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 לאקל עמפלאיאים, קאפעטעריע ארגאנאיזער, פילס, שױרלי
א.ם.ל. ,502

 עכד סטאר דעפארטמענט ,1250 לאקל פרעז., פרימאז, מ. נ.
סי־אי־א פלאיאים,

 עידזשענטם אינשורענס אינד. טרעזש., פראנרופורט, װיליאם
50 לאקל ױניאז,

 ױנאיטעד י. נ. װעסטערן ארגאנאיזער, דיםט. פריד, דזש. עמאנ.
 םי־אי־א װארסערם, רעידיא עלעה.,
 װארקערם מױניסיפאל קאונטי, םטעיט, פלעהםער, אײברעהעם

םי־אי־א אמערילא, אװ
 קאלטשור, בױטי ױנאיטעד םעל.־טרעזש., פרידמאן, מאלװינא

551 לאקל
 מױניםיפאל לאונטי, סטעיט, ,1 לאקל פרעז., פונט, דאראטי

אמערילא אװ װארסערם
 אנדזשעעלס לאם דירעקטאר, לעדזשיסטלעיטיװ פריס, אסקאר

םי־אי־א קאונ״
 סי־אי־א קאונסיל, דזשאינט פאר. אגענט, ביזנעס פישקאװ, מ.

 װארקערם, לעדער און םאר אינט. װיצע־פרעז., פײננלעס, אײב
שיקאגא

ױ קאונטי, םטעיט, ,175 לאקל טרעזש., פרידמאז, הענריעטא  מי
םי־אי־א װארקערס, ניסיפאל

 ױניאן, דרײגודם ריטעיל אגענט, ביזנעס פײערםאן, דזשי. הערי
11U2 לאקל םי־אי־א,

 ױנאי־ ,50 לאקל באארד, עקזעקוטױו מיטנליד צולערמאז, צ. א.
 אמעריקא אװ װארקערם פראפעשאנאל אפים, טהד
 לעידים אינט. ארגאנאיזער, דזשענעראל צולערמאן, דזשאזעו*

 דעטראיט ױניאז, װארלערם גארמענט
 בו־ און קאטערס מיט אמאל. אגענט, ביזנעם האהז, דזשא

א.ם.ל. טשערס,
 סי־אי־א לאונסיל, דזשאינט פאר אגענט, ביזנעם קאהז, ה. מ.

 גאר־ לעידיס אינט. ,9 לאלל אגענט, ביזנעם קופער, בארנעט
ױניאן װארקערס מענט

 אמאל. ,525 לא?ל רעפרעזענטאטױו, ביזנעס האהז, דזשאזען*
ױניאן קאטערס מיט

 לאקל ױניאן, הענגערם פעיפער אגענט, ביזנעם קאהן, מארים
פילאדעלפיע א.פ.ל״ ,585

 װארסערם שו ױנאיטעד דירעקטאר, רידזשאנאל קאפל, הערי
באםטאן אמעריקא, אװ
 װאר־ קלאדיע אמאל. ,1 לאלל טשערמאץ, קאספער, ז. װיליאם

באסטאן קערם,
 לאקל װארקערם, פראפעשאנאל אפים, ױנאיטעד קארל, קערי

אנדזשעלעם לאם ,9
m לאקל רעפרעזענטאטיװ, ביזנעס קוטיז, סאל u, ױנאיטעד 

סי־אי־א װארקערם, פוירניטשור
 םוירניטשור ױנאיטעד מענעדזשער, ביזנעם קלײז, העראלד

 םי־אי־א ׳־ב.45 לאקל װארקערס,
 א.ם.ל. האונסיל, דיםט. בוטשערם פרעז., קעי, האנרעד

 גארמענט לעידים אינט. ,9 לאקל אגענט, ביזנעס קאפלאז, מ.
א.ם.ל. ױניאן, װארקערס

 גאר־ לעידיס אינט. ,9 לאקל אגענט, ביזנעם קאפלאז, נעיטעז
א.פ.ל. ױניאן, װארקערם מענט

 גארמענט אינט. ,117 לאקל אגענט, ביזנעס האסמאז, איזידאר
א.פ.ל. ױניאן, װארלערם

 סי־אי־א סאונ., דזשאינט פאר אגענט, ביזנעם קוטשינסקי, טאהם
 האל־ ריטעיל, ױנאיטער מענעדזשער, ביזנעם האװעניצקי, סעם

 ־ם1 לאקל עמפלאיאיס, םטאר דעפארטמענט סעיל,
 קאונטי, םטעיט, לאקאל, םיטי אמאל. פרעז., קלײנער, מעקם

װארסערם מיײיסיפאל
 א.פ.ל. ,502 לאקל קאפ. םעק.־טרעזש., לרעמבערג, סעם

 ױניאן, װעיטרעסעם און װעיטערם טשיףי, לעיבאר לאהן, אירא
א.ם.ל. ,1 לאקל

 האלסעיל ריטעיל, ױנאיטעד אגענט, ביזנעם קאהן, אלבערט
 אײלאנד לאע ,240 לאקל עמפלאיאיס,

 האלםעיל ריטעיל, ױנאיטעד ,18 לאקל פרעז״ יזאצקער, העראלד
פילאדעלפיע עמפלאיאיס,

 האלסעיל ריטעיל, ױנאיטעד 18 לאלל טרעזש., מעימס, פיליפ
 פילאדעלפיע ױניאן, עמפלאיאים

 א.ם ,1515 לאקל קארפענטערם אגענט, ביזנעס קעלער, דזשעל
דעטראיט ל.,

 פראםעשא־ אפיס, ױנאיסעד ,5 לאקל פרעז., סאסליק, גוירטרוד
באםטאן װארקערם, נאל
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 א.פ.ל. ,1515 לאקל קארפענטער פרעז., קאץ, א.
 מױניםיפאל קאונטי, םטעיט, ,121 לאקל רג. קרעין, אוירװיננ

שי?אגא װארקערס,
 גארמענט לעידים אינט. ,117 לאקל אגענט, ביזנעם קוירש, נ.

ױני״אן װארקערם
 עמפלאיאיס דרײגודם ריטעיל רעפרעזענטאטיװ, סײ, דזשארדזש

םי־אי־א ,1102 לאקל ױניאן,
 האל־ ריטעיל, יונאיטעד דירעקטאר, פינאנם קלײן, ל. בערנארד

55 לא?ל עמפלאיאיס, םעיל
 טראנספארט באארד, עלזעקוטױו מעמבער קריעגער, םעמױעל

 יאר? נױ גרעיטער ױניאן, װארקערס
 לאקל גילד, פובליסיטי םקרין, פרעז., ראזענפעלד, דזשאנאם
סי־אײא ,114

ױנ. אינד. סאםאלק נעםאו םעל.־טרעזש., רוביז, ם. װיליאם
 קאונסיל װאר קאונטי נעםאו מעמבער קאונ״

 לאס לאקל, קארפענטער 1975 לאקל פרעז., רובינשטײן, לואי
אנדזשעלעם

סי־ קאונטי, םטעיט, ,50 לאקל פרעז., ראזענצװײג, פוירל  מױני
אמעריהא אװ װארלוערס פאל

 װאר־ קלאדינג אמאל. ארגאנאיזער, דזשענעראל ראבערט, פיליפ
םי־אי־א קערם,

 ױניאז, לעדער און פאר אינט. מענעדזשער, ראטענבערג, הערי
58 לאהל

 סי־אי־א קאונסיל, דזשאינט פאר אגענט, ביזנעס רעזני?, םערע
 סי־אי־א קאונםיל, דזשאינט פאר אגענט, ביזנעס ריטשמאן, ה.

 בארבערם ױנאיטעד ,1 לא?ל סעק.־טרעזש., ראזענבלום, אדאלףי
םי־אי־א אמעריקא, אװ
 לאקל קאונסיל, דזשאינט מענעדזשער, ראזענבערג, איזידאר
 םי־אי־א װארקערס, שו ױנאיטעד ,15

 םטעיט, ,79 לאקל מעמבער, באארד עסזעסוטיװ ראזעז, םערע
 דעטראיט װארקערם, מױניםיפאל סאונטי,

 חאנפעקשאנערי און בעיקערס טראםטי, ראזענבערגער, מאילל
 א.פ.ל. ,17 לאקל ױניאז, װארקערם

 ױניאן טיטשערס לאלעדזש י. נ. פרעז., רים, פ. בערנארד
 א.פ.ל., ,507 לאקל בארבערס סעק.־טרעזש״ ראשטײז, מאקם

פילאדעלפיע
 קאונטי, םטעיט, ,179 לאלל באארד, עהזעהוטיװ ראזעז, םערא

 דעטראיט םי־אי־א, װארהערם, מױניסיפאל
 ירניאן, דױויזשאז ארטם גרעםיק דירעלטאר, שמידער, עראז

 םי־אי־א װארהערס, פראפעשאנאל אפים,
 ענדזשינירם, ארכיטעסטס, פעד. װיצע־פרעז., שערער, מארסעל

סי־אי־א קעמיםטם,
 לעידיס אינט. ,117 לאקל אגענט, ביזנעם שרײדלער, נעיטען

 א.פ.ל. ױניאז, װארקערס גארמענט
 לאקל ױניאז, בעלערם מענעדזשער, ביזנעס שינדלער, אסלאר

א.פ.ל. ,9/5
 װארקערס, לעדער און פאר אינט. ,45 לאקל סעק״ שאפם, םעם

שיסאגא
 פרא־ אפיס, ױנאיטעד דירעקטאר, רידזשאנאל שאר, דזשעראם

דעטראיט װארקעים, פעשאנאל
 גארמענט לעידים אינט. ,45 לאקל טשערמאז, שאפירא, םאימאז

באםטאן ױניאן, װארקערס
 שיפינג פלאר פאר ,125 לאקל מענעדזשער, שטראוס, ליאן

םי־אי־א ױניאז, קלוירקם
 קאלעדזש י. נ. מעמבער באארד עהזעקוטיװ שאפעס, מארים

ױניאן טיטשערס
 װאר־ מױניסיפאל קאונטי, םטעיט, פתנז., שװארץ, בענדזשאמיז
סי־אי־א ,15 לאלל קערם,

 אװ װארקערם טעלסטיל רעפרעזענטאטיװ, אינט. שער, מארטיז
א.פ.ל. אמערילא,

 דעטראיט א.פ.ל., יוניאז, קלאוקמעיהערס פרעז.. שװארטץ, רוביז
 האל־ ריטעיל, ױנאיטעד דירעחטאר, װעלםעיר שערבעל, קענעט

 55 לאקל סי־אי־א, עמפלאיאיס, סעיל
 אםיםטענטם און פרעסמענ׳ם פרינטינג, אלבאני שװארץ, ה. ס.

_________________________________25 לpלא ױגיאז, ___
 פאר קאמיטע ױניאן טרעיד דער פון פרעזידענט

עראפלאנען און טאנקעז
 ױנאיטעד פרעזידענט, אינטערנעשאנאל מאםטער, מאריס

סי־אי־א, אמעריקא, אװ װארקערם פוירניטשור
יארק נױ עװענױ, טע5 251
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פאלן איןישן
- חיטער דער צו ן ײ מ ר  א

פאדטײדילןונג אונזער פאו

.־ , ♦ רופט רוםלאנד
 אפעלירט קאמיטע אנטי־פאשיסטישע אידישע

:װעלט דער פון אידן די צו
 דער מענטשהײט, דער פון שונא ביטערסטער דער

 ערשטן דעם באקומען האט פאשיזם, בלוט־דורשטיגער
 !ערד םאװעטישער דער אויױ װידערשטאנד װירקזאמען

 רוי־ די האט לאנד דאם און פרײהײט די םארטײדענדיג
הארדעם. היטלער׳ם ללעפ מעכטיגע דערלאעט ארמײ טע

 אידן די צו אידן, סאװעטישע מיר, זאגן שטאלץ מיט
 דער האט ערד אונזער אויח דא :װעלט גאנצער דער פון

 טעמפע די איבער העכערקײט זײן באװיזן מענטש פרײער
מער־דער. פאשיםטישע

 שלאכטן. אנטשײדנדיגע פון שװעל אויפ׳ן שטײען מיר
 פאלק, סאװעטיש־אידישן פון פארשטײער די מיר, און

 פרײער דער אין מיטינג צװײטן דעם אויף פארזאמלט
 אידן די צו זיך װענדן מאםקװע, אומבאזיגבארער און
!ר ע ו ו ע ג ם ו צ : װעלט דער גאר פון

 פאמי־ אידישע קײן ניטא איז סאװעטךםארבאנד איז
 פראנט. צום זין אירע ארויםגעשיקט ניט האט װאם ליע,

 פאר־ װערט װאס בלוט, סאװעטישן הײליגן דעם צװישן
ע דער פאר גאסן  אונזער פליםט לאנד, פונ׳ם באפרײאו

 געפאלענע. די פון אנדענק דעם ערן מיר בלוט, אידיש
 העל־ דער מיט און מעשים די מיט שטאלץ זײנען מיר

 רויט־ אידישע אלע רופן מיר לעבעדעע. די פון דישקײט
 פאר־ דעם אנטקעגן קעמפן צו קאמאנדירן און ארמײער

אימפעט. גרעםערן א מיט נאך שונא האםטן
 איצטיגער דער אין \.י3\2אװ(\רי א\\ (װגראוד איר\
 יאהאנעםבורג םון אפצולײגן. צײט קײז ניטא איז מלחמה

 פראנציסקא, םאן ביז אלעקםאנדריע פון מאנטרעאל, ביז
 שלאכט! אין אידן, פאראויס, לענדער, אלע אין אומעטום,

 דעם באװיזן האבן םאװעטן־פארבאנד, פון אידן מיר,
 שעה, אײן קײן װערן פארלארן ניט טאר עם בײשפיל.

 פעלחער םרײהײט־ליבנדיגע אלע אויב מינוט. אײן קײן
 פאשיזפ דער װעט פאל?, םאװעטישע דאם װי טאן װעלן

װערן. באזיגט גיכן אין
 (װגל^ןד, ואכג\,3מ\ פאראײס־גג\ג\ די אי\ איר\ בךיך(ןר

— אגינזכוראליטי, י\ע2אפרי ררגגן
 די דער״שטיקן צו עראפלאנען מער װאס נויטיג זײנען עם

 באפרײעז צו כדי טאנקעז מער װאם מערדער, פאשיםטישע
 הײנט שוינט פארכאפט. האט היטלער װאם געגנטן, די

 פון ארמײען די אין אן זיך שליםט לעבנם, אײערע ניט
 איז פלאץ אײער געדענקט, !בונד אנטי־היטלער דעם

 קעמפער אקטיװע די פון רײען פאדערשטע די אין הײנט
פאשיזם. דײטשן דעם געגז

גע־ איר — צגװסוואל \ar ר\־גגו אי\ איר\
 פרימארגן יעדן שלאכט־פעילדער. די פון װײט זיך פינט

 ברי־ אײערע פארפײניגן װאם היטלעריסטן, די איר שעלט
 װאדצלען װאם העלדן די איר בענטשט אװנט יעדן דער.
 פארװאנדלט קללות אײערע זאלז פאשיםטן. די אוים
 פאר־ ברכות אײערע זאלז !טאנק־קאלאנעם אין װערן

 שלאכט־עראפלאנען םון םלואדראנען אין װערן װאנדלט
 לא\זיר !װעלט דער גאר איבער אידן !באמבערס און

ע\ גגױװגו ן\גיפ\ צג פא\־ר\ ןא\זלג\\  (\ךאפלא־ 500 יגו^ן\
m\ \ארסיײ ךץ־יגוצר רג\ר צו ױי שי{\\ אג \

 ן\ײ\ \־יגוא vh סרנר .י גזאלראגו\ פאר\זארגונ\װ(\כוגן גגג\רגו
.י AaiRvA VH גנוגגגור װיגג צי\־ װי \n<\ גרצנזט־ך^

\ ^ח־ג\ גגי פאךלא\־ג טזצוטרגןר ן\ײ\ ויבוא נ\יאין
 אמ־ רוים, און פאריז פון אידן די װעז צײט א איץ

 און לװאװ ריגע, און װארשע סאלאניסי, ארן םטערדאם
 פארפײניגט פארפאמט, װערן אדעם און מינסק קיעװ,

 רופן היטלעריסטן, פארהאםטע די דורך אויםנעראטן אוז
 םאװעטז־פארבאנד, גרויםז פונ׳ם בירגער אידישע די מיר,

 הײליגע אונזער פון הויפשטאט דער אין פארזאמלטע
:אײך צו פײערלעך לאנד,

osavüvיגו\ ביןי\ ־ ןיג \A3 VAJia רי בס־מי. לג̂\
 רי אג^גג(\ר ױך פיאךאײױגגו .י ויך \ג\ןכוג\רגץ3רג\ךו

m ציץ i פױיהײנו פג\ mי ־.

ענטפערט אמעריקע
 אמעריקאנער די רופן פירער ארכעטער אידישע 244

 צד באמבערס און טאנקען שיקן צו אידן
ארמײ רויטער דער

ברידער! און שװעםטער !אמעריקע פון אידן
 דער אונז צו דערטראגן זיך האט מאי ״טן24 דעם

 שװעם־ און ברידער אידישע אונזערע פון אפיל רירנדיגער
 אויסגע־ האט אפיל זײער סאװעטךפארבאנד. אין טער

 דאזיגע די װעלט. גאנצער דער פון אידן די צו שריען
 אנטקע־ זיך האבן װעלכע פרויען, און מענער העלדישע

 טרא־ יעדץ מיט נאצי־הארדעם בלוטיגע די געגנגעשטעלט
 אויסגעשריעז האבן זיך, אין פארמאגן זײ װאם כח פען
 מיר אײך. צו און אונז צו אמערילע, אין אידן יעדן צו

 פײער־ליניעם, םאמע די פון רוף זײער דערהערט האבן
 ברידערלעכען א אין קול אונזער אויה הויבן מיר און

קאמ^. איז ברידער אונזערע צו ענטפער
װײםז, אמעריקע אין טרעיד־ױניאניסטן אידישע מיר,

ט׳ן דורכגעדרונגען זײנען אידן אמעריקאנער די אז  מי
 דעם פון אפיל. רירנדיגן אט־דעם ענטפערן צו באגער

 זיך דערטראגט ים זײט יענער אויח יאמער־טאל בלוטיגן
 גע־ די פון אנגםט־געשרײ דער טאג נאך טאג אונז צו

 היטלעריסטישע די פון לרבנות געשאכטענע און פײניגטע
 הײמען דערפער, און שטעט חרובע מענטשךפרעסער.

ט׳ז נעװארן אויסגעריםן זײנען װאס  משכנות, װארצל, מי
ת טויט, צום געשלײדערט װערן װאם טו שחי  — מאסך

 המות עמק דעם פון צײכנם בלוטיגע די זײנען דאס אט
 גאנצער דער םון מנמאכט האבן תלינים היטלער׳ס װאס

 מורא׳דיגער און ערגער נאר אײראפע. נאצי־פארכאפטער
 האבן גזלנים היטלער׳ם װאס רציחות די זײנען אלץ פון

פאלק. אידישן אויפ׳ז אויםנעלאזט
םמ׳ט װערן קינדער אידישע  הונ־ גיפט־גאזן. מיט פאר׳

 פארגװאל־ װערן פרויען געטאם. די אין בושעװעט גער
 דער טויט. אויפ באיאנעטן מיט צעשטאכן און טיגט

 טויזנ־ איבער טויט־װאקכאנאליעס פראװעט נאצי־אכזר
 טויזנטער הונדערטער און טויזנטער צענדליגער טער,
 דעם פון האנט מערדערלעכע די װאו אומעטום אידן,

אראפגעלאזט. זיך האט היטלעריזם
 בלוט־ חפקר׳דיגע און גרויזאמע אזא בארבאריזם, אזא

 אויסרא־ קאלט־בלוטעע־אויםגערעכנטע אזא םארגיםונג,
געזען. ניט נאך װעלט די האט טונג

 שחי־ מורא׳דיגע דאזיגע די צו םוףי א נעמען מוזן עס
 אונזער !װערן פארניכטעט מוזן מערדער די !טות

!לעבן מוז פאלק
 שרײען אמערילע, אין טרעיד־ױניאניםטן אידישע מיר,

 פאשיםטישע דאזיגע די געגן פראטעםט אונזער אוים
 דער ביז רועז, ניט װעלן און ניט טארן מיר רציחות.

 פאלל, אידישן דעם פון טויט־שונא דער היטלעריזם,
ערד. דער פרן פנים פונם װערן אפגעװישט װעט

 אונזערע בעטן צדקה הײן ניט און נדבות קײז ניט
 זײער ניט באקלאגן זײ סאװעטן־פארבאנד. אין ברידער

 זײ־ זײ הני. זײערע ניט בויגן זײ טרערן. טײכן איז גורל
 פרויען. און מענער קעמפערישע בראװע, שטאלצע, נען
 זײט בײ זײט שונא דעם געגן גײען זײ ! צוריק שלאנן זײ

 םאװעטן־ םון פעלקער גלאררײכע און העלדישע אלע מיט
 דעם דערלאעען זײ װאם ?לאפ יעדער און פארבאנד.

 םארטײדיגונג, אײגענער אונזער פאר קלאפ א איז שונא
 אײז זײנעז מיר אמעריקע. םיז פארטײדיגוע דער פאר
 אנטשלאםענע שטאלצע, די מיט נשמה אײן אוץ לײב

 דערהערט האבן מיר ארמײ. רויטער דער פון קעמפער
 סא־ אין לאמפס־ברידער אידישע אונזערע פון רוף» דעם

 אומ־ זײז ניט װעט רוף זײער און — װעטן־פארבאנד
 גלײכ־ בלײבן ניט װעלז אמעריקע פון אידן די זיםט.

 טאנהען די שאפן װעלז אמעריקע פיז אידן די גילטיג.
סא־ אין ברידער אונזערע װאם באמבע־עראפלאנען, און
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 קא־ װײטער זאלן זײ כדי האבן, דארפן ועטךפארבאנד1
 היטלער׳ס געגן קאמףז אײביג־גלאררײכן זײער פירן נען

הארדעם.
 אידנטום ארגאניזירטן דעם פון פירער די רופן מיר

 ױניאן טרעיד די פון פירער די רופן מיר אמעריקע. אין
 פון פירער די רופן מיר לאקאלן. און ־אינטערנעשאנאלם

 אידישן דעם פון קאנגרעם, אידישן אמעריקאנער דעם
 ארדער אינדעפענדענט דעם םון ארבעטער־קאמיטעט,

 אי־ ךעם םון שלום, ברית ארדער דעם פון אברהם, ברית
 דעם פון ארבעטער־רינג, דעם פון פאלקם־קאמיטעט, דישן

 אידיש־נא־ דעם פון ארבעטער־ארדן, אינטערנאציאנאלן
 אידי־ פאראײנעטע די פון ארבעטער־פארבאנד, ציאנאלן

 צױ־ דער פון פירער די רופן מיר געװערקשאפטן. שע
 שולן, םון פירער און רבנים די באװעגוע, ניםטישער

 רופן מיר צענטערם. קאמױניטי אידישע און בתי־מדרשים
 געשרײ דעם פארנעמען צו לעבן אידישן אין פירער יעדן
 זײער דערהערן צו שװעםטער, און ברידער אונזערע פון
 שלאכם־ םאמע זײערע פון אונז צו קומט װעלכער רוף

 אונזער םון פראנט לעבנם־װיכטיגםטן דעם אויח פאםטנם
 היטלער־בעםטיעם. די פון פארניכטעוננ דער פאר מלחמה

 כחות אלע פאראײניגט און צונויח קלײבט :רוםן מיר
 טויזנט באלד שאפן העלפן צו לעבן אידישן דעם אין

 קעמ־ דער פאר עראפלאנען הונדערט פינףי און טאנקען
ארמײ. רויטער פענדעער

 אונזער הינטער זיך מיר שטעלן נשמה און הארץ מיט
 אפ־ דעם כחות אונזערע אלע מיט שטיצן און פרעזידענט

 פראנט צװײטן א עפענען צו רעגירונג אונזער פון מאך
 פארלאנג מיטן דורכגעדרונגען זײנען מיר אײראפע. אין

 — אי^גו פראנט צװײטן א אין זיך באטײליגן צו אלײן
 ארמײ רויטער דער העלפן צײט זעלבער דער אין און

 דארף זי װאם באמבע־עראפלאנען און טאנקען די מיט
 םארטײדיגוננ, אלעמענ׳ם אונזער פאר האבן שטארק אזוי
צוסונפט. פרײער «לעמענ׳ם אונזער פאר

.־ אתמו(\רטזךיב\
 רעםטאראן און האטעל ארגאנאיזער, אלבערטםאן, װם.

א.פ.ל. ױניאן, עמפלאאים
 ױנאיטעד ,8bi< לאקל אגענט, ביזנעם אלטמאן, בערנארד

 סי־אי־א ױניאן, האלםעיל און ריטעיל
 אפים ױנאיטעד ארגאנאיזער, כענעראל אראנםאן, נארמא

i; לאקל װארקערם, פראפעשאנאל און t, םי־אי־א 
 מױני־ און קאונטי םטעיט, סעק.־טרעזש., אלען, דעניעל

 סי־אי־א אמעריקא, אװ װארקערם סיפאל
 דזשו־ אינט. מענעדזשער, ביזנעס אבערקאװ, ם. דזשולױם

 פילאדעלפיע א.ם.ל., װארקערם, לערי
 ׳iyu לאקל דירעקטאר, עדױקעישאנאל אװרומען, דעניעל

 דעטראיט װארקערם, אויטא. יונאיטעד
 װאר־ שו יונאיטעד פארשטײער, נאצ. אפעל, םעמיועל

מאם. באםטאן, אמעריקא, אװ קערם
 אמע־ ,5 לאקל סעקרעטאר, עקזעקוטױו אײנהארן, נעט

 םײאי־א גילד, נױםפײפער ריקען
 מעי־ םיגאר מעמבער, באארד עקזעקוטױו ארנשטײז, א.

 שיקאגא ,14 לאקל יוניאז, קערס
 האל־ ריטעיל, ױנאיטעד ,bò לאקל פרעז., אסמאן, ארטור

 םי־אי־א ױניאז, עמפלאיאים סעיל
 ארג. ריפאבליק גריווענם טשערמאן, אפער, דזשארדזש
אמעריקא, אװ װארקערם אויטא. ױנאיטעד קאמ.,
נעסאו

 דאיערם פאר טא, לאקל ארגאנאיזער אםאװער, דזשע?
סי־אי־א ױניאן,

;b לאקל בעקער פרעז״ אדלער, סעם  דעטראיט א.פ.ל., /
 האלםעיל און ריטעיל ױנאיטעד 3אי־ ארג., אײל, דאניעל

 bò לאקל םי־אי־א, עמפלאיאים,
 דזשולערי אינט. אגענט, ביזנעם אבערקאו*, ם. דזשולױס

 פילאדעלפיע ױניאן, װארקערס
 האל־ ריטעיל ױנאיטעד ,‘à די ארג., טרעיני אסמאן, הערי

b5 לא?ל סי־אי־א, עמפלאיאים, םעיל
 םי־אי־א קאונסיל, דזשאינט פאריערם ביטשער, מארים

 דרע־ פאר באארד דזשאינט מענעדזשער בוירט, םעמױעל
 סי־אי־א יוניאן, דאיערם און סערם

— 3 —

 םי־אי־א קאו״ דזשאינט פאריערם אגענט, ביזנעם בראון, מארי
 האלםעיל ריטעיל, ױנאיטעד ;a לאלל םעקדטרעזש., בלענק, ענא

 םי־אי־א עמפלאיאים, םטאר דעפארטמענט און
 קאונטי, סטעיט, לאקאל, סיטי, אמאל. ארגאנאיזער, ביכל, דזשעק

 אמעריקא אװ װארקערם מױניםיפאל
 םי־אי־א ױניאן, בארבערם ,3 לאקל פרעז., בערן, דזשאזעף

 האל־ ריטעיל, ױנאיטעד ארגאנאיזער־דירעקטאר, באזים, לואים
 םי־אי־א ױניאן, עמפלאיאים םעיל

 אפים ױנאיטעד דיװיזשאן, אינשורענם נעשאנאל בערני, ליאן
 סי־אי־א װארקערס, פראפעשאנאל און

 און אפים ױנאיטעד ׳ib לאקל ארגאנאיזער, בערנהאלץ, אנא
 סי־אי־א װארקערם, פראפעשאנאל

i/ לאקל ביזנעם־מענעדזשער, בראון, ל. u, ריטעיל, ױנאיטעד 
 פילאדעלפיע ױניאן, עמפלאיאים פוד האלםעיל

 רי־ ױנאיטעד ,114 קאקל מענעדזשער, ביזנעם בלענדער, מארי
 פילאדעלפיע עמפלאיאיס, שו האלםעיל טעיל,

 ױנאיטעד ,bib לאקל רעפרעזענטאטיװ אינט. בראון, א. ג.
 אנדזשעלעם לאס פוירניטשור,

 א.ם.ל. צ,4» לאקל פעינטערם פרעז., בערנשטײן, דזשאזעף
 א.פ.ל. ,145 לאקל קלינערס װינדאו פרעז״ בינשטא?, װאולף
 ױנאיטעד רעפרעזענטאטױו דזש. נ. נארטה בלאמבערג, בערטא

 םי־אי־א ױניאן, װארקערס פראפעשאנאל און אפים
 װאר־ עלעק. ױנאיטעד רעפרעזענטאטיװ אינט. בערי, װאלטער

םי־אי־א אמעריקא, אװ קערם
 ױניאן, טיפאגראפיקל היברו שיקאגא םע?״ רעק. בעל, ד. מ.

yub לאקל
 דראיװערם פעיםטרי און בעקערי פרעז., בערנשטײן, הײמאן

י. j נעםאו, צט», לאקל העלפערס און
 ,14 לאקל ױניאן, מעיקערם םיגאר װיצע־פרעז., בירנבאום, װם.

שיקאגא
 yub לאקל ױניאז, טיפאגראפיקל היברו פרעז., ברוקער, ה.

 ױניאן טיטשערס קאלעדזש י. נ. םעק., ברעםלער, דזשאזעף
 האל־ און ריטעיל ױנאיטעד ,1ױ־ ארגאנאיזער, בראדי, העראלד

bb לאקל סי־אי־א, עמפלאיאים, םעיל
 װאר־ לעדער און פאר מעמבער, באארד נעשאנאל בוירנס, ב.

שיקאגא ױניאן, קערם
 װארקערם לעדער און פאר מענעדזשער, ביזנעם בערלאנד, סעם

4b לאקל ױניאז,
 ױנאיטעד דירע?טאר, דױױזשאן טאון דאון בערנשטײן, ליא

bb לאקל האלםעיל, און ריטעיל
 עמפלאי־ האלםעיל און ריטעיל ױנאיטעד סעק״ בערנקנאפח, אל

bb לאקל םי־אי־א, אים,
 דזש. נ. םי־אי־א, פארשטײער נאצ. גאלדםמיט, סעם
 אמערי־ אװ װארקערס לעדער און פאר אינט, פרעז., גאלד, בען

םי־אי־א קא,
 רעסטאראנט און האטעל ,lb לאקל אגענט, ביזנעס גריז, דזשון

א.פ.ל, ױניאן, עמפלאיאיס
 האל־ ריטעיל, ױנאיטעד ארגאנאיזער, ־םי,1 לאקל גאלאז, ל. װם.

 עמפלאיאיס םטאר דעפארטמענט םעיל,
 לאנדרי ,bb לאקל מענעדזשער, טרעיד גאלדבערג, עי. לואי

 םי־אי־א װארקערס, ?לאדינג אמאל. װארקערם
 קאונטי םטעיט, ,lby לאקל האםפיטאל פרעז״ גאדאף, עליאט

װארקערס מױניםיפאל און
 גאר־ לעידים אינט. ,117 לאקל אגענט, ביזנעס גארדאן, אײב

א.פ.ל. ױניאן, װארקערם מענט
 ױניאן, בארבערם ,b לאקל םעק.־טרעזש., גרינװאלד, אײברעהעם

םי־אי־א
l לאקל סעק., עקזעקוטױו גלעם, א. u i, .ענ־ ארכיטעלטם, פעד 

םי־אי־א קעמיםטם, דזשינירם,
 ענ־ ארכיטעקטם, פעד. םעק. עקזעקוטױו גינזבורג, אײברעהעם

a טשאפטער קעמיסטס, דזשינירם, 'ó; םי־אי־א 
 װארקערס, שו ױנאיטעד ,b4 לא?ל פרעז., גלעם, אוירװינג

םי־אי־א
 עמפלאי־ פראםעשאנאל און אםים םהרין פרעז., נאלדיז, דעױו

סי־אי־א ,ìuy לא?ל גילד, אים
 ױניאן װארקערם פאקעטבוק מענעדזשער, געװירטסמאן, הערי

י. j א.פ.ל.,
 א.פ.ל., װארקערס, פאקעטבוק אגענט, ביזנעס כעפנער, הערמאן
יארק נױ
 װעיט־ און װעיטערם טשיף, לעיבאר אסיםטענט גריז, דעױויד

א.ם.ל. ,1 לאקל רעםעס
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 װארקערם, פראפעשאנאל און אפים ױנאיטעד גאלדבערג, דזשאו
אנדזשעלעם לאם ,y לאקל

 װאר־ אױטא. ױנאיטער ,ibb לאקל ארגאנאיזער, גענלי, נעט
דעטראיט קערס,

 א.ם.ל״ ױניאן, בעקערם םעק״ עקזעהוטיװ גארדאן, הערמאן
פיטםבורג

 א.פ,ל., ,14b לאקל קלינערם, װינדאו םעק., פינ♦ גאלאן, לואיס
באםטאן

אםם׳ן, בענעפישל טעילארם קאםטאם סעל״ גרינםאיד, א.
באםטאן

 שי־ ,A׳ó> לא?ל ױניאן, בעקערם אגענט, ביזנעס גאטפריד, םעם
קאגא

 װארקערם, שו ױנאיטעד רעפרעזענטאטיװ, אינט. גערש, װיליאם
אנדזשעלעם לאס

 װארקערם, קאנפעקשאנערי בעיקערי פרעז., גאלרבערג, דעיװיד
א.ם.ל. ,bbb לאקל

 דזש. נ. רעפרעזענטאטיװ, םי־אי־א נעשאנאל גאלדםמיט, לואיס
n לאקל פרעז., גאלדבערג, מארטין u b, און ריטעיל ױנאיטעד 

סי־אי־א עמפלאיאים, האלסעיל
 און אפים ױנאיטעד ,bb לאקל םעק.־טרעזש., כאסמאן, הילדא

 דעטראיט םי־אי־א, װארקערם, פראפעשאנאל
 ריטעיל ױנאיטער פרעזידענט, צום סעקרעטאר גענזער, מאלי

bb לאקל עמפלאיאים, האלסעיל און
 װארקערם, אויטא ױנאיטעד סטוארט שאפ דרוקער, אוירװינג

 באפאלא סי־אי־א, ,7bb לאקל קוירטיס
 מיט אמאל. ,bbb לאקל רעפרעזענטאטױו ביזנעם רעװאלד, הוגא

ױניאן קאטערם
 ױניאן, װעיטרעםעם און װעיטערם אגענט, ביזנעם דאבעל, פאול

א.פ.ל. ,1 לאקל
 און עלעק. ױנאיטעד ,lbb לאקל אגענט, ביזנעם דעיװים, דעיװ

פילאדעלפיע װארקערם, רעידיא
 עלע?., ױנאיטעד ארגאנאיזער, פילאדעלפיע דעױויס, דזשעק

 אלבאני װארקערם, מעינטענעם רעידיא
 פי־ א.פ.ל., ,büb לאקל בארבערם אגענט, ביזנעס רובין, םרענק

לאדעלפיע
,biy לאקל ױניאן, בעקערס אגענט, ביזנעם העכט, איזידאר

ל. ם. א.
 קאונ־ ױנ. אינד. נוארק גרעיטער ׳סע?. אד. האפמאן, קעטרין

םי־אי־א סיל,
 םי־אי־א קאונםיל, דזשאינט פאר. אגענט, ביזנעם האפנער, ג.

 דע־ ריטעיל, ױנאיטעד מענעדזשער, ביזנעם האלפערן, אילאי
 סי־אי־א יוניאן, עמפלאיאים םטארם פארטמענט

 װארקערם קלאדיע אמאל. מעמבער, עקזעקוטיװ הוירש, מארים
פיטםבורג ױניאן,

 און ריטעיל ױנאיטעד ,b די ארגאנאיזער, העפטלער, אוירװינג
bb לאקל סי־אי־א, ױניאן, עמפלאיאים האלסעיל

b לאקל ױניאן, בעקערם אגענט, ביזנעם װײנשטײן, מאיער iy, 
א.פ.ל.

 באםטאן ױניאן, װ. ג. ל. אי. ,bb לאקל טשערמאן, װײנער, װאולף
 אנדזשעלעם לאס קאונםיל, םי־אי־א װאקס, עליאט
 א.ם.ל., ױניאן, בעלערם אגענט, ביזנעם װאלהענדלער, דעיװ

פיטסבורג
 דיסטריקט ױניאז פעינטערס םעק,־טרעזש״ װײנםטאק, לואי

y, .א.פ.ל
 קאונ־ דזשאינט םאר. געהילו^־מענעדזשער, װינאגראדסקי, ױםח

םי־אי־א סיל,
 קאונםיל, דזשאינט םאר. אגענט, ביזנעם װאלינער, װיליאם

סי־אי־א
ib לאקל װײנשטײן, ב. i, סי־אײא װארגז., פעד. ױנאיטעד 

לאקל דראיװערם, לינען און לאנדרי פרעז״ װאלפער, ראבערט
lbbb, ,.דעטראיט א.פ.ל

 םי־אי־א קאונםיל, דזשאינט פאר. אנענט, ביזנעם װאלין, םאל
 קאונטי, סטעיט, דירעקטאר, רידזשיאנאל װײנשטײן, ראבערט

 דעטראיט אמעריקא, אװ װארקערס מױניסיפאל
 לאקל װארקערם, פוירניטשור ױנאיטעד םעק., זײד, אײברעהעם

7b־n, םי־אי־א
 א.ם.ל״ ,78 לאקל ױניאז, בעקער אגענט, ביזנעס זאמעק, פיליפ

דעטראיט
 טראנספארט באארד, עקזעקוטױו כזעמבער זודעמאן, װיליאם

 יארק נױ גרעיטער ױניאן, װארקערם
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 סי־אי־א קאונסיל, פאר. אגענט, ביזנעם טשערין, םאל
 פיטם. ױניאן, װארקערם פאר אגענט, ביזנעס טענדראמ, נעיטען

 ױניאן, אסיםטענם און פרעםמענס פרינטינג, שװארץ, ה. ס.
אלבאני ,bb לאקל

 האל־ און ריטעיל ױנאיטעד ,1בי־ ארגאנאיזער טילעס, דזשאו
 bb לאקל ױניאן, עמפלאיאים םעיל

 עמ־ האלסעיל און ריטעיל ױנאיטעד ,b דיר. ריג. טערנער, אײב
bb לאקל ױניאן, פלאיאים

 און ריטעיל ױנאיטעד דירעקטאר, דױו. םײד איםט טעב, דזשײ
 bo לא?ל עמפלאיאיס, האלסעיל

 פיטםבורג ירניאן, װארק. קלאד. אמאל. םעק., יאפע, ליזא
 ,io לאלל נילד, מענעזין און בוק ארגאנאיזער, יאנאף, מארים

םי־אי־א
 און מעטאל מאין, רעפרעזענטאטױו, אינט. לערנער, הערב

 דזש. נ. סי־אי־א, װארקערם, םמעלטעריע
 ריטקיל, ױנאיטעד ־ם,1 לאקאל ארגאנאיזער, לאבינג, מארםעלא

 םי־אי־א עמפלאיאים, םטאר דעפארטמענט האלםעיל,
 קאמ, פראדאקשאן װיקטארי טשערמאן, ליבערמאן, ראבערט

 דעטראיט יוניאן, אויטא. ױנאיטעד ,buu לאקל
 קאלטשור, בױטי ױנאיטעד ארגאנאיזער ליװאי, בענדזשאמין

bbl לאקל
 װארלערם, פוירניטשור ױנאיטעד םעק., פינ, לימאן, דזשעיקאב
b7b לאקל

 אמאל. קלינערם, טעילארם, עלאיד אגענט, ביזנעם ליפטאן, סאל
םי־אי־א װארקערם, קלאדיננ

 ױניאן, טיפאגראפיקל היברו שיקאגא םעק., פינ. לעפקאװיטש, ב.
yub לאקל

 ליגען און לאנדרי דעטראיט רעפרעזענטאטיװ ליטװאק, אײזיק
א.ב.ט. ,b8b לאקל דראױוערס,

ױג טאון דאון לענץ, אםתר  ח^ל־ ריטעיל, ױנא-טעד ,bo לאקל ד
םי־אי־א עמפלאיאים, סעיל
ײװ״ םוירװים םאשל נעשאנאל דירעקטאר ליװי, דזשאזעף  ז

 םי־אי־א װארקערם, פראפעשאנאל און אםיס ױנאיטעד
 מױניםיפאל קאונטי, סטעיט, ,lb לאקל פרעז״ ליװי, דעױויד

 שיקאגא אמעריקא, אװ װארקערם
 ריטעיל, ױנאיטעד װײם־פרעז., ערשטער ליװינגםטאן, דעױויד

 סי־אי־א אמעריקא, אװ עמפלאיאים האלםעיל
 קאונםיל, ױנ. אינד. י. נ. גרעיטער סעק־טרעזש., מילס, סאל

םי־אי־א
 װארקערס פוירניטשור ױנאיטעד פרעז״ אינט. מוםטער, מארים

םי־אי־א אמעריקא, אװ
 האםעל ,lb לאקל באר־טענדערס, אגענט, ביזנעם מארטין, דיק

א.פ,ל. עמפלאיאים, רעםטאראנט און
 גאר־ לעידים אינט, ,117 לאקל אגענט, ביזנעם מאםקאװיטש, מ.

א.פ.ל. ױניאן, װארקערם מענט
 װאר־ גארמענט לעידים אינט. ,117 לא?ל מענדעלבאום, לואי

א.פ.ל. ױניאן, קערם
 קא דזשאינט פאר. אגענט, ביזנעם מארגענשטערן, דזשאזעח
םי־אי־א םיל,

 ױנא ,boo 1 לאקל מענעדזשער, ביזנעס מײםלער, דזשארדזש
 עמפלאא םטאר דעפארטמענט האלםעיל, ריטעיל, טעד

סי־אי־א
 עמפלאי־ האלםעיל ריטעיל, ױנאיטעד פרעז., מילםטאן, אלעקם

םי־אי־א ,8bu לאקל אים,
 קאוק געז, קאונםיל, נעשאנאל פאר. נאצ. מאכלים, םעמױעל
ױניאן װארקערם קעמיקעל און
 מױניסי־ קאונטי, םטעיט, ,40 לאקל פרעז., מארקם, א. װיליאם

 םי־אי־א אמעריקא, אװ װארקערם פאל
 ױנאיטעד ,lbbb ליאקל מענעדזשער, ביזנעם מעיםאן םידני

װארקערם רעידיא עלעק.,
 ױניאן טיטשערם קאלעדזש י. נ. װײם־פרעז., מענטעל, רוט
ױג אפטאון מעטאס, מעק  האל־ ריטעיל, ױנאיטעד דירעקטאר, ד

bb לא?ל עמפלאיאים, םעיל
 ריטעיל, ױנאיטעד רעפרעזענטאטיװ, ביזנעס נעםיז, סעמױעל

 םי־אי־א ,8bU לא?ל עמפלאיאיס, האלםעיל
 אעט. קאנ״פעקשאנערי און בעקערי פרעז״ םװיק, דזשעיקאב

א.ם.ל. ,1 לאקל ױניאן,
 װאר־ דזשולערי אינט. ,1 לא?ל ארגאנאיזער, םװערדלאװ, ליאן

א.פ.ל. קערס,
 buyu לאקל ױניאן, קארפענטערם רעק.־םעק., נאװיק, םידני

 ריטעיל, ױנאיטעד רעפרעזענטאטיװ, ביזנעם םאלאמאן, נעיטען
 םי־אי־א ,8bü לאקל ױניאן, עמפלאיאיס האלםעיל

— 6 —

ןונ־

ס,

 ױניאן, עמפלאיאים םוירװיס םאשל פרעז., םיגל, בערנארד
 סי־אי־א װארקערם, אפיס ױנאיטעד ,iy לאקל

 אםם׳ן, קאמױניקעישאן אמעריקען פרעז״ םעליק, דזשאזעף
סי־אי־א

 האל־ ריטעיל, ױנאיטעד מענעדזשער, ביזנעם םאידען, הערמאן
 םי־אי״א ,b לאקל םטארם, דעפארטמענט םעיל,

 סי־אי־א ױניאן, מעריטאים נעשאנאל טרעזש., םטאון, העדלי מ.
 עלעק. ױנאיטעד ,4bU לאקל מענעדזשער, ביזנעם םטערן, אל

םי־אי־א װארקערם,
 קאלטשור בױטי ארגאנאיזער, סענל, א.

 קא-ונ־ םטעיט, ,1 לאקל מענעדזשער, ביזנעם סוירקין, םעמױעל
 םי־אי־א װארקערס, מױניםיפאל טי,
 אװ װעיטרעםעם און װעיטערם םעק.־טרעזש. ספינער טשארלס

א.פ.ל. ,1 לאקל אמעריקא,
 װאר־ םאר ,lbb לאקל מענעדזשער, ביזנעם םטעפאנםלוי, מעקם

פילאדעלפיע ױניאן, קערס
 אר־ שיך האלםעיל ריטעיל, ,114 לאקל טרעזש״ סוירקין, הערי

ױניאן בעטער
 פראפעשא־ און אפיס ױנאיטעד ,y לאקל םעלי, דזש. טעאדאר

 אנדזשעלעם לאם װארקערס, נאל
 ,b7b לאקל װארקערם, פוירניטשור ױנאיטעד םעק., םיגל, םעם

אנדזשעלעס לאס
 ױניאן, װארקערס שו ױנאיטעד ארגאנאיזער, םפיגל, דזשעק

שיקאגא ,48 לאקל
 מעיקערם סיגאר מעמבער, באארד עקזעקוטיװ םלאון, בען

שיקאגא ,14 לאקל ױניאן,
 קאונטי, סטעיט, ,I'd לאקל מעמבער, עקזעקוטיװ סיגל, נארמא

 דעטראיט םי־אי־א, אמעריקא, אװ װארקערם מױניםיפאל
 ױניאן אינט. קעפמעיקערם העט, ױנאיטעד פרעז., םאזער, הענרי

דעטראיט א.פ.ל., ,by לאקל
 פוירני־ ױנאיטעד ,140 לאקל מענעדזשער, סיראטע, אלעלס

םי־אי־א װארקערס, טשור
 רעםטאראנט, האטעל, באארד דזש. י. נ. פרעז., סיגל, דעיװ

א.ם.ל. אינט., עמפלאיאים
 װאר־ נארמענט לעידים אינט. אנענט, ביזנעם םעימם, ארנאלד

א.ם.ל. ױניאן, ?ערם
 װאר־ שו ױנאיטעד ,bb “לאקל אגענט, ביזנעס םענדערם, ליא

םי־אי־א קערם,
 קלא־ אמאל. באארד, דזשאינט מענעדזשער, עדלשטײן, דזשעק

 דעטראיט םי־אי־א, װארקערם, דינג
 אינט. װארקערס אויל רעפרעזענטאטיװ עלבער, פ. אוירװינג

אנדזשעלעס לאם ױניאן,
 װאר־ לעדער און פאר אינט. ארגאנאיזער, ענגעל, דזש. מארים

 םי־אי־א ,b4 לאקל ױניאז, קערם
 עמפלאיאים םוירװים םאשל ארגאנאיזער, פוירלשטײן, מארים

סי־אי־א ,iy לאקל ױניאן,
אמאל. װארקערם לאנדרי ארגאנאיזער, דזשענעראל פאלק, ליא

 דעטראיט םי־אי־א, װארקערס, ?לאדינג
 װאר־ פראפעשאנאל אפים, ױנאיטעד פרעז״ פארקער, שארלאט

סי־אי־א ,bb לאקל קערם,
שיע, דזש.  עידזשענטס אינשורענס אינד. ארגאנאיזער, פויר

 םי־אי־א ,lbb לאקל ױניאז,
 סי־אי־א מאם., װײם־פרעז., פרעסטאן, דזש.

 װארקערס פוירניטשור יונאיטעד מענעדזשער, פערלאװ, מאקס
םי־אי־א ,n־7b לאקל

 װארקערם פוירניטשור ױנאיטער םעקדטרעזש., פײזער, מאריס
םי־אי־א ,n־7b לאקל

 קאונסיל,םי־אי־א דזשאינט פאר. מענעדזשער, פאטאש, אוירװינג
 ־1עמפלאי קאפעטעריע ,büb לאקל טשיף, לעיבאר פאלאק, בען

א.ם.ל. ױניאן, אים
 פעטערז אוז דיזאינערם םאר מענעדזשער, םרידמאן, םעמױעל

סי־אי־א ,lbu לאקל מעיקערם,
 רעםטאראנט האטעל, ,lb ליאקל אנענט, ביזנעם פריד, מעלס

א.פ.ל. ױניאן, עמפלאיאים
 םי־אי־א קאונ., דזשאינט פאר. אגענט, ביזנעס פלײם, דזשולױם

 רי־ ױנאיטער־ ,b לאקל מענעדזשער, ביזנעס פריד, פרעדעריס
 םי־אי־א עמפלאיאיס, האלסעיל טעיל,
 דע־ רעדאקטאר ,lbbb ,b ,4 ,b ,io לא?ל םישמאן, אײברעהעם

עמפלאיאי סטאר פארטמענט
 װאר־ בוטשער און קאטערם מיט אמאל. פרידמאן, דזשארדזש
 bbb לאקל אמעריקע, נארט אװ קערס

 םי־אי-א װארקערם אויטא. ױנאיטעד ,boy לאקל פישער, א.
באפאלא


