטן בא רעדט

קאנזאדאה האטעל

לוקסעמבורג: פון מיניסטער דער
 אינפארמירן צו אײך צופרידן בין איך

 װאולף, אנדרע מר. באשטימט האב איך אז
 פין אינפאדמאציע פון קאמישאנער דעם
 לוקסעמ- רעפרעזענטירן צו רעגירונג מײן

 פראפעסאר לכברד באנקעט דעם בײ בורג
אײנשטײן, אלבערט

 אויסצודריקן געלעגנהײט די אויס נוץ אין
אײנלאדונג. העפלעכער דער פאר דאבק מײן

גאלעס׳ לע הױג
לוקסעמבורג. פון מיניםטער

דענמארק: פון קאנםול גענעדאל
 פארגע־ גרוים א מיר פאר זײן װעט עם
 טעםטימא־ דעם בײ זײן צו אנװעזנד גיגען
 אלבער-ט פראפעסאר לכבוד דינער ניעל

אײנשטײן.
םעהעסטעד׳ ה. א.

װיצע־קאנםול.

לעגאציע: טשעכאםלאװאקישע
 העם־ אײער פאר אײך דאנק הארציגן א

 דינער צום קומען צו אײנלאדהנג לעכער
 איך אײנשטײן. אלבערט פראפעםאר לכבוד

 פאר־ א אז װיסן לאזן צו אײך צופרידן בין
 זיין װעט טשעכאםלאװאקיע פון טרעטער

דינער. צום קומען צו באשטימט
 הורבאן, ס. װלאדימיר

מיניסטער. טשעכאםלאװאקישער

דענמארק: פון מיניםטער
 פאר־ אײנשטײן פראפעסאר אז האלט איך

 עם און כבוד׳ גרעסטן סאמיע דעם דינט
 פאר פרײד פערזענלעכע א געװען וואלט

 דינער. בײם זײן קענען זאל איך װען מיר
 אײנלאדונג אײער איבערגעגעבן האב איך
נױ־יארק. אין גענעראל־קאנסול אונזער צו

קאופמאן. הענריק

אמבאסאדע: נארװעגישע
 מארגענםטירנע דע אמבאסאדאר דעם

 ער אז מעגלעך ניט איז עס װאם פארדריסט
 טעסטי־ דער אין נעמען אנטײל קענען זאל

 װיםנשאפטלער, גרעסטן דעם לכבוד מאניע
 געשעצט הויך אזוי ס׳װערט נאמען װעמענס

 װעמענס און װעלט׳ גאנצער דער איבער
 נאר־ דאם דערגרײכונגען װיסנשאפטלעכע

 באװאונדערט. תמיד האט פאלק װעגישע
 אמבאסאדע דער פאר

אירגענז, פרענסים
אמבאסאדע. דער פון קאנסלער

 א.א.ב.א. גרענדמאסטער האפמאן, הערמאן
 ארגאניזא־ פראטערנאלע פון טשערמאן און

 באם רײדנדיג א.ק.ר.װ.ר., באם ציעס
 אין לאנטשען לאנדםמאנשאפטן

קאמאדאה האטעל

 דינער. איינשטײן דעם פלך קא־טשערמאן דעניק, ל. פרעדעריק טשערמאן, גרײנער, יאראטי
פרעזידױם (אין■ קאטיטעט. לאנדסמאנשאפטן פון טשערמאן פארגאמענט, דיױויד איז אינמיטן

קאמאדאר)♦ האטעל אין לאנטשען לאנדסמאנשאפטן פון
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באנקעט אײנשטיץ אלבערט דעם ארום
אראנאװ דזשא פון

 באם גערעדט האט ער װען גאלדבערג, צ.
 האטעל אין לאנטשען לאנדםמאנשאפטן

קאמאדאר.

 זײן מיט אוים זיך צײכנט װײס װאלף
 טישן 25 פארקױפן פון אױפטו פראכטפולן

 פארן ארגאניזאציעס צו פלעצעו־) 250(
דינער. אײנשטײן

אײניקײט צר פירט אײנשטײן אלבערט פראפ׳

 צוגע־ ווערט װאם ױם־טוב גרויסער דער
 אײנשטײן, אלבעדט פראפעסאר לכבוד גרײט
 קאונ- אידישן דעם פון ערךפארזיצער דער
 אנגע־ האט רעליף, װאר ראשיען פאר סיל

 אמת׳ער אז פון כאראקטער דעם נומען
פאלקס־פײערונג.

 אי־ די פון אפרוף ענטוזיאסטישער דער
 לאנדסמאנשאפ- די פון פאלקס־מאסן, דישע

 ארגאניזא־ פראטערנאלע אנדערע און טען
 יחידים פראמינענטע פרץ װי גוט אזוי ציעס,

 באשטע־ לעבן, אידישן אמעריקאנער פון
דאס. טיגט

 האפמאן׳ הערמאן מר. פון רוף א אויף
 װעלכער א.׳ ב. א. א. פון מאםטעד גרענד

 גרופן פראטערנאלע די פון פארזיצער איז
 דינער בײם פאראײנען לאנדסמאנשאפטן אךן

 פרעזי־ הונדערט װי מער זײנען קאמיטעט,
 לאנ־ א צו געקומען סעקרעטארן אדן דענטן
 הא־ אין אויגוסט ־טן30 דעם זונטאג טשאן׳

האבן לאנטשאן דעם בײ קאמאדאר. טעל

 אײנשטײן פונם קא-טשערמאן אראנאװ, דזשא
דינער־קאמיטעט.

 ברענ־ צו פארפליכטעט זיך פארשטײער די
 מתנות און פארטרעטער 500 װי מער גען

 העלדישער דער פאר דאלער, 5,000 איבער
 געגע־ איז לאנטשאן דער ארמײ. רויטער

 ראט־ דע עדװארד באראן פון געװארן בען
 די־ אײנשטײן דעם פון טרעזשורער שײלד,

נער־קאמיטעט.
 קומען װאס באריכטן די פון װײזט עס װי

 װע־ דינער-קאמיטעט׳ דעם פון אפים אין אן
 זײן זיכער לאנדסמאנשאפטן די טאקע לען

 באנ־ דעם בײ מערהייט דער איץ פארטראטן
 סאסײעטים פאראײניגטע פאדאליער די קעט.
 טישן׳ 25 שאפן צו אזנטערגענומען זיך האבן
פון םומע א מיט גיעםט 250 הייסט דאם

 זאגן־ פאדאליער די אז ארן דאלער, 2.000
גלויבן. זײ מען מעג צו,

 אײנשטײן־ דעם בײ בראנזװיל
באנקעט

ארומי־ די ארן נױ־יארק איםט בראגזװיל,
 פארלײגטע מיט גיט שטײען געגנטן גע

טעטיג. גאר מען איז דארט ד־ענט.
 סעפ־ ־טן1 דעם דינםטאג, מיטינג א בײ

 פון פארזיצערשאפט דער אונטער טעמבער,
 צונויפגעקלי־ זיך האבן שאצאװ, לואים דר׳
 בראנזװילער װיכטיגע פארטרעטער״פון בען

 אל־ דעם פאר קאמיטעט א אינסטיטוציעס.
 גע־ געשאפן איז באנקעט אײנשטײן בערט

ווארען•
 באװאוסטער א איד, חשוב׳ער א זײער

 פון משנױת חברה פון סעק. דער שוחט,
 מרס. פארז., געװען איז ראסס, ק. בראנזװיל,

 דעם אננעמעז בײם סעקרעטאר. װײן, בעםי
 אײנ־ ספעציעלן דעם פון פארזיצער פון אמט

 גע־ ראסס מר. האט קאמיטעט׳ דינער שטײן
 קלוגע זײן ירעדע. פארטרעפלעבע א האלטן

 ברושכם, ניצבים ״אתם פון אויסטײטשוגג
 פארגאפט פשוט האט ושופטיכם״ וילדיכם,

עולם. דעם
 ניט מיט קומען זיכער װעט בראגזװיל

פון סומע א מיט און אידן 500 װי װײניגער
ױם־טוב. צום דאלער 25.000

 װאר ראשיען פאר קאונסיל אידישער דער
 אומגע־ און בראנזװיל אז זיכער איז רעליף

 פראפעסאר ערן־גאםט, דעם װעלן גענט
אנטוישן. ניט אײנשטײן, אלבערט

 קינםטלער־װעלט און מוזיקאלישע
אײנשטײךבאנקעט דעם בײ
 נאמען דער אז נאטידלעך, זײער ס׳איז

 םאװעט־רוסלאנד פאר הילף און אײנשטײן
 קאאפע־ ענטחיאסטישע די ארויםרופן זאלן

 געביטן. אלע פון קינסטלער מצד ראציע
 סאװעט פאר הילף און אײנשטײן נאמען דער

 קינסט־ די װײל אינאײנעם, גײען רוםילאנד
 דײטשלאנד פון װיסנשאפטלער און לער

 זײער פון אונטערשײד דעם גוט זײעד וױיםן
 און קינסטלער די פון לאגע דעיר און לאגע

סאװעט־רוסלאנד. אין װיסנשאפטלער
 מוזיקער און ארטיםטן די בײ איז דערפאר

 קאמי־ א אויסגעװאקסן אלײן זיך פון כמעט
 פון דערפאלג דעם פאר ארבעטן צו טעט
באנקעט. אײנשטײן דעם

 איז קאמיטעט דעם פון פארזיצער דער
 ראד־ לעאנארד מוזיקער באװאוסטער דער
 קינסטלער באװאוסטע צאל גרויסע א קא.
 רא־ קלײנע און גרויסע פון פארשטײער און

 דעם פון מיטגלידער זײנען דיא־סטאנציעס
 די־ דעם פון פראגראם גאנצע די קאמיטעט.

 מוזיקאליש־ דער פון אראנזשירט װערט נער
 קעםטלער די אפטײלונג. קינסטלערישער

 גרוי־ א אין דינער צום קומען װעלן אלײן
צאל. סער

 מוזיקער־לאקאל דעם פון פירער אזוינע
 פרעזידענט׳ דער ראזענבערג׳ מר, װי ,802
 ױניאך זײע׳ר פון רעדאקטאר סטוירן, מר.

 די אינדארםירן פײנבערג מר. און צײטונג
אונטערנעמונג. פײערלעכע

אײנשטײן־זשורנאל דער
 געשטעלט זיך האט קאמיטעט דינער דער

 אײנ־ ספעציעלן א ארויסצוגעבן אויפגאבע די
 װעלן זשורנאל דעם אין זשורנאל. שטײן

 בארימטע צאל גרויסע א באטײליגן זיך
 די פון דיפלאמאטן קינםטלער. ארן שרײבער

 זײעדע האבן װעלן פעלקעד פאראײניגטע
 װאס אלע זשורנאל. דעם אין באגריסונגען

 װעלן באנקעט דעם אין באטײליגן זיך װעלן
זשורנאל. דעם קריגן
 פרא־ פון בילד א צוגעגרײט װערט יעס

 דעם פון געמאלן אײנשטײן, אלבערט פעסאר
 װעט בילד דאם קעלעם. מאריס קינסטלער

 אין ארײנפאםן און ארויםנעמען קענען מען
ראם. א

 און סאסײעטים אלע בעט קאמיטעט דער
 באגרי־ זײערע ארײנצושיקן ױניאנס טרײד

 בא־ קלײנע א מעגלעך. װי שנעל אזוי סז־נגען
דאלער. 5 װי מער ניט קאסטן װעט גריסונג

דינער־קאמיטעט דעם פון
 געשטעלט זיך האט דינער־קאמיטעט דער

 ױם־טוב אײנשטײן דער אז אויפגאבע, די
 זאלן אלע אז אזוי, װערן דורכגעפירט זאל
 מוז יום־טוב דער צופרידן. העכסט ײין

 בא־ אידישער דער פון זכרון אין בלײבן
 אומגעגנט. און ניױיארק פון פעלקערונג

 אלץ צוגעגרײט קאמיטעט דער האט דערפאר
 און פארזיכטיגקײט גרעסטער דער מיט

פינקטלעכקײט.
 וואלט צוגעגרײט װערט װאס פראגראם די

 דאלער׳ טויזנטער קאסטן געדארפט .אפשר
 אונטערנע־ פריװאטע א זײץ זאל דאם װען

 די פאר איז דאס אז װיםנדיג אבער מונג.
 פראג־ די װעט ארמײער, רויטע העלדישע

״בחינם׳/ אבער בעםטע, דאם פון זיץ ראם
 דער אונטער קעיטערערם, פאראמאוגט די

 אז פארזיכערט זיםקין, הענרי פון אנפירונג
 װעט ווערן סערװירט װעט װאס דינער דער
 דער אוגטעד און הדינים לכל כשר זײז

משגיח. א פון אויפזיכט
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יחידים און ארגאניזאציעס
 אײנשטײן־ פארן באגריסונגען שיקט

העכער. און דאלער 5 פון זשורנאל,

רובינסקי סעם פון
 מחיה קעמפ פרעזידענט

 קעמפ פון מענטש אנפירנדיגער אלם
 פאקט׳װאס א באשטעטיגן דא איך קען מחיה,

 פאסירט. ניט דאס האט יאר הײנטיגן ביז
 פארגיעקױ קעמפ אין איז זו־מער הײנטיגן

 פריער, געװען איז װאס ענדערונג. אן מען
 מיר ענדערונג? די באשטײט װאס אין און

 װאס קעמפערס פאראן באנגעלאס. 43 האבן
 צױניסטי־ — אנשויאונגען פאליטישע האבן
 און קאמוניסטישע און סאציאליסטישע שע,

 פאליטי־ קײן גארנישט האבן װאס מענטשן
 און צעטײלונג אזא האבנדיג מיינונג. שע

 קעמפ די האבן שלום, אנהאלטן װעלנדיג
 דורכצו־ דערלאזט ניט קײנמאל קאמיטעס

 אונטערנע־ קײן קעמפ פון נאמען אין פירן
 צו שײכות איז עס װעלכע א האט װאס מונג

ריכטונג. פאליטישער א
 געװען איז זומער הײ־יאריגער

 א שטימונג. אנדער אן אנדערש. גאנצן אין
 טעטיגקײט, קאלעקטױוער פאר פארלאנג

 רעליף. װאר ראשיען פאר געלט שאפן פאר
און דאלער 150 געװארן געשאפן איז עס און

טשערמאן גרײנער, דאדאטי
 באשטימט האט סאסײעטי אונזער פראגע:

 באטײליגן צו מיטגלידער 10 פון קאמיטע א
 דער דינער. אײנשטײן אלבערט דעם אין זיך

 דער איז דעלעגאציע דער פון פארזיצער
 װיסן, אונז לאזט ביטע, שול. אוינזער פון רב
 װערן, ׳סערװירט װעט װאס דינער דער צי

ק. א. — כשר. זײן װעט
 אלע און אײך פארזיכערן מיר ענטפעו־:

 דער אז אונזערע, פרײנט ארטאדאקסישע
 המהדרין. מן למהדרין כשר זײן װעט דינער

 בארימ־ די פון סערװירט װערט דינער דער
 זיםקין, הענרי קעיטערערס, פאראמאונט טע

 משגיח־ פון אויפזיפט אונטערן מענעחשער,
 גאראנ־ א ממילא איז פאראמאונט (די ים.
אײנשטײנ׳ם אלבערט צו כשרות). פאר טיע

 אײנ־ אלבערט פראפעסאר צו איבערגעגעבן
 זײן װעלן קעמפערם 17 באנקעט. שטײנ׳ס

 רע־ טשיינע פאר דאלער 150 באנקעט. צום
 א. עס ױ דער פאר דאלער 150 און ליף

 אויסגעשטריקט האבן קעמפ פון פרויען די
 די אדמײ. רויטער דער פאר סװעטערס 50

 איז גרופן פאליטישע די צװישן מחיצה
 קײן ניטא מער איז געװארן׳ אפגעשאפט

 געזעלשאפטלע־ קאלעקטױוער פאר שטערונג
ארבעט. כער

 אנגע־ איז עם געשען? דאס איז אזוי װי
 אלבערט פראפעסאר פון װענדונג א קומען

 בעט מען אז קאמעטעט, דינער אײנשטײנ׳ס
 באנקעט. אין נעמען צו אנטײל מחיה קעמפ

 פון געװארן אויפגענומען איז בריװ דער
 געװארן גוטגעהײסן און קאמיטעט קעמפ

 צו גענומען זיך מען האט קעמפ. גאנצן פון
 די ספעציעל אײגער, װי אלע ארכעט, דער

 װאס באװאונדערץ צו פשוט איז עס פרויען.
 450 די שאפן צו געװארן אפגעטאן איז עס

קאמױניטי. קלײנער אזא אין דאלער
 דאנק א געװארן דערגרײכט איז דאס

אײנשטײן. אלבערט פראפעסאר

 באװאוסטע געסט אלס זײן װעלן דינער
רבנים.

 מיטגלידער אונזערע אלע װעלן פראגע:
 טישי אײן בײ זיצן סאםײעטי אונזער פון

 דעם פאר מתנה אונזער װעט אזוי װי )2
 מיר װערןד אנאנםירט רעליף װאר ראשיען

 ד.250 מיט דינער צום מעמבערס 5 שיקן
מתנה. אלס

 סאסײעטיס פון מיטגלידער )1 ענטפעה
 סאסײעטי אײן אויב צוזאמען. זיצן װעלן

מיטגלידער 10 — טיש גאנצן א פארנעמט
 סאסײעטי דעד פון נאמען דער װעט -

 מתנות אלע )2 טיש. דעם אויף דערשײנען
 אויסגע־ װעלן יחידים און סאסײעטיס פון

 װערן קװיטירט און דינער בײם װערן רופן
רוסלאנד״. סאװעט ״פאר צײטונג אוגזער אין

 לפבוד ארמײ רױטער דער מתנה א
אײנשטײן אלבערט

 ניט קענעז װעלכע יחידים ארן ארגאניזאציעס אלע רופט קאמיטעט דינער אײנשטײן דער
 און ארמיי רויטער דער פאר קאונסיל, צום מתנות ארײנצושיקן דינער׳ צום קומען צו באװײזן

 איינשטײן. פראפעסאר פאר פײערונג דער לכבוד באפעלקערונג, סאװעטישער דער
מתנה. אײער מיט אונז עס שיקט און קופאן דעם אויס פילט

 פראפעםאר לכבוד ארמײ, רויטער דער פאר מתנה /מײן/ אונזער

---------------------------------------איז אײנשטײן אלבערט
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