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 ט רָא וו רָאֿפ

 םעד ןוֿפ קרעוװ עטירד סָאד זיא "קלָאֿפ ןוֿפ טסניד ןיא, ךַאנַאמלַא רעד
 זיא 1940 ןיא .סױרַא טיג ןדרָא רעלַאנרעטַארּפ רעשידיי רעד סָאװ ,ןימ
 ןוֿפ ױבֿפױא םעד וצ ןריי יד ןוֿפ גָארטיײב רעד, ךַאנַאמלַא רעד ןענישרעד
 שילגנע ןיא) "קלָאֿפ רעזדנוא, ךַאנַאמלַא רעד -- 1944 ןיא ןוא "עקירעמַא
 ,(?לּפיּפ רוַא ---

 ןקיטציא ןיא ךיוא רימ ןבָאה ,ןכַאנַאמלַא ייווצ עקידרעירפ יד ןיא יו
 -טסבלעז םעד ןֿפיטרַאֿפ ןֿפלעה -- טרָא ןטשרע ןֿפױא -- טבערטשעג ךוב
 ןייז ןגעוו ןדיי רענַאקירעמַא םעד ןופ שינעטנעקרעד יד ןוא ןייזטסואווַאב
 ,עיצַאנ רענַאקירעמַא רעכעלרעקלעֿפליֿפ רעד ןיא טרָא ןוא גָארטַײב ,עלָאר
 ןוֿפ ןוא קלָאֿפ רענַאקירעמַא םעד ןוֿפ ןטכיש עוויסערגַארּפ יד טימ'ןעמַאזוצ
 -םקלָאֿפ רעלַאנרעטַארֿפ רעשידיי רעד טעז סַאלק-רעטעברַא רענַאקירעמַא
 יו עיטַארקַאמעד רענַאקירעמַא יד ןוא ןבעל רענַאקירעמַא סָאד ןדרָא
 ןעמַאזוצ ךיז טימ ןלעטש סָאװ ,סעּפורג עלַאנָאיצַאנ יד ןוֿפ ףַאשַאב םעד
 -ַאדּפ םעד יו --- רוטלוק רענַאקירעמַא יד ןוא ,קלָאֿפ רענַאקירעמַא םָאד
 .זעטניס ןכעלרעקלעֿפליֿפ םעד טָא ןופ טקוד

 ןעוועג רעבירעד סע זיא ,גנולעטשנייא רעד טָא ןוֿפ קידנעײגסױרַא
 ,ןבעגעגסױרַא טָאה ןדרָא-סקלָאֿפ רעד סָאװ ,ןכַאנַאמלַא יד זַא ךעלריטַאנ
 ןדיי יד ןוֿפ גָארטיײב םעד ףיוא ּפָארט םעד ןלעטש ןוא גוצרָאֿפ ןבעג ןלָאז
 ןֿפמַאק-טײהײרֿפ עריא ,גנולקיװטנַא ריא ,עטכישעג ריא -- עקירעמַא וצ
 ןדרַא-סקלָאֿפ רעלַאנועטַארֿפ רעשידיי רעד ליֿפיװ ףיוא ,רוטלוק ריא ןוא
 גָארטיײב ןייז טכַאמעג ץנעטסיזקע ןייז ןוֿפ רָאי 17 יד ןוֿפ ךשמ ןיא טָאה
 יד ןענייז -- עקירעמַא ןיא יוב-רוטלוק ןשידיי םוצ ןוא ןבעל ןשידיי םוצ
 ןוֿפ לייט רעלַארגעטניא ןַא ןעוועג לָאמ עלַא ןדרָא-סקלָאֿפ ןגעוו ןטעכרַא
 ,דנַאל ןיא ָאד ןבעל ןשידיי ןגעוו ןטעברַא ענײמעגלַא יד

 ןקירדוצסיוא טכוזעג לָאמ ץלַא ןבָאה ןדרָא ןוֿפ ןכַאנַאמלא יד רעבָא
 םעד עגונב גנולעטשנייא רעזדנוא ןוֿפ קנַאדעג ןטייווצ םעד ךיוא ךיז טימ
 ןיא ןבעל עשידיי סָאד ןעעז רימ : רוטלוק רעשידיי רעד ןוא ןבעל ןשידיי
 רעצנַאג רעד רעביא ןבעל-סקלָאֿפ ןשידיי ןוֿפ לייט ןייא יו זיולב עקירעמַא



 רעד ןופ לייט ַא יװ--גנוֿפַאש-רוטלוק רענַאקירעמַא-שידיי יד ןוא ,טלעוו

 ןיא ןפַאשעג טרעוו סָאװ ,רוטלוק-טלעוו רעוויסערגָארּפ רעשידיי רעסיורג

 דליב סָאד ןכַאמ וצ ץנַאג טבערטשעג רעבירעד ןבָאה רימ .רעדנעל עלַא

 ןיא ןבעל ןשידיי ןוֿפ רעדליב יד ךרוד ןבעל ןשידיי רענַאקירעמַא םעד ןוֿפ

 ,עניטסעלַאּפ ןיא ,דנַאברַאֿפטעוװַאפ ןיא--טלעוו רעד רעביא םיבושי ץלַא

 עלַא ןיא ןוא ,ךײרקנַארֿפ ,עקירעמַא-םורד ןוֿפ רעדנעל יד ןיא ,ןלױּפ ןיא

 .רעדנעל ערעדנַא

 ,רקיע רעד ,ןעגנערבוצסיורַא טליצעג רימ ןֿבָאה ךַאנַאמלַא ןקיטציא ןיא

 ,ןברוח ןכעלשטנעממוא ןכָאנ .רעדנעל לָאצ א ןיא יוב-רוטלוק ןשידיי םעד

 ןופ טנעה יד ןוֿפ ןרָאי עטצעל יד ןענַאטשעגנסיױא זיא קלַאֿפ רעזדנוא סַאװ

 טכוזעג רימ ןבָאה -- ןברוח-רוטלוק ןסיורג ןכָאנ ,םזישַאֿפ ןשישטייד םעד

 -ךס םעד ,רַאבכיירגרעד ןעוועג רָאנ זיא סע ליֿפיװ ףיוא ,ןעמעננעמַאזוצ

 ,יױבֿפױא-רוטלוק ןוֿפ בױהנָא םעד ןוֿפ יו -- ןברוח ןוֿפ ױזַא טינ --- לּכה

 קלָאֿפ רעזדנוא תעב טציא ,טלעוו רעד ןוֿפ רעדנעל עלַא ןיא ןָא טייג סָאװ

 -ּפָא רעד ןיא ןסָאלשעגנייא ןענייז סָאװ ,ןטץעברַא יד .ףיוא ןבעל םוצ טייטש

 טימ ןעמַאזוצ זדנוא ןביג ,"טלעוו רעד ףיוא ןערטנעצ עשידיי עיינ , גנולייט

 "רעדיוו ןוֿפ םעטָא םעד ,רקיע רעד ,ןוא ךיוא ןברוח ןוֿפ קיגַארט רעד

 .טרובעג-רעדיוו ןוֿפ ,ױבֿפױא

 סָאװ יוב ַא ,רעדנעל עלַא ןיא יוב-רוטלוק םעיינ ןוֿפ ביױהנָא םעד טָא ןוא ,

 רעד ןוֿפ טיײקיאעֿפ-סנבעל יד ןוא רעיודסיוא םעד ךיז ןיא טרעּפרעקרַאֿפ

 רעזדנוא טייקנדײשַאב רעלוֿפ ןיא רימ ןעמדיוו --- רוטלוק-סקלָאֿפ רעשידיי

 -םקלָאֿפ ןלַאנרעטַארֿפ ןשידיי ןוֿפ ךַאנַאמלַא םעיינ םעד ,גָארטיײב םעניילק

 ."קלָאֿפ ןוֿפ טסניד ןיא, -- ןדרָא

 טעטימָאק-רוטלוק ןוא -לוש ןלַאנָאיצַאנ ןרַאֿפ

 ןדרָא-סקלָאֿפ ןלַאנרעטַארֿפ ןשידיי ןוֿפ

 גרעבדלָאג .א  :עיצקַאדער
 ןַאמצלַאז .ר
 שטנָאר .א .י



 ןדרַא-סקלַאֿפ רעשידי רעד



 ןדרָא טקלַאֿפ רעלַאנרעטַארֿפ רעשידיי רעד
 רָאי ןט18 ןֿפױא

 ןָאשנעװנַאק רעט7 רעד וצ רַאטערקעפ-לַארענעג ןוֿפ טכירַאב
 עקירעמַא ןיא ןדרָא סקלָאֿפ ןלַאנרעטַארֿפ ןשידיי םעד ןוֿפ
 (1947 ,185--12 ינוי ,"דנַאלרעדניק, ּפמעק ןַיא ןטלַאהעגּפָא)

 ןַאמצלַאז .ר ןוֿפ

 ; ןטַאגעלעד םירבח ערעייט

 ןוא ךיור סנקלָאװ עסיורג יד ןשיװצ,
 ,דרע רעד ןוֿפ ןעלקניוװ עלַא ןיא רעיײֿפ
 ןֿפמעק רעטכעט ןוא ןיז ערעזדנוא ואוו

 רעד ןוֿפ אנוש ןטסרעטיב םעד ןגעק
 ןופ גָאט רעד ןיוש ךיז טעז ,טלעװ

 ןקיליײה רעזדנוא טנייה ןביג רימ .גיז
 זדנוא רַאֿפ טעװ ךַאז ןייק זַא ,גָאזוצ

 תונברק ענייק ןוא ,רעװש וצ ןייז טינ
 "רעד וצ ידּכ ,ןעװעלַאשז טינ רימ ןלעו
 גָאט ןטעטראװרעדיגנאל םעד ןכיירג

 ,"ןדירֿפ ןוֿפ ןוא גיז ןוֿפ

 "עג רימ ןבָאה רעטרעוו יד טימ טָא

 רעטסקעז רעד וצ טכירַאב םעד ןסָאלש

 ןיא ןדרָא רעזדנוא ןוֿפ ןָאשנעװנָאק

 ,1944 יִלֹוי

 יז םוצ ;ַארטיײיב רעזדנוא

 ןטַאגעלעד עטלמַאזרַאֿפ עלַא ריא
 ןבָאה רימ זַא ,תודע עקידעבעל טייז

 -נוא ןיא ןעוועג זיא סָאװ ץלַא ןָאטעג
 ןכעלרעיײֿפ םעד טָא ידּכ תוחוּכ ערעזד

 -- ןליֿפרעד וצ קידנעטשלוֿפ גָאזוצ

 ןוא ,טנָארֿפ םייה ןֿפױא ,ןרעטלע יד ,רימ

 יד ףיוא רעטכעט ןוא ןיז ערעזדנוא

 ןָאטעג רימ ןבָאה סָאד .רעדלעֿפטכַאלש |
 רָאֿפנעמַאװצ ןט6 םעד ךָאנ רָאנ טינ

 רַאֿפ גנַאל ןיוש רָאנ ,ןדרָא רעזדנוא ןוֿפ

 גָאט ןטשרע םעד ןוֿפ .רָאֿפנעמַאזוצ םעד

 רעזדנוא ןלַאֿפַאב זיא םזישַאֿפ רעד ןעוו

 -מוא רעזדנוא ןבעגעג רימ ןבָאה ,דנַאל

 םעד ןגָאלש וצ ףליה עטצענערגַאב

 ,אנוש

 ,געט יד ןסעגרַאֿפ טינ ןלעװ רימ

 ןֿפורעג טָאה ץיירק רעטיור רעד ןעוו

 -רַאֿפ ערעזדנוא רַאֿפ טולב ןבעג וצ

 -נַאג רעזדנוא ןוא ןטַאדלָאס עטעדנואוו

 ןוא לענש טָאה טֿפַאשרעדילגטימ עצ

 ןלעװ רימ ;טרעֿפטנעעג תוירחא טימ

 ןענייז לָאמ טֿפָא ױזַא יו ןסעגרַאֿפ טינ

 -ערג ןוא ערענעלק ,סעשטנערב עצנַאג

 וצ ויטקעלָאק ַא יוװ ןעגנַאגעג ,ערעס

 ןוֿפ טֿפַאשרעריֿפ יד .טולב רעייז ןבעג

 עקיטכיוו עלַא ןיא טָאה ןדרָא רעזדנוא

 "יניא יד ןעמונעג דנַאל ןוֿפ ןרעטנעצ

 -ירָאטקיװע ןריזינַאגרָא וצ עוויטַאיצ

 ןקרַאטשרַאֿפ וצ קעווצ ןטימ "ןרעטנעצ

 רעטנזיוט ןֿפױקרַאֿפ ןוא לַארָאמ יד

 -עקלעֿפַאב רעד ןשיוװצ סדנָאב-המחלמ

 ,גנור
 -ילגטימ ערעזדנוא ןוֿפ טנזיוט ןעצ

 -עזדנוא ןוֿפ רעטכעט ןוא ןיז ןוא רעד



 רעד ןיא טנידעג ןבָאה רעדילגטימ ער
 ןיא ,ןענירַאמ יד ,טָאלֿפ ןיא ,ײמרַא
 ןבָאה ןטנָארֿפ עלַא ףיוא .עיצַאיװַא רעד

 -עגטימ ןבָאה רימ .טנכייצעגסיוא ךיז ייז
 -עמַא עטיירב יד ןריזיליבָאמ וצ ןֿפלָאה
 -עּפס עלַא רַאֿפ טײקכעלטנֿפע רענַאקיר
 -עג קיטיונ ןענייז סָאװ ,ןצעזעג עלעיצ

 ערעזדנוא .גיז םעד ןרעכיזרַאֿפ וצ ןעוו
 ערעייז ןבעגעגקעװַא ןבָאה רעדילגטימ
 וצ ןדָאװַאז ןוא ןקירבַאֿפ יד ןיא תוחוּכ
 ,אנוש םעד ןגָאלש וצ .רעוועג ןדימש

 -ָאיצַאנ ערעדנַא עלַא טימ ןעמַאזוצ

 ןדרֶא רעזדנוא ןיא ןטֿפַאשלעזעג עלַאנ
 טעברַאעג טייצ רענעי ןיא רימ ןבָאה
 -ּפָא גנַאל טעװ סָאװ ,גנואווש ַאזַא טימ
 רענַאקירעמַא םעד ןיא ןרעוו טצַאשעג
 טזוומעג ךיז רימ ןבָאה רעדייל .ןבעל

 רעטרעוו רָאּפ ַא זיולב טימ ןענעגונַאב

 ,רעכיז ןיב ךיא .לטיּפַאק םעד טָא ןגעוו
 טֿפַאשרעריֿפ עקידנעמוקניײרַא יד זַא
 רעד ןיא בוח ןסיורג ריא ןטלַאה טעוװ
 -לוֿפ ַא ןבעגוצּפָא ,טֿפנוקוצ רעטנעָאנ
 -רַא רעד-טָא ןגעוו ןובשח ןקידנעטש
 | ,טעב

 גָאט םעד טבעלרעד ןבָאה רימ

 ןרָאװעג ןגָאלשעג זיא אנוש רעד ןעוו
 ךיז ףרַאד זדנוא ןוֿפ רענייא רעדעי ןוא
 רָאי ייווצ דלַאב ןיוש זיא סע :ןגערֿפ
 ןרָאװעג טגיזַאב זיא םזישַאֿפ רעד טניז
 ןרעוװ ױזַא יו ,רעדלעֿפטכַאלש יד ףיוא
 -עלבָארּפ עקידהמחלמ-ךָאנ יד טזיילעג
 -גוא טָאה גָארטיײב  ַארַאֿפ סָאװ ? ןעמ
 -עווש יד ןלייה וצ ,טכַאמעג דנַאל רעזד
 -רַאֿפ טָאה המחלמ יד סָאװ ןדנואוו ער
 ?טלעוו רעד ןוֿפ ןלייט עלַא ןיא טכַאזרוא
 עכעלרעיײֿפ יד ןוֿפ ןרָאװעג זיא סָאװ
 רעזדנוא ןוֿפ רעריֿפ יד סָאװ ,ןגָאזוצ
 רענַאקירעמַא םעד ןבעגעג ןבָאה דנַאל
 ןסַאמ-סקלָאֿפ יד ןוא סַאלק-רעטעברַא
 ןרעסעב ,ןרעכעלקילג ַא ןגעוו ללכב
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 רָאנ טינ ןבָאה רימ ?גיז ןכָאנ ןבעל

 -ַאקירעמַא סלַא טכילֿפ ַא רָאנ ,טכער ַא

 ןלעטש וצ --- ןדיי סלַא ןוא רעגריב רענ

 ,ןדיי סלַא לעיצעּפס ,ָאי .סעגַארֿפ יד-טָא

 המחלמ טרעלקרעד טָאה רעלטיה לייוו

 רעדַײא רָאי סקעז טימ ןדיי יד ןגעק

 -נַא טימ המחלמ יד ןביוהעגנָא טָאה רע

 ןרױלרַאֿפ ןבָאה רימ .רעדנעל ערעד

 יו רעמ המחלמ רעקיטציא רעד ןיא

 רעשידיי רעצנַאג רעד ןוֿפ לטירד ַא

 סקעז .טלעו רעד ןיא גנורעקלעֿפַאב

 -רַאֿפ םזישַאֿפ רעד טָאה ןדיי ןָאילימ

 ןדיי יד רַאֿפ ןוא ;עּפָאריײא ןיא טעטכינ

 -נערַאֿפ טינ ךָאנ המחלמ יד ךיז טָאה

 רָאי ייוצ עגרַאק ,טציא ךָאנ ,טקיד

 טגיזַאב זיא םזישַאֿפ רעד יו םעד ךָאנ

 ַא ץלַא ךָאנ ךיז ןעניֿפעג ,ןרָאװעג
 -נָאק ןיא ןדיי עזָאלמייה ןָאילימ לטרעֿפ

 ןטרָאד ןבעל ייז .סּפמעק-עיצַארטנעצ

 -גזיוט .ןעגנוגנידַאב עכעלקערש רענוא
 -וצסיורַא ןזיוװַאב ךיז ןבָאה סָאװ רעט

 ןענייז ,לגענ עשיצַאנ יד ןוֿפ ןעװעטַאר

 רעד .סּפמעק יד טָא ןיא ןעמוקעגמוא

 טבעל עניטסעלַאּפ ןיא בושי רעשידיי

 ןוא עשיטירב יד .ןַאקלואו ַא ףיוא

 -וּכ עשיטסילַאירעּפמיא עשינַאקירעמַא

 -רעד וצ טינ ידּכ ץלַא ןָאטעג ןבָאה תוכ

 .ןטרָאד ןלָאז ןעמעלבָארּפ יד זַא ,ןזָאל

 עדייב זַא ,ןֿפוא ַאזַא ףיוא ןרעוו טזיילעג

 ןלָאז ,רעכַארַא יד ןוא ןדיי יד ,רעקלעֿפ

 קידנעטשטסבלעז ַא ןעלקיװטנַא ןענָאק

 -רַאֿפ יד ןיא זדנוא ייב ןוא .ןבעל ײרֿפ

 -ימעסיטנַא יד ןסקַאװ ןטַאטש עטקינייא

 עכעלקערש סרעלטיה .תוחוּכ עשיט

 ךס ַא ןיא רעדייל ךָאנ טקריוו השורי

 ,דרע רעד רעביא ןעלקניוו

 עיצקַאער עקידחמחלמ"רַָאנ יד
 דנַאל ןיא זדנוא ייב עיצקַאער יד

 רעדייא ךָאנ ּפָאק ריא ןביױהעגֿפױא טָאה



 טלעװזור .ד .פ

 רעדלעֿפטכַאלש יד ףיוא ןענָאנַאק יד

 ןכָאנ ךיילג .ןסיש טרעהעגֿפױא ןבָאה

 ןענייז טלעווזור .ד ןילקנערֿפ ןוֿפ טיוט

 עשיטסישַאֿפ יד ןוא ערענָאיצקַאער יד

 סָאװ ,תוחוּכ עשיטסישַאֿפ-בלַאה ןוא

 ןטלַאהַאב טזומעג ךיז רעירֿפ ןבָאה

 ףיוא ןעמוקעגֿפױרַא .דרע רעד רעטנוא |

 טקיניײארַאֿפ ךיז ןוא ךַאלֿפרעביױא רעד

 יד ןגעק ןֿפירגנָא עטסֿפרַאש יד ןכַאמ וצ

 רענַאקירעמַא ןוֿפ ןסערעטניא-סנבעל

 ,סַאלק-רעטעברַא םעד ןגעק ,קלָאֿפ

 ליצ ןטימ ,סנָאינוי-דיערט ענייז ןגעק

 ענענואוועג יד םיא ייב ןעמענוצּפָא

 ןגָאלשרעד ךיז טָאה רע סָאװ סעיציזָאּפ

 ,המחלמ רעד ןוֿפ טייצ ןיא

 ןרַאֿפעג עסיורג יד ןעזעג ןבָאה רימ

 רעד ןוֿפ גנוציז ַא ייב .ןרָאיַארַאֿפ ןיוש

 -טַאב ,1946 ןיא דרַאָאב רעלַאנָאיצַאנ

 ,עגַאל ענעֿפַאשעג-יינ יד קידנטכַאר

 עטסערג יד זַא ,ןזיוועגנָא רימ ןבָאה

 -נוא רַאֿפ ןוא טלעוו רעד רַאֿפ רַאֿפעג

 זיא,טרֿפב ןדיי יד רַאֿפ ןוא ,דנַאל רעזד

 ,המחלמ-טלעוו רעטירד ַא ןוֿפ רַאֿפעג יד

 טריֿפעג רַאֿפרעד זומ טעברַא רעזדנוא

 :גנוטכיר רעקידנגלָאֿפ רעד ןיא ןרעוו

 -טלעוו רעטירד ַא ןגעק ,םולש רַאֿפ (1)

 יד ןוֿפ טייקינייא רעד רַאֿפ (2) ; המחלמ

 רעד רעטנוא רעקלעֿפ עטקינײארַאֿפ

 -ולמ טּפיוה יירד יד ןוֿפ טֿפַאשרעריֿפ

 -קנערֿפ ןוֿפ סיסילַאּפ יד רַאֿפ (3) : תוכ

 עגַארֿפ רעד ןיא ייס ,טלעווזור .ד ןיל

 עטקינײארַאֿפ יד ןוֿפ טייקינייא ןוֿפ

 רעד ןיא ייס ןוא ,םולש ןוא רעקלעֿפ
 ןבעל שימָאנָאקע רעסעב ַא ןוֿפ עגַארֿפ

 -ײארַאֿפ יד ןיא ןסַאמ-סקלָאֿפ יד רַאֿפ

 רעצנַאג רעד רעביא ןוא ןטַאטש עטקינ

 ,טלעוו

 -ָאלק ךָאנ זיא רָאי ןטצעל םעד ןיא

 טּפיוה יד ןענייז סָאד זַא ,ןרָאװעג רער

 רַאֿפ טציא ןעייטש סָאװ ןעמעלבָארּפ

 ידּכ .דנַאל רעזדנוא רַאֿפ ןוא טלעוו רעד

 -רעד ןלָאז ןליצ עטנָאמרעדנביױא יד

 רעד ןרעװ ןֿפַאשעג זומ ,ןרעוו טכיירג

 טנָארֿפ רעשיטסישַאֿפיטנַא רעטסטיירב

 ןיא יו רעקיטיונ ךָאנ טנייה זיא סָאװ

 ,המחלמ ןוֿפ טייצ רעד

 "וק יד ןוא 1946 ,1944 ןיא ןלַאװ יד
 1948 ןיא ןלַאװ עקידנעמ
 וצ קילב ַא שטָאכ קיטיונ זיא סע

 עטצעל יד ןיא ןשינעעשעג יד ףיוא ןָאט
 .רָאי יירד

 ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא סע ןעוו

 ילוי ןיא ןַאשנעװנָאק עטצעל רעזדנוא
 -עג דנַאל עצנַאג סָאד ךיז טָאה ,4
 -ערּפ .ןלַאװ עלַאנָאיצַאנ יד וצ טיירג

 טלעטשעגסיױרַא טָאה טלעווזור טנעדיז
 ןוא לָאמ ןטרעֿפ םוצ רוטַאדידנַאק ןייז
 עלַא טקינײארַאֿפ ךיז ןבָאה םיא ןגעק

 קידנקוק טינ ןוא תוחוּכ ערענָאיצקַאער
 -ַאקילבוּפער רעד םורַא סָאװ םעד ףיוא

 טלגנירעגמורַא ךיז ןבָאה ײטרַאּפ רענ



 רָאנ ןרענָאיצקַאער ענעֿפָא יד רָאנ טינ
 טינ ןוא ,תוחוּכ ענעטלַאהַאב יד ךיוא
 וצ ושיא יד סָאװ םעד ףיוא קידנקוק
 ןטרעֿפ ןרַאֿפ טנעדיזערּפ ַא ןלייוורעד
 -ירעמַא יד ןוֿפ טכיל ןיא זיא ןימרעט
 ַאזַא ןוֿפ ןעועג סעיצידַארט רענַאק
 טליּפשעגנײרַא טָאה יז זַא ,רעטקַארַאכ
 תוחוּכ ערעטצניֿפ יד ןוֿפ טנעה יד ןיא
 -רעד טלעווזור טנעדיזערּפ ךָאד זיא
 .ןרָאװעג טלייוו

 ךעלטרָאװטנַארַאֿפ ןעוועג זיא סָאװ

 -ַארקַאמעד עטיירב יד ?גיז םעד רַאֿפ

 ןֿפַאשעג זיא סָאװ עיצילַאָאק עשיט

 טרובשג רעד .ןלַאװ ענעי ןיא ןרָאװעג

 חוּכ ןקיטכיוו ןוא םעיינ םעד טָא ןוֿפ

 רַאֿפ עטימָאק יד; -- עקירעמַא ןיא
 ָא-יַא-יס םעד ןוֿפ ?עיצקַא עשיטילָאּפ

 רעד ןוֿפ גנוקרַאטשרַאֿפ יד ןוא (*קַאּפ;)

 -ןינ ןיא ײטרַאּפ רָאבײל ןעקירעמַא

 .יס, רעד ןוֿפ טנעדיזערּפ רעד .קרָאי

 :טגָאזעג טָאה ,יערָאמ ּפיליֿפ ,".ָא .ייא

 יקַאּפ' זַא ,גנוניימ רעזדנוא זיא סע;

 רעקידנדײשטנַא רעד ןעוועג רשֿפא זיא

 -רעטייו םעד ןעמיטשַאב וצ רָאטקַאֿפ

 ,."דנַאל רעזדנוא ןוֿפ לַאזקיש ןקיד

 ןייק ןעוועג טינ ןענייז ןלַאװ ענעי

 ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ רַאֿפ זיולב ןינע

 ןענייז רָאנ ,ןענישַאמ עשיטילָאּפ ןיא
 ןעניז ןלוֿפ ןיא ןלַאװ-סקלָאֿפ ןעוועג
 -ייורעד-רעדיוו רעד רַאֿפ ,טרָאװ ןוֿפ
 ןענייז טלעווזור טנעדיזערּפ ןוֿפ גנול
 עג טריזינַאגרָא דנַאל ןצנַאג ןרעביא
 ןטַארַאּפַא ןוא סעיצַאזינַאגרָא ןרָאװ
 רעד ןוֿפ ןסקַאװעגסױרַא ןענייז סָאװ
 יד .ןסַאמ-סקלָאֿפ יד ןוֿפ שינעֿפיט
 יד ,רעלטסניק עטסעב ןוא עטסערג
 ןיא ןטייקכעלנעזרעּפ עטסנעעזעגנָא
 -9ג ךיז ןבָאה ןבעל רענַאקירעמַא םעד
 -ַאב-סקלָאֿפ יד ןוֿפ ץיּפש ןיא טלעטש
 -ייורעד-רעדיו רעד רַאֿפ ןעגנוגעוו

 יערַאמ ּפיליֿפ

 . ,טלעוווור טנעדיזערּפ ןוֿפ גנול
 -טסעֿפ ךיוא זיא ןלַאװי ענעי ןיא

 -כיוו ןוא עסיורג יד ןרָאװעג טלעטשעג
 יד סָאװ עלָאר עויסערגָארּפ עקיט
 -ײארַאֿפ יד ןיא סעּפורג עלַאנָאיצַאנ
 ,טליּפשעג ןבָאה ןטַאטש עטקינ

 ןוֿפ ךיז טָאה ,רעבָא ןרעױדַאב םוצ
 ןזָאלעגסױא גיז-סקלָאֿפ ןסיורג םעד
 ןיא תוחוּכ ערענָאיצקַאער יד .ךייט ַא
 טשינ ,ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד רעד
 טנעדיזערּפ ןרעדנימ וצ חוּכב קידנעייז
 -ירַאלוּפָאּפ ערעיוהעגמוא סטלעווזור
 ןבָאה ,קלָאֿפ רענַאקירעמַא ןשיווצ טעט
 -ַארקָאמעד רעד ףיוא טריזיליבָאמ ךיז
 טשינ ,ןָאשנעװנָאק רעלַאנָאיצַאנ רעשיט
 -יזערּפ-עציוװ רעד זַא ןוָאלרעד וצ
 סטלעווזור ,סַאלַאװ .ַא ירנעה טנעד
 יד רַאֿפ רעֿפמעקטימ רעטסקיטכיוװ
 רענַאקירעמַא םעד ןוֿפ ןסערעטניא
 טרינימָאנ לָאמַא רעדיװ לָאז ,קלָאֿפ
 ןבָאה ייז .טמַא ןבלעז םעד רַאֿפ ןרעוו
 רַאֿפ ןענַאמורט םיא טָאטשנַא טרינימָאנ
 ךָאנ םישדח סקעז .טנעדיזערּפ"עציוו
 -עג טלעווזור טנעדיזערּפ זיא ןלַאװ יד
 זיא טיוט רעקיטײצירֿפ ןייז .ןברָאטש
 רעסיורג ַא ןבילברַאֿפ זיא ןוא ןעוועג
 טָאטשנַא .ןסַאמ-סקלָאֿפ יד רַאֿפ ּפַאלק
 -שנַא ,סיסילָאּפ סטלעווזור ןצעזוצרָאֿפ



 -עטניא-סנבעל יד ןקידײטרַאֿפ וצ טָאט

 ןסַאמ רענַאקירעמַא יד ןוֿפ ןסער

 ןַאמורט טָאה ,עיצקַאער .ןגעק ןֿפמעק

 יד וצ ןֿפרָאװעגרעטנוא לּכ-םדוק ךיז

 "עג ןוא רעריטיֿפָארּפ יד ןוֿפ סיסילָאּפ |

 "וור ןוֿפ גנוכַאװשּפָא רעד וצ טכַארב

 ןטימ עיצילַאָאק רעוויסערגָארּפ סטלעוו

 -עביל עלַא טימ ןוא סַאלק-רעטעברַא

 ןגלָאֿפוצכָאנ טָאטשנַא .ןטנעמעלע עלַאר

 -ילָאּפ-סנדירֿפ סטלעווזור טנעדיזערּפ

 -ָאיצקַאער ַא ןעמונעגנָא רֶע טָאה ,קיט

 טעג; עטמירַאב יד --- ,יסילָאּפ ערענ

 טכַארבעג טָאה סָאד .יסילָאּפ-?ףָאט

 ןבָאה ןסַאמ עסיורג יד זַא םעד וצ

 ןשיװצ דיישרעטנוא ןייק ןעזעג טשינ

 ןוֿפ קיטקַאט ןוא עמרָאֿפטַאלּפ רעד

 ןוא עמרָאֿפטַאלּפ רעד ןוא ןענַאמורט

 רענַאקילבוּפער רעד ןוֿפ קיטקַאט

 םעד ןוֿפ קורד םעד רעטנוא .ײטרַאּפ

 םעד רעטנוא ,ףירגנָא רענַאקילבוּפער

 -רַאּפ-ייוצ טשרמולּכ ַא ןוֿפ רעװענַאמ

 -לוֿפ ןַאמורט טָאה ,טייקינייא רעשיאייט

 יקַאער יד וצ טרילוטיּפַאק קידנעטש

 עטקינײארַאֿפ יד ןיא תוחוּכ ערענָאיצ

 ,ןטַאטש

 -וטיּפַאק רעד ןוֿפ טַאטלוזער רעד

 ןלַאװ יד ןיא זַא ,ןעוועג זיא עיצַאל

 -אוה יד ןבָאה ,1946 ,רעבמעווָאנ ןוֿפ

 "עג תוחוּכ גרעבנעדנַאװ-טֿפעט:-רעוו

 סערגנָאק םעד ןיא טייהרעמ ַא ןגָארק

 יד ןוֿפ גיז םעד בילוצ .טַאנעס ןיא ןוא

 טניֿפעג ,ןרענָאיצקַאער רענַאקילבוּפער

 ןוֿפ טנעה יד ןיא דנַאל סָאד טנייה ךיז

 סָאװ ,ץלַא ןטכינרַאֿפ ןליוו סָאװ ,יד

 -רַאֿפ ענייז טימ טלעווזור טנעדיזערּפ

 ןבָאה תוחוּכ עוויסערגָארּפ עטקינייא

 . ןסַאמ רענַאקירעמַא יד רַאֿפ ןָאטעגֿפױא

 ףיוא ןוא ,ןשיטילָאּפ ,ןשימָאנָאקע ןֿפױא

 רענַאקירעמַא ןוֿפ ןטיבעג ערעדנַא עלַא

 .ןבעל
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 עויסערגָארּפ יד ןקרַאטשרַאֿפ
 תוחוּכ

 רעסיורג ַא ןייז טעוו ןגעװטסעדנוֿפ

 ןטַאטלוזער יד זַא ,ןעקנעד וצ תועט

 ךיז טימ ןלעטש ןלַאװ עטצעל יד ןוֿפ

 יד ,ןיינ ,סטכער ףיוא גנודנעוו ַא רָאֿפ

 -נַאג סלַא גנורעקלעֿפַאב רענַאקירעמַא
 -זור ןוֿפ טרעקעגּפָא טשינ ךיז טָאה עצ

 ןשימָאנַאקע ןייז ןוֿפ ,סיסילָאּפ סטלעוו

 -סנדירֿפ ןייז ןוֿפ ,"סטיאר וװָא ליב,

 וצ שלַאֿפ ןייז ךיוא טעװ סע .קיטילָאּפ

 סטלעווזור ךָאנ זַא ,סולש םעד ןעיצ

 -ַאקילבוּפער יד ןוֿפ גיז רעד זיא טיוט

 ןטלָאװ .ךעלדײמרַאֿפמוא ןעוועג רענ

 ןיא ןזיװַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,תוחוּכ יד

 ןוא ןלַאװ יד ןוֿפ עֿפוטש רעטצעל רעד

 ,ןטֿפערק-סַאלַאװ יד --- ןלַאװ יד ךָאנ

 רעד ןוֿפ ץנערעֿפנָאק רעָאגַאקיש יד

 ערעדנַא ןוא "קַאּפ, --- "א ,ייא .יס;

 -נעמעצ -- .סעּפורג עקיגנעהּפָאמוא

 יד ןטלָאװ ,ןלַאװ יד רַאֿפ ןרָאװעג טריט

 -עג ןגָאלשעג קֿפס ןָא רענַאקילבוּפער

 ,ןרָאװ

 טגָאזעג ָאד ןבָאה רימ סָאװ םעד ןוֿפ

 -וּכ עויסערגָארּפ יד זַא ,רָאלק טרעוו

 ןטיירג ןעגנַאֿפנָא ןיוש ךיז ןזומ תוח

 טסעמרַאֿפ ןשירָאטסיה ןסיורג םעד וצ

 -ָאק 1948 ןיא ןלַאװ יד ,1948 רָאי ןיא

 וצ גנוריגער יד קירוצ ןרעקמוא ןענ

 -נוא .עיצילַאָאק רעויסערגָארּפ רעד

 ענייז עלַא ,רעצנַאג ַא סלַא ןדרָא רעזד

 רעזדנוא .ןטֿפַאשלעזעג עלַאנָאיצַאנ 5

 -סקלָאֿפ רעלַאנרעטַארֿפ רעשידיי

 עשיטילָאּפ ןיק טשינ שטָאכ ,ןדרָא

 עלַא טימ ןֿפלעה ףרַאד ,עיצַאזינַאגרָא

 -ָאמעד יד ןריטנעמעצ וצ תוחוּכ ענייז

 -ָאק לָאז סָאװ ,גנוקינײארַאֿפ עשיטַארק

 ,עשיטַארקָאמעד עלַא ןריזיליבָאמ ןענ

 -וּכ המחלמ-יטנַא ,עשיטסישַאֿפ -יטנַא



 סַאלאו ירנעה

 -טֿפַאשלעזעג ערעייז ןוֿפ ןעזעגּפָא ,תוח
 ױעדָא ,ןָאינוי-דיערט ,עשיטילָאּפ ,עכעל
 ,ןטײקירעהעגנָא עלַאנרעטַארֿפ

 םעד רַאֿפ תֹוחוּכ יד ןריטסיזקע
 זיא סע ?טנָארֿפ ןשיטַארקָאמעד ןסיורג
 ןטס29 םעד .ָאי זַא גנוניימ רעזדנוא
 -צעל יד ךָאנ ךיילג ,1946 ,רעבמעצעד

 ןרָאװעג טריזינַאגרָאער זיא .ןלַאװ עט

 טליּפשעג טָאה סָאװ גנוריּפורג יד סָא
 '-רעדיוו רעד ןיא עלָאר עקידלַאװג ַא
 טלעווזור טנעדיזערּפ ןוֿפ גנולייוורעד

 -ַָאק סנעזיטיס טנעדנעּפעדניא; יד --

 -יטילָאּפ ראֿפ עטימָאק, יד ןוא ?עטימ

 ןעמַאזוצ ,סעּפורג עדייב ."ןָאשקע לעק

 ןבָאה ,סעּפורג ערענעלק ערעדנַא טימ

 ויסערגָארּפ, רעד ןיא טקינײארַאֿפ ךיז

 ץיּפש רעד ןיא ."עקירעמַא ווָא סנזיטיס

 טניֿפעג עיצַאזינַאגרָא רעיינ רעד ןוֿפ

 עטסקיטכיוו עמַאס יד ןוֿפ לָאצ ַא ךיז

 גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןוֿפ רעריֿפ

 ,ללכב רעגריב עטנענימָארּפ ןוא

 רעד ףיוא קילב ַא ןבעג רימ זַא
 -יס ויסערגַארּפ , יד סָאװ עמרָאֿפטַאלּפ
 ,ןעמונעגנָא טָאה ?עקירעמַא וװָא סנזיט
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 ךיז ןענעק ריא םורַא זַא ,רימ ןליֿפ

 רענַאקירעמַא עטסטיירב יד ןקינײארַאֿפ
 רעד זַא טרעלקרעד יז ,ןסַאמ-סקלָאֿפ
 זיא גנוקיטֿפעשַאב רעלוֿפ רַאֿפ ףמַאק
 רענַאקירעמַא ןוֿפ ןבעל ןרַאֿפ ףמַאק ַא
 ןוא המחלמ ןוֿפ עגַארֿפ רעד ןיא .קלָאֿפ
 סורַא עמרָאֿפטַאלּפ יד ךיז טגָאז ,ןדירֿפ

 יד ןוֿפ עיצַארעּפָאָאק רעלוֿפ רעד רַאֿפ

 ױַאֿפ ףמַאק רעד .רעקלעֿפ עטקינײארַאֿפ
 ןוא ןבעל ןרַאֿפ ףמַאק ַא זיא ןדירפ

 ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןוֿפ ןייזליואוו

 יד טגָאז ,טלפוו רעצנַאג רעד ןוֿפ ןֹוא

 ןוא עמרָאֿפטַאלּפ יד טָא ,עמרָאֿפטַאלּפ

 -טַאלּפ רעד ןוֿפ רעגערט-רענַאב יד
 -ַאּפ יד ןבעלֿפױא קירוצ ןענָאק עמרָאֿפ
 ןיא טלעוװזר טנעדיזערּפ ןוֿפ סיסיל

 -ײַארַאֿפ יד ןוֿפ גנעל ןוא טיירב רעז

 -קירוצ ןענָאק ןוא ןטַאטש עטקינ

 ערעטצניֿפ יד ןוֿפ סעקַאטַא יד ןגָאלש

 סיוא סרעדנוזַאב ךיז ןקירד סָאװ תוחוּכ

 טיבעג ןלַאנַאיצַאנרעטניא םעד ףיוא

 ףיוא ןוא "ענירטקָאד ןַאמורט; רעד ןיא

 -יטנַא יד ןיא טיבעג ןכעלרעניא םעד
 ןוא ילטרַאה ןוֿפ ןצעזעג-רעטעברַא

 טכַארטַאב טכער טימ ןרעוו סָאװ טֿפעט

 -עווַאב-ןָאינוי-דיערט רעצנַאג רעד ןוֿפ

 -ַאֿפ םוצ טירט עטשרע יד סלַא גנוג

 -ינַאגרָא ןַא יװ ,ןדֹרָא רעזדנוא .םזיש

 יד טימ ןדנוברַאֿפ גנע זיא סָאװ עיצַאז

 -ייז טימ ןעגנורדעגכרוד ,ןסַאמ-סקלָאֿפ

 ַא ןעמענרַאֿפ ןומ טעװ ,ןטיונ ערע

 ןסיורג םעד-טָא ןיא עיציזָאּפ עקיטכיוו
 -ידנעמוק יד ןיא ךיז טעװ סָאװ ,ףמַאק

 רעביא ןעלקיװרעדנַאנוֿפ םישדח עק

 ,דנַאל ןצנַאג

 םערגנַאק"טלעװ רעשידיי

 ןקיטנייה ןוֿפ טסוגױא ןט12 םעד
 ןעלמַאזרַאֿפ עּפָאריײא ןיא ךיז טעװ רָאי



 רעשידיי רעכעלטלעװלַא רעטייווצ רעד

 ןוא ןָאק סערגנָאק רעד-טָא .סערגנָאק

 עטסקיטכיװ יד ןוֿפ ענייא ןרעוו ףרַאד

 ןדיי יד ןוֿפ ןבעל םעד ןיא ןשינעעשעג

 ןסיורג רעזדנוא וצ .טלעוו רעד רעביא

 ,טינ לייוורעד רעבָא ךיז טעז ןרעױדַאב

 סערגנָאק-טלעװ םעד ןוֿפ רעריֿפ יד זַא

 זיא'ס .גנוטכיר רעד טָא ןיא ןייג ןלָאז

 יַאב רעד ןעוו ,ינוי בייהנָא ןיוש טציא

 טסייוו ןעמ ןוא ,ןבירשעג טרעוו טכיר

 ןוֿפ גנונעדרָא-גָאט יד טשינ וליֿפַא ךָאנ

 ,סעדגנָאק םעד

 טרָאס ַא רַאֿפ סָאװ טינ ןסייוו רימ

 ערעדנַא ןיא ןעמוקרָאֿפ ןלעוו סע ןלַאװ

 זַא ,ָאי רעבָא ןיוש ןסייוו רימ .רעדנעל

 ןלעװ ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא

 עשיטַארקָאמעד ןייק ןעמוקרָאֿפ טינ

 יד ןוא .סערגנָאק-טלעו םוצ ןלַאװ

 -נײרַא טינ ןלעװ ןסַאמ עשידיי עטיירב

 ױזַא ,ןלַאװ יד-טָא ןיא ןרעו ןגיוצעג

 ןטשרע םוצ ןרָאװעג ןָאטעג זיא סָאד יו

 ייֿפַא ,1936 ןיא סערגנָאק ןכעלטלעוװלַא

 רעקיטציא רעד ןוֿפ ןעמַאר יד ןיא ול

 טינ ךיוא ןעמ טעװ ןלַאװ ןוֿפ עמרָאֿפ

 "וּכ עשיטַארקָאמעד ערעטיירב יד ןזָאל

 זיא סע .קורדסיוא םוצ ןעמוק תוח

 ירעמַא םעד ןוֿפ רעריֿפ יד ייב טכער

 -ַאגרָא ןַא זַא סערגנָאק ןשידיי רענַאק

 -טימ 1,000 טגָאמרַאֿפ סָאװ עיצַאזינ

 -רַאֿפ עבלעז יד ןגירק לָאז רעדילג

 עיצַאזינַאגרָא ןַא יו טֿפַאשרעטערט

 .רעדילגטימ 60,000 טגָאמרַאֿפ סָאװ

 סעיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ יד רַאֿפ

 יז .ןעמַאנסױא טכַאמעג ללכב ןרעוו

 לטרעֿפ ןייא ןבעגעג טקעריד ןעמ טָאה

 ןוא ,עיצַאגעלעד רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ

 טינ ךיז ךיא םענ--טקערידמוא ליֿפיוװ

 סע .ןגָאז וצ טנעמָאמ םעד ןיא רעטנוא

 ןרעװ ןעגנוטיירגוצ יד זַא רָאלק זיא
 עטקינײארַאֿפ יד ןוֿפ זַא ,ױזַא טכַאמענ

 -סיוא עניילק טימ ,ןעמוק לָאז ןטַאטש

 .עיצַאגעלעד עשיטסינויצ .ַא ,ןעמַאנ

 .ןגַאלשרַאֿפ ערעזדנוא

 ,שלַאֿפ ןעוועג טלָאװ ןגעװטסעדנוֿפ

 גנוטיידַאב יד ןריזימינימ ןלָאז רימ זַא

 טקַאֿפ רעד ןיוש .סערגנָאק םעד-טָא ןוֿפ

 יד ןלעװ לָאמ ןטשרע םוצ סָאװ ןיילַא

 -ייא טימ ןעמוק ןטַאטש עטקינײארַאֿפ

 -כיר ערעדנַא ןוֿפ רעטערטרַאֿפ עקינ

 ןיוש זיא ןבעל ןשידיי םעד ןיא ןעגנוט

 - זיא סָאװ ,יסילָאּפ רענעי ןוֿפ גיונּפָא ןַא
 ץָארט) 1936 ןיא ןרָאװעג טריֿפעגכרוד

 "ידיי יד ןוֿפ גנוקיליײטַאב יד סָאװ םעד

 ליֿפ ַא ןעוועג טלָאמעד זיא ןסַאמ עש

 יד סָאװ ןיילַא סָאד ןיוש ,(ערעטיירב

 קֿפס ןָא ןלעװ רעדנעל עשיאעּפָאריײא

 עקידנטיײדַאב ַא ךרוד ןטָארטרַאֿפ ןייז

 ןטערטרַאֿפ ןלעװ סָאװ ןטַאגעלעד לָאצ

 ;ןבעל ןשידיי םעד ןיא ןעגנוטכיר עלַא

 םעד ףיוא ןענָאק ןלעװ רימ סָאװ סָאד

 יד ךָאנ טגלָאֿפרַאֿפ םזירעלטיה ןוֿפ שטייב יד
 ,ןדיי ץזָאלמייה



 ףליה רעד טימ  רָאֿפנעמַאזוצ-טלעוו

 -ַאב ןטַאגעלעד עשיאעּפָאריײא יד ןוֿפ

 -דנַאהרַאֿפ וצ סערגנָאק םעד ןסולֿפניײא

 ןוֿפ ןעמעלבָארּפ עקידנענערב יד ןעל

 יד סרעדנוזַאב ןוא ןבעל ןשידיי םעד

 טָא -- ןעמעלבָארּפ עקידהמחלמ-ךָאנ

 -טלעװלַא ןטייווצ םעד טכַאמ ץלַא סָאד

 טסכעה ַא רַאֿפ סערגנָאק ןשידיי ןכעל

 ןבעל ןשידיי ןיא שינעעשעג עקיטכיוו

 -ןצרָאֿפ ךיז טביילק ןדרָא רעזדנוא

 ןשידיי ןכעלטלעװלַא םעד רַאֿפ ןגָאלש

 וצ ןטקנוּפ עקידנגלָאֿפ יד סערגנָאק

 ;ןעלדנַאהרַאֿפ

 .ןרידיווקיל ןוא ןזָאלרעדנַאנַאֿפ 1

 יד ,םזישַאֿפ ןוֿפ ןצכעביילברעביא יד

 רעכעלטלעוולַא רעד ,סּפמעק-".יּפ .יד;

 רַאֿפ ןלעטש ךיז זומ סערגנָאק רעשידיי

 ןוֿפ ןסיוועג םעד ןקעװאוצֿפױא ליצ ַא

 -יױרט סָאד ןקידנערַאֿפ ןוא טלעוו רעד

 ןָאילימ לטרעֿפ ַא ןוֿפ לטיּפַאק עקירע

 ןיא ץלַא ךָאנ ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןדיי

 -םוקמ ַא ייז רַאֿפ ןגירק ,סּפמעק יד

 ןענעדרָאנײא ןענָאק ןלָאז ייז זַא טלקמ

 -קערש ענעי ןסעגרַאֿפ ןוא ןבעל רעייז

 .עכָאּפע עכעל

 עלַאנָאיצַאנ ןגעו עגַארֿפ יד 2

 -ּפָא ןוא ןצעזעג עלַאנָאיצַאנרעטניא ןוא

 זיא סע .םזיטימעסיטנַא ןגעק ןכַאמ

 ידּכ זַא ,ןעמעלַא רַאֿפ רָאלק טציא ןיוש

 ןעמ זומ םזישַאֿפ םעד ןטָארוצסיױוא

 -גניליווצ ןייז ןטכינרַאֿפ קיטייצכיילג

 רעד .םזיטימעסיטנַא םעד -- רעדורב

 -געמורטסניא ןייז ןָאק סערגנָאק-טלעוו

 עלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא ןבױהוצֿפױא לַאט

 סָאװ ידּכ ,םזיטימעסיטנַא ןגעק עיצקַא

 -קערש רעד-טָא ןוֿפ ןרעוו רוטּפ רעלענש

 ןייזליואוו ןרַאֿפ זיא סָאד .הֹּכמ רעכעל

 ןוֿפ ךיוא רַאנ ,ןדיי יד רַאֿפ רָאנ טינ

 .ללכב טלעוו רעד
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 עג לָאז סערגנָאק-טלעו רעד 3
 ןעמעלבָארּפ יד רַאֿפ גנוזייל ַא ןעניֿפ
 שניטסעלַאּפ ןוֿפ בושי ןשידיי םעד ןוֿפ
 רעד ףיוא טינ טריזַאב ןייז לָאז סָאװ
 ,םזינויצ ןוֿפ םַארגָארּפ רעשיאײטרַאּפ
 רַאֿפ םַארגָארּפ רעטיירב ַא ףיוא רָאנ
 -יטסעלַאּפ רעשיטַארקָאמעד ,רעיירֿפ ַא
 שדייב ןוֿפ טכער יד רעכלעוו ןיא ,ענ
 -ַאג ןלָאז ,רעבַארַא ןוא ןדיי ,רעקלעֿפ

 יד רעכלעוו ןיא ןוא ןרעוװו טריטנַאר
 ןעיוב וצ ןרעו טכעלגעמרעד לָאז ןדיי

 ,םייה עשידיי עלַאנָאיצַאנ רעייז

 סערגנָאק-טלעוו רעשידיי רעד 4
 זיא סָאװ םַארגָארּפ יד ןריֿפכרוד ףרַאד
 -יס קיטנַאלטַא ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא
 -ָאיצַאנרעטניא רעלעיצעּפס ַא ףיוא יט
 ןשידיי םעד ןוֿפ ץנערעֿפנָאק רעלַאנ
 -ענש סָאװ ןֿפלעה וצ ,סערגנָאק-טלעוו
 עשידיי עטרעטשעצ יד ןעױבֿפױא רעל
 ,רעדנעל עלַא ןיא םיבושי

 םעד ןלעטשרַאֿפ רימ זַא סָאד טניימ
 -יטכיוו ערעדנַא ןטכַארטַאב רַאֿפ געוו
 ?ןבעל ןשידיי םעד ןיא ןעמעלבָארּפ עק
 ןטלַאה רימ .טרעקרַאֿפ טקנוּפ ,ןיינ
 ןעמעלבָארּפ ריֿפ יד-טֶא זַא רעבָא
 ןוֿפ ןטיונ עמַאס יד ןוֿפ סױרַא ןעגנירד
 יד זַא ןוא טלעו רעד רעביא ןדיי יד
 -טנעצ ַא ןעמענרַאֿפ ןזומ ןטקנוּפ ריֿפ
 ,טרָא ןלַאר

 םעד ןוֿפ עיצַאזיטַארקַאמעד
 / טעיגנָאק

 ןזייל גלָאֿפרעד טימ ןענָאק וצ ידּכ
 םעד ןיא ןריטסיזקע סָאװ ןעמעלבָארּפ
 זַא קיטיונ טגנידַאבמוא זיא ,ןבעל ןשידיי
 ןרעוו טיובעג לָאז סערגנָאק-טלעװ רעד
 .תודוסי עשיטַארקָאמעד עטיירב ףיוא

 עיצַאזיטַארקָאמעד יד ףרַאד ךעלריטַאנ
 יד ןיא ןעגנַאֿפנָא ךיז ץלַא רַאֿפ רעירֿפ
 -:ָאק רעשידיי רעד .רעדנעל ערעדנוזַאב



 ףרַאד ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא סערג

 -וצנָא רָאנ טינ ליצ ַא רַאֿפ ןלעטש ךיז

 -ַאגרָא עשידיי עלַאנָאיצַאנ עלַא ןסילש

 "רעדנוה ןבָאה וצ ךיוא רָאנ ,סעיצַאזינ

 יּפָא ןוא רעדילגטימ רעטנזיוט רעט

 -גיימעג רעשידיי רעדעי ןיא ןעגנולייט

 עדעי .ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא עד

 ןשידיי םעד ןיא גנוריטַאש ןוא גנוטכיר

 טיול ץַאלּפ ַא ןעמענרַאֿפ ףרַאד ןבעל

 ."ידיי רעד ןיא סולֿפניײא ןוא סיורג ריא

 ףרַאד ןוא ,טײקכעלטֿפַאשלעזעג רעש

 .טֿפַאשרעריֿפ רעד ןיא ןעלגיּפשּפָא ךיז

 ןגעוו טגָאזעג ןבָאה רימ סָאװ סָאד

 טגָאזעג ןָאק ,ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד

 ןוֿפ ןלַײט ערעדנַא עלַא ןגעוו ןרעוו

 "ייווצ רעד זַא ,ןֿפָאה רימ .טלעוו רעד

 ןעמעננָא טעװ סערגנָאק-טלעװ רעט

 ןוא ּפיצנירּפ ןיא עיצַאזיטַארקַאמעד

 -ַארקָאמעד עטיירב ַא ןריֿפכרוד עקַאט

 ױזַא ןבעל ןשידיי םעד ןיא עיצַאזיט

 רָאֿפנעמַאזוצ-טלעוו רעטירד רעד זַא

 רעד ןוֿפ ןטכיש עלַא ןטערטרַאֿפ לָאז

 "נעל עלַא ןיא גנורעקלעֿפַאב רעשידיי

 ,רעד

 עשידיי רענַאקירעמַא יד

 ץנערעֿפנָאק
 ןט1 םעד ןוא טסוגיױא ןטס20 םעד

 ןיא טעװ רָאי סקיטנייה רעבמעטּפעס

 עטרעֿפ יד ןעלמַאזרַאֿפ ךיז ָאגַאקיש

 רעשידיי רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ עיסעס

 סעװ עגַארֿפ-טּפױה יד .ץנערעֿפנָאק

 רענַאקירעמַא יד יצ ;ילשַאב וצ ןייז

 -רעּפ ַא ןרעוו לָאז ץנערעֿפנָאק עשידיי

 ,ָאי ביוא ןוא ,טֿפַאשרעּפרעק עטענַאמ

 טיובעג לָאז יז תודוסי עכלעוו ףיוא

 .ןרעוו
 טלגנַאר ןגַארֿפ ייוצ יד טָא טימ

 ןוֿפ שיטקַאֿפ ןיוש ץנערעֿפנָאק יד ךיז

 -עג ןריובעג זיא יז סָאװ ןָא גָאט םעד

 רעדעי ייב ,1943 בױהנָא ןוֿפ --- ןרָאװ

 ןענייז סָאװ סעיסעס יד ןוֿפ רענייא

 ,ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא טייצ רעד ךרוד

 ףמַאק רערעטיב ַא ןעמוקעגרָאֿפ זיא

 ,גנוטכיר ןייא :ןעגנוטכיר ייווצ ןשיווצ

 -עֿפנָאק יד זַא טלָאװעג טָאה עכלעוו

 -ַאב ךיז ,עקילייווטייצ ַא ןייז לָאז ץנער

 עקידהמחלמ יד טימ זיולב ןקיטֿפעש

 רענעי ףיוא ןדיי יד ןוֿפ ןעמעלבָארּפ

 יד ;ןזײלֿפױא םעדכָאנ ךיז ןוא םי טייז

 טלָאװעג טָאה עכלעוו ,גנוטכיר עטייווצ

 -ַאזינַאגרָא עלַארטנעצ עטנענַאמרעּפ ַא
 עטקינײארַאֿפ יד ןיא ןדיי יד ןוֿפ עיצ

 עלַא ןעמענֿפױא לָאז סָאװ ,ןטַאטש
 ךעלדנע .ןָא ייז ןריר סָאװ ןעמעלבָארּפ |

 ביוהנָא ןיא עיסעס עטירד יד ךיז טָאה

 -ידנגלָאֿפ רעד ףיוא טקינייאעג 6

 :עיצולָאזער רעק
 -קע סע זַא ,טנעקרענָא טרעוו סע;

 -עדָאֿפ עטײרּפשרַאֿפ-טייו ַא טריטסיז

 רעשידיי רענַאקירעמַא ןַא רַאֿפ גנור

 -עּפמָאק ןייז לָאז סָאװ עיצַאזינַאגרָא

 םעד ןיא וויטַאטירָאטױא ןדער וצ טנעט

 .עדניימעג רעשידיי רעד ןוֿפ ןעמָאנ

 זיא ץנערעֿפנָאק עשידיי יד יװ יױזַא ןוא

 -רעּפ ַא סלַא ןרָאװעג טעדנירגעג טינ

 רעד טרעוװ ,עיצַאזינַאגרָא עטנענַאמ

 טריאורטסניא טעטימָאק - םירעטניא

 -ַאטע וצ טייקכעלגעמ יד ןשרַאֿפוצסיױא

 -יטַארקָאמעד ,עטנענַאמרעּפ ַא ןרילב

 -רעק עשידיי עוויטַאטנעזערּפער ,עש

 -רַאֿפ טימ ךיז קידנטַארַאב ,טֿפַאשרעּפ

 ןוא סעיצַאזינַאגרָא עשידיי עקידנטערט

 "קַארַאכ םעד ןגעוו ןכַאמּפָא קידנֿפַאש |
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 -ַאגרָא ַאזַא ןוֿפ םענרַאֿפ םעד ןוא רעט
 -ָאיצַאנ עקידנריטסיזקע טימ עיצַאזינ
 -גייא ןיא -- ןוא ,סעיצַאזינַאגרָא עלַאנ
 -וצרָאֿפ --- ןכַאמּפָא יד-טָא טימ גנַאלק

 ןדנירג וצ ןעלטימ ןוא ןגעוו ןגָאלש
 ?עיצַאזינַאגרָא ַאזַא



 טגנערֿב עיסעס רעטרעֿפ רעד ֹוצ
 רעד ןוֿפ טעטימָאק-םירעטניא רעד

 ַא ץנערעֿפנָאק רעשידיי רענַאקירעמַא

 -ינַאגרָא רעטנענַאמרעּפ ַא רַאֿפ ןַאלּפ

 "ןסי יד רָאֿפ ךיוא טגָאלש ןוא עיצַאז

 -ַאזינַאגרָא עיינ יד עכלעוו ףיוא תוד

 ָאד ןביג רימ .ןרעװ טיובעג לָאז עיצ

 םענעגָאלשעגרָאֿפ םעד ןוֿפ לײט ַא

 וצ ידּכ ,ץנערעֿפנָאק רעד ןגעוו ןַאלּפ

 ןטימ ןטאגעלעד ערעזדנוא ןענעקַאב

 -רָא רעטנַאלּפעג-יײנ רעד ןוֿפ טלַאהניא

 .עיצַאזינַאג

 םענרַאֿפ ןוא ןליצ

 -ַארקָאמעד ,עיצַאזינַאגרָא ןַא 2

 םעד קידנטערטרַאֿפ ןוא טיובעג שיט
 -בַאטע לָאז ,בושי ןשידיי רענַאקירעמַא
 ןצישַאב ןוא ןרעכיזרַאֿפ וצ ןרעו טריל

 םעד רַאֿפ ןטעברַא וצ ןוא טכער עשידיי
 ןשידיי םעד ןוֿפ ןייזליואוו םענײמעגלַא
 ,דנַאלסיױא ןיא ייס ןוא ָאד ייס ,קלָאֿפ

 גנורעייטשייב יד ןרעסערגרַאֿפ וצ ןוא
 -ירעמַא רעד וצ בושי ןשידיי םעד ןוֿפ

 .עיטַארקָאמעד רענַאק

 םינינע עלַאנָאיצַאנרעטניא ןיא (א

 ןעמָאנ ןיא ןדער עיצַאזינַאגרָא יד לָאז

 עלַא ןיא ,םוטנדיי רענַאקירעמַא ןוֿפ

 -רַאֿפ יד ןוֿפ גנוריגער רעד רַאֿפ ןגַארֿפ
 -ּפָא עריא עלַא ןוא ןטַאטש עטקינייא
 -ַאנָאיצַאנרעטניא יײלרעלַא ,ןעגנולייט
 עטקינײארַאֿפ יד ןוא ןרוטנעגַא על
 -ץיצַאמרָאֿפניא עלַא ןיא ןוא ,רעקלעֿפ

 ,ןדנוברַאֿפ טימרעד ןענייז סָאװ םינינע
 -ץּפָאָאק וצ ןכוז לָאז עיצַאזינַאגרָא יד
 םיבושי עשידיי עטריזינַאגרָא טימ ןריר
 עכלעוו טימ ןוא רעדנעל ערעדנַא ןיא
 עשידיי עלַאנָאיצַאנרעטניא זיא סע
 ןרעוו טרילבַאטע ןלעוװ סָאװ ןרוטנעגַא
 ,טרילבַאטע ןיוש ןענייז סָאװ רעדָא

 ןָא ןריר סָאװ ןגַארֿפ עלַא ןיא (ב
 םעד ןוֿפ סוטַאטס םעד ןוא טכער יד

 רעדָא עניטסעלַאּפ ןיא קלָאֿפ ןשידיי

 ןכוז עיצַאזינַאגרָא יד לָאז ,גנואיוב ריא

 רעשידי רעד טימ ןרירעּפָאָאק וצ
 ןעק ןוא עניטסעלַאּפ רַאֿפ רוטנעגַא
 "רָא ןוֿפ ןטכירַאב עשידָאירעּפ ןטעב
 -רַאֿפ סָאװ ןרוטנעגַא ןוא סעיצַאזינַאג

 םעד ףיוא ןטייקיטעט טימ ךיז ןעמענ
 ,ןטַאטש עטקיניײארַאֿפ יד ןיא טיבעג

 טכער עשידיא ןקידיײיטרַאֿפ ןיא (ג

 ןיא ןוא ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא

 -יטַארקָאמעד-יטנַא עלַא ןגעק ןֿפמעק
 םעד ןיא ןצנעדנעט ןוא תוחוּכ עש

 ןֿפמעקַאב ןיא ןוא ןבעל רענַאקירעמַא
 ,ןעמרָאֿפ שנייז עלַא ןיא םזיטימעסיטנַא

 ךרוד ןעלדנַאה עיצַאינַאגרָא יד לָאז
 סָאװ ,ןרוטנעגַא עשידיי עטנעקרענָא

 -ַאזינַאגרָא רעד טימ ןדנוברַאֿפ ןענייז

 ,ןטיבעג יד ףיוא ןטעברַא סָאװ ןוא עיצ
 -יוא רעייז ןרירנָא טינ רעבָא לָאז ןוא
 זַא ,ןענַאטשרַאֿפ טרעו סע .עימָאנָאט
 ןדַאלעגנייא ןלָאז ןרוטנעגַא עכלעזַא
 ןטכירַאב עשידָאירעּפ ןבעגוצּפָא ןרעוו
 -עק לָאז יז ידּכ ,עיצַאזינַאגרָא רעד וצ
 .ןוא סיסילָאּפ ערעייז ןטכַארטַאב ןענ
 -רָאֿפ ןרידנעמָאקער ןוא טעברַא רעייז
 ערעייז ןכיירגרעד וצ ױזַא יוװ ןגַאלש
 ,ןליצ

 -ער ןוא ףליה ןוֿפ טיבעג ןֿפױא (ד
 יד לָאז ,דנַאלסוא רַאֿפ שיצַאטיליבַאה
 -נעקרענָא ךרוד ןטעברַא עיצַאזינַאגרָא
 -יֿפַא ןענייז סָאװ ,ןרוטנעגַא עשידיי עט
 ןוא עיצַאזינַאגרָא רעד טימ טריאיל
 לָאז ןוא ,ןטיבעג יד-טָא ףיוא ןטעברַא
 ,עימָאנָאטױא רעייז ןרירנָא טינ רעבָא
 יד -טָא זַא ,ןענַאטשרַאֿפ טרעװ סע
 -וצּפָא ןרעוו ןדַאלעגנייא ןלָאז ןרוטעגַא
 רעד וצ ןטכירַאב עשידָאירעּפ ןבעג
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 .ץנערעֿפנָאק רעשידיי רענַאקירעמַא רעד וצ עיצאגעלעדדןדרָא
 ןַאמטיר .ב .ה ,(גרובסטיּפ) סוָארטש .ַא : רעליש .ה ; ןיקשָארָאד ידיעס :סטכער ןוֿפ

 ןוא ,רַאטס שזדרָאשזד ,ןַאמצלַאז .ר ,סָארק אננַא ןירעטכיר ,ןָאדרָאג ןעב ,(ָאגַאקיש)

 | ,רעלדנַאס הילדג

 -ַאב ןענעק לָאז יז ידּכ ,עיצַאזינַאגרָא

 טעברַא ןוא סיסילָאּפ ערעייז ןטכַארט

 יֹוזַא יװ ןגַאלשרָאֿפ ןרידנעמָאקער ןוא

 ,"ןליצ ערעייז ןכיירגרעד וצ
 םעד ןוֿפ ןלייט עקידרעטייוו יד ןיא

 -קורטס יד ןבעגעגרעביא ןרעוו ןַאלּפ

 ערעדנַא ןוא .,טֿפַאשרעטערטרַאֿפ .,רוט

 סָאװ ,ןגָאלשרָאֿפ עלענָאיצַאזינַאגרָא

 -רֶא ןטימ ךעלכעזטּפױה ןָאט וצ ןבָאה

 -עג-יינ רעד ןוֿפ יובעג ןלענָאיצַאזינַאג

 -נָאק רעשידיי רענַאקירעמַא רענעריוב

 םעד רעסיוא זַא רָאלק זיא סע .ץנערעֿפ

 סיוא טקירד סָאװ ףַארגַארַאּפ ןטשרע

 יד ןענייז ,גנורעלקרעד ןּפיצנירּפ יד
 רעטקַארַאכ .ַאזַא ןוֿפ ןלייט ערעדנַא

 -נוא ןלעטשנדירֿפוצ טינ ןענָאק יז זַא
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 טימ טָאה עכלעוו עיצַאזינַאגרָא רעזד

 -עג םעד ייס טציטשעג ןבעל ןוא בייל

 -ַאמרעּפ ַא רַאֿפ גנוטכיר יד ייס ,טרוב

 -רעק רעשידיי רעטקינײארַאֿפ רעטנענ

 ,טֿפַאשרעּפ

 -רעד ןדירֿפוצ ןייז טינ ןענָאק רימ

 -ירעמַא יד סָאװ םעדצָארט לייוו ,רַאֿפ

 -מורַא ןזיוװַאב טָאה ץנערעֿפנַאק רענַאק

 -רעק עלַאנָאיצַאנ עלַא טעמּכ ןעמענוצ
 ןיא ןבעל ןשידיי םעד ןיא ןטֿפַאשרעּפ

 -נוה ןגיוצעגניײרַא טָאה ןוא עקירעמַא

 עלַאקָאל יד ןיא ןדיי רעטנזיוט רעטרעד

 רַאֿפ ןלַאװ עטשרע יד ןיא סעדניימעג

 זיא יז סָאװ םעדצָארט ןוא ,ןטַאגעלעד

 -יורג רעד ןוֿפ קורדסיוא רעד ןרָאװעג

 -ײארַאֿפ יד ןיא ןדיי טעטירָאיַאמ רעס



 ןוֿפ ּפָא ךיז יז טגָאז ,ןטַאטש עטקינ
 -רעּפרעק עקיטכעמ ַא תמאב ןרעו

 .עלַא ףיוא ןריגַאער לָאז סָאװ טֿפַאש
 םעד ןוֿפ ןעמעלבָארּפ עקידנענערב

 וצ רעביא סע טזָאל רָאנ ,ןבעל ןשידיי

 -ַאב יז .סעיצַאזינַאגרָא עלעודיווידיא

 -ינַאגרָא יד סָאװ םעד טימ ךיז טנגונ

 רעדָא ,רָאי ןיא לָאמנייא ןלעװ סעיצַאז
 ןטכירַאב ,םישדח סקעז ןיא לָאמנייא

 -- ןעמעננָא ןוא ץנערעֿפנָאק רעד וצ

 סָאװ תוצע יד -- ןעמעננָא טשינ רעדָא

 ןבעג ייז טעװ ץנערעֿפנַאק יד

 ןדירֿפוצ ןייז טינ ךיוא ןענָאק רימ

 רעד רַאֿפ ןגַאלשרָאֿפ יד סָאװ םעד ןוֿפ

 ינַאגרָא רעיינ רעד ןוֿפ גנואיובֿפױא

 יד ףיוא טריזַאב טינ ןענייז עיצַאז

 ,ודוסי עשיטַארקָאמעד עטסטיירב
 רעטשרע רעד טדער סע עכלעוו ןגעוו
 ,ףַארגַארַאּפ

 ןדרָא רעזדנוא זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ
 ייס ןקילײטַאב וצ ךיז ןצעזרָאֿפ טעוװו

 רעד ןיא ייס ,עיסעס רעטרעֿפ רעד ןיא

 -עמַא רעד ןוֿפ גנואיוב רעקידרעטייוו

 טינ .,ץנערעֿפנָאק רעשידיי רענַאקיר

 ןַאלּפ רעד סָאװ םעד ףיוא קידנקוק

 עיצַאזינַאגרָא רעטנענַאמרעּפ ַא רַאֿפ

 ןלעוו רימ .ןדירֿפוצ טינ זדנוא טלעטש

 רעשידיי רַאֿפ ףמַאק רעזדנוא ןצעזרָאֿפ

 סָאװ ץלַא ןָאט ןלעװ רימ ,טייקינייא

 -עמַא יד זַא תוחוּכ ערעזדנוא ןיא זיא

 לָאז ץנערעֿפנַאק עשידיי רענַאקיר

 ןוֿפ קורדסױא רעתמאב רעד ןרעוו

 ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא ןדיי עלַא

 -ָארּפ עלַא ןעמענֿפיױא ןענָאק לָאז יז זַא

 ןטסערג םעד ןָא ןריר סָאװ ןעמעלב

 יז זַא ,טלעו רעד ןיא בושי ןשידיי

 וצ טעטירָאטיוא עלוֿפ יד ןבָאה לָאז

 ןוא בושי ןשידי םעד ןטערטרַאֿפ

 ןעמָאנ ריא ןיא ןעלדנַאה
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 זַא גנוניימ רעזדנוא ךיוא זיא סע

 ץנערעֿפנָאק עשידיי רענַאקירעמַא יד

 -טלעװלַא םעד ןוֿפ לייט ַא ןרעוו ףרַאד

 טקעיָארּפ רעד .סערגנָאק ןשידיי ןכעל

 רעד רַאֿפ ןגָאלשעגרָאֿפ טרעוו סָאװ

 -סח עלַא טימ ,זיא עיסעס רעקידנעמוק

 ,ןטנעמעלע יד ןוֿפ גיז ַא ךָאד ,תונור
 רַאֿפ ןֿפמעק ןוא טֿפמעקעג ןבָאה סָאװ

 רימ .ןבעל ןשידיי םעד ןיא טייקינייא

 ןכַאמ טעװ עיסעס עטרעֿפ יד וַא ןֿפָאה

 -טָא ןיא סױארָאֿפ טָארט ןסיורג יַא ךָאנ

 ,גנוטכיר רעד

 ןעמעלבָארּפ עקידנענערב יח"

 סקעלּפמָאק ןסיורג ןצנַאג םעד ןוֿפ

 ךיז ןליש ןעמעלבָארּפ עטשיטילָאּפ

 -ערב עמַאס יד ןענייז סָאװ ,יײוד סיױרַא

 ;טנעמָאמ ןקיטציא םעד ןיא עטסקידנענ

 -"ּפ ,דע יד (2 :;םזיטימעסיטנַא (1

 ןבעל עקידרעטייו סָאד (3 ;סּפמעק

 .עניטסעלַאּפ ןיא בושי ןשידיי םעד ןוֿפ

 -ַאב ןֿפוא ןצרוק ַא רעייז ףיוא רימָאל

 .ןעמעלבָארּפ יירד יד-טָא ןטכַארט

 םזיטימעטיטנַא ןגעק ףמַאק

 רַאֿפ ןוא ןדיי רענַאקירעמַא יד רַאֿפ

 זיא םיבושי עשידיי ערעדנַא לָאצ ַא

 ;הּכמ עטסערג יד םזיטימעסיטנַא רעד

 ןשידיי ןֿפיױא רָאנ טינ הּכמ ַא זיא רע

 ןדעי ןוֿפ רעּפרעק ןֿפױא רָאנ ,רעּפרעק

 ןיא .טלעוו רעצנַאג רעד ןוֿפ ןוא דנַאל

 טנַא ןביוה דנַאל םענעגייא רעזדנוא

 וליֿפַא ןצונַאב וצ ןָא ןיוש ךיז ןטימעס

 סערגנָאק םעד ןוֿפ סדרָאקער יד טימ

 -טימעסיטנַא רעקילדנעצ .טָאנעס ןוא

 ןיא ןענייז סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא עש

 ןעוועג ןרָאי-המחלמ יד ןוֿפ טייצ רעד

 רעטנוא ןייגוצרעטנורַא ןעגנואווצעג

 ףיוא ףיױורַא קירוצ ןענייז ,דרע רעד



 -יטימעסיטנַא עיינ .ךַאלֿפרעבױא םעד

 ,ףיוא ןעמוק סעיצַאזינַאגרָא עש

 רעד ןוֿפ טומ ןגירק ןטימעסיטנַא יד

 עילַאװכ רערענָאיצקַאער רענײמעגלַא

 ןגעק ןעגנוגלָאֿפרַאֿפ יד דנַאל ןרעביא

 ןַא ףיוא ךיז ןבָאה ןסַאמ עשרעגענ יד

 -גיל .,טֿפרַאשרַאֿפ ןֿפוא ןטרעהרעדמוא
 רעד ןיא טײרֿפַאב ןֿפָא ןרעו סרעשט

 -דמערֿפ ןגעק סעיצַאנימירקסיד ,טוַאס

 ,קיטקַאט עכעלגעט .ַא ןרעוו ענעריובעג

 סרעדנוזַאב רימ ןזומ ןטייצ עכלעזַא ןיא

 -עסיטנַא ןגעק ףמַאק םעד ןקרַאטשרַאֿפ

 ןגעק ןטקעיארּפ-ץעזעג זַא ןעז ,םזיטימ
 טגנערבעגניירַא ןלָאז םזיטימעסיטנַא

 טֿפַאשרעּפרעק-ץעזעג רעדעי ןיא ןרעוו

 -עסיטנַא ןגעק ףמַאק רעד .דנַאל ןוֿפ

 רַאֿפ םעלבָארּפ ַא רָאנ טינ זיא םזיטימ

 רַאֿפ םעלבָארּפ ַא ךיוא רָאנ ,ןדיי יד

 רַאֿפ םעלבָארּפ ַא ,דנַאל ןצנַאג רעזדנוא

 -וַאֿפ יד ןיא תוחוּכ עוויסערגָארּפ עלַא

 רעזדנוא קידנריֿפ ,ןטַאטש עטקינייא

 םזיטימעסיטנַא ןגעק טקעריד ףמַאק

 ףיוא רימ ןרָאט ,ןעמרַאֿפ ענייז עלַא ןיא

 זַא ןסעגרַאֿפ טינ טנעמָאמ ןייא ןייק

 ןיא ךײרגלָאֿפרעד ןייז טינ ןענָאק רימ

 םזיטימעסיטנַא ןגעק ףמַאק רעזדנוא

 ןיא ןקילײטַאב טינ ךיז ןלעוו רימ ביוא

 רַאֿפ ןוא ןעיירעשטניל ןגעק ףמַאק םעד

 -רעגענ יד ןוֿפ טכער עקידנעטשלוֿפ יד

 -גוא ןוֿפ ןטיבעג עלַא ףיוא ןסַאמ עש
 וצ ןצעזעג עלַארעדעֿפ .ןבעל רעזד

 עשרעגענ יד ןוֿפ טכער יד ןקידיײטרַאֿפ

 ןגעק ץעזעג רעלַארעדעֿפ ַא ןוא ןסַאמ
 ןוֿפ ענייא ןרעוו ףרַאד םזיטימעסיטנַא

 רעזדנוא רַאֿפ ןבַאגֿפױא עלַארטנעצ יד |
 ,ןדרָא ןצנַאג

 זיא סערגנָאק ןטס80 םעד רַאֿפ

 -נָאק םעד ןוֿפ ןרָאװעג ןגָאלשעגרָאֿפ

 ץעזעג ַא קרָאי-וינ ןוֿפ ילקָאב ןַאמסער
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 -לייט טעטיול סעכלעוו ,(2848 .ר .ה)
 / ףייוו

 -רעד טימרעד . . . ;

 -ימעסיטנַא זַא סערגנָאק רעד טרעלק

 עקיטכעמ ןענייז םזיטַאנַאֿפ ןוא םזיט

 ןוֿפ םיאנוש יד ןוֿפ טנעה יד ןיא ןֿפָאװ

 -וטיטסניא ענייז ןוא דנַאל רעזדנוא

 רעזדנוא ןוֿפ םיאנוש יד זַא ןוא ,סעיצ

 ןבָאה סעיצוטיטסניא ענייז ןוא דנַאל

 טסָאּפ יד ץלַא ךָאנ ןצונ ןוא טצונעג
 יד ןוא ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןוֿפ

 יד ןשיװצ ייס לדנַאה ןוֿפ ןלַאנַאק

 -רַאֿפ וצ דנַאלסיוא ןיא ייס ןוא ןטַאטש

 ןליֿפעג יד ןוא ןעקנַאדעג יד ןטיײרּפש

 ןוא ןזעיגילער ,םזיטימעסיטנַא ןוֿפ

 ,עסַאר ןוֿפ טנורג ןֿפױא סַאה-ןסַאר

 ןרעטשעצ ןוא ,רילָאק רעדָא ןביולג

 -ַאנ רעזדנוא ןוֿפ טייקינייא יד טימרעד

 ןשיוװצ ןטייקיטסיווצ ןטײרּפשרַאֿפ ,עיצ

 -רָאנ יד ןרעטש ,גנורעקלעֿפַאב רעד

 ץרעמָאק ןוא לדנַאה ןוֿפ ןלַאנַאק עלַאמ

 -ַאּפַארּפ רעשיטימעסיטנא ןוֿפ רעטסומ ַא

 ,עקירעמַא ןיא עדנַאג



 -ָאנָאקע סָאד ןברַאדרַאֿפ ןוא ןקידעש ןוא

 .?דנַאל רעזדנוא ןוֿפ ןבעל עשימ

 -עברַא רעשידיי רענַאקירעמַא רעד

 -רענע ןַא ןָא טציא טריֿפ ליסנואק רעט

 טקעיָארּפ רעד טָא זַא עינַאּפמַאק עשיג

 -נוא ,דנַאל ןוֿפ ץעזעג ַא ןרעוו ןלָאז

 ךיז טָאה ןדרָא-סקלָאֿפ רעשידיי רעזד

 םעד ןוֿפ עיצקַא רעד ןיא ןסָאלשעגנָא

 -גוה ןעלמַאז וצ ליסנואק-רעטעברַא

 ןטֿפירשרעטנא רעטנזיױט רעטרעד

 סע ,ליב םעד רַאֿפ עיציטעּפ רעד ףיוא

 -ידיי רעד זַא ןייז טשינ קֿפס ןייק ןָאק

 רעד טימ ןעמַאזוצ ,ןדרָא-סקלָאֿפ רעש

 -עג עלַאנָאיצַאנ ערעדנַא עלַא ןוֿפ ףליה

 ןעלמַאז ןָאק ,ןדרָא םעד ןיא ןטֿפַאשלעז

 עט7 יד ,ןטֿפירשרעטנוא ןָאילימ  ַא

 -סקלָאֿפ ןשידיי םעד ןוֿפ ןָאשנעװנָאק

 םעד ןוֿפ ןָאשנעװנָאק יד ןוא ןדרָא

 םעד ןטכַארטַאב ןֿפרַאד ןדרָא ןצנַאג

 יד ןגעק ,םזיטימעסיטנַא ןגעק ףמַאק

 ןסַאמ עשרעגענ יד ףיוא ןעגנוגלָאֿפרַאֿפ

 ןוא ,גנוקיטכערַאבכיײלג רעייז רַאֿפ ןוא

 -דמערֿפ ףיוא סעיצַאנימירקסיד ןגעק

 -כיוו עמַאס יד סלַא ,ללכב ענעריובעג

 םעד ןָא ןריר סָאװ ןגַארֿפ עטסקיט

 .ןבעל רעזדנוא ןוֿפ טנעמַאדנוֿפ עמַאס

 טּפמעק .ּפ ,ד
 זדנוא ייב קיצניװ רעייז טדער ןעמ

 יד ןגעוו ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא

 -עג סָאװ עטלגָאװרַאֿפ ןוא עזָאלמייה

 ןיא סּפמעק *.יּפ .יד, יד ןיא ךיז ןעניֿפ

 .רעטרע ערעדנַא ןיא ןוא דנַאלשטייד

 רעד ןגעװ גונעג טינ טלייצרעד ןעמ
 וצ טייצ ןוֿפ .ןטרָאד עגַאל רעכעלקערש

 ןוא ךעלקיטש זדנוא וצ ןעייגרעד טייצ

 טלייצרעד ןעמ רעבָא ,ןסעיינ ךעלקערב
 ןיא .עטכישעג עצנַאג יד טינ זדנוא

 סעיצַאזינַאגרָא עכעלטרָאװטנַארַאֿפ יד

 ןגעוו קיצניו רעייז ךיוא ןעמ טדער
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 ,ָאא טדער ןעמ ליֿפיװ ףיוא ןוא .םעד
 ידּכ ,ןזיירק עגנע יד ןיא זיולב סָאד זיא
 -עג םענעגייא םעד, ןלעטשוצנדירֿפוצ
 ךיז ןענָאק וצ ידּכ רשֿפא ןוא "ןסיוו
 עשידיי עטיירב יד רַאֿפ ןרעֿפטנערַאֿפ
 ,ןסַאמ

 עּפָאריײא ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו

 ךיז ןֿפוא םושב ךיא בָאה ,ןרָאיַארַאֿפ

 ַא ןגירק וצ ןגָאלשרעד טנָאקעג טינ

 -"ַּפ ,דע יד ןכװַאב וצ שינעביולרעד
 ענעגייא עניימ טימ ןעז וצ ידּכ סּפמעק

 -עי ןיא זיא סָאװ ,עידעגַארט יד ןגיוא

 -וצ .רעשיגַארט ץלַא ןרָאװעג טייצ רענ

 טײרּפשרַאֿפ סע זיא עגַאל רעד-טָא ביל

 ןיא עדנַאגַאּפָארּפ עכעלדעש יד ןרָאװעג
 רַאֿפ רעדנעל ערעדנַא ןיא ןוא ןליופ

 'עג רעבָא בָאה ךיא ,?עּפָאריײא תאיצי,

 טכירַאב ַא ןרעה וצ טייהנגעלעג ַא טַאה
 -רעּפ עכעלטרָאװטנַארַאֿפ יירד יד ןוֿפ

 ,םוטנדיי ןשיזיױצנַארֿפ םעד ןוֿפ ןענָאז

 סָאװ רָאנ געט ענעי ןיא ןענייז סָאװ

 ואוו ,ןרעגַאל יד ןוֿפ ןעמוקעג טָאהעג

 עכעלריֿפסיוא ןַא טכַאמעג ןבָאה ייז
 יד ןוֿפ עגַאל רעד ןגעוו גנוכוזרעטנוא

 . ףןטרָאד ןדיי

 -נַאגעגכָאנ טייצ עגנַאל ַא זיא רימ

 ןוֿפ יירשעג רעדנסיײױצרַאה רעד ןעג

 טעװעטַאר; -- ןרעגַאל יד ןיא ןדיי יד
 ןוֿפ סױרַא רעלענש סָאװ זדנוא

 רעלענש סָאװ זדנוא טֿפלעה, *!טענַאד

 עלַא *!ןבעל וויטקודָארּפ ַא ןעגנַאֿפנָא
 ןנייז גנוטַארַאב רענעי ףיוא עדנזעוװנָא

 עלַא ןבָאה רימ .ןרָאװעג טלסײרטעגֿפױא

 ןָאט וצ בוח רעזדוא זיא סע זַא טליֿפעג

 "עג עשידיי יד ןקעווצֿפױא ידּכ ,ץלַא

 רעד רעביא גנוניימ עכעלטֿפַאשלעז

 ןוֿפ ןסיוועג סָאד ןקעוװצֿפױא ,טלעוו

 ןבָאה רימ .רעקלעֿפ עטקינײארַאֿפ יד

 ןיא ץלַא ןָאט ןזומ רימ זַא טליֿפעג עלַא



 -וצסױרַא ןֿפלעה וצ תוחוּכ ערעזדנוא
 -"ּפ ,ד; יד ןוֿפ ןדיי יד ןעװעטַאר

 .סּפמעק

 ןסָאלשַאב טָאה גנוטַארַאב ענעי

 עשידיי עלַא וצ ףור ַא ןזָאלוצסױרַא

 ןכלעוו ןיא ,טלעוו רעד ןיא סעדניימעג

 יד ןרעוו טלייצרעד ןצרוק ןיא לָאז סע

 שכעלרעדיוש יד .,תורצ עכעלקערש

 סעדעי זַא ,גנַאלרַאֿפ םעד ןוא ןדייל

 וצ ךוזרַאֿפ ןטסנרע ןַא ןכַאמ לָאז דנַאל

 רעכעלקערש רעד וצ ףוס ַא ןכַאמ

 ראֿפ טָאה םוישַאֿפ רעד סָאװ השורי

 זיא ףור  ַאזַא .טזָאלעגרעביא זדנוא

 זיא רעדייל .ןרָאװעג טקישעגסיורַא

 ארוק לוק ַא ןבילבעג ףור רעד רעבָא

 םעד רעווש זיא סע ?סָאװרַאֿפ ,רבדמב

 ;ליומ ןוֿפ ןזָאלוצסױרַא וליֿפַא רעֿפטנע

 אזַא ןֿפרַאװאוצסירַא רעװש זיא סע

 רימ ןזומ ךָאד רעבָא .גנוקידלושַאב

 יד ןוֿפ רעריֿפ יד ןשיװצ זַא ,ןגָאז

 -ַאב -- סעיצַאזינַאגרָא עשידיי עסיורג

 ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא סרעדנוז

 יד ןעמענ טֿפרַאדעג ןבָאה עכלעוו--

 רעסיורג רעד-טָא רַאֿפ וויטַאיציניא

 טשרעהעג טָאה ,עיצקַא רעקיטכיוו ןוא

 ןרעוו טרילומרָאֿפ ןעק סָאװ וויטָאמ ַא

 קידנקוק טינ :קנַאדעג ןקידנגלָאֿפ ןיא

 יד ןוֿפ עגַאל רעכעלקערש רעד ףיוא

 ןעמ זומ ,סּפמעק ?.ּפ .ד; יד ןיא ןדיי

 ַא ןבָאה וצ ידּכ ןטלַאהנָא סּפמעק יד

 עיצַארגימיא רעד רַאֿפ- רַאואוורעזער

 םעד בילוצ ביוא ןוא ;עניטסעלַאּפ ןייק

 ןייגכרוד ןדיי ןָאילימ לטרעֿפ ַא ןֿפרַאד

 -ַאב ץנַאג סָאד זיא ,ןדייל עכעלקערש

 םעד ןוֿפ ןסערעטניא יד רַאֿפ טקיטכער

 .עניטסעלַאּפ ןיא בושי ןשידיי

 ןשטייטסיוא ןעמ ןָאק שרעדנַא יו

 קעװַא ןיוש זיא'ס סָאװ ,טקַאֿפ םעד

 רעכעלקערש רענעי טניז רָאי ַא רעביא

 ןוא ,טרעהרעד ךיז טָאה יירשעגסיוא
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 ? ןיהואוו

 -רעטנוא טינ ךַאז ןייק טעמּכ זיא ךָאד
 יד-טָא ןזייל ןֿפלעה וצ ןרָאװעג ןעמונעג

 שיצַארעדעֿפ יד ןעוו ןוא ? םעלבָארּפ

 -ײארַאֿפ יד ןיא ןדיי עשיליוּפ יד ןוֿפ

 90 טעמּכ זַא קידנסיװ .ןטַאטש עטקינ

 -".ּפ ,דע יד ןיא ןדיי יד ןוֿפ טנעצָארּפ

 "רעטנוא טָאה ,ןליוּפ ןוֿפ ןעמוק סּפמעק

 יד ןקעוװוצֿפױא עינַאּפמָאק ַא ןעמונעג

 רעד וצ גנונימ עכעלטנֿפע עשידיי

 יד ןיא ןדיי יד ןוֿפ עגַאל רעשיגַארט

 ןוע טריקַאטַא יז ןעמ טָאה ,סּפמעק

 ,טרישזַאטָאבַאס טעברַא ריא

 -דעש ,ןשיאיײטרַאּפ-גנע םעדיטָא

 ןעמ טלַאהַאברַאֿפ טקנוּפדנַאטש ןכעל

 יד ןיא ןסַאמ עשידיי עטיירב יד ןוֿפ

 סרעדנוזַאב ןוא ןטַאטש עטקינײארַאֿפ

 יד ןיא ךיז ןעניֿפעג סָאװ ןדיי יד ןוֿפ

 יז טעוװעדָאה ןעמ .סּפמעק-".ּפ .ד;

 טלייצרעד ןעמ .ןעגנונֿפָאה עשלַאֿפ טימ

 -סינויצ עשיאייטרַאּפ-גנע יד זַא טינ ייז

 ףיוא ךיז ןריטנעירָא רעריֿפ עשיט



 ףניֿפ רַאֿפ סּפמעק יד ןטלַאהוצֿפױא
 ןדיי יד ןטלָאװ .רָאי ןעצ וליֿפַא רעדָא

 ,םעד ןגעוו טסואוועג סּפמעק יד ןיא

 -עגנייא טינ ןֿפוא ןייק ףיוא ייז ןטלָאװ

 -קערש עכלעזַא ןעגנערב וצ טמיטש
 ,תונברק עכעל

 סּפמעק-".ּפ .דע יד ןגעוו קידנדער

 יד ןעמַאדרַאֿפ ףרַאש ךיוא רימ ןזומ

 רַאֿפ עינַאּפמָאק רעד ןוֿפ רעריֿפנָא

 וצ טנייה ןענייז ייז ,?עּפָארײא תאיצי,

 -גייא רַאֿפ רעטש רעטסערג רעד גָאט

 -ייֵא יד ןיא ןבעל עשידיי סָאד ןענדרָא

 -ֿפױא קירוצ רַאֿפ ,רעדנעל עשיאעּפָאר

 . סָאװ ץלַא ןעוט ייז .ןברוח םעד ןעיוב

 סָאװ סָאד ןרעטשעצ וצ ידּכ ןענָאק ייז

 ערעדנַא ןיא ןוא ןליוּפ ןיא ךיז טיוב סע

 ןוֿפ רענייא זַא תמא זיא סע ,רעדנעל

 סערגנָאק טלעוו ןוֿפ םיחולש ייווצ יד

 טימ ןעמַאזוצ ןענייז עכלעוו ,ןליוּפ ןייק

 ךעלטרָאװטנַארַאֿפ ןעװעג ערעדנַא

 ןיא גנומיטש הלהב רעד רַאֿפ

 ,קירוצ בלַאה ַא ןוא רָאי ַא טימ ןליוּפ

 ןגָאלשעג ךיז טָאה ,סעשָאגרַאמ .ש ר"ד

 ןוֿפ קירוצ ןעמוקעג זיא רע ןעוו יתאטח

 טימ עּפָאריײא ןוֿפ עזייר רעטייווצ ןייז

 -רעד טָאה רע .קירוצ םישדח עכעלטע

 ןעגנולקיװטנַא עיינ יד ןוֿפ, זַא טנעק

 -ידיי רעד ןיא ןוא רענײמעגלַא רעד ןיא

 -יצי; ַא ןגעוו זַא ןעז וצ זיא עגַאל רעש

 ,ןדער טינ טציא ןעמ ןַאק עּפָאריײא תא

 ןטכַארטרַאֿפ ןביֹוהנָא ךיז ףרַאד ןעמ

 ןבעל ןשידיי ןוֿפ עיצקורטסנַאקער ןוֿפ

 ןיא ןוא ?.רעטרע ערעדנוזַאב יד ףיוא

 םעד "גָאט; ןרַאֿפ םולָאק ןשילגנע ןַא

 -רַאש ךָאנ רע טָאה 1947 ,רַאונַאי ןט8

 ןוֿפ ןינע רעד, :טקירדעגסיוא ךיז רעֿפ

 ַא יו רעמ טינ ןיא עּפָאריײא תאיצי

 ",םולח

 עינַאּפמָאק יד טרעוו ןגעװטסעדנוֿפ

 -עגנָא ץלַא ךָאנ עּפָארײא תאיצי רַאֿפ
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 טײנַאב וליֿפַא יז זיא סנטצעל .טריֿפ

 -ַאב ןוא .רעטרע לָאצ ַא ןיא ןרָאװעג

 סע יװ םעד ךָאנ יז זיא ןרָאװעג טיינ

 ןוֿפ ןסעיינ ןעמוקנָא ןעגנַאֿפעגנָא ןבָאה
 ךיז ןבָאה ןדיי לָאצ ַא זַא סּפמעק יד

 ךעלקערש ןענייז ייז זַא ןעזעגמורַא

 ןוֿפ ןעגנוזָאל יד ןוֿפ ןרָאװעג טריֿפרַאֿפ

 -קירוצ ןָא ןביוה ןוא עּפָארײא תאיצי

 -עלעט ַא ןעמוקעגנָא זיא ױזַא .ןרָאֿפוצ

 זַא ,ןילרעב ןוֿפ ַאטיא רעד ןוֿפ עמַארג

 ןרעגַאל יד ןוֿפ ןדיי עשיליוּפ 0

 ןבָאה ךיירטסע ןיא ןוא דנַאלשטייד ןיא

 .ןלױּפ ןייק ןרָאֿפוצקירוצ ןבירשרַאֿפ ךיז

 -סיורַא טֿפרַאדעג טָאה סעיינ יד-טָא
 ַא ןעז ןליוו סָאװ עלַא ייב דײרֿפ ןֿפור
 ַא ןוא ןליוּפ ןיא בושי ןשידיי ןטנוזעג
 רעצנַאג רעד ןיא ןבעל שידיי טרעכיזעג
 רעלענש סָאװ ןליוו סָאװ ןוא ,טלעוו
 סּפמעק-*.ּפ .ד, יד ןעוו גָאט םעד ןעז
 -עד עכעלקערש ַא ןביילב זיולב ןלעוו

 זומ ןדרָא סקלָאֿפ רעזדנוא .גנורעניר

 -טנַא ןֿפלעה וצ ןָאק רע סָאװ ץלַא ןָאט

 יד ןיא גנוגעוװַאב עטיירב ַא ןעלקיוו
 גנוזָאל םעד טימ ןטַאטש עטקינײארַאֿפ
 ,רעדנעל עלַא ןוֿפ ןרעיוט יד ןענעֿפע וצ
 ,עניטסעלַאּפ ,ךעלריטַאנ טנכערעגניירַא
 רעזדנוא .םזישַאֿפ ןוֿפ תונברק יד רַאֿפ
 יד ןענעֿפע רעלענש סָאװ ףרַאד דנַאל
 ;ןדיי טנזיוט טרעדנוה רַאֿפ ןרעיוט
 -ָאל רעד-טָא זיב ןעור טינ ןרָאט רימ
 ,טייקכעלקריוו ַא ןרעוו טעװ גנוז

 עניטסעלַאּפ וצ גנולעטש רעזדנוא
 גנוזייל רעד וצ גנולעטש רעזדנוא

 ןשידיי םעד ןוֿפ ןעמעלבָארּפ יד ןוֿפ

 רָאלק רימ ןבָאה עניטסעלַאּפ ןיא בושי

 ןיא .ןטייהנגעלעג ייר ַא ייב טכַאמעג

 -עמַא רעד ןוֿפ גנודנירג רעד תעב ,3

 ןבָאה ,ץנערעֿפנָאק רעשידיי רענַאקיר



 רעד וצ גנורעלקרעד רעזדנוא ןיא רימ

 :טגָאזעג ץנערעֿפנָאק

 -סעלַאּפ ןיא בושי רעשידיי רעד;

 ןטסינויצ ,ןדיי עלַא ןוֿפ גרָאז יד זיא עניט

 רעייז ...ךיילגוצ ןטסינויצ-טינ ןוא

 -רַאֿפ גנע ןענייז טֿפנוקוצ ןוא לרוג

 טֿפנוקוצ רעד טימ ןוא לרוג ןטימ ןדנוב

 רעד רעביא קלָאֿפ ןשידי םעד ןוֿפ

 -נָאק עשידיי רענַאקירעמַא יד .טלעוו

 ןקיניא ךיז ףרַאד ןוא ןָאק ץנערעֿפ
 ,עניטסעלַאּפ עגונב םַארגָארּפ ַא ףיוא

 ןיא ןעגנוטכיר עלַא רעכלעוו ףיוא

 ַא ;ןייגנייא ןענָאק ןלָאז ןבעל ןשידיי
 םעד רַאֿפ ןֿפמעק לָאז סָאװ םַארגָארּפ

 יַאּפ ןיא בושי ןשידיי םעד ןוֿפ טכער

 ,"ריּפַאּפ-ןסייו; םעד ןגעק ,עניטסעל

 ןענָאק ךיז לָאז בושי רעד םעד רַאֿפ

 ןיא ,טרעטשעגמוא ןעלקיװטנַא רעטייוו

 יד טימ גנוטעברַאטימ רעכעלרעדירב ַא

 ."רעקלעֿפ עשיבַארַא

 -נעוונָאק רעטסקעז רעזדנוא ףיוא

 גנורילומרָאֿפ יד-טָא רימ ןבָאה ןָאש

 זַא ,קידנרעלקרעד ,טרעטיירבעגסיוא

 רענעזיװעגנָא רעד ןוֿפ טכיל ןיא זיולב
 עניטסעלַאּפ ןיא ןדיי יד ןלעו םַארגָארּפ

 יַאנָאיצַאנ ַא וצ ןגָאלשרעד ןענָאק ךיז
 גנוציז רעטצעל רעד ףיוא .םייה רעל

 סָאװ ,דרָאָאב רעלַאנָאיצַאנ רעזדנוא ןוֿפ
 ,רַאונַאא ןט31 םעד ןעמוקעגרָאֿפ זיא
 , :טרעלקרעד רימ ןבָאה ,7

 "יונ ןוא עטסקיטכיוװ עמַאס סָאד,
 ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד רַאֿפ עטסקיט

 זיא עניטסעלַאּפ ןיא בושי ןשידיי םעד

 טַאדנַאמ ןשיטירב םעד ןֿפַאשוצּפָא ---

 סנָאשיענ דעטיינוי; ַא ןרילבַאטע ןוא

 ןדיי יד ןֿפלעה וצ ידּכ ,"ּפישיטסָארט

 ,עײרֿפ ַא ןעלקיװטנַא וצ רעבַארַא יד ןוא

 -ַאג טימ ,עניטסעלַאּפ עשיטַארקָאמעד
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 -עמַא ןוֿפ טנעדיזערּפ ,זיאו .ס ןֿפיטס רייד

 סערגנָאק ןשידיי רענאקיר

 יד רַאֿפ ייס ,טכער עכיילג עטריטנַאר

 ,..רעבַארַא יד רַאֿפ ייס .ןדיי

 ,ןכיירטשרעטנוא רעדיוו ןליוו רימ;

 ןוא רעקידנעטשטסכבלעז ַא ןיא זיולב זַא

 רעד טעװ עניטסעלַאּפ רעשיטַארקָאמעד
 -ַארַא סָאד יו טקנוּפ ,בושי רעשידיי

 ץענייז ןכעלקריװרַאֿפ ןענָאק ,קלָאֿפ עשיב

 ץנעטסיזקע רעלַאנָאיצַאנ ַא ףיוא טכער

 -ַאנ עשידיי ַא יו ןעלקיװטנַא ךיז ןוא

 ןיא ןדיי יד רַאֿפ דנַאלמייה עלַאנָאיצ

 ןוֿפ סיזַאב םעד ףיוא ,עניטסעלַאּפ

 ",גנוריגערטסבלעז

 -נוא ןגעוו גנורעלקרעד עטצעל יד

 ןוֿפ ןעמעלבָארּפ יד וצ גנולעטש רעזד

 "עג רימ ןבָאה עניטסעלַאּפ ןיא ןדיי יד

 סָאװ ,ווירב ַא ףיוא רעֿפטנע ןיא ןבעג

 -וקעזקע םעד ןוֿפ ןעמוקַאב ןבָאה רימ

 רענַאקירעמַא םעד ןוֿפ רָאטקעריד-וװיט



 ןרעּפיצ ןיא רעגַאל עיצַארטנעצנָאק ןיא חסּפ

 יקסרָאגָאטעיּפ ר"ד ,סערגנָאק ןשידיי

 ןט29 ןוֿפ וויוב םעד ןיא ןבָאה רימ

 ירד ףיוא טרעֿפטנעעג 1947 לירּפַא

 -יא וצ גנולעטש רעזדנוא (1 :ןגַארֿפ

 -נוא (2 :עניטסעלַאּפ ןייק עיצַארגימ

 גנוצענערגַאב רעד וצ עיציזַאּפ רעזד

 רעזדנוא(2 ; דנַאל ןֿפיוק וצ ןדיי יד ןוֿפ

 רַאֿפ םייה רעלַאנָאיצַאנ ַא וצ גנולעטש

 :טגָאזעג רימ ןבָאה טרָאד .ןדיי

 עשידיי יד זַא טסעֿפ ןביולג רימ;

 טכער עלוֿפ סָאד ןבָאה ןֿפרַאד ןסַאמ
 ןוא טציא עניטסעלַאּפ ןייק ןרירגימיא וצ

 טימ גנודניברַאֿפ ןיא .טייצ רעדעי וצ

 ןענייז רימ זַא ןגָאז רימ ןזומ םעד

 ןריטסיזקע סע סָאװ טגרָאזַאב קרַאטש

 ןיא ,סּפמעק-".ּפ .ד;, יד ץלַא ךָאנ

 ןרעטַאמ ןדיי ןָאילימ לטרעֿפ ַא עכלעוו

 -ַאמעד ןוא עלעבַארעזימ יד רעטנוא ךיז

 זיא סע .ןעגנוגנידַאב עקידנריזילַאר

 רענַאקירעמַא רעד זַא גנוניימ רעזדנוא

 ערעדנַא עלַא ןוא סערגנָאק רעשידיי

 ןֿפלעה ןֿפרַאד סעיצַאזינַאגרָא עשידיי

 -טָא ןוֿפ עיצַאדיוװקיל יד ןרעלענשרַאֿפ

 -ָאלק ץלַא טרעוו סע ןוא ,סּפמעק יד

 עלַא זדנוא ןוֿפ טרעדָאֿפ סָאד זַא רער

 ןריט יד זַא עינַאּפמָאק עשיגרענע ןַא

 ןרעוו טנֿפעעג ןלָאז רעדנעל עלַא ןוֿפ

 .,עיצַארגימיא רעשידיי רַאֿפ

 -ענערגַאב עלַא ןגעק ןענייז רימ;

 רימ .עניטסעלַאּפ ןיא ןדיי ףיוא ןעגנוצ

 ןדיי יד ןוֿפ טכער עלוֿפ יד רַאֿפ ןענייז

 -ַאשּפָא רעד רַאֿפ ןוא דנַאל ןֿפױק וצ

 ,ייז ףיוא ןעגנוצענערגַאב עלַא ןוֿפ גנוֿפ

 -ָאיצַאנ רעד וצ טכירַאב ןיימ ןיא;

 םעד ןופ דרַאָאב ןרָאטקעריד רעלַאנ -

: 
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 בָאה ,ןדרָא-סקלָאֿפ ןלַאנרעטַארֿפ ןשידיי
 זיולב ... (7 טייז ףיוא) טגָאזעג ךיא
 -ָאמעד ןוא רעקיגנעהּפָאמוא ןַא ןיא
 -ידיי רעד טעוװ עניטסעלַאּפ רעשיטַארק

 עשיבַארַא סָאד ךיוא יוװ ,בושי רעש
 טכער ענייז ןכיירגרעד ןענָאק ,קלָאֿפ
 וצ ןוא ץנעטסיזקע רעלַאנָאיצַאנ רַאֿפ



 שידיי ַא יװ דנַאל סָאד ןעלקיװטנַא

 עניטסעלַאּפ ןיא ןדיי רַאֿפ דנַאלמייה

 ",גנוריגערטסבלעז ןוֿפ סיזַאב ןֿפױא

 עקיצנייא יד זַא ןענעקרענַא רימ;

 ןיא דנַאלמייה שידיי ַא רַאֿפ עיטנַארַאג

 ןֿפַאש וצ טײקיאעֿפ יד זיא עניטסעלַאּפ

 -ַארַא ןוא ןדיי יד ןשיװצ עינַאמרַאה ַא

 -ָאיצַאנ עכיילג ןוֿפ סיזַאב ןֿפױא רעב

 זיא'ס .ןטכער ןוא סעיגעליווירּפ עלַאנ

 ןוֿפ קיטילָאּפ ַא זַא גנוניימ רעזדנוא

 ןיא ןלעטש לָאמעלַא טעװ טייכיילג-טינ

 שידיי ַא רַאֿפ ןעגנונֿפָאה יד רַאֿפעג

 םעד ןוֿפ טייוו זיא סָאד ןוא דנַאלמייה

 ןבעל ןכעלקילג ןוא ןרעכיז ,ןכעלדירֿפ

 -גוא רַאֿפ קרַאטש ױזַא ןליוו רימ סָאװ

 ןיא רעטסעװש ןוא רעדירב ערעזד

 .עניטסעלַאּפ

 ךיוא ךיא בָאה טכירַאב ןיימ ןיא;
 יד זַא ןרזחרעביא ןליוו רימ,, :טגָאזעג
 ןיא בושי ןשידיי םעד ןוֿפ ןסערעטניא
 רעד זיולב טינ עגונ ןענייז עניטסעלַאּפ
 עגונ ןענייז ייז .גנוגעװַאב רעשיטסינויצ
 ןטסינויצ:טינ ןוא ןטסינויצ ,ןדיי עלַא
 -נוא ןיא ץלַא ןָאט ןלעוו רימ .ךיילגוצ
 םעד ןעױבֿפױא ןֿפלעה וצ תוחוּכ ערעזד
 ןעוועג זיא סָאד ,עניטסעלַאּפ ןיא בושי
 רעד וצ גנַאגוצ רעזדנוא טביילב ןוא
 ",םעלבָארּפ רעניטסעלַאּפ

 טלעֿפרַאֿפ טינ ךיוא ןבָאה רימ

 וצ גנולעטש רעזדנוא ןכַאמ וצ רָאלק

 ןטסינויצ עסיוועג ןוֿפ גנורעדָאֿפ רעד

 -עגנָא ןבָאה רימ ."טלעװנעמַאק; רַאֿפ

 ןענייז בושי ןוֿפ ןלייט עסיורג זַא ןזיוו

 -גָארּפ-"טלעוונעמָאק; רעד ןגעק ןגעק

 -סינויצ רעטצעל רעד ייב וליֿפַא .םַאר

 יד ןענייז לזַאב ןיא ןָאשנעװנַאק רעשיט

 -נַא ןוא ריעצה רמושה ןוֿפ רעײטשרָאֿפ

 ןגעק ןטָארטעגסױרַא ןעגנוריּפורג ערעד

 סָאד זַא קידנזייוונָא ,גנורעדָאֿפ רעד-טָא

 ןשידיי םעד ןוֿפ ןסערעטניא יד ןגעק זיא

 טינ ןטלַאה רימ .עניטסעלַאּפ ןיא בושי

 ןַא ןיא ןייגוצנײרַא ,טציא קיטיונ רַאֿפ

 -נוא עגונב גנורעלקרעד רעכעלריֿפסיױא
 ?טלעוװנעמָאק} ַא וצ גנולעטש רעזד

 ענעדײשרַאֿפ ייב ןָאטעג סע ןבָאה רימ

 וצ טייצ יד זיא טציא .ןטייהנגעלעג

 רעכלעוו םורַא םַארגָארּפ ַא ןרילומרָאֿפ

 ,ןקינײארַאֿפ ןענעק ךיז ןלָאז ןדיי עלַא
 ,גנוניימ רעזדנוא טיול,זיא םַארגָארּפ יד
 ןשיטעיווָאס ןוֿפ ןרָאװעג טרילומרָאֿפ

 -לעֿפ עטקינײארַאֿפ יד וצ רעײטשרָאֿפ

 עדער ןייז ןיא ,ָאקימָארג יערדנַא ,רעק

 זַא ןטלַאה רימ ,1947 ,יַאמ ןט2 םעד

 -עלע עלַא טלַאהטנַא םַארגָארּפ ידי-טָא

 "ידיי עצנַאג סָאד עכלעוו םורַא ןטנעמ
 ,ןקינײארַאֿפ ןענָאק ךיז לָאז קלָאֿפ עש

 ןוֿפ ןעוועג זיא עדער סָאקימָארג

 רעד רַאֿפ גנוטיײדַאב רעטסערג רעד

 -בָארּפ עטקיטייװעגנָא יד ןוֿפ גנוזייל

 זיא סע ןוא .עניטסעלַאּפ ןיא ןעמעל

 ןעוועג זיא סע זַא ןענָאמרעד וצ קיטכיוו

 יד ןוֿפ ענייא ,דנַאברַאֿפ-ןטעוװָאס רעד

 -ןָארּפ יד-טָא טָאה סָאװ ,יירד עסיורג

 טימ טיירג זיא ןוא טרילומרָאֿפ םַאר

 -ברוד ןֿפלעה יז שזיטסערּפ ןצנַאג ריא

 טָאה סָאװ דנַאל סָאד ; ןבעל ןיא ןריֿפוצ

 םעד ןטָארוצסיױא יוװ געוו םעד ןזיוועג

 טָאה סָאװ דנַאל סָאד ;םזיטימעסיטנַא
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 יד ןזייל וצ ױזַא יו געוו םעד ןזיוועג

 .עגַארֿפ עלַאנָאיצַאנ

 -געגַא עשידיי יד זַא ןֿפָאה ןליוו רימ

 ןוא סערגנָאק רענַאקירעמַא רעד ,רוט

 ,ץנערעֿפנָאק עשידיי רענַאקירעמַא יד

 -ַאגרָא עשידיי ערעדנַא עלַא ךיוא יו

 ןֿפמעק ןלעװ עקירעמַא ןיא סעיצַאזינ

 -עלבָארּפ יד ןוֿפ גנוזייל רעד-טָא רַאֿפ

 ןדיי יד ןוֿפ ,בושי רעניטסעלַאּפ ןוֿפ ןעמ

 ןסערעטניא יד רַאֿפ יו ,עניטסעלַאּפ ןיא

 ,עצנַאג ַא סלַא עניטסעלַאּפ ןוֿפ



 ָאקימָארג יערדנא ןוא ,יקסליאונַאמ ,ד :סטכער ןוֿפ .ןע-וי רעד וצ ןטאגעלעד עשיטעװָאס

 -וצ ףיוא ןָאט קילב ַא רימָאל טציא

 -עזדנוא ןעוועג ןענייז סָאװ ןעז ןוא קיר

 רַאֿפ ןבעל ןשידיי םעד וצ ןגָארטיײב ער

 געו רעד זיא .רָאי יירד עטצעל יד

 ןעוועג ןעגנַאגעג ןענייז רימ ןכלעוו ףיוא

 ערעזדנוא ןענייז סָאװ ? רעקיטכיד ַא

 -ייז סָאװ ? רעטייוו ףיוא ןוויטקעּפסרעּפ

 ןעייטש סָאװ ןעמעלבָארּפ טּפיוה יד ןענ

 ןיא ןדרָא-סקלָאֿפ ןשידיי רעזדנוא רַאֿפ

 ןוֿפ ןעמעלבָארּפ יד טימ גנודניברַאֿפ
 ?ןדרָא םענײמעגלַא רעזדנוא

 נָארטיײב רעזדנוא
 יד ףיוא ןרעֿפטנע ןלעוװ רימ רעדייא

 רָאּפ ַא ןטכַארטַאב רימ ןזומ ןגַארֿפ

 טצעוו סָאד .ןדרָא רעזדנוא ןוֿפ ןטנעמָאמ

 -ַאטנעמַאדנוֿפ עקינייא ןזייל וצ ןֿפלעה

 ןַא זדנוא ןוֿפ ןרעדָאֿפ סָאװ ןגַארֿפ על
 ,טנעמָאמ ןקיטציא םעד ןיא רעֿפטנע
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 טעוװ ,1920 ,ץרעמ רעט30 רעד

 רעד ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא ןיײירַא

 ןיא לעיצעּפס ןוא ,גנוגעווַאב-רעטעברַא

 רעלַאנרעטַארֿפ רעד ןוֿפ עטכישעג רעד

 ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא גנוגעוַאב

 ןדיי יד ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא ךיוא

 רעד טעוװ ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא

 זיא סע .ןרעו טקנעדעג קידנעטש גָאט

 -רעטניא רעד ןרָאװעג ןריובעג טלָאמעד

 ,תמא .ןדרָא רעטעברַא רעלַאנָאיצַאנ

 עשידיי ןדרָא םעד ןבָאה טעדנירגעג

 ןעצ רעכעה ןבָאה עכלעוו ,רעטעברַא

 -ַארֿפ רעשידיי רעד ןיא טֿפמעקעג רָאי

 ןּפיצנירּפ יד רַאֿפ גנוגעװַאב רעלַאנרעט

 -נוֿפ רעד ןרָאװעג רעטעּפש ןענייז סָאװ

 רענייק ,ןדרָא רעזדנוא רַאֿפ טנעמַאד

 טינ ןדרָא ןוֿפ טרובעג םעד תעב טָאה

 -ַאגרָא יד זַא ,ןעמולח וליֿפַא טנָאקעג

 םרָאֿפ-רוטַאינימ ַא ןיא טעװ עיצַאזינ



 טע ואוו ,עגיל-רעקלעֿפ ַא ןסקַאװסױרַא
 עלַאנָאיצַאנ ןצֿפוֿפ ךעלרעדירב ןבעל

 -רָא יד ןוֿפ ענייא עדעי שטָאכ ,סעּפורג

 םעד ןיא טבעוועגנייא זיא סעיצַאזינַאג

 רעלַאנָאיצַאנ רענעגייא ריא ןוֿפ ןבעל

 -עי רעבָא טָאה ,דנַאל ןיא ָאד עדניימעג

 סערעטניא ןטסֿפיט םעד ייז ןוֿפ ענייא עד

 רעצנַאג ַא סלַא עיצַאזינַאגרָא רעד רַאֿפ

 יד טימ ןוא ןדייל יד טימ ךיז ןלייט ןוא

 ,ןטֿפַאשלעזעג ערעדנַא עלַא ןוֿפ ןדײרֿפ

 -נָא זיא סָאװ עיצולָאזער רעד ןיא

 גנודנירג רעד ייב ןרָאװעג ןעמונעג

 ,1930 ,ץרעמ ןט30 םעד ןָאשנעװנָאק

 -ַאגרָא עיינ יד; :ןרָאװעג טגָאזעג זיא

 ןטימ טעדנירגעג ךיוא טרעװ עיצַאזינ

 א עקירעמַא ןיא ןֿפַאש וצ טכיזסיוא

 -ַאגרָא עלַאנרעטַארֿפ עלַא ןוֿפ דנַאברַאֿפ

 ןטעטילַאנָאיצַאנ עלַא ןוֿפ סעיצַאזינ

 ןוֿפ ,עיצולָאזער רעצרוק רעד טָא ןוֿפ

 ןֿפַאשעג זיא ,רעטרעוו עטושּפ יד טָא

 רימ סָאװ ,ןינב רעקיטכערּפ ַא ןרָאװעג

 רעד -- ןטיהּפָא קרַאטש רעייז ןֿפרַאד

 -ַאנָאיצַאנרעטניא רעכעלרעקלעֿפ-ליֿפ

 ,ןדרָא-רעטעברַא רעל

 ןלייצרעד רימָאל קידנעײגײברַאֿפ

 -ַאנָאיצַאנרעטניא;, ןעמָאנ רעד ױזַא יו

 ןעמונעגנָא זיא "ןדרָא-רעטעברַא רעל

 ןרָאװעג טכַארטַאב ןענייז סע .ןרָאװעג

 ןענייז סָאװ ןעמענ קילדנעצ עכעלטע

 -קעס-טיעטס םוצ ןרָאװעג טלעטשעגוצ

 -קירוצ ןענייז עלַא .ינַאבלָא ןיא רַאטער

 -ינַאגרָא ערעדנַא לייוו ןרָאװעג ןזיוועג

 ןיוש ןבָאה ןעמענ עכעלנע טימ סעיצַאז

 -גיא, ןעמָאנ רעד זיולב .טריטסיזקע

 זיא "ןדרָא-רעטעברַא רעלַאנָאיצַאנרעט

 עיצַאזינַאגרָא רעדנַא ןייק ,ײרֿפ ןעוועג

 ,ןגָארטעג טינ ךָאנ םיא טָאה

 רעד זַא טליֿפעג טלָאמעד ןבָאה רימ

 רימ לייוו ,זעיצנעטערּפ וצ זיא ןעמָאנ

 -נַא ןיא ןעגנולײטּפָא ןייק ךָאד ןבָאה

 טינ וליֿפַא .טַאהעג טינ רעדנעל ערעד

 ַא ןופ קנַאדעג רעד רעבָא .עדַאנַאק ןיא

 -ַאב זדנוא טָאה ןדרָא ןכעלרעקלעֿפ-ליֿפ

 א ןעמָאנ םעד טָא ןעמענוצנָא ןגיואוו
 -עג עלַאנָאיצַאנ עלַא ןבָאה גנַאל טייצ
 םעד ןגָארטעג ןדרָא םעד ןיא ןטֿפַאשלעז
 ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןוֿפ "עיצקעס; ןעמָאנ
 -קעס עשידיי :ליּפשיײיב םוצ ,יוװ ,ןדרָא
 רעבָא .וו .ַא .א ,עיצקעס עשיליוּפ ,עיצ
 רָאי ןיא ןָאשנעװנָאק רעזדנוא רַאֿפ ךָאנ
 רעד זַא ,ןעזעגמורַא ךיז רימ ןבָאה 4
 םעד סיוא טינ טקירד "עיצקעס; ןעמָאנ
 עדעי .עיצַאזינַאגרָא רעד ןוֿפ טלַאהניא
 ןעוועג ךָאד זיא טֿפַאשלעזעג עלַאנָאיצַאנ

 -עג זיא יז ,"עיצקעס; ַא יװ רעמ ךס ַא !

 םידעֿפ עטסגנע עמַאס יד טימ ןעוו

 בושי ןלַאנָאיצַאנ ריא טימ ןדנוברַאֿפ !

 רעבלעז רעד ןיא זיא ןוא עקירעמַא ןיא

 טקינײארַאֿפ ויטַארעדעֿפ ןעוועג טייצ

 ןיא סעּפורג עלַאנָאיצַאנ ערעדנַא טימ

 סע .ןליצ עמַאזניימעג רַאֿפ ןדרָא םעד
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 -עג ןסָאלשַאב טלָאמעד רעבירעד זיא

 ןלָאז סעיצקעס ערעזדנוא עלַא זַא ןרָאװ

 לָאז סָאװ ,ןעמָאנ םענעגייא ןַא ןעמעננָא

 -ַאכ םעד ןוא טלַאהניא םעד ןקירדסיוא

 ערעייז ןוא ןבעל רעייז ןוֿפ רעטקַאר

 טָאה עיצקעס עשידיי יד .ןטייקיטעט

 -ַארֿפ רעשידיי, ןעמָאנ םעד ןעמונעגנָא

 טקירד סָאװ ,?ןדרָא-סקלָאֿפ רעלַאנרעט

 -נוא ןוֿפ רעטקַארַאכ םעד סיוא קֿפס ןָא

 -וק טינ ,סנטשרע .עיצַאזינַאגרָא רעזד

 -נגעוורעביא יד סָאװ םעד ףיוא קידנק

 -ַאב רעדילגטימ יד ןוֿפ טייהרעמ עקיד

 ַא רימ ןגָאמרַאֿפ ,רעטעברַא ןוֿפ טייטש

 ,סנטייווצ ,רעטעברַא-טינ לָאצ עסיורג

 טימ ןדנוברַאֿפ גנע ןדרָא רעזדנוא זיא

 ,ןטנגעג יד ןיא עדניימעג רעשידיי רעד

 םעד ןוֿפ ןטייקיטעט יד ןענייז ,סנטירד

 .רעטקַארַאכ סקלָאֿפ ַא ןוֿפ תמאב ןדרָא

 זַא טגָאזעג ןביוא ןיוש ןבָאה רימ

 ןבעל םוצ ןעמוקעג זיא ןדרָא רעזדנוא



 רעד .ףמַאק ןרעווש ןוא ןגנַאל ַא ךָאנ
 -ומרָאֿפ זיא ףמַאק םענעי ןוֿפ תיצמּת
 רעטשרע רעזדנוא ןיא ןרָאװעג טריל
 סע רעכלעוו ןיא ,גנורעלקרעד-ןּפיצנירּפ

 : טגָאזעג טרעוו

 סָאװ ,טֿפַאשרעּפרעק ַא קידנעייז;
 -יטייזנגעק טימ לּכ -םדוק ּפָא ךיז טיג
 -יזרַאֿפ-ןטיוט ןוא -ןקנַארק ,ףליה רעק

 רעד טינ רעבָא ךיז טסילשרַאֿפ ,גנורעכ

 -עב ןוֿפ ןײלַא טנעוו ריֿפ יד ןיא ןדרָא

 טבעל רע רָאנ ,ירעטעמעס ןוא טיֿפענ

 ןקידנֿפמעק ןטימ ןעמַאזוצ טקריוו ןוא
 .?סַאלק-רעטעברַא םעד ןוֿפ לייט

 ןעגנַאגעגכרוד זיא םַארגָארּפ יד טָא

 ערעזדנוא עלַא ןיא רונש רעטיור ַא יו

 ,רָאי 17 עטצעל יד רַאֿפ ןטייקיטעט

 וצ ןעגנַאגעגוצ ןענייז רימ ןעוו ןוא

 סָאד --- ןדרָא ןטקינײארַאֿפ םעד ןעיוב

 ןעוו רָאי ןטשרע םעד ןיא ןעוועג זיא

 ןןבָאה -- ןרָאװעג ןריובעג ןענייז רימ
 רעד טימ ןצנערעֿפנַאק יד ףיוא רימ

 -ירַאגנוא ןוא רעשיסור ,רעשיקַאװָאלס

 טקנוּפ ןטשרע םעד ,עיצַאזינַאגרָא רעש

 ןעגנוגנידַאב - סגנוקינײארַאֿפ יד ןוֿפ

 ; ןֿפוא ןקידנגלָאֿפ םעד ףיוא טרילומרָאֿפ
 -רַא ףרַאד ןדרָא רעטקינײארַאֿפ רעד;

 ןויטַארעדעֿפ ַא ףיוא ןרעוו טריזינַאג

 -ָאנָאטױא רעטסטיירב רעד טימ ,ןֿפוא

 ןיא סעיצקעס-ןכַארּפש עלַא רַאֿפ עימ

 .?עיצַאזינַאגרָא רעד

 רימ ןעוו ,רָאי ןט18 ןֿפױא טציא

 יד ןרילומרָאֿפרעביא לָאמַאכָאנ ןעייג

 -עג רימ ןלעװ ,עיצַאזינַאגרָא ןוֿפ םרָאֿפ

 .ןעניֿפעג גנורילומרָאֿפ ערערָאלק ַא סיוו

 .רעבלעז רעד זיא טלַאהניא רעד רעבָא

 רָאי 17 יד .שרעדנַא ןייז טינ ןָאק רע

 ןדרָא ןטקינײארַאֿפ רעזדנוא ןוֿפ ןבעל

 טגייצרעביא קידנעטשלוֿפ זדנוא ןבָאה

 -עדעֿפ ַא ףיוא ןרעוו טיובעג זומ רע זַא

 רעטסטיירב רעד טיִמ ,ןֿפוא ןוויטַאר
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 עלַאנָאיצַאנ ענייז עלַא רַאֿפ עימָאנָאטױא

 ןעוועג ךיוא טלָאװ סע .,ןטֿפַאשלעזעג

 -געוונָאק רעד ייב ןלָאז רימ זַא קיסַאּפ

 םעד ןרעדנע ןוא ןטכַארטַאב טסנרע ןָאש

 לָאז רע ידּכ ,ןדרָא ןצנַאג ןוֿפ ןעמָאנ

 -עדעֿפ םעד ןעמָאנ ןיא ךיוא ןקורדסיוא

 -רַאֿפ רעזדנוא ןוֿפ רעטקַארַאכ ןוויטַאר

 .עיצַאזינַאגרָא רעטקינייא

 ,טציא ךיז רימ ןעמענרַאֿפ סָאװרַאֿפ

 -ָארּפ רעד טָא טימ ,רָאי ןט18 ןֿפױא

 טינ ,לַאֿפוצ ןייק טינ זיא סע ? םעלב

 -קינײארַאֿפ סָאװ םעד ףיוא קידנקוק

 עלַא יד ןוֿפ ךשמ ןיא טָאה ןדרָא רעט

 -יורג ַא יו ןסקַאוואוצסיוא ןזיוװַאב ןרָאי

 ןבעל םעד ןיא חוּכ רעקיטכיוו ןוא רעס

 עלַאנָאיצַאנ עדעי ןוא דנַאל רעזדנוא ןוֿפ

 ןוא רעסיורג ַא ןרָאװעג זיא טֿפַאשלעזעג

 רעלַאנָאיצַאנ ריא ןיא חוּכ רעקיטכיוו

 םעלַא םעד ףיוא קידנקוק טינ ,עּפורג

 ןֿפַאשעג רָאי 8-7 עטצעל יד ןיא זיא

 טָאה סָאװ ,גנוטכיר עשלַאֿפ ַא ןרָאװעג

 ןוֿפ ןריֿפוצּפָארַא ןדרָא רעזדנוא טליצעג

 ןכלעוו ףיוא ,טנעמַאדנוֿפ ןטנוזעג םעד

 .ןרָאװעג טיובעג זיא רע

 טינ ןעמוקעג זיא עירָאעט עיינ יד
 -עג רעזדנוא ןוֿפ רָאנ ,ןרעדנַא ןייק ןוֿפ

 ןייז .טכַאדעב סקַאמ ,רַאטערקעס-לַארענ

 ןענַאטשַאב ןצרוק ןיא זיא הרוּת עיינ

 סע :ןכירטש-טנורג עדנגלָאֿפ יד ןוֿפ

 סָאװ קילגמוא רעסיורג ַא ןעוועג זיא

 ןוא ןרָאװעג ןריובעג זיא ןדרָא רעד

 עוויטַארעדעֿפ ַא יו טלקיװטנַא ךיז טָאה

 -ָאנָאטױא רעטיירב טימ עיצַאזינַאגרָא

 ;ןטֿפַאשלעזעג עלַאנָאיצַאנ עלַא רַאֿפ עימ

 ךעלטנגייא ןענייז ןטֿפַאשלעזעג יד

 יד יװ ױזַא ןוא "סעיצקעס:ךַארּפש;

 יד ןיא ּפָא ןברַאטש ןכַארּפש עדמערֿפ

 רימ ןֿפרַאד ,ןטַאטש עטקינײארַאֿפ

 רעלענש סָאװ ןלָאז ייז זַא ,ןֿפלעה

 ענעריובעג-רענַאקירעמַא יד ; ןברַאטש

 ןּפורג עלַאנָאיצַאנ ענעדײשרַאֿפ יד ןוֿפ



 רעייז טימ ןָאט וצ סָאװ טינרָאג ןבָאה

 טימ אלימב ןוא ,םַאטשּפָא ןלַאנָאיצַאנ

 ,רעבירעד .סעּפורג עלַאנָאיצַאנ ערעייז

 רעלענש סָאװ ייז ןעמ ףרַאד ,סע טסייה

 -רַאֿפ ןוא שרוש רעייז ןוֿפ ןסײרסױרַא

 ,ןצרוק ןיא ;ןדרָא ןייא ןיא ייז ןקיניא

 ץלעמש; םעד ןוֿפ עירָאעט עטמירַאב יד

 ,?ּפָאט

 ןָאשנעװנָאק רעטצעל רעזדנוא זיב

 -ערקעסילַארענעג רעד טָאה ,1944 ןיא

 -כרוד תוחוּכ עלַא טימ טריבורּפ רַאט

 -ריטַאנ טָאה רע .קיטילָאּפ יד טָא ןריֿפ

 -רעדיוו ןקידלַאװג ַא טנגעגַאב ךעל

 זיא דנַאטשרעדיװ רעד ןעוו ןוא .דנַאטש

 ַא טכַאמעג רע טָאה ,סיורג וצ ןעוועג

 -רוק ַא ףיוא זיולב רעבָא ,טירטקירוצ

 רעטסעב רעטשרע רעד ייב .טייצ רעצ

 ןעמוקעג רעדיו רע זיא טייהנגעלעג

 עלַא טינ -- עירָאעט רעבלעז רעד טימ

 ןליצ ענייז רעבָא ,ןֿפָא ןוא רָאלק לָאמ

 ןוֿפ ןעמענקעװַא :טדנעוועג ןעוועג ןענייז

 םעד ,עזַאב רעייז סעּפורג עלַאנָאיצַאנ יד

 ;ענערױבעג-רענַאקירעמַא יד ,רוד ןגנוי

 -לעזעג עלַאנָאיצַאנ יד ןלעטשקעוװַא

 "ורּפ ; עירָאגעטַאק רעטייווצ ןיא ןטֿפַאש

 -יֿפ ענימעגלַא יד ןלעטשנעמַאזוצ ןריב

 סע ליֿפיװ ףיוא ,ןדרָא ןוֿפ טֿפַאשרער

 -עלע עכלעזַא ןוֿפ ,ךעלגעמ רָאנ זיא

 טַאהעג קיצניװ רעייז ןבָאה סָאװ ןטנעמ

 רע .סעּפורג עלַאנָאיצַאנ יד טימ ןָאט וצ

 דנַאל ןוֿפ טעטש ערענעלק יד ןיא טָאה

 יכַארּפש לָאצ ַא ןקינייא רַאֿפ טריבורּפ

 סָאװ ,שטנערב ןייא ןיא סעשטנערב עק

 ןוֿפ ןֿפוא רעטייווצ ַא ןעוועג זיא סָאד

 -ָאיצַאנ יד ןוֿפ עזַאב יד ןרעלעמשרַאֿפ

 ,.סעּפורג עלַאנ

 רעבָא זיא ןָאשנעװנָאק עטסקעז יד

 -כיר רעטרעקרַאֿפ ַא ןיא ןעגנַאגעגקעװַא

 ןדניבוצ רעגנע ןוֿפ געוו ןֿפױא ,גנוט

 ערעייז וצ ןטֿפַאשלעזעג עלַאנָאיצַאנ יד

 -עמַא יד ןעיצנײרַא ,סעּפורג עלַאנָאיצַאנ

 ןעיוב ןֿפלעה וצ ענעריובעג רענַאקיר

 -ורג רעלַאנָאיצַאנ רעייז ןוֿפ רוטלוק יד

 ,ןבעל ןטימ ייז ןדניברַאֿפ רעגנע ןוא עּפ

 -ַאנ רעייז ןוֿפ ןעמעלבָארּפ ןוא ןבערטש

 .עּפורג רעלַאנָאיצ

 יסילָאּפ יד טָא טָאה טכַאדעב רבח

 טינ זיא סע רעבָא ,ןעמונעגנָא לעיציֿפָא

 רעטצעל רעזדנוא טניז רָאי ןייק קעוװַא

 ןעגנַאֿפעגנָא טָאה רע ןוא ןָאשנעװנָאק

 -רעירֿפ עצנַאג ןייז ןעגנערב וצ קירוצ
 קעווצ םעד רַאֿפ .עירָאעט עשלַאֿפ עקיד .
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 ײלרעלַא ןטיירגוצ ןעגנַאֿפעגנָא רע טָאה

 רָאי ַא טימ .ןטנעמוקָאד ?עשיטערָאעט,

 טגָאװעג רע טָאה קירוצ בלַאה ַא ןוא

 -ענעג רעד וצ טכירַאב ַא ןטיירגוצוצ

 רע ןכלעוו ןיא ,גנוציז-דרָאב רעלַאר

 יסילָאּפ יד טנקיײלעגּפָא שיטקַאֿפ טָאה

 -נוא ייב ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא סָאװ

 -לימ .ש רבח .ןָאשנעװנַאק רעט6 רעזד

 -צעל רעד וצ טכירַאב ןייז ןיא ,םָארג

 ,ליסנוַאק לַארענעג םעד ןוֿפ גנוציז רעט

 טָאה ,1947 ,ץרעמ ןט2 ןוא ןט1 םעד

 -קַארַאכ ןֿפוא ןכעלֿפערט ַא רעייז ףיוא

 ענעגָאלשעגרָאֿפ סטכַאדעב טריזירעט

 : ןדרָא םעד ןיא סיסילָאּפ ?עיינ;

 -לֵא ןיא ןענייז ןעקנַאדעג יד טָא;

 טרעּפרעקרַאֿפ ןעוועג ןעמונעג ןיימעג

 -עגרעטנוא טָאה סָאװ גנַאגוצ םעד ןיא

 -גוא' ,ןקידנעײגײברַאֿפי םעד ןכָארטש

 "ןקידנדניװשרַאֿפפ ןוא !ןקידנעייגרעט

 -ָאיצַאנ רענַאקירעמַא יד ןוֿפ רעטקַארַאכ

 -סיוא וליֿפַא טָאה ןעמ .סעּפורג עלַאנ

 גנַאל יו טגָאזעגסױארָאֿפ ןוא טנכערעג

 ןלעװ !סעּפורג ךַארּפש עדמערֿפ' יד טָא

 -רָא ןַא ןעוועג זיא סע .ןריטסיזקע ךָאנ
 יד ןריֿפכרוד ןֿפרַאד רימ זַא עיצַאטנעי

 -יווקיל ןֿפלעה וצ עבַאגֿפױא עקילייה

 ןיא !ןעמזינַאגרָא עדמערֿפ' יד טָא ןריד

 ןעוועג זיא סָאד .ןבעל רענַאקירעמַא

 'רעויסערגָארּפ ַא רַאֿפ טנכעררַאֿפ

 *, ..עבַאגֿפױא



 םָארגלימ .ש

 -יֿפ רעצנַאג רעד ןוֿפ טידערק םוצ

 "עג ָאד ףרַאד ןדרָא םעד ןוֿפ טֿפַאשרער

 "ייז סיסילָאּפ סטכַאדעב זַא ןרעוו טגָאז
 .ןרָאװעג ןזיוועגקירוצ קימיטשנייא ןענ
 -גיא םעד ןוֿפ טייקיטעט יד ,טרעקרַאֿפ

 ערעייז בילוצ רעלוֿפ ןוא רעגנירג ליֿפ

 "עג עשינַאכעמ רעייז ,ןעגנודניֿפרעד

 עגנַאל ןוא סייווש רעייז ,טייקטלוש

 | .?טעברַא ןדנוטש

 ןלעטשטסעֿפ לָאמַאכָאנ ָאד ןליוו רימ

 רימ סָאװ עיניל רעד ןוֿפ טייקיטכיר יד

 ' ַא סלַא ןדרָא-רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנרעט

 טָאה ןָאשנעװנָאק רעד טניז רעצנַאג

 ענעמונעגנָא יד טקיטעטשַאב רעמ ךָאנ

 ףרַאד ןדרָא רעד ןכלעוו ףיוא גנוטכיר

 רעשלַאֿפ רעד וצ ץַאזנגעק ןיא ,ןייג

 ,ןטכַאדעב ןוֿפ ןגָאלשעגרָאֿפ גנוטכיר

 יד טקירדעגסיוא םָארגלימ רבח טָאה

 -סױרַא זיא סָאװ גנוניימ עוויטקעלָאק

 ןוא רעגנַאל רעד ןיא ןרָאװעג טגָאזעג

 -צעל רעד ףיוא עיסוקסיד רערַאבטכורֿפ

 ;ליסנוַאק-לַארענעג םעד ןוֿפ גנוציז רעט

 ךיז טָאה קלָאֿפ רענַאקירעמַא סָאד;

 -לעֿפ-ליֿפ ַא ןוֿפ טלקיװטנַא שירָאטסיה

 ' ןוֿפ ןטקַאֿפ יד .טנורגרעטניה ןכעלרעק

 -יא ןסַאמ זַא ,ןענייז עטכישעג רעזדנוא

 רעדנעל ענעדיײשרַאֿפ ןוֿפ ןטנַארגימ

 -נערב ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג ןענייז

 ליֿפ ,סעיצידַארט עכייר ךיז טימ קידנעג

 ַא ןוא ,תושורי עלערוטלוק ענעדײשרַאֿפ

 טײהײרֿפ רַאֿפ גנובערטש עקידנענערב

 -טנַא ןבָאה סעּפורג עלַאנָאיצַאנ יד .,. |

 עלוֿפטכַארּפ ןוא עקידנרעיוד טלקיוו

 רענַאקירעמַא רעד וצ ןעגנורעייטשייב

 ןרָאװעג זיא ןבעל רעזדנוא ...רוטלוק

 גנודנירג רעד תעב ןעמונעגנָא ןבָאה

 -ַאב עיניל יד טָא ,ןדרָא רעזדנוא ןוֿפ
 יד ןקיטסעֿפַאב וצ רָאנ טינ טקעוװצ

 סעּפורג עלַאנָאיצַאנ יד ןוֿפ סעיציזָאּפ

 ךיוא רָאנ ,ןבעל רענַאקירעמַא םעד ןיא

 ןדרָא ןטקינײארַאֿפ םעד ןוֿפ עיציזָאּפ יד

 רע טעװ ןֿפוא ַאזַא ףיוא .ןצנַאג ַא סלַא

 ןענָאק וצ קיאעֿפסנבעל רעמ ךָאנ ןרעוו

 -גירד סָאװ ןעמעלבָארּפ יד ןעמענֿפױא

 רעדעי ןוֿפ ןבעל םעד ןוֿפ סױרַא ןעג

 -ַאקירעמַא ןוֿפ ןוא עּפורג רעלַאנָאיצַאנ

 ,ללכב קלָאֿפ רענ
 דנַאל ןשיסַאלק םעד ןיא זדנוא ייב

 ואוו ,גנוגעװַאב-רעלַאנרעטַארֿפ רעד ןוֿפ

 -לימ טימ סנדרָא ךס ַא ָאד ןענייז סע

 -ידַארט עכייר טימ ,רעדילגטימ ןענָאי

 -סיזקע ,ןעגנואוטֿפיוא עקיזיר ןוא סעיצ

 -רָא עלַאנרעטַארֿפ ַאזַא טינ ךָאנ טריט

 -ָאיצַאנרעטניא רעזדנוא יוװ עיצַאזינַאג

 ןכלעוו ןיא ,זיא ןדרָא רעטעברַא רעלַאנ

 ףיוא סעּפורג עלַאנָאיצַאנ 15 ןבעל סע

 טלעטש סָאװ ןוא ןֿפוא ןכעלרעדירב ַא

 טֿפַארק עטקינײארַאֿפ ַא רָאֿפ ךיז טימ

 רעטעברַא יד ןוֿפ ןסערעטניא יד רַאֿפ

 .ןסַאמ-סקלָאֿפ ןוא

 ןֿפױא זומ ןָאשנעװנַאק עט7 יד

 סטכַאדעב ןזייווקירוצ ןֿפוא ןטסֿפרַאש

 לָאמ ַא ךָאנ ןקיטעטשַאב ןוא סיסילָאּפ

 ןעמונעגנָא זיא סָאװ עיניל עקיטכיר יד

 -נָאק רעטסקעז רעזדנוא ףיוא ןרָאװעג

 -יירבעגסיוא ןוא טֿפיטרַאֿפ יו ,ןָאשנעװ |
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 רעלַארענעג רעטצעל רעד ייב טרעט

 רימ ןלעוו סָאד קידנעוט .גניטימ דרָאב

 ייירב ףיוא ןדרָא רעזדנוא ןריֿפֿפױרַא

 ַא ךָאנ רַאֿפ ןכַאמ םיא ןוא ןגעוו ערעט



 ןסערעטניא יד ןיא טֿפַארק רערעסערג

 ,דנַאל רעזדנוא ןוֿפ

 -עג קידנעטש טָאה ןדרָא רעזדנוא

 -ירעמַא ןוֿפ ןסערעטניא יד ןיא טֿפמעק

 ןטשרע עמַאס םעד ןוֿפ ,קלָאֿפ רענַאק

 ,ןרָאװעג ןריובעג ןענייז רימ ןעוו גָאט

 -נעמעצ וצ ןזיוװַאב טינ ךָאנ ןבָאה רימ

 ךָאנ ןבָאה רימ ,תוחוּכ ערעזדנוא ןריט

 וצ ןֿפוא ןקירעהעג ַא ףיוא ןֹזיווַאב טינ

 יד ןעוו ,טייקיטעט רעזדנוא ןריזינַאגרָא

 -גוא ןיא ןעגנולקיווטנא עשימָאנָאקע

 ןֿפורעג ןוא טנָאמעג ןבָאה דנַאל רעוד

 לָאז סָאװ סעטערקנָאק סעּפע ןָאט וצ

 -עמַא רעד ןוֿפ טיונ יד ןרעדניל ןֿפלעה

 ןדרָא רעזדנוא .גנורעקלעֿפַאב רענַאקיר

 ויטַאיציניא יד ןעמונעג טלָאמעד טָאה

 עטקינײארַאֿפ עסיורג ַא ןֿפורוצנעמַאזוצ

 רעלַאנרעטַארֿפ רעד ןוֿפ ץנערעֿפנָאק

 טגײלעגקעװַא זיא סע ואוו ,גנוגעוװַאב

 -ָאס רַאֿפ ףמַאק ןרַאֿפ עזַאב יד ןרָאװעג

 סָאװ םַארגָארּפ ַא ,גנורעכיזרַאֿפ רעלַאיצ

 ןוֿפ ןרָאװעג טריֿפעגכרוד דעטעּפש זיא

 ןענייז רימ ןיילק יוװ .גנוריגער רעד

 טלָאמעד רימ ןבָאה ,ןעוועג טינ טלָאמעד

 םעד ףיוא גַארטיײב ןקיטכיוו ַא טכַאמעג

 ,טיבעג

 רעד ןעוו ,1922 ןוֿפ גנילירֿפ ןיא

 ןייז טימ ןעמונרַאֿפ ךיז טָאה םזירעלטיה

 ןיא ןדיי יד ןגעק ףירגנֶא ןטשרע

 טעדנעוװעג ךיז רימ ןבָאה ,דנַאלשטַײד

 . -רַאֿפ וצ סעיצַאזינַאגרָא עשידיי עלַא וצ

 -יב םעד ןגעק ףמַאק ןיא ךיז ןקינייא
 רעד ןיא .ןדיי יד ןוֿפ אנוש ןטסרעט

 ןיא עיצַארטסנָאמעד-סקלָאֿפ רעסיורג

 ךיז ןבָאה סע רעכלעוו ןיא ,1922 ,יַאמ
 -רָאי-וינ ןָאילימ ַא טעמּכ טקילײטַאב

 רע ןיילק יוװ ,ןדרָא רעזדנוא טָאה ,רעק

 ןַא ןעמונרַאֿפ ,ןעוועג טינ טלָאמעד זיא

 .ץַאלּפ ןעזעגנָא
 טעדנירגעג זיא *.ַא .יַא .יס; יד ןעוו

 רַאֿפ ןטלַאהעג סע רימ ןבָאה ,ןרָאװעג

 רעזדנוא ןיא .ייז ןֿפלעה וצ בוח רעזדנוא

 יד ןוֿפ ווירב ןעניֿפעג ריא טעוו ןדרָא

 ,יס; רעד ןוֿפ רעריֿפ עטסקיטכיוו עמַאס

 -יזערּפ םעד ןוֿפ קידנגנַאֿפנָא ,".ָא ,יַא

 -יפ עלַאקָאל זיב יערָאמ ּפיליֿפ ,טנעד

 -ייז טקירדעגסיוא עלַא ייז ןבָאה ,רעד

 םעד רַאֿפ ןדרָא רעזדנוא וצ קנַאד רע

 רע סָאװ גַארטיײב ןקיטכיװ ןוא ןסיורג

 ןֿפלעה וצ טכַאמעג טייצ רענעי ןיא טָאה

 ,סנָאינוי ערעייז ןעױבֿפױא

 -ַאּפ יד ? ןָאטעג סָאד טָאה רעוו ןוא

 -ָאטיױא רעד ןיא ןדרָא םעד ןוֿפ ןקַאיל

 ןוֿפ ןקַאװָאלס יד ,עירטסודניא ליבָאמ

 ןוא ,עירטסודניא לָאטש ןיא ןדרָא םעד

 -ניא ערעדנַא ןיא ןטֿפַאשלעזעג ערעדנַא

 ,סעירטסוד

 רעזדנוא סָאװ גָאט ןטשרע םעד ןוֿפ

 רע טָאה ןרָאװעג ןריובעג זיא ןדרָא

 -ָאּפ עלערוטלוק עקיטכיוו ַא ןעמונרַאֿפ

 'סָאד ןוא .ןבעל ןשידיי םעד ןיא עיציז

 -סקלָאֿפ ןשידיי ןגעוו ןגָאז רימ סָאװ

 -עלק ַא ןיא ןרעוװ טגָאזעג ןָאק ,ןדרָא
 עלַא ןגעוו סָאמ רערעסערג רעדָא רערענ

 רעזדנוא ןיא ןטֿפַאשלעזעג עלַאנָאיצַאנ

 .ןדרָא ןטקינײארַאֿפ

 טעברַא עקידנדער-שילגנע
 ןעגנוכיירגרעד טּפיױה יד ןוֿפ ענייא

 טירשרָאֿפ רעד זיא טעברַא רעזדנוא ןיא

 -צרָאװגיײא ןיא טכַאמעג ןבָאה רימ סָאװ

 יד ןשיװצ ןדרָא םעד ןעיוב ןוא ןעל

 זיא סָאד .ןדיי ענעריובעג-רענַאקירעמַא

 טינ ןענָאק רימ סָאװ גנוכיירגרעד ַא

 סָאװ ןדיי לָאצ רעד ןיא זיולב ןטסעמ

 לָאצ רעד ןיא רעדָא זדנוא וצ ןרעהעג

 סָאװ סעשטנערב עקידנדער-שילגנע

 עטסקיטכיוו סָאד ,טציא ןגָאמרַאֿפ רימ

 -שידיי טקינײארַאֿפ ןבָאה רימ סָאװ זיא/
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 ןדיי עקידנדער-שילגנע ןוא עקידנדער
 רעד .עיצַאזינַאגרָא רעשידיי ןייא ןיא

 -עמַא יד טלײטעגּפָא טָאה סָאװ טנורגּפָא



 ,רעביירש רעטסואװַאב ,ןהאק טרעבלא
 .ןדרָא ןלַאנרעטַארֿפ ןשידיי ןוֿפ טנעדיזערּפ

 -דמערֿפ יד ןוֿפ ענעריובעג רענַאקיר

 ןרָאװעג טֿפַאשעגּפָא זיא ענעריובעג

 -ייז תורוד עדייב ןוֿפ ןדיי עויסערגָארּפ

 ןייא ןיא ןצלָאמשעגנעמַאזצ טציא ןענ

 רעשידיי רעד ,עיצַאזינַאגרָא רעקיטכעמ

 .ןדרָא סקלָאֿפ רעלַאנרעטַארֿפ

 זַא ,ךיז ןענָאמרעד וצ טוג זיא סע

 רָאֿפנעמַאזוצ ןלַאנָאיצַאנ ןטֿפניֿפ םייב

 יד טריטוקסיד טשרעוצ רימ ןבָאה

 ןדרָא םעד ןרימרָאֿפסנַארט ןגעוו עגַארֿפ

 .עיצַאזינַאגרָא רעקיכַארּפש-יײיװצ ַא ןיא

 -גנע ןעיוב ןגעוו קנַאדעג רעד רעבָא

 לייט ַא סלַא סעשטנערב עקידנדער-שיל

 עטייוו ַא זיולב ןעוועג זיא ןדרָא ןוֿפ

 רעד ,1940 ןיא רעריֿפ יד ייב גנונעֿפָאה

 טעמּכ ךָאנ טָאה רעצנַאג ַא סלַא ןדרָא

 -סנַארט וצ טייקכילגעמ יד ןעזעג טינ

 -ַאנ ןיא סעיצקעסיךַארּפש יד ןרימרָאֿפ

 טָא ןוא .סעיצַאזינַאגרָא עּפורג עלַאנָאיצ

 -גוא טרעטשעג ךיוא טָאה טקַאֿפ רעד

 -ערישילגנע יד ןשיװצ טעברַא רעזד

 .ןדיי עקידנד

 ןיוש רימ ןבָאה 1942 ןיא רעבָא

 גנורעדנע עסיורג ַא טכַאמעג טַאהעג
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 ןבָאה רימ .עיצַאטנעירָא רעזדנוא ןיא

 -עגלַא יד ןרירעֿפסנַארט וצ ןביוהעגנָא

 טַאהעג ןבָאה סָאװ סעשטנערב עניימ

 םוצ טֿפַאשרעדילגטימ עשידיי עסיורג ַא

 רעטסקעז רעד ייב ,ןדרָא-סקלָאֿפ ןשידיי

 רימ ןבָאה ןָאשנעװנָאק רעלַאנַאיצַאנ

 11,000 ןגעוו ןטכירַאב טנעקעג ןיֹוש

 . עקידנדער-שילגנע יד ןיא רעדילגטימ
 .סעשטנערב

 -קילג ןוא ץלָאטש רעייז ןענייז רימ

 ןט7 םעד וצ ןטכירַאב ןענעק וצ ךעל

 -צעל יד ןיא זַא רָאֿפנעמַאזוצ ןלַאנָאיצַאנ

 -רַאֿפ וצ ןזיוװַאב רימ ןבָאה רָאי יירד עט

 -ילגטימ עקידנדער-שילגנע יד ןעלּפָאט

 רימ ןגָאמרַאֿפ גָאט וצ טנייה .טֿפַאשרעד

 םורַא ןיא רעדילגטימ 20,000 רעביא

 ,סעשטנערב עקידנדער-שילגנע 0

 -לעוו טימ גנוכיירגרעד ַא זיא סָאד

 -לָאטש ןָאק ןדרָא רעצנַאג רעד רעכ

 -גנע ןַא ןעיוב ןיא ןגלָאֿפרעד יד .ןריצ

 ליֿפ ַא ןבָאה גנוגעוװַאב עקידנדער-שיל

 לָאצ יד זיולב יו גנוטיײדַאב ערעסערג
 "ורקער ןבָאה רימ סָאװ רעדילגטימ

 -יטעט יד ןוא ןבעל עצנַאג סָאד ,טריט

 -עג ליֿפ ךיז ןבָאה ןדרָא םעד ןוֿפ ןטייק

 -גנוא ןוֿפ גנוקילײטַאב רעד בילוצ ןטיב

 ןוא רעדירב עקידנדער-שילגנע ערעזד

 רעזדנוא ןוֿפ עזַאֿפ עדעי .רעטסעוװש

 -רַא רעייז ןוֿפ ןסָאנעג טָאה טייקיטעט

 ןַא גָאט וצ טנייה טריטסיזקע סע .טעב

 סָאװ ,ןעייר ערעזדנוא ןיא םזַאיזוטנע

 םזַאיזוטנע םעד וצ ןכיײלגרַאֿפ ךיז ןָאק

 ,ןדרָא ןוֿפ געט עטשרע יד ןיא

 -ייז 1944 ןיא ןָאשנעװנַאק רעד ייב

 סעשטנערב עקידנדער-שילגנע יד ןענ

 ערעזדנוא ןיא "?ענירג; ןעוועג ךָאנ

 געוו םעד טּפַאטעג ךָאנ ןבָאה ייז .ןעייר

 גָאט וצ טנייה .ןבעל ןשידיי םעד ןיא

 ןענייז יז .ןסקַאװעגסיוא ןיוש ייז ןענייז

 -ָארּפ ןוֿפ סעיצַאזינַאגרָא עטלקיװטנַא



 ןַא רעמ סלַא ןרעוו סָאװ ןדיי עוויסערג

 רעשידיי רעד ןוֿפ לייט רעלַארגעטניא
 ץשקיטכיוו ַא ןכַאמ סָאװ ןוא עדניימעג

 לטעצ ןדנצנעלג םעד וצ גנורעײטשַאב

 -ַארֿפ ןשידיי םעד ןוֿפ ןעגנוכיירגרעד

 םעד ןוֿפ ןוא ןדרָא-סקלָאֿפ ןלַאנרעט

 ,ןצנַאג ַא סלַא ןדרָא

 יסילַאּפ עקיטכיר ַא

 ןביוהעגנָא טשרעוצ ןבָאה רימ ןעוו

 -עג-רענַאקירעמַא יד ןשיוװצ ןטעברַא

 טֿפַאשרעריֿפ רעזדנוא זיא ,ןדיי ענעריוב

 -לַאװג טימ טעברַא רעד וצ ןטָארטעגוצ

 -ַאּפ רעקיטכיר ַא ןוא םזַאיזוטנע ןקיד

 -גנע יד ןוֿפ סקואוו רעלענש רעד .יסיל

 תודע ןַא זיא סעשטנערב עקידנדער-שיל

 ןוא ,םַארגָארּפ רעקיטכיר רעד-טָא ןוֿפ

 יד טימ ץלָאטש ןייז תמאב ןענעק רימ

 רימ .טיבעג םעד ףיוא ןעגנוכיירגרעד

 -סנרע לָאצ ַא רַאֿפ טציא רעבָא ןעייטש

 -סיד ןֿפרַאד רימ סָאװ ןעמעלבָארּפ עט

 .ןָאשנעװנָאק רעד ייב ןריטוק

 ןטנעמעלע עקידנדער-שילגנע יד

 ןֿפרָאװרעטנוא ןעוועג ןענייז ערעזדנוא

 עיצַאלימיסַא ןוֿפ סולֿפניא םעד וצ

 .עדניימעג עשידיי עצנַאג יד יו טקנוּפ

 רעד טיול ןרָאװעג ןגיוצרעד ןענייז ייז

 גנוקריוו עטלמַאזעגנָא יד ,גנולעטשנייא

 -קילבָאּפ יד ןיא גנואיצרעד רעייז ןוֿפ

 ןוא ָאידַאר ,ןעגנוטייצ יד ןוֿפ ,סלוקס

 ןיא טריצודָארּפ ייז ןיא טָאה סיוואומ

 -געט עשירָאטַאלימיסַא סָאמ רעסיורג ַא

 ,ןצנעד

 -קַאער רעד ןגעק קידנריטלָאװער
 ייז ףיוא זיא סָאװ עירָאעט רערענָאיצ

 יז ןבָאה ,ןרָאװעג ןעגנואווצעגֿפױרַא

 רעויסערגָארּפ רעד וצ טעדנעוװעג ךיז

 טָאה רעבָא ןרעױדַאב םוצ .גנוגעװַאב

 יד ןעמונעגנָא לָאמ ליֿפ טלָאװער רעד

 יז ,םזיליהינ ןלַאנָאיצַאנ ןוֿפ עמרָאֿפ
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 םעד ןָא ןעמענ ייז זַא טקנעדעג ןבָאה

 סָאװ םעד ךרוד םזילַאנָאיצַאנרעטניא

 -גודניברַאֿפ ערעייז ןדײנשּפָא ןלעװ ייז

 -עביא זיא סע .קלָאֿפ ןשידיי ןטימ ןעג

 יד ןוֿפ עידעגַארט יד זַא ןגָאז וצ קיר

 ַא טכַאמעג טָאה עּפָארײא ןיא ןדיי

 ןיא ןדיי יד ףיוא קורדנייא ןקידלַאװג

 -עסיטנַא רעקידנסקַאו רעד ;עקירעמַא

 -עג ךיוא טָאה דנַאל ןיא ָאד םזיטימ

 רעד וצ ןגיוא ערעייז ןענעֿפע ןֿפלָאה

 ןדיי .ןסַאמ עשידיי יד ןוֿפ םעלבָארּפ

 טכַארטַאב טינ לָאמנייק ךיז ןבָאה סָאװ

 ןעמונעג גנילצולּפ ןבָאה ןדיי רַאֿפ

 םזיליהינ ןלַאנָאיצַאנ רעייז ןֿפרַאװּפָארַא

 יד וצ גנוזייל ַא ןכוז ןביוהעגנָא ןוא

 .ןעמעלבָארּפ עשידיי

 ערעזדנוא ןוֿפ גנודנירג רעד ייב

 ןבָאה ,סעשטנערב עקידנדער-שילגנע

 ואוו ץַאלּפ ַא ןכַאמ טלָאװעג ייז ןוֿפ רימ

 ןטעברַא ןענָאק ןלָאז ןדיי עויסערגָארּפ

 רעלַארגעטניא ןַא ןרעוו ןענָאק ןלָאז ןוא

 ,עדניימעג רעשידיי רעד ןוֿפ לייט

 סקואוו רעלענש רעזדנוא

 -רעדילגטימ ַא טציא ןבָאה רימ

 םעד ןיא 60,000 רעביא ןוֿפ טֿפַאש

 סע .ןדרָא סקלָאֿפ ןלַאנרעטַארֿפ ןשידיי

 . "רעד יד-טָא זַא ןגָאז וצ קירעביא זיא

 ןָא ךעלגעממוא ןעוועג טלָאװ גנוכיירג

 טניז ,סעשטנערב עקידנדער-שילגנע יד

 -נדער-שידיי יד ןשיווצ טנורגּפָא רעד

 ןדיי עקידנדער-שילגנע יד ןוא עקיד

 ,ןרָאװעג טֿפַאשעגּפָא זיא ןדרָא םעד ןיא

 -ַאגרָא רעזדנוא ןוֿפ ןלייט עדייב ןבָאה

 -נצנעלג םעיינ ַא ןבירשעגנָא עיצַאזינ

 ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא לטיּפַאק ןקיד

 -גלָאֿפרעד יד .ןדרָא ןוֿפ סקואוו םעד

 סָאװ סעינַאּפמָאק עיצַארטנעצנַאק עכייר

 -שייב ןענייז ןרָאװעג טריֿפעגנָא ןענייז

 יד ןוֿפ סקואוו ןטרעהרעדמוא ןוֿפ ןליּפ



 .עיזיוויד סוראזאל אמע רעד ןוֿפ רעריֿפ יד וצ תונּתמ טריטנעזערּפ רַאטס שזדרָאשזד

 ןדעי ןיא סעשטנערב עקידנדער-שילגנע

 ,דנַאל ןוֿפ לייט

 ןגנַאל ַא ןבעגנָא טנָאקעג ןטלָאװ רימ

 -רָא ןענייז סָאװ סעשטנערב ןוֿפ לטעצ

 ריֿפ רעדָא יירד טימ ןרָאװעג טריזינַאג

 -ילגטימ ןצֿפוֿפ זיולב טימ קירוצ רָאי

 ,רעטרַאשט ַא ןעמוקַאב וצ גונעג ,רעד

 ,400 ,200 גָאט וצ טנייה ןבָאה סָאװ

 .רעדילגטימ 500 וליֿפַא רעדָא

 ןדירֿפוצ רעייז ןענייז רימ שטָאכ

 רעבָא זיא ,סקואוו ןשירעמונ םעד טימ

 טנעצָארּפ רעד זַא ןענָאמרעד וצ קיטכיוו

 -נדער-שילגנע יד ןיא טֿפַאשרעדילגטימ
 ןיא טינ ץלַא ךָאנ זיא סעשטנערב עקיד

 -לעֿפַאב רעשידיי רעד וצ עיצרָאּפָארּפ

 -עגנָא טרעוו סע .עקירעמַא ןיא גנורעק

 טנעצָארּפ 60 סנטסקינייוװמא זַא ןבעג

 -גנע ןענייז עקירעמַא ןיא ןדיי יד ןוֿפ

 דער ךיא זַא ביולג ךיא .עקידנדער-שיל

 ,ןעמָאנ םענעגייא ןיימ ןיא זיולב טינ

 ערעזדנוא עלַא ןוֿפ ןעמָאנ םעד ןיא רָאנ

 רעזדנוא זַא ןגָאז לעװ ךיא ןעוו ,רעריֿפ

 עקידנדער-שילגנע יד זַא זיא גנובערטש

 סיורג ױזַא ןרעוו לָאז טֿפַאשרעדילגטימ

 -רעד ןָאק סָאד .עקידנדער-שידיי יד יו

 -ַאנ רעטכַא רעזדנוא זיב ןרעוו טכיירג

 קידנריזילַאנַא .ןָאשנעװנַאק רעלַאנָאיצ

 . ןבָאה רימ זַא רימ ןעעז ,סקואוו רעזדנוא

 יד ןיא סערגָארּפ ןטסערג םעד טכַאמעג

 ,ןילקורב .ב.צ ,ןרעטנעצ עשידיי עסיורג

 ןוא ָאגַאקיש .,עיֿפלעדַאליֿפ ,סקנָארב

 ךָאנ רעבָא זיא סע .סעלעשזדנַא סָאל

 עכלעוו ןיא טעטש לָאצ ַא ןַארַאֿפ ץלַא

 ,גונעג ןסקַאוועג טינ ןענייז רימ

 סקואוו ןוֿפ ןעמעלבָארּפ
 רימ סָאװ ןעמעלבָארּפ יד ןוֿפ ענייא

 -גוא זיא טזיילעג טינ ץלַא ךָאנ ןבָאה

 ערענעלק יד ןיא טייקכַאװש רעזד
 .עקירעמַא ןוֿפ ךעלטעטש ןוא טעטש
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 טעטש ליֿפוצ ןַארַאֿפ ץלַא ךָאנ ןענייז סע
 עסיורג קיסעמסינלעהרַאֿפ ןבָאה סָאװ

 רעבָא ןבָאה ןוא ןעגנורעקלעֿפַאב עשידיי

 עקידנדער-שילגנע ןייק טינ ץלַא ךָאנ

 ,ןדרָא םעד ןוֿפ סעשטנערב

 זַא ןכיירטשרעטנוא ךיוא ןזומ רימ

 רַאֿפ ןעמעלבָארּפ טּפיױה יד ןוֿפ ענייא

 -ַארּפש ייווצ ַא ןדימשוצסיוא זיא זדנוא

 -לוֿפ ןייז לָאז סָאװ ,טֿפַאשרעריֿפ עקיכ
 ַאזַא טימ ןריֿפוצנָא קיאעֿפ קידנעטש

 רעזדנוא יו עיצַאזינַאגרָא רעסיורג

 -נעטשלוֿפ ןענָאק טינ ןלעוװ רימ .ןדרָא

 ןכעלרעניא רעזדנוא ןריזילַאער קיד

 ַא ןבָאה טינ ןלעװ רימ זיב רעטקַארַאכ

 ןוא עקידנדער-שילגנע ןוֿפ טֿפַאשרעריֿפ

  .ןדיי עקידנדער-שידיי
 ערעזדנוא עלַא זַא קיטכיוו זיא סע

 ַא ףיוא -- ןטֿפַאשרעּפרעק עקידנריֿפ

 -סַאמ טקירטסיד ַא ףיוא ןוא ןלַאנָאיצַאנ

 -שטנַא ןענעק תמאב ןלָאז -- בַאטש

 רעזדנוא ןוֿפ רעטקַארַאכ םעד ןכערּפ

 -עג זומ טֿפַאשרעריֿפ יד .עיצַאזינַאגרָא

 -כיילג ןוֿפ סיזַאב א ףיוא ןרעוװו טיוב

 ךס ַא טכַאמעג ןיוש ןבָאה רימ .טייה

 "-יינ םעד טָא ןעלקיװטנַא ןיא טירשרָאֿפ

 ןלַאֿפ ליֿפ ןיא .טֿפַאשרעריֿפ ּפיט םע
 זיא סָאװ סעצָארּפ ַא סָאד זיא רעבָא

 ,עֿפוטש רערַאטנעמעלע ןַא ןיא ץלַא ךָאנ

 ןיא סערגָארּפ טכַאמעג ןבָאה רימ

 -ידיי עקיטכיוו יו סעשטנערב לָאצ ַא

 ןָא ךיז ןבייה ייז .סעיצַאזינַאגרָא עש

 -לוק רעשידיי רעד טימ ןקיטֿפעשַאב וצ
 -נוא ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה ייז ; רוט

 "נָא ןבָאה ןוא סעינַאּפמָאק-ףליה ערעזד

 ערעזדנוא רַאֿפ טעברַא ןָאט וצ ןביוהעג

 ךיז ייז ןבָאה ןלַאֿפ עקינייא ןיא .ןלוש
 -ַאגרָא עשידיי ערעדנַא טימ ןדנוברַאֿפ

 זיא סָאד ,עדניימעג רעייז ןיא סעיצַאזינ

 לָאצ רעניילק ַא עגונב זיולב תמא רעבָא
 -ָארּפ טּפיוה יד ןוֿפ ענייא .סעשטנערב

 ךיז ןזומ רימ רעכלעוו טימ ,ןעמעלב
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 ,רעלדנאס

 ןדרָא ןוֿפ

 ראטערקעס-וויטוקעזקע הילדג

 -עטניא וצ ןיא ,ןקיטֿפעשַאב טסנרע
 -גערב עקידנדער-שילגנע יד ןרירג

 -גיימעג עשידיי עלַאקָאל יד ןיא סעשט

 .סעד
 -גוא ןוֿפ לכה ךס ַא קידנעיצרעטנוא

 -גדער-שילגנע יד ןשיװצ טעברַא רעזד

 "נוֿפ יד זַא ,ןגָאז רימ ןענעק ,ןדיי עקיד
 -געירָאער ןוֿפ םעלבָארּפ עלַאטנעמַאד

 -יֿפ רעזדנוא ןוא ויטקַא רעזדנוא ןריט
 סע .טזילעג רימ ןבָאה טֿפַאשרער

 ַא ןעיוב וצ ןבעגעגנייא זדנוא ךיז טָאה
 -ערגָארּפ ,עטעװעדנוֿפעגנײא , עסיורג
 -ַאקירעמַא יד רַאֿפ עיצַאזינַאגרָא עוויס
 ןדרָא םעד ןיא ןדיי ענעריובעג-רענ
 .טירשרָאֿפ ןקיטכיוו טכַאמעג ןבָאה רימ

 -עג-יה רעדַאק םעיינ ַא ןעלקיװטנַא ןיא
 ןרעוו וצ ןָא ןבייה סָאװ ,רעריֿפ ענעריוב
 רָאנ טינ רעריֿפ עשידיי סלַא טנעקרענַא

 "ידיי רעד ןיא רָאנ ןדרָא רעזדנוא ןיא
 סױרָאֿפ ןקוק רימ ,ללכב עדניימעג רעש

 ךיז טעװ סע ןעװ ,טֿפנוקוצ רעד וצ
 גנודניברַאֿפ ערעגנע סָאװ ַא ןלעטשנייא
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 רַאטקעריד-רוטלוק ,גרעבדלָאג .א

 -ַאגרָא רעד ןוֿפ ןלייט ייווצ יד ןשיוצ
 . -ידיי יד ןוֿפ ןסערעטניא יד ןיא עיצַאזינ
 .ןסַאמ עש

 עיזיוויד םורַאזַאל ַאמע יד
 ןוֿפ סקואוו םעד ןצַאשּפָא ןענעק רימ

 רעזדנוא ןוֿפ גנוצַאשּפָא ןַא ךרוד ןדרָא
 -ינַאגרָא ןוֿפ טיבעג םעד ףיוא טעברַא
 -עג זיא ןדרָא רעד ןעוו .ןעױרֿפ יד ןריז
 ןכָארבעג רימ ןבָאה ,ןרָאװעג טעדנירג
 -עג זיא ייז ןוֿפ ענייא .סעיצידַארט ליֿפ
 ע עדנװַאב ןוֿפ עיצידַארט יד ןעוו
 ןעױרֿפ ןוא רענעמ רַאֿפ סעשטנערב
 -נערב ענייז טיובעג טָאה ןדרָא רעזדנוא
 טייהכיילג ןוֿפ ּפיצנירּפ ןֿפױא סעשט
 ןײא -- ןעױרֿפ ןוא רענעמ ןשיוצ
 -וצ ןעױרֿפ ןוא רענעמ רַאֿפ שטנערב
 7 .ןעמַאז

 גנונעקרענַא עוויסערגָארּפ יד-טָא
 טָאה ןעיױרֿפ ןוֿפ סוטַאטס ןכיילג םעד ןוֿפ
 ןסיורג םעד ןיא טכורֿפ טכַארבעג
 ןוֿפ לטירד ַא .ןדרָא רעזדנוא ןוֿפ סקואוו
 -1טיײדַאב ַא ןוא טֿפַאשרעדילגטימ רעד
 זיא טֿפַאשרעריֿפ רעד ןוֿפ לייט רעקיד
 יד ןוֿפ טנעה עקיאעֿפ יד ןיא ןעוועג
 .ןעױרֿפ

 ןבָאה רימ סָאװ ,ןַאד סע טמוק יװ

 ַא ןריזינַאגרָא וצ קיטיונ רַאֿפ ןענוֿפעג
 רָאלק ןעוועג זיא סע ?עיזיוויד ןעיורפ
 ןעמיטש וצ טכער סָאד זַא זדנוא רַאֿפ
 סָאװ סערגָארּפ רענײמעגלַא רעד ןוא
 סוטַאטס םעד ןיא ןרָאװעג טכַאמעג זיא
 עטקינײארַאֿפ יד ןיא ןעױרֿפ יד ןוֿפ
 רעד ןיא טריטלוזער טינ טָאה ןטַאטש
 רעד-טָא .ןעױרֿפ ןוֿפ טייהכיילג רעלוֿפ
 רעד ןיא טלגיּפשעגּפָא ךיז טָאה טקַאֿפ
 רעקיליװײרֿפ ןוא רעשינַאטנָאּפס-ץנַאג
 ייב טייז ןבולק-ןעױרֿפ ןוֿפ גנולקיװטנַא
 עקינייא .סעשטנערב ע"ועזדנוא טימ טייז
 .טימ ןעױרֿפ עויטקַא ערעזדנוא ןוֿפ
 ןבולק יד ןיא ןענוֿפעג ןבָאה רעדילג
 ערעייז רַאֿפ ןטייקכעלגעמ ערעסערג
 יד ןיא יוװ ןטייקיטעט עשיֿפיצעּפס
 טייצ רעבלעז רעד זיא .סעשטנערב
 -נוא ןוֿפ רעטנזיוט זַא ןעזעג רימ ןבָאה
 ןעױרֿפ ןוא רעדילגטימ-ןעורֿפ ערעזד
 ןגיוצעגוצ טינ ןענייז רעדילגטימ ןוֿפ
 רעד ןוא ןטייקיטעט יד ךרוד ןרָאװעג
 ןענייז ןוא ,סעשטנערב יד ןוֿפ םַארגָארּפ
 יד ןוֿפ רעדילגטימ ןרָאװעג טינ ךיוא
  -טסואווַאב רעקידנסקַאװ רעייז .ןבולק
 רעקידנרעװ:רעֿפיט ץלַא רעד ןוא ןייז
 טכַארבעג ןבָאה ןבעל ןשידיי ןיא סיזירק
 -רַא ןלָאז רימ זַא סולשַאב רעזדנוא וצ
 :סעיניל ייווצ ףיוא ןטעב

 -גירּפ עויסערגָארּפ יד ןגלָאֿפכָאנ (1
 ןריטורקער ןוא ןדרָא רעזדנוא ןוֿפ ןּפיצ
 יד ןיא ןעױרֿפ רעמ ןוא רעמ סָאװ
 עדעי ןעױרֿפ יד קידנביג ,סעשטנערב
 יד ןיא ךיז ןקילײטַאב וצ טייקכעלגעמ
 טֿפַאשרעריֿפ רעד ןיא ןוא ןטייקיטעט

 .ןדרָא םעד ןוֿפ ;
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 שיצַאזינַאגרָא ןעױרֿפ ַא ןעיוב (2
 טֿפַאשרעריֿפ ןבעג ןוא ןעניד לָאז סָאװ
 סָאװ ןדרָא םעד ןיא ןעױרֿפ עקינעי וצ
 רערעדנוזַאב ַא וצ ןרעהעג רעסעב ןליוו
 -עג ןבָאה רימ .עיצַאזינַאגרָא ןעױרֿפ



 דלָאבוינ ןוא עיזיוויד סורַאזַאל אמע רעד ןוֿפ טנעדיזערּפ ,(רעטנעצ ןיא) ןָאדרַאג ןושזד
 ןוֿפ עוטַאטס רעד ייב (1945) קרָאיוינ ןיא ליסנוַאק יטיס ןוֿפ טנעדיזערּפ ,סירָאמ

 ,(גָאטסטרובעג סורַאזַאל ַאמע ןוֿפ גנורעײֿפ) טײהײרֿפ

 יד וצ קורדסיוא ןבעג וצ געוװ ַא טכוז

 ןעױרֿפ יד ןוֿפ ןטיײקיאעֿפ ןוא ןטנַאלַאט

 ןבעג ןענעק עכלעוו ןדרָא רעזדנוא ןיא

 -גזיוט רעקילדנעצ יד וצ טֿפַאשרעריֿפ

 ןרעהעג סָאװ ןטנגעג יד ןיא ןעױרֿפ רעט

 סָאװ ןעױרֿפ ;ןדרָא רעזדנוא וצ טינ

 ַא וצ טרעהעג טינ טציא זיב ןבָאה

 -ַאגרָא ןעױרֿפ רעשידיי רעוויסערגָארּפ

 .עיצַאזינ

 ,ןסולשַאב יד טָא טימ גנַאלקנייא ןיא

 עשידיי עטשרע יד ןֿפורעג רימ ןבָאה

 ,1944 ץרעמ ןיא ץנערעֿפנָאק ןעױרֿפ

  -ַאנ ןט6 םייב ,רעטעּפש םישדח יירד
 -עג רימ ןבָאה ,רָאֿפנעמַאזוצ ןלַאנַאיצ
 -ַאל ַאמע רעד ןוֿפ טרובעג םעד טרעיײֿפ

 ןענייז רימ רעכלעוו טימ ,עיזיוויד סורַאז
 .גָאט וצ טנייה ץלָאטש ױזַא
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 -ייז עיזיוויד רעד רַאֿפ סיזַאב רעד

 -לעוו ןוֿפ ,ןבולק-ןעורֿפ יד ןעוועג ןענ

 -סיזקע טַאהעג ןיוש ןבָאה עקינייא עכ

 .רָאי עכעלטע ןוֿפ ךשמ ןיא טריט

 רימ ןבָאה ,1944 ,רעבמעצעד ןיא
 רימ ןוא םעטסיס-סויד ַא טלעטשעגנייא

 -ילגטימ 1,510 טרירטסיגער ןַאד ןבָאה
 -ַאזַאל ַאמע רעד ןוֿפ ןבולק 52 ןיא רעד

 רימ ןבָאה 1945 רָאי סָאד .עיזיוויד סור
 -רַא רעד וצ ןבעגעגּפָא ךעלכעזטּפיױה
 -רעדילגטימ יד ןריזיליבַאטס ןוֿפ טעב

 -ָארּפ ַא ןריזילַאטסירקסיױא ןוא טֿפַאש

 -ילגטימ עלַאנָאיצַאנ עטשרע יד .םַארג
 טָאה 1946 ןיא עינַאּפמָאק טֿפַאשרעד
 -טימ עיינ 750 טכַארבעגנײרַא זדנוא
 ,רעדילג



 טנייה עיזיוויד םורַאזַאל אומע יד

 גָאט וצ
 -ָאיצַאנ ַא ןוֿפ ףוס םייב ,1947 ןיא

 יד ןעלּפָאטרַאֿפ וצ עינַאּפמָאק רעלַאנ

 "ורקער רימ ןבָאה ,טֿפַאשרעדילגטימ

 .רעדילגטימ ןעױרֿפ עיינ 2,019 טריט

 גָאט וצ טנייה ןגָאמרַאֿפ רימ זַא ױזַא

 ןיא רעדילגטימ ןעױרֿפ 4,019 לכה-ךס

 ,ןבולק 9

 ןסקַאװעגסיױא ןענייז ןבולק ךס ַא

 וצ רעדילגטימ 50 ןוא 15 ןשיװצ ןוֿפ

 -ילגטימ טרעדנוה ייווצ רעדָא טרעדנוה

 זיא גָאט וצ טנייה ץנעדנעט יד .רעד

 רעדילגטימ רעמ רעדָא 100 ןוֿפ ןבולק
 -ַאב ןלַאירָאטירעט ןייר ַא ףיוא טיובעג

 ,סיז

 זיא סָאװ גנורעדנע עקיטכיוו ַא ךָאנ

 -רעד ןיא ןעוװעג זיא ןעמוקעגרָאֿפ

 -גיק טָאה סָאװ רעטומ עגנוי יד ןכיירג

 ,רעטלע לוש-רַאֿפ רעדָא לוש ןוֿפ רעד

 סָאד .ױרֿפ ענעריובעג רענַאקירעמַא יד

 גנורעסעברַאֿפ רעד וצ טכַארבעג טָאה

 -ַאזַאל ַאמע רעד ןוֿפ טעברַא רעד ןוֿפ

 ןוא ןלוש יד ןעיוב ןיא עיזיוויד סור

 ןוֿפ לטירד ַא רעביא .רענטרעגרעדניק

 -נביוא יד ןוֿפ ןענייז רעדילגטימ יד

 זַא ,טניימ סָאד .ןטנעמעלע עטנָאמרע ז

 -יוויד ןעיױרֿפ רעד ןוֿפ דנַאטשַאב רעד

 רעקינייו רעדָא רעמ טנייה זיא עיז

 גנורעקלעֿפַאב רעשידיי רעד ןוֿפ יװ

 2,019 יד ןוֿפ טֿפלעה רעביא .,ללכב

 ןדרָא ןייק טינ ןענייז רעדילגטימ עיינ

 -ייז ייז ןוֿפ עטסרעמ ןוא ,רעדילגטימ

 -ילגטימ ןייק ןעוועג טינ לָאמנייק ןענ

 רעשידיי רעויסערגָארּפ ַא ןוֿפ רעד

 .עיצַאזינַאגרָא

 םַארנָארּפ יד
 ןבָאה סָאמ רעכלעוו ןיא ןוא ױזַאיװ

 ענײמעגלַא רעזדנוא טריֿפעגכרוד רימ
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 ? םַארגָארּפ
 :גנואיצרעד ןוא רוטלוק עשידי (4

 שטָאכ ,ןקידנטײדַאב טכַאמעג ןבָאה רימ

 ןקידנלעטשנדירֿפוצ ןצנַאגניא טינ ךָאנ

 -טימ רעזדנוא ןעיצרעד ןיא טירשרָאֿפ

 סָאמ רעניילק ַא ןיא ןוא ,טֿפַאשרעדילג

 -קנוֿפ ןבולק יד עכלעוו ןיא ,ןטנגעג יד

 -ָאֿפ ,סעּפורג-רידוטש ךרוד ,ןרינָאיצ

 רעד .ןעמַארגָארּפ-רוטלוק ןוא סמור

 -ַאל אמע רעד .ןוֿפ גלָאֿפרעד רעטסערג

 -ידנסקַאװ ריא ןיא זיא עיזיוויד סורַאז

 ,ןלוש ןדרָא יד ןוֿפ גנונעקרענַא רעק

 -רעדניק יירד ייז ןשיווצ ,ןלוש עיינ 8

 ףיוא ןרָאװעג טיובעג'ןענייז ,רענטרעג

 -יטש רעד טימ ןוא .עוויטַאיציניא רעד

 .ןבולק יד ןוֿפ עצ

 ,ןזיווַאב טָאה גנורַאֿפרעד רעזדנוא

 םעד ןריזינַאגרָא ןליוו רימ ביוא זַא

 רעשידיי רעד ןוֿפ רוד םענעריובעג-יה

 עכעלטע .לוש יד ןעיוב רימ ןזומ ,ױרֿפ

 -עג ןרָאװעג טריזינַאגרָא ןענייז ןבולק

 ,סיזַאב םעד ףיוא יונ

 :עיצַאטיליבַאהער ןוא ףילער 6

 -רעטנוא עיזיוויד יד טָאה ,1946 ןיא

 עקיגנעהּפָאמװא עטשרע ריא ןעמונעג

 -מַאק רעלָאד ןָאילימ םעד ןיא עטָאװק

 ,9100,000 ןעוועג זיא עטָאװק יד .עינַאּפ

 ןיא 975,000 ןוא ןמוזמ ןיא 0

 טייוו עטָאװק יד ןבָאה רימ ,ןלַאירעטַאמ

 ןבָאה ןבולק ערעזדנוא .ןגיטשעגרעבירַא

 ןיא 920,000 וצ טנעָאנ ןֿפַאש וצ ןזיוװַאב

 -רעטַאמ ןיא 985,000 רעביא ןוא ןמוזמ

 .ןרעֿפיצ עקיטרַאֿפ טינ ךָאנ יד ,ןלַאי

 ןעױרֿפ יד זַא ןיוש ןזַײװַאב 1947 רַאֿפ

 ךָאנ טכיירגרעד לָאמ סָאד ןבָאה ןבולק

 יד טנכערעגניירַא) עמוס ערעסערג ַא

 ןיא רעדניק ןריטּפָאדַא רַאֿפ ןעגנולמַאז

 טקישעג ןיוש ןבָאה רימ ,(ךיײרקנַארֿפ

 ןיא ןכַאז ערעדנַא ןוא ,ךיש ,רעדיילק

 -ערדנַא רעד וצ 912,000 ןוֿפ טרעוו םעד



 ןטרָאּפסנַארט ערעדנַא .םייהרעדניק יז

 ןכיצ טנזיוט יוװ ,טיירגעגוצ טציא ןרעוו

 -סָאל רעזדנוא ןוֿפ טיירגעגוצ ןרעוו סָאװ

 ןוֿפ רעדניק 45 .בולק רעסעלעשזדנַא

 ןיוש ןענייז םייחרעדניק יזערדנַא רעד

 דניק ַא 9200 וצ ןרָאװעג טריטּפָאדַא

 .רָאי ַא

 -יוט יד ןענעֿפע וצ עינַאּפמַאק יד

 יד ןוֿפ ןדיי יד רַאֿפ עקירעמַא ןוֿפ ןרע

 ןוֿפ לייט ַא זיא ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק

 .עינַאּפמַאק עיצַאטיליבַאהער רעזדנוא

 -יא טלמַאזעג טָאה עיזיוויד ןעױרֿפ יד

 ,סעיציטעּפ ףיוא תומיתח 40,000 רעב

 -יגָאט-ןייא עלעיצעּפס ַא טריֿפעגכרוד

 ,טייצ-םירוּפ עיצַאזיליבָאמ עק

 ןוא םזיטימעסיטנַא ןגעק ףמַאק 6
 -מַאק עקיטציא יד :עיצַאנימירקסיד
 ןלעטש וצ ליב ילקָאב םעד רַאֿפ עינַאּפ
 ץעזעג םעד רעסיוא םזיטימעסיטנַא
 -גלָאֿפרעד יד ןוֿפ רענייא ןייז טעוו

 עיזיוויד ןעױרֿפ רעזדנוא סָאװ עטסכייר
 ףמַאק םעד ןיא .טריֿפעגכרוד ןעוו טָאה
 -ןעױרֿפ ערעזדנוא ןבָאה ןָאבליב ןגעק
 רעטנזיוט רעקילדנעצ טלמַאזעג ןבולק

 עיזיויד ןעױרֿפ יד .ןטֿפירשרעטנוא
 -ָאיצַאנרעטניא םעד טצונעגסיוא טָאה
 גָאט-רעטומ םעד ןוא גָאט-ןעורֿפ ןלַאנ

 -ַאּפָארּפ עשיטימעסיטנַא ןֿפמעקַאב וצ
 ןוא ןסַאמ:רעגענ יד ןשיװצ עדנַאג
 עינַאּפמַאק גנורעלקֿפױא ןַא ןריֿפוצכרוד
 -עגלַא יד ןגעוו ןסַאמ עשידיי יד ןשיווצ/

 ןוא ןדיי יד ןוֿפ ןסערעטניא עניימ
 .רעגענ

 -יגנעהּפָאמוא יד זיולב ןענייז סָאד

 .עיזיוויד ןעױרֿפ רעד ןוֿפ ןטייקיטעט עק
 טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה עיזיוויד יד
 ןייק ?שטְרַאמ שטניל-יטנַא; םעד ןיא
 ַא טקישעג ךיוא טָאה יז .,ןָאטגנישַאוװ
 םעד ןגעוו ינַאבלֶא ןייק עיצַאגעלעד
 .(עיצַאנימירקסיד ןגעק) "ליב ינָאהַאמ;,
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 שיאושזד, ןוֿפ רָאטקאדער ,רענזוװעּפ םעס

 יקַא ןוֿפ רָאטקעריד ןוא *טסילַאנרעטַארֿפ
 ,ןטעטיוװיט

 -יטילֲאּפ ןוא עכעלטֿפַאשלעזעג 64

 עיזיוויד ןעױרֿפ יד :ןטײקיטעט עש

 -ַאּפמַאק יד ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה

 טָאה סָאד ןוא ןזיירּפ עכיוה ןגעק סעינ

 ןיא ןעיורֿפ לָאצ עטסערג יד ןגיוצעגוצ

 עיזיוויד ןעױרֿפ יד .ןטנגעג עשידיי יד

 -נָאק יד טימ טריאיליֿפַא ןעוועג זיא

 ענעדײשרַאֿפ יד ןיא סליסנוַאק רעמוס

 יז טימ ןעמַאזוצ ךיז טָאה ןוא טעטש

 -יוה ןגעק סעינַאּפמַאק ןיא טקילײטַאב

 טריֿפעגנָא ךיוא טָאה ןוא ןזיירּפ עכ

 -כָאנ ןכָאװ .ןטייקיטעט עקיגנעהּפָאמוא

 ןעוועג ןבולק ערעזדנוא ןענייז דנַאנַא

 סעיציטעּפ קידנעלמַאז ,סַאג רעד ףיוא

 רעקרָאי-וינ יד ?,יע .יּפ .ָא; רעד רַאֿפ

 -יא טקישעג טָאה עיצַאזינַאגרָא ןעױרֿפ

 וצ ינַאבלֶא ןייק ןטַאגעלעד 25 רעב

 -עלעד-ןסַאמ רעד ןיא ךיז ןקילײטַאב

 -.טנער םעד ןקרַאטשרַאֿפ וצ עיצַאג

 -קריוו ריא קנַאד ַא .ץעזעג לָארטנָאק

 ןיא גנורעכעה ַא ןגעק טעברַא רעמַאז

 טָאה ,קירטקעלע ןוא זַאג רַאֿפ ןזיירּפ



 -ַאב ןילקורב ןיא עיזיוויד ןעױרֿפ יד

 ,שזיטסערּפ סיורג ןכיירגרעד וצ ןזיוו

 טלמַאזעג ןענייז ןטֿפירשרעטנוא 0

 ןוא סעיציטעּפ-ערעזדנוא ףיוא ןרָאװעג |

 .ןרעהרַאֿפ 2 ייב ןרָאװעג טריטנעזערּפ

 -עג טָאה "לגיא ןילקורב; גנוטייצ יד

 ריא רַאֿפ עיצַאזינַאגרָא רעזדנוא טביול

 ,טיבעג םעד ףיוא טײקשיטנַאטילימ

 ,טייקינייא ןוֿפ עגַארֿפ רעד ןיא

 -לָאֿפ םעד ןענעכײצרַאֿפ וצ רימ ןבָאה

 יד (1 :בױהנָא ןקידנעײרֿפרעד ןקידנג

 טימ טריאיליֿפַא זיא עיזיוויד ןעיױרֿפ

 רענַאקירעמַא ןוֿפ עיזיוויד ןעױרֿפ רעד

 -עשזדנַא-סָאל ןיא (2 .סערגנָאק ןשידיי

 טריאיליֿפַא עיזיוויד ןעױרֿפ יד זיא סעל

 -ױרֿפ עשידיי ןוֿפ ץנערעֿפנָאק רעד טימ

 יד זיא ןילקורב ןיא .סעיצַאזינַאגרָא ןע

 רעד ןיא טריאיליֿפַא עיזיוויד ןעױרֿפ
 ילבמעסַא ןעױרֿפ רעשידיי רענילקורב

 ןסָאלשעגנָא ןעניז סע רעכלעוו ןָא

 -רעטומ (3 .סעיצַאזינַאגרָא 60 םורַא

 םעד ןוֿפ ןעגנורעיײֿפ ןוא ןעגניטימ גָאט

 -םיטש ןעיורֿפ ןוֿפ ייליבוי ןקירָאי 5

 -עג ןרָאװעג טריֿפעגכרוד ןענייז טכער

 -ינַאגרָא ערעדנַא טימ ךעלטֿפַאשניימ

 .סעיצַאז

 ןעיצ רימ ןענָאק ןסולש ַא רַאֿפ סָאװ |

 ? טציא זיב טעברַא ןעױרֿפ רעזדנוא ןוֿפ

 -עגכרוד ןבָאה רימ רָאנ ואוו 1

 -נייא ךיז ןוא םַארגָארּפ רעזדנוא טריֿפ

 ערעזדנוא ןענייז ,טנגעג ןיא ןסקַאװעג

 .טֿפַאשרעדילגטימ ןיא ןסקַאוװעג ןבולק

 ןלוש יד תבוטל ןטייקיטעט ערעזדנוא

 יד טכַארבעג ןבָאה רעמוסנָאק םעד ןוא

 עיינ ןריטורקער ןיא ןטַאטלוזער עטסעב
 ןבָאה רימ ןעוו לעיצעּפס ; רעדילגטימ

 ,ןעגניטימ ןסַאמ עסיורג טריֿפעגכרוד

 א טריטורקער ןבָאה רימ עכלעוו ייב

 .רעדילגטימ עיינ לָאצ עסיורג
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 טרילעּפַא םַארגָארּפ רעזדנוא ,2|

 רעכעלטינשכרוד רעד וצ קרַאטש רעייז

 -ַאב טליֿפעג טינ ךיז טלָאװ סָאװ ,ױרֿפ

 יז ואוו עיצַאזינַאגרָא ןַא ןיא םעווק

 ערעכעה יד ןעמוקכָאנ טֿפרַאדעג טלָאװ

 ,ורֿפ סַאלק-לטימ רעד ןוֿפ סדרַאדנַאטס

 טימ ןייגנָא ףרַאד עיזיוויד יד .2
 ןביױהעגנָא ןבָאה רימ סָאװ ,טעברַא רעד
 טֿפַאשרעריֿפ ןריֿפוצכרוד ןָאזעס םעד
 -וינ ןיא סיזַאב ָארָאב ַא ףיוא ןרַאנימעס
 .רעד רעייז ןעוועג ןענייז ייז .קרָאי
 ןוֿפ ןזיװַאב זדנוא ןבָאה ןוא ךיײרגלָאֿפ
 -רעריֿפ ןעױרֿפ עיינ רעזדנוא ןענַאװ
 ,ןעמוק טעװ טֿפַאש

 -רענע ןַא ןריֿפנָא ןֿפרַאד רימ 4
 ןוא עלערוטלוק יד זַא עינַאּפמַאק עשיג
 ױזַא ןייז לָאז טעברַא עשירעיצרעד
 עלענָאיצַאזינַאגרָא רעזדנוא יוװ קרַאטש

 | ,טעברַא עשיטילַאּפ ןוא

 -יטסנָאק עטשרע יד ןריֿפכרוד 5

 "יד רעד ןוֿפ ןָאשנעװנָאק עלענָאיצוט

 ,רעבמעווָאנ ןט16 ןוא ןט15 םעד עיזיוו

 ןוא ןֿפוא ןטסכײרגלָאֿפרעד ןֿפױא ,7

 ןעצ ןוֿפ םומינימ ַא ןכיירגרעד וצ ןליצ

 .רעדילגטימ טנזיוט

 ,טירש עקיטיונ עלַא ןעמענוצנָא 6

 דצמ ייס ןוא ןדרָא ןצנַאג םעד דצמ ייס

 ןעױרֿפ יד זַא ,עיזיוויד ןעױרֿפ רעד

 רעד ןוֿפ לייט ַא ןרעוװ לָאז עיזיוויד

 ידּכ ,ץנערעֿפנָאק רעשידיי רענַאקירעמַא

 ןיא קלח ריא ןגָארטוצ ןענעק לָאז יז

 ןעױרֿפ ןשידיי ַא ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד

 ,ליסנוַאק

 עיזיוויד םנגוי רעזדנוא

 ןָאשנעװנָאק רעזדנוא וצ ןעמוק רימ

 ,החּפשמ רעזדנוא ןיא דניק יינ ַא טימ

 עקַאט ןענייז רימ ןכלעוו טימ דניק ַא

 טנגוי יד זיא סָאד -- ץלָאטש רעייז



 ךשמ ןיא .,ןדרָא רעזדנוא ןוֿפ עיזיוויד

 רימ ןבָאה רָאי ץרוק ןייא זיולב ןוֿפ

 ןוֿפ סעשטנערב 40 ןעױבוצֿפױא ןזיוװַאב

 -רעדילגטימ ַא טימ עיזיוויד טנגוי רעד

 -וי רעזדנוא ,2,000 רעביא ןוֿפ טֿפַאש

 ןוֿפ סָאמ רעסיורג ַא ןיא טײטשַאב טנג

 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטַאדלַאס עשידלעה יד

 .םזישַאֿפ םעד ןגיזַאב ןיא טקילײטַאב

 וצ טעמדיוועג ךיז טָאה טנגוי רעזדנוא

 שידיי ויסערגָארּפ ןוֿפ גנואיובפיוא רעד

 ןוֿפ סעיצידַארט עטסעב יד ןיא ,ןבעל

 ,קלָאֿפ ןשידיי םעד

 ריא ןוֿפ טייצ רעצרוק רעד ןיא

 עיזיוויד טנגוי רעזדנוא זיא ץנעטסיזקע

 ףמַאק םעד ןיא וויטקַא ןעוועג ןיוש

 גנואיצרעד ןיא עיצַאנימירקסיד ןגעק

 -בַאטע רעד רַאֿפ ןוא גנוקיטפעשַאב ןוא

 ףיוא ",יס .יּפ .יַא .ףעע רעד ןוֿפ גנוריל

 טנגוי רעזדנוא .בַאטשסָאמ טַאטש ַא

 עלערוטלוק עכייר יד ןעמונעגֿפױא טָאה

 רעד וצ ןבעגעגקירוצ יז ןוא השורי

 ןוֿפ עמרָאֿפ רעד ןיא טנגוי רעשידיי

 -ײֿפ םירוּפ ,ןעמַארגָארּפ םכילע-םולש
 -וצסיוא ןטסעטנָאק-טייהנייש ,ןעגנורע

 ןיא .וו .ַא .א ,הּכלמה רּתסא ןַא ןביילק

 -נוא טָאה ?ךָאװ טֿפַאשרעדורב,; רעד

 ןיא לייט ריא ןגָארטעגיײב טנגוי רעזד

 רעגענ טימ ןעמַאזוצ קיזומ רעשידיי

 -כיוו לעיצעּפס .ערעדנַא ןוא רעקיזומ

 ףיוא ןעגנורעיײֿפ יד ןעוועג ןענייז קיט

 -רָאי םעד ןוֿפ בַאטשסַאמ ןלַאנָאיצַאנ ַא

 רעד ןיא דנַאטשֿפױא םעד ןוֿפ גָאט

 טנגוי רעזדנוא ןעוו ,ָאטעג רעװעשרַאוװ

 רעד וצ גנוסירגַאב ַא טקישעג טָאה

 ןבירשעג ,ןלױּפ ןיא טנגוי רעשידיי

 רענַאקירעמַא-שידיי ןטמירַאב םעד ןוֿפ

 ,טסעֿפ דרַאוַאה רעביירש

 טוטיטסניא רעזדנוא ןוֿפ טנגוי יד

 םעד ךרוד ,גנודליב רעשידיי רַאֿפ

 ןוא טליּפשעג טָאה ,בולק ןַאמדירֿפ
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 עיזיוויד טנגוי רָאטקעריד ,רעמייר ינריוא

 ןעגנערב ןיא לָאר עקיטכיוו ַא טליּפש
 ןשידיי ןוֿפ השורי עלערוטלוק עכייר יד
 וצ ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא קלָאֿפ
 ןוֿפ ליצ ןסיורג םוצ .טנגוי רעד
 ןרָאװעג ןבעגעגוצ זיא ןלוש ערעזדנוא
 -ַאקירעמַא יד ןכיירגרעד ןוֿפ ליצ רעד
 רעד ךָאנ קיטשרוד זיא סָאװ טנגוי רענ
 ,רוטלוק רעשידיי

 לייט ַא זיא עיזיוויד טנגוי רעזדנוא

 -ידיי עלַאנָאיצַאנ ןוֿפ ליסנוַאק םעד ןוֿפ
 -עמַא רעד ןוֿפ סעיצַאזינַאגרָא טנגוי עש

 טרָאד .ץנערעֿפנָאק רעשידיי רענַאקיר

 וצ גנורעייטשייב עקיטכיוו ַא יז טכַאמ

 -וי רעשידיי רעד ןוֿפ טייקינייא רעד

 םעד טָא עקַאט .עקירעמַא ןיא טנג

 -נָא טנגוי רעזדנוא ךיז טעװ ךָאװ ףוס

 טנגוי רענַאקירעמַא ערעדנַא טימ ןסילש

 -וי רעלַאנָאיצַאנ ַא ןיא סעיצַאזינַאגרָא

 ןלעװ ייז ,ןָאטגנישַאו ןיא יבָצל טנג

 ,סבַאשזד רַאֿפ גנורעדָאֿפ יד ןקירדסיוא

 ,טײהיײרֿפ ןוא טייקרעכיז

 "וצ יד זיא טנגוי עשידיי רעזדנוא

 -נוא ןיא קלָאֿפ רעזדנוא ןוֿפ טֿפנוק

 -ַאב ךס ַא ןיוש ןבָאה רימ .דנַאל רעזד

 -רעריֿפ ענעסקַאװרעד רעזדנוא זַא ןזייוו
 -טנע ןוא ןיוש סָאד טײטשרַאֿפ טֿפַאש

 רעזדנוא ןעיוב וצ ףור םעד ףיוא טרעֿפ

 "יירגרעד ערעזדנוא .גנוגעוַאב טנגוי

 -עד טנגוי עסיורג רעזדנוא ןוא ןעגנוכ



 ןענייז ןָאשנעװנָאק רעד ייב עיצַאגעל

 ןוא שינעדנעטשרַאֿפ רעד ןוֿפ זיײװַאב ַא

 -גוא ןשיווצ טשרעה סָאװ ,עביל רעד

 ,טנגוי רעד רַאֿפ טֿפַאשרעדילגטימ רעזד

 -קורב ןוא סקנָארב ןיא טֿפַאשרעריֿפ יד
 ןרעו טסירגַאב לעיצעּפס ףרַאד ןיל

 -כיוו רעד ןוֿפ גנונעקרענָא ריא רַאֿפ

 ןוא עיצַאגעלעד טנגוי רעד ןוֿפ טייקיט

 ,גנוגעוַאב טנגוי יד ןעיוב ןֿפלעה רַאֿפ

 יד ןעלקיװטנַא טייצ רעבלעז רעד ןיא

 ןלַאנָאיצַאנ ַא ףיוא גנוגעווַאב טנגוי

 ליֿפ ַא טרַאװרעד ןבָאה רימ .בַאטשסָאמ

 ,עיֿפלעדַאליֿפ דצמ ףורּפָא ןרעסערג

 ,ןרעטנעצ ערעדנַא ןוא ןָאטסָאב
 ןוא ןעגנורַאֿפרעד ערעזדנוא ןוֿפ

 -כיוו ןעיצ רימ ןענעק ביױהנָא םענייֿפ

 -נוא ןעיוב וצ יױזַא יוװ ,ןסולש עקיט

 םעד ףיוא עיצַאזינַאגרָא טנגוי רעזד

 יד שטָאכ .בַאטשסָאמ ןטיירב ןקיטיינ

 טריטוקסיד יונעג ןלעװ ןגַאלשרָאֿפ

 ןליוו ,לענַאּפ טנגוי רעזדנוא ייב ןרעוו

 יד ןוֿפ עקינייא ןענעכייצנָא רעבָא רימ

 : עטסקיטכיוװ

 -נוא ןעלקיװטנַא רעטייוו ןזומ רימ

 רעד ןיא עיצַאזינַאגרָא טנגוי רעזד

 -ַאגרָא רעמָאנָאטױא ןַא ןוֿפ גנוטכיר

 ,םַארגָארּפ רעטמיטשַאב ַא טימ עיצַאזינ

 סלַא לָאר ריא ןליּפש ןענעק לָאז יז ידּכ

 ןשידיי ןיא רָאטקַאֿפ רעויסערגָארּפ ַא

 טֿפַאשרעדילגטימ ריא .ןבעל ןכעלטנגוי

 טרעטיירבעגסיוא רעבירעד ףרַאד עזַאב

 יזרַאֿפ ןוֿפ ןעמַאר יד רעסיוא ןרעוו

 ,גנורעכ

 ַא ןטלַאה וצ טנַאלּפעג טרעוו סע

 טנגוי רעד ןוֿפ ןַאשנעװנַאק עלַאנָאיצַאנ

 ידּכ ,1947 ןוֿפ רעבמעצעד ןיא עיזיוויד

 .עיצַאזינַאגרָא יד ןרילבַאטע וצ לעמרָאֿפ

 -רַאֿפ יד ןוא ףליה יד ןרעדָאֿפ טעוו סָאד

 ןיא ,ןדרָא םעד ןוֿפ טײקכעלטרָאװטנַא

 -עלגעט-גָאט ןוא ןסנַאניֿפ ,טֿפַאשרעריֿפ

 סנדרָא םעד ןקרַאטשרַאֿפ .טעברַא רעכ
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 -נוא ןעיוב ןוֿפ טיבעג ןֿפױא טייקיטעט

 יד ןקרַאטשרַאֿפ טניימ רוטלוק רעזד

 .עיצַאזינַאגרָא טנגוי רעד ןוֿפ גנואיוב

 -ַאב םעד ןוֿפ קורדסיוא ןַא סלַא
 ."ידיי רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ ןייזטסואוו
 םעד ןיא לָאר ריא ןגעװו טנגוי רעש
 -לַא רעד ןיא ןוא ללכב קלָאֿפ ןשידיי
 ,טרֿפב טנגוי רעשידיי רעכעלטלעוו
 -ַאב סָאװ ,גנולעטשסיוא ןַא רימ ןקיש
 רעד יד ןוא ןעמעלבָארּפ יד טזייוו
 -ידיי רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ ןעגנוכיירג
 םעד וצ עיצַאגעלעד ַא ןוא ,טנגוי רעש
 גָארּפ ןיא בוט-םוי טנגוי ןכעלטלעוװלַא

 -רַאֿפ ייז ןלעו טרָאד .רעמוז םעד

 טֿפַאשרעדורב ןוֿפ דנוב םעד ןקרַאטש
 רַאֿפ טנעמַאדנוֿפ םעד ןגײלקעװַא ןוא
 ןוא טייקרעכיז ,ןדירֿפ רַאֿפ טלעוו רעד

 ,עיטַארקָאמעד

 טעברַא-לוש ןוא -רוטלוק
 רעט7 רעזדנוא ייב קיטיונ ןעד זיא

 .לָאמ ַא ךָאנ ןָאשנעװנָאק רעלַאנָאיצַאנ
 ןגעוו עגַארֿפ יד זַא ,ןכיירטשוצרעטנוא

 רעזדנוא ןֿפיטרַאֿפ ןוא ןרעטיירבסיוא

 ןוֿפ זיא טעברַא לוש ןוא רוטלוק עשידיי

 -גוא רַאֿפ גנוטיידַאב רעטסערג רעד

 רעד ןוֿפ גנואיוב יד זַא ?ןדרָא רעזד

 ןוֿפ ענייא זיא ללכב רוטלוק רעשידיי

 רַאֿפ ןבַאגֿפױא עטסקיטכיו עמַאס יד

 תמאב זיא סָאד ,ןיינ ?ןדרָא רעזדנוא

 רָאנ טינ רימ ןבָאה סָאד ,קיטיונ טינ

 ערעזדנוא עלַא ייב ןכָארטשעגרעטנוא

 רָאי 17 עצנַאג יד רָאנ ,סנָאשנעװנַאק

 יד ןבָאה טריטסיזקע ןדרָא רעד סָאװ

  ייב ןעמונרַאֿפ ןעמעלבָארּפ רוטלוק

 ,טרָא ןעעזעגנָא ןַא רעייז זדנוא

 טניז ,רָאי יירד עטצעל יד ןיא ךיוא

 רימ ןבָאה ,רָאֿפנעמַאזוצ ןטצעל רעזדנוא

 -כיוו רעייז ןענעכײצרַאֿפ וצ קֿפס ןָא

 רוטלוק רעד ןיא ןעגנוכיירגרעד עקיט



 ,(1945) סקנָארב ןוֿפ רַאכ ןדרָא רעד

 ןיא ןגָאמרַאֿפ רימ .טעברַא-לוש ןוא
 -וטיטסניא רוטלוק עדנגלָאֿפ יד ןדרָא

 יירד -- ןענײארַאֿפ-גנַאזעג 8 :סעיצ

 -ייא ,ןטעהנַאמ ןיא םענייא ,ןילקורב ןיא

 ,ןָאטסָאב ןיא םענייא ,סקנָארב ןיא םענ

 ןיא םענייא ןוא דנַאלווילק ןיא םענייא

 : רעגניז 450 םורַא טימ ,רעוויר סמָאט

  ןרָאכ טנגוי ריֿפ ךיוא ןגָאמרַאֿפ רימ
 ןילָאדנַאמ ייווצ ; רעגניז 200 םורַא טימ

 .רעליּפש 75 טימ סרעטסעקרָא

 םעד טריזינַאגרָאער ןבָאה רימ

 -ָאק רעד טָא .לבמַאסנַא רעטַאעט ןשידיי

 ,רעליּפש 20 ןוֿפ טײטשַאב וויטקעל

 טימ ?ףעטרַא ,, ןקילָאמַא ןוֿפ עטסרעמ

 יּפש-יוש עגנוי עקינייא ןוֿפ בָאגוצ ַא

 -עט רעד טָאה רָאי יירד יד ןיא .,רעל
 סנמה, טריֿפעגֿפױא לבמַאסנַא רעטַא

 6,000 טימ ןעגנולעטשרָאֿפ 17 ,"הלּפמ

 14 ,"דיי ַא ןייז וצ רעווש; ; רעכוזַאב

 ;רעכוזַאב 6,000 טימ ןעגנולעטשרָאֿפ
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 יד טעמדיוועג ןטנװָא עלַארטנעצ יירד

 ,םכילע-םולש--רעקיסַאלק עשידיי יירד

 -רעכוזַאב ַא טימ ,עלעדנעמ ןוא ץרּפ

 ןעמַאזוצ --- 6,000 רעביא ןוֿפ טֿפַאש

 -רָאֿפ 234 ןבעגעג לבמַאסנַא רעד טָאה

 -ַאב 24,000 וצ טנעָאנ טימ ןעגנולעטש

 .רעכוז

 עשיטַאמַארד ףניֿפ ןגָאמרַאֿפ רימ

 ַא ךיז טקרעמַאב סנטצעל .סעּפורג

 -ַאגרָא רעד רַאֿפ גנַאלרַאֿפ רעקרַאטש

 סעּפורג עשיטַאמַארד עיינ ןוֿפ גנוריזינ

 ,דנַאל ןוֿפ ןערטנעצ עטסקיטכיוו יד ןיא

 -נָאק רעטצעל רעד טניז ןבָאה רימ

 אנידלָאג; יד ןעמונעגרעביא ןָאשנעוװו

 ,רעליּפש עשילגנע עּפורג ַא ,"סרעיעלּפ

 ךוזרַאֿפ ַא טכַאמעג ןיוש טָאה עכלעוו

 ןיא טלַאהניא ןשידיי ַא ןגָארטוצניײרַא

 ןליוו רימ .שילגנע ןיא רַאוטרעּפער ריא

 -כיוו א ןרעוו טעװ עּפורג יד זַא ,ןֿפָאה

 .ןדרָא ןיא עיצוטיטסניא רוטלוק עקיט



 הלּפמ סנמה ןוֿפ ענעצס א

 גַאלרַאֿפ-סקלָאֿפ רעשידיי רעזדנוא

 -סױרַא רָאי יירד עטצעל יד ןיא טָאה

 יירד ןוא רעכיב עשידיי ןביז ןבעגעג

 -ָארב עשידיי ריֿפ ;רעכיב עשילגנע

 ;ןרושָארב עשילגנע יירד ןוא ןרוש

 ,ןלוש ערעזדנוא רַאֿפ רעכיב ןרעל ףניֿפ
 ןדעי רַאֿפ רעכיב ןרעל .עיינ שיטקַאֿפ

 ןלוש ערַאטנעמעלע ערעזדנוא ןוֿפ סַאלק
 ןוֿפ סַאלק ןייא רַאֿפ ךוב ןרעל ןייא .ןוא

 .ןבָאה ןעמַאזוצ ;ןלושלטימ ערעזדנוא

 22 ןבעגעגסױרַא רָאי יירד יד ןיא רימ

 -קע 63,000 ןיא ןרושָארב ןוא רעכיב

 | ,ןרַאלּפמעז

 -כרוד רימ ןבָאה רָאי .יירד יד ןיא

 םורַא ןיא ןרוט-טרעצנָאק יירד טריֿפעג

 ןוֿפ טֿפַאשרעכוזַאב ַא טימ טעטש 5

 יד ,ןשטנעמ טנזיוט טרעדנוה וצ טנעָאנ

 -עג סרעדנוזַאב ןענייז סרוט טרעצנָאק

 ,גנוטיײדַאב-רוטלוק עסיורג ַאזַא ןוֿפ ןעוו

 ןטרעצנָאק יד ןוֿפ טנעצַארּפ 70 לייוו

 -נעצ ערענעלק ןיא ןעמוקעגרָאֿפ ןענייז

43 

 ןעמוק ללכב ןטנוװָא רוטלוק ואוו ,ןרעט

 ןטרעצנָאק ערעזדנוא .ןטלעז רעייז רָאֿפ

 ןיא בוט-םוי רעתמא ןַא ןעוועג ןענייז
 -עגכרוד ןבָאה רימ .טעטש עניילק יד

 רעזדנוא טימ רוט עיצקעל ַא טריֿפ

 םורַא ןיא ןהַאק טרעבלַא טנעדיזערּפ

 טעטש עשידַאנַאק ןוא עשינַאקירעמַא 5

 ערענעלק יד ןיא סעיצקעל 20 םורַא ןוא

 םירבח יד טימ קרָאי-וינ םורַא ןערטנעצ
 ןוא םעדעמ- ַאניג ,ןָאסלקוי ,שטנָאר

 | ,לדנעג

 ןטשרע םוצ רימ ןבָאה 1946 ןיא

 רַאֿפ רַאדנעלַאק םעד טריֿפעגניײא לָאמ

 רַאֿפ סעשטנערב יד ןוֿפ ןטנוװָא רוטלוק

 טָאה רַאדנעלַאק רעד טָא .רָאי ןצנַאג ַא

 ַא ןוא סעיצקורטסניא עיונעג ןבעגעג

 .שדוח ןדעי רַאֿפ ןַאלּפ ןטריזילַאטעד

 -לוק 14 ףיוא ןזיװעגנָא טָאה ןַאלּפ רעד

 ןטנװָא יד ןוֿפ טכַא רַאֿפ .ןטנװָא רוט

 ילַאטעד ןרָאװעג טלעטשעגוצ ןענייז

 ,ןכַארּפש עדייב ןיא ןטקעּפסנַאק עטריז



 ןדרָא ןוֿפ ןבַאגסיױא

 יד רַאֿפ ייס ןוא עשידיי יד רַאֿפ ייס
 ,סעשטנערב עקידנדער שילגנע

 ןענייז רעבמעווָאנ-רעבָאטקָא ןיא
 .-טָאטש ןוא עשיסטָאטש ןעצ ןעמוקעגרָאֿפ

 ליצ ןכעלסילשסיוא ןטימ ןצנערעֿפנָאק

 רוטלוק יד ןרינַאלּפ ןוא ןעמענוצֿפױא

 ,ןדרָא ןוֿפ סעשטנערב עלַא ןיא טעברַא

 -ַאגרָא ןענייז ןצנערעֿפנַאק עלַא טעמּכ

 -רַאֿפ ןוֿפ ןרָאװעג טכוזַאב ןוא טריזינ

 -לוש רעלַאנָאיצַאנ רעד ןוֿפ רעטערט

 -נָאק-רוטלוק יד ,עיסימָאק-רוטלוק ןוא

 יד ןיא ןעמוקעגרַָאֿפ ןענייז ןצנערעֿפ

 -נַאמ :ןטקירטסיד ןוא טעטש עדנגלָאֿפ

 ,עיֿפלעדַאליֿפ ,סקנָארב ,ןילקורב ,ןטעה

 -יש ,ןָאטסָאב ,טוקיטענָאק ,יזריושזדיוינ

 ,קרָאי-וינ טיעטסיּפַָא ןוא ַָאגַאק

 -עגכרוד ןענייז 1947 ןוֿפ ךשמ ןיא

 -לוק רעטסומ 25 םורַא ןרָאװעג טריֿפ

 -יא טעטש ענעדײשרַאֿפ ןיא ןטנווָא-רוט

 -רוטלוק עלַאנָאיצַאנ יד .דנַאל ןרעב

 עלעיצעּפס טלייטעגסיוא טָאה עיסימָאק

 -לוק עטרינַאלּפ עטסעב יד רַאֿפ ןזיירּפ
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 ןעמ ןעוו ,סעשטנערב יד ןיא ןטנוװָא רוט

 -ברוד ןענייז סע זַא ןבעגוצ ךָאנ טעוו

 יד ןיא ןטנווָא-רוטלוק ןרָאװעג טריֿפעג

 רעד ףיוא דנַאל ןוֿפ טעטש עטסקיטכיוו

 -סיד ןוא עשיטָאטש יד ןוֿפ ויטַאיציניא

 -נערב יד זַא ןוא ,ןטעטימָאק טקירט

 רעטרעדנוה טריֿפעגכרוד ןבָאה סעשט

 -נוטיילנייא ,סעיצקעל ,ןטנוװָא רוטלוק

 סיוא סע טכַאמ -- סעיסוקסיד ןוא ןעג

 ןֿפױא רעייטשוצ רעסיורג ןוא רענייש ַא

 ,רוטלוק עשידיי יד ןעיוב ןוֿפ טיבעג

 -.טימ יד ןעיצרעד ןוֿפ טיבעג ןֿפױא

 רעמ ןעגנערבניירַא ןוא טֿפַאשרעדילג

 ,ללכב ןבעל ןשידיי ןיא תובישח

  ךיוא רימ ןרָאט ןעגנוכיירגרעד יד וצ
 טנעָאנ יד ןענָאמרעד וצ ןלעֿפרַאֿפ טינ

 שרעזדנוא סָאװ רעלָאד טנזיוט 250 וצ

 ןבָאה דנַאל ןצנַאג ןרעביא סעשטנערב

 -כיו יד ןוֿפ םענייא רַאֿפ טלמַאזעג

 סָאװ ןטנעמורטסניא רוטלוק עטסקיט

 עטקינײארַאֿפ יד ןיא ןגָאמרַאֿפ רימ
 סָאד ,?טײהיײרֿפ-ןגרָאֿמ, יד -- ןטַאטש



 דנַאברַאֿפ-ןטעװָאס ןוֿפ רעֿפעֿפ קיציא רעטכיד ןשידיי ןטמירַאב םעד טריטולַאס *דנַאלרעדניק,

 םעד סעשטנערב יד ןיא טײרּפשרַאֿפ
 יד; -- ?ףוקיא; םעד ןוֿפ לַאנרושז

 ןוֿפ לַאנרושז םעד ןוא "רוטלוק עשידיי
 -- רעלטסניק ןוא רעביירש עשידיי יד
 -נַא ןוא "ףיַאל שיאושזד, ,"טייקינייא;
 -ידיי רעד ןיא ןלַאנרושז רוטלוק ערעד

 .ךַארּפש רעשילגנע ןוא רעש

 ןלוש רעדניק יד
 טימ רימ ןעמוק טיבעג לוש ןֿפױא

 -עלע 102 :ןגעמרַאֿפ ןקידנגלָאֿפ םעד

 700 טימ ןלושלטימ 9 ,ןלוש ערַאטנעמ

 רערעכעה רַאֿפ ןלוש יירד ; ןטנעדוטס

 ןעמַאזוצ .רענטרעג רעדניק 6 ; גנודליב

 ןבָאה רימ .רעדניק 6,500 רימ ןגָאמרַאֿפ

 טרעסערגרַאֿפ רָאי ייווצ עטצעל יד ןיא

 1,000 וצ טנעָאנ ןלוש רעדניק ערעזדנוא
 טקיטֿפעשַאב ןענייז רערעל 86 .רעדניק

 26 ןענייז ייז ןוֿפ ,ןלוש ערעזדנוא ןיא

 רערעל ענעריובעג רענַאקירעמַא ,עיינ
 -גוא ןוֿפ ןסקַאװעגסױרַא ןענייז סָאװ

 ,ןסַאלק ערעכעה ןוא ןלושלטימ ערעזד
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 -גוזַאב זיא רָאי יירד עטצעל יד ןיא

 ערעכעה רעזדנוא ןסקַאוועגסיוא סרעד

 -ןטס לָאצ יד .קרָאי-וינ ןיא לוש-ןרעל

 ,רָאי וצ רָאי ןוֿפ ןגיטשעג זיא ןטנעד

 ןָאזעעס-ןרעל םעד ןיא רימ ןבָאה ױזַא

 -וטס 60 --- טגָאמרַאֿפ ,1945---1944 ןוֿפ

 --- 1946---1945 ןָאזעס-ןרעל ןיא ,ןטנעד

 1946 ןַאזעס-ןרעל ןיא ןוא ,ןטנעדוטס 6

 ןבָאה רימ .ןטנעדוטס 108 -- 1947--

 ןבעגעגסױרַא רָאי יירד עטצעל יד ןיא

 --- ?גרַאװגנוי; רעזדנוא ןוֿפ ןרעמונ 2

 ,רעדניק ערעזדנוא רַאֿפ לַאנרושז

 טלייצרעד ןבָאה רימ סָאװ ,םעד ןוֿפ

 רימ זַא ,ןעז וצ זיא ,טנכערעגסיוא ןוא

 רעייז ןוֿפ לּכה-ךס םעניײֿפ ַא טימ ןעמוק

 -רוטלוק ןֿפױא ןעגנוכיירגרעד עקיטכיוו

 רעבָא ךייא זומ ךיא .טיבעג-לוש ןוא

 ןצנַאג ןיא טינ ךיז ןליֿפ רימ זַא ,ןגָאז

 -עט-רוטלוק רעזדנוא טימ טקידירֿפַאב

 ןזיוועגנָא רימ ןבָאה יו לייוו ,טייקיט

 -געוונַאק רעט6 רעטצעל רעזדנוא ייב

 9 ןָאש
3 



 -יטנייה רעד ייב זַא ,ןטלַאה רימ;
 ןֿפױא רימ ןֿפרַאד ןָאשנעװנָאק רעק

 ענעי טינ ןלעטשקעװַא ץַאלּפ ןטשרע

 ןעגנירד סָאװ ןעמעלבָארּפ - רוטלוק

 ןוֿפ ןבעל ןכעלרעניא םעד ןוֿפ סױרַא

 ןֿפרַאד רעטגעצ עמַאס ןיא .ןיינ .ןדרָא

 -בָארּפ-רוטלוק ענעי ןלעטשקעװַא רימ

 ןצנַאג ןוֿפ סױרַא ןעגנירד סָאװ ,ןעמעל

 רָאלק זדנוא רַאֿפ ףרַאד סע .ןבעל ןשידיי

 -ירעמַא-שידיי יד יו טקנוּפ זַא ,ןרעו

 -לײטּפָא-טינ ַא טינ זיא עיצקעס רענַאק

 -ָאֹפ ַארַאֿפ סָאװ ,רָאי יירד יד טכיילג

 -רַאֿפ ןביוהעגנָא טָאה ןדרָא רעד עיציז

 -יוב רעד ןיא ןבעל ןשידיי ןיא ןעמענ

 עיציזָאּפ ַארַאֿפ סָאװ ,טייקינייא ןוֿפ גנוא

 'ןשידיי םענײײמעגלַא ןוֿפ לייט רערַאב

 טריר סָאװ םעלבָארּפ עדעי ןוא ,ןבעל

 אלימב טריר -- ןבעל עשידיי סָאד ןָא

 "נוא ןענייז ױזַא טקנוּפ ,ןדרָא םעד ןָא

 -רעניא ןַא ןעמעלבָארּפ רוטלוק ערעזד

 ןשידיי ןצנַאג םעד ןוֿפ לייט רעכעל

 "עד זיולב ןוא ; דנַאל ןוֿפ ןבעל-רוטלוק

 טעװ רוטלוק עשידיי יד ןעוו ,טלָאמ

 ןוא טרָא טקיטכערַאב ריא ןעמענרַאֿפ

 עצנַאג סָאד ןקריװַאב ןוא ןעגנירדניירַא

 עטקינײארַאֿפ יד ןיא ןבעל עשידיי

 טעװ סע ןעוו ,טלָאמעד זיולב ,ןטַאטש

 -ֿפױא ענײמעגלַא ,עטיירב ַא ןעמוקרָאֿפ

 ,ןבעל-רוטלוק ןשידיי םעד ןיא גנובעל

 רעזדנוא ןיא רימ ןלעװ טלָאמעד זיולב

 ןטסעב ןֿפױא חוּכב ןייז עיצַאזינַאגרָא

 עכעלרעניא יד ךיוא ןזייל וצ ןֿפוא

 .?ןדרָא ןוֿפ ןעמעלבָארּפ-רוטלוק

 ? עקיטכיר ַא גנוצַאשּפָא יד טָא זיא

 -לוק רעזדנוא וצ ןייגוצ ױזַא רימ ןֿפרַאד

 ןייק ףיוא לֿפיײװצ ךיא ? טייקיטעט רוט

 גנוטּפוהַאב יד זַא ,טינ טנעמָאמ ןייא

 זיא יז יו קיטכיר ױזַא טקנוּפ טנייה זיא

 ביוא ןוא .קירוצ רָאי יירד טימ ןעוועג

 ןֿפרַאד טלָאמעד ןעוועג קיטכיר זיא סע

 ןֿפױא זיא ןדרָא רעזדנוא זַא ,ןגָאז רימ

 יד ןיא ןעגנַאגעג טינ טיבעג רוטלוק

 ןוא רעכעלטֿפַאשלעזעג ןייז ןוֿפ טירטסוֿפ
 -רַאֿפ ,גנולקיװטנַא רעלענָאיצַאזינַאגרָא
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 ןעמענרַאֿפ ןביוהעגנָא טָאה ןדרָא רעד

 רעדירב ערעזדנוא וצ ףליה ןוֿפ טרּפ ןיא

 ַארַאֿפ סָאװ טימ ,םי טייז רענעי ףיוא

 'ןעגנַאגעג ןענייז רימ טירש עלַאסָאלָאק

 -גוא ןעיוב ןוֿפ טרּפ םעד ןיא סױארָאֿפ

 .ןעז טעוו ריא ןוא עיצַאזינַאגרָא רעזד

 .ןסיירכרוד לָאצ ַא ָאד ןבָאה רימ זַא

 -רַאֿפ טגנידַאבמוא ייז ןֿפרַאד רימ סָאװ

 .ןָאשנעװנָאק רעזדנוא ךָאנ ךיילג ןטכיר

 -בָארּפ -טּפיוה עמַאס יד ןוֿפ ענייא

 זדנוא רַאֿפ ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ןעמעל

 -רַאֿפ וצ יױזַא יו ,קירוצ רָאי יירד טימ

 יד טימ רוטלוק עשידיי רעזדנוא ןדניב

 ןלָאז ױזַא יו ,ענעריובעג-רענַאקירעמַא

 -רענַאקירעמַא יד ןרעטנעענרעד רימ

 ןיא ןעגנוֿפַאש-רוטלוק יד וצ ענעריובעג

 וצ .ןלוש רעדניק ערעזדנוא וצ ,שידיי

 רעשידיי רעד וצ ,רעטַאעט ןשידיי םעד
 -עג טרעוװ סָאװ ץלַא וצ ,רוטַארעטיל

 -ַאב ןייז רימ ןענָאק .שידיי ןיא ןֿפַאש

 ןבָאה רימ סָאװ ,םעד טימ טקידירֿפ

 ןרושָארב עשילגנע יירד ןבעגעגסױרַא

 ןייז ןעד רימ ןענָאק ןוא ?רָאי יירד ןיא

 רעד ןוא סקואוו םעד טימ טקידירֿפַאב

 יד ןיא ןלוש רעדניק יד ןוֿפ גנולקיװטנַא

 ךיז ןעײרֿפ רימ ,ָאי ? רָאי יירד עטצעל

 רעטנזיוט ןוֿפ גנורעסערגרַאֿפ רעד טימ

 ןבָאה ריִמ ,ןלוש ערעזדנוא ןיא רעדניק

 -נָאק רעטצעל רעד ייב טדערעג ךָאד

 -כָאנ ןֿפרַאד ןוא ןענָאק רימ זַא ,ןָאשנעוװ

 ךיוא ןדרָא םעד ןוֿפ סקואוו םעד ןייג

 ערעזדנוא ןעיוב ןוֿפ טיבעג םעד ןיא

 .ןלוש רעדניק עשידיי

 -נערב ןוֿפ טרּפ םעד ןיא ךיוא ןוא

 -עג ןרעוו סָאװ ,תורצוא רוטלוק יד ןעג

 -נדער-שידיי יד וצ שילגנע ןיא ןֿפַאש



 -ירֿפַאב טינ זדנוא ןָאק ָאד ךיֹוא ,עקיד
 רַאֿפ ןרושָארב ןוא רעכיב לָאצ יד ןקיד
 -שגסױרַא ןבָאה רימ סָאװ ,רָאי יירד יד
 זַא וצ ךָאנ ןביג רימ ןעוו ןוא .ןבעג
 טינ ןבַאגסיוא יד-טָא ןענייז ןטססרעמַא
 -ינַאלּפ ןוֿפ טַאטלוזער ַא יו ןעמוקעג

 ןטיונ יד ןלעטשוצנדירֿפוצ ידּכ ,גנור

 -ידיי יד ןוֿפ ,רעדילגטימ ערעזדנוא ןוֿפ
 עג ןיא סָאד ןַא רָאנ ,ללכב ןסַאמ עש

 ןקילעֿפוצ ַא ףיוא טֿפָא רעייז ןעמוק

 ,ןדירֿפוצ ןייז טינ רימ ןענָאק ,ןֿפוא

 ןביילב טינ רימ ןענָאק יאדוא ןוא
 -קיוװטנַא ןוא סקואוו םעד טימ ןדירֿפוצ
 -יטסניא רוטלוק ערעזדנוא ןוֿפ גנול
 רעד וצ ,ךיז טכַאד ,ןבָאה רימ .סעיצוט
 עבלעז יד טַאהעג ןָאשנעװנָאק רעטצעל

 ששיטַאמַארד ,ןענײארַאֿפ סגנַאזעג לָאצ
 זיא ױזַא יו .רעגניז לָאצ יד ןוא ןּפורג
 -רַאֿפ זיא ןדרָא רעד ןעוו ,ךעלגעמ סָאד

 ַאזַא וצ רָאי יירד ןיא ןרָאװעג טרעסערג
 -עג טינ ןבָאה ןײלַא רימ סָאװ רעֿפיצ
 .-געוװנָאק רעטצעל רעזדנוא ייב טמולח

 רעד טימ ןביילב ןלָאז רימ זַא ,ןָאש

 ?סעיצוטיטסניא רוטלוק לָאצ רעבלעֶז
 רעזדנוא זיא 1947--1946 ןיא עדַארג
 -לוק ענעריובעגגקירוצ סָאד ,לכמַאסנַא

 רעטניוו ןצנַאג ַא ןבילבעג ,דניק רוט

 ,טנװָא עלעדנעמ ןייא ייב

 רימ ןזומ קיטירק טסבלעז רעד וצ
 טינ ןבָאה רימ זַא ,טקַאֿפ םעד ןבעגוצ
 -ַאּפַא רוטלוק ןייק ןעױבוצֿפױא ןזיװַאב
 ַא ןיא זַא ,סעשטנערב יד ןיא ןטַאר

 / ףעד ןוֿפ לייט ַא יֹװ ,רֹוטלוק עשידיי
 -נוא ןיא עּפורג רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי
 קלָאֿפ ןשידיי ןוֿפ לייט ַא יו ,דנַאל רעזד

 ,טלעוו רעד רעביא

 ןדרָא ןוֿפ ןָאשנעװנָאק עט7 יד

 טײקמַאזקרעמֿפױא ךס ַא ןעקנעש ףרַאד

 ,טעברַא רענעָאטעגּפָא רעזדנוא וצ ייס

 -רָאֿפ ,רעקידנעמוק רעזדנוא וצ ייס

 -ַאּפ רוטלוק רעד .טעברַא רעקידנעייטש

 -וצ זומ ןָאשנעװנָאק רעזדנוא ןוֿפ לענ

 -רַא רעזדנוא וצ שיטירק טסבלעז ןייג

 -ֿפיוא יד סָאד זיא ךעלטנגייא .טעב

 רעבָא ,ןלענַאּפ ערעזדנוא עלַא ןוֿפ עבַאג

 רעזדנוא ןָאט סע ףרַאד סרעדנוזַאב

 יד ןצונ ןֿפרַאד רימ .לענַאּפ רוטלוק

 ןצונ רימ סָאװ ןדָאטעמ עיצַארטנעצנָאק

 ןוא רעכעלטֿפַאשלעזעג רעזדנוא ןיא

 -רַא רעלענָאיצַאזינַאגרָא רעזדנוא ןיא

 ןוא רוטלוק רעזדנוא ןיא ךיוא טעב
 ןעגנערבניירַא ןֿפרַאד רימ .טעברַא לוש
 ןיא טעברַא רעזדנוא ןוֿפ ָאּפמעט םעד

 רעזדנוא ןיא ךיוא ללכב ןדרָא םעד

 -עג ןֿפרַאד רימ .טייקיטעט רוטלוק
 -עמ ןיוש ןבָאה רימ סָאװ ,סָאד ןעקנעד

  ןיא זַא ,ןכָארטשעגרעטנוא לָאמ רער

 - ןייק טינ וליֿפַא רימ ןבָאה לייט ןסיורג
 טינ ןבָאה רימ זַא ,ןרָאטקעריד-רוטלוק

 זַא ,סרוט עיצקעל ןייק טריֿפעגכרוד

 -נוא טכַארבעגניײרַא טינ ןבָאה רימ

 -לוק ןיא סעיצוטיטסניא-רוטלוק ערעזד

 -ינייא רַאֿפ ףמַאק םעד ןיא ןבעל רוט

 יד ןעיוב רַאֿפ ףמַאק םעד ןיא ,טייק

 -קיװטנַא ןוא גנורעטיירבסיוא רעד

 ןוא טייקיטעט רוטלוק רעד ןוֿפ גנול

 ַא ןיא טגיל ןלוש רעדניק ערעזדנוא

 -סערג רעד ןיא רשֿפא ,סָאמ רעסיורג

 רעזדנוא ןוֿפ לרוג רעד ,סָאמ רעט

 -ַאב ןלעוװ רימ ליֿפיױװ ףיוא .ללכב ןדרָא

 "ילגטימ ערעזדנוא ןעיצרעד וצ ןזייוו

 יײז רימ ןלעוו ליֿפ ױזַא ףיוא ,רעד

 רעזדנוא ןיא ןעיצנײרַא ןענָאק ךיוא

 ,טעברַא רעכעלטֿפַאשלעזעג רעטיירב

 -טנַא ןענָאק רימ ןלעװ ליֿפ ױזַא ףיוא

 חוּכ םענעי וצ ןדרָא רעזדנוא ןעלקיוו

 ןָאק רע סָאװ ,עיציזַאּפ רענעי וצ ןוא

 ןשידיי םעד ןיא ןעמענרַאֿפ ףרַאד ןוא

 .ןבעל
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 ןָאשנעװנָאק רעטצעל רעזדנוא ךָאֹנ
 ,ןלַאנרושז ייווצ טױבעגֿפױא רימ ןבָאה
 -נדער שידיי ערעזדנוא רַאֿפ םענייא
 םעד ןוא ,"טרָאװ רעזדנואע עקיד

 -נדער-שילגנע ערעזדנוא רַאֿפ ןטייווצ

 סע ,?טסילַאנרעטַארֿפ שיאושזד; עקיד

 וצ טנייה ךייא דײרֿפ א רימ רַאֿפ זיא

 ןרעוו סָאװ ,ןלַאנרושז עדייב זַא ןטכירַאב

 שטנָאר .ַא .י םירבח יד ןוֿפ טריגַאדער

 ןיוש ןעמענרַאֿפ ,רענזוועּפ םעס ןוא

 רעזדנוא ןיא ץַאלּפ םענעעזעגנָא ןַא

 -ַאב ןבָאה ייז זַא ןוא עיצַאזינַאגרָא
 ןטנעמורטסניא עטוג ןרעוו וצ ןזיוו

 ןיא ןטייקיטעט ערעזדנוא עלַא רַאֿפ

 -רושז ערעזדנוא ןוֿפ גנואיובֿפױא רעד

 יז זַא ,טיהעג ךיז רימ ןבָאה ןלַאנ

 -רושז ענָאיזַאק יד יװ ןרעוו טינ ןלָאז

 -רעטַארֿפ יד ןיא ןריטסיזקע סָאװ ,ןלַאנ

 -עג ןבָאה רימ .סעיצַאזינַאגרָא עלַאנ

 -ַאב לָאז לַאנרושז רעזדנוא זַא טלָאװ
 -גוא ןעלגיּפשּפָא --- ןכַאז עדייב ןזייוו

 ַא ןרעוו קיטייצכיילג ןוא ןדרָא רעזד

  *עג-שיטילָאּפ ןֿפױא ןַאגרָא רעקיטכיוו

 ןוא ןלערוטלוק ןֿפױא ,ןכעלטֿפַאשלעז

 ןבָאה רימ .טיבעג ןלַאנרעטַארּפ ןֿפױא

 רעטנכייצעגנָא רעד זַא ,ליֿפעג סָאד

 טרָאד ןוא ָאד זַא .רעקיטכיר ַא זיא געוו

 -עסעבסיוא .ןרעװ טכַאמעג ןֿפרַאד

 קֿפס ןייק זיא םעד ןגעוו -- ןעגנור

 ןַא ןלעטשוצנייא קיטיונ זיא סע ,טינ

 ןלַאנרושז יד ןשיוצ טקַאטנָאק ןרעגנע
 -רעדילגטימ רעטיירב רעזדנוא ןוא

 טקנעד ריא סָאװ טריקיטירק .טֿפַאש

 טביול ,ןרעו טריקיטירק ףרַאד סע

 טביולעג ףרַאד טקנעד ריא סָאװ סָאד

 ןגעוו ןלַאנרושז יד ןיא טביירש ,ןרעוו

 ןָא טזייוו ,יטינוימָאק רעייא ןוֿפ ןבעל

 ןיא טלעֿפ סע סָאװ ןרָאטקַאדער יד

 לָאז סע טליו ריא סָאװ .,לַאנרושז

 ןיוש זיא ךַאז ףייא רעבָא .ןייז ןטרָאד
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 "טכַארּפ ייווצ ןבָאה רימ זַא --- רָאלק

 ערעזדנוא ןיא ןטנעמורטסניא עלוֿפ

 -טנַא ךיז ןֿפלעה ייז ןֿפרַאד רימ ,טנעה

 -טנעצ ַא ןעמענרַאֿפ ןלָאז ייז זַא ,ןעלקיוו

 .ןבעל רעזדנוא ןיא ץַאלּפ ןלַאר

 סטרגנַאק"רוטלוק
 זירַאּפ ןיא זיא קירוצ רָאי ןעצ טימ

 -טלעולַא רעטשרע רעד ןעמוקעגרָאֿפ

 22 .סערגנָאק רוטלוק רעשידיי רעכעל

 -רַאֿפ ןעוועג ןטרָאד ןענייז רעדנעל

 ןוֿפ ןעוועג זיא סערגנָאק רעד ,ןטָארט

 טָאה רע .גנוטיידַאב רוטלוק רעסיורג

 -טנַא רעד ןוֿפ לכה ךס םעד טנכײצרַאֿפ

 ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןוֿפ גנולקיוו

 ןוֿפ ןלייט ערעדנַא ןוא קיזומ ,רעטָאעטי

 -עג ןרעוו סָאװ רוטלוק רעשידיי רעד

 ,טלעוו רעד ןוֿפ ןעלקניוו עלַא ןיא טיוב

 טכַארבעג ןענייז סָאװ ןטכירַאב יד ןוֿפ

 -ַאב ךיז טָאה רעדנעל עלַא ןוֿפ ןרָאװעג

 ןוֿפ לכה ךס רעטנַאזָאּפמיא ןַא ןעמוק

 ,טלעוו רעד רעביא יוב רוטלוק ןשידיי

 -ייצכיילג טָאה סערגנָאק רוטלוק רעד

 ןקידנעטשלוֿפ םעד טלעטשעגטסעֿפ קיט

 ןוא עיצַאלימיסַא רעד ןוֿפ טָארקנַאב

 ןויטקעּפסרעּפ עטיירב יד טנכיײצעגנָא

 ןוא גנואיוב רעקידרעטייו רעד רַאֿפ

 ,רוטלוק רעשידיי רעד ןוֿפ גנולקיװטנַא

 -נָאק ןכָאנ ךיילג זַא תמא זיא סע

 -ולב ,עכעלקערש יד ןעמוקעג זיא סערג

 ַא טעטכינרַאֿפ טָאה סָאװ המחלמ עקיט

 ,רוטלוק רעשידיי רעד ןוֿפ לייט ןסיורג
 טלקיװטנַא ןוא טיובעג ךיז טָאה סָאװ

 רעבָא ,רעדנעל עשיאעּפָארײא יד ןיא

 זַא ,זדנוא רַאֿפ רָאלק ןיוש זיא טציא
 -נייא טינ ךָאד ךיז טָאה םזישַאֿפ םעד

 -לוק עשידיי יד ןטכינרַאֿפ וצ ןבעגעג

 -נעל עשיאעּפָאריײא יד ןיא וליֿפַא רוט

 ואוו דנַאל ןיא .ןליוּפ ןיא וליֿפַא .רעד

 ןוא ןדיי ןָאילימ יירד טבעלעג ןבָאה סע



 ןֿפַאשעג ןוַא טלמַאזעג ךיז טָאה סע וואו
 -רוטלוק עשידיי ןוֿפ לָאצ עסיורג ַא

 קירוצ טבעל טרָאד וליֿפַא ,תורצוא

 -יילק רעד-טָא ,רוטלוק עשידיי יד ףיוא

 עשידיי סָאד טיוב בושי רעשידיי רענ

 -לוק עשידיי יד סרעדנוזַאב ןוא ןבעל

 זַא ָאּפמעט ןוא תוירחא ַאזַא טימ ,רוט

 םעד טימ ךיז ןגעמ םוטעמוא ןדיי

 ,ןסיורג

 רוטלוק ןשידיי ןטשרע םעד ןוֿפ

 רעד ןסקָאװעגסיױרַא זיא סערגנָאק

 ,ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא ?ףוקיא;

 ןיא ןוא שינעמור ןיא עניטנעגרַא ןיא

 -סדנַאל ַא ףיוא .רעדנעל ערעדנַא ךָאנ

 יד ןוֿפ רענייא רעדעי טָאה בַאטשסַאמ

 יד -טָא ךרוד ךיוא ןרעטנעצ ?ףוקיא;

 -לוק שידיי ַא טיובעג ןרָאי ערעווש
 ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא .ןבעל רוט

 -וח רעקידובּכב ַא ןסקַאװעגסיױא זיא

 -לוק עשידיי, ןעמָאנ ןטימ לַאנרושז-שד
 -גײװצרַאֿפ-טיירב רעסיורג ַא ןוא ,"רוט

 רעד ןרָאװעג זיא סָאװ גַאלרַאֿפ רעט

 ןיא רעטסקיטכיו רעד ןוא רעטסערג

 ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד

 ןטשרע םעד ןוֿפ קורד ןרעטנוא

 סערגנָאק רוטלוק ןשידיי ןכעלטלעװלַא
 "ףוקיא; םעד ןוֿפ טרובעג םעד ןוֿפ ןוא

 ןענייז ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא

 ןבָאה עכלעװ ןטנעמעלע ענעי ךיוא
 -עג ,סערגנַאק רוטלוק םעד טריטָאקיָאב

 -לוק ַא ןעױבוצֿפױא ןעוועג ןעגנואווצ

 ,?ָאקיצ , יד ,עיצַאזינַאגרָא רוט

 -עגּפָא זיא סע רעדייא ךָאנ ,טציא

 יד ןיא ןברוח רעד ןרָאװעג טקינייר

 ןיוש ךיז ןבָאה ,רעדנעל עשיאעּפָארייא

 ןעמוק סָאװ ןעמיטש ןרעה ןביױהעגנָא

 ןעמיטש ךיוא ןוא ,םי טייז רענעי ןוֿפ
 וצ טייצ יד ףייר זיא'ס זַא ,ןענַאד ןוֿפ

 -טלעװלַא ןטייוצ םעד ןֿפורוצנעמַאז

 ןטימ סערגנָאק רוטלוק ןשידיי ןכעל
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 ןליצ ענעי ןבעל ןיא ןריֿפוצכרוד קעווצ

 -גנָאק רעטשרע רעד סָאװ ןבַאגֿפױא ןוא

 יד סָאװ ןוא טלעטשעג ךיז טָאה סער

 .עגרעביא לַאטורב ױזַא טָאה המחלמ

 ,ןסיר

 טָאה ןדרָא סקלָאֿפ רעשידיי רעד

 -ַאצ רעד ןיא טקילײטַאב וויטקַא ךיז

 -טלעװלַא ןטשרע םעד ןוֿפ גנוֿפורנעמ

 ' ףימ ,1927 ןיא סערגנָאק רוטלוק ןכעל

 "ףוקיא, םעד ןעױבֿפױא ןֿפלָאהעג ןבָאה

 -ייז רימ ,ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא

 -גוא ןוֿפ טייז ייב טייז ןענַאטשעג ןענ

 יד ןיא עיצַאזינַאגרַָא רוטלוק רעזד

 ערעווש יד ןיא ןטַאטש עטקינײארַאֿפ

 םיאנוש יד ןעוו ,ןטייצ עשיטירק ןוא

 -רַאֿפ ןוא ןכערבעצ טלָאװעג יז ןבָאה
 ןעמענרַאֿפ טציא ןֿפרַאד רימ .,ןטכינ

 רימ יו סעיציזָאּפ ערענעלק ןייק טינ

 ןֿפרַאד רימ ,1927 ןיא ןעמונרַאֿפ ןבָאה

 רענַאקירעמַא םעד ןדימשסיוא ןֿפלעה

 ךיז טעװ סָאװ ,רָאֿפנעמַאזוצ רוטלוק

 ביוהנָא ןוא רעבָאטקָא ףוס ןעלמַאזרַאֿפ

 יד א ןעמענוצֿפיױא ידּכ ,רעבמעווָאנ

 סָאװ ,ןעמעלבָארּפ רוטלוק עקידנענערב

 -רַאֿפ יד ןיא ןבעל ןשידיי ןרַאֿפ ןעייטש

 -ַאב וצ ידּכ ךיוא ןוא ,ןטַאטש עטקינייא

 ןיא טייקכעלגעמ רעד ןגעוװ ןטכַארט

 -נערבוצנעמַאזוצ טייצ רעטסלענש רעד

 ןשידיי ןכעלטלעװלַא ןטייווצ םעד ןעג

 רַאֿפרעד זיא סע .סערגנַאק רוטלוק

 -וצ רעט7 רעד זַא קיטיונ טגנידַאבמוא

 רעזדנוא ןֿפור לָאז ןדרָא ןוֿפ רָאֿפנעמַאז

 םעד ןיא ךיז ןקילײטַאב וצ ייס וויטקַא

 ייס ,רָאֿפנעמַאזוצ רוטלוק רענַאקירעמַא

 ןֿפלעה וצ תוחוּכ ענייז ןיא ץלַא ןָאט וצ
 -רָא עשידיי לָאצ עטסערג יד ןעגנערב

 -רַאֿפ וצ ידּכ םידיחי ןוא סעיצַאזינַאג

 רָאֿפנעמַאזוצ רוטלוק םעד ייס ןעלדנַאוװ

 -לֵא ןטייווצ םעד ייס ןוא ןטַאטש יד ןיא

 יו ,סערגנָאק רוטלוק ןשידיי ןכעלטלעוו



 רעד רַאֿפ טנעמורטסניא ןקיטכיוו ַא

 גנולקיװטנַא ןוא גנואיוב רעקידרעטייוו

 רעד רעביא רוטלוק רעשידיי רעד ןוֿפ

 ,טלעוו רעצנַאג

 ןעגנוכיירגרעד
 ןָאשנעװנָאק זיב ןָאשנעװנָאק ןוֿפ

 -נָאק עלַאנָאיצַאנ עטסקעז רעזדנוא

 -עג ןזיא קירוצ .רָאי יירד טימ ןָאשנעוו

 שינעעשעג עקיטכיוו ןוא עסיורג ַא ןעוו

 -עג לָאצ ַא ףיוא ןבעל ןשידיי םעד ןיא

 ןוֿפ טיבעג ןֿפױא סרעדנוזַאב ,ןטיב

 רעט6 רעד זיב .טייקינייא עשידיי ןעיוב

 םיאנוש ערעזדנוא ןבָאה ןָאשנעװנָאק

 וצ טינ טלעו רעד ןיא ץלַא ןָאטעג

 לייט ַא ןרעוו ןלָאז רימ זַא ,ןזָאלרעד

 זַא ןזָאלרעד וצ טינ ,ןבעל ןשידיי ןוֿפ

 יד ןקינײארַאֿפ רַאֿפ ףמַאק רעזדנוא

 טניורקעג לָאז דנַאל ןיא תוחוּכ עשידיי

 ךיז ןבָאה ייז .גלָאֿפרעד טימ ןרעוו

 סָאװ טקַאֿפ םעד טימ ,זייוולייט ,טצונַאב

 םענײמעגלַא ןַא ןוֿפ לייט ַא ןענייז רימ

 -ײארַאֿפ יד ןיא ןדרָא ןלַאנרעטַארֿפ

 עשידיי סָאד זַא ןוא ןטַאטש עטקינ

 ןענייז ןעמעלבָארּפ עשידיי יד ןוא ןבעל

 -יורג רעד-טָא ."ךַאז-ייב, זדנוא ייב

 ןרָאװעג טשיוװעגּפָא זיא ןגיל רעס

 ןָאשנעװנָאק עלַאנָאיצַאנ עט6 רעזדנוא

 טינ ןענייז רימ זַא ,טקיטעטשַאב טָאה

 ןטריזינַאגרָא ןוֿפ לייט רעקיטכיוו ַא רָאנ

 -עט עשידיי רעזדנוא זַא רָאנ ,םוטנדיי

 טינ טייטש ןטיבעג עלַא ףיוא טייקיט

 סע רעכלעוו ןוֿפ ךיוה רערענעלק ַא ףיוא

 -רַאֿפ יד ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשידיי זיא

 ,ןטַאטש עטקינייא

 -נוא ךָאנ ךָאװ ןייא טימ עקַאט ןוא

 ןעמוקַאב רימ ןבָאה ןָאשנעװנַאק רעזד

 רענַאקירעמַא םעד ןוֿפ עמַארגעלעט ַא

 ןיא ךיז ןקילײטַאב וצ סערגנָאק ןשידיי

 גנוטַארַאב רעכעלטנעדרָארעסיױא ןַא

 ןעװעטַארוצסױרַא ױזַא יו ,םעד ןגעו

 ,עּפָאריײא ןוֿפ ןדיי ענעבילבעגנבעל יד

 ןרעװו טעװעטַארעג ךָאנ ןענָאק סָאװ

 "נָא ךָאנ זיא המחלמ עקיטולב יד תעב

 םעד ךָאנ ךיז ןבָאה רימ ,ןעגנַאגעג

 ויקסער; רעד ןיא טקילײטַאב וויטקַא

 -קַא עריא זַא ,ןֿפלָאהעג ןוא ?יטימָאק

 ןטסערג םוצ ןרעוו טריֿפרעד ןלָאז סעיצ

 ,גלָאֿפרעד

 -עג זיא רעטעּפש ןכָאװ יירד טימ

 -עטניא םעד ןוֿפ סולשַאב רעד ןעמוק

 ֿבענַאקירעמַא רעד ןוֿפ טעטימָאק-םיר

 ןרידנעמָאקער וצ ,ץנערעֿפנַאק רעשידיי

 רעד ןוֿפ עיסעס רעקידנעמוק רעד וצ

 "רעּפרעק רעשידיי רעקיטכיוו רעקיזָאד

 רעלַאנרעטַארֿפ רעשידיי רעד זַא ,טֿפַאש

 ןרעו ןעמונעגניירַא לָאז ןדרָא סקלָאֿפ
 -ידיי רעד ,דילג רעשינַאגרָא ןַא סלַא

 -רָאֿפ, ןטימ ,טעטימָאק רעטעברַא רעש

 ַא ןעגנַאֿפעגנָא טָאה ,שָארב "סטרעוו

 -וצנײרַא ןרעטש וצ ץנַאט-םידש ןדליוו

 -געירָא רעד טָאטשנַא .ןדרָא םעד ןעמענ

 ,טעטימָאק-םירעטניא רעד ןוֿפ עיצַאט

 ןעגנוטיירגוצ יד טימ גנודניברַאֿפ ןיא

 ןריטוקסיד וצ ,עיסעס רעטייווצ רעד וצ

 םעד ןוֿפ ןעמעלבָארּפ עטקיטייװעגנָא יד

 "סטרעװרָאֿפ; יד ןבָאה ,ןבעל ןשידיי

 יד ןעלדנַאװרַאֿפ וצ טכוזעג ןטנעמעלע

 -דער; רעקידרעקֿפעה ַא ןיא עיסוקסיד

 סעקַאטַא עטרעהעגמוא ןוא "גניטיעב

 -נצונ ,ןדרָא-סקלָאֿפ ןשידיי םעד ףיוא

 "-יֿפ יד ןגעק סעקנושַארטס ייברעד קיד

 רעשידיי רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ רעד

 יז ןבָאה קיטייצכיילג .ץנערעֿפנָאק

 ביוא זַא ,םוטַאמיטלוא ןַא טלעטשעג

 -סקלָאֿפ ןשידיי םעד ןיירַא טמענ ןעמ

 ,ץנערעֿפנָאק יד ןזָאלרַאֿפ יז ןלעוו ןדרָא

 -ַאנַאכקַאװ רעד-טָא ןוֿפ ןטַאטלוזער ידי
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 -ידיי רעד :טסואווַאב טנייה ןענייז עיל

 ןעמונעגניירַא זיא ןדרָא-סקלָאֿפ רעש



 שא םולש :סטכער ןוֿפ .ןדרַאג רעווקס ןָאסידעמ ןיא ןדרָא רָאי 15 ןוֿפ גנורעײֿפ רעד ייב
 זיאװ .סרמ ,זיאװ .ס ר"ד ,(הסדה רעד ןוֿפ) ןײטשּפע .מ .סרמ ,(ןָאֿפָארקימ םייב)

 ,לַאגאש קראמ ןוא

 רעשידיי רענַאקירעמַא רעד ןיא ןרָאװעג

 -רעמ רעטסערג רעד טימ ,ץנערעֿפנָאק

 תוחוּכ טײקינײא-יטנַא יד .ןעמיטש טייה

 ןטלַאהעג .ןבָאה ןבעל ןשידיי םעד ןיא

 ץנערעֿפנָאק יד ןבָאה ייז --- טרָאװ רעייז

 -ענ ןוא ןכעלדנעש ַא ףיוא ןזָאלרַאֿפ

 ,ןֿפוא ןקידכעב

 עשידיי עצנַאג יד זַא ,ןגָאז ןָאק ןעמ

 -רַאֿפ טָאה גנוניימ עכעלטֿפַאשלעזעג

 ןוֿפ רעריֿפ יד ןוֿפ גנולדנַאה יד טמַאד
 יד .טעטימָאק רעטעברַא ןשידיי םעד

 םעד ןוֿפ םַאנסיוא ןטימ ,עסערּפ עשידיי
 טייצ רענעי ןיא טָאה ,?סטרעוװרָאֿפ;

 םוצ גנולעטש עוויטיזָאּפ ַא ןעמונעג

 סָאד .ןדרָא-סקלָאֿפ ןלַאנרעטַארֿפ ןשידיי |

 רעד רַאֿפ גיז רעסיורג ַא ןעוועג זיא

 ןשידיי םעד ןיא טייקינייא ןוֿפ גנואיוב

 .ןבעל
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 סערגנַאק רעשידיי רענַאקירעמַא
 רעד ךָאנ טייצ רעצרוק ַא ןיא

 רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ עיסעס רעטייווצ
 -נייא רימ ןענייז ץנערעֿפנָאק רעשידיי

 םעד ןוֿפ רעריֿפ יד ןוֿפ ןרָאװעג ןדַאלעג

 ןרעוו וצ סעהגנָאק ןשידיי רענַאקירעמַא
 ייווצ יד רַאֿפ .סערגנָאק םעד ןוֿפ לייט ַא

 ןשידיי םעד ןיא ןענייז רימ סָאװ ,רָאי
 סָאװ ,ץלַא ןָאטעג רימ ןבָאה .סערגנָאק
 םעד ןקרַאטש וצ ,טנָאקעג ןבָאה רימ
 רעייז רעקיזָאד רעד ןוֿפ שזיטסערּפ
 םעד ןיא עיצַאזינַאגרָא רעקיטכיוו
 ַא ןרעוו םיא ןֿפלעה וצ ;ןבעל ןשידיי
 גנואיוב רעד רַאֿפ רָאטקַאֿפ רעקיטכיוו
 טציטשעג ןבָאה רימ .טייקינייא ןוֿפ
 "עג ןעמונעגנָא זיא סָאװ ,םַארגָארּפ יד

 םעד ןוֿפ ץנערעֿפנָאק רעד ףיוא ןרָאװ

 ,יטיס קיטנַאלטַא ןיא סערגנָאק-טלעוו



 רעלוֿפ רַאֿפ ,1944 רָאי ןוֿפ ףוס ןיא

 וצ ףליה רעלעיצנַאניֿפ ןוא רעלַארָאמ

 ןיא ןבעל עשידיי סָאד ןעיױבֿפױארעדיוװ

 עטרינידרָאָאק ַא ןלעטשנייא ,עּפָאריײא

 עיצַארגימע רעשידיי רַאֿפ םַארגָארּפ

 ןוא עּפָאריײא ןוֿפ ןעגנוריגער יד טימ

 דעטיינוי יד ןוֿפ טכיזֿפױא ןרעטנוא

 ףמַאק ןויטקעֿפע ןַא רַאֿפ ;סנָאשיענ
 ןרעגַאל עיצַארטנעצנָאק יד ןזײלוצֿפױא

 סָאו ,סערגנָאק ןוֿפ ןָאשנעװנָאק

 ךיז טָאה ,ןרָאיַארַאֿפ ןעמוקעגרָאֿפ זיא
 ןצנַאגניא טלעטשעג עגַארֿפ רעד'טָא ןיא
 ףיוא קידנקוק טינ .טייז רעזדנוא ףיוא
 ןעוועג זיא סעשָאגרַאמ ר"ד סָאװ ,םעד
 עיסימָאק רעד ןוֿפ רעציזרַאֿפ רעד
 רענעי ףיוא ןעמעלבָארּפ עשידיי ןגעוו
 ייס ןוא עיסימָאק יד ייס טָאה ,םי טייז
 ,עיצולָאזער ַא ןעמונעגנָא סערגנָאק רעד

 .-ָארייא ןיא ןטלַאהעג ןרעוו ןדיי יד ואוו

 ןרעיוט יד זַא ,גנורעדָאֿפ רעד רַאֿפ ; עּפ

 ערעדנַא ןוא עניטסעלַאּפ ,עקירעמַא ןוֿפ

 רַאֿפ ןרעוו טנֿפעעגֿפױא ןלָאז רעדנעל

 -רעטנוא רעשיצַאנ ןוֿפ תונברק עשידיי

 -ַאקירעמַא רעד זַא ,םעד רַאֿפ ; גנוקירד

 א ןרעוו לָאז סערגנָאק רעשידיי רעשינ

 ןיא רָאטקַאֿפ רעקיטכיוו ןוא רעסיורג

 ןוא םזיטימעסיטנַא ןגעק ףמַאק םעד

 ,סעיצַאנימירקסיד

 זַא ,ןרעוו טגָאזעג טנייה ףרַאד סע

 ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה רימ רעדייא ךָאנ

 ,סערגנָאק ןשידיי רענַאקירעמַא םעד ןיא

 -ורג עקידנטיײדַאב ַא ןעוועג ןטרָאד זיא

 םעד ןיא רעריֿפ עויסערגָארּפ עּפ

 ר"ד טימ ץיּפש רעד ןיא ,ןבעל ןשידיי

 ,קֿפס ןָא ,ןענייז עכלעוו ,זייוו ןעֿפיטס
 ,םעד רַאֿפ ךעלטרָאװטנַארַאֿפ ןעוועג

 -נָאק רעשידיי רענַאקירעמַא רעד זַא
 -ערגָארּפ יד טָא ןעמענרַאֿפ לָאז סערג

 ןוֿפ ןטיבעג ךס ַא ףיוא עיציזָאּפ עוויס

 רימ ןענייז יאדוַא .ןבעל שידיי רעזדנוא

 יד-טָא ןֿפלעה ןענָאק וצ ןדירֿפוצ ןעוועג

 ןקיטסעֿפַאב ןוא ןרעטיירבסיוא עיציזָאּפ

 רעזדנוא ןוא .ןבעל ןשידיי םעד ןיא

 -יס ןוא סעסעשָאגרַאמ יד ןגעק ףמַאק

 עּפָאריײא תאיצי ןוֿפ ןעגנוזָאל יד) סלַאג

 ןעוועג רימ ןענייז (ןליוּפ תאיצי ןוא

 -יורג ַא ןעניוװעגרעבירַא ךײרגלָאֿפרעד

 םעד ןיא ןטנעמעלע עקיטכיוו לָאצ עס

 יד .סערגנָאק ןשידיי רענַאקירעמַא
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 גנוזָאל םעד ןזיוועגקירוצ טָאה סָאװ

 .?עּפָארייא תאיצי; ןוֿפ

 וצ קיטכיר טינ ןעוועג טלָאװ סע

 רעשידיי רענַאקירעמַא רעד זַא ,ןגָאז
 ןוֿפ סיואכרוד טיײטשַאב סערגנָאק
 ןעֿפיטס ר"ד יו ןטנעמעלע עכלעזַא
 ןיא ןטנעמעלע ןַארַאֿפ ןענייז סע .זיאוו
 -ער ַא ןעמענרַאֿפ סָאװ סערגנָאק םעד

 ךיז טָאה סָאד .עיציזָאּפ ערענָאיצקַא
 -צעל רעד ןיא ןזיװעגסױרַא סרעדנוזַאב
 ןוא ?סטרעוװרָאֿפ, רעד ןעוו ,טייצ רעט

 ,טעטימָאק רעטעברַא רעשידיי רעד
 -עמַא ןוֿפ לייט ןייק טינ ןענייז עכלעוו
 -נָא ןבָאה ,סערגנָאק ןשידיי רענַאקיר
 -ַאּפמַאק-עצעה עקידרדסּכ ַא ןביוהעג
 ןטימ ,טציא ןָא ךָאנ ןריֿפ ייז סָאװ ,עינ
 רענַאקירעמַא םעד ןכערבעצ וצ ליצ
 ןוא ?סטרעװרָאֿפ, רעד .סערגנָאק ןשידיי
 רעדורב גניליווצ רעד ,"רעדיל וינ; רעד
 "ונעגרעטנוא ןבָאה ,?סטרעוװרָאֿפ, ןוֿפ
 ןגעק עינַאּפמַאק עטקינײארַאֿפ ַא ןעמ
 קעװַא ןענייז ןוא סערגנָאק ןשידיי םעד
 רַאֿפ םיא ןרעלקרעד וצ יוװ ,טייוו ױזַא
 -רעד .עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינומָאק ַא
 סָאװ ,ןדָאטעמ טצונַאב ייז ןבָאה ייב

 עקירעמַא ןיא "סרעטיעב דער; עלַא
 | ,ןצונ

 ןטנעמעלע עשירערעטש
 םעד

 ייֵז

 יד-טָא
 ןיא רעגנעהנָא ןגָארקעג ןבָאה
 ,סערגנָאק ןשידיי רענַאקירעמַא



 -קעװַא לָאמַאכָאנ טוװאורּפעג ןבָאה

 -רַאֿפ יד ןענַאק יצ :עגַארֿפ יד ןלעטש

 ןדרָא-סקלָאֿפ ןשידיי םעד ןוֿפ רעטערט

 רענַאקירעמַא םעד ןוֿפ לייט ַא ןביילב

 טינ ןענייז ייז לייוו ,סערגנָאק ןשידיי

 טינ ןעמענ ןוא ןטסינויצ עלוֿפ ןייק

 שגונב םַארגָארּפ עשיטסינויצ יד ןָא

 ,עניטסעלַאּפ ןוֿפ גנוזייל רעד

 -דַא םעד ןוֿפ גניטימ ַא ףיוא רעבָא

 -ירעמַא ןוֿפ טעטימָאק ןוויטַארטסינימ

 -עג זיא סָאװ ,סערגנָאק ןשידיי רענַאק

 עוויטאיציניא רעד ףיוא ןרָאװעג ןֿפור

 ,סערגנַאק ןיא "סרעטיעב דער; יד ןופ

 יד ןקיטייזַאב וצ ליצ טּפױה םעד טימ

 -סיוא ךיז טָאה ,ןטנעמעלע עוויסערגָארּפ

 -ימדַא רעד ,טרעקרַאֿפ טקנוּפ ןזָאלעג

 -וָא רָאג טָאה טעטימָאק רעוויטַארטסינ

 ןגעק עיצולָאזער עֿפרַאש ַא ןעמונעג

 גניטימ רעד .ליב טֿפעט-ילטרַאה םעד

 םעד ןזיוועגקירוצ קיטייצכיילג טָאה

 געיעג-הֿפשכמ ַא רַאֿפ רעדרָא-ןַאמורט

 ןרעדָאֿפ ןסָאלשַאב ןוא "עטיור; ןגעק

 לָאז רעדרָא רעד זַא ,ןענאמורט ןופ

 .ןרעוו ןֿפורעגקירוצ

 ייר ַא ןעמונעגנָא טָאה גניטימ רעד

 טָאה סָאװ ,סעיצולָאזער עוויסערגָארּפ

 ןשידי םעד טלעטשעגקעװַא קירוצ

 -ַארט יד טימ גנַאלקנייא ןיא סערגנָאק

 רעריֿפ ןויסערגָארּפ םעד ןוֿפ סעיציד

 ןעֿפיטס ר"ד בעל ןשידיי םעד ןיא

 -ימדַא םעד ןוֿפ גניטימ רעד-טָא .זיאוװ

 -ידמוא טָאה טעטימָאק ןוויטַארטסינ

 -שגקירוצ ,ןֿפוא ןטסֿפרַאש ןֿפױא ,טקער

 ןוא סעצעה "גניטיעב דער, יד ןזיוו

 רעד .סרעטיעב דער יד ןוֿפ סערווענַאמ

 ןעוועג זיא גניטימ םעד ןוֿפ טַאטלוזער

 -שַאב ַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא'ס זַא

 -רעטַארֿפ ןשידיי םעד ןלייטוצסיוא סול

 וצ רעטערטרַאֿפ ַא ןדרָא-סקלָאֿפ ןלָאנ
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 טעוװ סָאװ ,סערגנָאק-טלעוו ןשידיי םעד

 ןיא ןרעוו ןטלַאהעגּפָא רעמוז םעד
 ערעדנַא עלַא טימ ךיילגוצ --- עּפָאריײא
 יד ןיא סעיצַאזינַאגרָא עלַאנרעטַארֿפ
 .ןטַאטש עטקינײארַאֿפ

 רָאי יירד עטצעל יד ןיא ןבָאה רימ

 םעד וצ ףליה רעזדנוא טצעזעגרָאֿפ

 -ָאס םוצ ףליה רַאֿפ ליסנוַאק ןשידיי

 טציטשעג ןבָאה רימ .דנַאברַאֿפ-ןטעוװ

 יד טנָאקעג ןבָאה רימ סָאװ ץלַא טימ
 רעביירש ןשידיי םעד ןוֿפ טייקיטעט

 -נייא רַאֿפ טעטימָאק רעלטסניק ןוא

 ןיא טייקינייא ןקיטסעֿפַאב ןוא ןלעטש

 -עגייב ןבָאה רימ .ןבעל ןשידיי םעד

 . רעד ןיא קלח ןקידנטײדַאב ַא ןגָארט

 ןצרַאװש, םעד ןבעגוצסיורַא ןכעלגעמ

 יד ןשיווצ ןטײרּפשרַאֿפ םיא ןוא ?ךוב

 ,דנַאל רעזדנוא ןוֿפ רעריֿפ עטסקיטכיוװ

 -רַא ןשידיי םעד ןֿפלָאהעג ןבָאה רימ

 -קַא טּפיױה ענייז ןיא ליסנוַאק רעטעב

 ןגעק ףמַאק םעד ןיא סרעדנוזַאב ,סעיצ

 טצעזעגרָאֿפ ןבָאה רימ .םזיטימעסיטנא

 ןשיטַארקַאמעד םעד ןעיוב ןֿפלעה וצ

 ןוא ןבעל םענײמעגלַא םעד ןיא טנָארֿפ

 עשרעזדנוא סָאװ ץלַא ןָאטעג ןבָאה רימ

 -רָאֿפ רעטייוו ,טביולרעד ןבָאה תוחוּכ

 ןוֿפ לקניוו ןדעי ןיא טייקינייא ןצעזוצ

 ןבָאה רימ רָאנ ואוו ,ןבעל ןשידיי םעד

 -ייב רעזדנוא טייהנגעלעג ַא טַאהעג

 ,ןכַאמ וצ גָארט

 ןזיולב ערעזדנוא

 ערעזדנוא ןגעוו ןדער רימ ןעוו ןוא

 ןעגנוכיירגרעד עקיטכיוו ןוא עסיורג

 ןטיבעג עכעלטּפַאשלעזעג ךס א ףיוא

 -וצנָא ןלעֿפרַאֿפ טינ ךיוא רימ ןרָאט

 -כַאװש ערעזדנוא ןוֿפ לָאצ ַא ףיוא ןזייוו

 רעד ןיא ןָאטעג סָאד ןבָאה רימ .ןטייק

 טעברַא-רוטלוק רעזדנוא ןוֿפ גנוצַאשּפָא



 -רַאֿפ טינ יאדוַא סָאד ןליוו רימ ןוא

 טימ גנודניברַאֿפ ןיא ןזייוווצנָא ןלעֿפ

 ,ןטייקיטעט עכעלֿפַאשלעזעג ערעזדנוא

 סיירכרוד רעטסערג עמַאס רעד

 ןיימ ךָאנ ,זיא טעברַא רעזדנוא ןיא

 ןבָאה רימ סָאװ טקַאֿפ רעד ,גנוניימ

 -נעטשטסבלעז ןייק ןעמונעגרעטנוא טינ

 ןיא םזיטימעסיטנַא ןגעק עיצקַא עקיד

 ןבָאה יאדוַא ,ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד

 ןגעק ףמַאק םעד וצ ןגָארטעגיײב רימ

 לייטנָא רעזדנוא טימ םזיטימעסיטנַא

 -רַא ןשידיי םעד ןוֿפ ייס סיעצקַא ןיא

 רעקיזָאד רעד ןיא ליסנוַאק רעטעב

 רעריֿפ ךָאנ --- סרעדנוזַאב ןוא גנוטכיר

 ןשידיי םעד ןוֿפ סעיצקַא עכלעזַא וצ

 טלמַאזעג ןבָאה רימ .טעטימָאק-סקלָאֿפ

 וצ סעיציטעּפ רעטנזיוט רעטרעדנוה

 ,ןטֿפַאשרעּפרעק עקידנבעג-ץעזעג יד

 ףיוא ייס ןוא ןלַאנָאיצַאנ ַא ףיוא ייס

 ןריֿפכרוד רַאֿפ ,בַאטשסַאמ-טַאטש ַא

 ימעסיטנַא ןגעק ןצעזעג עלעיצעּפס
 ןקעדֿפיױוא ןֿפלָאהעג ןבָאה רימ .םזיט

 רימ ,סעיצקַא עשיטימעסיטנַא לָאצ ַא

 -טסבלעז ןַא ,ןייז הדומ רעבָא ןֿפרַאד

 עקיטכיוו ןוא עסיורג ַא יו ,קידנעטש

 ןוֿפ לייט ַא יװ ,עיצַאזינַאגרָא עשידיי

 ןצֿפוֿפ טימ ןדרָא ןטקינײארַאֿפ ןסיורג א

 -עג ןבָאה עכלעוו ,סעּפורג עלַאנָאיצַאנ

 ןיא רָאטקַאֿפ רעקיטכיוו ַא ןרעוו טנָאק

 זַא -- םזיטימעסיטנַא ןגעק ףמַאק םעד

 סעּפע ןָאט וצ טלעֿפרַאֿפ רימ ןבָאה ָאד

 ,סקידתושממ

 ןזומ סיירכרוד ןטסנרע םעדיטָא

 .ךעלגעמ יו לענש ױזַא ,ןטכירַאֿפ רימ

 טימ ךיז ןײלַא רָאנ טינ ןֿפרַאד רימ

 םעד ןיא ןֿפרַאװנײרַא עיגרענע רעמ

 ןיא ןֿפרַאד רימ רָאנ ,ףמַאק ןקיזָאד

 -ָאיצַאנ עלַא ןעיצנײרַא ףמַאק םעד-טָא
 -ַאנרעטניא םעד ןוֿפ סיטעײסָאס עלַאנ

 םיא ןוא .ןדרָא רעטעברַא ןלַאנָאיצ
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 רעייז טימ -- רעטייוו ןגָארטרעבירַא

 רענַאקירעמַא ןצנַאג םעד ןיא -- ףליה

 ,ללכב ןבעל

 ףמַאק ןקיטכיוו ןוא ןסיורג םעד ןיא

 רימ סָאװ ,טייקינייא רעשידיי רַאֿפ

 עטצעל יד ןיא טריֿפעג סרעדנוזַאב ןבָאה

 טלעֿפרַאֿפ טֿפָא רעייז רימ ןבָאה ,רָאי 3

 -נעטשטסבלעז רעזדנוא ןכַאמ וצ רָאלק

 רַאֿפ םַארגָארּפ ןוא עיציזָאּפ עקיד

 רעטיירב רעזדנוא ןשיוצ ייס ,טייקינייא

 -רַאֿפ רעד ןיא ייס ,טֿפַאשרעדילגטימ

 -ער סלַא .גנוגעװַאב טנָארֿפ רעטקינייא

 ,םעד וצ טכַארבעג סָאד טָאה טַאטלוז

 עיציזָאֿפ רעזדנוא זיא טֿפָא רעייז זַא

 ןיא ייס ,ןרָאװעג טשטייטעגסיוא שלַאֿפ

 רעד ןיא ייס ,ןעייר ענעגייא ערעזדנוא

 . ,ללכב טײקכעלטנֿפע רעשידיי

 ןיא רעלעֿפ רעקיטכיוו רעטירד רעד

 ,םעד ןיא טײטשַאב טעברַא רעזדנוא

 ןדרָא םעד סױרַא טינ ןריֿפ רימ סָאװ

 -רַאֿפ רע יו ,סָאמ רעקידנגינעג ַא ןיא

 רעשידיי רעטיירב רעד וצ ,סע טניד

 טֿפָא רעייז ןעוט רימ .טײקכעלטנֿפע

 םעד ןיא גנוטיידַאב רעסיורג ןוֿפ ןכַאז

 טינ רעבָא ןלייצרעד רימ ,ןבעל ןשידיי

 םעד ךייא טַאנ ,טָא .םעד ןגעוו גונעג

 ןטערקנָאק רעיז ןוא ןטצעל עמַאס

 -רעירֿפ רעזדנוא רַאֿפ ךָאנ ,ליּפשייב

 רימ ןבָאה ןָאשנעװנָאק (רעט6) רעקיד

 ַא סלַא סנַאלובמַא ןַא ןבעגעגרעביא

 ןיא "דוד ןגמ ןטיורק םעד גַארטיײיב

 טלָאמעד טניז ןבָאה רימ .עניטסעלַאּפ

 ןטיורק םעד ןבעגעג לָאמ ייווצ ךָאנ

 רעייטשוצ רַאלָאד 2,000 וצ "דוד ןגמ

 טימ טשרע .ןסנַאלובמַא ייווצ ךָאנ ףיוא
 יייב רימ ןבָאה קירוצ םישדח רָאּפ ַא

 ,רעלָאד 2,000 ןוֿפ עמוס יד ןגָארטעג

 ןגעוו טסואווַאב זיא קיניײװ רעייז רעבַא

 .טײקכעלטנֿפע רעשידיי רעד ןיא םעד

 רעשידי רעד ןעמוקעג זיא טָא ןוא



 רעשידיי | 2

 -גוה טגירק סָאװ ,טעטימָאק רעטעברַא

 רעד ןוֿפ רעלָאד רעטנזיֹוט רעטרעד
 ןרעביא דרַאָאב ריעֿפלעוװ

 -ףעביא .ךעלדנע ,םיוק טָאה ןוא דנַאל

 קוק ַא טיג ,ןסנַאלובמַא ייווצ ןבעגעג

 טָאה רע םַארַארַאט ןסיורג ַארַאֿפ סָאװ

 ָאד ךיז טטַאּפ סע !טכַאמעג םעד ןגעוו

 א ןבעגעג, :לטרעװ עטנַאקַאב סָאד

 רַאֿפ ?יטיסילבוּפ, ןגירק וצ ןשָארג

 רַאֿפ וצ ןגָארט רימ תצב .,"ןָאילימ ַא

 דַאֿפ ןגירק ןוא ףליה רעלָאד ןָאילימ ַא

 ,?יטיסילבוּפ , ןשָארג ַא

 זיא סיירכרוד רעטסנרע ןַא ךָאנ

 טצעזעגרָאֿפ טינ ןבָאה רימ סָאװ ,סָאד

 -יֿפ רַאֿפ ןערדַאק עיינ ןעלקיװטנַא וצ

 -נערב ערעזדנוא ןיא ייס ,טֿפַאשרער

 ןטעטימָאק-טָאטש יד ןיא ייס ,סעשט

 ,בַאטשסָאמ ןלַאנָאיצַאנ ַא ףיוא ייס ןוא

 לָאצ ַא טריֿפעגכרוד רימ ןבָאה יאדווַא

 ןערטנעצ עטסטקיטכיוו .יד ןיא ןסַאלק

 טינ רעבָא ייז ןבָאה רימ ,דנַאל ןוֿפ

 ןשיטַאמעטסיס ַאזַא ףיוא טריֿפעגכרוד

 -ייוו רעד רַאֿפ קיטיונ זיא סע יװ ,ןֿפוא

 ןוֿפ גנולקיװטנַא ןוא גנואיוב רעקידרעט

 - .,ןדרָא רעזדנוא

 טּפיוה יד ףיוא ןזיוועגנָא ןבָאה רימ

 -גוא זַא ,רעכיז ןענייז רימ .ןטײקכַאװש

 ,ןלעֿפרַאֿפ טינ ןלעװ ןטַאגעלעד ערעזד

 -יז יד ףיוא ייס ןוא ןלענַאּפ יד ןיא ייס

 -סױרַא ,ןָאשנעוװנָאק רעד ןוֿפ ןעגנוצ

 ידּכ ,ןטייז עכַאװש ערעזדנוא ןעגנערבוצ

 רעזדנוא ךָאנ ךיילג ןענָאק ןלָאז רימ

 טעברַא יד ,ןָאשנעוװנָאק רעקיטציא

 לָאז ןדרָא רעזדנוא ידּכ ,ןרעסעברַאֿפ

 ןגַארטײב ערעקיטכיוו ךָאנ ןכַאמ ןענָאק

 .ןבעל ןשידיי םעד ןיא

 סעינַאּפמַאק"טֿפליהח }
 -נוא טָאה רָאי יירד עטצעל יד ןיא

 עטיירב ַא טלקיװטנַא ןדרָא רעזד

 רעזדנוא ךָאנ ךיילג .עינַאּפמַאק-סֿפליה
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 רימ ןענייז ןרָאי יירד רַאֿפ רָאֿפנעמַאזוצ

 ןֿפַאש וצ ףור ַא טימ ןעמוקעגסיױרַא

 רַאֿפ ףליה סלַא רַאלָאד טנזיוט 0
 ףיוא רעטסעווש ןוא רעדירב ערעזדנוא

 רימ ןבָאה קיטייצכיילג .םי טייז רענעי

 רַאֿפ עינַאּפמַאק עטיירב ַא ןעגנַאֿפעגנָא

 ןכַאז עקיטיונ ערעדנַא רַאֿפ ןוא רעדיילק

 ןוא דנַאברַאֿפ ןטעוװָאס םעד רַאֿפ --

 .עּפָארײא ןיא רעדנעל ערעדנַא רַאֿפ

 ַאזַא ןעוועג זיא עינַאּפמַאק-סֿפליה ענעי

 -עג ןבָאה רימ זַא גלָאֿפרעד רעסיורג

 ייוצ עקידנגלָאֿפכָאנ יד ןיא טגצוו

 עטצעל יד ןיא סעינַאּפמָאק-סֿפליה

 גנוזָאל ןטימ ןעמוקוצסיורַא רָאי ייווצ

 לטרעֿפ ַא -- ףליה רַאלָאד ןָאילימ ַא ןוֿפ

 רַאלָאד 750,000 ןוא ןמוזמ ןיא ןָאילימ

 -טרעוו ערעדנַא ןיא ןוא רעדיילק ןיא

 ןענָאק רימ .ןכַאז עקיטיונ ןוא עלוֿפ

 ,ןטַאגעלעד עבושח ,ןטכירַאב טציא ךייא

 רָאי יירד עטצעל יד ןיא ןבָאה רימ זַא

 -לימ ַא וצ טנעָאנ ןכיירגרעד וצ ןזיװַאב

 טנעָאנ ןוא טלעג ענעמוזמ רַאלָאד ןָאי

 עלוֿפטרעװ ןיא רַאלָאד ןָאילימ ייווצ וצ
 ,ןכַאז

 -ער ןוא ףילער עכײרגלָאֿפרעד יד

 -צעל יד ןיא סעינַאּפמַאק עיצַאטיליבַאה

 ַא ןבעגעג זדנוא ןבָאה רָאי יירד עט

 -וצסיוא קידנעטשלוֿפ טייקכעלגעמ

 -ָאס ,ווָאטַארַאס ןיא לָאטיּפש ַא ןטַאטש

 120 ןוֿפ עמוס רעד ףיוא ,דנַאברַאֿפ-ןטעוװ

 ַא טֿפױקעג ןבָאה רימ .רַאלָאד טנזיוט

 ,יזערדנַא ןיא םייחרעדניק עקיטכערּפ

 זיא סָאװ ץלַא ןעוט רימ ןוא .ךײרקנַארֿפ

 םייהרעדניק יד תוחוּכ ערעזדנוא ןיא

 קידנטיײדַאב ןבָאה רימ .ןטלַאהוצסיוא

 ןרילבַאטע ןוא ןֿפױק וצ ןֿפלָאהעגטימ

 ןבָאה רימ .עיגלעב ןיא םייהרעדניק ַא

 -עגייב רָאי ןטצעל םעד ןוֿפ ךשמ ןיא

 רַאֿפ סעטָאלז ןָאילימ 230 רעביא ןגָארט

 ןלױּפ ןיא ןעמייהרעדניק יד וצ ףליה

 -ניא עשידיי עקיטכיוו ערעדנַא רַאֿפ ןוא



3 

א'
א:
 ם
ט6
םא
 
ו)
 א
ט0
זא
 
8 
|י
סא
טפ
ןא
 
= 
:6
48
4 
40
80
60
88
40
 
16
 
60
ט1
אט
 ם
06
80
אז
םט
 
א
 

86
11
 
86
 
66
14
60
68
 
44
 ט
אז
 
14
6 
66
4 
66
14
0 



 -עגוצ ןבָאה רימ .טרָאד סעיצוטיטס
 טציא ןגָארט ןוא רַאלָאד 40,000 ןגָארט
 רעד וצ רַאלָאד 20,000 לָאמַאכָאנ וצ
 -ּפָא ןַא ןוֿפ יױבֿפױא םעד רַאֿפ ,"הסדה;
 םייב רעדניק עזָאלוקרעבוט רַאֿפ גנולייט
 -ןרי ןיא לָאטיּפש ?טיעודַארג-טסָאּפ;
 רעד רעטנוא ךיז טניֿפעג סָאװ ;םילש
 ,סענגַאמ בייל הדוהי ר"ד ןוֿפ גנוריֿפנָא
 טיבעג טעװ לָאטיּפש רעדניק רעד
 ןשידיי רעזדנוא ןוֿפ ןעמָאנ ןֿפױא ןרעוו
 ר"ד ןוֿפ קנעדנָא ןיא ,ןדרָא סקלָאֿפ
 ,יקסווָאלטישז םייח

 ןטיור, םוצ ןבעגעגרעביא ןבָאה רימ
 ;רַאלָאד 10,000 וצ טנעָאנ "דוד ןגמ
 עקילדנעצ טימ ןֿפלָאהעג ןבָאה רימ
 לָאצ ַא ןטלַאהֿפיוא וצ רַאלָאד רעטנזיוט
 -קנַארֿפ ןיא סעיצוטיטסניא עקיטכיוו
 ןשיוװצ טימ רָאי ןדעי ןציטש ריימ .ךייר
 םעד רַאלָאד טנזיוט ןצֿפוֿפ ןוא ןעצ
 רעד ןיא ."ליּפַא שיאושזד דעטיינוי;
 -יוט רעקילדנעצ ןיירַא טינ ןעייג עמוס
 -עג טקעריד ןרעוו סָאװ רַאלָאד רעטנז
 -ירַא ןוא רעדילגטימ ןדרָא ןוֿפ טלמַאז
 שיאושזד דעטיינוי; םוצ טקישעגרעב
 רָאי םענעגנַאגרַאֿפ ןוֿפ ךשמ ןיא ."ליּפַא
 -עגרעבירַא ןוא טֿפױקעג רימ ןבָאה
 רַאֿפ סרעטעווס עיינ טנזיוט יירד טקיש
 -יא ןבָאה רימ ,ןלױּפ ןיא רעדניק יד
 ַא רַאֿפ גנוטַאטשסיױא ןַא טקישעגרעב

 -גַארֿפ ןייק ןישַאמ ּפיַאטָאניַאל רעשידיי

 ַא קעװַא געט יד ןקיש רימ ןוא ךיירק

 -סיוא קידנעטשלוֿפ ,ןישַאמ ּפיַאטָאניַאל
 .ןלױּפ ןייק ,טַאטשעג

 רעד ןוֿפ לייט ןייא זיולב זיא סָאד
 ןבָאה רימ סָאװ ,עיצקַא סֿפליה רעסיורג
 רעטצעל רעזדנוא טניז טריֿפעגכרוד
 .ןַאשנעװנָאק

 סע זַא ,ןגָאז ןיולב ךייא ןָאק ךיא

 -ַארֿפ עשידיי ערעדנַא ןייק ָאטינ זיא

 ךיז ןָאק סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא עלַאנרעט
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 סקלָאֿפ ןשידיי רעזדנוא טימ ןכײלגרַאֿפ

 ןדיי יד וצ ףליה ןוֿפ טיבעג ןֿפױא ןדרָא
 ,םי טייז רענעי ףיוא

 עּפָאריײא ןיא תוחילש ןיימ

 ןרָאיַארַאֿפ ךיא ןיב ,טסייוו ריא יו

 טאגעלעד ַא יוװ עּפָאריײא ןייק ןרָאֿפעג

 ןוא סערגנָאק טלעוװ ןשידיי םעד ןוֿפ

 ןשידיי רעזדנוא ןוֿפ רעײטשרָאֿפ ַא

 ךיא זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ .ןדרָא סקלָאֿפ

 ןייק ןבעגוצּפָא טנייה טינ ךיז ביילק

 ךיא ןעוו ןָאטעג סע בָאה ךיא .טכירַאב
 .-סיוא קידנבעגּפָא ,קירוצ ןעמוקעג ןיב

 -ָאיצַאנ רעד וצ ייס ,ןטכירַאב עכעלריֿפ

 -גוא וצ ייס ,דרָאב ןרָאטקעריד רעלַאנ

 יד ןיא טֿפַאשרעדילגטימ רעטיירב רעזד

 וצ יוװ ,דנַאל ןוֿפ ןערטנעצ עטסקיטכיוו

 ךיא ,.ללכב טײקכעלטנֿפע רעשידיי רעד

 -ילש רענעי טימ גנודניברַאֿפ ןיא ליוו

 עקיטכיוו עקינייא ןרירנָא זיולב תוח
 ,ןטקנוּפ

 ןיא ןעמוקעגנָא ךיא ןיב ןלױוּפ ןיא

 םעד ןיא טייצ רעטסרעווש עמַאס רעד

 רעבָא ,םעניילק ןקיטרָאד םעד ןוֿפ ןבעל

 -ידארומ רעד .בֹושי ןשידיי ןקיטכיוו

 -ַאב ךימ טָאה ץלעיק ןיא םָארגָאּפ רעק
 זַא ,ליֿפעג רעכעלקערש רעד .טנגעג

 םזישַאֿפ רעד טָאה ןדיי ןָאילימ יירד

 ךימ טָאה ,ןיילַא ןלױּפ ןיא טעטכינרַאֿפ

 טימ ןכָאװ סקעז עצנַאג יד טגלָאֿפרַאֿפ

 .ןעוועג טרָאד ןיב ךיא סָאװ ,גָאט ןייא

 -טנַא רימ זיא ןברוח רעסיורג רעד

 טינ ןיב ךיא רָאנ ואוו ,ןעמוקעג ןגעק

 רעווש זיא טייצ ַאזַא ןיא .ןעגנַאגעג

 ןוא טכיוועגכיילג ןֿפױא ןטלַאה וצ ךיז

 ןבײלקרעדנַאנוֿפ וצ ךיז רעווש זיא סע

 םעד ןוֿפ ןעמעלבָארּפ עסיורג יד ןיא

 ,בושי ןשידיי םעניילק

 ,ןעוועג רימ רַאֿפ זיא ףליה עסיורג ַא

 רָאּפ ַא ךָאנ ,טייצ רענעי ןיא סָאװ סָאד



 ןייק ןעמוקעגנָא זיא ,רימ רַאֿפ געט

 ןגרָאמ; רעד ןוֿפ רָאטקַאדער רעד ןליוּפ

 ךיוא זיא רעכלעוו ,קיוװָאנ .ּפ ,טײהײרֿפ

 רעלַאנָאיצַאנ רעזדנוא ןוֿפ דילגטימ ַא

 -ײרֿפ ןגרָאמ, רעד ןוֿפ טקישעג ,דרָאב

 רעטכייל זיא סע .ןָאשיײאיסָאסַא "טייה

 ,געט ערעווש יד ןגָארטוצכרוד ןעוועג .

 -ייב זדנוא רַאֿפ ןעוועג רעטכייל זיא סע

 ןוא ןריטנעירָאער וצ רעלענש ךיז עד

 רַאֿפ ןוא ,ןברוח ןקיליורג םעד ןעמענַאב

 ןצַאשּפָא ןענָאק וצ --- ךעלנעזרעּפ רימ

 ןטייקכעלגעמ יד ןוא ןטיונ עקידלַאב יד

 -ניל וצ ןטיונ יד ןדרָא רעזדנוא רַאֿפ

 סָאװ ןוא רעטקרַאטשרַאֿפ ךרוד ןרעד

 ,ףליה רערעלענש

 -קערש יד טניואוועגייב ןבָאה רימ
 -עלע עכעלדעש יד סָאװ ,הלהב עכעל

 ןבָאה ןבעל ןשידי םעד ןיא ןטנעמ

 םעד ךָאנ ןזָאלבוצרעדנַאנוֿפ טכוזעג

 ןעוועג ןענייז רימ .ץלעיק ןיא םָארגָאּפ
 -דנעש רעד ןוֿפ ץיה עמַאס רעד ןיא

 -דעש יד טָא סָאװ ,עדנַאגַאּפָארּפ רעכעל

 -עגרעדנַאנוֿפ ןבָאה ןטנעמעלע עכעל
 ךיא ,ןליוּפ ןיא ןדיי יד ןשיווצ טײרּפש

 טימ ץלָאטש טנייה רעבירעד ךיז ליֿפ

 וצ חוּכב ןעוועג ןענייז רימ סָאװ ,םעד

 -ֿפױא רעד וצ גָארטיײב רעזדנוא ןכַאמ

 וצ ןוא ןעמעלבָארּפ יד טָא ןוֿפ גנורעלק

 רעײֿפ רענעדנוצעגנָא רעד זַא ,ןֿפלעה

 זייוולייט שטָאכ לָאז סעצעה עטסיוו ןוֿפ

 הלהב יד זַא ןוא ,ןרעװ ןשָאלעגסיוא

 .ןרעוו טלעשעגּפָא זייווכעלסיב לָאז

 ןייג וצ טֿפָא ןעמוקעגסיוא זיא זדנוא

 ןָאטעג סע ןבָאה רימ .םָארטש ןגעק

 ןענייז רעטנזיוט .ןֿפוא ןקידריוו ַא ףיוא

 -נוא ןבָאה רימ .ןרעה ןעמוקעג זדנוא

 טסיירט ןוֿפ טרָאװ קיטכירֿפױא רעזד

 עשידיי יד וצ טכַארבעג גנונעֿפָאה ןוא

 -עלדעש יד טרעלקעגֿפױא ןוא ןסַאמ

 הלהב עּפָאריײא-תאיצי רעד ןוֿפ טייק

 ךיז טימ טָאה יז סָאװ ,רַאֿפעג יד ןוא
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 עשידיי סָאד ןזָאל וצ טינ ןגָארטעג
 -- ןענעדרָאנײא ךיז ןליױּפ ןיא ןבעל

 טרָאד ךיז ןענָאק ,ןליוו סָאװ יד לייוו

 ' ןדירֿפוצ ןיב ךיא ןוא .ןענעדרָאנײא
 -עלע עטסעב יד זַא ,ןגָאז וצ ךייא טנייה

 ,ןלױּפ ןיא בושי ןשידיי םעד ןוֿפ ןטנעמ
 ןעגנוריטַאש ןוא ןעגנוטכיר עלַא ןוֿפ

 ןרָאֿפקעװַא רעזדנוא רַאֿפ טַאהעג ןבָאה
 רעזדנוא רַאֿפ ביול ןוֿפ רעטרעוו זיולב
 ,ןטייצ ערעווש ענעי ןיא טייקיטעט

 ןָאטעג ךיא בָאה קירוצ קידנעמוק
 "רעד רימ ןבָאה תוחוּכ עניימ סָאװ ,ץלַא
 -טנֿפע עשידיי יד ןרעלקוצֿפױא ,טביול
 ןגעוו ,ָאד דנַאל ןיא זדנוא ייב טייקכעל
 ,הלהב רענעי ןוֿפ ןרַאֿפעג עסיורג יד

 רעתמא רעד ןגעוו טלייצרעד בָאה ךיא

 טלעֿפרַאֿפ טינ ןוא ןליוּפ ןיא עגַאל

 ןטייז עשיגַארט יד ףיוא ןזייוווצנָא

 סָאװ ןטייקירעװש עסיורג יד ףיוא ןוא

 רעבָא .ןרָאװעג ןֿפַאשעג טרָאד ןענייז

 ןזייוונָא טנָאקעג ךיא בָאה קיטייצכיילג

 םעד ןוֿפ ןעגנואוטֿפיוא עסיורג יד ףיוא

 ןיא ןליױּפ ןיא בושי ןשידיי םעניילק

 רערעווש ַאזַא ןיא ןוא רעצרוק  ַאזַא

 ךיא בָאה טייהנגעלעג רעד ייב .טייצ

 ןעגנוטערטסיורַא עניימ ףיוא ,ןזיוװעגנָא

 ןוֿפ טכילֿפ רעד ףיוא ,דנַאל ןרעביא

 -ָאק ןָאשויבירטסיד טניָאשזד, רעד

 /-עלענש ןוא ערעסערג ןקיש וצ ,"יטימ
 ַא ןייז זומ ףליה יד זַא ןוא ףליה ער

 ,עויטקורטסנָאק

 ףיוא זַא; ןלעטשטסעֿפ טנייה ליוו ךיא

 עטסקיטכיוו יד ןיא רוט-טכירַאב ןיימ

 ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא טעטש

 לָאצ ַא טימ טנגעגַאב ךיז בָאה ךיא ואוו

 ןשידיי םעד ןוֿפ רעײטשרַָאֿפ עקיטכיוו

 זיא לייט עסיורג ַא עכלעוו ןוֿפ ,ןבעל

 יז ןבָאה ,ןטסינויצ ןוֿפ ןענַאטשַאב

 טקירדעג ןעגניטימ יד ןזָאלרַאֿפ םייב

 סָאד זַא ,טרעלקרעד ןוא טנעה עניימ



 טרעהעג לָאמ ןטשרע םוצ ייז ןבָאה
 טָאה סָאװ ,טכירַאב ןכעלריֿפסױא ַאזַא |

  םעד ןוֿפ דליב קידתמא ןַא ןבעגעג ייז

 ןגעוו יװ ,ןליוּפ ןיא ןדיי יד ןוֿפ ןבעל

 -נוא ןגעוו ןוא ללכב טרָאד ןבעל םעד

 -בָארּפ יד ןזייל ןֿפלעה וצ גָארטיײב רעזד

 זיא רשֿפא ,ןגָאז ָאד ליוו ךיא .ןעמעל
 ןַא רעבָא זיא'ס ,ןדײשַאב טשינ סע
 םעד ןוֿפ שזיטסערּפ רעד זַא ,תמא

 -עג ךס ַא טָאה סערגנָאק-טלעוו ןשידיי

 ןליױּפ ןייק תוחילש ןיימ ןוֿפ ןענואוו

 םעד טקיטיגרַאֿפ ןייוולייט טָאה סָאװ

 -ירֿפ לָאצ עקידנטײדַאב ַא סָאװ ,ןדָאש
 ןבָאה סערגנָאק ןוֿפ ןטַאגעלעד עקידרע

 עקירעמַא ןייק ןרעקקירוצ רעייז ייב
 עכעלדנעש ערעייז טימ ,טכַאזרוארַאֿפ

 ןוא טכַארבעג ןבָאה ייז סָאװ ,ןטכירַאב

 יד ןשיווצ ןדָאש ךס ַא ןָאטעגנָא ךיוא

 .עּפָאריײא ןיא ןדיי

 ךיא בָאה עּפָאריײא ןיא קידנעייז
 -רַאֿפ עטסגנע יד ןלעטשוצנייא ןזיוװַאב
 -רָאֿפ עטסקיטכיו יד טימ גנודניב
 סעיצַאזינַאגרָא עשידיי יד ןוֿפ רעייטש
 יירד יד ןיא זיולב טינ ,עּפָאריײא ןיא

 רָאנ ,טכוזַאב בָאה ךיא סָאװ רעדנעל
 טימ ,רעדנעל ערעדנַא לָאצ ַא ןיא ךיוא

 -ַאב ךיז בָאה ךיא רעײטשרָאֿפ סעמעוו
 ,ךײרקנַארֿפ ןיא טנגעג

 ןרעכיזרַאֿפ ךיוא ךייא ןָאק ךיא
 רעלַאנרעטַארֿפ רעשידיי רעזדנוא זַא
 יד ןוֿפ ענייא טציא זיא ןדרָא-סקלָאֿפ
 -ַאגרָא עטסרעלוּפָאּפ ןוא עטסטבילַאב

 ןסַאמ עשידיי עטיירב יד ייב סעיצַאזינ
 ,עּפָאריײא ןיא

 -נָאק עטעביז עקיטנייה רעזדנוא

 רַאֿפ ףור ַא ןזָאלסױרַא ףרַאד ןָאשנעוװ

 -ער ןוא ףילער רַאלָאד ןָאילימ רעיינ ַא
 ןכלעוו ןוֿפ ,עינַאּפמָאק עיצַאטיליבַאה

 ןמוזמ ןיא ןייז לָאז ןָאילימ לטרעֿפ ַא
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 -יילק עיינ ןיא רעלָאד טנזיוט 750 ןוא

 ןכַאז עקיטיונ ערעדנַא ןיא ןוא רעד

 -כעזטּפיױה ךיז ףרַאד עינַאּפמַאק יד

 -סערג יד ןקיש וצ ןרירטנעצנָאק ךעל

 -געמ רָאנ זיא סָאװ ,ףליה סָאמ עט

 -ליהד רעדניק ריֿפ ערעזדנוא וצ ךעל
  ןליוּפ ןיא רעזייה-טנגוי ייווצ ןוא ןעמ

 ןוא ,עיגלעב ןיא ןוא ךײרקנַארֿפ ןיא

 -וט יד רַאֿפ לָאטיּפש םעד רַאֿפ ךיוא

 -- עניטסעלַאּפ ןיא רעדניק עזָאלוקרעב

 רעזדנוא ןצעזרָאֿפ ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ןוא

 ךָאנ דנַאברַאֿפ ןטעווָאס םעד וצ ףליה

 ןבָאה רימ יװ סָאמ רערעסערג ַא ןיא

 רעכיז ןיב ךיא .טנייה זיב ןָאטעג סע

 טייקנבעגעגרעביא רעבלעז רעד טימ זַא

 יד ןיא ןזיװעגסױרַא טָאה ריא סָאװ

 -מָאק עכײרגלָאֿפרעד יירד עקידרעירֿפ

 -רַאה רעבלעז ְךעד טימ ןוא סעינַאּפ
 טגײלעגנײרַא טָאה ריא סָאװ ,טייקיצ

 -יבַאהער ייווצ יד ןיא סרעדנוזַאב --

 ריא טעװ -- סעינַאּפמָאק עיצַאטיל

 עקידנעמוק רעזדנוא ןריֿפכרוד ךיוא

 .עינַאּפמָאק עיצַאטיליבַאהער

 ןעגנוכיירגרעד עסיורג יד
 רָאֿפנעמַאװצ ןטצעל רעזדנוא וצ

 -טימ 42,840 טימ ןעמוקעג רימ ןענייז

 טינ טימ רימ ןעמוק טנייה .רעדילג

 ןשידיי םעד ןיא 60,000 יװ רעקיצניוװ

 ןבָאה רימ זַא טניימ סָאד ,ןדרָא-סקלָאֿפ

 .-טימ 18,000 םורַא ןוֿפ סניוועג טענ ַא

 -סקלָאֿפ ןשידיי רעזדנוא ןיא רעדילג

 ,גנוכיירגרעד  ַאזַא זיא סָאד ,ןדרָא

 -רָא עלַאנרעטַארֿפ עשידיי ןייק סָאװ

 טנכײצרַאֿפ טינ סע טָאה עיצַאזינַאג

 רעד ןוֿפ עטכישעג רעצנַאג רעד ןיא

 ןיא גנוגעװַאב רעלַאנרעטַארֿפ רעשידיי

 זיא ױזַא יו .ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד

 ףרַאד ןעמ ?ןרָאװעג ךעלגעמ סָאד

 רעלָאנרעטָארֿפ ַא ןיא זַא ,ןעקנעדעג



 סױרַא רָאי ןדעי ןלַאֿפ עיצַאזינַאגרָא
 ענעדײשרַאֿפ בילוצ ,רעדילגטימ לָאצ ַא

 18,000 ןגעוו ָאד דער ךיא ןעוו .ןכַאזרוא
 ןבָאה רימ זַא ,סע טניימ ,סניוועג טענ
 רעקיצניװ טינ ןעמענניײרַא טֿפרַאדעג
 ןעמוק וצ ידּכ ,רעדילגטימ 25:000 ןוֿפ

 ,גנוכיירגרעד רעקידיווקרעמ ַאזַא טימ
 טָא טכיירגרעד רימ ןבָאה ױזַא יו

 ?דרָאקער ןדנצנעלג םעד

 עמַאס סָאד ןוא עטשרע עמַאס סָאד
 ןיא סָאװ ,טקַאֿפ רעד זיא עטסקיטכיוװ
 יירד עטצעל יד ןיא טָאה ןדרָא רעזדנוא
 ַאזַא ,םזַאיזוטנע ןימ ַאזַא טשרעהעג רָאי
 טינ סע ןָאק ןעמ סָאװ .,גנורעטסיײגַאב
 ,געט עטשרע יד טימ וליֿפַא ןכײלגרַאֿפ

 -עג ןריובעג זיא ןדרָא רעזדנוא ןעוו
 ןעוועג ךָאד ןענייז געט ענעי ןוא .ןרָאװ
 -עטסיײגַאב רעשימַאניד טימ ןדָאלעגנָא

 יד ,ןדרָא רעזדנוא וצ עביל יד .גנור

 ןוא רעסיורג רעד רַאֿפ גנוקידנעטשרַאֿפ

 ןדרָא רעזדנוא ןוֿפ עלַאר רעקידתוירחא

 -טסואווַאב רעד ,ןבעל ןשידיי םעד ןיא
 סָאװ גָארטיײב ןסיורג םעד ןגעוו/ ןייז

 טכַאמעג טָאה עיצַאזינַאגרָא רעזדנוא

 ןטיבעג עכעלטֿפַאשלעזעג עלַא ףיוא

 -רעטניה ןענייז רימ ואוו טרָאד וליֿפַא

 -קַארַאכ ַאזַא ןוֿפ ןעוועג זיא ,קילעטש

 -טָא טכַארבעגנײרַא טָאה סָאװ ,רעט

 םעדטָא ,גנורעטסײגַאב ןוֿפ עילַאװכ יד

 ,עיגרענע ןוֿפ םָארטש ןסיורג

 -נוא ,זיא רָאטקַאֿפ רעטייווצ רעד

 -מַאק רעדילגטימ עקירָאיַארַאֿפ רעזד

 ןענייז סָאװ ןדָאטעמ יד ןוא עינַאּפ

 -מָאק רענעי ןיא ןרָאװעג ןגָארטעגנײרַא

 רימ .ןדרָא רעזדנוא ןעיוב רַאֿפ עינַאּפ

 -- ןטקירטסיד ריֿפ ןבילקעגסיוא ןבָאה

 בַאהער רעד ןיא ךיז ןענעכייצסיוא רַאֿפ ןָאֿפ יד טניװעג ןטעהנַאמ ןיא שטנערב ןדרָא

 .טעברא עיצאטיל
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 ןוא ָאגַאקיש ,עיֿפלעדַאליֿפ ,ןילקורב
 -עיצַארטנעצנָאק סלַא סעלעשזדנַא סָאל

 ןטקירטסיד ריֿפ יד ןוֿפ יירד .ןטקנוּפ
 -וֿפ ערעייז טכיירגרעד רָאנ טינ ןבָאה
 עטנכייצעגנָא יד ןוא -- סעטָאװק על

 ךרע ןַא ןיא טינ ןעוועג ןענייז סעטָאװק
 -ירֿפ זיא סע רעכלעוו ןיא יו ,רעסערג
 ןוֿפ יירד רָאנ --- עינַאּפמַאק רעקידרע
 ערעייז ןעגנַאגעגרעבירַא ןענייז ייז
 ףיוא ןזיוװַאב טָאה ןילקורב .סעטָאװק

 ןעמענוצנירַא 2,250 ןוֿפ עטָאװק ַא
 -טסיד ןייא זיולב .רעדילגטימ 0
 טלעֿפעג טָאה ,סעלעשזדנַא סָאל ,טקיר

 יד ןליֿפוצסױא לָאצ רעניילק ַא טימ
 -ןָאק-טינ יד ןבָאה רַאֿפרעד .עטָאװק

 ---עלַא טעמּכ--ןטקירטסיד עיצַארטנעצ

 ךיוא ,ןָאטסָאב ןוֿפ זיולב םַאנסיוא ןטימ

 ךיז ןבָאה ייז ליֿפױו רעמ טריברעוו
 ,ןכיירגרעד וצ ליצ ַא רַאֿפ טלעטשעג

 ןוא סעטרבח רענילקורב ערעזדנוא
 ןבָאה ייז .רעדנואוו ןזיװַאב ןבָאה םירבח
 רענייק סָאװ ,סעכלעזַא סעּפע ןזיװַאב
 -רַאֿפ ןוא .טמולחעג טינ רעירֿפ טָאה
 רעד זַא ,ןגָאז ךיא ליוו קידנעייגייב
 ךָאנ טָאה וויטקַא רענילקורב רעבלעז
 -עגכרוד ןרָאיַארַאֿפ טָאה רע יו םעד
 רַאֿפ עינַאּפמַאק עלוֿפטכַארּפ יד טריֿפעג
 ןעמונעגרעטנוא ךיז ,רעדילגטימ עיינ
 -רעדנואוו ַא טריֿפעגכרוד עקַאט ןוא
 יד ןרעסערגרַאֿפ וצ עינַאּפמַאק עכעל
 -קורב ערעזדנוא ןיא רעדניק לָאצ
 -עג טָאה סָאד .ןלוש-רעדניק רעניל

 ןצנַאג ןרעביא גנוקריוו עסיורג ַא טָאה
 יעסערג ךָאנ ןעגנערב טעװ ןוא דנַאל

 ןקידנעמוק םעד ןיא ןטַאטלוזער ער
 | ,רָאי

 -ָארּפ ַא ןעוועג זיא עינַאּפמַאק ענעי
 ,עינַאּפמַאק רעקידיווקרעמ רעד וצ גָאל
 ,ינוי ןט1 םעד ןסָאלשעג ךיז טָאה סָאװ
 עטסערג ףניֿפ יד .קירוצ געט 12 טימ

 -קורב ,סקנָארב -- דנַאל ןוֿפ ןרעטנעצ

 ןוא סעלעשזדנַא סָאל ,ןטעהנַאמ ,ןיל

 עצלָאטש ןעמוקעג ןענייז -- ַאגַאקיש
 -ַאזצ ןקיטנייה ןקיטציא רעזדנוא וצ

 7,000 ןוֿפ עטָאװק ַא ףיוא .רָאֿפנעמ

 ןעמונעגניירַא רימ ןבָאה רעדילגטימ

 ,רעדילגטימ עיינ 11,000 רעביא
 רעזדנוא ןעוועג זיא סָאװ ,סקנָארב

 רעד ןיא טקירטסיד:-עיצַארטנעצנָאק

 עינַאּפמַאק-ןָאשנעװנָאק-רַאֿפ רעקיטציא

 ףיוא עינַאּפמַאק יד ןעגנַאֿפעגנָא טָאה

 ןסָאלשעג יז טָאה ןוא ןֿפוא ןקיטכערּפ ַא

 בָאה ךיא ,ןֿפוא ןכעלרעדנואוו ַא ףיוא

 -רעטסײגַאב ַאזַא ןעזעג טינ גנַאל ןיוש
 -עג טָאה סָאװ ,יד יװ גנומיטש עט
 ןיא ןטֿפנוקנעמַאזוצ עלַא ףיוא טשרעה

 ןוֿפ גנוציז רעד ףיוא ייס --- סקנָארב

 זיא סָאװ ,דרָאב רעלַאנָאיצַאנ רעד

 .רַאונַאי ףוס ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא טרָאד

 -נעמַאזוצ עלַא ףיוא ייס ,רָאי סקיטנייה

 רעריֿפ ןוא ןטסױװיטקַא יד ןוֿפ ןטֿפנוק

 טקירטסיד רעסקנָארב רעזדנוא ןוֿפ

 2,500 ןוֿפ עטָאװק ַא ףיוא .ךָאנרעד

 ןעמונעגניירַא ייז ןבָאה רעדילגטימ

 ,םעד ףיוא טקוקעג טשינ ןוא .0

 םעד "ןרױלרַאֿפ, טָאה סקנָארב סָאװ

 ןילקורב לייוו ,ןילקורב טימ טסעמרַאֿפ
 ,רעדילגטימ 2,200 ןעמונעגניירַא טָאה

 -ַארג םירבח רעסקנָארב יד ךיז ןֿפרַאד

 סקנָארב סָאװ ,טקַאֿפ םעד טימ ןרילוט

 רעטסערג רעד ןבילבעג ץלַא ךָאנ זיא
 ןצנַאג ןרעביא ןדרָא םעד ןוֿפ רעטנעצ

 -ןלָאֿפרעד וצ טריֿפרעד יז ןוא דנַאל

 ,ןטַאטלוזער עכייר

 טינ ,ויטקַא רענילקורב רעזדנוא

 ךָאנ טָאה רע סָאװ ,םעד ףיוא קידנקוק

 רעד ןרעוו לָאז ןילקורב זַא ןזיװַאב טינ
 טמוק ,ןדרָא ןיא טקירטסיד רעטסערג

 ןעגנוכיירגרעד עסיורג עכלעזַא טימ

 ןרעביא דיירֿפ ןֿפורעגסױרַא ןבָאה סָאװ

.61 



 יד ךיוא קידנסילשנייא ,דנַאל ןצנַאג

 "-קורב ןעמעוו טימ ,סקנָארב ןיא םירבח
 .ףמַאק ןװַארב ַאזַא טריֿפעג טָאה ןיל
 -קע עלַאנָאיצַאנ יד טָאה ןילקורב רַאֿפ
 ןוֿפ עטָאװק ַא טמיטשַאב עוויטוקעז
 -ילקורב יד רעבָא ,רעדילגטימ 0

 ויטקַא םעד טימ טֿפַאשרעריֿפ רענ
 ןוא ןזיוועגקירוצ עטָאװק יד-טָא ןבָאה
 עטָאװק ערעסערג ַא ךיז רַאֿפ ןעמונעג
 "סערג םעד רַאֿפ יו וליֿפַא רעסערג ---
 טקנָארב ,טקירטסיד:-עיצַארטעצנַאק ןט
 -ילגטימ עיינ 2,000 ןוֿפ עטָאװק ַא --

 עטרעסערגרַאֿפ יד-טָא ןענייז ןוא ,רעד
 ןיא .200 טימ ןעגנַאגעגרעבירַא עטָאװק
 -ידַא זיא ןילקורב :רעטרעװ ערעדנַא
 ,עטָאװק עלעניגירָא יִד ןעגנַאגעגרעב

 םעד רַאֿפ סיֿפָא רעלַאנָאיצַאנ רעד סָאװ
 טימ -- טלייטעגסיוא טָאה טקירטסיד
 ערעזדנוא .רעדילגטימ 1,000 רעביא
 -וטַארג ךיז ןענָאק םירבח רענילקורבי

 -רעד ןסיורג-קיזיר םעד-טָא טימ ןריל

 ,גלָאֿפ

 ןטעהנַאמ ןיא וויטקַא רעזדנוא ךיוא
 עטסנעעזעגנָא יד ןוֿפ ענייא טמענרַאֿפ
 -נוא ןעיוב ןוֿפ טרּפ םעד ןיא רעצעלּפ
 ,םעד ףיוא קידנקוק טינ .ןדרָא רעזד
 וצ רערעװש ןיא ןטעהנַאמ ןיא סָאװ
 ןיוש .,עינַאּפמָאק-רעדילגטימ ַא ןריֿפ
 יד סָאװ ,ןײלַא טקַאֿפ םעד בילוצ

 זיא טרָאד רעדילגטימ טייהרעמ עסיורג

 ןלייט עלַא ןיא טײרּפשעצ ןוא טייזעצ
 ףיוא קידנקוק טינ רעבָא ,טָאטש ןוֿפ
 -עט רענעטעהנַאמ רעד ןיא סָאװ ,םעד
 רעד טגָאמרַאֿפ טסבלעז עירָאטיר

 ַא יװ רעמ סעּפע זיולב טקירטסיד

 ,טֿפַאשרעדילגטימ רעד ןוֿפ לטירד

 ךָאד םירבח רענעטעהנַאמ יד ןבָאה
 ןוֿפ עטָאװק יד ןגײטשוצרעבירַא ןזיװַאב

 טכיירגרעד ןבָאה ןוא רעדילגטימ 0
 -םוי ןעמוק ייז ךיוא .1,600 וצ טנעָאנ

62 

 ןט7 רעזדנוא וצ ץלָאטש ןוא קידבוט

 -סרעּפ ערעייז ךיוא ןוא .,רָאֿפנעמַאזוצ

 -יוב רעקידרעטייוו רעד רַאֿפ ןוויטקעּפ

 ןדרָא םעד ןוֿפ גנולקיװטנַא ןוא גנוא

 טכיל ןיא ,רעסעב ליֿפ טציא ךיז ןעעז

 רעטקידנערַאֿפ סָאװ רָאנ רעזדנוא ןוֿפ

 .עינַאּפמָאק-רעדילגטימ

 ַא ןעוועג ןרָאיַארַאֿפ זיא ָאגַאקיש
 טָאה סָאװ ,טקירטסיד-עיצַארטנעצנָאק
 עטָאװק ןייז טליֿפעגסיױא קידנעטשלוֿפ

 רעד ןיא .רעדילגטימ עיינ 1,000 ןוֿפ

 ָאגַאקיש טָאה עינַאּפמָאק רעקיטציא

 ןוֿפ עטָאװק ַא ךיז ףיוא ןעמונעג ןיילַא

 יז טָאה ןוא רעדילגטימ עיינ 0

 -רַאה ערעזדנוא .ןגיטשעגרעבירַא ךיוא

 -יטקַא רעָאגַאקיש יד וצ ןסורג עקיצ

 -מָאק עכײרגלָאֿפרעד עדייב רַאֿפ ןטסיװ

 ,טריֿפעגכרוד ןבָאה ייז סָאװ ,סעינַאּפ

 זיא טגָאזעג ןיוש ןבָאה רימ יו

 -גיה לסיב ַא ןעוועג סעלעשזדנַא סָאל

 טָאה טנייה .,ןרָאיַארַאֿפ קילעטשרעט

 -ַאק יד .טכַאמעגטוג סעלעשזדנַא סָאל

 ךיז ןעניֿפעג ןטַאגעלעד רעינרָאֿפיל

 סעיציזָאּפ עטשרעדָאֿפ יד ןיא רעבירעד

 סָאל .ןָאשנעװנָאק רעקיטנייה רעד ףיוא

 -סיוא זיא עיצַאזינַאגרָא רעסעלעשזדנַא

 ןטסערג ןטרעֿפ םעד וצ ןסקַאװעג

 -ייוװצ רעד וצ ןוא טקירטסיד-ןדרָא

 -סָאל ןיא .דנַאל ןיא טָאטש רעט

 קיברַאֿפליֿפ ַא ךיז טיוב סעלעשזדנַא

 ןדרָא רעזדנוא ןכלעוו ןיא ,ןבעל שידיי

 ןוא םענעעזעגנָא ןַא רעייז טמענרַאֿפ

 ,ץַאלּפ םעניײֿפ
 -נעצ עלעטימ יד ןוֿפ ייווצ זיולב

 ןבָאה ,ןָאטסָאב ןוא יזריושזד וינ ,ןערט

 ןבָאה ייז סָאװ ,לָאצ יד טכיירגרעד טינ

 ןיא זַא ןֿפָאה רימ .ןכיירגרעד טֿפרַאדעג

 םעד .ןעיוב ןוֿפ סעיצקַא עקידנעמוק יד

 ןטקירטסיד ייווצ יד ךיוא ןלעװ ןדרָא

 ערעדנַא יד ןיא ץַאלּפ רעייז ןעמענרַאֿפ



 ,(1946) ןדרָא ןוֿפ טעטימָאק-רוטלוק ןוא -לוש רעלַאנָאיצַאנ

 גרובסטיּפ ,דנַאלוװילק :יװ ,ןערטנעצ

 רעזדנוא זיא טרָאד -- טיָארטעד ןוא

 ןסקַאװעג טינ לענָאיצַאזינַאגרָא ןדרָא

 -נוא ןוֿפ סקואוו םוצ עיצרָאּפָארּפ ןיא
 ןיא דנַאל ןרעביא עיצַאזינַאגרָא רעזד

 -ָאק טַאטש רעד .רָאי יירד עטצעל יד

 -טנעצ ערענעלק לָאצ ַא ןוא טוקיטענ

 רעטייוו ןוא טסעוװ-לטימ רעד ןיא ןער
 ,ןעמעלבָארּפ זדנוא רַאֿפ ןענייז ,טסעוו

 רעייז ךיז ןזוומ רימ עכלעװ ןגעוו

 זַא ,רָאלק זיא סע ,ןטכַארטרַאֿפ טסנרע

 ,ןייז זומ ןדרָא רעזדנוא ןוֿפ ליצ רעד |

 דנַאל ןוֿפ ןערטנעצ ערענעלק יד זַא

 ןלײט-דנַאטשַאב עקיטכיוו ןרעוו ןלָאז

 ןלָאז ייז זַא ;ןדרָא ןצנַאג רעזדנוא ןוֿפ

 ןטרעוילגרַאֿפ רעייז ןיא ןביילב טינ

 -עג ךיז ןבָאה יז ןכלעוו ןיא ,דנַאטשוצ
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 -סױרַא :ןרָאי עטצעל יד ןיא ןענוֿפ

 דנַאטשוצ םעד טָא ןוֿפ יז ןעװעטַאר

 ןעוו ,טלָאמעד זיולב ןענָאק רימ ןלעוו

 רעטנעצ ןרענעלק ןדעי ןיא ןלעװ רימ

 ןקידנדער - שילגנע ןַא ןריזינַאגרָא

 ַא ןוא שטנערב - טנגוי ַא ,שטנערב

 -ַאגרָא רעזדנוא ןוֿפ גנולײטּפָא ןעיױרֿפ

 .עיצַאזינ

 רעדילגטימ ערעטלע יד רַאֿפ םייח ַא
 רימ ןעגנערב ןָאשנעװנָאק רעד וצ

 ןגָאלשרָאֿפ עקיטכיו רעייז עיר ַא
 ןרעסעבוצסיוא רעמ ךָאנ ליצ ןטימ

 רעכיײרסטלַאהניא ןוא ןיוענעשרַצֿפ

 -ער עלַא יד טָא .ןדרָא רעזדנוא ןכַאמ
 ןרעוװ טכַארבעג ןלעוװו סעיצַאדנעמָאק
 יד ךרוד ,ןטַאגעלעד םירבח ,ךייא וצ



 עינַאּפמַאק-לוש רעד ןיא ןֿפלעה ןסרוק-ךיוה יד ןוֿפ ןטנעדוטס

 עמַאס יד ןגעוו רעבָא ליוו ךיא .ןלענַאּפ

 עטלייצעג עכעלטע ןגָאז עטסקיטכיוו

 .רעטרעוו

 ןרָא עטצעל יד ןיא זיא סע

 ןעיוב ןזוומ רימ זַא ןרָאװעג רָאלק

 -טימ ערעטלע ערעזדנוא רַאֿפ םייה ַא

 ןרניברַאֿפ ךעלגעמ ביוא ןוא ,רעדילג
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 טימ םייה .ַאזַא ןוֿפ טקעיָארּפ םעד
 ןלָאז רימ ידּכ .םוירָאטנעװערּפ ַא

 זדנוא רַאֿפ זומ ןכיירגרעד ןענָאק סָאד

 -ערּפ רעד זַא ,סנטשרע ,ןרעוװ רָאלק

 קידנעטשלוֿפ ךיז ףרַאד םוירָאטנעוװ

 םייה יד זַא ,סנטייווצ ; ןטלַאהסיוא ןיילַא

 רעדילגטימ ערעטלע ערעזדנוא רַאֿפ



 -נירּפ םעד ףיוא ןרעוו טיובעג טינ ןָאק
 עשירָאטַאגילבָא ןַא זיא סָאד זַא ,ּפיצ

 -טימ עלַא רַאֿפ עיצוטיטסניא-טיֿפענעב
 -אב םעד ןכיירגרעד סָאװ רעדילג
 ןזומ רימ זַא ,סנטירד : רעטלע ןטמיטש
 ןוֿפ רעקיצניװ טינ ןוֿפ עמוס ַא ןבָאה
 "וצנָא ידּכ ,רַאלָאד ןָאילימ לטרעֿפ ַא

 ,םייה יד ןעיוב ןעגנַאֿפ

 ,רימ ןרידנעמָאקער קעווצ םעד רַאֿפ

 א ןרעו טגײלעגֿפױרַא לָאז סע זַא

 רעּפ רַאלָאד 1 ןוֿפ סקעט רעקיליוװיײרֿפ

 -ידנעמוק רעד זיב רָאי ןדעי דילגטימ

 םעד ןוֿפ טנעס 25 זַא ; ןָאשנעװנָאק רעק

 ןרעו ןעמונעגרעטנורַא לָאז רַאלָאד

 ןלעיצעּפס ַא ןוֿפ גנורילבַאטע רעד רַאֿפ

 רעדילגטימ יד ןֿפלעה וצ ידּכ .דנָאֿפ

 ןוֿפ רעטלע םעד טכיירגרעד ןבָאה סָאװ/

 -כערַאב טינ ןיוש ןענייז ןוא רָאי 5

 ,טיֿפענעב - ןעקנַארק ענייק וצ טקיט

 טרָאס ַאזַא ןיא ךיז ןקיטיונ ייז רעבָא

 -ײטשַאב רעד טעװ םורַא ױזַא .ףליה

 יד ייס ,ןעגנערבניײרַא רַאלָאד רעטרע

 ןביוהנָא וצ קיטיונ זיא סָאװ עמוס

 -טימ ערעטלע יד רַאֿפ םייה יד ןעיוב

 םעד ןוֿפ גנוריזינַאגרָא יד ייס ,רעדילג

 ןוֿפ רעדילגטימ יד רַאֿפ דנָאֿפ-סֿפליה
 -:עמָאקער ןיימ .רעבירַא ןוא רָאי 5
 יד לָאז רָאנ טשינ זַא ,ךיוא זיא עיצַאד

 ,סולשַאב םעד ןריציֿפיטַאר ןָאשנעװנָאק

 -סיורַא קיטייצכיילג לָאז רֶע זַא רָאנ

 וצ םודנערעֿפער ַא רַאֿפ ןרעוו טקישעג

 םורַא יוזַא ידֹּכ ,רעדילגטימ עלַא

 ןעגנונימ יד טימ ןענעקַאב ךיז

 -רעדילגטימ רעטסטיירב רעזדנוא ןוֿפ

 עקיטכיוו ייוצ יד טָא ןגעוו טֿפַאש

 -יטשוצ רעייז ןגירק ןוא ןעמעלבָארּפ

 -ָאּפ וצ ידּכ ,ךיוא ןוא םעד ףיוא גנומ

 -רעטנוא ריִמ סָאװ סָאד ןריזירַאלוּפ

 .רעדילגטימ ערעטלע יד רַאֿפ ןעמענ
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 רעזדנוא זַא ,רָאֿפ ךיוא גָאלש ךיא

 גנוזָאל ַא טרימַאלקָארּפ ןָאשנעװנָאק

 םעד ןיא רעדילגטימ טנזיוט 75 רַאֿפ
 רעטכַא רעד וצ ןדרָא-סקלָאֿפ ןשידיי

 ַא ןוא ןדרָא רעזדנוא ןוֿפ ןָאשנעװנָאק
 -נוא ןיא רעדילגטימ ןָאילימ לטרעֿפ
 -רַא ןלַאנָאיצַאנרעטניא ,ןצנַאג רעזד
 ,ןדרָא רעטעב

 םולש |
 פיו טכירַאב ןיימ ןוֿפ סולש םוצ

 קנַאד ןקיצרַאה ןיימ ןקירדסיוא ךיא
 ןדרָא רעזדנוא ןוֿפ ןטסיױויטקַא עלַא וצ
 ריא ,ןטייווצ ןזיב דנַאל גערב ןייא ןוֿפ
 ןלָאז רימ זַא טכַאמעג ךעלגעמ טָאה
 -רעד עקיטכערּפ יד טָא טימ ןעמוק
 -גוא ןוֿפ רעריֿפ יד וצ ןוא .ןעגנוכיירג
 ןוא עשיטַאטש יד ןיא ןדרָא רעזד
 ליוו דנַאל ןוֿפ ןטעטימָאק-טקירטסיד
 רעייא םורַא טלגניר : ןגָאז זיולב ךיא
 .טיײקמערַאװ רעבלעז רעד טימ ןדרָא
 יו ןליֿפעג עקיצרַאה עכלעז יד טימ
 עטצעל יד ןיא ןָאטעג סע טָאה ריא
 נעזדנוא --- ןדרָא רעייא ןוא ,רָאי יירד
 רערעסערג ַא ךָאנ ןרעוו טעוװ -- ןדרָא
 ןבעל םעד ןיא רָאטקַאֿפ רעקיטכיוו ןוא
 עטקינײארַאֿפ יד ןיא ןדיי יד ןוֿפ
 רעזדנוא ןוֿפ ןבעל םעד ןיא ןטַאטש
 ,ללכב דנַאל

 -יד רעלַאנָאיצַאנ רעזדנוא רַאֿפ ןוא

 -ָאיצַאנ רעד רַאֿפ -ןוא דרָאב ןרָאטקער

 ןדרָא רעזדנוא ןוֿפ עוויטוקעזקע רעלַאנ

 טכער סָאד ךיז ךיא םענ ,ךייא רַאֿפ ---

 ןענַאטשעג טייז עלַא ריא זַא ,ןגָאז וצ

 טנידעג ,סנטסָאּפ ערעייא ףיוא יירטעג

 -סקלָאֿפ רעזדנוא ןבעל ןוא בייל טימ

 ןיא ןייג לָאז רע זַא טיהעגּפָא ,ןדרָא

 זַא ,ליצ ןטימ ןגעוו עטנכייצעגנָא יד

 ןענידַאב רעסעב סָאװ ןענָאק לָאז רע

 -ניא יד ,ןסערעטניא-סקלָאֿפ ערעזדנוא



 יד ,סַאלק-רעטעברַא םעד ןוֿפ ןסערעט
 סעקינשַאּפערָאה יד ןוֿפ ןסערעטניא

 ריא .עקירעמַא ןוֿפ ןייזליואוו םעד רַאֿפ

 לָאז ןדרָא רעזדנוא זַא ,ןֿפלָאהעג טָאה

 רעקיטכיל רעד ,שאה דומע רעד ןייז

 .ןבעל רעזדנוא ןוֿפ לייז

 -עברַאטימ עטסטנעָאנ יד וצ ןוא

 ייס ןוא סיֿפָא ןלַאנָאיצַאנ ןיא ייס ,רעט

 -- טעטש יד ןוא ןטקירטסיד יד ןיא

 שזדרָאשזד ,רעלדנַאס הילדג םירבח יד

 -רָאג ןושזד ,גרעבדלָאג עשטיא ,רַאטס

 ,רעמיַאר ינריוא ,רענזוועּפ םעס ,ןָאד

 -ַאד .ש ,ןָאסלקוי ןבואר ,דלעֿפסָארג .ַא

 ,רעליש .ה ,שטנָאר .א .י ,שטיװָאדיװ

 ןַאמדלָאג לקנַאי ,ןיקשָארָאד ידיעס

 לָאס ,ץֿפח .ז ,דליֿפ ןעב ,ןָאדרָאג ןעב

 ,גרעבנעטָאר לָאס ,סעדומיַאמ .ַא ,ליעוו

 .ש ,גרעבסָאלש דוד ,סניקנעשזד סקעמ

 ערעדנַא עלַא ןוא סניַאוװ וויעד ,ץישֿפיל

 :דנַאל ןרעביא רעטערטרַאֿפ טקירטסיד

 ןריֿפ וצ ןעועג רעווש טלָאװ ךייא ןָא

 "וטש יד ןיא סרעדנוזַאב ,ףיש רעזדנוא

 רעייז טָאה עלַא ריא .ןרעסַאװ עקידמער

 ןעױבֿפױא ןֿפלעה ןיא קלח ןסיורג ַא

 וצ ,ןביוהרעד םיא ןוא ןדרָא רעזדנוא

 ניא עטסקיטכערּפ יד ןוֿפ רענייא ןרעוו

 ריא .ןבעל ןשידיי םעד ןיא סעיצוטיטס

 סָאװ ,ץלָאטש ןליֿפ ךיז טֿפרַאד עלַא

 ןוא ימ .,טייקנבעגעגרעביא רעייא

 טרָאּפשעג טינ טָאה ריא סָאװ ,עיגרענע

 "עג ןענייז ,רָאי יירד עטצעל יד ןיא

 ,גלָאֿפרעד טימ ןרָאװעג טניורק

 ןיא ןבעל רימ !םירבח ןוא סעטרבח

 -ָאּפע רעד ןיא ,עכָאּפע רעשימָאטַא רעד

 ןטכינרַאֿפ קידנעטשלוֿפ ןָאק סָאװ עכ

 עטסנעש סָאד ,ןבעל עכעלשטנעמ סָאד

 יד רעבָא .ןֿפַאשעג ןבָאה תורוד סָאװ

 ךיוא ןָאק עכָאּפע עשימָאטַא עבלעז

 עלַא רַאֿפ ןבעל ךעלקילג ַא ןעגנערב
 -קָאטש עלַא ןטכיײלַאב ןָאק ,ןשטנעמ
 ,ןבעל רעזדנוא .ןוֿפ רעטרע ערעטצניֿפ

 ןָאק סע .ןבעל וצ ןכַאמ רעגנירג ןָאק
 . רעלענש סָאװ ןכעלקריװרַאֿפ וצ ןֿפלעה

 ירעטסייג עטסנעש יד ןוֿפ םיורט םעד

 ןוא טמולחעג גנַאל תורוד ןבָאה סָאװ

 -ַאּפע רענייש רעד טָא רַאֿפ טֿפמעקעג

 .ןיא זיא סָאװ ץלַא ןָאט רימָאל .עכ

 -ַאברַאֿפ רענעי זַא ,תוחוּכ ערעזדנוא

 טינ לָאז חוּכ רעשימָאטַא רענעטלַאה

 רעד ןוֿפ גנוטכינרַאֿפ רעד וצ ןעגנערב

 -- ױבֿפױא ןקידרעטייוו וצ רָאנ ,טלעוו

 "עב ןוא רערעכעלקילג ,רערענעש ַא וצ

 ,טלעוו רערעס
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 ןיא ,טייצ יד ןייז טרעוו רימָאל

 וצ ןֿפלעה רימָאל !ןבעל רימ רעכלעוו

 !גָאט ןכעלקילג םענעי ןכעלקריװרַאֿפ

 -- טֿפנוקוצ רעזדנוא ןוֿפ טסייג רעד

 "דנַאלרעדניק, ןוֿפ טאי ַא



 ןלוש טשידיי יד ןוא רוטלוק עשידיי יד
 " עסירעמַא ןיא

 נרעבדלָאנ .א ןוֿפ

 טייקיאור טימ ןייגוצ טינ ןענָאק רימ

 -טַאב רעוויטקעיבָא רעליק טימ ןוא

 יו רעד ןוא לרוג םעד וצ גנוטכַאר

 -ידיי רעד ןוֿפ גנולקיװטנַא רעקידרעט

 טייצ רעקיטציא רעד ןיא .רוטלוק רעש

 ןעמדיוו וצ ײנסָאדנוֿפ ךיז קיטיונ זיא

 "יו םעד וצ תוירחַא ןוא רעֿפיײא טימ

 רעקידרעטייוו רעד וצ ןוא ױבֿפױארעד

 -סקלָאֿפ רעזדנוא ןוֿפ גנוקרַאטשרַאֿפ

 ,רוטלוק

 -נוא ןוֿפ לרוג רעד ןָא טייג זדנוא

 זיב טריר זדנוא ,רוטלוק-סקלָאֿפ רעזד

 -עלשטנעממוא רעד קיטייו ןוא טולב

 ןיא רוטלוק רעזדנוא ןוֿפ ןברוח רעכ

 ןעמַאזוצ ןעוו ,ןרָאי עטצעל יד ןוֿפ ךשמ

 ןטָארטעצ זיא תוליהק עשידיי יד טימ

 -עי-טנזיוט ַא ןרָאװעג טרימָארגעצ ןוא

 -לוק-סקלָאֿפ עשידיי יד .רוטלוק עקיר

 -עג רעגנַאל ריא ןוֿפ ךשמ ןיא זיא רוט

 ,תונברוח גונעג ןענַאטשעגסיױא עטכיש

 -נעצ .ןעגנורעטשעצ ןוא ןעגנוגלָאֿפרַאֿפ

 -ייא ןוֿפ ןעלמיה יד ןענייז לָאמ רעקילד

 טימ ןרָאװעג ןטכױלַאב עיזַא ןוא עּפָאר

 ןוא .םירֿפס ערעזדנוא ןוֿפ ןעמַאלֿפ יד

 טרעדנוהרָאי ןט16 ןוֿפ ביױהנָא ןיא ןעוו

 עכעלטע ףיוא טריזַאב זיא טײברַא יד *

 -לּת םעד טנערברַאֿפ םיאנוש יד ןבָאה
 םַאלֿפ ןיא זַא טניימעג ייז ןבָאה ,דומ
 ןוֿפ טסייג רעד ןעמוקמוא ךיוא טעוװו
 ןרַאברַאב עשטייד יד ןעוו ןוא .קלָאֿפ
 -ידיי טנערבעג טייצ דעזדנוא ןיא ןבָאה
 -יב עשידיי טעדנעשעג ןוא םירֿפס עש
 ןיא טערישטשעג אנוש רעד טָאה .רעכ
 סיוא טָאר רע -- דײרֿפ רעשיטסידַאס
 ,רוטלוק ןייז טימ ןעמַאזוצ קלָאֿפ סָאד

 -עג טינ ךָאד זיא אנוש םעד רעבָא
 רעד ,ָאי .ןעגנערבוצמוא זדנוא ןעגנול

 יד ,סיורג קידקיטייוו ןעוועג זיא ןברוח
 רעד ןיא ךיײלגרַאֿפ ןָא --- גנוטָארסױא
 זיא רָאנ טשינ .עטכישעג רעכעלשטנעמ
 עלעירעטַאמ יד ןרָאװעג טכינרַאֿפ

 רָאנ טינ ,עּפָארײא ןיא רוטלוק עשידיי

 עצנַא .ַא ןרָאװעג טכינרַאֿפ זיא

 ,ץנעגילעטניא-רעטעברַא ןוא -סקלָאֿפ

 -ַאזוצ רערעל רעד ןרָאװעג טנערברַאֿפ

 ,רעלטסניק ןטימ ,רעביירש ןטימ ןעמ
 -גיק ןענָאילימ ,רעדניק ןענָאילימ רָאנ

 -עג טלדנַאװרַאֿפ ןענייז ערעזדנוא רעד

 -יא ןרָאװעג טייזעצ ןוא שַא ןיא ןרָאװ
 רעד ןוֿפ םירבק-רעדירב רעטנזיוט רעב
 .עּפָארײא רעטריזיצַאנ

 ךשמ ןיא טָאה רעביירש רעד סָאװ ,ןטכירַאב
 -נעמאזוצ ןייא וצ ןוא ןלושןדרָא יד ןוֿפ ןרָאֿפנעמַאזוצ ייװצ וצ ןבעגעגּפָא ןרָאי עטצעל יד ןוֿפ
 .ןדרָא סקלָאֿפ ןלַאנרעטַארֿפ ןשידיי םעד ןוֿפ רָאֿפ



 טייטש עּפָארײא עשידיי יד רעבָא
 רעד רעביא ןוא ףיוא ןבעל םוצ קירוצ
 טציא טייג עּפָארײא רעשידיי רעצנַאג
 סָאװ ,יוב-רוטלוק ןוֿפ בױהנָא ןַא ןָא
 ןבעל ןיא תישארב השעמ טימ טמעטָא
 טימ ףיוא קירוצ טייג סע .קלָאֿפ ןוֿפ
 רעזדנוא גנונעֿפָאה ןוא ןייּפ ליֿפ ױזַא
 -קנַארֿפ ןיא ,ןליוּפ ןיא רוטלוק-סקלָאֿפ

 -רַאֿפנטעװַָאס ןיא ,עינעמור ןיא ,ךייר
 -לעוו ןיא עּפָארײא ץנַאג רעביא ,דנַאב
 ןוֿפ ךשמ ןיא טבעלעג ןבָאה רימ רעכ

 ,רָאי טנזיוט ייווצ רעביא

 -עמַא ןוֿפ ןדיי יד ,רימ סָאװ ףליה יד

 רעד וצ ,ןבעג ןֿפרַאד ןוא ןענָאק עקיר
 -רוטלוק ריא ןוא עּפָאריײא רעשידיי
 רעלַאנָאיצַאנ ןוֿפ ךַאז ַא זיא יוברעדיוו
 "רע רעד ןוֿפ תוירחַא-סקלָאֿפ ןוא ערע

 ,טייקיטכיוו רעטש

 ,רוטלוק רעזדנוא ןיא ןביילג רימ ,ָאי
 / רעד .רעיוד ריא ןוא ץנעטָאּפ ריא ןיא

 "גוא ךיז טרענ סע עכלעוו ןוֿפ לַאװק

 ,טייקנבעגרעביא רעזדנוא ,ןביולג רעזד
 רעשידיי רעד רַאֿפ תוירחא רעזדנוא
 ןביולג רעֿפיט רעד זיא רוטלוק-סקלָאֿפ

 אֿפוג קלָאֿפ םעד ןיא ןגָאמרַאֿפ רימ סָאװ

 ,טֿפנוקוצ ןייז ןיא ןוא ןבעל ןייז ןיא
 קלָאֿפ סָאד ןַא ןייזטסואווַאב רעד ןוא

 ןָאק סע .סנייא ןענייז רוטלוק ןייז ןוא
 רעבָא .רוטלוק ַא ןָא קלָאֿפ ַא ןייז טינ
 עמערָא-טולב ןוא עטכַאװשעגּפָא ןַא
 -ַאנ וצ ךעלדיײמרַאֿפמוא טריֿפ רוטלוק

 סָאװ ,,טיײקמערָא טולב רעלַאנָאיצ
 קלָאֿפ ןוֿפ ןטֿפַאז-סנבעל יד ּפָא טלעטש

 .ץנעטסיזקע ןייז רעטנוא טבָארג ןוא
 -ימיסַא יד ּפָא רעבירעד ןֿפרַאװ רימ
 -עֿפורעג-יױזַא יד ריא טימ ןוא עיצַאל
 רעד ןוֿפ גנוזייל עשירָאטַאלימיסַא ענ

 סַא ןייק ַאטינ זיא סע .עגַארֿפ-ןדיי

 זיולב זיא סע .גנוזייל עשירָאטַאלימ

68 

 -ימיסַא ךרוד גנוזײלֿפױא ןַא ןַארַאֿפ
 ,עיצַאל

 -ָאמ יד זדנוא רַאֿפ טײטַאב סָאװ
 ? רוטלוק עשידיי ענרעד

 ןוא ךשמה ַא יװ יז ןטכַארטַאב רימ !
 -עג זיא סָאװ ,ץלַא ןוֿפ סקואווסיורַא ןַא

 ןיא ךעלטײהיײרֿפ ןוא ויסערגָארּפ ןעוו

 -עג ,רוטלוק רעשידיי רעקידתורוד רעד
 םיאנוש זיולב ,ןכַארּפש ךס ַא ןיא ןֿפַאש
 טינ ןליוו סָאװ ,לייט ַא ןוא ןסיורד ןוֿפ
 -טעגסיוא ןבָאה ,זדנוא ייב ןײטשרַאֿפ
 יד ןוֿפ ּפָא ךיז ןעלסיירט רימ זַא ,טכַאר
 השורי-רוטלוק רעד ןוֿפ ןוא סעיצידַארט

 ןדרָא ןוֿפ ןבַאגסיױא

 יירשעגסיוא רעדעי .קלָאֿפ רעזדנוא ןוֿפ

 ןוֿפ רעדָא ןהיעשי ןוֿפ רעדָא ןסומע ןוֿפ

 'הלזג ןגעק ,טכערמוא םעד ןגעק ןעשוה

 עקידעבעל ןענייז ,ןדרָאמ ןוא הבנג ןוא

 דיײרֿפ ַא ןייז ףרַאד סָאװ ,רוטלוק עשידיי

 ןבעגוצרעביא זדנוא רַאֿפ ץלָאטש ַא ןוא

 ,תורוד רודל



 ךשמה ןסיורג םעד ןכוז רימ

 קנַאדעג-סקלָאֿפ ןויסערגָארּפ םעד ןוֿפ

 ןוא טומ-סקלָאֿפ ןוא המכח-סקלָאֿפ ןוא

 ןעלעדנעמ זיב ןהיעשי ןוֿפ טייקנייש

 רב ןוֿפ ןוא ןסקרַאמ זיב ןסומע ןוֿפ

 -עקרענַא רימ .ןיוועל ריאמ זיב אבכוּכ

 ןוא ךשמה םעד טימ ןריצלָאטש ןוא ןענ

 -לוק יד ןקיסעלכַאנרַאֿפ זַא ,ןעײטשרַאֿפ

 -ןוא ,קלָאֿפ סָאד ןכַאװשּפָא טניימ רוט

 "וק ןוֿפ טײקיאעֿפ סנבעל יד ןבָארגרעט

 ףיוא ןייטש טינ טניימ ,תורוד עקידנעמ

 -סקלָאֿפ םעד ןרעכיזרַאֿפ וצ ךַאו רעד

 ,ןבעל ןקידרעטייוו ןייז ןוא םויק

 ןדרָא ןוֿפ ןבאגסיוא

 ריא --- רוטלוק רענַאקירעמַא יד
 רעטקַארַאכ רעקיטרַאנגיײא

 ןיא ןיא רוטלוק רענַאקירעמַא יד

 -פיונוצ ַא ,עמַאגלַאמַא ןַא ךוּת עמַאס

 ןוֿפ ןרוטלוק ענעדײשרַאֿפ יד ןוֿפ סוג

 יז ,דנַאל ןיא ָאד ןטעטילַאנָאיצַאנ יד

 עלַאנָאיצַאנ עלַא ןוֿפ ןֿפַאשעג טרעוו

 טימ ןלעטש סָאװ ,דנַאל ןיא ָאד סעּפורג
 -רעקלעֿפ-ליֿפ ,עסיורג יד ןעמַאזוצ ךיז

 רענייק .עיצַאנ רענַאקירעמַא עכעל

 ןייק טיירגעגוצ טינ םענייק רַאֿפ טָאה
 ןוא ןשיט עטקעדעג-טיירג ,עקיטרַאֿפ
 םעד ןוֿפ ןענייוו ןוא ןטכירעג עקיטרַאֿפ
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 יו ,רעלעקנייוו ןשיסקַאזדָאלגנַא ןטסעב

 יד ,ןדערנייא טוװאורּפעג זדנוא טָאה'מ

 ףַאשַאב רעד זיא רוטלוק רענַאקירעמַא

 ,רעכעלרעדנואוו ַא --- סעּפורג עלַא ןוֿפ

 סָאװ ןוא ;זעטניס רעכעלרעקלעֿפ-ליֿפ

 -לוק יד זיא סע טלקיװטנַא רעמ ,רעכייר

 רעלַאנָאיצַאנ רענעבעגעג ַא ןוֿפ רוט

 -טייב רעד ןייז טעוו רעלוֿפ ץלַא ,עּפורג

 "יורג רעד וצ עּפורג רעד טָא ןוֿפ גָאר
 רענַאקירעמַא םעד ןוֿפ רוטלוק רעס

 יד זַא ,סױרַא טגנירד םעד ןוֿפ ,קלָאֿפ

 -לוק יד ןוֿפ גנורענ יד ןוא גנולקיװטנַא

 זיא סעּפורג עלַאנַאיצַאנ יד ןוֿפ ןרוט

 -ַארקָאמעד יד טימ םּכסה ןלוֿפ ןיא

 ,דנַאל רעזדנוא ןוֿפ ןּפיצנירּפ עשיט

 ןֿפללעה ןוא ןביולרעד ףרַאד סָאװ

 -ֿפוא ךיז עפורג עלַאנָאיצַאנ עדעי

 -יא ריא ןעלקיװטנַא ןוא ןטלַאהוצ

 רעכייר םוֹרֲא יױזַא ןוא טײקיטרַאנג

 טינ ןביולג רימ .דנַאל רעזדנוא ןכַאמ

 . ןוֿפ עינָאמעגעה רעמַאזדלַאװג רעד ןיא

 ןובשח ןֿפױא רוטלוק רעקידנשרעה ןייא

 ַא ןיא ןביילג רימ .ערעדנַא עלַא ןוֿפ
 "לוק ןוֿפ ןבעלנעמַאזוצ שיטַארקָאמעד

 -ָאמעד ַאזַא ןיא .עקירעמַא ןיא ןרוט
 ןרוטלוק ןוֿפ ןבעלנעמַאזוצ שיטַארק

 ענייא עדעי טלקיװטנַא ןוא טֿפַאש

 עלַא ןוא ,רוטלוק ענעגייא ריא עּפורג
 ןעלקיװטנַא ןוא ןֿפַאש ןֿפלעה ןעמַאזוצ

 ,רוטלוק רענַאקירעמַא עניײמעגלַא .יד

 ,ןגייא ןעמעלַא זיא סָאװ

 יד ןיא לעיצעּפס) ןרָאי עטצעל יד
 רעטרעטיירבעגסיוא רעמ ַא ןוֿפ ןרָאי

 ןוֿפ גנודנעוונָא רעכעלטיײהײרֿפ רעמ ןוא



 רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ ּפיצנירּפ ןתמא

 -יסיירד יד ןוֿפ ךשמ ןיא עיטַארקָאמעד

 .ד ןילקנערֿפ ןוֿפ טיוט ןזיב ןרָאי רעק

 -ָארּפ ַא ןעוועג קיטנעק זיא (טלעווזור

 ייב גנוכַאװרעד רעלַאנָאיצַאנ ןוֿפ סעצ

 :רעדָא) ןטֿפַאשרעקלעֿפ ענעדײשרַאֿפ יד

 יעקירעמַא ןיא (סעּפורג עלַאנָאיצַאנ

 רעבָא -- לעיצעּפס זיא סעצָארּפ רעד

 -- ךעלסילשסיוא טשינ ןֿפוא םושב

 שיטסירעטקַארַאכ ןבילבעג ןוא ןעוועג

 -ָארּפ רעד .ןדיי רענַאקירעמַא יד רַאֿפ

 -רַאֿפ ןוא ךיז ןרעטנענרעד ןוֿפ סעצ

 טָאה קלָאֿפ םענעגייא ןטימ ךיז ןדניב

 טימ טצענערגַאב טשינ ןֿפוא םושב ךיז

 רעדעי ןוֿפ ןטכיש עשיטנַארגימיא יד

 טעמּכ --- טָאה רָאנ ,עּפורג רעלַאנָאיצַאנ

 -עגנָא -- טײקרַאטש רעבלעז רעד טימ

 וליֿפַא ןוא ןטירד .ןטייווצ םעד טריר

 ענעריובעג רענַאקירעמַא רוד ןטרעֿפ

 "ורג רעלַאנָאיצַאנ רענעבעגעג רעד ןוֿפ

 .עּפ

 ןוֿפ -- טָאה גנוכַאװרעד יד טָא

 עויסערגָארּפ יד ןוֿפ טקנוּפדנַאטש

 יד ןיא ןסַאמ-קלָאֿפ ןשידיי ןוֿפ ןלייט

 קיטליגדנע -- ןטַאטש עטקינײארַאֿפ

 ,טלַאהנָא ןדעי ןבָארגרעטנוא טֿפרַאדַאב

 ךָאנ טָאה עירָאעט ּפָאט-ץלעמש יד סָאװ

 ןשידיי ןוֿפ ןײזטסואווַאב ןֿפױא טַאהעג

 "רעד יד .שטנעמ-סקלָאֿפ ןוא רעטעברַא

 ןטלַאהעג רימ ןבָאה םעד ןוֿפ שינעטנעק

 ןיא קיטכיו ךעלנייוועגרעסיוא רַאֿפ

 ןוא עיצַאלימיסַא ןגעק ףמַאק רעזדנוא

 -טסואווַאב-רוטלוק ןוֿפ סקואוונָא ןרַאֿפ

 ןיא ,ןשטנעמ-סקלָאֿפ ןשידיי םייב ןייז

 .ןקידנדער-שילגנע םייב טרָא ןטשרע

 -ַאב ןיא רימ ןבָאה ,1942 ןיא ןיוש

 ןדרָא ןוֿפ רָאֿפנעמַאזוצ ןט6 םוצ טכיר

 "עג םעד ןעלקיװרעדנַאנוֿפ טװאורּפעג

 : קנַאד
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 שיטילָאּפ יװ טקנוּפ ,לערוטלוק

 -רַאֿפ ַא טימ לּפעט-ץלעמש סָאד טייטש

 שיטַארקָאמעדיטנַא זיא'ס. ָאנד ןטנערב

 ןעלּפַאלּפוצכָאנ שינַאקירעמַא-יטנַא ןוא

 -לוֿפ ןוֿפ עירָאעט עשיטסיאָאגנישזד יד

 לייוו ,עיצַאלימיסַא-רוטלוק רעקידנעטש

 ,עיצַאלימיסַא-רוטלוק יד זיא ךוּת ןיא

 ױװ רעמ טינ ,ןדער ייז רעכלעוו ןגעוו

 ןייא ןוֿפ עינָאמעגעה עמַאזדלַאװג ַא

 ןוֿפ ןובשח ןֿפױא רוטלוק רעקידנשרעה

 ליצ רעזדנוא ....ןרוטלוק ערעדנַא עלַא

 ,עלערוטלוק ַא ןכיירגרעד וצ ןייז ףרַאד

 עיטַארקָאמעד עשיטילָאּפ ַא יו טקנוּפ

 יד טָא ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא

 טנייה טניימ עיטַארקָאמעד רוטלוק

 יד ןוֿפ ןבעלנעמַאזוצ קידנעטשלוֿפ ַא

 עדעי סָאװ ...ןרוטלוק ענעדײשרַאֿפ

 ןוא ןיילַא ךיז טיוב ןוא טֿפַאש ענייא

 קיטייצכיילג טוב ןוא טרעכײרַאב

 רעזדנוא ןוֿפ רוטלוק עניימעגלַא יד

 טניימ עיטַארקָאמעד-רוטלוק ...דנַאל

 ,עיטַארקָאמעד ךַארּפש ךיוא אלימב

 ןענייז ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד לייוו

 קיכַארּפש ןייא ןייק ןעוועג טינ לָאמ ןייק

 ",דנַאל

 ןבלעז ןיא טרָא רעדנַא ןַא ףיוא ןוא

 "נָא קידנעײגײברַאֿפ רימ ןבָאה ,טכירַאב

 עירָאעט ּפָאט-ץלעמש יד, זַא ,ןזיוועג

 םעד ןיא טייז ןייא ןוֿפ טלצרָאװעג טָאה

 -עטניא סעמעוו ןיא ,סַאלק ןקידנשרעה

 יד ןשיװרַאֿפ וצ ןעוועג זיא סע ןסער

 -ערוטלוק ןוא עשירָאטסיה ,עלַאנָאיצַאנ

 ,טנַארגימיא םעד ןוֿפ עימָאנָאיזיֿפ על

 -ַאולּפסקע רעסעב ןענעק וצ םיא ידּכ

 -עדנַא רעד ןוֿפ ןוא .ןשרעהַאב ןוא ןריט

 טלצרָאװעג עירָאעט יד טָאה טייז רער

 לייט ַא ןוֿפ קנַאדעג שטנואוו םעד ןיא

 ןבָאה עכלעוו ןטכיש עשיטנַארגימיא

 עיצַאלימיסַא רעשלַאֿפ ךרוד ,טֿפָאהעג

 "רעד ךיז ,יירעכיילגסיוא רעמורק ןוא



 ןסרוק-ךיוה יד ןוֿפ ןטנַאודַארג יד ןעמולב ןעגנאלרעד רעדניק-לוש

 -לעזעג ןוא רעשימָאנָאקע וצ ןגָאלש
 ",טייקרעכיז רעכעלטֿפַאש

 -עג רימ ןבָאה טכירַאב ןבלעז ןיא

 -קַארַאכ-ןסַאלק םעד ןזייװַאב טוואורּפ

 ןוא עיצַאלימיסַא-גנַאװצ רעד ןוֿפ רעט

 ןוֿפ עירָאעט רעד ןוֿפ טייקכעלדעש יד

 ןיא עינָאמעגעה רעשיסקַאז -ָאלגנַא

 ,עירָאעט ַא ,רוטלוק רענַאקירעמַא רעד

 ןזיב טריבורּפ ןוא טואורּפעג טָאה סָאװ

 -טייב םעד ןריזימינימ ,גָאט ןקיטנייה

 ןשיטילָאּפ םעד וצ טנַארגימיא ןוֿפ גָאר |

 -עט ַא ,דנַאל ןוֿפ ןבעל ןלערוטלוק ןוא

 -ַאמעד-יטנַא זיולב טינ זיא סָאװ עירָא

 -לעוו רָאנ ,שיטסיאָאגנישזד ןוא שיטַארק

 ןוֿפ עירָאגעטַאק ַא ןֿפַאש וצ טליצ עכ

 רעזדנוא ןיא רעגריב עקיסַאלק-טייווצ

 -עג זדנוא טָאה עירָאעט יד טָא ,דנַאל

 רענַאקירעמַא יד זַא ,ןדערנייא טוואורּפ

 עקיטרַאֿפ עשיטַאטס ןימ ַא זיא רוטלוק

 טנַארגימיא ן ר ַא פ טיירגעגוצ ,גנוֿפַאש

 -ימיא רעד סָאװ ,ןסקַאז-ָאלגנַא יד ןוֿפ

 ןבָאה האנה זיולב ריא ןוֿפ ףרַאד טנָארג

 זיא סע .רעטײרגרָאֿפ יד קנַאד ַא ןגָאז ןוא
 טינ זַא ,ןזײװַאב וצ עבַאגֿפױא רעזדנוא |
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 ַא ךוּת עמַאס ןיא עירָאעט יד זיא רָאנ
 רָאנ ,עכעלטניײֿפ-ןסַאלק ַא ןוא עשלַאֿפ
 טימ יז טלעטש ךעלטכער וליֿפַא זַא
 -ענערגַאב ןוא גנוצעלרַאֿפ ַא רָאֿפ ךיז
 -רעגריב ערַאטנעמעלע יד ןוֿפ גנוצ
 -ַאב רעד ןוֿפ לייט ןסיורג ַא ןוֿפ טכער
 טָא ןוֿפ ךיז קידנעײרֿפַאב ,גנורעקלפֿפ
 יד ןבָאה ,גנולעטשנייא רעכעלדעש רעד
 -ײשרַאֿפ יד ןוֿפ ןטכיש עוויסערגָארּפ
 רעזדנוא ןיא סעּפורג עלַאנָאיצַאנ ענעד
 -געמ עסיורג יד ךיז רַאֿפ ןעזרעד דנַאל
 -טנַא וצ טכילֿפ עסיורג יד ןוא ןטייקכעל
 רוטלוק-סקלָאֿפ ענעגייא רעייז ןעלקיוו
 ןבעל לַאנָאיצַאנ רעייז ןוֿפ לייט ַא יו
 רעד ןוֿפ לייט ַא יו קיטייצכיילג ןוא
 -ַָאמעד רעקיטרַאנדײשרַאֿפ רעסיורג
 טָא ןוֿפ .רוטלוק-סקלָאֿפ רעשיטַארק

 עיינ סױרַא ןלַאװק שינעטנעקרעד רעד

 יד ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד רַאֿפ ןגָאזוצ
 עלָאנָאיצַאנ יד ןוֿפ ןרוטלוק-סקלָאֿפ



 רעד זיא גנואיצרעד רעד ןיא .סעּפורג

 ןוא טַאטלוזער ַא "ןַאלּפ דליֿפגנירּפס;

 -רעד רעד טָא ןוֿפ גנורעּפרעקרַאֿפ ַא

 -נײרַא וואורּפ רעטשרע רעד ,שינעטנעק

 סַאלק ןיא עיטַארקַאמעד-רוטלוק ןריֿפוצ

 | ,רעמיצ

 עקייעמַא ןיא רוטלוק עשידיי יד

 עקירעמַא ןיא רוטלוק עשידיי יד

 -רע רעד זיא סע טלַא יוװ ,טלַא ױזַא זיא

 ןיא ָאד טנַארגימיא רעשידיי רעטש

 עקירעמַא ןיא רוטלוק עשידיי יד .דנַאל

 -ַאקירעמַא ןיא טלצרָאװעגנייא ױזַא זיא

 -עגנייא ָאד ןיא סע יװ ,ןדָאב רענ

 -ַאקירעמַא םעד ןוֿפ ןבעל סָאד טלצרָאװ

 ןיא ָאד רוטלוק עשידיי יד .דיי רענ

 רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ ױזַא זיא דנַאל

 ןרוטלוק יד ןענייז סע יווװ ,עקירעמַא

 ןיא ָאד סעּפורג עלַאנָאיצַאנ עלַא ןוֿפ

 עדעי יװ שינַאקירעמַא ױזַא ןוא ,דנַאל

 עשילגנע עניײמעגלַא יד יוװ ןוא יז ןוֿפ

 ,ןטַאטש יד ןיא רוטלוק

 ןייטשנייוו ינדיס
 עשידיי ענעריובעג רענאקירעמא יד ןוֿפ רענייא

 ןלוש יד ןיא רערעל
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 יד ןוא סענערעּפ יד טימ ןעמַאזוצ

 םענעשעמ םעד טימ ןעמַאזוצ ,סנשיק

 ןוֿפ ןטשרעביא םעד ןוא רעטכייל

 רעזדנוא טכַארבעג רימ ןבָאה ,לסייטש

 -השורי עטלַא .עקירעמַא ןייק רוטלוק

 ןוגינ ַא ,ךעלכיב-השעמ עיינ ,םירֿפס

 םעד ןגעוו דיל יינ ַא ,דיל-סקלָאֿפ ַא ןוֿפ

 סע ביוא ןוא ,עקשרעה גנוי-רעטסוש

 ןוֿפ זיא רוטלוק רעזדנוא זַא ,תמא זיא

 ,רעטכַארבעגרעכירַא ןַא ןעוועג בױהנָא

 רענַאקירעמַא ןֿפױא ץנַאלֿפ רעדמערֿפ

 -לוק עשידיי רעזדנוא רעבָא זיא ,ןדָאב

 טייצ רעד טימ עקירעמַא ןיא ָאד רוט

 שינַאקירעמַא קיטרַאנגייא ייס ןרָאװעג

 רעזדנוא .שידיי קיטרַאנגייא ייס ןוא

 ןַא ןייז וצ טרעהעגֿפױא טָאה רוטלוק

 טָאה יז .םי טייז רענעי ןוֿפ גנַאלקּפָא

 ןוא ןעלצרָאװ ענעגייא עריא ןגָאלשעג

 ןוֿפ לייט רערעדנוזַאב ַא ןרָאװעג זיא

 ,רוטלוק רעשידיי רעכעלטלעוולַא רעד

 םעד ןוֿפ רוטלוק יד ןרָאװעג זיא יז

 ױזַא טקנוּפ ,עקירעמַא ןיא קלָאֿפ ןשידיי

 יד זיא סע יװ שידיי רַאבטיײרטשַאבמוא

 ןבעל עשידיי סָאד ןוא רוטלוק עשידיי

 ,עניטסעלַאּפ ןיא ,דנַאברַאֿפנטעװַאס ןיא

 רוטלוק עשידיי רענַאקירעמַא יד ,תמא

 די רעד לייוו ,שרעדנַא ןרָאװעג זיא

 ןוֿפ שרעדנַא ןרָאװעג זיא עקירעמַא ןיא

 ,טלעוו רעצנַאג רעד רעביא ןדיי יד

 ןֿפרָאװעגרעטנוא ןעוועג ָאד זיא רע לייוו

 סנבעל ערעדנַא ,ןֿפוא-סנבעל רעדנַא ןַא

 םעיינ ַא ,קימָאנָאקע רעיינ ַא ,ןעמרָאֿפ
 ןוֿפ סעיצידַארט ,םעטסיס ןשיטילָאּפ

 ןענייז סָאװ ,טײהיײרֿפ ןוא עיטַארקָאמעד

 וצ רַאבטײרטשַאבמוא ןרעהעג ןוא ענייז

 ןריובעג זיא טָאטלוזער סלַא ןוא .םיא

 טייקשידיי רענַאקירעמַא עיינ ַא ןרָאװעג

 ןיא ןרָאװעג טלַאטשעגסיױא זיא סָאװ

 ןעמונעגנָא טָאה ןוא תורוד ןוֿפ ךשמ

 רעד רעבָא .סעמרָאֿפ עקידשרעדנַא עריא



 לָאמעלַא זיא טײקשרעדנַא ןוֿפ טקַאֿפ
 ןכירטש-טנורג יד ןוֿפ רענייא ןעוועג

 ןיא זיא יאדוװַא .ןבעל ןשידיי םעד ןוֿפ
 רעדָא לבב ןוֿפ דיי רעד ןטייצ עטלַא יד
 ןוֿפ שרעדנַא ןעוועג םירצמ ןוֿפ דיי רעד
 יאדווַא ; רעדורב ןקידלארשי-ץרא ןייז
 "ןוֿפצ ןוֿפ דיי רעד רעטלַאלטימ ןיא זיא
 רעד ןוא דנַאלָאה ןוֿפ דיי רעד ,עילַאטיא
 "נא ןעוועג ןליוּפ ןקידטלָאמעד ןוֿפ דיי

 -ייז יאדוװַא ;ןרעדנַא ןוֿפ רענייא שרעד
 ,דיי רעד קירוצ רָאי 10 טימ זיולב ןענ

 ןשיטסילַאיצָאס ןיא טבעלעג טָאה סָאװ
 סָאװ ,דיי רעד ,דנַאברַאֿפ ןטעווָאס
 -סישַאֿפ בלַאה ןיא טבעלעג טָאה

 ,די רעד ,עינעמור רעדָא ןליוּפ ןשיט

 -ַארקָאמעד רעד ןיא טבעלעג טָאה סָאװ
 סָאװ ,די רעד ןוא עקירעמַא רעשיט
 ןעוועג --- עניטסעלַאּפ ןיא טבעלעג טָאה

 רעבָא .ןרעדנַא ןוֿפ רענייא שרעדנַא
 -ייא זַא ,טניימעג טינ לָאמנייק טָאה סָאד
 ןוא דיי רעתמא רעד זיא ייז ןוֿפ רענ
 ,רעשלַאֿפ רעד זיא רערעדנַא רעד

 זיולב ןעמ טָאה ןדיי עתמא זַא רעדָא
 רעדָא ,ןילבול ןיא ןעניֿפעג טנָאקעג
 -- טינ ןוא הווקּת:-חּתּפ רעדָא ,קסנימ
 ,ליווזנָארב ןיא

 -וצרעטנוא סָאד קיטינ זיא סע
 -לכ-ףוס ךיז ןלָאז רימ ידּכ ,ןכיירטש

 ךָאנ לייוורעד ,רעד ןוֿפ ןעײרֿפַאב ףוס

 יד ןטסעמ וצ הדימ ,רעטײרּפשרַאֿפ וצ
 -ייהע טימ רוטלוק עשידיי רענַאקירעמַא

 ןטלַאה רימ יצ ןעז וצ ,ןסָאמ "?עשימ

 טימ ךײלגרַאֿפ ןיא ?עבָארּפ , יד סיוא
 רעביא בושי ןשידיי םענעי רעדָא םעד
 ןשלַאֿפ םעד וצ ןעמוק ןוא ,טלעוו רעד
 טרעוו סָאװ טייקשידיי יד זַא ,סולש
 -ןמכ ַא זיא עקירעמַא ןיא ןריובעג
 ןַא ,טײקשידיײ-ָאדװעסּפ ַא ,טייקשידיי
 ןוא טַאגָארוס ַא ,טייקשידיי-ץאזרע
 .ןײלַא רָאנ טליוו ריא סָאװ
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 לָאמעלַא רַאֿפ לָאמנייא ןֿפרַאד רימ
 עשידיי סָאד זַא ,ןײטשרַאֿפ ןביױהנָא

 -ייא ןייז ךיז טָאה עקירעמַא ןיא ןבעל
 -נַא יו ןוא ,עמרָאֿפ עשידיי עקיטרַאנג
 ---סע טביילב ,ןייז טינ לָאז סע שרעד

 טקנוּפ -- ןביילב רעטייוו ףיוא ןָאק ןוא
 יד ןענייז סע יו ,שידיי קידתמא ױזַא
 -נַא עלַא ןיא סעמרָאֿפ סנבעל עשידיי
 זיא עבַאגֿפױא רעזדנוא .רעדנעל ערעד

 שרעזדנוא ןֿפַאש וצ .ןוא ןײטשרַאֿפ וצ
 ןעגנולקיװטנַא - רוטלוק עקידרעטייוו
 -קַארַאכ רעד ןוֿפ ןעמַאר יד ןיא עקַאט
 -ייא זיא סָאװ ,קיֿפיצעּפס רעשיטסירעט
 -מַא ןיא ןבעל ןשידיי םעד ךעלמיטנג

 יירטעג רעייז ייברעד ןזומ רימ .עקירע
 ןדניב סָאװ ,םידעֿפ עטלּפָאט יד ןטיהּפָא
 ןוֿפ : רוטלוק עשידיי רענַאקירעמַא יד
 םעד טימ -- ףיט רעד ןיא טייז ןייא
 ןוֿפ ןֿפַאש-רוטלוק ןשידיי ןקידתורוד

 ןיא טייז רערעדנַא רעד ןוֿפ ,ןטייצ עלַא
 רוטלוק ןשידיי םעד טימ --- טיירב רעד
 .רעדנעל עלַא ןיא ןֿפַאש

 רעד ןוֿפ ןמיס טּפיוה רעד זיא סָאװ
 ץוחַא) רוטלוק רעשידיי רענַאקירעמַא

 עוויטַאטילַאװק ןוא עכעלטלַאהניא ריא

 -עג טרעוו יז סָאװ סָאד ? (טײקשרעדנַא
 שידיי ןיא -- ןכַארּפש ייווצ ןיא ןֿפַאש
 טינ ָאד ןעמענ רימ) שילגנע ריא ןוא

 -ַאש רוטלוק עשידיי יד טכַארטַאב ןיא
 .(עקירעמַא ןיא שיאערבעה ףיוא גנוֿפ
 -עגנָא לָאמנייא יו רעמ ןיוש ןבָאה רימ
 -ַארּפש ייווצ זַא ,טקַאֿפ םעד ףיוא ןזיוו
 גנוניישרעד עכעלריטַאנ ַא זיא טייקיכ

 ךס א ןיא ןבעל ןשידי םעד ןיא
 זַא ןוא תורוד ךס ַא ןיא ןוא רעדנעל

 עקירעמַא ןיא ָאד טינ ןענָאק רימ
 -סקלָאֿפ ןוֿפ ללּכ םעד ןוֿפ ןסילשסיוא

 ,קלָאֿפ ןוֿפ ןטנעמעלע יד  גנוֿפַאש

 ןֿפַאש ןוא ןטכַארט ,ןבעל עכלעוו
 ןֿפרַאד ייז :טרעקרַאֿפ .שילגנע ןיא



 יד ןוֿפ רענייא ןרעוו זדנוא .ייב

 טעברַא רעזדנוא ןיא ןוורעזער עטסערג

 שידיי ףיוא גנוֿפַאש-רוטלוק רעד רַאֿפ
 .ךַארּפש רעשידיי רעד .רַאֿפ ןוא

 ייב טייקשידיי עיינ יד :לָאמַא ךָאנ

 ןָא טביוה סָאװ ,רוטלוק עיינ יד ,זדנוא

 -ייווצ ַא ,רוטלוק ַא זיא ןרעוו ןֿפַאשעג

 -ער-שידיי יד ןוֿפ ןֿפַאשעג ,עקיכַארּפש

 רעד .עקידנדער-שילגנע יד ןוא עקידנד

 ןבעל-רוטלוק רעזדנוא ןיא סיזירק

 סָאװ ,םעד ןוֿפ ךעלכעזטּפיױה ךיז טמענ

 ןרעוװ ןריובעג םייב טלַאה םרָאֿפ עיינ ַא

 רענַאקירעמַא-שידיי ַא -- עקירעמַא ןיא

 עדייב לייוו ,ןכַארּפש עדייב ןיא רוטלוק

 טנעקַאב ,טנגעגַאב ךיז ןבָאה סעּפורג

 ןשיווצ זעטניס םעד ןֿפַאש ןָא ןביוה ןוא

 םעד ןוֿפ ךיז ןעמענ ןטייקירעווש יד .ךיז

 טקרעמ עקידנדער-שידיי יד ייב סָאװ

 סע ; טײקנגָאלשרעד עטמיטשַאב ַא ךיז

 וצ ףוס ַא טמוק סע זַא ,ייז ךיז טכוד

 ןעמרָאֿפ-רוטלוק יד וצ ,טייקשידיי רעד

 -עג ַא) .טניואוועג ןענייז ייז עכלעוו וצ

 יד .(ןײטשרַאֿפ ןענָאק רימ סָאװ ליֿפ

 ןיא טציא זיב ןענייז עקידנדער-שילגנע

 וצ שיטַאּפַא ןעועג סָאמ רעסיורג ַא

 -עּפס ,רוטלוק-סקלָאֿפ רעשידיי רעד

 רעד ןוא רעכעלטלעוו רעד וצ לעיצ

 ןיא ןֿפַאשעג טרעוװ סָאװ רעד וצ ,רקיע

 רעייז ןוֿפ סעצָארּפ רעד ןוא .שיידיי

 -רעד ךָאנ טלַאה שינעטנעקרעד-רוטלוק

 ,ביוהנָא םייב לייוו

 ,ןכיירטשוצרעטנוא קיטיונ זיא'סן

 רעד ןגעוו סיואכרוד ָאד ןדער רימ זַא

 יד .רוטלוק רעשידיי רעוויסערגַארּפ

 ָאד טרעוו רוטלוק עשידיי עזעיגילער

 שיאערבעה ףיוא ייס ןֿפַאשעג רעטייוו

 שילגנע ףיוא .שילגנע ףיוא ייס ןוא

 -ַאקיאַאדוי עכייר ַא ןֿפַאשעג ךיוא זיא

 עמַאס יד סָאװ םעד ץוחַא ,רוטַארעטיל

 רעשיאערבעה רעד ןוֿפ קרעוו-טנורג
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 טיירב ןענייז רוטַארעטיל רעזעיגילער
 ,שילגנע ףיוא ןרָאװעג טצעזרעביא

 ,שרדמ םעד ,דומלּת םעד טנכערעגניירַא

 םיכובנ הרֹומ םעד ,ךורע-ןחלש םעד

 רעטרעדנוה טינ ביוא ,רעקילדנעצ ןוא

 ן.ערעדנַא

 -רעטנוא לָאמַא ךָאנ רימָאל ,ונ
 ןוֿפ ךשמ ןיא ןבָאה רימ :ןכיירטש

 עשידיי עכייר ַא ןֿפַאשעג רָאי טנזיוט

 .שילגנע רעד רעבָא -- רוטַארעטיל

 ןבָאה רימ ,טינ יז ןעק דיי רעקידנדער

 ןיא ןרָאי ערעזדנוא עלַא ןוֿפ ךשמ ןיא

 -ידיי עכייר ןטלעז ַא ןֿפַאשעג עקירעמַא

 -גנע םעד רעבָא שידיי ףיוא רוטלוק עש

 רעד .דמערֿפ יז זיא ןדיי ןקידנדער-שיל

 -קָאמעד רעויסערגָארּפ ַא רַאֿפ ףמַאק

 -עמַא ןיא רוטלוק רעשידיי רעשיטַאר

 עטסקיטכיװ יד ןוֿפ ענייא זיא עקיר
 -ָארּפ רעד רַאֿפ טייטש סָאװ ,ןבַאגֿפױא

 ןיא גנוגעווַאב רעשידיי רעוויסערג

 ףמַאק םעד טעוװ רעוו רעבָא .עקירעמַא

 גנוטלַאהֿפיוא רעד ןיא ? ןריֿפ רעטייוו

 -לוק רעשידיי רעד ןוֿפ גנוֿפיטרַאֿפ ןוא

 רעקידרעטייו רעד ךיז טדנעװ רוט

 -ידיי רעצנַאג רעד ןוֿפ םויק ןוא לרוג

 "רַאֿפ יד ןיא עּפורג רעלַאנָאיצַאנ רעש

 רעוװ רעבָא ,קיטכיר .ןטַאטש עטקינייא

 ןוא ןטלַאהֿפיױא רעטייוו רוטלוק יד טעוו

 רימ ןרעֿפטנע םעד ףיוא ?ןֿפיטרַאֿפ

 יו טקנוּפ : רעטרעוו עטסטושּפ יד טימ
 ןיא ןבעל שידיי ןייק ןייז טינ ףָאק סע

 רעסיורג רעד ךרוד ןדייס ,עקירעמַא
 ןוא ןקידנדער-שידיי םעד ןוֿפ תוֿפּתוש

 ןיא ָאד ןדיי ןקידנדער-שילגנע םעד

 ןייק ןייז טינ ןָאק ױזַא טקנוּפ , דנַאל

 "יורג רעד ןָא גנוֿפַאש-רוטלוק עשידיי

 עכעלריטַאנ ייווצ יד ןוֿפ תוֿפּתוש רעס

 ןבעל ןשידיי םעד ןוֿפ ןלײטדנַאטשַאב

 טעז סָאװ רענייא רעדעי .עקירעמַא ןיא

 סָאד יוװ גנואיוב-רוטלוק עשידיי יד



 -סיוא יד ןוא טכער עכעלסילשסיוא
 עבַאגֿפױא ןוא טכילֿפ עכעלסילש

 רעד ,ןקידנדער-שידיי םעד ןוֿפ זיולב
 יד ןוא טנָאזירָאה םעד טרעלעמשרַאֿפ

 -ידיי רעד ןוֿפ טײקכעלגעמ-סגנוֿפַאש

 ריא ןוֿפ טדיינש ,דנַאל ןיא רוטלוק רעש

 -עקלעֿפַאב רעד ןוֿפ ןלייט עסיורג ּפָא
 -וצ עצנַאג יד קעװַא טלעטש ןוא גנור

 ןיא רוטלוק רעשידיי רעד ןוֿפ טֿפנוק
 ןוא רעשלַאֿפ ַא ןיא רָאנ טינ עקירעמַא

 ןרעטנוא רָאנ ,וויטקעּפסרעּפ רעמורק
 -ֿפָאה ןוא םזילַאטַאֿפ ןטסגרע ןוֿפ ןטָאש
 ,טייקיזָאלגנונ
 -- שידיי ףיוא רוטלוק עשידיי יד
 רעד ןוֿפ ןלייט עלַא ןוֿפ תוירחַא יד

 תנונעוװאב רעויסערגַארּפ

 רָאי 15 עטצעל יד ןוֿפ ךשמ ןיא

 ןוֿפ ךַאלֿפרעבױא רעד וצ ןעמוקעג זיא

 רעיײנ ַא עקירעמַא ןיא ןבעל ןשידיי
 טימ שטנעמ ַא ,דיי רעקידנדער-שילגנע

 ,ןײזטסואווַאב ןלַאנָאיצַאנ ןטֿפרַאשרַאֿפ ַא

 -עגנָא לָאמ ןטשרע םוצ טָאה רעכלעוו
 ןליֿפרעד ןוא טרָא ןייז ןײטשרַאֿפ ןביוה
 -לַאנָאיצַאנ ַא יו ךיוא עבַאגֿפױא ןייז
 טָאה רעירֿפ תעב .דיי רעקיניזטסואווַאב
 ןוֿפ ןייזטסואווַאב רעלַאנָאיצַאנ רעד ךיז
 טקירדעגסיוא ןדיי ןקידנדער-שילגנע
 -ויצ ךרוד רעדָא עיגילער רעד ךרוד

 לָאֿמ ןטשרע םוצ טציא ךיז טָאה ,םזינ
 -שילגנע ּפיט רעיינ רעד טָא ןזיוװַאב

 : רעקידנקנעד שידיי רעבָא ,רעקידנדער
 ,דיי רעויסערגָארּפ ,רעקידנליֿפ ןוא

 -ענרַאֿפ רעמ לָאמַא סָאװ ןָא טביוה סָאװ
 ןשידיי םעד ןיא טרָא קידנריֿפ ַא ןעמ
 - ,דנַאל ןיא ָאד ןבעל ןוויסערגָארּפ

 גנוֿפַאש-רוטלוק וצ טמוק סע ןעוו
 ןָא דיי רעקידנדער-שילגנע רעד טבייה
 -ֿפױא יד זיא סע ןוא) ױזַא ןטכַארט וצ
 וצ םיא עקידנדער-שידיי יד ןוֿפ עבַאג
 -עג םעד טָא וצ ןטכַארטרעד ךיז ןֿפלעה
 -ָארּפ עקידנדער-שידיי יד לייוו ,קנַאד

 רעשידי רעד ןוא ,ןטכיש עוויסערג

 טולאס-יידנאלרעדניק,
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 ןיא ןבָאה ,ץַאלּפ ןטשרע ןיא רעטעברַא

 גנַאג -גנולקיוװטנַא ןשירָאטסיה רעייז

 :(ןענַאטשרַאֿפ רָאלק קנַאדעג םעד
 -ָאיצַאנ ןייק ןייז טינ ןָאק סע לייוו

 -רַאֿפ ַא ןָא עקירעמַא ןיא םויק רעלַאנ
 רעד לייוו ןוא ,יוב-רוטלוק ןטקרַאטש

 -קָאמעד רעוויסערגָארּפ ַא רַאֿפ ףמַאק

 זיא רוטלוק-סקלָאֿפ רעשידיי רעשיטַאר

 םעד ןוֿפ לײט-דנַאטשַאב רעקיטכיוװ ַא

 -עדיא רעד ןגעק ףמַאק םענײמעגלַא

 עינָאמעגעה רעשיטילָאּפ ןוא רעשיא

 רעביא עיזַאושזרוב רעשידיי רעד ןוֿפ

 ַא ,עקירעמַא ןיא ןבעל ןשידיי םעד
 ַא ןדימשוצסיוא ףמַאק םעד ןוֿפ לייט

 ןכלעו ןיא ,ןבעל שידיי וויסערגָארּפ

 -ַאב יד ןייז ןלָאז רעלעטש-ןָאט יד

 ןוא ןסַאמ-סקלָאֿפ עשידיי עקיניזטסואוו

 יד לייוו ןוא ,רעטעברַא רעשידיי רעד

 רעד ןוא שידיי ףיוא גנואיוב-רוטלוק

 רעד ןוֿפ גנוטלַאהֿפיוא רעד רַאֿפ ףמַאק

 יד ןוֿפ רענייא זיא ךַארּפש רעשידיי

 םעד ןיא ןעלטימ גָאלש עטסקיטכיוו

 רעשידיי רעויסערגָארּפ ַא רַאֿפ ףמַאק

 ןשידיי ןויסערגָארּפ ַא רַאֿפ ןוא רוטלוק

 ןזומ ,רימ ןעמוק רעבירעד ,ללכב ןבעל

 ןכעלדײמרַאֿפמוא םוצ ,ןעמוק רימ

 | : סולש
 טָאה טעברַא-רוטלוק עשידיי יד

 עכעלסילשסיוא יד ןייז וצ טרעהעגֿפױא

 -גדער-שידיי יד ןוֿפ תוירחַא ןוא גרָאז

 -ערגָארּפ ןייק ןייז טינ ןָאק סע .עקיד
 -ַאב רעשידיי רעלַאנָאיצַאנ ,רעוויס

 יד ןוא ,תוירחַא-רוטלוק ןָא ןייזסואוו

 -לַאהֿפיוא רעד רַאֿפ ,שידיי רַאֿפ טעברַא

 -רַאֿפ ןוא גנוֿפיטרַאֿפ רעד רַאֿפ ,גנוט

 טינ רעמ זיא ךַארּפש רעד ןוֿפ גנורעכיז

 ןופ עיגעליווירּפ עכעלסילשסיוא יד

 :סָאד יו רעמ .ןקידנדער-שידיי םעד

 -דער עכעלנעזרעּפ רעדָא ,ענעגייא יד

 טרעה .,ךַארּפש-ץונַאב רעדָא .ךַארּפִש

0 

 -קַאֿפ רעקידנרידיצעד רעד ןייז וצ ףיוא
 -רַא לָאז סע רעוו ןעמיטשַאב ןיא רָאט
 רעדָא רוטלוק רעשידיי רעד רַאֿפ ןטעב

 -עמַא ןיא ךַארּפש רעשידיי רעד רַאֿפ
 ןויסערגָארּפ םוצ טמוק סע ןעוו .עקיר
 שטנעמ-סקלָאֿפ ןוא רעטעברַא ןשידיי

 ןעיײרֿפ ןוֿפ עגַארֿפ ןייק טינ רעמ סע זיא
 רעכעלטֿפַאשלעזעג ןוֿפ רָאנ ,לַאװסיױא

 זַא ,רימ ןגָאז םעד בילוצ ןוא טכילֿפ
 קלָאֿפ ןרַאֿפ טעברַא עקיניזססואווַאב
 יד ללוכ ךעלדיײמרַאֿפמוא ךיז ןיא זיא

 רעשידיי רעד רַאֿפ תוירחַא יד ןוא גרָאז
 -לוק עשידיי יד תעב זַא ױזַא ,רוטלוק
 ףַאשַאב רעד ןעוועג טציא זיב זיא רוט
 םעד ןוֿפ ךעלסילשסיוא גרָאז יד ןוא

 ןעמוקעגוצ טציא זיא ,ןקידנדער-שידיי
 חוּכ רעיינ ַא -- ןעמוקוצ טציא ףרַאד --
 סָאװ ,יוב-רוטלוק רעשידיי רעד ןיא

 ןויטקעּפסרעּפ עכלעזַא ריא רַאֿפ טנֿפע

 ןלוש יד ןוֿפ סקואוו

 וליֿפַא רעירֿפ ןבָאה רימ עכלעוו ןגעוו
 ,ןטכַארט טנָאקעג טינ

 זױלב טשינ תמא זיא סָאד ןוא

 ,עקירעמַא ןיא ָאד בושי רעזדנוא ןגעוו



 רעביא םיבושי עשידיי עלַא ןגעוו רָאנ
 רעד לח זיא בושי ןדעי ןיא .טלעוו רעד
 יד יצ ןעזעגּפָאמוא -- ללּכ רעבלעז
 -ָארּפ םעד ןוֿפ ךַארּפש רעכעלנעזרעּפ
 ,שיזיוצנַארֿפ,שינַאּפש זיא ןדיי ןוויסערג
 ןייז ,שילגנע רעדָא ,שילױוּפ ,שיסור

 -ידיי רעד רַאֿפ גרָאז ןייז ןוא תוירחַא
 טימ טרעװ רוטלוק ןוא ךַארּפש רעש
 ,טרענימרַאֿפ טינ רָאה ןייא ףיוא םעד
 סורַא טייג ץלַא סָאד זַא ךיז טײטשרַאֿפ
 טנעקרענַא סָאװ גנולעטשנייא רעד ןוֿפ
 -יֿפיצעּפס יד ןוא טײקלַאסרעווינוא יד
 ךַארּפע רעשידיי רעד ןוֿפ עלָאר עש

 ךַארּפשש דניב יד יװ ןבעל ןשידיי ןיא
 רעד ףױא םיבושי עשידי עלַא ןֿפ
 -רעדָאמ רעד ןוֿפ ךַארּפש יד יו ,טלעוו
 ןיא ךַארּפש יד יו ,רוטלוק רעשידיי רענ
 ןוא טבעלעג טָאה קלָאֿפ סָאז רעכלעוו
 טנזױט עּפַאנק ןוֿפ ךשמ ןיא ןֿפַאשעג
 טא ןרימַאלקָארּפ ךיוה ןֿפרַאד רימ .רָאי
 רַאֿפ תוירחַא עלַאנָאיצַאנ עטיירב יד
 שידיי

 יד ןגעק ףרַאש ךיוא ןענייז רימ
 גנַאגרעטנוא ןֿפיױא ןגָאלק ןלעװ עלַא

 -ַאלקָארּפ ןוא עקירעמַא ןיא שידיי ןוֿפ
 -יהָאמ עטצעל יד יװ ןײלַא ךיז ןרימ
 .רעדער-שידיי עטצעל יד ןוא רענַאק
 יד ףיוא קַאז ַא ןָא ןעוט ןשטנעמ יד
 רעד רָאנ ,ןײלַא ךיז רָאנ טינ ןדנעל
 רעקידיײטרַאֿפ סעמעוו ,ךַארּפש רעשידיי
 םעד ןוֿפ קידנעײגסױרַא .ןייז ןליוו ייז
 ןגעו טקנוּפדנַאטש ןטנָאמרעדנביוא
 רימ ןביולג ,תוירחַא רעמַאזניימעג רעד
 רעד ןגעוו טקנוּפדנַאטש ןטנָאמרעדנביױא
 זַא רימ ןביילג ,תוירחא רעמַאזניימעג !

 "וד ףיוא ןביילב ןבעל ךָאנ טעוו שידיי
 רעד טָא טימ זיולב .עקירעמַא ןיא תור
 -טֿפנוקוצ רעשירָאטסיה ןוא רעטיירב
 ןטעברַא רימ ןענָאק וויטקעּפסרעּפ
 רַאֿפ ןוא רוטלוק רעשידיי רעד רַאֿפ
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 טימ עקַאט ןוא ךַארּפש רעשידיי רעד
 גיא ןיא .ויטקעּפסרעּפ רעד טָא
 -גוא ןוֿפ ןיז רעצנַאג רעד טגירק
 -רע ןיא ןוא )טעברַא-רוטלוק רעזד
 רעד רַאֿפ טעברַא יד -- טֹרֶא ןטש
 -עמַא ןיא לוש רעכעלטלעוו שידיי
 -רַאֿפ רעמ ןוא ןרעטיירב ַאעקיר
 ןייז וצ ףיוא טרעה סע .טלַאהניא ןטֿפיט
 -לוק ןימ ַא ,העש-ייח עשיטסילַאטַאֿפ ַא
 ןוא ,ןבעל ליומ-וצ-טנַאה-ןוֿפ רעלערוט
 ,םענרַאֿפ ןסיורג ןוֿפ ןינע ןַא טרעוו סע
 -רוטלוק עשידייי סָאד ןרעכיזרַאֿפ ןוֿפ
 ףיוא ךַארּפש עשידיי יד ןוא ןבעל
 .אבהל

 עקידנטיידַאב זַא ,םינמיס עטלוב
 -עְלֶע עקידנדער-שילגנע יד ןוֿפ ןלייט
 -רַאֿפ ַא ןעזנייא ןָא ןיוש ןבייה ןטנעמ
 רעד ןוא ,ךיז רַאֿפ ןעניֿפעג וצ גנַאל
 -גיא ןלַאנָאיצַאנ ַא ,דניק ןרַאֿפ ,רקיע
 ןוֿפ ןעז ןעמ ןעק ,טלַאהנָא ןוא טלַאה
 שטיירב וצ טינ תמא ,ענעגייא ערעזדנוא
 עלַא ןוֿפ טנעצָארּפ 70 םורַא זַא ,ןרעֿפיצ
 -גיק ןענייז ןלוש-ןדרָא יד ןיא רעדניק
 -לע ענעריובעג-רענַאקירעמַא ןוֿפ רעד
 ןעמוק טנעצָארּפ 90 םורַא זַא ןוא יןרעט
 וצ .ןעמייה עקידנדער-שילגנע ןוֿפ
 -עג ןעמ ףרַאד רעֿפיצ םעד ןײטשרַאֿפ
 -ַאטס רעטצעל רעד טיול זַא ,ןעקנעד
 ןוֿפ טנעצָארּפ 67 םורַא ןענייז קיטסיט
 ןוא ענעריובעג-יה דנַאל ןיא ןדיי עלַא
 ַא ךיז רַאֿפ ןבָאה רימ זַא ,טניימ סָאד
 ןּפעש וצ ןענַאװ ןוֿפ וורעזער ןקיזיר
 לוש יד זַא ןוא לוש רעד רַאֿפ רעדניק
 ןיא לָאמ עטשרע סָאד שיטקַאֿפ טָאה
 ןַא ןייז וצ טרעהעגֿפױא עטכישעג רעד
 ןָאק יז זַא ןוא לוש עשיטנַארגימיא
 ןיא עלָאר עקידנרידיצעד ַא ןליּפש
 -ערגָארּפ סָאד ןטלַאטשעגסיױוא ןֿפלעה
 ,ןדיי רענַאקירעמַא םעד ןוֿפ םינּפ עוויס

 -ווא וצ ןייגוצ ןעמ ףרַאד ױזַא טָא



 ןײטשרַאֿפ ןוא טעברַא -רוטלוק רעזד

 סע טעװ ןיילַא ךיז ןוֿפ זַא ,ןעמ ףרַאד

 ,ןעמ ףרַאד ןײטשרַאֿפ ןוא ,ןעמוק טינ

 ןעמ ףרַאד ןכיירגרעד וצ סָאד ידּכ זַא

 עלַא ןיא עיצַאלימיסַא יד ןֿפמעקַאב

 "יסַא יד טנכערעגניירַא ,ןעמרָאֿפ עריא

 -ערגָארּפ יד ןוֿפ ןעייר יד ןיא עיצַאלימ

 ײֿפעד-רוטלוק םעד ןֿפמעקַאב ,עוויס

 "ופ עטשרמולּכ יד ןרעלקֿפױא ,םזיט

 ץלַא ךָאנ ןענייז רימ ןעמעוו רַאפ ,ןטסיר

 רזממ ןימ ַא ןוֿפ עיצַאטסעֿפינַאמ ַא

 לצרָאװ טימ ןוא ןֿפמעקַאב ,טייקשידיי

 זיא סָאװ ,טײקיזָאלרוטלוק יד ןסיירסיוא

 -גוא ןיא ןסקַאװעגנָא שיײלֿפ-דליוו יו

 סָאװ ןוא עקירעמַא ןיא ןבעל שידיי רעזד

 ןסערֿפוצֿפױא ןוא ןקיטשרעד וצ טָארד

 ןשידיי ןוֿפ םזינַאגרָא ןטנוזעג םעד

 ,דנַאל ןיא ָאד ןבעל

 טימ ןעיוב ןעמ ףרַאד קיטייצכיילג

 ןוא גנולעטשנייא רערָאלק ַא טימ ,ימ

 זַא ןעקנעדעג ןוא תוירחַא ךס ַא טימ

 ןוֿפ תוֿפּתוש רעסיורג רעד ןיא זיולב

 -"ידנדער-שידיי ןוא עקידנדער-שילגנע

 ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא ןדיי עק

 רעשידיי רעד ןוֿפ טֿפנוקוצ יד טגיל

 ָאד רוטלוק רעשידיי רעד ןוא ךַארּפש

 ןוֿפ טֿפנוקוצ יד יו טקנוּפ ,דנַאל ןיא

 -ײארַאֿפ יד ןיא זבעל ןשידיי ןצנַאג

 ,ןטַאטש עטקינ

 ןעלּכה-ךסרַאֿפ ןוא ןרימוזער וצ
 -נגלָאֿפ יד ןעיצ טלָאװעג רימ ןטלָאװ

 .ןסולש עכעלטע עקיד

 ןיא טרעוװ רוטלוק עשידיי יד .א

 ןיא ךעלכעזטּפױה ןֿפַאשעג עקירעמַא

 -רוטלוק עשידיי עסיורג רעבָא ,שידיי

 -גנע ןיא ןֿפַאשעג ךיוא ןרעוו ןטרעוו

 .שיל

 עשידיי ַא ןֿפַאשעג טרעו סע .ב

 ןיוש זיא עכלעוו .שילגנע ףיוא רוטלוק

 רעכלעוו וצ ןוא תורוד עכעלטע טלַא

 -וצ ןֿפרַאד ,ןדיי עויסערגָארּפ יד ,רימ

 ןעגנערבניירַא ,קלח רעזדנוא ןגָארט

 יד ןוא טסייג ןויסערגָארּפ ַא ריא ןיא

 .טנעָאנ זדנוא ןענייז סָאװ ןעיידיא

 ףיוא רוטלוק יד ןוא שידיי ,ג

 -סיוא סָאד טינ ןֿפוא םושב זיא שידיי

 -שידיי יד ןוֿפ ןגעמרַאֿפ עכעלסילש

 םוצ טרעהעג רוטלוק יד .עקידנדער
 רעד ןוֿפ ןעזעגּפָאמוא ,קלָאֿפ ןצנַאג

 טבעל סע רעכלעװ ןיא ךַארּפש

 לייט רענעבעגעג רענעי רעדָא רעד

 ףיוא רוטלוק יד ןוא שידיי ,קלָאֿפ ןוֿפ

 השורי-רוטלוק רעד וצ טרעהעג שידיי

 ירעמַא ןקידנדער שילגנע םעד ןוֿפ
 רעד טימ ךיז ףרַאד רע .ןדיי רענַאק

 ןטכיש עטיירב יד .ןענעקַאב רוטלוק

 ןיא גנורעקלעֿפַאב רעשידיי רעד ןוֿפ

 רעטייו עקַאט ןלעװ סָאװ ,עקירעמַא

 ןיא ןבעלסיוא ךיז ןוא ןבעל ןביילב

 רָאכ-לושלטימ
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 ןרעטנעענרעד ךָאד ךיז ןענָאק ,שילגנע

 ךרוד ידּכ ,ךַארּפש רעשידיי רעד וצ

 ,רוטלוק רעשידיי רעד וצ ןעמוקוצ ריא

 -ןייא טינ זיא דיי רעזעיגילער רעד

 םוש ןייק ָאטשינ זיא סע ןוא קיכַארּפש

 ריי רעויסערגָארּפ רעד סָאװרַאֿפ הביס

 ןענָאק טינ ןלָאז רעדניק ענייז ןוא

 -וצ .ךַארּפש עטייווצ ַא ךיז ןענעגיײאנָא

 עטקרַאטשרַאֿפ ַא קיטיונ זיא םעד ביל

 ,גנוגעווַאב-לוש עטרעטיירבעגסיוא ןוא

 -ַאב עטיירב ַא קיטיונ זיא םעד בילוצ

 -לטימ יד ןיא שידיי ןריֿפוצנײא גנוגעוו

 | .ןלוש:ךיוה ןוא

 ףיוא ןֿפַאשעג ,רוטלוק עשידיי יד ,ד

 טעװ ןוא טביילב ,ןעוועג זיא ,שידיי

 ןוֿפ טנעמַאדנוֿפ עמַאס רעד  ןביילב

 ןיא יוב-רוטלוק ןשידיי ןצנַאג םעד

 יד ןֿפרַאד קיטייצכיילג רעבָא ,עקירעמַא

 -עטיל רעשידיי רעד ןוֿפ קרעװ:טּפיוה

 ,שילגנע ףיוא ןרעוו טצעזרעביא רוטַאר

 -נדער-שילגנע םעד רַאֿפ לָאז סע ידּכ

 טנֿפעעג דנַאל רעזדנוא ןוֿפ דיי ןקיד

 ,חוּכ סקלָאֿפ ןוֿפ וורעזער ַא ןרעוו

 שינעדנעטשרַאֿפ ןוא ןבױלג-סקלָאֿפ

 זיולב סָאװ ,ןבעל סקלָאֿפ ןוֿפ ןיז ןרַאֿפ

 רעד טימ טֿפַאשטנַאקַאב עטנעָאנ יד

 רוטלוק-סקלָאֿפ רעד טימ ןוא עטכישעג

 .ןבעג םיא ןלעוװ שידיי ןיא

 -רַאֿפ קיטייצכיילג ןֿפרַאד רימ .ה

 עקידנדער-שידי ערעזדנוא ןרעגריב

 טימ ייס ןענעקַאב ייז ,דנַאל םעד ןיא

 -עג ןיא סָאװ ,רוטלוק רעשידיי רעד

 טימ ייס ,שילגנע ףיוא ןרָאװעג ןֿפַאש

 ןיא דנַאל ןוֿפ רוטלוק רעשילגנע רעד

 ,דנַאל ןוֿפ עטכישעג רעד טימ ,ןײמעגלַא

 -טײהיײרֿפ ןוא עשיטַארקָאמעד עריא

 ,סעיצידַארט עכעל

 ןֿפַאשעג םורַא ױזַא טעו סע .וװ

 ןיא קלָאֿפ שידיי טקינײארַאֿפ ַא ןרעוו

 ,קלָאֿפ קיכַארּפש ייווצ ַא ,עקירעמַא
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 יד ,רוטלוק ןייא טימ קלָאֿפ ַא רעֿבָא
 -נעמעצ ןֿפלעה םורַא ױזַא טעװו רוטלוק

 רעד .קלָאֿפ ןוֿפ טייקינייא יד ןריט
 רעשידיי רעד ןוֿפ ןגרָאמ רעד ,ךשמה

 ךַאז יד ןרעוו םורַא ױזַא טעו רוטלוק

 קלָאֿפ ןצנַאג םעד ןוֿפ גרָאז יד ןוא
 רוטלוק עשידיי יד .ןלייט ענייז עלַא ןוא
 סָאװ ,סָאד ןגירקוצ טעוװ עקירעמַא ןיא

 -וצ ןבעל ידּכ ,ןבָאה זומ רוטלוק ַא

 ,טנגוי ַא ןוא טֿפנוקוצ ַא -- ןביילב

 -ריװרַאֿפ וצ ץלַא סָאד ידּכ .ז

 רעד ןגעק ףמַאק רעד ףרַאד ןכעלק
 ָאעט רעד ןגעק ןוא עיצַאלימיסַא

 -לוק רעשיסקַאז - ָאלגנַא ןוֿפ עיר

 יד ןוֿפ ןרעו עינָאמעגעה רוט

 ףמַאק םעד ןיא סעבַאגֿפױא עטשרע

 ןוֿפ ץנעטסיזקע רעלַאנָאיצַאנ רעד רַאֿפ

 -שידיי םעד ייס ,עקירעמַא ןיא ןדיי םעד

 ןיא טָא .ןקידנדער-שילגנע םעד ייס ןוא

 רַאֿפ עיטנַארַאג יד טגיל ףמַאק םעד

 -ײרּפשסיױא רעד ןוא גנוֿפיטרַאֿפ רעד

 ןיא ןבעל-רוטלוק ןשידיי םעד ןוֿפ גנוט

 .עקירעמַא

 יד ןיא ןעמעלבָארּפ רוטלוק
 ןטַאטש עטקינײארַאֿפ

 ןקידנכיירג-ףיט ַא ךרוד ןעייג רימ

 ןבעל-רוטלוק ןשידיי םעד ןיא סיזירק

 סיזירק רעד .רָאי קילדנעצ ןטצעל ןיא

 ןיא טקנוּפ ןטסֿפרַאש ןייז טכיירגרעד

 יד ואוו ,דנַאל ןוֿפ טעטש ערענעלק יד

 לַאֿפָארטסַאטַאק זיא טיײקיזָאלרוטלוק

 עכלעוו ןיא ךעלטעטש ןַארַאֿפ .ןגיטשעג

 שידיי ַא ןוֿפ ןמיס ןייק ָאטינ זיא סע

 -עגסיוא ןענייז עכלעוו ,ןבעל-רוטלוק

 -ּפָא רעלוֿפ ןוֿפ רַאֿפעג רעד וצ טלעטש

 ןבעל-רוטלוק ןשידיי ןוֿפ טייקנסירעג

 זיא ןײמעגלַא ןיא .טײקטבערגרַאֿפ ןוא

 רעכיב רעד .,ןלַאֿפעג בצמ-רוטלוק רעד



 ןילקורב ןיא גנוטלַאװרַאֿפ-לוש א

 רימ .ןרָאװעג ןּפמורשעגנייא זיא קרַאמ

 רעטַאעט שידיי קידריוװ ןייא ןָא ןענייז

  ןלוש עכעלטלעוו-שידיי יד .דנַאל ןיא

 ,טינ ןסקַאװ

 םושב זיא בצמ רעד זַא ןטלַאה רימ
 -ָארּפ רעכעלדיײמרַאֿפמוא ןייק טינ ןֿפוא

 ןכלעוו .ןבעל רענַאקירעמַא ןוֿפ טקוד
 רעד .שיטסילַאטַאֿפ ןעמעננָא זומ ןעמ
 ןוֿפ ךעלכעזטּפיוה ךיז טמענ סיזירק
 ױזַא ,ייז ןוֿפ רענייא --- ןטנעמָאמ ייווצ
 ,רעוויטיזָאּפ ַא ןליֿפַא ,זדנוא ךיז טכוד
 -רעביא ןוֿפ טנעמָאמ רעד ,טנעמָאמ
 יד ןוֿפ ךיז ןסיגנעמַאזוצ ןוֿפ ,ךורב
 -ערישילגנע יד ןוא עקידנדער-שידיי
 -ירֿפ ןבָאה רימ עכלעוו ןגעוו ,עקידנד
 טנעמָאמ רעטייוצ רעד .טדערעג רע
 -רַא-רוטלוק עשידיי יד ָאוו ,סָאד זיא
 טינ זיא ןוא טרעטילּפשעצ זיא טעב
 רעטריזינַאגרָא רעד ןוֿפ ןינע רעד
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 רַאֿפ .טײקכעלטֿפַאשלעזעג רעשידיי
 עטסקיטכיו עמַאס יד טייטש זדנוא

 -רַאֿפ רעד וצ ןעגנערב וצ עבַאגֿפױא
 ןוֿפ ןוא ןיילַא זדנוא ןוֿפ שינעדנעטש
 סָאװ סָאמ רעד ןיא זַא ,ללכב ןדיי יד
 ןרעוװ טכַאװשעגּפָא טעװ רוטלוק יד

 רעכַאװש טעװ סָאמ רעבלעז רעד ןיא
 -מַאזקריו יד ןוא גָארטיײב רעד ןרעוו
 ןיא ןדיי רענַאקירעמַא םעד ןוֿפ טייק
 גרָאז יד ,ןבעל ןשידיי םענײמעגלַא םעד
 -עיצעּפס וצ טינ טרעהעג רוטלוק רַאֿפ

 יד ןיא יז ,סעיצוטיטסניא-רוטלוק על
 .ןבעל ןשידיי ןטריזינַאגרָא ןוֿפ ךַאז

 ,זדנוא ךיז טכוד ,שלַאֿפ ךיוא זיא סע
 יד ןַא ,עיצַאטנעמוגרַא עטמירַאב יד
 עשידיי יד טינ ןליוו ןדיי רענַאקירעמַא
 רעשלַאֿפ ךָאנ טרעוװ סָאד ,רוטלוק
 טרירָאנגיא קנַאדעג רעד סָאװ ,טימרעד
 ןלַאנָאיצַאנ ןוֿפ גנוכַאװרעד יד ןצנַאגניא



 ןיא ןבעל ןשידיי ןיא ןייזטסואווַאב

 ןייא .רָאי ןעצ עטצעל יד ןוֿפ ךשמ

 -רעכעלריטַאנ זַא ,ןייז רָאלק ףרַאד ךַאז

 ןעלקיוװטנַא טינ ןכַאז ךיז ןלעװ זייוו

 -נָא עקיניזטסואווַאב ךיז טרעדָאֿפ סע

 -רַא עקיניזטסואווַאב ןוא גנוגנערטש

 -סקלָאֿפ עטקינײארַאֿפ ,עסיורג ,טעב

 ןקינײארַאֿפ וצ גנוגעווַאב יד ,סעיצקַא

 -עוװַאב יד ,ןלוש עכעלטלעוו-שידיי יד

 דומיל ַא יו שידיי ןריֿפוצנייא גנוג

 -עווַאב יד ,ןלוש רענַאקירעמַא יד ןיא

 שידיי ךעלטּפַאשלעזעג ַא ןֿפַאש וצ גנוג

 םעד ןרינידרָאָאק וצ טיונ יד ,רעטַאעט

 -רַאֿפ רעכיב ןוא ןזעו-גַאלרַאֿפ ןשידיי

 עשידיי ןטײרּפשרַאֿפ סָאד ,גנוטײרּפש

 ךס ַא ןוא עלַא יד --- ןרָאכ ןֿפַאש ,קיזומ

 לייורעד ץלַא ךָאנ ןענייז -- רעמ

 -לעזעג ןֿפיױא ןטרַאװ סָאװ ,ןשטנואוו

 ןֿפלעה ייז לָאז סָאװ ,חוּכ ןכעלטֿפַאש

 ,ןכעלקריװרַאֿפ

 עקידנדער-שידיי יד רַאֿפ טלעֿפ סע

 -עלע עוויסערגָארּפ יד רַאֿפ ךיוא ןוא
 -גָאט עקידנדער-שילגנע יד ןוֿפ ןטנעמ

 "ידי רעד טימ טקַאטנָאק רעכעלגעט

 ןבעל וצ טייקכעלגעמ יד ,רוטלוק רעש
 דיי רעמורֿפ רעד יו טקנוּפ ,רוטלוק

 סע .ןבעל-רוטלוק ןייז ןיא סע טָאה

 םעד ןריֿפוצנײרַא קיטיונ זדנוא רַאֿפ זיא

 ערעזדנוא ןוֿפ ןבעל ןיא בוט'םוי

 "ייז םיבוט-םימוי עשידיי יד .ןשטנעמ

 -סילשסיוא סָאד טינ ןֿפוא םושב ןענ
 ,דיי ןזעיגילער םעד ןוֿפ םוטנגייא עכעל

 ןוא ןרָא עטצעל יד ןיא ןבָאה ייז

 -נָא ,עקירעמַא ןיא זדנוא ייב לעיצעּפס

 ןוא עלַאיצַאס רעמ ,ערעדנַא ןעמונעג

 ךיוא ךיז טָאה סע ,ןעמרָאֿפ עכעלטלעוו

 -ײדֿפַאב-לַאנָאיצַאנ רעד טקורעגסיױרַא

 רעשיקלָאֿפ-לענָאיצידַארט ןוא רעשירע

 -רעקרַאֿפ ייז ןיא זיא סָאװ ,טנעמעלע

 געו םעד ןעניֿפעג ןֿפרַאד רימ .טרעּפ

81 

 ןוא רעדניק ערעזדנוא רַאֿפ ױזַא יו

 עשידיי לייט ןעגנערבניירַא זדנוא רַאֿפ

 ,ןבעל רעזדנוא ןיא םיבוט-םוי

 זַא זדנוא ןָא ךיז טדנעװ סע

 עקירעמַא ןיא ןבעל-רוטלוק רעזדנוא

 עיינ ַא .גנואווש םעיינ ַא ןגירק לָאז

 -יירב ,עיינ ךיז רַאֿפ ןבָאה ; גנובעלֿפױא

 זדנוא ןלעוו סָאװ ןטייקכעלגעמ עט

 -לוק רעזדנוא ןֿפיטרַאֿפ רָאנ טינ ןֿפלעה

 םעד ןקרַאטשרַאֿפ ללכב רָאנ ,ןבעל-רוט

 -נוא ןוא טכער ערעזדנוא רַאֿפ ףמַאק

 דנַאל ןיא ָאד ןבעל לַאנַאיצַאנ רעזד

 ,גָארטיב םעד ןועסערגרַאֿפ ,ללכב

 ןשידיי םעד וצ ןכַאמ ןענָאק רימ סָאװ

 טֿפיטרַאֿפ ַא טימ .ןײמעגלַא ןיא ןבעל

 -יזטסואווַאב-לַאנָאיצַאנ ןוא לערוטלוק

 -רעניא ןַא ןרעוו רימ ןלעװ ןבעל קינ

 ןשידיי ןיא לייט רעלַארגעטניא ,רעכעל

 -עב ַא ןוא טלעװ רעד רעביא ןבעל

 רעלַאנָאיצַאנ רעד רַאֿפ וורעזער רערעס
 גנוקרַאטשרַאֿפ רעד רַאֿפ ןוא טייקינייא

 ,זדנוא ייב ָאד ןבעל רענַאקירעמַא ןוֿפ

 יד ןיא גנואיצרעד עשידיי
 ןטַאטש עטקינײארַאֿפ

 עלַא טָאה גנואיצרעד עשידיי יד

 -כיו רעיוהעגמוא ןַא טליּפשעג לָאמ

 יד ןטלַאטשעגסיוא ןיא עלָאר עקיט

 רענַאקירעמַא םעד ןוֿפ טייקכעלנעזרעּפ

 ,עמרָאֿפ-רוטלוק עטסקיטכיוו יד .ןדיי

 טכַארבעג טָאה טנַארגימיא רעד סָאװ

 סָאװ ,גנואיצרעד יד ןעוועג זיא ךיז טימ

 יז יװ ,טצנַאלֿפעגרעביא טּֿפָא טָאה רע

 .םי טייז רענעי ןוֿפ ,טייטש ןוא טייג

 רָאנ טינ ךיז טימ טכַארבעג טָאה רע

 -רעד עלענָאיצידַארט ענעמונעגנָא ןַא

 ןַא ןליֿפַא ךיוא רָאנ ,עיֿפָאזָאליֿפ-גנואיצ

 ןוא עמרָאֿפ-גנואיצרעד עטעברַאעגסיוא

 ,םייה רעטלַא רעד ןוֿפ עיגָאלָאדָאטעמ

 גנואיצרעד יד ךיז טָאה טייצ רעד טימ



 -ָאמ ךיז שידָאטעמ ;ןטיבעג קרַאטש

 שיאיײכרַא ריא ןריױלרַאֿפ ,טריזינרעד

 ללכב ןוא ,םי טייז רענעי ןוֿפ םינּפ

 -יוא עלַא ןעמענוצנָא ךיז טערַאטסעג

 -עקירעמַא רעד ןוֿפ םינמיס עכעלרעס

 ,שיאיידיא .םעטסיס-גנואיצרעד רענ

 גנואיצרעד עזעיגילער יד רעבָא זיא

 רעד ךוּת עמַאס ןיא ןבילבעג ץלַא ךָאנ

 -ַאװרעסנָאק ןשידיי םעד ןוֿפ קורדסיוא

 -ָאיצקַאער יד ןוֿפ טֿפָא ץנַאג ןוא םזיט

 עלעיציֿפָא יד טיול .ענייז ןלייט ערענ

 טמיטשַאב זיא ,ןבָאה רימ סָאװ ןרעֿפיצ

 -טסואווַאב-גנואיצרעד רעד ןגיטשעג

 -עמַא ןיא ןרעטלע עשידיי יד ייב ןייז

 עֶלַא ןיא םידימלּת לָאצ יד ןוא עקיר

 ךיז טָאה ןעמונעגנעמַאזוצ ןלוש עשידיי

 עלעיציֿפָא יד טָא טיול ,טרעסערגרַאֿפ

 זיב 1900 ןרָאי יד ןיא זיא ,ןרעֿפיצ

 גנורעסערגרַאֿפ ַא ןעמוקעגרָאֿפ 6

 -ימלּת רעשידיי רעד ןיא 54290 ףיוא

 עשידיי יד תעב ,דנַאל ןיא טֿפַאשמיד

 טרעסערגרַאֿפ ךיז טָאה גנורעקלעֿפַאב

 ןבלעז םעד טיול .2729/0 ףיוא זיולב

 עשידיי ןוֿפ עיצרָאּפָארּפ יד זיא לַאוװק

 ןגירק סָאװ רעטלע-לוש ןוֿפ רעדניק

 גנואיצרעד עשידיי זיא סע עכלעוו

 ןוא טעטש ערעסערג יד ןיא 2090 םורָא

 סָאד ,טעטש ערענעלק יד ןיא 569 זיב

 סָאװ רעדניק יד ןובשח ןיא ןײרַא טמענ

 ,טַאװירּפ טנרעלעג ןרעוו

 םורַא זַא ,סיוא טמוק ןרעֿפיצ ןיא

 זיא סע עכלעוו ןכוזַאב רעדניק 0

 ןיא עיצוטיטסניא-גנואיצרעד עשידיי

 יד ןיא 120,000 ןענרעל יד ןוֿפ ,דנַאל

 זילב טסייה סָאד ,"סלוקס-יעדנָאס;

 עקירעביא יד ןוא .,ךָאו ַא לָאמ ןייא

 םורַא ןוא ךָאװ ַא לָאמ רעמ ןוא ייווצ

 ,ןלוש-גָאט רעדָא לעיקָארַאּפ ןיא 0

 -ָארב רעד ףיוא טריזַאב ןרעֿפיצ)

 שיאושזד יהד גניטייקוידע ערוש
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 (ןַאמלעגנע .צ .א ןוֿפ ?דליישט

 ןלוש עכעלטלעוו יד
 -ַאב לָאצ רעטנַאמרעדנביוא רעד ןוֿפ

 םורַא ןלוש עכעלטלפוו:שידיי יד ןכוז

 טיול ,טלעטשעגנייא ,רעדניק 0

 ףיוא ךיילג טעמּכ ,ןרעֿפיצ עלעיציֿפָא יד

 ,דנַאברַאֿפ ןיא רעדניק 6,000 וצ ,ךיילג
 -ןדרָא יד ןיא ןוא גניר-רעטעברַא ןיא

 ץ"ש יד ןיא 1,000 םורַא ןוא ,,ןלוש

 יד ןיא רעדניק לָאצ יד זַא ה"ד ,ןלוש
 יד טעמּכ זיא ןלוש עכעלטלעוו-שידיי

 טימ יװ ,רעקינייוו לסיבַא רעדָא ,עבלעז

 זַא ,ךיוא טסייה סָאד .קירוצ רָאי ןעצ

 רעדניק עשידיי עֶלַא ןוֿפ 2,390 זיולב

 עטקינײארַאֿפ יד ןיא רעטלע לוש ןיא

 ,טכַארטַאב ןיא קידנעמענ ןוא) ןטַאטש

 ,ןובשח ןיא ןיירַא ךיוא טייג עדַאנַאק זַא

 (רענעלק ךָאנ טנעצָארּפ רעד טרעוו
 ,גנואיצרעד עכעלטלעוו שידיי ַא ןגירק

 םעד ןײטשרַאֿפ רעסעב ןלָאז רימ ידּכ

 עכעלטע ןצונ ךיז טניול ,רעֿפיצ

 ערעדנַא טימ ןרעֿפיצ - ךײלגרַאֿפ
 ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא .רעדנעל

 עשידיי טרעדנוה עדעי ןוֿפ יירד ןגירק

 -יצרעד עכעלטלעוו:שידיי ַא רעדניק

 ןַארַאֿפ זיא .,ַאבוק .,ַאנַאװַאה ןיא .גנוא

 ןיא גנורעקלעֿפַאב-רעדניק עשידיי ַא

 ןגירק ,ייז ןוֿפ .1,000 ןוֿפ רעטלע-לוש

 עדעי ןוֿפ סנייא רעדָא ,רעדניק 0

 -שי-יי ַא ,100 עדעי ןוֿפ 50 רעדָא ,ייווצ

 | ,גנואיצרעד עכעלטלעוו

 -רעדניק א ןוֿפ ,יטיס ָאקיסקעמ ןיא

 ןוֿפ ,רעטלע-לוש ןיא גנורעקלעֿפַאב

 רעדָא ,900 רעביא ןגירק ,2200 םורַא

 רעדניק עשידיי טרעדנוה עדעי ןוֿפ 0

 ןיא .גנואיצרעד עכעלטלעוו-שידיי ַא
 ןוֿפ 5190 םורַא ןענרעל עניטנעגרַא

 עשידיי ַא ןגירק סָאװ ,רעדניק עלַא

 עכעלטלעוו - שידי ןיא  ,גנואיצרעד



 רָאֿפנעמַאזוצ-לוש םוצ ןטַאגעלעד-טנגוי

 רַאֿפ רָאװ ךיוא זיא עבלעז סָאד ,ןלוש

 -נעל רענַאקירעמַא םורד ערעדנַא יד

 ןרעֿפיצ ןבָאה רימ עכלעוו ןוֿפ רעד

 -צעל רעד .יַאווגורוא ןוא ליזַארב יו
 זַא ,זיא םעלַא םעד ןוֿפ לּכה-ךס רעט

 -ַאב סָאװ רעדניק ןוֿפ עיצרַאּפָארּפ יד

 ןיא זיא ןלוש עכעלטלעוו-שידיי ןכוז

 עמַאס יד ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד

 -ַאב טָאה סָאװ דנַאטשוצ ַא ,עטסנעלק

 "עוו ,םענייא ןדעי ןקיאורמואַאב טֿפרַאד

 רוטלוק רעשידיי רעד ןוֿפ ךַאז יד ןעמ

 ןבעל ןויסערגָארּפ ןשידיי םעד ןוֿפ ןוא

 .ןָא טייג עקירעמַא ןיא

 רעד ןוֿפ גנולקיװטנַא עשיאיידיא יד
 לוש רעכעלטלעוו"שידיי

 ןתועד-יקוליח יד ףיוא קידנקוק טינ

 עכעלטלעוו-שידיי ענעדײשרַאֿפ ןשיווצ
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 לּכה-ךס ַא רעטנוא טיצ ןעמ ןעוו ,ןלוש

 רעד ןוֿפ ץנעטסיזקע רָאי 25 יד ןוֿפ

 -רַאֿפ יד ןיא לוש רעכעלטלעוו-שידיי

 -מוא םוצ ןעמ טמוק ,ןטַאטש עטקינייא

 .ןוֿפ ךשמ ןיא זַא ,סלוש ןכעלדײמרַאֿפ

 "טלעוו-שידיי יד טָאה ץנעטסיזקע ריא

 עקיטכיו ַא טריֿפעגכרוד לוש עכעל

 -ייוו ןוֿפ גנורעכיזרַאֿפ רעד רַאֿפ עיסימ

 -ַאנ רעשידיי רעד ןוֿפ ןבעל ןקידרעט

 ןיא .דנַאל ןיא ָאד עּפורג רעלַאנָאיצ

 ,לוש רעזעיגילער רעד וצ ץַאזנגעק

 ןוא ןקיבײארַאֿפ וצ טכוזעג טָאה עכלעוו

 עטבעלעגּפָא ןבעל םייב ןטלַאהרעד

 ןטכיר ןוא ןֿפירגַאב ןוא ןעמרָאֿפ-סנבעל

 ןוא ןזעיגילער ַא וצ דניק עשידיי סָאד

 ןיא ,םענַאב-טלעוו ןשיטסילַאנָאיצַאנ

 ןטרימרָאֿפער רעדָא ןוויטַאװרעסנָאק

 לוש עכעלטלעוו-שידיי יד טָאה ,חסונ

 -קע עמַאס ריא טימ לָאמ ןטשרע םוצ



 ןגײטשֿפױא סָאד טריזילַאנגיס ץנעטסיז

 ַא ןוֿפ ,טייקשידיי רעכעלטלעוו ַא ןוֿפ

 ןדנובעג טינ רעמ זיא סָאװ טייקשידיי

 רעד יו קורדסיוא ןזעיגילער םעד ןיא

 ןשידיי ןיא ןמיס רעקידנרענײמעגלַארַאֿפ

 -עגנָא-סקלָאֿפ רעשידיי ןוֿפ ןוא ןבעל

 -עג עטשרע יד טָאה לוש יד .טייקירעה

 -ערגָארּפ רעזדנוא ןצנַאגרַאֿפ וצ טכוז

 סָאװ ,םעד ךרוד טייקכעלטלעוו עוויס

 -שידיי רעכעלטלעוו רעד טָא טָאה יז

 -וצ ןוא רעיוד ןבעג וצ טכוזעג טייק

 -וצ רוד םעיינ א ריא רַאֿפ ,טֿפנוק

 -רעביא טכוזעג טָאה לוש יד .,ןטיירג

 -טלעוו יד רוד ןקיטֿפנוקוצ םעד ןבעג

 ןשיאיידיא ןצנַאג םעד ,גנולעטשנייא

 עשידיי ענרעדָאמ יד ןוֿפ סקעלּפמָאק

 עיינ יד ;ןסַאמ:-סקלָאֿפ ןוא רעטעברַא

 -ייז סָאװ ,סעמרָאֿפ-סנבעל עכעלטלעוו

 רעד ןרָאװעג דַארג ןסיורג ַא זיב ןענ

 עסיורג ןוֿפ קורדסיוא רעלַאנָאיצַאנ

 יד ןוֿפ ךשמ ןיא קלָאֿפ ןשידיי ןוֿפ ןלייט

 עכעלטלעוו יד .תורוד ייווצ עטצעל

 -ידיי יד טריזינָאיצולָאװער טָאה לוש

 טָאה יז סָאװ ,םעד טימ גנואיצרעד עש

 -קָארּפ לָאמ ןטשרע םוצ ןוא לעיציֿפָא
 -רעד יד יוװ ךַארּפש עשידיי יד טרימַאל

 ,דניק ןשידיי םעד ןוֿפ ךַארּפש-גנואיצ

 -יסערגָארּפ עשידיי יד טָאה םורַא ױזַא

 ַא טכַאמעג גנואיצרעד עכעלטלעוו עוו

 ןיא קורדנייא ןקידנרעיוד ןוא ןקיטכיוו

 -וק ,עקירעמַא ןיא ןבעל ןשידיי םעד

 ןיוש רימ ןבָאה ,קירוצ ףיוא קידנק
 -ָאק וצ חטש גונעג ךיז רעטניה טציא
 ַא טליּפשעג טָאה לוש יד זַא ,ןגָאז ןענ
 רעד ןיא עלָאר עכעלטכישעג תמאב

 ןיא ןבעל רעזדנוא ןוֿפ גנולקיוטנַא
 םוצ סָאװ םעד ןוֿפ ןעזעגּפָא ןיוש ,דנַאל
 יד זיא עטכישעג רעד ןיא לָאמ ןטשרע
 ןרָאװעג טלײטעגּפָא עיגילער עשידיי

 .גנואיצרעד רעשידיי רעד ןוֿפ
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 ןבָאה סָאװ ןכירטש עניימעגלַא יד

 יד ןוֿפ ןּפיט ענעדײשרַאֿפ יד ןדנוברַאֿפ

 ךוּת עמַאס ןיא ןענייז ,ןלוש עכעלטלעוו

 -רענַא סָאד ,טייקכעלטלעוו יד : ןעוועג

 ןוֿפ ךַארּפש-ןרעל יד יוװ שידיי ןענעק

 עלַאיצָאס עטמיטשַאב ַא ןוא ,לוש רעד

 ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,טײקויסערגָארּפ

 -- ךיז טָאה לוש יד סָאװ ,םעד ןיא

 עכלעוו ןוא רערענעלק א ןיא עכלעוו

 טריטנעירָא -- סָאמ רערעסערג ַא ןיא

 -סקלָאֿפ ןוא רעטעברַא עשידיי יד ףיוא

 ןעוועג זיא ךירטש טּפיױה ריא ,ןסַאמ

 ןבָאה םעד בילוצ ןוא טייקכעלטלעוו יד

 ןוֿפ ךשמ ןיא ,לוש-ןדרָא רעד ןיא ,רימ

 ערעזדנוא ףיוא קידנקוק טינ ,ןרָאי עלַא

 ןכָארטשעגרעטנוא ךָאד ,ןתועד-יקוליח

 ןכירטש עכעלטֿפַאשנײימעג יד אקווד

 עכעלטלעוו עלַא ןדנוברַאֿפ ןבָאה סָאװ
 ןטלַאה ,םעד בילוצ עקַאט ןוא .ןלוש

 -רעד וצ קיטיונ זיא סע זַא ,טציא רימ

 ןוֿפ ןצנעדנעט עטמיטשַאב זַא ןענָאמ

 -עג סנטצעל ןענייז ,טייקוויסערגער

 ןגָארט סָאװ ,ןצנעדנעט ,קיטנעק ןרָאװ

 רעצנַאג רעד רַאֿפ רַאֿפעג ַא ךיז טימ

 ,גנוגעווַאב-לוש רעכעלטלעוו רעשידיי

 -געט יד טָא ןוֿפ םינמיס טּפיױה יד

 -שידיי םעד ןצענערגַאב :ןענייז ןצנעד

 רַאֿפ ץַאלּפ רעמ ןכַאמ וצ ידּכ ,דומיל

 רעד טימ ןסימָארּפמָאק ,שיאערבעה

 רעכעלדײמרַאֿפמוא ןַא ןוא עיגילער

 -ער עלַאיצָאס רעדָא ,םזיטַאװרעסנָאק

 ,םעד טימ טמוק סָאװ טייקוויסערג

 "נרע ןענייז ןצנעדנעט עלַא יד טָא

 -עֿפוצ ןייק טינ ,ןלַאנגיס רַאֿפעג עטס

 .ןעגנוניישרעד ענעסירענּפָא ןוא עקיל
 ןקיניזטסואווַאב ַא ןוֿפ ןטַאטלוזער רָאנ

 סָאװ ,גנולעטשנייא ןַא ןוא ואורּפ

 -טלעוו-שידיי יד ןריֿפוצקירוצ טוואורּפ

 ריא ןיא רוד ןצנַאג ַא ףיוא לוש עכעל

 -רעד עכעלטלעוו-שידיי .גנולקיװטנַא



 רעד ןבילבעג ןוא ןעוועג זיא גנואיצ

 -ָאיצַאנ רענרעדָאמ רעד ןוֿפ קורדסיוא

 טקירד יז יװ ,רוטלוק רעשידיי רעלַאנ

 "צעל יד ןוֿפ ךשמ ןיא סיוא ךיז

 ךַאלֿפרעביױא םוצ ןעוו ,תורוד ייווצ עט

 -יינ רעד ןעמוקעגיזיא ןבעל ןשידיי ןוֿפ

 "רַא רעשידיי רעד ,חוּכ רעקידנריֿפ רע

 -וצ עצנַאג יד ןעמעוו טימ ,רעטעב

 .ןדנוברַאֿפ זיא קלָאֿפ ןשידיי ןוֿפ טֿפנוק

 -עג ךיז טָאה לוש עכעלטלעוו-שידיי יד

 .וצ ןעגנערב וצ ליצ ַא רַאֿפ טלעטש
 יד רוטלוק רעכעלטלעוו-שידיי רעד

 םעיינ ַא ןוֿפ ,ןגרָאמ ַא ןוֿפ טייקרעכיז
 טֿפנוקוצ רעד טימ יז טעװ סָאװ רוד
 -עג רעבירעד ףרַאד ןעמ .ןדניברַאֿפ

 ןיא ןבעל עשידיי סָאד זַא ,ןעקנעד
 ביוא ,ןרעו רעמערָא טעו עקירעמַא
 -סיוא טעװ לוש עכעלטלעוו-שידיי יד
 ןכעלטלעוו ריא ןוֿפ ןרעוו טקידיילעג
 | ,טלַאהניא

 לוש ןדרָא רָאי 0

 רָאי 20 עטצפל יד ןוֿפ ךשמ ןיא

 עקירעמַא ןיא ןבעל ןשידיי ןיא טָאה

 לוש-רעדניק יד טקריוועג ןוא טבעלעג

 ,ןדרָא-סקלָאֿפ ןלַאנרעטַארֿפ ןשידיי ןוֿפ

 ןוֿפ טדיישרעטנוא ךיז טָאה לוש יד טָא

 טימ דנַאל ןיא ָאד ןלוש עשידיי ערעדנַא

 גנואיצרעד ריא ןיא טָאה יז סָאװ ,םעד

 -יא יד ןרעּפרעקרַאֿפ וצ טבערטשעג

 רעויסערגָארּפ רעד ןוֿפ עיגָאלָאעד

 טימרעד ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי

 ןַא ןרעו וצ טבערטשעג טָאה יז סָאװ

 ןוא רעטעברַא עשידיי ענעטלַאהעגסיוא

 עטקינײארַאֿפ יד ןיא לוש-סקלָאֿפ

 לוש-ןדרָא יד זיא רעבָא ייברעד .ןטַאטש

 -קיװטנַא רעגנַאל ַא ןוֿפ טַאטלוזער ַא

 ןעגנַאֿפעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,רונש-גנול

 טימ עקירעמַא ןיא ןבעל ןשידיי ןיא

 לוש-ןדרָא יד .קירוצ רָאי 235 יװ רעמ

 יד טימ  ;ייז !
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 ןיא ןרעּפרעקרַאפ וצ טבערטשעג טָאה

 ןבָאה סָאװ ,סעיידיא יד גנואיצרעד ריא

 ןוֿפ רעדנירג עטשרע יד טסולֿפניײאַאב

 רעכעלטלעוו:שידיי רענרעדָאמ רעד

 ריא טיצ יז ןוא עקירעמַא ןיא לוש
 עטשרע יד טָא ןוֿפ טקעריד ךשמה

 יד רעבָא זיא ייברעד .רעגייל טנורג

 טָאה ןוא רעטייו קעװַא לוש-ןדרָא

 יד גנואיצרעד רעד ןיא טלקיװטנַא

 עטסעב יד זַא ,גנולעטשנייא עשיאיידיא

 -עברַא עשידיי יד ןעניד ןָאק סָאװ ,לֹוש

 עקירעמַא ןיא ןסַאמ-סקלָאֿפ ןוא -רעט

 ייֵס ןדנוברַאֿפ ןייז טעוו סָאװ ַאזַא זיא

 טימ ןוא עטכישעג רעד טימ ,ןבעל ןטימ

 ייס ,ןסַאמ עשידיי יד ןוֿפ רוטלוק רעד

 ןסַאמ רענַאקירעמַא יד ןוֿפ ןבעל ןטימ

 רעדניק ערעזדנוא ןוא רימ עכלעוו ןוֿפ

 ןֿפמַאק יד טימ ייס ןוא ,לייט ַא ןענייז

 -רַא םעד ןוֿפ סעיצַאריּפסַא יד טימ ןוא

 .יד ןֿפַאש ןטנעמָאמ יירד יד טָא .רעטעב

 יד סָאװ ,גנואיצרעד רעד ןוֿפ טייהנייא

 -נעצ טיג ןוא ןבעגעג טָאה לושיןדרָא

 ןוא רעדניק עשידיי רעטנזיוט רעקילד

 .עקירעמַא ןיא עכעלטנגוי

 טימ טנעקרענַא לוש-ןדרֶָא יד

 ןבעל םוצ ןעמוקעג זיא יז זַא ,ץלָאטש

 -עברַא ןשידיי ןטכַאװרעד םעד קנַאדַא

 ,עקירעמַא ןיא שטנעמ-סקלָאֿפ ןוא רעט

 טלעוו-גנואיצרעד רעד ןיא זיא יז זַא

 -רוטלוק ןוֿפ קורדסיוא רעד ןרָאװעג

 סעיצַאריּפסַא-רוטלוק יד ןוֿפ ןוא ןבעל

 יד ןוֿפ ןלייט עוויסערגָארּפ יד ןוֿפ

 ס סקלָאֿפ ןוא רעטעברַא עשידיי

 ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא ןשטנעמ

 ןוא טכַארבעג ןבעל םוצ יז ןבָאה ייז

 קילדנעצ ייווצ ןוֿפ ךשמ ןיא ןבָאה ייז

 טימ ןוא ןגָארטעגכרוד יז ןרָאי ערעווש

 ןוא רעטעברַא עשידיי

 רעד ןוֿפ לרוג רעד זיא ,ןסַאמ-סקלָאֿפ

 .ןדנוברַאֿפ רַאבסיײרעצמוא לוש



 "דנאלרעדניק, ןוֿפ רעגריב

 ןרָאװעג ןריובעג זיא לוש-ןדרָא יד

 רעטעברַא רעשידיי ַא רַאֿפ ףמַאק ןיא
 ַא ,קירוצ רָאי קיצנַאװצ טימ ,לוש

 -רעד וצ טינ טליצעג טָאה סָאװ ףמַאק

 לוש רעטעברַא עקיצנייא יד זַא ,ןזָאל

 גניר רעטעברַא יד ,טייצ רענעי ןוֿפ

 ןוֿפ טריֿפעגנָא ןוא טעדנירגעג ,לוש

 ןטנעמעלע עוויסערגָארּפ רעדָא עקניל

 -ַאמ ַא ךרוד לָאז ,גניר רעטעברַא םניא

 -ורטסניא ןַא וצ ןרעוו טרידַארגעד ןיש

 -ַאיצָאס-יטנַא ןוא עיצקַאער ןוֿפ טנעמ
 יד ךָאנ ןעוו ןוא .גנואיצרעד רעשיטסיל

 עגנוי יד טָאה ןעייוו-טרובעג עטשרע

 -סיוא טֿפרַאדַאב לוש עשיאייטרַאּפמוא
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 -דעש ןוֿפ עקַאטַא עכעלרעניא ןַא ןייטש

 טליצעג טָאה סָאװ ,?ײרעּפײנס; רעכעל

 ַא לוש רעד ףיוא ןעגניװצוצֿפױרַא

 -עדיא לארשי ללּכ ןוא עשיטסישידיי

 עקַאטַא יד ךיוא לוש יד טָאה ,עיגָאלָא

 יד ןוֿפ טײרֿפַאב ךיז ,ןטלַאהעגסיוא
 -וּכ עלַא טימ ןוא ןטנעמעלע עכעלדעש

 ."ָאעדיא ריא ןטיהנייא טװאורּפעג תוח

 ,טייקנייר עלעיּפיצנירּפ ןוא עשיגָאל

 עשיטַאמַארנַארּפ ןוא עשיאיידיא יד
 לוש-ןדרָא רעד ןוֿפ גנולקיװטנַא

 לָאמעלַא טינ שטָאכ ,ןָא ביױהנָא ןוֿפ

 ךיז לוש יד טָאה ,טקירדעגסיוא רָאלק



 ַא ןעיצרעד וצ ליצ ַא רַאֿפ טלעטשעג

 -מעלנעזרעּפ עשרעטרעברַא ןוא עשידיי

 ,ױרֿפ עגנוי ַא רעדָא ןַאמ ןגנוי ַא ,טייק

 ןבעל ןטימ ןדנוברַאֿפ ןייז לָאז עכלעוו

 -ערגָארּפ יד טימ ,דנַאל רעזדנוא ןוֿפ

 קלָאֿפ ןשידיי ןוֿפ סעיצידַארט עוויס

 םעד ןוֿפ ןלַאעדיא ןוא ןליצ יד טימ ןוא

 סָאװ רוד ַא ןעיצרעד .רעטעברַא ןשידיי

 ץַאלּפ ןייז ןעמענרַאֿפ וצ קיאייֿפ ןייז לָאז

 ןוֿפ לייט םעד טָא ןוֿפ ןעייר יד ןיא

 -סעב רעד זיא רעכלעוו קלָאֿפ ןשידיי

 ןבעל ןשידיי ןוֿפ רעקידיײטרַאֿפ רעט

 -נוא ןוֿפ רָאטנַארַאג רעטסעב רעד ןוא

 -עברַא ןשידיי םעד -- טֿפנוקוצ רעזד

 ,רעט

 ךעלטנגייא זיא םַארגָארּפ רעזדנוא

 ןוֿפ טייהניא רעד ןוֿפ ןענַאטשַאב

 -ָארּפ לַאיצָאס םעד :ןטנעמעלע ייווצ יד

 -ערגָארּפ-לַאנָאיצַאנ םעד ןוא ןוויסערג

 ןייא ןוֿפ ןלייט עלַארגעטניא ייווצ ,ןוויס

 זַא ןענַאטשרַאֿפ ןבָאה רימ .טײקצנַאג

 -ערגָארּפ ַא ןָא גנואיצרעד עשידיי ַא
 ךיז טשטילג טלַאהניא ןלַאיצָאס-וויס

 ןלַאנָאיצַאנ ןיא ןירַא ךעלדיײמרַאֿפמוא

 רעד ןוֿפ ; םזינָאיצַאלָאזיא ןוא םזיניוװָאש

 -יצרעד עלַאיצָאס ַא --- טייז רערעדנַא

 ,טלַאהניא ןשידיײ-לַאנָאיצַאנ ַא ןָא גנוא

 ךעלדײמרַאֿפמוא יוזַא טקנוּפ טקניז

 -ַאנ וצ ןוא עיצַאלימיסַא וצ רעטנורַא

 ,םזיליהינ ןלַאנָאיצ

 ןעוועג זדנוא רַאֿפ זיא רָאלק טינ

 טינ ןוא ןָא בייהנָא ןוֿפ געו רעד

 -ַאב וצ ןעמוקעגנָא זדנוא זיא טכייל

 -שידיי ןוֿפ זעטניס םעד טָא ןשרעה

 ,ןזויסערגָארּפ לַאיצָאס ןוא ןכעלטלעוו

 -טלעוו-שידיי זיא ךוּת עמַאס ןיא שטָאכ
 -ָארּפ ןוא ויסערגָארּפ אלימב טייקכעל

 זומ גנואיצרעד עלַאיצָאס עוויסערג

 ,גנואיצרעד עלַאנָאיצַאנ ַא ןייז אלימב
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 -כרוד ןבָאה רימ סָאװ ןגַאזגיז יד
 ןענייז רימ סָאװ ןתועט יד ,טכַאמעג

 -עג ךעלכעזטּפיוה ךיז ןבָאה ,ןעגנַאגַאב

 -ניס וצ גנובערטש רעד טָא ןוֿפ ןעמונ

 ןוֿפ ןלייט דנַאטשַאב ייווצ יד ןריזעט

 -גיה ןֿפױא ,טציא .םַארגָארּפ רעזדנוא

 שנעגנַאגעגּפָא קיצנַאװצ ןוֿפ טנורגרעט

 -קעיבָא ךעלגעמ זדנוא רַאֿפ זיא ,רָאי
 .יד טָא ןצַאשּפָא רערָאלק ןוא רעוויט
 ,שרעזדנוא גנולקיװטנַא

 ןגעק ףמַאק ןיא ביױהנָא עמַאס םייב

 ייב ךיז טָאה ,םזילַאנָאיצַאנ ןכעלדעש ַא

 -וצסיורַא ץנעדנעט יד ןעמוקַאב זדנוא

 םעד טימ ןעמַאזוצ לוש רעד ןוֿפ ןֿפרַאװ

 -ָאיצַאנ עוויטיזָאּפ יד ךיוא ,ןוויטַאגענ

 -ידיי ןיא ייז ןָא סָאװ ,ןטנעמעלע עלַאנ

 ,טינ גנואיצרעד ןייק גנואיצרעד עש

 יד זַא ,ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד ןוא

 -עג טריצודער ןענייז םידומיל עשידיי

 ןשינעלקַאװ יד ןיא .םומינימ ַא וצ ןרָאװ

 עלַאנָאיצַאנ ןוא עלַאיצָאס יד ןשיװצ

 זיא גנואיצרעד רעזדנוא ןוֿפ ןטקעּפסַא

 ןריגענ ןוֿפ דָאירעּפ רעד ןעוועג סָאד

 םעד ןוֿפ ןובשח ןֿפױא עלַאנָאיצַאנ סָאד

 ,ןלַאיצַאס

 ןבָאה רָאי ןט1922 ןיא יוװ ירֿפ ױזַא

 רַאֿפעג יד טסנרע יװ טּפַאכעג ךיז רימ

 -ער ךיז ףרַאד רָאי םעד ןוֿפ ןוא ,זיא

 -נוא ןכַאמ וצ ץנַאג בייהנָא רעד ןענעכ

 טרעידעג טָאה סע .םַארגָארּפ רעזד

 ילַאטסירקסיוא לוֿפ ןוא רָאי עכעלטע

 םַארגָארּפ רעודנוא ךיז טָאה טריז

 ןיא רָאֿפנעמַאװצ ןט5 םייב טשרע

  רָאֿפנעמַאװצ םענעי ייב .רָאי ןטס6

 -עגקעװַא ןוא טרילומרָאֿפ רימ ןבָאה

 ןיא סָאװ ץזַאב עשיאיידיא יד טגייל

 -ָארּפ רעד ןבילבעג גָאט ןקיטנייה זיב

 רעזדנוא ןוֿפ טנעמַאדנוֿפ רעשיטַאמַארג

 ריִמ ןבָאה רָאֿפנעמַאזוצ םענעי ייב ,לוש



 לוש רעד רַאֿפ ליצ םעד טרילומרָאֿפ

 : רעטרעוו יד טימ

 טעװ סָאװ ,רוד ַא ןעיצרעד וצ;
 זיא סָאװ ץלַא ןוֿפ ךשמה רעד ןרעוו

 -ערגָארּפ ןוא ךעלטײהײרֿפ ,שיאָארעה
 רעזדנוא ןוֿפ ןבעל םעד ןיא וויס
 ץלָאטש טימ טעװ סָאװ ,רוד ַא ; קלָאֿפ

 טײקירעהעגנָא עלַאנָאיצַאנ ןייז ןגָארט
 םעד ןבָאה קיטייצכיילג טעװ סָאװ ןוא
 -ָאמעד רַאֿפ טיירטש ןוֿפ ןייזטסואווַאב
 טימ ןעמַאזוצ טײהײרֿפ ןוא עיטַארק
 -נַאג רעד טימ ןעמַאזוצ ,רעקלעֿפ עלַא
 ,רוד ַא :טייהשטנעמ רעוויסערגָארּפ רעצ
 -עברַא ןטימ ןדנוברַאֿפ ןייז טעװ סָאװ
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 עביל ןוא ץרא-ךרד טימ ,סַאלק-רעט

 ןוֿפ לייט ַא --- ןעגנוכיירגרעד ענייז רַאֿפ

 ,רוד ַא ;סעיצַאריּפסַא ןוא ןֿפמַאק ערעייז
 -ידיי רעד טימ ןדנוברַאֿפ ןייז טעוו סָאװ
 רעד טימ טעװ סָאװ ןוא ,רוטלוק רעש
 רעד רָאנ טינ ןייז וצ ןרעוו יואר טייצ
 -ַאש רעקידרעטייוו רעד רָאנ ,רעסינעג
 *,רוטלוק רעשידיי רעד ןוֿפ רעֿפ

 -כרוד םעד ןכַאמ וצ טוג ידּכ ןוא
 -גוא ןיא דומיל עטכישעג םעד ןיא סייר
 ןבלעז םעד ייב רימ ןבָאה ,לוש רעזד
 ריטיצ ךיא ןוא ,טגָאזעג רָאֿפנעמַאזוצ
 -וצ ןט5 םעד וצ טכירַאב רעזדנוא ןוֿפ

 : רָאֿפנעמַאז



 קלָאֿפ ןשידיי ןוֿפ טײהנגנַאגרַאֿפ יד;

 יד ןוֿפ עטכישעג יד .ןגייא זדנוא זיא

 .עטכישעג רעזדנוא זיא ןסַאמ עשידיי

 ןרעּפרעקרַאֿפ ףמַאק רעזדנוא ןוא רימ

 סָאד-לַא ,עשיאָארעה:סָאד-לֶא ךיז ןיא

 רעד ןיא עשירעֿפמעק לענָאיצידַארט

 רימ ...ןבעל ןשידיי ןוֿפ עטכישעג

 ןיא ןצנַאלֿפ עטכישעג רעד ךרוד ןֿפרַאד

 -ַאיצַאנרעטניא ןוֿפ ליֿפעג סָאד דניק

 -ַאדילָאס ןוא טייקכעלרעדירב רעלַאנ

 -נעקרעד רעד טימ ךיילגַאב טייקשיר

 טייקיטכיוו רעלַאנָאיצַאנ ןייז ןוֿפ שינעט

 ",עדרעוו ןוא

 -עג טלָאמעד רימ ןבָאה שידיי ןגעוו

 ; טגָאז

 -קעיבָא רעד גונעג זיא זדנוא רַאֿפ,

 -לימ זַא ,טקַאֿפ רעכעלטכישעג רעוויט
 טלעוו רעצנַאג רעד רעביא ןדיי ןענָאי

 רעד ןיא סיוא ךיז ןבעל ןוא ןבעל

 רעייז ריא ןיא ןבָאה יז זַא ... ךַארּפש
 ,ןֿפַאשעג דיל-סקלָאֿפ ןוא השעמ-סקלָאֿפ

 רעֿפעש יד טקריוועג ןבָאה שידיי ןיא זַא

 -יל רעשידיי רעד ןוֿפ רעגיילטנורג ןוא

 רעד טָאה ריא ןיא זַא ...רוטַארעט

 -רע ןייז ןֿפַאשעג רעטעברַא רעשידיי

 -עברַא עטשרע ןייז ןוא גנוטייצ עטש

 רעד ןיא זַא ...דיל-סקלָאֿפ רעט
 ןיא ןסַאמ עשידיי יד ןבָאה ךַארּפש
 עגנַאל ףיוא קידנקוק טינ ,עקירעמַא

 ,עיצַארגימיא רענעסָאלשעג ןוֿפ ןרָאי

 . ..ןבעל-רוטלוק רעייז ןֿפַאשעג

 -עשזדנָאלב ןוֿפ ןרָאי עגנַאל ךָאנ

 ,םַארגָארּפ ַא ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא ןשינ

 -רעקרַאֿפ לָאמ ןטשרע םוצ טָאה סָאװ

 -סיוא ןַא ןוֿפ ןעיידיא יד ךיז ןיא טרעּפ

 רעטעברַא רעשידיי רענעטלַאהעג

 טָאה רָאֿפנעמַאװצ רעד .,לוש-סקלָאֿפ

 רעזדנוא ןוֿפ ןרעוו ףייר סָאד טנכיײצַאב

 רעד ןּפיצנירּפ עיינ יד זַא ױזַא ,לוש
 ןעמונעגנָא ןבָאה רימ סָאװ גנורעלק
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 -ַאליֿפ ןיא רָאֿפנעמַאזוצ ןט6 םעד ייב

 ,ןט29---,ןט26 םעד רעבמעצעד ,עיֿפלעד

 ףיוא טריזַאב ןצנַאגניא ךיז טָאה ,0

 ,1936 ןוֿפ ןעגנולעטשנייא ערעזדנוא

 יד ןוֿפ ןלייט טצונעג ןליֿפַא טָאה ןוא

 ןביוא ןבָאה רימ סָאװ ןעגנורילומרָאֿפ

 ףַארגַארַאּפ ריֿפנײרַא רעד .טכַארבעג

 טָאה גנורעלקרעד ןּפיצנירּפ רעזדנוא וצ

 :טגָאזעג רָאלק

 .ןדרָא ןוֿפ לוש-רעדניק עשידיי יד,
 רעטעברַא עשינַאקירעמַא-שידיי ַא זיא
 ןטנעמָאמ יירד יד טָא ,לוש-סקלָאֿפ
 -מָאק םעד ןעמַאזוצ ךיז טימ ןלעטש
 סע ןוא ,גנואיצרעד רעזדנוא ןוֿפ סקעלּפ
 לוש רעד ןוֿפ ליצ רעד רעבירעד זיא
 ,טייקכעלנעזרעּפ ַא ןעיצרעד וצ
 -ַאקירעמַא ויסערגָארּפ ןייז לָאז סָאװ

 ןדנוברַאֿפ ןוא שידיי ויסערגָארּפ ,שינ
 רעטעברַא יד ןוֿפ סעיצידַארט יד טימ
 *,ןסַאמ-סקלָאֿפ ןוא

 גנורעלקרעד ןּפיצנירּפ רעזדנוא

 ;ןטנעמָאמ יירד יד םעד ךָאנ טלקיװטנַא

 ןביוא יוװ יונעג טנעמָאמ ןשידיי םעד

 -עמַא םעד קידנרילומרָאֿפ ,טרילומרָאֿפ

 ןייוולייט ךיז טגָאז ,טנעמָאמ רענַאקיר

 : גנורעלקרעד ןּפיצנירּפ רעד ןיא

 לוש רעד ןוֿפ ליצ רעד זיא סע... ;

 ןייז ןלָאז סָאװ רעדניק ןעיצרעד וצ

 ןשינַאקירעמַא םעד טימ ןדנוברַאֿפ גנע

 יד טמענ ייברעד .ןבעל ןוויסערגָארּפ

 ...גנואיצרעד עשידיי יד זַא ,ןָא לוש
 טײקשינַאקירעמַא רעייז ךָאנ טצנַאגרעד

 עטֿפיטרױַאֿפ א םורַא ױזַא טֿפַאש ןוא...

 סָאװ ,טייקכעלנעזרעּפ עקיטיײז-ליֿפ ןוא

 ,קלָאֿפ םעד ןעניד רעסעב ןוא רעמ ןָאק
 זַא ,לוש רעד ןוֿפ ןביולג רעד זיא סע

 זיא עיטַארקָאמעד רענַאקירעמַא יד
 ףרַאד ןעמ זַא ,קלָאֿפ ןוֿפ םוטנגייא סָאד
 קיאייֿפ ןייז לָאז סָאװ ,רוד ַא ןעיצרעד



 ןקידײטרַאֿפ וצ עיטַארקָאמעד יד סָא

 *. .,ןטײרּפשוצסיױא ןוא

 טייג סָאװ ,טקנוּפ רעטירד רעד ןוא
 רָאי קיצנַאװצ יד ךרוד םעדָאֿפ ַא יו

 יב טרעוו ,ץנעטסיזקע רעזדנוא ןוֿפ

 ןיא טרילומרָאֿפ רָאֿפנעמַאזוצ ןט6 םעד
 יד טימ גנורעלקרעד ןּפיצנירּפ רעד

 | : רעטרעוו

 רעטעברַא ןַא זיא לוש רעזדנוא;,

 רעד ןוֿפ ליצ רעד זיא סע ,לוש-סקלָאֿפ

 ןלעוו סָאװ רעדניק ןעיצרעד וצ לוש

 ןוא רעטעברַא יד טימ ןדנוברַאֿפ ןייז

 א ןייז ןלעװ סָאװ . ..ןסַאמ-סקלָאֿפ

 -ַאריּפסַא ןוא ןֿפמַאק ערעייז ןוֿפ לייט
= 
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 ןעיצרעד וצ טבערטש לוש יד ...סעיצ

 -ערגָארּפ יד ןוֿפ טסייג ןיא רעדניק יד
 רעטעברַא יד ןוֿפ סעיצידַארט עוויס

 -ַארּפ ןוֿפ טסייג ןיא ,ןסַאמ-סקלָאֿפ ןוא

 טסייג ןיא ,םזינָאינוי-דיירט ןוויסערג

 -ירַאדילָאס רעכעלרעקלעֿפ-ןשיװצ ןוֿפ

 ןוֿפ םולח ןסיורג ןוֿפ טסייג ןיא ,טעט

 -- טעברַא רעכעלשטנעמ רעטיײרֿפַאב

 ",םזילַאיצָאס ןוֿפ

 -עלקרעד ןּפיצנירּפ רעד ןיא טָא

 ךוּת רעשיאיידיא עמַאס רעד טגיל גנור

 ,לוש-ןדרָא רעד ןוֿפ גנואיצרעד רעד ןוֿפ

 טריטנעירָא זיא סָאװ .לוש-סקלָאֿפ ַא

 עשידיי יד ןוֿפ עיגָאלָאעדיא רעד ףיוא



 -עג רעדָא ,ןסַאמ-סקלָאֿפ ןוא רעטעברַא

 םעד ןבעג וצ טליצ סָאװ לוש ַא :רעיונ

 -יטסישַאֿפיטנַא ,עויסערגָארּפ ַא דניק

 גנואיצרעד רעטעברַא עשידיי ,עש

 חוּכב ןעוועג ןטלָאװ רימ ןעוו ,טֿפַאה

 -עג רעטנזיוט רעקילדנעצ ןעיצרעד וצ .

 ,-עברַא ןשידיי םעד ףיוא טריטנעירָא
 .ןבעל ןשידיי ןוֿפ רעיוב רעד יו רעט

 ןוא ךעלטלעוו םצע ןיא זיא לוש יד
 -ָאטעברַא םצע ןיא זיא יז .ויסערגָארּפ
 .שינַאקירעמַא םצע ןיא זיא יז .שיר

 ,שידיי םצע ןיא זיא יו |

 לּכה"ךס רעוויטַאטיטנַאװק רעד
 רעויטַאטיטנַאװק רעד זיא טָא

 -עלע 75 :ןלוש-ןדרָא יד ןוֿפ לּכה-ךס

 -ךיוה 4 ,ןלוש לטימ 9 ,ןלוש-רַאטנעמ

 ַא .רענטרעג-רעדניק סקעז ןוא ןסרוק

 ןלוש יד ןיא .ןלוש 94 ןוֿפ לּכה-ךס

 ייב ,םידימלּת 6,000 םורַא ךיז ןענרעל

 85 יװ רעמ טקיטֿפעשַאב ןענייז ןלוש יד

 -ירעמַא 25 םורַא ייז ןשיווצ ,רערעל

 .ענעריובעג רענַאק

 ,ןלוש-ןדרָא יד ןיא רעדניק לָאצ יד

 יד טרעסערגרַאֿפ ךיז טָאה יז שטָאכ

 -עג טינ רעבָא זיא ,רָאי ייווצ עטצעל

 -לעז סָאד .רָאי ןעצ עטצעל יד ןסקַאװ
 ערעדנַא עלַא ןגעוו ךיוא תמא זיא עב

 .ןלוש עכעלטלעוו

 יד זַא ,ןריטַאטסנָאק קיטיונ זיא סע

 םּתס יו רעמ זיא סקואוו ןוֿפ עגַארֿפ

 םעד טימ .טעטיטנַאװק ןוֿפ ןינע ןַא

 -לוש רעזדנוא ןוֿפ וטֿפױא ןסיורג ןצנַאג

 ,ןכיירטשרעטנוא ךָאד רימ ןזומ ,ןזעוו

 ןבעל ןשידיי ןיא גנוקריוו רעזדנוא זַא

 רימ ןעוו ,ןרָאװעג טכַאֿפליֿפרַאֿפ טלָאװ

 -עג ,רעדניק 6,000 טָאטשנַא ןטלָאװ

 -ַאװק עצנַאג יד .15,000 טימ טנרעל

 -יסערגָארּפ רעשידיי רעד ןוֿפ טעטיל
 ןשידיי םעד ןוֿפ ןוא גנוגעװַאב רעוו

 רעמ טלָאװ ,דנַאל ןיא ָאד יוב-רוטלוק

 רעמ ןגָארקעג ןוא ןרָאװעג טֿפיטרָאֿפ
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 עשידיי עגנוי עטיירגעגוצ ןוא עטלוש

 ןעניֿפעג ןלָאז סָאװ ,ןעױרֿפ ןוא רענעמ

 גָארטיײב רעייז ןכַאמ ןוא ץַאלּפ רעייז

 ,דנַאל ןיא ןבעל ןויסערגָארּפ םעד ןיא

 םעד ןוֿפ םינּפ סָאד :ךָאנ רעמ

 עלָאר ןייז ,עקירעמַא ןיא בושי ןשידיי
 קלָאֿפ ןשידיי ןוֿפ ןבעל םענײמעגלַא ןיא

 -סיוא ןֿפלעה םייב טלעוװו רעד רעביא

 ןוֿפ טֿפנוקוצ יד ןוא לרוג םעד ןדימש
 ןדנעוו ךיז טעװ ,ןבעל-סקלָאֿפ רעזדנוא

 -עג טעװ זדנוא לֿפיו ףיוא םעד ןיא

 רעזדנוא ךרוד ןקריוװַאב וצ ןעגניל

 ןֿפרַאד ןלעוו סָאװ תורוד יד גנואיצרעד

 ןבעל עלַאנַאיצַאנ עשידיי סָאד ןריֿפ

 ,טנייה ןיוש סע ןקריוװַאב עכלעוו ,ןגרָאמ

 ַא זיולב זַא ,ליֿפ ױזַא טייטש ןָאק ןיא

 לָאמ עלַא רַאֿפ לָאמ ןייא ךיז וואורּפ

 -נרידיצעד ַא ןרעוו ןוא ןכערבוצכרוד

 ןָאק ןבעל ןשידיי ןיא רָאטקַאֿפ רעקיד
 ,טציא זיב סיירכרוד םעד ןקיטיגרַאֿפ

 סָאד ןגָאזרעביא טימ קידנריקיזיר ןוא

 ךָאנ רעבָא רימ ןזומ ,עכעלניישנגיוא

 "עג טינ ןָאק סע : ןכיירטשרעטנוא ץלַא

 ןבעל שידיי ויסערגָארּפ ןייק ןייז טלָאמ

 ,גנואיצרעד רעוויסערגָארּפ ַא ןָא

 -רַאֿפ סָאװ ,תוביס לָאצ ַא ןַארַאֿפ

 יז ,דנַאטשוצ םעד טינ עקַאט ןרעֿפטנע

 -יס יד ןײטשרַאֿפ רעסעב רעבָא ןֿפלעה

 ; ןסקַאוװ טינ ןוֿפ תוב

 -שידיי רעד ןיא טייקנסירעצ יד (א

 ןלעֿפ סָאד ,גנוגעװַאב לוש רעכעלטלעוו

 -ַאב קֿפס םוש ןָא טָאה טייקינייא ןוֿפ

 -טלעוו עלַא ןיא דנַאטשוצ םעד טקריוװ

 -עגרָאֿפ ןבָאה עכלעוו ,ןלוש עכעל

 -ַאב-גנואיצרעד עיינ ךיז טימ טלעטש

 זיא'ס ןעמעוו .,ןבעל ןשידיי ןיא ןֿפירג

 רַאֿפ ףמַאק ַא ןריֿפ וצ ןעמוקעגסיוא

 -ייז רָאֿפ ,ןבעל ןשידיי ןיא גנונעקרענַא



 םעד ואוו ,ןבעל ןשידיי ןיא ץַאלּפ רע
 עזעיגילעד ַא ןעמונרַאֿפ טָאה ןָאנביױא
 תורוד זיא סָאװ םעטסיס-גנואיצרעד
 -וצ לענש ךיז טָאה עכלעוו ןוא טלַא

 -סנבעל ענעֿפַאשעג-יינ יד וצ טסַאּפעג
 ,ןעגנוגנידַאב

 רעקירעדינ רעניײמעגלַא רעד (ב
 -עמַא ןיא ןבעל ןשידיי ןיא בצמ-רוטלוק

 םושב ךָאד ןָאק ןעמ לייוו -- עקיר
 ןיא גנוגעווַאב לוש ַא ןעיוב טינ ןֿפוא
 -נַאג סָאװ סָאד ,םואוקַאװ ןלערוטלוק ַא
 ןענייז דנַאל ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש עצ
 -סיוא ,ןרָאװעג טזָאלרָאװרַאֿפ לערוטלוק
 -רוטלוק ןדעי ןוֿפ ןרָאװעג טקידיילעג
 םעד טצענערגַאב טָאה -- טלַאהניא|

 טרעלעמשרַאֿפ ןוא ןלוש יד ןוֿפ סקואוו

 .עירעֿפירעּפ רעייז
 ןוֿפ ךיז ןרעדנע עכעלעמַאּפ סָאד (ג

 -ָארּפ רעמַאזגנַאל רעד ,אֿפוג לוש רעד

 ןיא ןעגנַאגעגכרוד זיא יז סָאװ סעצ
 ןעגנוגנידַאב עיינ יד וצ ךיז ןסַאּפוצ
 סָאד ןבעל רענַאקירעמַא ןשידיי ןוֿפ

 יד ןבילברַאֿפ גנַאל וצ זיא יז סָאװ
 -שידיי םעד ןוֿפ גרָאז עכעלסילשסיוא
 טָאה ןוא עקירעמַא ןיא דיי ןקידנדער
 שינעדנעטשרַאֿפ ַא ףיוא קידנקוק טינ
 ןיא ףייר זדנוא ייב ןיוש טרעוו סָאװ
 ץלַא ךָאנ ,ןרָא עטצעל יד ןוֿפ ךשמ
 םעד וצ ןגָאלשרעד גונעג טינ ךיז
 ,דיי ןקידנדער-שילגנע

 -טרילָאזיא עכעלטֿפַאשלעזעג יד (ד
 רימ ןטלַאה סָאד .לוש רעד ןוֿפ טייק

 ןיא ןרָאטקַאֿפ טּפיוה יד ןוֿפ ענייא זיא
 טעברַא רעד ןוֿפ סיירכרוד ןצנַאג םעד
 ךָאנ זיא יז ,לוש רעכעלטלעוו רעד ןוֿפ

 -יילק ןוֿפ גרָאז עכעלסילשסיוא יד ץלַא

 ,סעיצַאזינַאגרָא ןוא ןשטנעמ סעּפורג ענ
 ןוֿפ ןסיורד ןיא ץלַא ךָאנ טייטש ןוא
 ,ןבעל ןשידיי ןטריזינַאגרָא ןסיורג םעד
 ןוא ןייזטסואווַאב-גנואיצרעד ךייש סָאװ

 -ַארּפ רעד טלָאװ ,תוירחַא-גנואיצרעד
 ךָאנ ךיז עקירעמַא ןיא דיי רעוויסערג
 זעיגילער םעד;ןוֿפ ןענעל ךס ַא טגעמעג
 -עג-לַאנָאיצַאנ םעד ןוֿפ ןוא ןטמיטשעג
 ,דנַאל ןיא ָאד ןדיי ןטמיטש
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 םעד ןעקנעדעג לָאמַא ךָאנ רימָאל
 -מיטשַאב ףיוא קידנקוק טינ זַא ,טקַאֿפ

 עטצעל יד ןעגנורעדנע עוויטיזָאּפ עט

 רעניימעגלַא רעד זיא ,רָאי יירד-ייווצ

 -רעד ַא רָאי 15 עטצעל יד ןוֿפ לּכה-ךס
 -על ,ןלוש לָאצ רעד ןיא רעקידנקערש

 טרָאֿפ זיא סע .רעוט ןוא םידימלּת ,רער

 -עג םעד ןעגנערבוצניירַא ןעגנולעג טינ

 -רעד רעכעלטלעוו-שידיי רעד ןוֿפ קנַאד

 יד ןיא ןסַאמ עשידיי יד ןשיווצ גנואיצ

 סָאד רימ ןלָאז ןוא ןטַאטש עטקינײארַאֿפ

 -ָאק ,רָאי קילדנעצ ןייא ךָאנ ןזָאלרעד
 ,עלַאטַאֿפ ןייז ןטַאטלוזער יד ןענ

 סָאד ,טייקטרילָאזיא ןוֿפ הרצ יד

 יד ,ןסיורד ןיא ןייטש ןוֿפ קילגמוא

 ,זיא סָאד ,טייקידהנחמל ץוחמ ןוֿפ גָאלּפ

 -סקידנעיירש-למיה סָאד ,רימ ךיז טכוד

 רעשידיי רעד ןוֿפ בצמ םעד ןיא עט

 ןגערֿפ ,זיא ואוו .דנַאל רעזדנוא ןיא לוש

 סָאװ ,תוירחַא עכעלטכישעג יד ,רימ

 עכעלטֿפַאשלעזעג עשידיי ערעזדנוא

 -ָאנָאקע ,ןשיטילָאּפ ןוֿפ רעריֿפ ,רעוט

 ןבָאה ,ןבעל ןלערוטלוק וליֿפַא ןוא ןשימ

 יד ןוֿפ ךשמ ןיא ןזײװסיױרַא טֿפרַאדַאב

 ןגיוא ערעייז רַאֿפ ןעוו ,ןרָאא עטצעל

 -נייא ןביוהעגנָא גנוגעװַאב-לוש ַא טָאה

  *-לעזעג רעד ןעוועג זיא ואוו ? ןּפמירש

 ןבָאה ייז סָאװ רַאּפשנָא רעכעלטֿפַאש

 יז ידּכ ,לוש רעד ןבעג ןֿפלעה טנָאקעג

 ןרעכיזרַאֿפ ןוא ןסַאמ יד ןיא ןּפינקוצנָא

 -גוא טעוװ גנַאל יװ .ץנעטסיזקע ריא

 -רַאֿפ טינ טײקכעלטֿפַאשלעזעג רעזד

 -ירּפ ןייק טינ זיא גנואיצרעד זַא ,ןייטש

 ןטוג ןֿפױא ךיז טלַאה סָאװ ,ןינע רעטַאװ

 ןוֿפ דסח ןֿפױא ,ענלצנייא יד ןוֿפ ןליוו



 -לוש עטריטנעטַאּפ ענעֿפורעג ױזַא יד
 ןוא רוטלוק עשידיי יד ןעמעוו ,רעוט
 ,רעיט יױזַא ןענייז לוש עשידיי יד
 -טּפיוה יד ןוֿפ ענייא ןיא סָאד טָא
 -בָארּפ-טּפיוה יד ןוֿפ ןוא סעבַאגֿפױא
 ןזומ עכלעוו ןוא ןֿפרַאד עכלעוו ןעמעל
 -טֿפַאשלעזעגרַאֿפ סָאד -- ןרעוװ טזיילעג

 ,לוש יד ןכעל
 עיצַאלימיסַא ןוֿפ סולֿפנײא רעד (ה

 -יילברעביא עשירָאטַאלימיסַא ןוֿפ ןוא

 -ערגָארּפ יד ןוֿפ ןעייר יד ןיא ןשינעב
 -ַאב רעשידיי רעד ןוֿפ ןטנעמעלע עוויס

 -עגוצ קֿפס םוש ןָא ןבָאה ,גנורעקלעֿפ
 רעד טרעטשעג ןוא קלח רעייז ןגָארט
 -יילברעביא .לוש רעד ןוֿפ גנולקיװטנַא

 -עכירק רעשיטסינוטרָאּפָא ןוֿפ ןשינעב
 ןעזעגנָא קרַאטש ךיז ןבָאה סָאװ ,ייר
 -ַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד ןוֿפ ןבעל ןיא

 -רעביא ,קירוצ רוד ַא טימ עּפורג רעל
 -נָאק רערַאגלואוו רעד ןוֿפ ןשינעביילב
 -ענַאקירעמַא ןוֿפ תוהמ ןגעוו עיצּפעצ
 רעד ,רוטלוק רענַאקירעמַא ןוא טייקשיר

 זיא סָאװ רוד ןצנַאג ַא ןוֿפ טַאטלוזער

 ,ןבעל ןשידיי ןוֿפ ןרָאװעג טרעטייוורעד

 -עלע עויסערגָארּפ יד ייב ךיוא וליֿפַא

 ,קֿפס ןָא ,טָאה ץלַא סָאד טָא -- ,ןטנעמ

 עוויטַאגענ עקידנרעיוד ַא טביאעגסיוא

 -סוא רעד טרעטשעג ןוא גנוקריוו

 ןטלאהעג ןוא לוש רעד ןוֿפ גנוטיײרּפש

 ןוֿפ ןטכיש עסיורג ןסָאלשרַאֿפ ריא רַאֿפ

 לעיצעפס ,גנורעקלעֿפַאב רעשידיי רעד

 ,דיי ןקידנדער-שילגנע םעד ןוֿפ

 -ןביוא יד ןוֿפ םוכס רעצנַאג רעד

 רעייז ךוּת ןיא ןענייז תוביס עטנָאמרעד

 -ַאטַאֿפ םעד ןוֿפ ןעיצ רעבָא ,עטסנרע

 ןסקַאװ טינ סָאד זַא ,ןסולש עשיטסיל

 עשידיי יד סָאװ ,םעד ןוֿפ ךיז טמענ

 טֿפנוקוצ ןייק טָאה עקירעמַא ןיא לוש

 זיא סָאד -- טינ טלַאהניא ןייק ןוא

 ,טקיטכערַאב טינ ןוא שלַאֿפ ןצנַאג ןיא

 -סיוא יד ,םזיטיֿפעד ןוֿפ ןעגנומיטש יד

 יירשעג סָאד ,דלודעגמוא ןוֿפ ןקורד

 זדנוא ליוו רענייק זַא .ךיז טרעה סָאװ

 ןטימ ךיז ןגָאלש רימ זַא ןוא ןבָאה טינ

 לָאמקנעד ןָאמָאלָאס םייח םייב רעדניק-לוש רעגַאקיש
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 ןיא ןענייז ,טנעוו ענרעזייא ןיא ּפָאק

 טינ ןצנַאגניא ,עכעלדעש ךוּת עמַאס

 ןעוט סָאװ עכלעזַא ןוא עטעדנירגַאב

 -לוש רעד הבוט ןייק טינ ןֿפוא םושב

 -ײװצרַאֿפ עליטש יד טינ .,גנוגעווַאב

 . ןעייג רימ; ןעיירשעג יד טינ ,גנולֿפ

 רעד ןוֿפ דליב רָאלק ַא ןביג ,"רעטנוא

 םעד ןוֿפ טדערעגּפָא ןיוש ,עיצַאוטיס

 רימ -- לייוו ,טשינרָאג ןזייל ייז סָאװ

 ןעגנורעדנע עסיורג ייב אקווד ןעייטש

 ; גנוגעווַאב-לוש רעזדנוא ןיא ןטוג םוצ

 ןילַא ךיז ןוֿפ ןלעװ סָאװ ןעגנורעדנע

 ןבייה עכלעוו רעבָא ,ןעמוק טינ עקַאט

 ןלעוװ עכלעוו ןוא ,ןזײװַאב ןָא ןיוש ךיז

 -טֿפַאשלעזעג םעד ןוֿפ ףליה רעד טימ
 -קעס ןקיניזטסואווַאב-רוטלוק ןוא -ךעל

 ןבעל ןויסערגָארּפ ןשידיי ןוֿפ רָאט
 .ןרעוו רעטלוב ךָאנ

 -שילגנע רעד -- לָאמַא רעדיוו ןוא

 ךיז טימ טלעטש רע .דיי רעקידנדער

 -נַאג רעד ןוֿפ 6756 רָאֿפ ןעמעלַא ךָאנ

 ,דנַאל ןיא גנורעקלעֿפַאב רעשידיי רעצ

 ,רעקידנדער-שילגנע רעיינ רעד טָא

 -ָארּפ רעבָא ,רענעריובעג-רענַאקירעמַא

 -עמַא ןיא דיי רעקידנטכַארט-וויסערג !
 -גיא ןשידיי ַא ןכוז ןָא טבייה ,עקיר

 רַאֿפ ייס ,ןבעל ןיא טלַאהנָא ןוא טלַאה

 רעד טָא .דניק ןייז רַאֿפ ייס ןוא ךיז

 -וצ ןכוז ןָא טבייה דיי רעוויסערגָארּפ

 ןטקעּפסַא עטמיטשַאב ןעניוועגוצקיר

 יז ידּכ ,רוטלוק רעלַאנָאיצַאנ רעד ןוֿפ

 ןוא ,ןֿפוא-סנבעל ןייז ןיא ןסילשוצנייא

 -ויסערגָארּפ סָאד אקווד רע טכוז ןכוז
 -ַאװרעסנָאק סָאד טינ ןוא עכעלטלעוו

 רימ יװ טקנוּפ לייוו .עזעיגילער-וויט

 עטמיטשַאב ןבָאה עקידנדער - שידיי

 רענעגייא רעזדנוא רַאֿפ ןקורדסיוא

 טקנוּפ ,טייקשידיי רעכעלטלעוו
 -ָארּפ רעקידנדער-שילגנע רעד ךָאד זומ

 ןוא ךיז רַאֿפ ןעניֿפעג דיי רעוויסערג

 וזַא
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 ןויסערגָארּפ ַאזַא יונעג דניק ןייז רַאֿפ

 ,ןבעל-רוטלוק ןשידיי ןוֿפ קורדסיוא

 -ל ןייז וצ טסַאּפעגוצ ןייז לָאז סָאװ

 ןוא ןצנעגרעד לָאז סָאװ ,םרָאֿפ-סנב

 דיי ַא ןייז לייוו .ןבעל ןייז ןכַאמ רעכייר

 -עג ַא ןייז טינ ןֿפוא םושב ךָאנ טניימ

 ,םזיטימעסיטנַא ןגעק רעֿפמעק רעיירט

 -מיטשַאב ךיז רַאֿפ ןעניֿפעג טניימ סע

 -גָאט ןיא ןקורדסיוא עוויטיזָאּפ עט

 -יטערקנָאק ןלָאז סָאװ ,ןבעל ןכעלגעט

 -יֿפיטנעדיא ןייז ןוֿפ ליֿפעג סָאד ןריז

 ,לרוג ןייז טימ ןוא קלָאֿפ ןטימ טריצ

 ןוֿפ רענייא זיא רוטלוק עשידיי יד זַא
 ןֿפַאש ןיא ןקורדסיוא עטסקיטכיוו יד

 -נָאק ןימ ַא ,עמרָאֿפ סנבעל ַא ךיז רַאֿפ

 םעד ןוֿפ עיצַאטסעֿפינַאמ עטריזיטערק
 רימ ןבָאה ,ןייזטסואווַאב ןלַאנָאיצַאנ
 רעד ,רקיע רעד ,ןוא ,עקידנדער-שידיי
 יד ןוֿפ ךשמ ןיא ,רעטעברַא רעשידיי

 -נוא ןיא ןזיװַאב ,תורוד ייווצ עטצעל

 ךיז טָאה סע .ןבעל ןכעלגעט-גָאט רעזד
 גנוֿפַאש רעד ןיא טקירדעגסיוא זדנוא ייב

 רעד ןיא ,עסערּפ רעשידיי רעד ןוֿפ

 ןיא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעסיורג

 רַאֿפ ןביײלקּפָא ןיא ,ןלוש עשידיי ןדנירג

 -סקלָאֿפ ןוֿפ ןטקעּפסַא עטמיטשַאב ךיז

 עיצידַארט-סקלָאֿפ רעד ןוא רעגייטש

 -ענ רימ סָאװ ַא"א םיבוט-םוי לייט יו

 -נדער-שילגנע םעד רַאֿפ .רעביא ןעמ

 עבלעז יד יונעג טציא טייטש ןדיי ןקיד

 טימ קידלודעגמוא ןייז ןוא ,עבַאגֿפױא

 -ַאב ןֿפײר ַא ןעגנַאלרַאֿפ רעדָא םיא
 שיטילָאּפ זיא ,טכַאנ רעביא ןייזטסואוו

 .ךעלגעמ טינ שיזיֿפ ןוא גולק טינ

 עטסדנימ יד ָאטשינ זיא זדנוא ייב

 -רעד סָאד ךיוא ןבָאה רימ ןוא ;עגַארֿפ

 ןשרעהַאב סָאד ,שידיי זַא ,רעירֿפ טנָאמ

 ךיז ןוא ןעמענרעביא סָאד ,ךַארּפש יד

 -רוטלוק עקיזיר עריא ןענעגיײאנָא
 -רעביא םעד טימ ךיילגַאב) ןטרעוו



 סקנָארב ,1 לוש ייב ןטרָאגרעדניק

 -גנע ףיוא רוטַארעטיל עשידיי יד ןצעז

 ןטרעוו-רוטלוק עשידיי ןֿפַאש ןוא שיל

 -ןירַא זומ סָאד זַא ,((שילגנע ףיוא

 םעד ןוֿפ עמעכס-רוטלוק רעד ןיא ןייג

 ןוֿפ עגַארֿפ יד .ןדיי ןקידנדער שילגנע
 ןייק טליּפש שידיי ןייק ןענָאק טינ ןײלַא

 םוצ טמוק סע ןעו ןוא טינ עלָאר

 ןייק ךעלגעמ טינ זיא סע לייוו ,דניק

 -יצרעד עשידיי עוויסערגָארּפ עתמא

 ךיז ןענָאק רימ ןוא ,שידיי ןָא גנוא

 טימ ןלעטשנדירֿפוצ טינ ןֿפוא םושב

 לוקס:יידנָאס רעוויסערגָארּפ ןימ ַא

 .שידיי ןָא שילגנע ףיוא

 סָאװ סָאד זַא ,זייװַאב רעטסעב רעד

 -וטקַא ןַא רָאנ ,עירָאעט ןייק טינ זיא
 רעקידתושממ טרעוו סָאװ ,טקַאֿפ רעלע

 -יוא יד עקַאט ןענייז ,גָאט וצ גָאט ןוֿפ

 לָאצ רעד ןגעוו ןרעֿפיצ עטנָאמרעדנב

 ןיא עקידנדער-שילגנע ןוֿפ רעדניק
 -וצ רָאי קיצנַאװצ טימ .ןלוש ערעזדנוא
 -שילגנע ןוֿפ רעדניק לָאצ יד טָאה קיר
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 טכיירגרעד אמּתסמ ןעמייה עקידנדער
 --- םורַא טנייה ,1596 ןוֿפ םומיסקַאמ ַא
 ,טנעצָארּפ 85--0

 ןֿפײרגַאב רימ יצ טינ סייוו ךיא
 ,טקַאֿפ םעד טָא ןוֿפ טײדַאב ןלוֿפ םעד
 רָאנ ,ןיילַא לוש רעד עגונב רָאנ טינ
 ןוֿפ ויטקעּפסרעּפ רעצנַאג רעד עגונב
 .עקירעמַא ןיא ןבעל עשידיי רעזדנוא
 -עג יד טָאה רעֿפטנע ןרעסעב רעסָאװ
 -ץרַאװש יד ןבעג טנָאקעג ןעד עטכיש
 -עג תואיבנ זדנוא ןבָאה סָאװ רעעז
 ,קירוצ רָאי 40--20 טימ ךָאנ טגָאז
 -ָאוו ןוא ?רעטנוא שידיי טייג טָא-טָא זַא
 -יֿפעג רימ ןענָאק זייװַאב ןרעסעב ןרעס
 ןֿפיט רעזדנוא ןקיטעטשַאב וצ ידּכ ןענ
 -סמ ךיז טעוװ שידיי שטָאכ זַא ,ןביולג
 שטָאכ זַא ,עקירעמַא ןיא ןרעדנע אמת
 ןרעװ לָאז שידיי זַא זיולב ןֿפָאה רימ
 ,רוד ןגנוי םייב ךַארּפש עטייווצ יד
 ,ןביילב ןבעל ךַארּפש יד רעבָא טעוװו

 ףיוא טינ לוש ַא ןעיוב רימ זַא ןוא



 ףיוא רָאנ ,ןגרָאמ ףיוא טינ ןוא טנייה

 .תורוד
 רימ סָאװ סָאד ןעלּכה-ךסרַאֿפ וצ

 : טגָאזעג ןבָאה
 "ידי רעד זַא קיטיונ זיא סע (4

 -רוטלוק ןוא רעכעלטֿפַאשלעזעג רעש

 "שירָאטסיה יד ןײטשרַאֿפ לָאז רעוט

 רעד ןוֿפ גנוטיידַאב עכעלטֿפַאשלעזעג

 ןָאֿפ רעטיירב רעד ףיוא טעברַא-לוש

 ןוא ,טעברַא-רוטלוק רעשלדיי רעד ןוֿפ
 סע עכלעוו ןיא ךיז ןשטילגניײרַא טינ

 -ַאטַאֿפ ,םזיטיֿפעד ןוֿפ ןעגנומיטש זיא
 ,ןביולג-טינ רעדָא םזיל

 רעמ ךעלרעניא קיטיונ זיא סע (2

 וצ לוש יד ןסַאּפוצ ןוא ןעלקיװטנַא
 ןףרעטלע עיינ יד ןוֿפ דניק םעיינ םעד
 עשידיי ַא טביילב ןוא זיא לוש רעזדנוא
 ןעמ ףרַאד קיטייצכיילג רעבָא ,לוש

 טמוק סָאװ דניק סָאד זַא ,ןעקנעדעג
 ןייק טינ ןיטולחל טײטשרַאֿפ זדנוא וצ
 ןטרַאװ טינ ןענָאק רימ זַא ןוא שידיי
 רעד טימ רעדָא רעלַאנָאיצַאנ רעד טימ
 דניק סָאד זיב גנואיצרעד רעלַאיצָאס

 -נָא ןֿפרַאד רימ .שידיי ןײטשרַאֿפ טעוו
 -ָאס ןבייהנָא ,עטכישעג ןענרעל ןבייה
 ןלייצרעד ןבייהנָא ,גנואיצרעד עלַאיצ

 ,סַאלק ןטשרע ןיא ךיילג עלהשעמ סָאד

 טניימ ןעמַאנסיוא עניילק רעייז טימ ןוא

 ,שילגנע ןיא ןבייהנָא סע

 -גנע םעד ןעיצניײרַא ןֿפַאד רימ 43
 יד לעיצעּפס ןוא דיי ןקידנדער-שיל

 רעד ןיא ןוא טעברַא רעד ןיא רעטומ
 עכעלטלעוו-שידיי יד ןוֿפ טֿפַאשרעריֿפ

 די רעקידנדער-שילגנע רעד .ןלוש

 -טנַא ןֿפלעה זדנוא טימ ןעמַאזוצ ףרַאד
 גנולעטשנייא עשיאיידיא יד ןעלקיוו

 טעברַא עצנַאג יד ןוא םַארגָארּפ םעד

 ,לוש רעד םורָא
 ןביילג רימ ןוא ,ןֿפרַאד רימ (4

 ךיז ,םעד רַאֿפ ףייר זיא טייצ יד זַא
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 -לעזעג ןעגנַאלרַאֿפ ןוא ןכערבכרוד
 רעזדנוא רַאֿפ גנונעקרענַא עכעלטֿפַאש
 רעד ןוֿפ ןעייר יד ןיא לעיצעּפס לוש
 ,גנוגעװוַאב רעשידיי רעוויסערגָארּפ
 -ַאב גנואיצרעד ַא ןעלקיװטנַא סָאד

 םושב זיא ןרעטלע יד ייב ןייזטסואוו
 םעלבָארּפ יד ךעלסילשסיוא טינ ןֿפוא
 -יירב ןֿפַאש ןֿפרַאד רימ ,לוש רעד ןוֿפ

 ןיא ןטעטימָאק עכעלטֿפַאשלעזעג עט
 ."יגַא ןלָאז עכלעװ ,טָאטש רעדעי
 .לוש רעזדנוא רַאֿפ ןטעברַא ןוא ןריט
 רעד ,טסינָאינוי דיירט רעשידיי רעד
 ילָאּפ רעד ,דילגטימ-טֿפַאשנַאמסדנַאל

 -עגלַא רעד יאדװַא ןוא רעוט רעשיט

 ןֿפרַאד ייז -- רעוט-רוטלוק רעניימ
 -חַא יד טָא ןלייט זדנוא טימ ןעמַאזוצ
 ןיא ןסיירכרוד ךיז ףרַאד ןעמ .ןתויר
 ןוא שידיי ןיא ,עסערּפ רעשידיי רעד
 יד ןעגנַאלרַאֿפ ייז ןוֿפ ןוא שילגנע ןיא

 טײקמַאזקרעמֿפױא עטנידרַאֿפ ,עלוֿפ

 ,לוש רעד רַאֿפ

 עלַא טימ ןעמַאזוצ ןֿפרַאד רימ 5
 ַא ןריֿפ סעיצַאזינַאגרָא עוויסערגָארּפ
 -מָאק עכעלרעהֿפיואמוא רעבָא עמַאזימ

 ןגעק ןוא עיצַאלימיסַא ןגעק עינַאּפ
 רעשידי רעד ןיא טײקיזָאל-רוטלוק
 -רעד ַא ןרעוו ףרַאד לוש עדעי .הביבס

 -עסקַאװרעד רַאֿפ ךיוא רעטנעצ-גנואיצ
 סָאװ ןליצ-טּפיוה יד ןוֿפ רענייא ןוא ענ
 ןבייה וצ זיא ,ןלעטש ךיז ןֿפרַאד רימ
 ןשיוצ שידיי ןענעק ןוא ןענרעל סָאד

 .ןדיי עקידנדער-שילגנע

 תוחוּכ עלַא טימ ןֿפרַאד רימ 6

 טייקינייא רַאֿפ ףמַאק םעד ןריֿפ רעטייוו
 -ַאב-לוש רעכעלטלעוו-שידיי רעד ןיא

 ןגירק ןוא ןרעדָאֿפ ןֿפרַאד רימ .גנוגעוו

 ןוֿפ סרעזדנוא ךעלטכער זיא סָאװ סָאד

 ןוא ןטֿפַאשלעזעג-גנואיצרעד עשידיי יד
 ,סטסעשט-יטינוימָאק



 ןצפופ ןופ עיצַארעדעּפ א - ןדרַא רעד
 ןטעטילַאנָאיּצַאנ

 ןָאסלקוי .ר ןוֿפ

 -טעברַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד

 -נגייא ןטכיזניה ךס ַא ןיא זיא ןדרָא-רע
 -רעטַארֿפ ערעדנַא עלַא יבגל קיטרַא

 -ײארַאֿפ יד ןיא סעיצַאזינַאגרָא עלַאנ

 ףךיז טדיישרעטנוא רע ,ןטַאטש עטקינ

 -רעק עלַאנרעטַארֿפ ערעדנַא עלַא ןוֿפ

 ןַא ןיא רע סָאװ ,טימרעד ןטֿפַאשרעּפ

 -ַאגרָא עויסערגָארּפ ענעכָארּפשעגסױא

 טכַארטַאב רע סָאװ ,טימרעד : עיצַאזינ

 -ַאב-רעטעברַא רעד ןוֿפ לייט ַא יו ךיז

 טינ טגרָאז רע סָאװ ,טימרעד : גנוגעוו

 טגרָאז ,רעדילגטימ ענייז ןוֿפ ןייזליואוו
 -ערוטלוק רעייז רַאֿפ ךיוא ןדרָא רעד
 ,גנובייהרעד רעל

 -טּפיוה ענייז ןוֿפ רענייא רעבָא
 רעביא סיורַא םיא ןבייה סָאװ ,ןכירטש

 -ערגָארּפ ןוא ןייזליואוו םעד רַאֿפ רָאנ

 -ילגטימ ענייז ןוֿפ ןייזטסואווַאב ןוויס
 עלַא ןיא רעמענלײטנָא ןַא זיא רָאנ ,רעד

 -ןיא יד רַאֿפ ןעגנוגעװַאב ןוא ןֿפמַאק
 -ָאה ןוא עקידנטעברַא יד ןוֿפ ןסערעט
 -ָאמעד תמא ןַא רַאֿפ ,ןסַאמ ענשַאּפער
 זיא ןדרַָא רעד .עקירעמַא רעשיטַארק
 עשיטסישַאֿפ-יטנַא ענעטלַאהעגסיוא ןַא
 ,עיצַאזינַאגרָא

 יו שרעדנַא ךיוא זיא ןדרָא רעד
 -ַאזינַאגרָא עלַאנרעטַארֿפ ערעדנַא יד
 -לוק רעקיטכעמ ַא זיא רע לייוו ,סעיצ

 סָאװ ,טנעמורטסניא רעשירעיצרעד-רוט
 טריסערעטניארַאֿפ ןטשרע םעלַא וצ זיא
 ןוֿפ ָאוינ-רוטלוק םעד ןבייהרעד וצ
 -ביילג :טסייה סָאד ,רעדילגטימ ענייז
 ןשיזיֿפ םעד רַאֿפ גרָאז רעד טימ קיטייצ
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 -ינַאגרָא עלַאנרעטַארֿפ ערעדנַא עלַא
 ןדרָא רעלַאנרעטַארֿפ ַא סלַא ,סעיצַאז

 ,סָאד זיא ,םינּפ קיטרַאנגיא ןַא טימ
 ַא רָאֿפ ךיז טימ טלעטש רע סָאװ
 -ַאנָאיצַאנ ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ דנַאברַאֿפ

 -ָאטױא ןענייז סָאװ ,סעּפורג-ןטעטיל

 ןוא עכעלטֿפַאשלעזעג ערעייז ןיא םָאנ
 ערעייז ףיוא ,ןטייקיטעט עלערוטלוק

 רעויטַארעדעֿפ ַא :ןכַארּפש ענעגייא
 ,טֿפַאשרעדורב-רעקלעֿפ ןוֿפ דנַאברַאֿפ

 ףיוא .חוּכ טּפיוה ןייז טגיל םעד ןיא

 ןקריו ןטסעבמַא רע ןָאק ןֿפוא ַאזַא
 רעד ןוֿפ ןלייט ענעדײשרַאֿפ יד ןשיווצ

 -ַאב סָאװ ,גנורעקלעֿפַאב רענַאקירעמַא

 ענעדײשרַאֿפ רעקילדנעצ ןוֿפ טייטש

 -ירעמַא לייוו .סעּפורג-ןטעטילַאנָאיצַאנ

 דנַאל ַא םצע עמַאס ןיא ךָאד זיא עק

 סָאװ ,גנורעקלעֿפַאב רעקיזיר ַא טימ

 ןטנַארגימיא ןוֿפ סיואכרוד טמַאטש
 טמָארטשעגנײרַא רעהַא ןבָאה עכלעוו
 | ,ןלייט-טלעוו עלַא ןוֿפ

  טלעווזור .ד ןילקנערֿפ טנעדיזערּפ

 עקינייא ןיא ,לָאמנייא יו רעמ טָאה



 טנעק לעװקַאר

 ןדרָא ןוֿפ טנעדיזערּפ ,רעלָאמ רעטמירַאב

 -קַארַאכ ,סעדער עשירָאטסיה ענייז ןוֿפ

 ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד טריזירעט

 --לֶא סטנַארגימיא; ןוֿפ דנַאל סָאד סלַא

 רימ ןענייז עלַא -- "לֶא סנעקירעמַא

 "עמַא רימ ןענייז עלַא ןוא ןטנַארגימיא

 -- זיא םעד ןוֿפ ןיימ רעד .רענַאקיר

 יּפָא רעייז סָאװ ,ךיילג ןענייז עלַא זַא

 "ַאנ רעייז רעבָא ,ןייז טינ לָאז םַאטש

 -טרעוו ַא זיא טיײקירעהעגנָא עלַאנָאיצ

 -עגניירַא ףרַאד סָאװ ,טנעמעלע רעלוֿפ

 טדער ןעמ ןעוו ,ןובשח ןיא ןרעוו ןעמונ

 ירעמַא םעד ןגעוו טכַארט ןעמ רעדָא

 .קלָאֿפ רענַאק

 -רעטניא םעד ןוֿפ דנַאטשַאב רעד

 -ליֿפ ַא יװ ,ןדרָא רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנ

 -רָא עכעלכַארּפש-ליֿפ ןוא עכעלרעקלעֿפ

 ףיוא ךיז ןיא טרעּפרעקרַאֿפ ,עיצַאזינַאג

 .םזיאורט םעד טָא ןֿפוא ןטסנעש םעד
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 דנַאל עשיסַאלק סָאד זיא עקירעמַא

 -לעוו ,סעיצַאזינַאגרָא עלַאנרעטַארֿפ ןוֿפ

 רעטרעדנוה יד ןיא ןַארַאֿפ ןענייז עכ

 טכיירג טֿפַאשרעדילגטימ סעמעוו ןוא

 "ימיא יד .ןָאילימ 20 ןוא 25 ןשיװצ

 "צעל יד ןוֿפ ךשמ ןיא ןבָאה ןטנַארג

 ןגָארטעגײב ךס ַא רָאי טרעדנוה עט

 יַארֿפ ןעלקיװטנַא ןוא ןריזינַאגרָא וצ

 ןבָאה עכלעוו ,ןטֿפַאשרעּפרעק עלַאנרעט

 "רַאֿפ טַאהעג ןטייצ ענעדײשרַאֿפ ןיא

 ,ןליצ ןוא סעימָאנָאיזיֿפ עקיטרַאנדײש

 ןסקַאװעגסױרַא ןענייז סע עכלעוו ןוֿפ

 ,סעיצַאזינַאגרָא עלַאנרעטַארֿפ עקיטכעמ

 ןיא ךס ַא ךיז ןדיישרעטנוא ייז שטָאכ

 ןיא יו ,עלָאר רעכעלטֿפַאשלעזעג רעייז

 "נגייא עלַאנרעטַארֿפ ערעייז ןוֿפ טרּפ

 .ןטֿפַאש

 זיא לקיטרַא םעד ןוֿפ ןעמַאר יד ןיא

 ןטײרּפשעצרעדנַאנוֿפ ךיז ךעלגעמ טינ

 "ימ ענעדײשרַאֿפ יד ןריזילַאנַא וצ ןוא

 עכלעוו ,ןעגנוגעווַאב עלַאנרעטַארֿפ םינ

 ןוא םוטרעטלַא םעד .ןוֿפ ךָאנ ךיז ןעיצ

 ןיא ןרָאװעג ןגָארטעגרעבירַא ןענייז

 ןקיזָאד םעד ןיא .רעדנעל ענעדיײשרַאֿפ

 וצ ןסיוא רקיע רעד ךיא ןיב לקיטרַא

 יד טּפיוהרעביא ,רענעייל יד ןענעקַאב

 -רעטַארֿפ ןשידיי םעד ןוֿפ רעדילגטימ

 רעסיורג רעד טימ ,ןדרָא-סקלָאֿפ ןלַאנ

 וצ בורק ןוֿפ החּפשמ רעלַאנרעטַארֿפ

 ,רעדילגטימ טנזױט טרעדנוה ייווצ

 -עדײשרַאֿפ ןצֿפוֿפ ףיוא ןדער עכלעוו

 רעקיטכיר) שילגנע ץוח ַא ,ןכַארּפש ענ

 טושּפ רָאג רעדָא ;שילגנע ךיוא : רשֿפא

 טימ ןלעטש ןוא (עקיכַארּפש-יײװצ ---

 "רַא ןלַאנָאיצַאנרעטניא םעד רָאֿפ ךיז

 .ןדרָא רעטעב

 -סיױרַא יז ןָא בייה ךיא רעדייא רָאנ

 ךיז קיטיונ זיא ,רענעייל יד רַאֿפ ןריֿפ

 סָאװ ,עיידיא רעד ףיוא ןלעטשוצּפָא



 םעד ןוֿפ ןרענָאיּפ יד ןגיואווַאב טָאה

 ,ןזרָא - רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנרעטניא

 הליחּתכל -- גנודנירג ןייז ךָאנ דלַאב

 םיא -- ןדרָא רעקידנדער-שידיי ַא סלַא

 ,םיא ןיא ןסילשנייא ןוא ןרעטיירבסיוא

 -נַא ךיוא ,ןגייווצ עקידנעטשטסבלעז יו

 -ַארֿפ סלַא סעּפורג עלַאנָאיצַאנ ערעד

 עקיזָאד יד .ןטֿפַאשלעזעג עלַאנרעט

 טמיטשעג קידנעטשלוֿפ טָאה עיידיא

 ;עיצַאזינַאגרָא רעד ןוֿפ ןעמָאנ םעד טימ

 ןדרָא - רעטעברַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא

 -ָאיצַאנ ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ןדרָא ןַא --

 -ערגָארּפ ןוֿפ טיבעג ןֿפױא ןטעטילַאנ

 /  .םזילַאנרעטַארֿפ ןוויס
 ןיא ןרָאװעג ןעמונעג זיא ייברעד

 יד ,טנגוי רעד ןוֿפ עלָאר יד טכַארטַאב

 -יא ןוֿפ טנגוי ענעריובעג-רענַאקירעמַא

 זיא עכלעוו ,גנומַאטשּפָא רעשיטנַארגימ

 םוש ןייק ןיא ןסָאלשעגנָא טשינ

 -רֶא עלַאנרעטַארֿפ עקיכַארּפש-דמערֿפ

 טרעוו םעד ךרוד סָאװ ןוא סעיצַאזינַאג

 יד ןוֿפ ןרָאלרַאֿפ ןוא טדמערֿפעגּפָא יז

 -גיימעג-ןטעטילַאנָאיצַאנ עקירעהעגנָא
 ןוֿפ טײקדמערֿפעגּפָא יד ,דנַאל ןיא סעד

 -ַאר יד ּפָא טכַאװש טנגוי רעקיזָאד רעד

 סעיצַאזינַאגרָא עלַאנרעטַארֿפ יד ןוֿפ על

 ןכעלטֿפַאשלעזעג ןיא ןרָאטקַאֿפ סלַא

 -ןֿפערטַאב יד ןוֿפ ןבעל ןלערוטלוק ןוא

 ,עכלעזַא סלַא סעּפורג עלַאנָאיצַאנ עקיד

 רַאֿפעג ַא ןֿפוא ַאזַא ףיוא טֿפַאש ןוא

 -ַארֿפ עכלעזַא ןוֿפ טֿפנוקוצ רעד רַאֿפ

 יז ,טרעקרַאֿפ .סעיצַאזינַאגרָא עלַאנרעט

 -רעטַארֿפ עקיזָאד יד ןוֿפ גנוקיטסעֿפַאב

 -רַאֿפ טלָאװ ןטֿפַאשרעּפרעק עלַאנ
 רַאֿפ ןויטקעּפסרעּפ ערעייז טקרַאטש

 סולֿפניײא ןוא ןטייקיטעט עקידרעטייוו

 -ַאנ ענעדײשרַאֿפ יד ןוֿפ ןבעל םעד ןיא

 -ַארּפ סלַא ,דנַאל ןיא ָאד ןטעטילַאנָאיצ

 -ירעמַא רעד ןיא ןרָאטקַאֿפ עוויסערג

 -נוזַאב ןוא ללכב גנורעקלעֿפַאב רענַאק
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 -סֿפליה עקידנטיידַאב סלַא -- רעד

 ,גנוגעווַאב-רעטעברַא רעד תוחוּכ

 ןזיװַאב ךיז ןבָאה טייצ רענעי ןיא

 -ָאלס יד ןקינײארַאֿפ וצ ןטייקכעלגעמ

 -ַארֿפ עשיסור ןוא עשירַאגנוא ,עשיקַאװ

 ַא ףיוא ןוא סעיצַאזינַאגרָא עלַאנרעט

 -עג ןטלַאהעגּפָא ןיא סָאװ ,גנוטַארַאב

 -לָאֿפ יד ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא ןרָאװ

 ,גנורילומרָאֿפ עלעיּפיצנירּפ עקידנג

 -רעק עטנַאמרעד יד רַאֿפ סיזַאב סלַא

 ןוא ןסילשוצנָא דלַאב ךיז ןטֿפַאשרעּפ

 -ַאנ ערעדנַא רַאֿפ וויטקעּפסרעּפ סלַא

 :ןעגנוריּפורג עלַאנָאיצ

 ןדרָא רעטקינײארַאֿפ רעד

 ַא ףיוא ןרעוו טריזינַאגרָא ףרַאד

 -יירב רעד טימ ןֿפוא ןוויטַארעדעֿפ

 עלַא רַאֿפ עימָאנָאטױא רעטסט
 -ינַאגרָא רעד ןיא סעיצקעס-ךַארּפש

 :עיצַאז

 -רַאֿפ םעד ןוֿפ עיצקעס עדעי 2
 -רָא ריא ןריֿפנָא לָאז ןדרָא ןטקינייא
 טעברַא-רוטלוק ןוא עלענָאיצַאזינַאג

 זיב יװ ךַארּפש רעבלעז רעד ןיא
 ; טציא

 ןיא עיצקעס ךַארּפש עדעי 3

 ןבָאה לָאז ןדרָא ןטקינײארַאֿפ םעד
 -ינַאגרָא עלַאנָאיצַאנ ערעדנוזַאב ריא
 טימ עיסימָאק-רוטלוק ןוא עיצַאז

 -ערקעס ןלַאנָאיצַאנ ןרעדנוזַאב ריא

 -קיװטנַא ןענָאק לָאז יז ידּכ ,רַאט

 .ןוא עלענָאיצַאזינַאגרָא ריא ןעל
 -יירב םעד ףיוא טעברַא עלערוטלוק

 ; ןֿפוא ןטסט

 ןטקירטסיד ןוא טעטש יד ןיא 4

 -עגנָא טעברַא יד לָאז דנַאל ןרעביא

 -ַאב ךרוד ,טציא זיב יוװ ןרעוו טריֿפ

 -טקירטסיד עקיכַארּפש ערעדנוז

 ' ;ןטעטימָאק טָאטש ןוא
 -ביילג ,רָאי ייווצ ןיא לָאמ ןייא 5

 -נָאק רענײמעגלַא רעד טימ קיטייצ



 -גיא ןטקינײארַאֿפ םעד ןוֿפ ןָאשנעוװ

 ןדרָא רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנרעט
 -וקרָאֿפ טייצ רעבלעז רעד ןיא ןלָאז

 -גוזַאב יד ןוֿפ סנָאשנעװנָאק ןעמ

 -לוֿפ ידּכ ,סעיצקעס:ךַארּפש ערעד

 -רַא רעייז ןטכַארטַאב וצ קידנעטש

 עלַאנָאיצַאנ ַא ןלייוורעד ןוא טעב

 ; עוויטוקעזקע

 עוויטוקעזקע עלַאנַאיצַאנ יד 6

 -וצ לָאז ןדרָא ןטקינײארַאֿפ םעד ןוֿפ

 -ָארּפ ךרוד ןרעוװו טלעטשעגנעמַאז

 טֿפַאשרעטערטרַאֿפ רעלענָאיצרָאּפ

 עכלעוו ,סעיצקעס-ךַארּפש עלַא ןוֿפ

 -טייצ ,ןדרָא םעד ןוֿפ לייט ַא ןדליב

 -ַאנָאיצַאנרעטניא רעד זיב ,קיליײװ

 ךיז טעוו ןדרָא:-רעטעברַא רעל

 ;ןייז סודָאמ רעד לָאז ,ןרעטיירבסיוא

 טנזיוט עדעי ןוֿפ רעטערטרַאֿפ ןייא

 ; רעדילגטימ

 -עב ןוֿפ ןעגנולָאצססיױא עלַא 7

 ןלָאז ,ןעמַאננייא יד ךיוא יו ןטיֿפענ !

 -.טנעצ ןייא ךרוד טקינײארַאֿפ ןייז

 ,עסַאק רעלַאר

 -קעװַא טָאה גנורילומרָאֿפ יד טָא

 םעד רַאֿפ טנעמַאדנוֿפ םעד טגיילעג

 -רעטניא רעד ןכלעוו וצ ,ןינב ןקיטכעמ

 -סיוא זיא ןדרָא רעטעברַא רעלַאנָאיצַאנ

 -רַאֿפ ןוויטַארעדעֿפ ַא וצ -- ןסקַאװעג
 -ָאיצַאנ ,עמָאנָאטױא ןצֿפוֿפ ןוֿפ דנַאב

 טימ ןטֿפַאשלעזעג עלַאנרעטַארֿפ ,עלַאנ

 ייווצ וצ טנעָאנ ןוֿפ טֿפַאשרעדילגטימ ַא

 -ַאנ רעטעביז רעד וצ טנזיוט טרעדנוה

 ,1947 .ינוי ןיא ןָאשנעװנָאק רעלַאנָאיצ

 ןרָאװעג טכַאמעג זיא בייהנָא רעד

 ןיא ןָאשנעװנַאק רעטשרע רעד ףיוא
 טָאה ןדרָא םעד ןיא ןעוו ,19232 ,יַאמ

 -ןקנַארק עשירַאגנוא יד ןסָאלשעגנָא ךיז

 -ָאלס יד טָאה ,1922 ,יַאמ ןיא ;עסַאק

 ןסָאלשעגנָא ךיז עסַאק-ןקנַארק עשיקַאװ
 -ָאיצַאנ עשיסור יד זיא 1925 ןיא ןוא

 אקּפיש רעטיּפ
 .ָא .ַא .א ןוֿפ ריסַאק-רַאטערקעס

 -נײרַא טֿפַאשלעזעג ףליה טסבלעז עלַאנ

 ,ןדרָא םעד ןיא ןטָארטעג

 זַא ,טקַאֿפ רעד זיא טנַאסערעטניא

 -נַא ןקינײארַאֿפ ןגעוו קנַאדעג רעד ןעוו

 -ורג עלַאנרעטַארֿפ עלַאנָאיצַאנ ערעד

 טלעטשעגרָאֿפ זיא ןדרָא םעד טימ סעּפ

 לסיב שּפיה ַא ןעוועג ןענייז ,ןרָאװעג

 ןוא רעיוב-ןרענָאיּפ יד דצמ רענגעק

 עכלעוו ,ןדרָא םעד ןוֿפ רעוט ערעדנַא

 -קעס עשידיי יד זַא ,טנהעטעג ןבָאה

 טעװ ןוא ןרעוו טריזירָאיַאמ טעװ עיצ

 יד ןוֿפ ןרעוו ןעגנולשעגנייא ףוס לּכ ףוס

 עכלעוו ,סעיצקעס-ךַארּפש ערעדנַא

 ךיז טדער סע ןעוו ,ןסילשנָא ךיז ןלעוו

 -ידיי רעד דצמ "ארומ, רעד ןגעוו ָאד

 ןבָאה ןעניז ןיא ןעמ ףרַאד ,עיצקעס רעש

 עקַאט ןוא) עשידיי יו ערעדנַא ןייק זַא

 -ילגטימ (עקידנדער-שידיי סיואכרוד
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 ןיא טייצ רענעי ןיא ךָאנ ןענייז רעד

 זיא דנַאטשַאב ןייז .ןעוועג טינ ןדרָא

 טָאה סָאװ ,רעשידיי ַא סיואכרוד ןעוועג

 -ַאיצַאנרעטניא ןעמָאנ רעד ןגָארטעג

 ,ןדרָא-רעטעברַא רעלַאנ

 ןעוועג זיא "?ארומ, עקיזָאד יד זַא

 טרעוו ,עטקיטכערַאבמוא ןַא סיואכרוד

 סָאװ ,טימרעד אקווד טינ טקיטעטשַאב

 רעשידיי :טציא) "עיצקעס עשידייא יד

 ױזַא זיא (ןדרָא-סקלָאֿפ רעלַאנרעטַארֿפ

 -ינַאגרָא סלַא ןסקַאוװעגסיױא קישַאר

 טימ טנזיוט 60 וצ טנעָאנ ןוֿפ עיצַאז

 רָאֿפ ךיז טימ טלעטש סָאװ ,רעדילג

 -רעדילגטימ רעד ןוֿפ לטירד ַא טעמּכ

 -ָאיצַאנרעטניא ןצנַאג םעד ןוֿפ טֿפַאש

 -ַאב טרעוו רָאנ ,ןדרַָא רעטעברַא ןלַאנ

 סָאװ ,םעד ךױוד רקיע רעד טקיטעטש

 -ַארֿפ ןצֿפוֿפ יד ןוֿפ עטסנעלק יד וליֿפַא

 עשיניֿפ יד -- ןטֿפַאשלעזעג עלַאנרעט

 זיולב ןוֿפ טֿפַאשרעדילגטימ ַא טימ --
 זיא -- (1,600) טרעדנוה ןצכעז םורַא
 ןוא ןרָאװעג "ןעגנולשעגנייא, טינ ךיוא
 ןוא עכעלטֿפַאשלעזעג ריא ןָא טריֿפ

 ,קידנעטשטסבלעז טעברַא עלערוטלוק

 .ךַארּפש רענעגייא ריא ףיוא
 רעקיזָאד רעד ןוֿפ רעקיטכיוו רעבָא

 -- ןרעוו ןעגנולשעגנייא ןוֿפ ?ארומ;
 שנעגייא יד ןרילרַאֿפ ןוֿפ : טניימ סָאװ

 ,בגַא ,זיא סָאװ -- עימָאנָאיזיֿפ-סקלָאֿפ

 -נוא קיטיונ זיא ,עטסיזמוא ןַא ןעוועג
 יד סָאװ ,טקַאֿפ םעד ןכיירטשוצרעט

 יד ןוֿפ גנוקינײארַאֿפ עוויטַארעדעֿפ
 -לעזעג - ןטעטילַאנָאיצַאנ ענעדײשרַאֿפ
 -ניא םעד ןָאטעג סיוטש ַא טָאה ןטֿפַאש
 -ַאֿפ ןדרָא-רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנרעט
 ןיא ייס ,סקואוו ןשיזיֿפ ןיא ייס ,סיור
 ַא סלַא שזיטסערּפ ןכעלטֿפַאשלעזעג
 -ער ןגעק ףמַאק ןיא חוּכ ןויסערגָארּפ

 ןדרָא ןוֿפ עּפורג"ץנַאט עשיטַאָארק א
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 ןדרָא ןוֿפ רעדילגטימ עלַא ,ןלַאוטקעלעטניא-רעגענ ןוא ןָאסבוָאר לוָאּפ

 -סֿפליה ןקיטכיו ַא סלַא ןוא עיצקַא

 רעטעברַא רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ לייט
 ךיוא קטייצכיילג טָאה ןוא ,גנוגעווַאב

 עדעי טקיטֿפערקעג ןוא טעװעטַארעג

 ךיוא זַא ,עּפורג עלַאנָאיצַאנ עקיצנייא
 -ָארּפ ַא יװ ןקריוו ןוא ןטעברַא לָאז יז
 -לוק ןוא רעכעלטֿפַאשלעזעג ,רעוויסערג

 ןוא רעטעברַא יד ןשיווצ חוּכ רעלערוט

 -ַאנ רענעגייא רעד ןוֿפ ןסַאמ-סקלָאֿפ

 ַאזַא ףיוא ןוא גנומַאטשּפָא רעלַאנָאיצ

 -ָארּפ ענימעגלַא יד וצ ןגָאדטיײב ןֿפוא

 .,דנַאל ןיא ןעגנוגעװַאב עוויסערג
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 .ןכירטש עקיטרַאנגײא יד טָא ץוחַא

 -רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנרעטניא םעד ןוֿפ

 ןביוהעגסױרַא םיא טָאה סָאװ .,ןדרָא

 -רעקלעֿפ-ליֿפ ַא ןוֿפ עיצַאזינַאגרָא סלַא

 "קע םצע ןייז טָאה ,רעטקַארַאכ ןכעל
 "יסַא יד ּפַאלק-טיוט ַא ןבעגעג ץנעטסיז

 רעשלַאֿפ רעד ןוא ןצנעדנעט-עיצַאלימ

 -עט-("טַאּפ גניטלעמ,) "ּפָאט-ץלעמש;
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 רעטריזירַאגלואוו רעד זיא סָאװ ,עירָא

 ןוֿפ ףירגַאב ןתמא םעד ןוֿפ שטייטסיוא

 .עיצַאזינַאקירעמַא

 ףיוא ןדרָא רעד טָאה רָאנ טינ ןוא

 םעד ךרוד .ןֿפוא ןרַאבטײרטשַאבמוא ןַא

 -נעמַאװצ ןשינָאמרַאה .,ןכעלרעדירב

 עלַאנָאיצַאנ ערעדנוזַאב יד ןוֿפ ןבעל

 ןגיל םעד טרידָאלּפסקע ,סיטעיַאסָאס

 רעד זַא ,עירָאעט-ּפָאט-ץלעמש רעד ןוֿפ

 ןכעלטֿפַאשלעזעג םעד ןוֿפ סעצָארּפ

 -דײמרַאֿפמוא טריֿפ דנַאל ןיא ָאד ןבעל

 -ַאנָאיצַאנ יד ןוֿפ ןדניװשרַאֿפ םוצ ךעל

 קיטייצכיילג ךיוא טָאה רע--סעּפורג על

 ,עּפורג עלַאנָאיצַאנ עדעי זַא ,ןזיוװַאב

 ןכעלריטַאנ םעד ךיז ןיא טגָארט עכלעוו

 עלַאנָאיצַאנ עריא ןטלַאהוצנָא רעגַאב

 ןָאק ,ןגעמרַאֿפ-רוטלוק ןוא סעיצידַארט

 -עגלַא םעד וצ ןגָארטײב רעמ ךס ַא

 -יירַאב רעד וצ ןוא סערגָארּפ םעניימ

 ,רוטלוק רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ גנורעכ

 -יסערגָארּפ ,רעקרַאטש ַא זיא יז ןעוו

 -ערוטלוק ןוא רעכעלטֿפַאשלעזעג רעוו



 ,יטינוימָאק רענעגייא ריא ןיא חוּכ רעל
 "עג רעלַאנַאיצַאנ רענעגייא ריא ןיא
 .עדניימ

 סעיצַאריּפסַא יד ןענייז סָאד זַא

  צץלַאנַאיצַאנ ענעדיײשרַאֿפ יד ןשיװצ

 ,עלָאר יד טרירטסוליא טָאה ,סעּפורג
 דנַאל ןיא ָאד טליּפשעג ןבָאה ייז סָאװ

 -טלעוו רעטייווצ ועד ןוֿפ טייצ רעד ןיא

 -סישַאֿפ יד ןגיזַאב ןֿפלעה וצ המחלמ
 ךיז טָאה ,ףליה רעייז .םיאנוש עשיט
 ערעייז טימ רָאנ טינ טקירדעגסיוא

 רעלַאיַָאל ןוא ןגָארטײב עשיטָאירטַאּפ

 -סױרַא ןבָאה ייז סָאװ ,עיצַארָאּפָאָאק

 ףיוא יו ,טנָארֿפ-םייה םעד ףיוא ןזיוועג

 -ייז טימ ךיוא רָאנ ,ןטנָארֿפ-המחלמ יד

 ערעייז רַאֿפ ןטייקיטעט ףילער ערע
 סָאװ ףליה רעד ןוא רעדנעל-םייה עטלַא

 -טכילֿפ ערעייז רַאֿפ ןֿפַאשעג ןבָאה ייז

 -ַאֿפ ןוֿפ תונברק ערעדנַא ןוא ןעגניל

 וצ טציא ךיוא ןֿפַאש סָאװ ןוא םזיש

 ןיא ןבעל עבורח סָאד ןריטיליבַאהער

 .רעדנעל עטיײרֿפַאב יד

 -ַאמרַאה ןוא עכעלטֿפַאשטנײרֿפ סָאד

 עלַאנָאיצַאנ יד ןוֿפ ןבעלנעמַאזוצ עשינ

 ךָאנ רַאֿפ ךיז טימ טלעטש סעּפורג

 זיא סָאװ ,טנעמעלע ןקיטכיוװ ַא רעייז

 -ַאנ רעקיצנייא רעדעי רַאֿפ סניוועג ַא
 רַאֿפ ןוא רעדנוזַאב עּפורג רעלַאנָאיצ

 רעשיטַארקָאמעד ,רעוויסערגָארּפ ַא
 -עטשַאב טרעוװ סָאד ,ללכב עקירעמַא

 ,םינֿפוא ךס ַא ףיוא טקיט

 ןגעק ףמַאק רעד זַא ,רימ ןעעז ױזַא

 ךַאז יד רָאנ טינ זיא םזיטימעסיטנַא

 -סקלָאֿפ ןלַאנרעטַארֿפ ןשידיי םעד ןוֿפ

 ףמַאק ןקיזָאד םעד ןיא זַא רָאנ ,ןדרָא -
 -ַארֿפ ערעדנַא יד קיטעט ךיוא ןענייז

 רימ .ןדרָא ןוֿפ סיטעיַאסָאס עלַאנרעט

 -ַאּפ , יד :ןליּפשיײב רָאּפ ַא ןעמענ ןלעוו

 ףשיליוּפ יד -- '"יטעיַאסָאסדַאינָאל

 םעד ןוֿפ טֿפַאשלעזעג עלַאנרעטַארֿפ

 יד ןגעק סױרַא טערט עכלעוו -- ןדרָא

 -יה רעד ןשיװצ ןטימעסיטנַא עשיליוּפ

 שכלעוו ; גנורעקלעֿפַאב רעשיליוּפ רעג

 -יטימעסיטנַא יד טמַאדרַאֿפ ךיוא טָאה

 -גָאּפ רעצלעיק םעד ןוא סעצעה עש

 -רעטנוא עשיטסישַאֿפ יד סָאװ ,םָאר

 .טריֿפעגכרוד ןבָאה סעדנַאב - טנורג

 ןגעק ףמַאק םעד ןיא ןיא ןכיילג סָאד
 ןיא םישזערדָאקנַארֿפ ןשיטסישַאֿפ םעד

 רָאנ טינ טיויסערעטניארַאֿפ עינַאּפש

 -לעזעג (סעטנַאװרעס) עשינַאּפש יד

 ןוֿפ ןינע רעד ךיוא זיא'ס רָאנ ,טֿפַאש

 ןיא סעּפורג עלַאנָאיצַאנ ערעדנַא עלַא

 ךיז ןקילײטַאב ךיוא ױזַא .ןדרָא םעד

 עלַאנרעטַארֿפ עלַאנָאיצַאנ ןצֿפוֿפ עלַא

 -סיד ןגעק ףמַאק םעד ןיא סיטעיַאסָאס

 ףיוא ןעיירעשטניל ןוא סעיצַאנימירק

 .וװ.ַאא סרעגענ יד

 -ָאיצַאנ יד סָאװ ,ףליה עסיורג יד

 -רעד יד וצ וצ ןגָארט סעּפורג עלַאנ

 םוצ יװ ,ןֿפמַאק עכעלנע ןוא עטנָאמ

 םוצ יװ ,ללכב עיצקַאער ןגעק ףמַאק

 -ץעזעג רָאביעל-יטנַא יד ןגעק ,ליּפשיײיב

 / *קַאד ןַאמורט; רעד ןגעק .,ןעגנובעג

 -- ערעדנַא ןוא תורקי ןגעק ?ןירט

 -עגלַא ןיא רָאנ טינ סיוא ךיז טקירד

 -ַאב ןוא סעיצקַא עטריזינַאגרָא עניימ

 -ַארֿפ ןצֿפוֿפ יד עכלעוו ןיא ןעגנוגעוו

 ןקילײטַאב סעיצַאזינַאגרָא עלַאנרעט

 ןוא טערקנָאק רעדנוזַאב זיא רָאנ ,ךיז

 ,גנורעלקֿפוא רעד בילוצ לוֿפטרעװ

 ןשיוצ עקַאט ןיײרַא ןגָארט ייז סָאװ

 רעבלעז רעד ןוֿפ גנורעקלעֿפַאב רעד |

 יד ןיא אֿפוג גנומַאטשּפָא רעלַאנָאיצַאנ

 רעייז ןיא ןוא רעּפעש יד ןיא ,ןטנגעג

 .ןבעל ןכעלטֿפַאשלעזעג-לַאנָאיצַאנ

2 
 לאלא

 -רַאֿפ יד ןיא סעּפורג עלַאנָאיצַאנ יד

 ןוֿפ ,ילַאװק יד ןענייז ןטַאטש עטקינייא
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 ריא טּפעשעג טָאה עקירעמַא עכלעוו
 חוּכ ןכעלטֿפַאשלעזעג ןוא ןשיטילָאּפ

 ,תורישע עקיטסייג ןוא עשיזיֿפ ריא ןוא

 ןענייז ,סעּפורג עלַאנָאיצַאנ יד --- ייז

 ןרָאװעג טײזרַאֿפ ןענייז סָאװ ,ןעמָאז יד

 עכלעוו ןוֿפ ,ןדָאב רענַאקירעמַא ןיא

 עקיטכעמ סָאד ןסקַאװעגסיױא זיא סע

 ןוֿפ עטכישעג יד .קלָאֿפ עשינַאקירעמַא

 -יּפע טימ טבעוועגכרוד זיא עקירעמַא

 םויטָאירטַאּפ ןוא םזיאָארעה ןוֿפ ןדָאז

 עלַא טעמּכ ןוֿפ ןטייקכעלנעזרעּפ ןוֿפ

 -נײרַא רעהַא ןבָאה עכלעוו ,רעקלעֿפ

 רעביא רעדנעל עלַא ןוֿפ טמָארטשעג

 -עג ַא קיטייצכיילג זיא ןוא ,טלעוו רעד

 עקידנרעיוד ןוא עסיורג יד ןוֿפ עטכיש

 סעּפורג :עלַאנָאיצַאנ יד סָאװ ,ןגָארטיײב

 ףמַאק ןיא עקירעמַא וצ טכַאמעג ןבָאה

 יו ,עיטַארקַאמעד ןוא טײהײרֿפ רַאֿפ

 ריא ןוֿפ גנולקיװטנַא רעקישַאר רעד וצ

 יד וצ ןוא רוטלוקירגַא ,עירטסודניא

 רוטלוק ריא ןוֿפ ןטיבעג עטגיײװצרַאֿפ

 ,טסנוק ,קיזומ ,רעטַאעט ,עסערּפ --

 .וו.ַא.א טֿפַאשנסיװ

 -ימיא ןסַאמ עקינָאילימ-ליֿפ יד

 רענַאקירעמַא סָאד עכלעוו ןוֿפ ,ןטנַארג

 טימ ןבָאה ,ןסקַאװעגסױרַא זיא קלָאֿפ

 -ַאנ עכייר עקירעמַא ןייק טכַארבעג ךיז
 -לוק עסיורג ,סעיצידַארט עלַאנָאיצ

 רַאֿפ רעגַאב ןסייה ַא ןוא תושורי-רוט

 רעבירעד ןדער רימ ןעוו .טײהײרֿפ

 עשיטַארקַאמעד רענַאקירעמַא ןגעוו

 ןײגײברַאֿפ טינ רימ ןענָאק ,סעיצידַארט

 סעּפורג עלַאנָאיצַאנ יד סָאװ ,עלָאר יד

 ןֿפמעקסיוא ןֿפלעה ןיא טליּפשעג ןבָאה

 -ַארט יד טָא ןריזילַאטססירקסיױא ןוא

 ,סעיציד
 ןוֿפ עלָאר רעד ןגעוו ןדער רימ תעב

 -ריוו רעייז ןוא סעּפורג עלַאנָאיצַאנ יד

 גרובסטיּפ ןיא ןדרָא ןוֿפ עּפורג-ץנַאט עשיליופ
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 -לוק ןוא ןכעלטֿפַאשלעזעג םעד ןיא גנוק

 -רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ ןבעל ןלערוט

 ןיא ןעמענ רימ ןֿפרַאד ,גנורעקלעֿפַאב
 עשירָאטסיה עקיטכיוו עכעלטע ןובשח
 ; ןטקַאֿפ

 עקידנגעוורעביא יד סָאװ ,סָאד 1
 עכלעוו ,ןטנַארגימיא יד ןוֿפ טייהרעמ
 ןענייז ,דנַאל ןיא ןעמוקעגניירַא ןענייז

 ;טסייה סָאד---עטריציֿפילַאוװקמוא ןעוועג

 ןוא תוכאלמ עטמיטשַאב ןָא ,ןשטנעמ
 ןעגנואוצעג ןעוװעג רעבירעד ןענייז
 ,טעברַא זיא סע רעכלעוו וצ ןעמענ ךיז
 ןוֿפ .טנַאה רעד וצ ןעמוקעג זיא סָאװ
 רעקיזיר ַא ןסקַאװעגסױרַא זיא םעד
 -ערָאה ןוא רעטעברַא עטושּפ ןוֿפ טכיש
 ; סעקינשַאּפ

 -דמערֿפ רעד בילוצ סָאװ ,סָאד 2
 קידנעײטשרַאֿפ טינ ןוא דנַאל ןיא טייק
 ךיז ןטנַארגימיא יד ןבָאה ךַארּפש יד
 -געצנָאק ךיז ןוא ןעמַאזוצ ןטלַאהעג

 -טֿפָא ,ןטנגעג עטמיטשַאב ןיא טרירט
 ;סעירטסודניא עטמיטשַאב םורַא לָאמ

 ןטלַאהעגנָא ןבָאה ייז סָאװ ,סָאד 3
 עקידרעירֿפ ערעייז טימ ןעגנודניברַאֿפ
 -עגנָא םעד ךרוד ןוא רעדנעל-םייה
 -רעטומ רעד ןוֿפ םידָאֿפ םעד ןטלַאה
 -ַארט עלַאנַאיצַאנ יד ןוֿפ ןוא ךַארּפש
 -ןביוא עלַא יד טָא .רוטלוק ןוא סעיציד
 טריֿפעג ןבָאה ןרָאטקַאֿפ עטנכערעגסיוא
 -ייא ןוֿפ גנוריזילַאטסירקסיױוא רעד וצ
 סיטינוימָאק עטרירטנעצנָאק עקיטרַאנג
 -לעוו ,סעּפורג עלַאנַאיצַאנ יד ןוֿפ

 -ער ערעייז טױבעגֿפױא ָאד ןבָאה עכ
 -ַארֿפ ערעייז ,סעיצוטיטסניא עזעיגיל
 -טֿפַאשלעזעג ערעדנַא ןוא עלַאנרעט

 ןוא ןעגנוגעווַאב עלערוטלוק ןוא עכעל

 ,ןטֿפַאשרעּפרעק
 ןוֿפ עלָאר יד זיא קיטכיוו רעדנוזַאב

 בילוצ ,סעּפורג עלַאנָאיצַאנ עקיזָאד יד
 ןלעירטסודניא םעד ןיא גנוקריוו רעייז
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 ,דנַאל ןוֿפ ןבעל ןשימָאנָאקע ללכב ןוא
 -כעמ ןעױבֿפױא ןֿפלעה ןוא ןדנירג ןיא

 ןוֿפ ןלייט ערעדנַא ןוא סנָאינוי עקיט

 עריא ןוא גנוגעווַאב רעטעברַא רעד

 -עברַא יד ןיא ליײטנָא רעד טָא .ןֿפמַאק

 -סיוא עטסטלוב יד ןענייז ןֿפמַאק-רעט

 גנובערטש ןוא רעגַאב םעד ןוֿפ ןקורד

 ןעגנוגנידַאב-סנבעל יד ןרעסעברַאֿפ וצ

 קיטייצביילג זיא ןוא רעטעברַא יד ןוֿפ

 םעד ןגעק טלָאװער ןוֿפ קורדסיוא ןַא

 סעּפורג עלַאנָאיצַאנ יד יױזַא יוװ ןֿפוא

 סלַא טלדנַאהַאב ןרעוו עכלעזַא סלַא

 -עמַא םעד ןוֿפ ?ןטכיש ערעקירעדינ;-

 ,סַאלק ןקידנשרעה םענַאקיר

 + ןשיווצ ,סַאלק רעקידנשרעה רעד-טָא

 םידיחי ןַארַאֿפ ךיוא ןענייז סע עכלעוו

 ,ןבָאה סָאװ ,סעּפורג עלַאנָאיצַאנ יד ןוֿפ

 -קילג ,ןטײקיאעֿפ עכעלנעזרעּפ בילוצ
 -ַאב תוביס ערעדנַא ןוא ןלַאֿפוצ עכעל

 "ירעדינ יד ןוֿפ ןסײרסױרַא ךיז ןזיוו

 ןרעטעלקֿפױרַא ןוא ןעלּפַאטש ערעק

 -טֿפַאשלעזעג ןוֿפ לּפַאטש ןכיוה ַא ףיוא

 -לעוו ,סַאלק רעד-טָא --- רעטייל ןכעל
 רעגערט רעד יװ ךיז טכַארטַאב רעכ

 ,רוטלוק רעשיסקַאז-ָאלגנַא רעד ןוֿפ
 -עכעה, רעד ףיוא יו ךיז ףיוא טקוק

 סע ןרעדָא סעמעוו ןיא) ?עסַאר רער

 יד ףיוא טקוק ןוא (טולב עיולב טסילֿפ

 -ינ/ רעד ףיוא יוװ סעּפורג עלַאנָאיצַאנ

 ןיא טנָאמרעד סָאד ."עסַאר רעקירעד

 ,"םזיסַאר, ןשיטסירעלטיה םעד

 ךיוא ןרעוו טכיל ןקיזָאד םעד ןיא

 -ַאב סעּפורג עלַאנָאיצַאנ עטסרעמ יד

 םעד ןיא ,רוטַארעטיל רעד ןיא טלדנַאה

 ןרעוו :ָאידַאר רעד ףיוא ,רעטַאעט

 "סרעניערָאֿפפ סלַא ןגירשרַאֿפ טֿפָא
 טדנעוװעגנָא טרעװו סע ןעמעוו ןגעק

 סעמעוװ ףיוא ןוא סעיצַאנימירקסיד

 -וצּפָא טֿפָא ךיז טביולרעד ןעמ ןובשח

 ָאד ןענָאק רימ .ןעלציוו ךיז ןוא ןקזוח



 רָאכ-ןדרָא ןשינעילַאטיא ןוֿפ לייט ַא

 ,ןטייהלצנייא ןייק ןיא ןיײגניירַא טינ
 עיצַאנימירקסיד ןוֿפ ןטקַאֿפ יד רעבָא
 ,ןדיי וצ טנַאקַאב ןענייז סַאה"ןסַאר ןוא
 .ערעדנַא ןוא ןקַאילָאּפ ,רענעילַאטיא
 סעיצַאנימירקסיד יד ךייש זיא סָאװ

 ןָאק ןעמ ןעמעו ,סרעגענ יד ןגעק
 סרעניערָאֿפפ סלַא ןעלּפמעטש טינ
 טינ טלעֿפעג רילָאק-טיוה סעמעוו רָאנ
 -מַא סע זיא ,'םיסחוימ עסייוו,; יד
 ,סרעגענ יד ךָאנ עטייווצ יד .ןטסטלוב
 -עגנָא רָאנ טינ ןרעװ סע ןעמעוו ןגעק
 ךיוא רָאנ ,סעיצַאנימירקסיד טעדנעוו
 ןענייז ,סעצעה עקיליווזייב עקידרדסּכ
 ןרָאװעג זיא םזיטימעסיטנַא ןדיי יד
 -שדנַאגַאּפָארּפ עטסקיטכיוו יד ןוֿפ ענייא
 ןטנעמעלע עשיטסישַאֿפ יד ןוֿפ ןעלטימ
 ,תוחוּכ עקידהאמ-ץרַאװש ערעדנַא ןוא
 שיצַאזילַארָאמעד ןעגנערבוצניירַא ידּכ
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 רענַאקירעמַא םעד ןוֿפ ןעייר יד ןיא
 ,קלָאֿפ

 -כעמ יד ףיוא טקוקעג טינ רעבָא
 יד ןגעק ןטעברַא עכלעוו ,תוחוּכ עקיט
 ײלרעלּכ ךרוד סעּפורג עלַאנָאיצַאנ
 -כהל ןוא סעיצַאנימירקסיד ןוא סעצעה
 -געט-שיצַאלימיסַא עקרַאטש יד סיע
 -ַאנ יד ןטלַאה -- עקירעמַא ןיא ןצנעד
 רעייז קידתונשקע ןָא סעּפורג עלַאנָאיצ
 ערעייז טסעֿפ ןטלַאה ןוא ץנעטסיזקע
 -סַא-סקלָאֿפ ןוא סעיצידַארט-רוטלוק
 םושב רעבָא טניימ סָאד .סעיצַאריּפ
 ,סעּפורג עלַאנָאיצַאנ יד זַא ,טינ ןֿפוא
 ,עכלעזַא סלַא ןריטסיזקע רעייז ךרוד
 -ירעמַא םעד ןוֿפ טײקצנַאג יד ןקידעש
 סלַא אקווד ,טרעקרַאֿפ .קלָאֿפ רענַאק
 יד יז ןעגנערב סעּפורג עלַאנָאיצַאנ
 -טמַא תבוטל טייקכעלצונ סָאמ עטסערג



 ןטסטלובמַא ןעזעג סע ןבָאה רימ .עקיר

 ןעוו ,המחלמ רעד ןוֿפ טייצ רעד ךרוד

 -זור טנעדיזערּפ ןוֿפ ףור םעד ףיוא

 -עלרעקלעֿפ-ליֿפ עצנַאג יד טָאה טלעוו

 ךיז גנורעקלעֿפַאב רענַאקירעמַא עכ
 ןיא ןצלָאמשעגֿפױנוצ ןוא ןסָאגעגֿפױנוצ

 ידי ןגָארטעגוצ ןוא ןצנַאג ןקיטכעמ ןייא

 -ַאמ וצ ףליה ןוֿפ סָאמ עטסלַאמיסקַאמ

 ףיוא גיז םעד רַאֿפ תוחוּכ עלַא ןריזיליב

 ףיוא תוחוּכ עלַא יו ,רעדלעֿפטכַאלש יד

 -ַאב יד ןֿפלעה וצ טנָארֿפ-םייה םעד

 רעדלעֿפטכַאלש יד ףיוא תוחוּכ עטנֿפָאװ

 לַארָאמ יד ןטלַאהנָא קיטייצכיילג ןוא

 םעד רַאֿפ אֿפוג דנַאל ןיא קלָאֿפ םעד ןוֿפ

 יד ןריֿפרעד וצ -- ליצ ןטקינייאעג

 רעביא גיז ןקידנעטשלוֿפ ַא וצ המחלמ

 ,םזישַאֿפ םעד

 -ערּפ זַא ,ןרעוװ טגָאזעג ףרַאד סע

 רימ; זַא גנוזָאל סטלעווזור טנעדיז
 .ףימ רֶעדָא ,ןטנַארגימיא עלַא ןענייז

 -עג זיא -- ?ןטנַארגימיא ןוֿפ ןעמַאטש

 וצ לומיטס רעקידנריזירטקעלע ןַא ןעוו

 רענַאקירעמַא עצנַאג סָאד ןקינײארַאֿפ

 -ערטש ןייא טימ ,ןליוו ןייא טימ קלָאֿפ

 רעטרעמַאהעגסיױא ןייא טימ

 ןוא עוויסערגָארּפ יד .טײקנסָאלשטנַא

 -סיוא עלַא ןוא תוחוּכ עשיטַארקָאמעד
 -עלע עשיטסישַאֿפײטנַא ענעטלַאהעג

 עּפורג רעלַאנָאיצַאנ רעדעי ןוֿפ ןטנעמ

 ןוא גנורעלקֿפױא רעייז ךרוד ,ןבָאה

 ןוֿפ סיטינוימָאק יד ןיא עדנַאגָאּפָארּפ

 ַא ,ןטעטילַאנָאיצַאנ עקידנֿפערטַאב יד

 גנוריזיליבָאמ רעד וצ ןגָארטעגיײב ךס

 -ַאב רענַאקירעמַא רעצנַאג רעד ןוֿפ

 ,גנורעקלעֿפ

 יד ןוֿפ רעטכעט ןוא ןיז ןענָאילימ

 ןבָאה עקירעמַא ןיא סעּפורג עלַאנָאיצַאנ

 ףיוא אנוש םעד ןגעק טֿפמעקעג שידלעה

 רעקילדנעצ ןוא רעדלעֿפטכַאלש יד

 -קעוַא סנבעל ערעייז ןבָאה רעטנזיוט
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 עירָאלג ןוא דובּכ םעד רַאֿפ ןבעגעג

 רַאֿפ ןוא ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןוֿפ

 ןוא עשיטַארקָאמעד רענַאקירעמַא יד

 ,סעיצידַארט עכעלטײהיײרֿפ

 א

 יד ןענעקרענַא רימ תעב רעבָא

 ןוא סעּפורג עלַאנָאיצַאנ יד ןוֿפ עלָאר

 -לוק ןוא סעיצידַארט-סקלָאֿפ עניײֿפ יד

 -נעיוב ַא רַאֿפ סָאװ ןוא תורצוא רוט

 ןלעטש ייז חוּכ ןשירעֿפעש ןוא ןקיד

 רענַאקירעמַא םעד ןיא רָאֿפ ךיז טימ

 זַא ,ןבָאה ןעניז ןיא רימ ןזומ ,ןבעל

 --- ךיוא ןענָאק סעּפורג עלַאנָאיצַאנ יד
 ַא ןיא ןרעװו טריֿפעג ןלָאז ייז ביוא

 -דעש ַא ןרעוו -- גנוטכיר רעטכעלש

 ןוֿפ ןייזליואו םעד ןגעק חוּכ רעכעל

 ןָאק עיצַארטסוליא סלַא .עקירעמַא

 עשישטייד יד ןעניד ןטסעבמַא זדנוא

 טינ .עקירעמַא ןיא עּפורג עלַאנָאיצַאנ

 עשיטַארקָאמעד עריא ףיוא טקוקעג

 -ימיא עשטייד יד סָאװ סעיצידַארט

 'עגרעבירַא ךיז טימ ןבָאה ןטנַארג

 -נוה רעכעה ןוֿפ ךשמ ןיא רעהַא טכַארב

 -ָארּפ רעד ךרוד רעבָא זיא ,רָאי טרעד

 עשיצַאנ יד ןוֿפ סולֿפנײא ןוא עדנַאנָאּפ

 -וװַא ןוא המחלמ רעד רַאֿפ ךָאנ .ןטנעגַא

 -למ רעד ןוֿפ טייצ רעד ךרוד ךיוא יאד

 -לעֿפַאב עשטייד עצנַאג יד טעמּכ ,המח

 -ַאנ רעד ןוֿפ ןרָאװעג טקריװַאב גנורעק
 ַאזַא ףיוא זיא ןוא ,עיגָאלָאעדיא רעשיצ

 רַאֿפ ןדָאב רערַאבכורֿפ ַא ןרָאװעג ןֿפוא

 .עקירעמַא ןיא עיצקַאער רעד
 ,רעטרעוו ערעדנַא ןיא ,טניימ סָאד

 עסיורג יד ןענעקרענַא רימ תעב זַא

 סעּפורג עלַאנָאיצַאנ יד סָאװ ,עלָאר
 ןליּפש רעטייוו ךיוא ןענָאק ןוא ןליּפש

 -ייצכיילג ךיוא רימ ןזומ ,עקירעמַא ןיא

 ךיז טדנעוו סע זַא ,ןבָאה ןעניז ןיא קיט

 ןקריװַאב סָאװ ןסולֿפנײא יד ןיא ךס ַא
 -קורטסנָאק ןייז ןלָאז ייז זַא ,סעּפורג יד



 ןרָאטקַאֿפ עוויטקורטסעד רעדָא ,עוויט

 ,דנַאל רעזדנוא ןוֿפ ןבעל םעד ןיא

 -עברַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד

 לעטשנעמַאזוצ ןייז ךרוד ,ןדרָא-רעט

 ןָאק (סעּפורג עלַאנָאיצַאנ ןצֿפוֿפ ןוֿפ)

 -ערגָארּפ ַא סלַא ,טעטכילֿפרַאֿפ זיא ןוא

 סלַא ןוא ןדרָא-רעלַאנרעטַארֿפ רעוויס

 טֿפַאשרעּפרעק-רוטלוק עויסערגָארּפ ַא

 ןבעל עכעלטֿפַאשלעזעג סָאד ןקריװַאב וצ

 -מָאק עלַאנָאיצַאנ ענעדײשרַאֿפ יד ןוֿפ

 ןיא יוװ ,ןריזיליבָאמ ייז ןוא סיטינוי

 ןֿפמעקַאב וצ ,המחלמ רעד ןוֿפ ןרָאי יד

 ,עיצקַאער רעד ןוֿפ ןעגנוטסעמרַאֿפ יד

 -עמַא יד ףיוא ןֿפירגנָא עריא ןגָאלשּפָא

 -ָארּפ רעד ףיוא ,רעטעברַא רענַאקיר

 -- ךעלדנע ןוא גנוגעווַאב רעוויסערג

 ןצנַאג םעד ןוֿפ ןייזליואוו םעד ףיוא

 ,קלָאֿפ רענַאקירעמַא

 ןקיטנייה עגַאל רעד ןוֿפ טכיל ןיא

 עיצקַאער יד ןעוו ,דנַאל ןרעביא גָאט *

 -רַא יד ןרעטעמשעצ וצ ךיז טסעמרַאֿפ

 עדעי ןטכינרַאֿפ וצ ,סנָאינוי-רעטעב

 ןביורַאב וצ ,גנוגעווַאב עוויסערגָארּפ

 ענייז ןוֿפ קלָאֿפ רענעקירעמַא סָאד
 -גורַא ןוא ןטײהײרֿפ עטֿפמעקעגסיוא

 ןוא דרַאדנַאטס-סנבעל ןייז ןקירדרעט

 ,המחלמ-טלעוו עיינ ַא ןדניצנָא ,ךעלדנע

 םעד ןטכינרַאֿפ וצ טכיזבַא רעד טימ

 ערעדנַא עלַא ןוא דנַאברַאֿפ-ןטעוװָאס

 טֿפמעקעגסיוא ןבָאה עכלעוו ,רעדנעל

 סָאװ ,טײהײרֿפ עשיטַארקָאמעד ךיז רַאֿפ

 יא סערווענַאמ יד טָא ןוֿפ ליצ רעד

 דלַאװג טימ לָאז לַאטיּפַאק-ץנַאניֿפ זַא

 ןוֿפ טכיל ןיא--טֿפַאשרעה ןייז ןטלַאהנָא

 עסיורג ןעייטש .,עיצַאוטיס רעד טָא

 -ניא יד ןיא ,ןדרָא םעד רַאֿפ ןבַאגֿפױא

 -ַאקירעמַא רעצנַאג רעד ןוֿפ ןסערעט

 ,ןייזליואוו ריא רַאֿפ ,גנורעקלעֿפַאב רענ

 -ַארקָאמעד רעטֿפמעקעגסיוא ריא רַאֿפ

 ימָאנָאקע רעד רַאֿפ ,טײהײרֿפ רעשיט

 יטעײסָאס רעשיסור רעד ןוֿפ רעטסעקרָא-ןילָאדנַאמ
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 ,רעניואוונייא ןדעי ןוֿפ טייקרעכיז רעש

 ןענייז יז יװ ,ןבַאגֿפױא עקיזָאדיד
 טכירַאב םעד ןיא ןרָאװעג טרילומרָאֿפ
 םעד ןוֿפ ליסנוַאק לַארענעג םעד וצ
 םעד ןדרָא-רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנרעטניא
 םעד ךיז רַאֿפ ןבָאה 1947 ,ץרעמ ןט1
 -ןרג עלַאנָאיצַאנ יד ןקינײארַאֿפ וצ ליצ
 -עוגָארּפ ַא םורַא עקירעמַא ןיא סעּפ
 -יורג ַא ןייז טעוװ סָאװ ,יסילַאּפ רעוויס
 ,עקירעמַא ץנַאג וצ גָארטײב רעס

 זיולב ןרעוו טכיירגרעד ןָאק סָאד
 -עי ןיא תוחוּכ עויסערגָארּפ עלַא ביוא
 עּפורג רעלַאנָאיצַאנ רענלעצנייא רעד
 -ץלבָארּפ יד ףיוא ןריטנעירָא ךיז טעוװ
 ןוא סעּפורג עלַאנָאיצַאנ יד ןוֿפ ןעמ
 -לעזעג יד ןיא ךיז ןקילײטַאב ףיוא
 -טַאב רעד ןוֿפ ןטייקיטעט עכעלטֿפַאש
 ,עּפורג רעלַאנָאיצַאנ רעקידנֿפער

 ץלַאנָאיצַאנ יד זַא ,ךעלדנעטשרַאֿפ
 טריטנעירָא ןייז ןֿפרַאד אֿפוג סעּפורג
 ףמַאק םעד ןוֿפ טייקיטכיוו רעד ןגעוו
 ןגעק ףמַאק םעד ןוֿפ ,טייהכיילג רַאֿפ
 ןוא גנוקירדרעטנוא ןוֿפ עמרָאֿפ רעדעי
 ןרעו ןענָאק ןלָאז ייז זַא םעד רַאֿפ
 ןיא רעמענלײטנַא עטקיטכערַאבכיײלג
 ,דנַאל ןצנַאג ןוֿפ ןבעל םעד

 -עגרעסיוא ןוֿפ רעבירעד זיא סע
 -ָאיצַאנ יד זַא ,טייקיטכיוו רעכעלנייוו
 -רֶא רעדנוזַאב ךיז ןלָאז סעּפורג עלַאנ
 -ָארּפ ןטסקיטכיװ רעייז ףיוא ןריטנעי
 ףיוא -- עקירעמַא ןיא חוּכ ןוויסערג
 עלַא ףיוא ןוא גנוגעוװַאב רעטעברַא רעד
 יד ןיא תוחוּכ עוויסערגָארּפ ערעדנַא

 קיטייצכילג .ןטַאטש עטקינײארַאֿפ

 עלַאנָאיצַאנ יד ןוֿפ ןֿפמַאק יד ןֿפרַאד

 גנע ןוא ןרעוו ןסָאלשעגנייא סעּפורג

 ןוֿפ ןֿפמַאק יד טימ ןרעוו ןדנוברַאֿפ

 -ירקסיד ןגעק קלָאֿפ ןשרעגענ םעד
 ,סעיצַאנימ

 -סיורַא ןזומ תוחוּכ עוויסערגָארּפ יד
 יד ןוֿפ רעקידײטרַאֿפ יד סלַא ןעמוק

 -ַאנ יד ןוֿפ ןרוטלוק ןוא סעיצידַארט

 יז ,עקירעמַא ןיא סעּפורג עלַאנָאיצ

 ַא וצ ןבײהֿפױא ייז ןוא ןעלקיװטנַא

 -ילגעגנייא ןייא סלַא עֿפוטש רערעכעה

 רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ לייט רעטרעד

 ןֿפרַאד טייצ רעבלעז רעד ןיא .רוטלוק
 ןעגנורדעגכרוד סעּפורג עלַאנָאיצַאנ יד

 -ןייא רעייז זַא ,עיידיא רעד טימ ןרעוו

 טגיל טייהכיילג רַאֿפ גנונעֿפָאה עקיצ

 ןוֿפ תוחוּכ עלַא ןגעק ףמַאק םעד ןיא

 םזישַאֿפ ןגעק ,עקירעמַא ןיא עיצקַאער
 ,עיטַארקָאמעד רעלוֿפ רַאֿפ ןוא לַארעביא

 -ייז סָאד זַא ,ןענעקרענַא רימ ביוא

 יד ןוֿפ ןבַאגֿפיױא עטסקיטכיוו יד ןענ

 ךיז רימ ןֿפרַאד ,סעּפורג עלַאנָאיצַאנ

 ןיא זיא סָאװ ,ץלַא ןָאט וצ ןריטנעירָא
 -סיורַא ןלָאז ייז זַא ,תוחוּכ ערעזדנוא

 רעד ןוֿפ ןסולֿפניײא יד ןוֿפ ןרעוו ןסירעג

 ןרעו טעוועריקעג ןלָאז ןוא עיצקַאער

 עויסערגָארּפ יד וצ גנוטכיר רעד ןיא

 -:עמַאװצ רעזדנוא .דנַאל ןיא תוחוּכ

 -לעֿפ-ליֿפ ,עויסערגָארּפ ַא סלַא לעטש

 ןטסעבמַא זיא עיצַאזינַאגרָא עכעלרעק

 עטנכײצעגנָא ןביוא יד טסַאּפעגוצ

 ,ןריֿפוצכרוד ןבַאגֿפױא

 -עברַא רעלַאנַאיצַאנרעטניא רעד
  רעבירעד ךיז טימ טלעטש ןדרָא-רעט -

 -רעק עקיטרַאנגייא ןַא רָאנ טינ רַאֿפ

 -רעקלעֿפ-ליֿפ ריא בילוצ טֿפַאשרעּפ

 ךיז טימ טלעטש רָאנ ,רעטקַארַאכ ןכעל

 טֿפַארק עויסערגָארּפ עסיורג ַא רָאֿפ

 רעלַאנַאיצַאנ רעדעי ןוֿפ ןבעל םעד ןיא

 ןיא חוּכ ןוויטקורטסנַאק ַא עּפורג

 ןדירֿפ ,עיטַארקָאמעד רַאֿפ ףמַאק םעד

 ןצנַאג םעד ןוֿפ ןייזליואוו םעד רַאֿפ ןוא

 ,קלָאֿפ םענַאקירעמַא

 ,(1947) טנעמָאמ ןקיטציא םעד ןיא

 -נָאק רעלַאנָאיצַאנ רעט7 רעד ברע)
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 ןטֿפַאשלעזעג עלַאנרעטַארֿפ עמָאנָאטױא -רעטניא רעד טגָאמרַאֿפ (ןָאשנעװ

 יז יװ ,סעּפורג עלַאנָאיצַאנ ןצֿפוֿפ ןוֿפ םורַא ןדרָא-רעטעברַא רעלַאנָאיצַאנ
 רערעדנוזַאב ַא ןיא טנכערעגסיוא ןרעו (190,000) טנזיוט קיצניינ טימ טרעדנוה
 .עלעבַאט ןצֿפוֿפ ןיא טריזינַאגרָא ,רעדילגטימ

 םעד ןוֿפ ןטֿפַאשלעזענ עלַאנרעטַארֿפ ןפ יד

 ןדרָא-רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנרעטניא

 (1947 רַאונַאי ,רעדילגטימ לָאצ)

 2000 ןדרָא-סקלָאֿפ רעלַאנרעטַארֿפ רעשידיי

 2+ט00/:6 (עשילגנע) עניײמעגלַא

 17,500 טֿפַאשלעזעג עשיניַארקוא

 1600 טֿפַאשלעזעג עשיסור

 10 טֿפַאשלעזעג עשיקַאװָאלס

 1ט:00 טֿפַאשרעדורב עשירַאגנוא

 160800 טֿפַאשלעזעג (ידלַאבירַאג) עשינעילַאטיא

 1600 טֿפַאשלעזעג עשיטַאָארק

 1:0:00 טֿפַאשלעזעג (ַאינָאלָאּפ עשיליוּפ

 5800 טֿפַאשלעזעג עשיסוריָאטַאּפרַאק

 260 טֿפַאשלעזעג עשיברעס

 200 טֿפַאשלעזעג (סעטנַאװרעס) עשינַאּפש

 200 טֿפַאשלעזעג עשינעמור

 100 | טֿפַאשלעזעג (עשינעלעה) עשיכירג

 1,0 | טֿפַאשלעזעג עשיניֿפ
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 - בעל רענַאקירעמַא ןיא ןדיי



 רענענ דלננעּפכ ראט
 יק טאקס סיסנערֿפ ןוֿפ

 ,טכַאנ ףוס ןוֿפ טכיל ןיא ןעז ומסנָאק ! נָאז ,ָא
 ? ךײרֿפ טימ ןייש-רעמעד ןיא םסירנַאב ןבָאה רימ סָאװ
 מכַאלש ןוֿפ רעקַאלֿפ ןיא--ןרעטש יד ,ןֿפירמש יד
 ..םיילנַאב קילב ןיא גנַאב םימ ןבָאה רימ טנעוו-ץוש יד ןוֿפ

 ןָאנַאק ןוֿפ לַאנק רעד ןוא ,ףעקַאר ןוֿפ ץילב רעד ןוא
 .ןָאֿפ יד טבעל סע :ייז ןבָאח ןֿפורעג םכַאנ רעד ךרוד
 םלעהעצ ךָאנ יז זיא ןרעמש יד טימ ןָאֿפ יד ! גָאז ,ָא
 ? דלעח ןוֿפ םייח רעביא ןוא עײרֿפ ןוֿפ דנַאל רעביא

 ,מלקנומרַאֿפ םי ןוֿפ ןעלּפענ ךרוד ,נערב ןֿפױא
 ,קערש ןיא םעײטרַאֿפ זיא הנחמ סאנוש םעד ואוו
 ,ןעקנומרַאֿפ לטניוו ןמכייל ןוֿפ זָאלב ןיא ,םע זיא סָאװ
 ? טקעלּפטנַא טֿפלעה ַא ףיוא טָא ,ןנרָאברַאֿפ-בלַאה םָא
 םלעהעצ יז גנַאל ףיוא ,ָא ,ןרעמש יד טימ ןַאֿפ יד זיא םע
 .דלעה ןוֿפ םייח רעד ןוא עײרֿפ ןוֿפ דנַאל רעביא

 רעוועג טימ שטנעמ רעיירפ ןעוו ,ןייז דימת םע םעוו ױזַא ,ָא

 טנַאה ןיא
 ןייז ןוא נירק ןוֿפ דנעלרַאֿפ ןגעק םייח עביל ןייז םעוו ןצישאב

 !םינש
 דנַאל םָאד לָאז ,דירֿפ ןוא ניז טימ טשטנעבענ
 ! םיחרַאֿפ קלָאֿפ םלַא זדנוא טָאה סָאװ ,טֿפַארק יד ןביול
 ,ןוחצנ רעד זיא רעזדנוא--רעטכערענ ַא זיא ףמַאק רעזדנוא
 * !ןוחטב רעזדנוא זיא טָאנ ןיא , :טָאבענ רעזדנוא ןייז לָאז
 םלעהעצ ןייז יז םעוו ניז ןיא ,ןרעטש יד טימ ןָאֿפ יד ןוא
 !דלעח ןוֿפ םייח רעד ןוא עײרֿפ ןוֿפ דנַאל רעביא

 ןירג רעב ןוֿפ טצעזרעביא



 גירקרענריכ רענַאקירעמַא םעד ןיא ןדיי
 רענַאֿפ .ֿפ ר"ד ןוֿפ

 -עמַא ןיא גנורעקלעֿפַאב עשידיי יד

 םורַא ןוֿפ ןענַאטשַאב טלָאמעד זיא עקיר

 -לעֿפַאב רענײמעגלַא ןַא ןשיוצ 0

 לטֿפניֿפ ַא םורַא .ןָאילימ 20 ןוֿפ גנורעק

 (ןדיי טנזיוט 40 רעדָא) לָאצ רעד ןוֿפ
 רעבָא .קרָאי-וינ ןיא טבעלעג ןבָאה

 טינ רעמ ןדיי יד ןיוש ןענייז ללכב

 יד ןיא זיולב טרירטנעצנָאק ןעוועג

 -ןינ ,טרָאּפ-ינ טעטש עשימי-גערב

 .ןָאטסלרַאשט ןוא עיֿפלעדַאליֿפ ,קרָאי

 -נָא ךיז טָאה עיצולָאװער רעד ךָאנ

 ןוֿפ גנוגעוװַאב עקידרדסּכ ַא ןביוהעג

 ןבָאה טזָאלעגקעװַא ,וצ-ברעמ וצ ןדיי

 -רעטוֿפ ,סרעלדעּפ יוװ ןיהַא ךיז ייז

 טימ לדנַאה טריֿפעג ןבָאה ייז ; םירחוס
 ןבעגעגּפָא ךיז ןבָאה ןוא רענַאידניא יד

 רעצעלּפ ,ןטֿפעשעג-טייטסע-לעיר טימ

 ,ןוַאטסקנערֿפ :יװ ןעמענ עכלעזַא טימ

 "ייז ערעדנַא ןוא גרובצַארג ,גרובסָאנרַא

 ערעייז ןוֿפ ןלָאבמיס ןבילברַאֿפ ןענ
 ,ןטעטיוװיטקַא עשירענָאיּפ

 ןסקַאװעגסיוא ןענייז זײװנֿפוטש

 -עמַא-ברעמ ןיא םיבושי עשידיי עניילק

 -ושי עכלעזַא ןוֿפ ןגײטשֿפױא סָאד .עקיר

 זיא ָאגַאקיש ןוא יטעניסניס ןיא םיב

 -ערטש דנַאל רעצנַאג רעד רַאֿפ שיּפיט

 "נוי רעשידיי ַא ,סַאנָאשזד ףעזָאשזד .עק

 -עג זיא ,דנַאלגנע ןיא ןריובעג ,ןַאמרעג

 ןוא 1816 ןיא יטעניסניס ןייק ןעמוק
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 -ַאמרעגייז ַא יו טנדרָאעגנייא ךיז טָאה
 עקימורַא ךס ַא .דימשרעבליז ןוא רעכ
 ןגעוו טרעהעג ןבָאה עכלעוו ,סרעמרַאֿפ

 ןדיי ןייק לָאמ ןייק ןבָאה רעבָא ,ןדיי
 טָאטש ןיא ןעמוקעג ןענייז ,ןעזעג טינ
 -ָאשזד ןדיי ןֿפיױא קוק ַא ןּפַאכ וצ ןירַא
 םיא ןבָאה ייז יו םעד ךָאנ-ןוא .סַאנ
 ןעמונעגנָא םיא ייז ןבָאה ,טכַארטַאב
 -ונעגניירַא םיא ןוא ןכיילג רעייז רַאֿפ
 | ,טימ רעייז ןיא ןעמ

 ענייז טימ טקַאטנָאק ןיא ןעמוק סָאד
 ןלעֿפעג ןייֿפ ץנַאג ןסַאנָאשזד זיא םינכש
 ךָאנ טקנעבעג רעבָא טָאה רע .ןרָאװעג
 רע זַא ,טֿפָאהעג טָאה ןוא ןדיי ערעדנַא
 ןכלעוו םורַא לרעמעק סָאד ןרעוו לָאז;
 -ידיי עטשרע יד ןרימרָאֿפ ךיז לָאז סע
 טָאג םעד ןעניד לָאז סָאװ ,הליהק עש

 -ברעמ רעסיורג רעד ןיא לארשי ןוֿפ
 טקישעגקעװַא רע טָאה ,?עירָאטירעט
 ןוא טניײרֿפ ענייז וצ ןטכירַאב עקימַאלֿפ
 -גייש רעד ןגעוו דנַאלגנע ןיא םיבורק
 יד ןגעוו ןוא לָאט ָאיײהָא יםעד ןוֿפ טייק

 עיינ סָאד סָאװ ןטייהנגעלעג עסיורג
 ןבָאה ווירב עקיזָאד יד .ןבעג ןעק דנַאל

 1819 ןיא ןוא .ןטַאטלוזער טכַארבעג

 ךָאנ ןבילקעגרעבירַא םיא וצ ךיז ןבָאה

 ,דנַאלגנע ןיא ענעריובעג ןדיי

 לָאצ עקידנטיײדַאב ַא יו לענש ױזַא

 ןבָאה טָאטש ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה ןדיי



 ןטימ הליהק ַא ןיא טרימרָאֿפ ךיז ייז
 -וקעגרָאֿפ זיא סָאד ,לארשי-ינב ןעמָאנ
 יז ןביירש ױזַא ןוא ,1824 רָאי ןיא ןעמ
 -סלרַאשט ןיא הליחק רעשידיי רעד וצ

 ןטרָאד ןבעל-הליהק ַא ןריֿפ רימ; : ןָאט

 קירוצ רָאי עכעלטע טימ טשרע ואוו
 ןעוער סָאד טרעהעג זיולב ןעמ טָאה
 רעמ ךָאנ סָאד ןוא תויח עדליוװ ןוֿפ
 ,"ןשטנעמ עדליוו ןוֿפ יירשעג ךעלקערש

 . יד ןעוועג ָאגַאקיש זיא יָאניליא ןיא
 בָאקיישזד .הליהק עשידיי עטסטלע

 רעכלעו דיי רעטשרע רעד ,בילטָאג

 זיא ,ָאגַאקיש ןיא טצעזַאב ךיז טָאה
 ןיא .18230 רָאי ןיא ןעמוקעגנָא ןיהַא
 ריֿפ ךָאנ ןעמוקעגנָא ןיהַא ןענייז 0
 טָאה רעטעּפש רָאי יירד טימ ןוא ,ןדיי
 .ףשֹנ יד ןבעגעגנָא ירָאטקעריד יטיס יד

 -דעּפ ,םירחוס עשידיי עכעלטע ןוֿפ ןעמ

 -ידיי רעטשרע רעד .רעדיינש ןוא סרעל
 זיא טנגעג רענעי ןיא רעמרַאֿפ רעש

 רעכלעוו ,רעיימ ירנעה ןעוועג אמּתסמ

 גנוריגער רעד ייב טֿפױקעגּפָא טָאה

 לטעטש םעד ןיא דנַאל רעקַא 0

 ךיז טָאה ןוא .יטנוַאק קוק ,גריובנוַאש

 ,טצעזַאב ןטרָאד

 טנעגַא רעד ןעוועג ךיוא זיא רעיימ

 -לעזעג עיצַאזינָאלַאק רעשידיי רעד ןוֿפ

 ךיז טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא ןַא ,טֿפַאש

 ,ןדיי ןצעזַאב וצ ליצ ַא רַאֿפ טלעטשעג

 סנרַאֿפ ףיוא ,ןטנַארגימיא סרעדנוזַאב

 ןֿפױקּפָא ןייז ךָאנ *.עקירעמַא ברעמ ןיא

 ירָאטַאזינָאלָאק עוװיטַאלוקעּפס יד ןשיװצ *

 ץטסטנאסערעטניא יד זיא ןעגנומענרעטנוא עש
 וצ חנ ,מ יכדרמ ןוֿפ ךוזרַאֿפ רעד ןעװעג

 ןדיי יד רַאֿפ עירָאטירעט-טײהײרֿפ ַא ןדנירג
 רָאי ןיא .קרָאי-וינ ברעמ ןיא טלעװ רעד ןוֿפ

 רעד וצ עיציטעפ ַא טגנאלרעד חנ טָאה 0
 ןֿפױקרַאֿפ םיא לָאז יז ילבמעסַא רעקרָאי-וינ
 ואװ,, ,רעוװיר ַארגַאינ םעד ןיא דנַאליײא דנערג
 ןטרָאד ןצעזאב וצ ךוזרַאֿפ א --- זיא ליצ ןייז

 ,"ץּפָאריײא ןוֿפ ןביולג ןשידיי ןוֿפ ןטנַארגימיא

 ףעיימ טָאה ,גנֹוריגער רעד רַאֿפ דנַאל
 ןוֿפ סיֿפָא ןלַארטנעצ םוצ טעטכירַאב
 רע זַא ,קרָאי-וינ ןיא טֿפַאשלעזעג רעד
 רַאֿפ ץַאלּפ עקיטכיר סָאד ןענוֿפעג טָאה

 טנֿפע ָאגַאקיש; .סעקינבושיי עשידיי
 רעסיורג ַא רַאֿפ .ןויטקעּפסרעּפ עטיירב
 -עג רע טָאה ,"טֿפנוקוצ רעלעיצרעמָאק

 יד ןרילבַאטע וצ ןגָאלשעגרָאֿפ חנ טָאה ָאד

 ןוֿפ טָאטש, א -- (טָארָארַא) טררַא טָאטש

 1825 ןיא ,קלָאֿפ ןשידיי םעד רַאֿפ *ענעֿפָאלטנַא

 וצ עיצַאמַאלקָארּפ , א טזָאלעגסױרַא חנ טָאה

 טימ טלעװ רעצנַאג רעד רעביא ןוֿפ "ןדיי יד

 -וצ זיא ץַאלּפ-טיײקרעכיז ַא זַא, ,ארוק לוק א
 ןוֿפ ןסינעג ןענָאק ייז ואוו ,ייז רַאֿפ טיירגעג

 סָאװ ,קילג ןוא טײקכעלמעװקַאב ,ןדירֿפ םעד

 -מוא רעד ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגוצ ייז ייב זיא
 טֿפאשרעה רעקיליװזייב ןוא טײקטנַארעלָאט

 (סטָאג ןייז ןיא ."תורוד עקידרעירפ ןוֿפ

 -ֿפיױא טיירג ךיא ןיב, ,רָאֿפ רע טצעז ,"ןעמָאנ

 יד ןלעטשֿפױא קירוצ ןוא ןעיינאב ,ןבעלוצ |

 רעד רעטנוא ,קלָאֿפ ןשידיי םעד ןוֿפ הכולמ

 יטסנָאק רעד ןוֿפ עיצקעטָארּפ ןוא טכיזֿפױא

 עטקינײארַאֿפ יד ןוֿפ ןצעזעג יד ןוא עיצוט

 ןוא קידנריציֿפיטַאר ,עקירעמַא ןופ ןטַאטש

 -יװירּפ ןוא טכער ערעזדנוא עלא קידנעײנַאב

 ןוא דנַאטש רעזדנוא ,ןעמָאנ רעזדנוא ,סעיגעל
 רעקלעֿפ יד ןשיװצ טײקרַאטש עצנַאג רעזדנוא !

 לָאמַא ןעװעג זיא סע יװ טקנוּפ ,טלעװ רעד ןוֿפ
 ןוא .םיטֿפוש יד ןוֿפ טֿפַאשרעה רעד רעטנוא

 ףיוא גנוטכילֿפרַאֿפ א ףױרַא ךיא גייל טימרעד
 -ערּפ ערעזדנוא ,םינבר עבושח ערעזדנוא עלַא
 ישָאר ,סעגָאגאניס ןוֿפ םיאבג ןוא ןטנעדיז
 רעד ןוֿפ רעדירב ענעעזעגנָא ןוא תובישי

 ןיימ ןטײרּפשרַאֿפ ןלָאז ייז ,טלעװ רעצנַאג

 -ןּפָאּפ ױזַא ןכַאמ םיא ןוא ארוק לוק ןקיזָאד

 ."ךעלגעמ רָאנ ליֿפיװ ויטקעֿפע ןוא רעל

 רעד ןוֿפ ןעמוקעגסיורַא טינרָאג זיא סע

 םינבר יד .עיציזָאּפָארּפ רעזעידנארג רעקיזָאד
 יד ןוֿפ רעריֿפ עכעלטרָאװטנַארַאֿפ ערעדנַא ןוא

 ףרַאש ןבָאה עּפָאריא ןיא םיבושיי עשידיי
 -ייא ןקיזָאד םעד ןֿפרָאװעגּפָא שירָאגעטַאק ןוא

 -ַאב ןייז רַאֿפ ןחנ ןסירעגרעטנורַא ןבָאה ,לַאֿפ
 םעד ןוֿפ רעריֿפ םעד רַאֿפ ןײלַא ךיז ןעמיטש

 חנ .טלעװ רעצנאג רעד רעביא קלָאֿפ ןשידיי
 רעד ןגעװ ןסעגרַאֿפ לענש ךיוא טָאה ןײלַא
 .ערעֿפַא רעצנאג רעקיזָאד
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 סָאװ ,ריא םורַא דנַאל סָאד ןוא,, ,ןבירש

 -ַאב זיא ,קינָאה ןוא ךלימ טימ טסילֿפ

 -ערָאה-דנַאל רַאֿפ טסַאּפעגוצ סרעדנוז

 ."סעקינשַאּפ

 טכירַאב ןקיזָאד םעד ןוֿפ ךמס ןֿפױא

 רָאנ רעבָא ,ןעמוקעג ןדיי לָאצ ַא ןענייז
 -מוַאש םורַא טצעזַאב ךיז ןבָאה ייווצ

 -עצ ךיז ןבָאה עקירעביא יד .,גריוב

 ןוא טַאטש ןצנַאג םעד רעביא טײרּפש

 עלעיצרעמָאק וצ ןעמונעג ךיז ןבָאה

 ,ןטֿפעשעג

 ןעמוקעגנָא ןענייז ןדיי רעמ ךס ַא

 ןיא סרעדנוזַאב ןוא 1846 ןוא 1845 ןיא

 םעד ןוֿפ גנוקידנערַאֿפ רעד ךָאנ ,9

 -ַאג רעד ןוא לַאנַאק-ןעגישימ יָאניליא

 יז ןוֿפ לָאצ ַא ,ןַאבנזײאדָאגַאקישדַאניל

 עטעטכירעגסיוא ןיוש טֿפױקעג ןבָאה

 טגרָאזַאב ךיז ןבָאה ערעדנַא ,סמרַאֿפ

 ערעדנַא ךָאנ ןוא דנַאל-גנוריגער טימ

 -מָאק ,רעֿפרעד ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה

 עלעיצרעמָאק טימ ײרעמרַאֿפ קידנריניב

 רעטסערג רעד רעבָא .ןעגנומענרעטנוא

 -לעוו ,ָאגַאקיש ןיא ןבילברַאֿפ זיא לייט

 רעקיטכיוו ַא ןרעוװ ןביוהעגנָא טָאה עכ

 ןענייז 1850 רָאי ןיא .רעטנעצ-סלדנַאה
 רעניואוונייא עשידיי 200 ןעוועג ןיוש

 יירד טימ ,"טָאטש רעקיטניוװ, רעד ןיא

 -ַאטע זיא ,1847 רָאי ןיא ,םעד רַאֿפ רָאי

 עטשרע יד ַאגַאקיש ןיא ןרָאװעג טרילב

 ידע ןעמָאנ ןרעטנוא הליהק עשידיי

 ,"ברעמ םעד ןוֿפ רענעמ יד ןוֿפ הליהק

 ףיוא קרעוו ַא ןעמונעג טלָאװ סע

 ןגעוו עטכישעג עלוֿפ יד ןלייצרעד וצ

 רעשידיי רעדעי ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד

 ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא הליהק

 ,גירקרעגריב םעד רַאֿפ ןוֿפ ןרָאי יד ןיא

 קינײװ רעייז ןעוועג ןענייז סע לייוו

 -רַאֿפ ןעוועג טינ ןלָאז עככלעוו ןטַאטש

 -יהק עשידיי ןייא סנטסקיניײװמַא ןגָאמ

 ָאד ןיוש זיא 1850 רָאי ןיא זַא ױזַא .הל

 עשידיי ןוֿפ ןעמענ 80 םורַא ןוֿפ לטעצ ַא

 | סעיצַאזינַאגרָא-הליהק

 -שטייד) ,ןרעייב טזָאלרַאֿפ ןבָאה ןדיי

 ערעווש רעביא 1826 ןיא ךָאנ (דנַאל

 ערעװש ןוא ןעגנוצענערגַאב-הנותח

 ןענייז ייז רעבָא ,ןצעזעג עשימָאנָאקע

 ערעסערג ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 ,רעטעּפש רָאי גנילדנעצ ַא טימ ןלָאצ

 -ירדרעטנוא ןוא טײקמערָא עסיורג ןעוו

 ןֿפױלטנַא וצ ןעגנואווצעג ייז טָאה גנוק

 עקיזָאד יד ןוֿפ לייט ַא .דנַאלשטיײיד ןוֿפ

 -יצרעֿפ-ןוא-טכַאא ןעוועג ןענייז ןדיי

 ןוֿפ ענעֿפָאלטנַא טסייה סָאד -- "רעק

 טּפַאכעגמורַא טָאה סָאװ ,עיצקַאער רעד

 גנוקירדרעטנוא רעד ךָאנ דנַאלשטייד

 ,1848 ןיא עיצולָאװער רעד ןוֿפ

 -עגנָא טָאה רעכלעוו ,רעלדעּפ רעד

 - קעּפ ןגָארט ןוֿפ ןטֿפעשעג ענייז ןביוה
 טעברַאעגֿפױרַא ךיז טָאה ,הרוחס טימ

 רעד טימ ןוא ,ןגָאװ-ןוא-דרעֿפ ַא ףיוא

 םענייא ןיא טצעזַאב ךיז רע טָאה טייצ

 ךיז ןבָאה סע ואוו ,םיבושי עיינ יד ןוֿפ

 רַאֿפ ןעגנוגנידַאב עקיטסניג ןֿפַאשעג

 -סלדנַאה ַא רעדָא םָארק ַא ןענעֿפע
 ענעדיײשַאב עכלעזַא ןוֿפ ןוא .טקנוּפ

 ןסקַאװעגסיוא זײװנֿפוטש ןענייז ןביוהנָא

 ןיא ןעגנומענרעטנוא-סלדנַאה עקיזיר

 - ,סנילרָא-וינ ,ָאקסיצנַארֿפ-ןַאס ,ָאגַאקיש

 ערענעלק ןיא ןוא לוָאּפ-,טס ,יטעניסניס

 ,ןטקנוּפ-ןשיווצ

 : ןרָאװעג ןענייז ןדיי עשטייד עלַא טינ

 יז ןוֿפ לָאצ ַא ,םירחוס ןוא רעֿפױקרַאֿפ

 -ילעב ןוא ןטסינישַאמ ןעוועג ןענייז

 קידנעמוק ,ןוא עּפָאריײא ןיא תוכָאלמ

 רעדיוו ךיז ייז ןבָאה ,עקירעמַא ןייק

 .תוכָאלמ עשימייה ערעייז וצ ןעמונעג

 -ידיי עקיזָאד יד ןבָאה ןכיג ןיא רָאג ןוא

 ןַא ןליּפש וצ ןביוהעגנָא רעטעברַא עש

 -ַאב-רעטעברַא רעד ןיא עלָאר עוויטקַא

 ןיא ןרָאי רעקיצֿפוֿפ יד ןוֿפ גנוגעוו
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 רּתסֹא סעסימ .,טרעדנוהרָאי ןקירָאֿפ

 -רַא ןַא ,סטעזושטַאסַאמ,ןיל ןוֿפ ףילנירג

 א ןעוועג זיא ,ךַאֿפ-ךיש םייב ןירטעב

 ןוֿפ קיירטס ןסיורג םעד ןוֿפ ןירעריֿפ

 -גנע-וינ ןיא 1860 ןיא רעטעברַא-ךיש

 רענָאטסָאב ַא ןוֿפ רעטרָאּפער ַא .דנַאל

 "דַא טרעהעג יז טָאה רעכלעוו ,גנוטייצ

 טָאה ,סרעקיירטס ןוֿפ גניטימ ַא ןריסער

 טכַאמעג טָאה עדער ריא זַא ,ןבירשעג

 -:זעוונָא עלַא ףיוא קורדנייא ןקרַאטש ַא

 טָאה---"ךַאז רעייז טכַארטַאב יז, .עקיד

 -לווארט; רענָאטסָאב ןיא ןבירשעג רע

 ,1860 ,ןטס28 םעד ,רַאורבעֿפ ןוֿפ "רע

 שרעדנַא טינ ןוא ךַאז רעקיליײה ַא רַאֿפ,

 ,ןכרַאירטַאּפ עשידיי יד ןוֿפ ךַאז יד יו

 לייוו ,םירצמ טזָאלרַאֿפ ןבָאה עכלעוו

 -רַא וצ ןרָאװעג ןעגנואווצעג ןענייז ייז

 ןלעטשוצ ךָאנ ןוא טינרָאג רַאֿפ ןטעב

 ,?ןלַאירעטַאמ ענעגייא ערעייז

 -ריב םעד ברע עסערּפ עשידיי יד

 -קָא; םעד ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא גירקרעג

 ןבעגעגסיורַא טַאלבנכָאװ ַא ,"טנעדיס

 קיזייא דנערווער ךרוד עיֿפלעדַאליֿפ ןיא
 ַא ךיוא ,"טילַאערזיא; םעד ;רעסעל

 -יסניס ןיא ןבעגעגסױרַא ,טַאלבנכָאװ

 ,מ קיזיא ר"ד דנערווער ךרוד יטַאנ

 -עגסױרַא ,"רענילק ילקיוו, םעד .זייוו

 "ווער ךרוד ָאקסיצנַארֿפ ןַאס ןיא ןבעג

 ,?לַאניס , םעד :ןַאמקע סוילושזד דנער

 ןיא ןבעגעגסױרַא ,גנוטייצ עכעלשדוח ַא

 דיווייד ר"ד דנערווער ךרוד רָאמיטלַאב

 -נעסעמ שיאושזד, םעד ןוא ,ןרָאהניײא

 ןבעגעגסױרַא ,טַאלבנכָאװ ַא ,"רעשזד

 ר"ד דנערווער ךרוד קרָאי וינ ןיא

 + ,סקיזייא .מ לעוימעס

 ןטרַאװרעד וצ ןעוועג זיא'ס יװ

 -רַאֿפ לָאצ ַא ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז

 ענעֿפרָאװעצ יד ןקינײארַאֿפ וצ ןכוז

 עטקינײארַאֿפ יד ןיא םיבושי עשידיי

 גנירג טינ ךיז טָאה סָאד רעבָא ,ןטַאטש

 רעד ,סנטשרע .ןכעלקריװרַאֿפ טזָאלעג
 ןבָאה ןדיי עשישטייד יד סָאװ טקַאֿפ
 ייס ךַארּפש-טרובעג רעייז ןטלַאהעגנָא

 עכעלטנֿפע ייב ייס ןעמייה ערעייז ןיא

 ַא ןֿפַאשעג טָאה סָאד ,ןעגנולמַאזרַאֿפ
 -ַאּפש-טלַא יד ןוא ייז ןשיווצ גנולייטעצ

 יד ןוא ןדיי עשיזעגוטרָאּפ ןוא עשינ
 ןלוּפ ןוֿפ ןדיי ענעמוקעגנָא-גנַאל-טינ
 עזעיגילער יד ,סנטייווצ ,דנַאלסור ןוא

 -קָאדָאטרָא יד ןשיווצ ןטײקנדישרַאֿפ
 ןדיי ייב תוליהק-םרָאֿפער יד ןוא עשיס
 ןדעי ןוֿפ געוו ןיא טלעטשעג ךיז ןבָאה
 ,טייקינייא עשידיי ןכיירגרעד וצ ךוזרַאֿפ

 -עג ןבָאה עכלעוו תוחוּכ יד רעבָא

 -עג רבוג ןבָאה טייקינייא רַאֿפ טעברַא

 -כיורטש עקיזָאד יד ןוֿפ בור סָאד ןעוו

 ןוֿפ ןדיי יד ןבָאה 1840 ןיא .ןעגנול

 -כרוד ןיא טקינײארַאֿפ ךיז עקירעמַא

 ןגעק ןעגנולמַאזרַאֿפ-טסעטָארּפ ןריֿפ

 ןציירד ןקיניײּפ ןוא ןריטסערַא םעד

 -יס ,קעסעמַאד) קשמד ןיא ןדיי

 ןוֿפ עגַאלקנָא רעד ףיוא (עיר
 -ָארּפ עקיזָאד יד .ךַאנָאמ ַא ןענעגרה
 םעד ןבעגעג ןבָאה ןעגנולמַאזרַאֿפ-טסעט

 -רָא וצ גנוגעווַאב ַא רַאֿפ סיוטש ןטשרע

 עלַאנָאיצַאנ עקידנעטש  ַא ןריזינַאג

 ןיא ןדער לָאז עכלעוו ,טֿפַאשרעּפרעק

 ןדיי רענַאקירעמַא עלַא ןוֿפ ןעמָאנ
 -ָאד רעד ןוֿפ טקנוּפ עיצַאנימלוק רעד

 -רָאֿפ יד ןעוועג זיא גנוגעווַאב רעקיז

 -עלעד ןוֿפ דרַאָאב; ַא 1859 ןיא גנורימ

 ?ןטילַאערזיא רענַאקירעמַא ןוֿפ ןטַאג

 -עג זיא סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא עקיזָאד יד

 רעד ןוֿפ רעטסומ ןטיול ןרָאװעג ןֿפַאש

 עשילגנע יד ייב *סיטויּפעד ווָא דרַאָאב;

 טעדנירגעג זיא ,(1760 רָאי ןיא) ןדיי

 -וןינ ןיא ןָאשנעװנָאק ַא ייב ןרָאװעג

 ,1859 ,רעבמעווָאנ ןט27 םעד ,קרָאי

 "יהק עשידיי 25 רעביא ןוֿפ ןטַאגעלעד

 דנַאל ןוֿפ ןטנגעג ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ תול
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 רעקיזָאד רעד ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה

 ,ןָאשנעװנַאק

 -סיורַא יוװ ,דרַאָאב רעד ןוֿפ ןליצ יד

 סָאװ ,עיצוטיטסנַאק ַא ןיא טכַארבעג
 ,רעבמעווָאנ ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא

 ןעלמַאז סָאד .1 :ןעוװעג ןענייז ,9

 -רָאֿפניא עשיטסיטַאטס ןלעטשסיוא ןוא

 .-עמַא ןיא ןטילַאערזיא יד עגונב עיצַאמ|
 -ליב ןוֿפ ןַאלּפ ַא ןריֿפכרוד .2 : עקיר

 ןוֿפ ןדייל עכלעוו ןדיי ןֿפלעה ,2 ; גנוד

 -עמַא ןיא ןעגנוגלָאֿפרַאֿפ עזעיגילער

 -נָא .4 :עקירעמַא רעסיוא ןוא עקיר

 טימ ןעגנואיצַאב עכעלטניײרֿפ ןטלַאה

 רעביא סעיצַאזינַאגרַא עשידיי עכעלנע

 עכעלטנירג ַא ןרילבַאטע .5 ; טלעוו רעד

 ןשיווצ גנוקינײארַאֿפ עקיסיואכרוד ןוא

 עטקינײארַאֿפ יד ןיא ןטילַאערזיא יד

 ,ןטַאטש

 ךיז ןבָאה תוליהק עשידיי עלַא טינ
 -עד ןוֿפ דרַאָאב, רעד ןיא ןסָאלשעגנָא

 ,תוליהק םרָאֿפער עכעלטע .,?ןטַאגעל

 הליהק יניס רה יד קידנכיירטשרעטנוא
 ןוֿפ לאונמע לּפמעט ןוא רָאמיטלַאב ןוֿפ
 ,ןסיורד ןוֿפ ןבילבעג ןענייז ,קרָאי-וינ

 -וי ןעמונעג ךיז טָאה דרַאָאב יד לייוו

 עזעיגילער עסיוועג רעביא עיצקידסיר

 דרַאָאב , יד טָאה ןגעװטסעדנוֿפ .סעגַארֿפ

 -זיא רענַאקירעמַא ןוֿפ ןטַאגעלעד ןוֿפ
 טירש ןקיטכיוו ַא טכַאמעג ?ןטילַאער

 -ינייא רעשידיי ןוֿפ געוו ןֿפױא סיױרָאֿפ

 .עקירעמַא ןיא טייק
 יד וצ גנַאגוצ רעד ןעוועג זיא סָאװ

 ןיא םלוע רענַאקירעמַא םעד דצמ ןדיי

 ? גירקרעגריב ןרַאֿפ ןוֿפ עקירעמַא רעד

 -רושז ןָאטסָאב; רעד טָאה 1827 ןיא

 ץַאלּפ טנענימָארּפ ַא ןבעגעגּפָא *לַאנ

 זיא סָאװ ,ןדיי ןגעוו לקיטרַא ןַא רַאֿפ

 1837 ינוי ןיא ןרָאװעג טקורדעגרעביא

 ,"סנעשזדילעטניא שיאושזד; םעד ןיא

 -יא טָאה לקיטרַא רעקיזָאד רעד לייוו

 ָארוט אדוי

 ַא דצמ ןדיי וצ גנַאגוצ םעד טרירטסול

 ,טייצ רענעי ןוֿפ גנוטייצ רעקידנריֿפ

 -עג זייוולייט ךיז טָאה לקיטרַא רעד

 :ױזַא טנעייל

 ?ןדיי יד;
 ןטלַא ןקיזָאד םעד ןוֿפ ןשטנעמ יד;

 טײרּפשעצ ןוא טייזעצ שטָאכ ,קלָאֿפ

 ךָאנ ןענייז ,דרע רעד ןוֿפ םינּפ ןרעביא

 יו רערעמ ליֿפ ,לָאצ ןיא סיורג ץלַא

 טנעקעג קוק ןטשרע ןוֿפ ךיז טלָאװ סע

 יד ץלַא ךָאנ ןטיהרַאֿפ ייז ,ןזייווסיוא

 ןבָאה עכלעוו ,ןטֿפַאשנגיײא רעטקַארַאכ

 -עגסיוא עקיזָאד סָאד טכַאמעג סיורג
 רָאי טנזיוט ייווצ טימ קלָאֿפ עטנכייצ

 טניז ןדיי יד ןוֿפ עטכישעג יד .קירוצ

 "יט ךרוד ןרָאװעג בורח זיא םילשורי

 -סוליא עקידנגָאלש ַא זדנוא טיג ,ןסוט

 וצ זיא סע רעווש שיזיֿפ יו ,עיצַארט

 -ַאב ַא ןוֿפ רעטקַארַאכ םעד ןרעדנע

 ןדיי יד .עסַאר רעדָא קלָאֿפ טמיטש
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 ןרָאטקַאֿפ עטסקרַאטש יד טַאהעג ןבָאה

 "ער יד ןוא םיגהנמ יד ןטלַאהנָא ןגעק

 רעבָא ,ןרעטלע-רוא ערעייז ןוֿפ עיגיל

 ןבָאה ייז .ןדיי ןבילבעג ךָאד ןענייז ייז

 עטסכעלרעדיוש יד ןגָארטעגרעביא

 -מיא עסיורג ןוֿפ ןגינעק .ןעגנוגלָאֿפרַאֿפ

 -ילער ַא רַאֿפ ןטלַאהעג ןבָאה סעירעּפ

 ןיא .טולב שידיי ןסיגרַאֿפ וצ בוח ןזעיג

 סָאד זיא רעדנעל עכעלטסירק עקינייא

 ןרָאװעג טנכעררַאֿפ ןדיי ַא ןענעגרה

 ןדיי יד .ןכערברַאֿפ קידלַאװג ַא רַאֿפ טינ

 -רַאֿפ ןיא ןרָאװעג טקידלושַאב ןענייז

 לָאמנייק ןענייז ייז עכלעוו ,סנכערב

 ןוא רעטרעדנוה ןוא ,ןעגנַאגַאב טינ

 ןוא ןימ ןוֿפ דיישרעטנוא ןָא ,רעטנזיוט
 דרעוװש רעד ןוֿפ ןלַאֿפעג ןענייז ,רעטלע

 זיא ןגעמרַאֿפ רעייז ןוא ,ןילּת םנוֿפ

 -רעטנוא יד ןשיוװצ ןרָאװעג טלייטעצ

 -גואווצעג ייז ןענייז לָאמטֿפָא .רעקירד

 טלעג ךס  ַא ןלָאצַאב וצ ןרָאװעג ןעג
 רעד :ור רעקילייוװטייצ לסיב ַא רַאֿפ

 -ןוא-דנַאש ַא ןרָאװעג זיא דיי ןעמָאנ

 -יצ רעצנַאג רעד רעביא טרָאװ-לדיז

 ןבָאה ייז רעבָא ,טלעוו רעטריזיליוו

 -רַאֿפ טינ טונימ ַא ףיוא וליֿפַא לָאמנייק |

 ,עיגילער רעייז טנקײלרַאֿפ רעדָא ןסעג

 .ןעמָאנ רעדָא םיגהנמ ערעייז

 -לַא םעד ןיא ךס ַא ןַארַאֿפ זיא סע

 סָאװ ,ןדיי יד ןוֿפ רעטקַארַאכ םעניימעג

 ןעמ רעבָא ;ןלעֿפעג טינ זדנוא ןעק

 -יחי ןוֿפ ןרעלעֿפ זַא ןעקנעדעג ףרַאד

 ןוֿפ טַאטלוזער ַא טֿפָא רעייז ןענייז םיד

 וצ טַײײקיטכערעגמוא ןוא גנוטכַארַאֿפ

 סָאד ןרענואווַאב רעכיג ןֿפרַאד רימ .ייז

 -נוא וצ טלעטשעגסיוא קידנעייז ,סָאװ

 עלַא דצמ גנוקידיײלַאב ןוא גנוקירדרעט

 ךס ַא ןוֿפ ךשמ ןיא ןסַאלק עכעלטסירק

 ךָאד ןדיי יד ןבָאה ,ןרָאא רעטרעדנוה
 סקלָאֿפ רעייז ןוֿפ ךס ַא טריוװרעזערּפ

 ."תולעמ עטסעב

 יד ןוא ןדיי יד
 - גנוגעװַאבײרעֿפַאלקשײטנַא
 -ַאלקשייטנַא רעכעלטלעוװלַא ןַא ייב

 -עגּפָא זיא סָאװ ,ןָאשנעוװנָאק -יײרעֿפ

 ,1840 ןיא ןָאדנַאל ןיא ןרָאװעג ןטלַאה

 טַאגעלעד רעד ,עימערק ףלָאדַא טָאה

 -ָאלּפַא םעד טלייצרעד ,ךײרקנַארֿפ ןוֿפ

 -רַאֿפ ןֿפרַאד ןדיי יד זַא ,םלוע ןקידנריד

 -עי ןיא ןעזנָא ךיז ןוא ץַאלּפ ַא ןעמענ
 ךיז טלעטש עכלעוו ,גנוגעווַאב רעד

 -ענ ,ײרעֿפַאלקש רעכעלשטנעמ ןגעק
 -ײרֿפ עלַא; זַא ,טכַארטַאב ןיא קידנעמ

 עלַא ןוא ,לַאװק ןייא ןוֿפ ןעמוק ןטייה
 ןייא ךיז ןשיווצ ןבָאה ןעגנוגלָאֿפרַאֿפ

 ,"תוכייש

 ןוֿפ ןגינעגרַאֿפ סיורג בָאה ךיא;

 -נָאק רעקיזָאד רעד ןיא ךיז ןסילשנָא

 לייווק ,טרעלקרעד רע טָאה ,"ןָאשנעװ

 עכלעוו ,ןדיי יד ןוֿפ סיױרַא םַאטש ךיא

 -ַאלקָארּפ וצ עטשרע יד ןעוועג ןענייז

 ,ײרעֿפַאלקש ןוֿפ גנוֿפַאשּפָא יד ןרימ

 סָאד רעביא זיולב ךיא רזח טנייה ןוא

 ןטלַאהעג לָאמעלַא ןבָאה ןדיי יד סָאװ

 רעבירעד טעװ סע ןוא ,ּפיצנירּפ ַא רַאֿפ

 ךיא ןעוו ,טנַאסערעטניא ךייא רַאֿפ ןייז

 סָאד זַא ,ןורּכז רעייא ןשירֿפּפָא לע

  ,םייסיא יד ,עטקעס עשידיי יד טָאה

 ײרעֿפַאלקש טרעלקרעד ןטשרע םוצ

 ,ןעוועג זיא סָאד ןוא ,ןכערברַאֿפ ַא רַאֿפ

 ַא ,סיוא ךיז טקירד סויװַאלֿפ ףסוי יו

 -ורמוא ןוא גרָאז ןוֿפ הביס עקידנעטש

 ?טַאטש ןרַאֿפ טייקיא

 -ָארּפ ןקיזָאד םעד ןוֿפ ןליֿפעג יד

 ךיז ןבָאה ןדיי ןשיזױצנַארֿפ ןוויסערג

 ענייז ןוֿפ ךס ַא וצ ןגָארטעגרעבירַא

 "נוֿפ ,עקירעמַא ןיא רעדירב-סקלָאֿפ

 -ַאקירעמַא קיניײװ ָאד ןענייז ןגעווטסעד

 ןשידיי ןוֿפ ןשטנעמ טנכערעגניײרַא ,רענ

 ןייז ןלָאז עכלעוו ,עקירעמַא ןיא קלָאֿפ

 -יטנַא יד זַא ,טקַאֿפ ןטימ טנַאקַאב
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 ןגָארקעג טָאה גנוגעוװַאב ײרעֿפַאלקש

 ,ןדיי יד ןוֿפ גנוציטשרעטנוא עמערַאװ ַא

 ןבָאה ןדיי לָאצ עשביה ץנַאג ַא זַא ןוא

 -עג ַא ףיוא ןסױטשעגנָא ךיז רַאֿפרעד

 ןֿפרָאװעג ןענייז ,םרח ןכעלטֿפַאשלעז

 טּפשמרַאֿפ ןענייז ,סעמרוט ןיא ןרָאװעג

 ןלעטשנייא רַאֿפ --- טיוט םוצ ןרָאװעג

 רעכעלשטנעמ ןוֿפ ך ַאז רעד רַאֿפ ךיז

 טינ ןײמעגלַא ןיא זיא סע .טײהײרֿפ

 -גולָאװ יד ןשיוצ זַא ,לשמל ,טנַאקַאב

 -נוא טלעטשעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןריט

 טָאה רע ןעוו ,ןָאֿפ סנוָארב ןַאשזד רעט
 רעכעלטעג; ןייז ףיוא טזָאלעגקעװַא ךיז

 -ַאלקש ןייק ןזָאלרעד וצ טשינ "עיסימ
 יירד ןעוועג ןענייז ,סעזנעק ןיא ײרעֿפ

 רעניוו רָאדָאעט ,ידנָאב טסוגיוא ; ןדיי
 ךשמ ןיא .ןימַאשזדנעב בָאקיײשזד ןוא
 רעד רעביא ןֿפמַאק ערעטיב יד ןוֿפ
 יד ןבָאה ,"'סעזנעק רעקידנקיטולב,
 1855 ןוֿפ ןגָאלשעג ךיז ןדיי יירד
 םעד ןעװעטַאר וצ ידּכ 1857 יב
 .יּפָא ןוא טעברַא רעײרֿפ רַאֿפ ברעמ

 -ןֿפַאלקש רעד ןוֿפ ףירגנָא םעד ןלעטש

 ,טֿפַאשרעה

 עטסשיטַאמַארד יד ,ידנָאב טסוגיוא

 ןשידיי ןקיזָאד םעד ןוֿפ טייקכעלנעזרעּפ

 ןרָאװעג ןריובעג זיא .,טַאריוװמואירט

 רעטלע ןיא ,1848 ןיא ,1822 ןיא ןיוו ןיא

 ןסָאלשעגנָא ךיז רע טָאה ,רָאי ןצֿפוֿפ ןוֿפ

 -ָאיצולָאװער רעשיטנעדוטס רעד ןיא

 -יטקַא ןַא קידנרעוו ,גנוגעווַאב רערענ

 -ַאקַא רעניו םעד ןוֿפ דילגטימ רעוו

 -טימ 9000 סעמעוו ,ןָאיגעל ןשימעד

 -ולָאװער םעד ןֿפלָאהעג ןבָאה רעדילג

 ןבױהוצֿפױא טושָאק רעריֿפ ןרענָאיצ

 "ייד םעד ןיא דנַאטשֿפױא-סקלָאֿפ ַא

 -ּפעס ןיא .טָאטש ןשיכיירטסע-שישט

 ןבָאה רָאי ןקיבלעז םעד ןוֿפ רעבמעט

 -עמַא ןייק טרירגימע ןרעטלע סידנָאב

 יד ןיא ןטעטיוויטקַא ענייז .ןוא ,עקיר
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 ןוארב ןַאשזד

 טײהײרֿפ רַאֿפ ןֿפמַאק עשיאייּפָאריײא

 .ןרָאװעג ןסירעגרעביא לָאמַאטימ ןענייז

 -ולָאװער רעכעלטנגוי רעד רעבָא

 ןוֿפ ןרָאװעג טמַאלֿפעגֿפױא זיא רענָאיצ

 ןוֿפ ךַאז רעד ןֿפלעה וצ ףור ןדעי

 -רַאֿפ ךיז רע טָאה 1850 ןיא ,טײהײרֿפ

 -ַאב וצ עיצידעּפסקע ןַא ןיא ןבירש

 -רעטנוא עקיזָאד יד ןעוו .ַאבוק ןעײרֿפ

 . "לוזער ןייק טכַארבעג טינ טָאה גנומענ

 ןייק טרעקעגמוא ךיז רע טָאה ,ןטָאט

 רעטעּפש רָאי רַאּפ ַא טימ .סיאול .טס

 -נעב בָאקיישזד טימ ןעמַאזוצ רע טָאה

 -בַאטע רעניוו רָאדָאעט ןוא ןימַאשזד
 -ַאװַאסָא ןבעל טקנוּפ-סלדנַאה ַא טריל

 -עג יירד יד ןענייז ָאד ,סעזנעק ,ימָאט

 רעד טימ םינּפ לא םינּפ ןעמוק

 ,1855 רָאי ןיא םעלבָארּפ-ןֿפַאלקש

 טוַאס רעד ןוֿפ סעדנַאב עטנֿפָאװַאב

 יד ןיא ןסיײרניײרַא ךיז רדסּכ ןגעלֿפ

 ןטלַאה וצ ידּכ ,סעזנעק ןוֿפ ןצענערג



 ןימאשזדנעב אדוי

 יד רַאֿפ עירָאטירעט עקיזָאד יד ןֿפָא

 יד ןקערשנָא ךרוד ,רעטלַאה-ןֿפַאלקש

 ןשיוצ ןטנעמעלע ײרעֿפַאלקש-יטנַא

 ײז טימרעד ןוא גנורעקלעֿפַאב רעד

 ןוא .טנגעג יד ןזָאלרַאֿפ וצ ןעגניווצ

 -נַאב-ץענערג יד ןענייז ןכיג ןיא עקַאט

 ןדיי יירד יד ףיוא ןלַאֿפעגנָא ןטיד

 יו טסאווַאב ןעוועג ןיוש ןענייז עכלעוו

 רעייז ,טעברַא רעײרֿפ ןוֿפ רעגנעהנָא

 ןזיב ןרָאװעג טנערברַאֿפ זיא םָארק

 -רַאֿפ ןסייהעג ןעמ טָאה ייז ןוא ,טנורג

 ןבָאה ייז ןלעוװו טינ ביוא ,סעזנעק ןזָאל

 .ףוס ןרעטיב ַא

 רעגנעהנָא יירד עקיזָאד יד רעבָא

 -עג טינ ךיז ןבָאה טעברַא רעײרֿפ ןוֿפ
 טָאטשנַא ןקערשנָא גנירג ױזַא טזָאל

 -רַאֿפ ךיז ייז ןבָאה ,סעזנעק ןזָאלרַאֿפ

 ,עּפורג רעשירעטילימ רעד ןיא ןבירש

 ,"?סרַאלוגער סעזנעק, סלַא טסואווַאב

 ,טריזינַאגרָא טָאה ןוַארב ןַאשזד סָאװ

 -כילֿפרַאֿפ ַא ןעמונעג ךיז ףיוא ןבָאה ייז

 ןליֿפרעד ךעלטקניּפ ןוא יירטעג, גנוט

 -יטנולַאװ ערעלוגער א יו בוח רעזדנוא

 ןוֿפ גנוטלַאהֿפיוא רעד רַאֿפ הנחמ עשיר

 -ײרֿפ יד ןוֿפ ןטײהיײרֿפ ןוא טכער יד

 ןיא ."סעזנעק ןוֿפ רעגריב עכעלטַאטש

 -ַארגָאיבָאטױא ןכעלנייוועג יו רעמ ַא

 רעטעּפש ידנָאב טָאה טנעמוקָאד ןשיֿפ

 יד ןוֿפ רידנַאמָאק םעד ןגעוו ןבירשעג

 : ?סרָאלוגער סעזנעק,

 ןיא טקינײארַאֿפ ןעוועג ןענייז רימ,

 ןוא עביל ךרוד רעדירב ןוֿפ עּפורג ַא

 טימ טָאה רעכלעוו ,ןַאמ ַא וצ ץרא ךרד

 טיירגעגוצ תוצע עגולק ןוא דייר עכייוו

 טעברַא רעד רַאֿפ טיילעגנוי עלעֿפײה ַא

 רעײרֿפ ַא רַאֿפ טנעמַאדנוֿפ ַא ןגייל ןוֿפ

 -ערּפעג לָאמעלַא טָאה רע .קילבוּפער

 ןיא טָאה רע .,ײרעֿפַאלקש-יטנַא טקיד
 ,ּפיצנירּפ םעד טרעמַאהעגנײרַא זדנוא

 ןענעקרענַא טינ לָאמנייק ןלָאז רימ זַא

 -גיא ןוא ןצעזעג עקידנריטסיזקע ןייק

 ןוא ןסיוועג רעזדנוא ביוא ,סעיצוטיטס

 יז זַא זדנוא ןגָאז דנַאטשרַאֿפ רעזדנוא
 ."טכער עכעלשטנעמ ןגעק ןענייז

 -על ַא ןלָאמעגּפָא ךיוא טָאה ידנָאב

 קעלב; ןטמירַאב םעד ןגעוו דליב קידעב

 -ערג; יד טימ סיוטשנעמַאזוצ-"קעשזד

 : 1856 ,ןט2 םעד ינוי ,?ןטידנַאב-ץענ

 -ַאק טגלָאֿפעגכָאנ ןבָאה רימ ןעוו;

 םוצ וציגרַאביַא-ףיורַא ןוַארב ןַאטיּפ

 ךיא ,"ןטַידנַאב-ץענערג; יד ןוֿפ ּפמעק

 ,רעניוו זדנוא רעטניה ןוא ןענוַארב ךָאנ

 -יובעגנייא טימ ןעגנַאגעג רימ ןענייז

 ידּכ ,ןכָארקעג טעמּכ ,סעציײלּפ ענעג

 -רַאֿפ ןוֿפ זָארג עכיוה עטנקירטרַאֿפ סָאד

 -רַאֿפ לסיב ַא שטָאכ זדנוא לָאז ןרָאיַא

 יד ןוֿפ רעסיש עקנילֿפ יד ןוֿפ ןלעטש

 ןליוק יד רעבָא ,?ןטידנַאב-ץענערג;

 .ןעשטשיווס ןייא ןיא ןטלַאהעג ןבָאה

 טָאה ןוא רָאי 237 ןעוועג טלַא זיא רעניוו

 טעּפַאסעג טָאה רע .טנוֿפ 250 ןגיואוועג

 רעטניה קידנכירק ,ףיש-ףמַאד ַא יװ
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 : ןֿפורעגנָא םיא וצ ךיז ךיא בָאה .רימ

 ןייז ןוא ?טצעי יז ןעניימ סָאװ ונ;

 ךיא לָאז סָאװ; :ןעוועג זיא רעֿפטנע

 ןוֿפ ףוס רעד) "תומל םדא ףוס ?ןעניימ

 ,(טיוט זיא שטנעמ ַא

 ןוֿפ ןעשטשיווס ןֿפױא קידנקוק טינע

 רע ןעוו טכַאלעג ךיא בָאה ,ןליוק יד

 ןַאמ ןטלַא ןעד ריוו ןכַאמ/ : טגָאזעג טָאה

 ןכַאמ טינ ךָאד רימָאל) "זגורב טסנָאז

 ןבָאה ױזַא ןוא ,(זגורב ןַאמ ןטלַא םעד

 ןַאטיּפַאק טימ ןָאטעג זָאל ַא ךיז רימ

 עקיטכיר סָאד ןָאטעגּפָא ןבָאה ןוא ןוַארב

 *...טעברַא לקיטש

 ןרָאװעג קיטרַאֿפ זיא ידנָאב ןעוו

 -נוא סעיצַארעּפָא עשירעטילימ יד טימ

 -קַא ןרָאװעג רע זיא ,ןוַארב ןַאשזד רעט

 ײטרַאּפ-טַאטש רעײרֿפ, רעד ןיא וויט

 סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא ןַא ,"סעזנעק ןוֿפ

 -נעק ןכַאמ וצ ליצ ַא טלעטשעג ךיז טָאה

 רע טָאה 1857 ןיא .טַאטש ןעײרֿפ ַא סעז

 טימ עירָאטירעט עצנַאג יד טקעדעג

 -ַאלקש -יטנַא רעד רַאֿפ סעדער ענייז

 ךורבסיוא ןזיב ןוא ,גנוגעװַאב-ײרעֿפ

 ןצנַאגניא רע זיא גירקרעגריב םעד ןוֿפ

 רעקיזָאד רעד ןיא ןָאטעגניײרַא ןעוועג
 גירק םנוֿפ טייצ רעד ךרוד .גנוגעווַאב

 עשירעטילימ ענייז טצעזעגרָאֿפ רע טָאה

 רעד ןוֿפ טייז רעד ףיוא ןטעטיױויטקַא

 ךיז קידנסילשנָא ,גנוגעװַאב-טײהיײרֿפ

 ןכָאנ דלַאב ײמרַא ןָאיוי רעד ןיא

 ,רעטמַאס טרָאֿפ ףיוא סָאש ןטשרע

 -רעד ןביוא יד ןעוו טייצ רעד ןיא

 יד ןגעק ןגָאלשעג ךיז ןבָאה יירד עטנָאמ

 ,סעזנעק ןיא ײרעֿפַאלקש ןוֿפ רעגנעהנָא

 ןבילבעג טינרָאג ןדיי ערעדנַא ןענייז

 טײקויטקַא רעייז ןיא קילעטשרעטניה

 -ַאב רעשיטסינָאיצילַאבַא רעד תבוטל

 ,שוב רָאדיזיא .דנַאל ןרעביא גנוגעוו

 עקירעמַא ןייק ןֿפָאלטנַא זיא רעכלעוו

 -ַאדער טָאה רע ואוו ,דנַאלשטיײד ןוֿפ

 -ײרֿפסנבוַאלג ריֿפ ןַאגרָאפ םעד טריג
 ערענָאיצולַאװער ערעדנַא ןוא ?טייה

 "ער רעד ןוֿפ לַאֿפכרוד ןכָאנ ןעגנוטייצ

 -יֿפ ַא ןעוועג זיא ,1848 ןוֿפ עיצולָאװ
 -יטנַא רעסיאול .טס רעד ןיא רער
 ,1850 .רָאי ןיא גנוגעוװַאב -ײרעֿפַאלקש

 -גריֿפ א טכיירגרעד טָאה רעניּפ סירָאמ

 -סינָאיצילָאבַא רעד ןיא עיציזַאּפ עקיד

 ,1856 ןיא ירוזימ ןיא גנוגעװַאב-רעשיט

 ןַא ןבעגוצסױרַא ןסָאלשטנַא קידנעייז

 םעד ןיא גנוטייצ עשיטסינָאיצילָאבַא

 ואוו ,ירוזימ ןוֿפ טקירטסיד ןקידמורד

 קעװַא רע זיא ,טבעלעג טָאה ןילַא רע

 טגײלעגקעװַא טָאה ןוא ןָאטסָאב ןייק

 דיָאל םַאיליװ רַאֿפ ןַאלּפ ןקיזָאד םעד

 לדנעוו ןוא רעקרַאּפ רָאדָאעט ,ןָאסירַאג

 ןַא ןבעגסױרַא ןוֿפ עעדיא יד .סּפיליֿפ

 ןיא גנוטייצ - ײרעֿפַאלקש - יטנַא

 ןיא ,טנגעג ײרעֿפַאלקש רעד ןוֿפ ץרַאה

 גנוסייהטוג יד ןענואוועג טָאה ,ירוזימ

 . "ילַאבַא עטנענימָארּפ עקיזָאד יד ןוֿפ

 טֿפלעה רעטייווצ רעד ןיא ןוא ,ןטסינָאיצ

 -עגקירוצ רעניּפ ךיז טָאה 1858 ןוֿפ

 -וצכרוד טנגעג-םורד רעד ןיא טרעק

 םעד רַאונַאי .ןבעל ןיא ןַאלּפ ןייז ןריֿפ

 יד קורד ןוֿפ סיױרַא זיא ,1859 ,ןטשרע

 -נעק ןיא ןבעגעגסױרַא ,גנוטייצ עטשרע

 -ער סרעניּפ רעטנוא .ירוזימ ,יטיס סעז

 יד יו *טסוָאּפ סעזנעק, יד טָאה עיצקַאד

 ןביוהעגנָא ,ןֿפורעגנָא ךיז טָאה גנוטייצ

 -נָא-ײרעֿפַאלקש יד ּפעלק ןעגנַאלרעד

 -רעד טנעקעג טָאה ןעמ יוװ ןוא .רעגנעה

 רעמיטנגייא ןֿפַאלקש יד ןבָאה ןטרַאװ

 -עג ןוא גנוטייצ יד ןסירעגרעטנורַא

 ןטוג טימ ןלעטשוצּפָא יז טעשַארטס

 ךיז טָאה רעניּפ רעבָא ,ןזייב טימ רעדָא

 -כילֿפרַאֿפ ןייז ייב ןטלַאהעג ןסָאלשטנַא

 -ער ןענישרעד זיא גנוטייצ יד ןוא ,גנוט

 -ץלַא יד ףיוא קידנקוק טינ רַאלוג
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 ןרעּפלַאה לאכימ

 -נושַארטס ןוא ןעגנוָארד עקידנסקַאװ

 .סעק

 ןוֿפ סעיצקַא עלעודיווידניא וליֿפַא

 -עוַאב-ײרעֿפַאלקש-יטנַא רעד ןיא ןדיי !

 -ֿפיוא יד ךיז וצ ןגיוצעגוצ ןבָאה גנוג

 -עי ןוֿפ עסערּפ רעד ןוֿפ טײקמַאזקרעמ

 טָאה ,ָאגַאקיש ןיא ,1852 ןיא .טייצ רענ

 ַא טימ טריֿפעגנָא םוַאבנירג לַאכימ

 טײרֿפַאב ןבָאה טכלעוו ,רעגריב עּפורג
 יד ןוֿפ ףַאלקש-רעגענ םענעֿפָאלטנַא ןַא

 רַאּפ ַא טימ .ןטעטירָאטױא עלַארעדעֿפ

 ,דיי רערעדנַא ןַא טָאה .רעטעּפש רָאי

 טרָאװ סָאד ןעמונעג ,ןירעּפלַאה לַאכימ

 גנולמַאזרַאֿפ-ײרעֿפַאלקשיײיטנַא ןַא ייב

 ,טיֿפלעדַאליֿפ ןיא לַאז סרעטנעּפרַאק ןיא

 -וכ הנחמ ַא ןסירעגרעטנורַא טָאה ןוא

 טקישעגניײרַא ןענייז עכלעוו ,סענַאגיל

 רעקיטַאּפמיס-םורד יד ךרוד ןרָאװעג

 -רַאֿפ עקיזָאד יד ןסיירוצרעטנורַא ידּכ

 ןרָאװעג ןלַאֿפַאב דלַאב זיא רע .גנולמַאז

 קרַאטש/, זיא ,בר ברע ןטציירעצ ַא ןוֿפ

 םיא זיא ןעמ רעדייא "ןרָאװעג ןגָאלשעצ

 ךָאד טָאה רע רעבָא .ףליה וצ ןעמוקעג
 - טָאה רעכלעוו ,דיי ַא זַא טרירטסנָאמעד
 ,עּפָארייא ןיא טײהײרֿפ רַאֿפ טֿפמעקעג
 טנעה עטגײלרַאֿפ טימ ןציז טינ טעוו
 -ערגָארּפ ַא יו ןקוקוצ קידנגייווש ןֹוא
 ןסירעגרעטנוא טרעוו גנוגעוװַאב שוויס
 -איצקַאער ןוֿפ ןטנעגַא עטלָאצַאב ןוֿפ
 .ןרענ

 ,ןָאמָאלַאס .ס דרַאוװדע ,דיי רעדנַא ןַא
 -כרוד ןכָאנ עקירעמַא ןייק ןעמוקעג זיא
 ןיא 1848 ןוֿפ עיצולָאװער רעד ןוֿפ לַאֿפ

 ןיא טצעזַאב ךיז טָאה ןוא דנאלשטייד
 רעטנערברַאֿפ ַא קידנעייז .ָאגַאקיש
 ןרָאװעג רע זיא ײרעֿפַאלקש ןוֿפ רענגעק

 רענַאקילבוּפער רעד ןיא וויטקַא
 -רָא ךיז טָאה יז יו לענש ױזַא ײטרַאּפ

 -ּפָא ןערב טימ ךיז טָאה רע .טריזינַאג
 ךיז ףור ןטשרע סנלָאקניל ףיוא ןֿפורעג

 ײמרַא-גנואיירֿפַאב רעד ןיא ןסילשוצנָא
 רעד ןיא טַאדלָאס ַא ןרָאװעג זיא ןוא
 ,עירעטנַאֿפניא רעשיָאניליא רעטס4
 ןרעטנוא ןרָאװעג רעלוּפָאּפ זיא עכלעוו
 רע ."טנעמיגער-רעגעי-רעקעה; ןעמָאנ
 -עטויל ןטשרע וצ ןגיטשעג לענש זיא

 רעטעּפש .רָאיַאמ ןוא ןַאטיּפַאק ,טנַאנ
 -עטויל וצ ןרָאװעג ןביוהרעד רע זיא

 -יליא רעט82 רעד ןוֿפ לענריוק-טנַאנ
 טנעמיגער ַא ,עירעטנַאֿפניא רעשיאיָאנ
 עשישטייד ,עשיליוּפ ,עשירַאגנוא ןוֿפ
 -עג ןבָאה עכלעוו ,ןטַאדלָאס עשידיי ןֹוא

 טָאה ןָאמָאלָאס .ָאגַאקיש ןוֿפ טמַאטש

 יד ןיא טנכייצעגסיוא ןטשרע םוצ ךיז
 -שג זיא ןוא גרובסיטעג ןוֿפ ןטכַאלש

 לרַאק לַארענעג םעד ןוֿפ ןרָאװעג טביול

 וצ טרָאּפַאר ןלעיציֿפָא ןַא ןיא ,ץרוש

 ןזײװסױרַא רַאֿפ ,דרַאװָאה לַארענעג
 -טנַא ןוא טייקיאור ןוֿפ סָאמ עטסכעה יד
 ַאב עטסרעווש יד רעטנוא טײקנסָאלש
 טרָאּפַאר ןלעיציֿפָא ןייז ןיא ."ןעגנוגניד

 רעד ןגעוו טנעמטרַאּפעד-המחלמ םוצ
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 -רַאֿפ םייב עינַאּפמָאק רעכײרגלָאֿפרעד
 ןָאסניבָאר לענריוק טָאה ,ַאנַאװַאס ןּפַאכ
 : ןבירשעג

 -ירב ןיימ טימ טֿפַאשרעריֿפנָא יד;

 עיצידעּפסקע רעקיזָאד רעד ןיא עדַאג

 -כער,  ןיימ וצ ןרָאװעג טיױרטעגנָא זיא

 ,ס .ע לענריוק-טנַאנעטויל ,"טנַאה רעט

 ןשיאיָאניליא ןט82 םעד ןוֿפ ןַאמָאלָאס

 סָאד ךיז ךיא םענ .לײטּפָא-ןריטנולַאװ

 -עקרענַא ןיימ ןקירדוצסיוא ןגינעגרַאֿפ

 -עגרעביא ןוא טייקיטכיט רעד וצ גנונ

 -ָאס לנריוק טנַאנעטויל סָאװ ,טייקנבעג

 ןליֿפרעד םייב ןזיװעגסיױרַא טָאה ןָאמָאל

 םיא ףיוא זיא סָאװ ,עבַאגֿפױא יד

 ."ןרָאװעג טגײלעגֿפױרַא

 -ָאקער ןָאמָאלָאס זיא 1865 ינוי ןיא
 -ערקעס-המחלמ םוצ ןרָאװעג טרידנעמ

 -ענעג-רידַאגירב ןוֿפ גנַאר ןרַאֿפ רַאט

 רַאטערקעס םוצ ווירב ןייז ןיא ,לַאר

 -ענעג-רידַאגירב רעד טָאה ןָאטנעטס

 -לָאֿפ סָאד טנכערעגסיוא ןָאסניבָאר לַארי

 -עטילימ סנָאמָאלָאס ןוֿפ לטעצ עקידנג

 : המחלמ רעד וצ ןגָארטײב עשיר

 -נעמָאקער וצ דובּכ םעד בָאה ךיא;

 יד ןעגנַאלרַאֿפ טסנרע עקַאט ןוא ןריד

 .ס דרַאװדע לענריוק ןוֿפ גנומיטשַאב

 -טעווערב ןוֿפ טמַא םעד רַאֿפ ןַאמָאלָאס

 רעטנַאלַאג רַאֿפ לַארענעג רידַאגירב

 ,טסניד רעיירטעג ןוא

 ןייז טימ טָאה ןָאמָאלָאס לענריוק;

 רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז טנעמיגער

 -מָאק רעד ןוֿפ ביוהנָא םייב עדַאגירב

 גנילירֿפ ןיא ַאטנַאלטַא ןגעק עינַאּפ

 ןטכַאלש יד ןוֿפ טייצ רעד ןיא ,4
 ןט14 םעד ,אישזדרָאשזד ,ָאקסער ןבעל

 -ער רעקיזָאד רעד טָאה ,יַאמ ןט15 ןוא

 -שידלעה סיורג ןזיוװעגסיױרַא טנעמיג
 ,טייק

 -רָאשזד ,ּפוָאה-וינ ייב רעטעּפש;

 .עיצינ

 ,שדוח ןקיבלעז ןוֿפ ןט25 םעד ,ַאישזד
 ןייז טריֿפעג ןָאמָאלָאס לענריוק טָאהי
 -רעוו:ביול טימ אנוש ןגעק טנעמיגער

 -ָאֿפ זיא רע יו םעדכָאנ .שזַארוק ןקיט

 ַא רעטנוא ליימ ַא רעכעה ןעגנַאגעגסיור

 -רַא ןוא ןסקיב ןוֿפ רעײֿפ ךעלקערש

 ענייז ןטלַאהעגנָא רע טָאה ,עירעליט

 סאנוש םוצ טנעָאנ רָאג סעיציזָאּפ

 -געמ ןייק קידנבָאה טינ ,סעשטנערט

 -ַאב ןוא ,ןבָארגוצנייא ךיז טייקכעל

 -ומַא ןוֿפ וורעזער ןקיטשינ ַא קידנציז

 -שטיּפ, ןבעל טכַאלש רעד  ייב;

 -רָאשזד ,ַאטנַאלטַא רעטניה ,קירק-ירט
 טָאה ,1864 ,ילוי ןט20 םעד ;ַאישזד

 יד טריֿפעגכרוד ןָאמָאלָאס לנריוק
 -קַא עקיטרעוו-ביול ןוא עטסשידלעה

 עכעלרעהֿפיואמוא יד קידנגָאלשּפָא ,עיצ
 "וצסיוא קידנבָאה .אנוש ןוֿפ סעקַאטַא
 רע טָאה ,םונהיג ןקידרעיײֿפ ַא ןייטש
 ךשמ ןיא עיציזָאּפ ןייז ןטלַאהעגנָא ךָאד

 ךיז טָאה אנוש רעד זיב ,ןדנוטש ריֿפ ןוֿפ
 -יורג טימ טנָארֿפ ןייז ןוֿפ ןגיוצעגקירוצ

 ,ןטסולרַאֿפ עס

 -סיוא ךיז טָאה ןָאמָאלָאס לענריוק;

 ןטכַאלש ערעדנַא ךָאנ ןיא טנכייצעג

 -סיטעג ייב .עטנָאמרעד ןביוא יד ץוחַא

 ןייז טָאה שזדיר ירענָאישימ ןוא גרוב

 עטסכעה יד ןֿפורעגסױרַא טייקשידלעה

 | ",גנורעדנואווַאב

 "ערקעס טָאה ,1865 ,ינוי ןט15 םעד

 -ָאמָאלָאס ןסיוו טזָאלעג ןָאטנעטס רַאט

 -רַאֿפ יד ןוֿפ טנעדיזערּפ רעד זַא ,ןענ

 ,טמיטשַאב םיא טָאה ןטַאטש עטקינייא

 טייקשידלעה רעטנכייצעגסיוא רַאֿפ

 ךשמ ןיא טסניד רעקיטרעוו-ביול ןוא

 -ַאגירב ןוֿפ טמַא םוצ ,המחלמ רעד ןוֿפ

 -רַאֿפ יד ןוֿפ טסניד ןיא ,לַארענעג-ריד

 ?...ןטַאטש עטקיניײיא
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 זוָאר זיאול ןיטסענרע

 רעכלעוו ,ןירעּפלַאה לַאכימ וצ קירוצ
 ןגעוו יד ןיא ןעגנַאגעג ךעלטנגייא זיא

 רעֿפמעק ןשידיי ןסיורג רעדנַא ןַא ןוֿפ

 -סענרע עטמירַאב יד -- טײהיײרֿפ רַאֿפ

 ,זוָאר-יקסווָאטָאּפ-ידנָאמסיס -זיאול-ןיט

 ןט13 םעד רַאונַאי ןרָאװעג ןריובעג

 ,יבר ןטמירַאב ַא ייב ןליױּפ ןיא ,0

 ןרָאװעג רעטכָאט עשידיי עקיזָאד יד זיא

 -עג ךָאנ זיא יז ןעוו ,?טמירַאב-טלעוו;

 ןוֿפ רעביירש ַא .לדיימ גנוי ַא רָאג ןעוו

 טָאה,, יז זַא ,טנכײצרַאֿפ טָאה טייצ ריא

 -עברַאֿפ ןוא ןביוהרעד רַאֿפ ןָאטעגֿפױא

 ױרֿפ רעד ןוֿפ בצמ ןלַאיצָאס םעד ןרעס

 -עג ןגעוו ןגָאז ךיז טזָאל סע ליֿפיװ רעמ

 רעזדנוא ןוֿפ ןעױרֿפ ענעטלעז עטלייצ
 ",טייצ

 טָאה רָאי ןצכעז ןוֿפ רעטלע םעד ןיא

 ןיא םייה ריא טזָאלרַאֿפ ןיטסענרע

 ןגעמרַאֿפ ריא קידנזָאלרעביא ,ןליוּפ

 קידנגָאזנָא םיא ןוא רעטָאֿפ ריא טימ

 .עמערָא יד תבוטל ןצונרַאֿפ סע לָאז רע

 יז טָאה רָאי עכעלטע ןוֿפ ךשמ ןיא

 יז ןיהואוו ןוא ,עּפָאריײא טזיירעגכרוד

 -עטניארַאֿפ ךיז יז טָאה ןעמוקעג זיא

 -נוא יד ןוֿפ ךַאז רעד טימ טריסער

 ןיטסענרע טָאה 1832 ןיא ,עטקירדרעט

 םעד ,ןעואָא טרעבָאר טימ טנגעגַאב ךיז

 ןוא ,טסילַאיצַאס ןשיּפָאטוא ןשילגנע

 ןסָאלשעגנָא ךיז םזַאיזוטנע טימ טָאה

 רערעסעב ַא רַאֿפ גנוגעװַאב ןייז ןיא

 עכיוה ַאזַא ןוא .,גנונעדרָא רעלַאיצָאס

 יד טָאהעג ריא ןגעװ ןבָאה גנוניימ

 ןיא רעמרָאֿפער עלַאיצַאס עקידנריֿפ

 -עגוצ ריא זיא 1824 ןיא זַא ,עּפָארײא

 -רָאֿפ ןייז ןוֿפ דובּכ רעד ןרָאװעג טלייט

 -רָא ןַא ןוֿפ גנורימרָאֿפ רעד ייב ןירעציז

 טקינײארַאֿפ טָאה עכלעוו ,עיצַאזינַאג

 עכלעוו ,ןטנעמעלע עוויסערגָארּפ עלַא

 -עג רערעסעב ַא וצ טבערטשעג ןבָאה

 רעקידריווקרעמ ןוֿפ זיא סע .טֿפַאשלעז

 רעד ןוֿפ ןעמָאנ רעד סָאװ ,גנוטיײדַאב

 יד; ןעוועג זיא עיצַאזינַאגרָא רעקיזָאד

 עלַא ןוֿפ ןסַאלק עלַא ןוֿפ עיצַאיצָאסַא
 ,עטקעס ןוֿפ דישרעטנוא ןָא ,רעקלעֿפ

 ,טייקירעהעגנָא - ײטרַאּפ ,טכעלשעג
 ןוֿפ רעטלע ןיא זַא ױזַא ,?רילָאק רעדָא

 -מעשט ַא ןרָאװעג ןיטסענרע זיא רָאי 4

 -ַאנ יד רַאֿפ םענרַאֿפ-טלעוו ןוֿפ ןָאיּפ

 ןָא ,ןשטנעמ עלַא ןוֿפ טכער עכעלריט

 -ַאנָאיצַאנ ,עיגילער ןוֿפ דיישרעטנוא

 -ָאק ,ןעגנואיושנָא עשיטילָאּפ ,טעטיל

 ,טכעלשעג רעדָא ריל

 1826 ןוֿפ , רָאי 32 ןוֿפ ךשמ ןיא

 ןיא ןענַאטשעג ןיטסענרע זיא ,1869 זיב

 רַאֿפ ףמַאק םעד ןוֿפ ןעייר עטשרע יד

 -ײארַאֿפ יד ןיא ןּפיצנירּפ עקיבלעז יד

 זיא יז יו לענש ױזַא .ןטַאטש עטקינ

 דלַאב יז טָאה עקירעמַא ןייק ןעמוקעגנָא
 -ּפָא רעד רַאֿפ עינַאּפמָאק ַא ןביוהעגנָא

 טכער יד רַאֿפ ,ײרעֿפַאלקש ןוֿפ גנוֿפַאש

 ןוֿפ טכער יד רַאֿפ ןוא רעטעברַא ןוֿפ

 -עגוצ ןטשרע םוצ טָאה יז .ןעױרֿפ יד

 ךרוד טײקמַאזקרעמֿפױא יד ךיז וצ ןגיוצ
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 םעד ןיא גניטימ ַא ייב סעיצקַא עריא

 ,קרָאי-וינ ןיא לקַאנרעבַאט רעייוודָארב

 -טע טימ ןענייז עכלעוו ,סעיצקַא ייר ַא

 -עג טגלָאֿפעגכָאנ רעטעּפש רָאי עכעל

 -ָאד רעד .ןירעּפלַאה לַאכימ ןוֿפ ןרָאװ

 וצ ןרָאװעג ןֿפורעג זיא גניטימ רעקיז

 ןַא רַאֿפ טייקידנעווטיונ יד ןריטוקסיד

 עײרֿפ ןוֿפ םעטסיס רעטרעסעבעגסיוא

 טרעבָאר דנערוװער רעד ןעוו .ןלוש

 רעכלעוו ,יקָאטנעק ןוֿפ שזדירנעקנערב

 טָאה ,רענדער יד ןוֿפ רענייא ןעוועג זיא

 עמעט רעד ייב ןטלַאה וצ ךיז טָאטשנַא

 ץֿפרַאש טימ טזָאלעגקעװַא ךיז רָאג

 -ּפָא ןוֿפ רעגנעהנָא יד ןגעק סעקַאטַא
 ןעיױרֿפ ןבעג ןוא ײרעֿפַאלקש ןֿפַאש
 ןיטסענרע ךיז טָאה ,טכער ערעסערג -

 "דער םעד טנָאמרעד ןוא טלעטשעגֿפױא

 גנודליב רעײרֿפ ןוֿפ רענגעק יד זַא ,רענ

 טײהײרֿפ ןוֿפ םיאנוש יד ךיוא ןענייז

 זַא ,טכער-ןעיורֿפ ןוֿפ ןוא ןֿפַאלקש רַאֿפ

 וצ חלג ַא ןֿפור ןגָאװ רָאג לָאז ױרֿפ ַא

 -עגרעסיוא ַאזַא ןעוועג זיא גנונעדרָא

 םעד ןוֿפ עקינייא זַא ,ךַאז עכעלנייוו

 טֿפרַאוװ; : ןעיירש ןביוהעגנָא ןבָאה םלוע

 "! סיורַא יז טּפעלש, "!רעטנורַא יז

 -עג ןעוועג ןיוש זיא ןיטסענרע רעבָא

 ןוא ,ןעיירשעגסיוא עכלעזַא וצ טניואוו

 ןטלַאהעג יז טָאה קידנרילרַאֿפ טינ ךיז

 -ּפָא ,גנודליב רעײרֿפ תבוטל עדער ַא

 ,ײרעֿפַאלקש ןוֿפ גנוֿפַאש

 ןעוועג זיא עדער ריא ןוא ,טכער-ןעורֿפ

 טָאה םלוע רעד זַא ,קידנגערנָא ױזַא

 -סידָאלּפַא עקיכליה ןיא ןכָארבעגסיױא

 -קעווַא ךעלדנע ךיז טָאה יז ןעוו ,ןטנעמ

 ,טצעזעג

 ןביוהעגנָא ךיז ןעמ טָאה םעד ךָאנ

 -קעל ןטלַאה לָאז יז ריא רעביא ןסייר
 רעד רַאֿפ ןוא ײרעֿפַאלקש ןגעק סעיצ

 ןדעי ןוא .טכער-ןעױרֿפ ןוֿפ גנוגעװַאב

 ןוֿפצ רעביא ןרָאֿפמורַא יז טגעלֿפ רָאי

 'רַאֿפ ןוא

 -קעל קידנטלַאה ,עקירעמַא ברעמ ןוא
 ,סרעלכיײּפש ןיא ןוא ןלַאז זיא סעיצ

 עכלעוו ,ןויטַאװרעסנָאק יד קידנריקָאש

 סטָאג ןגעק זיא'ס זַא ,טעשטיווקעג ןבָאה

 רעד ןיא ןדער לָאז ױרֿפ ַא זַא ,ןליוו

 ...טײקכעלטנֿפע

 רַאֿפ ןָאשנעװנָאק ַא קידנריסערדַא

 ,קרָאי-וינ ,זויקַאריס ןיא טכער-ןעױורֿפ

 -נוא זוָאר .ל ןיטסענרע טָאה ,1852 ןיא

 רַאֿפ ףמַאק רעד זַא ,ןכָארטשעגרעט

 -ָאיצַאנרעטניא ןַא זיא טכעריױעױרֿפ

 ַא ןיב ךיא, .ןטכיזניה עלַא ןיא רעלַאנ

 טײקלַאסרעוװינוא רעד ןוֿפ ליּפשיײיב

 יז טָאה ,"ןעגנורעדָאֿפ ערעזדנוא ןוֿפ

 -ירעמַא זיולב טינ לייו ,טרעלקרעד

 רעד ןוֿפ רעטכָאט ַא רָאנ ,ןעױרֿפ רענַאק

 םעד ןוֿפ ,ןליױּפ רעטקירדעצ ,רעמערָא

 ,קלָאֿפ ןטֿפדורעג ןוא ןטקירעדינרעד

 ןוֿפ רעטכָאט ַא ,ןדיי טֿפור ןעמ סָאװ

 -יילג יד רַאֿפ ןייא ךיז טלעטש ,לָארשי
 ."טכעלשעג ריא ןוֿפ טכער עכ

 -יוא ,טיוט ריא רַאֿפ רָאי עכעלטע

 טרימוס יז טָאה ,1892 ,ןט4 םעד טסוג

 ןיא ץַאז ןייא טימ טעברַא-סנבעל ריא

 "וס ,טניירֿפ ןטסטנעָאנ ריא וצ ווירב ַא

 ;ינָאטנַא .ב ןַאז

 ךיא זַא ,ןגָאז זיולב ריד ןעק ךיא;

 ענעדײשַאב עניימ טצונעגסיוא בָאה

 ןביױהעגֿפױא בָאה ןוא ,רָאג זיב תוחוכ

 טכער עכעלשטנעמ תבוטל םיטש ןיימ

 ",טרֿפב טכער-ןעורֿפ ןוא ,ללכב

 -עג טָאה יז סָאװ רַאֿפרעד רעבָא

 תבוטל םיטש ריא ןבױהֿפױא טגַאװ

 ןלעטשנייא ךיז ןוא ,טכער עכעלשטנעמ

 -רעגענ יד ןוֿפ גנואיײרֿפַאב רעד רַאֿפ

 טערב-ליצ ַא ןרָאװעג יז זיא ,ןֿפַאלקש

 -ירעמַא יד .סעקַאטַא עכעלדנעש ןוֿפ

 -גורַא יז ןבָאה ןרענָאיצקַאער עשינַאק

 -ָארּפ עשידנעלסיוא ןַא; יו ןסירעגרעט

 טגָאלקעגנָא יז ןבָאה ןוא ,"ןטסידנַאגָאּפ
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 שילגנע; טימ טרידיסבוס ןרעוו ןיא
 עלַאיצָאס ַא ןֿפורוצסױרַא ידּכ ,"דלָאג

 -לָא; רעד .עקירעמַא ןיא עיצולָאװער

 ,ץרעמ ןיא טָאה "רעטסישזדער ינַאב

 טעוו ןעמ ביוא זַא טרעמכַאיעצ ךיז ,4

 -ַאֿפ ןוֿפ םָארטש, םעד ןלעטשּפָא טינ

 ןוֿפ דייר עשירעכערברַאֿפ ןוא םזיטַאנ

 -נַאגָאּפָארּפ רעשיליוּפ רעקיזָאד רעד

 -גיא רענַאקירעמַא יד ןלעוװ ,"ןטסיד

 .ןרעוו בורח סעיצוטיטס

 טינ זיא זוָאר .ל ןיטסענרע רעבָא

 -ןצ טָאה יז ,טרעקרַאֿפ .ןטָארטעגקירוצ

 דער ,, יד ןוֿפ סעגַאלקנָא יד ןֿפרָאװעגקיר

 ךיילג ,ןרָאי רע1850 יד ןוֿפ ,"סרעטיעב

 םוצ ווירב ַא ןיא .רעמינּפ ערעייז ןיא

 -יד ערָאלק טימ יז טָאה "רעטסישזדער;
 סעקַאטַא ענייק זַא ,ןסיוו טזָאלעג םירוב
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 - סם" סהווהסמ4סחוא

 זע 121666100 04 000106ע8 100/ ןו266 סת 1065427 ןלסתותַעי 06
 84 1861, םתח 26531166 18 4106 10110שװ84 1

 2743:060/ ןזטאתזעדדא 2101 1166 227650060/ ןןטאתועדזא

 ךץפאאא } 276096ו0ז) 2105 1. 5ת1085: 466ז6!חז, 909עץואפ
 םזנזעפסא} 2200/0 ס/ 2100ח406 ך{עצ 204. ן2וחפוסות, 2115 22
 רס סע, 2129. 12 רע רטןההזתפ, 21ע5. (2. 18240, 2119. 1. 100110644

 רז/3, 1. 2180, 2118 5. 6שמטסזַא; 2/0ח0זװװ) ,26015108 (007011114)
 21685. 11. 218ץסז 24. 1460884086. 11. (סטתפסממתטפסז, 10. 1616.

 18886 21. 1,סת8.

 תעססתתזאס 880תמש4חציפ 4208.
 יי {0מ עזטח- ,2זײ3101,ױ1, 0241 {/06 .170נ0068 ס/ 1716 2,66105 116ז0

 2066/ צסועזחח -.44186101100 :
 "ןיגס ?ס110ױא וה דסקסז+ 18 תגספ! ז65װ001/1} פטטתו

 (0טז ,0/:4550018ת ןוםפ }5506 1110 0050 ץסתז 01 114 641516066 396
 םזס 25300101064 סע ןעטצקס908 00050תת1ת 118 וצ61/ 10, 04 1 תומ 41

 40 החתסטתסס 105 (ז!טתוק גת 80060695 ח1ו1סה סטז 07880128110ת 5

 2 ר יע א א א טמא עא רע סא טא עא מא טא או

 (סטז יאסטא} םוססו1תפ 286 1266 1תצתת!ג1} יא611 81162060, 06
 8 פק1:14 0{ 2000 408 6106071010698 ןקז638060. 8 ןהזַקס תתוסטתו 0
 יאסזע 1184 עססח ץזסק8עש0 --- 16 פ8ו06 6151/000164 10 (תס ם080ז6ת

 עססע ט}צ ססזחקס1סח+ טגא11/ת 00ז00111668. 104 2150 1123 1:260109/801 
 165 אהְצ םמתסמַא טפ. 11אטנתַק 2106 זטומסזמטזהמט68 10ז 1056 6
 065) וא110 1186 8800780604 ם)| {טז {061ח ססיטת(זץ'5 םסתסז} 6348 זחסט1-
 ןתהפ םגצס 9660 1614 200 212ז86 ףעפמוווק 0/ 1124 הת0 עג ס5
 גתהחט!ג010166 {סז {גט 8108 406 0006 01 111056 1681006ת13 אס

 ןןאיס טטסמ (|16 ע60116018 01 1116 5406.
 1פקטסוו|} רלסט14 1 80 ץסטז 2416תז/0ת 16 {מס טתוֹוזֹותַא 68019 0?
 446 '*000ת0/011166 4 ןססת8ע/סחפ", יא )נס.פקמץ66 נס קומה ומ 200טזתט-
 ןהוותַה תצ !םתַהס םת םנתסטמ! םפ ק0551016, )00, 10 11696 51086ת4
 1108, 5 טָטסח 2 1206 טסעטסזותה סח 1תוקספפוטווצ. 16 265106 ֹות
 ג ססגתותצ, א)גסז6 זסוותוסטפ ןעסע860011008 15 טתאמסשת) 286 114ת441
 40.1/0056 אןוס ןוהטס 1681 5 2 /6|קֹותַק 2804, סטסח ןקסתפסמֿפ תסז 01 סט
 ס:808910ת, 8276 20061960 א 41 230 6 !030411 גת סע? ןוסאסע 0

,06510. 

 ןעװעג זיא סָאװ עיצַאזינַאגרַאעיורֿפ ששידיי

 גירק-רעגריב ןיא קיטצעט

126 

 ןויטַאװרעסנָאק יד דצמ קיטירק ןוא

 -ּפָא טינ יז ןלעו ןעגנוטייצ ערעייז ןוא

 עשיטַארקָאמעד רַאֿפ ןֿפמעק ןוֿפ ןטלַאה

 ןוֿפ, ןוא רענַאקירעמַא עלַא רַאֿפ טכער

 ןטײקיאעֿפ ענעדײשַאב עניימ ןצונסיוא

 ןֿפלעה וצ ,תוחוּכ עניימ רעביא זיב

 רַאֿפ ףמַאק ןשילַארָאמ ןסיורג םעד ןיא

 ?.טײהײרֿפ ןוא טכער עכעלשטנעמ

 ,ןרָאי ןוא ןרָאי ןוֿפ ןיוש זיא ױזַא;

 רעצימע ביוא זַא, ,טצעזעגרָאֿפ יז טָאה

 ןעעדיא עיינ טימ ןעמוקעגסױרַא זיא

 טינ ןלָאז ייז ןביוהרעד ןוא סיורג יו

 -ליצ ַא ןרָאװעג רע זיא ,ןייז ןעוועג

 זיא רַאֿפרעד ןוא ,קיטירק ןוֿפ טערב

 -רעד רימ : טינ סיינ ןייק זדנוא ייב סָאד

 ןייז רעכיז טגעמ ריא ןוא . . .סע ןטרַאװ

 טעװ שטנעמ רעקיטכירֿפיױא ןייק זַא

 ןליֿפרעד ןוֿפ ןטערטקירוצ טינ לָאמנייק

 -יטירק ןרעוו טינ לָאז רע יו ,בוח ןייז

 | ",טריק

 ךיוא ןבָאה גנולעטש עכעלנע ןַא

 םינבר עטסואווַאב עקינייא ןעמונעג

 -רעגענ יד ןוֿפ גנואיירֿפַאב רעד תבוטל

 יד ןבָאה עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ,ןֿפַאלקש

 ןוא סיַארָאמ ָאטַאבַאס ר"ד ןדנערווער

 תושרד ןטלַאהעג ,רעלדַא ןַאמביל ר"ד

 ןֿפַאלקש יד ןגעק ןעלּפמעט יד ןיא

 -ווער טָאה ָאגַאקיש ןיא .רעמיטנגייא

 טזָאלעג לַאטנזלעֿפ דרַאנרעב ר"ד דנער

 יָאניליא; רעד ןיא לקיטרַא ןַא ןקורד

 טָאה רע רעכלעוו ןיא ,"גנוטיײצ-טָאטש

 -דנעש יד; יו ײרעֿפַאלקש טריקַאטַא

 ,"דרע רעד ףיוא עיצוטיטסניא עטסכעל

 יד ףיוא ןרָאצ ןייז ןסָאגעגסיױא טָאה ןוא

 -ָארּפ יד ףיוא סַאה ַא ןגָארט עכלעווג

 ןטכעלש ַא טָאה סָאד לייוו ,ןטסידנַאגָאּפ

 -רעטַאמ םענעגייא רעייז ףיוא טקעֿפע

 טכַאזרוארַאֿפ סע ןוא ןייזליואוו ןלעי

 .ףטֿפעשעג עטַאװירּפ ערעייז ןדָאש

 עכלעו ,ןדיי יד וצ קידנדנעװ ךיז



 -ַאלקש רַאֿפ טלעטשעגנייא ךיז ןבָאה
 :ןבירשעג לַאטנזלעֿפ ר"ד טָאה ,ײרעֿפ

 ןיילַא ןיוש ןבָאה עכלעוו ןשטנעמ;

 -ייא םעד ףיוא גנורַאֿפרעד יד טַאהעג

 -ָאעֿפ יד ואוו ,טנעניטנָאק ןשיאייּפָאר

 זַא ,טהנעטעג ןבָאה םיחלג ןוא ןלַאד

 רעקירעדינ ַא וצ ןרעהעג (ןדיי יד) ייז

 ןייק ןבעג טינ ייז רָאט ןעמ זַא ,עסַאר

 ןעמענוצ ןלעװ ייז לייוו ,טכער-רעגריב

 זַא ,ןטסירק יד ןוֿפ טיורב לקיטש סָאד

 רעקיבײא וצ טּפשמרַאֿפ ןענייז ייז

 רעכעלטעג רעד ךרוד ײרעֿפַאלקש
 ןיא ןּפַאכרַאֿפ ןלעו ייז זַא ,החגשה

 טעוו סָאװ טַאטש םעד טנעה ערעיײיז

 וװ"זַאא טכער-רעגריב עלוֿפ ןבעג ייז

 ןייז ןלָאז ןשטנעמ עכלעזַא -- ,וו"זַאא

 -וצסורַא רַאגלואוו ןוא ךעלניילק ױזַא
 ןגעק ןטנעמוגרַא עקיבלעז יד ןעגנערב
 !סרעגענ יד ןוֿפ גנואיײרֿפַאב רעד
 טֿפרַאדעג ןטלָאװ ןדיי יד ,רעוו-רעוו
 -ערב ַא ןריוויטלוק וצ עטשרע יד ןייז
 רעד וצ סַאה ןזָאלצענערג ןוא ןקידנענ
 ןוֿפ עיצוטיטסניא רערקירּפ רעקיזָאד
 ןכַאמ טֿפרַאדעג טלָאװ ןוא ,םורד םעד
 יד וליֿפַא ,טייקיטכערעג? : גנוזָאל רעייז
 ",ןרעוו בורח לָאז טלעוו

 -ָאיצילָאבַא רעד ןיא ןעזנָא סיורג
 רעד טַאהעג טָאה גנוגעווַאב רעשיטסינ
 ױזַא ,ןרָאהניײא דיווייד ר"ד דנערווער
 -לַאב ןייק ןעמוקעגנָא זיא רע יו לענש

 ,1855רָאי ןיא ,ךיירטסע ןוֿפ רָאמיט
 רה רעד ןוֿפ טסניד ןיא ןלעטש וצ ךיז

 ןדנוברַאֿפ דלַאב רֶע טָאה ,הליהק יניס

 ןטסינָאיצילָאבַא יד טימ לרוג ןייז
 -יטנַא רעד רַאֿפ ךיז קידנלעטשנייא

 ענייז ךרוד גנוגעװַאב - ײרעֿפַאלקש
 ,"יביס; ןיא ןעלקיטרַא ענייז ןוא תושרד
 -ַאדער .טָאה רע סָאװ ,טֿפירשטיײצ ַא
 רעד, .רָאי ןביז ןוֿפ ךשמ ןיא טריג

 -עלַא רע טָאה ?,םזיאַאדוי ןוֿפ טסייג

 רַאֿפ טכַאמ" ,ןכָארטשעגרעטנוא לָאמ
 -ַאלקש ןוֿפ ןֿפַאשּפָא סָאד טָאבעג ַא

 -בוּפער יד טבױלעג טָאה רע ?;ײרעֿפ

 -רענגעק ריא רַאֿפ ײטרַאּפ עשינַאקיל

 -סיוא רעקידרעטייו רעד וצ טֿפַאש

 -טנע ,ןוא ,ײרעֿפַאלקש ןוֿפ גנוטײרּפש

 "עג ןבָאה עכלעוו עקינעי יד קידנרעֿפ

 -ילבוּפער יד ןוֿפ ןוחצנ ַא זַא ,טהנעט

 ,סָאַאכ ןלַאנָאיצַאנ ַא ןֿפַאש טעװ רענַאק

 טייקינייא יד ןכערבעצ טעװ סע לייוו

 ,טרעלקרעד רע טָאה ,ןטַאטש יד ןוֿפ
 טלַאה טייקינייא עקיזָאד יד ביוא; זַא

 ךרוד-ןוא-ךרוד ַאזַא ףיוא שיטקַאֿפ ךיז

 יוו-ייס יז טעװ ,סיזַאב ןשילַארָאממוא

 רעצנַאג ריא ןוא םויק ןייק ןבָאה טינ

 . ?,טינ תושממ ןייק טָאה םויק

 ןטסעטָארּפ יד ףיוא קידנקוק טינ

 ,רָאמיטלַאב ןיא ןוויטַאװרעסנָאק יד ןוֿפ |

 ןייז ןרעה טזָאלעג ןרָאהנײא ר"ד טָאה
 -רעֿפעג עמַאס רעטנוא וליֿפַא םיטש'

 ןוֿפ טייצ רעד ןיא .ןעגנוגנידַאב עכעל

 לירּפַא ,רָאמיטלַאב ןיא ןטָאיַאר יד |

 -ַאב ןבעל ןייז זיא ,1861 ,ןט-19 םעד

 -ַאלקשדָארּפ יד ךרוד ןרָאװעג טָארד

 -עג ןבָאה עכלעוו ,ןטנעמעלע יײרעֿפ

 -נָא ןבָאה ןוא טנַאהרעביױא יד ןגָארק

 ר"ד .טָאטש יד ןריזירָארעט ןביוהעג

 זַא ןרָאװעג טנרָאװעג זיא ןרָאהניײא

 ,יד ןוֿפ לטעצ ןֿפױא זיא ןעמָאנ ןייז

 ,ןדרָאמרעד וצ טכוז ןומה רעד עכלעוו

 -טנַא וצ טהצעעג םיא טָאה ןעמ ןוא

 בייהנָא םוצ רע טָאה .טָאטש ןוֿפ ןֿפױל

 ךַאװ ַא ןוא ,ןוֿפרעד ןרעה טלָאװעג טינ

 טלעטשעגקעװַא זיא ןריטנולַאו ןוֿפ

 -דנע רעבָא .ןצישַאב וצ םיא ןרָאװעג

 תושקב יד ןבעגעגכָאנ רע טָאה ךעל

 זיא ןוא ,םיבורק ןוא טנײרֿפ ענייז ןוֿפ

 ןעמוקעגנָא עילימַאֿפ ןייז טימ ןעמַאזוצ

 .עיֿפלעדַאליֿפ ןייק

 זיא ןכָאװ עכעלטע טימ רעטעּפש
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 ןרָאהניײא דוד דנערווער

 טלעטשעגנייא קירוצ רָאמיטלַאב ןיא

 ןרָאהניײא .גנונעדרָא ןוא ור ןרָאװעג

 ןרעקוצקירוצ ןטיירג ןעמונעג ךיז טָאה

 רע ןעוו רעבָא .עדניימעג ןייז וצ ךיז

 קירוצ ןרָאֿפ םייב ןטלַאהעג ןיוש טָאה

 וירב ַא ןטלַאהרעד רע טָאה ,םײהַא

 -עג טלָאװ סע, זַא ,עדניימעג ןייז ןוֿפ

 רעייא רַאֿפ טרעווסנשנעוו רעייז ןעוו

 רַאֿפ יו טוג ױזַא טייקרעכיז רענעגייא

 ,עדניימעג רעייא ןוֿפ טייקרעכיז רעד

 -סיוא ריא טלָאז טֿפנוקוצ רעד ןיא זַא

 תושרד ערעייא ןיא ןרירנָא ןוֿפ ןדיימ

 -קַארַאכ ןקידנגערנָא ןַא ןוֿפ סעגַארֿפ

 ",רעט

 םעד ןֿפרָאװעגּפָא טָאה ןרָאהנײא

 ןָאטנָא ןיילַא לָאז רע גנַאלרַאֿפ ןקיזָאד

 ןליּפַא טָאה רע .ליומ ןייז ףיוא סָאלש ַא

 ןוֿפ טכַארטעג טינ עדנוקעס ןייא ףיוא

 ןוא ,ןסיוועג ןייז טימ הרשּפ ַא ןכַאמ

 ןוֿפ טגָאזעגּפָא ךיז גנוטכַארַאֿפ טימ טָאה

 רעטעּפש רע טָאה ױזַא ןוא .עלעטש ןייז

 :"יניס; לַאנרושז ןייז ןיא ןבירשעג

 טינ וליֿפַא טנעמָאמ ַא ףיוא בָאה ךיא,

 ךיא סרוק ַא רַאֿפ סָאװ טלֿפײװצעג

 ךיז ןבָאה קילג םוצ "ןעמענ ףרַאד
 עכלעוו ,עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןדיי ןענוֿפעג

 ןַאמ ַאזַא רָאנ זַא ,טלָאװעג עקַאט ןבָאה
 ןוא .עדניימעג רעייז טימ ןריֿפנָא לָאז

 רע טָאה רעטעּפש העש עכעלטע טימ

 -לַאב ןיא עלעטש ןייז ןוֿפ טרינגיזער

 רעריֿפ רעד ןרָאװעג זיא ןוא רָאמיט

 -לעדַאליֿפ ןיא *לָארשי תסנכ; יד ןוֿפ

 ןייז טצעזעגרָאֿפ רע טָאה ָאד .עיֿפ

 -ָאבַא יד תבוטל טעברַא ערַאברעדנואוו

 -כיוו ַא טליּפשעג טָאה ןוא ןטסינָאיציל

 "עג ןייז ןריזינַאגרָא ןיא לָאר עקיט

 סנלָאקניל ןציטשרעטנוא וצ עדניימ

 ןוֿפ טייצ רעד ןיא עיצַארטסינימדַא

 ,גירק-רעגריב

 רעבָא ןענייז ןרעױדַאב ןסיורג םוצ

 -טקַא עשידיי יד ןעוו ,ןטייצ ןעוועג

 -ײרעֿפַאלקש-יטנַא רעד ןיא ןטעטיוו

 ןרָאװעג טלקנוטרַאֿפ ןענייז גנוגעוװַאב

 ןדיי עלעֿפײה ַא סָאװ ,לָאר רעד רעביא

 ךיז ןלעטשנייא ןיא טליּפשעג ןבָאה

 ןשטנעמ ךס ןייק טינ .ײרעֿפַאלקש רַאֿפ

 טסואוועג ןבָאה עקירעמַא ןוֿפצ ןוֿפ

 עקיטומ ןוא טייקשידלעה רעד ןגעוו

 ץירָאמ ,ידנָאב טסוגיױא סָאװ ןֿפמַאק

 ערעדנַא ןוא ןרָאהניײא דיווייד ,רעניּפ

 ,ײרעֿפַאלקש ןגעק טריֿפעג ןבָאה ןדיי

 ןיא זַא ,טסואוועג ָאי רעבָא ןבָאה ייז

 עשידיי ןעוועג ןענייז ןטַאטש םורד יד
 -ןֿפַאלקש ןוא רעמיטנגייא - ןֿפַאלקש

 -סיוא עטסערג סָאד זַא ןוא ,םירחוס

 -שטיר ןיא ןֿפַאלקש ןוֿפ זױה-ףיױקרַאֿפ

 וצ טרעהעג טָאה ,עינישזדריוו ,דנָאמ

 -עג טריֿפעגנָא םיא ןוֿפ זיא ןוא דיי ַא

 ןוֿפצ ןוֿפ ןשטנעמ ךס ןייק טינ .,ןרָאװ

 1849 ןיא זַא ,טסואוועג ןבָאה עקירעמַא
 -ַאלַא ןוֿפ דלעֿפלעדיײה ןָאמָאלָאס טָאה
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 טַאקינומָאק ַא טזָאלעגסױרַא  ַאמַאב

 - ערדַא ,עיצַארגימיא - ןֿפַאלקש ןגעוו

 - ,ןַאמּפַאשט ןבואר לבַארָאנָאה םוצ טריס

 ןיא ,ַאמַאבַאלַא ןוֿפ רָאנרעװָאג םעד

 ײרעֿפַאלקש טריקַאטַא טָאה רע ןכלעוו

 טינ ךיוא ןבָאה ייז ,לדנַאה ןֿפַאלקש ןוא

 ייװצ יד ןוֿפ עטכישעג יד טסואוועג

 ,ןַאמדירֿפ קיזייא ןוא ףעזָאשזד רעדירב

 ןוא םורד ןיא טבעלעג ןבָאה עכלעוו

 טרבחעג ךיז ןבָאה ייז ױזַא יװ

 ןֿפלָאהעג ייז ןוא ןֿפַאלקש-רעגענ טימ

 ןבָאה ייז ,טײהײרֿפ רעייז ןעניוועג וצ

 רעשידיי ַא זַא ,טסואועג ָאי רעבָא

 -נןעב ,ּפ הדוהי םורד ןוֿפ רעריֿפ

 -רעד טָאה ַאנַאיזיאול ןוֿפ ,ןימַאשזד

 -רַאֿפ יד ןוֿפ טַאנעס םעד ןיא טרעלק

 -ָאיצילָאבַא יד זַא ,ןטַאטש עטקינייא

 ?"רעקיטַאנַאֿפ ענעגושמ/, ןענייז ןטסינ

 עקירעדינ, ַא ןענייז סרעגענ יד זַא ןוא

 -עג ןומ סָאװ ,"עסַאר עשיטכענק ןוא

 ןעק ןוא טייק ַא ףוא ןרעװ ןטלַאה
 ןבָאה ייז ."םוטנגייא ןַא; ןייז זיולב

 ,יישזד סירָאמ יַאבַאר זַא ,טסואוועג ךיוא
 ַא ןטלַאהעג טָאה קרָאי-וינ ןוֿפ לַאֿפַאר
 -ילביב רעד, ןעמָאנ ןרעטנוא השרד
 -לצוו ןיא ,?ײרעֿפַאלקש ףיוא קוק רעש
 -רעגענ טקיטכערַאב טָאה רע רעכ
 סטָאג, ןוֿפ טנורג ןֿפױא ײרעֿפַאלקש
 ןיא ןבירשעג טייטש סע יװ ,"ןליוו
 -ןיא זיא השרד עקיזָאד יד ,לביב רעד
 ,מ קיזייא ר"ד ןוֿפ ןרָאװעג טריסרָאד
 "טיײלצַארזיא ןעקירעמַא םעד ןיא זייוו

 -לסקָא; םעד ןיא רעסעל קיזייא ןוֿפ ןוא
 עקיזָאד יד זיא ךָאנ וצרעד ."טנעד
 ַא ךרוד ןרָאװעג טכעלטנֿפערַאֿפ השרד
 ןיא םירחוס-םורדיָארּפ ןוֿפ טעטימָאק
 ןרָאװעג טײרּפשרַאֿפ זיא ןוא קרָאי-וינ

 ,םלוע ןטיירב ַא ןשיװצ
 טינ רעדנואו ןייק רַאֿפרעד זיא

 ןוֿפ םישעמ עשידלעה עלַא ךָאנ סָאװ

 -ַאב-ײרעֿפַאלקש-יטנַא רעד ןיא ןדיי

 ןענוֿפעג ןעוועג ךיז ןלָאז ,גנוגעוו

 . עויסערגָארּפ יד ןיא וליֿפַא ,ןשטנעמ

 ןדיי יד זַא ,טליֿפעג ןבָאה עכלעוו ,ןעייר

 -רַאֿפ ַא וצ קיטליגככיילג ןעוועג ןענייז

 .טרעדורעגֿפױא טָאה רעכלעוו ,ךערב

 טימ דיחי ןדעי ןוֿפ ןייזטסואווַאב םעד

 יד .טקעפסער - טסבלעז עלעסיב ַא
 ץנַאג טָאה ,לשמל ,"ןויבירט קרָאידוינ;

 -מוא ןעיצ טימ טקידניזעגרעטנוא טֿפָא

 ששידיי יד זַא ,ןסולש עטקיטכערַאב

 םורד םעד ןיא רעמיטנגיײא-ןֿפַאלקש

 ןיא םירחוס עשידיי עקינייא ןוא

 -ָאנָאקע ערעייז בילוצ סָאװ ,קרָאי-וינ

 -מורד יד טימ ןעגנודניברַאֿפ עשימ

 ןעוועג ייז ןענייז ןרָאטַאטנַאלּפ עקיד

 -סיס:-ײרעֿפַאלקש רעד וצ שיטַאּפמיס

 ןבָאה ןדיי ּפיט רעדי-טָא זַא -- ,םעט

 טייהרעמ יד טלעטשעגרָאֿפ ךיז טימ

 זיא .,גנורעקלעֿפַאב רעשידיי רעד ןוֿפ

 יד סָאװ ,טינ רעדנואוו ןייק רעבירעד
 טָאה יז שטָאכ ,"ןויבירט,; עקיבלעז

 גנולעטש ענעטירשעגרָאֿפ ַא ןעמונעג

 ײרעֿפַאלקש וצ טֿפַאשרענגעק ריא ןיא

 -רָאֿפער עלַאיצָאס רַאֿפ ןעוועג זיא ןוא
 ןרָאװעג טּפעלשרַאֿפ טֿפָא ךָאד זיא ,ןעמ

 ,םזיטימעסיטנַא ןוֿפ ּפמוז ןיא

 "רעד טנעקעג רעבירעד ןעמ טָאה
 -נָא ךיז לָאז ?ןויבירט; יד זַא ,ןטרַאװ

 סלַאֿפַאר ר"ד דנערווער םעד ןיא ןּפַאכ
 טקידײטרַאֿפ רע עכלעוו ןיא ,תושרד

 -ַאב עקידרעטייו ַא יו ,ײרעֿפַאלקש

 ,ןעגנוטּפױהַאב עריא ןוֿפ גנוקיטעטש
 ןעװעג ןענייז ןדיי ךט ַא רעיײז זַא

 ןוֿפ רעקידערּפ עקידנריֿפ יד ןשיװצ

 טָאה ןעמ ןוא .םעטסיס-ןֿפַאלקש רעד

 "ןויבירט, רעד ןוֿפ ןטרַאװרעד טנעקעג
 ָאד ןבָאה רימ; :גנוקרעמַאב  ַאזַא
 םורד םעד ןוֿפ רעמיטנגײא-ןֿפַאלקש
 ןוא ןדיי עכייר יד טימ עגיל ןייא ןיא
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 ?..קרָאי-ויג ןוֿפ רעייל-טלעג ערעדנַא

 "עג לענש זיא "ןויבירט;, יד רעבָא

 ,ןייז וצ הדומ ךיז ןרָאװעג ןעגנואווצ
 דיווייד .ןרָאװעג טריֿפרַאֿפ זיא יז זַא
 ןבָאה ןירעּפלַאה לַאכימ ןוא ןרָאהנײא
 ןיא ןבָאה ןוא ןעּפ רעד וצ ןעמונעג ךיז
 רעייז ןסָאגעגסױא ןעלקיטרַא עטקורדעג
 -עג ןבָאה עכלעוו ,ןדיי יד ןגעק ןרָאצ
 -גוזַאב .ײרעֿפַאלש ןקידײטרַאֿפ טגַאװ

 יַאבַאר ףיוא ןלַאֿפעגנָא יז ןענייז סרעד
 םיקוסּפ טימ ןזיוװַאב םיא ןוא לַאֿפַאר
 טָאה יז זַא ,לביב רעקיבלעז רעד ןוֿפ
 -ַאלקש ןייק טקיטכערַאב טינ לָאמנייק
 טָאה סערעטניא רעדנוזַאב ַא ,ײרעֿפ
 -ימ ןוֿפ ווירב רעגנַאל ַא ןֿפורעגסױרַא
 -ישרעד זיא רעכלעוו ,ןירעּפלַאה לַאכ
 "ןויבירט; רעקרָאי-וינ רעד ןיא ןענ
 ןשיווצ ןוא .1861 ,רַאונַאי ןט-15 םעד
 יַאבַאר ןגעק ןטנעמוגרַא עֿפרַאש ענייז
 רימ ןעמענ ןעגנוטּפיױהַאב סלַאֿפַאר
 : ןגוצסיוא יד-טָא סױרַא

 יו ןדיי יד ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא;
 ןייא ןייק טנָאמרעד טינ זיא קלָאֿפ ַא

 סָאװ ,דנַאטשֿפױא-ןֿפַאלקש ַא ןוֿפ לַאֿפ

 ַאזַא ןוֿפ טײהנזעװּפָא יד טזייוװַאב סָאד
 םורד יד ןיא יו םעטסיס-ןֿפַאלקש

 ןדנַאטשֿפױא - ןֿפַאלקש וואו ,ןטַאטש

 .ןעמוקעגרָאֿפ טֿפָא ױזַא ןענייז

 ןקיזָאד םעד ןוֿפ עטכישעג .יד;

 טעװעקיּפעגנָא זיא (עקירעמַא) דנַאל

 -ַאלקש; טרָאװ ןצרַאװש ןקיזָאד ןטימ

 -עג עקיזָאד יד עקַאט ןיוש לָאז ,?ײרעֿפ

 ?ןרעוװו טצעזעגרָאֿפ רעטייוו ױזַא עטכיש

 קלָאֿפ ןוא טײלסטַאטש ,ריא ,טרעֿפטנע

 "! עקירעמַא ןוֿפ

 טָאה עקירעמַא ןוֿפ קלָאֿפ סָאד ןוא

 רעד ףיוא רעֿפטנע םעד ןבעגעג דלַאב
 יד ןעמַארסיוא ךרוד עגַארֿפ רעקיזָאד

 .ײרעֿפַאלקש ןוֿפ הֿפגמ

 גירק"רעגריב רעד ןיא ןדיי יד
 ןוֿפצ יד ןוֿפ ןדיי עטסרעמ יד

 -רַאֿפ טימ טגלָאֿפעגכָאנ ןבָאה ןטַאטש

 -עװַאב יד ורמוא ןוא ןרָאצ ןקידנטכַא
 -נגײא-ןֿפַאלקש עקידמורד יד ןוֿפ גנוג
 -ייורעד סנלָאקניל ךָאנ דלַאב ,רעמיט

 עטקינײארַאֿפ יד ןרעטשעצ וצ ,גנול
 ןיא סיַאבַאר ןוא םינבר יד ,ןטַאטש
 יטַאניסניס ןוא ָאגַאקיש ,קרָאי-וינ
 סָאװ ןיא טריטנעירָא לענש ךיז ןבָאה

 ןביױהעגנָא ןבָאה ןוא ךיז טלדנַאה ָאד
 ,תושרד ערעייז ןיא ןכיירטשרעטנוא
 ןכַאזרוא ערעדנוזַאב ןבָאה ןדיי יד זַא
 -ּפָא ןוֿפ ץנעדנעט רעד ןלעטשנגעק ךיז
 -ער רעד ןוֿפ ןטַאטש םורד יד ןסייר
 -עצ ןוא גנוזײלֿפױא יד לייוו ,קילבוּפ

 ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןוֿפ גנוטלַאּפש

 םעד ףיוא ןֿפורעגּפָא טכעלש ךיז טלָאװ
 -גייא ןדעי ןוֿפ סוטַאטס ןכעלרעגריב
 ,דנַאל ןצנַאג םעד רעביא דיי ןקיצ
 טרעלקרעד טָאה ,"גנורעדנע ַאזַא;
 רעד ,לשיֿפ דלָאנרַא ר"ד דנערווער

 עדניימעג רעד ןוֿפ רעריֿפ רעקיטסייג
 טלָאװ; ,קרָאי-וינ ןיא "?לארשי תיראש;
 ערעדנוזַאב יד סױרָאֿפ ןָאטעג סיוטש ַא
 יװ ,ןוא טַאטש ןדעי ןוֿפ ןטנעמיטנעס
 ערעדנוזַאב יד ןענייז ,טסואווַאב זיא'ס
 רעקינייו ןעוועג ןרוטַאלסיגעל-טַאטש
 -ער עלַארעדעֿפ יד רעדייא לַארעביל
 -רוא עטוג ַא זדנוא טיג סָאד ןוא גנוריג
 -ציא יד ביוא זַא ,ןטכַארטוצרעביא ךַאז
 טרעדנעעג לָאז עיצוטיטסנָאק עקיט
 ןעמונעגנָא לָאז ערעדנַא ןַא ןוא ןרעוו
 ךיז ןליוו סָאװ ,ןטַאטש יד ךרוד ןרעוו
 -עג טינ ןצעזעג עריא ןטלָאװ ,ןסײרּפָא
 -רַאֿפ יד ןוֿפ יד יוװ לַארעביל ױזַא ןעוו
 ךיז טלָאװ סָאד ...ןטַאטש עטקינייא

 ערעזדנוא ףיוא ןֿפורעגּפָא ןטסגרעמַא
 ןיילק ןענייז עכלעוו ,רעדירב עקידמורד
 טציא ןיוש ןדייל עכלעוו ןוא לָאצ ןיא
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 רעייז ןגעק ןלײטרוארָאֿפ עלַאיצָאס ןוֿפ
 ערעייז ןיא רַאֿפרעד סע זיא ...עסַאר

 ןסערעטניא ערעזדנוא ןיא יו טוג ױזַא

 ,טנעה עטגײלרַאֿפ טימ ןציז וצ טינ

 רעד רַאֿפ ןָאט הליֿפּת ןוא ןֿפָאה ןוא

 עטקינײארַאֿפ יד ןוֿפ גנוטלַאהֿפיוא

 -נוא טָאה עסערּפ עשידיי יד ,?ןטַאטש

 -יטנעס סלשיֿפ דנערווער טּפַאכעגרעט

 1 ,ןטנעמ

 -עג טינ ןבָאה תוליֿפּת ןעוו רעבָא

 ןוֿפ רעגנעהנָא יד ןטלַאהוצּפָא ןֿפלָאה

 ןרָאװעג זיא סע ןוא ,ךיז ןסײרּפָא ןוֿפ

 -מַאס טרָאֿפ ןוֿפ ןסישַאב ןכָאנ ,רָאלק

 ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד זַא ,רעט

 ךרוד רָאנ ןרעוו ןטלַאהעגֿפױא ןענָאק

 םעד ןוֿפ טכַאמ רעטנֿפָאװַאב רעד

 יד ןוא רעריֿפ עשידיי יד ןבָאה ,קלָאֿפ

 -כָאנ ןדיי ןֿפורעג דלַאב עסערּפ עשידיי

 סעדייז ערעייז ןוֿפ םישעמ יד ןגלָאֿפוצ

 רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ טייצ רעד ןיא

 ןוֿפ המחלמ רעד ןיא ןוא עיצולָאװער

 ,1861 ,לירּפַא ןט-26 םעד ןוא ,2

 "רעשזדנעסעמ שיאושזד; רעד טָאה

 : ףור ַא טזָאלעגסױרַא

 ! "ןָאֿפ רענַאקירעמַא יד טצישַאב;
 ןגײלּפָא ןוא ןדלוד ןוֿפ טייצ יד ...

 רַאֿפ טייצ יד ןיא טציא .רעבירַא זיא
 ןענייז רימ ןוא .םישעמ עקידתושממ
 עקיזָאד יד ןעמעוו וצ ,יד זַא ,רעכיז
 טינ ןלעװ ,ןכַײרגרעד ןלעװו רעטרעוו
 םעד ןֿפײרגַאב ןיא קילעטשרעטניה ןייז

 -עגֿפױרַא ייז ףיוא טרעװ סָאװ ,בוח |
 ןַאמ ןייא יו ןלעטש וצ ךיז --- טגייל
 רַאֿפ ןוא ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד רַאֿפ
 עטקינײארַאֿפ יד .עיצוטיטסנָאק רעד
 ךרוד ,ןעמַאזוצ ןדניב עכלעוו ,ןטַאטש
 ןענָאילימ ,םידעֿפ עקיליײה ליֿפ ױזַא

 ןקיצרַאה ַא ןביג עכלעוו ,רעגריב עײרֿפ
 ןוֿפ עטקירדרעטנוא יד וצ םינּפ תלבק

 טלעצעג ַא יז ןבעג ןוא רעקלעֿפ עלַא
 ןרעװ ץלַא סָאד לָאז --- טייקרעכיז ןוא

 -טע וליֿפַא רעדָא ,טרעטשעצ ,ןסירעצ
 ןעמעוו ,יד ןלָאז ?טרענימרַאֿפ סָאװ

 ערעזדנוא ןֿפורעג לָאמַא ןבָאה רימ

 עיצקנַאס רעזדנוא ןגירק ,רעדירב

 זיא עכלעוו ,עדייבעג יד ןרעקוצרעביא

 -ָאנ יד ךרוד ןרָאװעג טלעטשעגֿפױא

 עיצולָאװער רעד ןוֿפ ןטָאירטַאּפ עלעב

 רעייז טימ ןרָאװעג טריטנעמעצ זיא ןוא
 ? טולב

 -ַאג עכלעוו ,עיצוטיטסנָאק יד ןוא;

 שיוטסיוא ןעײרֿפ ַא ןעמעלַא טריטנַאר

 -נוניימ ןוא ןעקנַאדעג עזעיגילער ןוֿפ

 ,טײהײרֿפ ןעמעלַא טיג עכלעוו ,ןעג

 סָאד סָאװ ,טייהכיילג ןוא טייקיטכערעג

 רענַאקירעמַא עלַא ןוֿפ ץלָאטש רעד זיא
 -נַאג רעד ןוֿפ גנורעדנואווַאב יד ןוא
 -נָאק עקיזָאד יד לָאז -- ,טלעו רעצ
 עיכרַאנַא ןוא ,טנורג וצ ןייג עיצוטיטס

 ַא ןוֿפ ץַאלּפ םעד ןעמענרַאֿפ לָאז

 -ַאטס ןוא רערעכיז ,רעקיטֿפַאהדנַאטש
 סיוא טריֿפ עכלעוו ,גנוריגער רעליב
 רענַאקירעמַא םעד ןוֿפ ןליו םעד
 ? קלָאֿפ

 -יובעג-טינ:ךָאנ יד ןוֿפ םיטש יד;

 לָאז; :סיוא טיירש ןענָאילימ ענער

 ןוֿפ םיטש יד *: ןטיהַאב טָאג זדנוא

 ץנַאג ךיז טָאה קלָאֿפ רענַאקירעמַא םעד

 טינ רָאט סָאד, :ןכָארּפשעגסיױא רָאלק

 | "ו ןריסַאּפ

 -ירעמַא רעד םורַא ךיז טלמַאזרַאֿפ,

 ןייז ןעק טיוט רעכלעוו !ןָאֿפ רענַאק

 ַא ןוֿפ טוט רעד יו ךיײררָאלג ױזַא

 ןייז קעװַא טגייל רעכלעוו ,טָאירטַאּפ

 ןייז ןוֿפ.גנוקידײטרַאֿפ רעד רַאֿפ ןבעל

 ןֿפױא טולב ןייז קידנסיגרַאֿפ ,דנַאל

 לָאז קנעדנָא ןייז ידּכ -- דלעֿפטכַאלש

 ַא ןוֿפ רעצרעה יד ןיא קיבײא ןבעל

 -יה ַא טסיב וד יצ ? קלָאֿפ רַאבקנַאד
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 -נוא ךיז לעטש ,דיי ַא יצ רענעריובעג
 בוח ןייד ליֿפרעד ןוא ןָאֿפ רעד רעט

 -עג ןוא טײהײרֿפ ןוֿפ טייז רעד ףיוא

 *! טייקיטכער

 זיא לעירָאטידע רעקיזָאד רעד
 ןיא טעמּכ ןרָאװעג טקורדעגרעביא

 ןוא דנַאל ןוֿפ עסערּפ רעצנַאג רעד
 -וצ עקידלַאװג ַא ןֿפורעגסױרַא טָאה

 -ייצ עשיטָאירטַאּפ יד ןיא טײקנדירֿפ

 ןוֿפ ןָאט רעקיזָאד רעד; .ןעגנוט

 -טַאּפ ןקידנעטשטסבלעז ,ןֿפײר-ךעלנעמ

 -עדניא; יד ןבירשעג טָאה ,"םזיטָאיר

 ,קרָאי-וינ ןוֿפ טַאלבנכָאװ ַא ,"טנעדנעּפ

 טגלָאֿפעגכָאנ ןדָאש סמענייק ןָא געמ

 ענעכָארּפשעגסיױא, עסיוועג ןוֿפ ןרעוו

 שטָאכ סָאװ ,"ןרָאטקַאדער עכעלטסירק

 -עג ןגיוצרעד ןוא ןריובעג ןענייז ייז

 -רַאֿפ יד ןוֿפ ןָאֿפ רעד רעטנוא ןרָאװ

 טציא ךיז ןטלַאה ,ןטַאטש עטקינייא

 ,"ןדָאב ןלַארטיײנ; ַא ףיוא קיטכיזרָאֿפ

 ןעמַאדרַאֿפ ןייא ןיא קידנטלַאה ןוא

 ןריזיטַאּפמיס ,המחלמ ןוֿפ זייב סָאד

 ןלעו עכלעוו ,ענעי טימ וויסַאּפ יז

 ןוֿפ ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןסיירעצ

 .?עקירעמַא

 רעד זיא המחלמ ןוֿפ טייצ רעד ךרוד

 ןענַאטשעג "רעשזדנעסעמ שיאושזד;

 עטקינײארַאֿפ יד ןוֿפ ך ַאז רעד רַאֿפ

 ןוא סלעירָאטידע ,ןעלקיטרַא .ןטַאטש

 -ַאמ-ןעייל רעוויטקַארטַא רעלעיצעּפס
 רַאֿפ ןרָאװעג ןבעגעגּפַא ןענייז לַאירעט

 ןעניוועג וצ םזיטָאירטַאּפ םעד ןביוה

 סָאד טָאה סעמעָאּפ וליֿפַא .המחלמ יד

 .קעווצ ןקיזָאד ןרַאֿפ טקורדעג טַאלב

 "ווער רעד טָאה קידתונשקע דוזַא ןוא

 רעבעגסױרַא רעד ,קיזיא ר"ד דנער

 ,"רעשזדנעסעמ שיאושזד, םעד ןוֿפ

 -רַאֿפ יד ןוֿפ ךַאז יד טקידײטרַאֿפ

 -רַאֿפ טָאה רע זַא ,ןטַאטש עטקינייא

 ,ןטנענָאבַא-םורד ענייז עלַא טעמּכ ןרָאל
 -עגֿפױא טינ ןגעװטסעדנוֿפ טָאה רע
 ןוא ףליה ןענָאמ ןוא ןֿפור וצ טרעה

 -גערטשנָא-המחלמ רעד רַאֿפ עציטש
 -רעמַאב ַאזַא ייברעד קידנכַאמ ,גנוג
 -ָאטידע ענייז ןוֿפ םענייא ןיא גנוק
 , : סלעיר

 ערעזדנוא ןטלַאהנָא ןליוו רימ,

 ןייק ןעמ ןעק ייז ןָא לייוו ,ןטנענָאבַא

 -ַאדוי רעד ןוא .ןבעגסױרַא טינ גנוטייצ
 רעבָא ;ןַאגרָא ןַא ןבָאה ףרַאד םזיא
 ןוא תמא רעד זיא םעד ןוֿפ רעקיטכיוו
 רַאֿפ ןוא ,טֿפַאשיײרטעג עשיטָאירטַאּפ
 ,טיירג רימ ןענייז ןּפיצנירּפ יד-טָא
 -נַא עלַא ןייז וצ בירקמ ,קיטיונ ביוא
 ."ןעגנונעככערסיוא ןוא תונובשח ערעד

 -לָאס ןלעטשוצוצ ףור סנלָאקניל

 ַא טימ ןרָאװעג טנגעגַאב זיא ןטַאד
 רעמ טשינ .ןדיי יד דצמ ףורּפָא ןלענש
 ןענייז ןדיי טנזיוט טרעדנוה ייווצ יו
 טייצ רעד ןיא עקירעמַא ןיא ןעוועג
 ןָאמײס טיול ןוא .גירק-רעגריב ןוֿפ
 יו ןדיי רענַאקירעמַא יד, ןיא ,ףלָאװ
 "רעגריב ןוא ןטַאדלָאס ,ןטָאירטַאּפ

 סקעז רעביא ןגעװטסעדנוֿפ ןבָאה
 סנלָאקניל ןיא טֿפמעקעג ןדיי טנזיוט

 רעביא ןבָאה ןיילַא קרָאי-וינ ןיא ,ײמרַא

 ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ןדיי טנזיוט ייווצ
 רעביא ןוא ,ײמרַא רעלַארעדעֿפ רעד
 "יא ןוֿפ טריטנולַאװ ןבָאה ןדיי טנזיוט
 .יַאניל

 . רעויטַאװרעסנָאק ַא טול וליֿפַא
 רעד ןבעגעג ןדיי יד ןבָאה גנוצַאשּפָא

 18 ,ןלַארענעג 9 ײמרַא רעלַארעדעֿפ

 40 ,סלענריוק-טנַאנעטויל 8 ,סלענריוק

 -עטויל 325 ,ןענַאטיּפַאק 205 ,ןרָאיַאמ

 -ױטקָאד 25 ןוא ןטנַאטידַא 48 ,ןטנַאנ

 "-יֿפָא עקיזָאד יד ןוֿפ טייהרעמ יד .םיר

 ןטַאדלָאס עטושּפ ןעוועג ןענייז ןריצ
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 רַאֿפ ןעגנַאר וצ טנידרַאֿפ ךיז ןבָאה ןוא

 ןענכייצסיוא

 ..סעיצקַא-טסניד

 "נָא ךיז טָאה רעלֿפענק ךירדירֿפ

 ןיא טַאדלָאס רעטושּפ ַא יוװ ןסָאלשעג

 -:ַאֿפניא - ריטנולָאוװ .ַאנַאידניאק רעד

 'ןוֿפ ןרָאװעג ןביוהרעד זיא ןוא ?עירעט

 זיב ,דלעֿפטכַאלש ןֿפױא גנַאר-וצ-גנַאר

 םוצ ןרָאװעג ןביוהרעד זיא רע זיב
 ןוא טנעמיגער ןייז ןיא גנַאר-לנריוק
 ןטרַאװ טֿפרַאדעג טינ גנַאל טָאה רע

 ןוא לַארענעג-רעידַאגירב גנַאר ןֿפױא
 רַאֿפ לַארענעג רָאיַאמ-טעוװערב םעדכָאנ
 -ַאקישט ייב גנוריֿפֿפױא רעשידלעה;,

 ",ַאגָאמ

 -עג טָאה ןָאסמיכַאָאי .יישזד ּפיליֿפ

 -וינ ןט-59 םעד ןריזינַאגרָא ןֿפלָאה
 זיא ןוא טנעמיגער-ריטנולָאװ רעקרָאי
 -עטויל סלַא טנַארֿפ םוצ ןרָאֿפעגּפָא
 -יגער ןקיזָאד םעד ןוֿפ לענריוק-טנַאנ

 -עג טמיטשַאב רע זיא רעטעּפש .טנעמ
 "ענעג-רעידַאגירב-טעווערב סלַא ןרָאװ
 ןרָאװעג טעדנואוורַאֿפ זיא רע ןוא לַאר

 ,סנַאעלרָא-וינ ןיא ןטכַאלש יד ןיא

 זיא רעכלעוו ,גרעבמולב דלָאּפָאעל

 ןוֿפ ןֿפױלטנַא וצ ןרָאװעג ןעגנואווצעג

 -עג םיא טָאה ןעמ ואוו ,רָאמיטלַאב

 -ָאיצילָאבַא ענייז רַאֿפ ןשטניל טלָאװ

 ןֿפלָאהעג טָאה ,ןטנעמיטנעס עשיטסינ |

 ןוֿפ טנעמיגער ןט-5 םעד ןריזינַאגרָא

 ןכָאנ דלַאב עירעטנַאֿפניא-דנעלירעמ
 ביױהנָא םוצ .המחלמ רעד ןוֿפ ךורבסיוא

 םנוֿפ רָאיַאמ רעד סלַא טנידעג רע טָאה

 ןעמונעג לײטנָא טָאה ןוא טנעמיגער

 רעווש זיא רע זיב ,ןטכַאלש ךס ַא ןיא

 טכַאלש רעד ייב ןרָאװעג טעדנואוורַאֿפ

 ןיוש טָאה רע שטָאכ ןוא .םַאטיטנַא ןוֿפ

 ,טסניד רעוויטקַא ןיא ןייז טנָאקעג טינ

 ,טנעמיגער ןטימ ןבילבעג ךָאד רע זיא

 ענעדײשרַאֿפ ןיא ךיז

 -טעווערב ןוֿפ גנַאר םעד קידנגָארט

 ,לַארענעג-רעידַאגירב
 ןוֿפ ןעמענ יד טסואווַאב ןענייז סע

 םעד ןענואוועג ןבָאה עכלעוו ,ןדיי ןביז

 "רָאנָאה וװָא לַאדעמ לַאנָאשערגנָאק;

 -וק ןכעלנייוועגרעסיוא ןזײװסױרַא רַאֿפ

 :ןטכַאלש ןוֿפ רעײֿפ ןרעטנוא שזַאר

 םעהערבייא ,יַאויל ,ב ןימַאשזדנעב

 קיזיא ,סעלעּפרַאק דרַאנָאעל ,ןהָאק
 ירנעה ,טלָאװטנירג םעהערבייא ,סָאג

 .יקסנַאברָא דיווייד ןוא רעלעה
 ךיז טָאה יַאוויל .ב ןימַאשזדנעב

 -רָאי-וינ עטשרע, יד ןיא ןסָאלשעגנָא

 ןוא ,רעלקייּפ ַא יו "ןריטנולָאװ-רעק

 -ָאקער ביול ןייא ןגָארקעג דלַאב טָאה
 ןייז רַאֿפ רעטייווצ רעד ךָאנ עיצַאדנעמ
 -ולבטלַאק ןוא עיצַאטנעירָא רעלענש
 "יֿפָא .רעײֿפ סאנוש ןרעטנוא טייקיט

 ,טנידעג טָאה רע עכלעוו רעטנוא ,ןריצ

 -נעמָאקער םיא ווירב ערעייז ןיא ןבָאה

 -עמ לַאנַאשערגנָאקק םעד רַאֿפ טריד

 קרַאטש םיא ןבָאה ןוא *רָאנָאה ווװָא לַאד

 עקיטכיוו רעייז ןריֿפכרוד רַאֿפ טביולעג

 -קייד רעטרַאק לענריוק .סעבַאגֿפױא

 -ָאװו רעקרָאי-וינ עטשרע יד ןוֿפ ,ןַאמ

 :ןבירשעג טָאה ,ןריטנול

 -יִל ןימַאשזדנעב רעטנָאמרעד רעד;
 -מַאד םעד ףיוא ךיז קידנעניֿפעג ,יַאוו

 ןיוש טָאה סע ןעוו ,"סערּפסקע; רעֿפ

 ףיש עקיזָאד יד זַא ,ייברעד ןטלַאהעג

 -עֿפנָאק רעד ךרוד ןרעוו טּפַאכרַאֿפ לָאז

 -יס; ףיש רעטנֿפָאװַאב רעוויטַארעד

 רעבָא רע טָאה ,קלָאֿפרָאנ ןוֿפ ?דריוב

 טָאה רע ןוא ּפָאק ןייז ןרָאלרַאֿפ טינ

 ןיא ןוא .ףיש עקיזָאד יד טעװעטַארעג

 -סָארק-יטיס-סלרַאשט ייב טכַאלש רעד

 א ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוװ ,סדַאָאר

 ,רעגערט'"ןענָאֿפ עדייב ןוא ,רעלקייּפ

 ןענייז ,לַארָאּפרָאק ַא ןוא טנַאשזרַאס ַא

 טָאה ,טיוט ףיוא ןרָאװעג ןסָאשרעד
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 עניימ רַאֿפ ,יַאוויל ןימַאשזדנעב ,רע

 עדייב ןגָארטעגסױרַא ,ןגיוא ענעגייא

 -ניא עמַאס טנעמיגער םעד ןוֿפ ןענָאֿפ

 ".רעײֿפ םעד ןטימ

 -ֿפיוא יד ןגעוו עטכישעג עלוֿפ יד

 ןיא טַאדלָאס ןשידיי ןדעי ןוֿפ ןעגנואוט

 ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןוֿפ ײמרַא רעד

 ןלייט .ךוב ץנַאג ַא ןעמונרַאֿפ טלָאװ

 -וש עקידנגלָאֿפ יד סיוא רַאֿפרעד רימ

 -רָאיַאמ ןוֿפ ןגָאז-תודע םעד ןוֿפ תור

 רעטנוא ,דרַאװָאה .ָא רעווילָא לַארענעג

 ןבָאה ןדיי ךס ַא עדנַאמָאק סנעמעוו

 : טנידעג

 יֿפָא עשישטייד לָאצ עסיורג ַאזַא

 -סױרַא ךדיז ןבָאה ןטַאדלָאס ןוא ןריצ

 זַא ,םַאטשּפָא ןשידיי ןוֿפ ןייז וצ ןזיוועג

 -סיוא ייז ךעלגעממוא רָאג רימ זיא'ס

 .טײקטמיטשַאב רעלוֿפ טימ ןלייטוצ

 וצ ףליהעג ןשידיי ַא טַאהעג בָאה ךיא

 ןוא עטסװַארב יד ןוֿפ םענייא ,ךיז

 ייב טכַאלש רעטשרע רעד ןיא ,עטסעב

 -עזעגנָא ןַא טציא זיא רע :ןַָאר לָאב
 ןַאמ ַא ,ײמרַא רעד ןיא ריציֿפָא רענע

 ,טנורגרעטניה ןכעלטֿפַאשנסיװ ַא טימ

 ,ףליהעג רעדנַא ןַא טַאהעג בָאה ךיא
 ןיא ןרָאװעג טעגרהרעד זיא רעכלעוו

 ַא ,ליװסרָאלעסנַאשט ייב טכַאלש רעד

 ייווצ ,ריציֿפָא רעװַארב ןוא רעיירטעג

 ןענייז ןרידנַאמָאק-עדַאגירב עניימ ןוֿפ

 ךוּת ןיא .טינש ןקיבלעז םעד ןוֿפ ןעוועג

 טינ דנַאל ןרעביא ןעמ ןעק ,ןעמונעג

 ןטָאירטַאּפ ערעסערג ןייק ןעניֿפעג

 ןֿפורעגנָא ךיז ןבָאה עכלעוו יד רעדייא

 רימ טימ טנידעג ןבָאה עכלעוו ןוא ןדיי

 רעדָא ,סעדנַאמָאק עלעלַארַאּפ ןיא
 רעטנוא טקעריד רעמ ןעוועג ןענייז

 ",סעיצקורטסניא עניימ

 -ידיי עקינייא ןבָאה זײװרעקילעֿפוצ

 -ַאב זַא ,ןגָאלשעגרָאֿפ רעגָאזטרָאװ עש

 -רָאֿפ ןלָאז ןטנעמיגער עשידיי ערעדנוז

 -רַאֿפ יד ןוֿפ ײמרַא רעד ןיא ןרעוו טרימ
 עשידיי יד רעבָא ,ןטַאטש עטקינייא
 עקיזָאד יד ןֿפרָאװעגּפָא ןבָאה ןטַאדלָאס
 : קידנגָאז ןגַאלשרָאֿפ

 ןֿפמעק וצ ןדירֿפוצ ץנַאג ןענייז רימ,
 םירבח עכעלטסירק ערעזדנוא טימ|

 רַאֿפ ןוא דנַאל ןייא , ךַאז ןייא רַאֿפ

 עטקינײארַאֿפ יד ןוֿפ טייקינייא רעד

 | ",ןטַאטש

 -ייב רעייז ףיוא קידנקוק טינ רעבָא

 -ײארַאֿפ יד ןוֿפ ךַאז רעד וצ גָארט

 -טייצ ןוֿפ ןדיי יד ןענייז ,ןטַאטש עטקינ

 ןוֿפ טערב-ליצ רעד ןעוועג טייצ-וצ

 סעקַאטַא עשירעצעה-ןסַאר עשיטַאנַאֿפ

 עקידנוֿפצ עכעלטע .עסערּפ רעד ןיא

 ןֿפױא ןזיוװעגנָא ןבָאה ,לשמל ,ןעגנוטייצ

 ןעניֿפעג ןטַאדלָאס עשידיי סָאװ טקַאֿפ

 ,יײמֹרַא רעוויטַארעדעֿפנָאק רעד ןיא ךיז

 רַאטערקעס-טַאטש ןשידיי ןֿפױא ןוא

 .ּפ הדוהי ,עיצַארעדעֿפנָאק רעד ןוֿפ

 ,ןסולש ןגיוצעג ןבָאה ןוא ,ןימַאשזדנעב

 רעבָא .שיטָאירטַאּפמוא ןענייז ןדיי יד זַא

 עקיזָאד יד ןגיװשרַאֿפ טינ ןבָאה ןדיי יד

 קרָאי-וינ; יד ןעוו .סעקַאטַא-גנוטייצ

 זַא ,ןכָארטשעגרעטנוא טָאה "?סמייט

 רעריֿפ ַא ,עדירָאלֿפ ןוֿפ ,יסָאי דיווייד

 ,דיי ַא זיא ,עיצַארעדעֿפנָאק רעד ןוֿפ

 "רעשזדנעסעמ שיאושזד, רעד טָאה

 םעד ץרעמ ןיא טרעֿפטנעעגּפָא ףרַאש

 : 1862 ,ןט"1

 "יֿפָא-דלעֿפ קיצנַאװצ רעביא רעבָא;

 יֿפָא-טכַאלש עוװיטקַא טרעדנוה ,ןריצ

 טנזיוט סקעז תוחּפה לכל ןוא ןריצ

 רעד רעטנוא ןֿפמעק עכלעוו ,ןטַאדלָאס

 עטקניײארַאֿפ יד ןוֿפ ןָאֿפ רעכיײררָאלג

 םעד ןקידײלַאב .ןדד יי ןענייז ןטַאטש

 עלַא ןקידלושַאב ךרוד ,ןעמָאנ ןשידיי

 ,םענייא ןוֿפ ןגעוו עמורק יד רַאֿפ ןדיי

 סָאד --- ,דיי ַא ךיוא דָארג זיא רעכלעוו

 רעד דצמ ץנעדנעט עכעלטכיזבַא ןַא זיא
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 דערֿפלַא ןוֿפ גנומיטשַאב סנלָאקניל טנעדיזערּפ
 טנאנעטייל ןטשרע סלַא יכדרמ

 ַא ףיוא ץומש ןֿפרַאװ וצ ?סמייט,

 ןבָאה עכלעוו ,ןטָאירטַאּפ לָאצ עסיורג
 -רַאֿפ וצ ידּכ ,ןעמייה ערעייז ןזָאלרַאֿפ
 סָאד ןוא עיצוטיטסנָאק יד ןקידייט
 דובּכ ןייק טינרָאג זיא סָאד ןוא .דנַאל

 ךיז טמענ רעכלעוו ,לַאנרושז ַא רַאֿפ

 -ןכלעוו ןריטנעזערּפער וצ טכער סָאד
 *,קלָאֿפ רענַאקירעמַא ןוֿפ לייט זיא-טינ

 רענעמ עשידיי יד טימ ךיײלגַאב
 -עגוצ ןעױרֿפ עשידיי יד ךיוא ןבָאה
 קידנגרָאזַאב ,טעברַא לייט רעייז ןגָארט
 -יונ ענעדײשרַאֿפ טימ ןטַאדלָאס יד
 יד קידנציטשרעטנוא ןוא ןכַאז עקיט
 -גולָאװ ןבָאה עכלעוו ,יד ןוֿפ סעילימַאֿפ

 יד ,דנַאל רעייז ןקידיײטרַאֿפ וצ טריט

 -קַארַאכ .ןצעזעג יד ןוא עיצוטיטסנָאק

 רעד ןוֿפ עדער יד זיא שיטסירעט

 ןוֿפ ןוָאטסקָאשט ס"רמ ױרֿפ רעשידיי

 : עינרַאֿפילַאק

 עלַא ואוו ,דנַאלשטייד ןוֿפ ןיב ךיא;

 ןגעק טֿפמעקעג ןבָאה רעדירב עניימ

 ,טײהײרֿפ רעזדנוא רַאֿפ גנוריגער רעד

 ,ןוז רעקיצנייא ןיימ .גלָאֿפרעד ןָא רעבָא

 רעזדנוא ןיא זיא ,טלַא רָאי ןצעביז

 יד ןוֿפ ײמרַא רעלעבָאנ ןוא רעסיורג

 ןיוש טָאה רע .ןטַאטש עטקינײארַאֿפ

 ןטכַאלש ךס ַא ןיא ןעמונעג ליײטנָא

 עינרָאֿפילַאק ןוֿפ ןעמוקעג ןיב ךיא ןוא

 ,ןקוקנָא לָאמ ןייא ךָאנ שטָאכ םיא ידּכ

 רעבָא .. .ןעזעג טינ ךָאנ םיא בָאה ךיא

 עלַא יד ןעגנערב וצ ןדירֿפוצ ןיב ךיא

 ,רימ ,טײהײרֿפ רעזדנוא רַאֿפ תונברק

 םעד ןֿפײרגַאב ,ענעמוקעגרעבירַא יד

 רעסיורג רעקיזָאד רעד ןוֿפ טרעוו

 ,ךייא ןוֿפ רעמ ליֿפ (טײהײרֿפ) הנּתמ

 ןיא טבעלעג טינ ךָאנ טָאה ריא לייוו

 ריא ןיא ןענייז רימ רעבָא ,ײרעֿפַאלקש

 טצכעל דנַאלשטייד .,ןרָאװעג ןרָאבעג

 ןבָאה דנַאלשטיײיד ןיא .טיײהײרֿפ ךָאנ

 םוטכייר רעזדנוא ןעוועג בירקמ רימ

 ןעיױרֿפ יד ןוא ,ריא רַאֿפ גנוריצ ןוא

 ...ענעגייא סָאד ןָאט ןֿפרַאד ָאד

 ןוֿפ רעקיטירק יד קידנרעֿפטנעּפָא

 טרַאװעג טָאה רע סָאװרַאֿפ ןלָאקניל

 טריּפיצנַאמע טָאה רע רעדייא ראי ייווצ

 עשידיי עקיזָאד יד טָאה ,ןֿפַאלקש יד

 זַא ,עטלמַאזרַאֿפ יד טנָאמרעד יױרֿפ

 ןצכַא טבושייעג ךיז טָאה עּפָארײא;,

 טריּפיצנַאמע טָאה יז זיב רָאי טרעדנוה

 ךָאנ ייז ןענייז טציא טשרע ןוא ,ןדיי יד

 וצ טָאטשנַא ."טריּפיצנַאמע טינ ץלַא

 -רעד יז טָאה ,ןענלָאקניל ןריקיטירק

 -נעמ עוויסערגָארּפ עלַא ןלָאז ,טרעלק

 לוק ןייא ןיא ןביול רעסעב םיא ןשט
 -ןצּפָא טינ טײקנסָאלשטנַא ןייז רַאֿפ
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 -ַאלקָארּפ רעד ןוֿפ רָאה ַא ףיוא ןטערט
 יו טוג ױזַא ,עיצַאּפיצנַאמע ןוֿפ עיצַאמ

 ,ןצעזעג עלַארעביל ערעדנַא עלַא ןוֿפ
 טָאה עיצַארטסינימדַא ןייז עכלעוו טימ
 ,טנכייצעגסיוא ךיז

 ןבָאה ןיז עשידיי ןעוו טייצ רעד ןיא

 ףמַאק םעד ןיא טולב רעייז ןסָאגרַאֿפ

 יד ןוֿפ טײקצנַאג יד ןטלַאהֿפיױא רַאֿפ

 ףוס ַא ןכַאמ ןוא ןטַאטש עטקינײארַאֿפ

 ,סרעטומ ערעייז ןבָאה ,ײרעֿפַאלקש וצ

 -ייז ןגָארטעגוצ רעטסעווש ןוא רעבייוו

 -םייה ןֿפױא קידנעניד ,טעברַא לייט רע

 -סיוא ןכָאנ םורַא ךָאװ ַא ןיא .טנָארֿפ

 רעד טָאה ,המחלמ רעד ןוֿפ ךורב

 זַא ,ןבירשעג ,רעשזדנעסעמ שיאושזד;

 תיראש; עדניימעג רעד ןוֿפ סידייל יד

 סָאװ; גנולמַאזרַאֿפ ַא וצ ןטיירג "לארשי

 -טימ עקיסַאּפ יד ןעמענוצנָא טקעװצַאב

 .-עייז ןוֿפ סעילימַאֿפ יד ןֿפלעה וצ ןעל

 -גולָאװ ןבָאה עכלעוו ,רעגריבטימ ער

 יד ,דנַאל רעייז ןקידײטרַאֿפ וצ טריט

 ןיא .ןףצעזעג יד ןוא עיצוטיטסנָאק

 עסערּפ רעד ןיא ןזיװַאב ךיז ןבָאה ןכיג

 "עד קידנבעגנָא ,ןטכירַאב ערעלוגער

 יד ןוֿפ ןטעטיװיטקַא יד ןגעוו ןלַאט

 -ַאליֿפ ,קרָאי-וינ ןיא ןעױרֿפ עשידיי

 .דנַא ןוא ָאגַאקיש ,ןָאטסָאב ,עיֿפלעד

 ןשזַאדנַאב טעברַאעגסיױא ןבָאה עכלעוו

 -לָאס עטעדנואוורַאֿפ ןוא עקנַארק רַאֿפ

 -יונ ערעדנַא טיירגעגוצ ןבָאה ןוא ןטַאד

 עקידנֿפמעק יד רַאֿפ ןעלקיטרַא עקיט
 -ַאליֿפ ןיא זיא ,1862 ,ינוי ןיא ,רענעמ

 סידיעל, יד ןרָאװעג טרימרָאֿפ עיֿפלעד

 וצ ףליה רַאֿפ ןָאשיײאיסָאסַא ורביה

 -ןָאיוי עטעדנואװרַאֿפ ןוא עקנַארק

 ךיז ןבָאה ןכיג ןיא רָאג ןוא ,"ןטַאדלָאס

 -נַא ןיא ןזיוװַאב סעיצַאזינַאגרָא עכעלנע

 עקיזָאד יד ןוֿפ ליצ רעד .טעטש ערעד

 ןבירשעג ךיז טָאה סע יװ ,סיטעיײסָאס

 ןעוועג זיא ,סעיצוטיטסנָאק ערעייז ןיא

 ןוא עקנַארק יד רַאֿפ ףליה; ןגרָאזַאב וצ
 -רעטנוא ןָא ,ןטַאדלָאס עטעדנואוורַאֿפ

 ,טייקירעהעגוצ רעזעיגילער ןוֿפ דייש

 יד ןוֿפ ןדייל יד ןרעגנירגרַאֿפ וצ ןוא

  ייז ןגרָאזַאב ךרוד ,ןטַאדלָאס עװַארב

 ןוא ןכַאז עקידנקיווקרעד עניײֿפ טימ

 ןגיל ייז ןעוו טייצ רעד ןיא רעדיילק

 ,?ןלָאטיּפש ײמרַא יד ןיא

 טייהיירפ ראפ רעפמעק
 סרעגענ יד ןופ

 ןלָאלניל םעהערבייא

 טו ל

 סאלגָאד קירדערפ
 ןבעג גנוטכַא טימ זיולב טינ ןוא

 טָאה ןטַאדלָאס עטעדנואוורַאֿפ יד ףיוא
 טייקיטעט-המחלמ יד טצענערגַאב ךיז
 ,ייז ןוֿפ עקינייא .ןעױרֿפ עשידיי יד ןוֿפ
 ,זוָאר .ל ןיטסענרע סרעדנוזַאב רָאג ןוא

 ידוג טעבַאזילע טימ ןעמַאזוצ ןבָאה
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 -עשזדנַא ,ינָאטנַא .ב ןעזוס ,ןָאטנעטס

 -נַא ערעדנַא ןוא דלעוו עקמירג עניל

 טריזינַאגרָא רעֿפמעק - ײרעֿפַאלקש - יט

 ,"גיל לַאיָאל לַאנָאשענ סנעמיוו, יד

 ַא טַאהעג טָאה יטעיײסָאס עקיזָאד יד

 ַא ןריזינַאגרָא (1 :ליצ ןקיכַאֿפ -ייווצ

 גנואיירֿפַאב רעד רַאֿפ גנורעדָאֿפ-ןסָאמ

 גנונעֿפָאװַאב רעד ןוא ןֿפַאלקש יד ןוֿפ

 יד ןגיזַאב (2 ;קלָאֿפ ןשרעגענ םעד ןוֿפ
 -מולָאק-טֿפיֿפע יד .,ןעגנַאלש-רעּפוק;

 -רעגריב םענוֿפ ןרָאי יד ןוֿפ ?סעקינ

 "קַא ןעוועג ןענייז ןעױרֿפ עשידיי .גירק

 -ָאד רעד ןוֿפ עינַאּפמַאק רעד ןיא וויט

 ןטֿפירשרעטנוא ןעלמַאז וצ עגיל רעקיז

 -ֿפיױא טָאה עכלעוו ,עיציטעּפ ַא רַאֿפ
 רע ,ןלָאקניל טנעדיזערּפ טרעדָאֿפעג

 עיצַאמַאלקָארּפ ַא ןכעלטנֿפערַאֿפ לָאז

 .עיצַאּפיצנַאמ ע ןגעוו

 -רוא עטוג טָאה קלָאֿפ עשידיי סָאד

 םעהערבייא וצ רַאבקנַאד ןייז וצ ןכַאז

 ןעו ןלַאֿפ ןעוועג ןענייז סע .ןלָאקניל
 "עג טָאה רָאטַאּפיצנַאמע רעסיורג רעד

 ןיא טייהכיילג רעשידיי רַאֿפ טֿפמעק

 דלָאּפָאעל לַארענעג ןעוו .עקירעמַא
 טגָאזעגּפָא גנילצולּפ זיא גרעבנעמולב

 עשיטילָאּפ ךרוד טמַא ןייז ןוֿפ ןרָאװעג

 טנָאקעג טינ ךיז ןבָאה עכלעוו ,רענגעק

 -ןסַאר ערעייז ןוֿפ רעכעה ןבױהֿפױא

 -ןײרַא ןלָאקניל ךיז טָאה ,ןלײטרוארָאֿפ

 לָאז ןעמ ןלױֿפַאב טָאה ןוא טשימעג

 רַאֿפ ןטילעג טָאה רע; .ןרעהסיוא םיא-

 טָאה רע ,טנידעג זדנוא טָאה ןוא זדנוא

 זדלַאה ןייז םורַא קירטש ַא טַאהעג ןיוש

 -עג טָאה רע ,דניײרֿפ רעזדנוא ןייז רַאֿפ

 ,"ןרָאװעג טעדנואוורַאֿפ זיא ןוא טֿפמעק

 .טנעדיזערּפ רעד ןבירשעג טָאה

 ןעוו ןֿפָארטעג טָאה לַאֿפ רעדנַא ןַא

 ןזָאלעגוצ טינ ןענייז סיַאבַאר עשידיי

 -ער ןיא ?סניעלּפַאשט/, סלַא ןרָאװעג

 ןטסערג ןיא ןענייז עכלעוו ,ןטנעמיג

 קידנֿפוררַאֿפ ,ןדיי ןוֿפ ןענַאטשַאב לייט

 זַא ,סערגנָאק ןוֿפ טקַא ןַא ףיוא ךיז
 -טסירק ןוֿפ, ןייז ןֿפרַאד ?סניעלּפַאשט;

 ר"ד דנערעווער ןוא ."עיגילער רעכעל

 -ַארביײא טימ ץנעידיוא ןַא ןיא ,לשיֿפ

 -רעד ַא ןגָארקעג טָאה ,ןלָאקניל םעה

 ןוֿפ גנומיטשַאב רעד רַאֿפ שינעביול
 -ײמרַא רַאֿפ סיַאבַאר עשידיי עכעלטע

 ,?סניעלּפַאשט ;

 -ידיי רעדנַא ןַא טימ ןעוועג זיא ױזַא

 "וקעג זיא עכלעוו ,עיצַאגעלעד רעש

 וצ ךיז ןלָאקניל םעהערבייא וצ ןעמ

 ןגעק סעיצַאנימירקסיד ףיוא ןגָאלקַאב

 ,םידיחי ןוֿפ דניז יד רַאֿפ ללּכ ןשידיי

 טינ ןעק ךיא; :טרעֿפטנעעג ייז רע טָאה

 רעדָא סָאלק ַא זַא ,ןעזוצוצ ןדײלרַאֿפ

 טלײטרוארַאֿפ לָאז טעטילַאנָאיצַאנ ַא

 עכעלטע ןוֿפ דניז יד רַאֿפ ןרעוו

 ."םידיחי

 ,טיג רעדנואוו ןייק רעבירעד זיא

 ןבָאה ןטַאדלָאס עשידיי ןוא ןדיי סָאװ
 ןבָאה ןוא טַאהעג ביל קרַאטש םיא

 -רעד ןייז ןגעוו סעיינ יד ןעמונעגֿפױא

 ןשיווצ ןוא .רעיורט סיורג טימ גנודרָאמ

 רשֿפא זיא ןקורדסיוא:רעיורט עלַא

 -מַא ןעמוקעג לַאטנעיליל סקעמ יַאבַאר

 סנלָאקניל ןקירדסיוא ןיא ןטסטנעָאנ

 קלָאֿפ ןשינַאקירעמַא ןרַאֿפ גנוטײדַאב

 :רעטרעװ עקידנגלָאֿפ יד ןיא

 -ניל םעהערבייא ןעוועג זיא רעוו;

 -קינשַאּפערָאה רעטשרע רעד ?ןלָאק

 ןגעק טֿפמעקעג טָאה רע .טנעדיזערּפ

 -ערָאה ןייז ףיוא ןעגנולכיורטש ךס ַא

 ,ןעמוקעגייב ייז טָאה ןוא געוו םענשַאּפ

 -ַאלק עקידנטעברַא יד ,קלָאֿפ סָאד ;

 ןענייז ,טלעוו רעצנַאג רעד רעביא ןעס

 "ייז ;ןרָאװעג טריּפיצנַאמע טציא עקַאט

 רעטיוט ַא זיולב טינ ןענייז טכער ערע
 רעד ייז ףיוא טגיל סע רָאנ ,בַאטשכוב

 -עג רעד ןוֿפ לּפמעטש רעשיטעטסעיַאמ
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 ןלָאקניל םעהערבייא ךרוד ןוא ,עטכיש

 קורדסיוא רעטסלוֿפ רעד ןעמוקעג זיא
 עכעלשטנעמ עכעלרירַאבמוא ןוֿפ

 " .,.טכער

 ןענואוועג זיא גירקרעגריב רעד

 -רעד זיא ןלָאקניל םעהערבייא .ןרָאװעג
 םיאנוש יד ךרוד ןרָאועג טעדרָאמ

 -שטנעמ עכעלרירַאבמוא עקיזָאד יד ןוֿפ

 -וֿפ רעד רַאֿפ ףמַאק רעד ."טכער עכעל

 ןשרעגענ םעד ןוֿפ גנואיירֿפַאב רעל

 ןוא .ןביוהעגנָא טשרע ךיז טָאה קלָאֿפ

 עסיורג ןענַאטשעגרָאֿפ ךָאנ ןענייז ױזַא

 -יטכערַאבכיײלג רעשידיי רַאֿפ ןֿפמַאק

 יַאבַאר ןעוועג זיא טכערעג ןוא .גנוק

 ןכיירטשרעטנוא ןייז טימ לַאטנזלעֿפ

 םעד ןגעק עיצַאנימירקסיד עדעי זַא

 -ַאטס םעד טריטקעֿפַא קלָאֿפ ןשרעגענ

 -נעמענ ,עקירעמַא ןיא ןדיי יד ןוֿפ סוט

 -ענקעװַא סָאד זַא ,טכַארטַאב ןיא קיד

 טייהרעדנימ ןייא ייב טכער עלוֿפ יד ןעמ

 ףיוא ןטכעלש םוצ ּפָא דלַאב ךיז טֿפור
 ."ןטייהרעדנימ עלַא ןוֿפ טכער יד

 ןשינעעשעג עקידנעמוק יד ןוא
 .תמא ןקיזָאד םעד טקיטעטשַאב ןבָאה
 ךס ַא טֿפרַאדעג ךָאנ ןבָאה ןדיי יד
 ןוא .עיצַאּפיצנַאמע רעייז רַאֿפ ןֿפמעק
 "נוא עלַא טציא זיב ךָאנ ןֿפמעק ױזַא
 ןסַאמ ענשַאּפערָאה ןוא עטקירדרעט
 יטילָאּפ ןוא עשימָאנָאקע ערעייז רַאֿפ

 ,טכער עש

 ָאד ןענייז 1861,1812 ,1776 ןיא יו
 תוחוּכ עויסערגָארּפ עקירעמַא ןיא
 ןוא סנלָאקניל ןעװעטַאר ןליוו עכלעוו

 -ָאמעד עטֿפמעקעגסיוא סנָאטגנישַאװ
 1861 ,1812 ,1776 ןיא יװ .עיטַארק
 רעד ףיוא ןלעטש ןדיי יד ךיז ןֿפרַאד

 -וּכ עויסערגָארּפ עקיזָאד יד ןוֿפ טייז
 ןשידיי ןוֿפ ץנעטסיזקע יד לייוו ,תוח
 ןוחצנ םעד ןיא קיגנעהּפָא זיא קלָאֿפ

 .סערגָארּפ ןוֿפ

 ןַאמדלעֿפ השמ :שידיי
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 'םלעוו רעטייווצ רעד ןיא ןדיי רענַאקירעמַא

 חמחלמ
 שטנַאר .א .י ןוֿפ

1 

 טָאהעג ןבָאה רענַאקירעמַא ךס ַא
 ןדיי טימ טֿפַאשטנַאקַאב עטשרע רעייז

 רעד ןיא רעדלעֿפ-טכַאלש יד ףיוא ---

 ייֵז ןבָאה ןַאד טשרע .המחלמ רעטצעל

 שרעייז קיטומ ןוא ווַארב יו ןעזרעד

 .ןוא .ןעוועג ןענייז רַאֿפעג ןיא םירבח
 טגערֿפעג ךיז טָאה ייז ןוֿפ רענייא טינ

 םעד ןיא טנערב סָאװרַאֿפ :עגַארֿפ יד

 םזיטָאירטַאּפ ןתמא ןוֿפ רעיײֿפ ַאזַא ןדיי

 ?טייקיליװ-טכַאלש ַאזַא ןוא

 ךעלטנֿפע טָאה ףיורעד רעֿפטנע ןַא
 ,ד טרעבלע רָאטַאנעס רעד ןבעגעג

 -רעד טָאה רע ןעוו ,ַאטוי ןוֿפ סַאמָאט

 ;טרעלק

 בילוצ רעסעב ןײטשרַאֿפ טינ ןָאק רענייק;

 ,די א יװ דניצַא ךיז ןגָאלש רימ סָאװ

 -.סיוא טשאררעביא טינ ךיא ןיב רַאֿפרעד

 "ףגני עשידײי ערעזדנוא זא ,ךעניפעגוצ

 ןיא גַארטײב ןסיורג א וצ ןגָארט טײל
 -יא רעייז זַא ,ביולג ךיא .טסניד-רעטילימ
 צג רצד רַאֿפ ףמאק ןיא טייקנבעגעגרעב

 רַאֿפ ליּפשיײיב א ןייז טעװ ךאז רעטכער
 ."צלא

 שלֲא טינ ןענייז ןרעיודַאב םוצ
 -וצ קיטסיג ןעװעג רענַאקירעמַא
 עג ןבָאה ייז ,המחלמ רעד וצ טיירגעג

 -ערַאֿפ םעד ןגעק ןרָאצ ןוֿפ טרעקַאלֿפ

 -רַאה-לריוּפ ףיוא לַאֿפרעביא ןשירעט
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 -שגנָא ןעוועג טינ ןענַײז ייז רָאנ ,רָאב
 -טיה יד ןגעק ןליֿפעג-חמקנ טימ טּפַאז
 ,ןטייקליורג-רעל

 המחלמ יד יוװ םעד ךָאנ םישדח טכַא
 ךיז ןבָאה טקידנעעג טַאהעג ךיז טָאה
 ,ןטַאדלָאס רענַאקירעמַא ןענוֿפעג ךָאנ
 -ַאב ןצנַאג ןיא ןעוועג טינ ןענייז סָאװ
 ,ןגָאלשעג ךיז ןבָאה ייז סָאװרַאֿפ טנװַאה

 -רַא רענַאקירעמַא סָאװ עטעקנַא ןַא
 ןשיווצ טריֿפעגכרוד ןבָאה עטמַאַאב-יימ
 סָאװ ןטַאדלָאס רענַאקירעמַא 0
 ןיא ןענוֿפעג טייצ רעד ןיא ךיז ןבָאה
 שקידנגלָאֿפ ןזיװַאב טָאה דנַאלשטייד
 ;ןטַאטלוזער עקידנריקָאש

 -עגסיוא יד ןוֿפ טנעצָארּפ ןצניינ
 -שטייד זַא ,טביולגעג ןבָאה עטגערפ
 -יטכערַאב עסיוועג ַא טַאהעג טָאה דנַאל
 ,המחלמ-טלעוו יד ןביוהוצנָא גנוק

 שטגערֿפעגסיױא יד ןוֿפ טנעצָארּפ 2
 ןשטייד יד זַא ,טגָאזעג ןבָאה ןטַאדלָאס
 עטוג, טָאהעג ןבָאה ןרעלטיה רעטנוא
 ךָאנ .ןדיי יד ןגלָאֿפרַאֿפ וצ ?ןכַאזרוא
 -יא ןעוועג טינ ןענייז טנעצָארּפ ןעצ
 ןשטייד ןוֿפ עגַארֿפ רעד ןיא טגייצרעב
 ,םזיטימעסיטנַא

 ןטַאדלַאס 1,700 יד ןוֿפ טנעצָארּפ 2
 סע זַא ,ןביולג ייז זַא ,טרעלקרעד ןבָאה



 ןטַאדלָאס רענַאקירעמַא וצ סרעטעװס רעביא ןביג ןדרָא ןוֿפ ןבולק ןעױרֿפ

 ערעכעה ןַארַאֿפ רוטַאנ רעד ןוֿפ ןענייז
 -ָארּפ 16 ךָאנ .ןסַאר ערעקירעדינ ןוא
 רעד ןיא רעכיז ןעוועג טינ ןענייז טנעצ
 ,עגַארֿפ

 "סמייט קרָאי וינ, רעד וצ לבייק ַא ןוֿפ)
 ,24 רַאונַאי ,"סערּפ דעטעיסָאסַא; רעד ןופ

 ,(דנאלשטיײיד ,ןדַאבסיװ ןוֿפ ,4

 רעכעלטינשכרוד רעד זַא ,זיא רָאלק
 זיא ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא דיי |

 ןגיוצרעד טינ שיטילָאּפ ױזַא ןעוועג טינ

 ,רעגריב עשידיי-טינ ענייז ןוֿפ ךס ַא יו
 רענַאקירעמַא ליֿפ ךיז ןבָאה רַאֿפרעד
 רעד ןוֿפ ןכַאזרוא עתמא יד טסואוורעד
 ןיא ןעמוקעג ןענייז ייז ןעוו המחלמ
 ,טייל-רעטילימ עשידיי טימ טקַאטנָאק

 גָארטײב רעשידיי רעד טָאה רַאֿפרעד

 ַאזַא ןעמוקַאב םזישַאֿפ ןגעק ףמַאק ןיא
 . -לעֿפַאב רעד ןוֿפ ןטכיש עלַא ייב ןעזנָא

 ,ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא גנורעק

2 | 

 ןוא דנַאל רעזדנוא רַאֿפ קילג םוצ

 רעד רַאֿפ

 -עגסיורַא עקירעמַא טָאה טייהשטנעמ
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 י ףעטריזיליויצ רעצנַאג

 "למ עטסקיטכיל יד ןוֿפ םענייא ןבעג

 .עטכישעג ריא ןיא ןטנעדיזערּפ-המח

 עקַאטַא יד ןכָארבעגסיױוא טָאה סע ןעוו

 טנעדיזערּפ טָאה רָאברַאה:לריוּפ ףיוא

 רעד רַאֿפ טכַאמעג רָאלק טלעווזור
 טרעו המחלמ יד סָאװ בילוצ טלעוו

 םעד .,טליצ יז ןיהואוו ןוא טריֿפעגנָא

 טלעווזור טָאה ,1941 ,רעבמעצעד ןט9

 :טרעלקרעד

 רעשירעכערברַאֿפ רעקידגנילצולּפ רעד,

 -ץגכרוד ןבָאה רעזענַאּפאי יד סָאװ לַאֿפנָא
 . רעכעלריטַאנ ַא זיא םי ןשיפיצַאּפ ןיא טריֿפ

 -אנרעטניא ןקירָאי-ןעצ א ןוֿפ טַאטלוזער
 סרעטסגנעג עקיטכעמ .םזירקֿפה ןלַאנָאיצ
 יד ןלַאֿפאב וצ טקינײארַאֿפ ךיז ןבָאה
 ...עסַאר עכעלשנעמ

 א ןיא דניצַא ךיז ןעניֿפעג רימ .. . ,
 טינ ,רעדנעל ןעמעננייא בילוצ טינ גירק
 ,טלעװ א רַאֿפ ןֿפמעק רימ .המחלמ בילוצ
 טלעטש סע סָאװ ץלא ןוא דנאל רעזנוא ידּכ

 רַאֿפ טרעכיזעג ןייז לָאז רָאֿפ ךיז טימ
 יד ןעמוקייב ןלעװ רימ .רעדניק ערעזדנוא

 ןייז טינ טעװ סָאד רָאנ .ןַאּפַאי ןוֿפ רַאֿפעג
 רַאֿפ טוג טינ רעייז ןייז טעװ סע .גונעג
 -ַאב טימ ןעמוקּפָא ןלעװ רימ ביוא זדנוא



 המחלמ-טלעװ רעטייווצ רעד ןיא טנידעג ןבָאה סָאװ ,עיֿפלעדַאליֿפ ןוֿפ יקסלָאדָאּפ רעדירב סקעז יד

 -רַאֿפ ןוא רַאֿפעג עשיזענַאּפַאי יד ןקיטיײז

 ,ןרָאטַאטקיד ייװצ עקירעביא יד ןקיסעלכַאנ
 -ירעד ןלעװ רימ .ינילָאסומ ןוא רעלטיה
 ןלעװ רימ ןוא המחלמ יד ןעניוװעג רעב

 -רעד טעװ סָאװ םולש םעד ןעניוועג ךיוא
 ,"המחלמ רעד ךָאנ ןרעװ טכיירג

 סָאװ גנוזָאל עיינ א ןעוועג זיא סע

 -סיורַא ןַאד טָאה טלעווזור טנעדיזערּפ

 יד טשַאררעביא טָאה סָאװ ןוא טזָאלעג

 ,טלעוו

 -למ יד תעשב "םולש םעד ןעניוועג;

 -עגנָא טַאהעג סַאװ רָאנ ךיז טָאה המח
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 ןעוועג זיא ,דנַאל ןיא זדנוא ייב ןביוה

 ,רידנַאמָאק-טּפיוה ַא זיולב סָאװ ,סעּפע

 -יא ןוֿפ ךיוא רָאנ ,ןעײמרַא ןוֿפ רָאנ טינ

 "זור .ןרילומרָאֿפ טנָאקעג טָאה ןעעד

 טינ זיא סע זַא ,ןענַאטשרַאֿפ טָאה טלעוו

 ,ןטכַאלש עשיזיֿפ יד ןעניוועג וצ גונעג

 יד ןטָארסיױא ןֿפרַאד טעװ ןעמ רָאנ
 -טֿפיג עשיטסישַאֿפ יד ,סעירָאעט-ןסַאר

 -מוא עטלצרָאװעגניײא יד ,עדנַאגַאּפָארּפ

 ןוֿפ ,קלָאֿפ וצ קלָאֿפ ןוֿפ ץנַארעלָאט

 .שטנעמ וצ שטנעמ



 טימ ןענואוועג המחלמ יד ןבָאה רימ
 ךָאנ ןֿפרַאד רימ רָאנ ,קירוצ רָאי ייווצ
 טלעֿפ סע .םולש םעד ןעניוועג ץלַא

 ןוֿפ רידנַאמָאק-טּפיוה רעד רעבָא זדנוא
 .ּרעבילַאק סטלעווזור

 םעד ןעניוועג ןֿפלעה וצ ידּכ ןוא

 -עמַא סָאד זַא ,קיטיונ עקַאט זיא םולש
 -ייז זַא ,ןסיוו יונעג לָאז קלָאֿפ רענַאקיר

 טקיטכערַאב ןענייז רעגריב עשידיי ענ
 יז סָאװ םולש םעד ןוֿפ ןסינעג וצ
 -עג ןבָאה ייז יװ טָא ,ןעניוועג ןֿפלעה-

 טעװ סָאװ ,המחלמ יד ןעניוועג ןֿפלָאה
 ,םולש םעד ןכַאמ ךעלגעמ

 לײטנָא רעזדנוא ןוֿפ דרָאקער רעד

 -יז סעקירעמַא רַאֿפ המחלמ רעד ןיא

 -ער ַא זיא ,גנואיירֿפַאב ןוא טייקרעכ
 ,ץלָאטש ןענייז רימ ןכלעוו טימ דרָאק
 םעד טימ ץלָאטש ללכב ןענייז רימ יו

 "עג טָאה קלָאֿפ רעזדנוא סָאװ גָארטיײב

 -ײארַאֿפ יד ןוֿפ גנודנירג רעד וצ טכַאמ
 ןוא ױבֿפױא םעד וצ ,ןטַאטש עטקינ
 יָאֿפ יד יו לייוו ,דנַאל ןוֿפ סערגָארּפ

 עשידיי יד ךיוא ןענייז ,דנַאל ןוֿפ סרעט
 ןעמוקעג ןטייצ עלַא ןוֿפ רערעדנַאוונייא

 . -ַאוקָאמעד ןוא טײהײרֿפ בילוצ רעהַא

 יז ןבָאה ןלַאעדיא יד טָא רַאֿפ ןוא עיט

 .ןעוועג בירקמ ךיז ןוא טֿפמעקעג דימּת

 -עג טשינ ךָאנ זיא גָאט ןקיטנייה זיב

 -טרעדנוה עלוֿפ ןייק ןרָאװעג טכַאמ

 םעד ןגעוו גנושרָאֿפסױא עקיטנעצָארּפ

 -עקלעֿפַאב רעשידיי רעד ןוֿפ לײטנָא

 םענוֿפ תוחוּכ עטנֿפָאװַאב יד ןיא גנור

 רעקיטרַאנדײשרַאֿפ רעד ןוֿפ ןוא דנַאל

 טנַארֿפ-םייה רעד סָאװ ףליה-המחלמ

 ,דנַאל םעד ןבעגעג טָאה

 -עגנָא ךָאנ ןרעוו ןעגנושרָאֿפסיױא יד

 -ָאק-דרָאקער-המחלמ 1,003 ךרוד טריֿפ

 -ינוימָאק ענעדײשרַאֿפ יד ןיא ןטעטימ

 ,ןטעטימָאק-טָאטש ףלעווצ ןוֿפ ןוא סיט

 טָאה דרָאב-ריעֿפלעװ שיאושזד יד סָאװ

 -עיציֿפָא יד זיא דרָאב יד ,טריזינַאגרָא

 ,טעברַא יד ןָאט וצ ןירעײטשרָאֿפ על
 ,טנעמטרַאּפעד-המחלמ ןוֿפ טמיטשַאב

 קיטסיטַאטס רעקירעהזיב רעד טיול

 סדרָאקער-המחלמ ןוֿפ ָארויב יד סָאװ

 יד ןיא ךיז ןבָאה ,טכעלטנֿפערַאֿפ טָאה

 דנַאל רעזדנוא ןוֿפ תוחוּכ עטנֿפָאװַאב

 -ַאב המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב

 ןוא רענעמ 530,000 רעביא טקילײט

 -ילימ ןיא ,םַאטשּפָא ןשידיי ןוֿפ ןעױרֿפ

 ןכילגרַאֿפ סָאד ןָאק ןענימרעט עשירעט

 .סעיזיוויד 17 וצ ןרעוו

 טכַאמעג זיא סָאװ גנושרָאֿפסױא ןַא

 יטַאטנעזערּפער קיצנַאװצ ןיא ןרָאװעג

 ,ןזיװַאב טָאה טעטש רענַאקירעמַא עוו

 -ילימ ןיא ןדיי ןוֿפ טנעצָארּפ רעד זַא

 ןלַאֿפ ךס .ַא ןיא זיא ןרידנומ עשירעט

 ןוֿפ טנעצָארּפ רעד יו רעכעה ןעוועג

 -עקלעֿפַאב רענײמעגלַא רעד ןיא ןדיי

 | ,גנור
 -עג טלעטשעגטסעֿפ זיא טציא זיב

 ןוא רענעמ עשידיי 17,500 זַא ,ןרָאװ

 ןיוש ןבָאה טסניד-רעטילימ ןיא ןעיױרֿפ
 "וװַארב רַאֿפ ןעגנונעכייצסיוא ןעמוקַאב

 יז ןוֿפ ךס ַא --- ןטסנידרַאֿפ ןוא טייק

 ןוא רענעמ לָאצ יד טָא .טיוט ןכָאנ

 -יולַאב 22,446 ןגָארקעג ןבָאה ןעױרֿפ

 ,ןעגנונ

 סָאד סָאװ ןלַאדעמ ריֿפ עטסכעה יד

 ןענייז ןבעג טנָאקעג רָאנ טָאה דנַאל

 :ןעוועג

 לענָאשערגנָאק, ןטסכעה עמַאס םעד

 ןגָארקעג טָאה "רָאנָאה וװָא לַאדעמ

 ןטייווצ םעד ןעמוקַאב ןבָאה 64 ;רעניײא

 דשיווגניטסיד םעד -- לַאדעמ ןטסכעה

 םעד ןעמוקַאב ןבָאה 27 ;סָארק סיווריוס

 דשיווגניטסיד םעד --- 24 ;סָארק-יוויענ

 ,לַאדעמ סיווריוס

 עכלעוו ,ןעגנונעכייצסיוא ערעדנַא יד

 -גייועגרעסיוא טרעדָאֿפעג ךיוא ןבָאה
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 ןענייז טײקיאייֿפ ןוא טײקטגַאװעג עכעל

 ' ןקידנגלָאֿפ ףיוא ןרָאװעג טלייטעגסיוא

 ;ןֿפוא

 1,115 ;טירעמ וװָא ןָאשזדיל 0

 דשיווגניטסיד 1,656:סרַאטס רעווליס

 סרעשזדלָאס 162 :סעסָארק גניאיילפ

 -עמ רָאק ןירַאמ ןוא יוויענ 29 ;לַאדעמ

 ;ןלַאד
 לּפריױּפ 11,765 ;ןלַאדעמ רייע 0

 סָאד ןעוועג בירקמ :טסייה סָאד) סטרַאה

 -מוא רעדָא ןרָאװעג טעדנואוורַאֿפ ;ןבעל

 / .(ןעמוקעג
 ןיא ןברָאטשעג ןענייז ןדיי 0

 ןֿפױא ייז ןוֿפ 6,000 --- טסניד-רעטילימ

 ,דלעֿפ-טכַאלש

 -עג טלעטשעגטסעֿפ זיא טציא זיב
 עשידיי עלַא ןוֿפ לָאצ יד זַא ןרָאװ
 -עּפש ַא) .22,401 ןעוועג זיא ענעטילעג

 רעֿפיצ יד ןָא טיג טכירַאב רעקידרעט !

 ,(25,000 םורַא ןוֿפ

 -ַאב ךיז ןבָאה טיילרעטילימ עשידיי

 -המהלמ ןוֿפ ןגייווצ עלַא ןיא טקיליײט

 -רעד זיא סָאװ ,קיטסיטַאטס יד .טסניד

 181 ןיא ןרָאװעג ןבילקעגֿפױנוצ לייוו

 -ַארּפ 80 זַא ,טזייװַאב םיבושי ןוא טעטש

 17 ;ײמרַא רעד ןיא ןעוועג ןענייז טנעצ

 טנעצָארּפ 2 ; יוויענ רעד ןיא טנעצָארּפ

 ןיא טנעצָארּפ ןייא ןוא רָאק-ןירַאמ ןיא

 ןענייז סָאװ יד ןוֿפ .דרַאג-טסוָאק רעד

 לטסקעז ןייא זיא ײמרַא רעד ןיא ןעוועג

 ןייא :עירעטנַאֿפניא רעד ןיא ןעוועג

 ,תוחוּכ-ןדָאב ערעדנַא ןיא לטֿפלעװצ

 ןעוועג ןענייז ןעצ עדעי ןוֿפ יירד טעמּכ

 .תוחוּכ-טֿפול יד ןיא

 שכיוה רָאג ןעמוקַאב ןבָאה ןדיי 1

 ןיא תוחוּכ עטנֿפָאװַאב יד ןיא ןגנַאר

 ןענייז 17 .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד

 -ענעג רָאיַאמ סקעז :ןלַארענעג ןעוועג

 ריֿפ .ןלַארענעג רידַאגירב 11 ןוא ןלַאר

 עציוו ןייא :ןלַארימדַא ןעוועג ןענייז
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 ;ןלַאדעמ רַאטס זנָארב 4

 ןייא ןוא ןלַארימדַא ריר ייווצ;,לַארימדַא

 | ,רָאדָאמָאק
 ןבָאה סעילימַאֿפ עשידיי רעטנזיוט

 -ילגטימ רעמ רעדָא יירד וצ ןגָארטעג
 תוחּפשמ 91 .טסניד-רעטילימ ןיא רעד

 -עי רעדילגטימ 6 וצ ןגָארטעגיײב ןבָאה
 -טימ 7 וצ ןגָארטעגיײב ןבָאה 13 ;עד
 -עגייב ןבָאה ריֿפ ןוא ;עדעי רעדילג
 ,עדעי רעדילגטימ 8 וצ ןגָארט

 ןיז 2 ןריױלרַאֿפ טָאה החּפשמ ןייא

 -ַאֿפ 46 ןוֿפ טסייוו ןעמ ןוא טסניד ןיא
 2 וצ ןרױלרַאֿפ ןבָאה סָאװ ,סעילימ

 ,המחלמ רעד ןיא רעדניק
 עשידיי עלַא ןוֿפ לטירד ַא רעביא

 ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא םיריוטקָאד
 קיסיירד .רעטילימ ןיא ןעוועג ןענייז

 ןטסיטנעד עשידיי עלַא ןוֿפ טנעצָארּפ
 ןעוועג ןענייז טנגעג רעקרָאי-וינ ןוֿפ
 ,טסניד-רעטילימ ןיא

 -עג ןבָאה סנעלּפעשט עשידיי 1

 עלַא ןיא תוחוּכ עטנֿפָאװַאב יד ןיא טניד
 ךיז ןבָאה ייז .טלעוו רעד ןוֿפ ןלייט

 -ַאגרָא ןיא טנֿכייצעגסיוא טּפיוהרעביא
 -ַאב יד ןיא ןבעל עשידיי סָאד ןריזינ
 ןיא ןרעגַאל עיצַארטנעצנָאק עטײרֿפ
 ,עּפָאריײא

3 
 -ַאב עשיטימעסיטנַא עקרַאטש יד

 המחלמ רעד תעב דנַאל ןרעביא גנוגעוו
 ןיא וליֿפַא ןוא רעצעלּפ-טעברַא ןיא טָאה
 -גולֿפ ןענָאילימ טלייטעגסיוא ןכריק
 ןבָאה עכלעוו ,ןלַאנרושז ןוא ךעלטעלב
 ןשידיי םעד ןכַאמ טשינוצ טוװאורּפעג
 ,עקירעמַא ןיא המחלמ רעד וצ גָארטיײב
 ןיא זדנוא ייב תוחוּכ עשיצַאנדָארּפ יד
 סעמוס-טלעג עקיזיר טַאהעג ןבָאה דנַאל
 -ץס ןוֿפ גנוסייהטוג יד טֿפָא ץנַאג ןוא
 ,ןיקנער יװ טיײלסערגנָאק ןוא ןרָאטַאנ
 .ַא.א שיֿפ ןָאטלימעה ,ָאבליב



 זיא םילובלב עקיטֿפיג יד ןוֿפ ענייא
 קיטעט ןרָאװעג ןענייז ןדיי זַא ,ןעוועג

 ךָאנ טייצ עגנַאל ַא המחלמ רעד ןיא

 ןיא .רָאברַאה לריוּפ ףיוא עקַאטַא רעד

 -יטנַא יד טָא ןבָאה רעטרעוו ערעדנַא

 ןֿפַאש טלָאװעג ןטנעמעלע עשיטימעס

 ןעמוקעג ןענייז ןדיי זַא ,קורדנייא םעד

 | ,ןטיירג ףיוא

 עלעיציֿפָא יד ןזייווַאב ךעלריטַאנ
 -עג רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ ןטנעמוקָאד
 ןוֿפ .עטרעקרַאֿפ סָאד טקנוּפ עטכיש
 רעד ןוֿפ גנודנירג רעד טניז ןָא דימּת
 ןוא ןעוועג ָאד ןדיי ןענייז קילבוּפער
 ,דנַאל ןרַאֿפ ןעוועג בירקמ ךיז ןבָאה ייז

 ךיז ןבָאה סָאװ ןדיי טנזיוט ייווצ יד

 -ָאלָאק רענַאקירעמַא יד ןיא ןענוֿפעג
 יירד ןוֿפ גנורעקלעֿפַאב ַא ןשיװצ סעינ
 עטסיירטעג יד ןעוועג ןענייז ןָאילימ

 -גנע ןוֿפ גנואיירֿפַאב רעד רַאֿפ רעֿפמעק
 ןדי ענעמוקעג יד תמחמ .ךָאי ןשיל

 גנוגלָאֿפרַאֿפ ןוֿפ ןֿפָאלטנַא ןיײלַא ןענייז

 סָאד ןעוועג ייז ייב זיא טײהײרֿפ ןוא

 ,עטסרעייט

 רעד ןוֿפ עטכישעג רעצנַאג רעד ןיא
 ןבָאה 1947 זיב 1654 ןוֿפ ,טלעוו רעיינ
 ןיא טנכייצעגסיוא קידנעטש ןדיי ךיז
 עריא ןוא דנַאל םוצ טייקנבעגעגרעביא
 גונעג זיא סע .סעיצידַארט עטסעב
 רשָא ןוֿפ ןעמענ יד ןענָאמרעד וצ זיולב
 קיזייא ןוֿפ ,ןָאסמיסרַאב בקעי ןוא ַײוװיל

 -קנערֿפ ענעדײשרַאֿפ יד ,ןוא סרעיימ
 ןבָאה ייז זַא ,ןסיוו וצ ידּכ ,תוחּפשמ
 עקידנסיורד יד טימ ייס טֿפמעקעג
 עטסקינייװעניא יד טימ ייס ,םיאנוש
 .עיטַארקָאמעד ןוֿפ םיאנוש

 "נָא ןיא ייז ןבָאה טנייה יו טקנוּפ

 ."ער רעד ןוֿפ גנודנירג רעד ןוֿפ בייה

 יד טימ קלב ןענרעל טֿפרַאדעג קילבוּפ

 יז ןוא טייצ רענעי ןוֿפ ןטימעסיטנַא
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 טשינ ןבָאה ייז זיב טורעג טשינ ןבָאה

 ,טייקיטכערעג ןענואוועג

 ןָאק ,עיצידַארט ןגעוו ןעמ טדער ןוא

 ,לעלַארַאּפ ןשיגָאלָאנָארכ םעד ןעיצ ןעמ

 -ָאלָאס םייח טסואווַאב ןעמעלַא זיא סע

 רענַאקירעמַא רעד ןיא לייטנָא סנָאמ

 -גיוו רעייז רעבָא זיא סע .עיצולָאװער

 םייח זַא ,טקַאֿפ רעד טנַאקַאב ןדיי קיצ

 ײמרַא ןַא ןעוועג זיא ןוז סנָאמָאלָאס

 ,עדַאגירב רעטנעצ רעד ןוֿפ ןַאטיּפַאק

 ןוֿפ המחלמ רעד ןיא ,טנעמיגער ןט35

 ,לַאטֿפעש ןוֿפ ןיז יד ךיוא יוזַא ,2

 סָאװ ,סַאסקיעס ןוא סענָאנ ןימינב ןוֿפ
 סָאװ .לַאֿפרעד ,טָאלֿפ ןיא טנידעג ןבָאה

 -עג סנטסרעמ זיא 1812 ןוֿפ המחלמ יד

 .ןרעסַאװ יד ףיוא גירק ַא ןעוו

 יד ןזַא ,קיטינ ןעוועג טלָאװ סע

 דנַאל ןיא זדנוא ייב גנורעקלעֿפַאב

 -ילימ ַאזַא ןגעװ רעמ ןסיוו לָאז

 רָאדָאמָאק יו טייקכעלנעזרעּפ עשירעט

 -עג ןריובעג זיא סָאװ ,:יוויל ,ּפ הירוא

 ןוא 1793 ןיא עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןרָאװ

 -ןבָאה 1862 ןיא ןברָאטשעג זיא סָאװ
 -עמַא רעד ןיא גנַאר ןטסכעה םעד קיד

 -ַאמ ַא ןרָאװעג זיא רע .יוויענ רענַאקיר

 רע ןוא רָאי 14 ןוֿפ רעטלע ןיא סָארט

 -ַאקירעמַא ןיא עטכישעג ןֿפַאשעג טָאה

 "רַאֿפ רע טעוו ךעלכעזטּפיוה .טָאלֿפ רענ

 ןֿפללעה ךרוד ךעלברעטשמוא ןביילב

 -עמַא ןיא ןצעזעג יד ןכעלשטנעמרַאֿפ

 הבצמ ןייז ףיוא .טָאלֿפ-סגירק רענַאקיר

 :גנונָאמרעד עקידנעגלָאֿפ ךיז טניֿפעג

 ץעזעג ןוֿפ רעטָאֿפ רעד ןעוװעג זיא רע,

 -ַאברַאב יד ןֿפַאשּפָא ןֿפלָאהעג טָאה סָאװ

 גנוֿפַארטשַאב עשיזיֿפ ןוֿפ קיטקַארּפ עשיר

 עטקינײארַאֿפ יד ןוֿפ יויענ רעד ןיא

 ,?ןטַאטש

 גירק רעגריב רענַאקירעמַא ןיא

 -ימ עשידיי 8,400 טקילײטַאב ךיז ןבָאה

 -עקלעֿפאב רעשידיי ַא ןוֿפ טייל-רעטיל
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 יד .טנזיוט טרעדנוה רעביא ןוֿפ גנור

 טנכייצעגסיוא סנטסרעמ ךיז ןבָאה ןדיי

 -ַאב רעד ןוֿפ טייז רעד ףיוא קידנֿפמעק

 בעגריב ןיא ןעוועג ןענייז סע .גנואיירֿפ

 -ריוק 21 ,ןלַארענעג עשידיי טכַא גירק

 225 ,ןענַאטיּפַאק 205 ,ןרָאיַאמ 40 ,סלענ

 -יפ 25 ןוא ןטנַאטוידַא 48 ,ןטנַאנעטיײל

 יד ןעמוקַאב ןַאד ןבָאה ןדיי ןביז .ןגרור

 גנונעכייצסיוא עשירעטילימ עטסכעה

 לַאדעמ לענַאשערגנָאק םעד ,דנַאל ןוֿפ

 -ירּפ ןעוועג זיא ייז ןשיווצ .רָאנָאה ווָא

 ,דיי רעשיליוּפ ַא ,יקסנַאברָא דוד טעוװו

 עלענָאיסעֿפָארּפ רענַאקירעמַא יד

 יד ןענַאמרעד וצ ביל ןבָאה ןטָאירטַאּפ

 -רעד טָאה סָאװ ,"ןיעמ,, ףיש ענעקנוזעג

 בענַאקירעמַא-שינַאּפש רעד וצ טריֿפ

 -וצסיוא ךיז ידּכ ,סָאד ןעוט ייז .המחלמ |

 -עמַא םענעסעזעגנייא רעייז טימ ןעניײֿפ

 ,ןסיוו טֿפרַאדעג ןטלָאװ ייז .םזינַאקיר

 -עגמוא ךיוא ןענייז ףיש רענעי ףיוא זַא

 ,ןסָארטַאמ עשידיי 15 ןעמוק

 -למ רענַאקירעמַא-שינַאּפש רעד ןיא

 ןדיי 5,000 טקילײטַאב ךיז ןבָאה המח

 ןייא ןוֿפ גנורעקלעֿפַאב רעשידיי ַא ןוֿפ

 ,ןָאילימ

 ןדיי רענַאקירעמַא ןוֿפ לײטנָא ןגעוו

 -רעד המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןיא

 :עלעבַאט עקידנגלָאֿפ יד טלייצ

 -וצּפָא ךיז טרעוו רעבָא זיא סע
 םענעי ןוֿפ ןדָאזיּפע רָאּפ ַא ףיוא ןלעטש

 -בָאקיישזד עילימַאֿפ עשידיי יד .גירק

 ,ןיז ןביז טַאהעג טָאה קרָאי-וינ ןוֿפ ןָאס
 רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה סקעז
 15 ןוֿפ לגניי ַא ,רעטעביז רעד .יײמרַא

 ןייא .ןרָאװעג ןדנואװשרַאֿפ זיא ,רָאי
 ייווצ ,טכַאלש ןיא ןעמוקעגמוא זיא ןוז .
 רעד ןוא ןרָאװעג טעדנואוורַאֿפ ןענייז !

 רעטנוא ןסָאלשעגנָא ךיז טָאה רעטעביז

 .ןעמָאנ ןדמערֿפ ַא

 ןוֿפ ןַאמֿפיוק ןימינב ןעמָאנ רעד

 ןטשרע ןטימ ןדנוברַאֿפ גנע.זיא ןילקורב

 -רַאס ַא ןעוועג זיא רע .גירק-טלעוו

 ןלַאדעמ ןעמוקַאב טָאה סָאװ טנעשזד

 עטסכעה יד ןוא ןעגנוריגער ןיינ ןוֿפ

 -ער רעזדנוא ןוֿפ דנַאל ןוֿפ גנונכייצסיוא

 ,גנוריג

 סיילע עקידסלָאמַאד יד ןוֿפ זיא רעוו

 -עמַא ןשיּפיט ןרַאֿפ ןרָאװעג טכַארטַאב
 ?טַאדלָאס רענַאקירי

 -ַאש ןימינב טנעשזדרַאס דיי רעד
 טריקַאטַא ןיילַא רענייא טָאה רע .ָאריּפ

 טּפַאכרַאֿפ ,טסענ-ןָאג-ןישַאמ עשטייד ַא
 ,רעסיש יד טָארעגסיױא ןוא ןֿפָאװ םעד

 -למ רענעי ןוֿפ רעכיב-עטכישעג יד

 סעטכישעג עשידלעה יד ןלייצרעד המח

 ןטנַארגימיא ,ןטַאדלָאס עשידיא ןגעוו

 סָאװ ,דנַאלסור-ןרַאצ ןוֿפ ןוא ןליוּפ ןוֿפ

 -טגַאװעג ןוֿפ רעטסומ ַא ןזיוועג ןבָאה

 ןבָאה סָאװ ןוא טייקרעטנומ ןוא טייק

 ןקיליװיײרֿפ ןיא ןעוועג בירקמ ךיז

 ,דנַאל ןרַאֿפ טסניד

 ָאד ןריטיצ וצ גונעג ןייז טעוו סע
 גנישריוּפ לַארענעג ןוֿפ רעטרעוו יד
 רעטשרע רעד ןיא לײטנָא ןשידיי ןגעוו

 | ,המחלמ-טלעוו

 ןעניד וצ ןעמוקעג זיא טייצ יד ןעװ;
 סַאלק ןייק טָאה ,ןֿפָאװ רעטנוא דנַאל רעייז
 םזיטָאירטַאּפ רעמ טימ טנידעג טינ ןשטנעמ
 ןדיי עגנוי יד יװ ןוויטָאמ ערעכעה טימ ןוא
 ןסָאלשעגנָא קיליװיײרֿפ ךיז ןבָאה סָאװ
 ןרָאװעג טעטֿפערדעג ןענייז סָאװ רעדָא

 רבעמ ןרָאװעג טקישעג ןענייז סָאװ ןוא
 עגנוי ערעדנַא ערעזדנוא טימ ןעמאזוצ םיל
 ןעוו יװ ,ליואו קנעדעג ךיא .רענאקירעמַא
 רעקרָאיהינ יד טריטקעּפסניא בָאה ךיא
 -עג קרַאטש ןרידנַאמָאק יד ןבָאה סעיזיוויד
 ,"ןטַאדלַאס עשידיי יד טביול
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 רעד ןיא ןדיי רענַאקירעמַא ןוֿפ דרָאקער-המחלמ ןוֿפ לּכח-ךֹס ַא
 - חמחלמיטלעו רעטשרע

 16( 3 1917 ןיא ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןוֿפ גנורעקלעֿפַאב ענײמעגלַא
 4355000 ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןוֿפ טסניד רעטילימ ןיא לָאצ ענײמעגלַא

 2890 1917 ןיא דנַאל ןוֿפ גנורעקלעֿפַאב עשידיי
 (ךרע ןַאפע 0 ןטַאטש יד ןוֿפ רעטילימ ןיא טנידעג ןבָאה סָאװ ןדיי

 53 תוחוּכ עטנֿפָאװַאב יד ןיא ןדיי ןוֿפ טנעצַארּפ
 27 גנורעקלעפאב רעניימעגלא רעד וצ ןדיי טנעצָארּפ

 ; תונברק

 200 עטיוט
 10 עטעדנואוורַאֿפ

 :יוויענ ' / +ןעגנַאר

 לַארימדַא 1 לארענעג 1

 ןעגנַאר ענעדײשרַאֿפ 2 סלענריוק טנַאנעטויל ןוא סלענריוק 4
 ; סנירַאמ ןרָאַַאמ 4

 לַארענעג 1

 ענעדײשרַאֿפ 160 -
 ןענַאטיּפַאקק 4
 ןטנַאנעטויל 0

 : ןעגנונעכייצסיוא

 1 ןציירק ןוא ןלַאדעמ סיווריוס דשיװגניטסיד
 3 רָאנָאה װָא לאדעמ לענָאשערגנָאק

 82 ןעגנונעכייצסיוא ערעדנא

 162 ןעמַאזוצ

 רעד ןיא גנונעכייצסיוא רעשידיי רענַאקירעמַא ןוֿפ עלעבַאט
 המחלמ-טלעוו רעטיײװצ

 ןלַאדעמ עקידנגלָאֿפ ןעמוקַאב

 1 (גנונעכייצסיוא עטסכעה) רָאנַאה װָא לדעמ

 244 סָארק סיווריוס דשיװגניטסיד
 27 סָארק יוויענ

 47 לדעמ סיווריוס דשיװגניטסיד

 24  טירעמ װָא ןָאשזדיל
 17 רַאטס רעווליס

 2681 | סָארק גניַאלֿפ דשיווגניטסיד
 222 לדעמ סרעשזדלָאס
 20 לדעמ רָאק ןירַאמ ןוא יוויענ
 00 רַאטס זנָארב

 1068 לדעמ ריע
 טרָאה לּפריוּפ

 ןעגנַאר עכיוה
 ןלַארענעג רָאיַאמ
 ןלַארענעג רידַאגירב

16 

13 

 ןלַארימדא

 ןלַארימדַא ריר

 רָאדָאמָאק

2009 
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 -טיה םעד ןוֿפ ןטָאש רעצרַאװש רעד
 -ַאֿפ ןוֿפ היח עניורב יד ,לַאבינַאק-רעל
 יד רעביא ןזיװַאב טינ ךיז טָאה ,םזיש
 רעבמעצעד ןיא ןטַאטש עטקינײארַאֿפ
 רעירֿפ ךס ַא ,ךס ַא .1941 ,ןט-7 םעד
 טליֿפרעד טלעוו עוויסערגָארּפ יד סָאה
 ףיוא רעדעבטולב סנַאּפַאי .רַאֿפעג יד
 -נָא ךיז ןבָאה סָאװ ,עניכ רעכַאװש רעד
 -גָאּפ סרעלטיה ;1921 רָאי ןיא ןביוהעג
 ןוֿפ ןלַארעביל ןוא ןדיי ףיוא ןעמָאר
 -טכער ןדעי טקיאורמואַאב ןבָאה ,2
 ,ןשטנעמ ןקידנעקנעד

 -ַאברַאב עקיזָאד יד ןבָאה ןַאד טָא
 ַא רַאֿפ טיירגעגוצ ךיז רעשרעה עשיר
 יז ןבָאה ןרעױדַאב םוצ ,המחלמ-טלעוו
 עסיורג יד ןשיוצ רעציטש ןענוֿפעג
 -עגסיורַא ןֿפָא ךיז טָאה סָאד .תוכולמ
 ץינַאּפש עשינַאקילבוּפער יד ןעוו ןזיוו
 -ַאטנעמעלע עריא רַאֿפ טֿפמעקעג טָאה
 ךיז טָאה יז .טכער עשיטַארקָאמעד ער
 -ַארקָאמעד יד וצ עציטש ךָאנ טדנעוועג
 -ָאס זיולב רָאנ ,טלעוו רעד ןוֿפ סעיט
 טלעטשעג ךיז טָאה דנַאברַאֿפ-ןטעװ
 ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד .טייז ריא ףיוא
 -רעד טרעטשעג טינ ןבָאה דנַאלגנע ןוא
 טולב ןסייה ןיא ןעקנירטרעד ןוא ןקיטש
 -נעל עדייב .עינַאּפש ןוֿפ קילבוּפער יד
 רַאֿפ טלָאצַאב רעייט רעטעּפש ןבָאה רעד

 רַאֿפרעד ךָאנ ןלָאצ ייז ןוא תועט רעייז |
 עינַאּפש-ָאקנַארֿפ .גָאט ןקיטנייה ןזיב
 -נָא יד רַאֿפ טסענ יד ךיז ןיא טגָארט
 ,המחלמ-טלעוו רעטירד ַא ןוֿפ רעדניצ

 ךיז טָאה המחלמ-טלעוו עטייווצ יד
 רעדלעֿפ יד ףיוא ןביוהעגנָא שיטקַאֿפ
 עשיטַארקַאמעד יד ןעוו .עינַאּפש ןוֿפ

 יד טלָאװ ,ןענואוועג ןַאד ןטלָאװ תוחוּכ

 -יטסניג ַא ךס ַא ןעוועג רעטעּפש עגַאל

 ,םולש םעד ןעניוועג וצ ערעג

 -רענַאקירעמַא ,סוארטס ףעזָאשזד לַארימדַא
 -טלעװ רעטשרע רעד ןוֿפ דלעה רעשידיי

 המחלמ

 ןביירש ןליו רימ ןעוו רַאֿפרעד
 ןיא ןדיי רענַאקירעמַא ןוֿפ לײטנָא ןגעוו
 -נָא רימ ןֿפרַאד ,גירק-טלעוו ןטייווצ
 ןשינַאּפש ןיא לײטנָא רעייז ןגעוו ןביוה
 ,רענַאקירעמַא ליֿפ רָאג .גירק-רעגריב
 -רַאֿפ ןבָאה ,ךיילגוצ ןדיי ןוא ןדיי-טינ
 ןקידיײטרַאֿפ ןוֿפ טייקיטכיוו יד ןענַאטש
 םזישַאֿפ .עינַאּפש ןוֿפ עיטַארקָאמעד יד
 קינקידײטרַאֿפ .לַאנָאיצַאנרעטניא זיא
 -עג טָאה ,עינַאּפש ןיא קילבוּפער יד

 ןוֿפ קילבוּפער יד ןקידיײטרַאֿפ טניימ

 ,ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד
 ןיא ןלַאֿפעג ןענייז סָאװ יד ןשיווצ

 ןוא ןיז עטסעב יד ךיז ןעניֿפעג עינַאּפש
 -סױרַא טָאה עקירעמַא סָאװ רעטכעט
 ןעמוקעגקירוצ ןענייז סָאװ יד .ןבעגעג
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 רעדייל ןעב

 טינ ןענייז עינַאּפש ןוֿפ ןטַאטש יד ןיא

 רעד ןוֿפ ןדלעה יװ ןרָאװעג ןעמונעגֿפױא

 -עמַא ןעוו רָאנ ,גנוריגער רענַאקירעמַא

 ,המחלמ ןיא ןײרַא רעטּפעש זיא עקיר

 -עג רעֿפמעק עשינַאּפש ענעי טָא ןענייז

 יד ףיוא ייר רעטשרע רעד ןיא ןעוו

 ,ןטנָארֿפ

 ןדיי רענַאקירעמַא לָאצ עסיורג ַא

 .עינַאֿפש ןיא טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה

 -טע זיולב ןענָאמרעד וצ גונעג זיא סע

 -ָאק וצ ,ענעלַאֿפעג יד ןוֿפ ןעמענ עכעל

 ןוֿפ םישעמ ערעייז ןגעוו ןלייצרעד ןענ

 .טייקנקָארשרעד-טשינ ןוא טייקשידלעה

 זיא סָאװ ,רעדייל ןעב רעטרָאּפער רעד

 רעד ןוֿפ ןַאמ-ןָאינוי רעיירטעג ַא ןעוועג
 -סיוא ךיז טָאה סָאװ ןוא דליג-סגנוטייצ

 יד ןוֿפ ןעוועג זיא ,ןעילֿפ טנרעלעג

 ןטכערעג ןיא ןסילשוצנָא ךיז עטשרע

 רעילֿפ ַא יװ ןוא עינַאּפש רַאֿפ ףמַאק

 וצ ןבעגעגּפָא ןבעל ןייז ווארב רע טָאה
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 לַאֿפנָא םעד ןגעק דירדָאמ ןקידײטרַאֿפ
 -עילַאטיא ןוא עשטייד עשיטסישַאֿפ ןוֿפ

 .ןענַאלּפָארע עשינ

 ןוָאטס רעדירב יירד יד טמענ רעדָא

 קיליװײרֿפ ךיז ןבָאה סָאװ ןילקורב ןוֿפ

 ןוֿפ ןוא יײמרַא רעד ןיא ןסָאלשעגנָא

 סנבעל עגנוי ערעייז ןבָאה ייווצ עכלעוו

 וויעד רעדָא ,ןטכַאלש יד ןיא ןרָאלרַאֿפ

 ןוֿפ טסינומָאק רעגנוי רעד ,ןַארָאד

 -ָאק רעד ןרָאװעג זיא סָאװ ,גרובסטיּפ

 רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןוֿפ רידנַאמ

 -ידלעה סעמעוו ןוא עדַאגירב רעט'5

 -סכעלרעה יד ןוֿפ רענייא זיא טיוט רעש

 "עד רַאֿפ ףמַאק םעד ןוֿפ ןעלטיּפַאק עט
 | .עינַאּפש ןוֿפ עיטַארקָאמ

 ןעמוקעגקירוצ ןענייז סָאװ ןדיי יד

 -עג גנורַאֿפרעד רעייז ןבָאה עינַאּפש ןוֿפ

 ,דנַאל ןגייא רעייז טסניד םוצ טלעטש
 -לעזַא .גירק ןיא ןײרַא ןענייז רימ ןעוו

 ןָאטלימ ,סטיעג ןַאשזד יו ןעמענ עכ

 קעשזד ןוא ףָאג גניווריוא ןוא ףלואוו

 ךָאנ ןוא טָאװ שזדרָאשזד ןוא רעּפוק

 -עגסיוא קרַאטש ךיז ןבָאה ,ךָאנ ןוא

 ןגעק ףמַאק רענַאקירעמַא ןיא טנכייצ
 -למ עקיטציא יד זיא ייז רַאֿפ .םזיצַאנ

 רַאֿפ יו טרַאװרעדמוא ןעוועג טינ המח

 טָאה ןעמ עכלעוו ,רענַאקירעמַא ךס ַא
 ןגעק ףמַאק םוצ ןקעוװֿפױא טֿפרַאדעג

 -ַאב טאה סָאװ ,רַאֿפעג רעשיצַאנ רעד

 ,דנַאל רעזדנוא טָארד

 א

 -עג זיא רָאברַאה לריוּפ ןעמָאנ רעד

 ןימ ַא .עקירעמַא רַאֿפ לָאבמיס ַא ןרָאװ

 -טַאּפ רענַאקירעמַא ןוֿפ ןייטש-ריבורּפ

 ,םזיטָאיר
 ןעוועג ןעמָאנ רעשידיי רעד זיא ואוו

 ?רָאברַאה לריוּפ ןיא

 ןדער ןטקַאֿפ עלעיציֿפַא רָאּפ ַא ןלָאז
 ,ןילַא ךיז רַאֿפ



 ןוֿפ רַאטשרקעס רעקידסלָאמעד רעד

 רעד ןעוועג זיא ,סקָאנ .רמ ,יוויענ רעד

 ביול ַא טימ ןעמןקוצסיורַא רעטשרע

 -לש ןוֿפ ןַאלּפַאק ילנעטס ןייסנע רַאֿפ

 טָאה ןַאלּפַאק ילנעטס .,קרָאי-יונ ,ָאריימ

 רעד תעב לָאר עשיאָארעה ַא טליּפשעג

 ,רָאברַאה לריוּפ ףיוא עקַאטַא

 -עג ןבָאה סעבמָאב עשינַאּפַאי יד

 ןכלעוו ףיוא רעיָארטסעד םעד ןֿפָארט
 -גַאמָאק ןייז .ןענוֿפעג ךיז טָאה ילנעטס
 -ייז סע .ןרָאװעג טעגרהרעד זיא ריד

 ,ןריציֿפָא עגנוי ריֿפ ןבעל ןבילבעג ןענ

 יּפַאק ילנעטס :עשידיי ייווצ ייז ןשיווצ

 ילנעטס .יקסווַאדלָאמ ןָאטלימ ןוא ןַאל

 -סעד םעד ןעװעטַאר וצ ןסָאלשַאב טָאה

 ןיא טלעטשעג ךיז טָאה רע ןוא רעיָארט

 ןעמונעגסיױרַא םיא ןוא עדנַאמָאק רעד

 ןעײרֿפ ןֿפױא ןֿפַאה רָאברַאה לריוּפ ןוֿפ

 רעטנוא ןעוועג זיא סָאװ ,םי ןכעלרעֿפעג

 .סרעבמָאב עשינַאּפַאי ןוֿפ ךַאװ רעד

 ילנעטס טָאה העש קיסיירד ןוא סקעז

 רע .ףיש-גירק יד טרירװענַאמ ןַאלּפַאק

 יװויענ רעד ןיא ןעוועג טשרע ןַאד זיא

 -טֿפול עשיזענַאּפָאי ריֿפ .םישדח טכַא

 ,רעיָארטסעד םעד ןלַאֿפַאב ןענייז ןֿפיש

 םי ןיא טכַארקעג ןיילַא ןבָאה ייז רָאנ
 .רעײֿפ סרעיָארטסעד םעד ןוֿפ ןײרַא

 ןַאלּפַאק ילנעטס

 "ןדרָא ןוֿפ רערעל ,(יּפעק,) ץיװָאלּפאק ירעה

 עינַאּפש ןיא ןעמוקעגמוא ,לוש

 -סעד ןוֿפ סעבמָאב-ףיִט .יד רָאנ ,ןטנוא

 ,דנורג םוצ טקישעג ייז ןבָאה רעיָארט

 ןֿפױא טעדנַאלעג טָאה ָאדיּפרָאט ַא

 -לָאמ ןָאטלימ ןוא רעיָארטסעד ןוֿפ קעד

 -גנײרַא טנעה ענייז טימ יז טָאה יקסֿפַאד

 -עס רָאּפ ַא ןײרַא םי ןיא טרעדיילשעג

 -ֿפיוא טנַאקעג טָאה יז רעדייא ןדנוק
 ֹ ,ןסייר

 טיווקסיא ןָאמָאלָאס רידנַאמָאק טנַאנעטויל
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 ףָאג גניווריוא ןַאטיּפַאק

 -עג ןביוהרעד זיא ןַאלּפַאק ילנעטס
 -ַאק טנַאנעטיײל ןוֿפ גנַאר םוצ ןרָאװ

 ,רידנַאמ

 -שידלעה ןוֿפ ליּפשייב רעטייווצ ַא

 ןעוועג זיא רָאברַאה לריוּפ ייב טייק

 -סיא ןָאמָאלָאס רידנַאמָאק טנַאנעטיײל

 -סעשט לַארימדַא .(שטיווָאקציא) טיווק

 -סיא זַא ,טרעלקרעד טָאה ץימינ רעט

 טנעצָארּפ 90 טעװעטַארעג טָאה טיווק

 -עקנוזעג רעד ןוֿפ טֿפַאשנַאמ רעד ןוֿפ

 רָאברַאה לריוּפ ןיא "ַאטויק ףיש רענ

 ןעמַאזקריװ ןוא םענעסַאלעג ןייז; טימ

 -רַאֿפ וצ ןלעֿפַאב ןבעגסױרַא ןוֿפ ןֿפוא

 .?עקַאטַא-ןבמָאב רעד תעב ףיש יד ןזָאל
 יויענ םעד ןעמוקַאב טָאה טיווקסיא

 ,רַאֿפרעד סָארק

 םעד ןעמוקַאב וצ עטשרע יד ןוֿפ

 ןדנואוו רַאֿפ לַאדעמ טרַאה לּפריױוּפ

 קידנקידײטרַאֿפ ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ

 -ידיי רעד ןעוועג זיא רָאברַאה לריױּפ

 ךרָאֿפילק טרעבָאר טנעשזדרַאס רעש

 ,שזד .נ ,יָאבמש טרעּפ ןוֿפ

 סרעיַָארטסעד עיינ יד ןוֿפ רענייא

 תעב טױבעגֿפױא טָאה יוויענ יד סָאװ

 ןבעגעג ןעמָאנ ַא ןעמ טָאה המחלמ רעד

 ןייסנע ריציֿפָא-טָאלֿפ ןשידיי ַא ךָאנ

 רע .סילָאּפַאענימ ןוֿפ ירֿפעשזר ארייא

 רעד ןיא ןברק רעטשרע רעד ןעוועג זיא
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 -מוא זיא רע ,טָאטש ןייז ןוֿפ המחלמ

 -ילַאק; ףיש-גירק רעד ףיוא ןעמוקעג

 -מעצעד ,רָאברַאה לריוּפ ןיא ?עינרָאֿפ

 -עג טָאה רע ןעו ,ןטעביז םעד רעב

 ןַא טנַאה רעד טימ ןטיהרַאֿפ טוואורּפ

 -ריע-יטנַא יד רַאֿפ סַאּפַאז-עיצינומַא

 .ןענָאנַאק-טפַארק
 יד ןוֿפ ןַאמוינ ירעה לַארָאּפרָאק

 -ֿבַאה לריוּפ טקידײטרַאֿפ טָאה סקנָארב

 רע ןוא ןטעביז םעד רעבמעצעד רָאב

 טרַאה לּפריוּפ םעד ןעמוקַאב טָאה

 -ליוו ןוֿפ ןַאמצלַאז טנַאנעטיײל ,לַאדעמ

 ןיא ןענוֿפעג ךיז טָאה .לעד ,ןָאטגנימ

 -מעצעד ןטעביז םעד רָאברַאה לריוּפ

 ,ןעמוקעגרָאֿפ זיא עקַאטַא יד ןעוו ,רעב

 ןַא ךרוד ןטסָאּפ ןייז וצ ןֿפָאלעג זיא רע

 ןַאלּפָארע רעשיזענַאּפַאי ַא .דלעֿפ ןֿפָא

 םיא קירעדינ טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה

 -ֿפערט רענעטלעז ַא טימ .ןסישַאב וצ

 סקיב ןייז טימ ןַאמצלַאז טָאה טייקכעל

 -שג ןוא ןַאלּפָארע םעד ןסָאשעגּפָארַא

 -ייז ןוֿפ םענייא טימ טָאליּפ םעד טיוט

 עג טרירָאקעד זיא ןַאמצלַאז .ןליוק ענ

 ,רַאטס רעווליס ןטימ ןרָאװ

 -וקַאב ךיוא טָאה רַאטס רעווליס ַא

 סיאול סעלק טסרױוֿפ טעוויירּפ ןעמ
 רעד ןיא סָאװ ,קרַאונ ןוֿפ רעֿפײלש

 רעֿפײלש סיאול



 טוואורּפעג רָאברַאה לריוּפ ףיוא עקַאטַא

 ןיא רעווקס ַא .ןַאלּפָארע ןַא ןעװעטַאר
 .ןעמָאנ ןייז טגָארט קרַאונ

 דרַאנעל טעוויירּפ ,רָאיטקַא רעגנוי ַא

 יירד טָאה ,ָאײהָא ,סובמָאלָאק ןוֿפ קרָאי

 סאנוש ןרעטנוא טֿפמעקעג טייצ העש

 ןליוק יד זיב רָאברַאה לריוּפ ןיא רעיײֿפ

 -בעטנורַא טָאה רע .ןֿפָארטעג םיא ןבָאה

 -ַאב טָאה רע .ןענַאלּפָארע ייווצ ןסָאשעג

 ,טרַאה לּפריוּפ םעד ןעמוק

 לטעצ םעד טָא טנַאקעג טלָאװ ןעמ

 ןדיי ןענייז םוטעמוא .ןרעגנעלרַאֿפ ליֿפ

 טֿפָא רָאנ ,ענעמוקעגוצ יד טינ ןעוועג

 וצ עטשרע יד .רעיײֿפ ןיא עטשרע יד

 ,ןלַאֿפ וצ עטשרע יד ןוא ןֿפמעק

 סָאװ סריונ רענַאקירעמַא עטשרע יד

 יד ןעוועג זיא עּפָאריײא ןיא ןלַאֿפעג זיא

 -נערֿפ טנַאנעטיײל לדיימ עשידיי עגנוי

 יד ןוא .ןָאטסָאב ןוֿפ רעגנעלס סיס

 זיא סָאװ סריונ רענַאקירעמַא עטשרע
 רעזענַאּפַאי יד ןוֿפ ןרָאװעג ןעגנַאֿפעג

 טנַאנעטײל לדיימ עשידיי יד ןעוועג זיא

 .עינרָאֿפילַאק ,ווָארג ןיאּפ ןוֿפ ןַאמקע

 -ערָאק ןוא ןַאטעב ןיא טנידעג טָאה יז

 .ןעגנַאֿפעג יז טָאה ןעמ ןעוו ,רָאדיג

 -עג טכַארטַאב זיא ןירַאמ .ַא ןייז וצ

 .טײקטגַאװעג ןוֿפ ןכייצ ַא רַאֿפ ןרָאװ

 ןעמיטשּפָא םוצ ןעמונעג טָאה ןעמ ןעוו

 ,ןירַאמ רעלַאעדיא רעד זיא סע רע

 -ידיי רעד ןענואוועג לוטיט םעד טָאה

 ול טנעשזדרַאס רעסיש רעטסַאמ רעש

 .דנַאמייד

 סָאװ ריציֿפָא ןירַאמ רעטסגניי רעד

 ןעועג זיא טכַאלש ןיא ןלַאֿפעג זיא

 זיא רע .ףעזָאעזד בָאקיישזד ןַאטיּפַאק

 זיא רע .לענַאקהַאדַאװג ףיוא ןברָאטשעג

 ןוֿפ רעלָארטנַאק ןוֿפ ןוז רעד ןעוועג

 ןַא ןוא ףעזָאשזד סורַאזַאל קרָאי-וינ

 ןוֿפ ףסוי בקעי ללוכה ברה ןוֿפ לקינייא

 .קרָאי-וינ
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 רעגנעלס סוסנערפ טנַאנעטוול

 ןבעל ריא ןרילרַאֿפ וצ עטשרע יד

 -ַָאק רתסא ןעוועג זיא סוויעוו יד ןוֿפ

 .עיֿפלעדַאליֿפ ןוֿפ יקסנער

 -לָאס רענַאקירעמַא רעטשרע רעד
 ןשילַארטסױא ןֿפױא ןברַאטש וצ טַאד
 -יוט .ףָאלזָאק ןָאטלימ ןעוועג זיא ןדָאב
 ןענַאטשעג ןענייז רעילַארטסיױוא רעטנז

 ןייז טָאה ןעמ ןעוו ּפעק ענעגיובעג טימ
 ,םלוע-תיב םוצ טריֿפעג ןורָא

 טָאה סָאװ טַאדלָאס רעטסגניי רעד
 לריוּפ ןקידײטרַאֿפ ןיא טקילײטַאב ךיז

 ןעוועג זיא עקַאטַא רעד תעב רָאברַאה

 רע .סנילרָא-וינ ןוֿפ ןָאסלעומַאס סירָאמ

 יד ףיוא ןסיש ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה
 טָאה םעדכָאנ טייצ ַא טשרע .רעזענַאּפַאי
 ךיז טָאה רע ןעוו זַא ,ןזיועגסױרַא ךיז
 רע זיא יוויענ רעד ןיא ןסָאלשעגנָא

 ,רָאי ןצכעז ןעוועג טלַא ןצנַאגניא



 ןַאמסוז דנַאמיײר טנאנעטויל

 זיא סָאװ רענַאקירעמַא רעטשרע רעד

 ןוא ןדָאב ןשטייד ןֿפױא ןטָארטעגֿפױרַא

 ןעוועג זיא ןעכַא ןיא ןײרַא זיא סָאװ

 ,ןילקורב ןוֿפ ןייטשלעקניֿפ סקַאמ

 זיא סָאװ טַאדלָאס רעטשרע רעד

 ,שזד .נ ,יטיס ןָאינוי ןוֿפ ןברָאטשעג

 ןייז ךיוא .ןַאמטוג ףסוי ןעוועג זיא

 ןיא ןרָאלרַאֿפ ןבעל ןייז טָאה רעטָאֿפ

 יד ןגעק המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד
 ,ןשטייד

 רעד ןוֿפ רַאטס-דלָאג עטשרע יד

 ןעועג זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ

 -ַאי-ןצכַא סעמעוו ,םַארק םהרבַא .סרמ

 יוויענ ַא ןיא ןעמוקעגמוא זיא ןוז רעקיר

 ןעוועג זיא רעטומ סמַארק .סרמ .טכַאלש

 -שרע רעד ןיא רעטומ-רַאטס-דלָאג ַא

 ,המחלמ-טלעוו רעט

 ןברַאטש וצ טַאדלָאס רעטשרע רעד

 קעזעזד ןעוועג זיא עיֿפלעדַאליֿפ ןוֿפ

 -רעד טָאה רעטומ ןייז ןעוו .ןַאמדלעֿפ
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 יז זיא סעיינ עקירעיורט יד ןטלַאה

 יז ןוא עיצנַאטס-ריטורקער ןיא קעוװַא

 -יטשַאב ריא לָאז ןעמ זַא ,ןטעבעג טָאה

 ליוו ךיא, .טעברַא-המחלמ ןָאט וצ ןעמ

 "ןזָאלעג טָאה ןוז ןיימ ואוו ןעמענרעביא

 ,טגָאזעג יז טָאה --

 וצ רענַאקירעמַא רעטשרע רעד

 זיא טַאטש טוקיטענָאק ןוֿפ ןברַאטש

 ,רעשזדנעסעמ דלָארעה דיי רעד ןעוועג

 -רַאס -- רעוועלעד ןוֿפ רעטשרע רעד
 רעטשרע רעד .ןַאמנייֿפ ירעה טנעשזד

 -ַאק דיי רעד ןעוועג זיא טיָארטעד ןוֿפ

 ןוֿפ דילגטימ ַא ,ןעדיא ןיבור ןַאטיּפ

 ,ןדרַא רעזדנוא ןוֿפ 42 שטנערב

 -גַאמָאק זיא "סמיס; ףישטכַאלש יד

 ,ןַאמרעווליס סקַאמ ןוֿפ ןרָאװעג טריד
 ףיש ַא ןבעגעג ןעמָאנ ַא טָאה יוויענ יד
 -רַאֿפ ןבעל ןייז טָאה רע ןעוו ,םיא ךָאנ

 ןיא טכַאלש ַא ןיא ףיש ןייז ףיוא ןרָאל
 .קיֿפיסַאּפ

 לטעצ ןצרוק םעד ןקידנערַאֿפ וצ ןוא
 ןלייצרעד ןעמ ףרַאד עטשרע יד ןוֿפ

 ,טָאידנָאק יבייא דיי ןשידרֿפס ןגעוו
 רעסערּפ ןזיוה ןעמערָא ןַא ןוֿפ ןוז רעד
 -עגנָא ךיז טָאה ןוז ןייז .ליװזנָארב ןוֿפ
 ךיז טָאה ןוא יוויענ רעד ןיא ןסָאלש
 ןיא .טנַאנעטויל ןוֿפ גנַאר םוצ טנידרעד
 טנזיוט ריֿפ ןעוו ,גָאט-?יד, ןשירָאטסיה
 רעטנוא ,ןָאטעג זָאל ַא ךיז ןבָאה ןֿפיש
 ןענַאלּפָארע טנזיוט ףלע ןוֿפ ץוש םעד
 ?ףּפָאריײא גנוטסעֿפ יד, ןעײרֿפַאב וצ
 -ןַאלעג טָאה סָאװ ,ףיש עטשרע יד זיא
 ןעוועג ךײרקנַארֿפ ןוֿפ גערב ןֿפױא טעד
 ןרָאװעג טרידנַאמָאק זיא סָאװ ,ףיש יד
 ,יטָאידנָאק יבייא ןוֿפ

 ןעמוקַאב וצ דיי רעקיצנייא רעד

 רָאנָאה וװָא לַאדעמ לענָאשערגנָאק םעד

 ןַאמסוז דנָאמייר טנַאנעטול ןעוועג זיא

 .טיַארטעד ןוֿפ



 ןעוו ,רָאי 27 ןעוועג טלַא זיא רע

 ריציֿפָא קנַאט ַא יו ךיז טָאה רע
 ןיא טכַאלש ַא ןיא טנכייצעגסיוא
 ןיא זיא רע .סיצַאנ יד ןגעק ךײרקנַארֿפ

 ןוא ןרָאװעג טעדנואוורַאֿפ טכַאלש רעד

 -לעה ןייז ךָאנ געט עכעלטע ןברָאטשעג

 ןכעלרעֿפעג םעד ןיא ליײטנָא ןשיד

 | .ףמַאק
 טייקשידלעה ןייז ןיא ןצרוק ןיא

 ןייז ןעוו :ןקידנגלָאֿפ ןוֿפ ןענַאטשַאב

 ןוא ּפמוז ןסיורג ַא ןיא ןיײרַא זיא קנַאט

 -ול טָאה ,טרָאד ןוֿפ סױרַא טנָאקעג טינ

 -ַאב סוֿפוצ טזָאלעג ךיז ןַאמסוז טנַאנעט

 טָאה רע .סקיב ַא טימ זיולב טנֿפָאװ

 ןצעביז טיוט ףיוא ןסָאשרעד ךעלנעזרעּפ
 -וצ ךיוא יװ ,22 ןעגנַאֿפעג ןוא סיצַאנ
 קנַאט-יטנַא ייווצ אנוש םייב ןעמונעג

 -ַאמ ייווצ ,ןישַאמ-"קעלֿפ ,, ַא ןענָאנַאק
 ,סקָארט ייווצ ןוא ןסקיב-ןיש

 ןטייווצ ַא ףיוא ףױרַא ןַאד זיא רע
 ןרעטשעצ ןטימ טריֿפעגנָא ןוא קנַאט
 ייברעד ,אנוש ןוֿפ טסענזןַאג-ןישַאמ ַא
 יד ןעגנואווצעג ןוא סיצַאנ יירד טיוטעג
 .ןבעגוצרעטנוא ךיז טכַא עקירעביא

 ףיוא ןטסָאמרַאֿפ ןַאד ךיז טָאה רע
 ךָאנ טגרהרעד ןוא *ּפישזד, ןשטייד ַא
 טימ .טכַא ןעגנַאֿפעג ןוא סיצַאנ יירד
 סױרַא רע זיא טנַאה ןיא ןַאג-ימַאט ַא
 ןסייהעג ןוא סיױורָאֿפ ןֿפָאלעג ,קנַאט ןוֿפ

 -רעד ןוא זיוה ַא ףיוא ןסיש קנַאט םעד
 רע עכלעוו ,סיצַאנ 20 ןעגנַאֿפעג ייב
 רענַאקירעמַא וצ ןבעגעגרעביא טָאה
 -נוא ,ךיז רע טָאה ןַאד .עירעטנַאֿפניא
 טרעקעגמוא ,ןטַאנַארג ןוֿפ לגָאה ַא רעט
 סיורג קידנזיײװסיױרַא ,ןוא זיוה םוצ
 ,סיצַאנ 56 ךָאנ ןעגנַאֿפעג ,טייקשידלעה

 -רַאֿפ ןייז זַא ,זיא טנַאסערעטניא
 -סיוא ךיז טָאה רעדורב רענעברָאטש
 -שרע רעד ןיא עקירעמַא רַאֿפ טנכייצעג
 -עי-76 ןייז זַא ,ןוא המחלמ-טלעוו רעט

 -רעביא זיא סע ןעמעוו ,רעטָאֿפ רעקיר

 יד ןוז ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ןרָאװעג ןבעגעג

 זיא ,דנַאל ןוֿפ גנונכייצסיוא עטסכעה

 -ַאי-שיסור רעד ןוֿפ ןַארעטעװ ַא ןיײלַא

 ,המחלמ רעשיזענַאּפ

 םוצ זיא ןידייר ןיוודע ןַאטיּפָאק

 רעד ןיא דיי רעטרירָאקעד סנטסרעמ

 ןלַאדעמ 27 ןגָארקעג טָאה רע .ײמרַא

 ,ןעגנונכייצסיוא ןוא

 ַא ןריֿפ וצ ןַאטיּפַאק רעטסגניי רעד
 ןעועג זיא ףיש ןירַאמ-טנעשטריומ

 טלַא ןצנַאגניא זיא סָאװ ,יווייל טרעבָאר

 ,רָאי 22 ןעוועג

 ןעקנעדעג רימָאל סולש םוצ ןוא

 סירָאמ לַארענעג רָאיַאמ ןשידיי םעד

 ,בר ַא ןוֿפ ןוז רעד ,רעוונעד ןוֿפ זוָאר

 -רַאֿפ וצ עטשרע יד ןוֿפ ןעוועג זיא סָאװ

 םעד רעבירַא זיא סָאװ ןוא ,ןלעק ןּפַאכ

 ןוֿפ ןעמוקעגמוא זיא סָאװ ןוא ,ןייהר

  ןיוש זיא גיז רעד ןעוו ,לױק-יצַאנ ַא

 ןיוועל ריאמ

1554 



 רעבלעז רעד ןיא .רערעכיז ַא ןעוועג
 -קנַאט רעד ןענוֿפעג ךיז טָאה עיזיוויד
 .ןעהָאק דלָארעה רָאיַאמ רעריֿפנָא
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 -עגֿפיױנוצ טציא טשרע ןרעוו סע

 ןדלעה עשידיי יד ןגעוו ןטקַאֿפ טלמַאז

 טרעה לָאמ ןייא טינ .המחלמ רעד ןוֿפ

 ךָאנ סע רענעי רעדָא רעד זַא ,ןעמ
 לַאדעמ לענָאשערגנָאק םעד ןעמוקַאב

 יד ןוֿפ ןטַאטלוזער יד ןעוו .רָאנָאה ווװָא

 ןרעוו טסואווַאב ןלעװ ןעגנושרָאֿפסױא

 טינשרעווק ַא ןעמוקַאב ןַאז ךיז טעוװ

 טעװ סע .עקירעמַא ןיא ןבעל ןשידיי ןוֿפ

 עמַאס יד דָארג ןַא .ןזײװסױרַא ךיז

 רעדניק ןעוועג ןענייז ןדלעה עטסערג

 ,ןטנַארגימיא ןוֿפ

 םעד ליּפשייב ַא רַאֿפ ןעמענ רימָאל

 רעד ןוֿפ דלעה ןשידיי ןטסרעלוּפָאּפ -

 -עג ןענייז רעכיז .ןיוועל ריאמ ,המחלמ

 ,םיא ןוֿפ ןדלעה עשידיי ערעסערג ןעוו

 לָאבמיס ַא יו ןבילבעג זיא רע רָאנ

 רעד ןוֿפ טסײגסֿפמַאק ןשידיי םעד ןוֿפ

 ,המחלמ

 ןשידיי ַא ןוֿפ ןוז רעד ,ןיוועל ריאמ

 -ַאגלַאמַא ןוֿפ דילגטימ ַא ,רעדיינש

 ןוא ןָאינוי סרעקרָאװ גנידָאלק דעטיימ

 טָאה ,גניר רעטעברַא ןוֿפ דילגטימ ַא

 ןַאטיּפַאק ןשירייא םעד טימ ןעמַאזוצ

 יד ןעקנוזעג ,ילעק ןילָאק ,ףיש ןייז ןוֿפ

 -ָאה; ףיש-טכַאלש עשיזענַאּפַאי עקיזיר

 רעד ןיא ,ןיוועל טָאה ןַאד ןוא ."ַאנור

 -רעסיוא ןַא ןוֿפ ,םי לַארָאק ןוֿפ טכַאלש

 ַא טימ ןֿפָארטעג ,ךיוה רעכעלטנייוועג

 .ףיש עשיזענַאּפַאי ַא ךָאנ ,ץעז ןטקעריד

 ןוא לַארָאּפרָאק ַא ןעוועג ןַאד זיא רע

 ןרָאװעג ןביוהרעד רעטעּפש זיא רע

 זיא רע .טנעשזדרַאס ןוֿפ גנַאר םוצ

 ןקילײטַאב וצ ךיז עטשרע יד ןוֿפ ןעוועג

 קיֿפיסַאּפ ןיא ןטכַאלש עסייה יד ןיא
 ,רָאברַאה לריוּפ ךָאנ ךיילג

 -יורג ךָאנ טַאהעג טָאה ןיוועל ריאמ
 רע .המחלמ רעד רַאֿפ ןטסנידרַאֿפ עס
 ַא ןוֿפ רידרַאבמָאב רעד ןעוועג זיא

 -עג טָאה סָאװ ,רעבמָאב טרָאס םעיינ

 ' ,סעיסימ ענייז רערעווש טכַאמ

 ןסָאלשעגנָא קיליװײרֿפ ךיז טָאה רע
 ןוא 1929 ינוי ןיא סוּפרָאק-טֿפול ןיא

 טקילײטַאב ןָא ןַאד ןוֿפ ךיז טָאה רע

 עלַאטנעמירעּפסקע ענעדײשרַאֿפ ןיא

 -געוו ַא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעגנואילֿפ

 -טֿפול עקידרעטעּפש רַאֿפ רעזייוו

 | ,ןטכַאלש

 רענייא ןיא זַא ,זיא טנַאסערעטניא

 ,אנוש ןֿפיױא סעקַאטַא טּפיױה ענייז ןוֿפ

 רעשידיי רעד ןעוועג טָאליּפ סניוועל זיא

 דנערג ןוֿפ ןַאמדירֿפ סירמ טנַאנעטול

 טָאה רעכלעוו ,ַאטָאקַאד טרָאנ ,סקרָאֿפ

 -ןקַאב ןיילַא רוטרַאקעמ לַארענעג ןוֿפ

 סָארק גניאיילֿפ דשיווגניטסיד םעד ןעמ

 ,לַאדעמ רעווליס םעד ןוא

 טשינ טושּפ ךיז טָאה ןיוועל ריַאמ

 -עג טָאה רע ,ןטכַאלש יד ןוֿפ טורעגּפָא

 טינ טעוװ רע זַא ,ליֿפעגרָאֿפ ַא טַאה

 ןייז ןיא טָאה רע .רעצנַאג ַא סױרַא
 ןבירשעג ןרעטלע יד וצ ווירב ןטצעל

 טעװ גָאט ןיימ ןעוו טינ סייוו ךיא;,

 .עטסעב סָאד רימ טשטניוו .ןעמוק

 ןוא לָאמַאכָאנ סױרַא ךיז זָאל ךיא

 ".אנוש ןגעק לָאמַארעדיװ

 -רַאֿפ טסואוועג ןבָאה ןרעטלע ענייז

 טָאה רע ןוא ךיז טגָאלש רע סָאװ

 וצ טַאהעג ייז טָאה רע זַא .טסואוועג

 סע ןעוו .םזילַאעדיא רעייז ןעקנַאדרַאֿפ

 .קרָאי-וינ ןיא קרַאּפ לַארטנעצ ןיא זיא
 ,גנורעיײֿפ עשיטָאירטַאּפ ַא ןעמוקעגרָאֿפ

 טקילײטַאב ךיז ןבָאה סע רעכלעוו ייב

 ,רענַאקירעמַא רעטנזיוט רעקילדנעצ

 ריִאמ ןעו ,1942 רעבמעטּפעס ןיא
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 -דָא ןַא יװ ,טֿפמעקעג ךָאנ טָאה ןיוועל
 -על לאומש טָאה ,קיֿפיסַאּפ ןרעביא רעל

 עקידנגלָאֿפ טגָאזעג ,רעטָאֿפ סריאמ ,ןיוו

 -עּפש ןענייז סָאװ ,םלוע םוצ רעטרעוו
 ןענָאילימ ןוֿפ ןרָאװעג טנעיילעג רעט

 -רעד טָאה רע .דנַאל ןרעביא ןשטנעמ
 : טרעלק

 ײּפע םעד טבעלעגרעביא טָאה ןוז ןיימ,

 'ױזַא טָאה ילעק ןילָאק ןכלעװ ןיא דָאז

 ןיימ טלָאװ .ןבעל ןייז ןרָאלרַאֿפ שידלעה

 ,ךיא טלָאװ ,טבעלעגרעביא טינ סָאד ןוז
 רָאנ ,קיטײװ ןוֿפ טרעיורטעג ,ךעלריטאנ

 ןברק רעד זַא ,ןטלאהעג טשינ טלָאװ ךיא

 עכלעװ רַאֿפ ךַאז רעד רַאֿפ סיורג וצ זיא
 ,ןֿפמעק רימ

 טרעדנוה ַא ,ןבעל ןייא זיא סָאװ לייוו,
 יד ןעװ ,סנבעל ןָאילימ א רעדָא ,סנבעל
 טייהשטנעמ רעצנאג רעד ןוֿפ טייהיירפ

 ,"ןָאק ןיא טייטש

 -ידיי רעטסרעלוּפָאּפ רעטייווצ רעד

 -וּפָאּפ יד ןוֿפ רענייא ןוא דלעה רעש

 רעד ןוֿפ ןדלעה רענַאקירעמַא עטסרעל

 סָאװ ,גניבָארטס גניווריוא זיא המחלמ
 שזודעסעמ ןטצעל םעד טקישעג טָאה |

 זיא גנוטסעֿפ יד ןעוו ,רָאדעגערָאק ןוֿפ

 לַארענעג טָאה גנַאל םישדח .ןלַאֿפעג

 ןטלַאהעגסיוא ןָאזינרַאג סטיַארניײיװ

 -רעדמוא ןגעק ַאלינַאמ ןוֿפ זלעֿפ ןֿפױא

 טנעשזדרַאס .ןשינרעטַאמ עכעלגערט

 טזָאלעג טָאה ןילקורב ןוֿפ גניבָארטס

 טינ רעמ ןָאק ןעמ זַא ,טלעוו רעד ןסיוו

 טעמּכ ןיוש זיא ןיילַא רע .ןטלַאהסיוא

 ךיז רע טָאה ךָאד ,זָאלטסואווַאב ןעוועג

 ןֿפױא תוחוּכ עטצעל יד טימ ןטלַאהעג

 טינ ענייז ןבילבעג ןענייז סע .ןטסָאּפ

 : רעטרעוו עכעלסעגרַאֿפ

 ןצַאגניא ןָאק ,ןטכַארט םיוק ןָאק ךיא,
 60 גָאמרַאֿפ ךיא ,רעה .ןטכַארט טינ רעמ
 ףוס ןרַאֿפ ןבָאה טסנָאק וד סָאװ סָאזעּפ
 -יצנייא רעדעי .סיוא זיא ליּפש יד .ךָאװ

 ןָא ןגייל ייז .דניק א יװ ָאד טעּפילכ רעק
 "וט רעזדנוא ןיא עטעדנואוװרַאֿפ ןוא עטיוט

 טכַאװשעגּפָא ןענייז סמערָא ץניימ ,לצנ
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 ןעלסילש-ףארגעלעט יד ףיוא ןצעז ןוֿפ
 ,דימ .זייּפש קיצניװ ,ור ןָא ,גנַאל ןעהעש
 -נײרַא ,טליֿפ זיומ א יװ דניצַא סייוו ךיא

 רַאֿפ קידנטרַאװ עקטסַאּפ א ןיא טּפַאכעג
 .ןקידנערַאֿפ ןוא ןעמוק וצ טייל-הרבח יד

 ,גניבָארטס גניווריוא זיא ןעמָאנ ןיימ,
 -ָארטס ינימ .סרמ ,רעטומ ןיימ ןסיװ טזָאל

 י"ג ,ןילקורב ,טירטס יברַאב 506 ,גניב
 ךיז טלעטש .טגרָאזַאב ןייז טינ ייז ןלָאז
 -געמ יװ ךיג ױזַא גנודניברַאֿפ ןיא ייז טימ

 ,וָאשזד ,ַאּפ וצ עביל ןיימ .שזדעסעמ .ךעל
 רעד וצ ךיוא ,לוָאּפ ןוא יָאשזד ,קעמ ,וס
 ,..דנײרֿפ ןוא החּפשמ רעצנַאג

 * ,.גניבָארטס גניווריוא זיא ןעמָאנ ןיימ,

 טינ ןיוש זיא ָאידַאר רעד ףיוא
 -ַאּפ יד ןרָאװעג טריזיטַאמַארד לָאמנייא
 .ןייטשּפע ימייה ןוֿפ עטכישעג עשיטע
 ןלעו ערעדנַא לָאצ .ַא יו דָאזיּפע רעד
 רעד ןוֿפ לייט ַא ןרעו טייצ רעד טימ
 תורוד סָאװ ,עטכישעג רענַאקירעמַא

 גניבָארטס גניוװריוא



 -נואווַאב ןוא ןענעייל ןלעוו תורוד ןוא |

 .ןרעד

 רעד ןיא ןֿפורעג םיא טָאה ןעמ

 -ּפע ימייה "?ימייה רעניילק רעד, ײמרַא

 -בענ ,ַאהַאמָא ןוֿפ טמַאטשעג טָאה ןייטש

 קיסקיוועג ןיילק ןעוועג זיא רע .ַאקסַאר

 ןיא טנידעג טָאה רע .טרַאדעגסיוא ןוא

 יװ .יניג וינ ןיא סוּפרָאק ןשיניצידעמ

 טינ רע טָאה ףליהעג רעשיניצידעמ ַא

 ןעמַאזוצ .ןֿפַאװ ןייק ןגָארט טרָאטעג

 -עג טקישעג רע זיא םירבח ענייז טימ

 ,ןטַאדלָאס וצ זייּפש ןעגנערב וצ ןרָאװ

 יד ןיא ןרָאװעג ןטינשעגּפָא ןענייז סָאװ

 טכוזעג ימייה טָאה טכַאנייב .סלגנושזד

 עלַא ןוֿפ .רעכעל עטָאלב יד ןיא ץוש

 -עג סרעּפיײנס עשיזענַאּפַאי ןבָאה ןטייז

 ַא .םירבח ענייז ןוא םיא ףיוא ןסָאש

 רבח ַא םענייז ןֿפָארטעג טָאה ליוק

 טָאה סע .םיא ןוֿפ סוֿפ טכַא ןצנַאגניא

 רעכעלנייּפ סרבח םעד טרעהרעד ךיז

 .יירשעגסיוא

 זַא ,טסואוועג ןבָאה רעזענַאּפַאי יד

 וצ ןעמוק רעצעמיא טעוװ לַאֿפ ַאזַא ןיא

 ידּכ ןסיש טרעהעגֿפױא ייז ןבָאה .ףליה

 ,םעד ןֿפערט ןענָאק רעטעּפש ןלָאז יז

 םעד ןֿפלעה ןזָאלסױרַא ךיז טעװ סָאװ

 | ,ןטעדנואוורַאֿפ

 טָאה ןּפורג סימייה ןוֿפ רעריֿפ רעד

 ןלױֿפַאב טָאה רע ןוא טסואוועג סָאד

 .טרָא ןוֿפ ןריר טינ ךיז לָאז רענייק זַא

 טינ רעבָא טָאה ימייה רעניילק רעד

 -ירַא טנָאקעג טינ טָאה רע .טגלָאֿפעג

 טָאה סע ןוא ןייּפ סרבח םעד ןגָארטרעב

 -עג םיא טעװ סע זַא ,טכודעג םיא ךיז

 זיא סע .רבח ןייז ןעװעטַאר וצ ןעגניל

 ןכָארקעגוצ זיא רע .ןעגנולעג ןימייה

 ןַאד ןוא טרישזַאדנַאב םיא ,רבח םוצ

 זיא ןליוק סאנוש ןוֿפ לגָאה ַא רעטנוא

 ןייז וצ ןעמוקוצקירוצ ןעגנולעג ןימייה

 .עיציזָאּפ
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 טונימ ןייק טרעיודעג טינ טָאה סע
 ַא יו טרעהרעד רעדיוװ טָאה ימייה ןוא
 ןרָאװעג ןֿפָארטעג זיא טַאדלָאס רעטייווצ

 -ײרֿפ ימייה טָאה רעדיוװ .ליוק ַא ןוֿפ
 -עג ןוא ןבעל ןייז טלעטשעגנייא קיליװ

 טכַאנ עצנַאג ַא .רבח םעד טעװעטַאו
 .ןימייה ןגעוו טדערעג ןטַאדלָאס יד ןבָאה
 זיא רוחב רעניילק רעד זַא ,טגָאזעג ןוא
 .רוחב רעטסוװַארב רעד

 רעדיו אנוש רעד טָאה גָאטרַאֿפ

 רעקרַאטש רעכיוה ַא .רעײֿפ טנֿפעעג

 רע ןוא ןרָאװעג ןֿפָארטעג זיא טַאדלָאס

 -יילק רעד זיא ,ןייּפ ןוֿפ ןעירשעג טָאה

 םיא ןוא טייז ןייז ייב ןעוועג ימייה רענ

 -ַארעג ןוֿפ ןגיוא יד רַאֿפ .טרישזַאדנַאב

 ןרָאװעג ןֿפָארטעג ימייה זיא ןטעוװעט

 -גואוורַאֿפ רעד טָאה טסיזמוא .אנוש ןוֿפ

 "עג ךיז ןוא טגָאלקעג טַאדלָאס רעטעד

 םעד ןעמוק ףליהוצ לָאז ןעמ ןטעב
 ,טיוט ןעוועג זיא ימייה .ימייה םעניילק

 -ַאמ רידנַאמָאק ןייז טָאה םיא ןגעוו

 . רעד ןיא; :טגָאזעג ףיז טריוב רָאי

 עטסעב יד ןעייג ,סיוא טזייוו ,המחלמ

 -סעב רעד ןעוועג זיא ימייה .טשרעוצ

 ",.רעט
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 רעד ןיא ןדלעה ןעוועג ןענייז סע

 -עג ןענייז סָאװ ,ײמרַא רענַאקירעמַא

 -רעטילימ ןצנַאג ןרַאֿפ רעטסומ ַא ןרָאװ

 ,לָאצ ןיא קיצניװ טינ ןענייז ייז .טסניד

 ָאד ןעמ ףרַאד ןליּפשייב רָאּפ ַא רָאנ

 . ,ןבעגרעביא

 דלָארעה ןעוועג זיא יז ןוֿפ רענייא

 טָאה רע .י.נ דנַאלייא גנָאל ןוֿפ לגיס

 רע ןעוו זַא ,ןרעטלע ענייז טגָאזעגוצ

 רֶע טעװ סוּפרָאק טּפול ןַיא ןיירַא טעוו

 ןרעה טעװ ןעמ .ןעק רע סָאװ ןזייװַאב

 טָאה רע .טמירַאב ךיז רע טָאה ,םיא ןוֿפ

 -רעד ךיז טָאה רע .ןטלַאהעג טרָאװ ןייז

 יד ןיא ןַאטיּפַאק ַא ןוֿפ גנַאר םוצ טניד



 ןסָאשעגרעטנורַא טָאה רע .ןענירַאמ

 ןוא רע .סָאריז עשיזענַאּפַאי ףלעווצ

 טלגנירעגמורַא ןענייז טָאליּפ ַא ךָאנ

 ןגעק ייווצ ,סָאריז קיצרעֿפ ןוֿפ ןרָאװעג

 טרעכעלעצ זיא ףיש סלגיס !קיצרעֿפ

 ךיז טָאה יז ,ןליוק סאנוש ןוֿפ ןרָאװעג

 -עג טעדנואוורַאֿפ זיא לגיס .ןדנוצעגנָא

 "עג טקידעשעצ זיא םינּפ ןייז .ןרָאװ

 ןרָאװעג ןכָארבעצ זיא זָאנ יד ,ןרָאװ

 לגיס דלַארעה טנַאנעטויל

 ךָאד .ףוס ןייז ןעזרעד ךיז רַאֿפ טָאה רע

 ןבעגרעטנוא טלָאװעג טינ ךיז דע טָאה

 טָאה אנוש םוצ ןלַאֿפנײרַא רעדייא ןוא

 ,םי ןיא ןלַאֿפנײרַא טלָאװעג רעסעב רע

 ףיש יד ןוא רעסַאװ ןֿפױא ףורַא זיא רע

 רע .ןעמַאלֿפ ןיא ןצנַאגניא ןעוועג זיא
 םעניילק ַא ףיוא טעװעטַארעג ךיז טָאה

 -מורַא ױזַא רע זיא טייצ עגנַאל ַא ,טילּפ

 -ירעגנוה ַא ,רעזָאלֿפליה ַא ןעמואוושעג

 ,רעטעדנואוורַאֿפ ַא ,רעקיטשרוד ַא ,רעק

 .ןענוֿפעג םיא טָאה ןעמ זיב

 -נעד רעשידיי רעוויסערגָארּפ רעד
 ןַאטיּפַאק ,עיֿפלעדַאליֿפ ןוֿפ טסיט

 ןוֿפ רעטסומ ַא זיא רעוס רעדנַאסקעלַא

 ךיז טָאה רע ,דלעה-המחלמ ןסיורג ַא

 טעוויירּפ ַא סלַא ןסָאלשעגנָא קיליװײדֿפ

 -ַארַאּפ ןַאטיּפַאק ַא ןרָאװעג זיא רע ןוא

 טעמּכ ןעמונעגלײטנַא טָאה רע .טסיטוש

 לָאמ עכעלטע .סעיזַאװניא עלַא ןיא

 רע זיב ,ןרָאװעג טעדנואוורַאֿפ טכייל

 ןוואורּפ םייב סיֿפ עדייב ןרָאלרַאֿפ טָאה

 טכַאלש ןיא עטעדנואוורַאֿפ ןעװעטַאר

 -עג זיא רע ."שזדלוב , ןשיגלעב ןוֿפ

 -עּפָא עקירעמַא ןייק ןרָאװעג טכַארב
 ןברָאטשעג זיא רע רָאנ ,ןרעוו וצ טריר

 .שיט-עיצַארעּפָא ןֿפױא

 רעמ ןעמוקַאב טָאה רעוס ןַאטיּפָאק

 -לעוו יו ןעגנונעכייצסיוא ןוא ןלַאדעמ/

 .עיסעֿפָארּפ ןייז ןוֿפ דילגטימ זיא'ס רעכ

 דשיווגניטסיד םעד ןגָארקעג טָאה רע

 -לָאס םעד ;לָאמ ייווצ סָארק סיווריוס

 רַאטס רעווליס םעד ;לַאדעמ סרעשזד

 רע .ןָאשיעטיַאס לעשטנעדיזערּפ ַא ןוא

 דניק ַא טימ יױרֿפ ַא טזָאלעגרעביא טָאה

 28 ןעוועג טלַא זיא רע .םישדח22 ןוֿפ

 : .רָאי
 ןוא ןעזעג ןבָאה ןשטנעמ ןענָאילימ

 דיַארּפ ידק יוואומ יד ןעז ךָאנ ןלעוװ

 ףיוא טיובעג זיא סָאװ ,"סנירַאמ יד ווָא

 ,סנירַאמ יירד יד טימ גנוריסַאּפ רעד
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 ןוֿפ ,דנַאמייד יַארעל ןירַאמ ןשידיי רעד
 עשידיי טינ ייווצ ענייז ןוא קרָאי-וינ
 רעד ןעוועג זיא רע עכלעוו ןוֿפ םירבח
 ןסָאשרעד יז ןבָאה ןעמַאזוצ .רעריֿפנָא
 ןוֿפ רענייא .רעזענַאּפַאי טרעדנוה ייווצ
 -ץגמוא זיא סרעוויר ינַאשזד יירד יד
 ןרָאװעג זיא טדימש טרעבלַא ,ןעמוק
 -רַאֿפ קרַאטש זיא דנָאמייד ןוא דנילב
 ןעװעג ןזיא סע .ןרָאװעג טטעדנואוו
 -ייד ןגעוו טלייצרעד טָאה סָאװ ,טדימש
 ,טייקשידלעה סדנָאמ

 ןגעוו ןלייצרעד טֿפרַאדעג טלָאװ ןעמ
 רעד ןיא ןרוגיֿפ ערעלוּפָאּפ ייווצ יד
 קנעה :טלעװ טרָאּפס רענַאקירעמַא
 רעטשרע רעד ךיז טָאה סָאװ ,גרעבנירג
 ןוֿפ טסניד רעטילימ ןיא ןסָאלשעגנָא
 רעד .ןדלעה לָאבזיעב עטסואווַאב עלַא
 ,סָאר ינרַאב ןעװעג זיא רעטייווצ

 גניסקַאב רעד ןיא ןָאיּפמעשט רעד
 ןטייווצ םעד ןעמוקַאב טָאה סָאװ ,טלעוו

 דשיווגניטסיד םעד ,לַאדעמ ןטסכעה

 סױרַא זיא סָאװ ןוא ,סָארק סיווריוס
 רענעכָארבעצ ַא טסניד רעטילימ ןוֿפ

 טײקנסָאלשנַא ןייז קנַאד ַא רָאנ ,ןברַאש

 יד ףיוא טלעטשעג קירוצ ךיז רע טָאה
 ,סיֿפ

 ןענייז סָאװ ןעמענ ץלַא ןענייז סָאד

 ןענָאילימ ןוֿפ ןרָאװעג טגלָאֿפעגכָאנ

 רעוס רעדנַאסקעלַא ןַאטיּפַאק
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 עי ר

 גרעבנירג קנעה

 רעייז טימ ןבָאה ייז ןוא רענַאקירעמַא

 םעד דובּכ טֿפַאשרַאֿפ ךיוא טייקשידלעה

 ,קלָאֿפ ןשידיי

 טינ ןבָאה סנעלּפעשט עשידיי יד

 סנבעל ערעייז טלעטשעגנייא לָאמנייא

 ןרָאלרַאֿפ עקַאט ןבָאה עכעלטע ןוא
 ,ןֿפוא ןשידלעה ַא ףיוא סנבעל ערעייז

 לֿפרעוו סיאול יבר רעקידנעילֿפ רעד

 זַא ,ײמרַא רעד ייב ןטעבעג ךיז טָאה

 זיא רַאֿפעג יד ואוו ןקיש םיא לָאז ןעמ

 עלַא ןיא ןגױלֿפעג זיא רע .ןטסערג םוצ
 -ידיי טימ ןעמַאזוצ ןייז וצ טלעוו ןלייט

 -עג טָאה ןַאלּפָארע ןייז ,ןטַאדלָאס עש

 -עגמוא זיא רע ןוא רישזלַא ןיא טכַארק

 | .ןעמוק

 טעװ גירק ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא

 יד ןוֿפ דָאזיּפע רעשיטעטַאּפ רעד ןביילב

 ןרָאֿפעג ןענייז סָאװ ,עכעלטסייג ריֿפ

 ןרָאװעג ןֿפָארטעג זיא סָאװ ,ףיש ַא ףיוא

 עכעלטסייג רִיֿפ יד .ָאדיּפרָאט ַא ןוֿפ



 ןעלטרַאג-םיווש ערעייז ןבעגעגּפָא ןבָאה

 יז ןבָאה ןיילַא ןוא ןסָארטַאמ ריֿפ וצ

 יז ןוא טנעה יד רַאֿפ ןעמונעגנָא ךיז

 -עג ןענייז ייז .ןעגנַאגעגרעטנוא ןענייז

 ,םיחלג עשיטנַאטסעטָארּפ ייווצ : ןעוו

 רעשידיי רעד ןוא חלג רעשיליױוטַאק ןייא

 .ַאּפ ,קרָאי ןוֿפ ידוג רעדנַאסקעלַא ײבַאר

 המחלמ יד זיא טַאדלָאס ןשידיי ןרַאֿפ

 ןעניוועג וצ ףמַאק ַא ןעוועג זיולב טינ

 רעקידעבעל ַא ןעמוקמייהַא ןוא ןטכַאלש

 "יא עכעלרעדיוש יד ןיא ןסעגרַאֿפ ןוא

 אנוש רעד זיא םיא רַאֿפ .ןעגנובעלרעב

 דַאנ ,דלעֿפטכַאלש ןֿפױא יו רעמ ןעוועג

 ןעועג ךיוא ןענייז םזישַאֿפ ןוא םזיצ

 -מייה ןֿפױא ,דלעֿפטכַאלש ןרעסיוא

 ,טנָארֿפ

 בירקמ ךיז ןבָאה ןטַאדלָאס ךס ַא

 -עגנָא ךיז ןבָאה ייז .קיליװײרֿפ ןעוועג

 סעיסימ ןריֿפוצכרוד קיליװײרֿפ ןטָאב

 יז זַא ,טניימעג ןבָאה ייז ןבָאה סָאװ

 ןרעקמוא טינ ךיז רעמ םּתסמ ןלעװ

 יז ןבָאה ןטנעמָאמ עכלעזַא ןיא .ייז ןוֿפ

 ערעייז וצ ווירב-גנונגעזעג ןבירשעגנָא

 ךוב םעד ןיא .ןעיױרֿפ רעדָא ןרעטלע

 טײטשַאב סָאװ ,"רָאװ טע טוי שיאושזד,

 -ירעמַא ןוֿפ ווירב ןוֿפ גנולמַאז ַא ןוֿפ

 ךיז ןעניֿפעג .ןטַאדלָאס עשידיי רענַאק

 .ווירב-גנונגעזעג עכלעזַא לָאצ ַא

 ייוצ ןבעגרעביא ָאד ךיז טליוו סע

 .ייז ןוֿפ
 ןַאמדלָאג לרַאק טנעשזדרַאס ףעטס

 טָאה ,ַאנײלָארַאק טוַאס ,ליווסיעמ ןוֿפ

 רעקידנעילֿפ ַא ןיא טזָאלעגסיױרַא ךיז

 ןוא עּפָארײא ברעמ רעביא גנוטסעֿפ

 ןעוו .ןעמוקעגקירוצ טינ רעמ זיא רע

 ענייז ןטלַאהרעד ןבָאה ןרעטלע יד

 -וֿפעג ןטרָאד ייז ןבָאה ןכַאז ענעבילבעג

 טָאה סָאװ ,טרעװנָאק ןטכַאמרַאֿפ ַא ןענ

 -עֿפע; :טֿפירשֿפױא ןקידנגלָאֿפ טַאהעג

 ןַאמדלָאג לרַאק טנעשזדרַאס-ףעטס

 ןַא ןריסַאּפ טעװ סע ןעוו ,זיולב ןענ

 ?,לַאֿפ קילגמוא
 טָאה לרַאק סָאװ ווירב רעד זיא טָא

 ,טזָאלעג
 "יא ,סיסנערֿפ ,עמַאמ ,עטאט ערעייט,

 : ןרהא ןוא ןַאעל ,ןַאירעמ ,טיד
 "רַאֿפ ןגרָאמ רעדָא גָאטימכַאנ טנייה

 .עקַאטַא ןַא ףיוא סױרַא ךיז ךיא זָאל גָאט

 ךיא זא ,טייקכעלגעמ א ןַאהרַאֿפ זיא סע
 .ןרעקקקירוצ טינ רעמ ךיז לעװ

 טינ ךיז ךייא ךיא טעב לַאֿפ ןדעי ןיא,
 ףוס לּכ ףוס לייװ ,ליֿפ וצ רימ ןגעװ ןגרָאז

 - רעזדנוא ןזָאלרַאֿפ רענייא רעדעי ָאד ףרַאד
 ךיא .ןֿפוא רעדנא רעדָא אזַא ףיוא דרע

 יגעװ םעד ןבילקעגסיוא ךיז בָאה
 וצ ןעװעג ןעגנואוצעג טינ ןיב ךיא,

 -כָאנ וליֿפַא ןוא לוש-רעסיש רעד ןיא ןייג

 רענעי ףיוא ןעמוקעגנָא ןיב ךיא יװ םעד

 ןרעװ טײרֿפַאב טנעקעג ךיא בָאה ,םי טייז
 ױזַא טלָאװ ךיא ביוא סעיסימ-טכַאלש ןוֿפ
 יקערש רעקיטציא רעד ךָאנ ביוא .ןלעװ -

 יז ןוא רעסעב ןייז טעװ המחלמ רעכעל

 ביוא ;טלעװ רעד ףיוא ןבעל וצ רערעכ
 ןרעװ טלדנַאהַאב ןַאד ןלעװ רעקלעֿפ עלַא
 יָארגָאּפ ןיק רעמ ןלעװ סע ביוא ; ךיילג
 ךיא ןיב ןַאד ,ןייז טינ תוֿפידר ןוא ןעמ
 טימ ןעמַאזוצ ךיז בָאה ךיא סָאװ ןדירֿפוצ
 אזַא רַאֿפ ןעועג בירקמ ערעדנא רעטנזיוט

 ,קעווצ

 *,לרַאק
 סלרַאק זַא ןרעוו ןבעגעגוצ ףרַאד ָאד

 ןיא ןעוועג ךיוא ןענייז רעדירב ייווצ
 ,טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה ןוא רעטילימ
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 ָאד טגלָאֿפ סָאװ ווירב רעטייווצ רעד

 ןקירעי-21 ַא ןוֿפ ןרָאװעג ןבירשעג זיא

 רעד ןוא סקנָארב יד ןוֿפ רוחב ןשידיי

 -ער לענָאשערגנָאק ןיא ןײרַא זיא ווירב

 ,ץיטשקיד ןַאמסערגנָאק ךרוד דרָאק

 ַא ייב טנעײלעגרָאֿפ םיא טָאה סָאװ

 -ײארַאֿפ יד ןוֿפ סערגנָאק ןוֿפ עיסעס

 ,ןטַאטש עטקינ

 -ַאר ינדיס ןוֿפ ווירב רעד זיא סָאד

 -ָאנ ןייז ןטיבעג טָאה סָאװ ,עטיווָאניב

 טָאה רע ןעוו ,סניבָאר ינדיס ףיוא ןעמ

 טינ ןדיי ןגעק עיצַאנימירקסיד בילוצ
 ןיא גנוקיטֿפעשַאב ןייק ןגירק טנַאקעג

 זיא ינדיס .טעברַא ןייז ייב קרָאי-וינ

 רעכעלרעֿפעג ַא ףיוא ןרָאװעג טקישעג

 רעכלעוו ןוֿפ עקירֿפַא ןוֿפצ ןיא עיסימ

 ןייז .ןעמוקעגקירוצ טינ ןיוש זיא רע

 ןטיוט ַא ןענוֿפעג םיא טָאה ןַאטיּפַאק

 טנַאה ןייז ןיא ווירב ןטימ

 ,ווירב רעד זיא טָא

 ,1943 ,26 לירּפא;,

 :לעדַא ןוא עטאט רערעייט

 .ךייא וצ וירב רעטצעל ןיימ זיא סָאד

 ביוא ןוא ענעשעק ןיימ ןיא םיא טלַאה ךיא
 זא ,ךיא ףָאהרַאֿפ ,ןרעװ טיוטעג לעװ ךיא

 ,ךייא וצ ןקישרעביא םיא טעװ רעצימיא

 "רַאֿפ ןגרָאמ רעדָא טכַאניב טנייה ....
 ביוא .ןשטייד יד ןריקאטַא ךיא לעװ גאט

 ליװ ,רימ טימ ןריסַאּפ סעּפע טעװ סע

 טא

 סניבַאר:ץיװָאניבַאר ינדיס

 ךיא יװ ןסיװ טלָאז עדייב ריא זַא ,ךיא

 ,טציא ליֿפ

 ךיז ליֿפ ךיא ,ארומ ןייק טינ בָאה ךיא

 ,ביולג ךיא רָאנ ,זעװרֶָענ ןוא ןגיוצעגנָא
 לעװ ךיא ביוא .ךעלריטאנ זיא סָאד זַא

 יד זַא ךיא ליװ ,ליוק ַא ןוֿפ ןרעװ ןֿפָארטעג

 רעסעב ליװ ךיא .ןטיוט ךימ לָאז ליוק

 רעקיבייא ןַא ןבײלברַאֿפ רעדייא טיוט ןייז

 : ,לּפירק
 ןיב ךיא ןכלעװ ןגעװ עקיצנייא סָאד

 ןעװ ןליֿפ ךיז טעװ ריא יװ זיא טגרָאזַאב
 ריא זא ףָאהרַאֿפ ךיא .ןבראטש לעװ ךיא

 ריא ןוא רימ ךָאנ ןרעיורט ליֿפ טינ טעװ
 טָאה ןוז רעיא סָאװ ץלָאטש ןייז טעװ
 ןטסערג םעד רַאֿפ ןבעל ןייז ןבעגעגקעווא

 ןשטנעמ עלַא זַא -- טלעװ רעד ןיא לאעדיא
 ,ײרֿפ ןייז ןלָאז

 טֿפַאשרַאֿפ ריד בָאה ךיא ביוא ,עטַאט

 רימ סע טוט גנושיוטנא ןוא קיטײװצרַאה
 יװ ןלעטשרָאֿפ טינ ךיז טסנָאק וד .ייוו

 רעסערג יװ ןוא ביל ךיד בָאה ךיא קראטש

 טעב ךיא .דניצא ריד וצ זיא עביל ןיימ

 ,טנוזעג ןייד ףיוא גנוטכַא ביג ,ךיד

 יד ןעקנַאדרַאֿפ וצ ריד בָאה ךיא ,לעדַא

 וד .ץיוַאב ךיא סָאװ ןטֿפַאשנגײא עטוג
 -ןליֿפטימ ןוא טוג קידנעטש ןעוװעג טסיב
 רעסעב ןענַאטשרַאֿפ ךימ טסָאה וד ןוא קיד
 סָאװ ץלָאטש ןיב ךיא .שרעדנא ןצעמיא ןוֿפ
 עצנאג ןיימ ."עמַאמ, ןֿפור ךיד ןָאק ךיא

 ,ריד וצ עביל

 ןיב ךיא רעדייא יװ ריא טקנעדעג ..
 זא ןגָאז ךיא געלֿפ ,טַאדלָאס א ןרָאװעג

 א ןכַאמ ןֿפלעה וצ סעּפע ןָאט ליװ ךיא
 יד ךיא בָאה טציא ? טלעװ ערעסעב

 ךיא לעװ ברַאטש ךיא ביוא ,טייהנגעלעג
 ןברָאטשעג ןיב ךיא זַא ןסיװ סנטסקיצניװ

 ףיוא ןבעל וצ רעסעב ןייז לָאז סע זא
 .ַא יװ טינ ןברַאטש לעװ ךיא .טלעװ רעד

 סָאװ ןאמרעגנוי רעטושּפ א יװ רָאנ ,דלעה

 "עג רָאנ טָאה רע סָאװ ץלַא ןָאטעג טָאה
 ןוֿפ תוחוּכ יד ןקיטײזַאב ןֿפלעה וצ טנָאק

 *,ינדיִס ,.סטכעלש

 "עג ווירב ןוֿפ ףַארגַארַאּפ ןטצעל ןיא

 רע ןוא סניזָאק ענייז טימ ךיז רע טנגעז

 ןלעװ ייז זַא ףָאה ךיא; :טקידנערַאֿפ

 טלעוװ רעכעלדירֿפ ַא ןיא ןסקַאװֿפױא
 ",טייל ענייֿפ ןייז ןוא
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 ךילגטימ ןדרָא ,דָאבָאלס ןָאעל ריציֿפָאײלֿפ
 טסניד-רעטילימ ןיא ןעמוקעגמוא

 רעטומ ףיטש ןוא לוַאּפ רעטָאֿפ ןייז

 ןוֿפ רעדילגטימ עקיטעט ןענייז לעדַא

 ןוא ןדרַא סקלָאֿפ ןלַאנועטַארֿפ ןשידיי

 גנוגעוװַאב רעוויסערגָארּפ רעד ןיא

 ,ללכב

 רָאג ךיז ןעניֿפעג ןדלעה יד ןשיוצ

 ףעזדנוא ןוֿפ רעדילגטימ לָאצ עסיורג ַא

 ןריטידערק טינ ייז ףרַאד ןעמ .,ןדרָא

 -עמַא ןוֿפ לייט ַא ןענייז יז .ןדרָא םוצ

 טָא ,קלָאֿפ ןשידיי ןוֿפ רעדניק ,עקיר

 ןוֿפ לייט ַא זיא ןדרָא רעזדנוא יוװ ױזַא

 ,קלָאֿפ ןשידיי ןוֿפ דילג ַא ןוא עקירעמַא

 ,ןוייווַאב סדרָאקער יד ןלעוװ ךָאד

 -בעטַארֿפ ןשידיי ןוֿפ טֿפַאשרעריֿפ יד זַא

 רעצנַאג רעד טימ ןעמַאזוצ ןדרָא ןלַאנ

 -עג ןבָאה םַאנסיוא ןָא טֿפַאשרעדילגטימ

 ןֿפױא טעטיוויטקַא-חמחלמ יד טלעטש

 ןעגנומענרעטנוא עלַא ןוֿפ ץַאלּפ ןטשרע

 ןוא עקירעמַא ןֿפלעה .הביבס רעייז ןיא

 ןיא המחלמ יד ןעניוועג סיַאלע עריא

 ןצנַאג ןוֿפ גנוזָאל טּפיוה יד ןעוועג

 ,ןדרָא

161 

 ןרָאװעג טלעטשעגנייא זיא סנטצעל
 -סיוא טעוװ סָאװ טַארַאּפַא ןַא ןדרָא ןיא
 -טימ יד ןוֿפ גָארטיײב ןלוֿפ םעד ןשרָאֿפ

 -ילגטימ יד ןוֿפ רעדניק יד ןוא רעדילג

 סָאד .המחלמ רעטצעל רעד ןיא רעד
 -ָאָאק וצ גנַאלקנייא ןיא ןָאטעג טרעוו
 -רעֿפלעװ שיאושזד םעד טימ ןרירעּפ

 -סיוא ַאזַא ףיונוצ טלעטש סָאװ ,דרָאב
 -המחלמ ןשידיא ןגעוו טכירַאב ןכעלריֿפ

 .ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא דרָאקער
 ךיז טָאה סע ואוו בושי ןדעי ןיא

 רעזדנוא ןוֿפ שטנערב ַא ןענוֿפעג רָאנ
 -סיוא ךיז ןדרָא רעד טָאה ןדֹוָא ןשידיי
 -למ ןוֿפ טיבעג ןדעי ףיוא טנכייצעג
 -גערב טעטירָאיַאמ יד ןוא ףליה-המח
 -נָא ןעמוקַאב ןבָאה דנַאל רעביא סעשט
 -המחלמ יד ןוֿפ ביול ןוא גנונעקרע

 זיא סָאד יצ .גנוריגער רעד ןוֿפ ןגייווצ
 -יוויצ ןיא יצ ,סדנָאב ןֿפױק ןיא ןעוועג
 ,טולב ןבעג ןיא ,גנוקידיײטרַאֿפ רעל
 ןעוועג ןדרָא רעד זיא קידנעטש --
 -רעד רימ ןעוו ןוא .,ץַאלּפ ןטשרע ןֿפיוא

 ךיוא סָאד טניימ ,ןדרָא םעד ןענָאמ
 טקעריד ןענייז סָאװ סעיצוטיטסניא עלַא
 רעד טימ ןדנוברַאֿפ טקערידמוא רעדָא
 יד ןירַא ןעייג םעד ןיא .עיצַאזינַאגרָא
 "יד סורַאזַאל ַאמע יד ,ןבולק-ןעיורֿפ

 ךיוה יד ןוא סּפמעק-רעמוז יד ,עיזיוו
 עשיטַאמַארד יד ןוא ןרָאכ יד .ןסרוק
 ןוא ןטײקיעֿפ ענייז טיול רעדעי .ןּפורג
 םוצ טעמדיוװעג ךיז טָאה טייקכעלגעמ
 רעשיטירק רעד ןיא דנַאל ןוֿפ טסניד
 | ,טייצ

 רעלַאנָאיצַאנ רעטסקעז .רעד ייב
 ,1944 ילוי ןיא ,ןדרָא ןוֿפ ןָאשנעװנָאק
 ןוא ןדרָא רעד זַא ,ןרָאװעג טכירַאב זיא
 זיב טֿפױקרַאֿפ ןבָאה רעדילגטימ ענייז
 -המחלמ רעלָאד ןָאילימ ןצֿפוֿפ רַאֿפ ןַאד

 טנייּפ טנזיוט ןעצ םורַא זַא ןוא סדנָאב
 -עג רעדילגטימ ערעזדנוא ןבָאה טולב



 -ָאד ןָאילימ ַא .ץיירק ןטיור םוצ ןבעג
 ןוא ןמוזמ ןיא ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא רעל

 טָאה סָאד .ףליה-המחלמ רַאֿפ ןכַאז ןיא

 -ָאל רַאֿפ ףליה יד ןעמונעגניירַא טשינ

 ,ןרוטנעגַא עלַאק

 -עג טָאה רעצנַאג ַא סלַא ןדרָא רעד

 -טימ יד וצ רעכיב ןוא ךעלקעּפ טקיש

 -ילימ ןיא ןעוועג ןענייז סָאװ ,רעדילג

 יד ןוֿפ רעדניק יד וצ ןוא טסניד-רעט

 ןיא טנידעג ןבָאה סָאװ ,רעדילגטימ

 ,ײמרַא רעד

 -וֿפעגסיױא ןבָאה ןרעטלע ךס ַא רָאג

 -ידיי יד זַא ,טייצ-המחלמ רעד ןיא ןענ

 ערעייז עכלעוו ןיא ןלוש-רעדניק עש
 -עג ןבָאה ,טנרעלעג ךיז ןבָאה רעדניק

 -המחלמ יד ףיוא ןצונ ךס ַא טכַארב

 ןבָאה רעדניק ערעייז סָאװ סָאד .ןטנָארֿפ

 ןדער ןוא ןענעייל ןוא ןביירש טנָאקעג

 -ײשרַאֿפ ףיוא ןֿפלָאהעג ייז טָאה שידיי

 יז ןענייז טּפיוהרעביא ,םינֿפוא ענעד

 -לָאס עשידיי ענעי ףליה וצ ןעמוקעג

 ?עי 1 2
222 - 

 ,42 שטנערב ןוֿפ ,ןעדיא ןיבור ןַאטיּפַאק ןירַאמ

 ןוֿפ טכאלש רעד ןיא ןעמוקעגמוא ,טיָארטעד
 לַאנַאקלַאדַאװג

 ץׂשידיי ןטלַאהרעד ןגעלֿפ סָאװ ,ןטַאד
 סָאװ רעדָא ,ןרעטלע ערעייז ןוֿפ ווירב

 סָאװ ןצימיא ןיא טקיטיונעג ךיז ןבָאה

 לווירב שידיי ַא יז רַאֿפ ןביירשנָא לָאז

 -עג ערעזדנוא .עמַאמ-עטַאט וצ םייחא

 ,סנירעליש ןוא םידימלּת-לוש ענעזעוו

 סקעוװ ןוא סעסריונ ןרָאװעג ןענייז סָאװ

 עקיטכיוו ַא ןָאטעג ןבָאה סוויעוו ןוא

 .שידיי ןענעק רעייז טימ ףליה-המחלמ

 עטנענימָארּפ עשידיי ךס ַא רָאג

 -עזדנוא ןוֿפ רעליש ןעוועג ןענייז ןדלעה

 ןבָאה ןעמענ ערעייז .ןלוש-רעדניק ער

 רעד ףיוא ןזיוװַאב לָאמנייא טינ ךיז

 -געט רעסיורג רעד ןוֿפ טייז רעטשרע

 .עסערּפ רעכעל

 ,רעילֿפ רעד ןעוועג זיא דלעה ַאזַא

 טָאה סָאװ ,סמַארבייא לרַאק טנַאנעטיײל

 רע .לושלטימ ַא סרעזדנוא טקידנעעג

 עקַאטַא ןַא ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה
 ןעקנוזעג ןוא יָאװנָאק ןשיצַאנ ַא ףיוא

 -ןַאה ייווצ ךיוא ןוא סיצַאנ טימ ףיש ַא

 רעביא ןעמוקַאב טָאה רע ,ןֿפיש-סלד

 | .ןעגנונכייצסיוא ןעצ

 -צלַאז שזדרָאשזד טנעשזדרַאס רעד

 -רַאשט ַא ןוֿפ ןוז ַא ,קרָאי-וינ ןוֿפ ןַאמ

 ַא ןײלַא ןוא ןדרָא ןוֿפ דילגטימ רעט

 ןוא שטנערב סרעטָאֿפ ןייז ןיא דילגטימ

 ערעזדנוא ןוֿפ רעליש רענעזעוועג ַא

 םענעזדנַָארב ַא ןעמוקַאב טָאה ,ןלוש

 לַארענעג רידנַאמָאק-טּפיוה ןוֿפ לַאדעמ

 -עג רעד .אֿפוג רעוַאהנעזיײא .ד טיַאווד

 -עמ טלייטעגסיוא טָאה רעכלעוו ,לַארענ
 טָאה ,טייל-רעטילימ עּפורג ַא וצ ןלַאד
 -צלַאז טימ ןריֿפַארגָאטָאֿפ טזָאלעג ךיז

 ,טנַאה יד םיא טקירדעג ןוא ןענַאמ

 רעד ןעוועג זיא רע סָאװ רַאֿפרעד דָארג

 סָאװ יד ןוֿפ גנַאר ןיא רעטסקירעדינ

 ,ןלַאדעמ יד ןעמוקַאב ןבָאה

 -ילגטימ ערעזדנוא ןוֿפ רעדניק יד

 -רעטילימ ןיא ןעוועג ןענייז סָאװ ,.רעד
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 טנעשזדרַאס ןשידיי םוצ לַאדעמ ַא טריטנעזערּפ רעוַאהנעזייא טיַאװד רידנַאמָאק-טּפיוה
 ןַאמצלַאז שזדרָאשזד

 -ילגטימ ענעגייא ערעזדנוא יו טסניד

 -עג רעייז רעסיוא ןבָאה ,ןטַאדלָאס-רעד

 טנכייצעגסיוא ךיז דנַאל םוצ טֿפַאשיײרט

 א ןעוועג ןענייז ייז :סעּפע ךָאנ טימ

 ןבָאה ייז סָאװ גנואיצרעד רעד קנַאד

 -וצ רעסעב ,ןדרָא ןיא ןברָאװרעד ךיז

 םעד ןגיזַאב וצ שיגָאלָאעדיא טיירגעג

 ַא רעדיוו ,ןענייז ייז .אנוש ןשיטסישַאֿפ

 -שג ,ןדרָא ןוֿפ ערעֿפסָאמטַא רעד קנַאד

 שרעייז וצ טמיטשעג לַאנרעטַארֿפ ןעוו

 ייז ןבָאה זיולב טינ .ןטַאדלָאס םירבח

 שיצַאנימירקסיד ןייק ןוֿפ טסואוועג טינ

 ,ןסַאר ןוא ןטֿפַאשרעקלעֿפ ערעדנַא ןגעק

 רענַאקירעמַא סָאד ףיונוצ ןלעטש סָאװ
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 טֿפמעקַאב ךיוא ןבָאה ייז רָאנ ,קלָאֿפ

 שיצַאנימירקסיד ןוֿפ םערָאֿפ עדעוװטעי

 ןוֿפ ןעייר יד ןיא ןזיוװַאב ךיז טָאה סָאװ

 טצעזעגרָאֿפ ןבָאה ייז .טסניד-רעטילימ

 רעזדנוא ןוֿפ סעיצידַארט עלעבָאנ יד

 ןסערעטניא עטסעב יד ןעניד וצ ןדרָא

 -עטניא יד ןעניד וצ ,קלָאֿפ ןשידיי ןוֿפ

 ןוא עיטַארקָאמעד רעתמא ןוֿפ ןסער

 ןוֿפ רעדניק יד ןשיווצ טעטירַאדילָאס

 .סַאלק-רעטעברַא

 זַא ןֿפָארטעג טָאה לָאמניא טשינ

 -וינ ןוֿפ סלגנָאשזד יד ןיא ואוו ץעגרע

 -ןָאמָאלָאס עקיטולב יד ףיוא יצ ,יניג

 ןייהר ןרעביא שרַאמ ןֿפױא יצ ,ןעלזדניא



 ערעייז זַא ,ןענוֿפעגסיױא ןטַאדלָאס ןבָאה
 ןיא םירבח זיולב טינ ןענייז םירבח
 רעדירב ךיוא ןענייז ייז זַא רָאנ ,גירק !

 -רעד וצ ןעגנַאלַאב ייז זַא ,ןדירֿפ ןיא
 -ַאגרָא-סקלָאֿפ רעלענרעטַארֿפ רעבלעז

 -רַא ןלַאנָאיצַאנרעטניא םוצ -- עיצַאזינ
 ןרַאֿפעג יד ןענייז ןַאד .ןדרָא-רעטעב
 ןַאד ,ןגָארטוצרעבירַא רעטכייל ןרָאװעג
 ןוא טנעשזדרַאס רעשיסור רעד טָאה
 רעד ןוא לַארָאּפרַָאק רעשרעגענ רעד
 יו טליֿפרעד ךיז טעוויירּפ רעשידיי

 ,החּפשמ רעיירטעג ןייא ןוֿפ רעדילגטימ
 ןשידיי ןוֿפ דרָאקער רעלוֿפ רעד

 טשינ ךָאנ זיא המחלמ רעד ןיא ליײטנָא
 טרעוו סע יװ ,ןרָאװעג טלמַאזעגֿפיױנוצ

 ןוֿפ דרָאקער רעלוֿפ רעד טלמַאזעג ךָאנ

 -.טלעו רעד ןיא לייטנָא סעקירעמַא

 ,המחלמ
 -עטשַאב טסעֿפ רעבָא זיא ךַאז ןייא

 טֿפמעקעג טָאה דיי רעד .,ןרָאװעג טקיט
 "ידיי סָאד סָאװ אנוש ןטסערג םעד ןגעק
 רעגנַאל ןייז ןיא טַאהעג טָאה קלָאֿפ עש
 -ונעג טָאה רע .עטכישעג-רעריטרַאמ
 -ירב ןָאילימ סקעז יד רַאֿפ המקנ ןעמ

6 

 46 א אי א

 רעש 664 -
 טו ר

 ןוא סיצַאנ יד סָאװ רעטסעווש ןוא רעד

 ,טכַארבעגמוא ןבָאה רעֿפלעה ערעייז

 -עג המחלמ יד זיא גָאט וצ טנייה

 זיא םולש רעד רָאנ ,ןרָאװעג ןענואוו

 -ַאֿפ רעד .ןרָאװעג ןענואוועג טינ ךָאנ

 ואוו רעדנעל עלַא ןיא ךָאנ טבעל םזיש

 רַאֿפ .םזיטימעסיטנַא טריטסיזקע סע

 טינ ךָאנ המחלמ יד זיא ןדיי זדנוא

 די רעד ואו םוטעמוא רעביארַאֿפ

 -רַאֿפ ןוא עיצַאנימירקסיד ןוֿפ טדייל

 -ירעהעגנָא ןייז בילוצ זיולב גנוגלָאֿפ

 ,קלָאֿפ ןשידיי םוצ טייק

 זיא קלָאֿפ ןייז ןוֿפ ןוז רעיירטעג ַא

 ןגעק ךַאו רעד ףיוא טייטש סָאװ רעד

 ,סערגָארּפ ןוֿפ אנוש םעד ןגעק ,םזישַאֿפ

 סקלָאֿפ רעלַאנרעטַארֿפ רעשידיי רעד

 עלַא טימ טקינײארַאֿפ טייטש ןדרָא

 ןוא דנַאל ןוֿפ ןטנעמעלע עוויסערגָארּפ

 םולש רעטכערעג ַא זַא ,טלעוו רעד ןוֿפ

 םזישַאֿפ זַא .ןרעו טלעטשעגנייא לָאז

 .דרע רעד ןוֿפ ןרעוו טָארעגסיױא לָאז

 יו ,ךַאװ רעד ףיוא טייטש ןדרָא רעד

 רעד תעב טסניד ןיא ןעוועג זיא רע

 ,המחלמ

/ 

 ןוֿפ טריטקאדער ,קיֿפיסַאּפ ברעמ-םורד ןיא ןטַאדלָאס עשידיי רַאֿפ גנוטייצ עטריֿפַארגָאעמימ א
 .ןלוש יד ןוֿפ רערעל רענעזעװעג ,רענּפמעק .ֿפ
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 טיײקיננעהּפַאמוא ןופ עיצַארַאלקעד יד
 1776 ,4 ילוי סערגנָאק ןיא קימיטשנייא ןעמונעגנָא

 דלַאוװכוב .נ ןוֿפ טצעזרעביא

 קלָאֿפ ןייא רַאֿפ קיטיונ טרעוו ןשינעעשעג עכעלשטנעמ ןוֿפ ףיול ןיא ןעוו

 . ןרעדנַא ןַא טימ ןדנוברַאֿפ סע ןטלַאה סָאװ רעדנעב עשיטילָאּפ יד ןזײלוצֿפױא

 ןכיילג ןוא ןרעדנוזַאב םעד דרע רעד ןוֿפ תונידמ יד ןשיוװצ ןעמענרַאֿפ וצ ןוא

 רוטַאנ רעד ןוֿפ טָאג םעד ןוֿפ ןוא ױוטַאנ רעד ןוֿפ ןצעזעג יד עכלעוו וצ ,דנַאטש

 רעד ןוֿפ ןעגנוניימ יד רַאֿפ גנוטכַא עקידריו א טרעדָאֿפ (* ייז טקיטכערַאב

 רעד וצ ןסיוטשעג ייז ןבָאה סָאװ ,תוביס יד ןרעלקרעד ןלָאז ייז זַא ,טייהשטנעמ

 ,גנודייש

 ןרעוו ןשטנעמ עלַא זַא ,ךעלדנעטשרַאֿפסבלעז רַאֿפ ןתמא יד טָא ןטלַאה רימ

 -טינ עסיוועג טימ רעֿפעשַאב רעייז ןוֿפ ןעקנָאשַאב ןענייז ייז זַא ,עכיילג ןֿפַאשַאב

 ךָאנ גנַארד רעד ןוא טײהײרֿפ ,ןבעל ןענייז ייז ןשיווצ זַא ,טכער עכעלמענּפָא

 ןשיוװצ טריעגנייא ןעגנוריגער ןרעוו ,טכער עקיזָאד יד ןרעכיז וצ ידּכ זַא .קילג

 "ער יד ןוֿפ גנומיטשוצ רעד ןוֿפ טכַאמ עטכערעג רעייז קידנעמוקַאב ,ןשטנעמ

 ,ןליצ עקיזָאד יד ןרעטשעצ ןָא טבייה גנוריגער ןוֿפ םרַָאֿפ ַא רָאנ ןעוו זַא .עטריג

 ַא ןריֿפוצניײא ןוא ןֿפַאשּפָא רעדָא ןרעדנע וצ יז קלָאֿפ ןוֿפ טכער סָאד סע זיא

 -רֶא ןוא ןּפיצנירּפ עניױזַא ףיוא טנעמַאדנוֿפ ריא קידנגײלקעװַא ,גנוריגער עיינ

 -רַאו יד יו ןעזסיוא ייז רַאֿפ לָאז סָאװ ,םרָאֿפ ַאזַא ןיא טכַאמ ריא קידנריזינַאג

 יאדווַא טעװ טכיזרָאֿפ ,קילג ןוא טייקרעכיז רעייז ןכעלקריוװרַאֿפ וצ עטסכעלנייש

 בילוצ ןרעו טרעדנעעג טינ ןלָאז ןעגנוריגער עטרילבַאטע גנַאל זַא ,ןריטקיד

 יד טזייו טימרעד גנַאלקנייא ןיא ןוא ,תוביס עקידנעײגײברַאֿפ ןוא עטכייל

 ןעלביא יד ןמזילּכ ,ןדייל וצ טגיינעג רעמ ןענייז ןשטנעמ זַא ,גנורַאֿפרעד עצנַאג

 וצ ,ןעמרָאֿפ יד ןֿפַאשּפָא ךרוד ןלעטשטכער ךיז רעדייא ,ךעלגערטרעד ןענייז

 :כָאנ ,סעיצַאּפרוזוא ןוא תולווע ייר עגנַאל ַא ןעוו .טניואוועגוצ ןענייז ייז עכלעוו

 -נוא וצ ייז טכיזבַא ןַא סורַא טזייו ,ליצ ןקיבלעז םעד דנַאנַאכָאנ קידנגלָאֿפ

 רעייז סע זיא ,טכער רעייז סע זיא ,םזיטָאּפסעד ןטולָאסבַא רעטנוא ןּכָאירעט

 רַאֿפ ןעלטימ-ץוש עיינ טימ ןגרָאזַאב ךיז ןוא גנוריגער ַאזַא ןֿפרַאװאוצּפָארַא טכילֿפ

 יד טָא ןוֿפ ןדייל שקידלודעג סָאד ןעוועג זיא ַאזַא .טייקרעכיז רעקיטֿפנוקוצ רעייז

 טרעוו ,לַאניגירָא ןופ ףערטַאב ןכעלרעטרעוו םעד ,ךיז טזָאל סע טייוװ יװ ,ןטיהוצנייא ידּכ (*

 ,שילגנע ףיוא יװ ױזַא ,לָאצרעמ ןיא שילַאקיטַאמארג טלדנַאהַאב ײקלָאֿפ , ןעמָאנ:למַאז רעד
 .רעצעזרעביא---.לָאצנייא ןיא קידנעטש "*קלָאֿפ , זיא קיטַאמַארג רעקיטציא רעד טיול שטָאכ
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 ערעייז ןרעדנע וצ ייז טגניווצ סָאװ ,טיונ יד טציא זיא ַאזַא ןוא ; סעינָאלָאק

 ןוֿפ גינעק ןקיטציא םעד ןוֿפ עטכישעג יד .גנוריגער ןוֿפ ןעמעטסיס עקידרעירֿפ

 ,סעיצַאּפרוזוא ןוא תולווע עטלָאהרעדיװ ןוֿפ עטכישעג ַא זיא עינַאטירב-סיורג

 -יא עינַאריט עטולָאסבַא ןַא ןריֿפוצניא ליצ ןטקעריד םעד ייז ןבָאה עלַא סָאװ

 ןרעוו טכַארבעגרָאֿפ ןטקַאֿפ ןלָאז ,ןזייוװַאב וצ סָאד ידּכ .ןטַאטש עקיזָאד יד רעב

 ,טלעוו רעקיטכירֿפיוא ןַא רַאֿפ

 'ןוא עטסטנוזעג יד וצ גנומיטשוצ ןייז ןבעג וצ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה רע

 | ,קלָאֿפ ןוֿפ ליואוו םעד רַאֿפ ןצעזעג עטסקיטיונ

 ןוא רעקידלַאב ןוֿפ ןצעזעג ןסַאֿפ וצ סרָאנרעװָאג ענייז ןטָאברַאֿפ טָאה רע

 זיב ןרעוו ןטלַאהרַאֿפ לָאז גנודנעוונָא רעייז ןדייס ,טייקיטכיוו רעקידנעגנירד

 ,ןרָאװעג ןטלאהרַאֿפ ױזַא ןענייז ייז ןעוו ןוא .ןרעװ ןבעגעג טעװ גנומיטשוצ ןייז

 ,ייז טימ ןקיטֿפעשַאב וצ ךיז טקיסעלכַאנרַאֿפ ןצנַאגניא רע טָאה

 שינעֿפרעדַאב רעד רַאֿפ ןצעזעג ערעדנַא ןסַאֿפ וצ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה רע

 טכער סָאד ןבעגֿפױא ןלָאז ןשטנעמ ענעי ןדייס ,קלָאֿפ ןוֿפ ןלייט עסיורג ןוֿפ

 םוצ טינ ייז רַאֿפ זיא סָאװ טכער ַא ,רוטַאלסיגעל רעד ןיא טֿפַאשרעטערטרַאֿפ ןוֿפ

 .ןענַאריט רַאֿפ זיולב ךעלרעֿפעג זיא ןוא ןֿפַאשּפָא

 -מוא רעטרע ןיא ןטֿפַאשרעּפרעק עשירעבעגצעזעג ןֿפורעגֿפױנוצ טָאה רע

 יד ןטלַאהעג ןרעװ סע ואוו ,ץַאלּפ ןוֿפ טייו ןוא עטנַאקַאבמוא ,עכעלנייוועג

 ידּכ ,ןרעטַאמוצסיוא ייז קעווצ ןקיצנייא םעד טימ ,ןטנעמוקָאד עכעלטֿפַאשלעזעג

 ,ןלעֿפַאב ענייז ןגלָאֿפסיױא ןלָאז ייז

 טֿפַאשרעטערטרַאֿפ (סקלָאֿפ) ןוֿפ רעזייה יד טזײלעגֿפױא דנַאנַאכָאנ טָאה רע

 ענייז ןגעק טלעטשעג ךיז טײקטסעֿפ רעכעלנעמ טימ ןבָאה ענעי סָאװ ,רַאֿפרעד

 .קלָאֿפ ןוֿפ טכער יד ןוֿפ ןעגנוצעלרַאֿפ

 -ֿפױא ענױזַא ךָאנ טייצ רעגנַאל ַא ןוֿפ ךשמ ןיא ,טגָאזעגּפָא ךיז טָאה רע -

 ןוֿפ טכַאמ יד ךיז טָאה םורַא ױזַא ;ערעדנַא ןלייוורעד ןביולרעד וצ ,ןעגנוזייל

 ןצנַאג םעד וצ טרעקעגקירוצ ,ןרעו טעטכינרַאֿפ טינ ןָאק סָאװ ,גנובעגצעזעג

 וצ טלעטשעגסיוא ןבילבעג זיא טַאטש רעד תעב ,גנודנעוװנָא רעייז רַאֿפ קלָאֿפ

 ,קינייוװעניא ןוֿפ סעיסלואוונָאק ןוא ןסיורד ןוֿפ ןעגנירדניירַא ןוֿפ ןרַאֿפעג עלַא

 -ַאב ןרעוו ןלָאז ןטַאטש יד טָא זַא ,ןזָאלרעד וצ טינ ןטסָאמרַאֿפ ךיז טָאה רע

 -רעגריב רעד רַאֿפ ןצעזעג יד קעווצ ןקיזָאד םעד רַאֿפ קידנרעטש ;טרעקלעֿפ

 -ומרעד וצ ןצעזעג ערעדנַא ןסַאֿפ וצ ךיז קידנגָאזּפָא ; רעדנעלסיוא ןוֿפ טֿפַאש

 רַאֿפ ןעגנוגנידַאב יד רערעוװש קידנכַאמ ןוא רעהַא גנורעדנַאװניײא רעייז ןקיט

 | .ןעגנומיטשַאב-דנַאל עיינ
 ןבעג וצ ךיז ןגָאזּפָא ךרוד ץיטסוי ןוֿפ גנודנעונָא יד טרעטשעג טָאה רע

 ,טכַאמ רעכעלרעטכיר ןוֿפ גנוריֿפנײא רעד רַאֿפ ןצעזעג רַאֿפ גנומיטשוצ ןייז

 -נָא ןוֿפ ןיז ןיא ,ןליוו ןייז ןָא זיולב קיגנעהּפָא רעטכיר טכַאמעג טָאה רע

 "עג ערעייז ןוֿפ גנולָאצ רעד ןוא עמוס רעד ןוֿפ ןיז ןיא ןוא ןטמַא ערעייז ןטלַאה

 ,ןטלַאה

 תונחמ טקישעג רעהַא ןוא ןטמַא עיינ עגנעמ ַא טלעטשעגֿפױא טָאה רע

 ,סטוג ןוא בָאה רעייז ןרעצרַאֿפ ןוא קלָאֿפ רעזדנוא ןגָאלּפ וצ עטמַאַאב
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 ןעײמרַא עקידנעטש ,ןדירֿפ ןוֿפ טייצ ןיא ,זדנוא ןשיווצ ןטלַאהעג טָאה רע

 ,רוטַאלסיגעל רעזדנוא ןוֿפ גנומיטשוצ רעד ןָא

 קיגנעהּפָאמוא ןייז לָאז טכַאמ עשירעטילימ יד זַא ,וצרעד טכַארבעג טָאה רע

 .טכַאמ רעליוויצ רעד ןוֿפ רעכעה ןוא

 ,טכַאמ ַא וצ זדנוא ןֿפרַאװרעטנוא וצ ערעדנַא טימ טקינײארַאֿפ ךיז טָאה רע
 ערעזדנוא ןוֿפ טנעקרענַא טינ ןוא עיצוטיטסנָאק רעזדנוא וצ דמערֿפ זיא סָאװ
 "עגצעזעג רעטשרמולּכ ןוֿפ ןטקַא ערעייז וצ גנומיטשוצ ןייז קידנבעג ;ןצעזעג

 :גנוב

 ;זדנוא ןשיווצ רעטילימ עטנֿפָאװַאב ןסַאמ עסיורג ןריטרַאווקניײא וצ

 סָאװ ,ןדרָאמ עליֿפ רַאֿפ ףָארטש ןוֿפ ןסעצָארּפ-קזח ךרוד ייז ןצישַאב וצ

 ;ןטַאטש עקיזָאד יד ןוֿפ רעניואוונייא יד ןגעק ןיײגַאב ןענָאק יז

 ;טלעוו רעד ןוֿפ ןלייט עלַא טימ לדנַאה רעזדנוא ןדיײנשוצּפָא

 ;גנומיטשוצ רעזדנוא ןָא זדנוא ףיוא ןרעייטש ןגיײלוצֿפױרַא

 ךרוד טּפשמ ןוֿפ ןטסנוג יד ןוֿפ ,ןלַאֿפ ךס ַא ןיא ,זדנוא ןביױרַאב וצ

 | .ענעריואוושעג
 רַאֿפ ןרעװ וצ טּפשמעג ידּכ ,םי ןרעביא ןזדנוא ןריטרָאּפסנַארט וצ

 | ; סנכערברַאֿפ עטשרמולּכ

 רעשינכש ַא ןיא ןצעזעג עשילגנע ןוֿפ םעטסיס עײרֿפ יד ןֿפַאשוצּפָא

 קידנרעטיירבסיוא ןוא ריקליוו ןוֿפ גנוריגער ַא טרָאד קידנריֿפניײא ,ץניוװָארּפ

 רעקיסַאּפ ַא ןוא רעטסומ ַא ןרעוו לָאמַא ףיוא לָאז יז זַא ,ױזַא ןצענערג עריא

 -רעה רעטולָאסבַא רעקיבלעז רעד ןוֿפ גנוריֿפניא רעד רַאֿפ טנעמורטסניא

 ; סעינָאלָאק יד טָא ןיא טֿפַאש

 ערעזדנוא ןֿפַאשוצּפָא ,(סרעטרַאשט) סעיטרַאכ ערעזדנוא קידנעמענקעװַא

 ןעמרָאֿפ יד לַאטנעמַאדנוֿפ ןרעדנערַאֿפ וצ ןוא ןצעזעג עטסלוֿפטרעװ

 ;ןעגנוריגער ערעזדנוא ןוֿפ

 ךיז ןרעלקרעד וצ ןוא ןרוטַאלסיגעל ענעגייא ערעזדנוא ןרידנעּפסוס וצ

 ,ןלַאֿפ עלַא ןיא זדנוא רַאֿפ ןצעזעג ןסַאֿפ וצ קיטכעמלוֿפ יו

 זדנוא טָאה רע סָאװ ,םעד ךרוד גנוריגער יד ןבעגעגֿפױא ָאד טָאה רע

 .זדנוא ןגעק המחלמ טריֿפרַאֿפ טָאה ןוא ץוש ןייז רעסיוא טרעלקרעד

 -רַאֿפ ןגערב ערעזדנוא טסיװרַאֿפ ,םימי ערעזדנוא טרעדנילּפעג טָאה רע

 ןשטנעמ ערעזדנוא ןוֿפ סנבעל יד טכַארבעגמוא ןוא טעטש ערעזדנוא טנערב

 -סיוא ןוֿפ ןעײמרַא עסיורג רע טריטרָאּפסנַארט טייצ רעקיטציא רעד ןיא

 -סיװרַאֿפ ,טיוט ןוֿפ טעברַא יד ןקידנערַאֿפ וצ ןטַאדלָאס ענעגנודעג עשידנעל

 ןוֿפ ןעגנוגנידַאב ןיא ןרָאװעג ןביוהעגנָא ןיוש זיא סָאװ ,עינַאריט ןוא גנוט

 עשירַאברַאב יד ןיא ןכיילג ַא םיוק ךיז וצ ןבָאה סָאװ ,טַאררַאֿפ ןוא טײקמַאזיורג

 רעטריזיליוויצ ַא ןוֿפ טּפױה םעד רַאֿפ קידריוומוא ןצנַאגניא ןענייז ןוא ןטייצ

 ,הכולמ

 -עג ןעגנַאֿפעג ןענייז עכלעוו ,רעגריבטימ ערעזדנוא ןעגנואווצעג טָאה רע

 םינילּת ןרעוו וצ ,דנַאל רעייז ןגעק רעוועג ןגָארט וצ ,םימי עטיירב יד ףיוא ןרָאװ

 ,טנעה ערעייז ךרוד ןעמוקוצמוא ןיילַא רעדָא רעדירב ןוא טניײרֿפ ערעייז ןוֿפ

107 



 ךיז טָאה ןוא זדנוא ןשיווצ ןדנַאטשֿפױא עכעלרעניא טצעהעגֿפױא טָאה רע

 -מוא יד ןצענערג ערעזדנוא ןוֿפ רעניואוונייא יד ףיוא ןעגנערב וצ ןטסָאמרַאֿפ

 גנוריֿפ-גירק ןוֿפ ללּכ רעטנַאקַאב רעייז סָאװ ,רענַאידניא עדליוו ,עקידמערַאברעד

 טכעלשעג ,רעטלע ןדעי ןוֿפ ןשטנעמ ןוֿפ ,דיישרעטנוא ןָא ,גנוטכינרַאֿפ יד זיא

 ,דנַאטש ןוא

 ףיוא ןטעבעג רימ ןכָאה ןעגנוקירדרעטנוא יד טָא ןוֿפ עֿפוטש רעדעי ףיוא

 -רדסּכ ערעזדנוא ףיוא .ןרעוו טלעטשעגּפָא ןלָאז ייז זַא ,ןֿפוא ןטסקידתוינע םעד

 סָאװ ,רעשרעה ַא .תולווע עטלָאהרעדיװ טימ טרעֿפטנעעג רע טָאה סעטיב עקיד

 םינמיס ןענייז סָאװ ,ןטקַא עלַא ךרוד טנכײצַאב םורַא ױזַא זיא רעקַארַאכ ןייז

 ,קלָאֿפ ײרֿפ א ןוֿפ רעשרעה ַא ןייז וצ טסַאּפעגוצ טינ זיא ןַאריט ַא ןוֿפ

 -עזדנוא וצ טײקמַאוקרעמֿפױא רעזדנוא ןיא טלעפעג טינ רימ ןבָאה ךיוא

 -רַאֿפ יד ןגעוו טייצ וצ טייצ ןוֿפ טנרָאװעג ייז ןבָאה רימ .רעדירב עשיטירב ער

 עיצקידסירוי עטקיטכערַאבמוא ןַא ןטײרּפשוצסיױא רוטאלסיגעל רעייז ןוֿפ ןכוז

 "סיוא רעזדנוא ןוֿפ ןדנעטשמוא יד ןגעוו טנָאמרעד ייז ןבָאה רימ .זדנוא רעביא

 רעייז וצ טעדנעװעג ךיז ןבָאה רימ .דנַאל םעד ןיא גנוצעזַאב ןוא גנורעדנַאװ

 םעד ךרוד ןּריואושַאב ייז ןכָאה רימ ןוא .טומסיורג ןוא רשוי םענעריובעגנייא

 יד ןוֿפ ןגָאװצּפָא ךיז טֿפַאשדנַאװרַאֿפ רעכעלטֿפַאשנײימעג רעזדנוא ןוֿפ דנוב

 -רַאֿפ ערעזדנוא ןסיירעביא ךעלדײמרַאֿפמוא ןזומ סָאװ ,סעיצַאּפרוזוא עקיזָאד

 . "עג ןוֿפ םיטש רעד וצ ביוט ןבילבעג ןענייז ייז ךיוא .רעקרַאֿפ ןוא ןעגנודניב

 רעד ףיוא ןייגנייא רעבירעד ןזומ רימ .טֿפַאשדנַאװרַאֿפ-טולב ןוא טייקיטכער

 יו יױזַא ןטכַארטַאב ייז ןוא ,גנודייש זדנוא טרעלקרעד סָאװ ,טייקידנעווטיונ

 -- ןדירֿפ ןיא ןוא ; גירק ןיא םיאנוש רַאֿפ ,ןשטנעמ ערעדנַא עלַא ןטכַארטַאב רימ

 : ,טניײרֿפ

 ןוֿפ ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןוֿפ רעטערטרַאֿפ יד ,רימ ןעוט רעבירעד

 -לֵא םוצ גנודנעוו ַא טימ -- סערגנַאק םענײמעגלַא ןיא טלמַאזרַאֿפ ,עקירעמַא

 -בַא ערעזדנוא ןוֿפ טייקיטכערעג רעד ןגעוו טלעװ רעד ןוֿפ רעטכיר ןטסכעה

 -ָאטיױא רעד ךרוד ןוא ןעמָאנ ןיא ,ןרעלקרעד ןוא ןדלעמ ךעלרעיײֿפ --- ןטכיז

 -רַאֿפ עקיזָאד יד זַא ,סעינָאלָאק עקיזָאד יד ןוֿפ ןשטנעמ עטוג יד ןוֿפ טעטיר

 -נעטשטסבלעז ןוא עיירֿפ ןייז טכער טימ ןֿפרַאד ןוא ,ןענייז סעינָאלַאק עטקינייא

 רעשיטירב רעד וצ טֿפַאשיײרטעג רעדעי ןוֿפ ײרֿפ ןענייז ייז זַא ןוא ;ןטַאטש עקיד

 -סיורג ןוֿפ הכולמ רעד ןוא ייז ןשיווצ גנודניברַאֿפ עשיטילָאּפ עדעי זַא ןוא ןיורק

 ןוא עײרֿפ יװ זַא ןוא ;טזײלעגֿפױא ןצנַאגניא ןייז ףרַאד ןוא זיא עינַאטירב

 ןסילש וצ ,המחלמ ןריֿפ וצ טכַאמ עלוֿפ יד ייז ןבָאה ןטַאטש עקידנעטשטסבלעז

 ןוא ןטקַא ערעדנַא עלַא ןָאט וצ ןוא לדנַאה ןרילבַאטע וצ ,ןצנַאילַא ןכַאמ וצ ,ןדירֿפ

 עציטש רעד רַאֿפ ןוא .ןָאט טכער טימ ןגעמ ןטַאטש עקידנעטשטסבלעז סָאװ ,ןכַאז

 רעד ןוֿפ ץוש רעד ןיא ןוחטב ןטסעֿפ ַא טימ ,עיצַארַאלקעד רעקיזָאד רעד ןוֿפ

 ,סנבעל יד ערעדנַא יד וצ ענייא קיטייזנגעג רימ ןטכילֿפרַאֿפ .החגשה רעכעלטעג

 | .ערע עקילייה רעזדנוא ןוא סנגעמרַאֿפ ערעזדנוא
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 טנער ןופ עיצַארַאלקעד יד
 (סטיַאר וװָא ליב)

 ,עיצוטיטסנָאק רעד וצ ןעגנורעסעבסיוא ןעצ עטשרע יד ןיא ןרָאװעג טמיטשַאב) -

 -פעס ןטס25 םעד ןטַאטש יד וצ סערגנָאק ןוֿפ ןרָאוװעג ןגָאלשעגרָאֿפ זיא סָאװ

 (1791 רעבמעצעד ןט15 םעד ןרָאועג טריציֿפיטַאר ןוא ,1789 ,רעבמעט

 1 טקנוּפ

 ןייק ןֿפַאש טינ לָאז סערגנָאק רעד

 .ער ןריֿפנײא לָאז סָאװ ,ץעזעג םוש

 -סיוא עיײרֿפ יד ןטָאברַאֿפ רעדָא ,עיגיל

 ןצענערגַאב רעדָא ; עיגילער ןוֿפ גנוריֿפ

 -ערּפ ןוֿפ רעדָא ,עדער ןוֿפ טײהײרֿפ יד

 קלָאֿפ םעד ןוֿפ טכער סָאד רעדָא :עס

 ןכעלדירֿפ ַא ףיוא ןעלמַאזרַאֿפ וצ ךיז

 ךיז ןדנעוו וצ טכער סָאד רעדָא ,ןֿפוא

 "רַאֿפ ןוא תונעט טימ גנוריגער רעד וצ

 ,סנדָאש ענעטילעג רַאֿפ ןקיטיג

 2 טקנוּפ

 עקידנרינַאיצקנוֿפ טוג ַא יװ ױזַא
 -רעכיז רעד רַאֿפ קיטיונ זיא עיצילימ
 סָאד לָאז ,הכולמ רעײרֿפ ַא ןוֿפ טייק
 ןוא ןטלַאה וצ קלָאֿפ םעד ןוֿפ טכער

 .ןרעוו טצענערגַאב טשינ רעוועג ןגָארט

 9 טקנוּפ

 ןוֿפ טייצ רעד ןיא לָאז טַאדלָאס ןייק

 ןיא ןרעוו טקישעגניירַא טשינ ןדירֿפ

 ןוֿפ גנומיטשוצ רעד ןָא זיוה םוש ןייק

 טייצ ןיא טשינ ךיוא יו ,רעמיטנגייא

 זיא סָאװ ,ןֿפוא ןַא ףיוא ןדייס ,גירק ןוֿפ

 ,ץעזעג ןוֿפ ןבירשעגרָאֿפ
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 4 טקנוּפ

 -עג ןייז וצ קלָאֿפ ןוֿפ טכער סָאד
 טימ זיוה ןייז ןיא ,דיחי סלַא טרעכיז
 טינ ןגעק םיצֿפח ןוא ןטנעמוקָאד ענייז
 ןוא ןעגנוכוזרעטנוא-זיוה עקידרשוי
 .ןרעוו טצעלרַאֿפ טינ לָאז ,ןעגנוּפַאכרַאֿפ
 ןריטסערַא וצ לעֿפַאב םוש ןייק זַא

 ,ןרעוװ ןבעגעגסױרַא טשינ לָאז ןצעמיא
 סָאװ ,ךַאזרוא רערעכיז ַא בילוצ ןדייס

 רעדָא ,העובש ַא ףיוא טציטשעג זיא
 ַאזַא ףרַאד סרעדנוזַאב ,גנוקיטעטשַאב
 -עכיײצַאב יונעג ןוא ךעלטקניּפ לעֿפַאב
 טכוזעג ףרַאד סע אוו ,ץַאלּפ סָאד ןענ
 סָאװ ,ןכַאז ןוא ןשטנעמ יד ןוא ןרעוו
 ,ןרעוו ןטלַאהרַאֿפ ןֿפרַאד

 5 טקנוּפ

 ןטלַאהרַאֿפ טשינ לָאז שטנעמ ןייק

 רַאֿפ רעדָא ,ןטמיטשַאב ַא רַאֿפ ןרעוו
 ןדייס ,ןכערברַאֿפ ןכעלדנעש רעדנַא ןַא
 ןוֿפ עגַאלקנָא רעדָא גנוזייװנָא ןַא ףיוא
 סָאװ ,ןלַאֿפ ןיא ץוח ,ירושזד-דנערג ַא

 טָאלֿפ ,ײמרַא רעד טימ ןדנוברַאֿפ ןענייז

 -עג ןָאזרעּפ יד ןעוו ,עיצילימ רעדָא
 ,גירק ןוֿפ טייצ ןיא טסניד ןיא ךיז טניֿפ
 ןייק .קלָאֿפ ןרַאֿפ רַאֿפעג ַא תעשב רעדָא



 ןרעו טלעטשעג טשינ רָאט שטנעמ
 וצ רַאֿפעג ןיא טכירעג םוצ לָאמ ייווצ

 -רַאֿפ ןבלעז ןרַאֿפ ןבעל ןייז ןרילרַאֿפ

 טביורַאב טשינ רָאט שטנעמ ןייק .ןכערב
 רעדָא טײהײרֿפ ,ןבעל ןייז ןוֿפ ןרעוו

 .-ָארּפ-טכירעג ןקירעהעג ַא ןָא םוטנגייא

 טינ לָאז םוטנגייא טַאװירּפ ןייק .סעצ
 -טֿפַאשלעזעג רַאֿפ ןרעו ןעמונעגקעװַא
 רַאֿפרעד לָאז ןעמ ןדייס ,ךיורבעג ןכעל
 ,ןֿפוא ןקירעהעג ַא ףיוא ןלָאצַאב

 6 טקנופ

 סעגַאלקנָא עלענימירק עלַא ןיא

 ןוֿפ ןסינעג רעטקידלושַאב רעד ףרַאד
 ןכעלטנֿפע ןוא ןלענש ַא ןוֿפ טכער

 -ושזד רעשיאיײטרַאּפמוא ןַא רַאֿפ טּפשמ
 סָאד ואוו ,טנגעג ןוא טַאטש ןוֿפ יר
 יד .ןעמוקעגרָאֿפ ןבָאה לָאז ןכערברַאֿפ
 -עגטסעֿפ סיױרָאֿפ ןיא ףרַאד טנגעג
 -ַאב רעד .ץעזעג ןכרוד ןרעו טלעטש
 ןרעװ טרימרָאֿפניא ףרַאד רעטקידלוש

 רעד ןוֿפ ךַאזרוא ןוא רעטקַארַאכ ןגעוו
 ןרעו טלעטשעג ןוא גנוקידלושַאב
 זיא סָאװ ,תודע ןטימ םינּפ לא םינּפ

 וצ טקיטכערַאב זיא רע .םיא ןגעק

 ןגירק ןוא םיא ןטסנוג וצ תודע ןגירק
 ןייז רַאֿפ טַאקָאװדַא ןַא ןוֿפ ףליה יד
 ,גנוקידיײטרַאֿפ

 7 טקנוּפ

 יד ואו ,ןסעצָארּפ עליוויצ ןיא

 קיצנָאװצ יו רעמ זיא עמוס-טיירטש

10 

 סעצָארּפ ַא ןוֿפ טכער סָאד לָאז ,רעלָאד
 ןוא ,ןרעוו ןטלַאהַאברָאֿפ ירושזד ַא רַאֿפ
 טכוזרעטנוא זיא סָאװ ,טקַאֿפ םוש ןייק
 ןייק ףיוא לָאז ,ירושזד ַא ןוֿפ ןרָאװעג
 טכוזרעטנוא טינ לָאמַאכָאנ ןֿפוא רעדנַא

 יד ןוֿפ טכירעג םוש ןייק ןיא ןרעוו
 טיול זיולב יװ ,ןטַאטש עטקינײארַאֿפ

 ,טכער עליוויצ יד ןוֿפ םיללּכ יד

 8 טקנופ

 -עג טינ לָאז ליעב עסיורג-וצ ןייק

 -טלעג עסיורג-וצ ןייק ,ןרעוװו טרעדָאֿפ
 ,ןרעו טגײלעגֿפױרַא טינ לָאז ףָארטש

 -גייוועגמוא ןוא עמַאזיורג ןייק ךיוא יו
 טעדנעוװועגנָא טינ לָאז ףָארטש עכעל

 .ןרעוו

 9 טקנוּפ

 ןיא טכער עסיוועג ןוֿפ לטעצ סָאד
 -עגסיוא טינ לָאז עיצוטיטסנָאק רעד

 רעדָא גנונעקיילּפָא ןַא יו ןרעוו טשטייט

 סָאװ ,טכער ערעדנַא ןוֿפ גנוקיטייזַאב
 ,קלָאֿפ ןוֿפ ןרָאװעג ןעמוקַאב ןיוש ןענייז

 10 טקנוּפ

 -רעביא טינ זיא סָאװ ,טכַאמלוֿפ יד
 עטקינײארַאֿפ יד וצ ןרָאװעג ןבעגעג
 רעדָא ,עיצוטיטסנָאק רעד ךרוד ןטַאטש
 יד וצ ריא ךרוד ןרָאװעג ןטָאברַאֿפ טינ
 טריוורעזער ןרעוװ ,ןטַאטש ערעדנוזַאב
 ןרַאֿפ רעדָא ,רעדנוזַאב ןטַאטש יד רַאֿפ
 ,קלָאֿפ



 רענַאקירעמַא רעד וצ ןדיי ןופ גַארטײכ רעד
 רוטַארעטיל
 .ב .י ןוֿפ

 ריפניירַא

 קירוצ רָאי קילדנעצ עכעלטע טימ

 ,רוטלוק ַא יצ ,רעלֿפײװצ ןעוועג ןענייז

 ןֿפור ןענעק טכער טימ ךיז לָאז סָאװ

 סע .ןַארַאֿפ זיא ?רוטלוק עשינַאקירעמַא,

 -עקייל עוויטיזָאּפ ןעוועג וליֿפַא ןענייז

 ןיא טניפעג ריא סָאװ רוטלוק יד; .רענ

 -יזרַאֿפ ךייא ייז ןבָאה --- ?עקירעמַא

 רעד ןוֿפ טַאגַארוס ַא זיא -- טרעכ

 רוטַארעטיל ריא ,רוטלוק רעשילגנע

 ;שינַאקירעמַא טשינ ןוא שילגנע זיא

 - לעיצעּפס טשינ ךיוא זיא רעטַאעט ריא

 -לַאנַאב ריא ןדייס .,שינַאקירעמַא

 ָאטינ זיא סע .,טייקמערָא ןוא טייק

 ײרעלָאמ רענַאקירעמַא ערעדנוזַאב ןייק

 ַאד זיא יז ליֿפיװ ףיוא ,רוטּפלוקס ןוא

 זיא סע .עלעניגירַא ןייק טשינ יז זיא

 ןוֿפ קיזומ רענַאקירעמַא ןייק ָאטינ

 ",.טרעוו זיא סע ןכלעוו

 -ייא ןיא רעקעמשנייֿפ ןבָאה ױזַא טָא

 .עג קירוצ רָאי קיצרעֿפ טימ עּפָאר

 ןטלַאהעג יז טָאה'מ .עקירעמַא טּפשמ

 -גנע יד וליֿפַא;, .דנַאל רַאגלואוו ַא רַאֿפ

 -- ?טריניאור ייז ןבָאה ךַארּפש עשיל

 עקירעמַא טעוו'מ, ; טנקסּפעג ייז ןבָאה

 ןוא גניבמָאלּפ ריא בילוצ ןעקנעדעג

 רעקיטסייג ריא בילוצ טינ ןוא ןדרָאֿפ

 ןילייב

 טכַאמענּפָא ךיז ייב ןבָאה -- ?רוטלוק
  .עוויטקעיבָא רעמ יד ןיוש

 .עטכישעג ענעזעוועג זיא ץלַא סָאד

 -עגרעטנוא לָאמַא עקַאט טָאה עקירעמַא

 עטסרעמ ןיא ןוא ןטסנוק יד ןיא ןעקנוה

 טַאהעג טָאה יז טשינ .ןעמרָאֿפ-רוטלוק

 -עג טשינ ןרעוו סָאװ ,רעלטסניק יד

 טָאה יז טשינ ,טֿפול רעד ןוֿפ ןריוב

 -ומ ןוא ןעײרעלַאג עסיורג יד טַאהעג

 טָאה עּפָארײא עכלעוו טימ ,סמואעז

 גנוי ַא ןעוועג זיא סע .טריצלָאטש ױזַא

 ןעמונעג טשרע ךיז טָאה סָאװ ,דנַאל

 ןטשרע םעלַא וצ .סיֿפ יד ףיוא ןלעטש

 -טימ עלעירעטַאמ ןעוועג קיטיונ ןענייז

 ןרָאװעג טכיירגרעד ייז ןענייז :ןעל

 רעד ןיא ןיוש טָאה עקירעמַא ,רעירֿפ

 טליּפשעג עיצולָאװער רעלעירטסודניא
 טגָאיעגנָא טָאה יז .עלָאר עטסערג יד

 ןיא עּפָארײא טגָאיעגרעביא טייוו ןוא

 טָאה ןבעל-רוטלוק סָאד .ןעניז םעד

 + רענַאקירעמַא ןעמעננָא טנָאקעג טשרע
 זיא דנַאל סָאד ןעוו ,טלָאמעד ןעמרָאֿפ

 -ָאקע ןֿפױא סױרָאֿפ טייוו קעװַא ןיוש

 ,טיבעג ןשימָאנ

 ןֿפױא ךיוא עקירעמַא ןיוש זיא טציא

 ליֿפ ןגיטשעגרעביא טיבעג ןלערוטלוק

 -ומ עריא .רעדנעל עשיאעּפָאריײא עטלַא
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 יד ןוא עטסערג יד טציא ןענייז סמואעז

 -טסנוק עריא .טלעוו רעד ןיא עטסכייר

 סָאד ןוֿפ טליֿפרעביא ןענייז ןעײרעלַאג

 סע עכלעוו טימ עטסנעש ןוא עטסעב

 -ָאלֿפ ןוא םיור טריצלָאטש לָאמַא ןבָאה

 ןעכנימ ,גידענעוו ןוא לָאּפַאענ ,ץנער

 ,לסירב ןוא םַאדרעטסמַא ,ןעדזערד ןוא

 "ַאווק רעמ רעכיז טציא טָאה עקירעמַא

 ,טנווייל םענעלָאמעג-טסנוק סוֿפ טַארד

 ןעוטַאטס ענעסָאגעגסיױא ןענָאט רעמ

 ןייטשלמרימ ןוֿפ ,זנָארב ןוא רעּפוק ןוֿפ

 -יכרַא סיֿפ עשיבוק רעמ .,טינַארג ןוא

 ,רוטקורטס עלַאטנעמַאנרָא ןוא רוטקעט

 לַאטעמ רעמ ןוא ריּפַאּפ טקורדעג רעמ

 יו ,דנַאל ןוֿפ שֿפנ ןדעי ףיוא טֿפירש

 ףיוא קלָאֿפ רעדנַא זיא סע סעכלעוו

 םַאנסיוא ןזייוולייט א טימ ,טלעוו רעד

 ,דנַאברַאֿפ-ןטעווָאס םנוֿפ

 עקייר טציא טָאה עקירעמַא

 יז ,ןלַאנרושז ןוא רעכיב ןוֿפ ןגַאלרַאֿפ

 ןוא ןעגנוטייצ טנזיוט 123 םורַא טָאה

 רעמ טָאה יז .ןבַאגסױא עשידָאירעּפ

 רעזייה-יוואומ ןסָאלשעגנייא ,ןרעטַאעט

 ןיא רעדנעל עלַא יװ ,ןליװעדָאװ ןוא

 -ַאוצ עּפָארײא-לַארטנעצ ןוא -ברעמ

 עטסערג יד טציא טָאה יז .ןעמונעגנעמ

 ,סרעטסעקרָא עשינַאֿפמיס עטסעב ןוא

 ערעדנַא עלַא יו סָאנַאיּפ רעמ טָאה יז
 -עגנעמַאזוצ טלעו רעד ףיוא רעדנעל

 -ָאמָאטיױא רעמ זיולב טשינ -- ןעמונ

 -ןקלָאװ רעמ .ןענָאֿפעלעט ןוא ןליב

 !סקירעד-ליוא ןוא סרעצַארק

 -נַאװק יד זיא רעיױדַאב רעזדנוא וצ

 -טימ-רוטלוק רענַאקירעמַא ןוֿפ טעטיט

 -ייז רַאֿפ עירעטירק ןייק טינ ךָאנ ,ןעל
 ,טוג רעייז ןסייוו רימ .טעטילַאװק רע
 -עמַא רעד ןוֿפ לייט רעטסערג רעד זַא

 ןוֿפ רוטַארעטיל ןוא עסערּפ רענַאקיר

 םענרעבליז; םעד ןוֿפ ןוא עניב רעד
 יד ןוֿפ טנעה יד ןיא טגיל ,"טנווייל

 טצונעג טרעוו ןוא קלָאֿפ ןוֿפ םיאנוש

 -רַאֿפ רָאנ ,ןסערעטניא ענייז רַאֿפ טינ

 ,קלָאֿפ ןוֿפ ןסערעטניא יד ןגעק :טרעק
 -ײטשרַאֿפ טייז רעטייווצ רעד ןוֿפ רעבָא

 קידנעטש טשינ טעוװ סָאד זַא ,רימ ןע

 ןעמוק לָאמַא טעװ סע זַא ,ןביילב ױזַא

 עקיזיר עלַא עקיזָאד יד ןוא גָאט ַא
 ןיא ןייגרעביא ןלעװ ,ןעלטימ-רוטלוק

 טצונַאב ןלעוװ ןוא קלָאֿפ םנוֿפ טנעה יד

 ,םיא ןבייהרעד וצ טנעה ענייז ןיא ןרעוו

 רעד ףיוא ןּפעלשּפָארַא רעמ טָאטשנַא

 ,ּפמוז ןרענָאיצקַאער םעד ןוֿפ ָאװינ

 ןזייוווצנָא ץַאלּפ רעד זיא ָאד טשינ

 -לוק ןיא גנורעדנע עקיזָאד יד ױזַא יו

 זיא ןשינעטלעהרַאֿפ ןוא ןעלטימ רוט

 -לַאנעמָאנעֿפ .ַאזַא ןיא ןעמוקעגרָאֿפ

 זיולב ָאד ןענעק רימ .טייצ רעצרוק

 רעד :ןבעגנָא רעטרעוו עטלייצעג ןיא

 :רעקידנעייוצ ַא ןעוועג זיא סעצָארּפ

 ,ןגנוי ַא ןוֿפ גנואוושֿפוא רעד זיא סע

 ןקידנגיטש ןוא ןקידנסקַאװ - לענש

 -ייווצ רעד ןוֿפ ןוא ,טייז ןייא ןוֿפ קלָאֿפ

 -למ עקידנטסיװרַאֿפ ייווצ יד טייז רעט

 טכַאמעגכרוד טָאה עּפָאריײא סָאװ ,תומחי

 -יילעגסיוא ןוא ,רוד ןייא ןוֿפ ךשמ ןיא

 ,ןטיבעג עלַא ףיוא טעמּכ יז טקיד

 ןוֿפ ןברוח םנוֿפ טנורגרעטניה םניא

 טכיוט טלעװ רעד ןיא רעדנעל עלַא

 עקיזיר ןוא עטרירַאבמוא ןַא ףיוא טציא

 ךשמ ןיא יז טָאה זיולב טשינ .עקירעמַא

 ןדעי ןוֿפ ךיז וצ ןגיױצעגּפָא רָאי 150 ןוֿפ

 עטסקיאעֿפ יד טלעו רעד ןיא דנַאל

 -גוא ,עטסקידנגַאװ ,עטסקיטֿפערק ןוא

 ןוֿפ ךשמ ןיא רָאנ ,עטסשירעמענרעט
 רעלטיה טניז ,רָאי ןצֿפוֿפ עטצעל יד
 ןיא טכַאמ יד טּפַאכרַאֿפ טַאהעג טָאה

 ,עּפָארײא ןיא ךָאנרעד ןוא דנַאלשטייד

 עקירעמַא ןייק ןרָאװעג ןענורטנַא ןענייז

 טײלסטֿפַאשנסיװ ןוא רעלטסניק ליֿפ

 -ַאס יד ןלַאֿפ ליֿפ ןיא ,דנַאל ןדעי ןוֿפ
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 רעד ףיוא עטסקיטכיוו ןוא עטסערג עמ

 ,טלעוו

 -ָאד יד ןשיװצ ןענייז זיולב טשינ

 -נסיוו ,ןדיי רָאנ ,ןדיי ךיוא ןעוועג עקיז

 ןבָאה -- רעלטסניק ןוא טײלסטֿפַאש

 לענָאיצרָאּפָארּפ טלעטשעגרָאֿפ ךיז טימ

 רעבָא זיא סָאד ,טנעצָארּפ ןטסערג םעד

 -וקעגוצ טשרע זיא סָאװ ,טנעמעלע ןַא

 -געצ ןבלַאהטרעדנַא עטצעל יד ןיא ןעמ

 טײטשַאב םיא ןוֿפ טשינ ןוא ,רָאי קילד

 ,גָארטיײב ןשידיי םנוֿפ ןרעק רעד

 -טנַא רעד ןוֿפ סעצָארּפ רעד רעבָא

 -לוק רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ גנואייטש

 ,טייצ עצנַאג יד ןעגנַאגעגנָא זיא רוט

 -יטנָאק רענַאקירעמַא-ןוֿפצ רעד טניז

 ןרעוו טצעזַאב ןביוהעגנָא טָאה טנענ

 -ָאיּפ רענַאקירעמַא יד .רעירֿפ ךָאנ ןוא

 -טכיזמוא רעייז ַא ףיוא ןיוש ןבָאה ןרענ

 ןקיניזטסואווַאבמוא ייז רַאֿפ ןוא ,ןרַאב

 -יד ,ןטרָאד ןוא ָאד ,טזָאלעגנײרַא ,ןֿפוא

 גיוא סָאד ,ןדָאב ןיא ךעלעצרָאװ ענ

 רעבָא ,ןקרעמַאב טנעקעג טשינ ייז טָאה

 ןעמוקעג רעהַא זיא סָאװ רעיױּפ רעד

 ןוֿפ ,דנַאלטָאש ןוֿפ ןוא רישַאקנַאל ןוֿפ

 ,ןגערב-םי עשילגנע יד ןוֿפ ןוא סלעוו

 ןוא ןעלזניא עשידנעלריא ענירג יד ןוֿפ
 טָאה ,עזמַאט רעד ןוֿפ ןגערב יד ןוֿפ

 טריֿפעגטימ ךיוא ץעגרע ןיא ךיז טימ

 ענייז ,ןכורּפש ןוא רעדיל-סקלָאֿפ ענייז

 ענייז ,ןעמלַאסּפ ןוא רעכיב-טעבעג
 תושעמ ענייז .ךעלקייּפ ןוא ךעלֿפײֿפ

 ןוא סנבױלגרעבַא ענייז ,סעדנעגעל ןוא

 עטנוזעג ןייז ,טייצ רעבלעז רעד ןיא

 ,קיגָאל-סקלָאֿפ

 -ֿפוא רעירֿפ ןעמ טָאה יאדווַא

 רעצעלק ןוֿפ רעזייה ףרָאד ַא טלעטשעג

 ,זױה-סקלָאֿפ ַא טיובעג טָאה'מ רעדייא

 טגרָאזעג רעירֿפ ךיז ןעמ טָאה סיוועג

 ןוֿפ דיל -גיו םעד ןעקנעדעגרַאֿפ וצ

 דלַאב ןיוש טָאה'מ סָאװ ,םייה רעד
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 ןוֿפ ןבעגסיױרַא וצ יוװ ,ןסעגרַאֿפ טַאהעג

 ןליּפש ןענָאק לָאז סָאװ ,רעקיזומ ַא ךיז

 רעדָא עטַאנָאס ַא סכַאב לדיֿפ ַא ףיוא

 טָאה סיוועג ,לעדנעה ןוֿפ עטַאטנַאק ַא

 ןשטנעמ ענענַאטשעגקירוצ ענעי ייב

 ,"וָאש-לערטסנימ, ַא גוצרָאֿפ ַא טַאהעג

 -רַאֿפ ןיא .,גרַאװגנוי םענעגייא םנוֿפ

 ןכלעוו רַאֿפ רעטַאעט ַא טימ ךיילג

 יו רעקינייו טשינ טרעטיצעג טָאה'מ

 עמורֿפ ייב לַאֿפ רעד ןעוועג זיא סָאד

 ,טרעדנוהרָאי ןט17 ןוֿפ בייהנָא ןיא ןדיי

 ץעגרע ןיא רעבָא .אֿפוג עּפָאריײא ןיא

 ןיא ןוא ןעילט ךיז ןעמונעג סעּפע טָאה

 ןבָאה רָאי טרעדנוה ייווצ ַא ןוֿפ ךשמ

 -נָאק יד ןלייטוצסיוא ןביוהעגנָא ךיז

 "גיס ,רוטלוק רעשיטעטניס ַא ןוֿפ ןרוט
 רעקלעֿפ ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ טריזיטעט

 ןעמוקעג רעהַא ןענייז סָאװ ,ןסַאר ןוא

 -ירעמַא, יד טציא ןֿפור רימ סָאװ ןוא

 ."רוטלוק רענַאק

 ָאד ,ןעמונעג ךיז ןבָאה זייווכעלסיב
 סָאװ ,רעלטסניק ןזיײװַאב ,ןטרָאד ןוא

 -ייא ןֿפיױא ןסקַאוװעגסיױא ןיוש ןענייז

 טֿפלעה רעטייווצ רעד ןיא .ןדָאב םענעג

 יד ןיוש ןענייז טרעדנוהרָאי ןט18 םנוֿפ

 -רַאֿפ רעמ יד ןיא ןעגנורעדָאֿפ-רוטלוק

 .עשּפיה ןעוועג סעילימַאֿפ עכעלגעמ

 ןוש טדער ןילקנערֿפ ןימַאשזדנעב
 ןָאסרעֿפעשזד .קיזומ ןריציטקַארּפ ןגעוו

 טייצ עסַאמ ַא ןבעגעגּפָא טָאה ןיילַא

 -קיזומ יד רעבָא .קיטקַארּפ-לדיֿפ ףיוא

 ןעוועג טינ ?לֵא ךָאנ ןענייז רעלטסניק

 ,רעכיב יד ןוא ןלַאנָאיסעֿפָארּפ ןייק

 טרעדנוהרָאי ןצנַאג ַא ןיא ןענייז סָאװ

 ןעמ טָאה ,סעינָאלָאק יד ןיא ןענישרעד
 ,רעגניֿפ יד ףיוא ןענעכערסיוא טנעקעג

 -ער ןעוועג עטסרעמ ןענייז סָאד ןוא

 ,עזעיגיל

 זיא םויה דע זַא ,טקַאֿפ ַא זיא סע

 ןוֿפ רבק ןֿפױא הבצמ ןייק ָאטשינ ךַאנ



 זיא סָאװ ,רעברַאג ַא ,סגניליב םַאיליוו

 רעטשרע עמַאס רעד ןעוועג שיטקַאֿפ

 (1746--1800) רעקיזומ רענַאקירעמַא

 ?סנעמַאק, ןֿפױא ץעגרע ןיא טגיל ןוא
 ןֿפַאשעג רע טָאה סָאד ןוא ,ןָאטסָאב ןיא

 זיא סע סָאװ ,"רעטסעשט/, דיל סָאד

 רעד ןוֿפ *עזעילעסרַאמ, יד ןרָאװעג

 ןוא דניק ןוא עיצולָאװער רענַאקירעמַא

 ןוא רעטרעוו ענייז ןעגנוזעג טָאה טייק

 ,קיזומ
 ןעקנעדעג רימ ןֿפרַאד ללכב ןוא

 יד ןטלַאהעג טָאה דנַאלגנע ןמז לּכ זַא

 טינ ןוא לֿפַאנק ריא רעטנוא סעינָאלָאק

 -עג טקעריד וליֿפַא ןוא ,טקיטומרעד

 ענעגייא יד ןעלקיװטנַא וצ ,טרעטש

 ןטלַאה וצ ידּכ ,קימָאנָאקע רענַאקירעמַא

 -לעז סָאד יז טָאה ,טײקיגנעהּפָא ןיא ייז

 ענעדײשרַאֿפ יד ףיוא ןָאטעג עקיב

 טרעטשעג ייז טָאה יז ,ןטיבעג-רוטלוק

 -גנע יד .טירש ףיוא ןוא טירט ףיוא

 רעקיטירק טסנוק ןוא רוטַארעטיל עשיל

 עבלעז יד ןעוועג ןיז םעד ןיא ןענייז

 עריא יו ןטנעגַא עשיטסילַאירעּפמיא

 .ןטַאנגַאמ עלעירטסודניא ןוא סלדנַאה

 רָאי טרעדנוה טרעיודעג טָאה סע

 -ַאב זיא יסע זיב עיצולָאװער רעד ךָאנ

 .ַארעּפָא רענַאקירעמַא ןַא ןרָאװעג ןֿפַאש
 זיא טרעדנוהרָאי ןט18 ןוֿפ ביײהנָא ןזיב

 עשילגנע ןייק וליֿפַא עקירעמַא ןיא ךָאנ
 1739 ןיא רעבָא .ןעוועג טשינ גנוטייצ

 -ייצ עשטייד ַא ןַארַאֿפ ךיוא ןיוש זיא

 -רעשזד ןיא ןזיװַאב ךיז טָאה יז .גנוט

 .עיניעווליסנעּפ ,ןוַאטנעמ

 יד ןײטשרַאֿפ רעסעב ןלעװ רימ

 רעד ןוֿפ סעצָארּפ םניא טײקמַאזגנַאל

 רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ עיצַארגעטניא

 ןלעװו רימ ביוא ,רוטלוק רעטריזעטניס

 -טינ רעד ןוֿפ םענרַאֿפ םעד ןטכַארטַאב

 יז יו עקירעמַא ןיא עסערּפ רעשילגנע

 ,1947 ןוֿפ ןטימ ןיא סיוא טעז

 ןוא ןעגנוטייצ טנזיוט 13 יד ןשיווצ

 ןעניישרעד סָאװ - ,ןטֿפירש עשידָאירעּפ

 ַא רעביא ןענייז עקירעמַא ןיא טציא

 -יוא ןכַארּפש ערעדנַא 29 ןיא טנזיוט

 -טייצ לָאצ עטסערג יד .שילגנע רעס

 עקידנדײר-שינַאּפש יד ןבָאה ןטֿפירש

 יד ןעמוק ייז ךָאנ ;לָאצ ןיא 120 --

 יז ךָאנ ;ןטֿפירשטיײיצ 115 טימ ןשטייד

 ;ןטֿפירשטיײצ 102 טימ רענעילַאטיא יד

 ןוא ןטֿפירשטיײצ 79 טימ ןקַאילָאּפ יד

 "לעוו ןוֿפ ,ןטֿפירשטײצ 71 טימ ןדיי יד

 -בעה ןיא 14 ,שידיי ןיא ןענייז 56 עכ

 רעד) ַאנידַאל ןיא ענייא ןוא שיאער

 שטָאכ ,(שידיי רעשיזעגוטרַָאּפ -שינַאּפש

 ןוֿפ עקינייא זַא ,ךעלגעמ רעייז זיא סע

 -ייז ןעגנוטייצ עקיכַארּפש ערעדנַא יד

 רעירֿפ ןענייז סע לייוו ,עשידיי ךיוא ןענ

 ןעגנוטייצ עשידיי לסיב שּפיה ַא ןעוועג

 ןוא שינעמור ןיא וליֿפַא ןוא שטייד ןיא

 זיא טייז רעטייווצ רעד ןוֿפ .שירַאגנוא

 ןוא ןעגנוטייצ עשינַאּפש יד זַא ,רָאלק

 טשינ רָאֿפ ךיז טימ ןלעטש ןלַאנרושז
 ןענייז ייז ןשיװצ .רעינַאּפש ןזיולב

 ,רעניטנעגרַא ןוא רענַאקיסקעמ ןַארַאֿפ

 -לישט ,רענַאקירָאטרָאּפ ןוא רענַאבוק

 -לעֿפ ערעדנַא ןוא רענַאורעּפ ןוא רעי

 .רעק

 יד טניז זַא ,ןעקנעדעג ךיוא רימָאל

 קרַאטש זיא עקירעמַא ןיא עיצַארגימיא

 לָאצ יד ןיוש זיא ןרָאװעג טצענערגַאב

 "יל ןוא עסערּפ רעשילגנע-טינ רעד ןוֿפ

 "עט ןיוש ךיוא אליממ ןוא ,רוטַארעט
 ךעלשּפיה ,ןטסנוק ערעדנַא ןוא רעטַא

 -עג טַאהעג ןיוש זיא 1917 ןיא .ןלַאֿפעג

 רעד ןיא ןטֿפירשטיײצ לָאצ יד ןעוו

 ,12350 םורַא עסערּפ רעשילגנע-טשינ

 ,טסייה סָאד .טציא יו רעמ 250 טימ

 -עטניא רעד ןוֿפ רעטקַארַאכ רעד זַא

 עיצַאנ רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ עיצַארג

 -מָאק ליֿפ ןעוועג זיא רוטלוק ריא ןוא
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 ןזייווסיוא ךיז ןָאק סע יו רעטריצילֿפ
 ,קילבנגיוא ןטשרע ןֿפױא

 עקידנעמוק יד ןיא ךיז ןלעװ רימ

 -ייב ןשידיי םעד טימ ןענעקַאב ןטייז
 רוטלוק רענַאקיועמַא רעד וצ גָארט
 -יל יד ןוא טֿפירשטיײצ יד ליֿפױװ ףיוא

 יד ןוא עניב-רעטַאעט יד ,רוטַארעט
 רעקיזָאד רעד ןוֿפ לייט ַא ןענייז יוואומ
 ,ןדיי רעקילדנעצ ןעז ןלעוװ רימ .רוטלוק

 ןענייז ןוא ןעיוב ןֿפלָאהעג יז ןבָאה סָאװ
 ןוֿפ עקינייא .ריא ןוֿפ לייט ַא ןרָאװעג
 רעמ רעדָא ייווצ ןיא ןֿפַאשעג ןבָאה ייז
 טָאה רעבָא לָאצ עטסערג יד .ןכַארּפש

 -עטיל רענַאקירעמַא יד ןכַאמ ןֿפלָאהעג
 -נַא יד ןוא רעטַאעט םעד ןוא רוטַאר
 יז סָאװ סָאד ןרעוו וצ ןטסנוק ערעד
 .תונורסח ןוא תולעמ ערעייז טימ ,ןענייז

 רעטרעדנוהרָאי ייווצ עטשרע יד ןיא

 -ירעמַא-ןוֿפצ ןיא םיבושי-ןרענָאיּפ ןוֿפ

 עטרעדנַאװעגניײא עשילגנע יד ןבָאה ,עק
 רעדניק-סדניק ןוא רעדניק ערעייז ןוא

 ןֿפַאש וצ טייקכעלגעמ יד טָאהעג טינ

 -יל עשילגנע רענַאקירעמַא ענעגייא ןַא

 -ַאנרעטניא זיא סע ןכלעוו ןוֿפ רוטַארעט

 יד ןבָאה זיולב טשינ .טרעוװ ןלַאנָאיצ

 טֿפרַאדעג ןטנַארגימיא תרוד עטשרע

 ףיוא ךיז ןזָאלרַאֿפ סָאמ רעסיורג ַא ןיא
 ,ןעלקיטרַא עלעירעטַאמ עטריטרָאּפמיא

 ליֿפיװ ףיוא .עקיטסייג ףיוא ךיוא רָאנ

 ַא טליּפשעג ללכב טָאה רוטַארעטיל יד

 יד ןוֿפ ןבעל ןקיטסייג םעד ןיא עלָאר

 ליֿפ ױזַא ףיוא .ןרענָאיּפ רענַאקירעמַא

 ןֹוא דנַאלגנע ןוֿפ ןגױצַאב יז ייז ןבָאה

 ןיא .רעדנעל עשיעּפָארײא ערעדנַא ןוֿפ

 -גנע יד ךיוא טָאה טייצ רעבלעז רעד

 עקירעמַא ןיא עיצַארטסינימדַא עשיל

 ןדניבוצוצ ןעניז ןיא קרַאטש טַאהעג

 רָאנ טשינ ,דנַאלגנע וצ ןטסינָאלָאק יד

 רעדעי .קיטסייג ךיוא רָאנ שימָאנָאקע

 רעביירש רענַאקירעמַא דצמ ךוזרַאֿפ
 ןגירק וצ עיצולָאװער רעד רַאֿפ ןוֿפ

 ןָא טָאה ,גנונעקרענַא זיא סע עכלעוו |

 דצמ ןעגנורעטש טנגעגַאב קֿפס םוש

 -ַארעטיל רעטסולֿפנײאַאב שילגנע רעד

 -ַארעטיל עטשרמולּכ ןוא קיטירק רוט

 ,םיניבמ רוט

 ןסירעגסיורא ךיז ןבָאה סע שטַאכ
 ,טירטסדָארב ןע יוװ תוחוּכ עכלעזַא

 -ענ ערַאברעדנואוו יד ןוא סקוָא ןעירוא
 םעד ןיא ילטיוו םיליֿפ ,ןיֿפַאלקש-רעג
 רעד יװ טוג ױזַא ,טרעדנוהרָאי ןט8
 -ַאשזדנעב ןַאמסטֿפַאשנסיװ רעטמירַאב
 -ָאיבָאטױא ןייז טימ ןילקנַארֿפ ןימ

 -ַארעטיל רעשיטַאמַארגיּפע ןוא עיֿפַארג

 -עג טשינ ץלַא ךָאנ רעבָא סע זיא ,רוט

 ןטיירב םעניא רוטַארעטיל ןייק ןעוו
 ןטלוב ַא ןבָאה לָאז סָאװ ,טרָאװ ןוֿפ ןיז

 .רוד ןקידטלָאמעד ןֿפױא סולֿפניײא

 ןייא טָאה טייז רעטייווצ רעד ןוֿפ

 עטיירב ַא טַאהעג רָאנ טשינ ,קרעװו

 רדסּכ ךיוא זיא רָאנ ,גנוטײרּפשרַאֿפ

 ןרָאװעג טריטיצ ןוא ןרָאװעג טנָאמרעד

 יד ןוֿפ (ןענָאמרעס) תושרד יד ןיא

 סעדער:סגנוקידיײטרַאֿפ יד ןיא ,םיחלג

 יד ןיא וליֿפַא ןוא ,ןטַאקָאװדַא יד ןוֿפ
 עשיטָאטש עניײמעגלַא יד ןוֿפ ןטַאבעד

 יד -- ןיא סָאד ןוא ,ןעגנולמַאזרַאֿפ

 סָאװ ,טֿפירש עשידיי עטלַא יד -- לביב

 לָאר עסיורג ַא טליּפשעג ךָאנ טָאה

 ןיא טרעדנוהרָאי ןט18 ןוא ןט17 םעניא

 לביב יד .סעינָאלָאק רענַאקירעמַא יד

 רעדעי ןיא טעמּכ ןענוֿפעג ךיז טָאה

 זַא ,רעבָא ךיז טײטשרַאֿפ סע .זיוה

 רוטַארעטיל רענַאקירעמַא ענעגייא ןייק

 ןוֿפ ןעוועג זיא יז .ןעוועג טשינ סע זיא

 רעדמערֿפ ַא ןוֿפ ,טלעוו רעטייוו ַא

 עטעטכידעגסיוא זייוולייט ַא ןוֿפ ,טלעוו

 .טלעוו
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 סָאװ ,עיצולָאוװער רענַאקירעמַא יד
 ןוא עשיטילָאּפ יד טֿפמעקעגסיוא טָאה
 -גנע ןוֿפ טײקיגנעהּפָאמוא עשימָאנָאקע
 טכַארבעגטימ קיטייצכיײילג טָאה ,דנַאל
 -עמַא ענעגייא ןַא ןֿפַאש וצ גנַארד םעד
 -סילַאגרושז ןוא רוטַארעטיל רענַאקיר
 ןגָאלשעגנָא טָאה עיצולָאװער יד .קיט
 ענעדײשרַאֿפ ףיוא גנוֿפַאש ןוֿפ ןלַאוװק
 -עטיל יד ךיוא ןסָאלשעגניײיא ,ןטיבעג
 | ,רוטַאר

 זיא רוטַארעטיל רענַאקירעמַא יד

 -עג יד ןיא ןענַאטשטנַא ןֿפוא ַאזַא ףיוא

 -- עיצולָאװער רעד ןוֿפ ןעייוו-טרוב

 -ילבוּפ ןוא עשיטעלֿפמַאּפ עשפיה ַא

 עריא ןיא ןיא -- רוטַארעטיל עשיטסיצ

 ןטשרע םעד םורַא טשרע .ןעיײװכָאנ

 ,טרעדנוהרָאי ןט19 םעד ןוֿפ לטרעֿפ

 טרעװ גנונדרַא עשיטילָאּפ יד ןעוו

 רערעלוגער ןָא ןבייה ,רעטריזיליבַאטס

 -ייצ ןעניישרעד וצ רעטײרּפשראֿפ ןוא

 ןוא רעדיל ,ןסעיּפ ,ןלַאנרושז ,ןעגנוט
 ,ןעגנולייצרעד

 ןבָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא טעמּכ
 ןיא ןעניישרעד וצ ןביױהעגנָא ןדיי ךיוא
 רענייא ןייק זַא ,תמא ,קיטסילַאנרושז
 ןיא רעלטסניק-טרָאװ עשידיי יד ןוֿפ
 רעד וצ טכיירגרעד טשינ טָאה שילגנע
 -טיהוי ,וָאּפ ןעלַא רַאגדע ןַא ןוֿפ הגרדמ
 טידיא רעדָא ןיעווט קרַאמ רעדָא ןַאמ
 -ּפיה ַא ןבָאה ןגעװטסעדנוֿפ .ןָאטרָאהוו
 ןקידנטײדַאב ַא טַאהעג ןדיי לָאצ עש
 -יל רענַאקירעמַא רעד ףיוא סולֿפניײא
 -גייא ןרעסערג ַא ךָאנ ןוא רוטַארעט
 -ָאירעּפ רענַאקירעמַא רעד ףיוא סולֿפ

 עכלעוו ףיוא יד .רוטַארעטיל רעשיד |
 : ןענייז ןלעטשוצּפָא ךיז יַאדּכ זיא סע

 ;(1785---1851) חנ לאונמע יכדרמ
 ןעמונעג - .עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןריובעג
 ,רָאי 15 ןוֿפ רעטלע ןיא ןביירש וצ ךיז

 -קַאדער ןוא טסיצילבוּפ רערעלוּפָאּפ
 -רָאי-װינ עקידנריֿפ עקינייא ןוֿפ רָאט
 ןוא ןסעיּפ ןוֿפ רָאטיױוא .ןעגנוטייצ רעק
 םיא ןגעוו רערעמ .עיֿפַארגָאיבָאטיױא ןַא
 רעטַאעט ןיא ןדייא לטיּפַאק םעניא

 ."טסנוק ןוא

 ןריובעג (1797---1860) עסיָאמ הנינּפ

 -נָא גנוי רעייז .ק .ס ןוָאטסלרַאשט ןיא

 טמירַאב ןוא רעדיל ןביירש וצ ןביוהעג

 ןיא .,ןטַאטש-םורד עלַא ןיא ןרָאװעג

 גנולמַאז רעדיל ַא טכעלטנֿפערַאֿפ 3

 שטעקס סיסנעֿפ, :ןעמָאנ ןרעטנוא

 -כיוו עלַא ןיא ךיז טקילײטַאב ."קוב

 טייצ ריא ןוֿפ ןטֿפירשטײצ עטסקיט

 ןרָאא ערעטלע עריא ןיא .רעדיל טימ
 עזעיגילער ןוא ןענמיה ךיוא ןבירשעג
 -עג זיא ןענמיה ןוֿפ ךוב ריא .ןעמעָאּפ

 ןיא טייצ ערעגנעל ַא ןרָאװעג טכיורב

 ןיא ןוא ,תוליהק עשידיי עקידמורד

 ,רעדניק רַאֿפ ןלוש-גָאטנוז עשידיי ליֿפ

 -יובעג (1849---1887) סורַאזַאל ַאמע
 ןביירש וצ ןביוהעגנָא .קרָאי-וינ ןיא ןר
 ןגיוצעג ; רָאי 14 ןוֿפ רעטלע ןיא רעדיל

 .-ביד עכלעזַא ןוֿפ טײקמַאזקרעמֿפױא יד
 סָאװ ,ןָאסרעמע ןוא טנעיַארב יװ רעט
 -עטכיד ריא ןיא טקיטומרעד יז ןבָאה
 יד טכעלטנֿפערַאֿפ .ערעירַאק רעשיר

 ןעמעָאּפ, : קרעוו עשיטעָאּפ עקידנגלָאֿפ

 ןוא סוטעמדַא ,"ןעגנוצעזרעביא ןוא
 ןוא ?סעיזַאטנַאֿפ, ,"ןעמעָאּפ ערעדנַא
 ןיא ךוב רעטשרע ריא ;"?סעכָאּפע;
 דָאזיּפע ןַא : עדילַא; : ןעוועג זיא עזָארּפ
 עסעיּפ עטשרע ריא ; "ןבעל סעטעג ןוֿפ

 שריא ןשיװצ .,?סטעלָאינַאּפס יהד; --

 ךוב ריא טמירַאב זיא ןעגנוצעזרעביא
 ךירנייה ןוֿפ ןדַאלַאב ןוא ןעמעָאּפ; ---

 ןרָאװעג ןבעגעגסיױרַא זיא סָאװ ."ענייה
 םעד ןוֿפ עיֿפַארגָאיב רעצרוק ַא טימ
 ןוֿפ עקינייא .רעטכיד ןשטייד ןסיורג
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 ,רעדיל ענייה עטצעזעגרעביא עריא
 ,שילגנע ןיא עטסעב יד ןשיװצ ןענייז

 טצעל ריא ןוא רעדיל שרעטעּפש עריא

 ןענייז ,"לבב ןוֿפ ןכייט יד ייבק קרעוו

 ןלַאנָאיצַאנ טכע טימ ןעגנורדעגכרוד

 ןייֵלַא .קיטעטַאּפ טימ ןעילג ןוא ןליֿפעג

 עילימַאֿפ רעשידרֿפס רעטלַא ןַא ןוֿפ

 -רעּביא ןרָאי-לטימ עריא ןיא יז טָאה

 ןשיטַארקָאטסירַא םעד טימ ןסירעג

 ןדנוברַאֿפ ךיז ןוא םזינַאנס ןשידרֿפס

 -סקלָאֿפ עשידיי יד ןוֿפ לרוג ןטימ

 ןיוש ןבָאה סָאװ ,ןסַאמ

 ערעדנַא ןוא דנַאלסור ןוֿפ ןעמָארטש

 טָאה יז .רעדנעל עשיעּפָארײא-חרזמ

 -סילשסיוא ןביירש ןביוהעגנָא טלָאמעד

 ליֿפ ןוא ןעמעלבָארּפ עשידיי ןגעוו ךעל

 -ידיי יד ןבעג ןוֿפ טיבעג ןֿפױא ןָאטעג

 -ידיי ןוא עשינכעט ַא ןטנַארגימיא עש

 ןוֿפ קרעװ עריא ןשיווצ ,גנואיצרעד עש

 עטסקיטנעק יד ןענייז דָאירעּפ םעד

 רעד, ןוא "טימעס ַא ןוֿפ רעדיל ,, --

 -רעביא ךיוא טָאה יז ."טיוט ןוֿפ ץנַאט

 עשיערבעה יד שילגנע ןיא טצעזעג

 רעשינַאּפש רענעדלָאג רעד ןוֿפ ןטעָאּפ

 -עג ןבָאה ןשטנעמ ןענָאילימ .עכַאּפע

 -ָאלָאק רעיינ רעד, טענָאס ריא טנעייל

 ןבירשעג לעיצעּפס טָאה יז סָאװ ,"סוס

 רעד רַאֿפ

 זיא רעכלעוו ןוא ,ןֿפַאה רעקרָאי-וינ

 עריא ןוֿפ רענייא ףיוא טריוװַארגסיױא

 .ןעלווָאט

 ,(1846--1910) סורַאזַאל ןיפעזָאשזד

 -כיד רעטמירַאב רעד ןוֿפ רעטסעווש ַא

 -ירק ןבירשעג ; סורַאזַאל ַאמע ןירעט
 ןיא ןעייסע ןוא ןעגנולדנַאהּפָא עשיט

 רעד ןיא ןוא ןבַאגסיױא ענעדײשרַאֿפ

 ריא ןוֿפ עיֿפַארגָאיב רעד ןוֿפ רָאטיױא

 .רעטסעווש רעטמירַאב

 (1861--) טימסדלָאג  ןָאטלימ

 ןבירשעג ;עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןריובעג

 ןלל

 / ןעמונעג

 ןיא ?עוטַאטס טייהיירֿפ

 ןוא סַארעּפָא עשימָאק רַאֿפ סָאטערביל

 רעמ רעבָא זיא רע .ןסעיּפ עקינייא

 -ייצרעד ייווצ ענייז ךרוד טססואווַאב

 ַא; ןוא "חלג ןוא בר; -- ןעגנול
 -שעג ;(שילגנע) ?ןסיוועג ןוֿפ ןברק

 ןעגנולייצרעד עצרוק ליֿפ ךיוא ןביר |

 -עמַא ענעדײשרַאֿפ רַאֿפ רעדיל ןוא

 ,ןלַאנרושז רענַאקיר

 ,(1862--19239) רעניו ָאעל ריד

 -כישעג רעביא רעביירש רעטסואווַאב

 -עג ;רוטַאּרעטיל ןוא עיגָאלָאליֿפ ,עט

 -סייו ברעמ ,קָאטסילָאיב ןיא ןריוב

 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג : דנַאלסור

 ,עשרַאװ ןיא ןרידוטש ןייז ךָאנ 2

 ןטסנידרַאֿפ ןענייז .ןילרעב ןוא קסנימ

 -יל רעשילגנע רענַאקירעמַא רעד רַאֿפ

 ןשיווצ ,עקידנטײדַאב ןענייז רוטַארעט

 -נַאק :סיוא ךיז ןענעכייצ קרעוו ענייז

 -ַארעטיל רעשיסור רעד ןוֿפ עיגָאלָאט

 םעד ןוֿפ עיצַאטערּפרעטניא ןַא, ,"רוט

 ."רעג יד וצ שוריּפ ַאע ?קלָאֿפ ןשיסור

 עכעלרעטלַאלטימ ןוא ןצעזעג עשינַאמ

 ןוא עקירֿפַאא קרעוו ןייז ,"ןטנעמוקָאד

 יירד ןיא ?עקירעמַא ןוֿפ גנוקעדטנַא יד

 -ָאלָאיב ןוֿפ ךמס ןֿפױא טָאה רעדנעב

 -עט יד ןֿפַאשעג ןעגנושרָאֿפסױא עשיג

 -רעגענ רענַאקירֿפַא ליֿפ זַא עירָא

 -טנעצ ןיא טבעלעג ןיוש ןבָאה םיטבש

 סובמָאלָאק רעדייא ךָאנ עקירעמַא לַאר

 -יורג ַא .טלעוו עיינ יד טקעדטנַא טָאה

 -ירעמַא-שידיי יד רַאֿפ טסנידרַאֿפ רעס

 ןיא קרעוװ ןייז זיא ןעגנואיצַאב רענַאק

 -ידיי רעד ןוֿפ עטכישעג יד; שילגנע

 -ידייע ךוב ןייז ןוא ?רוטַארעטיל רעש

 -רָאי ןט19 םעד ןיא רוטַארעטיל עש

 -עגרעביא ךיוא טָאה רע ."טרעדנוה

 סירָאמ ןוֿפ קילדנעצ עכעלטע טצעז

 ןוא שילגנע ןיא רעדיל סדלעֿפנעזָאר
 רעשידיי רעד וצ סערעטניא ןַא ןֿפַאשעג

 עשידיי עטרילימיסַא ןיא רוטַארעטיל



 ךיוא תובישח ריֹא קידנֿביײיה .ןזיירק

 ןייז .רענַאקירעמַא עשידיי-טינ ןשיווצ

 רעשילגנע ןוֿפ טיבעג ןֿפיױוא וטֿפױא

 עלַאסָאלָאק ןייז זיא רוטַארעטיל רענייש

 ןוֿפ רעדנעב 24 ןצעזרעביא ןוֿפ טעברַא

 ,קרעוו סיָאטסלָאט

 ,(1862--1923) דלעֿפנעזָאר םירָאמ

 ןריובעג .רעטכיד רעשידיי רעטמירַאב

 ןעמוקעג ;ןלוּפ-שיסור ,קלַאוװוס ןבעל

 א טעברַאעג ,1882 ןיא עקירעמַא ןיא

 יד ןיא יירעדיינש ייב טייצ עגנַאל

 ,עשיריל ,רעדיל ענייז ,רעּפעש-ץיוװש

 -יא ןענייז ,עלַאיצָאס ןוא עלַאנָאיצַאנ

 ןוֿפ שילגנע ףיוא ןרָאװעג טצעזרעב

 -רַאװרַאה ןוֿפ רעניוו ָאעל רָאסעֿפָארּפ

 ,טעטיזרעווינוא רעד

 -עגּפָא טָאה דלעֿפנעזָאר סירָאמ

 -ירָא ןבירשעג ,רעדיל לָאצ ַא טקורד

 .שילגנע ףיוא לעניג

 ,(1871--19423) ןַאמרעטיג רוטרַא
 ןיו ןיא ןרָאבעג .רעטכיד רערעלוּפָאּפ

 ןיא ;ןרעטלע רענַאקירעמַא עשידיי ייב
 ןייז ןעמוקַאב ;18723 טניז עקירעמַא
 ןלוש רעקרָאי-וינ יד ןיא גנואיצרעד

 .{קרָאי-וינ ןוֿפ שזדעלַאק יטיס ןיא ןוא
 ןיא ןטעברַאטימ ןעמונעג ירֿפ רעייז

 -יד ירערעטיל; ,"ןעינַאּפמָאק םוָאה

 ןַא 1906 טניז :ערעדנַא ןוא ?טסעשזד

 ןיא רעטכיד ןוא רעטעברַאטימ רעטֿפָא

 "ףיזעגעמ סרעּפרַאה, ןלַאנרושז יד

 סהטויא ,"טסוָאּפ גנינוויא יעדרעטַאס;

 -ריושזד םוָאה סידיעל, ,"ןָאינעּפמָאק

 רעביא רָאטקעל :ערעדנַא ןוא "לַאנ

 ןיא גנוטכיד סגנוטייצ ןוא לַאנרושז

 רעד ןיא ,טעטיזרעווינוא רעקרָאי-וינ

 ןרָאי יד ןיא םזילַאנרושז רַאֿפ עלוש

 -טנֿפערַאֿפ 1902 זיב 1915 .1912--15

 -ַאל יד, --- גנולמַאז רעדיל יד טכעל

 רעייל לוֿפהטריױמ יהד; ,"זוימ גניֿפ
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 עקירעמַא ןיא ןעמוקעג

 "יג דלא װַא סדַאלַאב , ןוא "(עריל)
 ןבירשעגנָא ןָא טלָאמעד ןוֿפ ."קרָאי

 סָאטערביל ,רעדיל רעדנעב ףלע ךָאנ

 סַאטערעּפָא עייר ַא רַאֿפ ןטעלּפוק ןוא
 יהד, -- לשמל יװ סערעּפָא ןוא
 ןַאמ יהד, ןוא "ידנַאמרָאנ ווָא סמיישט
 ;ערעדנַא ןוא ?ירטנָאק ַא טוַאהטיװ
 -לעזעג ןטעָאּפ רעד ןוֿפ טנעדיזערּפ

 . ןרָאי יד ןיא עקירעמַא ןוֿפ טֿפַאש
 טימ ייז ןוֿפ טניולַאב ןוא 1925--17

 זיא .ג ,1928 ןיא לַאדעמ םענרעבליז ַא

 ,ןימ ןטכייל םענוֿפ רעטכיד ַא ןעוועג
 טשינ רעבָא ,טנַאגעלע ןוא זעיצַארג
 ,לַאיצָאס טשינ ןוא ףיט

 ןיא ןריובעג (1862--) ןַאהַאק .בַא
 רע80 יד ןוֿפ בייהנָא םעד טניז ;ענליוו

 טכַאמעג טנַאקַאב :עקירעמַא ןיא ןרָאי

 רוטַארעטיל רענַאקירעמַא רעד ןיא ךיז

 . דיוויעד וװָא זיַאר יהד; ןַאמָאר ןייז טימ
 -קַאדער רעקירָאי גנַאל ,"יקסניוועל
 רָאטױא ןוא "?סטרעװרָאֿפ, ןוֿפ רָאט
 עכעלטע ,שידיי ןיא רעכיב ייר ַא ןוֿפ

 -ייצ עשילגנע ןיא טעברַאעגטימ רָאי
 -נוהרָאי לטרעֿפ ןטצעל ןיא .ןעגנוט

 ,סטכער םערטסקע קעװַא טרעד
 -עג ,(1881--) (ןיטנַא) ןיטנע ירעמ

 ; דנַאלסור-סייוו ,קסטָאלָאּפ ןיא ןריוב
 ,טייהרעגנוי

 -רעווינוא רעיבמָאלָאק ןיא טנרעלעג

 -ָאּפ םָארֿפ, ךוב רעטשרע ריא ; טעטיז
 ןענישרעד זיא "ןָאטסָאב וט קסטָאל
 רעטעּפש ןרָאי ליֿפ טימ ,1899 ןיא
 :רעכיב עריא טכעלטנֿפערַאֿפ יז טָאה

 וה יעהט, ןוא "דנעל דסימָארּפ יהד;

 -רוק ןבירשעג ;"סטיעג רעוא טע קַאנ
 ןיא ןבעל ןשידיי ןוֿפ ןעגנולייצרעד עצ
 ,רָאטקעל ;"ילטנָאמ קיטנַאלטַא; םעד

 -וט עכעלטֿפַאשלעזעג ןוא ןירעיצרעד

 .ןירע
 ' ןריובעג ,(1881--) סָאנרוק ןַאשזד



 ןיא ןעמוקעג :ףרָאד ןשיסור ַא ןיא
 ןיא טניואועג ;1891 ןיא עקירעמַא

 -רַאֿפ ייב טעברַאעג ןוא עיֿפלעדַאליֿפ

 ןוֿפ רעטלע רעד ןיא : תוכאלמ ענעדייש

 ,רוטַארעטיל וצ ןעמונעג ךיז ,רָאא 1

 ךיז ןענרעל וצ ,, ידּכ דנַאלגנע טכוזַאב

 ךיז ,"ןדָאב ןשילגנע ןֿפױא שילגנע

 -רעד ַא סלַא רעטעּפש טקורעגסױרַא

 "יא ,רעקיטירק ,גרוטַאמַארד ,רעלייצ

 ןשיוװצ .רָאטקַאדער ןוא רעצעזרעב

 -עג רעכיב עטסקיטכיו עמַאס ענייז

 (עיזעָאּפ) "לייזקע ןיא; : ךיז ןעניֿפ
 ;(עסעיּפ ַא) *סדַאג יהד וװָא טרָאּפס;,

 ,"קסעמ יהד, :ןעגנולייצרעד יד ןוא

 ליוועד היד; ,"ַאדידנַאק וינ , ,?לעבַאב;

 ןייז .ףעמלטנעשזד שילגניא ןַא זיא

 -עג ןיא ?סיָאשט סקָאליײש , עסעיּפ

 ןיא ןוא עקירעמַא ןיא ןרָאװעג טלעטש

 -ָאטיױא ןייז טכעלטנֿפערַאֿפ ; דנַאלגנע
 ,1926 ןיא עיֿפַארגָאיב

 ןריובעג ,(1882--) ןָאסיאול גיוודול

 עקירעמַא ןיא ןעמוקעג ,דנַאלשטיײיד ןיא

 רעוויטקודָארּפ ,רעקיטייז-ליֿפ ,0

 -יא .קרעװ 22 ןוֿפ רָאטיױא ; רעביירש

 ןשיווצ ,שטייד ןוֿפ קרעו ליֿפ טצעזרעב

 -רעג ןוֿפ קרעװ עשיטַאמַארד יד ייז

 -רעסַאו בָאקַאי ןוא ןַאמטּפוַאה דרַאה

 ענייז ."ןָאשזוליא סדלרָאװ יהד; סנַאמ

 -ּפָא; :ןענייז רעכיב עטסטמירַאב

 ןוא ?ןיהטיוו דנַאליײא יהד , ,"?םירטס

 ,?לענַאשט-דימ,

 -עג ,(1882--) םיעהנעּפָא סמיעשזד

 -ַאב ;ַאטָאסענימ ,לוָאּפ .טס ןיא ןריוב

 ;ײירערעל טימ רעירֿפ ךיז טקיטֿפעש

 רעשידיי רעד ןוֿפ טנעדנעטניארעּפוס

 ןיא ךעלדיימ רַאֿפ עלוש רעשינכעט

 -עג ,1905--07 ןרָאי יד ןיא קרָאידוינ

 1909 ןיא רוטַארעטיל וצ ךיז ןעמונ

 ר"ד; ךוב ןייז טכעלטנֿפערַאֿפ ןוא

 ןָאסיאול גיוודול

 גנולמַאז-רעדיל עטשרע ןייז ןוא *טסַאר .

 ."סמעָאּפ רעדָא דנע גנינרָאמ יעדנָאמ,

 ןעגנַאגרַאֿפ ןטלעז זיא טלָאמעד טניז

 .דנַאב םעיינ ַא ןָא רָאי ַא םיא ייב

 ןעניֿפעג קרעװו ערעדנַא ענייז ןשיווצ

 "סטוָא דלייו, :עקידנגלָאֿפ יד ךיז

 -ַארד) ?סרינָאייּפ יהד, ;(גנולייצרעד)

 ?סּפוָאלעװנע יעּפ, ;(עמעָאּפ עשיטַאמ

 ןינ יהד; :(עגנולייצרעד עצרוק)

 -ּפמילָא יהד, ; (גנולייצרעד) "סטנעט

 װָא סגנָאס, ;"סווייו לדייא, ;"ןָאי

 ;"דוװָאלעב יהדק ;"שזדייא וינ יהד

 -ֿפַאל דנע רָאװ, :ןעגנולמַאז רעדיל יד

 יהד; ,"ףלעס וװָא קוב יהד; ,"רעט

 ךיוא יװ ;"יס יהד, ןוא ?ירעטילַאס

 ןעדלָאג, ןוא ?רעירָאװ קיטסימ יהד;

 -ַאיצַאס רעקיטֿפערק ַא זיא .ָא ."דריוב

 לעטַאשט; עמעָאּפ ןייז .רעטכיד רעל
 -ער ,רעֿפיט טימ טרירביוו "וויעלס

 ,עיצָאמע רערענָאיצולָאװ
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 ןריובעג ,(1882-- רעלקעס ירעה

 קרָאי-וינ ןייק ןעמוקעג ,עיצילַאג ןיא
 ןיא ןביירש ןביוהעגנָא ןוא 1902 ןיא

 סנטסרעמ ןטֿפירש ענייז טריזַאב .שידיי

 ןוא עטכישעג רעשידי רעד ףיוא

 -רעד ןענייז שילגנע ןיא .רָאלקלָאֿפ

 דנעשזדעל יהד; :קרעװ ענייז ןעניש

 סיה טע סקול רעיס יהד; ;"זול ווָא

 ןוא "ינריושזד סקידַאצ יהד, ;"דיַארב

 עמ טע לַאויטסעֿפ, גנולייצרעד יד

 ,םזיציטסימ וצ גנוגיינ ַא טָאה .ס ."ןָאר

 -ַאיצָאס ַא קידנעטש ךיז טליֿפ'ס שטָאכ

 עז .קרעוװ ענייז ןיא גנומערטש על

 -רַא רעד ןיא רעכעלריֿפסיױא םיא ןגעוו

 ןיא רוטַארעטיל עשידיי ןגעו טעב

 .עקירעמַא

 -שג ,(1885--) רעיימרעטנוא סיאול

 -רַאֿפ 1923 זיב ןוא קרָאי-וינ ןיא ןריוב

 ןטֿפעשעג :רילעווי טימ ךיז ןעמונ

 רעד ןצנַאגניא רעטעּפש ךיז טעמדיוו

 ױעלמַאז ,רעקיטירק ,טעָאּפ ; רוטַארעטיל

 ,גנַאר ןטשרע ןוֿפ רעצעזרעביא ןוא

 טימ סעיגָאלָאטנַא ענייז טימ טמירַאב

 -ינ ליֿפ ןיא ךיז טצונַאב ןעמ עכלעוו

 רעיימרעטנוא סיאול

 ןוֿפ ןעגנוצעזרעביא

 ,ןטלַאטשנַא-רעל עכיוה ןוא ערעקירעד
 -יב עטסטמירַאב עמַאס ענייז ןשיווצ

 :עקידנגלָאֿפ יד ךיז ןעניֿפעג רעכ

 ,"רעייווק רעגנָאי יהד, ."שזדנעלעשט ;

 "םעדע וינ יהד; ,?סמיַאט זיהד;

 ."שוב גנינריוב; ,"ןעהטעיַאוװעל טסוָאר;

 יד ןענייז סעיגָאלָאטנַא ענייז ןשיווצ

 -ַאּפ ןעקירעמַא ןרעדַאמ, עטסטמירַאב

 ?ירטעָאּפ שיטירב ןרעדַאמ, ןֹוא "ירטע

 -ַאּפ ןעקירעמַא ווא יניעלעסימ, ַא ןוא

 רָאי ַא לָאמ ייווצ ןענישרעד ,"ירטע

 ןוֿפ גנולמַאז ַא ;1927 זיב 1920 ןוֿפ
 :טייל עגנוי רַאֿפ רעדיל ענרעדָאמ

 -גע ןַא ןוא ?דלרָאװ גניגניס סיהד;

 .רעדניק ערעגניי רַאֿפ גנולמַאז עכעל

 -ָאלָאטנַא ענייז ךיוא ןענייז לוֿפטרעװ

 ןוא "יעדוט דנע יעדרעטסעי; :סעיג

 -יב יהד םָארֿפ ירטעָאּפ ןעקירעמַא;

 -רַאֿפ טריגַאדער ."ןַאמטיהװ וט גניניג

 -יל ;ןבַאגסיוא רוטַארעטיל ענעדייש

 -ירעמַא, םענוֿפ רָאטקַאדער רוטַארעט

 ןרָאי יד ןוֿפ ךשמ ןיא ?ירויקריומ ןעק

 יד ןיא רעטעברַאטימ ;1924-7

 -עבילא ,"סטרַא ןעוועס; : ןלַאנרושז

 -רעטַאס , ,"קילבָאּפיר וינ; ,?רָאטיער

 -נַא ןוא ?רושטַארעטיל וװָא ויווער יעד

 עקיטֿפערק ייר ַא ךיוא ןבירשעג .ערעד

 ךיז טלעטש רע ואוו ,רעדיל עלַאיצָאס

 ,ןשטנעמ-סטעברַא ןוֿפ טייז רעד ףיוא

 רענַאקירעמַא רעד ןיא גנוקריוו ןייז

 ענייז .עסיורג ַא רעייז זיא רוטַארעטיל

 ענייה ךירנייה

 ןייז ךיוא יו ,קרעוװרעטסיימ ןענייז

 ןענייה ןגעוו רעדנעב ייווצ ןיא קרעוו

 טצעזרעביא ;"טעָאּפ דנע סקָאדַארַאּפ ;

 -ןסַאמ; סרעלָאט שילגנע ןיא ךיוא

 -נולייצרעד עצרוק דנַאב ַא ,"שטנעמ

 יהד, רעצייווש יד ןוֿפ טריטּפָאדַא ןעג

 ערעדנַא ליֿפ ןוא "טעק יהד ווא טעֿפ

 ,קרעוו
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 -יוא ,(1885--) לעדרָאמ טרעבלַא

 ןיא ןריובעג .רענעק-ץעזעג ןוא רָאט

 יחד; -- רעכיב ענייז .עיֿפלעדַאליֿפ

 ;?סוילַאו ירערעטיל וװָא גניטֿפיש

 -עלק גניניעו רעהדַא דנע עטנַאד;,

 קיטָארע יחד; ;(רעדנעב ייווצ) ?סקיס

 טצעזרעביא) ?רושטַארעטיל ןיא וויטָאמ

 -ַארעטיל יהד; ;(שיזענַאּפַאי ןיא ךיוא

 -ימ רעקיעווק, ; ?יסַאטסקע וװָא רושט

 ;?רעיטיוו ףילנירג ןַאשזד; :"טנעטיל

 -ויּפע ;"ַאקירעמַא ןיא ףיַאל סקעס;
 ןבירשעג ,"ןעטירויּפמיא דנע ןעטיר

 ; ןטֿפירש-טייצ ענעדײשרַאֿפ רַאֿפ ךיוא

 -עטיל ןגעוו רעכיב ייר ַא טריגַאדער

 ,טסנוק ןוא רוטַאר

 (1886--) רעיימרעטנוא רַאטס ןישזד

 "רעטנוא סיאול ןוֿפ ױרֿפ ענעזעוועג

 ,ליווסניעז ןיא ןרָאװעג ןריובעג ,.רעיימ

 גניאוָארגע :קרעו עריא .ָאיַאהא

 ;?סענקרַאד וװָא טוַא סמירד, ; "סניעּפ
 -ַאּפ) "דליישט דגניוו, ;?טנעסַא ּפיטס;

 -וש; סיַאב רַאקסָא טצעזרעביא .(עיזע

 -ַאּפ טכעלטנֿפערַאֿפ ."ןעמ יהד .טרעב

 ,ןלַאנרושז ענעדײשרַאֿפ ןיא ןעמע

 ןריובעג ,(1894--) ןטיינ טרעבָאר

 -יירש ַא יו ןביוהעגנָא ;קרָאי-וינ ןיא

 ןעגנאגעגרעביא ןוא ןסנַאנַא ןוֿפ רעב

 -רעד ןוא עיזעָאּפ ןייז .רוטַארעטיל וצ

 -יברַאֿפ-ליֿפ ַא טימ ןריסלוּפ ןעגנולייצ

 -ַאס ענייז .עריטַאס ןוא עיזַאטנַאֿפ רעק

 הטוי; :ןענייז רעכיב עטסנעעזעגנָא עמ

 -יּפ, ן?סקַאב רעדיס יע; ;"דלָא זוָארג

 יהד, ;"?טָאכיק ןָאדע :"דערדניק רעט

 -ָאנא זיא ריעהד; ; "זואה סרעטַאקדואוו

 -בךַא יהד, :"?ַאנָאשזד , :"ןעוועה רעהד

 -סיױרַא : "סעשזדייא ווָא דוָאר, ; "דיק
 ענייז ןוֿפ גנולמַאז א ךיוא ןבעגעג

 .ןעמעָאּפ עטלייוורעדסיוא

 -גלָאֿפרעד (1887--) רעברעפ ַאנדע

 ןרָאבעג : ןירעביירש ערעלוּפָאּפ ,עכייר

 ןביוהעגנָא :ןעגישימ ,וזַאמַאלַאק ןיא

 -ָאר ןוא ןעגנולייצרעד ןביירש וצ גנוי

 רַאי עכעלטע ןוֿפ ךשמ ןיא ןוא ןענַאמ

 טעטירַאלוּפָאּפ עסיורג ַא טכיירגרעד

 ןבָאה רעכיב עריא ,דנַאל ןצנַאג ןרעביא

 -גזיוט רעטרעדנוה ןיא טײרּפשרַאֿפ ךיז

 -רעד טּפיוה עריא .ןרַאלּפמעזקע רעט

 סנטסרעמ ןענייז ןּפיט ןוא ןעגנולייצ

 -לטימ םעניא ןבעל םענוֿפ ןעמונעג

 רעדנעב 21 טכעלטנֿפערַאֿפ ;טסעװ

 ןציקס ןוא ןסעיּפ ,ןעגנולייצרעד

 ריא טַאהעג יז טָאה רעבָא סנטסרעמ

 -נורעדליש עלעה עריא ךרוד גלָאֿפרעד

 ןיא ןדָאזיּפע עשירָאטסיה יד ןוֿפ ןעג

 .טסעוו רעד ןוֿפ ןבעל ןרענָאיּפ םעד

 ןוֿפ ,רעכיב עטסרעלוּפַאּפ עריא ןשיווצ

 ןוא ןעמליֿפ טכַאמעג טָאה ןעמ עכלעוו

 ךָאנ טעטירַאלוּפָאּפ רעייז זיא רעבירעד

 -ַאה'ִא ןַאָאדקע :ןענייז ,ןגיטשעג רעמ

 וָאש; ; "גיב וָאס, ; "סלריוג יהד; ;?ַאר

 רעילויקעּפ ייא, ןוא ;"ןַארַאמיס, ;?טוָאב

 שזדרָאשזד טימ טסַאֿפרַאֿפ ."רושזערט

 "טיש טע רעניד; עסעיּפ יד ןַאמֿפוַאק .וו

 יהד; ןוא ?קינימ; סעידעמָאק יד ןוא

 ,?ילימַאֿפ לעיַאר

 ,(1887---19447) גרעבדלַאג קַאזייא

 ןוא רָאטקַאדער ; ןָאטסָאב ןיא ןריובעג

 -עמַא-שינעּפס ןיא סידָאטס :רָאטיױא

 ווא ַאמַארד, ;"רושטַארעטיל ןעקיר

 :"ןעקנעמ ןעמ יהד/ ;?ןָאשיזנַארט

 -יֵל וװָא טרַא ןייֿפ , ; ?סילע קָאלעװַאה,

 שזדרָאשזד ;'"יללַא ןעּפ ןיט ;"גניוו

 "וימ ןעקירעמַא ןיא יּרָאטס ַא ,ןיוושרעג

 ןעקירעמַא ןַא-- ַאָאנ רָאשזדיעמ ; קיז
 ערעדנַא ליֿפ ןוא ; "רינָאיײיּפ שיאושזד
 -ייב עקיטכיוו ענייז ןוֿפ רענייא .רעכיב

 -ירעמַא םעד ןענעקַאב סָאד זיא ןגָארט

 ,רעשינַאּפש רעד טימ םלוע רענַאק
 -עטיל רעשידיי ןוא ,רעשיזעגוטרָאּפ
 : | ,רוטַאר
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 (1888--/ (יועל) יױויל ןַאמוינ
 ןיא ןריובעג רענעק-ץעזעג ןוא רָאטיױא
 ךיז ןענעכייצ קרעוו ענייז ; קרָאי-וינ
 -רעד סָאװ ,רָאמוה ןטכייל ַא טימ סיוא
 ןשיווצ .,עריטַאס וצ לָאמטֿפָא טכיירג

 ַארעּפָא; -- ךיז ןעניֿפעג קרעוו ענייז
 -ַאס;, ;"לוֿפטסיװ טָאכ יעג,; ;"דיַאג
 ןעמַאװצ ןוא ;"יעדנָאמ ֹוט יעדרעט
 ףלעװט, ןבירשעג ,רעברעֿפ ַאנדע טימ
 ןיא רעטעברַאטימ ;"ריעי ַא דערדנָאה

 -רושז רענַאקירעמַא עטסקיטכיוו יד |
 ,ןלַאנ

 ,(1889--) ,קנַארֿפ (דוד) ָאדלַאװ
 -ינ ,שטנערב גנָאל ןיא ןריובעג
 -סגנוטייצ סלַא ןביוהעגנָא .יזריושזד
 "טסוָאּפ גנינוויא קרָאי-וינ, ןיא שטנעמ
 ןוא רעדנירג ;"סמייט, רעד ןיא ןוא
 -עס יהד; לַאנרושז םענוֿפ רָאטקַאדער

 רעדנעב 16 ןוֿפ רָאטױא ,?סטרַא ןעוו
 סניעמָאר לושז ןוֿפ רעצעזרעביא ןוא
 עטסטנַאקַאב ענייז ןשיווצ ."ןעיסול,
 -ילַאה , ."קַאלב יטיס; :ןענייז רעכיב
 -סיד-יר יהד, ,?סיעֿפ-קָאשט, ,"יעד

 -ָאר ןיא ןָאד" ,*ַאקירעמַא וװָא ירעוװָאק
 ענעדײשרַאֿפ ןיא רעטעברַאטימ .?ָאיש
 -רושז עלַאקידַאר ךיוא ןוא עלַארעביל
 ,ןלַאנ

 -עג .(1890-- ץינרָא לעוימעס
 יטיס ןיא גנודליב ערעכעה ןייז ןגָארק
 -נָא ,רָאטיױא .קרָאי וינ ןוֿפ שזדעלַאק
 ךוב ןייז טימ םשור עסיורג ַא טכַאמעג
 ?לעושזד דנע שטנָאָאּפ ,שטנָאָאה;

 רעמ ןענייז קרעװ ערעדנַא ענייז ןשיווצ
 יהד דנוֲאר; ,"קַאס יהד; טנַאקַאב
 ;?טיערג יהד ָאקַאשזד הטיוו דלרָאװ

 ןבירשעג :;"לַאנעשַאּפ יקנעי ַא; ןוא
 -רַאנעצס םליֿפ עכײרגלָאֿפרעד ייר ַא

 ןעמ} :יוװ עכלעזַא ייז ןשיוװצ ,סָאי

 ןָאװ" ;?יעוװיַאה סלעה, ,"ַאקירעמַא ווָא
 װָא ןָאשיעטימיא, ;"יעוויַאה סנעמ
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 ;?רושטנעוודע גניטיַאסקע ןָאוװ; ; ?ףיַאל
 סרָאטקָאד ַא :"טרַאה רוי וָאלַאֿפ,

 זיו וט,; םליֿפ יד ןבירשעג ;"ירעיַאד
 רעד ןוֿפ רעציזרָאֿפ ;"סדיעמ דלָא

 סָאל ןיא "ן"ססַא טײהײרֿפ ןגרָאמ;
 .סָאלעשזדנַא

 ,(1890-- רעשזדניוועל .שזד יל
 -עביל ;ָאהַאדייא ,קריוב ןיא ןריובעג
 (בר רעטרימרָאֿפער) ייבַאר רעלַאר
 .עיֿפָאזָאליֿפ ןיא רָאטקעל ןוא רָאטיױא

 יע; :ךיז ןעניֿפעג קרעװ ענייז ןשיווצ
 -נַא; ;?סנַארֿפ ןיא ןיעלּפעשט שיאושזד
 -יעטס דעטיינוי יהד ןיא םזיטימעסיט
 ןיא סושזד יהד וװָא ירָאטסיה,; ;"סט
 -ימעסיטנַא; ;"סטיעטס דעטיינוי יהד
 .לָארָאמט דנע יעדרעטסעי ,זטיס
 -רע ַאמע ױרֿפ ןייז טימ טרירָאבַאלָאק

 -ַאטס, ךוב םעד ןיא רעשזדניוועל ךעל
 ,"ושזד יהד ווװָא יר

 ,(1891--) סודניה ןושרג סירָאמ
 ןיא ןעמוקעג ;דנַאלסור ןיא ןריובעג
 ןיא טרידוטש ;1905 ןיא עקירעמַא
 ןוא טסיצילבוּפ רעטמירַאב ,דרַאװרַאה

 ןעניֿפעג רעכיב ענייז ןשיווצ .רָאטוא
 ?"ןָאשולָאװער דנע טנעזעּפ ןעשָאר; : ךיז

 -ּפָא יטינַאמויה ,/ ,"הטריוא ןעקוָארב;

 טיערג יהד, ,"דערב דער; ."דעטור
 טכוזַאב ,"סיַאקס וַאקסָאמ, ."וװיסנעֿפָא
 ןיא דנַאברַאֿפ ןטעיוװָאס םעד ךעלרעי

 -רושז ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ןסערעטניא יד
 ,ןעגנוטייצ ןוא ןלַאנ

 ןריובעג ,(1889-- טסריױה יננֿפ
 ערעלוּפָאּפ ענעעזעגנָא ; סיאול .טס ןיא

 -נולייצרעד רעדנעב 17 ןוֿפ ןירעביירש
 ןענייז עטסואווַאב עמַאס יד ןשיווצ ,ןעג/

 -ָאל; ,*טסָאד-רַאטס; ;'קסערָאמוה = ,

 -יזערּפ יע, ,?ַאטַאנָאשַאּפַא; ,?סקַאמ
 "ןעט דנע ווייֿפ, ,"ןרָאב זיא טנעד
 װוִא ןָאשיעטימיאה ,"טירטס קעב;
 טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה ;"ףיַאל



 ןוֿפ ןעגנושרָאֿפסױא עכעלנעזרעּפ עריא

 רעטעּפש טָאה יז סָאװ ,סרעטקַארַאכ יד

 / "גיה םעד ןעמוקַאב וצ ידּכ .טעברַאַאב

 יז טָאה קרעװ עריא רַאֿפ טנורגרעט

 ךעלדיימ ּפַאש יד ,עניב יד טרידוטש

 -רַאֿפ סלַא טעברַאעג וליֿפַא טָאה ןוא

 ,רָאטס טנעמטרַאּפעד ַא ןיא עקרעֿפױק

 ןַארָאטסער ַא ןיא ןירענלעק ַא סלַא
 ןרעביא עזייר ַא טכַאמעג לעיצעּפס ןוא

 (שזדעריטס) קעדנשיווצ ןֿפױא ןַאעקָא

 עריא רַאֿפ לַאירעטַאמ ןעמוקַאב וצ ידּכ

 טכוזַאב לָאמ ייווצ ךיוא טָאה יז ;קרעוװ

 ,דנַאברַאֿפ-ןטעווָאס םעד

 ,(1894-= טכעה ןעב

 -וינ ןיא ןריובעג ;גרוטַאמַארד ןוא

 עגנוי יד ןיא רעטעברַא ןַא .קרָאי

 ער סלַא 1910 ןיא ןָא טבייה ;ןרָאי

 -ריושזד ַָאגַאקיש, םעד רַאֿפ רעטרָאּפ

 1922 זיב 1914 רָאי םענוֿפ ןוא "לַאנ

 -גירג ; "סוינ יליעד ָאגַאקיש; רעד רַאֿפ

 ירַארעטיל ַאגַאקיש; רעד ןוֿפ רעד
 -רעד .ןענַאמָאר ליֿפ ןבירשעג ."סמייט

 עמַאס יד : ןציקס ןוא ןסעיּפ ןעגנולייצ

 קירע; :ןענייז ייז ןוֿפ עטסנעעזעגנָא

 טנַארֿפ יהד, ,"סליָאגרַאג, ,"ןרָאד

 -ַאקיש ןיא סנונרעטֿפע 1001 ,"שזדיעּפ
 -נָאװ יהד; ,"װָאל ןיא ושזד יע; ,"ָאג

 -עדנַא ןוא ?ָאגורב טנוַאק, ,"טעה רעד

 -עטניא ןייז רַאֿפ טמירַאב זיא .ה :ער

 טעמּכ ,ןגיסעמ ןוא גָאלַאיד ןטנַאסער

 ךיז טצענערג סָאװ ,םזיניצ ןעמענעגנָא

 ןשיטירק ןטנועג ַא טימ לָאמוצ

 עטלעטשעגנייא יד עגונב קילבסנבעל

 ןוֿפ ןטרעוו עשיטע ןוא סעיצוטיטסניא

 טָאה ;טֿפַאשלעזעג רעקיטציא רעזדנוא

 -ַארּפ ךיז ןגעק סנטצעל ןֿפורעגסױרַא

 זיא געלֿפ יע , עסעיּפ ןייז בילוצ ןטסעט

 ךיז ןדניברַאֿפ ןייז ןגעק ןוא ,"ןרָאב

 ןיא ןטנעמעלע ערענָאיצקַאער טימ

 .עניטסעלַאּפ

 רעלייצרעד
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 : ?ַארָאנ :

 -כיד ,(1894---) ווָאקינזער סלרַאשט

 -עג ןוא רעלייצרעד ,גרוטַאמַארד ,רעט

 ,י,ג ןילקורב ןיא ןריובעג ; רענעק-ץעז

 ןוֿפ ןטעטיזרעווינוא יד ןיא טרידוטש

 סלַא ןביוהעגנָא .קרָאי-וינ ןוא ירוזימ

 -טייצ ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ רעטעברַאטימ

 רעדיל ןוא ןעגנולייצרעד טימ ןטֿפירש

 ןייז .סעמעט עשירָאטסיײה עשידיי ףיוא

 ןיא ןענישרעד זיא ?ַאטסָאקַא לאירוא;

 -עמ, לַאנרושז (שילגנע) ןשידיי םעד

 עקידנגלָאֿפ טכעלטנֿפערַאֿפ

 -נַאמ וװָא סרעטָאװ יהד ייב, :קרעוו

 ליעט יהד דנע ינָאמיטסעט; ."ןטעה

 ,(ןעגנולייצרעד) ?רעקרָאװ לדינ ַא ווָא

 (עיזעָאּפ) *ןעדלָאג יהד ,םעלַאזורעשזד;

 יװ ,ןעגנולמַאז עשיטעָאּפ ףניֿפ ךָאנ ןוא
 ןיינ ץוח ,"1923 םַאירָאמעמ , ןיא ךיוא

 טַאהעג טינ רעבָא ןבָאה סָאװ ,ןסעיּפ
 .עניב רעד ףיוא לזמ ןייק

 ןריובעג ,(1895-- שטיוד טעבַאב

 -רַאב ןיא טרידוטש ןוא קרָאי-וינ ןיא

 ןיא ןירעטעברַאטימ ;שזדעלַאק דרַאנ

 טיבעג ןֿפױא ןטֿפײרשטיײיצ ענעדײשרַאֿפ

  ןענואוועג :קיטירק ןוא גנוטפיד ןוֿפ

 ןיא עיזעָאּפ רַאֿפ זײרּפ-"ןָאשיענ, םעד

 ןכַאז עטסעב עמַאס עריא ןשיוװצ ,6

 ,"סרענַאב; : עקידנגלָאֿפ יד ןעמ טנכער

 לטסיּפע; ,"קַאר יהד ווא טוַא ינָאה,

 יהד רָאֿפ רעיײֿפ, ,"סועהטעמָארּפ וט

 -- ?ירטעָאּפ ןעישָאר ןרעדָאמ, ,"טיַאנ

 ?ירטעָאּפ ןעמריושזד ירערָאּפמעטנַאק,

 יז טָאה סעיגָאלָאטנַא יירד עטצעל יד

 ריא טימ ןעמַאזוצ טלעטשעגנעמַאזוצ

 ךיוא יו --- יקסנילַאמרַאי םהרבַא ,ןַאמ

 "ןעוועה לטיִרב יע, :ןעגנולייצרעד יד

 ַא ךיוא ;"טיַאנ יע שטָאס ןיא, ןוא

 ,"דלָאג לבײטרַאּפ , קיטירק דנַאב

 ,רעטכיד (1895--) ידָארב רעטלַא

 ןריובעג .רעקיטירק ןוא גרוטַאמַארד

 ;דנַאלסור-סייוו ,עזערעב זוטרַאק ןיא



 טכעה ןעב

 ןגיוצרעד ןוא ,19023 טניז עקירעמַא ןיא

 -סױרַא ןביוהעגנָא .קרָאי-וינ ןיא ךיז

 ןטײקיאעֿפ עשירעטכיד גנוי רעייז ןזייוו

 -עגנָא שכלעזַא ןיא טעברַאעגטימ ןוא

 :יװ ןלַאנרושז עשירַארעטיל ענעעז

 ,?ילהטנָאמ קיטנַאלטַא; ,"לעיַאד יהד;

 "ער וינ; ,?סטרַא ןעוועס,; .?*ןָאשיינ;

 וינע ,"ירויקריומ ןַאקירעמַא ,?קילבָאּפ

 -יב ייווצ ןוֿפ רָאטיױא .וװ.ַאא "סיסעמ

 -ַאל; ןוא ?םָאבלַא ילימעֿפ יע; : רעכ

 ןרָאװעג טלייטעגסיוא ;"סנָאשייטנעמ

 ןוא סעיגָאלָאטנַא ענעדײשרַאֿפ ןיא

 .ןעגנולמַאז

 ,(1895--) םייהנעדָאב לעווסקַאמ

 ןיא ןריובעג .רעלייצרעד ןוא רעטכיד

 -טימ גנוי רעייז .יּפיסיסימ ,ליװנַאמרעה
 עלַארעביל ענעדײשרַאֿפ ןיא טעברַאעג

 1918 ןיא ,ןטֿפירשטיײצ עלַאקידַאר ןוא

 ןיא עמעָאּפ עטשרע ןייז טכעלטנֿפערַאֿפ

 ?ףלעסיַאמ דנע .ַאננימ,; : םרָאֿפ -ךוב
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 "זייודַאק ךוב ןייז ןענישרעד 1920 ןיא

 גניסודָארטניאע ןייז 1922 ןיא ןוא
 1931 זיב ןָא טלָאמעד ןוֿפ .?ינָאריײא
 קרעו ַא רָאי ןדעי טכעלטנֿפערַאֿפ
 -ָאר יד 1921 ןיא ןֹוא עכעלטע רעדָא

 ,"סטיעקס רעלָאר ןַא דעקיענ; : ןענַאמ

 ןוא ".מש .יע סקיס, ,"גנירעה קויד,

 רָאי םענעי זיב ."סענדעמ קרָאידוינ,

 רעדנעב 20 טכעלטנֿפערַאֿפ ב ןיוש טָאה

 -סיזירק יד .ןעילב ןטכער ןיא ךָאנ ןוא

 -עּפס ַא טכַאמעג םיא ףיוא ןבָאה ןרָאי

 -רעד םיא ןוא קורדנייא ןרעווש לעיצ

 -סערגָארּפ רעד וצ רעטנעענ טריֿפ

 ןעמ טרעה סנטצעל .גנוגעווַאב רעוו

 ,םיא ןוֿפ טינ

 -כיד ,(1896--) רעדיינש רָאדיזיא

 -ָאה ןיא ןריובעג .רעלייצרעד ןוא רעט

 טכַארבעג .עניַארקוא-ברעמ ,ָאקנעדָאר

 ,דביק ַא סלַא קרָאי-וינ ןיא ןרָאװעג

 טסיא רעד ףיוא ןרָאװעג ןגיוצרעד ןוא

 ,שזדעלַאק יטיס ןיא טרידוטש ;דיַאס

 ןיא ןעגנוֿפַאש ענייז טכעלטנֿפערַאֿפ

 -עלָארּפ ןוא עלַארעביל ענעדײשרַאֿפ
 -נָא ענייז ןשיווצ ,ןטֿפירשטיײצ עשירַאט

 -ּפמעט יהד? : ןענייז קרעוװ עטסנעעזעג

 רעדָא דנע ינָאטנַא ,טס וװַא ןָאשיעט

 -נַארט ר"ד/ :ןענַאמָאר יד ןוא ?סמעָאּפ

 ,"יטיסעסענ ווָא םָאדגניק יהד; ןוא ?טיז

 -עֿפ םייהנעגוג ַא טימ ןרָאװעג טניױלַאב

 סָאװ 1926 ןיא (עידנעּפיטס) ּפישוָאל

 ןיא ןרָאֿפ וצ טכעלגעמרעד םיא טָאה

 "יא ;ןביירש ןוא ןרידוטש עּפָאריײא

 עשידיי ןוֿפ ןעגנוֿפַאש ייר ַא טצעזרעב

 -סיורַא ייז ןוא עקירעמַא ןיא רעביירש

 -שילגנע רענַאקירעמַא ןרַאֿפ טכַארבעג

 ,םלוע ןקידנדייר

 ,(1896--) דלָאג (לַאכימ) לקיימ

 ,רעביירש רעשירַאטעלָארּפ רעטבילַאב

 -עג עמַאס יד ןיא קרָאי-וינ ןיא ןריובעג

 טקידנערַאֿפ .טנגעג עמערָא עטסטכיד



 טזומעג ןוא לוקס קילבָאּפ יד זיולב

 ידּכ ןעגנוקיטֿפעשַאב ענעדיײשרַאֿפ ןכוז
 ןיא .ןרעטלע עמערָא ענייז ןֿפלעה וצ

 יד וצ ןענַאטשעגוצ רָאי 20 ןוֿפ רעטלע
 ןעמונעג ןוא "?וילבָאד וילבָאד יַא;
 ,ןטֿפירשטיײצ עלַאקידַאר יד רַאֿפ ןביירש
 -ףעלָארּפ םעד ןוֿפ סנטסרעמ ןבירשעג

 ןעוועג 1929 ןיא .ןבעל ןשידיי ןשירַאט

 -וינ; יד ןוֿפ רעדנירג יד ןוֿפ רענייא

 -רַאטימ רעקידרדסּכ ַא ןוא ?סעסעמ

 ןוא ?רעקרָאװ יליעד, םעד ןוֿפ רעטעב

 ןבַאגסױא עשיטסינומָאק ערעדנַא

 זיא קרעװ ענעבעגעגסױרַא ענייז ןשיווצ

 גנוליצרעד יד עטסנעעזעגנָא יד

 יד ןוֿפ סנייא ,"ינָאמ טוַָאהטיװ סושזד;

 -רעדָאמ רעד ןיא רעכיב עטסרעלוּפָאּפ

 ,רוטַארעטיל רענַאקירעמַא רענ

 ,(1897--) רעדנעלסױא ףעזָאשזד

 -יֿפ ןיא ןריובעג .רעטכיד רעטמירַאב

 ערעכעה ןייז ןעמוקַאב ןוא עיֿפלעדַאל

 טעטיזרעווינוא דרַאװרַאה ןיא גנודליב

 סָאװ ,זירַאּפ ןיא ענָאברָאס רעד ןיא ןוא

 רעד בילוצ ןרָאװעג טכעלגעמרעד זיא

 -ַאב טָאה רע סָאװ ,ּפישוָאלעֿפ רעקרַאּפ
 רָאטקורטסניא ;1920--21 ןיא ןעמוק

 -עטיל ןוא עיציזָאּפמָאק רעשילגנע ןוֿפ

 טעטיזרעווינוא דרַאװרַאה ןיא רוטַאר

 ;שזדעלַאק ףילקדַאר ןיא רעטעּפש ןוא

 ןוֿפ ךשמ ןיא רָאטקַאדער ןוא רעדנירג

 -עמ יהד; לַאנרושז םעד ןוֿפ 1923--8

 :עיזעָאּפ טעמדיוועג לעיצעּפס ,"רושז

 רַאֿפ עיזעָאּפ רעביא קיטירק ןבירשעג

 ?ןָאס יהד; ןוא *דלרָאװ קרָאי-וינ יהד,

 "יא רָאטקעל ; 1923--28 ןרָאי יד ןיא

 -ינוא רעיבמָאלָאק ןיא עיזעָאּפ רעב

 יד ןוֿפ רָאטיױא ,1929 טניז טעטיזרעוו

 -נָאס; :עיזעָאּפ רעדנעב עקידנגלָאֿפ

 ,ײַא סּפָאלקיײס,; ,"סטעּפמָארט זייר

 ןיא לעה; ,"ַאימ סירָאמַא ַאירָאטסיה;

 וָאנק ,"ןעמיוו וט סרעטעל ,, ,"סענרַאה

 דלָאג לקיימ

 ןַאהד רָאמ; ,"סנריוטיר רָאלעװַארט

 -ַאק ווָארּפ , ,"ריּפסקייש ליוו, ,"דערב

 ליה .ע קנַארֿפ טימ ןעמַאזוצ ,"דיעקלַאװ

 ןגעוו לכה ךס ןשירָאטסיה ַא ןבירשעג

 ;?סרָאה דגניוו יהד/; עיזעָאּפ טלעוו רעד

 -גוא עיגָאלָאטנַא ןַא טלעטשעגנעמאזוצ

 ירדָא טימ .ןעמָאנ ןבלעז םעד רעט
 -עגנעמַאוצ רעדנעלסוא ןַאמעדרָאװ

 װָא גנָאס,; עיגָאלָאטנַא ןַא טלעטש

 ןוֿפ רעכיב טצעזרעביא ;"ַאקירעמַא

 -עילַאטיא ,ןײטַאל ,שטייד ,שיזיױצנַארֿפ

 עיזעָאּפ רַאֿפ ןירּפ ןטימ טנױלַאב ,שינ

 זירּפ ןָאסירעג םיקמ דיִאל םעד ןוֿפ

 'יגוא דרַאװרַאה םנוֿפ עיזעָאּפ רַאֿפ

 -דנילב םעד טימ ; 1918 ןיא טעטיזרעוו

 טֿפַאשלעזעג ןטעָאּפ רעד ןוֿפ זירּפ ןַאמ

 ,ַאנײלָארַאק טוַאס ,ןוָאטסלרַאשט ןוֿפ

 ןעדלָאג; זירּפ םעד טימ ;1924 ןיא

 ןטעָאּפ רעדנעלגנע-וינ רעד ןוֿפ "זוָאר
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 -ָאד טנזיוט ַא ; 1920 ןיא טֿפַאשלעזעג

 -רַאֿפ ןענייז סָאװ ,רעדיל רַאֿפ רַאל

 1929 ןוֿפ ךשמ ןיא ןרָאװעג טכעלטנֿפע

 -עֿפ,-ןרע ;?סמ(ל)ַאּפ, לַאנרושז ןיא

 -עורָאנ ןוֿפ םוידוטש ןרַאֿפ ?ּפישוָאל

 .עיזעָאּפ רעשיג

 -ַאב ,(1892--) ןַאמניײֿפ גניווריוא

 רוטַארעטיל רעביא רָאטקעל רעטמיר

 ; קרָאי-וינ ןיא ןריובעג .רָאטיױא ןוא

 -ָאנכעט סטעזושטַאסַאמ ןיא טרידוטש

 ;דרַאװרַאה ןיא ןוא טוטיטסניא ןשיגָאל

 קינכעט:רינישזניא ןוֿפ רָאטקורטסניא

 -עּפש ,טעטיזרעווינוא רעיָאניליא ןיא

 ןיא רוטַארעטיל רעביא רָאטקעל רעט

 רעטשרע ןייז .שזדעלַאק רענָאטגנינעב

 זיא ,"ןעמ גנָאי רויּפ סיהד, ןַאמָאר

 -סנַאמגנָאל םעד טימ ןרָאװעג טניױלַאב

 -רַאֿפ .19230 ןיא 97,500 ןוֿפ זירּפ ןירג

 -ידיי ענרעדָאמ ןיא ךיז טריסערעטניא

 א ןבירשעגנָא ןוא ןעמעלבָארּפ עש

 ןט19 םעניא ןבעל ןשידיי םענוֿפ קינָארכ ;

 סודניה סירָאמ
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 "רַאֿפ ;"סנָאס יעי רעיה , טרעדנוהרָאי
 -ײשרַאֿפ ןיא ןעגנולייצרעד טכעלטנֿפע

 | ,ןלַאנרושז ענעד
 -ָאמוה (1898---1926) ןַאמדירֿפ דוד

 -וטש ןוא קרָאי-וינ ןיא ןריובעג ,טסיר
 ןרָאװעג .שזדעלַאק יטיס םעד ןיא טריד
 -סירָאמוה ענייז טימ רעלוּפָאּפ רעייז !

 ןשידי םענוא ןעגנולייצרעד עשיט

 ןוא *ץנַארַאמ לדנעמ, לשמל יװ ,ןבעל

 ןציוו ןוא ןסַאּפש ןבירשעג ;ערעדנַא

 ןוא רעקימָאק-עניב ןוא דָאידַאר רַאֿפ

 -םליֿפ יד רַאֿפ קיטש עשיטסירָאמוה

 ידע טימ טעברַאעגטימ ; סרעטַאעט

 ףיַאל יַאמ, :רעכיב יד ףיוא רָאטנַאק

 ,דליֿפגיז , ןיא ןוא "סדנעה רוי ןיא זיא

 ,"רעײֿפירָאלג טיערג יהד

 -ייצרעד ,(1900--) גינירב ןָארימ

 ןיא ןריובעג .ףַארגָאיבָאטױא ןוא רעל

 דניק סלַא ךיז ןגיוצרעד ,סילָאּפַאענימ

 -וינ ןיא טרידוטש ,ענַאטנָאמ ,טויב ןיא

 -ינוא ןיא ןוא טעטיזרעווינוא רעקרָאי

 ןעוועג : עינייווליסנעּפ ןוֿפ טעטיזרעוו

 -כיילג ןוא טייצ עסיוועג ַא רעטעברַא ןַא

 ןיא ןעגנולייצרעד ןבירשעג קיטייצ

 טמירַאב ;ןטֿפירשטײצ ענעדײשרַאֿפ

 ןשיֿפַארגָאיבָאטױא ןייז רַאֿפ ןרָאװעג

 ערעדנַא ענייז ."ןַאמרעגניס, ןַאמָאר

 ,"דונ יהד ןיא ינָאטנַא; : ןענייז ןענַאמָאר

 זיא ןעמ סיהד; ,"ןוַאט ןעּפוָא דייוו;

 ןוֿפ גנוצעזרָאֿפ ַא "רעהדָארּב יאמ

 -ייֵא ןַא וװָא רעטָאלֿפ , .,("ןַאמרעגניס;,

 ."סרעטסיס ירהט; ןוא "דיל

 --1922) ןיקמָאטָאּפ ןַאלַא ירעה

 ןריובעג ,טסיאעסע ןוא רעטכיד (0
 -ינוא םעניא טרידוטש .,קרָאי-וינ ןיא

 -עּפש ןוא עינייוװליסנעּפ ןוֿפ טעטיזרעוו

 -ירעּפסקע טימ ךיז ןבעגעגּפָא רעט

 -ירק-םליֿפ ןוא גנואיצרעד רעלַאטנעמ

 ןעיעסע ןוא רעדיל ןגָארטעגיײב ;קיט
 ןוא עשירַאטעלָארּפ ענעדײשרַאֿפ ןיא



 ךוב ןייז .ןלַאנרושז עשילגנע-שידיי
 םוצ זיא "גרעבמירט וװָא דניקסיס,
 לַאנרושז םעד ןיא ןענישרעד ןטשרע
 -עג רעד ןיא וויטקַא ןעוועג .?ַארָאנעמ;
 -ַאטעלָארּפ עשילגנע יד ןוֿפ טֿפַאשלעז
 .רעביירש עשיר

 "ייצרעד ,(1900--) רעוויס ןיודע
 -ַאו ןיא ןריובעג ,רָאטקַאדער ןוא רעל
 -ַאקַא רעד ןיא טרידוטש .ק.ד ןָאטגניש
 דרַאװרַאה ןיא ןוא רעטסואוו ןוֿפ עימעד
 ױרֿפ ןייז טימ ןעמַאװצ ;שזדעלַאק

 1924 ןיא טריגַאדער ןוא ןבעגעגסיױרַא
 רעטלוב ַא טימ ,טסנוק רַאֿפ לַאנרושז ַא

 ןיא טעברַאעג :ץנעדנעט רעלַאקידַאר

 גנינוויא קרָאי-וינ, ןוֿפ סעיצקַאדער יד
 ןיא טעברַאעגטימ ,"ןָאס; ןוא ?טסוָאּפ
 -ָאטנַא ןוא ןטֿפירשטײצ ענעדיײשרַאֿפ
 -ַארעטיל טייצ עסיוועג ַא ןוא סעיגָאל

 -רָאװ יעדנָאס, ןוֿפ רָאטקַאדער רעשיר

 ןענייז ןענַאמָאר ענייז ןוֿפ :"רעק
 ?ינַאּפמָאק יהד; :טסואװַאב ןטסרעמַא
 -נע יהד דנע רעמעה יהד ןיווטיב, ןוא
 ,"ליוו

 -ַאמַארד ,(1901--- ןעהָאק רעטסעל.
 -יש ןיא ןריובעג ,רעלייצרעד ןוא גרוט
 ,ןביירש וצ ןביוהעגנָא גנוי רעייז .ָאגַאק
 סנטסרעמַא ןענייז רעכיב ענייז ןשיווצ
 "רעב טיערג, ,"סגניּפיוװס, :טנַאקַאב
 ?סדלרָאװ וט; ,"יעלּפ יע ,דלייוו רַאקסָא;

 רעד ןוא דנַאברַאֿפ-ןטעווָאס םעד ןגעוו)
 -יטַאמַארד ,(טלעוו רעשיטסילַאטיּפַאק |

 ענעגייא ןייז ןעמליֿפ יד רַאֿפ טּריז
 ןעמויה וװָאק סמעהוָאמ ןוא ?סגניּפיװס;
 רעטָאֿפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ;"שזדעדנָאב
 ךוב סָאד ןבירשעג ,ןעהָאק ןַאמיײה ר"ד
 ."םוַארט ןֹרהַא;

 םולש ןוֿפ ןוז ,(1902--) שַא ןטיינ
 -יעסע .גרוטַאמַארד ,רעלייצרעד ; ׁשַא

 -רַאװ ןיא ןריובעג .רעקיטירק ןוא טסיא
 ןיא קרָאי-וינ ןייק ןעמוקעג ,ןלױּפ ,עש

 ,ןלוּפ ןיא גנודליב ןייז ןעמוקַאב ; 5
 ןוא ךײרקנַארֿפ ןוא ץייוש רעד ןיא

 ןוֿפ ןטעטיזרעווינוא יד ןיא רעטעּפש

 ןרָאי יד ןיא .עיבמָאלָאק ןוא זויקַאריס

 רַאֿפ סעירַאנעצס ןבירשעג 1922---22

 ןיא ןטֿפַאשלעזעג-םליֿפ ענעדײשרַאֿפ

 ןענייז רעכיב ענייז ןשיוװצ .דואווילָאה

 ,"סיֿפָא יהד; : עקידנגלָאֿפ יד טנַאקַאב

 יהד; ."יעד יעּפ; ,"טרָאש ןיא ווָאל,

 ווָא שטריוס ןיא --- דוָאר יהד, ,"ילַאװ

 -ייצרעד עצרוק ןבירשעג ."ַאקירעמַא

 עטסנעעזעגנָא עמַאס יד רַאֿפ ןעגנול

 -רַא ךיוא יו ,עקירעמַא ןיא ןלַאנרושז

 ןיא ןטכיזרעביא עשיטירק ןוא ןעלקיט

 ,"סעסעמ וינ; ,"ןָאשיינ; : ןלַאנרושז יד

 םעד ןוֿפ דילגטימ .וװ.ַא.א ?לעייד יהד;,

 ןוֿפ גיל רעד ןיא טעטימָאק וויטוקעזקע

 דילגטימ ַא ןוא ,רעביירש רענַאקירעמַא

 רעד רַאֿפ טעטימָאק ןלַאנָאיצַאנ םעניא

 -סערַא עשיטילָאּפ ןוֿפ גנוקידיײטרַאֿפ

 ,עטריט

 ,(הטימסגוצ) הטימסגוז ענָאיל

 -עג .ןירעלייצרעד עלַארעביל (1902--)

 -וטש .יקָאטנעק ,ליווסיאול ןיא ןריוב

 -נעּפ ןוֿפ ןטעטיזרעווינוא יד ןיא טריד

 ןבירשעג .עיבמָאלָאק ןוא עינייווליס

 -קיוו לָא; :ןעגנולייצרעד עקידנגלָאֿפ

 -וט דנע יַאבדוג, ,"קיילע רַא סירָאט

 -ָאקער יהד; ,"ףַאניא רעווענ,,- ,*וָארָאמ

 :"רעבמעמיר וט םיַאט ַא; ןוא "גנינ

 -רעד ןענייז ןעגנולייצרעד עצרוק עריא

 רענַאקירעמַא ענעדײשרַאֿפ ןיא ןעניש

 ,ןלַאנרושז

 -רעד ,(1904--) רעּפלַאה טרעבלַא

 ןיא ןריובעג ,טסיאיעסע ןוא רעלייצ

 ןרעטסעװטרָאנ ןיא טרידוטש ,ָאגַאקיש

 עשפיה ַא טעברַאעג .טעטיזרעווינוא

 .ןעגנוקיטֿפעשַאב ענעדײשרַאֿפ ייב טייצ

 ןיא סיעסע ןוא ןעגנולייצרעד ןבירשעג

 ןלַאנרושז עשירַארעטיל ענעדײשרַאֿפ
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 -רעדָאֿפ םעניא ךיז טקורעגסױרַא ןוא

 רעד ןיא ןגָארטײב ענייז ךרוד טנורג

 ןַא; ןיא ןוא "רעווקס ןָאינוי; גנולמַאז

 טימ סיוא ךיז טנכייצ ;"רָאש יהד

 -טנַאלַאט ןוא טײקיטֿפערק טימ ,תוטשּפ

 ךיוא טסואווַאב .ןעגנוריטערטרָאּפ עלוֿפ

 ?ירדנוַאֿפ יהד, :ןענַאמָאר ענייז טימ

 ,"?טוש יהד; ןוא

 -וֿפטנַאלַאט ,(1905--) ןיוועל ריאמ |

 ;ַָאגַאקיש ןיא ןריובעג .רעלייצרעד רעל

 "יזרעווינוא רעָאגַאקיש ןיא טרידוטש

 -וצטימ ןביוהעגנָא ; זירַאּפ ןיא ןוא טעט

 "סוינ יליעד ָאגַאקיש, יד ןיא ןטעברַא

 ףליהעג סלַא טעברַאעג רעטעּפש ןוא

 לַאנרושז ןכײר םעניא רָאטקַאדער

 ןוֿפ ןבירשעג סנטסרעמ ; "רעייווקסע;

 -גולייצרעד ענייז ןשיווצ :ןבעל ןשידיי

 :עקידנגלָאֿפ יד טנַאקַאב ןענייז ןעג

 ,?ינַאשזד ןוא יקנערֿפ, ,"רעטרָאּפער;

 -יא ,"שטנַאב דלֶא יהד; ןוא הדוהי;

 עקידנּפַאכרַאֿפ ךיא טעטכידעגרעב

 ןעדלָאג יהד, ןיא תושעמ עשידיסח

 ןיא קידנטיידַאב טזיירעג ;"?ןעטנוַאמ

 .?ַאטיא , רעד רַאֿפ עּפָאריײא

 -ערעטניא ,(1906--) הטָאר ירנעה

 -טסע ןיא ןריובעג .רעלייצרעד רעטנַאס

 ןיא ןרעטלע ענייז טימ ןעמוקעג ; ךייר
 ,ןטַאנַאמ 18 ןוֿפ רעטלע ןיא קרָאי-וינ

 ןוֿפ שזדעלַאק יטיס םעניא טרידוטש

 -ָאק, גנולייצרעד עטשרע ןייז .קרָאי-וינ

 ןענואוועג ךיילג םיא טָאה "*ּפילס טרָאל

 : ,גנונעקרענַא עסיורג

 ,ןעטסָאר ָאעל) סָאר .ק דרַאנעל

 -וטש .1908 ןיא ָאגַאקיש ןיא ןריובעג !

 טעטיזרעוװינוא רעַאגַאקיש ןיא טריד

 -רַאֿפ וצ ןגָארטעגיײב .עּפָאריײא ןיא ןוא

 טנייז ,ןלַאנרושז עשירַארעטיל ענעדייש

 -ַאב ןענייז תושעמ-"ןַאלּפַאק , עטמירַאב

 גנורַאֿפרעד רענעגייא ןייז ףיוא טריז

 רַאֿפ ןלוש:טנווָא יד ןיא רערעל סלַא
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 ץלַאמ טרעבלא

 ןגעו טגַָאז ןיילַא רע .ענעסקַאוװרעד

 ,סָאלעװַארַאק יד ,סנַאלּפַאק יד; :םעד

 ןבָאה סעציװַאקסָאמ יד ןוא סקינטימ יד

 ייֵז בָאה ךיא יװ טנרעלעג רעמ ךימ

 עטנכייצעגסיוא עקיזָאד יד ."טנרעלעג

 ןרָאי יד ןיא ןענישרעד ןענייז תושעמ

 ןוא "רעקרָאי-וינ, םעד ןיא 1926--7

 סלַא םרָאֿפ ךוב ןיא ןענישרעד רעטעּפש

 .ן.ַאמיי.ה װָא ןָאשייקושזדע יהד;

 ",ך.ַא.ל.ּפ.ַא.ק

 ןריובעג .ןירעטכיד ,ףלָאװ ַאמע

 ,ָאקסיצנַארֿפ ןַאס ןיא (1865)

 עצרוק ןבירשעג טָאה .ַאינרָאֿפילַאק

 -עמַא ענעדײשרַאֿפ רַאֿפ ןעגנולייצרעד

 ערעסערג עריא .ןלַאנרושז רענַאקיר

 גניאיב סגניהט רעהדָא; : ןענייז קרעוו

 ,"וָאל ןיא לעגידַארּפ ַא; ,"לעווקיא

 סריעהא ןוא "ףיַאל וװָא יַאשזד יהד;
 ןגעוו ןענַאמָאר עריא ."יעדרעטסעי ווָא

 ןגיוצעגוצ ךיז ֹוצ ןבָאה ןבעל ןשידיי

 .  .טײקמַאזקרעמֿפױא עלעיצעּפס

 ןריובעג ,ןירָאטױא ןייטס .דורטרעג

 -וטש ;עינייװליסנעּפ ,יניעהגעלַא ןיא
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 ןיא ןוא שזדעלַאק ףילקדַאר ןיא טריד
 -רעווינוא ןשיניצידעמ סניקּפָאה ןַאשזד
 :ןוֿפ ןעײטשַאב קרעװ עריא .טעטיז
 דנע יֿפַארגַאישזד,/ ,"סוויַאל ירט;
 ,"סירָאטס ןעישזדרָאשזד, ,?סיעלּפ
 יֿפַארגַאײבָאטַא; ,"שזדעלַאנ לוֿפסוי;
 רָאֿפ, עסעיּפ ַא ,"סַאלקָאט ,ב סילַא ווָא

 עכעלטע ןוא "סטקע ירט ןיא סטניעס
 ,קרעוו ערעדנַא

 ןריובעג ,גנילָאװ יקסנורטס  ַאנַא
 ןעמוקעג :דנַאלסור ,ץָאניבַאב ןיא

 -וטש ;1886 ןיא עקירעמַא ןיא
 טעטיזרעווינוא דרָאֿפנעטס ןיא טריד

 -רָאֿפילַאק ןוֿפ טעטיזרעווינוא ןיא ןוא
 קעשזד טימ ןעמַאזוצ ןבירשעג :;ַאינ
 -על סיעװ ןָאטּפמעק יהד, ,ןָאדנָאל

 ַאל רעּפ װָא טעלָאיײװ, ןוא "סרעט

 -ָאס רעביא סעיצקעל ןטלַאהעג ,"זעש
 ,סעמעט עשירַארעטיל ןוא עלַאיצ

 -רעד ,(1890--) ףָארמָאק לעוינַאמ
 -שעג ,קרָאי-וינ ןיא ןריובעג .רעלייצ

 ןוא ןעגנוטייצ ענעדײשרַאֿפ רַאֿפ ןביר
 -ירק םליֿפ ןוא טסנוק סלַא ןלַאנרושז

 -ןגלָאֿפ יד ןבירשעגנָא טָאה .רעקיט
 ,"סמעל ווא סיערג; :ןענַאמָאר עקיד

 ,"סיק סרעלגָאשזד, ,*רעייֿפ וװָא סיָאוװ;
 יִע/ ,"הטעד דנע לוֿפ, ,?טענָארָאק;

 ןוא ?ַאלרעטָאװ, ,"טסעּפמעט רָאי-וינ
 ,קרעוו ערעדנַא עכעלטע

 (1892---) וָאלסניוו רעטסמַאס ַאריַאט
 ,טימס טרָאֿפ ןיא ןריובעג .ןירעטכיד
 -רעווינוא יד ןיא טרידוטש ;ַָאסנַאקרַא
 ןוא ַאיבמָאלָאק ןוא ירוזימ ןוֿפ ןטעטיז

 -עג .עימעדַאקַא טסנוק סיטעניסניס ןיא
 ןעלקיטְרַא ןוא ןעגנולייצרעד ןבירש
 ןעקירעמַא;? : יו ןלַאנרושז עכלעזַא רַאֿפ
 ,"יטרעביל, ,"רעקרָאי-וינ, ,"ירויקרעמ
 -קיּפ, ,"ןַאינַאּפמָאק םוָאה סנעמואוו;
 ןוא ?ןעטילָאּפָאמסָאק, ,"ויווער לַאירָאט
 -עג ןענַאמָאר עריא ןשיוװצ .ערעדנַא

 לּפיּפ , ,"סמיערֿפ רָאשטקיּפ, : ךיז ןעניֿפ
 ,*יַאּפ ירעבולב, ,"רענרָאק יהד דנוַאר
 :ןסעיּפ יד :ערעדנַא ןוא ?ןעידימָאק;
 רוטרַא טימ) ?ןטעהנַאמ ווָא לקייס;
 ךוב ַא ןוא ;"ויוורעטניא ,(ןַאמשטיר

 יַאמ ,ןוָא יַאמ, : ןעגנולייצרעד עצרוק
 ןבירשעג ךיוא טָאה ."דנעל וויטיענ

 .ןעמליֿפ יד רַאֿפ סָאירַאנעצס
 -כיד ,(1895--- ןָאסדיווייד ווַאטסוג

 ןיא ןריובעג .גרוטַאמַארד ןוא רעט
 קרָאי-וינ ןיא ןעמוקעג ; ןליוּפ ,עשרַאוװ
 רעיבמָאלָאק ןיא טרידוטש ;1896 ןיא
 ןוֿפ רָאטקַאדער ןעוועג ; טעטיזרעווינוא
 עשירַארעטיל עניילק ענעדײשרַאֿפ

 ןוֿפ רעבעגטַאר רוטַארעטיל ; ןלַאנרושז
 ןוא גַאלרַאֿפ סערּפ ןעישזדרָאשזד רעד

 רַאֿפ רעקיטירק רוטַארעטיל ןוא קיזומ

 ענייז ןשיווצ ."רָארימ קרָאי-וינ; רעד
 סנָאס,; :ךיז ןעניֿפעג עיזעָאּפ רעכיב
 -נָאװ יהד הטָאמלעמ ,, ,"ןָאשיערָאדַא ווָא

 -ָאס ווָא ירושטנעס ףעה יע; ,"רערעד
 יד ןוא ;"סטענָאס יטנעווט, ןוא "סטענ
 -ַאזוצ) ?גנירּפס ןיא טיַאט יע, : ןסעיּפ
 ןַא (רעדנעלסוא ףעזָאשזד טימ ןעמ

 יִש סמַאק רעהד; ,דנעה רעהדָא יהד
 .ערעדנַא עכעלטע ןוא *םיַאט

 ,רעטכיד ,(1896--) גהעבזניג סיאול
 -וטש .יזריושזד וינ ,קרַאונ ןיא ןריובעג |

 רעיבמָאלָאק ןוא סרעגטור ןיא טריד
 יהד ןיא רערעל ַא :ןטעטיזרעווינוא
 -עּפ ןוא ןייבדואוו ןוֿפ ?סלוקסדיַאה;,
 ןוֿפ רעטכיד .יזריושזד וינ ,ןָאסרעט
 יהד וװָא קיהטע; עיזעָאּפ ךוב םעד
 רַאֿפ ןזיירּפ עכעלטע ןענואוועג ."טסעּפ

 ןיא ךיז ןעניֿפעג סָאװ ,סעמעָאּפ ענייז
 -נוא :יוװ ,סעיגָאלָאטנַא ענעדײשרַאֿפ

 דנע ןעקירעמַא ןרעדַאמ; סרעיַאמרעט

 ,ערעדנַא ןוא *ירטעַאּפ שיטירב
 . "רעד ,(1900--) גרעבלַאד דרַאודע

 -ַאסַאמ ,ןָאטסָאב ןיא ןריובעג .רעלייצ
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 רעיבמָאלָאק ןיא טרידוטש ,סטעסושט
 -רושז יד רַאֿפ ןבירשעג .טעטיזרעווינוא
 ,(ןָאדנָאל) "ויווער ילטײנטרָאֿפ , : ןלַאנ
 ,?ירטעָאּפ , ,(זירַאּפ) ?רעטרַאװק יהד;
 -עמ וינ, ,"קילבָאּפער וינ; ,"ןָאשיענ;

 קרָאי-וינ, ,"סמיַאט קרָאי-וינ; ,"סיס
 :ןענַאמָאר יד ןבירשעג .וװ .ַא .א ?טסוָאּפ
 "שירעּפ וה זוָאהד, ,,סגָאד םָאטַאב;
 ,ירלַאװַאק וט גנישָאלֿפ םָארֿפ,; ןוא

 רעד ןוֿפ ןרָאװעג ןבילקעגסיוא זיא סָאװ

 רעד סלַא "סטרַא ירערָאּפמעטנַאק,

 ,1932 ןוֿפ ןַאמָאר רעטסעב
 -רעד ,(1904--) יסעב ליסיס ַאוולַא

 "וטש .קרָאי-וינ ןיא ןריובעג .רעלייצ
 -רעווינוא רעיבמָאלָאק םעד ןיא טריד

 -וָאלעֿפ םייהנגוג ַא ןענואוועג ; טעטיז
 ןשירעֿפעש ןייז רַאֿפ 1932 ןיא ּפיש
 -ירק רוטַארעטיל ןוא רעטַאעט ;ןביירש
 יליעד ןילקורב; :רעד רַאֿפ רעקיט
 ?ךושטַארעטיל וװָא יעדרעטַאס, ,"לגיא

 -בָאּפער וינ, ,"ןעמקוב, ,"סרענבירקס;
 -נַא ןוא "טיאֿפ, ,"סעסעמ וינ; ,"קיל

 טסעֿפ דרַאוַאה

 -ייצרעד עצרוק ענייז ; ןלַאנרושז ערעד

 עטסעב יד ןיא ןענישרעד ןענייז ןעגנול

 -סיוא ןענייז ןוא ןלַאנרושז עשירַארעטיל

 עצרוק עטסעב יד ןשיוװצ טלייוורעד

 ,1933 ,1932 ,19231 ןוֿפ ןעגנולייצרעד

 : ןענַאמָאר יד ןבירשעג .1926ןוא 4

 ןעמ,, ןוא ?סענרעדליוו יהד ןיא לעווד,

 ןעגנובעלרעביא ענייז ןגעוו ,"לטעב ןיא

 * .עינַאּפש ןוֿפ רעדלעֿפטכַאלש יד ףיוא

 "ייצרעד ,(1905--) ןַאמּפיל ץניַאה

 ,דנַאלשטיײיד ,גרובמַאה ןיא ןריובעג .רעל

 -רעווינוא רעטרוֿפקנַארֿפ ןיא טרידוטש

 -גַאװ; : ןענַאמָאר יד ןבירשעג ;טעטיז

 ןכלעוו רַאֿפ "טסימ יהד ןיא סרערעד

 "זיירּפ רעּפרַאה; םעד ןעמוקַאב טָאה רע

 ןוֿפ ןַאמָאר רעשטייד רעטסעב רעד סלַא
 רעדריומ,, ,טוַא קוָארֿב סיאיּפ , ,(0

 סרעײֿפ, ,"ןנַאמרעשזד ןיא דיעמ --

 דלֶא ןַא ווָא סטיַאנ,; ,"דנוַארגרעדנַא

 קרעוו ךעלטֿפַאשנסיוװ ַא ןוא *דליַאשט

 -רַאֿפ זיא רע ."ריע יהד םָארֿפ ןָאזיָאּפ,

 ןעוו דנַאלשטייד ןוֿפ ןרָאװעג טקיש

 ענייז .טכַאמ ןיא ןײרַא זיא רעלטיה

 -ײשרַאֿפ ןיא טצעזרעביא ןענייז קרעוו

 ,ןכַארּפש ענעד

 -עטכיד (1905--) רעגניזעלס סעט

 "וטש ןוא קרָאי-וינ ןיא ןריובעג .;ןיר

 ןוא שזדעלַאק רָאמטרָאװס ןיא טריד

 -ַאנרושז רַאֿפ עלוש רעיבמָאלָאק ןיא
 -רעד ןענייז ןעגנולייצרעד עריא .םזיל

 ,"ירויקרעמ ןעקירעמַא; ;ןיא ןעניש

 ,"ירָאטס רעטרָאוװק סיהד, ,"ינַאגַאּפ ,

 "םורָאֿפ- ןוא "ישזדלָאטנַא ירָאטס,

 ,ןלַאנרושז

 -רעד ,(1907---ןלעּפַא ןימַאזעזדנעב

 -וטש קרָאי-וינ ןיא ןריובעג .רעלייצ
 "עג .שזדעלַאק טעיַאֿפַאל ןיא טריד
 ?יַאג ןיערב; :ןענַאמָאר יד ןבירש

 -ייצרעד עצרוק .ןוא "דנוַארע ןָאר;

 .ןעגנול
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 רעגעלרַאֿפ ,רעטסוש ןלָאקניל

 ,(1887--) רעשזדניוועל ךילרע ַאמע

 -יש ןיא ןריובעג .ןירעלייצרעד-רעדניק

 -ַאקיש ןיא טרידוטש ;יָאניליא ,ָאגַאק

 -ַאק ףילקדַאר ןוא טעטיזרעווינוא רעָאג

 -רעד לָאצ עסיורג ַא ןבירשעג .שזדעל

 ,רעדניק רַאֿפ ןסעיּפ ןוא ןעגנולייצ

 ַא ןעמעט עשילביב ןגעוו סנטסרעמ

 סירָאטס לבייב" :ןענייז ייז ןוֿפ לָאצ

 ירָאטס יהד; ,"לּפיּפ לטיל ירעוו רָאֿפ

 טימ ןעמַאזוצ ןבירשעג) "ושזד יהד ווָא

 (רעשזדניוװעל .שזד יל ,ןַאמ ריא

 "עג טָאה סָאװ) "ןַאַאנַאק ווָא סּפיערג;

 -נָאק ןלַאנָאיצַאנ ַא ןיא זיירּפ ַא ןענואוו

 ךיוא טָאה .קרעוו ערעדנַא ןוא (טסעט

 ןוֿפ ןזיירּפ עלַאנָאיצַאנ ייווצ ןענואוועג

 .?ַאקירעמַא וװָא גיל ַאמַארד; רעד

 -רעדניק ,(1897--) רעַאג ףעזָאזעזד

 .עיבַארעסעב ןיא ןריובעג .רעלייצרעד

 סלַא עקירעמַא ןיא ןעמוקעג ;עינעמור
 ןטעטיזרעווינוא יד ןיא טרידוטש ; דניק

 -רָאֿפילַאק ןרעהטָאס ןוא ַאטָאסענימ

 ןעגנולייצרעד-רעדניק ענייז ןשיווצ .עינ

 ,?טיַאלֿפ קישזדעמ יהד; :ךיז ןעניֿפעג

 ןֹוא ?םָאירעמ דלָאק דנעשזדעל יהד;
 עצרוק ןבירשעג ךיוא טָאה .ערעדנַא

 .ןעלקיטרַא ןוא ןעמעָאּפ ,ןעגנולייצרעד

 ןענעק ץַאלּפ ןיא לגנַאמ ןבילוצ

 יד ב"ַא ןטיול ןענָאמרעד זיולב רימ
 ,ןייטשנזיא דוד הדוהי ::עקידנגלָאֿפ
 קנערֿפ ןילעדעמ ,וָאשנריוב .ַא ילנעטס

 -ליג ,ָאנדורב גילעז ַארזע ,סעדנערב
 ילסעל דנָאמיער ,לעירבַאג ףלָאװ טרעב
 ןַאמרעה ,במָאלָאג ףעזָאשזד ,ןַאמדלָאג

 -ָאה ןַאמדוג לעוימעס ,שטיוד רעכַאב

 קעשזד ,דרָאװדואו ןעלעה ,ןײטשנעֿפ

 ,לַאשרַאמ גרעבצניג דרַאנָאעל ,טיעל

 -סונ דוד ןַאשזד ,סעגונ ןַאמוינ םַאירימ

 ינַאמע ,(רעיײּפַאס) ריּפַאס לוָאס ,םוַאב

 ,סעדלעס ןעיוויוו ַאָאכסליד ,סקַאס םוחנ

 -ָארּפ סירָאמ ןָאטלימ ,ךעלרע דרַאנעל

 ,דלעֿפ לַארָאק זוָאר ,סקוֿפ לאינד ,רעּפ

 -בָאק .ַא ןָאטנעטס ,קנערֿפ .ק סנערָאלֿפ

 -נענָארק סיאול ,לעדנַאק רעבַא ,ץנעל

 ּפיליֿפ ,דלעֿפנעזָאר לֹוָאּפ ,רעגרעב

 ןָאסנעב םַאיליו ןוא ןיקסַאר סקעמ

 .רעטכיר

 ןוֿפ רענייא (1914--) טסעֿפ דרַאוַאה

 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטסירטעלעב עגנוי יד

 ןיא ןעמָאנ ןסיורג ַא טכַאמעג ךיילג

 "יובעג ַא זיא טסעֿפ .רוטַארעטיל רעד

 ןענייז ןטסעבמַא .רעקרָאי-ינ רענער

 יהד ,ןיעֿפ םַאט ןעזיטיס , ןייז טנַאקַאב

 ."דוָאר .םָאדירֿפ- ןוא "ןעקירעמַא

 -ער ןוֿפ טריקַאטַא קרַאטש סנטצעל

 .ןזיירק ערענָאיצקַא

 ןריובעג (1912--) ןהֵאק טרעבלַא

 ןיא ןעמוקעג ,דנַאלגנע ןיא ןרָאװעג

 טומטרָאד ןיא טרידוטש ןוא עקירעמַא

 טימ ןעמַאזוצ .םזילַאנרושז שזדעלַאק

 טָאה סרעיעס לקיימ רבח ןטנעָאנ ןייז

 -עי סָאװ ,רעכיב יירד ןבירשעגנָא רע

 ןַא טכַאמעג טָאה ייז ןוֿפ רענייא רעד
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 ףמַאק םעד ןֿפלָאהעג ןוא רעדורֿפױא

 יהד; ,,שזַאטָאבַאס; --- עיצקַאער ןגעק
 יהד; ןוא "סייּפ יהד טסניעגע טַאלּפ

 ,?ַאישָאר טסניעגע יסעריּפסנַאק טיערג

 ןיא ויטקַא ןבעל ןלענָאיצַאזינַאגרָא ןיא

 -ערּפ -- ןעגנוגעווַאב עוויסערגָארּפ

 ןלַאנרעטַארֿפ ןשידיי םנוֿפ טנעדיז

 -דַא ןוֿפ דילגטימ ַא ןוא ןדרָא-סקלָאֿפ

 -עמַא םנוֿפ טעטימָאק ןויטַארטסינימ

 ,סערגנָאק ןשידיי רענַאקיר
 :רעווָאכָאלש ירעה רַאסעֿפָארּפ

 -ָאט) *ירָאטס ףעזָאשזד סנָאמ סַאמָאט;,

 ןַא (ןֿפסוי ןוֿפ עטכישעג סנַאמ סַאמ

 -יֿפ ןוא עכעלטכישעג יד ןוֿפ זילַאנַא

 -ַאב סנַאמ סַאמָאט ןיא ןטייז עשיֿפָאזָאל

 עסיורג סָאד ךיוא יו ,קרעוו ןטמיר

 ,"טסָאל זיא סיָאװ וָאנ; קרעוו

 עקינייא ןבירשעג :ץרעה לאונמע

 ךיוא ייז ןשיווצ ,ןלָאקניל ןגעוו קרעוו

 ןוא עיֿפַארגָאיב ַא ."סקיּפס ןלָאקניל;
 םעד ןגעוו ןטָאדקענַא ענעדײשרַאֿפ

 עטקינײארַאֿפ יד ןוֿפ טנעדיזערּפ ןסיורג

 | ,ןטַאטש
 -יל ךוב ריא :-ַאקסנערוטַאב ירעמ

 -לַאק ַא) "יַאקס גנינרָאמ דלָאק; רעד

 ןענואוועג טָאה (למיה ןגרָאמירֿפ רעט

 ,1927 ןיא זיירּפ רעצילוּפ םעד

 עגנוי (1916--) ןָאסניוװעל לערעפ

 91,000 ןוֿפ זיירּפ ַא ןענואוועג ,ןירעטכיד

 ןשיטסימיטּפָא ןלוֿפטכַארּפ ריא רַאֿפ

 יד) "ָארָאמוט ווװָא דלרָאװ יהד, דיל

 רעטרעדנוה ןשיווצ (ןגרָאמ ןוֿפ טלעוו

 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטעָאּפ רענַאקירעמַא

 טסעטנָאל רעדיל םעד ןיא טקילײטַאב

 -עטשסיוא טלעוו רעקרָאי-וינ רעד רַאֿפ

 ,1929--=40 ןוֿפ גנול

 ַא ןוֿפ ןוז (1921--) רעמיערק ןרהָא

 -עגנָא ,רעוט ןדרָא םענעברָאטשרַאֿפ

 16 ןוֿפ רעטלע ןיא ןביירש וצ ןביוה

 לכיב טשרע .ןייז ןבעגעגסױרַא .רָאי

 -קעוו רעד) *קַאלק םרַאלַא יהד; רעדיל
 -ולָאװער ענייז ןוֿפ עקינייא .(רעגייז
 םינמיס ךיז ןיא ןבָאה רעדיל ערענָאיצ
 ךיוא טביירש ;טנַאלַאט ןסיורג ַא ןוֿפ

 רעביא ןטכיזרעביא עשיטירק סנטצעל

 .עיזעָאּפ

 ןעגנולייצרעד עצרוק ןוֿפ סרעטסיימ

 1924) ,םעלג (עדסרַאמ) ויגָאטנָאמ
 ,רעטסעשטנַאמ ןיא ןריובעג (1877--
 ןיא עקירעמַא ןיא ןעמוקעג ,דנַאלגנע
 שזדעלַאק יטיס ןיא טרידוטש ןוא 0
 "וא רעקרָאי-וינ ןיא ןוא קרָאי-וינ ןוֿפ
 טכַאמעג רעלוּפָאּפ ךיז .טעטיזרעווינ
 -רעד עטכייל ,עשיטסירָאמוה ענייז טימ
 ןוא שַאטָאּפפ לשמל יוװ ,ןעגנולייצ
 ענייז ןוֿפ ליֿפ .וװ.ַאאא "רעטומלרעּפ
 לַאװק רעסיורג ַא ןעוועג ןענייז ןסעיּפ
 סָאװ-ּפַאנק ןבָאה רעבָא הסנכה ןוֿפ
 -יל רענַאקירעמַא רעד וצ ןגָארטעגיײב
 | .רוטַארעט

 ,(1882--) ,ישטיווָאקרעב דַארנָאק
 ןיא ןריובעג .טסילעוװָאנ רעטמירַאב
 -ירּפ גנודליב ןייז ןעמוקַאב ,עינעמור
 ,1916 ןיא עקירעמַא ןיא ןעמוקעג .טַאװ
 ןיא ןעגנולייצרעד ביײהנָא ןיא ןבירשעג

 1917 ןיא .שידיי ןיא ןוא שינעמור
 ןשיווצ .שילגנע ףיוא ןעגנַאגעגרעביא

 טכוד ,ןענייז רעכיב 20 רעביא ענייז
 -ַאשט וװָא םיַארקק :עטסעב יד .,ךיז
 טסָאד, ,(הקדצ ןוֿפ סנכערברַאֿפ) "יטיר
 ,(קרָאי-וינ ןוֿפ ביוטש) *קרָאי-וינ ווָא
 ,(ןגערב עיינ ףיוא) "סרָאש וינ ןַא;
 ,(ןטניװ עקידנעגניז) "סדניוו גניגניס,
 יהד וװָא ירָאטס, ,"ןעמטוָאב .ַאגלָאװ;
 -יצ יד ןגעו השעמ יד) ?סיסּפישזד
 ןיעמ; ,(םירעיוּפ) ?סטנעזעּפ, ,(רענייג
 -ניא, ,(גנַאגנײרַא טּפױה) "סנערטנע
 -ביולגמוא יד) "סנַאקלַאב לבידערק

 -רוק ךיוא ןבירשעג .(ןענַאקלַאב עכעל
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 -רַאֿפ ןיא ןעגנולייצרעד רענייגיצ עצ
 עקינייא טָאה ;ןטֿפירשטיײצ ענעדייש

 -שידיי ןייז טנקײלרַאֿפ ןעמ טגָאז ,לָאמ

 ,ןליֿפעג עשידיי טקידיילַאב רעדָא ,טייק
 טלעג עמוס ַא ןענואועג סנטצעל
 -ונטנַא , יד רַאֿפ ןילּפַאשט ילרַאשט ןוֿפ
 ןעניֿפעג סָאװ ענייז ?ןעקנַאדעג ענעמ
 ,"רָאטַאטקיד, םליֿפ ןיא ךיז

 -עג (1885--) ַאקסרעשזעי ַאשזדנַא

 -שֵמַא ןיא ןעמוקעג ,דנַאלסור ןיא ןריוב

 -טעווס ןיא טעברַאעג ; 1901 ןיִא עקיר

 ;ןיכעק סלַא ןוא ןקירבַאֿפ ןיא ,רעּפעש
 -גןלייצרעד עצרוק ןביירש ןביוהעגנָא
 רעקרָאיוינ םניא ןבעל םנוֿפ ןעג
 גנולייצרעד עצרוק ריא .דיַאס טסיא
 -סיוא ןיא "דנעל יהד וװָא טעֿפ יהד;
 -ָאלָאטנַא םעד ןוֿפ ןרָאװעג ןבילקעג

 יד סלַא ,ןעיירבָא .שזד דרַאװדע טסיג
 שריא ןשיוצ ,1919 ןוֿפ עציקס עטסעב
 ירגנָאה; : ןענייז ןעגנולייצרעד ערעדנַא

 ןיא -- רעצרעה עקירעגנוה) ?סטרַאה

 ןרָאװעגג טכַאמעג ןוֿפרעד זיא 2

 -ענעט יהד וװָא עמָאלַאס, ,(םליֿפ ַא

 "סענילנוָאל ווָא ןערדלישט, ,"סטנעמ

 ייג 'דערב, ,טײקמַאזנייא ןוֿפ רעדניק)

 טנַאגָארַאא ,(רעבעג-טיורב) ?סרעוו

 ,(רעלטעב רעקידהּפצוח רעד) ?רעגעב

 ךיא סָאװ ץלַא) "יב רעווענ דוק יַא לֶא

 ,ןייז טנעקעג טינ לָאמנייק בָאה

 ,(1891--- ןעהָאק יָאר סואווַאטקָא

 ןריובעג .רעביירש ןסעיּפ ןוא עציקס

 .ַאנײלָארַאק טוַאס ,ןָאטסלרַאשט ןיא

 ןוא שזדעלַאק ןָאסמעלק ןיא טרידוטש

 ,שזדעלַאק ןרעהדַאס םעהגנימריב ןיא

 רַאֿפ רעינישזניא ליוויצ סלַא טעברַאעג

 -מַאק ןָאריײא דנע לֹוָאק יסענעט רעד

 -עג רָאי 20 ןוֿפ רעטלע ןיא .עינַאּפ

 עכעלגעט יד ןיא ןטעברַאוצטימ ןעמונ

 -לרַאשט ןוא םעהגנימריב ןוֿפ ןעגנוטייצ

 ,שזד .נ ןָאיעב יד ןיא רעטעּפש ,ןָאטס

 -רָאמ,, .שזד .נ ,קרַאונ יד ןוא ?סמייט;
 -קע ןבעגעגּפָא 1912 ןיא ."רַאטס גנינ
 -קַארּפ ןוא ץנעדורּפסירוי ןיא ןעמַאז
 עיסעֿפָארּפ ץעזעג רעד ןיא טריציט
 ןבעגעגרעביא 1915 טניז .רָאי ייווצ
 ןשיווצ .רוטַארעטיל וצ ןצנַאגניא ךיז

 ןענייז ןעגנולייצרעד רעדנעב 36 ענייז
 יהד; :עקידנגלָאֿפ יד טנַאקַאב רעמ

 ,(ץוריּת רעטיור רעד) ?ײבילַא ןָאסמירק
 ,(ינָאבע עטרילָאּפ) ?ינָאבע דשילַאּפ ;
 סקעז) "סענקרַאד וװָא סדנָאקעס סקיס;
 / "טייגדימ; ,שינרעטצניֿפ ןוֿפ ןדנוקעס
 -ָאקָאשט דעטרָאסַא; ,(טכַאנ עבלַאה)

 ןסעיּפ ענייז ןשיווצ .ערעדנַא ןוא ?סטעל
 ,(סנטָאש) ?סוָאדעש, :טנַאקַאב ןענייז
 ןדעי) ?טיַאנ יעדרעטַאס ירעווע; ןוא
 יד) "שזדרָאקס יהד, (טכַאנייב תבש
 גנַאל ןרָאי ןבירשעג ,(שינעקישנָא
 "טסוָאּפ גנינוויא יעדרעטַאס; רעד רַאֿפ
 -עג בעל רעגענ ןגעוװ ןעגנולייצרעד
 -ַאנעצס-םליֿפ 20 רעביא ךיוא ןבירש
 ,סָאיר

 ןרַאטױא ענעדײשרַאֿפ

 -שג (1870--1922) סירָאמ טיווקליה
 רעמ ענייז ןשיוצ .דנַאלסור ןיא ןריוב
 םזילעשַאס; : ןענייז קרעוװ עטסואווַאב
 ירָאטסיה, ,"סיטקַארּפ דנע ירָאיט ןיא
 -ַאס, ,"סע-וי יהד ןיא םזילעשָאס וװוָא
 ."ָאל יהד דנע סרעקרָאװ יהד ,םזילעש

 ---1944) דלַאונעדירֿפ טרעברעה
 ךיז טניֿפעג קרעװ ענייז ןשיוװוצ (0
 -עלקעד יהד ווָא ירָאטסיה יהד; ךיוא

 "סנעדנעּפעדניא ווװָא ןָאשיער

 ,(1875--1945) רעריסַאק טסנרע
 ןשיווצ ,(?ןעיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןריובעג
 -ָאליֿפ רעביא קרעװ ענעדישרַאֿפ ענייז
 ירָאטסיה;, :ןענַארַאֿפ ךיוא זיא עיֿפָאז
 ,יֿפָאסַאליֿפ ווָא
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 --1946) ןעללַאק ריַאמ סיערָאה

 -וקעג ,דנַאלשטייד ןיא ןריובעג (2

 יירד ןוֿפ רעטלע ןיא עקירעמַא ןיא ןעמ
 ליֿפ ןוֿפ רָאטיױא ןוא רָאסעֿפָארּפ ,רָאי

 -ליווא :"ייז ןשיוװצ ,קרעוו עשיֿפָאזָאליֿפ
 ,"ןָאסגרעב ירנעה דנע סמיעשזד םַאי
 יהד ןיא יסַארקָאמעד דנע רושטלוק,

 -רָאװ ,"יטעייסָאס ירֿפ יע; ,"סעדוי
 "סנעייס טסנגע ןָאשזדילער דנע ריצֿפ

 .ערעדנַא ןוא
 -ַאב רעד (1878--1929) ןיגלָא .י .מ

 ,רעלטסניק ןעּפ רעשידיי רעטּביל

 ןיא ןבירשעג ,רעריֿפ ןּוא טסיסקרַאמ
 .ייז ןוֿפ טצעזרעביא רעדָא ןכַארּפש ליֿפ
 עטסקיטכיוװ ענייז ןענייז שילגנע ןיא
 ןעשָאר יהד ווָא לוָאס יהד; :רעכיב

 "ָאר יהד וט דיַאג יע, ,"ןָאשולָאװער
 -וימָאק יַאהו" ,"רושטַארעטיל ןעש
 -גוַאק סטיא דנע םזיאיקצָארט, ,*? םזינ
 יו ,"רעטקערעק ירענָאשולָאװער-רעט
 רעקילדנעצ ןוא ןטעלֿפמַאּפ ליֿפ ךיוא
 רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא ןעלקיטרַא
 ,רוטַארעטיל רעשיטסינומָאק ןוא

 -עג ,(1878--) זַאגיונ ןַאמוינ םירמ
 טכעלטנֿפערַאֿפ ,סנילרָא וינ ןיא ןריוב

 זיא סָאװ ?סרעוַאלֿפ ירעֿפ,, ךוב זיירּפ ַא

 -ָארייא ליֿפ ןיא ןרָאװעג טצעזרעביא

 "וילב וװָא סדיעש; ;ןכַארּפש עשיאעּפ

 עסעיּפ ַא ;ענעסקַאװרעד רַאֿפ רעדיל
 קרעוו ליֿפ ןוא "סטימרעּפ םעדעמ ףיא,

 ןסַאר ןוא רעקלעֿפ ןשיוװצ םולש ןגעוו
 ,רָאטּפלוקס ַא ךיוא .רעדניק רַאֿפ

 רָאטױא ,(1888--) דניקטינש .ט .ה

 יד ךיוא ייז ןשיוװצ .קרעוו ליֿפ ןוֿפ

 יהד, ,"סלבמעש; עסעיּפ גירקי-יטנַא

 ָאעלק} ,"סבעד ןישזדוי וװָא ירָאטס

 .ַא,א ?ירעייד טעוויירּפ סַאירטַאּפ

 (1889--1944) ןהֵאק רשדנַאסקעלַא

 םיסקַאמ ןוֿפ שילגנע ןיא רעצעזרעביא

 .קרעוו סיקרָאג

 (1889--) ןעזַאהלָאמש .ד לעוימעפ

 ,קרָאי-וינ ןיא טרידוטש ןוא ןריובעג
 -ָאכיסּפ רעביא קרעװ יירד ןוֿפ רָאטיוא
 "וידע גניזיַאנַאמויה; ךיוא יו ,עיגָאל
 ?סערגָארּפ וט דוָאר וינ; ,"ןָאשיעק
 -גניעשט רוַא; ,"וויעהיבסימ יװ יאהו;
 .ערעדנַא ןוא רושטיענ ןעמויה גנישזד

 ןריטָאנרַאֿפ ץַאלּפ ןיא לגנַאמ ןבילוצ

 ײר ַא ןוֿפ ןעמענ יד זיולב ָאד רימ

 19239) ,טרעּפלַא םעהערבייא : ןרָאטיױא
 (1865--:1940) סענָאדָאב לוַאס ,(1871---

 דעה רוי ּפיק)/ ןייטשנרעב רעטלָאװ

 .רעדנָאהט;) יבָאקעשזד ילַאנַא ,("ןוָאד

 .ט טימ ןעמַאזוצ) "ַאניַאשט וװָא טוַא

 רוטרַא : ךַאברעטוַאל לרַאשטיר ; (טיַאוו

 ןעלּפ סקעלַא ,(סוקָאֿפ) רעלימ
 םהרבַא ,(?סירט ווילָא יהד ןיא דניו

 -קָאמעד יהד דנע םזיסקרַאמ/, ,ידנַאל

 - רעגניזעלש .מ .ַא ,"ןָאשידַארט קיטַאר

 ָאשזד ,"ןָאסקעשזד וװָא שזדיע יהד,

 ."דנעלטסיצוו; רעלקניס

 סָאװ רעביירש עשילננעישידיי

 ףיוא ןזיװַאב סנטצעל ךיז ןכַאח

 ןיא טנָאזירָאה-רוטַארעטיל םעד

 ,עקירעמַא

 ַא ןֿפורעגסױרַא -- רעלעמ ינדיס

 ,גנולייצרעד ןייז טימ סערעטניא ןשּפיה

 ַא טרעדליש ,"יַאקס יהד ןיא סטור;

 .עקירעמַא ןיא עילימַאֿפ עשידיי

 גנולייצרעד ןייז --- לעגָאֿפ ףעזָאשזד

 סָאד טביײרשַאב "שזדירָאק סנעמ יש;
 עילימַאֿפ רעשידיי-שיליוּפ ַא ןוֿפ ןבעל

 ,טייצ-סיזירק ןיא

 -טנֿפערַאֿפ -- בָאקיעשזד ימָאַאנ
 "גנירעדיוו; :ןעגנולייצרעד ייווצ טכעל
 ,"דַאג דליימ יהד; ןוא

 גנולייצרעד ַא -- דנױרֿפ פיליֿפ
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 ןַא ןוֿפ ןבעל םענוֿפ ,"סגניק װָא קוב; |
 ןשירַאגנוא ןוֿפ עילימַאֿפ רענַאקירעמַא

 ,םַאטשּפָא

 -יל עטצעל ןייז --- ןירדָאט סירָאב

 ."לּפיּפ ןעוועס, ךיז טֿפור גנולמַאז-רעד

 וויאיוא ךוב ןייז -- רעסעל ןעלע

 שטכישעג יד זיא ,"הטיר לערָאל יע טוַא

 :ןדיי רענַאקירעמַא עטמירַאב ריֿפ ןוֿפ

 -מעק רעטמירַאב ,רָאדַאװלַאס סיסנַארֿפ

 עיצולָאװער רענַאקירעמַא רעד ןיא רעֿפ

 ,זעּפָאל ןרהַא ,(רעדנוזַאב םיא ןגעוו עז)

 -נוא ןוא רחוס רעשידיי רעטמירַאב ַא

 רעד ןוֿפ טייצ רעד ןיא רעמענרעט

 ןעקנעמ סקעזייא ַאזַא ,עיצולָאװער

 רענַאקירעמַא ןטסטמירַאב יד ןוֿפ ענייא

 ןוא ןירעטכיד ַא ךיוא יוװ סעסירטקַא ;

 ,(ןביוא עז) סורַאזַאל ַאמע

 יהדע --- ןַאמדלָאג ןָאמָאלָאס ר"ד

 ַא ,(טייק ענעדלָאג יד)"ןיעשט ןעדלָאג
 -שילגנע יד ןענעקַאב וצ טכוז סָאװ ךוב

 -רוטלוק ערעייז טימ ןדיי עקידנדער

 .תורצוא

 יד טריגַאדער -- ץרַאװש .ו ָאעל

 וװָא ירושזערט ןעדלָאג יע; עיגָאלָאטנַא

 רענעדלָאג ַא) "רושטַארעטיל שיאושזד

 ואוו ,(רוטַארעטיל רעשידיי ןוֿפ רצוא

 -ידיי ןוֿפ ןטֿפירש ןבילקעגּפָא ןענייז סע
 טכַא ןיא ןעגנוֿפַאש עשירַארעטיל עש

 -יטנָאק ריֿפ ןוא ןכַארּפש ןעצ ,רעדנעל
 ,ןטנענ

 -עגנעמַאוװצ -- רעױֿפ .ע ןָאיל

 .יל שיאושזד, עיגָאלָאטנַא ןַא טלעטש

 עשידיי) "לבייב יהד סניס רושטַארעצ

 גנולמַאז ַא ,(לביב יד טניז רוטַארעטיל

 ,רוטַארעטיל רעשילביב-ךָאנ רעד ןוֿפ

 רעקיטירק רוטַארעטיל
 ---1929) ןרָאגניּפס סַאילע לוָאשזד
 ןוא טסיצילבוּפ ,רעקיטירקה 5

 ןריובעג .רוטַארעטיל ןוֿפ רָאסעֿפָארֿפ
 -מָאלָאק ןיא טרידוטש ;קרָאי-וינ ןיא

 ,ןטעטיזרעווינוא רעדרַאװרַאה ןוא רעיב

 -ָאק ןיא רָאסעֿפָארּפ ןרָאװעג רעטעּפש

 ןוא רעדנירג יד ןוֿפ רענייא .ַאיבמָאל

 -ַאב ןוֿפ רעבעגטַאר רעשירַארעטיל

 דנע סיערב ,טרָאקרַאה; גילרַאֿפ ןטמיר

 יָא ירָאטסיה ןע --- רָאטיױא .?ינַאּפָאק

 -עגער יהד ןיא םזיסיטירק ירערעטיל

 ןרָאװעג טצעזרעביא זיא סָאװ ,"סנַאס

 -יטירק וינ יהד; :;שינעילַאטיא ןיא

 ינֿפַאש) "םזיסיטירק וויטיעירק, ,"םזיס

 -ירק וויטיעירק, ,1917 .(קיטירק עקיד

 ,1931,/סיעסע רעהדַא דנע םזיסיט

 ייווצ ךיוא ,"ןעשזדילער דנע ירטעָאּפ,

 -ירק ליֿפ טריגַאדער .ןעמעָאּפ רעדנעב

 ,טרעוו ןשירָאטסיה ןוֿפ ןעגנולמַאז עשיט

 ןעיעסע עשירַארעטיל סעטעג ךיוא יו

 -יאעּפָאריײא רעד ןוֿפ רעדנעב 25 ןוא

 ןיא ךיז טקילײטַאב .קעטָאילביב רעש

 -ַאב עויסערגָארּפ סטלעווזור רָאדָאעט

 ןויטקַא ןַא ןעמונעג ,1912 ןיא גנוגעוו

 גנודליב ןטײרּפשרַאֿפ ןיא סערעטניא

 רעד --- 1912---19 ןוֿפ .רעגענ יד ןשיווצ

 רעד ןיא ןרָאטקעריד יד ןוֿפ רעציזרָאֿפ
 יהד רָאֿפ ןָאשײאיסָאסַא לענָאשענ;
 ןוא "לּפיּפ דרָאלָאק ווָא טנעמסנעװדַא
 -יזערּפ ןוא 1919---20 ןוֿפ רערושזערט

 -גירג ;טיוט ןייז זיב 1920 ןוֿפ טנעד

 -ץּפָאָאק ןוֿפ גנוגעווַאב רעד ןוֿפ רעד

 -רָאװרַאֿפ יד ןיא גנולײװרַאֿפ רעוויטַאר
 ןוֿפ רעדנירג :ןטנגעג עשיֿפרָאד ענעֿפ
 ,(1913) לַאדעמ ןרָאגניּפס ןכעלרעי םעד

 עמַאס םוצ טלייטעגסיוא טרעוו סָאװ

 ןכלעוו ףיוא רעגענ ןטסטנכייצעגסיוא

 טֿפַאשנסיװ ,טסנוק ןוֿפ טיבעג זיא סע

 ַא ללכב .טסניד עכעלטֿפַאשלעזעג ןוא

 -ביל ַא ;טכער-רעגענ רַאֿפ רעֿפמעק

 -ענטרעג) רוטלוק-יטרָאה ןוֿפ רעבָאה

 דנַאטשנגעג םעד ןגעוװ ןבירשעג ; (ייר
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 : ,קרעוו עכעלטע
 ,(1882--) ןטיינ ישזד ששזדרָאשזד

 ;רָאטױא ןוא רָאטקַאדער ,רעקיטירק
 יַאנַאידניא ,ןיעו טרָאֿפ ןיא ןריובעג
 טעטיזרעוװוינוא לענרָאק ןיא טרידוטש
 יָאלָאב ןוֿפ טעטיזרעווינוא םעד ןיא ןוא
 -רַאוצטימ ןביוהעגנָא ,עילַאטיא ,ַאינ
 1905 ןיא דלָארעה קרָאי-וינ ןיא ןטעב
 ןוא ןעגנוטייצ ערעדנַא ליֿפ ןיא ןוא
 -יטירק רעשיטַאמַארד סלַא ןלַאנרושז
 ןוֿפ רָאטקַאדער ןוא רעדנירג .רעק
 ןעמַאזוצ ,"ירויקרעמ ןעקירעמַא; םעד
 -יטַאמַארד ךיוא יוװ ,ןעקנעמ . .ה טימ
 עשילגנע עקינייא רַאֿפ רעקיטירק רעש

 ןוא רעדנירג .ןָאדנָאל ןיא ןלַאנרושז

 ןעקירעמַאא םעד  ןוֿפ רָאטקַאדער
 רָאדָאעט טימ ןעמַאזוצ) *רָאטיעטקעּפס
 סמיעשזד ,לעינ'ַא ןישזדוי ,רעזיירד

 .(דיָאב טסענריוא ןוא לעבַאק שטנערב
 -עּפָאלקיצנע רעד וצ ךיוא ןגָארטעגיײב
 -נעב 24 יד ןשיװצ .ַאקינַאטירב ַאיד
 -טנֿפערַאֿפ טָאה רע סָאװ ,קיטירק רעד
 -נגלָאֿפ יד טנַאקַאב רעמ ןענייז ,טכעל

 יד) ?ירעטסימ לַאנרעטע יהד; :עקיד

 "ֹּפַא סמָאטַאב? ,(עירעטסימ עקיביײא

 טוַאהטיװ קוב ַא ,(ףיורַא קעד ןטימ)

 ימָאקק ,(ןעמָאנ ַא ןָא ךוב ַא) לטייט ַא
 ,(ןטנַאידעמָאק ןענייז עלַא) "לֶא סנעיד
 יהד; ,"ַאמַארד יהד דנע קיטירק יהד,

 .*סקנָאמ רַא סקנָאמ; ,"ןַאטַאס ווָא זוַאה

 טנעמַאטסעט? ,(ןכַאנָאמ ןענייז ןכַאנָאמ)

 ."ןסביא סניס; ןוא "קיטירק יע ווָא

 -ירק ,(1890--) לַאטנעָאל ןיוורַאמ

 -דַארב ןיא ןריובעג .רָאטױא ןוא רעקיט

 יד ןיא טרידוטש :עיניעװליסנעּפ ,דרָאֿפ

 ןוא ןיסנַאקסיװ ןוֿפ ןטעטיזרעווינוא

 רעד טימ ןדנוברַאֿפ ןעוועג .דרַאװרַאה

 -רושז "ַארָאנעמ; םעד ןוֿפ עיצקַאדער

 ףיוא טצעזרעביא טָאה .1921---20 לַאנ

 ןוֿפ לעקילג ןוֿפ ןרַאומעמ, יד שילגנע

 דסעּפ דלרָאװ יע; ןוֿפ רָאטױא ,"ןלעמַאה
 -יוא, ,(עטכישעג ןוא טסנוק ןגעוו) "ייב
 -נָאמ עד לקיימ וװָא יֿפַארגָאיבָאט
 --ינַאמרעשזד ווָא סושזד יהד; ,"ןיעט
 "סירושטנעס ןיטסקיס ווָא ירָאטס יע
 עטכישעג ַא -- דנַאלשטייד ןוֿפ ןדיי יד)

 רוַאק ןוא ,(רָאי טרעדנוה ןצכעז ןוֿפ
 ערעזדנוא) *סָא טַאגעב טַאהד סרעהדַאֿפ
 טכַארבעג זדנוא ןבָאה סָאװ סרעטָאֿפ
 גָארטײב ַא זיא סָאװ (טלעוו רעד ףיוא
 -ַארעטיל רעשידיי רענרעדָאמ רעד וצ

 ,רוט

 "קעל רעקיטירק ,ןַאמידַאֿפ ןָאטֿפילק
 -ןינ ןיא ןריובעג .רעטקַאדער .,רָאט

 -ינוא רעיבמָאלָאק ןיא טרידוטש ,קרָאי

 ןיא שילגנע ןוֿפ רערעל ַא .טעטיזרעוו

 -וינ ןיא לוקס-ייה רושטלָאק לקיטע

 רעד ןוֿפ רָאטקעל ;1925--27 קרָאי
 ףליהעג ,1925--33 טוטיטסניא סלּפיּפ
 גַאלרַאֿפ ןטמירַאב ןוֿפ רָאטקַאדער

 ,1929--35 "רעטסוש דנע ןָאמייס;,

 םעד ןוֿפ רעבעגטַאר רעשירַארעטיל

 ןוא 1933 טניז *רעקרָאי-וינ, לַאנרושז

 -יטרַא ןבירשעג ,1921 טניז רָאטקעל

 -- יװ ןלַאנרושז עכלעזַא רַאֿפ ןעלק

 ןואּפ "רַאַאזַאב סרעּפרַאה; ,"שזדיעטס;

 .ערעדנַא

 רַאֿפ רעקיטירק ,ץינוק ַאושָאשזד
 .ןלַאנרושז ערעדנַא ןוא "סיסעמ וינ, יד

 ןריובעג ,(1910--) ןעליס לעוימעס

 -רָאי-וינ ןיא טרידוטש ,קרָאי-וינ ןיא

 -סיוו םעד ןיא ןוא טעטיזרעווינוא רעק

 -סניא ןעוועג ,טעטיזרעווינוא רעניסנַאק

 -ינוא עטנָאמרעד עדייב ןיא רָאטקורט

 םנוֿפ רָאטקַאדער ןעוועג ,ןטעטיזרעוו

 -רוטַארעטיל ,"םירטסניעמ, לַאנרושז

 וינע לַאנרושז םעד ןיא רָאטקַאדער

 רעקיטירק-רוטַארעטיל טציא ,"סעסעמ

 ,"רעקרָאװ-יעדנָאס, ןוא -יליעד, םנוֿפ
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 טלָאװ, :רעכיב ייווצ טכעלטנֿפערַאֿפ

 -ָאמעד ןעקירעמַא ווָא טעָאּפ ןעמטיהוו
 ,"טנעיירב ןעלָאק םַאיליװ, ןוא ?יסַארק

 ןטסילַאנרושז
 -ףושז (1876--) ןייטשענרעב ןַאמרעה

 -עג .טַאמָאלּפיד ,טסיצילבוּפ ,טסילַאנ

 -עמַא ןיא ןעמוקעג ,דנַאלסור ןיא ןריוב
 -סערָאק רעלעיצעּפס .1893 ןיא עקיר
 "סמייט קרָאי-וינ, רעד רַאֿפ טנעדנָאּפ
 ; 1908--12 ןרָאי יד ןיא עּפָאריײא ןיא
 ןיא ?גָאט, ןוֿפ רָאטקַאדער ןוא רעדנירג
 ןוֿפ רָאטקַאדער ;1914--16 ןרָאי יד
 -שּפס ;1916--19 ?ורביה ןעקירעמַא;
 רעד רַאֿפ טנעדנַאּפסערָאק רעלעיצ
 ןיא דנַאלסור ןיא ?דלָארעה קרָאי-וינ;
 -רַאֿפ ; עיצולָאװער רעד ןוֿפ טייצ רעד

 שיזעַאּפ רעדנעב עכעלטע טכעלטנֿפע

 ;טעטילַאוק רעכעלטינשכרוד ןוֿפ

 ,יַאטסלָאט ןוֿפ קרעװ ליֿפ טצעזרעביא

 -ור ערעדנַא ןוא ,וועיערדנַא ,יקרָאג
 -עגֿפיױא .רעביירש עשטייד ןוא עשיס |

 יד גנושלעֿפ עשירארעטיל סלַא טקעד

 יד ןוֿפ ןלָאקָאטָארּפ; ענעֿפורעג-ױזַא
 ירָאטסיה יהד; ךוב ןייז ןיא ?ןויצ ינקז
 ,(ןגיל ַא ןוֿפ עטכישעג יד) "*יַאל ַא ווֶא
 -ירט שיאושזד יהד; ןוֿפ רָאטקַאדער
 -עגנָא ;1923--29 ןרָאי יד ןיא ?ןויב
 סלַא גנודמיױלרַאֿפ רַאֿפ ןדרָאֿפ טגָאלק

 -רַא עשיטימעסיטנַא יד ןוֿפ טַאטלוזער
 ןיא ןענישרעד ןענייז סָאװ ,ןעלקיט
 דרָאֿפ :"טנעדנעּפעדניא ןרָאבריד; םעד
 ןוא טקידלושטנַא ךעלנעזרעּפ ךיז טָאה
 .ןעלקיטרַא יד ןגיוצעגקירוצ

 ןָאסַאקרַאמ קירעדערֿפ קַאזייא
 ,טסילַאנרושז ןוא רָאטקַאדער ,(1877--)
 -נָא ;יקָאטנעק ,ליווסיאול ןיא ןריובעג

 -קַאדער רעד ןיא ןטעברַא וצ ןביוהעג
 ןוא ?סמייט ליווסיאולק רעד ןוֿפ עיצ
 םעד ןוֿפ רָאטקַאדער-טימ רעטעּפש
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 -ַאס, ןוֿפ ,"קרָאװ סדלרָאװ לַאנרושז
 סיסנָאמ, ןוֿפ ,"טסוָאּפ גנינוויא יעדרעט

 ,רעכיב ןצרעֿפ ענייז ןשיווצ ."ןיזַאגַאמ

 עשיטקַארּפ עכלעזַא ןגעו סנטסרעמ

 -ּפָא ןריטסעוװוניא וצ ױזַא יו ,םינינע

 סענזיב; רעדָא רעטלעג עטרָאּפשעג

 עכלעזַא ךיוא ךיז ןעניֿפעג ,"סיאיּפ דנע

 רעד) "ַאישָאר וָא טריוביר יהד; יו

 *,ס .ָא .ס, ,(דנַאלסור ןוֿפ טרובעגרעדיוו

 "סנַארֿפ ןיא לקַארימ סַאקירעמַא;

 "יוא, ,(ךיירקנַארֿפ ןיא סנ סעקירעמַא)

 -ָאיבָאטױא/; "ןוַאלק ַא ווָא יֿפַארגָאיבָאט

 ,ערעדנַא ןוא (ץַאיַאּפ ַא ןופ עיֿפַארג
 -רושז ,(1879--) יקסנורטס ןָאמייס

 -סור ,קסבעטיוו ןיא ןריובעג .טסילַאנ

 טמא ןיא לגניי סלַא ןעמוקעג ;דנַאל

 רעקרָאי-וינ ַא ןיא טרידוטש ןוא עקיר

 -ינוא רעיבמָאלָאק ןיא ןוא לוקס-ייה

 רעד ןוֿפ רעטעברַאטימ .טעטיזרעוו

 ןוֿפ ?ַאידיּפָאלקייסנע לענָאשענרעטניא;

 -ןינ; ןיא טעברַאעגטימ ;1900-6

 רעטעּפש ןוא ?טסוָאּפ גנינוויא קרָאי

 יד ןשיווצ ,"סמייט קרָאי-וינק יד ןיא

 -עגסיורַא טָאה רע סָאװ רעדנעב טכַא

 עװַאקישט עכלעזַא רימ ןעניֿפעג ןבעג

 -ניס, ,"טרוָאק רעצַאשלעב; יװ ןעמענ .
 -ַאנכַא גניק, ,"סדנערֿפ סיה דנע דעב

 ןרָא עטצעל יד ןיא .וו.ַאאא ?ןָאט

 | .רענָאיצקַאער קרַאטש

 -רושז ,(1888--) סנערָאל דיוװיעד

 ;עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןריובעג .טסילַאנ

 ,טעטיזרעווינוא ןָאטסנירּפ ןיא טרידוטש

 ףעטס רענָאטגנישַאװ טימ ןדנוברַאֿפ

 ,1910 טניז סערּפ דעטיעיסָאסַא; יד ןוֿפ

 טנעדנָאּפסערָאק סלַא ןרָאװעג טקישעג

 רעד ןוֿפ טייצ רעד ןיא עקיסקעמ ןיא

 רָאי ַא ןיא ןוא עיצולָאװער ָארעדַאמ

 -סיוא זיא'ס ןעוו ,1912 ןיא ,רעטעּפש

 ייווצ ,עיצולָאװער ָאקזָארָא יד ןכָארבעג

 ןיוה-ןסייוו םנוֿפ טרידנָאּפסערָאק רָאי



 -ימדַא סנָאסליװ ןיא ןָאטגנישַאוו ןיא

 ַא טליּפשעג :;עיצַארטסינ

 "סערּפ דעטיעיסָאסַאק רעד ןיא עלָאר

 -טלעוו רעד ןוֿפ טייצ רעד ןיא רוטנעגַא

 -נָאּפסערָאק רענָאטגנישַאו ;המחלמ

 גנינויא קרָאי-ינ; רעד ןוֿפ טנעד

 .ןעגנוטייצ ערעדנַא ייר .ַא ןוא *טסוָאּפ

 רעד ןוֿפ טנעדיזערּפ 1919--23 ןוֿפ

 ;?ןָאשיעיסָאסַא סערּפ דעטיעדילָאסנָאק;

 -ייצ רענָאטגנישַאװ יד ןוֿפ טנעדיזערּפ

 רעטעּפש ןוא ?יליעד .סע .וי, ןעגנוט

 :ןוֿפ רָאטױא ."סוינ .סע .וי; יד ןוֿפ

 ,"ןָאסליװ ָארדואוו וװָא ירָאטס ורט יהד,

 ,"טנעמנרעווָאג ווָא דיַאס רעהדָא יהד,

 גנילבמָאטס, ,"ליד וינ יהד דנַאיעב;,

 ןעלקיטרַא ענייז ."םזילעשָאס וטניא

 ןעמענ ןטֿפירשטײצ ענעדײשרַאֿפ ןיא

 -קַארַאכ ןרענָאיצקַאער ַא ןָא סנטצעל
 .רעט

 -רושז ,(1889--) ןַאמּפיל רעטלָאװ

 ןיא ןריובעג .רָאטקַאדער ןוא טסילַאנ

 דרַאװרַאה ןיא טרידוטש ;קרָאידוינ

 .עיֿפָאזָאליֿפ טקידנעעג .טעטיזרעווינוא

 ןוא לַארעביל ַא ןרָאי עטשרע יד ןיא

 -בָאּפיר וינ; רעד ןוֿפ רָאטקַאדערטימ

 קרָאי-וינ,; רעד ןוֿפ רָאטקַאדער ;"קיל

 ןיא ןעגנַאגעגרעביא סנטצעל ."דלרָאװ

 ןוא םזיטַאװרעסנָאק ןוֿפ רעגַאל םעד

 רענַאקילבוּפער רעד טימ ןדנוברַאֿפ

 -עדנַא ןוא "ןויבירט דלָארעה קרָאי-וינ;

 "עג 14 ענייז ןשיווצ .ןעגנוטייצ ער

 יו עכלעזַא ָאד ןענייז רעדנעב עטלמַאז

 יהד; ,"סקיטילַאּפ וט סײֿפערּפ יע;

 וװָא דָאהטעמ יהד; ,"קילבָאּפ םָאטנַאֿפ

 -עג ךיוא טָאה .ערעדנַא ןוא ?םָאדירֿפ

 ,?קיטנַאלטַא; : ןלַאנרושז יד רַאֿפ ןבירש

 -ַאֿפ , ןוא *ריעֿפ יטינעוו, ,"סרעּפרַאה,
 ,?סריעֿפַא ןער

 -רושז ,(1897---) קַאוויּפס .ל ןַאשזד

 .רעטרָאּפער רעטמירָאב ןוא טסילָאנ

 .עקיטכיוו
 -עגנָא .נָאק ,ןעוויעה-וינ ןיא ןריובעג

 -ןינ ַא ןיא רעטרָאּפער סלַא ןביוה

 -עגרעבירַא רעטעּפש ,גנוטייצ ןעוויעה

 ןוא "ןָאס קרָאי-וינ; רעד ןיא ןעגנַאג

 ןרָאװעג 1921 ןיא .ןעגנוטייצ ערעדנַא

 ןוֿפ טנעדנָאּפסערָאק רעשידנעלסיוא

 -ענרעטניא יהד; רוטנעגַא סעיינ רעד

 טריזילַאיצעּפס ."סיוורעס סוינ לענָאש

 ןבײרשַאב ןיא טייצ עסיוועג ַא ךיז

 ןיא ,ןקיירטס רעטעברַא ענעדײשרַאֿפ

 ןיא ןָאטעגֿפױא ליֿפ ןרָאי עטצעל יד

 עשיטסישַאֿפ ענעדײשרַאֿפ יד ןקעדֿפױא

 -רָא עשיטימעסיטנַא ערענָאיצקַאער ןוא

 ןבירשַאב ןוא עקירעמַא ןיא סעיצַאזינַאג

 .עסערּפ רעשיטסינומָאק רעד ןיא ייז

 "דיעגירב סליוועד; :ןוֿפ רָאטיױא

 ַאקירעמַאא ,"רעגינ .ַאישזדרָאשזד;,
 ּפָאריע ,"סדיעקירעב יהד סיסיעֿפ

 ?סימרַא טערקיס;, ,"רָארעט יהד רעדנַא

 .ערעדנַא ןוא

 -ַאנרושז (1902--) רענרעל סקַאמ

 ןיא ןריובעג .רָאטקַאדער ןוא טסיל

 -וינ ןיא ןעמוקעג ;דנַאלסור ,קסנימ

 -וא יד ןיא טרידוטש ; 1907 ןיא קרָאי

 -גנישַאװ ןוא ליעי ןוֿפ ןטעטיזרעווינ

 -טימ ;לוקס-ָאל רעליעי ןיא ןוא ,ןָאט

 ַאידיּפָאלקייסנע; רעד ןוֿפ רָאטקַאדער

 א ;1927--33 "?סיסנעייס לעשָאס וװָא

 -"סנעייס לעשָאס, םעד ןוֿפ דילגטימ

 -ַאק סנערָאל ַארעט, ןוֿפ טעטלוקַאֿפ

 ןיא רָאטקעל ;1922--235 ןיא "שזדעל

 -טרַאּפעד-טעטיזרעווינוא רעדרַאװרַאה

 -יד ;19235--236 גנוריגער ןגעוו טנעמ

 עיזיוויד סרעמוסנָאק רעד ןוֿפ רָאטקער

 יסנעשזדריומיא לענַָאשענ; רעד ןוֿפ

 רעד ןיא רָאטקעל ; 1924--235 ?ליסנוַאק

 טניז "שטריוסיר לעשָאס ווָא לוקס וינ;

 "ןָאשיינ; רעד ןוֿפ רָאטקַאדער ,6

 "רעד זיא סָאװ ,ךוב ןייז ,1926 טניז

 ןיא טיא, זיא קירוצ גנַאל טינ ןעניש
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 ,"קניט וי ןַאהד רעטיעל

 ,(1890-2 סעדלעס שזדרָאשזד

 ןריובעג .רעביירש ןוא טסילַאנרושז

 טרידוטש ; יזריושזד-וינ ,סנעײלַא ןיא
 ?למעדַאקַא יטרעביל, רעגרובסטיּפ ןיא

 -נָא .טעטיזרעווינוא דרַאװרַאה ןיא ןוא

 םעד רַאֿפ רעטרָאּפער סלַא ןביוהעג

 רַאֿפ טעברַאעג :"רעדיל רעגרובסטיּפ,

 "עג :ןעגנוטייצ ערעדנַא ענעדײשרַאֿפ

 רעד ןיא טנעדנַאּפסערָאק-המחלמ ןעוו

 1918 ןוֿפ : המחלמ-טלעוו רעד ןוֿפ טייצ

 -ידנעלסיוא סלַא טעברַאעג 1928 זיב
 -יש, רעד רַאֿפ טנעדנָאּפסערָאק רעש

 ןעלקיטרַא ןבירשעג ;?ןויבירט ָאגַאק

 טייצ ןיא עינַאּפש רעשיטסילַאיָאל ןוֿפ

 -וינ; רעד רַאֿפ גירקרעגריב םעד ןוֿפ

 טנעק וי, :ןוֿפ רָאטיױא ,?טסוָאּפ קרָאי

 סגניהט זיהד ןעק, ,*!טעהד טנירּפ

 -ַאװ יהד,; ,"ַאמַארָאנַאּפ דלרָאװ, ,7? יב

 -ַאמוט ,יעדוט ,יעדרעטסעיק ,"ןעקיט

 ,"סטיֿפָארּפ דנע דָאלב ,ןָאריײא,/ ,"וָאר

 טסָאדָאס, ,"סערּפ יהד ווָא םָאדירֿפ;

 ןביירש ןֿפלָאהעג ךיוא טָאה :"רעזיס

 ןוא ?דעטיּפער יב וט טַאנ; :רעכיב יד

 ?דלרָאװ יהד רעוװָאק יוו;

 ָאקנעטרעמס בָאקיעשזד ןעהוָאשזד

 ,רָאטקַאדער ןוא טסילַאנרושז ,(1896--)

 ;דנַאלסור ,ווָארוקסָארּפ ןיא ןריובעג

 ;1906 ןיא עקירעמַא ןיא ןעמוקעג
 ןוֿפ טעטיזרעווינוא םעד ןיא טרידוטש

 ןיא ענָאברָאס רעד ןיא ןוא ןיסנַאקסיוװ

 ןיא םזילַאנרושז ןוֿפ רָאסעֿפָארּפ .זירַאּפ

 -קעל ןוא שזדעלַאק (ַאווָאיא) לענירג

 רָאמדיקס ןוא רעטנָאה יד ןיא רָאט

 רָאטקַאדער ןוא רעדנירג .סעשזדעלָאק
 רעד : יו ,ןטֿפירשטיײצ ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ
 -ירג; ,"ןיזעגעמ ירערעטיל ןיסנַאקסיװ;
 "יּפָא, ןוא ,?טסינָאײז יהד; ,"ויוויר לענ
 רעקיטירק רוטַארעטיל ךיוא ;"ןָאינ
 .קרָאי-ינ ןיא "?קולטוַא; רעד רַאֿפ
 ןָאטלימעה רעדנַאסקעלַא; ןוֿפ רָאטיױא
 -ירעמַא, ןוא "סטיעטס דעטיינוי זיהד;
 ןבירשעג טָאה ;"ויוו ווָא סטניָאּפ ןעק
 -קרעמ ןעקירעמַא, ,"סרעּפרַאה, רַאֿפ
 -סיה טנערָאק, ,"ןָאשיענ יהד, ,"ירוי
 ,ןלַאנרושז ערעדנַא ןוא ?ירט

 ןענַאמרעד ןזיולב ָאד ןענָאק רימ
 -רושז עלוֿפטסנידרַאֿפ עקידנגלָאֿפ יד

 ןעלַא דעט ,לעבוסָא ןטיינ : ןטסילַאנ

 ,וַאלב .מ ,ןָארַאב םעס ,דלָאנרַא ןַאשזד
 -לעטיב .ַא ,דלַאװכוב .נ ,שידוב .מ .י

 ןעלרַאג רעדנעס ,ןָאדרָאג קעמ ,ןַאמ
 ,שטיוד .ב ןַאמרעה ,ןַאמדוג ןסרעג ןטיינ
 ןיקנעבַאט סעיַאלע ,ךַאלַאו ינדיס

 -על ָאנורב ,ןיּפַאל ַאוויא ,ןיּפַאל םדא
 -שטימ זיאול ,סירָאמ שזדרָאשזד ,גניס
 וָאשזד ,קיװָאנ לוָאּפ ,רעלימ סעזָאמ ,לע

 ,ןוָאטס .8 .י יקָאס .ר ָאעל ,הטרָאנ
 ,רעקרַאּפ .שזד טענ ,ןיבָארַאטס .שזד
 ןהַאק ליב ,רענזוועּפ םעס ,טַאלּפ דיווייד

 ,סעּפַאש סירָאמ ןוא

 קיניזטסואוַאב סױרַא ןזָאל רימ

 ערענַאיצקַאער עשירעצעה עכלעזַא

 קיזייא ,סנעייל ןישזדוי יװ רעביירש

 ,יקסלָאקָאס .ַא שזדרָאשזד ,ןיוועל ןָאד

 ןענייז סָאװ ,עכעלנע ןוא רעשיֿפ סיאול

 ,קלָאֿפ ןשידיי ןרַאֿפ דובּכ ןייק טשינ

 .קעלֿפ ַא רעכיג רָאנ
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 רענַאקירעמַא םעד וצ ןדיי ןופ נָארטײנ רעד
 רעטאעט

 .ב .י ןוֿפ

 זיא .ןטסנוק ערעדנַא עלַא ןיא יו !

 -ניה ךעלשּפיה ןעוועג ךיוא עקירעמַא

 ףיוא .רעטַאעט םעד עגונב קילעטשרעט

 -מוא ,ןטכע רַאֿפ גנורעדָאֿפ יד ליֿפיװ

 ללכב זיא רעטַאעט-טסנוק ןטשלעֿפעג

 עטקנערשַאב רעייז ןיא ןוא ,ןעוועג

 ךיז ןעמ טָאה ליֿפ ױזַא ףיוא ,ןזיירק

 ןכײר רעיײז םעד טימ טקיטעזעג

 ןוֿפ רַאוטרעּפער ןשיסַאלק ןשילגנע

 ןעב ,ריּפסקעש ,וָאלרַאמ רעֿפָאטסירק

 ןַאשזד ,טנָאמויב סיסנערֿפ ,ןָאסנַאשזד

 ןסַאמ עטיירב יד .וװ.ַאא ,רעטסבעוו

 ןסרַאֿפ ןזָאלניז טימ טקיווקעג ךיז ןבָאה

 זיב סעידעמָאק עטעוועצינעגרעביא ןוא

 ןעוו ,ןרָאי עטצעל עמַאס ערעזדנוא ןיא

 טרעק טײקיאעֿפ-ץנערוקנָאק סיוואומ יד

 טלָאװ םיזעב םוש ןייק סָאװ ,סָאד סיוא

 .ןזיוװַאב טינ רעירֿפ

 -ַאטירויּפ רעד ןיא ךָאנ זיא ללכב

 ןט18 ןוא ןט17 םנוֿפ עקירעמַא רעשינ

 ץַאלּפ ליֿפ ןייק ןעוועג טינ טרעדנוהרָאי
 ךָאנ ןבָאה םיחלג יד .רעטַאעט ןרַאֿפ

 -עג-רעטַאעט רעד ףיוא טקוקעג ץלַא

 .ןטש ןוֿפ גנוניואוו רעד ףיוא יו ,עדייב

 -נוהרָאי ןט19 ביוהנָא ןיא טשרע

 וצ ךעלעמַאּפ רעייז ןָא ךיז טבייה טרעד

 גנוניימ עכעלטֿפַאשלעזעג יד ןרעדנע

 "ידיי רעד .רעטַאעט ןגעוו עקירעמַא ןיא

 ןילייב

 -עיּפ ןוא טסילַאנרושז ,רעוט-ללּכ רעש

 יכדרמ ,טייצ רענעי ןוֿפ רעביירש-ןס

 ,רעטַאעט ןגעוו ןיוש טדער ,חנ לאונמע

 סָאװ ,עיצוטיטסניא-רוטלוק ַא ןגעוו יוו

 :עז) סולֿפניײא ןלַארָאמ ַא סיוא טביא

 -עמַא וװָא ירָאטסיה;, .ּפעלנוד םַאיליװ

 ---324 ןטייז ,2 דנַאב ,"רעטעיט ןעקיר

 ץַאלּפ רעדנַא ןַא ןיא שטָאכ 6

 ייז סָאװרַאֿפ ,ןרעטלע רע טֿפָארטש

 ןכוזַאב וצ םירוחב ערעייז ןביולרעד

 -דעג יע םָארֿפ סגנינילג;) סרעטַאעט

 ןיוש רימ ןעניֿפעג .("טסעוװרַאה דרעה

 ןוֿפ ביוהנָא טייצ רענעי ןיא עקַאט

 ןעמעוו ייב ,ןדיי (טרעדנוהרָאי ןט9

 ;ןינע רעקיטכיוו ַא ןיוש זיא רעטַאעט

 ןציטש ןוא ןליּפש ,םיא רַאֿפ ןביירש ייז

 :עקיניא ןענייז טָא .םיא

 -ֿפלעדַאליֿפ ַא ,ספיליֿפ ייזעזד ןָארַא

 ַא ,(177?--1826) דיי רענעריובעג רעי

 ןטסואווַאב םנוֿפ קינעמילּפ ַא רעדָא ,ןוז

 "-יֿפ סַאנָאי ,טָאירטַאּפ ןרענָאיצולָאװער

 .ןיא ןטָארטעגֿפױא ןיא סָאװ ,סּפיל

 ןטוג ַא טכַאמעג ןוא ןסעיּפ סריּפסקעש

 -עט קרַאּפ רעקרָאי-וינ ןיא קורדנייא

 רעד ןיא ןליּפש ןייז טימ (1815) רעטַא

 -סיה םעד טיול ,"סרָארע וװָא ידעמָאק,

 -עג ךָאנרעד רע ןיא יליעד רעקירָאט

 ,רעשזדענעמ רעטַאעט ַא ןרָאװ
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 ,טייצ רענעי ןיא זיא ײרעטַאעט

 שיטסירעטקַארַאכ רעמ ןעוועג רשֿפא

 ןיא זיא סע יו ,סעילימַאֿפ עסיוועג רַאֿפ

 -יֿפ רעבלעז רעד ןיא .טייצ רעזדנוא

 ןיוש םעד רימ ןעניֿפעג עילימַאֿפ-סּפיל

 חנ לאונמע יכדרמ ןטנָאמרעד רעירֿפ
 -ץעג ךיוא ,(לקינייא ןַא סּפיליֿפ סַאנָאי)

 -יוא טָאה סָאװ ,עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןריוב

 -עגּפָא ךיוא ךיז ,ןֿפורַאב ערעדנַא רעס

 -עטלע סלַא .רעטַאעט טימ ןרָאי ןבעג

 -ַאמַארד םוצ רע טגנַאלַאב ,לגניי רער

 רע ואוו ,'בולק ןעיּפסעהט, ןשיט

 טריטּפָאדַא ,ןטעלּפוק טביירש ,טליּפש

 טסָאּפ ןוא ןכַארּפש ערעדנַא ןוֿפ ןסעיּפ

 הביבס רענַאקירעמַא רעד וצ וצ ייז

 ,טרעדנוהרָאי ןט19 ןוֿפ ביוהנָא םניא

 טביירש ןרָאי ערעֿפײר יד ןיא
 ,קיטירק-רעטַאעט חנ לאונמע יכדרמ
 ןגעוו ךוב ַא ןיא ןעגנוקרעמַאב עשיטירק
 טָאה ריּפסקעש ןענַאװ ןוֿפ ןלַאװק יד
 ןוא תוישמה-רופיס ענייז טּפעשעג
 לשמל ,יװ ,ןסעיּפ ייר ַא --- ןוא ,ןּפיט

 לוָאּפ , ,?ָאטנערָאס וװָא טערטרָאּפ , יד ---
 סנעֿפרָא יהד; רעדָא ,"סיסקעלַא דנע

 -לָאס יע יב דואוו יש; ,"ןייהר יהר ווָא
 ָאריה יהד; רעדָא ,"ןָאירעמ, ,"רעשזד
 ןעשירג יהד ,"שזדרָאשזד קיעל וװָא

 װָא לָאֿפ יחד רעדָא ,"וויטּפעק
 ,?סנעהטַא

 -ַאֿפ רעבלעז רעד ןוֿפ רעטירד ַא

 ,(1805---1869) ספיליֿפ .ב סַאנָאי ,עילימ

 -ַאב ןיוש זיא ,עיֿפלעדַאליֿפ ןוֿפ ךיוא

 ,גרוטַאמַארד סלַא 1832 רָאי ןיא טסואוו

 -ֿפיוא טָאה רע סָאװ ,ןסעיּפ יד ןשיווצ

 :עקידנגלָאֿפ יד רימ ןֿפערט ,טריֿפעג

 ןוא ?סוללימַאק- ,"ןעקירטס דלָאק; --

 יא ליוויא יהד;

 יו טקנוּפ ןוא ,רעטַאעט םייב ןבילבעג

 ןוֿפ ןעגנַאגעגרעביא .חנ לאונמע יכדרמ

 .טינ רעבָא זיא רע

 -ָאֹּפ רעד וצ ענעצס רעלַארטַאעט רעד
 .רעשיטיל

 . ףימ ןעניֿפעג טייצ רעבלעז רעד ןיא

  ףשידיי יד רעטַאעט ןטימ ןדנוברַאֿפ

 -ער ַא ךיוא ,(ַאדושזד) ַאדוי עילימַאֿפ

 ,עילימַאֿפ עשיטָאירטַאּפ - רענָאיצולָאוװ

 -- זיא רערעטלע רעד

 ןיא ןריובעג ,אדוי .ה .ב לעוימעס

 א טכעלטנֿפערַאֿפ 1820 ןיא ,קרָאי-וינ

 "טנערָאט-ןיעטנוַאמ יהד, עמַארדָאלעמ

 זוָאר יהד, רעטעּפש רָאי ייווצ ןיא ןוא

 םירָאװ רעייז זיא סָאװ ,"ןָאגַארַא ווָא

 -עּפש ,םִלוע םנוֿפ ןרָאװעג ןעמונעגֿפױא

 ליעמ יחד; עסעיּפ יד ןבירשעגנָא רעט

 ַא ןוא ,?עדעירֿפָאדָא; ,"ןָאטגניסקעל ווָא

 ַא ףיוא םרָאֿפ רעשיטעָאּפ ןיא עריטַאס

 -נעזרעּפ עטמירַאב רעקרָאי-וינ עייר

 -עהטָאג יהד דנע םעהטָאג, ,ןטייקכעל

 ןיא טצעזרַאֿפ םיא ןבָאה סָאװ ,"סטיימ

 בגַא .רעבעגסױרַא ןטימ ןעמַאזוצ עמרוט

 רענישַאמ-שימ רעבלעז רעד ןיא זיא

 -עג ןֿפירגעגנָא ןטסקרַאטשמַא עריטַאס

 -ַאעט סָאד ןוא חנ לאונמע יכדרמ ןרָאװ

 "עג טלטיטַאב רע סָאװ ,ללכב רעט

 | ,"לעדרָאב רעכעלצעז

 ןוֿפ סױרַא זיא ַאדוי לעוימעס ןעוו

 -מוא טינ רעמ ןיוש ךיז רע טָאה עמרוט

 ןרָאװעג זיא רע .רעטַאעט םוצ טרעקעג

 -עגֿפױרַא ךיז רעטעּפש ןוא רעיָאל ַא

 -םירּפוס ןוֿפ רעבעג-טָאר ַא וצ טעברַא

 ןוז ןייז טָאה רעבָא רַאֿפרעד .טרוָאק

 -עילימַאֿפ סַאדי טרעקעגמוא קירוצ

 .רעטַאעט םוצ ןעמָאנ

 -ןינ ןיא ןריובעג .ַאדוי לאונמע

 ,ב לעוימעס ןוֿפ ןוז ,1839 ןיא ,קרָאי
 טליּפשעג טָאה ַאדוי רעגנוי רעד .ַאדוי
 עשיטנַאמָאר גנונכייצסיוא סיורג טימ

 רעטכייל ןיא ןוא עמַארדָאלעמ ןיא ןלָאר

 רעבָא רע טָאה טקידנעעג .עידעדמק

 רעֿפיט ןוא רעטיירב רעד ףיוא שיגַארט
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 ואו ,ףלָאג רענַאקיסקעמ ןוֿפ ענעצס

 ןרָאװעג ןעקנורטרעד זיא רע

 ,ןדיי עטשרע יד ןעוועג ןענייז סָאד

 -ייב רעקינייו רעדָא רעמ ןבָאה סָאװ

 ,רעטַאעט רענַאקירעמַא םוצ ןגָארטעג

 ךרוז ןעשזרָארב רימ ןעוו רעבָא

 ,רעקילדנעצרָאי ערַאבטכורֿפמוא ענעי

 סָאװ ,רעק ןקיטכיוו ַא וצ וצ רימ ןעמוק

 רעטַאעט רענַאקירעמַא םעד ןוֿפ לייט ַא

 יּפָא םייב טכַאמעג ףוסילּכ -ףוס טָאה

 ,טרעדנוהרָאי ןקירָאֿפ ןוֿפ סולש

 -כיוו םעד ןעמונעגסיורַא ןבָאה רימ

 -ירעמַא ןרעסעב םנוֿפ רעיוב ןטסקיט

 -- רעטַאעט רענַאק

 ,(1859--19231) ַאקסַאלעב דיווייד

 םענרעדָאמ ןרַאֿפ טרעייטשעגייב טָאה

 -לעוו יו ,רעמ רעטַאעט רענַאקירעמַא

 זיא סע .ןָאזרעּפ רעדנַא זיא סע רעכ

 זיולב דיי ַא ןעוועג זיא רע זַא ,תמא

 -עג ןריובעג זיא רע סָאװ ,םעד ךרוד

 "ןַאס ןיא .ןרעטלע עשידיי ייב ןרָאװ

 רע טָאה גנואיצרעד ןייז .ָאקסיצנַארֿפ

 ןוא לוש רעשילױטַאק ַא ןיא ןעמוקַאב

 ןכלעוו ןוֿפ טייוו ךעלשּפיה ןעוועג זיא

 רע .סולֿפניײא ןשידיי ןטקעריד זיא סע

 ןשידיי ןייז טנקײלרַאֿפ טינ רעבָא טָאה

 ןטסערג ןייז טכַאמעג ןוא םַאטשּפָא

 םנוֿפ עסעיּפ ַא ןריֿפֿפיױא ןיא גלָאֿפרעד

 .ןבעל ןשידיי

 ןָא טנגוי ןייז ןוֿפ טָאה ָאקסַאלעב

 .רעטַאעט ןוֿפ טֿפול רעד טימ טמעטָאעג

 ןוֿפ ןדנוברַאֿפ םיא טימ ןעוועג זיא רע

 ַא ,רעריטנעמירעּפסקע ןַא .ןטייז עלַא

 יֿפֿפױא ןַא ,רעביירש-ןסעיּפ ַא ,רעכוז

 -רעד ןוא רערעל רעשיטַאמַארד ַא ,רער

 .רעמענרעטנוא רעקידנגַאװ ַא ךָאנ וצ

 -נייא רעטשרע רעד טָאה ָאקסַאלעב

 -ַאקירעמַא רעד ףיוא םזילַאער טריֿפעג

 -עג יד ןבעגעגֿפױא טָאה רע .עניב רענ'

 ךיז טימ ןבָאה סָאװ ,סענעצס ענעלָאמ

 ַאקסאלעב דיווייד

 ייב .לבעמ-עניב טלעטשעגרָאֿפ רעירֿפ

 ַא יצ ,עניב רעד ףיוא שיט ַא םיא

 טֿפרַאדעג טָאה -- טעב ַא יצ ,קנַארש

 ןייק טינ ןוא לבעמ קיטש עתמא ןַא ןייז

 ,סטלָאמעגֿפױא

 -ער ןבלעז םעד טרעדָאֿפעג טָאה רע

 יד ןוֿפ גנולדנַאה רעד ןיא ךיוא םזילַא
 -עב טיול .עניב רעד ףיוא ןרָאיטקַא

 ןליּפע טרָאטעג טינ ןעמ טָאה ןָאקסַאל
 טֿפרַאדעג יז טָאה'מ רָאנ ,עלָאר ןייק

 טֿפרַאדעג טָאה רָאיטקַא רעד .ןבעלכרוד

 ןייז ןריּפשכרוד ןוא ןעוועטנורגרעד יױזַא

 רע זַא ,םישוח ענייז עלַא טימ עלָאר

 זַא ,ןסעגרַאֿפ טֿפרַאדעג ןצנַאג ןיא טָאה

 ,רעטַאעט ַא ןיא ךיז טניֿפעג רע

 טינ וטֿפיױא סָאקסַאלעב טגיל ללכב

 -יב רעיינ ןייז ןיא יװ ,ןסעיּפ ענייז ןיא

 -טּפיוה ,טלקיװטנַא טָאה רע סָאװ .ענ

 ,ןטקעֿפע-טכיל ןוֿפ טיבעג ןֿפױא ךעלכעז

 -רעטַאמ-ןרָאיטקַא םעיינ םעד ןיא ןוא

 ,ןגיוצרעד טָאה רע סָאװ ,לָאי

 ,רָאיטקַא ןטסויסַאמ עמַאס םעד

 ןוא ןענוֿפעג טָאה ַאקסַאלעב סָאװ

 ןעוועג זיא טנַארֿפ םוצ טקורעגסױרַא

 ,דיי ַא ךיוא ןוא ,דיוויעד רעטייווצ ַא

202 



 -יעד --- ָאקסיצנַארֿפ-ןַאס ןיא ןריובעג
 ןענייז ןָאקסַאלעב ךָאנ ,דליֿפרָאװ דיוו

 עטסערג יד רשֿפא ןטסנידרַאֿפ ענייז

 ,רעטַאעט רענַאקירעמַא ןרַאֿפ

 -עקרענָא ןעמוקַאב טָאה דליֿפרָאװ

 רעלטסניק-עניב רעסיורג ַא יו גנונ

 ,ןבעל ןשידיי ןוֿפ עסעיּפ ַא ןיא דָארג

 -- טריֿפעגֿפױא טָאה ָאקסַאלעב סָאװ

 ,עלָאר ַא זיא סָאד ,"רינָאישקוָא יהד;
 -ַאב טנָאקעג טָאה דליֿפרָאװ זיולב סָאװ

 ןרָאי .גלָאֿפרעד םומיסקַאמ ןטימ ןשרעה

 טרעדָאֿפעגֿפױא םיא ןעמ טָאה גנַאל

 ןזייוו וצ לָאמַא רעדיוו ןוא לָאמַא ךָאנ

 ןוֿפ ענייא זיא סָאד .עלָאר רעד ןיא ךיז

 ,ןסעיּפ-גלָאֿפרעד ערַאטנעמעלע ענעי

 יד ךעלריטַאנ ױזַא ךיז ןשימ סע ואוו

 ,ןעלכיימש יד טימ ןרערט

 ןייק ןעוועג טינ זיא דליֿפרָאװ רעבָא

 רעלטסניק רעטצינערגַאב ,רעקיטייזנייא

 ,רעטקַארַאכ םענעסָאגעגסיױא ןייא ןוֿפ

 רעד טָאה גלָאֿפרעד ןרעגרע ןייק טינ

 -עניב .רענַאקירעמַא רעשידיי רעסיורג

 סָאקסַאלעב ןיא טַאהעג רעלטסניק

 ,"רףעטסיימ-קיזומ, םעד ןוֿפ גנוריֿפֿפױא

 עלָאר טּפיױה יד טליּפשעג טָאה רע ואוו

 ךליֿפרָאװ .רעקיזומ ןשטייד םעד ןוֿפ

 יד טליּפשעג טֿפַאהרעטסיײמ ךיוא טָאה

 סריּפסקעש ןיא ןדיי םעד ןוֿפ עלָאר

 רעד) ?סינעוו ווֶָא טנעשטריומ יהד;

 -ָאד יד זיא בגַא ,(עיצינעוו ןוֿפ רחוס

 -רעד עטסערג יד ןעוועג עסעיּפ עקיז

 -רעד טָאה ָאקסַאלעב סָאװ ,גנוכיירג

 יד ןוֿפ ךשמ ןיא גנוריֿפֿפױא ןיא ןזיוו

 ןיא טגיניקעג טָאה רע סָאװ ,רָאי 0
 ןיא טָאה רע .רעטַאעט רענַאקירעמַא
 תוחוּכ טימ ללש ַא טגײלעגנײרַא ריא

 ,טלעג ןוא
 ןיוש זיא ָאקסַאלעב ןעוו ,1920 םורַא

 טנָאקעג רע טָאה רעקיצעביז ַא ןרָאװעג

 -נוהרָאי ןבלַאה םעד ףיוא ןקוקקירוצ

 רענייא ןעוועג זיא רֶע ןכלעוו ןיא טרעד
 רעגעװַאב - רעטַאעט עטסערג יד ןוֿפ
 -ירעמַא סָאד .,ץלָאטש ןשּפיה ַא טימ
 ךיוא ןסָאלשעגנייא ,רעטַאעט רענַאק
 -דװטנַא ךיז טָאה ,רעטַאעט-םליֿפ רעד

 ןוא טסנוק ןוֿפ ןעניז ןיא טינ ביוא ,טלק
 טצענערגַאב ןייז זומ סָאװ ,גנואיצרעד
 ןיא שטָאכ זיא ,םזילַאטיּפַאק ןרעטנוא
 ,סעירטסודניא עטסערג יד ןוֿפ רענייא
 ןענָאילימ רעקילדנעצ ןלײװרַאֿפ סָאװ

 -לעוו ןיא לָאצ עטסערג יד -- ןשטנעמ
 ,דנַאל שיטסילַאטיּפַאק זיא סע ןכ

 ןוא עניב ,עירטסודניא-רעטַאעט יד
 רעקילדנעצ טציא טקיטֿפעשַאב ,םליֿפ

 -טינ עלַא ןוֿפ ןוא ןשטנעמ רעטנזיוט
 יד טליּפש ןּפורג עלַאנָאיצַאנ עשילגנע

 - ןוא ,עלָאר עטסערג יד ריא ןיא עשידיי
 -רָאֿפ זיא סע ליֿפיװ ףיוא ןבעגוצ זומ'מ
 -רעד ןוא עשירעלטסניק ַא ןעמוקעג
 -ייב ןדיי ןבָאה ,גנולקיװטנַא עשירעיצ

 ,קלח ןלוֿפ רעייז וצרעד ןגָארטעג

 -יא ןַא ןכַאמ ןעייג רימ רעדייא
 -ידיי עטסקיטכיוו יד רעביא טכיזרעב
 -םליֿפ ןוא -עניב ןוא רעריֿפֿפױא עש
 םוצ ןגָארטעגיײב ןבָאה סָאװ ,רעלטסניק
 ךָאנ רימ ןזומ רעטַאעט רענַאקירעמַא
 סָאװ ,עלָאר יד ןלייטסיוא רעדנוזַאב

 רעטמירַאב רעד ןוֿפ ןעױרֿפ עגנוי ייווצ
 ,ןירייא ןוא סילע ,ןָאסיאול עילימַאֿפ

 סָאד ןעמערוֿפסױא ןיא טליּפשעג ןבָאה
 ,סרעטַאעט רענַאקירעמַא ערעסעב

 םענעדײשַאב ןוא ןליטש ַא ףיוא
 -טֿפַאשלעזעג עגנוי ייווצ יד ןבָאה ןֿפוא

 סָאװ ,סעּפע ןביוהעגנָא סנירעוט עכעל
 טלקיװטנַא טייצ רעד טימ ךיז טָאה
 ןיא גנוגעוװַאב רעטסקיטכיוװ רעד ןיא
 -ירעמַא םענוֿפ עטכישעג רעצנַאג רעד
 רעקרָאי-וינ םעד ןיא .רעטַאעט רענַאק
 ןענייז ייז ןכלעוו ןיא זיוה טנעמלטעס
 -גיארַאֿפ ךיז ייז ןבָאה קיטעט ןעוועג

203 



 רעד ןוֿפ טעברַא רעד ןיא טריסערעט

 -יּפשיוש ןוא רעקיזומ עּפורג רעניילק

 -עגֿפױא ייז ןבָאה ףוסילּכ-ףוס .רעל

 ףיוא "זוַאהיעלּפ דוהרָאביענ; םעד טיוב

 טָאה סָאװ ,קרָאי-וינ ןיא טירטס דנערג

 -ילַאװק זיולב טלעטשעג טייצ ןייז ןיא

 ףיוא קידנקוק טינ ,ןסעיּפ עטוג-וויטַאט

 ,ףורּפָא-סיֿפָא-סקַאב םעד

 טייהנגעלעג ַא ןבעגעג טָאה סָאד

 -ַארד ערעסעב עּפורג רעשּפיה ַא רַאֿפ

 ןסעיּפ ערעייז ןריבורּפוצסיױא ןגרוטַאמ

 -יענ; םענוֿפ עירָאטַארָאבַאל רעד ןיא

 טָאה טייצ רעד טימ ."זוַאהיעלּפ דוהרָאב

 רעצנַאג ַא וצ סיוטש ַא ןבעגעג סָאד

 -ַאװ , יד יו ,סרעטַאעט "עניילק, עייר
 -ָארּפ יהד- ,"סרעיעלּפ קרַאּפ ןָאטגניש

 -עּפש ןליֿפַא ןוא "סרעיעלּפ ןוַאטסניוװ

 -רעטַאעט, םענוֿפ טרובעג םוצ רעט

 ןיא טריסערעטניארַאֿפ זיא סָאװ ,"דליג

 ןוֿפ ןגעו עיינ ןיא ןוא ןסעיּפ עטוג

 -עט, רעד ןיא ןענייז בגַא .גנוריֿפֿפױא

 טוג רעייז ךיוא אֿפוג ?דליג-רעטַא

 -וּכ עשירעלטסניק עשידיי ןטָארטרַאֿפ

 םעד ןוֿפ ןעז סע ןלעו רימ יו ,תוח

 .ָאד ןביג רימ סָאװ רעטסייר

 רעריֿפֿפיוא
 ,(1851---1940) ןַאמהָארֿפ לעינַאד

 ,יקסודנַאס ןיא ןריובעג .רעריֿפֿפױא

 -רַאטנעמעלע יד ןיא טרידוטש ;ָאײהָא
 -ַאגרָא 1881 ןיא .,קרָאי-וינ ןיא ןלוש

 קַאטס רעטַאעט םואיסייל , יד טריזינ

 -מָאק רעד ןוֿפ רעשזדענעמ ,"ינַאּפמָאק

 טניז טנעדיזערּפ ןוא 1885 טניז ינַאּפ

 -יעד םעד ןוֿפ רעשזדענעמ ךיוא ;2

 -טנַארַאֿפ ;1900--1902 רעטַאעט יל

 ןייק ןעגנערבּפָארַא םעד רַאֿפ ךעלטרָאװ

 רעלטסניק עסיורג עכלעזַא עקירעמַא
 ,רמ ,ַאקסעשזדַאמ ,סמעדע דוָאמ --- יו

 .ערעדנַא ןוא לעדנעק .סרמ ןוא
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 .ןילמוש ןַאמרעה

 -רעטַאעט ,ןײיטשרעמַאה רוטרַא

 ןיא קרָאי-וינ ןיא ןריובעג רעריֿפֿפױא

 -עלע יד ןיא זיולב טרידוטש ןוא ,2

 17 רעביא טריֿפעגֿפױא .,ןלוש-רָאטנעמ

 -ַאב יד ייז ןשיווצ ,ןסעיּפ עשילַאקיזומ

 -רעיײֿפ, ,"ַאטעירעמ יטָאנ; -- עטמיר

 ?לרַאמ-זוָאר/ ,"ַאקניטַאק, .?יַאלֿפ
 -עדַא טיווס, ,"םיעלֿפ יהד ווָא גנָאס;

 .ערעדנַא ךס ַא ךָאנ ןוא "ןיַאל

 ןריובעג ,רעריֿפֿפױא ,סירעה .ה םעס

 רעשזדענעמ סְלַא ןביוהעגנָא .1872 ןיא
 -טימ :ןעגנומענרעטנוא עשיטעלטַא ןוֿפ

 סירעה ,ןעווילַאס עמריֿפ רעד ןוֿפ דילג

 טימ ןדנוברַאֿפ ןוא .סדואו ןוא

 ,1904--1920 ןַאהַאק .מ +שזדרָאשזד
 -ֿפיױא טָאה רע עכלעוו ןסעיּפ יד ןשיווצ

 טנעק וי, -- ךיז ןעניֿפעג ,טריֿפעג

 ,"יליבושזד ,"וי הטיו טיא קיעט

 -ןַאט זע; ;{'םיַאטֿפיַאל ַא ןיא סנָאװ);

 ?סרעקַארק לַאמינַאע ,"רישט סדנעז

 שזדיעטס/, ,"ןיער; ,"גניס יַא יהד ווָא-

 .ערעדנָא עייר ַא ךָאנ ןוא ?רָאד
 א



 ןריוֿבעג .רעריֿפּפױא-- טרעֿבוש יל

 ןוא ,1875 ןיא קרָאי-וינ ,זויקַאריס ןיא

 -וש .שזד בָאקיעשזד -- רעדורב ןייז

 עדייב ;ָאגַאקיש ןיא ןריובעג ,טרעב |
 -עלע יד ןעגנַאגעגכרוד זיולב ןענייז

 סלַא טעברַאעג ןעמַאזוצ ; לוש-רַאטנעמ

 ןּפורט עקידנזייר רַאֿפ סרעשזדענעמ

 -עטשרָאֿפ עכלעזַא ןוֿפ רעריֿפֿפױא ןוא

 טסעל ,, ,"םייט םָאסַאלב, --- יװ ןעגנול

 -ץעֹּפֶא ןוא ?ץנירּפ טנעדוטס; .,?ץלַאװ

 שטיב סנוָאשזד ןיא ?סלווייווער, עטער

 ,קרָאי-וינ ןיא דנַאליײא סלַאדנַאר ןוא

 טּפיוה רעד ןעוועג ךיוא זיא טרעבוש יל

 "דעטימיל ,סיעלּפ לקיזוימ, םעד ןוֿפ

 ,דנַאלגנע ,ןָאדנָאל ןיא

 -קַא ,רעריֿפֿפױא ,ןיולעס רַאגדע
 ןיא ןריובעג .רָאטקעריד ןוא רָאיט
 ןיילַא .1875 ןיא ָאייהָא ,יטעניסניס

 יו ,ןסעיּפ עכלעזַא ןיא ןטָאױטעגֿפױא
 "סדָאג יהד ווָא לימ, ."זוַאה סלַאד, --

 ,ןסעיּפ עכעלטע ןוֿפ רעסַאֿפרַאֿפ ,,וו.ַא.א

 -ינע, ,"סנוָאטס גנילוָאר; --- ייז ןשיוצ
 -ֿפױא .ערעדנַא ןוא *ןעּפעה טיַאמ גניהט
 -עיק -- יוװ ,ןסעיּפ עכלעזַא ןוֿפ רעריֿפ
 ,"ריעשט טניטריוט, ,"טעקעשזד וָאל
 דעה סקירג יד; ,"ףייוו טיע סדריבולב;

 .ערעדנַא ךָאנ ןוא "טיא רָאֿפ דריָאװ יד

 ןריובעג .רעריֿפֿפױא ,טסעג סירָאמ

 ,1881 ןיא ,דנַאלסור ,ירַאדוסָאק ןיא
 זיא ןעמָאניעילימַאֿפ רעשימייה ןייז
 -ירעמַא ןייק ןעמוקעג ;שטיוָאנָאשרעג
 -נעמ ןוֿפ רעשזדענעמ .1892 ןיא עק
 1920 קרָאי-וינ ןיא זיוה ערעּפָא ןטעה
 -עגֿפױא 1928 זיב 1905 ןוֿפ ;1911--
 טכַארבעג :ןסעיּפ 50 רעביא טריֿפ
 ןיא קרָאי-וינ ןייק טדרַאהנייר סקַאמ
 -ימ יהד- רַאֿפ רָאסישזער סלַא 4

 -ַאקירעמַא םעד טנעקַאב טָאה ; *לקַאר
 ןשיסור ןלעניגירָא, םעד טימ םלוע רענ

 ,ןיקָאֿפ ליַאבימ טימ ; 1911 ןיא *טעלַאב
 טימ ;1920 ןיא ,רעטסיימ טעלַאב םעד
 ; 1922 ןיא "סירוס ווָא וָאש, סֿפעײלַאב

 "רעטַאעט טסנוק; רעװקסָאמ םעד טימ
 ןוא ,ןסעיּפ 12 ןוֿפ רַאוטרעּפער ַא ןיא
 -קיוו ַאניער טַאריײהעג .ערעדנַא ךָאנ
 ,ָאקסַאלעב דוד ןוֿפ רעטכָאט יד ,ַאירָאט

 -יֿפֿפױא-םליֿפ ,ןיוודלָאג לעוימעס

 -עג ;ןןלױּפ ,עשרַאװ ןיא ןריובעג .רער

 רענייא ; 1896 ןיא עקירעמַא ןיא ןעמוק

 יסעשזד; רעד ןוֿפ רעדנירג יד ןוֿפ

 "ינַאּפמָאק יעלּפָאטָאֿפ רושטיֿפ יקסַאל

 "טריזינַאגרָא רעטעּפש טָאה ;1910 ןיא

 ",קניא ,סרושטקיּפ ןיװדלָאג לעוימעס;

 ןַאמלעה ןעיליִל
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 עייר עצנַאג ַא טריֿפעגֿפױא טָאה ןוא

 -ַאב טָאה .ןעמָאנ םעד רעטנוא ןעמליֿפ

 םלוע:םליֿפ רענַאקירעמַא םעד טנעק

 ַאמליוו --- יו רעלטסניק עכלעזַא טימ

 -ץעֿפ ןידלַארעשזד ,ןעדרַאג ירעמ ,יקנעב

 ןילָאּפ ,רָאטנַאק ידע ,ןעטס ַאנַא ,רַאר
 -וק ירעג ,ןַאמלָאק דלָאנַאר ,קירעדערֿפ
 .ערעדנַא ךָאנ ןוא רעּפ

 .רערעגניי רעד ,םירעה סַאיליװ

 { סַאמ ,ןָאטסָאב ןיא ןריובעג .רעריֿפֿפױא

 -יסרעווינוא רעיבמָאלָאק ןיא טרידוטש

 "דע טימ ןעמַאזוצ טריֿפעגֿפױא .טעט

 ,"טעקעשזד וָאלעיק --- ןיוולעס רַאג

 טיע סדריבולב ,"ריעשט טניטריוט;

 רָאֿפ דרָאװ יע דעה סקירג יהד; "ףייוו

 .ערעדנַא עייר ַא ךָאנ ןוא ?טיא
 -עג ,רעריֿפֿפױא-םליֿפ ,רעסעל לַאס

 -ֿפיוא .ןָאטגנישַאװ ,ןיעקָאּפס ןיא ןריוב

 -רָאב ,, --- יו ןעמליֿפ עכלעזַא טריֿפעג

 ,"ןיעגַא גניס ס'טעל, ,"ןעמלָארטַאּפ רעד

 -נַא ךָאנ ןוא "רעוויר יהד ןַא וָאבניער;

 .ערעד

 .רעריֿפֿפױא:םליֿפ ,ןעדיַאז ףעזָאשזד

 ןיא טרידוטש :קרָאי-וינ ןיא ןריובעג

 סלַא ןביוהעגְנָא ,ןלוש-רַאטנעמעלע יד

 -םליֿפ ַא ןרָאװעג .טסיֿפַארגָאטַאֿפ-םליֿפ
 יד טריזינַאגרָא ; 1920 טניז רעריֿפֿפױא

 "דעטײרָאּפרַאקניא ,סמליֿפ .ַאידושזד;

 -ידיי רעד ןוֿפ טנעדיזערּפ ;1921 ןיא
 טניז יינַאּפמָאק רושטקיּפ גניקָאט; רעש

 ןעדיֵאז; רעד ןוֿפ טנעדיזערּפ 4

 -ַאגרָא ,1926 טנגיז ?ירערביַאל דנוַאס

 ןיא ןָאינוי סרָאטײרעּפָא-םליֿפ יד טריזינ

 -ןטסיֿפַארגָאטָאֿפ-םליֿפ יד ןוא 7

 ,1921 ןיא ןָאינוי

 -רעטַאעט ,(1892) ןָאדרַאג סקַאמ
 ןריובעג ,רעריֿפּפיױא ןוא רעשזדענעמ

 יטיס ןיא טרידוטש ןוא קרָאי-וינ ןיא

 -ןלא עמריֿפ רעד ןיא ףּתוש ,שזדעלַאק

 טימ ןעמַאזצ ןוא ."ןָאדרָאג ןוא סיא

 יהד, -- טריֿפעגֿפױא סירעה .ה םעס

 "רעגניס זעשזד, ,"סריעטסּפָא ילימעפ

 ---19223 ןוֿפ ."וָאג יזיא ,םַאק יזיא; ןוא

 , 1920 טניז .רעשזדענעמ-ליוועדָאוו 3

 טריֿפעגֿפיױא ; ךיז רַאֿפ רעריֿפֿפױא ןַא

 ןיַאזעד יהד; --- יז ןשיווצ ,ןעמליֿפ 8

 "רעוא גניניַאש יהד; ,"גניוויל רָאֿפ

 ,"ץלָאװ טיערג יהד, .,?טרָאװסדַאד;

 -הטע; ,"ףייוו יע סקיעט רעמרַאֿפ יהד;

 ,דנַא ןוא "ןעמיוו יהד, ,"םוָארֿפ ןע

 ימע-ןב

 -ֿפיױא-םליֿפ ,(1892) גרעבלוש .9 .ב

 -ָאק ,טרָאּפשזדירב ןיא ןריובעג .רעריֿפ

 רעקרָאי-וינ ןיא טרידוטש ; טוקיטענ

 ,ןיילַא טריֿפעגֿפױא .שזדעלַאק יטיס

 -קיּפ טנוַאמַארַאּפ, טימ ןעמַאזוצ ןוא

 -- יװ ,ןעמליֿפ 15 רעביא ?סרושט

 -רַאמ סימ לטיל, ,"טדרַאהרעג ינעשזד;

 ןָאװ, ,"טנעמשינָאּפ דנע םיַארק, ,"רעק

 ,ערעדנַא ךָאנ ןוא "טעקיט יעוו

 ,רעריֿפֿפױא ,(1896) טסעג ןָאמייס

 -וקעג ;דנַאלסור ,ענליוו ןיא ןריובעג
 טרידוטש ; 1918 ןיא עקירעמַא ןיא ןעמ

 -רָאנ רעכעלגינעק רעשיסור רעד ןיא

 -ינוא רעשזיל םעד ןיא ןוא לוש-לַאמ
 רעריֿפֿפױא ;עיגלעב ןיא טעטיזרעוו
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 סירָאמ ,רעדורב ןייז טימ ןעמַאזוצ

 -רעּפער ןריזינַאגרָא ןֿפלָאהעג ;טסעג

 ; סעלעשזדנַא סָאל ןיא סרעטַאעט ירָאט

 -נוא "סנעד וװָא לוקס, יד טעדנירגעג

 ןטמירַאב םעד ןוֿפ טכיזֿפױא רעד רעט

 ,ןיקדרָאמ ליַאכימ --- רעצנעט

 רעריֿפֿפױא ,(1900) יָאר על ןיוורעמ

 -נַארֿפ ןַאס ןיא ןריובעג .רָאסישזער ןוא

 ןוֿפ רעריֿפֿפיױא .ַאינרָאֿפילַאק ,ָאקסיצ

 ויטישזדויֿפ יע םע יַא- -- ןעמליֿפ יד

 טָאבגָאט, ,"גנעג -ןיעשט יע סםָארֿפ

 װֶא ספמעל יהד רָאֿפ ליִאָ; ,"ינע

 ןעמ ירט ,, ,"סרעװדַא ינָאטנַא ,ַאניַאשט

 .ערעדנַא ךס ַא ךָאנ ןוא ,"סרָאה יע ןַא

 -ֿפיױא-םליֿפ ,(1902) קינזלעס דוד
 -נעּפ ,גרובסטיּפ ןיא ןריובעג .,רעריֿפ

 -ייא ןעוועג זיא רעטָאֿפ ןייז ; עינייווליס

 -םליֿפ רעד ןיא ןרענָאיּפ יד ןוֿפ רענ

 -מָאלָאק ןיא טרידוטש ;עירטסודניא

 רַאֿפ טעברַאעג :טעטיסרעוװינוא רעיב

 -מָאק-ָאידַאר ןוא -םליֿפ ענעדײשרַאֿפ

 -- ןעמליֿפ יד ןוֿפ רעריֿפּפױא .סעינַאּפ

 ,"סיטיס וט ווָא ליעט, ,"טיע טע רעניד;

 -ינערַאק ַאנַא; ,?דליֿפרעּפָאק דיווייד;

 ןייז טריזינַאגרָא רע טָאה 1926 ןיא ,יַאנ

 ךינזלעס, -- ינַאּפמָאק-םליֿפ ענעגייא

 ",לניא ,סרעשטקיּפ לַאנָאשענרעטניא

 דרָאל לטיל, טריֿפעגֿפױא טָאה ןוא

 טָאה רע עכלעוו רַאֿפ ,*יָארעלטנָאֿפ
 -ַאב ךיוא .ןזיירּפ עכעלטע ןעמוקַאב

 גנוריֿפֿפױא רעד רַאֿפ ןרָאװעג טניול

 "ַאנינערַאק ַאנַאג ןוֿפ

 -םליֿפ ,(1905) ןַאמרעב 'יס ָארדנעּפ

 ,גרובסטיּפ ןיא ןריובעג .רעריֿפֿפױא

 עסיורג ַא טריצודָארּפ .עינייוװליסנעּפ

 גנינרָאמ , --- ייז ןשיווצ ,ןעמליֿפ לָאצ

 ןעמויה ווָא; ,"ןעמיוו לטיל, ,"ירָאלג

 שזדיע- ,"יסרָאװיד יעג,; ,"שזדעדנָאב

 סקיס וװָא ינָאֿפמיס, ,"סנעסוָאניא וװָא

 ,דנַא ךָאנ ןוא *ַאטרעבָאר, ,"ןָאילימ

 -יֿפֿפױא-םליֿפ ןוא -עניב ערעדנַא

 ןבעגעגּפָא רעמ ךיז ןבָאה עכלעוו ,רער

 יד ןוֿפ טייז רעלעיצנַאניֿפ רעד טימ

 -ולב שזדרָאשזד ןענייז ,ןעגנוריֿפֿפױא

 יאול לעשטימ ,קעב ןיטרַאמ ,לַאטנעמ

 סוקרַאמ ,רעבעוו סנערוַאל ,רעגנַאלרע

 ,למעל לרַאק .יאָאל .מ רוטרַא ,יאוָאל
 ,רעיַאמ .ב סיאול ,יקסַאל סיאול יעשזד

 ףעזָאשזד ןוא זוָאר יליב ,רעקוצ ףלָאדַא

 .קנעש .מ

 -ָאירָאנעצפ ןוא ןגרוטַאמַארד
 רעביירש |

 -ַארד ,(18723) סלעוימעס .וו סירָאמ
 ;ָאקסיצנַארֿפיןַאס ןיא ןריובעג ,גרוטַאמ
 -ַאק םעד ןיא ץנעדורּפסירוי טקידנעעג
 ןוֿפ רָאטױא .טעטיסרעווינוא רעינרָאֿפיל
 -נָאק יהד; -- ןסעיּפ עקידנגלָאֿפ יד
 טנעשזדעּפ, ,"רערעדנַאװ יהד, ,"טקילֿפ
 ,"סנילרָא וװָא דיעמ ,, ,"גנָארטס יהד ווָא
 -- ָאדַארּפ-ַאל טימ ןעמַאזוצ ,?טֿפירד;
 .ערעדנַא ךָאנ ןוא "וװָאל וװָא םיעלֿפ,

 ןענייז סעסעיּפ עטנָאמרעדנביוא עלַא

 | .ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא ןיוש
 ,(1876) ןַאמדוג טרעקע סלושזד

 ,זייורעג ןיא ןריובעג .גרוטַאמַארד
 רעדרַאװרַאה ןיא טרידוטש ; ןָאגערָא
 -יוא .ןטעטיסרעווינוא רעיבמָאלָאק ןוא

 -- ייז ןשיװצ ,ןסעיּפ 11 ןוֿפ רָאט
 ,"ליטס דוטס וה ןעמ יהד; ,"טסעט יהד;
 סיטָא ןכלעוו ןיא) ?סיָאװ טנעליַאס,

 ,(לָאר טּפיױה יד טליּפשעג טָאה רעניקס

 -נַא ןוא סעלג ויגַאטנָאמ טימ ןעמַאזוצ
 שַאטָאּפ , ,"ָארטעיּפ , --- ןבירשעג ערעד

 ךיוא טָאה רע .וװ.ַא.א ?רעטומלרעּפ ןוא
 -געוויטס סיאול טרעבָאר טריזיטַאמַארד

 ."דנעלייא רושזערט/ סנָאס
 ןוא גרוטַאמַארד קַאלַאּפ גנינעשט

 -ַאו ןיא 1880 ןיא ןריובעג .רעקיטירק
 -ילימ יד טקידנעעג ; .ק ,ד ןָאטגניש
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 ענישזדריוו ןיא עימעדַאקַא עשירעט

 קינכעטילָאּפ רעגַארֿפ ןיא טרידוטש ןוא

 סלַא טעברַאעג .עיקַאװָאלסָאכעשט ןיא

 -ַאװ עכעלטע רַאֿפ רעקיטירק-רעטַאעט

 -עדײשרַאֿפ ןוא ןעגנוטייצ רענָאטגניש

 "ס'ילסניע- -- יו .ןלַאנרושז ענ

 -עג ,"קוב קירג; ןוא ,"טעס טרַאמס;
 וָאש יהד; ןבעגעגסורַא ןוא טעדנירג !

 ןסעיּפ 21 ןוֿפ רָאטױא "ןיזעגעמ

 יהד ןיא; ,"טיּפ יהד; --- ייז ןשיווצ
 -יעל יערג לטיל; ,"שזדערעק סּפָאשיב
 םוָאה; ,"ימענע יהד, ,*לוֿפ יהד, ,"יד
 -ֿפיױא) "רָאד יהד ןַא ןיַאס ,, ,*לוֿפיטויב
 זירַאּפ ,ןָאדנָאל ,קרָאי-וינ ןיא טריֿפעג
 -לעס רעגרע טימ ןעמַאזוצ ,(ןילרעב ןוא

 ןוא ?רעוַא דעדוַארק יהד; ןבירשעג ןיוו
 ערעדנַא ןבירשעג ךיוא ,ןסעיּפ ערעדנַא

 .ןלעװָאנ ןוא רעכיב
 -ַאמַארד ,(11884) לעדנַאמ קנערֿפ

 ;ָאקסיצנַארֿפ ןַאס ןיא ןריובעג ,גרוט
 -רעווינוא רעינרָאֿפילַאק ןיא טרידוטש
 ערעלוּפָאּפ 10 ןוֿפ רָאטױא .טעטיס

 ולסגניק ונדיס

 "עג טריֿפעגֿפױא ןענייז עכלעוו ,ןסעיֿפ

 יז ןוֿפ עכעלטע .קרָאי-וינ ןיא ןרָאװ
 ,"וָארָאמוט טיוו גנילֿפײרט; --- ןענייז
 .ערעדנַא ןוא ?גניוויל וװָא טסָאק יַאה;
 -סָא טימ ןעמַאזוצ ןבירשעג ךיוא טָאה
 ןוא רעטייווצ רעד ,ןײטשרעמַאה רַאק
 -ַאנ ,וָאנ ,וָאנ; --- ןסעיּפ יד ,ערעדנַא
 ןוא ,?גנָאס טרעזעד ,, ,"ימ לקיט- ,"טענ

 .רעטייוו יױזַא
 "ַאמַארד ,(1886) ןַאמשטיר רוטרַא

 ןריובעג .רעבײרש-ָאירַאנעצס ןוא גרוט
 ןסעיּפ יד ןוֿפ רָאטיױא .קרָאי-וינ ןיא
 "שובמע; ,"וָאגַא גנָאל ָאס טַאנ;--
 ,"קיֿפערט יוועה; ,?טורט לוֿפוָא יהד;
 .ערעדנַא ןוא ,"יַארק רַאֿפ יהד;

 -ַארד ,(1887) רעזיעלג ןימַאשזדנעב !
 -עג .רעבײרש-ָאירַאנעצס ןוא גרוטַאמ
 "וקעג ; דנַאלריא ,טסַאֿפלעב ןיא ןריוב
 ןבירשעג .1900 ןיא עקירעמַא ןיא ןעמ
 יַאהד; ,"רעטסעמ יהד; -- ןסעיּפ יד
 יהד ,"םָאילילא ."ןעמואוו זיא םיענ
 -עג ,"ןעמ רָאֿפ סנָאישעּפ, ןוא ,"ןַאוװס
 ,סָאירַאנעצס-םליֿפ 18 רעביא ןבירש

 יהדק ,"וָאדיו ירעמ --- ייז ןשיווצ
 ,?ירַאה ַאטַאמ; ,"ליוועד יהד דנע שעלֿפ

 ,"?סוָאג גניטינעג ,"סמרַא וט לעוורעֿפ,
 -סקע; ,"ינָאמ קיעט טנעק סנרעטניא;
 .ערעדנַא ךָאנ ןוא ,"וויסולק

 ,(1887) קירַאל טענרױב קעשזד
 -נָאל ןיא ןריובעג .רעבײרשדָאירַאנעצס

 עקירעמַא ןיא ןעמוקעג ;דדנַאלגנע ,ןָאד
 רעקרָאי-וינ ןיא טרידוטש ;1888 ןיא
 רַאֿפ רעירֿפ ןבירשעג :טעטיסרעוװינוא
 רַאֿפ ןוא "דלָארעה קרָאי-וינ; רעד
 -םליֿפ יד ןבירשעג ; ןלַאנרושז ענעדייש
 ,"לעיינעד יהד; -- רַאֿפ סָאירַאנעצס
 ,?קרַאמ יזיא יהד; ,"טיַאנ סעלּפילס .יע;
 גניטסעלרעווע יהד, ,"ףיל וָאלעי יהד,
 .ערעדנַא ןוא ,"סמור, ?"ןָאישטסעוװק

 -ַאמַארד ,(1890) רעגנַאל סנערָאל
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 -נַאװס ןיא ןריובעג .רעיֵָאל ןוא גרוט

 ;דנַאלגנע ןיא טרידוטש ;סליעוו ,ַאעס

 -עג ;1910 ןיא עקירעמַא ןיא ןעמוקעג

 ןָאטגנישַאװ; יד ןריזינַאגרָא ןֿפלָאה
 יד ןוֿפ רענייא ;"סרעיעלּפ רעווקס

 רעד ןוֿפ סרָאטקעריד ןוא רעדנירג

 -וינק יד טריזינַאגרָא ,"דליג-רעטַאעט;

 ןיא ".ָאק רעטַאעט ירַאוטרעּפער קרָאי

 -רעטיג רוטרַא טימ ןעמַאזוצ 1

 -עזרעביא עטמַארגעג ַא טכַאמעג ןַאמ

 -זָאה רָאֿפ לוקס; סרעילַאמ ןוֿפ גנוצ

 יד ןבירשעג .שיזיױצנַארֿפ ןוֿפ "סדנעב

 ?ךסנעסיַאל;ע -- עסעיּפ עקידנגלָאֿפ

 -קע ילימַאֿפ יהד ,"טוא יעוו רעדָאנַא;

 "סעזָאמ, ,"יַאּפ; ,?ַאטַאניטַאמ, ,?טיז

 .ערעדנַא עייר ַא ךָאנ ןוא

 ,(1892) ןירג ןָאסרעֿפעשזד דרַאוַאה

 ןַאס ןיא ןריובעג .רעביײרש-ָאירַאנעצס

 טרידוטש ;עינרָאֿפילַאק ,ָאקסיצנַארֿפ

 -עג טָאה ;שזדעלַאקדָאל סגניטסיעה ןיא

 ןשיווצ ,ןסעיּפ-םליֿפ 50 רעביא ןבירש

 ויטישזדויֿפ ַא סע יַא; ,?טיַאלֿפ --- ייז

 -ָאלג גנינרָאמ, ,"גנעג ןיעשט יע םָארֿפ

 .ערעדנַא ךס ַא ךָאנ ןוא ?יר

 יַאמַארד ,(1895) דניקסיר סירָאמ

 "וינ ןיא ןריובעג .רעטכיד ןוא גרוט

 עיזעָאּפ רעכיב יד ןוֿפ רָאטיױא ;קרָאי

 ןוא ,"םע יא זע דמעטסָאקַאנָא ---
 -וצ ."טנעדיזערּפ-סקע ןע וװָא ירעייד;

 -עג ,ןַאמֿפָאה .ס שזדרָאזד טימ ןעמַאז

 ,"גניס יַא יהד ווָא; עסעיּפ יד ןבירש

 דרַאוַאה טימ) "דנוַאר-וָאג-ירעמ, ןוא

 ןיירּפ רעצילוּפ םעד ןענואוועג ;(ץעיד

 רַאֿפ סָאירַאנעצס ןבירשעג ;1922 ןיא

 -ינע , ,?סטָאנָאקָאק יהד; -- ןעמליֿפ יד

 יהד טע טיינ יע; ,"סרעקערק לַאמ

 ,ס שזדרָאשזד טימ ןעמַאזוצ) ?ערעּפָא

 טימ) ?ירֿפדָאג ןעמ יַאמ,, ןוא) ןַאמֿפוַאק

 ,(שטעה קירע

 ףךאנַארג רטלנאפקטלא

 -ַארד ,(1895) ןָאסָאל דרַאוַאה ןַאשזד

 -וטש ;קרָאי-וינ ןיא ןריובעג .גרוטַאמ

 -ַאמ ןיא שזדעלַאק סמַאיליװ ןיא טריד

 -- ןסעיּפ יד ןבירשעג .סטעסושטַאס

 ,?לָאנעשעסָארּפ, ,"רעמולב רעשזדַאר;

 -ניא יהד ,"רעקיּפסדוַאל, ,"ַאנַאװרינ;
 ,?ירָאטס סעסקוס יהד, ,"לָאנעשענרעט

 -לטנעשזד, ,"טרַאה ןיא רויּפ יהד;
 ַא ןבירשעגנָא ;ערעדנַא ןוא ?ןעמואוו

 -יעלּפ וװָא קינקעט דנע ירָאיט/, --- ךוב

 -עצס סלַא סנטצעל טעברַא ; ?גניטיַאר

 .ןעמליֿפ יד רַאֿפ רעבײרש-ָאירַאנ

 -ַארד ,(1896) ןָאסלעַאֿפַאר ןָאסמַאס

 -וטש :קרָאי-וינ ןיא ןריובעג .גרוטַאמ

 -רעווינוא רעיָאניליא םעד ןיא טריד

 רעטרָאּפער סלַא ןביוהעגנָא ; טעטיס

 רַאֿפ ןוא ?סמיַאט קרָאי-וינ רעד; רַאֿפ

 "עג ,ןלַאנרושז ערעסעב ענעדײשרַאֿפ

 -ניס זעשזד יהד, -- ןסעיּפ יד ןבירש

 ,"ךעּפילס ןעדואוו, ,"װָאל גנָאי , ,"רעג
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 ."ןעמ טיַאוו, ןוא ,"טוי ןַא טנעסקע;

 רעוא ןָאװ --- ןסעיּפ-םליֿפ יד ןבירשעג

 ,"סנַארטנע סטנעװרעס; ,"וי סטיוו

 "לשזדנייא , ,"סיײדַארַאּפ ןיא לבָארט,

 .ערעדנַא ךָאנ ןוא

 גױוטַאמַארד ,(1896) ץעיד דרַאוַאה

 .ןיא ןריובעג .רעביירש-ןטערביל ןוא

 רעיבמָאלָאק ןיא טרידוטש ;קרָאידוינ

 -ילַאקיזומ יד ןבירשעג .טעטיסרעווינוא

 "רעס ריד, -- סויווער ןוא ןסעיּפ עש

 -וָאג ירעמ, ,(ןרעק םָארעשזד טימ)

 "עג ;(דניקסיר סירָאמ טימ) "דנוַאר

 לטיל,; -- רַאֿפ סָאטערביל יד ןבירש

 ס'ירט; ,"וָאש לטיל דנָאקעס, ,"וָאש

 ,ס .שזד טימ) "ןעגעוודנעב ,, ,"דוַארק ַא

 -ער, ,?סרָאלַאק גניאיַאלֿפ, ,(ןַאמֿפוַאק

 -בַא םוָאה טע, ,"קיזוימ טיוו שזדנעוו

 .ערעדנַא ןוא ,?דָאר

 ,גרוטַאמַארד ,(1890) עשַאב ַָאכמע

 -וקעג ;דנַאלסור ,ענליוו ןיא ןריובעג

 -וטש ;1912 ןיא עקירעמַא ןיא ןעמ

 עימעדַאקַא רעטירעטילימ ַא ןיא טריד
 -ָאק ןוֿפ ןטעטיסרעווינוא יד ןיא ןוא

 -רַאֿפ ןעוועג .ָאזיערָאּפלַאװ ןוא עיבמָאל

 "סרעיעלּפ ןוַאטסניװָארּפ , יד טימ ןדנוב

 רעדנירג יד ןוֿפ ענייא : 1919--+6

 -יעלּפ וינ; רעד ןוֿפ ןרָאטקעריד ןוא

 -עיּפ יד ןוֿפ רָאטױא ."רעטַאעט סטיאר

 דנע הטרע; ,"ריעמילָאס םַאדַא -- עס

 ,"סוקריוס יעדסמוד, ,"סירושטנעס יהד

 -ַאד יהד ווָא םירד; ,"ןָאשיעטיווניא,

 :ערעדנַא ןוא *קַאלקרעדנַאהט;, ,"רעל

 -- עסעיּפ סנירג לֹוָאּפ טריסישזער

 -ריוט, ןוא ,*טָאירַאשט טיווס ,לוָאר,

 -ייס ןַאשזד, םעד ןעמוקַאב ; "ןייטנעּפ

 -עש ןייז רַאֿפ *ּפישוָאלעֿפ םייהנגוג ןָאמ

 -עט ןוֿפ טיבעג ןֿפױא טעברַא רעשירעֿפ

 ,1921 ןיא ,ַאמַארד ןוא רעטַא

 ,גרוטַאמַארד (1892) סיַאר רעמלע

 יד טקידנעעג ;קרָאי-וינ ןיא ןריובעג

 רעשיטַאמַארד ;לושדָאל רעקרָאי וינ
 -לטעס-טעטיסרעווינוא ןוֿפ רָאטקעריד

 סלַא טלעטשעגנָא ; 1916--1919 טנעמ

 םעד ןוֿפ רָאטקעריד ןָאיַאר רעקרָאיד-וינ

 ;1925 טקעיָארּפ רעטַאעט ןלַארעדעֿפ

 -ַאב ענייז .ןסעיּפ 18 רעביא ןבירשעג

 -ַאמ גנידע; :ןענייז ןסעיּפ עטסטנַאק

 ,(רעקרַאּפ יהטָארָאד טימ ןעמַאזוצ) "ןיש

 רַאֿפ ,"ןיאיס טירטס ,ינָאמרַאה סוָאלק;

 -וּפ, םעד ןעמוקַאב טָאה רע רעכלעוו

 "ישוובָאס , 1929 ןיא "זיירּפ רעציל

 רע ןכלעוװרַאֿפ) *ָאל-טע-רָאללעסנוַאק;

 ןוֿפ לַאדעמ םענעדלָאג ַא ןעמוקַאב טָאה

 יהד ,יוװא ,(1922 ןיא בולק רעטַאעט

 דנַאיעב , ,"יעד טנעמשזדָאשזד ,, ,*לּפיּפ

 ,ערעדנַא ןוא ,?סדלרָאװ וט

 -ַאמַארד ,רעכַאּפסנַא ןַאמֿפוַאק סיאול

 -גיס ןיא ןריובעג .רעטכיד ןוא גרוט

 קרָאי-וינ ןיא טרידוטש ןוא יטעניס

 -ץעָאּפ יד ןבירשעגנָא ,שזדעלַאק-יטיס

 !??עדלָאסיא ןוא ןַאטסירט; עמַארד עשיט

 -יר װָא טנעמסערעבמע -- ןסעיּפ יד

 יהד/ ,"סלָאּפמיא ווָא ןעמואוו, ,"סעשט

 -עג :ערעדנַא ףלע ןוא ?סוָאה סעלג

 ןעמעָאּפ עשיטַאמַארד עגנַאל יד ןבירש

 זעשזד יהד; ןוא "רעדורטניא יהד; ---

 סיהד; --- ןעייסע רעכיב יד ןוא ; "ןוָאלק

 וװָא יעו יע; ןוא ?שזדיע דרעדליוװעב

 ,?ףיַאל

 -עג .גרוטַאמַארד ,(1904) טרַאה סָאמ

 טימ ןעמַאזצ ;קרָאי-וינ ןיא ןריוב

 יד ןבירשעג ןַאמֿפוַאק .ס שזדרָאשזד

 ןיא סנָאװ, -- סעידעמָאק עשילַאקיזומ

 טיא קיעט טנעק וי, ,?םיײטֿפיַאל יע
 -עמ" ,"טיַאר יב רעדער דייַא, ,"וי טיוו
 טימ ןעמַאזוצ .?גנָאלַא לוָאר יוו יליר

 סיעֿפ, -- ןבירשעג ןילרעב גניווריוא

 טימ ;"רישט סדנעזַאט זע; ,"קיזוימ יהד

 טָאה ;"יליבושזד, -- רעטרָאּפ לוָאק

 -- ןסעיּפ:םליֿפ יד ןבירשעג ךיוא
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 71925 ווָא ידָאלעמ ייװדָארב , ,"שעלֿפ;

 -ייצרעד יד ןוא :"דיערעקסעמ יהד; ןוא

 טיערג יהד, עטערעּפָא רעד רַאֿפ גנול

 .?ץלָאװ

 -ַאמַארד ,(1906) סטעדָא דרָאֿפילק
 -ַאליֿפ ןיא ןריובעג .,רָאיטקַא ןוא גרוט

 ןיא טרידוטש :עיניײװליסנעּפ ,עיֿפלעד

 -ַאעט רעד ןיא רָאיטקַא ;"לוקס יַאה;
 ןיא ןוא ,19287-20 ,קרָאי-וינ ,דליג-רעט

 ןוֿפ רָאטױא .1920-25 ,"רעטַאעט ּפורג;
 ,יטֿפּעל רָאֿפ גניטיעוו; -- ןסעיּפ יד
 דנע קיעװַא, ,"יַאד יַא יעד יהד ליט;

 טנעליאס, ,?טסָאל סיַאדַארַאּפ , ,"גניס

 -עג טָאה ;?יָאב-ןעדלָאג; ,?רענטרַאּפ

 םליֿפ םעד רַאֿפ ָאירַאנעצס יד ןבירש

 ."ןָאד טע דיַאד לערענעשזד יהד; --
 -ַאמַארד ,(1906) ילסגניק .ם ינדיס

 טרידוטש .קרָאי-וינ ןיא ןריובעג ..גרוט
 -עג ןוא טעטיסרעווינוא לענרָאק ןיא
 רעטקַא-ןייא ןַא רַאֿפ זיירּפ ַא ןענואוו
 ןביוהעגנָא ."גָאליּפע קרַאד-רעדנָאװ;
 -סקע יעװבָאסע םעד ןיא רָאיטקַא סלַא
 ןעמ, --- ןסעיּפ יד ןבירשעג :"סערּפ
 -ַאב טָאה רע רעכלעוו רַאֿפ) *טיַאוװ ןיא
 יד רַאֿפ ןיײרּפ רעצילוּפ םעד ןעמוק
 "דנע דעד, ,(1934 ןוֿפ עסעיּפ עטסעב
 -עג טָאה ;?סטסוָאג ןָאילימ ןעט; ןוא
 רעטַאעט םעד ןוֿפ ןזיירּפ ייווצ ןענואוו
 -26 ןוא 1923--24 ןרָאי יד רַאֿפ בולק
 -ָאירַאנעצס ַא ןרָאװעג סנטצעל 5
 ,דואווילָאה ןיא רעביירש

 ,גרוטַאמַארד ,(1907) ילסקעוו ןַאשזד
 ןיא טרידוטש ;קרָאי-וינ ןיא ןריובעג
 ןביוהעגנָא ;טעטיסרעווינוא קרָאי-וינ
 דוהרָאביענ; רעד ןיא רָאיטקַא סלַא
 סנעילַאגעל ַאוויא רַאֿפ ןוא ,?סוַאה-יעלּפ
 טייצ ַא ;רעטַאעט ירָאטרעּפער קיוויס
 רעביירש - ָאירָאנעצס סלַא טעברַאעג
 ןסעיּפ יד ןבירשעג : ןעמליֿפ יד רַאֿפ
 יעד, ןוא "ליטס; ,"ליַאמ טסעל יהד; ---

 ךליֿפרַאג ןאשזד

 -רוק ַא ןבירשעג ךיוא ;"יַאד טָאנ לעש
 ,751 יעוויַאה ןרעדָאס; גנולייצרעד עצ
 םעד ןעמוקַאב טָאה רע רעכלעוו רַאֿפ
 ,1924 ןיא "זײרּפ-ירנעה ָא;

 ,(1909) שטיוועיקנַאמ ָאעל ףעסָאשזד
 ,רעריֿפֿפױא ןוא רעביירש - ָאירַאנעצס
 -ליסנעּפ ,ערַאב-סעקליוו ןיא ןריובעג
 -- ןסעיּפ-םליֿפ יד ןבירשעג .עינייוו
 וויל יַא, ,?סרעהדָא לֶא גניקיעסרָאֿפ;

 -יֿפֿפױא ,ערעדנַא ךָאנ ןוא ?ףיַאל יַאמ
 -רָאג ירהט, -- ןעמליֿפ יד ןוֿפ רער
 יסָאה סעשזדרָאג יהד; ,?סרעדַאֿפ
 ןוא ?ןיקענַאמ, ,"דער רָאװ דיַארב יהד;
 .ערעדנַא

 (1909) םוַאביעמ רעטלָאו דרַאשטיר
 ,רעביײרש-ָאירַאנעצס ןוא גרוטַאמַארד
 ןיא טרידוטש ;קרָאי-וינ ןיא ןריובעג
 יד ןוֿפ רָאטױא ,טעטיסרעווינוא ַאוװָאיא
 ,"טיַארטריוב , ,"ירט יהדק -- ןסערּפ
 :עכעלטע ךָאנ ןוא "ןיַאלעדַא טיווס;
 -ָאירַאנעצס סלַא טעברַאעג סנטצעל
 .ןעמליֿפ יד רַאֿפ רעביירש
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 -עצס ןוא ןגרוטַאמַארד ערעדנַא

 ָאד ןענעק רימ סָאװ ,רעבײרשדָאירַאנ

 דלָאּפָאעל -- ןענייז ,ןענַאמרעד זיולב

 רעמלע ,רעשזנַארעב ַארַאלק ,סעלטַא .ל
 .שזד) סמיעשזד ןעיַאר ,רעדלעֿפסנירג

 ,8ֿ יסעב ,ןַאמֿפָאה רעב ,(דלײשטָאר

 -יַאוו סיאול ,ףלואוו ןעלַא רַאגדע ,טיַאװ

 -על ַאינָאס ,ָאקסַאל דרַאודע ,ןרָאקנעצ
 ,שזד ןַאמרעה ,רעיַאמ ןטיינ ינע ,ןעיוו

 -עס ,לבָאס דרַאנרעב ,שטיװעיקנַאמ

 לעוימעס ,קַאויּפס ַאלעב ןוא לעוימ

 גניווריוא ,רַאזעצ רוטרַא ,רָאדנע יַאג

 -ָארב ַאלָאײװ ,אנסַארק ןַאמרָאנ ,רַאזעצ

 ,טרעבוש רעּפוש דרַאנרעב ,רָאש סרעד

 ןַאמרָאנ ןוא ןַאמקיש טנערג רוטרַא

 ןגייטש ןיא טציא טלַאה סָאװ .ןיװרָאק

 ,טייקיטכיוו ןייז ןיא

 ןרַאטישזער

 -עג ,רָאסישזער ,טדרַאהניַאר סקַאמ

 ןיא ןיוו ייב ןעדַאב ןיא 1872 ןיא ןריוב

 עניב רעד רַאֿפ טרידוטש ; ךיירטסע

 רעניוו רעד ןיא ןוא עדרוב לימע טימ

 ןסעיּפ טריֿפעגֿפױא ;עירָאטַאװרעסנָאק

 -עוו ,זירַאּפ ,ןָאדנָאל ,ןיוו ,ןילרעב ןיא

 טָאה .דואווילָאה ןוא קרָאי-וינ ,גידענ

 -- יוװ ןסעיּפ עכלעזַא טריֿפעגֿפױא ָאד

 ?עדנַאסילעמ ןוא סָאעלעּפ , ,*עמָאלַאס;

 יהד; ,"טסוַאֿפ, ,"רַאזעצ סוילושזד;

 ,"טעלמַאהה ,"הטעבקַאמ, ,?לקַארימ

 -ריומ , ,?ָאדַאקימ יהד; ,"ןעמירווע;

 סרעמָאסדימ, ."סינעו וװָא טנעשט

 סלעֿפרעװ ץנַארֿפ ןוא :"םירד סטיינ

 טריֿפעגֿפױא :;"דוָאר לענרעטע יהד;

 רַאֿפ ךיוא "םירד סטיינ סרעמָאסדימ;

 / ,ןעמליֿפ יד

 -יד-:םליֿפ ,(1892) שטיבול טסנרע

 -שטייד ,ןילרעב ןיא ןריובעג .רָאטקער
 1922 ןיא דואווילָאה ןיא ןעמוקעג ; דנַאל

 -קיּפ ירעמ רַאֿפ רָאסישזער ןייז וצ ידּכ

 -ליֿפ 20 רעביא ןוֿפ רָאטישזער ; דרָאֿפ

 סיק; ,"טיַאנ ןעיבערַא ןָאוװ; --- יו ,ןעמ
 ןעֿפ סרימעדניוו ידיעל; ,"ןעגַא ימ

 -יל רָאֿפ ןיַאזעד; ,"טַאירטיעּפ יהד;

 ןוא "לשזדנייא ,, ,"וָאדיוװ ירעמ, ,"גניוו

 .ערעדנַא ךָאנ

 ,(1894) גרעבנרעטס ןָאֿפ ףעזָאשזד

 ,ןיו ןיא ןריובעג .רָאסישזער:םליֿפ

 ןיא עקירעמַא ןיא ןעמוקעג : ךיירטסע
 ,ןעמליֿפ עכלעזַא ןוֿפ רָאסישזער ;ס 1

 -סע, ,"סרעטנָאה ןָאשיעװלַאס, -- יװ

 .םיַארק;, ,"דנעמָאק טסעל יהד;, ,"ּפיעק

 ,סונעו דנַאלב; ,?טנעמשינָאּפ דנע

 -עמַא ןַא; "טוא סּפעטס גניק יהד;

 .ערעדנַא ןוא "ידעשזדערט ןעקיר

 ןוא רָאסישזער ,(1896) ןיקטיא דוד

 ןיא ןריובעג .רָאטקעּפסניא - עמַארד

 -קסָאמ טקידנעעג ;דנַאלסור ,קסניווד

 ןיא ןעמוקעג ; עירָאטַאװרעסנָאק רעוו

 טימ רָאיטקַא סלַא 1927 ןיא עקירעמַא

 רע רעכלעוו טימ ,עּפורט "המיבה; רעד

 ןסעיּפ עכלעזַא ןיא ןטָארטעגֿפױא זיא

 סבקעי, ,"םעלָאג ,, ,"קוביד רעד; --- יו

 ."שזדולעד, ןוא "דיי רעקיביײא, ,"םולח

 ןרָאװעג ןוא עקירעמַא ןיא ןבילברַאֿפ

 "רעטַאעט ןַאמדוג, םעד ןוֿפ רָאסישזער

 ;?טוטיטסניא טרַא רעגַאקיש, םעד ןוֿפ

 טנעמטרַאּפעד עמַארד םעד ןוֿפ טּפיױה

 "יש ןיא טעטיסרעווינוא לֹוָאּפ עד ןוֿפ

 .ָאגַאק
 -ישזער-םליֿפ ,(1898) ןיבול רוטרַא

 ,סעלעשזדנַא-סָאל ןיא ןריובעג .רָאס

 -- יװ ןעמליֿפ עכלעזַא ןוֿפ רָאסישזער

 דַאג טיערג, ,"רויליעֿפ לוֿפסעסקוס;

 ,סלדנעק דנעזוַאט ףיוא זוַאה , ,*דלָאג

 ,ערעדנַא ןוא *"רָאװ יהד רעווָאק יַא;

 -םליֿפ ,(1899) רָאקוז שזדרָאשזד

 -ער .קרָאי-וינ ןיא ןריובעג .רָאסישזער

 ןיא ןעגנוריֿפֿפױא רעטַאעט ןוֿפ רָאסישז

 יוװ רעלטסניק עכלעזַא טימ קרָאי-וינ

212 



 טערָאל ,סלגיא ןישזד ,רָאמירַאב לטע--

 ןעמליֿפ יד רַאֿפ .ערעדנַא ןוא רָאליעט

 טע רעניד, -- טריסישזער רע טָאה

 -רעּפָאק דיווייד, ,"ןעמיוו לטיל, ,"טיע

 -ַאק, ,"טעילושזד ןוא ָאעמָאר, ,*דליֿפ

 ,ערעדנַא ןוא "לימ

 -םליֿפ ,(1899) גָארוַאט .ר ןַאמרָאנ

 רָאסישזער סלַא טעברַאעג .רָאסישזער

 1921 ןיא .סָאידוטס-םליֿפ עלַא רַאֿפ

 ןוֿפ ?טירעמ ווָא דרָאװַא; םעד ןעמוקַאב

 רושטקיּפ ןעשָאמ וװָא ימעדַאקַא; רעד

 ישזער ןייז רַאֿפ ?סעסנעיַאס דנע סטרַא

 ,?יּפיקס; םליֿפ םעד ןיא

 ,רעֿפַארגָאערָאכ ,(1902) חמצ ןימינב

 ןריובעג .רעצנעט ןוא רָאסישזעריץנַאט

 -ניא, םעד ןיא טרידוטש ;דנַאלסור ןיא

 ןוא ?סקימטירוי זָארקלַאד וװָא טוטיטס

 -סָאמ ןיא ַאיַאקצענרעשט טימ טעלַאב

 ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז 1917 ןיא ;עווק

 ןוא עּפווט "המיבה; רעװקסָאמ רעד

 "יא; םעד ןיא ייז טימ ןטָארטעגֿפױא

 ןיא ןעמוקעג :"קוביד, ןוא "דיי ןקיב

 ןיא עּפורט "המיבה, רעד טימ עקירעמַא

 -ייא ןייז טריזינַאגרָא 1922 ןיא ;7

 טזירעגמורַא ןוא עּפורגיץנַאט ענעג

 רָאסישזער .עקירעמַא רעביא ייז טימ

 ,?עמָאלַאס , ,"םעלָאג,, --- ןסעיּפ יד ןוֿפ

 שריה; ןוא ?שזדעטַאק דעטנעשטנע;

 -גערֿפ, --- ןטעלַאב יד ןוא ,"טרעקעל

 ירָאטקיװע ןוא ?לעַארזיא ווָא סטנעמ

 יד ןיא ץנעט יד ןוֿפ רָאסישזער ."לָאב
 סיעד טסעל יהד; ןוא "יש, ןעמליֿפ

 -- עסעיּפ רעד רַאֿפ ;"יעּפמָאּפ ווָא

 -ומ רעד רַאֿפ ןוא ,"דוָאר לענרעטניא;

 רעד ןימינב; עיזַאטנַאֿפ רעשילַאקיז

 ."רעטירד

 -רעטַאעט ,(1902) רעדיינש ַאנעב

 -ָאנ-ינשזינ ןיא ןריובעג .רָאסישזער

 טימ טרידוטש ;דנַאלסור .,דָארָאגוװ

 -ַאמ ןוא ווָאגנַאטכַאװ ,יקסוװוַאלסינַאטס

 סטעדָא דרַאֿפילק

 -נָא ךיז ,רָאי 17 ןוֿפ רעטלע ןיא .ןָאס

 ןוא עּפורט "המיבה; רעד ןָא ןסָאלשעג

 עליֿפ ןיא ייז .טימ ןטָארטעגֿפױא זיא

 טימ עקירעמַא ןיא ןעמוקעג ;ןסעיּפ
 ןוא 1927 ןיא עּפורט "המיבה; רעד

 רעד ןוֿפ רָאסישזער רָאי עכעלטע ןעוועג

 -ַאב) *ָאידוטס רעשיטַאמַארד טיײהײרֿפ,

 ןוא ,(ףעטרַא רעד סלַא טלָאמעד טסואוו

 ,ןעמַאנסױא עכעלטע טימ טריסישזער

 .ןעגנוריֿפֿפױא ענייז עלַא טעמּכ

 ןופ סעטירטקַא ןוא ןרָאיטקַא
 ַאידַאר ןוא ןעמליֿפ ,עניב

 ,1825---1868) ןעקנעמ סקעזייא ַאדַא
 -ול ,גרעבענלימ ןיא ןריובעג .עסירטקַא
 -קעלַא טַארייהעג 1856 ןיא .ַאנַאיזיא
 ןוא ,דיי ַא ,ןעקנעמ סקעזייא רעדנַאס
 -ֿפיוא .עיצידַארט עשידיי יד ןעמונעגנָא
 ןעמַארדָאלעמ ןיא סנטסרעמ ןטָארטעג

 -שענ ,סנָאעלרָא וינ ןיא ץנעט ןיא ןוא
 -ַאּפ ןוא ןָאדנַאל ןיא ןוא ,ינַאבלָא ,ליוו

 יד ןעוועג זיא עלָאר עטסעב ריא .זיר
 ייווצ ןבירשעג ךיוא טָאה ."ַאּפעזַאמ; ןוֿפ
 ןוא ?סרַאומעמ, -- עיזעָאּפ רעדנעב
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 טָאה יז עכלעוו טימ ,"ַאישילעֿפניא;,
 יד ןוֿפ טײקמַאזקרעמֿפױא יד ןגיוצעגוצ

 .טייצ רענעי ןופ רעביירש ענעעזעגנָא

 -קַא ,(1874--1929) שילַאק עטרעב

 -ילַאג ,גרעבמעל ןיא ןריובעג .עסירט

 ןיא עסירטקַא סלַא ןביוהעגנָא .עיצ

 ןכעלגינעק ןיא ןטָארטעגֿפױא - ; ןליוּפ

 ןיא ;עינעמור ,טשערַאקוב ןיא רעטַאעט

 ,עקירעמַא ןיא ןרָאװעג טכַארבעג 4

 עשידיי ןיא ןטָארטעגֿפױא זיא יז ואוו

 ןיא : רעטַאעט ַאילַאהט םעד ןיא ןסעיּפ

 שילגנע ןיא ןטָארטעגֿפױא יז זיא 5

 טכַאמעג ןוא ,"ַארָאדעֿפ, סודרַאס ןיא

 -גנע יד ןיא רעטעּפש ; םשור ןסיורג ַא

 ַאנָאמ, סקנילרעטעמ -- ןסעיּפ עשיל

 ?ןיאוקַאר סערעט; סַאלָאז ,"ַאנַאװ

 סנידרָאג ,"ןָאעֿפ ןוא ָאֿפַאס,; סיעקַאמ

 -ֿפיױא ; ערעדנַא ןוא *אטַאנָאס רעציירק;

 .ןעמליֿפ יד ןיא ךיוא ןטָארטעג

 ןריובעג .עסירטקַא ,דיר סנערָאלֿפ
 -ליסנעּפ ,עיֿפלעדַאליֿפ ןיא 1886 ןיא
 א ןעוועג זיא רעטָאֿפ ריא :עינייװ

 עסירטקַא סלַא ןביוהעגנָא ; רעקימָאק
 -עדנזייר טימ טליּפשעג טשרעוצ ,0

 -מָאק קַאטס סרעטקָארּפ, יװ ,סעּפורט

 ?ינַאּפמָאק סגניווריוא יעמ , ןוא ?ינַאּפ

 עכלעזַא ןיא ןטָארטעגֿפױא ןַאד טניז

 -עשזד וָאלעי; -- יװ ,ןעגנולעטשרָאֿפ

 -נַאװ יהד, ,"וַאשט ןישט ושט, ,"טעק

 ,יַאבַאלָאל , ,?שזַארימ יהד; ,"רערעד

 -ֿפױא סלענרָאק ןירעטַאק ,"הטעבקַאמ;,

 ,""טעילושזד ןוא ָאעמָאר, ןוֿפ גנוריֿפ

 ?ַארטקעלע סמַאקיב גנינרָאמ, סלעיניָא

 .ןסעיּפ ערעדנַא ןוא

 -קַא ,(1895) טוַָארקדליש ףעזַאשזד

 :ךיירטסע ,ןיו ןיא ןריובעג .רָאיט

 טליּפשעג ;דנַאלשטיײד ןיא טרידוטש

 ןיא עּפורט סטדרַאהניַאר סקַאמ טימ

 דערֿפלַא טימ ןוא ;1912-17 ןילרעב
 ;1917-20 ןיו ןיא עּפורט סוָאנרעב

 -עגֿפוא ןוא עקירעמַא ןיא ןעמוקעג

 ןוא "?דליג רעטַאעט; םעד טימ ןטָארט
 "וינ ןיא *רעטַאעטיירָאטרעּפער קיוויס,

 ןסעיּפ עכלעזַא ןיא ןטָארטעגֿפױא ; קרָאי

 -נַא ןוא "טניג ריּפ, ,?טָאיליל; --- יו

 סנעֿפרָאק -- ןעמליֿפ יד ןיא :ערעד

 'ולב, ,"טוָאב וָאש, ,"םרָאטס יהד ווָא

 -ורק יהד, ,"ַארטַאּפָאעלק; ,"בוינעד

 ןוא ?ַאלָאז לימע וװַא ףיַאל, ,"סרעדיעס

 .ערעדנַא עייר ַא

 ןָאסליֵאי ַאזַא -- ןָאסלָאשזד לַא
 ןריובעג .רעגניז ןוא רָאיטקַא ;(1888)

 ןעמוקעג ;דנַאלסור ,גרוברעטעּפ ןיא

 ןרָאֿפעגמורַא ; דניק סלַא קרָאי-וינ ןיא

 -עדָאװ ןיא טליּפשעג ןוא ןקריצ טימ

 -דַאטסקָאד ול ןיא ןטָארטעגֿפױא ;ליוװ

 ןיא ןטָארטעגֿפױא ;סלערטסנימ סרעט

 ַאל; --- ןוֿפ ןעגנוריֿפֿפױא-רעטַאעט יד
 ןומינָאה ,"טעלָאיװ ארעווא ,*ירַאּפ לעב

 -ושזד ,ָאסורק ןָאסניבָאר, ,"סערּפסקע

 -נַא ןוא *יַאב גיב, ,"דעבניס , ,"רָאינ

 -טּפיוה יד ןיא ןטָארטעגֿפױא ; ערעד

 -- ןעמליֿפ עקידנעגלָאֿפ יד ןוֿפ ןלָאר

 -גיס/, ,(יקָאט עטשרע) "רעגניס זעשזד;

 ,?סגנָאס טיוװ טיא יעס, ,"לוֿפ גניג

 םיִא ,איױלעלַאה,, ,"יֵאב גיב, ,?ימַאמ ;

 ,ערעדנַא ןוא *רַאברעדנָאװע ,?םָאב יע

 ףיוא רָאי עכעלטע רַאֿפ ןטָארטעגֿפױא

 .ןעמַארגָארּפ-ָאידַאר ענעדײשרַאֿפ

 "קַא ,(1890) (ימע"זב) ץריש בקעי
 -סור ,קסנימ ןיא רָאסישזער ןוא רָאיט

 -עג ;דנַאלסור ןיא טרידוטש ;דנַאל

 רעד ףיוא טירטֿפױא ןטשרע ןייז טכַאמ

 -וינ ןיא ןעמוקעג ;רָאי 18 וצ עניב

 ןוא ןטָארטעגֿפױא ;1912 ןיא קרָאי

 עשידיי ענעדײשרַאֿפ טימ ןדנוברַאֿפ

 ןרעביא ןוא קרָאי-וינ ןיא סרעטַאעט

 רעטַאעט, םעד טימ ןדנוברַאֿפ ; דנַאל

 ןיא רָאסישזער ןוא רָאיטקַא סלַא "דליג
 ןטָארטעגֿפױא ןוא 19223:26 ןרָאי יד
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 ןָאסניבָאר .שזד דרַאװדע ןוא ינדיס איווליס ,ינומ לוָאּפ

 -ריוא דנע סרויליעֿפ , סדנַאמרָאנעל ןיא

 יהד דנע ןעמ, סרעלָאט ןוא ;"טסענ

 דנע ןָאסמַאס; ןיא ךיוא יװ ;?סעסעמ

 קיוויס; רעד ןוֿפ דילגטימ ;"ַאלילעד

 ;1929-30 עּפורג-רעטַאעט "ירָאטרעּפער

 טוָאג , סלֿפרעװ ץנַארֿפ ןוֿפ דָאסישזער

 ןיא ןטָארטעגֿפױא ןַאד טניז ;"גנָאס

 ןוא עשידיי ענעדײשרַאֿפ

 ,ןסעיּפ

 ,(1893) ןַאסניבָאר .ישזד דרַאודע

 -ור ,טשערַאקוב ןיא ןריובעג .רָאיטקַא

 ןיא עקירעמַא ןיא ןעמוקעג ;עינעמ

 רעקרָאי-וינ ןיא טרידוטש ןוא 23

 -וא רעיבמָאלָאק ןיא ,שזדעלַאק-יטיס

 סטנעשזדרַאס ןיא ןוא טעטעסריווינ

 ןטימ ןדנוברַאֿפ : עלוש רעשיטַאמַארד

 ןיא ןטָארטעגֿפױא ; 1913 טניז רעטַאעט
 יהד; ,"רעיײֿפ רעדנָא; -- ןסעיּפ יד

 ןָאסמעס, ,"רעשטיט לטיל יהד; ,"ןוָאּפ

 "ףןישעמ גנידע יהד; ,?ַאלילעד ןוא

 דנע סילָאקָארדנע, ,"דנערברעייֿפ יהד;

 ערעדנַא ןוא גנָאס טוָאג, ,"ןעייל יהד

 40 רעביא ןיא ןטָארטעגֿפױא ; ןסעיּפ

 ,"רעזיס לטיל, --- ייז ןשיווצ ,ןעמליֿפ

 ןיא רעדנָאט ,, ,*סטָאלַאב רֶא סטעלוב;

 שילגנע

 יהד, ,"דעהַאלַאג דיק; ,"יטיס יהד
 -גָאק, ,"סוַאהרעטילק רעטקָאד גניזיעמַא
 ןעמ, ,'יַאּפס יצַאנ יע ווֶא סנָאשעֿפ
 קישזדעמ סכילרחע .רד; ,"גניקריָאװ

 ,ערעדנַא ןוא "טעלוב

 רָאיטקַא ,(1893) ףָאטַאר ירָאגערג

 -ַאס ןיא ןריובעג .רָאסישזער-םליֿפ ןוא

 -עמַא ןיא ןעמוקעג ;דנַאלסור ,ַארַאמ

 ןיא ןטָארטעגֿפױא .1922 ןיא עקיר

 ,"םייט םָאסַאלב; --- יװ ןסעיּפ עכלעזַא

 הטנעט, ,"ריע יהד ןיא סל(ט)סעק;

 ,ערעדנַא ןוא *יַאב רעדנָאװ; ,?וינעווע

 -מיס, --- ןעמליֿפ יד ןיא ןטָארטעגֿפױא
 ןיא סנָאװ, ,"ןָאילימ סקיס ווָא ינָאֿפ

 עֿפַאק, ,"סלעדנעקס, ,"םיײטֿפיַאל ַא

 ,ערעדנַא ןוא ??לָאּפָארטעמ

 -- דנײרֿפנזיײיװ ינומ ---ינומ לוָאֿפ

 ןריובעג .רָאיטקַא רעטמירַאב ,(1895)

 ןיא ןעמוקעג ; עיצילַאג ,גרעבמעל ןיא

 ןיא טרידוטש :דניק סלַא עקירעמַא

 ףיוא ןטָארטעגֿפױא ;לוש-רַאטנעמעלע

 ;דניק סלַא ךָאנ עניב רעשידיי רעד

 -רַאװש סירָאמ ןוֿפ דילגטימ ַא ןעוועג

 ; 1918-26 רעטַאעט טסנוק ןשידיי סעצ

 ןעוועג זיא עלָאר עשילגנע עטשרע ןייז
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 יו; עסעיּפ רעד ןיא ןיוועל סירָאמ סלַא
 ןיא טליּפשעג ךָאנרעד ;?סנעקירעמַא

 -גוַאק; ,"ןעמ ןָאװ סיהד/ ,"סלָאװ רָאֿפ,

 ,ָאגרַאל יק; ןוא יוָאל טע רָאלעס
 יהד; -- ןעמליֿפ יד ןיא ןטָארטעגֿפױא

 -רַאקס; ,?סעסיעֿפ ןעוועס, ,"טנעילעוו

 יַאה; ,"וויטישזדויֿפ יע םע יַא; ,?סיעֿפ

 דלרָאװ יהד; ,"ןוַאטרעדרָאב; ,"ילענ

 -סַאּפ סיאול ווװָא ירָאטס, ,"סעשזדניעשט

 "ואוו יהד; ,"הטריוא דוג יהד; ,"רעט

 ,?ַאלָאז לימע וװָא ףיַאל ,, ,"ווָאל ןיא ןעמ

 .ערעדנַא ןוא ?זערַאװכ;

 -עג .רָאיטקַא ,(1897) יֿפעשזד םעס

 ;קרָאי-וינ ןיא ןריוב

 -ָאק ןוא שזדעלַאק יטיס רעקרָאי-וינ

 "-שרע ןייז ;טעטיסרעוװינוא רעיבמָאל

 ןיא עניב רעד ףיוא טירטסיורַא רעט

 ןָאטגנישַאװ;ע יד טימ "דוַאלק יהד,

 רע .קרָאי-וינ ןיא ?סרעיעלּפ ריעווקס
 -- ןסעיּפ יד ןיא ןטָארטעגֿפױא זיא

 -מַאס, ,"ןָאישעֿפָארּפ סנערָאװ סר"מ;

 דַאג; ,"רעוַא לדייא, ,?ַאלילעד ןוא ןָאס

 ,"רעגניס זעשזדע ,"סנעשזדנעוו וװָא

 -צָארָאט ווװָא דיַארב; ,"לעטָאה דנערג;

 יהד; ןוא 'דוָאר לענרעטע; ,יָאק

 יד ןיא ןטָארטעגֿפױא ; *לּפיּפ לטנעשזד

 ,"סערּפסקע טעלרַאקס יהד; -- ןעמליֿפ

 ,"ןיעגע וויל יווע ,"דריוהט יהד רעטיּפ,

 ןוא ?סמָארד; ,"ןָאזיַארָאה טסָאל יהד;,

 , .ערעדנַא

 -עג .עסירטקַא ,(1898) ןָאקיּפ ילַאמ

 ריא טכַאמעג ;קרָאי-וינ ןיא ןריוב

 רָאי 6 וצ טירטסורַא עניב ןטשרע

 קַאטס עשילגנע ןיא טליּפשעג :טלַא

 ; 1918-19 עיֿפלעדַאליֿפ ןיא סינַאּפמָאק

 -ייא רעביא סעזייר עכעלטע טכַאמעג

 -ײשרַאֿפ ןיא עקירעמַא-םורד ןוא עּפָאר

 ןיא ןטָארטעגֿפױא ;ןעגנוריֿפֿפױא ענעד

 ןעמליֿפ עשילגנע ןוא עשידיי עכעלטע

 .-ַארגָארּפ -ָאידַאר ענעדײשרַאֿפ ףיוא ןוא

 . ןיא טרידוטש

 50 רעביא ןבירשעג ןיײלַא טָאה ;ןעמ
 -- שילגנע ןוא שידיי ןיא ןטעלּפוק

 יהד וװָא גנָאס ,*ינָאֿפמיס דיַאס טסיא;
 קיעמ לּפיּפ יהד טַאװ, ,"טנעמענעט
 ןוא ?ריוג גניקיואוו; ,*םָארֿפ גניוויל יע
 ' ,ערעדנַא

 (ץנַארק בָאקיישזד) זעטרָאק ַאדרַאקיר
 ,ןיוו ןיא ןריובעג .רָאיטקַא-םליֿפ ,(1899)

 עסיורג ַא ןיא ןטָארטעגֿפױא .ךיירטסע
 -מיס יהד; --- יז ןשיווצ ,ןעמליֿפ לָאצ
 וװָא סוָארַאס, ,"ןָאילימ סקיס וװָא ינָאֿפ
 "טירטס 56 ווא זוַאה יהד, ,""ןַאטַאס
 .ערעדנַא ןוא ?יעלַאדנַאמ;

 .עסירטקַא ,(1902) רעלדַא ַאלעטס

 ןטָארטעגֿפױא .קרָאי-ינ ןיא ןריובעג
 טסנוק ןשידיי ןיא ץרַאוש סירָאמ טימ
 -ֿפיוא יד ןיא קרָאי-וינ ןיא רעטַאעט
 דַאג; ,"םשה שודיק; -- ןוֿפ ןעגנוריֿפ
 ,?ףיטסַאק וװָא שטיוו, ,"סנעשזדנעוו ווָא
 ?סּפרָאק גניוויל, ,?סטּפעד רעוָאל;
 ,"םָאיליל; ,"טּפעלס סטעג וה יה;

 דילגטימ ַא :ערעדנַא ןוא "סוז ושזד;
 1937 טניז ;1921 ,"רעטַאעט ּפורג; ןוֿפ
 .ןעמליֿפ יד טימ

 ,(1903) גרעבמָארב דרַאודע .שזד
 -נוא ,רַאװוסעמעט ןיא ןריובעג .רָאיטקַא
 ;1906 ןיא עקירעמַא ןיא ןעמוקעג ; ןרַאג
 -ַאק יטיס רעקרָאי-וינ ןיא טרידוטש
 -עניב ןטשרע ןייז טכַאמעג :שזדעל
 -ֿפױא ;ןוַאטסניװָארּפ ןיא טירטסױרַא
 ןעמליֿפ עקידנגלָאֿפ יד ןיא ןטָארטעג
 ,"ןעמ ווא סניס,, ,?סגעלֿפ וט רעדנָא; ---
 -עס; ,"יעוװאוָאטס, ,"וװָאל ןיא סידיעל,

 ?טיַאנ ַא רָאֿפ רַאטס, ,"ןעוועה הטנעוו
 .ערעדנַא ןוא "וויל יעמ יַא טעהד;

 ןיא ןריובעג ,ךַאנַארג רעדנַאסקעלַא
 -ילָאה ןיא ןברָאטשעג .ןליוּפ ,עיצילַאג
 -ַארד עטוג ןגָארקעג .1945 ןיא דואוו
 -ניר רעטנוא גנואיצרעד עשיטַאמ
 רע ; טכיזֿפױא ןוא עיצקעריד סטדרַאה
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 קרַאטש טנכייצעגסיוא ךיז טָאה

 -ּפישזד, ,"רענייגיצ יד, םליֿפ םעד ןיא

 יד ןיא טניואוועג עקירעמַא ןיא ."סיס

 טימ ָאד טנכייצעגסיוא ךיז .ןרָאי עטצעל

 :ןעמליֿפ עקידנגלָאֿפ ןיא ןליּפש ןייז

 רעוא סדנע אס, ,"דיערטיב ןעמ יע;

 ןַאָאשזד, ,"זירַאּפ וװָא ןַאשזד , ,"טיינ

 ,"וירק גניקער, ןוא "?קרַאזַא ווָא

 .עסירטקַא ,(1904) רעריש ַאמרָאנ

 ןיא :עדַאנַאק ,לָאערטנָאמ ןיא ןריובעג

 ;1919 טניז ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד

 ןיא ןלָאר עניילק ןליּפש וצ ןביוהעגנָא

 -עג 1927 ןיא ;1920 ןיא ןעמליֿפ יד

 -ריוא רעריֿפֿפױא םליֿפ םעד טַארייה

 יד ןעמונעגנָא ןוא ,גרעבלַאהט גניוו

 -ֿפױוא 1926 טניז :עיגילער עשידיי

 יד ןוֿפ ןלָאר-טּפיוה יד ןיא ןטָארטעג

 וה יה, ,"ץנירּפ טנעדוטס, -- ןעמליֿפ
 ירעמ ווװָא לעיירט יהד, ,"דּפעלס סטעג

 ?יגיעשט סר"מ וװָא טסעלא ,"ןעגוד

 -ָאר, ,"טירטס לָאּפמיװ ווָא סטערַאב;

 ןוא "ןעמיוו יהד, ,"טעילושזד ןוא ָאעמ

 דְרָאװַאא םעד ןעמוקַאב .ערעדנַא ךָאנ
 רושטקיּפ ןעשָאמ וװָא ימעדַאקַא יד ווָא

 ."סעב רעד רַאֿפ "סעסנעייס דנע סטרַא

 ,1920 ןוֿפ גנוריֿפֿפיױא רעט
 ,רָאיטקַא (1906) רערעדעל סעסנערֿפ

 ; עיקַאװָאלסָאכעשט ,גָארּפ ןיא ןריובעג
 -רָאטַאװרעסנָאק רעגַארּפ ןיא טרידוטש

 -ֿפיוא ןוא ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעג :עי
 -וָאר, -- ןעמליֿפ יד ןיא ןטָארטעג

 ,ןָאשּפעסער יעג,, ,"ןטעהנַאמ ןיא סנעמ
 -עמַא יַאמ, ,"ןונרעטֿפַא יניער ןָאװ;

 -ַאנ ַא װָא סנָאשעֿפנָאק, ,"ףייוו ןעקיר
 ,ערעדנַא ןוא "יַאּפס יצ

 סיויעד (טעבַאזילע טור) עטעב

 ,לעװָאל ןיא ןריובעג .עסירטקַא ,(1908)

 יד ןיא ןטָארטעגֿפױא ,סטעסושטַאסַאמ
 וָאס; -- ןעמליֿפ יד ןיא ןלָאר-טּפיױה

 -רָאב , ,"שזדעדנָאב ןעמויה ווָא; ,"גיב

 רענייר זיאול

 -טעּפ יהד, ,"סָארעשזדנעד; ,"ןוַאטרעד
 ,"ןשמואוו דקרַאמ, ,?טסערָאֿפ דיַאֿפיר
 יהד, ,"ירָאטקיװ קרַאד, ,"לעבעזעשזד;
 ןוא טעבַאזילע; ,"זערַאוכ, ,"דיעמ דלוָא
 -רענָא זיא ןוא .ערעדנַא ןוא ?סקעסע
 -ַאב עטסעב יד ןוֿפ ענייא סלַא טנעק

 ,טייצ רעזדנוא ןוֿפ סעסירטקַא-רעטקַאר

 .עסירטקַא ,(1910) ינדיס ַאיווליס

 ןיא טרידוטש ;קרָאי-וינ ןיא ןריובעג

 ;קרָאי-וינ ןיא עלוש דליג רעטַאעט

 ,"לַאװקס, :ןסעיּפ יד ןיא ןטָארטעגֿפױא

 ,"לריוג דעב; ,?סדוָארסָארק; ,"םיַארק;

 לטנעשזד יהד; ,"קעב דנע ָאטיווק וט;
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 ןיא ןטָארטעגֿפױא .ערעדנַא ןוא ?לּפיּפ

 ןַאע ,"סטירטס יטיס, -- ןעמליֿפ יד

 ,"ןיס-טירטס, ,"ידעשזדַארט ןעקירעמַא

 יד וװָא ליערט, ,"טוי ןַא טנעסקע;
 "סנָאװ וויל ילנָא וי; ,"ןייּפ םָאסנוָאל

 .ערעדנַא עייר ַא ךָאנ ןוא "דנע דעד;

 גרוטַאמַארד םנוֿפ ױרֿפ ,דליֿפ יטעב

 -ַאכ עטנַאסערעטניא ,סיַאר .ל רעמלע

 ןלעיצעּפס ַא טימ ןירעליּפש-רעטקַאר

 װָאק ןוֿפ ןעמליֿפ יד ןיא טליּפשעג .ןח

 יהד וװָא דרעּפעש; ,"ןעמ דנע זיימ

 סגניק, ,"טיינ יד ןיא סיולב; ,"סליה

 -וט; ,"ירעסעסענ סדנעבזַאה רַא; ?"וָאר

 .ערעדנַא ןוא *דלרָאװ יהד וָארָאמ

 ןיא ןריובעג ,(1913) דליֿפרַאג ןַאעזד

 זיירּפ ַא ןרעוו וצ ךיז טיירגעג .קרָאי-וינ

 יד ןוֿפ רענייא ןרָאװעג ןוא רעטיַאֿפ

 -םליֿפ ןוֿפ טלעוו רעד ןיא ןעגנילביל

 גלָאֿפרעד ןסיורג טכַאמעג .רעטַאעט

 ,ןוָאד שטיא; יװ ןעמליֿפ עכלעזַא ןיא

 ןעלָאֿפ יהד; ,"ףלָאװ יס יהד; ,יַאד יו

 -נעדע ,"גָאֿפ יד וװָא טוַא; ,"וָארעּפס
 ןעמטסָאּפ יהד; ,"וויל יעד ילסערעשזד
 ',?געלֿפ ָאליטרָאט, ,?סיַאוט סגניר

 -עג .עסירטקַא ,(1912) רענייר זיאול

 -טימ סלַא ; ךיירטסע ,ןיוו ןיא ןריוב

 עּפורט סטדרַאהניאר סקַאמ ןוֿפ דילג

 ןסעיּפ יד ןיא עּפָאריײא רעביא טזיירעג

 ;ָאלעדנַאריּפ ןוא ןעסביא ,ריּפסקעש ןוֿפ

 -עמַא יד ןיא ןטָארטעגֿפױא 1925 טניז

 יהד, ,"דיעּפַאקסע; --- ןעמליֿפ רענַאקיר

 "הטריוא דוג יהד, ,?דליֿפגיז טיערג
 -יס גיב, ,"סקיטסלדנעק סרערעּפמע;
 דרָאװַא; םעד ןעמוקַאב ,ערעדנַא ןוא "יט
 ימעדַאקַא רושטקיּפ ןָאשָאמ יהד ווָא
 ריא רַאֿפ "סעסנעייס דנע סטרַא ווָא
 ?ףליֿפגיז טיערג יהד, ןיא גנולעטשרַָאֿפ
 ,1937 ןיא

 ןוא רָאיטקַא ,(1927) ןירב יבַאב
 -ַאנַאק ,לָאערטנָאמ ןיא ןריובעג .רעגניז
 טימ ְךיִז רַאֿפ ןעמָאנ ַא טכַאמעג :עד
 ָאידַאר סרָאטנַאק ידע ףיוא ןעגניז ןייז
 -ליֿפ יד ןיא ןטָארטעגֿפױא .םַארגָארּפ

 -גיער, ןוא "ןעגַא גניס סטעל /,, -- ןעמ
 ."רעוויר יהד ןַא וָאב

 סעסירטקַא ןוא ןרָאיטקַא ערעדנַא
 רעד ןוא ןעמליֿפ יד .עניב רעד ןוֿפ
 ידע ,רעלדַא סנערוַאל ןענייז ,ָאידַאר
 ,לַאקַאב ןירוָאל ,רעוַא ַאשימ ,טרעבלַא

 -רעג ,סנרַאב יניב ,סעדנַארב ַארַאברַאב
 לעומעס ,דרַאנרעב םעס ,גרעב דורט
 (רעצילב ירנעה) ירעה .,גרובנעדלָאג

 .ר סמיעזד ,יעדילָאה ןַאשזד ,ןירג
 לעָאנ ,?"רעגניס טירטס יהד;) סרעטלָאװ

 -סָאמ סירָאמ ,לעטסָאמ ָאריז ,ןָאסידַאמ

 גניווריוא .ףָאנירַאמ ַאינַאֿפ ,שטיווָאק

 ,יקסֿפָאנרַאק סירָאמ ,לָארַאק וס ,לעשיֿפ
 ,גרעבמָארב טנומגיז ,הטרָאװיעלק ןושזד
 ,ץלָאטש טרעבָאר ןוא ןיקוויר .ע ןעלע
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 רעקימָאק
 -ָאעל ןיוודע לעַארזיא -- ןיװ דע

 ןיא ןריובעג .רעקימָאק ,(1886) דלָאּפ
 -ץגֿפױא .עיניײװליסנעּפ ,עיֿפלעדַאליֿפ
 גנוריֿפֿפױא רענעגייא ןייז ןיא ןטָארט
 ןייֵלַא ןוא ,"לַאװינרַאק סניוו דע; ןוֿפ
 ךיוא ;קיזומ ןוא רעטרעוו יד ןבירשעג
 ,"לוֿפ טקעֿפרעּפ יהד, ןיא ןטָארטעגֿפױא
 ,"ירעמ ןעטעהנעמ, ,"געב-בערג יהד;
 ,"ךָאמייס לּפמיס, ,"טַאװ רָאֿפ יערוה;
 ןטָארטעגֿפױא :"דיערַאּפ ףעל יהד; ןוא
 סליה רעבָאר; -- ןעמליֿפ יד ןיא
 ,"ףישט יהד ןוא ,"רעדיל יהד וָאלַאֿפ;
 עצנַאג ַא ןבעג וצ רעטשרע רעד ןעוועג
 -דַאר רעד ףיוא עידעמָאק עשילַאקיזומ
 ןוֿפ עלָאר ןייז רַאֿפ טסואוַאב :ָאי
 טָאה .ָאידַאר רעד ףיוא ?ףישט-רעייפ;
 סניו דע; -- רעכיב יד ןבירשעג
 וװַא יֿפָאסָאליֿפ , ןוא ?קוב לֹזָאּפ יזיערק
 רעטרעוו יד ןבירשעג ךיוא ;?לוֿפ יע
 שרעלוּפָאּפ 100 רעביא ןוֿפ קיזומ ןוא
 ,רעדיל

 ןריובעג .ןירעקימָאק ,סיַארב ינעֿפ
 ןיא זיולב טרידוטש ןוא קרָאי-וינ ןיא

 ןטָארטעגֿפױא ;ןלוש-רַאטנעמעלע יד
 -עג ;1910-24 סילָאֿפ דליֿפגיז יד טימ
 -:וריֿפֿפױא יד ןיא ןלָאר טּפיױה טליּפש
 -25 ויווער סקַאב קיזוימ, -- ןוֿפ ןעג
 -ַאק לריוא : ינעֿפ, סָאקסַאלעב ;4

 ,"וָאל דנע טיווס, ,?ַאטערָאיֿפ, סלָאר |
 ךליֿפגיז; סטרעבוש ,"טליווק יזיערק;
 ךליֿפגיז; יד ןוא ;1924-25 ,?סילָאֿפ
 ןטָארטעגֿפױא ,19236-27 ןוֿפ ?סילַאֿפ
 יב; ;:"ןעמ יַאמ, -- ןעמליֿפ יד ןיא
 ,?דךליֿפגיז טיערג יהד;, ןוא "ףלעסרוי

 -עג .רעקימָאק ,(1892) רָאטנַאק ידע
 ןיא טרידוטש :קרָאי-וינ ןיא ןריוב
 סענויב, ןוא ןלוש רַאטנעמעלע יד

 -דע סָאג ןיא ןטָארטעגֿפױא ."לוקס

 ןיא טליּפשעג :"טערַאבַאק דיק; סדרָאװ

 יקסוָאנרַאק סירָאמ

 ןטָארטעגֿפױא ; קסעלרוב ןוא ליװעדָאװ
 ירַאנַאק ןיא ןומ; -- ןסעיּפ יד ןיא
 וװוָא סיטיווערב יעוודָארב, ,?שזדעטַאק
 דיק; ,"יּפענס טיא קיעמ, ,0
 ךליֿפגיז יד ןיא ןוא ,?יּפואוו, ,"סטוב
 ,1919 ,1918 ,1917 ןרָאי יד ןוֿפ סילַאֿפ
 -ליֿפ יד ןיא ןטָארטעגֿפױא .,1927 ןוא
 -ילעד לשעּפס, ,"סטוב דיק; -- ןעמ
 דיקע ,"סיעד ימ(ל)ַאּפ, ,"יּפואוװ, ,"ירעוו
 ,"סלעדנעקס ןעמָאר, ,"ןיעּפס םָארֿפ
 ,"קניּפ ימ קיירטס, ,"סנָאילימ דיק;
 ענעדײשרַאֿפ ףיוא 1921--27 ןוֿפ ןוא
 -ַאּפש יד ןבירשעג .ןעמַארגָארּפ ָאידַאר
 רוי ןיא זיא ףייל יַאמ, -- רעכיב עקיס
 -- וה ויא ,"טרָאש טָאק,; ,"סדנעה
 ,?יטירעּפסָארּפ

 ,רעקימָאק ,(1895) לריוּפ קעשזד
 ןייז טכַאמעג ;קרָאי-וינ ןיא ןריובעג
 ןיא דניק סלַא טירטֿפױא עניב עטשרע
 ןעוועס ,, ןיא רעטעּפש ןוא "סיעדלוקס;
 ןוא ליוװעדָאװ ןיא טליּפשעג :"סרעוַא
 -גיא, רעד ןיא ןטָארטעגֿפױא : קסעלרוב
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 ןַאקיּפ ילַאמ

 ןוא ;1930-21 "ויווער לענָאשענרעט

 ןַאד טניז ; 1931-22 "סילַאֿפ דליֿפגיז,

 ָאידַאר ענייז טימ טכַאמעג רעלוּפָאּפ ךיז

 ןוֿפ רעטקַארַאכ םעד ןיא ןעמַארגַארּפ

 ןטָארטעגֿפױא ;?ןעזוַאשטנומ ןָארַאב;

 ?יטרַאּפ דואווילָאה, --- ןעמליֿפ יד ןיא

 ."ןָארעב יהד טימ ,, ןוא

 -- ץרַאװש -- לעסעשזד שזדרָאשזד

 ."וינ ןיא ןריובעג .רעקימָאק ,(1898)

 טייצ עצרוק ַא זיולב טרידוטש ;קרָאי

 ןביוהעגנָא ;ןלוש-רַאטנעמעלע יד ןיא
 רעטלָאװ טימ ןעמַאזוצ עניב רעד ףיוא

 -עגֿפױוא :רעטנַאק ידע ןוא לשטניוו

 עייד ַא ןיא ןוא ליװעדָאװ ןיא ןטָארט

 רעביא רַאֿפ סעידעמָאק .עשילַאקיזומ

 ףעזָאשזד; ןיא ןטָארטעגֿפױא ;רָאי 0

 -ניס זעשזד יהד; ,"ןערדערב זיה דנע

 טָאה רע סָאװ) ?גנָאס רָאװ יהד;, ,"רעג

 טניז ;ערעדנַא ןוא ,(ןביירש ןֿפלָאהעג

 -יוא .ןעמליֿפ יד טימ ןדנוברַאֿפ 6

 --ןכערּפשעג-ןָאֿפעלעט ךוב ַא ןוֿפ רָאט

 ךוב ַא ןוא "רעהטָאמ וט גניקָאט;,

 וועה יוו; --- ?סעשטיּפס רעניד רעטֿפע;

 ."טיינוט זָא טיוו

 -ייב ןבָאה סָאװ רעקימָאק ערעדנַא

 ,רעטַאעט רענַאקירעמַא םוצ ןגָארטעג

 שזדרָאשזד ,רעקיעב ינעב -- ןענייז

 ,ינעב קעשזד ,גניב ןַאמרעה .סנריוב

 -וַאה םַאיליװ ןוא ןישזדוי רעדירב יד

 ירעמ ,רעקָאט יֿפָאס ,ץלָאה ול ,דרָא

 -- רעדירב סקרַאמ יד ,ןָאטסגניוויל

 ןוא ,ָאּפרַאה ןוא ָאשטוָארג ,ָאקישט

 -רַאּפ , סלַא טסואווַאב ,ןייטשנייא ירעה

 .?סַאקרַאקרָאיק
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 יד ןיא ןנעל ענעלטפַאשלעועג עשידיי סָאד

 ןטַאטש עטקינײארַאפ
 ןַאמּפַאשט .א ןוֿפ

 ,ץרוק ַא קיטיונ גנַאל ןיוש זיא סע

 רעד ןוֿפ דליב ךעלכַאז ןוא וויטקעיבָא

 -ײארַאֿפ יד ןיא עדניימעג רעשידיי

 ןוֿפ ײרֿפ ןייז לָאז סָאװ ןטַאטש עטקינ

 -יֿפַא קיטנעק ןענייז סָאװ ןלײטרוארָאֿפ

 סָאװ סָאד ,סעיסוקסיד עטסנרע ןיא ול

 ,עטכישעג רעד ןגעוו ןַארַאֿפ זיא סע

 -ינַאגרָא ,ןבעל עדניימעג ,גנולקיװטנַא

 -ָאנָאקע ןוא ןלַאיצָאס םעד ןוא סעיצַאז

 רענַאקירעמַא יד ןוֿפ דנַאטשַאב ןשימ

 ַא ןיא טײרּפשעצ ןוא טייזעצ זיא ןדיי

 ןוא סעידוטש ,ןלַאנרושז ייר רעצנַאג

 ,ףיורעד ךיז ןריזילַאיצעּפס סָאװ רעכיב

 -עגוצ ןיא סָאװ טעברַא עקיטציא יד

 -רעטַארֿפ ןשידיי ןרַאֿפ ןרָאװעג טיירג

 ןיק טינ טכַאמ ,ןדרָא סקלָאֿפ ןלַאנ
 יז .עמעט יד ןפעשוצסיוא ךוזרַאֿפ

 -כיוו יד ןביילקוצנעמַאזוצ זיולב טליצ

 -וצרעטנוא ןוא עיצַאמרָאֿפניא עטסקיט

 -טַאב עלַארטנעצ עכעלטע ןכיירטש

 -עק רעסעב ןלָאז רימ ידּכ ,ןעגנוטכַאר

 . ,ןדיי רענַאקירעמַא יד ןײטשרַאֿפ ןענ

 ,טכיזרעביא ןַא סָאד זיא םצע ןיא

 ךעלכעזטּפיוה טעמּכ ךיז טציטש סָאװ

 גנושרָאֿפסױא עקידנריטסיזקע יד ףיוא

 ַא ןגירק ןלָאז רימ ידּכ ,ןלַאירעטַאמ

 -עמַא יד ןוֿפ דליב לוֿפ ,שיטסילַאער

 קיטיונ גנידַאבמוא ןענייז ןדיי רענַאקיר

 ןזַאֿפ ליֿפ ןגעוו ןטעברַא-גנושרָאֿפ עיינ

 רעבָא זיא סָאד ,ןבעל ןשידיי ןגיה ןוֿפ

 רעקיטציא רעד ןוֿפ ןצענערג יד רעסיוא
 :ליצ ןרעלעמש ַא טָאה סָאװ ,טעברַא

 ןוֿפ ןכירטש טּפיוה יד ןליישוצסיוא

 םעד ןוֿפ עקירעמַא ןיא בושי ןשידיי

 -רָאֿפ ןוא סעירָאעט עשלַאֿפ ןוֿפ בעוועג

 ,ןלייטרוא

 -סיוא ןוא עטײרּפשרַאֿפ-טיירב יד

 ןֿפַאש ןדיי ןגעוו ןתמא-בלַאה עטנכעועג

 ןוֿפ סקואוו ןרַאֿפ דלעֿפ רַאבטכורֿפ ַא

 -יא ,גָאט ןקיטנייה ייב .םזיטימעסיטנַא

 י-טיה רעד יװ םעד ךָאנ רָאי ייווצ רעב

 םעד טלדנַאװרַאֿפ טָאה סָאװ , םזירעל

 רעטריזינַאגרָא ןַא ןיא םזיטימעסיטנַא

 זיא ,גנודרָאמרעד-ןסַאמ ןוֿפ םעטסיס

 ןּפעלש ,ןרָאװעג טגיזַאב שירעטילימ

 יד ךָאנ ןעגנוזָאל עשיטימעסיטנַא ךיז

 -ער רעקידהמחלמ-ךָאנ רעד ןוֿפ סעלָאּפ

 ַא רָאֿפ טימרעד ןלעטש ןוא עיצקַא

 -עד רענַאקירעמַא רעזדנוא רַאֿפ רַאֿפעג
 רעד ןיא סָאװ םעד ץָארט ,עיטַארקָאמ

 ןעירטסודניא המחלמ יד ןיא ,ײמרַא

 -וצ טעברַאעג ןדיי-טינ ןוא ןדיי ןבָאה

 ןיא םזיטימעסיטנא רעד טָאה ,ןעמַאז

 -רעֿפעג ןעמונעגנָא ץלַא ךָאנ עקירעמַא
 -רענע רעיינ טימ .סעיצרָאּפָארּפ עכעל

 יד טײרּפשרַאֿפ טומ םעיינ ַא ןוא עיג
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 רעד טימ ,גנוגעווַאב עשיטימעסיטנַא

 -ערּפ רעד ןוֿפ ,טײלסערגנָאק ןוֿפ ףליה

 -רוטַאקירַאק ַא ןסעיּפ ןוא סמליֿפ ,עס

 ןוא ןדיי רענַאקירעמַא םעד ןוֿפ דליב

 עקירעמַא .ןבעל ןשידיי רענַאקירעמַא
 טָא ןעמענוצנָא ןביולרעד טינ ךיז ןָאק

 ךליב-רוטַאקירַאק עשיטסישַאֿפ סָאד

 ,ןדיי ןוֿפ דליב עתמא סָאד סלַא

 זיא סַאה רעזעיגילער ןוא +ןסַאר
 -טעג יד ןוֿפ רענייא ןעוועג לָאמעלַא

 עיצקַאער ןוֿפ ןטנעמורטסניא עטסייר

 קידנעטש ךיז טָאה ןוא עקירעמַא ןיא

 -כיילג ןוֿפ לַאעדיא םעד ןגעק טלעטשעג

 רעד ןעוועג לָאמעלַא זיא סָאװ ,טייה

 -ַארקָאמעד רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ ליצ

 ןוֿפ עטכישעג יד .עיצידַארט רעשיט

 יד ןוֿפ ןעיצ ןעמ ןעק סַאה םעדיטָא
 םזיטַאנַאֿפ םעד ןוֿפ .ןָא ןטייצ עטסירֿפ

 ןוֿפ ןרָאװעג טכַארבעגרעבירַא זיא סָאװ

 -ַאינָאלָאק רעד וצ עּפָאריײא רעלַאדָאעֿפ

 דנע ןעיליע, יד ךרוד ,עקירעמַא רעל

 -סיֹוא ןגעק ןצעזעג) "סטקע ןָאשידעס
 -ַאּפמיס ןבָאה סָאװ יד ןגעק ןוא רעדנעל

 -ַאוער רעשיזױצנַארֿפ רעד טימ טריזיט

 --טינרָאג) ?םיזיגניטַאנ-וָאנ , ,( עיצול
 רעק1850 יד ןיא ײטרַאּפ ַא --- ןסיוו
 -ַאק ןגעק ןוא רעדנעלסיוא ןגעק ןרָאי
 סדרָאֿפ .ה ,ןעלק-סקולק-וק ,(ןקילָאט

 סנילגָאק ,"טנעדנעּפעדניא ןרָאבריד ;

 ַאקירעמַא , יד ןוא ?טנָארֿפ ןעשטשירק;

 -ילּפָא טינ ןעק ןעמ ,?יטימָאק טסריױֿפ

 רעד ןוֿפ טיירב יד ןוא ףיט יד ןענעק

 -ידַארט רעשיטַארקַאמעד רענַאקירעמַא

 רעד סָאװ ןעלצרָאװ עֿפיט יד ןוא עיצ

 ןשטנעמ ןוֿפ טייהכיילג רעד ןוֿפ קנַאדעג

 יד רעבָא .עקירעמַא ןיא ןגָאלשעג טָאה

 -עג רענַאקירעמַא ןוֿפ גנושטייטסיוא

 רענַאקירעמַא יד זיולב טעז סָאװ עטכיש

 -ניל ןוא ןענָאסרעֿפעשזד ,עיצולָאװער

 -ציא יד ןוא ןטסינָאיצילָאבַא יד ,ןלָאק

 סלַא גנוגעווַאב עשיטסישַאֿפיטנַא עקיט
 רעד ןיא חוּכ ןקיטכיוו ןקיצנייא םעד

 זיולב זיא עקירעמַא ןוֿפ גנולקיװטנַא

 -ָאלג טסבלעז ,ענעדירֿפוצ-טסבלעז ַא

 רעד ןוֿפ גנומירקרַאֿפ עקידנריציֿפיר

 -עמַא ןוֿפ עטכישעג יד ,טייקכעלקריוו

 עלַא ןוֿפ עטכישעג יד יו טקנוּפ ,עקיר

 -ןָאק ןוֿפ עטכישעג ַא זיא ,רעדנעל

 ןוא עשיטַארקָאמעד יד ןשיוװצ ,טקילֿפ

 יד ןוא תוחוּכ עשיטַארקָאמעד-יטנַא

 עלַא טינ ןענייז תֹוחוּכ עשיטַארקָאמעד

 ,ךיירגיז ןעוועג לָאמ

 ןיא טָאה קלָאֿפ רענַאקירעמַא סָאד

 עקיטכיוו ַא טלקיװטנַא ןרָאי ןוֿפ ךשמ

 עשיטַארקַאמעד עקידנריריּפסניא ןוא

 -ַארקָאמעד ערעזדנוא רעבָא .עיצידַארט

 ןליצ ץלַא ךָאנ ןענייז ןלַאעדיא עשיט

 ןענייז סָאװ ,ןכיירגרעד ןֿפרַאד רימ סָאװ

 זייוולייט זיולב ןרָאװעג טכעלקריוװרַאֿפ

 -עד עסיורג יד ,קידנעטשלוֿפ טינ ןוא

 רעזדנוא ןיא ןעגנוגעווַאב עשיטַארקָאמ

 טֿפרַאדעג לָאמעלַא ןבָאה עטכישעג

 -ֿפַאלקש יד ,סירָאט יד ןגעק ןֿפמעק

 ןטסילַאירטסודניא עסיורג יד ,רעטלַאה

 יד-טָא ןיא ,ןטסישַאֿפ עקיטציא יד ןוא

 -ָאמ ןוא ןרענָאיצקַאער יד ןבָאה ןֿפמַאק
 יד ,םזיטַאנַאֿפ טצונעגסיוא ןטסילָאּפָאנ

 -עסיטנַא ןוא רעדנעלסיוא ןגעק ןליֿפעג

 ,תוחוּכ עשיטַארקָאמעד יד ןגעק םזיטימ

 ךיוא ןבָאה ןטסישַאֿפ עקיטציא יד

 -רָאֿפ יד ןוא טײהנעגנַאגרַאֿפ עטלַא ןַא

 -רַאֿפ ןוא רעגענ ,ןדיי יד ןגעוו ןלייטרוא

 ןבָאה סעּפורג עשיטנַארגימיא ענעדייש

 -עמַא רעד ןיא ןעלצרָאװ עֿפיט ןגָאלשעג

 טקילֿפנָאק רעד טָא .דרע רענַאקיר

 ןוא עיטַארקָאמעד רענַאקירעמַא ןשיווצ

 ןוא טייהכיילג ןשיװצ ,עיצקַאער

 סָאד יו טלַא ױזַא זיא עיצַאנימירקסיד

 טמיווש ןוא אֿפוג קלָאֿפ רענַאקירעמַא

 ןוא ןעמרָאֿפ ענעדײשרַאֿפ ןיא סױרַא
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 -ּפָא זיא רע ,ןֿפוטש ענעדיײשרַאֿפ ףיוא
 טנעמוקָאד םעד ןיא וליֿפַא טלגיּפשעג
 ןוֿפ ןעניגַאב םעד טנכיײצעגנָא טָאה סָאװ
 רעד רעטנוא קלָאֿפ רענַאקירעמַא םעד
 -ַארַאלקעד יד -- ןוז רעשיטַארקָאמעד
 ,טײקיגנעהּפָאמוא ןוֿפ עיצ

 טקעמעגסיוא טָאה סערגנָאק רעד

 -עשזד ןיא ףַארגַארַאּפ ןלעגיגירָא םעד

 -ַאלקעד רעד ןוֿפ טקעיָארּפ סנָאסרעֿפ

 טמַאדרַאֿפ ףרַאש טָאה סָאװ עיצַאר

 לדנַאה-ןֿפַאלקש םעד ןוא ײרעֿפַאלקש

 רעד ןגעק המחלמ עמַאזיורג, ַא סלַא
 -נצעלרַאֿפ ,אֿפוג רוטַאנ רעכעלשטנעמ

 ןבעל ןוֿפ ןצעזעג עטסקילײה עריא קיד

 טָאה ןָאסרעֿפעשזד יו .,?טײהײרֿפ ןוא

 -ָאיבָאטױא ןייז ןיא טריטָאנרַאֿפ ןילַא

 -ןריקיטירק ףַארגַארַאּפ רעד; : עיֿפַארג

 -ַאקירֿפַא יד ןוֿפ גנוֿפַאלקשרַאֿפ יד קיד

 ןעמונעגסױרַא זיא רעניואוונייא עשינ

 -ָארַאק טוַאס וצ גנוטכַא סיוא ןרָאװעג

 ןייק ןבָאה סָאװ ,עישזדרָאשזד ןוא עניַאל

 -וצּפָא ךוזרַאֿפ ןייק טכַאמעג טינ לָאמ

 ןֿפַאלקש ןוֿפ גנוריטרָאּפמיא יד ןלעטש

 -עג ץלַא ךָאנ טרעקרַאֿפ ןבָאה סָאװ ןוא

 ערעזדנוא ךיוא .ןטלַאהנָא םיא טלָאװ

 ךיז ןבָאה ,ךיא ביולג ,ןוֿפצ ןוֿפ םינכש

 טָא רעטנוא ןֿפָארטעג לסיב ַא טליֿפעג

 -גייא ערעייז שטָאכ לייוו ; קיטירק רעד

 קינייװ טַאהעג ןיילַא ןבָאה רעניואוו

 טריטרָאּפסנַארט ךָאד יז ןבָאה ,ןֿפַאלקש

 יו ױזַא ...ערעדנַא וצ לסיב שּפיה ַא

 ןשטנעמ ןוֿפ ןעגנוניימ יד ןסיוו ןעק ןעמ

 ןָא ןעמענ ייז סָאװ םעד ןוֿפ רָאנ טינ

 ,ּפָא ןֿפרַאװ ייז סָאװ םעד ןוֿפ ךיוא רָאנ

 ןוֿפ עמרָאֿפ יד ןבעגרעביא ךיא לעװ

 לעניגירַא זיא יז יו עיצַארַאלקעד רעד

 ",ןרָאװעג טעטכירַאב

 טָאה סָאװ סערגנָאק רעבלעז רעד

 -מוא ןוֿפ עיצַארַאלקעד יד ןעמונעגנָא

 םעד ןטלַאהטנַא טָאה סָאװ טײקיגנעהּפָא

 ןַאסרעֿפעשזד סַאמָאט

 -נעמ עלַאא זַא קנַאדעג ןרענָאיצולָאװער
 ,"ךיילג ןרָאװעג ןריובעג ןענייז ןשט
 סָאװ תוחוּכ טגָאמרַאֿפ םורַא ױזַא טָאה
 -קירוצ ןיא ךיײרגלָאֿפרעד ןעוועג ןענייז
 ןוא ײרעֿפַאלקש ןוֿפ קיטירק יד ןֿפרַאװ

 -ענ םעד ןזָאלוצסיוא טכוזעג ןבָאה סָאװ

 ןבָאה ייז סָאװ טייהכיילג רעד ןוֿפ רעג

 ,טרימַאלקָארּפ טַאהעג סָאװ רָאנ ןיײלַא
 עשיטַארקַאמעד ןוא ערענָאיצולָאװער יד
 ,גיז ןסיורג ַא טנכײצרַאֿפ ןבָאה תוחוּכ

 -ביילג רעתמא ןוֿפ רענגעק יד רעבָא

 ןענייז עיטַארקָאמעד רעתמא ןוא טייה

 יד ןרעדנע וצ קרַאטש גונעג ןעוועג

 -וצּפָא ןוא עיצַאמַאלקָארּפ עלעניגירָא

 ַא ןוֿפ קלָאֿפ רענַאקירעמַא סָאד ןדנעוו

 ,גנולקיווטנַא רעשיטַארקָאמעד תמאב

 עקירעמַא רעביא ןטֿפירש ערעייז ןיא

 -ָאמעד עריא ןוֿפ טייקיטכיוו רעד ןוא

 סקרַאמ רעבָא ןבָאה ,ןלַאװק עשיטַארק

 סָאװ ,תוחוּכ יד ןעזרַאֿפ טינ סלעגנע ןוא

 רַאֿפ ךעלטרָאװטנַארַאֿפ ןעוועג ןענייז

 ץַאז ןטנָאמרעדנבױא םעד ןרינימילע
 ,עיצַארַאלקעד רעד ןוֿפ
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 / "רָאי-וינ רעד ןיא לקיטרַא ןַא ןיא

 ןט11 םעד ןוֿפ "ןויבירט יליעד, רעק

 ןזיוועגנָא סקרַאמ טָאה 1861 ,רעבָאטקָא
 רעד ןוֿפ םינמיס עקידנסקַאװ יד ףיוא
 תוחוּכ ײרעֿפַאלקשייטנַא יד ןוֿפ טֿפַארק
 -ַאב עכעלרעּפנײשַאב ליֿפ ױזַא; סלַא

 -עגנָא ןיוש טָאה ןוֿפצ רעד זַא ןזייוו
 יד ןטכינרַאֿפ וצ עיגרענע גונעג טלמַאז
 יד ןוֿפ עטכישעג יד סָאװ ןעגנוכייוװּפָא
 ןיא טכַאמעג טָאה ןטַאטש עטקינײארַאֿפ
 רעטנוא טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא ןוֿפ ךשמ

 -יטנגייא ןֿפַאלקש יד ןוֿפ קורד םעד
 "גנירּפ עתמא יד וצ ןרעקמוא יז ןוא ,רעמ
 -סיד ןוא ?.גנולקיװטנַא ריא ןוֿפ ןּפיצ
 טייהכיילג ןוֿפ עגָארֿפ יד קידנריטוק

 -רַאֿפ סלעגנע טָאה ?גניריד-יטנַא; ןיא

 ךעלריטַאנ ןעוועג זיא סע ..., טנכייצ

 לָאז טייהכיילג רַאֿפ גנורעדָאֿפ יד זַא

 רעטקַארַאכ םענײמעגלַא ןַא ןעמעננָא
 םעד ןוֿפ ןצענערג יד רעבירַא לָאז סָאװ

 ןוא טײהײרֿפ ןוא ,טַאטש ןלעודיווידניא

 סלַא ןרעוו טרימַאלקָארּפ לָאז טייהכיילג

 -נָא ןַא זיא סע ןוא .טכער עכעלששטנעמ

 "ושזרוב שיֿפיצעּפס םעד ןוֿפ גנוטייד

 עכעלשטנעמ יד-טָא ןוֿפ רעטקַארַאכ ןזַא

 -וטיטסנָאק רענַאקירעמַא יד זַא טכער

 טכער יד ןענעקרענַא וצ עטשרע יד ,עיצ

 םעטָא ןבלעז םעד ןיא טָאה ,ןשטנעמ ןוֿפ

 רעד ןוֿפ ײרעֿפַאלקש יד טקיטעטשַאב

 ןסַאלק : עקירעמַא ןיא עסַאר רעצרַאוװש

 ,ןרָאװעג ןטָאברַאֿפ ןענייז סעיגעליווירּפ

 טקילײהרַאֿפ ןענייז סעיגעליווירּפ ןסַאר

 ",ןרָאװעג

 -יטנַא םעד טָאה םזירעלטיה רעד
 ,עיסנעמיד עיינ ַא ןבעגעג םזיטימעס

 ןוא סיורג ןיא סקואוו ןטרעהרעדמוא ןַא

 ןענייז תוכולמ-סקַא יד ןעוו ,סָאמ ןיא

 ןבָאה ,ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןלַאֿפַאב

 -ָארּפ 119 טרינָאיצקנוֿפ דנַאל ןיא ָאד

 -רֶא עשיטימעסיטנַא ןוא עשיטסישַאֿפ

 -טנַא 115 ןענייז ייז ןוֿפ .סעיצַאזינַאג

 -וקעג זיא רעלטיה יו םעד ךָאנ ןענַאטש

 סע .דנַאלשעטייד ןיא טכַאמ רעד וצ ןעמ

 1929 זיב זַא ןרָאװעג טנכערעגסיוא זיא

 -ָאנ ןבעגעגסיוא תוכולמ סקַא יד ןבָאה

 -ימעסיטנַא ףיוא 9400,000,000 וצ טנע

 רעשילגנע רעד ןיא עדנַאגַאּפָארּפ עשיט

 ,דנַאל ןיא ָאד ןטײרּפשרַאֿפ וצ ךַארּפש

 גוצ רעטנכערעגסיוא ןַא ןעוועג זיא סָאד

 -עמַא ףיוא ןכייצ ןייז טזָאלעג טָאה ןוא

 . יד סָאװ רעטלעג יד טימ ןעמַאזוצ עקיר

 ןוא ןטסילַאירטסודניא רענַאקירעמַא

 רעד ,ןבעגעגסיוא ןבָאה ןרענַאיצקַאער

 ."טנָארֿפ ןעשטשירקג םעד ןוֿפ סקואוו

 -ירעמַא, רעד ןוֿפ גנוריזינַאגרָא יד ןוא

 לַארענעג רעד סלַא ?יטימָאק טסריוֿפ ַאק

 רַאֿפ םזישַאֿפ רענַאקירעמַא ןוֿפ בַאטש

 -למ רעד ןוֿפ ךשמ ןיא ןוא המחלמ רעד

 טקעדטנַא טינ רעבָא טָאה רעלטיה .המח

 -מיא ייז ןוא םזישַאֿפ ןוא םזיטימעסיטנַא

 זיולב טָאה רע .עקירעמַא ןייק טריטרָאּפ

 יד ןזָאלבעגֿפױא ןוא טריציֿפיסנעטניא

 -עסיטנַא עקידנעילג עטלַא ןוֿפ ןעמַאלֿפ

 ןיוש ןענייז סָאװ ,ןלײטרוארָאֿפ עשיטימ

 זדנוא ייב טײרּפשרַאֿפ ןעוועג גנַאל ןוֿפ

 ןבָאה ןדיי עכלעוו ןגעק ןוא דנַאל ןיא

 -ימיא עטשרע יד טניז ןֿפמעק טזומעג

 -ירעמַא יד טכיירגרעד ןבָאה ןטנַארג

 ,טרעדנוהרָאי ןט17 ןיא דרע רענַאק

 (1943) המחלמ רעד ןוֿפ טייצ ןיא

 -כישעג עטריזילַאטעד ַא ןענישרעד זיא

 יד .ןוֿפ עקירעמַא ןיא םזיטַאנַאֿפ ןוֿפ עט

 ,גָאט ןקיטנייה ןזיב ןטייצ עלַאינָאלָאק

 טנכיײצַאב קרעוװ ןייז טָאה רבחמ רעד

 ןוֿפ גנולייצרעד עשיטסילַאער ַא, סלַא

 ' -ַאנַאֿפ ןוֿפ גנַאג םעד ןוא ןלַאוװקרוא יד

 .ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא םזיט

 סואווַאטסוג ןוֿפ קרעוװ סָאד זיא סָאד

 ןיא םזיטַאנַאֿפ ןוֿפ עטכישעג, סרעיַאמ

 רעד בילוצ .?ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד
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 ןגָארקעג טשינ ךוב סָאד טָאה המחלמ

 -רַאֿפ סע סָאװ טײקמַאזקרעמֿפױא יד

 -ַאמַארד םעד טינ טגָאמרַאֿפ סע .טניד

 סָאװ רעכיב ערעדנַא ןוֿפ גערנָא ןשיט

 ןשיטסישַאֿפ םעד טלדנַאהַאב ןבָאה

 ןרָאװעג ןענייז סָאװ ןוא םולָאק ןטֿפניֿפ

 -רַא-שרָאֿפ עֿפיט ַא זיא סע .רעלוּפָאּפ

 ןוא טריטנעמוקָאד קיטכיזרַאֿפ ,טעב

 -יטכיוו ןוא תיצמת רעמ ליֿפ טגָאמרַאֿפ

 ןוא ןרושָארב עכעלנייוועג יד יו טייק

 טנידרַאֿפ ןוא ,"ףיוא ןקעד; סָאװ רעכיב

 ,ןרידוטש ןוא טײקמַאזקרעמֿפױא ךס ַא

 ךוב סָאד שטָאכ .גָאט וצ טנייה לעיצעּפס

 ןַא ןוֿפ ןטײקכַאװש עסיוועג טגָאמרַאֿפ

 רעבָא זיא ,רעטקַארַאכ ןקידנשטייטסיוא

 -טסנָאקער עקילעֿפגרָאז ןוא עיונעג ןייז

 -ַאנַאֿפ ןוֿפ עטכישעג רעד ןוֿפ עיצקור

 רעד וצ גנורעייטשייב עקיטכיוו ַא םזיט

 -ידַארט רעשיטַארקָאמעד רענַאקירעמַא

 ןיא ןוא טרָאװרָאֿפ םעד ןיא .עיצ

 -ַאמ סואווַאטסוג טיג לטיּפַאק ןטשרע

 יו טקנוּפדנַאטש ןלַארטנעצ ןייז סרעי

 ; טגלָאֿפ

 -ַאלּפ לעניגירָא זיא ךוב סָאד ןעוו;

 עקינייא ןוֿפ ךשמ ןיא ןרָאװעג טרינ

 סָאװ יד ןוֿפ ךס ַא ןבָאה ,םעד ךָאנ ןרָאי

 -עג לֿפײװצ ןָא םזיטַאנַאֿפ ןגעק ןענייז

 -ָאמזַאּפס ַא ףיוא יו םעד ףיוא טקוק

 לַאטנעמָאמ טרעקַאלֿפ סָאװ ,ךַאז רעשיד

 זיא סָאװ ,סיוא ןַאד ךיז טשעל ןוא ףיוא

 טינ ןוא קיטכיוו טינ טמיטשַאב רעבָא

 -עטש עשיטסימיטּפָא יד-טָא .ךעלרעֿפעג

 ןוֿפ ןרָאװעג טרעטשעצ רעבָא זיא גנול

 -ןַא ןיא ןוא עּפָאריײא ןוֿפ ןלייט עסיורג

 גנוקריו רעיײז טימ רעצעלּפ ערעד

 ...ָאד

 עטקינײארַאֿפ יד ןוֿפ קילבוּפער יד;

 -סנָאק עריא טימ ,עקירעמַא ןוֿפ ןטַאטש

 רעלוֿפ ןוֿפ סעיטנַארַאג עלענָאיצוטיט

 ןוֿפ טכער יד ןוא טײהײרֿפ רעזעיגילער

 סַאה-ןסַאר ןגעק
 (רעּפָארג ןוֿפ גנונעכייצ)

 רעדָא ןביולג ַא ןבָאה וצ םענייא ןדעי

 -יא ענייז טיול ןביולג ַא ןבָאה וצ טינ

 -געד טנַאקעג ןעמ טלָאװ ,ןעגנוגייצרעב

 ואוו ,ץַאלּפ עטצעל עמַאס סָאד זיא ןעק

 ןיא ןרזחרעביא ךיז טעװ םזיטַאנַאֿפ

 ןבָאה טָא רעבָא .ןעגנוגעווַאב עקיטכעמ

 -שַאב רעטנוא .ןטקַאֿפ עשיטנעטיוא רימ

 -ַאֿפ טָאה ןּפיצנירּפ עשינַאגרָא עטמיט

 -עווַאב עדעי ןוא טריטסיזקע םזיטַאנ

 .עקידנעָארד עריא ןזָאלעג טָאה גנוג

 .+ . םינמיס

 ןיא סערגָארּפ טימ ןעמַאזוצ ,ךָאד

 ןריטסיזקע ,ןעגנוטכיר ערעדנַא עלַא

 ןוֿפ ענייא .םיגהנמ עטלַא ערעייז ךָאנ

 סָאװ ,םזיטַאנַאֿפ זיא עטסקידתונשקע יד

 -רָאֿפ ןיא ןעלצרָאװ ענייז טֿפָא טָאה

 -ןגנַאגרַאֿפ רעטלַא רעד ןוֿפ ןלייטרוא

 ןעיײנַאב וצ ךיז חּכב זיא סָאװ ןוא ,טייה

 רעטֿפַאהקנַארק ַא טימ רוד וצ רוד ןוֿפ

 ",טײקטרַאּפשעגניײא

 םעד ןוֿפ רעטייוו ןייג ןֿפרַאד רימ

 צלַא זיא םזיטַאנַאֿפ זַא טקַאֿפ ןזיולב
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 -ַאקירעמַא רעד ןיא חוּכ ַא ןעוועג לָאמ
 יד ןשיװצ ךלהמ רעד .עטכישעג רענ

 -עד יד ,טייהכיילג רַאֿפ סעיצַאריּפסַא

 ןוא טייהכיילג ןוֿפ ןגָאזוצ עשיטַארקָאמ

 ןיא ָאד גנוכעלקריוװרַאֿפ עשיטקַאֿפ יד

 רעייז ןעוועג לָאמעלַא זיא עקירעמַא

 ןגעק ןלײטרוארָאֿפ ,םזיטַאנַאֿפ .סיורג

 -ילער ןוא ןסַאר ,ענעריובעג-דמערֿפ

 לייט ַא ץלַא ןענייז ןלײטרוארָאֿפ עזעיג

 רעטעברַאעגסיוא קיניזטסואווַאב ַא ןוֿפ

 -ירדרעטנוא רעלַאנָאיצַאנ ןוֿפ םעטסיס

 -ָאיצקַאער רענַאקירעמַא יד סָאװ גנוק

 ןיא טעברַאעגסיױוא ןבָאה תוחוּכ ערענ

 טליצעג ןענייז סָאװ ןוא ןרָאי ןוֿפ ךשמ

 -ַארקָאמעד יד ןֿפמעקַאב ןוא ןלייטעצ וצ

 -עוװַאב רעטעברַא יד ןוא תוחוּכ עשיט

 עטסקידנעטשלוֿפ ,עטסלַאטורב יד .גנוג

 רעלַאנָאיצַאנ ןוֿפ םעטסיס עטסטלוב ןוא

 עטקינײארַאֿפ יד ןיא גנוקירדרעטנוא

 יד ןוֿפ ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא ןטַאטש

 -רַאֿפ ערעייז ןוא רעטלַאה-ןֿפַאלקש

 םענעֿפורעג ױזַא םעד ןיא עטעדניב

 עסיורג יד .םורד ןיא "*סַאּפ ןצרַאװש;

 ןוא רעמיטנגייא-ןֿפַאלקש יד ןוֿפ טכַאמ

 ןּפטשוצקעװַא טײקנסָאלשטנַא רעייז

 סָאװ טכער עכעלשטנעמ יד טייז ַא ןיא

 רעד ןיא ןרָאװעג טקילײהרַאֿפ ןענייז

 ןוא טײקיגנעהּפָאמוא ןוֿפ עיצַארַאלקעד

 -ָאיצַאנ ןוֿפ םעטסיס יד ןעלקיװטנַא וצ

 רעגענ םעד ןוֿפ גנוקירדרעטנוא רעלַאנ

 עקַאט ןרָאװעג טיײדעגנָא ןיוש ןענייז

 יד ןעמונעגנָא טָאה סָאװ סערגנָאק םייב

 ,טײקיגנעהּפָאמוא ןוֿפ עיצַארַאלקעד

 ןוֿפ עיציזָאּפָא רעֿפרַאש רעד ץָארט

 ןבָאה סָאװ ,תוחוּכ עשיטַארקָאמעד יד

 ןיא קורדסיוא ןטסערג רעייז ןגָארקעג

 ןיא ןוא גנוגעוװַאב-ןטסינָאיצילָאבַא רעד

 -נגײא-ןֿפַאלקש יד ןבָאה ,גירקרעגריב

 ןוֿפ םעטסיס רעייז טלקיװטנַא רעמיט

 רעד טימ גנוקירדרעטנוא רעלַאנָאיצַאנ

 ןוֿפצ ןיא עיצקַאער רעד ןוֿפ ףליה

 ןוא ןעװעטַאר וצ ןזיװַאב ךיוא ןוא

 -ָאיצַאנ ןוֿפ םעטסיס רעייז ןטלַאהוצנָא

 -גייה ןזיב ךָאנ גנוקירדרעטנוא רעלַאנ

 ןטריציֿפידָאמ ַא ףיוא שטָאכ ,גָאט ןקיט

 גנוכײוװּפָא עלַאטנעמַאדנוֿפ ַאזַא .ןֿפוא

 ."ַאב טזומעג טָאה עיטַארקָאמעד ןוֿפ

 רענַאקירעמַא עצנַאג סָאד ןסולֿפניײא

 ענייז עלַא ןוֿפ טײהיײרֿפ יד ןוא קלָאֿפ

 רעגענ יד ןוֿפ גנוקירדרעטנוא יד .ןלייט

 -סיס רעצנַאג רעד רַאֿפ דוסי רעד זיא

 גנוקירדרעטנוא רעלַאנָאיצַאנ ןוֿפ םעט

 םורד ןוֿפ טײרּפשרַאֿפ ךיז טָאה סָאװ
 םעד ןוֿפ ,דנַאל ןוֿפ ןלייט ערעדנַא וצ

 -ירָאנימ עלַאנָאיצַאנ ערעדנַא וצ רעגענ

 ןייא זיולב זיא םזיטימעסיטנַא .ןטעט

 רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ עיצַאטסעֿפינַאמ

 -ירדרעטנוא רעלַאנָאיצַאנ ןוֿפ םעטסיס

 סיזעטיטנַא רעד ןוא אנוש רעד ,גנוק

 רעלַאנָאיצַאנ ןוֿפ ליצ רעזדנוא ןוֿפ

 ןיא ןַאמלטיב רעדנַאסקעלַא ,טייהכיילג

 -יא ןלַאירעטַאמ רידוטש; טעברַא ןייז

 סָאד טָאה ?עגַארֿפ רעשידיי רעד רעב

 : טגלָאֿפ יו טקירדעגסיוא

 זַא ןרעלקרעד רעבָא ןזומ רימ. ,,

 -סיזקע ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא

 -נוא ןוֿפ םעטסיס עשיֿפיצעּפס ַא טריט

 -גייוועג ןרעוו סָאװ ,רעקלעֿפ ןקירדרעט

 םעטסיס ַא ,ןטעטירָאנימ ןֿפורעגנָא ךעל

 ןרינימירקסיד ןוא ייז ןגלָאֿפרַאֿפ ןוֿפ

 .רעגענ יד ןעמוק טשרעוצ .,ייז ןגעק

 עקידנשרעה עסייוו יד ןבָאה ייז רַאֿפ

 -ַאנ ןוֿפ םעטסיס ַא טרילבַאטע ןסַאלק

 רעלַאנָאיצַאנ רעלַאטורב ןוא רעטעק

 -עֿפורעג-ױזַא םעד ןיא גנוקירדרעטנוא

 יד ואוו ,םורד ןיא *סַאּפ ןצרַאװש; םענ

 -ַאנ ַא יו ךיז ןעלקיװטנַא ןסַאמ-רעגענ

 רעלַאנָאיצַאנ ןוֿפ םעטסיס ַא ןוא ,עיצ

 עיצַאנימירקסיד ןוא גנוקירדרעטנוא

 יד ךָאנ .דנַאל ןוֿפ ןלייט ערעדנַא ןיא
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 -ַאנ ערעדנַא ענעדײשרַאֿפ ןעמוק רעגעג

 -עילַאטיא ,ןדיי יד --- סעּפורג עלַאנָאיצ

 -גוא ,רעניַארקוא ,ןסור ,ןקַאילָאּפ ,רענ

 ,ןכעשט ,ןווַאלסָאגוי ,רעניווטיל ,ןרַאג

 טינ ןענייז ייז .ערעדנַא ןוא ןקַאװָאלס

 יז ןוא ןטעטילַאנָאיצַאנ ערעדנוזַאב ןייק

 -ָאנימ עלַאנָאיצַאנ ןייק טינ ךיוא ןענייז

 -המחלמ-רַאֿפ ןטלַא םעד טיול ןטעטיר

 יז ,רעטסומ ,ןשיאעּפָאריײא-חרזמ ןקיד

 -ַאנ עשינַאקירעמַא שיֿפיצעּפס ןענייז

 -סיה ַא ןליפש סָאװ סעּפורג עלַאנָאיצ

 ןיא ןוא סקואוו םעד ןיא לָאר עשירָאט

 רענַאקירעמַא ןוֿפ גנולקיווטנַא רעד

 *.קלָאֿפ

 -רַאֿפ טינ ןענָאק רענַאקירעמַא ךס ַא
 רעטקַארַאכ םעד ןוא ףירגַאב םעד ןייטש

 -ַאגרָא --סעּפורג עלַאנָאיצַאנ יד ןוֿפ

 טימ קלָאֿפ רענַאקירעמַא ןוֿפ ןלייט עשינ

 ןכירטש-רעטקַארַאכ ערעדנוזַאב ערעייז

 סָאמ רעסיורג ַא ןיא .ןעמעלבָארּפ ןוא

 -רדסּכ רעד ןוֿפ טַאטלוזער ַא סָאד זיא

 -יכרַא יד סָאװ עדנַאגַאּפָארּפ רעקיד

 -ַאנָאיצַאנ ןוֿפ םעטסיס רעד ןוֿפ ןטקעט

 -ָארּפ ,ןטײרּפשרַאֿפ גנוקירדרעטנוא רעל

 יד טמירקרַאֿפ טָאה סָאװ עדנַאגַאּפ

 ןוא םזינַאקירעמַא ןוֿפ גנוטיידַאב עתמא

 רענַאקירעמַא ןוֿפ דנַאטשַאב ןתמא םעד

 טוג ןעוועג רעבירעד טלָאװ סע .קלָאֿפ

 ןכַאמ ןצרוק ןיא טשרעוצ ןלָאז רימ זַא

 ןכעלקריוו םעד רעביא טכיזרעביא ןַא

 .קלָאֿפ רענַאקירעמַא ןוֿפ דנַאטשַאב

 ןטנַארגימיא ןוֿפ קלָאֿפ א
 -עג ןיא קלָאֿפ רענַאקירעמַא סָאד

 ןֿפױא טלקיװטנַא ךיז טָאה ןוא ןסקַאװ

 ,עיצַארגימיא ןוֿפ סיזַאב

 -עיצַארגימיא ענעדײשרַאֿפ יד

 ןַא ןיא טלקיװטנַא ךיז ןבָאה ןעמָארטש

 ןוֿפ סיזַאב ןֿפיױא עיצַאנ רענַאקירעמַא

 ןעגנורַאֿפרעד עשירָאטסיה ענײמעגלַא

 ןירענַאקירעמַא ןַא

 -עג ןענייז ןוא עקירעמַא ןיא ןֿפמַאק ןוא
 רעד ןוֿפ ןעמַאלֿפ יד ןיא קלָאֿפ ַא ןרָאװ

 ךיז טָאה עיצַארגימיא .עיצולָאװער

 -עמַא סָאד ןעוו טלעטשעגּפָא טינ רעבָא

 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא קלָאֿפ רענַאקיר

 -עמַא ןייק עיצַארגימיא ןסַאמ יד ,6

 -שרע רעד זיב ןטלַאהעגנָא טָאה עקיר

 -נעמ קידנגָארטוצ המחלמ טלעוו רעט

 וצ טֿפַארק-טעברַא ןוא טֿפַארק-ןשט

 םעד ןוֿפ רעמיטכייר יד ןריטַאולּפסקע

 עקירעמַא ןרימרָאֿפסנַארט וצ ןוא דנַאל
 -ןַא ןייק .טכַאמ-טלעוו רעסיורג ַא ןיא

 טינ טָאה טלעוװ רעד ןיא דנַאל רעד

 -ימיא ליֿפ ױזַא ךיז ןיא טּפַאזעגנייא

 זיא עקירעמַא ןוֿפ עטכישעג יד ,ןטנַארג

 -סערג רעד ןוֿפ עטכישעג יד שיטקַאֿפ

 עיצַארגימיא רעטסריצילּפמָאק ןוא רעט

 .עטכישעג רעכעלשטנעמ רעד ןיא

 רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ טייצ רעד ןיא

 סעינָאלָאק ןציירד יד ןבָאה עיצולָאװער

 -יואוונייא 4,000,000 םורַא טגָאמרַאֿפ

 ןוא ןטנַארגימיא ךעלכעזטּפיוה ,רענ

 ןוא ןוֿפצ ,דנַאלגנע ןוֿפ רעדניק ערעייז
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 -ַארגימיא עלעיציֿפָא ,עּפָארײא ברעמ
 ןביוהעגנָא ןעמ טָאה ןלַאירעטַאמ עיצ

 טנכערעגסיוא זיא סע ,1820ןיא ןעלמַאז
 -ייז 1820 ןוא 1776 ןשיווצ זַא ןרָאװעג
 -ימיא 250,000 ןעמוקעגנָא וצרעהַא ןענ
 ןענייז 1940 ןוא 1820 ןשיוצ ,ןטנַארג
 -ןײרַא ןטנַארגימיא 28,000,000 רעביא

 סע עכלעוו ןוֿפ ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 -לימ 30 םורַא זַא טנכערעגסיוא טרעוו
 -כיר; ,ףערג) .ָאד ןבילברַאֿפ ןענייז ןָאי
 (."עיצַארגימיא ןוֿפ ןעגנוט

 ןוֿפ רעציזרָאֿפ ,יוויעד .ר סירָאמ

 ןיא עיגָאלָאיצָאס ןוֿפ טנעמטרַאּפעד

 לָאצ ַא ןוֿפ רבחמ ,טעטיזרעווינוא ליעי

 -יא רעביא ןעגנוכוזרעטנוא עכעלטנירג

 םעד רעביא רָאטקעריד ןוא עיצַארגימ

 עיצַארגימיא רעטצעל רעד ןוֿפ םוידוטש

 עקידנגלָאֿפ סָאד טיג ,עּפָארײא ןוֿפ

 רעד ןוֿפ דנַאטשַאב םעד רעביא דליב

 ַא ןיא גנורעקלעֿפַאב רענַאקירעמַא

 קירוצ גנַאל טינ זיא סָאװ ,טעלֿפמַאּפ

 ; סורַא

 -ימיא ןָאילימ 39 טעמּכ יד ןוֿפ;

 ,ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא ןטנַארג

 ןוֿפ ןעמוקעג טנעצָארּפ 85 טעמּכ ןענייז

 ,עדַאנַאק ןוֿפ טנעצָארּפ 11 :עּפָארײא

 רענַאקירעמַא ערעדנַא ןוא ָאקיסקעמ
 1 ןוא :עיזַא ןוֿפ טנעצָארּפ 2 :רעדנעל

 עילַארטסיױא ,עקירֿפַא ןוֿפ טנעצָארּפ

 ,טלעוו רעד ןוֿפ ןלייט ערעדנַא ןוא

 -נוא ןוֿפ עטסרעמ ןענייז 1820 טניז;

 -שטייד ןוֿפ ןעמוקעג ןטנַארגימיא ערעזד

 ,דנַאלגנע ,דנַאלריא ,עילַאטיא .,דנַאל

 -סור ,ןרַאגנוא ,ךיירטסע ענעזעוועג סָאד

 רעדנעל יד .ןדעווש ןוא עדַאנַאק ,דנַאל

 -ימיא לָאצ רעד טיול ןבעגעגנָא ןענייז

 ןוא טקישעג ןבָאה ייז סָאװ ןטנַארג

 -עגנײרַא ייז ןוֿפ ןבָאה רימ ביוא זיולב

 ,ןטנַארגימיא ןָאילימ ַא ןוֿפ רעמ טזָאל

 -גוא ןוֿפ עטסרעמ ןענייז 1895 רַאֿפ,

 -נעל ןוֿפ ןעמוקעג ןטנַארגימיא ערעזד

 -- עּפָארײא ברעמ ןוא ןוֿפצ ןיא רעד

 יד ,דנַאלשטיײיד ,דנַאלריא ,דנַאלגנע

 ,ךײרקנַארֿפ ,רעדנעל עשיװַאנידנַאקס

 טרעוו סָאד .עירַאציײװש ןוא דנַאלָאה

 "ַארגימיא עטלַאא יד ןֿפורעגנָא

 לייט רעטסערג רעד זיא ןַאד טניז ."עיצ

 ןוא םורד ןוֿפ רעדנעל גוֿפ ןעמוקעג

 ,עילַאטיא לעיצעּפס ,עּפָאריײא חרזמ

 ןוא ,ןרַאגנוא-ךיירטסע ענעזעוועג סָאד

 עיינ; יד ןֿפורעגנָא טרעוו סָאד ,דנַאלסור

 ."עיצַארגימיא

 רעצנַאג רעד ןוֿפ ןָאילימ 235 טעמּכ;

 ןענייז ןָאילימ 122 ןוֿפ גנורעקלעֿפַאב

 ,שיֿפיצעּפס .,םַאטש ןשיטנַארגימיא ןוֿפ

 ןוא 11 ןָא טיג 1940 ןוֿפ סוזנעצ רעד

 -רַאֿפ יד ןיא ןשטנעמ ןָאילימ ןבלַאה ַא

 ןריובעג ןענייז סָאװ ןטַאטש עטקינייא

 23 רעביא ןוא דנַאלסיוא ןיא ןרָאװעג

 ָאד ןרָאװעג ןריובעג ןענייז סָאװ ןָאילימ

 ענעריובעג דמערֿפ ןוֿפ רעבָא דנַאל ןיא

 "ןרעטלע עטשימעג רעדָא

 ןכלעוו ןוֿפ דנַאל ןוֿפ סיזַאב ןֿפױא

 דנַאטשַאב רעד זיא ,ןעמוקעג ןענייז ייז

 124 עטצעל יד רַאֿפ ןטנַארגימיא יד ןוֿפ

  :טגלָאֿפ יו

 48,590 עּפָארײא-ברעמ ןוא -ןוֿפצ
 '36.990 עּפָאריײא-םורד ןוא -חרזמ
 11,206 ןטנעטיטנָאק רענַאקירעמַא
 2,202 ערעדנַא

 ןוֿפ ןטנַארגימיא טנעצָארּפ רעד

 עטלַא יד; --- עּפָאריײא-ברעמ ןוא -ןוֿפצ

 דנַאטשַאב םעד ןיא -- ?עיצַארגימיא

 גנורעקלעֿפַאב רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ

 ןרעֿפיצ יד יו רעסערג ךָאנ רעבָא זיא

 ,יווישד רָאסעֿפָארּפ טיול .סע ןזייוװַאב

 -ַאקירעמַא רעד ןוֿפ דנַאטשַאב רעד זיא

 טניז ןוא) 1920 ןיא גנורעקלעֿפַאב רענ
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 -יא םָארטש רעניילק רעד טָאה 0

 (טרעדנעעג טינ עגַאל יד ןטנַארגימ

 | :טגלָאֿפ יו ןעוועג

 79,075/ עּפָארײא-ברעמ ןוא -ןוֿפצ

 15,075 עּפָאריײא-םורד ןוא -חרזמ

 5,609 ןטנעניטנָאק רענַאקירעמַא

 0020 ערעדנַא

 רעדנירג יד סָאװ טקַאֿפ םעד ץָארט

 "יא ןעוועג ןילַא ןענייז עקירעמַא ןוֿפ
 "עג טָאה עיצַארגימיא ןוא ןטנַארגימ

 סקואוו םעד ןיא לָאר טּפיױה יד טליּפש

 ןעגנוגעווַאב רעבָא ןענייז ,דנַאל ןוֿפ

 עדמערֿפ ןגעק ןוא ןטנַארגימיא ןגעק

 רעזדנוא ןיא ןענַאטשטנַא לענש ץנַאג

 ןבָאה סעינָאלָאק יד ןוֿפ ךס ַא .עטכישעג

 טינ .ןטנַארגימיא ןגעק טרינימירקסיד

 -ולָאװער רענַאקירעמַא רעד ךָאנ גנַאל

 ןוֿפ סיטָא .שזד ןרָאסירעה טָאה .עיצ

 -ּפער ןוֿפ דילגטימ ַא ,סטעסושטַאסַאמ

 טָא רַאֿפ טרעלקרעד ,זיוה-ןטנַאטנעזער

 דנַאל סָאד ןעווע :טֿפַאשרעּפרעק רעד

 ןעוועג רשֿפא סָאד זיא ,יינ ןעוועג זיא

 .עדמערֿפ ןזָאלצנײרַא ךַאז עטוג ַא

 טינ רעמ ןיוש סָאד זיא טציא רעבָא

 ןעמונעגנָא ןבָאה ןטַאטש עקינייא ?,ױזַא

 -ערגַאב וצ טליצעג ןבָאה סָאװ ןצעזעג

 -טּפיוה סָאד רעבָא ,עיצַארגימיא ןצענ

 -רעד ןצעזעג יד טָאה דנַאל ןוֿפ טכירעג

 1849ןיא לעָאניצוטיטסנָאקמוא טרעלק

 | ,1876 ןוא

 ץלַא ךָאנ ךיז טָאה עקירעמַא
 ןשטנעמ עיינ ןיא טקיטיינעג קרַאטש

 -רַא וצ ןוא דנַאל סָאד ןריוויטלוק וצ-

 לָאז ןעמ זַא סעירטסודניא יד ןיא ןטעב

 -ּפָא ןוא סעסיטָא יד .וצ ןרעהוצ ךיז

 דנַאל ןוֿפ עיצַאלוקריצ-טולב יד ןלעטש

 -יא ןוֿפ םָארטש םעד .עיצַארגימיא --

 ,טלעטשענּפָא .טינ ןעמ טָאה עיצַארגימ

 ,גנוגעַאב :עדמערֿפ-טנַא יד רעבָא

 יד ןוֿפ ןרָאװעג טציטשעג ןיא סָאװ

 ױרֿפ עשידנעלניֿפ-רענאקירעמא ןא

 ןטנַארגימיא עטרילבַאטע ןוא עטלַא

 עיצקנוֿפ עשיֿפיצעּפס ַא טליּפשעג טָאה

 ןוֿפ קורדסיוא רעד ןעוועג זיא יז --
 -רעטנוא רעלַאנָאיצַאנ ןוֿפ בייהנָא םעד

 -רַאֿפ וצ טליצעג טָאה סָאװ ,גנוקירד

 -עגיױזַא יד ןוֿפ טֿפַאשרעה יד ןקיביײא

 -נַא עלַא רעביא ןסקַאזדָאלגנַא ענעֿפור

 ,גנורעקלעֿפַאב רעד ןוֿפ ןלייט ערעד

 זיא גנוגעװַאב עשיטנַארגימיא-יטנַא יד

 ןיא רָאטקַאֿפ רעקיטכעמ ַא ץלַא ךָאנ
 םוצ ,טקרעמַאב) קיטילָאּפ רענַאקירעמַא

 םעד ןוֿפ טֿפַאשרענגעק יד ,ליּפשיײיב

 -נערטש יד לסיב ַא ןזָאלוצכָאנ סערגנָאק

 -ןצניירַא ידּכ .ןצעזעג עיצַארגימיא עג

 -ײארַאֿפ יד ןיא ןעגנילטכילֿפ יד ןזָאל

 -בוס וצ זיא ליצ רעד ,(ןטַאטש עטקינ

 -ַארגימיא ןעמָארטש עיינ יד ןרינידרָא

 ןוא ןשימָאנָאקע ןשיטילָאּפ םעד ןיא עיצ

 ,דנַאל ןוֿפ ןבעל ןכעלטֿפַאשלעזעג

 -ןסַאר ןוֿפ לּפמעטש םעד ןגײלוצֿפױרַא

 עקידנשרעה יד ףיוא טעטירָאירעּפוס

 ףיוא טעטירָאיריֿפניא ןוא ןסקַאזדָאלגנַא

 עירָאעט יד-טָא ,רעקלעֿפ ערעדנַא יד
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 ,טעטירָאירעּפוס רעשיסקַאז-ָאלגנַא ןוֿפ

 ןוֿפ עירָאעט יד יו שלַאֿפ ױזַא זיא סָאװ

 ךיוא זיא ,טעטירָאירעּפוס ?רעשירַא;

 -יטילָאּפ רַאֿפ טנעמורטסניא ןַא ןעוועג

 -רַאֿפ קידנטײרּפשרַאֿפ ,גנולייטעצ רעש

 -ימיא עיינ יד ןגעק האנש ןוא טכַאד

 -ַאּפ ןוֿפ תונברק קידנעייז ,סָאװ ןטנַארג

 -רעטנוא רעזעיגילער רעדָא רעשיטיל
 -עג ךיז ןבָאה ,דנַאלסיוא .ןיא גנוקירד

 -עד עמַאס יד ןָא ןסָאלשעגנָא ךעלנייוו

 -עמַא ןיא ןעגנוגעוװַאב עטסשיטַארקָאמ

 ןוֿפ םעטסיס יד ןיא ױזַא טָא .עקיר

 -ַאטשטנַא גנוקירדרעטנוא רעלַאנָאיצַאנ

 ןסַאר עשיטירקָאּפיה ףיוא טריזַאב ,ןענ

 ַא סלַא ןטנעמוגרַא עזעיגילער ןוא

 ,טֿפַאשרעה רעשיסקַאז-ָאלגנַא ןוֿפ לטימ

 -ער יד ןוֿפ טציטשרעטנוא קידנעטש

 עטסשיטסיניווָאש ןוא עטסרענָאיצקַא

 ,ןבעל רענַאקירעמַא ןיא ןטנעמעלע
 -יסקַאז-ָאגנַא ןוֿפ עיגָאלָאעדיא יד

 רעשיגָאלָאעדיא רעד ,טֿפַאשרעה רעש

 -ידנעלקיוװטנַא-ךיז רעד ןוֿפ קורדסיוא

 -ָאיצַאנ ןוֿפ םעטסיס רענַאקירעמַא רעק

 -קעװַא טָאה ,גנוקירדרעטנוא רעלַאנ !
 רעלַאמרָאנ רעד ןגעק ןעמַאצ טלעטשעג

 יד ןוֿפ גנורירגעטניא רעכעלריטַאנ ןוא

 רענַאקירעמַא ןיא ןטנַארגימיא עיינ

 טָאה עיגָאלָאעדיא עשלַאֿפ יד-טָא .קלָאֿפ

 ןוֿפ טכַאלעגּפָא ןוא טשינוצ טכַאמעג

 -קַארַאכ ןדעי ,גהנמ ןדעי ,ךירטש ןדעי

 ,ןטנַארגימיא עיינ יד ןוֿפ ךירטש-רעט

 ןוא עכעלטֿפַאשלעזעג טלקיװטנַא טָאה

 טָאה ןוא ,עיצַאנימירקסיד עשימָאנָאקע

 -נוצענערגַאב עגנע ןעגנואווצעגֿפױרַא

 סָאװ ,ןפורג עשיטנַארגימיא יד ףיוא ןעג
 ןוא גנולקיװטנַא רעייז טרעטשעג ןבָאה

 -ַאב עשימָאנָאקע ערעייז טרעגרערַאֿפ

 ,תוחוּכ עשיטַארקָאמעד יד .ןעגנוגניד

 לָאמעלַא ןבָאה ,טייז רערעדנַא רעד ןוֿפ

 ןֿפלָאהעג ןוא ןטנַארגימיא יד טסירגַאב

 -עמַא ןוֿפ לייט רעכיילג ַא ןרעוו וצ ייז

 סעצָארּפ םעד ןיא .קלָאֿפ רענַאקיר

 -עג סעּפורג עשיטנַארגימיא יד ןענייז

 ַאקירעמַא ןוֿפ טולב ןוא שיײלֿפ ןרָאװ

 עּפורג עשיטנַארגימיא עדעי .קלָאֿפ רענ

 טלייטעג טָאה יז זַא ןענוֿפעג רעבָא טָאה

 ערעדנַא טימ ןסערעטניא עניײמעגלַא

 -גורעטש יד ןגעק ןֿפמעק ןיא סעּפורג

 -יסקַאזדָאלגנַא רעד ןוֿפ ןעמַאצ ןוא ןעג

 רַאֿפ ףמַאק ןיא ןוא ,טֿפַאשרעה רעש

 -עג ןתמא רעד ןיא יז זיא טכער עריא

 ױרֿפ רעגענ-רענַאקירעמַא ןַא

 ןוֿפ דרַאגנַאװַא םעד ןוֿפ לייט ַא ןרָאװ

 טָאה ןוא עיטַארקַאמעד רענַאקירעמַא

 ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד וצ טרעייטשעגייב

 .עיטַארקָאמעד רענַאקירעמַא רעד

 רעייז קידנעלקיװטנַא ,רעמ ךָאנ

 רעד ןוֿפ סיזַאב ןֿפױא ןבעל לערוטלוק
 ןבָאה ייז סָאװ ,השורי רעלערוטלוק

 -וצ ,עּפָאריײא ןוֿפ טכַארבעגרעבירַא

 ןבעל ןוֿפ ןֿפוא םעיינ םוצ סע קידנסַאּפ

 יז ןבָאה ,ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא

 יד טרעכיײרַאב ןוא טרעטיירבעגסיוא

 רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ גנולקיװטנַא

 ןיֿפ עיציזָאּפָא עטנשקערַאֿפ יד .רוטלוק
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 וצ ענעריובעג-יה ערענָאיצקַאער יד

 -ףארגימיא עיינ ןוֿפ גנורירגעטניא רעד

 -עג-יה יד ןוֿפ ןכוזרַאֿפ יד ,ןּפורג עשיט

 -יטנַארגימיא יד ןריצודער וצ ענעריוב

 -טייווצ ןוֿפ סוטַאטס םעד וצ ןּפורג עש

 ןעועג זיא טֿפַאשרעגריב רעקיסַאלק

 ערעייז ןכלעוו ןיא ןוויוא-ץלעמש רעד

 -סיוא ךיז ןבָאה ןסערעטניא ענײמעגלַא

 -ָאיצַאנ רעשיֿפיצעּפס ַא ןיא טדימשעג

 -ַאקירעמַא רעד ןיא גנוריּפורג רעלַאנ

 ןעוועג זיא סָאװ םרָאֿפ ַא ,עיצַאנ רענ

 -סיה רעשיֿפיצעּפס רעד וצ טסַאּפעגוצ

 רענַאקירעמַא ןוֿפ עיצולָאװע רעשירָאט

 ןוֿפ ןסקַאװעגסױרַא זיא סָאװ ןוא קלָאֿפ

 ,ןסערעטניא ,ןעמעלבָארּפ עניײמעגלַא יד

 ןיֿפ ןכירטש-רוטלוק ןוא סעיצַאריּפסַא

 -ימיא ןוֿפ ןעמָארטש ענעדײשרַאֿפ יד

 ,עיצַארג

 יד ,טנעריובעג-יה יד ןוֿפ קורד רעד
 רעשיסקַאזָאלגנַא ןוֿפ גנוקירדרעטנוא
 ןוֿפ ךיילג טרירעּפָא ןבָאה ,טֿפַאשרעה

 -כישעג רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ ביײהנָא
 -סיוא ןלעיציֿפַא ןענוֿפעג טָאה סָאד .עט
 טָאה רע ןעוו סערגנָאק םעד ןיא קורד
 עטָאװק עיצַארגימיא יד טריֿפעגכרוד
 טָאה ץעזעג סָאד-טָא .1921 ןוֿפ ןצעזעג
 ןוֿפ ןטנַארגימיא לָאצ יד טצענערגַאב

 -עי סָאװ טנעצָארּפ םעד וצ קלָאֿפ ןדעי

 -עגלַא רעד ןוֿפ ןעוועג זיא קלָאֿפ סעד

 ןיא גנורעקלעֿפַאב רענַאקירעמַא רעניימ
 ןצעזעג עיצַארגימיא יד רעטנוא ,0
 -ַאנ טרעוו ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןוֿפ
 דנַאל םעד טיול טמיטשַאב טעטילַאנָאיצ
 רעדָא ןרָאװעג ןריובעג זיא ןעמ ואוו
 -עג סָאד-טָא ,(טמַאטש ןעמ ןענַאװ ןוֿפ
 ןוֿפ ןרָאװעג ןטיברַאֿפ 1924 ןיא זיא ץעז
 ,ץעזעג עיצַארגימיא ןטנענַאמרעּפ םעד
 ןוא סעטָאװק טלעטשעגקעװַא טָאה סָאװ
 -ַאב ןֿפױא ןעגנוצענערגַאב-עיצַארגימיא
 סָאװ:-טָא .םַאטשּפָא ןלַאנָאיצַאנ ןוֿפ סיז

 סָאד; :טגָאזעג טָאה יוויעד רָאסעֿפָארּפ

 םעד ןטלַאהוצנָא טכוזעג טָאה ץעזעג

 -מוא גנורעקלעֿפַאב רעד ןוֿפ דנַאטשַאב

 -ַאנ ןוא ןסַאר ןיא ןבלעז םעד רעֿפעג

 ךעלכעלֿפרעבױא .םַאטשּפָא ןלַאנָאיצ
 טלדנַאהַאב ץעזעג סָאד זַא ,סיוא סע טעז

 ןיא רעבָא ,ךיילג ןטעטילַאנָאיצַאנ עלַא

 -ימיא יד רע טצענערגַאב ןתמא רעד

 עּפָאריײא-חרזמ ןוא -םורד ןוֿפ עיצַארג

 יד ,1921 ןוֿפ ץעזעג סָאד יו רעמ ךָאנ

 זיא טנגעג םעד טָא רַאֿפ עטָאװק עצנַאג

 ןוא-ןוֿפצ תעשב ,24,000 םורַא זיולב

 ןוֿפ עטָאװק ַא טָאה עּפָאריײא-ברעמ
 20 ןוֿפ ךשמ ןיא רעבָא .126,000 םורַא

 ןענייז ןצעזעג יד רעדייא רָאי 20 רעדָא

 עסיורג יד זיא ,ןרָאװעג טריֿפעגכרוד

 -"וקעג ןטנַארגימיא יד ןוֿפ טעטירָאיַאמ

 ?,ץּפָאריײא-חרזמ ןוא -םורד ןוֿפ ןעמ
 רעד טימ ןעמַאזוצ ץעזעג רעד-טָא

 יד ןוא רעגענ יד ןוֿפ גנוקירדרעטנוא

 ןוֿפ גנוסילשסיוא עקידנעטשלוֿפ טעמּכ

 -ידַאר טָאה ,עיצַארגימיא רעשיטַאיזַא

 טָאה ןוא עיצַארגימיא טצענערגַאב לַאק

 ' -ַאב םעטסיס עטָאװק ַא טרילבַאטע

 לעדָאמ םעד ףיוא טריזַאב קיניזטסואוו

 ,טֿפַאשרעה רעשיסקַאז-ָאלגנַא ןוֿפ

 יד ןיא עיצַארנימיא עשידיי

 ןטאטש עטקינײארַאפ

 ןייק טרירגימיא ןבָאה סָאװ ןדיי יד

 -ןדמערֿפ ןֿפָארטעג ָאד ןבָאה עקירעמַא

 ךיז ןבָאה סָאװ ,םזיטימעסיטנַא ןוא סַאה

 ַאנ ןוֿפ םעטסיס ַא ןיא ןסָאגעגנעמַאזוצ

 טייטש סָאװ גנוקירדרעטנוא רעלַאנָאיצ

 רעגענ ןוֿפ םעטסיס רעד רעטניה ךיילג

 ,גנוקירדרעטנוא

 עֿפיט ןבָאה ןדיי רענַאקירעמַא

 ךָאנ רָאי 24 .דנַאל ןיא ָאד ןעלצרָאװ

 -עג טָאה ?רעוַאלֿפיעמ, יד יו םעד

 ןייק רענַאטירוּפ עשילגנע יד טכַארב
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 .טס, יד ףיש רעדנַא ןַא טָאה ,טומילּפ
 וינ ןייק ןדיי 23 טכַארבעג ,?סלרַאשט
 ןדי ענלצנייא שטָאכ .םַאדרעטסמַא
 רעד ןוֿפ ןגערב יד טכיירגרעד ןבָאה
 ךיז טבייה ,1654 רַאֿפ טלעװ רעיינ
 -ורג ַא סלַא ןדיי ןוֿפ עטכישעג יד רעבָא

 ,טס, רעד ןוֿפ םוקנָא םעד טימ ןָא עּפ
 ,?סלרַאשט

 יד זַא ןקרעמַאב וצ קיטכיוו זיא סע |

 -נזיוט יװ ,ןדיי 23 ןוֿפ עּפורג עטשרע

 ןענייז סָאװ ןטנַארגימיא ערעדנַא רעט

 ןענייז ,רעטעּפש עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 ןוא גנוקירדרעטנוא ןוֿפ תונברק ןעוועג
 ןַא ןיא טלקמ-ריע ןַא טכוזעג ןבָאה
 ףיוא ןדיי 23 יד .דנַאל טנַאקַאבמוא
 -טנַא טַאהעג ןענייז ?סלרַאשט ,טס; רעד

 יד סָאװ עיציזיווקניא רעד ןוֿפ ןֿפָאל

 -ַארב ןיא טרילבַאטע ןבָאה רעזעגוטרָאּפ

 ןעמונעגקעווַא ןבָאה ייז יו םעד ךָאנ ליז
 ,רעדנעלָאה יד ןוֿפ דנַאל סָאד

 ."מַא יינ טכיירגרעד ןבָאה ייז ןעוו

 ןדיי עּפורג עטשרע יד טָאה ,םַאדרעטס

 -טנייֿפ רעד ףיוא ןסױטשעגנָא ךיילג ךיז

 םעד ,טנַאסעװייטס רעטיּפ ןוֿפ טֿפַאש .

 . ןרעדנעלריא רענַאקירעמַא ןָא

 זיא סָאװ בושי םעד-טָא ןוֿפ רָאנרעװָאג

 רעכלעוו ,קרָאי-וינ ןרָאװעג רעטעּפש
 -רַאֿפ וצ טערקעד ַא ןבעגעגסיױרַא טָאה

 -ָאמ רעתמא רעד .ןדנַאל רעייז ןטָאב

 יד סָאװ טֿפַאשטנײֿפ רעד רַאֿפ וויט

 זיא טנגעגַאב טָאה ןדיי עּפורג עטשרע

 ַא ןוֿפ ןרָאװעג טקעדעגֿפױא רעטעּפש

 ַא ןיא .םַאדרעטסמַא וינ ןיא ןכעלטסייג

 ןיא ןטּפיוה עזעיגילער ענייז וצ ווירב

 -עג רעכעלטסייג רעד טָאה דנַאלָאה

 ; ןבירש

 רעד ףיוא ןדיי יד) ןשטנעמ יד-טָא;ק

 רעדנַא ןייק טינ ןבָאה (?סלרַאשט .טס;

 -ַאמ ןקיטרעֿפטכערעג-טינ םעד יו טָאג

 זױלב יו ליצ רעדנַא ןייק ןוא ןָאמ

 וצ ןוא םוטנגייא ךעלטסירק ןגירקניירַא

 ךרוד םירחוס ערעדנַא עלַא ןעניוועג

 *,ךיז וצ לדנַאה ןצנַאג םעד ןעיצניירַא

 זיא םזיטימעסיטנַא רעשידָאמטלַא

 םעד רַאֿפ קעדוצ רעניד ַא זיולב ןעוועג
 -בַאטע יד ןוֿפ ךוזרַאֿפ ןטרעּפמולעגמוא

 -ימילע וצ רעמַאדרעטסמַא יינ עטריל
 ַא רעדָא ץנערוקנָאק עלעיצנעטָאּפ ןרינ

 -בַאטע רעייז וצ רַאֿפעג עשיטערָאעט

 ,טֿפַאשרעה רעטריל

 -נָא וויסַאּפ טינ ןבָאה ןדיי עּפורג יד

 וצ ייז גָאזּפָא סטנַאסעוװייטס ןעמונעג

 ןעגנַאגעג ןענייז ייז .ןדנַאל וצ ןביולרעד

 עיציטעּפ ַא טקישעג ,ּפָאק ןייז רעביא

 -ַאּפמָאק עידניא טסעװ שטָאד, רעד וצ

 יד טַאהעג טלָאמעד טָאה סָאװ ,"עינ

 -עג ןוא ,עינַָאלַאק רעד רעביא טכַאמ

 -יינ ןיא ןעניואוו וצ טכער רַאֿפ טֿפמעק

 -ּפַא ןטס26 םעד ךעלדנע .םַאדרעטסמַא

 -ניא טסעוװ שטָאד, יד טָאה 1655 ,ליר

 -מַא-יינ וצ ןבירשעג "?עינַאּפמָאק עיד

 + םַאדרעטס

 רימ ןבָאה ןעגנוטכַארטַאב ליֿפ ךָאנ;

 רעסיוועג ַא ןגעוו סולשַאב ַא טכַאמעג
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 -וטרָאּפ עטנָאמרעד יד ןוֿפ עיציטעּפ

 -רעד ןבָאה ןלָאז ייז זַא ,ןדיי עשיזעג

 ןעלדנַאה וצ ןוא ןעמוקוצניירַא שינביול

 ןעניואוו וצ ןוא םַאדרעטסמַא יינ ןיא

 יד זַא גנידַאב ןטימ ,טרָאד ןביילב ןוא

 ןייק ןרעוו טינ ןלָאז ייז ןשיווצ עמערָא

 וצ רעדָא עינַאּפמָאק רעד ףיוא טסַאל

 ןרעו טציטשעג ןלָאז רָאנ ,בושי םעד

 ",קלָאֿפ םענעגייא רעייז ןוֿפ

 עקירעמַא ןיא ןבעל עשעדיי סָאד
 ַא טימ ןעגנַאֿפעגנָא םורַא ױזַא ךיז טָאה

 -טניײֿפ רעשיטימעסיטנַא ןגעק ףמַאק

 ןיא בייהנַא רעד ןעוועג זיא ןוא טֿפַאש

 רעד ,עיטַארקָאמעד רַאֿפ ןֿפמַאק ייר ַא

 עידניא טסעוו שטָאד , רעד ןוֿפ סולשַאב .

 ןוֿפ טייוו ןעוועג רעבָא זיא "ינַאּפמָאק

 סָאװ ?טײהײרֿפ ןוֿפ רעטרַאשט, םעד

 סע ןבָאה רעקירָאטסיה עשידיי ליֿפ

 -רָאֿפ טָאה רע .,ןייז וצ טלעטשעגרָאֿפ

 סטנַאסעווייטס רעביא גיז ַא טלעטשעג |

 -ַאב א ןוא טערקעד ןשיטימעסיטנַא

 רעד רעביא טירשרָאֿפ רעקידנטייד

 -יצַאב רעלעיציֿפָא רעקידנריטסיזקע

 ןוֿפ רעדנעל עטסרעמ ןיא ןדיי וצ גנוא

 -רָאֿפ םעד ןוֿפ סָאמ יד .,טייצ רענעי

 -ַאב םעד ןוֿפ טייקיטכיוו יד ןוא טירש

 קילברעביא ןַא ןוֿפ ןעז ןעמ ןעק סולש

 -ייא ןיא ןדיי ןוֿפ עיציזַאּפ רעד רעביא

 ןבירטעגסױרַא ןענייז ןדיי יד .עּפָאר

 ןוא ,1290 ןיא דנַאלגנע ןוֿפ ןרָאװעג

 רָאי 265 ןוֿפ ךשמ ןיא ייז טָאה ןעמ

 ןיא .טרָאד ןעניואוו וצ טביולרעד טינ

 ?סלרָאשט .טס; יד רעדייא רָאי 6 ,8
 ןבָאה ,םַאדרעטסמַא יינ טכיירגרעד טָאה

 -עג ןעמָארגָאּפ עטײרּפשרַאֿפ - טייוו

  ןוא עשיניאַארקוא יד וצ ןדייל טכַארב

 ןיא ןוא דנַאלשטיײד ןיא .ןדיי עשילױוּפ

 ןעגנואווצעג ןדיי יד ןענייז ךיירטסע

 -מורַא ,סָאטעג ןיא ןעניואוו וצ ןרָאװעג !

 ןענייז ןוא טנעוו עכיוה טימ טלגנירעג

 ןוא עיצַאנימירקסיד ןוֿפ תונברק ןעוועג

 ןיא ןוא עילַאטיא ןיא .,ןעגנוגלָאֿפרַאֿפ

 טינ רעײרֿפ ןדיי יד ןענייז ךײרקנַארֿפ

 זיולב טָאה טייצ רענעי ןיא .ןעוועג

 ײװמַא ןדיי יד ןבעגעג ןיײלַא דנַאלָאה

 -וצנָא טייקכעלגעמ לסיב ַא סנטסקינ

 -ַאב רעד .ןבעל ןטרעטשעגמוא ןַא ןריֿפ

 עידניא טסעוװ שטָאד, רעד ןוֿפ סולש

 ןוא ןדיי יד טרירעלָאט טָאה "ינַאּפמָאק

 יב ןיא ןעמוקוצניירַא טביולרעד יז

 ןלָאז ייז זַא גנידַאב ןטימ דנַאלרעדענ

 ?יבַאּפמָאק; רעד ףיוא לוע ןַא ןרעוו טינ

 ,ןטסינָאלָאק יד ףיוא רעדָא

 רעד טניז רָאי 292 ןוֿפ ךשמ ןיא
 ,טס;} רעד ןוֿפ גנודנַאל רעטשרע
 -עקלעֿפַאב עשידיי יד זיא ,?סלרַאשט

 -סיוא ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא גנור
 -ַאב יירד .ןדיי 5,000,000 וצ ןסקַאװעג
 עיצַארגימיא ןוֿפ סעילַאװכ ערעדנוז
 ןוֿפ סקואוו םעד וצ טרעייטשעגייב ןבָאה
 ,דנַאל ןיא ַאד עדניימעג רעשידיי רעד

 -ַאּפש יד ןעוועג זיא עילַאװכ עטשרע יד
 יד .עיצַארגימיא עשיזעגוטרָאּפ - שינ
 ןוא עשינַאּפש יד ןוֿפ ּפָא ןעמַאטש סָאװ
 רעד וצ תוכייש ןיא ,ןדיי עשיזעגוטרָאּפ
 ןיא גנורעקלעֿפַאב רעשידיי רעצנַאג
 רעייז זיא ,גָאט וצ טנייה עקירעמַא
 ,ןיילק

 רעשידיי ןוֿפ עילַאװכ עטייווצ יד

 שירעמונ ַײס רעקיטכיוו ,עיצַארגימיא

 -עמַא םעד ףיוא סולֿפנײא ןיא-:ייס ןוא

 יד ןעוועג זיא ,ןבעל ןשידיי רענַאקיר

 ךיז טָאה יז .עיצַארגימיא עשידיי-שטייד

 -עגנָא טָאה ןוא 1815 ןיא ןביוהעגנָא

 ןעוועג זיא יז .1870 םורַא זיב ןטלַאה

 . ןרָא רעק1840 יד ךךָאנ סיורג

 טָאה םזיטימעסיטנַא ןוֿפ עילַאװכ ַא ןעוו

 ,דנַאלשטײד רעביא טײרּפשרַאֿפ ךיז

 טלָאמעד ןענייז ןדיי 200,000 רעביא
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 עטקינײארַאֿפ יד ןיא ןעמוקעגניירַא

 | ,ןטַאטש

 -רָאּפ-שינַאּפש רעד ךָאנ ,1877 ןיא

 עיצַארגימיא רעשטייד ןוא רעשיזעגוט

 250,000 ןעוועג עקירעמַא ןיא ןענייז

 רעד ןיא עילַאװכ עטסקיטכיוװ יד .ןדיי

 "עג רעבָא זיא עיצַארגימיא רעשידיי

 לַארטנעצ ןוֿפ עיצַארגימיא עיינ יד ןעוו

 עילַאװכ יד-טָא .עּפָאריײא-חרזמ ןוא

 טָאה ןוא 1880 ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה

 -טלעוו רעטשרע רעד זיב ןטלַאהעגנָא

 טימ ןלַאֿפעגֿפױנוצ ךיז זיא יז .המחלמ

 -ימיא רעוויסנעטניא רענײמעגלַא רעד

 ריא טכיירגרעד טָאה סָאװ עיצַארג

 -ייז סע ןעוו ,1907 ןיא טקנוּפ ןטסכעה

 דנַאל ןיא ָאד ןעמוקעגניירַא ןענ

 1889 ןשיוװצ ,ןטנַארגימיא 9

 ןעמוקעגניײרַא וצרעהַא ןענייז 1924 ןוא

 עטסרעמ עכלעוו ןוֿפ ,ןדיי 0

 -לָאֿפ יד .דנַאלסור ןוֿפ ןעמוקעג ןענייז

 ןדיי לָאצ רעד ןוֿפ עלעבַאט עקידנג

 ןשיווצ ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא

 רָאלק רעייז טרעלבַאטע 1937 ןוא 7

 -ַארגימיא רעיינ רעד ןוֿפ טייקיטכיוו יד
 :עיצ

 90 רָאי ןדיי לָאצ
 02 1877 2080,(ס00

 1.1 187 0(+ס/ס00

7985 1907 2:0 

51 1917 71 

9+=+ 1927 8 

1 1937 3,9 

 ?ןדיי רענַאקירעמַא יד ןענייז רעו
 -עמַא יד ןוֿפ עיציזָאּפ יד זיא סָאװ

 !קלָאֿפ רענַאקירעמַא ןיא ןדיי רענַאקיר
 ןבָאה הגרדמ רעכלעוו ןיא ןוא ױזַא יו

 ערעדנַא יד טימ טרירגעטניא ךיז ייז

 בושי טרָאס ַארַאֿפ סָאװ ? רענַאקירעמַא

 ַא יז ןענייז ? עדנירגעג ָאד ייז ןבָאה

 עלַאנָאיצַאנ רעדָא עזעיגילער ,ןסַאר
 -יצ עשיטסיטַאטס עזיולב יד ?עּפורג

 ןגַארֿפ יד-טָא ףיוא טינ ןרעֿפטנע ןרעֿפ

 רַאֿפ סערעטניא ןסיורג ןוֿפ ןענייז סָאװ

 ,זדנוא

 ןדיי יד ןענייז ןטימעסיטנַא יד טיול

 -ימָאד וצ ןכוז סָאװ עסַאר עדמערֿפ ַא

 -ייז ןוא קלָאֿפ רענַאקירעמַא סָאד ןרינ

 טינ זיא סָאװ ץלַא ןוֿפ לַאװק רעד ןענ

 -טָא .ןבעל רענַאקירעמַא םעד ןיא טוג

 טלעטש עיציזָאּפ עשיטסישַאֿפ ענעֿפָא יד

 -רעה טימ לווייט ַא יװ ןדיי םעד רָאֿפ

 תורצ עלַא ןוֿפ לזאזעל ריעש רעד ,רענ

 -ָאיַאמ יד רעבָא .דנַאל רעודנוא ןיא

 -לעֿפַאב רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ טעטיר

 ןיא ןדיי םעד טינ טכַארטַאב גנורעק

 יד ,ןענימרעט עשיטסישַאֿפ ידיטָא

 עדנַאגַאּפָארּפ עשידיײ-יטנַא עקידנעטש

 -ןייא עשלַאֿפ טײרּפשרַאֿפ רעבָא טָאה

 ןוֿפ ןרַאֿפעג יד ןוא ,ןדיי םעד ןוֿפ ןקורד

 -רעטנוא טינ ןרָאט ןקורדנייא יד סָא

 יב ,ןרעוו טצַאש

 עטסלוֿפקורדנײיא יד ןוֿפ ענייא

 -ָאר סנָאסבָאה .ז ַארָאל ןיא ןכירטש

 יד זיא ?טנעמירגַא סנעמלטנעשזד; ןַאמ

 -ידיײ-יטנַא ןוֿפ טיג יז סָאװ גנוטכױלַאב

 סָאװ ןעגנולעטש ןוא ןלײטרוארָאֿפ עש

 -לוק ,עטריזיליוויצ ןשיוװצ ןריטסיזקע
 -ָאמעד עלַארעביל וליֿפַא ןוא עטריוויט

 רעד ןעוו .רענַאקירעמַא עשיטַארק

 ירושז רעכעלטסירק ַא ,ךוב ןוֿפ דלעה

 עירעס ַא ףיוא טעברַא סָאװ טסילַאנ

 -ָאֹּפ ,םזיטימעסיטנַא רעביא ןעלקיטרַא

 רעסעב לָאז רע ידּכ ,דיי ַא סלַא טריז

 -טנַא ,םזיטימעסיטנַא ןײטשרַאֿפ ןענעק

 ןוֿפ ךירטש םעיינ ַא ןצנַאגניא רע טקעד

 עצנַאג ַא .טייקכעלקריוו רענַאקירעמַא

 ַא :םיא רַאֿפ ךיז טנֿפע טלעװ עיינ

 סעלעטש עסיוועג רעכלעוו ןיא טלעוו

 ואוו רעזייה ,ןדיי רַאֿפ ןֿפָא טינ ןענייז
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 סָאװ ןלעטָאה ,ןעניואוו טינ ןענעק ןדיי
 -עג ,טסעג ןייק רַאֿפ ןדיי ןייק טינ ןליוו
 ןשיווצ םזיטימעסיטנַא רעכעלטֿפַאשלעז

 סלַא קידנריזַאּפ .ןגעלָאק ענעגייא ענייז

 קידנליומוא דלעה רעד טָאה ,דיי ַא

 -ַאב ןרָאװעג זיא ןוא ןטָארטעגנײרַא
 -ַאנ ןוֿפ םעטסיס ַא ןגעוו קיניזטסואוו
 -ירעמַא ןיא גנוקירדרעטנוא רעלַאנָאיצ

 ןוא לַאטורב לָאמַא טרירעּפָא סָאװ עק

 ,םורַא ןטנוא ןוא ליטש לָאמַא ןוא ,ןֿפָא

 ןריזָאּפ וצ קיטיונ טינ ללכב זיא סע

 טימ ןֿפערטוצנָא ךיז ידּכ דיי ַא סלַא

 -קַאז-ָאלגנַא רעד טימ ,םזיטימעסיטנַא
 ןיא טעברַא סָאװ ,עיגָאלָאעדיא רעשיס

 -יסקַאז-ָאלגנַא רעד טימ גנַאהנעמַאזוצ

 -רעטנוא רעלַאנָאיצַאנ ןוֿפ םעטסיס רעש
 -יילש ַא טימ טריצעג זיא ןוא ,גנוקירד
 טקַאֿפ ןכעלטֿפַאשנסיװ ןטשרמלּכ ןוֿפ רעי

 . ,תונדמל רעשימעדַאקַא ןוא

 -רעד ןענייז סָאװ רעכיב ליֿפ ןשיוצ

 ןיא ןדיי ןגעו עקירעמַא ןיא ןעניש
 א ןעוועג זיא המחלמ רעד ןוֿפ טייצ

 רעד ןוֿפ ןבעגעגסױרַא ךוב םויזָאּפמיס
 יד ןוֿפ טענייא ,ינַאּפמָאק ןעלימקעמ

 ןגָאלרַאֿפ עטסנעעזעגנָא ןוא עטסערג

 וַא יד ,ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא
 -רָאֿפ עטרילבַאטע ןעוועג ןענייז ןרָאט

 ןוֿפ ןבעל ןשימעדַאקַא םעד ןיא רעש
 ןוֿפ עקינייא ןוֿפ ןרָאסעֿפָארּפ --- דנַאל

 -מירַאב רעקינייו ןוא עטסטמירַאב יד
 ךוב סָאד ,דנַאל ןיא ןטעטיזרעווינוא עט
 ,עויטקעיבָא ןַא ןייז וצ טליצעג טָאה
 -ןדיי ןוֿפ עיסוקסיד עכעלטֿפַאשנסיװ

 -עלטֿפַאשנסיװ ַא : ןעגנואיצַאב ןטסירק
 -טיה םוצ רעֿפטנע רעטצעזעג ןוא רעכ
 ןַאד טָאה סָאװ םזיטימעסיטנַא ןשירעל

 ןֵדיי ןענָאילימ ןעליוק ןיא ןטלַאהעג
 עקינייא ןוֿפ םַאנסיוא םעד טימ רעבָא
 ןדיי םעד ןוֿפ דליב סָאד זיא ,ןעייסע
 -גסיוו יד-טָא ןוֿפ ןלָאמעג טרעוו סָאוװ

 ןירעזעניכ רענַאקירעמַא ןַא

 ,טֿפַאשנסיװ ןוֿפ ןעמָאנ ןיא רעלטֿפַאש
 -ַאקירַאק עטלײטרוארָאֿפ ַא ןצנַאגניא

 םעד רָאֿפ ךיז טימ טלעטש סָאװ ,רוט

 -נַא רעד ןוֿפ קורדסיוא ןשיגָאלָאעדיא

 -ַאנָאיצַאנ ןוֿפ םעטסיס רעשיסקַאזָאלג
 .ןוֿפ ןעמָאנ רעד .גנוקירדרעטנוא רעל
 ןוֿפ גנולגיּפשּפָא ןַא ןיײלַא זיא ךוב םעד

 -עלטסירק ַא ןיא ןדייא : טלַאהניא םעד

 "ער יד ןוֿפ טרָאװרַאֿפ רעד ."טלעוו רעכ
 טרַאוס ןוא רעבערג קַאסיא ,ןרָאטקַאד
 -ָאריא טרעוװו סָאװ ,טירב ןָאסרעדנעה
 -רַאֿפ וצ ריֿפנײרַאק ןֿפורעגנָא שינ
 -געטערּפ עכיוה רָאג ןָא טיג ,?דנַאטש
 : סעיז

 יד רעביא רוטַארעטיל יד שטָאכ;
 קיניײװ רעייז ןענייז ,עסיורג ַא זיא ןדיי
 ןַא ןבעג וצ ןרָאװעג טכַאמעג ןכוזרַאֿפ
 ערעייז ןוא ןדיי יד ןוֿפ דליב וויטקעיבָא
 רעכעלטסירק רעד טימ ןעגנואיצַאב

 רעד זיא ךוב עקיטציא סָאד .טלעוו

 -רָאֿפ יד ןצונוצסיוא ךוזרַאֿפ רעטשרע
 עלַאיצָאס ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ןעגנוש
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 -קַארּפ יד וצ גוצַאב ןיא ןטֿפַאשנסיװ
 רַאֿפ ייס ןעייטש סָאװ ןעמעלבָארּפ עשיט

 ַא זיא סָאד ,ןדיי-טינ רַאֿפ ייס ןוא ןדיי

 ייר ַא ףיוא ןטרעּפסקע ןכלעוו ןיא ךוב

 -ָאלָאּפָארטנַא ,עיגָאלָאיצָאס --- ןטיבעג

 -גסיו עשיטילָאּפ ,עיגָאלָאכיסּפ ,עיג

 -יֿפ ןוא עטכישעג ,עימָאנָאקע ,טֿפַאש

 -עלבָארּפ יד ןכוזרעטנוא -- עיֿפָאזָאל

 -בָא ןַא ףיוא םזיטימעסיטנַא ןוֿפ ןעמ

 "?,ןֿפוא םענעסַאלעג ןוא ןוויטקעי

 יױרֿפ עשידיי רענַאקירעמַא ןא

 עלַא יד-טָא ןוֿפ ןעמָאנ םעד ןיא

 לייט רעסיורג ַא טרעװו ,ןטֿפַאשנסיוװ

 ןבעגעגּפָא ךוב םעד ןיא ןעייסע יד ןוֿפ

 ַא סעּפע ןענייז ןדיי יד זַא ןזייװַאב וצ

 -קידנסַאּפוצ-טינ ,דמערֿפ ,זעירעטסימ
 -ער רעדָא עסַאר ןימ ַא --- קלָאֿפ ךיז
 -יוא ,טרעדנוזעגּפָא טייטש סָאװ עיגיל

 ,ןבעל רענַאקירעמַא ןוֿפ ןעמַאר יד רעס

 ןיא ןירַא טגנערב ןוא ףיוא טצייר סָאװ

 טרַאּפשעגניײא טײטשַאב סע לייוו סעּכ

 -רַאֿפ זומ רע זַא םעד ףיוא סיואכרוד

 ףיוא קוק ַא ןבעג רימָאל .שידיי ןביילב

 ןטעברַא עטנרעלעג ידיטָא ןוֿפ עקינייא

 ןענימרעט עכעלטֿפַאשנסיװ סעמעוו

 -טינ רעייז טינ ןֿפוא םושב ןקעדרַאֿפ

 -ַאֿפ םוצ גנורעייטשייב עכעלטֿפַאשנסיוװ

 ןוֿפ ןרעיײֿפ יד ןעוו טייצ ַא ןיא םזיטַאנ

 עג ןבָאה םזיטימעסיטנַא ןשיטסישַאֿפ

 -רַאֿפ ןבָאה ןוא שיײלֿפ שידיי טעילַאמס

 ,עּפָאריײא ןיא ןדיי ןָאילימ סקעז טעטכינ

 ווָא לוקס וינ; רעד ןוֿפ ,רעיימ לרַאק

 -ער, ייסע ןייז ןיא ?שטריוסיר לעשָאס

 ןוֿפ ןטקעּפסַא עשיטילָאּפ ןוא עזעיגיל

 -לָאֿפ טימ ןָא טבייה ,"םזיטימעס-יטנַא

 -ייטשייב * רעכעלטֿפַאשנסיװ , רעדנג

 ; גנורע

 טרעוו סָאװ סָאד ןבעגוצ זומ ןעמ,

 ויא ?םעלבָארּפ עשידיי, יד ןֿפורעגנָא

 רעטקַארַאכ םעד ןיא זילַאנַא ןטצעל ןיא

 -סימ, ןימרעט רעד ."עירעטסימ; ַא ןוֿפ

 -וצסיוא טצונעג טרעו ..."עירעט

 ןעק ןעמ זַא טקַאֿפ ןכַאֿפנײא םעד ןקירד
 ;ןרעלקרעד טינ םעלבָארּפ ןשידיי םעד

 וצ ךעלגעממוא זיא סע ,טסייה סָאד

 ריא רַאֿפ גנוזייל עשיטצרָאעט  ַא ןבעג

 -ילַאנַא טינ רעבירעד יז ןעק ןעמ ןוא

 טלעטשעגקעװַא ןעק יז .לַאנָאיצַאר ןריז
 טריזילַאנַא ןוא ןרעוו ןבירשַאב ,ןרעוו
 -יוא עריא עגונ זיא סע טייוו יו ןרעוו

 יז רעבָא ,סעֶיצַאטסעֿפינַאמ עכעלרעס |

 -ָאל רעדָא .ןרעו טרעלקרעד טינ ןעק

 -נַא לסיבַא ךַאז יד ןלעטשקעװַא רימ

 עריא ןיא םעלבָארּפ עשידיי יד :שרעד

 ןייז וצ טנייש ןטקעּפסַא עלַאטנעמַאדנוֿפ

 "יא זיא יז זַא רעטקַארַאכ ןימ ַאזַא ןוֿפ

 ןוא ,דנַאטשרַאֿפ ןכעלשטנעמ םעד רעב

 -עֿפס ַא וצ םצע ןיא רעבירעד טרעהעג

 זױולב טשרעה סע רעכלעוו ןיא ער

 ",הנומא

 גנורעלקרעד רעטיירב רעד-טָא ךָאנ

 רעדָא טײקיאעֿפמוא ןוֿפ ,טָארקנַאב ןוֿפ

 -בָארּפ יד ןריזילַאנַא וצ טייקיליוומוא

 -יוו ןוֿפ גנוֿפרַאװּפָא רעד-טָא ךָאנ ,םעל

 -ידיי רעד ןוֿפ גנומיטשַאב ןוא טֿפַאשנס

 -עמ ןוֿפ טיבעג םעד וצ םעלבָארּפ רעש
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 -רעד טנעקעג ןעמ טלָאװ ,קיזיֿפַאט
 ,ןרינגיזער לָאז רָאטוַא רעד זַא ןטרַאװ

 א ןגעו ןביירש ןעמ ןעק ךָאנ סָאװ
 ןייז ןעק ןעמ עכלעװ רַאֿפ םעלבָארּפ
 ?ןעניֿפעג טינ "גנוזייל עשיטערָאעט;
 רָאסעֿפָארּפ ךיז טגיילעצ ,ןגעװטסעדנוֿפ
 עכלעוו ןיא ןטייז ליֿפ ךָאנ ףיוא רעיימ
 עשידיי יד ןרעלקרעדוצקעווַא טכוז רע
 -סוקָאה ןשיזיֿפַאטעמ ךרוד ץנעטסיזקע
 : טגָאז רע .סוקָאּפ

 רעטקַארַאכ רעכעלמיטנגייא רעד;
 ןעמ ןעוו רערָאלק ךָאנ טרעוו ןדיי יד ןוֿפ
 " טבעלנייועג , טימ ייז טכײלגרַאֿפ
 ןענייש ייז טימ ךײלגרַאֿפ ןיא .ןשטנעמ
 טריזירעטקַארַאכ ןייז וצ (ןדיי יד) יז
 -מוא ןימ ןדמערֿפ ןוא םענדָאמ ַא ךרוד
 -ָאנ םוש ןייק טינ ןבָאה ייז .טעילַאער
 ,טּֿפַאז ןשירֿפ םעד ןיא ןעלצרָאװ עטנע
 -קעריד ןוא רעטנעָאנ ןוֿפ טמוק סָאװ
 -עט רעסיוועג ַא טימ גנודניברַאֿפ רעט
 -ירעד טמוק סע .דנַאל רעדָא עירָאטיר

 ץנעטסיזקע ןַא ןבָאה ייז זַא סיוא רעב
 ןייק קידנגָאמרַאֿפ טינ ,ץנעטסיזקע ןָא
 ןטלָאװ ייז יו טקנוּפ ,טלַאהניא םוש

 עטייווצ ַא ...םויקַאו ַא ןיא טבעלעג

 -עג טינ טציא זיב ןעמ סָאװ םעלבָארּפ

 ןעק ןעמ ביוא ,קידנלעטשנדירֿפוצ טזייל

 רעד זיא ,גנוזייל ַא ןעניֿפעג ללכב
 ,ץלַא ךָאנ ןריטסיזקע ןדיי סָאװ טקַאֿפ

 -טָא רעטנוא טכוז סָאװ טנעדוטס רעד

 -רַאֿפ קרַאטש ןרעוװ זומ םעלבָארּפ יד

 -ָאס יד טיול .םעד רעביא טרעדנואוו

 ןיוש ןדיי ןטלָאװ ןצעזעג עשיגָאלָאיצ

 ",ןעמוקמוא טֿפרַאדעג ןעוועג גנַאל

 -עצ םעד:טָא ןוֿפ גָארטײב רעד

 ןוא יינ טינ זיא רָאסעֿפָארּפ ןטלמוט

 ץָארט .טֿפַאשנסיװ עלַאיצָאס טינ זיא'ס

 רעד ןגעוו ןריזירָאעט שיזיֿפַאטעמ ןייז

 ןוֿפ ץנעטסיזקע רעזעיגילער רעקיטסייג

 רעייז טינ סיוא טזייוו רע טָאה ,ןדיי יד

 עקרענעילַאטיא רענַאקירעמַא ןַא

 -ביב עטלַא יד .לביב יד טנעיילעג יונעג

 ןבירשַאב ןדיי יד ןבָאה רעביירש עשיל

 ךיז ןבָאה ןדיי יד ."?קיקענטרַאה, סלַא

 -ָאיצקַאער יד רַאֿפ ןגיוב וצ טגָאזעגּפָא

 -ָאלָאיצָאס עכעלטֿפַאשנסיװ:טינ ,ערענ

 ןבָאה ייז טיול סָאװ ,"ןצעזעג; עשיג

 טֿפרַאדעג ןעוועג גנַאל ןדיי יד ןיוש

 -ָאלָאיצָאס ערענָאיצקַאער .,ןדניװשרַאֿפ

 עכַאֿפנײא ןַא טַאהעג קידעטש טָאה עיג

 יד .םעלבָארּפ רעשידיי רעד וצ גנוזייל

 -עג זיא ?עיגָאלָאיצָאס , עשיטסירעלטיה

 עלַא טימ .םעד ןוֿפ רעטייוו ליֿפ ןעגנַאג

 . יז טָאה גנוטכינרַאֿפ ןוֿפ ןטנעמורטסניא

 קלָאֿפ עשידיי סָאד ןטכינרַאֿפ וצ טכוזעג

 ריא טכיירגרעד טעמּכ טָאה ןוא שיזיֿפ

 ,עּפָאריײא ןוֿפ ןלייט ליֿפ ןיא ליצ

 סיוא טסילש סָאװ עיגָאלָאיצָאס ַא

 -רַאֿפ רעדָא ןעמעננָא טינ ליוו סָאװ ,ןדיי

 ללכב זיא ,קלָאֿפ עשידיי סָאד ןייטש

 עיצקַאער זיא סע .עיגָאלָאיצָאס ןייק טינ

 ןעמָאנ םעד רעטנוא טרידַארַאּפ סָאװ

 -ָאזיא וצ טכוז סָאװ ,עיגָאלָאיצָאס ןוֿפ
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 -סיוא ןימ ַא סעּפע סלַא ןֹדיי יד ןריל
 ןבָאה ןדיי יד טינ .שינעֿפעשַאב שילרעט

 יד-טָא רָאנ ,ןדניװשרַאֿפ טֿפרַאדעג

 ןעייג סָאװ ,סעירָאעט עטריטָארקנַאב

 -ַאקַא עשינַאקירעמַא ןיא םורַא ץלַא ךָאנ
 .עיגָאלָאיצָאס; סלַא ןזיירק עשימעד

 -עמַא ןיא ןדיי יד ןוֿפ עטכישעג יד

 רַאֿפ ףמַאק ןוֿפ עטכישעג ַא זיא עקיר

 -ניא רַאֿפ ,ץנעטסיזקע רַאֿפ ,טייהכיילג

 ,קלָאֿפ רענַאקירעמַא ןיא גנורירגעט

 -ירעמַא ןוֿפ גנוכעלקריװרַאֿפ רעד רַאֿפ

 -עג טָאה ףמַאק רעד-טָא .,גָאצ סעק

 ןטַאררַאֿפ ןוא ןרעוו טכַאװשעגּפָא טנעק

 ןטימ .עיצַאלוטיּפַאק ךרוד זיולב ןרעוו

 רעשידיי רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ סקואוו

 -טסואווַאב רעד ןסקַאװעג זיא עדניימעג

 םעד ןוֿפ לייט ַא ןענייז ןדיי יד זַא ,ןייז

 ענימעגלַא טימ קלָאֿפ רענַאקירעמַא

 לייט ַא ןענייז סָאװ ,ןסערעטניא עּפורג

 רענַאקירעמַא ןוֿפ ןסערעטניא יד ןוֿפ

 ,קלָאֿפ

 רעד טָאה גנולקיװטנַא ןייז ןיא
 ךיוא בושי רעשידיי רענַאקירעמַא
 טָאה סָאװ ,רוטַארעטיל ַא טלקיװטנַא

 ןייז ,ןעגנונעֿפָאה ענייז טלגיּפשעגּפָא

 ןעגנוגנידַאב עיינ יד וצ ךיז ןסַאּפוצ

 -עמַא ןיא ןטנַארגימיא ןעלדנַאװרַאֿפ ןייז

 -ייר ןייז ןוֿפ השורי יד ,ןדיי רענַאקיר

 -עלֿפױא יד ןוא טײהנעגנַאגרַאֿפ רעכ

 יד ,ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא גנוב

 -עמַא ץנַאג טימ טייקינייא ןוֿפ ןדנַאב

 טָאה רע סָאװ ןעגנורעטש יד ןוא עקיר

 ןטימ גנורירגעטניא ןייז ןיא טנגעגַאב

 -ירעמַא עכייר ַא .ןבעל רענַאקירעמַא
 ךיז טָאה רוטַארעטיל עשידיי-רענַאק

 רעטייו טרעװ ןוא טלקיװטנַא ןיוש
 .ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא טלקיװטנַא

 ןיוש טריטסיזקע סייצ רעבלעז רעד ןיא

 ןגעוו רוטַארעטיל עטײרּפשרַאֿפ-טייוו ַא
 סָאװ ,ךַארּפש רעשילגנע רעד ןיא ןדיי

 ןוֿפ לייט ַא טייצ רעבלעז רעד ןיא זיא
 -נע - שינַאקירעמַא רענײײמעגלַא רעד

 ,רוטַארעטיל רעשילג

 ןבָאה ןעקנַאדעג עשיטימעסיטנַא

 -עמַא ןיא טלקמ ריע עלעיציֿפָא ןענוֿפעג

 ןטעטיזרעווינוא ןוא סעשזדעלַאק סעקיר

 -ַארטסינימדַא טעדנעװעגנָא ןרעוו ןוא

 -גוצענערגַאב רעדָא סעטָאוװק ןיא וויט

 זיא סָאד ,ןטנעדוטס עשידיי ןגעק ןעג

 ןוֿפ ןּפיצנירּפ ערַאטנעמעלע יד ןגעק

 -געטש זיא ןוא טײהײרֿפ רעשימעדַאקַא

 -ָאמעד יד ןוֿפ ןרָאװעג טֿפמעקַאב קיד

 -יוא ייס ןוא ןיא ייס תוחוּכ עשיטַארק

 רעד ךָאנ .ןטעטיזרעווינוא יד רעס
 -רַאה רעד טָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע

 ַא טריֿפעגניא טעטיזרעווינוא דרַאװ

 ןוא ,ןטנעדוטס עשידיי ףיוא ?עטָאװק;,

 -וטס עשידיי ןעניֿפעג גָאט וצ טנייה

 -וטש ערעייז וצ ןעגנורעטש ליֿפ ןטנעד

 "יזרעווינוא רענַאקירעמַא ןיא סמויד

 -עג טכַאמעג זיא סערגָארּפ ךס ַא .ןטעט

 "ַאש-ַאש; םעד ןקעדֿפױא ןיא ןרָאװ

 ןעגנָאהעג לָאמעלַא טָאה סָאװ גנַאהרָאֿפ

 -יטַארקָאמעד .עגַארֿפ רעד-טָא רעביא

 עכעלטנֿפע יד ןוא סעיצַאזינַאגרָא עש

 ןֿפמעק ןביוהעגנָא תמאב ןבָאה גנוניימ

 -קַארּפ רעשיטסירעלטיה רעד-טָא ןגעק

 וצ טנייה טרעוו ףמַאק רעד ןוא ,קיט

 -עג ןֿפױא טריֿפעגנָא לעיצעּפס גָאט

 ,טנַארֿפ ןקידנכַאמצעז

 ןיא ליסנוַאק רעשיטָאטש רעד

 ַא טכַאמעג סנטצעל טָאה קרָאידוינ

 ףמַאק םעד וצ גנורעייטשייב עקיטכיוו

 -ַאב םעד טכעלטנֿפערַאֿפ טָאה רע ןעוו

 -רָאֿפסױא רעלעיצעּפס ןייז ןוֿפ טכיר

 רַאֿפ תוביס, יד ןגעוװו עיסימָאק-גנוש

 ןוֿפ ןטנַאודַארג יד ןוֿפ ןטייקירעוװש יד

 וצ ןלוש-ךיוה עלעטימ ןוא עשיטָאטש

 -ענַאיסעֿפָארּפ רעדָא ערעכעה ַא ןגירק
 זיא סָאװ ,טכירַאב רעד ".גנודליב על
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 -מעצעד ןט22 םעד ןרָאװעג ןעמונעגנָא

 -ַאבמוא טלמַאזעגנָא טָאה ,1946 ,רעב

 ששידיי ןגעװו ןטקַאֿפ ערַאבטיײרטש
 סָאװ) ןטנעדוטס עשינעילַאטיא ןוא
 רעד וצ טרָא ןטייווצ ןֿפױא זיולב טייטש

 ןטנעדוטס רעגענ ןגעק עיצַאנימירקסיד

 -ֿפעשַאב טכירַאב רעד רעכלעוו טימ
 -רעווינוא עקידנריֿפ ןיא (טינ ךיז טקיט

 -םיוא ,קרָאי-וינ םורַא ןוא ןיא ןטעטיז
 סָאװ סעירָאעט עשלַאֿפ יד קידנקעד

 ,קיטקַארּפ רעד:טָא רַאֿפ ןָא טיג ןעמ

 -יֿפָא רעד ןוֿפ טכירַאב רעד טריטיצ

 -וא קרָאי-וינ ןוֿפ עטכישעג, רעלעיצ

 -ָאעט ןוֿפ ,"1932--1822 ,טעטיזרעווינ

 : סנוָאשזד סיצנערֿפ רָאד

 -ייו רשֿפא רימ ןענייז 1932 ןיא;

 "םזינַאקירעמַא; סָאװ רעכיז רעקינ

 ןבעגוצ סיוועג רעבָא ןענעק רימ :זיא

 טעטיזרעווינוא רעד זיא 1919 ןיא זַא

 טימ ןרָאװעג טצײלֿפרַאֿפ שזדעלַאק

 -עמַא ערעטלע ןבָאה סָאװ ,ןטנעדוטס

 -סיוא רערעל ןוא ןטנעדוטס רענַאקיר

 -נמ עדמערֿפ ןצנַאגניא ןבָאה וצ ןעזעג
 -ַאק רעד טָאה סָאװ .ןרעינַאמ ןוא םיגה
 רעכעלגעמ ַא ? ןָאט טֿפרַאדעג .שזדעל

 -נָא טֿפרַאדעג טָאה רע זַא זיא רעֿפטנע

 עכעלדײמרַאֿפמוא:ךעלגעמ יד ןעמענ

 ןוא קרָאי-וינ ןיא ןייז ןוֿפ ןצנעווקעסנָאק

 -רעל וצ טכילֿפ יד ןעמונעגרעטנוא ךיז

 -מערֿפ , יד-טָא וצ ?םזינַאקירעמַא; ןענ
 ןטקַאֿפ עקירעיורט יד .טיילעגנוי ?עד

 ןדעי רַאֿפ זַא ןייז וצ רעבָא ןענייש

 -עגניירַא זיא סָאװ טנעדוטס *ןדמערֿפ;

 טנעדוטס רענַאקירעמַא ןַא זיא ,ןעמוק

 טעוו שזדעלַאק רעד זַא ןוא ןדנואוושרַאֿפ

 ,"רעדמערֿפ, ַא ןצנַאגניא ןייז ןכיגניא

 טלָאװ יוװ ,טריסַאּפ טלָאװ סָאד ביוא

 טנרעלעג טנָאקעג ?םזינַאקירעמַא;

 ןטנעדוטס "רענַאקירעמַא; ןָא ןרעוו

 יד וצ ןליּפשייב סלַא ןעניד ןלָאז סָאװ
 *ל ?ןדמערֿפ ,

 ןוא רענעבירעגּפָא רעד-טָא טימ
 רעד טָאה גנוקיטרעֿפטכער רעשלַאֿפ
 יסילַאּפ ַא טריֿפעגכרוד טעטיזרעווינוא
 ןוֿפ טכירַאב רעד .עיצַאנימירקסיד ןוֿפ
 -עגגנָא טָאה ליסנוַאק ןשיטָאטש םעד
 :ןזיוו

 סָאװ ןרעױדַאב םוצ קרַאטש זיא סע;

 ןוֿפ רעדניק יד ךיז ןסיוטש 1946 ןיא

 םוא ךיז ןרעק סָאװ ,"עדמערֿפ, יד-טָא

 יז ואוו טלעוו רעד ןוֿפ ןלייט עלַא ןוֿפ

 וצ ןטכַאלש ערעטיב טריֿפעגנָא ןבָאה

 יד ןָא ןָא ,עיטַארקָאמעד ןקידיײטרַאֿפ
 ערעייז יו ןריט עטכַאמרַאֿפ עבלעז

 רעטשרע רעד ןוֿפ ףוס םייב ?עדמערֿפ;

 ",המחלמ-טלעוו

 וצ רעדמערֿפ ַא זיא דיי רעד טינ
 -ַאֿפ יד רָאנ ,רוטלוק רענַאקירעמַא רעד
 ןוא סעירָאעט עשיטימעסיטנַא עשיטַאנ
 -עמַא רעד וצ דמערֿפ ןענייז קיטקַארּפ
 -רַאֿפ רעייז ןיא עיטַארקַאמעד רענַאקיר
 -ַאב ןייז ןוֿפ ןדיי םעד ןסילשוצסיוא ךוז

 רענַאקירעמַא ןיא ץַאלּפ ןטקיטכער
 ,ןבעל-רוטלוק ןייז ןיא ןוא קלָאֿפ

 לעסַאר א ןדיי יד ןענייז

 עירָאעט עשיסַאלק יד זיא םזיסַאר

 טניז .םזיטימעסיטנַא םענרעדָאמ ןוֿפ

 םזירעלטיה םעד ןוֿפ גײטשֿפױא םעד

 -ַאנרעטניא עלַאֿפָארטסַאטַאק ענייז ןוא

 -יצַאנ יד זיא ,ןצנעוװקעסנָאק עלַאנָאיצ

 -ֿפױא לָאמ ליפ ױזַא עירָאעט-ןסַאר עש

 זַא ןרָאװעג טרעטשעצ ןוא טקעדעג

 וצ גָאט וצ טנייה קיטיונ טשינ זיא סע

 ,לָאמ ַא ךַאנ עגַארֿפ יד ןריטוקסיד

 -נושרָאֿפסױא ענעדײשרַאֿפ יד ןוֿפ
 טינ ןענייז ןדיי יד זַא ,רָאלק זיא ןעג
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 גרעבסנינעק לעונַאמע

 ןוֿפ ןרָאװעג ןטינשעצ זיא םינּפ סנעמעװ
 קרָאי-וװינ ןיא ןטימעסיטנַא

 רָאלק זיא סע .עסַאר ערעדנוזַאב ןייק
 ,ןסַאר ןייק ָאטשינ ללכב ןענייז סע זַא

 ןוֿפ ךשמ ןיא ןבָאה ןסַאר יד זַא רָאנ
 .טשימעגנעמַאזוצ ךיז ןרָאי רעטנזיוט
 רעד זיא רעקיטכיוו ךָאנ זיא סָאװ רעבָא
 עקיטסייג ןוא עשיגָאלָאכיסּפ זַא סולש

 "וריב ןבעגעגרעביא טינ ןרעוו ןכירטש
 -לוק ןוֿפ טַאטלוזער ַא ןענייז רָאנ ,הש

 | ,הביבס ןוא רוט

 -יבס רעד ןוֿפ טייקיטכיוו עסיורג יד
 -רעטקַארַאכ עשיזיֿפ ףיוא וליֿפַא ,הב
 -בַאטע שיגָאלָאּפָארטנַא זיא ,ןכירטש
 ץנַארֿפ רָאסעֿפָארּפ ןוֿפ ןרָאװעג טריל
 .1910 ןיא יו קירוצ טייוו ױזַא סַאָאב
 -עיצַארגימיא רעד ןוֿפ גנַאלרַאֿפ ןֿפױא

 ,ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןוֿפ עיסימָאק
 גנוכוזרעטנוא ןַא טריֿפעגכרוד רע טָאה
 ןכירטש-רעטקַארַאכ עשיזיֿפ יד ןגעוו
 ןיא רעדניק ערעייז ןוא ןטנַארגימיא ןוֿפ
 ןטַאטלוזער יד .ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד
 "סורַא רע טָאה גנוכוזרעטנוא ןייז ןוֿפ

 יד ןיא ןעגנורעדנע? ךוב ַא ןיא ןֿבעגעג
 ןוֿפ רעדניק יד ןוֿפ ןעמרָאֿפ-רעּפרעק
 ריֿפ טכוזרעטנוא טָאה רע ."ןטנַארגימיא
 -לע ענעריובעג-דמערֿפ ןוֿפ סעּפורג
 -ױבעג-רענַאקירעמַא ערעייז ןוא ןרעט
 -ס ןדיי ,רעימעהָאב :רעדניק ענער
 ןֿפיױא .רענַאטילָאּפַאענ ןוא רענַאיליצ
 רע זיא גנוכוזרעטנוא ןייז ןוֿפ סיזַאב
 / :ןסולש טּפיוה עדנגלָאֿפ וצ ןעמוקעג

 רעדניק ענעריובעג רענַאקירעמַא;
 "יט ךיז ןדיישרעטנוא ןטנַארגימיא ןוֿפ
 -לע ענעריובעג-דמערֿפ ערעייז ןוֿפ שיּפ

 רָאֿפ ןעמוק סָאװ ןעגנורעדנע יד .ןרעט
 ןּפיט עשיאעּפָארײא ענעדײשרַאֿפ ןשיווצ
 -כיר רעבלעז רעד ןיא עלַא טינ ןענייז

 -ירֿפ רעד ןיא ךיז ןעלקיװטנַא ייז ,גנוט

 ךשמ ןיא ןָא ןטלַאה ןוא טייהדניק רע
 ..יןבעל ןצנַאג ןוֿפ

 -ירעמַא רעד ןוֿפ סלוֿפניא רעד;

 טימ סיוא ךיז טקירד הביבס רענַאק
 טייצ רעד טיול טֿפַארק רעקידנסקַאװ
 ןעוו טייצ רעד ןשיווצ טֿפױלרַאֿפ סָאװ
 םעד ןוא דנַאל ןיא ןָא טמוק רעטומ יד
 ...דניק םעד ןוֿפ טרובעג

 -ימיא ןשיוװצ דיישרעטנוא רעד,

 -עּפָארײא ענעגייא ערעייז ןוא ןטנַארג

 -נעטש ןענייז רעדניק ענעריובעג-שיא

 ןשיווצ ןדיישרעטנוא יד יו רענעלק קיד

 -רענַאקירעמַא ענעגייא ערעייז ןוא ייז

 "רעטנוא יד ןוא רעדניק ענעריובעג

 רעד טימ גנַאלקנייא ןיא ןענייז ןדייש

 -רעטנוא יד ןוֿפ סָאמ רעד ןוא גנוטכיר

 -עקלעֿפַאב רענײמעגלַא רעד ןיא ןדייש

 ."גבור

 זיא ןסולש יד-טָא ןוֿפ סיזַאב ןֿפױא

 -סיוא םוצ ןעמוקעג סַאָאב רָאסעֿפָארּפ

 רעד ןוֿפ קורד ןרעטנוא זַא .,ריֿפ

 ךיז ןרעדנע הביבס רענַאקירעמַא
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 ןכירטש רעטקַארַאכ עשיזיֿפ יד וליֿפַא
 -ַאב םורַא ױזַא ,ןטנַארגגימיא יד ןוֿפ

 טײקשלַאֿפ יד ךעלטֿפַאשנסיװ קידנזייוו

 רעד זיא סָאד .סעירָאעט ןסַאר עלַא ןוֿפ

 ןוֿפ סעצָארּפ רעתמא ןוא רעוויטקעיבָא

 לָאֿפ טמוק סָאװ עיצַאזינַאקירעמַא

 -עמַא רעד ןיא ןדיי יד קידנרירגעטניא

 -יבס רענַאקירעמַא יד .עיצַאנ רענַאקיר

 יד קידנעטש ךעלריטַאנ טקריװַאב הב

 עלערוטלוק ןוא עשימָאנַאקע ,עלַאיצָאס

 ןוא ןדיי רענַאקירעמַא יד ןוֿפ ןכירטש

 -נדיי רענַאקירעמַא ןַא טלקיװטנַא טָאה

 -עמַא ייס ןוא שידיי ייס זיא סָאװ םוט

 ,שינַאקיר

 ?עּפורג עזעינילער א ןדיי יד ןענייז

 -עג םוטנדיי טָאה עיגילער ַא סלַא

 גנוקריוו עֿפיט רעיוהעגנוא ןַא טָאה

 ךָאנ טביא ןוא ןסַאמ עשידיי יד ףיוא

 ףיוא סולֿפנײא ןקרַאטש ַא סיוא ץלַא

 םעד ךָאנ גנַאל ,עדניימעג רעשידיי רעד

 ןוֿפ רעטקַארַאכ רעכעלטלעוו רעד יו

 עֿפיט ןזָאלעג טָאה ןבעל ןשידיי םעד

 -ינַאגרָא עשידיי עטשרע יד .ןעלצרָאװ

 רעד ןיא ןעמוקעגֿפױא זיא סָאװ עיצַאז

 -תיב רעד ןעוועג זיא טלעו רעיינ

 עשידיי יד רעבָא .עגָאגַאניס יד ,שרדמה

 עשיטַאטס ןייק טינ ןײלַא זיא עיגילער

 ןעמוקעגרָאֿפ ריא ןיא ןענייז סע ןוא ךַאז

 -רַאֿפ ןיא ןעגנוסַאּפוצ ןוא ןעגנורעדנע

 -קיװטנַא רעשירָאטסיה ריא ןוֿפ ףיול

 ןעגנורעדנע יד ּפָא ןעלגיּפש סָאװ ,גנול
 רעבלעז רעד ןיא .ללכב.ןבעל ןשידיי ןיא

 -עגֿפױא עיגילער עשידיי יד טָאה טייצ

 -נייא ןקיטכיוו םעד ןביאוצסיוא טרעה

 ןיא ,טַאהעג לָאמַא טָאה יז סָאװ סולֿפ
 םענײמעגלַא םעד טימ גנַאלקנייא

 .ןבעל ןשידיי ןוֿפ רעטקַארַאכ ןכעלטלעוו
 -ָאס יד ,טנעמעלע רעלַאנָאיצַאנ רעדי
 -ייז תוחוּכ עכעלטֿפַאשלעזעג ןוא עלַאיצ

 ןירעגעװרָאנ רענאקירעמא ןא
 ַא .סולֿפנייא רעקידנמיטשַאב רעד ןענ

 עשידיי יד ּפָא טינ ןטיה סָאװ ןדיי ךס

 ןוא ןדיי ןגעװטסעדנוֿפ ןענייז עיגילער

 .ןדיי רַאֿפ ךיז ןטכַארטַאב

 -ָאטרָא רעד ןוֿפ ףירגַאב םעד טיול

 ןענייז ,עיגילער רעשידיי רעשיסקָאד

 -רָא עלַא ּפָא ןטיה סָאװ יד זיולב ןדיי

 רעד טָא רעבָא .םיניד עשיסקָאדָאט
 טינ טרעוו טקנוּפדנַאטש רעמערטסקע

 רעד ןיא טייהרעמ רעד ןוֿפ טליײטעג

 -עג טינ טרעוו רע .עדניימעג רעשידיי

 ןיא סעּפורג םרָאֿפער יד ןוֿפ טלייט

 טליײטעג טינ טרעוו רע ,ןבעל ןשידיי

 עלַא ןוֿפ ןדיי עזעיגילער:-טינ יד ןוֿפ

 יד ןוֿפ טלייטעג טינ טרעוו רע ,םינימ

 .ןדיי עשיטסינויצ ןוא עשיטסילַאנָאיצַאנ

 -ילער יד ןגעוו עיצַאמרָאֿפניא יד
 זיא ןבעל ןשידיי ןוֿפ ןטקעּפסַא עזעיג

 ַאלָאס יד דוד יבר ןוֿפ ןרָאװעג טלמַאזעג

 -עמַא רעד; ךוב םויזָאּפמיס ַא ןיא לוּפ

 -טרָאּפ רענײמעגלַא ןַא :היי רענַאקיר

 . רַאקסָא ןוֿפ טריטקַאדער ,"טער

 ןיא ןבעגעגסיױורַא ןֹוא יקסֿפָאנַאשזד

 ןוֿפ ןסקַאװעגסױרַא זיא ךוב סָאד ,2
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 "גַאניֿפ טָאה הסדה יד סָאװ טקעיארֿפ ַא
 רעד םורַא ןיא ןענישרעד זיא רע .טריס

 ַא ןיא ןדיי, ךוב סָאד יװ טייצ רעבלעז

 יד שטָאכ ןוא ,"טלעוו רעכעלטסירק

 קרַאטש ןזיא עיגָאלָאעדיא עשיטסינויצ

 רעבָא רע זיא ,ךוב םעד ןיא רַאבעזנָא

 -בָא ןוא קידנלעטשנדירֿפוצ רעמ ליֿפ

 רע ,ךוב ערעדנַא סָאד יװ וויטקעי

 טײקיטרַאנדײשרַאֿפ יד ייס ןָא טנכייצ

 -ײארַאֿפ יד ןיא בושי ןשידיי םעד ןוֿפ

 יד ףיוא טײטשַאב ןוא ןטַאטש עשקינ

 ַא סלַא ןדיי רענַאקירעמַא יד ןוֿפ טכער

 ,טרָאװ םוצ טרָאװרָאֿפ םעד ןיא .עּפורג

 : רעגינָאד .ג טערַאגרַאמ טרעלקרעד

 ,ןכירטש עטיירב ןיא טנכייצעגנָא;

 "טערטרָאּפ רענײמעגלַא; רעד-טָא טָאה

 ,רעטקַארַאכ םעד ןענעקרעד וצ טכוזעג

 ןיא ןגיל סָאװ ןטרעוו ןוא ןעגנוטכיר יד

 ןבָאה רימ .ןבעל ןשידיי רענַאקירעמַא

 -ןדײשרַאֿפ ןוא ןטנַאירַאװ טנכייצעגנָא

 זַא ןענעקרענַא רימ לייוו ,ןטײקיטרַא

 -יטרַאנדײשרַאֿפ יד ןוֿפ לּכה ךס רעד

 ַא ןביג ןטייקכעלנע יד ךיוא יו ןטייק

 קידנריטנעזערּפ ..,.דליב קידנעטשלוֿפ

 וצ ,טערטרַאּפ םעניימעגלַא" םעדיטָא

 רעד זַא רימ ןביולג ,טײקכעלטנֿפע רעד

 וצ עּפורג זיא סע רעכלעוו ןוֿפ ךוזרַאֿפ

 גנוטיידַאב ַא טָאה ןיילַא ךיז ןײטשרַאֿפ

 ןוֿפ טֿפַאשלעזעג רעצנַאג רעד רַאֿפ

 ןרעו רימ .לײט ַא זיא רע רעכלעוו
 ךרוד ןביולג םעד:טָא ןיא טקיטומרעד
 -ײארַאֿפ יד זַא טקַאֿפ רעד סָאװ םעד

 ןוֿפ לּכה ךס זיא ןיילַא ןטַאטש עטקינ

 -ייב ןבָאה סעפורג ליֿפ סָאװ ןטרעוװו

 רעמ ןוא רעמ ץלַא טרעוו טרעייטשעג

 -שַאב רעד רַאֿפ ץרא ךרד .ןעמונעגנָא

 -ורג רעדעי גוֿפ גנורעייטשייב רעטמיט

 -עלמיטנגייא ןוא רעקיטכיוו ַא זיא עּפ

 -ירעמַא ןוֿפ ךירטש-רעטקַארַאכ רעכ

 ?,עיטַארקָאמעד רענַאק

 רָאנ טינ ןריטסיזקע ןדיישרעטנוא

 עזעיגילער-טינ ןוא עזעיגילער ןשיווצ

 ןענייז ןזיוועגנָא טָאה לוּפ ר"ד יװ .,ןדיי

 יד ןַאד ,עשידרֿפס יד ןעמוקעג טשרעוצ

 -עּפָאריײא חרזמ יד ךעלדנע ןוא עשטייד

 טַאטלוער ַא סלַא סעגָאגַאניס עשיא

 -גיה;, ןיא ןטײקיטרַאנדײשרַאֿפ יד ןוֿפ

 ןכלעוו ןוֿפ דנַאל םעד ןוא טנורגרעט

 טזייוו ,"1860 טניז; ,"ןעמוקעג ןענייז ייז

 יד ןיא עיסקָאדָאטרָא זיא, ,לוּפ ר"ד ןָא
 -סערג רעד ןיא ןטַאטש עטקינײארַאֿפ

 ּפיט רעשיאעּפָאריײא-חרזמ א סָאמ רעט

 ךעלכעזטּפױה טריציֿפיטנעדיא ,םוטנדיי

 -עוו רוד ןטשרע ןוֿפ ןטנַארגימיא טימ

 ןלוש יד טריצודָארּפער ןבָאה ןלוש סעמ

 -יא יד תעשב ."טלעוו רעטלַא רעד ןוֿפ
 -עגנָא רעמ ןוא רעמ ןבָאה ןטנַארגימ

 יד ןענייז ,םיגהנמ רענַאקירעמַא ןעמונ

 ןוא רעמ ץלַא; םינבר עשיסקָאדָאטרָא

 ערעייז ןוֿפ ןרָאװעג ןסירעגּפָא רעמ

 ַא סלַא עדניימעג רעד ןוֿפ ןוא תוליהק

 :זיא גנוניימ סלוּפ ר"ד ."רעצנַאג

 -עג ,עגָאגַאניס עשיסקָאדָאטרָא יד;

 ןטנַארגימיא יד ןוֿפ לעניגירָא טעדנירג
 ןטצעל םייב ןענַאטשעג ןענייז סָאװ

 ןלַאיצָאס ןוא ןשימָאנָאקע ןוֿפ לּפַאטש

 ןייק ןלַאֿפ עטסרעמ ןיא טָאה ,רעטייל

 -עטש יד ןעמוקוצייב ןזיוװַאב טינ לָאמ

 -ימיא רעד ןעוו .טײקמערָא ןוֿפ גנור

 ךעלקינייא ןוא רעדניק ענייז ןוא טנַארג

 ןוא ןשימָאנָאקע ןרעקרַאטש ַא ןעניוועג
 יד ייז ןטכַארטַאב ,טלַאהנָא ןלַאיצָאס

 ןַא סלַא עיסקָאדָאטרָא רעד ןוֿפ םיניד

 .?קעװַא ןעייג ןוא לוע

 ךיוא רעבָא טָאה גנוטכיר יד טָא

 -ָאטרָא .טַאטלוזער ןטייוצ ַא טַאהעג

 ןרילעּפַא וצ טכוזעג טָאה ןיילַא עיסקָאד

 רעדניק ענעריובעג-רענַאקירעמַא יד וצ

 עיצַאזינַאגרָא יד .ןטנַארגימיא יד ןוֿפ

 -עג טעדנירגעג זיא ?לעַארזיא גנָאי;

242 



 .-"טנגוי עשיסקָאדָאטרָא ןַא סלַא ןרָאװ
 טֿפַאשרעדילגטימ ַא טָאה ןוא גנוגעווַאב

 -ַאב רענײמעגלַא רעד טימ .10,000 ןוֿפ
 ךָאנ טייקשידיי ןגעוו טייקיניזטסואווַאב

 סָאװ ,םזירעלטיה ןוֿפ גײטשֿפױא םעד

 ןעק ,ןעגנוטכיר ליֿפ ןיא ןעז ןעק ןעמ
 -רָא ןיא גנובעלֿפױא ןַא ןעז ךיוא ןעמ

 -ַאב רעד זיא ןלַאֿפ ליֿפ ןיא .עיסקָאדָאט

 -קָאדָאטרָא ןיא ןליֿפַא ,ןלוש ןיא ךוז

 -יא ןוֿפ קורדסיוא ןַא רעמ ,ןלוש עשיס

 ,קלָאֿפ ןשידיי ןטימ ךיז ןריציֿפיטנעד
 -עלרעּפמײשַאב ענייז ןוֿפ םענייא ךרוד

 -רָא ןוֿפ קורדסיוא ןַא יו ,ןלָאבמיס עכ

 1926 ןוֿפ סוזנעצ םעד טיול .עיסקָאדָאט

 ןענייז ,ןטֿפַאשרעּפרעק עזעיגילער ןגעוו

 -עג ןבעגעגנָא סעגָאגַאניס 2,000 רעביא

 -רַאֿפ רעד .עשיסקָאדָאטרָא סלַא ןרָאװ

 טָאה ,תוליהק עשיסקָאדָאטרָא ןוֿפ דנַאב

 ץנעטסיזקע רָאי 45 ןוֿפ ךשמ ןיא רעבָא

 ַא וליֿפַא ןעיצוצניירַא ןזיווַאב טשינ

 ,לָאצ רעד טָא ןוֿפ לטנעצ

 -עג זיא םוטנדיײםערָאֿפער סָאד

 רעד ןוֿפ עקירעמַא ןייק ןרָאװעג טכַארב

 טָאה ןוא עיצַארגימיא רעשידיײ-שטַײד

 ןשיווצ גלָאֿפרעד ןטסערג ריא טַאהעג

 סָאװ ,ןדיי עטרילימיסַא ,ערעכַײר יד
 -ןּפורג ןלַאנָאיצַאנ םעד ּפָא ןענעקייל

 ןעײטשַאב ןוא ןדיי יד ןוֿפ רעטקַארַאכ

 טסָארּפ ןענייז ןענייז ןדיי יד זַא ,ףיורעד

 יד .עּפורג עזעיגילער ַא טושּפ ןוא

 טקירד 1885 ןוֿפ םַארגָארּפ גרובסטיּפ

 ןוֿפ גנולעטש עזעיגילער עיינ יד סיוא

 -רעוו עדנגלָאֿפ ןיא םוטנדיײ-םרָאֿפער
 :רעט

 רַאֿפ טינ רעמ ךיז ןטכַארטַאב רימ;

 -עג רעזעיגילער ַא רַאֿפ רָאנ ,עיצַאנ ַא

 רעבירעד ןטרַאװרעד רימ ןוא ,עדניימ

 -סעלַאּפ ןייק ןרעקוצמוא ךיז טינ רעמ

 -לֵא ןיא יו טָאג ןעניד וצ רעדָא עניט

 ןוֿפ זיא סע עכלעוו זַא רעדָא ,םוטרעט

 | סיעדנַארב .ד סיאול

 ןלָאז הכולמ רעשידיי ַא ןוֿפ ןצעזעג יד

 ."ןרעוו טבעלעגֿפױא רעדיוו

 ןַא זיא םוטנדיי רעוויטַאװרעסנָאק

 -יישרעד עשינַאקירעמַא עכעלמיטנגייא

 רע .עיסקָאדָאטרָא וצ טנעָאנ ץנַאג ,גנונ

 ןוֿפ םיגהנמ עלענָאיצידַארט יד ּפָא טיה

 רעד סָאװ ,ןצעזעג-תורשּכ יד ןוא תבש

 רע ןוא ,ןזָאלרַאֿפ טָאה םוטנדיײ-םרָאֿפער

 -עלע ןלערוטלוק םעד רעטנוא טכיירטש

 ןָא טמענ ,ןבעל ןשידיי םעד ןיא טנעמ

 ןדיי יד ןוֿפ ךַארּפש יד סלַא שיאערבעה

 -ַאּפ ןוֿפ טייקיטכיוו יד טנעקרענָא ןוא

 ףיוא ןבעל ןשידיי םעד ןיא עניטסעל

 -וצ ךיז טָאה רעבָא ,ןטיבעג עזעיגילער

 יד ןוֿפ ןטיז ןוא םיגהנמ יד וצ טסַאּפעג

 .עקירעמַא ןיא ןדיי
 -גירגעג טָאה ןַאלּפַאק .מ יכדרמ .רד

 ןיא עּפורג עזעיגילער עטרעֿפ ַא טעד

 -קורטסנָאקער :ןטַאטש עטקיניײארַאֿפ יד

 -ירעטקַארַאכ לוּפ .רד יװ טָא .םזינָאיצ

 ;גנוגעװַאב יד טריז

 ּפָא טנקייל ױזַא ,עיסקָאדָאטרָא יו;

 םוטנדיי זַא ,םזינָאיצקורטסנָאקער רעד
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 סָאד ןָא טֿפור סע .עיגילער ַא זיולב זיא
 ןוא עיצַאזיליוויצ עזעיגילער ַא םוטנדיי

 -ילער יד רעסיוא ,רעטנוא טכיירטש
 -ערעצ ,תוליֿפּת ןוֿפ ןטנעמעלע עזעיג

 -גמ יד ךיוא ,קיטע ןוא ןביולג ,סעינָאמ

 ,"ןטיז ןוא םיגה

 -ויצ ןֿפָא זיא םזינָאיצקורטסנָאקער
 -גייא םעד ּפָא טלגיּפש ןוא שיטיסינ

 ַא ןכוז סָאד ךיוא יוװ ,םזינויצ ןוֿפ סולֿפ

 לָאז סָאװ ןבעל ןשידיי ןוֿפ עיציניֿפעד

 -עלע עּפורג עלַאנָאיצַאנ יד ןעמענניירַא

 ןוֿפ רעטייוו ןייג לָאז סָאװ ןוא ןטנעמ

 -יטסילַאנָאיצַאנ ,ןקורדסיוא עזעיגילער

 -גוא ןכיירטש רעריֿפ עזעיגילער עש

 סלַא טנעמעלע ןלַאנָאיצַאנ םעד רעט

 -עלע רעזעיגילער רעד יוװ קיטכיוו ױזַא

 .קלָאֿפ עשידיי סָאד ןריניֿפעד ןיא טנעמ

 עפורג עלַאנָאיצַאנ םלַא ןדיי יד

 ענײמעגלַא עלַא ןוֿפ לּכה-ךס רעד
 -ימ עכעלמיטנגייא ,ןכירטש:רעטקַארַאכ

 עשימָאנָאקע ןוא עלַאיצָאס ןוא תוד

 עקירעמַא ןיא ןדיי יד ןוֿפ ןעמעלבָארּפ

 ךרוד ןרעוװ טקירדעגסיוא ןטסעבמַא ןעק

 רעד .עּפורג עלַאנָאיצַאנ רעטרעוװ יד

 -רעטניה ןשיגָאלָאיצַאס ַא טָאה ןימרעט

 רעמ ןוא רעמ ץלַא טרעוו רעבָא ,טנורג

 שטָאכ .ןדיי עויסערגָארּפ ןוֿפ טצונעג

 -ַאב יד ןענייז ןדיי עויסערגָארּפ יד

 עטסנטלַאהעגסיױוא ןוא עטסקיניזטסואוו

 ,עּפורג רעלַאנָאיצַאנ רעד ןוֿפ רעגנעהנָא

 םעד טקעדטנַא טינ רעבָא ייז ןבָאה

 סָאװ ןייזטסואווַאב םעד רעדָא ןימרעט

 ךיז ןטלַאה ןדיי יד זַא .םיא רעטניה טגיל

 ַא ןוֿפ סעיניל יד ףיוא ןעלקיװטנַא ןיא

 -נע ,עקירעמַא ןיא עּפורג רעלַאנָאיצַאנ

 ,סעפורג עלַאנָאיצַאנ ערעדנַא וצ ךעל
 ליֿפ וצ טסואווַאב גנַאל ןוֿפ ןיוש זיא

 רענעגייא רעייז ףיוא טריזַאב ,ןדיי

 ,גנֹורַאֿפרעד

 ןרעוװ סָאו ןטנעמעלע יד ןוֿפ ךס ַא

 ןייזטסואווַאב םעד ןיא ןעמונעגניײרַא
 עפורג עלַאנָאיצַאנ ַא סלַא ןדיי יד ןגעוו
 .ד סיאול ןוֿפ ןרָאװעג ןבירשַאב ןענייז

 -ַאקירעמַא רענעעזעגנָא ןַא ,סעדנַארב

 טרירגעטניא דנצנעלג זיא סָאװ רענ

 ַא ןבעל ירענַאקירעמַא ןיא ןרָאװעג
 טָאה סָאװ ,טכירעג ןטסכעה ןוֿפ רעטכיר
 -ַאלימיסַא עקירָאיגנַאל ַא ןֿפרָאװעגּפָא
 רָאי קיצֿפוֿפ ןוֿפ רעטלע םייב ןוא עיצ
 ןדיי יד ןוֿפ ןסערעטניא יד טנעקרענָא
 -ורג עלַאנָאיצַאנ ַא סלַא עקירעמַא ןיא

 גנוכַאװרעד ןייז ןוֿפ סעצָארּפ רעד .עּפ
 ןרָאװעג טקירדעגסיוא זיא דיי ַא סלַא

 ןיא ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ עדער ַא ןיא

 ןוֿפ ץנערעֿפנָאק ַא רַאֿפ ,1915 ,ינוי
 -ַאר םרָאֿפער ןוֿפ ?ליסנוַאק ןרעטסיא;
 ענעסעגרַאֿפ טעמּכ ענייז יו ױזַא .סיַאב
 ןענייז עגַארֿפ רעד ןגעו ןעקנַאדעג
 -יצ ,סערעטניא ןסיורג ןוֿפ ןוא קיטכיוו
 ; טיירב ץנַאג ייז רימ ןריט

 -ָארּפ עשידיי יד טניימ זדנוא רַאֿפ;

 ןענעק ױזַא יו : עדנעגלָאֿפ סָאד םעלב

 ןלָאז ייז רָאנ ואוו ,ןדיי רַאֿפ ןגירק רימ

 -געמ ןוא ןטכער עבלעז יד ,ןבעל טינ

 יװ ? ןןבָאה ןדיי-טינ יד סָאװ ןטייקכעל

 טלעו יד זַא ןכַאמ רימ ןענעק ױזַא

 סָאװ גנורעייטשייב רעד ןוֿפ ןסינעג לָאז

 טינ ןרעוו ייז ביוא ןכַאמ ןענעק ןדיי יד

 -ענערגַאב עכעלטסניק ןוֿפ טרעטשעג

 ? ןעגנוצ

 -סַא ייווצ טָאה םעלבָארּפ יד טָא;

 ןוא ןדיי ןלעודיווידניא םעד ןוֿפ : ןטקעּפ

 זיא סע ,וויטקעלָאק ַא סלַא ןדיי יד ןוֿפ

 רע סָאװ רַאֿפרעד ,דיחי ןייק זַא ,רָאלק
 יד ןרעוו טגַאזטנַא טינ רָאט ,דיי ַא זיא

 ןטייקכעלגעמ רעדָא ןטכער ענײמעגלַא

 ןדיי יד רעבָא .ןסינעג ןדיי-טינ סָאװ
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 ןסינעג ךיוא ןֿפרַאד ויטקעלָאק ַא סלַא
 ןטייקכעלגעמ ןוא ןטכער עבלעז יד ןוֿפ

 -נַא יו ךיז ןעלקיװטנַא וצ ןוא ןבעל וצ

 טכער סָאד-טָא .ןשטנעמ סעּפורג ערעד

 זיא עּפורג ַא סלַא ךיז ןעלקיװטנַא ןוֿפ

 -:עטשלוֿפ לָאז דיחי רעד ידּכ ,קיטיונ

 -טנַא יד לייוו .ןטכער .יד ןסינעג קיד

 דיחי םעד ןוֿפ (קילג סָאד ןוא) גנולקיוו

 סָאמ רעסיורג ַא ןיא קיגנעהּפָא זיא

 עּפורג רעד ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד ףיוא

 ...ליט א זיא רע רעכלעוו ןוֿפ

 ליֿפ ןוֿפ ןײטשַאב ןעק עיצַאנ ַא;

 לַאֿפ רעד זיא סָאד יוװ ,ןטעטילַאנָאיצַאנ

 עטסכײרגלָאֿפרעד יד ןוֿפ עקינייא ןוֿפ

 ששילגנע יד ןיא ליּפשייב ַא .סעיצַאנ

 ...עיצַאנ רענַאקירעמַא יד , ןוא ?עיצַאנ

 ןעלקיװטנַא ךיז ןעק עיצַאנ ַא יו טקנוּפ

 -ללַאנָאיצַאנ ליֿפ ןוֿפ טײטשַאב יז שטָאכ

 ךיז טעטילַאנָאיצַאנ ַא ןָאק ױזַא ,ןטעט
 ןוֿפ לייט ַא זיא יז שטָאכ ןעלקיװטנַא

 ןיא ךַאז טּפיוה יד .סעיצַאנ עקינייא

 -יילג יד ןענעקרענָא וצ זיא לַאֿפ ןדעי

 ..טעטילַאנַאיצַאנ רעדעי ןוֿפ טכער עכ

 טכוז קלָאֿפ רעדנַא סעדעי תעשב; =
 סע סָאװ םעד ךרוד ךיז ןעלקיװטנַא וצ

 ,טעטילַאנָאיצַאנ ןייז רעטנוא טכיירטש

 טכַאמ המחלמ עסיורג ַא תעשב ןוא

 עניילק ןוֿפ טייקיטכיוו יד רָאלק טציא

 -גוא ךיז קיליװײרֿפ רימ ןלָאז ,רעקלעֿפ

 -נָא ןוא ,םזיטימעסיטנַא וצ ןבעגרעט

 םעלבָארּפ רעזדנוא ןזייל וצ טָאטש

 ךרוד םעד וצ ףוס ַא ןכַאמ רימ ןלָאז

 טינ טציא זיא רעכיז ? דרָאמטסבלעז

 ןיא ןלַאֿפוצנײירַא ןדיי רַאֿפ טייצ יד

 רעד רַאֿפ ןכַאמ רָאלק רימָאל .שואי
 -ַאנַאיצַאנ ַא ךיוא ןענייז רימ זַא טלעוו

 טכער עכיילג וצ טבערטש סָאװ טעטיל

 יד) ?ךיז ןקירדוצסיוא ןוא ןבעל וצ

 -ָארב רעד ןוֿפ ןעמונעג ןענייז ןגוצסיוא

 -סױרַא ,"םזינויצ ןגעוו סעדנַארב; רוש

 ,קיטילָאּפ רעשיטסינויצנ

 סא

 ןַאמליה ינדיס

 -ינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןוֿפ ןבעגעג

 ,(1942 ,עקירעמַא ןוֿפ עיצַאז

 -עגסיורַא רעטעּפש טָאה סעדנַארב

 -סעלַאּפ וצ סערעטניא ןסיורג ַא ןזיוו

 רעד ןָא ןסָאלשעגנָא ךיז טָאה ןוא עניט

 רעבָא זיא רע .גנוגעוװַאב רעשיטסינויצ

 ןוא רענירטקָאד ַא ןייז ןוֿפ טייוו ןעוועג

 ןגעוו ןעגנואיושנָא ענייז ןוֿפ עקינייא

 ןֿפרַאש ןיא ןעוועג ןענייז עניטסעלַאּפ

 -ויצ רעשיסַאלק רעד וצ טסַארטנָאק

 רעלעיציֿפָא ןוא עירָאעט רעשיטסינ

 סעסעדנַארב

 -נָא טינ ןענייז ןעגנואיושנָא עלַארעביל

 -ריזינַאגרָא רעד ןוֿפ ןרָאװעג ןעמונעג

 .--עמַא ןיא גנוגעווַאב רעשיטסינויצ רעט

 ןקרעמַאב וצ קיטכיו זיא סע .עקיר
 -עביל ןוא עטסטנענימָארּפ ייווצ יד זַא
 -נַארב --- רעריֿפ עשיטסינויצ עטסלַאר
 ןבָאה סָאװ --- זייוו .ס ןֿפיטס ןוא סעד
 ןֿפױא סולֿפניײא ןֿפיט ַאזַא טביאעגסיוא
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 ןעוועג ןענייז ,םוטנדיי רענַאקירעמַא

 -רעה רעד טימ טקילֿפנָאק ןֿפרַאש ןיא

 טֿפַאשרעריֿפ רערענירטקַאד ,רעקידנש

 רעשיטסינויצ רעטריזינַאגרָא רעד ןוֿפ

 -נָא יד ןיא .עקירעמַא ןיא גנוגעװַאב

 סָאװ ,זייוו ןוא סעדנַארב ןוֿפ ןעגנואיוש

 עלָאמש יד ןוֿפ רעטייוו ןעגנַאגעג ןענייז

 תוחוּכ ערענָאיצקַאער יד סָאװ ןצענערג

 -ַאגרָא ןֿפױא ןעגנואוצעגֿפױרַא ןבָאה

 םעד רימ ןעניֿפעג ,םזינויצ ןטריזינ

 -טינ ןשיוצ עיצַארעּפָאָאק רַאֿפ סיזַאב

 ,ןטסינויצ .עויסערגָארּפ ןוא ןטסינויצ

 -ידיײ-שיבַארַא טלָאװעג טָאה סעדנַארב

 ַא ,עניטסעלַאּפ ַא ןיא טייקינייא שש

 עשיטסינויצ עקיטציא יד סָאװ יסילָאּפ

 טינ טציא זיב ךָאנ טָאה טֿפַאשרעריֿפ

 .ןעמונעגנָא

 ןגעו טקנוּפדנַאטש סעסעדנַארב

 יד ןוֿפ טכער עכיילג רַאֿפ ףמַאק םעד

 ןבָאה רימ סָאװ ,רעדנעל עלַא ןיא ןדיי

 ַא רעמ סיוועג זיא ,טריטיצ ןביוא

 ןוֿפ קורדסיוא רעשיטסירעטקַארַאכ

 רעד ןוֿפ ןייזטסואווַאבטסבלעז םעד

 ןיא ָאד עּפורג רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי

 ,םזינויצ ןלענָאיצידַארט ןוֿפ יו ,דנַאל

 רעד טימ טקילֿפָאק ןֿפרַאש ןיא זיא רע

 -עדיא רעשיטסינויצ רעלַאטנעמַאדנוֿפ

 ןיא טרעּפרעקרַאֿפ זיא סָאװ עיגָאלָא

 רעקסניּפ ָאעל ןוֿפ ךוב ןשיטסינויצ םעד

 "וצ זיא סָאװ ,?גנואיײרֿפַאב-טסבלעז;
 1882 ןיא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא טשרע

 ןניטשטנורג ַא ןַאד טניז ןוֿפ זיא ןוא

 -נַארב .עירָאעט רעשיטסינויצ רעד ןוֿפ

 רעלַאנָאיצַאנ רעד וצ עיצקַאער סעסעד

 ןעוועג זיא ןדיי יד ןוֿפ גנוקירדרעטנוא

 ןוֿפ גנוכיירגרעד רעד רַאֿפ ןֿפמעק וצ

 ןיא ןדיי יד ןוֿפ עּפורג עלַאנָאיצַאנ יד
 עשיסַאלק יד ןוא רעקסניּפ ,דנַאל ןדעי

 -עדנַא רעד ןוֿפ ,עירָאעט עשיטסינויצ

 רעד ןוֿפ םצע רעד זַא ןטלַאה ,טייז רער

 ַא ןעיוב ןיא טגיל ,םעלבָארּפ רעשידיי

 רעד ןיא ןדיי עלַא רַאֿפ דנַאלמייה שידיי

 ,טלעוו

 רעד רַאֿפ ףמַאק םעד ןבעגוצֿפױא
 רַאֿפ טכער עכיילג ןוֿפ גנוכעלקריוװרַאֿפ

 ַא רעכיז זיא דנַאל ןדעי ןיא ןדיי יד
 םעד ןוֿפ ןעיצ וצ סולש רעשלַאֿפ

 ןדיי יד זַא טקַאֿפ ןטֿפַאהלֿפײװצמוא

 ןוֿפ ץנעסע רעד .עיצַאנ ןייק טינ ןענייז

 "רַאֿפ ןיא ןדיי יד זַא זיא םעלבָארּפ רעד
 טלקיװטנַא ןבָאה רעדנעל ענעדייש
 רעלַאנָאיצַאנ ןוֿפ ןעמרָאֿפ ענעדײשרַאֿפ

 ךיז ןבָאה עקירעמַא ןיא .ץנעטסיזקע
 עלַאנָאיצַאנ ַא סלַא טלקיװטנַא ןדיי יד
 -עמַא רעלַארעביל ַא ,סעדנַארב .עּפורג

 -עגסיוא סע טָאה ,טסינויצ רענַאקיר
 -ָארטנַא רעד ;ןֿפוא ןייא ףיוא טקירד
 -ָארּפ טרעֿפטנעעג טָאה סָאװ טסיגָאלָאּפ

 -סיוא סע טָאה ,לקיטרַא סנוק רָאסעֿפ

 יד ןוא ; ןֿפוא ןטייווצ ַא ףיוא טקירדעג
 -טָא סיוא ןקירד ןטסיסקרַאמ .עשידיי
 ןַא ךָאנ ףיוא ןייזטסואווַאב עּפורג םעד
 רענײמעגלַא רעד רעבָא .ןֿפוא ןרעדנַא
 ןעגנואיושנָא עלַא יד-טָא ןוֿפ ךירטש

 -ַאנ ַא סלַא ןדיי יד ןטכַארטַאב וצ זיא

 ענײמעגלַא ןבָאה סָאװ עּפורג עלַאנָאיצ
 עיצולָאזער יד .ןסערעטניא ןוא ןכירטש

 עיסימָאק סעּפורג עלַאנָאיצַאנ רעד ןוֿפ

 טָאה ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןוֿפ

 : טרעלקרעד קירוצ גנַאל טינ
 רעֿפטנע רעשיטסיסקרַאמ רעד,

 עיצַארגעטניא ןוֿפ ןעמעלבָארּפ יד ףיוא

 ןויטקעיבָא םעד ףיוא טריזַאב זיא

 -טעטילַאנָאיצַאנ עשידיי יד זַא ,טקַאֿפ
 -ערגָארּפ ַא זיא ,עקירעמַא ןיא עּפורג
 -ָאמעד רעד ןיא טנעמעלע רעוויס

 רעד ןוֿפ גנולקיװטנַא רעשיטַארק

 -יסערגָארּפ רעד .עיצַאנ רענַאקירעמַא

 -טעטילַאנָאיצַאנ רעד ןוֿפ סקואוו רעוו
 -יֹונ ַא ןייז וצ סיױרַא ךיז טזייוו עּפורג
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 ןוֿפ גנוטכיר רעד ןיא עֿפוטש עקיט
 -ניא רעקידנעטשלוֿפ ןוא רעקיליװיײרֿפ
 -עלע-דנַאטשַאב עלַא ןוֿפ גנורירגעט

 ,עיצאנ רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ ןטנעמ

 ןוֿפ ,דנַאל רעזדנוא ןוֿפ עטכישעג יד

 רעשיטילָאּפ ןוא ' רעשימָאנָאקע ןייז

 רעזדנוא ןוֿפ םַאטשּפָא רעד ,רוטקורטס

 ןוא ןטעטילַאנָאיצַאנ ךס ַא ןוֿפ קלָאֿפ

 רעשירָאטסיה רעד .ןטכיש - רוטלוק

 רעד ןגעק דנַאטשרעדיװ ןוֿפ סעצָארּפ

 עשיסקַאז-ָאלגנַא ןוֿפ גנולעטש רעֿפײטש
 ןסַאמ יד ןטלַאה וצ ןסַאלק עקידנשרעה

 ןעגנומַאטשּפָא עלַאנָאיצַאנ ערעדנַא ןוֿפ

 -ויא רעניײמעגלַא ןוֿפ עיציזָאּפ ַא ןיא|
 ןוא שיטילָאּפ ,שימָאנָאקע ,טעטירָאירעֿפ

 ןיא יז ןטלַאה וצ ןוא ,ךעלטֿפַאשלעזעג

 -נוא רעלערוטלוק ןוא רעשיגָאלָאעדיא

 קורד ןטרָאס ײלרעלַא ךרוד גנוכָאירעט

 רעד ; עיצַאלימיסַא רענעגנואווצעג ןוא

 -ֿפוק ןוא רעשיטילַאּפ רעטקרַאטשרַאֿפ

 -ירעמַא יד ןשיווצ רעקרַאֿפ רעלערוט

 עשיטַארקַאמעד יד ןוא ןסַאמ רענַאק
 רעקלעֿפ ןֹוא רעדנעל יד ןוֿפ תוחוּכ
 עלַא יד טָא -- םָאטשּפָא רעייז ןוֿפ

 ףיוא ןעמַאזוצ טקריוועג ןבָאה ןרָאטקַאֿפ

 -ורג טעטילַאנָאיצַאנ יד ןעלקיװטנַא וצ

 -יסערגָארּפ ַא סלַא עקירעמַא ןיא עּפ
 רעד ןוֿפ סקואוו םעד ןיא עֿפוטש עוו

 ."עיצַאנ רענַאקירעמַא

 טייקיניזטסואווַאב עּפורג עלַאנָאיצַאנ

 ץנַאג ייוצ ןענייז םזילַאנָאיצַאנ ןוא
 ןגעוו ףירגַאב רעד .ןכַאז ערעדנוזַאב
 טריזַאב זיא עּפורג .רעלַאנָאיצַאנ רעד
 ןַא ןענייז ןדיי יד זַא טקַאֿפ םעד ףיֹוא
 -ירעמַא םעד ןוֿפ לייט רעלַארגעטניא

 עשיֿפיצעּפס ןבָאה ייז זַא ,קלָאֿפ םענַאק
 ןכירטש-רעטקַארַאכ ןוא ןעמעלבָארּפ
 םענײמעגלַא ןַא ןוֿפ סױרַא ןסקַאװ סָאװ
 -שגלַא ןוא טנורגרעטניה ןשירָאטסיה
 עטקינײארַאֿפ יד ןיא ןעמעלבָארּפ עניימ

 -ימעסיטנַא ,ליּפשיײב םוצ ,יװ ,ןטַאטש
 א ןיא סע .עיצַאנימירקסיד ןוא םזיט
 וצ טליצ סָאװ ףירגַאב רעשיטסילַאער

 ןוֿפ עיצַארגעטניא רעקידנעטשלוֿפ רעד
 -ַאקירעמַא םעד ןיא עכיילג סלַא ןדיי יד
 -ָאלגנַא קירוצ טזייוו סָאװ ,קלָאֿפ רענ
 טזייוו סָאװ ,טעטירָאירעּפוס עשיסקַאז
 רוטלוק יד זַא קנַאדעג םעד קירוצ
 -עגרעבירַא ןבָאה ןטנַארגימיא יד סָאװ
 ןֿפױא טצנַאלֿפעג ןוא רעהַא טכַארב
 ןוא ,רעקירעדינ זיא ןדָאב רענַאקירעמַא
 ןעגנורעטש עלַא ןגעק ךיז טלעטש סָאװ
 רענַאקירעמַא םעד ןלײטוצּפָא ןכוז סָאװ
 ,רענַאקירעמַא עקירעביא יד ןוֿפ ןדיי

 דנַאטשַאב רעשימַאנָאקע רעד
 ןדיי יד ןוֿפ

 יד ןיא גנורעקלעֿפַאב עשידיי יד
 ןסיורג ןיא זיא ןטַאטש עטקינײארַאֿפ
 עסיורג יד ןיא טרירטנעצנָאק לייט

 עקירעמַא ןיא תוכָאלמ עשידיי
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 -ירעמַא יד ןוֿפ טֿפלעה טעמּכ .טעטש

 .קרָאי-וינ ןיא ןעניואוו ןדיי רענַאק

 -ידיי רעצנַאג רעד ןוֿפ טנעצָארּפ 9
 ףלע ןיא טניואוו גנורעקלעֿפַאב רעש

 רעד ןוֿפ טנעצָארּפ 84 .טעטש עסיורג

 טלייטעצ זיא גנורעקלעֿפַאב רעשידיי
 ןוֿפ גנורעקלעֿפַאב ַא ןוֿפ טעטש 62 ןיא

 ןוֿפ 1.290 זיולב .רעמ רעדָא 0

 עטרירָאּפרָאקניא ןיא ןעניואוו ןדיי יד

 טימ ךעלטעטש עניילק רעדָא רעֿפרעד

 ,רעמ רעדָא 2,500 ןוֿפ גנורעקלעֿפַאב ַא

 עשיֿפרָאד ןיא ןעניואוו 1,596 זיולב ןוא

 טרעוו סע .ןטנגעג עטרירָאּפרָאקניאמוא

 -מוא ןַארַאֿפ ןענייז סע זַא טנכערעגסיוא

 ןיא רעמרַאֿפ עשידיי 100,000 רעֿפעג

 ,ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד

 ןדיי יד ןענייז טָאטש רעדעי ןיא

 -עג ןיא טרירטנעצנָאק ךעלטנייוועג

 -ןָאק יד טָאה 1942 ןיא .ןטנגעג עסיוו

 ןעגנואיצַאב עשידיי רעביא ץנערעֿפ

 ?סנָאשיײיליר שיאושזד ןַא סנערעֿפנָאק;)

 ןגעוו סמוידוטש, ,ךוב ַא ןבעגעגסױרַא

 -ושזד;) ?גנורעקלעֿפַאב רעשידיי רעד

 זיא סָאװ ,("סידָאטס ןָאשײלוּפָאּפ שיא

 יד ןוֿפ זילַאנַא רעשיֿפַארגָאמעד ַא
 -ַאקירעמַא ןעצ ןיא סעדניימעג עשידיי

 -סטיּפ ,טיורטעד ,עגַאקיש) טעטש רענ

 -ימ ,ָאלַאֿפָאב .ָאקסיצנַארֿפ ןַאס ,גרוב

 -רָאנ ,קיעסַאּפ ,ןָאטנערט ,סילָאּפַאענ

 .(ןָאדנָאל-וינ ןוא שטיוו

 יד טרימוס לטיּפַאק עטצעל סָאד -
 :ןָא טנכייצ ןוא ןעגנוכוזרעטנוא

 זיא .סָאװ טעטש יד ןוֿפ רעדעי ןיא;

 ןדיי יד ןענייז ןרָאװעג טכוזרעטנוא

 ןוֿפ ןטנגעג עסיוועג ןיא טרירטנעצנָאק

 ,ליּפשיב םוצ .,ןָאטנערט ןיא .טָאטש

 רעשידיי רעד ןוֿפ לטירד ַא טניואוו

 ןיא .4 ןוא 2 סדרָאװ ןיא גנורעקלעֿפַאב

 ןוֿפ טֿפלעה רעביא ןעניואוו ָאלַאֿפָאב

 ןטקירטסיד ייווצ ןיא ןדיי 18,000 יד

 טרָאנ ןוא סלָאבמָאה ,טָאטש רעד ןוֿפ

 ןיא ךיז ןעניֿפעג ,גרובסטיּפ ןיא .,קרַאּפ

 "נירג ןוא ליה לריואווקס ןוֿפ ןטנגעג יד

 ,000 יד ןוֿפ טנעצָארּפ 40 רעביא דליֿפ

 ןיא יָאטעש רעד ןיא תעשב ,ןדיי 5

 .טנעצָארּפ 20 ךָאנ ךיז ןעניֿפעג ליה רעד
 ,000 יד ןוֿפ 9,000 ןבָאה ,קיעסַאּפ ןיא

 4 יד ןוֿפ 3 ןיא טניואוועג ןדיי 0

 70 ןבָאה סילָאּפַאענימ ןיא .!סדרָאוװ'

 טניואוועג ןדיי 16,000 יד ןוֿפ טנעצָארּפ

 ןיא ,דיַאס טרָאנ רעקירעדינ רעד ןיא

 לטֿפניֿפ ריֿפ ןעניואוו ָאקסיצנַארֿפ ןַאס

 רעד ןוֿפ לייט ןקידנוֿפצ ןיא ןדיי יד ןוֿפ

 95 ןעניואוו טיורטעד ןיא ןוא ,טָאטש

 -סיד ייווצ ןיא ןדיי יד ןוֿפ טנעצָארּפ

 -רַאֿפ .(רעטסקעד ןוא דנַאלקוָא) ןטקירט

 ַא טָאה סָאװ ,ןָאדנָאל-וינ ןיא ,טרעק

 ,גנורעקלעֿפַאב עשידיי ערענעלק ליֿפ

 -עג טנעצָארּפ 20 רעֿפעגמוא ןבָאה

 ,םי םוצ טנעָאנ ןטנגעג לד ןיא טניואוו

 ןטנגעג ץנעדיזער עטסעב יד ןוֿפ ענייא

 טינ טרָאד זיא סע רעבָא .טָאטש ןיא

 סָאװ ןיז םעד ןיא ָאטעג ןייק ןעוועג

 טעמּכ טניואווַאב ןייז לָאז טנגעג רעד

 ."ןדיי ןוֿפ ךעלסילשסיוא

 ןדיי יד ןוֿפ עיצַארטנעצנָאק ידי

 זיא טָאטש רעד ןוֿפ ןטנגעג עסיוועג ןיא

 סָאװ ,קרָאי-וינ ןיא רַאבקרעמ ךיוא

 רעד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניירַא טינ זיא

 .עידוטש רעטנָאמרעדנביוא

 -סיױרַא ךיוא ןענייז ןטקַאֿפ ערעדנַא

 -נוא רעד-טָא ןיא ןרָאװעג טכַארבעג

 גנורעקלעֿפַאב עשידיי יד .גנוכוזרעט

 -עלק ַא טַאהעג טָאה טָאטש רעדעי ןיא

 ןרָאי יד ןשיוװצ רעדניק טנעצָארּפ ןרענ

 -לעֿפַאב עקירעביא יד יװ 14 ןוא 5

 -גיימעג רעשידיי רעדעי ןיא .גנורעק

 עטמיטשַאב ַא טנכײצרַאֿפ ןעמ טָאה עד

 -לייט .סעילימַאֿפ ערענעלק וצ ץנעדנעט

 ךרוד ןרעװו טרעלקרעד סָאד ןָאק זייוו
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 רעד ןוֿפ דנַאטשַאב ןשימָאנָאקע םעד

 ןָאק זייוולייט .גנורעקלעֿפַאב רעשידיי

 ךרוד ןרעוו טרעלקרעד ךיוא רשֿפא סָאד

 ןליֿפ ןדיי יד סָאװ טייקרעכיזמוא רעד

 -ימעסיטנַא ןקידנסקַאװ םעד בילוצ

 ןענייז סעילימַאֿפ עטסערג יד .םזיט

 עטסנעלק יד ןוא רעטעברַא ןשיווצ

 -ַארגָאמעד יד .,ןלַאנָאיסעֿפָארּפ ןשיווצ

 רעטייו ןבָאה ןעגנוכוזרעטנוא עשיֿפ

 ןבָאה ענעריובעג-דמערֿפ יד זַא ןזיוװַאב

 -יובעג-יה יד יװ סעילימַאֿפ ערעסערג

 | ,ןדיי ענער

 עיצַאמרָאֿפניא םוכס רעד שטָאכ

 עטקינײארַאֿפ יד ןיא ןדיי יד ןגעוו

 ךָאנ רעבָא זיא ,רדסּכ טסקַאװ ןטַאטש

 ןטמיטשַאב ַא ןבעג וצ ךעלגעממוא ץלַא

 -ָאס םעד ןגעוו זילַאנַא ןכעלטֿפַאשנסיװ

 ןוֿפ דנַאטשַאב ןשימָאנָאקע ןוא ןלַאיצ !

 .עדניימעג רעשידיי רענַאקירעמַא רעד

 -נריטסיזקע רעד ןוֿפ לייט רעסיורג ַא
 -ָאקע םעד ןגעוו עיצַאמרָאֿפניא רעקיד
 רענַאקירעמַא םעד ןוֿפ ןבעל ןשימָאנ

 שטנואוו םעד ןוֿפ טקודָארּפ ַא זיא ןדיי

 -יל עשיטימעסיטנַא יד ןטײרטשַאב וצ

 רעדָא ןרילָארטנָאק ןדיי יד זַא סנג

 -ניא רענַאקירעמַא יד ןריזילָאּפָאנָאמ

 ןטקַאֿפ .גנוריגער יד רעדָא עירטסוד

 -עסיטנַא יד ןֿפרַאװאוצּפָא ןרעֿפיצ ןוא

 קיטיינ ןענייז ןעגנוקידלושַאב עשיטימ

 -עג טינ ןענייז ייז רעבָא ,ךעלצונ ןוא

 ןגעוו גנוכוזרעטנוא רעיונעג ַא רַאֿפ גוו

 רעד ןוֿפ רוטקורטס רעשימָאנָאקע רעד

 יד ןיא עּפורג רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי

 -ירעד ןסייוו רימ .ןטַאטש עטקינײארַאֿפ

 ןענייז ןדיי יד סָאװ ןגעוו רעמ ליֿפ רעב

 ןענייז ןדיי יד סָאװ ןגעוו רעדייא טינ
 .ָאי

 ןיא טָאה "ןושטרָאֿפ , לַאנרושז רעד
 ןגעוו גנוכוזרעטנוא ןַא טכַאמעג 5

 רעמרַאֿפ רעשידיי רענַאקירעמַא

 -לַאֿפ יד טקעדעגֿפױא טָאה ןוא ןדיי יד
 ןעוועג זיא סָאװ ,עיצַאמרָאֿפניא עש
 :זַא ןזיוװַאב טָאה רע .טײרּפשרַאֿפ

 -עג רעייז ןוא סנטשרע םעלַא םוצ;
 טימ ןָא טשינ (ןדיי יד) ייז ןריֿפ יונ
 רעדָא טינ ןצנַאגניא ןליּפש יז .ץנַאניֿפ
 עסיורג יד ןיא לָאר עניילק ַא רעייז
 -נָא 420 יד ןוֿפ ,רעזייה עלעיצרעמָאק
 -טימ 19 יד ןיא ןרָאטקעריד ענעבעגעג
 גנירילק' קרָאי-וינ רעד ןוֿפ רעדילג
 ןוא ןדיי ןעוועג 30 זיולב ןענייז 'זוַאה
 ןעוועג ןענייז יז ןוֿפ טֿפלעה ַא םורַא
 קנעב לענָאשענ לעשרעמָאק' רעד ןיא

 רעד ןיא ןוא יינַאּפמָאק טסָארט דנע

 ,..טסָארט דנע קנעב לענָאשענ קילבָאּפ

 -ידיי ןייק ָאטינ טעמּכ ןענייז סע ,תמאב

 -סערג יד ןיא ללכב עטלעטשעגנָא עש

 סָאד ןוא -- ןעקנַאב עלעיצרעמָאק עט
 ןוֿפ ךס ַא סָאװ טקַאֿפ םעד ץָארט זיֹא

 -עג םעד ףיוא .ןדיי ןענייז םינוק ערעייז

 סע שטָאכ ,גנוריטסעווניא ןוֿפ טיב

 עשידיי ןַארַאֿפ ךיז טײטשרַאֿפ ןענייז

 דנע בעָאל ןוק' ןכלעוו ןוֿפ רעזייה

 ,וװ ,שזד' ,'.ָאק דנע רעיײּפס' ,ינַאּפמָאק

 -לעט ,גרובנעדַאל' ,'ָאק דנע ןַאמגילעס

 !סרעדָארב ןַאמעל' ןוא '.ָאק דנע ןַאמ
 ךיז ייז ןענָאק ,עטסנעעזעגנָא יד ןענייז
 יד טימ טכַאמ ןיא ןכײלגרַאֿפ טינ רעבָא
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 טרילָארטנָאק ןרעוו סָאװ רעזייה עסיורג

 ...ןדיי-טינ ןוֿפ
 -כיוורעדנימ ַא ןבָאה ןדיי יד ביוא;

 טגָאז ןעמ ואוו ,ץנַאניֿפ ןיא ץַאלּפ ןקיט
 וליֿפַא יז ןבָאה ,ןרילָארטנָאק יז זַא טֿפָא

 ןיא עלָאר ערעקיטכיוורעדנימ ַא ךָאנ

 ןעק ןעמ ...עירטסודניא רערעווש רעד
 ןוֿפ דלעֿפ קיזיר ַא ןעניֿפעג רעבירעד

 רעכלעוו ןיא ץנַאניֿפ ןוא עירטסודניא
 רעדָא עניילק ַא זיא ןדיי יד ןוֿפ לָאר יד
 ,טינ ןצנַאג ןיא טריטסיזקע

 ןקילײטַאב ןדיי יד ואוו ןעז וצ;
 קיטיינ זיא עירטסודניא ןיא ָאי ךיז
 -ניא עטכייל יד ףיוא קוק ַא ןביג וצ

 קיטיינ זיא טרָאד וליֿפַא ןוא .ןעירטסוד

 רוטקַאֿפונַאמ םעד טינ ןטכַארטַאב וצ
 ."טיבעג גנולײטרַאֿפ םעד רָאנ טיבעג

 גנוכוזרעטנוא עקיגנעהּפָאמוא ןַא
 -עמַא יד סָאװ ץנַאניֿפ ןיא ןדיי יד ןגעוו

 עיסימָאק עשימָאנָאקע עשידיי-רענַאקיר
 -עג טָאה (תירב ינב) .ַא.ז.ַא רעד ןוֿפ
 ַא ןופ זַא ,ןזיװַאב טָאה 1939 ןיא טכַאנ

 -נַאב ןוא ןריקנַאב 93,000 ןוֿפ לּכה ךס

 עטקינײארַאֿפ יד ןיא עטמַאצב-ןריק

 ןעוועג 600 ןוֿפ רעקינייװ ןענייז ןטטטש

 טנעצָארּפ ןייא ןוֿפ רעקינייו רעדָא ,ןדיי

 .(טנעצָארּפ ,63 יונעג)

 -עקיסעמסינטלעהרַאֿפ יד-טָא וליֿפַא

 ןעמַאטש ץנַאניֿפ ןיא ןדיי לָאצ עניילק

 -ידיי-שטייד רעד ןוֿפ ּפָא ךעלכעזטּפיױה

 ליֿפ ַא ןגירק רימ .עיצַארגימיא רעש
 יד ןטכַארטַאב רימ ןעוו דליב רעסעב

 -ָארייא-חרזמ יד ןוֿפ ןעגנוקיטֿפעשַאב

 -ָאיַאמ עסיורג יד .ןטנַארגימיא עשיאעּפ

 ןענייז ןטנַארגימיא יד-טָא ןוֿפ טעטיר

 ןרעֿפיצ עדנגלָאֿפ יד .רעטעברַא ןעוועג

 "ןָאשיערגימיא וװָא ָארויב, רעד ןוֿפ

 ןדיי יד ןוֿפ ןעגנוקיטֿפעשַאב יד ןגעוו

 -יווצ ןעמוקעגניײרַא וצרעהַא ןענייז סָאװ
 : סָאד ןזייווַאב 1925 ןוא 1900 ןש

 596043 עטריציֿפילַאװק ןוֿפ לּכה-ךס

 362,642 עירטסודניא רעדיילק
 8483 עיצקורטסנָאק ןוא יוב
 46336 צעירטסודניא-לַאטעמ
 21 עירטסודניא-זייּפש
 9,582 רעכַאמרעגייז ןוא גנוריצ

 0082 יירעקורד

 2607 עירטסודניא-רעדעל

 33,000 סעירטסודניא ערעדנַא

 עטריציֿפילַאװק-טינ ןוֿפ לּכה-ךס

10,739 

 282 סרעמרַאֿפ

 5טס/41 םירחוס

 10 ןטעברַא-זיוה

  טליּפשעג ןבָאה רעטעברַא עשידיי
 גנולקיװטנַא רעד ןיא לָאר-ןוענָאיּפ ַא

 -ַאב-רעטעברַא רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ
 -עברַא ןטנַארגימיא עשידיי יד .גנוגעוו
 ןגעק טֿפמעקעג ךיײררָאלג ןבָאה רעט

 ןוא (ּפַאשטעװס) ןטנַאקירבַאֿפ-ץיוװש יד
 יד ןיא סנָאינוי עקיטכעמ טעדנירגעג
 -ָאעדיא ענעדײשרַאֿפ שטָאכ .ןכַאֿפ-יינ
 יד ןשיװצ טריטסיזקע ןבָאה סעיגָאל

 -יורג ַא רעבָא זיא ,רעטעברַא עשידיי
 -עג רעטעברַא עשידיי יד ןוֿפ לייט רעס
 ןוא עטסקיניזטסואווַאב יד ןשיווצ ןעוו
 רעד ןוֿפ ןעייר עטסנעטירשעגסיוארָאֿפ
 ,גנוגעווַאב-רעטעברַא רענַאקירעמַא

 -חרזמ רעד ןוֿפ סקואוו םעד טימ
 יד זיא עיצַארגימיא רעשיאעּפָאריײא
 .ןסקַאװעג ךיוא ןטֿפעשעג ןיא ןדיי לַָאצ
 ענעריובעג-רענַאקירעמַא יד ןוֿפ ךס ַא
 ןענייז ןטנַארגימיא יד-טָא ןוֿפ רעדניק
 -ייא ,סעיסעֿפָארּפ יד ןיא ןטָארטעגנײרַא
 קיטכיוו זיא ןרעֿפיצ ןָא ןביג רימ רעד
 יד ןעוו דָאירעּפ רעד זַא ,ןקרעמַאב וצ
 זיא ןטנַארגימיא עשיאעּפָאריײא-חרזמ
 טריזירעטקַארַאכ ןעוועג זיא ןעגנַאגעגנָא
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 רעד ןיא סקואוו םענײמעגלַא ןַא ןוֿפ

 ןיא ייס ןטֿפעשעג ןיא ייס רעטעברַא לָאצ

 ןעמוקעגנָא ןענייז ייז .סעיסעֿפָארּפ יד

 -ָאקע רענַאקירעמַא יד ןעוו טייצ ַא ןיא

 :טנַא ךיז טָאה עצנַאג ַא סלַא עימָאנ

 טָאה סָאװ גנוטכיר רעד ןיא טלקיוו

 עטקיטֿפעשַאב לָאצ יד טרעסערגרַאֿפ

 ,סעיסעֿפָארּפ יד ןיא ןוא לדנַאה ןיא

 ןוא 1870 ןרָאי יד ןשיווצ ,ליּפשייב םוצ

 -ֿפעשַאב לָאצ עצנַאג יד ךיז טָאה 0

 ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא עטקיט

 ןיא .טנעצָארּפ 290 ףיוא טרעסערגרַאֿפ

 לָאצ יד ךיז טָאה דָאירעּפ ןבלעז םעד

 -סנַארט ןוא לדנַאה ןיא עטקיטֿפעשַאב

 691.5 ףיוא טרעסערגרַאֿפ עיצַאטרָאּפ

 -סעֿפָארּפ יד ןיא לָאצ יד ןוא טנעצָארּפ

 ,טנעצַארּפ 776 ףיוא סעי

 דנַאטשַאב-ןסָאלק םעד קידנצַאשּפָא

 עּפורג רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד ןוֿפ

 םעד ןיא ,ןטַאטש עטקינײארַאֿפ ןיא

 רעד רעביא רעזייווגעוו,/ טקעּפסנָאק

 רעדנַאסקעלַא טָאה ,"עגַארֿפ רעשידיי
 :ןבירשעג ןַאמלטיב

 -ידיי רעד ןוֿפ ןכירטש עליצעּפס יד;
 -ָאקע רעד ןיא עּפורג רעלַאנָאיצַאנ רעש
 :ןענייז ערעֿפס רעלַאיצָאס ןוא רעשימָאנ

 לייט ַא ןענייז סָאװ ןטסילַאטיּפַאק-סיורג

 ,לַאטיּפַאק-לָאּפָאנָאמ רענַאקירעמַא ןוֿפ

 לטימ רעסיורג רעלענָאיצרָאּפָארּפסיד ַא

 -סטֿפעשעג ,עיזַאושזרוב-ןיילק ַא ,סַאלק

 -יילק ַא רעייז ,ןלַאנָאיסעֿפָארּפ ןוא טייל

 רעטסערג רעד :סרעמרַאֿפ לָאצ ענ

 -ַאב זיא רעטעברַא עשידיי יד ןוֿפ לייט

 גנונידַאב ןוא עטכייל יד ןיא טקיטֿפעש

 טריטסיזקע סע שטָאכ ,סעירטסודניא

 -נײרַא ןלָאצ ערעסערג רַאֿפ ץנעדנעט ַא

 -ניא רערעװש רעד ןיא ךיז ןקורוצ

 ןליּפש ןטסילַאטיּפַאק עשידיי :עירטסוד

 רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא עלָאר עקיטכיוו ַא

 -ַאב ץלַא ךָאנ ןענייז רעבָא עימָאנָאקע

 ןַאמלעטיב רעדנַאסקעלַא

 שסיוועג וצ ךעלכעזטּפיױה טצענערג

 עשידיי עכלעוו ןיא ןטֿפעשעג ןוא ןכַאֿפ

 .-יילק) ןרינימָאד לָאמַא ןגעלֿפ רַצטעברַא

 זיא סָאד רעבָא ,(ליּפשיײיב םוצ ,רעד

 ןכוז ןֿפרַאד ייז ןוא תמא טינ רעמ ןיוש

 ,סעירטסודניא עיינ

 ַא טליּפש עיזַאושזרוב עשידיי יד; |

 סָאד ,ןבעל ןשידיי ןיא לָאר עקיטכיוו

 ןָאט וצ ןבָאה סָאװ םינינע ןיא טניימ

 "עג עכעלרעניא עלעיצעּפס יד טימ

 ןוא עּפורג רעלַאנָאיצַאנ רעד ןוֿפ ןטֿפעש

 ןוֿפ ןדיי יד טימ ןעגנואיצַאב עריא ןיא

 ליֿפ ױזַא טינ רעבָא ,רעדנעל ערעדנַא

 רענַאקירעמַא רענײמעגלַא ןוֿפ ןכַאז ןיא

 ןיא ןוא ,עקיטכיוו יד-טָא .טייקיטכיוו

 ןוֿפ לָאר .ענעדײשטנַא יד ןלַאֿפ עקינייא

 -ַאנ רעד ןיא עיזַאושזרוב רעשידיי רעד

 טַאטלװער ַא זיא ,עּפורג רעלַאנָאיצ

 ןוֿפ סולֿפניא םעד ןוֿפ ךעלכעזטּפױה

 עסיורג ףיוא עיזַאושזרוב רעסיורג רעד

 ךרוד ןוא ,סַאלק-לטימ םעד ןוֿפ ןלייט

 ,.רעטעברַא יד ןוֿפ ןלייט רעביא  ,ייז

 -סיורג רעשידיי רעד ןוֿפ סולֿפנײא רעד

 ךרוד טקירדעגסיוא טרעוו עיזַאושזרוב
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 םעד ףיוא עיציזָאּפ רעקידנרינימָאד ריא

 ןוא עיּפָארטנַאליֿפ רעשידיי ןוֿפ טיבעג
 טיבעג םעד ףיוא ןוא ?סיווריוס לשָאס;

 -סיורג יד .ףליה רעשידנעלסיוא ןוֿפ

 םעד ןוֿפ ןלייט עסיורג ןוא עיזַאושזרוב

 ןטסינָאיצַאלימיסַא ןענייז סַאלק-לטימ

 םעד ןיא קורדסיוא רעייז ןעניֿפעג ןוא

 'םזיאַאדושזד רַאֿפ ליסנוַאק ןעקירעמַא'

 "ןיילק רעד ןוֿפ לייט רעסיורג ַא ןוא

 ןיא שיטסילַאנַאיצַאנ ןענייז עיזַאושזרוב

 קידנציטשרעטנוא ,ןדַארג ענעדײשרַאֿפ

 -עדײשרַאֿפ ףיוא קיטילַאּפ עשיטסינויצ

 ,םינֿפוא ענ

 ַא ךיוא ןבָאה רעטעברַא עשידיי;

 -ורג רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא טכיוועג ךס

 ינַאגרָא ןענייז סָאװ יד לעיצעּפס ,עּפ

 -ַארֿפ ןוא סנָאינוי-דיירט יד ןיא טריז

 -עצ יד ְךעבָא .סעיצַאזינַאגרָא עלַאנרעט

 ,רעטעברַא עשידיי יד ןשיוצ ןעגנולייט

 -קַאער רעד ןוֿפ טכַאזרוארַאֿפ זיא סָאװ

 -לַאיצָאס רעד ןוֿפ קיטילָאּפ רעלַאנָאיצ

 סטרעװרָאֿפ-יקסניבוד רעשיטַארקאנעד

 םעד ּפָא טסנרע רעייז טכַאװש ,עּפורג

 זיא סָאד .רעטעברַא יד ןוֿפ סולֿפניײא
 זיב סָאװ טקַאֿפ םעד ןיא טרירטסנַאמעד

 עמַאזקריוו ןייק טינ רימ ןבָאה טציא

 ַא ןעיוב ןיא טֿפַאשרעריֿפ רעטעברַא

 סָאװ ןוא ,ןבעל לַאנָאיצַאנ ויסערגָארּפ

 םעד ןיא טֿפַאשרעריֿפ יד רעביא טזָאל

 ןבעל עּפורג ןלַאנָאיצַאנ רענַאקירעמַא

 -- עיוַאושזרוב רעד ןוֿפ טנעה יד ןיא

 ןוא עזעיגילער) ,עשיטסילַאנָאיצַאנ

 עשיטסינָאיצַאלימיסַא ןוא (עכעלטלעוו

 ,?ןטנעמעלע

 רעשידיי רענַאקירעמַא רעד זַא ױזַא

 רענַאקירעמַא עצנַאג סָאד יװ ,בושי

 -יטַאטס ,עקיצנייא ןייק טינ זיא ,קלָאֿפ

 -ךיז ,עשימַאניד ַא רָאנ ,טייהנייא עש

 -גיימשג עקידנֿפמעק ןוא עקידנלקיװטנַא

 עויסערגָארּפ יד סָאװ ףמַאק רעד .עד

 ןריֿפ עדניימעג רעשידיי רעד ןיא תוחוּכ

 ןבעל ןשידיי ןשיטַארקָאמעד ַא רַאֿפ ןָא
 -ַאנ עשידיי יד סָאװ ףמַאק רעד ןוא

 -ָאלגנַא ןגעק ןָא טריֿפ עפורג עלַאנָאיצ

 -יטנַא ןוא עיצַאנימירקסיד רעשיסקַאז

 ןייא ןתמא רעֶד ןיא ןענייז םזיטימעס

 -עמַא רעשיטַארקָאמעד ַא רַאֿפ ףמַאק
 ןייז ןלעו ןדיי יד רעכלעוו ןיא עקיר

 קירעהעג רעייז ןעמענרַאֿפ וצ חוּכב

 -ַארגעטניא ןַא סלַא ,עכיילג סלַא ץַאלּפ

 רענַאקירעמַא ײרֿפ ַא ןוֿפ לייט רעל

 ףמַאק םענײמעגלַא םעד-טָא ןיא .קלָאֿפ

 ןרעוװ עקירעמַא רעשיטַארקָאמעד ַא רַאֿפ

 יד ןשיװצ טייקינייא ןוֿפ דנוב רעד

 -עמַא ערעדנַא יד ןוא ןדיי רענַאקירעמַא

 ןטעטילַאנָאיצַאנ ײלרעלַא ןוֿפ רענַאקיר

 .רעקיטכעמ ןוא רעקרַאטש ץלַא
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 עקירעטַא ןיא טנדרַא עלַאנרעטַארּפ עשידיו
 רעלדנַאס ּפיליֿפ ןוֿפ

 -לשזעג ןטגיײװצרַאֿפ-טיירב םעד ןיא
 רעשידי רעד ןיא ןבעל ןכעלטֿפַאש
 ץלַאנרעטַארֿפ יד ןעמענרַאֿפ עקירעמַא
 סע .טרָא טנענימָארּפ רעייז ַא סנדרָא

 -עג עקיטכיוו ןייא ןייק ָאטינ טעמּכ זיא

 -קַא ןייא ןייק ,ןבעל ןשידיי ןיא שינעעש
 ןיא טכער עשידיי ןצישַאב רַאֿפ עיצ
 רעד רעביא רעדנעל ענעדײשרַאֿפ
 ףליה ןוֿפ עינַאּפמַאק ןייא ןייק ,טלעוו
 -ירב ןוא רעטסעוװש ענעטילעג יד רַאֿפ
 םיאנוש יד ןגעק ףמַאק ןייא ןייק ,רעד
 עטקינײארַאֿפ יד ןיא קלָאֿפ ןשידיי ןוֿפ
 -רעטַארֿפ יד עכלעוו ןיא ,אֿפוג ןטַאטש
 ןוא טֿפַאשרעריֿפ רעייז ,סנדרָא עלַאנ

 -ענ טינ ןלָאז ,טֿפַאשרעדילגטימ רעייז

 ןקידנריֿפ ַא טֿפָא ןוא ,ןויטקַא ןייק ןעמ
 ,לײטנָא

 -רעטַארֿפ ןשידיי ןוֿפ רעדילגטימ יד

 -ַאב ןענייז עכלעוו ,ןדרָא-סקלָאֿפ ןלַאנ

 רעייז ןוֿפ עטכישעג רעד טימ טנָאק

 -שֿפעש רעד טימ ןוא ןדרָא םענעגייא

 שרעייז ןוֿפ טייקיטעט רעוויטקַא ,רעשיר

 םעד ןוֿפ ןוא סעשטנערב:ןדרָא ענעגייא

 ןוא ןשידיי םעד ןיא ןצנַאג ַא סלַא ןדרָא

 ןֿפרַאד ,עקירעמַא ןיא ןבעל םענײמעגלַא

 -ידיי ערעדנַא יד טימ טנָאקַאב ןייז ךיוא

 -ייז טימ לסיב ַא ,דנַאל ןיא סנדרָא עש

 דיוא ןוא דנַאטשַאב רעייז ,עטכישעג רע

 ליצ רעד זיא סָאד .טייקיטעט רעייז טימ

 סע ליֿפױו ףיוא ,טעברַא רעד טָא ןוֿפ

 -ַאב יד ןיא ןזייווַאב סָאד ךעלגעמ זיא

 -ךַאנַאמלַא ןַא ןוֿפ ןעמַאר עטצענערג
 ,לקיטרַא

 סָאװ םנדרָא עלַאנרעטַארֿפ עשידיי
 עקירעמַא ןיא טציא ןרינָאיצקנופ

 .-קנוֿפ ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא
 ששידיי 11 עדנגלָאֿפ יד טציא ןרינָאיצ
 ;סנדרָא

 ,תירב ינב רעדרָא טנעדנעּפעדניא 1
 ,גניר רעטעברַא 2

 -סקלָאֿפ רעלַאנרעטַארֿפ רעשידיי

 ,ןדרָא
 רעלַאנָאיצַאנ - שידיי 4

 ,דנַאברַאֿפ
 ,םהרבַא תירב רעדרָא .ּפעדנא 5
 ,םולש תירב רעדרָא .ּפעדניא 6
 ,ןויצ ינב רעדרָא .ּפעדניא ?
 -זיא ווָא סנָאס ירֿפ רעדרָא .ּפעדניא 8

 ,לעַאר
 ,טסעוו יהד ווָא רעדרָא ויסערגָארּפ 9
 -ָארב ורביה דעטיינוי ווָא רעדרָא 0

 ,סרעד
 -סיס ורט וװָא רעדרָא דעטיינוי 1

 .סרעט

 טײרּפשעגסיױוא ןענייז סנדרָא עלַא יד

 ,ןגייווצ ,סעשטנערב ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא

 טעמּכ ,סרעטּפַאשט ,סּפמעק ,ןשזדַאל

 -רַאֿפ ןוא ,דנַאל ןוֿפ ןטַאטש עלַא ןיא

 - רעטעברַא
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 רעכעה ןוֿפ טֿפַאשרעדילגטימ ַא ןגָאמ

 -טנגוי ןוא ןעױרֿפ ,רענעמ טנזיוט 0

 .עכעל

 -עה יד ןוֿפ לייט רעטסערג רעד
 ןרעהעג רעדילגטימ טנזיוט 600 רעכ
 ;סנדרָא ףניֿפ עדנגלָאֿפ יד וצ

 טנזיוט 224 רעכעה--תירב ינב 1

 ,רעדילגטימ

 70,000 םורַא -- גניר רעטעברַא 2

 ,רעדילגטימ

 סקלָאֿפ רעלַאנרעטַארֿפ רעשידיי 2

 .רעדילגטימ 61,000 --- ןדרָא
 -בַא תירב ןדרָא טנעדנעּפעדניא 4

 ,דילגטימ 58,000 םורַא --- םהר

 - רעטעברַא רעלַאנָאיצַאנ-שידיי 5

 -טימ 25,000 רעכעה---דנַאברַאֿפ

 ,רעדילג

 יירד ןזייוו סנדרָא ףניֿפ יד טָא ןוֿפ

 סקואוו ןיא ןגייטש ןקידרדסּכ ַא סיױרַא

 -ייז סָאד .טֿפַאשרעדילגטימ רעייז ןיא

 -ַארֿפ רעשידיי רעד ,תירב ינב רעד ןענ
 -ידיי רעד ןוא ןדרָא-סקלָאֿפ רעלַאנרעט

 ,דנַאברַאֿפ-רעטעברַא רעלַאנָאיצַאנ רעש

 רעד טייטש ,ייווצ ערעדנַא יד ןוֿפ

 ןרָא עטצעל יד גניר רעטעברַא

 -ַאב רע ןוא ,טרָא ןייא ףיוא יו טעמּכ

 "יז יד ןענַאּפשוצרעבירַא טשינ טזייוו

 רעד ןוא ,רעדילגטימ טנזיוט קיצעב

 ,םהרבַא תירב רעדרָא טנעדנעּפעדניא

 .קירוצ ףיוא ןייג ןיא טלַאה

 זיא סנדרָא סקעז עקירעביא יד ןוֿפ

 םולש תירב רעדרָא טנעדנעּפעדניא רעד

 -רעדילגטימ ַא טימ ,רעטסערג רעד -

 וװָא סנָאס ירֿפ ;15,000 םורַא ןוֿפ טֿפַאש

 ,רעדילגטימ 10,000 רעכעה -- לעַארזיא

 -יינוי ,רעדילגטימ 5,000 -- ןויצ ינב

 רעמ סעּפע -- סרעדָארב ורביה דעט

 -רָא ויסערגָארּפ ,רעדילגטימ 2,000 ןוֿפ

 ןוא ,5,000 םורַא --- טסעוו יד וװָא רעד

 דעטיינוי ,ןדרָא-ןעיורֿפ רעקיצנייא רעד

 םורַא -- סרעטסיס ורט וװָא רעדרָא

 .רעדילגטימ 0

 ןלעו סע סנדרָא יד טָא ןוֿפ ליֿפיוװ

 רעדָא ,ףניֿפ ַָא ןיא ןרינָאיצקנוֿפ ךָאנ

 וצסורָאֿפ רעווש זיא םורַא רָאי ןעצ

 ןוֿפ טֿפַאשרעדילגטימ עניילק יד ,ןגָאז

 -ַאב רעד לָאמעלַא טינ זיא ןדרָא ןַא
 -קע ןייז ןוֿפ רָאטקַאֿפ רעקידנעמיטש

 יד ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא ,ץנעטסיז

 -עמַא ןיא סנדרָא עלַאנרעטַארֿפ עשידיי

 עסיורג ואוו ןלַאֿפ ןַארַאֿפ ןענייז ,עקיר

 -טימ רעטנזיוט רעקילדנעצ טימ ,סנדרָא

 ןעגנַאגעגרעטנוא אקווד ןענייז רעדילג

 ןרינָאיצקנוֿפ ןבילבעג ןענייז עניילק ןוא

 רעד זיא סָאד יוװ ,ךָאנ ןרינָאיצקנוֿפ ןוא

 סנָאס ירֿפ; ןדרָא םעד טימ עקַאט לַאֿפ

 דלַאב ןיוש זיא רעכלעוו ,"לעַארזיא ווָא

 "םהרבַא תירב; רעד ,טלַא רָאי טרעדנוה

 ןעצ טימ ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סָאװ

 ןיא ,"ס:ָאס ירֿפ, יד יו רעטעּפש רָאי

 וצ ןזיוװַאב טַאהעג ןיוש טָאה ןוא ,9

 -ָאנ ןוֿפ טֿפַאשרעדילגטימ ַא ןכיירגרעד

 -רעטנוא אקווד זיא ,טנזיוט 150 וצ טנע

 ןדרָא ןַא ןוֿפ ץנעטסיזקע יד .ןעגנַאגעג
 יַארֿפ טרָאס םעד ןוֿפ קיגנעהּפָא זיא
 ןוֿפ ,טָאה רע סָאװ ,ןעגנולָאצ עלַאנרעט

 ןײלַא טריֿפ רע סָאװ טעטױװיטקַא רעד

 ,ךיז טקילײטַאב רע עכלעוו ןיא ןוא ןָא

 ןוא ךיז טלעטש רע סָאװ ןליצ יד ןוֿפ

 -רַאֿפ רע סָאװ טֿפַאשרעריֿפ רעד ןוֿפ

 ,טגָאמ

 ןביױהעגנָא ךיז ןבָאה סנדרָא עשידיי
 עקירעמַא ןיא ירֿפ רעייז ןדנירג

 -ַאב-ןדרָא עלַאנרעטַארֿפ עשידיי יד
 רעייז ַא טָאה עקירעמַא ןיא גנוגעוו
 ןענייז סנדרָא עשידיי .עטכישעג עגנַאל
 ןרָאא רעקיצרעֿפ יד ןיא ןעמוקעגֿפױוא
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 לָאצ יד ןעוו ,טרעדנוהרָאי ןטנעצניינ ןוֿפ

 ןשיווצ ,ןיילק ןעוועג זיא דנַאל ןיא ןדיי

 -סיוא טַאהעג רעבָא ןיוש זיא סע עכלעוו

 -ינַאגרָא ןַא רַאֿפ גנַאלרַאֿפ א ןסקַאװעג

 ןוֿפ טייצ ןיא ץוש ןבעג לָאז סָאװ עיצַאז

 -טניירֿפ ןעניֿפעג לָאז ןעמ נאוו ,טיונ

 םעד ןליטש ןענעק לָאז ןעמ ואוו ,טֿפַאש

 ןוא ,ןבעל-רוטלוק ןשידיי ךָאנ טשרוד

 טֿפַאשקנעב יד ןליטש ןענעק לָאז ןעמ

 ,ןבעל שידיי ךָאנ ,םייה רעטלַא רעד ךָאנ

 ןיא טײקמַאזניא יד ןבײרטרַאֿפ ןוא

 רעד ןיא ןענוֿפעג ךיז טָאה'מ עכלעוו

 ןטיורג ,םעיינ םעד ןיא ,םייה רעיינ

 יילרעלַא טימ ןשטנעמ ןשיװצ ,דנַאל

 -רָאֿפ ןוא סעיגילער ,םיגהנמ ,תונושל

 .ןדיי ןגעק ןלייטרוא

 -קיװטנַא ןוא סקואוו ,םוקֿפיוא רעד
 -רַאֿפ ,טָאה ,סנדרָא עשידיי יד ןוֿפ גנול

 -קיװטנַא יד טלגיּפשעגּפָא ,ךיז טייטש

 סע סָאװ ,ןעגנורעדנע ןוא סקואוו ,גנול
 ןשידיי םעד ןיא ןעמוקעגרָאֿפ ןענייז
 ןייז ןיא ךיוא ױזַא .עקירעמַא ןיא בושי
 ,דנַאטשַאב ןלַאיצַאס ןוא ןשימָאנָאקע
 עלַאיצַאס ןוא עשימָאנָאקע ענייז ןיא
 -ַאנ ןוא עלַאיצַאס ענייז ,ןעגנורעדנע
 יד ןיא ךיוא ןוא ןעגנובערטש עלַאנָאיצ

 -גע עשימָאנָאקע ןוא עלַאיצַאס עסיורג
 ןיא ןעמוקעגרָאֿפ ןענייז סָאװ ןעגנורעד
 ,ללכב דנַאל

 סנדרָא עלַאנרעטַארֿפ .עשידיי 1

 ןעמוקעגֿפױא 1920 זיב 1843 ןוֿפ ןענייז

 סָאװ לָאצ ַא ץוח -- עקירעמַא ןיא

 רעד טינ טציא זיב ךָאנ ךיז טָאה'מ

 -לעזַא רעדָא ,עטכישעג רעייז וצ ןבילק

 ןרוּפש קינייװ ךיז ךָאנ ןבָאה סָאװ עכ

 -עג ןענייז סנדרָא ןביז .טזָאלעגרעביא

 ןוֿפ ביוהנָא םעד זיב ןרָאװעג טעדנירג

 ןיא עיצַארגימיא-ןסַאמ רעסיורג רעד
 / ףרָאי רעקיצכַא יד

 .גרעטנוא .רגעג ןדרַא

 1843 תירב ינב רעדרָא .ּפעדניא

 1846 סרעטסיס וירט װָא רעדרָא .נוי

 1849 לעארזיא וװָא סנַאס ירֿפ ,דרָא .דניא
 192/ 9 םהרבא תירב רעדרָא
 1917 0 לזרב לש רשּכ רעדרָא

 1919 1877 .שודנעב וװָא סנָאס רעדרָא .דניא

 1927 0 ןָאינוי קיאדושזד

 -עגפיוא ןענייז סנדרָא ערעדנַא יד

 ,גנורעדנַאוװניײיא-ןסָאמ רעד ךָאנ ןעמוק

 ;ןענייז ייז

 1887 םהרבא תירב רעדרָא .דניא
 1917 0 אעדושזד װָא סנָאס ירֿפ

 1914 2 לארשי תבהא רעדרַא ,דניא

 1933 4 רעדרַא ןרעטסעוו .דניא

 1939 6 ףעזָאשזד װָא סטיינ רעדרָא
 1913 6 סיבּכמ װָא סטיינ רעדרָא

 1896 טסעװ יד װָא רעדרָא ויסערגָארּפ
 1919 8 ןָאײז װָא סטיינ רעדרָא

 100 גניר רעטעברַא

 1914 1904 .רביה דעטיאנוי װָא רעדרָא .דניא
 1912 1905 בָאקיישזד װָא סנָאס רעדרָא .דניא

 1929 1905 דיװייד װָא סנָאס רעדרַא .דניא
 105 םולש תירב רעדרָא .דניא
 1932 6 גניר רעטעברַא .דניא
 1918 1904 ַאקירעמַא װָא .רביה .נוי רעדרָא

 1913 6 םיחַא תירב רעדרַא .דניא
 1924 4 לעַארזיא װָא סנָאס דעטיאנוי

 108 ןויצ ינב

 1912 לנַאְברַאֿפרעטעברַא .צַאנ ,דיא

 1919 1913 לעַארזיא װָא סנָאס רעדרָא .דניא
 1916 4 ַאקירעמא װָא סורביה .דניא
 115 סרעדָארב ורביה .נוי רעדרָא
 1921 אקירעמא װָא דוהרעדָארב קידרֿפס

 1920 ןדרָא סקלָאֿפ .נרעטַארֿפ רעשידיא

 ןייז ןיא ,סיארָאמ לעוימעס ירנעה
 יד) *עיֿפלעדַאליֿפ ווָא סושזד יד; ךוב
 -רעד זיא סָאװ ,(עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןדיי

 ,עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ,1894 ןיא ןעניש
 -קע טסלָאמעד יד ןשיווצ סיוא טנכער
 ןוא סעיצַאזינַאגרָא עשידיי עקידנריטסיז .

 ,לָאצ ַא ךיוא ,סנדרָא עלַאנרעטַארֿפ
 ןוֿפ ןלַאװק ערעדנַא ןיא ןבָאה רימ סָאװ
 ,ןָא טיג'רע .ןענוֿפעג טשינ רכז ןייק יז
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 ךיוא ןַאד ןבָאה עיֿפלעדַאליֿפ ןיא זַא

 טנעדנעּפעדניאא רעד  :טרינָאיצקנוֿפ
 ,?סטיײלעַארזיא דעטיינוי וװָא רעדרָא
 -מיא;, ,"תירב ינב רעדרָא טוואורּפמיא;
 "זיא ווָא סנָאס ירֿפ רעדרָא דוואורּפ
 "לעַארזיא וװָא סרעטָאד ירֿפ , יד ,"לעַאר

 ירֿפ װָא רעדרָא רָאינושזד, יד ןוא
 ,"לעַארזיא ווָא סנָאס

 ןענייז סָאװ ,סנדרָא יד טָא ןגעוו
 -לוזער ַא סלַא ןעמוקעגֿפױא קיטנָאק

 רעירֿפ יד ןוֿפ גנוטלַאּפשּפָא ןוֿפ טַאט
 -ָאמ .רמ טיג ,סנדרָא עקידנריטסיזקע
 .עיצַאמרָאֿפניא קיצניװ רעייז ןָא סיאר
 -יינוי ווָא רעדרָא טנעדנעּפעדניא, רעד
 זיא ,רע טלייצרעד ,"סטילעַארזיא דעט
 ,עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג

 סָאװ ,"ןדיי רענַאטנַאד; ןוֿפ ,1886 ןיא
 -וקעגרעבירַא-יינ יד ןוֿפ קיטנַאק זיא
 ןיא .ןדיי עשיאעּפָארײא-חרזמ ענעמ
 -רַאֿפ ןדרָא רעד טָאה ,רע טגָאז ,4
 -ַאל 200 דנַאל ןצנַאג ןרעביא טגָאמ

 ןעוועג ןענייז ריֿפ עכלעוו ןוֿפ ,סעשזד
 .עיֿפלעדַאליֿפ ןיא

 ינב רעדרָא דוװאורּפמיא, םעד ןגעוו
 ןדרָא רעד זַא ,רע טלייצרעד ,"תירב
 זַא ,1887 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא
 ןבעגעגסױרַא טַאהעג ןיוש טָאה רע
 -ואדנע ןיא רעלָאד טנזיוט ןצכעז םורַא
 רעמיַאהנעטָא רזעילא ןַא ןוא ,סטנעמ
 טנעדיזערּפ ןעוועג זיא רָאמיטלאב ןוֿפ
 -גזָאר םעהערבייא ןוא ןדרָא םעד ןוֿפ
 -ערּפ-עציוו ,עיֿפלעדַאליֿפ ןוֿפ טַאלב
 | ,טנעדיז

 טלייצרעד סנדרָא ערעדנַא יד ןגעוו
 יז זַא ,טקַאֿפ םעד ץוח טינרָאג רע
 סע .עיֿפלעדַאליֿפ ןיא טריטסיזקע ןבָאה

 .רעמ ןבָאה וצ קיטכיוװ ןעוועג טלָאװ
 ןקיצניא םעד ןגעוװ עיצַאמרָאֿפניא
 טנָאקַאב זיא סָאװ ,ןדרָא-טנגוי ןשידיי

 -ױרֿפ ןטייווצ םעד ןגעוו עבלעז סָאד ןוא

 ךיוא טנַאסערעטניא זיא ,בגַא .ןדרָא-ןע

 ,טלייצרעד רעביירש רעד סָאװ ,סָאד

 סנָאס רעדרָא טנעדנעּפעדניא; רעד זַא

 1894 ןיא טָאה סָאװ ,"ןימַאשזדנעב ווָא

 "יא סעשזדאל 176 ענייז ןוֿפ 6 טַאהעג

 ןענייז ,עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ,דנַאל ןרעב

 סעשזדאל עשרענעמ ןעוועג ייז ןוֿפ ףניֿפ

 טיג סָאד סָאװ ,שזדאל ןעיורֿפ ןייא ןוא

 ייצַאב רעד ףיוא גנוטיײדנָא ןַא זדנוא

 טַאהעג ןבָאה סנדרָא עטלַא יד סָאװ גנוא

 יד ןוֿפ לָאר רעד ןגעוו ןוא ,ןעױרֿפ וצ

 .סנדרָא יד ןיא ןעיױרֿפ עשידיי

 סנדרָא יד וצ ןענעכער רימ ןעוו

 ,ךוב ןייז ןיא ןָא טיג סוקרַאמ .רמ סָאװ

 ןעוועג טינ ןענייז סע זַא ךיז טמוקַאב

 עכלעוו ןוֿפ ,26 עצנַאג רָאנ ,21 ןייק

 -סיזקע ןיא ןבילבעג ןענייז ףלע זיולב

 .טציא זיב ץנעט

 יד ןוֿפ ליֿפ ױזַא ןענייז סָאװרַאֿפ

 .?ןעגנַאגעגרעטנוא סנדרָא

 ףיוא רעֿפטנע רעקיצנייא ןייא ןייק

 -עדײשרַאֿפ .ןרעוו ןבעגעג טינ ןָאק םעד

 ןיא ןעגנולקיװטנַא ןוא ןשינעעשעג ענ

 "עג ןבָאה דנַאל ןיא ָאד ןבעל ןשידיי

 .  .לָאר עקידנדײשטנַא ןַא טליּפש

 -עמַא ןיא סנדרָא עשידיי עטשרע יד

 ַא ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג ןענייז עקיר

 גנורעקלעפַאב עשידיי יד ןעוו טייצ

 .עניילק ַא רעייז ןעוועג זיא דנַאל ןיא

 ינב רעד תעב זַא ,טצַאשעג טרעוו סע

 ,1843 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא תירב

 25 םורַא ןעוועג ןטַאטש יד ןיא ןענייז

 יז ןוֿפ עטסרעמ יד סָאװ .ןדיי טנזיוט

 וינ ןיא טרירטנעצנָאק ןעוועג ןענייז

 עשידיי סָאד ןעזעגסיוא טָאה יװ ,קרָאי

 -טֿפַאשלעזעג סָאד לעיצעּפס ,ןַאד ןבעל

 ןיא ,ןייטשנירג .ב ןַאמייה ?ןבעל עכעל

 "ושזד יד ווָא זייר יד; קרעוו סיורג ןייז

 1860 -- קרָאי וינ וװָא יטינוימָאק שיא

 "ידיי רעד ןוֿפ סקואוו רעד) 1654 ---
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 ןשיוװצ קרָאי ֹוינ ןיא עדניימעג רעש
 שדנגלָאֿפ סָאד טיג (1864 ןוא 4
 ןגעוו ןוא ןבעל ןשידיי םעד ןוֿפ דליב
 -ידיי רעד ןיא ןעגנואיצַאב-ןשיווצ יד
 טריטסיזקע טָאה יז יוװ ,עדניימעג רעש

 :טייצ רענעי ןיא קרָאי וינ ןיא

 יד זיא ןָא ןטייצ עטסירֿפ עמַאס .יד ןוֿפ,

 -עצ ןעװעג קרָאי וינ ןיא עדניימעג עשידיי

 -ורג עלענַאיצקארפ ענעדיײשרַאֿפ ןיא טלייט

 יקע ןבָאה ןָא ביוהנָא עמַאס ןוֿפ ...סעּפ

 ןוא םירֿפס ןשיװצ ןדיישרעטנוא טריטסיז

 ,ןטנַארגימיא ןוא ענעריובעג-יה ,םיזנּכשַא

 ןעניײז וצ רעטעּפש .עכייר ןוא עמערָא

 -ַאב ,ןטייקנדיישרַאֿפ ערעדנא ןעמוקעגפיוא
 ןוֿפ גנומַאטשּפָא רעשינטע רעד ףיוא טריז

 -נעלָאה ,עשטייד ,עשילגנע :עּפורג רעדעי

 .דנע .ןדיי עשיסור ןוא עשיליוּפ ,עשיד
 רימ סָאװ ,דָאירעּפ ןוֿפ ףוס םוצ ,ךעל
 -רֿפ ערעדנא עלַא ץוח זיא ,ןריטוקסיד
 ןעמוקעגֿפױא ןעגנודיישרעטנוא עקידרע

 ןוא עיסקָאדָאטרָא ןשיװצ גנולייטעצ יד
 ,ןגָארֿפ עזעיגילער רעביא םרָאֿפער

 ,ןדיי עשיזעגוטרָאּפ ענעֿפורעג ױזַא יד;
 ןעמַאטש ייז זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה עכלעוו
 עכלעװ ,ןֿפָאזָאליֿפ ןוא ןטעָאּפ יד ןופ ּפָא
 -בלַאה ןשינַאירעביא םעד טניואװַאב ןבָאה

 ןוא רעכעה ןטלאהעג ךיז ןבָאה ,לודניא
 -נַא רעד ןוֿפ ,יד .םיזנּכשַא יד טעטכַארַאֿפ

 -ורעג ױזַא יד טכַארטַאב ןבָאה, טייז רעד
 -אהימע סלַא ןדיי עשיזעגוטרָאּפ ענעפ
 רענערָאלרַאֿפ ןגעװ ןעמיורט סָאװ ,םיצר
 ןטלַאהעג טָאה דיי רעשטייד רעד .עירָאלג
 א ,גנוי ןבָארג ַא רַאֿפ ןדיי ןשיליוּפ םעד
 טכַארטַאב טָאה דיי רעשיליוּפ רעד ,רעױּפ
 -שידיי ןיא ץרַאה םע סלַא ןדיי ןשטייד םעד
 םעד בילוצ ,דיי רעשילגנע רעד .טייק
 ךיז טָאה ,שילגנע טדערעג טָאה רע סָאװ
 .עריובעגיה םעד וצ רעטנעענ ןטלַאהעג
 רערעדנַא זיא סע רעכלעוו ןוֿפ יד יװ םענ
 -אב ,ןדיישרעטנוא יד טָא  .עּפורג רעשידיי
 עכלעוו ,גנומַאטשּפָא ןוֿפ דנַאל ןֿפױא טריז
 -רעטנוא עטלא יד וצ ןעמוקעגוצ ןענייז
 ,ןטנַארגימיא ןוא ענעריובעג יד ןוֿפ ןדייש
 ָללֲא טקריװאב ןבָאה ,עכייר ןוא עמערָא
 רעד ןוֿפ רעדילגטימ יד ןשיװצ ןעגנואיצַאב
 ...צדניימעג רעשידיי

 ןעװעג טשינ זיא גנולקיװטנַא יד טָאק
 טקנוּפ זיא יז .קרָאי-װינ ףיוא טצענערגַאב
 -ַאקירעמא ערעדנַא ןיא ןעמוקעגרָאֿפ ױזַא
 ןגעלֿפ טֿפָא רעייז .סעדניימעג עשידיי רענ
 -ןּכשֲא ןשיװצ ןטַאריײה-ןשיװצ ןעמוקרָאפ
 ,עּפורג עטשימעג יד .םידרֿפס ןוא םיז
 -לעװ ,ןעמוקעגסיורא םעד ךרוד זיא סָאװ
 -יובעגיה ַא סלַא טכַארטַאב ךיז טָאה עכ
 זַא ,ןטלַאהעג לָאמעלַא טָאה ,עּפורג ענער
 ,ענעמוקעגנָא-יינ יד ןוֿפ רעכעה טייטש יז
 -ינַאקירעמַא רעד ןוֿפ טייקכעלסילשסיא יד
 -ימיא יד ןעגנואווצעג טָאה עּפורג רעטריז
 וצ דָאירעּפ ןדעי ןיא םיזנּכשַא עש'טנַארג
 סָאװ ,ןטֿפַאשלעזעג ענעגייא ךיז רַאֿפ ןֿפַאש
 ץוחמ ךעלטֿפַאשלעזעג ןענוֿפעג ךיז ןבָאה
 "...ץפורג רענעריובעג-יה רעד ןוֿפ הנחמל

 עדניימעג עשידיי יד זיא יוװַא ןוא
 ןעוועג ןענייז ןָא-ןביוא :טלייטעצ ןעוועג
 נעריובעג-יה יד ,ןדיי עשידרֿפס יד
 ןעוועג ןיוש זיא סע עכלעוו ןשיוצ ,ןדיי
 ,סַאלק רעשיטַארקָאטסירַא ,רעכייר ַא
 ששילגנע יד ןעמוקעג ןענייז םעדכָאנ
 רַאֿפ ןטלַאהעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןדיי
 -ַאקירעמַא ,עשידרֿפס יד טימ ענעגייא
 -עג ךיז ןבָאה עשידנעלָאה יד .עטריזינ
 -ילגנע יד וצ סוחי ןיא רעטנעענ ןטלַאה
 ןענייז ייז ךָאנ .ןדיי עשידרֿפס ןוא עש
 -ייד יד ךָאנ ,ןדיי עשטייד יד ןעמוקעג
 ןוא עשיליוּפ יד ןעמוקעג ןענייז עשט
 סוחי םעד ןוֿפ קעד עץמַאס ןֿפױא רָאג
 עשיסור עּפורג עניילק יד ןעוועג זיא
 .ןדיי

 -עצ ןוא ןדיישרעטנוא עקיזָאד יד טָא
 -רעד טשרעהעג ןבָאה עכלעוו ןעגנולייט
 -יווצ) עּפורג רערעדנוזַאב רעדעי ןיא וצ
 -עצ טשרעהעג טָאה ןדיי עשטייד יד ןש
 -ימעהָאב ,עשירעייב ןשיװצ ,גנולייט
 טנורג ןֿפיױוא לעיצעּפס ,(ערעדנַא ןוא עש
 בױהנָא ןוֿפ ןבָאה ,ךייר ןוא םערָא ןוֿפ
 ןיא ןעיירעגירק ןיא טקירדעגסיוא ךיז
 טימ טָאה סָאװ ,עגָאגַאניס רעדָא לוש
 ןוא ןעגנוטלַאּפש וצ טריֿפעג טייצ רעד
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 ןלוש לָאצ עסיורג ןוֿפ םוקֿפיוא םוצ

 ענעדײשרַאֿפ וצ ,סנָאשיײגערגנָאק ןוא

 םוקֿפיוא םוצ ךיוא ןוא ,תושידק הרבח

 .?סיטעיײסָאס טנעלָאװענעב; לָאצ ַא ןוֿפ

 -עגסױרַא טייצ רעד טימ טָאה סָאד

 טרָאס רעדנַא ןַא ןוֿפ גנודנירג יד ןֿפור

 וצ ןזייװַאב לָאז עכלעוו ,עיצַאזינַאגרָא

 "עי רעדָא ועד ןוֿפ ןדיי יד ןקינײארַאֿפ

 יד ףליה וצ ןעמוק ןוא ,עּפורג רענ

 "ורג רענעגייא רעד ןוֿפ עקידנדיילטיונ

 "נָא רעקינייו רעדָא רעמ ַא ףיוא ,עּפ

 יד ביוא לעיצעּפס ,ןֿפוא ןקידנעטש

 גונעג טַאהעג טינ טָאה ,ןָאשיײגערגנָאק

 ,דילגטימ ןעמערָא ןַא ןֿפלעה וצ ףיוא

 ,טײקיזָאלטעברַא ,סיזירק ןוֿפ טייצ ןיא

 ,הנמלַא ןַא ףליה וצ ןעמוק ,טײהקנַארק

 רעד ןופ טֿפַאשרעריֿפ יד ןעוו רעדָא

 טנעה יד ןיא ןגעלעג זיא ןָאשײגערגנָאק

 ןבָאה עכלעוו ,ןדיי עכייר עכלעזַא ןוֿפ

 ןדעי ףיוא ּפָאוַא ןביוא ןוֿפ טקוקעג

 ןוא תונמלַא ףיוא ,רעדורב ןעמערָא

 -ַאב עלַא טול ,ןענייז סָאװ ,םימותי

 . ןשיוצ לָאצ עשּפיה ַא ןעוועג ןַאד ,ןזייוו

 ַא ןעוועג ןוא ,ןדיי לָאצ רעניילק רעד

 עּפורג רעדעי רַאֿפ םעלבָארּפ רעשּפיה

 יוזא ןעגנַאגעג זיא גנולייטעצ יד .,ןדיי

 ןעמ טגעלֿפ ןטיוט ַא וליֿפַא זַא ,טייוו

 -ייאק ןוֿפ דרע לקיטש ַא ףיוא ןקידרעַאב

 טָאה טייהרעטיוט וליֿפַא ,ןדיי "ענעג

 ,טשימעג טינ ךיז ןעמ

 ןרעוו ןעמונעג ךיוא ףרַאד ייברעד

 -ַאמ ץוח סָאװ ,טקַאֿפ רעד טכַא ןיא

 -רעטנוא עכעלכַארּפש ןוא עלעירעט

 ןשיווצ טשרעהעג ןבָאה סע סָאװ ,ןדייש

 ןענייז ,ןדיי סעּפורג ענעדײשרַאֿפ יד

 עלערוטלוק עטמיטשַאב ןעוועג ךיוא

 יד ןענייז לעיצעּפס ןוא .ןדיישרעטנוא

 ןשיוצ קרַאטש ןעוועג ןדיישרעטנוא

 ענעריובעג-יה ןיוש ןטכיש עטמיטשַאב

 קרַאטש טֿפָא ,עזעיגילער קרַאטש יד ןוא

 .ענעמוקעגרעבירַא ענענַאטשעגקירוצ

 - רעד ןענַאטשטנַא זיא ןֿפוא ַאזַא ףיוא

 רעד ןעוועג זיא סָאד ,תירב-ינב ןדרָא

 ןדיי עשטייד יד ןוֿפ ךוזרַאֿפ רעטשרע

 ינַאגרָא עטיירב ענעגייא ןַא ןֿפַאש וצ

 עסיוועג ַא ןעגנערבוצניירַא ןוא עיצַאז

 ןוֿפ עדניימעג רעד ןיא טייקינייא סָאמ

 רעד עכלעוו ןשיווצ .ןדיי עשטייד יד

 -רָאֿפער ןוא ןסקָאדָאטרָא ןשיווצ ףמַאק

 -עג זיא ,טיבעג ןזעיגילער ןֿפױא ןטסימ

 ,ןטסֿפרַאשמַא ןעוו

 רעד ןעמוקעגֿפױא זיא ןֿפוא ַאזַא ףיוא

 ווָא סנָאס ירֿפ רעדרָא טנעדנעּפעדניא,

 זיא ,1849 ןיא טעדנירגעג ,?לעַארזיא

 ןוֿפ ,ןדיי עשטייד ןוֿפ ןרָאװעג ןֿפַאשעג

 -וקעג רעטעּפש ןענייז עכלעוו עכלעזַא

 -רעֿפ ןוא טכַא יד ךָאנ ,דנַאל ןיא ןעמ

 סָאװ ,עקינייא ןוֿפ ןוא ,ןרָאא רעקיצ

 ןיא .תירב ינב םעד ןוֿפ קעװַא ןענייז

 גנודנירג רעד ןוֿפ טייצ-ןשיווצ רעד

 ןוֿפ גנודנירג רעד ןוא תירב-ינב ןוֿפ

 -לעֿפַאב עשידיי יד זיא "סנָאס ירֿפ, יד

 ,ןסקַאװעג שּפיה עקירעמַא ןיא גנורעק

 זַא ױזַא ,ןדיי עשטייד יד טימ לעיצעּפס

 ןוֿפ ךיז ןרעדנוזּפָא ןוֿפ סעצָארּפ רעד
 ןוֿפ עינָאמעגעה יד ןוא ,עשידרֿפס יד

 שּפיה ןרָאי יד ןיא זיא ,ןדיי עשטייד יד

 . .ןרָאװעג רעסערג

 דעטיַאנויק ןדרָא ןעיױרֿפ רעד ךיוא

 -עג זיא ."סרעטסיס וירט וװָא רעדרָא

 עשידיי-שטייד ןוֿפ ןרָאװעג טעדנירג

 .ןעיױרֿפ

 ןיוש זיא 1859 םורַא זַא ,סיוא טזייוו

 עסיורג גונעג ַא קרָאי-וינ ןיא ןעוועג

 ,ןדיי רענַאיצילַאג ןוא עשיכיירטסע לָאצ

 יד ןוֿפ ןלײטוצּפָא ךיז ןכוז ןלָאז ייז זַא

 רעייז ןריזינַאגרָא ןוא ,ןדיי ששטייד

 ."םהרבַא תירב; םעד ,ןדרָא םענעגייא

 עטשרע יד ןיא ,וצ רעטעּפש ןוא

 ןעוו ,עיצַארגימיא-ןסַאמ רעד ןוֿפ ןרָאי
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 ןדי עשטייד יד ןוֿפ עינָאמעגעה יד

 ךיז טָאה דנַאל ןיא ןבעל ןשידיי ןרעביא

 -רָא עכלעזַא ףיוא וליֿפַא טײרּפשעגסיױא

 טינ לעניגירָא ןענייז סָאװ ,סעיצַאזינַאג

 ,ןדיי עשטייד ןוֿפ ןרָאװעג טעדנירגעג

 תירב? ןדרָא ןטימ טריסַאּפ טָאה סָאד יו

 ןריי ענעמוקעגנָא עיינ יד ןוא ,?םהרבַא

 יד ךיז ףיוא ןליֿפ ןבױהעגנָא ןבָאה -

 "יולג; עשטייד ערעייז ןוֿפ גנוטכַארַאֿפ

 "עג וצרעד טָאה'ס ןוא ,"ןסָאנעג-סנב

 רעשיטַאבעלַאב ַא ןעמוקֿפױא ןעמונ
= 

 ,סעּפורג ערעדנַא יד ןשיווצ טנעמעלע

 רעטשרע רעד זיא ,ןדיי ענעמוקעגדיינ

 -עגנָא ךיז טָאה'מ זַא ,ןעוועג טַאטלוזער

 ןוא סנדרָא עטלַא יד ןוֿפ ןסיײרּפָא ןביוה

 "נוא ןבָאה ןֿפוא ַאזַא ףיוא .עיינ ןדנירג

 -עדניא; םעד טעדנירגעג ןדיי עשירַאג

 ,"םהרבַא תירב רעדרָא טנעדנעּפ

 רעד זיב זַא ,רעבירעד ןעעז רימ

 יד ןענייז עיצַארגימיא-ןסַאמ רעסיורג

 -רעטַארֿפ ןשידיי ןוֿפ רעדנירג טּפיױה

 -לעוו ,ןדיי עשטייד ןעוועג סנדרָא עלַאנ

 ךיז טכוזעג טייז ןייא ןוֿפ ןבָאה עכ

 ןריי עשידרֿפס יד ןוֿפ ןרעדנוזוצּפָא

 -שוַאו וצ ןייק טַאהעג טינ ןבָאה עכלעוו

 ןוא ןדיי עשטייד יד ןגעוו גנוניימ ענ

 ערעדנַא ןוא עשיליוּפ ,עשיסור יד ןוֿפ

 ,ןדיי עשטייד יד ,ייז ןעמעוו ףיוא ,ןדיי

 סימ ,ּפָארַא ןביוא ןוֿפ טקוקעג ןבָאה

 יז טָאה וצרעד ,גנוטכַארַאֿפ רעשּפיה

 -טּפיוה רעד סָאװ ,ןֿפלָאהעגטימ ךס ַא

 "עדנַאװנײא רעשידיי רעד ןוֿפ םָארטש

 ןרָאי רעקיצרעֿפ בױהנָא ןוֿפ זיא גנוד

 -שטייד ןוֿפ ןעוועג ,גירק-רעגריב ןזיב

 דנַאל ןיא ןדיי עשטייד יד ןוא ,דנַאל

 ,לָאצ ןיא זיולב טינ ןסקַאװעג ןענייז

 גנולקיװטנַא רעלעירעטַאמ ןיא ךיוא רָאנ

 -ֿפױא זיא סע ןוא ,דנַאל ןטימ ךיילגוצ

 ,עיזַאושזרוב עשידיי-שטייד ַא ןעמוקעג

 ַא ןוא גירק-רעגריב ןכָאנ לעיצעּפס

 ,יקסנָאמ ירנעה

 תירביינב ןופ טנעדיזערּפ רענעברָאטשרַאֿפ רעד

 ןעמונעג טָאה רעכלעו ,סַאלק-לטימ

 "ךָאס ןוא רעגָאז-העד ,רעיוב רעד ןרעוו

 "קע-טלָאמעד יד ןוֿפ ךס ַא ןיא רעבעג

 סעיצַאזינַאגרֶא עשידיי עקידנריטסיז

 .סעיצוטיטסניא ןוא

 עשיטַאבעלַאב יד ןוֿפ לָאצ עסיורג ַא

 -גירגעג ןענייז עכלעוו ,סנדרָא עשידיי

 עקידרעטעּפש יד ןיא ןרָאװעג טעד

 ןבָאה ,1915 יװ טעּפש ױזַא וליֿפַא .ןרָאי

 ןצכעריֿפ יד ןוֿפ ךס ַא ןעמונעגרעביא

 "עג ןבָאה'ס סָאװ ,סנדרָא עטלַא יד ןוֿפ

 -סנביולג; עשטייד ערעייז טעדנירג

 יד :ןסָאלשעגנייא טָאה סָאד ."רעדירב

 ,סנכייצ ,ןלָארַאּפ ,ןעגנוריֿפ עמייהעג

 םייב סעינָאמערעצ עװַאקישט ײלרעלַא

 םייב ןוא גניטימ שזדַאל ַא ןענעֿפע

 "ושמ ןסָאלשעגנייא טָאה סָאד ,ןסילש

 "ַאב יד רַאֿפ ןלוטיט ,רעדיילק עקידהנ/

 "ענ עקידנעגנילקכיוה ײלרעלַא ,עטמַא

 יד רַאֿפ ןוא סעשודַאל יד רַאֿפ ןעמ

 סָאד .ןדרָא םעד ןוֿפ ןענַאגרָא-טּפױה

 "ימ יד ןריֿפ סָאד ןסָאלשעגנייא טָאה

 ערעדנַא ןוא ןלָאקָאטָארּפ יד .ןעגניט

 ַא ןיא רעדָא שטייד ןיא ןטנעמוקָאד
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 ךיֹוא טָאה סָאד .שידיי ןשירעמשטייד
 -סעסַא ןוֿפ םעטסיס יד ןעמונעגניײרַא
 יד ןרירטנעצנָאק סָאד ןוא ,סטנעמ
 -ַאזינַאגרָא רעד ןוֿפ טעטיױויטקַא-טּפיױה
 -ערעצ ײלרענעדײשרַאֿפ יד ףיוא עיצ
 דובּכ ןלייט ףיוא ,ןלעגער ןוא סעינָאמ

 ןוא תויוול ןוא עקרק ףיוא ,ןלוטיט ןוא
 טייצ לקיטש ַא ןבָאה סָאװ ,סעכעלנע
 -ַאב ןוא ןליֿפעג עסיוועג טקידירֿפַאב

 -קירוצ ןלָאצ עסיוועג ןוֿפ ןשינעֿפרעד
 רַאֿפ ךיוא ןוא ,רעדילגטימ ענענַאטשעג
 -ַאבעלַאב ענערָאװעג ךייר לענש ףיוא

 ןיא זחוּכ-גנואיצוצ ַא ןרָאװעג ןוא ,םיט
 רעד טימ זיא סָאװ רעבָא ,ןדרָא םעד

 -רַאֿפ ןרָאװעג ,ןסעגעגוצ ןרָאװעג טייצ
 -טּפיוה ןוא ןענַאטשעגקירוצ ,טרעטלע

 -עגלַא םעד ןוֿפ ןענַאטשעגּפָא ךעלכעז

 ןשידיי םעד ןוֿפ לעיצעּפס ןוא םעניימ
 ןוא ,ןעמעלבָארּפ ענייז עלַא טימ ,ןבעל
 -ידקיטייוו ןוא עסיורג יד ןוֿפ לעיצעּפס

 -בָארּפ עלַאיצָאס ןוא עשימָאנָאקע עק
 -ימיא ןסַאמ עטיירב יד סָאװ ןעמעל

 ןעמוקנָא רעייז ייב טַאהעג ןבָאה ןטנַארג
 | ,דנַאל ןיא ָאד

 -עב-ןקנַארק רעד טָאה לֿפײװצ ןָא

 ןייז סָאד ןוא ,טיֿפענעב-ןטיוט .,טיֿפענ
 ַא טליּפשעג ,היוול ַא טימ טגרָאזַאב
 ןוא רעקילדנעצ יד ייב לָאר עקיטכיוו

 ןבָאה סָאװ ןדיי רעטנזיוט רעטרעדנוה
 רָאי ןיירַא דנַאל ןיא טמָארטשעגנײירַא
 -כיוו יד ןוֿפ ןעוועג זיא סָאד .רָאי ךָאנ
 ןעמָארטשנײרַא ןרַאֿפ ןכַאזרוא עטסקיט
 -עג ןבָאה עכלעוו ,סנדרָא עטלַא יד ןיא

 ןוֿפ ןדיי רַאֿפ ןריט ערעייז טנֿפעעג טַאה
 ןוא ןסַאמ עסיורג ןיא רעדנעל עלַא
 -רָאק רעד ,עיינ ןוֿפ םוקֿפיוא םעד רַאֿפ
 -ַאב טַאהעג טָאה "םהרבַא תירב- רעד
 טֿפַאשרעדילגטימ ַא ןכיירגרעד וצ ןזיוו
 -עג ַא ןיא טנזיוט 150 וצ טנעָאנ ןוֿפ
 טנעדנעּפעדניא, רעד ןוא ,טייצ רעסיוו

 200 וצ טנעָאנ "םהרבַא תירב רעדרָא

 ןיא טנזיוט 182) רעדילגטימ טנזיוט

 יד ןוֿפ םוקֿפיוא ןטימ רעבָא ,(3

 ןטימ ,סיטצייסָאס ,ןטֿפַאשנַאמסדנַאל

 . רעטעברַא ,סנָאינוי דיערט ןוֿפ םוקֿפיוא

 ַארֿפ עכעלטֿפַאשנסי טימ סנדרָא

 "ַאֿפ טיירב ַא טימ ,ןעגנולָאצ עלַאנרעט

 .-לוק ןוא עכעלטֿפַאשלעזעג עטגייווצ

 "עג טלגיזרַאֿפ ןוא ,טייקיטעט-רוט

 עטסרעמ יד ןוֿפ לַאזקיש רעד ןרָאװ

 טָאה סע .סגדרַא עשיטַאבעלַאב ,עטלַא

 עשרענעלק יד ןוא גנַאל ןעמונעג טינ

 -רעטנוא ,ןעקנַאצסיױא ןעמונעג ןבָאה

 טַאהעג ךָאנ ןבָאה ייז ןעוו וליֿפַא ןייג

 ביֹוהנָא רעד .רעדילגטימ ןלָאצ עשּפיה

 ,ןאד ןעוועג זיא גנַאגרעטנוא רעייז ןוֿפ-

 זיא רעדילגטימ ערעטלע לָאצ יד ןעוו

 ןעוועג ןענייז סָאװ ,סליב יד ,ןגיטשעג
 -סיס-סטנעמסעסַא רעד ףיוא טריזַאב
 יז ןוֿפ עקינייא .ןסקַאוװעג ןענייז ,םעט
 רעדָא ,ןעװעטַאר ךיז טריבורּפעג ןבָאה
 -ּפורג ןריֿפנײיא ךרוד ןביוהנָא וליֿפַא
 עכעלנע ערעדנַא רעדָא ,סנערושניא
 בעד ןָאטעג טָאה סָאד יװ .,ןעלטימ

 -ָארב ורביה דעטיַאנוי וװָא רעדרָא;
 -רעד ןסיורג וצ ןייק רעבָא ,"?סרעד
 טינ םעד טימ ןיוש ייז ןבָאה גלָאֿפ
 ןוֿפ טייצ יד ןעוועג זיא סע .טַאהעג
 -רעטַארֿפ עכעלטֿפַאשנסיװ ,ענרעדָאמ
 טייצ יד ןעוועג זיא סע ,סטיער עלַאנ

 -נָא טזומעג טָאה ןדרָא רעשידיי ַא ןעוו
 -עג ןשידיי ןיא לָאר ַא ןליּפש ןביוה

 ךיז ןרעהֿפיוא ןוא ןבעל ןכעלטֿפַאשלעז
 ןוא ןלוטיט ,סעינָאמערעצ ןיא ןליּפש

 עשילרעטסיוא ײלרעלַא ןיא ךיז ןצוּפ

 טייצ יד ןעמוקעג זיא סע .ןעמויטסָאק
 ןקנַארק ץוח ,טָאה ןדרָא רעשידיי ַא ןעוו

 םענעגייא ןַא ץוח ,ןטיֿפענעב-ןטיוט ןוא -

 ,ליצ ַא ןבָאה טֿפרַאדעג ךיוא ,םלוע-תיב

 .ץנעטסיזקע ןייז רַאֿפ לַאעדיא ַא ןוא
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 יד ןענייז ןריטסיזקע ןבילבעג זַא ,ױזַא
 יד רָאנ טינ טַאהעג ןבָאה סָאװ סנדרָא

 ןעגנולָאצ עכעלטֿפַאשנסיװ .,ענרעדָאמ
 דילגטימ םעד ןֿפלעה רעמ ןענָאק סָאװ

 ןייז ךָאנ עילימַאֿפ ןייז ןוא ןבעל ןייז ייב

 ןבָאה סָאװ יד לעיצעּפס רָאֵַי ,טיוט

 טלעיצעּפס יד סיוא טקירד סָאוו ליצ ַא

 וטכיש עטמיטשַאב יד ןוֿפ ןסעדעטניא

 -לעֿפַאב רעשידיי רעד ןוֿפ ןסַאלק ןוא

 -ניא יד ךיוא קיטייצכיילג ןוא גנורעק

 סלַא קלָאֿפ ןשידיי םעד ןוֿפ ןסערעט

 ,סעשזדַאל ,ןגייווצ סעמעוו ןוא ,ןצנַאג

 טינ ךיוא ךָאנ ןבָאה ,סעשטנערב יצ

 -ניברַאֿפ ערעייז ןסירעגרעביא טַאהעג

 -סעווש ןוא רעדירב ערעייז טימ ןעגנוד

 ,םייה רעטלַא רעד ןיא רעט

 "תירביינבא ןדרָא רעד

 -סטלע רעד זיא "תירב ינב; רעד

 רעטסכײרסולֿפנײא ןוא רעטסערג ,רעט

 יד ןיא ןדרָא רעכעלרעגריב רעשידיי

 ,ןטַאטש עטקינײארַאֿפ

 ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ןדרָא רעד

 -עביל ,עשטייד עּפורג ַא ןוֿפ 1842 ןיא

 טייקנסירעצ יד ןעמעוװ ,ןדיי עלַאר
 דנַאל ןיא ןדיי לָאצ רעניילק רעד ןשיוצ
 טכוזעג ןבָאה עכלעוו ןוא ,ןסערעד טָאה

 -טֿפַאשלעזעג עשידיי יד ןּפעלשוצסױרַא
 -:סירעצ ריא ןוֿפ זיולב טינ טייקכעל
 -ַאטשעגקירוצ ריא ןוֿפ ךיוא רָאנ ,טייק
 | ,טייקנעג

 זיא ןדרָא ןוֿפ רעדנירג-טּפיוה רעד
 ןעמָאנ ןטימ ,דיי רעשטייד ַא ןעוועג

 ,ךַאֿפ ןוֿפ טסינישַאמ ַא ,סנוָאשזד ירנעה

 ַא ךיז טימ טכַארבעג טָאה רעכלעוו
 עשידיי ןוא עניימעגלַא לסיב שּפיה

 זיא רע ואוו ,גרובמַאה ןוֿפ גנודליב

 -מעצעד ןט22 םעד ןרָאװעג ןריובעג

 -ַאב טַאהעג וצרעד ןוא ,1811 ,רעב

 ןעגנולעטשנייא עלַארעביל עטמיטש

 ',טייצ רענעי טיול

 רָאי עכעלטע זיא רעכלעוו ,סנוָאשזד

 -ערגנַאק רעד ןוֿפ רַאטערקעס ןעוועג
 טימ ןעמַאזוצ זיא ,"דסח ישנַא; ןָאשיעג

 -וצ ךיז ,ענייז טניירפ עגנוי עּפורג ַא .
  ,שֿפַאק סרעמייהסניס ןיא ןעמוקעגֿפיױנ
 -טסיא רעד ףיוא ,טירטס סקעסע ףיוא
 יז ןבָאה טרָאד ןוא ,קרָאי-וינ ןיא דייס
 -ינַאגרָא עיינ ַא ןדנירג וצ ןסָאלשַאב
 רענַאב ןייא רעטנוא, לָאז עכלעוו עיצַאז
 -רַאֿפ יד ןיא ןדיי עלַא ןעגנערבֿפױנוצ
 ערעייז ןוֿפ ןעזעגּפָא ןטַאטש עטקינייא
 -ּפָא רעשיֿפַארגָאעג ,ןעגוניימ עזעיגילער
 ?דנַאטש ןשימָאנָאקע רעדָא גנומַאטש

 ָאד זיא ליצ טּפיױה רעד זַא ,קיטנָאק
 ןשידיי ןיא טייקינייא ןֿפַאש וצ ןעוועג

 ןַאד טָאה סָאװ סנױזַא סעּפע -- ןבעל

 ,טלעֿפעגסיױא קרַאטש

 יז סָאװ עיצוטיטסנָאק רעד ןיא

 -יינ רעד רַאֿפ ןֿפַאשעג ךָאנרעד ןבָאה

 ַא ןבָאה ייז סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא רע

 יז ןבָאה ,"תירב ינבא ןבעגעג ןעמָאנ

 :ןליצ עדנגלָאֿפ יד טלעטשעג ךיז

 רעד ןיא ןדיי עלַא ןקינײארַאֿפ וצ;
 ןסערעטניא עטסעב ערעייז רַאֿפ טעברַא

 -נַאג רעד ןוֿפ ןסערעטניא יד רַאֿפ ןוא

 ןוא ןעלקיװטנַא וצ ; טייהשטנעמ רעצ

 -ַאכ ןלַארָאמ ןוא ןקיטסייג םעד ןביוה

 -ץקלעֿפַאב רעשידיי רעד ןוֿפ רעטקַאר

 יד ייז ןיא ןעלצרָאװנײיא וצ :;גנור

 ,עיּפָארטנַאליֿפ ןוֿפ ןּפיצנירּפ עטסנייר

 -יוו ןציטש וצ ; םזיטָאירטַאּפ ןוא ,ערע

 עמערָא ןֿפלעה וצ ; טסנוק זוא טֿפַאשנס

 -נַאױק ןכוזַאב וצ ; עקיטֿפרעדַאבטיונ ןוא

 יד ןוֿפ גנטער רעד וצ ןעמוק :עק

 -ַאב וצ :ןעגנוגלָאֿפרַאֿפ ןוֿפ תונברק

 -לֵא ןֿפלעהסױרַא ןוא ןצישַאב ,ןגרָאז

 עטסטיירב יד טיול םימותי ןוא תונמ

 ,"טייקכעלשטנעמ ןוֿפ ןּפיצנירּפ
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 ינב; רעד סָאװ רַאֿפ ןסיוו ןעמ ליוו

 סיורג ױזַא ןסקַאװעגסיױא זיא "תירב

 -עדנַא תעב ,סולֿפניײא ןיא ןוא לָאצ ןיא

 -עג רעטעּפש ןענייז סָאװ סנדרָא ער

 -עגרעטנוא ןענייז ,ןרָאװעג טעדנירג

 ןרַאֿפ ןבָאה קידנעטש ןעמ זומ ,ןעגנַאג

 יד סָאװ ,ןּפיצנירּפ-טנורג יד ןגיוא

 תעב טגײלרַאֿפ ןבָאה ןדרָא ןוֿפ רעדנירג

 ,ןטיירב .ןטנוזעג םעד --- גנודנירג ןייז

 ,טנעמַאדנוֿפ ןלַארעביל ןוא ןרַאטינַאמוה

 זדנוא ןֿפלעה ןּפיצנירּפ עקיזָאד יד

 טרָאס ַארַאֿפ סָאװ ןוֿפ ןײטשרַאֿפ ךיוא

 עפורג-רעדנירג עטשרע יד ןשטנעמ

 דלַאב ןיוש ,סָאװרַאֿפ ןוא ןענַאטשַאב זיא

 ,גנודנירג רעד ןוֿפ ןרָאי עטשרע יד ןיא

 ןלָטצ עסיורג ןעיצוצ ןזיוװַאב יז ןבָאה

 ינירג רעד וצ ןריֿפ ןוא רעדילגטימ

 .סנדרָא ערעדנַא ןוֿפ ךיוא גנוד

 זַא ,ןענַאטשרַאֿפ ןבָאה רעדנירג יד

 -נערב טינ ןלעװ ןיילַא ןּפיצנירּפ עטוג

 ןלעוו ,טֿפַאשרעדילגטימ עסיורג ןייק ןעג

 ןוא םיבושי עטלַא יד טינ ןעיצוצ טינ

 ןטלַאהעג ןבָאה עכלעוו ,עיינ יד טינ

 -עּפס ,ןלָאצ עסיורג ןיא ןעמוקנָא ןיא

 "רעד ןבָאה ייז .דנַאלשטייד ןוֿפ לעיצ

 ,סנָאסיעמ יד ןוֿפ ןעמונעגרעביא רַאֿפ

 ,עמייהעג ,ענעֿפורעג ױזַא ערעדנַא ןוא

 ,טייקשינמייהעג יד ,סנדרָא עשידיי-טינ

 -עדנַא ןוא סעינָאמערעצ-גנורעוושנייא

 "ימיא ןעמערָא ןרַאֿפ סָאװ ,ןכַאז ער

 -ערק ,רעטעברַא יצ רעלדעּפ ,טנַארג

 ןרָאװעג סָאד זיא ,ללכב ןצבק יצ רעמ

 ,טֿפַארק-סגנואיצוצ ַא

 טרעדלישעג טרעוו סָאד ױזַא יוװ טָא

 ןוֿפ שזדַאל ַא ןוֿפ לָאקָאטָארּפ םעד ןיא

 ,?לעַארזיא ווװָא סנָאס ירֿפ רעדרָא; םעד

 טיג ,ןייטשנירג .ב ןַאמייײה ,רמ סָאװ

 : ךוב ןייז ןיא רעביא

 שזדאל תירב ינב ַא ןיא ךיז ןסילשנַא,

 רעכעלטֿפַאשלעזעג רעסיורג א ןרָאװעג זיא

 "רעֿפ יד ןיא ןדיי עשטייד יד ןשיװצ סוחי

 ןעגניטימ יד .ןרָאי רעקיצֿפוֿפ ןוא רעקיצ

 יא ,רעטרעװ-לָארַאּפ עמייהעג ערעייז טימ
 -ַאגער ,ןכאז עכעלרעסיוא ןוא עכעלרענ
 ."רַאֿפ ןוא ןעגנורעוושנייא ,סעטעזַאר ,עיל

 ןֿפאשעג ןבָאה ,סעינָאמערעצ יילרענעדיש

 וצ טייקירעגײנ א ןדיי ןשטייד םעד ייב

 ךיז טָאה טנַארגימיא רעד .דילגטימ א ןרעוו

 רעדָא ,ןבעל ןייז ןעלדעּפכרוד טנַאקעג

 "רַאֿפ רעדָא ,טנעה ענייז טימ ןעװעצַארּפ

 לָאמנײא --- לדנַאה-ןיילק טימ ךיז ןעמענ

 רע זַא ,ןסעגרַאֿפ רע טָאה ,רעבָא ךָאװ ַא

 "רַאפ טינ טָאה רע סָאװ דנַאל א ןיא זיא

 ַאטשרַאֿפ טינ םיא טָאה סָאװ ןוא ,ןענאטש

 ןעגנַאגעג ךָאװ עדעי רעבירעד רע זיא .ןענ

 ךיז טָאה'מ ואװ ,גניטימ-שזדאל ןייז וצ

 סָאװ גנאר ןייז טיול טנכערעג םיא טימ

 לענש ױזַא .שזדאל ןיא טַאהעג טָאה רע

 "ער ןייז ןָאטעגנָא ןוא ןעמוקעג זיא רע יװ

 םעד ןוֿפ רענייא ןרָאװעג רע זיא ,עילאג

 "וטקעלעטניא רעד ,זיירק ןטסקיניײװעניא

 טנָאקעג טָאה דיי רעטריזינאקירעמַא-לע

 יד ןוֿפ עטכישעג עצנַאג יד זַא ,ןטכַארט

 א ןוֿפ לייט ַא זיא סנדרָא ןוא ןעשזדאל

 רעד .דַארַאקסַאמ ןשימָאק רעדָא ,ןשרעדניק

 קידנקוקוצ ,רעבָא ,די רעכעלטינשכרוד

 "סיוא ןַא טרישרַאמ שזדאל רעד יװ ךיז

 ,ןשינעעשעג ענעדײשרַאֿפ ייב רעטצוּפעג
 "ץדנואװַאב ןוא האנק טליֿפעג זיולב טָאה

 ןשזדאל לָאצ יד זיא טַאטלוזער סלַא .גנור

 ירֿפ, יד ,ןדרָא רעיינ א ןוא ןסקַאװעג

 -אל ענעגיא טימ ,"לעַארזיא װָא סנָאס

 יגב םעד ןוֿפ ןסקאװעגסיורא זיא ,סעשזד

 ,"תירב

 -רעֿפ ןוא טכַא יד ךָאנ ןבָאה'ס ןעוו

 -רַאֿפ ןעמוקנָא ןביוהעגנָא ןרָאי רעקיצ

 עטנעגילעטניא ,עלַארעביל ענעדייש
 ןַא ןענוֿפעג ךיוא ייז ןבָאה ,ןטנעמעלע

 ןליטש וצ ואוו "תירב ינב, ןיא טרָא
 םעד ןיא רוטלוק ךָאנ טשרָאד רעייז
 ןענרעל וצ גנַאלרַאֿפ רעייז ,דנַאל םעיינ
 ןסַאמ יד ןדליב וצ ןוא

 ינב; רעקרָאי-וינ יד ןבָאה 1850 ןיא

 "יא ןַא טעדנירגעג סעשזדַאל "תירב

 סעדיַאנָאמיַאמ/,/ יד ןוא ,רעטנעצ םענעג

 -ילגטימ ואוו ,"ןָאשיײאיסָאסַא ירערביַאל
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 ,רעכיב ןעמענסױרַא טנָאקעג ןבָאה רעד

 ןבָאה רעדילגטימ יד עכלעוו רַאֿפ ןוא

 ןיא ,לָאצּפָא ןסיוועג ַא ןלָאצ טֿפרַאדעג
 -גייא ןרעטעּפש ןענייז קעטָאילביב רעד

 -ָאֿפ א ןוא סעיצקעל ןרָאװעג טריֿפעג

 ןגעלֿפ רענדער עלַארעביל ואוו םור

 רעביא ןטַארעֿפער טימ ןטערטסױרַא
 -ַארֿפ ענײמעגלַא ,ןעמעלבָארּפ עשידיי
 -ַאב רעלַאסרעוװינוא ןוֿפ ןגַארֿפ ןוא ,סעג

 ,גנוטייד
 ,ןָא ביוהנָא עמַאס ןוֿפ זַא ,רָאלק זיא

 יס ןענוֿפעג "תירב ינב; ןיא ןבָאה
 -עג ַא ,ןטנעגילעטניא ייס ,ןדיי עטושּפ
 יד וליֿפַא ןוא ,םייה עכעלטֿפַאשלעז

 יד ןוא םזימרָאֿפעה ןוֿפ רעקידיירּפ
 -קָאדָאטרָא ןוֿפ רעקידיײטרַאֿפ עקרַאטש
 -וצ טזיוהעג טרָאד ןבָאה םוטנדיי ןשיס

 .ןעמַאז
 יד סָאװ ןליצ ערעדנַא יד ךיוא

 ןענייז טלעטשעג ךיז ןבָאה רעדנירג

 -נַאליֿפ .ריּפַאּפ ןֿפױא ןבילבעג טינ
 ענייז ןוֿפ ענייא ןרָאװעג זיא עיּפָארט
 -רַאֿפ ןָא 1868 ןוֿפ ,ןטייקיטעט טּפיוה
 ןעיוב טימ תירב ינב רעד ךיז טמענ
 ,סמינקז בשומ ,רעזייה םימותי תיב
 ײשרַאֿפ ןוא ,סמירָאטינַאס ,ןלָאטיּפש
 -ידיי ןיא סעיצוטיטסניא עכעלנע ענעד
 ןוא ,דנַאל ןרעביא סעדניימעג עש
 -יטסניא עשיּפָארטנַאליֿפ ןֿפלעהסױרַא

 -גירגעג ןבָאה ערעדנַא סָאװ סעיצוט
 -טיונ ןוא סעיצוטיטסניא ךיוא יו ,טעד
 ןוֿפ טייצ ןיא ללכב ןשטנעמ עקידנדייל

 ןעגנוציײלֿפרַאֿפ ,תוֿפירש יוװ ,ןקילגמוא
 .ןכיילג סָאד ןוא

 תירב ינב ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא
 ןוֿפ ןעלטיּפַאק ענייֿפ ןבירשרַאֿפ ןענייז
 ןגעק תונלדתש קיטייצכיײלג ןוא ףמַאק
 ןוֿפ ענעטילעג יד ףליה וצ ,ןעמָארגָאּפ
 ַא ןוא עיצידַארט ַא -- תונברק יד
 טגלָאֿפ תירב ינפ רעד סָאװ טייקיטעט

 ןיוועל יאול

 םולש תירב ןוֿפ רעריֿפ

 ,גָאט וצ טנייה זיב ךָאנ

 -ברק יד רַאֿפ טייקיטעט:-ףליה ןייז

 סָאװ יד ןעװעטַאר וצ ,םזיצַאנ ןוֿפ תונ

 -ַאב ַא זיא ,ןעװעטַאר טנַאקעג טָאה'מ

 טָאה רע .עקיטכיוו ַא ןוא עקידנטייד

 יד סָאװ סעיצקַא ןיא ןעמונעגלײטנָא

 טײקכעלטנֿפש עשידיי רענַאקירעמַא

 תוטיחש-יצַאנ יד ןגעק ןעמונעגנָא טָאה

 -עמַא רעד ךרוד זיא רע ,ןדיי ףיוא

 -לעוו ןוֿפ ,ץנערעֿפנָאק עשידיי רענַאקיר

 ,רעדנירג יד ןשיווצ ןעוועג זיא רע רעכ

 רָאװא יד ןֿפַאש ןיא םַאזקריוװ ןעוועג

 ןזיוװַאב טָאה סָאװ ,?דרָאָאב ישזדויֿפער

 יצַאנ יד ןוֿפ ןדיי לָאצ ַא ןעװעטַאר וצ

 -רעבירַא ןֿפלָאהעג טָאה ,לגענ-ןטיוט

 -ותי ,ןעגנילטכילֿפ ןצעזַאב ןוא ןעגנערב

 לָאצ ַא ןטלַאהסיוא ןֿפלעה ןוא םימ

 -ַאה יד ףיוא ,ײכנַאש ןיא ןעגנילטכילֿפ

 .עניטסעלַאּפ ןיא ןוא ,ןעלזדניא רעיַאוו

 -סירֿפ ענייז ןוֿפ טָאה תירב ינב רעד

203 



 ןֿפלעה טימ ןבעגעגּפָא ךיז ןרָאי עט

 טָא .ןטנַארגימיא יד "ןריזינַאקירעמַא;

 ענעדײשרַאֿפ ןיא טָאה טייקיטעט יד

 :ןעמרָאֿפ ענעדײשרַאֿפ ןעמונעגנָא ,ןטייצ

 ענעמוקעג-יינ יד ןצעזַאב וצ טעברַא

 ןטעברַא ,שילגנע ןענרעל ,דרע ףיוא

 ןצעזעג עיצַארגימיא ערעסעב רַאֿפ

 -בַאֿפ ןוא ענירג יד רַאֿפ ןלוש ןדנירג

 ןדנירג זיב ,ןטקעיארּפ ערעדנַא ענעדייש

 + ןֿפלעה וצ אקיסקעמ ןיא גנולײטּפָא ןַא

 -גײרַא יז ןֿפלעה ןוא ןדיי טרָאד ןצעזַאב

 -יבַאקירעמַא-םורד רעיינ רעד ןיא ןסַאּפ

 .ערעֿפסָאמטַא רעש

 טוָאל ץַאלּפ רעטצענערגַאב רעד

 יד ןיא רעטיירב ןייגנירַא טינ זדנוא

 ןוֿפ ןטייקיטעט-המחלמ ענעדײשרַאֿפ

 טעברַא ןייז ףיוא לעיצעּפס ,תירב ינב

 -ניב רענַאקירעמַא ןוֿפ טייצ רעד ןיא

 ינַאגרָא טָאה רע ןכלעוו ןיא גירק-רעג
 ןשידיי ןצנַאג ַא טַאטשעגסיױא ןוא טריז

 -טלעו רעטשרע רעד ןיא ,טנעמיגער

 -למ-טלעוו רעטייווצ רעד ןיא ,המחלמ

 -נַא לָאצ ַא ףיוא ןוא םזישַאֿפ ןגעק המח

 ,ןטעטיױויטקַא ערעד

 -ּפַא רעבירעד ָאד ךיז ןלעוו רימ

 -עליזקוא ענעדײשרַאֿפ יד ףיוא ןלעטש

 תירב ינב רעד סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא-יר =

 ןלעטש עכלעוו ןוא ,טעדנירגעג טָאה |

 טייקיטעט רעד ןוֿפ לייט ַא רָאֿפ ךיז טימ

 .ןדרָא םענײמעגלַא םעד ןוֿפ

 ,סעיצַאנימירקסיד ןֿפמעקַאב וצ ידּכ

 עשיטימעסיטנַא ןוא ןעגנוגלָאֿפרַאֿפ

 יגב רעד טָאה ,ןדיי ןגעק עדנַאגַאּפָארּפ

 -יטנַא יד טעדנירגעג 1908 ןיא תירב

 -ַאגֹרָא עקיזָאד יד .גיל ןָאשיעמיעֿפעד

 טיירב זיא ןעמָאנ ריא סָאװ ,עיצַאזיינ

 -ַאב טימ ךיז טמענרַאֿפ ,טסואווַאב

 -ַאנימירקסיד ,ןטימעסיטנַא יד ןֿפמעק

 -נַאגַאּפָארּפ עשירעצעה-ןסָאר ןוא סעיצ

 -עג ױזַא ,ןוא ,תונלדתש טימ רָאנ ,עד

 -יעֿפעד-יטנַא יד .גנורעלקֿפױא ,ענעֿפור
 טידערק ריא ףיוא טָאה גיל ןָאשיעמ

 -רעד עריא רעבָא ,ןעגנואוטֿפיױא ךס ַא

 ט:ָאקעג לֿפײװצ ןָא ןטלָאװ ןעגנוכיירג

 רעקידנעטש ריא ןיא ןעוו ,ערעסערג ןייז

 יד ךיז וצ ןעמונעג יז טלָאװ ,טעברַא

 הרובג עשיזיֿפ יו עקיטסייג ןוא עציטש

 -עמַא ןיא ןסָאמ עשידיי עטיירב יד ןוֿפ

 .רעדנעל ערעדנַא ןוא עקיר

 -עג תירב ינב רעד טָאה 1922 ןיא

 ןיא ,"ןָאשיעדנוַאֿפ ללה- יד טעדנירג

 -יא וװָא יטיסרעווינוי, ןוֿפ סוּפמעק םעד

 -סיוא ךיז ?ללה, טָאה ןַאד טניז ."יָאניל

 -יזרעווינוא עלַא טעמּכ ןיא טײרּפשעג

 ןענייז סע עכלעוו ןיא ,דנַאל ןוֿפ ןטעט

 -וטס טנזיוט 53 רעביא ןסָאלשעגנָא

 ןוֿפ עבַאגֿפױא יד .רעדילגטימ-ןטנעד

 ןעניד; וצ זיא "ןָאשיעדנוַאֿפ ללה; רעד

 ,רעלערוטלוק סלַא ןטנעדוטס יד רַאֿפ

 רעכעלטֿפַאשלעזעג ןוא רעזעיגילער

 סָאװ ,םַארגָארּפ ַא טימ *...רעטנעצ

 -וטס יד ןריריּפסניא וצ טליצעג זיא

 -עטניא ןַא יז ןיא ןקעװֿפױא ןוא ןטנעד

 בוטלוק רעשידיי וצ ץרא ךרד ןוא סער

 ?,..סעיצידַארט ןוא

 -נָא טרעוו גנולײטּפָא "ללה; עדעי

 -ַארּפ א רעדָא ,יַאבַאר ַא ךרוד טריֿפעג

 טייקיטעט יד .רעדיֿפ טנגוי ןלענָאיסעֿפ

 -ַאנ , קיגנעהּפָא זיא עּפורג עדעי ןוֿפ

 טייטש סָאװ ,ןשטנעמ םעד ןוֿפ ,ךעלריט

 זדנוא ליֿפױװ ףיוא ןוא ,ץיּפש רעד ןיא

 -עג ייז ןוֿפ ךס ַא ןרעוו ,טנָאקַאב זיא

 יֿפנָא עטמיטשעג-לַארעביל ןוֿפ טריֿפ

 ןרעוו ןטייקיטעט ערעייז ןשיווצ ןוא רער

 ןיא ןסַאלק ןסָאלשעגניא ךיוא טֿפָא

 ערעדנַא ןוא דוטַארעטיל עשידיי ,שידיי

 ,ןדנַאטשנגעג עכעלנע

 -עג תירב ינב רעד טָאה 1928 ןיא

 סיווריוס לַאנָאשיעקָאװא ַא טעדנירג

 ןוא םירוחב עשידיי ןֿפלעה וצ ,"ָארויב
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 -רַא ,סעלעטש .,סבַאשזד ןגירק ךעלדיימ

 ,ללכב טעב

 -גולײטּפָא ךיוא טָאה תירב ינב רעד

 ערעדנוזַאב ַא ןוא רענעמ עגנוי רַאֿפ ןעג

 טוג ױזַא ,ןעױרֿפ עגנוי רַאֿפ גנוליײטּפָא

 טנָאקַאב זיא סָאװ ,גנולײטּפָא ןַא יו

 -ייה רַאֿפ ,?ףעלַא קידצ ףעלַא; סלַא
 -ײטּפָא עכעלנע ןַא ןוא ךעלגניי לוקס

 רע ןוא .ךעלדיימ לוקס-ייה רַאֿפ גנול

 -ןעיױרֿפ ַא ,ךיוא ךעלריטַאנ ,טגָאמרַאֿפ

 : ,גנולײטּפַא

 ינב רעד טגָאמרַאֿפ םורַא ןוא םורַא

 ןעיורֿפ 290 ,סעשזדַאל 750 רעכעה תירב

 ןיא סעּפורג טנגוי 900 ןוא ,סרעטּפַאשט

 ןוֿפ לטעטש ןוא טָאטש רעדעי טעמּכ

 ' -ילגטימ ַא טימ ,עדַאנַאק ןוא עקירעמַא

 טנזױט 224 רעכעה ןוֿפ טֿפַאשרעד

 ,עכעלטנגוי ןוא ןעיורֿפ ,רענעמ

 -רעדילגטימ רעסיורג ַאזַא טימ ןוא

 רעטסערג רעד ןעוו לעיצעּפס ,טֿפַאש

 סַאלק-לטימ ןוֿפ טײטשַאב יז ןוֿפ לייט

 טינ זיא ,ןלַאנַאיסעֿפָארּפ ןוא ,ןטנעמעלע

 תירב ינב רעד סָאװ רעדנואוו ןייק
 ןוא סולֿפניײא ןסיורג ַאזַא סיוא טקריוו

 -עט עטגײװצרַאֿפ ַאזַא טימ ןייגנָא ןָאק

 "ונעג יד לָאמ עלַא קידנבָאה ,טייקיט

 ןָאק ןוא ,ןעלטימ עלעיצנַאניֿפ עקידנג

 טינ ,ןעמוס עקיזיר ןֿפַאש ףיוא ייברעד

 ,טעטיװיטקַא רענעגייא ןייז רַאֿפ רָאנ

 -רַאֿפ יד ןכַאמ ןענָאק וצ ידּכ ךיוא רָאנ

 ײלרעלַא וצ ןעגנורעייטשייב ענעדייש

 ,ןוא ,עקיטֿפרעדַאבטיונ ,סעיצוטיטסניא

 םעד וצ .לעיצעּפס ןרָאי עטצעל יד

 .עניטסעלַאּפ ןוֿפ יױבֿפױא

 שטָאכ זַא ,ןגָאז וצ קיטיונ זיא ָאד

 -נָא טינ לעיציֿפָא טָאה תירב ינב רעד

 ןוא ,םַארגָארּפ עשיטסינויצ יד ןעמונעג

 -עג טינ ןבָאה רעדנירג ענייז שטָאכ

 ןֿפלעה ןגעוו ןליצ ענייק ךיז טלעטש

 -ץרא ןיא דנַאלמיײה עשידיי ַא ןעיוב

 ויטקַא רעייז רעבָא רע זיא ,לארשי

 טָאה רע .טעברַא רעשיטסינויצ רעד ןיא

 ייווַצ טױבעגֿפױא טרָאד טציא זיב ןיוש

 ויטקַא ךיז טקילײטַאב רע :;סעינָאלָאק

 ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ סעינַאּפמַאק עלַא ןיא

 ,הסדה יװ ,סעיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ

 ;ערעדנַא ןוא תמיק ןרק ,דוסיה ןרק

 -רעווינוא ןשיאערבעה ןרַאֿפ טלעג טיג

 ןוא ,סעיצוטיטסניא ערעדנַא ןוא טעטיס

 -ילֲאּפ עלַא ןיא וויטקַא ךיז טקילײטַאב

 -יטסינויצ רעד ןוֿפ סעינַאּפמַאק עשיט

 ,גנוגעווַאב רעש

 ,ןזיוװַאב ךיוא טָאה תירב ינב רעד

 ןדרַא רעשידיי רעדנַא ןייק סָאװ סָאד

 וצ --- ןזיוװַאב טינ טָאה עקירעמַא ןיא

 -ינַאגרָא עלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא ןרעוו

 רעד טָאה 1927 רָאי םעד זיב .עיצַאז

 20 ןיא ןשזדַאל 150 טגָאמרַאֿפ ןדרָא

 טָאה 1927 ןיא .רעדנעל ענעדײשרַאֿפ

 טריקסיֿפנָאק ןוא ןטָאברַאֿפ רעלטיה

 ןיא ןדרָא םעד ןוֿפ םוטנגייא סָאד

 -ָאלסָאכעשט ןוא ךיירטסע ,דנַאלשטיײד

 -נעל עלַא ןיא ,םעד ךָאנ ןוא ,עיקַאװ
 ןבָאה תולייח עקיטולב ענייז סָאװ רעד

 ןוֿפ ךס ַא ןיא ןענייז טציא .טשרעהַאב

 ןשזדַאל תירב ינב יד רעדנעל ענעי

 -ילצכיילג .ןרָאװעג טבעלעגֿפױא רעדיוו

 ןטײרּפשסיױא ןעמונעג ךיז רע טָאה קיט

 ןוא ,עּפָאריײא ןיא רעדנעל ערעדנַא ןיא

 ואוו ,עקירעמַא-לַארטנעצ ןוא -םורד ןיא

 -ירֿפ ןשזדַאל תירב ינב ןייק ןענייז סע

 .ןעוועג טינ רע

 ןבָאה רעדנירג יד סָאװ ליצ םעד

 ןקינײארַאֿפ וצ טלעטשעג טַאהעג ךיז

 בױהנָא ןוֿפ דלַאב ייז ןבָאה ,ןדיי עלַא

 -נָא ןיא ,ןכעלקריװרַאֿפ טנָאקעג טינ

 ןדרָא ןַא ןעוועג תירב ינב יד זיא ,ביוה

 ןדיי עשטייד ךעלסילשסיוא טעמּכ ןוֿפ

 -עג ןענייז ןשזדַאל ענייז עלַא טעמּכ ןוא

 רעשטייד רעד ןיא ןרָאװעג טריֿפ
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 ןעוו ,רעטעּפש ןרָאי טימ רעבָא .ךַארּפש

 ןעמָארטשנײרַא ןביוהעגנָא ןבָאה סע

 -ַאב ןייז ךיז טָאה ,ןדיי ערעדנַא ןסָאמ

 ןֶא ןענייז טנייה ןוא טרעדנעעג דנַאטש

 ןוא ןטרָאס ײלרעלַא ןסָאלשעגנָא םיא
 סַאלקלטימ ךעלכעזטּפיוה ,טגָאזעג יו

 טקיטױנ טנעמעלע רעד טָא ,ןשטנעמ

 -סנערושניא יד ןיא קרַאטש טינ ךיז

 זיא םיא ייב .ןדרָא ןַא ןוֿפ ןטיֿפענעב

 -טּפיוה ,תירב ינב ןיא טֿפַאשרעדילגטימ

 -רַאֿפ ,שזיטסערּפ ןוֿפ עגַארֿפ ַא .ךעלכעז

 לײטנָא ןוא טנײרֿפ עטוג טימ ןעגנערב

 ,ןטייקיטעט עכעלטֿפַאשלעזעג ןיא ןעמענ
 ןיא רַאֿפרעד ךָאנ טָאה תירב ינב רעד

 -עב יד טֿפַאשעגּפָא ןרָאי רעקיצניינ יד

 רעד רעבירעד זיא רע .ןעגנולָאצ טיֿפענ

 טָאה סָאװ .,ןדרָא רעשידיי רעקיצנייא

 ,ןטיֿפענעב ןייק טינ

 לָאצ ַא סױַא טיג תירב ינב רעד

 .ךַארּפש רעשילגנע רעד ןיא ןלַאנרושז

 זיא ,"ילטנָאמ שיאושזד לַאנָאשענ יד;

 ,ןדרָא םעד ןוֿפ ןַאגרָא רעלעיציֿפָא רעד

 גניר רעטעברַא רעד

 ןוֿפ רענייא זיא גניר-רעטעברַא רעד

 סָאװ ,סנדרָא רעטעברַא עשידיי יירד יד

 -ײ;רַאֿפ יד ןיא טציא ןריטסיזקע סע

 -יטציא ןייז טיול ןוא ,ןטַאטש עטקינ

 ינב םעד ךָאנ רע זיא ,סיורג רעק

 -טימ לָאצ ןיא רעטסערג רעד ,תירב

 | ,רעדילג

 -רעטעברַא ןוֿפ טֿפַאשרעדילגטימ יד

 -ייז עכלעוו ,טנזיוט 70 םורַא זיא גניר

 700 רעביא ןיא טריזינַאגרָא ןענ

 -נערב עקידנדייר - שילגנע ןוא -שידיי

 -ַאק ןוא עקירעמַא רעביא סעשט

 רעד ןוֿפ לָאצ עסיורג ַא רעייז .עדַאנ

 -ַאב טֿפַאשרעדילגטימ גניר-רעטעברַא

 ןייז ץָארט .ןשטנעמ ערעטלע ןוֿפ טייטש

 לייט רעסיורג רָאג ַא טײטשַאב ,ןעמָאנ

 גנַאל ןיוש טֿפַאשרעדילגטימ ןייז ןוֿפ

 ןוֿפ לָאצ עסיורג ַא .רעטעברַא ןוֿפ טינ
 ,רעמערק עניילק רָאנ טינ ןענייז ייז

 -עלע סַאלק-לטימ ערעדנַא ןוא ןטנעגַא

 -ַאֿפ עטעברַאעגֿפױרַא ךיוא רָאנ ,ןטנעמ

 ןבָאה סָאװ ,טײלטֿפעשעג ,ןטנַאקירב

 -רַא רעד טימ ןָאט וצ טינ גנַאל ויוש

 טימ וליֿפַא רעדָא ,גנוגעווַאב רעטעב

 ןטכילֿפרַאֿפ סָאװ ,ןּפיצנירּפ עסַאלב יד

 ןיא; רעדילגטימ גניר רעטעברַא יד

 וצ ןלַאו עכלעוו דנעגריא ןוֿפ טייצ

 סױרַא ןלעטש סָאװ ,ןעײטרַאּפ ןציטש

 ןוֿפ גנוריֿפנייא יד םַארגָארּפ רעייז ןיא

 רעשימָאנַאקע ןוא טײהיײרֿפ רעשיטילָאּפ

 ."טייהכיילג

 טעדנירגעג זיא גניר רעטעבױַא רעד

 -עברַא ןַא סלַא 1900 רָאי ןיא ןרָאװעג

 -ַאיצָאס עטמיטשַאב טימ ,ןדרָא רעט

 ,עיניל ןסַאלק ַא טימ ,ןליצ עשיטסיל

 דילגטימ גניר רעטעברַא רעדעי זַא
 ןוֿפ דילגטימ ַא ןרעוו רָאנ טינ ףרַאד

 ןוֿפ טייצ ןיא ןעמיטש ךיוא רָאנ .ןָאינוי

 עריא סָאװ יײטרַאּפ ַאזַא רַאֿפ ןלַאװ

 -טַאוװירּפ ןוֿפ גנוֿפַאשּפָא יד ןענייז ןליצ

 ,םוטנגייא

 -ּפעק ןוא רעכַאמקוָאלק עפורג יד

 םעד טעדנירגעג ןבָאה סָאװ ,רעכַאמ

 -עג טַאהעג ךיז ןבָאה ,גניר רעטעברַא

 ןיא ןליצ -- ןליצ עטמיטשַאב טלעטש

 רעייז טקירדעגסיוא ןבָאה ייז עכלעוו

 רעייז ,ףמַאק - ןסַאלק םוצ גנואיצַאב

 ןוא ,טלעוו עקידרשוי ַא וצ גנובערטש

 ,עיצַאזינַאגרָא יד זַא ,גנַאלרַאֿפ רעייז

 ןעגנערב ןֿפלעה לָאז ןדנירג ייז סָאװ
 ,טלעוו עקידרשוי יד טָא

 ןעוועג טינ זיא קנַאדעג רעזדנוא;

 טימ ןַאמ ןקנַארק ַא ןגרָאזַאב וצ זיולב

 טלייצרעד ,"ךָאװ ַא רעלָאד עכעלטע

 עטשרע יד ןוֿפ רענייא ,ןָאדרָאג .ַא .ַא

 רָאּפ ַא טימ ױרֿפ ַא ןוא ,/ ,רעדנירג

 ןַאמ ריא ןעו ,רעלָאד טרעדנוה
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 ןבָאה סָאד טינ טייוו ,ןיינ .טברַאטש

 ,טניימעג רימ

 ליֿפ ַא ןעוועג זיא קעווצ רעזדנוא;
 ...רערעטיירב ןוא רערעֿפיט ,רערעכעה

 -עג ערעסעב ַא טימ טלעוו ערענעש ַא

 -רַאֿפ ןייז ןלָאז ןשטנעמ ואוו ,טֿפַאשלעז

 זילב טינ ןבעל רעייז טימ טרעכיז
 רענייא רעדעי עקַאט רָאנ ,טיוט ןכָאנ

 טייצ רעד ןיא טגרָאזרַאֿפ ,טבעל סָאװ

 ,סיטעיײסָאס ןוֿפ טינ ,טיײהקנַארק ןוֿפ

 ןענײארַאֿפ גנוציטשרעטנוא ןוֿפ טינ

 -לעזעג רעצנַאג רעד ןוֿפ עקַאט רָאנ

 ,טסבלעז .טֿפַאש

 ןייז לָאז טֿפַאשלעזעג עצנַאג יד;

 רַאֿפ עלַא .עילימַאֿפ עכעלטניירֿפ ןייא

 .?ןעמעלַא רַאֿפ רענייא ןוא םענייא

 -רַא רעד זיא ןרָאװעג טעדנירגעג

 -ָאקע יד; ןעוו טייצ ַא ןיא גניר רעטעב

 יד ןוֿפ עגַאל עלַאיצָאס ןוא עשימָאנ
 רעגרע ןעוועג זיא רעטעברַא עשידיי

 ןעוועג ןענייז תוריכש יד .טכעלש יו
 "עג זיא םעטסיס-ץיווש יד ,עכעלנעלק

 -לעוו רעטנוא ,םעטסיס-טּפיוה יד ןעוו

 יד ,טעברַאעג ןבָאה ןטנַארגימיא יד עכ

 ןענייז רעטעברַא יד ןוֿפ ןעגנוניואוו

 טפול ןָא ,קיצומש ,גנע ,ןיילק ןעוועג

 -ַאב יז ןענייז ןטלעז טינ .טכיל ןָא ןוא

 ,תוריד רַאֿפ רָאנ טינ ןרָאװעג טצונ

 ,ןַאמ רעד ואוו ,רעּפעש סלַא ךיוא רָאנ

 -עג ןבָאה רעדניק יד ןוא בייוו יד

 זיא רעטעברַא רעשידיי רעד .טעברַא

 -נַארק ײלרעלַא ןֿפרָאװעגרעטנוא ןעוועג

 ןעוועג קידנעטש זיא טנוזעג ןייז ,ןטייק

 .?רַאֿפעג ןיא

 עשידיי יד ןעזעגסיוא טָאה יװ ןוא

 ? טייצ ןרענעי ןיא גנוגעװַאב רעטעברַא

 רעטשרע רעד ,םיױבנגיײֿפ .ב טלייצרעד
 רעטעברַא ןוֿפ רַאטערקעס לַארענעג

 ; זַא ,גניר

 ףיוא ןעוו טייצ ַא ןעוועג זיא סָאד;

 רעשיטסילַאעדיא רעד ןוֿפ למיה םעד

 ןבָאה קרָאי-וינ ןיא עינָאלאק רעשידיי

 -געמ ,ןגױצרַאֿפ סנקלָאװ עצרַאװש ךיז

 רענייא ןביולג טרעהעגֿפױא ןבָאה ןעשט

 טָאה סָאװ ,רעדעי ןוא ,ןרעדנַא םעד

 -עג טָאה ,טַאהעג טֿפַארק לסיכ ַא רָאנ

 ,טייז ןייז ףיוא ןגיוצ

 : ןיקסַאב ףסוי
 ,ר .ַא ןוֿפ רַאטערקעס-לארענעג

 ,גנוגעוװַאב יד ןרָאװעג זיא ןסירעצ;
 טכַאנרעביא ןענייז סנָאינוי סנָאיציזָאּפָא
 יד ןיא ןעגנוטלַאּפש ,ןרָאװעג ןֿפַאשעג

 -ינַאגרָא יד ןיא ןעיירעקנַאצ ,ןעײטרַאּפ
 ןוא קנער, יד ןוֿפ ןסַאמ . .. ןענָאיצַאז
 ךעלרע רעמיא ןבָאה סָאװ יד ,"ליַאֿפ
 ערעווש יד ןֿפלָאהעג לעיּפיצנירּפ ןוא

 ןיא ןענייז ,גנוגעוװַאב רעד ןוֿפ טעברַא
 רעסַאװ םעד ףיוא יו והבו והות םעד
 ...ןבילבעג

 ןשטנעמ יד ןוֿפ עלעֿפײה ַא ייב זיא,

 ןעמ זַא ,קנַאדעג ַא ןרָאװעג ןריובעג
 -יא ואוו .ךַאז ַאזַא ןעיוב סעּפע ףרַאד
 ןוא ןרעגַאל ענעדיײשרַאֿפ ןוֿפ ןטסילַאעד
 יו ןענָאק ןלָאז ןשטנעמ ענענָאזעג ײרֿפ
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 יו ןֹוא ןעמוקנעמַאזוצ עילימַאֿפ ןייא

 יד ןדיירסיוא ךיז טנײרֿפ עטוג עתמא

 רשנייא ןגרָאז ךיוא ,רעצרעה ערעווש

 ןענייז ןטַאטיצ עלַא) ?ןטייווצ םעד רַאֿפ

 רעטעברַא ןוֿפ עטכישעג; סקַאז .ש ןוֿפ

 .(סנייא דנַאב ,"גניר

 -עֿפמעק יד ,רעטעברַא עטושּפ יד

 -ָאה עטמיטשעג-שיטסילַאיצַאס ,עשיר

 עטוג יירד טַאהעג ןבָאה ,סעקינשַאּפער

 ןַא ןדנירג וצ :תונװּכ עסיורג ןוא

 ַא יװ ןעניד לָאז סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא

 ןשידיי םעד רַאֿפ ץיירק רעטיור ןימ

 טימ ןוא ,עילימַאֿפ ןייז ןוא רעטעברַא

 -עווַאב רעטעברַא רעד ןוֿפ טייצ רעד

 -ַאגרָא רעטעברַא ןַא ןייז לָאז יז { גנוג
 ןֿפױא ןציטש ךיז לָאז סָאװ ,עיצַאזינ

 םעד ןיא ןֿפלעה ןוא ףמַאק-ןסָאלק

 יז ןוא ,טלעו רעײרֿפ ַא רַאֿפ ףמַאק

 עשידיי ואוו עיצַאזינַאגרָא ןַא ןייז לָאז

 ךיז ןלָאז ןעגנוטכיר עלַא ןוֿפ רעטעברַא

 יו ,שכיײלג יוװ ןעמוקֿפױנוצ ןענָאק

 ןלאעדיא ערעייז ןריטוקסיד ,טנײרֿפ

 ירא ןֵא -- טײהײרֿפ רעבלעז רעד טימ

 קנָאדעג ןוֿפ טײהײרֿפ טימ עיצַאזינַאג

 :ןרעדנַא ןשיוצ ךיז טגָאז ,ןדרָא ןַא

 עשידיי יד וצ ףור ןטשרע םעד ןיא

 גניר רעטעברַא רעד סָאװ רעטעברַא

 ןרעוו ןייז ךָאנ דלַאב ןזָאלעגסױרַא טָאה

 ; ךיז טגָאז ,ןדרָא ןַא

 זיא גניר רעטעברַא ןוֿפ טסייג רעד;
 ןעקנעד ןיא טײהײרֿפ ןוֿפ טסייג רעד

 ןוֿפ טעטירַאדילָאס ןוֿפ ןוא ןבערטש ןוא

 -ניא יד וצ טײהײרֿפ ןוא רעטעברַא יד

 (לייז) ריא ןוא ,סַאלק רעייז ןוֿפ ןסערעט

 -סיוא ןוא גנוקירדרעטנוא ןגעק ףמַאק

 -מעמ ענייז ןוֿפ סָאװ ,ץלַא ...גנוטייב

 עזיד רָאנ זיא ,טרעדָאֿפעג טרעוו סרעב

 -כַא ןוא טײקהײרֿפ ןוא טעטירַאדילָאס
 "יֿפָאזָאליֿפ ןוא עזעיגילער עלַא וצ גנוט

 ,סקַאז .ש) ?...ןעגנוגייצרעביא עֶש

 דנַאב ,"גניר רעטעברַא ןוֿפ עטכישעג;
 . ,(סנייא

 גניר רעטעברַא רעד יוװ גנַאל ױזַא |

 -יירט ןוא טעטירַאדילָאס עזיד; טָאה

 עזעיגילער עלַא וצ גנוטכַא ןוא טייה

 -נָא "ןעגנוגייצרעביא עשיֿפָאזָאליֿפ ןוא

 ןדרֶא רעד זיא .טיהעגּפָא ,ןטלַאהעג

 רעד ןעוועג רע זיא ,ןסקָאװעג קישַאר

 -ידיי רעטריזינַאגרָא רעד ןוֿפ ץלָאטש

 -עווַאב רעטעברַא רענײמעגלַא יו רעש

 ענייז ןיא ןגיוזעגניירא רע טָאה ,גנוג

 -ַאוער עקידנעמוקנָא רדס3 יד ןעייר

 ןּוא ןטסידנוב ,ןטסילַאיצָאס ,ןרענָאיצול

 -ֹוקעגנָא ןענייז סָאװ ,רעֿפמעק ערעדנַא

 לעיצעּפס ,םייה רעטלַא רעד ןוֿפ ןעמ

 -סיוא .עטיל ןוא ןליוּפ ,דנַאלסור ןוֿפ

 ךָאנ סע טדער ןרעֿפיצ ןיא טקירדעג

 טָאה 1901 ןיא : רעטרעוו ןוֿפ רעקרַאטש

 872 זיולב טַאהעג גניר רעטעברַא רעד

 -עּפש רָאי ןעצ טימ רעבָא ,רעדילגטימ

 -טימ ןייז ןיוש טָאה ,1910 ןיא ,רעט

 טנזיוט 28 ןֿפָארטעגנָא טֿפַאשרעדילג

 15 עקידרעטייוו יד ןיא ןוא 866 טימ

 ןיב רע טכיירגרעד ,1922 ןיא ,רָאי

 ,רעדילגטימ 791 ןוא טנזיוט 4
 ןוא ןײגנײרַא טינ ַאד ןֿפרַאד רימ

 25 יד טָא ןרָאי ערעסָאװ ןרעלקרעד:

 -ַאב עשידיי יד יװ ,ןעוועג ןענייז רָאי
 ,ןסקַאוװעג זיא עקירעמַא ןיא גנורעקלעֿפ

 יד טָא ןיא זיא סע סָאװ םעד ןגעוו ןוא
 -ייא ןיא ןעמוקעגרָאֿפ ןרָאי עשירָאטסיה
 רעבָא .דנַאלסור ןיא לעיצעּפס ןוא ,עּפָאר

 ,ןלַאעדיא עסיורג יד ןָא זַא ,זיא רָאלק
 ךיז ןיא טָאה גניר רעטעברַא רעד סָאװ
 -יור רעד ןרעוו ןייז ןָא ,טרעּפרעקרַאֿפ
 -עוװַאב רעטעברַא רעד ןוֿפ ץיירק רעט
 סָאװ ,ןכַאז ערעדנַא ליֿפ ןוֿפ ןוא ,גנוג

 טדיישרעטנוא קרַאטש ױזַא םיא ןבָאה
 -רַאֿפ ןוא סנדרָא עשיטַאבעלַאב יד ןוֿפ

 ןזיװַאב טינ לָאמ ןייק רע טלָאװ ,ןענייא
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 .ףױרַא גְרַאב גישַאר ױזַא ןזײרּפש וצ

 ןביילב ןייז ןוא קירוצ גנַאג רעד
 ןביוהעגנָא ךיז טָאה ץַאלּפ ןייא ףיוא

 "ונעג ןבָאה ןעייר ענייז ןיא ןעוו ןַאד

 העד רעמ ןוא ןעזנָא רעקרַאטש ךיז ןעמ

 עשרעטעברַא-טנַא ענעדײשרַאֿפ ןגָאז

 טֿפַאשרעריֿפ ןייז ןעוו ןוא ,ןטנעמעלע

 -גירּפ-טנורג יד ןבעגֿפױא ןעמונעג טָאה

 -עלָאט -- גניר-רעטעברַא ןוֿפ ןּפיצ
 -גירגעג זיא רֶע רעכלעוו ףיוא ,ץנַאר
 .ןרָאװעג טעד

 דנַאטשוצ םעד טָא ןוֿפ םינמיס
 ,רעירֿפ ןעז ןביוהעגנָא ךָאנ ךיז ןבָאה
 קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ןענייז ןוא
 עכעלרעניא ענעדײשרַאֿפ יד ךרוד
 ,"עגנויא יד ןוֿפ ףמַאק רעד יוװ ,ןֿפמַאק
 ןוא ןלוש רעדניק יד רַאֿפ ףמַאק רעד
 ךיז טָאה ןטסרָאלקמַא רעבָא .ערעדנַא
 "עד ייב ןריזילַאטסירקסיױא ןעמונעג סע
 ןעוו ,1920 ןוֿפ ןָאשנעוװנָאק רעקרַאונ
 טָאה ג:יר רעטעברַא ןוֿפ טֿפַאשרעריֿפ יד
 -רַאֿפ וצ ךוזרַאֿפ ןטשרע םעד טכַאמעג
 ןוֿפ גנורעלקרעד-ןּפיצנירּפ יד ןטייב
 -שברַא ןוֿפ דילגטימ רעדעי זַא; םעד
 רעד רַאֿפ ןעמיטש ףרַאד גניר רעט
 ןֿפױא טייטש סָאװ ,ײטרַאּפ רעשיטילָאּפ
 -טַאװירּפ ןֿפַאשּפָא ןוֿפ טקנוּפדנַאטש
 -רַאּפ רעד רַאֿפ ןעמיטש; וצ ,"םוטנגייא
 יד ליצ-דנע ריא רַאֿפ טלַאה עכלעוו ,ייט

 ילָאּפ רעקידנעטשלוֿפ ןוֿפ גנוריֿפנייא
 -ַארקָאמעד רעלעירטסודניא ןוא רעשיט
 .?עיט

 טָאה ףמַאק-ןּפיצנירּפ םעד טָא םורַא
 עיציזָאּפָא ןַא טריזילַאטסירקסיױא ךיז
 ןטלַאהנָא רַאֿפ טֿפמעקעג טָאה עכלעוו
 רעטעברַא ןוֿפ רעטקַארַאכ ןסַאלק םעד

 ןַא יו רעמ טינ-ןעוועג זיא סָאד .גניד
 ,בױהנָא

 רעקניל רעד ןגעק ףמַאק םעד ןיא
 רעטניה טַאהעג טָאה עכלעוו ,עיציזָאּפָא

 -נערב רעטרעדנוה ןוֿפ עציטש יד ךיז
 . -רעריֿפ גניר רעטעברַא יד טָאה ,סעשט

 -מָאק רָארעט ַא גנַאג ןיא טזָאלעג טֿפַאש

 ןכַאמ ,רעדילגטימ ןסילשסיוא יו ,עינַאּפ

 טע סרעבמעמ; רַאֿפ רעדילגטימ

 ,סעשטנערב ןריזינַאגרָאער ,?שזדרַאל

 -נַא ןוא ןטעטימָאק טקירטסיד עצנַאג

 ,ןעלטימ ערעד

 . ךָאנרעד זיא רָארעט רעבלעז רעד

 יד ןיא ןרָאװעג ןגָארטעגרעבירַא ךיוא

 24 יד ןוֿפ 18 ןוא ,ןלוש גניר רעטעברַא

 ןסָאלשעגסיוא ןענייז ןלוש רעקרָאי-וינ
 | .ןרָאװעג

 ןַאמצלַאז ןבואר

 רָאלק זיא עּפורג רעקניל רעד רַאֿפ

 -עברַא ןוֿפ טֿפַאשרעריֿפ יד זַא;ןרָאװעג

 ,ץלַא ףיוא ןסָאלשטנַא זיא גניר רעט

 עיצַאזינַאגרָא יד ןכערבעצ זיב וליֿפַא

 זיא סע .עקניל יד ןבעגכָאנ טינ יבַא

 רעדנַא ןייק ןבילבעג טינ רעבירעד

 -ערגָארּפ ,םעיינ ַא ןדנירג יו געווסיוא

 ץרעמ ןט-30 םעד .,ןדרָא רעטעברַא ןוויס

 ןוֿפ גנודנירג יד ןעמוקעגרָאֿפ זיא ,0

 ,ןדרָא רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנרעטניא םעד
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 -ינַאגרָא ןַא ןיא ןסקַאוװעגסיוא זיא סָאװ

 -טימ טנזיוט 200 וצ טנעָאנ ןוֿפ עיצַאז

 .רעדילג

 ןַאד ןענייז רעדילגטימ טנזיוט ףניֿפ

 יד טָא ןוֿפ .גניר רעטעברַא ןוֿפ קעװַא

 ןסקַאװעגסיוא טציא זיא טנזיוט ףניֿפ

 סקלָאֿפ רעלַאנרעטַארֿפ רעשידיי רעד
 -רַא ןלַאנָאיצַאנרעטניא םעד ןוֿפ ןדרָא

 60 ןוֿפ החּפשמ ַא טימ ,ןדרָא רעטעב

 -שילגנע ןוא עקידנדער-שידיי טנזיוט

 זיא סָאװ ,רעדילגטימ עשידיי עקידנדער

 רעד ןיא רָאטקַאֿפ רעקיטכיוו ַא ןרָאװעג

 -עגלַא רעד ןיא יו גנוגעווַאב רעטעברַא

 .סַאג רעשידיי רעניימ

 רעטעברַא ןוֿפ טֿפַאשרעדילגטימ יד)
 ןַא ףיוא ןרָאי עטצעל יד טייטש גניר

 גנָאיש רעד סָאװ םעד ץָארט .טרָא

 ןרָאי ענעגנַאגרַאֿפ יד ךרוד זיא "לקריוס
 ךיז רע טריר ,ןסקַאװעגסיױא שביה

 טינ ,רעצנַאג סלַא ןדרָא רעד ,רעבָא

 -טימ טנזיוט קיצעביז .יד ןוֿפ רעטייוו

 לָאצ עסיורג ַא עכלעוו ןוֿפ ,רעדילג

 -לעװ לָאצ עשביה ַא ןוא ערעטלע ןענייז

 ,םינקז בשומ ַא ןיא ןיוש ךיז ןקיטיונ עכ

 רעטעברַא ןיא יו רָאי עכעלטע ןיוש ןוא

 ףמַאק ַא ןוא עיסוקסיד ַא ןָא טייג גניר
 ,סמיניקז בשומ רַאֿפ

 גניר רעטעברַא רעד זיא לֿפײװצ ןָא

 -ידיי רעד ףיוא עיצוטיטסניא עסיורג ַא

 -לוש ענעגייא ןייז טָאה רע .סַאג רעש
 -רעדניק טרעדנוה רעכעה ןוֿפ גנוגעוװַאב

 .רעדניק טנזיוט ףניֿפ רעכעה טימ ,ןלוש

 ,גַאלרַאֿפ םענעגייא ןַא טגָאמרַאֿפ רע

 -יב טסקעט סױרַא סנטסרעמ טיג סָאװ

 רע .ןלוש יד רַאֿפ רוטַארעטיל ןוא רעכ

 ,סרעטסעקרָא ,ןרָאכ לָאצ ַא טגָאמרַאֿפ

 -נַארק-זָאלוקרעבוט רַאֿפ םוירַאטינַאס ַא

 ,עניב-סקלָאֿפ יד ,ינ ,יטרעביל ןיא עק
 רַאֿפ ּפמעק ַא ןוא רעדניק רַאֿפ ּפמעק ַא

 ערעדנַא עקינייא ןוא ,ענעסקַאוװרעד
 ךיוא טלײט רע ןוא ,סעיצוטיטסניא

 טלעג עמוס עשביה ַא רָאי ןדעי סיוא

 ףליה יד רעבָא .עציטש ןוא ףליה רַאֿפ

 .וצ ךעלסילשסיוא טייג טיג רע סָאװ

 ,סעיצַאזינַאגרָא ןוא ןעגנוטייצ עכלצזַא

 טימ ךעלכעזטּפיוה ךיז ןעמענרַאֿפ סָאװ
 טימ ,עדנַאגַאּפָארּפ רעשיטעוװָאס-יטנַא

 -ער-ןטעוװָאס יד ןבָארגוצרעטנוא ףמַאק

 -יסערגָארּפ יד ןֿפמעקַאב וצ ןוא גנוריג

 ןיא ױזַא :עקירעמַא ןיא גנוגעווַאב עוו

 ,דנַאלטיוא ןיא ףליה ןייז טימ ךיוא

 ,ףליה עשידיי ןייז טימ ךיוא זיא ױזַא

 םעד ןוֿפ לייז ַא זיא גניר רעטעמרַא רעד

 רעטעברַא רעד ןוֿפ לגילֿפ ןטכער עמַאס

 טריציֿפינַאזרעּפ טרעוו סָאװ ,גנוגעוװַאב

 ןוא "רעקעוו; ?סטרעוװרָאֿפפ ןכרוד

 המחלמ וצ טֿפור סָאװ ,ןשטיוװָאמַארבַא

 ,דנַאברַאֿפ-ןטעוװָאס ןגעק

 עכעלנע ערעיזנַא ןוא ןלוש ,ןרָאכ יד

 ַא ןכַאמ סעיצוטיטסניא גניר רעטעברַא

 רעד ןוֿפ גנולקיװטנַא רעיז וצ גַארטייב

 רעבָא ,עקירעמַא ןיא רוטלוק רעשידיי

 -רעמ זיא טייקימטעט ןוא סקואוו רעייז

 עכלעוו ,טֿפַאשרעריֿפ רעד ץָארט ,סנטס

 ןייק ןבָאה טלָאוװעג טינ גנַאל ןרָאי טָאה

 סנטצעל זיב טָאה עכלעוו ןוא .,ןלוש

 סקלָאֿפ יד טציטשעג טינ יװ טעמּכ

 ,עניב

 ךָאנ טציא זיא גניר רעטעברַא ןיא

 עכלעוו ,רעדילגטימ לָאצ עסיורג ַא ָאד

 -לעזעג ןוא ןשיטילָאּפ םעד ןגעק ןֿפמעק

 ,גניר רעטעברַא ןוֿפ סרוק ןכעלטֿפַאש

 ןיא טריזינַאגרָא ןענייז רעדילגטימ יד

 "ָאק גניר רעטעברַא ןויסערגָארּפ םעד

 -עגסיוא ןָאטעג טָאה רעכלעוו ,טעטימ

 רעטיור רעד רַאֿפ טעברַא עטנכייצ

 ןגעק ףמַאק ןשיאָארעה ריא ןיא ײמרַא
 ןשידיי ןכרוד ,סעיטסעב יצַאנ יד

 ,"?ףילער רָאװ ןעשַאר, ןוֿפ *ליסנוַאק;
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 -יֿפ גניר רעטעברַא יד סָאװ ךַאז ַא --

 .ןָאטעג טינ טָאה טֿפַאשרער

 ַא סיורַא טיג גניר רעטעברַא רעד
 -טייצ ַא ,"דניײרֿפ רעד; לַאנרושז טַאנָאמ

 -ַאמ ַא ,"גנואיצרעד ןוא לוש, טֿפירש

 רעדניקא רעדניק רַאֿפ לַאנרושז טַאנ

 לקריוס סנעמקרָאװ, יד ןוא ?גנוטייצ

 עקידנדער שילגנע עגנוי יד רַאֿפ ,"לָאק

 .רעדילגטימ

 ןויצ ינב ןדרָא
 -יֿפָא רעד זיא ןויצ ינב ןדרָא רעד

 רעד ןוֿפ ןדרָא רעלַאנרעטַארֿפ רעלעיצי

 ,עקירעמַא ןיא גנוגעווַאב רעשיטסינויצ

 ,עיצַאזינַאגרָא ןַא זיא ןויצ ינב רעד

 -סינויצ רעד טימ טריאיליֿפַא זיא סָאװ

 ןוא ,עקירעמַא ןוֿפ עיצַאזינַאגרָא רעשיט

 םעד ןוֿפ דילגטימ ַא טרעוו רענייא ןעוו

 -טימ ַא שיטַאמָאטױא רע טרעוו ןדרָא

 -יטסינויצ רענַאקירעמַא רעד ןיא דילג

 -לֵא רעד ןיא ןוא עיצַאזינַאגרָא רעש

 -ַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעכעלטלעוו

 .עיצ

 יד ןוֿפ ענייא זיא סָאד זַא ,ךעלגעמ

 טניז זיא ןדרָא רעד סָאװרַאֿפ ןכַאזרוא

 רעלעיציֿפָא ןוא ,1907 ןיא גנודנירג ןייז

 ןסקַאװעגסיױא טינ ,1908 ןיא גנודנירג

 יד יוװ עיצַאזינַאגרָא ןסַאמ ןייק ןיא

 ןענייז סָאװ ,סנדרָא עשידיי ערעדנַא

 -טימ ןייז ןוא ,רעטעּפש ןעמוקעגֿפױא

 -רעד טינ לָאמ ןייק טָאה טֿפַאשרעדילג

 ןייז -- טנזיוט ףניֿפ יו רעמ טכיירג :

 ,לָאצ עקיטציא

 ןדרָא ןויצ ינב םעד ןוֿפ רעדנירג יד

 -רעּפ ענעעזעגנָא עּפורג ַא ןעוועג ןענייז

 רעשיטסינויצ רעד ןיא ןטייקכעלנעז

 עקינייא סָאװ ,טייצ רענעי ןוֿפ גנוגעווַאב

 רעוט ענעעזעגנָא ןעוועג ןענייז יז ןוֿפ

 "סנעיילע לַאנָאשיעקוידע רעד ןיא
 רעד ןשיװצ .דיַאס טסיא רעד ףיוא

 עכלעזַא ןעוועג ןענייז רעדנירג עּפורג
 ,רד יו רעריֿפ עשיטסינויצ ענעעזעגנָא
 ,רד ,יקסנַאילסַאמ שריה ,סענגַאמ הדוהי

 -נַא ןוא ןײטשריֿפַאש ףסוי ,ןָאטסוילב

 -9ג ןבָאה ייז .רעוט עשיטסינויצ ערעד
 סָאװ עיצַאזינַאגרָא ַאזַא ןדנירג טלָאװ

 ,גנוגעווַאב רעשיטסינויצ רעד ןעניד לָאז
 ינב רעד טָאה גנוטכיר רעד טָא ןיא
 ןרָאי עלַא טעברַא ןייז טעדנעוועג ןויצ

 -ַארֿפ ענייז ץוח ,ץנעטסיזקע ןייז ןוֿפ
 ,סנדרָא ערעדנַא יו ןטיֿפענעב עלַאנרעט

 יד ןוֿפ ןעוװעג זיא ןויצ ינב רעד
 םעד ןציטש וצ סעיצַאזינַאגרָא עטשרע
 עסיורג עכעלרעי טכַאמ רע .דוסיה ןרק
 ןוא תמיק ןרק םוצ ןעגנורעייטשייב
 ַא עניטסעלַאּפ ןיא טעדנירגעג טָאה
 תולחנ רָאּפ ַא טֿפױקעג ,"ןויצ ינב רֿפכ;

 ,רעריֿפ עשיטסינויצ ןוֿפ ןעמענ ףיוא
 םעד ןציטש וצ עטשרע יד ןוֿפ ןעוועג
 -וא ןשיאערבעה םעד ,דוד ןגמ ןטיור
 -ַאּפ ןיא לוש לאלצב יד ,טעטיזרעווינ

 ענעדײשרַאֿפ יד טציטש ןוא ,עניטסעל
 -סיוא ןוא סעיצוטיטסניא עשיאערבעה
 ,ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא ןבַאג

 ןיא ןסָאלשעגנָא זיא ןויצ ינב רעד
 עשידיי רענַאקירעמַא ,סערגנָאק ןשידיי
 -ַאזינַאגרָא ערעדנַא ןוא ץנערעֿפנָאק
 ךיז רע טקילײטַאב ייז ךרוד ןוא ,סעיצ

 רענַאקירעמַא ןוֿפ ןטעטיױויטקַא יד ןיא
 יד ןצישַאב וצ ףמַאק ןיא ,ןבעל ןשידיי
 .עקירעמַא ןיא ןדיי ןוֿפ טכער

 ינב ןוֿפ רעדילגטימ טנזיוט ףניֿפ יד

 ,(ןשזדָאל) סּפמעק 67 וצ ןרעהעג ןויצ
 ,טעטש 12 ןיא

 לעַארזיא װָא סנָאס ירֿפ ןדרָא
 "סנָאס ירֿפ, יד ןוֿפ גנודנירג יד

 -ַאק קיטכיװ ַא טימ ףיונוצ ךיז טלַאֿפ
 רעד ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא לטיּפ

 ןוֿפ ןוא עקירעמַא ןוֿפ ,טייהשטנעמ
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 לַאֿפכרוד רעד .םוטנדיי רענַאקירעמַא

 רעד ,1848 ןוֿפ עיצולָאװער רעד ןוֿפ
 דנַאלשטייד ןיא עיצקַאער רעד ןוֿפ גיז

 טכַארבעג טָאה ,ללכב עּפָאריײא ןיא ןוא

 ןוֿפ רעועדנַאװנײא עשידיי םָארטש ַא
 יז ןשיוצ .עקירעמַא ןייק דנַאלשטייד

 ןבָאה סָאװ ,רעֿפמעק ךס ַא ןעוועג ןענייז
 ,עיצולָאװער רעד ןיא טקילײטַאב ךיז

 םוקמ ַא טכוזעג עקירעמַא ןיא ןבָאה ןוא
 סע ןבָאה רערעדנַאװניײא יד טָא .טלקמ
 רעדרָא םעד ,1849 רעמוז ,טעדנירגעג
 םעד טיול ,"לעַארזיא וװָא סנָאס ירֿפ;

 -סיזקע ןיוש טלָאמעד םעד ןוֿפ רעטסומ
 יד ןוֿפ ,?תירב ינב רעדרָא, ןקידנריט
 עשידיי טינ ערעדנַא ןוֿפ ןוא ?סנָאסיעמ,

 ,סנדרָא

 .עגנָא גנַאל ןרָאי טָאה ןדיא רעד

 סעינַאמערעצ ענעדײשרַאֿפ יד ןטלַאה

 -כעזטּפיוה ןוא ,סנדרָא עמייהעג יד ןוֿפ

 רענַאקירעמַא רעד ייב ןרעווש סָאד ךעל

 רעד טָאה ןטיֿפענעב ענייז טימ ץוח .ןָאֿפ

 טימ ןעמונרַאֿפ ךעלכעזּפיוה ךיז ןדרָא

 -עבירטעגרעביא ןוא עיצַאזינַאקירעמַא

 ןוא ,עדנַאגַאּפָארּפ רעשיטָאירטַאּפ רענ

 רע טָאה טייקיטעט ןוא ףליה ןייז ןיא

 ףיוא טרירטנעצנָאק ךיז גנַאל ןרָאי

 -יָאב/ יװ סעיצַאזינַאגרָא עכלעזַא

 "יורק ,?ימרַא ןָאשיעװלַאס, ,?סטוַאקס

 .ערעדנַא ןוא "ץיירק רעט

 טָאה ןדרָא ןוֿפ טייקיטעט עשידיי יד

 -ײשרַאֿפ ןֿפלעה ןיא טקירדעגסיוא ךיז

 -ַאינַאגרָא הקדצ עשידיי ענעד

 קילדנעצ רָאּפ עטצעל יד רעבָא .סעיצ

 -ַאנ ,םזישַאֿפ ןוֿפ םוקֿפיוא ןטימ ,רָאי

 רעטקרַאטשרַאֿפ רעד טימ ןוא םזיצ

 טָאה ,עדנַאגַאּפָארּפ רעשיטימעסיטנַא

 -ערג ַא ןעמענ ןעמונעג ךיוא ןדרָא רעד

 רעד .ןבעל ןשידיי ןיא לייטנָא ןרעס

 -עמַא םעד טימ טריאיליֿפַא זיא ןדרָא

 רעד טימ ,סערגנָאק ןשידיי רענַאקיר
 ןטימ ?יטימָאק שיאושזד ןַאקירעמַא;
 -ַאגרָא ענעדײשרַאֿפ טימ ןוא ?טרָא;
 -עססיטנַא ןגעק ןֿפמעק סָאװ ,סעיצַאזינ
 -ידיי רענַאקירעמַא רעד טימ ,םזיטימ
 /םעד טציטש רע .ץנערעֿפנָאק רעש
 -נַא ןוא ?ליּפַא ןײטסעלַאּפ דעטיינוי,
 ןוא סעיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ ערעד
 ,סעינַאּפמָאק

 -זיא וװָא סנָאס ירֿפ, רעדרָא רעד
 גנולעטשנייא טנורג ןייז ןיא זיא *לעַאר

 ףמַאק ןוֿפ דָאטעמ ןייז .וויטַאװרעסנָאק
 ,תונלדתש זיא ןסערעטניא עשידיי רַאֿפ

 ןוֿפ סנטסרעמ זיא טֿפַאשרעדילגטימ ןייז
 -שעגכרוד ,ןטנעמעלע סַאלק - לטימ

 סנטסרעמ ,רעטעברַא טימ טלקנערּפ

 -שטייד ןוֿפ אקוד טינ ןוא ענעריובעג-יה
 ,גנומַאטשּפָא רעשידיי

 טגָאמרַאֿפ ןדרָא רעד טָאה 1946 ןיא
 -רָא ןענייז עכלעוו ,רעדילגטימ 6

 ןצנַאג ןרעביא ןשזדָאל 56 ןיא טריזינַאג

 - ,דנַאל

 דעטיינוי װָא טנָאס ןדרָא
 סרעדַארב ורביה

 רעייז זיא סָאװ ןדֹרָא רעקיזָאד רעד
 רענַאקירעמַא ןיא טנַאקַאב קיניײװ
 -רָא זיא .ןבעל ןכעלטֿפַאשלעזעג ןשידיי

 טבעל ןוא ,1915 ןיא ןרָאװעג טריזינַאג
 ,געט עטצעל ענייז סיוא טציא

 -ַאב טינ לָאמ ןייק טָאה ןדרָא רעד
 -ילגטימ עסיורג ַא ןכיירגרעד וצ ןזיוו
 טגָאמרַאֿפ רע טָאה 1920 ןיא ,טֿפַאשרעד
 רעקינייװ רע טָאה טציא רעבַא 5,500 ---
 ."ערקעס דנערג רעד יװ ןוא ,2.500 יו
 טָאה גרעבנירג .יא סקַאמ .רמ רַאט
 גנַאל ןעמענ טינ טעוו ,טרעלקרעד זדנוא
 ןרעהֿפיוא ןצנַאגניא טעװ ןדרָא רעד ןוא
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 זיא טֿפַאשרעדילגטימ יד .ןריטסיזקע וצ
 וצ טינ טמוק טנגוי ןייק .ערעטלע ןַא

 רעדילגטימ עיינ רַאֿפ סעינַאּפמַאק ןייק
 ךיז טמענרַאֿפ ללכב ,טּריֿפעג טינ ןרעוו

 ,ןטעטױװיטקַא ענייק טימ טינ ןדרָא רעד

 טגרָאז סנערושניא ענייז ןגעוו וליֿפַא ןוא

 -טימ יד .קרַאטש וצ טינ ךיוא ךיז רע

 לעשָאס ןוֿפ ןעײטשַאב ןדרָא ןוֿפ רעדילג

 טימ ןעגנורעכיזרַאֿפ ןָא ,רעדילגטימ

 עכלעוו עכלעזַא ןוֿפ ןוא ,עקרק זיולב

 עסיוועג ַא ףיוא טרעכיזרַאֿפ ךיוא ןענייז

 פורג; ןוֿפ םעטסיס םעד טיול עמוס

 .?סנערושניא

 -ַאל 25 טציא טגָאמרַאֿפ ןדרָא רעד
 ןיא 2 ןוא קרָאי-וינ ןיא 22 -- סעשזד
 -ייא ןַא ךיוא טגָאמרַאֿפ רע .ָאגַאקיש
 סעשזדָאל עקינייא ןוא םלוע תיב םענעג

 .עקרק ךעלקיטש ענעגייא ןבָאה

 ךרוד ןוא ,ןרָאי המחלמ עלַא יד ךרוד
 עשידיי סָאד סָאװ ןרָאי עשירָאטסיה יד
 רעד טָאה ,טכַאמעגכרוד טָאה קלָאֿפ
 ןקילײטַאב וצ ךיז ןָאטעג טינרָאג ןדרָא
 סָאװ ,ןעגנוטעױטסיױרַא ןסַאמ יד ןיא
 "כרוד טָאה םוטנדיי רענַאקירעמַא סָאד
 -ירב ענעטילעג ערעייז ףליהוצ טריֿפעג
 םיטימעסיטנַא ןגעק ףמַאק ןיא ,רעד

 ,םזיצַאנ ןוא

 סרעטפיס ורט װַא רעדרָא דעטיײנוי

 ןעיױרֿפ רעשידי רעקיצנייא רעד

 -עג טעדנירגעג זיא עקירעמַא ןיא ןדרָא

 ןיא ןעױרֿפ עשידיי-שטייד ןוֿפ ןרָאװ

 -ַאב ןבָאה סָאװ ,רעדילגטימ ןוֿפ ,6

 .לאונמע ןָאשיעגערגנָאק רעד וצ טגנַאל

 גנודנירג ןייז ןוֿפ ןרָאי עטשרע יד ןיא

 ַא יװ טעמּכ ןעוועג ןדֹרָא רעד זיא

 ינב ןדרָא םעד ןוֿפ ירעליזקוַא- ןעױרֿפ

 -עג רע זיא טייצ רעד טימ רעבָא ,תירב
 "רעּפרעק עקידנעטשטסבלעז ַא ןרָאװ

 ערעדנַא ןיא ןעגנוגיײוװצּפָא טימ ,טֿפַאש
 ,קרָאי-וינ רעסיוא טעטש

 ךיוא ןדרָא רעד טָאה טייצ רעד טימ

 -יורֿפ עשידיי-טינ ןעמענניירא ןעמונעג

 רעד ןוֿפ רעריֿפ יד .רעדילגטימ סלַא ןע

 ןעמ זַא ,םעד בילוצ ןליוו עיצַאזינַאגרָא

 ןשיוװצ ןענעכער טינ ןדֹרָא רעייז לָאז
 טָאה רע ןעוו ,סעיצַאזינַאגרָא עשידיי יד

 -רַא "ןעירעטקעס ןָאנ; ַא ןרעוו ןעמונעג
 יד ןוא .טנַאקַאב טינ זיא עיצַאזינַאג

 טינ רעשרַאֿפ ןייק וליֿפַא ןליוו רעריֿפ

 ידּכ ןלָאקָאטָארּפ ערעייז וצ ןזָאלוצ
 עטכישעג רעד ןוֿפ ןוא , ןלעטשוצטסעֿפ

 .רעבָא .טקַאֿפ ןקיזָאד םעד ,ןענעכײצרַאֿפ

 -ינַאגרָא רעד ןוֿפ טֿפַאשרעדילגטימ יד

 95 םוּרַא זיא ,טצַאשעג טרעוו עיצַאז

 ןוֿפ עטסרעמ ,עשידיי ַא טנעצָארּפ

 -לטימ ןוֿפ ,גנומַאטשּפָא רעשידיי-שטייד

 ,סעילימַאֿפ טאלק

 ןַא זיא ןדרָא םעד ןוֿפ טייקיטעט יד

 טימ טינ ךיז טמענרַאֿפ ןוא ,ענײמעגלַא

 ןוא ןעמעלבָארּפ עשידיי שיֿפיצעּפס

 :זיא טעברַא טּפיױוה ריא .,ןטייקיטעט

 ,רעדילגטימ יד רַאֿפ ףליה עקיטייזנגעק

 -ײשרַאֿפ רַאֿפ הקדצ ןוא עיּפָארטנַאליֿפ

 ,סעיצוטיטסניא עקיטֿפרעדַאבטיונ ענעד

 ןעיױרֿפ םעד ןוֿפ טֿפַאשרעדילגטימ יד

 ,טנזיוט ןעצ םורַא זיא ןדרָא

 םולש תירב ןדרַא טנעדנעּפעדניא

 * יד ןוֿפ רענייא זיא םולש תירב רעד

 -ייז סָאװ ,עקירעמַא ןיא סנדרָא עשידיי

 -וינ ןיא טינ ןרָאװעג טעדנירגעג ןענ

 -עג טעדנירגעג זיא ןדרָא רעד .קרָאי

 סְּלַא ,1905 ןיא ,עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןרָאװ

 ןֿפלעה .וצ ,עיצַאזינַאגרָא לארשי ללּכ

 ןָאט וצ ןוא טיונ ןוֿפ טייצ ןיא ךיז

 -ּפִא יד .טעברַא עשידיי עקיטעטליואוו

 טָאה ןדרָא רעד סָאװ םעטסיס-גנולָאצ
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 ןעוועג זיא גנודנירג ןייז ייב ןעמונעגנָא

 טימ .םעטסיס-"טנעמסעסַא; עטלַא יד

 טֿפרַאדעג ןדרָא רעד טָאה רעטעּפש ןרָאי

 טָא ןֿפַאשוצּפָא ףמַאק ןגנַאל ַא ןכַאמכרוד

 -עגנייא ןוא ,םעטסיס עטבעלעגּפָא יד

 .ןעגנולָאצ עכעלטֿפַאשנסיװ טריֿפ

 רעד רעכלעוו טימ טעברַא-טּפיוה יד

 -עב יד טימ ץוח ,ךיז טמענרַאֿפ ןדרָא

 עקידנדייללטױנ וצ ףליה ןיא ןטיֿפענ

 עשידיי ןיימעגלַא טימ זיא ,רעדילגטימ

 ןוא רעשיּפָארטנַאליֿפ טימ ,ןטייקיטעט

 ,טעברַא רעשיטסינויצ

 רעשידיי ןײמעגלַא ןוֿפ טיבעג ןֿפיוא

 ךרוד טקירדעגסיוא סע טרעוװ טעברַא

 "נַא ןגעק ףמַאק ןיא ךיז ןקילײטַאב ןייז
 ךרוד ,סעצעה-ןסַאר ןוא םזיטימעסיט

 ,ןעלטימ ערעדנַא ךרוד ןוא ,תונלדתש

 -ןָאנ רעד ןיא גנוסילשנָא ןייז ךרוד

 ןיא ןוא ?גיל-יצַאנ יטנַא ןַאירעטקעס

 ןעמענרַאֿפ סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא

 ןייז ךרוד ,ןטייקיטעט עכלעזַא טימ ךיז

 רענַאקירעמַא ןיא ןסָאלשעגנָא ןייז
 -ידיי רענַאקירעמַא ,סערגנָאק ןשידיי

 -ָאיצַאנ ערעדנַא ןוא ץנערעֿפנָאק רעש
 ךרוד :;סעיצַאזינַאגרָא עשידיי עלַאנ

 -רעלַאקס ןרילבַאטע וצ ןכוזרַאֿפ ענייז
 סָאד ןוא ןטנעדוטס עשידיי רַאֿפ ּפיש

 ,ןכיילג

 יד טעדנירגעג טָאה םולש תירב רעד

 ליוולגיא, עיצוטיטסניא עקיטכיוו רעייז

 -רעביא טָאה רע סָאװ ,"םוירָאטינַאס

 רע .עיֿפלעדַאליֿפ טָאטש רעד וצ ןבעגעג

 ,?ליוומולש תירב; םעד טעדנירגעג טָאה
 סָאװ ,עיניעווליסנעּפ ,ליוװשזדעלַאק ןיא

 -גנולַײװרַאֿפ ןוֿפ עיצַאניבמָאק ןימ ַא זיא

 םינקז בשומ ןוא םייה-רעמוז ,ץַאלּפ

 .רעדילגטימ ערעטלע רַאֿפ

 -יצר-רעלטיה יד ןוֿפ טייצ רעד ןיא

 טָאה ,דנַאלשטייד ןיא ןדיי יד ףיוא תוח

 -ַארוצסױרַא ןזיוװַאב םולש תירב רעד

 לקנערֿפ דלארעה
 םהרבַא תירב .דניא ןוֿפ רעריֿפ

 ,רעדניק עשידיי 50 ןטרָאד ןוֿפ ןעוועט

 -גײרַא ןוא עקירעמַא ןייק ןעגנערב ייז
 ,ןעמייה עטַאוװירּפ ןיא ָאד ייז ןבעג

 רעד ןעוועג זיא םולש תירב רעד
 -וצנָא ,ןדרָא רעלַאנרעטַארֿפ רעטשרע
 זיא סָאװ ,םַארגָארּפ רעלעזַאב יד ןעמענ

 -יטסינויצ רעד ןוֿפ סיזַאב רעד ןרָאװעג
 רַאֿפ טייקיטעט ןייז .גנוגעווַאב רעש
 -ײטַאב רע .עטיירב ַא זיא עניטסעלַאּפ

 רַאֿפ סעיצקַא עלַא ןיא וויטקַא ךיז טקיל
 -עג טָאה ןוא בושי ןוֿפ ױבֿפױא םעד
 תמיק ןרק ןכרוד דנַאל קיטש ַא טֿפיױק

 -ָאנ ןֿפױא ףרָאד ןשידיי ַא ןעױבוצֿפױא
 ,םולש תירב ןוֿפ ןעמ

 ףיוא ןזייוונָא ןעק ןדרָא רעד ביוא
 עשידיי ןײמעגלַא ,עטגיײװצרַאֿפ-טיירב
 רע ןעק ,ןטעטיוויטקַא עשיטסינויצ ןוא
 סקואוו ןייק ףיוא ןזייוונָא טינ רעבָא
 ,טֿפַאשרעדילגטימ ןייז ןוֿפ

 זיא 1946 ןיא טֿפַאשרעדילגטימ ןייז
 ןעוועג ןענייז עכלעוו ,14,623 ןעוועג
 -יצ יד ,ןשזדָאל 124 רעביא טיײרּפשעצ

 טָאה סָאװ ,ןדרָא רעד זַא ,ןזייוו ןרעֿפ
 -ילגטימ "רעגנוי, ןייז טימ טריצלָאטש

 -וצניירַא טרעהעגֿפױא טָאה ,טֿפַאשרעד
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 ןוֿפ סעצָארּפ רעד ןוא ,טנגוי יד ןגירק
 טלעטשענּפָא טינ ךָאנ זיא גנַאגקירוצ

 סע ןלעוו ןרעֿפיצ עדנגלָאֿפ יד .ןרָאװעג
 : ןרירטסולא

 ןעשזדַאל רעדילגטימ

 29 1921 ,1 רַאונַאי
 28,682 1922 ,1 רַאונַאי
 24 2006 1925 ,1 רַאונַאי
 196 25,9,8 1926 ,1 רַאונַאי
 196 2009 1927 ,1 רַאונַאי
 197 28+,,3 1928 ,1 רַאונַאי
 1441 120 1922 ,1 רַאונַאי
 1244 13 1941 ,1 רַאונַאי

 ,רַאונַאי ןטשרע םעד ןוֿפ ןרעֿפיצ יד

 טכעלטנֿפערַאֿפ טינ ךָאנ ןענייז 7

 ןלעוו ייז זַא ,ךעלגעמ זיא סע .,ןרָאװעג

 ןיא גנורענעלקרַאֿפ עקידרעטייוו ַא ןזייוו

 ,לָאצ

 -יורג עכלעזַא ךיז ןעמענ ןענַאװ ןוֿפ

 םעד ןיא ךַאזרוא ןייא ?ןטסולרַאֿפ עס

 רעד ןעוועג זיא ,םולש תירב ןוֿפ לַאֿפ
 -סיס-"טנעמסעסַא; רעד ןוֿפ גנַאגרעביא

 ַא ןיא "סטיער עלַאנרעטַארֿפ, וצ םעט

 -דנעצ טַאהעג טָאה ןדרָא רעד ןעוו טייצ
 ,רעדילגטימ ערעטלע רעטנזיוט רעקיל
 עכעלטֿפַאשנסיװ עיינ יד ןעמעוו רַאֿפ

 ."סליב; עסיורג טניימעג ןבָאה "סטיער,

 ןוֿפ סיױרַא רעבירעד ןענייז יז ןוֿפ ןסַאמ

 ןדרָא ןיא ןבָאה רעירֿפ יו ױזַא .ןדרָא

 -סדנַאל ךס ַא ןסָאלשעגנָא טַאהעג ךיז

 עסיורג ןכָאה ,סיטעיײסָאס ,ןטֿפַאשנַאמ

 ןגיוצעגקירוצ ךָאנרעד ךיז יז ןוֿפ ןלָאצ

 םעד ןוֿפ טקנוּפדנַאטש ןוֿפ .ןדרָא ןוֿפ

 -עג טינ םיא סע טָאה ןגעמרַאֿפ סנדרָא

 קידלַאװג רע זיא לָאצ ןיא רעבָא ,טדַאש

 זַא ,סיוא טעז סע ןוא ןרָאװעג רענעלק

 -ַאב טינ טָאה ןדרָא ןוֿפ טֿפַאשרעריֿפ יד

 ןטנעמעלע ערעגניי יד ןעיצוצנײרַא ןזיוו

 ןרָאי יד ןיא וליֿפַא ןלָאצ ערעסערג ןיא

 -עג ױזַא יד ךיוא ,?יטירעּפסָארּפ, ןוֿפ

 -סינויצ ןוא עיצַאזינַאקירעמַא ענעֿפור

 -וצ ןזיװַאב טינ ןבָאה ןטייקיטעט עשיט
 -עג-יה ןסַאמ עטיירב יד םיא וצ ןעיצוצ
 ןעױרֿפ ןוא רענעמ עגנוי ענעריוב
 -רַאֿפ סיורג רעקיטציא ןייז טיול רעבָא

 קיטכיוו רעייז ַא םולש תירב רעד טמענ
 ןבעל ןשידיי םעניײמעגלַא םעד ןיא טרָא
 .עקירעמַא ןוֿפ

 .וװַא רעדרַא ויסערגַארּפ
 טסעוװ יד

 ןריובעג ךיוא זיא רעדרָא רעד טָא
 רעסיוא ,ץניװָארּפ רעד ףיוא ןרָאװעג

 לייט-ברעמ םעד ןיא רעבָא ,קרָאי-ויט
 ןרָאװעג טעדנירגעג זיא רע .דנַאל ןוֿפ

 -ימיא עשידיי ןסַאמ ןעוו ןרָאי יד ןיא

 ןיא ןצעזַאב ןעמונעג ךיז ןבָאה ןטנַארג

 ןוֿפ טעטש ערענעלק ןוא ערעסערג יד

 ןיא ,ןטַאטש ברעמ-לטימ ןוא -ברעמ יד

 סיֿפָא טּפיוה ןייז ,1896 רָאי ןוֿפ ביוהנָא

 ,ירוזימ ,סיאול טניעס ןיא ךיז טניֿפעג

 -ילגטימ ןוא טייקיטעט טּפיױה ןייז ןוא

 ,ַאוָאיײַא ןיא ,ירוזימ ץוח זיא טֿפַאשרעד

 ךיוא טָאה 'וע .,יָאניליא ןוא ,ָאקסַארבענ

 טייקיטעט ןייז ןטײרּפשסיױא טריבורּפעג

 -רעד רעד רעבָא ,ןטַאטש-חרזמ יד ןיא

 ,רעּפַאנק ַא ןעוועג זיא גלָאֿפ

 ַא ןיא ךיז טניֿפעג ןדרָא רעד ךיוא

 עקיטציא ןייז ,דנַאטשוצ ּפָארַא-גרַאב

 ןוא ריֿפ ןשיווצ זיא טֿפַאשרעדילגטימ

 -טימ ערעטלט סנטסרעמ .טנזיוט ףניֿפ

 -רַא ערעטלע ןוא סַאלק-לטימ ,רעדילג

 ,סנטצעל טינ טרעה'מ שטָאכ .רעטעב

 ןיא ןקילײטַאב וויטקַא ךיז לָאז רע זַא

 ןשידיי ןטריזינַאגרָא ןוֿפ טצברַא רעד

 רעד זַא ,טסואווַאב רעבָא זיא ,ןבעל

 -רַאֿפ ןיא ויטקַא ןעוועג ָאי זיא ןדרָא

 -ָאּפ ןגעק ףמַאק ןיא ןטייצ ענעדייש
 סעיצַאנימירקסיד ןדײ-יטנַא ןוא ןעמָארג

 -געל ערעדנַא ןיא ןעגנוגלָאֿפרַאֿפ ןוא

 | .רעד
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 תירב רעדרָא טנעדנעפעדניא
 םהיובַא

 תירב רעדרָא טנעדנעּפעדניא רעד

 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ,םהרבַא

 ,םהרבַא תירב ןטלַא םעד וצ עיציזָאּפָא

 ,1859 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סָאװ

 טעדנירגעג זיא "טנעדנעּפעדניא, רעד

 -טימ עּפורג ַא ךרוד ,1887 ןיא ןרָאװעג

 ןוֿפ ןסירעגּפָא ךיז טָאה סָאװ ,רעדילג

 ןויטקַא םעד טימ ןוא ,ןדרָא ןטלַא םעד

 .ןדיי עשירַאגנוא ןוא עשטייד ןוֿפ לײטנָא

 .-לַאּפשּפָא רעד רַאֿפ ןכַאזרוא טּפיױה יד
 טײהנדירֿפוצמוא יד ןעוועג זיא גנוט

 עשטייד יד ןוֿפ ןעגנוריֿפ עטלַא יד טימ

 טֿפַאשרעריֿפ יד טנעה סנעמעוו ןיא ןדיי

 עכלעוו ןוא ןגעלעג זיא ןדרָא םעד ןוֿפ

 -גידַאב עיינ יד ןכָארּפשטנַא טינ טָאה

 ןסַאמ עיינ יד ןוֿפ םוקנָא םעד ,ןעגנוג

 ,רעדנעל ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ןדיי עטושּפ

 ןַא ןיא טקיטיונעג ךיז ןבָאה עכלעוו

 ןליֿפרעד ךיז ןלָאז יז ואוו עיצַאזינַאגרָא

 םעינ םעד ןיא ,טנעָאנ ןוא שימייה
 טָאה גנוטלַאּפשּפָא יד .דנַאל ןדמערֿפ

 ןטלַא םעד ןוֿפ לרוג םעד טלגיזרַאֿפ

 טימ ,גנַאג ןיא טזָאלעגקעװַא ןוא ,ןדרָא
 לעיצעּפס ,םעיינ םעד ,גנואווש ךס ַא
 זַא .ןענַאטשרַאֿפ ןבָאה רעדנירג יד ןעוו
 יד רַאֿפ ןריט ענייז ןענעֿפע זומ רע
 ןוֿפ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ןדיי עטושּפ
 רעד ןוא .עטיל ןוא ןליוּפ ,דנַאלסור

 -קַאװ וצ ןזיוװַאב טָאה "טנעדנעּפעדניא;
 ,ןֿפוא ןטסקישַאר עמַאס םעד ףיוא ןס
 -רעד ןיוש רע טָאה ,19132 ןיא זַא ױזַא
 182 ןוֿפ טֿפַאשרעדילגטימ ַא טכיירג
 ,טנזיוט

 רעריֿפ ןוא רעיוב יד ךיוא רעבָא
 -עג ןבָאה ?טנעדנעּפעדניא, םעד ןוֿפ
 םעד ןוֿפ רעריֿפ יד סָאװ ןתועט יד טכַאמ
 יד ןעמונעגרעביא ןבָאה ייז :ןדרָא ןטלַא
 -יא ןבָאה ייז ,םעטססיס-?טנעמסעסַא-

 רָאי ןיא) ןושל-שטייד סָאד ןעמונעגרעב

 ןשזדַאל 2239 יד ןוֿפ 1233 ןבָאה 0

 טריֿפעג טַאהעג טָאה ןדרָא רעד סָאװ

 ךס ַא ןוא (שטייד ןיא ןטֿפעשעג ערעייז

 ןייז .ןעגנוריֿפ עויטַאװרעסנָאק ערעדנַא

 ךרוד ןרָאװעג טרעלענשרַאֿפ זיא סקואוו

 ,ןטֿפַאשנַאמסדנַאל לָאצ ַא ןעמענניירַא

 .סלַא טלדנַאװרַאֿפ ייז ןוא ןענײארַאֿפ

 -עג זיא סע רעבָא ,ןדרָא ןוֿפ ןשזדָאל

 -"טנעמסעסַא; רעד ןעוו טייצ ַא ןעמוק

 טסַאל א ןרעוו ןביוהעגנָא טָאה ןַאלּפ

 "סליב; יד .טֿפַאשרעדילגטימ רעד ףיוא

 ךיז טָאה ןַאד ןוא ,ןגייטש ןעמונעג ןבָאה

 .ןדרָא ןוֿפ גנַאגקירוצ רעד ןביױהעגנָא

 ןרָאװעג טריֿפעגניײא ןיוש זיא 1926 ןיא

 םעטסיס-גנורעכיזרַאֿפ ענרעדָאמ ַא ךיוא

 עטלַא יד רעבָא ,רעדילגטימ עיינ רַאֿפ

 רעטלַא רעד רעטנוא ןבילבעג ןענייז

 זיא 1924 ןיא .םעטסיס-?טנעמסעסַא;

 ןדֹרֶא ןיא ןרָאװעג טריֿפעגנייא ךיוא

 רעכלעוו ,רעדילגטימ סַאלק רעטירד ַא

 -ענעב-גנורעכיזרַאֿפ ןייק טינ טמוקַאב

 ןוא היול ַא ,עקרק זיולב רָאנ ,טיֿפ
 ,טיג שזדַאל רעד סָאװ טיֿפענעב-ןקנַארק

 -יירד ָאד טציא ןענייז ןדרָא ןיא זַא ױזַא

 -טימ יילרעיירד ןוא ןעגנולָאצ יילרע

 -ריטַאנ ,זיא לָאצ עטסערג יד .רעדילג

 סָאװ ,טֿפַאשרעדילגטימ עטלַא יד ,ךעל

 -יֿפנייא יד .?טנעמסעסַא, טיול טלָאצ

 -נולָאצ ןסַאלק עיינ ייווצ יד ןוֿפ ןעגנור

 ,רעדילגטימ ןסַאלק עיינ ייווצ ןוא ,ןעג

 גנַאגּפָא םעד טלעטשעגּפָא טינ טָאה

 ױזַא ,"?סעקינעמסעסַא; ,סַאלק םעד ןיא

 -טימ רעד ןיא גנורענעלקרַאֿפ יד זַא

 רעקיטנעק ץלַא טרעוװ טֿפַאשרעדילג

 ; ליּפשייב םוצ .רָאי וצ רָאי ןוֿפ
 -ילגטימ טנזיוט 182 --- 1912 ןיא

 ,רעד

 20 טימ טנזיוט 101 --- 1921 ןיא

 ,רעדילגטימ
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 154 טימ טנזיוט 95 --- 1922 ןיא

 ,רעדילגטימ

 -ֿפוֿפ ןשיווצ רע טגָאמרַאֿפ טציא ןוא

 ,טנזיוט קיצכעז ןוא קיצ

 -ענעב ןוא עלַאנרעטַארֿפ ענייז ץוח

 דרָא רעד ךיז טיג ןטעטיװיטקַא טיֿפ

 עשיּפָארטנַאליֿפ ענעדײשרַאֿפ טימ ּפָא

 -סניא ענעדײשרַאֿפ ןֿפלעה וצ ,טעברַא

 וצ ,סעיצַאזינַאגרָא ןוא סעיצוטיט

 טנעדנעּפעדניא, רעד .תובישי ןציטש

 ףמַאק ןיא ךיז טקילײטַאב *םהובַא תירב

 -עיצַארגימיא ןוא עיצַאנימירקסיד ןגעק

 ןטימ ןזנוברַאֿפ זיא רע .ןעגנוצענערגַאב

 עשידיי רענַאקירעמַא ,סערגנָאק ןשידיי

 -ידיי עקיטכיוו ערעדנַא ןוא ץנערעֿפנָאק

 ,ןטֿפַאשרעּפרעק עש

 זיא עיצַאראלקעד רוֿפלַאב יד טניז

 ןדרָא רעד זיא ,ןרָאװעג ןבעגעגסיורַא

 -ַאּפ רַאֿפ עיצקַא רעדעי ןיא וויטקַא
 -ויצ רענַאקירעמַא יד טציטש ,עניטסעל

 -נוא וליֿפַא ךיז ןוא גנוגעוװַאב עשיטסינ

 ןֿפױא עינַאלַאק ַא ןעיוב וצ ןעמונעגרעט

 .עניטסעלַאּפ ןיא ןדרָא ןוֿפ ןעמָאנ

 ןטייקכַאװש שטסערג יד ןוֿפ ענייא

 ערעדנַא יד ןיא יװ ,ןדרַא םעד ןיא

 סָאװ :סָאד זיא סנדרָא עכעלרעגריב
 רעד עכלעוו ןיא ןטעטיוויטקַא עלַא ןיא

 םוצ זיולב טמוק ךיז טקילײטַאב ןדּרָא

 סנטסרעמ ,טֿפַאשרעריֿפ יד קורדסיוא

 -יירב יד רעבָא ,טנעדיזערּפ דנערג רעד

 -:יידַא טינ טרעוו טֿפַאשרעדילגטימ עט

 יד ןיא טריזיויטקַא טינ ןוא ןגיוצעג

 | ,סעיצקַא ענעדײשרַאֿפ

 רעטעברא רעלַאנַאיצַאנ-שידיי
 דנַאברַאֿפ

 ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא דנַאברַאֿפ רעד
 סנטשרע : ןכַאז ייווצ ןוֿפ טַאטלוזער סלַא
 טלָאמעד רעד ןיא רעוט עסיוועג סָאװ
 ןויצ-ילעוּפ ,רעכַאװש ןוא רעגנוי ךָאנ

 -ןסַאמ ַא ןֿפַאש טלָאװעג ןבָאה; ײטרַאּפ

 ןבָאה יז .ןגעוו טכוזעג ןוא עיצַאזינַאגרָא -

 ,סעיצַאזינַאגרָא עשידיי ךיז רַאֿפ ןעזעג
 ,גניר רעטעברַא םעד ,סנדרָא ענײמעגלַא

 שטָאכ ,ןגיוצעג טינ ןיהַא טָאה ייז רעבָא

 ַא זיא'ס זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה עכנַאמ
 גניר-רעטעברַא ןיא ןײגוצניײרַא ןַאלּפ
 ערעדנַא .קינייװעניא ןוֿפ ןרעיוב ןוא
 ,עיֿפלעדַאליֿפ ןיא עקינייא יו ,רעבָא

 ןבָאה ,ןטקנוּפ ערעדנַא ןיא ןוא ָאגַאקיש
 ןדנירג וצ יַאדּכ זיא'ס זַא ,ןטלַאהעג
 -יוועג םיא רַאֿפ ןוא ןדרָא םענעגייא ןַא
 ,ןוַארב ריאמ) *. ..ןלָאצ ערעסערג ןענ
 ןוֿפ גנולקיװטנַא ןוא גנואיײטשטנַא;

 ,"דנַאברַאֿפ-רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנ-שידיי
 -רַא רעלַאנָאיצַאנ-שידיי; ךוב םעד ןיא
 .('1946--1910 ,דנַאברַאֿפ-רעטעב

 -עג טָאה סָאװ ,טסינויצ ַא; :סנטייווצ
 -עברַא םעד ןוֿפ דילגטימ ַא ןרעוו טלָאװ

 ייב ןכַאמּפָא טֿפרַאדעג טָאה .גניר רעט
 ,םזינוייצ ןדער טינ טעװ רֶע זַא ,ךיז
 טינ לָאמ ןייק םיא טעוװ סע זַא ןוא
 ,"קינייװעניא ןוֿפ ןרעיוב; וצ ןעגנילעג
 טּפַאלקעג ָאד ןבָאה סָאװ ,ןויצ ילעוּפ יד

 ןוֿפ טנַאװ-האנש רעד ןיא ּפעק יד טימ
 ןבָאה ,טֿפַאשרעטעברַא רעשידיי רעד
 ןענָאק ייז זַא ,טגייצרעביא לענש ךיז
 ,גניר רעטעברַא ןיא רעדילגטימ ןרעוו
 זַא ןטכיר טינ ךיז ןענָאק ייז רעבָא
 -עגוצרעבירַא ןייז ךעלגעמ טעוװ יז

 -סילַאיצָאס ןוֿפ טייז רעייז ףיוא ןעניוו
 ןיא גייוצ םעד וליֿפַא םזינויצ ןשיט
 דוד) ."רעדילגטימ ןייז ןלעוו ייז ןכלעוו
 ,(ךוב ןבלעז ןיא יקסניּפ

 "רוא ייווצ יד ןעוועג ןענייז סָאד טָא
 -ילעוּפ ןייק ןָאט ןענָאק טינ סָאד :ןכַאז
 -עברַא םעד ןיא טעברַא עשיטסינויצ
 קרַאטש ןַאד טָאה רעכלעוו ,גניר-רעט
 ןוא ,רעטעברַא ןסַאמ עסיורג טקריװַאב
 -ינַאגרָא ןַא ןדנירג וצ גנַאלרַאֿפ רעד
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 םעד ןיא ןֿפלעה לָאז עכלעוו ,עיצַאז

 -ויצ ילעוּפ רעכַאװש רעד ןוֿפ סקואוו

 סקואוו םעד ןיא ,גנוגעוװַאב רעשיטסינ

 טָאה ,"םזינויצ ןשיטסילַאיצָאס, םעד ןוֿפ

 םעד ןוֿפ גנודנירג רעד וצ טריֿפעג
 דנַאברַאֿפ-רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנ-שידיי

 ןענייז דנַאברַאֿפ ןוֿפ ןליצ יד ,1910 ןיא

 -ייא ךָאנ טנכײצעגנָא ןעוועג רעבירעד

 -עג טעדנירגעג ןיא ןדרָא רעד רעד

 גנואיצרעד ,/ ,ןטיֿפענעב יד ץוח : ןרָאװ

 -ַאב ןלוֿפ ןיא רעטעברַא ןשידיי ןוֿפ

 ןוא עלַאנָאיצַאנ ענייז ןוֿפ ןייזטסואוו

 ךיז ןעמענרַאֿפ "ןסערעטניא עלַאיצָאס

 וצ ןריֿפ עכלעוו ,ןעטעברַא עלַא טימ,

 -ֿפיױא ןוא גנואיירֿפַאב רעלַאנַאיצַאנ רעד

 עלַא ןוא ...קלָאֿפ ןשידיי ןוֿפ גנובעל

 "רַאֿפ רעד וצ ןריֿפ עכלעוו .,ןטעברַא
 -עברַא ןוֿפ גנואיירֿפַאב ןוא גנוקרַאטש

 יד ןעוועג ןענייז סָאד ."סַאלק רעט

 "עג ךיז טָאה רע סָאװ ןליצ עטשרע

 -ַאּפ זיא טייצ רעד טימ רעבָא .טלעטש

 ,טייקיטעט טּפיוה ןייז ןרָאװעג עניטסעל

 ןעגנַאגעגוצ רעבָא זיא סקואוו ןייז

 רע טָאה ,1912 ןיא .םַאזגנַאל רעייז

 ןיא ,רעדילגטימ טנזיוט ייווצ טגָאמרַאֿפ

 ,4,400 ,1916 ןיא ,טנזיוט יירד ,5

 -יוט ןביז ,1923 ןיא ,5,500 ,1918 ןיא

 טנזיוט ןיינ 1930 ןיא ,רעדילגטימ טנז

 קירוצ רע טייג 1922 ןיא ןוא רעדילגטימ

 ןענייז סָאד .רעדילגטימ טנזיוט טכַא וצ

 זיא סע ןוא ,ןרָאי סיזירק יד ןעוועג

 ןרילרַאֿפ לָאז רע זַא ,ךעלריטַאנ ןעוועג

 רעבָא .רעטעברַא לעיצעּפס ,רעדילגטימ

 רעד ,םזירעלטיה ןוֿפ םוקֿפיוא רעד

 גנולקיװטנַא יד ןוא ,םזיצַאנ ןוֿפ סקואוו

 רעקרַאטש ַא ןרָאװעג זיא בושי םעד ןוֿפ

 ,דנַאברַאֿפ םעד ןוֿפ סקואוו ןרַאֿפ לומיטס

 -יא ןיוש רע טלייצ 1928 ןיא זַא .ױזַא

 040 ןיא ,רעדילגטימ טנזיוט 14 רעב

 טציא ןוא ,רעדילגטימ טנזיוט 17 --

 יקסניּפ דוד

 דנַאברַאֿפ .ברא .צאנ .;דיא ןוֿפ טנעדיזערּפ

 ןיוש טֿפַאשרעדילגטימ ןייז טכיירגרעד

 300 עגרַאק ןיא ,טנזיוט 25 רעביא

 סעשטנערב ענייז ןשיווצ .סעשטנערב

 -עײסָאס ענעזעוועג ,לָאצ ַא ָאד ןענייז

 לָאצ ַא ןוא ,ןטֿפַאשנַאמסדנַאל ןוא סיט

 - דיירט ַא ףיוא טריזינַאגרָא ןענייז עכלעוו

 .סיזַאב ןָאינוי

 דנַאברַאֿפ ןוֿפ טייקיטעט טּפיױה יד

 -ֿפױא םעד רַאֿפ ,עניטסעלַאּפ רַאֿפ זיא
 -דּתסה ןיא זיא רע .בושי םעד ןוֿפ יוב

 ןיא ךיז טקילײטַאב רע ,ןייּפמַאק תור

 -נַא ןיא ןוא ,סנייּפמַאק דוסיה ןרק יד

 -לֵא ייס ,סעיצקַא עשיטסינויצ ערעד

 שיֿפיצעּפס ייס ןוא עשיטסינויצ ןיימעג

 ,טקעריד טריֿפעג ןרעוו סָאװ עכלעזַא

 רעד ןוֿפ העּפשה רעד רעטנוא רעדָא

 ,ײטרַאּפ ןויצ ילעוּפ

 עטמיטשַאב טָאה דנַאברַאֿפ רעד

 ןבעל-רוטלוק ןשידיי ןרַאֿפ ןטסנידרַאֿפ
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 ףיטַאיציניא ןייז ףיוא .עקירעמַא ןיא

 ,עיצקַא יד ןרָאװעג ןעמונעגרעטנוא זיא

 גנוריֿפנײא רעד וצ טריֿפעג טָאה סָאװ |

 קילבַאּפע יד ןיא רעכיב עשידיי ןוֿפ

 -גירג רעד ןעוועג זיא רע ."סירערבייל

 -ָאמ רעשידיי רעטשרע רעד ןוֿפ רעד

 -ַאנ עשידיי יד ,גנוגעװַאב-ןלוש רענרעד

 םעד ןזיוועג ןבָאה סָאװ ,ןלוש עלַאנָאיצ

 עשידיי ןגייווצ ערעדנַא יד רַאֿפ געוו

 ןוא ,רַאנימעס:רערעל ןוֿפ ,ןלוש

 -קַא ערעדנַא לָאצ א טימ ךיוא ױזַא

 רעשידיי ןוֿפ טיבעג ןֿפױא ןטעטיוויט

 ןכעלטֿפַאשלעזועג עשידיי ןוא רוטלוק

 .ןבעל

 -ייא ייווצ טגָאמרַאֿפ דנַאברַאֿפ רעד

 רַאֿפ *ּפמעק רעזדנוא, -- סּפמעק ענעג

 רַאֿפ "טלעוו רעדניק, ןוא ענעסקַאװרעד

 סּפמעק ךיוא טגָאמרַאֿפ רע .רעדניק

209 

 ,עדַאנַאק ,ָאטנָארָאט ןוא טיורטעד ןיא

 -רעד רַאֿפ ייס ןוא רעדניק רַאֿפ ייס

 .ענעסקַאװ

 -ֿפױא טָאהעג טָאה דנַאברַאֿפ רעד

 רעזייה עויטַארעּפָאָאק ענעגייא טיובעג

 יז רעבָא ,טֿפַאשלעזעג טידערק ַא ןוא

 -גוא ןכַאזרוא ענעדײשרַאֿפ בילוצ ןענייז

 .ןעגנַאגעגרעט

 קיטעט ךיוא זיא דנַאברַאֿפ רעד

 ןשידיי ןוֿפ טיבעג םענײמעגלַא ןֿפױא

 -ַאקירעמַא יימעגלא םעד ףיוא יוװ ,ןבעל -

 עדייב יד ןיא ,עיצַאטנעירָא ןייז ,ןשינ
 -ַאיצַאס-טכער ַא סנטסרעמ זיא ,ןלַאֿפ

 -רַאֿפ ןיא ,רַאֿפרעד טָאה רע .עשיטסיל

 -3ָא יד ןֿפרָאװעגּפָא ,ןטייצ ענעדייש
 ,טייקיטעט רעטקיניאעג רַאֿפ ןטָאב
 רעלַאנרעטַארֿפ רעשידי רעד סָאװ
 ,ןגָאלשעגרָאֿפ םיא טָאה ןדרָא סקלָאֿפ



 לעוענ ןיא ױרֿפ רעשידיי רעד ןוֿפ לָאר יד
 דנַאל ןופ ןנעל ןכעלטּפַאש

 ןָאדרָאג ןושזד ןופ
 ןלַאנרעטַארֿפ ןשידיי ןוֿפ עיזיוויד סורַאזַאל ַאמע רעד ןוֿפ טנעדיזערפ)

 (ןדרָא-סקלָאֿפ |

 ןייז טסלָאז וד טשינ ליוװ ךיא

 ךיז לעוװ ךיא ...עלעקנעבסוֿפ ןיימ

 ךיד לעוװ ךיא ,ריד וצ ןגײבּפָארַא
 ,רימ ןבעל ךיד ןצעז ןוא ןבײהֿפױא
 ןייא ףיוא ןציז ןעמַאזוצ ןלעוו רימ
 זדנוא זיא סע ...דניצַא יװ ,לוטש
 ,הנח ,טסרעה .ןעמַאװצ טֹוג יזזַא
 ןייא ףיוא רימ טימ ןציז טזומ וד
 טעוװ םלוע לש ונובר רעד .. .לוטש

 ! ןײטשַאב ןזומ
 (.ץרּפ ,ל .י ןוֿפ "תיב םולש; ןוֿפ)

 -לימַאֿפ עשידיי יד ןוֿפ רעטכעט יד

 עקיועמַא ןייק ןֿפָאלעג ןענייז סָאװ ,סעי
 ןשירַאצ ןיא ןעמָארנָאּפ ןוא תוקחד ןוֿפ
 -ַאב טוג ץנַאג ןעוועג ןענייז דנַאלסור

 ןוֿפ גנַארד ןוא םערוטש ןטימ טנַאק
 -עג ךעלטרעצ טָאה ץרּפ ,ל .י .ןבעל

 טקעּפסער ןקידנסקַאװ םעד טרעדליש

 טָאה סָאװ ,ױרֿפ רעד רַאֿפ ןַאמ םעד ןוֿפ
 ןגעק טֿפמעקעג םיא טימ ןעמַאזוצ
 ,גנוקירדרעטנוא ןוא טיײקמערָא

 יד טגָאז ?ןטנַארגימיא עטשרע יד;
 ןַא ןיא עידעּפָאלקיצנע עשינַאטירב

 -ײארַאֿפ יד ןיא ןעיורֿפ ןגעוו לקיטרַא
 טימ טכַארבעג ןבָאה, ,ןטַאטש עטקינ
 זַא ,ןביולג ןלענָאיצידַארט םעד ךיז
 -רע עקיצנייא יד זיא ןבָאה וצ הנותח

 "ןעױרֿפ רַאֿפ גנוקיטֿפעשַאב עכעל

 טנעקעג טינ רעבָא טָאה עיצידַארט

 -קיװטנַא יד ןעוו .ןבעל סָאד ןייטשייב

 -קעװַא טָאה עירטסודניא רעד ןוֿפ גנול

 זיוה םעד ןוֿפ ןטעברַא ליֿפ ןעמונעג

 -בַאֿפ רעד ןיא טכַארבעגנײרַא ייז ןוא

 ןוא סרעמרַאֿפ יד וליֿפַא ןבָאה ,קיר

 ערעייז ןביולרעד טזומעג ןסַאלק-לטימ

 ,גנוקיטֿפעשַאב ןכוז וצ רעטכעט

 עסיורג יד וליֿפַא רעדייא רעבָא

 -םָארגָאּפ יד ןוֿפ עיצַארגימיא סעילַאוװכ

 ןעמָארטש ןביוהעגנָא ןבָאה רעדנעל

 ןלעטימ ןוֿפ ןעיױרֿפ עשידיי ןבָאה ,רעהַא

 ךיז דנַאל ןיא ָאד סַאלק ןרעכעה ןוא

 -ַאב רעקידנסקַאװ רעד ןיא טקילײטַאב

 גנוגעװַאב ַא ,טכער-ןעױורֿפ רַאֿפ גנוגעוו

 סָאװ ַא טימ טלקיװטנַא ךיז טָאה סָאװ

 "סיוא-ךיז יד ןעוו ָאּפמעט ןרעלענש

 דנַאל ןיא עימָאנָאקע עקידנטיײרּפש

 ןוֿפ ךס ַא ןטכינרַאֿפ וצ ןביוהעגנָא טָאה

 -סיזקע ןבָאה סָאװ ,ןלײטרוארָאֿפ יד

 ױֿפ גנוקיטֿפעשַאב רעד ןגעק טריט

 רעד רעסיוא ןטייקיטעט ןיא ןעיורֿפ

 ,םייה

 גנוגעוװַאב רעד-טָא ןוֿפ רעדנירג יד |

 -עג ײלרעלַא ןוֿפ ןעױרֿפ ןעוועג ןענייז

 ייז ,ןפורג ןוא ןסַאלק עכעלטֿפַאשלעז

 -ךיימ רַאֿפ ןרַאנימעס טרילבַאטע ןבָאה
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 טינ ןַאד ןעמ טָאה ךעלדיימ לייוו ,ךעל

 ,ךעלגניי רַאֿפ ןלוש יד ןיא טזָאלעגנײרַא

 -ירּפ ַא ןעוועג זיא ללכב גנודליב ןוא

 -לעזַא עטשרע יד ןוֿפ ענייא .ךַאז עטַאוװ

 -רעד עשיּפיט ַא ןוא ,סעיצַאזינַאגרָא עכ

 -ָאוענעב ליעמיֿפ, יד ןעוועג זיא ,וצ

 -לעזעג ףליה ןעױרֿפ) *יטעייסָאס טנעל

 ,1819 ןיא טרילבַאטע ,(טֿפַאש

 רעטכָאט יד ,זָאר ןיטסענרע ןעוו

 ןייק ןעמוקעג זיא ,בר ןשיליוּפ ַא ןוֿפ

 ךיז טימ יז טָאה ,1826 ןיא עקירעמַא

 -רַאנדײשרַאֿפ ןוא עכייר ַא טכַארבעג

 רַאֿפ ףמַאק םעד ןיא גנורַאֿפרעד עקיט

 רעטלע ןיא .טֿפַאשלעזעג רערעסעב ַא

 ןירעציזרַאֿפ ןעוועג יז זיא רָאי 24 ןוֿפ

 עג טָאה סָאװ ,טֿפנוקנעמַאזוצ ַא ייב

 עלַא רַאֿפ טֿפַאשלעזעג, .יד ,טעדנירג

 ןָא ,ןטעטילַאנָאיצַאנ עלַא רַאֿפ ,ןסַאלק
 -ײטרַאּפ ,טכעלשעג ןוֿפ דיישרעטנוא

 -יסָאסַא) "רילָאק ןוא טייקירעהעגנָא

 -ענ לַא רָאֿפ ,סעסעלק לֶא ווָא ןָאשיע
 וװָא ןָאשקניטסיד טוַאהטיװ ,סיטילַאנָאש

 ,("רעלָאק דנע ןָאשידנָאק יטרַאּפ ,סקעס
 ךעלריטַאנ ןעוועג זיא סע .ןָאדנַאל ןיא

 ןיא געוו ריא ןעניֿפעג לענש לָאז יז זַא
 רַאֿפ גנוגעווַאב רעקידנסקַאו רעד

 -ליב ןוֿפ טכער םעד רַאֿפ,טכער ןעיורֿפ

 -ילע טימ ןעמַאזוצ .ןעמיטש ןוא גנוד

 .ב ןַאזוס ןוא ןָאטנעטס ידיעק טעבַאז

 רעד ןיא רעֿפמעק עטשרע יד .ינָאטנע
 טָאה ,ןעיױרֿפ רַאֿפ גנוגעװַאב טכערמיטש

 עלַאנָאיצַאנ ןעיורֿפ , יד טריזינַאגרָא יז

 םעד טציטשעג טָאה סָאװ ,"גיל לַאיָאל

 -רעגריב רענַאקירעמַא ןיא דצ-ןוֿפצ

 זיא גיל רעד טָא ןוֿפ םַארגָארּפ יד .גירק

 -ינַאגרָא וצ (1 :עקידנעייװצ ַא ןעוועג

 -ַאב רעד רַאֿפ גנורעדָאֿפ ןסַאמ ַא ןריז

 -ַאב וצ ןוא ןֿפַאלקש יד ןוֿפ גנואיירֿפ

 ,סנֿפַאװ טימ קלָאֿפ-רעגענ סָאד ןטַאטש

 יד) ?סדעהרעּפַאק; יד ןֿפמעקַאב וצ (2

 ןוֿפ טייצ ןיא סעקינמולָאק עטֿפניֿפ
 טלמַאזעג טָאה עגיל יד ,(גירקרעגריב

 טרעדָאֿפעגֿפױא ןבָאה סָאװ ,סעיציטעּפ
 א ןבעגוצסיורַא ןלָאקניל טנעדיזערּפ

 טנייה זיב -- עיצַאמַאלקָארּפ גנואיירֿפַאב

 -ַאב וצ דָאטעמ רעמַאזקריװ ַא גָאט וצ
 ןוֿפ ןליוו םעד טימ גנוריגער יד ןענעק
 .קלָאֿפ

 -ָאיצקַאער יד וצ רעֿפטנע ריא ןיא
 רַאֿפ טסַאהעג יז ןבָאה עכלעוו ,ןרענ
 -רעסיוא ןוא סעדער עקידרעייֿפ עריא
 -ַאגרָא ןַא סלַא ןטײקיאעֿפ עכעלנייוועג

 -לושַאב יז ןבָאה עכלעוו ןוא רָאטַאזינ
 -ַאּפָארּפ עשידנעלסיוא ןַא סלַא טקיד

 ןשילגנע ןוֿפ טריסנַאניֿפ ,,ןטסידנַאג
 רעדעיא :טרעלקרעד יז טָאה ,דלָאג

 -סיורַא זיא סע ןעוו טָאה סָאװ רענייא
 טינ טכַאמ סע ,ןעעדיא עיינ טכַארבעג
 -עג ןענייז ייז סיורג ןוא לבָאנ יו סיוא
 ןרָאװעג טריקיטירק לָאמעלַא זיא ,ןעוו
 -רעד סע רימ ןזומ רעבירעד ןוא
 רָאי 22 ןוֿפ ךשמ ןיא ןוא *. . , ןטרַאװ
 ,ףמַאק ריא ןטלַאהעגנָא יז טָאה

 -רָאֿפילַאק ןוֿפ ןוָאטסקָאשט ױרֿפ

 עקידריוו ערעדנַא ןַא ןעוועג זיא עינ
 ןוֿפ ןירעײטשרָאֿפ ןוא ןירעטערטרַאֿפ
 םייב ןעױרֿפ עשידיי עטריזינַאגרָא יד
 ."עגיל רעלַאיָאל; רעד ןוֿפ רָאֿפנעמַאזוצ

 -גנע םענעכָארבעצ ריא ןיא קידנדער
 קורדנייא ןֿפיט ַא טכַאמעג יז טָאה שיל
 ךייא טעב ךיא, :ןטַאגעלעד יד ףיוא
 -עצ ןיימ ןקידלושטנַא רימ טלָאז ריא

 ןוֿפ םוק ךיא ...שילגנע םענעכָארב
 ןבָאה רעדירב עניימ ואוו ,דנַאלשטיײיד
 רַאֿפ גנוריגער רעד ןגעק טֿפמעקעג
 רעבָא ןענייז ייז ,גנואיירֿפַאב רעזדנוא
 -יצנייא ןיימ ,ךײרגלַאֿפרעד ןעוועג טינ
 ןיא ךיז טניֿפעג ,טלַא רָאי 17 ,ןוז רעק
 ןָאינוי רעלעבָאנ ןוא רעסיורג רעזדנואי

 -נערב וצ טיירג ןיב ךיא רעבָא ,ײמרַא !
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 ףמַאק םעד רַאֿפ תונברק ײלרעלַא ןעג

 ",טײהײרֿפ רַאֿפ

 רעשידייא רעד ןוֿפ עטכישעג יד

 יד וצ ףליה רַאֿפ טֿפַאשלעזעג ןעױרֿפ

 -יעל) ?ןטַאדלָאס ןָאינוי עטעדנואוורַאֿפ

 ףילער רָאֿפ ןָאשיעיסָאסַא ורביה סיד

 זיא (סרעשזדלָאט ןָאינוי טעדנואוו ווָא
 יד ןוֿפ תוליכר יד ףיוא רעֿפטנע ןַא

 -עג זיא עיצַאזינַאגרָא יד .ןטימעסיטנַא

 ןָאטעג ןוא 1862 ןיא ןרָאװעג טעדנירג

 ץײרק-רעטיור רעד סָאװ ,טעברַא יד

 ,רעטעּפש רָאי ליֿפ טימ ןָאטעג טָאה

 -עג ךיוא זיא דָאירעּפ םעד ןיא טָא

 ,22 ילוי) סורַאזַאל ַאמע ןרָאװעג ןריוב

 "מעק עטסקידרעייֿפ יד ןוֿפ ענייא (9

 עמעָאּפ ריא .טכער עשידיי רַאֿפ רעֿפ

 ?סוסָאלָאק וינ יהד;) "זיר רעיינ רעד;

 -טײהײרֿפ רעד ףיוא טצירקעגסיוא זיא

 טנַאקַאב זיא ןוא קרָאי-וינ ןיא עוטַאטס

 זיא סע .טלעוו רעצנַאג רעד רעביא

 רעד רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ רעבָא

 רעזדנוא ןיא גנואיצרעד לוקס-קילבָאּפ

 גנורעייטשייב יד טרירָאנגיא סָאװ ,דנַאל

 ןענייז סָאװ ,ערעדנַא ןוא ןדיי יד ןוֿפ

 ןעמָאנ רעד זַא ,"ןסקַאז-ָאלגנַא; טינ

 ןצנַאגניא טעמּכ זיא עסעטעָאּפ רעד ןוֿפ

 -עגסיוא טָאה יז שטָאכ ,טנַאקַאב טינ

 -טײהיײרֿפ רעד ןוֿפ תיצמת םעד טקירד

 -ַאקירעמַא ןוֿפ לָאבמיס ַא סלַא עוטַאטס

 ַא סלַא ,טסייג ןשיטַארקָאמעד ןשינ

 ןוא עזָאלמייה יד רַאֿפ טלקמ םוקמ

 .ןעגנילטכילֿפ

 -ַאט ַא ןעוועג זיא סורַאזַאל ַאמע

 -עטניא ןַא ןוא עסעטעָאּפ עטריטנַאל

 עשיטסינַאמוה ןוֿפ עקטנעדוטס עטנעגיל

 -עגניירַא ,ןכַארּפש ליֿפ ןיא ןטֿפירש

 -עג ןגיוצרעד זיא יז .שיאערבעה טנכער
 -וטרָאּפ עריא ןוֿפ םייה רעד ןיא ןרָאװ

 -נוזַאב ןייק ןָא ןרעטלע עשידיי-שיזעג

 ריא ןגעװװ טייקיניזטסואווַאב ערעד

 -ָאּפ עשיטסירַאצ יד רעבָא .טייקשידיי
 -ָארייא-חרזמ ןיא ןדיי יד ןגעק ןעמָארג
 טקנוּפ ,טרעדױשעגֿפױא ריא ןבָאה עּפ
 ַא ןעיירעדרעמ עשיטסישַאֿפ יד יװ
 -עגֿפױא ןבָאה רעטעּפש טרעדנוהרָאי
 ,עקירעמַא ןיא ןדיי ןענָאילימ טרעדיוש

 "וצ ַא טימ ,רעביירש רעכיירטסַײג ַא
 ןוא ןבַאגסיוא עשידָאירעּפ ליֿפ וצ גנַאג
 -עג יז טָאה ,עסערּפ רעכעלגעט רעד
 ףמַאק םוצ טסניד ןיא ןעּפ ריא טלעטש

 -עב ַא; .קלָאֿפ ריא ןוֿפ טײהײרֿפ רַאֿפ
 -ַאקירעמַא רערעסעב ַא זיא דיי רערעס
 ןֿפורעג ןוא טרעלקרעד יז טָאה ,"רענ

 טימ ןוא ,ךיז ןקנײארַאֿפ וצ ןדיי עלַא
 -ַאֿפ ןיא ,רענַאקירעמַא עתמא עלַא ייז
 ןעמָארגָאּפ יד וצ ןכַאמ ףוס ַא ןרעד
 ןיא ןדיי עטזָאלרָאװרַאֿפ יד רַאֿפ ףליה

 ַא ייז רַאֿפ ןֿפַאש ןֿפלעה ןוא עּפָאריײא

 .עקירעמַא ןיא םייה

 סוראזאל אמע

 -לעֿפַאב עשידיי יד ןעוו ,רעטעּפש
 -ױרֿפ עשידיי ןוא ןסקַאוװעג זיא גנורעק

 וצ ןקירבַאֿפ יד ןיא ןײרַא ןענייז ןע
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 ויטקַא ןעוועג ייז ןענייז ,ןבעל ַא ןכַאמ

 -גידַאב עטכעלש ןגעק ףמַאק םעד ןיא

 זיא סע .טלַאהעג ןכעלגעלק ןוא ןעגנוג

 ףיא ןֿפא רעד שיטסירעטקַארַאכ

 ןיא סנירעריֿפנָא יד ןוֿפ ענייא ןכלעוו

 ןיא רעטעברַא:-ךיש יד ןוֿפ קיירטס םעד

 -עגסױרַא ןבָאה ,סטעסושטַאסַאמ ,ןיל

 םעד ןיא טייקשידי רעייז טכַארב

 קיירטס םעד ןגעוו קידנטכירַאב .קיירטס

 ןוֿפ ?רעלוװַארט ןָאטסָאב; םעד ןיא

 -ַאנרושז ַא טָאה ,1860 ,28 רַאורבעֿפ

 ,ףילנירג רּתסא .סרמ טּריטיצ טסיל
 טדערעג טָאה יז ןעוו ,ןירעדניב-ךוש ַא

 : רעקיירטס יד ןוֿפ גנולמַאזרַאֿפ ַא ףיוא

 -ייה ַא רַאֿפ ףמַאק רעייז טכַארטַאב/, יז

 -נוא סָאװ ,ףמַאק םעד וצ ךעלנע ,ןקיל

 -עג ןבָאה ןכרַאירטַאּפ עשידיי ערעזד

 לייוו ,םירצמ ןוֿפ קידנעײגסױרַא טריֿפ

 -רַא וצ ןעגנואווצעג ןעוועג ןענייז ייז

 -וצ טֿפרַאדעג ךָאנ ןוא טסיזמוא ןטעב
 ?,ןלַאירעטַאמ ענעגייא ערעייז ןלעטש

 -נוהרָאי ןקיטציא ןוֿפ בייהנָא םייב

 ליֿפ עיצַארגימיא יד ךיז טָאה ,טרעד;
 -ַאב ןָאינוי-דיערט יד ,טרעסערגרַאֿפ

 -מיטש רַאֿפ גנוגעװַאב ייז ןוא גנוגעוו

 -ױרֿפ .ןסקַאװעג זיא ןעיױרֿפ רַאֿפ טכער

 -ַאב ןבָאה עירטסודניא רעד ןיא ןע

 .ןענָאילימ ןֿפָארט

 -רעריֿפ רעד רעטנוא ,1908 ןיא

 ןעמוקעגרָאֿפ ןענייז ,ןעיורֿפ ןוֿפ טֿפַאש

 -עש יד ןיא ןעױרֿפ ןוֿפ ןעגניטימ-ןסָאמ

 -עב רַאֿפ ןֿפמעק וצ ןקירבַאֿפ ןוא רעּפ

 -יכש ערעכעה ןוא ןעגנוגנידַאב ערעס

 ןענייז סָאװ ,ןעגניטימ יד-טָא .תור

 רעסיורג ַא ןוֿפ ןרָאװעג טכוזַאב

 ,רעטעברַאךיש ןוא -לדָאנ לָאצ

 ַאֿפ יד טציטשרעטנוא ךיוא ןבָאה
 ןוא טכערמיטש ןעױרֿפ רַאֿפ גנורעד
 ןוֿפ רעריֿפ יד טרעדָאֿפעגֿפױא ןבָאה
 -רַאֿפ וצ גנוגעוַאב טכערמיטש רעד

 -ַאב-רעטעברַא רעד טימ ךיז ןקיניײא

 -בכיילג ךיז ןגָאלשרעד וצ ידּכ .גנוגעוו

 ןעגניטימ יד טָא ןוֿפ .ןעיורֿפ רַאֿפ טַיה

 ןגעוו קנַאדעג רעד ןעמוקעגסױרַא זיא

 סָאװ ,גָאט ןעיױורֿפ ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא

 -נַאג רעד רעביא ןרעוו טרעײֿפעג לָאז

 .ץרעמ שדֹוח ןיא טלעוו רעצ

 זיא; 1909--10 ןוֿפ רעטניוו ןיא

 -ָאיני-דיערט ןיא טקנוּפ-דנעו רעד

 ןעמוקעג ןכַאֿפ-לדָאנ יד ןשיווצ םזינ

 ןוא סטּױיוש ןוֿפ קיירטס םעד טימ

 רעד) ?.קרָאי-וינ ןוֿפ רעכַאמ טסיעוו
 רעד ןיא ןעגנַאֿפעגנָא ךיז טָאה קיירטס

 ואו ,?עינַאּפמָאק טסיעװ לגנעיארט;

 -קעװַא טָאה רעײֿפ רעכעלרעדיוש רעד

 (,סנבעל טרעדנוה יו רעמ טביורעג

 ןעוועג ןענייז ןעױרֿפ עשידיי ליֿפ

 ןוא סטריוש; יד ןיא טקיטֿפעשַאב

 -גַאטילימ רעייז ןוא ןקירבַאֿפ ?טסיעוו

 ןרָאװעג טנכײצרַאֿפ זיא טסייג רעשיט

 -ַאקירעמַא רעד ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא

 -ןסַאמ ַא ייב .גנוגעװַאב-רעטעברַא רענ

 .ןיא 1909 ,רעבמעווָאנ ןט22 םעד גניטימ

 רעטנזיוט ןכלעוו ןוֿפ ,ןָאינוי רעּפוק

 זיא סע לייוו ,ןייגקעװַא טזומעג ןבָאה

 ןיא ץַאלּפ ןייק ןעוועג טינ רעמ ןיוש

 טכַאמעג ךיז לדיימ גנוי ַא טָאה ,לַאז

 ףיוא ףורַא זיא ןוא םלוע ןשיווצ געוו ַא
 ףשנעצס יד יו טָא ,עמרָאֿפטַאלּפ רעד

 ןוֿפ עטכישעג ַא ןיא ןבירשַאב טרעוו

 ןַאמלרעּפ) גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד

 -עברַא רעד ןוֿפ עטכישעג, ,טֿפעט ןוא

  צטקינײארַאֿפ יד ןיא גנוגעװַאב רעט

 :(שילגנע --- ?ןטַאטש
 -טעקיּפ רעד ףיוא ןעוועג זיא' יז;

 ןוֿפ ןרָאװעג ןגָאלשעצ זיא ןוא עיניל

 . רעקידרעייֿפ ַא ןיא .רעטכעוו ענעגנודעג

 טרעדָאֿפעג יז טָאה שידיי ףיוא עדער

 טכַאמעג טָאה ןוא ,רעטרעוו טינ ,עיצקַאס

 ,קיירטס לַארענעג ַא רַאֿפ גַאלשרָאֿפ ַא
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 ּפאש -טצװס

 טמערוטשעגֿפױא ןענייז עטלמַאזרַאֿפ יד

 טציטשעגרעטנוא ןבָאה ....ןרָאװעג

 ַא ,רעציזרָאֿפ רעד ...גַאלשרָאֿפ םעד

 טעוו :טגערֿפעג טָאה ,טלמוטעצ לסיב

 ייוצ '? העובש עשידיי יד ןעמענ ריא

 ...ןבױהעגֿפױא ךיז ןבָאה טנעה טנזיוט .

 גַאזוצ רעייז ןטלַאה וצ ןריווושעג ןוא

 בייה ךיא סָאװ ,טנַאה יד לָאז רעדָא'

 *,."ןרעוו טרַאדרַאֿפ ,ףיוא

 עטסרעמ ,ךעלדיימ 15,000 טעמּכ
 ,ךעלדיימ עשינעילַאטיא ןוא עשידיי

 גָאט ןטשרע םעד ןעמוקעגסױרַא ןענייז

 קיירטס ןיא ןענייז רעטעּפש .קיירטס ןוֿפ

 -סעזולב 20,000 ןרָאװעג ןגיוצעגניײרַא

 ןגָארקעג ןבָאה ןוא רעכַאמ-רעדמעה ןוא
 -עדעֿפ לַארטנעס, יד ןוֿפ עציטש יד

 דעטיַאנויע יד ןוא ?סנָאינוי דעטיער

 ןוֿפ עמרָאֿפ רעד ןיא "סדיערט ורביה

 יד רַאֿפ סרָאטַאזינַאגרָא ןוא ןצנַאניֿפ

 -ריֿפ 307 .סרעקיירטס ענערַאֿפרעדמוא

 רעד טימ ןכַאמּפָא ןסָאלשעג ןבָאה סעמ

 טינ ןבָאה ייז ןוֿפ 19 זיולב ןוא .ןָאינוי

 -רַאֿפ ַא רַאֿפ ךַאמּפָא ןייק ןסָאלשעג
 ?,ּפַאש ןטכַאמ

 ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ןעױרֿפ לייוו ןוא

 ןעוועג טייצ רענעי ןיא ןענייז ןדנַאטש

 -יילג רַאֿפ ףמַאק רעייז ןיא טקינײארַאֿפ

 וצ טכער סָאד לעיצעּפס ,טכער עכ

 -לטימ יד ןוֿפ ןעױרֿפ ןענייז ,ןעמיטש

 יד ףליה וצ ןעמוקעג ןסַאלק-עכיוה ןוא

 -עב רַאֿפ ףמַאק רעייז ןיא רעקיירטס

 ןבָאה ןוא ןעגנוגנידַאב טעברַא ערעס

 סנָאינוי-דיערט-ןעיורֿפ יד ןֿפלָאהעג

 ןוֿפ ןרָאװעג טרילבַאטע זיא סָאװ ,גיל
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 ,ד ןילקנערֿפ .סרמ .".לע .ףע .יע רעד
 עטשרע יד ןשיווצ ןעוועג זיא טלעווזור

 ןעיױרֿפ רעד ןיא רעטעברַא ןוא רעציטש

 ,גיל ןָאינוי דיעוט

 ןעמואװשעגֿפױא ןענייז לייוורעד

 ןעױרֿפ עשידיי עלַאנָאיצַאנ ערעדנַא

 ןעוועג זיא עטשרע יד .סעיצַאזינַאגרָא

 עשידיי ןוֿפ ליסנוַאק רעלַאנָאיצַאנ רעד
 ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סָאװ ,ןעױרֿפ

 -ילער ןוֿפ טנעמַאלרַאּפ טלעװ, םייב

 ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא סָאװ ,"סעיג

 גנולעטשסיוא טלעוו רעגַאקיש רעד ייב

 -עג ןבָאה ןטַאגעלעד 92 .1892 ןיא

 -רעק עטנענַאמרעּפ ַא ןרעוו וצ טמיטש

 ןטשרע םעד ייב ,1896 ןיא ,טֿפַאשרעּפ

 םעד ןוֿפ רָאֿפנעמַאזוצ ןקירָאי-יירד

 -לָאֿפ ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא ליסנוַאק

 -רידוטש ןרימרָאֿפ (1 :םַאױגָארּפ עדנג

 .עיּפָארטנַאליֿפ ןוא עיגילער ןיא ןזיירק
 ?לוקס-טַאבַאס; יד וצ ןעיױרֿפ ןעיצוצ (2

 -ַאגרָא (3 .(ןלוש עזעיגילער) סדרָאָאב

 רעטעּפש .הקדצ ןוֿפ ןדָאטעמ ןריזינ !

 "עג טרעטיירבעגסיוא םַארגָארּפ יד זיא

 -רַא עיצַארגימיא ןעמענוצניײרַא ןרָאוװ
 ,טֿפַאשרעגריב ןוא טעב

 -גוַאק רעד טָאה ןרָאי ןוֿפ ךשמ ןיא

 -ימיא עשידי עמערָא טנידעג ליס

 יַאֿפ רַאֿפ ףליה ןרילבַאטע ךרוד ןטנַארג

 -ייה-רעדניק ,רעזייה-םימותי ,סעילימ

 רעד .וו"זַאא רעזייה-טנעמלטעס ,רעז

 שירָאטַאלימיסַא רעבָא זיא ליסנוַאק

 טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא .טמיטשעג

 -עטש עוויסערגָארּפ ַא ןעמונעגנָא רע

 -טֿפַאשלעזעג ןוא עשיטילָאּפ וצ גנול

 רעבָא ןבָאה ןרעױדַאב םוצ .ןגַארֿפ עכעל

 -ָארּפ יד ןלייטעצ וצ ןכוז סָאװ םידיחי

 "גניטיעב דערק ךרוד תוחוּכ עוויסערג

 -ייר ענייז ןיא ןעגנירדניירַא ןביוהעגנָא

 ןסולֿפנייאַאב ןביוהעגנָא ןבָאה ןוא ןע

 ,טֿפַאשרעריֿפ יד

 -ַאנ םעד ןוֿפ טֿפַאשרעדילגטימ יד
 ןעיױרֿפ עשידיי ןוֿפ ליסנוַאק ןלַאנָאיצ

 ןוֿפ ןעמוק יז ןוֿפ עטסרעמ ,50,000 זיא
 ,ןסַאלק עכעלגעמרַאֿפ

 -ױרֿפ עטסערג יד זיא סָאװ ,הסדה יד

 עטקינײארַאֿפ יד ןיא עיצַאזינַאגרָא ןע

 ןוֿפ טֿפַאשרעדילגטימ ַא טימ ןטַאטש

 215 ןוא ןעגנולײטּפָא 600 ןיא 0

 -רעד טשרעוצ ךיוא זיא ,ןבולק טנגוי

 ןבָאה ייז .ןזיירק-רידוטש סלַא ןעניש

 רעד רעטנוא 1912 ןיא טעדנירגעג ךיז

 ,דלָאזס ַאטעירנעה ןוֿפ טֿפַאשרעריֿפ

 סלַא ה"ד ,עמרָאֿפ רעקיטציא ריא ןיא

 רַאֿפ ףליה טַײג סָאװ עיצַאזינַאגרָא ןַא

 -ַאּפ ןיא וו"זַאא ,סירעסריונ .ןלָאטיּפש

 -עג טריזינַאגרָא הסדה זיא ,עניטסעל

 ,1920 ןיא ןרָאװ

 -עמַא; ןבָאה ןרָאי עטצעל יד ןיא
 ןטעטימָאק) ?סיטימָאק סריעֿפַא ןעקיר
 טכוזעג (םינינע רענַאקירעמַא רעביא

 -רַאֿפ ןיא רעדילגטימ יד ןעיצוצניײרַא

 סָאװ ,ןגַארֿפ רעביא ןטייקיטעט ענעדייש

 ,עקירעמַא טימ ןָאט וצ ןבָאה

 ןַארַאֿפ ןענייז הסדה רעד ץוח ַא

 ןעױרֿפ עשיטסינויצ ערעדנַא עכעלטע

 -ָאיּפ , יד זיא ייז ןשיווצ .סעיצַאזינַאגרָא

 יז ,ןעמיוו רינָאיַאּפ;) "ןעױרֿפ ןרענ

 וצ 1925 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא

 רעטעברַא רעניטסעלַאּפ םעד ןֿפלעה

 טציא טגָאמרָאֿפ ןוא ליסנוַאק .ןעיױרֿפ

 יד ןַארַאֿפ ךיוא זיא סע .,ןבולק 0

 יז ,רעדילגטימ 22,000 טימ יחרזמ

 וצ 1925 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא

 םַארגָארּפ עשירעיצרעד, ַא ןגרָאזַאב

 ןיא ךעלדיימ עקידנסקַאוװרעטנוא רַאֿפ |

 ."לארשי-ץרא
 ןוֿפ גיל ןעױרֿפ עלַאנָאיצַאנ, יד

 לענָאשענ;) ?סעגָאגַאניס עטקינײארַאֿפ

 . ('סגָאגַאניס דעטיינוי ווָא גיל סנעמיוו

 וצ 1917 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא
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 ,םוטנדיי ןלענָאיצידַארט ןקיטומרעד

 ןיא ןליֿפעג עשידיי ,גנואיצרעד עשידיי

 רַאֿפ רעכיב ןבעגוצסיורַא ןוא םייה רעד

 עסיורג ַא טָאה יז ,רעדניק ןוא ןעיױרֿפ

 ,טֿפַאשרעדילגטימ

 -עמַא םעד ןוֿפ עיזיוויד ןעױרֿפ יד

 טריזינַאגרָא ,סערגנָאק ןשידיי רענַאקיר

 -ָארּפ ןוא עטסטיירב יד טָאה ,1933 ןיא

 עלַא יד טָא ןוֿפ םַארגָארּפ עטסוויסערג

 עטסערג יד טָאה ןוא סעיצַאזינַאגרָא

 -רַאֿפ וצ ןטייקכעלגעמ עלעיצנעטָאּפ

 יז .םוטנדיי עויסערגָארּפ סָאד ןקינייא

 עלַא טּפעשעגסיױא טינ ךָאנ רעבָא טָאה

 יד ןקינײארַאֿפ ןיא ןטייקכעלגעמ עריא

 עטריזינַאגרָאמוא ןוא עטריזינַאגרָא

 עדנימעג רעשידיי רעד ןיא ןעױרֿפ

 טָאה יז לייוו ,רַאֿפרעד ךעלכעזטּפױה

 -וצ ויטַאיציניא יד ןעמונעג טינ ךָאנ

 -ירעמַא םעד ןוֿפ םַארגָארּפ יד ןסַאּפוצ

 ,ןגַארֿפ יד וצ סערגנָאק ןשידיי רענַאק

 ןוא ןעױרֿפ יד ןָא לעיצעּפס ןריר סָאװ

 ןענָאק ןעױרֿפ סָאװ ,סעיצקַא יד וצ

 ,ןריֿפכרוד לעיצעּפס

 -רעּפ ןצנַאג םעד טָא ןוֿפ ךשמ ןיא

 רעטשרע רעד ךָאנ ןוא רַאֿפ ךיילג דָאי

 ןעמואושעגֿפױא ןענייז המחלמ-טלעוו

 ערענעלק ןוא ערעסערג ייר עצנַאג ַא

 -מוא סנטסרעמ ,סעיצַאזינַאגרָא ןעױרֿפ

 וצ טכוװעג ןבָאה סָאװ ,עקיגנעהּפָא

 ענעדײשרַאֿפ יד ףיוא רעֿפטנע ןַא ןבעג

 טָאה ןבעל סָאד סָאװ ,ןעמעלבָארּפ
 -גיא-ףליה טכוזדניווש :טקורעגסױרַא

 ןגרָאזַאב וצ סעיצַאזינַאגרָא ,סעיצוטיטס

 וצ ףליה ,ןטעב טימ ןלָאטיּפש עשידיי

 ףליה עקיטייזנגעק ,רעזיי ה- םימותי

 -רָא ּפיט ןייא ןעוועג זיא סָאד ,וו"זַאא

 ןעוועג ןענייז ּפיט רעדנַא ןַא .עיצַאזינַאג
 -דומלּת ןציטשוצרעטנוא סעיצַאזינַאגרָא

 עויסערגָארּפ יד ןשיוװצ ,ןוא תורות

 ןציטשוצרעטנוא סעיצַאזינַאגרָא ,ןעױרֿפ

 .רעדניק עשידיי רַאֿפ ןלוש עכעלטלעוו

 סעיצַאזינַאגרָא עטצעל יד ןוֿפ ךס ַא

 ןָא ןסָאלשעגנָא ןעוועג ךיוא ןענייז
 -ןעױרֿפ יד טָא ןוֿפ ,ןטֿפַאשנַאמסדנַאל

 יד ןיא . טריאיליֿפַא סעיצַאזינַאגרָא

 -לַאװרַאֿפ-לוש ןוא ןטֿפַאשנַאמסדנַאל

 רַאֿפ רעריֿפ יד ןעמוקעג ןענייז ןעגנוט

 יד טָא ןיא ,ןזיירק-ןעייל רעטרעדנוה

 -יא-ןעיױרֿפ עשידיי ןבָאה ןזיירק-ןעייל

 גנודליב רעד ךָאנ קיטשרוז ,ןטנַארגימ

 ןוא טיײקמערָא יד סָאװ ,רוטלוק ןוא

 םייה רעטלַא רעד ןיא עיצַאנימירקסיד

 -עג ,ןגירק וצ טביולרעד טינ ייז ןבָאה

 -געמ ַא ,טסייג רעייז רַאֿפ זייּפש ןענוֿפ

 -וצסיוא ןוא ךיז ןענרעל וצ טייקכעל
 ,ןסקַאװ

 -זיוה סעּפורג ןבָאה טרָאד ןוא ָאד

 ךיז ןריזינַאגרָא וצ ןביוהעגנָא ןעיױרֿפ

 םייב .סושיא עכעלגעטיגָאט יד םורַא

 -טלעו רעטשרע רעד ןוֿפ ךורבסיוא

 ךס ַא ןעמואװשעגֿפױא ןענייז המחלמ

 ןענייז סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא עכלעזַא

 ןגעק טמיטשעג שיטנַאטילימ ןעוועג

 .ַא .המחלמ רעשיטסילַאירעּפמיא רעד

 זיא טֿפַאשרעריֿפ ןוֿפ ליּפשיײיב רעניײֿפ

 ןעױרֿפ עשידיי ןעוו ןרָאװעג ןזיוװַאב

 -נייא ַאזַא םורַא טריזינַאגרָא ךיז ןבָאה

 זיירּפ רעכיוה רעד יו עגַארֿפ רעכַאֿפ

 -עג טָאה ףמַאק רעד טָא ,לֿפָאטרַאק ןוֿפ

 -ַאגרָא ןוֿפ ןעמרָאֿפ ערעכעה וצ טריֿפ

 ןרענעש ַא רַאֿפ ףמַאק ַא ןוא עיצַאזינ

 -סָאב ןיא ןעמוקעגרָאֿפ זיא סָאד ,ןבעל

 טײרּפשרַאֿפ ןכיגניא ךיז טָאה ןוא ןָאט

 ערעדנַא ןוא דנַאלגנע-יינ ץנַאג רעביא

 טָא ןוֿפ טקנוּפכיױה ַא .דנַאל ןוֿפ ןלייט

 -ַארטסנַאמעד ַא ןעוועג זיא ףמַאק םעד

 -גנוריגער רעד ןוֿפ ּפערט יד ףיוא עיצ

 עכיוה יד ןגעק ןָאטסָאב ןיא עדייבעג

 -יֿפ רעד רעטנוא ,לֿפָאטרַאק ןוֿפ ןזיירּפ

 טָאה סָאװ ,ןַאמֿפָאה ַאוויא ןוֿפ טֿפַאשרער
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 רעטומ, ןעמָאנ םעד ןברָאװרעד ךיז
 ןיא ןברָאטשעג זיא יז רעדייא "ןַאמֿפָאה
 ,הָאי 73 ןוֿפ רעטלע .ןיא 1947

 טָאה סָאװ ,סקוָאטס רָאטסַאּפ עזָאר
 קַאבַאט ןוא ןסָאריּפַאּפ ייב טעברַאעג
 טגײלעגֿפױרַא טָאה ,טייהדניק ריא טניז
 דָאירעּפ םעד ָא ףיוא לפמעטס ריא
 ןעױרֿפ רעד ןיא טעברַא ריא ךרוד
 -ילײטַאב ריא ןוא גיל ןָאינוי-דיערט
 ןוֿפ ןֿפוטש עקידרעטעּפש יד ןיא גנוק
 חנותח .גנוגעוװַאב טכערמיטש רעד
 ,ןַאמ ןקסרענָאילימ ריא רַאֿפ קידנבָאה
 ןיא טנגעגַאב ריא טימ ךיז טָאה סָאװ
 בעזייה-טנעמלטעס יד רַאֿפ טעברַא ןייז
 ןיא דיַאס טסיא רעקירעדינ רעד ףיוא
 -רעד טינ לָאמנייק יז טָאה .,קרָאיוינ
 עריא ןדנעלברַאֿפ לָאז םוטכייר זַא ,ןזָאל
 עריא ןרױלרַאֿפ טינ טָאה ןוא ןגיוא
 ,טרעקרַאֿפ ,ןסַאמ יד ןשיוװצ ןעלצרָאװ
 גנורַאֿפרעד ריא ןוֿפ טַאטלוזער ַא סלַא
 ןוא טייקנייש רַאֿפ ןֿפמַאק עריא ןוא
 ןיא ,טיונ ןוא טײקמערָא טָאטשנַא קילג
 יז זיא ,ןרָאװעג ןריובעג זיא יז עכלעוו
 זַא גנוגייצרעביא רעד וצ ןעמוקעג
 רעד זיא םזילַאיצָאס וצ געוו רעד זיולב
 תוקחד ןוֿפ גנואיירֿפַאב רעלוֿפ וצ געוו
 ,גנוקירדרעטנוא ןוא

 ןוא עיצנַאלֿפניא ערעיוהעגמוא יד
 ןענייז סָאװ ,ןטסָאק-סנבעל עכיוה יד
 רעטשרע רעד ןוֿפ ףוס םייב ןעמוקעג
 -רָא יד טרילומיטס ןבָאה ,המחלמ טלעוו
 ןעױרֿפ רעטעברַא ןוֿפ גנוריזינַאג
 יד ןענייז ןעױרֿפ עשידיי יד ןשיוצ
 -ַאּפ יד ןעוועג סליסנוַאק ןעױרֿפ-זיױה
 -ֿפױא ןענייז סליסנוַאק יד .עטסרעלוּפ
 רעבָא ,דנַאל ןצנַאג ןרעביא ןעמוקעג
 טײרּפשרַאֿפ לעיצעּפס ןעוועג ןענייז
 שײלֿפ ןוא טיורב .קרָאי-וינ ןיא
 יד טנרָאצרעד ןבָאה סָאװ ,סקיירטס
 ןסַאמ יד טריריּפסניא ןוא רעריטיֿפָארּפ

 סקוָאטס רָאטסַאּפ זוָאר

 יד ןיא ןעגנוריצודער ןענואוועג ןבָאה
 ערעדנַא ןוא שיײלֿפ ,טיורב ןוֿפ ןזירּפ
 ,ןזיּפש

 ןגױצעגנײרַא ןבָאה סליסנוַאק יד
 ןעוו ןוא ןעױרֿפ רעטנזיוט רעקילדנעצ
 טײרּפשרַאֿפ ךיז טָאה טײקיזָאלסטעברַא
 ַא סלַא רעטעברַא ןענָאילימ ןשיווצ

 -יזערּפ ןוֿפ סיסילַאּפ יד ןוֿפ טַאטלוזער

 ןענייז ,עיצַארטסינימדַא סרעוואוה טנעד
 ייֵז ,ןיטקַא רעייז ןעוועג סליסנוַאק יד
 -יטעט עלַא ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה
 סעיצַארטסנָאמעד ןסַאמ יד ןיא ,ןטייק
 לעיצעּפס ןבָאה ייז .ןשרַאמ רעגנוה ןוא
 טלמַאזעג ,ןכיק-ּפוו יד טלקיװטנַא
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 ןוֿפ טורשרַאמ ןֿפױא טכָאקעג ןוא זייּפש

 ייז סָאװ ,קינכעט יד .ןשרַאמ-רעגנוה יד

 ויא טיבעג םעד ףיוא טלקיװטנַא ןבָאה

 רעד ןיא ןרָאװעג טצונעגסיוא רעטעּפש

 *,ָא,יַאיס, יד ןוֿפ גנולקיװטנַא רעשרע

 ,סנָאיגוי

 ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד טימ רעבָא

 -יטורקער ןסַָאמ ,סליסנוַאק רעמוסנָאק

 סנָאינוי-דיערט ןוא ןעױרֿפ ןוֿפ גנור

 ןוֿפ טֿפַארק רעקידנסקַאװ רעד טימ ןֹוא

 יד ןוֿפ ןעױרֿפ ןבָאה ,אֿפוג סנָאינוי יד

 ךיז זייווכעלסיב סליסנוַאק ןעױרֿפ-זיוה

 ,סעיצַאזינַאגרָא עיינ יד ןָא ןסָאלשעגנָא

 טזײלעגֿפױא ךיז ןבָאה סליסנוַאק יד

 יועייז ןיא ןעגנוכיירגרעד ענייֿפ ליֿפ טיננ

 רעדילגטימ ערעייז ןוֿפ ךס ַא .עטכישעג

 טימ ןעמַאזוצ ,געוו רעייז ןענוֿפעג ןבָאה

 -ַארֿפ ןשידיי םעד וצ ,ןעיױרֿפ ערעדנַא

 ,ןדרָא-סקלָאֿפ ןלַאנרעט

 ןשיווצ ןעוועג לָאמַא ןענייז ןעױרֿפ

 -ַארֿפ ןשידיי םעד ןוֿפ רעיוב עטסעב יד
 טימ קידנכערב ,ןדרָא-סקלָאֿפ ןלַאנרעט
 -ַארֿפ רעשידיי רעד ןוֿפ עיצידַארט רעד

 ןדרָא רעד טָאה ,גנוגעוװַאב רעלַאנרעט

 ױרֿפ יד טריטורקער ביײהנָא ןוֿפ ךיילג

 .רענעמ יד טימ ןעמַאזוצ סעשטנערב ןע

 סנדרָא םעד ןוֿפ לטירד ַא זיא 1942 ןיא

 -טימ 15,000 רעדָא ,טֿפַאשרעדילגטימ

 יד ןוֿפ ךס ַא .ןעױרֿפ ןעוועג ,רעדילג

 יד ןיא רעריֿפ ןעוועג ןענייז ןעיורֿפ

 יד ןיא ןוא סעוויטוקעזקע סעשטנערב

 טֿפַאשרעריֿפ ןדרָא יד .ןעטימָאק-טָאטש

 ןֿפױא ,קנַאדעג םוצ ןעמוקעג רעבָא זיא

 טעברַא ןייז ןוֿפ זילַאנַא ןַא ןוֿפ סיזַאב

 ןבָאה ןעױרֿפ יד זַא ,טקַאֿפ םעד ןוֿפ ןוא

 "ןעיױרֿפ ןיא טריזינַאגרָא ןַאטנָאּפס ךיז
 סע זַא ,סעשטנערב יד םורַא ןבולק

 ערעדנוזַאב ןריזינַאגרָא וצ קיטיונ זיא
 -טנירג ַא ךָאנ .סעיצַאזינַאגרָא-ןעיורֿפ

 רָאלק ןרָאװעג זיא גנוכוזרעטנוא רעכעל

 ןדייל ןעױרֿפ ואוו טֿפַאשלעזעג ַא ןיא זַא

 ןענייז ייז ואוו ןוא עיצַאנימירקסיד ןוֿפ

 ןוא עיצידַארט ןוֿפ ןדנובעג ץלַא ךָאנ

 וצ טכער סָאד טָאה ,ןצעזעג ןוֿפ וליֿפַא

 טריצודָארּפ טינ ןיילַא ךיז ןוֿפ ןעמיטש

 ןיא ןעױרֿפ רַאֿפ סוטַאטס ןכיילג ןייק

 ןַאמֿפָאה ַאוויא

 ןרָאװעג רעבירעד זיא סע .עקירעמַא
 עקינייא סָאװ ,ויטַאיציניא יד זַא ,רָאלק
 ןיא ןעמונעג ןבָאה רעדילגטימ ןעיױרֿפ
 זיא ןדרָא ןיא ןבולק ןעיורֿפ ןריזינַאגרָא
 -נעווטיונ רעלַאער ףיוא טריזַאב ןעוועג

 ןעועג ךיוא רעבָא זיא סע .טייקיד
 טינ ןבָאה ןבולק-ןעױרֿפ יד זַא ,רָאלק
 םַארגָארּפ ןוא ןבעל ןגייא רעייז טַאהעג
 רעדָא רעמ טרינָאיצקנוֿפ ןבָאה רָאנ
 ,שטנערב ןוֿפ לייט ַא סלַא רעקינייו
 ,ןרעװ טנעקרענַא טֿפרַאדעג טָאה סָאד
 -עגנָא ןבָאה ןבולק יד סָאװ ,םעד ץַארט
 ןוֿפ ךשמ ןיא ןטייקיטעט עקיטכיוו טריֿפ
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 ץעזעג ןרעסיוא םזיטימעסיטנַא ןרעלקרעד וצ סעיציטעּפ ןעלמַאז ןעױרֿפ-סורַאזַאל אמע

 יז שטָאכ ,חמחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד

 -יֿפ יד ,לָאצ ןיא ןיילק ןעוועג ןענייז
 -ירעד טָאה ןדרָא םעד ןוֿפ טֿפַאשרער
 ןעױרֿפ ַא ןדנירג וצ ןסָאלשַאב רעב
 וצ חוּכב ןייז לָאז סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא

 -ילגטימ ערעסערג ליֿפ ַא ןריטורקער
 -עּפס ַא םורַא טציא זיב יוװ טֿפַאשרעד
 -עגנייא םַארגָארּפ ןעױרֿפ רעשיֿפיצ
 סָאװ ןוא ,ןבעל עשידיי ןיא טלצרָאװ

 ףמַאק םעד ןיא טֿפַאשרעריֿפ ןבעג לָאז
 ,םויק ןשידיי ַא רַאֿפ

 ןבַאגֿפױא יד טָא ןוֿפ טכיל םעד ןיא
 ןוא ןעמַארגָארּפ יד ךיז טימ ןלעטש
 -ַאינַאגרָא ןעױרֿפ עטסרעמ ןוֿפ ןליצ

 רעיינ רעד .זיולב ןסיורג ַא רָאֿפ סעיצ

 -ער ַא זיא סָאװ ,ןייזטסואווַאב רעשידיי
 ןיא ךיז טקיטיונ ,םזישַאֿפ ןוֿפ טַאטלוז

 ,יסילַאּפ רעוויטקורטסנָאק ַא
 -ַאגרָא-ןעיורֿפ עשידיי יד ןוֿפ עקיצנייא
 טינ שיטַאמַארגָארּפ ךיז טָאה סעיצַאזינ

 .ןייק

 ,עויסערגָארּפ יד טימ טקיטֿפעשַאב

 -ַאמעד ןוא עשירָאטסיה ,עלערוטלוק

 ןשידיי ןוֿפ סעיצידַארט עשיטַארק

 ןייק טינ ךיוא טריטסיזקע סע .קלָאֿפ

 ששידיי ןעגנערב ןוֿפ םַארגָארּפ עטיירב

 רענַאקירעמַא תורוד עיינ יד וצ רוטלוק

 ןיק טינ ךיוא טריטסיזקע סע .ןדיי

 טריזַאב זיא סָאװ עיצַאזינַאגרָא ןעױרֿפ

 יד ןשיווצ טייקינייא ןוֿפ ּפיצנירּפ ןֿפױא

 ךיז טָאה ןדרָא רעד .ןעיורֿפ עשידיי

 ןייז ןריזינַאגרָא וצ ןעמונעג רעבירעד

 .עיצַאזינַאגרָא ןעורֿפ ענעגייא

 ןטלַאהעגּפָא זיא ,1944 ,ץרעמ ןיא

 ןעױרֿפ עלַאנָאיצַאנ עטשרע יד ןרָאװעג

 ,קרָאי-וינ ןיא ןדרָא ןוֿפ ץנערעֿפנָאק

 ןסָאלשַאב זיא ץנערעֿפנָאק רעד טָא ייב

 סורָאזַאל ַאמע יד ןדנירג וצ ןרָאװעג

 -כָאט רעלעבָאנ רעד טָא ךָאנ ,עיזיוויד

  טָאה עכלעוו ,קלָאֿפ רעזדנוא ןוֿפ רעט

 םעד רַאֿפ טֿפמעקעג ןוא טעברַאעג
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 עיזיוויד ןעיורֿפ סוראזאל אמע רעד ןוֿפ טציטשעג ,ךיירקנַארֿפ ןיא םייה יזערדנַא יד

 טָאה סָאװ ןוא ,קלָאֿפ ןשידיי ןוֿפ םויק

 -וטלוק עכייר ַא טזָאלעגרעביא זדנוא

 -יד סורַאזַאל ַאמע יד .השורי עלער

 -ןעיורֿפ ןשיווצ עטסגנוי יד זיא עיזיוו

 זיא יז רעבָא .ןדיי ייב סעיצַאזינַאגרָא

 -טנע סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא עקיצנייא יד

 ןוֿפ ןטיונ יד ףיוא קידנעטשלוֿפ טרעֿפ

 .ןעױרֿפ עשידיי יד

 ריא ןיא ןעז ןעמ ןעק טרעוו ריא

 52 ןוֿפ ןסקַאװעגסיױוא זיא יז .סקואוו
 1944 ןיא רעדילגטימ 1658 ןוא ןבולק
 רעדילגטימ 4,001 ןוא ןבולק 78 וצ

 טרעוו לקיטרַא רעד תעב .גָאט וצ טנייה
 סורַאזַאל ַאמע יד ךיז טיירג ןבירשעג

 -ָאיצוטיטסנָאק ןטשרע ריא וצ עיזיוויד
 ,רעבמעווָאנ ןיא רָאֿפנעמַאװצ ןלענ
 וצ ליצ סלַא ךיז טלעטש ןוא ,7
 ןטייוצ ריא רַאֿפ 10,000 ןכיירגרעד
 ,1950 ןיא רָאֿפנעמַאזוצ ןלַאנָאיצַאנ
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 םייה יזערדנַא רעד ןוֿפ רעדניק

201 



 רַאֿפ עקירעטא ןיא רוטארעטיל עשידיי יד
 רָאי קיכיירד עטצעל יד

(1917---1947) 

 ליזיימ ןמחנ ןוֿפ

 רעזדנוא וצ וצ ןטערט רימ רעדייא

 -יונ עקינייא ןכַאמ רימ ןליוו ,טעברַא

 .ןעגנוקרעמַאברױָאֿפ עקיט

 ןרידנעטערּפ רימ :ץלַא ןוֿפ רעירֿפ

 ןוא עכעלריֿפסיױא ןַא ןביירש וצ טשינ

 "עד ןוא ,גנולדנַאהּפָא עקידנּפעשסיױא

 ןדער ןענָאק טשינ ָאד רימ ןלעוװ רעביר

 עשידיי ,םַאנסיוא ןָא ,עלַא ןגעוו יונעג

 ןענייז סָאװ ,עקירעמַא ןיא רעביירש

 עטצעל יד קיטעט-שירעֿפַאש ןעוועג

 רעכיז ךיוא לעוװו ךיא .,רָאי קיסיירד

 וליֿפַא ןעלדנַאהַאב וצ ןזייווַאב טשינ

 ַאד ןענייז סָאװ ,קרעװו עטסקיטכיוװ יד

 רעמ ךָאנ ןוא ,ןרָאװעג טכעלטנֿפערַאֿפ

 -כרודַא ךיוא סיוועג אליממ ןלעוװ סע --

 רעביירש ןוֿפ ןעמענ ליֿפ ןרעוו טזָאלעג

 קידנעטשלוֿפ ַא ןבעג וצ .קרעוו ןוא

 ןיא ןֿפַאש ןשידיי םעד רָאג ןוֿפ דליב

 ערעדנוזַאב רָאג ַא זיא -- עקירעמַא

 עסיורג ַא קיטיונ זיא וצרעד ,עבַאגֿפױא

 -ַאב ,ןטייז רעטרעדנוה ןוֿפ עיֿפַארגָאנָאמ

 ןוא :שרָאֿפ עקידרעירֿפ ַא ףיוא טריז

 -נוא ןיא ןליוו רימ .טעברַא-רידוטש

 -ּלֵא זיולב ןֿפרַאװנָא גנולדנַאהּפָא רעזד

 -ַאב עקינייא ןכַאמ ,ןכירטש עניימעג

 ןטרָאד ןוא ָאד ןעיצ ןוא ןעגנוטכַארט

 .ןריֿפסױא עקילייא

 ףימ יו :גנוקרעמַאב ַא ךָאנ ןוא

 טימ ןצענערגַאב ךיז ןלעװ טשינ ןלָאז
 עשידיי יד; ןעמַאר עטנכייצעגנָא יד
 ךיז ןוא ?עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל

 רָאי קיסיירד , עטַאד רעד ייב ןטלַאה
 בילוצ ,ןעמוקסיוא טצעוו ,"1947--17
 םעד ןוֿפ טײקלוֿפ ןוא טײקצנַאג רעד

 ןוא רעביירש ןענַָאמרעד טֿפָא ,דליב

 ערעדנַא ןוֿפ ןעגנוריסַאּפ עשירַארעטיל
 ןטעוװָאס ןוא ןליוּפ ןוֿפ רקיעב ,רעדנעל

 וצ ךעלגעמ טשינ זיא סע ,דנַאברַאֿפ

 -עמַא ןיא רוטַארעטיל עשידיי יד ןעמענ

 ןוֿפ טרעדנוזעגּפָא ןוא טלײטעגּפָא עקיר
 ךיוא זיא סע ןוא רעדנעל ערעדנַא
 "נַא ןוֿפ רעביירש ַא ןלייטוצסיוא רעווש
 -ַאב םיא ןוא ןלייט טלעוו עשידיי ערעד
 -יצודָארּפ ןוא טקודָארּפ ַא יו ןטכַארט
 ןיא ,דנַאל ןייא ןוֿפ ןצענערג יד ןיא רער

 -נגעק ןעוועג ןענייז רָאי קיסיירד יד
 ןוֿפ ןעגנוקריוו ןוא ןסולֿפנײא עקיטייז

 ענעֿפָא טֿפָא ,ןטייווצ ןֿפױא בושי ןייא
 -מוא ךיוא זייוונטייצ ןוא עטקעריד ןוא
 רעד ןיא ןוא .ענעגרָאברַאֿפ ,עטקעריד
 -עג ןענייז טייצ רעטלדנַאהַאב רעצנַאג
 ןבָאה טָא סָאװ ,רעביירש עשידיי ןעוו
 ,דנַאל ןייא וצ סיואכרוד טרעהעג ייז
 ַא ןיא רעבירַא ייז ןענייז ךָאנרעד ןוא
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 םניא טלצרָאװעגניײא ךיז ,דנַאל ןטייווצ

 ןצנַאג ןיא ןטרָאד ךיז ןוא ןדָאב םעיינ
 ןוא .טנגייאעגנייא ןוא טרעגריבעגנייא
 -עמַא ,עגיה ןוֿפ קרעוו ליֿפ ןענייז וצרעד
 -סיוא םגה ,רעביירש עשידיי רענַאקיר
 ןיא טעװַאכעגסױא ןוא טמערַאװעג

 .-רַאֿפ רָאג ןענייז ייז רעבָא ,עקירעמַא
 ןוא ,ןליוּפ ןיא ןרָאװעג טכעלטנֿפע

 ןרעקרַאטש ַא רשֿפא ןענוֿפעג ןטרָאד

 דנַאלמייה םעד ןיא יו ,רענעייל עשינַאג

 רעשידיי רעד ןיא ,רעלטסניק םעד ןוֿפ

 .עקירעמַא
 -וצנָא ךעלגעמ טינ ךיוא זיא סע

 לייו ,1917 רָאי ןטימ ףרַאש ןביוה

 ןענייז סָאװ ,קרעו עשירעלטסניק ליֿפ
 ןוא ןַאד טניז ןרָאװעג טכעלטנֿפערַאֿפ

 -ָארּפ ןעוועג לָאמטֿפָא ןענייז ,רעטייוו
 בעייז .סקואוו ןקירָאיגנַאל ןוֿפ ןטקוד

 -טנגייא טרעהעג ביוהנָא רעשירעֿפַאש

 טימ ןרעוו סע .ןרָאי עקידרעירֿפ וצ ךעל

 טקורדעג רעטעּפש ןֹרָאי ןוא ןרָאי

 ןגָארטעגסיױא תמאב ןענייז סָאװ ,קרעוו

 ,רעירֿפַא ןרָאװעג ןבירשעגנָא וליֿפַא ןוא !

 םדקומ ןיא, ןבירשעג ןטרָאד טייטש יו

 -טקניּפ ןייק ָאטשינ --- "הרוּתב רחואמו

 ןַארַאֿפ .הרוּת רעד ןיא גנונעדרָא עכעל

 רָאג טמוק סָאװ ,רעירֿפַא ןַא לָאמטֿפָא

 ,טרעקרַאֿפ ךיוא ױזַא ןוא ,רעטעּפש
 ןכָאנ רָאי רָאּפ עטשרע יד ןיא

 1917 ןרָאי יד ןיא ,גירקטלעוו ןטשרע

 רעשידיי רעד ןיא ךיז טָאה ,רעטייוו ןוא

 עטקרַאטשרַאֿפ ַא ןביוהעגנָא עקירעמַא

 -טסניק-רוטלוק עטגיײװצרַאֿפ ליֿפ ןוא

 ןטיבעג עלַא ףיוא טייקיטעט עשירעל

 סרעדנוזַאב רָאג ןוא ,ןֿפַאש ןשידיי םנוֿפ

 סע .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ---

 -טינש עכייר רָאג זיב ַא ןעוועג זיא

 -רוטַארעטיל ןשידיי םעד ףיוא טייצ

 ערעגניי ןוא עגנוי .עקירעמַא ןיא דלעֿפ

 ןוא רעלייצרעד ,רעטכיד -- רעביירש
 ןוֿפ ךשמ ןיא ןבָאה סָאװ --- ןטסיאייסע
 ---1907 ןוֿפ ךרעל ,רָאי ןעצ עקידרעירֿפ
 ןיא טירש עטשרע .יד טלעטשעג ,7
 -עמַא ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד
 ןייז ףיוא רעדעי ,ןטסָאמרַאֿפ ךיז ,עקיר
 ענעדײשרַאֿפ ףיוא ,רעגייטש ןוא ןֿפוא
 ןיא טכַארבעגסױרַא ייז ןוא ןעגנוֿפַאש
 ,רקיעב ןוא ןעגנוטייצ ,ןטֿפירשטיײצ יד
 טציא -- רעכיבלמַאז ענעגייא יד ןיא

 רעייז טליֿפרעד רעלטסניק יד ןבָאה
 ךיוא ןענייז סע .טײקֿפײר רעייז ,חוּכ
 -גידַאב ערעקיטסניג ןרָאװעג ןֿפַאשעג
 -עג ךיז ןבָאה לָאמַאטימ ןוא ןעגנוג

 -רעד ,ןעגנולמַאז-רעדיל ןזייװַאב ןעמונ
 ןבָאה סָאװ ,ןענַאמָאר ןוא ןעגנולייצ
 -יל עשידיי יד ןָאטעג ביוה ַא קישַאר
 ןבעגעגוצ ןוא עקירעמַא ןיא רוטַארעט
 .רעטקַארַאכ ןוא ןעזסיוא םעיינ ַא ריא

 טָאה רָאי עכעלטע יד ןוֿפ ףיול ןיא

 ןעזסיוא רעד טרעדנעעג ןיטולחל ךיז

 -יל רעשידיי רעד ןוֿפ רעטקַארַאכ ןוא

 -נָא זיא סע .עקירעמַא ןיא רוטַארעט
 סָאװ ,רעביירש רוד רעיינ ַא ןעמוקעג
 -כערַאב גונעג טשינ לָאמטֿפָא ,טָאה
 -"ורי רעד ןוֿפ טלקָאשעגּפָא ךיז ,טקיט
 -ושאר; יד ןוֿפ ,עקידרעירֿפ יד ןוֿפ הש
 ךיוא וליֿפַא טלסײרטעגּפָא ךיז ,?םינ

 ,ןשירַאטנוב ,ןוויטיזָאּפ-שוריֿפב םעד ןוֿפ
 -ירֿפ עקינייא סָאװ ,ןרענָאיצולָאװער ןוא

 ןבָאה רעלייצרעד ןוא רעטכיד עקידרע
 -ידיי רערעטלע רעד ןיא טכַארבעגניײרַא
 רעד ןעוועג זיא סע .רוטַארעטיל רעש
 עקידרעירֿפ יד ןוֿפ ןײגקעװַא גנוזָאל
 ,ייב סָאד ןוֿפ ץלַא ןביוהוצנָא ,רעטכיד
 -עד זיא סע .ןגעוו עיינ רָאג ןטערטסיוא
 םוהּת רעֿפיט ַא ןרָאװעג ןֿפַאשעג רעביר
 יקסוועשטניוו סירָאמ טימ ייז ןשיווצ
 1866) טַאטשלעדע דוד ,(1934---1856)
 ---1873) רעוװָאשווָאב ףסוי ,(1892--

293 



 -נעזָאר סירָאמ טימ וליֿפַא ןוא (5
 -גניױו םגה ןוא ,(1922--1802) דלעֿפ
 -עג ןבָאה דלעֿפנעזָאר ןוא יקסוועשט
 ןיא קיטעט-שירעֿפַאש ןעוועג ןוא טבעל
 עקינייא ןבָאה רָאנ טשינ ןוא .קרָאי-וינ
 טימַאב ךיז עקירעמַא ןיא רעטכיד עגנוי
 -ורג רערעטלע רעד ןוֿפ ךיז ןלײטוצּפָא
 סע ,רעביירש עשידיי רענַאקירעמַא עּפ
 וצ ךיז גנוזָאל רעה ןעוועג ךיוא זיא
 יד ןוֿפ העּפשה רעד ןוֿפ ןעײרֿפַאב
 יד ןוֿפ ךיוא יו ,רעקיסַאלק עשידיי
 רעקיסַאלק-ייב רעד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ

 ןעמוקעגֿפױא זיא סָאװ .,רוטַארעטיל
 -נוהרָאי ןט20 ביוהנֶא ןוא ןט19 ףוס
 ןיא ,"םייה רעטלַא; רעד ןיא טרעד
 ,דנַאלסור

 ןצנעדנעט ןוא ןעגנוזָאל יד טָא ןיא
 "טסעק ןוֿפ ּפָארַאק ןליוו םעד ןיא ןוא

 רעטנוזעג ַא ךיוא ןעוועג קֿפס ילב זיא

 ןעװעג זיא סע ,ןרעק ןוא טנעמעלע
 ,רענעט עיינ ןגָאלשוצנָא גנַארד רעד
 ןוֿפ ָאּפמעט ןטימ ןדנוברַאֿפ רעגנע ךיז
 ןיא ןסָאּפנײרַא ךיז ,ןבעל ןקימורַא םעד
 רעד ןוֿפ ןעגנוגנידַאב ענעֿפַאשעג -יינ יד
 ,עקירעקַא רעשידיי ןוא רענײמעגלַא

 רעד טָאה ,רעירֿפ ןרָאי טימ ךָאנ
 .ח רעקיטירק רעשידיי רענַאקירעמַא
 -ּפָא רעקיטכיוו ַא ןיא) ווָארדנַאסקעלַא
 סָאד, רעגרוברעטעּפ ןיא גנולדנַאה
 עשידיי יד זַא ,ןזיוועגנָא ,(1905 ,"ןבעל

 -יורג טָאה עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל

 -ידיי יד ןעיײנַאב וצ ןטייקכעלגעמ עס
 ןיא ןעגנערבוצניירַא ,רוטַארעטיל עש

 טביירש -- ןעגנַאװצ יד ,, .גנואווש ריא
 טלּפַאצעג ךיז טָאה סע עכלעוו ןיא ---רע

 ןענייז ,םי טייז רענעי ףיוא טסייג רעד
 -ירעמַא ןיא) ָאד ןוא ,געוו ןיא ןבילבעג
 ,ןרָאװעג ײרֿפ (טסייג רעד) רע זיא (עק
 עיינ טימ טשירֿפַאב ,טרעטיילעגסיוא
 -ַאקירעמַא רעד, ."תוחוּכ עיינ ,ןטולב

 ןבירשעג רעטייוו רע טָאה --- דיי רענ

 םוצ ,ןלָאמ םוצ לַאירעטַאמ סלַא --
 .רעטנַאסערעטניא ליֿפ זיא ,ןרידוטש

 ַא ...סױרַא רע זיא תומַא 'ד יד ןוֿפ

 ןֿפַאשַאב זיא דיי טרָאס רעיינ לגָאּפש

 -יסּפ ןייז ןוא ,ךרד ַאזַא ףיוא ןרָאװעג

 ."עכייר-ןטלעז ַא ןעוועג זיא עיגָאלַאכ

 װָארדנַאסקעלַא .ח סָאװ ,סָאד ןוא
 -רַאֿפ ןוא טכוזעג טייצ ןייז ןיא טָאה

 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןוֿפ טגנַאל

 טימ טשרע ןעמוקעג זיא עקידעמַא ןיא

 ןבָאה "עגנוי; יד .רעטעּפש רָאי ןעצ

 -ןַצֿפיוא עבַאגֿפױא יד טלעטשעג ךיז

 םעיינ םעד ןוֿפ רעטקַארַאכ םעד ןעמענ

 רעד ןיא ןבעג םיא ,דיי רענַאקירעמַא

 ןלָאמ ,הביבס רעד ןוֿפ גנולגנירמורַא

 רעקרָאי-וינ עקידלמוט יד ןשיוװצ םיא

 ןיא רָאג רעדָא ,סרעצַארקנקלָאװ ,ןסַאג

 ,יריערּפ רעײרֿפ רעד ןיא ,טסעװ רעד

 ןיא רעגייטש-סנבעל םעיינ םעד טימ

 / .ףרָאד ןיא ןוא טָאטש

 -םולש יו ,לשמל ,טנַאסערעטניא

 סָאד טסַאֿפעגֿפױא 1915 ןיא טָאה םכילע
 רעד ןיא ןֿפַאשעג טרעוװ סָאװ ,עיינ

 רע .רוטַארעטיל רענַאקירעמַא רעשידיי

 ,ושָאטַאּפָא .י ןוֿפ קרעוו ייווצ טמוקַאב

 רעד טימ ןָאט וצ טָאה סָאװ ,סנייא

 ?דרעֿפ ַא ןוֿפ ןַאמָאר ַא;) םייה רעטלַא
 סױרַא טגנערב סָאװ ,סטייווצ ַא ןוא

 ןוֿפ;) ןבעל שידיי עשינַאקירעמַא סָאד

 י שטָאכ ןוא .ָאטעג רעקרָאי-וינ

 -קרעמֿפיױא יד ןגיוצעג טָאה ושָאטַאּפָא

 ןֿפוא ןעמכילע-םולש ןוֿפ טײקמַאז

 זַא ,םכילע םולש טלַאה ,קרעוװ ןטשרע

 רע ןוא ,עטייווצ סָאד זיא רעקיטכיוו

 -עג ןיוש טָאה רע סָאװ ,רעביא טרזח
 טביירש, :בוטש ןיא ךיז ייב טגָאז

 -ליב טלָאמ ,םוטנדיי רענַאקירעמַא םנוֿפ

 סָאד -- ָאטעג רעקרָאי-וינ םנוֿפ רעד

 זיא ךַאז רעייא ...רנַאשז רעייא זיא
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 ,ָאטעג רעקרָאי-וינ ןוֿפ רעדליב ןלָאמ

 טעוװ ריא .םוטנדיי רענַאקירעמַא םענוֿפ

 טימ רוטַארעטיל רעזדנוא ןכַאמ ךייר

 תמאב ןיב ךיא ...לטיּפַאק םעיינ ַא

 רוטַארעטיל רעזדנוא סָאװ ,ךעלקילג

 יװ ,ירּפ יוװַא ןבעגעגסיורַא טָאה ָאד
 -עֵּמַא םענרענייטש םעד ףיוא ָאד ,ריא

 טכַאמעג בָאה ךיא :ןדָאב ןשינַאקיר

 -םולש ןוא *. ..ךָאנ ליוו ןוא ,ונייחהש

 ןוא !ךָאה; :ווירב ןייז טקידנע םכילע

 ךיא ףור ! דדיה ןוא ! ארוה ןוא !ָאװַארב

 בָאה ךיא סָאװ .ןכַארּפש עלַא ןיא סיוא

 זיא עקירעמַא ןיא זַא ,ןעז וצ טבעלרעד

 סָאװ ,עשידיי ַא רוטַארעטיל ַא ןַארַאֿפ

 סָאװ ,עסערּפ ַא רָאנ טשינ ,טסקַאװ

 טעוװעדָאה ןוא סנשיטילָאּפ טגָאמרַאֿפ

 םולש) ?...רעײרשגָאט ןוא רעביײרשגָאט
 / 051 יז ,ךוב םכילע

 רעטשרע רעד ךָאנ רָאי רָאּפ יד ןיא

 עקרַאטש ַא ןעגנַאגעג זיא המחלמ-טלעוו

 עשידיי עגנוי יד ןוֿפ גנוריצנערעֿפיד

 סָאװ ,ןטסילעװָאנ ןוא רעטכיד ,רעביירש

 טקינײארַאֿפ רקיעב ייז טָאה הליחּתכל

 ,רעטלַא רעד ןוֿפ ךיז ןעלקָאשּפָא סָאד

 יד ןיא .רוטַארעטיל רעשידיי רערעטלע

 ךיז טָאה רָאי עכעלטע עקידרעטעּפש

 -ערוֿפסױא עקידרעטייוו יד ןביוהעגנָא

 ,רעביירש ערעסעב יד ןוֿפ ןדעי ןוֿפ גנומ

 -נגייא יד ןוֿפ גנוריזילַאטסירקסיױא יד

 ,םענייא ןדעי ןוֿפ ןטנעמעלע ןוא ןטֿפַאש

 -ַאט ערעדנוזַאב יד ןוֿפ סקואוו ןטימ

 ןדעי ןוֿפ טײקֿפײר רעד טימ .,ןטנַאל

 -שרעדנַא יד ןסקַאװעג ןענייז םענייא

 ןוֿפ ןטײקיטרַאנגייא יד ,ןטייק

 -סיוא ןעמונעג ךיז ןבָאה סע .רעביירש

 -ורג ןוא סעּפורג ערעדנוזַאב ןעמערוֿפ

 ךיז וצ טעילוטעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנוריּפ

 -נַא טרעטייוורעד ןוא רעביירש עקינייא

 קירוצ רָאי עכעלטע טימ ביוא .ערעד
 סָאד ןגיוא יד ןיא ןֿפרָאװעג ךיז טָאה

 .ןדעי

 ןיגלָא .מ

 -רעמ סָאד ,עקידתוֿפּתושב ,עמאזניימעג

 רעטייוו סָאװ ךיז ןלייט ,עוויטקעלָאק

 יּפש יד ,ןטײקֿפרַאש יד סיוא רעמ ץלַא

 סָאװ ,רעדנַאנוֿפ ןלייט סָאװ ,ןטייקיצ

 ןעלקניוו ערעדנוזַאב ןיא קעװַא ןלעטש

 -טסניק עשידיי עגנוי עקידנסקַאו יד

 .עקירעמַא ןיא רעל
 טקינײארַאֿפ רעירֿפַא טָאה סָאװ

 טלײטעגרעדנַאנוֿפ טייצ רעד טימ ןוא

 ןיא זיא םעד ןגעוו ?"עגנויא עלַא יד

 גנושרָאֿפ - רוטַארעטיל רעשידיי רעד

 ןייז ןיא ןיגלָא .מ .ןרָאװעג ןבירשעג ליֿפ

 .גנולדנַאהּפָא - רוטַארעטיל רעטצעל
 עשידיי; ,טיוט ןייז ךָאנ ןענישרעד)

 -ַאר .ַא ןגעוו ,(12-11 ,1929 ,"רוטלוק

 םעד טימ ,בגַא ,ךיז טמענרַאֿפ יִָאב

 יד; .עקירעמַא ןיא ?עגנוי,; םעלבָארּפ

 ןבָאה -- ןיגלֶא .מ טגָאז --- ?עגנוי;

 טרּפ ןיא "לוש; ןייק טעדליבעג טינ

 וצ רעווש זיא סע :;עיגָאלָאעדיא ןוֿפ

 -הבורק-ןעעדיא עוויטיזָאּפ ַא ןעניֿפעג

 -ןעעדיא ןגעוו ןדייר וצ טינ ,טֿפַאש
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 סָאװ ,יױדנַאל אשיז ןשיווצ ,טֿפַאשניײמעג

 ,טלעוו רעד ןוֿפ טכַאלעגסיוא ךיז טָאה

 -ייוועג טָאה סָאװ ,ןרעּפלַאה בייל השמ

 ןוֿפ ןטײהנעמַאקלָאֿפמוא יד ןוֿפ טגָאט

 ךיז טָאה סָאװ ,קיווייל .ה ,טלעוו רעד

 -יא יד טימ טריסערעטניא רעמ ליֿפ

 בעד טימ יװ ,ןעגנובעלרעביא ענעג

 -ַאּפָא .י ,טלעוו רעוויטקעיבָא רעצנַאג

 טימ טרעדנואוועג ךיז טָאה סָאװ ,ושָאט

 -עשט רעד רעביא ריגיינ ןשירעלטסניק

 רעשינַאקירעמַא רעד ןוֿפ טייקשיװַאק

 "וינ ןייז טָאה סָאװ ,רידַאנ השמ .טלעוו

 ןוא ךעלרעטילֿפ טימ טריצרַאֿפ קרָאי

 -ַאג רעד ןוֿפ טכַארבעג ,סעקרעשטַאּפ

 .ַא ןוא ,טלעוו רעװעיארַאנ-רענַאיציל

 ןגיוצעג רָאג טָאה'ס ןעמעוו ,יָאבַאר

 א עיזַאטנַאֿפ ןייז ןוֿפ ןרעביױצוצסיורַא

 *.,.טלעוו עטריזילַאעדיא ןַא ,ערענעש

 -ץנַאג עשיֿפיצעּפס יד טָא ןָאק ןעמ

 -עכיײצַאב ןוא ןטֿפַאשנגײא ערעדנוזַאב

 ,רעטייוו ןצעזרָאֿפ ?עגנוי,, יד ןוֿפ ןעגנונ

 -נַא עלַא יד ױזַא ןריזירעטקַארַאכ ןוא

 -ייז סָאװ ,רעביירש עשידיי עגנוי ערעד

 -ּפָא-טייצ םעד ןיא ןעמוקעגֿפױא ןענ

 -עּפש יד ןיא ןוא 1917--1907 טינש

 -עמַא רעד ןיא רָאי עכעלטע עקידרעט

 -גַא יד .רוטַארעטיל רעשידיי רענַאקיר

 ןדעי ןוֿפ טייקשיֿפיצעּפס ןוא טייקשרעד

 -נוי רעשידיי רעסיורג רעד ןוֿפ דילגטימ

 -ייו סָאװ טייג החּפשמ-רעביירש רעג

 .רעטלוב ןוא רעֿפרַאש ץלַא רעט

 -רַא-יָאבַאר .ַא ןטנַאמרעד םעד ןיא

 -ייא ןֿפרַאװנָא ןיגלָא .מ טוואורּפ לקיט

 עשידיי עגנוי יד ןגעוו ןכירטש עקינ

 ךָאד זיא סע .עקירעמַא ןיא רעביירש

 סָאװ ,"סנױזַא סעּפע , ,רע טגָאז ,ןַארַאֿפ

 יז; :"עפורג יד טָא טקינײארַאֿפ'ס,

 -רעטנוא ייז זַא ,טניימעג ןבָאה ןיילַא
 עקידרעירֿפ ייווצ יד ןוֿפ ךיז ןדייש

 ןיא רעלעטשטֿפירש עשידיי תורוד

 ,רעװָאשווָאב ,יקסוועשטניוו) עקירעמַא

 ,ןירבָאק ןוא ,דלעֿפנעזָאר ,טַאטשלעדע

 - ןֿבָאה ייז סָאװ ,טימרעד (יקסניּפ ,ןיביל

 ."ןעמזיא, ןייק ןוֿפ ןסיוו טלָאװעג טינ

 טינ; ןעוועג ,טשרמולּכ ,זיא ָאטָאמ רעייז

 ,?םזילַאנָאיצַאנ טינ ןוא םזילַאיצַאס

 סָאד טָאה ייז ןוֿפ רענייא יו ,רעדָא

 ,רעטעג ןייק טינ ןליוו ייז : טױילומרָאֿפ

 טלײטעגּפָא קיניזטסואווַאב ךיז ןבָאה ייז

 סָאװ ,רעלעטשטֿפירש ערעטלע יד ןוֿפ

 ןבָאה ,ןטסילַאיצָאס ןעוועג עלַא ןענייז

 ײַארֿפ עלַאיצַאס טימ טריסערעטניא ךיז

 ,גנוגעװַאב-רעטעברַא יד טציטשעג ןוא

 -ַאיצַאנ םעד זניצ טלָאצעג לָאמַא ןוא

 זַא ,רעבָא ןזיא תמא רעד ...םזילַאנ

 טנעקעג ןעמ טָאה ?עגנוי, יד ייב ךיוא

 -עלק ןיא שטָאכ ,"ןעמזיא,, יד ןקעדטנַא

 -ָאס ַא ןעוועג זיא קיווייל .סעזָאד ערענ

 טימ טסיורגעג ךיז טָאה סָאװ ,טסילַאיצ

 טָאה דנַאלזייא ; דרָאקער רעריביס ןייז

 ןבעגעג טינ רעיש סעילידיא ענייז ןיא

 -ָאמ עקיד-"לטעטש; סשַא ןוֿפ ןָאט ַא

 ןעוועג זיא ןרעּפלַאה בייל השמ ;ןוויט

 טָאה ושָאטַצּפָא ; רַאטנוב רעלַאיצָאס ַא

 ױַאֿפ סעיטַאּפמיס ערָאלק ץנַאג ןזיוועג

 -עג טָאה ווָאטַאנגיא ;טֿפַאשמערָא רעד

 רששידיסח ןיא ןטנעמירעּפסקע טכַאמ

 טימ טָאה רידַאנ השמ תעשב ,קיטסימ

 םעד ןֿפמעקַאב טװאורּפעג עריטַאס ןייז

 זיא םזילַאיצַאס -יטנָא) םזילַאיצַאס

 *, ,,("םזיא; ןַא ךיוא

 ןוֿפ טכייוועג ןבָאה "עגנויק יד םגה

 רעמ ןוא ןעגנולעטשנייא עשיגַאלָאעדיא

 ןוא ךיז רַאֿפ רעדעי ,ייז ןבָאה ץלַא ןוֿפ

 -ייוועניא טקידײרּפעג ,םענייא ןיא עלַא

 ,רָאלק זיא סע רעבָא ,טײהײרֿפ עטסקינ

 ןוֿפ אצוי-לעופ ַא ןעוועג ןענייז ייז זַא

 הביבס רעלַאיצַאס רעטמיטשַאב ץנַאג ַא

 -וטקַא ,עלַאער ץנַאג ןיא ןסקַאוװעג ןוא

 -גידַאב עכעלטֿפַאשלעזעג-רוטלוק עלע
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 -ימיא רעשידיי רעיינ רעד ןוֿפ ןעגנוג
 ביוהנָא ןוֿפ עקירעמַא רעשיטנַארג
 ,טרעדנוהרָאי ןקיטנייה

 ןכורּפשרעדיוװ יד ,דנַאנַאנשיװצ רעד
 -עטיל רעשידיי רערעטלע רעד ןשיווצ
 -עגניי רעד ןוא עקירעמַא ןיא רוטַאר
 -ֿפיױוא טשינ טָאה ,רעקידנעײגֿפױא ,רער
 -עטניא ןוא ןעמענרַאֿפ וצ טרעהעג
 יד ייס ןוא ערעטלע יד ייס ןריסער
 טָאה ושָאטַאּפָא .י .רעביירש ערעגניי
 -ַאכ ױזַא ,קירוצ רָאי 10 ַא טימ ,לָאמַא
 ןשיווצ ןדיישרעטנוא יד טריזירעטקַאר
 "יירש עשידיי רענַאקירעמַא עטשרע יד
 ןימ עז) עקידרעטעּפש יד טימ רעב
 -רַאװ ,ושָאטַאּפָא .י רעביא עיֿפַארגָאנָאמ

 -שרע יד) הביבס ַאזַא ןיא, : (1937 ,עש
 .נ --- גנורעדנַאװניײא-ןסַאמ עשידיי עט
 ןרעװ ןריובעג טנָאקעג טשינ טָאה (.מ
 ,חטש טלעֿפעג טָאה'ס;, ,רוטַארעטיל ַא
 טלעֿפעג ןַאד ןבָאה'ס --- רקיע רעד ןוא
 וצ עביל ןייק ןעוועג טשינ .,ןעלצרָאװ
 ענעגייא יד וצ ,זיוה םוצ ,דרע רעד
 ןטיבעג טָאה רעטעברַא רעד .תומַא 'ד
 ןייק ,הריד ןייז ןטיבעג ,"ּפַאש; ןייז
 יד ןעמערַאװאוצנָא טַאהעג טשינ טייצ
 טָאה הביבס ַאזַא ןיא ,.טנעו ענעגייא
 עשידיי ןייק ןסקַאװסיױא טנָאקעג טשינ
 זילב טנָאקעג ןבָאה'ס .רוטַארעטיל

 רעביירש עשידיי ענלצנייא ןסקַאװסיױוא
 -ערג ַא ,טסילעװַאנ ַא ,רעטכיד ַא --

 *. .,רערענעלק ַא ,רערעס

 ןטימ ןעוועג ןיוש זיא שרעדנַא רָאג
 סָאװ ,רעביירש ןשידיי ןקידרעטעּפש
 שידיי רעדנַא ןַא ןֿפָארטעג ןיוש טָאה
 :עקירעמַא ןיא ןבעל

 רעד ןוא שטנעמ רעיינ רעד ...;
 ,טעװעדנוֿפעגניא ךיז טָאה רעביירש
 רעד ףיוא ,קירבַאֿפ ןיא קעװַא זיא רע
 -,ןטילעג טינ ןוֿפרעד טָאה רע ,יריערּפ

 יָאבאר .א

 ",טמױרעגֿפױא ןוא קיטומ ןעוועג זיא רע
 ,(ושָאטַאּפָא .י)

 ןיא רוטַארעטיל עשידיי עגנוי יד
 -טלעו ןטשרע ןכָאנ טָאה עקירעמַא

 -כַארטרַאֿפ-טיירב ןבעג ןעמונעג גירק
 רעדליב עטסַאֿפעגֿפױא-טיירב ןוא עט

 יַאבַאר .ַא : עקירעמַא רעשידיי רעד ןוֿפ
 סַאּפ םייב; ,."גרעבנעדלָאג רעה; ןייז ---

 ;גַא"א "דנַאל עדליוו סָאד, ,"םי ןוֿפ

 ןגיה ןוֿפ ןעגנולייצרעד --- ושָאטַאּפָא .י
 "יקָאטנעק; -- ץרַאװש .י .י :ןבעל
 ןבָאה רעטכיד ענעדײשרַאֿפ ךיוא ,.ַא .א
 ןוא רעדיל ערעייז ןיא ןעמונעגֿפױא
 ,רוטַאנ רענַאקירעמַא יד סעמעָאּפ
 -וינ ןשיטָאטשסיױרג םעד טּפַאכעגֿפױא
 ןרָאװעג ןסירעגטימ ןוא םטיר רעקרָאי
 ,וװ .ַא .א טעּפמיא םנוֿפ

 ןקרעמַאב טייצ רעקיבלעז רעד ןיא|
 ןיא גנוניישרעד עקיטכיוו ַא ךָאנ רימ

 רעשידיי רערעגניי רענַאקירעמַא רעד
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 טביוה -- טייז ןייא ןוֿפ ,רוטַארעטיל

 עכעלטנעקיץנַאג ריא ןקרעמַאב ךיז ןָא
 ,רעדנעל עשידיי ערעדנַא ףיוא העּפשה
 יד ףיוא ייס ןוא רעלטסניק יד ףיוא ייס

 יד ןעמענ קיטייצכיילג ןוא ,רענעייל

 -עי ןוֿפ ןשינעעשעג יד ףיוא רעלטסניק

 -טסניק רענַאקירעמַא יד .םי טייז רענ

 :ןײמעגלַא ףיוא ךיז ןטסעמרַאֿפ רעל

 סע סָאװ ,סעמעט עשירָאטסיה ,עשידיי

 -ייצטנייה יד דָארג ןֿפורעגסױרַא ןבָאה

 -- ןשינעעשעג עקידנזױרבֿפױא עקיט

 ןוא ןעמָארגָאּפ יד ,גירק-טלעוו רעד

 -ער-רעבָאטקָא יד ,ןדיי ףיוא תוטיחש

 -קוא ןיא גירק-רעגריב רעד ,עיצולָאװ

 ׁשַא םולש טָאה .דנַאלסור ןיא ןוא עניאר

 (עקירעמַא ןיא טלצרָאװעגניײא ךיז ןַאד)

 -ֿפושיּכ , ןוא "םשה שודיק, ןבירשעגנָא

 ושָאטַאּפָא .י ."ןעיליטסַאק ןוֿפ ןירעכַאמ

 קיווייל .ה ,"רעדלעוו עשיליוּפ יד, ---

 ,וװ .ַא .א "םלוג רעד; --

 רעד ןוֿפ קורדניא םעד רעטנוא

 ןוא ןדנוצעגנָא ,עיצולָאװער-רעבָאטקָא

 עקיזיר רָאג יד ןוֿפ טרעטסײגַאב

 -רָאֿפ ןענייז סָאװ .ןעגנורעדנע עלַאיצָאס

 -נָא ןוא ,דנַאברַאֿפנטעוװַאס ןיא ןעמוקעג

 -נָאק ןכעלרעדורב ,ןגנע ןַא קידנּפינק

 -נוזעצ ,עקידנזױרבֿפױא יד טימ טקַאט

 -ןטעוװַאס ןשידיי םנוֿפ רעטכיד ענעג

 עֿפיט ףיוא ךיז ןטסָאמרַאֿפ ,דנַאברַאֿפ

 ןיא ָאד ךיוא ןשינעעשעג עלַאקידַאר ןוא

 ןוא ףיוא טמוק ,הביבס רעקימורַא רעד

 -עמַא רעשידיי רעד ןיא ךיז טסקַאװעצ

 -עיצולָאװער עשידיי עּפורג ַא עקיר

 -עג טרעוו סָאװ ,רעביירש ןוא רעטכיד

 -ֿפעה יד ןוֿפ טריריּפסניא ןוא טקרַאטש

  ןוֿפ ןשינעלגנַארעג ןוא ןֿפמַאק עקיט

 -ירַאטנוב ןוא רערענָאיצולָאװער רעד

 -ײרֿפ, רעד םורַא עסַאמ-רעטעברַא רעש
 -ײרֿפ ןגרָאמ; יד -- רעטעּפש) "טייה
 סָאװ .ןענַאגרָא עלָא יד ןוא ("טייה

 ןוֿפ טרילומיטס ןרעוו ןוא סיױרַא ןסקַאװ
 םוקֿפיוא רעד .גנוגעװַאב רעקניל רעד
 -קיװטנַא עקידרעטייוו ןוא סקואוו ןוא
 -רעטכיד ןוא רעביירש רעד ןוֿפ גנול
 -רַאֿפ ןעוועג ןרָאי זיא סָאװ ,החּפשמ
 -- ?ןעּפטעלָארּפ, ןעמָאנ ןטימ ןדנוב

 -ַאק רעטנַאסערעטניא ַא קֿפס ןָא זיא
 -ידיי רעד ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא לטיּפ
 יד רַאֿפ עקירעמַא ןיא דוטַארעטיל רעש
 -ניא זיא'ס .רָאי קילדנעצ יירד עטצעל
 סעקינעּפטעלָארּפ יד זַא ,טנַאסערעט
 ןעגנודניברַאֿפ יד .טשירֿפעגּפָא ןבָאה
 -ָאיצולָאװער ערעטלע עטשרע יד טימ
 -עמַא ןיא רעטכיד עשירַאטנוב ןוא ערענ
 -רַאֿפ עיינ ַא יז וצ טקעװעגֿפױא ,עקיר
 רעד ייב ןוא ךיז ייב גנוריסערעטניא
 רעבלעז רעד ןיא ןוא .עסַאמ-סקלָאֿפ
 -יירש ערענָאיצולָאװער יד ןבָאה טייצ
 ןגנע ןוא ןכעלרעדורב ַא ןֿפַאשעג רעב
 רעביירש ןוא רעטכיד יד טימ טקַאטנָאק
 -ילגעגנייא ייז ,דנַאברַאֿפנטעװָאס םניא
 -רעביירש רענעגייא רעד ןיא טרעד
 ןוֿפ ןדעי ךָאנ טגלָאֿפעגכָאנ ,החּפשמ
 ךיז גנורעטסייגַאב רעֿפיט טימ ןוא ייז
 -עטכיד ןוא ןגייטש רעייז וצ ןטֿפָאהַאב
 זיא סע .ןֿפַאש ןרענָאיצולָאװער-שיר
 ןוא גנודניברַאֿפ יד טייוו ױזַא ןעגנַאגעג
 ןעוועג טֿפָא זיא'ס זַא ,גנוטֿפעהַאב יד
 יד ןשיווצ ךיז ןבײלקוצרעדנַאנוֿפ רעווש
 יד ןוֿפ ןצנעדנעט ,ןעגנומיטש ,ןוויטָאמ
 עגיה יד ןוֿפ ןעגנוֿפַאש עשירעטכיד
 יד .רעטכיד עשידיי עשיטעווָאס ןּוא
 קֿפס ןָא ןבָאה רעטכיד עשינעּפטעלָארּפ
 -עזעגנָא-לַאיצָאס עיינ טכַארבעגנײרַא
 - רענָאיצולָאװער ,קיטַאמעט עטקיט
 עטדנעװעגנָא-ליצ ןוא עטזױרבעגֿפױא
 רעגיה רעד ןיא גנואווש ןוא ןסלוּפמיא
 טײטשרַאֿפ רעגינ .ש .גנוטכיד רעשידיי
 ןיא ןוא ןֿפײרגַאב טשינ סע ליוװ ,ךיז

 -ָאלקיצנע ענײמעגלַא) גנולדנַאהּפָא ןייז
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 רוטַארעטיל; ןגעוו (167יז ,2 'ב ,עידעּפ

 "ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא ןדיי ייב
 עשינעּפטעלָארּפ עצנַאג יד ּפָא רע טרטּפ
 עקידווענח ץנַאג רָאּפ יד טימ גנוגעוװַאב
 יז סָאװ ,סיינ עקיצנייא סָאד; : תורוש
 -ָארּפפ עּפורג ענעמוקעגֿפיױא-יינ יד)
 -עגניירא ןבָאה (ןטעָאּפ ?עשירַאטעל
 רעשידיי רענַאקירעמַא רעד ןיא טכַארב
 ,גנודניברַאֿפ יד ןעוועג זיא ,עיזעָאּפ
 -עטיל רעד טימ טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ

 רעד טימ ,דנַאלסור-טעוװָאס ןוֿפ רוטַאר
 לָאמַא ,ייז ןוֿפ זיא סָאװ ,רוטַארעטיל
 טריטימיא רעגרע לָאמַא ןוא ,רעסעב
 ,?ןרָאװעג

 ,ןבעל עשידיי עגיה סָאד ! רָאג סָאד
 רענַאקירעמַא יד ,ןטיירטש עקימורַא יד
 רעד ןיא ןֿפמַאק יד  ,ןעגנוריסַאּפ
 .ןבָאה הביבס רעשידיי ןוא רענַאקירעמַא

 יד וצ טַאהעג טשינ תוכייש ןייק רָאג

 עשידיי ערענָאיצולָאװער עלַאיצָאס

 יי! רעטכיד

 -ָארּפ לָאצ רערעסערג רעד רעסיוא

 ,רעלייצרעד ןוא רעטכיד עשירַאטעל
 ןעוועג ןדנובעג סיואכרוד ןענייז סָאװ
 ,גנוגעווַאב רערענָאיצולָאװער רעד טימ

 עקינייא ןענָאמרעד ךיוא ןעמ ףרַאד
 -עגטימ ןענייז סָאװ ,רעטכיד עשידיי
 ערענָאיצולָאװער יד טימ ןרָאװעג ןסיר
 גלגנַארעג עלַאיצָאס יד טימ ,ןסַאז
 -עג ףיט ךוּת ןיא ךיז ןבָאה ןוא ןשינ
 ַא ייב ןענייז רעדיו ערעדנַא .טרעדנע
 ךיז ןוא ןייטשייב טנַאקעג טשינ ןויסנ
 וליֿפַא טֿפָא ןוא טקורעגקעװַא -קירוצ

 ...ןדָאש ןיא ןכָארקרַאֿפ

 -עמַא ןיא רוטַארעטיל עשידיי יד
 -דנעצ עטשרע יד ןיא זיא סָאװ ,עקיר
 ןעוועג ,םוקֿפיוא ריא ןוֿפ ןרָאי רעקיל
 -ַאב רעמ ךיז ןוא עטקנערשַאב-רעמ ַא
 יד ןיא ןוא קיטסירטעלעב טימ טנגונג

 יקסווָאלטישז םייח רייד

 ןבעגעגּפָא ךיז רעמ ןטיבעג ענײמעגלַא
 -גסיוו ןוא רעקנעד עשידיי-טשינ טימ
 ,ןֿפָאסָאליֿפ ןוא ןגָאלָאיצַאס רעלטֿפַאש

 -עגנָא ןרָאי עקידרעטייוו יד ןיא טָאה

 -ערעטניארַאֿפ רעמ ןזײװסיױרַא ןביוה
 -נעד ןוא רעביירש עשידיי וצ גנוריס
 -ונ יד ןכײלגרַאֿפ וצ גונעג זיא'ס ,רעק
 ןוא ןלַאנרשז עשידיי יד ןוֿפ ןרעמ

 -שרע יד ןוא ןט19 ףוס ןוֿפ ןטֿפירשטײצ
 יד טימ ה"י ןט20 םנוֿפ רָאי 15-10 עט
 -רעטייוו יד ןוֿפ ןבַאגסיוא עשידָאירעּפ
 עשידיי לֿפיװ ףיוא ,ןעעז וצ ןרָאי עקיד

 עשידיי ,סעמעט עשידיי ,קיטַאמעלבָארּפ
 רעטייוו ןוא רעטנעָאנ רעד ןוֿפ םינינע
 םעד טּפַאכרַאֿפ ןבָאה טײהנעגנַאגרַאֿפ
 .ח ר"ד -- .טסייג ןשירעֿפַאש ןשידיי
 רעכיז טָאה רעהַא ןעמוק סיקסווָאלטישז
 טָאה ,סערעטניא םעד טָא טקרַאטשרַאֿפ
 םעד ןיא גנַאג םעיינ םעד ןעוועג םרוג
 -טֿפַאשנסױוו ַא ןוֿפ .ןֿפַאש ןשידיי
 רעד טימ זיא שידיי ףיוא רוטַארעטיל
 -נסיוו עשידיי ַא ןרָאװעג ןֿפַאשעג טייצ
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 ןעמַאר יד ןוא .רוטַארעטיל עכעלטֿפַאש

 ןבָאה טֿפַאשנסיװ רעשידיי רעד טָא ןוֿפ

 -עגנײרַא ןוא טרעטײרברַאֿפ רדסּכ ךיז

 סיואכרוד ןענייז סָאװ ,קרעוװ ןעמונ

 ןיא ןדָאב ןשידיי ןֿפיױא ןסקַאוװעגסיוא

 עקיטסייג יד טימ גנודניברַאֿפ רעֿפיט

 -רַאֿפ יד ןיא קלָאֿפ ןשידיי םנוֿפ תורצוא
 .ןעגנוקעלּפטנַא עטסנדייש

 עקידרעטעּפש יד ןיא ךיוא זיא סע

 -עמַא ןיא ןרָאװעג טבעלעגֿפױא ןרָאי

 םניא ןוא ןליוּפ ןיא יו טקנוּפ) עקיר

 -עטניארַאֿפ עיינ ַא (דנַאברַאֿפנטעוװַאס

 -ַאש יד רַאֿפ טעטעיּפ ןוא גנוריסער

 םכילע-םולש ,ס"ומ עלעדנעמ ןוֿפ ןעגנוֿפ

 טימ ,םַאזניימעג טָאה ןעמ .ץרּפ ןוא

 -סיױרַא ןעמונעג ,"םייה רעטלַא; רעד

 יד ןוֿפ רענעט עיינ .ןעקנוֿפ עיינ ןגָאלש

 -טנַאסױרַא ,רעטסיימ עשידיי עסיורג

 -טלַאהניא עקיטכיוו עיינ ייז ןיא ןקעלּפ

 וצ רימ ןבָאה ָאד ,ןטקנוּפ-טלַאהנָא ןוא

 ,ןעוטֿפױא עקיטכיוו רָאג ןענעכיײצרַאֿפ

 רָאּפ עטצעל יד ןוֿפ ךשמב ןענייז סע

 -שרָאֿפ עקיגָאװ ןענישרעד רָאי קילדנעצ

 רַאֿפ ןוא רעקיסַאלק יד ןגעוו ןטעברַא

 -- .רעביירש הֿפוקּת - רעקיסַאלק

 -עגקעװַא ןבָאה סָאװ ,ןטעברַא-שרָאֿפ

 -ערג ,ערעלוֿפ רַאֿפ טנעמַאדנוֿפ ַא טגייל

 ערעטלע רעביא סעיֿפַארגָאנָאמ ערעס

 ןטעברַא עקינייא ךיוא יו ,רעבַיײרש

 ןשידיי םעד ןוֿפ ןרָאא עטשרע יד ןגעוו

 -עמַא ןיא ןוא דנַאלסור ןיא רעטַאעט

 -טנירג יד ָאד ןענַאמרעד וצ .עקיר

 -סוועשטניוו .מ : רעביא ןטעברַא עכעל

 ,ןעדַאֿפדלָאג .ַא ,טַאטשלעדע דוד ,יק

 ןוא ץרּפ ,םכילע-םולש ,ס"ומ עלעדנעמ

 -קידנערַאֿפ-רעמ יו ןבירשעג ,ערעדנַא

 -יירש ענלצנייא ךרוד סעיֿפַארגָאנָאמ עט

 .-יל עכעלטע ךרוד רעדָא ,רעשרָאֿפ-רעב

 ןיא ןטסיאייסע ןוא רעקיטירק-רוטַארעט
 ןענייז ךיוא ,רעכיבלמָאז עוויטקעלָאק

 -רעטייוו רַאֿפ לגיצ ןרָאװעג טיירגעגוצ

 ,םינינב-רוטַארעטיל עקיטכיו עקיד

 ןוֿפ ןעמענ יד ןענָאמרעד זיולב רימָאל
 ןבָאה סָאװ ,רעשרָאֿפ ןוא רעביירש יד

 ,ןירָאג .ב :רעיטשוצ ַא טכַארכעג

 ,יקסווָאלטישז םייח ר"ד ,רמרמ ןמלק

 ןיטנע לאוי ,ןיקוויר .ב ,ןיגלָא .מ

 ר"ד ,ווָאקנימ .ב .נ .,רעגינ .ש

 .א .ַא ר"ד ,ינודקומ .ַא ר"ד ,יקצַאש ,י

 ,ץּכ השמ ,קינלַארָאק .ַא ר"ד ,קַאבָאר

 ,קנורט .י .י ,קיב םהרבַא ,ליזיימ ןמחנ

 -רָאג ַאבַא ,דרַאבָארג .ר ,גרעבנייטש חנ

 -ַאלמ .ַא ,קנַארֿפ .ה .ר"ד ,רעּפנייו ,ז ,ןיד

 ,ב .י ,וָאלַאביר .מ ,ןַאמלוש והילא ,יכ

 רעב ,ווָאקונַאכ .ל ,ץנַארעמַָאּפ .ַא ,ןילייב

 רימ .רעגנוא השנמ ,שטנָאר .א .י ,ןירג

 ןוא קרעװ יד ןענעכערוצ רעהַא ןענָאק

 םנוֿפ עטכישעג רעד וצ ןעגנולדנַאהּפָא

 ןָאעל ןוֿפ עקירעמַא ןיא רעֶטַאעט ןשידיי

 ,לעטסעמ בקעי ,דלַאװכוב .נ ,ןירבָאק

 םיובלטייט םהרבַא ,גייווצרעבליז ןמלז

 יד זַא ,רעביא ןרזח רימ .ערעדנַא ןוא

 ,עלוֿפ ןייק טשינ רעכיז זיא המישר

 ,רעביירש ךָאנ ןוא ךָאנ ןבעגוצ ןָאק'מ

 -דנַאהּפָא עקיגָאװ ןבירשעג ןבָאה סָאװ

 .קרעוו ןוא רעלטסניק ןגעוו ןעגנול

 -יל רעד ןיא טרָא ןקיטכיוו ץנַאג ַא

 רעד רַאֿפ ךיוא יוװ ,גנושרָאֿפ-רוטַארעט

 ןוֿפ גנוצַאשּפָא ןוא קיטסירעטקַארַאכ
 -ניי ןוא ערעטלע ענלצנייא ענעדײשרַאֿפ

 -ַאב יד ןעמענרַאֿפ רעביירש עגיה ערעג

 -רושז ןוֿפ ןרעמונ עלעיצעּפס ערעדנוז

 -דיוועג ,רעכיבלמַאז יד ךיוא יװ ןלַאנ

 -גוזַאב ןוֿפ ןֿפַאש ןוא ןבעל םעד טעמ

 -עגסױרַא ןענייז סָאװ ,רעביירש ערעד

 ןוֿפ טייהנגעלעג רעד וצ ןרָאװעג ןבעג

 ,טײצרָאי רעדָא ,גָאטנריױבעג :ַא ,לבוי ַא

 טימ ,סעבַאגסיוא-טייהנגעלעג יד טָא

 -כיוו ליֿפ ןגָאמרַאֿפ ,סעמַאנסיוא עקינייא

 ,לַאירעטַאמ ןשיטירק-שיֿפַארגָאיב ןקיט
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 ןרעוו טצֹונעגסיוא ףרַאד ןוא ןָאק סָאו

 ..גנושרָאֿפ ןוא קיטירק רעד ךרוד !

 יד ןענָאמרעד ךיוא ָאד ףרַאד ןעמ

 ,קרעוו עשיֿפַארגָאילביב ענענישרעד

 ערעלוֿפ רעדָא עלוֿפ ןעגנערב סָאװ

 זיא סָאװ ,ןעמעלַא םעד ןוֿפ תומישר

 -ַאב רעביא ןרָאװעג טכעלטנֿפערַאֿפ
 ךוב עטסעב סָאד .רעביירש עטסואוו

 -ביב ַא -- ?שָאוהי; זיא טרַא םעד ןוֿפ

 -ֿפיונוצ ןטֿפירש ענייז ןוֿפ עיֿפַארגָאיל

 ץיוועקטיו ישטרעב ןוֿפ טלעטשעג

 -ָאילביב ךיוא יוװ ,(1944 ,דנַאלוװילק)

 ,ץרּפ ,ל . רעביא ןטעברַא עשיֿפַארג

 םעד רעביא ,ושָאטַאּפָא .י ,ןיסעיל .ַא

 ,(ןירושי .י ןוֿפ) ?טֿפנוקוצ , לַאנרושז

 סָאד .ערעדנַא ליֿפ ןוא ?רעטעלביָאווַיי;

 ןלַאירעטַאמ-ףליהעג עכעלצונ ןענייז

 -יל ַא ןיא קיטיונ רָאג זיב ןענייז סָאװ

 רעטייו ןעמ טצעז יַאוולה .רוטַארעט

 / .בױהנָא ןטוג םעד טָא רָאֿפ
 -נָא ןעמ ףרַאד טייהנגעלעג רעד ייב

 -נעווטיונ רעקידנגנירד רעד ףיוא ןזייוו

 ,ןשטנעמ עכעלטע ןצעזוצקעווַא טייקיד

 -רַאֿפ יד ןוֿפ טייל עגנוי רָאג רשֿפא

 ,הגרדהב ןלָאז סָאװ ,ןרַאנימעס ענעדייש

 עשידיי יד ןײגכרודַא טירט ךָאנ טירט

 עכעלשדוח ןוא עכעלטנכעוו ,עכעלגעט

 -סיוא ,עלוֿפ ןלעטשפיונוצ ןוא ,עסערּפ

 תורצוא יד ןוֿפ תומישר עקידנּפעש

 -עצ ןטרָאד ןענייז סָאװ ,ןלַאירעטַאמ

 ,ןֿפרָאװ

 רעזדנוא זַא ,ןעקנעדעג ןֿפרַאד רימ

 זיא םוקֿפיוא רלא טניז עסערּפ עשידיי

 רַאֿפ טרָא ןַא ,טַאלבגָאט ַא יו רעמ ליֿפ

 -סיצילבוּפ עקיֿפױל ןוא עיצַאמרָאֿפניא

 ןרָאי עלַא טָאה עסערּפ רעזדנוא .קיט

 -צָאס ,עשיטסירטעלעב טכעלטנֿפערַאֿפ

 , ןוֿפ קרעוװ עשיֿפָאסָאליֿפ ןוא עשיגָאלָאי

 ןוא רעלטסניק עטסקידנטײדַאב יד

 .רעקנעד

 ושָאטַאּפָא ףסוי

 ןיא שטָאכ ,טנַאסערעטניא זיא סע

 ןוא יונעג רָאג טשינ וליֿפַא ,ןײמעגלַא

 ןובשח ןוא המישר ַא ןכַאמ ,ךעלטקניּפ

 עשידיי רענַאקירעמַא ערעזדנוא ןוֿפ

 -ירק ,רעקיאַאזָארּפ ,רעטכיד ,רעביירש

 | ,ןטסיאייסע ,רעקיט

 ַא זדנוא ייב ןדליב רעטכיד עשידיי

 יד ןשיווצ ,בגַא .טייהרעמ עקידנטײדַאב

 סָאװ ,לייט רעסיורג ַא ָאד זיא רעטכיד
 רעד ןוֿפ דלעֿפ ןֿפױא קיטעט ךיוא זיא
 .ייסע ןוא גנולייצ

 -ידיי יד ןוֿפ לָאצ יד זיא סיורג יװ

 ?עקירעמַא ןיא רעכיב עשיד

 עיגָאלַאטנַאא יד ןעמענ ןלעװ רימ

 -ירעמַא ןיא עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןוֿפ

 -רעביא רעד ןיא ,1947 .קרָאי-וינ ,?עק

 -ווענבערג דינָאעל) שיסור ףיוא גנוצעז

 ןטָארטרַאֿפ ןענייז ןטרָאד .(גרעבנייֿפ ,ל

 -עג ןענייז סָאװ ,רעטכיד עשידיי 9
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 יד יצ) סעירָאגעטַאק סקעז ףיוא טלייט
 יד ןוֿפ עיצַאקיֿפיסַאלק ןוא גנולייטעצ
 ַא ןיא עיגָאלַאטנַא רעד ןיא רעטכיד
 ןַא זיא -- עטקיטכערַאב ןוא עטכערעג
 ;(! עגַארֿפ רעדנַא

 ,ךלעֿפנעוָאר סירָאמ -- ןרענַאיּפ

 ,טַאטשלעדע דוד ,יקסוועשטניוו סירָאמ

 -ייר םהרבַא ,שָאוהי ,רעװָאשווָאב ףסוי
 ,רעטכיד 7 ה"ס --- ןיסעל םהובַא ,ןעז

 יבַאמ ,קינלָאר ףסוי -- "?עגנוי

 ,ױדנַאל ַאשיז ,דנַאלזייא ןבואר . ,ביִלל
 השמ ,ַאשיירָאב םחנמ ,ץרַאװש י.י
 -ייל .ה ,קָאטש לדַארֿפ ,ןרעּפלַאה בייל

 11 ה"ס --.ןָאליד .ה .ַא ,רעלימ .ל ,קיוו

 .רעטכיד
 .נ ,סעלעיעל .ַא -- ?ןטסיכיזניא , |

 ןבואר ,ןײטשטַאלג בקעי .,ווָאקנימ .ד
 ,טכיל לכימ ,סיאול דרַאנרעב ,גיוודול -

 -ָאטס בקעי ,לענַארֿפַא ,טיװקלַא ;ב
 -סייו בקעי ,ץרַאװש המלש ,יקסלָאד
 .רעטכיד 11 ה"ס -- ןַאמ

 ,ה -- "רעטכיד סעפורג ןשיווצ,
 ןַאמרעה ,םינָאלס לאוי .,טַאלבנזיױר

 ,ןיסַאב .מ .ימלַא .א ,ןיּפַאל .ב ,דלָאג
 -רָאק ַארזע ,דייווש קרַאמ ,רעגרעב .ַא
 -ינ ןרהַא ,דוי םוחנ ,ןַאמרעב .ל ,ןַאמ

 ,ךַאברעיוא םירֿפא ,רעּפנייװ .ז ,ןָאזנעס
 ,ןילעסע רעטלַא ,ןיסיק .י ,סָארג ילּתֿפנ

 -ַאיב .י .ב ,גנילק ַאטרעב ,לַאגיס .י .י

 למיז ריאמ ,גרעבדלָאג ,י ,יקצָאטסָאל

 יסעּפ ,ץַאק ףעלַא ,יקצול .ַא .,שטַאקט
 -ַאק ףסוי ,גרעבדלָאג ,ל ,דלעֿפשרעה

 -ּפעו לעשַאר ,ןיקּפַארד יליצ ,רענישול

 -נירג רזעילא ,רעזַאלג ַאדיא ,יקסניר

 ,שטייד סעטַאמ ,רעלזייה ןמלק ,גרעב
 ,רעשטַאימוש רּתסא ,ןילָאגרַאמ ַאננַא

 .רעטכיד 26 ה"ִס -- עֿפַאי יכדרמ
 -ַאנ השמ --- ןטעָאּפ עששירַאטעלַארּפ

 .צ .ב ,שטנַאר .א .י ,ץרוק ןרהַא ,ריד
 ,סירֿפיש השמ ,גרעבניײֿפ .ל ,קָאטשרוב

 רעב ,טרָאּפָאּפַאר ןרהַא ,ץַאק עקניעמ
 הּכלמ ,ץנַארעמָאּפ .ַא ,ןהַאק לסָאי ,ןירג

 ןיטרַאמ ,ןַאּפשנירג .י .רעלטָאק לסָאי ,יל

 ,לוס .ַא .מ ,םיובלטייט ַארָאד ,םיובנריב
 ה"ס ,ןַאמרעבוג ַאיווליס ,ןינוי ףלָאװ
 .רעטכיד 9

 ןרהַא -- רעטכיד רוד רעגנוי רעד

 גילעז .ןַאמטוג עזָאר ,קינשטַאבַאט

 ,סייוו הרֿפש ,לַאגיס רּתסא ,ןַאמֿפרָאד

 ַאדייא ,ןַאמרעּפוק יסַאכ ,רעקיטש ריאמ

 -צלָאטש  ַאבַא ,ילדוק הכרב ,עזַאמ

 ,רעלעט .ל .י ,לַאגעס ריאמ .,גרעב

 ןיטשניוו שירעב ,.ןרעטש םולש

 הכרב ,ןַאמרעקַא ךענעה ,ץלַאמ לואש
 -ץֿפח הּכלמ ,ןָאסלעבַא עקייכ ,ןײטשּפָאק

 -בג ,ָאלַאּפָא דוד ,ןעּפ רשא ,ןַאמזוט

 יבצ ,ַאקסווָאדַאװענ ַאזָאר ,ליירּפ לאיר

 -כיד 25 ה"ס ,יקסרעווט םהרבַא ,קָאטש

 ,רעט

 "וצ ןעמ ןעק רעטכיד 109 יד וצ

 ָאד ןלעֿפ סע .ךָאנ ןוא ךָאנ ןענעכער
 ,שטיווַאר ךלמ ,יקסוװָאדָאלָאמ עידַאק

 ןוא רואינש ןמלז ןלעֿפ'ס ,ןילטייצ ןרהַא

 -כיד יד ךיוא ןלעֿפ'ס ,ןרָאהנײא דוד

 ,ןַאקרַאב הרש ,ןילעי-לעֿפ הרש ןירעט

 -ָאל .י ,ש ,ץרַאװש םייח ,ןַארֿפַאס ַאננַא

 רעייטשייב רעייז סָאװ ,ךָאנ ןוא יקסניד

 -כיד רעשידיי רענַאקירעמַא רעד רַאֿפ

 ,עקינייא ןוֿפ רענעלק טשינ זיא גנוט

 -עגרעביא ַאי ןענייז רעדיל ערעייז סָאװ

 ,עיגָאלָאטנַא רעד ןיא ןרָאװעג טצעז

 יד ןוֿפ גנוריזירעטקַארַאכ רעד וצ

 טעװו רעטכיד עשידיי רענַאקירעמַא 9

 79 זַא ,ןקרעמַאב וצ טנַאסערעטניא ןייז

 ךָאנ ןריובעג ןענייז רעטכיד יד ןוֿפ

 30 זיולב ןוא טרעדנוהרָאי ןט19 םניא

 ,ה"י ןטס20 ןקיטנייה םניא

 ,טרּפ רעקידריווקרעמ ַא ךָאנ ןוא

 רעזדנוא ףיוא טכיל ַא טֿפרַאװ סָאװ

 ןוֿפ יירד זיולב -- טלעוו רעשירעֿפַאש
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 עקירעמַא ןיא --- יה ןענייז 109 עלַא יד
 עלַא -- עװַאקעשט ןוא .ןריובעג --

 ןָאסלעבַא עקייכ :סנירעטכיד ייז ןענייז

 -ליס ,(1908) ןַאמרעּפוק עיסַאכ ;(1915)

 -ַאב ייז ךיוא ןוא ,(1914) ןַאמרעבוג עיוו

 ץנַאג ןעגנוֿפַאש ערעייז טימ ךיז ןזייוו

 סע .,טייצ וצ טייצ ןוֿפ זיולב ,ןטלעז

 ןרָאי עגנוי רָאג יד ןיא ןעמוקעג ןענייז

 רעטלע ןיא םינָאלס לאוי רעטכיד יד

 ןיא -- רעשטַאימוש רּתסא ,רָאי 2 ןוֿפ

 -- רעלעט .ל .י ,רָאי 11 ןוֿפ רעטלע

 קעװַא ןענייז 109 יד ןוֿפ -- .רָאי 1

 -ביד קיצניינ ;19 ?תמאה םלוע; ןֿפױא
 ,עקידעבעל יד ןשיווצ ָאד ןענייז רעט

 יד טשינ טייוו ךָאנ זיא סָאד רעבָא
 עשידיי יד ןוֿפ לָאצ ןוא המישר עלוֿפ
 רימ ןבָאה טָא .עקירעמַא ןיא רעטכיד
 סָאװ --- ,"עיגָאלַאטנַא-ךשמה; רעד ןיא

 -עמַא רעד ןוֿפ רעטכיד 50 ןיירַא טמענ
 --1918) עיזעָאּפ רעשידיי רענַאקיר
 השמ ןוֿפ טלעטשעגֿפױנוצ ,23
 -טע ךָאנ (1945 ,קרָאי-ינ ,ןַאמקרַאטש
 ,םעד ןיא ןענייז סָאװ ,רעטכיד עכעל

 ןטָארטרַאֿפ טשינ 109 יד ןוֿפ לטעצ

 -נַאל לזייר ,יקצערַאז ַאננַא : ןענייז ייז

 .מ ,רעלימ לשרעה ,ןעיליל ,ז ,ר ,יוד
 ןיילק הימחנ ,רענזָאּפ םוחנ .סקַאנ

 רימ ,טרַאהנייטש השמ ,ןָאסלגער םהרבַא
 עשידיי ןוֿפ המישר יד זַא ןענעכער

 ןעיצ ךיז טזָאל עקירעמַא ןיא רעטכיד

 .רעטייוו

 עקירעמַא ןיא רעקיאַאזָארּפ עשידיי

 -ַאֿפ ןענייז ,ןטסינַאמָאר ,רעלייצרעד ---

 ןעגנערב ןלעוװ רימ .רעקינייװ ליֿפ ןַאר

 רעכיז ןָאק סָאװ ,המישר עלוֿפ-טשינ ַא

 ,ןיביל .ז :ןרעוו טרעסערגרַאֿפ קרַאטש

 ,ז ,ןידרָאג בקעי ,יקסניּפ ,ד ,ןירבָאק .ל

 ,ל .שַא םולש .,ןעזייר םהרבַא ,ןיוועל !

 -נעזָאר הנוי ,ןייבשריה ץרּפ ,ָאריּפַאש

 ,ושָאטַאּפָא .י ,שטיווָאקרעב .ד .י ,דלעֿפ

 ןעזייר םהרבַא

 -ָאמייח .י .מ ,וָאטַאנגיא דוד ,יָאבַאר .ַא
 .י ,י .ןַאמזַאלג .ב ,םיױבלּפע .ב ,שטיוו
 ,רעוװַאּפ רעוװַאכ ,ןַאקשריה יבצ ,רעגניז
 ןימינב ,וָאקונַאפ .ל ,רעלימ .ש

 ,ןילבמעד .ב ,סיװעשַאב קחצי ,רעלסער
 ,לעסקייד .ש ,סירֿפיש .מ ,ןַאמכעלב .מ
 ,רישעק דוד ,שטנָאר .א .י ,רעטּפַא .ש
 -ָאּפַאר ןרהַא ,ןייטשנרָאב .מ ,ןירבָאס .ל

 חנ ,ןַאבזיא .ש ,םיובנענעט .ש ,טרָאּפ
 יַאּפָא דוד ,רעטסיירט .ל ,גרעבדלָאג
 רעהַא ןענעכערוצ ךָאנ ףרַאד,מ .ושָאט
 -יד ּפיסָא ,רעלקעס .ה ןגרוטַאמַארד יד
 ןוא שטיוָאנַאמלַאק .ה ,ָאקמיב ,ֿפ ,וװָאמ
 ,רמרמ ןמלק ןעלקיטרַא יד עז) .ערעדנַא/
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 -ײרֿפ ןגרָאמ, רעד ןיא ,ץנַארעמָאּפ .ַא
 ,(1947 .,יַאמ ןט25 ,"טייה

 יד ןוֿפ לָאצ יד ךיוא זיא רענעלק
 -גסיוו ,ןטסיאייסע ,רעקיטירק עשידיי
 -רעד רעירֿפ ןיוש לייט ַא) רעלטֿפַאש
 ,(גנולדנַאהּפָא רעזדנוא ןיא טנָאמ

 עקידנטיײדַאבמוא רָאג ,עניילק יד
 ןוא רעטכיד ענעריובעג-יה יד ןוֿפ לָאצ
 ךָאנ ןוא עקידנעָארד ַא זיא רעבַיַײרש
 טינ רימָאל .עקידנרימרַאלַא ןַא --- רעמ
 רעד ןוֿפ ביוהנָא םעד טניז זַא ,ןסעגרַאֿפ
 ןענייז עיצַארגימיא-ןסַאמ רערעסערג
 רעד ןוֿפ ןוא ,רָאי 65 רעבירָאֿפ ןיוש
 -נײרַא רעכעלרעי רעקיטנזיוט-טרעדנוה
 ,רָאי 40 ןיוש --- 1907 טניז גנורעדנַאװ
 רעשידיי רעקידנסקַאװצלַא רעד ביוא
 וצ טייגרעד סָאװ ,עקירעמַא ןיא בושי
 ןייק טשינ טגנערב ,ןָאילימ ףניֿפ-ריֿפ
 -ידיי ענעריובעג-יה עגנוי ןוֿפ סקואוווצ
 סָאװ ,ךַאז ַא סע זיא -- רעביירש עש
 -יורט יד ףיוא ןעגנערבֿפױרַא ףרַאד
 זַא ,טזייווַאב סע .ןעקנַאדעג עטסקירע
 יד ,ןזעוו-לוש עכעלטלעוו-שידיי סָאד

 תורוד עיינ יד ןוֿפ גנואיצרעד עשידיי
 -רַאֿפ ןוא קילעטשרעטניה קרַאטש זיא
 -גוגנידַאב יד ,ןדָאב םעד טשינ טגָאמ
 קיטסניג ןייז לָאז סָאװ ,הביבס יד ,ןעג
 רעד ןיא סקואווכָאנ ןקידרעטייוו ַא רַאֿפ
 ןבָאה ארומ טשינ רימָאל .רוטַארעטיל

 ןייז רָאג ןיא ןינע םעד ןעמענֿפױא
 -טימ ,ןגעוו עיינ ןכוז ןוא טייקטסנרע
 -רעד רעזדנוא ןיא ןדָאטעמ ןוא ןעל
 ,םעטסיס-גנואיצ

 ןוא ןכירטשטּפיוח יד ןענייז סָאװ

 -יל רעשידיי רעד ןוֿפ ןוויטָאמ-רקיע יד

 וצ-ןביג סָאװ ,עקירעמַא ןיא רוטַארעט

 ןעזסיוא ןוא רעטקַארַאכ ןלעיצעּפס ַא

 םיא ןלייט ןוא ןֿפַאש ןשידיי ןגיה םעד

 *סעֹווש עשידיי ערעדנַא יד ןוֿפ סיוא
 -געל שרעדנַא ןיא ןרוטַארעטיל-רעט

 רעד ,עקירעמַא ףיױרַא טגייל ? רעד

 רעגייטש-סנבעל רעשידיי רענַאקירעמַא

 רעגיה רעד ףיוא םתוח ןשיֿפיצעּפס ַא
 ןוא עיצקודָארּפ-רוטַארעטיל רעשידיי
 "יירש עשידיי רענַאקירעמַא יד ףיוא
 | ? רעב

 ןּפעלקוצוצ שלַאֿפ ןעוועג טלָאװ סע
 (לטעצ-ןעמָאנ ןייא) ?לקילרַאי , ןייא
 -יירש עשידיי רענַאקירעמַא עלַא רַאֿפ
 -ירעמַא יד ןשיווצ ָאד ןענייז סע .רעב
 סָאװ ,עכלעזַא רעביירש עשידיי רענַאק

 ,ןביירש ןביוהעגנָא ןבָאה ייז יו ךיילג
 ןעמונעגֿפױא ,ףָאטש ןעמונעג ייז ןבָאה
 -גנַארעג טכַארבעגסױרַא ,סעיצַאוטיס
 סָאװ ,ןבעל ןגיה םנוֿפ סיואכרוד ןשינעל

 -סיוא ןוא ןדליב ןעמונעג ָאד ךיז טָאה
 ,רעביירש ןַארַאֿפ ךיוא ןענייז סע .ןדליב
 רעד ןוֿפ הקיני טּפעשעג ןבָאה סָאװ
 -עגֿפיױא קיטייצכיילג ןוא םייח רעטלַא
 -יבס רעגיה רעד ןוֿפ ןטלַאטשעג טּפַאכ
 טשינ סָאװ רעביירש רעבָא ןַארַאֿפ .הב
 ָאד ןבעל ייז סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג

 רַאֿפ ייז ןבָאה ,ןרָאי רעקילדנעצ טניז

 -עטש ןוא טָאטש עקילָאמַא יד ץלַא ךיז

 יד ,ןבעל-רעגייטש ןקילָאמַא םעד ,לט
 ,םייה רעד ןוֿפ עילימ יד ןוא רוטַאנ
 ,ןגיוא ערעייז רַאֿפ ץלַא ךָאנ טייטש סָאװ

 ,טימעג רעייז ןיא ץלַא ךָאנ טור ןוא

 ,ןַאמזַאלג ךורב ,יָאבַאר .ַא ,יקסניּפ דוד
 ,ל ,("יקָאטנעק; ןַײז ןיא) ץרַאװש .י .י

 ןרעג ךיז ןבָאה ערעדנַא ןוא ,ווָאקונַאכ
 םעד ןיא טבעלעגנַײרַא שינַאגרָא ןוא

 -ייז ןוֿפ ליֿפ ןיא רעגייטש-סנבעל ןגיה

 ,שַא םולש ,ןירבָאק ןָאעל .קרעוו ערע

 ץרּפ ,וָאטַאנגיא דוד ,ושָאטַאּפָא .י
 . ,ָאריּפַאש ,ל ,דלעֿפנעזַאר הנוי ,ןייבשריה

 -מעד .ב ,רעװַאּפ רעװַאכ ,רעגניז .י .י

 ערעסערג ערעייז ןיא ןענייז ַא"א ןילב
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 ייא טֿפָא ןטנווייל עטיירב ףיוא ,קרעוו

 "ערג יד קירוצ ןוא ןיה ןעגנַאגעגרעב

 קרעװ טלָאמעג ייז ןבָאה טָא :ןצענ

 ןוא בעל ןקידנריוי ןגיה םעד ןוֿפ

 -קעװַא ײנסָאדנוֿפ ךיז ייז ןבָאה לָאמטֿפָא

 רעדָא) עּפָארײא ןייק קירוצ טזָאלעג

 "געמ טכַארבעגסױרַא ןוא (לארשי-ץרא

 ערעייז טימ ןטכיש .תוחּפשמ ,ןשט

 רענעי ףיוא ןטקילֿפנָאק ןוא ןֿפמַאק

 יד ןיא ייז ןבָאה לָאמ טֿפָא .םי טייז

 -לישעג ןלייט רעדָא ןעלטיּפַאק עטשרע

 טימ ךָאנרעד ,ןטרָאד ןשטנעמ יד טרעד

 ןֿפױא טײלגַאבטימ ןוא ןעגנַאגעגטימ ייז

 טלָאמעג טיירב ףוסל ןוא רעהַא געוו

 ךיז ןבעלנייא ןוֿפ סעצָארּפ ןרעווש םעד

 -עמַא ןיא ךיז ןריזיטַאמילקַא ןוֿפ ,ָאד

 ,קרעוו ערעסערג ןגָאמרַאֿפ רימ .עקיד

 ןיא ןיא ביֹוהנֶָא רעד סָאװ ,ןענַאמָאר

 רעד ,ךשמה רעד ןוא ,טלעוו רעטלַא רעד

 ןענייז קרעװ יד .עקירעמַא ןיא --- ףוס

 אצוי-לעוּפ רעכעלריטַאנ ַא ךעלטנגייא

 ,ןבעל ןשידיי םנוֿפ רעטקַארַאכ םעד ןוֿפ

 ןצענערג יד רעביא רדסּכ טנַאּפש סָאװ

 -גיברַאֿפ יד ,רעדנעל ערעדנוזַאב ןוֿפ

 תועּפשה עקינייזנגעק יד ןוא גנוד

 ךוּת ןיא ןענייז ןגייווצ-החּפשמ ןשיװצ

 -ױאנֿפױא ךיז טלעטש'מ יװ רעמ ליֿפ

 .רָאֿפ קיֿפ

 ןייז זומ סע ןוא ןַארַאֿפ זיא יאדווַא

 רעד ןיא סקיטרַאנגייא ןוא סשיֿפיצעּפס

 ןוא .רוטַארעטיל רעשידיי רענַאקירעמַא

 סכעלמיטנגייא ןוא עשיֿפיצעּפס סָאד טָא

 .ןסקַאװ ןיא רדסּכ טלַאה

 ךיז טלַאה שטנעמ רעשידיי רעד

 ,ןענירגסיוא ןיא רעמ ץלַא רעטייוו סָאװ

 ,םישובל עכעלרעסיוא יד טימ ןעמַאזוצ

 טלַאה ,ןעמרָאֿפ עטסקינייוװנסיוא יד טימ

 "ייװעניא רעד ךיוא ןרעדנע ןיא ךיז

 סָאד ,רעטקַארַאכ רעד ,טסייג רעטסקינ

 -החּפשמ יד ,זיוה סָאד ,סַאג יד .ןזעוו

 ןרעּפלַאה .ל .מ

 ילעזעג ןוא עלַאיצָאס יד ,רעדילגטימ

 "עגייטש ןוא עלעירעטַאמ ,עכעלטֿפַאש

 "עג ןוא ןעמערוֿפ ןעגנוגנידַאב עשיר

 ןקרַאטש סע .ןדיי עיינ סיוא ןקיטלַאטש

 "נייא ענעטלַאהַאב ןוא ענעֿפָא יד ךיז

 סע .ןבעל רענַאקירעמַא םעד ןוֿפ ןסולֿפ

 יד ,ָאּפמעט רעד טרעדנעעג ךיז ןבָאה

 ןוֿפ ןֿפוא רעד ,ןטייהניואוועג יד ,ןטיז

 -סיורַא ןוֿפ רענַאמ יד ןוא ןעמענֿפױא

 ,ךַארּפש יד .עטלמַאזעגנָא סָאד ןעגנערב

 גנוגעוַאב יד ,גנַאג רעד ,שטיינק רעד

 ךיז טָאה ץלַא סָאד .שרעדנַא טרעוו

 "יה ןוא "יינ ןֿפױא רָאנ טשינ ןֿפורעגּפָא

 רַא יד ףיוא ךיוא רָאנ ,םענעריובעג

 ןיא ןענייז סָאװ ,ןדיי ענעמוקעגרעב

 "רַאֿפ ןצנַאג ןיא רעהַא ןעמוקעג גולֿפ

 .עטקיטלַאטשעגסיױא ,עֿפײר ,עטקידנע

 טָאה עסַאמ רעשידיי רעד טימ ןעמַאזוצ

 רעשידי רעד טרעדנעעג ךיוא ךיז

 ,םיא ייב זַא ,ןייז ןָאק לָאמַא .רעלטסניק

 ָארּפ רעד זיא ,ןלעוטקעלעטניא םייב
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 ןייבשריה ץרפ

 -שה עדמערֿפ ,עקיטייז ןּפַאזנָא ןוֿפ סעצ
 יי רעקיטסַאה ליֿפ ןעמוקעגרָאֿפ תועּפ

 / .ןשטנעמ ?עטושּפ , יד ייב

 ןוֿפ קרעװ ןכײלגרַאֿפ ןלעוו רימ ןעוו

 סָאװ ,רעביירש עשידיי רענַאקירעמַא
 -ייוװצ ַא טימ ןעוועג ןבירשעג ןענייז
 יד טימ ,קירוצ רָאי קילדנעצ יירד
 ןבירשעג סנטצעל ןענייז סָאװ ,קרעוו
 -רעּפנײשַאב ץנַאג רימ ןלעװ ,ןרָאװעג

 -גורעדנע עקרַאטש יד ןענעקרעד ךעל

 יז ןשיווצ ןַארַאֿפ ןענייז סָאװ ,ןעג
 רָאנ טשינ ןריּפשרעד ייז ןיא ןלעוװ רימ

 -ֿפייר יד רָאנ טשינ ,ךלהמ-טייצ םעד

 יד ךיוא רָאנ ,רעביירש םנוֿפ טייק
 -ניה םנוֿפ ,הביבס רעד ןוֿפ גנורעדנע
 רעד ןכלעוו ףיוא ןוא ןיא ,טנורגרעט

 ןשיוװצ .ָאד טבעל שטנעמ רעשידיי
 ןייז ןוא "דיגנ המלש 'ר, סשַא םולש

 -סיד עטייוו ַא ָאד זיא "סעזָאמ לקנָא;

 ןוֿפ גנוטייבמוא עלַאקידַאר ַא ,ץנַאט
 ןייז ןשיווצ יוװ .םרָאֿפ ןוא טלַאהניא

 ןייז זיב "ךיז וצ געוו רעד, ,?ירעמ,
 ךיוא ױזַא ןוא ."רעוויר טסיא, ןטצעל
 יוּפע יד ןוֿפ סָאװ ,ושָאטַאּפָא .י טימ
 "ןירעצנעט; ןייז זיב "רעדלעוו עשיל
 'ייצרעד עקילָאמַא ענייז ןשיווצ רעדָא
 יד טימ ןשיליוּפ-שידיי םעד ןוֿפ ןעגנול
 ןשינַאקירעמַא-שידיי ןוֿפ ןעגנולייצרעד
 -עלמענ סָאד .ךלהמ רעטייוו ַא ָאד זיא
 רעסיורג רָאג ַא ןגעוו ןגָאז ךיז טזָאל עכ

 ,רעביירש ערעגניי ןוא ערעטלע לָאצ

 ןרעטנוא סיואכרוד ייז ןענייז טָא סָאװ
 ןסולֿפנײא עקימורַא ,עגיה ןוֿפ סולֿפנײא

 טימ רעבירַא ךיז ייז ןגָארט טָא ןוא
 ןיא ץרַאה רעייז טימ .עיזַאטנַאֿפ רעייז
 -לֵא רעד ןוֿפ ןטלעװ ענעדנואוושרַאֿפ
 ןוא ןריובעג זיא'מ ואוו ,םייה רעט
 ,ןסקַאוװעגסיוא

 יד ןענָאמרעד ךיוא ָאד ןֿפרַאד רימ
 עֿפיט ענעגנַאגעגקעװַא גנַאל ,עקילָאמַא
 -רַאֿפ סָאװ .,ןעגנוקריוו יד ,ןסולֿפנײא

 ןוא ןרוטַארעטיל ,ןכַארּפש ענעדייש
 ע'עידיי יד ףיוא טַאהעג ןבָאה ןרוטלוק

 םגד ןָא רשֿפא לָאמ טֿפָא ,רעביירש
 ײז .אֿפוג עטקריװַאב יד ןוֿפ ןסיוו
 ,;געדײשרַאֿפ ראג ןוֿפ ןעייג תועּפשה
 -סקיטכיװ יד ןשיווצ .ןטלעוו ןוא ןטייז
 עשידיי רענַאקירעמַא רעקילדנעצ עט
 ןטסיאייסע ,רעלייצרעד ןוא רעטכיד
 עסיורג ַא רימ ןבָאה רעקיטירק ןוא
 עגנוי עמַאס ערעייז ןוֿפ סָאװ ,לָאצ
 סָאװ ןוא ןענוֿפעג ךיז ייז ןבָאה ןרָאי
 םויה-דע ךָאנ ןייוולייט ךיז ןעניֿפעג
 -ור רעד ןוֿפ סולֿפניא םעד רעטנוא

 ,רעשטייד ,רעשיזיוצנַארֿפ .,רעשיס
 ןוֿפ ייס ,ןרוטַארעטיל עשיליוּפ רעדָא

 ,רָאֿפ ריא ןוֿפ ייס ןוא טלַאהניא ריא

 ןוא סנייא סע זיא לָאמ עלַא טשינ)

 -שרָאֿפ עטסנרע ןַא .(עבלעז סָאד

 -כיד - ,ןעגנוֿפַאש יד ןיא עיצידעּפסקע
 "ידיי יד ןוֿפ ,עשיאַאזָארּפ ןוא עשירעט
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 טלָאװ ,עקירעמַא ןיא רעלטסניק עש

 -:ַאסערעטניא רעייז טקעלּפטנַאסױרַא

 -ַאטסנָאק טלָאװ ןוא ןלַאירעטַאמ עט

 עגיה רעזדנוא טייו יו ףיוא טריט

 טָאה רוטַארעטיל עשידיי רענַאקירעמַא

 -ַארּפש-רעדנַא ןוֿפ הקיני ריא ןגיוצעג

 ןענָאק רימ ,ןלַאװק עשירעֿפַאש עקיכ
 םנוֿפ תועּפשה יד ןכוז ךיוא ייברעד

 ןוֿפ יאדװַא ןוא ,ןֿפַאש ןשיאערבעה

 -גנע ןוא רענַאקירעמַא רעקימורַא רעד

 עשידיי ערעזנוא .רוטַארעטיל רעשיל

 -עגייא רעייז ףיוא ןסקַאו רעביירש

 ןעמוקַאב ייז ןוא ,ןדָאב ןשידיי םענ

 ןוֿפ ןֿפוא ןכעלריטַאנ ַא ףיוא תועּפשה

 -עי רעבָא ,רעײגרָאֿפ עשידיי ערעייז

 ךיא טרעװו רעביירש רעשידיי רעד

 ןוֿפ ךיוא טסולֿפניײאַאב ןוא טריריּפסניא

 ,ןרוטַארעטיל ערעדנַא ענעדײשרַאֿפ

 יו סָאמ רערעסערג ליֿפ ַא ןיא רשֿפא

 יד לייו ,רעביירש עקיכַארּפשרעדנַא
 "עג ,רעלטסניק עשידיי ענעדײשרַאֿפ

 -סיוא ןוא רעדנעל ערעדנַא ןיא ןריוב

 ערעדנַא ןוֿפ סיוש ןֿפיוא טעוװָאכעג

 -ןייא ןּפַאזנייא טזומעג ןבָאה ,ןכַארּפש

 רעד וצ טיג סָאד ,ןטרָאד ןוֿפ ןסולֿפ

 -ליֿפ ערעדנוזַאב ַא רוטַארעטיל רעשידיי

 ןוא .טײקיטלַאטשעגליֿפ ןוא טײקיברַאֿפ

 ןגָאז סע ךיז טזָאל סרעדנוזַאב רָאג

 -נוא סָאװ ,ןסולֿפנײא עקרַאטש יד ןגעוו

 -ַאב ןוא --- רוטַארעטיל עשידיי רעזד

 ןיא גנוטכיד עשידיי רעזדנוא סרעדנוז

 -עלָארּפ רעד לעיצעּפס ןוא עקירעמַא

 -פיוא רדסּכ טָאה --- גיײװצּפָא רעשירַאט

 -ָאוער רעשיטעווָאס רעד ןוֿפ ןעמונעג

 -ווזַאב ןוא רענײמעגלַא ,רערענָאיצול

 -רדסּכ יד .גנוטכיד -- רעשידיי סרעד

 טניז ףיוא טשינ ןרעה תועּפשה עקיד
 יזַא ןוא עיצולָאװער:-רעבָאטקָא רעד

 ,געט עטצעל יד זיב

 ,ןענָאטַאב לָאמַארעדיװ ָאד ןזומ רימ

 ׁשֵא םולש

 -ַאב ןעמענ רימ ןעוו ,לָאמ טֿפָא זַא
 -ירעמַא עשידיי ענעדײשרַאֿפ ןטכַארט

 רַאֿפ ךרודַא ןריֿפ ןוא רעלטסניק רענַאק

 -עג ןבָאה ייז סָאװ ,קרעוו ערעייז זדנוא

 ןרױלרַאֿפ ןרעוװ ,ןרָאי עלַא יד ןֿפַאש

 ןסייוו רימ ןוא ,ןטקנוּפ-ץענערג יד טֿפָא

 -דנַאל רעשידיי רעכלעוו וצ טשינ ןיילַא

 ןיוש יו .ןענעכערוצ וצ ייז רוטַארעטיל

 -רַאֿפ ןַארַאֿפ ָאד ןענייז ,רעירֿפ טגָאזעג

 ןוא .רעביירש סעירָאגעטַאק ענעדייש

 עטסנדײשרַאֿפ יד טייוו ױזַא ןעייג סע

 זיא'ס זַא ,רעלטסניק עשידיי טימ ןלַאֿפ

 וצ ייז ןרעהעג יצ ןדײשטנַא וצ רעווש

 ,החּפשמ רעשיאעּפָארײא-שידי רעד

 סע .רענַאקירעמַא-שידיי רעד וצ רעדָא

 רעד ןיא ליֿפ רעייז ךיוא ךיז טדנעוװעג

 דנַאטשוצ ןוא עיצַאוטיס רענײמעגלַא

 ןעמוק סע ןעוו !"םייה רעטלַא; רעד ןוֿפ

 -עעשעג עשילרעטסיוא ,עסיורג רָאֿפ

 -ידיי עגנַאל-תורוד עטלַא יד טימ ןשינ

 -ֿפױא עלעיצעּפס ןעוו ,םיצוביק עש
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 ןַאד ,ןטרָאד ךיז ןעמענרַאֿפ ןעגנולסיירט
 ,עקידעבעל רעמ ךָאנ ףיוא ייז ןעייטש

 רענעגייא ,רערעייט ךָאנ ייז ןרעוו ןַאד
 ,רעטכיד יד ייב רעקידנטיײדַאב ןוא
 עגנַאל טניז ןעניואוו סָאװ ,רעביירש

 ַא לָאמַאטימ ןליֿפרעד רעבָא ,ָאד ןרָאי

 ,טֿפַאשהבורק עטבעלעגֿפיוארעדיוװ ,עיינ

 רעביא ךיז טרזח סָאד ,טײקנדנוברַאֿפ
 .ןרָאי עטצעל יד ןגיוא ערעזדנוא רַאֿפ
 םעיינ ַא ןעמוקאב רעלטסניק עשידיי יד
 ,עביל ןוֿפ םָארטשוצ םעיינ ַא ,סולֿפוצ
 רַאֿפ (רעטיצ ןקיליײה) שדוקה-תדרח ןוֿפ

 .רעטרע-םייה ןוא -ןריובעג ערעייז
 רעשידי רעדעי :סעּפע ךָאנ ןוא

 ףיוא ךיז טסעמרַאֿפ סָאװ ,רעלטסניק

 ,קרעוו קידנסַאֿפמורַא ןוא רעסערג ַא
 ןיא ךָאנ ןענייז ןעלצרָאװ ענייז סָאװ
 רוד ַא לָאמטֿפָא ,דרע רעקילָאמַא רעד

 קירוצ ךיז זומ ,רעירֿפַא תורוד רעדָא
 ,טלעוו רעד וצ ,הביבס רעד וצ ןרעק
 -ירַא ךיז רע זומ .,?ןלַאװקרוא, יד וצ
 טימ .עיזַאטנַאֿפ ןייז טימ ןגָארטרעֿב
 טקעטש סָאװ ,לָאמַא םוצ עיזיוו רעד

 ,שיסייר ,שינילָאװ ַא ןיא ואוו ץעגרע

 ,לטעטש שיצילַאג רעדָא שיבַארַאסעב

 .ךעלריטַאנ רעייז זיא סָאד
 -ץנַאג ,ענעדײשרַאֿפ רימ ןבָאה ָאד

 -ייוועניא ,סעיזולקנָאק עקידריווקרעמ

 ןשינעלגנַארעג ןוא ןטיירטש עטסקינ
 ןוֿפ גנורעטייוורעד ןוא גנורעטנעענרעד
 -ָאמַא רעטייוו ןוא רעקימורַא ,רעגיה
 ַא יװ ,ןענַאמרעד וצ .קיטַאמעט רעקיל
 -ַאר .ַא יו רעביירש עכלעזַא ,ליּפשייב
 -רַאֿפ ןייז ןרָאי עגנַאל ךָאנ סָאװ ,יָאב
 ,ןבעל ןשידיי רענַאקירעמַא ןטימ ןדנוב
 ךיז ןרָאי עקידרעטייו יד ןיא טָאה
 ,עיזַאטנַאֿפ ןייז טימ ,ןבילקעגרעבירַא
 ןוא ,עילָאדָאּפ ,עיבַארַאסעב ןייק קירוצ

 ןוא ןטלעו ןעגנערבסיורַא ןעמונעג
 -ָאב םחנמ ןוא .לָאמַא ןוֿפ ןענױשרַאּפ

 "דנעצ ריֿפ-יירד ַא ךָאנ סָאװ ,ָאשייר

 רע טָאה .עקירעמַא ןיא ןבעל רָאי קיל
 ײצרַאֿפ .עטייוו ןיא טזָאלעגקעװַא ךיז

 "ייג;/ ןייז טימ ןטלעװ ןוא ןגעוו עקיט

 ןייג טנעקעג ױזַא ןטלָאװ רימ ןוא ."רע

 -סנָאק ןוא רעביירש וצ רעביירש ןוֿפ

 רעבָא ,עזירּפַאק ץנַאג גולֿפ ןיא ,ןריטַאט
 -דנַאװרעביא עכעלריטַאנ רעייז ךוּת ןיא

 ,רעטייווצ ַא וצ טלעוװו ןייא ןוֿפ ןעגנול

 רעד ןוֿפ ,לָאמַא םוצ טנייה םעד ןוֿפ

 רעד וצ הביבס רעלַאער רעקימורַא

 ןיא טציא ןיוש טבעל סָאװ ,רעלַאערמוא

 -עלטסניק עלַא יד וצ ןוא ,עיזיוו רעד

 וצ ןעמוק קרעװ עשירענָאיזיװ עשיר

 -עדײשרַאֿפ יד ,ןעגנוֿפַאש-ןרַאומעמ יד

 -ורכז עשיטנעטיוא ,ערַאטנעמוקַאד ענ

 ,עטכידעגסיוא רעמ יד רעדָא ,קרעוו-תונ

 -ידיי יד סָאװ ,עטצוּפַאב-שירעלטסניק

 -יירד עטצעל יד רַאֿפ רוטַארעטיל עש

 יירַאב קרַאטש ייז טימ זיא רָאי קיס

 טרַא יד טָא זַא ,ןייז ןעק .ןרָאװעג טרעכ

 זיא ,ןעגנוֿפַאש טרַא יד טָא ,רוטַארעטיל

 -טגיײוצרַאֿפ ןוא עטסכייר עמַאס יד ןוֿפ

 רוטַארעטיל רעשידיי רעזדנוא ןיא עטס

 .ןרָאי רעקילדנעצ עטצעל יד ןיא

 וצ רימ ןבָאה טיבעג םעד טָא ףיוא

 -ץנַאג קילדנעצ עכעלטע ןענעכײצרַאֿפ

 .י ןוֿפ ןביוהעגנָא ,קרעוו עקידנטיידַאב

 ר"ד טימ טקידנערַאֿפ ןוא ווָאלעּפַאק

 ןוא ןיניירב ןבואר ,יקסווָאלטישז םייח

 -ָאג ןרהַא ,ןירבָאק ןָאעל טימ סנטצעל

 -דַא .י ,גנָאי זעוב ,ןיוועל םולש ,קילער

 ,רמרמ ןמלק --- טציא ןוא רעל

 -עגיײברַאֿפ ץלַא ןענייז סָאד רעבָא

 -כַארטַאב ןוא ןעגנוקרעמַאב עקידנע

 -עג ןֿפיוא ףױרַא ןעמוק סָאװ ,ןעגנוט

 -ילַאנַא וצ וצ ןטערט רימ ןעוו ,קנַאד

 -נוא ןוֿפ קרעוו עטסנדײשרַאֿפ יד ןריז

 בָאג ןוא בָאה ןשירעֿפַאש-רוטלוק רעזד

 .עקירעמַא ןיא
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 ענעדײשרַאֿפ יד ןגעוו ןדייר רימ ןעוו

 -ַארעטיל רעשידיי רעד ןוֿפ ןעמעלבָארּפ

 ,םעד ןגעוו ךיוא ןוא עקירעמַא ןיא רוט

 עקיועמַא ןיא ןבעל עשידיי סָאד יװ

 ןֿפַאש םעד ןיא טלגיּפשעגּפָא ךיז טָאה
 ָאד רעביירש עשידיי ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ

 סָאד ןענָאמרעד ָאד ןעמ ףרַאד ,דנַאל ןיא

 ןיא עקירעמַא; שטנָאר .א .י ןוֿפ ךוב

 ,קרָאי-וינ) ,"רוטַארעטיל רעשידיי רעד
 -ּפִא ,ןעלקיטרַא ןבָאה רימ ואוו (5

 םעד טָא וצ ןלַאירעטַאמ ןוא ןעגנולדנַאה

 ךוב םניא טָאה שטנָאר .א .י .םעלבָארּפ

 ןשידיי םניא עקירעמַא; גנולדנַאהּפָא ןא

 רעד ןיא עקירעמַא; ןעלקיטרַא ,"ןַאמָאר
 רעגענ, רעד ןוא *רוטַארעטיל ןרַאומעמ

 .ַא"א "רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא
 יד ןענָאמרעד ךיוא ָאד ןלעװ רימ

 עשידי רענַאקירעמַא; ,גנולדנַאהּפָא |

 ןוֿפ ?רוטַארעטיל עשידיי יד ןוא טנגוי

 -ידייק ןיא תורוש יד ןוֿפ רעביירש םעד

 ,12---11 ,10--9 נינ ,1940 "רוטלוק עש
 -עמַא; םעלבָארּפ םעד ןגעוו בָאה ךיא

 עשידיי יד ןוא טנגוי עשידיי רענַאקיר

 ַא טקישעגרעדנַאנוֿפ  ,?רוטַארעטיל

 ןוא ערעטלע קיצרעֿפ ַא וצ ןגיוב-גערֿפ

 ואוו ,עקירעמַא ןיא רעביירש ערעגניי

 :טגערֿפעג ערעדנַא ןשיװצ בָאה ךיא

 רענַאקירעמַא יד טלגיּפשעגּפָא זיא;

 ןעגנובערטשַאב עריא ןוא טנגוי עשידיי

 ,קרעװ ערעייא ןיא ןשינעלקַאװ ןוא
 -עגסורַא ןוא ןבירשעג טָאה ריא סָאװ

 טלַאה; ןוא *? טציא זיב 1920 טניז ןבעג

 "ידיי עשירעלטסניק יד זַא ,טשינ ריא

 טזייו עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל עש

 ןוא טײקמַאזקרעמֿפױא קינייוו סיױרַא

 . ריא ןוא טנגוי רעשידיי רעד סערעטניא
 עטלעטשעג ףניֿפ יד ףיוא ??ןבעל

 עקידנגלָאֿפ טרעֿפטנעעג ןבָאה ןגַארֿפ

 ,ושָאטַאּפָא .י ,ווָאטַאנגיא דוד : רעביירש

 -רעבוג עיווליס ,ָאקמיב .ֿפ ,רעטּפָא ,ש

 ןיסעיל םהרבא

 -במעד .ב ,ןַאמזַאלג ,ב ,סיציג .מ ,ןַאמ

 .ל ,רעּפניײװ .ז .,ןייבשריה ץרּפ ,ןיל

 .ש ,יל הּכלמ ,ווָאקונַאכ .ל ,רעטסיירט

 -קעס .ה ,לוס .א .מ .ןירבָאס .ל ,רעלימ

 .ַא ,רעװַאּפ-רעװַאכ ,םיובלּפע .ב ,רעל

 .א .י ,יָאבַאר ַא ,ןירבָאק .ל ,יזָאּפ

 "ייר םהרבַא .טרָאּפָאּפַאר ןרהַא ,שטנָאר

 סרעֿפטנע יד ןיא .סירֿפיש השמ ,ןעז

 "נורעלקֿפױא עקיטכיוו רעייז רימ ןבָאה

 -ַאקירעמַא םעד ןגעוו ןעקנַאדעג ןוא ןעג

 ,עלָאר רעד ןגעוו ןוא ןֿפַאש ןשידיי-רענ

 ןשידיי ןגיה םניא טליּפש טנגוי יד סָאװ

 .ןבעל

 -עג זיא ןטגָאזעג ןעמעלַא םעד ןוֿפ

 יד טקיטעטשַאב טרעוו'ס ןוא ןעגנורד

 זַא ,גנולעטשנייא ןוא החנה עטנַאקַאב

 עשידיי ןייא רימ ןבָאה ףוסילּכ-ףוס

 ,קלָאֿפ ןשידיי םעד ןוֿפ רוטַארעטיל

 -רוטַארעטיל ןשידיי ןייא --- רעקיטכיר

 "וֿפ ךיז ןעייג ןעלצרָאװ יד סָאװ ,םַאטש
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 ,סנדָאב עטייוו ענעדײשרַאֿפ ןיא רעדנַאנ

 יו ,ןגייווצ יד ךיוא ןענייז אליממ ןוא
 ןגייווצ יד ףיוא ןסקַאװ סָאװ ,ןטכורֿפ יד
 -עצ ,םַאטש:רוטַארעטיל-ןייא םעד ןוֿפ
 .רעדנעל ענעדײשרַאֿפ רעביא טיירּפש
 םעד ןוֿפ לשמ ןטימ ןייג ןיוש ביוא ןוא
 ןוא ןגייווצ ןוא ןעלצרָאװ יד ןוא םיוב
 ךיוא ןסַאּפוצ םיא רימ ןענָאק ,ןטכורֿפ
 -יירש עשידיי ענלצנייא ענעדײשרַאֿפ וצ
 -ַאמַארד ,רעלייצרעד ,רעטכיד -- רעב
 זַא ,ןגָאז ןוא --- רעקיטירק ןוא ןגרוט
 -עג רעלטסניק םעד ןוֿפ ןעלצרָאװ יד
 ןדָאב ַא ןיא ןטלעז טשינ ךיז ןעניֿפ

 ַא ןיא ,םיקחרמ ןיא ץעגרע זיא סָאװ
 ,טרָא ןַא ןיא ,ץנַאטסיד-חטש ןטייוו
 רעד ואוו םיור םעד ןוֿפ טייוו זיא סָאװ
 זיא רע ואו ,טציא טבעל רעביירש
 עשידיי סָאד ,ללּכה .טקריוו ןוא קיטעט
 ואו ,רעלטסניק רעשידיי רעד ,ןֿפַאש

 טּֿפָא ךיז טָאה ,ןענוֿפעג טשינ לָאז רע
 ןייז .ןטקנוּפ-ץענערג ענעגייא ענייז לָאמ
 -עג רעדנוזַאב רָאג זיא עּפַאמ-טלעוו
 ,רעדנעל ףיוא טלייטעג זיא יז ,טנכייצ
 ?עכעלטניײֿפ, ןוא ?עכעלדניירֿפ , ףיוא

 ןצעזעג עלעיצעּפס טיול ,סעירָאטירעט
 יד ןוֿפ גנולעטשנייא ןיא טשינרָאג

 -וצ ןוא ןעגנואיצַאב עשירעדנעלנשיווצ

 .ןעגנַאהנעמַאז
 -עטנורגרעד ךיז ןוואורּפ רימ ןעוו

 רעשידיי רעד ןוֿפ ךוּת םעד וצ ןעוו
 ןעמענ ןוא ,עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל
 -טּפיוה ןוא ןכירטש-טנורג עריא ןכוז
 ןקעלּפטנַאסױרַא ןליוו ןוא ןטנעמעלע
 רימ ןֿפרַאד ,רעטקַארַאכ ןוא תוהמ ריא
 רעשיֿפיצעּפס ַא ףיוא ןלעטשּפָא ךיז
 קרַאטש ךיז טֿפרַאװ סָאװ ,גנוניישרעד
 ןיא סָאװ ,טייצ רעד ןיא .ןגיוא יד ןיא
 -ַארעטיל עשידיי יד טָאה ןרָאי עלַא יד
 -ָאטקָא ןזיב טעמּכ) דנַאלסור ןיא רוט

 רקיעב ךיז (1917 ןוֿפ דָאירעּפ "רעב

 -רעד עסיורג עריא טימ טנכייצעגסיוא
 רעשירעלטסניק רעד ןיא ןעגנוכיירג
 ,עסיורג טגָאמרַאֿפ טָאה סָאװ ,עזָארּפ
 יד טָאה ,רעטסיימ-עזָארּפ עשיסַאלק

 עטשרע עריא ןוֿפ עקירעמַא עשידיי
 -עג ןעגנוטסעמרַאֿפ עשירעֿפַאש עטיירב
 טימ ץלַא ןוֿפ רעמ ןסיורג וצ ךיז טַאה
 -צעניל .י .י ןגעקטנַא .רעטכיד עריא

 .מ .ןָאזעניד .י ,ס"ומ עלעדנעמ ,יק
 ,ץרּפ .ל .י ,םכילע-םולש .,רָאטקעּפס
 -סױרַא עקירעמַא טָאה .,יקסניּפ דוד
 ,טַאטשלעדע ,יקסוועשטניו טקורעג

 -ייא טימ .שָאוהי ,ןיסעיל ,רעװָאשוװָאב

 ןגָאז רימ ןענָאק ןשינערָאװַאב עקינ
 עקידרעטייוו ןעיצ רימ ןעוו עבלעז סָאד
 דָארּפ ?עקיטרָאד, יד ןשיווצ ןכײלגרַאֿפ
 רענַאקירעמַא "עגיה, יד טימ רעקיאַאז
 עטשרע יד ןיא ךיוא רעטכיד עשידיי
 ,ה"י ןטס20 םנוֿפ ןרָאי רעקילדנעצ רָאּפ
 טָאה ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא ךיוא
 ןוֿפ ,עשיטַאטס ,עטלעטשעגנייא סָאד
 עשידיי עטעװעדנוֿפעגניײא גנַאל-תורוד
 טנָאקעג "םייה רעטלַא; רעד ןיא ןבעל
 -ָארּפ עקידנטיידַאב רעמ ןעגנערבסיורַא
 ןקיטיונ רעקיאַאזָארּפ לייוו --- רעקיאַאז
 ןטלעטשעגנייא-רעמ ַא ןיא ללכב ךיז
 רעד ןיא ,ןבעל ןלענָאיצידַארט-ףיט ןוא

 טגערעגנָא ןרעװ רעטכיד סָאװ ,טייצ
 ,ןקידנזיורב ַא ןוֿפ טריריּפסניא ןוא
 -ָארּפ רעד .ןבעל ןשיכיטס ,ןלוֿפטעּפמיא

 -ַאטס ַא ןיא לָאמ עלַא טסקַאװ רעקיאַאז

 -ַאניד ַא ןיא רעטכיד רעד ,ןבעל ןשיט

 ,טייצ רעשימ
 יד רעבָא ךיז טָאה טייצ רעד טימ

 -יא ןוא .טרעדנעעג לסיב ןייש ַא עגַאל
 -רָאד ןבעל עשידיי סָאד ןעוו ,טּפיוהרעב

 יד ןוֿפ ףיול ןיא ךיז טָאה ָאד ןוא ןט
 ןוא קרַאטש ןרָאי רעקילדנעצ עטצעל
 רעײנ רעד ןיא ,ָאד .ןטיבעג ףיט
 טָאה טלעוו רעשידיי-יינ רעד ןיא ,םייח
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 ןלעטשגייא ןעמונעג ןבעל סָאד ךיז
 ,טרעקרַאֿפ ,ןטרָאד ןוא ,ןריזיליבַאטס

 -יירטעג טלקַאװעג רעמ ץלַא ךיז טָאה

 עכעלטע עטצעל יד --- יאדוװַא ןוא ,טלס

 בורח ןענייז םיבושי עשידיי ןעוו ,ןרָאי

 עיינ רָאג ןוא ,ןעמוקעגמוא ןוא ןרָאװעג

 ןטלַאה עטנַאעג-טשינ ,עטכַאדעג-טשינ

 ןיא ,ןעמוקֿפױא ןיא ןעייוו ערעווש ןיא

 .ןרעוו ןריובעג

 טניז ,ןרָאי רעקילדנעצ עטצעל יד

 -עווָאס ןיא עיצולָאװער-רעבָאטקָא רעד

 ןטשרע ןכָאנ טניז ןוא ,דנַאברַאֿפ-ןט

 רימ ןבָאה --- ןליוּפ ןיא --- גירק-טלעוו

 -ַאב ץנַאג ןוא ליֿפ ןענעכײצרַאֿפ וצ

 רעשידיי רעד ןיא רעטכיד עקידנטייד

 םענײמעגלַא םניא ןוא .רוטַארעטיל

 ןבָאה ןֿפַאש ןשידיי םנוֿפ רָאכ ןקיטרָאד
 -כיד יד טרעהעגסיורַא רעמ ץלַא רימ

 .ןעמיטש עשירעט

 -רַאֿפ ןוא ךעלריטַאנ ןעוועג זיא סע

 רָאי טכַא עטצעל יד סָאװ ,ךעלדנעטש

 עמַאזיורג עקידנרעטישֿפיױא יד ןבָאה

 רעד ,ןבעל ןשידיי םניא ןשינעעשעג

 עשישטייד יד ןוֿפ גנַאג רעקיטסַאה

 םיבושי עשידיי יד רעביא סעיטסעב

 ןוא טעטש יד טשיװעגּפָא טָאה סָאװ

 טימ ןעמַאזוצ ןענייז סָאװ ,ךעלטעטש

 רעטסעװש ןענָאילימ ןוא רעטנזיוט

 -עג טקיניײּפרַאֿפ םַאזיורג רעדירב ןוא

 ,ךעלדנעטשרַאֿפ ןעוועג זיא סע ,ןרָאװ

 ףיוא ןֿפורעגּפָא ךיז טָאה ץלַא סָאד סָאװ

 -מיא ןוא עטסכעלדניֿפמע עמַאס יד

 -ַאנ ןעוועג זיא סע .רעטכיד עטסוויסלוּפ
 ךרוד ןבָאה רעטכיד יד סָאװ ,ךעלריט

 טואורּפעג ןעגנוֿפַאש עשיטעָאּפ ערעייז

 -עטכיד ךיז םינֿפוא ענעדײשרַאֿפ ףיוא

 "ייא-ףיט עלַא יד טימ ןטֿפעהַאב שיר

 ,טעטשמייה עטנעָאנ ךעלבייל ןוא ענעג

 ןֿפוררעביא ךיז ,תוחּפשמ ןוא הביבס

 -ךרוד ןבעלֿפױא ייֵנְסָאדננוֿפ יז ,ייז טימ

 ןירבַאק ןַאעל

 םעד ןוֿפ .סעיזיוו עשירעטכיד ערעייז
 ףיול ןיא ןענייז רעטקַארַאכ ןוא טרַא
 ןֿפַאשעג ןרָאי עקיליורג עטצעל יד ןוֿפ

 .ןעגנוֿפַאש עקידװעעזנָא-ץנַאג ןרָאװעג
 -יא ,טלַאהניא רעייז טיול ןענייז סָאװ
 סיינ ַא גנורעדורֿפױא רעטסקינייװענ
 רוטַארעטיל רעשידיי רעגיה רעד ןיא
 ןדעי ןוֿפ ןֿפַאש םעד ןיא ןוא ללכב
 עשידיי רענַאקירעמַא יד ןוֿפ םענייא
 ,טרֿפב רעטכיד

 עקירעמַא ןיא גנוטכיד עשידיי יד
 ןרָאי עמַאזיורג עטצעל יד ןיא טָאה
 -געט ןוא רענעט יד ,ןוויטָאמ יד ןטיבעג
 -עעשעג עקידנלסײרטֿפױא יד .ןצנעד
 הליחּתכל ,ערעקידארומ:-ץלַא יד ,ןשינ

 ןבָאה תועידי עכעלכיולגמוא ןצנַאג ןיא

 -נײרַא ןזיירק עשירעטכיד ענעגייא ןיא

 -מוטעצ ַא ,טײקנרױלרַאֿפ ַא טכארכעג

 עשידיי ערעדנַא .עיצַאנגיזער ַא ,שינעל

 רָאג ןעמונעגֿפױא ןבָאה ,רעדיוו רעטכיד

 ןוא סַאה םעד רָאג ,ןרָאצ ןוא רעצ םעד
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 טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא גנוטכַארַאֿפ

 יז סָאװ ,תוירחַא יד רָאג טליֿפרעד

 רעקיטציא רעד ןיא ,ןגָארט ןֿפרַאד

 ןעמ .טייצ רעלוֿפלרוג ןוא רעשיגַארט

 רעביירש רעד זַא ,ןֿפָאה טנָאקעג טָאה

 רע סָאװ עלָאר יד ןליֿפ ןעמונעג טָאה

 ןקימורַא םניא ןליּפש ףרַאד ןוא ןָאק

 םולש .טייצ רעקיטציא רעד ןיא ןבעל

 (1942 ינוי) רימ טימ סעומש ַא ןיא ,שַא

 יד וצ קורדסיוא ןַא ןבעגעג ןַאד טָאה

 לייט ַא טשרעהַאב ןבָאה סָאװ ,ןליֿפעג

 עקיליורג ענעי ןיא רעביירש עשידיי

 ןןייא לייוורעד ןבָאה עלַא רימ, :געט
 תוחוּכ עלַא ןעמענֿפױנוצ : ליצ ןקיצנייא

 ןוא טירט ןדעי ןטכַארטַאב טסנרע ןוא

 רעכיג סָאװ ןטכינרַאֿפ וצ ידּכ ,טירש

 ןלָאז ייז ואוו תוחוּכ עשיטסישַאֿפ יד

 -סיװַא רעלענש סָאװ ןוא ,ןייז טשינ

 ייייז ןגעק ןֿפמעק סָאװ ,עלַא יד ןֿפלעה

 עלַא ,תונעט עלַא ןסעגרַאֿפ זומ ןעמ

 רימ ןֿפרַאד סָאד ןוא ,ןעגנורעטייוורעד

 טציא רימ ןזומ עלַא --- ןָאט טציא עלַא

 -רַא רעקיליײה רעד ןיא ןֿפרַאװנײרַא ךיז

 יד ןרעטנעענרעד וצ רעכיג סָאװ טעב

 *, ..םזישַאֿפ ןוא םזירעלטיה ןוֿפ הלּפמ

 דייר עקיטכיר ןוֿפ, לקיטרַא ןַא ןיא

 בָאה ךיא סָאװ) "?םישעמ עקיטכיוו וצ

 ?טיײהיירֿפ ןגרָאמ; ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ

 -עג ךיא בָאה (1942 .ילוי ןט25 םעד

 זַא ,טשינ קֿפס ןייק זיא סע; :ןבירש

 ןשיוצ ךיוא טרירעג טָאה זייא סָאד

 רעירֿפ ןיילַא ןבָאה סָאװ ,רעביירש יד

 םעד ןֿפלָאהעגטימ שרעדנַא רעדָא ױזַא

 ןיא טייקנסירעצ יד ,תובבלה-דוריפ

 ,טלעו רעשירעלטסניק רעשידיי רעד

 -לעזעג רעשידי רעד ןיא ללכב יו

 ?טײקכעלטּפַאש

 ןליוו רעטוג רעד זַא תועמשמ ,רעבָא

 ןוא קיטייוו םוצ .טרַאנעגּפָא ךימ טָאה

 -טסניק רעשידיי רעד ןיא זיא ןרעױדַאב

 יו ןבילברַאֿפ ץלַא טלעו רעשירעל
 טקוקעג טשינ ,רעטייוו זיא סע .רעירֿפ

 ףיוא ,תועידי עמַאזיורג עלַא יד ףיוא

 -עג טצעזעגרָאֿפ ,ןרַאֿפעג עסיורג יד

 עכעלרעֿפעג יד ,האנש-האנק יד ןרָאװ

 ףור רעד סָאװ סָאד .,גנורעטילּפשעצ

 ,רעביירש עשידיי-עשיטעווָאס יד ןוֿפ

 (1941 ילוי) רעלטֿפַאשנסיװ ,רעלטסניק

 ןטסערג םייב ןֿפורעגסױרַא טשינ טָאה

 עשידיי רענַאקירעמַא עגיה יד ןוֿפ בור

 -עהעג םעד רעלטסניק ןוא רעביירש

 םעד םורַא סָאװ סָאד ,ףורּפָא ןקיר

 -ָאק-רעלטסניק ןוא -רעביירש ןשידיי

 -עג טעדנירגעג ןַאד זיא סָאװ ,טעטימ

 ןבָאה ,עקירעמַא ןיא ןרָאװעג טעדנירג

 ןוֿפ לייט ערענעלק ַא טריּפורג ךיז

 סָאד ,טלעוורעביירש רעשידיי רעד

 ,הכרעמ יד רָאלק ץנַאג טריזירעטקַארַאכ

 רעשידיי רעד ןוֿפ ןעגנולעטשנייא יד

 ךָאנ ןוא .עקירעמַא ןיא טלעוו-רעביירש

 טײקשיגַארט יד רָאג ןזיװַאב טָאה רעמ

 -ַאב רעשירָאטסיה רעד עגַאל רעד ןוֿפ
 ןשיטעווָאס םנוֿפ םיחילש יד ןוֿפ ךוז

 קיציא ןוא סלעָאכימ המלש ,םוטנדיי

 רעמוז ןקידארומ םעד ןיא רעֿפעֿפ

 -ַאטשעג זיא לָאשגָאװ ןֿפױא ןעוו ,32

 רעוויסערגָארּפ רעד ןוֿפ םויק רעד ןענ

 ןוֿפ םויק רעד -- אליממ ןוא טלעוו

 םענעי ןיא ךיוא --- ,קלָאֿפ ןשידיי םעד

 -יורג ַא זיא -- טנעמָאמ ןשילרעטסיוא

 ןיא רעביירש עשידיי יד ןוֿפ לייט רעס

 ךיז ,טייז רעד ןָא ןענַאטשעג עקירעמַא

 -עג ןטלַאהַאב ןוא ןֿפָא ןֹוא ןזָאלבעג

 רעד וצ ןזָאלרעד וצ טשינ ,ץלַא ןָאט

 יד ןוֿפ גנורעדירברַאֿפ רעצנַאג ,רעלוֿפ

 ,םיצוביק-טלעוו עשידיי עטסערג ייווצ

 -רָאֿפ עשירעלטסניק-רוטלוק ערעייז ןוֿפ

 . ,רעייטש

 -עטשנייא יד ,דנַאטשוצ-טימעג רעד

 עסיורג יד וצ טייקירעהעגנָא יד ,גנול
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 ןֿפורעגּפָא ךיז טָאה ןֿפמַאק ןוא ןטיירטש

 ןעגנומיטש יד ףיוא ,קרעוװו יד ףיוא

 יד ןוֿפ רעטקַארַאכ ןוא טלַאהניא ןֿפױא

 יד ןוֿפ לייט ןסיורג ַא ןוֿפ ןעגנוֿפַאש
 סע .עקירעמַא ןיא רעלטסניק עשידיי

 -שיטילָאּפ יד ןלײטּפָא םוצ טשינ זיא

 םעד ןוֿפ עיצַאטנעירָא עכעלטֿפַאשלעזעג

 -ץעֿפַאשעג יד ןוֿפ טסייג ןטסקינייװעניא

 -צעל יד ןיא קרעוו עטכַארטרַאֿפ ןוא ענ

 ןרָאי עכעלטע עט

 רע ןעוו ,רעֿפעֿפ קיציא עקַאט טָאה

 (1943 רעמוז) ,קרָאי-וינ ןיא ןעוועג זיא

 :טגָאעג רימ טימ סעומש ַא ןיא

 ריא טגײלעגקעװַא טָאה המחלמ יד;

 -נוא ןוֿפ ןבעל ןצנַאג ןֿפױא לּפמעטש

 -דנעטשרַאֿפטסבלעז ,ןוא ,דנַאל רעזד

 ,..רוטַארעטיל רעזדנוא ףיוא ךיוא ךעל

 -ידיי םעד ןוֿפ רעייטשוצ רעסיורג רעד

 טימ ייס -- המחלמ רעד וצ קלָאֿפ ןש
 ןיא טייטש --- ןדלעה טימ ייס ,תונברק

 יד רוטַארעטיל רעזדנוא ןוֿפ רעטנעצ
 ",..רָאי רָאּפ עטצעל

 טײטשרַאֿפ ,טָאה שרעדנַא ןיטולחל

 -עמַא ןיא רעביירש רעשידיי רעד ,ךיז

 טבעלעגרעביא ןוא ןעמונעגֿפױא עקיר
 ,סָאדלַא ןוא גירק-טלעוו ןטייווצ םעד

 םעד טימ ןדנוברַאֿפ ןעוועג זיא סָאװ

 ןוא המחלמ יד ןבָאה רימ .גירק-טלעוו

 ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןטייקיליורג ידלַא

 -ונעגֿפױא ,המחלמ רעד טימ ןדנוברַאֿפ
 -ַאנ ,סע ןבָאה רימ .טייוו רעד ןוֿפ ןעמ

 -מוא סיורג ַא רַאֿפ ןטלַאהעג ,ךעלריט

 -ָארטסַאטַאק רעקידארומ ַא רַאֿפ ,קילג

 רַאֿפ ןעוועג סע זיא ךָאד רעבָא ,ֿפ

 ןענייז רימ .ךליהּפָא רעטייוו ַא זדנוא

 "שיטערָאעט , הליחתכל ןוא קיטיײיז ךָאד

 ,לגנַארעג םניא ןרָאװעג ןגיױצעגנײרַא

 טליּפשעגּפָא ךיז טָאה סָאװ ,גירק םניא
 טָאה יאדווא .זדנוא ןוֿפ ליימ רעטנזיוט

 -ייא טַאהעג זדנוא ןוֿפ רענייא רעדעי

 דוָאמ ינוז ןופ טנכיוצעג

 ןאּפשנירג ףסוי

 ןוא רעטסעוװש ערעייט ,דניײרֿפ ,ענעג
 -עג טלעטשעגסיוא ןענייז סָאװ ,רעדירב
 -רַאֿפ רעבָא ,דרָאמ ןוא ןייּפ ףיוא ןעוו
 :לטרעוו שיאוג סָאד טגָאז יװ ,ןלַאֿפ

 *! ץרַאה סָאד --- טייוו ,ןגיוא יד טייוו;
 ףיוא טריגַאער רימ ןבָאה רעבירעד ןוא !

 -נוא ןיא ןשינעעשעג עמַאזיורג ידלַא

 -ַארעטיל רעזדנוא ןיא ןוא ןבעל רעזד
 ןבָאה רימ ,ָאי .סנטייוורעד ןוֿפ יו רוט
 -נוא ,דיילטימ ןוא ליֿפטימ ןזיוװַאבסױרַא
 יד טּפַאכעגֿפױא ןבָאה רעטכיד ערעזד
 -נײרַא ייז ןוא טייוו רעד ןוֿפ ןכליהּפָא
 -נַא ,ןעגנוֿפַאש ערעייז ןיא ןטכָאלֿפעג
 ןרָאװעג טרעטישרעד רעמ ןענייז ערעד
 טכַארבעג רעדױשֿפױא םעד טָא ןוא
 -ֿפוא ענעדײשרַאֿפ ףיוא קורדסיוא םוצ
 .סעמעָאּפ ןוא רעדיל ערעייז ןיא םינ
 -נַארק עכעלשטנעמ םוש ןייק טָאה בגא
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 טשינרָאג ךיז עיזַאטנַאֿפ עדליוו ןוא עק

 "אב זיא סָאװ סָאד ןלעטשרָאֿפ טנַאקעג

 ןרָאצ ןוא רעצ רעד .ןעמוקעגרָאֿפ תמ

 -ַאטורב יד ,ןטבעלעגרעביא םעד ןוֿפ

 ןוֿפ ןטײקשילַאיטסעב ןוא ןטייקשיל

 -מַאזיורג יד ,טנַאּפוקַא ןשטייד םעד

 רעד טימ ןבָאה ןעיירעדרעמ ןוא ןטייק

 רעזדנוא ןיא גנַאלקּפָא ןַא ןענוֿפעג טייצ

 -נעטשרַאֿפ זיא סע יװ ,ןוא ,רוטַארעטיל

 ,גנוטכיד רעזדנוא ןיא לכ םדוק ,ךעלד

 עכייר ַא ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא סע

 ,סעמעָאּפ ןוא רעדיל טימ רוטַארעטיל

 ןוא ןעגנולייצרעד רעקילדנעצ טימ

 -עט רעד ףיוא ןעגנוֿפַאש עשיטַאמַארד

 וואורּפ ַא ךיוא ןעוועג זיא סע .קיטַאמ

 -עּפס יד ןוֿפ עיגָאלָאטנַא ןַא ןֿפַאש וצ

 -ײשרַאֿפ ןוֿפ ןעגנוֿפַאש-סגירק עלעיצ

 -טֿפַאשלעזעג ןוא ןשירעלטסניק םענעד

 ,דַארג ןכעל

 עמעט ערעדנוזַאב א רָאג זיא סע

 םעד טָא ןעלדנַאהַאב וצ ךעלריֿפסיױא

 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא טינשּפָא

 רעטרעוו רָאּפ ַא רעבָא .עקירעמַא ןיא

 .ןגָאז וצ ,אחרוא בגא ,ױזַא טשינ טדַאש

 ןעגנוֿפַאש-סגירק יד טָא ןיא ךיוא

 יד ןזיװַאבסױרַא טלוב ץנַאג ךיז טָאה

 ןייז ,רעטכיד םנוֿפ גנולעטשנייא-טלעוו

 ןיא תוחוּכ עקידנֿפמעק יד וצ גנַאגוצ

 ,ןצנעדנעט-טּפיוה יד וצ ןוא טלעוו רעד

 םידדצ עקידנֿפמעק יד ןוֿפ רעדעי סָאװ

 ףמַאק םעד ןיא טכַארבעגנײרַא טָאה

 זיא סע .םזישַאֿפ ןשילַאיטסעב ןטימ

 -וצוצ טנַאסערעטניא ןעוועג סרעדנוזַאב

 ןבָאה רעטכיד ענעדײשרַאֿפ יד יװ ,ןעז

 -ָאמ ערעייז טימ ןדײשרַאֿפ טריגַאער

 ףיוא ןעגנוֿפַאש עשירעטכיד עלַאטנעמ

 ,ןטנָארֿפ-סגירק יד ףיוא ןשינעעשעג יד

 -רעה ערעייז ,רעטכיד עוויסערגָארּפ יד

 ןיא ,ןָאסינוא ןיא טּפַאלקעג ןבָאה רעצ

 "יור רעד ןוֿפ גנַאג ןטימ טקַאט ןֿפיט

 עריא טימ ,ןגיז עריא טימ ,ײמרַא רעט

 "רַא עטיור יד ןעוו ןוא ,ןטַאט עשידלעה

 ,ךעלטעטש ןוא טעטש טיײרֿפַאב טָאה יימ

 -יסערגָארּפ יד ןבָאה ,ןטנגעג ןוא ןכייט

 עקידײרֿפ יד טָא טיילגַאב רעטכיד עוו

 עטרעטסיײגַאב טימ תורוש ב- סגירק

 ר"מ ןבָאה טינש םעד ןוֿפ ,ןֿפורעביא

 ןוא רעדיל עקידנלַאש עכעלטע טאהעג

 ,לוס .ַא .מ ,רעּפנייװ .ז ןוֿפ סעמעָאּכ

 .א .י ,ץרוק יטרָאמ
 לאטא

 ןירבָאס לבייל

 ערַאד ,יל הּכלמ ,ןירג רעב ,שטנָאר

 -כיד עשידיי ערעדנַא .ַא"א םיובלטייט

 רָאג טּפַאכעגֿפױא ןבָאה ,רעדיוו ,רעט

 םעד ןוֿפ ןויטָאמ ןוא ןטנעמָאמ ערעדנַא

 ןלַאֿפעגנײרַא ןענייז ייז .טנָארֿפ-סגירק
 ןרעוװש ןיא .,עיצַאנגיזער רעֿפיט ןיא

 -ילָאזיא ןקידערּפ ןעמונעג ןוא לֿפײװצ

 -עגּפָא ,טלעוו רעצנַאג רעד ןוֿפ גנור

 רעצנַאג רעד ךָאנ "שידק ןנבר, טגָאז

 טג םעד ןֿפרָאװעג ,רוטלוק עכעלשטנעמ

 -סטײהיײרֿפ עריא ןוא טייהשטנעמ רעד

 -עג ,ָאטעג ןיא קירוצ ןֿפורעג ,ןלאעדיא

 ןסירעג ,ּפעק ענעגייא ףיוא שַא ןטָאש

 זַא ,ןטלַאהעג ןוא תוניק טגָאזעג ,העירק

 "ייא ףיוא ,ןלַאֿפרַאֿפ זיא ץלַא ,ץלַא ןיוש

 ,ןלַאֿפרַאֿפ קיב

 -סיוא טייצ רעד טימ ךיז ןבָאה סע

 -געט ערעדנוזַאב ייווצ טקיטלַאטשעג
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 ןיא ,טלעוו רעשידיי רעד ןיא ןצנעד

 ןיא ,טײקכעלטֿפַאשלעזצג רעשידיי רעד

 זיא "ןלױּפ תאיצי;, ,ןֿפַאש ןשידיי םעד

 טָאה ןעמ .בייהנָא רעד ןעוועג זיולב

 -ייא תאיצי, ףיוא טרעטײרברַאֿפ ךיילג

 ןעגנַאגעג ןעמ זיא ךָאנרעד ןוא ?עּפָאר

 ןענירטנַא-- "טלעווה תאיצי, : רעטייוו

 ,טלעוו רעד ןוֿפ ,טלעוו רערָאג רעד ןוֿפ

 ךיז טינ טכיזסיוא ןייק ןיוש טָאה סָאװ

 עשיטסישַאֿפ יד לייוו ,ןרעסעבוצסיוא

 םעד ןסערֿפעגכרודַא טָאה ענערגנַאג

 טסייג םעד ןיא .טזינַאגרָא-טלעװ ןצנַאג

 "יֵל ןביירש ,ֿפַאש ןעמונעג ןעמ טָאה

 ןוא ןעלקיטרַא ,ןעגנולייצרעד ןוא רעד

 יד טָא ןֿפלָאהעגטימ ןבָאה סע .ןעייסע

 -נייּפ יד ןעגנולעטשנייא ןוא ןעגנומיטש

 ןיא ןעגנוריסַאּפ עשיגַארט ןוא עכעל

 -עֿפָא יד ןוֿפ ךעלטשער יד סָאװ ,ןליוּפ

 -ַאֿפ ןוא ןטסיצַאנ ענעטלַאהַאב ןוא ענ

 ןוֿפ ףליה רעשוריֿפב רעד טימ ,ןטסיש

 סָאװ ,טלעװ רעשיטסילַאטיּפַאק רעד

 טציטשעג סואימ ןוא ךערֿפ ױזַא טרעוו

 רעשיטירב רעד ןוֿפ ןֿפלָאהעגוצ ןוא

 ,גנוריגער רעשיטסילַאיצָאס-טשרמלּכמ

 -נשרעה א ןעוועג זיא גנומיטש יד טָא

 רעשידיי רעכעלרעגריב רעד ןיא עקיד
 סָאװ ,רעביירש עשידיי יד ייב גנוֿפַאש
 -ָאלטכיזסיוא ףיוא טריטנעירָא ךיז ןבָאה

 ןלוֿפ ףיוא ,ןעמעלַא ךָאנ ףיוא ,טייקיז

 ,טָארקנַאב ןכעלשטנעמ

 -ַארעטיל עשידיי עוויסערגָארּפ יד

 ןגייווצ ענעדײשרַאֿפ עריא ךרוד ,רוט

 -עג דָארג ךיז טָאה --- ,ןגײװצּפָא ןוא

 -נומיטש ערעטנומ ,ערעדנַא ייב ןטלַאה

 ןרעסעב ןֿפױא ןעגנונֿפָאה טגיילעג ,ןעג

 ערענָאיצולָאװער יד ףיוא ,טלעװ לייט

 רעד ןיא תוחוּכ עשיטַארקָאמעד ןוא

 טכַארבעג ייז ןבָאה ץלַא סָאד ןוא ,טלעוו

 ענעדײשרַאֿפ ערעייז ןיא קורדסיוא םוצ

 -עֿפעש-רוטלוק ערעייז ןיא ,ןעגנוֿפַאש

 | .ןעגנואוט-עשיר

 -ירעמַא ןיא רוטַארעטיל עשידיי יד

 ,דנַאל םעד ןיא ןֿפַאש עשידיי סָאד ,עק

 ןטסערג טייוו םעד טציא טגָאמרַאֿפ סָאװ

 ףיוא ןעמענ זומ ,טלעוו רעד ןיא בושי

 ןצנַאג םעד רַאֿפ תוירחַא יד טָא ךיז

 ןוֿפ ףיול ןיא זיא סָאװ ,קלָאֿפ ןשידיי
 רָאנ טשינ רָאי עכעלטע עטצעל יד

 סקעז עצנַאג ףיוא ןרָאװעג טרענימרַאֿפ

 ךיוא טָאה רָאנ ,רעטכעט ןוא ןיז ןָאילימ

 עשידיי עגנַאל-תורוד יד ןריואוועגנָא

 -ָארּפ יד ,ןרעטנעצ עשירעֿפעש-רוטלוק

 רעֿפַאש יד ,רעסינעג יד טימ רעריצוד

 טגיל סע .רעכיורבעג יד טימ ןעמַאזוצ

 -עמַא ןצנַאג םעד ףיוא בוח רעד טציא

 -ַאב ןייז ףיוא ןוא םוטנדיי רענַאקיר

 -ערגָארּפ יד ףיוא ,לייט ןקיניזטסואוו

 רעֿפַאש ערעייז ןוא ןסַאמ עשידיי עוויס

 רימ .טכַא ןיא סע ןעמענ וצ רעיוב

 עיינ ךיז ףיוא ןֿפרַאװֿפױרא ןֿפרַאד

 -ֿפױא עשירעֿפעש-רוטלוק עיינ ,ןטסַאל

 ךיז ףיוא ןגָארטעג ןבָאה סע סָאװ ,ןבַאג

 -נַא יד רעירֿפַא ןרָאי טימ טזיילעג ןוא

 ןשידיי םנוֿפ ןלייט עקידעבעל ערעד

 יד ,רעדנעל ערעדנַא עלַא ןיא קלָאֿפ

 -יא ,עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל עשידיי

 ןוא רעלטסניק עכעלטרָאװטנַארַאֿפ ער

 -גורדעגכרודַא ןייז ןזומ רעיוב-רוטלוק

 -גוטכילֿפרַאֿפ עסיורג יד טָא טימ ןעג

 ןייז רַאֿפ ,קלָאֿפ ןשידיי םעד רַאֿפ ןעג

 -נָאק ןגנע ןיא ןוא ,םויק ןקידרעטייוו

 -יק עשידיי ערעדנַא עלַא טימ טקַאט

 ןוֿפ ןָאֿפ יד ךיוה ןגָארט רעטייוו םיצוב

 יד ןיא ,ןֿפַאש ןויסערגָארּפ ןשידיי םעד

 ןוֿפ סעיצידַארט עקידריוו ןוא עכעלרעה

 -ייג עטסנעש ןוא רעקיסַאלק עשידיי יד

 עלַא ןיא קלָאֿפ ןשידיי םעד ןוֿפ רעטס
 קיסיירד עטצעל יד ןיא ךיוא ןוא ןטייצ

 ,רָאי
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 עקירעמַא ןיא רַאלקלַאֿפ רעשידיי
 ןיבור .ר הקבר ןוֿפ

 טלעטש רָאלקלָאֿפ רעשידיי רעד

 ,ךיּפעט ןקיברַאֿפ-ליֿפ ַא רָאֿפ ךיז טימ

 ,רעדנעל ךס ַא ןיא םיבושי עשידיי סָאװ

 ןיא ןבָאה ,סעכָאּפע ענעדײשרַאֿפ ןיא

 -ידיי ,םידעֿפ ערעייז טבעװעגניײרַא םעד

 ,לַאװק רעשירֿפ רעד זיא רָאלקלָאֿפ רעש

 רעֿפַאש -רוטלוק ערעזדנוא ןכלעוו ןוֿפ

 טכוזעג רדסּכ ןבָאה ,תורוד יד .ךרוד

 ,גנושירֿפרעד ןענוֿפעג ןוא

 -טכישעג רועיש ַא ןָא יד קנַאד ַא

 עשידיי סָאד סָאװ ןכורברעביא עכעל

 ךרוד ןייטשסיוא טֿפרַאדעג טָאה קלָאֿפ

 יד ,ינש תיב ןברוח) ןרָאי רעטנזיוט

 ,ןגוצציירק יד ,עיציזיווקניא עשינַאּפש

 טינ ןעמוקעגסיוא םיא זיא (.וװ .ַא .א

 -רָאװעגניא ןַא ןזָאלרעביא ,לָאמנייא

 ןצעזַאב יינ'ס ףיוא ךיז ןוא ,בושי ןטלצ

 ןטייווצ ַא ןיא ןעיוב רעדיוו ןוא

 ױזַא ךיז ןבָאה ,תורוד ןוֿפ ךשמ ןיא

 ןרוטלוק עכעלטע זדנוא ייב טצעזעגּפָא

 ןענעז עכלעוו ,ןכַארּפש עכעלטע ןיא

 ענעדײשרַאֿפ ןיא ןרָאװעג ןֿפַאשעג

 .סעכָאּפע ערעדנוזַאב ןיא ,ןלייט-טלעוו

 -לוק עשידיי-שילַאטנעירָא יד .ש .ב .צ)

 ,רוטלוק עשידיי-שילָאינַאּפש יד ,רוט

 -לוק עשיאעּפָאריײא-חרזמ ןוא -ברעמ יד

 ,(רוט

 -ַאזוצ ןלעטש ןרוטלוק עכעלטע יד

 ןויטקעלָאק םעד ,גָאט-וצ-טנייה ןעמ

 ןשידיי ןצנַאג םענוֿפ רצוא - רוטלוק

 בושי ןייא ןוֿפ רצוא-רוטלוק רעד .קלָאֿפ
 -רוטלוק םעד ןוֿפ שרעדנַא רעבָא זיא

 סָאד .ש .ב .צ .בושי ןטייווצ ַא ןוֿפ רצוא

 טייוו זיא ןדיי רענמיּת יד ןוֿפ גנַאזעג

 -ברעמ ןוֿפ גנַאזעג םעד ןוֿפ שרעדנַא

 שרעדנַא .ה"י ןט16 םעד ןוֿפ עּפָאריײא

 יד ןוֿפ גנַאזעג סָאד זיא ןדייב ייז ןוֿפ

 ןט19 םעד ןוֿפ ןדיי עשיאעּפָארײא-חרזמ

 | .טרעדנוהרָאי
 ידּכ זַא ,רָאלק םורַא ױזַא טרעוו סע

 ,קלָאֿפ ַא ןוֿפ רוטלוק יד ןײטשרַאֿפ וצ

 טימ ןָאט וצ רימ ןבָאה זדנוא ייב ןוא)

 ףרַאד ,(קלָאֿפ ןייא ןוֿפ ןרוטלוק שכעלטע

 .עטכישעג ןייז ןשרָאֿפ טשרע וצ ןעמ

 סָאװ ,קלָאֿפ עשידיי סָאד ךָאנ טרֿפבו

 -ָארּפ עלעיצעּפס טַאהעג לָאנ עלַא טָאה

 -קיװטנַא ןקיטרַאנגיײא ןייז ןוא ןעמעלב

 ,גנַאג סגנול

 -לָאֿפ זיא ךעלטנגייא סָאװ ,טציא

 ? רָאלק

 יד ךיז ןיא ןייא טסילש רָאלקלָאֿפ

 םעד ןוֿפ ןעגנוֿפַאש ערַאבלטיממוא
 טינ ,ןבירשעג עטכישעג זיא סע .קלָאֿפ

 רָאנ ,רעקירָאטסיה עלענָאיסעֿפָארּפ ןוֿפ

 יּפֹׁש רָאלקלָאֿפ רעד .ןיילַא קלָאֿפ טנוֿפ

 -רַאֿפ ןוא ןעמיורט סקלָאֿפ םעד ּפָא טלג

 רַאֿפ ןֿפמַאק ,רעצ ןוא ןדײרֿפ ,ןעגנַאל

 ןיא .טלעו רעד ףיוא ןבעל רעסעב ַא

 יד טנכײצרַאֿפ ןרעוו רָאלקלָאֿפ םעד

 . סָאד ,ןעגנומיטש יד ,םיגהנמ ןוא ןטיז
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 ,קלָאֿפ םנוֿפ רָאמוה רעד ןוא טֿפַאשגולק

 סָאד סיוא טקירד רָאלקלָאֿפ םעד ןיא

 ןעמענַאב ןיא שוח ןֿפרַאש ןייז ייס קלָאֿפ

 יס ,ןשינעעשעג עריא ןוא טלעוו יד

 -קירוצ ןוא סנביולגרעבַא עדליוו ענייז

 ,טײקנענַאטשעג

 רעד זיא םוטרעטלַא ןֿפיט םנוֿפ

 -ןגייא ןוא ,טירט ייב טירט ,רָאלקלָאֿפ

 -עג רעד טימ ןעגנַאגעגטימ .,קיטרַא

 -סיוא ןרעוו סָאװ ןעגנוניימ יד .עטכיש

 ןדיישרעטנוא ,רָאלקלָאֿפ םניא טקירדעג

 -עג רעד ןוֿפ ןעגנוצַאשּפָא יד ןוֿפ ךיז

 -נָא ןבָאה רעקירָאטסיה סָאװ ,עטכיש

 רָאלקלָאֿפ רעד טָאה רַאֿפרעד .ןבירשעג

 -ַאב ןשירָאטסיה ןסיורג ַא זדנוא רַאֿפ

  עדנַא ןוֿפ טייהנזעוּפָא רעד ייב .טייד

 רעד טימ טֿפָא ןעמ ןעק ,ןלַאװק ער
 ןלעטשֿפױא רָאלקלָאֿפ םעד ןוֿפ ףליה

 -רַאֿפ ןוֿפ ןצכעריֿפ ןוא ןעקנַאדעג יד
 זיא גנוֿפַאש-סקלָאֿפ .סעכָאּפע ענעגנַאג
 רעשיגָאלָאעג ַא יו רעקירָאטסיה ןרַאֿפ

 דילסקלָאֿפ ַא ןוֿפ ףָארטס ַא ןיא .טכיש

 ַא ןופ ןרוּפש ןקעדטנַא לָאמַא ןעמ ןעק
 ַא ייב ןבעל טרַא םענעגנַאגרַאֿפ גנַאל

 ,קלָאֿפ
 -לָאֿפ ןעלמַאז ןוא ןרידוטש טסנרע

 -נָא ןעמ טָאה ,ןלַאירעטַאמ עשירָאלק
 ןט19 ןוֿפ ביוהנֶא םניא טשרע ןביוהעג
 רעשיזיױצנַארֿפ רעסיורג רעד ךָאנ ,ה"י
 -עג ךיז ןבָאה סע ןעוװ ,עיצולָאװער
 -יטַארקָאמעד עיינ ןוֿפ ןזוילש יד טנֿפע

 ןבָאה ,ןעגנוגעווַאב ןוא ןעקנַאדעג עש
 רעריֿפ עשירַארעטיל ענעטירשעגרָאֿפ
 םעד ףיוא ןקוקמוא רעמ ךיז ןביוהעגנָא
 -ויא וצ ןביוהעגנָא טָאה ייז ."ןומה;
 !קלָאֿפ סָאד טכַארט סָאװ ןריסערעט
 סָאד, לייוו --- ? קלָאֿפ סָאד טגניז סָאװ
 -כיוו ַא ןרָאװעג לָאמַא טימ זיא *קלָאֿפ
 -לעזעג רעד ןוֿפ לייט רעוויטקַא רעקיט

 ,טֿפַאש

 יקסוועשטניװ .מ

 ,ןרָאװעג םורַא ױזַא זיא רָאלקלָאֿפ

 םייב טֿפַארק עשירעֿפַאש ַא רָאנ טינ
 ןוֿפ לַאװק ַא ךיוא רָאנ ,ןײלַא קלָאֿפ
 -ָאלָאיצָאס ,עשירַארעטיל ,עשירָאטסיה

 ַא ןרָאװעג זיא סע .ןעגנושרָאֿפ עשיג
 -יוו רעסיורג רעד ןוֿפ לייט ַא --- גייווצ
 טשרָאֿפ סָאװ ,עיגָאלָאּפָארטנַא : טֿפַאשנס
 עלַא ןיא רעקלעֿפ עלַא ןוֿפ ןרוטלוק יד
 ,ןטייצ

 ןסָאלשעגנייא ןרעוו רָאלקלָאֿפ םניא

 ןוא ןטיז ,ץנעט ,תוישעמ:סקלָאֿפ יד

 -ער ,סעדנעגעל ,סנביױלגרעבַא ,םיגהנמ

 .וװ .ַא .א ,ןשינעט

 חוּכ רעשירעֿפעש

 לעװ לקיטרַא םעד ןוֿפ ןעמַאר יד ןיא
 רָאלקלָאֿפ םעד ףיוא ןלעטשּפָא ךיז ךיא

 ןדיי עשיאעּפָאריײא-חרזמ יד ןוֿפ דיל
 -ַאב ןריבורּפ לע ןוא ה"י ןט19 ןוֿפ
 עשירָאטסיה ,עשירָאלקלָאֿפ ןייז ןטכיול

 -נָא ךיוא ןוא ,טייקיטכיוו עלַאיצָאס ןוא
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 -ַאב ןשירעטכיד-שירַארעטיל ןייז ןריר

 סָאד סָאװ ,טרעוו ןשילַאקיזומ ןייז ,טייד

 -רַאֿפ ַא רָאג רָאֿפ ךיז טימ טלעטש

 ךיא לעוו ,טעברַא עשירעשרָאֿפ עטגייווצ

 םעד ץוח ַא .ןעלדנַאהַאב ןענָאק טינ ָאד
 עשיאעּפָארײא - חרזמ סָאד טגָאמרַאֿפ

 -סגנושרָאֿפ רועיש ַא ןָא דיל רָאלקלָאֿפ

 -ןכַארּפש) ןגָאלָאליֿפ רַאֿפ ןלַאירעטַאמ

 .(רעשרָאֿפ

 -ָארייא-הרזמ סָאד ָאד ןָא ריר ךיא

 ,ה"י ןט19 ןוֿפ דילסקלָאֿפ עשיאעּפ

 -עג ןיימ זיא סע לייוו ,רַאֿפרעד סנטשרע

 ד לייוו ,רַאֿפרעד סנטייווצ ןוא ,טיב

 רעד טײטשַאב ,עקירעמַא ןיא זדנוא ייב

 בֹושי ןשידיי םעד ןוֿפ לייט רעטסערג

  ןעמטטש רעדָא ןעמוק סָאװ ןדיי ןוֿפ

 -ַארייא-חרזמ רעד .עּפָארײא-חרזמ ןוֿפ
 רענַאקירעמא םעד ןוֿפ לייט רעשיאעּפ
 רעד ,אחרוא-בגַא ךיוא זיא ,בושי ןשידיי
 -שידיי ןוֿפ טיבעג ןֿפױא רעטסשירעֿפעש
 ןוא ןטרעו-רוטלוק רענַאקירעמַא
 -ןקור עמַאס םעד רָאֿפ ךיז טימ טלעטש
 ןכעלטֿפַאשלעזעג ןשידיי םעד ןוֿפ ןייב

 .יה ָאד ןבעל רעטעברַא ןוא

 ןענרעלרעד ןוא ךיז ןענעקַאב סָאד
 -עּפָארייא-חרזמ יד ןוֿפ רָאלקלָאֿפ םעד

 -חרזמ םעד ןוֿפ ןוא ,ללכב ןדיי עשיא |
 -יױשמַא ןיא בושי ןשידיי ןשיאעּפָאריײא
 -יטכיוו ַא ,םורַא ױזַא טרעוו ,טרֿפב עק
 -ירעשרָאֿפ-רוטלוק רעד ןוֿפ לייט רעק
 ,דנַאל ןיא זדנוא ייב טעברַא רעש

 -ימיא-ןסַאמ יד ןענייז ןעמוקעגרָאֿפ
 -עמַא ןייק עּפָאריײא-חרזמ ןוֿפ סעיצַארג
 ןיֿפ ןרָאי רע90 ןוא רע80 יד ןיא ,עקיר
 ןֿפָאלעג זיא ןעמ .טרעדנוהרָאי ןקירָאֿפ
 -ַאצ ןוֿפ ,סיזירק ןשימָאנָאקע םעד ןוֿפ
 ןעמָארגָאּפ ,גנוקירדרעטנוא רעשיר
 יַאנ ןוא עשיטילָאּפ ,טיונ ןוא רעגנוה

 טכַארבעגטימ .ןעגנוגלָאֿפרַאֿפ עלַאנָאיצ

 יד טימ רעטכייל יד רָאנ טינ .ןעמ טָאה

 ,ןיליֿפּת יד טימ ,ךעלרודיס יד ,םיתילט
 ,רַאװָאמַאס םעד טימ טנַאװעגטעב סָאד

 י+ ,ךעלטרעוװ:סקלָאֿפ יד ךיוא רָאנ

 ןוא רעדילסקלָאֿפ יד ,תישעמ-סקלָאֿפ

 ,ןשינעדערנייא

 -חרזמ ןוֿפ רעדילסקלָאֿפ עשידיי יד

 טניימ סָאד סָאװ) ה"י ןט19 ןוֿפ עּפָאריײא

 רעשידי רעד ףיוא רעדילסקָאֿפ יד

 ןעמוקעגֿפיױא בור סָאד ןענייז (ךַארּפש

 רעדיל יד .רעדנעל עשיווַאלס יד ןיא

 -סרעממַא ןעגנוזעג עקירעמַא ןיא ןרעוו

 ולוש עכעלטלעוו עשידיי יד ןיא סנט

 רטמוז יד ןיא ,רעּפעש רעטעברַא יד ןיא

 ןיא ןרָאכ-רעטעברַא יד ןיא ,?סּפמעק;

 ,ןטֿפַאשלעזעג עלַאנרעטַארֿפ

 ןליּפשיײב רָאּפ ַא ןבױהסיױרַא ךימָאל

 ךיא עכלעוו ,רעדיל-סקלָאֿפ עשידיי ןוֿפ

 -נָא ךיוא ןוא ןעגניז טרעהעג ָאד בָאה

 ,טרעוו רעייז ןטייד

 ךרוד טֿפָא ןעמ ןעק ,טנָאמרעד יו

 -עג ןלעטשֿפיױא קירוצ ,רעדיל עטלַא

 םענעגנַאגרַאֿפ ַא ןוֿפ ןכירטש עסיוו

 לָאד ואוו ,עקירעמַא ןיא ָאד .ןבעל טרַא

 םעד ןוֿפ ןטיבעג ףרַאש ךיז טָאה ןבעל

 "ייז ,עקָארייא-חרזמ ןיא ןבעל רעגייטש

 ןוֿפ לַאװק ַא רעדיל-סקלָאֿפ יד ןענ

 -ַארייא ןטלַא םעד ןוֿפ ,טייקכעלדליב

 ןעמענ רימָאל .ןבעל רעגייטש ןשיאעּפ

 עלעדיל טנַאקַאב טוג סָאד .ש .ב .צ

 טלייצרעד טושּפ-שיסַאלק יוװ ."סעבלוב;

 עטעיד רעד ןוֿפ עלעדיל סָאד זדנוא

 ןוא גָאט ןבָאה סָאװ ןדיי ןענַאילימ ןוֿפ

 ןשירַאצ םעד ןיא טרעגנוהעג טכַאנ
 :ה"י ןט19 ןוֿפ בשומה םוחּת

 עבלוב -- קיטנוז
 עבלוב -- קיטנַאמ
 עבלוב -- ךָאװטימ ןוא קיטסניד

 ץבלוב --- קיטײרֿפ ןוא קיטשרענָאד

 םעד ךיוא טגָאמרַאֿפ עלעדיל סָאד
 טקירדרעטנוא ןַא ןוֿפ ךירטש ןשיריטַאס
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 ןַאד ןוא ןדייל וצ יוװ סייוו סָאװ קלָאֿפ
 .תורצ ערעטיב יד ןוֿפ ןכַאלּפָא ןיילַא

 -צעל יד ןיא טקירדעגסיוא טרעוו סָאד
 ןטשרע םעד ןוֿפ תורוש ייוצ עט

 : ףָארטס

 עבלוב א -- ץניװָאנ א ןיא תבש רעבָא

 עלעגוק

 .עבלוב רעטייו --- קיטנוז ןוא

 ןעוועג ןענייז ?טיונ ןוֿפ רעדיל, יד

 ַא .םלוע ןשיװצ טיײרּפשרַאֿפ קרַאטש

 ןרעװ עכלעוו ,ןליּפשיײיב עטנַאקַאב רָאּפ

 חריד, ,"ירב ףַא; ןענייז ,ןעגנוזעג ָאד

 לידבמה/ ,"בר ַא ןייז ךיא לָאז, ,"טלעג

 סיוא טקירד סָאװ ,דיל ַאזַא ."שדוק ןיב

 יד וצ טֿפַאשמירַא רעד ןוֿפ סָאה םעד

 "עג טרעוו סָאװ דיל סָאד זיִא ,םידיגנ

 ןוא ,?תומדקַא; ןוֿפ ןוגינ ןטימ ןעגנוז

 : ױזַא ןָא ךיז טביוה

 דיגנ רעד טסע סטכאמעגנייא -- א

 .ןַאמירָא רעד טעזירה ךעלעדנייב -- ב

 דיגנ רעד טסע ךעלעזדנעג -- ג
 (.װ.ַא:א) .ןאמירַא רעד טָאה תולד -- ד

 טינ ןטכױלַאב טרעוו דיל םעד ןיא

 ,עגַאל עשימָאנָאקע יד ,תולד רעד רָאנ

 עלַאיצָאס יד ּפָא ךיז טלגיּפש סע רָאנ
 רעטמירָארַאֿפ רעד ןשיווצ ןשינעבייר

 ןשידיגנ םעד ןוא עסַאמ רענשַאּפערָאה

 ,טכישרעביוא

 בושי רעשיאעּפָאריײא - חרזמ רעד

 ןוֿפ רעדיל יד ץוח ַא ,ֿפַאשעג טָאה

 -ניק ,עביל ,טעברַא ןוֿפ רעדיל ,תולד

 ןוֿפ רעדיל ,רעדיל - גיוו ,רעדיל - רעד

 ,ויזירּפ ןוֿפ ןוא ענישטורקער רעד

 ,רעדיל עשיטסירָאמוה ,ףמַאק ןוֿפ רעדיל

 ,רעדיל - בוט - םוי ,רעדיל עשיריטַאס

 -טשימעג .רעדיליקנירט ןוא דץנַאט

 ואוו ןוא .וו .ַא .א רעדיל עקיכַארּפש
 ןשידיסח ןוֿפ רצוא רעסיורג רעד זיא

 ַא זיא סָאד סָאװ ,ץנַאט ןוא גנַאזעג

 ןכעלטלעוו םעד ןוֿפ לייט רעלעיצעּפס

 ןהֹּכ ,ל

 -יּכשמ יד ןוא ? ךיז רַאֿפ דיל רָאלקלָאֿפ
 ןוא ,רעדיל עשינחדב ןוא רעדיל עשיל
 ?רעדיל םינימ ךָאנ ןוא ךָאנ

 זדנוא רַאֿפ טלָאמ סע רָאלק טלוב יו

 "ףיל ויִל עיל ויל עיל ייא; דילגיוו סָאד
 סָאװ ,ליח תשא רעד ןוֿפ ןבעל סָאד

 -נַאינ ןוא ןבָאה רָאנ טינ טֿפרַאדַאב טָאה

 סנרֿפמ ךיוא ייז רָאנ ,רעדניק יד ןעשט

 ןציז טגעלֿפ סָאװ ,ןַאמ ןטימ ןעמַאזוצ ןייז

 ַא ןענייז טָא ןענרעל ןוא זיולק ןיא

 : דיל םעד ןוֿפ ןֿפָארטס רָאּפ

 עיל ויל עיל ויל עיל ייא
 הלודג ןיימ ףָאלש עשז-ףָאלש

 ענייד וצ עשז-ךַאמ
 .ענייֿפ יד ךעלעגייא

 ןֿפױול ךיא לעװ קרַאמ ןיא

 ןֿפױק ךיא לעװ ךעלעגייב

 ןרימש ךיא לעװ רעטוּפ טימ
 .ןריֿפ ךיד ךיא לעװ הּפוח רעד וצ

 רעקניסיורג ַא ןסקַאװסיױא טסעװ
 אנּת ַא ןייז וטסעװ
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 עלַא ךָאד ןלעװ
 ,אנקמ ךימ ןייז

 ןייז לָאז דניק ריא זַא םיורט רעד
 רעד זַא ךיז ןייז בירקמ ריא ןוא ,אנּת ַא

 טָאה ,ןענרעל ןוא ןציז ןענעק לָאז ןַאמ
 וצ עביל יד רָאנ טינ טגָאמרַאֿפ ךיז ןיא

 ןוֿפ רעגייטש ּרעצנַאג רעד .הרוּת רעד
 -גואװצעגֿפױרַא שימָאנָאקע טָאה ןבעל
 סטָאג, יד ךרוד ,קלָאֿפ םעד ףיוא ןעג

 םעד ,"ןדיי ענייש, ןוא "סעשטּפַארטס
 רעד זיא אנּת רעד זַא ,ןבעל ןֿפױא קוק
 רעד ,הכָאלמ-לעב רעד ןוא שי רעצנַאג

 ,טשינ ַא טימ טשינרָאג ַא זיא ,ץרָאה-םע
 םעד טכוזעג ןעמ טָאה םיכודיש ןיא
 ןייז ןעמענרַאֿפ לָאז סָאװ ,דימתמ

 ןטרעכיזעג - שימָאנָאקע ןוא ןקידובּכב
 ןוֿפ הביבס רעשידיי רעד ןיא ,טרָא
 ,עגַאל עשימָאנָאקע יד .טייצ רענעי
 ןעגנואווצעג אלימב ןיוש טָאה ,רעבָא
 עסַאמ רעטמירָארַאֿפ רעד ןוֿפ בור סָאד
 ,רעטסוש ,רעדיינש סלַא ןעװעצַארּפ וצ
 עלַא ןוא ,רעקעב ,רעכעלב ,רעילָאטס

 -לעוו וצ תוכָאלמ עטקנערשַאב ערעדנַא
 -וצ ָאי טָאה גנוריגער עשירַאצ יד עכ
 רעד וצ ןוא .םלוע ןשידיי םעד טזָאלעג

 יד אקווד ןסקַאװעג זיא ,טייצ רעבלעז

 ,םינכדש ,םידמלמ עקירעגנוה לָאְצ
 ַא .שדוקילּכ םינימ ערעדנַא ןוא םינזח

 ןבעל טרעכיזעג רעקינייו רעדָא רעמ
 רעד -- סַאלק-לטימ רעד טריֿפעג טָאה

 -שַאקירּפ רעד ,רַאדנערַא רעד ,רחוס
 ,דַארג םעד ןיא ערעדנַא ןוא ,קישט

 -עדנעמ טבײרשַאב ךעלדליב ףרַאש
 ןייז ןיא ןינע םעד םירֿפס-רכומ על
 :?ס'מייח 'ר המלש? קרעוו

 רעד ןיא ןגעלעג ןענייז תוכָאלמ לעב ...
 ןיא הכָאלמ-לעב א ןבָאה ...ןדיי ייב דרע

 א רעטסוש א ,רעדײנש א ,החּפשמ רעד

 סע ,עדנאש א ,קעלֿפ א ןעוװעג זיא ,רעגייטש

 ןיא .ךודיש א ןצ טדַאשעג טֿפָא רעייז טָאה

 "ודיש ןיא ןעמ טגעלֿפ ,דַארג ןשיּתבה-לעב

 ןבָארגסױרַא ןעמ טגעלֿפ ,סוחי ןכוז םיכ

 ,םיטחוש ,םידמול ,םינבר דרע רעד ןוֿפ
 "לעב םעד ןבָארגאב ןוא ,םינלטב ,םינזח
 יױא ןענופעג ךיז רע טָאה רעמָאט ,הכָאלמ

 א ...ןייבעג ןייז טנקײלרַאֿפ ,החּפשמ רעד
 ַא ,אינסכַא-לעב א ,רַאדנערא ןא ,רעקנעש

 ןענייז ייז ,ןגעקַאד ייז ,הולמ א ,רעמערק
 "וחמ עניײֿפ רעייז ,אברדַא ,השקשינ ןעװעג

 ,םיּתב-לעב ענעביוהעג ,טָאטש ןיא םינּת
 ןיא ,דָאב ןיא ,םוטעמוא העד רעטיירב א טימ

 ,לביטש-להק ןיא ןוא לידבהל לוש

 ןָא ןֿפַאשעג ךיז ןבָאה טסיזמוא טינ

 ןביג; דיל םעד ןוֿפ ןטנַאירַאװ רועיש ַא

 -כָאט ןיימ ריד ןביג ,רעטכָאט ןיימ ריד

 ןוא ??ןַאמ א רַאֿפ רעדיינש ַא ,ועט

 טרעֿפטנע .טנַאירַאו ןדעי ןיא טעמּכ

 ןַאמ ַא רַאֿפ רעדיינש ַא זַא לדיימ סָאד

 ַא לדיימ סָאד ליוו טֿפָא .טינ יז ליוו

 ...רעמזעלק ַא וליֿפַא ,ןדמל ַא ,רחוס
 .הכָאלמ-לעב "ןטסָארּפ, ןייק טינ יבֵא

 רעשמ ךיז ןענייז ןטסירָאלקלָאֿפ עסיוועג

 טסַאֿפרַאֿפ ןבָאה רעדיל רנַאשז םעד זַא

 רעד רָאנ ןטכיש רעטעברַא יד טינ

 ןביולג ךיז טזָאל סָאד .סַאלק-לטימ

 זיא דיל סָאד זַא טקַאֿפ רעד רעבָא

 טיג .ןטכיש עלַא ןוֿפ ןרָאװעג ןעגנוזעג

 ךיז ןעצכעל סָאד זַא ,ןסיוו וצ זדנוא

 "יב ןוֿפ ןעגנַאװצ יד ןוֿפ ןסײרוצסױרַא

 טלצרָאװעגניײא ןעוועג זיא ,תולד ןרעט

 דיל סָאד ןוא ,םלוע ןצנַאג םעד ןשיווצ

 -ײשרַאֿפ ןוֿפ ,ןרָאװעג טצונעגסיוא זיא

 .גנורעקלעֿפַאב רעד ןוֿפ ןטכיש ענעד

 טסעטָארּפ ןוֿפ רעדיל

 -ימ ,םענענַאטשעגקירוצ םעד ןגעק

 ןבָאה ןבעל רעגייטש ןכעלרעטלַאלט

 וצ -- רעטעברַא יד טֿפמעקעג רעבָא

 -ַאב ךָאנרעד ןוא וויטקניטסניא טשרע

 -גנַאר יד .טריזינַאגרָא ןוא קיניזטסואוו

 ןענייז ,ןדייל יד ,ןטסעטָארּפ יד ,ןשינעל

 רעדילסקלָאֿפ ןיא ןרָאװעג טנכיײצרַאֿפ

 -רעבירַא ךיוא ךָאנרעד ןענייז עכלעוו
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 יז ואוו ,עקירעמַא ןייק ןרָאװעג טריֿפעג

 ךָאנ ,טנָאמרעד ןיוש בָאה'כ יװ ,ןרעוו

 םענשַאּפערָאה ןשיװצ ןעגנוזעג ץלַא

 | ,םלוע

 יוװ ,ןדיי ייב סעצָארּפ-סגנוֿפַאש רעד

 לֵאמ עלַא זיא ,רעקלעֿפ ערעדנַא ייב

 -ערָא רעד ןשיווצ רעוויסנעטניא ןעוועג
 טגָאז יו ,עסַאמ רעקידנטעברַא ,רעמ

 :קרעוו ןבלעז ןיא עלעדנעמ

 -ץג טֿפָא ןרעװ ,םילעוּפ יד ייב טרָאד ...

 סָאװ ,עקַאט טעברַא ענעגייא ,רעדיל ןעגנוז

 ןשיװצ ,טלעװ רעד ףיוא סױרַא ךָאנרעד ןעייג

 ,ךעלדיימ וצ ליומ ןיא ןײרַא ןלַאֿפ ,םלוע

 ןעמָאנ םעד ןעמוקַאב ןוא ,ךעלדיימ-טסניד
 ןגָאז טכער טימ ןעק ןעמ . . . ךעלדילסקלָאֿפ

 א טעילטעג טָאה תוכָאלמ-לעב יד ייב זַא

 עגנוי א ןליֿפ טזָאלעג ךיז ,קנוֿפ רעשיטלָאּפ
 .המשנ עשירפ

 ןענייז רעדיל סעביל עטסרעמ יד
 -סוש ןוא רעדיינש ןוֿפ ןרָאװעג ןֿפַאשעג

 -רעדנוה יד .סנירָאטַײנ ןוא ןלעזעג רעט
 ,רעדיל סעביל רעטרעדנוה ןוא רעט

 אזַא טימ ןָאטעג סָאג ַא ךיז ןבָאה עכלעוו

 -יב םעד טקירדעגסיוא ןבָאה ,טעּפמיא

 ןשינבר םעד ןגעק טסעטָארּפ ןרעט

 -סיס ןייז טימ ,ןבעל טרַא ןלַאמרָאנמוא

 .דֹובּכ ,טלעג ,סוחי ,תונכדש ןוֿפ םעט

 -ַאב וצ ךיז גנַארד רעכעלריטַאנ רעד

 טרַא ןכעלרעטלַאלטימ םעד ןוֿפ ןעײרֿפ

 רעקיטכיל רעד וצ סױרַא ןוא ןבעל

 רעדיל יד ךרוד טָאה ,טייקכעלטלעוו

 ךיז ןגָאלשוצכרוד ,לַאנַאק םעד ןענוֿפעג

 -זעיגילער רעד סָאװ ןעמיוצ יד ךרוד

 ןעגנואווצעגֿפױרַא טָאה טכיש רעשידיגנ

 ןלַאֿפ ךס ַא ןיא .קלָאֿפ ןצנַאג ןֿפױא

 -רַאֿפ ךעלרָאּפ עטבילרַאֿפ עגנוי ןבָאה

 "עג ןוא ךעלטעטש:םייה ערעייז ןזָאל

 .טעטש עסיורג יד ןיא קילג רעייז טכוז

 ןֿפָאלטנַא ייז ןענייז ןלַאֿפ ערעדנַא ןיא

 רעד ואוו דיל ַא ןיא .עקירעמַא ןייק

 -ירּפ םוצ ןלעטש ךיז ףרַאד ןַאמרעגנוי

 ןצעזעג עשירעטילימ .

 בולַאג ןָאמָאלָאפ

 דילקלָאֿפ ןשידיי ןוֿפ רענָאיּפ ןוא רָאטיזָאּפמָאק

 עקירעמַא ןיא
 םענייש, ןוֿפ טמוק רע ואוו ןוא וויז

 : ױזַא ףָארטס ַא ךיז טגניז ,"דנַאטש

 יצ א בערעשז א ןעיט טסעװ וד זַא (:יז)
 ...ןלעװ טשינ ךימ ןרעטלע ענייד ןלעוו

 עקירעמַא ןייק עדייב ןלעװ רימ (:רע)
 .ןלעטש הּפוח א רימ ןלעװ ןטרָאד

 -יינ יד ןבָאה רעדיל סעביל יד ןיא

 רעטיב רעייז ןסָאגעגֿפיוא סנירָאט

 : ץרַאה

 גָאט יװ ױזַא טכַאנ ןוא טכַאנ יװ ױזַא גָאט !
 ןעיינ ןוא ןעיינ ןוא ןעיינ ןוא
 לָאז רענייש ןיימ ,וינעטָאג ןיוש עשז'ביג

 ןעמוק ןיוש
 ,ןייגקעװַא ךיא לָאז טעברַא רעד ןוֿפ ןוא

 -נואווצעג סָאד ,ןבעל רעגייטש רעד
 ןוֿפ ןעגנורעדנַאװרעביא יד ,טייקנעג

 עגנערטש יד ,ןטייווצ ןפיוא טרָא ןייא

 -געצנַאק סָאד

 -ייא, סָאד ,הנויח ךָאנ שינעכוז עטרירט

 ןֿפַאשעג טָאה ,"ךיז ןענעגעזעג עקיב
 סָאװ רעדיל סעביל רועיש ַא ןָא יד
 ,רעצרעה ענעכָארבעצ ןוֿפ ןלייצרעד

 .תומשנ עקידנעקנעב .סעביל עשלָאֿפ

 עדייב ףיוא טייקיטכיוו רעסיורג ןוֿפ
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 טעברַא ןוֿפ רעדיל יד ןענייז ,םי ןטייז

 ןוֿפ ןעגנוֿפַאש עכעלדנימ יד .ףמַאק ןוא

 --- טיײדַאב ןסיורג ַא ןבָאה קלָאֿפ רעדעי

 -רעטנוא זיא סָאװ קלָאֿפ ַא ךָאנ טרֿפבו

 ,לַאיצָאס ,שיטילָאּפ ,שימָאנָאקע טקירד

 -ָאלקיצנע רעשידיי רעד ןיא .לערוטלוק

 רעקידנעגלָאֿפ רעד ךיז טניֿפעג עידעּפ

 עגַאל יד טביײירשַאב סָאװ ףַא';גַארַאּפ

 ןיא גנורעקלעֿפַאב רעשידיי רעד ןוֿפ

 ; בשומה םוחּת ןשירַאצ םעד

 עקלעֿפַאב רעד טיול לָאצ ןיא ןיילק ...
 יד טול קידלטעטש -ןיילק שיֿפרָאד ,גנור

 "דנעה-ןיילק ,שירעמערק-ןיילק ,רעטרעניואוו

 "יא לערוטלוק ,סעיסעֿפָארּפ יד טיול שירעל
 יד טָאה ,טלעװ רעקימורַא רעד ןוֿפ טרילָאז
 .ץוחַא) קלָאֿפ ןשידיי ןוֿפ טייהרעמ עטסערג
 ןוֿפ ביוהנָא ןיא (טכישרעביוא רעניד ץנַאג א
 רעכעלקערש ןוֿפ ןבעל א טריֿפעג ה"י ןט9
 "טכער ַא ןוֿפ ןבעל א ,תולֿפש ןוא טײקמירָא

 ..+ רעירַאּפ ןזָאל

 םורַא ױזַא זיא גנוֿפַאש עכעלדנימ יד = -

 -קירדרעטנוא רעד ןוֿפ ןֿפָאװ ַא ןרָאװעג
 -ייא ריא ןגעק רָאנ טינ ,עסַאמ רעט
 רָאנ -- טכיש ןזעיגילער-שידיגנ םענעג

 ןענייז סָאװ ןטכערמוא עלַא ןגעק ךיוא
 רעד ןוֿפ ןרָאװעג טדנעװעגנָא ריא ףיוא
 עשידיי סָאד .גנוריגער רעשירַאצ
 טינ ,טנידעג טלָאמעד טָאה דיל-סקלָאֿפ
 ןעמעוו רַאֿפ ,דנײרֿפ רעמיטניא סלַא רָאנ
 סָאד ןסיגסיוא ײרֿפ טנעקעג טָאה ןעמ
 -עג ךיוא טָאה סע רָאנ ,ץרַאה ערעטיב
 -עטנומֿפיוא רעויטקעלָאק סלַא טניד

 -ָאטסיה ןוֿפ ןטנעמָאמ עסיוועג ןיא רער
 ,זױרבֿפױא ןלַאיצָאס ןשיר

 -עג ןעמ טָאה ןרָאי רע80 יד ןיא
 ךָאנ זיא סָאװ) דיל סָאד ןרעה טנעק
 -רַא ןשיוצ ָאד ךיוא רעלוּפָאּפ ץנַאג

 : (רעטעב

 ןעיירד רעדער יד ןוא ןעייג ןענישַאמ יד

 סייה זיא ,סייה זיא רעמיצ ןיא ןוא
 ץגנוי ערעזנוא ןעגנאגעגקעווא ןענייז יוזַא

 ןרָאי

 .סייווש ייו יוא ,סייווש ןקיטולב טימ

 -רעּפ ןבלעז ןוֿפ דיל רעדנַא ןַא ןיא

 ענייז גנוי-רעקעב ַא טבײרשַאב ,דָאי

 : םיִּתב-ילעב

 ןעמוק ייז ,ןירעקעב רעד טימ רעקעב רעד

 יירעקעב רעד ןיא

 רעיײז טיול ןוא םוטכייר רעייז טיול
 רעגייטש

 ענעטנאילירב רַאּפ ַא ןָאטעגנָא טייג יז
 ןעגניריוא

 ,רעגייז םענעדלָאג א -- רע ןוא

 יד טײרּפשרַאֿפ ךיז ןבָאה סע ןעוו
 -עג ןבָאה ?ןלעזעג, ךס ַא ןוא ןקירבַאֿפ

 טָאה ,רעטעברַא-קירבַאֿפ ןרעוו טזומ

 | :ןעגנוזעג ןעמ

 רעדניק ןעצ ,רעדניק ןעצ טָאה יקצירַאז

 ןרעדעי ףיוא ןעװערָאה ןֿפראד רימ ןוא

 ... רעדנוזַאב

 ,ךדניק עטסנעש סָאד ,דניװ ייװ יוא

 ןירַא קירבַאֿפ ןיא רָאנ טמוק סע זא

 ,טנוה ַא ןוֿפ רעגרע סע זיא

 יד וצ ןעמוק רימ רעטנענ סָאװ

 -יל-רעטעברַא יד ןרעוו ,ןרָאי רעע5
 -ַאב רעמ ,ןכָארּפשעגסױא רעמ רעד

 סיוא ךיז טמערוֿפ סע .קיניזטסואוו

 ףרַאש טדער סָאװ ,דיל ףמַאק-ןסַאלק ַא
 ןוא ,קיטומ ןוא רעטנומ ,רָאלק ןוא

 ןוא ןשימָאנָאקע םעד ןעמַאזוצ טדניב

 : ףמַאק ןשיטילָאּפ

 ךיז ןעיירד רעדער יד ,ןּפאלק סענישַאמ יד
 דלַאװעג א טימ שער איז ןקירבַאֿפ ןיא

 ןוא רעטסץעװש ,ףיונוצ ךיז טמענ ייוו יוא

 רעדירב
 .דנַאל רעזדנוא ןעײרֿפַאב עלַא רימָאל ןוא

 ןוֿפ -- רָאי קילדנעצ רָאּפ יד ןיא

 טרעדנוהרָאי ןקירָאֿפ ןוֿפ ןרָאי רע80 יד

 ןיא עיצולָאװער 1905 רעד ךָאנ זיב

 -גימעג ןימ ַא רָאֿפ טמוק ,דנַאלסור

 ןשיווצ סעצָארּפ-סגנוֿפַאש רעכעלטֿפַאש

 ןוא עקירעמַא ןיא רעטעברַא עשידיי יד

 -ָארייא-חרזמ ןוֿפ רעטעברַא עשידיי יד

 ןוֿפ רעדיל יד טימ טייז ייב טייז .עּפ
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 ןריסרוק ןָא ןביוה ,"םייה רעטלַאצ רעד
 ןשיווצ
 -גניוו סירָאמ ןוֿפ רעדיל יד ,םי ןטייז
 -ָאשוָאב .י ,טַאטשלעדע דוד ,יקסוועשט
 .דלעֿפנעזָאר סירָאמ ןוא רעוו

 ּפַאשטעװפ ןופ רעדיל

 זיא רעּפעשטעוװס יד ןיא טעברַא יד

 םיטרּפ ליֿפ ןיא ןוא ,רעסעב טינ ןעוועג

 -עברַא קירבַאֿפ םעד ןיֿפ ,רעגרע ליֿפ

 ,"םייה רעטלַא;ק רעד ןיא ןכעל סרעט
 דָאירעּפ םעד ןוֿפ רעדיל רעטעברַא יד
 -עגסיוא סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ןרעוו

 ןטייז עדייב ןוֿפ ןעגנוזעג ןוא טשיוט:

 טאה ןבעל סָאד ואוו ,עּפָאריײא ןיא .םי

 טימ ןֿפמַאק עקידמשרוטש וצ טריֿפעג

 ןגָאלשעג רעדיל יד ןבָאה ,םזירַאצ םעד

 יד ןוֿפ ןטנַאירַאװ ליֿפ .ןעלצרָאװ עֿפיט

 ןעגייז רעדיל עטטַאֿפרַאֿפ עלעניגירָא

 םענשַאּפערָאה ןשיװצ ןעגנַאגעגְמוא

 -ניא ןַא ןעוועג ןענייז רעדיל יד .קלָאֿפ

 סרעטעברַא םעד ןוֿפ לייט עלַארגעט
 עלַאגעלמוא יד ףיוא ,טלָאמעד ןבעל

 ,סעיצַארטסנָאמעד-ןסָאמ יד ,ןעגנוציז

 ?סעקווָאטסַאבַאז, יד ,"סעקווָאיַאמ , י

 -ניוו סירָאמ .ריביס ןייק ןגעוו יד ףיוא

 ןעמ טגעלֿפ "ךיז טריר סע; סיקסוועשט

 :סעיצַארטסנָאמעד-יימ יד ףיוא ןרעה

 ךיז טריר סע יװ רעדניק ריא טרעה

 ? לַארעביא ךיז טריר סע יװ
 ךיז טריטשומ ןאמ-סטעברא רעד יו

 ? לַאטיּפַאק טימ ףמַאק םעד וצ
 רעדניש ןטימ ףמאק-טיוט םעד וצ

 ? ןַאריט-טלעג םעד ,ריבג ןטימ
 רעדניק ךיז טריר סע יװ ריא טרעה
 ? ןַאמ-סטעברַא רעטבױרַאב רעד

 טגעלֿפ *ףמַאק ןיא, סטַאטשלדע דוד

 -סערַא עשיטילָאּפ ןוֿפ ןרעוו ןעגנוזעג

 : ןטנַאט

 ןבירטעג ןוא טסָאהעג ןרעװ רימ

 טגלָאֿפרַאֿפ ןוא טגָאלּפעג ןרעו רימ

 .עדייב ןוֿפ רעטעברַא ןשידיי

 רעװָאשװָאב ףסוי

 ןביל רימ לייװ רַאֿפרעד רָאנ ץלַא ןוא

 ,קלָאֿפ עדנטכַאמש עמצרָא סָאד
 ןטייק ענרעזייא ןיא זדנוא טדימש
 טסייר זדנוא תויח עקיטולב יװ

 ןטיוט רָאנ רעּפרעק רעזדנוא טעװ ריא
 ,טסייג ןקילײה רעזדנוא טינ רעבָא

 עשידיי ןבָאה טייצ רעבלעז רעד וצ
 .ה ןעגנוזעג עקירעמַא ןיא רעטעברַא

 ןגָאי"ס ןשיור'ס;, : דילגיוו סגרעבמָאנ .ד

 : ?ןקלָאװ עצרַאװש
 ןקלָאװ עצרַאװש ןגָאיס ןשיור'ס
 טניװ רעד טמורב ןוא טֿפײֿפס
 עטַאט ןייד טקיש ןעיריביס ןוֿפ-
 .דניק ןיימ סורג ַא ריד
 ןסורג זדנוא טגנערב רע טניװ רעד רָאנ
 . דנאל ןטלַאק םעד ןוֿפ

 עטעּפָאל א ,רע טייטש ןטרָאד
 .טנַאה רעד ןיא רֶע טלַאה
 רעֿפיט ןוא רעֿפיט ץלא טבָארג רֶע ןוא
 סיורא דרע יד טֿפרַאװ
 רקש ןרַאֿפ ,ךָאד טגרָאזעג טינ
 ,סיוא םירבק רע טבָארג

 רָאנ ןבױהעגסױרַא ָאד בָאה ךיא

 ןוֿפ ,רעדיל עכעלטע ןוֿפ ןֿפָארטס רָאּפ ַא

 ידּכ ,ץַאשױעדילטקלָאֿפ ןכייר רָאג םעד

 סָאד זיא סע ןדָאלעגנָא יו ןזייוואוצנָא

 ,ךילסקלָאֿפ עשידיי עשיאעּפָאריײא-חרזמ
 .ןטרעוו עלַאיצָאס ןוא עשירָאטסיה טימ
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 ןביהסורַא טנָאקעג ױזַא טלָאװ ןעמ

 -גיּפש עכלעוו ,רעדיל רעטרעדנוה שממ

 ןטייצ ענעדײשרַאֿפ יד ּפָא טלוב ןעל

 ,ןעגנובעלרעביא ,ןשינעעשעג .,סעכָאּפע

 םעד ןוֿפ ייס ןוא דיחי םעד ןוֿפ ייס

 עּפָאריײא-חרזמ ןוֿפ בושי ןוויטקעלָאק

 ןַארַאֿפ ךיוא ןענייז סע .ה"י ןט19 ןוֿפ

 ןשירָאלקלָאֿפ םענייר ןוֿפ רעדיל ךס ַא

 סָאװ רעדיל ָאד ךיוא ןענייז סע .טרעוו
 עשיריל-שיטעָאּפ ,עטסנייֿפ יד ןגָאמרַאֿפ

 ,ןכירטש

 .צ ,טרעוו ןשירָאלקלָאֿפ ןוֿפ דיל ַא

 ,ןענייז רימ סָאװ; דיל סָאד זיא .ש .ב'
 טגָאמרַאֿפ סָאװ ,דיל סָאד ."רימ ןענייז

 ףָארטס ןדעי ןָא טביוה ,ןטנַאירַאװ ךס ַא

 | : תורוש יד טימ

 רימ ןענייז ,ןענייז רימ סָאװ

 ,רימ ןענייז ןדיי רעבָא

 עלַא סיוא דיל סָאד טנכער ןַאד ןוא

 ...ןעוט ןדיי רימ סָאװ ,ןכַאז

 ,..רימ ןגָאז תוכרב ..,רימ ןטלַאה טייקשידיי
 ..רימ ןעניד טָאג ..רימ ןענרעל ארמג
 ...רימ ןגָאז יודיו ..רימ ןענװַאד ןענװַאד

 ...רימ ןענרעל ןענרעל ...רימ ןגָארט םיתילט

 ..רימ ןגָארט תיציצ ...רימ ןביג תובדנ

 ..רימ ןעור תבש ...רימ ןגייל ןיליֿפּת

 ,םיגהנמ ןוא תודימ ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא

 ייר ַא ןלעטשֿפױא ןעמ ןעק דיל ַאזַא ןוֿפ

 -עגּפָא ןגעלֿפ סָאװ תודימ ןוא ןצכעריֿפ

 ןיא ךיוא ןרעוו ןוא ,לָאמַא ןרעוו טיה

 -נוא ןשיוװצ טיהעגּפָא סָאמ רעסיוועג ַא

 ,גנורעקלעֿפַאב רעשידיי רעגיה רעזד

 םיבושי עשידיי ערעדנַא ןיא ךיוא יו

 | ,טלעוו רעד ןוֿפ

 דיל םעד ןוֿפ טנַאירַאװ רעדנַא ןַא

 ןדיי םילכאמ .ַארַאֿפ סָאװ סיוא טנכער

 ...ןסע

 ; לגייב ; ןשקָאל רעדָארב  סעצנילב ...
 : ןשַאט ןמה ; עקשיק ערַאד ; סעקלעמָאג
 : ךעלזמערכ ; ךעלרעבגניא ; סינ - סעלעװ

 : ךעלענַאמ ; לגוק"ןשקַאל : ךוי : ךעלגייט
 ,קינזישטער ; סעמיצ ; סעקשעריּפ ; ךעלסינ

 ןביײרשַאב סָאװ רעדיל ָאד ןענייז סע

 יד ,ןטיוט ַא ןבָארגַאב םייב םיגהנמ יד

 וצ הלּכ-ןתח ןריֿפרעטנוא םייב תודימ

 ןצכעריֿפ ענעדײשרַאֿפ יד ,הּפוח רעד

 םיגהנמ ךס ַא ןוא ,םיבוט-םימי יד וצ

 עקירעמַא ןיא זדנוא ייב ָאד ןענייז סָאװ

 .ןדנואװשרַאֿפ גנַאל ןיוש

 זיא ,גנושרָאֿפ-רוטַארעטיל רעד רַאֿפ

 ףיוא ,ןייטשלקניוו עמַאס רעד רָאלקלָאֿפ
 םעד ןוֿפ תורצוא עקיברַאֿפ-ליֿפ יד

 -נוא טרענרעד ךיז ןבָאה ןֿפַאש סקלָאֿפ

 ,רעקיסַאלק עשידיי ענרעדָאמ ערעזד

 םכילע-םולש ,םירֿפס-רכומ עלעדנעמ

 רענייא רעדעי .ץרּפ שובייל קחצי ןוא

 -נגייא ,ןשילרעטסיוא ןייז ןיא ,ייז ןוֿפ

 םעד ןוֿפ טּפעשעג טָאה ,ןֿפַאש ןקיטרַא

 רַאֿפ .לַאװק ןשירֿפ-דימּת .ןכייר ןבלעז

 -אֹּפ רעשירַארעטיל רענרעדָאמ רעד
 -עּפָארייא-חרזמ עשידיי סָאד זיא ,עיזע
 ןַא ה"י ןט19. םנוֿפ דילסקלָאֿפ עשיא

 עכעלטע ךָאנ ןענייז טָא ,גנוקעלּפטנַא

 ןוֿפ ,טייקשיריל רעטרַאצ ןוֿפ ןליּפשייב

 : טייקכעלדליב רעקיטרַאנגייא

 :(דיִל סעביל ַא ןוֿפ ףָארטס ַא)
 ךעלשרעק עצרַאװש יװ ךעלעגיוא ענייד יוא
 ריּפַאּפ עװעזָאר יװ ,ךעלעּפיל ענייד יוא

 רעדעֿפ ןוא טניט יװ ךעלרעגניֿפ ענייד ןוא
 .רימ וצ ווירב עטֿפָא וטסלָאז ןביירש ,יוא

 סעביל רעדנַא ןַא ןוֿפ ףָארטס ַא)

 ;(דיל

 קעװא ןֿפױל ךעלרעסאוו עלא

 קידיײל ןביילב ךעלעבירג יד
 ןשטנעמ אזא ןעמ טמענ יװ יוא

 ! קיטיײװ ןיימ ןײטשרַאֿפ לָאז סָאװ

 -וויזירּפ ַא ןוֿפ ףָארטס רעד רעדָא

 -רעדנואוו טימ סיוא טקירד סָאװ ,דיל
 ערַאטנעמעלע סָאד טייקטושּפ רעכעל

 :ליֿפעג סעביל
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 -ץגּפָא סניוזַא רימ וטסָאה עשז-סָאװ (:יז)
 ? סניימ ןבעל רעייט ,ןָאט

 יוא ,ריד ךָאנ יױזַא קנעב ךיא סָאװ

 ? ריד

 יוא ,ןָאטעגּפָא טינרָאג ריד בָאה ךיא (:רע)
 סניימ ןבעל רעייט

 ןיא טבילעגנייא טושּפ ךיז בָאה ךיא
 ,ריד

 לסילש ַא

 טימ רָאנ טצונַאב ָאד ךיז בָאה ךיא

 ןשידיי םעד ןוֿפ ןליּפשייב עטלייצעג

 ןוֿפ .דיל רָאלקלָאֿפ ןשיאעּפָאריײא-חרזמ

 -יוו ןעז ןיוש ןעמ ןעק ,ךיז טכַאד ,םעד

 -ַארעטיל ,עטכישעג ןוֿפ רעשרָאֿפ ליֿפ

 -ָאלקלָאֿפ ענײמעגלַא ןוא ךַארּפש ,רוט

 -עג ןוא ןענרעל םעד ןוֿפ ןענעק ,ןטסיר

 ןשילַאקיזומ-שידָאלעמ םעד ןוֿפ ,ןסינ

 דילסקלָאֿפ עשידיי סָאד סָאװ רצוא

 טינ רענייק ךָאנ טָאה ,ךיז ןיא טגָארט

 ןוא טריזילַאנַא ךעלטנירג ןוא גונעג

 -ָאמ רעד רַאֿפ ,ןצרוק ןיא .טצַאשעגּפָא

 זיא ,טֿפַאשנסיװ רעוויסערגָארּפ רענרעד

 ַא ,רָאלקלָאֿפ םעד ןענרעלרעד סָאד

 ,טײקשירעֿפעש רוטלוק רעד וצ לסילש

 ןיא ,קלָאֿפ םנוֿפ ןבעל עמַאס םעד וצ

 -טנַא ןייז ןוֿפ תוֿפוקּת ענעדײשרַאֿפ

 ,גנולקיוו

 טעברַא יד טלַאה ,עקירעמַא ןיא ָאד
 ךָאנ ,רָאלקלָאֿפ םעד ןענרעלרעד ןוֿפ

 ןטשרע םעלַא םוצ .ביוהֹנָא עמַאס םייב

 טעמּכ ,עסיורג יד רָאֿפ זדנוא טייטש

 -ֿפיונוצ ןוֿפ טעברַא עכעלּפעשרעמוא

 סקלָאֿפ ןוֿפ לַאירעטַאמ םעד ןעלמַאז

 -עֿפרָאװעצ ,עטלייצעג יד ץוח ַא .ליומ

 ,םידיחי ןוֿפ טרָאד ןוא ָאד ןבורּפ ענ

 גנַאלנרָאי ,רעלמַאז ייווצ זיולב ןבָאה

 ןשידיי םעד ןבילקעג שיטַאמעטסיס ןוא

 רעטשרע רעד .עקירעמַא ןיא רָאלקלָאֿפ

 רעכלעוו ,ןהֹּכ בייל הדוהי ןעוועג זיא
5 

 ןיבור הקבר
 רַאלקלַאֿפ ןשידיי רענאקירעמא טשרָאֿפ

 ,1937 ןיא קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג זיא
 טלמַאזעג רָאי 20 וצ טנעָאנ טָאה רע
 -נָאל ,עשרַאװ ןיא רעדילסקלָאֿפ עשידיי
 -עגסױרַא טָאה רע .קרָאי-וינ ןוא ןָאד
 עטלמַאזעג יד ןוֿפ רעדנעב ייווצ ןבעג

 -רַאֿפ ךיוא טָאה ןוא 1912 ןיא רעדיל |

 -ָאויי יד ןיא ןטעברַא טכעלטנעֿפע

 (טוטיטסניא רעכעלטֿפַאשנסיוװ רעשידיי)

 -עג טעברַא ןייז ןוֿפ ךס ַא .ןבַאגסיוא

 -ַאמ ןיא ָאוַיי רעד ןיא ךָאנ ךיז טניֿפ

 -מַאז רעשיגרענע ןייז ץוח ַא .טּפירקסונ

 ַא ףיוא רע טָאה ,טייקיטעט רעשירעל

 -עג ןטעברַא יד ןֿפוא ןכעלטֿפַאשנסיוװ

 ,טצַאשעגּפָא ןוא טשרָאֿפ

 ןיווטיל .א ,רעלמַאז רעטייווצ רעד
 ?דילסקלָאֿפ; םעד ןוֿפ רעסַאֿפרַאֿפ רעד)

 ןרָאא עגנַאל ךיוא טָאה ,(?עלעמַאשז;

 לַאירעטַאמ ןשיטסירָאלקלָאֿפ טלמַאזעג

 ענייז ןוֿפ בור סָאד .עקירעמַא ןיא ָאד
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 ,ָאוִיי ןיא ךיוא ךָאנ ןגיל ןלַאירעטַאמ

 ,טכעלטנֿפערַאֿפ טינ

 -רעטַאמ עשיטסירָאלקלָאֿפ עשידיי

 ייר ַא ןיא ןענישרעד ךיוא ןענייז ןלַאי

 ןלַאנרושז עכעלטֿפַאשנסיו עשילגנע

 -גנע םעד רַאֿפ רעדיל ןעגנולמַאז ןיא

 ,עקירעמַא ןיא דיי ןקידנענעייל-שיל

 .וו .ַא .א ןבַאגסיױא עשטייד ןיא

 טָאה םי טייז רענעי ןוֿפ ןברוח רעד
 -רוטלוק טּפוה םעד טלצרָאװעגסיױא

 רעד ןיא קלָאֿפ ןשידיי םעד ןוֿפ םַאטש

 -רעדיוש יד ץָארט .טייצ רענרעדָאמ

 -חרזמ רעד סָאװ ןדייל-םוקמוא עטסכעל

 טזוומעג טָאה בושי רעשיאעּפָאריײא

 ןענייז ,סיצַאנ יד רעטנוא ןייטשסיוא

 עסַאמ עקילייצמוא ןַא ןעמוקעגֿפיױא

 רעביא ןביג רעדיל יד .רעדילסקלָאֿפ

 ,סָאטעג יד ,ןרעגַאל יד ןיא ןבעל סָאד

 .רענַאזיטרַאּפ יד טימ רעדלעוו יד ןיא

 טָאה ,ןדייל עכעלשטנעממוא יד רעטנוא

 ןֿפַאש וצ ןזיוװַאב ךָאד קלָאֿפ רעזדנוא

 -רעדניק ,רעדילגיו ,רעדיל סעביל

 עיינ יד .רעדיל-רענַאזיטרַאּפ .רעדיל

 ןעמוקוצרעבירַא ןָא ןביוה ןלַאירעטַאמ

 -ניא רעייז ןוֿפ ןוא סנטצעל זדנוא וצ

 -רַאֿפ ןלעװ ייז זַא ,קֿפס ןייק זיא טלַאה

 -ַאק רעקידתמא ,רעקיטכיוו ַא ןביילב

 רעקיטולב-שיגַארט רעד ןיא לַאטיּפ

 םעד ןיא קלָאֿפ רעזדנוא ןוֿפ עטכישעג

 ןליַּפשייב רָאּפ ַא ןענייז טָא .היי ןט0

 :רעדיל יד ןוֿפ

 ןבעל שידיי בורח רעזדנוא
 ךיל א ןיא ךיא לעװ ןעגניז
 ןרערט ןוא ייוװ ,רעיורט טימ לוֿפ

 ,טימעג ןוֿפ םיקמעממ

 ענליו עמַאמ יד זיא בורח
 הנבי טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ

 טייק םיתמ ַא ,טיוט ןוא ליורג
 .ענוװַאק וצ זיב עשרַאװ ןוֿפ טיצ

 :דיל רענַאזיטרַאּפ ַא זיא טָא

 דניק ןיימ גיװ ןייק טלעװ יד זיא'ס

 עמַאמ ןייק טינ יז טגיוו'ס
 טניװ רעטניװ ןוא יינש ןכרוד

 .ןענַאזיטרַאּפ ןענַאּפש

 טײװ ץעגרע ןעמייה יד ןיא
 סעטַאכ יד טנערבעגּפָא

 טײצ:טנװַא רעמיוב יד ףיוא
 .סעטַאט ערעזדנוא ןעגנעה

 פעטס רעזדנוא ,רֶל טנייוו ,רֶע טנייוו

 המשנ סדלאו םעד טנייװ
 ?דךרע רעזדנוא ןעיירש סינ טסרעה

 !המקנ טמענ ! רעדירב

 לוק א ןוא ,רעדירב ,רעדירב

 : ןלָאט יד ןוֿפ טרעֿפטנע

 ןַאטרַאּפ רעד טבעל רע ,טבעל רע

 | ! ןלָאצַאב טעװ ןוא ,טבעל רע

 רעקיטכיוו ןוא ּרעטנַאסערעטניא ןַא

 ןשיאעּפָארײא -חרזמ םעד ןוֿפ גייווצ
 םעד ןיא טציא טבעל ,דיל רָאלקלָאֿפ

 -יד רעד טימ ,ןטרָאד .דנַאברַאֿפנטַאר

 רעשיטעוװָאס רעד ןוֿפ ףליה רעטקער

 -רַאֿפ ַא טריֿפעגנָא טרעוװ ,גנוריגער

 ןוֿפ טיבעג ןֿפױא טייקיטעט עטגייווצ

 -לָאֿפ ןשידיי םעד ןשרָאֿפ ןוא ןעלמַאז

 -ּפָא טינ ךיז טָאה טעברַא יד .רָאלק

 ףטסרעװש יד ןיא וליֿפַא טלעטשעג

 -ָאיּפ .טנייֿפ ןשיצַאנ ןטימ ןרָאי-המחלמ

 ךיוא ןטרָאד טרעװ טעברַא עשירענ

 יד ןוֿפ רָאלקלָאֿפ םעד עגונב טריֿפעגנָא

 ףיוא ןעניואוו סָאװ ןדיי) ןעמיאַארַאק

 ךיוא ןוא ,(לזדניא-בלַאה רעמירק םעד

 -וװַאק יד ןיא ןבעל סָאװ ןדיי) "ןטַאט; יד

 ערעייז ןבָאה עכלעוו ,(גרעב רעזַאק

 | ,םוטרעטלַא ןיא ןרוּפש

 -סיס ַא ןָא טריֿפ עניטסעלַאּפ ןיא

 רעד טעברַא עכעלטֿפַאשנסיװ:-שיטַאמעט

 -ָאנטע ןוא רָאלקלָאֿפ רַאֿפ טוטיטסניא;

 ' סָאװ םעד ץוח ַא ,םילשורי ןיא ?עיגָאל

 -סעלַאּפ ןיא ןָא רימ ןֿפערט סנטצעל

 -עג ,טלעוו ןקע עלַא ןוֿפ ןדיי ,עניט

 -ַאטש סָאװ ןדיי ןטרָאד ךיוא ךיז ןעניֿפ
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 םיבושי עשידיי עטסטלע יד ןוֿפ ןעמ
 ,עיסרעּפ ,לבב ,ןמיּתת טלעוו רעד ןיא

 ןיא ןריֿפרעד ןרוּפש סעמעוו ןוא (עיריס
 רעשיאעּפָאריײא-חרזמ רעד .םוטרעטלַא

 רעד זיא ,עניטסעלַאּפ ןיא רָאלקלָאֿפ

 ןוא ,םָארטש רעטסשירֿפ ,רעטסערג
 ןֿפױא סולֿפניײא ןקרַאטש ַא סיוא טביא
 ץַארט ,דילסקלָאֿפ ןשידיי רעניטסעלַאּפ

 -בעה זיא ךַארּפש גנַאגמוא יד סָאװ םעד

 ,שיאער
 טלָאװעג ךיא בָאה ,לקיטרַא םעד ןיא

 -יורג רעד ףיוא -- ןגערנָא ןוא ןזייװנָא

 -ניא רעייז ןוא רעקיטכיוו-טסכעה .רעס

 טלעטש סע סָאװ ,טעברַא רעטנַאסערעט

 םעד ןענרעלרעד סָאד רָאֿפ ךיז טימ

 .ןשידיי םעד ןוא ,ללכב רָאלקלָאֿפ ןשידיי

 רעד .טרֿפב עקירעמַא ןיא רָאלקלָאֿפ

 -טנייה זיא בושי רעשידיי רענַאקירעמַא

 בושי רעשידיי רעטסערג רעד גָאט-וצ

 -ֿפיונוצ ,ןענרעלרעד .טלעוו רעד ןיא

 ,יה ָאד רָאלקלָאֿפ ןשידיי םעד ןעלמַאז

 -ּפעשרעמוא ןַא רָאֿפ ךיז טימ טלעטש

 -ציא רַאֿפ ןלַאירעטַאמ ןוֿפ רצוא רעכעל

 .תורוד עקידנעמוק ןוא עקיט
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 דנַאל

 טגינייארַאפ

 עקירעמַא ןוֿפ גנורעקלעֿפַאב עשידיי

 -- -- ןטַאטש ע

 היה חהד תחה ךחח דידד חי עדַאנַאק
 יז הדד חד יד ךיד חד .ָאקיסקעמ
 ַאבוק
 דניא טסעוו

 -- עקירעמַא ןֹופצ ןיא ה"ס

 עניטנעגרַא
 ליזַאד ב
 יליֵש ט
 יאוונודיא

 א

 יי

 טא יאיר

 יח

 טיי === מאטיוו ===ם6ריקטא = אטקטד

 א א א א סעו

 עא יע ירעאאטעא אנטטעאטאי  טאאטאא

 6 ,יי-,58 === עיקקייר טאפ -----.יייליוה === ןאטטאיייוטאפ === סוירטש

 6552 === טפקיפ-קיופ -.פאמסייייייופ ===ססוטיטאטש

 ךיתשז די טטש= ךישח שטח טײ- אנאוא יג

 ַאיבמָאל;;ק
 יַאונַארַאּפ
 אלעוצענעוו
 = חיז היד היד יח ךיד ךיד -- ֹורעּפ
 ךָאדַאוװקע

 יא יט יעטאטעא סט, מא א

 0-55-555 = פט טליארפ = סא קיטהפ= === אורה
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 רוטַארעטיל רעשידיי רעטלַא רעד וצ ריֿפנירַא
 רמרמ ןמלק ןוֿפ

 -ָארּפ ַא זיא רוטַארעטיל עשידיי יד

 ךשמ םעניא ןבעל ןשידיי םענוֿפ טקוד

 -גוֿפַאש עריא .רָאי טנזיוט יירד ַא ןוֿפ

 רעד טָא ןוֿפ לטירד ןטשרע םענוֿפ ןעג

 טלמַאזעגֿפױנוצ לייט םוצ ןענייז טייצ

 | ,לביב רעד ןיא
 עקילייה סָאד זיא לביב יד םגה

 עכעלטסירק ןוא עשידיי יא ןוֿפ ךוב

 ןכיוה ַא ךיילגוצ יז טָאה סעיגילער

 -ַארעטיל עשיסַאלק יװ ,טרעוו-רוטלוק

 ךיוא טײטשַאב לייט רעטסערג ריא .רוט

 -עג-ןדלעה :ןעגנוֿפַאש ערעלוקעס ןוֿפ

 ,רעדיל עביל ,רעדיל-סקלָאֿפ ,ןעגנַאז

 ,תישעמ-סקלָאֿפ .ןסוגסיוא עשיריל

 ,ןעלבַאֿפ ,ןעמַארגיּפע ,רעטרעװכירּפש

 -עג ,ןעגנולייצרעד ,עמַארד ,ןגָאלַאיד

 -ָאלָאעכרַא ,סעקינָארכ ,רעכיב-עטכיש

 ,ןעגנוביײרשַאב עשיֿפַארגָאעג ןוא עשיג

 ,גנובעגצעזעג ןוא ןטנעמוקָאד

 "ךנת; ןדיי ייב טסייה לביב יד

 ןבַאטשכוב עטשרע יד טיול ,(ךַאנַאט)
 עשילביב יד ןוֿפ סעּפורג יירד יד ןוֿפ

 יד .םיבותּכ ןוא םיאיבנ ,הרוּת :קרעוו

 רעכיב ףניֿפ ןיא טלייטעגנייא זיא הרוּת
 / רעד ."שמוח; ךיוא רעבירעד טסייה ןוא
 -כישעג ריֿפ טלַאהטנַא םיאיבנ לײטּפָא

 ןצֿפוֿפ ןוֿפ תואובנ יד ןוא רעכיב-עט
 ןעייג (ןטֿפירש) םיבותּכ יד ןיא .םיאיבנ
 -יל עביל ,(םילהּת) רעדיל עשיריל ןיירַא

 -יא) רעדיל-גָאלק ,(םירישה-ריש) רעד

 ,סעּפורג:ךַארּפש ערעדנוזַאב

 ןעייסע ןוא רעדיל עשיֿפָאסָאליֿפ ,(הכב

 ,(בויא) עמעָאּפ עשיטַאמַארד ,(תלהק)

 -רעווכירּפש ןוא ןעמַארגיּפע ,ןטענָאס

 -סא ,תור) ןעגנולייצרעד ,(ילשמ) ,רעט

 ,ארזע) ןטנעמוקָאד עכעלטכישעג ,(רֹּת

 ,סעקינָארכ ןוא (לאינד ,אימחנ !
 יד טימ ןָא ךיז טבייה הרוּת יד

 -טלעוו רעד ןוֿפ סעדנעגעל עטנַאקַאב

 רעמייב יד טימ ןדע-ןג רעד ,גנוֿפַאשַאב

 ,דניז יד ,גנַאלש יד ,ןסיוו ןוא ןבעל ןוֿפ

 ,לובמ רעד ,ןדעד-ןג ןוֿפ גנובײרטרַאֿפ יד

 גנולייטעצ יד ןוא לבב ןוֿפ םערוט רעד

 ןיא החּפשמ רעכעלשטנעמ רעד ןוֿפ

 יד ןַאד

 עשידיײ-טלַא יד ןגעוו תוישעמ-סקלָאֿפ

 ,ןדלעה ןוא ןכרַאירטַאּפ

 טרָאד זיא שירעלטסניק רעדנוזַאב

 -ירב ענייז ןוא ףסוי ןוֿפ גנולייצרעד יד

 -טשרע טנייה ךָאנ טרעטסײגַאב יז .רעד

 םעד ןגעוו ןֿפַאש וצ רעלטסניק עקיגנַאר
 דליב ,טרָאװ ןיא ,קרעווטסנוק עסיורג

 רערעכעה א ךָאנ ףיוא .גנַאלק ןוא

 גנורעדליש עשיּפע יד טייטש הגרדמ

 עשידיי סָאד ױזַא יװ ,שמוח םעניא

 ,םירצמ ןיא טֿפַאלקשרַאֿפ טרעוו קלָאֿפ

 -רעביא ךרוד טרָאד ןוֿפ טזיילעגסיוא

 השמ ןוֿפ טריֿפעג ןוא םיסינ עכעלריטַאנ

 ,דנַאל ןטשטניוועג םוצ תוירבדמ ךרוד

 ןוֿפ רעדליב יד ןענייז לוֿפסקורדניײא

 -ער יד טייז ןייא ןוֿפ ,גנורעדנַאװ רעד
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 רעייז ןגעק רערעדנַאװ יד ןוֿפ ןטלָאװ
 רערעדנַא רעד ןוֿפ ןוא רערעל ןסיורג
 ןיא גנובייהרעד עקיטסייג רעייז טייז
 ,יניס גרַאב םייב ענעצס רעד

 ןעמונרַאֿפ זיא שמוח לייט רעשּפיה ַא

 ןעגנערב יו ,טלוק םענוֿפ םינינע טימ

 -ערעצ עסיוועג ןריֿפכרוד ןוא תונברק
 ןשיווצ טרָאד ןצעזעג יד רָאנ .סעינָאמ
 וצ ןשטנעמ ןוֿפ ןוא שטנעמ ןוא שטנעמ
 ןסקיוועג ןוא ןשינעֿפעשַאב עמוטש יד

 יז ןענייז עלַא .ערעלוקעס ןייר ןענייז

 ןֿפיט ןשיאיבנ םעד ןוֿפ ןעגנורדעגכרוד
 ,טייקיטכערעג רַאֿפ ליֿפעג

 .:לשמל

 ןקיטכענרעביא ןזָאל טינ טסלָאז;
 ריד ייב םענעגנודעג ַא ןוֿפ ןיול םעד

 ;(123 ,ט"י ארקיו) *ירֿפ רעד ןיא זיב
 ַא ןיא טכערמוא ןייק ןייגַאב טינע
 ןוֿפ םינּפ םעד ןעניוש טינ :טּפשמ
 םינּפ םעד עװענַאש טינ ןוא ןַאמערָא
 טייקיטכערעג טימ ; ןַאמ ןסיורג ַא ןוֿפ
 -- -- -- .רבח ןייד ןטּפשמ וטסלָאז
 טולב םעד ייב קיאור ןייטש טינ טסלָאז
 טינ טסלָאז -- -- -- רבח ןייד ןוֿפ

 ןיד ןיא רעדורב ןייד ןבָאה טנייֿפ
 ןבָאה ביל טסלָאז -- -- - .ןצרַאה

 ,(18--15 ,טרָאד) "ןיילַא ךייז יו רבח ןייד
 ַא ןטלַאהֿפיוא ךיז טעוװ ריד ייב זַא ןוא,

 םיא וטסלָאז ,דנַאל רעייא ןיא רעדמערֿפ
 -יובעגנייא ןַא יו ױזַא .ןעדווירק טינ
 רעד ןייז ךייא לָאז ךייא ןוֿפ רענער
 ייב ףיוא ךיז טלַאה סָאװ רעדמערֿפ
 יו ןבָאה ביל םיא טסלָאז ןוא ; ךייא
 ריא טייז עדמערֿפ םערָאװ ,ןײלַא ךיז

 ,טרָאד) "םירצמ דנַאל םעניא ןעוועג
23--234), 

 סרעדורב ןייד ןעז טינ טסלָאז;

 געוו ןיא ןלַאֿפעג סקָא ןייז רעדָא לזייא
 ןלעטשֿפױא :;יײז ןוֿפ ןלױהרַאֿפ ךיז ןוא

 טימ םענייא ןיא ןלעטשֿפיױא ייז וטסלָאז

 ריד רַאֿפ זַא .(4 ,ב"כ ,םירבד) "?םיא
 לגײֿפ ןוֿפ טסענ ַא ןֿפערט ךיז טעוו
 רעד ףיוא רעדָא ,םיוב ַא ףיוא ץעגרע
 ןוא ,רעייא רעדָא ךעלעגיײֿפ טימ ,.דרע
 רעדָא ךעלעגיײֿפ יד ףיוא טציז רעטומ יד
 יד ןעמענ טינ וטסלָאז ,רעייא ףיוא
 ,.רעדניק יד טימ םענייא ןיא רעטומ
 ,רעטומ יד ןזָאלקעװַא וטסלָאז ןזָאלקעװַא

 ,טרָאד) "ריד וצ ןעמענ רעדניק יד ןוא
6-),* 

 טָאטש ַא ףיוא ןרעגַאל טסעוװ וד זַא;
 ,המחלמ ריא טימ ןטלַאה וצ געט ליֿפ

 -עצ טינ וטסלָאז ,ןעמענוצנייא יז ידּכ
 ןבײהֿפױא ךרוד רעמייב עריא ןרעטש
 ,וטסגעמ ייז ןוֿפ ןסע לייוו ;קַאה ַא ףיורעד
 םערָאװ ; טינ וטסרָאט ןקַאהּפָא יז רעבָא
 וצ ,שטנעמ ַא דלעֿפ ןוֿפ םיוב רעד זיא

 ,טרָאד) *? ריד ןוֿפ גנורעגַאלַאב ןיא ןייז
 ,(19 'כ

 ןיא ךיוא ךיז טניֿפעג טרָאד ןוא ָאד
 ַא רעדָא טרָאװכירּפש טלַא ןַא שמוח
 :סקידנגלָאֿפ סָאד יו ,לדילסקלָאֿפ

 וצ טגָאז -- םענורב ףױרַא לעווק,

 ןבָארגעג סָאװ ,םענורב רעד -- םיא
 . טקַאהעגסיוא םיא ןוא ,ןרַאה םיא ןבָאה
 ,רעטּפעצ טימ ,קלָאֿפ ןוֿפ ןטשריֿפ ןבָאה
 17 ,א"כ ,רבדמב)"סנקעטש ערעייז טימ
--18), 

 םעניא רעדיל עטסערג ייווצ יד

 גנַאזעג ףמואירט רעד ןענייז שמוח
 -ּפיגע רעד רעביא גיז םייב ("רישי זָא;)
 ןוא (18--1 ,ו"ט ,תומש) ײמרַא רעשיט
 עמעָאּפ עשיֿפָאסָאליֿפ - זעיגילער יד
 -וֿפ עטכישעג רעד רעביא ("וניזַאה;)
 עשוהי ןוא השמ סָאװ ,קלָאֿפ ןשידיי םענ
 רַאֿפ טנעײלעגרָאֿפ ןבָאה ןלָאז ןונ ןב

 1 ,ב"ל,םירבד) רבדמ םעניא ןדיי יד

 .שאוהי טיול טצעזעגרעביא *
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 -ַאב ןרעו רעבָא רעדיל עדייב ,(42--

 .ןעגנוֿפַאש עקידרעטעּפש רַאֿפ טכַארט

 -וקָאד עשירַארעטיל עטסטלע יד וצ

 דנַאלנדיי ןטלַא םעניא ןֿפַאשעג ,ןטנעמ

 -ֿפוש) הרובד ןוֿפ דיל סָאד ךיז טנכער

 המחלמ יד טבייֵרשַאב סָאװ ,(ה ,םיט
 ןדיי יד עכלעוו ,טײקיגנעהּפָאמוא רַאֿפ
 םעניא םינענּכ יד ןגעק טריֿפעג ןבָאה

 ,לאערזי ןוֿפ לָאט

 ןוז םעד רגמש ןוֿפ געט יד ןיא;

 לעי ןוֿפ געט יד ןיא ,(טַאנַא) תנע ןוֿפ

 ןוא טרעהעגֿפױא ןכַאילש ןבָאה ,(לעָאי)

 ןגעטש עמורק ףיוא ןגעלֿפ רעזייווגעוו

 ןיא רעריֿפ ןבָאה טרעהעגֿפױא .ןייג

 ,הרובד וד זיב ,טרעהעגֿפױא ,לארשי

 ַא ןענַאטשעגֿפױא ,ןענַאטשעגֿפױא טסיב

 ,(7---6 ,טרָאד) "לארשי ןיא רעטומ

 ןטלַאהעג המחלמ ןבָאה לָאמסנעד,
 יד ייב ךנעת ןיא ןענּכ ןוֿפ םיכלמ יד
 -ליז ןוֿפ ביור ןייק ; ודיגמ ןוֿפ ןרעסַאװ

 - ךייט -- -- .ןגָארקעג טינ יז ןבָאה רעב
 ךייט ,טצײלֿפעגקעװַא ייז טָאה ןושיק
 ,(21 ,19 ,טרָאד) *ןושיק ךייט ,רעטלַא

 םיטבש יד סיוא טנכער דיל סָאד
 -ײרֿפ םעניא טקילײטַאב ךיז ןבָאה סָאװ

 -עב יד רעדנוזַאב טביול ,ףמַאק-טייה
 טעגרהרעד טָאה סָאװ ,לעי ןרעניאוד

 .ארסיס רידנַאמָאק-טּפיױה ןשינענּכ םעד
 ."ומ יד יו טרעדלישעג טרעוו טצעלוצ
 : טרעמָאי ארסיס ןוֿפ רעט

 וצ ןגָאװטיײר ןייז ךיז טמַאז סָאװ;
 טירט יד ךיז ןקיטעּפש סָאװ ?ןעמוק
 ןוֿפ עניילק יד ?ןענַאּפשעג ענייז ןוֿפ
 ןײלַא יז ,ָאי .ןרעֿפטנע סעטתוררש עריא

 יז ,רָאװרַאֿפ, : ךיז וצ רעֿפטנע ןַא טיג
 ,לדיימ ַא ,ביור םעד ןלייט ייז ,ןעניֿפעג
 ביור ; ןַאמ ןכעלטיא רַאֿפ ךעלדיימ ייווצ
 ןוֿפ ביור ,ןארסיס רַאֿפ ןברַאֿפ ןוֿפ
 ןעײרעקיטשברַאֿפ ,עטקיטשעג ןברַאֿפ
 *,"זדלַאה סרעמענביור ןרַאֿפ

 ןיא ךייר זיא "םיטֿפוש; ךוב סָאד
 ןעוו ,טייצ רעטלַא-רוא רעד ןוֿפ סענעצס

 ,ןדלעה:-סקלָאֿפ עשידיײ-טלַא יירד יד

 -טּפיוה עדעייז ןוֿפ טריגער ןוא םיטבש
 -ַאב .((רעטכיר) םיטֿפוש רעדָא ,סגניל
 טרעדלישעג ןייֿפ טרָאד ןענייז רעדנוז
 ,ןדלעה-סקלָאֿפ עשידיי-טלַא יירד יד
 :ןלָאבמיס-טסנוק ןרָאװעג ןענייז סָאװ
 ליוװ סָאװ ,טסילַאעדיא רעד ,ז וע ד ג

 טכַאמ רעשיזיֿפ ףיוא ןזָאלרַאֿפ טשינ ךיז
 ,דלעה רעשיגַארט רעד ,חּתֿפי .ןיילַא

 ןברק ַא ןעגנערב וצ רדנ ַא טוט סָאװ
 -נָא טעװ רע סָאװ .ןָאזרעּפ עטשרע יד

 רעד ןוֿפ ךיירגיז קידנעמוק ןֿפערט
 טנגעגַאב םיא ןוא אנוש ןגעק המחלמ
 .רעטכָאט עקיצנייא ןייז עטשרע יד
 טרעוו סָאװ ,רעבָאהביל רעד ,ןוש מש
 ,(הלילד) ,רעטבילעג ןייז ןוֿפ ןטַאררַאֿפ

 יד ,םיּתשילּפ יד וצ טרעֿפילעגסיױא ןוא

 -צעל ןיא ,קלָאֿפ ןשידיי ןייז ןוֿפ םיאנוש

 ךיז ןיא רעבָא רע טניֿפעג טנעמָאמ ןט
 / ןוא המקנ ייז ןוֿפ ןעמענ וצ טֿפַארק יד
 ןברַאטש ךימָאלא :ףור ןטימ טלַאֿפ רע
 "ו םיּתשילּפ יד טימ םענייא ןיא

 זיא "לאומש ךוב-עטכישעג סָאד
 -רַאֿפ ןשירעלטסניק ןרעכעה ַא ןוֿפ ךָאנ
 ענייז טימ סיוא ךיז טנכייצ רע .םענ
 ,לאומש איבנ םעד ןוֿפ ןעגנורעדליש

 םעד דניק סלַא ךָאנ טרעהרעד סָאװ

 רַאֿפ ןבעל ןייד קיליײה !םוק : "ףור;
 -םירעיוּפ רעשידלעה רעד ! קלָאֿפ םעד
 םוצ טניורקעג טרעוו סָאװ ,לוָאש ןוז
 ןייז טקידנערַאֿפ ןוא לארשי ןוֿפ גינעק
 עשיגַארט עמַאס יד ןוֿפ רענייא יו ןבעל
 רעד ןיא ןוא עטכישעג רעד ןיא ןרוגיֿפ
 ,דוד ךוטסַאּפ רעניילק רעד ; רוטַארעטיל

 -לצזעג יד ךיז טֿפור ןעמָאנ ןייז ףיוא *
 -ַאה ןיא לביב יד טײרּפשרַאֿפ עכלעו ,טֿפַאש
 .תוינסכֲא ןוא ןלעט
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 ,תילג זיר ןשיּתשילּפ םעד טגיזַאב סָאװ
 סנירעליּפש יד ןוֿפ גנילביל רעד טרעוו

 םענוֿפ טסַאהרַאֿפ ןוא סנירעגניז ןוא
 ;ןטױט וצ םיא טכוז רעכלעוו ,גינעק
 םעד) ןתנוהי ןוא דוד ןשיווצ עביל יד
 רַאֿפ ןרָאװעג זיא סָאװ .,(ץנירּפניױרק
 רעתמא ןוֿפ לָאבמיס רעד ןטייצ עלַא

 אפ ַא יװ ןבעל סדוד ;טֿפַאשטנײרֿפ
 יװ טצעלוצ ןוא רעטגלָאֿפרַאֿפ שיטיל

 יד ;תומחלמ עכיירגיז ענייז ;גינעק ַא
 ,ףיוה ןכעלגינעק ןיא סעגירטניא עביל

 -תב ןוא דוד ,רמּת ןוא ןונמַא ןשיוצ
 -בַא ץנירּפ ןוֿפ דנַאטשֿפױא רעד ;עבש
 ,לג"דא םולש

 דוד ןוא לוָאש ,ןגינעק עטשרע עדייב

 עכעלטנייושג יו טרעדלישעג ןרעוו

 תולעמ ערעייז עלַא טימ ,עכעלברעטש
 ןלָאמעג ךיוא ןרעוו'ס .תונורסח ןוא

 ןוֿפ רעגייטש-ןבעל ןשידיי ןוֿפ רעדליב
 -ַאג עצנַאג ַא ןוא טייצ רעטייוו רענעי
 .- ,טיילסגירק :ןּפיט ײלרעלַא ןוֿפ עירעל

 -סקלָאֿפ ,ןענָאיּפש ,ןרָאטנוב ,טײלטּפױה

 ךוב סָאד .ןעױרֿפ ןוא רענעמ ,ןשטנעמ
 .ויטקעיבָא ןבירשעג ללכב זיא לאומש
 -יאיבנ רעד ךיוא טרָאד ךיז טליֿפ ךָאד
 ײשטנַא ןַא טרָאד ןַארַאֿפ .טסייג רעש
 -רַאנָאמ רעד ןוֿפ גנולײטרוארַאֿפ ענעד
 םענוֿפ ןעמָאנ םעד ןיא סע ןבעגעג ,עיכ
 יד סױרָאֿפ טגָאז סָאװ ,לאומש איבנ
 -ַארענעגעד יד ןוא עיצַאזילַארָאמעד
 -רָאֿפ זיא סָאװ ,עיכרַאנָאמ רעד ןוֿפ עיצ
 ,ןטייצ עקידרעטעּפש ןיא ןעמוקעג

 עזָארּפ רעשירעלטסניק רעד ץוחַא

 -טע לאומש ךוב סָאד ךיוא טלַאהטנַא
 . ןוֿפ טָאג וצ דילקנַאד ַא :רעדיל עכעל

 סדוד :עמַאמ סלאומש איבנ םעד ןהנח
 ןיא) ןדלעה ענעלַאֿפעג יד ךָאנ דילגָאלק

 -ףמואירט ַא ,ןתנוהי ןוא לוָאש (המחלמ

 ןוֿפ גנואיירֿפַאב סדוד רעביא גנַאזעג
 -רעוו עטצעל; ענייז ןוא םיאנוש ענייז

 טכַאמ קורדנייא ןטסקרַאטש םעד ."רעט
 : דיל גָאלק סָאד

 ,תג ןיא ריא טלָאז ןלייצרעד טינע
 ,ןולקשַא ןוֿפ ןסַאג יד ןיא ןגָאזנָא טינ
 ןלָאז םיּתשילּפ יד ןוֿפ רעטכעט יד ידּכ
 -מוא יד ןוֿפ רעטכעט .ןעײרֿפ טינ ךיז
 ."ןלעווק טינ ןלָאז ענעטינשַאב

 ןוא ,יוט טינ ,עובלג ןוֿפ גרעב ריא;
 רעדלעֿפ רעדָא ,ךייא ףיוא ןגער טינ

 -רַאֿפ זיא טרָאד םערָאװ !ענעביוהעג
 ,םירובג ןוֿפ דליש רעד ןרָאװעג טסואימ
 טינ לייא טימ יוװ ,לוָאש ןוֿפ דליש רעד

 ,?טרימשַאב
 ןיא עטבילַאב יד ,ןתנוהי ןוא לוָאש;

 ןבָאה טיוט רעייז ןיא לָאמוצ ןבעל רעייז
 ,"טדיישעצ טינ ךיז ייז

 ףיוא ,לארשי ןוֿפ רעטכעט ריא;

 ןטיור ןיא ךייא טָאה סָאװ ,טנייוו ןלוָאש
 סָאװ ,וצרעד םיגונעּת טימ ,טדיילקעג
 ףיוא דלָאג ןוֿפ גנוריצ ןָאטעגֿפױרַא טָאה
 ,ריד ךָאנ טמעלק ךימ .דיילק רעייא
 וטסיב ןעוועג ביל ,רעדורב ןיימ ןתנוהי
 זיא ןעוועג ךעלרעדנואוו ; רעייז רימ

 -ביל יד יו רעמ ,רימ וצ טֿפַאשביל ןייד

 20 ,א 'ב לאומש) "רעבייוו ןוֿפ טֿפַאש
--21, 23---24, 26), 

 -סקלָאֿפ עכעלטע ךיוא טרָאד ןַארַאֿפ

 -רעד ענייא ,לַארָאמ ַא טימ ךעלהשעמ

 ןוֿפ ייווצ ןוא ןתנ איבנ םעד ןוֿפ טלייצ
 ןיירַא זיא עטשרע יד .ןעױרֿפ עגולק

 -ַאמָאטסערכ עקיטייצטנייה ןיא ךיוא
 :יױזַא ךיז ןענעייל ייז .סעיט

 ןיא ןעוועג ןענייז ןשטנעמ ייווצ;
 -ייא ןוא רשוע ןַא רענייא : טָאטש ןייא
 -עג ןענייז רשוע םייב ,ןַאמערָא ןַא רענ

 ןוא .ליֿפ רעייז רעדניר ןוא ףָאש ןעוו

 ץוחַא ןעוועג טשינרָאג זיא ןַאמערָא םייב
 -עג טָאה רע סָאװ עלעֿפעש ןיילק ןייא

 סע ןוא ,טעװעדָאהעגסיוא סע ןוא טֿפױק
 ענייז ןוא םיא טימ ןסקַאוװעגסיױא זיא
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 ַא ןעמוקעג זיא -- -- -- .רעדניק

 ןוא ,רשוע םעד ןַאמ םעד וצ רעייגכרוד

 ןוֿפ ןעמענ וצ דָאש ַא ןעוועג זיא םיא
 וצ ףיוא רעדניר ענייז ןוא ףָאש ענייז

 סָאװ ,חרוא םעד רַאֿפ ןטײצלָאמ ַא} ןכַאמ

 ןעמונעג רע טָאה .ןעמוקעג םיא וצ זיא

 סע ןוא ,ןַאמערַא םעד ןוֿפ עלעֿפעש סָאד

 וצ זיא סָאװ ,ןַאמ םעד רַאֿפ טכַאמעג

 *,(4--1 ,ב"י 'ב לאומש) "ןעמוקעג םיא

 טימ ןָא ךיז טבייה "םיכלמ/ ךוב סָאד

 טרעדלישעג ןרעוו'ס .געט עטצעל סדוד

 -ערּפ-ןיורק יד ןוֿפ סעגירטניא-ףיוה יד

 ןייז ,המלש ןוֿפ גנוניורק יד .ןטנעדנעט

 יד ,ףיוה רעשילַאטנעירָא רעזעירוסקול

 סע סָאװ ,שדקמה:-תיב םענוֿפ טכַארּפ

 ןייז ,טֿפַאשגולק ןייז ,טױבעגֿפױא טָאה

 עליֿפ ענייז ןוא טײקטמירַאב - טלעוו

 ןַא סיוא טכערב טיוט ןייז ךָאנ .ןעױרֿפ

 רעד .עיטסַאניד ןייז ןגעק דנַאטשֿפױא

 "םיטבש ןעצ/ יד) ןדיי לייט רעטסערג

 הכולמ , יד ,הכולמ ערעדנוזַאב ַא ןדנירג

 זיולב טביילב ןוז סהמלש ."לארשי ןוֿפ
 רעד טימ ,הדוהי ןוֿפ רעשרעה רעד

 -ליש "םיכלמ, ךוב סָאד .טָאטשטּפױה

 עדייב יד טָא ןוֿפ עטכישעג יד טרעד

 ,טקנוּפדנַאטש ןשיאיבנ םענוֿפ תוכולמ

 ."ץנַאלג יד .ייז ןשיװצ תומחלמ יד

 -ירמע רעד רעטנוא לארשי ןוֿפ עכָאּפע
 ריא ןוֿפ גנוריזיקינעֿפ יד ןוא עיטסַאניד
 ןוֿפ טירטֿפיױא רעד .ןורמש טָאטשטּפױה
 -רָאי ןטניינ םעניא) והילא איבנ םעד
 רעקיטציא רעד רַאֿפ ק"ֿפ טרעדנוה
 ןוֿפ ןעגנוגלָאֿפרַאֿפ יד ,(גנונעכער-טייצ
 ;םיאיבנ עגנוי יד .רעגלָאֿפכָאנ ענייז
 ןוֿפ טוט םוצ ןלײטרוארַאֿפ סָאד

 רערעטסעל ַא יװ ,תובנ רעױּפ םעד

 סאיבנה והילא ןוא ,גינעק ןוא טָאג ןוֿפ

 ןוא טעגרהעג טסָאה; :יירשעגסיוא

 גינעק ןעוו ,"ןענעשרי ךיוא טסליוו

 ךעלצעזעג ןעמענרעביא טמוק בָאחַא

 סומע

 ןטעדרַאמרעד םענוֿפ ןטרָאגנייו םעד
 ששידיי יד ןוֿפ דנַאטשֿפױא רעד .רעױּפ
 ןוֿפ טֿפַאשרעריֿפ רעד רעטנוא םירעיוּפ
 ןוֿפ ןוז רעד ,עשילא רעגלָאֿפכָאנ סוהילא
 ,והי רעריֿפ-סגירק םעד ןוא ,רעיוּפ ַא
 -עבָארעד ןשירושַא םענוֿפ םוקנָא רעד
 .ןוֿפ הכולמ יד טרעטשעצ סָאװ ,רער

 ! הדוהי ןיא הלּפמ ַא טּפַאכ רָאנ ,לארשי

 רעד ןיא היעשי איבנ םענוֿפ לָאר יד
 -צעל עריא .םילשורי ןוֿפ גנוקידיײטרַאֿפ
 ,לבב ךרוד ןברוח ריא ןוא ןיגינעק עט

 -ָארכ טָאה "םיאיבנ, לײטּפָא רעד

 טימ ןביײהנָא טֿפרַאדעג ךיז שיגָאלָאנ
 -עגרעביא טָאה סָאװ ,איבנ ןטשרע םעד
 רעד זיא סָאד .תואיבנ עכעלטֿפירש ןזָאל
 -עגֿפיױא זיא רעכלעוו ,סומע ךוטסַאּפ
 ,ןהילא ךָאנ רָאי טרעדנוה םורַא ןטָארט
 םענוֿפ רעלעטשנעמַאװצ עשידיי יד

 קרעװ יד טשרעוצ רעבָא ןביג ך"נּת
 -יא ןבָאה עכלעוו ,םיאיבנ יירד יד ןוֿפ
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 ןטֿפירש לָאצ עטסערג יד ןזָאלעגרעב
 גנוקריוו ערעקידנטײדַאב ַא טַאהעג ןוא
 יד ןענייז סָאד :ןבעל ןשידיי םעד ףיוא
 .לאקזחי ןוא הימרי ,היעשי םיאיבנ

 יונעג תואיבנ ןגָאז ןָא טבייה סומע
 רַאֿפ רָאי ייווצ ,.ק .8 765 רָאי םעניא
 ,המח-יוקיל ןוא שינרעטיצ-דרע רעד

 -ַאב רעד טיול ןעמוקעגרָאֿפ זיא סָאװ
 םעד ןעמָאנָארטסַא יד ןוֿפ גנונעכער
 .ק ,ֿפ 7623 ינוי ןט5

 טערט .,הדוהי ןיא רעניואוונייא ןַא
 םעניא האובנ ןייז טימ סומע ףיוא רעבָא
 ; סיױרָאֿפ טגָאז רע ,לארשי דנַאל

 ,תומב סקחצי ןרעוו ןלעוו טסיװרַאֿפ ,
 -רעטנוא ; בורח רעמיטקילייה סלַארשי
 ןבירטרַאֿפ ;זיוה-סגינעק סָאד טעוװ ןייג
 ,סומע) *קלָאֿפ ןקידניז} סָאד טעוו ןרעוו

 ,(11--9 יז

 ךיז ןסומע ןענערָאװ רעשרעה יד
 ןגַאװ טינ ןוא הדוהי ןייק ןרעקוצקירוצ
 ןיא תואיבנ ךעלטנֿפע ןגָאז וצ רעמ
 -רַאֿפ טרָאד האובנ ןייז טרעוו ,לארשי
 .ךעלטֿפירש טיירּפש

 -ַאיצָאס ַא ךרוד ןוא ךרוד זיא סומע

 טינ םיא טגער ךַאז ןייק .איבנ רעל

 ןוֿפ ןטייקיטכערעגמוא יד יו ףיוא ױזַא

 רעדנוזַאב ,עמערָא יד ןגעק עכייר יד

 םענוֿפ רעביור יד סָאװ ,ּפָא םיא טלקע

 ןעלּפמעט יד ןיא ךָאנ ןעמוק קלָאֿפ
 טימ טָאג ןביול ןוא תונברק ןעגנערב

 ןיא ייז וצ טגָאז סומע .גנַאזעג ןוא קיזומ

 :ױזַא ןעמָאנ סטָאג

 -םוי ערעייא טכַארַאֿפ ןוא סַאה'כ,

 עז תונברק ערעייא -- -- -- םיבוט

 ליוו תונּתמ ערעייא -- -- -- ,טינ ךיא

 ןוֿפ גנַאזעג סָאד -- -- -- .טינ ךיא

 וצ טינ ךיא ןָאק סערַאטיג ערעייא |

 יו טכער ןסילֿפ רעביל טזָאל ,ןרעה

 .ךייט ַא יװ ,טייקיטכערעג ןוא רעסַאװ

 "סיוא טינ לָאמ ןייק טנקירט סָאװ
 ,(24--21 'ה ,טרָאד)

 טליײצעג טלָאװעג טינ טָאה סומע
 ,טייצ ןייז ןוֿפ םיאיבנ יד ןשיװצ ןרעוו
 ןייק טינ ןיב'כ" :טרעלקרעד טָאה רע
 ַא רָאנ ,איבנ ַא ןוֿפ ןוז ןייק טינ ןוא איבנ
 טָאג .רעטעברַא גָאט ַא ןוא ךוטסַאּפ
 רעטניה ןוֿפ ןעמונעגקעװַא ךימ טָאה
 גָאז יג :טגָאזעג רימ וצ ןוא ףָאש יד
 ,טרָאד) "לארשי קלָאֿפ ןיימ וצ תואיבנ
 רעקיזָאד רעד טָאה ךָאד ,(15--14 'ז
 םעד ןטָארטעגסיױא איבנ רעקידנטעברַא
 -יבנ עכעלטֿפירש עסיורג יד רַאֿפ געוו

 עשידיי יד ןביוהרעד ןבָאה עכלעוו ,םיא
 רעשירָאטסיה ריא וצ האובנ עלַאיצָאס
 סומע ןוֿפ רוד םעניא ךָאנ ,גנוטײדַאב
 : םיאיבנ יירד ןטָארטעגסױרַא ןענייז
 ןענייז סָאװ ,הכימ ןוא היעשי ,עשוה
 -ערב סעסומע ןוֿפ ןרָאװעג טקריװַאב
 טינ ןענָאמרעד ייז שטָאכ ,טרָאװ קידנענ
 ןבָאה ייז זַא .ךעלגעמ ןוא ,ןעמָאנ ןייז
 רעד .זיא רע רעוו טסואוועג טינ ךיוא
 ןיא יירד יד טָא ןוֿפ רעטסקידנטיײדַאב
 -- םילשורי ןוֿפ רעטכיד-איבנ רעד

 -עג טָאה רעכלעוו ,ץומא ןב היעשי
 זיב 726 רָאי ןוֿפ רעֿפעגמוא טקריוו
 ןוֿפ טמַאטשעג טָאה רע ,ק .8 0
 םענוֿפ ברוקמ ַא ןעוועג ,לדַא ןכיוה
 -יצ יד יונעג טנעקעג .ץַאלּפ ןכעלגינעק

 עטכישעג ריא ,טייצ ןייז ןוֿפ עיצַאזיליוו
 עריא ןוֿפ תודוס יד ;רוטַארעטיל ןוא
 עריא ןוֿפ ןבעל סָאד ןוא ןֿפױה גינעק

 /  .ןסַאמ
 -ַארקָאטסירַא ןייז ףיוא טקוקעג טינ

 ףיוא היעשי טייטש גנומַאטשּפָא רעשיט
 -רעטנוא ןוא עכַאוװש יד ןוֿפ טייז רעד
 -עג זיא רע זַא ,טלייצרעד רע .עטקירד

 רע .ןליוו ןעײרֿפ ןייז טימ איבנ ַא ןרָאװ
 ,טָאג םענוֿפ םיטש יד טרעהעג טָאה
 עצנַאג יד לוֿפ זיא םור ןייז טימ, סָאװ
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 יד וצ ןקיש ךיא לָאז ןעמעוו, : "דרע

 -עג טָאה ,היעשי ,רע ןוא 71 עקידניז

 ! ?ךימ קיש :; ךיא ןיב טָא; : טרעֿפטנע

 ןעוועג זיא האובנ עטשרע סהיעשי

 גנוטכינרַאֿפ עלוֿפ :סעסומע יו ױזַא

 ,?קלָאֿפ ןקידניז; םענוֿפ

 ןָא טסיו ןרעוו ןלעו טעטש יד;

 ,ןשטנעמ ןָא רעזייה ןוא ,רעניואוונייא

 ,"רבדמ ַא -- דרע יד ןוַא

 וצ טָאה ןסומע יוװ ױזַא ןהיעששי

 ןוֿפ גנַאגרעטנוא רעד טרַאעג טינ טשרע

 ןייז ןוֿפ עיצַאזיליוװיצ יד ןוא דנַאל ןייז

 ןייז ףרַאד ץנעטסיזקע רעייז ביוא ,טייצ

 היעשי .טייקיטכערעגמוא ףיוא טיובעג

 ןוֿפ ןוא ללּכ ןוֿפ ןרעלעֿפ יד טריקיטירק
 טכיש םעד ךרוד טינ טזָאל רע .טרּפ

 רע סָאװ ,סַאלק ןקידנבָאהליואוו ןוֿפ

 -ירק-טּפיוה ןייז .ןריקיטירק טינ לָאז

 -ַאיצָאס ןגעק טדנעוװעג רעבָא זיא קיט

 :סיוא טיירש רע ,טייקיטכערעגמוא רעל
 וצ זיוה ַא ןקור סָאװ ,יד וצ ייוו;

 ַא וצ דלעֿפ ַא ןרעטנעענרעד ,זיוה ַא

 טרָא ןייק רעמ טינ טביילב'ס זיב ,דלעֿפ
 ?ךֿבַאל ןיא ןציז טביילב ןיילַא ריא ןוא

 זיא רעבליז ןייד .(8 ,'ה .היעשי)

 .רעסַאװ טימ טשימעג ןייוו ןייד ,תלוסּפ

 םיֿפּתוש ,ןֿפרואווסיוא ןענייז ןרַאה ענייד

 דחוש ביל טָאה רעכעלטיא ; םיבנג ןוֿפ

 םותי םעד .טלָאצעג ךָאנ ךיז טגָאי ןוא

 ןוֿפ עדווירק יד ןוא טכער טינ ייז ןביג

 ,טרָאד) "טינ ייז טכיירגרעד הנמלַא רעד

 23 ,22 ,'א

 -גוזַאב היעשי טרעוו סומע יװ ױזַא

 יד טָא סָאװ ,ןוֿפרעד טגערעגֿפױא רעד

 ןעניד לּפמעט םעניא ןעמוק רעכערברַאֿפ !

 ןעמָאנ סטָאג ןיא ייז וצ טגָאז רע .טָאג

 ;יױזַא

 ערעייא ןטײרּפשסיױא טעוװ ריא זַא;

 ןגיוא עניימ ןליױהרַאֿפ ךיא לעװ ,טנעה

 הליֿפּת טינ טלָאז ריא לֿפיװ ; ךייא ןוֿפ

 .טנעה ערעייא ;וצ טינ ךיא רעה ,ןָאט

 ,ךייא טשַאו .טולב טימ לוֿפ ןענייז

 עטכעלש ערעייא ּפָא טוט ,ךייא טקינייר

 ףיוא טרעה ,ןגיוא עניימ ןוֿפ םישעמ

 טכוז ,סטוג ןָאט טנרעל .סטכעלש ןָאט

 -.עג םעד טקרַאטש ,טייקיטכערעג

 טמענ ,םותי ןרַאֿפ טכער טֿפַאש ,ןטקירד

 15 ,טרָאד) "הנמלַא רעד רַאֿפ ןָא ךיז

--17), 

 היעשי ןוא סומע ןוֿפ טסייג םעניא

 -רע .הכימ ןוֿפ תואיבנ יד ךיוא ןענייז

 דייר ערעייז רעביא רע טרזח זייוורעט

 זיא שרעדנַא רָאג .ךעלרעטרעוו וליֿפַא
 טערט רעכלעוו ,עשוה ןוֿפ האובנ יד

 ךיוא .ק .8ֿ 722--135 ןרָאי יד ןיא ףיוא

 / ןוֿפ סנכערברַאֿפ יד טלײטרוארַאֿפ רע

 סומע יו רעכַאװש םגה) רעשרעה יד

 סָאד זַא ,וצ רעבָא רע טיג ,(היעשי ןוא

 -עגּפָא וצ ןעניד ייז לייוו ,רַאֿפרעד זיא

 ןייק טינ זיא טלוק רעייז סָאװ ,רעט

 טינ ןזיא טָאג סעשוה .רעקידנעטשנָא

 ,רשוי ןוא תמא ןוֿפ טָאג רעד זיולב

 ,גנובעגרַאֿפ ןוא עביל ןוֿפ ךיוא רָאנ

 -טלעוו ןייק טינ הוהי זיא ןעשוה רַאֿפ

 ,טָאג-לַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד רָאנ ,טָאג

 רעשידיי רעד ןוֿפ ןַאמ רעקידנביל רעד

 בייוו טבילעג ןייז לחומ זיא סָאװ עיצַאנ

 טביל רע .םיא וצ טייהיירטמוא ריא

 ייז ןוא רעדניק ענייז קרַאטש ךיוא

 .ןבעגרַאֿפ וצ ץלַא טיירג רע זיא בילוצ

 רעד ןעוועג זיא רוגיֿפ עשיגַארט ַא

 -עגסיורַא זיא רעכלעוו ,הימרי איבנ

 ןוֿפ רעטעּפש רָאי 150 ַא טימ ןטָארט

 עטרַאצ ןוֿפ רעטכיד רעד ,רע .ןסומע

 -רַאֿפ טזומעג ךיז טָאה רעדיל עשיריל

 ; תוללק ןוא דייר-ףָארטש טימ ןעמענ

 לוֿפ ןעוועג זיא ץרַאה טוג ןייז סָאװ ,רע

 -נואווצעג זיא גנובעגרַאֿפ ןוא עביל טימ

 -רעטנוא ןוֿפ ךעגָאזנָא רעד ןרעוו וצ ןעג

 ןייז סייה ױזַא טביל סָאװ ,רע ;גנַאג
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 והימרי

 יװ טגלָאֿפרַאֿפ טרעוו ,דנַאל ןוא קלָאֿפ

 .רעטעררַאֿפ רעייז

 ףיט טרעװ רעטכיד רעטרַאצ רעד
 ןייז ןוֿפ טמוק רע ןעו טרעטישרעד
 סָאד טעזרעד ןוא םילשורי ןייק לֿפרעד

 טייל עכייר יד ןוֿפ ןבעל טריזילַארָאמעד

 רַאֿפ טעז הימרי ,טָאטשסיױרג רעד ןיא

 : ךיז

 .לגיײֿפ יו ןרעיול סָאװ ,רעכערברַאֿפ,
 ןעגנַאֿפ ,עקטסַאּפ ַא ןלעטש .,רעגנַאש

 ,ןעלגייֿפ טימ לוֿפ גייטש ַא יו ןשטנעמ

 טימ לוֿפ רעזייה ערעייז ןענייז ױזַא

 ןרָאװעג ייז ןענייז םורעד ;גירטַאב

 -- -- בָארג ןוא טעֿפ ,ךייר ןוא סיורג

 ,ןָא טינ ךיז ייז ןעמענ טכער רַאֿפ --

 ; ןריֿפוצכרוד סע ,םותי ןוֿפ טכער ןרַאֿפ

 ןטּפשמ עמערָא יד ןוֿפ טּפשמ םעד ןוא

 ,(28--26 ,'ה ,הימרי) "טינ ייז

 ןגעק ףרַאש סױרַא טערט הימרי
 -ענַאש רע ,טַאט רעטכערעגמוא רעדעי
 ךיוא טריקַאטַא רע .םענייק טינ טעוו
 עכלעוו ,םיאיבנ ןוא םינהּכ יד טקעריד

 םעד טכייל ןלייה ןיא טקידלושַאב רע
 ואוו ,ןדירֿפ ןגָאז ןיא ,קלָאֿפ ןוֿפ ךָארב
 טֿפמעקַאב רע .ןדירֿפ ןייק ָאטינ זיא'ס
 ןטשריֿפ יד ,םיריבג ןוא םיצירּפ יד
 -ָאס ערעייז רַאֿפ ץוחַא ,גינעק םעד ןוא
 רעייז רַאֿפ ךיוא ,ןטכערמוא עלַאיצ
 -ַאנָאיצַאנ רעשלַאֿפ (גנוניימ ןייז טיול)

 .קיטילָאּפ רעלַאנָאיצַאנרעטניא ןוא רעל

 יד ןוֿפ המחלמ יד טלײטרוארַאֿפ רע

 ןוֿפ טייז רעד ףיוא ,לבב ןגעק ןדיי
 יד ןעװעטַאר וצ ייז טֿפור ןוא ,ןטּפיגע
 דנַאל ןוא קלָאֿפ רעייז ןוֿפ ץנעטסיזקע

 -ינָאליבַאב רעד ךיז ןבעגרעטנוא ךרוד
 -עגנָא ןַאד טרעוו הימרי .טכַאמ רעש

 -עגסיוא ןוא טַאררַאֿפכױה ןיא טגָאלק
 טרעוו רע ןכלעוו ןוֿפ טיוט םוצ טרעֿפיל

 -יטַאּפמיס ַא םענייז ךרוד טעװעטַארעג
 .ןֿפַאלקש עצרַאװש יד ןשיװצ רעריז

 ןיא) םיוקמ טרעוװ האובנ ןייז ןעוו

 טינ הימרי ךיז ןָאק (.ק .ֿפ 586 רָאי
 .:טשטניװ רע .ןטסיירט

 רעסַאוװ ּפָאק ןיימ טרעוו יַאוולה;
 ,ןרערט לַאװק ַא גיוא ןיימ ןוא
 טכַאנ ןוא גָאט טנייװַאב טלָאװ'כ
 ?קלָאֿפ ןיימ ןוֿפ ענעגָאלשרעד יד

 ,(23 ,'ח ,טרָאד)

 ןרַאֿפ רעירֿפ רָאי סקעז-ףניֿפ ַא

 רעד סױרַא טערט םילשורי ןוֿפ ןברוח

 תולג; ןוֿפ איבנ רעסיורג רעטשרע

 ."לבב

 רעשּפיה ַא ןעוועג ןיוש זיא לבב ןיא
 ןוֿפ ןברוח ןרַאֿפ ךיוא בושיי רעשידיי

 רעסערג ךָאנ ןרָאװעג זיא רע .םילשורי

 רעטנזיוט יד ךרוד רעקידנטיײדַאב ןוא
 1597 רָאי םענוֿפ עטריטרָאּפעד עשידיי
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 ,ןענוֿפעג ךיז ןבָאה'ס עכלעוו ןשיווצ
 שוועג ?טנזיוט ןביזא .לביב רעד טיול

 רעקינַאכעמ "טנזיוט, ,טיילסגירק ענעז

 ןוֿפ גינעק ַא ,(רעסָאלש ןוא ןדימש)
 ַא ןוא טייל-ףיוה ענייז טימ זיוה סדוד
 ןשיוצ .ןענָאזרעּפ עבושח ערעדנַא ךס
 ןהֹּכ רעד ןעוועג ךיוא זיא עטצעל יד
 רעטעּפש רָאי ףניֿפ טרעוו סָאװ ,לאקזחי

 רעכלעוו ,הימרי יוװ ,איבנ רעלַאיצָאס ַא
 ,םינהּכ ןוֿפ טמַאטשעגּפָא ךיוא טָאה

 ןוא דניז ןוֿפ רעדליב טלָאמ לאקזחי
 -ָאֿפ טעז ןוא םילשורי ןיא ןכערברַאֿפ

 וצ ןריֿפ זומ סָאד זַא ,הימרי יוװ ,סיור
 -רעדליב ַא ןיא .גנַאגרעטנוא ןוא ןברוח
 ןכיילג קינייװ ךיז וצ טָאה סָאװ ,ךַארּפש

 ,רוטַארעטיל רעשידיי רעטלַא רעד ןיא

 ןוֿפ ןכערברַאֿפ םעד לאקזחי טרעדליש
 ערעייז ןגעק ?רעכוטסַאּפ עטכעלש, יד
 :?ךעלעֿפעש עטנלע;

 לארשי ןוֿפ רעכוטסַאּפ יד ייוו;

 !ןיילַא ךיז טרעטיֿפעג ןבָאה סָאװ

 ףָאש יד רעכוטסַאּפ יד טינ ןֿפרַאד
 ?ןרעטיֿפ

 ,ףיוא ריא טסע סטעֿפ סָאד

 ריא טדײלקַאב לָאװ םעד טימ ןוא

 ,ךיז

 ;ןטכעש ריא טוט עטעֿפ יד
 ,טינ ריא טוט ןרעטיֿפ ףָאש יד

 -עג טינ ריא טָאה עֿפַאלש יד
 ,טקרַאטש

 -עג טינ ריא טָאה עקנַארק יד ןוא
 טלייה

 טינ ריא טָאה ענעכָארבעצ יד ןוא
 ,ןדנובעגמורַא

 טינ ריא טָאה ענעסױטשרַאֿפ יד ןוא
 ,טרעקעגמוא

 טינ ריא טָאה ענערָאלרַאֿפ יד ןוא

 ,טכוזעג

 .-לעוועג ריא טָאה טלַאװעג טימ ןוא

 יז רעביא טקיט

 "טייקטרַאה טימ ןוא

 ,(4---2 יד"ל ,לאקזחי)

  ,םיוקמ רעבָא טרעװ האובנ ןייז ןעוו

 עכייר ןייז יו רעטֿפַאהרעדיױוש ךָאנ ןוא
 ,טלעטשעגרָאֿפ ךיז טָאה עיזַאטנַאֿפ

 רעקידנעמַאלֿפ סלאקזחי טדניװשרַאֿפ

 ןקידנדייל ןייז רַאֿפ טליֿפ רע ,ןרָאצ

 -ַָאלצענערג ןוא רעצ ןֿפיט רָאנ קלָאֿפ

 ןוא טומ ייז טגנערב רע .תונמחר רעז

 סָאד ייז רַאֿפ ּפָא טלָאמ רע .גנונעֿפָאה

 יד טימ לָאט םעד ןוֿפ דליב טמירַאב

 ןגיױצַאב ןרעוו עכלעוו ,רענייב ענעקורט

 ַא טימ טבעלַאב ,טיוה רעיינ ַא טימ

 -ייז ןוֿפ ךיז זבייהרעד ןוא טסייג םעיינ

 .ןבעל םעיינ ַא וצ םירבק ערע

 םעניא איבנ רעסיורג רעטייווצ ַא

 ,איבנ רעמינָאנַא רעד זיא לבב ןוֿפ תולג

 ךוב םעניא ןיירַא זיא תואיבנ ןייז סָאװ
 -נָא ךיוא רעבירעד טרעוו ןוא "היעשי;

 זיא רע ."רעטייווצ רעד היעשי; ןֿפורעג

 ,גנונעֿפָאה ןוא טסיירט ןוֿפ איבנ רעד

 טעז רע .ױבֿפיױארעדיװ ןוא גנוזיילרעד

 קלָאֿפ שידי עטיינַאב סָאד ךיז רַאֿפ

 ןלַאעדיא עכיוה ענייז ךרוד ןביוהרעד

 ַא ןוא ןָאֿפ ַא וצ שטנעמ ןוא טָאג ןוֿפ

 רעד ןוֿפ רעקלעֿפ יד רַאֿפ לייז-טכיל

 ךיוא זיא איבנ רעקיזָאד רעד .טלעוװ

 "יל ןוא רוטלוק רעד טימ טנַאקַאב טוג

 רע .עיסרעּפ ןוא לבב ןוֿפ רוטַארעט

 ענייז טימ םוטנדייה םעד סיוא טכַאל

 .רעטעגּפָא עטכַאמעג טנעהנשטנעמ ןוֿפ

 -ילער יד ףרַאש ךיוא טריקיטירק רע

 -ַאב עריא טימ ַארטסוטַארַאז ןוֿפ עיג

 ןוא שינרעטצניֿפ רַאֿפ רעטעג .ערעדנוז

 ןוא ,סטוג ןוא סטכעלש רַאֿפ ,טכיל

 ןוֿפ טייהנייא רעד רַאֿפ סױרַא טערט
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 -שטנעמ םעד ןוֿפ טייהנייא רעד ןוא טָאג
 ,טכעלשעג ןכעל

 םיאיבנ עסיורג ייווצ יד טָא קנַאד ַא
 רעגלָאֿפכָאנ ןוא םירבח ערעייז טימ

 רַאֿפ דוסי רעד טגיילעג לבב ןיא טרעוו
 וצ זיא סָאװ ,טייקשידיי רעטײנַאב רעד
 עלַאנָאיצַאנ ןוא עיגילער-טלעוו ךיילג

 | ,רוטלוק

 וצ ןדנובעג טינ לבב ןיא ןדיי יד
 -ּפָא עקיטרָא טימ ןטייקיליה עקיטרָא
 -ַאב וצ ןעוועג רעווש טינ זיא רעטעג

 רעשיאיבנ רעד ןוֿפ עעדיא יד ןֿפײרג |
 רעצנַאג רעד רַאֿפ טָאג ןייא ; טייהנייא
 -נַאג רעד רַאֿפ עמַאמ-עטַאט ןייא ,טלעוו

 ןייא --- רעקלעֿפ עלַא ,טייהשטנעמ רעצ
 רעטסעװש -- ןשטנעמ עלַא ,החּפשמ
 טָאה תולג ןיא ןייז סָאד .רעדירב ןוא
 לבב ןיא ןדיי יד ייב ןֿפורעגסױרַא ךיוא
 -רַאֿפ רעייז וצ טֿפַאשקנעב עקרַאטש ַא
 ןוא םייה רעטלַא רעד ןיא טײהנעגנַאג

 -רוטלוק רעייז וצ דנובוצ ןטסעֿפ ַא
 -רַאֿפ ןטנעמעלע עלַא עקיזָאד יד .השורי
 טייקשידיי רעיינ רעייז ןיא ךיז ןקינייא

 עקיזָאד יד ,טייהנייא רעשינַאגרָא ןַא וצ
 רעקקירוצ ןטימ טינ ךיז טרעדנע עגַאל
 יד ,םייה רעטלַא רעייז ןיא ןדיי יד ןוֿפ

 ןעוועג ןיוש זיא טעטירָאטיױא עטסכעה
 ,לודג-ןהּכ רעד טינ ןוא ךלמ רעד טינ

 סָאד רָאנ ,טרָא ןייז ןעמונרַאֿפ טָאה סָאװ
 רעײבַאקַאמ יד ןוֿפ ףמַאק רעד .ךוב
 ןשידיי םענוֿפ רעקירדרעטנוא יד ןגעק
 טיײנַאב רעדיוו טייצ ַא רַאֿפ טָאה קלָאֿפ
 -וֿפ ןייז ןיא ןבעל-הכולמ סָאד ןדיי ייב

 רעבָא ןיוש ןענייז ןדיי ןסַאמ .ץנַאלג רעל
 ענעדײשרַאֿפ רעביא טײרּפשרַאֿפ ןעוועג
 טריֿפעגֿפױא ךיז םוטעמוא ןוא רעדנעל

 -עג ןבָאה ייז סָאװ ,טייקשידיי רעד טיול
 ןוא לביב רעד ןוֿפ ךשמה ַא רַאֿפ ןטלַאה

 ,ןעגנורעלקרעד ענעבירשעג טינ עריא
 ליומ ןוֿפ רעביא טייג סָאװ ,הרוּת יד

 -יורג רעד ןוֿפ טייצ רעד ןיא ,ליומ וצ
 המחלמ רערענָאיצולָאװער רעשידיי רעס
 עטנרעלעג עשידיי ןבָאה םיור ןגעק
 עצנַאג יד טריטקַאדער ןוא טרידיווװער
 -ַאק; יז ןוא רוטלוק עשידיי ענעבירשעג
 רעד ןוֿפ רעכיב 24 יד ןיא "טריזינָאנ
 -ייז ?ןטֿפירש עקידנסיורד, יד .לביב

 ןוא ןרָאװעג טיהעגּפָא קרַאטש טינ ןענ
 לייט ַא .ןעגנַאגעג ןרָאלרַאֿפ ןענייז ךס ַא
 . -גוא טנַאקַאב טנייה ןענייז סָאװ ,ייז ןוֿפ

 -עג ןענייז "ןֿפירקָאּפַאק ןעמָאנ ןרעט
 ןעגנוצעזרעביא ערעייז ןיא זיולב ןבילב
 ןיא רעדנוזַאב ,ןכַארּפש ערעדנַא ןיא
 ןב; ךוב סָאד זיא םַאנסיוא ןַא .שיכירג
 ךוב םוצ ךעלנע זיא סָאװ ,"הריס
 רעשּפיה ַא .לביב רעד ןוֿפ ?ילשמ,

 -עג ןיא לַאניגירָא ןייז ןוֿפ לייט

 רעד ,"הזינג; רעד ןיא ןרָאװעג ןענוֿפ
 ,ָאריַאק ןיא תומש עטלַא ןוֿפ .וויכרַא
 -כעש המלש רָאסעֿפָארּפ ךרוד) ןטּפיגע

 ךיוא ןרעהעג ןֿפירקָאּפַא יד וצ ,(רעט
 יד רעביא ,"רעכיב רעײבַאקַאמ, יד
 ןדלעה עקיזָאד יד ןוֿפ ןֿפמַאק-טײהײרֿפ
 -ושע ,"תידוהי, ןעגנולייצרעד יד ןוא
 טרָא ןבושח ַא ןעמענרַאֿפ סָאװ ,"הנש
 רוטַארעטיל רעכעלטלעװלַא רעד ןיא
 ,טסנוק ןוא

 רעשידיי רעד ןוֿפ גנַאגרעטנוא ןכָאנ
 רעזייהנרעל עשידיי יד ןבָאה הכולמ
 -ײשרַאֿפ יד ןעלמַאזֿפיונוצ ןביוהעגנָא
 רעכעלדנימ; רעד ןוֿפ םיניד ענעד
 ןענייז ןעגנולמַאז עקיזָאד יד ."הרוּת
 -ֿפױנוצ טרעדנוהרָאי ןטירד םעניא
 -עג טריזיטַאמעטסיס ןוא טלמַאזעג
 -ָאנ ןטימ קרעוװ שיאערבעה ַא ןיא ןרָאװ
 רעסַאֿפרַאֿפ ריא .(ערעל) "הנשמ, ןעמ
 רעד) אישנה הדוהי יבר ןעוועג זיא
 טלייטעגנייא זיא הנשמ יד .(ךרַאירטַאּפ
 םירדס רעדָא ןלײטּפָא-טּפיױה סקעז ןיא
 טלייטעצ זיא רדס רעד .(ןעגנונעדרָא)
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 (טַאלב טנעשזדרַאס ןוֿפ דליב) םיאיבנ |

 תכסמ רעדעי ,(ןטַאטקַארט) תוּתכסמ ןיא

 -ַארַאּפ ןיא קרּפ רעדעי ,םיקרּפ ןיא

 טסײה רדס רעטשרע רעד ,ןֿפַארג

 ךיז טמענרַאֿפ ןוא (רענרעק) "םיערז;

 סָאװ ,םיניד יד טימ לייט ןטסערג םוצ

 רעד ,טֿפַאשטריװ-דנַאל רעד עגונ ןענייז

 -- :(ןענַאזעס) "דעומ, :רדס רעטייווצ
 ,םיתינעּת ןוא םיבוט-םוי ,תבש ןגעוו

 (ןעױרֿפ) "?םישנ; :רדס רעטירד רעד

 רעד ,לג"דא ןטג ,תובותּכ ,תונותח ---

 (ןעגנוקידעש) "ןיקיזנע : רדס רעטרעֿפ

 -עגצעזעג עלענימירק ןוא עליוויצ --

 (סעטַאט) "תובָא; טרָאד תכסמ ןייא .גנוב

 -ַאב יד ןוֿפ רעטרעוו עשיטע טלַאהטנַא

 -ֿפניֿפ רעד .רערעל עשידיי עקידנטייד

 --- (ןטייקילייה) ?םישדק, :רדס רעט

 רעד ,תונברק ןוא תורשּכ ,הטיחש ןגעוו

 -סקעז רעד ,טלוק ןייז ןוא שדקמה:תיב

 -יד --- (ןטייקנייר) ?תורהט; : רדס רעט
 ,ןיירמוא ןוא ןייר ןגעוו םינ

 שריא טימ ןעמַאװצ "הנשמ; יד
 -ַאב זיא "ארמג; יד .ןעגנורעלקרעד
 -רַאֿפ) ."דומלּתע ןעמָאנ ןרעטנוא טנַאק
 -גוהרָאי ןטֿפניֿפ ןוֿפ ףוס םייב טקידנע
 ,(טרעד

 ףיוא טַאהעג טָאה ?דומלּתע רעד
 יד יװ גנוקריוו ערענעלק ןייק טינ ןדיי
 ןַא רָאֿפ ךיז טימ טלעטש רע .לביב

 -וצ זיא'ס ואוו ,קרעוו שידעּפָאלקיצנע

 ןשידיי םענוֿפ ןעגנוֿפַאש טלמַאזעגֿפױנ
 ,ןרָאי רעטרעדנוה ןוֿפ ךשמ ןיא טסייג
 -רַאװ ַײװצ ןוֿפ טײטשַאב דומלּת רעד
 -ָאליבַאב ַא ןוא רעניטסעלַאּפ ַא ,ןטנַאי
 זיא טריטוקסיד ןוא טנרעלעג .רעשינ
 ואוו ,רעטייווצ רעד ןרָאװעג רקיע רעד
 ןדיי ןסַאמ עטיירב יד טבעלעג ןבָאה'ס
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 םוצ ןֿפלָאהעגטימ .טייצ רענעי ןיא

 דומלּת ןשינָאליבַאב םענוֿפ שזיטסערּפ

 ןדיי יד סָאװ ,דנַאטשמוא רעד ךיוא טָאה

 סָאמ עשּפיה ַא לבב ןיא טַאהעג ןבָאה

 ערעייז ןוא עימָאנָאטױא עלַאנָאיצַאנ

 -ךיוה ןעוועג ןענייז ןטלַאטשנַא-ןרעל

 "געל ערעדנַא ןוֿפ ןדיי יד ייב ןעזעגנָא

 .רעד

 רעד טײטשַאב טלַאהניא ןייז טיול

 עטשרע יד .הדגַא ןוא הכלה ןוֿפ דומלּת

 -טכעֿפ, ןעמָאנ ןטימ ענייה ןָא טֿפור

 -נַאֿפ טסכעה ַא? -- עטייווצ יד ,"לוש

 טמענרַאֿפ הכלה יד ."ןטרָאג שיטסַאט

 ,סעיסוקסיד עשיטקעלַאיד טימ  ךיז

 טיול ץעזעג עשידיי סָאד ןשטייטוצסיוא

 הדגַא יד ,םיללּכ עשיגָאל עטמיטשַאב

 -סקלָאֿפ ןוֿפ : רָאלקלָאֿפ ןוֿפ טײטשַאב

 עכעלטימעג ;סעדנעגעל ןוא תוישעמ

 "נגעק ענעדײשרַאֿפ ןגעו ןסעומש
 -יה ,תולוגס ,טֿפַאשנסיװרוטַאנ : ןדנַאטש

 -וצ .עשימָאנָאקע ,קיטילָאּפ ,ענעיג

 ,רעדליב-עזייר ,לַארָאמ ,ןטיז ,ןדנַאטש

 .א םילשמ .רעטרעװכירּפש ,ןטָאדקענַא

 הדגַא רעד ןוֿפ לייט רעסיורג ַא .וװו .ַא

 ןוא ןשטייטסיוא טימ ךיוא ךיז טמענרַאֿפ

 םעד ףיוא .םיקוסּפ עשילביב ןענעשרד

 -עג ןֿפַאשעג ךיוא זיא טיבעג ןקיזָאד

 רוטַארעטיל-"שרדמ/; רעדנוזַאב ַא ןרָאװ

 ןוֿפ בור סָאד .דומלּת םעד בלַאהרעסיױא

 -עגנעמַאזוצ ןענייז םישרדמ עקיזָאד יד

 ןוא ,שמוח ףיוא םישוריּפ יו טלעטש

 קוסּפ רדסּכ זייוורעטרע טרָאד ןענעשרד

 םישרדמ ךיוא רעבָא ןַארַאֿפ .קוסּפ ךָאנ

 יו ,קרעוו עשילביב ערעדנַא לייט ַא וצ

 רקיע רעד ןענייז סָאװ ,עניױזַא ךיוא

 ןרַאֿפ ןטלַאהעג ,תושרד ןוֿפ ןעגנולמַאז

 .ןטייהנגעלעג ענעדײשרַאֿפ ייב םלוע

 ןבירשעג לייט םוצ זיא דומלּת רעד
 ןוֿפ ךַארּפש-גנַאגמוא יד ,שימַארַא ןיא

 ךיוא רָאנ ,לבב ןיא זיולב טינ ןדיי יד

 ןוֿפ טייצ רעד טניז ,לארשי-ץרא ןיא
 -ָאד .הכולמ רעשידיי רעטייווצ רעד
 ךַארּפש רעקיזָאד רעד ןיא ןטנעמוק
 ?ביב רעד ןיא ךיוא ןיוש ךיז ןעניֿפעג
 ןיא םוגרּת רעד .(לאינד ןוא ארזע ןיא)
 ןזעיגילער ַא טנייה ךָאנ טָאה שימַארַא

 ןשיווצ ,תוליֿפּת ייד ַא .ןדיי ייב טרעוו
 טציא ךָאנ טרעוו ,"שידק, רעד ךיוא ייז
 .ךַארּפש רעשימַארַא ןיא טגָאזעג ךיוא

 ףיוא סולֿפנײא רעקינייוו רועיש ַא ןָא

 יד טַאהעג טָאה רוטלוק רעשידיי רעד

 . ןוֿפ ןֿפַאשעג ,שיכירג ןיא רוטַארעטיל
 ןטּפיגע רעטריזיכירג רעד ןיא ןדיי
 שיכירג ןיא גנוצעזרעביא-לביב רעייז
 ךיוא זיא סָאד ,ןרָאװעג טדמערֿפרַאֿפ זיא
 עלעניגירָא ערעייז טימ לַאֿפ רעד ןעוועג

 ןענייז עכלעוו יד .שיכירג ןיא קרעוו
 ,עקידנדייר-שיכירג ןוא ןדיי ןבילבעג
 דומלּת ןוֿפ גנואײטשטנַא רעד ךָאנ ןבָאה
 ןשידיי םעד ןוֿפ העּפשה רעייז ןגיוצעג
 ,לבב ןיא רעטנעצ-רוטלוק

 -גרעלעג עשידיי ןבָאה לבב ןיא ןיוש

 ןעוועג .קרעוו ערעלוקעס ןֿפַאשעג עט
 יויח רעקנעדײרֿפ ַא ייז ןשיווצ וליֿפַא
 -יטירק טָאה סָאװ ,(יכלַאבַאה) יכלבה
 -ַאנָאיצַאר טסַאֿפרַאֿפ ןוא לביב יד טריק
 -גיק עשידיי רַאֿפ רעכיבנרעל עשיטסיל

 -ָאטיױא רעשידומלּת רעד .,ןלוש-רעד

 ןבירשעג טָאה ןוָאג הידעס בר טעטיר
 ןוא שיבַארַא ןיא קרעוװ עשיֿפָאסָאליֿפ
 ןיא לביב לייט ַא טצעזעגרעביא טָאה
 ,ךַארּפש רעקיזָאד רעד

 -ַאּפש ןיא תוכולמ עשיבַארַא יד ןעוו
 -ַאק יד ןוֿפ טכַאמ יד ןעלקנוטרַאֿפ עינ
 ךיוא ךיז טגָארט .,דַאדגַאב ןיא ןֿפיל
 רעטנעצ-רוטלוק רעשידיי רעד רעבירַא
 טרָאד ןרעוו'ס .עינַאּפש ןייק לבב ןוֿפ
 -נַא-ןרעל עשידיי עסיורג טױבעגֿפױא
 ןעמוקנַא רעמ טינ ןֿפרַאד סָאװ ,ןטלַאטש
 .לבב ןוֿפ ןטעטירָאטיױוא יד וצ
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 רעד ןוֿפ גנוקריו רעד רעטנוא

 -שיבַארַא ןיא רוטלוק רעכעלטלעוו

 ןדיי עקיטרָאד יד ךיז ןעמענ עינַאּפש

 ךיוא ןבייה ייז .גנודליב רענײמעגלַא וצ

 יו רוטַארעטיל עכעלטלעוו ןֿפַאש ןָא

 סע ןֿפַאש ייז ,ןטייצ עשילביב יד ןיא

 -ער ןוא עשיטעָאּפ : ןכַארּפש ייווצ ןיא

 .שיאערבעה ןשילביב ןיא קרעוו עזעיגיל

 עכעלטֿפַאשנסיװרוטַאנ ןוא עשיֿפָאסָאליֿפ
 -כוב עשידיי טימ שיבַארַא ןיא --

 -ידיי עיינ סױרַא ןַאד ןטערטי'ס .ןבַאטש

 עסיורג ערעייז סָאװ ,עטנרעלעג עש

 רוטלוק רעשידיי-טלַא רֹעד ןיא תועידי
 -גסיוו םענרעדָאמ ַא ןיא רעביא ייז ןביג

 ןוֿפ רעטשרע רעד .ליטס ןכעלטֿפַאש

 ןעוועג זיא ןדיי עכעלטלעוו ןימ םעד טָא

 טָאה סָאװ ,(1056--993) דיגנה לאומש/

 ,ךומלּת םוצ ריֿפנײרַא ןַא ןבירשעג

 ןבעגעגוצ טלָאמעד טניז טרעוו רעכלעוו

 ,סעבַאגסיוא-דומלּת ערעסעב עלַא וצ
 -עביל ןבירשעג רע טָאה קיטייצכיילג

 .רעדיל-המחלמ ןוא רעדיל-ןייוו ,רעדיל

 בעריֿפ-סגירק א ןעוװעג ךיוא זיא רע

 ןוֿפ רעטלע םעניא .ןַאמסטַאטש ַא ןוא

 -לדיי רעקיזָאד רעד טרעוו רָאי קיצֿפוֿפ

 טעטירָאטיױא רעשידומלּת ,רעטכיד רעש

 .ןשיבַארַא םענוֿפ רעטסינימ-טּפיוה ןוא

 טמיטשַאב ךיוא ,ָאדַאנַארג ןיא גינעק

 ,ײמרַא ןייז ןוֿפ רידנַאמָאק-טּפיױה ןרַאֿפ

 ןוֿפ םיאנוש יד טגיזַאב דיגנה לאומש
 -יִל ייר ַא ןיא טרעדליש ןוא עדַאנַארג

 -יזָאד רעד ןוֿפ סענעצס עקיטולב רעד

 ,המחלמ רעק

 טעטילַאװק רערעכעה ליֿפ ַא ןוֿפ

 -רעטכיד םעד ןוֿפ עיזעָאּפ יד ןעוועג זיא

 ---1021) לוריבג-ןבא המלש ףָאסָאליֿפ
8), 

 יד טעז גיוא-רעטכיד ףרַאש ןייז

 ױזַא ,טלעוו רעד ןוֿפ ןטייקיטכערעגמוא

 טערט רע .לָאמַא ןוֿפ םיאיבנ יד יוװ

 טגניז .טכערמוא ןגעק גירק ןיא סױרַא

 : דיל שירעגירק ןייז ןיא

 גנוצ ןיימ ,דרעוװש ַא -- ליומ ןיימ,

 - ןוא רעצנַאּפ -- ןּפיל עניימ ,זיּפש ַא --

 סָאװ ,רעמַאה ַא --- דיל ןיימ ןוא ,דליש

 ", , .ןזדלעֿפ טרעטעמשעצ

 :רעבָא רע טרעלקרעד ךיילגוצ

 םענוֿפ הלואג יד ךוז ןוא טשרָאד'כ;

 -דֶא עצלָאטש יד טימ ןשטנעמ ןעײרֿפ
 ןכוז ןיימ זיא טסיזמוא רָאנ ,ןגיוא-רעל

 -ַאב טלָאװעג ױזַא טלָאװ ךיא -- -- --

 טלָאוװכ !עביל טימ טלעוװו יד ןענייש

 רָאנ יז לָאז .ןבעגרַאֿפ דניז עלַא ריא

 ,הבושּת ןוֿפ ןרעיוט יד ןיא ןּפַאלקנָא

 -- .ןעגנַאלרַאֿפ ןיימ זיא טסיזמוא רָאנ

 טלעוו יד לָאז טייקיטכערעג ןעוו --- ---

 -ַאב דנַאש טימ יד ןטלָאװ יוװ ,ןריגער

 סָאװ ,ץלַא רעביא טקיטלעוװעג עטקעלֿפ

 | 3 ןייש ןוא סיורג זיא

 -לעוועג ?עטקעלֿפַאב דנַאש טימ, יד

 -כעמ גונעג ןעוועג רעבָא ןענייז רעקיט

 ןעמערָא םעד ןיא ןייז וצ םקונ ךיז קיט
 -דָא עצלָאטש, יד טימ ןשטנעמ ןעײרֿפ

 ןוא טגלָאֿפרַאֿפ רע טרעוו .?ןגיוא-רעל

 .שואי טימ טליֿפעגנָא טרעוו דיל ןייז

 "םייח רוקמ, קרעוו שיֿפָאסָאליֿפ ןייז

 ןיא ךיוא טצעזרעביא) ,(לַאװוקסנבעל)

 יד ןשיוצ טלעטשעג םיא טָאה ,(ןיײטַאל

 ,טייצ ןייז ןוֿפ ןֿפָאסָאליֿפ עטנעקרענָא
 ןוֿפ רעטכיד רעטסקידנטײדַאב רעד

 ןיא עכַאּפע רעשינַאּפש:-שיבַארַא רעד

 ך"נּת ץוחַא .(1145--1086) יולה הדוהי

 רעכעלטנגוי רעד טנרעל דומלּת ןוא

 -ירג ןוא עשיבַארַא יד ךיוא יולה הדוהי

 -עמ ןוא עיֿפָאסָאליֿפ ,ןרוטַארעטיל עשיכ

 -על טימ ןעגנורדעגכרוד זיא הע .ןיציד

 .ןבעל זָאלגרָאז ַא טריֿפ ןוא דײרֿפסנב

 -ַאט ןשירעטכיד ןייז ירֿפ טליֿפרעד רע

 -בעה ןיא ןעגניז ןָא טבייה ןוא טנַאל

 -ַאב רע .רעדיל-טנגוי ערעטנומ שיאער
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 ןוא רוטַאנ רעד ןוֿפ ןטייקנייש יד טגניז

 רע .עביל רעד ןוֿפ ןטייקכעלרעה יד

 -ןייוו עשירעֿפיטש עקיטסול ךיוא טגניז

 ,ןגייטש ןיא רדסּכ טלַאה םור ןייז .רעדיל !

 -ַאב םעד רַאֿפ טנעקרענָא ירֿפ טרעוו רע

 -וד טייז רעטכיד ןשידיי ןטסקידנטייד

 עשיניצידעמ עכייר ַא טָאה רע :תור

 ,ןעזעגנָא זיא ;ָאדעלָאט ןיא קיטקַארּפ

 -גסיוו ןוֿפ רענעק ַא ,רעטנרעלעג ַא יו
 ,רוטַארעטיל ןוא עיֿפָאסָאליֿפ ,ןטֿפַאש

 רעבָא םיא טייג קילג רעכעלנעזרעּפ ןייז

 ךיז טסיוורעד רע ןעוו ,ןייא טינ רעמ

 .עּפָאריײא-לטימ ןיא ןדייל עשידיי יד ןוֿפ

 : טרעמָאי דיל ןייז

 ןגיוא עניימ רַאֿפ ןייש יד ןָאק יצ;
 -- ןייז סיז

 ענייד ןקיּפ ןבָאר עצרַאװש זַא

 ,סרעלדָא

 טלעוו רעד ףיוא ןבעל ןעמ ןָאק יצ

 ' ,ןעזוצ ןוא

 עטיוט ענייד ןּפעלש טניה-סַאג יוװ

 *. ,.ןביול

 יװ טנַאקַאב ךיוא זיא יולה הדוהי
 -ָאליֿפ-זעיגילער ַא ןוֿפ רעסַאֿפרַאֿפ רעד

 רעדנוזַאב רָאנ ,?ירזוּכ;, קרעוו שיֿפָאס

 ,רעדיל-ןויצ ענייז רַאֿפ טמירַאב רע זיא

 טֿפַאשקנעב ןייז סיוא טקירד רע ואוו

 זיא ץרַאה ןיימ , : םייה רעטלַא רעד וצ
 ,"ברעמ ןיא ןיב ךיא ןוא ,חרזמ ןיא

 זיא ןָאט םעיינ ַא טימ רעטכיד ַא

 ,(1139--1070) ארזע-ןבא השמ ןעוועג

 רעכייר ַא ןיא עדַאנַארג ןיא ןריובעג

 יד ןיא ןגיוצרעד ,החּפשמ רעקידסחוימ

 ,רוד ןייז ןוֿפ ןטלַאטשנַא-ןרעל עטסעב

 רעשיבַארַא ,רעשידיי רעד ןיא טנוװַאהַאב

 -עג ַא רע :טָאה ,רוטלוק רעשיסַאלק ןוא

 ןוֿפ זיירק םעניא טבעלעג טייצ עסיוו

 -עגּפָא ךיז ןוא ?טנגוי רענעדלָאג, רעד

 ןיא .?גנַאזעג ןוא בייוו ,ןייוו; טימ ןבעג

 טגניזַאב טייצ רענעי ןוֿפ רעדיל ענייז

 כל תי קיטש טל
 טיי קיופ

: 

 ייירזוַּכ, סייולה הדוהי ןוֿפ טַאלב א

 םעד ןוא ןח-ןעיורֿפ ,טייקנייש-רוטַאנ רע
 | : ןייו רעכעב ןלוֿפ

 ,עטילגעצ ַא טצנַאט ןירעצנעט יד,
 ; טרעװשַאב ןטַאנַארג -- ןטסורב יד
 ריא זיא זעיצַארג ןוא טכייל ןוא

 | | ןצנַאט
 ,דרעווש ַא ןוֿפ ףרַאש ַא רעביא יו
 ,רעייֿפ ןוֿפ םינּפ ריא זיא טילגעצ

 טימ טילג ,קנוֿפ ַא ,רעכעב ריא
 { דיירֿפ

 ,ךיז ןָא ךיא דניצ קנוֿפ ןקיזָאד ןוֿפ
 "רעד ןוא טילגעצ טרעוו ץרַאה ןיימ

 , .טיירפ

 טנַאה סנירעצנעט רעשיבַארַא ןיא
 ;לעז ןיימ זיא

 -רַאֿפ זיא טולב ריא ןיא םַאלֿפ טימ
 ; ןדנוצ
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 ןיימ ןוֿפ טולב ןוֿפ זיא ּפיל ריא

 ,טברַאֿפעג ןצרַאה

 ,"ןדנוצעג זיא גיוא ןיימ ןוֿפ גיוא ריא

 טרילרַאֿפ רע יו רעבָא םעד ךָאנ

 טָאה עטבילעג ןייז ןוא ןגעמרַאֿפ ןייז

 ןוֿפ ּפָא ךיז ןעוט ןטייווצ ַא טימ הנותח
 ןוֿפ רָאנ טגניז רע .ןדײרֿפ עלַא םיא

 רע .הבושּת ןוא הטרח ,שואי ןוא רעצ
 רָאּפ ַא ןוֿפ רעסַאֿפרַאֿפ רעד ךיוא זיא
 ,תוחילס ןוא םיטויּפ ,תוליֿפּת טרעדנוה
 ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניײרַא ןענייז עכלעוו
 .ןדיי עשידרֿפס יד ןוֿפ רעכיב-טעבעג יד
 ךיז טנכייצ קרעוו:עזָארּפ ענייז ןשיווצ
 -ַארעטיל ,עיזעָאּפ רעביא ךוב ןייז סיוא
 ,קיטירק-רוטַארעטיל ןוא עטכישעג-רוט

 םהרבַא זיא השמ יװ טנַאקַאב רעמ
 -טלעוװלַא ןייז ,(1167---1092) ארזע-ןבא
 ענייז בילוצ טינ זיא טײקטמירַאב עכעל

 שוריּפ ןשיטירק ןייז בילוצ רָאנ ,רעדיל

 -ץּפָאלקיצנע ןייז בילוצ ; ך"נּת ןֿפױא
 -עט-רוטלוק ןַײז בילוצ ןוא ןסיוו ןשיד
 ךיז ןענעכייצ רעדיל ענייז ןוֿפ .טייקיט
 ןוא עשיטסירָאמוה יד רעדנוזַאב סיוא
 ןעוועג זיא רע עכלעוו ןוֿפ עשיריטַאס

 .רעטסיימ רעכעלכײלגרַאֿפמוא ןַא

 רעשידיי רעטסקידנטיידַאב רעד
 -לָאֿפכָאנ םעד ןוֿפ עינַאּפש ןיא רעטכיד

 הדוהי ןעוועג זיא טרעדנוהרָאי ןקידנג
 . גנוטיידַאב ןייז .(1235---1170) יזירחלַא
 -ַאּפ ןייז ןיא רעקינייו ןענַאטשַאב זיא

 -רעטסיימ רעד ןיא יו ,טֿפַארק רעשיטע

 .ךַארּפש רעשיאערבעה ןייז ןוֿפ טֿפַאה

 קרעװ שיטסירטעלעב רעלוּפָאּפ ןייז

 ןוא עקיציוו ןוֿפ טײטשַאב ?ינומּכחּת;

 -כייל ַא ןיא ,ןעגנובײרשַאב עשיריטַאס

 -יא ענייז ןוֿפ ,ךַארּפש רעקיסילֿפ רעט

 ןיא סעזייר ענייז ףיוא ןעגנובעלרעב

 טיג רע .עקירֿפַא ןוא עיזַא ,עּפָארײא

 עשידיי יד ןוֿפ ןעגנוצַאשּפָא ךיוא טרָאד

 ייר ַא ןֹוא םיא רַאֿפ עינַאּפש ןיא רעטכיד
 .עיזעָאּפ ןביירש וצ ױזַא יו םיללּכ

 ןדיי יד ןוֿפ *עכָאּפע ענעדלָאג, יד

 טינ טכַארבעגסױרַא טָאה עינַאּפש ןיא
 ערעייז ןוֿפ ןעגנוֿפַאש עכייר יד זיולב
 ןענייז קיטייצכיילג .,ןֿפָאסָאליֿפ-רעטכיד
 קרעװ עסיורג ןרָאװעג ןֿפַאשעג טרָאד
 רעד ןוֿפ ןטיבעג ערעדנַא עלַא ףיוא
 ,רוטלוק רעכעלטלעװלַא ןוא רעשידיי

 ןיא ןדיי יד ןוֿפ זיר רעקיטסייג רעד
 -כיד ןייק טינ ןעוועג דָארג זיא עינַאּפש
 ַא רָאנ ,רעלייצרעד ןייק טינ ןוא רעט
 -גסיוו ןוא עיֿפָאסָאליֿפ ןיא רעטנרעלעג

 רעדָא ,סעדינָאמיַאמ זיא סָאד .טֿפַאש
 1125) ןָאמיַאמ ןב השמ ונבר -- ם"במר
 רָאי ןציירד ןוֿפ רעטלע םעניא ,(1204--

 -עגרעסיוא סָאד ךיז ףיוא ןיוש טליֿפרעד

 ןייז ןוֿפ ןדייל יד ,דניק קיאעֿפ ךעלנייוו
  ,ַאװָאדרָאק ,טָאטשסטרובעג ןייז .קלָאֿפ
 עשינַאדעמכַאמ ןוֿפ טשרעהַאב טרעוו
 ןדיי יד ןלעטש עכלעוו ,רעקיטַאנַאֿפ
 ןשיווצ ןביילקוצסיוא לַאװ רעד .רַאֿפ
 ,רעטָאֿפ ןייז .טיֹוט ןוא םזינַאדעמכַאמ
 ךיז טצעזַאב ,ַאװָאדרָאק ןוֿפ ןייד רעד
 טנגוי ןייז ןיא ןיוש .ָאקָארָאמ ןיא ןַאד
 -ַאמ ןיא טנוװַאהַאב ם"במר רעד טרעוו
 ,עיֿפָאסָאליֿפ ,עימָאנָארטסַא ,קיטַאמעט

  טלָאמעד ערעדנַא עלַא ןיא ןוא ןיצידעמ
 ,ןטֿפַאשנסיװ עטנַאקַאב

 -עֿפ עלַאינעג .ענייז ןוֿפ טסואווַאב

 ןוא ןעקנעד ןשיגָאל ןֿפיט ,ןטייקיא
 רעכעלטנגוי רעד ןָא טבייה ןסיוו ןטיירב

 עשידיי יד ןרילָארטנָאקכרוד ם"במר
 -גסיוו ןוֿפ טכיל םעניא השורי-רוטלוק

 רעבָא טכערב רע .קיגָאל ןוא טֿפַאש

 קלָאֿפ ןייז ןעוו ,טעברַא ןייז רעטנוא
 -ָאמ ןיא ןדיי ךס ַא .רַאֿפעג ןיא טייטש
 -עמכַאמ ערעדנַא לייט ַא ןיא ןוא ָאקָאר

 טזומעג טלָאמעד ןבָאה רעדנעל עשינַאד
 -רַאֿפ ךיז ןוא ןבעל ןטלּפָאט ַא ןריֿפ
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 םײבמר רעד

 .רענַאדעמכַאמ רַאֿפ ךעלטנֿפע ןלעטש

 טלָאמעד טערט רעקיטַאנַאֿפ רעשידיי ַא

 -ַאֿפ ןוא ןדיי עקיזָאד יד ןגעק סיױרַא

 ןשידיי םענוֿפ ייז ןסילשוצסיוא טרעד

 ןגעק סױרַא טערט ם"במר רעד .,ללּכ

 ןגעוו-ווירב, ַא טימ רעקיטַאנַאֿפ םענעי

 סָאװ יד זַא ,טרעלקרעד רע ."דמש

 -עג ןיא ןלָאז ןרעדנַאוװסיוא טינ ןענַאק

 -רעד ךיוא ןוא טייקשידיי ןטיהּפָא םייה

 ,ןדיי עיירט ןביילב וצ ערעדנַא ןקיטומ
 טריטסערַא גנוריגער עשינַאדעמכַאמ יד

 טיוט םוצ םיא טלײטרוארַאֿפ ןוא םיא

 ףליה רעד קנַאד ַא ."ווירב, ןייז רַאֿפ
 םעד טגנילעג טניײרֿפ ןשיבַארַא ןַא ןוֿפ

 -ץרא ןייק ןרעדנַאװוצסיא ם"במר

 ןייק ּפָא טרָאֿפ רע ןענַאװ ןוֿפ לארשי

 ,דוד ,רעדורב רענעגייא ןייז ןעוו .ןטּפיגע

 ןגרָאז ףרַאד ם"במר רעד ןוא טברַאטש

 רַאֿפ ךיוא ,רעטסעווש ןייז רַאֿפ ץוחַא
 טבייה ,דניק ריא ןוא ןירעגעווש ןייז

 ןבעג ןוא ןיצידעמ ןריציטקַארּפ ןָא רע

 - -כיילג .טֿפַאשגסיוװ-רוטַאנ ןיא סעיצקעל

 שיגרענע רעטייו רע טעברַא קיטייצ
 רעשידיי רעד רעביא קרעוו ענייז ףיוא

 ףיוא ךיוא טייטש רע .השורי-רוטלוק

 ןקיטומרעד ןוא ןטסיירט וצ ךַאװ רעד
 ןטלַאהוצסיוא ,(ןעמעי) ןמיּת ןיא ןדיי יד

 -כעלסיב ,ןדיי ןביילב ןוא תוֿפידר עלַא
 קרעו טמירַאב ןייז קיטרַאֿפ טרעוו זייוו
 רעביא טיג רע ואוו ,"הרוּת הנשמ;
 -יל עשידומלּת עצנַאג יד שיטַאמעטסיס

 -רוטלוק עשידיי עצנַאג יד ןוא רוטַארעט
 -ײלעג ַא ןיא ,לביב רעד ךָאנ ,השורי

 טימ גנַאלקנייא ןיא ;םערָאֿפ רעטרעט
 טֿפַאש רע .טייצ ןייז ןוֿפ טֿפַאשנסיװ רעד
 הנומא ןשיווצ ןצענערג יד ּפָא טרָאד
 ןשרָאֿפ סָאד קעװַא טלעטש .ןסיוו ןוא
 ןוֿפ רקיע ןַא יו ,תמא םעד ןכוז ןוא
 ,הנומא רעד

 -נוה ןוא טייצ רענעי ןיא טָאה סָאד

 -עגנעמַאזוצ רעטעּפש ןרָאי רעטרעד

 עטעדליבעג יד ןוא עמורֿפ יד ןטלַאה

 טקינייאעג ןוא עדניימעג ןייא ןיא ןדיי

 ןעגנוגלָאֿפרַאֿפ עלַא ןייטשייב טנָאקעג

 רַאֿפ ןֿפמעקסיוא ןוא קלָאֿפ רעייז ןגעק

 .טכער עכעלשטנעמ םיא

 ןייז ךיוא זיא גנוטיידַאב סיורג ןוֿפ
 ַא ,"םיכובנ הרומ, קרעוו שיֿפָאסָאליֿפ

 ,עטעשזדנָאלברַאֿפ רַאֿפ רעזייווגעוו ---
 ןשידיי ןוֿפ ןצענערג יד ןיא ןטלַאהוצנייא
 .ץנעגילעטניא עשירעקנעדיײרֿפ יד קלָאֿפ

 ןשיווצ זעטניס ַא ךרוד טרָאד טריֿפ רע
 יד ,רוטלוק עשיכירג ןוא עשידיי יד
 -יֿפ רעד טימ םיאיבנ יד ןוֿפ רעטרעוו
 -עד זיא סָאװ ,לטָאטסירַא ןוֿפ עיֿפָאסָאל

 םעד רַאֿפ ןרָאװעג טכַארטַאב טלָאמ
 .קנַאדעג ןכעלשטנעמ ןטסכעה

 -טּפיוה יירד יד טָא טימ קיטייצכיילג
 "עג ךסיַא ם"במר רעד טָאה ענייז קרעוו
 ןיא ךיוא זיא רע .ןיצידעמ ןגעוו ןבירש
 -בייל רעד ןעוועג ןרָאי עטצעל ענייז

 ןוֿפ ףיוה ןכעלגינעק םעניא רָאטקָאד
 ,ןידַאלַאס ןַאטלוס ןטמירַאב םעד
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 יד טכיירגרעד ם"במר םעד טימ
 -כיוה ריא עינַאּפש ןיא רוטלוק עשידיי
 טרעוװו ןוא טברַאטש רע ןעוו .טקנוּפ
 טָאטש רעקיליײה רעד ןיא טקידרעַאב
 ףיוא ןביירש לארשי-ץרא ןיא הירבט
 "השמ ןוֿפ; ןזַא הבצמ ןייז ףיוא ןדיי

 זיא ןם"במר רעד} "השמ זיב; ןונברוי
 ,טייקכעלנעזרעּפ עסיורג ַאזַא ןעוועג טינ

 רעשידיי רעד ןוֿפ טייקכעלטלעוו יד

 ךיוא טקריװַאב עינַאּפש ןיא רוטַארעטיל
 וצ ןביוהוצנָא םיבושיי עשידיי ערעדנַא
 -עה ןיא רוטַארעטיל עכעלעטלעוו ןֿפַאש

 יד טָא ןוֿפ עטסקידנטיײדַאב יד .שיאערב
 -נָא ןוא ןט12 ןוֿפ ףוס םייב ןעגנוֿפַאש
 ןעוועג ןענייז ,טרעדנוהרָאי ןט14 בייה
 ןוא ךײרקנַארֿפ-םורד ןוֿפ ינינּפה היעדי
 -צעל רעד .עילַאטיא ןוֿפ ימורה לאונמע

 .טקרַאטש ןעוועג ךיוא ןיוש זיא רעט
 -יל רעשינעילַאטיא רעד ןוֿפ טקריוװַאב

 ,רוטַארעט

 ןדיי יד ןוֿפ עגַאל עטרעגרערַאֿפ יד

 טימ ךיז טקידנערַאֿפ סָאװ ,עינַאּפש ןיא

 רעד וצ ךיוא טריֿפ ,גנובײרטרַאֿפ רעייז

 רעכעלטלעוו רעשידיי רעד ןוֿפ הדירי

 ןצנַאג ןיא .טייצ רענעי ןיא רוטַארעטיל

 -ַאב יז .ףיוא רעמ טינ ןיוש יז טרעה

 עטסעב יד ןצעזוצרעביא ךיוא טזייוו

 ןוֿפ ןרָאװעג ןֿפַאשעג ןענייז סָאװ ,קרעוו

 -גנערבוצניירַא ייז ןוא שיבַארַא ןיא ןדיי

 ,(1602 ,לצזַאב) *ךוב-השעמ , ןוֿפ .טַאלב-רעש
 ןײבלָאה סנַאה רעלַאמ ןטמירַאב ןוֿפ גנונעכײצ

 ךלַאב ,רצוא-רוטלוק ןשידיי ןיא ןעג

 רעביירש עשידיי סױרַא ךיוא ןטערט

 -סגנַאגמוא רעשידיי רעינ רעד ןיא

 טלקיװטנַא סָאװ -- שידיי -- ךַארּפש

 ןוא שידיי וצ שטייד-שידיי ןוֿפ ךיז

 לייט ַא ןטייצ עלַא רַאֿפ ןיוש טביילב

 -עטיל רעשידיי רעכעלטלעוו רעד ןוֿפ

 ,רוטַאר
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 חמחלמ רעטצעל רעד ךָאנ ןוא רַאֿפ ץּפָאריײא ןוֿפ גנורעקלעֿפַאב עשידיי
 טא
 שי

 המחלמ רעד רַאפ

 1999-- דנַאל

 8,020,000 -- -- -- דנאבראפ-ןטעווַאס
 188,000 --- == יז סד היה חשד = עטיל
 98,000 --- י-ה דיז יז יד == עיװטַאל
 8,000 --- -- זיז ךיד יח ז- עינָאטסע
 3,280,000 --- --- ייד דדד חשד חשד זי ןליוּפ

 360,000 -- -- -- עיקַאװַָאלסָאכעשט |
 880,000 -- --- יז זיד ךיד זי- עינעמור
 409,000 --- -- יז סוד ךיד ןרַאגנוא
 78,000 -- --= זיז ךיז == עיװַאלסָאגיי
 80,000 (--- יה די דדח זיד זי עירָאגליב
 78,000 --- --ה ייד ייד זיד = דנַאלנכירג
 200 --- -י- חיד ךדז זשד זי עינַאבלַא
 81,000 --- --= זה ךיז ייד יד עילַאטיא
 320,000 -- -- == == == --= ךיירקנַארפ
 28,000 -- -- = י= יד == ץייווש
 60,000 --- --- זי יז חייז ןיי- ךיירטפע

 240,000 --- -- דיד יז זה דנַאלשטייד

 7,000 --- == =-ז חיז זיה שש קרַאמנעד
 7,800 -- -- היד יה יז ךיד ןדעווש
 9,000 --- -- זי יד דדד יד עיגעװרָאנ
 2,000 --- --- זי- היד יד = דנַאלניפ
 100,000 -- == היה דייד ייד הי= = עינלעב
 180,000 -- -- דוד זיז זיז == דנַאלָאה
 840,000 --- -- זה יז יה == דנַאלגנע
 4,000 --- --- היד דדד דיד == דנַאלריא
 9,800 --- -- זה זה == גנרובמעסקול
 9,800 --- -- יז זיז דוד += לַאנוטרָאּפ
 4,000 --- --- דוד ךי= ידיד == עינַאּפש

 139,000/,9 --- עּפָאריײא ןיא לכה ךס --

240 

 המחלמ רעד ךָאנ

--1946 

2200 
 20ט:00
 2(1ץ,:(00
00 | 
 1ע(00(0:,0
 288ס,000
0,000 
200,000 
1000 
20,800 
 1ק/0600
200 
00 
10:00 
28/00 
 1/0ץ:ס:00
0,+28 
0 
 20,6+ט00
100 
 1ץ:0:00
2,000 
2000 
 2ט0ץט0+:ס00
2,000 
00 
 2ט600
20 

2060 

/ 

 טכַארבענמוא
 1(ט/ס880
1800 
 28ץ((00
2000 
 2ט+טס00
 200ס,/ס+00
000 
 2008ץ,+ט09
0,800 
20 
0000 

 1ץ4ץ:/00

200 
1880 
100 

4.0++4 
200 
2000 
108,800 

200 

60 

 6,06,(ט(טק:400



 ןבעל-רוטלוק עשיידיי סָאד
 ןברוח ןכַאנ



 רומלוק רעשידיי רעד ןוֿפ ילנֿפױא רעד

 ןַאשזדיכַאריכ ןיא
 שידוב .מ .י ןוֿפ

 ךָאנ לייורעד זיא ןַאשזדיבָאריב

 -ידיי רערענעלק ַא קיסעמסינטלעהרַאֿפ

 רעמ ךרע ןַא ןָא ןבָאה רימ .בושי רעש
 ןילַא קרָאי-וינ טָאטש רעד ןיא ןדיי

 רעד זיא וצרעד .ןַאשזדיבָאריב ןיא יו

 ךָאנ ןַאשזדיבָאריב ןיא בושי רעשידיי

 ןלָאז רימ ןעוו וליֿפַא .רעגנוי ַא רָאג

 ןעוו ,גָאט ןטשרע םעד ןוֿפ ןענעכער

 "עג טלייטעגסיוא זיא עירָאטירעט יד

 ןיא ,גנוצעזַאב רעשידיי רַאֿפ ןרָאװ

 -יב ןייק גנורעדנַאװנייא יד זיא ,8

 רָאי קיצנַאװצ ןייק ךָאנ ןַאשזדיבָאר

 רָאי 13 םיוק זיא'ס ןוא ,טלַא טשינ

 טרימַאלקָארּפ זיא ןַאשזדיבָאריב טניז

 -עג עשידיי עמָאנָאטױא סלַא ןרָאװעג

 לייט ןטסערג םעד ןיא זיא וצרעד ,טנג

 טנגעג עשידיי יד רָאי 12 יד טָא ןוֿפ

 -ןטעוװָאס ןצנַאג םעד טימ ןעמַאזוצ

 -רַאֿפ ןעוועג ,טלעוו רעד ןוא דנַאברַאֿפ

 סָאד .המחלמ-טלעוו רעד ןיא טלקיװ

 -רַאֿפ ןוא טרעטשעג ךעלריטַאנ טָאה

 -עג רעד ןוֿפ גנולקיװטנַא יד טמַאזגנַאל

 -עזיוועגנָא יד ףיוא קידנטכַא טינ .טנג

 -ָאטיוא עשידיי יד זיא ןדנעטשמוא ענ

 יד ןוֿפ ענייא טציא ןיוש טנגעג עמָאנ

 -לוק רעשידיי ןוֿפ ןרעטנעצ עקיטכיוו

 ,רוט

 קירעהעג ןענָאק ןלָאז רימ ידּכ

 עלערוטלוק יד ןצַאשּפָא ןוא ןרעלקרעד

 -ייז ,ןַאשזדיבָאריב ןוֿפ ןעגנוכיירגרעדי

 -עמ עקידלַאװג יד ןוא גנוטיידַאב רע

 עמָאנָאטױא עשידיי יד סָאװ ,ןטייקכעלג

 -קיװטנַא רערעטייו רעד רַאֿפ טֿפַאש

 ןעמ זומ ,רוטלוק רעשידיי רעד ןוֿפ גנול

 ,רוטלוק ףירגַאב םעד ןשטיײטרַאֿפ

 -לוק ףירגַאב רעד טרעװ לָאמטֿפָא

 ןוֿפ ןיז םעד ןיא טשטייטעגסיוא רוט

 ןוא השעמ-סקלָאֿפ ,ןביולג ,ךַארּפש זיולב

 "ניק ןטסכעה םוצ זיב קיזומ-סקלָאֿפ

 ץנעדנעט  ַא ןַארַאֿפ ,ןֿפַאש ןשירעלטס

 עלעוטקעלעטניא יד ןטכַארטַאב וצ

 -- ןבעל ןכעלטֿפַאשלעזעג ןוֿפ ןעמרָאֿפ

 ,טסנוק ,רוטַארעטיל ,עיגילער ,קיטע
 -עי רעדָא ןקיצנייא םעד סלַא ,ךַארּפש

 -לוק ןוֿפ טלַאהניא טּפיױה םעד סלַאֿפנד

 וצרעד טריֿפ ץנעדנעט יד טָא ,רוט

 -ָארּפ -רוטלוק ענעֿפורעג ױזַא יד זַא

 םעד ןוֿפ ןרעוו ןסירעגּפָא ןלָאז ןעמעלב

 ןוא ןבעל ןכעלגעט-גָאט ,ןשיטקַאֿפ

 ,קלָאֿפ ןוֿפ ןסַאמ עטיירב יד ןוֿפ ןֿפמַאק

 רַאֿפ טסנוק; ןוֿפ הטיש יד טמוק ןוֿפרעד

 -ניק רעד זַא שינעדערנייא יד ,"טסנוק

 ןייז ןוֿפ לַאװק רעד ןיילַא זיא רעלטס

 ,טײקשירעֿפעש

 -ושזרוב יד וליֿפַא זַא זיא תמא רעד

 -לוק ,זַא טנעקרענַא טֿפַאשנסיװ עזַא

 ןטקודָארּפ םוכס; םעד ןוֿפ טײטשַאב רוט

 יד ןוֿפ יו טקנוּפ ןטנעמורטסניא ןוא
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 -יטסייג ןוא עכעלרעּפרעק ןוא םיגהנמ

 "יד ןקריוו עכלעוו ,ןטייהניואוועג עק
 -ַאב רעד רַאֿפ טקערידמוא רעדָא טקער

 -רעדַאב עכעלשטנעמ ןוֿפ גנוקידירֿפ

 ."ןשינעֿפ

 -ַאב טשינ ןֿפוא םושב ןָאק רוטלוק

 ,ןטרעו עקיטסייג סלַא ןרעוו טכַארט

 םויק ןקידנעטשטסבלעז ַא ןבָאה עכלעוו

 ןוֿפ סרעדנוזַאב רעדָא קיגנעהּפָאמוא

 ןֿפמַאק ןוא ןבעל ןכעלגעטיגָאט םעד

 ןכַאמ ןוֿפ סעצָארּפ םעד ןוֿפ ,קלָאֿפ ןוֿפ

 ,טנעמָאמ םענעבעגעג ןדעי ןיא ןבעל ַא
 טֿפַאשנסיװ עזַאושזרוב יד זַא זיא תמא

 זַא ,טקַאֿפ םעד רדסּכ טעװעשטוטרַאֿפ

 םעטסיס יד ןוא ןסיוו רעצנַאג רעזדנוא

 -ָאנָאקע ןוא עקיטסייג ןוא לַארָאמ ןוֿפ

 ,קיטע ,טסנוק ,טֿפַאשנסיװ ,ןטרעוו עשימ

 ןוֿפ טקודָארּפ ַא ןענייז וו"ַאא עיגילער

 רעדָא ,עיצקודָארּפ ןוֿפ סעצָארּפ םעד
 -וטרַאֿפ טרעוו סָאד .ןבעל ַא ןכַאמ ןוֿפ

 -וטלוק יד סָאװ םעד בילוצ טעוװעש

 ןֿפַאשעג ןענייז עכלעוו ,ןטרעו עלער

 עֿפוטש רעקידרעירֿפ ַא ףיוא ןרָאװעג

 -קיווטנַא רעכעלטֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ

 -רעה יד ןוֿפ טצונעגסיוא ןרעוװ ,גנול

 רעייז ןטלַאהוצנָא ידּכ ןסַאלק עקידנש

 עיצקודָארּפ יד יו םעד ךָאנ הלשממ

 ןוא טרעדנעעג ןיוש ךיז ןבָאה ןעמרָאֿפ

 . ןעגנַאגעגרעבירַא זיא טֿפַאשלעזעג יד

 ,גנולקיװטנַא ןוֿפ עֿפוטש רערעכעהַא וצ

 -רָאֿפ עלערוטלוק עקידרעירֿפ יד ןעוו

 גנורעטש ַא ןרָאװעג ןיוש ןענייז ןעמ

 -עג רעד ןוֿפ סערגָארּפ ןרעטייוו ןרַאֿפ

 .טֿפַאשלעז

 -גסיו רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא

 רעֿפרַאש סקרַאמ לרַאק טָאה ,טֿפַאש

 ענעגייא יד טקירדעגסיוא רערָאלק ןוא |

 ןריצודָארּפ םעד ןשיוװצ גנודניברַאֿפ

 גנוקידירֿפַאב רעד רַאֿפ ןעלטימ יד ןוֿפ

 ןוֿפ ןשינעֿפרעדַאב עלעירעטַאמ יד ןוֿפ

 -לוק ענייז ןוֿפ ןֿפַאש םעד ןוא ןשטנעמ

 גנוטיילנייא ןייז ןיא .ןטרעװו עלערוט

 -ָאקע רעשיטילָאּפ ןוֿפ קיטירק רעד וצ

 ,.סקרַאמ טרעלקרעד ,עימָאנ

 רעכעלטֿפַאשלעזעג רעד ןיא;

 ןריֿפ ןשטנעמ סָאװ עיצקודָארּפ

 -מיטשַאב ןיא ןיירַא ייז ןעייג ,ךרוד

 עכלעוו ,ךיז ןשיווצ ןעגנואיצַאב עט

 -נעהּפָאמוא קיטיונ טולָאסבַא ןענייז

 ָארּפ יד טָא ;ןליוו רעייז ןוֿפ קיג

 ַא ןכערּפשטנַא ןעגנואיצַאב עיצקוד

 -טנַא רעד ןיא עֿפוטש עטמיטשַאב

 עלעירעטַאמ ערעייז ןוֿפ גנולקיוו
 -ײמעגלַא רעד ,ןטֿפערק עיצקודָארּפ

 עיצקודָארּפ יד טָא ןוֿפ םוכס רענ

 יד ןעמַאװצ ןלעטש  ןעגנואיצַאב

 רעד ןוֿפ רוטקורטס עשימָאנָאקע

 -ַאדנוֿפ ןלַאער םעד ---טֿפַאשלעזעג

 סױרַא טסקַאוװ'ס ןכלעוו ףיוא טנעמ

 רעשיטילָאּפ ןוא רעכעלצעזעג ַא
 -רָאֿפ עדנכערּפשטנַא טימ יוברעביא

 יד .,ןײזטסואווַאב ןלַאיצָאס ןוֿפ ןעמ

 -רעטַאמ ןיא ןעמרָאֿפ עיצקודָארּפ

 -צָאס םעד ןעמיטשַאב ןבעל ןלעי

 סעצָארּפ םעד ןוא ןשיטילָאּפ ,ןלַאי

 ,ללכב ןבעל ןלעוטקעלעטניא ןוֿפ

 ןוֿפ ןייזטסואווַאב רעד טשינ זיא'ס

 -קע רעייז טמיטשַאב סָאװ ,ןשטנעמ

 -ָאס רעייז ,טרעקרַאֿפ רָאנ ,ץנעטסיז

 יז טמיטשַאב ץנעטסיזקע עלַאיצ

 | ",ןיײזטסואווַאב רע

 -עטניא ןוֿפ ילבֿפױא רעלוֿפ רעד

 ,ןזעוולוש ,ךַארּפש ןוֿפ ,ןבעל ןלעוטקעל

 -גסיוו רעלַאיצָאס ,טסנוק ,רוטַארעטיל

 ךעלגעמ תועדה לכל ָאזלַא זיא ,טֿפַאש

 -ָאקע ןוֿפ ןדָאב ןטנוזעג ַא ףיוא זיולב

 רימ ןעוו .ןבעל ןשיטילָאּפ ןוא ןשימָאנ

 רימ ןזומ ,רוטלוק רעשידיי ןגעוו ןדער

 ןיא סָאװ טקַאֿפ םעד טימ ןענעכער ךיז

 ,טלעוו רעד ןוֿפ רעדנעל עטסרעמ יד
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 יןרעטש רענאשזדיבעריב, גנוטייצ רעד ןוֿפ עדייבעג

 קלָאֿפ עשידיי סָאד טשינ טגָאמרַאֿפ

 ,ןבעל ןשימָאנָאקע ןטנוזעג ןקיטיונ םעד

 ןבעל ןשיטילָאּפ ַא ןוֿפ טדערעגּפָא ןיוש

 ,קלָאֿפ ַא סלַא

 ךיז טניֿפעג ,ןעמַאנסיוא קיניײו טימ

 ןיא טלעוו רעד ןיא קלָאֿפ עשידיי סָאד

 -ןַאגרַאֿפ עשירָאטסיה ןייז יו ,עגַאל ַא

 ,טדערעג שיגָאלָאיצָאס ,רעדָא טייהנעג

 -- ,ןטקַאֿפיטרַא עטנשריעגנייא ענייז

 -ַארָאמ ןוא עקיטסייג ןייז ,ךַארּפש ןייז

 ךיז טקירד יז יוװ ,ןילּפיצסיד עשיל

 -ַאב עזעיגילער ןוא עשיטע ןיא סיוא

 -- טסנוק ןוא רוטַארעטיל ןיא ,ןֿפירג

 רַאֿפ הקיגי ןייק ןעניֿפעג טינ ןענָאק

 ןלַאיצָאס ןוא ןשימָאנָאקע םעד ןיא ךיז

 -יילק ַא ןענייז ייז ואוו דנַאל ןוֿפ ןבעל

 יד ךיז טמענ ןוֿפרעד .טעטירָאנימ ענ

 ןדיי רעכלעוו ןוֿפ ,םעלבָארּפ-ךַארּפש

 יד ןיא וליֿפַא ,רעדנעל עלַא טעמּכ ןוֿפ

 ױזַא ןדייל ,םיבושי עשידיי ערעסערג
 טעטירָאיַאמ עטסערג יד ואוו ,קרַאטש

 -ַאזוצ ןעמעוו טימ ,רעניואוונייא יד ןוֿפ

 טקילײטַאב טעטירָאנימ עשידיי יד ןעמ

 -ָארּפ רעכעלטֿפַאשלעזעג רעד ןיא ךיז

 ,קלָאֿפ רעדנַא ןַא ןוֿפ טײטשַאב,עיצקוד

 -רעביא רעד זַא ךעלריטַאנ זיא

 ןבעל ןלעוטקעלעטניא םעד ןוֿפ יוב

 ענעֿפַאשעג עכעלגעטיגָאט יד רעדָא

 ןכערּפשטנַא ןלָאז ,ןטרעוו עלערוטלוק

 ןטעטירָאיַאמ םעד ןוֿפ רוטלוק רעד

 -סיוא ןלָאז ייז זַא ןוא ,דנַאל ןוֿפ קלָאֿפ

 ןוֿפ ךַארּפש רעד ןיא ןרעוו טקירדעג

 | .קלָאֿפ םעד טָא

 -עברַא עשידיי עטקַאּפמָאק רעמ יד

 ַאזַא ןיא ןבָאה ןסַאמ עקידנט
 עכנַאמ ןֿפַאשעג עקירעמַא יו דנַאל

 ,ןעירטסודניא "עשידייג ענעֿפורעג ױזַא

 -יִצַאב עיצקודָארּפ ערעייז עכלעוו ןוא

 -רַאנגייא סָאװטע ןַא ןעמוקַאב ןעגנוא

 ַא ןֿפַאשעג טָאה סָאד .רעטקַארַאכ ןקיט

 -טנַא רעד רַאֿפ טייקכעלגעמ ערעסעב

 עלערוטלוק עשידיי ןוֿפ גנולקיוו
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 עשידיי יד טָאה ןלַאֿפ יד טָא ןיא .ןטרעוו

 -וצנֶא טייקכעלגעמ ַא טַאהעג ךַארּפש

 -עבעל ַא ןוֿפ רעטקַארַאכ םעד ןטלַאה

 יד טנידַאב סָאװ ,ךַארּפש-סקלָאֿפ רעקיד

 -סקלָאֿפ עטיירב ןוֿפ ןשינעֿפרעדַאב

 ,ןלַאֿפ עכלעזַא ןיא וליֿפַא רעבָא ,ןסַאמ

 רעקיטײזלוֿפ רעד רַאֿפ ןדָאב רעד זיא

 רוטלוק רעשידיי ַא ןוֿפ גנולקיװטנַא

 -ָאקע ןֿפױא וליֿפַא טצענערגַאב קרַאטש

 ןשהכולמ ןֿפיוא ןוא ,טיבעג ןשימָאנ

 -געמ ַאזַא ָאטשינ ןצנַאגניא זיא טיבעג

 -רושז ןקיצנייא םעד רעסיוא .טייקכעל

 -רַאֿפ "רעמרַאֿפ רעשידיי רעד, לַאנ

 -ידיי ןייק עקירעמַא ןיא טינ רימ ןגָאמ

 "יֿפַא ןוא ,רוטַארעטיל עשירעמרַאֿפ עש

 ּפָא טיג "רעמרַאֿפ רעשידיי רעד, ול

 רַאֿפ ןטייז ענייז ןוֿפ לטרעֿפ ןייא זיולב

 ירד תעב שידיי ןיא ןעלקיטרַא

 רעשילגנע רעד ןיא ןענייז לטרעֿפ

 ָאד רימ ןגָאמרַאֿפ ,ןכײלגסָאד .ךַארּפש

 -ַאנ ןיא רוטַארעטיל עשידיי ןייק טינ

 ,ןטֿפַאשנסיװ עשיטַאמעטַאמ רעדָא -רוט

 ןבָאה רימ זַא ,קעלדנעטשרַאֿפטסבלעז

 ןיא שידיי ןיא רעכיב ןרעל ןייק טיני
 עשהחולמ ןיא .,ןדנַאטשנגעג עכלעזַא

 -גנָאק רעדָא טנעמַאלרַאּפ יו ,םינינע

 -יטסניא סגנוריגער ענעדײשרַאֿפ ,סער

 טכירעג ,ײצילָאּפ ,רעטילימ ,סעיצוט

 טָאה וװ"ַאא גנוטלַאװרַאֿפ עלַאּפיצינומ

 ןיק ןצנַאגניא ךַארּפש עשידיי יד

 קיטכיר זיא ענעגייא סָאד .טינ ץַאלּפ

 ןוא ,םעטסיס-לוש רעד וצ גוצַאב ןיא

 עלעטימ יד וצ גוצַאב ןיא לעיצעּפס

 ,סעיצוטיטסניא סגנודליב ערעכעה ןוא

 "עטניא ןוֿפ ןסעצָארּפ עלַא יד טָא

 יוברעביא רעד ןענייז ןבעל ןלעוטקעל

 ןיא ,ןעגנואיצַאב עיצקודָארּפ רעביא

 ַאזַא ןליּפש קלָאֿפ סלַא ןדיי יד עכלעוו

 ןענָאק ייז זַא עלָאר עקידנטײדַאב טינ

 עלַאער יד ןענייז סָאד .ןעעזנָא טינ ךיז

 רעד רַאֿפ ןטייקירעװש עוויטקעיבָא

 רוטלוק רעשידיי רעד ןוֿפ גנולקיװטנַא

 ןַאשזדיבעריב ןיא ּפַאש-רעדיינש ַא ןיא
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 רעד ןוֿפ רעדנעל עטסרעמ יד ןיא

 ,טלעוו

 'טנַא רעד רַאֿפ ןטייקירעוװש יד
 ןרעו רוטלוק רעשידיי ןוֿפ גנולקיוו
 -לעזעג םעד בילוצ טֿפרַאשרַאֿפ רעמ
 -ַאב סָאװ םזינָאגַאטנַא ןכעלטֿפַאש
 רעדנעל יד טָא ןוֿפ ןבעל סָאד טשרעה

 -יטנַא ןיא ּפָא ךיז טלגיּפש סָאװ ןוא

 ןגעק ןעגנוגלָאֿפרַאֿפ ןוא םזיטימעס
 -ידיי יד סָאװרַאֿפ טרעלקרעד סָאד .ןדיי
 ןלַאֿפ עכנַאמ ןיא ןָא טמענ רוטלוק עש
 ָאטעג ַא ןוֿפ ןעמרָאֿפ עטנוזעגמוא יד
 -ער יד ךיוא טרעלקרעד סָאד ,רוטלוק

 טקרעמ עכלעוו ,ץנעדנעט ערענָאיצקַא

 -רוטלוק עשידיי עכנַאמ ןשיוװצ ךיז

 יד ןוֿפ ןֿפױלטנַא טבערטש סָאװ רעוט

 -יװַָאש רעלַאנַאיצַאנ רעד טָא .םייוג

 יקַאֿפ יד ןוֿפ סױרַא טסקַאװ ,םזינ
 -קע עכלעוו ,ןעגנוצענערגַאב עשיט
 :טנַא רעד רַאֿפ וויטקעיבָא ןריטסיז
 רוטלוק רעשידיי רעד ןוֿפ גנולקיוו
 זיא בושי רעשידיי רעד ואוו ,לַארעביא
 ;הכולמ רעד ןיא טעטירָאנימ עניילק ַא

 קנַאדַא סָאװ ,ןלַאֿפ יד ןיא לעיצעּפס
 -עג עשיטסינָאגַאטנַא עקידנשרעה יד
 יד ןדייל ןעגנואיצַאב עכעלטֿפַאשלעז
 -רַאֿפ ןוא עיצַאנימירקסיד ןוֿפ ןדיי
 .ןעגנוגלָאֿפ

 -לעזעג רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא

 -יא טימ דנַאברַאֿפ ןטעװָאס ןוֿפ טֿפַאש

 -ָארּפ עכעלטֿפַאשלעזעג עשינָאמרַאה ער

 םוצ ןדיי יד ןבָאה ,ןעגנואיצַאב עיצקוד

 -עג רענרעדָאמ רעד ןיא לָאמ ןטשרע

 רעקידנטיײדַאב ַא ןיא ןעמוקַאב עטכיש

 -געמ עלַאער ןוא טייהנגעלעג יד סָאמ
 שידיי רעייז ןעלקיװטנַא וצ ןטייקכעל

 עלַא ןיא ,ךַארּפש ןוא רוטלוק ,ןבעל

 -עסיטנַא .דנַאברַאֿפ ןטעװָאס ןוֿפ ןלייט

 ןרָאװעג טלצרָאװעגסיױא זיא םזיטימ

 -ַאב וצ ןסיורד ןוֿפ קורד רעד זַא ױזַא

 רענעגייא רעד ןוֿפ ןֿפױלטנַא ןוא ןטלַאה

 .ןדנואושרַאֿפ ןצנַאגניא זיא טייקשידיי

 םניא ןרָאװעג טקירדעגסיוא זיא סָאד יו

 -נַאג רעד ןוֿפ ןדיי רעדירב; יד וצ ףור

 ןבעגעגסױרַא זיא סָאװ *!טלעװו רעצ

 ןשידיי םנוֿפ רעײטשרָאֿפ יד ןוֿפ ןרָאװעג

 ןט24 םעד ,דנַאברַאֿפ ןטעווָאס ןיא קלָאֿפ

 -שיטעווָאס סָאד טָא זיא ,1941 ,טסוגיױא

 -- דנַאל עשיטסילַאיצָאס

 ַא ןרָאװעג רעקלעֿפ יד רַאֿפ;
 טָאה ןוא ,םייה ַא ,עמַאמ עכעלבייל

 ,טײהײרֿפ ,ןבעל ןייש ַא ןבעגעג ייז
 -ָאיצַאנ יד ןוֿפ ילבֿפיױא ןוא קילג

 -לעֿפ יד טָא ןשיוצ .ןרוטלוק עלַאנ
 קלָאֿפ עשידיי סָאד ךיוא טָאה רעק
 רעטנזיוט רַאֿפ לָאמ ןטשרע םוצ
 ענעגייא ןַא יו טליֿפרעד ךיז ןרָאי

 ןשיווצ עכיילג ַא יו ,ענעגייא ןשיווצ
 םנוֿפ רעדלעֿפ עכייר יד ףיוא .עכיילג
 םוצ טָאה דנַאברַאֿפנטַאר ןסיורג
 ןֿפױא טצעזעגקעװַא ךיז לָאמ ןטשרע

 ןדיי .רערעקַא רעשידיי ַא רָאטקַארט
 -שרַאו יד ייב טלעטשעג ךיז ןבָאה

 ,ןדָאװַאז ןוא ןקירבַאֿפ יד ןיא ןטַאט
 יד טנֿפעעצ ךיז ןבָאה ןדיי יד רַאֿפ
 ןענייז ייז ,ןטעטיזרעווינוא ןוֿפ ןריט
 -כַאש יד ןיא ,ײמרַא רעד ןיא קעװַא
 ןיא .סעירָאטַארָאבַאל יד ןיא ,סעט
 םנוֿפ החּפשמ-רעקלעֿפ רעסיורג רעד

 עשידיי סָאד טָאה דנַאברַאֿפנטַאר
 זיא טָא ןוא ,טרָא ןייז ןענוֿפעג קלָאֿפ

 טרעדנוהרָאי לטרעֿפ ַא טעמּכ ןיוש
 דנַאברַאֿפנטַאר ןיא רעקלעֿפ יד יו

 רעכעלרעדירב רעטכע ןיא ןעיוב
 ,דנַאטשליואו רעייז טֿפַאשטנײרֿפ

 עלַאנָאיצַאנ רעייז ,טֿפנוקוצ רעייז
 ",טייהיירפ

358 



 ןינילַאק .יא .מ

 עשידיי ןוא דנַאברַאֿפ ןטעװַאס

 רוטלוק

 -עווָאס יד ןוֿפ גנוטײדַאב עלוֿפ יד

 רַאֿפ ןעגנוגנידַאב עשיטסילַאיצָאס-שיט

 סלַא קלָאֿפ ןשידיי ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד

 טרעוו ,רוטלוק עשידיי ןייז ןוא ,עיצַאנ

 -יב םניא טכַארטַאב ךעלריֿפסיױא רעמ

 -רושז ןקידמישדח יירד רענַאשזדיבָאר

 -עגנעל ַא ןיא (1927) *טסָאּפרָאֿפ , לַאנ

 : ןַאמכַארב .ַא ןוֿפ גנולדנַאהּפָא רער

 -רעד -- געװ רעשיטעווָאס רעד,

 געו רעד זיא -- ןַאמכַארב טרעלק

 ואוו ,סעיצַאנ עלַא ןוֿפ גנולקיװטנַא ןוֿפ

 הכולמ רעלַאנָאיצַאנ ןוֿפ ּפיצנירּפ רעד

 טינ ןענייז הכולמ רעלַאנָאיצַאנליֿפ ןוא

 .'י ןרעדנַא םעד רעניא רתוס
 רעבירעד טיג געוו רעשיטעווָאס רעד
 לָאז יז ןיילק יװ ,עּפורג-קלָאֿפ רעדעי

 טינ לָאז יז ןענַאטשעגּפָא יו ,ןייז טינ
 ףליה עקיטיונ ןוא טייקכעלגעמ יד ,ןייז
 ,עיצַאנ ַא וצ ךיז ןעלקיװטנַא ריא ןיא

 ימיסַא ןוֿפ טינ טסייו טכַאמנטַאר יד
 הכולמ-ןטַאר יד ...קיטילַאּפ עיצַאל
 ,טנעמָאמ ןשהכולמ םעד ןוֿפ ןָא טבייה

 םעד קדוב טינ זיא ,ןָא טינ טגערֿפ יז
 ןַארַאֿפ ןענייז יצ ,טרָאּפסַאּפ ןלַאנָאיצַאנ
 יז ,טינ יצ עיצַאנ ַא ןוֿפ םינמיס עלַא

 -ַאנ ַא ןוֿפ גנוֿפַאש רעד ןוֿפ ןָא טביוה
 ,טנגעג רעלַאנָאיצַאנ ,ןָאיַאר ןלַאנָאיצ

 קילבוּפער רעמָאנָאטױא רעלַאנָאיצַאנ

 -סיוא יד יז טרעטכײלרַאֿפ טימרעד ןוא

 ןעמוקַאב ריא ןוֿפ ,עיצַאנ ַא ןוֿפ גנודליב
 ,"םינמיס עקיטיונ עלַא

 -ָאס ןוֿפ קיטילָאּפ עלַאנָאיצַאנ יד

 "רעד סיוא ךיז טנכייצ דנַאברַאֿפ ןטעוו
 טימ טינ ךיז טצענערגַאב יז סָאװ ,טימ
 "נא םעד ןטָארסיױא ןוא ןֿפַאשּפָא זיולב
 ןוֿפ ןעמרָאֿפ עלַא טימ םזיטימעסיט
 -לָאֿפרַאֿפ ,ןעגנוצענערגַאב עכעלטכער
 -ירקסיד עכעלטֿפַאשלעזעג ןוא ןעגנוג

 ןדעי ןגעק יװ) ןדיי יד ןגעק סעיצַאנימ
 -ָאס סָאד טיג רָאנ טינ ,(ללכב קלָאֿפ

 עכיילג קלָאֿפ ןדעי דנַאל עשיטעוו
 רעד .ןטייהנגעלעג עכיילג רעדָא טכער

 ,קלָאֿפ ןדעי ךיוא טיג דנַאברַאֿפ ןטעוװָאס

 ,ןייג טינ לָאז סע ךַאװש רעדָא ןיילק יו
 וצ ףליה עקיטיונ ןוא טייקכעלגעמ יד
 רעד וצ זיב קלָאֿפ סלַא ךיז ןעלקיװטנַא

 ןיא ןוא ,עיצַאנ ַא ןוֿפ הגרדמ רעלוֿפ

 קלָאֿפ סָאד ןיוש טָאה סעצָארּפ םעד
 -כעלגעמ ןוא טייהנגעלעג יד הליממ
 ףליה רעכעלרעדירב רעד טימ .טייק
 וצ דנַאל ןלַאנָאיצַאניליֿפ ןצנַאג ןוֿפ
 זיב רוטלוק-סקלָאֿפ ןייז ןעלקיװטנַא
 עלערוטלוק יד ןוֿפ ָאווינ רעטסכעה רעד
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 רעצנַאג רעד  ןוֿפ ןעגנוכיירגרעד
 ,טייהשטנעמ

 רעד ךָאנ דלַאב עקַאט ןוא
 -ַָאס יד טָאה עיצולָאװער רעבָאטקָא

 ןשידיי םעד ןבעגעג גנוריגער עשיטעוו

 "יא רעד רַאֿפ ףליה עקיטיונ יד קלָאֿפ

 -ָאנָאקע-לַאיצָאס םעד ןוֿפ גנואיוברעב

 ןוֿפ רוטקורטס רעדָא דנַאטשַאב ןשימ

 טָאה ןוא ,גנורעקלעֿפַאב רעשידיי רעד

 יד רַאֿפ ךעלגעמ טכַאמעג םורַא יױזַא

 -ייא עקיטכיוו עלַא ןעמוקַאב וצ ןדיי

 ַא קידנענעֿפע ,עיצַאנ ַא ןוֿפ ןטֿפַאשנג

 גנולקיװטנַא רעד רַאֿפ ךַאילש ןטיירב

 טערקנָאק .רוטלוק רעשידיי רעד ןוֿפ

 רעד ןוֿפ ףליה עקיזָאד יד ךיז טָאה

 ,הכולמ רעשיטסילַאיצָאס רעשיטעווָאס

 ןוֿפ לּכה ךס ןטנכייצעגסיוא םעד טיול

 -לָאֿפ יד ןיא טקירדעגסיוא רעגניז ,ל

 :ןעלטימסָאמ עקידנג

 גנורידיווקיל עקידנעטשלוֿפ יד,
 -יזָאלטכער רעקידרעירֿפ רעד ןוֿפ
 ףמַאק רעקידתונמחרמוא רעד ; טייק
 ןוֿפ ןעגנוקעלּפטנַא ײלרעלַא ןגעק

 ןוֿפ גנולייטסיוא יד ; םזיטימעסיטנַא
 רעד רַאֿפ ןוויסַאמדרע עקיסיואכרוד
 -עדרָאנײא רעכעלטֿפַאשטריװידנַאל
 -יניַארקוא רעד) ר' ס ס וא ןיא גנונ
 -ירק רעד ןיא ןוא (קילבוּפער רעש
 ןוֿפ גנודליבסיוא יד ;ר' ס ס רעמ
 עיצַארטסינימדַא עשידייילַאנָאיצַאנ

 -ער ייווצ עקיזָאד יד ןיא ןענָאיַאר
 -גייא עכעלטֿפַאשטריװ יד ; ןקילבוּפ
 ןיא ךעלטעטש יד ןוֿפ גנונעדרָא

 ,(קילבוּפער עשיניַארקוא) ר' ס ס וא
 (קילבוּפער עשיסור-סייוו) ר" ס ס וו |

 ןוֿפ טנגעג רענעזעוועג רעד ןיא ןוא
 ;(קילבוּפער רעשיסור) ריֿפס ר
 ןוֿפ גנואיצניירַא עקיסעמנַאלּפ יד
 עסיורג יד ןיא טנגוי רעשידיי רעד

 ןוא ןעגנומענרעטנוא עלעירטסודניא
 ןוֿפ גנודנירג יד ;ןעגנואיוב יד ףיוא
 -נַא ןוא ןלוש ץענ רעטגיײװצרַאֿפ ַא
 גנודליב רענײמעגלַא רַאֿפ ןטלַאטש
 ַאזַא -- ךַאוּפש-רעטומ רעד ףיוא
 -סָאמ זיירק רעד טָא ןצרוק ןיא זיא
 ןוא שיגרענע ןענייז סָאװ ןעלטימ
 -עג טכעלקריװרַאֿפ ךײרגלָאֿפרעד
 ,ןרָאװ

 עשידיי יד ןדליבסיוא סָאד;
 יד ןעוועג זיא ,טנגעג עמָאנָאטיױא
 רעקיזָאד רעד ןוֿפ גנונױרקַאב
 רעוויטקורטסנָאקער רעזעידנַארג
 ,..טעברַא

 -יבָאריב םעד ןלייטסיוא סָאד;

 םיא ןצעזַאב וצ ידּכ ןָאיַאר רענַאשזד

 -עּפש ןוא ןדיי עקידנטעברַא ךרוד

 -ָאד םעד ןוֿפ גנולדנַאװרַאֿפ יד רעט

 -יוא ןלַאנָאיצַאנ ַא ןיא ןָאיַאר ןקיז
 -ידיי רעד ןיא --- סנייא ןעמָאנָאט

 טָאה -- טנגעג רעמָאנָאטױא רעש

 זיירק רעד זַא ,טײטַאב ךעלטנגייא

 ןוא ײטרַאּפ יד סָאװ ,ןעלטימסָאמ

 -נָא ןוֿפ ךשמ ןיא ןבָאה גנוריגער

 -עגכרוד קילדנעצרָאי ןבלַאהרעד

 יד ןזייל ןוֿפ טיבעג םעד ףיוא טריֿפ

 זיא ,?עגַארֿפ-ןדייא ענעֿפורעג-יזַא

 ?טקידנערַאֿפ !

 ןַאשזדיכָאריב ןופ גנוטײדַאב

 -רָאטשרַאֿפ רעד ,ןינילַאק .יא .מ
 -ָאס ןוֿפ טנעדיזערּפ רעטבילַאב רענעב

 טרעלקרעד סָאד טָאה ,דנַאברַאֿפ ןטעוו

 -סקלָאֿפ רעטושּפ רעכעלנעוועג ןייז ןיא

 : רעטרעוו יד טימ .,ךַארּפש

 גנורידיווקיל עקידנעטשלוֿפ יד,
 טלַאה ,טנגעג רעמָאנָאטױא רעש
 סרעדנוזַאב זדנוא רַאֿפ זיא ,ךיא
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 יד טיג סָאד סָאװ ,טימרעד לוֿפטרעװ

 ןרירטנעצנָאק ךרוד ,טייקכעלגעמ
 רעטעברַא עשידיי עקידנטיײדַאב

 ןשהכולמ ַא ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא ןסַאמי

 רערעכעה ַא ףיוא ןבױהֿפיוא ,סנייא

 -ַאב עשרעגייטש-רוטלוק יד עֿפטש

 ןוא ןסַאמ עקיזָאד יד ןוֿפ ןעגנוגניד

 .ָאנָאקע ןרַאֿפ ןדָאב ןטסעֿפ ַא ןֿפַאש

 ןוֿפ ילבֿפױא ןלערוטלוק ןוא ןשימ

 .טעטילַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד

 רעשידיי רעד ןוֿפ גנודנירג יד;

 ,ךיא טכַארטַאב טנעגעג רעמָאנָאטױא

 -נָאק םנוֿפ טקַאֿפ ַא יו ,םורַא יױזַא

 עלַאנָאיצַאנ יד ןריֿפכרוד ןטנעווקעס

 טכַאמ ןטעוװָאס רעד ןוֿפ קיטילָאּפ

 ןענערָאװַאב וצ טליצעג זיא סָאװ

 ןלערוטלוק ןוא ןשימָאנָאקע םעד

 ןטעטילַאנָאיצַאנ עלַא ןוֿפ ילבֿפױא

 "רַאֿפ ןיא זדנוא ייב ןבעל סָאװ

 ."דנַאב

 -ַאב ערַאבצַאשמוא יד זיא םעד ןיא
 יד ,רוטלוק רעשידיי רעד רַאֿפ גנוטייד

 ןֿפַאשעג טָאה טנגעג עמָאנָאטױא עשידיי
 ןוא ןשימָאנָאקע ןרַאֿפ ןדָאב ןטסעֿפ ַא
 .קלָאֿפ ןשידיי ןוֿפ ילבֿפױא ןלערוטלוק
 רעטכיד רענַאשזדיבָאריב רעגנוי רעד
 -ֿפיױא שיטעָאּפ סיוא טקירד ,טָאימע י
 םענעגיא םעד טָא ןייש ןוא קיטכיר

 | :קנַאדעג

 גנורָאּפ רעליטש ןוֿפ העש ַא ָאד זיא'ס

 ,דרע רעד --- םַאטש ןייז טימ ןשטנעמ ןוֿפ

 ;טרעהעגנייא ןגייווש ןיא זיא ןגייווש ןעוו

 "רַאֿפ סָאװ ,ענעי ןוֿפ דניק ַא --- ךיא ןוא

 טגלָאֿפ

 טכענק יװ גנַאל-תורוד ןזעװעג

 ,טכענ ערעװש עגנַאל ךרוד שינעלגָאװ ןיא

 ןסַאנקרַאֿפ ,דרע ,ריד טימ ךיז ןיב ןעמוקעג

 טעטש טימ ריד ןיא ךיז ןעלצרָאװרַאֿפ

 ןסַאג ןוא

 .קלָאֿפ ַא ןוֿפ םוקֿפיוא םעײרֿפ םעיינ טימ

 :טײרב ןוא גנעל ןיא סיוא ךיז יצ ךיא

 .ןייד ןיב'כ

 ןופ רעדיװ ליו'כ ,ףיוא ךימ ,דרע ,םענ

 | ,ןסקאו ריד

 יד ריד ןוֿפ טיצ סָאװ ,םיוב רעד יװ טָא

 ,ןעמאטש

 "וצ ןייז ףיוא ,זדנוא ןדיישעצ טינ ףיוא

 :ןעמַאז

 םיא סיוא ךיילג ,ּפָאק ןיימ ףיוא ביוה'כ

 ,ןכייה יד וצ

 רעייז ָאד טעװ טיײהיײרֿפ ןיימ ,טכער ןיימ

 ,ןכיירגרעד ץיּפש

 עשידיי -- טײהײרֿפ ,טכער עשידיי

 רעשידיי רעד ןיא ,ָאד טעוװ רוטלוק

 יד ןכיירגרעד ,טנגעג רעמָאנָאטױא

 ,גנולקיװטנַא ןוֿפ עֿפוטש עטסכעה

 -ַאב עשיטסילַאיצָאס יד רעטנוא

 טָאה ,דנַאברַאֿפ ןטעװָאס ןוֿפ ןעגנוגניד

 יד רַאֿפ ךעלגעמ טכַאמעג ןַאשזדיבָאריב

 דרע רעד טימ ךיז ןדיי עשיטעווָאס

 ױזַא ןוא ךיז ןעלצרָאװרַאֿפ ,ןסַאנקרַאֿפ

 טייקנסירעצ רעד וצ ףוס ַא ןכַאמ םורַא

 םעד ןשיוצ ;ןגרָאמ ןוא טנייה ןשיווצ

 סעצָארּפ םעד רעקיטכיר ,ןבעל ַא ןכַאמ

 טימ עיצקודָארּפ רעכעלטֿפַאשלעזעג ןוֿפ

 זיב םעד ןוא ןטרעוו ןוֿפ יוברעביא םעד

 -לוק ןוֿפ ךשמה ןשירָאטסיה ןקיטציא

 טסקַאוװ ןַאשזדיבָאריב ןיא ,ןֿפַאש ןלערוט

 -עלגעט-גָאט רעד ןוֿפ סױרַא דיל סָאד

 רוטַאנ רעד טימ ףמַאק ןוא טעברַא רעכ

 -ָאס רעסיורג רעזדנוא יו טָא .הביבס

 -עֿפ קיציא ,טעָאּפ רעשידיי רעשיטעוו

 עלערוטלוק עשידיי סָאד טלָאמ רנֿפ

 : ןַאשזדיבָאריב ןיא ןֿפַאש

 ,דנַאל ןוֿפ דנַאר ןֿפױא םייה א ןעיוב רימ

 רעזדנוא ףיוא טייטש רערומא ןגערב ףיוא

 ,טנַאק

 .רעזדנוא טרעה יז ןעוו ,ּפָא טערט עגייט יד

 ּו ןַאּפש
 !ןַאשזדיבָאריב ןיא רעדיל יד ןשיוריס ןעוו
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 ,רעדיל ָאטעג ןייק טינ ןענייז סָאד
 ןענייז סָאד .רעדיל "ךיז ןיא, ןייק טינ
 ןעיוב ןוֿפ ,ימ רעוויטקודָארּפ ןוֿפ רעדיל
 -טימ רעכעלרעדירב רעד טימ םייה ַא
 .רעקלעֿפ עשיטעווָאס עלַא ןוֿפ ףליה

 רעשירעֿפעש ןוֿפ רעדיל ןענייז סָאד
 -רוא םעד ןעלדנַאװרַאֿפ ןוֿפ ,טעברַא

 ןוא טעטש עדנעילב ןיא דלַאװ ןטלַא
 ..רעֿפרעד

 ,טגָאזעגסױרָאֿפ טָאה ןינילַאק יו

 ןַא ןַאשזדיבָאריב ןיא ךיז טלקיװטנַא

 רוטלוק עשיטסילַאיצָאס עשידיי עתמא

 רעד ןוֿפ יוברעביא רעטקעריד סלַא

 ,גנואיוב רעשיטסילַאיצָאס רעסיורג

 ךס ןצרוק ַא ןבעג ןריבורּפ ָאד רימָאל

 ןעגנוכיירגרעד עלערוטלוק יד ןוֿפ לּכה

 ,טנגעג רעמָאנָאטױא רעשידיי רעד ןוֿפ

 ןזעוולוש

 רעשירָאטַאגילבָא ןוֿפ ץעזעג רעד

 -רַאֿפ זיא גנודליב גנַאֿפנָא רענײמעגלַא

 ןַאשזדיבָאריב ןיא ןרָאװעג טכעלקריוו
 רעד ןוֿפ גנורימַאלקָארּפ רעד ךָאנ דלַאב

 ,ןַאד טניז .טנגעג רעמָאנָאטױא רעשידיי
 ןַאשזדיבָאריב ןיא ןלוש לָאצ יד זיא

 יד ןוֿפ ךשמ ןיא וליֿפַא ,ןסקַאװעג רדסּכ
 ,ןרָאי-המחלמ עטגנערטשעגנָא קידלַאװג

 ןלוש עלעטימ ןוא גנַאֿפנָא

 -עט רעד ףיוא ןענייז ,1930 גנַאֿפנָא

 ןעוועג ןַאשזדיבָאריב ןוֿפ עירָאטיר

 -גנַאֿפנָא קילדנעצ ייווצ יו רעמ סעּפע

 ןייק ןעוועג טינ ךָאנ זיא ָאד ןוא ,ןלוש

 1928 גנַאֿפנָא ;לוש-לטימ עקיצנייא

 86 ןעוועג טנגעג רעד ןיא ןיוש ןענייז

 ןעצ) עלעטימ עלוֿפ 2 ייז ןשיוצ ,ןלוש

 עלעטימ עלוֿפ טינ 26 ןוא (עקירעי

 ןבָאה סע עכלעװ ןיא ,(עקירעייןביז)
 .רעדניק טנזיוט 10 רעביא טנרעלעג ךיז

 ןיא ןלוש לָאצ יד ןיוש טָאה 1946 ןיא

 -נורעד ,1233 טכיירגרעד ןַאשזדיבָאריב

 -לטימ עלוֿפ 16 ןוא עלוֿפ טינ 25 רעט

 ןענרעל סָאװ ,רעדניק לָאצ יד .ןלוש

 15 טציא טכיירגרעד ,ןלוש יד ןיא ךיז

 -ָארּפ 50 ןוֿפ גנורעסערגרַאֿפ ַא ,טנזיוט

 ןוא ,רָאי ןעצ עטצעל יד רַאֿפ ,טנעצ

 יד ןיא סָאװ ,ףיורעד קידנטכַא-טינ סָאד

 -ַאנָאטױא עשידיי יד טָאה ןרָאי המחלמ

 -עג ,דנַאל ןצנַאג ןטימ ןעמַאזוצ טנגעג

 ןעלטימ ןוא תוחוּכ עלַא ןעמדיוו טזומ

 םעד ןטכינרַאֿפ ןוא ןסיוטשוצקירוצ ידּכ

 ,אנוש ןשיטסישַאֿפ

 עלַא ןיא ךַארּפש ןרעל יד זיא שידיי
 טניז .ןַאשזדיבָאריב ןוֿפ ןלוש עשידיי

 רעשירָאטַאגילבָא ןַא שידיי זיא 4
 רעד ןוֿפ ןלוש עלַא ןיא דנַאטשנגעג
 - טינ יד ןיא ךיוא זַא ױזַא ,טנגעג
 עלַא ןזומ טנגעג רעד ןוֿפ ןלוש עשידיי
 .ךַארּפש עשידיי יד ןענרעלרעד רעדניק

 טָאה תורוש יד ןוֿפ רעביירש רעד

 "ייא ןכוזַאב וצ טייהנגעלעג ַא טַאהעג

 שטָאכ ,1935 ןיא ןלוש יד טָא ןוֿפ עקינ

 טימ ןלוש יד ןוֿפ גנוטַאטשסיױוא יד

 -כמ ערעדנַא ןוא רעכיבנרעל עקיטיונ

 -לוֿפ ןעוועג טינ ךָאנ ללכב זיא םיריש

 ןיוש רעבָא זיא ,קידנקידירֿפַאב ןעמָאק

 -עג טלעטשעגקעװַא ןענרעל סָאד ןַאד

 -יירש רעד .ָאווינ רעכיוה ַא ףיוא ןרָאװ

 -קעל יד ייב ןעוועג דנזעוונָא זיא רעב

 ,קיזיֿפ ,ןטֿפַאשנסיװ:רוטַאנ ןוֿפ סעיצ

 -ידיי רעד ןיא קיטַאמעטַאמ ןוא עימעכ

 -עגכרוד בָאה ךיא ;לוש-לטימ רעש
 ערעייז טימ ןטֿפעה עשרעדניק יד טקוק

 -עד ןעק ךיא .סעיצקעל יד ןוֿפ ןציטָאנ

 -רעד רעכעלנעזרעּפ ןוֿפ ןגָאז תודע םור

 ןיא ךַארּפש עשידיי יד זַא .גנורַאֿפ

 ןוא ןסקַאװעגסיױוא זיא ןַאשזדיבָאריב

 רעכיוה ַא וצ זיב ןביוהרעד ךיז טָאה

357 



 עקידעבעל ַא ןרָאװעג זיא יז .הגרדמ

 ןגייווצ עלַא םורַא טמענ עכלעוו ,ךַארּפש

 ןוא ףַײַאק ,טעברַא רעכעלשטנעמ ןוֿפ

 עשידיי יד סָאװ הגרדמ ַא -- ,ןֿפַאש

 -רעד טינ ךָאנ טָאה ךַארּפש-סקלָאֿפ

 ,ץַאלּפ רעדנַא ןייק ןיא טכיירג

 רענַאשזדיבָאריב רעטנַאקַאב רעד
 ,טָאימע .י ,טעָאּפ ןוא רעביירש רעשידיי

 ַא טקישעגוצ 1946 עדנע זדנוא טָאה

 םעד ןוֿפ ךֹוזַאב ןייז ןגעוו טכירַאכ

 םניא רוטַארעטיל רעשידיי ןוֿפ דומיל

 לוש-לטימ ןוֿפ סַאלק ןטעביז ןוא ןטנעצ

 .ןַאשזדיבָאריב טָאטש רעד ןיא 2 רעמונ

 רעדניק יד ןבָאה ,סַאלק ןטנעצ םניא

 ,קרעו סנָאסלעגרעב טנרעלעג ןַאד

 יד ,"רעביוט רעד, ןוא *ןעמעלַא ךָאנ ;

 טסייה שטיוװעשטינַאד הרש .,ןירערעל

 -יק עינָאס ןירעליש רעקירָאי 15 רעד

 ןוֿפ קיטסירעטקַארַאכ ַא ןבעג יקסנַאל

 -רעד סנַאסלעגרעב ןוֿפ ןדלעה טּפיוה יד |

 .קרעוו עטנָאמ

 טנעייל ןוא טרעֿפטנע לדיימ סָאד
 עריא טימ ןעמוקעג זיא עינָאס ,קיסילֿפ
 ,1938 רָאי ןיא עקירעמַא ןוֿפ ןרעטלע
 "יב רעד ןיא יז טנרעל טייצ עצנַאג יד
 טָאה יז .2 רעמונ לוש רענַאשזדיבָאר

 יס שינעטנעק עכעלטנירג ןעמוקַאב

 -ָאמ רעד ןיא ייס רעשיסַאלק רעד ןיא

 -ַארעטיל רעשידיי-שיטעווָאס רענרעד

 "ןביוט; םנוֿפ זילַאנַא ריא ןיא ,רוט

 טינ ,טײקטכַארטעגכרוד ַא ןעמ טליֿפ

 םעד קידנעמענַאב ףיט רָאנ ,שינַאכעמ

 טרעדליש יז .דלעה םנוֿפ רעטקַארַאכ

 -מוא ןגעק טסעטָארּפ ןעמַאזיורג ןייז

 -עלרעביא עכעלצרעמש ענייז ,טכער

 -וט ,קירבוז והילא ךעלגניי יד .ןעגנוב

 -לַאב ַאלע ןירעליש יד ,טסיטַאב היב

 -וֿפ ךיז ןביילק ערעדנַא ןוא יקסווָאק

 ,קרעוו עקיזָאד יד ןיא רעדנַאנ

 -עג עלַא טעמּכ ןענייז רעדניק יד

 -ייק ,ןַאשזדיבָאריב ןיא ןרָאװעג ןריוב

 טינ .ךיז טײטשרַאֿפ ,טָאה יז ןוֿפ רענ

 טָאטש ןַאשזדיבעריב ןיא 2 לושלטימ רעד ןוֿפ ןטנַאודָארג
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 ןטלַא םעד ןעז טינ ןיוש טעװ ןוא ןעזעג
 -9שג עכלעזַא .רעגייטש סנבעל ןשידיי
 ,עלערימ ,ץיוורוח הילדג יװ ןטלַאטש
 ,קיב

 םייב ןעוועגייב ךיוא ןענייז רימ
 ןיא רעדיל סנײטשֿפָאה דוד ןוֿפ זילַאנַא
 ,רענשזריק רעליש יד .סַאלק ןטעביז
 ןבָאה ,טסיטַאב  ַאשַאמ ,וָאקַאמרעי
 יד טרימַאלקעד ןֿפוא ןדנצנעלג ַא ףיוא

 ןיא, ,"רעבָאטקָא; ,"טעטש יד; רעדיל
 ,"ןטנווָא רעטניוו יד

 ערעטלע יד ןיא ןעמ טעװ ןכיג ןיא
 קרעוו יד ןרידוטש וצ ןטערטוצ ןסַאלק
 ,רעֿפעֿפ קיציא רעטכיד עשידיי יד ןוֿפ
 בייל ,שיקרַאמ ץרּפ ,ןיקלַאה לאומש
 ,ערעדנַא ןוא ָאקטיווק

 םעטסיסילוש רעד טימ ןעמַאזוצ
 טסקַאװ ,ןלוש עלעטימ ןוא -גנַאֿפנָא ןוֿפ
 -נַא לושרָאֿפ יד ןוֿפ םעטסיס יד ךיוא
 ןוא סנטרָאגרעדניק ,סעילסַאי) ןטלַאטש
 -עכעה רַאֿפ ןלוש ןוֿפ .(ןעמייהרעדניק
 רַאֿפ ןלוש עלעיצעּפס ןוֿפ ,גנודליב רער
 עטריציֿפילַאװק ןוֿפ גנוטיירגוצ רעד
 -ןרעל ענײמעגלַא ןוֿפ ךיוא ןוא ןערדַאק
 "רעד רַאֿפ ןטלַאטשנַא-גנורעלקֿפױא ןוא
 .ענעסקַאװ

 םנטרָאנרעדניק ןוא םעלסַאי
 "רעד ןוא טעטש ערעסערג יד ןיא

 -ינַאגרָא ןענייז ןַאשזדיבָאריב ןוֿפ רעֿפ
 סעלסַאי רעדניק רעקילדנעצ טריז
 ,סנטרָאגרעדניק ןוא (סירעסריונ)

 רעקיצנייא ןייק ָאטינ טציא זיא סע
 טנגעג יד ,ןטרָאגרעדניק ַא ןָא בושי
 ואוו ,ןעמייהרעדניק 4 ךיוא טגָאמרַאֿפ
 -ותי-המחלמ יד ןגיוצרעד ןֹרעוו סע
 : ,םימ

 -ער עשיטעווָאס יד טָאה 1946 ןיא
 לבור ןָאי לימ 4 ןבעגעגסיוא גנוריג

 גנואיצרעד ןוא גנוסַאּפֿפיוא רעד ףיוא

 ַא טימ זיא סָאװ ,רעדניק לושרָאֿפ ןוֿפ

 ;1945 ןיא יו רעמ לבור ןָאילימ ןבלַאה
 ןטיול ,1490 ףיוא גנורעסערגרַאֿפ ַא
 -כרוד טציא טרעוו סָאװ ןַאלּפ רָאי ףניֿפ

 -רָאֿפ ןוֿפ םעטסיס רעד טעװ ,טריֿפעג
 טרעטיירבעגסיוא ליֿפ גנואיצרעד לוש
 -ַאנ טעװ סָאד .ןרעוו טרעסעברַאֿפ ןוא
 עלענָאיצרָאּפָארּפ ַא ןרעדָאֿפ ךעלריט

 -סיוא טעשזדוב יד ןוֿפ גנורעסערגרַאֿפ
 ,קעווצ םעד טָא רַאֿפ ןבאג

 ןלוש עשירענעקכַאֿפ ןוא ערעכעה
 רעד ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד טימ

 -ַאב רעד ןוֿפ סקואוועצ םעד ,טנגעג
 ַא ןוֿפ םוקֿפיוא םעד ןוא גנורעקלעֿפ

 טסקַאװ ,טנגוי רעקיטרָא רעקידנטײדַאב
 -רעדַאב יד ךיז טֿפרַאשרַאֿפ ןוא סיוא
 -ירענעקכַאֿפ ןוא ערעכעה רַאֿפ שינעֿפ
 גנולקיװטנַא יד .ןטלַאטשנַא-ןרעל עש
 -עה רַאֿפ ןלוש ןוֿפ םעטסיס רעד ןוֿפ
 טייג גנודליב רעשרענעקכַאֿפ ןוא ערעכ
 -רַא ױבֿפױא רעד טימ טנַאה ןיא טנַאה
 . רעד ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד טימ ,טעב
 ןוא ןעירטסודניא יד ,רוטלוקירגַא
 -רעדנַאנוֿפ םעד טימ ןוא ,טרָאּפסנַארט
 -נָא ןוֿפ םעטסיס רעד ןוֿפ ךיז ןעלקיוו
 -ניק ןוֿפ ןוא ןלוש עלעטימ ןוא -גנַאֿפ
 ,סעילסַאי ןוא סנטרָאגרעד

 םוקינכעט רעשיגַאנַאדעּפ

 -נָא יד רַאֿפ רערעל ןוֿפ ןֿפַאש סָאד

 -יבָאריב ןוֿפ ןלוש עלעטימ ןוא גנַאֿפ

 -ֿםיוא עטכייל ןייק ןעוועג טינ זיא ןַאשזד

 ןַאשזדיבָאריב זיא ןעמעלַא ךָאנ .עכַאג

 רעלוֿפ ַא טימ טנגעג עקיצנייא יד ךָאד

 ןלוש עלעטימ ןוא -גנַאֿפנָא ןוֿפ ץענ

 עשידיי יד .ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא

 ןיק ןעמוקעג ןענייז רערעדנַאװניײא
 עטסנדײשרַאֿפ יד ןוֿפ ןַאשזדיבָאריב

 ןוא דנַאברַאֿפ ןטעוװָאס ןוֿפ ןקילבוּפער
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 ,רעדנעל ערעדנַא לָאצ עסיורג ַא ןוֿפ
 -ןוֿפצ ןוֿפ ןוא ,עּפָאריײא קידנסילשנייא
 לָאמ ןטשרע םוצ .,עקירעמַא-םורד ןוא
 -,קלָאֿפ ןשידיי ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא

 ךַארּפש רעשידיי ןוֿפ סעצָארּפ רעד טָאה

 ןיא ןרעוו טלדנַאהַאב טזומעג גנואיוב

 ןוֿפ גנוֿפַאשַאב רעד טימ גנודניברַאֿפ

 ןַאשזדיבָאריב .טֿפַאשהכולמ רעשידיי ַא

 ךָאנ טָאה ןוא טַאהעג ךיז רַאֿפ טָאה

 ןדליבוצסיוא עבַאגֿפױא יד ךיז רַאֿפ

 ןטקעלַאיד עשידיי עקילָאצליֿפ יד ןוֿפ

 עלַאנָאיצַאנ ןײמעגלַא עכעלטייהנייא ןַא

 .ךַארּפש עשידיי

 -ַאטשעג ןענייז ףרַאש רעקינייװ טינ

 ןעייטש סָאמ רעסיוועג ַא זיב ןוא ןענ

 ,קידָאטעמ רעשידיי ןוֿפ ןגַארֿפ יד ךָאנ

 יד רַאֿפ ןבָאה עכלעוו ,רעכיב-ןרעל ןוֿפ
 םוצ טזומעג ללכב םידומיל עטסרעמ

 .ןרעוו ןֿפַאשעג לָאמ ןטשרע

 -נַא עטסטלע יירד יד ןוֿפ רענייא

 ןיא גנודליב רערעכעה רַאֿפ ןטלַאטש
 -עּפ עקירָאי ריֿפ יד זיא ןַאשזדיבָאריב

 -ָאריב טָאטש רעד ןיא לוש עשיגָאגַאד

 "כעט רעשיגָאגַאדעּפ רעד סָא .ןַאשזדיב
 -עגסיורַא טציא זיב ןיוש טָאה םוקינ

 זיא ךָאד .רערעל רעטרעדנוה-ליֿפ טזָאל
 ןוֿפ לוש עשיגָאגַאדעּפ עקיצנייא יד
 ןצנַאגניא דנַאטשמיא טינ ןַאשזדיבָאריב
 -רעדַאב עקידנסקַאװ יד ןקידירֿפַאב וצ
 רעמָאנָאטױא רעשידיי רעד ןוֿפ שינעֿפ
 -ָאס יד רעבָא .רערעל לוש ןיא טנגעג
 ךרוד גנערטש טריֿפ גנוריגער ןטעוו
 יד ןֿפלעה ןוֿפ קיטילָאּפ עלַאנָאיצַאנ ריא
 ןלָאז ייז זַא ,ױזַא ,רעקלעֿפ ערעכַאװש

 וצ טייקכעלגעמ עשיטקַאֿפ יד ןעמוקַאב
 -רַאטש יד טימ טייהכיילג עלוֿפ ןסינעג
 יז זַא ןוא ,דנַאל ןוֿפ רעקלעֿפ ערעק

 ןעלקיװטנַא ןעמָאקלוֿפ ןענָאק ןלָאז
 ,רוטלוק-סקלָאֿפ רעייז

 ,טָאה ,1946 רַאונַאי ןט26 םעד

 -ָאק סקלָאֿפ יד ןוֿפ טַאר רעד ,לשמל

 ַא ןעמונעגנָא .ר .ֿפ .ס .ר ןוֿפ ןרָאסימ

 ןיא ןקיש וצ גנומיטשַאב עלעיצעּפס

 רעשידיי רעד ןיא טעברַא ףיוא 6

 רערעל עשידיי 50 טנגעג רעמָאנָאטױא

 -עד ;דנַאל ןיא ןטנגעג ערעדנַא ןוֿפ

 - 12 ,רוטַארעטיל ןוֿפ רערעל 7 רעטנור
 5 ,קיטַאמעטַאמ ןוא קיזיֿפ ןוֿפ רערעל

 ןוא עיגָאלָאיב ןוא עימעכ ןוֿפ רערעל

 -ַארגָאעג ןוא עטכישעג ןוֿפ רערעל 9

 "רודלוק, טרָארוק ןיא עדייבעג א
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 ןייוװליט שטָאכ זיא םורַא ױזַא;עיֿפ

 רענַאשזדיבָאריב רעד ןרָאװעג טקעדעג

 עטסקיטכיװ יד רַאֿפ רערעל ןיא לגנַאמ

 טינ ךָאנ ןענָאק עכלעוו ,ןדנַאטשנגעג

 ןייז ןוֿפ ןרעוו טקידירֿפַאב ןצנַאגניא
 רעשיגָאגַאדעּפ רעקירָאי ריֿפ רענעגייא

 -ַאב יד טינ טרענעלקרַאֿפ סָאד .לוש

 -כעט םעד ןוֿפ ןטסנידרַאֿפ ןוא גנוטייד

 טלַאטשנַא עטסקיטכיוװ יד סלַא םוקינ

 -רעד עכלעוו ,גנודליב רערעכעה ןוֿפ

 רעד ןוֿפ רערעל עטסרעמ יד טיצ
 עליֿפ .טנגעג רעמָאנָאטױוא רעשידיי

 ןוֿפ רערעל ענעגיוצרעד יד ןוֿפ

 -ַאב ןבָאה םוקינכעט םעד-טָא
 ןיֿפ סעטָאמַארגביול ןוא ןלַאדעמ ןעמוק

 רעטנכייצעגסיוא רַאֿפ גנוריגער רעד

 רעייז רַאֿפ ןוא טעברַא רעשיגָאגַאדעּפ

 -סישַאֿפ ןגעק ףמַאק ןיא גנורעייטשייב

 ,המהלמ רעד ןוֿפ טייצ ןיא אנוש ןשיט

 עשידיי-טינ רַאֿפ שידיי ןוֿפ ךוברעל
 ןלוש

 רעציגָאגַאדעּפ רעד ןוֿפ רעוט יד

 ןיא וייטקַא ךיוא ךיז ןקילײטַאב לוש

 -וא רעד רַאֿפ ןצנערעֿפנָאק קַארּפש יד

 ןטקעלַאיד עשידיי יד ןוֿפ גנוריציֿפינ
 -טייהנייא ןַא ןוֿפ ןדימשסיוא םעד ןוא

 רעשידיי רעלַאנָאיצַאנ-ןײמעגלַא רעכעל

 ,ןרעוו טנָאמרעד ךיוא ָאד לָאז .ךַארּפש

 ןוֿפ רערעל עטסבושח יד ןוֿפ רענייא זַא

 לָאמ ריֿפ זיא ,ווָאקניבַאר .ה ,םוקינכעט

 עלוֿפטרעװ טימ  ןרָאװעג טרימערּפ

 1945 ןיא ןוא סעטעמַארג ןוא סעימערּפ

 ןוֿפ ןרָאװעג טנױלַאב זיולב רע זיא

 ןוֿפ טעװָאס:-רעביוא םנוֿפ םוידיזערּפ

 ."ןכייצ-ןרע, ןדרֶא ןטימ .ר .ס .ס .ֿפ

 ןוא טקידנערַאֿפ טשרע טָאה ווָאקניבַאר

 ךוב-ןרעל ןלעיצעּפס ןייז ןבעגעגסיױורַא

 -טינ רַאֿפ ךַארּפש רעשידיי רעד ןוֿפ

 .ןלוש עשידיי

 "ידיי רעד ןוֿפ ךוב-ןרעל רעד טָא

 ןלוש עשידיי-טינ רַאֿפ ךַארּפש רעש

 -ַאב עשירָאטסיה ַא טָאה ,זדנוא טנייש

 זיא ,ןסייוו רימ ליפ ףיוא .גנוטייד

 ןיא טנגעג עקיצנייא יד ןַאשזדיבָאריב

 זיא ךַארּפש עשידיי יד ואוו ,טלעוו רעד
 ןיא וליֿפַא דומיל רעשירָאטַאגילבָא ןַא

 "ןרעל ןימ ַאזַא .ןלוש עשידיי-טינ יד

 -עג ןוא קיטיונ ןעוועג םורעד זיא ךוב

 -יבָאריב ןיא זיולב ןרעוו ןֿפַאשעג טנָאק

 .ןַאשזד

 רערעל ןטרָאגרעדניק רַאֿפ ןסרוק

 סנטרָאגרעדניק ןוא סעלסַאי לָאצ יד

 "עג טָאה סָאד .רדסּכ ךיז טרעסערגרַאֿפ
 רַאֿפ עגַארֿפכָאנ עקידנסקַאװ ַא ןֿפַאש
 יד טָא רַאֿפ רערעל ןוא סנירעיצרעד
 דלַאב ,ןטלַאטשנַא גנודליב לושר-רָאֿפ

 ,המחלמ רעד ןוֿפ סולש ןשירעגיז ןכָאנ

 -ליב רעכעלטנגעג רעד טָאה ,1945 ןיא
 -עּפס טריזינַאגרָא טנעמטרַאּפעד-סגנוד
 . רעד רַאֿפ ןסרוק עקידמשדח יירד עלעיצ

 ןוא סעלסַאי רַאֿפ רערעל ןוֿפ גנוטיירגוצ
 ,סנטרָאגרעדניק

 םוקינכעט רכעלטֿפַאשטריװדנַאל
 עלַאטנעמירעּפסקע ןוֿפ

 ןטֿפַאשטריװ-

 "עה רַאֿפ לוש עטסטלע עטייווצ יד

 גנודליב רעשירענעקכַאֿפ ןוא רערעכ

 -יירגוצ רעד רַאֿפ םוקינכעט רעד זיא

 -טֿפַאשטריװדנַאל עלעיצעּפס ןוֿפ גנוט

 ןיא םוקינכעט רעד טָא .ןערדַאק עכעל

 רענעגייא רעד וצ ןרָאװעג טעדנירגעג

 דלַאב ,לוש עשיגָאגַאדעּפ יד יו טייצ

 -יבָאריב ןוֿפ גנורימַאלקָארּפ רעד ךָאנ

 ,טנגעג עמָאנָאטױא עשידיי סלַא ןַאשזד

 "ינכעט רעכעלטֿפַאשטריװדנַאל רעד

 ,קסנילַאטס בושי םניא ךיז טניֿפעג םוק
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 ,טנגעג ןוֿפ טקנוּפ םורד עמַאס םניא

 רענרעק רעד ןיא ,רומַא ךייט ןֿפױא

 (םרַאֿפ-הכולמ רעדָא טריװטַאר) זָאכוװָאס

 -כעט רעד טָא .ןעמָאנ סווָאריק ףיוא

 -עג רעטרעדנוה סױרַא טזָאל םוקינ

 -ַאנַאכעמ עטריציֿפילַאװק ,עטנרעל

 ,טֿפַאשטריװדנַאל רעד ןוֿפ סרָאט

 ןכעלטֿפַאשטריװדנַאל םעד ץוחַא

 -ָאטיוא עשיידיי יד טגָאמרַאֿפ ,םוקינכעט

 עלַאטנעמירעּפסקע ריֿפ טנגעג עמָאנ

 ןעמיוז רַאֿפ ,ענָאיַאר יירד ; ןטֿפַאשטריוװ

 ןוא ,טכורֿפ רַאֿפ ןוא סנירג רַאֿפ ,טכוצ

 ןיא .ןרוטלוק עלַא רַאֿפ עכעלטנגעג ןייא

 -עלטֿפַאשטריװדנַאל רעכעלטנגעג רעד

 רעשידיי רעד ןוֿפ עיצנַאטס-וואורּפ רעכ

 רעד ןוֿפ טייוו טינ ,טנגעג רעמָאנָאטױא

 ןטעברַא ,ןַאשזדיבָאריב טָאטש-טּפױה

 ןוא ןעמָאנָארגַא עכעלטֿפַאשנסוו 5

 עכעלטֿפַאשנסיװ יד טָא .רעקינכעטָאָאז

 -נַאטס-װאורּפ רעד ןוֿפ רעטעברַאטימ

 וצ טקריוועגטימ קינייו טינ ןבָאה עיצ

 ּבענַאשזדיבָאריב רעד ןוֿפ ןגלָאֿפרעד יד

 ןענָאמרעד ָאד רימָאל .רוטלוקירגַא

 רעד ןוֿפ יו ,ןעגנושרָאֿפסױא עכלעזַא

 ,ד .ק ןירעטעברַאטימ רעכעלטֿפַאשנסיוװ

 לֿפָאטרַאק; : עמעט רעד ףיוא קַאּפושטש

 "טנגעג רעמָאנָאטױא רעשידיי רעד ןיא

 -רַאטימ עכעלטֿפַאשנסיװ יד ןוֿפ ןוא

 -ָאז .ב ,בילטָאג .ב .קורב .ב רעטעב

 ידע ןגעוו יקסלָאקָאס .ד ןוא יקצינטָאל

 -יוא רעשידיי רעד ןוֿפ ןסקיוװעג רוטלוק

 טעברַא עטצעל יד ."טנגעג רעמָאנָאט

 ענעדײשרַאֿפ 109 ןוֿפ המישר ַא טיג

 ןיא טריוויטלוק ןרעוו סָאװ ןרוטלוק

 סעיצנַאטס-וואורּפ יד ףיוא רעדָא טנגעג

 ןוא -ןייא 72 רעטנורעד ,טנגעג ןוֿפ

 -ַאב לטעצ סָאד .ןרוטלוק עקירעי-יירד
 ןשידיי רעייז טימ ןרוטלוק יד טנכייצ

 רעייז טימ ךיוא ןוא ,ןעמָאנ ןשיסור ןוא

 טיג ,ןעמָאנ ןשינײטַאל ןכעלטֿפַאשנסיװ

 רעכלעוו ןיא טנגעג ןוֿפ ענָאז יד ןָא

 ןוא ,טײרּפשרַאֿפ זיא רוטלוק עדעיַא
 עטרידנעמָאקער יד ןָא ךיוא ץזייוו

 עטסעב יד ןגירקוצסורַא ידּכ ,ןטרָאס

 ,ןטַאטלוזער

 -דנַאל ןוֿפ םעטסיס רעד קנַאדַא

 רעשירענעקכַאֿפ ןוא רעכעלטֿפַאשטריוװ

 -עלטֿפַאשנסיװ ןוא גנודליב רערעכעה

 -טימ רעכעלגעט-גָאט ןיא ,טעברַא רעכ

 -קַארט ןישַאמ יד טימ טֿפַאשרעטעברַא

 -לָאק) סמרַאֿפ ןוא סעיצנַאטס ןרָאט

 ןיא ןענייז (ןטריוו-ווָאס ,ןטריוװ

 טנגעג ןוֿפ טֿפַאשטריװדנַאל רעד

 -סימ עטינעג ךס ַא ןסקַאװעגסיוא

 -ירב :טעברַא:דרע רעד ןוֿפ סרעט

 -ייבמָאק ,ןטסירָאטקַארט ,ןרידַאג

 ,רעלטכיצייֿפ ,רעלטכיצ-דרעֿפ ,סרענ
 1938) טייצ רָאי יירד יד רַאֿפ ,וו"זַאא

 יד טריטסעזקע טָאה סע ןעוו ,(1940--

 עכעלטֿפַאשטריװדנַאל עשידנַאברַאֿפלַא

 -ידיי יד זיא עװקסָאמ ןיא גנולעטשסיוא

 ןעוועג ןטרָאד טנגעג עמָאנַאטױא עש

 יר רעצנַאג ַא ךרוד טלעטשעגרָאֿפ

 טָאה ,1947 ,רָאי סקיטנייה ,ןטַאנָאּפסקע

 טרימערּפ גנוריגער רענַאשזדיבָאריב יד

 -ןרע טימ רעלטכיצ-יֿפ ייר עצנַאג ַא

 ןעמוקַאב ןבָאה ןשטנעמ 40 :ןלוטיט

 רעד ןוֿפ ןרעקלעמ עטסעב; לוטיט םעד

 לוטיט םעד -- ןשטנעמ 6 :;"טנגעג
 -- 6 .ןירעלטכיצ רעבלעק עטסעב;

 ?רעכעטסַאּפ-יֿפ עטסעב;? :סוטיט םעד

 -טכיצייֿפ עטסעב; :לוטיט םעד -- 3

 םעד -- ןײטשטָאר ןמלז רענייא ,"רעל

 ?רעלטכיצידרעֿפ רעטסעב, :לוטיט

 ,ווײזַאא

 םוקינכעט רעשיניצידעמ
 -טּפוה רעד ןיא זיא 1926 ןיא

 -עג טעדנירגעג ןַאשזדיבָאריב טָאטש

 -עה רַאֿפ םוקינכעט רעטירד רעד ןרָאװ
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 ןאשזדיבעריב ןיא לוש רעשיניצידעמ רעד ןיא

 -- גנודליב רעשירענעקכַאֿפ ןוא רערעכ

 "עג ןוֿפ גנוטיירגוצ רעד רַאֿפ לוש יד

 -ָאנָאטױא עשידיי יד ,םיריוטקָאד-ףליה

 עקידנטיײדַאב ַא טגָאמרַאֿפ טנגעג עמ

 ,ןלָאטיּפש 14 : ןטלַאטשנַא-לייה ןוֿפ ץענ

 ,קינילקילָאּפ ַא ןוא סעירָאטַאלובמַא 1

 -ֿפױא ןרעטנוא ןטקנוּפ עשיניצידעמ 0

 יד ייב םיריוטקָאד:סֿפליהעג ןוֿפ טכיז

 -ָאק) ןטריוולוק ןוא ןעגנומענרעטנוא

 -רַאֿפ םעד רעסיוא .(סמרַאֿפ עוויטקעל

 -ייה ןטסואוַאב םעד טנגעג יד טגָאמ

 יד טָא .רודלוק טרָארוק ןלַאװק-עס

 ַא טֿפַאש ןטלַאטשנַא-לייה לָאצ עסיורג

 -קָאד רַאֿפ שינעֿפרעדַאב עקידנסקַאװ

 יד ,רעוט עשיניצידעמ ןוא םיריוט

 עשיניצידעמ לָאצ ערעסערג ליֿפ

 -ייה ןוא ףליה רעקידלַאב רַאֿפ ןטקנוּפ
 -ענרעטנוא עלעירטסודניא יד ייב גנול

 -אק עסיורג יד לשיצעּפס ןיא ןעגנומ

 רחסּכ ַא טרעדָאֿפ סמרָאֿפ עוייטקעל

 ,םיריוטקָאד-ףליהעג ןוֿפ לָאצ ערעסערג

 טגרָאזַאב םוקינכעט רעשיניצידעמ רעד
 ףליהעג ענעגייא עריא טימ טנגעג יד
 טייצ רענעגיא רעד וצ .םיריוטקָאד
 -נעט ריא ןוֿפ סרוק ןיא לוש יד טֿפלעה

  צקיטיונ יד ןטיירגצוצ טעברַא רעכע"
 ןקיטיונ םעד ,ןערדַאק עכעלטֿפַאשנסיװ
 -ַאל ,לַאנָאסרעּפ ןשיניצידעמ ןרעגנוי

 .ו"זַאא רעכיב-ןרעל ,סעירָאטַארָאב

 רַאֿפ ןדָאנ םעד ןטיירגוצ טעוװ סָאד
 ןשיניצידעמ ןלוֿפ ַא ןוֿפ גנוֿפַאש רעד

 ןוֿפ זָאלסױרַא םעד רַאֿפ טוטיטסניא
 ,םירייטקָאד עטרימָאלּפיד

 יד ןקידירֿפַאב ןוֿפ טרּפ םעד ןיא
 טגרָאז םיריוטקָאד ןיא שינעֿפרעדַאב
 -עג ַא יו טכַאמ ןטעוװָאס יד רעדיוו
 -יוא רעשידיי רעד רַאֿפ עמַאמ עיירט
 ןוֿפ טַאטלוזער סלַא .טנגעג רעמָאנָאט
 -נַאג רעד טדייל המחלמ רעטצעל רעד
 ןקרַאטש ַא ןוֿפ דנַאברַאֿפ ןטעוװָאס רעצ
 קידנטכַא טינ .םיריוטקָאד ןיא לגנַאמ
 -סקלָאֿפ ןוֿפ טַאר רעד טָאה ףיורעד
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 .- ': ןַאשזדיבעריב ןוֿפ ןירעקלעמ 'ַא

 וצ טמיטשַאב ר"סֿפסר ןוֿפ ןרַאסימָאק

 ףיוא 1946 ןוֿפ לַאטרַאװק ןט2 ןיא ןקיש

 רעמָאנָאטױא רעשידיי רעד ןיא טעברַא

 -רע רעד ןיא ,םיריוטקָאד 20 טנגעג

 -ָאריב רעטנַאקַאב רעד .ןדיי ייר רעטש

 םולש רָאטקָאד רעשידיי רענַאשזדיב

 -נַאק רעד רָאי סקיטנייה זיא רענטַאר

 זיירק-לַאװ רענַאשזדיבָאריב ןוֿפ טַאדיד

 טעװָאס:רעביוא םנוֿפ טַאטוּפעד רַאֿפ

 -רָאֿפ ַא ייב .ר" ס ֿפ ס ר ןוֿפ (סערגנָאק)

 רענטַאר ר"ד טָאה גנולמַאזרַאֿפ לַאוװ

 -יוא רעשידיי רעד ןיא זַא ,טרעלקרעד
 ןַארַאֿפ טציא ןענייז טנגעג רעמָאנָאט

 רעד רעדייא ,ןערדַאק עשיניצידעמ רעמ

 ןיא טַאהעג טָאה חרזמ רעטייוו רעצנַאג

 -צעל רעד ףיוא .םזירַאצ ןוֿפ טייצ רעד

 -עמ ןוֿפ ץנערעֿפנַאק רעכעלטנגעג רעט

 ןבָאה ,1947 לירּפַא ןיא ,רעוט עשיניציד

 עלַא ןוֿפ ןטַאגעלעד 150 טקילײטַאב ךיז

 -ָארּפ ייר ַא ןוא ,טנגעג ןוֿפ ןענָאיַאר

 -יצידעמ רעקסווָארַאבַאכ ןוֿפ ןרָאסעֿפ

 ןטָארטעגסױרַא ןענייז טוטיטסניא ןשינ

 ןגָארטרָאֿפ עכעלטֿפַאשנסיװ טימ |

 רעטפעווש-ןקנַארק רַאֿפ ןסרוק

 -ינכעט ןשיניצידעמ םעד רעסיוא

 טנגעג עמָאנָאטױא עשידיי יד טָאה םוק .
 גנוטיירגוצ רעד רַאֿפ ןסרוק עלעיצעּפס

 -נוא ןסרוק יד .רעטסעווש-ןקנַארק ןוֿפ

 ץיירק ןטיור ןוֿפ טכיזֿפיוא םעד רעט

 -ייז עכלעוו ,ןעיױרֿפ רַאֿפ ןבעגעג ןרעוו

 ןכַאֿפ ערעדנַא ןיא טקיטֿפעשַאב ןענ

 רעד ןוֿפ ּפָא טינ ךיז ןסייר עכלעוו ןוא

 -עגרָאֿפ זיא 1947 גנַאֿפנָא .עיצקודָארּפ

 -סעווש:ןקנַארק ןוֿפ זָאלסױרַא ןַא ןעמוק

 יד טקידנערַאֿפ ןבָאה עכלעוו ,רעט

 "קנַארק עיינ יד טָא .ןסרוק עקיזָאד
 -לָאק יד ןיא ןטעברַא ןלעו רעטסעוװש

 ןיא ,ןטקנוּפ עשיניצידעמ עשיטריוו

 ןלָאטיּפש עשיטָאטש ןוא עשיֿפרָאד יד

 ,ןטלַאטשנַא-ףליה ערעדנַא ןוא

 - םוקינכעט ןַאבנזיײא

 -ַאב ןוֿפ ץענ עטגיײװצרַאֿפ טיירב ַא

 ַא רַאֿפ קיטכיו סרעדנוזַאב זיא ןענ

 רעריביסנַארט יד .טנגעג רעקידנסקַאװ

 קסווָארַאבַאכ זיב עװקסָאמ ןוֿפ ןַאבנזייא

 -ָאטיוא עשידיי עצנַאג יד ךרוד טדיינש

 ףיוא חרזמ וצ ברעמ ןוֿפ טנגעג עמָאנ

 -צעל יד ןיא ,ליימ 230 ןוֿפ ץנַאטסיד ַא

 ןרָאװעג טיובעגסיוא ןענייז ןרָאי עט

 עכלעוו ,סעיניל ןַאבנזייא גייווצ ייר ַא

 רעטרע-ןיֿפעג ץרַא עסיורג ןדניברַאֿפ

 ָאקָאדנַאל ןיא דָאװַאז ךלַאק םעד ןוא

 טָאה סָאד .לַארטסיגַאמ טּפיױה רעד טימ

 שינֿפרעדַאב עקידנעגנירד ַא ןֿפַאשַאב

 ,רעטעברַא ןַאבנזיא עטלושעג רַאֿפ

 ןַאבנזיא רַאֿפ סּפַאש ,ןרעינישזניא

 .וװ .ַא .א סעיצנַאטס

 ןטיירג וצ ןיא עלָאר עסיורג ַא

  טנגעג רעד רַאֿפ ןערדַאק ןַאבנזייא

 -עי-ריֿפ רענַאשזדיבַאריב רעד טליּפש

 עדנע זיב .םוקינכעט ןַאבנזייא רעקיר
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 רעד ןבעגעג םוקינכעט .רעד טָאה 6
 ןטסילַאיצעּפס עטנרעלעג 625 טנגעג

 .רעקינכעט ןַאבנזייא

 רעד זיב זַא ןענָאמרעד ָאד רימָאל

 ןייק דנַאלסור ןיא ןעמ טָאה עיצולָאװער

 יב ןטעברַא וצ טביולרעד טינ ןדיי
 -ָאוער רעד ךָאנ וליֿפַא .ןַאבנזייא רעד

 קיניײװ ץנַאג ןעוועג ךיוא ןענייז עיצול
 זיא שרעדנַא .טעברַא ןַאבנזייא ייב ןדיי
 -ָאנָאטױא רעשידיי רעד ןיא עגַאל יד
 .ןוֿפ עירָאטירעט רעד ףיוא .טנגעג רעמ
 / "ןא-עכעלטע ךיז ןעניֿפעג טנגעג רעד
 ןשיווצ .סעיצנַאטס ןַאבנזייא קיצנַאװצ

 ןענייז סָאװ ,רעטעברַא טנזיוט 15 יד

 רעד ייב טקיטֿפעשַאב טנגעג רעד ןיא

 עסיורג ַא ןַארַאֿפ ןיוש זיא ןַאבנזייא

 רעטנורעד .רעטעברַא עשידיי לָאצ

 ןטסילַאיצעּפס לָאצ עקידנטײדַאב ַא

 רעשטולבָא ןוֿפ ףעש-ףליהעג רעד

 -.סערג יד ןוֿפ רענייא -- ָאּפעד

 זיא --- חרזמ ןטייוו ןֿפױא ןעָאּפעד עט

 סחנֿפ רערעדנַאװרעביא רעטלַא רעד

 סלַא רע טָאה ןביוהעגנָא .ןַאמרעש
 רָאי עכעלטע .ָאּפעד ןיא לגניי-ןרעל

 -ָאקָאל ַא ףיוא רעצייה לסעק ַא ןעוועג
 טסינישַאמ ףליהעג םעדכָאנ ,וויטָאמ

 טָאה גנַאל טינ ָאד ןוא ,טסינישַאמ ןוא

 ןוֿפ טרָא ןֿפױא טקורעגסױרַא םיא ןעמ

 רע סָאװ ,ןטסָאּפ ןכעלטרָאװטנַארַאֿפ

 ,טציא טמענרַאֿפ

 -ולבָא ןוֿפ רעינישזניא טּפיוה רעד

 זיא קושטימָאֿפ םהרבַא ָאּפעד רעשט

 .רערעדנַאװרעביא רענעזעוועג ַא ךיוא

 ןוֿפ סָאּפעד עסיורג יד ןוֿפ ייווצ ייב

 עטשרע יד) עשטולבָא סעיצנַאטס יד

 ןיא רָאֿפנײרַא םייב עיצנַאטס ןַאבנזייא

 רעד ןוֿפ ןוא (ברעמ ןוֿפ ןַאשזדיבָאריב

 ןָאיַאר רעשטיווָאדימס ןיא עיצנַאטס

 ןוֿפ וצ-חרזמ רעטעמָאליק 75 ךרע ןַא)

 -ייז (ןַאשזדיבָאריב טָאטשטּפיױה רעד

 ףןסרוק עלעיצעּפס טריזינַאגרָא ןענ

 -סֿפליהעג עשידיי וצ ןטיירג עכלעוו
 -ויטָאמָאקָאל ,ןטסינישַאמ ,ןטסינישַאמ
 -דַאק יד .וו"זַאא סרעטסיימ ,רעביירט
 -ןלבֶא ןוא רעניא ןוֿפ רעטעברַא עװָאר
 עשידיי יד ןענעגעגַאב ןעָאּפעד רעשט

 רעטסערג רעד טימ רערעדנַאװרעביא
 ןביג ןוא עביל ןוא טײקמַאזקרעמֿפױא

 ןטיירגוצוצ ףיוא טייצ ןוא ימ ליֿפ ּפָא
 . םעד רערעדנַאװרעביא יד ןשיװצ ןוֿפ
 ,רענַאבנזייא ןטריציֿפילַאװק-ךיוה

 ריז ןסילש עכלעוו ,רעטעברַא עגנוי = |
 -יואוו ןגירק ,ןסרוק עקיזָאד יד ןיא ןָא

 ייז ; ןטײצלָאמ ןוא סעידנעפיטס ,ןעגנונ |
 -יונ ייז סָאװ ןיא ץלַא שיטקַאֿפ ןגירק
 -ניא ןענָאק ךיז ןלָאז ייז ידּכ ,ךיז ןקיט
 ןוא ןרידוטש ןטימ ןבעגּפָא ךיז ןצנַאג
 -עט ךרודַא ייז ןעייג טשרעוצ .ןטעברַא
 ןרעמיצ-לוש יד ןיא ןסַאלק עשיטערָא

 עשיטקַארּפ יד ייז ןרידוטש ךָאנרעד ןוא
 סע ואוו ,עיצנַאטס רעד ףיוא טעברַא
 רעדָא ייווצ טייצ רעדעי וצ ךיז ןעניֿפעג
 .ןקעווצ-רידוטש רַאֿפ ןוויטָאמָאקָאל יירד
 ןוא ןעמונעצ ןענישַאמ יד ןרעוו ָאד
 -עדײשרַאֿפ ערעייז טרידוטש ןרעוו סע
 -רעד .סעיצקנוֿפ ערעייז ןוא ןלייט ענ
 -ַאוצ קירוצ ןענישַאמ יד ןרעוו ךָאנ
 ןגירק ןטנעדוטס יד ןוא טלעטשעגנעמ
 ןיא .ייז ןביירטוצנָא ױזַא יו סעיצקעל
 יד ייז ןרידוטש טייצ רעבלעז רעד
 סעיצַאלוגער טיקלענש יד  ןגעוו
 ,ןויזַאא

 רעד ןיא םוקינכעט ןַאבנזייא םייב
 -עּפס ןריטסיזקע ןַאשזדיבָאריב טָאטש
 -ישַאמ-ףליהעג יד ואוו ,ןסרוק עלעיצ

 ,רעקינכעט ןַאבנזייא ערעדנַא ןוא ןטסינ
 יד ייב סָאּפעד יד ןוֿפ ענעגיוצרעד יד
 ןבָאה ,עשטולבא ןוא ןיא סעיצנַאטס
 'רעייז ןעמָאקלוֿפרַאֿפ וצ טייקכעלגעמ ַא

 ,גנודליב
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 ַאריב םייהרעדניק רעד ןיא

 לושיקיזומ
 ןוא רערעכעה ןוֿפ ןלוש יד ןשיווצ

 ַא טמענרַאֿפ גנודליב רעשירענעקכַאֿפ

 "יזמ עקירעי ןביז יד ץַאלּפ ןלעיצעּפס

 טָאטשטּפױה רעד ןיא לוש עשילַאק

 טָא ןוֿפ רעביירש רעד .ןַאשזדיבָאריב

 עטשרע יד ךָאנ טקנעדעג תורוש יד

 ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז סָאװ ,טירש

 רעד טָא ןוֿפ גנוריזינַאגרָא רעד רַאֿפ

 טכוזַאב טָאה רע ןעוו ,1925 ןיא לוש

 ךעלטנגייא ךָאנ זיא ןַאד .ןַאשזדיבָאריב

 -על ןייא זיולב ;ןעוװעג טינ לוש ןייק

 עניילק ַא טַאהעג טָאה קיזומ ןוֿפ ןירער

 ןוֿפ זיא טייצ רעד רַאֿפ .רעליש עּפורג

 ןסקַאוװעגסיוא גנַאֿפנָא םעניילק םעד טָא

 ןענרעל סע ואוו ,לוש קיזומ-קלָאֿפ ַא
 ,ךעלדיימ ןוא ךעלגניי 100 רעכעה ךיז

 -ַאיּפ ,לדיֿפ רַאֿפ ןסַאלק עלעיצעּפס טימ

 -רַאֿפ לוש יד .ןַאיַאב ןוא טענרַאלק ,ָאנ

 ןגָאגַאדעּפ לָאצ עקידנטיידַאב ַא טגָאמ

 ןטימ ץיּפש רעד ןיא ,רערעל קיזומ ןוא

 יזָאּפמָאק ןטנַאקַאב םעד רָאטקעריד

 -ַאר .י .ס גָאגַאדעּפ רעקיזומ ןוא רָאט

 -לוק .ַא הרש רערעל יד ןוא יקסנוב

 .נ בקעי ,קינלעמ .י ַאנילַאג .גרעב

 ַאוָאקסַאנרוק .וװ ַאניטנעלַאװ ,רוקָאניװ

 .וָאנַאילוא ,מ .מ ןוא

 סעירוטס רעדניק עשירעלטסניק
 טכַאמעג זיא (1947) רָאי סקיטנייה

 -רָא וצ טירש רעטשרע רעד ןרָאװעג

 -ָאנָאטױא רעשידיי רעד ןיא ןריזינַאג

 לוש-טסנוק עלעיצעּפס ַא טנגעג רעמ

 | .רעדניק רַאֿפ

 רעלָאמ רעשידיי רעדַארגנינעל רעד

 קירוצ גנַאל טינ ךיז טָאה ווָאנירעמיצ

 -יבָאריב ןיא קידנעטש ףיוא טצעזַאב

 -ַאגרָא רע טָאה 1947 גנַאֿפנָא .ןַאשזד

 -ָאריב טָאטש-טּפיוה רעד ןיא טריזינ

 סעידוטס עשירעלטסניק ייווצ ןַאשזדיב

 ןיא -- רעדניק עטריטנעלַאט רַאֿפ

 ַא ןוא זיוה ןרענָאיּפ םניא עידוטס

 רַאֿפ םייה:רעדניק רעד ןיא עטייווצ

 סעידוטס עדייב ןיא .םימותי-המחלמ

 .רעדניק 50 ןיוש ךיז ןענרעל
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 אֿפוג וָאנירעמיצ רעלָאמ רעד
 רעדליב ענייז עירעס ַא טציא טיירג
 -ַאכַאטס ,ןשַאזייּפ רענַאשזדיבָאריב --
 ,רעלטנכייצעגסיוא ,סעצווָאנ

 טענעסקַאװרעד רַאֿפ גנודליב
 רעשידיי רעד ןוֿפ ןזעוו-לוש סָאד

 ַא ןיא טסילש טנגעג רעמָאנָאטױא
 גנורעלקֿפױא ןוֿפ םעטסיס עלעיצעּפס
 ןיא ,ןלוש-טנוװָא .ענעסקַאװרעד רַאֿפ
 -שץברַא לעיצעּפס ןוא רעטעברַא עכלעוו
 רעייז ןעמָאקלוֿפרַאֿפ ןעמוק טנגוי-רעט
 רעשיטילַאּפ ,ןלוש עשיטילָאּפ ,גנודליב
 ,רוטלוק רעשיזיֿפ רַאֿפ לוש ,רַאנימעס
 רעשיטילָאּפ רַאֿפ ךעלזיירק עלעיצעּפס
 עצנַאג יד יו טקנוּפ .וו"זַאא עטַאמַארג
 -עיצעּפס ןוֿפ ץענ יד זיא םעטסיס לוש
 -רעד רַאֿפ סעיצוטיטסניא-גנודליב על
 ןטימ ןדנובעגנעמַאזוצ גנע ענעסקַאװ
 ,ןשיטילָאּפ ,ןשימָאנָאקע ןכעלגעט-גָאט
 ,טנגעג רעד ןוֿפ ןבעל ןלַאיצָאס ןוא
 -רעד רַאֿפ ןלוש ענעדײשרַאֿפ יד ןוא
 -סיוא ןוא טריזינַאגרָא ןענייז ענעסקַאװ
 -נעגנירד ןקידירֿפַאב וצ ףיוא טנכערעג
 .טנגעג רעד ןוֿפ ןשינעֿפרעדַאב עקיד

 ןלוש טנװָא
 רענעמָאקלוֿפ רעמ ַא רַאֿפ ןליוו רעד

 קרַאטש זיא גנודליב רעשימעדַאקַא
 ןעמָאנָאטױא ןשידיי ןשיוװצ טלקיװטנַא
 -רַא רעד ןשיוצ לעיצעּפס ןוא טנגעג
 ,טנגוי רעטעב

 -ַאקַא רערעטיירב ךָאנ גנַארד רעד
 ןיא ּפָא ךיז טלגיּפש גנודליב רעשימעד
 םעטסיס רעד ןוֿפ סקואוו ןלענש םעד
 ןיא ןענייז 1945 ןיא .ןלוש טנוװָא ןוֿפ
 -עג טנגעג רעמָאנָאטױא רעשידיי רעד
 1946 ןיא ,ןלוש טנװָא 4 לּכה ךס ןעוו
 -ָאיצקנוֿפ טנגעג רעד ןיא ןיוש ןבָאה
 עקירעי-ןביז 7 ןוא ןלוש-לטימ 6 טרינ

 ןיא .טנגוי רעקידנטעברַא רַאֿפ ןלוש
 -ַאקַא רעייז ןעמָאקלוֿפרַאֿפ ןלוש יד טָא

 ןוֿפ סעצווָאנַאכַאטס גנודליב עשימעד

 ןטריװלָאק יד ןוֿפ ,ןעגנומענרעטנוא יד

 ,ויטקַא טנגוי רעד .,ןטריװ-ווָאס ןוא

 ןלוש עשיטילָאּפ
 ןוֿפ גנואיצרעד עשיגָאלָאעדיא . יד

 רעד ןוֿפ ןטַאדידנַאק ןוא רעדילגטימ יד

 -קַא רַאֿפ גנוטיירגוצ רעייז ןוא ײטרַאּפ

 -עגכרוד טרעוװ טעברַא-יײטרַאּפ רעוויט
 ואוו ,ןלוש עשיטילָאּפ ייר ַא ןיא טריֿפ

 ןיא טייקכעלגעמ ַא ןבָאה רעליש יד
 וצ םרָאֿפ יז רַאֿפ רעכעלטירטוצ ַא

 ןוא עכעלטֿפַאשלעזעג יד ןענרעלרעד

 ןטעװָאס ןוֿפ גנונדרָאנייא עשהכולמ

 יד ,ןַאלּפ רָאי ףניֿפ םעד ,דנַאברַאֿפ

 רעד ןוֿפ סוטַאטס םעד ןוא םַארגָארּפ

 | .ו"זַאא ײטרַאּפ

 רעמָאנָאטױא רעשידי רעד ןיא

 -ילֲאּפ 126 טציא ןרינָאיצקנוֿפ טנגעג

 עטיירגעגוצ רעמ יד רַאֿפ ,ןלוש עשיט

 ךעלזיירק 58 טריזינַאגרָא ןענייז רעליש

 סרוק ןצרוק םעד ןרידוטש וצ ףיוא

 רעשיטסינומָאק רעד ןוֿפ עטכישעג

 ,דנַאברַאֿפ ןטעװָאס ןוֿפ ײטרַאּפ

 -עגסיוא רעד טימ ןריֿפוצנָא ףיוא

 ןוא ךעלזיירק ,ןלוש ץענ רענעסקַאװ

 -ָארּפ רעטרעטײרברַאֿפ רעד טימ ללכב

 -עלטנגעג רעד טָאה טעברַא-עדנַאגַאּפ

 ןייז ןוֿפ טלייטעגסיוא טעטימָאק רעכ

 /200 ץנעגילעטניא רעד ןוֿפ ,וויטקַא

 ,ןטסידנַאגַאּפָארּפ עטסקיאעֿפ ןוא עטסעב

 -ימעס עלעיצעּפס ןֿפַאשעג ןענייז סע

 ןעמוקַאב ןטסידנַאגַאּפָארּפ יד ואוו ןרַאנ

 -יֿפילַאװק ,שזַאטקורטסניא ןקיטיונ םעד

 עשיגָאגַאדעּפ ןוא עשידָאטעמ עטריצ

 ,ףליה

 ןרינָאיצקנוֿפ ךעלזיירק עכעלצונ
 .ןסַאמ עקידנטעברַא ערעטיירב יד רַאֿפ
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 "רעש, א ןצנאט רעדניק רענַאשזדיבעריב

 טנגעג רעד ןיא ןבָאה ,לשמל ,1946 ןיא

 -גוה רעכעה טעברַא רעייז טקידנערַאֿפ
 םעד ןענרעלרעד ףיוא ךעלזיירק טרעד

 ןוא ןַאלּפ ןקירעיֿפניֿפ םעד ןגעוו ץעזעג

 -סקלָאֿפ יד ןעלקיװטנַא ןוא ןלעטשֿפױא
 ןרָאי יד ןיא ר"ססֿפ ןוֿפ טֿפַאשטריװ
 ךעלזיירק עקיזָאד יד ןיא ,1950---+6
 יעכעלטנגוי 897 טנרעלעג ךיז ןבָאה

 -נעצ טנגעג רעד ןיא ןטעברַא טציא
 עכעלנגוי יד ואוו ,ךעלזיירק רעקילד

 -רעד ,עטָאמַארג עשיטילָאּפ ןשרעהַאב

 -על-םזיסקרַאמ ןוֿפ תודוסי יד ןענרעל

 ,םזינינ

 לוש-רוטלוקזיֿפ
 םעד ןוֿפ גנולקיװטנַא עטצעל יד

 -ָאטיױא רעשידיי רעד ןיא ןזעוו-לוש

 -נָא גנודנירג יד זיא טנגעג רעמָאנ

 "יבָאריב טָאטש רעד ןיא 1947 גנַאֿפ

 רעכעה .לוש-רוטלוקזיֿפ ַא ןוֿפ ןַאשזד

 טָא ןיא ךיז ןענרעל עכעלטנגוי 0

 לוש יד ןיוש טָאה לָאמ ייווצ ,לוש רעד .

 "רעד עריא טרירטסנָאמעד ךעלטנֿפע

 .ןעגנוכיירג

 טרָאּפס
 -רוטלוקזיֿפ רעד ןוֿפ גנודנירג יד

 -ַאב וצ ידּכ קיטיונ ןרָאװעג זיא לוש
 רעד ןוֿפ ןשינעֿפרעדַאב יד ןקידירֿפ
 -רַאֿפ סָאװ ,עכעלטנגוי לָאצ רעסיורג

 ןטרָאּפבס ענעדײשרַאֿפ טימ ךיז טמענ

 סיקס
 רעמָאנָאטײױא רעשידיי רעד ןיא

 לָאצ יד גָאט וצ גָאט ןוֿפ טסקַאװ טנגעג
 רעייז ןעגנערברַאֿפ סָאװ ,עכעלטנגוי
 ןוא סמוידַאטס יד ףיוא טייצ עײרֿפ
 ןבָאה רעטניוו ןקירָאֿפ .רעצעלּפ -טרָאּפס

 רעד ןוֿפ רעטעברַא עכעלטנגויי 0

 ןטיול ןוויטַאמרָאנ יד ןבעגעגּפָא טנגעג
 "ץוש ןוא טעברַא וצ טיירג; סקעלּפמָאק
 -טנגוי טנזיוט 10 רעכעה .סעשזיל ףיוא
 ןוֿפ טסנוק יד טשרעהַאב ןבָאה עכעל

 -מָאק, יד .(סיקס) סעשזיל ףיוא ןייג
 -ידיי רעד ןוֿפ עכעלטנגוי ןוא ןטסיגוי
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 רעד ןוֿפ לושלטימ

 -סיוא ןבָאה טנגעג רעמָאנָאטױא רעש
 סָאװ ,סעזַאבסעשזיל 00 טַאטשעג
 -יל רָאּפ טנזיוט 2.5 רעכעה ןגָאמרַאֿפ
 ,סעשז

 -טרַאּפכ עשיטסינָאינוי-דיירט
 שינעגעגַאב

 -עג טבעלעגֿפױא זיא סרעדנוזַאב

 טעברַא-טרָאּפס ןוא רוטלוקזיֿפ יד ןרָאװ

 זַא ,ןגָאז וצ גונעג .רעמוז ןוא גנילירֿפ

 -נָא ןבָאה טסעמרַאֿפ ןעניײרַאֿפָארּפ ןיא

 .טנגוי טנזיוט 5 רעכעה ןעמונעג לייט

 .עכעל

 -זיֿפ ןוא סעקינרוטלוקזיֿפ עגנוי יד

 -יבָאריב טָאטש רעד ןוֿפ סעצינרוטלוק

 -בא ,רעקסנינעל ןוֿפ ךיוא יו ,ןַאשזד

 ערעדנַא ןוא רעשטיווָאדימס ,רעשטול

 לײטנָא ןבָאה טנגעג רעד ןוֿפ ןענָאיַאר

 ןעגנוטסעמרַאֿפ ייר ַא ןיא ןעמונעג

 ערעייז ןוֿפ דובּכ םעד קידנקידײטרַאֿפ

 -נוטסעמרַאֿפ עקיזָאד יד .ןוויטקעלָאק

 ןאשזדיבעריב טָאטש

 טנגעג רעזדנוא זַא ,ןזיֹווַאב ןבָאה ןעג
 עקיאעֿפ רָאג זיב ךס ַא טגָאמרַאֿפ
 ,טייל-טרָאּפס

 ןוויטקעלַאק טרָאּפכ עטסקיטכיװ

 ענעטירשעגרָאֿפ יד ןוֿפ רענייא
 -טרָאּפס רעד זיא ןוויטקעלָאק-טרָאּפס
 רָאי יירד ןיוש ."רעקידעמ , וויטקעלָאק

 ןטלַאה "רעקידעמ, יד יװ ,דנַאנַאכָאנ
 -טנגעג ןוֿפ ןָאֿפ עקידנעײגרעבירַא יד
 -טנגעג ןוֿפ ןוא גוימָאק ןוֿפ טעטימָאק

 ןוא רוטלוקזיֿפ ןוֿפ טעטימָאק ןכעל

 רעטשרע רעד ןיא ןזיולב .טרָאּפס

 -טרָאּפס רעד ןוֿפ רעדילגטימ 230 ןבָאה

 ןבעגעגּפָא "רעקידעמ, טֿפַאשלעזעג

 סקעלּפמָאק ןטיול ןוויטַאמרָאנ עלַא

 -ַאב ."ץוש וצ ןוא טעברַא וצ טיירג;

 ךיז ןבָאה ןעגנוכיירגרעד עקידנטייד

 -לעזעג טרָאּפס יד ןגָאלשרעד ךיוא

 -רַא, ,"םַאלֿפ; ,"וויטָאמָאקָאל , ןטֿפַאש

 ,"קיוועשלָאב; ,"ןוורעזער-סטעב
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 1946 ילוי ןיא עדַאיקַאטרַאּפס יד

 טריֿפעגכרוד זיא ילוי שדוח ןיא
 רעכלעוו ןיא ,עדַאיקַאטרַאּפס ַא ןרָאװעג
 ךעלגניי 110 ןעמונעגלײטנָא ןבָאה סע
 טינ ןוא ןלוש-לטימ יד ןוֿפ ךעלדיימ ןוא
 יד ,טנגעג רעד ןוֿפ ןלוש-לטימ עלוֿפ

 -גוא זַא ,ןזיוװַאב טָאה עדַאיקַאטרַאּפס
 טצעש רוד רעקידנסקַאװרעטנוא רעזד
 .ןזעוו-רוטלוקדזיֿפ םעד ךויה

 לָאבײלַאװ ,לָאב"סוֿפ

 רעשטיווָאדימס ןוֿפ עכעלטנגוי יד
  -סיוא ןבָאה ןענָאיַאר רעשטולבָא ןוא

 -ינַאגֹרָא ,רעצעלּפ לָאב-ילַאװ טַאטשעג

 טריֿפעגכרוד ,סעדנַאמָאק לָאבסוֿפ טריז
 .ןעגנוטסעמרַאֿפ-ָאלעוװ

 ןוא ןַאשזדיבָאריב טָאטש רעד ןיא
 -ָאק-לָאבסוֿפ11 ןליּפש ןענָאיַאר יד ןיא

 ,סעדנַאמָאק לָאב ילַאװ 25 ןוא סעדנַאמ
 -רָאֿפ ןענייז געט 25 ןוֿפ ךשמ ןיא

 -נוטסעמרַאֿפ טנגעג רעד ןיא ןעמוקעג
 -נַאמָאק לָאבסוֿפ עטסעב יד ןשיװצ ןעג
 ,טנגעג רעד ןיא טרָא ןטשרע ןרַאֿפ סעד
 יד ןעמונרַאֿפ טָאה טרָא עטשרע סָאד
 טֿפַאשלעזעג-טרָאּפס רעד ןוֿפ עדנַאמָאק
 ,"וװיטָאמָאקָאל

 טַאמכַאש

 ךס ַא ןעז ןעמ ןָאק ןטנװָא יד ןיא
 ,עכעלטנגוי רעטנורעד ,עקידנטעברַא

 ,רינרוט-ךַאש רעד .ךַאש עיטרַאּפ ַא ייב
 טנגעג רעד ןיא ןעמוקעגרָאֿפ זיא סָאװ
 ,ס רעטסײמסָארג םנוֿפ ליײטנָא ןטימ
 טָאטש רעד ןיא זַא ,ןזיװַאב ןבָאה ,רָאלֿפ

 רעכעה ןַארַאֿפ ןענייז ןַאשזדיבָאריב
 ןיא .ןטסיטַאמכַאש עקיאעֿפ טרעדנוה
 טַאטשעגסיױא טציא זיא ןַאשזדיבָאריב
 -ךַאש רַאֿפ בולק רעלעיצעּפס ַא ןרָאװעג

 .רעליּפש

 ןבולק ןוא ןלַאז-ןעייל ,ןקעטָאילביב

 סָאװ ,ןענרעל םוצ טשרוד רעד

 רעצנַאג רעד ךרוד טקרַאטשרַאֿפ טרעוו

 ריא ןוא טנגעג ןוֿפ טעברַא ױבֿפױא

 ריא ,ןרעדנַא ןשיווצ ,טניֿפעג ןזעוו-לוש

 םענעסקַאװעגסױא םעד ןיא קורדסיוא

 רעצנַאג רעד ןוֿפ ךוב םוצ סערעטניא

 "יוא רעשידיי רעד ןוֿפ גנורעקלעֿפַאב

 רעד ןוֿפ לעיצעּפס ןוא טנגעג רעמָאנָאט

 -ערגרַאֿפ ןקעטָאילביב לָאצ יד .טנגוי

 "ייל לָאצ רעד טימ ןעמַאזוצ ךיז טרעס

 .רענע

 עשידיי יד ןיוש טָאה 1947 גנַאֿפנָא
 -ביב 29 טגָאמרַאֿפ טנגעג עמָאנָאטיױא
 -רוטלוק 6 ,ןלַאזןעייל 44 ,ןקעטָאיל

 ,ןבולק 22 ןוא רעזייה

 קעטָאילביב עכעלטנגעג טּפיוה יד

 ךיז טניֿפעג ןעמָאנ סמכילע םולש ףיוא

 רעד ןיא סַאג רעלַארטנעצ רעד ףיוא
 ַא טמענרַאֿפ ןוא ןַאשזדיבָאריב טָאטש
 -ביב יד .זיוה טרעיומעג גיקָאטש ייווצ
 ןוֿפ דנָאֿפ רעכיב ַא טגָאמרַאֿפ קעטָאיל

 110 וצ בורק .רעדנעב טנזיט 0

 רעדניק ןטימ ןעמַאזוצ) ןעמענ טנזיוט-

 .עשידיי 223000 רעטנורעד (לײטּפָא

 -טרעוו ךס ַא ןַארַאֿפ ןענייז ייז ןשיווצ
 ,רעכיב עקינייא .ןרַאלּפמעזקע עלוֿפ

 ןענייז ,קרעוװ סמכילע םולש ,רעגײטשַא
 ןוֿפ סעבַאגסיױא עלַא ןיא טעמּכ ןַארַאֿפ
 סע .רעדנעל ןוא ןרָאי ענעדײשרַאֿפ
 לייט רעקידנטיידַאב ַא ןַארַאֿפ זיא
 ,שיסור ,שיאערבעה ףיוא)  ַאקיַאדוי
 ךיוא זיא ָאד (.דנַאא ןײטַאל ,שטייד

 -ָאירעּפ עשידיי לסיב שּפיה ַא ןַארַאֿפ
 ,קיד

 טנידַאב לײטּפָא-טנעמַאנָאבַא רעד

 -ייז טעברַא ןוא ןטנענָאבַא 900 רעכעה
 ךוזַאב רעכעלגעט רעד .וויסנעטניא רע

 .רעכיוה ץנַאג ַא ָאד זיא
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 םרַאֿפ רעװיטקעלָאק ַא ןוֿפ סעבלוב

 עשיטעיווָאס ,סעטַאד עקיטכיוו וצ

 -עיצעּפס טריזינַאגרָא ןרעוו ,םיבוט-םוי

 -ַאטָאֿפ ןוא ןעגנולעטשסיוא רעכיב על

 ןעגנולעטשסיוא עכלעזַא ,ןשזַאטנָאמ

 ןוֿפ גָאט םעד טעמדיוועג ןעוועג ןענייז

 -ילַאטס רעד ,יַאמ ןטשרע םעד ,ןוחצנ

 ,ןיקסװָאקַאיַאמ ,עיצוטיטסנָאק רעשינ

 -ַארקענ .ןעמכילע םולש ,ןצרּפ ,ןיקרָאג

 שנעלַאֿפעג יד ןוֿפ קנעדנָא םעד ,ןווָאס

 .ו"זַאא רעביירש עשידיי טכַאלש ןיא

 ַא ןַארַאֿפ זיא קעטָאילביב רעד ייב

 ,טכוזַאב טוג טרעוו סָאװ ,לַאז-ןעייל

 םניא ןרעװ רענעיל םעד ףליה וצ

 רידנעמָאקער ןעגנָאהעגסיוא לַאז-ןעייל

 -רַאֿפ ףיוא רוטַארעטיל ןוֿפ ןעלטעצ
 ןַארַאֿפ ָאד ןענייז סע .ןטיבעג ענעדייש

 ןטינשסיוא ,סעקעטָאטרַאק עלעיצעּפס

 ,סעמעט ערעדנוזָאב ףיוא ןעגנוטייצ ןוֿפ

 -נולעטשסיוא שזַאטנָאמ עטרירטסוליא
 -ַאגרָא 1946 ןיא ןענייז ָאד .לג"דא ןעג

 םעד ןגעװ סעיצקעל ןרָאװעג טריזינ

 -ידיי רעד ןגעוו ,ןָאיַאר רעקסווָארַאבַאכ

 םעד ןגעוו ,טנגעג רעמָאנָאטױא רעש

 ,ווײזַאא רָאיֿפניֿפ ןשינילַאטס םעיינ

 קעטָאילביב יד טָאה 1947 גנַאֿפנָא

 -עטיל ןשידיי ןסיורג ַא טנדרָאעגנייא

 עשידיי ןכלעוו ףיוא ,טנווָא ןשירַאר

 .קרעוו ערעייז טנעיילעג ןבָאה רעביירש

 טימ ןעגנַאגעגכרוד זיא טנװָא רעד

 קעטָאילביב יד ןוא ,גלָאֿפרעד סיורג

 "וצנייא רעטייוו ףיוא ףיוא העדב טָאה

 עכלעוַא טייצ וצ טייצ ןוֿפ ןענעדרַא

 | ,ןטגווַא

 טריטסיױקע קעטָאילביב רעד ייב

 רעד רַאֿפ עירָאטקעל עקידעטש אץ

 -סיורַא ָאד ןענייז סעיצקעל טימ .טנגוי

 -ָאריב; ןוֿפ רָאטקַאדער רעד ןטָארטעג

 ןגעו) רעלימ 'ח "ןרעטש רענַאשזדיב

 -נעמיש רָאטקעל רעד ,(יקרָאג םיסקַאמ

 עגנוי יד; ךוב סוװעיַאדַאֿפ ןגעוו) ָאק

 -ָאק טנגעג ןוֿפ רעוט רעד ,(?עידרַאװג

 סָאד;) ןילכַאר 'ח גוימָאק ןוֿפ טעטימ

 -עווָאס ןגנוי םנוֿפ םינּפ עשילַארָאמ

 -רעד ןגעוו ןינילַאק ,ח, ,"רעגריב ןשיט

 עיצקעל רעדעי וצ .(דנַא"א ?גנואיצ

 .רעכיב עסיורג ַא טיירגעגוצ טרעוו

 | .גנולעטשסיוא
 ךיז טניֿפעג קעטָאילביב רעד ייב

 םענעגייא ןַא טימ לײטּפָא-רעדניק ַא

 טָאה קעטָאילביב רעדניק יד .לַאז-ןעייל

  ףשידיי ןירעד) רעכיב דנָאֿפ ןסיורג ַא

 -ניק טריזינַאגרָא ןרעוו ָאד (7,000 ייב

 -רעכיב ,ןצנערעֿפנַאק ,סנגרָאמירֿפ רעד

 טימ סענירָאטקױװ .,ןעגנולעטשסיוא

 ,וו"זַאא סעימערּפ

 ףיוא קעטָאילביב עכעלטנגעג יד

 טָאטש רעד ןוֿפ ןעמָאנ סמכילע םולש

 טניד ןוא ןָאט םעד טיג ןַאשזדיבָאריב
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 "םכילע-םולש, ןעמָאנ ןֿפױא קעטָאילביב-הכולמ

 -ביב ערענעלק יד רַאֿפ ליּפשיײיב סלַא

 ףרעטנעצ ענָאיַאי יד ןוֿפ ןקעטָאיל
 ַא .ויזַאא ןטריװלַאק יד ,םיבושי יד

 סָאװ ,טכירַאב םעד ןוֿפ ןגוצסיוא רָאּפ

 -ָאק ןַאשזדיבָאריב רענַאקירעמַא רעד

 ןעמוקַאב 1946 ןטימ ןיא טָאה טעטימ

 -יילק ַאזַא רענייא ןוֿפ ןַאשזדיבָאריב ןוֿפ

 -ייל םעד ןבעג טעוװ ,קעטָאילביב רענ

 רעסיורג רעד ןגעוו ףירגַאב ַא רענע

 טרענעלק יד טָא סָאװ ,עלָאר-רוטלוק

 רעשידיי רעד ןיא ןליּפש ןקעטָאילביב

 -ַמִא טכירַאב רעד .טנגעג רעמָאנָאטיױא

 יד טבײרשַאב ,ןייוטיור 'ח רעבעג

 .ןַאקָאריב בושי םעד ןוֿפ קעטָאילביב

 ךרע ןַא ,לטעטש קידנסקַאװ לענש ַא

 רעסיורג רעד ןוֿפ וצ-חרזימ ליימ 0

 ןיא) טגלָאֿפ יו ,עשטולבא עיצנַאטס

 -:(ייט

 קעטָאילביב בושי רענַאקָאריב יד;

 רעייז טינ רעכיב לָאצ רעד טיול זיא

 "יירגרעד עשּפיה יז טָאה ךָאד .סיורג

 -רַא יד ןענידַאב םעד ןיא ןעגנוכ

 ןוֿפ רעליש יד ,בושי םנוֿפ עקידנטעב

 -לָאק יד ,לוש-לטימ רענַאקָאריב רעד

 טריװלָאק ןשינכש םנוֿפ סעקינטריוו

 םנוֿפ רעשיֿפ ןוא רעגעי יד ,"ןבעל יינ;

 .ןַאליַאק בושי-עגיַאט ןטייוו

 ,גָאט ןדעי ןֿפָא זיא קעטָאילביב יד

 רעד ןוֿפ ןירעטלַאװרַאֿפ עקירעיגנַאל יד

 טענווָאװל הרש ןירערעל יד .קעטָאילביב

 רענעייל יד טרידנעמָאקער .,ןייטשיולב

 ןענעייל וצ סָאװ

 טָאה רָאי עכעלטע עטצעל יד רַאֿפ

 ןשּפיה ַא ןֿפַאשעג קעטָאילביב-בושי יד

 -ישזניא ןענייז סָאד ,רענעייל וויטקַא

 -ריּפָאּפ רעד ןוֿפ רעוט עשינכעט-רעינ

 -ַאוניא ,סעטסָאבעלַאב-בוטש .,קירבַאֿפ

 -למ רעשידנעלרעטָאֿפ רעד ןוֿפ ןדיל

 ןסַאלק ערעטלע יד ןוֿפ רעליש ,המח

 ט .דנא"א

 קעטָאילביב יד ןכוזַאב טֿפַא רעייז

 .רעלוֿפ-טינ רעקיטרַא רעד ןוֿפ רעליש

 טקידירֿפַאב סע עכלעוו ,לוש-לטימ

 .קעטָאילביב לוש יד טינ ןיוש
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 רענעייל ערעגנוי יד טימ ךיילגוצ

 קעטָאילביב-בושי רעד ןיא ןיירַא טמוק

 ,רוד רעטלַא רעד ךיוא

 יד ךיוא טנידַאב קעטָאילביב יד

 ,םיבושי עקימורַא יד ןוֿפ עקידנטעברַא

 יירד טלייטעגסיוא טָאה קעטָאילביב יד

 עכלעוו ,ךעלקעטָאילביב עכעלגעווַאב

 "ןבעל יינ; טריוולַאק םעד ןענידַאב

 ןוא ןַאליַאק בושי עגייט ןטייו םעד

 ,עגייט רעד ןיא רעטײרגרָאֿפ-ץליהעג יד

 -ַאב יד ןסַאּפוצ טעז ןירעטלַאװרַאֿפ יד

 -נָאק םוצ ךעלקעטָאילביב עכעלגעוו

 -ײמעגלַא רעסיוא :רענעיײל טנעגניט

 -טֿפַאשלעזעג ןוא קיטסירטעלעב רענ

 טלייט ,רוטַארעטיל רעשיטילָאּפ-ךעל

 טריוולָאק ןרַאֿפ ,ליּפשיײיב םוצ ,סיוא יז

 ,רוטַארעטיל עכעלטֿפַאשטריװדנַאל ---

 ןוא רעשיֿפ ,רעגעי רענַאליַאק יד רַאֿפ

 יד ןגעװ רעכיב -- רעלטכיצנעניב

 ",ןטעטילַאיצעּפס עקיזָאד

 ןוא ןלַאזןעייל ,ןקעטָאילביב יד

 ןרעטנעצ עטכע ןרָאװעג ןענייז ןבולק

 -ֿפיוא ןוא רוטלוק ןטײרּפשרַאֿפ ןוֿפ

 ןסַאמ עקידנטעברַא יד ןשיווצ גנורעלק

 ,טנגעג רעמָאנָאטױא רעשידיי רעד ןוֿפ

 -ןצנײרַא ןגינעגרַאֿפ ַא ללכב זיא סע

 לעיצעּפס ,קעטָאילביב ַא ןיא ןעמוק

 -ןעייל יד ןיא ,ןטנוװָא רעטניוװ יד ןיא
 ,טמַארעגֿפױא ,ןייר זיא ןבולק ןוא ןלַאז

 ןרעה ןעמ ןעק ָאד ,קיטכיל ןוא םערַאװ

 -נָאק ַא ,סעיינ עטצעל יד ָאידַאר ךרוד

 -ַארעטיל ַא רעדָא לקיטרַא ןַא ,טרעצ
 -כרוד ןרעוו ָאד ,גנורילסנַארט עשיר
 -ךַאש ,ןגַארטרַאֿפ ,סעיצקעל טריֿפעג

 ,לג"דא סעיצַאטלוסנָאק ,ןרינרוט

 שינעטנעק טננעג רַאֿפ ייזומ
 שיצוטיטסניא רוטלוק עשידיי יד

 טנגעג רעמָאנָאטױא רעשידיי רעד ןוֿפ
 רַאֿפ ייזומ רענַאשזדיבָאריב רעד זיא
 זיא ייומ רעד טָא .שינטנעק טנגעג
 .1945 עדנע טשרע ןרָאװעג טעדנירגעג

 ןַאשזדיבעריב ןיא קנַאב רָאּפשּפָא ןַא ןיא |
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 -עקַאב וצ זיא ייזומ ןוֿפ עבַאגֿפױא יד

 ןוא ערָאלֿפ רעד טימ רעכוזַאב יד ןענ

 -ַאנ עריא טימ ,טנגעג רעד ןוֿפ ענוַאֿפ

 ןוא עירטסודניא ,,רעמיטכייר - רוט

 -עּפס טָאה רע ןוא .,טֿפַאשטריװדנַאל

 .ןקעווצ יד טָא רַאֿפ ןלײטּפָא עלעיצ

 -יונ יד טָאה לײטּפָא-רוטַאנ רעד

 -ַארגָאעג רעד ןגעו ןלַאירעטַאמ עקיט

 עריא ,טנגעג רעד ןוֿפ עגַאל רעשיֿפ

 רעד ןגעוו .ןעגנוגנידַאב עשיטַאמילק

 -יובעגנייא רעד ןוֿפ גנולעטשנעמַאזוצ

 -לעֿפַאב רעטרעדנַאוװעגנייא ןוא רענער

 ,(עיֿפַארגָאנטע) גנורעק

 לײטּפָא - רעשיגָאלָאטנַאעלַאּפ רעד

 -רוא יד ןגעוו ןטַאנָאּפסקע טלַאהטנַא

 סָאװ ,(טנָאמַאמ רעד יוװ) תויח עטלַא

 -רַאֿפ ןיא טנגעג יד טניױאווַאב ןבָאה

 יד טימ ךיוא ןוא ןטייצ עשירָאטסיה

 רעקיטציא רעד ןוֿפ וו"זַאא לגיײֿפ ,תויח

 ערָאלֿפ רעד ןגעוו לײטּפָא רעד .טייצ
 ןוֿפ ןטַאנַאּפסקע טלַאהטנַא טנגעג ןוֿפ

 ,רענרעק ,ןעמולב ,רעמייב םינימ עלַא

 ןוֿפ ןסקיוװעג םינימ עלַא ןוא ןסנירג

 ,ללכב טנגעג

 ַא טָאה לײטּפָא רעשיגָאלָאָאז רעד

 "עג עלַא ןוֿפ עּפַאמ עטרילַאק עסיורג

 ןוא ןלַארענימ עכעלצינ ןוֿפ רעטרעדזיֿפ

 םינימ 50 עכלעוו ןוֿפ ןרעטסומ ךיוא

 ,טנגעג רעד ןוֿפ ןלַארענימ עכלעזַא ןוֿפ

 -ַאיד ,טיזענגַאמ ,טיֿפַארג ,ץרַאנזייא יוו

 ,לָאטשירק ,למרימ ,טינַארג ,ןליוק טנַאמ

 ,וו"זַאא ץרַא-יילב ,ץרַא-ןיצ ,שיֿפשַאי

 רעד ןוֿפ גנואיוב; ליײטּפָא רעד
 טלַאהטנַא "טנגעג רעמָאנָאטױא רעשידיי

 -ער עקיטכיו עלַא ןוֿפ ןטַאנַאּפסקע

 סעיצַאמַאלקָארּפ ןוא ןטנעמוקָאד גנוריג

 ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ רעדליב ,1928 טניז

 -נַאװנייא ,רעדנַאװרעביא ,ןשינעעשעג

 -רעטנוא ,ןעגנואיוב ,ןטקנוּפ-סגנורעד

 רעד ןוֿפ ןרָאי עטשרע יד ןוֿפ ןעגנומענ

 טַאלבדלָאג השמ רעלטסניק-עניב רעד
 ןאשזדיבעריב ןוֿפ

 -טנַא עקידרעטעּפש יד ןוֿפ ןוא גנואיוב

 ןעמַארגַאיד ןוא רעדליב .ןעגנולקיוו

 גנולקיװטנַא עלערוטלוק יד  ןזייװַאב

 רעשידיי רעד ןוֿפ סעיצוטיטסניא ןוא

 ,טנגעג רעמָאנָאטיױא

 רוטלוק רעשידיי רַאֿפ לײטּפָא רעד

 יד ןוֿפ ןדיי יד ֹוצ טעמדיוועג זיא

 ןוא רעטלַאלטימ ןכרוד ,ןטייצ עטסטלע

 -ָאמ רעד וצ זיב ,דנַאלסור ןשירַאצ

 דנַאברַאֿפ ןטעוװָאס םעד ,טייצ רענרעד

 .טנגעג רעמָאנָאטױא רעשידיי רעד ןוא

 ןגעוו רעדליב טלַאהטנַא ליײטּפָא רעד
 ןענערברַאֿפ סָאד) ?עֿפ-ַאד-ָאטוַא; רעד

 עשידיי ןוֿפ ,(ןעינַאּפש ןיא ןענַארַאמ ןוֿפ

 -ָארײא רעכעלרעטלַאלטימ ןיא סָאטעג

 רעגייטש-סנבעל ןשידיי ןטלַא ןוֿפ ,עּפ

 ,וו"זַאא

 -ןשטנעמ יד ןוא ןדיי, לײטּפָא רעד

 יד ןגעוװ ןטַאנָאּפסקע טָאה "רוטלוק

 יו ןדיי עכלעזַא ןוֿפ ןעגנורעייטשייב

 ךירנעה ,ַאזָאניּפש ךורב ,סקרַאמ לרַאק
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 ,וײזַאא ןייטשניבור ,ןָאסלעדנעמ ,ענייה
 -ַאג עלעיצעּפס ַא טָאה לײטּפָא רעד

 ,רעביירש עשידיי ןוֿפ ןטערטרָאּפ יירעל

 רעד ןוֿפ רעלטסניק ,רעוט-רוטלוק

 ,רוטלוק עיצולָאװער-רַאֿפ
 קלָאֿפ עשידיי סָאד, לײטּפָא רעד

 "המחלמ רעשידנעלרעטָאֿפ רעד ןיא
 ןדלעה עשידיי יד וצ טעמדיוועג זיא
 -ַאֿפ ןענייז ָאד .דנַאברַאֿפ ןטעװָאס ןוֿפ
 קינוװָאקלָאּפ לַארענעג ןוֿפ רעדליב ןַאר

 -רַאוװג ,לַאגזיורב קינוװָאקלָאּפ ,רעזיירק

 עידרַאװג ,ץיוורוג קינוװָאקלָאּפ עיד
 ןוֿפ דלעה ,יקסנוגַארד דוד קינווָאקלָאּפ
 ,ןיקשטַאװַאל טעברַא רעשיטסילַאיצָאס

 קינזער םייהדלַאו ןוֿפ קינטריװלָאק
 ,וו"זַאא

 ייזומ רענַאשזדיבָאריב רעד שטָאכ
 טריטסיקע שינטנעק טנגעג רַאֿפ
 ךָאד רע זיא ,טייצ עצרוק ַא טשרע
 ייזומ ןוֿפ רעכוזַאב יד .רעלוּפָאּפ רעייז
 -יוט ןוא רעטנזיוט יד ןיא ןכיירגרעד
 טמענרַאֿפ ייזומ רעד .רָאי ןדעי רעטנז
 -רוטלוק םניא טרָא קיטכיוו ַא טציא

 -רעמָאנָאטױא רעשידיי רעד ןוֿפ ןבעל
 ,טנגעג

 גנורליב-סקלָאֿפ רַאֿפ טעשזדוב
 -לוש רעד ןוֿפ סקואוו רעלענש רעד

 -רענעקכַאֿפ ןוא רערעכעה ,םעטסיס
 רַאֿפ ןטלַאטשנַא-ןרעל ,גנודליב רעש
 ןבולק ןוא ,ןקעטָאילביב ,ענעסקַאוװרעד
 ףיוא טלגיּפשענּפָא טייז ןייא ןוֿפ טָאה
 הכולמ םעד ןוֿפ סקואוו ןקידרדסּכ םעד

 ,רעד ןוֿפ גנודליב-סקלָאֿפ רַאֿפ טעשזדוב
 ןוֿפ ןוא ,טנגעג רעמָאנָאטױא רעשידיי
 -נסקַאװ יד ןבָאה טייז רעטייווצ רעד
 רַאֿפ ןעגנורינגיסַא טעשזדוב עקיד
 -עגטימ ליֿפ ןקעווצ סגנודליב-סקלָאֿפ

 -לוק יד ןרעלענשרַאֿפ וצ ףיוא טקריוװ

 .טנגעג רעד ןוֿפ גנולקיװטנַא עלערוט

 ַאזַא זַא ,ןכיירטשרעטנוא וצ קירעביא
 הכולמ ןוֿפ סקואו רעלענש קידלַאװג
 ַא ןוֿפ גנודליב-סקלָאֿפ רַאֿפ טעשזדוב
 -עמ זיא טנגעג רעמָאנָאטױא רעשידיי
 ןיא יו ,הכולמ יד ןעוו ,זיולב ךעלג
 ןֿפױא טיובעג זיא ,דנַאברַאֿפ ןטעווָאס
 ןוֿפ טייהכיילג רעטולָאסבַא ןוֿפ ּפיצנירּפ
 ןכיילג רעייז טנעקרענַא .רעקלעֿפ עלַא
 -ילָאּפ עלַאנָאיצַאנ ַא טָאה ןוא ,טרעוו
 תודוסי יד ףיוא טיובעג זיא סָאװ ,קיט
 רעד דצמ ףליהטימ רעכעלרעדירב ןוֿפ

 .ערעכַאװש יד רַאֿפ הכולמ רעצנַאג
 עלַאער יד ייז ןבעג וצ ידּכ ,רעקלעֿפ
 "יז ןוֿפ ןסינעג תמאב וצ טייקכעלגעמ
 | .טכער עכיילג ערע
 "רעד זיא ןַאשזדיבָאריב רעדייא = |
 -ָאנָאטױא עשידיי סלַא ןרָאװעג טרעלק
 הכולמ רעד טָאה 1922 ןיא ,טנגעג עמ
 גנודליב רעלַאנָאיצַאנ רַאֿפ טעשזדוב
 ןַאד טניז .לבור ןָאילימ 1.2 ןֿפָארטַאב

 יװ ןסקַאװעג רדסּכ טעשזדוב רעד ןיא
 : טגלָאֿפ

 לבור ןָאילימ 2.4 -- 1924 ןיא
 לבור ןָאילימ 5.2 --- 1925 ןיא

 לבור ןָאילימ 18,4 --- 1946 ןיא
 לבור ןָאילימ 22 --- 1947 ןיא

 רעד ךיז טָאה רָאי ןציירד יד רַאֿפ
 גנודליב-סקלָאֿפ רַאֿפ טעשזדוב הכולמ

 טנגעג רעמָאנָאטױא רעשידיי רעד ןיא
 ,ליֿפ ױזַא לָאמ 10 ףיוא טרעסערגרַאֿפ

 ָאידַאר ,ָאניק ,רעטַאעט
 טרָאװ עשינעצס-שידיי עטשרע סָאד

 -יבָאריב ןייק ןרָאװעג טכַארבעג זיא
 עפורג ַא ךרוד 1922 ןיא ךָאנ ןַאשזד
 -עט רעשידיי רעװקסָאמ ןוֿפ ןטנעדוטס
 עשיטסַאיזוטנע יד טָא .לוש רעלַארטַא
 ַא טכַאמעג ןַאד טָאה ןטנעדוטס עּפורג
 ןשידיי ןקידטלָאמעד םעד ףיוא רוט
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 טימ ןַאשזדיבָאריב ןָאיַאר ןעמָאנָאטיױא
 "וצ ןעמרָאֿפ עניילק ןוֿפ םַארגָארּפ ַא

 .ןטבילַאב ןוֿפ ףליה רעד טימ טיירגעג
 ,דנַאברַאֿפ ןטעווָאס ןוֿפ טסיטרַא-סקלָאֿפ

 .,שימערּפ-ןלַאטס רעד ןוֿפ טנַאערוַאל

 -רַאֿפ ןוא סלעָאכימ .מ .ס רָאסעֿפָארּפ

 רעד .רעטיול .ב .ע טסיטרַא ןלוֿפטסניד
 טָא ןוֿפ גלָאֿפרעד רעכעלנייוועגרעסיוא
 ןכלעוו טימ םזַאיזוטנע םעד ,רוט םעד

 -ֿפױַא זיא ןטסיטרַא עגנוי עּפורג יד טָא

 ןַאשזדיבָאריב ןיא ןרָאװעג + ןעמונעג

 -יונ ןָאיַאר רעד זַא ,ןזיװַאב זיולב טָאה

 .רעטַאעט םענעגייא ןַא ןיא ךיז טקיט

 םעד ןיא טקנוּפ ,1934 יַאמ ןט7 םעד

 ןביוהרעד זיא ןַאשזדיבָאריב ןעוו גָאט

 רעשידיי ַא ןוֿפ הגרדמ רעד וצ ןרָאװעג

 -ֿפיוא ךיז טָאה ,טנגעג רעמָאנָאטױא

 ןקיטציא םנוֿפ גנַאהרָאֿפ רעד ןביוהעג

 הכולמ רענַאשזדיבָאריב ןטסואווַאב

 .רעטַאעט

 -עּפש רָאי 13 טימ ,גָאט וצ טנייה

 םעד ץוח טנגעג עשידיי יד טָאה ,רעט
 ָאניק ענָאיצַאטס 12 ,רעטַאעט הכולמ

 ָאניק עכעלגעווַאב 24 ןוא ןרעטַאעט

 רעקידנטײדַאב ַא טימ .,ןעגנוטכירנייא

 לָאצ עסיורג ַא ןוא ןּפונק ָאידַאר לָאצ
 טימ ןקעדַאב עכלעוו ,ןטקנוּפ ָאידַאר

 עשידיי עצנַאג יד ץענ רעקידעבעל ַא

 -עצס עשידיי סָאד .טנגעג עמָאנַאטױא

 -וצ טציא םורַא ױזַא זיא טרָאװ עשינ

 יד וליֿפַא ,םיבושי עלַא רַאֿפ ךעלטערט

 רעד ןוֿפ עטסטרעדנוזעגּפָא עמַאס

 ,טנגעג
 -קע ןייז ןוֿפ רָאי ןציירד יד רַאֿפ

 רענַאשזדיבָאריב רעד זיא ץנעטסיז

 טגָארט רעכלעוו .רעטַאעט הכולמ

 -עציו םנוֿפ ןעמָאנ םעד ץלָאטש

 .מ .ל טַאר-ןרָאטסינימ ןוֿפ רעציזרָאֿפ

 ןסקַאװעגסיױא קיטכעמ ,שטיוװָאנַאגַאק

 לעיצעּפס ןוא ןטכיזניה עלַא ןיא

 טָאה 1946 ףוס םייב .שירעלטסניק
 םענעגייא ןייז ןעמוקַאב רעטַאעט רעד
 -סיוא לעיצעּפס זיא סָאװ ,ןינב-רעטַאעט

 ןוֿפ רעטנעצ עמַאס ןיא ןרָאװעג טיובעג |

 יב ,ןַאשזדיבָאריב טָאטש-טּפיױה רעד

 רעיושוצ ַא טימ ,סַאג ןינעל רעד
 ַא טימ ,רעצעלּפ-ץיז 500 ףיוא לַאז
 ןרעמיצ) ןבָארעדרַאג ,עניב רעסיורג
 רַאֿפ *ךיז ןצוּפ , ןרָאיטקַא יד עכלעוו ןיא
 טימ ,(עניב רעד ףיוא טירטסיױרַא רעייז
 ,וו"זַאא סעידוטס ,ןטַאטשרַאװ ענעגייא
 -גניק ןרַאֿפ ןעגנוניואוו טימ וליֿפַא ןוא

 טָאה עדייבעג יד .וויטקעלָאק רעלטס

 עכלעוו ,לבור ןָאילימ ייווצ טסָאקעגּפָא
 םעד רַאֿפ ןרָאװעג טרינגיסַא ןענייז
 ,גנוריגער רעשיטעווָאס רעד ןוֿפ קעווצ

 רעשידי רענַאשזדיבָאריב רעד
 ,מ .ל ןוֿפ ןעמָאנ ןֿפױא רעטַאעט הכולמ

 ןסיורג ַא טציא טגָאמרַאֿפ ,שטיווָאנַאגַאק
 קיצכעז ןוא עכעלטע ןוֿפ ויטקעלָאק

 ,ןרָאאטקַא ,ןרָאסישזער עלוֿפטנַאלַאט
 רעריֿפנָא עשירעלטסניק ,סעסירטקַא

 -רַא יד ןבָאה 1946 רָאי ןיא .וו"זַאא

 סָארג ףסוי ןוא דנַאֿפלעה םייח ןטסיט

 רעלוֿפטסנידרַאֿפ, לוטיט םעד ןעמוקַאב

 ?קילבוּפער רעד ןוֿפ טסיטרַא

 רעשידי רעד טָאה 1947 גנַאֿפנָא

 -עש ןייז טרעכיײרַאב רעטַאעט-הכולמ

 -עגוצ ייר ַא טימ וויטקעלָאק ןשירעֿפ

 -- רעוט-קיזומ ןוא -טסנוק ענעגיוצ
 -נעזָאר .יקסנובַאר ןרָאטיזָאּפמָאק יד

 יד טימ ןעמַאװצ .רוקָאנױװ ,דלעֿפ

 רעלטסניק ןוא ןרָאסישזער ענעעזעגנָא

 "נָא רעטַאעט הכולמ רעשידיי רעד טָאה

 50 םורַא ןעמוקַאב ךיוא 1947 גנַאֿפ

 לוש-רעטַאעט רעשידיי רעד ןוֿפ רעליש

 "וטס 16 ייז ןשיווצ --- עװקסָאמ ןיא

 ,1946 ןוֿפ זָאלסױרַא םנוֿפ ןטנעד

 טָאה רעטַאעט הכולמ רעשידיי רעד
 .*ײשרַאֿפ 60 רעביא טריֿפעגֿפױא ןיוש
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 רַאוטרעּפער ןייז .ןעלקַאטקעּפס ענעד
 רעקירעי13 ןייז ןוֿפ טייצ רעד רַאֿפ טָאה
 עכלעזַא ןסָאלשעגניא ץנעטסיזקע

 לאירוא, סווָאקצו .ק :יװ ןסעיּפ
 -לַאה ,"ןירעכַאמ ףושיּכ יד, ,?ַאטסָאקַא
 "טַאהעג הנותח, ,"לגיױוֿפ ליּפש; סניק
 ,"רעקיכלימ רעד היבט; ,ץרּפ .ל .י טיול

 םערָאג ,"סָארֿפע עלערימ , ,"בעל ךיא;
 עטצעל יד .וו"זַאא ?ךעליײרֿפ רעבָא
 ןסעיּפ עכעלדעש ןוא עזָאלנעעדיא יירד

 םעד ןריזילַאעדיא עכלעוו ןסעיּפ ---
 רעגייטש סנבעל ןקידתיבה-לעב ןיילק

 ףיוא טנכערעגסיוא ןענייז עכלעוו רעדָא
 טימ רעיושוצ םעד ןלײװרַאֿפ וצ זיולב

 טָא -- ןטעלּפוק ןוא רעדיל עלַאנַאב
 טקיניירעגסיוא זיא עסעיּפ ןימ רעד
 -ַאעט רעד .רַאוטרעּפער ןוֿפ ןרָאװעג
 ןיא ןַאטעגנײרַא טסנרע טציא זיא רעט
 -עדיא ןֿפַאש וצ עבַאגֿפױא טּפיױה ןייז
 שירעלטסניק ןוא עקיטרעװלוֿפ שיא
 -- ןעלקַאטקעּפס עוויטַאטילַאװק ךיוה
 רעד טימ ןלָאז עכלעוו ןעלקַאטקעּפס

 םעד ןעלגיּפשּפָא טייקטלוב רעצנַאג
 ןשיאעדיא ןשיטעווָאס םנוֿפ טומדלעה

 ,רעטכעט ןוא ןיז עשידיי יד ןוֿפ ,קלָאֿפ
 -עדנַא עלַא טימ ןעמַאזוצ ןבָאה עכלעוו
 -תריסמ ױזַא דנַאל ןוֿפ רעקלעֿפ ער

 ןטנָארֿפ יד ףיוא ןגָאלשעג ךיז קידשֿפנ
 קידײרֿפ ַא ןעמַאזוצ ייז ןעיוב טציא ןוא
 .ןבעל ךעלקילג

 רעד טָאה 1946 .צעד ןט20 םעד
 סָאװ רָאנ ןייז ןיא רעטַאעט רעשידיי
 ןבעגעג ןינב-רעטַאעט םעיינ ןטנֿפעעג
 תיבה-לעב זיא רעוש ערעימערּפ ןייז
 -ירב יד ןוֿפ עסעיּפ יד *טייצ רעד ןוֿפ
 ןוֿפ גנוצעזרעביא רעד ןיא רוט רעד
 גנולעטשרָאֿפ יד .ווָאקניבַאר רעביירש

 ןוֿפ ןרָאװעג ןעמונעגֿפױא םערַאװ זיא
 ,1947 ץרעמ ןט29 םעד .םלוע ןסיורג
 -ערּפ יד טלעטשעג רעטַאעט רעד טָאה

 -ֿפױא, סעשיקרַאמ ץרפ ןוֿפ ערעימ

 םנוֿפ גנולעטש) .*ָאטעג ןיא דנַאטש

 ר"סֿפסר ןוֿפ טסיטרַא ןלוֿפטסנידרַאֿפ

 רעלטסניק -- גנומערוֿפסיױא ,דנַאֿפלעה

 -ַאר רָאטיזָאּפמָאק-קיזומ ,וועשטיבַאס

 טרעדליש עכלעוו עסעיּפ ַא --- (יקסנוב

 ןיא ןדיי יד ןוֿפ ליײטנָא ןוויטקַא םעד
 ןשיטעוװָאס םנוֿפ ףמַאק ןשידלעה םעד

 עשיטסישַאֿפ-שישטייד יד ןגעק קלָאֿפ

 "וצ רענַאשזדיבָאריב יד .סרעּפַאכרַאֿפ

 ןעמונעגֿפיױא עסעיּפ יד ןבָאה רעיוש

 ,גנורעטסיײגַאב סיורג טימ

 1947 גנַאֿפנָא טָאה רעטַאעט רעד

 -עיּפ עשיטעווָאס עטייווצ ַא טיירגעגוצ

 -- וָאנָאעל ,ל ןוֿפ ?עיזַאוװניא; -- עס

 גנומערוֿפסיױא .ןייטש .ַא ןוֿפ לגנולעטש

 -עזרעביא ,סינּפיק .צ רעלטסניק םנוֿפ

 זיא סע .ווָאקניבַאר רעביירש םנוֿפ גנוצ

 ןוֿפ טנווֶא ןַא ןרָאװעג טיירגעגוצ ךיוא

 -ידיי רעד .סרעטקַאניא סמכילע םולש

 -נָא ךעלנע טָאה רעטַאעט הכולמ רעש

 וצ ףיוא ןעלטימ עלעיצעּפס ןעמונעג

 ןַאשזדיבָאריב ןגעוו עסעיּפ ַא ןֿפַאש

 םנוֿפ רַאוטרעּפער םניא זיא טציא זיב

 עסעיּפ ַאזַא רעטַאעט רענַאשזדיבָאריב

 רעלימ .ב רעביירש רעד .ןעוועג טינ
 רעריֿפנָא ןשירעלטסניק ןטימ ןעמַאזוצ

 יד ןקידנערַאֿפ ןייטש .ַא רעטַאעט ןוֿפ

 זיא רע; עסעיּפ רעד רעביא טעברַא

 עסעיּפ יד טָא ."רענַאשזדיבָאריב ַא

 -ָאריב יד ןוֿפ ליײטנָא םעד טרעדליש

 ,המחלמ רעטצעל רעד ןיא רענַאשזדיב

 דנַאברַאֿפנטעװַָאס םניא טגָארט סָאװ

 -למ עשידנעלרעטָאֿפ יד , ןעמָאנ םעד

 טריֿפעגֿפױא טעוו עסעיּפ יד ."המח

 טעוו סָאד ןוא ,ןָאזעס 1947 םניא ןרעוו

 -רוטלוק םניא שינעעשעג ַא ןייז רעכיז

 ,טנגעג רעד ןוֿפ ןבעל

 עטנכערעגסיוא ןביוא יד רעסיוא

 ןָאעס רעטַאעט-1947 םנוֿפ ,ןסעיּפ
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 ןרַאֿפ וָאקניבַאר רעביירש רעד טיירג
 "יז םעד טעמדיוועג עסעיּפ ַא רעטַאעט
 -ַאעט ןשידיי םנוֿפ גָאטרָאי ןטסקיצעב
 -קעּפס טיירגעגוצ ךיוא ןרעוו סע .רעט
 גָאטרָאי ןט20 םעד טעמדיוועג ןעלקַאט
 ןוא עיצולָאװער רעבָאטקָא רעד ןוֿפ

 וטעוװָאס רעד ןוֿפ גָאטרָאי ןט25 םעד
 ןטלַא ןוֿפ .חרזמ ןטייוו ןֿפױא טכַאמ

 -עטשרָאֿפ יד טיײנַאב זיא רַאוטרעּפער
 "ןרעכַאמ ףושיּכ , סנדַאֿפדלָאג ןוֿפ גנול

 ?לגױֿפ-ליּפש; סניקלַאה ןוא

 רעשידיי רענַאשזדיבָאריב רעד
 טלצרָאװעגניײא ףיט זיא רעטַאעט הכולמ
 ןכעלגעטיגָאט ןטימ ןדנוברַאֿפ גנע ןוא

 םניא טנגעג רעד ןוֿפ ןבעל ןלערוטלוק

 -קעלָאק רעד .טרָאװ ןוֿפ ןיז ןטסטיירב

 ,רעלטסניק ,רעוט-רעטַאעט יד ןוֿפ וויט

 ןַא ןעמענ סעסירטקַא ןוא ןרָאיטקַא
 רעכעלטּפַאשלעזעג ןיא ליײטנָא ןוויטקַא
 -רַא רעלוֿפטסנידרַאֿפ רעד .טייקיטעט

 -ָארַא ,ֿפ ןטסיטרַא יד ,סָארג .י טסיט
 ןטערט ערעדנַא ןוא ינױטַאק .י ,סענ
 -נוא ענעדײשרַאֿפ יד ןיא סױרַא טֿפָא
 ןוא ןטריװלָאק ,ןקירבַאֿפ ,ןעגנומענרעט

 ןוֿפ ןעגנוזעלרָאֿפ טימ רעטייוו יױזַא

 -עווָאס ןוא רעשיסַאלק רעשידיי רעד

 -ערטסיורַא יד טָא ,רוטַארעטיל רעשיט

 ןבָאה ןוא רעלוּפָאּפ רעייז ןענייז ןעגנוט
 זיא שיטסירעטקַארַאכ .גלָאֿפרעד סיורג

 ַאזַא ןוֿפ דליב עקידעבעל עדנגלָאֿפ סָאד
 -ָארַא טסיטרַא םנוֿפ גנוטערטסױרַא ןימ
 םנוֿפ קירבַאֿפ-רעטסוש רעד ןיא סענ
 "גָעװ רעיינ, (ויטַארעּפָאָאק) לעטרַא

 : ןָאדרָאג .ש רעביירש ןטנַאקַאב םנוֿפ
 ןט28 םעד ,טייקינייא רעװקסָאמ ןיא)
 ; (1947 ,ץרעמ

 רעד ןעמוקעגניירַא זיא לָאמַאטימ

 :ןדלָאמעג ןוא לעטרַא ןוֿפ רעציזרָאֿפ

 !ןעמוקעג זיא רע ,םירבח ---

 רעד ,סענָארַא זיא סָאד -- "רע;
 ןשידיי רענַאשזדיבָאריב םנוֿפ טסיטרַא
 סעשטיװָאנַאגַאק ףיוא רעטַאעט הכולמ
 יו זיא ,ןסענָארַא ןעמ טעזרעד .ןעמָאנ
 היבט ןקידעבעל ַא ןעזרעד טלָאװ ןעמ
 יו ,םעד טיול םערָאװ ,ןקיכלימ םעד
 ךיז ןלעטש ןדיי רענַאשזדיבָאריב יד

 -ָארַא זיא ,ןהיבט סמכילע םולש רָאֿפ
 יו שממ ןהיבט ןוֿפ לָאר רעד ןיא סענ

 ,ןטסָאמעגנָא
 סענָארַא טמוק ךָאװ ןיא לָאמ ןייא

 .ןעמכילע םולש ןענעײלרָאֿפ לעטרַא ןיא

 יד ןיא זיא טסיטרַא רעד יוװ יױזַא
 -רָאֿפ יד רָאֿפ ןעמוק ,ןעמונרַאֿפ ןטנווָא
 ,סיירעביא-גָאטימ םעד תעב ןעגנוזעל

 זיא ,ןעמוקעגניירַא זיא סענָארַא זַא
 -רַאו םנוֿפ רעמיצ עסיורג סָאד ןיוש
 "עג זיא ןעמ .טקַאּפעג ןעוועג טַאטש
 יד ייב ןענַאטשעג ,ןשיט יד ףיוא ןסעז
 ,גנַאגנײרַא םייב ,טנעוו

 ןזעלעגרָאֿפ סענָארַא טָאה לָאמ סָאד

 .?דלישטָאר ןיב ךיא ןעוו;

 ןיוש טָאה רעטרעוו עטשרע יד ייב
 טָאה ןעמ .רעטכעלעג ַא ןכָארבעגסיוא
 ןרערט שזַא ,ןצרַאה ןלוֿפ ןוֿפ טכַאלעג

 ,רָאנ ,ןגיוא יד ןיא טלעטשעג ךיז ןבָאה
 ןואע -- ,טקידנעעג טָאה סענָארַא זַא
 ףיוא לרעיירד ַא ןעמענ ךיא לעװ ואוו
 -ייא רעדעי .ליטש ןרָאװעג זיא *? תבש
 ןרעווש םעד ןָא טנָאמרעד ךיז טָאה רענ
 -לעוו ןיא ,טיונ רעסיורג רעד ןָא ,לָאמַא
 ,טבעלעג טָאה ןעמ רעכ

 רעװָאקליסַאװ ַא ךָאד זיא סָאד --

 יד ןוֿפ רעצימע טָאה -- ,עטכישעג
 ,טייקליטש יד ןסירעגרעביא סרעטסוש

 .קולירּפ ןיא זדנוא ייב .לשמ ַא --
 ,סדלישטָאר עכלעזַא ךס ַא ןעוועג ןענייז

 ...ץענעמַאק ןיא זדנוא ייב ןוא ---
 -יבָאריב ןיא זדנוא ייב רעבָא ---

 .ָאטינ סדלישטָאר עכלעזַא ןענייז ןַאשזד
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 טסנוק
 רעד ןיא ילבֿפױא רעלערוטלוק רעד

 טָאה טנגעג ררעמָאנָאטױא רעשידיי
 עשיטעווָאס ייר ַא טסולֿפנײאַאב ןיוש
 ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעלטסניק עשידיי
 רעשירעֿפעש רענעבעגעגרעביא טימ
 -עט רעד טעמדיוועג טײקמַאזקרעמֿפױא
 סָאד זיא לייוורעד .ןַאשזדיבָאריב עמ
 -סערג רעד ןוא ,עּפורג עניילק ַא ךָאנ
 טײטשַאב קרעוװ ערעייז ןוֿפ לייט רעט
 ךָאד .ןעגנונכייצ ,ןציקס ,עידוטס ןוֿפ
 טיול ,רָאֿפ ךיז טימ קרעװ יד ןלעטש
 -ָאריב ןטנַאקַאב םנוֿפ גנוצַאשּפָא רעד
 -ַאר לארשי ,טסילַאנרושז רענַאשזדיב
 .-שיאעדיא עקיטכיו ַא ,שטיווָאניב
 -רעקרַאֿפ יז .גנוניישרעד עשירעלסניק
 ןוֿפ םענייא ןטלַאטשעג-טסנוק ןיא ןרעּפ
 -על רעד ןוֿפ ןקורדסיוא עטסלעה יד

 -ילָאּפ רעלַאנָאיצַאנ רעשינילַאס-ןינ

 ,"ןַאשזדיבָאריב, -- קיט
 -ורג רעד ןיא טרָא עלַארטנעצ סָאד

 ןעמענרַאֿפ רעלטסניק ןַאשזדיבָאריב עּפ

 טסילש יז ;ןַאמשרָאג .מ ןוא ןיוועז .ל

 רעלטסניק עגנוי ייווצ יד ןייא ךיוא
 .טילבנעזָאר ןוא ןַאמסיז

 1946 טסוגיוא ,טכירַאב ןייז ןיא
 -יבָאריב רענַאקירעמַא םוצ טקעריד
 -ָאניבַאר לארשי טיג טעטימָאק ןַאשזד

 -עטקַארַאכ עטנַאסערעטניא ןַא שטיוו
 רימ ןוא ,קרעוװ יד טָא ןוֿפ קיטסיר
 -ּפָא יד טָא ,לייט ןיא ָאד ןעגנערב
 ; גנוצַאש

 -לייא ייר ַא ןֿפַאשעג טָאה ןיוועז
 -דנַאל :ןעגנונכייצ-יילב ןוא רעדליב

 -יֿפליֿפ ךיוא ןוא ןטערטרַָאּפ ,ןטֿפַאש
 -רָאּפ ענייז ןיא .סעיציזָאּפמָאק עקירוג
 וצ רָאנ טינ ןיוועז ךיז טדנעוו ןטערט
 -יטש ןוא ןעגנובעלרעביא עכעלנעזרעּפ
 -ָאס רעד וצ רקיע רעד רָאנ ,ןעגנומ
 רע עכלעוו ,קיטסירעטקַארַאכ רעלַאיצ

 ,רעשיגרענע רעד ךרוד טכיירגרעד
 רעטיירב רעד ךרוד ,עיניל רעֿפײטש

 .עיציזָאּפמָאק רעײרֿפ ןוא

 טנכייצ ןטערטרָאּפ עירעס סניוועז .ל

 ,םענרַאֿפ ןטיירב ריא טימ סיוא ךיז

 .טײקיטײזליֿפ רעשיטעשזוס ריא טימ

 -ַאז ַא ןוֿפ טערטרַָאּפ ַא ָאד טעז ריא

 א ןוֿפ טערטרָאּפ ַא ,רָאטקעריד-דָאװ

 ,ןיטסיטרַא ןַא ןוֿפ טערטרַאּפ ַא ,דימש

 -רָאּפ ַא ,רענָאיּפ ַא ןוֿפ טערטרָאּפ ַא
 .וו"זַאא רערעדנַאוװרעביא ןַא ןוֿפ טערט
 טשינ טערטרַָאּפ רעד זיא ןעניוועז רַאֿפ
 טייקכעלנע רעשיזיֿפ ןוֿפ עגַארֿפ ַא רָאנ

 ץלַא ןוֿפ רעירֿפ ,רָאנ ,לעדָאמ רעד וצ

 ,ןשטנעמ םנוֿפ טלַאטשעג ַא ,עמעט ַא --

 -נידַאב עלַאיצָאס עיינ ןיא טבעל סָאװ

 ַא טיוב סָאװ ,ןשטנעמ םנוֿפ ,ןעגנוג
 : ,דנַאל יינ

 -יזָאּפמָאק עקירוגיֿפליֿפ ענייז ןיא

 ,"ךלעֿפ ןיא רידַאגירב רעד; --- סעיצ
 טֿפַאש -- "גנולמַאזרַאֿפ רידַאגירב יד;
 רעיינ רעד ןוֿפ ,ןטלַאטשעג-טסנוק ןיוועז
 -ַאיצָאס יד ףיוא ימ רעשיטסילַאיצָאס
 ךָאנ ןענייז עכלעוו ,רעדלעֿפ עשיטסיל

 ,עגייט ןעוועג ןטכענ
 -רעלרעד וצ גנוגנערטשנָא עֿפיט ַא

 םעד ןוא רוטַאנ יד ןריּפשרעד ןוא ןענ
 רעמָאנָאטױא רעשידיי רעד ןוֿפ ןשטנעמ
 ןוֿפ קרעו עלַא ךרוד טגנירד טנגעג
 טָאה ןיוועז .רעלטסניק ןקיזָאד םעד
 רעד טימ ןדנוברַאֿפ גנע שירעֿפעש ךיז
 רעגַאב ןקרַאטש ַא טָאה רע .טנגעג
 עיינ סָאד ןקירדוצסיוא שירעלטסניק
 -עג טרעוו סָאװ ,ןבעל עשיטסילַאיצַאס
 רעמָאנָאטױא רעשידיי רעד ןיא ןֿפַאש
 ,טנגעג

 טָאה ןַאמשרָאג .מ רעלטסניק רעד

 יד ןרעדליש סָאװ ,קרעו לטניב םניא
 -עגנײירַא ,טנגעג עמָאנָאטױא עשידיי
 -ָאטילָאטיױא ,ןטֿפַאשדנַאל ענייז טכַארב
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 -טע ךיוא ,ןלעמעג-שַאוג ןוא סעיֿפַארג

 רעבָא .ןטערטרָאּפ רעדעֿפײלב עכעל

 "דנַאל יד זיא רנַאשז-טּפיוה סנַאמשרָאג

 ,טֿפַאש

 -שרָאג ןוֿפ טֿפַאשנגײא-טּפיוה יד

 ,רערעטנומ רעד זיא ןטֿפַאשדנַאל סנַאמ

 ,רוטַאנ רעד וצ גנַאגוצ רעלוֿפדײרֿפ

 ןייז ןיא טקירדעגסיוא טלוב זיא סָאד

 -ָאיציזַאּפמָאק רעד ןיא ,ברַאֿפ ,עיניל

 ןצנַאג םעד ןיא ,רוטקורטס רעלענ
 -שרָאג ןיא .ןעלטימ עלעמרָאֿפ םוכס

 ַא טימ רוטַאנ יד טבעל שזַאזייּפ סנַאמ

 זיא יז ,ןבעל ןקיברַאֿפליֿפ ןקיטכעמ

 ,טֿפול ןוא ןוז טימ טּפַאזעגנָא

 טײקשיֿפיצעּפס יד טיג ןַאמשרָאג

 רעשידיי רעד ןוֿפ שזַאזיּפ םעד ןוֿפ

 יד ,ןכײט יד :טנגעג רעמָאנָאטױא

 טמעטָא ץלַא -- ןסקיוועג יד ,סעקּפָאס

 רוטָאנ רעד ןוֿפ טייקיטכעמ רעד טימ

 ,חרזמ ןטייוו ןשיטעוװָאס םעד ןיא

 ןוא ןַאמסיז רעלסניק עגנוי ייווצ יד

 -ַאש רעייז ןיא ךיז ןדנעוו טילבנעזַאר

 שקידנריֿפ יד וצ ,עלַארטנעצ יד וצ גנוֿפ

 טייקכעלקריוו רעד ןיא ןעגנוניישרעד

 ,טנגעג רעמָאנַאטױא רעשידיי רעד ןוֿפ

 רימ ןעעז קרעוװ סנַאמסיז ןשיווצ

 ואוו ,טרָאד , : ןעמָאנ ןרעטנוא טנווייל ַא

 גנואיוב יד טָא .?עגיאט ןעוועג זיא'ס

 -סיז עלַא ןיא רעביא ךיז טרזח עמעט

 .קרעוו סנַאמ

 זיא ןטערטרַאּפ סטילבניזָאר ןשיווצ

 -קַארט ןגנוי ַא ןוֿפ טערטרָאּפ ַא; ָאד

 -- ןשזַאזייּפ ענייז ןשיווצ ,?טסירָאט

 " ,דנָא"א ?לטעטשצָאס,

 עֿפײטש ַא ןבָאה קרעוו סנַאמסיז

 רעד .רוטקורטס עלענָאיציזָאּפמָאק

 עלַא ןריזינַאגרָא טבערטש רעלטסניק

 ,עיציזָאּפמָאק יד ןֿפַאש סָאװ ,ןטנעמעלע

 טײקילעֿפוצ ןדיימוצסיוא טבערטש רע

 "נייא ןַא ןטנווייל עניילק ענייז ןכַאמ

 -רַאֿפ ןוֿפ רָאנ ,ןדויטע ןוֿפ טינ קורד

 .רעדליב עטקידנע

 -יב -- עמעט יד זיולב טינ רעבָא

 -עגנָא יד טקינײארַאֿפ --- ןַאשזדיבָאר

 -רַאֿפ סע ,רעלטסניק עּפורג ענעֿפור

 ענײמעגלַא רעייז ךיוא ייז טקינייא

 ןוֿפ דײרֿפ יד ןזייוװַאב וצ גנובערטש

 םעיינ םנוֿפ ןרעוו סָאד ,ימ רעדנֿפַאש

 ןוֿפ ןעגנוגנידַאב עיינ יד ןיא ןשטנעמ

 ,טנגעג רעמָאנָאטױא רעשידיי רעד

 עסערפ

 -ידיי רעד ןיא טעברַא ױבֿפױא יד

 "וטלוק ריא ,טנגעג רעמָאנָאטױא רעט

 "נָא עמַאס ןוֿפ טָאה גנולקיװטנַא עלער

 רַאֿפ שינעֿפרדעַאב ַא ןֿפַאשעג גנַאֿפ

 יד ןוֿפ ןיוש .ןבַאגסוא עשידָאירעּפ

 ייוצ טנגעג יד טָאה ןָא ןרָאי עטשרע

 שיסור ןיא ענייא ,ןעגנוטייצ עכעלגעט

 יבָאריב רעד; שידיי ןיא ענייא ןוא

 ןרעוװו םעד רעסיוא ."ןרעטש רענַאשזד

 ןעגנוטייצ ענָאיַאר ריֿפ ןבעגעגסױרַא

 .ןעגנוטייצ-טנַאװ עלוֿפ ןוא

 -יישרעד ןביוהעגנָא טָאה 1926 ןיא

 ַארעטיל רעקידמישדח:יירד רעד ןענ

 -טּפַאשלעזעג ןוא רעשירעלטסניק-שיר

 * רעד ןוֿפ לַאנרושז רעשיטילָאּפ-ךעל

 -רָאֿפפ טנגעג רעמָאנַאטױא רעשידיי

 -סטלַאהניא ןַא ןעוועג זיא סָאד ."טסָאּפ

 טָאה רעמונ רעדעי .לַאנרושז רעכייר

 רענייש ןוֿפ ךעלטייז 250 ךרע ןַא טַאהעג

 "גושרָאֿפ עכעלטֿפַאשנסיװ ,רוטַארעטיל

 טָאה ןַאשזדיבָאריב .וו"זַאא קינָארכ ,ןעג

 ןייק טגָאמרַאֿפ טינ ךָאנ טייצ רענעי וצ

 -סיורַא ףיוא יירעקורד עסיורג גונעג

 -רָאֿפ, .לַאנרושז ןסיורג ַאזַא ,ןבעגוצ

 ןרעו טקירדעג םורעד טגעלֿפ *טסָאּפ

 ."סעמע; גַאלרַאֿפ ןיא עװקסָאמ ןיא
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 -רעד זיא ?טסָאּפרָאֿפ, לַאנרושז רעד
 .1941 ןיא המחלמ רעד ןזיב ןעניש

 ןרָא-המחלמ עטגנערטשעגנָא יד

 ןבָאה וו"זַאא ריּפַאּפ ןוֿפ לגנַאמ ןטימ

 רעד ןוֿפ גנולקיװטנַא יד טמַאזגנַאלרַאֿפ

 עדנע טשרע .ןַאשזדיבָאריב ןיא עסערּפ

 יירעקורד עכעלטנגעג יד טָאה 6

 -טשסיוא עקיטיונ עמַאס יד ןעמוקַאב

 -ַאשזדיבָאריב ,גנוטייצ יד .וו"זַאא גנוט

 "יישרעד ןביוהעגנָא טָאה "ןרעטש רענ'

 -עג טנייַאב ךיוא זיא סע .רעטֿפָא ןענ

 -שירַארעטיל ןוֿפ ןבעגסױרַא סָאד ןרָאװ

 -לעזעג שיטילָאּפ ןוא עשירעלטסניק

 ןוֿפ ץַאלּפ םעד .רעכיבלמַאז עכעלטֿפַאש -

 ןעמונרַאֿפ טָאה *טסָאּפרָאֿפ , ןקידרעירֿפ

 גנַאֿפנָא ."ןַאשזדיבָאריב/ ךַאנַאמלַא רעד

 רעמונ רעד ןענישרעד זיא 1947 לירּפַא

 -עטיל, --- "ןַאשזדיבַאריב, ןוֿפ 2

 -לעזעג ןוא רעשירעלטסניק-שירַאר

 ןוֿפ ךַאנַאמלַא רעשיטילָאּפ-ךעלטֿפַאש

 ?טנגעג רעמָאנָאטױא רעשידיי רעד

 -נעמַאזוצ ךַאנַאמלַא רעד זיא לָאמסָאד

 -יירש רענַאשזדיבָאריב ןוֿפ טלעטשעג

 -סױרַא ןוא טקורדעג זיא רע ןוא רעב

 .ַאֿפוג ןַאשזדיבָאריב ןיא ןבעגעג

 רוטַארעטיל

 ןוֿפ גנולקיװטנַא ןוא גנודנירג יד

 טָאה טנגעג רעמָאנָאטױא עשידיי רעד

 -ַארעטיל ןקידנטײדַאב ַא ןֿפורעגסױרַא

 ,ןַאשזדיבָאריב םורַא ןוא ןיא ןזעוו-רוט

 ןיא ייס ,דנַאברַאֿפ ןטעוװָאס ןיא ייס

 ,םיבושי עשידיי טימ רעדנעל ערעדנַא

 -יב ןגעוו רוטַארעטיל יד זיא זייוולייט

 -עג זיא סָאװ יד לעיצעּפס ,ןַאשזדיבָאר

 -יוא רעשידיי רעד ןיא ןרָאװעג ןֿפַאש

 -ָאס ןוֿפ רעדָא ,אֿפוג טנגעג רעמָאנָאט

 ןבאה סָאװ רעביירש עשידיי עשיטעוו

 ,טיצ ערעגנעל ַא טכַארברַאֿפ ןטרָאד

 רַאֿפרעד .קרעו םנוֿפ יוב םעד ןיא

 ןלוֿפ ןיא רוטַארעטיל רענַאשזדיבָאריב

 -רעב יװ קרעוו עכלעזַא ,טרָאװ ןוֿפ ןיז

 -ַאעזדיבָאריב, גנולייצרעד סנָאסלעג

 ןיא ןרעוו ןסָאלשעגניא ףרַאד ?רענ

 "יוא רעשידיי רעד ןוֿפ רוטַארעטיל רעד
 ַא ןיא סָאד שטָאכ ,טנגעג רעמָאנָאט
 טשינ זיא סָאװ ,רעביירש ַא ןוֿפ קרעוו
 זיא ןוא ןַאשזדיבָאריב ןיא בשות ןייק
 גַאלרַאֿפ ןוֿפ ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא
 א ךָאנ ןיא .עװקסָאמ ןיא ?סעמע;
 סרעֿפעֿפ קיציא ןענייז סָאמ רערעסערג
 ןבעגעגסױרַא) רעדיל רענַאשזדיבָאריב
 ןרעטנוא 1944 ,קרָאי-וינ ,*רָאקיא, ןוֿפ
 לייט רעטכע ןַא (?דנַאלמייה, ןעמָאנ
 ,טנגעג רעד ןוֿפ רוטַארעטיל רעד ןוֿפ

 -עטיל ןוֿפ עירָאגעטַאק רעד טָא וצ

 ןוֿפ ןסקַאװעגסױרַא זיא סָאװ .רוטַאר
 ,טייקכעלקריו רענַאשזדיבָאריב רעד

 -יבָאריב-טינ ןוֿפ ןֿפַאשעג זיא יז שטָאכ
 עכלעזַא ןעגנַאלַאב םיבשות רענַאשזד

 -יבָאריב, סנָאטרעבלַא .מ יוװ .קרעוו
 -עגסיורַא) "ןקורדנייא-געוו רענַאשזד
 -רַאמ ץרּפ (1929 ,וָאקרַאכ ןיא ןבעג
 השמ ,"רעדיל רענַאשזדיבָאריב , סעשיק
 -ָאריב ןייק עזייר ַא , סיקצַאוװעשטשַאכ
 "רעד סיקסוועלַא .ב (1927) *"ןַאשזדיב
 -קסָאמ) *רומַא ןֿפױא טכַאנ ַא; גנולייצ

 -יבָאריב עטכע ענייז ןוא (1928 ,עוו
 ,טמענ טָא .ו"זַאא רעדיל רענַאשזד

 עטסששרע, :דיל סיקסוועלַא .ב ,לשמל
 ַאזַא טימ טקעמש יז יוװ טעז ןוא "דרע
 רענַאשזדיבָאריב ןקיטרַאנגײא ןֿפיט
 }= : םעט

 ןעמענ'ס ןעוו ,געוו ןיא ביל בָאה'כ
 ןזיייַאב ךיז

 ,גרעב עטייוו ןוֿפ סעיניל עמורק יד

 עטשרע ןוֿפ עכעליולב ןכיור יד
 רעזייה
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 רעטשרע ןוֿפ רעניואוונייא עטשרע יד
 ,דרע

 טנגעגַאב ךָאנ ןוא ךעלמיבושי ךָאנ

 טגָאי עס ,רעכעלײרֿפ ַא טֿפול עס

 ,דרעֿפ סָאד
 ןימ -- עשידיי ,ךיד ביל בָאה'כ

 ןיימ -- עקיצנייא ךיד ביל בָאה'כ

 .דרע עטשרע

 יווב זַא ,קרעמַאב ָאד רימָאל |

 ןיא ןעמוקעגמוא שידלעה זיא יקסוװעלַא

 רעד ןיא רעבָא ,סיצַאנ יד ןגעק טכַאלש

 רַאֿפ זיא טנגעג רעמָאנָאטױא רעשידיי

 ץנעטסיזקע ריא ןוֿפ טייצ רעצרוק רעד

 -עגנָא עּפורג עצנַאג ַא ןסקַאוװעגסיוא

 ןֿפױא ייס רעביירש עטריטנַאלַאט ענעעז
 ךעלטֿפַאשלעזעג-טֿפַאשנסיװ ןוֿפ טיבעג

 ןֿפױוא ייס ,טעברַא רעשיטסיצילבוּפ

 רימ .טיבעג ןשירַארעטיל-שירעלטסניק

 -ילבוּפ עקינייא טנָאמרעד ןיוש ןבָאה

 ןטעברַא עכעלטֿפַאשנסיװ ןוא עשיטסיצ

 -ושטש .ד .ק ,קורב .ל .ב .,ֿפָארּפ ןוֿפ

 ,יקצינטָאלַאז .ב ,בילטָאג .ב ,קַאּפ
 וצ .קָאטשמלָאה .ר ,יקסלָאקָאס .ד
 -נַאק ַא ךיוא טגנַאלַאב עפורג רעד

 -ָארּפ יד; טעברַא ןייז טימ שטיװָארָאט

 רעשידיי רעד ןוֿפ ןטֿפערק עוויטקוד

 ,2'נ ?טסָאּפרָאֿפ), "טנגעג רעמָאנָאטױא

 ריא טימ ַאנישטָאק הרֿפש ןוא (6

 ךיז ןגָאלשרעד רימ ױזַא יו; קרעוו

 -ָאריב) "סנירג ןוֿפ ןשינעטערעג עכיוה

 .ערעדנַא ליֿפ ןוא (1946 ,ןַאשזדיב

 ןיא ןעמענרַאֿפ ץַאלּפ ןקידובּכב ַא

 -עטיל רעשירעלטסניק רעשידיי רעד
 עקיטרָא עּפורג עקידנטיײדַאב יַא רוטַאר

 יד יװ ,רעביירש רענַאשזדיבָאריב

 -רעסַאו אנח ,טָאימע לארשי רעטכיד

 .ש ,סילעגרעוו ןרהַא ,ןַאמ

 ,ןיבָאד .ה רעלייצרעד יד ,ןַאמֿפנָארב .ַא

 . ןיקלַאה

 ןֿפױא ןלַאֿפעג זיא סָאװ) ןײטשדלָאג .ַא

 -יוא ןט11 םעד סיצַאנ יד ןגעק טנָארֿפ

 "רעד ,גרוטַאמַארד רעד ,(1943 טסוג

 רעד .רעלימ .ב רעביירש ןוא רעלייצ
 -ַאק לאונמע גרוטַאמַארד ןוא רעטכיד

 -ַאו עבויל ןטסילעווָאנ יד .שטיוװעקַאז

 -ייצרעד ןוא גרוטַאמַארד רעד ,ןַאמרעס
 יד טָא .ערעדנַא ןוא ווָאקניבַאר .ה רעל

 ןוא רעלייצרעד ,רעטכיד ,רעביירש

 ןוֿפ טקודָארּפ ַא ןענייז ןגרוטַאמַארד

 רעטשרע} רעד ןוֿפ ,ןַאשזדיבָאריב

 סנעמעוו שטיװעקַאזָאק לאונמע ."דרע

 -רַאֿפ טָאה "גינָאה ןוא ךלימ ,, עמַארד

 .רענַאשזדיבָאריב יד תחנ ליֿפ טֿפַאש

 1946 ןיא ךיז טָאה ,רעיושוצ רעטַאעט

 ןוֿפ ןַאשזדיבָאריב ןייק טרעקעגקירוצ

 ,ןלַאדעמ ןוא סנדרָא 7 טימ ײמרַא רעד

 סעמעוו ,סילעגרעוו ןרהַא רעטכיד רעד

 -סױרַא טָאה "לַאװק םייב , ךוב-רעדיל

 ,גנורעטסײגַאב ענײמעגלַא ַאזַא ןֿפורעג

 טעדנואוורַאֿפ רעווש לָאמ עכעלטע זיא
 עשטייד יד ןגעק טנָארֿפ ןֿפױא ןרָאװעג

 טייצ ערעגנעל ַא רַאֿפ זיא ןוא תונחמ

 טינ טשרע .טיוט סלַא טנכערַאֿפ ןעוועג

 -עג ?טקעדטנַא; רע זיא קירוצ גנַאל

 טציא זיא ןוא ,לָאטיּפש ַא ןיא ןרָאװ

 סלַא ןַאשזדיבָאריב ןיא קיטעט רעדיוו

 עטסעב ןוא עטשרע יד ןוֿפ רענייא

 רעמָאנָאטױא רעשידיי רעד ןוֿפ רעטכיד

 טנרעלעג טָאה סילעגרעוו ןרהַא .טנגעג

 ןוא דרע רענַאשזדיבָאריב רעד ףיוא

 ןוא ןרעטצניֿפ םעד ןגעק ףמַאק ןיא

 ןוֿפ ןוא ןדיי יד ןוֿפ אנוש ןכעלרעֿפעג

 ןלוֿפ םעד ,טייהשטנעמ רעצנַאג רעד

 רעד רַאֿפ ץעזעג ןוֿפ ןיז ןשירָאטסיה

 -ַאנ סלַא קלָאֿפ ןשידיי ןוֿפ גנולקיװטנַא

 רעשיטסילַאיצַאס רעד רַאֿפ ןוא ,עיצ

 טָאה ןוא ,קלָאֿפ ןייז ןוֿפ גנואיײרֿפַאב

 עקידרעיײֿפ-םַאלֿפ ןיא ץעזעג םעד

 : ןעגנוזעגסיוא ןֿפָארטס
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 ץעזעג רעזדנוא
 ןוא ןציה ןעגנאגעגכרוד ןענייז רימ

 ןענוֿפײט
 :טלעװ רעד ןיא ןדלָאמעג -- ץעזעג א טימ
 ןײלַא בָארג -- רעסַאװ ןעקנירט טסליו

 ,םענורב םעד
 סָאד ןיילַא ײזרַאֿפ --- טיורב ןסע טסליװ

 ! דלצֿפ

 ימ רעבראה טימ -- ץצזעג םעד ןוא
 ,טרעטיילעג

 ,םיא טסורב ןיא טקַאהעגסיוא ןבָאה רימ
 . ; ןייטש ףיוא יװ

 ןָא דניצ -- טײקמערַאװ ןוא טכיל טסליװ
 ,רעטייש ַא ןײלַא

 ןייד ץישַאב -- ןבָאה םייה ַא טסליװ וד
 ! םייה

 (סילעגרעװ .ַא)

 רעד ןוֿפ טמעטָא ןעמונעג ללכב

 -ֿפױא רעד גנוטכיד רענַאשזדיבָאריב

 ןַאשזדיבָאריב זיולב .קלָאֿפ ַא ןוֿפ םוק

 ַאזַא ןוֿפ לַאװק םעד ןייז טנָאקעג טָאה

 ץליהעג, סנַאמרעסַאװ אנח יװ דיל

 : "רעביירט

 םעד ןוא ענסָאס יד ,במעד םעד סיוטש א

 ןָאילק
 טימ ןיירַא ךייט ןיא גערב ןכיוה ןוֿפ

 ,. .םערוטש
 ןיא ךיז רעגלַאװ א םיוב רעדעי טוטיס

 ,םָארטש
 ,הרובג ןוא ץיה טימ רעטקיטעזעגנָא ןַא
 טי ,ת-+ יא = --*

 ךיד עזרעד'כ ,טנײרֿפ ןיימ ,ָאד ןוא
 ,ןָאנביױא

 רעד ןוֿפ רעשרעה רעטסיירד ,רעגנוי וד
 .עגיאט

 יד טסבירט וד ,טילּפ םעד טסריֿפ וד
 ,לצנש רעצעלק

 ,רעירֿפַא קנילֿפ ןֿפױל ןגיוא ענייד ןוא
 ,לעװש-ןזלעֿפ רעדעי ,סוגנייא רעדעי ואוו
 ,עיכיטס רעקילַאװכ רעד רעטש ַא ןייז ןָאק

 ןיא ךייט ןטימ ןיא : לײװ א טרַאװ רָאנ
 ' ןגנערטש

 רענייטש ןיא ָאד םיצולּפ טָאה במעד ַא
 ייווצ

 ...ןעגנעה ןבילבעג ןוא ,ןסיבעגנייא ךיז

 "ןזלעֿפ ןטשרע ןֿפױא גנורּפש ַא טסוט וד
 ,קנילֿפ ןייטש |

 ,לטרַאג ןזיב ךיד םורַא טמענ רעסַאװ סָאד
 ,גנירג רעדנַאנוֿפ ךיז ןקור רענייטש ןוא
 טינ גנַאל ךיז טזָאל רע במעד רענעי ןוא

 ,ןטרַאװ

 טיירב ןוא ײרֿפ ןיוש טגָאי רעדיװ ןוא
 םָארטש רעד

 יד טימ ךיז ףיונוצ ןוז יד טסיג'ס ןוא
 ,ןגערב |

 טקַאהעגסוא יװ רימ רַאֿפ טסייטש וד
 ,זנָארב ןוֿפ

 ךָאנ יװ ,טצענַאב זיולב זיא זנָארב ןייד
 ,ןגער א

 - (ןַאמרעסַאװ אנח)

 טמעטַא דרע רענַאשזדיבָאריב טימ
 -רעדניא רעדיווק דיל סעסילעגרעוו .ַא
 -ערוטלוק ןוֿפ דליב ַא טיג סָאװ ,"םייה
 רעשידיי רעד ןוֿפ גנולקיװטנַא .רעל

 המחלמ יד רַאֿפ טנגעג רעמָאנָאטױא

 טכַאמ יז סָאװ ,קורדנייא םעד ןוא ,ןרָאי !

 סָאװ רעֿפמעק רענַאשזדיבָאריב ַא ףיוא

 ןוֿפ טרעקעגקירוצ טשרע ךיז טָאה

 ; ,טנַארֿפ

 רענלעז ַא רַאֿפ יװ ,לענש ןעגנאגעג ..,
 ,טסַאּפ '

 טָאה ףרָאד סָאד :טקרעמַאב ךיילג ןוא
 ןטיבעג ךיז '

 ,סַאג עטסקע יד ןעװעג סָאד זיא לָאמַא
 ןטימ רעד ָאד בושי םנוֿפ זיא טציא ןוא

 ,קעװַא טייוו-טעה טרָאד ןוֿפ זיא עגיאט יד

 קעה טימ ערעטלע יװ טקנעדעג רע ןוא
 ,רעדעצ עדליװ ןבָאה ָאד טעװעשטרָאקעג
 ,ײר רעד ןיא גנע רעזייה ןעייטש טציא

 ןעװעג טײװ רעזייה ןוֿפ סָאװ ,עקּפָאס יד

 ,זיא
 יז ןשיװצ ךיז טלעטשעגקעװַא טציא טָאה
 יז זיא ןביוש טימ ענעגנָאהַאב א ןוא

 ,רענעש
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 טשימעצ ןיירַא טייג רע זיוה רעדַאֿפ ןיא
 ןשיװצ געװ ַא ךרוד ךיז טגָאלש ןוא

 -- ... תופוצ

 רעטברַאֿפעגסױא ,רעטצינשעג רעד ףיוא
 קנַאב

 .עטסָאבעלאב עגנוי ןייז ,יז רע טעזרעד

 ,טנָאמרעד םיא ןיא ךיז טשרָאקַא טָאה יז יצ
 ,ןעמָאנ םייב ןָאטעג ףורַא יז טָאה רֶע יצ
 ,ןַאשזדיבָאריב ץנאג ןיוש טגנילק רשֿפא יצ
 רעד ןוֿפ ןאמ ריא םוא ךיז טרעק'ס

 -- המחלמ
 םיא ןוא ...ךיז זָאל ַא םיא וצ טיג יז

 : טכַאד
 טכַאלש רעד ןוֿפ רעייֿפ ןיא רָאי עגנַאל ריֿפ
 ןײז טָאה ןביש טימ טקוקעגנײרַא

 ,גנוניואוו
 א יװ ץרַאה םוצ טקירד רע ױרֿפ יד

 .גנונױלַאב
 (.סילעגרעוו .ַא)

 בושי רענַאשזדיבָאריב רעד שטָאכ

 המחלמ יד שטָאכ .גנוי רעייז ךָאנ זיא

 טמַאזגנַאלרַאֿפ ןוא ןסירעגרעביא טָאה
 -יוא רעשידיי רעד ןוֿפ גנולקיװטנַא יד

 יד שטָאכ ,טנגעג רעמָאנָאט

 טָאה ,טירש עטשרע עריא טשרע טכַאמ

 עקידנטײדַאב ַא ןֿפַאשעג ןיוש ךָאד ךיז

 רעיינ רעד .רוטַארעטיל עשירעלטסניק

 סָאװ ,ןדיי ןשיטעװָאס ןצלָאטש ןוֿפ ּפיט

 -יבָאריב ןיא ןרָאװעג טדימשעגסיוא זיא

 ץליהעג ,רערעקַאדרע רעד :ןַאשזד
 -עברַא קירבַאֿפ ןוא ןַאבנזייא ,רעביירט

 ןוא עגייט רעד ןוֿפ רעגיזַאב רעד ,רעט

 ַא ןייז וצ יו טסייוו סָאװ ,ןכייט יד ןוֿפ

 ןגעק ןֿפמעק וצ יו ןוא ץעיוװָאנַאכַאטס

 -ומַאס עשינַאּפַאי ןוא ןטסירעלטיה יד

 -יל רענַאשזדיבָאריב יד טכױהַאב ,ןעייר

 -עטסײגַאב ןלעיצעּפס ַא טימ רוטַארעט

 קלָאֿפ ַא ןוֿפ םעטַא ןשירעֿפעש ןקידנר

 זיא טסייג םעד טָא טימ .טרובעג ןיא

 ןעגנולייצרעד סרעלימ יזוב טכױהַאב

 -ָאריב, קרעװ טצעל ןייז לעיצעּפס ןוא

 טנגעג

 -ַאשזדיבָאריב, סניײטשדלָאג ;"ןַאשזדיב

 -ַאשזדיבָאריב;, ןוא "ןעגנולייצרעד רענ

 עטצעל סניבָאד ."רומַא ןֿפױא רענ

 סוָאקניבַאר ,"רעטומ ַאק גנולייצרעד

 רעדיל יד ,ןעגנולייצרעד ןוא ןעמַארד

 .וו"זַאא רעטכיד רענַאשזדיבָאריב יד ןוֿפ

 -רעטנוא לָאמַאכָאנ זומ סולש םוצ

 ןוֿפ ףירגַאב רעד זַא ,ןרעוו ןכָארטשעג

 ןייא טסילש גנולקיװטנַא רעלערוטלוק

 -רעק ןוא םיגהנמ ןוֿפ גנולקיװטנַא יד

 ןטייהניואוועג עקיטסייג ןוא עכעלרעּפ

 טקעריד ןקריוו עכלעוו ,(ןטקַאֿפיטרַא)

 ירֿפַאב רעד רַאֿפ טקערידמוא רעדָא

 .ןשינעֿפרעדַאב עכעלשנעמ ןוֿפ גנוקיד

 -קיװטנַא עלערוטלוק עטסקיטכיוו יד

 -וקעגרָאֿפ זיא ןַאשזדיבָאריב ןוֿפ גנול

 ןיא .טיבעג ןטצעל םעד טָא ףיוא ןעמ

 זיא טנגעג רעמָאנָאטױא רעשידיי רעד

 עיינ ,דיי ּפיט רעיינ ַא ןסקַאוװעגסיױא

 -רעד ןענייז עכלעוו ,ןשטנעמ ,ןשטנעמ

 ""ץעזעג רעזדנוא, ףיוא ןרָאװעג ןגיוצ

 -עג ףייר ןוא ןסקַאװעגסיוא ןענייז סָאװ

 רַאֿפ ףמַאק ןטנשקערַאֿפ םניא ןרָאװ

 "יז סָאד ,"דנַאל עיינ, סָאד ןשרעהַאב
 קיציא רעכעלב רעד יוװ ,ןשטנעמ ןענ

 רענעגעוו ןוֿפ רעטעברַא רעד ,גרעבמָאג

 רענעזעוועג רעד ,ןיגַאמוב ףסוי דָאװַאז

 ,יקסװָאקַאילָאּפ רעדיינש רעקסנעלָאמס

 "דנַאל ןוֿפ רענעק רעטמירַאב טציא

 ןוֿפ יױרֿפ עשידיי עטושּפ יד ,טֿפַאשטריװ

 ַא טציא ,ענישטַאק הרֿפש םייהדלַאװ

 ,טנעמַאלרַאּפ ןשיטעווָאס םוצ טַאטוּפעד

 זיא,ס עכלעוו ,ערעדנַא רעקילדנעצ ןוא

 -רעד וצ זיולב וליֿפַא ָאד ךעלגעממוא

 .ץַאלּפ ןיא טֿפַאשגנע בילוצ ןענָאמ

 יד ןײטשרַאֿפ וצ ןעמָאקלוֿפ ידּכ

 -ֿפױא ןלערוטלוק םנוֿפ גנוטיידַאב עלוֿפ

 -ַאזוצ ןעמ זומ ,ןַאשזדיבָאריב ןוֿפ ילב

 "עג ןײטשַָאלב .ה רעטכיד ןטימ ןעמ

 :זַא ןעקנעד
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 ןזיור יד -- ןּפסָאנק ןיא טינ טעזיס רעװ

 ,דנילב יא ,טנקירטרַאֿפ יא זיא רעד

 ,רעטכיד םנוֿפ דײרֿפ יד ןלייט רימ

 / :טגניז רע ןעוו

 ,ןיוש ָאד ויא סָאװ םעד ןיא זיא ךײרֿפ ןיימ,
 ."ןייז טעװ סָאװ ,םעד ןיא -- רעמ ךָאנ ןוא

 טעוו סע זַא ,רעכיז ןענייז רימ ןוא

 ,עטנוזעג א ןסקַאװסיױא טעווס ,ןייז

 טימ קילבוּפער עשידיי עקיאעֿפ-סנבעל
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 "ירב ןיא ןוא ףליה רעכעלרעדירב רעד
 -לעֿפ עלַא טימ טֿפַאשטנײרֿפ רעכעלרעד
 -ָאס ןשיטסילַאיצָאס ןסיורג םנוֿפ רעק
 ; לייוו ,דנַאל ןטעוו

 -"רעדנואו א ןיא טנגעג םעד סָא ןיא;

 : ןאראפ טפַארק :

 טייקכעלניילק ןייז טרָאד ץטסדנימ סָאד

 ',טרילרַאֿפ
 ןצנַאג םוצ טייק ןוֿפ גניר רעדעי טרָאד

 ,טריפ :
 דנַאל ַא ךײרֿפ טימ לייט רעדעי טרָאד

 *,,.טריבעג



 רוטַארעטיל עשיטעווָאס עשידיי עקיטנייה יד
 שטיווָאטַאנ .מ ןופ

1 

 -המחלמ רעד טכַארבעג טָאה סָאװ

 רעשידיי רעד דָאירעּפ-המחלמ-ךָאנ ןוא

 . ? רוטַארעטיל רעשיטעווָאס

 ןבעג וצ רעווש לייוורעד ךָאנ זיא'ס

 רעד ףיוא רעֿפטנע ןקידנּפעשסיױא ןַא

 טניז רָאלק ןיוש זיא'ס רעבָא ,עגַארֿפ

 רעיינ ַא ןָא ךיז טבייה המחלמ רעד

 רעד ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד ןיא ּפַאטע

 יּפָא ,רוטַארעטיל רעשיטעווָאס רעשידיי

 -עטיל םעיינ ןקיזָאד םעד טיירב ןצַאש

 ךעלגעמ טשרע טעװ ּפַאטע ןשירַאר

 יד וצ ןלעװ סע יװ ,םעד ךָאנ ןרעוו

 ךָאנ ןעמוקוצ קרעװ ענענישרעד ןיוש

 ךיז ןעניֿפעג סָאװ ,קרעו רעקילדנעצ

 עשידיי יד :טקַאֿפ ַא זיא סע .קורד ןיא

 ברע טייטש רוטַארעטיל עשיטעווָאס

 סָאד ןוא .שינעטערעג רעסיורג רעיינ ַא

 טינ סָאװ ,ןוֿפרעד טַאטלוזער ַא זיא

 רָאנ ,טייצ-סנדירֿפ ןיא ,טציא זיולב

 טייצ-המחלמ רערעווש רעד ןיא ךיוא

 "עגֿפױא טינ רוטַארעטיל רעזדנוא טָאה

 ,ןבעל שירעֿפעש ַא טימ ןבעל וצ טרעה

 ןטסטלובמַא ךיז ןבָאה טייצ-המחלמ

 רעד ןוֿפ ןכירטש-דנורג יד טקעלּפטנַא

 -- רוטַארעטיל רעשיטעווָאס רעשידיי

 רעד ךעלמיטנגייא ןענייז סָאװ ,ןכירטש

 -טנַא ,ללכב רוטַארעטיל רעשיטעווָאס

 -טַאּפ רעסיורג רעד ךיז טָאה טקעלּפ

 -עטיל רעזדנוא ןוֿפ טסייג רעשיטָאיר

 ןטימ טײקנדנוברַאֿפ עֿפיט ריא ,רוטַאר
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 עריא ,דנַאלמיײה ןשיטעוװָאס םענוֿפ לרוג
 / ףיא ,ןטֿפַאשנגיײא עשילַארָאמ עכיוה
 ןוֿפ ןלַאעדיא עטסנעש יד וצ טייהיירט
 ,רוטַארעטיל רעזדנוא ,טייהשטנעמ רעד
 ןיא רוטַארעטיל עשיטעווָאס יד יװ
 -עג טלדנַאװרַאֿפ זיא ,ןעמונעג ןצנַאג

 ןגעק ףמַאק ןיא רעוװעג ַא ןיא ןרָאװ
 .םזישַאֿפ

 ןוֿפ געט עטשרע יד ןיא ןיוש +
 רעשידיי רעד ןיא ךיז טרעהרעד המחלמ
 "רב רעד רוטַארעטיל רעשיטעווָאס
 ,דנַאלמייה ןרַאֿפ; : ףור-סֿפמַאק רעקיז
 זיא ןעמָאנ ַאזַא רעטנוא *! טכַאלש ןיא
 גנולמַאז ַא ןענישרעד המחלמ ביײהנָא
 עשיטעווָאס עשידיי רעװקסָאמ יד ןוֿפ
 טימ ךיז טנֿפע גנולמַאז יד .רעביירש
 סָאדע :לקיטרַא ןַא סנָאסלגרעב דוד
 טָאה ןָאסלגרעב ."ןגיז טעוו ענעביוהרעד
 טָאה עקידריוומוא סָאד, :ןבירשעג
 -רעד סָאד המחלמ ַא ףיוא ןֿפורעגסױרַא
 טעװ ענעביוהרעד סָאד ןוא ,ענעביוה

 ןטכיזניה עלַא ןיא זיא סע לייוו ,ןגיז
 ,אנוש םענוֿפ רעקיטכעמ ןוא רעקרַאטש
 -ַאב רימ ןעייג ןעמָאנ סנילַאטס טימ

 שיטסילַאיצָאס קילייה רעזדנוא ןציש

 -ָאס --- טרָאװ טוג ַארַא'ס .דנַאלרעטָאֿפ

 טעװ עמ -- !דנַאלרעטָאֿפ שיטסילַאיצ

 -ַאטס ןעמָאנ רענעביוהרעד ַארַא'ס ףןגיז

 "!טלעוו יד ןעװעטַאר טעװ רע !ןיל

 -- ?!טכַאלש ןיא ,דנַאלמייה ןרַאֿפ ,

 "ידנריזיליבָאמ רעד ןרָאװעג זיא סָאד



 ןַאסלגרעב דוד

 -ןעצ יד ,וויטָאמטיײל רעד ,גנוזָאל רעק
 -ָאס רעשידיי רעד ןוֿפ עעדיא עלַארט
 ,טייצ-המחלמ ןוֿפ רוטַארעטיל רעשיטעוו
 -רעד סָאד, ןבירשעג טָאה ןָאסלגרעב

 טָאה שיקרַאמ ןוא "ןגיז טעוו ענעביוה

 רבק ַא טעװ קנַאט רעדעי; ןבירשעג
 ,עלַא; ןֿפורעג טָאה ןיקלַאה ,"ןרעוו ייז
 טָאה גרעבניניֿפ ןוא ,?טנייֿפ ןֿפױא עלַא
 ."ךרעטעמשעצ טנייֿפ םעד; ןֿפורעג

 -וקָאד רעקידנגער ףיט ַא זיא'ס|
 ןרַאֿפ; גנולמַאז עטנָאמרעד יד טנעמ

 ךיוא ןענייז ָאד *!טכַאלש ןיא ,דנַאלמייה

 סָאװ ,רעטרעוו עטצעל יד טנכײצרַאֿפ

 -מוא שידלעה יד טזָאלעגרעביא ןבָאה
 ,רעניו רעביירש עשידיי ענעמוקעג
 ןידלעז ןוא רענידָאג ,יקסוועלָא ,ןיסָאר
 רעניוו .טנָארֿפ ןֿפױא ןײגקעװַא ןרַאֿפ
 המחלמ ַא זיא סָאד, :ןבירשעג טָאה

 זיא סָאד לייוו ...קילג סנעמעלַא רַאֿפ

 טָאה סָאװ ,זייב סָאדלַא ןגעק ףמַאק ַא
 ןיא טרעּפרעקרַאֿפ ןוא טלמַאזעגנָא ךיז
 זיא סָאד לייוו .תויח עשיטסישַאֿפ יד
 -רעטָאֿפ קילייה רעזדנוא רַאֿפ ףמַאק ַא
 . ..טייהשטנעמ רעצנַאג רעד רַאֿפ ,דנַאל
 םעד ןיא רימ ןעייג ןעמָאנ סנילַאטס טימ

 -נוא לייוו ,ןגיז ןלעוו רימ ןֹוא ,ףמַאק

 ."עטכערעג ַא זיא ךַאז רעזד
 טָאה ןיסָאר רעטכיד רעטרַאצ רעד

 | :ןעגנוזעג
 טסורב וצ סקיב יד

 . ,רעטסעֿפ ןוא טסעֿפ וצ קירד ךיא
 ץרַאה ןיא טולב סָאד

 ,,טליטשרַאֿפ טרעװ עלייוו א
 טֿפול ןיא ףיוא טצַאלּפיס

 -- ,רעטצעל א יירשעגסיוא ןַא

 ךעלטקניּפ ױזַא לָאמ ןייק בָאה'כ

 ,טליצעג טינ אנוש ןיא

 קעװַא זיא יקסוועילא רעגנוי רעד

 יד טעוו'ס זַא ,ןביולג ןקידרעײֿפ טימ,

 טלעװ יד רָאג עסיורג יד גנוזיילסיוא

 ןבָאה ןידלעז ןוא רענידָאג ."ןביוהרעד

 ןיא --- ,עלַא ,עלַא; :ןֿפורעג ןעמַאזוצ

 ! היח רעשיטסישַאֿפ רעד ןגעק טכַאלש

 ףיוא סױרַא טמוק --- םענייא זיב עלַא

 -רעטָאֿפ רעקיליײה ןוא רעסיורג רעד

 "!המחלמ רעשידנעל
 ןענייז המחלמ רעסיורג רעד ףיוא

 .ץשיטעווָאס עשידיי רעקילדנעצ סױרַא
 .ףשידיי יו ,ליּפשיב רעד .רעביירש

 -ײדֿפ ךיז ןבָאה רעביירש עשיטעווָאס

 רעד ןוֿפ ןעייר יד ןיא טלעטשעג קיליוװ

 -סיוא ךיז ןבָאה ייז יו ,ײמרַא רעטיור

 ןוֿפ ךס ַא יו ,ןטכַאלש יד ןיא טנכייצעג

 ןבעל רעייז ןבעגעגּפָא שידלעה ןבָאה יז

 -מייה רעזדנוא ןוֿפ טײהײרֿפ רעד רַאֿפ

 --- ,קלָאֿפ רעזדנוא ןוֿפ םויק ןרַאֿפ ,דנַאל

 טעוו ליּפשיײיב רעכעלרעדנואוו רעד טָא

 לטייז עטסלוֿפמור סָאד סלַא ןבײלברַאֿפ

 רעשידיי רעד ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא

 -ייב םעד ןיא .רוטַארעטיל רעשיטעווָאס
 -עלּפטנַא עכעלרעה יד רימ ןעעז ליּפש

 -ןַאמצרַאװש רעכיוה רעד ןוֿפ גנוק

 יד רימ ןעעז םעד ןיא ,עיצידַארט

 ןשיטעווָאס םענוֿפ טייקשיאעדיא עכיוה

 טַאט ןוא טרָאװ ןעמעוו ייב ,רעביירש

 ,רעדנַאנוֿפ טינ ךיז טייג
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 -יירש עשיטעווַאס עשידיי יד ןגעוו
 קעװַא טייצ-המחלמ ןענייז סָאװ ,רעב

 ןבָאה ייז :טֿפָא ןעמ טגָאז טנָארֿפ ןֿפױא
 סָאד .סקיב רעד ףיוא ןעּפ יד ןטיברַאֿפ
 קידנעמענ :קיטכיר ןצנַאג ןיא טינ זיא
 -עגסױרַא טינ ךיוא ייז ןבָאה ,סקיב יד
 ...ןעּפ יד -- רעוועג סָאד טזָאל

2 

 יד וצ טרעהעג גנוֿפַאש -טנָארֿפ יד

 -נוא ןיא ןעגנוניישרעד עטסקידנטײדַאב |

 רעסיורג רעד ןוֿפ רוטַארעטיל רעזד

 ,המחלמ רעשידנעלרעטָאֿפ

 ןעײשנַארט יד ןיא ,טנָארֿפ ןֿפױא

 ןוא טכַאלש ןייא ןשיווצ תוקסֿפה יד ןיא

 ערעזדנוא ךס ַא ןבָאה ,רעטייווצ רעד

 -ײצרַאֿפ ,ךוב-גָאט ַא ןיא יו ,רעביירש

 -עייז ,ענעעזעג ןוא ענעעשעג סָאד טנכ

 -יא ןוא ןקורדנייא ערַאבלטיממוא ער

 ןרָאי עטשרע יד ןיא ןיוש .ןעגנובעלרעב

 ןיא ןֿפערט ןעמ ןָאק המחלמ רעד ןוֿפ

 -רַאֿפ רעקילדנעצ עסערּפ-טנַארֿפ רעד

 -שוק ןרהַא ןוֿפ רעדיל ןוא ןעגנונעכייצ
 ןוא רעלוּפָאּפ רעייז ןענייז סָאװ ,ווָארינ

 -רַא-טיור רעד ןיא ןרָאװעג טבילַאב

 טרעּפרעקרַאֿפ טציא .הביבס רעשיאיימ
 ןיא גנורַאֿפרעד-המחלמ ןייז ווָארינשוק

 .רעדיל עשיטַאמַארד עקרַאטש

 טייקכעלטקניּפ ,טײקֿפײטש רעד ןיא

 יד טָא ןוֿפ עיצַאזינַאגרָא רעגנערטש ןוא

 םעד שממ ריא טליֿפ רעדיל-המחלמ

 ."הרוש רעד ןיא טַאדלָאס;

 טנָארֿפ ןוֿפ טכַארבעג טָאה סיינ ךס ַא

 :גרעבניניֿפ רעטכיד רעזדנוא

 טכַארבעג ךיז טימ בָאה ךיא ,טנײרֿפ ,ָאי

 ,סיינ טימ טלעװ א
 -לצה ןוא ליורג טימ דרע יד ךימ טָאה'ס

 ,טזיּפשעג טייקשיד

 ,רעייט רימ זיא עלעקערב רעדעי ןוא
 ,קילייה

 רענידָאג .ש

 ךיז ןצרַאה ןיא עלעטניּפ רעדעי טָאה'ס
 ,טוג ןטינשעגניירא

 ןוא ,שטנעמ זיא עלעטניּפ רעדעי לייוו
 ,טולב ןוא ,טכַאלש

 סגרעבניניֿפ ןענישרעד זיא 1943 ןיא |

 .?דלעֿפ-טכַאלש ןוֿפ, רעדיל-המחלמ ךוב

 ןטצעל ןייז ןיא ךיוא יו ,ךוב ןקיזָאד ןיא

 יֿפ טלייצרעד ,"רעייֿפ ןקיזיר ןיא;ק ךוב

 יװ ,ץלָאטש ןכעלצעזעג טימ גרעבנינ

 -לימ טימ, זיא ,רעטכיד רעד ,רע ױזַא

 ןיא ןקילײטַאב ךיז ןַאגרַאֿפ טייל ןענָאי

 גירק םעניא ,רעקיזיר רעד טכַאלש רעד

 -המחלמ סגרעבניניֿפ ."ןקילייה םעד

 ןוא עגנערטש ַא זיא סָאד --- גנוטכיד

 רעכלעוו ןיא ,עינָאֿפמיס עכעלרעיײֿפ

 -יֿפ ןוֿפ וויטָאמ-טייל רעקידנעטש רעד

 ?טֿפַאשביל ןוא דנַאל, ןֿפַאש סגרעבנינ

 ןיא ,סָאטַאּפ ןטסכעה םוצ טכיירגרעד

 ןענייז קנַאדעג ןוא ליֿפעג סָאד רעכלעוו
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 טילגעגנָא-סייה ,טֿפרַאשרַאֿפ ףוס ןזיב
 -ָאמ ,גנונרָאװ .?רעיײֿפ עמַאס; םעניא

 -וצ-טימעג ,ןֿפור-סֿפמַאק עקידנריזיליב

 -ֿפיױא עֿפיט ,גָאט-טכַאלש ןוֿפ ןדנַאטש

 זיא ץלַא סָאד --- ,גנוקיניזַאב עקיטכיר

 טָא ןיא ןטכַאלֿפעגרעביא ךעלרעדנואוו

 -למ רעכעלרעיײֿפ ןוא רעגנערטש רעד

 טָאה גרעביניֿפ סָאװ ,עינָאֿפמיס-המח

 ןוֿפ , --- ענייז רעכיב עדייב .ןבירשעגנָא
 ?רעייֿפ ןקיזיר ןיא, ןוא ?דלעֿפ-טכַאלש

 -יל רעזדנוא ןיא ןבײלברַאֿפ ןלעוו ---
 עטסערג יד ןוֿפ ענייא יו ,רוטַארעט

 -עווָאס ןוֿפ ןעגנוקעלּפטנַא עשיטעָאּפ

 ןוֿפ טייצ רעד ןיא םזיטָאירטַאּפ ןשיט

 ,המחלמ רעשידנעלרעטָאֿפ רעסיורג רעד

  ןוֿפ גנורַאפרעד-סנבעל עסיורג יד

 רעטבעלעגכרוד רערַאבלטיממוא רעד

 ךיוא טרעּפרעקרַאֿפ ןיוש טרעוו המחלמ

 ,רעביירש ערעדנַא ןוֿפ גנוֿפַאש רעד ןיא

 -למ סניבָאד ןיא טלוב סָאד ןעעז רימ

 סנַאמקילַאֿפ ןיא .,ןעגנולייצרעד - המח
 ןשטנעמ, ןוא "רעייֿפ ןוא עביל, קרעוו

 ןעגנערב סָאװ ,קרעװ ,"דנַאל ןיימ ןוֿפ

 -המחלמ' רעד ןיא סעיינ ךס ַא ןיײרַא

 -יטעווָאס רעשידיי רעד ןוֿפ קיטַאמעט

 ךיוא סָאד ןעעז רימ .רוטַארעטיל רעש

 גנוֿפַאש רעד ןיא טקירדעגסיוא טלוב

 רעטכיד עלוֿפטנַאלַאט עגנוי יד ןוֿפ

 ,ףייט ןוא יקסוװעיַאלַאלַאט ,סילעגרעוו

 שטיװָאכורָאב ,ןַאיבורג ןוא ןיסעלעט

 עקיזָאד יד ןוֿפ רעדעי .רעלרעק ןוא

 ןייז ןעגנערבניירַא ךיז טימַאב רעביירש

 -המחלמ רעד ןיא טרַאנגייא ןייז ןוא סיינ

 -עגרעוו ןוֿפ גנוֿפַאש רעד ןיא .גנוֿפַאש

 ןוא שטיווָאכורָאב ןוֿפ זייוולייט ןוא סיל

 -ֿפיוא רעדנוזַאב ַא וצ טיצ רעלרעק

  ששיטעָאּפ עגנערטש יד טיײקמַאזקרעמ
 -סַאלּפ יד ,ןבעל-המחלמ ןוֿפ ןעיײרעלָאמ

 יד ,ןלעמעג עשילַאטַאב עטכידעג-שיט

 ןוא טיײקיאעֿפ - סגנוטכַאבָאַאב עֿפרַאש

 ַא .םעטָא רעשיגרענע רעקיטֿפערק רעד
 עלוֿפטימעג ַא ןוא טירָאלָאק רעשירֿפ

 ןוֿפ טײװרַאֿפ טָאה טײקכעלמיטסקלָאֿפ

 -עט ןוֿפ גנוטכיד רעד ןיא המחלמ רעד

 רעד רַאֿפ סערעטניא ,ןַאיבורג ןוא ןיסעל

 יב ךיז טקרעמ קיטעשזויס - המחלמ

 ןוֿפ דנַאשז םניא ןיווש טָאה סָאװ ,ןֿפײט

 ןֿפַאשעג עדַאלַאב-המחלמ רעשיריל רעד

 .ןכַאז עקיטרַאנגיײא ייד ַא

 עטייווצ סָאד טכַאלש ןיא ןיב ךיא,

 בָאה'כ יינ סָאד ףיוא ןוא ןריובעג לָאמ

 יזַא -- ?טלעוו יד ןעז ןביױוהעגנָא

 יקסװעיַאלַאלַאט רעטכיד רעד טביירש

 ,רעדיל-המחלמ ענייז ןוֿפ רענייא ןיא

 טעמּכ ךיז טליֿפ טרובעג עיינ יד טָא

 סָאװ ,רעביירש עגנוי ערעזדנוא עלַא ייב

 רעסיורג רעד ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה

 טנָארֿפ ןֿפױא .המחלמ רעשידנעלרעטָאֿפ

 -ֿפײר ןוא טייקטסנרע ןעמוקעגוצ ייז זיא }
 ןעק גנוֿפַאש-המחלמ רעייז ןגעוו ,טייק

 רעד ןגעוו ןביירש ױזַא :ןגָאז ןעמ

 יד ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןענָאק המחלמ

 -עגכרוד ,טבעלעגכרוד ןיילַא המחלמ

 -למ רעייז .טקיטייוועגכרוד ןוא טליֿפ

 ,עטרעטיילעגסיוא ןַא זיא גנוֿפַאש-המח

 ןיא ,רַאמשָאק ןוא הרוחש-הרמ ןוֿפ ײרֿפ

 -סֿפמַאק ,תוירחַא עסיורג ןַארַאֿפ זיא ריא

 -יזָאד רעד ןיא .טייקטנעוועג-ליצ ,טומ

 טימעג סָאד ךיז טליֿפ גנוֿפַאש רעק

 ןייז -- ןַאמטכַאלש ןשיטעווָאס םענוֿפ

 סָאװ ,ןסיוועג ןייז ,גנומיטש ןייז ,ליֿפעג

 -ָאמ יד ןיא ןרָאװעג טװאורּפעגסיױא זיא

 .ןויסנ-סנבעל ןטסערג ןוֿפ ןטנעמ

 ןוא יינ ַא ןעמוקעג זיא טנָארֿפ ןוֿפ
 -ָאטנָארֿפ-רעביירש רעד .טרָאװ שירֿפ

 םעיינ ןיולב טינ טכַארבעג טָאה קיוו
 .ןוא םערָאֿפ עיינ ךיוא רָאנ ,טלַאהניא/

 ןיוש ןעק ןעמ .טייקשירעדליב עיינ

 -נוֿפַאש עקיטכיוו ייר ַא ןענעכײצרַאֿפ

 סָאד .רוטַארעטיל-טנָארֿפ רעד ןיא ןעג
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 ,בײהנָא ןַא לייוורעד רעבָא ךָאנ זיא ץלַא

 רעד סָאװ ,גנורַאֿפרעד-ןבעל עסיורג יד

 ,טנָארֿפ ןֿפױא ןברָאװרעד טָאה רעביירש

 רעקידנעמוק ןוֿפ לַאװק רעֿפיט ַא זיא

 ןיא גנוֿפַאש רעטסנרע ןוא רעסיורג

 / ,רוטַארעטיל רעזדנוא
 גרעבניניֿפ ָארזע ךיז טָאה ױזַא יו

 ןוֿפ רעגייל-טנורג יד ןוֿפ רענייא ---

 -עגרָאֿפ --- גנוטכיד:-טנָארֿפ רעיינ רעד

 -- רעטכיד ּפיט םעינ םעד טלעטש

 ? טנָארֿפ ןוֿפ רעטכיד םעד

 -- ,ןדײשַאב טמוק סָאװ רעטכיד ַא

 טימ, ןוא "עקידנעיירש-טינ טירט טימ;

 ,רעכעלרע רעד ןייז וצ טכער עטסעֿפ

 סָאװ ,רעטכיד ַא ."רעטכיד רעטכע רעד

 ןובשח ַא --- ןובשח ןסיורג ַא טימ טמוק

 -כיד ַא ,"קלָאֿפ ַא ,טלעוו ַא ,דנַאל ַא ןוֿפ
 קידתמא ,טכע ןַא טימ טמוק סָאװ ,רעט

 סָאװ טרָאװ ַא ,טרָאװ קיטכירֿפױא ןוא

 ױזַא טינרָאג יא ,טסָארּפ יא; --- ןייז טעוו

 :ןייז קיטולבלוֿפ טעוו'ס ןוא ,טסָארּפ

 ,?טסָאקעג ךס ַא טולב טָאה'ס
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 ןָאטעג דנעו ַא טָאה המחלמ יד

 וצ רעביירש ןשיטעווָאס ןשידיי םעד

 ןשיאָארעה ןוא ןשיגַארט ןסיורג ריא

 ,טלַאהניא

 ןיא רעביירש ןייא ןייק ָאטינ זיא'ס

 ךיז טָאה סָאװ ,רוטַארעטיל רעזדנוא

 -ייוו .ןרעייהעגמוא טימ ןֿפורעגּפָא טינ

 עכעלקערש יד ףיוא ןרָאצ ןוא גָאט

 "צור עשיטסישַאֿפ יד סָאװ ,סנכערברַאֿפ

 ןעגנולייצרעד יד .ןעגנַאגַאב ןענייז םיח

 עירול חונ ,רּתסנ רעד ,ןָאסלגרעב ןוֿפ

 .ששירעלטיה יד ןוֿפ עמעט רעד ףיוא

 יד ןוא ,קלָאֿפ רעזדנוא רעביא תוירזכַא
 ןוֿפ עמעט רעבלעז רעד ףיוא רעדיל

 ,ָאקטיװק ,שיקרַאמ .,רעֿפעֿפ ,ןיקלַאה
 ,ןַאמטיור ,ץישּפיל לדנעמ ,רעלעה םינוב

 װָאניסונ .י יֿפָארּפ

 -עג סָאד ףיוא ןרעדור ןוא ןרעטישרעד
 ןעגנולייצרעד יד טנעייל ריא זַא .טימ
 ,רעביירש עקיזָאד יד ןוֿפ רעדיל יד ןוא
 קידלושמוא סָאד זַא .ךייא ךיז טכוד
 טָאה עטקינײּפרַאֿפ יד ןוֿפ ןיילַא טולב

 -ייז ייב ,.,.טנָאמ ,טיירש ,טדערעצ ךיז

 רעבָא ןענייז טלַאהניא ןשיגַארט רָאג רע
 ערעזדנוא ןוֿפ ןעגנוֿפַאש עקיזָאד יד
 -עֿפוצ שקינייא רעסיוא --- רעביירש

 ןוא שואיי ןוֿפ יירֿפ --- ןעמַאנסיוא עקיל

 קינוז ָאד זיא קיגַארט יד ,גנולֿפײװצרַאֿפ

 ;וויטקעּפסרעּפ רעקיטניל ַא ןוֿפ טנײשַאב

 ןכעלקילג םעד ןוֿפ טסיירטעג טרעוװ יז

 -- .המחלמ רעד ןוֿפ גנַאגסיוא

 --- ןטייצ עטוג ןלעװ ןעמוק

 ,ןטייב ךיז ךיוא לזמ סָאד טעװ
 ,רעדניל ןרעװ ןעייוו ןלעװ

 ,רעדניק ןסקַאװ רעדיװ ןלעװ
 ןשיור ,ןליּפש רעדניק ןלעװ
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 ,םישודק יד ןוֿפ םירבק יד ייב
 --- ,רעבירג עלוֿפ ,עֿפיט יד ייב
 ,רעבירא טינ לָאז יו רעד זַא

 ןיקלַאה רעטכיד רעד טביירש יױזַא
 עֿפיט; דיל רעקידנריר-ףיט ןייז ןיא

 עטשרע יד ןיא ."םייל עטיור ,רעבירג
 טָאה המחלמ ןוֿפ ןרָאי עטסרעווש ןוא

 ןגעוו רעדיל-המחלמ ןבירשעג ןיקלַאה

 ןכיילג ןייק ךיז וצ טָאה סָאװ ,רעצ;

 -ּפָא ןוֿפ ייוו, ןרעייהעגמוא ןגעוו ,"טינ
 יד ןיא רָאנ ,"טנעג ַא ,טָאטש ַא ןבעג
 סָאװ ,ןביולג רעזדנוא, ,ךיז טליֿפ רעדיל
 -עגנָא טֿפַאשרעה ןייז טכיל ןוֿפ טָאה
 גָאט וצ גָאט ןוֿפ טרעװ ןוא ,ןביוה
 ןיא העש ןיא ."ןביוהרעד ײנסֿפױא
 רעד ןזיא ןענַאטשעג; -- רערעווש

 טינ ןוא טיהעג ,טימ רעד ןיא ןביולג
 רעווש ןעוו ,."טימעג סָאד ןעקניז ןזָאלעג
 ןביולג רעד, -- רעגירק יד ןעוועג זיא
 --- ,טלעטשעג ךַאװ רעד ףיוא ךיז טָאה
 רעד ןיא טמערַאוװרעד ייז ןוא טלעהַאב
 ."טלעק

 ןביולג רעשיטעווָאס רעֿפיט רעד טָא

 טימעג סָאד ןקניז טזָאלעג טינ ךיוא טָאה

 -יירש ןשיטעווָאס ןשידיי רעזדנוא ןוֿפ
 -אורעד ןוא טלעהַאב םיא טָאה ,רעב

 -נוא ןוֿפ געט יד ןיא ךיוא -- טמער

 .תונויסנ-סקלָאֿפ עטסערג ערעזד

 טֿפַארק יד טײטשַאב עשזיסָאװ ןיא

 ןייק טינ זיא רע ? ןביולג רעזדנוא ןוֿפ

 טינ ,רעוויסַאּפ ןייק טינ ,רעשיזיֿפַאטעמ

 רע ,םיסנ ףיוא סױרַא טקוק סָאװ ,אזַא

 ,רעטערקנָאק ַא ,רעקידתושממ ַא זיא

 זיא -- ןביולג רעד טָא .רעויטקַא ןַא

 ,םזימיטּפָא ןשיטעווָאס םענוֿפ ךוּת רעד
 שינַאגרָא ףיט ןעוועג לָאמ עלַא זיא סָאװ

 טייצ-המחלמ .רוטַארעטיל רעזדנוא רַאֿפ

 -יל עשיטעווָאס עשידיי רעזדנוא טָאה

 ששיטעווָאס עצנַאג סָאד יװ ,רוטַארעט

 ,טייקיטכערעג רעד ןיא טביולגעג ,קלָאֿפ

 ,דנַאל רעזדנוא ןוֿפ חוּכ םניא טביולגעג

 טביולגעג ,ינעג סנילַאטס ןיא טביולגעג
 .אנוש ןרעביא ןוחצנ ןסיורג םעניא

 ,עקיטומנדלעה סָאד ,עויטקַא סָאד

 -- עשיאָארעה סָאד ,עשירעֿפמעק סָאד
 ,עלַארטנעצ סָאד ןרָאװעג זיא סָאד טָא
 טלַאהניא-טנורג רעד ,עקידנריֿפ סָאד
 ,רוטַארעטיל רעזדנוא ןוֿפ

 טינ ךיז טָאה רוטַארעטיל רעזדנוא
 -עדיא-םשה-שודיק םּתס טימ ןעמונרַאֿפ
 טקיווקעג טינ, ךיז טָאה יז ,עיצַאזילַא
 -ָאש ןיא טליהעג, טינ ךיז ,"ןייּפ טימ
 -קַארַאכ ןעוועג זיא סָאד סָאװ ,"סנט
 -סילַאנָאיצַאנ עסיוועג רַאֿפ שיטסירעט
 -כיד עטצענערגַאב ןוא עטמיטשעג-שיט
 טימ קידנרעדליש .,דנַאלסיױא ןוֿפ רעט

 ןוֿפ תונברק יד גָאטייו ןרעייהעגמוא
 שרעזדנוא עקינייא ןבָאה ,קלָאֿפ רעזדנוא
 -ַאב ןוא ןקעדֿפױא טימַאב ךיז רעביירש
 ,דנַאטשרעדיװ ןשידלעה םעד ןענָאט
 זיולב טינ ןזיװעגסױרַא ןבָאה ןדיי סָאװ
 רעשיטעווָאס רעד ןוֿפ ןעייר יד ןיא
 -ַאזיטרַאּפ יד ןוֿפ ןעייר יד ןיא ,ײמרַא

 רעֿפעֿפ קיציא
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 -עד ךיוא רָאנ ,רעֿפמעק-ָאטעג עשינ

 שיגַארט ןעוועג ןענייז ייז ןעוו ,טלָאמ

 םעד ןיא .ָאטעג רעד ןיא טמעלקרַאֿפ

 -עֿפ קיציא ליּפשיײב סלַא ןעניד ןעק ןיז

 ןוֿפ סגטָאש; עמעָאּפ עקרַאטש סרעֿפ

 -רַאֿפ טעװ סָאװ .,?ָאטעג רעװעשרַאװ

 -ַאב ַא רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא ןביילב

 טנעמוקָאד רעשיטעָאּפ רעקידנטייד

 ןוֿפ רעלדנעטשֿפיױא עשידלעה יד ןגעוו

 :ָאטעג

 רעװעשרַאװ ןוֿפ עצלָאטש יד סנטָאש יד

 ן -- ָאטעג

 ןטימ ,ךָארב ןטימ זדנוא ןיא ןבעל יז

 ,קעטייוו
 עקיאור ןיא ןעלּפענ ןייק יװ טינ ןוא

 ,געט יינש

 ייטסברַאה ףיוא ןצילב ןייק יװ טינ ןוא

 ,רעטעלב עק
 רענייטש ןוֿפ ןסקניֿפס ןייק יװ טינ ןוא

 -- ,טעסצטלצג

 ןוֿפ ןוא דָאנג ןוֿפ ןרוּפש יװ ןבעל יײיז

 ,דסח

 טינ ןשָאלרַאֿפ ןלעװ סָאװ ,ןעקנוֿפ יװ

 יןרעװ

 ןוא טומ ןוֿפ עטבעוװעג סרעצנאּפ יװ

 ,ןרערט ןוֿפ

 םעד טֿפרַאשרַאֿפ טָאה המחלמ יד

 -עטיל רעזדנוא ןיא ליֿפעג ןלַאנָאיצַאנ

 ךיז טָאה רוטַארעטיל רעזדנוא .רוטַאר

 -ָאיצַאנ ןטימ טזָאלעגקעװַא טינ רעבָא

 יד .גנוֿפַאש ןוֿפ געוו ןטצענערגַאב-לַאנ

 טנורג ןיא זיא םעלבָארּפ עלַאנָאיצַאנ

 ןוֿפ לייט ַא יװ ןרָאװעג טסַאֿפעגֿפױא

 -ָארּפ יד --- םעלבָארּפ רענײמעגלַא רעד

 טָאה'ס סָאװ ,אנוש ןרעביא גיז ןוֿפ םעלב

 -ַאזוצ קלָאֿפ עשיטעווָאס סָאד טיירגעג

 רעכעלטײהײרֿפ רעצנַאג רעד טימ ןעמ

 םעד ןוֿפ -- ןענַאד ןוֿפ ,טייהשטנעמ

 -למ רעד וצ גנַאגוצ ןטצענערגַאב טינ

 יד ןעמַאטש -- ,קיטַאמעלבָארּפ-המח
 ןוא סעמעט ,ןוויטָאמ עקיטרַאנדײשרַאֿפ

 רעשיטעווָאס רעשידיי רעד ןיא ןעעדיא

 -המחלמ .טייצ-המחלמ ןוֿפ רוטַארעטיל

 רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא טָאה טייצ

 -רעטניא יד טײטַאב םעיינ ַא ןעמוקַאב

 -עגכרוד זיא סָאװ ,עמעט עלַאנָאיצַאנ

 -טנַא ןוֿפ שעדיא רעד טימ ןעגנורד

 -יא רעד טימ ,טייקינייא רעשיטסישַאֿפ

 -למ .ףמַאק ןשיטסישַאֿפ-יטנַא ןוֿפ עעד

 -עדנוזַאב ַא טימ ךיז ןבָאה טייצ-המח

 רעזדנוא ןִיא טקרַאטשרַאֿפ טֿפַארק רער

 ,ןויטָאמ עשיטָאירטַאּפ יד רוטַארעטיל

 ,טֿפַאשביל ןוא דנַאל ןוֿפ ןוויטָאמ יד

 ןוֿפ טכערמוא ןכעלדנעש םעד ןגעק

 -עגסױרַא זיא דנַאלשטייד ןשיטסישַצֿפ

 -יטכערעג עסיורג יד ןרָאװעג טלעטש

 טימ ,דנַאלמייה ןשיטעוװָאס םענוֿפ טייק

 טימ ,טֿפַאשטנײרֿפ-רעקלעֿפ רענייש ןייז

 -ןביל-טײהײרֿפ ןוא ענעביוהרעד ענייז

 . "גיז ןוא ןשידלעה ןייז טימ ,ןליצ עֶקיִד

 -- קלָאֿפ ןשיטעוװָאס םענוֿפ ףמַאק ןכייר

 .דנַאלרעטניה ןיא ןוא טנָארֿפ ןֿפױא

 -טנורג יד ןרָאװעג ןענייז סָאד טָא

 ןבָאה סָאװ ,ןעעדיא ןוא ןוויטָאמ ,סעמעט

 -רעב ןוֿפ טלַאהניא םעד טמיטשַאב

 ןוֿפ ,עזָארּפ סרּתסנ םעד ןוא סנָאסלג

 -עֿפ ןוֿפ ,עיזעָאּפ-המחלמ סעשיקרַאמ

 ,ןײשּפָא ןוא ןייש,; ךוב-המחלמ סרעֿפ

 ןוֿפ ,"ןגעוװ עשידרע; סניקלַאה ןוֿפ

 -כיד-המחלמ סניײטשֿפָאה ןוא סָאקטיװק

 לחר ןוא ,סרַאילטָאק ,סרַאטנָאג ןוֿפ ,גנוט

 -רעדָארב ןוֿפ ,רעדיל עיינ סלָאװמיוב

 חנ ןוֿפ ןֿפַאש סרעלעה םינוב ןוא סנָאז

 ןוֿפ ,ןעגנולייצרעד סניבַאר ןוא סעירול

 רעד ףיוא ךוב סעשטיוװָאצַאק רעזייל

 וצ םייה ןוֿפ, עיצַאוקַאװע ןוֿפ עמעט

 רעד ףיוא ךוב סנַאמביירש ןוֿפ ,"םייה
 .ַא ןוֿפ ,"סרעמוז יירד; עמעט רעבלעז

 רעזדנוא ףיוא; ןַאמָאר-המחלמ סנַאהַאק

 -למ,, ךוב סנָאדרָאג לאומש ןוֿפ ,"דרע

 ןגעוו ךוב סווָאסרעּפ ןוֿפ ,"טייצ-המח

 זיא ןעמָאנ ןייז, ןענַאזיטרַאּפ עשידיי
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 ןײטשֿפַאה דוד

 וצ ךָאנ לָאז ןעמ ביוא .וו"זַאא ?קלָאֿפ

 לטעצ ןקידנּפעשסיוא טינ טייו םעד
 -נוא ןוֿפ גנוֿפַאש עטנָאמרעד יד ןבעגוצ
 ןוא סעקיװָאטנָארֿפ - רעביירש ערעזד
 -- .,גנוֿפַאש עשיטסיצילבוּפ יד ךיוא
 -ידיי רעד ןוֿפ גנולעטשרָאֿפ ַא סע טיג
 יד ןיא רוטַארעטיל רעשיטעווָאס רעש
 -נעלרעטָאֿפ רעסיורג רעד ןוֿפ ןרָאי
 ,המחלמ רעשיד

4 
 וצ גנודנעו רעד טימ םענייא ןיא

 המחלמ רעד ןוֿפ קיטַאמעט רעיינ רעד
 -ןאגעג זיא טייצ רעקידהמחלמ-ךָאנ ןוא
 -ַארעטיל רעזדנוא ןיא טייג סע ןוא ןעג
 -רעֿפיטרַאֿפ רעיינ ןוֿפ סעצָארּפ ַא רוט
 -ליש רעשירעלטסניק שיאעדיא רעט

 | ,גנורעד

 ,ןייז טנעקעג טינ טָאה שרעדנַא
 ןענייז רָאי סקעז-ףניֿפ עטצעל יד רַאֿפ

 -טלשוו ןוֿפ ןשינעעשעג ןעמוקעגרָאֿפ

 רעסיורג רעד ןיא .טײדַאב ןשירָאטסיה

 רעד ןוֿפ אנוש ןטסגרע ןטימ המחלמ

 .שטנעמ רעד טגיזעג טָאה טייהשטנעמ

 -ַאֿפ םענוֿפ טכערמוא ןרעטצניֿפ ןרעביא

 -רַאֿפ-ןטעוװָאס רעד טגיזעג טָאה םזיש

 ,טייקיטכערעג ןוֿפ דנַאל סָאד -- דנַאב

 עג עקיזָאד יד ןקיניזַאב וצ ידּכ

 ןייק טינ ךיז וצ ןבָאה סָאװ ,ןשינעעש

 -כישעג רעכעלשטנעמ רעד ןיא ןכיילג

 -ַאֿפ סע ןוא טרעדָאֿפעג ךיז טָאה ,עט

 שטסערג יד רעביירש םענוֿפ ךיז טרעד

 ַא ןָא .ןעגנוגנערטשנָא עשירעלטסניק

 רעד ןָא ,םענעעשעג םענוֿפ םענַאב ןֿפיט

 -טייצ עסיורג יד טימ טײקטנֿפָאװַאב

 -יורג ןָא ,ןעמעלבָארּפ-טייצ ןוא ןעעדיא

 -עלטסניק ןוא טייקטדנעוועג-ליצ רעס

 -יל רעזדנוא טלָאװ ,גנוֿפיטרַאֿפ רעשיר

 -נערטש יד ןטלַאהעגסיױוא טינ רוטַארעט

 רעזדנוא טָאה יוזַא .טייצ ןוֿפ קיטירק עג

 עסיורג עריא ןענַאטשרַאֿפ רוטַארעטיל

 זיא יז .ףורַאב ןסיורג ריא ןוא ןטכילֿפ

 ַא טימ ,רוטַארעטיל רעזדנוא ,ןעמוקעג

 ַא ןוֿפ ןובשח םעד; -- ןובשח ןסיורג

 ,ןובשח ַא -- "קלָאֿפ ַא ,דנַאל ַא ,טלעוו

 ןסַאֿפֿפױא טֿפרַאדעג טָאה'מ ןכלעוו

 -טנַארַאֿפ ןוא טסנרע ,ףיט שירעלטסניק

 | | .ךעלטרָאװ

 / -שיאעדיא רעיינ ןוֿפ סעצָארּפ רעד
 ױזַא ,טייג גנוֿפיטרַאֿפ רעשירעלטסניק

 רעד ןיא רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא ,םורַא
 םעלבָארּפ רעסיורג רעד וצ גנוטכיר

 דָאּפ רעד ןיא ,גנוקיניזַאב רעסיורג ןוא

 -- רעק רעֿפרַאש ַא ךיז טקרעמ עיזע

 -ָאֹּפ םוצ ןשירָאטער-שיטעָאּפ םעד ןוֿפ

 ןבעל-טלַאטשעג םוצ ,ןשירעלָאמ-שיטע

 רעשיּפע וצ .לעמעג שירעדליב ןוא
 ןשיטַאמַארד-שיריל םוצ ןוא גנורעדליש
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 -ןליֿפעג ןוא -ןעקנַאדעג ןטרירטנעצנָאק

 שטָאכ --- עזָארּפ רעד ןיא ןוא ,קורדסיוא

 רעקיצניװ לייוורעד ךָאנ ךיז טעז ָאד
 -טּפיוה יד לֿפיװ ףיוא סעיינ סָאד סיױרַא
 ךָאנ זיא עזָארּפ רעד ןוֿפ עיצקודָארּפ

 -ייו ַא ךיז טקרעמ -- ןענישרעד טינ
 -סירעטקַארַאכ םוצ טירש רעקידרעט
 רעטריזיּפיט וצ עכָאּפע רעד ןוֿפ ןשיט
 ,גנורעדליש רעטרענײמעגלַארַאֿפ ןוא
 ןוֿפ ןדָאטעמ יד טימ ןדנוברַאֿפ זיא סָאװ !

 עיינ סָאד טָא .םזילַאער ןשיטסילַאיצָאס
 טינ -- ןלעטשטסעֿפ ןיוש ךיז טזָאל

 -ַאש רעיינ-לעיּפיצנירּפ רעד ןיא זיולב

 רעד ןיא ךיוא רָאנ ,טנָארֿפ ןוֿפ גנוֿפ
 -ניה ןיא ןענַאטשטנַא זיא סָאװ ,גנוֿפַאש
 ןוֿפ עקינייא ייב טּפיוהרעד ;דנַאלרעט
 ןוֿפ סרעטסיימ עטסנעעזעגנָא ערעזדנוא
 .רוטַארעטיל רעשיטעווָאס רעשידיי רעד

 יד רַאֿפ גנוֿפַאש סנָאסלגרעב דוד

 עטכעלטנֿפערַאֿפ ענייז -- ןרָאי עטצעל

 -קעלַא? ןַאמָאר םעיינ םענוֿפ ןעלטיּפַאק
 "רעד עקידנצנעלג יד ,*שַארַאב רעדנַאס
 ,"םעדייא ןַא ,*רָאטּפלוקס רעד, גנולייצ

 דייצ --- וו"זַאא ?סרעטייש ןוֿפ ןייש ןיא,
 -יטרַאֿפ-לעניגירָא ןטימ סיוא ךיז טנכ
 ןוא -המחלמ רעד וצ גנַאגוצ ןטרעֿפ
 טוואורּפ רעדיוו .עמעט - המחלמ - ךָאנ
 ןוא ןסיורג םעד ןקיניזַאב ןָאסלגרעב
 "ןידה---תדימ, ןקיטכערעג-שירָאטסיה
 רעדיוו ,ןוחצנ ןוא ףמַאק רעזדנוא ןוֿפ
 רעזדנוא ןוֿפ דלעה םוצ ךיז רע טדנעוו

 -עג יד ןוֿפ ןייש ןיא טכײלַאב ןוא טייצ

 טײקיאעֿפ ןוא טומ ןכיוה ןייז ןשינעעש

 -ַארטנעצ רעד .ןטַאטנדלעה עסיורג וצ

 -ַאש רעיינ סנָאסלגרעב ןוֿפ וויטָאמ רעל

 םעלבָארּפ רעד טימ ןדנוברַאֿפ זיא גנוֿפ

 ,קלָאֿפ רעזדנוא ןוֿפ טרובעגרעדיװ ןוֿפ

 -ילרש רעד טלדנַאהַאב םעלבָארּפ יד טָא

 -ַאק עשיטקַאדיד עליוה טימ טינ רעב

 "יא שירעלטסניק טימ רָאנ ,סעירָאגעט

 ןזייו סָאװ ,ןעלטימ עקידוועגייצרעב
 סנָאסלגרעב ןוֿפ ןכירטש עיינ ףיוא ןָא
 רעקיטרַאנגיײא ףיוא -- טֿפַאשרעטסיײמ
 טייקשירעדניֿפרעד ,טייקרירטנעצנָאק

 ףיוא ,לַאטעד ןוא דליב ,טעשזויס םעניא

 -ניא ןשיגָאלָאכיסּפ-שיֿפָאסָאליֿפ םעיינ
 טסקעט ןוֿפ סױרַא טגנירד סָאװ ,טלַאה

 עיינ סנָאסלגרעב .טסקעטרעטנוא ןוא

 יז ,ןעקנַאדעג טקעװ ןוא טגער גנוֿפַאש

 ןיא ןעגנוֿפַאש עטסעב יד וצ טרעהעג

 .עזָארּפ רעקידהמחלמ-ךָאנ רעזדנוא

 עטצעל יד רַאֿפ טָאה שיקרַאמ ץרּפ

 םוצ ןבעגעגּפָא ןוא ןבירשעגנָא ןרָאי

 -למ רעד ןגעוו עמעָאּפ עסיורג ַא קורד

 -סערג יד םענרַאֿפ ןטיול זיא סָאד .המח

 -יקרַאמ סעמעָאּפ עלַא ןוֿפ עמעָאּפ עט
 -טיירב טימ קרעוו ַא זיא סָאד ,סעש

 ,גנורעדליש רעשיּפע רעקידנּפַאכמורַא

 ןוא גנולדנַאה רעטלקיװטנַא-ךייר טימ

 "רַאֿפ ןוא רעסיורג ַא טימ ,סעיצַאוטיס

 ןטלַאטשעג עירעלַאג רעקיטרַאנדיײש

 ןזיװַאב ןוא טריֿפעגסױרַא טרעוו סָאװ

 רעד ןוֿפ ןגעווציירק עסיורג יד ףיוא

 ןוא ןוויטָאמ עלַאנָאיצַאנ יד .המחלמ

 רעקיזָאד רעד ןיא ןרעו ןעמעלבָארּפ

 רָאנ ,טרילָאזיא טינ-טלדנַאהַאב עמעָאּפ

 ײמעגלַא יד טימ טּפינקרַאֿפ שינַאגרָא

 ןוֿפ ןָאֿפ ןטיירב ןֿפױא ,ןשינעעשעג ענ

 ןוא תונויסנ ערעווש עריא טימ המחלמ

 ,גיז ןוא ףמַאק ןוֿפ ןּפַאטע ענעדײשרַאֿפ

 זיא'ס ןעמעוו ,רענעייל רעשידיי רעד

 -ֿפױא עסיורג סעשיקרַאמ טנַאקַאב טוג

 "עמעָאּפ םענוֿפ טיבעג םעניא ןעוט

 ףיוא דלודעגמוא טימ טרַאװ ,רנַאשז

 רעיינ סעשיקרַאמ ןוֿפ ןעניישרעד םעד

 ,המחלמ רעד ןגעוו עמעָאּפ רעסיורג

 "-המחלמ ןוֿפ ךוב סרעֿפעֿפ קיציא ןיא

 ןַארַאֿפ ןענייז ?ןײשּפָא ןוא ןייש , טייצ

 ןייק ךָאנ ןבָאה רימ עכלעוו ןיא ,רעדיל

 -ֿפיוא ױזַא רעטכיד םעד ןעזעג טינ לָאמ
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 -גדייל ןוא ןליֿפעג ענייז ןיא טרעדורעג

 -יל-ףיט ַא טבעווש ייז רעביא ,ןטֿפַאש

 יד ,גנומיטש עסייה ןוא םעטָא רעשיר

 יד טימ .ןדנובעגֿפיױנוצ זיא גנומיטש

 רעד ,המחלמ רעד ןוֿפ ןעגנובעלרעביא

 ןרָאװעג ןֿפורעגסױרַא זיא סָאװ ,גָאטיײװ

 ָאד טרעוו ,ןקילגמוא-המחלמ יד ךרוד

 םענוֿפ טרעדנילעג ןוא טנײשַאב דלימ

 -עֿפ ןיא .המחלמ רעד ןוֿפ ןוחצנ ןסיורג

 :רַאֿפ ךיז טָאה רעדיל עינ סרעֿפ
 זיא סָאװ ,טייקשירעדליב 'יד טקרַאטש
 ןטֿפַאשנגײא עטסעב יד טימ ןדנוברַאֿפ

 ןוא רעשירֿפ ןייז טימ --- רעטכיד םענוֿפ
 -רעד ןייז טימ ,קיטעָאּפ רערַאבלטיממוא

 ,ןָאט ןקיסעמ-עדַאלַאב ןוא ןשירעליײיצ

 טימ ,טנעמעלע ןשיטנַאמָאר ןייז טימ

 טסָארּפ;) ,טײקטסָארּפ רעקיצרַאה ןייז

 ,טמוק סָאװ ,("טסָארּפ ױזַא טינרָאג ןוא

 ןרָאלק ןוֿפ ,ןרעֿפעֿפ ייב לָאמ עלַא יו

 ןעמוקַאב טָאה סָאװ ,ליֿפעג ןוא קנַאדעג

 ןיא גנורעטיילסיוא ערעסערג א ךָאנ

 .המחלמ רעד ןוֿפ *ןײשּפָא ןוא ןייש;

 זיא גנוטכיד-המחלמ סָאקטיװק ןיא

 גנע שֿפנה ןובשח רעשירעטכיד רעד

 -יא עטערקנָאק יד טימ ןדנובעגֿפיױנוצ
 ,שטנעמ - סקלָאֿפ םענוֿפ ןעגנובעלרעב

 -סקלָאֿפ םעד ןײלַא לָאמוצ טזָאל רע

 ,"ךושל-הנעט}, ןייז טימ ןדייר שטנעמ

 -ֿפיױוא רעקיצרַאה טימ לוֿפ זיא סָאװ

 -יר רעכעלמיטסקלַאֿפ ןוא טייקיטכיר

 ָאקטיווק ןעוו ,לָאמ עלַא יו .טייקידנר

 ןענייז ,וויטָאמ ןשיגַארט ַא טלדנַאהַאב

 טייצ-המחלמ ןוֿפ ןוויטָאמ ענייז ךיוא

 -נרױלרַאֿפ ןוא הרוחש-הרמ ןוֿפ ײרֿפ

 רעד ןשרעה וצ רָאֿפ טצעז ייז ןיא .טייק

 זיא טימרעד ,ןבעל ןוֿפ ּפיצנירּפ רעלעה

 -טנורג עשיטסימיטּפָא יד ןדנוברַאֿפ

 -נומ ןייז ,רעדיל ענייז ןוֿפ גנומיטש

 "וז ןייז ,ןָאט רעטײרֿפַאב ןוא .רערעט

 טימ לוֿפ זיא סָאװ ,טייקשירעדליב עקינ

 ָאקטיװק דוד

 -טיווק ,טֿפַארק-סנבעל ןוא טֿפַאז-סנבעל
 -טנַא רעדיל עיינ ענייז ןיא טָאה ָאק

 ,טנַאלַאט ןייז ןוֿפ ןכירטש עיינ טקעלּפ

 רעד ןיא ןעלצרָאװ עֿפיט טָאה סָאװ

 טָא ןוֿפ .עיצידַארט רעכעלמיטסקלָאֿפ

 רעטכיד רעד טּפעש עיצידַארט רעד

 ןוא טרָאװ ןוֿפ תורצוא עצנַאג ץלַא ךָאנ
 רעביא ײנסֿפױא סע טמערָאֿפ ןוא ברַאֿפ
 -סיימ רעֿפײר ןייז ןוֿפ ןעלטימ יד טימ

 .טֿפַאשרעט

 -ַאש רעשיריל סניקלַאה ןיא ךיוא

 יו .ןעז וצ זיא טייצ-המחלמ ןוֿפ גנוֿפ

 רעֿפיט לָאמַא סָאװ טרעוו רעטכיד רעד

 ,םערָאֿפ ןיא רעמוקלוֿפ ןוא טלַאהניא ןיא

 םעיינ טימ ןָאטעג ץילב ַא טָאה ןיקלַאה

 -ברוד ףיט זיא סָאװ ,ליֿפעג ןוא קנַאדעג

 שיטעָאּפ ןוא טליֿפעגכרוד ,טבעלעג

 זיא רעדיל ענייז ןיא .טמערַאװעגסיוא

 -יוהרעד ,טייקרעטכינ ענעטלעז ןַארַאֿפ

 -ָאטער ןָא -- טײקכעלרעײֿפ ,טייקנב

 -ַאב עֿפיט ,עליטש .יירשעגסיוא ןשיר

 -כיד רעייז זיא ָאזַא --- גנורעדנואוו
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 -יל סניקלַאה ןיא .סָאטַאּפ רעשירעט

 טקרַאטשרַאֿפ ךיז טָאה גנוֿפַאש רעשיר

 זיא יז ,טנעמעלע רעשירָאלקלָאֿפ רעד

 -יטַאמַארד ןוא רעשילַאקיזומ ןרָאװעג

 אטשירק ןעמוקעגוצ ריא זיא ס -- רעש

 -טצנַאגרַאֿפ ַאזַא ןוא טייקרעטיול ענעל

 ,םערָאֿפ רעד ןיא טייקידתומלש ןוא טייק

 רעטכע ןיא רָאנ סָאד ןֿפערט רימ יו

 טרָאװ ןייא ןייק ןעק ןעמ ואוו ,עיזעָאּפ

 -לַאה .ןרעדנַא ןייק טימ ןטײברַאֿפ טינ

 זיא "ןגעוו עשידרע; ךוב רעטצעל סניק
 רעטריזילַאער ןוֿפ זיײװַאב ןייק רָאנ טינ

 ףיוא טזייוו סע --- ,עיגרענע-סגנוֿפַאש

 סָאװ ,טֿפַארק ןוא ןטייקכעלגעמ עשירֿפ

 ףיוא ,רעטכיד םעד ,ןריֿפ םיא טעװ

 ."ןגעוו ענעטָארטַאב טינ ךָאנ ,עיינ,

 ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה רימ

 גנוֿפַאש רעד ןיא ןכירטש עיינ ייר ַא

 "ידיי עטסעב ערעזדנוא ןוֿפ עקינייא ייב

 טּפעש סָאד .רעביירש עשיטעווָאס עש

 קיטסירעטקַארַאכ עצנַאג יד סיוא טינ

 יאדוװַא ןוא רעביירש עטנָאמרעד יד ןוֿפ

 ןוֿפ קיטסירעטקַארַאכ עצנַאג יד טינ

 -ַארעטיל רעשיטעווָאס רעשידיי רעד
 רימ .ןרָאי עטצעל יד רַאֿפ ללכב רוט

 יַאס ןֿפױא טלעטשעגּפָא זיולב ךיז ןבָאה

 ,ןשיטסירעטקַארַאכ ןוא ןטסקיטכיװ עמ

 יד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא טייטש סָאװ

 -ָארּפ םעיינ ןטימ ןוא ןצנעדנעט עיינ

 רעשירעלטסניק - שיאעדיא ןוֿפ סעצ

 -יטעווָאס רעשידיי רעד ןיא גנוֿפיטרַאֿפ

 ןוֿפ ּפַאטע םעיינ ןֿפױא רוטַארעטיל רעש

 ,גנולקיװטנַא ריא
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 דָאירעּפ רעקידהמחלמ - ךָאנ רעד

 יַאנ-ליֿפ רעד רַאֿפ טקורעגסױרַא טָאה

 ,רוטַארעטיל רעשיטעווָאס רעלַאנָאיצ

 עכעלטרָאװטנַארַאֿפ ןוא עטסנרע ,עיינ

 ןטָארטעגוצ זיא דנַאל סָאד .ןבַאגֿפױא

 שיקרַאמ ץרפ |

 -ֿפיוא ,ןדנואו:המחלמ יד ןלײהרַאֿפ

 -ריוו-סקלָאֿפ יד ןעלקיװטנַא ןוא ןלעטש

 -ָארּפ עסיורג יד ןכעלקריװרַאֿפ ,טֿפַאשט

 סָאד .רָאיֿפניֿפ ןשינילַאטס םענוֿפ םַארג
 -זוטנע טימ לוֿפ זיא קלָאֿפ עשיטעווָאס
 -המחלמ-ךָאנ רעד ןוֿפ סָאטַאּפ ןוא םזַאי

 עינ סױרַא טזייו ןוא גנולעטשֿפיױא

 -עלדירֿפ ןוֿפ טנָארֿפ ןֿפױא ןטַאטנדלעה

 ,גנואיוב רעכ

 עשיטעווָאס סָאד טרַאװרעד סָאװ

 ? רוטַארעטיל ןייז ןוֿפ קלָאֿפ

 יד זַא ,טרַאװרעד קלָאֿפ רעזדנוא,

 ןקיניזַאב ןלָאז רעביירש עשיטעווָאס

 עלַאסָאלָאק יד ןרענײײמעגלארַאֿפ ןוא

 טָאה קלָאֿפ רעזדנוא סָאװ ,גנורַאֿפרעד

 -נעלרעטָאֿפ רעסיורג רעד ןיא ןעמוקַאב

 ןרעדליש ןלָאז ייז זַא ,המחלמ רעשיד

 ,םזיאָארעה םעד ןרענײמעגלַארַאֿפ ןוא

 טציא טעברַא קלָאֿפ רעזדנוא ןכלעוו טימ
 -ריוו:-סקלָאֿפ יד ןלעטשוצֿפױא ףיוא
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 ןבײרטסױרַא ןכָאנ דנַאל םענוֿפ טֿפַאשט

 -ָאק יד טָא .(ווָאנַאדשז) "םיאנוש יד ןוֿפ

 -רעד-המחלמ-ךָאנ ןוא -המחלמ עלַאסָאל

 ךיז טזָאל קלָאֿפ רעזדנוא ןוֿפ גנורַאֿפ
 טוָאל ,"לָאמ ןייא טימ, ןּפעשסיױוא טינ

 .סעמעכס ןייק ןיא ןסַאֿפניא טינ ךיז

 -יורג יד רַאֿפ ץרא-ךרד רעגנערטש רעד

 -לוד ןשינעעשעג-טייצ עשירָאטסיה עס

 רעזדנוא ןיא ,לָאמ ןייק יו ,טינ טעד

 ,טייקטצענערגַאב םוש ןייק רוטַארעטיל

 -עטסוּפ ןוא טײקלַאנַאב ,טייקיטייזנייא

 -יורג ןַארַאֿפ ,טײקשירעלײװרַאֿפ עטַאװ

 -יטעווָאס רעד ןיא ןעגנוכיירגרעד עס
 -גוא ןיא ךיוא ןוא --- רוטַארעטיל רעש

 -ַארעטיל רעשיטעווָאס רעשידיי רעזד

 רעבָא .ןזיולב עסיוועג ךיוא ןַארַאֿפ ,רוט

 זיא רוטַארעטיל רעשיטעווָאס רעד

 ןוֿפ ליֿפעג רעשינדחּפ רעד דמערֿפ
 ןזיולב יד .קיטירק רַאֿפ ךיז ןקערש

 -ֿפיוא רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא ןרעוו

 יד ןוֿפ ןיילַא ןוא טריקיטירק ,טקעדעג

 ,טֿפמעקַאב רעביירש

 טזָאל טֿפַארק רערעדנוזַאב ַא טימ

 רעשיטעווָאס רעד ןיא ןרעה טציא ךיז

 גנורעדָאֿפ יד ןוא ףור רעד רוטַארעטיל

 -טֿפַאשלעזעג ןוא רעשיאעדיא:ךיוה רַאֿפ
 עכלעוו ,טסנוק עטדנעוװעג-ליצ-ךעל

 -עדיא עטסעב יד רַאֿפ ףמַאק ַא טריֿפ

 ךיז ןבָאה ױזַא -- קלָאֿפ םענוֿפ ןלַא
 יד טסנוק יד טלעטשעגרָאֿפ לָאמ עלַא

 -ַארעטיל רעד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ עטסעב

 ַא רַאֿפ סָאװ ,טסואווַאב זיא סע .רוט

 ךָאנ ןבָאה סע ףמַאק ןכעלטֿפַאשנדייל

 יד טריֿפעג טרעדנוהרָאי ןקירָאֿפ ןיא

 -רענָאיצולָאװער עשיסור עסיורג יד

 -יטירק ןוא רעביירש עשיטַארקָאמעד
 -ָאד .יקסוועשינרעשט ,יקסנילעב רעק
 ןוא ןירדעשטש-ווָאקיטלַאס ,ווָאבוילָארב
 רענעֿפורעג ױזַא רעד ןגעק -- ערעדנַא

 בילוצ טסנוק;ק ןגעק ,"טסנוק רענייר;

 יד ייברעד קידנרידנַאגַאּפָארּפ ,"טסנוק

 רעשיטסילַאער רעקידתמא ןוֿפ ןעעדיא
 ַא ,רוטַארעטיל רעטדנעװעג-ליצ ןוא

 -רעד רָאנ טינ לָאז סָאװ ,רוטַארעטיל

 ַא; ןייז לָאז רָאנ ןבעל סָאד ןענעק
 ןליּפש לָאז סָאװ ,"ןבעל ןוֿפ ךוב-ןרעל
 -יא לָאר עכעלטֿפַאשלעזעג עוויטקַא ןַא
 -יא ענעטירשעגרָאֿפ יד טָא .ןבעל םענ

 . ןוֿפ רעײטשרָאֿפ עטסעב יד ןוֿפ ןעעד

 ךיוא ןענייז רוטַארעטיל רעשיסור רעד

 -יל רעשידיי רעד ןיא ןגענורדעגניירַא

 -רָאֿפ עטסעב עריא טקריװַאב ,רוטַארעט

 -ַאב רעייז טֿפײלשעגסיױא ,רעייטש

 -ַאב ןכעלטֿפַאשלעזעג ןרַאֿפ ןייזטסואוו

 -יל רעד ןוֿפ ףורַאב ןלַאיצָאס ןוא טייט

 יד ןגעק ףמַאק סרענווָאק .רוטַארעט

 לגילֿפ יד ףיוא ןבעווש סָאװ, ,רעביירש

 ,טינ ןקרעמַאב ןוא עיזַאטנַאֿפ רעייז ןוֿפ
 רעד ףיוא ייז םורַא ךיז טוט'ס סָאװ

 ,רוטַארעטיל ַאזַא רַאֿפ ףמַאק ןייז ,"דרע

 -ַאב ןוא קלָאֿפ ןוֿפ ןטיונ יד טעז, סָאװ

 -עדנעמ ."ןדנואוו ענייז ןלייה ךיז טימ

 ,רוטַארעטיל ַא, זַא ,דנַאטשרַאֿפ סעל
 קלָאֿפ םוצ תוכייש ןייק טינ טָאה סָאװ

 עקירעביא ןַא זיא ןטיונ ענייז וצ ןוא

 ףמַאק סמכילע-םולש ,"ןבעל םעניא
 -געעדיא רעד ןגעק ,םזירימָאש ןגעק

 -רַאװלוב רעקיזָאלרוטלוק ןוא רעקיזָאל
 רָאט'ס, זַא ,דנַאטשרַאֿפ ןייז ,רוטַארעטיל

 -עווַאב-סנבעל ןייא ןייק ןייגכרוד טינ
 ' קילגמוא ןייק רעדָא החמש ןייק ,גנוג
 לָאז רעביירש רעד סָאװ ,קלָאֿפ םייב

 ןרירנָא טוג עקַאט ןוא ןרירנָא טינ סע

 רַאֿפ ףמַאק סעצרּפ ."ןיירַא ןייב ןזיב --

 -- טייקשיאעדיא רעכיוה ןוא םזילַאער
 -ַארעטיל עקידלַאװג ַא טָאה ץלַא סָאד

 ,טציא זיב גנוטיידַאב עשיר

 עטסעב יד וצ טרעהעג ץלַא סָאד

 עשיטעווָאס רעזדנוא סָאװ ,סעיצידַארט

 -ַאֿפ זיא'ס רָאנ ,רָאֿפ טצעז רוטַארעטיל
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 ןשיאעדיא םעד ןשיװצ קוליח ַא ןַאר

 רעד ןיא ןעגנַאגעגנָא זיא סָאװ ,ףמַאק

 ָאװער-רעבָאטקָא רעד זיב רוטַארעטיל

 ןיא רָאֿפ טמוק סָאװ ,םעד ןוא ,עיצול

 ייורג ַא ,רוטַארעטיל רעשיטעווָאס רעד

 -טנורג יד .קוליח רעלעיּפיצנירּפ רעס

 רקיע רעד טלקיוועג ךיז ןבָאה ןוויטָאמ

 ךורּפשרעדיװ ןשיגַארט םעד םורַא

 םעד םורַא ,רָאװ ןוא םיורט ןשיווצ

 רוטַאנ רעיײרֿפ רעד ןשיווצ טסַארטנָאק

 ןשיװצ .ןשטנעמ ןטקירדרעטנוא ןוא

 "עגמוא רעד ןוא רוטַאנ רעײרֿפ רעד

 -עדרָא רעכעלטֿפַאשלעזעג רעקיטכער

 ,גנונ
 -עגּפָא טָאה ךורּפשרעדיװ םעד טָא

 טָאה יז ,עיצולָאװער-רעבָאטקָא יד ןֿפַאש

 "עדרָא עכעלטֿפַאשלעזעג ַאזַא ןֿפַאשעג

 -ניא עכעלנעזרעּפ יד רעכלעוו ןיא ,גנונ

 ףיונוצ ןלַאֿפ ןשטנעמ םענוֿפ ןסערעט

 ,ןסערעטניא עכעלטֿפַאשלעזעג יד טימ

 יד .הכולמ רעד ןוֿפ ןסערעטניא יד טימ

 טײרֿפַאב טָאה עיצולָאװער-רעבָאטקָא

 "סקע ןוֿפ ןשטנעמ ןקידנטעברַא םעד

 טימרעד .ןייּפ ןוא ןדייל ןוֿפ ,עיצַאטַאולּפ

 ןעקנַאדעג ןוא ןליֿפעג ענייז יז טָאה

 ןוא תוריּתס עקידתורוד ןוֿפ טײרֿפַאב

 -רַאֿפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןשינרעטַאמ

 ענַאל רעטקירדרעטנוא רעד טימ ןדנוב

 טימרעד ,גנונעדרָא רעטלַא רעד ייב

 "עֿפעש ןבעל םוצ ןֿפורעגסױרַא יז טָאה

 ןיא טכַארבעג ןבָאה סָאװ ,תוחוּכ עשיר

 םעיינ ַא גנוֿפַאש רעייז ןוֿפ ןטיבעג עלַא

 .םערָאֿפ עיינ ַא ןוא טלַאהניא

 טרעהעג רוטַארעטיל עשיטעווָאס יד

 "קַא רעסיורג רעד ןוֿפ ןעגנוֿפַאש יד וצ

 ריא ןוֿפ געוו רעד ,עיצולָאװער-רעבָאט

 -טנַא ןטימ ףיונוצ טלַאֿפ גנולקיװטנַא

 עשיטעווָאס רעזדנוא ןוֿפ געוו-סגנולקיוו

 רעד טײטשַאב םעד ןיא ,דנַאלמייה

 רעשיטעווָאס רעד ןוֿפ ךירטש-טנורג

 ןיקלַאה .ש

 ןדנוברַאֿפ סיוכרוד זיא יז .רוטַארעטיל

 -יטסילַאיצָאס רעד טימ טבעװרַאֿפ ןוא

 רעדנַא םוש ןייק .טייקכעלקריוו רעש

 ,רעשיטעווָאס רעד רעסיוא ,רוטַארעטיל

 ןגעוו טינ טסייוו ןוא טסואוועג טינ טָאה

 ןוא רוטַארעטיל ןשיווצ עינָאמרַאה ַאזַא

 ,ןבעל
 ןטלַא ןיא גנונעדרָא עשירַאצ יד

 רעד רַאֿפ ןקָארשעג ךיז טָאה דנַאלסור

 טָאה סָאװ ,טסנוק רעד ןוֿפ טייקשיאעדיא

 ןסערעטניא יד רַאֿפ טלעטשעגנייא ךיז

 טקירדרעטנוא טָאה יז ןוא ,קלָאֿפ ןוֿפ

 ןוא ענעטירשעגטרָאֿפ עלַא טֿפדורעג ןוא

 רעד טָא רַאֿפ רעֿפמעק עקיטכירֿפױא

 -לעזעג עשיטעווָאס יד .טייקשיאעדיא

 רעכיוה וצ רעֿפעש עריא טֿפור טֿפַאש
 רעד ןוֿפ טֿפַארק יד לייוו ,טייקשיאעדיא

 עמַאס רעד --- רוטַארעטיל רעשיטעווָאס

 רעד ןיא רוטַארעטיל רעכעלטירשטרָאֿפ

 זיא יז סָאװ ,ןירעד טײטשַאב -- טלעוו

 ןוא טינ טָאה עכלעוו ,רוטַארעטיל ַא
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 רתסנ רעד

 -עטניא ערעדנַא ןייק ןבָאה טינ ןָאק
 םענוֿפ ןסערעטניא יד רעסיוא ,ןסער

 ,הכולמ רעד ןוֿפ ןסערעטניא יד ,קלָאֿפ

 עיניל-טכיר יד זיא עזעט עקיזָאד יד |

 עשיטעווָאס עלַא רַאֿפ רעזייוו-געוו ןוא

 .רעביירש

 ערעזדנוא טָאה ןילַאטס רבח רעד

 ןוֿפ ןרעינעשזניא ןֿפורעגנָא רעביירש

 -יֿפעד עקיזָאד יד .תומשנ עכעלשטנעמ

 ןגעוו טדער יז ,ןיז ןֿפיט ַא טָאה עיצינ

 -עווָאס םענוֿפ ףמַאק ןלַאסָאלָאק םעד

 גנואיוב ןוֿפ טייצ ַא ןיא ,רעביירש ןשיט

 ןַא ןוֿפ עלָאר יד סיורג רעדנוזַאב זיא

 -ניא ןַא ןוֿפ טּפיוה רעד -- רינעשזניא

 ! תומשנ עכעלשטנעמ ןוֿפ רינעשז

 -יא ,טציא סרעדנוזַאב סָאװרַאֿפ טָא

 יד ןכעלקריװרַאֿפ ןוֿפ דָאירעּפ םענ

 *ַאטס םענוֿפ םַארגָארּפ-סגנואיוב עסיורג
 קלָאֿפ סָאד טכַארטַאב; ,רָאיֿפניֿפ ןשיניל
 -ַאדשז רבח רעד טגָאזעג טָאה'ס יו --
 יו ,קרעוװ קידנטיידַאב סעדעי -- ווָאנ
 ןעגנולעג סעדעי סָאװרַאֿפ טָא .גיז ןייז
 -עג ַא טימ ןכײלגרַאֿפ ןעמ ןָאק קרעוו
 ןסיורג ַא טימ רעדָא ,טכַאלש רענענואוו
 .?טנָארֿפ ןכעלטֿפַאשטריװ ןֿפױא גיז

 -יל רעד ןוֿפ עבַאגֿפױא עסיורג יד
 ןקיניזַאב ּפַאטע םעיינ ןֿפױא רוטַארעט
 ןוא המחלמ יד ןרענײמעגלארַאֿפ ןוא

 -ָאס םענוֿפ גנורַאֿפרעד עקידהמחלמכָאנ
 -עג ןוא ףיט --- טײטַאב קלָאֿפ ןשיטעוו
 עשידלעה יד ןענרעלרעד טֿפַאהנסיװ
 -גירדניירַא ,טייקכעלקריוו עשיטעווָאס
 -קיװטנַא רעזדנוא ןוֿפ ןָאט םעניא ןעג
 -ייא עכיוה יד ןזיײװַאב ,סעצָארּפ-סגנול
 ,ןשטנעמ עשיטעווָאס יד ןוֿפ טֿפַאשנג
 ףמַאק רעייז ,ןעגנוגנערטשנָא . ערעייז
 רעזדנוא ןזייוַאב ,תונוחצנ ערעייז ןוא
 ,גָאט ןקיטנייה ןייז ןיא זיולב טינ קלָאֿפ
 ,ןגרָאמ ןייז ןיא ןקוקנײרַא ךיוא רָאנ
 -עגכרוד .סױרָאֿפ געוו םעד ןטכײלַאב

 רעד רַאֿפ ןייזטסואווַאב ןטימ ןעגנורד
 בוח ןוא עבַאגֿפױא רעסיורג רעקיזָאד
 -עוָאס יד טערט ,קלָאֿפ ןוא דנַאל ןרַאֿפ
 ןשיּפע םעניא ןײרַא רוטַארעטיל עשיט
 ַא -- גנולקיװטנַא ריא ןוֿפ דָאירעּפ
 עיינ וצ ןריֿפ ייז טעוו סָאװ ,דָאירעּפ
 .ןכיוה עשירעלטסניק-שיאעדיא

 יד ךיוא טציא טייג ןכיוה יד טָא וצ

 ןַא -- רוטַארעטיל עשיטעווָאס עשידיי

 רעד ןוֿפ לײט-דנַאטשַאב רעשינַאגרָא

 רוטַארעטיל רעלַאנָאיצַאנ-ליֿפ רעסיורג

 ,דנַאברַאֿפ-ןטעװָאס ןיא
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 ;נוּפַאש רעטַאעט עשידיי עשיטעווַאס
 (ןעלּכה-רס עקינייא ןגעוו)

 ןישורבָאד .י ןוֿפ

1 
 טָאה 1947 -- רָאי עקידנֿפױל סָאד

 עקיטכיוו ַא ןענעכײצרַאֿפ וצ טַאהעג
 ןשידיי םנוֿפ עטכישעג רעד ןיא עטַאד
 -ֿפיױא םנוֿפ עטַאד יד זיא סָאד ,רעטַאעט
 ןשידיי םנוֿפ עטַאד-סטריבעג יד ,םוק

 ןוא רעריזינַאגרָא ןייז סָאװ ,רעטַאעט
 "וצ רָאי קיצעביז טימ זיא רעֿפעשַאב
 .ןדַאֿפדלָאג םהרבא ןעוועג קיר

 -רַאֿפ וצ רימ ןבָאה רָאי-ייה רעבָא
 -כיו יד ;עטַאד ַא ענייא ןענעכייצ
 ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא עטַאד עטסקיט
 עטכישעג רעד ןיא ,טייהשטנעמ רעד

 רעד ןיא ,רעקלעֿפ עשיטעיווָאס יד ןוֿפ
 ,ןרוטלוק-סקלָאֿפ ערעייז ןוֿפ עטכישעג

 "ידיי רעד ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא ךיוא
 -עג רעד ןיא ןוא רוטלוק-סקלָאֿפ רעש
 -ייה .רעטַאעט ןשידיי םעד ןוֿפ עטכיש
 רעקלעֿפ עטרעדירברַאֿפ יד ןרעיײֿפ רָאי
 ןט-30 םעד דנַאברַאֿפנטעיװַאס םנוֿפ
 רערענָאיצולָאװער רעייז ןוֿפ גָאטרָאי

 רעד ןוֿפ גָאטרָאי םעד .גנואיירֿפַאב
 -רעבַאיטקָא רעשיטסילַאיצָאס רעסיורג

 .עיצולָאװער
 עיצולָאװער-רעבַאיטקָא עסיורג יד

 -סגנוֿפַאש םעיײרֿפ םעד טנֿפעעג טָאה
 -ולָאװער רעקידרעטייוו רעד רַאֿפ געוו

 גנולקיװטנַא רעכעלטכישעג רערענָאיצ
 עטרעדירברַאֿפ יד ןוֿפ רוטלוק רעד ןוֿפ

 -ָאיצולָאװער ןוא ,רעקלעֿפ עשיטעיוָאס
 -ולָאװער ךיוא טיײדַאב עטכישעג ערענ
 -לוק רעד טימ גנוטֿפעהַאב ערענָאיצ
 גנוצַאשרעביא ,גנוצַאשּפָא ,השורי-רוט
 ןויסערגָארּפ םעד ןוֿפ גנוצעזרָאֿפ ןוא

 רעקלעֿפ יד סָאװ ,ןגעמרַאֿפ-רוטלוק
 ןיא טיהרַאֿפ ןוא טלמַאזעגנָא ןבָאה
 -ַאב-סקלָאֿפ ןוא ץרַאה-סקלָאֿפ רעייז
 ,ןייזטסואוו

 יד ךיוא ןעמוקעגרָאֿפ זיא ָאד ןוא
 רעשיטעיווָאס רעד ןוֿפ גנוטֿפעהַאב
 עקידרעירֿפ יד טימ רוטלוק רעשידיי

 ןשידיי םנוֿפ ןעגנולמַאזנָא רוטלוק

 ןשידיי םנוֿפ גנוטֿפעהַאב יד ךיוא ,קלָאֿפ
 -דלָאג רעד טימ רעטַאעט ןשיטעיוװָאס

 ,השורידןדַאֿפ

 -ָאװער רעבַאיטקָא רעד ךָאנ דלַאב
 ןוא דַארגנינעל ןיא ךיז טָאה עיצול
 ןעגנוטיירגוצ יד ןביוהעגנָא וועיק ןיא
 -ַאעט ןשידיי ןשיטעיװָאס ַא ןֿפַאש וצ
 םוצ ךיז טָאה רָאי 1919 ןיא ןוא .רעט
 -ֿפױא עטכישעג רעד ןיא לָאמ ןטשרע
 ןשידיי ַא ןוֿפ גנַאהרָאֿפ רעד ןביוהעג
 -רע'רעקיזָאד רעד ןוא ,רעטַאעט-הכולמ
 רעשידי עטכישעג רעד ןיא רעטש
 -עג טעדנירגעג זיא ,רעטַאעט-הכולמ
 טָאטש רערענָאיצולָאװער רעד ןיא ןרָאװ

 .עווקסָאמ
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 טרעהעג סָאװ ,רעטַאעט רעשידיי ַא
 ,וויטקעלָאק רעלַארטַאעט ַא ,הכולמ רעד '
 ריִא ףיוא ןעמונעג טָאה הכולמ יד סָאװ
 רעקידנעטשלוֿפ ןוא טלַאהסיוא ןלוֿפ

 זיא ,טײקכעלטרָאװטנַארַאֿפ רעשהכולמ

 ןרָאװעג טעדנירגעג לָאמ ןטשרע םוצ
 -ַארּפ םעד ןיא ,דנַאברַאֿפנטעיװַאס ןיא
 "שינינעל טָאה סָאװ ,דנַאל ןשירַאטעל

 -ַארֿפ עלַאנָאיצַאנ יד טזיילעג שינילַאטס
 וצ טייקכעלגעמ עלוֿפ ַא ןבעגעג ,עג
 -לעֿפ עלַא ןוֿפ ןרוטלוק יד ןעלקיװטנַא
 ןטיול עשיטסילַאיצָאס ןרוטלוק ,רעק

 רעד טיול עלַאנָאיצַאנ ןוא טלַאהניא
 ,םרָאֿפ

 גנולעטשרָאֿפ עסיורג עטשרע יד
 רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רעװקסָאמ םנוֿפ
 -ץכַאמ-ףושיּכ, סנדַאֿפדלָאג ןעוועג זיא
 טָאה גנולעטשרָאֿפ עקיזָאד יד ."ןיר
 רעשיטעיווָאס רעד זַא ,ןזיװַאב ךיילג
 ןעמוקעג טשינ זיא רעטַאעט רעשידיי

 רע .קרעוו סנדַאֿפדלָאג ןרירוװַאטסער
 שיטירק ,ןענשרי םיא ןעמוקעג זיא
 .ןענשרי

 רעד ףיוא זיא ןענעדַאֿפדלָאג ךָאנ
 -עגֿפױרַא עניב רעשיטעיווָאס רעשידיי
 םכילע םולש ,עלעדנעמ ןרָאװעג טכַארב

 -סגנילביל ןרָאװעג ןענייז סָאװ ,ץרּפ ןוא |
 ןוֿפ ּפָאטע ןטשרע ןֿפױא ןגרוטַאמַארד
 .רעטַאעט ןשידיי ןשיטעיווָאס םעד
 - ידהשעמ-שיטנַאידעמָאק סנדַאֿפדלָאג

 -נוהעגסיוא סעלעדנעמ ,ןטלַאטשעג עק
 סעצרּפ ,רעכוזקילג עשירעמיורט-טרעג
 -ידנריטסעטָארּפ עלַאיצָאס-טֿפרַאשרַאֿפ
 סמכילע םולש ןוא רעמרוטשֿפױא עק
 ןשטנעמ - טֿפול עקידנעילֿפ - טלודרַאֿפ
 יד ןוא טייל-ךמע עקיטסולסנבעל ןענייז
 -- ןענױשרַאּפ ענעזָאלבעגֿפױא-שיריבג
 -עג ןוא ןּפיט ײרעלַאג עצנַאג יד טָא
 רעשידיי רעװקסָאמ רעד טָאה ןטלַאטש
 רעק ַא רעטשרע רעד רעטַאעט-הכולמ

 ןלַאיצָאס רעייז וצ םינּפ ןטימ ןָאטעג
 ,תוהמ

 -רעד ןטנעמוקָאד ןוא ווירב ליֿפיװ
 ערעזדנוא ןוֿפ גנַארד םעד ןגעוו ןלייצ
 םכילע-םולש .עניב רעד וצ רעקיסַאלק

 -עט ַא ןגעוו טמיורטעג ןבָאה ץרּפ ןוא
 -ַארעטיל ַא תמאב ןייז לָאז סָאװ ,רעטַא

 טרַאגעג ןבָאה ייז ,רעטַאעט רעשיר
 -יל עטכע סָאד ואוו ,עניב ַא ןגָאמרַאֿפ
 לָאז קרעװ-ןעמעלבָארּפ עשירַארעט

 ןטֿפעהַאב ,רעיושוצ וצ ןרעוו ןגָארטרעד
 עשיטסינַאמוה ןוא עלַאיצָאס טימ םיא

 -טרָאװ עטסעב יד ןוֿפ ןעגנובערטש
 ,רעֿפעש

 - סָאװ ,רעטַאעט רעשידיי רעטלַא רעד
 ,ליטס-דנוש ןשיוװצ טלקַאוװעג ךיז טָאה

 "ומה-ךעלרעגריבניילק ןרַאֿפ טסַאּפעגוצ

 -שיטַאבעלַאב יד ןוא ,קַאמשעג ןשינ

 "ןידרָאג עלַאטנעמיטנעס ןוא עכעלטיז

 ןיא לגנַאמ םעד ייב זיא ןעגנוריֿפֿפױא

 טינ רוטלוק:-רעטַאעט רעקירעהעג רעד

 רַאֿפ ךיז ןעמענ וצ דנַאטשמיא ןעוועג

 -עטיל רעשידיי רעד ןוֿפ רעקיסַאלק יד
 טינ זיא רעטַאעט רעקיזָאד רעד .רוטַאר

 -ַאמעלבָארּפ יד ןבײהֿפױא חוּכב ןעוועג

 ןוא םכילע-םולש ,עלעדנעמ ןוֿפ קיט

 ןריזילַארטַאעט רעדָא ןריֿפֿפױא ,ץרּפ
 טלגיּפשענּפָא ןבָאה סָאװ ,קרעוװ ערעייז

 -רָאֿפסױא ,ןבעל ןלַאיצָאס ןטרעֿפיטרַאֿפ

 רעד ןיא ןסַאלק ןוא ןטכיש ןוֿפ גנורימ
 ביײהנָא ןוא ןט19 ןוֿפ עטכישעג רעשידיי

 ,טרעדנוהרָאי ןטס0

 טלעטשעג ןבָאה קיסַאלק עׂשידיי יד
 עשיטעווָאס יד טשרע טרינעצסניא ןוא
 -ער ןטימ טנֿפָאװַאב ,סרעטַאעט עשידיי
 -עגמורַא ,םענַאב-טלעוו ןרענָאיצולָאװ
 ,ןטֿפערק-טסנוק עטסעב יד טימ טלגניר
 ןוא ןדליבסיוא טנָאקעג ןבָאה ייז סָאװ
 רעד קנַאד ַא טעברַא רעייז וצ ןעיצוצ
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 -ןטעוװַָאס רעד ןוֿפ גנוריֿפנָא ןוא ףליה
 ,הכולמ

 ,ןדַאֿפדלָאג ,עלעדנעמ ,דלעֿפנעסקַא

 רערעטלע רעד ןוֿפ םכילע-םולש ,ץרּפ

 עּפָאל ,רוטַארעטיל רעשידיי רעטלַא ןוא

 ,ריּפסקעש ,ןָאסנָאשזד ןעב ,ָאגעװ עד

 רעשיאעּפָארײא רעד ןוֿפ --- רעילָאמ

 עלַא יד -- עיגרוטַאמַארד רעשיסַאלק

 רעד ףיוא ןבָאה קרעוו עשירעטסיימ

 -עגכרוד עניב רעשידיי רעשיטעווָאס
 -רעוולוֿפ ןוא יינ ,קיטרַאנגייא ןעגנולק

 השורי-רוטלוק ןוֿפ גנונעדרָא ןיא ,קיט

 רעייז ןענוֿפעג ןעגנוֿפַאש עלַא יד ןבָאה
 יד ייב גנוצַאשרעביא ןוא גנוצַאשּפָא
 ענעסקַאװעגסיױוא ןוא ענעמוקעגוצדיינ
 -ישזער -- רעוט-טסנוק עשיטעווָאס
 ,רעקיזומ ,רעלָאמ ,ןרָאיטקַא ,סרעטסיימ
 -עגֿפױא קרעוו עקיזָאד יד ןבָאה סָאװ
 ,טמערוֿפעגסיױא לַארטַאעט ןוא טריֿפ

 -ַאעט רעשיטעיווָאס רעשידיי רעד
 ןדימשסיוא טֿפרַאדַאב ךָאד טָאה רעט

 -דַאק-טסנוק עלַארטַאעט ענעגייא ענייז
 -סיוא טזומעג םעלַא רַאֿפ טָאה רע ,ןער

 -ךָאנ ַא ,םעיינ ַא ,םענעגייא ןַא ןדליב
 לָאז סָאװ ,רוד-רָאיטקַא ןשירעבַאיטקָא

 -ַאב ןענָאק ןוא דָאטעמ ַא ,לוש ַא ןבָאה
 ששינעצס יד ןשטייטסיוא קיניזטסואוו
 -ןעעדיא םעד ןבעגרעביא ,ןטלַאטשעג
 .קרעװ ןטריֿפעגֿפױא םנוֿפ טלַאהניא
 -עהעג יד ךעלגעמ זיא ןַאד רָאנ לייוו
 -טסניק ןוא עלַאיצָאס עקיטיונ ןוא עקיר
 ,רעיושוצ ןֿפױא גנוקריװֿפױא עשירעל
 רעטַאעט ןשיטעיווָאס ןיא טמוק סָאװ
 ,ןעגנוֿפַאש-טסנוק עשיסַאלק יד ןענרעל

 ןרעטײרברַאֿפ ןֿפלעה םיא ןֿפרַאד סָאװ
 םוצ ןעגנואיצַאב ענייז ןרעֿפיטרַאֿפ ןוא
 -ַאיצולָאװעררַאֿפ םענעזיווַאב-שינעצס
 ,רעיושוצ רעד ,רע סָאװ ,ןבעל ןרענ
 .ןעיוברעביא ןוא ןרעדנע וצ ןֿפורַאב זיא
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 "ער רעד ,סיורג דנטיײדַאב זיא רע

 ,קיסַאלק רעשידיי רעד ןוֿפ רַאוטרעּפ

 -ַאעט רעשידיי רעשיטעיווָאס רעד סָאװ

 סדלעֿפנסקָא .ןֿפַאשעגניײא ךיז טָאה רעט

 יד; סנדַאֿפדלָאג ,"טלעוו עטרַאגעג יד;
 ,"טָאבעג רעטנעצ- ,"ןירעכַאמ-ףושיּכ

 ענזירּפַאק ידע ,"למעל ינוק עדייב;
 ןוא ,?עסקַאט יד; סעלעדנעמ ,"הלּכ

 ןיאק סעצרּפ ."רעטירד רעד ןימינב;

 טכַאניב, ,טיק רעד ףיוא שילָאּפ

 "טאהעג הנותח  ,?קרַאמ ןטלַא ןֿפױא

 רעד, סמכילע םולש ,"רעטסעווש; ןוא

 "רעבערגדלָאג יד, ,"סניוועג רעסיורג
 -טֿפול} :ןעגנוריזינעצסניא יד ןוא

 "ןרעטש עדנשזדנָאלב , ," שטנעמ

 רעד, ,"קנַאלב רעדנעס, ,"וינעּפמעטס;

 בוט-םוי ַא; ."רעדיינש רעטֿפושיּכרַאֿפ

 -לימ רעד היבט; ןוא ?עקוועלירסַאק ןיא

 -נַא ךָאנ ןוא ןסעיּפ עטלַא יד ."רעקיכ

 -מוא יד ךעלרעּפמײשַאב ןזייוװַאב ערעד
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 יד ןוא ןעגנובערטש עסיורג טרעייהעג
 -כעלגעמ ענעסקַאוװעגסיױא רעיוהעגמוא
 -ַאעט ןשידיי ןשיטעיוװָאס םעד ןוֿפ ןטייק
 םנוֿפ ףיט רעד ןיא ןעגנירדוצניירַא רעט
 סע .ןבעל ןשידיי ןשירעבַאיטקָא-רַאֿפ
 טייוו יו ,רָאלק ןײלַא םעד ןוֿפ ךָאד זיא
 רעטַאעט רעשידיי רעשיטעיווָאס רעד
 -סגנוֿפַאש יד טימ טּפינקרַאֿפ ךיז טָאה
 ,קיסַאלק רעשידיי רעד ןוֿפ ןסעצָארּפ
 -רַאֿפ ריא ךרוד ךיז טָאה רע ףיט יו
 ,קלָאֿפ ןוֿפ ןייב ןוא שיײלֿפ םניא ןטינש

 ענעדײשרַאֿפ יד ןיא ןעגנורדעגניירַא
 -סיה ןוא רעלַאיצָאס ןייז ןוֿפ ךעלרעמעק

 םעד טשרָאֿפעג ,ץנעטסיזקע רעשירָאט
 ,םיױרט-סקלָאֿפ םעד ןוא רָאװ-סקלָאֿפ

 ןוֿפ ןעגנולעטשרָאֿפ עסיורג עלַא יד
 ןבָאה קיסַאלק רעטעברַאעגרעביא רעד
 ףיוא טכַארבעגֿפױרַא ענייא ךָאנ ענייא
 טרֿפב ,עניב רעשידיי רעשיטעווָאס דעד
 ןשידיי רעװקסָאמ ןוֿפ עניב רעד ףיוא
 -ײמעגלַארַאֿפ םעד ,רעטַאעט-הכולמ
 ןעלגיּפש סע ןכלעוו ןיא ,שזַאּפיט ןטרענ

 ןעינעטלעהרַאֿפ עלַאיצָאס יד ּפָא ךיז

 -עגֿפױא יד .תורוד ענעגנַאגרַאֿפ יד ןוֿפ
 יד ייס ,ןרוגיֿפ עלַארטַאעט עטלעטש
 ןענייז ,עוויטַאגענ יד ייס ,עוויטיזָאּפ
 -שינעטנעקרעד רעסיורג ַא ןרָאװעג
 ןיײזטסואווַאב ןיא ןיוש ןבעל ייז ;לַאװק
 -ייז ייז ,ןעגנורעּפרעקרַאֿפ עשינעצס יו
 ןיא רוטַארעטיל רעד ןוֿפ רעבירַא ןענ
 רעבירַא ,ןבעל ןקידרעּפרעק-לַארטַאעט
 שיטעוװָאס רעיינ רעד טימ עטרעכיײרַאב
 -ַאשּפָא ןוא גנוסַאֿפֿפױא רעלַארטַאעט

 ,גנוצ
 -יסָאלק רעשידיי רעד .טימ דנַאנַאב

 -יטעווָאס רעד זיא .רוטַארעטיל רעש
 ןעגנַאגעגכרוד רעטַאעט רעשידיי רעש
 ןעמַאזוצ געוו ןקיטכיוו ןוא ןשּפיה ַא
 רעשיטעווָאס רעשידיי רעיינ רעד טימ
 -ַאעט רעד ,רֶע עכלעוו ,עיגרוטַאמַארד

 -סיױרַא ,סָאמ רעסיוועג ַא ןיא טָאה ,רעט
 ,גנוקריווסיוא טימ ייס ןבעל םוצ ןֿפורעג
 קיצנַאװצ .ַא ייב .,גנוֿפַאשטימ טימ ייס
 . ןיא ןבָאה רעביירש עשידיי עשיטעווָאס
 ןעמונעג רָאי קיסיירד יד ןוֿפ ףױלרַאֿפ
 רַאוטרעּפער םעד ןֿפַאש םעניא לײטנָא
 ,סרעביירש עשיטעווָאס עשידיי יד ןוֿפ
 ,שיקרַאמ .,ןָאסלעגרעב :רעביירש יד
 ,לעינַאד ,רעֿפעֿפ ,קינזער ,ווָארינשוק
 -רעבוה ,ןישורבָאד ,ןיקלַאה ,רענידָאג
 -רָא ,יקסוועשטניּפ ,עירול עטָאנ ,ןַאמ

 -סנַאשרָא ,רעלימ ,שטיװעקַאזַאק ,דנַאל

 -עג ןבָאה ,(ןוקָא) רעיינש ,ןָאזנשרעג ,יק
 קיצֿפוֿפ רעכעה עניב רעד רַאֿפ ןֿפַאש
 -ייצטנייה רעד ףיוא ןסעיּפ עלעניגירָא
 יד .עמעט רעשירָאטסיל ןוא רעקיט
 רעד ,ןבָאה קרעװ עטריֿפעגֿפױא עלַא
 -געמ יד רעטַאעט םעד ןבעגעג ירקיע
 -רעגריב םעד ןעלגיּפשוצּפָא טייקכעל
 ןשיטסילַאיצָאס ןוֿפ ןסעצָארּפ יד ,גירק

 ןוא טָאטש ןיא ןוא ףרָאד ןיא יוברעביא
 -נָא ןשידלעה םעד -- סנטצעל ,ךיוא
 -ידנעלרעטָאֿפ רעד ןיא ןדיי ןוֿפ לייט
 רעשינַאזיטרַאּפ רעד ןיא ,המחלמ רעש
 ָאטעג ןיא דנַאטשֿפױא םעד ,גנוגעוַאב
 -עווָאס םענוֿפ ױבֿפיױארעדיװ םעד ןוא
 ,דנַאל ןשיט

 ןייק טינ לָאמַא רעדיוו ןעד סָאד זיא
 רעשיטעווָאס רעד זַא ,זייװַאב רערעכיז
 -וצ רעד ןרָאװעג זיא רעטַאעט רעשידיי
 -ידיי עשיטעווָאס יד רַאֿפ טקנוּפסגנואיצ
 -ידיי עשיטעווָאס יד ?רעֿפעש-טרָאװ עש
 רעמ ץלַא ךיז ןדניברַאֿפ רעביירש עש
 רענערָאװעג ףייר רעד טימ רעגנע ןוא
 -עגסיוא שירעלטסניק יד טימ ,עניב
 ,ןרָאיטקַא עשידיי עשיטעווָאס ענעסקַאװ
 יו ,טשינ לָאמ ןייק יוװ ,קידנֿפַאשַאב
 וװיטַאטילַאװק םעד ,טשינ ץעגרע ןיא
 -רַאֿפ ַא ,ןזעװ-רעטַאעט ןלעוטקַא םעיינ
 םענוֿפ ןשינעֿפיט יד ןיא ןטלצרָאװ
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 טכַאמ סָאװ ,רעטַאעט ַא ,ןבעל-סקלָאֿפ

 רעד ןיא ןגעוו עלַא קלָאֿפ ןטימ ךרוד

 -עווָאס ןייז ןוֿפ טיירב רעד ןיא ןוא גנעל
 ,גנולקיװטנַא רעכעלטכישעג רעשיט

 ןוא רעשירעֿפמעק רעטערקנָאק רעד
 יד ןוֿפ טלַאהניא-ןעעדיא רעשירעיוב
 ףיוא יאדוװַא טָאה ןסעיּפ עשיטעווָאס
 -ליבסיוא רעד ףיוא טקריוועג ןֿפוא ןייז
 -רעטַאעט ןשיטעווָאס םעיינ םענוֿפ גנוד
 -ּפָא טזומעג טָאה רעטַאעט רעד ,ליטס

 -ַאס ןוא רעשיקסעטָארג רעד ןוֿפ ןייג
 רעכלעוו וצ ,טייקכעלגנידַאב רעשיריט
 ןוא ,טגיונעג רעירֿפ ןעוועג זיא רע
 עויטקעיבָא ךעלקריוו יד ןריֿפנײרַא
 קידנֿפיטרַאֿפ ,םערָאֿפ עקידנעיוב-סנבעל
 -ָאס ןוֿפ עיניל רעד ףיוא טלַאטשעג יד

 קידנטַיהרַאֿפ ,םזילַאער ןשיטסילַאיצ
 -רָאֿפ ןוא עשינכעט עסיורג יד ייברעד
 ןוֿפ טיבעג ןֿפױא ןעגנוכיירגרעד עלעמ

 ןוא טייקכעלקירדסיוא רעשיטסַאלּפ
 ײמעגלַארַאֿפ רעשינעצס לַאמיסקַאמ

 ,טייקוויטקורטסנָאק רעקידנרענ
 טנייה ןענייז דנַאברַאֿפנטעװָאס ןיא

 -הכולמ עשידיי ףניֿפ ןַארַאֿפ גָאט וצ

 -עיק רעד ,רעווקסָאמ רעד : סרעטַאעט
 -ַאשזדיבָאריב רעד ,רעקסנימ רעד .רעוו
 םעד רעסיוא ,רעסעדָא רעד ןוא רענ

 -יר ןיא לבמַאסנַא-רעטַאעט ןשהכולמ |

 -ליוו ןיא ,וקַאב ןיא ,ווענעשיק ןיא ,עג

 עשידיי ַא טריטסיזקע עװקסָאמ ןיא .ענ
 טזייוװַאב סָאװ ,לוש-רעטַאעט עשהכולמ
 -קעּפסדזָאלסױרַא עכעלטנגוי רָאי עלַא

 .ןעלקַאט
 ןדער ָאד ןעמ ףרַאד לּכה-ךס ןיא

 -יטעווָאס טרעדנוה יירד רעכעה ןגעוו
 -ַאב שיכולמ ,ןרָאיטקַא עשידיי עש
 ,גנוֿפַאש ןיא ענענָאטעגנײרַא .,עטנרָאװ
 -רַאֿפ ,ןטסיטרַא-סקלָאֿפ --- יז ןוֿפ ליֿפ
 טימ עטנױלַאב ,ןטסיטרַא עלוֿפטסניד
 ,ןלַאדעמ ןוא סנדרָא עשיכולמ עטסכעה

 װָארינשוק .י

 -ָאס םעד ןוֿפ ןטסיטרַא ייווצ עטסעב יד

 ןוא סלעָאכימ --- רוד:ןרָאיטקַא ןשיטעוו

 -וַאל ןרָאװעג רָאי-ייה ןענייז --- ןיקסוז

 .עימערּפ-ןילַאטס רעד ןוֿפ ןטַאער

 -גטעוװָאס ןוֿפ טסיטרַא-סקלָאֿפ רעד

 רעד זיא סלעָאכימ המלש דנַאברַאֿפ

 -ַאב סָאװ ,רָאיטקַא רעקידנריֿפ רעסיורג

 ששידיי עשיטעווָאס עצנַאג יד טקריוװ

 ,ןטלַאטשעג סעסלעָאכימ .,גנוֿפַאש-עניב

 ןעגנורעּפרעקרַאֿפ עלַארטַאעט ענייז

 -ירעסישזער ןוא רעשירעליּפשיוש ןייז

 טגיילעג ןבָאה דָאטעמ ןוא ליטס רעש

 רעד ףיוא לּפמעטש ןשּפיה ַא ןגייל ןוא

 רעוטיטצווָאס רעד ןוֿפ גנודליבסיוא

 ,טסנוק-רעטַאעט רעשידיי

 . *ַאב קידנעטש ביל טָאה סלעָאכימ

 רעלוֿפ ןייז ןיא שזַאנָאסרעּפ םעד ןזייוו

 -ַאב ,טײקטקעלּפטנַא רעשיטַאמַארד

 עניילק עקירעהניה ײלרעלַא ןוֿפ טײרֿפ

 -ניא עשיגָאלָאכיסּפ ןוא ןעגנובעלרעביא

 טשינ ,םינּפַא ,ןענייז סָאװ ,ןטעטימיט

 -ילָאּפ רעשירָאיטקַא סעסלעָאכימ ביל
 טנַאלַאט זיא טנַאלַאט סעסלעָאכימ .ערט
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 םלטאכימ המלש

 טריזיטעטַאּפ סלעָאכימ ,קיטעטַאּפ וצ

 ןוא רוטַאנ עכעלשטנעמ יד קידנעטש

 ריא וצ ןבָאה סָאװ ,ןעגנובעלרעביא יד

 טייג גנוטכיר רעד טָא ןיא ,תוכַײש ַא

 לַאװסיױא רעד סנטסיימ ןסלעָאכימ ייב

 רעד טָא ןיא ,ןלָאר עקירעהזיב ענייז ןוֿפ

 ןוא ןטנעצקַא יד םיא ייב ןעייג גנוטכיר

 יד ,סעקילּפער ענייז ןוֿפ סעיצַאנָאטניא

 ענייז ןוֿפ רוטַאיװַאלק יד ,קיטסַאלּפ

 .ןעגנוגעוװַאב

 ַא ליּפשיוש ןייז ןיא זיא סלעַאכימ
 -ןַאמָאר יד .רעקיטנַאמָאר ַא ןוא טעָאּפ

 -יוש סעסלעָאכימ ןוֿפ המשנ יד זיא קיט

 ןייז ןדנוברַאֿפ זיא םעד טימ ליּפש

 -עלטֿפַאשנדײל ,רעלוֿפטנעמַארעּפמעט

 ענייז ןוֿפ ןעעדיא יד וצ גנַאגוצ רעכ

 -גוסַאֿפרַאֿפ עכעלטלַאטשעג עלַארטַאעט

 "ימ ,קרעוו עצנַאג ןענייז ייז םירָאװ .ןעג

 יז וצ ףרַאד ןעמ ,ןטלַאטשעג סעסלעָאכ

 וצ םוא ,קרעוװ עצנָאג וצ יוװ ,ןייגוצ

 םעד רעסיוא ,ייז ןיא ,ןעזנייא ןענָאק

 -ָאסרעּפ ןטלעטשעגרָאֿפ שיטסילַאער

 ןוֿפ טסייג ןקידנזיורב םעד ךיוא ,שזַאנ

 ייז ןיא טגָארט סָאװ ,רעֿפעש רעייז

 -בעלעגכרוד ןוא עטכַארטעגכרוד ןיײרַא

 זיא רַאֿפרעד ןוא ,גנואיושנָא טלעוו עט

 רעד ןיא טֿפַאשנדײל םיא ייב ָאד זיא
 יד ןיא סָאװ ,גנוסַאֿפֿפיוא רעכעלניז

 -ירק רעשיטנַאמָאר רעד ןוֿפ טֿפַאשנדיײל

 ַא ןוֿפ טֿפַאשנדײל יד ,טייקשירעג

 וצ טֿפעהַאב ךיז טָאה סָאװ ,רעלטסניק

 -סנבעל , רעשירעײרֿפַאב-טלעװו רעד

 -וא יז טכוז ןוא עעדיא רעקידנרעדנע

 וצ ןֿפוא םענעגייא ןייז ףיוא םוטעמ

 ןקיטלַאטשעג וצ ןוא ןעװערעקרַאֿפ

 -רַאֿפ יד זיא קידריווקרעמ ןוא סיורג

 ססלעָאכימ ןוֿפ טֿפַארק-סגנורענײמעגלַא

 ;ןגיוא יד רַאֿפ יז ןעייטש טָא ,ליּפשיוש

 ,ריל גיניק ןוא רעטירד רעד ןימינב

 ,ןחדב סעצרּפ ןוא רעקָארָאס עלעמיש

 ,רעקיכלימ רעד היבוט ןוא ךַאמצָאה

 רעטלַא בר ,סוילוא ןוא רעביוט רעד
 ערעייז ןענייז ןדײשרַאֿפ .סידַאװָא ןוא

 ,ןעלצרָאװ עלַאיצַאס ענעבָארגעגֿפױא

 רעכעלנעזרעּפ רעשיגרוטַאמַארד רעייז

 רעבָא ,לרוג רעכעלטֿפַאשלעזעג ןוא
 -ימ-שירָאיטקַא סָאד ייז ןיא זיא סנייא

 ,םעטָאילג רעד ,טימעג עשיסלעָאכ

 -ײמעגלַארַאֿפ יו ,עלַא יז טבעלַאב סָאװ

 -ָאמ עכעלשטנעמ טכע יוװ ,ןּפיט עטרענ

 -עג רעד ןיא סנכייצ עטריזילַאטנעמונ

 ,טײקכעלטֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ עטכיש

 -נונעֿפָאה ,ןעמיורט ,ןֿפמַאק עריא ןוֿפ

 -יירגרעד ןוא ןעגנוסױטשנעמַאזוצ ,ןעג

 -ָאסרעּפ עטריֿפעגֿפױא ענייז .ןעגנוכ

 ןייז טשינ ןלָאז ייז ןיילק יו ,ןשזַאנ

 רעד ןוֿפ עטכישעג רעסיורג רעד רַאֿפ

 -עלַא סלעָאכימ טלעטש ,טייהשטנצשמ

 ואוו ,דלעֿפ ןטיירב ןֿפױא קעװַא לָאמ
 ,ןטֿפערקגוצ עשירָאטסיה ךיז ןציירק סע
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 ןוֿפ ןטֿפַאשנדיײל ךיז ןגָאלש סע ואוו
 שקידנעמוקפיוא ןוא ענעגנַאגעגקעװַא
 .ןטלעוו

 לרוג ןשיטַאמַארד םעד טריֿפעגסיױא
 םורַא ױזַא טיידַאב שזַאנָאסרעּפ םנוֿפ
 -קַא ךיז ןשימניײרַא --- ןסלעָאכימ רַאֿפ

 ןָאט רעק ַא ,לרוג ןקיזָאד םעד ןיא וויט

 -יא רעקידנריֿפ רעד וצ םיִנּפ ןטימ םיא
 וצ ,קרעוװו ןטריֿפעגֿפױא םנוֿפ עעד
 "וֿפ גנואיושנָא-טלעוו רענײמעגלַא רעד

 רענעגייא ןייז וצ ןוא רעביירש םענ
 סלעָאכימ םירָאװ ,גנואיושנָא-טלעוו

 טייקרָאלק ןײרַא טגָארט ןוא ּפָא טצַאש
 ,רעביירש םענוֿפ םענַאב-טלעוו םעניא
 טלַאהניא ןטֿפיטרַאֿפ םעד סיוא טניֿפעג
 םענוֿפ ןכייה יד זיב םיא טבייהרעד ןוא
 ןקידנרעדנע-סנבעל ןקידנעײגסיוארָאֿפ

 ,קנַאדעג
 -ימ ךיז טמענ םעלַא םעד ןוֿפ טָא

 עשיטַאמַארגָארּפ ,עשירערעל סעסלעָאכ

 -ָאס רעד ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא לָאר
 סעסלעָאכימ .רוטלוק-רעטַאעט עשיטעוו
 -ַארעטיל יד ןשטייט שירָאיטקַא טנרעל

 ןריֿפ סָאװ ,ןגעוו יד טזייוװַאב רע ,רוט-
 ,ליּפשיוש רעלוֿפשינעטנעקרעד רעד וצ
 זיא םיא טימ ןעמַאזוצ ןוא םיא ןבעל
 ,רבח ןוא דימלּת ןייז ןסקַאװעג רעבירעד

 ןימינב רָאיטקַא רעטסלוֿפטנַאלַאט רעד

 ןיא לעיּפיצנירּפ ךיוא זיא סָאװ ,ןיקסוז
 לוֿפ ,ןעגנוֿפַאש עכעלטלַאטשעג ענייז
 סָאװ ץלַא ןוא שטנעמ וצ עביל טימ
 -עגסיוא ןענייז ןוֿפרעד .ךעלשטנעמ זיא
 -ָאטניא עשיריל עקיטכערּפ יד ןסקַאװ
 ,עיניל עשיריל עטֿפיטרַאֿפ ,סעיצַאנ

 -טּפיוה יד ןוֿפ ענייא ןרָאװעג זיא סָאװ
 -ירעליּפשיױוש סניקסוז ןיא ןטֿפַאשנגיײא
 קסעטָארג רעשיריל רעד .עבט רעש
 -ַאמַארד עשיריל יד ,עקסערָאמוה ןוא

 עכייר ײלרעלַא --- קיגַארט ןוא קיט
 עמַאג רעשיריל רעד ןוֿפ ןעגנוריטַאש

 ןיקסוז .ב

 -ַאּפ רעשירָאיטקַא סניקסוז ףיוא ןליּפש

 "וה רעלַאיצָאס ןייז ןֿפלעה ןוא -ערטיל

 -רעטניא רעשיטעיווָאס ,רעשיטסינַאמ
 ןוא שטנעמ ,טלעוװ ןוֿפ גנוריטערּפ
 ,ןבעל

 ןוא גנואיושנָא-טלעוו עשיטעווָאס יד
 ןֿפלָאהעג ךיוא טָאה קיטקַארּפ-סנבעל
 עשידיי רוד ןצנַאג ַא ןוֿפ סקואוו םעד
 סרעטסיימ ןרָאװעג ןענייז סָאװ ןרָאיטקַא
 טריֿפעגסױרַא ןבָאה ןוא ךַאֿפ רעייז ןיא
 .ג לָאצ עסיורג ַא עניב רעד ףיוא
 -ָאס ןוא רעשיסַאלק רעד ןוֿפ ןטלַאטש
 ערעטלע יד .רוטַארעטיל רעשיטעוו
 רעװקסָאמ ןוֿפ סעסירטקַא ןוא ןרָאיטקַא
 ,טיורקלעקניֿפ .ןַאמײטש :רעטַאעט
 ;םָאר ,ַאװָאקנימ ,םיױבטָאר .רענטרעג
 -ַאשז ,טַאלבדלָאג :רעטַאעט רעוועיק ןוֿפ
 ;דלעֿפניײש ,ץנָאס ,וָארּפעינד ,יקסניטָאב
 -ערט ,לָאקָאס :רעטַאעט רעקסנימ ןוֿפ
 רענַאשזדיבעריב ןוֿפ ;קישטנַארַא ,לעּפ
 --- ,ַאנילָאק ,דנַאֿפלעה ,סָארג :רעטַאעט
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 ןבָאה ערעדנַא ךס ַא ,ךס ַא ןוא עלַא יד

 יד ,ןערדַאק עגנוי יד טימ ןעמַאזוצ

 ,לוש-רעטַאעט רעד ןוֿפ ןעגנילגיוצרעד

 -ַאעט עשידיי עשיטעווָאס יד ןֿפַאשעג

 -יוש רעד וצ טבערטשעג ,טסנוק-רעט

 םעד ןריזינַאגרָא ףֹרַאד סָאװ ,ליּפש

 ןשטנעמ םוצ ךיוא טבערטשעג ,ןשטנעמ

 -ינַאגֹרָא ףרַאד סָאװ ,עניב רעד ףיוא

 -עגליצ יד ,קנַאדעג-טּפיוה םעד ןריז

 -ַאעט רעד לייוו .םעלבָארּפ עטעדנעוו

 -עבעל עמַאס םעד ףױרַא טגנערב רעט

 ןוא ,ןשטנעמ ןטסקידתושממ ןטסקיד

 ,םיא ייב ךיז טליוו ,טמוק שטנעמ אזַא

 "עג זיא רע סָאװ ךָאנ ןגערֿפ ,לּכ-םדוק

 ..* ןעמוק

 -ער ַא רענייא ןיא טָאה ץרּפ .ל .י

 ןוא;/ :ןבירשעג רעטַאעט ןגעוו עיזנעצ

 טליּפש סָאװ ,רעד רָאנ טליּפש טוג

 ןצנַאג ןטימ ןוא רעיוא ןרַאֿפ ליומ ןטימ

 ףיוא טָאה ץרּפ ."גיוא ןרַאֿפ רעּפרעק

 םעד טרילומרָאֿפ דנצנעלג ןֿפוא ַאזַא
 ,רעטַאעט :ליּפשיוש רעד ןוֿפ ּפיצנירּפ

 ,טקנוּפ םעד ןיא ףיוא טמוק ,סע טסייה
 .ךיז ןענעגעגַאב רעיוא ןוא גיוא ואוו
 רעטַאעט רעשידיי רעשיטעווָאס רעד
 ןקיזָאד םעד ןגעוו קידנעטש טקנעדעג
 קרַאטש רע זיא רַאֿפרעד ,ּפיצנירּפ
 -סגנוקריווסיוא ןייז ןיא ןסקַאוװעגסיוא
 -ָאס רעד טקנעדעג ךָאנ רעבָא .טֿפַארק
 -רעד :רעטַאעט רעשידיי רעשיטעוו
 -כיוועג םעד רעיוא ןוא גיוא םוצ ןגָארט
 זיא קיטכיוועג ןוא ,טרָאװ-רוטלוק ןקיט
 ,טרָאװ עשיטַאמַארד עלעיּפיצנירּפ סָאד
 ןוא ןֿפַאש ןשטנעמ םעד טנרעל סָאװ
 -ײרֿפ רערָאג רעד ןוֿפ קילג סָאד ןעיוב

 ,טייהשטנעמ רעקידנבילסטייה

 רעד ןוֿפ טֿפַארק יד טגיל םעד ןיא
 םעד ןוֿפ ךיוא ןוא טסנוק רעשיטעווָאס
 םעד ןוֿפ .רעטַאעט ןשידיי ןשיטעוװָאס
 ,גנורעגייטש עכעלרעהֿפיואמוא ןייז ---
 ,גנולקיװטנַא ןוא סקואוו
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 רוטלוק רעשידיי רעד ןופ טרוכעגרעדיו רעד
 ןליופ ןשיטַארקַאמעד םעיינ םעד ןיא

 שטיווָאסָאנַאי קחצי ןוֿפ

 ןוֿפ םינמיס עטשרע יד

 טרופעגרעדיוו

 -ידיי רעד ןוֿפ טרובעגרעדיוו רעד

 ןָא ךיז טביוה ןליוּפ ןיא רוטלוק רעש

 ײמרַא עטיור יד ןעוו ,טנעמָאמ םעד ןוֿפ

 -ַאב ןבָאה רעטילימ עשיליוּפ סָאד ןוא

 .ןילבול טָאטש עשידיי-טלַא יד טײרֿפ

 ,רעד ןוֿפ גנַאגֿפױארעדיװ ןוֿפ סנכייצ

 ךיז ןזָאל ןלױּפ ןיא רוטלוק רעשידיי

 סָאװ ,ןטנעמוקָאד עטשרע יד ןיא ןקרעמ

 ןוֿפ גנואיינַאב רעד ןגעו ןלייצרעד

 -יטעט רעכעלטֿפַאשלעזעג-שידיי רעד

 -כָאנ .דרע רעשיליוּפ רעד ףיוא טייק

 -לעזעג-שידיי ןוֿפ ביוהנָא רעד : רעמ

 ליֿפ ױזַא ףיוא זיא ןבעל ךעלטֿפַאש

 ןוֿפ טעברַא רעד טימ ןעוועג ןדנוברַאֿפ

 רעד ןיא טציא זַא ,רעטקַארַאכ-רוטלוק
 -קעּפסַארטער רעכעלטכישעג רעצרוק

 יד טעברַא עקיזָאד יד טלעטשרַאֿפ עיצ

 -עד רעד ןוֿפ טֿפלעה עקיטכיוו ערעדנַא

 -יטעט רעכעלטֿפַאשלעזעג רעקידטלָאמ

 "עג יד רַאֿפ עיצקַא-סֿפליה יד -- טייק

 ,טסואווַאב יוװ ,זיא עכלעוו ,עטעװעטַאר

 ןשידיי ןטײנַאב ןוֿפ לעווש יד ןעוועג

 ,דָאירעּפ-סגנואיירֿפַאב ןיא ןבעל

 -יוו רעד ןוֿפ טירט עטשרע יד ייב

 ןיא רוטלוק רעשידיי רענעריובעגרעד

 -טנַא רעקידרעטייוו ריא ייב ןוא ןלייּפ

 טליּפשעג לָאר עסיורג ַא טָאה גנולקיוו =
 זיא עכלעוו ,עיצידַארט-רוטלוק יד
 ןוֿפ ךשמ ןיא ןרָאװעג טמערוֿפעגסיױא
 ןבעל ןשידיי ןוֿפ ןרָאי רעטרעדנוה-ליֿפ
 -רוטלוק יד .דרע רעשיליוּפ רעד ףיוא
 -עג-רוטלוק םעד טָאה סָאװ ,עיצידַארט

 -טיונ עלַאער ַא ןיא טלדנַאװרַאֿפ ךיורב

 -עג טָאה דיי ןשילוּפ ןוֿפ טייקידנעוו
 -רוטלוק עשידיי יד זַא ,וצרעד טכַארב
 יד ןיא ןרעוו טצעזעגרָאֿפ לָאז טעברַא

 .עיצַאּפוקָא ןוא ָאטעג ןוֿפ ןעגנוגנידַאב
 ןשילוּפ ןוֿפ עיצידַארט-רוטלוק יד

 ַא ןיא טלדנַאװרַאֿפ ךיז טָאה םוטנדיי
 ,ביוהנָא ןיא דלַאב חוּכ ןקידנגעװַאב
 ךיוא ןוא גנואיירֿפַאב ןוֿפ דָאירעּפ ןיא
 יד ,ױבֿפױא ןוֿפ דָאירעּפ ןיא ,רעטעּפש
 -ַאב יד ןיא טֿפַארק עשיטרעניא עקיזָאד
 -ילָאּפ רעטרעדנעעג רעד ןוֿפ ןעגנוגניד

 -קורטס רעכעלטֿפַאשלעזעג ןוא רעשיט
 ןוֿפ קיטקַארּפ רעד ייב ,ןליוּפ ןוֿפ רוט

 רעד ףיוא עיטַארקָאמעד ןוא טייהנייא
 ַא ןרעֿפטנערַאֿפ טעו סַאג רעשידיי
 ."גואװורַאֿפ זיא סָאװ ,םעד ןגַארֿפ ךס
 ןוֿפ טייקוויסנעטניא רעד ןוֿפ טרעד
 טשינ ,ןלוּפ ןיא ןבעל-רוטלוק ןשידיי
 ןוֿפ טייקילָאצניילק רעד ףיוא טקוקעג
 ,בושי ןשידיי
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 ,עיצַאירטַאּפער ,גנואיירֿפַאב
 יובפיוא

 טרובעגרעדיוו םעד ןגעוו קידנדייר

 ,ןלױּפ ןיא רוטלוק רעשידיי רעד ןוֿפ
 טנעמָאמ ןקיטציא םייב בצמ ריא ןגעוו

 ףרַאד ןויטקעּפסרעּפ עריא ןגעוו ןוא

 טייצ עצרוק יד ןלייט טגנידַאבמוא ןעמ
 ףיוא בושי ןשידיי ןוֿפ טרובעגרעדיוו ןוֿפ

 :ןדָאירעּפ יירד -- עקידכרע יּפל --
 -ײרֿפַאב --- דָאירעּפ ןטשרע םעד ף"וא

 -ירטַאּפער --- דָאירעּפ רעטייווצ ,נ!וא

 ,ױבֿפױא --- דָאירעּפ רעטירד ןוא ע"יצַא

 זיולב טשינ זיא גנולייט עקיזָאד יד

 -םעלגעמ ַא זדנוא טיג יז .עלעמרָאֿפ א

 ןוא ענעגנַאגרַאֿפ סָאד ןצַאשוצּפָא טייק

 וצ טייקכעלגעמ ַא ךיוא זדנוא טיג יז

 ןוֿפ ןצנעדנעט יד ןיא ךיז ןריטנעירָא

 ןוֿפ גנולקיװטנַא רעקידרעטייו רעד

 ןליױּפ ןיא רוטלוק רעשידיי רעד

 רעד ,ָאזלַא ,דָאירעּפ רעטשרע רעד

 -קַארַאכ זיא גנואיירֿפַאב ןוֿפ דָאירעּפ

 ןוואורּפ עשיכיטס ענייז טימ שיטסרעט

 ,רוטלוק עשידיי יד ןבעלוצֿפױא קירוצ

 -רעּפ ןקיזָאד ןוֿפ ןוויטיזָאּפ יד וצ

 ןײרַאֿפ ןוֿפ גנודנירג יד טרעהעג דָאי

 ,ןטסילַאנרושז ,ןטַארעטיל עשידיי ןוֿפ

 ןבָאה עכלעוו ,ןטסיטרַא ןוא רעלַאמ

 ןלוּפ ןיא ןדיי ןוֿפ ,ק .צ ןטימ ןעמַאזוצ

 -נעגָא עסערּפ עשידיי יד טריזינַאגרָא

 -ידיוא ָאידַאר עשידיי עטשרע יד .רוט

 -טנעצ יד ,ָאידַאר ןשיליוּפ ןיא סעיצ

 עיסימָאק עשירָאטסיה .עשידיי עלַאר

 .לוש עשידיי עטשרע יד ןוא

 -טַאּפער --- דָאירעּפ רעטייווצ רעד

 עסיורג ַא ךיז טימ טגנערב ,עיצַאיר

 -רוטלוק רעשידיי רעד ןיא גנובעלֿפױא

 --- םָארטש-ןטנַאירטַאּפער רעד .,טלעוװו

 -ֿפיוא ןוֿפ םָארטש רעטיירב ַא זיא סָאד

 ןוא ,ללכב ןבעל ןשידיי ןטכַאװעג

 -יילק רעד ,טרֿפֿב ןבעל-רוטלוק שידיי

 טרעוו ןליוּפ ןיא בושי רעשידיי רענ
 ,קידתומכ זיולב טשינ טרעסערגרַאֿפ
 םוא ךיז ןרעק סע .קידתוכיא ךיוא רָאנ
 ,רעוט-רוטלוק ,רעוט-עכעלטֿפַאשלעזעג

 טרעק סע .וו.א.א ןטסיטרַא רעביירש
 -יורבעג-רוטלוק רעשידיי רעד םוא ךיז
 ןיא טרעיודעגכרוד טָאה רעכלעוו ,רעכ
 -גנידַאב-המחלמ ןיא דנַאברַאֿפנטעיװָאס
 זיא סָאװ ,שטנעמ ַא יו ,רעבָא ,ןעגנוג
 רע .ןרָאװעג ןכָארבעג טשינ קיטסיײיג
 טשינ דנַאברַאֿפנטעיױװָאס ןיא ךיוא טָאה
 -נָאק-רוטלוק ןייק ןייז וצ טרעהעגֿפױא
 ןוא ,רעריצודָארּפ-רוטלוק ןוא טנעמוס
 ןוֿפ רעטנוא קרַאטש םיא טדייש סָאד
 טעװעטַארעג ךיז טָאה סָאװ ,דיי םעד
 זיא רע .עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד ןוֿפ
 רעטקיטעזעג-קיטסייג ַא ןעמוקעגקירוצ
 -וגייא רעד ךָאנ טרעגנוהעגסיוא רעבָא
 רוטלוק רעשידיי רעד ןוֿפ טײקיטרַא
 טײקשיֿפיצעּפס רעד ךָאנ ןוא ,ןליוּפ ןיא
 ןיא ןבעל ןכעלטֿפַאשלעזעג שידיי ןוֿפ
 .ןליופ

 טילב דָאירעּפ עיצַאירטַאּפער םניא
 -עטירוטלוק עשידיי יד רעדנַאנוֿפ ךיז

 -ליֿפ רעכייר ַא ןיא ןליוּפ ןיא טייקיט
 -ָאמ ןַארַאֿפ ןענייז סע .טײקיברַאֿפ
 ָאמַא סָאד ןענָאמרעד עכלעוו ,ןטנעמ

 רעד רַאֿפ ןבעל רוטלוק עשידיי עקיל

 -ַאב רעסיורג רעקידרדסּכ רעד .המחלמ

 -רעטנוא-רוטלוק עשידיי עלַא ףיוא ךוז

 -ידיי רעד ןוֿפ סקואוו רעד ,ןעגנומענ
 -עטיל ןוֿפ טייקיטעט יד ,עסערּפ רעש

 -ניא ,ןלוש עשידיי יד ,ןיײרַאֿפ-ןטַאר

 ןָא טגָאז ןעמייהרעדניק ןוא ןטַאנרעט
 שירעֿפעש ַא ןוֿפ גנַאגפױא םעד ןגעוו |

 רעוט-רוטלוק יד ןײלַא .ןבעל-רוטלוק

 -רעדנַאנוֿפ םעד ןוֿפ טשַארעביא ןענייז

 ַאזַא ייב רוטלוק רעשידיי רעד ןוֿפ ילב

 טדניװשרַאֿפ סע .בושי ןשידיי םעניילק

 ןיא לגנַאמ ; עגַארֿפ עטקיטיײװעגנָא יד
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 עטשרע יד .ןעלטימ ןיא ןוא ןשטנעמ
 -עיצַאירטַאּפער ןטימ ןעמוקעג ןענייז

 ןעמוקעג זיא עטייווצ סָאד ,םָארטש

 -סיוא ןיא ןדיי יד ןוֿפ ףליה רעד ךרוד
 -יגער רעשיליוּפ רעד קנַאדַא ןוא ,דנַאל

 ךעלגעמ זיא'ס רעכלעוו קנַאדַא ,גנור
 עזַאב עלעירעטַאמ יד ןֿפַאש וצ ןרָאװעג

 רעד ןוֿפ גנַאגֿפױארעדיװ םעד רַאֿפ

 -ַאב סָאד .ןליוּפ ןיא רוטלוק רעשידיי
 ןיוש טָאה ןבעל-רוטלוק עשידיי עטיינ

 -כײצרַאֿפ וצ דָאירעּפ ןקיזָאד םעד ןיא

 ,ןוויטיזָאּפ עקיטכיוו ייר ַא ןענ
 -לוק עקיברַאֿפ יד טדייל ךָאד ןוא

 -רעּפ ןקיזָאד םעד ןיא טייקיטעט-רוט

 יד זיא סָאד .ןרעלעֿפ עסיוועג ןוֿפ דָאי

 רעֿפעש-רוטלוק ןוֿפ גנודניברַאֿפ עזיול

 עצנַאג יד ,םיבושי עשידיי יד טימ

 -טנעצנָאק טרעו טייקיטעט-רוטלוק

 טלעֿפ סע .טעטש עכעלטע ןיא טריר

 ןשידִיי ןוֿפ טקַאטנָאק רעקידעבעל רעד
 רעֿפעש-רוטלוק ןוא רָאיטקַא ,רעביירש

 ןיא ןשטנעמ-סקלָאֿפ עשידיי יד טימ

 טרעוװ סע .ןעיזעלשרעביוא ןוא רעדינ

 ןיא טקיטכיזקירַאב גונעג טשינ ךיוא

 ןבעל עשידיי עיינ סָאד רוטלוק רעד

 רעד בילוצ ןטערטעגנײרַא זיא סָאװ

 רעשיליוּפ רעד ןוֿפ עיצַאזיטַארקָאמעד

 קידנליװ .גנונדרַא רעכעלטֿפַאשלעזעג

 ידַארט-המחלמ-רַאֿפ רעד ןיא ןדניבנָא

 -לוק רעד ןיא טֿפָא ןעמ טריּפָאק עיצ

 עקידהמחלמ-רַאֿפ עלַא טייקיטעט-רוט

 רעדָא ,קידנעײטשרַאֿפ טשינ ,ןרעטסומ

 ןשידיי ןיא עיינ סָאד ,קידנעעז טשינ

 רעשילוּפ רעטײרֿפַאב רעד ףיוא ןבעל

 ,דרע

 רעכלעוו ,ובֿפױא ןוֿפ דָאירעּפ רעד

 גנַאל טשינ טשרע ןביוהעגנָא ךיז טָאה

 ךיז טנכייצ ,טציא זיב ךָאנ טרעיוד ןוא

 ענערָאװעג רָאלק עכעלטע טימ סיוא

 רעד ןיא ןצנעדנעט עכעלטֿפַאשלעזעג

 -עמנַאלּפ עקיזָאד יד .טעברַא-רוטלוק
 ןריֿפ ןוֿפ גנוטכיר רעד ןיא טייג טייקיס
 - ,ךיוה רעד ןיא טשינ טעברַא-רוטלוק יד

 ,ףיט רעד ןיא ןוא טיירב רעד ןיא רָאנ
 -לוק לָאצ יד רעדנַאנוֿפ ךיז טסקַאװ סע

 רַאֿפ ןגרָאז סָאװ ,סעיצוטיטסניא-רוט
 ןשידיי ןוֿפ ָאוינ-רוטלוק םעד ןבייה
 יד ןקידירֿפַאב רַאֿפ ןוא שטנעמ-ןסַאמ
 -וטלוק-רעמ םעד ןוֿפ ןטיונ עקיטסייג
 ןרעסערגרַאֿפ סע .שטנעמ-סקלָאֿפ ןלער
 ,ןזיירק-מַארד ,ןקעטָאילביב לָאצ יד ךיז
 -יזרעווינוא-סקלָאֿפ ןֿפַאשעג ןרעו סע

 .-לוק רעד .לג"דא סעירָאטידיױא ,ןטעט !

 ןיא ןדיי ןוֿפ .ק .צ םייב לײטּפָא-רוט
 ןַא ןעניֿפעג וצ ןוואורּפ טכַאמ ןליױוּפ

 רַאֿפ עיניל-סטייקיטעט עכעלטייהנייא

 ייב ןעגנולײטּפָא-רוטלוק ערעדנוזַאב יד

 טמענ'ס .ןטעטימָאק עשידָאװעיָאװ יד |

 -רעּפ ַא ןֿפַאש וצ טירש רעטנוא ךיוא

 -רוטלוק ןשיװצ טקַאטנָאק ןכעלנעז

 ךרוד ,רעכיורבעג-רוטלוק ןוא רעֿפעש

 ,סעדַאגירב-רעביירש ןוֿפ ןרָאֿפסױרַא

 ןיא ,לג .ד .א ןטסיטרַא ,ןטנעגעלערּפ

 ,םיבושי עשידיי יד

 רעכלעוו ,ױבֿפױא ןוֿפ דָאירעּפ רעד

 ןיא בושי ןשידיי םעד טקיטסעֿפרַאֿפ

 ןשידיי םעד רַאֿפ רָאלק טכַאמ ןליוּפ

 :תמא ןכעלטנזעוו ןייא רעוט-רוטלוק

 ןלױּפ ןיא טלעוו:רוטלוק עשידיי יד

 ,"הנבי" ענרעדָאמ ןייק ןייז טשינ ןָאק

 -ַאב זיא עיצקודָארּפ-רוטלוק ריא סָאװ

 -לוק עשידיי יד ,טרָאּפסקע ףיוא טמיטש

 -רַאֿפ ןייז לּכ -םדוק ףרַאד ןליוּפ ןיא רוט

 זומ ןוא בושי ןשידיי םעד טימ ןדנוב

 -רעד ,ןסקַאװסױרַא שינַאגרָא ריא ןוֿפ

 -ידנעווטיונ יד סױרַא ןיוש טסילֿפ ןוֿפ

 בֹושי ןשידיי םעד ןעלדנַאװרַאֿפ וצ טייק

 ,בושי:-רוטלוק ןכיוה ַא ןיא ןליױּפ ןיא

 ןעלטימסָאמ יד ךיז ןעמענ ןענַאד ןוֿפ

 "וטיטסניא-רוטלוק ײלרעלַא ןֿפַאש וצ
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 -סקלָאֿפ יד ןוֿפ ךיורבעג ןרָאֿפ סעיצ

 | .ןסַאמ
 -סעֿפרַאֿפ וצ לטימ ַא יו רוטלוק יד

 -- ןלױּפ ןיא בושי ןשידיי םעד ןקיט

 -ידיי יד ןוֿפ גנוזָאל-טּפױה יד זיא סָאד

 ,דָאירעּפ-ױבֿפױא ןיא רעוט-רוטלוק עש
 יד ןוֿפ ןעגנוגנידַאב עשיֿפיצעּפס יד
 ןשידיי םעד ןוֿפ ןוא םיבושי עשידיי
 ןבילבעג זיא רעכלעוו ,שטנעמ-סקלָאֿפ

 ןיא ,םיבורק ןָא ןוא עילימַאֿפ ַא ןָא
 קיניײװ ןַארַאֿפ ןענייז סע ואוו ,רעטרע
 טימעג ןֿפױא טקריוו ץלַא סָאד -- ןדיי

 -עד זיא סע .שטנעמ-ןסַאמ ןשידיי ןוֿפ
 טרָא ןטסנעלק ןדעי ןיא קיטיונ רעביר

 רעד ואוו ,הביבס-רוטלוק ַא ןֿפַאש וצ
 ,ןבעלסיוא קיטסייג ןענעק ךיז לָאז דיי

 יד ןעגנערברַאֿפ ןענָאק לָאז רע ואוו

 לָאז רע ידּכ ,געטיורּפָא יד ןוא ןטנווָא

 -רַאֿפ ןוא ןבעל ןיא סערעטניא ןַא ןבָאה
 זיא רע סָאװ ,עכעלרעדיוש סָאד ןסעג
 | .ןעגנַאגעגכרוד

 -עּפ יירד ןגעוו טדערעג ןבָאה רימ
 ןטײנַאב ןוֿפ ןבעל-רוטלוק ןיא ןדָאיר

 רעבָא זיא סע ,ןליוּפ ןיא בושי ןשידיי

 -עּפ ןייא זַא ,ןעניימ וצ קיטכיר טשינ
 "נַא םעד טימ טלטייקעג ךיז טָאה דָאיר

 ןכעלריטַאנ ַא ןוֿפ ןצעזעג יד טיול ןרעד

 ןשיוצ זַא ,ןסיו ףרַאד ןעמ .ךשמה
 -עג ןענייז ןטייווצ א ןוא דָאירעּפ ןייא
 ןשיוצ .ןסייררעביא ןוא ןזיולב ןעוו
 -טַאּפער ןוא גנואיײרֿפַאב ןוֿפ דָאירעּפ

 פ 015 אאתוט זר נו
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 בעל עיינ
 ךאוו:ַא טישי 1( ט טאטע... וצ טניישרטד

תמאר
 --- = יו ה

 ןכלעוו זיולב ַא ןענַארַאֿפ זיא עיצַאיר
 עיצקַא-דרָאמ יד ןעוועג םרוג טָאה'ס
 רעד .עיצקַאער רעשיליוּפ רעד ןוֿפ
 ןוֿפ ןדיי לייט ןסיוועג ַא ןוֿפ סולֿפּפָא
 סױרַא טייצ רעד טָא ןיא טֿפור ןליוּפ
 "רוטלוק רעד ןיא טײקטכַאװשעגּפָא ןַא
 דָאירעּפ-עיצַאירטַאּפער ןשיווצ .טעברַא
 ןעניֿפעג ױבֿפױא ןוֿפ דָאירעּפ םעד ןוא
 ןוֿפ ןשינעעשעג עקירעיורט יד ךיז
 עטקרַאטשרַאֿפ יד .ץלעיק ןיא ילוי ןט4

 סעדנַאב-.זס.נ ןוֿפ טייקיטעט-דרָאמ
 ףיוא גנוקריוו עטמיטשַאב ץנַאג ַא טָאה
 -רוטלוק רעשידיי רעד ןוֿפ ףיול םעד

 -טֿפַאשלעזעג ןשידיי ןֿפױא יו ,טעברַא
 דָאירעּפ ןיא טשרע .ללכב ןבעל ןכעל
 עיצַאזיליבָאמ רענײמעגלַא רעד ןוֿפ
 עשילױּפ יד יװ םעד ךָאנ ,דנַאל ןיא
 -רענע עמַאס יד ןָא טמענ גנוריגער

 -רַאֿפ יד ןטָארוצסיױא ןעלטימ עטסשיג
 -ַאטס יד ךיוא טמוק ,סעדנַאב-רעכערב
 ,סַאג רעשידיי רעד ףיוא עיצַאזיליב

 -ערגָארּפ רעד ןוֿפ דנַאטשרעדיװ רעד
 טײקכעלטֿפַאשלעזעג רעשידיי רעוויס

 ןוֿפ טָארקנַאב רעד ןוא הלהב רעד ןגעק |

 ןוֿפ לעווש יד זיא קיטילָאּפ-הלהב רעד

 זָאירעּפ םעד -- דָאירעּפ םעיינ םעד

 ,ובֿפױא ןוֿפ

 ענײמעגלַא עכעלטע ןיא ןבָאה רימ

 רעד ןוֿפ געוו םעד טנכייצעגנָא ןכירטש

 רוטלוק רעשידיי רענעריובעגרעדיוו

 ןענייז רימ רעדייא ןליוּפ ןטיײנַאב ןיא

 לז 8 זיידּפ 1 יַא גרָאי יעסירד

 קי" אט 4 435) וו |
 4602, 27 או 1042 ,שודָא
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 ןוֿפ בצמ ןגעוו ןדער וצ ןטערטעגוצ
 -וקוצ ,ןליוּפ ןיא רוטלוק רעשידיי רעד
 ןליוו ,עמעט רעקיזָאד רעד וצ קידנעמ

 רימ זַא ,ןענערָאװַאב ךיוא ךיז רימ
 המישר ןייק ןבעג וצ ןסיוא טשינ ןענייז
 ןוֿפ ,סעיצוטיטסניא-רוטלוק עלַא ןוֿפ
 -ידיי רעד ןוֿפ ןעגנוכיירגרעד-רוטלוק
 ןלױּפ ןיא טײקכעלטֿפַאשלעזעג רעש

 -ייא ףיוא רָאנ ןלעטשּפָא ךיז ןלעװ רימ
 "ידיי רעד ןיא ןטנעמָאמ עקיטכיוו עקינ

 טרעוו עכלעוו ,טייקיטעט-רוטלוק רעש

 -גיא עשירעֿפעש עכעלטע ךרוד טריֿפעג

 םורַא ױזַא זַא ,ןעניימ רימ ,סעיצוטיטס
 רעד ןרעוו רָאלק ןיײלַא ךיז ןוֿפ טעוו

 רעשידיי רעטיײנַאב רעד ןוֿפ דנַאטשוצ
 ןטכיזסיוא יד ןוא ןליױּפ ןיא רוטלוק

 ,גנולקיװטנַא רעקידרעטייוו ריא ןוֿפ

 ןטַארעטיל עשידיי ןוֿפ ןיירַאֿפ רעד
 ןטסילַאנרושז ןוא

 -יטסניא-רוטלוק עשידיי יד ןשיווצ
 םוש ןָא טמענרַאֿפ ןליוּפ ןיא סעיצוט
 -עטיל עשידיי ןוֿפ ןײארַאֿפ רעד קֿפס

 עטשרע סָאד ןטסילַאנרושז ןוא ןטַאר

 ,טרָא

 -ַאב רעד ךָאנ םישדח ייווצ עּפַאנק
 טעדנירגעג זיא ןילבול ןוֿפ גנואיירֿפ

 "יל עשידיי ןוֿפ ןײארַאֿפ רעד ןרָאװעג

 -רַא ,רעלָאמ ,ןטסילַאנרושז ,ןטַארעט !
 יד ןעוועג זיא סָאד ,ןליוּפ ןיא ןטסיט

 עיצוטיטסניא-רוטלוק עשידיי עטשרע
 .דרע רעטײרֿפַאב רעד ףיוא

 ןטַארעטיל עשידיי ענעבילברַאֿפ יד
 -רַאֿפ עקיצנייא יד ,ןטסילַאנרושז ןוא

 רעסיורג ױזַא לָאמַא רעד ןוֿפ רעייטש

 ןעוועג ןענייז ,טלעוו רעשירעלטסניק

 -ינַאגרָא ךיז ןבָאה עכלעוו ,עטשרע יד

 שידיי ַא ײנסנוֿפ ןביוהוצנָא ידּכ ,טריז
 .ןבעל-רוטלוק
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 זיא ,1944 ,רעבָאטקָא ןטס23 םעד

 -מַאזרַאֿפ -גנודנירג יד ןעמוקעגרָאֿפ

 ןוא םורַא .ןײארַאֿפ ןטנָאמרעד ןוֿפ גנול

 ןַא טלייצעג ןײארַאֿפ רעד טָאה םורַא

 -לעוו ןשטנעמ -- רעדילגטימ 10 ךרע
 טינ םענייק המחלמ רעד רַאֿפ ןענייז עכ
 עטשרע ערעייז לייוו ,ןעוועג טנַאקַאב
 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא טירש

 טלעטשעג ייז ןבָאה טלעוו-רוטלוק ןוא -

 -וקָא רעשטייד רעד ןוֿפ ןרָאי יד ןיא
 ,עיצַאּפ

 "רַאֿפ ןוֿפ גנוציז רעטשרע רעד ףיוא
 ןדנעוו וצ ךיז ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא ןייא
 -טלָאמעד םעד וצ םודנַארָאמעמ ַא טימ
 -יױּפ) .נ.וו.ק.ּפ רעד ןוֿפ רעציזרָאֿפ ןקיד
 רעלַאנָאיצַאנ רַאֿפ טעטימָאק .רעשיל
 -רַאֿפ ןוֿפ עיצַאגעלעד ַא ,(גנואיירֿפַאב

 ןרָאװעג ןעמונעגֿפױא עקַאט זיא ןייא
 רעציזרָאֿפ ןקידטלָאמעד םעד ךרוד

 ןקידרעטעּפש ןוא .נוו.ק.ּפ רעד ןוֿפ
 -בוסָא דרַאװדע רעטסינימ-רעימערּפ
 םעד ךָאנ טָאה רעכלעוו ,יקסווַארָאמדַאק

 רעד טימ טנַאקַאב ךיז טָאה רע יו
 -נוא עטסלוֿפ יד טגָאזעגוצ ,עדנַארָאמעמ
 -עד רעשיליוּפ רעד דצמ .גנוציטשרעט
 יד ןבעלֿפױא םייב טכַאמ רעשיטַארקָאמ

 ,ןליוּפ ןיא רוטלוק עשידיי
 "-יזָאד רעד טָאה ,טנָאמרעד ןיוש יו

 רעקידטלָאמעד רעד ןיא ןײארַאֿפ רעק
 ,ק.צ ןטימ ןעמַאזוצ טריזינַאגרָא טייצ
 -עסערּפ עשידיי יד ןליױוּפ ןיא ןדיי ןוֿפ
 -ָאנ ןט12 ןוֿפ טָאה עכלעוו ,רוטנעגַא

 ןבעגסױרַא ןביוהעגנָא 1944 רעבמעוו
 ןוא ןײארַאֿפ רעד .ןעניטעלויב-עסערּפ
 יד טריזינַאגרָא ךיוא ןבָאה .ק.צ רעד
 ןשילוּפ ןיא סעיצידיוא-ָאידַאר עטשרע
 -ער עטשרע יד ןעוועג זיא סָאד .ָאידַאר
 יד ןשיװצ גנודניברַאֿפ עכעלטנֿפע עלַא

 -ָאג רעד ןוֿפ ןדיי יד טימ ןליױּפ ןיא ןדיי
 יד ןענַאטשטנַא ךיוא זיא סע .טלעוו רער



 עכלעוו ,עיסימָאק-עשירָאטסיה עשידיי

 ַא וצ ןסקַאװעגסױא רעטעּפש זיא

 -סניא עקידנטיידַאב עקידנעטשטסבלעז
 -רעטנוא ןענייז םעד רעסיוא .עיצוטיט

 / יד ןעײנַאב וצ טירש ןרָאװעג ןעמונעג

 ,ןלױּפ ןיא עסערּפ עשידיי

 לָאצ יד טסקַאװ טייצ רעד טימ
 -עכעלטע זיב ןיײארַאֿפ ןוֿפ רעדילגטימ
 עיינ רדסּכ ןעמוק סע .קיסיירד-ןוא
 -גטַאר ןוֿפ ןטנַאירטַאּפער ,רעביירש
 -שרע יד רָאֿפ טמוק ןַאד ןוא .דנַאברַאֿפ
 עכלעוו ,גנולמַאזרַאֿפ ענײמעגלַא עט

 סיוא טעברַא ןוא גנוטלַאװרַאֿפ ַא טלייוו

 ןוֿפ ןַאלּפ םעד ןכירטש-טּפיוה יד ןיא

 .טייקיטעט רעקידרעטייוו רעד

 ענײמעגלַא עטשרע עקיזָאד יד

 טרעיודעג טָאה עכלעוו ,גנולמַאזרַאֿפ
 טלגיּפשענּפָא טָאה ,העש 12 רעביא
 ןיא רעביירש ןשידיי ןוֿפ געוו םעד
 רעד תעב ןטַאבעד עסייה יד ןוֿפ ,ןלױּפ
 ,רָאלק טרעוו ,עיסוקסיד רעשיאעדיא

 -יירש עשידיי יד ןוֿפ טייהרעמ יד זַא
 רעצנַאג רעד ןיא ןליֿפ ןליוּפ ןיא רעב
 רעשירעביירש רעד ןוֿפ תוירחַא יד ףיט

 ייווצ .טנעמָאמ ןקיטציִא ןיא עבַאגֿפױא

 טימעג ןיא ןעוועטרונ ןעמָארטש רקיע
 -ַאב רעד ףיוא ,רעביירש ןשידיי ןוֿפ
 -יורג רעד :דרע רעשיליוּפ רעטײרֿפ
 ןייּפ רעקידנענערב רעד ןוא רעצ רעס
 -ָארטסַאטַאק רעכעלקערש רעד בילוצ
 ,סָאד טכַאמעג בורח טָאה עכלעוו ,עֿפ

 עשידיי ,עטעװעדנוֿפעגנײא תורוד ןוֿפ.
 -ידנענָאמ רעד (2 ןוא ןליוּפ ןיא ןבעל
 "ואוו : םעלבָארּפ ןֿפױא רעֿפטנע רעק

 זיא סָאװ ,ןוא קלָאֿפ רעזדנוא טייג ןיה
 זיא סע !טֿפנוקוצ רעד ןיא לרוג ןייז
 -ייווצ רעד עגונב זַא ,ןגָאז וצ קירעביא
 -יימ עטיירב ַא ןַארַאֿפ זיא עגַארֿפ רעט
 "עג טָאה יז ןוא טײהנדישרַאֿפ סגנונ
 ןוֿפ ןרעו וצ טרעֿפטנערַאֿפ טוואורּפ

 יקסרימ .מ

 זיא סע .ןטקנוּפדנַאטש ענעדײשרַאֿפ
 "ידי ןוֿפ בור רעד זַא ,רָאלק ךיוא רעבָא

 םעד ןדניברַאֿפ ןליוּפ ןיא רעביירש עש
 "עד ןוֿפ לרוג םעד טימ רעֿפטנע ןקיזָאד

 ןענַאד ןוֿפ .סערגָארּפ ןוא עיטַארקָאמ
 ןוֿפ גנולעטש עוויטיזָאּפ יד ךיז טמענ
 ןיא רעביירש עשידיי טייהרעמ רעד
 -עגסיורַא) דנַאברַאֿפנטַאר םוצ ןליוּפ
 ענעדײשרַאֿפ ייב ןזיװעגסױרַא ןוא טגָאז
 "נָא רעד ןיא .דנַא ןשיווצ ,ןטייקכעלגעמ
 -קָא? רעד ןוֿפ גָאטרָאי ןט29 םוצ עטעק
 עיינ סָאד; ןיא ?עיצולָאװער רעבָאט

 זיא סערגָארּפ ןוא עיטַארקָאמעד .("ןבעל
 טסופ ןייק טשינ רעביירש עשידיי רַאֿפ
 .ןָאקיסקעל ןשיטסיצילבופ ןוֿפ טרָאװ
 -רַאֿפנטַאר םוצ טייקנדנובעגוצ יד ןוא
 ןוא רעײגסױרָאֿפ רעד זיא סָאװ ,דנַאב
 ןיא עיטַארקָאמעד-סקלָאֿפ ןוֿפ רעצישַאב
 טשינ זיא סערגָארּפ ןכעלטֿפַאשלעזעג
 -כירֿפיוא ןַא רָאנ עוויטַארָאקעד ןייק
 .עטכַארטעגכרוד-ףיט ַא ןוא עקיט

 ןוֿפ גנוטלַאװרַאֿפ עטלייוועג יינ יד

 ןײארַאֿפ-ןטסילַאנרושז ןוא ןטַארעטיל
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 דיא ןוֿפ םישדח עטשרע יד ןיא ךיז טָאה
 -שט-רוטלוק עטיירב ַא טריֿפעג ץנעדָאק

 -רַאֿפ ןוֿפ ןעמַאר יד רעסיוא ייס ,טייקיט
 ןענייז סע .אֿפוג ןײארַאֿפ ןיא ייס ,ןייא
 ץכעלטנֿפע ליֿפ ןרָאװעג טנדרָאעגנייא

 ?ײטנַא ןטימ ןעגנומענרעטנוא-רוטלוק

 עכלעוו ,ןטסיטרַא ןוא רעביירש ןוֿפ
 ןכרוד ןרָאװעג טכוזַאב טוג רעייז ןענייז
 עקיזָאד יד ןוֿפ ,קיטַאמעט יד .םלוע

 .ענעדײשרַאֿפ ןעוועג ןענייז ןטירטֿפױא
 "רעטנוא-םינּפ תלבק ןעוועג ןענייז סע
 ןבָאה עכלעוו ,רעביירש רַאֿפ ןעגנומענ
 סע ,דנַאברַאֿפנטַאר ןוֿפ טרעקעגמוא ךיז
 -רַאֿפ ףיוא ןעגנוזעלרָאֿפ ןעוועג ןענייז

 -רוטלוק ןוא עשירַארעטיל ענעדייש
 עקיזָאד יד ןוֿפ .סעמעט עשירָאטסיה
 סרעדנוזַאב ךיז טָאה ןעגנומענרעטנוא
 -דיוועג סעימעדַאקַא יד ,טנכייצעגסיוא
 ,םכילע-םולש ןוֿפ ןטייצרָאי יד טעמ

 טנוװָא רעד ,קילַאיב .נ .ח ןוא ץרּפ .ל .י
 ןטשרע ןוֿפ ןעניישרעד םעד טעמדיוועג
 -ידיי, ןליוּפ ןיא ךַאנַאמלַא ןשירַארעטיל

 ןגרָאמירֿפ םינֿפ-תלבק ַא ,"ןטֿפירש עש
 -רַא עשידיי ענעמוקעגקירוצ יד רַאֿפ

 -ַאטנַא רעד טעמדיוועג טנוװָא ןַא ,ןטסיט
 רעשידיי רעקיטייצטנייה רעד ןוֿפ עיגָאל
 -יאערבעה רעד ןיא ןליוּפ ןיא גנוטכיד

 טנווָא ןקיזָאד םעד ןיא .ךַארּפש רעש
 רעשיאערבעה רעד ןעמונעגלײטנַא טָאה
 טָאה רעכלעוו ,םיובנענעט ןימינב טעָאּפ

 עשידיי יד ןוֿפ רעדיל יד טצעזעגרעביא
 רעקיזָאד רעד רַאֿפ ןליוּפ ןיא רעטכיד
 םעד טעמדיוועג טנוװָא ןַא ,עיגָאלַאטנַא
 ,וד.ַא.א ,וו.ַא.א ייליבוי-ןעזייר

 אֿפוג ןײארַאֿפ ןוֿפ ןעמַאר יד ןיא -
 ןוֿפ ןשינעגעגַאב ןעמוקעגרָאֿפ ןענייז
 ןוֿפ .דנַאלסיוא ןוֿפ טסעג טימ רעביירש

 סרעדנוזַאב זיא ןשינעגעגַאב עקיזָאד יד
 ףערטנעמַאזוצ םעד ןענַאמרעד וצ יַאדּכ
 -ָאס םעד טימ רעביירש עשידיי יד ןוֿפ

 סָאװ ,ווָארַאיֿפנַאֿפ רעביירש ןשיטעיוו
 ןביױהעגֿפױא שינעגעגַאב רעד ףיוא טָאה

 ןשידיי ןוֿפ ליואוו םעד רַאֿפ טסַאָאט ַא

 -יַּפסַא עלַאנָאיצַאנ ענייז רַאֿפ ןוא קלָאֿפ

 -עכײצרַאֿפ וצ טרעוו זיא סע .,סעיצַאר

 םירבח יד טימ ףערטנעמַאזוצ םעד ןענ

 -עמַא ןוֿפ ןַאמצלַאז ןבואר ןוא קיװָאנ .ּפ
 יד טימ ,לארשי-ץרא ןוֿפ םערע ,עקיר

 ןוֿפ יקסוװוָאמליג ןוא ןַאמסוז םירבח

 ,ןַאמרעדײנש רבח םעד טימ ,עקירעמַא

 ,ערעדנַא ייר ַא ןוא ףרַאשדרעװש
 ןביוהעגנָא ךיוא טָאה ןײארַאֿפ רעד

 -וצ תבש עלענָאיצידַארט ןענדרָאניײא

 רעביירש עלַא עכלעוו ףיוא ,ןסטכַאנ

 ןגעוו טדער ןעמ ןוא ףיונוצ ךיז ןעמענ

 ןוא ןעמעלבָארּפ-רוטלוק ענעדיײשרַאֿפ

 ןעגנוֿפַאש עיינ סיוא ךיוא טרעה ןעמ

 ,םירבח יד ןוֿפ

 -עגסורַא ךיוא טָאה ןײארַאֿפ רעד

 -ַאמלַא ןשירַארעטיל ןטשרע םעד ןבעג

 טָאה רעכלעוו ,"ןטֿפירש עשידייא ךַאנ

 ןוא דנַאל ןיא םשור ןסיורג ַא טכַאמעג

 -וקעגנָא ןענייז סע .דנַאלסיוא ןיא ךיוא

 -רעדנוה ןײארַאֿפ ןוֿפ סערדַא ןֿפױא ןעמ

 עלַא ןוֿפ ןעגנוסירגַאב עקידנריר רעט
 ,דנַאלסיױוא ןוֿפ ךיוא ןוא ןליוּפ ןוֿפ ןקע

 טרעװ ןעגנוסירגַאב עקיזָאד יד ןיא

 בילוצ דיײרֿפ עסיורג יד טקירדעגסיוא

 -רעד רעדיוו זיא ןליוּפ ןיא סָאװ ,םעד

 עשירארעטיל עשידיי עטסנרע ןַא ןעניש

 | .עבַאגסיוא
 ןטערטעגוצ ךיוא זיא ןײארַאֿפ רעד

 "-שדוח ןשירַארעטיל ַא ןבעגוצסיױרַא .

 . ןעמָאנ ןקיבלעז םעד רעטנוא לַאנרושז

 -ָאמ ןקיטציא ןיא ,"ןטֿפירש עשידייג

 רעטרעֿפ רעד ןיוש טניישרעד טנעמ

 רעשידָאירעּפ רעקיזָאד רעד ןוֿפ רעמונ

 .עבַאגסיוא -

 רעד טָאה שדוח רעבמעטּפעס ןיא
 -ּפָא-רוטלוק רעד טימ ןעמַאזוצ ןייארַאֿפ
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 ןליוּפ ןיא ןדיי יד ןוֿפ .ק.צ םייב גנולייט

 ןיק עדַאגירב-רעביירש ַא טקישעג

 -עלשרעדינ ןוא עיזעלשרעביוא ,עקָארק

 -ףמוירט ַא ןעוועג שממ זיא סָאד ,עיז

 -עטיל רעשידיי רעיינ רעד רַאֿפ עזייר

 "יירש יד ואוו םוטעמוא ,ןליוּפ ןיא רוטַאר

 -ֿפיױא ייז ןעמ טָאה ןעמוקעג ןענייז רעב

 -ערטסיױרַא עלַא .שיטסַאיזוטנע ןעמונעג

 זַא ,גלָאֿפרעד ַאזַא טַאהעג ןבָאה ןעגנוט

 -עביא ןעוועג ןענייז ןײלַא רעביירש יד

 רעד ייב ךיוא ןבָאה רעביירש יד .טשַאר

 טייהנגעלעג יד טַאהעג עזייר רעקיזָאד

 יד טימ טקַאטנָאק ןטנעָאנ ןיא ןעמוק וצ

 ןוא עיזעלשרעדינ ןיא ןטכיש-סקלָאֿפ

 רעכלעוו ,דיי ּפיט םעיינ ַא ןעזעג ןבָאה

 "דנַאל רעד ןיא ,קירבַאֿפ ןיא טעברַא

 ,סנבורגנליוק יד ייב ןוא טֿפַאשטריװ

 ןוא טרידיצעד זיא רעכלעוו ,דיי ּפיט ַא

 םעינ םעד ןעיוב םייב טנשקערַאֿפ

 ,ןלױּפ ןיא בושי ןשידיי

 -עגרָאֿפ זיא שדוח רעבמעווָאנ ןיא

 "וצ רעלעיציֿפָא רעטשרע רעד ןעמוק

 רעביירש עשידיי ןשיװצ ףערטנעמַאז

 ןדיי ןוֿפ טעטימָאק-לַארטנעצ םעד ןוא

 לעיצעּפס ןענייז רעביירש יד ,ןליוּפ ןיא

 ןיא ןוא עשרַאװ ןייק ןרָאװעג ןטעברַאֿפ
 רעד טימ סעומש ןשירבח ןרעגנעל ַא

 םוטנדיי ןשיליוּפ ןוֿפ ץנַאטנעזערּפער

 -בָארּפ ייר ַא ןרָאװעג טרירַאב ןענייז

 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןוֿפ ןעמעל

 .ןליױּפ ןיא רוטלוק ןוא

 יעשידיי יד ןוֿפ ףערטנעמַאזוצ רעד

 ןוֿפ ץנַאטנעזערּפער רעד ןוא רעביירש |

 ןיא ןעמוקעגרָאֿפ זיא םוטנדיי ןשיליוּפ

 ןביוהעגנָא ןיוש טָאה ןעמ ןעוו טנעמָאמ

 סע .דנַאל ןוֿפ עיצַאזיליבַאטס יד ןליֿפ

 עגַארֿפ יד ןרָאװעג ףייר רעבירעד זיא

 רעד ןיא טײקיסעמנַאלּפ רעסיוועג ַא ןוֿפ

 םעד ןרעטיירבסיוא ןוֿפ ,טעברַא-רוטלוק

 םעד ןשיװצ טקַאטנָאק ןטּפינקעגנָא
 -ידיי יד טימ ןליוּפ ןוֿפ רעביירש ןשידיי
 .ןסַאמ-רענעייל עש

 ןלוּפ ןיא עסערּפ עשידיי יד

 רעשידיי ןוֿפ טיבעג ןֿפױא ךיוא

 ערעדנַא עלַא ףיוא יוװ ,ןעמ טָאה עסערּפ

 ןוא .בייהנָא ןוֿפ ןבייהנָא טזומעג ,ןטיבעג

 -נָא םייב ןטייקירעווש עטסערג יד .ןוא

 -עג ןוא ןעוועג זיא טציא ךיוא ןוא בייה

 ןבָאה ןטסירעלטיה יד סָאװ ,סָאד ןבילב

 ןָא ,עזַאב עשינכעט יד טעטכינרַאֿפ

 -ערּפ ןייק ךעלגעמ טשינ זיא סע עכלעוו

 .ןזעװ-סגַאלרַאֿפ ןוא עס

 -עקורד עשידיי רעטרעדנוהליֿפ יד

 רעדָא ןשטייד יד ןבָאה ןליוּפ ןיא ןעייר

 ןייק טריֿפעגסױרַא רעדָא טעטכינרַאֿפ

 זיא ןליוּפ ןעוו ,טנעמָאמ ןיא .דנַאלשטייד

 ןענוֿפעג טשינ זיא ןרָאװעג טײרֿפַאב

 יירעקורד עשידיי ןייא ןייק ןרָאװעג

 עזַאב ַא יװ ןעניד ןענָאק לָאז עכלעוו

 ,גנוטייצ רעשידיי ַא רַאֿפ

 שזדָאל זיא ,1945 ,רַאונַאי שדוח ןיא

 עשידי עכעלטע .ןרָאװעג טיײרֿפַאב
 -ירַא ןילבול ןוֿפ ןענייז ןטסילַאנרושז

 טעװ רשֿפא ,שזדָאל ןייק ןרָאֿפעגרעב

 ךָאנ .טֿפירש לסיב ַא ןענוֿפעג טרָאד ןעמ

 עשיגָאלָאעכרַא שממ .,ןשינעכוז עגנַאל

 חטש ןֿפוא ןעמ טָאה ,סעיצידעּפסקע

 רענישזעשזב ףיוא ,ָאטעג ןקילָאמַא ןוֿפ
 ענעיילב עשידיי לסיב ַא ןענוֿפעג ,סַאג

 ןעוועג זיא ,סױרַא ךיז טזייוו ָאד .תויתוא

 -טנַאה לסיב סָאד .יײרעקורד-ָאטעג יד

 שממ ,ןרָאװעג ןבילקעגֿפױנוצ זיא ץַאז
 -סיוא ןכָאנ ןוא ,לרעּפ ַא יוו תוא סעדעי

 .סיױרַא ךיז טָאה תויתוא יד ןריטרָאס

 גונעג ןָאק ץַאז טנַאה סָאד זַא ,ןזיוועג

 -יילק ןוֿפ לטייז-סגנוטייצ ןייא ףיוא ןייז

 ,טַאמרָאֿפ םענ
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 -עג ןבירשעג זיא דלַאב עקַאט ןוא
 ןיא גנוטייצ עשידיי עטשרע יד ןרָאװ
 ,"ןבעל עיינ סָאד, ןליוּפ ןטײנַאב

 סָאד, גנוטייצ יד זיא טייצ עגנַאל ַא
 10 ןיא לָאמ ןייא ןענישרעד ?ןבעל עיינ
 ןייא ןצעזסיוא טֿפרַאדעג טָאה ןעמ .געט
 -קעװַא רעטעּפש סע ןוא לטייז-סגנוטייצ
 ואוו ,יירעקורד רעשיליוּפ ַא ןיא ןריֿפ
 ןרָאװעג טקורדענּפָא זיא לטייז סָאד
 רעדיוו ץַאז םעד ןעמ טגעלֿפ רעטעּפש
 "עז רעשירָאזיװָארּפ רעד ןיא ןריֿפקעװַא
 סע טגעלֿפ ָאד ."ןבעל םעיינ, ןוֿפ יירעצ
 -נָא ךיז טגעלֿפ סע ןוא ,ןרעוו ןֿפרָאװעצ
 ,סײנַארעביא ץלַא ןביוה

 ףליה רעד קנַאדַא --- גָאט וצ טנייה
 ךיא יו טעטימָאק -לַארטנעצ ןוֿפ
 -ירעמַא יד ןוֿפ ףליה רעד קנַאדַא
 זיא דיי עשיטעיווָאס יד ןוא רענַאק
 גַאלרַאֿפ רענעגייא ןַא ןַארַאֿפ ןיוש טרָאד
 טרירעּפָא רעכלעוו ,"ןבעל עיינ סָאד;
 -ַאב רעשינכעט רענעגייא ןַא טימ ןיוש
 לָאצ עשּפיה ַא ,ןּפיטָאניל ייווצ ןוֿפ עז
 ---יירעקורד ענעגייא ןַא ןוא ץַאז-טנַאה
 שיצַאטָאר ןייק טשינ ךָאנ לייוורעד ,תמא
 -ַאמ-ךַאלֿפ עכעלנייוועג ַא רָאנ ,ןישַאמ
 טרעוו "ןבעל עיינ סָאד, גנוטייצ יד .ןיש
 םוצ זיב ביוהנָא עמַאס ןוֿפ ןיֹוש רעבָא
 ןינב םעד ןיא טכַאמעג סעצָארּפ ןטצעל
 ,גָאלרַאֿפ ןוֿפ

 זיא "ןבעל עיינ סָאד; גנוטייצ יד
 -ימָאק-לַארטנעצ ןשידיי ןוֿפ ןַאגרָא ןַא
 ןוא ןטַארעטיל ןשידיי ןוֿפ ןוא טעט
 זיא גנוטייצ יד .ןײארַאֿפ ןטסילַאנרושז
 טמוק ריא ןיא .עשיאיײטרַאּפרעביא ןַא
 טייקינייא עלַאנָאיצַאנ.יד קורדסיוא םוצ
 ןיא טײקכעלטֿפַאשלעזעג רעשידיי ןוֿפ
 ןוא טליּפשעג טָאה גנוטייצ יד ,ןליוּפ
 םייב לָאר עסיורג ַא רעטייוו ךָאנ טליּפש
 ןיא טייהנייא עשידיי יד ןרידילָאסנָאק
 ,ןלױּפ ןיא בושי ןשידיי םעד רַאֿפ ףמַאק

 -ףר ַא טריטסיזקע גנוטייצ רעד ייב
 סע רעכלעוו ןיא ,םויגעלָאק-עיצקַאד
 עשידיי עלַא ןוֿפ רעײטשרָאֿפ ןיירַא ןעייג
 ,ןעגנוריּפורג ןוא ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ
 ,ב ךרוד טריגַאדער טרעוו גנוטייצ יד
 -רושז רעטנכייצעגסיוא ןַא -- קרַאמ
 -ַאדער סָאװ ,טסיצילבוּפ ןוא טסילַאנ
 ןלערוטלוק ַאזַא ףיוא גנוטייצ יד טריג
 גנוטכַא ןברָאװרעד ךיז טָאה רע זַא ,ןפוא
 עשיטילָאּפ דצמ וליֿפַא גנונעקרענַא ןוא
 ,רענגעק

 -קע "ןבעל עיינ סָאד; גַאלרַאֿפ םייב
 רעטעברַאטימ רַאֿפ בולק ַא טריטסיז
 ןוא עיצַארטסינימרַא ,עיצקַאדער ןוֿפ
 ךיוא ךיז טניֿפעג בולק ןיא .יירעקורד
 טעטימָאק-רעקורד ןוֿפ טרָא-ץיז סָאד
 ןטערטעגוצ זיא בולק רעד .ןלוּפ ןיא
 ,טייקיטעט-רוטלוק עטיירב ַא ןריֿפ וצ

 שיינ סָאד, גנוטייצ רעד רעסיוא
 עכעלטע ןליוּפ ןיא ןעניישרעד ?ןבעל
 -ַאֹּפ ךרוד ןבעגעגסױרַא --- ןעגנוטייצ
 רעשידיי רעד ףיוא ןענײארַאֿפ עשיטיל
 -גכָאװ יד ָאזלַא טניישרעד סע .סַאג
 ןוֿפ ןַאגרָא -- ?עמיטשסלָאֿפ, טֿפירש
 ןוא שַאירַאכַאז .ש רָאטקַאדער --- .ריּפ.ּפ
 --- "דוחיא, ;קרַאמ .ב ןוא יקסרימ .מ
 -ָאמעד ןטסינָאיצ יד ךרוד ןבעגעגסױרַא
 ;רענכוַאט .מ רָאטקַאדער -- ןטַארק
 ןויצ-ילעוּפ ןוֿפ -- ?טרָאװ רעזדנוא;
 ;גרעבצרעה .ּפ רָאטקַאדער -- (.ס.צ)
 -ילעוּפ עקניל --- "גנוטייצ רעטעברַא;
 סָאד, ןוא עיגעלָאק עיצקַאדער -- ןויצ
 -- תודחאּתה ןוֿפ -- ?טרָאװ עײרֿפ
 ,סוטנַאיצניצ .מ רָאטקַאדער

 -עג ןרעוו ןעגנוטייצ עשידיי עלַא יד
 ןיא טקורדעג ןיא טקורדעג ןוא טצעז
 ,"ןבעל עיינ סָאד; גַאלרַאֿפ

 10 זיב ןענישרעד םעד רעסיוא

 ןיא ןטֿפירשטיײיצ ןוא ןלַאנרושז עשידיי

 ,ךַארּפש רעשיליױוּפ רעד
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 רעשידָאװעיאװ רעשידיי רעד ךיוא

 -עלשרעדינ) ווַאלצָארװ ןיא טעטימָאק

 ןַאגרָא םענעגייא ןַא סױרַא טיג (עיז

 ."ןבעל עיינ סָאד; -- "עשטישז עווָאנ,

 ןיא טָאה ןטייקירעװש עשינכעט בילוצ

 טנָאקעג טשינ טציא זיב עיזעלשרעדינ

 רעבָא .גנוטייצ עשידיי ןייק ןעניישרעד

 "ַאב זייווכעלסיב ןרעוו תוינמ ןקיזָאד יד

 "רעד ןיוש ןענייז סנטצעל ןוא טקיטייז

 "רעדינ; ןבַאגסױא עשידיי ייווצ ןעניש

 "ייוצ ַא ןרָאװעג זיא סָאװ ."עיזעלש

 ,טַאלבנכָאװ

 טָאה ןליוּפ ןיא עסערּפ עשידיי יד

 ,שזַאריט ןרעסערג ַא לענָאיצרָאּפָארּפ

 םגה ןוא .עסערּפ עקידהמחלמרַאֿפ יד יו

 -ײרגנָא עֿפרַאש יד טשינ טגָאמרַאֿפ יז

 זיא המחלמ רעד רַאֿפ ןוֿפ טײקשירעֿפ

 ַא ףיוא ןוא קידעבעל רעייז רעבָא יז

 ָאווינ ןטוג

 עסערּפ רעטקורדעג רעד רעסיוא

 "עג -- ןעניטעלויב ךס ַא ןעניישרעד

 יָאק ןוא ןענישַאמ ביירש ףיוא עטקורד

 ַאֿפליֿפרַאֿפ ןוֿפ ףליה רעד טימ טריּפ

 עשידיי יד קיטעט ךיוא זיא סע .רעכ

 ךיז טניֿפעג סָאװ ,רוטנעגַא עסערּפ

 ןדיי ןוֿפ .ק.צ םייב עשרַאװ ןיא טציא

 ןענידַאב ןעניטעלויב עריא ,ןליוּפ ןיא

 .עסערּפ עשיליוּפ ןוא עשידיי יד

 סעיצוטיטסניאירוטלוק יד

 עכעלטע ןעמדיוו וצ יַאדּכ זיא סע

 -ַאגרָא יד ןוא רוטקורטס רעד רעטרעוו

 סעיצוטיטסניא-רוטלוק יד ןוֿפ עיצַאזינ

 טמיטשַאב ןענייז עכלעוו ,ןלוּפ ןיא

 .טעברַא-ןסַאמ ַא ןריֿפ וצ ףיוא

 ןדיי ןוֿפ טעטימָאק-לַארטנעצ םייב

 ןוֿפ גנולײטּפָא ןַא טריטסיזקע ןליוּפ ןיא

 יב ךיוא .עדנַאגַאּפָארּפ ןוא רוטלוק

 -סיזקע טעטימָאק ןשידָאװעיאװ ןדעי

 .ןעגנולײטּפָא עכלעזַא ןריט

 רעדעי טָאה טייצ רעטצעל רעד זיב

 ןוא ןשיטָאטש םייב גנולײטּפָא-רוטלוק

 "עט ַא טריֿפעג טעטימָאק ןשידָאװעיָאװ

 ןעוועג טשינ ירמגל זיא סָאװ ,טייקיט

 ןכעלטייהנייא םוש ןייק טימ ןדנובעג

 יד זיא טנעמָאמ ןקיטציא ןיא .ןַאלּפ

 -ָאק-לַארטנעצ םייב גנוליײטּפָא-רוטלוק

 יד ןרינידרָאָאק וצ ןטערטעגוצ טעטימ

 ,ןטעטימָאק ערעדנוזַאב יד ןוֿפ טעברַא

 ןַאלּפ ןסיוועג ַא טיול טעברַא יד ןריֿפ וצ

 ןצנַאג םעד רַאֿפ ןכעלטייהנייא ןַא ---

 ןליוּפ ןיא בושי ןשידיי

 ייב ןעגנולײטּפָא יד ןוֿפ טעברַא יד

 "עג ךעלכעזטּפיױה ףרַאד ןטעטימָאק יד

 -רוטלוק ןֿפַאש וצ ףיוא ןרעו טעטכיר

 "יירב ןריֿפ ןלָאז עכלעוו ,סעיצוטיטסניא

 "יצרעד ןוא עשירערעלקֿפױא ערעט

 רעשידיי רעד ןשיװצ טעברַא עשירע

 .רעטרע יד ףיוא גנורעקלעֿפַאב

 רעדעי ןיא ןֿפַאשעג ָאזלַא ןרעוו סע

 .ןסרוק ענעדײשרַאֿפ לטעטש ןוא טָאטש

 "ורעגױזַא יד ןענייז רעלוּפָאּפ קרַאטש

 -לעזַא ."ןטעטיזרעווינוא-סקלָאֿפ, ענעֿפ

 ןריטסיזקע ןטעטיזרעווינוא-קלָאֿפ עכ

 .איא עקָארק ,שזדָאל ,עשרַאװ ןיא ,ב,צ

 "ינוא-סקלָאֿפ רעקידנרעדנַאװ ַא .טעטש

 ,וַאלצָארװ ןיא ןַארַאֿפ זיא טעטיזרעוו

 םיבושי עשידיי עלַא טנידַאב רעכלעוו

 סקלָאֿפ רעקיזָאד רעד .עיזעלשרעדינ ןיא

 ןייא קיסעמלגער טנדרַא טעטיזרעווינוא

 -"גסיװ ענעדײשרַאֿפ ףיוא סעיצקעל

 -ָאיצָאס ןוא עכעלטכישעג ,עכעלטֿפַאש

 סעיצקעל עקיזָאד יד ,סעמעט עשיגָאל

 "עג ןבָאה ןוא טכוזַאב טוג ןעוועג ןענייז

 ,רעטרע ןיא .ןטַאטלוזער עטוג טכַארב

 ןטעטיזרעוינוא-סקלָאֿפ עכלעזַא ואוו

 ןֿפַאש וצ ךעלגעממוא לייוורעד ןענייז

 ענעֿפורעג ױזַא טנדרָאעגנייא ןרעוו

 -עגנייא ךיוא ןרעו סע .סעירָאטידיױא
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 -סיד ,ןטַארעֿפער ,ןעגנוזעלרָאֿפ טנדרָא
 ,ג,ד.א ןטנווָא-עיסוק

 ןריזינַאגרָא ןעגנולײטּפָא-רוטלוק יד
 ,ןקעטָאילביב ,ךעלביטש-ןעייל ךיוא
 זיא סע .ןזיײרק-עשיטַאמַארד ןוא ןרָאכ
 -יצ ןבעגוצנָא טנעמָאמ םעד ןיא רעווש
 זַא ,טקַאֿפ ַא זיא סלַאֿפנלַא רָאנ ,ןרעֿפ
 ןַארַאֿפ ןענייז סע ואוו ,טָאטש רעדעי ןיא
 -ביטש-ןעייל עכלעזַא ןריטסיזקע ,ןדיי
 ,ןזיירק-םַארד ןוא ןקעטָאילביב ,ךעל
 ןריטסיוקע טעטש ערעסערג יד ןיא
 ייב "רעזייה-רוטלוקע ערעדנוזַאב ךיוא
 -ַאזינַאגרָא עשיאייטרַאּפ ענעדיישרַאֿפ
 -ערג ַא ןוֿפ ןקעטָאילביב ךיוא יו ,עיצ
 ,םענרַאֿפ ןרעס

 ַא ןַארַאֿפ זיא ,לשמל ,שזדָאל ןיא
 "בולק-סקלָאֿפ םייב לקניוו-רוטלוק
 -ךמושה םייב לקניוו-רוטלוק ַא ןוא
 עטכער יד ייב ,"דוחיא , םייב ,"ריעצה
 עקניל יד ייב ,"דנוב, םייב ,ןויצ-ילעוּפ
 ָאד ןריטסיזקע סע .וו.א.א ןויצ-ילעופ
 םעד ייב ןקעטָאילביב ערעסערג ייווצ
 רעסיוא ,ןויצ-ילעוּפ רעקניל ןוא "דנוב;
 רעד ייב קעטָאילביב ַא ןַארַאֿפ זיא םעד
 -ָאק ןשיטָאטש ןוֿפ גנוליײטּפָא-רוטלוק
 ,טעטימ

 רעייז זיא ןקעטָאילביב יד עגונ סָאװ
 טרעװשַאב ץלַא ךָאנ "טציא זיב טעברַא
 סע .רעכיב ןיא לגנַאמ םעד בילוצ
 -ערג ןעמוקעגנָא ,תמא ןַא סָאװ ,ןענייז
 -גטַאר ןוֿפ ייס רעכיב סעיטרַאּפ ערעס
 ןוֿפ ייס ,עקירעמַא ןוֿפ ייס ,דנַאברַאֿפ
 ןָאק ץלַא סָאד רעבָא ,רעדנעל ערעדנַא
 ןוֿפ ןשינעֿפרעדַאב יד ןקידירֿפַאב טשינ
 ןוא טָאטש ןדעי ןוֿפ ןוא בושי ןשידיי
 ןעגנודנעוו ןָא- רדסּכ ןעמוק .לטעטש
 ןקישוצ ןגעוו טעטימָאק-לַארטנעצ .םוצ
 ,ןקעטָאילביב ערעייז רַאֿפ רעכיב

 יד ןרינידרָאָאק וצ רעמ ךָאנ ידּכ
 יז ןריֿפוצסױרַא ןוא טעברַא-רוטלוק

 -יטעט רעטרעֿפיטרַאֿפ ןוֿפ געוו ןֿפױא
 ןעמוקעגרָאֿפ זיא ןסַאמ יד ןשיוװצ טייק
 עסיורג עטשרע יד עיזעלשרעדינ ןיא
 ,ץנערעֿפנָאק-רוטלוק עשידיי

 -רוטלוק עשידיי ןוֿפ ץנערעֿפנָאק יד
 ןַא ןעוועג זיא עיזעלשרעדינ ןיא רעוט
 -עש םעד רַאֿפ עיצַאטסעֿפינַאמ עתמא
 רוטלוק רעשידיי רעד ןוֿפ חוּכ ןשירעֿפ

 ךיז טָאה ץנערעֿפנָאק יד ןלױּפ ןיא

 בוט:םוי-רוטלוק ַא ןיא טלדנַאװרַאֿפ

 ,ןלױּפ ןיא בושי ןשידיי םעד רַאֿפ

 -סיוא ןענייז ץנערעֿפנָאק רעד ףיוא

 סעינילטכיר עכעלטע ןרָאװעג טרָאלקעג

 -לוק רעשידיי רעקידרעטייוו רעד ןוֿפ
 -עג טָאה ץנערעֿפנָאק יד .טעברַא-רוט
 ןטײרּפשרַאֿפ וצ ןײארַאֿפ, םעד ןֿפַאש
 עשידיי יד ןשיווצ גנודליב ןוא רוטלוק
 עג ןֿפַאשעג ךיוא זיא סע ,"ןסַאמ
 ןוא ןטַארעטיל עשידיי ןוֿפ זיירק ַא ןרָאװ
 ,עיזעלשרעדינ ןיא ןטסילַאנרושז

 זיא ץנערעֿפנָאק רעקיזָאד רעד ךָאנ
 -וצ ןגעוו קנַאדעג רעד ןרָאװעג ףייר
 ץנערעֿפנָאק עשילױּפלַא ןַא ןֿפורֿפױנ
 טעװ עכלעוו ,רעוט-רוטלוק עשידיי ןוֿפ
 ,ןעמוקרָאֿפ ןכיג ןיא ךעלנײשרַאװ

 רעד ןיא סעיצידיואזָאידַאר יד
 ךַארּפש רעשידיי

 . -ידיי רעד ןיא סעיצידיואדָאידַאד יד
 ,עשרַאװ ןיא ןבעגעג ןרעוו ךַארּפש רעש

 -ַאר יד טימ .ווַאלצַארװ ןוא ןישטעשטש

 ןָא טריֿפ עשרַאװ ןיא סעיצידיואד-ָאיד
 -לַארטנעצ םייב גנוליײטּפָא-רוטלוק יד
 תועידי ענײמעגלַא ץוחַא .טעטימָאק
 עכלעוו ןליוּפ ןיא ןבעל ןשידיי ןגעוו

 ךיוא ןטערט ,םַארגָארּפ ןיא ןײרַא ןעייג
 -יירש עשידיי ןָאֿפָארקימ ןרַאֿפ סױרַא
 -עטניא לעיצעּפס .ןרָאיטקַא ןוא רעב

 . גנוטערטסױרַא יד ןעוועג זיא טנַאסער
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 ײארַאֿפ ןוֿפ ןָאֿפָארקימ-ָאידַאר ןרַאֿפ

 .ןעמייה-רעדניק עשידיי ןוֿפ רָאכ ןטקינ

 טסנוק ןטײרּפשרַאֿפ וצ טֿפַאשלעזעג
 ןריי ייב

 יד טריזינַאגרָא רעדיוו ךיז טָאה סע

 ייב טסנוק ןטײרּפשרַאֿפ וצ טֿפַאשלעזעג

 .עשרַאװ ןיא טרָא-ץיז ןטימ ,ןדיי

 ינַאגרָא ןיוש טָאה טֿפַאשלעזעג יד

 -סיוא-רעדליב עכעלטנֿפע ייווצ טריז

 טשינ .רעלַאמ עשידיי ןוֿפ ןעגנולעטש

 ןבָאה ןלױּפ ןוֿפ רעלַאמ עשידיי ךס ןייק

 ןבילבעג ןענייז סע .טעװעטַארעגּפָא ךיז

 רָאטּפלוקס רעד :ייז ןשיווצ ,עטלייצעג

 טציא טעברַא רעכלעוו ,טֿפנַאה םייח

 ר עצנַאג ַא רעביא וויסנעטניא רעייז

 -כישעג רעשידיי ןוֿפ .ט .ד .א ןטעברַא

 ;הרובג רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי ןוֿפ ,עט

 -לעוו ,טרָאּפָאּפַאר ןתנ רָאטּפלוקס רעד

 לָאמקנעד ןייז טקידנערַאֿפ טָאה רעכ

 -ָאטעג רעװעשרַאװ ןוֿפ ןדלעה יד רַאֿפ

 ןרעוו טלעטשעג טעװ סָאװ ,דנַאטשֿפױא

 רעצעלּפ עכעלטנֿפע יד ןוֿפ םענייא ףיוא

 לאֿפר רעלַאמ רעד ןוא ,עשרַאװ ןיא

 טַאהעג טָאה רעכלעוו ,גייווצלעדנַאמ

 "גולעטשסיוא-רעדליב עכעלטנֿפע יירד

 -רַאװ ןוא שזדָאל ,וַאלצַארװ ןיא ןעג

 -ַאב קרַאטש רעייז ןענייז עכלעוו ,עש

 ןטוג ַא טַאהעג ןבָאה ןוא ןרָאװעג טכוז

 ייס ,רעשילױוּפ רעד ןיא ייס גנַאלקּפָא

 .עסערּפ רעשידיי רעד ןיא

 ןטײרּפשרַאֿפ וצ טֿפַאשלעזעג יד

 -ײטּפָא-רוטלוק יד ןוא ןדיי ייב טסנוק

 ןבָאה טעטימָאקילַארטנעצ םייב גנול

 ןטסעב םעד רַאֿפ סרוקנָאק ַא טכַאמעג

 .רעקיסַאלק עשידיי ןוֿפ דליב-טסנוק

 -עג ןענייז טעטש ענעדײשרַאֿפ ןיא

 -ַארעּפָאָאק-ברעוועג ןרָאװעג טעדנירג

 עכלעוו ,רעלטסניק עשידיי ןוֿפ ןוויט

 ,ןבולק עשידיי שירעלטסניק ןרירָאקעד|
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 -ברעוועג עקיזָאד יד .לג .ד .א ןלַאקָאל

 טציטשעגרעטנוא ןרעוו ןוויטַארעּפָאָאק

 טײקכעלטֿפַאשלעזעג רעשידיי רעד ךרוד

 .טוג רעייז ךיז ןעלקיװטנַא ןוא

 ןעגנוימַאב עלַא טכַאמעג ןרעוו סע

 -סַאלּפ ןוא רעלַאמ ןשידיי ַא ןדנירג וצ

 גנודנירג יד .ןלױּפ ןיא ןײארַאֿפ רעקיט

 "יטסניא רעקידובּכב רעקיזָאד רעד ןוֿפ

 -סטנעָאנ רעד ןוֿפ עגַארֿפ ַא זיא עיצוט

 ,טֿפנוקוצ רעט

 עשידיי ןוא קיזומ עשידיי יד
 ןליוּפ ןיא רעקיזומ

 יד ןוֿפ ויטַאיציניא רעד קנַאד ַא

 .ל ןוא טנעמַאזירּפ .ש ןרָאטיזָאּפמָאק

 יַאגרָא ןַא ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא רענייוו

 "יזָאּפמָאק עשידיי ןוֿפ טעטימָאק-ריזינ

 .ןלױּפ ןיא רעקיזומ עשידיי ןוא ןרָאט

 "עג ךיז טָאה טעטימָאק-ריזינַאגרָא רעד |

 "וצֿפיױנוצ עבַאגֿפױא ןַא רַאֿפ טלעטש

 ,רעלטסניק-קיזומ עשידיי עלַא ןעלמַאז

 טיבעג ןֿפױא ןייז קיטעט ןלעוו עכלעוו

 ןבַאגֿפױא יד ןיא .קיזומ רעשידיי ןוֿפ

 ןײרַא ןעייג טעטימָאק-ריזינַאגרָא ןוֿפ

 ןוא הניגנ-סקלָאֿפ יד ןעלמַאזֿפיונוצ סָאד

 "עג ןֿפַאשעג זיא סָאװ ,קיזומ-סקלָאֿפ

 "עגנייא --- תורוד ןוֿפ ךשמ ןיא ןרָאװ

 ןיא -- ןרָאיײעָ;צַאּפוקֶא יד ןסָאלש

 עשידיי יד רַאֿפ קיזומ עיינ ןֿפַאש .ןלױּפ

 עשיטַאמַארד ןוא סרעטסעקרָא ,ןרָאכ

 ןעלקיװטנַא ןוא ןגעלֿפ ךיוא יװ ,ןזיירק

 ןיא ןדיי ייב רוטלוק עשילַאקיזומ יד

 ' ,ןלוּפ

 עשידיי ענעריובעגרעריוו סָאד
 ןלױּפ ןיא רעטַאעט

 טיבעג ןרעדנַא ןדעי ףיוא יו טקנוּפ

 רעשידיי רענעריובעגרעדיו רעד ןוֿפ

 "ידיי סָאד ךיוא טָאה ןליוּפ ןיא רוטלוק

 ןוֿפ והובו והוּת םעד ךָאנ רעטַאעט עש



 טזומעג עיצַאּפוקָא רעשיטסירעלטיה
 .תישארב ןוֿפ ןביוהנָא

 ןיא ,דָאירעּפ-סגנואיירֿפַאב ןיא ןיוש
 ךיז טָאה דנַאל סָאד ןעוו ןעגנוגנידַאב

 דנַאטשוצ-המחלמ ןיא ןענוֿפעג ךָאנ

 -קַא ענעבילבעג-ןבעל עכעלטע ןבָאה

 ןשידיי ןרַאֿפ ןבעג טוװאורּפעג ןרָאיט

 -אנ .,ןעגנולעטשרָאֿפ רעטַאעט םלוע
 ןייק ןעוועג טשינ סָאד ןענייז ךעלריט
 ןיז ןלוֿפ ןיא ןעגנולעטשרָאֿפ רעטַאעט
 טשינ ךָאנ וליֿפַא זיא סע .טרָאװ ןוֿפ
 זיא סָאד .רעטַאעט טכעלש ןייק ןעוועג
 ,טרעצנָאק-טרָאװ ןוֿפ שימעג ַא ןעוועג
 . ,קריצ ןוא טרעצנָאק םּתס ,ויווער

 ןרעק דָאירעּפ - עיצַאירטַאּפער ןיא
 ןרָאיטקַא ייר ַא ןליױּפ ןייק םוא ךיז
 ןיא טעװעטַארעג ךיז ןבָאה עכלעוו
 -- ךיוא טסקַאװ סע .דנַאברַאֿפ-ןטַאר
 ןיא בושי רעשידיי רעד -- לָאצ ןיא

 רעסיוועג ַא ןַארַאֿפ ןיוש זיא סע ,ןליוּפ
 -קיװטנַא רעקידרעטייוו רעד רַאֿפ דוסי
 טײטשטנַא סע ןוא .רעטַאעט ןוֿפ גנול
 -ינ ןיא רעטַאעט עשידיי סָאד עקַאט
 םענעברָאטשרַאֿפ ןטימ עיזעלש-רעד
 ,שארב ןַאטַאנ החמש

 ןוֿפ עמוס יד זַא ,סיוא רעבָא טעז
 רַאֿפ קיטיונ ןענייז עכלעוו ןעגנוגנידַאב
 -עט ןטסנרע ןַא ןוֿפ ןרעו ףייר םעד
 טשינ טייצ רענעי וצ ךָאנ זיא רעטַא
 שקיזָאד סָאד םירָאװ ,עלוֿפ ןייק ןעוועג
 טשינ טָאה עיזעלש-רעדינ ןיא רעטַאעט
 ךיוא טָאה סע רָאנ ,ןעוועג םימי ךיראמ
 -עגרָאֿפ טשינ ךיז טימ וויטַאטילַאװק
 סע ןכלעוו רַאֿפ ,טקעיבָא ןייק טלעטש
 .ןלעטשוצנייא קרַאטש ןעניול ךיז לָאז

 -לעוו ,תוביס יד ןגעלעג ןענייז יו
 גנולקיװטנַא רעד טרעטשעג ןבָאה עכ
 -רעּפ םענעי ןיא רעטַאעט ןשידיי ןוֿפ
 .ענעדײשרַאֿפ ןעוועג ןענייז תוביס ? דָאי
 עקיטלָאמעד יד ,ךעלריטַאנ ,םעלַא רַאֿפ

 יד ןיא בושי ןשידיי ןוֿפ טייקילָאצניילק

 ןוֿפ טייקמערָא ערעווש עקידטלָאמעד

 -ייז תוביס עטסקיטכיװ יד רעבָא .בושי

 ףיוא ךָאנ ןגעלעג ,רימ ךיז טכוד .ןענ

 רעטעװעטַארעג רעד : ךַאלֿפ רעדנַא ןַא

 טשינ ךעלמענ טָאה רָאיטקַא רעשידיי

 סָאד טָא ןענַאטשרַאֿפ טשינ ןוא ןעזרעד

 -ידיי ןיא ןטָארטעגנײרַא זיא סָאװ ,עיינ

 ,ןליוּפ ןיא ןבעל ןש

 ןוֿפ טייצ ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע

 -קַא ןוא רָאיטקַא רעדעי .ײרעקינּפולַאכ

 רַאֿפ ןטרעצנָאק טכַאמעג טָאה עסירט

 ,ןטרעצנָאק-ץנַאט ,ןטרעצנָאק-גניז .,ךיז

 רעד .סנגרָאמירֿפ םּתס ןוא םינּפ-תלבק

 רעקידעגָאלק ַא ןעוועג זיא רַאוטרעּפער
 -- ןעגנוריֿפֿפױא יד ןוֿפ בור סָאד ןוא

 -עצינעגרעביא טָאה ןעמ .רעסעב טשינ

 -עגֿפיױא טָאה ןעמ .ךעלדיל עטלַא טעוװ

 ייז ידּכ ןוא ןטָאדקענַא עטלַא טשירֿפ

 ןעמ טָאה םינּפ ןלעוטקַא ןַא ןבעגוצוצ

 -טע טקָארבעגנײרַא םַארגָארּפ ןדעי ןיא

 ןוא "ןרעלטיה סיעכהל; ןרעמונ עכעל

 "רעד ןוא "טבעל קלָאֿפ עשידיי סָאד;

 ןוא טָאג רַאֿפ רוטּפ ןעוועג ןעמ זיא טימ

 ,טייל רַאֿפ

 ַאזַא ןיא טָאה רעטַאעט שידיי ןייק

 ןט16 םעד .ןעיידעג טנעקעג טשינ ענַאל

 ןעמוקעגרָאֿפ זיא 1946 ילוי ןט17 ןוא

 רָאֿפנעמַאזוצ (רעטנצכַא) רעטשרע רעד

 רעד ,ןליױּפ ןיא ןטסיטרַא עשידיי יד ןוֿפ

 ןוֿפ ןעמוקעגרַאֿפ טשינ זיא רָאֿפנעמַאזוצ

 ןענייז טייצ רענעי וצ .טיֹוה רעלעה רעד

 "וצ טַאהעג ןיוש דנַאברַאֿפ-ןטַאר ןוֿפ

 עטסנרע לָאצ עשּפיה ַא ןעמוקעגקיר

 ךיוא ךיז ןבָאה ייז ןוֿפ בור'ס .ןטסיטרַא

 -ןצ ןטלַאהעג דנַאברַאֿפ-ןטעיוװָאס ןיא

 יד ,ןוויטקעלַאק ענעסָאלשעג ןיא ןעמַאז

 ךיז טכוד ,זיא סָאװ עיסימָאק-ריזינַאגרָא
 סיטַאמ ,רעדנעלרוק .י ןוֿפ ןענַאטשַאב

 עסיורג ַא ןָאטעגּפָא ןבָאה .ַא .א קַאז
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 רעביירש עשידיי עּפורג

 .רָאֿפנעמַאזוצ םעד ןטיירגוצוצ טעברַא
 -ערעטניא טשינ ךעלריטַאנ זיא טציא

 םעד ןגעוו טכירַאב ןייק ןבעגוצּפָא טנַאס
 רָאנ ןלעװ רימ .רָאֿפנעמַאזוצ ןקיזָאד
 ןכַאמ םַאזקרעמֿפױא ןכירטש עצרוק ןיא
 ,ןסולשַאב עכעלטנזעוו עכעלטע ףיוא
 :ןעמונעגנָא טָאה רָאֿפנעמַאזוצ רעד סָאװ

 -ַאב ,ָאזלַא סולשַאב רעטשרע רעד

 -ןטסיטרַא רעד סָאװ ,םעד ןיא טייטש
 עשידיי סָאד טנעקרענָא רָאֿפנעמַאזוצ
 -סניא עכעלטֿפַאשלעזעג ַא יו רעטַאעט
 םורַא ױזַא טגילרעטנוא סָאװ ,עיצוטיט
 .לָארטנָאק רעכעלטֿפַאזטלעזעג רעד

 רעטַאעט סָאד לֿפיװ ףיוא :סנטייווצ

 עיצוטיטסניא עכעלטֿפַאשלעזעג ַא זיא
 -ךעלטֿפַאשלעזעג ַא ןליּפש סע ףרַאד

 ןבערטש ףרַאד סע .לָאר עשירעיצרעד
 רעשידיי רעד וצ עביל ןצנַאלֿפוצניײא

 ןוֿפ קַאמשעג םעד ןביוה ןוא רוטלוק

 ,ןסַאמ עשידיי יד

 ןוא רָאיטקַא רעשידיי רעד :סנטירד
 ףיוא ךיז טלעטש רעטַאעט עשידיי סָאד

 -סקלָאֿפ רעקידנֿפמעק רעד ןוֿפ טייז רעד -

 -רָא ןַא יו ךיז טליֿפ ןוא עיטַארקָאמעד
 רעטקיניאעג רעד ןוֿפ לייט רעשינַאג

 טֿפַאשלעזעג רעשיטַארקַאמעד רעשידיי

 ,ןליוּפ ןיא
 רָאיטקַא רעשידיי רעד :סנטרפֿפ

 עשידיי עליבַאטס ַא ןֿפַאש וצ טבערטש
 לָאז עכלעוו עיצוטיטסניא - רעטַאעט

 עטסעב יד ןעמענוצרעביא ןייז יואר
 ,םוטנרָאיטקַא ןשידיי ןוֿפ סעיצידַארט

 ןרָאװעג ןסָאלשַאב ןענייז שיטקַארּפ
 "ייא ,ןרעטַאעט עשידיי ייווצ ןֿפַאש וצ
 -רעדינ ןיא םענייא ןוא שזדָאל ןיא םענ
 רעטנוא ןייטש ןלָאז עכלעוו ,עיזעלש

 ..ןײארַאֿפ-ןטסיטרַא ןוֿפ החגשה רעד
 וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב ךיוא זיא סע

 ןכלעוו ןיא טאר ןשירעלטסניק ַא ןֿפַאש

 רעד ןוֿפ רעײטשרַָאֿפ ןײגנײרַא ןלָאז'ס
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 -יל ןוֿפ ,טײקכעלטֿפַאשלעזעג רעשידיי
 -ןטסיטרַא ןוֿפ ןוא ןײארַאֿפ-ןטַארעט
 ןבעג גנוטכַא ףרַאד טַאר רעד .ןיײארַאֿפ
 ,רַאוטרעּפער םעדי ןגעוו ייס ןגרָאז ןוא
 -ֿפיוא יד ןוֿפ טייקנייר רעד ןגעוו ייס
 ,ןעגנוריֿפ

 סָאד טָאה 1946 טסוגיױא ןט6 םעד
 רעטנוא שזדָאל ןיא רעטַאעט עשידיי
 ןבעגעג ןַאמּפיל העמ ןוֿפ גנוריֿפנָא רעד
 ןוֿפ ערעימערּפ יד
 ?עטַאנָאס רעציירק;

 ןעגנַאגעג זיא ?עטַאנָאס רעציירקע
 ןעעזעג ןיא ןוא לָאמ 15 שזדָאל ןיא
 ,ןדיי טנזיוט 6 ךרוד ןרָאװעג

 -ַאנָאס רעציירק, ךָאנ דלַאב רעבָא
 עשירַאגנוא; יד ןעמוקעג זיא ?עט
 -לעז םנוֿפ עטערעּפָא ןַא -- "עמשטערק
 "הנותח עשינעמורע יד סָאװ ,ָאווינ ןקיב
 רעכָא טָאה גנולעטשרָאֿפ יד ,לג ,ד .א

 .תולעמ עלַארטַאעט עסיוועג טַאהעג
 "ףמשטערק רעשירַאגנוא; רעד ךָאנ

 -שֹג ןזָאלעגסױרַא עניב רעד ףיוא זיא |
 -טדָאװ ןימ ַא -- "רעייֿפ עקּפיצ; ןרָאװ
 ךס ַא טימ ,רנַאשז ןטכייל רָאג ןוֿפ ליוו
 -ריטַאנ ,ןטייקיטיידייוצ עקַאמשעגמוא
 טנָאקעג טשינ עסעיּפ ַאזַא טָאה ךעל
 רעד ןוֿפ ןעגנורעדָאֿפ יד ןקידירֿפַאב
 ךָאנ ןוא טײקכעלטֿפַאשלעזעג רעשידיי
 -ּפָארַא עסעיּפ יד זיא ןעגנולעטשרָאֿפ 8
 ,רַאוטרעּפער ןוֿפ ןרָאװעג ןעמונעג

 -ָאל רעד רעבירעד טָאה ךיג ףיוא
 -טגֿפיױא וויטקעלָאק-רעטַאעט רעשזד
 -עג זיא סָאװ ,"תרֿפא עלערימ, טריֿפ
 ןעזעג זיא ןוא לָאמ 15 ךרע ןַא ןעגנַאג
 ןוא ןשטנעמ טנזיוט 6 ךרוד ןרָאװעג
 -ַאכ, ןבעגעג ןעמ טָאה ךָאנרעד דלַאב
 -רָאג לָאמַא רעדיוו -- "המותי יד עיס

 .עסעיּפ ַא סניד

 רעזדנוא וצ ךיז טָאה ןענַאװ ןוֿפ

 ןעמונעג ןעמונעג וויטקעלָאק-ןרָאיטקַא

 סנידרָאג בקעי

 -וטרעּפער ןשינידרָאג םוצ רעֿפײא ַאזַא

 -לערַאֿפ קרַאטש ןיוש זיא רעכלעוו ,רַא
 לקיטש ַא ןַארַאֿפ זיא ייברעד ? טרעט
 -ייז רַאוטרעּפער ןקיזָאד םעד ןיא : דוס

 ןעוועג ןיוש ןרָאיטקַא ערעזדנוא ןענ

 ,דנַאברַאֿפ-ןטָאר ןוֿפ ךָאנ טליּפשעגניײא

 ,ןעמַארד ןידרָאג יד ןענייז ,תמא ,טרָאד

 -רעּפער רעייז ןוֿפ לייט ַא ןעוועג רָאנ

 -כעט ערעווש יד ייב ,רעבָא ָאד ,רַאוט

 ששנידרָאג יד ןיא ןעגנוגנידַאב עשינ

 ַא טרעדָאֿפ סָאװ ,עמַארד-ןעילימַאֿפ

 -ידרעמיצ ַא ןוא שזַאנָאסרעּפ םעניילק

 ןטסמעװקַאבמַא ןעוועג עיצַארָאקעד עק
 ,ןעײנַאב וצ ןטסטכײלמַא ןוא

 רעד טָאה "עטַאנָאס רעציירק; ךָאנ

 -םולש ןבעגעג רעטַאעט רעשזדָאל

 סָאװ ."רעקיכלימ רעד היבוט, סמכילע

 ןעזעג זיא ןוא לָאמ 17 ןעגנַאגעג זיא

 טָאה ןעמ .ןדיי טנזיוט 877 ךרוד ןרָאװעג

 טַאהעג גנולעטשרָאֿפ רעד וצ רעבָא

 טָאה יז סָאװ ,םעד בילוצ תונעט עסיורג

 ןוֿפ רעֿפסָאמטַא יד ןבעגעגרעביא טשינ

 ,קרעוו סמכילע-םולש
 טמוק "ןקיכלימ םעד היבוט; ךָאנ

 -ָארטסַא עלעשרעה, גנולעטשרַָאֿפ יד

 עטסעב ייווצ יד ןוֿפ ענייא ."רעילָאּפ
 ןיא רעטַאעט ןשידיי ןיא ןעגנולעטשרָאֿפ

 ,שזדָאל

 -ףג זיא "רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה;

 -עטשרָאֿפ 2 רעטנורעד ,לָאמ 18 ןעגנַאג

 .רעדניק רַאֿפ ןעגנול

 רעד טָאה םישדח 776 ןוֿפ ךשמ ןיא

 עג ָאזלַא רעטַאעט רעשידיי רעשזדָאל

 ןבעגעג טָאה ןוא סערעימערּפ 10 ןזיוו

 .ןעגנולעטשרָאֿפ 125 ךרע ןַא

 זַא ,ןבעגוצוצ ןייז יַאדּכ טעו סע

 "עג ויטקעלָאק-ןרָאיטקַא רעשזדָאל םוצ

 ,ןַאמּפיל עילַאטַאנ ,ןַאמּפיל השמ ןרעה

 -טָאר קיזייא ,ןַאמרעדעל דוד ,ןַאטיל ינע

 -ךלָאג .ש ,שטיװָאקלַאיב לארשי ,ןַאמ
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 יטעק ,דנעס .מ ,שטיווָאֿפלָאװ ,נ ,ןייטש -

 .ַא ,קַאז .ש ,שטיוװָאקלַאיב הנח ,ןָארֿפע

 ,שטיווָאקלַאיב לאכימ ,ַאקסלַאװָאק

 -ינ ןיא רעטַאעט ןשידיי םעד ןגעוו

 רעווש לסיב ַא זדנוא זיא עיזעלש-רעד
 ערעייז ןבָאה רימ תמחמ ,ןביירש וצ

 טינ .ןעזעג טשינ ןיײלַא ןעגנולעטשרָאֿפ

 ןייק ןיא רעבירעד ךיז קידנזָאלניײרַא

 יד ןגעוו גנוצַאשּפָא עכעלטנורג םוש

 . ןשיזעלשרעדינ םעד ןוֿפ ןעגנוריֿפֿפױא
 ,ןגָאז רעבָא ןעמ ףרַאד ,רעטַאעט ןשידיי
 רַאוטרעּפער םעד טיול ןטּפשמ ביוא זַא
 ןעגנוריֿפֿפיױא יד ןוֿפ לָאצ רעד טיול ןוא
 טָאה ןעמ .הרושּכ ץלַא טינ טרָאד זיא
 םעד טימ לָאמַא רעדיו ןביוהעגנָא
 רעיינ ַא ןיא ןיוש --- *סַאּפש ןקיטולב,
 קעװַא ןעמ זיא ךיג רָאג ןוא גנוריֿפֿפױא
 ."עקשַאמ; טסייה סָאװ ,עטערעּפָא ןַא וצ

 סעּפע זיא ?עקשַאמ, עקיזָאד יד זַא
 ןעמ טעז ,ןטָארעג רעייז טשינ ןעוועג
 ןײארַאֿפ-ןטסיטרַא רעד סָאװ ןוֿפרעד
 ןבָאה וויטקעלָאק ןקיטרָא ןטימ ןעמַאזוצ
 ֿפנָא יד ןריזינַאגרָאער וצ ןסָאלשַאב

 .רעטַאעט ןוֿפ גנור
 רעד ןוֿפ עיצַאזינַאגרָאער רעד רָאנ

 ןשידיי ןשיזעלש-רעדינ ןיא גנוריֿפנָא
 -עג זיא סע רעכלעוו תעב ,רעטַאעט
 ,טֿפַאשרעריֿפנָא עיינ ַא ןרָאװעג ןבילק

 ,י ןרָאיטקַא יד ןוֿפ טײטשַאב עכלעוו

 ןוא רעדנעלרוק .י ,ווָאקרוט-גרעבדורג

 ןרָאװעג טריֿפעגסיױא זיא קַאז לטֿפעש

 טכוד ,זיא סָאד ןוא "הטיחש , סנידרָאג
 -עג טָאה סע סָאװ ,ץלַא לייוורעד ,ךיז
 רעשידיי רעשיזעלשרעדינ רעד ןבעג
 .רעטַאעט

 טיירג טֿפנוקוצ רעטסטנעָאנ רעד ןיא
 -ָאק-ןרָאאטקַא רעשיזעלשרעדינ רעד
 ?רעילָאּפָארטסַא עלעשרעה , וויטקעל

 -שריה .ּפ ןוֿפ ?רעדלעֿפ ענירג ,, יד ןוא
 ,ןייב

 ."ַאעט עשידיי ששיזעלשרעדינ סָאד

 סָאמ רעסיורג ַא ןיא רעבָא טָאה רעט

 ןיא בושי ןשידיי םעיינ םעד טנידַאב

 טימ ןרָאֿפעגסױרַא זיא ,עיזעלשרעדינ

 ןוא טעטש ענעדײשרַאֿפ ןיא ןלָארטסַאג

 -צונ ַא ןָאטעג טימרעד ןוא ךעלטעטש

 -רַאֿפ וצ יַאדּכ זיא סע .טעברַא עכעל

 -ַאי שדוח ןייא ןיא זיולב זַא ,ןענעכייצ

 עשיזעלשרעדינ סָאד טָאה 1947 רַאונ

 -עטשרָאֿפ 11 ןבעגעג רעטַאעט עשידיי

 עכלעוו ,טעטש ענעדײשרַאֿפ ןיא ןעגנול

 ,ןדיי 3,500 ךרוד ןרָאװעג טכוזַאב ןענייז

 -רעדינ ןוֿפ וויטקעלָאק םעד וצ

 י :ןרעהעג רעטַאעט ןשידיי ןשיזעלש

 ,רעדנעלרוק .י ,ווָאקרוט - גרעבדורג

 ,שטיװָאסַאל .י ,קַאז .ש ,ןַאמלרעּפ רּתסֹא

 -ייווש ,לַאטנזָאר עלהיח ,לעזמַא ַאינעג

 ,שטיװָאטַאל .ק ,יקצעדיוו ,טַאלב .ַא ,ךיל

 ,דנַא ןוא ןייטשנעוועל ,יקציװָאסָא

 -וצ רענעמוקעגרָאֿפ סנטצעל רעד

 ,ןרָאיטקַא עשידיי יד ןוֿפ ףערטנעמַאז

 ' .רעד .ק .צ ןוֿפ רעײטשרַָאֿפ ןוא רעביירש

 ,טָאר-רעטַאעט ַא ןֿפַאש ןגעוו סולשַאב

 עטסנרע ןַא זַא ,גנונעֿפָאה יד זדנוא טיג

 ןיא עיצוטיטסניא - רעטַאעט עשידיי

 -טנַא ךיז ןוא ןריטסיזקע טעוװ ןליוּפ

 .ןעלקיוו

 ןיא ןזעוו-סגנואיצרעד ןוא גנודליב
 | ןלױּפ ןטײנַאב |

 ןשידיי םעד ןגעוו ,ףוס םוצ ףיוא ןוא

 :ןלױּפ ןיא ןזעוו-לוש

 טָאה 1946 רעבמעטּפעס ביױהנָא ןיא

 םעד ןיא דניק ןשידיי םעד רַאֿפ ךיז

 ןביוהעגנָא ןליוּפ ןשיטַארקָאמעד ןעײרֿפ

 עקידארומ סקעז ךָאנ -- עטַאד .עיינ ַא

 -ַאב רעד ןיא ךיז טָאה ןרָאי-עיצַאּפוקָא

 -רָאנ ַא ןביוהעגנָא לוש רעשידיי רעטיינ

 -נַא עלַא טימ ךיילגוצ ,רָאי-לוש לָאמ

 רעד וצ זיב ףיוא .דנַאל ןיא ןלוש ערעד
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 ַאקסנימַאק ַאדיא

 טריטסיזקע ןיוש ןליוּפ ןיא ןבָאה טייצ

 טיבעג ןֿפױא .ןלוש עשידיי ענלצנייא

 -יצרעד-רעדניק ןוא ץוש-רעדניק ןוֿפ

 -כעלטֿפַאשלעזעג עשידיי יד טָאה גנוא

 עסיורג ַא ןזיװעגסױרַא ןליוּפ ןיא טייק

 -ָאמ ןטשרע רָאג ןיא .שינעדנעטשרַאֿפ

 רעד ןעוו ,גנואיירֿפַאב רעד ןוֿפ טנעמ

 רענעסקַאװרעד רעד ןוֿפ בור רעטסערג

 טשינ ךָאנ טָאה גנורעקלעֿפַאב רעשידיי

 ןעמ טָאה יּפָאק ןרעביא ךַאד ןייק טַאהעג
 -רעדניק ןֿפַאשעג ןוא טיובעג ןיוש

 ױזַא .ןלוש ןוא ןטָאנרעטניא ,ןעמייה

 ךָאנ ווושזָאכ ןיא ןוא ןילבול ןיא ןענייז

 עטשרע יד ןרָאװעג ןֿפַאשעג 1945 ןיא

 יד קָאטסילַאיב ןיא ןוא ןעמייה-רעדניק

 רעטעּפש טָאה עכלעוו ,לוש עטשרע

 ,לוש-קילַאיב .נ .ח ןעמָאנ םעד ןעמוקַאב

 -סיוא סָאװ ,טקַאֿפ רעד זיא עװַאקעשט

 יד םישדח עטשרע יד טָאה ןטלַאהעג

 ןוא .ײמרַא עטיור יד ןעמייה-רעדניק

 ןבילברַאֿפ ךָאנ ןענייז גָאט ןקיטנייה ןזיב
 "רעדניק עשידיי יד ןוֿפ רעכיב-גָאט יד
 ערעייז טנכיײצרַאֿפ ןבָאה עכלעוו ,ךעל

 טימ ןשינעגעגַאב עקידײרֿפ עטשרע
 ,רעײמרַא-טיור עשידיי

 גרָאז עטסערג יד קידנזײװסױרַא
 דניק ןשידיי ןטעװעטַארעגּפָא םעד רַאֿפ
 -כעלטֿפַאשלעזעג עשידיי יד רעבָא טָאה
 עקיזָאד סָאד ןזייל טנָאקעג טשינ טייק
 ,לָאמ ןייא טימ םעלבָארּפ עטקיטייװעגנָא
 ַא ןבעג וצ רעווש רעיוהעגמוא זיא סע
 עכלעוו ןטייקירעװש יד ןגעוו דליב
 טינ ןוא ,ןרעוו טקיטײזַאב טזומעג ןבָאה
 ןלעירעטַאמ רעדָא ןשינכעט ןוֿפ רָאנ
 זיא טייקירעווש עטשרע יד .רעטקַארַאכ
 . יֿפילַאװק ןוֿפ לגנַאמ ןיא ןענַאטשַאב

 רעד ןשיוװצ .תוחוּכ -רעיצרעד עטריצ
 -עװעטַארעגּפָא רעד ןוֿפ לָאצ רעניילק
 ןעוועג רעבָא זיא טֿפַאשרערעל רעט

 -על עכלעזַא ןוֿפ לָאצ ערענעלק ַא ךָאנ
 קיאעֿפמוא שיזיֿפ ןענייז עכלעוו ,רער
 בילוצ טעברַא רעייז ןצעזוצרָאֿפ ןעוועג
 בילוצ ןוא דנַאטשוצ ןשיכיסּפ רעייז
 יד ךרוד טײקטרעטַאמעגסיױוא רעייז
 "ייווצ יד .ןשינעבעלרעביא עכעלקערש
 ַא ןעוועג רעבָא זיא טייקירעווש עט
 יז .ערעֿפיט ליֿפ ןוא ערעסערג ליֿפ
 -ּפָא םנוֿפ רעטקַארַאכ םניא ןגעלעג זיא
 "על רעדעי .אֿפוג דניק ןטעװעטַארעג
 -רָאֿפ טכייל ךיז ןָאק רעיצרעד ןוא רער
 ןוֿפ טײטשַאב עכלעוו ,סַאלק ַא ןלעטש
 טעװעטַארעגּפָא ןענייז עכלעוו רעדניק
 סָאד ,רעקנוב ַא ןיא -- סנייא : ןרָאװעג
 -יטרַאּפ רעדליוו רעד ןיא --- עטייווצ
 ייב -- עטירד סָאד ,דלַאװ ןיא עקנַאז

 סָאד ,דניק שירַא ןַא סלַא ,ןקַאילָאּפ
 -ֿפניֿפ סָאד ,רעטסיולק ַא ןיא --- עטריֿפ
 .וװ .ַא .א .וװ .ַא .א רעגַאל ןיא -- עט
 זיולב ןָאק רעיצרעד ןוא רערעל רעדעי
 לעטשנעמַאזוצ םעד טָא ןוֿפ ךמס ןֿפױא
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 יד ןוֿפ טײקיטרַאנדײשרַאֿפ יד ןײטשרַאֿפ

 -רָאֿפ ךיז ןוא ןרעטקַארַאכ עשירעדניק

 ַא ןעיצרעד וצ זיא סע גנירג יו ןלעטש

 סָאװ ,רעדניק עכלעזַא ןוֿפ וויטקעלָאק

 ַא ןילַא ךיז רַאֿפ זיא רענייא רעדעי

 ,טלעוו עטקידנערַאֿפ ַא ,עצנַאג

 -למכָאנ יד ןוֿפ טײקטזָאלרָאװרַאֿפ יד |
 -סואווַאב ַא עלַא רַאֿפ זיא רעדניק-המח

 רימ ןבָאה טכיזניה רעד ןיא .ךַאז עט

 -טזָאלרָאװרַאֿפ ןייק טינ טַאהעג רעבָא

 דניק סעדעי .שינעדליװרַאֿפ ַא רָאנ ,טייק

 -קידנערַאֿפ רערעדנוזַאב ַא ןעוועג זיא
 -עג ךיז טָאה סע ןוא רַאלּפמעזקע רעט

 ןיוש ןָאק גנואיצרעד םוש ןייק זַא ,טכוד

 ַא רָאֿפ ךיז טלעטש .ןֿפלעה טשינ ָאד

 ןיא ןטלַאהַאבסיױוא ךיז טָאה סָאװ דניק

 רעד זַא ,ױזַא רעיוּפ ַא ייב לַאטש ַא

 טשינרָאג םיא ןגעוו טָאה ןיילַא רעיױוּפ

 עקיזָאד סָאד טָאה םישדח 9 .טסואוועג

 םירזח ...יד ייב זייּפש טעבנגעג דניק

 רעדנַא ןַא רָאֿפ ךיז טלעטש .,לַאטש ןוֿפ

 ןטלַאהַאב סע טָאה רעטומ יד סָאװ ,דניק

 ,רעגַאל ַא ןיא סעטַאמש גרַאב ַא רעטנוא
 -"ּפָא סע טָאה טײהרענעטלַאהַאב ױזַא ןוא
 זיא רעטומ יד זיב ,םישדח 12 טבעלעג
 -וצסיוא טכייל ךיז זיא סע .ןעמוקעגמוא
 םעד טָא ןוֿפ דנַאטשוצ ןקיזָאד םעד ןלָאמ
 ןיילק ַא יו טבעלעג טָאה סָאװ ,דניק

 ,טכַאנייב טגעלֿפ סָאװ ,עלהיח ֿפדורעג

 ךיז שינרעטצניֿפ ןוֿפ קעד ןרעטנוא
 םעד טימ ןוא זייּפש ןכוז ןזָאלסױרַא
 .ערָאנ רעד ןיא קירוצ ןרעוו ןענורטנא

 שממ ןוֿפ טײקידשֿפנ-תוריסמ יד רָאנ
 ןוא רערעל ענעבעגעגרעביא עטלייצעג
 -ָאק עכלעזַא טכיירגרעד טָאה רעיצרעד

 ןיא זיא רעדניק יד ,ןטַאטלוזער עלַאסָאל
 ןרָאװעג ןבעגעג קירוצ סָאמ רעסיוועג ַא
 יד ,טײקיזָאלגרָאז יד ,טייקשירעדניק יד
 ןשטנעמ וצ יורטוצ םעד ,טעטיוויאַאנ
 רעד ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא םורָא ױזַא ןוא

 עדארג םייח

 -ריטַאנ רעקידרעטייוו רעייז רַאֿפ ןדָאב
 ,גנולקיװטנַא רעכעל

 "ייז 1946 רָאי-לוש ןוֿפ בייהנָא םוצ
 ןדיי ןוֿפ טעטימָאק-לַארטנעצ ןכרוד ןענ

 -טעטש ןוא טעטש עלַא ןיא ןליוּפ ןיא

 ןדיי רָאנ ךיז ןעניֿפעג סע ואוו ,ךעל

 ןענייז'ס .ןלוש עשידיי ןרָאװעג טנֿפעעג

 עקידנכערּפשטנַא ןרָאװעג טיירגעגוצ

 ןרָאװעג טֿפיױקעגניײא ןענייז סע ,ןלַאקָאל

 ,םירישכמ-לוש ןוא ןעגנוטכירנייא-לוש

 ךיז טניֿפעג לוש עשידיי עטסערג יד

 -עג ָאד .שזדָאל ןיא גָאט ןקיטנייה םייב

 ןעמעװקַאב ַא ןיא לוש יד ךיז טניֿפ

 "וצ זיא רעכלעוו ,ןינב ןקיקָאטש-ייװצ

 -נורעדָאֿפ עטסנרעדָאמ יד וצ טסַאּפעג

 ,גנואיצרעד ןוֿפ ןעג

 -עטש ןיא ןלוש יד ןעייג שזדָאל ךָאנ

 ַאוָאלעיב ,ךַאבכיר ,ווַאלצָארװ ,ןישט

 ךיז ןעניֿפעג ןלוש עלַא .ךישזרבלָאװ ןוא

 סעדייבעג עטריטנָאמערסיױא-שירֿפ ןיא

 ,ןלַאקָאל עקיסַאּפ ןיא ןוא
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 ןלױּפ ןיא רימ ןבָאה גָאט וצ טנייה

 ךיז ןענרעל ייז ןיא .ןלוש עשידיי 9

 סע .רָאי 17 זיב 7 ןוֿפ רעדניק 0

 .רערעל 180 רעביא טקיטֿפעשַאב ןענייז
 ןעניֿפעג ,טגָאזעג יװ ,ןלוש עטסערג יד

 ןלייצ ייז .ןישטעטש ןוא שזדָאל ןיא ךיז

 ןענייז ןלוש עדייב .רעדניק 360 ָאד

 : עקיסַאלק-טכַא
 ןיא ןלוש טציא ךיז ןריזינַאגרָא סע

 א ןַארַאֿפ זיא סע .טנגעג רעציוװָאטַאק
 ךָאנ ןענעֿפע וצ טכיזסיוא ןוא ןַאלּפ

 רעד .ןעיזעלשרעדינ ןיא ןלוש עשידיי

 ןלוּפ ןיא ןדיי ןוֿפ טעטימָאק-לַארטנעצ
 ,עבַאגֿפױא יד טלעטשעג ךיז רַאֿפ טָאה

 טשינ לָאז דניק שידיי ןייא ןייק זַא

 -שּפ רעד ץוחמ ,לוש רעד ץוחמ ןביילב

 ,גנואיצרעד רעשיגָאגַאד

 "עד ןיא ןזעוולוש עטיײנַאב סָאד

 ַא טכַאמעגכרוד טָאה ןליוּפ ןשיטַארקָאמ

 ןוא ןעמרָאֿפער עכעלטנירג ייר עצנַאג

 -לוש ןוֿפ טיבעג ןֿפױא ייס ןעגנורעדנע

 םינֿפוא יד ןוֿפ טיבעג ןֿפױא ייס ,דומיל

 רעבָא זיא רעברַאה ליֿפ .גנואיצרעד ןוֿפ

 ןשידיי םעד רַאֿפ עגַארֿפ יד ןענַאטשעג

 עטשרע יד ןיא טָאה סָאװ ,ןזעוו-לוש

 ןַאלּפ ןטמיטשַאב ַא ןָא טעברַאעג ןטייצ

 ףיוא טלעטשעגסיוא ןעוועג זיא ןוא

 ,טייקילעפוצ ןוא טייקשיכיטס

 ,לז 10 זיירפ

 רוטלוק ןוא .רעטאעט ,רושארעטיכ  ראפ/ טפירשטַײצ |

 1947 רַאּונַאי ,שודָאל

 עגַארֿפ יד ןענַאטשעג זיא לּכ-םדוק
 ןוא ןרדַאק-רערעל עגנוי ןעיצרעד ןוֿפ
 -ַאווקרעביא ןוֿפ עגַארֿפ יד ךיוא ךָאנרעד
 ,תוחוכ עשיגָאגַאדעּפ עטלַא יד ןריציֿפיל

 "עג טשינ לָאמטֿפָא ךיז ןבָאה עכלעוו
 -גידַאב עיינ יד ןיא ןסַאּפנײרַא טנָאק
 ,טעברַא רעשירעיצרעד רעד ןוֿפ ןעגנוג
 ייר ַא ןעמוקעגרָאֿפ ןענייז קעווצ םעד וצ
 ןסרוק עניימעגלַא  ,ןסרוק-רערעל

 עלעיצעּפס ןוא ןצנערעֿפנָאק עשיטקַארּפ
 -ידיי ,ךַארּפש רעשידיי רעד ןוֿפ ןסרוק
 ךַארּפש עשיאערבעה ,רוטַארעטיל עש

 .עטכישעג עשידיי ןוא
 גנוטיײדַאב ערענָאיצולָאװער ַא שממ

 ןיא ןזעוו-לוש ןשידיי ןטײנַאב םעד רַאֿפ
 -ַאזוצ:-רערעל רעד טַאהעג טָאה ןליוּפ

 יד ןיא ןעמוקעגרָאֿפ זיא סָאװ ,רָאֿפנעמ
 רעבמעוָאנ ןט-2 ןזיב ןט-1 ןוֿפ געט
 ,שזדָאל ןיא

 ןיא ץנערעֿפנָאק-רערעל עטשרע יד

 "ירד ַא ןיא טלדנַאװרַאֿפ ךיז טָאה שזדָאל
 "יו רעד רַאֿפ עיצַאטסעֿפינַאמ רעקיז
 רוטלוק רעשידיי רעקידנעײגֿפױא-רעד
 -רעביא טייוו ,טייוו זיא ןוא ןליוּפ ןיא
 -ָארּפ ןייר ַא ןוֿפ ןעמַאר יד ןגיטשעג
 ,רָאֿפנעמַאזוצ ןלענָאיסעֿפ

 -עֿפנָאק-רערעל רעקיזָאד רעד ףיוא

 ןרָאװעג טדערעגמורַא טיירב זיא ץנער

 6::1001 צה

 שגאוהאגהסעפ י

 גנַאגרָאי רעטייווצ
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 זיא סע ,ןלױּפ ןיא םרָאֿפער-לוש עיינ יד

 -קַארַאכ רעד ןרָאװעג טלעטשעגטסעֿפ

 ןעמעלבָארּפ-סגנואיצרעד יד ןוא רעט

 -רַאֿפ ןענייז סע .ןלוש עשידיי יד ןיא

 -סטעברַא יד ןרָאװעג טכעלטייהנייא

 -ונעגנָא זיא סע ,רערעל יד ןוֿפ ןדָאטעמ

 -ָארּפ רענמעגלַא רעד ןרָאװעג ןעמ

 ןלוש עשידיי יד ןוֿפ ןליוּפ ןיא םָארג

 ןיא ןדיי ןוֿפ טעטימָאק-לַארטנעצ םייב

 ,ןליױּפ

 ןעוועג טשינ זיא סָאד לֿפיו ףיוא

 ןעמ ןָאק ץנערעֿפנָאק עכעלטנייוועג ןייק
 -עֿפנָאק יד סָאװ ,ןוֿפרעד ןייז רעשמ ךיז

 א ןקיטעטשַאב טֿפרַאדעג טָאה ץנער

 ןקידירֿפַאב לָאז סָאװ ,םַארגָארּפ-לוש

 עכלעוו .,ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ עלַא

 ןוֿפ טייהנייא עלַאנָאיצַאנ יד ןדליב

 לָאז ייברעד ןוא ןליוּפ ןיא בושי ןשידיי

 ןוֿפ רַאבמעננָא ןייז ךָאד םַארגָארּפ סָאד

 ףרַאד ןעמ .טקנוּפדנַאטש ןשיגָאגַאדעּפ

 רעד זיב זַא ,ןענעקײלרַאֿפ טשינ ייברעד

 טשינ יד זיא ץנערעֿפנָאק רעקיזָאד

 טעברַא-לוש רעד ןוֿפ טייקכעלטייהנייא

 טָאה לוש עדעי סָאװ ,םעד ןוֿפ ןעמוקעג

 םעד טיול טעברַא ריא טריֿפעג ךיז

 -ײרַאּפ-שיטילָאּפ רעד טיול ןוא ןעזנייא

 טֿפַאשרערעל ריא ןוֿפ גנוטכיר רעשיא

 -ָאד רעד ןוֿפ טייהרעמ רעד ןוֿפ רעדָא

 ןקיטיײזַאב וצ ידּכ .טֿפַאשרערעל רעקיז

 טזומעג טָאה טעטילַאמרָאנַא עקיזָאד יד

 ,םרָאֿפטַאלּפ ַאזַא ןרעוו טעברַאעגסיוא

 םיּכסמ ןענָאק ןלָאז סע רעכלעוו ףיוא

 עכלעוו ,ןעגנוטכיר עשיטילָאּפ עלַא ןייז

 ןוֿפ .ק.צ ןוֿפ דנַאטשַאב ןיא ןיײרַא ןעייג

 יקריוו עכלעוו ןוא ןליוּפ ןיא ןדיי יד

 ןיא ןסַאמ עשידיי יד ןשיוװצ טציא

 ,ןליוּפ

 -לוש רעקיטנייה רעד זיא ךָאד ןוא

 -לוזער ןייק טשינ ןליוּפ ןיא םרָאֿפטַאלּפ
 ןוא ןסימָארּפמָאק עזיולב ןוֿפ טַאט

 ,ןטסעב םעד ןוֿפ זעטניס ַא רָאנ תורשּפ

 עדעי טגײלעגרָאֿפ טָאה סע עכלעוו

 ,גנוטכיר

 טייטש םוטנדיי עשיליוּפ סָאד (1
 יובֿפיוארעדיװ ןוֿפ טקנוּפדנַאטש ןֿפױא

 ,ןלוּפ ןיא בושי ןשידיי ןוֿפ

 ףמַאק ןיא ךיז ןקילײטַאב ןוֿפ (2
 -סקלָאֿפ ןוֿפ גנוקיטסעֿפַאב רעד רַאֿפ

 ,עיטַארקָאמעד
 קלָאֿפ עשידיי סָאד ןטכַארטַאב ןוֿפ (3

 -סיוא יד ןוֿפרעד ןוא קלָאֿפ-טלעװ סלַא

 עלַא טימ גנודניברַאֿפ רעד ןגעוו ןריֿפ

 רעד ףיוא םיצוביק עשידיי עשירעֿפעש

 / .טלעוװו
 ןיא רוד ןגנוי ַא ןעיצרעד ןוֿפ 4

 עיצידארט רעשיאָארעה רעד ןוֿפ טסייג

 -ָארּפ טימ קלָאֿפ ַא ,קלָאֿפ ןשידיי ןוֿפ

 ,רעטקַארַאכ ןלַאנַאיצַאנ ןוא ןוויסערג

 וצ ןזעט יד ןצרוק ןיא ןענייז סָאד

 ןוֿפ םרָאֿפטַאלּפ-לוש םענײמעגלַא םעד

 ףרַאד ןעמ .ןליוּפ ןיא ןלוש עשידיי יד

 גנואיצַאב ענעבעגעגרעביא יד זַא ,ןגָאז

 -עגטימ ליֿפ טָאה טֿפַאשרערעל רעד ןוֿפ

 םעד ןוֿפ גנודליבסיוא רעד וצ ןֿפלָאה

 קידנעמענ-טכַא ןיא .םרָאֿפטַאלּפ ןקיזָאד

 ןבָאה דניק ןוֿפ טײקיאעֿפ-סמַאנֿפױא יד

 עסיוועג ףיוא ןעוועג רּתומ רערעל יד

 ןעמגָאד ןוא ןעמערטסקע עשיאיײטרַאּפ

 ןייק זיולב טשינ ןעמונעגנָא ןבָאה ןוא

 ,רקיע רעד רָאנ ,םַארגָארּפ ןשיטילָאּפ

 .ןשיגָאגַאדעּפ ַא
 -ןכַארּפש יד עגונב זיא ,לשמל ,ױזַא

 -נגלָאֿפ ןרָאװעג טלעטשעגנייא עגַארֿפ
 -רעל סַאלק ןטשרע ןיא : סודָאמ רעקיד

 ןיא .שידיי זיולב רעדניק יד ךיז ןענ

 ןענרעל ןָא ךיז ייז ןביוה סַאלק ןטייווצ

 ראי ןבלַאה ןטייווצ ןוֿפ .שיליוּפ ךיוא

 טנרעלעג ןָא טבייה סָאלק ןטייווצ ןוֿפ
 -בעה וצ גוצַאב ןיא) .שיאערבעה ןרעוו

 רעד זַא ,ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא שיאער
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 טכַארטַאב טשינ טרעוו דומיל רעקיזָאד

 ןוֿפ דומיל םוצ לטימ-סֿפליה ַא יװ
 -וגעג רערעדנוזַאב ַא יװ רָאנ ,שידיי

 ןָא ךיז טביוה סָאלק ןטירד ןוֿפ (.דנַאטש

 עטכישעג רעשידיי ןוֿפ דומיל רעד

 ,וו.ַא.א

 -וצנייא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא סע

 -עשב זיא רעכלעוו ,גיילסיוא םעד ןריֿפ

 ,?ָאוװיײ, ןכרוד ןרָאװעג טקיטעטשַאב ות

 . טעברַא רעד ןיא רעטש רעסיורג ַא
 לגנַאמ רעד ןעוועג זיא רערעל יד ןוֿפ
 -ָאד יד רעבָא .רעכיבנרעל עשידיי ןיא
 -ײזַאב ןביוהעגנָא טָאה גנורעטש עקיז
 ,רעכיב יד ךרוד לֹּכ םדוק ןרעוו טקיט
 -סיוא ןוֿפ ןעמוקעגנָא ןענייז עכלעוו
 רעכיב עקיטכיוו לָאצ עטסערג יד ,דנַאל
 -רעטַארֿפ רעשידיי רעד טקישעג טָאה
 ַא .קרָאי-וינ ןיא ןדרָא-סקלָאֿפ רעלַאנ
 ךיוא זיא רעכיב-לוש לָאצ ערעסערג
 -שמ ,דנַאברַאֿפנטעיװָאס ןוֿפ ןעמוקעגנָא
 רעד ןוֿפ .סערייא-סָאנעוב ןוא ָאקיסק
 גנולײטּפָא-לוש יד טָאה טייז רעטייווצ
 ןבעגסױרַא ןעמונעג ןיילַא .ק.צ םייב

 רעשידיי ןוֿפ דומיל םעד ןענידַאב סָאװ
 ,רוטַארעטיל רעשידיי ןוא ךַארּפש

 עטשרע יד ןיוש טניישרעד ןכיג ןיא
 ,ןט1 םעד רַאֿפ עיטַאמָאטסערכ עשידיי
 : ,סַאלק ןט4 ןוא ןט2 ,ןט2

 ןיא זיא ןעירעֿפ רָאי-יינ יד ןיא
 -גכָאװ-ייװצ ַא ןעמוקעגרָאֿפ ווַאלצָארוװ

 טָאה רעכלעוו ,דַאנימעס-רערעל רעקיד

 סעיצַאקיֿפילַאװק יד טֿפיטרַאֿפ רעמ ךָאנ

 -רַאֿפ רעמ טָאה ןוא רעיצרעד יד ןוֿפ
 עשידיי יד ןיא טעברַא יד טכעלטייהנייא
 ,ןלוש

 -יצרעד ןוא ןלוש עשידיי יד טימ

 -סגנודליב רעד ןָא טריֿפ רעזייה-סגנוא

 ,ןלױּפ ןיא ןדיי ןוֿפ .ק.צ םייב ליײטּפָא

 -ער ייווצ טָאה לײטּפָא רעקיזָאד רעד
 ' ; ןטרָאס

 רַאֿפ (2 ןוא גנודליב-לוש רַאֿפ (}

 ןטַאנרעטניא ןוא רעזייה-סגנואיצרעד
 יד ןשיוװצ טעברַא יד טרעוו ייברעד
 -ידרָאָאק רעזייה-סגנואיצרעד ןוא ןלוש
 -נגעק ךרוד טצנעגרעד טרעוו ןוא טרינ
 | .טעברַאנעמַאזוצ רעקיטייז

 םוצ טנֿפע לײטּפָא-סגנודליב רעד

 -ַאנמיג עשידיי ַא 1947 רָאי לוש םעיינ
 | ,וװַאלצָארװ ןיא עיז

 ןענייז ןסרוק עלַאיזַאנמיג עשידיי

 ,ץיווָאטַאק ןיא ןרָאװעג טנֿפעעג ךיוא
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 ךיירקנַארֿפ ןיא ןכעל רוטלוק עשידיי סָאד
 הטחלמ רעד דָאנ ןוא תענ ,רַאֿפ

 רענרעב יליל ןוֿפ

 ןיא ןבעל-רוטלוק עשידיי סָאד
 ןַא ףיוא טלקיװטנַא ךיז טָאה ךײרקנַארֿפ
 -גוא רוטלוק יד .,ןֿפוא ןקיטרַאנגייא

 -עג ןוא טצָארּפשעג ָאד טָאה ערעזד
 ,ןדָאב ןקיטסניג טשינ ַא ףיוא ןסקַאװ
 -ַאבמוא ןענייז סָאװ .ןעגנוגנידַאב ןָא
 ןּוא גנולקיװטנַא רַאֿפ קיטיונ טגניד
 ,ץנַאלֿפ ַא יו זיא רוטלוק לייוו ,סקואוו

 ןיא טלצרָאװעגנייא ןייז ףרַאד סָאװ
 ןענָאק לָאז יז ןענַאװ ןוֿפ ,דרע רעד
 ,דניק ַא יו רָאג רעדָא ,הקיני ריא ןעיצ
 -ימַאמ ןוא ןוז ,טֿפול ןבָאה ףרַאד סָאװ

 .ןענָאק לָאז סע ידּכ ,טייקמערַאו עש

 עכלעזַא .ןסקַאו ןוא ךיז ןעלקיװטנַא

 -ייז גנואיוב-רוטלוק רַאֿפ ןעגנוגנידַאב

 -רוטלוק םנוֿפ טײקטלצרָאװעגניײא ןענ

 -ַארט ,רעמענּפָא-רוטלוק ןוא רעֿפַאש

 ,רעגייטש-סנבעל ןוא עיציד

 רעשידיי רעניילק ןוא רעגנוי רעד
 ץלַא סָאד טָאה ךײרקנַארֿפ ןיא בושי

 -עּפס רעד ,טרעקרַאֿפ ,טגָאמרַאֿפ טשינ

 רעשידיי רעד ןוֿפ רעטקַארַאכ רעלעיצ

 -טֿפָא יד ,ךײרקנַארֿפ ןיא עיצַארגימיא

 םנוֿפ ענַאל עכעלטכער ערעווש לָאמ

 טגײלעג ָאד טָאה טנַארגימיא ןשידיי

 ,טײקטלצרָאװעגסיוא ןוֿפ לּפמעטש רעמ

 -ימיא רערעדנַא רעדעװטעי ףיוא יװ

 רעטשרע רעד ןוֿפ ביוא ןוא .עיצַארג

 רעד ןזיװַאב ָאד ךיז טָאה'ס יו ןָא העש
 א ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,טנַארגימיא
 - ,טעטיױװיטקַא-רוטלוק עכעלטֿפַאשלעזעג
 ָאד ךיז טָאה ןבעל-רוטלוק סָאד ביוא

 -רעדנַאנוֿפ רָאי ןעצ עטצעל יד רַאֿפ
 -יברַאֿפ-ליֿפ עריא עלַא ןיא טילבעג

 ןרָאװעג טקעמעגּפָא טשינ ןוא ןטייק
 רעד ןוֿפ ןרָאי עשיגַארט יד ןיא וליֿפַא
 קֿפס ןָא סָאד זיא ,טֿפַאשרעה-רעלטיה

 רעטקַארַאכ ןלעיצעּפס םעד קנַאד ַא
 םעד קנַאד ַא ,בושי ןשידיי םעד ןוֿפ

 טסייג ןרענָאיצולָאװער ןוא ןוויסערגָארּפ
 רעד ןעוועג טכיױהַאב זיא'ס ןכלעוו טימ
 ןשידיי םעד ןוֿפ ןינב בורו ןינמ בור
 ,ךײרקנַארֿפ ןיא בושי ןטרעדנַאװעגניײיא

 -קנַארֿפ ןיא בושי רעשידיי רעד
 -לעזעג סָאד םיא טימ ןעמַאזוצ ןוא ךייר
 ךיז טָאה ןבעל עלערוטלוק-ךעלטֿפַאש

 טיול ,זײװתוֿפוקּת טמערוֿפעגסיױא ָאד
 ,עיצַארגימיא רעד ןוֿפ ןעמָארטש יד
 ,ןסָאלֿפעג רעהַא ןענייז ָאוװ

 -ָארטש-עיצַארגימיא עסיורג סקעז
 ןלייטסיוא ךיז ןזָאל ךײרקנַארֿפ ןייק ןעמ
 רָאי 60---50 רעֿפעגמוא עטצעל יד רַאֿפ
 -עגניירַא טָאה ייז ןוֿפ רערעדעי ןוא
 ןוֿפ רערעדעי ,סלוּפמיא םעיינ טכַארב
 ןיא טולב שירֿפ ןסָאגעגנײרַא טָאה ייז
 ,ץוביק ןשיטיכַאר ךָאנ רעבָא ןקידנעיוב
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 ,טרעדנוהרָאי םענעגנַאגרַאֿפ ןוֿפ ףוס |
 יד ןוֿפ ןעמָארגָאּפ עטמירַאב יד ךָאנ

 -עגלַא םעד טימ ןעמוק ,ןרָאי רעקיצכַא ;
 טייג סָאװ ,םָארטש עיצַארגימיא םעניימ
 רבע ףיוא עירעּפמיא רעשירַאצ רעד ןוֿפ
 לייט ַא ,ךײרקנַארֿפ ןיא ןדיי ךס ַא ,םיל
 רעטעּפש ידּכ ,קיליײװטיײצ ָאד ןביילב
 זייוכעלסיב רעבָא ,ןרָאֿפ וצ רעטייוו
 ןיוש ןוא ןצנַאגניא ָאד ךיז ייז ןצעזַאב
 -רוטלוק ַא ןָא ךיז טנכייצ טלָאמעד
 סע .טעטיוװיטקַא עכעלטֿפַאשלעזעג

 ןוֿפ ןענײארַאֿפ עטשרע יד ןעײטשטנַא
 ןרעװו עכלעוו ,רעטעברַא עטריזינַאגרָא
 ןוֿפ טֿפַארק-ביירט יד ,רָאטָאמ רעד

 ,ןבעל-רוטלוק ןצנַאג

 רעשידיי ןוֿפ םָארטש רעטייווצ רעד

 -יוװ ןוא 1905 ךָאנ טמוק עיצַארגימיא

 -נעל עשיאעּפָאריײא-חרזמ יד ןוֿפ רעד

 -ןייא רעינ רעד טימ ןעמַאזוצ .רעד

 ןוֿפ בור'ס טײטשַאב סָאװ ,גנורעדנַאװ

 טקרעמ ,טנעמעלע ןרענָאיצולָאװער ַא

 -לעזעג-רוטלוק ןוֿפ גנובעלֿפױא ןַא ךיז

 עיינ ןעײטשטנַא סע .ןבעל ןכעלטֿפַאש
 -ינַאגרָא רוטלוק ןוא עלענָאיסעֿפָארּפ

 עטשרע יד טגיילעג ןרעוו סע .סעיצַאז
 שידיי ןוא עסערּפ רעשידיי ַא ןוֿפ לגיצ
 ,רעטַאעט

 -טלעו רעטשרע רעד ךָאנ טרַאה
 םָארטש םענײמעגלַא ןטימ זיא המחלמ
 -לעוו ןיא רעטעברַא עשידנעלסיוא ןוֿפ
 טלָאמַאד ךיז טָאה ךײרקנַארֿפ עכ
 -יורג ןעמוקעגניײרַא ,טקיטיונעג קרַאטש
 -ָאה ןוא עקידנטעברַא עשידיי ןסַאמ עס
 -ַארגימיא ןסַאמ יד טָא .סעקינשַאּפער
 ןרָאי ערערעמ ןטלַאהעגנָא טָאה עיצ
 ןסיורג ןטשרע ןוֿפ ביױהנָא ןיא טציא
 ךיז טָאה 1926 ןוֿפ סיזירק ןשימָאנָאקע
 -ץגּפָא גנורעדנַאװניא עשידיי יד
 סָאד ךיז טָאה ןרָאי ענעי ןיא .טלעטש
 קרַאטש ןבעל עכעלטֿפַאשלעזעג-רוטלוק

 -םיילג ךיז טָאה סע ןוא ןָאטעג ביוה ַא
 -סיוא ןוא טריזילַאטסירקסיױוא קיטייצ
 -יל ןסָאלק רעסיוועג ַא טיול טלייטעג
 יד ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא 1922 ןיא .עינ
 רעכלעוו ןיא עגיל-רוטלוק עטמירַאב
 ןטערטרַאֿפ ןרָאי עטשרע יד ןיא ןענייז'ס
 ןוא ,ןעגנוטכיר-רעטעברַא עלַא ןעוועג
 ןייטש טנורג םעד טגיילעג טָאה עכלעוו

 ןיא טעטיוװיטקַא-רוטלוק רעשידיי רַאֿפ

 זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא ,ךײרקנַארֿפ
 רעקניל רעד ךרוד ןרָאװעג טעדנירגעג
 .ָאירעּפ יד גנוגעוװַאב רעוויסערגָארּפ
 ןיא סָאװ ,גנוטייצ רעטעברַא עשיד
 ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ זײװנֿפוטש
 עיינ, יד גנוטייצ-גָאט רעקיטנייה רעד
 "ףסערּפ

 ןענַאטשטנַא זיא ןגעקַאד 1924 ןיא
 -לעזעג עשידיי ןוֿפ עיצַארעדעֿפ יד

 "ריב יד רעטעּפש רָאי ייווצ ןוא ןטֿפַאש
 רעזירַאּפ , רעד ,גנוטייצ-גָאט עכעלרעג
 רעד זיב טריטסיזקע טָאה סָאװ ,"טנייה
 -עג טשינ טייוו טָאה סָאװ ןוא המחלמ
 .בושי םעד ןוֿפ ָאווינ םעד ןביוה

 ןוֿפ םָארטש:-עיצַארגימיא רעיינ ַא
 ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןימ ןלעיצעּפס ַא
 רעד וצ ןעמוק סרעלטיה ךָאנ ,1933 ןיא
 עשידיי יד ןעוועג ןענייז סָאד ,טכַאמ
 לָאצ סעמעוו ,דנַאלשטיײד ןוֿפ םיטילּפ

 ,טנזיוט קיצרעֿפ ףיוא טצַאשעג טָאה'מ
 יד טָא טָאה לָאצ רעסיורג ריא ץָארט

 טעמּכ רעדָא טשינרָאג טימ עיצַארגימיא
 עשידיי סָאד טרעכיײרַאב טשינרָאג טימ
 ןבָאה רעבירעד ןוא ָאד ןבעל-רוטלוק
 ןַא ןעוועג זיא סָאד זַא ,טגָאזעג רימ
 ףיוא ,ןימ ןלעיצעּפס ַא ןוֿפ עיצַארגימיא
 רעגנעל טֿפרַאדַאב ךיז טלָאװ'מ ןכלעוו

 ןשינעעשעג עבלעז יד ייב .ןלעטשּפָא

 ןעמוקעגוצ ןירַאּפ ןיא רעבָא ןענייז
 ,רעמיטכייר-רוטלוק עקיטרַאֿפ ,עסיורג

 זירַאּפ זַא טרעייטשעגייב ןבָאה עכלעוו
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 ַא ןוֿפ רעטקַארַאכ םעד ןעמוקַאב לָאז
 זיא סע .,רוטלוק רעשידיי ןוֿפ רעטנעצ
 -עג ןגָארטעגרעבירַא ןילרעב ןוֿפ רעהַא
 ײמעגלַא רעד ןוֿפ עיצקַאדער יד ןרָאװ
 -בוד; ןוֿפ עידעּפָאלקיצנע רעשידיי רענ

 ןבעגעגסױרַא ןענייז ָאד ,?דנָאֿפ -וָאנ
 ןייק .רעדנעב עטשרע עריא ןרָאװעג
 "עג ןגָארטעגרעבירַא ךיוא זיא זירַאּפ
 ןוֿפ עיצקעס עשירָאטסיה יד ןרָאװ

 ,"ָאווייע

 -נַאװנייא ןימ רעטרעקרַאֿפ ַא רָאג
 ןעמוקעגניירַא זיא 1922 ןיא יו רערעד

 ןעוועג ןענייז סָאד ,1926--7 רָאי ןיא
 ךײרקנַארֿפ .טנָארֿפ-סקלָאֿפ ןוֿפ ןרָאי יד
 לקַאֿפ ַא יװ ןטכיולעג טלָאמעד טָאה

 ןדיי עטֿפדורעג יד רַאֿפ ,טײהײרֿפ ןוֿפ
 ןיא .ןלױּפ ןשיטסישַאֿפ ןרעטצניֿפ ןיא

 ךיז טנגוי עשידיי יד טָאה רעטנזיוט יד
 ןָא ןצענערג יד ךרוד טזָאלעג טלָאמעד
 לָאצ עסיורג ַא רָאג .סעזיוו ןָא ,רעסעּפ

 רעד ייב ךײרקנַארֿפ ןייק ןעמוקעג ןענייז
 -ַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןוֿפ טייהנגעלעג
 ָאד ןיוש ןענייז ןוא גנולעטשסיוא רעל

 ןבעגוצנָא רעוש זיא סע .,ןבילברַאֿפ

 רעד טָא ןוֿפ רעֿפיצ זיא'ס ַארַאֿפ סָאװ

 ןַא ןעוועג זיא'ס רעבָא ,גנורעדנַאוװנייא

 ,עיצַארגימיא ןסַאמ עשינַאטנָאּפס עתמא
 ,טייצ רָאי ייווצ ןטלַאהעגנָא טָאה סָאװ

 ךס ַא רעייז טכַארבעגנײרַא טָאה יז ןוא

 ןיא טולב שירֿפ-טנוזעג ןוא גנובעלֿפױא

 םוצ ןעוועג זיא סָאד .ָאד ןבעל ןשידיי

 -ענָאיצולָאװער רעגנוי ַא לייט ןטסערג

 -לוק רעקיטשרוד ַא ןוא טנעמעלע רער

 יד ןליֿפנָא טגעלֿפ רע .טנעמוסנָאק רוט

 ןטעטיזרעוינוא-סקלָאֿפ יד ,ןלַאז-ןעייל

 -"וטיטסיא-רוטלוק ערעדנַא עלַא ןוא

 זַא ןענָאמרעד וצ יַאדּכ זיא'ס .סעיצ

 15 זיא 1938 ןוֿפ עטעקנַא ןַא טיול

 -סקלָאֿפ ןוֿפ רעליש יד ןוֿפ טנעצָארּפ

 -לוק ןלַארטנעצ םייב טעטיזרעווינוא

 (ןיצילאג) רעלדַאנ ינומ
 עיצַאזינַאגרָא-דנַאטשרעדיװ רעד ןוֿפ רעריֿפנָא

 ,רָאטקַאדער ,ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ןוֿפ
 "רעד .רעוט רעכעלטֿפַאשלעזעג ןוא רעטכיד
 1942 ,זירַאּפ ןיא ןשטייד יד ןוֿפ ןרָאװעג ןסָאש

 -עגנייא-יינ ןוֿפ ןענַאטשַאב טַארירוט

 רעגנוי ןעוועג ןענייז סָאװ ,עטרעדנַאװ

 7 .רָאי 30 ןוֿפ

 ייווצ יד ןשיוװצ גנורעדנַאווניײא יד

 עלַא ןענַאטשַאב זיא תומחלמ-טלעוו

 -ַאטס ןקידנטעברַא ןַא ןוֿפ רעמ לָאמ

 "ייד רעד רעסיוא -- ,טנעמעלע ןליב

 סָאװ --- 1933 ןוֿפ עיצַארגימיא רעשט

 רָאנ עזיירכרוד ףיוא טשינ ןעמוקעג זיא

 טשינ לָאזס רעווש יװ .ןבײלברַאֿפ וצ

 יקריו עיצַארגימיא יד ןעוועג ןבָאה

 "נייא ןָא ךיז ןעמ טביוה ,ָאד טייקכעל

 טנעקַאב ןעמ .םורַא ןדמערֿפ ןטימ ןבעל

 "נמ ןוא ןטיז יד טימ זייווכעלסיב ךיז

 ענייז טימ ,קלָאֿפ ןשיזױצנַארֿפ ןוֿפ םיגה

 -ַארט עשיטַארקָאמעד ןוא -טײהײרֿפ

 ןטכַארטַאב ןָא טביוה ןעמ ןוא סעיציד

 ,דנַאלרעטָאֿפ טייווצ ַא רַאֿפ דנַאל סָאד

 ןשיװצ ןוֿפ דָאירעּפ ןקיזָאד םעד ןיא

 רעד רָאֿפ טמוק תומחלמ-טלעוו ייווצ יד
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 יד ןצנַאלֿפרעביא רַאֿפ לגנַארעג טּפיױה
 רעטלַא רעד ןוֿפ סעיצידַארט-רוטלוק

 ,ןדָאב רעזירַאּפ םענרענייטש ןֿפױא םייה
 -ידיי רעטצעל ןוא רעטסקעז רעד

 -קנַארֿפ ןייק םָארטש:עיצַארגימיא רעש
 רָאי ַא רעֿפעגמוא ןוֿפ טריטַאד ךייר
 רעד זיא רע .רעטייו ךיז טיצ טייצ
 -מוא ןסיורג רעזדנוא ןוֿפ טַאטלוזער

 הטילּפה תיראש רעד ןוֿפ ןלייט ,קילג
 ןענייז סָאד ,םוטנדיי ןשיליוּפ םעד ןוֿפ
 ,ןרעגַאל עשטייד יד ןוֿפ עכעלקילג יד

 ןסײרוצסױרַא ךיז לזמ סָאד ןבָאה סָאװ
 -קנַארֿפ ןייק ןעמוקניײרַא ןוא ןטרָאד ןוֿפ
 טקעריד ןעמוק סָאװ ,לייט ַא ןוא ,ךייר
 םוטעמוא ייז טנגעגַאב ןעמ .ןליוּפ ןוֿפ
 רעזדנוא ןיא סיוא ךיז ןלייט ייז ןוא
 ףיוא -- ןעזסיֹוא רעייז טימ ייס הביבס
 ןכייצ רעד ךָאנ טגיל רעטכיזעג ערעייז

 רעייז טימ ייס --- ליורג ןוא קערש ןוֿפ
 לייט ןטסערג םוצ זיא סָאד .ןבעל טרַא

 רעבָא ןרָאי עלעטימ יד ןיא טנעמעלע ןַא
 -טנגוי ןוא רעדניק ךס ַא ןַאהרַאֿפ זיא'ס
 -רַאֿפ יד ןוֿפ סעטעקנַא יד טיול .עכעל
 סָאװ ,ןעמזינַאגרָא עשידיי ענעדייש
 -ָארּפ רעד זיא ,ייז טימ ךיז ןעמענרַאֿפ
 -ָאװ ַא רעייז עקידנטעברַא ןוֿפ טנעצ
 לָאצ רענײמעגלַא רעד ןגעוו .רעקיג
 ענעדײשרַאֿפ ןַאהרַאֿפ ןענייז רערעייז
 ןוֿפ ןעייג ןעמערטסקע יד .ןעגנוצַאשּפָא
 ַא ָאד רעבָא זיא'ס ,טנזיוט 50 זיב 5
 ןיוש ןענייזס זַא ןעמענוצנָא טנורג
 ןוֿפ ןדיי טנזיוט 20 ךרעב ןעמוקעגניירַא
 רעייז ןגעוו .ןרעגַאל יד ןוֿפ ןוא ןליוּפ
 -טֿפַאשלעזעג-רוטלוק םוצ רעייטשייב

 וצ ירֿפ וצ ךָאנ ָאד זיא ןבעל ןכעל

 ,ןדער
 ףיוא זיולב ןיא לייט רעסיוועג ַא

 טנכער סָאװ ,בור סָאד ןוא עזיירכרוד
 לּכ םדוק ךיז ףרַאד ,ןבײלברַאֿפ וצ ָאד

 ןיא ןײגנײרַא ןוא ןעלצרָאװניײא לסיב ַא

 ןענייז יז ןכלעוו ןוֿפ ןבעל ןלַאמרָאנ ַא
 טימ .,ןסירעגסױרַא גנַאל-ןרָאי ןיוש
 קרַאטש ךיז טָאה רעהַא ןעמוק רעייז
 ןוֿפ עיצַאזינַאגרָא יד טרעטיירבעגסיוא
 טַאר ןשיליוּפ םייב ןדיי עשיליוּפ יד
 ךיוא ןוא גנואיײרֿפַאב רעלַאנָאיצַאנ ןוֿפ
 סָאװ ןדיי עשיליוּפ ןוֿפ דנַאברַאֿפ רעד
 יד .,עיצַארעדעֿפ רעד ייב טריטסיזקע
 -עג םרוג ךיוא טָאה עיצַארגימיא עיינ
 -עּפס ייר ַא ןוֿפ ןײטשטנַא סָאד ןעוו
 ןשיווצ .סעיצַאזינַאגרָא םיטילּפ עשיֿפיצ
 ןַאהרַאֿפ זיא עטרעדנַאװעגנייא-יינ יד
 עלענָאיסעֿפָארּפ טנעצָארּפ רעשּפיה ַא
 -ָאװדַא ,ןרעינישזניא :ץנעגילעטניא

 לייט ַא עכלעוו ןוֿפ םיריוטקָאד ,ןטַאק

 -ייז'ס ."עזָא; םייב טריזינַאגרָא ןענייז

 עקידנטיײדַאב ַא ןעמוקעגניירַא ךיוא ןענ

 רעוט - רוטלוק ,ןטסילַאנרושז עּפורג
 עטנַאקַאב יד ייז ןשיוװצ ןוא רעביירש

 עדַארג םייח רעטכיד ענעעזעגנָא ןוא

 ןגָארט :עלַא ייז .רעוועקצוס םהרבַא ןוא
 -ײטַאב רעויטקַא רעייז ךרוד ייס ,וצ

 ךס ַא ןעזנָא רעייז ךרוד ייס ,גנוקיל

 -לוק רעזדנוא וצ תובישח ןוא טיײקיגָאװ

 ,ןבעל-רוט

 ןשיטַאמעכס םעד קידנעיצרעטנוא

 ןוֿפ גנודליבסיוא רעד ןוֿפ לּכה ךס

 ןיא בושי ןטרעדנַאװעגניא םעד

 עקיטרַאנדײשרַאֿפ ענייז ןוא ךײרקנַארֿפ

 ןבעגוצנָא רעווש זיא ןעגנולדנַאװרעביא

 ,גנורעקלעֿפַאב רעד ןוֿפ לָאצ עיונעג ַא

 ןַאהרַאֿפ טשינ ךײרקנַארֿפ ןיא זיא סע

 טשינ ,קיטסיטַאטס עלעיציֿפָא םוש ןייק

 ןוא ןדיי עטרעדנַאװעגניא יד ןגעוו

 סע .ןדיי עשיזיױצנַארֿפ יד ןגעוו טשינ

 -עגנָא ןײמעגלַא ןַא ןַאהרַאֿפ רעבָא זיא
 רַאֿפ רעכלעוו טיול גנוצַאשּפָא ענעמונ

 טלייצעג בושי רעד טָאה המחלמ רעד

 -סערג רעד .תושֿפנ טנזיוט 240 ךרעב
 ןיא טבעלעג קידנעטש טָאה לייט רעט
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 עלַא ןוֿפ טנעצָארּפ 70 יד ייב :זירַאּפ

 .ןדיי עטרעדנַאוװעגניײא
 ןשיטסירעלטיה ןקיטולב ןכרוד

 -מוא עיצַאטרָאּפעד רעד ףיוא זיא טינש
 טֿפלעה ַא ה"ד ,טנזיוט 120 ןעמוקעג

 -עגנָא-יינ יד טימ זַא ,ױזַא ,בושי םנוֿפ

 רעד זַאןייז רעשמ ךיז ןעמ ןָאק ענעמוק
 טנזיוט 150 ַא טנייה טלייצ ָאד בושי

 ןשידיי ןגעוו ןדער רימ ןעוו ןוא .תושֿפנ
 -גַאװעגניײא יד רָאנ רימ ןעניימ בושי
 עשיאעּפָארײא חרזמ יד ןוֿפ עטרעד
 ךיוא ךײרקנַארֿפ ןיא ןַאהרַאֿפ .רעדנעל
 יד ןוֿפ ןדיי עטרעדנַאװעגניא ךס ַא

 רענַאירעשזלַא ,רעדנעל עשילַאטנעירָא
 -ַאב ַאזַא טקנוּפ רעבָא ןענייז ייז ; ןדיי
 .עשיזיוצנַארֿפ יד יװ לטיּפַאק רעדנוז

 טָאה ערעֿפס-רוטלוק רעזדנוא ןוא ןדיי
 -ַאב טשינ גָאט ןקיטנייה ןזיב ךָאנ ייז
 עשיטסירעלטיה יד ןיא םגה ,טריר
 -רעד עסיוועג ַא ןעמוקעגרָאֿפ זיא ןטייצ
 "נַארֿפ יד טימ רקיע רעד גנורעטנענ
 ,ןדיי עשיזיוצ

 בושי ןוֿפ דנַאטשַאב רעלַאיצָאס רעד

 רָאג זיב ַא ןעוועג ןָא קידנעטש ןוֿפ זיא
 ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד רַאֿפ רעקיטסניג

 יד ןוֿפ בור סָאד .ןבעל-רוטלוק םעד

 ךײרקנַארֿפ ןיא רערעדנַאװניײא עשידיי ||
 -עברַא ןַא זיא זירַאּפ ןיא רקיע רעד ןוא
 ,טנעמעלע רענשַאּפערָאה ןוא רעקידנט

 ןגעו ןרעֿפיצ ןייק טשינ ןבָאה רימ
 ןוא תוכאלמ ילעב לָאצ רעסיורג רעד

 -ַאד ,רעטעברַא-םייח עקיטרַאנדײשרַאֿפ
 -ריקידניס לָאצ יד זַא ,רימ ןסייוו ןגעק

 טָאה זירַאּפ ןיא רעטעברַא עשידיי עט
 ,טנזיוט 12 יד ייב 1926 ןיא טכיירגרעד
 רעשידיי רעד ןוֿפ טנעצָארּפ 12 ה"ד
 ,רעבָא טסייוו ןעמ ןעוו .גנורעקלעֿפַאב

 רעטעברַא-םייה ןענייז טייהרעמ יד זַא
 רעקידנטעברַא רעד זַא ,רָאלק טרעוו
 -ַאב ַא .בושי ןיא טרינימָאד טנעמעלע

 -גַאװעגנײא יד ןוֿפ לייט רעקידנטייד
 -יא עשיטילָאּפ ןעוועג ןענייז עטרעד
 ןוא רעקידנטעברַא רעד-טָא ,ןטנַארגימ
 -ַאב טָאה טנעמעלע רערענָאיצולָאװער
 ןייז טימ ,טײקשימַאניד ןייז טימ ןזיוו
 -שעג וצ ,ןעיוב וצ ןליוו ןוא ןביולג
 -סיוא ןוא עיור עשידיי סָאד ןקיטלַאט .

 -ַארקָאמעד ַא ןיא ןבעל עטלצרָאװעג
 סָאװ ,טסייג ןויסערגָארּפ ןוא ןשיט
 . ףיוא העּפשה טּפיוה יד ןעמוקַאב טָאה
 רעקידנטעברַא רעד .סַאג רעשידיי רעד
 ָאד ןיא טנעמעלע רעוויסערגָארּפ ןוא
 םניא רָאטקַאֿפ טּפיוה רעד ןעוועג
 ףיוא טָאה רעבירעד ןוא ןבעל ןשידיי
 -עג דלעֿפ טרעקַאעצ טשינ ,דליוו ַא

 ,רוטלוק עשידיי ןרעוו ןֿפַאשעג טנָאק

 ָאד גנוֿפַאש-רוטלוק עצנַאג רעזדנוא
 ןויסערגָארּפ טימ ןעגנורדעגכרוד זיא
 סָאד ,רעֿפַאש ןוא רעיוב עריא ןוֿפ טסייג
 ןבָאה סָאװ תוחנה טּפיױה יד ןענייז
 -עמשינטלעהרַאֿפ יד זַא ,טכעלגעמרעד
 ַא ןרעוװ לָאז עיצַארגימיא עניילק קיס
 סָאד ןיא קֿפס ןָא ,ץוביק רעקידנֿפַאש

 -רַאֿפ ןיא ךײרקנַארֿפ ןיא ןבעל-רוטלוק
 עקילָאמַא ערעזדנוא ןוֿפ םעד וצ ךיילג

 ,םערָא ןוא סָאלב ךָאנ ןעמייה עטלַא
 ,טכַארטַאב ןיא רעבָא טמענ ןעמ ןעוו
 זא ןוא ָאד ןיא בושי רעד ןיילק יװ

 קילדנעצ רָאּפ ַא טלַא לּכה ךסב זיא רע

 -סניגמוא ערעדנַא המכו המכ ןוא רָאי
 עשידיי סָאד טָאה ,ןעגנוגנידַאב עקיט
 עקיזיר טימ טזײרּפשעג ןבעל-רוטלוק

 ,טירט
 רוטלוק עשידיי ןוֿפ לטעצ ַא זיא טָא

 ,19239 ןיא ןירַאּפ ןיא סעיצוטיטסניא
 :המחלמ רעד ברע

 -נוטייצ-גָאט ייווצ ןעוועג ןענייז סע
 עקידנטעברַא יד ןוֿפ ןַאגרָא רעד : ןעג
 "טסערּפ עיינ, יד ,ןשטנעמ-סקלָאֿפ ןוא

 ךיוא זיא'ס ."טנייה רעזירַאּפ , רעד ןוא
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 עשידָאירעּפ קילדנעצ ַא ןעגנַאגעגסױרַא

 ,עשיניצידעמ ,עשירַארעטיל ,ןטֿפירש

 -ןכָאװ ןוא ןדנַאברַאֿפ ןוֿפ ןבַאגסיוא

 -עדײשרַאֿפ ןוֿפ ןבַאגסױא-טַאנָאמ רעדָא

 ,ןעגנוטכיר ענ

 עסיורג יירד טריטסיזקע ןבָאה'ס
 -רוטלוק ןלַארטנעצ םייב : ןקעטָאילביב

 םייב ןוא ,עיצַארעדעֿפ רעד ייב ,טַאר

 ןעמַאזוצ ןבָאה סָאװ ,דנַאברַאֿפ םעדעמ

 ,רעכיב טנזױט 13 רעביא טגָאמרַאֿפ

 -עד זיא ערעסערג יירד יד רעסיוא

 -טֿפַאשלעזעג עניילק ייר ַא ןעוועג טלָאמ

 / ,ןקעטָאילביב עטַאוװירּפ ךיוא ןוא עכעל

 ןבָאה טנגעגמוא ןוא זירַאּפ ןיא = |
 -לעוו ןוֿפ ןלוש-בָאגוצ 15 טרינָאיצקנוֿפ
 רעקניל רעד וצ טרעהעג ןבָאה 9 עכ

 יד וצ 6 ןוא גנוגעוװַאב רעוויסערגָארּפ
 , רעטעברַא םעד ,ןעגנוטכיר עשיטסינויצ

 ."רעלָאקס ינָאלָאק; רעד ןוא גניר
 -רַאֿפ יד ייב טריטסיזקע ןבָאה סע

 עכלעוו ןוֿפ ןרָאכ 4 ןעגנוטכיר ענעדייש
 טלייטעגסיוא רעדנוזַאב ךיז טָאה סע
 -טנעצ םייב רָאכ-סקלָאֿפ רעשידיי רעד
 -ָאכ 120 ענייז טימ טַאר-רוטלוק ןלַאר
 טמירַאב ךיז טָאה רעכלעוו ןוא ןטסיר
 -נָאק עכעלטנֿפע ענייז טימ טכַאמעג

 ,ןטרעצ

 -עמלגער טרינַאיצקנוֿפ ןבָאה סע
 -רעווינוא-סקלָאֿפ זייוונטייצ רעדָא קיס
 -9ֿפ רעד ייב ןסרוק טנווָא רעדָא ןטעטיז
 ןוא דנַאברַאֿפ םעדעמ םייב .עיצַארעד

 -ליב ןוא ,טַאר-רוטלוק ןלַארטנעצ םייב

 עשרעדנַא ענעדײשרַאֿפ ייב ןסרוק-סגנוד
 רָאי ייווצ עטצעל יד ןיא ,ןטֿפַאשלעזעג

 -סקלָאֿפ רעד טָאה המחלמ רעד רַאֿפ

 -לוש ןלַארטנעצ םייב טעטיזרעווינוא
 ןייז טימ ייס ,דרָאקער ןגָאלשעג טַאר
 ןייז טימ ייס ,רעליש לָאצ רעטסערג

 -גָארּפ -ןרעל ןטיירב ןוא ןקיסעמלגער
 ,םַאר

 ךיז טָאה רעטַאעט עשידיי סָאד
 ,זירַאּפ ןיא עטכישעג ערעדנוזַאב ריא
 -רַאֿפ ןבָאה רָאי קילדנעצ רָאּפ יד ןיא

 -ָאטַאמַא ןוא עלַאנָאיסעֿפָארּפ ענעדייש
 טליּפשעג קידנעטש ָאד סעּפורג עשיר
 -ַאעט שידיי ןעױבֿפױא טוװאורּפעג ןוא
 -רַאֿפ ןוֿפ ףוס םוצ ךיוא טָאה ָאד.רעט
 רעטָאֿפ רעד ,טרעדנוהרָאי םענעגנַאג
 ךיז ,ןדַאֿפדלָאג ,רעטַאעט ןשידיי םנוֿפ

 -רעדנַאװ ןרעווש ןייז ףיוא טלעטשעג
 -ֿפיוא זירַאּפ ןיא טוואורּפעג ןוא געוו
 טָאה 1902 וזיב ,טלעצעג ןייז ןלעטש
 -ורּפ ענייז טרזחעגרעביא ןעדַאֿפדלָאג

 ןגעק ךעלטעלב ןבעגעגסױרַא ,ןווא

 עטשרע יד ןֿפרָאװעג ןוא רעטַאעט-דנוש
 רעד .רעטַאעט-טסנוק ַא ןוֿפ ךעלדנרעק

 טרַאה וצ ןעוועג רעבָא ךָאנ זיא ןדָאב
 ןענייז ןעגנוצָארּפש יד ןוא יור ןוא
 רָאי קילדנעצ טימ ןעגנַאגעגֿפױא טציא
 רעשידיי רעזירַאּפ רעד .רעטעּפש
 םייב *טַאיֿפ; רעד ,רעטַאעט-דרַאגנַאװַא
 רַאֿפ ןוֿפ ןרָאי יד ןיא טָאה .ר .ק .צ
 רַאֿפ געוו ַא ןטָארטעגסיױא המחלמ רעד
 ךעלטֿפַאשלעזעג - לענָאיסעֿפָארּפ ַא

 ןקידסלָאמעד ןרעסיוא .רעטַאעט-טסנוק
 עכעלטע טריטסיזקע ןבָאה ?טַאיֿפ;
 -לשזעג ערעדנוזַאב יד ןיא ןזיירק-מַארד
 ,ןטֿפַאשנַאמסדנַאל ןוא ןטֿפַאש

 לטעצ םעד וצ ןבעגוצ ךָאנ ףרַאד'מ

 סעיצוטיטסניא-רוטלוק עגיה יד ןוֿפ
 ,ןלַאז -ןעייל ,ןבולק-רוטלוק עקילָאצליֿפ
  -רוטלוק עטֿפָא יד ,סעיצקעס-קיזומ
 יד ןוא סעזערּפמיא-רוטלוק ןוא ןטנווָא

 -רעביירש עשירעֿפעש ןוא עוויטקַא
  ,טַאר-רוטלוק ןלַארטנעצ םייב עּפורג

 וצ ןביוהעגנָא טַאהעג ןיוש טָאה עכלעוו
 ןוא ןדָאב ןגיה ןוֿפ הקיני ריא ןעיצ
 -סױרַא ןזיוװַאב 1922 ןיא טָאה עכלעוו
 -רָא ןשירַארעטיל םענעגייא ןַא ןבעגוצ
 טָאה 1935 ןיא ."ברעמ ןטיור, םעד ,ןַאג
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 רעזירַאּפ , םעד ןבעגעגסױרַא עּפורג יד
 ."לַאנרושז

 ןוֿפ רעטנעצ ַא ךיוא זיא זירַאּפ

 טסנוק רעשידיי ןוא רעלטסניק עשידיי

 םעד ץנַאלג ןרעדנוזַאב ַא וצ טיג סָאװ

 , ,ָאד ןבעל ןשידיי
 -המחלמ רעד רַאֿפ ןוֿפ גנוניורק יד

 ןָא זיא טעטיויטקַא-רוטלוק רעקיד

 -עלטלעװלַא רעטשרע רעד ןעוועג קֿפס

 ןוֿפ ,.סערגנָאק:רוטלוק רעשידיי רעכ

 -עגסיורַא זיא בושי רעזירַאּפ םעניילק

 -רוטלוק ןוֿפ ויטַאיציניא יד ןעגנַאג

 רעד ןרָאװעג טגיילעג זיא ָאד .סערגנָאק

 -רוטלוק ןוֿפ ןייטש-טנורג רעטשרע
 -רוטלוק רעד ןעוועג זיא סָאװ ,טייהנייא

 םעד טיירגעגוצ טָאה רעכלעוו .טנָארֿפ
 ,סערגנָאק-רוטלוק

 המחלמ רעד רַאֿפ ךיוא זיא זירַאּפ
 -טנעצ רעד ןוֿפ טרָא-ץיז רעד ןעוועג

 רַאֿפ ןיוש טָאה ױזַא ."ףוקיא; ןוֿפ עלַאר

 ןרעוװ וצ ןביוהעגנָא זירַאּפ המחלמ רעד

 .רעטנעצ-רוטלוק רעשידיי ַא

 ןברוח רעד
 ףעד ןעוװעג ןיא ףיט ןוא טיירב

 םערוטש רעשיצַאנ רעד סָאװ ,ןברוח

 -לוק רעזדנוא ףיוא טכַאמעגנָא ָאד טָאה

 -נָאו עשיטסירעלטיה יד .,דלעֿפ-רוט

 -שעצ ,טעטכינרַאֿפ ץלַא ןבָאה ןלַאד

 טכַאמעג ןוא טרעדליּפעגסיוא ,טרעט

 ,ןינב-רוטלוק רעזדנוא ןוֿפ שַא גרַאב ַא

 -ידיי רעד ןוֿפ לייט עסיורג ַא ןבָאה ייז

 עמַאס יד ,ךײרקנַארֿפ ןיא עטילע רעש

 ,רעביירש יד ןשיוװצ עטסשירעֿפעש

 -טסנוק רערעל ,ןטסיטרַא ,רעלטסניק

 טרָא ןֿפױא ָאד טעדרָאמעגסיוא רעוט

 -ייז ייז ואוו ,עיצַאטרָאּפעד ףיוא רעדָא

 סעירָאטַאמערק יד ןיא ןעמוקעגמוא ןענ
 -ַאל טיט ערעדנַא ןוא ץיוושיוא ןוֿפ

 .ןרעג

 רעלעטשטפירש ,יקסװַאשרַאװ רזוע

 ןוא "סרעלגומש. ןענַאמָאר יד ןוֿפ רבחמ
 ישא ןייק ןרָאװעג טריטרָאּפעד ,י"טייצ-טינש,
 ןעמוקעגמוא זיא רע ואוו ,1944 ןיא םישטנעיוו

 א ןעוועג זיא עטילע עשידיי יד

 עשטייד יד רַאֿפ טערב-ליצ לעיצעּפס

 ןטָארוצסיוא רעסעב  ידּכ .ןרַאברַאב

 -עג לּכ םדוק ייז ןבָאה קלָאֿפ רעזדנוא

 ,ּפָאק םעד םיא ןעמענרעטנורַא טלָאװ

 ןעגנערבוצרעטנורַא טליצעג ןבָאה ייז

 -ַאש ערעייז טימ ןעמַאזוצ רעֿפעש יד

 לצרָאװ ןטימ ןסיירוצסיוא ןוא ןעגנוֿפ

 -ןָא ןבָאה ייז ,רוטלוק עצנַאג רעזדנוא

 -סקיטרַאנדײשרַאֿפ יד וצרעד ןדנָאװעג

 עשינָאלוװייט רעייז סָאװ ,ןעלטימ עט

 ,ןטכַארטוצ טנָאקעג רָאנ טָאה עיזַאטנַאֿפ

 טימ ,םעטסיס טימ טעברַאעג ןבָאה ייז

 ןֿפױא ,עיצַאזינַאגרָא טימ  ,דָאטעמ

 בײהנָא ןוֿפ קידנכַאמ ,רעגייטש ןשטייד

 ןייק ייז ןעייג רימ זַא ,לעטשנָא םעד

 קיטייצכיילג קידנגײלרַאֿפ .ןָא טשינ ךס

 "יורג רעד זַא ,ױזַא ןצענ ענעדײשרַאֿפ

 ןוא טכירעגמוא ןעמוק לָאז ּפַאלק רעס
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 טימ ןקיטרַאֿפּפָא ךיז לָאמ ןייא טימ

 ,זדנוא

 ,ןרעו טנָאמרעד תמא םוצ ָאד לָאז

 רעזדנוא ףיוא ףירגנָא רעטשרע רעד זַא

 -ייד רעד רַאֿפ ךָאנ ןעוועג זיא רוטלוק

 רעד ןוֿפ בייהנָא ןיא ,עיצַאּפוקָא רעשט

 ערענָאיצקַאער יד ,1929 ןיא ,המחלמ

 דנַאטשַאב ןיא ,גנוריגער עשיזױצנַארֿפ

 -עּפש ןבָאה עכלעוו ,רענעכנימ יד ןוֿפ

 -טיה ךײרקנַארֿפ טרעוװילעגסיוא רעט
 -למ יד ןריֿפ וצ טָאטשנַא טָאה ,ןרעל

 טריֿפעג יז דנַאלשטײד ןגעק המח

 רָארּפ עלַא ןגעק ,סַאלק-רעטעברַא ןגעק
 תוחוּכ עשיטַארקָאמעד ןוא עוויסערג

 -ָארּפ רעד ןיא ךיוא טָאה יז ,דנַאל ןיא

 טשינ גנוגעװַאב רעשידיי רעוויסערג

 ענעעזעגנָא ןוא עטכבילַאב יד .ןסעגרַאֿפ

 טלָאמעד זיא ?עסערּפ עיינ; יד ,גנוטייצ

 -רַאֿפ גנונדרַארַאֿפ גנוריגער ַא טיול

 ןעוועג ןיוש זיא סָאד .ןרָאװעג טכַאמ

 וצ זדנוא רַאֿפ גנונרָאװ ַא ןוא ןכייצ ַא

 ,טנָאקעג רָאנ טָאה ןעמ סָאװ .ןעועטַאר

 ךיז ןעמ טָאה סעיצוטיטסניא יד ןיא

 "וזרעטנוא עשיאייצילַאּפ ףיוא טכירעג

 ןטסערַא ןדיימוצסיוא ידּכ ןוא ןעגנוכ

 טָאה'מ .ןסָאלשעג ןיילַא ייז ןעמ טָאה

 ןוֿפ לייט ַא ןגָארטוצסױרַא ןזיװַאב ךָאנ

 ןענייז סָאװ ,ןטנעמוקָאד .,ןוויכרַא יד

 "וקעגמוא רעטעּפש לייט ןטסערג םוצ
 רעד ברע רעטניוו ןיא ךָאנ זיא'ס .ןעמ

 -סיורַא םייהעג ןיא ןעגנולעג עיצַאּפוקָא

 -ַאבסיוא ןוא לַאקָאל ריא ןוֿפ ןריֿפוצ

 ןלַארטנעצ ןוֿפ קעטָאילביב יד ןטלַאה

 -נַאג יד זיא קיטייצכיײילג .טַאר-רוטלוק

 גנוגעווַאב עוויסערגָארּפ עקניל עצ

 טעטילַאגעלמוא ןיא ןעגנַאגעגרעביא

 -לעזעג-שיטילָאּפ רעד וצ לעלַארַאּפ ןוא

 -סיב יז טָאה טייקיטעט רעכעלטֿפַאש

 -נוא ןַא ןריזינַאגרָא ןעמונעג זייווכעל

 סָאװ ,טעברַא - רוטלוק עשידרערעט

 "עגסיוא רעמ גָאט ןדעי טימ ךיז טָאה
 ,טײרּפש

 -שרע רעד ןענישרעד זיא סע ןעוו
 םבייהנָא ןיא ,טערקעד רעשטייד רעט
 עשידיי עלַא ןכלעוו טיול ,עיצַאּפוקָא
 .-שעג טֿפרַאדעג ןבָאה סעיצוטיטסניא
 -נָאק ןגעמרַאֿפ רעייז ןוא ןרעוו ןסָאל

 ךעלטנגייא ןיוש זיא ,ןרעוו טריקסיֿפ
 ןכַאמרַאֿפ וצ ךס ןייק ןעוועג טשינ
 ןרָאװעג טרידיווקיל ןענייז עטצעל יד
 ןבָאה סָאװ .,ןענַארָאטסער:-סקלָאֿפ יד
 -נוטכיר עלַא ייב טעמּכ טרינָאיצקנוֿפ

 .ןעג

 ןעמוקעג זיא ּפַאלק רעטשרע רעד

 םעד ןעגנורינרעטניא עסיורג יד תעב
 5000 טָאה'מ ןעוו ,1941 ,יַאמ ןט4
 -ּפָא ,טנעמעלע ןגנוי ַא ,ןדיי רעזירַאּפ

 ןוֿפ ןרעגַאל עטנַאקַאב יד ןיא טקישעג

 ןשיווצ .עיויטיּפ ןוא דנַאלָאר ַאל ןַאב
 עסיורג ַא ןעוועג זיא עטרינרעטניא יד
 ,ןטסיטרַא ,ןטסילַאנרושז ,רעביירש לָאצ
 טלָאמעד ןוֿפ ,רעלטסניק ןוא רערעל

 -וטיס עיינ ַא ןֿפַאשעג ןיוש ךיז טָאה
 1942 רעמוז זיב ןעמ טָאה ךָאד .עיצַא
 עיצַאוטיס רענעֿפַאשעג יינ רעד ץָארט

 -ַאב ןטיהסיוא ןוא ןטלַאהנייא טנַאקעג

 -רוטלוק רעזדנוא טייהרענרעטלַאה

 טימ טנָאקעג ךָאנ ךיז טָאה'מ .ןגעמרַאֿפ
 ,ןקעטָאילביב ענעֿפָא ןגעוו .ןצונַאב םיא -

 ןוא ,ןרָאכ ,רעטַאעט .,ןזעוו-לוש ןגעוו

 טָאה סעיצוטיטסניא-רוטלוק ערעדנַא

 טנָאקעג טשינ דייר ןייק טלָאמעד ןיוש
 ןוא ןרָאװעג טמוטשרַאֿפ זיא ץלַא ,ןייז

 ןיא ןייש רעקיטכיל רעד ןוֿפ ּפָארַא זיא
 ןשינעטלעהַאב יד ןיא ,דרערעטנוא
 ןענייז ןקעטָאילביב עכעלטֿפַאשלעזעג
 ,ןרָאכ ,רעטַאעט .ןרָאװעג ןטלַאהַאבסיױא
 -נֵא ןוא ןטעטיזרעווינוא-סקלָאֿפ ,ןלוש

 ןוֿפ ךיז ןבָאה סעיצוטיטסניא ערעד
 ךָאנ טָאה'ס ,טזײלעגֿפױא טַאהעג גנַאל
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 טַאהעג טשינ דָאירעּפ םעד ןיא רעבָא

 שידיי .ןושל עשידיי סָאד ןדנואװשרַאֿפ

 -יימ עשידיי ןיא ןעגנולקעג ךָאנ טָאה

 שידיי ַא טנעיילעג ךָאנ טָאה'מ ,רעל

 -ידיי סָאד זיא לָאמנייק : רעמכָאנ .ךוב

 ןעוועג טשינ בושי רעזדנוא ןיא ךוב עש

 טָאה'ס ןוא .טכוזעג ױזַא ,טבילַאב ױזַא

 רעכיב ַא טלעטשעגנייא טלָאמעד ךיז

 .קעטָאילביב רעדנַאװ ןימ ַא ,שיוטסיוא

 ָאילביב ןוֿפ רעכיב ענעבילברַאֿפ יד

 -ירּפ ךיוא ןוא רענעייל יד ייב ןקעט

 ןוֿפ ןרילוקריצ ןגעלֿפ רעכיב עטַאװ

 ךיז טגעלֿפ ןעמ .ןרעדנַא םוצ םענייא

 טייצ וצ טייצ ןוֿפ ןּפַאכּפָארַא וליֿפַא

 קעטָאילביב ַא ןוֿפ שינעטלעהַאב ַא ןיא
 סגנואיורטרַאֿפ ַא ךיז טײטשרַאֿפ ---

 -סױרַא טגעלֿפ ןעמ ןוא -- שטנעמ

 .רעכיב לקעּפ ַא תודוס דוסב ןעגנערב

 שטנעמ - סגנואיורטרַאֿפ רעבלעז רעד

 ןגָארטּפָא קירוצ ךָאנרעד סע טגעלֿפ

 .ןעגנולעטשַאב ערעדנַא ןעגנערב ןוא

 ןוֿפ דָאירעּפ םעד-טָא ןיא זיא ױזַא

 סָאד עיצַאּפוקָא---רָאי ייווצ עטשרע יד

 -רַאֿפ ףיוא ןעגנַאגעגנָא ןבעל-רוטלוק

 "עג ןיא ןגעלֿפ סע .םינֿפוא ענעדייש

 -לוק עניילק ןעמוקרָאֿפ וליֿפַא ךָאנ םייה
 -ָארּפ עקניל יד .ןעגנולמַאזרַאֿפ-רוט

 -ַאמעטסיס טָאה גנוגעווַאב עוויסערג

 -רַאֿפ טריזינַאגרָא סיירעביא ןָא ,שיט

 ןוא ןסרוק:סגנודליב  עקיטרַאנדיײש

 טּפוהרעביא ןזיירק עשיטסיסקרַאמ

 -םורד רעד ןיא ןוא .טנגוי רעד רַאֿפ

 ןֿפױא געיעג רעדליוו רעד ואוו ,ענָאז

 ,רעטעּפש ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןדיי

 ךס ַא טרינַאיצקנוֿפ ץלַא סָאד טָאה

 טלגנַארעג ךיז טָאה רוטלוק יד ,רעגנעל

 רעדעי יוװ ױזַא טיוט ןוא ןבעל ןשיווצ

 ייינ רעדעי ,ףירגנָא רעיינ רעדעי ,דיי

 ןשידיי ןֿפױא אנוש םנוֿפ ּפַאלק רע
 -עג סָאמ רעבלעז רעד ןיא טָאה ןבעל

 רעטכיד-רעדניק ,ןיקסילּפ דוד
 ינָאק ןיא טקישעגּפָא .1924 טניז זירַאּפ ןיא

 זיא רע ואוו ,יסנארד ןיא רעגאל-עיצארטנעצ
 ןעמוקעגמוא

 -נוא ןוא ןבעל קיטסייג רעזדנוא ןֿפָארט

 ,ןגעמרַאֿפ-רוטלוק רעזד

 רעזדנוא ףיוא ןברוח רעסיורג רעד

 ןטימ ןעמַאזוצ ןעמוקעג ָאד זיא רוטלוק

 ןיא ןעוו ,ילוי ןט16 ןצרַאװש ןטנַאקַאב

 טריטסערַא לָאמ ןייא טימ ןענייז זירַאּפ

 -טיוט יד ןיא ןרָאװעג טקישעגּפָא ןוא
 ןוא ןעױרֿפ רענעמ ,ןדיי 20,000 ןרעגַאל

 יו טקנוּפ .עקנַארק ןוא עטלַא ,רעדניק

 ןוא טירט ןדעי ףיוא זיא ןדיי ןדעי רַאֿפ

 זיא ױזַא ,רַאֿפעג-טיוט ןעוועג טירש

 םוטעמוא רוטלוק רעזדנוא רַאֿפ ךיוא

 ,גנוטָארסױא ןוא גנַאגרעטנוא ןעוועג

 רערעטצניֿפ ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע

 טימ זיא סָאװ ,דָאירעּפ רעקיטולב ןוא

 -עטצניֿפ גָאט ןדעי טימ ,העש רעדעי

 .ןרָאװעג רעקיטולב ןוא רער

 ךס םוצ רעביא ןעייג רימ רעדייא

 רעד ןשיװצ טינש ןקיטולב ןוֿפ לּכה

 ןענָאמרעד ָאד רימָאל ,עטילע רעשידיי
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 טרעקָאלעג ןבָאה סָאװ .ןרַאֿפעג יד
 ןוא טרָאװ ןקידעבעל ןשידיי ןֿפױא
 ,טרָאװ ןטקורדעג ןשידיי ןֿפױא

 קידנעטשלוֿפ זיא ןדער שידיי סָאד
 ןיא ןדיי יד ןשיװצ ןדנואוושרַאֿפ
 -עוו עכלעזַא ןשיװצ וליֿפַא ,ךיירקנַארֿפ

 -נעטש זיא סע ךַארּפש עקיצנייא סנעמ
 ,שידיי ןעוועג קיד

 ןדיי ענעבילבעגנבעל טֿפלעה יד

 ,טעװעטַארעג ךיז ןבָאה ךײרקנַארֿפ ןיא
 קידנטלַאהַאבסיוא ,טנַאקַאב זיא'ס יו
 -ַאב רעשידייטשינ רעד ןשיווצ ךיז
 יד ץזָאלרַאֿפ טָאה ןעמ .גנורעקלעֿפ
 -עגּפָארַא טָאה'מ ,טנגעג יד ,גנוניואוו
 ןֿפרָאװעגּפָארַא ,סעטַאל עלעג יד ןעמונ
 טָאה'מ ,רעיילש ןקילָאמַא םעד .ךיז ןוֿפ

 סלַא ,ןטרָאּפסַאּפ עשלַאֿפ ףיוא טבעלעג
 ןקרעט ,ןרַאגלוב ,ןקַאילָאּפ ,ןזױצנַארֿפ
 .יוג ַא יװ ןעזוצסיוא ץלַא ןָאטעג ןוא
 -עג ןענייז ןעױרֿפ עשידיי עלַא טעמּכ
 -שג זיא'ס ,"סנירעירַא; עדנָאלב ןרָאװ
 ,ץלַא ןוֿפ ףיױלטנַא-טעוװעג ןימ ַא ןעוו
 וצ ידּכ ,ןיילַא ךיז ןוֿפ ,סנגייא סָאװ
 ששידיי ,ןבעל עטעקַאנ סָאד ןעװעטַאר
 ןוא .ןייר-ןדיי ןרָאװעג ןענייז סעיטרַאק
 עטנַאקַאב עטוג עטלַא ,ןדיי ייווצ ןעוו
 ןֿפױא ןענעגעגַאב קילעֿפוצ ךיז ןגעלֿפ
 םעד ןעײרדּפָא רערעדעי טגעלֿפ ,סַאג
 קילב רעקיטכיזרָאֿפ טשינ ַא ידּכ ,ּפָאק

 טרָאװ ַא רָאג רעדָא טסעשז ַא רעדָא
 ,םַאטשּפָא םעד ןטַארַאֿפ טשינ ןלָאז

 זיא'ס :דָאזיּפע ַאזַא ךימ ןָאמרעד ךיא
 ינוי ןט7 ןכָאנ געט עטשרע יד ןעוועג
 -ריַּפוקָא רעד ןיא ןדיי עלַא ןעוו ,2
 "עג ןבָאה ענָאז רעשיזוצנַארֿפ רעט
 ןיוש זיא,ס .עטַאל עלעג יד ןָאטנָא טזומ

 ןוֿפ ךָארב ןסיורג םוצ טנעָאנ ןעוועג
 ןיא טליֿפעג ןיוש טָאה'מ ,ילוי ןט6

 -סירעלטיה ןוֿפ ןכָאֿפ סָאד טֿפול רעד
 רעבָא ךיז טָאה'מ .תומה ךאלמ ןשיט

 -מוא סָאד זַא ,ןלעטשרָאֿפ טנָאקעג טשינ |

 -יורג ןוא לַאטורב ױזַא ןייז לָאז קילג

 עלעג יד ןָאטעגנָא ךיז ןדיי ןבָאה .םַאז
 ,ץלָאטש טימ ןגָארטעג יז ןוא עטַאל

 ןגרָאמירֿפ סגנילירֿפ ַא םענייא ןיא

 רעזירַאּפ ַא ףיוא ןגעקטנַא ןָא רימ טייג
 טימ ןייטשלוש השמ רעטכיד רעד ,סַאג
 טײקילעֿפגרָאז טימ ,עטַאל רעלעג ןייז

 א .טסורב ןייז ףיוא טקיטסעֿפעגוצ
 סע יװ ,רעצלָאטש ַא ,רעקידלכיימש
 -עג קילג עטסערג סָאד םיא טלָאװ
 ןטימ טסורב יד קידנקורסױרַא ,ןֿפָארט
 טלָאװ רע יוװ ,סיױרָאֿפ ןרעטש ןלעג |

 טלָאװעג טלעוו רעצנַאג רעד רַאֿפ סָאד
 טרַאה ןעמוקעגנָא רימ רע זיא ,ןזיײװַאב
 טשינ גנַאל ןוֿפ ןיוש ןיב ךיא .ןגעקטנַא
 עטַאל יד ,עשידיי סלַא ןעגנַאגעגנָא
 טעברַא ןיימ בילוצ ןוא ןגָארטעג טשינ
 גנוגעוװוַאב רעשידרערעטנוא רעד ןיא
 -ייק טימ ןלעטשּפָא ךיז טרָאטעג טשינ

 ןדי א טימ טּפיוהרעביא .: ,םענ
 שינעגעגַאב עקידגנילצולּפ רעזדנוא

 -עג זיא עטַאל עלעג יד ןָאטנָא ןכָאנ
 ןבָאה רימ זַא ,לוֿפסגנוקריװ יױזַא ןעוו
 ,טנעה יד טקירדעג לענש ףיוא ךיז

 ןוא רעטרעװ רָאּפ ַא טשיוטעגסיוא
 ,געוו ןייז ןיא רערעדשי קעװַא

 . שידיי ןייק טדערעג טשינ טָאה'מ
 טשינ וליֿפַא רָאנ ,סַאג ןֿפױא רָאנ טשינ
 -רַאֿפ ןוא רעגנע רעד ןיא ,בוטש ןיא
 ארומ טָאה'מ .שינעטלעהַאב רענעֿפרָאװ

 ןרעו וצ טרעהרעד טשינ טַאהעג
 ,טנעוו יד רַאֿפ טַאהעג ארומ טָאה'מ
 ןזָאלבעג ןַאד טָאה סָאװ ,טניװ ןרַאֿפ

 "יואוו עטציײהַאב טשינ עטלַאק יד ןיא
 -ַאֿפ א ןיא רע טָאה'ס ןעוו .ןעגנונ
 ןוא טנײרֿפ ןשיווצ רעדָא ,זיירק עילימ

 ךיז טײקיטכיזרָאֿפמוא בילוצ עטנַאקַאב
 טָאה טרָאװ שידיי ַא טימ ןסירעגסױרַא
 עזייב םיא ףיוא טלעטשעגסיוא ןעמ |
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 טייהרעליטש םיא קידנענרָאװ .,ןגיוא
 ןסיורג ַא ןָאטּפָא ןעגנַאגעג טלָאװ רע יו
 -ליוו רעשיצַאנ רעד טָאה ױזַא .טַארַאֿפ
 טמוטשרַאֿפ קידנעטשלוֿפ ןועגיש רעד
 עקידעבעל עשידיי סָאד טקירדרעד ןוא
 ,טרָאװ

 ןֿפָארטעג טָאה לרוג רעבלעז רעד

 טָאה סָאװ ,דיי רעדעי .ךוב עשידיי סָאד
 טָאה ןבעל ןייז ןעװעטַארּפָא טלָאװעג
 -ּפָא גנערטש ףרַאד רע זַא ,טסואוועג
 ,םיניד עשינַארַאמ לָאצ עסיורג ַא ןטיה
 -ַאב זיא םיניד עקיזָאד יד ןוֿפ ענייא
 ןוא גנוקינייר ַא ןריֿפכרוד ןיא ןענַאטש
 טלקמ םוקמ םעיינ ןייז ןוֿפ ןקיטײזַאב
 .טייקשידיי ןיא טנָאמרעד סָאװ ,ץלַא

 ןעוו ,ןלַאֿפ רועיש ַא ןָא ןעוועג ןענייז'ס
 -רַאֿפ ןעמ טָאה ןעגנוקינייר עכלעזַא ייב

 רעכיב עשידיי עלוֿפטרעװ ךס ַא טנערב

 -טײקיטכיזרָאֿפ בילוצ ךיוא ןענייז'ס --
 ךס ַא ןרָאװעג טנערברַאֿפ ןעלטימ

 רָאנ טשינ ןוא רעכיב עשיטסיסקרַאמ
 ' ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ןדיי ייב

 טרילוקריצ ךעלרעהֿפיואמוא טָאה'ס
 -עלמוא עקיטרַאנדײשרַאֿפ ַא ןוא ךס ַא

 טגעלֿפ סָאװ ,רוטַארעטיל עשידיי עלַאג
 -נזיוט ןוֿפ ןרעוו טנעיילעג ןוא ןייגרעד
 ןלעװ רימָּפיװ ,ןדיי רעטנזיוט ןוא רעט
 -יל עלַאגעלמוא יד .ןעז רעטייוו סָאד

 טכַאמעג ןעוועג רעבָא זיא רוטַארעט
 זַא ,טַאמרָאֿפ םעניילק עליצעּפס ַא ןיא

 -ַאבסיוא טנָאקעג טכייל יז טָאה ןעמ
 "רַאֿפ רעדָא ךָאל ןטסגנע ןיא ןטלַאה

 טונימ רעטצעל רעד ןיא וליֿפַא ןטכינ

 ,טנעיילעגרעביא טָאה'מ .רַאֿפעג ַא ןוֿפ
 ןטייוצ ַא םייהעג ןיא ןבעגעגרעביא
 ןעו ןוא טנָאקעג טָאה'מ ביוא ,ןדיי
 רעדָא ןעמעװ טַאהעג טשינ טָאה'מ
 סָאד ןעמ טָאה ,ןָאט סָאד טנָאקעג טשינ
 טנערברַאֿפ ןענעיילרעביא ןכָאנ ךיילג

 .עיצַאקיבוא ןיא טזָאלעגּפָארַא רעדָא

 ןיקסיכפ דיוואד

 רעדיל ךוב סניקסילּפ דוד ןוֿפ טַאלב "רעש
 זירַאּפ ןיא ןענישרעד ,"עכולעמ עשרעדניק,

 1931 רָאי ןיא

 ןטלַאהַאב וצ רערעווש רעבָא זיא ךוב ַא

 זיא ,ןטכינרַאֿפ וצ רַאֿפעג ַא ןיא ןוא

 ןרינגיזער וצ ןעוועג ןעגנואווצעג ןעמ

 ,ךוב שידיי ַא ןוֿפ

 ןיא ןעגנַאגעגכרוד זיא ךוב סָאד

 -עלטיה רעד ןוֿפ ןרָאי ערעטצניֿפ ענעי !

 תעבש עבלעז יד טֿפַאשרעה רעשיטסיר
 ןעגנַאגעגכרוד זיא'ס יו םונהיג ירודֿמ
 עשידיי רעטנזיוט ליֿפי .דיי רעדעי
 ןרָאװעג טעטכינרַאֿפ סע ןענייז רעכיב
 -קנַארֿפ ןוֿפ ןרָאװעג טריֿפעגסיױרַא ןוא
 רעד ביוא ,דנַאל רעלטיה ןיא ךייר

 עכעלטֿפַאשלעזעג יד ןוֿפ לייט רעטסערג
 ןעוועג סיורָאֿפ ןוֿפ ןענייז ןקעטָאילביב

 -ּפָא ןֿפוא ַאזַא ףיוא ןוא ןטלַאהַאבסיוא
 -עגניײרַא ןענייז .ןרָאװעג טעװעטַארעג
 לָאצ ַא ןָא טנעה עשטייד יד ןיא ןלַאֿפ
 -סיוא .,ןקעטָאילביב עשידיי עטַאוװירּפ

 עשידיי יד ןוֿפ ןעגנוניואוו יד קידנביור
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 ןגעלֿפ סָאװ ,יד ןוֿפ רֶעדָא ,עטריטרָאּפעד

  טשינ ידּכ ,ןעגנוניואוו יד ןזָאלרַאֿפ
 יד ןבָאה ,ץענידרָאמ ןיא ןלַאֿפוצנײרַא
 -נזיוט רעקילדנעצ ןעמונעגטימ סיצַאנ
 ןבָאה ייז ןוֿפ ליֿפ .רעכיב עשידיי רעט
 ןוא דנַאלשטייד ןייק טריֿפעגסױרַא יז
 ןיא ןקעדטנַא םייב ,קירוצ רָאי ַא טימ
 עטביורעגסיוא יד ןצַאלַאּפ עשיצַאנ
 "עג ןעמ טָאה ,רעמיטכייר עשיזיוצנַארֿפ
 ןוֿפ רעכיב עשידיי רעטנזוט ןענוֿפ
 יד ןוֿפ לייט עסיורג ַא .ךײרקנַארֿפ
 "וצ זיא רעכיב עשידיי עטביורעגסיוא
 סנגעמרַאֿפ עשידיי ערעדנַא טימ ןעמַאז
 ןרױלרַאֿפ רעדָא ,ןרָאװעג טעטכינרַאֿפ
 ױזַא .אֿפוג ךײרקנַארֿפ ןיא ןעגנַאגעג
 ךָאנ ,רעטניוו ןטשרע םעד ןעמ טָאה
 רעד תעב ,זירַאּפ ןוֿפ גנואיירֿפַאב רעד
 טָאה ענַאװקעס רעד ןוֿפ גנוצײלֿפרַאֿפ
 ףיוא ןסָאגרַאֿפ טָאטש-טּפיױה רעד ןיא
 . ןענייז'ס ואוו ,ןזימער יד ןגערב עריא

 ,סנגעמרַאֿפ עשידיי ןעוועג טלמַאזעגנָא

 ןזיװַאב טשינ ןבָאה ןשטייד יד סָאװ

 רועיש ַא ןָא ןענוֿפעג ,ןריֿפוצסױרַא

 ןענייז ייז .רעכיב עשידיי טימ סנטסַאק

 ,טלױֿפרַאֿפ ןוא טקייוועצ ןעוועג ןיוש

 ןצַאשוצּפָא ךעלגעמ טשינ זיא'ס

 יד סָאװ ןעגנוֿפַאש ןוא רעמיטכייר עלַא

 טעטכינרַאֿפ ָאד ןבָאה ןרַאברַאב עשטייד

 לייוו ,דנַאל-יצַאנ ןיא טּפעלשרַאֿפ ןוא

 ןענייז םיתיב-ילעב ןוא רעֿפעש ערעייז
 ןרױלרַאֿפ ןענייז'ס .ָאטשינ רעמ ןיוש

 עלוֿפטרעװ ןרָאװעג טעטכינרַאֿפ ןוא

 -וקעגמוא עגיה יד ןוֿפ ןטּפירקסונַאמ

 -סַאלּפ רועיש ַא ןָא ןוא רעביירש ענעמ

 -סיוא ןענייז סָאװ ,קרעוו-טסנוק עשיט

 ןוֿפ סעילעטַא יד ןוֿפ ןרָאװעג טביורעג
 . "רַאֿפ ןענייז סע .רעלטסניק עשידיי יד
 -רַא עקיטרַאנדײשרַאֿפ ןעגנַאגעג ןריול

 ןטסערג םעד .ןטנעמוקָאד ןוא ןוויכ

 ןשיווצ טכַאמעגנָא ייז ןבָאה רעבָא ךָארב

 -עגסורַא ןענייז סע ,אֿפוג רעֿפעש יד

 יד ןוֿפ .12 ןענַאד ןוֿפ ןרָאװעג ןסיר

 ןוֿפ רעביירש עטסניײֿפ ןוא עטסוויטקַא

 -ַאב רעד :עּפורג רעביירש רעגנוי רעד

 "ומ רעטכיד ןוא טסילַאנרושז רעטבַאג

 -ַאנרושז רעטנַאקַאב רעד ,רעלדַאנ עינ

 דוד רעוט רעכעלטֿפַאשלעזעג ןוא טסיל

 -ירק-טסנוק ןוא ןירעלָאמ יד .רענטוק

 רעביירש יד ,ַאקסלַאוװָאק הנח ןירעקיט

 דוד .,ןַאמרעקעב ןרהַא רעטכיד ןוא

 ,רעקוצ לסָאי ,ףרָאדנעצ ,ןיקסילּפ

 ךורב ,ןַאּפש לקנַאי ,ןַאגַאק ענווַאלכ
 יד ,יקסלע ,יקסוװָאלַאשזד .,ַארוגָאניװ

 עקרָאיװעיװ רעביירש עטנַאקַאב ייווצ

 -ַאנרושז רעד .,יקסווַאשרַאװ רזוע ןוא

 -ַאנרושז ךס ַא ךָאנ ןוא קישזריש טסיל

 ןוא רעוט-רוטלוק ,רעלטסניק ,ןטסיל

 .רעוט עכעלטֿפַאשלעזעג

 רעקיטולב רעד ןוֿפ רָאי ןדעי טימ

 טימ ,טַאנָאמ ןדעי טימ ,טֿפַאשרעה

 יד ןענייז גָאט ןדעי טימ .ךָאװ רעדעי

 -לָאג יד ,רעמַאזיורג ןרָאװעג ןטסולרַאֿפ

 זיא רוטלוק רעזדנוא ןוֿפ טייק ענעד

 ןיא .ןרָאװעג ןסירעגרעביא טשינ רעבָא

 -וא ןעוו ,ןעגנוגנידַאב עקידארומ יד

 -עג-טיוט יד טרעקָאלעג טָאה םוטעמ
 גָאט ןדעי טָאה ןבעל סָאד ןעוו ,רַאֿפ

 יד ןיא ןיא ,רָאה ַא ףיוא ןעגנָאהעג

 ןשינעטלעהַאב יד ןיא ,ןדרערעטנוא

 -ַאל עיצַארטנעצנָאק יד ןיא וליֿפַא ןוא

 -רוטלוק עקידרדסּכ ַא ןעגנַאגעגנָא ןרעג

 ,טעטיוויטקַא

 עלַאגעלמוא ןַא טריטסיזקע טָאה סע

 -וטקעלעטניא עשידיי ןוֿפ עיצַאזינַאגרָא

 זיב טריֿפעגנָא ןעוועג זיא עכלעוו ,עלע

 ךרוד ,1942 יַאמ עדנע ,טסערַא ןייז

 טנַאה רעשיגרענע ןוא רעטינעג רעד

 עשידיי רעקילדנעצ .רעלדַאנ עינומ ןוֿפ

 ןוא רעלטסניק ,ןטַאקָאװדַא ,םיריוטקָאד
 עג ָאד ןענייז עלעוטקעלעטניא ערעדנַא
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 ,סעּפורג עניילק ןיא טריזינַאגרָא ןעוו

 רעד טימ ןעמוקֿפיונוצ ךיז ןגעלֿפ סָאװ

 .ךָאו עדעי עיצַאריּפסנָאק רעקיטיונ

 יד לָאמ רָאּפ ַא טניואוועגייב בָאה'כ

 -ימָאק ןקידנריֿפנָא םעד ןוֿפ ןעגנוציז

 ןיא ןוא עלשוטקעלעטניא יד ןוֿפ טעט

 קידנעטש ףיוא ךיז ןבָאה ןורּכז ןיימ

 -רַאֿפ עסיורג ערעייז טצירקעגנייא

 ,ןטסעמ

 רעד ןוֿפ עיצקַאדער עלַאגעלמוא יד

 ןעמונעגרעטנוא טָאה ?עסערּפ עיינ;

 -רעטַאמ ןלעטשֿפיױנוצ ןוא ןעלמַאז וצ

 ,תוֿפידר יד ןגעוו ןטנעמוקָאד ןוא ןלַאי

 -רַאֿפ וצ ךיז ןרָאװעג טמיטשַאב ןיב'כ

 -עטניא יד ןוֿפ טעטימָאק ןטימ ןדניב

 זדנוא ןגײלוצרָאֿפ ייז ידֹּכ ,עלעוטקעל

 "יז יד ,ןלַאירעטַאמ יד ןעלמַאז ןֿפלעה

 ןעמוקרָאֿפ ןגעלֿפ טעטימָאק ןוֿפ ןעגנוצ
 טסילַאנרושז םעד ייב ןטייצ עטשרע יד

 "קַא ןַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,קישזריש

 ןוא טעטימָאק ןוֿפ דילגטימ רעוויט
 -רָאּפעד ףיוא ןעמוקעגמוא זיא רעכלעוו
 עקיטיונ עלַא ןעמוקַאב בָאה'כ .עיצַאט

 -יטש יירד עניימ ףיוא ןוא ןעגנוזייוונָא
 ריט סקישזריש ךיז טגעלֿפ ןּפַאלק על
 קישזריש .ןענעֿפע קידנעטש רימ רַאֿפ
 וצ ןעמונעגרעטנוא טלָאמעד ךיז טָאה

 ןגעק תוריזג יד ןגעוו עטעקנַא ןַא ןכַאמ
 סע טָאה רע ןוא םיריוטקָאד עשידיי יד
 ךיא ןעוו .טייצ-דרָאקער ַא ןיא טכַאמעג
 קישזריש ךימ טגעלֿפ ןעמוקניײרַא געלֿפ

 ןריֿפנײרַא ןוא טנַאה רעד ייב ןעמעננָא
 רעטצנעֿפ רעד ואוו ,לכיק קיטייז ַא ןיא
 סנעמעוו ןוא ןעגנַאהרַאֿפ ןעוועג זיא
 טימ טצענערגעג טשינ ןבָאה'ס טנעוו
 טנַאקעג טָאה'מ זַא ױזַא ,םינכש ןייק
 '-נעטש טרָאד געלֿפ ךיא .ןדער רעײרֿפ

 -רוב ףסוי רעטקָאד םעד ןֿפערט קיד
 ןוא לשיט ןרעביא ןגיובעגנָא ,ןיטש

 -ַאּפ ךעלקיטש עניילק ףיוא טנכײצרַאֿפ

 : יקסלַאװַאק הנח

 ןיא ,ןליוּפ ,קעװַאלצָאלװ ןיא 1904 ןיא ןריובעג

 ןיא טסנוק טרידוטש .החּפשמ רעשינבר א

 "נָא .1926 ןיא זירַאּפ ןיא ןעמוקעג ,ןילרעב
 .ןעגנולעטשסיוא ענעדײשרַאֿפ ןיא ןעמונעגלייט

 .גנוגעװאב רעשידרערעטנוא רעד ןיא וויטקא
 ,1942 ןיא ןעמוקעגמוא ,1941 ןיא טריטסערא

 -וצ ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא רע .ריּפ

 ,1942 ןיא רעלדַאנ עינומ טימ ןעמַאז

 -נָא ןעוועג זיא רעֿפסָאמטַא עצנַאג יד

 -יויטקַא רעטֿפַאהרעביֿפ טימ ןדָאלעג

 ריּפַאּפ ךעלקיטש עניילק יד ןוא טעט

 -ניא יד ןשיװצ ןגָארטרעדנַאנוֿפ ןגעלֿפ

 ךײרקנַארֿפ ץנַאג ןיא עלעוטקעלעט
 -ַאב ףרַאד סָאװ ,טסייג ןוֿפ טרָאװ סָאד

 ,טייקשיח יד ןֿפמעק

 -רַאֿפ ךיז ןבָאה עלעוטקעלעטניא יד

 -יטנַא עסיורג ַא ןבעגוצסיורַא ןטסָאמ

 ,שיזיױצנַארֿפ ןיא גנוטייצ עשיטסיסַאר !

 רקיע רעד ןרעוו טײרּפשרַאֿפ לָאז סָאװ
 .עלעוטקעלעטניא עשיזיױצנַארֿפ ןשיווצ

 יז טגײלעגרָאֿפ טָאה רעלדַאנ עינומ

 -ָאז טיול "קידלושַאב ךיא, ןסייה לָאז
 זיא גנוטייצ יד .ףורֿפױא ןטמירַאב סַאל
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 ןרָאװעג טיירגעגוצ לָאמ רעקילדנעצ
 לייוורעד .ןעניישרעד טנָאקעג טשינ ןוא
 -עגסיורַא לּפעק םעד רעטנוא ייז ןבָאה

 זיא גנוטייצ אזַא ןעוו .ןיטעלויב ַא ןבעג
 ףסוי ,רעלדַאנ עינומ ןיוש ןענייז סױרַא
 טַאהעג ערעדנַא ןוא קישזריש ,ןיטשרוב
 -ַאנ רעד ןוֿפ לגענ יד ןיא ןלַאֿפעגנײרַא

 יד טָאה ילוי ןט16 ןכָאנ .היח רעשיצ
 -יטנַא יד ןעמונעגרעביא ויטַאיציניא
 טגעלֿפ עכלעוו ,גנוגעוװַאב עשיטסיסַאר

 -קע רעטנזיוט יד ןיא ןקישרעדנַאנוֿפ

 ךרוד גנוטייצ רעד ןוֿפ ןרַאלּפמעז

 -קעלעטניא עשיזױצנַארֿפ יד וצ טסָאּפ

 .עלעוט

 עשידיי יד ןוֿפ טעטימָאק םעד ייב
 -ורגרעביא ךיז טָאה עלעוטקעלעטניא
 -רעטנוא יד וצ טסַאּפעגוצ ךיז ןוא טריּפ
 -ורג רעביירש יד ןעגנוגנידַאב עשידרע
 סלַא ייס שירעֿפעש ןעוועג זיא סָאװ ,עּפ

 רעביירש רעדעי ייס ןוא וויטקעלָאק
 ,רעדנוזַאב

 רעשיטסירעלטיה רעדליוו רעד ןעוו

 ןכיירגרעד ןעמונעג טָאה ץנַאט-םידש
 םעד רַאֿפ טרַאה ,ןועגש ןטסכעה ןייז
 .רעביירש עניילק יד טָאה ,ילוי ןט6

 ַא ןבעגוצסיורַא טיירגעג ךיז עּפורג
 יד ןסייה טלָאזעג טָאה סָאװ ,לַאנרושז
 ןיוש זיא גנוטייצ יד .?עטַאל עלעג;

 ,קורד םוצ ןעוועג קיטרַאֿפ ןצנַאגניא
 ןענייז סָאװ ןלַאֿפכרוד עסיורג רעבָא
 טשינוצ ןבָאה ןעמוקעגרָאֿפ טלָאמעד
 רעצנַאג רעד ןוא ןַאלּפ םעד טכַאמעג

 ןרױלרַאֿפ זיא לַאירעטַאמ רעטיירגעגוצ
 .ןעגנַאגעג
 -עי ןיא ןבָאה רעביירש עשידיי יד = |
 טונימ ןייא ןייק ףיוא ןרָאי עקיליורג ענ
 רעביא ןטעברַא וצ טרעהעגֿפױא טשינ
 ןַאמרעקעב ןרהַא .ןעגנוֿפַאש ערעייז
 ןזייב טעברַאעג ךעלדימרעדמוא טָאה

 -ייז רעביא טסערַא ןייז ןוֿפ גָאט ןטצעל

 ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,רעכיב-גָאט ענ
 -טייוו םעד טָאה ןוא המחלמ בייהנָא ןוֿפ
 ערעדנַא טימ ןבָארגַאב לייט ןטסערג

 סָאװ ןוא ןטרָאג ַא ןיא ןטּפירקסונַאמ
 -מוא ַא יו ןבײלברַאֿפ תורוד רַאֿפ טעוו
 -וקָאד רעשירָאטסיה רערַאבצַאשּפָא
 יד ןוֿפ השורי-רוטלוק ַא יו ןוא טנעמ
 ןייז ןוא ױרֿפ ןייז ןעוו .ןרָאי עקיטולב

 -עד ןעוועג ןיוש ןענייז ןוז רעקיצנייא
 ,ןכָארבעצ ןוא טקיטייוװעצ ,טריטרָאּפ
 שינעטלעהַאב ןייז ןיא טמַאזנײארַאֿפ
 זיב רע טָאה ,לֿפרעד ןֿפרָאװרַאֿפ ַא ןיא
 -עגסיורַא טשינ טונימ רעטצעל רעד
 ,טנַאה ןוֿפ רעדעֿפ יד טזָאל

 טָאה יקסווָאלַאשזד רעטכיד רעד
 ,םעדיוב ַא ףיוא שינעטלעהַאב ַא טַאהעג

 ליזַא-טכַאנ ַא ןענוֿפעג רע טָאה ךָאנרעד
 ' םיא טגעלֿפ ןעמ ואוו ,לבלעוועג ַא ןיא

 טָאה טרָאד .טכַאנ רעד ףיוא ןסילשרַאֿפ
 .רעדיל עטצעל ענייז ןבירשעג רע

 -רעדניק רעקיצרַאה רענעטלעז רעד
 ןביוהעגנָא טָאה ןיקסילּפ דוד רעטכיד
 -ייד יד ןעוו ,רעדיל-סֿפמַאק ןביירש וצ
 רעֿפיט לָאמעלַא ןבָאה סעדרָאה עשט

 רעשיסור רעד ףיוא ןסירעגניײרַא ךיז
 טימ טקיטייוװעג ןיקסילּפ טָאה ,דרע
 טָאה רעדיל רעבָא .םירבא ענייז עלַא
 ןוא טסיירטעג ןבָאה סָאװ ,ןבירשעג רע
 -ַאב יד ןיא רָאנ טשינ ןוא .טקיטומעג
 רָאנ ,ןדרערעטנוא יד ןיא ,ןשינעטלעה
 ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד ןיא ךיוא

 ,ןבירשעג ןעמ טָאה תוסיֿפּת יד ןיא ןוא
 ןוא עקיטסייג עסיורג ןֿפַאשעג ,ןלָאמעג
 ,ןטרעוו-רוטלוק

 -לוש השמ רעטכיד רעטבַאגַאב רעד
 רע ןעוו זַא ,טלייצרעד רימ טָאה ןייטש
 ןיא טרַאּפשרַאֿפ 1941 ןיא ןסעזעג זיא
 טָאה *עטנַאס ַאל ,, הסיֿפּת רעזירַאּפ רעד
 -סיוא עלעקליּפש ַא טימ בייהנָא ןוֿפ רע

 ףיוא רעדיל ענעֿפַאשעג ענייז טצירקעג
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 ,ריּפַאּפ ךעלקיטש עטלַא עטכוזעגּפָא
 טשיאייצילָאּפ ןוֿפ ןדנַאר יד ףיוא רעדָא
 רעבָא ןיוש טָאה רע ןעו .,ןענַאמָאר

 טשינ ךיוא לַאירעטַאמ-ביירש םעד-טָא
 ןיא דיל ַא ןֿפַאש רע טגעלֿפ ,טַאהעג
 -ןסיוא ףיוא ןענרעלסיוא סע ןוא ןורּכז
 געט עצנַאג רע טגעלֿפ ױזַא .קיניײװ
 רעדיל עטריזָאּפמָאק-יינ ענייז ןענרעל
 זיא רע יו ךיילג ןוא קינייוװסיוא ףיוא
 הרוּת ןייז רע טָאה הסיֿפּת ןוֿפ סױרַא
 .ןבירשעגֿפױא הֹּפ לעבש

 -רושז ןוא ןרעלָאמ עלוֿפטנַאלַאט יד

 ןיא טָאה ַאקסלַאװָאק הנח ןיטסילַאנ
 רעגַאל-ַאליל ןיא ןוא ?עטנַאס ,, הסיֿפּת

 -געמ זיא סָאד .געט עצנַאג ןלָאמעג
 ,תוסיֿפּת ןוא ןרעגַאל יד ןיא ןעוועג ךעל -

 -דַא עשיזיוצנַארֿפ ַא ןעוועג זיא-ס ואוו
 יז טָאה טסערַא ןתעב .,עיצַארטסינימ
 ןלַאירעטַאמ עקיטיונ עלַא ןעמונעגטימ
 -סנייֿפ יד ןֿפַאשעג יז טָאה ךָאנרעד ןוא
 רָאנ עקינייא עכלעוו ןוֿפ ןטנווייל עט

 ,זדנוא וצ ןעגנַאגרעד ןענייז
 סרעלדַאנ עינומ ךָאנ םישדח רָאּפ ַא

 -עגנָא זדנוא וצ זיא טױט:-רעריטרַאמ
 -רַאֿפ ךעלטעלב עניילק רָאּפ ַא ןעמוק

 -תוא עקידלרעּפ עטכידעג טימ ןבירש

 עמעָאּפ ַא ןוֿפ ןלייט ןענייז סָאד .ךעלעי

 טָאה רעלדַאנ עינומ סָאװ ,רעדיל ןוא

 ייוצ ןסעזעג זיא רע ןעוװו ןבירשעג
 ןוֿפ הסיֿפּת רעד ןיא טייצ םישדח
 ןוֿפ לײטּפָא םעד ןיא ,"ידימ-שרעש,

 טָאה ןוא סעקינברע ןוא עטּפשמרַאֿפ
 םינּפ .עיצוקעזקע ןייז ףיוא טרַאװעג
 טָאה טיוט ןכעלקערש ןטימ םינּפ לא
 -גוֿפַאש ךיז ןוֿפ טכַארבעגסױרַא ךָאנ רע

 -מוא ןוא ןגעוו ןענוֿפעגסיױא ןוא ןעג
 -ייא ןיא ןקישוצרעביא זדנוא ייז ןגעוו
 טעּפש וצ טנָאקעג טָאה'ס לייוו ,שינעל
 טָאה טונימ עדעי ,גָאט ןדעי לייוו ,ןייז
 ,טיוט ןֿפױא טכירעג ךיז רע

 ןוא עיװיטיֿפ ןוֿפ ןרעגַאל יד ןיא
 טלקיװטנַא ךיז טָאה דנַאלָאר ַאל ןַאב

 -רַא-רוטלוק עכייר ןוא עטגיײװצרַאֿפ ַא
 ...טעב

 -ַאל ייווצ יד ןוֿפ עטרינרעטניא יד
 ןעלמַאז וצ ףור ַא טכַאמעג ןבָאה ןרעג

 ןוא רעקילדנעצ ןוא .רעכיב ייז רַאֿפ

 עשיזױצנַארֿפ ןוא עשידיי רעטרעדנוה
 -ַאב רעשידיי רעד ןשיוצ ןענייז רעכיב
 -עגרעביא ןוא טלמַאזעג גנורעקלעֿפ
 ןַאב ןוא עיויטיֿפ ןיא ןרָאװעג טקיש
 ןבָאה סעקינטעצַאק יד ואוו ,דנַאלָאר ַאל
 .קעטָאילביב-רעגַאל ַא טריזינַאגרָא

 "עג רעביירש יד ןשיווצ ןענייז סע
 ןוא רעקוצ לסָאי ,ןַאגַאק ענװַאלכ ןעוו
 -ניק עקינייא ,ףרָאדנעצ רעטכיד רעד
 ,רעקיזומ ןֹוא ןטסיטרַא ,רערעל ,רעלטס
 ךעלרעהֿפיואמוא ןטרָאד עלַא ןבָאה ייז

 רעקוצ לסָאי ןוא ףרָאדנעצ .,ןֿפַאשעג
 ןטֿפעה עצנַאג ןקישסורַא רדסּכ ןגעלֿפ

 יד ףיוא .רעדיל ןוא ןעגנולייצרעד טימ
 ענעדײשרַאֿפ ףיוא ,ןטנוװָא עשירַארעטיל

 -ייז סָאװ ,סעּפורג-ןרעל ןוא ןעגנורעיײֿפ
 רעגַאל ןיא טריזינַאגרָא ןעוועג ןענ

 ןוא ןטסיטרַא יד ,רעביירש יד ןגעלֿפ

 -ָארּפ עשירעלטסניק ןטיירגוצ רעקיזומ
 ןיא .ָאװינ ןכיוה ַא רעייז ןוֿפ ןעמַארג
 ןַא טריזינַאגרָא ןעועג זיא עיױויטיֿפ
 -ַאש עשיטסַאלּפ יד ןוֿפ גנולעטשסיוא
 יד סָאװ ,ןרעגַאל ייווצ יד ןיא ןעגנוֿפ
 ןעמוקעג זיא ןיילַא עיצַארטסינימדַא
 ןיא ןוא עיױויטיֿפ ןיא --- ןרעדנואווַאב
 -נַארֿפ ַא ןעוועג זיא דנַאלָאר ַאל ןַאב
 -עגנָא רָאנ עיצַארטסינימדַא עשיזיוצ
 ןטסיטרַא יד .ןשטייד יד ןוֿפ טריֿפ
 -עטשרָאֿפ-רעטַאעט ןטיירגוצ ןגעלֿפ
 -עגֿפיױא ןבָאה רעקיזומ יד ,ןעגנול
 -לעמעז רעקיזומ רעד .ןרָאכ טלעטש

 ןוֿפ ךס ַא וצ ןטָאנ ןֿפַאשעג טָאה ןַאמ
 .רעטניא יד סָאװ ,רעדיל סֿפרָאדנעצ
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 טָא ןוֿפ סנייא .ןעגניז ןגעלֿפ עטרינ

 זיא עױויטיֿפ ןוֿפ דיל סָאד, רעדיל יד

 ןוא .ןרעגָאל יד ןוֿפ ןמיה רעד ןרָאװעג

 -יט ליֿפיװ ןוא חוּכ רעקיטסייג ליֿפיװ

 סֿפרָאדנעצ ןוֿפ טצָארּפש ןביולג רעֿפ

 :?עיוויטיֿפ ןוֿפ דיל;

 ןכָארבעג טשינ זיא טומ רעזדנוא

 ןייש רעדנואוו ןבעל סָאד זיא'ס

 ןוחצנ ןיוש ןטייװ ןוֿפ טגנילק'ס
 ,ןיימעג זיא סָאװ ץלַא רעביא

 טנַאמרעד קיטייצכיילג ָאד לָאז ןוא

 סעקינטעצַאק יד ןוֿפ טסעשז ַא ןרעוו

 ,דנַאלָאר ַאל ןַאב ןוא עיװיטיֿפ ןיא

 ןסיורג רעייז ףיוא זייוַאב ַא זיא סָאװ

 ,חוּכ ןשילַארָאמ

 ןיא ןענייז רעגַאל-יסנַארד ןיא ןעוו

 ןרָאװעג טעדרַאמרעד 1941 רעבמעצעד

 ןבָאה ,סעקינברע עשידיי 42 עטשרע יד

 -רעד ןביוא יד ןוֿפ עטרינרעטניא יד

 יז יװ ךיילג ,ןרעגַאל ייווצ עטנָאמ

 עקירעיורט יד טסואוורעד ךיז ןבָאה

 ןשיוצ טלמַאזעג טרָא ןֿפיױא ,העידי

 ןבָאה ייז סָאװ ,טלעג עמוס ַא ךיז

 יד ןוֿפ סעילימַאֿפ יד וצ טקישעגסױרַא

 -ַאדילָאס ןוֿפ ןכייצ סלַא ענעמוקעגמוא

 .טסעטָארּפ ןוא טעטיר

 ךיז טָאה'ס ואוו ,רעגַאל-יסנַארד ןיא
 רָארעט רעד זַא ,ןטכודסיוא טנָאקעג

 -רעד ןעגנוגנידַאב עכעליורג יד ןוא
 ןשטנעמ םעד טשינ וליֿפַא ןכעלגעמ

 -ַאגרָא ןעוועג ךיוא זיא ,ןטכַארט וצ

 טכַאמעג ןענייז'ס ןוא סעּפורג טריזינ

 -ָאק ַא ןריֿפ וצ ןוואורּפ ךס ַא ןרָאװעג

 ,טעברַא-רוטלוק עוויטקעל
 -ַאכ ייווצ ןבעגרעביא ָאד ליוו'כ

 "וי ַא סָאװ ,ןדָאזיּפע עשיטסירעטקַאר

 -גיא רענעזעוועג א ,רבח רעכעלטנג

 -וצ זיא סָאװ ,יסנַארד ןיא רעטרינרעט
 רימ טָאה ץיוושיוא ןוֿפ ןעמוקעגקיר

 ; טלייצרעד

 6. 501560  יטתא א

 לַאוַאש קרָאמ ןופ גנונעכייצ

 רעזירַאּפ ןרַאֿפ לַאגַאש קרַאמ ןוֿפ גנונעכייצ
 ךוב-רוּכזי

 -ַאלינסַארד ןיא זיא 1942--4 עדנע

 עשידיי לָאצ עסיורג ַא ןזעוועג רעג

 -ּפָא ךָאנרעד ןענייז סָאװ ,עכעלטנגוי
 סָאד .ץיוושיוא ןייק ןרָאװעג טקישעג
 -טנגוי לייט ןטסערג םוצ ןעוועג ןענייז
 -לעוו ,סעיצַאזינַאגרָא-סֿפמַאק ןוֿפ עכעל

 ייב ןרָאװעג טריטסערַא ןענייז עכ
 ןָא ןוא ןעוועג ןָא רעבָא ,ןלַאֿפכרוד
 ןוא ןזייווַאב עטקיטכעדרַאֿפ ערעדנַא

 -רַאֿפ טשינ ייז ןעמ טגעלֿפ רעבירעד :

 ןייק ןקיש רָאנ ,טרָא ןֿפױא ןטּפשמ
 -ַאטרָאּפעד ףיוא ךָאנרעד ןוא יסנַארד
 ןּפעלשּפָא :טײטַאב טָאה סָאד -- עיצ
 ,טיוט םעד לסיב ַא

 -סיוא ןסָאלשַאב ןבָאה עכעלטנגוי יד

 רעגַאל ןיא טייצ ?עײרֿפ,; יד ןצונוצ
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 ןענייז סע .םזיסקרַאמ ןרידוטש וצ ףיוא
 סעּפורג עניילק ןרָאװעג טלעטשעגנייא
 זיא רעלייצרעד רעכעלטנגוי ןיימ ןוא
 .טנעגעלערּפ סלַא ןרָאװעג טמיטשַאב
 יד טיירגעגוצ וטסָאה ױזַא יו זיא --
 ךיא בָאה -- ?רעכיב ןָא סעיצקעל

 זיא רע זַא קידנסיו ,טגערֿפעג םיא
 ןוֿפ רעליש ַא ןעוועג ןיילַא גנַאל טשינ

 -נָא בָאה'כ -- .ןסרוק עשיטסיסקרַאמ
 -רעד ךיז ןוא ןורּכז ןיימ טגנערטשעג
 בָאה'כ סָאװ ,סעיצקעל יד יונעג טנָאמ
 ןענייז עלַא ןעוו טכַאנ עדעי .טנרעלעג

 גנַאל ןהעש ךיא געלֿפ ןֿפָאלשעגנייא

 יז גָאטײב ןוא עיצקעל ןייא ןרזחנייא

 ינעג יז ךָאנרעד ןוא ןענעכײצרַאֿפ
 רימ טָאה -- ערעדנַא רַאֿפ ןבעגרעביא
 רעניואוונייא-יסנארד רענעזעוועג רעד
 : ,טרעלקרעד

 -ָאילביב-רעדנַאװ ַא ןגעוו טציא ןוא/

 | : רעכיב ןָא קעט
 יד ןשיווצ ןענעייל וצ רעגַאב רעד

 -עג סיורג זיא יסנַארד ןיא עכעלטנגוי
 "עג טשינ רעבָא ןענייז רעכיב ןייק .ןעוו

 : לטימ ַאזַא ףיוא ןלַאֿפעג ןעמ זיא .ןעוו
 עקיטכיוו טנעיילעג טָאה סָאװ רערעדעי
 יז טָאה ,ןטייצ עטצעל יד רַאֿפ קרעוו

 ןבָאה סָאװ ,יד רַאֿפ טלייצרעדרעביא

 -יילעג טַאהעג טשינ ךָאנ רעכיב יד טָא
 ַא טלעטשעגנייא ךיז טָאה ױזַא .טנע
 טָאה סָאװ ,קעטָאילביב-רעדנַאװ ןימ
 -נעצ ןוא ליומ וצ ליומ ןוֿפ טריסרוק
 טלייצרעדרעביא ןענייז רעכיב רעקילד
 .ערעדנַא יד רַאֿפ ענייא ןוֿפ ןרָאװעג

 טקעטשרַאֿפ .ןעקנוֿפ עקידנעילט יו
 -רעדנַאנוֿפ לגוסמ ןענייז סָאװ ,שַא ןיא

 ןבָאה ױזַא ,ןרעיײֿפ עסיורג ןרעקַאלֿפוצ .

 ןוֿפ ,רוטלוק רעזדנוא ןוֿפ ןעקנוֿפ יד

 ןיא טקיטשרַאֿפ ןבעל ןקיטסייג רעזדנוא

 ליורג ןוא קערש ןוֿפ ןטנורגּפָא עלַא
 ןוא .ןשָאלעגסיױא טשינ ךיז לָאמנייק

 -רערעטנוא םעד ןוֿפ עשיאָארעה סָאד
 יד ןעוועג זיא ןרעזדנוא םַאלֿפ ןשיד
 ,עסערּפ עלַאגעלמוא

 -יילק ַא ןיא ךעלגעמ טשינ זיא'ס

 . וליֿפַא רעדָא ,ןבײרשַאב וצ טרָא םענ

 רעד ןגעוו גנולעטשרָאֿפ עיונעג ַא ןבעג

 ןעמ ףרַאד ףיורעד ,עסערּפ רעלַאגעלמוא
 ,גנוטייצ עדעי לייוו ,ךוב ץנַאג ַא ןבָאה

 רעדעי ,לטעלב סעדעי ,עבַאגסיוא עדעי

 ַא ךיז רעטניה טַאהעג טָאה ףורֿפױא
 עשילרעטסיוא ןוֿפ עטכישעג עצנַאג

 -ער םייב ןשינעעשעג ןוא ןעגנוריסַאּפ
 ,ןטײרּפשרַאֿפ םייב ןוא ןקורד .ןריטקַאד
 טַאהעג טָאה ךַאז עטקורדעגּפָא עדעי
 -יוו ןוא ,עיעּפָאּפע עצנַאג ַא ךיז םורַא
 טיירגעגוצ סע ןענייז סעבַאגסיוא ליֿפ
 -גידַאב עכעלביײרשַאבמוא ןיא ןרָאװעג
 יז ןענייז עקיטרַאֿפ ןיוש ןוא ןעגנוג
 ןוא טנעה עשיצַאנ יד ןיא ןלַאֿפעגנײרַא
 טשינ ןייש עקיטכיל יד ןיוש לָאמנייק
 .ןעזרעד

 עלַא ןדנָאװעגנָא טָאה אנוש רעד
 ןקיטשרעד וצ ידּכ ,ןעלטימ עשינָאלווייט
 יו .עסערּפ עשידרערעטנוא רעזדנוא
 ןוא טירט ףיוא ןבָאה טניה:ריּפש יד
 -טיה יד טשרָאֿפעג ןוא טכַאװעג טירש
 -טנַא וצ יז ידּכ םיתיחשמ עשיטסירעל

 ןעגנולעג טֿפָא רעייז ייז זיא'ס .ןקעד
 -גולעג טשינ לָאמנייק רעבָא ייז זיא'ס

 .ןקעמוצּפָא ןוא ןעמוטשרַאֿפ וצ יז ןעג
 ןוֿפ רעמונ ַא ךימ ןָאמרעד ךיא

 עיינע עלַאגעלמוא --- ?טרָאװ רעזדנוא;

 -כרוד 1942 ןיא זיא סָאװ -- ?עסערּפ
 -עג זיא רעמונ רעד ,לָאמ יירד ןלַאֿפעג

 ןוֿפ ,עיצקַאדער רעד ןיא קיטרַאֿפ ןעוו
 ףיוא טֿפרַאדעג םיא טָאה ןעמ ןענַאװ
 רעמייהעג רעד ןיא ןגָארטּפָא סנגרָאמוצ
 רעבָא זיא סנגרָאמוצ ףיוא .יירעקורד
 גנוטייצ עקיטרַאֿפ יד ואוו ,טרָא ןֿפױא
 ןוא טכַאדרַאֿפ ַא ןעוועג ,ןבילברַאֿפ זיא
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 -עג ןעמ טָאה טרָאד ךיז ןזיײװַאב ןרַאֿפ
 ךיז טָאה'מ .ןבעל ןטימ ןלָאצַאב טנָאק
 -לעהַאב עטייווצ ַא ןיא ןעמונעג ךיילג
 ןוא רעמונ ןבלעז םעד ןטיירג שינעט
 טקילגעגּפָא לזמ סָאד טָאה לָאמ סָאד

 -עגנָא ךיילג זיא לַאירעטַאמ רעד ןוא

 ךָאנרעד ןוא ַאליטקַאד רעד וצ ןעמוק
 ןיוש זיא גנוטייצ יד ןעוו ,יירעקורד ןיא
 -ורד יד זיא ,ןגױצעגּפָא ןעוועג רעבָא
 טיירגעגוצ טָאה-מ ,ןלַאֿפעגכרודַא יירעק
 -רַאֿפ ןענייז סע ,גנוטייצ עטירד א
 -סטײקיטכיזרָאֿפ יד ןרָאװעג טקרַאטש
 ןעוועג טכַאמעג ןיוש ןענייז סע ,ןעלטימ
 ןרעדניברַאֿפ יד ןעוו ןוא סעשילק יד
 יירעקורד ןוא ַאליטקַאד רעד ןשיווצ
 -רַאֿפ יז זיא ןגָארטעגרעביא ייז טָאה
 טָאה יז ןוא געוו ןֿפױא ןרָאװעג ןטלַאה

 -קירוצ טשינ רעמ לָאמנייק ןיוש ךיז
 זיא'מ זַא ןעוועג רָאלק זיא'ס ,טרעקעג
 -עג טָאה'מ ,סעדַאילש ערעזדנוא ףיוא
 -רע עלַא ןשיוט ,ןריזינַאגרָאער טֿפרַאד

 עקיטציא זיב יד וליֿפַא ןזָאלרַאֿפ ,רעט
 טָאה'מ ,ןעגנודניברַאֿפ יד ןשיוט ,ןטנגעג
 רַאֿפעג יד ,ןעלדנַאה לענש טֿפרַאדעג
 -רַאֿפ עדעי .םוטעמוא טרעקָאלעג טָאה
 ךס ַא ןטסָאק טנָאקעג טָאה גנוקיטעּפש
 -יודעג גנַאל טשינ טָאה'ס ןוא .סנבעל
 "וצ זיא רעמונ רעבלעז רעד יו טרע
 ןוא לָאמ ןטרעֿפ םוצ ןרָאװעג טיירגעג
 םולשב סױרַא גנוטייצ יד זיא לָאמ סָאד
 ואוו ,םוטעמוא ןגָארטעגרעדנַאנוֿפ ןוא
 -עג טָאה עכלעוו ,ןדיי ןעוועג ןענייז'ס
 .ףמַאק ןוא רעיודסיוא וצ ןֿפור

 ןדמערֿפ ןרעטנוא "עסערּפ עיינ, יד
 יד ןיא טָאה ?טרָאװ רעזדנוא, ןעמָאנ
 יד ןוֿפ ןעגנוגנידַאב עטסכעלרעֿפעג
 לָאמנייק עיצַאּפוקָא ןוא ןרָאי-המחלמ
 טָאה יז .גנַאג ריא טלעטשעגּפָא טשינ

 ןגָארטעג ןטייצ ערעטצניֿפ .ענעי ןיא
 -לעהַאב עשידיי ןוא ןבוטש עשידיי ןיא

 טָאה יז ;גנונֿפָאה ןוא טסיירט ןשינעט
 רקיע רעד ןוא טקעוװעג ןוא טקיטומעג
 "יו םעד ןריזינַאגרָא ןֿפלָאהעג טָאה יז
 ףמַאק ןטנֿפָאװַאב םעד ןוא דנַאטשרעד
 | ,אנוש ןגעק

 ךָאנ זיא ?טרָאװ רעזדנוא, רעסיוא
 -גדיײשרַאֿפ ןוֿפ ץענ עטיירב ַא ןעוועג
 ,ןעגנוטייצ טנגוי : סעבַאגסיוא עקיטרַא
 -עברַא עטריקידניס יד ןוֿפ גנוטייצ ַא
 ַא ןָא ןוא ןרושָארב ,ןעניטעלויב ,רעט

 -גולֿפ ןוא ןֿפורֿפױא עקילָאמנײא רועיש
 -סינויצ עשידיי יד ךיוא -- ךעלטעלב
 ןוֿפ ןגעלֿפ סעיצַאזינַאגרָא טנגוי עשיט

 עלַאגעלמוא ןבעגסױרַא טייצ וצ טייצ
 ןטייצ עטצעל יד ןיא ןוא ןלַאירעטַאמ

 -רעד ןביוהעגנָא טָאה עיצַאּפוקָא ןוֿפ
 רעזדנואע עלַאגעלמוא יד ןענייש

 ."עמיטש
 רעלַאגעלמוא רעד ןוֿפ םענרַאֿפ םעד

 ַא טימ ןרירטסוליא רימ ןלעוװו עסערּפ

 סָאװ ,?טרָאװ רעזדנוא; : ןרעֿפיצ רָאּפ
 שידיי ןיא ןרעמונ 55 ןיא ןענישרעד זיא
 -עג טײרּפשרַאֿפ זיא ,שיזױצנַארֿפ ןוא
 טנזיוט 550 ןיא לּכה ךס ןיא ןרָאװ

 -מעק רעגני רעד; .,ןרַאלּפמעזקע
 סָאװ -- שיזױצנַארֿפ ןיא -- "רעֿפ
 טָאה ןרעמונ 75 ןיא ןענישרעד זיא

 ;ןרַאלּפמעזקע טנזיוט 750 טזָאלעגסױרַא
 -גַארֿפ יד ןעוו ,1942 רעבמעטּפעס ןיא
 -רעדיו עשידרערעטנוא עשיזיוצ
 -ַאמ יד טיירגעג טָאה גנוגעוװַאב-דנַאטש
 ייב גיז ןוֿפ קנעדנָא םוצ סעיצַאטסעֿפינ
 -מוא עשידיי עקניל יד ןבָאה ,ימלַאװ
 -שעגרעדנַאנוֿפ סעיצַאזינַאגרָא עלַאגעל

 ,ןֿפורֿפױא טנזיוט 100 טיירּפ
 ,עיגרענע ,טומ ,טייקטינעג ליֿפיװ

 טײקידשֿפנ - תריסמ עטצענערגַאבמוא
 ץלַא סָאד ןגָאמרַאֿפ טֿפרַאדעג ןעמ טָאה
 ץלַא סָאד ןעוו ,טנייה ! ןגָארטוצסיױא
 ךס ַא ןרעוו ;טײהנעגנַאגרַאֿפ ןיוש זיא
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 וואורּפ ךיא .ךעלביולגמוא שממ ןכַאז

 -עג עלַא יד ןכוטֿפױא קנַאדעג ןיימ ןיא
 -נַאג רעד ןוֿפ ךעלעגניר עלַא ,ןטלַאטש
 טָאה סָאװ ,טייקשידרערעטנוא רעצ
 יד ,?טַארַאּפַא רעשינכעט; ןסייהעג
 -רַאֿפ ןוא סנירעטײרּפשרַאֿפ עשידלעה
 ןקָארשרעדמוא ןענייז סָאװ ,סנירעדניב
 ןוֿפ ןוא ןרַאֿפעג עלַא ןיא ןעגנַאגעג
 טימ טלָאצַאב ןבָאה ליֿפ .ױזַא עכלעוו

 וואורּפ ךיא .ןבעל ןקידנעילב רעייז
 עלַאגעלמוא יד ןיא ןגָארטרעביא ךימ

 זיא רעלדַאנ עינומ ואוו ,סעיצקַאדער

 ַאזַא ,רעקיאור ַאזַא ןסעזעג קידנעטש
 -יילק ןרעביא ןגיובעגנָא ,רענעסַאלעג
 טריטקַאדער .ןבירשעג ןוא לשיט םענ

 -עג טָאה ץלַא .קורד םוצ טיירגעג ןוא
 רעטינעג ןייז ךרוד ןייגכרודַא טזומ
 -יטש ןייז ךָאנ ךיא רעה טָא ןוא .טנַאה
 ךיא ."ןזייווַאב טעוו'מ .זומ ןעמ, :עמ
 יד ,1941 רעבמעצעד :ךימ ןָאמרעד
 עשידיי עטשרע יד ןוֿפ ןעגנוסישרעד
 ַא יװ ןעמעלַא זדנוא טָאה סעקינברע
 טיירג עיצקַאדער יד .ןֿפָארטעג רענוד
 .עבַאגסיוא עלעיצעּפס ַא טֿפַאהרעביֿפ

 ןלעטשוצֿפיױונוצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס
 43 עטשרע יד טעמדיוועג רושָארב ַא
 -וצ עדייב ןֿפרַאד רימ .,רעריטרַאמ
 ףרַאד'מ ,לַאירעטַאמ םעד ןעלמַאזֿפיונ

 -רָאמרעד יד ןוֿפ סעילימַאֿפ יד וצ ןייג
 ןיש זיא רָארעט רעד רעבָא ,עטעד
 .רדסּכ טרזח רעלדַאנ עינומ ןוא .סיורג

 -ענש סָאװ ןכַאמ סע זומ ןעמ, : רעביא
 ,"רעל

 טלמַאזעגֿפױנוצ זיא לַאירעטַאמ רעד

 -עג קיטרַאֿפ זיא רושָארב יד ,ןרָאװעג
 רימ .יירעקורד ןיא קעװַא ןוא ןרָאװ
 טמַאלֿפ םינּפ סעינומ .ךעלקילג ןענייז
 ןסיוורעד םורַא טייצ ַא ןיא ,דײרֿפ ןוֿפ
 -ורד ןיא זיא רושָארב יד זַא ,ךיז רימ
 טָאה רעלדַאנ עינומ .ןלַאֿפעגכרוד יירעק

 הרושב עטכעלש יד טגָאזעגנָא רימ

 טיירגעג ײנסֿפױא ןבָאה רימ יו טקנוּפ

 -יצ-עיצקַאדער קידלָאמעד רעזדנוא ןיא

 -נוא; רעמונ םענעמוקעגמוא ןַא לרעמ

 ןבעגעגוצ טָאה רע ןוא ?טרָאװ רעזד

 -ַאזוצ ײנסֿפױא רושָארב יד ןזומ רימ,

 רימ זַא ,ןזייוו ןזומ רימ ,ןלעטשנעמ

 ."ןבעל ןענָאק וצ ידּכ ןֿפמעק ןֿפַאד

 וצ ןליו רעטנשקערַאֿפ רעד טָא

 ןכָארבעג טָאה ,ןגיז וצ ,ןֿפמעק וצ ,ןבעל

 -טיוט ןוא ןקערש עלַא ,ןזייא ןוא לָאטש
 ,ןרַאֿפעג

 יד ןעגנילק סע שילָאבמיס יװ ןוא

 -עג טָאה רעלדַאנ עינומ סָאװ ,ןזרעֿפ

  רעלַאגעלמוא רעד ןגעוו ךָאנ ןבירש
 :ןלױּפ ןיא עסערּפ

 .ןעמוקַאב טשינ גנוטייצ ןיימ טנייה בָאה'כ

 העש א ,העש עבלאה א טרַאװעג בָאה'כ

 :רימ טרעֿפטנעעג רעגערט-ווירב רעד טָאהס ןוא

 ,ָאטשינ |

 טשינ ,גנוטייצ ערענָאיצולָאװער ןיימ ,טסיב וד

 .ןעמוקעג | |
 ןייד ףיוא ןעגנעה רעסעלש טרעדנוה ןלָאז יז

 ריט

 ףיוא ןגײלֿפױרַא ייז ןלָאז ןעלגיז טנזיוט ןוא

 ריד

 ןוא ןרעדָא ,טולב ,ןייז טיונ טעװי'ס ןמז לּכ

 ריּפַאּפ

 ןעמוטש טשינ טצװ ,עסערּפ ןיימ ,לוק ןייד

 םוטעמוא ורּפָא ןָא ,ןקורד ,ןקורד ןלעװ רימ

 ןוא רעדלעװ ,סמעדיוב ,סרעלעק ,סרעמַאק ןיא

 ןקעה
 ןעמ טעװ ,גנוטייצ רעזדנוא

 .ןעמוקאב ךיד רעדיוו

 ,ןגרָאמ ןוא

 טרומעגרעדיוו
 עטיירּפשעצ ןוא ענעטָאשעצ ַא יו

 עדליוו ןוֿפ לַאֿפרעביא ןַא ךָאנ עדַאטס

 ןוא ןסירעגסיױורַא ןבָאה סָאװ ,ףלעוו

 ,ףָאש עריא ןוֿפ לייט ןסיורג ַא טקוצרַאֿפ
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 טריטרָאּפעד 1942 ןיא .עיוויטיּפ ןיא טרינרעט -ןלא 1941 ןיא ,1937 ןיא זירַאּפ ןייק ןעמוקעג ,גרוטַאמַארד ןוא רעלייצרעד ןַאגַאק ץנװַאלכ

 רעשידיי רעד ןעזעגסיוא טָאה יזזַא
 -ַאב רעד ךָאנ ךײרקנַארֿפ ןיא בושי
 ,גנואיירֿפ

 רעייז ןבילברַאֿפ ןיא זירַאּפ ןיא
 ןוֿפ לייט רעטסערג רעד ,ןדיי קיניײװ
 ןעניֿפעג ךיז טָאה שנעבילבעגנבעל יד
 -סיוא ךיז טָאה'מ .ענָאז-םורד רעד ןיא
 עטנעָאנ ןוא עטייוו יד ןיֹא ןטלַאהַאב
 ."גיוו עטסנֿפרָאװרַאֿפ יד ןיא ,רעֿפרעד
 עלַא טעמּכ .ךײרקנַארֿפ ץנַאג ןוֿפ ןעלק
 גנואירֿפַאב רעד ךָאנ ןעוועג ןעמ זיא
 ןרעביא ךַאד ַא ןָא .ןעגנוניואוו ןָא
 -געט ןרַאֿפ עטסקיטיונ סָאד ןָא ,ּפָאק
 טלוֿפרעביא ןַא טימ ןוא ךיורבעג ןכעל
 ןיא לייוו ,קיטייו ןוא רעצ ןוֿפ ץרַאה
 טָאה החּפשמ רעטעװעטַארעגּפָא רעדעי
 -רַאֿפ ןעוועג זיא'מ .טלעֿפעג רעצימע
 טָאה ןעמ שטָאכ ,קילגמוא ןוֿפ טרּכיש
 ןיא ןעמונַאב טַאהעג טשינ ךָאנ םיא
 ךיז טָאה ןעמ שטָאכ ,סיורג ןצנַאג ןייז

 יד ןוֿפ זַא ,טלעטשעגרָאֿפ טשינ ךָאנ
 ןרעקמוא רָאנ ךיז ןלעװ ןדיי טנזיוט 0
 טשינ ךָאנ טָאה ןעמ ןוא רעטרעדנוה
 עקניניילק טנזיוט 20 יד זַא ,טביולגעג
 -וקעגמוא ןבָאה ןלָאז רעדניק עשידיי
 יד ןיא ןוא ןרעמַאק"זַאג יד ןיא ןעמ
 ,סעירָאטַאּפערק

 .שינעכוז ַא ןביױהעגנָא ךיז טָאה'ס
 עטליטעצ יד טכװעג ךיז ןבָאה סע
 עטױרטרַאֿפנָא ערעייז סעמַאמ ;תֹוחּפשמ
 ,סעילימַאֿפ עשיזיוצנַארֿפ ןיא רעדניק
 ,עטנַאקַאב ןוא םיבורק טכוזעג טָאה'מ
 ,ערעדנַא יד ענייא טכוזעג ךיז טָאה'מ
 םעד ואװַא טכוזעג טָאה רערעדעי ןוא
 ואוו טרָא ןַא : ןגיײלוצקעװַא ּפָאק ןדימ
 סָאד ןביײלקנעמַאזוצ ןענָאק לָאז רֹע
 ןעגנולעג זיא'ס ףיוא ,סטוג ןוא בָאה ץנעטלַאהַאבסיוא ,עטיירּפשעצ לסיב
 .גנוניואוו רעטביורעגסיוא רעבָא ,רענ -ץנוֿפעגּפָא ןייז וצ ?בעמ לסיב ַא טכוז -עֶג טָאה רעטייווצ ַא ,גנוניואוו ַא טכוז -שג טָאה רענייא .ןעװעטַארוצּפָא סע
 ןטייווצ ַא ,טעב ַא טלעֿפעג טָאה םענייא
 -ןָא ץלַא טֿפרַאדעג טָאה'מ ,שיט ַא --
 טֿפרַאדעג טָאה'מ .ײנסָאד ןוֿפ ןביוה
 -ּפִא ךיז ןוא תוחוּכ עלַא ןעגנערטשנָא
 עכלעוו ןיא סָאַאכ םעד ןוֿפ ןעלסיירט
 ןבייהוצנָא ידּכ ןגיוא יד רַאֿפ טבעווש -עג ךָאנ טָאה סָאװ ,רַאמשָאק םעד ןבײרטרַאֿפ ,ןעקנוטעגנייא ןעוועג זיא'מ
 ײבסֿפױא ןבייהוצנָא ידּכ ,ןבעל יינ ַא
 ,ןעיוב

 יױזַא .ןבעל ץנַאג רעזדנוא יו טקנוּפ
 רעזדנוא ןוֿפ בצמ רעד ןעזעגסיוא טָאה
 ,רוטלוק

 ךָאנ טייצ לקיטש ַא טָאה'מ ןעוו
 -םיונוצ ןביוהעגנָא גנואיײרֿפַאב רעד
 ןוא ןטסירָאכ ענעבילבעגרעביא יד ןֿפור
 ,רָאכ-סקלָאֿפ ןטנַאקַאב ןוֿפ סעקטסירָאכ
 ןוֿפ זַא ,קיניײװ יױזַא ןעוועג ייז ןענייז
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 -עג טשינ רָאכ ןייק ןעמ טָאה ןיילַא ייז
 רעד :רעמ ךָאנ .ןלעטשֿפיױנוצ טנָאק

 ,סיורג ױזַא ןעוועג ךס ַא ייב זיא רעצ
 ײױזַא .ןעגנוזעג טשינ ךיז טָאה'ס זַא
 -רַאֿפ רעד ןבעגעגרעביא זדנוא טָאה
 רע ןעוו זַא ,רָאכ ןוֿפ רעכעלטרָאװטנַא
 -ָאכ ענעזעוועג ַא וצ ןדנָאװעג ךיז טָאה
 יו; ; טרעֿפטנעעג םיא יז טָאה עקטסיר
 טכַארט ךיא זַא ,ןעגניז ךיא ןָאק ױזַא
 -ייז סָאװ ,עטנעָאנ עניימ ןוֿפ קידנעטש
 ??ןרעמַאקיזַאג יד ןיא ןעמוקעגמוא ןענ

 ,דָאזיּפע ןַא ןבעגרעביא ָאד ליוו'כ
 -ָאװ ןוֿפ גנולעטשרָאֿפ ַא ןבעג ןָאק סָאװ
 ךיז טָאה ןבעל-רוטלוק סָאד םוהּת רעס

 .ןבייהנָא טֿפרַאדעג
 -טנעצ ןוֿפ קעטָאילביב ענייש יד

 יּפָא סנ יּפ לא זיא טַאר-רוטלוק ןלַאר

 -ער-טּפיוה ריא.ןרָאװעג טעװעטַארעג
 "יא ןוא רעכעלרע ןַא ןעוועג זיא רעט
 -לעוו ,שטנעמיקלָאֿפ רענעבעגעגרעב

 -ֿפױרַא עיצַאּפוקָא רעד רַאֿפ טָאה רעכ
 ,קעז ןיא טקַאּפרַאֿפ ,רעכיב יד טריֿפעג
 לביטש-םעדיוב טרעדנוזעגּפָא ןַא ןיא

 -ייא טסואוועג ןבָאה רימ .זיוה ןייז ןוֿפ
 יד סַאג רעכלעוו ףיוא םירבח עקינ
 רימ רעבָא ,ךיז טניֿפעג קעטָאילביב
 ןוֿפ רעמונ םעד טסואוועג טשינ ןבָאה
 ,ןָאזרעּפ ןייא ןעוועג זיא'ס .זיוה םעד
 טקַאטנָאק םעד ןטלַאהעגנָא טָאה סָאװ

 -ביב רעד ןוֿפ סָאבעלַאב םעיינ ןטימ

 "נָא ןיא טגעלֿפ רעכלעוו ןוא ,קעטָאיל
 טייצ וצ טייצ ןוֿפ עיצַאּפוקָא ביוה
 -ָאילביב רעמייהעג רעד ןיא ןײגֿפױרַא

 -יב עטלעטשַאב ןעגנערבסיורַא ,קעט

 קיטיונ סע ןבָאה סָאװ םירבח רַאֿפ רעכ

 "רעד ןוא ןטעברַא עסיוועג וצ טַאהעג
 יד .ןגָארטעגּפָא קירוצ רעכיב יד ךָאנ
 -עּפש רעבָא זיא ןָאזרעּפ-סגנואיורטרַאֿפ
 -עג טריטרָאּפעד ןוא טריטסערַא רעט

 ,ןרָאװ

 טָאה ןעמ ןעוו ,גנואיײרֿפַאב רעד ךָאנ

 -ץגּפָא סָאד ןעלמַאזֿפינוצ ןביוהעגנָא

 ךיז טָאה ,ןגעמרַאֿפ-רוטלוק עטעוװעטַאר

 ןוֿפ סָאבעלַאב רעד זַא ,ןזיװעגסױרַא

 -ַאב רעד רַאֿפ זיא שינעטלעהַאב רעד

 טריטרָאּפעד ןוא טריטסערַא גנואיירֿפ

 טשינ טסייו רענייק זַא ןוא ןרָאװעג

 טָאה'מ .םענייז סערדַא םעיונעג םעד

 קעטָאילביב יד זַא .ןעוועג רעשמ ךיז

 -עגרעביא שינעטלעהַאב ריא ןיא טָאה

 ,םערוטש ןשיטסירעלטיה םעד טבעל

 טָאה'מ ?ןעניֿפעגּפָא יז רעבָא ױזַא יו

 .ןעלטימ עקיטרַאנדײשרַאֿפ ןדנָאװעגנָא

 וצ ןלַאֿפעגנײא עקינייא וליֿפֵא זיא'ס

 רעד ףיוא רעיוט וצ רעיוט ןוֿפ ןייג

 -רָאג רעבָא טָאה'ס ,סַאג רענעזיוועגנָא

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה'מ .ןבעגעג טשינ
 -ָאד םעד ןוֿפ החּפשמ ףיוא ןגערֿפכָאנ

 ןבעגעג טָאה'מ ,ןדיי ןטריטרָאּפעד ןקיז

 -ייז'ס ןוא גנוטייצ רעד ןיא ןעגנודלעמ

 זיב ןטַאנָאמ ןוא ןכָאװ עגנַאל קעװַא ןענ

 ,עילימַאֿפ יד ןֿפורעגּפָא ךיז טָאה'ס

 -עגנָא טַאהעג סָאװ רָאנ זיא עכלעוו

 -סױרַא ןוא ענָאז-םורד רעד ןוֿפ ןעמוק

 .קעטָאילביב יד ןבעגעג

 םעד ןריֿפרעביא רעבָא ןעמ לָאז יו

 -המחלמרַאֿפ יד ? רצוא םענענוֿפעגסיױא

 ןוא ןרױלרַאֿפ ןעמ טָאה ןלַאקָאל עקיד
 טַאהעג טשינ ךָאנ ןעמ טָאה עיינ ןייק

 םוקמ ַא ןעמ טמענ ואוו זיא .ןעניֿפעג

 -יב רעטעװעטַארעגּפָא רעד רַאֿפ טלקמ

 | ? קעטָאילב

 רעד ףיוא ןעגנואווצעג ןעוועג זיא'מ

 ןיא רעכיב יד ןריטרַאוװקוצנייא לייוו

 -קַאדער רעקיליײוװטייצ רעד ןוֿפ רעלעק

 ןעמ ןוא ."עסערּפ רעיינ, רעד ןוֿפ עיצ

 יד ןקַאּפוצסיױא ןטָארטעגוצ ךיילג זיא

 ַא ןרָאי ליֿפ ױזַא ךָאנ ייז ןוא רעכיב

 יד רעבָא יו ױזַא .ןרעטֿפולרעביא לסיב

 ןענוֿפעג טלָאמעד ךיז טָאה עיצקַאדער
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 ,זיוה לעיצרעמָאק שידיי ןזָאלרַאֿפ ַא ןיא
 -דנָאשזָאּפ ןייק גנַאל ןיוש טָאה'מ ואוו
 רענייא ןיא ןבָאה ,טכַאמעג טשינ סעק
 -עג טכַאנ רעטלַאק רעקידרעטניוו ַא

 ' ןסָאגרַאֿפ ןוא ןרער-רעסַאוו עלַא טצַאלּפ

 ןוֿפ קידנביוהנָא ,זיה עצנַאג סָאד

 רימ ןעוו .רעלעק ןזיב קָאטש ןטייווצ

 -ער ןיא ןעמוקעג ירֿפ רעד ןיא ןענייז

 -ןוא עלַא ןֿפָארטעג רימ ןבָאה ,עיצקַאד

 עטשרע יד .טצײלֿפרַאֿפ ןרעמיצ ערעזד

 טצילבעגֿפױא ןזדנוא טָאה סָאװ ,גרָאז

 .קעטָאילביב יד ןעוועג זיא ּפָאק ןיא

 -עג ןוא רעלעק ןיא ּפָארַא ןענייז רימ
 -מורַא רעכיב יד ןוֿפ לייט ַא ןֿפָארט
 ןביוא ןוֿפ זילב ערעדנַא ,ןעמיווש

 -וצרָאֿפ ךיז טכייל זיא'ס .ןשַאװעגמורַא

 טֿפרַאדעג טָאה'מ טעברַא ליֿפיװ ןלעטש

 עטעװעטַארעגּפָא יד ידּכ ,ןגײלקעװַא

 לָאמ סָאד ,ןעװעטַאר וצ ײנסֿפױא רעכיב

 ,אנוש-רעסַאװ ןוֿפ

 ָאד ןיוש ןענָאמרעד רימ זַא ,ןוא
 ,ןלייצרעד רימָאל ָאט ,"עסערּפ עיינ; יד

 "יו רעד ןעמוקעגרָאֿפ זיא'ס ױזַא יו
 ,גנוטייצ רעד ןוֿפ טרובעגרעד

 ךָאנ טָאה לוװיטש רעשטייד רעד

 ןעוו ,קורב רעזירַאּפ ןֿפױא ןטָארטעג

 יד .זַא ןטיירג ךיז ןעמונעג טָאה ןעמ

 ןעניישרעד ןענָאק לָאז ?עסערּפ עיינ;

 ריא ןיא גנואיײרֿפַאב רעד ךָאנ ךיילג

 ןיא ןעוועג זיא'ס .ןעזסיוא ןקילָאמַא

 טֿפול עקידרעמוז יד .1944 טסוגיוא

 -עג עסיורג טימ טילגעגנָא ןעוועג זיא

 -נוטרַאװרעד עקיטכיל טימ ,ןשינעעש

 -קַאדער עטמיטשַאב לעיצעּפס ַא .ןעג

 -עג ןבָאה ,רָאנ ןָאזרעּפ ייווצ ןוֿפ עיצ

 גנוטייצ עצנַאג יד ןטיירגוצ טֿפרַאד

 טייהנגעלעג רעטשרע רעד ייב זַא ,ױזַא

 טקורדעג ןוא טצעזעג ןענָאק יז לָאז

 .ןרעוו

 ךיז ןבָאה ןסָאג רעזירַאּפ יד ףיוא

 טּפיוה יד ,ןֿפמַאק-ןדַאקירַאב ןביוהעגנָא

 עירטקעלע ,זַאג ןָא ןעוועג זיא טָאטש

 ןעגנודנלנרַאֿפ עיצַאקינומָאק ןָא ןוא
 ןענוֿפעג ךיז טָאה עיצקַאדער רעזדנוא

 יד ,זירַאּפ ןוֿפ טָאטשרָאֿפ-ברעמ ַא ןיא

 זיא גנוגעװוַאב רעד טימ גנודניברַאֿפ

 ,ױזַא טָאטשרָאֿפ חרזמ ַא ןיא ןעוועג

 טֿפרַאדעג ןעמ טָאה גנוֿפערט ַא וצ זַא
 -ייצ עלַאגעל יד ,טָאטש יד ןדיינשכרוד

 שנעבירשעגנָא ןַא ןגעלעג ןיוש זיא גנוט

 ןלָאז ןייצ ענעיילב יד זַא ,טרַאװעג ןוא

 ןוֿפ ןשינעכוז עלַא רעבָא ,ןסייבנייא יז

 -לוזער ןייק ןבָאה ןטייקכעלגעמ קורד

 טימ זיא לייוורעד .ןבעגעג טשינ ןטַאט

 -רַאֿפ לסיב ַא לַאירעטַאמ רעד גָאט ןדעי

 ןוֿפ ףיולרַאֿפ ןיא ןוא ןרָאװעג טרעטלע

 ןבָאה ,טסוגיוא ןוֿפ געט ןעצ עטצעל יד

 -רעביא ןוא טרעדנעעג לָאמ יירד רימ

 ,לַאירעטַאמ ןצנַאג םעד טשרעדנַאעג

 ַא ןייז קידנעטש לָאז גנוטייצ יד ידּכ

 ןעמ טניֿפעג ביוא ןוא ,עקיטרַאֿפ-שירפ

 ןעמ לָאז ,ןקורד ןוֿפ טייקכעלגעמ ַא

 ,ןרילרַאֿפ ןֿפרַאד טשינ טונימ ןייא ןייק

 -ַאב רעד ךָאנ ןגרָאמירֿפ ןטשרע םעד

 עשירָאזװָארּפ יד ךיז טָאה גנואיירֿפ
 -ירַא "עסערּפ רעיינ, רעד ןוֿפ גנוטייצ

 -וצ זייוולייט ,זירַאּפ ןייק ןגָארטעגרעב
 ןוא .ָאלעוװ ַא ףיוא זייוולייט ןוא סוֿפ
 רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה טציא ָאד

 טגעלֿפ גָאט ןדעי .לגנַארעג רעסיורג

 רעד ןיא טָאטש יד ןטסעמסיוא ןעמ

 -עגנָא ןוא טיירב רעד ןיא ןוא גנעל

 עשידיי ןוֿפ ןסערדַא עלַא ףיוא טרַאּפש

 -כעלגעמ-קורד ןייק רעבָא ,ןעיירעקורד

 .ןענוֿפעג טשינ ןעמ טָאה ןטייק

 -יילק ַא ןענוֿפעג ןעמ טָאה ךעלדנע
 -ַאמ-קורד טימ יירעקורד עשידיי ענ

 ;ןזיװעגסױרַא רעבָא ךיז טָאה .ןלַאירעט

 -עז רעשידיי ַא אצמנב טשינ זיא'ס זַא
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 ןוא ןטלעוו טגיילעגנייא ןעמ טָאה .רעצ
 ןעניֿפעגסױא סרעצעז ךיוא טָאה ןעמ

 -טקעלע ןַא רעבָא ןעמ טכַאמ ױזַא יו

 -ּפָא ןסָאלשַאב ןעמ טָאה ? םָארטש ןשיר

 רעד ףיוא ןצעז ןוא טֿפירש ןכוזוצ

 ןבָאה גנוטייצ יד ןקורד וצ ןוא טנַאה

 ערעסערג ַא ןלעטשוצ טֿפרַאדעג רימ

 םעד ןעיירד ןלָאז סָאװ ,ןשטנעמ לָאצ

 עקיטרַאנדײשרַאֿפ טימ רעבָא זיא .דָאר

 -ֿפיונוצ טָאה'מ סָאװ .טֿפירש ךעלטסעק

 טשינ ,ןעיירעקורד עלַא ןיא ןבילקעג

 -ַאמ םעד ןצעזסיוא ףיוא ןעוועג גונעג

 טלָאװ .טַאמרָאֿפ ןסיורג א רַאֿפ לַאירעט
 ַא .הרצ עבלַאה ַא ןעוװעג ךָאנ סָאד

 זיא'ס סָאװ ,ןעוועג זיא הרצ ערעסערג

 סָאװ ,טֿפירש ןימ ןייא ןייק ןעוועג טשינ

 ,לקיטרַא ןרעסערג ַא ףיוא ןעייטס לָאז

 עיינ; יד זיא ךָאד ןוא ...ךָאד ןוא

 רעטשרע רעד ןיא ןענישרעד ?עסערּפ

 עקַאט זיא יז .רעבמעטּפעס ןוֿפ טֿפלעה

 ןעוועג ,טַאמרָאֿפ םעניילק ַא ןיא סױרַא

 טימ טשינ ןוא טנַאה רעד ףיוא טצעזעג

 יז רעבָא טֿפירש רעכעלטייהנייא ןייק

 ,גנוטייצ עשידיי עטשרע יד ןעוועג זיא

 ךָאנ עּפָאריײא ןיא ןענישרעד זיא סָאװ

 ,הלּפמ סרעלטיה

 -עג ןדעי ףיוא ןעוועג סע זיא ױזַא

 עיציזָאּפ רערעדנַא רעדעוװטעי ייב ,טיב
 -וא ,ןשינעלגנַאר ערעדנַא ןעוועג ןענייז

 יד טימ טֿפרַאדעג ןעמ טָאה םוטעמ

 -ריוו עטרַאה-לָאטש יד ןסייבנייא ןייצ
 ןבייהנָא טֿפרַאדעג טָאה ןעמ ,טייקכעלק

 .רעד יו ןעוועג זיא'ס ןוא תישארב ןוֿפ

 טָאה ףרָאדנעצ רעטכיד רענעמוקעגמוא

 : ןמיה-רעגַאל ןיא ןבירשעג

 רעדנואוו ןזייוו טעו טומ רעזדנוא;

 "ןעשעג ךָאד טעוו סנ רעד ןוא

 -עגֿפיױא ךיז טָאה לגיצ ףיוא לגיצ

 ייווצ ,טנייה ןוא ןינב-רוטלוק רעד ןביוה

 רעסערג רע זיא ,המחלמ רעד ךָאנ רָאי

 רעקיברַאֿפליֿפ ןוא רעטסעֿפ ,רענעש ןוא
 -ידהמחלמרַאֿפ יד .המחלמ רעד רַאֿפ יוו

 -ײרברַאֿפ ןענייז סעיציזָאּפ-רוטלוק עק
 ןענייז סע ןוא ןרָאװעג טֿפיטרַאֿפ ,טרעט
 -ּפָא-רוטלוק עקיטכיוו עיינ ןעמוקעגוצ
 טרענעלקרַאֿפ זיא ןדיי לָאצ יד .ןטינש

 ןעגנוטייצ לָאצ יד רעבָא ,ןרָאװעג

 -ַאב זיא רעכיב ענעבעגעגסױרַא ,ןלוש
 ץענ ַא .ןרָאװעג טרעסערגרַאֿפ דנטייד
 -סניא רוטלוק עקיטרַאנדײשרַאֿפ ןוֿפ
 ןוא טײרּפשעגסיױא ךיז טָאה סעיצוטיט
 רָאנ ,זיֹרַאּפ ןיא רָאנ טשינ לָאמ סָאד

 לָאמַארעדיװ ןוא .ץניװָארּפ רעד ףיוא
 -עוװוַאב עויסערגָארּפ עקניל יד טָאה
 .-יוו םייב לָאר-טּפיױה יד טליּפשעג גנוג
 .ןבעל-רוטלוק רעזדנוא ןוֿפ טרובעגרעד

 ןעגנוריזילַאער עריא ןוא לייטנָא ריא

 -עגסױרַא ךיז ןבָאה ױבֿפױארעדיװ ןוא
 ,ןָאנביױא ןיא טקור

 ,המחלמ רעד רַאֿפ ךָאנ ,גנַאל ןרָאי

 ַא ןבָאה וצ טמיורטעג ָאד ןעמ טָאה
 -סקלָאֿפ ַא רעדָא ,זיוה-רוטלוק סיורג

 עלַא ןעמענניירַא ןענָאק לָאז סָאװ ,זיוה

 רעד ואוו ןוא סעיצוטיטסניא רוטלוק
 יד ,שטנעמ-סקלָאֿפ רעד ,רעטעברַא
 לקניוו ַא ןעניֿפעג ןלָאז ץנעגילעטניא

 -לוק ןוא רעכעלטֿפַאשלעזעג רעייז רַאֿפ

 -נעטש טָאה'מ ,טעטיװיטקַא רעלערוט

 ןעלטימ טכוזעג ,רענעלּפ טכַאמעג קיד
 -רַאֿפ וצ םולח ַאזַא ױזַא יו ןגעוו ןוא

 המחלמ רעד ךָאנ רָאי ַא ןוא .ןכעלקריוו
 ןרָאװעג םיורט רעקירָאי-גנַאל רעד זיא
 -סקלָאֿפ עסיורג סָאד .טייקכעלקריוו ַא
 -ַאב ַא טנייה זיא ,14 ידַארַאֿפ ןוֿפ זיוה
 ןוא סערדַא רעכעלטֿפַאשלעזעג רעטנַאק

 רעטנעצ-רוטלוק רעטסערג רעד ךיוא
 -רַאנדײשרַאֿפ יד רעסיוא .זירַאּפ ןיא
 ןטֿפַאשלעזעג ןוא סעיצוטיטסניא עקיט
 -עג ,טרָא-ץיז רעייז טרָאד ןבָאה סָאװ
 -לוק רעלַארטנעצ רעד טרָאד ךיז טניֿפ
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 ,עשרַאװ ןיא 1910 ןיא ןריובעג ,ןַאּפש לקנאי
 עיינ, ןיא טעברַאעגטימ ,1926 טניז זירַאּפ ןיא

 "רעד "טנורג ןרעװש ףיוא ,, ךוב ןייז ,"עסערּפ-
 ,1943 'װָאנ ןיא טריטרָאּפרעד ,1939 ןיא ןעניש

 ןוֿפ ןגײװצּפָא ענייז עלַא טימ טַאר רוט
 רע עכלעוו טימ טעטיוויטקַא-רוטלוק
 ,ןָא טריֿפ

 -וא-סקלָאֿפ רעד ךיז טניֿפעג טרָאד

 סָאװ ,קעטָאילביב יד ,טעטיזרעווינ
 -טלעוו ןוא "ףוקיא; םעד קנַאד ַא טָאה

 -יב לָאצ ריא טרעסערגרַאֿפ סערגנָאק

 -ַארטנעצ יד ,5,000 ףיוא 2,000 ןוֿפ רעכ
 -ַאדעּפ רעד ןוא עיסימָאק-רעדניק על
 9 טימ ןָא טריֿפ סָאװ ,טַאר-רעשיגָאג
 רעד ןיא 4 ןוא זירַאּפ ןיא ןלוש בָאגוצ
 ,ןעמייה-רעדניק 10 טימ ןוא ץניווָארּפ
 -ָאכ 65 טלייצ סָאװ ,רָאכ-סקלָאֿפ רעד

 -עגרעטנוא טָאה רעכלעוו ןוא ןטסיר

 יז ןעלּפָאטרַאֿפ וצ עיצקַא ןַא ןעמונ
 ןוא רעדניק רַאֿפ לוש-קיזומ יד ;לָאצ
 -המחלמכָאנ ַא זיא סָאװ ,ענעסקַאװרעד
 זיא וטֿפױא רעיינ ַא .גנוכיירגרעד עקיד
 טײטשַאב סָאװ ,*עלַא רַאֿפ קיזומ ,, ךיוא
 -כרוד ןטרעצנָאק-קיזומ עירעס ַא ןוֿפ

 -ַאװרעסנָאק רעזירַאּפ רעד ןיא טריֿפעג
 -ַאב ןוֿפ גנוטייל רעד רעטנוא עירָאט
 ,רעקיזומ עטמיר

 ןטיבעג עיינ ייר ַא ןענייז טָא ןוא
 טרָא ןעזעגנָא רעייז ַא ןעמענרַאֿפ סָאװ
 ןיא .זיירקמוא-רוטלוק רעזדנוא ןיא
 -ָאד רעד ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיִא 5
 -ֿפיוא סנעמעוו ,רעטנעצ עיצַאטנעמוק
 "סיוא ןעוועג בײהנָא ןוֿפ זיא'ס עבַאג
 ןלַאירעטַאמ עלַא ןריסַאלק ןוא ןעניֿפעג

 ןבעֶל ןשידיי םעד ןוֿפ ןטנעמוקָאד ןוא
 עיצַאּפוקָא רעד תעב ךײרקנַארֿפ ןיא
 -יוו רעד ןיא ןדיי ןוֿפ לײטנָא ןגעוו ןוא
 ןייז טָאה רע .גנוגעוװַאב-סדנַאטשרעד
 -רעביא ךס ַא עבַאגֿפױא עטנכייצעגנָא
 -וקָאד ןוֿפ ןוויכרַא יד ןיא .ןגיטשעג
 טנייה ךיז ןעניֿפעג רעטנעצ עיצַאטנעמ
 -מוא רעשידיי ןוֿפ סעיצקעלָאק עסיורג
 -געמוקָאד עכייר ַא ,עסערּפ רעלַאגעל
 יד ןוֿפ ףמַאק ןטנֿפָאװַאב רעביא עיצַאט
 -ָאיב ןוא רעדליב :ןענַאזיטרַאּפ עשידיי
 יד ,רעֿפמעק ענעלַאֿפעג ןוֿפ סעיֿפַארג
 -ַאמ ןיא השורי עשירַארעטיל עסיורג
 ענעמוקעגמוא ערעזדנוא ןוֿפ טּפירקסונ
 -מוא יד ןוֿפ רעדליב טסנוק : רעביירש
 -קע רעטנזיוט ,רעלטסניק ענעמוקעג

 -גוטייצ עשיטנַאּפוקָא יד ןוֿפ ןרַאלּפמעז
 -נגעג ןוא ןטקעיבָא ענעדײשרַאֿפ ,ןעג
 -שירָאטסיה ַא ןבָאה סָאװ ,ןדנַאטש
 -געמוקָאד םעד ייב .טרעוו ןשירעשרָאֿפ
 -עגֿפױא ןיוש ןיא רעטנעצ עיצַאט
 -ַארגָאטָאֿפ ַא ,קעטָאילביב ַא טלעטש

 ןוֿפ וויכרַא ןַא ןוא גנולײטּפָא עשיֿפ

 רעקיזָאד רעד .ןטינשסיוא-סגנוטייצ
 לַאירעטַאמ רעלוֿפטרעװ ןוא רעכייר
 ןיא ןריזינַאגרָא וצ טכעלגעמרעד טָאה
 ןוֿפ טײצרָאי ןט3 םוצ ,1946 לירּפַא
 יד ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשֿפױא
 ןדיי יד ןוֿפ ןבעל סָאד , גנולעטשסיוא

 -ָאב זיא סָאװ ,?סָאטעג עשיליוּפ יד ןיא .
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 ןדיי ,ןַאמ 100,000 ןוֿפ ןרָאװעג טכוז

 יד ןיא ןוא זירַאּפ ןיא ןדיי-טשינ ןוא

 ןוֿפ ךָאנ .ץניוװָארּפ ןוא טעטש עסיורג

 יד ןעוועג זיא םענרַאֿפ ןרעסערג ַא

 -יו רעד ןיא ןדיי יד, גנולעטשסיוא

 .י .ה ץרעמ ןיא "גנוגעווַאב-דנַאטשרעד

 ןעוועג זיא סָאװ ,וטֿפױא רעיינ ַא

 גַאלרַאֿפ רעד זיא ,םיורט רעטלַא ןַא
 סָאװ,שילָאבמיס זיא'ס ןוא ?ײנסֿפױא;,

 ןבעגעגסױרַא רעכיב ייווצ עטשרע יד

 -עג ,ךוב-רּכזי רעד זיא גַאלרַאֿפ ןוֿפ

 רעזירַאּפ ענעמוקעגמוא 14 יד טעמדיוו

 -ָאטסערכ עקיטכערּפ ַא ןוא רעביירש

 -בָאגוצ יד רַאֿפ ךוב-ןרעל ַא ,עיטַאמ

 ַא ןעניישרעד טעװ ןכיג ןיא .ןלוש

 ןוא ,ןיטשלוש השמ ןוֿפ רעדיל ךוב

 ןגעו ךוב ַא קורד םוצ ךיז ןטיירג סע

 ,גנוגעוװַאב-דנַאטשרעדיװ רעשידיי רעד

 רעלַאגעלמוא רעד ןגעוו עבַאגסיוא ןַא

 "וצנעמַאזוצ ךעלגעמ זיא סָאװ ,עסערּפ

 ןלַאירעטַאמ עכייר יד קנַאדַא ןלעטש

 ערעדנָא .רעטנעצ-עיצַאטנעמוקָאד ןוֿפ
 וצ טקורדעג ייר רעייז ןטרַאו רעכיב

 רעד ןעניישרעד טציא טעװ סע .ןרעוו

 -ֿפיוא; לַאנרושז-שדוח ןוֿפ רעמונ רעט5

 םניא שי ַא ןעוועג זיא סָאװ ,"יינס

 ןטעברַא לַאנרושז םניא .ןבעל ןשידיי

 ןטסיצילבוּפ ,רעביירש עטסעב יד טימ

 ןעגנוטכיר עלַא ןוֿפ רעלטסניק ןוא

 ןיא ענובירט-סטייהנייא ןַא זיא סָאד

 זיא סָאד .טלעוו-רוטלוק רעשידיי רעד
 ַא ןוֿפ ,ּפיט םעיינ ַא ןוֿפ לַאנרושז ַא
 ןוֿפ רעקיצנייא רעד ,לומרָאֿפ םעיינ
 ,ןימ םעד

 םוצ ךיוא זיא ךיײרקנַארֿפ ןיא

 ןטשרע םעד ךיוא ןוא --- לָאמ ןטשרע

 ןרָאװעג טכַאמעג --- עּפָאריײא ןיא לָאמ

 טריזילַאער זיא סָאװ ,םליֿפ רעשידיי ַא

 רַאֿפ דנַאברַאֿפפ םעד ךרוד ןרָאװעג

 ,"ףליה רעקיטייזנגעק ןוא דנָאטשרעדיװ
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 סָאװ ,"ָאד ןענייז רימ; םליֿפ רעד
 -ער יד ןוא עיגָאלָאריטרַאמ יד טזייוו
 טכַאמעג טָאה דניק ןשידיי םנוֿפ גנוט
 ייוצ ףוס םוצ ןוא ,םשור ןסיורג ַא
 סָאד ןצנַאגרעד וצ ידּכ ,ךָאנ ןרעֿפיצ
 1946---4/ ןָאזעס ןוֿפ ףיול ןיא :;דליב

 טַאר-רוטלוק רעלַארטנעצ רעד טָאה
 -לוק ףיוא ןטַארעֿפער 106 טנדרָאעגנייא

 ַא :סעמעט עשירַארעטיל ןוא רוט

 זירַאּפ ןיא גנומענרעטנוא עלַארטנעצ
 2,000 ןוֿפ טכוזַאב ךעלטינשכרוד טרעוו
 ,ןַאמ 3,500 זיב

 ןוא ןעגנוטכיר ערעדנַא עלַא ןיא
 -לוק רעד ךיוא ךיז טָאה ןטֿפַאשלעזעג
 רעד .טרעטיירבעגסיוא זיירקמוא-רוט
 ,עיצַארעדעֿפ רעד ייב רעטנעצ-רוטלוק
 -רַא םעד ייב ןטעטױװיטקַא-רוטלוק יד
 םייה-רעטעברַא רעד ייב ,גניר רעטעב
 ךיז ןבָאה דנַאברַאֿפ-סקלָאֿפ םעד ןוא

 ַא ןענַארַאֿפ וליֿפַא זיא'ס .טקרַאטשרַאֿפ
 ךס ַא טָאה סָאװ ףיולעג-טעוו רעסיוועג
 "סח עסיוועג ךיוא רעבָא תולעמ ענַײז
 יד ליּפשיײיב םוצ ןעמענ רימָאל .תונור
 רַאֿפ ,זירַאּפ ןיא עסערּפ-גָאט עשידיי
 עשידיי ייווצ ןעוועג זיא המחלמ רעד
 "עסערּפ עיינ; יד -- ןעגנוטייצ-גָאט
 ייב טנייה ."טנייה רעזירַאּפ, רעד ןוא
 טֿפלעה ַא טעמּכ ףיוא גנורענעלקרַאֿפ ַא

 ןענייז גנורעקלעֿפַאב רעשידיי רעד ןוֿפ
 -ַאּפ , ןָא --- ןעגנוטייצ-גָאט יירד ןַארַאֿפ
 קילג םוצ ןיא סָאװ ,"טנייה רעזיר
 זַא ,טסעומש ןעמ ןוא --- ןדנואוושרַאֿפ
 עטרעֿפ ַא ןײגוצסױרַא ךיז טיירג סע
 טשינ רעכיז זיא סָאד .גנוטייצ-גָאט
 ,גײטשֿפיױא-רוטלוק ןייק ןוֿפ ןמיס ןייק
 ןעייג סָאװ ןעגנוטייצ ןַארַאֿפ זיא'ס לייוו
 ,רענעייל ןבָאה ייז לייו טשינ סױרַא
 ןײמעגלַא ןיא .טלעג ןבָאה ייז לייוו רָאנ.
 עשידיי רעזירַאּפ יִד טלגיּפש רעבָא

 ןשידיי םנוֿפ גײטשֿפױא םעד ּפָא עסערּפ



 ןייז טימ ןאמרעקעב ןרהא רעלעטשטֿפירש רעד
 ןעמוקעגמוא עלַא ,ןוז ןוא ױרֿפ

 -רַאֿפ 12 יד .ָאד ןבעל-רוטלוק ןשידיי

 -ידָאירעּפ ןוא -טַאנָאמ -ןכָאװ ענעדייש

 ןוֿפ קורדסיוא ןַא ןענייז סעבַאגסיױא עש

 -לוק ןגיה ןיא גנובעלֿפױא רעסיורג ַא

 -גָאט יירד יד רעסיוא -- .ןבעל-רוט

 -סיוא עשידָאירעּפ 12 יד ןוא ןעגנוטייצ

 סעבַאגסיוא ןַארַאֿפ ךָאנ ןענייז סעבַאג

 /  .שיאערבעה ןוא שיזױצנַארֿפ ןיא

 -מיס רעד ןרָאװעג ךיוא זיא זירַאּפ

 . -לוק ןֿפױא טייהנייא רעשידיי ןוֿפ לָאב

 המחלמ רעד רַאֿפ ןיוש .טיבעג-רוט

 ןעמיוז יד ןרָאװעג טײזרַאֿפ ָאד ןענייז

 זיא'ס רעכלעוו ןוֿפ טייהנייא-רוטלוק ןוֿפ

 ,סערגנָאק-רוטלוק רעד ןסקַאװעגסױרַא

 -רַאֿפ-רוטלוק רעקידהמחלמכָאנ רעד

 -רוטלוק עלַא טקינײארַאֿפ סָאװ ,דנַאב

 ןטײקכַאװש עלַא ענייז טימ ןטֿפַאשלעזעג

 רע ,גנוטיידַאב רעסיורג ַא ןוֿפ זיא

 ענייז .רעֿפסָאמטַא טייחנייא ןַא טֿפַאש

 -ַארעטיל יד ןבעגסױרַא ןוֿפ ןוואורּפ

 ןוא ?ןטֿפירש רעזירַאּפ , ענובירט עשיר

 רעטַאעט-טסנוק םעד ןטלַאהוצרעטנוא

 רעשירָאטסיה ַא ןוֿפ ןיוש זיא ?ףוקיא;

 סָאד רָאנ רע טלָאװ ןוא .גנוטיײדַאב

 וטֿפױא ןייז טלָאװ ,טריֿפעגכרוד ןיילַא

 רעשידי רעד לייו .סיורג ןעוועג

 רעד ןוֿפ טָאה סָאװ ,רעטַאעט-טסנוק

 עפורג ןרָאטַאמַא רעקידהמחלמרַאֿפ

 טסנרע ןַא ןיא טלדנַאװרַאֿפ ךיז ?טַאיֿפ,

 עסיורג טימ רעטַאעט לענָאיסעֿפָארּפ
 -עג עקיצנייא סָאד זיא ,ןטסעמרַאֿפ
 -רַאֿפ םעד ןוֿפ רעטַאעט עכעלטֿפַאשלעז
 ןיא ןוא ברעמ ןיא רָאנ טשינ םענ
 ךיוא רשֿפא רָאנ עּפָארײא-לַארטנעצ

 .עקירעמַא רעשידיי רעד ןיא

 רעזירַאּפ ןוֿפ טײקיברַאֿפליֿפ רעד וצ

 -ַאב ןייז וצ טיג ןבעל-רוטלוק ןשידיי

 -עטיל רעגנוי רעד טירָאלָאק ןרעדנוז

 סעמעוו ןײארַאֿפ ןטסילַאנרושז ןוא ןטַאר

 יינ ןענייז רעדילגטימ לייט רעסיורג ַא

 ,ןלױּפ ןוֿפ ענעמוקעגנָא

 -סיוא ץלַא ָאד זיא'ס יו םעד ךָאנ

 ןָאק ןרָאװעג טרעדלישעג ןוא טנכערעג
 -יימ ַא ןעמוקַאב סנטייוו רעד ןוֿפ ךיז
 ,קיטַאלג ןוא ןייֿפ ָאד טייג ץלַא זַא ,גנונ

 ַא ןָא .ןעוועג שלַאֿפ טלָאװ גנוניימ ַאזַא

 ןעמעלבָארּפ ערעווש ןוא עברַאה רועיש
 טֿפָא רעייז טלעֿפ סע .ָאד ךיז ןלעטש
 -עמנַאלּפ גנואיוב-רוטלוק רעזדנוא ןיא

 רקיע רעד ןוא גנורינידרָאָאק ,טייקיס
 ,גנוֿפיטרַאֿפ

 ןיא בושי רעד זיא המחלמ רעד רַאֿפ
 טשינ ןוא רעניילק ַא ןעוועג ךײרקנַארֿפ
 ןוא ןצכעוט עלַא ןיא .רעקידנטיײדַאב
 -רַאֿפ טַאהעג רימ ןבָאה ןעגנוטכַארט
 ,םייה רעטלַא רעד וצ ןגיוא יד ןדנָאװ
 ןלוּפ ןיא םַאטש ןטסעֿפ ןוא ןטלַא םוצ
 ךָאנ ןבָאה רימ ןעלצרָאװ סעמעוװ ןוֿפ
 ,הקיני רעזדנוא ןגיוצעג

 ,לָאצ ןיא רענעלק רימ ןענייז טנייה
 רעשידיי רעסיורג ַא ןסייה רימ רעבָא
 -רעירֿפ רעד לייוו ,עּפָאריײא ןיא בושי
 "עג טקעמעגּפָא זיא רעסיורג רעקיד
 וצ ןגיוא יד ךיז ןדנעוו טנייה .ןרָאװ
 -ֿפױרַא טָאה טייצ עקידלרוג יד .זדנוא
 ןיא בושי ןשידיי ןֿפױא טגיילעג

 .תוירחא עסיורג ַא ךיײרקנַארֿפ
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 רוטַארעטיל עשיאערנעה עיינ יד

 עניטסעלַאּפ ןיא
 קיב םהרבַא ןוֿפ

 -נעצ ןיא ןוא תורוד ןוֿפ ףױלרַאֿפ ןיא

 -רַאֿפ רעטנוא לָאמטֿפָא ,רעדנעל רעקיל

 ,ןעגנוגנידַאב ןוא ןטַאמילק ענעדייש

 יד טלקיװטנַא ןוא ןֿפַאשעג ךיז טָאה

 ןענייז סע .רוטַארעטיל עשיאערבעה

 ךיז ןבָאה סע ,סעכָאּפע ןעגנַאגעגײברַאֿפ

 -יא ,ןויטָאמ ןוא סעמעט יד ןטיבעג

 ץלַא זיא ךָאד רעבָא ,ןליטס ןוא ןעייד

 ןעוועג טדנעוװעג רוטַארעטיל רעד ןיא

 זיא סע .ך"נּת םוצ ,ךוב ןטלַארוא םוצ
 טָאה סע ,עכָאּפע עשילביב ַא ןעוועג

 ,הֿפוקּת עשינַאּפש יד טצנַאלגעגֿפױא

 -ׂשה עסיורג ַא טלקיװטנַא ךיז טָאה סע

 ,עּפָארײא חרזמ ןיא רוטַארעטיל-הלּכ

 -יורג יד ןסקַאװעגסיױוא טרָאד ןענייז סע

 -געד ןוא רעלעטשטֿפירש ,רעטכיד עס

 דחַא ,יקסווָאכינרעשט ,קילַאיב :רעק
 יד ,רענערב ,יקסוועשטידרעב ,םעה

 ןוֿפ םייה יד זיא ךָאד ןוא --- "המיבה,

 -עטיל ןוא רוטלוק רעשיאערבעה רעד
 -ורעג ױזַא יד ןיא ןעוועג טינ רוטַאר

 "עט יד םגה ןוא .רעדנעל-"תולג; ענעֿפ

 ןעוועג זיא רוטַארעטיל רעד ןוֿפ קיטַאמ

 זיא ,ןוויטָאמ-"תולג; טימ טּפַאזעגכרוד

 -רוא רעד ןבילבעג לַאװק ריא רעבָא

 ,ך"נת רעטלַא

 עטצעל יד רַאֿפ עטכישעג ריא ןיא

 טכַאמעג שיאערבעה טָאה ,רָאי טנזיוט

 -טלעוו רעד טימ ןעגנודניברַאֿפ גונעג

 ןטעָאּפ ןוא ןֿפָאסָאליֿפ ךרוד ,טייקכעל

 -יבג"ןבא ,ם"במר רעד ,יולה הדוהי)

 -טלעוו ןוֿפ ךַארּפש ַא יו רעבָא ,לור

 טעוו ןוא שיאערבעה טבעל טייקכעל

 -ַאּפ ןוֿפ ןצענערג יד ןיא זיולב ןביילב

 .עניטסעל

 רָאי 20--25 עטצעל יד ןיא טשרע

 -עה רענרעדָאמ ַא ןגעוו ןדער ןעמ ןָאק
 ,לארשי-ץרא ןיא רוטַארעטיל עשיאערב

 ,עניטסעלַאּפ ןיא

 רוטַארעטיל עשיאערבעה יד זיא

 ,ענרעדָאמ ַא ךעלקריוו עניטסעלַאּפ ןיא

 -ַאש סָאד טָאה ? רוטַארעטיל עכעלטלעוו

 -סעלַאּפ רעיינ רעד ןוֿפ ןבעל עקידנֿפ

 -ּפָא ןַא ןענוֿפעג טייקכעלקריוו רעניט

 -יל רעד ןיא קורדסיוא ןַא ןוא גנַאלק

 -עגּפָא רוטַארעטיל יד טָאה ? רוטַארעט

 ןוא ןסעצָארּפ עוויטיזָאּפ עלַא טלגיּפש

 ןיא ףרָאד ןוא טָאטש ןוֿפ ןעגנוניישרעד

 יד טרעדלישעג יז טָאה ?בושי םעד

 -ַארַא ןטימ ןעגנואיצַאב עקיטייזנגעק
 ןגָארֿפ עלַא יד טא -- !ןכש ןשיב

 רימ ןעוו ןריסערעטניא זדנוא ןֿפרַאד

 רענעייל ןשידי םעד ןענעקַאב ןליוו

 -עטיל רעשיאערבעה רעיינ רעד טימ

 ,רוטַאר

 -יאערבעה עיינ יד ןגָאז רימ ןעוו

 -- עניטסעלַאּפ ןיא רוטַארעטיל עש

 -געצ יירד ייווצ עטצעל יד רימ ןעניימ

290 



 קילַאיב .נ .ח

 -יאערבעה רעד ןוֿפ גנוֿפַאש רָאי קילד
 -ער ַא -- .דנַאל ןיא רוטַארעטיל רעש

 סָאװ ,טינשּפָא-טייצ רערענָאיצולָאװ

 -ָארעה ליֿפ ױזַא ןענעכיײצרַאֿפ וצ טָאה -
 -עי ןיא .ןשינעלגנַאר עשיאעדיא ,עשיא

 ןעניֿפעג רוטַארעטיל רענרעדָאמ רעד

 ןלאיצַאס םעד ןוֿפ לּפמעטש םעד רימ
 -ייא סָאד ךיוא ןעמונעגניירא --- ורמוא
 טלצרָאװ סָאװ ,עשירעֿפמעק-עקיטרַאנג

 -עה יד טָאה .קלָאֿפ ןוא דנַאל ןגייא ןיא

 -ּפָא ךעלקריוו רוטַארעטיל עשיאערב
 -ורַא רעד ןוֿפ ורמוא םעד טלגיּפשעג
 ?טלעװ רענעגייא רעקימ

 טימ רעיונעג ךיז ןענעקַאב רימ ןעוו
 -עה רעטגיײװצרַאֿפ רעד ןוֿפ תוהמ םעד
 רימ ןענָאק ,רוטַארעטיל רעשיאערב

 ללּכ ךרדב זַא ,טקַאֿפ םעד ןלעטשטסעֿפ

 -עטיל עשיאערבעה ענרעדָאמ יד זיא
 עקיזָאד יד לארשייץרא ןיא רוטַאר
 .ןעמוקעגכָאנ קינייוו ןעגנורעדָאֿפ

 "ָאװער ,םערוטש רעלַאיצַאס רעד
 רעד ןוֿפ ןשינעלגנַארעג ןוא סעיצול
 ןיא ןבָאה טלעװו רעקימורַא רעסיורג
 רוטַארעטיל רעשיאערבעה רעיינ רעד
 ןטימ .ןענוֿפעג טשינ גנַאלקּפָא ןייק
 ערעגניי לָאצ רעניילק ַא ןוֿפ םַאנסיוא

 -ּפָא טינ רוטַארעטיל יד טָאה ,רעביירש

 יד ןוֿפ לּפַאצ ןסיורג םעד טלגיּפשעג

 ערעייז ןיא ןשינעעשעג עקידנֿפױל
 | ,קרעוו

 -יל רעשידיי רעד טָאה טכער טימ
 ןמחנ רעשרָאֿפ ןוא רעקיטירק-רוטַארעט
 -דח-ריֿפ ַא ךָאנ ,טלעטשעגטסעֿפ ליזיימ
 זַא ,לארשי-ץרא ןיא ךוזַאב ןקידמיש
 -ץרא ןיא רעלטסניק רעשידיי רעד;
 -יור םעד ןיא טשינ טמענרַאֿפ לַארשי

 -יטכיוו טימ לוֿפ זיא'ס סָאװ ,ןבעל ןקיש
 -ןריֿפ ןוא עוויטקַא ןייק ,ןסעצָארּפ עק
 רעשידיי רערעטלע רעד .עלָאר עקיד
 -סנעעזעגנָא רעד דָארג -- רעביירש
 רעד ןיא ץלַא ךָאנ טקעטש -- רעט
 -רַאֿפ ריא טימ טלעוו רעשידיי רעטלַא

 -ונָא .רעגייטש-סנבעל ןשידיי ןטרעטלע
 ןוא רעטכיד ,רעביירש עשידיי ענעעזעג
 ןיא ןיוש ןענייז סָאװ ,רעקיאַָאזָארּפ
 ןוא 25 ,20 --- ןרָאי לסיב ןייש ַא דנַאל

 רעייז ,תוהמ רעייז רעבָא -- ,רָאי 0

 ץלַא ךָאנ ןקעטש ןלעװק ןוא ןזעוו
 -עב םעד ןיא ,טלעוו רעטלַא רעד ןיא

 ןוא ןשינילָאװ ,ןשיצילַאג ,ןשיבַארעס
 ,רוטַאנ רענעי ןיא ,לטעטש ןשיװטיל

 ךָאנ זיא ןטרָאד .גנובעגמוא רענעי ןיא
 ןוא .עילימ רעייז ןוא חוּכ רעייז ץלַא
 סָאד ןרעדליש ןוא ןלָאמ ייז ןוואורּפ

 -יינ םעד ,ןבעל עקידלארשי-ץרא עיינ

 זיא -- ,שטנעמ ןקידלארשי-ץרא םע

 ,?קידנגייצרעביא טשינ ,ךַאװש סע
 רוטַארעטיל עשיאערבעה עיינ יד

 ַא רעביא ,טגָאזעג יװ ,ןיוש טלייצ

 יז זיא יאדװַא .טרעדנוהרָאי לטרעֿפ
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 רערַאבלטיממוא רעד רעטנוא ןסקַאװעג

 -ַאיצַאס ןוא עשיטילָאּפ יד ןוֿפ העּפשה

 -וֿפ ןעגנולקיװטנַא ןוא ןשינעעשעג על

 טינ יז טָאה ןגעװטסעדנוֿפ .בושי םענ

 -טנייה ןגייא ןַא ןעמערוֿפוצסױא ןזיוװַאב

 . ,טלַאטשעג ןרעדָאמ ןוא קיטייצ

 -עה רעד ןגעוו דליב ןײמעגלַא ןַא

 -ַאב רימ ןלעוו רוטַארעטיל רעשיאערב

 ןענעקַאב ךיז ןלעװ רימ ןעוו ,ןעמוק
 ,רעיוב ןוא רעֿפַאש עריא טימ

 עיױעַאּפ יד

 רעד ןיֵא עיציזָאּפ עטסקרַאטש יד

 יד טמענרַאֿפ רוטַארעטיל רעשיאערבעה

 רעיינ רעד ןיא ןָאנבױוא םעד .עיזעָאּפ

 רעד טמענרַאֿפ גנוטכיד רעשיאערבעה

 -ינרעשט לוָאש רעטכיד רעקיטולבלוֿפ

 -עטלע ןייז יו ,(1942---1875) יקסווָאכ

 -עה רעד ןוֿפ רעקיסַאלק ןוא רבח רער

 ,קילַאיב ןמחנ םייח עיזעָאּפ רעשיאערב

 עטצעל יד -- יקסווָאכינרעשט טָאה

 -ַאּפ ןיא ןֿפַאשעג ןוא טבעלעג ןרָאי

 קילַאיב יו רעמ ליֿפ רעבָא .עניטסעל
 יד טרירעגנָא יקסווָאכינרעשט טָאה

 -ץרא ןוֿפ ןבעל סָאד ןוא טֿפַאשדנַאל

 ,לארשי

 טגָאמרַאֿפ גנוטכיד סיקסווָאכינרעשט

 עקילַאװק ןוא עכייר סקילַאיב טינ

 זיא רַאֿפרעד ,ך"נּת ןוֿפ ןטֿפַאז-טרָאװ

 ןברַאֿפ עלעה יד טימ ךייר רעבָא יז
 -נייא ןעוועג זיא רע .רוטַאנ רעד ןוֿפ

 ,טֿפַאשדנַאל ןייז ןיא ףיט טצנַאלֿפעג

 עלַא טימ ,דרע רעניארקוא רעד ןיא

 ןוֿפ לקניוו רעדעי ןוֿפ :ןעלצרָאװ ענייז

 ,טלעװ-ןטלַאטשעג ןייז ןוֿפ ,שיזעָאּפ ןייז

 ,ּפעטס רעניארקוא ןוֿפ תוחיר יד ןגָאלש

 ןייז ,םירק ןוֿפ רעדעס עטכידעג יד ןוֿפ

 ,דנַאל-טרובעג

 וצ גנואיצַאב עמיטניא עבלעז יד

 ןיא יקסווָאכינרעשט טָאה רוטַאנ רעד

 עבלעז יד .עיזעָאּפ-לארשי-ץרא ןייז
 דנַאלסור ןוֿפ ןעײרעלָאמ-טרָאװ עסיורג
 ענייז ןיא רימ ןעניֿפעג עניַארקוא ןוא
 רימ .ןעגנַאזעג-רוטַאנ רעניטסעלַאּפ
 ןוֿפ םעטָא םעד עיזעָאּפ ןייז ןיא ןריּפש
 םעד) ןורש ןיא םיסדרּפ-סגנילירֿפ יד

 יד ;(עניטסעלַאּפ ןוֿפ גערב-םי ןכַאלֿפ

 ןיא לדלעוװ-סוטּפילַאקוא ןַא ןוֿפ תוחיר

 זָארג וצ ,ץנַאלֿפ םוצ גנַאגוצ ןייז .הדוהי
 -נוה םענוֿפ טייוו קרַאטש זיא םיוב ןוא
 ןוֿפ סױרַא טיירש סָאװ ,דרע ךָאנ רעג
 -נַא ,רעטכיד עשיאערבעה ערעדנַא יד
 ןיא) ךיז טָאה סָאװ ,קילַאיב יו שרעד
 -עג (?דלעֿפ ןיא; --- "הדשב/ דיל ןייז

 ,דרע רעטומ רעד ןוֿפ סיוש ןיא ןֿפרָאװ
 -.סיוא; םיא לָאז יז טעבעג ַא טימ

 ןיא ךיז טריּפש ,"טסורב ריא ןקערטש
 ןוֿפ טײקטַאז יד דיל סיקסווָאכינרעשט

 ןעקנורטעג טָאה רעכלעוו ,ןשטנעמ ַא

 .רעכעב-רוטַאנ םעד ןוֿפ

 שטנעמ םעד ןוֿפ טֿפַאשהבורק יד

 רעטכיד ןרַאֿפ טערט רוטַאנ רעד טימ

 ןטלַא ןַא ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא סױרַא

 . "גיװצַאב ןוא טקניטסניא ןשיטסיװַאטַא

 ַא טגָאמרַאֿפ רע .טֿפַארק רעשירעג

 ,הרובג רעקילָאמַא ךָאנ טשרוד ןֿפרַאש

 -רוטש ַא וצ ןכילגעג זיא גנוטכיד ןייז

 זיא סָאד .עינָאֿפמיס ַא ןוֿפ לייט ןשימ

 -ֿפיױא זיא סָאד ,םוקמוא ןגעק ףמַאק ַא

 -סעֿפ ןוא טסעטָארּפ ,גנונָאמ ,דנַאטש

 סע ןעוו ןטלעז .ןבעל םוצ ןליוו רעט

 יד ןוֿפ טסײג רעד םיא טשרעהַאב

 רע .ךָאי ןשילַארָאמ רעייז טימ םיאיבנ

 -ירּפ ענעי ןוֿפ טסולֿפנײאַאב רעמ זיא

 ,רעערבעה עקיטײצרַאֿפ ןוא עוויטימ

 ןוא ןענּכ ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה סָאװ

 ,רוטַאנ רעד ןוֿפ רעטעג יד טנידעג

 -הנבל ןוא ןוז יד ,תורתשא ןוא לעב

 ?"יב םיחתור ימד םתא ימ, ,רעטעג

 ןיא ןדיז סָאװ ,ןטולב ריא טנעז רעוו)
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 יקסװָאכינרעשט לוָאש

 -כָאנ ןוא ,רעטכיד רעד טגערֿפ (*?רימ

 טולב סָאד סיוא טנכער רע יו םעד

 ,רעריטרַאמ עשינַאּפש יד ןוֿפ ,יבּכמ ןוֿפ

 "ךחא; טימ ןברָאטשעג ןענייז סָאװ

 תוריזג ןוֿפ םישודק יד ,ןּפיל יד ףיוא

 ןענכ ישבוכ םד; : רע טרעֿפטנע ,ח"ּת

 טולב סָאד,) "חנ וניאוו חלוק אוה ימד

 ןיימ זיא ןענּכ ןוֿפ רעמעננייא יד ןוֿפ

 ,(?טינ טור ןוא טדיז סע ,טולב

 ַא ,הרובג ןוֿפ סָאּפע ןַא זיא סָאד

 -יסַאר רעקיטייצרַאֿפ ךָאנ שינעקנעב

 -ַאטש רעטנוזעג ךָאנ ,טֿפַארק רעש
 ,טייקימ

 רעקיסַאלק רוד ןטייוצ םעד ןוֿפ
 רעד ,(1881 ןריובעג) ןַאמכיֿפ בקעי זיא

 -ַאש עטשרע סנַאמכיֿפ .רעטסקיטכיוװ

 -ָאלָאק רעיבַארעסעב ַא ןבָאה ןעגנוֿפ
 -עג ןַאמכיֿפ טָאה טייצ קיטש ַא .טיר

 -צרַאל-ץוח ןוֿפ רעטכיד ַא רַאֿפ ןטלָאג

 -ידלארשי-ץרא ןייק טינ ,שזַאזייּפ ןקיד

 רעדליב-רוטַאנ ענייז ןיא .רעטכיד רעק/

 -ימייה רעד ןעלגיּפש טֿפָא ךיז טגעלֿפ

 ןיא זיולב .ּפעטס רעשיבַארעסעב רעש

 טָאה רע ןעוו ,ןרָאי רעקיצנַאװצ יד

 לארשי-ץרא ןיא דימּת ףיוא טצעזַאב ךיז
 ןוא דרע ריא טימ טֿפעהַאב ךיז ןוא
 ןייז ןוֿפ ןברַאֿפ יד ךיז ןבָאה ,רוטַאנ
 טלָאמעד ןוא ,טּפעװעגסיױא םייה רעטלַא
 עקידלארשי:ץרא יד םיא ךיז טָאה
 רעטלַא ריא ןיא טקעלּפטנַא טֿפַאשדנַאל

 ןַאמכיֿפ .,טייקיטרַאנגיײא רעקיטסיײג
 "ורי ;"תרנּכ םי םייב זיוה; ַא טגניזַאב
 .רעבליז יד ;ןייש-טנוװָא ןיא םילש

 יד ןוא םי ןשידנעלטימ םייב ןדמַאז

 ןיא גרעב ןוא ןזדלעֿפ ןוֿפ ןטײקמַאזנייא
 ,טֿפַאשדנַאל רענעקורט רעסייה רעד
 רעטכיד רעד ןבילברַאֿפ זיא ןַאמכיֿפ

 -ַאש םענוֿפ םטיר רעד .ןטֿפַאשדנַאל ןוֿפ

 טָאה בושי ןקידנעיוב ךיז ןוא ןקידנֿפ
 ןייז ןיא גנַאלקּפָא ןייק ןענוֿפעג טינ
 ,עיזעָאּפ

 רעד ןוֿפ ןוא רוד ןבלעז םעד ןוֿפ

 רעטכיד רעד טמוק הביבס רעקיבלעז

 -נַא ,(1886 .בעג) שטיווָאנעמש דוד
 ןבירשעג רע טָאה ןַאמכיֿפ יו שרעד
 יד ןוֿפ ןבעל םענוֿפ סעילידיא עטיירב
 ןיא .ןרענָאיּפ יד ,תוצולח ןוא םיצולח
 -נוזַאב טרעוו "הבצמ, ַא עילידיא ןייז
 -מוא רעד ,ץולח רעזָאלנעמָאנ רעד ןעג

 ןוא רענָאיּפ רעשיאָארעה רעטנַאקַאב
 -ֿפיוא ןכַאמ ןֿפלָאהעג טָאה סָאװ ,רעיוב
 רבדמ ַא ןוֿפ ןכַאמ ,שינעטסיװ יד ןעילב
 סייווש ןטימ ןוא בושי ןטצנַאלֿפַאב ַא
 ,דרע יד טרעּפכורֿפַאב םינּפ ןייז ןוֿפ
 ןשיטסילַאנרושז ַא טימ טשטנעבעג
 ךיוא שטיווָאנועמש ךיז טמענרַאֿפ ,שוח

 -גָאט יד ןזרעֿפ ןיא ןדימשסיוא טימ

 -רעטעברַא ןיא ןשינעעשעג עכעלגעט

 טגנילעג טֿפָא ןוא בושי םענוֿפ ןבעל

 ,םיא סע

 -רעדָאמ רעד ןיא טרָא רעדנוזַאב ַא

 טָאה גנוטכיד רעקידלארשי-ץרא רענ
 -כיד ענעברָאטשרַאֿפ-גנוי יד ןעמונרַאֿפ

 . ,(1921 --- 1890) ןייטשואלב לחר ןירעט
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 יד ייב ןרָאװעג טקילײהרַאֿפ זיא לחר

 -ייגסיוא .רעטעברַא עקידלארשי-ץרא

 ןיא טכוזדניווש ןוֿפ עקנַארק ַא קידנע/
 רעד ךָאנ טצכעלעג יז טָאה ,ביבָאילּת

 ןרָאי טָאה יז ואוו ,תרנּכ טֿפַאשדנַאל
 -ַאב טָאה יז .ןירענטרעג סלַא טעברַאעג
 -ענָאיּפ יד ןוא טֿפַאשדנַאל יד ןעגנוז
 -כיד ריא ןיא .םיצולח יד ןוֿפ ימ עשיר

 סָאד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא גנוט
 -טלַא רעד ףיוא ןבעל-סטעברַא עליטש

 לַאטש ןיא ןײגסױרַא סָאד ;:דרע רעיינ

 ףיוא ןעייז סָאד ,וק רעד וצ טכַאנייב
 ךיז ןגיוו סָאד ןוא ,ןדָאב םענרענייטש ַא
 -ָאקעג שירֿפ טימ ןגָאװ ןלוֿפ ַא ףיוא

 ,רעדלעֿפ עטייוו ןיא ייה ןטעס

 -כיד-רוטַאנ ַא ןעוועג ךיוא זיא לחר

 טָאה דיל-האווצ ריא ןיא ןוא ,ןירעט

 -ַאב שטנואו םעד טקירדעגסיוא יז
 ןשיווצ תרנּכ-םי םייב ןרעוו וצ ןבָארג
 .ןזָארג עכיוה ןוא ןעמולב-ןרָאק יד

 -יסערגָארּפ רעד ,יקסנָאלש םהרבא

 זיא ,רעצעזרעביא ןוא רעטכיד רעוו

 חסונ םענרעדָאמ םענוֿפ רענָאיּפ רעד

 רע .עיזעָאּפ רעשיאערבעה רעד ןיא

 ןיא ןוא ,עמעט ןיא ,ךַארּפש ןיא יינ זיא

 ןיא ןגָארטעגנײרַא טָאה רע .וויטָאמ

 עֿפש ַא ץעיזעָאּפ רעשיאערבעה רעד

 ,ןוויטָאמ ןוא ןעמרָאֿפ ,ןעברַאֿפ ,ןעמטיר

 -סקלָאֿפ סָאד ןוא םָאידיא רעד וליֿפַא

 ןַא ןענוֿפעג טָאה שידיי ןוֿפ לטרעוו

 טָאה יקסנָאלש .עיזעָאּפ ןייז ןיא טרָא

 ןוֿפ העּפשה רעד רעטנוא ןענוֿפעג ךיז

 -רעד טָאה רע .ןטסינרעדָאמ עשיסור יד

 טכַאמעג טקעלַאיד ןשידרֿפס םעד וצ

 -יוב ןוא קידעבעל ױזַא ,ךעלריטַאנ ױזַא

 יו זיא דיל ךעלטיא ןייז זַא ,קידוועג

 ,ןרעוו טנַאמרעד ךיוא ףרַאד סע .קיזומ

 -יא ןוֿפ רעטסיימ ַא זיא יקסנָאלש זַא

 טצעזעגרעביא טָאה רע .ןעגנוצעזרעב

 לחר

 . -ייל ןוא ,ןיקשוּפ ,ןקָאלב רעדנַאסקעלַא

 .קיוו

 זיא רבח ןוא דימלּת ַא סיקסנָאלש

 רע .ןַאמרעטלַא ןתנ רעלוֿפטנַאלַאט רעד

 -סיימ ַא ןוא רעטכיד רעלַאיצָאס ַא זיא

 -ַאק ןוא ןטעלּפוק-רעטַאעט ףיוא רעט

 סגטצעל רעבָא טביירש ,רעדיל-טערַאב

 -עג ענייז .סעמעטיגָאט עלעוטקַא ףיוא

 רעשיאערבעה רעד ןיא ןזרעֿפ ענעגנול

 "ךבדא גנוטייצ-רעטעברַא רעכעלגעט

 סַאה קורדסיוא םוצ סנטצעל ןעגנערב

 -ילגנע רעד ןצכעגָאזנײרַא ןרָאצ ןוא

 ,בושי ןיא קיטילָאּפ רעלַאטורב רעש
 ךיוא ןרעהעג רוד סיקסנָאלש וצ

 .יריאמה רודגיבא ןוא ינרק הדוהי

 ,ךַארּפש עשיערבעה יד טגניזַאב ינרק

 -טלַא ןוֿפ רענייטש יד ןוא ןרעיוט יד

 -ַאב רעד זיא וויטָאמ ןייז ןוא ,םילשורי
 זיא יריאמה .רעֿפּפָא-טסבלעז ןוֿפ רעג
 -ָאר ַא ךיוא רָאנ ,רעטכיד ַא רָאנ טינ
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 ךס ַא טָאה רע .טסילעװָאנ ןוא טסינַאמ
 יו עיזעָאּפ ןייז ןיא ןוויטָאמ-המחלמ
 ןענייז ןוויטָאמ ענייז .עזָארּפ ןייז ןיא
 ךיוא טָאה רע ןוא "חישמ-ילבח, יד

 .ןויטָאמ עלַאיצָאס ךס ַא

 זיא עסעטעאּפ עקיטרַאנגיא ןַא
 ,יױרֿפ עשיסור ַא ,(1898 .בעג) עבשילא
 א זיא יז .ןעוועג רייגמ ךיז טָאה סָאװ
 -שילגנע ןוֿפ ,רעווקסָאמ ענעריובעג
 עווקסָאמ ןיא ךָאנ .ןרעטלע עשיסור

 .שיאערבעה ןביירש ןביוהעגנָא יז טָאה
 ,טֿפנַאז ןוא טרַאצ זיא דיל ריא

 -עועג רעד ,גרעבנירג יבצ ירוא
 ןוֿפ רבח-טייצ ,רעטכיד רעשידיי הענעז
 ןקיטרַאנגיא ןייז טָאה ,שיקרַאמ ץרּפ
 -ַאנ ןוא תוכלמ ךָאנ יירשעג ןקידנזיורב

 -ַא ךיז טָאה רע ,םזיטָאירטַאּפ ןלַאנָאיצ

 תויהל ינוארק םילעוּפה; ,ןעגנוזעצ לָאמ
 -עג ךימ ןבָאה רעטעברַא יד) "םנטייפ
 זיא ןוא (!רעטכיד רעייז ןייז וצ ןֿפור

 ןוֿפ רעגניזַאב רעד ןרָאװעג ךָאנרעד |
 טימ ךיז טצענערג סָאװ ,םזינָאיזיוװער
 ,םזישַאֿפ "ןשיאערבעה; ןימ ַא

 ַא ןבירשעגנָא טָאה ןדמל קחצי

 ןוֿפ דיל ַא ,"הדסמ; עמעָאּפ עסיורג

 ,גײטשֿפױא ןוא זױרבֿפױא ןלַאנָאיצַאנ

 עקידנרעק עקיזָאד יד יו רעמ רעבָא

 ,טכיירגרעד טינ רע טָאה עמעָאּפ

 ךיז ןקור ןטעָאּפ ערעגניי יד ןוֿפ

 ןזרעֿפ סנעמעוו ןיא ,םולש .ש סױרַא

 "יטסימ ןוֿפ ךיוה רעד ךיז טליֿפ סע

 ןטייקכעלגע עסיוועג טָאה רע .םזיצ

 ,ןטסילָאבמיס עשיסױר עקילָאמַא יד וצ

 ןוא טנָאמלַאב ,יקסווָאקשזערעמ יװ

 רעדיל ענייז ןוֿפ לייט ַא ןיא .קָאלב

 ןוֿפ ,ך"נּת ןוֿפ ןטנעמעלע םולש .ש טָאה

 .תוליֿפּת עשידיי

 ןוֿפ רעטכיד ַא זיא סעדיורב םהרבַא

 -ַאב רע .ןטייקיניילק ןוֿפ ןוא תוטשּפ

 ןטושּפ ןוֿפ דײרֿפ יד ןוא רעצ םעד טגניז

 ךיז טֿפרַאװ טרָאד ןוא ָאד .ןשטנעמ

 סעדיורב .דרָאקַא רעלַאיצָאס ַא ךרוד

 -מיטניא רעשיריל ןוֿפ רעטכיד ַא זיא

 טימ ןעמעטָא תורוש ענייז ןוא טייק

 ,.טײקטסָארּפ

 סָאװ ,רעטכיד-רעדניק ַא זיא לבבודז
 (בושי רֶעלַאנומָאק) הצובק-.ַא ןיא טבעל
 -סיוא םוצ טמוק דיל ןייז ןיא .קמע ןיא
 טימ טײקנסקַאװרַאֿפ עמיטניא ןַא קורד
 ,רוטַאנ רעד

 -סיימ ַא זיא דלעֿפרעקניּפ עדנַא
 דיל ריא .ןירעטכיד-רעדניק עטֿפַאהרעט
 -עג יװ ,ןעמטיר עכייוו ףיוא ךיז טגיוו
 רעדניק עניילק ןעגניזוצנייא ןֿפַאש
 | ,ןגיוו יד ןיא

 םעד ןעמונַאב ןבָאה עטלייצעג זיולב

 ןשידיי םעיינ ןוֿפ ורמוא ןשירעֿפעש

 -גנַאר ענייז ,לארשי-ץרא ןיא ןשטנעמ

 ןוא תוקֿפס ,ןשינעֿפרעדַאב ןוא ןשינעל

 טינ טציא וזיב ךָאנ זיא סע ,ןביולג

 -כיד רעשיאערבעה ןייק ןעמוקעגֿפױא

 יד ןעלקױװצֿפױא חוּכב זיא סָאװ ,רעט

 ןשידיי ןוֿפ ןעגנוגנערטשנָא עשיאָארעה

 זיא סע ןוא דנַאל םעד ןיא רעטעברַא

 רעטכיד רעד ןסקַאװעגֿפױא טשינ ךָאנ

 םעד ןרעטנומ ןוא ןקעװ לָאז סָאװ

 -ַאירעּפמיא רעשילגנע רעד ןגעק בושי

 לָאז ןוא גנוקירדרעטנוא רעשיטסיל

 ןיא ןביולג םענעי .טימ ןקעטשנָא םיא

 רַאֿפ טייקידפעטשטסבלעז רעלַאנָאיצַאנ

 -ַאנ יד זא ,טסייה סָאד .רעקלעֿפ עדייב

 רעד ןוֿפ םיטש עוויסערגָארּפ-לַאנָאיצ

 טשינ ךָאנ זיא גנוטכיד רעשיאערבעה

 ,ןרָאװעג טרעהרעד

 -שי-ץרא רעד טימ סע זיא יװ ןוא
 ,ןַאמָאר םעד טימ ,עזָארּפ רעקידלאר
 יד ןעלגיּפשּפָא לָאז סָאװ ,גנולייצרעד

 ? טייקכעלקריוו עקידלארשי-ץרא
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 עוָארּפ יד
 עקידלארשי-ץרא יד ןוֿפ רערעל ידו

 דָאּפ ןוֿפ ןרָאי עטשרע יד ןיא רעטעברַא
 רעשילגנע רעד ךָאנ ,םזינויצ ןשיטיל
 ,םישזער ןשיקרעט ןוֿפ ?גנואיירֿפַאב;,
 ---1856) ןָאדרָאג .ד .א ןעוועג ןענייז
 ,(1921---1881) רענערב .ח .י ןוא (2
 -סייג ןימ ַא ןעוועג זיא רעטשרע רעד
 -ָאס-טסינויצ רעשיטע רעדָא רעקיט
 -ערבעה רעד יו טָאה סָאװ ,טסילַאיצ
 טקידערּפעג ,םעה-דחַא רעקנעד רעשיא
 ףירגַאב ןייז ,טייקיטכערעג עטולָאסבַא
 סױרַא טינ רעבָא זיא טייקיטכערעג ןוֿפ
 ןשיטסילַאטיּפַאק ןוֿפ ןעמַאר יד ןוֿפ
 -עג טָאה ןָאדרָאג ,ד .א .טכער-םוטנגייא
 גנואיירֿפַאב עקידנעטשלוֿפ ַא טרעדָאֿפ

 וצ גנַאגרעביא ןַא ןא םזיטיזַארַאּפ ןוֿפ
 ןייז ,(טעברַא-טסבלעז) "תימצע הדובע;

 -בעה ןימ ַא ןעוועג זיא ערעל עצנַאג
 טסַאּפעגוצ םזינַאיָאטסלָאט רעשיאער
 ,לארשי-ץרא ןוֿפ ןשינעטלעהרַאֿפ יד וצ

 ןוא רענַאירַאטעגעװ ַא ןעוועג זיא רע
 רוטַאנ רעד וצ ןבעגעגרעביא ךיז טָאה
 עשיטערָאעט ענייז .טעברַא רעד וצ ןוא
 -ער יד) "הדובעה תד; ןגעוו ןטֿפירש
 טסולֿפניײאַאב ןבָאה (טעברַא ןוֿפ עיגיל
 -רעטעברַא רעד ןוֿפ לייט ןסיוועג ַא

 -שי-ץרא ןיא ץנעגילעטניא ןוא טנגוי
 | ,לאר

 -כרוד ַא ןעוועג זיא רענערב .ח י
 ןיא .רעביירש רעשיקסוװעיָאטסָאד סיוא
 טלבירגעג ךיז רע טָאה ןלעװָאנ ענייז

 טָאה רע .דלעה ןוֿפ המשנ רעד ןיא

 עקירעדינ ןוא עסואימ סָאד טעטכַארַאֿפ
 ןוא ןבעל ןשידיי ןוֿפ טייקכעלקריוו

 -ּפָא,טסבלעז יד טלײטרוארַאֿפ ףרַאש

 עטצעל יד .טײקלַאנַאב יד ןוא ײרערַאנ

 -ַאּפ ןיא טניואוועג רענערב טָאה ןרָאי
 -ָאר ןבירשעג טָאה רע ואוו ,עניטסעל

 טרעדלישעג טָאה רע עכלעוו ןיא ןענַאמ

 -וקעגמוא זיא רע .בושי ןטלַא ןוֿפ ןּפיט
 ,ןֿפי ןיא 1921 ןוֿפ ןעורמוא יד ןיא ןעמ
 יו ןעמוקעג זיא טיוט-רעריטרַאמ ןייז
 ןוא םזיטעקסַא ןייז ןוֿפ טַאטלוזער ַא
 סָאד טרעהעג םיא וצ .םזילַאעדיא
 חא -- דבוע אוה םא יברעה/ : טרָאװ
 רע ביוא -- רעבַארַא רעד) "ונל אוה

 "ורב רעזדנוא זיא ,רעטעברַא ןַא ןַא זיא
 ,(רעד

 -ץרא יד ןוֿפ רערעל רעטירד רעד
 "שדייז , רעד זיא רעטעברַא עקידלארשי

 רוטַארעטיל רעשיאערבעה רעד ןוֿפ

 1854) שטיווָאניבַאר דניקסיז רעדנסּכלא
 טעמּכ ,עכַאֿפנײא ענייז ןיא ,(1945--
 רע .טָאה ןעגנולייצרעד עוועטימירּפ
 -ָאט עקיטייזנגעק ןצנַאלֿפוצנײא טכוזעג
 .ןוא רוד ןעמורֿפ ןטלַא ןשיווצ ץנַארעל
 גנַאל ןייז ןוֿפ בור'ס ,םיצולח עגנוי יד

 -סור ןיא טכַארברַאֿפ רע טָאה ןבעל

 ןיא ,(עװַאטלָאּפ ןוא קסנעלָאמס) דנַאל

 זיא ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןוֿפ בײהנָא
 רע ואוו ,עניטסעלַאּפ ןייק ןעמוקעג רע

 רוד ןגנוי םייב ןרָאװעג טבילַאב זיא

 רעד וצ ,םזילַאיצָאס םוצ יירט .םיצולח

 עכלעוו ערעל סיָאטסלָאט וצ ןוא הרוּת
 ,שיאערבעה ןיא טצעזעגרעביא טָאה רע
 ןרעק םעד טכוזעג םוטעמוא רע טָאה
 -סורַא ןוא ןײטשרַאֿפ ןוֿפ ,תונמחר ןוֿפ
 יד זיא רע ,ןשטנעמטימ םעד ןֿפלעה

 ןעועג טבילַאב רעייז ןרָאא עטצעל

 -לֹּת ןוֿפ רוד ןקידנטעברַא ןגנוי םייב

 ,סעינָאלָאק יד ןוא ביבא

 ןיא ןרוגיֿפ-טּפיוה יד ןוֿפ רענייא
 -ָארּפ רעשיאערבעה רעניטסעלַאּפ רעד
 רעלייצרעד ןוא טסינַאמָאר רעד זיא עז
 -קעריד ַא זיא ןונגע .ןונגע ףסוי לאומש
 רעשידיי רעד ןוֿפ ןדייז סנוֿפ שרוי רעט
 ןַא טָאה רע .עלעדנעמ ,רעטַארעטיל

 טימ ,ליטס ןשיאערבעה ןקיטרַאנגיײא

 ,ןסנַאוינ ןוא ןשטיינק עשידיי-ףיט עלַא
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 ליטס ןייז ,ןטײקשיֿפיצעּפס ןוא ךעלדנח
 ,שרדמ ןוא הנשמ רעד ןוֿפ ןעמונעג זיא
 -מיטסקלָאֿפ רעתמא טימ טכיוהַאב
 קרעװ ןבירשעגנָא טָאה רע .טייקכעל
 טעטילַאװק רעשירעלטסניק סיורג ןוֿפ

 רעקיטרַאנגיא ןוא ךַארּפש ןיא סָאװ
 רעבָא ,טינ ןכיילג ןייק ייז ןבָאה םרָאֿפ
 -גיילק ןוֿפ ןצנַאגניא ןענייז ןסָאּפע ענייז
 ןונגע .ןבעל ןשילױוּפ ןקידלטעטש

 "יטש ,סנבעל רעקיטש סױרַא טגניירב

 ןוֿפ קירוצ רָאי 40 ַא ןוֿפ תוֿפוקּת רעק
 סָאד ,לארשי-ץרא ךיוא ןוא עיצילַאג
 ןַאװש רעבָא זיא רע .עיכיטס ןייז זיא
 -ייצטנייה ןגעוו ןביירש טמוק רע ןעוו
 .ןבעל ןקידלּפַאצ ןקיט

 זיא זזח .ח רעלייצרעד רעד ךיוא
 טכוז רע ,עיצַאזיליטס ןייז ןיא לעניגירָא
 .ןשידומלּת םעד קורדסיוא ןייז רַאֿפ

 ןדלעה ענייז טמענ רע ךיוא רעבָא .ןושל
 ןוֿפ בושי ןטלַא ןוֿפ סערעֿפסָאמטַא ןוא

 ןוֿפ ןעגנומערטש ערענָאיצולָאװער יד

 ,דנַאלסור ןוא ןליוּפ ןקידהמחלמ רַאֿפ

 -טנַאלַאט ַא ןעוועג זיא קַאבַאק .א .א

 סָאװ ,טסילעװָאנ ןוא טסינַאמָאר רעלוֿפ

 רָאי קיצרעֿפ ַא טימ ןביוהעגנָא טָאה
 -עגנָא טָאה רע :דנַאלסור ןיא קירוצ

 רעד ןגעוװ ןענַאמָאר לקיצ ַא ןבירש

 -סור רעד ןיא טנגוי רעקידנכוז-הלּכשה
 ןייז ןוא ןרָאי רעקיצכַא יד ןוֿפ דנַאל

 ושי רעביא ןַאמָאר ַא זיא קרעוו:-ןיורק
 -עט ץלַא ,("געוו ןלָאמש ןיא;) "רצה
 ,לָאמַא ןטנעָאנ ןוא ןטייוו ןוֿפ סעמ

 -ערעטניא טבַײרש שַארַאב רֶׁשֲא
 ןעגנולייצרעד עקיטֿפערק ןוא עטנַאס
 -המחלמרַאֿפ ןיא לטעטש ןשידיי ןגעוו
 קרעװו סיורג טצעל ןייז .ןלױּפ ןקיד

 -ַאב ("עביל עדמערֿפ,) "הרז הבהַא;

 םעד ןֿפוא ןשילידיא ןַא ףיוא טלדנַאה
 -ױּפ ַא ןיא עיצַאלימיסַא ןוֿפ םעלבָארּפ

 : .לטעטש שיל
 "עטניא ןַא זיא ןַאמנייטש רזעילא

 ,טסיאייסע ןוא טסילעווָאנ רעטנַאסער

 -ץוח ןיא ןביױהעגנָא ךיוא טָאה סָאװ

 ַא טָאה רע .עניַארקוא ןיא ,ץראל

 ךעלנע זיא סָאװ ,ליטס ןרַאבטכורֿפ

 -יאערבעה רעד ןוֿפ רעטסיימ םעד ףיוא

 טָאה ןוא ,ווָאלָאקָאס םוחנ ,ייסע רעש

 ,עמעט רעד וצ גנַאגוצ ןשיגָאלָאכיסּפ ַא

 -עטיל יד זיא לטיּפַאק רעדנוזַאב ַא
 ןוויטקעלָאק ןשיֿפיצעּפס ןגעוו רוטַאר

 -סױרַא ןוא ןעמוקעגֿפױא זיא סָאװ ןבעל

 ,תוצובק עשידִיי יד ןיא ןסקַאװעג

 םיצוביק יד ןענייז ,טסואווַאב יו

 ןעגנוכיירגרעד עטסנעש יד ןוֿפ ענייא
 םעד ןיא .בושי ןשידיי ןשיצולח םענוֿפ

 זיא (טֿפַאשטריװ עלַאנומָאק) ץוביק

 -ייא ןַא ןרָאװעג טריזילַאטסירקעגסיױא

 ןענייז תוצובק עלַא .ןבעל קיטרַאנג
 -זדניא עשיטסילַאיצַאס ךעלטנגייא

 סע .םי ןשיטסילַאטיּפַאק ַא ןיא ןעל

 -ַאולּפסקע עדעי דמערֿפ ןייז ייז ףרַאד

 ןיא ןוא ,שטנעמ ךרוד שטנעמ ןוֿפ עיצַאט

 -ייק ןוא טלעג ןייק ןַארַאֿפ טינ זיא ייז
 ןצנערעֿפיד עשימָאנָאקע-לעירעטַאמ ענ

 עלַא .ץוביק ַא ןוֿפ םירבח יד ןשיװצ

 ןסע ייז .ןבעל וויטקעלָאק ַא ךָאד ןבעל
 םענוֿפ רעמיצ-סע םענײמעגלַא םעד ןיא

 לָאצ עקיבלעז יד ּפָא ןטעברַא ,ץוביק

 ' יד עלַא ןגירק רעדניק ערעייז .ןעהעש

 עויטקעלָאק עמַאזניימעג עקיבלעז

 ןוא ןעמייה-רעדניק יד ןיא גנואיצרעד

 ,תוצוּבק יד ןוֿפ ןכיק ןוא ןלוש ןוא

 -גירג רעד ןוֿפ ןרָאי עטשרע יד ןיא

 -וביק יד ןוֿפ גנואײטשטנַא ןוא גנוד

 ןוא רעקיצנַאװצ עטעּפש יד ןיא ,םיצ

 ןבעל סָאד זיא ןרָאי רעקיסיירד עירֿפ

 ערעייז טימ ןטלַאטשעג יד ,ץוביק ןוֿפ

 -יירגרעד ערעייז טימ ,ןעייוו ןוא ןדײרֿפ

 -מּכ --- ,ןעגנולעֿפײװצרַאֿפ ןוא ןשינעכ
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 ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג טשינ טע

 ,רוטַארעטיל רעשיאערבעה רעיינ רעד

 ָאי ןטרָאד ןוא ָאד זיא סע ביוא ןוא

 -ייז טימ ץוביק ַא ןרָאװעג טרעדלישעג

 רע זיא ,ןשטנעמ ןוא ןעמעלבָארּפ ענ

 סנטצעל .ןרָאװעג ןעמונַאב שלַאֿפ

 ןוֿפ רעקקירוצ ןכָאנ סרעדנוזַאב ,רעבָא

 ףיוא רעֿפמעק ,ןשטנעמ עגנוי ךס ַא

 ןבָאה ,ןטנָארֿפ-סגירק ענעדײשרַאֿפ יד

 ,רעלטסניק עשיאערבעה עגנוי יײר ַא

 -ידיי יד ןיא ןסקַאװעגֿפױא ןענייז סָאװ

 םינֿפוא ענעדײשרַאֿפ ףיוא ,םיצוביק עש

 יד ,קרעװ ערעייז ןיא טכַארבעגסױרַא

 םעד ןוֿפ ןשינעלגנַאר ןוא ןעגנומיטש

 קרעוו יד ןוֿפ עקינייא ,ןבעל ןלַאנומָאק

 ןגָאמרַאֿפ ,ףייר גונעג טשינ ךָאנ ןענייז

 זיא סָאװ ,טיײקרַאבלטיממוא יד טינ

 סָאװ ,קרעװו רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ

 -עבעלרעביא ליֿפ ױזַא ךיז ןיא ןבָאה

 -רַאֿפ ןעגנוביירשַאב-הצובק יד .ןשינ

 -רַאֿפ ןָאק סָאװ ,ץייר גונעג רעבָא ןגָאמ

 .רענעייל םעד ןריסערעטניא

 סָאװ ןטסילעװָאנ עגנוי יד ןשיווצ

 ןבעל-הצובק סָאד טרעדלישעג ןבָאה

 .רעטסלוֿפטנַאלַאט רעד ינדה רבע זיא

 םעד ןעלגיּפשּפָא טימ ּפָא ךיז טיג רע

 טימ ,ןבעל ןוויטקעלָאק רעניטסעלַאּפ

 רבע .ּפיט-הצובק םעד ןעגנערבסיורַא

 -מיא ןוא טֿפַאז טגָאמרַאֿפ עזָארּפ סינדה

 -ישרעד זיא קירוצ רָאי ייווצ טימ .טעּפ

 -וביק יד ןוֿפ ןבעל ןוֿפ עלעווָאנ ַא ןענ

 -עבעל ַא ןֿפורעגסױרַא טָאה סָאװ ,םיצ

 -ַאּפ רעצנַאג רעד ןיא עיסוקסיד עקיד

 סָאד ,עסערּפ רעשיאערבעה רעניטסעל

 -געמ, ,ץלַאמ .ד רעלייצרעד םענוֿפ ךוב

 -יואוונייא ןַא ןיילַא ,(סעקשזעטס) "תול

 -ןטָאש יד טרעדליש ,ץוביק ַא ןוֿפ רענ

 זיא רע .ןבעל ןשיצוביק םענוֿפ ןטייז

 זיא ץוביק ןיא זַא ,ןזייוװַאב וצ ןסיוא

 רעבָא ,טייהכיילג עשימָאנָאקע ןַארַאֿפ

 ןַארַאֿפ ,טייהכיילג עלַאיצָאס ןייק טינ

 טקוק ייז ףיוא סָאװ ,םידיחי עכלעזַא
 ןוא טקעּפסער סיורג טימ ץוביק רעד

 ןטסילַאיצעּפס ןענייז ייז לייוו ,עביל

 ןכעלטֿפַאשטריװדנַאל ןטמיטשַאב ַא ןיא

 -רַאֿפ ןוא ,גייווצ ןלעירטסודניא רעדָא

 ,"טנעה; זיולב ןענייז סָאװ עכלעזַא ןַא

 -ליגכיילג ץוביק רעד זיא ייז וצ ןוא
 ןייז ןיא סױרַא טריֿפ ץלַאמ .ד ...קיט

 -סוליא עכלעוו ,ןּפיט ןוא ןדלעה ךוב

 עכעלשטנעמ-טַאקילעד עלַא יד ןרירט

 ,ןבעל-הצובק ןוֿפ ןעמעלבָארּפ

 -הצובק סָאד יװ רעקינייו ךָאנ

 עשיטילָאּפ ןוא עלַאיצָאס יד ,ןבעל

 טרעדלישעג זיא ,בושי ןיא ןזיױרבֿפױא

 ןשיבַארַא םענוֿפ ןבעל סָאד ןרָאװעג

 עשידרֿפס יד ןוֿפ ןבעל סָאד ןוא ןכש

 -ַארַא) תודע חרזמ יד ןוא סעדיימעג

 -ית ,רעקַאריא ,ןדיי עשחרזמ ןוא עשיב

 ,(ַא"א רערַאכוב ,רענַאטסידרוק ,רענמ

 עשיאערבעה עקידלארשי-ץרא יד

 ךָאנ טנייה זיב רעבָא טָאה רוטַארעטיל

 ןוא רעטכיד םעד ןבעגעגסױרַא טינ

 -ליש ןוא ןעגניזַאב לָאז סָאװ רעלייצרעד

 -געמַאזוצ ןשיבַארַא-שידי םעד ןרעד

 טסיצילבוּפ םעד טינ ךיוא ןוא ןבעל

 -עג יד ןכש םעד ןרעלקֿפױא לָאז סָאװ
 רַאֿפ םזילַאירעּפמיא ןשיטירב ןוֿפ רַאֿפ

 ,רעקלעֿפ עקידתונכש עדייב

 ןוֿפ טָאה עדניימעג עשידרֿפס יד

 ןלוֿפטנַאלַאט תמאב ַא ןבעגעגסױרַא ךיז

 טָאה רע .ָאלרוב הדוהי ,רעלייצרעד
 -עמ עשילַאטנעירָא זיולב טינ ןבירשעג

 -לארשייץרא ןוֿפ ןעגנורעדליש ,תוש

 ךיוא רָאנ ,ןדיי עקילָאמַא יד ןוֿפ ןבעל

 רעייז ,םידרֿפס יד ןוֿפ ןבעל םעד ןגעוו

 -ַאכרַאירטַאּפ ןוא סעגירטניא ,רעגייטש

 -ןדלעה ןענייז קרעוו ענייז .הביבס עשיל

 גנואווש רעד ָאד זיא סע ואוו ,ןענַאמָאר

 ,עיזַאטנַאֿפ רעשילַאטנעירָא רעד ןוֿפ
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 סָאװ ,רעלטסניק ענעעזעגנָא ייר
 ןלוֿפ ַא ןבעג וצ ןזיװַאב טינ ךָאנ ןבָאה

 ןבעגעגסױרַא טָא

 "ערבע

 .עקירעמַא רעשידיי רעזדנוא

 ליּפשייב ַא יו ןעניד בושי רעד ןָאק

 ַא רַאֿפ סרעדנוזַאב ,רעדנעל ערעדנַא רַאֿפ

 ה רוטַארעטיל עשיא

 ,ןעז וצ גונעג זיא

 ה רימ סָאװ
 אפ

 ה עיינ יד ז ַא

 יד ןוֿפ ןעגנוצעזרעביא ןוא ןזעוו

 ,רוט ַארעטיל רעד ןוֿפ ןרעטסומ עטסעב

 ,ןעגנוצ

 ק לסיב םעד ןו
 ָא

 ּפָא ןוא ןט
 ָאד ןב

 -ַאש

 , ןבעגעג

 יזניה רעד

 סגַָאל

 עטיל ןוא רוטלו

 ּפ ךס

 ,ןכַאר

 ןיא
 ןופ טכ ֿפ ַאֿפ ןט

 ןוא שזיטסער

 ַאר

 א
 "ר גיײװצרַאֿפ

 ןעגנול

 בושי ,רעד

 ק רעגנוי

 1 ןעזנ ִא
1 

 יגב;

 = :ב 2

| 
 עיי* ;-

2 
2 -,
 

ת
א
 

2
 "ייצרעד 

 -ןי ק עשיבַאר
 רעד וצ ןביג

 םענופ ר 8 רוט

 יד ןוֿפ
 לארשי-ץרא

 ַאל) םירכא
, 

 ,עניטסעלַאּפ

 ּפש ערעדנ ַא ןוא שיל

 ׂו השמ זיולב

 ַאב דנ

 ןָאטעג טָא
 רעריֿפ רעד
 ןיא (רעציז

 ּפ ןוא רעכעל ףיוא טעבר

 עטצעל יד ןעני

 -גנע ,שיסור ,שידיי ןוֿפ

 קסנַאלימס
 ר

 ןיא ןענישרעד ןר ֹל יז 4;

 ֹס ָאו ןעגנוצעזרעביא עשיס ַאלק רעטרעד ה טיבעג ןשירעלטסני ק םעד

 ַאוויר ַא "ןרענ יּפ 6 (לביב עשי בַארַא
 ַאשלעזעג---ןזעוו

 "גוה יד ןוא -- רעט

 א ק םענו 9 ןעגנוצעזרעביא ענ
 -עדיישר
 יד) ןַאר

 ןרָאי עטצעל יד

 -סג ַאלרַאֿפ רעד זַא

 ,ןרעװ טג

 "טפ

 טצעזעגרעבי
 ,סעדנעגעל עשיב ַארַא ךס ַא

 ה ףיוא
 ַאֿפ

 יאערבע

 ָאזעג ףר ַאד

 ַאר

 יד ןשיווצ
 א טָאה

 צָארּפ עש ךיז לָאז רוטלוק עשידיי יד זַא ,גנומ

 ןוא ללכב חרזמ ןיא ןעלצרָאװניײא

 עטיל רעשיאערבעה רעד ןוֿפ ש

 רָאװעג טריסקיד סםינ זיא קיט

 ֶא

 ןיא רוס

 קרענ ןוא ביול םוצ , ןבעל םעד סחוימ ףסוי ,טרפב רע בָאר ַא

 ןוֿפ ן
 גנונע

 ָאס יד ןופ ןוא בושי םענ

 ַאל ם ענוֿפ ןסע

 -יטילָאּפ

 ַאמעט יד ,דנ

 יר טסיצילבוּפ ןוא טסיאייסע רעד
 -לַאיצ -ערטש עשיאעדיא ַא ןָא טריֿפ ןימינב

 "-ןֿפ ןבעל ןקידנֿפַאש םעד ןוֿפ קורדסיוא



 רעד ןוֿפ עטנישענ רעד וצ ןעגנונעכײצרַאֿפ

 עניטנענרַא ןיא טייקיטעט רוטלוק רעשידיי
 רעבדלָאג לסָאי ןוֿפ

 -רַא ןיא בושי רעשידיי רעגנוי רעד

 םיוק טלַא טשרע זיא סָאװ ,עניטנעג

 ןעמוקעגֿפױא זיא ,רָאי קילדנעצ סקעז

 -רַאֿפ וצ גנובערטש ןוא גנַארד םעד ןוֿפ

 -עש ,עוויטקודָארּפ ןיא ךיז ןעלדנַאװ

 עטרעדנַאװעגניײא יד ,ןשטנעמ עשירעֿפ

 -ורג עקידרעטייוו יד יו ,תוחּפשמ 5

 ןענייז סָאװ ,ןטנַארגימיא עשידיי סעּפ

 "ייז ,דנַאלסור ןשירַאצ ןוֿפ ןעמוקעגנָא

 ןזָאלרַאֿפ ןבָאה סָאװ ,ןדיי ןעוועג ןענ

 עשיסור-סייו ןוא עשיניאַארקוא יד

 ןוא ןעמָארגָאּפ יד בילוצ ךעלטעטש

 ןעוועג זיא ליצ רעייז .ןעגנוגלָאֿפרַאֿפ

 -נעגרַא ןיא רעטעברַא-דרע ןרעוו --

 שטָאכ ,ןרָאװעג סע ןענייז ייז ןוא עניט

 יד .ןעגנוגנידַאב ערעווש רעייז ייב

 ךיז טָאה סָאװ ,גנורעדנַאװנייא עשידיי

 טימ ךיז טָאה ,1889 רָאי ןיא ןביוהעגנָא

 -עגנָא ןענייז סע ;טרעמרַאֿפ רָאי ןדעי

 -לַאב ןוא רעטעברַא-דרע עשידיי ןעמוק

 ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,סעכָאלעמ

 רעד זיא קידנעטש טשינ ,טעטש ידי

 ַא ןעװעג טנעמעלע רערעדנַאוװניײא

 ןֿפָאלטנַא זיא רעכלעוו ,רעקידלטעטש

 ןענייז סע .תוריזג עשירַאצ יד ןוֿפ

 -ניא עשידיי עניטנעגרַא ןיא ןעמוקעג
 ײשרַאֿפ ןוֿפ רעדילגטימ ,ץנעגילעט

 סָאװ ,ןעײטרַאּפ ערענָאיצולָאװער ענעד

 -ער רעד ןוֿפ לַאֿפכרוד םעד ךָאנ ןבָאה

 םייה עיינ ַא טכוזעג ,1905 ןוֿפ עיצולָאװ

 ץנַאג עניטנעגרַא ןיא קידנעניֿפעג ןוא

 -עג ןענייז סָאװ ,ןעגנוגנידַאב ערעדנַא

 רעשיטילָאּפ רעד וצ ץַאזנגעק ןיא ןעוו

 -עגנָא ָאד ייז ןבָאה ,דנַאלסור ןיא עגַאל

 -רוטלוק עטיירב ַא ןריֿפ וצ ןביוה

 ךיז ןבָאה רערעדנַאװניײא .יד .טעברַא

 -ײשרַאֿפ ןיא טלײטעגרעדנַאנוֿפ ףּכיּת

 ןוא ןעגנוריּפורג ןוא ןעײטרַאּפ ענעד

 -לוק ןוא עשיטילָאּפ ַא טריֿפעג ןבָאה

 ןעוועג זיא סָאװ ,טייקיטעט עלערוט

 ןעגנומיטש יד רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ

 ןַא וצ ןַאּפש ַא ןוא טייצ רענעי ןוֿפ

 רעשיניטנעגרַא-שידיי רעקיטרַאנגייא

 . ,רוטלוק
 -יא טָאה המחלמ-טלעוו עטשרע יד

 םָארטש-עיצַארגימיא םעד ןסירעגרעב

 םוצ ןסילֿפ ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה סָאװ

 טָאה ןרָאי יד רַאֿפ .גערב רעניטנעגרַא

 עניטנעגרַא ןיא בושי רעשידיי רעד ךיז

 -ֿפיױא ןענייז סע ;טקיטסעֿפַאב רערעמ

 עשידיי יד טייצ רענעי ןיא ןעמוקעג

 -ַאגרָא זיא סע ןוא ןעגנוטייצ עכעלגעט

 -ידיי יד רַאֿפ ףליה יד ןרָאװעג טריזינ

 זיא סע יװ דלַאב .עדנדייל-המחלמ עש

 -נֿפָאו רעד ןרָאװעג ןבירשעגרעטנוא

 ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ,דנַאטשליטש

 ןגעוו ענעדײשרַאֿפ ךרוד ןגָאלשוצכרוד

 ןָא 1921 ןוֿפ ןוא ןטנַארגימיא עשידיי
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 יד ןוֿפ גנורעדנַאװניײא עשידיי יד טָאה
 -ושי עשיאעּפָאריײא-ברעמ ןוא -חרזמ
 ,רעטקַארַאכ ןסַאמ ַא ןעמונעגנָא םיב
 -ייווצ רעד ןוֿפ רערעדנַאװניײא יד ןשיווצ
 ַא ןעמוקעג ןענייז ,עיצַארגימיא רעט
 טימ .רעוט עכעלטֿפַאשלעזעג עגנוי ךס

 רעד רַאֿפ ןטעברַא וצ רעגַאב ןסיורג ַא
 -ידיי רענרעדָאמ רעד ןוֿפ גנולקיװטנַא
 ,רוטלוק רעש

 ןטנַארגימיא עשידיי רוד רעיינ רעד
 -ַא ןרעדנַאװניײא ןביוהעגנָא טָאה סָאװ
 ןייק ןֿפָארטעגנָא טינ רעבָא טָאה רעה
 ןעגנומערטש עיינ יד רַאֿפ ןדָאב ןעיור
 ןסיגנירַא ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ
 ןוֿפ גנַאלקּפָא רעד :ןבעל ןשידיי ןיא

 ךיוא טָאה עיצולָאװער רעשיסור רעד
 ךיז ןבָאה םוטעמוא ,רעהַא טכיירגרעד
 -עברַא עשידיי-שינ יד יו עשידיי יד
 ןרעסערג ַא ךָאנ טימ טריזינַאגרָא רעט
 -רַאֿפ ןוא גנונעֿפָאה רעמ טימ ,טעּפמיא
 ,טלעוו ערעסעב ַא ןֿפמעקוצסיוא ןעגנַאל

 -סילַאיצָאס רעד ןוֿפ גנוטלַאּפש יד

 טָאה סע עכלעוו ןוֿפ ,ײטרַאּפ רעשיט
 יד ,עשיטסינומָאק יד טלייטעגסיוא ךיז
 -רעטעברַא עשידיי יִד ןיא ןעגנוטלַאּפש
 ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעגנוריּפורג
 -סינומָאק רעד ייב עּפורג עשידיי ַא יו
 םעיינ ַא טנֿפעעג ןבָאה , ײטרַאּפ רעשיט
 רעשיגָאלַאעדיא רערעֿפיט רַאֿפ געוו
 -ויא ןַא רַאֿפ קיטייצכיילג ןוא טייקיטעט
 רעקיזָאד רעד, .טעברַא רערעוויסנעט
 -עג טיירגעגוצ קידהגרדהב זיא ןדָאב
 -רעד ןביוהעגנָא טָאה 1923 ןיא .ןרָאװ
 עבַאגסיוא עשידָאירעּפ ַא יו ןענייש
 -ָאד םעד ךרוד ,"ןרעטש רעטיור רעד;
 עשידיי יד ןבָאה ןַאגרָא רעטעברַא ןקיז

 םעד ןרעקַאעצ ןביוהעגנָא רעטעברַא
 -עט-רוטלוק רערעטיירב ַא רַאֿפ ןדָאב
 ןעמוקֿפיױא ןביוהעגנָא ןבָאה סע .טייקיט

 .ןלוש ןוא ןקעטָאילביב ,סעיצוטיטסניא

 יד ןעמוקעגרַאֿפ זיא 1924 טסוגיוא ןיא
 רעכלעוו ףיוא ,ץנערעֿפנָאק לוש עטשרע
 רַאֿפ עזַאב יד ןרָאװעג טגיילעג זיא סע

 טייקיטעט סגנויצרעד רעכעלטלעוו ַא
 -עג טעדנירגעג זיא סע .עניטנעגרַא ןיא
 רעד ,"טײהיײרֿפ, דנַאברַאֿפ רעד ןרָאװ
 ,ָאּפסערק ַאשזיוו ןיא בולק-רעטעברַא
 שוויסנעטניא ןַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע
 עשיטילָאּפ יד ןֿפלעה וצ גנוגעװַאב
 -רַא-סֿפליה יד ,ןלױּפ ןיא עטריטסערַא
 -דרָאניײא-דרע רעשידיי רעד רַאֿפ טעב
 -רעטעּפש רעד) דנַאברַאֿפנטַאר ןיא ,גנונ
 -עט עוויטקַא יד ןוא (רָאקָארּפ רעקיד
 עכלעוו ,ןטַאקידניס עקינייא ןיא טייקיט
 -רַא עשידיי ןוֿפ טרינימָאד ןעוועג ןענייז
 -רעד עלַא יד ןוֿפ גנודנירג יד .רעטעב
 סָאװ יד ןוא סעיצַאזינַאגרָא עטנָאמ
 -ייצ יד ,טעדנירגעג רעטעּפש ךיז ןבָאה
 -עשידָאירעּפ ןוא ןלַאנרושז .,ןעגנוט

 -.טנַא רעטעּפש ךיז ןבָאה ,ןבַאגסיױא
 ןיא ןגיוצעגנײרַא ןבָאה ןוא טלקיוו
 ןיא רעוט רעטרעדנוה וװיטקַא רעייז
 ַא ןוא רעדנוזַאב עיצַאזינַאגרָא רעדעי
 ןבָאה סָאװ ,רעדילגטימ רעטנזיוט ךס
 ןילּפיצסיד רעכעלטֿפַאשלעזעג ַא טימ
 ,בוח ןלענָאיצַאזינַאגרָא רעייז טליֿפרעד

 ןענייז סָאװ ,ןטנַארגימיא עשידיי יד
 -געגרַא ןייק ןעמוקעגנָא טייצ רענעי ןיא
 ןעמוקעג לייט ןטסערג םוצ ןענייז ,עניט
 ןוֿפ ךעלטעטש עשידיי עניילק יד ןוֿפ

 -קוא-ברעמ ןוא דנַאלסורסיײװ-ברעמ

 ןדיי ןעמוקעגנָא ךיוא ןענייז סע ,עניַאר
 ןוֿפ ןוא עינעמור ןוֿפ ,ןלױּפ-רעטנעצ ןוֿפ
 רעטסערג רעד ;רעדנעל עשיטלַאב יד
 ןענייז ןטנַארגימיא עקיזָאד יד ןוֿפ לייט
 -וק ןבָאה ייז ןוא עטריסַאלקעד ןעוועג
 -עגנייא ךיז עניטנעגרַא ןיא קידנעמ
 טיול ,ןטכיש ענעדײשרַאֿפ ןיא טלייט

 -ץגּפָא ןבָאה ייז סָאװ ,סעיסעֿפָארּפ יד
 -רַאֿפ ךיז ןבָאה גָאט ןדעי טימ ;טכוז
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 ןבָאה סָאװ ,רעטעברַא עשידיי יד טרעמ
 ןרעסעברַאֿפ וצ רעגַאב םעד רעסיוא

 ךיוא ,ץנעטסיזקע עשימָאנָאקע רעייז
 -רוטלוק ַא רַאֿפ ןליוו ןסיורג ַא טַאהעג

 ןייק טינ רעבירעד זיא סע .טייקיטעט

 ןוֿפ סעיצוטיטסניא יד סָאװ רעדנואוו

 טלוֿפרעביא ןעוועג ןענייז טייצ רענעי
 -שַאּפערָאה ןוא רעטעברַא עשידיי טימ
 ערעייז ןבעגעגּפָא ןבָאה סָאװ ,סעקינ
 -סעֿפרַאֿפ רעד רַאֿפ געט-ור ןוא ןטנוװָא
 -טנַא יד ןוֿפ גנורעסערגרַאֿפ ןוא גנוקיט
 ,ןטֿפַאשרעּפרעק-רוטלוק ענענַאטש

 המחלמיטלעוו רעטשרע רעד ךָאנ

 ןענייז סָאװ ,עטרעדנַאװעגנייא-יינ יד

 רעד ךָאנ עניטנעגרַא ןיא ןעמוקעגנָא
 -ַאטשַאב ןענייז ,המחלמ-טלעוו רעטשרע

 ,ןשטנעמ עגנוי ןוֿפ לייט ןטסערג ןיא ןענ

 -טלעוו ךָאנ עקיטשרוד ןוא עלוֿפטעּפמיא
 ןבָאה ייז ,טייקיטעט-רוטלוק רעכעל
 -טסואווַאב רעייז ןיא טכַארבעגטימ ךיוא
 -רַאֿפנטַאר םוצ סעיטַאּפמיס ךס ַא ןייז
 רעקידנגײטשֿפױא רעד וצ ןוא דנַאב
 ןעמוקנָא רעייז ייב ,גנוגעװַאב-רעטעברַא
 ןֿפָארטעגנָא ייז ןבָאה עניטנעגרַא ןיא
 סָאװ ,רעוט עֿפײר שיטילָאּפ ךס ַא ףיוא
 ןוֿפ ןעגנוגנידַאב יד טנעקעג טוג ןבָאה
 טָאה ןעמַאזוצ ,רעדנעל רענַאקירעמַא יד
 ןיא טלדנַאװרַאֿפ חוּכ רעקיזָאד רעד ךיז

 רעד רַאֿפ טֿפַארק-סיוטש רעקיטכעמ ַא
 -עט-רוטלוק רעשידיי רעקידנעײגֿפױא
 .עניטנעגרַא ןיא טייקיט

 -ייא סָאנעוב ןוֿפ ןטנגעג עלַא ןיא
 -רוטלוק טעדנירגעג ךיז ןבָאה סער)

 רעטעברַא עשידיי יד סָאװ ,ןרעטנעצ
 -ָאלָאעדיא ערעייז רַאֿפ טכַארטַאב ןבָאה
 ,סעינזוק ערעייז רַאֿפ ,סעיציזָאּפ עשיג
 ןדימש וצ טצעזעגרָאֿפ ןבָאה ייז ואוו
 -ידיי יד .קנַאדעג ןרענָאיצולַאװער םעד

 ,רעטעברַא-רעילָאטס יד ןוא רעבעוו עש

 גרעבדלָאג לסָאי

 -עברַא עקיֿפורַאב-ײרֿפ ןוא רעדיינש יד
 ןוֿפ ןייבנקור רעד ןעוועג ןענייז רעט
 ןוא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד
 -יוא ןוא טָאטש ןוֿפ ךעלעקניוו עלַא ןיא

 -רַאעג ןבָאה ייז ואוו ,טָאטש רעד רעס
 טיובעג ייז ןבָאה ,טניואוועג ןוא טעב
 -עגכרוד טשינ ,ןקעטָאילביב ןוא ןלוש
 -ידיי רעד ןוֿפ גנורעיײֿפ ןייא ןייק טזָאל
 -ַארד טריזינַאגרָא ,רוטלוק-ןסַאמ רעש

 -קעס-ןילָאדנַאמ ,ןרָאכ ,ןזיירק עשיטַאמ
 עשיזיֿפ ךיוא ןוא סעיצקעס:ךַאש ,סעיצ
 ףיוא טָאה לָאר ערעדנוזַאב ַא .ןעגנוביא
 -רעטעברַא רעד טליּפשעג טיבעג םעד

 -עג זיא רעכלעוו ,רעטנעצ ןיא בולק
 רָאי ןוֿפ טסוגיוא .ןיא ןרָאװעג טעדנירג
 -עג זיא עיצוטיטסניא עקיזָאד יד 7
 רעד ןוֿפ טַאטלוזער סלַא ןרָאװעג ןריוב
 ןיא ןעמוקעגרָאֿפ זיא סָאװ גנוטלַאּפש

 יד ןכלעוו ןוֿפ ,"טײהיײרֿפ, דנַאברַאֿפ
 "יז רעטעברַא עשידיי עטנעװקעסנָאק
 -נײרַא ךיז ןבָאה ןוא ןטָארטעגסױרַא ןענ
 ַא ןעױבֿפױא וצ ןערב טימ ןֿפרָאװעג

 ןוֿפ ףױלרַאֿפ ןיא .םייה-רעטעברַא עיינ

 -רעטעברַא רעד זיא טייצ רעצרוק ַא
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 ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ רעטנעצ ןיא בולק
 "וטיטסניא רעשידיי רעטסערג רעד ןיא

 -נָאק וצ ןזיוװַאב טָאה ןוא דנַאל ןיא עיצ

 -יטעט-רוטלוק עצנַאג יד ןרירטנעצ

 -עג טנעמָאמ םענעי ןיא זיא סָאװ ,טייק

 םעד ןוֿפ ןעלצרָאװ יד .לעוטקַא ןעוו
 רעד ןוֿפ ךָאנ ךיז ןעיצ טֿפיא ןקיטנייה

 -רעטעברַא םייב עיצקעס רעשיטַאמַארד

 ,רעטנעצ ןיא בולק
 ןיא בולק-רעטעברַא םעד רעסיוא

 -סיזקע טייצ רענעי ןיא ןבָאה רעטנעצ

 -נַאװַאא בולק-רעטעברַא רעד טריט

 ןטניואווַאב טכידעג םעד ןיא ,"דרַאג

 -סערקיַאשזיוװ טנגעג-רעטעברַא ןשידיי

 -ניוו סירָאמ, בולק-רעטעברַא רעד ,ָאּפ
 -רוטלוק ,ָאנַארגלעב ןיא ?יקסוועשט

 -ַאמ ,סרעיניל ןטנגעג יד ןיא ןרעטנעצ

 -לֵא ,וו ,סָאיסירטַאּפ עקרַאּפ ,סָארעדַאט

 -רָאֿפ עלַא ןיא עבלעז סָאד .א .א ַאניס

 ואוו ןצניװָארּפ יד ןיא ןוא ךעלטעטש

 -רַא עשידיי טרירטנעצנָאק ךיז ןבָאה סע

 יד ואוו ןטַאקידניס יד ןיא ךיוא .רעטעב

 -עג זיא עסַאמ עשירַאטעלָארּפ עשידיי
 רערעסערג ַא ןיא טרירטנעצנָאק ןעוו

 -רוטלוק ַא ןרָאװעג טריֿפעג זיא ,לָאצ

 עיסימָאק עשידיי יד טָאה ױזַא :טעברַא

 טריזינַאגרָא טַאקידניס-רַאילָאטס םייב

 -כרוד ןוא קעטָאילביב עשידיי עסיורג ַא

 -ַארעטיל ףיוא ןצנערעֿפנָאק טריֿפעג

 יד ךיוא ןוא סעמעט רוטלוק ןוא עשיר

 טֿפָא רעייז ןבָאה רעטעברַא-רעדיינש

 -רוטלוק ןגעוו ןסעומש טריֿפעגכרוד

 ,וװ .ַא .א ןעגנוזעלרָאֿפ ,ןעמעלבָארּפ

 ,1924 רָאי ןוֿפ רעבמעווָאנ שדוח ןיא

 ,רָאקָארּפ רעד ןרָאװעג טעדירגעג זיא

 -עג ךיז טָאה סָאװ עיצַאזינַאגרָא ןַא

 -כיוו יד ןרעלקֿפױא וצ ליצ סלַא טלעטש

 -עיצַאזיױװיטקודָארּפ םעד ןוֿפ טייקיט

 ןליצ יד ןוא דנַאברַאֿפנטַאר ןיא סעצָארּפ
 יד ןעלדנַאװרַאֿפ וצ דנַאברַאֿפנטַאר ןוֿפ

 עמַאזטעברַא ןוא עוויטקודָארּפ ןיא ןדיי
 ןיא םיבושי עשידיי יד ןוא ןשטנעמ
 -עט יד .ןטנגעג עמָאנָאטױא עדנעילב
 רעייז ןעוועג זיא רָאקָארּפ ןוֿפ טייקיט
 ןגױצעגנײרַא טָאה יז ;ערַאבטכורֿפ ַא
 -עיױּפ ,רעטעברַא עשידיי ןסַאמ עסיורג
 טָאטש ןיא ןוא סעקינשַאּפערָאה ןוא םיר
 ןרָאװעג טעדנירגעג ןענייז ץניװָארּפ ןוא
 ןבָאה סָאװ ןטעטימָאק-בוס רעקילדנעצ

 :טעברַא-סגנורעלקֿפױא ןַא טריֿפעגנָא
 ןעועֿפױא יד טכַאמעג טנַאקַאב טיירב
 גנוריגער רעשידנַאברַאֿפנטַאר רעד ןוֿפ
 -ידיי עיינ יד ןוֿפ ןעגנוכיירגרעד יד ןוא
 -ײטַאב וויטקַא ךיז ןוא ןטסינָאלָאק עש
 יד ןֿפרַאװּפָא ןוא ןסױטשּפָא ןיא טקיל
 ,סעצעה עשיטעווָאסייטנַא

 ןלוש רעדניק יד

 טָאה טייקיטעט-רוטלוק עקיטכיװ ַא
 -ַאזינַאגרָא-לוש-רעטעברַא יד טריֿפעג
 יד טיול ןֿפורעג ךיז טָאה עכלעוו ,עיצ

 עקיזָאד יד .?גרָאלושברַא; ןלַאיציניא

 -עג טעדנירגעג זיא עצַאזנַאגרָא-לוש
 ןיא ,1924 רָאי ןוֿפ טסוגיױא ןיא ןרָאװ
 -וקעגרָאֿפ זיא עטַאד רעטנָאמרעד רעד
 רעכלעוו ןיא ,ץנערעֿפנָאק-לוש ַא ןעמ/

 -עדנַא ןטָארטרַאֿפ ןעוועג ךיוא ןענייז סע

 רעד ןגעוו םּכסה ןייק וצ .ןעגנוטכיר ער

 "עֿפנָאק רענעי ףיוא ןעמ זיא םַארגָארּפ

 יד ןוֿפ רעריֿפ יד .ןעמוקעג טינ ץנער

 ןטסישידיי יד ןוא ןלוש-"וָאכָארָאב;

 עשירענגעק ַא ןטָארטרַאֿפ ןבָאה סָאװ

 -ידיי יד ןוֿפ ןסערעטניא יד וצ גנוטכיר

 ןלַאֿפעגכרוד ןענייז ןוא ,רעטעברַא עש

 -טע ךָאנ ןבָאה ,ןגַאלשרָאֿפ ערעייז טימ

 ןעזרעד ,סעיסוקסיד עסייה געט עכעל

 ןזָאלרַאֿפ ןבָאה ייז ןוא לַאֿפכרוד רעייז
 טגיילעג זיא טלָאמעד ,ץנערעֿפנָאק יד

 -רָא ןַא רַאֿפ ןייטשטנורג רעד ןרָאװעג

 סָאװ ,ןלוש-רעטעברַא ןוֿפ  עיצַאזינַאג
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 "רעד וצ ליצ ַא רַאֿפ טלעטשעג ךיז טָאה

 ןוֿפ ןטנגעג עלַא ןיא ןלוש ןענעֿפע

 .ץניװָארּפ ןיא ןוא טָאטש

 זיא גרָאלושברַא ןוֿפ עבַאגֿפױא יד

 יד ןעיצרעד ןיא ןענַאטשַאב רָאנ טינ

 ,סַאלק-רעטעברַא ןוֿפ טסייג ןיא רעדניק

 יד ,ןרעטלע ערעייז ןעיצרעד ךיוא רָאנ

 -עברַא עשידיי יד ללכב ןוא רעדילגטימ

 .זיא ץעיצַאזינַאגרָא-לוש יד ;טֿפַאשרעט

 עלַא וצ םַאזקרעמֿפױא ןעוועג רעבירעד

 ןבעל ןשידיי ןוא דנַאל ןוֿפ ןשינעעשעג

 ןעמוקנעמַאזוצ יד ;טלעװ רעד רָאג ןיא

 -ַארטנעצ יד סָאװ ןעגנולײװרַאֿפ יד ןוא

 טריֿפעגכרוד טָאה גנוטלַאװרַאֿפ על

 ןענייז ,רעדנוזַאב לוש רעדעי רעדָא

 ןוא ןצנערעֿפנָאק ןעוועג קיטייצכיילג

 ןוא עשיטילָאּפ עקיטכיוו ןגעוו ןסעומש

 טנַאקַאב ןבָאה סָאװ ,ןגַארֿפ עלערוטלוק

 ןרעטלע ןוא רעדילגטימ יד טכַאמעג

 -ָאמ ןוֿפ ןגַארֿפ עטסקידנענערב יד טימ

 -ַאב רעייז טכַאמעג ףייר ןוא טנעמ
 | ,ןייזטסואוו

 ןענייז רעטעּפש רָאי רָאּפ ַא טימ

 טָאטש ןוֿפ ןטנגעג עלַא ןיא ןעוועג ןיוש

 ַא ןענישרעד זיא סע ,ןלוש-רעטעברַא

 ?לוש רעזדנוא; לַאנרושז רעכעלשדוח

 -ֿפױא ןוא "רענָאיּפ, לַאנרושז-רעדניק ַא

 -ייא ,ןטייהנגעלעג ענעדײשרַאֿפ וצ ןֿפור

 גרָאלושברַא ןוֿפ רעדנירג יד ןוֿפ רענ

 רעוט-רעטברַא רעטנַאקַאב רעד זיא

 רעכלעוו ,ןַאמרעײֿפ .ל עניטנעגרַא ןיא

 רעד ןיא .קיטעט ךיוא טנייה ךָאנ זיא

 ינַאגרָא-לוש רעד ןוֿפ גנורימרָאֿפסיױא

 .מ םירבח יד טקריוועגטימ ןבָאה עיצַאז

 ןָאדרָאג .ש ,ןײטשָאלב .ה ,רילָאקמיוב

 .ערעדנַא ןוא
 -כישעג רעד ןיא עטַאד עקיטכיוו ַא

 בושי ןשידיי ןויסערגָארּפ םעד ןוֿפ עט

 "רעד יד ןעוועג זיא עניטנעגרַא ןיא

 -שדוח ןשיטסיסקרַאמ םעד ןוֿפ גנונייש

 ןוֿפ ןבעגעגסױרַא ,"טלעוויינ; לַאנרושז

 עּפורג-רעביירש רעשירַאטעלָארּפ רעד

 -רעד רעד טימ .ןעמָאנ ןבלעז ןרעטנוא

 ןביוהעגנָא טָאה "טלעוויינ; ןוֿפ גנונייש

 עשידיי ַא עניטנעגרַא ןיא ןעמוקֿפױא

 ןוא עקיניזטסואווַאב-ליצ ַא ,רוטַארעטיל

 רעטעברַא ןשידיי ןרַאֿפ עקידנרעלַאב ַא

 ףייר טָאה "טלעוויינ, .קינשַאּפערָאה ןוא

 עשידיי יד ןוֿפ תוחומ יד ןיא טכַאמעג

 -ַאטעלָארּפ ןוֿפ קנַאדעג םעד רעטעברַא

 טכַאמעג קיטייצ ןוא רוטַארעטיל רעשיר

 -עלטסניק ןוא טסנוק ןוֿפ ןֿפירגַאב יד

 .ןעעדיא עשיר

 טָאה סָאװ ,חוּכ רעלַארטנעצ רעד

 ,טעברַא עשירעֿפעש עצנַאג יד טגעװַאב

 -עצ ,געוו םעד ןטָארטעגסיױא טָאה סָאװ

 ןעועג זיא ,ןדנוצעגנָא ןוא טריטנעמ

 -טנעצ רעד -- "ןרעטש רעטיור, רעד

 ָארויב רעשידיי רעד ןוֿפ ןַאגרָא רעלַאר

 יד ,ײטרַאּפמָאק רעניטנעגרַא רעד ייב

 ןביוהעגנָא טָאה סָאװ ,גנוטייצ עקיזָאד

 ,1923 רעבמעווָאנ ןט7 םעד ןעניישרעד

 ןוֿפ זיא יז סָאװ םעד ףיוא טקוקעג טינ

 ןוא ,עכעלטנכעוו-ייווצ ַא ןעוועג גנַאֿפנָא

 לָאר ריא זיא ,עכעלטנכעוו ַא ךָאנרעד

 םעד ןיא עסיורג לַאסָאלָאק ַא ןעוועג

 ןבעל ןשידיי ןויסערגָארּפ ַא ןוֿפ יױבֿפױא

 | .עניטנעגרַא ןיא

 סיזירק

 ןסיורג םעד ןוֿפ טַאטלוזער סלַא
 "מורַא טָאה סָאװ ,סיזירק ןשימָאנָאקע

 עשיטסילַאטיּפַאק עצנַאג יד טּפַאכעג

 ןוֿפ רעבמעטּפעס ןט-6 םעד זיא ,טלעוו

 -סטַאטש רעד ןעמוקעגרָאֿפ ,1920 רָאי

 ,עיכרַאגילָא רעשיצירּפ רעד ןוֿפ ּפַאלק

 עיציזָאּפסיד וצ טלעטשעג טָאה עכלעוו

 י"דרָאנ רַאֿפ קרַאמ רעניטנעגרַא םעד

 -לעוו ןוא םזילַאירעּפמיא ןשינַאקירעמַא

 עטלסיירטעצ ריא טלָאװעג טָאה עכ
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 סערייא-סָאנעוב ןיא לושיקסװָאלטישז םייח רייד ןוֿפ ןטרָאגרעדניק

 ןוֿפ ןובשח ןֿפױא ןעװעטַאר קימָאנָאקע !
 -רעטעברַא ןֿפיױא סעיסערּפער עסיורג

 .ןעניול יד ןקירדּפָארַא וצ ידּכ ,סַאלק

 ףיוא געיעג ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע

 ןוא ויסערגָארּפ זיא סע סָאװ ץלַא

 -עג טכַאמרַאֿפ ןענייז סע ןוא ךעלטלעוו

 -רעטעברַא עשידיי עלַא ךיוא ןרָאװ

 -רָא ןוא ןלוש ,ןקעטָאילביב ןוא ןבולק
 ןלַאֿפעגרעביא ןענייז סע ;סעיצַאזינַאג

 ןבָאה סע ואוו ,ןעיירעקורד יד ןרָאװעג

 ןעגנוטייצ-רעטעברַא יד טקורדעג ךיז

 -נייא ןענייז רעטעברַא רעטרעדנוה ןוא

 ןוא תוסיֿפּת יד ןיא ןרָאװעג טרַאּפשעג

 ןוֿפ ןרָאװעג טריטרַאּפעד ןענייז ךס ַא

 ,דנַאל

 ךיז טָאה ,1922 ןוֿפ רַאורבעֿפ ןיא
 -רַא ןיא עגַאל עשיטילָאּפ יד טרעדנעעג

 עלענָאיצוטיטסנָאק עיינ יד ןוא עניטנעג
 דנַאל סָאד טרעקעגמוא טָאה .גנוריגער

 וצ (טייצ לקיטש עצרוק רעייז ַא ףיוא)

 -ַאב ןענייז סע .ןעגנוגנידַאב *עלַאמרָאנ;

 סע ןוא עטריטסערַא יד ןרָאװעג טײרֿפ
 ,עטריטרָאּפעד יד טרעקעגמוא ךיז ןבָאה
 קירוצ טָאה ןבעל עכעלטֿפַאשלעזעג סָאד
 טימ ךָאנ ןוא ןריסלוּפ וצ ןביוהעגנָא
 ,טֿפַארק רערעמ

 ךיז טָאה ,1922 רָאי ןוֿפ ילוי ןיא
 עשיטַאמַארד עשידיי יד טעדנירגעג
 יד ,?טֿפיא; רעקיטנייה רעד ,עידוטס
 . ןענייז עידוטס רעד ןוֿפ ןרָאטַאיציניא.

 -וצ רעירֿפ ןבָאה סָאװ רעטעברַא ןעוועג
 ןזיירק עשיטַאמַארד יד טלעטשעגנעמַאז

 זיא ליצ רעייז .ןבולק-רעטעברַא יד ןוֿפ

 עידוטס-רעטַאעט ַא ןדנירג וצ ןעוועג
 -ַאעט-דנוש םעד ןקריוונגעק לָאז סָאװ
 -עטש ןָא טילבעצ ךיז טָאה סָאװ רעט

 רעד ףיוא תוֿפידר יד קנַאד ַא ןעגנור

 ריא ףיוא ןוא גנוגעװַאב רעוויסערגָארּפ

 -רַא עשידיי יד ןעגנערב ןוא ,עסערּפ

 ַאזַא ןוֿפ קרעװ עשיטַאמַארד ,עקידנטעב

 ,רעייט ןוא ןגייא ייז זיא סָאװ ,טלַאהניא

 -ידיי רעד ןוֿפ רעסישזער רעטשרע רעד
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 ןעוועג זיא עידוטס רעשיטַאמַארד רעש

 ,רעביירש רענעברָאטשרַאֿפ גנוי רעד

 לקנַאי ,"טלעוויינק ןוֿפ רעטעברַאטימ

 טימ טריֿפעגֿפױא טָאה ןַאּפַאלֿפ ,ןַאּפַאלֿפ

 עקיניא עידוטס רעשיטַאמַארד רעד

 "עג טייצ רענעי ןיא ןבָאה סָאװ קרעוו

 "ייא סָאנעוב ןיא םשור ןסיורג ַא טכַאמ

 "עג ןבָאה םיאנוש עטסערג יד ןוא סער

 עשיטַאמַארד יד זַא ,ןייז הדומ טזומ

 "יז ןוא עטיירב ןָא ךיז טנכייצ עידוטס

 .ןגעוו ערעכ

 טָאה ןַאּפַאלֿפ רבח ןוֿפ טיוט ןכָאנ

 -לעמ םוחנ ישזער רעד טימ טריֿפעגנָא

 "רַאֿפ ןיא .דנא .א גרעבצרַאװש ,קינ

 יַארד יד ךיז טָאה ,טייצ רעד ןוֿפ ףיול

 ןוא טרעטיירבעגסיוא עידוטס עשיטַאמ

 םרָאֿפ ערעטיירב ַא ןעמונעגנָא טָאה יז

 -נעעג טלָאמעד טָאה יז .טייקיטעט ןוֿפ

 -טסנוק עשידיי; ףיוא ןעמָאנ ריא טרעד

 .?טֿפיא; רעטעּפש ןוא ,"טֿפַאשלעזעג

 "עג ןדַאלעגנייא זיא 1928 רָאי ןיא

 -ירעלטסניק רעד טימ ןריֿפנָא וצ ןרָאװ

 רעטנַאקַאב רעד טֿפיא ןוֿפ גנוטייל רעש

 "עט סטכיל טימ .טכיל דוד רעסישזער

 דָאּפע עיינ ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה טייקיט

 ןשידיי ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא עכ

 .עניטנעגרַא ןיא רעטַאעט-סקלָאֿפ

 טָאה 1933 רָאי ןוֿפ ילוי ןטירד םעד

 ַא ןטילעג טייקיטעט-רוטלוק רעזדנוא

 רעדיוו טלָאמעד זיא סע ,ּפַאלק ןקרַאטש

 ןוא דנַאל ןיא דנַאטשוצ-סגירק ןעוועג

 עיצקעס עלעיצעּפס יד --- ײצילָאּפ יד

 טרעטשינעג טָאה -- םזינומָאק ןגעק

 יד ןוֿפ טייקיטעט יד טרינָאיּפשכָאנ ןוא

 קידנכַאמרַאֿפ ,ןסַאמ-רעטעברַא עשידיי

 -סױרַא רָאנ ןבָאה סָאװ ,סעיצוטיטסניא

 ַא טריֿפעג טרעוו סע זַא ,דשח ַא ןֿפורעג

 "סיוו ַא ףיוא .טייקיטעט עוויסערגָארּפ

 ןרָאװעג ןלַאֿפעגרעביא זיא הריסמ רעט

 טקורדעג ךיז טָאה סע ואוו יירעקורד יד

 ."ןרעטש רעטיור; רעד

 טייצ עצרוק ַא טרעיודעג טָאה סע

 רעדיוו זיא "ןרעטש רעטיור, רעד ןוא

 ןענייז ןטייקירעווש יד שטָאכ ,ןענישרעד

 -רַאֿפ יד ןוא עסיורג רעיוהעגמוא ןעוועג

 רעד .טקרַאטשרַאֿפ ךיז ןבָאה ןעגנוגלָאֿפ

 -עשובעג טָאה ריקליוו רעשיאייצילָאּפ

 יָארּפ םוש ןייק ןוא טּפשמ ַא ןָא טעוװו
 ןרעה טזָאלעג טשינ ךיז טָאה טסעט

 ןגעק טלעװ רעכעלרעגריב רעד ןוֿפ

 ןוֿפ גנוגלָאֿפרַאֿפ רעקידתוירזכא רעד

 -רַא ןיא רוטלוק-ןסַאמ רעשידיי רעד

 .עניטנעג
 1932 רָאי ןוֿפ טסוגיוא ןט-1 םעד

 רעד רעטנוא ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה

 ךירטשדלָאג םייח ,רד ןוֿפ עיצקַאדער
 -ָאּפ ַא ,"גנַאג ןיא, לַאנרושז-שדוח רעד

 .,עבַאגסיוא עכעלטֿפַאשלעזעג - שיטיל

 יּפָא ןטיירב ַא ןגירקעג ףּכיּת טָאה סָאװ
 -עוב ןיא ןסַאמ עשידיי יד ןשיווצ גנַאלק
 רעײגרָאֿפ ןייז יו טָאה ןוא ,סערייא סָאנ

 ןיא ןָאנבױא םעד ןעמונרַאֿפ "טלעוויינ;

 ןוֿפ גנורעלקֿפױא ןוא גנואיצרעד רעד

 / .ןסַאמ עקידנטעברַא יד

 םזישַאפ ןוא םזיטימעסיטנַא ןנעק

 טָאה םזישַאֿפ ןוֿפ גײטשֿפױא רעד
 "נַא ןוא ערענָאיצקַאער יד טקיטומרעד

 -נַאג רעד ןוֿפ ןטנעמעלע עשיטימעסיט

 .ןלַאֿפרעביא ןוא ןֿפײרגנָא וצ טלעוו רעצ

 רענעי ןיא ךיז טָאה עניטנעגרַא ןיא

 עיצקַאער יד טקרַאטשרַאֿפ רָאנ טינ טייצ

 רָאנ ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ףיוא

 "רַאֿפ סיױרַא זיא "ןָאיגעל רעליוויצ, רעד

 טָאה רע סָאװ ,ןעגנוזָאל ענייז ןכעלקריוו

 "עלעג .רעדעי ייב טײרּפשרַאֿפ קיטֿפיג

 עטצעל יד ןיא רערעמ ךָאנ ןוא טייהנג

 סע .גנוגלָאֿפרַאֿפ ןוא עיצקַאער ןוֿפ ןרָאי

 -עסיטנַא ןזיײװַאב ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה
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 ןאמלעג ירָאגערג

 -רעביא ןוא סעיצַאטסעֿפינַאמ עשיטימ
 ףיוא ןעגנוזָאל-גנוָארד ןוא -לדיז ,ןלַאֿפ

 -נַא עטײרּפשרַאֿפ טיירב ַא ןוא טנעוו יד -
 ,רוטַארעטיל עשיטימעסיט

 -ַאשעג-יינ יד קידנעמענ-טכַא ןיא
 -ּפעס שדוח ןיא ךיז ןענייז עגַאל ענעֿפ
 ןעמוקעגנעמַאזוצ ,192323 ןוֿפ רעבמעט
 ,סעיצוטיטסניא עשידיי ןוֿפ רעײטשרָאֿפ
 טעטימָאק-סקלָאֿפ םעד טעדנירגעג ןוא
 יד ,םזיטימעסטנַא ןוא םזישַאֿפ ןגעק
 עיצַאזינַאגרָא רעיינ רעד ןוֿפ גנודנירג
 ןיא גנַאלקּפָא ןטיירב ַא ןגָארקעג טָאה
 ןֿפַאשעג דלַאב ךיז ןבָאה סע .,דנַאל

 טָאטש ןיא ןטעטימָאק-בוס רעגנילדנעצ
 ַא טריֿפעג ןבָאה סָאװ ,ץניװָארּפ ןוא
 -ימעסיטנַא ןגעק גנורעלקֿפױא עטיירב
 יד ןוֿפ ןליצ יד ןזיוועגנָא ןוא םזיט

 -ָאק-סקלָאֿפ רעד .רעטײרּפשרַאֿפ-טֿפיג
 עבַאגסיוא ןַא ןבעגעגסיורַא טָאה טעטימ
 ףיוא ןוא *ךַאו רעד ףיוא, שידיי ףיוא
 -רַאװג ןע; ןוא ?אטרעלַאש שינַאּפש
 ךיוא טָאה טעטימָאק-סקלָאֿפ רעד ,"ַאיד
  "ַאּפש ןיא ןוא שידיי ןיא ןבעגעגסיורַא

 סרעלטיה, ,"ךוב םעניורב םעד שינ

 רעד, שידיי ןיא רעדָא *ןסַאר; ,"ןַאלּפ

 -וקעגרָאֿפ זיא 1924 ןיא ,?קעלֿפדנַאש

 ןיא רָאֿפנעמַאװוצ רעטשרע רעד ןעמ

 -עד 94 טקילײטַאב ךיז ןבָאה סע ןכלעוו

 רעד .ץניװָארּפ ןוא טָאטש ןוֿפ ןטָאגעל

 -ָאנ םעד טרעדנעעג טָאה רָאֿפנעמַאזוצ
 ףיוא עיצוטיטסניא רעד ןוֿפ ןעמ
 םזישַאֿפ ןגעק עיצַאזינַאגרָא - סקלָאֿפ,

 -עג תמאב זיא יז ,"םזיטימעסיטנַא ןוא
 -רַאֿפ ןסיורג ןוֿפ עיצַאזינַאגרָא ןַא ןרָאװ
 .עיצַאזינַאגרָא עלַאנָאיצַאנ ַא ,םענ

 ךיוא טָאה עיצַאזינַאגרָא-סקלָאֿפ יד

 -ַאּפש רעד ןוֿפ גנודנירג יד טריריּפסניא
 ןוא םזיסַאר ןגעק עיצַאזינַאגרָא רעשינ

 רעד ןוֿפ ץיּפש רעד ןיא ,םזיטימעסיטנַא

 עסיורג ןענַאטשעג ןענייז עיצַאזינַאגרָא

 -ייז ןָאטעג ןבָאה סָאװ ,ןטייקכעלנעזרעּפ

 | ,טעברַא עקיטכיוו רע

 -רַא יד סָאװ םעד ףיוא טקוקעג טינ

 -סיזקע טינ ןיוש ןבָאה ןלוש-רעטעב
 ןענייז ,ייז ןכַאמרַאֿפ ןכָאנ שטָאכ ,טריט

 -מוא ןלוש ןענעֿפע ןוֿפ ןוואורּפ ןעוועג

 ןעגנוטייצ יד ןיא ןדלעמ טינ ,לַאגעל

 ץנעטסיזקע טייצ רעצרוק ַא ךָאנ ןוא

 ,ןרָאװעג טכַאמרַאֿפ רעדיוו ייז ןענייז

 טייצ עצנַאג יד טריטסיזקע ךָאד טָאה

 יד ןוֿפ גנוטלַאװרַאֿפ עלַארטנעצ יד

 עשיטילָאּפ ַא טריֿפעג טָאה סָאװ ,ןלוש

 -לע יד ןשיוװצ טעברַא-סגנורעלקֿפיוא

 -רע ןרָאֿפ ךָאװ ַא .רעדילגטימ ןוא ןרעט

 ,םונעלּפ ַא ןעמוקעגרָאֿפ זיא יַאמ ןטש |

 ."עג טריטוקסיד טיירב ןענייז סע ואוו
 יד טכלעוו ףיוא ןגעוו ןוא ןליצ יד ןרָאװ
 "עג זיא ץעיצַאזינַאגרָא-לוש-רעטעברַא
 -וצ רעשלַאֿפ רעד ךיוא ןוא ןעגנַאג

 -יצרעד ןוֿפ ןעמעלבָארּפ יד וצ גנַאג
 זיא סע ןוא ,עניטנעגרַא ןיא גנוא
 יד ןזײלוצֿפיױא ןרָאװעג ןסָאלשַאב

 -לוש עיינ ַא ןדנירג ןוא עיצַאזינַאגרָא
 ןייק ןבָאה טינ לָאז סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא

 ןוֿפ טייקיטעט רעד טימ תוכייש םוש
 -עגרָאֿפ ךָאנ ןענייז סע ,?גרָאלושברַא;
 -יטעט יד ןוא ןעגנוציז עקינייא ןעמוק
 -געגנַאגרַאֿפ עקידמערוטש יד ןוא טייק
 -ינַאגרָא-לוש-רעטעברַא רעד ןוֿפ טייה

479 



 רעד טימ טקידנערַאֿפ ךיז טָאה עיצַאז

 -ובירט-לוש; :עבַאגסיױא רעקילָאמניײא

 טַאהעג טָאה סָאװ ,טֿפירשטיײצ ַא ,"ענ

 ןכַאמ טנַאקַאב וצ ליצ ןקיצנייא םעד

 -רַאֿפ תוביס יד רעדילגטימ יד ןשיוצ

 ֿפיוא טרעוו "גרָאלושברַאק רעד סָאװ

 ןריֿפ וצ טייקידנעוװטיונ יד ןוא טזיילעג

 ערעדנַא ףיוא טעברַא-סגנואיצרעד יד

 .ןסלער

 רָאנ טינ זיא "גרָאלושברַאק רעד

 -גיק רַאֿפ עיצַאזינַאגרָא-לוש ַא ןעוועג

 עטושּפ ;עסיורג רַאֿפ ךיוא רָאנ ,רעד

 ןיא ןטעברַא ןיירַא ןענייז סָאװ ןשטנעמ

 -נייא ןֿפלעהטימ וצ ,סעיסימָאק-לוש יד

 ייב ןבָאה ,לָאצּפָא-דילגטימ םעד ןענָאמ

 -ַאמעטסיס ַא ןגירקעג טייהנגעלעג רעד

 -עּפש ןבָאה ייז ןוא גנואיצרעד עשיט

 ןיא ןטמַא עקידנריֿפנָא ןעמונרַאֿפ רעט

 ,סעיצַאזינַאגרָא ןסַאמ יד

 ןרָאװעג טעדנירגעג זיא 1924 ףוס

 -סקלָאֿפ עשידיי ןוֿפ דנַאברַאֿפפ רעד

 -נעמַאזוצ ןֿפיוא *.עניטנעגרַא ןיא ןלוש

 ענעזעוועג ןטָארטרַאֿפ ןעוועג ןענייז רָאֿפ

 -רָאֿפ ןוא ?גרָאלושברַא; ןוֿפ רעוט-לוש

 -ָאר .ָאטַאלּפ ַאל טעטש יד ןוֿפ רעייטש

 .עֿפ ַאטנַאס ןוא עררַאז

 ןטַארטעגוצ דלַאב זיא ויטקַא רעד

 טכעלטנֿפערַאֿפ זיא סע .ןלוש ןדנירג וצ

 עכעלטנֿפע ןַא ןוא ףורֿפױא ןַא ןרָאװעג

 רעד ןוֿפ ןליצ יד ןגעוו עיצַארַאלקעד

 עצרוק ַא ךָאנ ,עיצַאזינַאגרָא-לוש רעיינ

 -ייא ןעוועג ןיוש ןענייז טייקיטעט טייצ

 ךיז ןבָאה רימ .טָאטש ןיא ןלוש עקינ

 -ָארּפ רעד טימ ןדנוברַאֿפ ףּכיּת ךיוא

 ןענייז טעטש רעקילדנעצ ןוֿפ ןוא ץניוו

 -רַאֿפ רעד זַא ןעגנודנעוו ןעמוקעגנָא

 -טימ לָאז ןלוש-סקלָאֿפ יד ןוֿפ דנַאב

 -וקמ ערעייז ןיא ןלוש ןענעֿפע וצ ןֿפלעה

 ןסיוטשעגנָא רעבָא ךיז ןבָאה רימ .תומ

 ;ןטייקירעװש עסיורג ערעיוהעגמוא ףיוא

 עטיירגעגוצ ןייק טַאהעג טינ ןבָאה רימ
 -טֿפַאשלעזעג טּפיוהרעביא ןוא רערעל
 ,רערעל עכעל

 -ישרעד זיא 1925 ןוֿפ רַאורבעֿפ ןיא
 לוש ןיימ; רעמונ רעטשרע רעד ןענ
 סָאװ ,לַאנרושז-רעדניק ַא ,?רעווַאכ

 ןטוג ַא טכַאמעג טייצ רענעי וצ טָאה
 טלַאהניא ןכייר ןייז בילוצ קורדנייא
 -רַאֿפ ןייוולייט ךיוא טָאה רע לייוו ןוא

 לייוו ,םַארגָארּפ ןוֿפ עגַארֿפ יד טרעֿפטנע
 -וצ ַא רעייז ןעוועג זיא לַאירעטַאמ רעד

 -עג םוצ טסַאּפעגוצ ןוא רענעבילקעג
 "עי ,ןלוש ערעזדנוא ןוֿפ דומיל עטכיש
 בוט-םוי ַא ןעוועג זיא רעמונ רעיינ רעד
 .ןרעטלע ןוא רערעל ,רעדניק יד רַאֿפ

 טָאה ןלוש-סקלָאֿפ יד ןוֿפ דנַאברַאֿפ רעד

 שדוח ןשיגָאגַאדעּפ ַא ןבעגעגסיורַא ךיוא
 -רעדניק ַא ןוא ,"ןגעוו-לוש, לַאנרושז

 -רעד זיא סע רעכלעוו ןוֿפ ,קעטָאילביב
 .ךעלעכיב יירד ןעניש

 זיא דנאברַאֿפ ןוֿפ טייקיטעט יד
 ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ זיא ןוא ןגיטשעג

 "-ינַאגרָא לוש רעטסערג רעד ןיא
 ןענייז 1936 ןיא ,עניטנעגרַא ןיא עיצַאז
 יַאמ ןט-4 םעד .ןלוש 19 ןעוועג ןיוש

 ןלַאֿפעגרעביא ןלוש יד ןענייז ,1937 ןוֿפ
 זיא סָאד ,ײצילַאּפ רעד ןוֿפ ןרָאװעג

 יד ,גָאטײב רעגייזַא ייווצ ןעמוקעגרָאֿפ
 טינ טריטסערַא ןטלַאהעג טָאה ײצילָאּפ

 רָאנ ,רעוט-לוש יד ןוא רערעל יד רָאנ

 -עג גָאט םענעי ןענייז רעדניק יד ךיוא

 -עג טָאה ײצילָאּפ יד ,טריטסערַא ןעוו

 -רעביא םעד טימ למוט ןסיורג ַא טכַאמ

 ,לַאֿפ

 ףוקיא
 ערעדנַא ןוֿפ זיא סע ןעוו ,1937 ןיא

 עידעי יד ןעגנַאגרעד םיבושי עשידיי

 -טלעװלַא םוצ ןעגנוטיירגוצ יד ןגעוו

 ייב ךיז טָאה ,רָאֿפנעמַאזוצ-רוטלוק ןכעל

 ןקיש וצ טעטימָאק ַא טעדנירגעג זדנוא
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 ןכעלטלעװלַא ןטשרע םוצ טַאגעלעד ַא
 אֿפוג עיצקַא יד .רָאֿפנעמַאזוצ-רוטלוק

 גנובעלֿפױא לסיב ַא טכַארבעגנײרַא טָאה

 ,םעד ךָאנ ןוא טעברַא רוטלוק רעד ןיא

 רעניטנעגרַא יד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ רעד יו

 עיניּפ סעיצַאזינַאגרָא-רוטלוק עשידיי

 -נירגעג זיא ,קירוצ ןעמוקעג זיא ץַאק
 ַא רַאֿפ טעטימָאק רעד ןרָאװעג טעד
 -געגרַא ןיא דנַאברַאֿפ רוטלוק ןשידיי
 ןזיב טריטסיזקע ױזַא טָאה סָאװ ,עניט
 רעכלעוו ,רָאֿפנעמַאװצ דנַאל ןטשרע

 ,1941 ,יַאמ ןיא ןעמוקעגרָאֿפ זיא

 ןֿפױא ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה .סע
 טעטימָאק םעד זַא ,טנעמָאמ ןטשרע
 רעד ןעיצוצ וצ ןעגנילעג תמאב טעוו
 ןוא רעביירש עשידיי לייט רעטסערג
 ןעוועג זיא סָאד רעבָא ,רעוט רוטלוק
 ערעכַאווש יד :קורדנייא ןַא יו רעמ טינ
 טקורעגּפָא דלַאב ךיז ןבָאה ןטנעמעלע
 יד קידנצינסיוא רעטעּפש ןבָאה ןוא
 -עג ףוקיא רעקרָאי-וינ ןיא גנוטלַאּפש
 ןַא סערייא סָאנעוב ןיא ךיוא טעדנירג
 ,ָאקיצ םעד ןוֿפ 'גנולײטּפָא

 -נָא קידהגרדהב טָאה ףוקיא רעד

 -רושז ןכעלשדוח ַא ןבעגסױרַא ןביוהעג

 -לוק עשיטַאמעטסיס ַא טריֿפעג ןוא לַאנ

 וןװיא

 -עג טרעײֿפעג זיא סע ; טייקיטעט-רוט
 -ילָע םולש ,ייליבוי סנָאסלגרעב ןרָאװ
 סָאװ ,רָאי-ץרּפ רעד ןוא טיײצרָאי סמכ
 רעסיורג ַא טימ ןרָאװעג ןדנוברַאֿפ זיא
 יד .ָאוויא ןטימ ןעמַאזוצ עיצקַא רעכיב
 יד ןיא ךיז טניֿפעג ףוקיא ןוֿפ גנוריֿפנָא
 -רעסַאװ ,ץַאק .ּפ םירבח יד ןוֿפ טנעה
 זיא סנטצעל .ַאיא שטיווָאקרעמש ,ןַאמ

 -נָאק עשיטָאטש ַא ןרָאװעג טריֿפעגכרוד
 ןסולשַאב ערעדנַא ןשיוװצ ןוא ץנערעֿפ

 ַא ןדנירג וצ ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא
 עוויסנעטניא ןַא ןביוהנָא ןוא גַאלרַאֿפ
 טײקיטעט-גַאלרַאֿפ

 -רעד ןביוהעגנָא טָאה ,19239 ביוהנָא
 טימ ."ךָאװ יד, טַאלבנכָאװ יד ןענייש
 -קע גנוטייצ יד טָאה ןסיירעביא עצרוק
 -גוא עלַא יו ,םישדח 14 םורַא טריטסיז

 -טימ גנוטייצ יד טָאה ןבַאגסיױא ערעזד
 -טסואווַאב םעד ןֿפיטרַאֿפ וצ ןֿפלָאהעג
 -רעניא בילוצ ,ןסַאמ עשידיי יד ןוֿפ ןייז
 ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא ,ןוויטָאמ עכעל
 ריא ףיוא ןוא "ךָאו יד, ןלעטשּפָא וצ
 ןוא גנוטייצ רעדנַא ןַא ןבעגסױרַא טרָא
 ןענישרעד זיא 1940 ןוֿפ רַאורבעֿפ ןיא
 -יטש סקלָאֿפ יד, רעמונ רעטשרע רעד
 ןעוועג םישדח ןביז זיא עכלעוו ,"עמ
 -ּפעס ןוֿפ ןוא עבַאגסיױוא עכעלטנכָאװ ַא

 ומפירש =שטריוכ .ף
 היי מי קרוי, לָג טא ישי 7; עי 27 א אולי יי +

 יש 8 ןוש- הארט 2 רס 1
 זו += ףירע תנא 4 1 ר 1 לא רכ טי 1 4 בע א 42 ,א=

 1947 םערייא סָאנעונ זי | גנַאנרַאי רעטנַא
 מנע}פ 80 וייהרפ
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 לעשטישטואַאנ ַארוטרַא

 ןעניישרעד ןביוהעגנָא 1941 רעבמעט
 .ךעלגעט

 עכעלטֿפַאשלעזעג ענעגייא ןַא ןבָאה

 וֿפ םולח רעגנַאל ַא ןעוועג זיא גנוטייצ

 ןוא עניטנעגרַא ןיא ןסַאמ עשידיי יד
 -עג טכיירגרעד ךעלדנע זיא םולח רעד

 ןגָארקעג דלַאב טָאה גנוטייצ יד ; ןרָאװ
 עטיירב יד ןשיװצ טעטירַאלוּפָאּפ סיורג
 ןוא טָאטש ןוֿפ ןטכיש-סקלָאֿפ עשידיי
 "שמיטש סקלָאֿפ;פ רעד ןיא .,ץניווָארּפ

 םעד טכוזעג ןסַאמ עשידיי יד ןבָאה
 זיא סָאװ ,טרָאװ ןקידנטסיירט ןקיטומ
 ערעווש ענעי ןיא קיטיונ ױזַא ןעוועג
 טריסנַאװַא טָאה םזישַאֿפ רעד ןעוו געט
 עּפָארײא ץנַאג ןוא דנַאברַאֿפנטַאר ןיא
 ןוֿפ לֿפַאנק ןרעטנוא ןגעלעג ןיוש זיא
 ,םזיצַאנ

 יד ןעוועג זיא רעסערג ךָאנ רעבָא
 יד ןיא "עמיטש סקלָאֿפ, רעד ןוֿפ לָאר

 -עג זיא סע ןעוו ,המחלמ רעד ןוֿפ ןרָאי
 עשידיי יד ייב ןקעוװו וצ קיטיונ ןעוו
 טײקטײרגסֿפמַאק ןוא ןביולג ןְסַאמ
 ןעוועג זיא סרעדנוזַאב ,םזישַאֿפ ןגעק
 -רַא סֿפליה רעד ןיא סיורג עלָאר ריא
 רַאֿפ ןרָאװעג טריֿפרַאֿפ זיא סָאװ ,טעב
 רעשידלעה'ריא ןוא גנוריגערנטַאר רעד

 | .ײמרַא רעטיור

 -רָאֿפ זיא ,1943 ןוֿפ ינוי ןט-4 םעד

 רעיײנ ַא עניטנעגרַא ןיא ןעמוקעג
 -ָאיצקַאער עלַאגעל יד ,ּפַאלק-סטַאטש
 -עג טצעזענּפָארַא זיא גנוריגער ערענ
 ַא ןעמונרַאֿפ טָאה טרָא ריא ןוא ןרָאװ
 זיא דנַאל סָאד ;טכַאמ עשירעטילימ
 דנַאטשוצ סגירק וצ רעבירַא לָאמַא ךָאנ
 יד זיא ,לַאֿפ ַאזַא ןיא קידנעטש יװ ןוא
 -עג ןבירטעגנײרַא גנוגעװַאב רעטעברַא
 -סניא ךס ַא .טעטילַאגעלמוא ןיא ןרָאװ
 יד ,ןרָאװעג טכַאמרַאֿפ ןענייז סעיצוטיט
 טליֿפעגרעביא ןביוהעגנָא ןבָאה תוסיֿפּת

 טָאה סע ןוא עטריטסערַא טימ ןרעוו
 רעריֿפ יד ףיוא געיעג ַא ןביוהעגנָא ךיז
 טָאה ןַאד .סעיצַאזינַאגרָא ןסַאמ יד ןוֿפ
 סקלָאֿפ יד ןסָאלשעג יײצילָאּפ יד

 ."עמיטש

 םזיצַאנ רעד ןעוו גָאט ןבלעז םעד
 ןֿפױא לַאֿפרעביא ןייז ןביוהעגנָא טָאה
 ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ,דנַאברַאֿפנטַאר
 םעד ףליהוצ עיסימָאק עשידיי יד
 טָאה עיצַאזינַאגרָא יד .דנַאברַאֿפנטַאר
 ןעלמַאז וצ ליצ ַא רַאֿפ טלעטשעג ךיז
 רעטיור רעשידלעה רעד רַאֿפ ףליה
 ןקידײטרַאֿפ סױרַא זיא עכלעוו ,ײמרַא
 ענעי ןיא .גנוטכינרַאֿפ ןוֿפ טלעוו יד
 ףיש עשיטעיווָאס ַא ןענַאטשעג זיא געט
 ךָאװ עבלעז יד ןוא טרָאּפ רעזדנוא ןיא
 עטשרע יד ןרָאװעג טקישעגקעװַא זיא
 ,הנּתמ

 קיגיײװ רעיײז טרעיודעג טָאה סע
 -רַאֿפ זיא טעברַא סֿפליה יד ןוא טייצ
 רעטסערג רעד ןיא ןרָאװעג טלדנַאװ
 ןעוו זיא סע סָאװ , טייקיטעט ןסַאמ
 רענעמ .,עניטנעגרַא ןיא ןרָאװעג ןעזעג
 טעדליבעג ןבָאה רעדניק ןוא ןעױרֿפ

 ךעלעקניו עלַא ןיא ןטעטימָאקבוס
 דנַאל ןצנַאג ןרעביא ןוא טַאטש ןוֿפ
 טינ טכענ ןוא געט ןבָאה ןעױרֿפ עטלַא
 טנעה יד ןוֿפ ןעלדניּפש יד ןזָאלעגסױרַא
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 יד רַאֿפ שעוו עמערַאו טקירטשעג ןוא
 -עגֿפױא ןענייז סע ,רעֿפמעק עשידלעה
 -עדיינש עלעיצעּפס ןרָאװעג טלעטש
 -בַאֿפ יירעקירטש ַא ןוא ןטַאטשרַאװ ייר
 -רַא ואוו .ןענישַאמ ענרעדָאמ טימ קיר
 -ּפָא קיליװיײרֿפ ןעמוקעג ןענייז רעטעב
 -נוז עײרֿפ ןוא טייצ עײרֿפ רעייז ןבעג
 יד ךיוא .ןעיינ ןוא ןקירטש וצ ןקיט
 טריזינַאגרָא ןבָאה סעיסימָאק ןעיױרֿפ
 ןוֿפ ןטנגעג עלַא ןיא ןטַאטשרַאװ-יינ
 ןגעלֿפ ןטקַארוטלוק רעגנילדנעצ .טָאטש
 ענעדײשרַאֿפ ןיא ךָאװ עדעי ןעמוקרָאֿפ
 -נָאק ,ץניוװָארּפ ןוא טָאטש ןוֿפ ןטנגעג
 ואוו ,ןעגנומענרעטנוא ָאניק ןוא ןטרעצ
 לָאר יד ,ןרעװו טרעלקעגֿפױא טגעלֿפ סע
 ףמַאק םעד ןיא ײמרַא רעטיור רעד ןוֿפ
 ןוא ,טייהשטנעמ רעד ןוֿפ אנוש ןגעק
 ןרָאװעג טלמַאזעג זיא טקַא ןדעי ףיוא
 טליֿפעגנָא רעטעּפש טגעלֿפ סָאװ ,ףליה

 טקישעגקעװַא ןוא סנטסַאק ןיא ןרעוו
 ,דנַאברַאֿפנטַאר ןיא ןרעוו

 -סטַאטש ןכָאנ ,ינוי שדוח ןבלעז ןיא
 םעד ןסָאלשעג ײצילָאּפ יד טָאה ,ּפַאלק

 ןסָאלשעג טָאה יז יו טעטימָאק ןשידיי
 יד ןוֿפ םוטנגייא סָאד ןעמונרַאֿפ ןוא
 -רָאֿפ רעד .ןטעטימָאק-סֿפליה עשינַאּפש

 -ורד .רד ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןוֿפ רעציז
 ןרָאװעג טריטסערַא ןַאד זיא ,ווָארַאק
 הסיֿפּת רעד ןיא ןרָאװעג טקישרַאֿפ ןוא
 .ןעקוענ ןוֿפ

 ךיוא זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא
 -ונעגוצ זיא סע ןוא ןרָאװעג טכַאמרַאֿפ
 םעד ןוֿפ ןגעמרַאֿפ רעד ןרָאװעג ןעמ
 ןַא עלעדנעמ ,זיוה-רוטלוק ןטקינײארַאֿפ
 ףולרַאֿפ ןיא טָאה סָאװ ,עיצוטיטסניא
 ןברָאװרעד ךיז ץנעטסיזקע ריא ןוֿפ
 -ַאב רעשידיי רעד ןשיווצ ןעזנָא סיורג
 -ַאב רעד ןרָאװעג זיא ןוא גנורעקלעֿפ
 -לוק ןוא גנולײװרַאֿפ ןוֿפ טרָא רעטביל

 זיוה-רוטלוק סָאד .טעטױװיטקַא-רוט

 "עג ךיוא טָאה םירֿפס רכומ עלעדנעמ

 ןוא זיירק ןשיטַאמַארד ןסיורג ַא טַאה
 ףיוא ןטערטעגֿפױא ןענייז סָאװ ,רָאכ ַא
 -ַארגַאיד ַא ,ןטקַא-רוטלוק רעגנילדנעצ

 -רעי ריא ןיא ןעניֿפעג רימ עכלעוו ,עמ

 ןָא טזייוו ,1941 ןוֿפ עבַאגסױא רעכעל

 טריֿפעגכרוד ןענייז רָאי ןבלעז ןיא זַא
 שכלעוו ןיא ,ןטקַא-רוטלוק 57 ןרָאװעג

 -ַאב 16,720 ןטקילײטַאב ְךיִז ןבָאה סע

 -שטקַארַאכ רעֿפיצ רעקיזָאד רעד .רעכוז
 -יטסניא רעד ןוֿפ םענרַאֿפ םעד טריזיר
 ןרָאװעג טרעטשעצ זיא עכלעוו ,עיצוט
 ,טייקיטעט ריא ןוֿפ ןעניגַאב םעד ןיא

 טימ טָאה גנוריגער עשירעטילימ יד

 ןֿפירגנָא עריא טקרַאטשרַאֿפ גָאט ןדעי
 ןוא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ףיוא
 ;סעיצַאזינַאגרָא עויסערגָארּפ יד ףיוא
 ןרָאװעג טכַאמרַאֿפ םורַא ױזַא ןענייז סע
 תוסיֿפּת יד ןוא סעיצוטיטסניא עלַא

 -רַא טימ ןרָאװעג טלוֿפעגרעביא ןענייז
 -יסערגָארּפ רעד ןוֿפ רעוט ןוא רעטעב
 ןלַאֿפעגנײרַא ןענייז סע ,גנוגעװַאב רעוו
 -ערגָארּפ רעשידיי רעד ןוֿפ רעוט ךס ַא
 רעד ערעדנַא ןשיווצ ,גנוגעווַאב רעוויס
 רעד ,סעקדײרֿפ ןוא לעטישטואנ רבח
 רָאנ טינ טָאה ּפַאלק רעיינ רעקיזָאד
 רָאנ ,טייקיטעט רעזדנוא טכַאװשעגּפָא
 -ריב יד ןוֿפ ןבעל-רוטלוק עצנַאג סָאד
 ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןסַאמ עכעלרעג
 ןביוהעגנָא ןבָאה סע ןוא ןעמירקסיוא
 גנוקריוו רעד רעטנוא יוװ ,ןדניװשרַאֿפ
 עלַא ,שינרעטצניֿפ רעקרַאטש ַא ןוֿפ

 עקינייא סָאװ ,טייקכעלטלעוו ןוֿפ ןרוּפש
 -נָא ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא עכעלעגריב
 ,ןטלַאהעג

 -ַארקָאמעד ַא ןוֿפ ײרֿפ קידנליֿפ ךיז
 -קַאער עשידיי יד טָאה ,לָארטנָאק ןשיט

 טָאה יז ןוא ּפָאק םעד ןבױהעגֿפױא עיצ
 ןקיטסעֿפרַאֿפ וצ עגַאל יד טצונעגסיוא
 יד ןרידיווקיל ךרוד סעיציזָאּפ עריא
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 סָאװ עקיצנייא סָאד --- ןלוש עכעלטלעוו
 עכעלנייוועג ַא טָאטשנַא ,ןבילברַאֿפ זיא

 -קַארּפ קידנעטש טָאה ןעמ יו ,הריסמ

 ןַא זיולב ןעוועג טציא יז זיא ,טריציט

 -גורא ןענייז ןלוש יד ;עשיגָאלָאעדיא

 -ַאנ ןוֿפ לָארטנָאק ןרעטנוא ןלַאֿפעגרעט

 סנעמעוו ,טַאר-סגנואיצרעד ןלַאנָאיצ

 רעטמירַאב ַא ןעוועג זיא טנעדיזערּפ

 עשידיי ןוא טימעסיטנַא ןוא טסישַאֿפ

 םעד טרילָארטנָאק ןבָאה ןרָאטקעּפסניא

 ןרָאטקעּפסניא יד ןוֿפ טכַאמ יד ,דומיל

 יז ,עטצענערגַאבמוא ןַא ןעוועג זיא

 ןיא ןייגוצנײרַא טכער טַאהעג ןבָאה

 "ניק יד ןגערֿפ ןוא םידומיל ןוֿפ טייצ

 רעדָא ,טנרעלעג ןבָאה ייז סָאװ רעד

 ןוֿפ םַארגָארּפ יד .ןטֿפעה יד ןקוקכרוד

 ,טצענערגַאב ױזַא ןעוועג זיא ןלוש יד

 א = = וו

 -סקלָאֿפ, רעד ןוֿפ ןכַאמרַאֿפ סָאד

 ןייק ןֿפורעגסױרַא טינ טָאה "עמיטש
 עכעלרעגריב יד ןיא טסעטָארּפ םוש
 טשטנעבעג ןבָאה ייז ,טרעקרַאֿפ ,ןזיירק
 שטָאכ ,ןָאטעג סע ןבָאה סָאװ ,טנעה יד
 רעטניה זַא .ןעזעג טָאה רענייא רעדעי
 -ומָאק, ןֿפױא ףירגנָא ןטשרמולּכמ םעד

 -עסיטנַא ןוא םזיצַאנ רעד טייטש "םזינ
 רעקיטלָאמעד רעד ןעוו רעבָא ,םזיטימ
 טרעבליכ לענָארָאק רעטסינימ-ןרעניא

 ערעדנַא יד ןסָאלשעג רעטעּפש טָאה

 ךס ַא ןבָאה ,ןעגנוטייצ עשידיי ייווצ

 ןעוועג זיא גנונרָאװ רעזדנוא זַא ,ןעזעג

 ,ןרעו טנכײצרַאֿפ ָאד לָאז .עטכערעג ַא

 -נָא ןבָאה ןעגנוטייצ עשידיי ייווצ יד זַא

 -גיא רעד קנַאד ַא ןעניישרעד ןביוהעג

 ,טלעווור טנעדיזערּפ ןוֿפ ץנעוורעט

 הייוו
 22 בא

  ןינ 1047 לירפא ןט10 םעד ,קימשרעגָאד ,פערייא סָאנעב

 ריא ןרָאװעגנָא רָאנ טינ טָאה לוש יד זַא !

 זיא סע רָאנ ,םינּפ ןכעלטֿפַאשלעזעג

 םוצ ,ױזַא :ןעוועג טינ לוש ןייק ללכב

 עטנָאמרעד יד ןיא ןעמ טָאה ,ליּפשיײב

 ןזיב עטכישעג ןענרעל טגעמעג "ןלוש,

 -כישעג עקידרעטייוו יד ,ןברוח ןטייווצ

 ןיא טָאה ןעמ ,ןטָאברַאֿפ ןעוועג זיא עט

 -יפ ןייק ןענרעל טרָאטעג טשינ ןצנַאג

 טנדרָארַאֿפ ןעמ טָאה ןגעקַאד .רוטַארעט

 -רַא יד ןלוש עשידיי יד ןיא ןענרעל וצ |

 -נָא ןענייז סע ןוא עטכישעג רעניטנעג

 עלעיצעּפס םעד ףיוא ןרָאװעג טלעטשעג

 סָאװ םעד ףיוא טקוקעג טינ ,רערעל

 טימ ךיילג ןענרעל רעדניק עשידיי יד

 עטכישעג רעניטנעגרַא יד רעדניק עלַא

 ,לוש-הכולמ רעד ןיא

 ה-,66 4445 זאז/ ראה * ראי אז = 1 22 "רעש רסמ- ,י*

 ץשת'ה ןפינ 'כ

 .טיט-ייר טיושייש  יק '+
 זי

 ןיא ןסגָאנַא יר ;ופ טלשהניא ןראפ

 רעכטרַאװמנַארַאפ םינ עיצקשרער יד

 "רעד סנגרָאמוצ ףיוא דלַאב טָאה סָאװ
 טימ סעומש ןכעלגעט ןייז ןיא טרעלק
 ןוֿפ טקַאק רעד זַא ,ןטסילַאנרושז יד

 -ידלקע ןַא זיא ןעגנוטייצ יד ןכַאמרַאֿפ
 -סינימ-ןרעניא רענעזעוועג רעד ."רעק
 טָאברַאֿפ םעד ןגיוצעגקירוצ טָאה רעט
 טָאה רע זַא ,טרעלקרעד טָאה רע ןוא

 טָאה ןעמ ןוא ...ןוא תועט ַא טכַאמעג
 ,טקנַאדַאב םיא

 -עגנָא טָאה עיצַאוטיס עקיזָאד יד
 ןוֿפ ךיז ןקידנערַאֿפ ןזיב טרַאה ןטלַאה

 ןרעביא גיז רעד .המחלמ-טלעוו רעד
 -ימ יד ןעגנואווצעג ךיוא טָאה םזישַאֿפ
 עניטנעגרַא ןיא גנוריגער עשירעטיל

 ןרעביא גיז רעד ;ןעגנורעדנע ןכַאמ וצ
 -נעגרַא יד סָאװ ןֿפמַאק יד ןוא םזישַאֿפ
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 סעקדײרֿפ ;י

 ןסַאמ-סקלָאֿפ ןוא -רעטעברַא רעניט
 רעשירעטילימ רעד ןגעק טריֿפעג ןבָאה

 -יגער יד ןעגנואווצעג טָאה רוטַאטקיד

 וצ ןוא םישזער םעד ןרעדלימ וצ גנור

 -עג טנֿפעעג ןענייז סע .ןלַאװ עיינ ןֿפור |

 טײרֿפַאב ןענייז סע ןוא תוסיֿפּת יד ןרָאװ

 -עג ןיא סָאד .עטריטסערַא יד ןרָאװעג

 ןוא ילוי ןוא ינוי םישדח יד ןיא ןעש -

 רעד ןענישרעד זיא טסוגיױוא ןט-4 םעד

 גנוטייצנכָאװ רעד ןוֿפ רעמונ רעטשרע

 ."געוו .רעד;

 טָאה "געווק ןוֿפ גנוניישרעד יד

 ןוֿפ רעטקַארַאכ םעד טרעדנעעג דלַאב

 רעד ;ןבעל ןכעלטֿפַאשלעזעג רעזדנוא

 רעד טימ קידנעטש טָאה סָאװ ,וויטקַא

 -עג טינ ,טיובעג שֿפנ תריסמ רעצנַאג

 -עצ ןענייז סע סָאװ םעד ףיוא טקוק

 -דנעצ ןוא רעגנילדנעצ ןרָאװעג טרעטש

 טנעה ענייז סָאװ סעיצוטיטסניא רעגניל

 ךָאנ טציא ךיז טָאה -- ,ןֿפַאשעג ןבָאה

 ןוא ןערב טימ ןֿפרָאװעגנײרַא לָאמ ַא

 יד ןיא .טעברַא רעד ןיא ןייזטסואווַאב

 ץניװָארּפ ןיא ןוא טָאטש ןוֿפ ןטנגעג

 -ָאק עסערּפ טעדנירגעג דלַאב ךיז ןבָאה

 םעד טײרּפשרַאֿפ ןבָאה סָאװ ,סעיסימ

 עלעירעטַאמ יד ןֿפַאשעג ןוא "געוו;

 ןייז ןרעכיזרַאֿפ וצ ידּכ ,ןטייקכעלגעמ

 ,ץנעטסיזקע

 -נַאװרַאֿפ ףּכיּת ךיז טָאה "געוו, רעד
 רעיינ ַא רַאֿפ טֿפַארק-ביירט ַא ןיא טלד

 ןכעלטֿפַאשלעזעג ןיא עיצַאזינַאגרָאער
 -יטסניא עיינ ןבעלֿפױא ןיא ייס ,ןבעל

 -ַאּפ רעויטקַא ןַא ןיא ַיײס ןוא סעיצוט

 ;ענענַארַאֿפ יד ןוֿפ טייקיטעט רעשיטיל
 יד טריטסיזקע טָאה סָאװ ףוקיא רעד
 עוויסַאּפ ַא טריֿפעג טָאה ןוא טייצ עצנַאג
 ןצנַאג ןיא טציא ךיז טָאה ,טייקיטעט
 טָאה "ףוקיא; לַאנרושז רעד .טרעדנעעג
 ,ןעזסיוא רעדנַא ןַא ןצנַאג ןיא ןגירקעג
 "ונ עקידרעירֿפ יד טימ ךיײלגרַאֿפ ןיא
 רעכייר ןעוועג עקיטציא יד ןענייז ,ןרעמ
 -ַאּפ רעד ןיא רעצנַאג ןוא טלַאהניא ןיא
 -עט-רוטלוק יד .גנורילומרָאֿפ רעשיטיל
 ןַא ןרָאװעג זיא "ףוקיא, ןוֿפ טייקיט
 -ירֿפ םעד טָאטשנַא ןוא ערעוויסנעטניא
 ןשיגָאלָאעדיא םעד ןגײװשרַאֿפ ןקידרע
 טָאה ,ןלוש עכעלטלעוו יד ףיוא ףירגנָא
 -פיוא יד ךיז ףיוא ןעמונעג ףוקיא רעד
 ןוא םַארגָארּפ ַא ןטעברַאסיוא וצ עבַאג
 -טלעוו רעד ןיא טייקכעלטלעוו ןרעדָאֿפ
 | ,לוש רעכעל

 -רַא רעיינ רעד ןוֿפ עיצַאטנעירָא יד
 -לעזעג עצנַאג סָאד ןָאט רעק ַא וצ טעב
 .-ַארקָאמעד עיינ ףיוא ןבעל עכעלטֿפַאש
 : קידנעטשלוֿפ ךיז טָאה ,ןגעו עשיט
 -רַאֿפ ןענייז סע וליֿפַא ביוא ,ןבעגעגנייא
 ןייז לָאצ רעייז געמ ןוא רענגעק ןבילב
 רענגעק עקיזָאד יד ןגעמ ןוא .סיורג
 -סינויצ עצנַאג יד ןלעטשרָאֿפ ךיז טימ
 ערָאלק רעזדנוא .עיצַאזינַאגרָא עשיט
 עשיטסישַאֿפיטנַא עקיטכירֿפױא ןוא
 ןעמעלבָארּפ עשידיי יד וצ גנולעטש
 . ןוֿפ טײקמַאזקרעמֿפױא יד ןגיוצעג טָאה
 .-רֶא עכעלרעגריבניילק לייט ןסיורג ַא
 -ריבניילק ןוֿפ ןשטנעמ ןוא סעיצַאזינַאג
 -עג רעק ַא ןבָאה רימ .רעגַאל ןכעלרעג
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 עטיירב ףיוא טעברַא-סֿפליה יד ןָאט

 יד וצ טכַאמעג ףוס ַא טימרעד ןוא ןגעוו
 ןשיווצ ןבָאה סע סָאװ ןֿפמַאק עכעלניילק
 ןוא טעטימָאק-סֿפליה רעד טריֿפעג ךיז

 רעזדנוא טימ ןבָאה רימ .טניָאשזד רעד
 ןלַארטנעצ ןטקינײארַאֿפ ןיא ןעמוקניײרַא
 עיצַאזינַאגרָא יד טלדנַאװרַאֿפ טעטימָאק

 ַא ןוא גנוגעװַאב-ןסַאמ רעסיורג ַא ןיא
 ןןזיוַאב עניטנעגרַא טָאה םעד קנַאד
 תיראש םעד רַאֿפ ףליה ןגָארטיײב וצ

 ,הטילּפה

 -געטש זיא גנוגעווַאב-טיײלסדנַאל יד

 עטצענערגַאב ַא זדנוא ייב ןעוועג קיד
 -נע רעייז .ַא וצ טריצודער ךיז טָאה ןוא
 .טיקיטעט רעכעלטֿפַאשלעזעג רעג

 טקידנעעג ךיז'טָאה המחלמ יד יוװ דלַאב
 יד ןריזינַאגרָא וצ ןזיוװַאב רימ ןבָאה
 יז ןבעג וצ ןוא ןענײארַאֿפ-טײלסדנַאל

 -ֿפוֿפ יד ,גנוטיײדַאב עכעלטֿפַאשלעזעג ַא
 ןענייז סָאװ ןענײארַאֿפ-טײלסדנַאל קיצ
 ,עיצַארעדעֿפ ַא ןיא ןרָאװעג טריזינַאגרָא
 ןוא טייקיטעט-רוטלוק ַא ןָא ךיוא ןריֿפ

 רעשיטסישַאֿפיטנַא ןיא ךיז ןקילײטַאב

 ַא סױרַא טיג עיצַארעדעֿפ יד ;טעברַא

 ןָא טריֿפ ןוא טֿפירשטיײצ עשידָאירעּפ
 טימ תוכייש ןיא ןטייקיטעט ךס ַא טימ
 -מַאק רעד טימ ןוא טעברַא-סֿפליה רעד

 -טנעצנָאק יד ןזָאלרעדנַאנוֿפ וצ עינַאּפ -

 .ןרעגַאל-עיצַאר
 רימ ןבָאה טיבעג-לוש ןֿפױא ךיוא

 רעד רַאֿפ ןענייז סע :טכיירגרעד ךס ַא
 -לוש עתמא ןרָאװעג טיובעגסיוא טייצ
 -נע עקידרעירֿפ יד טָאטשנַא ,ןצַאלַאּפ
 טנרעלעג ןבָאה סע ואוו ,ךעלרעמיצ עג
 טנייה ןענרעל רעדניק 40 רעדָא 0

 טכַארבעג ןרעוו סָאװ ,רעדניק טנזיוט
 -עג ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ןסובָאטױא טימ
 ןַארַאֿפ ןענייז אלימב ,טָאטש ןוֿפ ןטנג

 ַא טעברַא סע ןוא ןדַארג ענעדײשרַאֿפ
 עלעיצעּפס ,לַאנָאסרעּפ-רערעל רעסיורג

 ןיקילג רימידַאלװ

 -ָאילביב -רעדניק ,רענטרעג-רעדניק

 -עגֿפױא ןענייז ןלוש יד ,דנַא ןוא ןקעט
 ןעגנולמַאז עסיורג ןוֿפ ןרָאװעג טיוב
 .ןשיװצ ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז סָאװ
 זיא טציא ;גנורעקלעֿפַאב רעשידיי רעד
 יד רַאֿפ םייה ַא רָאנ טינ לוש רעדעי

 ןוא טנגוי רעד רַאֿפ ךיוא רָאנ ,רעדניק
 סע .טֿפַאשרעדילגטימ רעצנַאג ריא רַאֿפ
 רעקיטכערּפ ַא ןרָאװעג טױבעגֿפױא זיא
 -טישז םייח ר"ד ןוֿפ ןעמָאנ ןֿפױא ןינב
 טיובעג ךיוא טציא טרעוו סע .יקסווָאל
 -וב ןוֿפ לטעטשרָאֿפ ַא ןיא לוש-ץרּפ ַא

 -טנעצנָאק זיא סע ואוו ,סערייא סָאנע
 -עג סָאװ ,עירטסודניא-רעבעוו יד טריר
 ןוא ,טנעה עשידיי ןיא טעמּכ ךיז טניֿפ
 ןעוועג ןענייז ןלַאירטסודניא עיינ יד
 -סילַאיב ןוֿפ רעטעברַא-רעבעוו עשידיי
 -ָארּפ רעד ןיא טימ ןטעברַא סָאװ ,קָאט
 ךיוא ןציטש ןוא גנוגעװַאב רעוויסערג
 .ןעגנוגעווַאב עויסערגָארּפ עלַא

 ךיז טָאה טנגוי עשידיי יד ךיוא
 ןרעטנעענרעד וצ ןביוהעגנָא סנטצעל
 ןבָאה ייז ןוא ןעמעלבָארּפ עשידיי יד וצ
 -עוו"ייוצ ַא ןבעגוצסױרַא ןביוהעגנָא
 ,(שינַאּפש ףיוא) עבַאגסױא עכעלטנכ
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 סערייא-סָאנעוב ןיא לוש-יקסװָאלטישז רייד רעד ןוֿפ רעדניק

 טײרּפשרַאֿפ טרעוו סָאװ ,?אשטרַאמ ןע;
 ןוא ןרַאלּפמעזקע רעטנזיוט ךס ַא ןיא

 ןיא ויטקעּפסרעּפ ןטוג ַא רעייז טָאה
 עשידיי יד ןרעטנעענרעד ןוֿפ ןעניז
 .ןעמעלבָארּפ עשידיי יד וצ טנגוי

 םעניא שינעעשעג עטסקיטכיוװ יד
 ,טייצ רעטצעל רעד רַאֿפ ןבעל ןשידיי

 רעזדנוא ןעלדנַאװרַאֿפ סָאד ןעוועג זיא
 -ייצ עכעלגעט ַא ןיא "געוו, ןכעלטנכעוו
 -עג טיובעגֿפױא זיא יירעקורד יד .גנוט
 זיא סָאװ ,גנולמַאז רעסיורג ַא ןוֿפ ןרָאװ
 סע רעכלעוו ןיא ,ןרָאװעג טריֿפעגכרוד
 ןוֿפ ןשטנעמ טקילײטַאב ךיז ןבָאה
 רעשידיי רעד ןוֿפ ןטכיש ענעדײשרַאֿפ
 סע ןעוו גָאט רעד ךיוא .גנורעקלעֿפַאב
 "געווע רעכעלגעט רעד ןענישרעד זיא
 -נוה ;בוט-םוי רעסיורג ַא ןעוועג זיא
 -יא ןבָאה רעוט ןוא ןשטנעמ :רעטרעד
 זיא סע ואוו ,לַאקָאל םעד טליֿפעגרעב

 עיצקַאדער ,יירעקורד יד טנדרָאעגנייא

 -עג טָאה ןעמ ןוא ,עיצארטסינימדַא ןוא
 "רעד טָאה ןעמ זיב ,גָאטרַאֿפ זיב טרַאװ

 .רעמונ ןטשרע םעד ןעז וצ טבעל
 יא תורוש עכעלטע יד ןיא טינ

 "געוו, רעד סָאװ ,ןלייצרעד וצ ךעלגעמ

 ןוֿפ טייצ רעד רַאֿפ ןָאטעגֿפױא טָאה
 ןייז רעבָא טעװ סע .ץנעטסיזקע ןייז
 -ָאיצקַאער עשידיי יד זַא ,ןגָאז וצ גונעג
 ץנַאט-םידש ןימ ַא טצנַאט עסערּפ ערענ
 יד ןגעק ןוא דנַאברַאֿפנטַאר םעד ןגעק
 -ַאב רעד ןוֿפ רעדנעל עשיטַארקָאמעד
 / טָאה "געוו, רעד ןוא ,עּפָאריײא רעטײרֿפ
 -ַאטַא עלַא ּפָא טגָאלש ןוא ןגָאלשעגּפָא

 : .סעק

 -עט רעזדנוא ףיוא קילב ַא זיא סָאד
 -עצ עדעי ,עיצוטיטסניא עדעי ;טייקיט
 -ַאב ַא זיא ,עטױבעגֿפױא ןוא עטרעטש
 זיא סע רעכלעוו ןגעוו ,לטיּפַאק רעדנוז
 ,ןלייצרעד וצ ךס ַא ןַארַאֿפ

 -רוטלוק עויסערגָארּפ עשידיי עקיטכיװ ןוֿפ ןענייז טעברא סגרעבדלָאג 'ח ןיא רעדליב יד

 .עיצקַאדער יד -- .,עניטנעגרַא ןיא רעוט
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 ןדרָא-סקלָאֿפ ןשידיי ןוֿפ עטמאַאב עלַאנַאיצַאנ
 - גרעבדלָאנ .א

 רָאטקעריד-סגנודליב

 רענזוועּפ םעס
 ןטעטייטקַא ןוֿפ רָאטקעריד

 (ןילקורב) ןעמ ףסוי
 (עיֿפלעדַאליֿפ) ץירֿפַאש טירָאמ
 (סקנָארב) רעטכעש אינַאס

 (ָאנַאקיש) ןַאמטיר .ב .ח
 ןטנעדיזערּפ-עציװ

 ןהאק .יא טרעבלַא

  טנעדיזערּפ

 ןַאמצלַאז ןבואר

 ראטערקעסילַארענעג

 רעלדנַאפ הילדג
 רַאטערקעס-װיטוקעזקע

 רַאטס שזדרָאשזד
 רָאטקעריד רעלַאנָאיצַאנ

 י- דרָאב-ןרָאטקעריד עלַאנָאיצַאנ
 רעליש ירעה
 לַאדנימ .ח
 ןער םיאול

 ןָאדרָאג ןעב
 ןיּפול .א
 וװָארָאיַאּפ רּתסא
 ןָאסלקוי .ר
 שטיװָאדיװַאד .ש
 רעלדַא ידנע
 דנַאמייד טרעבַאר
 רענניס טור
 םוקניּפ .ם
 רעברעוו .ס
 ןַאמלעדוג חרש
 רענלעק .שט

 ןיקשָארָאד ידיקס
 רעמייר ינריוא
 םולב טקַאמ
 רעגרוכמַאה ַאינַאמ
 סודיּפַאל .ד
 דליֿפ ןעב
 יקסֿפַאנַארַאב ןעב
 רעיינש ליב
 ןַאמסַארג םקַאמ
 ןָאסלענ האל

 קושטרעפ סקַאמ
 ןיקטוג .ם
 רעלוס יסלע
 רעזיילג דערדלימ
 ןַאמגרעב .א
 ןָאדרָאנ וַאשזד
 ןירג ווייד
 ןַאמדלָאנ קעשזד
 דלעֿפסָארג .ַא
 ןָאסקילעז .ה
 שטירטַאמס .א
 יקצענעמַאק .נ
 ןיבורג סירָאמ
 רעטכעש ןָאמייס
 גרוברַאװ טקַאמ
 לַאהט אדייא
 רעֿפײש ןטיינ
 םָארגלימ םעס
 רענשוק ןיטרַאמ
 שטיר ַארָאד
 ליעוו לוַאס
 רעבוָארט .שזד
 יקציװַאכעל .א
 קיװָאנ .ּפ
 גרעבנייטפ טקַאמ

 ץיוװָאבייל םעס

 ץישֿפיל .ש
 טיָארטעד

 גרעבנעטָאר .ם
 ןוסיט .ל

 עיֿפלעדַאליֿפ

 סעדָאמיַאמ .א
 עינרָאֿפילַאק

 גרעבסָאלש .ד
 ָאײהָא

 ךליֿפרַאג ידע
 ןָאטסָאב

 רעלעג י
 סניאו .ד

 יזריושזדיוינ

 סניקנעשזד .מ
 .  גרובסטיפ

 רעּפוק קעשזד
 טוקיטענָאק

 ץיֿפח .ז
 ָאגַאקיש

 ןַאמלוש .מ
 טואס עטנעָאנ

 ינָא םַאיליװ
 קרָאי-וינ טײטסּפַא



 ןעגנוסירנאב



 וואוט ראוד דוד טרטררטוטרררטטרבורררוררא ר ררדרו

 ןוֿפ רעדליב ןוא רעדילנטימ ןוֿפ ןעננוסירגנַאב

 סעוויטוקעזקע-שטנערב

 .ס ןוא ,ד ןהָאק 2 שטנערב 1 שטנערב 5

 עילימַאֿפ ,ןַאמזעב עילימַאֿפ ,יקסנַאלב =
 עילימַאֿפ ,ץיװָאלַאדנעמ עילימַאֿפ ,ןדרָאג עילימַאֿפ ,ןַאמדלָאג ב

 עילימַאֿפ ,לגילֿפ עילימַאֿפ ,ץיװָאקצעי עילימַאֿפ ,ךַאברעװַא
 עילימַאֿפ ,ץיװָאמַארבַא עילימַאֿפ ,רעֿפנעק עילימַאֿפ ,ןיקטָאב -

 עילימַאֿפ ,ןאמלעמ עילימַאֿפ ,ןַאמרעניײֿפ עילימַאֿפ ,ןעזָא

 עילימַאֿפ ,וװָאּפיל עילימַאֿפ ,יקסנימַאק עילימַאֿפ ,ןַאמרעסאוו =
 עילימַאֿפ ,רענזייא עילימַאֿפ ,יקסֿפַאנַאזַאב עילימַאֿפ ,יקסנילַאמ 5

 סקַאמ סילָאגרַאמ עילימַאֿפ ,גרובנעטַאס השמ רעקעב 9
 לדוי ,קינטַאלז עילימַאֿפ ,ןהָאק .י .ח ןײטשרעבַא =
 עילימַאֿפ ,ץנארעמָאּפ עילימַאֿפ ,רעלימ ,ב קינשטַאבַאט +
 עילימַאֿפ ,רעלָא עילימַאֿפ ,ףעש .ל ר"ד קינשטַאבַאט 2?

 עילימַאֿפ ,רעקַאר ַאדליה ,ץיװָארעטנַאק עילימַאֿפ ,ץֿפח +
 .ק סקַאֿפ עילימאֿפ ,רעדנעל / צילימַאֿפ ,ןַאמרעב 9
 עילימַאֿפ ,ןַאמרָאֿפ עילימַאֿפ ,יקצרַאקַאב .װ קַאלשש 9

 עילימַאֿפ ,ןָאמָאלַאס ,פ ןַאמרעב םעס רעקטלָאס
 עילימַאֿפ ,ףָארטסָא עילימַאֿפ ,ןַאמצינ עבייל ןיֿפ =

 .ד רעברַאג סקַאמ ץיװָאניבור | עילימַאֿפ ,רינעג +
 בייא ןיקמעט עילימַאֿפ ,וָאקַאלָאּפ םעס רעבז 5

 עילימַאֿפ ,טסעילג עילימַאֿפ ,ןַאמדירֿפ עילימַאֿפ ,דלָא +
 .ד רעטסוש . צילימַאֿפ ,ןַאמלעדיײא עילימַאֿפ ,ןייטשניבור =
 לדנעמ ץיװָארעּפלַא עילימַאֿפ ,ןַאלּפאק . צילימַאֿפ ,ןַאמנעלב =

 2 'מונ שטנערב ןופ עוויטוקעזקע
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 תורות רררדיי

 3 שטנערב

 עילימַאֿפ ,רעסקָאב
 רּתסא דידיא
 ָאיל סעשַארב

 ָאשזד ןיוועל

 ָאיל ןאמטקעש
 ַאינָאס ןָאסניװָאש
 עילימַאֿפ ,ןַאמקילג
 עילימַאֿפ ,ןאמזייא
 ףסוי ןַאסַאה
 סיאול ןָאסדיװייד

 עילימַאֿפ ,לקעה
 זוָאר עריבלאב

 ץילימַאֿפ ,ןיקיוב

 יָצֹר קינלַארוס

 ץילימַאֿפ ,ןיוועל
 סיאול לעגיס
 ףסוי דניקלאס

 ילעס ןַאמטלַא
 םעס בילטָאג

 עילימאפ ,ץראווש

 ידייס ןָאמאניס

 קעשוד ברַאֿפטָאר
 ץילימַאֿפ ,ןאמרעב

 אנא ןַאלּפאק
 לטצ רעגניס

 ַארָאד ןַאמכָאה
 עילימַאֿפ ,ןַאמּפָאק
 סקעמ טַאיײכ

 ץילימַאֿפ ,רעלזנעג

 עילימַאֿפ ,ןַאמזַאג |

 עילימַאֿפ ,ןערב !
 עילימַאֿפ ,ןיּפול

 ַאטע יקסווָארָאבמיק

 ץילימַאֿפ ,,ןײטסניײֿפ
 עילימַאֿפּפ ,ןַאמּפָאק

 עילימַאֿפ ,ןייטסקילב

 סלרַאשט סיקרעשט

 עילימַאֿפ ,שטיװָאמיײה
 ץילימַאֿפ ,ןייטשנייוו

 עילימַאֿפ ,ףָאקיסָאק

 עילימַאֿפ ,טאלבנעזָאר

 עילימַאֿפ ,קינזעלעז

 עילימַאֿפ ,ץיװַאנימ

 ןע ננוםירנַאב

 ןשרעג ןאמרעש

 ץילימַאֿפ ,ןילטיג

 ץילימַאֿפ ,יקסװָארָאבמיק
 ץילימַאֿפ ,,ןייטשניבור
 ץילימַאֿפ ,ףָאכָארָאג
 זוָאר קילערַאג
 עילימַאֿפ ,ץיװָארָאה
 יֿפָאס ןוא לאס ןַאמדירֿפ

 עילימַאֿפ ,ץראווש
 רָאדיזיא רעדָארב

 םירבח ,ןַאמסדנַאל
 יַנְעֿפ יקסטערַא

 עילימַאֿפ ,ןַאמֿפָאה
 רָאדיזיא סוארק

 5 שטנערב

 ,שזד .נ ,ןָאסרעטעּפ

 עקשָאי ןַאמזיר
 ץילימַאֿפ ,קעש

 ירעמ יקסװַאקטַאש
 ינעֿפ ןָאסניװעל

 עילימַאֿפ ,סירעה

 ץילימַאֿפ ,יקסװָאנַאי

 עילימַאֿפ ,רעלעג
 עילימַאֿפ ,ףּפָאקדלָאג
 בייא ןריוטס

 ילַאמ רעלימ

 עילימַאֿפ ,יקסניגאב
 ץילימַאֿפ ,אטלעֿפ

 עילימַאֿפ ,ןאמזיר-

 עילימַאֿפ ,סָאיבָאט
 עילימַאֿפ ,שטיוואס
 עילימַאֿפ ,ןַאמדוג

 ץילימַאֿפ ,טאלבסוז

 ץילימַאֿפ ,טאלב
 עילימַאֿפ ,רעלעג

 ץילימַאֿפ ,יקסלעגרוט
 ץילימַאּֿפ ,רעלימ
 סירָאמ ןיוועל
 יצר רעצטיליֿפ
 . זוָאר ןָאמָאלָאס
 עילימַאֿפ ,ןעמ
 עילימַאֿפ ,,ןייטס

 .י קיצַאק

 6 שטנערב

 עילימַאֿפ ,,ןייטשדיוב
 ,ה םולבנעזָאר

 ,מ ןַאמָארג
 .א םולבנעזָאר
 רעזייל ןייטשריק
 םעס ןעקנימ

 ןָאמָאלָאס ןייטס
 ,מ ןינעמ
 .ס רעּפמא

 .א םולבנעזָאר

 ירעה ווָאקַאזָאק

 ףסוי ווָאקַאזָאק
 סקַאמ רענסיז

 עטרעב רענסיז
 סירָאמ יררַאמ
 טרעבָאר רענרעוו
 םעס רעקיײמַאטס

 ,ד ןַאמטָאר

 ןטיינ גרעבנעזייר

 ץדייא יקסװָאסָאק
 ףסוי יקסװָאסָאק

 ףסוי גרעבנעזָאר
 סקַאמ רעלימ
 סירָאמ רעקנַאי
 םעס גנילרעווז

 בייא יקסנישטַאּפ
 ,ס טכײרלָאט
 ,ד ןײטשנרָאב
 אנע רעקיימעטס

 ַארָאל ןַאלּפַאק
 ענע ןהָאק
 רבח ,ןיקּפיל

 קעשזד ןיצולֿפ
 ןרהַא עירעֿפ
 סירָאמ ןײבשיֿפ

 עדייא ןָאילע
 הרש סקַאֿפ
 .װ עקצירזעמ

 רָאדיזיא גרעבדלָאג
 ריאמ ןאמרעב

 7 שטנערב

 סירָאמ וװָאקינזוק
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 111 1111 1111 11 11 1 ר

 ,ּפ ןוא .ש גרעבדלָאג
 סקעמ גרעבלע
 רָאדיזיא ןייטשנייוו

 ,מ .ג ןאמרעווליס
 .שזד ןוא .ל ץנוש

 קיציא ןאמרעבָא
 םעס ןיקסיר
 .ב ןוא .ש רענרעל

 ינעשזד קַאלָאּפ
 ןטיינ גרעב

 . ץילימַאֿפ ,יקסמַאד

 עילימַאֿפ ,ןַאלּפַאק
 ,9 ןַאמדירֿפ

 .ס ןוא .,ר ,ןישוגיוו
 .א ןוא .ס גרַאװליג
 ,ק ןוא .מ רענייוו
 דוד גרעבלַאװ

 8 שטנערב

 ןרָאה ינעֿפ
 רַאב החמיש
 רַאב עקרוש

 ןריוטס סקַאמ
 ןריוטס ץזַאר

 רָאמרַאמ עננע

 סקעטלָאב ּפיליֿפ

 סקעטלָאב יעמ
 קינװָאדַאס .ב

 יִעװָאלַאס קעשזד
 װָאקינלעמ םהרבא
 . יקסדָארב סוילושזד

1111 1111 1111 110 1111 11131411111311111111111134111111313114131111111111111331 1113 11 1311 1111 1311 1431 1111 1133331113131 1113 1111 1111 111131311 1111 111 1411 1113 1111 1111 1411 111111333 31 1331 1111 1111 1111 1111 1111 1331 11 1111 1111 1111 1111 1111 1311 111 1411 111 1131 1111 111 1 

 גרעבנעטָאר םהרבא רייד

 ןעננוסירנאב

 קיבָאב ריאמ

 קיבָאב אקעבער
 יקסלָאּפאנשיװ בקעי

 יקסלָאּפאנשיװ עדייא
 ןַאמצריל לזייר-ירעה

 יקסנילָאװ עדייא-ךורב
 שטיװָאניבַאר םעס

 שטיװָאניבַאר עדייא
 ףָאנרעשט אנינ-השמ

 דניקרַאטס סעצנערֿפ-סיאול
 ןיּפיל יקעב

 ליוטס ארָאד
 ןָאסנרעב ימייא

 קילרָא .ד
 דרַאב זוָאר-טענרַאב
 רענזיימ יזיב
 װָאנַאלַא סיאול
 רעניוו לדנייש

 רעניװ .א
 יקסדָארב לטע:עיניּפ
 ןָאטסגניװיל ,ליֿפ

 עילימַאֿפ ,ןאמרעגילק

 עילימַאֿפ ,ירושטנעס
 ץילימַאֿפ ,יקסנואקיד

 עילימַאֿפ ,ךייר

 עילימַאֿפ ,ןייטשניבור

 עילימַאֿפ ,ןַאסקעשזד
 ץילימַאֿפ ,ץיוואקצעי

 עילימַאֿפ ,יקסנימָאק
 אדליה ,ץיװָארעטנאק
 ץילימַאֿפ ,ץיװָאלַאדנעמ
 .ס ןוא .ר ןישוגיוו

 8 'מונ שטנערב ןוֿפ עװיטוקעזקע
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 9 שטנערב

 בייא ןַאמרעקא
 ירעה שַאדנערַא
 ירעה יקסרַאב
 לטע ןַאמרעזאב
 סירָאמ רעזעב
 םעס יקסניליב

 ןרהַא גרעב

 ןעלעה גרעב
 ןאטאנ רעגרעב
 רָאדיזיא קַאלב

 עילימַאֿפ ,םיוב
 עילימאֿפ ,רעזײװרעטַאב
 ןַאטַאנ רעסַאװבלעג

 ינרַאב קישריוג

 לארשי סירַאה
 עילימַאֿפ ,ןַאמֿפָאה

 ןבואר ןַאמצלַאז

 ילַאמ ןַאמצלַאז
 ינעשזד ןאמצלאז

 לחר ץלַאז
 שובייל ָאקבַאי

 זוָאר ָאקבַאי
 עוויא ידנַאל

 סוילושזד ףעל

 עילימַאֿפ ,רעבעיל
 עילימַאֿפ ,קירעל
 וָאשזד ןיוועל

 עילימַאֿפ ,ןַאמבעיל
 סקַאמ םייהדוג
 דוד סירָאמ
 הניד סירָאמ

 ווער ר 11 רו ר
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 = ינעב ןעהָאק ןעב גרעב = | עילימַאֿפ ,ןירג ?
 = 'לעָאשוד ןעהַָאק ףעזָאשזד ןַאמגרעב ַאזָאר עזַאלעשז =
 = בָאקיישזד ןעהָאק דיווייד ןייטשנרעב וָאשוד קָאטסנײװ =

 : סירָאמ ןעהָאק סקעמ ןייטשנרעב - עילימַאֿפ ,סוגניװ
 = לָאּפ ןעהָאק זיאול םוַאבנריב עטעי ןײבֿפלָאװ = =
 = יֿפָאס ןעהָאק םַאיליװ םולב קעשזד ןַאמלוט/ +

 = זוָאר רעּפוק םַאהַארביײא םולב גניווריוא לָאּפָאט
 = קעשזד רעּפוק אדירֿפ םולב וָאמ ףָארָאטָאלָאז =

 = לעומעס טימסרעּפוק סירָאמ גרעבמולב עינַאמ רעדנעב
 = ינעב סלעינַאד ַארַאלק ווָארָאב : וָאשוד דרַאג =
 = ןילעװע ףָאלטַאד םעס וװָארָאב עשטיא גרעבדלָאג 5
 8 ןעב גרעבנענעד וָאשזד ןַאמגערב אנא דנַאלָאה +

 = ינעֿפ גרעבנענעד .  ּפיליֿפ ןַאמֿפירב .עילימַאֿפ ,ןַאמקַאס
 = זיאול גרעבנענעד יטעב לירב בייא ןַארֿפַאס
 = ינדיס טנעמייד ירעה ןיקסירב םירמ ןיישנָאס

 = דערֿפלַא דליֿפטערד ירעמ ןיקסירב עבַא ןָאזרעטסע // =
 = רעדנאסקעלא ןאמלעדע םאהַארביײא יקסדָארב לעטצ ןָאזרעטסע 5
 = ינימ ןַאמלעדע אטרעב יקסדָארב יליל ןוא וַאזד ןַאמדירֿפ =
 = רָאדיזיא גרעבנעזייא ןילָאּפ סקורב הרש ןוא ירעה םיױבנעגײֿפ = =

 = ,רבֵא יקסטיוועלע זוָאר גנינָאב עילימַאֿפ ,םיובנעגײֿפ
 = ינעֿפ יקסטיוועלע םאהארבייא ןאמרוב יאול לעקניֿפ +=
 = טור רענטנע ידייס ןַאמרוב | =
 = ןָאמָאלַאס רענטנע ַאינַאט ןַאמרוב 10 שטנערב =
 = ירנעה ןייטשּפע .  ַארָאד ןייטשרוב עמולב רעלדַא =?
 = קיזייא ןייטשּפע ינעב רעלטָאב םַאיליװ רעלדַא ?
 = טייק ןיטשּפע ינעֿפ רעלטָאב בָאקיישזד ןַאמסקָא 5

 = זיאול ןיײטשּפע ,זָאשזד סיישט ןָאעל סעב
 = אדליטַאמ ןײטשּפע סיאול עילעוועש ילריוש סעב -

 = סקַאמ ןײטשּפע ּפיליֿפ קוטאוושט יטָארָאד םוַאב
 = יליט ןייטשּפע = | יליט קוטַאװשט ןטיינ םואב 3
 = טור טנַאקירבַאֿפ ןאמייה לוביס קעשזד ןיליעב 5

 : םַאמַארביײא ץלַאֿפ םעס בָאק ינעֿפ ןוגעב
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 = לעַארזיא ןייטשבערג אנע רעברַאג ַאנע ץלַאֿפ

 5 יסָאג גרעבנירג לעומעס רעברַאג רעיימ רעברַאֿפ
 = רָאדיזיא גרעבנירג בָאקיישוד ןַאמרעטוֿפ סלרַאשט ןירַאֿפ +

 = רָאדיזיא רעֿפיַארג ירעמ ןַאמרעטוֿפ יִער ןירַאֿפ
 = םייא סָארג סירָאמ אזמעג יסָאג רענייֿפ 8

 = סיאול סָארג םאהארבייא ןייטסרעג סירָאמ רענַײֿפ 5
 = דערֿפ רעבַאה לָאס ןַאמרעבָאלג .ס ןָארַא ןַאמדלעֿפ

 = ירעה ןאמרעמאה םַאהַארביײא רעבילג סנערַאלֿפ ןַאמדלעֿפ 9
 = ףעזָאשזד טֿפנַאה קעשזד רעביילג ירעה ןַאמדלעֿפ 9
 = רָאדיזיא סוברַאה יךייס רעביילג ירָאמ ןַאמדלעֿפ = =
 = טענרַאב ןָאסירעה זוָאר רעצטַאלג לָאס ןַאמדלעֿפ 8

 = רָאדיזיא ץיװָאקשרעה ירעה רעצטַאלג אנע ןַאמשיֿפ 9
 5 ילַאמ ץיװָאקשרעה זיאול ןאמרעבָאלג םעס ןַאמשיֿפ =
 = אנע ןַאמֿפָאה לעשַאר ןַאמרעבָאלג ןטיינ ןַאמשיֿפ 3
 = קייא ןַאמֿפָאה אוויא גרעבדלָאג אנע ןַאמרָאֿפ 9

 = רָאדיזיא ןַאמֿפָאה ףעזָאשזד גרעבדלָאג ַאדיַאֿפ ןַאמסקַאֿפ
 = לָאס ןַאמטלָאה יליל גרעבדלָאג סוילושוד םײרֿפ

 = דיווייד ץיװָארָאה סירָאמ גרעבדלָאג וָאשזוד סעקדײרֿפ 3
 = אדייא רעּפסַאשזד םַאיליװ גרעבדלָאג ַארָאד סעקדירֿפ = +
 = קעשזד רעּפסַאשזד בָאקיישזד גרעבדלָאג .ל אטרעב ןַאמדירֿפ 3

 = םעהערבייא ןַאלּפאק ארַאד ןײטשדלָאג ארַאלק ןַאמדירֿפ 5

 = ַאלעב ןַאלּפאק לָאּפ ןײטשדלָאג ַאינַאט ןַאמדירֿפ 3
 = דיווייד ןַאלּפַאק ּפיליֿפ ןײטשדלָאג קעשזד ןַאמדירֿפ

 = ירעה ןַאלּפַאק ַאיליס בילטָאג סקַאמ ןַאמדירֿפ +
 5 ַאדירֿפ ןַאלּפַאק .  בָאקיישזד בילטָאג ףלָאדַא ןַאמרעטוֿפ

 = ןאמייה ןַאלּפַאק לָאס בילטָאג ינע ןַאמרעטֿפ
 5 םַאיליװ ןַאלּפַאק ינעֿפ ןייטשבערג ןַאמיײה ןַאמרעטֿפ

 = 10 'מונ שטנערב ןוֿפ עוויטוקעזקע

 ו ווו
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 עו 11111111141111417111311113111131111311111111

 ּפיליֿפ ןַאלּפאק
 דיווייד סעק

 םעס סעק

 ָאעל ץַאק
 ףעזָאשזד ןַאמצַאק
 אניל ףָאצטַאק

 קירעדערֿפ ןאגָאק
 לֵא קינלָאק
 דיווייד ינדָאלָאק
 םעס ינדָאלָאק

 רעיימ ןײטשלָאק

 ןעלעה יקסרָאמָאק
 ןַאמיײה יקסרָאמָאק
 רָאדיזיא יקסרָאמָאק
 סירָאמ לעמרָאק
 זוָאר לעמרָאק
 רָאדיזיא דלָאגנרָאק
 סוילושזד יקסרָאמָאק
 לעטסע רענסארק
 םעס רענסארק

 ןַאמײה ץיװַארק
 אמלעס ץיװַארק
 ירעה קינירק

 ןָארַא טַאטשנָארק
 ערעס טאטשנַארק

 סקעלא קינּפורק

 רּתסא רעקָאל

 םעס רעקָאל
 ינעב ןַאמּפעל

 אדליה רעֿפײל
 םעס רעֿפײל

 ןע ןַאמֿפיײל
 ַאננע ןַאמֿפיײל

 יװרַאה ןַאמֿפיײל
 סקעמ ןַאמֿפיײל
 .סירָאמ ןַאמֿפיײל
 זוָאר ןַאמֿפיײל
 ירנעה יקיזקנעל
 ילאמ יקיזקנעל
 ינראב רענרעל
 סירטיב רעגנרעל

 זוָאר רענרעל

 ןעננוסירנַאב

 ווייד ןיוועל
 ןטיינ טיוועל

 יךייס טיוװעל
 ידלָאג ןַאמייל
 ' ןיבור ןַאסקיל
 סקעלַא ץישּפיל
 אקעבער ץישּפיל
 יֿפָאס ץישּפיל
 יטָארָאד רענּפיל
 ,ס יװַאטה רענּפיל

 אדייא ןיגנָאל

 יַסָאג ןיבול
 קייא יקסרימדול

 זוָאר יקסרימדול
 ןאמרעה יקסדול

 ירָאמ יסיימ
 ירעה סוקרַאמ

 בָאקיישוד סוקרַאמ

 יליט סוקרַאמ
 ירעה יקסליטאמ
 זוָאר ןָאסלעדנעמ
 ירָאמ ןיקרעמ
 םעס ןיקרעמ
 לעארזיא לעשעמ

 ןטיינ רעטעמ
 זוָאר רעטעמ

 גניווריוא סרעיימ
 אגלָא סרעיימ

 ןיטראמ רעלימ

 ,ל ןטיינ רעלימ
 לריוֿפ רעלימ
 לעומעס רעלימ

 אלע ןַאגרָאמ
 לעומעס ןַאגרָאמ
 םאהארבייא ןיקנַאנ

 ירנעה שטידיינ
 סיאול שטידיינ
 אדירֿפ ןָאסלענ

 סקַאמ ןָאסלענ
 סיאול ןָאססענ
 ,ס איווליס ןָאססענ

 סקעלַא ןַאמוינ

 ארָאד ווָארבָא
 םַאהַארביײא ןעססָא

 אלעב ןעססָא
 לקיימ יקסװָארטסָא
 רּתסא ןַאמסקָא

 סקַאמ ןַאמסקָא
 סיאול יִצלָאּפ
 וָאשזד שוּפַאּפ
 ןימַאשזדנעב טסוַאֿפ
 ,ק איליס טסוַאֿפ

 ָאשזד ץיװָאדעֿפ

 זוָאר ץיװַאדעֿפ
 סקאמ װָאלרעּפ
 ןעלעה קישטליֿפ
 סירָאמ קישטליפ

 לשיֿפ יקסניפ
 סיסנערֿפ יקסניפ

 ןאמרעה טַאלּפ

 ַאנע קַאלָאּפ
 ירעה קאלָאּפ
 2 בָאקיישזד קאלָאּפ
 איווליס קַאלָאּפ

 באקיישזד ץנַארעמַאּפ

 ןָארַא ץנַארעמָאּפ
 עטעי ץנַארעמָאּפ
 ןַאמרעה יקסלָאטָאּפ

 ןַאמייה ןיקסַאר
 םאהארבייא ךייר

 רָאדיזיא שטיר

 ַאמרָאנ שטיר

 רעיימ ןַאסניבאר

 לעיכ ןַאמקַאר

 אראס ןעזָאר
 ינימ ןַאמסָאר
 ןילָאּפ ןייטשניבור

 ַאקעבער ןיבור
 םַאיליװ ןיבור
 לָאס װָאניבור
 סיאול ןייטשניבור

 אקעבער ןייטשניבור
 סלראשט קרַאמור

 ּפיליֿפ ףָאלָאקָאס !

 ווו 1101 11 1011 11 ר 1 ר ר ר דוד

1 4 

 טרעבלַא ָאדנַאל יסָאג ןאמוינ | םעס ןיסעל

 עלעס ָאדנַאל רָאדיזיא ןאמוינ אלַאּפ ןיוועל
 אנע וַאּפאס לָאס ןָאדרָאנ יסעב ןיוועל

 ווו 1111 1111 וו ודע דו 1111 1118 1111 11 1 111 17
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 11 רער 1111 1111 17

111 111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 11 1111 1111 1111 1111 111 1114 1111 1111 11 1111 111 1133 1111 1331 1111 1113 18 1111 1111 1311 111 1141 1 1111 1111 1111 1113 111 1113 11 1111 11 1111 11 1111 111 1141 11 1111 1111 

 ,ס ווָאּפַאס
 לָאס רעכַאש
 טנומגיז ָאריּפַאש
 ןָאמָאלאס רעכיילש
 אנעייד רעיינש
 םעס ץראווש

 ַאיווליס ץרַאװש |

 סקַאמ ןאמרעדייס

 סקעמ ןעלדעש
 םַאהַארבײא בוש
 ,ל גניווריוא לגיס

 דיווייד ןַאמרעבליס
 לָאס רעווליס

 םעס ברַאֿפרעװליס

 סלרַאשט ןאמרעווליס
 לטצ ןאמרעווליס

 ,ב ןייטשרעווליס

 יקעב ןַאמייס

 ןמלק ןָאמייס
 זוָאר רעגניס

 םעס רעגניס

 ץערעס ַאטָאריס
 בייא ןאמלעסיז
 איווליס ןַאמלעסיז
 קיזייא ץיװָאלימס

 לעומעס לעבָאס

 סקעמ יקמלָאקָאד
 בָאקיישזד ץיװָאקלָאס
 סלראשט רָאטקעּפס
 אנעיד רעּפמעטס

 ןע ננוסםסירנַאב

 סירָאמ רעּפמעטס

 סיאול ןייטס

 ,מװ טריוב גרעבנייטס

 ירצה גרעבנייטס

 גניווריוא גרעבנייטס

 ןילָאּפ גרעבנייטס

 יֿפָאס גרעבנייטס
 זוָאר גרעבנייטס
 ירעה ןַאמלָאטס
 סקַאמ סרָאטס

 ,ל םאהארביײא דניקסוז
 דורטרעג רעלדעווס

 לָאס רעלדעוװס
 ,רבֵא ןאמסנַאט

 / ירעה קינשטַאבַאט
 ןטיינ קינשטַאבַאט
 רָאטקיװ ןאמביירט
 אלעב ןאמטסיירט

 לעב רעקָאט
 קיזייא רעקָאט
 ירעה סקַאװ
 דלָאּפָאעל וָאקלָאװ
 ,ד .8 יקסװַאשרַאװ

 רָאדָאעט ןַאמסקַאװ
 אנע ןַאמצייוו
 ןַאמייה רעטניוו
 סיאול רעטניוו

 לעומעס ףָאנַארָאװ

 יל ןַאמרוי
 אויר ןַאמרוי

 13 ימונ שטנערב ןוֿפ עויטוקעזקצ
 וואו אוו ווא טאר א 1 11 בא טור בטבע
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 אנע וװעלַאז

 םעס װעלַאז

 סקעלַא ןראז
 עינָאס ןירַאז
 יִצֹמ ןיראז

 אלעב עדייז

 ףעזָאשזד ץעייז
 םַאהַארביײא ןרעּפיז

 לעװסקאמ ןַאמבָאז

 ךלָאנרַא ןָאז
 סירָאמ ַאלָאז

 ידריוג יקסװָאקוז
 ילַאמ יקסװָאקוז

 טומסטרָאּפ - קלָאֿפרָאנ

 16 ,13 :סעשטנערב

 300 ןוא

 ןַאמסָארג זוָאר

 רעויג .סרמ

 יקסנירבָאד יליצ

 סיוויעד ינעֿפ
 סיוויעד .ט

 רעלקניװ ינעשזד

 רעלקניוװ .נ
 וװָארגנעװ עילימַאֿפ

 ןאמדייז .ב .א

 ןאמדייז .ּפ ןוא .ס

 וויז רּתסא ןוא .שזד
 .סָאמ .י .מ

 1111 1111 1711 1711 111 1111 1 ר

1111 1111 1111 1311 1111 111 1111 1 1111 1 1 111 11 11 111 1111 1111 111 1111 1111 1111 1 1 1 111 1 1111 1111 1111 11 11 111 111 11 111 1111 1111 1181 1111 1111 8111 1111 1111 1111 11 1111 1811 11 1111 1111 1111 1111 1 1111 1111 1111 1111 111 1111 1111 1811 
 עב



 4011 1111 111 1111 דר

 סָאמ יליל
 ץיװָארַאמ עניירב
 רעיימ .ל עילימַאֿפ

 ןיקנימ עילימַאֿפ

 ןַאלּפאק ןילוַאּפ

 ןַאלּפאק סירָאמ
 יקסֿפַאק לכימ

 ןַאמצַאק ידע
 ןעזָאר .ל
 ץליש .ד עילימַאֿפ

 14 שטנערב

 .ַאּפ ,ןָאטנערקס

 .ִא סינַאז
 .ר סינַאז

 .ה בָאלָאג
 .ר בָאלָאג
 .שזד ןיטַאלז
 ,י ןיטַאלז
 .ס קינלַאטיּפס
 .שזד קינלַאטיּפס
 ,שזד יקציװַאלס
 .נ יקציװַאלס
 .שזד רעסלעֿפ

 .ב רעסלעֿפ

 19 שטנערב

 .י ןַאמגיטסול
 עילימַאֿפ ,ןעזליווס

11 1111 1111111111111311131111111111141111114111411111111 1111 13 1133 1141 11 1311 1111 1311 131 1111 1111 1111 1111 1111 111 1113 1111 1311 1113 111 1111 1111 1111 3111 1111 1111 111 1111 1111 111 1111 1113 1111 1111 1111 1111 

 ןע ננוסירנַאב

 .י ןאמכייר
 עילימַאֿפ ,דלעֿפניר
 עילימַאֿפ ,גייווצנעשרעק

 20 שטנערב

 .ד ןוא .א רעלדַא

 יס ןאמרעקעב
 ּפיליֿפ ןישלָאב
 ירנעה ןַאמרעב
 סירָאמ םואב

 .א ןוא .ב םולב

 אלע םולב
 ,מ רעקעב

 .י רעגירב

 לעומעס ףָאדיװַאד
 קעמ גרעבנענערב

 סקעלא ןַאמקוב
 לָאס שטיװָאדיװאד
 ינימ רענרעשט
 ,שוד גרעבמעד

 סקעמ ןעהָאק
 ןויצ ןב לַאמָאד
 סירָאמ שטיװָאבוד
 אושעי ןאמלעדעֿפ

 ףלַאר ןיקרָאװד
 אטרעב ןַאמדלעֿפ

 סיאול טנַאקירבַאֿפ
 ,שוד ןַאמדלעֿפ

 ּפיליֿפ ןעגײֿפ
 סוילושזד ןאמדלעֿפ

 15 ימונ שטנערב ןוֿפ עוװיטוקעזקע
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 אינעג ןַאמדלעֿפ

 ינעשזד סקַאֿפ
 .ב ןוא .שזד ןָאטסניײֿפ
 אדייא ןאמדירֿפ
 ַאויא רעֿפיָאֿפ
 .א םורֿפ
 רָאדיזיא סקַאֿפ
 .יא ןָאזנעשעג
 סירָאמ קינערג
 איליס ןוָאטסדַאלג
 םעס גרעבדלַאג
 ףעזָאשזד רייד ןאמסַאלג
 ןילעוע רעמיילג
 סלרַאשט ןעדלָאג

 ןָארַא ןײטשדלָאג
 םעס דלעֿפכַאג

 יא ןירג
 ןטיינ םואבנירג
 םעהערבייא גרעבכָאה
 עינָאס גרעבכָאה
 יא ךליֿפסָארג
 סקַאמ גרעבכָאה
 .ד ןוא .א רעלעה

 .װ רעלעה
 לעומעס שטיװָאזיא
 ןטיינ ןָאמרַאשזד

 יא ןַאלּפַאק
 לָאּפ סטידושזד
 .יא ןוא .שזד ץיװָאטַאק

 טרעבלַא ץַאק

 1 1111 1111 1111 111 דר
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 דיווייד ןַאלּפַאק
 ,מ לעיק
 יֿפָאס ןיטסיק

 דראנרעב רעקלָאק

 ןַאמרעניײלק

 יֿפָאס רעקלָאק
 ןַאמייה גנילק
 סירָאמ רָאנַאק

 יליט יקסֿפָאק
 ,ב ןוא .מ ףערָאק

 סילושזד טוַארק
 אנע ץיװָאבייל

 ,ה ןוא .מ רעצשוק
 אניל טנעמעל
 סקעמ רעבָאל
 אניל ןיוועל
 לעומעס ףעל

 אראלק טיוועל
 ירעה ןָאסנעביל

 סירָאמ ָאזָארבמָאל
 ,יא ןוא .ה לעדנעמ
 ,פ ןַאמטיל

 רָאדיזיא לעדנַאמ

 ַאטרַאמ גרעבנעװָאל
 ,רבַא סוקרַאמ
 ,ב קרַאמ

 אניז גערבשעמ
 רָאדיזיא קרַאמ

 זוָאר קירטעמ
 סירָאמ גרעבשעמ
 סיסנערֿפ רעלימ

1111 1 1111 1111 1 1111 1111 1 1 1111 1111 1111 1 1141 1111 1111 1111 1 111 1111 1111 111 1111 81 1181 1111 1111 1111 1 1 

 םעהערבייא יקסטעבול

 ףעזָאשזד גרעבנעװָאל

 ןעננוסירנַאב

 ןטיינ סרעבשעמ
 ןעב שטָאלַאמ

 בָאקיישזד שטָאלָאמ
 .ַא ןַאמוינ

 סיאול ירָאמ
 .י ןַאמוינ

 סירָאמ ןיקָא
 ,שזד יקסמעזרָאנ

 לָאס יקסװָאטַארָא

 ,ס ןוא .שזד ָאטנעמיסַאנ
 סירָאמ סוקָא
 .יא ןוא .מ סערַאּפ

 ,יא ןוא .מ סערַאֿפ

 ,ה ןיקטַאלּפ
 ,ג ןוא .מ ןַאמשַאּפ
 ,יא סילעקעּפ

 סקעמ ןַאמרעֿפעֿפ
 .ד ןוא .ייא שטילּפ
 סקעמ ווָאנדיּפ
 ַאירָאלג ווָאנדיּפ

 ַארָאל ןיקטָאלּפ
 לצומעס קינזער
 ,ב יָאנטרָאּפ

 .1 ןַאמשטיר

 ילָע שטיוװָאניבאר
 ,מ ןוא .ייא רעצטיר

 סירָאמ ץיװָאניבַאר

 ןרהַא ןעזָאר
 קעשוד רעזָאר
 דיווייד ןַאמדור

 רָאדיזיא גרעבנעזָאר
 דורטרעג קַאסָאר
 ,ס ןוא .נ דלעֿפנעזָאר

 20 'מונ שטנערב ןוֿפ עװיטוקעזקע
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 ןרהַא ןיבור
 .ייא קַאסָאר

 קיזייא קושַאז
 סקעמ רעש

 .ל ןוא .שזד ץרַאװש

 יטענ רַאריש

 רַאקסָא ץרַאװש
 ,ד רעטסוש
 ארַאס לעדעס
 סלרַאשט ץרַאװש
 סירָאמ ןיקייש

 .י ןַאמרעש

 זוָאר ָאריּפאש

 עוויק ןַאמצרַאװש
 .שוד ןעטרַאש
 םעס ןַאמייש

 ,מ רַאטילַאקס
 ָאריּפאש
 .יא ןוא .שזד טַאלס

 סקעמ ןָאמָאלַאס
 זוָאר ןייטס
 סקעלא ןײטשנענָאז
 ,מ סייוונייטס

 ,שזד ןַאמזייּפס

 ,ייא ןרעטש

 אנע ץיוועלורס

 לעומעס טריטס

 סקעמ ןיקרַאמַאט
 ירעה ,שזד רעגלַאװ
 ,י ןישטָאט

 ארַאלק רעבעוו
 אטענ רעגנוא
 ,מוװ רענייוו

 ן
 1111 1 1111 8 11 4 1111 111 13 1811 1 1 1 1 1 18 18 1 1 11 טו וו וו 11 1 1 1 1

 1111 1111 111 1111 1 ר



 טיי יי

 וואו ן ֹע נ נ ו ם י ר נ ַא ֿב 1111 1111 1111 לע

 = עילימַאֿפ ,ןאמצרעק 23 שטנעןב יטָארָאד ןַאמצײװ 5
 = הכמש ןַאמלעגײֿפ עילימַאֿפ ,גרעבנייֿפ ,ל ןוא .מ גרעבסיײװ =
 = עילימַאֿפ ,רעגיומ .ה טעקַארב ַאדייא ןַאמטריָאװ 5
 = עילימַאֿפ ,ץיווענעב ףסוי ןוַארב ירעה גנָאה/ =
 = עילימַאֿפ .,ווָאײד םהרבַא דניקסיז סלרַאשט ןַאמרעמיז = =
 = סקעמ ןַארַאמ םעס ןערַאװ =
 = ,שוד ןעלָאמ .ד לגָאנ 21 שטנערב =
 = הרש ןעלָאמ ירנעה ,ץיװַאדוי ,נימ סילָאּפַאענימ +=
 = סקעמ ןַאמדלעֿפ עינָאס רעּפלַאה דוד סעזָאמ 5

 = ַארַאס ןַאמדלעֿפ סיאול ,ףָארעשַא ַאנָא רַאטס
 = עילימַאֿפ ,גרעבנייטש .ַא קסַאט עילימַאֿפ ,ןָאטבָאקישוד =?
 = ינעב גרעבנעזָאר יה יקסטילעב  עילימַאֿפ ,דלעיֿפצרַאװש = +
 = סיאול קַאשט ןימַאשזדנעב רעקַאלב עילימַאֿפ ,קניֿפ =
 = ינימ קַאשט עילימַאֿפ ,ןָאסנעװעל עילימַאֿפ ,סערפ 5
 = עילימַאֿפ ,ךַאזַאק םװ בוַארטנייװ עילימַאֿפ ,סייװ = =
 = עילימַאֿפ ,רַאמֿפַאק לעומַאס ןידוג ץילימַאֿפ ,ץערעג ?
 = עילימַאֿפ ,רעלכָאמ עילימַאֿפ ,לעס 3
 = עילימַאֿפ ,ןַאמליג 24 שטנערב עילימַאֿפ ,קָאטסניב =
 = עילימַאֿפ ,ןַאמרעבעג עילימַאֿפ .,ןַאמלעדונ עילימַאֿפ ,קַאּפוס = =
 = עילימַאֿפ ,לעדנימ עילימַאֿפ ,רעגרעב עילימַאֿפ ,טױרֿפ = =
 = עילימַאֿפ ;שטיװַאר עילימַאֿפ ,קָאטשניב עילימַאֿפ ,ךַאברעװַא = ?
 = עילימַאֿפ ,סוברַאג ץילימַאֿפ ,ןאמסצילג עילימַאֿפ ,לעװנָאב =

 = עילימַאֿפ ,שטיווערוג עילימַאֿפ ,יקסװַאשראװ . עילימַאֿפ ,ָאנירמעשט
 = ,ב ןײטשּפע ץעילימַאֿפ ,ווָאלָאמס ץילימַאֿפ ,רענדלָאג

 = עילימַאֿפ ,רעֿפעֿפ עילימַאֿפ ,סיווייד// +
 = 27 שטנערב עילימַאֿפ ,לַאדגימ ןטיינ גרעבנעדוֿפ - 5

 = עילימַאֿפ ,ןעהָאק עילימַאֿפ ,,יקסוואטס ץינַאֿפ ,גרעבנעדוֿפ
 = עילימַאֿפ ,דנעֿפרַאלק עילימַאֿפ ,קרַאטס עילימַאֿפ ,ןילג /

 = עילימַאֿפ ,ןיײטשּפע | לבייל םוַאבסונ ידע ןַאמֿפָאה
 = עילימַאֿפ ,טַאלבנעזָאר עילימַאֿפ ,,זוַארב ןעב סבָאקישוד/ +
 = עילימַאֿפ ,רעלימ עילימַאֿפ ,קעטסרַאּפַאנ ימיימ סבָאקישוד =
 = עילימַאֿפ ,,ןײטשנהרַא ץילימַאֿפ ,טסרַאּפַאנ עילימַאֿפ ,ןייטשרעּפוק = =
 = סירָאב טילעַארזיא רּתסא ץלעמ ץילימַאֿפ ,יקסוועלוגָאמ 5 = ירגעה ןוַארב עילימַאֿפ ,זיירּפ עילימַאֿפ ,ןינימ = =

 = ןילָאּפ דירֿפ עילימַאֿפ ,לגיּפש בייא ןַאמרומ ?
 = ינעֿפ שטיװָאקרעב טור ןַאמרומ/ =
 = 28 שטנערב עילימַאֿפ ,יקסוואזלאמ עילימַאֿפ ,יררעֿפ ?
 = קעשזד רעזיילג ינימ לעװַארב עילימַאֿפ ,סקַאס =
 5 ירעה ןַארטוֿפ עילימַאֿפ ,גיײװצנעזָאר עילימַאֿפ ,לַאיס 5
 = ןיוודע ןַאמדירֿפ עילימַאֿפ ,ָאריּפַאש = ?
 = ינרַאב ,רעקעּפ 26 שטנערב ביײא רעגנס =
 2 סיאול ףרָאק  .נָאק ,דרָאֿפטרַאה/ רּתסא רעגניס = +
 = אדייא קסירב ץילימַאֿפ ,ןַאמדרָאב עילימַאֿפ ,רעדינש =

 = ינע ןישטרַאי עילימַאֿפ ,קַאמירֿפ עילימַאֿפ ,קילדרעװס
 = לעומעס ינרַאשט עילימַאֿפ ,ףלָאדַא עילימַאֿפ יקסװַאלסַאז -
 ן 1111 1 11 111 1 1 1 1 1 11 11 ר 1 1 1 1 111 1 1 1 1 1 111 1 =
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 111 1111 111 ערטער{ 111 לו
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1111 1111 1111 1111 1 1113 1111 1111 1111 1111 1111 1311 1111 11 1 1111 111 
= 

 סירָאמ קינטַאלַאּפ
 לָאּפ קינטַאלָאּפ

 ןָאמיט סעדָאג
 אנא סעדָאג
 זוָאר יֿפַאי
 ,שזד רעניוו
 ּפיליֿפ קינזער

 .ה גרעבנירג -

 ירעמ ןיישרעדיוו

 אדייא ןַאמירֿפ
 ץליס ןײטשרעּפוק
 דראגרעב ןָאדילב
 ירעה לעבַא

 ּפיליֿפ סבָאקיישוד
 עילימַאֿפ ,ןײטסרעײֿפ

 עילימַאֿפ ,דליֿפרַאלק
 עילימַאֿפ ,ץַאק

 34 שטנערב

 ץילימַאֿפ ,ןאמכיז

 עילימַאֿפ ,רעשנעמ
 ץילימַאֿפ ,רעֿפעש

 עדייא ןעקילג

 עילימַאֿפ ,ןײטשדלָאג
 ַאנַא ןָאסרעמ
 עילימַאֿפ ,ייוויל

 עילימַאֿפ ,שעדייק
 ץילימַאֿפ ,סינרַאשט

 עילימַאֿפ ,סוָארק

 ןעננוסירנַאֿב

 עילימַאֿפ ,רוקַאניװ

 ןבואר ןישוגיוו

 ןישרעג סינרַאשט
 סלרַאשט ןַאמרעװליס

 םייח ןרָאהרעדיװ

 עילימַאֿפ ,,ןיװַארושז

 עילימַאֿפ ,טריװדלָאג
 עילימַאֿפ .,קַאלַאּפ
 עילימַאֿפ ,רעפעש

 עילימַאֿפ ,ןַאלּפאק
 ערָאד ןיגָאב
 עילימַאֿפ ,ןיוועל

 אניז ,וַאדנַאל

 ץעטלַא דנַאריסַאֿפ

 עילימַאֿפ ,לעקניײרֿפ
 עילימַאֿפ ,שטיר
 עילימַאֿפ ,ןייטס

 עילימַאֿפ ,ןַאמטלַא
 עילימַאֿפ ,ץרַאװש

 עילימַאֿפ ,קילערַאה
 ףסוי ץיװָאקֿפעל
 עילימַאֿפ ,רעקעב

 עילימַאֿפ ,רעללימ
 עיליס ןעבור
 ףסוי סערּפ
 עילימַאֿפ ,רעווליס
 ערעס ןאמירֿפ

 עילימַאֿפ ,טיוועל

 ַארַאלק ךַאברעװַא

 עילימַאֿפ ,קינּפַאטס
 עילימַאֿפ ,םעסימ
 עילימַאֿפ ,רעקעב
 יסָאג לַאטנזָאר

 ארָאד ןיגַאב

 עניז וָאדנעל
 עילימַאֿפ ,רעפעש
 עילימַאֿפ ,טריװדלָאג
 עילימַאֿפ ,טיוועל
 ענע ןייטשנוארב

 עילימַאֿפ ,רעֿפעש

 עילימַאֿפ ,ןַאלּפַאק
 עילימַאֿפ ,רענטַאר
 עילימַאֿפ ,רעווליס
 םַאירימ ףרָאדנוַארב

 עניל טָאר
 עילימַאֿפ ,ןַאמדירֿפ

 עילימַאֿפ ,יקסנעלָאּפ
 עילימַאֿפ ,רענזיעג

 עילימַאֿפ ,סערּפ
8 

 עילימַאֿפ ,קַאלָאּפ

 36 שטנערב

 .י .נ ,ינַאבלַא
 עילימַאֿפ ,ןירב
 ץילימַאֿפ ,סקרַאמ
 םעס ןיבול

 עילימַאֿפ ,ןָאדרָאג
 ימייה ןעיומ

 54 'מונ שטנערב ןוֿפ עוויטוקעזקע
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 עוו 1111 ר ר דר ן ע : נ ן ם : ר נ ֹא ב ווו

 = לטיג סילוג עינָאס יקסווָאּפַאּפ עילימַאֿפ ,רעצנַאקשָאֿפ =
 י לשיֿפ ןַאמרעש עטוג ןָאסנירומ רעטיּפ ןַאמסַאלג
 = עגיײֿפ ןַאמרעש ,ל ןוא .י ירַאק ינעב ןַאמשטיל
 = ןמינב ןיקבָארָאק םעס ייקסנידָארב עילימַאֿפ ,ץנעלבָאק

 = םהרבַא טַאלב | בייא ץיװַארק עילימַאֿפ ,ָאכיטָאֿפ = =
 = ירעה ןהָאז עילימַאֿפ ,יקנילעב ?

 = עיֿפָאס ןהָאז 54 שטנערב עילימַאֿפ ,ןילעב
 = ירעה ץטַאק ינָע רַאֿפק עילימַאֿפ ,ץנערָאד/ +
 = ןעלעה ץטַאק ווייד ווָארַאזַאל עילימַאֿפ ,ןישוד =

 = ינדיס רעלעג .לטע וָארַאזַאל = זוָאר ןיקּפל
 = ירעמ רעלעג ינע רָאטנַאק =
 = סקַאמ ןַאמניילק יליװ רָאטנַאק 48 שטנערב =

 = ץיליצ ןאמניילק ץינאט ןאמרעדיינש יַא ןַאמצַאש
 = ינָע ןַאמלעדיײא ינעשזד ןײטשגרַאג ,ב ןיבר =
 = םהרבַא ןאמלעדייא םעס ןיײטשנרָאג עילימַאֿפ ,ןַאמדירֿפ = =

 = יסיעּפ ָאריּפַאש לטיג ןַאמצלַאז יו עילימַאֿפ ,לעקסעה
 = דערדלימ ָאריּפַאש עוויא ןײטשדלָאג . צטרבח ןיקלוש ב
 = עמולב קירביק ץניד קינייטיק עילימַאֿפ ,ןָאסניקרַאמ =
 = סירָאמ ןייטשנרעב קיניטיק עטרבח עילימַאֿפ ,ןהָאק =
 - לװלעװ ןײטשנרעב / עדלָאג דלַאװעכײא  :עילימַאֿפ ,סעילוגרַאמ = =
 5 םעס ןַאמרעּפוק בקעי דלַאװנעכיײא עילימַאֿפ ,סײװ 5

 = לטצ םיובנריב ַאמע טרעבלַא עילימַאֿפ ,ןיבור
 = סירָאב גרעבנירג יָאר טרעבלַא ירעה ,ןַאמרעל 3
 = לטיג גרעבנירג זיַאול יגעּפ טרעבלַא רבח טימס =?
 = רעזייל ץטַאק עינָאס לעדנַאמ | =
 = עדיירפ ץטַאק ןָאמײס לעדנַאמ 49 שטנערב =
 = קיזייא ןיײֿפ זוָאר סילַאמ ערעס ףַארב ?
 = רעזייל יקסוװָאניבור השמ ןיײטשדלעֿפ ַאנַא יקסטיװַאס =?

 = רָאדיזיא רעלסעק / רעזיירג עטרבח ַאדירֿפ ןַאמרול
 9 עדירֿפ לַאטנעזַאר ץינַאמ ןיבור עילימַאֿפ ,עניוע ?
 = ערעס לעדנַאמ עדלָאג סיל עדײא רענרעל 5

 עא
 56 'מונ שטנערב ןוֿפ עוויטוקעזקע
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 = עילימַאֿפ ,רעדנעל ,ר ןוא .ש ןזָאר לעינַאד ןיװעל
 = ָאטָא ץישֿפיל .ד ןוא .ל לעּפוטס יער ןיוװעל =

 = ַאנע רעגניװַאל ַארַאלק גרעבנעזָאר עדייא ווָאקלַאב 3
 = עילימַאֿפ ,ןילרעמ 8 ןוא .א ווָאקיּפ / סקַאמ ןיבר// 5
 = םָארישזד ןילרעמ םעס גרעבדלָאג עדירֿפ ןיבור = 3

 = עילימַאֿפ ,לוָאּפ 61 שטנערב ןעיליל ייוויל =

 = עילימַאֿפ ,סּפיליֿפ ,ליא ָאגַאקיש לװליװ רַאבכַאג = 3
 = ירעה ןיבור/ . עילימַאֿפ ,רעגייס זיאול םיובניילק = פ
 = עילימַאֿפ ,ןינָאר ץילימַאפ ,רעוועל | ווייד רעיינש =

 = ינעשזד ףָאלטימס עילימַאֿפ ,ןַאמטלַא יהטָארָאד רעיינש = פ
 = דוד ןַאמֿפאש עילימַאֿפ ,ןַאמטלַא . ןעיליל דנַאלזײא = =
 = םעס ןילדרעווס עילימַאֿפ ,רעלימ עויא רעקורד =

 = עילימַאֿפ ,דלַאװ עילימַאֿפ ,ןַאמדלעֿפ םעס דייז =
 = עילימַאֿפ ,ףלואוו עילימַאֿפ ,יקסניפ ירעה ןַאמדוג =

 = סמיישזד רענליה .סעלג 3
 5 66 שטנערב עילימַאֿפ ,טיוועל = = -
 = ינימ ,לָאּפ .טס .שוד ףלָאהטורק ץטיא בואט =
 = , ללואאה =
 = עילימַאֿפ ,קַאילַאמס עא א לחר וַאדנַאל =

 = עילימַאֿפ ,קַאשרַאמ עילימַאֿפ : לאו לװלעװ רַאדנַאל =

 5 עילימַאֿפ ,קיזרעב אפ ,ץיװָאקמעס שזדרָאשוד ןערָאד += 5 עילימַאֿפ קערַאגָא עילימַאֿפ : יו = עניד רַאדנַאל =
 = ר וקיורעב בָאקיישזד םָאי יקעב ןערָאד/ =
 = א ווייד שַאברַאב 59 = עילימַאֿפ ,ןַאמרעבעיל עילימַאֿפ ,רעברעג א =
 = ַאטרעב יװעל עילימַאֿפ ,ןַאמרעביל עיליצ שאבראב = 5

 = עילימַאֿפ ןַארבסָאז עילימַאֿפ ,גרעבסייוו עינַאס לעדנאמ = 3
 = ה ס 0 6 =
 : עילימאפ .ןאמ א 62 שטנערב ןָאמייס לעדנַאמ =

 : עילימאפ ,ןאמלירעפ . ישזד ,ַאטנַאלטַא ָאגַאקיש 59 שטנערב =

 = עילימַאֿפ ,גרעבנדלָאג .עילימַאֿפ ,רעקַאב עילימַאֿפ ירעש =
 = עילימַאֿפ ןילריוס עילימַאֿפ יקעב טרעבלַא סקַאס = =
 = עזלימ אפ קינרע דוד סיוייד ץילימַאֿפ ,ןַאמרעל = = עילימַאֿפ ,טרַאגנַאב עילימַאֿפ ,דנָאמיײד . יב ןוא י רעש = =

 5 עללימאֿפ ןַאמ = רָאדיזיא ןַאמדירֿפ עילימַאֿפ ,רעלימ = = עילימַאֿפ ,שטיװָאקֿפעל עילימַאֿפ ,וָארבוד עקייב רעפױס = =
 = = "טימאפ א םעס ןַאמדירֿפ עילימַאֿפ יָאקנעלַאט =

 = עילימַאפ ,רעגניס עילימַאֿפ ,ןַאמדירֿפ עילימַאֿפ ,דנאלנייו
 = עילימַאֿפ ,,ייולינ עילימַאֿפ ,גרעבניײֿפ עילימַאֿפ ,טײװ =
 = עילימַאֿפ ,רעיירפ עילימַאֿפ ,ןַאמסַאלג ץילימַאֿפ ,לַאקַאב =

 - עילימַאֿפ ,סילַאמ עילימַאֿפ ,םָארטסולג =
 = עילימַאֿפ ,רַאלָאּפ עילימַאֿפ ,ץעק 60 שטנערב 2?
 = עינַאט סַאמ ינע גרעבנירג ,מ ןוא .ל ,ץַאק 5
 = עול טסָאר םעס ףיל י ןוא .ט רעמיירק / +
 = אפ ,טסָאר עילימַאֿפ ,סיאול / .א ןוא .ס ןרָאק 5
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 69 שטנערב
 ,שזד .נ ,טעבַאזילע
 ץילימַאֿפ ,לַאטנעמולב

 ץילימַאֿפ ,ןַאגָאד

 ץילימאפ ,דנעסיד

 ,מ ןירג
 ץילימַאֿפ ,רעשנוה

 עילימַאֿפ ,ןָאסבָאקיישזד

 עילימַאֿפ ,ןעגייק
 ץילימַאֿפ ,ןיוועל

 ץילימַאֿפ ,ןיוועל
 יא װעסיװַא
 ,מ ָאריּפאש

 ץילימַאֿפ ,דליש
 עילימַאֿפ ,װָאלָאקָאס
 ץילימַאֿפ ,ןייטסרעװליס
 ץילימַאֿפ ,ןישטלוט

 71 שטנערב

 בקעי גרעבנייטש
 ידעס גרעבנייטש
 קנערֿפ טילבגרָאק
 לטצ טילבנרָאק

 72 שטנערב

 אטרעב ןָאסלדייא
 םעהערבייא רעּפלַא

 זוָאר רעּפלא

 - סקעמ ןָאסנָארַא
 ינעֿפ ןיסאב
 םעהערבייא ןיסַאב

 ווייד רעזיעב

 זוָאר רעזיעב
 ייליא רעקעב
 סיאול רעקעב

 ףעזָאשזד רעקעב

 ועננוסירנַאֿב

 ,ה םעהערבייא ןעהָאק
 רָאדיזיא סיווייד

 בָאקיישזד רעלזייא

 יֿפָאס גרעבנעזייא
 ַאנע טַאטשנעזיײא
 שזדרָאשזד ןײטשלעקניֿפ
 סירָאמ לקניירֿפ

 אקעבער לקניירֿפ
 סלרַאשט סקוֿפ
 ַארָאד סקוֿפ

 ירעה ןַאמדלָאג
 ירעה גרעבדלָאג
 ןרהַא דָאלָאג

 ןילָאּפ ןַאמסָארג
 סירָאמ טרעּפלַאה

 יִקעֹב טרעּפלַאה
 םעהערבייא ץיװַארָאטנַאק

 בָאקיישזד ץיװָארעזַאק

 םעס ןַאמלעק
 ינעשזד ןאמלעק

 ַאיליס יקצעװַארק

 יסעב יקצעװַארק
 ןעב ןאמגורק
 סירָאמ ןַאמגורק

 טידיא ןַאטיװעל

 םעהערבייא ןַאטיװעל
 ןיבור םוָאבנעדניל
 לעומעס רָאמרַאמ
 יטָאל רָאמרַאמ
 לעונעמ יָאדעמ
 איווליס יקסנילקעמ
 סיאול רעלימ

 בייא אלעשזדענ
 םעהערבייא קַאװָאנ

 אלעב קַאװָאנ

 רּתסא ןיקבַאר
 ףעזָאשזד ןאמיזָאר

 דיווייד קינדור

 אדייא קינדור
 סירָאמ ריש

 ילַאמ ריש
 םעס ץרַאװש

 טור ץרַאװש

 ףעזָאשזד ןילגעס
 רּתסא ןילגעס

 םעהערבייא ינערבערעס
 רָאדיזיא לאגיס
 רּתסא לַאליס
 סקעמ יקסטולס

 דרַאנרעב לעבָאס

 ןעלעה לעבָאס
 סקעמ ןיקָארָאס

 אָאנ רעריסַאּפס

 יליט רעריסַאּפס

 איליס קרַאטס

 רָאדיזיא ןיקרַאמוט

 . רָאדיזיא יקסװַאשרַאװ
 ירעה גרעבסייוו
 לעומעס ןַאמסקאװ
 סיאול קינשיװ
 ןַאמלַאז קינשיװ
 לעומעס ךָאלָאװ

 ןעלעה ךָאלָאװ
 . דיווייד וװַאלסַאז
 אטעי וואלסאז

 םעס ןָאסקילעז

 ַאנע ןָאסקילעז
 ּפיליֿפ ווָארקוז
 יֿפָאס װָארקוז
 .ד קיגדור

 אדייא קינדור

= 1111 1111 1 11 9111 

 איווליס קַאװָאנ

 קעשזד ףָאקיװָאנ
 75 שטנערב אנע ףָאקיװָאנ

 םעס רעדאלג . אניל ןעלרָא
 דוד נג ווייד רעלקָאֿפ
 יטרעג ונאג סירָאמ ןָאסריֿפ
 יזיא ןאמרעה לעומעל ףָאלרעּפ
 קעשזד רעלבאנ םעס ןינָארֿפ

 ירעמ רעלבַאנ זוָאר ןינָארֿפ קעשוד םוַאבסקוב
 ינעמ גולֿפ סיאול ןיקבַאר ינעֿפ ןעהָאק

 טי 1 1011 1111 1111 1111 111 1111 1 1111 11 1111 1811 1111 111 1 1 18 ר
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 ןעמייה ןיײטסנוַארב 9
 ינעשזד ןייטסנוַארב
 ירעה יקסדָארב
 ןעמייה םורב
 אקעבער םורב
 בָאקיישוד ןַאמכוב
 סיירמ ןַאמכוב
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 לאוו 1111 1111 11 ן ע נ נ ! ם י ר נ ַא ב ווו 1111 1111 1111

 = 77 שטנערב ףסוי קנַאז קעשזד ןַאמדלעֿפ ?
 = ,שזד .נ ,ןָאטנערט דוד רעגילק ןָאמָאלַאס טַאב 5
 = עילימַאֿפ ,,בורגנייטס יסעב רעגילק / ןאמײה טרעבלג +

 = עילימַאֿפ ,,דנַאלרַא ,ה ,ל ןייטסנריוב | ירנעה רענמּפעק
 = בייא ץרַאװש םהרבַא ןייטשנייוו .ַא ןָאסלעדנעמ = +
 = עילימַאֿפ ,לעדייס ןטייג רעּפעט השמ ץעַאה/ +=
 = עילימַאֿפ ,דַארג יטעב רעּפעט 1 קעשזד יורטש 9
 = עילימַאֿפ ,דנַאלרַא יטעי רעקנירב ןיבור לעֿפָאש = =
 = עילימַאֿפ ,טרָאּפָאּפַאר הרש ןיב ַארָאד רענלוש =?
 = עילימַאֿפ ,דלעֿפנעזָאר עלעדא ןיב השמ קינלעס 9
 = עילימַאֿפ ,שריוה ןַאיל ןַאמסייוו םעס קינּפַאשט +

 = סיאול גרעבדלָאג םעס םעק סקעמ רעדנאל
 = עילימַאֿפ ,גרעבנעזָאר לקיימ ןַארָאװ עלעב רעדנאל 5
 5 עילימַאֿפ ,רענּפַא ינעֿפ ןָאסמַארבַא ןטיינ ןַאמשטיר = עילימַאֿפ ,רענדלָאג השמ רעשטלעוו סיאול רענסעק 3

 = עילימַאֿפ ,סערעט דראנרעב רַאטס ירעה קנַאלב
 = עילימַאֿפ ,לַאטנעזָאר םעס רעניטס ּפיליֿפ ןייטסנָארב =

 = עילימַאֿפ ,רעצלעמ יזיא ָאנליוו רָאדיזיא רעמַאקצַאש
 = עילימַאֿפ ,שטייד קעשוד ןָאסבָאקיישזד ירעמ רעמַאקצַאש =

 = עילימַאֿפ ,עירול .ַא .מ לעינַאד ןריוטס =?
 5 עילימַאֿפ ,קינשַאטָאּפ ינעב ץטעק ירעה ןזייאזּפש

 = עילימַאֿפ ,טערַאמ םעס גרעבנעקניֿפ השמ דלעיֿפ =
 = עילימַאֿפ ,ריּפַאס הּכלמ לעדנַארב שיבַא רעסַאװנעֿפַאה 3 = עילימַאֿפ ,ריֿפַאס ירצה רעטכעש סַאיבָאט סָאקרַאמ ?
 = סירָאמ דנַאלטַאטש םעס רעסַאװנעֿפאה ?

 = 82 שטנערב ַאדירֿפ יקסֿפָאסָאק םעס רעסַאװנעֿפַאה
 = ירעה ןָאסירָאמ ידייס רעניטס סקעמ ליעמ 5
 = ינעֿפ ןָאסירָאמ רָאדיזיא סלַארימ וָאשוד ןַאמּפָק -
 = יאול ןַאמֿפָאה : ינעב םיובנירג והילא לענָאט/ ?
 = סקעמ יקסװָאקַאמ בייא קַאבַאט לעטע לענָאט 5
 = ינימ יקסװָאקַאמ ץיֿפָאס ןָאסלעג לחר רעלדיֿפ = =

 82 'מונ שטנערב ןוֿפ עװויטוקעזקע
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 = .מ גרעבנעזייא סקעמ ןיקשימ ערעס ןהָאק +

 = .א דנַאמייד םעס רעבוג טענרַאב רעפוק 3

 = .ב דרַאג עיֿפָאס דנַאמייד | ינעֿפ קַאבַאט 5

 = יער םוָאבנענעט יקסועיַאל ערעס ןיקרָאװד ?

 = .ַא דנָאמייד ערָאד ןַאלּפַאק ןַאמײה רעלסעק =
 = .ס ןעזָאר ינעב דלָאגרוג ענעֿפ ץַאטיקַאמ/

 = .ע רעלסעק .ידעג ןעדייר יליט לעֿפנַאמ = +

 = דַאבנורג סירָאמ רַאלקש סירָאמ ןאמרעדינש 3

 = יע קינעלע ערָאד יקסווָאקלע המח ןַאמרעדײנש =
 = ,שזד ץאק םעס ןָאסירָאמ םהרבַא בלַאק

 = .ַא רעּפוק ירעה רעּפַארּפ לעדוי דלָאג =
 = ילָאּפ ןַאמדלימ .שזד וָאֿפָל 5

 = 85 שטנערב הקבר ַאוויּפ םַאיליװ ןַאמֿפוַאק ?

 = .ד רַאלקש םהרבַא טענרַאב יא שטיײד ב+

 = .ב קינרוקס סירָאמ שטיװָאריס .שזד ץיװָארָאה ?

 = ,8 ןייטשנייוו .ַא לעבוי ,מ טימס 3

 = .ה אקדַאר ןייטשניבור ,שוד ןהָאק 5

 = ינעה ןַאמלוש רענשריוק יא רעיװ 5

 = ירעמ רעגרעב .ַא ןייטשנעזָאר ,מ טַאלבנעזָאר/ ?

 = סקַאמ יקסרַאיָאב | ,שזד ןַאמסָארג עניד רעטסיימדוגג =

 = ןעב םולב יטערַאװ ןאמצנק 3

 5 םעס יקצינוויא | רעליש ןַאמצוק =

 = עיווליס רעּפָא יזטעמ יטעי ןעמַאלֿפ

 = םייח לעבור | ערעס ירעה ןיקדַאֿפ

 = םעס לָאבָאס .ל ןיקשימ דערֿפלַא ןיקדַאֿפ

 5 ינע ןַארֿפַאס עינַאס קַאבַאט = | ילַאמ ןעיליס +

 = ירעה רעלדיווס ערעס רעלימ ,מ ןטרַאגנייװ =

 = דוד ןָאמָאלַאס ינָע רעּפלַא ירעה ןַאמקולק =

 = .װ ץנירּפ ערעס לָאטסירק לַאס יריקס 9

 = יא ןעזָאר ,מ לָאטסירק סקעמ קַאסימ/

 = .ַא גרעבנעזָאר ינימ יקסוװָאקַארַאז רעּפק 5

 = .ס ןַאמטָאר יטענ רעגיב עדייא םיובלעדנַאמ// 4

 = ,ב דלעֿפשַאר ינימ ןַאלּפַאק יסעב יקסװַאניװ = =

 = .ל רעגיז םעס ןהָאק ערעס דרַאנרעב 5

 = .ב קנַאש ןַאמסעדנַאל יעמ ארגנעװ 4

 = יא רענייטס ,ק ץטיװָאניבַאר עזָאר ןַאלּפַאק =

 = .א לָאבָאס .י װָאדושט ילַאמ ווָארַאזַאל 9

 = .מ ָאריּפַאש ,י יקסנושַא ןטײג יקסלַארַאב

 2 ,מ בוַאט .ל ןעבייג יאול טימס
 = ,מ זיימ ,מ יקסלאדנַאס יטעי ןַאמֿפַאס

 = ,מ ןַאמרעקוצ ,שוד רעלימ םעס ןַאמלריוּפ

 = ,ר רעלדַא ,מ לושנעל ינימ ןהָאק

 = ,ס קָאטשניב ,מ רעגנוא רּתסא ןרוטס +=

 = .מ ןהַאק עיֿפָאס רעברַאֿפ = ;ב טָאגֿפלעה = =

 = ,8 יקסנַאשזורּפ .ה ןַאמלַא עדייא קינלקס

 אוואו

29 



 / / יי ז

 .װ סַאלטא

 ,ה ןייטשנרעב
 .ה ןַאמרעדיב
 .ַא ןייטשקיד
 ,8 סַאטסנייא
 .זד ןידײרֿפ

 יוד קנערֿפ

 יא קילערָאג
 ,9 ןַאמרָאג

 ,ה ןרעּפלַאה
 ,ה ןַאמֿפָאה

 ,ב זיירּפ
 .ר ץיװַאק

 ,מ טרעניילק

 יג ןעמערק
 ,ה רעלסעק

 .שזד יקציזַאל

 ,5 ןייטסביל
 .} ץטנַארַאמ

 ,ל סוקרַאמ

 ,ס װָאקושז
 ,ס ץטַאק
 .ח ץנַארעמָאּפ
 .ה ץרַאװש
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 .װ ןימַאשזדנעב

 יא רעדנעלדירֿפ
 .שט ןעמַאזדלעֿפ

 .א ןייטשנגרָאמ

 .ד .נ קרָאי וינ טסעוו

 עילימַאֿפ ,דליֿפזנעמ
 עילימַאֿפ ,ןיקסַאװד

 ןעננוםירנַאב

 עילימַאֿפ ,רענזָאּפ
 סירָאמ גנילרעמש

 עילימַאֿפ ,רעגרעב
 עילימַאֿפ ,ץריוװעג
 .ר ,יקסנעלעב

 עילימַאֿפ ,סירעה
 עילימַאֿפ ,ןַאלּפַאק
 .ייא ר"ד קַאלָאּפ
 דערֿפלא ,רעבעה
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 ,שזד .נ יָאבמע טרָאּפ
 ינעֿפ ,ןיטלָאב

 סילושזד ןיטלָאב

 ןימאשזדנעב רעמייר
 אשַאמ ןייטסּפע

 סירָאמ יקסרוג

 ןאשזד סרעננעק

 ןַאמיײס ןַאמֿפַאר
 יסעב ןַאמֿפַאר
 עּפיצ ץיװָאקשיֿפ

 ירעה װָאקשיֿפ

 .װ קינָאקַאל
 זוָאר ןידוי
 ירעה ןידוי
 ,ב ןָאסניײֿפ
 ,ל ןָאסנייֿפ

 גילעז ןאמרעדור

 .ַא יקסװָאקסַאל
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 .י .נ ,ָאלעסיטנַאמ
 םַאיליװ יקסנַארַא

 דורטרעג - יקסנַארַא
 לָאס רעלטַאק

 רּתסא רעלטַאק

 בייא ןיבור
 ' לגיײֿפ ןיבור
 םעס ץטיװָאלשוב

 ארָאד ץטיװָאלשוב !

 בייא בולָאג
 ןילָאּפ בולָאג
 רעיימ ןייטסנייוו

 עיֿפָאס ןייטסנייוו
 ָאשזד קילערָאג

 עזָאר קילירָאג
 לארשי ןאמקעּפ

 ירעמ ןַאמקעּפ
 ימייה גיניואוו
 עטעי גיניואוו

 עילימַאֿפ ,קינזער
 עילימַאֿפ ,שטיװַאס

 השמ רעגניס
 ץילימַאֿפ ,שוב
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 ץיװָאמַארבַא םהרבַא

 רעלדַא בקעי
 ךיירטסיוא רּתסא

 ךיירטסיוא דוד
 ךיירטסיוא יסלע

 סערַאנַאב ןָאמייס

 רעקעב .ס
 רעקעב הרש

 רעביב םעס
 סילייב ןעהטיינ
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 ,ןיר

 = ןײטשדלָאג ּפיליֿפ ןיקלע ימיימ סילייב לעטע//
 = ןײטשדלָאג יסעב ןייטשּפע אלעב גריוב יאול =
 = ןײטשדלָאג סנערָאלֿפ ןיגײֿפ הרש רעגרעב ינעפ =
 = ןײטשדלָאג לָאס רעניײֿפ ַאיווליס רעגרעב ןָאעל =
 = ןײטשדלָאג ַאננַא ןייֿפ ףסוי םיובנריב יאול// ?

 = ןָאדרָאג םעס = ןַאמרָאֿפ ילַאמ םיובנריב ַאדלה
 = בילטָאג .ה | ןַאמרַאֿפ .ב קנַאלב ןעהטײנ =

 = בילטָאג ינעשזד / | סקַאֿפ יעמ קנַאלב .ס
 = םיובנירג .ה קנערֿפ .ב קָאלב םהרבַא -

 = םיובנירג בקעי קנערֿפ ַאדייא קָאלב ַאנַאד - 
 = ןַאמדלָאג סירָאמ קנערֿפ רָאדיזיא םולב .מ =
 = ךלָאג סוילושזד | קנערֿפ זוָאר םולב ירעמ =
 = שטלעג קיזייא לעקנערֿפ .שזד ןַאמרָאב דוד ?
 = שטלעג דורטרעג לעקנערֿפ .ּפ ןַאמרָאב ַארָאד =
 = ךלָאג סירָאמ לעקנערֿפ סירָאמ יקסװָארָאב יאול =
 = ךלָאג ארַאלק ךירֿפ םַאיליװ / יקסדָארב ןָאעל /?
 = רעבייה ירעה דירֿפ יליל יקסדָארב אנא =

 = רעבייה סילע | ןַאמדירֿפ .ל ןײטשנַארב רוטרַא =
 = ןרעּפלַאה .י ' ןַאמדירֿפ ַאניל ןיײטשנרָאב ַאדירֿפ =

 = ןרעּפלַאה ינעשזד ןַאמדירֿפ קנערֿפ ןַאמרעּפוק .ה
 = ןַאמכָאה ןרהַא גרעבנייֿפ יסלע ןַאמרעּפוק אטרַאמ 9
 = דלָאג .ב גרעבנייֿפ סקַאמ ןַאמרעּפוק דרַאװַאה = =
 = יקסולַאק שזדרַאשזד לעגָאֿפ ימייה ןַאמרעּפוק ןָאאל ?
 = יקסולַאק לעטע | לעגָאֿפ אננַא רעלטָאק םוחנ =
 = ףָאנַאזאק .א ןַאמדירֿפ םהרבא רעלטָאק הּכלמ =
 = ץטַאק לָאס ַאקֿפַאג טרעבלַא ןַאמשטײד םעס 5
 = שטַאק םַאיליװ | רעייג אדליה ןַאמשטײד .מ =

 = יקצעלאק ירעה ןיײטשדלָאג סקעלא ןַאמשטײד ַאננַא
 = ץיװָאטרַאװק .שזד ןײטשדלָאג ירעמ דנָאמיײד סירָאמפ +=
 = ץיװָאטראװק אדייא ןיײטשדלָאג סירָאמ ןעזייא יטעג =
 = רעניילק .ַא ןײטשדלָאג הטור ןיקלע ירעה =
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 |ע ננוסירנַאב 1117 11 1111 1111 1111 1111 1101

 ןידרעס .י םעליט לעטע רעלסעק ןַאמיײה
 ןידרעס ןעלעה יקסװַאשרַאװ .מ ןַאמטײל םעס

 ןוסַאש לוָאּפ זיו יאול ןאמטייל ירעמ
 ןַאטיװעל דוד
 ןַאטיװעל לעדַא
 ןאטיוועל ידייק
 ןאמטכיל ינעֿפ

 קַאינּפיל בקעי

 קינרעװ יאול
 ןַאמקרַאװ ,ה
 ןַאמקרַאװ ינעֿפ
 ןַאמרעסַאװ סירָאמ

 װָאכעלעז בקעי

 ' גרעבנייש סקַאמ

 ןַאמרעש .ַא
 רעצלוש סירָאמ
 רעגניס רוטרא

 רעגניס אננַא

 דניקסיז אוויא יָעֹמ דוד קַאינּפיל הרש
 טימס ינעב לעגיינ םעס ץישּפיל סקַאמ

 טימס ווָאר לעגיינ רּתסא ץישּפיל אננַא

 לַאטנעיליל םצס

 ןיקול דוד

 ןיקול ַאננַא
 סילכַאמ רָאדיזיא
 יקסװָאקַאמ לאס
 יקסװָאקַאמ יסעט
 סעמ ןרהַא

 סעמ אדייא
 סילָאגרַאמ ירעה

 קינלעמ בקעי
 קינלעמ יליל
 קינלעמ סקַאמ
 קינלעמ סירָאמ
 רעגניסעמ םעס

 רעלימ םהרבא

 גרעבנערינ גניווריוא
 גרעבנערינ יליל
 יקסװָאלרָא לאומש

 יקסװָאלרָא לעשַאר

 ילעּפ טרעברעה
 ילעּפ סיירמ
 רענלעֿפ ןעהטיינ

 ןיקטָאלּפ .מ
 - ןיקטָאלּפ ןימַאשזדנעב
 ןיקטָאלּפ םייח
 אנעוּפ .שט

 יקסװערַאּפ יליל
 ןיקסאר יאול

 ןיקסַאר אטעי
 ןיקסָאר ןיבור

 ןָאמָאלַאס ַאננַא
 קינלַאטיּפס .מ
 קינלאטיּפס אדירֿפ

 ןרעטש םהרבַא

 ןרעטש ַאיליס
 ןַאיֿפאס ירעה

 יקציװַאס טרעבָאר
 יקציװַאס זוָאר
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 עילימַאֿפ ,יקסרַאב
 עילימַאֿפ ,ןַאמדײרֿפ
 עילימַאֿפ ,גרעבנייוו
 עילימַאֿפ ,ןָאסמיכ

 עילימַאֿפ ,ןעזָאר
 עילימַאֿפ ,גרעבזטרעה ןיקסַאר איליס רעלימ ירעה
 עילימַאֿפ ,ץימס ןעזָאר .י רעלימ יאול
 ןעזָאר הרש רעלימ ַאיווליס

 רעלימ דערדלימ
 רעלימ ןעהטיינ

 גרעבנעזָאר וָאשזד

 גרעבנעזָאר הרש

 111 שטנערב

 ּפיליֿפ יקסוװָאלזָאק

 סקעלַא ןַאמזַארטש םולבנעזַאר ירעשזד רעלימ לָאס

 לָאּפ סמערבייא טולבנעזָאר ינימ רעלימ םַאיליװ
 עילימַאֿפ ,גרעבדלָאג דלעֿפנעזַאר סקַאמ רעלימ ףסוי

 רעצלעמ גניווריוא
 רעגניסעמ יננימ
 סוקרַאמ סנצרָאלֿפ

 גייווצנעזָאר ףסוי

 לַאטנעזָאר ימייה

 ןעזָאר יזיא

 בָאקיישזד וָאקנימ
 .דיוװייד ןַאמדוג
 ןעב רעבַאט

 גניווריוא ןַאמרעש ןעזָאר דוד רעגניסעמ ילרַאשט
 ףסוי ןייטשנרעב שָאר סקַאמ ןָאמָאלַאס .ה
 םעס דלעֿפנעזָאר שָאר אינָאס ןָאמָאלַאס ,י
 הקבר גרעבדלָאג רעש סקעלַא ןָאמָאלַאס ָאלֿפ
 סירָאמ סָארג רעש סקַאמ ןאמכייט סקָאמ
 לחר ןיוויילס רעש הרש סיט םהרבא
 עילימַאֿפ ,רענערב רעש סירָאמ סיט ַאניגער|
 סיאול װָארעשָא ןַארַאש ןעהטיינ םעליט לרַאק
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 וו רו 1111 1111 1111 1111 1 1131 11 1133 117

 עשטיא ןַאגַאק
 עילימַאֿפ ,ץנעלבָאק

 ץילימַאֿפ ,ריטנעווג

 ןעב ןַאלּפַאק
 עליצ סעלג

 עילימַאֿפ ,ןַאמזעלג

 עילימַאֿפ ,רעלימ
 עטעי יקסוװעשרַאב
 םעס יקסוװעשרַאב

 לַאכימ עירול

 סקעמ גרעבדלָאג
 ירעמ יקָאסיװ

 עילימַאֿפ ,ןַאלּפאק
 סקעמ עירול
 קיזייא רעטנָאג
 יליט רעטנָאג

 גניווריוא ןַאמרעש
 קעשוד ווָאקנימ

 רָאדיזיא ןעגייק

 סיאול רעלימ

 ףעזָאשזד ןייטשנרעב
 רָאדיזיא סיירּפ

 עילימַאֿפ ,רענערב
 םעס ןישַאטָאּפ

 . עילימַאֿפ ,,ןעהָאק
 ,ל קילצרָאג

 עילימאֿפ ,רעבעוו

 112 שטנערב

 ץילימַאֿפ ,װָאקצטיא
 ,י ןהָאסקיזייא
 ,ב רעּפסַאשזד

 ן|ע ננוסירנַאב

 .א ףעזָאשזד
 ,ס רַאסימָאק
 . ןייק

 .ב ןַאלּפַאק
 .ּפ ןַאלּפַאק

 .ר ןַאלּפַאק
 .ס סלעינַאד
 ,ר ַאימרַאק

 אינעֿפ ןַאמֿפוַאק
 ץילימַאֿפ ,ןַאמֿפוַאק

 עילימַאֿפ ןַאמֿפוַאק
 ,ס ןייאטייק

 ,מ רעיאטנערָאק
 ,ל רעיאטנערָאק
 ,מ רענמוק
 ,ּפ ןיטָארק

 ,ט ןיוועל
 ,מ ץישּפיל
 ,י ןַאמטיל

 ץילימַאֿפ ,עירול

 .מ ןיסעל
 סקעמ רעלדַא
 ץילימאֿפ ,לושטלא

 ץילימאֿפ ,לושטלַא
 יסָאג ץושטלא
 עילימַאֿפ ,ןַארמַא

 עילימַאֿפ ,ןַארמא
 .ר ןהָאסלעּפַא
 סירטיב ןַארמַא
 ,י שטיװַָאסַאב
 ,8 ססַאב

 .ד יקסדָארב

 לעשזד רעלעב
 .ל ססַאב

 ,מ ינרַאשט

 ,ר ינראשט

 ץילימַאֿפ, ןיקוואשט
 ,ס ןיקוװוַאשט
 ,ס ןיקוװַאשט

 ,פ ןַאהַאק
 יג ןַאהַאק
 .א יקסניבורד
 ,ב יקסניבורד

 ,ק יקסניבורד
 ,מ יקסניבורד

 .ל ןיקרָאװד
 ץילימַאֿפ ,גרובנערע
 יסעב גרעבנערע

 ,ב סלעקיימ
 ,מ יקנעלימ
 .צ ץיװָאקטעלמ

 יא ןיקָא

 ' .ָא ןיקָא
 אלעב לרעּפ
 עילימַאֿפ ,לרעּפ
 .ַא קושטניפ

 ַאויא ןיקטַאלּפ
 .ַא ,ל ןיקטַאלּפ
 ,ס ןיקטַאלּפ

 ַאנינ ינטיווק
 עילימַאֿפ ,ינטיווק
 ,ס להַאשַאר

 ,פ ןיגָאר

 ,ב ןײטשטָאר

 112 'מונ שטנערב ןוֿפ עװיטוקעזקע

 56 פר 1111 1111 111 ר
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 ריי

 ר
 1111 1171 1111 1111 1111 1111 ר ן ע נ נ ך ם ר : ַא ב ץ1 0111 11111111111111111311113111 4111 1111 1

 = םעס ,אקסַאס ,מ ךילראה עיליס ןַאמגילעז =

 . עילימַאֿפ - ,ןַאמֿפָאה == | .ר ןַאמגילעז = +
 = עילימַאֿפ ,ןיק 113 שטנערב ,ס ןַאמגילעז

 = ,ס .נ ןיקנעה 2 ל ילָשש 3

 = רֿפ קילב עילימַאֿפ ,רעצלעמ : =
 = ,רפ קילבָאק ץילימַאֿפ ,ָאריּפַאש +-
 = סלרַאשט ןַאמרעבוה רבח ,ןַאמּפָאק .ס ןַיש = פ
 = עילימַאֿפ , קעּפַאטס םַאיליװ ּפַאלס ,ס ןַאמלעטײש =?
 = ןיבור סישטנַאס עילימַאֿפ ,ךילרע עילימַאֿפ ,,ןַאמרעש =
 = לָאס קרַאמ עילימַאֿפ ,ןישטַארב - 'ס לעגיס =

 = ַארָאד קרַאמ רבח ,ןיבָאט א ןרַאּפס = 5
 = עילימַאֿפ ,קניד 1 סיאול רעצלעמ עילימַאֿפ ,רַאטס/ +=
 = ּפיליֿפ רעטקעש ָאשזד רעווליס יא ןישמַאט =

 = עילימַאֿפ .,ןַאררַאװ רָאדיזיא ןַאמצַאק ,מ רעפעט = =
 = עילימַאֿפ ,ץיװָאניבַאר ! .יס. ַא ןָאסניק לעמס יה ןַאמלדוא 5

 = עילימַאֿפ ,סַאטיוװעל עילימַאֿפ ,רעדיינש 8 .ֿפ ץײַאװ
 = עילימַאֿפ ,קרַאטסנעזײא .ד רעגנַײװ

 = עילימַֿ ,ןיװָאק 116 שטנערב 5 רעגרעבסייו = 9
 = ײטשּפָאג .א יקנעליו 9

 = עילימַאפ ,קילבָאק .שוד ףיל עילימַאֿפ ןיקטיוו =
 = ילימַאֿפ ,ןײשנָאס קלַאריפס - ילשיװ =

 = עלמא : מַאלש םוַאבניײװ : ןק : : =

 = 2 טרבכ !שטיז ק יַא .מ ץרַאװש 'אל 0 כא =

 = עילימַאֿפ ,ןער םעס רעטסוש .  ימ טַאטשנעזײא =

 = ַארַאלק .ןייטשרעווליס  םלאב יא רעדעֿפ 3
 | "מות = קמא == ללמא התמ = ילימאֿפ ,רילרא / שוא : 8

 = ט יי = = ייד דלעֿפלעמעק 5 ןַאמגילעס : מ סקַא =

 = עילימַאֿפ ,,ןיוועל יס ה ןיפאל עילימַאֿפ ,דירֿפ 3

 = עילימַאפ ,ץלושפיל .ב .ה ןוגַארד .ח ןַאמדירֿפ = = 8 ,ץלושפי יה ןיטא 8

 = ארַאס זטַאנעמו ירעה ףָארטסָא ץילימַאֿפ ,ןַאמד ֿפ =
= (: = 

 = א, א5= לי עילימַאֿפ ,ץייוו .יק קָא ראג =

 - ֿפָאס ןָאטסלימ עילימַאֿפ ,דלָאג עילימַאֿפ ,גרעבזניג =

 = עילימַאֿפ ,ץיװָאקסָאמ .ס .ל ךירֿפ יד ןײטסדלַאג =

 = סקעמ ןָאסרעיײמ עילימַאֿפ ,ןייטסדוג

 - ינעפ ,סונַאמ == } 119 שטנערב .מ קילערָאג =
 = בקעי ןיקלַא הה עילימַאֿפ ,קילערָאג = =

 = םהרבַא וװָאלגָא עילימַאֿפ ,ןַאמעניב עילימַאֿפ ,קילערָאג + 
 = סלרַאשט ןַאמרעקעּפ עילימַאֿפ ,ןיוװעל עילימַאֿפ ,קילערָאג =
 = - עילימַאֿפ ,סערּפ עילימַאֿפ ,ץריוועג י ץטיװָאמײה = =

 = טנומגיס רעדַאר עילימַאֿפ ,סניבַאר .ה ןיקדוג

 יא רו 111 111 1111 1 וו 8 רב ר ר
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 רו 1111 ר 11 1111 1111 1311 ר =

 עילימַאֿפ ,ןעזָאר
 הטור רענייוו

 ןעד טרוֿפלַאה |

 יר .ַא ףַאּפַארק
 לַאכימ טאטשנעזייא
 ירעה ףָארַאז
 םאיליװ רענזעֿפ
 .1 גרעבמעדוֿפ
 ,ב ןָאמייס

 יקסֿפָאנַאק
 רּתסא ןעינאד
 ,ל גרעבכוב

 .ה ץלָאהנערוב
 ףסוי ףָאדַאמ
 .ה ץלַאט

 .מ ןיקּפאל
 םעס וָאניבַאר

 .ָא,ווילק ,124 שטנערב
 ןעלעה ןייטשנעטכיל

 עילימאֿפ ,גרעבנעזייא
 .מ רעסעלג
 בייא גנָאי
 ןַאמייה גרעבנייוו
 עילימַאֿפ ,קינלעטיּפ
 םהרבַא ףעלע

 ןטיינ ץיװָאניבַאר

 ץילימַאֿפ ,ןיסעשזד

 ץילימַאֿפ ,רעבַאק
 .ה ןַאמרעבליא
 ןאמייה ץרַאװש
 .שזד רעטכאװ

 ,מ ןָאקשיב
 ,מ ףָאנטַאר

 םעס ןיסעב

 ,םוו דיגאמ
 ַארָאד סיטנע
 עילימַאֿפ ,גרעבנעזייא-
 ץילימַאֿפ ,גרעבנענָארק
 קנערֿפ ןַאמרעמיז
 .א .ע ןעשטוד

 ,ב .ל ןעשטוד

 עילימַאֿפ ,ךאברעווַא
 עילימַאֿפ ,יקסבורַאּפ |

 ןעננוסירנאב

 םעס ןילרָא
 ,ה ןײטשלקניֿפ
 .נ ןיקרָאװד
 סוילושזד ןָאסֿפעזָאשזד

 ילריוש ןָאסּפעזָאשזד

 ןעב ןָאסלקוי
 ירעה ץַאס
 םהרבא רעקאנימ
 עמורֿפ רעקַאנימ
 סוילושזד ןָאסלקָאי

 ַאטעי ןָאסלקָאי
 ןעב רעקעלב
 רָאדיזיא ןַאמלואוו
 סירָאמ רעמיירק
 ץילימַאֿפ ,ןָאדרָאג
 עילימַאֿפ ,גרעבנטָאר

 127 שטנערב

 הרש סעמלַָאה
 עילימַאֿפ ,ףָאקטַאנ

 עילימַאֿפ ,םָארגלימ
 ץילימַאֿפ ,ןיוועל
 ירעה ,גרעבמעל
 ץילימַאֿפ ,וװָאראי
 עילימַאֿפ ,ףאלעוועט
 םַאיליװ ןַאמבַארג

 ריאמ רעללעק

 עילימַאֿפ ,יקסֿפַאגָאר
 ,ב ןיזַאמ

 ,ב סנַארַא

 עילימַאֿפ ,קינלָאקש
 לָאּפ שטיװָאבעה

 ץילימַאֿפ ,יקסבעילַאה
 .ּפיליֿפ װָאלָאס
 ץילימַאֿפ ,רעטקיד

 ץילימַאֿפ ,רעצלאב

 עילימַאֿפ ,ץַאק
 עילימַאֿפ ,לעבָאס
 עילימַאֿפ ,ןַאּפשקוב

 ץילימַאֿפ ,ןיײטשנעטרַאה
 ץילימַאֿפ ,ןעזָאר
 קיזייא ןייטשנרעב
 עילימַאֿפ ןיילק

 עילימַאֿפ ,רעזיא
 ץילימַאֿפ ,טיאול

 עילימַאֿפ ,ןײטשלעקניֿפ

 ַאנַא קינסַאװק
 אלעב סקיזייא
 עילימַאֿפ ,רעֿפרַאה
 טענראב ץירָאמ

 עילימַאֿפ ,ןאסעוולע
 עזָאר ,יקסניּפ
 עילימַאֿפ ,יקסלַאדעּפ
 עילימַאֿפ ,דנאלרעב

 עילימַאֿפ ,רעקטַאל
 עילימַאֿפ ,רעסקַאב

 עילימַאֿפ ,ןיײטשנעזָאר
 בקעי ןַאסנילייב

 עילימַאֿפ ,שטיווערוג
 ץילימַאֿפ ,רעדיינש
 עילימַאֿפפ ,דניקוויר

 לאומש טָאלאס
 ץילימַאֿפ ,ןיסורֿפ

 עילימַאֿפ ,סיטנאלאס

 עילימַאֿפ ,ןַאמרוֿפ

 ץילימַאֿפ ,רענודרַאק
 ץילימַאֿפ ,סיקלַאמ
 ץילימַאֿפ ,לַאגַאש
 עילימַאֿפ ,רעטכעֿפ

 עילימַאֿפ ,ןרָאק
 עילימַאֿפ ,גרעבדלָאג

 עילימַאֿפ ,ןָאסרַאק

 עילימַאֿפ ;ףָאסָאק
 עילימַאֿפ ,ןעדלָאג
 עילימַאֿפ ,ןאמדלעפ

 ץילימַאֿפ ,גרעברעווליס

 השמ רעסאװ
 עילימַאֿפ ,ןאמרעווליס
 עילימַאֿפ ,יקסניבוד
 עזָאר דלָאגנייֿפ
 ץעמיס ץטעמ
 םהרבא סטרעבָאר

 םעס ףָארעזָא
 עילימַאֿפ ,ןערַאק
 ץילימַאֿפ ,שטיװָאקציא
 יסעב שטיװָאלַאה
 ,ב ןָאסֿפלָאװ
 סנערָאלֿפ ןאמֿפיש

 עטעי ןַאמלעװַא
 עדייא טורק

 ר 111 1111 1111 ר 111

 111 1111 1141 1111 1 1011 11 1111 1111 1 1111 111 1111 1111 1111 111 1411 1111 1111 111 1111 1111 1111 1111 1 1111 111 1111 1811 1111 1111 1111 111 1111 1111 111 1111 עד 1 111 1 111 111 111 1 1
 עילימַאֿפ ,גרעבסָאלש
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 = ווייד ןַאמֿפָאה עילימַאֿפ ,לעצָארב עילימַאֿפ ,ןהָאק// =
 = ןילָאּפ ןיקרָאװד עילימאֿפ ,גרעבנעזייא עילימַאֿפ ,סַאלגטוג 5

 = סקעמ ןַאמּפעשט עילימַאֿפ ,גרעבנעזייא עילימַאֿפ ,ןייטשנייװ

 = ירעה רעדעֿפ עילימַאֿפ ,גרעבנעפירג עילימַאֿפ ,ןיקטיוװ 3
 = זוָאר ןאמלעג :ץילימַאֿפ ,יקסטנעװַאלס עילימַאֿפ ,אניבור ?

 = קיזייא סבָאקיישזד ףלָאדַא םוטרעוו עילימַאֿפ ,שטיװָאקֿפעל ?
 = ארזע ןײטשרעֿפָאה דוד ןידלָאג סוילוי קינּפפל 5
 5 ירעה ןַאּפסנירג השמ ןיקרָאװד עילימַאֿפ ,ןיטשרוב ?

 = ירעמ סעקיֿפ ץלָאּפ ןיקרָאװד עילימַאֿפ ,םולב

 = .מ ץַאק ףסוי שטיװָאלַאװ ןעלע ןַאמדירֿפ +=
 = יטריוג ץַאק ערַאס שטיװָאלַאװ עילימַאֿפ ,ץערעּפ = +

 = ,ב יקסנישָא לשרעה ןַאּפשנירג רשא סוקניּפ
 = ףלַאר ןַאמכַאב עויל ןַאּפשנירג עילימַאֿפ ,רעגנישַאד / ?

 = בָאקיישזד ןיליעב טענ רַאטס עילימַאֿפ ,ןַאמדלעֿפ = =
 = בָאקיישזד ןָארַאב רּתסא רַאטס עילימַאֿפ ,טילעב

 = םעס קינזערעב רַאקסָא סרעטיּפ עילימַאֿפ ,יקסניבוד = =
 = הטור זוָארטײרב יסעב סרעטיפ עילימַאֿפ ,רעמערק
 = ירעה ידָארב ירעה גרעברעווליס עילימַאֿפ ,וָאנָארַא

 = סירָאמ ןיקרָאװד ינעֿפ גרעברעווליס עילימַאֿפ ,יקסַאיװעג = =
 = ןעלעה גרעבנעזייא םוחנ יקסנילרעוו עילימַאֿפ ,סינּפיק

 = סלרַאשט גרעבנעזייא ַארַאס סיימיר עילימַאֿפ ,גרעבדלָאג = =
 = - םייא גרעבנעֿפירג ףסוי סיימיר עילימַאֿפ ,ייויל

 = סיאול קינלעבַארַאק דוד רעדנעלָאה עילימַאֿפ ,ןימַאֿפ = =
 = - ירעה ןַאמֿפוַאק האל רעדנעלָאה ןַאמָאלָאס ןײטשדלָאג 3
 - םעס ץיװָאביעל דוד ןַאמֿפױה =
 = סקעמ ץיװָאביעל םירבח ייװצ 123 שטנערב 5
 = ףעזָאשוד ןיװעל רָאדיזיא לעסערק עילימַאֿפ ,ןיקָא = =
 = ףעזָאשזד לעטסָאמ ווייד ןידלָאג ץילימַאֿפ ,וָאבול =

 - סירָאמ ןָאסרעזָאמ קיזייא סיימער עילימַאֿפ ,ןָאסמַאט// ?
 5 רָאדיזיא גרעבנעֿפָא ןטיינ רַאטס ַארָאד סיווייד =

 = סיאול יקסדָאנראס ףעזָאשזד סיימער . צילימַאֿפ ,ןַאמרעסַאװ
 = רָאדיזיא רעגניזעלש ףעזָאשזד ץיװָאלָאװ זוָאר ָאריּפַאש =

 = שזדרָאשוד לַאגעס ערער ץיװָאלָאװ עילימַאֿפ ,רענרעל / +
 5 םעהערבייא ןָאמייס ערעס סיימער =
 = קעשוד יקסטיווַאלס קעשזד וָאנס 124 שטנערב 5

 = גניוריוא יקסנַאלשעק קעשזד ןַאמצריק
 = םעס גרעבנעזָאר םעהערבייא ץיװַאנָארַא עילימַאֿפ ,לעגיס

 = ןילָאּפ גרעבנייטש רַאקסָא סוטיֿפ / .מ רעקעשוד ב+
 = ףלָאדַא רענסוז סקעמ רעגייוו רָאדיזיא לסירק

 = ןטיינ יקסניברעוו ַאטעי רענייוו קעשוד רעליש = ?
 = םעס ץיװָאלָאװ דיווייד רעדנעלָאה ינעשוד רעליש = +

 = ירעה רענייוו קעשוד רעליש גניװריוא יקסנעלשעק
 = סירָאמ רענייוו ןעמייה ןעזייר עילימַאֿפ ,ןַאמרָאב =
 = ףלָאדַא םייהטרעוו ןטיינ ןַאל,ּפאק בָאקיישזד ןילייב =

 = סיאול ןַאמרעקוצ ןעמייה קנַארֿפ עילימַאֿפ ,קַאינסערעב = =
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 136 שטנערב

 .יס .יד ןָאטגנישַאװ

 ,מ ךַאברעייא
 ָאשזד ןרעּפלא

 עילימַאֿפ ,ןַאמטאז

 עילימַאֿפ ,ּפעשט
 עילימַאֿפ ,קלָאװ
 עילימַאֿפ ,בילטָאג

 עילימַאֿפ ,םיובלטייט

 עילימַאֿפ ,סילאגרַאמ
 עילימַאֿפ ,,ןייטס
 םעס ןַאמצלָאה

 ץילימַאֿפ ,ןאמרעש
 ריַאמ ןַאמלוש
 אראלק קניֿפ

 זוָאר לירד

 עילימַאֿפ ,יקציבָאר
 עילימַאֿפ ,קלַאװ

 ץילימַאֿפ ,עֿפַאשזד
 ףעזָאשזד ןַאמנריוב
 עילימַאֿפ ,גרעבנייש

 עילימַאֿפ ,ץיוװערוג
 ץילימַאֿפ ,ןזָאר

 עילימַאֿפ ,ןיקטַאג
 עילימַאֿפ ,ןָאסרעדנעג
 ץילימַאֿפ ,ינסַאי

 עילימַאֿפ ,ץַאק
 ץילימֲאֿפ .בייל
 םעס ,ןָאמָאלָאס
 שריה יבצ ןאמקילג

 ץילימַאֿפ ,שינייר
 עילימַאֿפ ,ןזייא

 עילימַאֿפ ,טַאב
 עילימַאֿפ ,אשוירדנא

 עילימַאֿפ ,דרָאב

 ןעננוסםירנַאב

 עילימַאֿפ ,ןַאגָאק
 עילימַאֿפ ,ןילייא

 עילימַאֿפ ,ןײטשנערָאב

 עילימַאֿפ ,ןיוועל
 עילימַאֿפ ,ןײטשנײֿפ

 עילימאֿפ ,שינייר
 ץילימַאֿפ ,רַאלָאטס
 עילימַאֿפ ,ןיקדַארֿפ

 ינעֿפ רעקוז
 ףעזָאשזד ןרָאהניײא
 עילימַאֿפ ,קינלוקש
 הרש ָאריּפַאש

 ץילימַאֿפ ,טַאטשיײרֿפ
 עזַאר ,יקסװָאסָאק

 הקבר ףעיל
 עילימַאֿפ ,ןַאּפשנירג
 ץילימַאֿפ ,רענזָאר
 עילימַאֿפ ,ןַאמרעװליס
 יסעב קינטָאלּפ

 עילימַאֿפ .,ןָאסרעקעשזד
 רַאזַאל רעקעלב
 ללעב טֿפַארק

 אלעב רעטומלרעּפ

 138 שטנערב

 ,פ ןיישנענוז

 ץיליס ףָארעשט
 םעס ןירג

 יקעב רעבָאק
 הרש ןַאמלעטיג
 ךוי ןיש
 אטרעב טורפ
 םהבא יקסנַאסָאס

 קנערּפ ילעּפ
 טענרַאב ןיבור
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 זוָאר גרעבדלָאג
 ,מ ןַאמסָארג

 .א ןַאמלַאק
 ,שזד רעגירבז

 / ,ל עגאדרוב
 ףסוי ןַאמֿפָאה

 .מ קַאסַאק
 ןַאמרעקוצ
 גניווריוא ןָאלַאמ
 .א וָאקבוז
 ןרהַא טרָאּפַאּפַאר
 סיאול קַאלָאּפ
 .ַא יַאבאר
 סיאול ןָאסרעיאמ
 השנמ ןיקטַא

 לָאס רעגניס
 ירעה יקסבעלאה
 .א רענידלוש

 139 שטנערב

 ,שזד ןַאמלרעּפ

 .מ װָאראזַאל

 ץילימאפ ,עטערעװ

 .א בייל
 ,ס רעניוו

 ,ל ןיקקנוב
 רּתסא דלָאג

 .ל ץיוועייש
 עילימאֿפ ,רעלגוק
 .א ןָאזסַאבַאש

 .נ רעניוו
 קעשזד רעלדנַאס
 ארַאלק רעציּפש
 דוד רעברַאֿפ

 סקעלַא רעלעק

 139 'מונ שטנערב ןוֿפ עוויטוקעזקע
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 = עילימַאֿפ ,רעגרובמאה ךלמ ץישֿפיל ינעֿפ רעש
 = עילימַאֿפ ,אקווילס ,י טָאר יסָאג יקסנַאלַאב
 = עילימַאֿפ ,ןהָאק ,מ ןַאמלימ עילימַאֿפ ,ןַאמֿפָאה
 = .ה ןָאסלעדנעמ .װ סילָאּפוּפ אראס יקקצנאדעמ
 = עילימַאֿפ ,ןאמרעטוֿפ עילימַאֿפ ,רעטנאק .א רעביירש

 5 עילימַאֿפ ,סיזנעטש רּתסא ץַאק ,ס ןירוג
 = עילימַאֿפ ,ןָאדרָאג יטענ יקסװָארטסַא ארָאד ןישוד

 = עילימַאֿפ ,ןַאמריושזד ןילָאּפ לעװָאי עזָאר ןידוב
 = עילימַאֿפ ,טַאלבנירג - צילימֲאּֿפ ,לעטנַאמ סיירמ סעקלַאג
 = עילימַאֿפ ,ןובמיב ,ס רעצלעס ץילימַאֿפ ,טַאװק

 = עילימַאֿפ ,ףרָאדזייװ ףסוי ןייטשנייוו ינָעֿפ סניקּפָאה
 = עילימַאֿפ ,לעגנסַאל ימיימ ןירוועש .צוָאר רעטער
 = השמ ןהָאק סקָאמ ןַאמלעדונ ץילימַאֿפ ,לעּפַא
 5 .ג ןַאמרוט גניווריוא שטיװָאניבַאר עילימַאֿפ ,ןירוג
 = השמ ןאמביוט עדלָאג ןייטשנערעב .ס ןיסָאװִד
 = עילימַאֿפ ,שטיװָארַאה עיליצ ןַאמדייטס עיווליס לאטנעקניֿפ

 = עילימַאֿפ ,ןַאמוינ : בייא יקסרָאב .ז יקסװָאטסָאמַאז

 = ירעה יקצינעוו רּתסא ןַאמלעדייא ינ} װָאקבַאב

 = דוד ןילקנײרֿפ ,8 ןַאמֿפָאה
 = 141 שטנערב סירָאמ ןיײטשּפע עילימַאֿפ ,ןָאסלירב
 = ,לַאק ,דואווילַאה ץילימַאֿפ ,קיזרָא ַארַאס ןילייב
 = | עילימַאֿפ ,,ןַאמסָאר יטרעג ,רעלָאטס
 = ץילימַאֿפ ,יקסנעליוו דרַאװדע ןַאמּפיױק  .ַאדייא לעדנעמ
 = ןעלע יקסנעליוו - צדייא ןיקרוס .מ ןרעטשנעװָאנ

 = עילימַאֿפ ,,וװָאקדַאר ינעֿפ רעצַאלג = | עילימַאֿפ ,ןוַארב

 = עשטיא ןַאמקייל ינע ןַאמברַאֿפ סירעה ןײטשכַאה
 = עילימַאֿפ ,טרָאּפַאּפַאר אניל ןַאמסקקַאװ .ז לעקנערֿפ
 = עילימַאֿפ ,שריוק עינָאס ןָאסבָאקיישזד .מ יוװעל

 = עילימַאֿפ ,ןיּפורק ,מ רעברַאג
 = עילימאֿפ ,עדנַאל 140 שטנערב עילימַאֿפ ,גרַאבדור
 = עילימַאֿפ ,סקעװ עילימַאֿפ ,סלינעד ,מ ןרעטשנעװָאנ
 = בקעי ןיבור עילימַאֿפ ,ןאמסייר הקבר ןַאמרעקוצ

 = 141 'מונ שטנערב ןוֿפ עװיטוקעזקע
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 ווו 1101 111 111 1111 110131 1111 033 17

 רּתסא סָארג

 הנח ןַאלּפַאק

 הנח עקדָארב

 עילימַאֿפ ,רעלַאמ ;

 עילימַאֿפ ,קַארָאב

 ןעיליל ןָאסלעדע
 ץילימַאֿפ ,רענלָאג
 .ר .ס ןָאסרעב

 עילימַאֿפ ,שטיר
 עינָאס טשקַאב
 עינָאס װָאלדוג

 ץילימַאֿפ ,ןַאגָאל

 עילימַאֿפ ,ןיוועל
 עילימַאֿפ ,רעגעמ
 ץילימַאֿפ ,קעווייל
 עילימַאֿפ ,וָאריײא

 עילימַאֿפ ,ןַאמדירֿפ
 יסעב רעקײטּפַא

 עילימַאֿפ ,ןעמערק
 ַאניל סניקיד

 ץילימַאפ ,יֿפַאט

 עילימַאֿפ ,ןַאגַאק
 ץילימַאֿפ ,בילטָאג
 ץילימַאֿפ ,טעכוש
 עילימַאֿפ ,סעק

 עזָאר גרובדלָאג
 ץילימַאֿפ ,ןַאמסעזַא

 אלע גרובנייטס
 ץילימַאֿפ ,קַאלַאג

 ץילימַאֿפ ,רעֿפיזלעד
 לאֿפר ץנַארעמָאּפ
 סערָאד ץנארעמָאּפ

 עילימאֿפ ,רענכול

 142 שטנערב
 .שזד .נ ,דואווקיעל

 עילימַאֿפ ,קידרַאד
 עילימַאֿפ ,ןאמכוס
 ץילימַאֿפ ,װָארעזָא
 עילימַאֿפ ,ןיוועל
 עילימַאֿפ ,קישטבולָאג
 ץילימַאֿפ ,ןַאמֿפָארב
 עילימַאֿפ ,לעקיװצ
 עילימַאֿפ ,ווָאנדושט
 ץילימַאֿפ ,ןיוועל

 ןעננוסידנַאב

 עילימַאֿפ ,סקַאלֿפ

 עילימַאֿפ ,ץעייז

 ץילימַאֿפ ,סויטעמ
 עילימַאפ ,יקנעלימ
 עילימַאֿפ ,קָאטשניײװ
 עילימַאֿפ ,וָאקידריוב
 .עילימַאֿפ ,ןימָאטסע

 עילימַאֿפ ,סעק
 ץילימַאֿפ ,ןעגייפ

 עילימַאֿפ ,רוזַאמ
 עילימַאֿפ ,ןאמניילק
 עילימַאֿפ ,רעקייל

 עילימאֿפ ,יקסנעשטול
 עילימַאֿפ ,יקסטעװָאס

 עילימַאֿפ ,ןַאמלהעמ

 עילימַאֿפ ,ןָאסלענ
 עילימַאֿפ ,רעטייר
 עילימַאֿפ ,ץראווש

 עילימַאֿפ ,יקסֿפעל
 עילימַאֿפ ,וװָאנרעשט

 עילימַאֿפ ,ןַאמיל

 עילימַאֿפ ,ןַאמַאטסע
 עילימַאֿפ ,ןאמלעגנע

 עילימַאֿפ ,לעקעדיר
 עילימַאֿפ ,יקסלָאדָאּפ
 עטרבח ,קַאיריש

 עילימַאֿפ ,ןַאמֿפַארב

 ,9 ןַאמֿפַארב

 144 שטנערב
 .נעט ,סיֿפמעמ

 לאומש ןַאלּפַאק-

 זוָאר ןַאלּפַאק
 .שזד לעװרַאנ

 לטע לעװרַאנ
 ןטיינ סידייק

 ןַאמרעה גרעבלעגנע
 אטרעב גרעבלעגנע

 ירעמ ןיילק
 טור יקסװַָארטעּפ
 ילַאס ןײטשטַאגרַאֿפ

 147 שטנערב

 ץילימַאֿפ ,שטיװָאקסָאמ
 עילימַאֿפ ,קענש
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 / צילימַאֿפ ,וָאקּפַאש
 עילימַאֿפ ,ףּפָאנקדלָאג
 עילימַאֿפ ,ףהַאק

 לארשי ןיסעל
 עילימַאֿפ ,שטיװָאקלעֿפ
 עילימַאֿפ ,ןייטשרעװליס
 לנּפ שטיװָאניבַאר
 ,ק יקסניבומעז
 ,מ ןייטשלעקניפ
 .ק גרעבניײֿפ
 .ד טַאלבדלָאג
 ,ל יקסמַאד

 לָאּפ לעכָאק
 ,ל ןַאמבעיל
 .עילימַאֿפ ,ןַאמסקַאװ
 עילימַאפ ,טנערג

 ןעב אלימ

 עילימַאֿפ ,רעלימ
 ןַאמ ןעבַאניר
 ,8 ץיװָארָאה
 ,5 ןירַאג
 ןַאמ סקוָאטס
 ,ר וװָאלדיס
 ,ל םורג
 .ד שטיװָאקֿפעל

 ,ןָאיעב ,152 שטנערב

 .שזד .נ

 םעס ןיטאמ

 ינָע ןיטַאמ
 ןטיינ עֿפֿפַאי

 ענימ עֿפֿפאי

 םאיליװ ןיֿפַאס

 עדריוג ןיּפאס

 .י .גרעבדלָאג
 .ח גרעבדלָאג
 סירָאמ סקַאס
 ּתור סקַאס
 ווייד טאלּפ
 ןיישזד טַאלּפ
 סקַאמ ןַאמרעביל
 ףעזָאשזד סמַאדַא
 יֿפָאס סמַאדַא
 סקַאמ גרעבנעזָאר
 ינע גרעבגעזָאר
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 םַאיליװ רעטסַאבלַא
 ירעמ רעטסַאבלַא

 סקעמ רעטסַאבלַא

 ןימַאשזדנעב רעלדַא
 לָאס רעלדַא
 םעס ןַאמטלַא
 ןַאמטלַא עטרבח
 ףעזָאשזד ץיוָאנָארַא
 דיווייד ןײטסנָארב

 םעס ןילייב
 ּפיליֿפ םולב
 בייא ףירב

 ידייס ףירב
 ווייד ןייטסנרָאב

 רתסֹא ןײטסנריַאב
 טנומגיז לַאטנעגרעב
 לָאטנעגרעב עטרבח
 בייא ץיװָאקרעב

 ינעשזד ץיװָאקרעב
 גניווריוא רעדנָאב
 לריוּפ רעָאנב

 אנַאה קנייב

 דיווייד קנייב

 דיווייד רעּפוק
 סקעלַא ןעהָאק
 קנַארֿפ לעּפָאק
 ןימַאשזדנעב ןעהָאק
 בייא ןעהָאק
 וָאשזד סיווייד
 בייא ןָאסדיװיײד

 קיזייא ףרָאד

 ווייד גרעבנעזייא
 לָעירומ ןעהָאק
 ירעמ ןעהָאק

 רּתסא גרעבנעזייא
 םעס גרעבנעזייא
 ינדיס ָאלשיֿפ

 לָאס קלָאֿפ
 קלָאֿפ עטרבח

 ,ס ןזיײארעיײֿפ
 ינעב קנילֿפ

 ץזָאר קנילֿפ

 ירעה ןַאמדלעֿפ

 ןילָאּפ ןַאמדלעֿפ

 ןעננוסירנַאב

 םעס דנאבדלָאג

 ַארָאד דנַאבדלָאג
 בָאקיישזד גרעבדלָאג

 אנא גרעבדלָאג
 ּפיליֿפ דלָאג

 םַאיליװ גרעבדלָאג

 םעס רעטיג

 ףעזָאשזד גרעבנעדלָאג
 בָאקיישזד טרַאבורג
 יאול רעטעבדלָאג
 רעטעבדלָאג עטרבח
 ןרַא דנַאבדלָאג
 ילַאמ דנַאבדלָאג
 סקאמ ןַאמֿפלעג

 ןילאּפ לעּפאג
 םעס טַאנַארג
 קנערֿפ דנַאבדלָאג

 דנַאבדלָאג עטרבח
 םעס גרעבשרעה
 ינעב ןַאמטרַאה

 עזָאר ןאמטרַאה

 לָאס לעמייה

 ןטיינ אנַאה
 ,ל אנַאה

 יאול םואבלמיה

 עטרבח ,םוַאבלמיה
 ּפיליֿפ ןאמצאק

 ןטייג סּוַאדק
 רענֿפאק עטרבח

 ןימַאשזדנעב רענּפאק

 אדייא ןרעק
 יאול ןרעק

 ירצה ןאמרעדעל

 ןַאמרעדעל עטרבח

 ּפיליֿפ ןַאמרעל

 ימייה ןָאדנַאל

 ןָאדנָאל עטרבח
 ןאמייה ןיוועל

 ןיוועל עטרבח
 דיווייד קייל

 ןעיליל קייל

 לארשי ףָאקניל
 לגיײֿפ ףָאקניל
 אנא רעלימ
 קעשזד רָאמרַאמ
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 רָאמרַאמ עטרבח

 זואר רעזייּפשנאמ
 סירָאמ רעקרעמ

 ידייס רעקרעמ
 םעס םַארגַאמ

 ירעה רעזַאמ

 סקעמ קיװָאנ

 קיװָאנ עטרבח

 ייר ןָאזנעטיינ
 םעס ןַאמרעטאנ

 ַאדייא ןַאמרעטאנ
 אראס יקסֿפָאּפָאּפ

 ןאמייה רעטניּפ

 לָאּפ רעטניפ
 רעטניּפ עטרבח

 ףלָאדַא טַאלּפ
 ןעלעה דנַאלָאר
 סירָאמ ןײטסנעזָאר

 .ר ןײטסנעזָאר

 ןיבור רעֿפרעדור

 איליסיס רעֿפרעדור

 ןילָאּפ קַאטסנעזָאר

 ינעב רעדיינשניבור
 רעדיינשניבור עטרבח

 ינעב ןַאמזייר

 ןאמזייר עטרבח

 סקעמ ןַאמטָאר
 לעַארסיא גרעבנעטָאר

 אטעי גרעבנעטָאר

 יקעב סרעמָאס
 .מ סרעמָאס
 םעס ץיװָאקכילש

 ץיװָאקכילש עטרבח

 קעשזד רעביש
 יסעב רעביש
 סקעמ ןרָאּפס

 ןַאמנייטס דיווייד
 רעיימ  ןָאלָאס
 אניש רעווליס
 ףעזָאשזד ץרַאװש

 ילרַאשט ןַאמלוש
 יאול ץיװָאנײש
 ץיװָאניײש עטרבח
 רָאדיזיא ץיװָאמַאלס

 אנא ץיװָאמַאלס

 | ווער 111 1110 111111111111111111111111111 111 1111311811 1131 111 1131311111311431111113111 11 1131 1113 1111 1111 1113 3113 1113 111 1113 1 1111 111 1111 1111 1113 1111 1131 111 1131 1111 1111 11 11 1311 111 11

111 1111 1111 11 11 111 111 1111 1 

111 1111111 1191 1111111111111 11 1111 1111 1111 1111 1311 1311 3131 11 1111 1 1111 1111 11 1331 1111 1111111311 3111 111 111114131113 1113 1311 1111 1113 111111 1131 1111 1111 1111111311 11 1313 1111 11 1311 1 1113 1111111131114111 11 1311 1111 1111 3111 311111113133 111 1311 11 1311 1 1111 1111 1111 11 

 א

 װ



 ןַאמליּפס עטרבח
 בייא גרעבנייטס

 קעשזד לָאקָאס

 ףעזָאשזד יָאגרַאט
 יָאגרַאט עטרבח
 ןָאט יאול
 ינעב טימסרעייט

 יאול םואבנענעט

 יער םוָאבנענעט
 סירָאמ גרעבנייוו

 ידייס ןָאסליװ

 דיווייד רעזיוו
 ּפיליֿפ ךרָאבסיײװ
 ירעה רעקוז

 סוילושזד לעז
 אטעי לצז

 לעומעס לעז

 וואו 1 וו 1 1 8111 1118 ווו וו טו 1 1818 117
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 סירָאמ רעבעוו

 עילימַאֿפ ,דלָאג
 עילימַאֿפ ,ןעזָאר
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 ווו 1111 1111 11 1111 1113 11 1111 111

 שזדרַאשזד ןַאמליּפס

 שודרָאשזד לָאקָאס

 טימסרעייט עטרבח

 ,שזד .נ ,יטיס .שזד

 דיווייד ץיװָארעײמ

 עילימַאֿפ ,יקסַארַאב
 עילימַאֿפ ,יקסנַאלָאּפ
 עילימַאֿפ ,גייווצנעזָאר

 עילימַאֿפ ,ןָאסניבַאר
 עילימַאֿפ ,ןָאסניבַאר
 ץילימַאֿפ ,רעטניוו

 ןעננוםירנַא ב

 עילימַאֿפ ,סַאק
 עילימַאֿפ ,ןַאמדלַאװ
 רָאדיזיא יקסנַאלָאּפ

 םעס ןיטסיינ
 םעס גרעבדלָאג
 ץילימַאֿפ ,ןַאמרוג
 עילימַאֿפ ,ןיקּפַאּפ

 ירעה ןַאמלרעּפ
 ארַאס ןאמלרעּפ

 עילימַאֿפ ,יקסטַאלבַאז

 לָאס סָאנרוק
 ינדיס סָאנרוק
 ילרַאשט סָאנרוק
 ץילימַאֿפ ,ןיבור

 ףעזָאשזד ןיערָאמ

 158 שטנערב .

 עילימַאֿפ ,ןייטשּפע
 עילימַאֿפ ,ןיקניד
 עילימאֿפ ,ץטעב
 ץילימַאֿפ ,סדלעיֿפ
 עילימַאֿפ ,ןַאמשיֿפ

 עילימַאֿפ ,ןָאסנעשרעג
 ץילימַאֿפ ,לצרעג

 'ירָאז דירֿפטָאג

 עילימַאֿפ ,ןיטוג

 עילימַאֿפ ,ןייטשרוג
 עילימַאֿפ ,ןַאמֿפלָאװ
 עילימַאֿפ ,ףָאקסַאװ
 השמ רענרעוו
 עילימַאֿפ ,טסעוו

 עילימַאֿפ ןַאמצייוו
 עילימַאֿפ ,ןיליט

 ץילימַאֿפ ,ןיליט
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 עילימַאֿפ ,קַאװָאנ

 עילימַאֿפ ,גרעבצינ
 עילימַאֿפ ,גרעבוינ

 עילימַאֿפ ,לעװָאס
 עילימַאֿפ ,רעקַארָאס
 עשַאב םולבנעזָאר

 עילימַאֿפ ,ןעזָאר
 עילימַאֿפ- שטיר

 רָאדיזיא ,רהָאר
 עילימַאֿפ ,ןיילק

 עילימַאֿפ ,ץרַאװש

 168 שטנערב

 עילימַאֿפ ,רעדנַאסקעלַא
 עילימַאֿפ ,קָאלג
 לטיג ןַאמדלעֿפ

 עילימַאֿפ ,ץיװָאמַאק

 יד ןעצַאק
 עילימַאֿפ ,ןַאמצַאק
 עילימַאֿפ ,שיוק
 עילימַאֿפ ,םוסרַאק
 עילימַאֿפ ,ץיװַארק
 עילימַאֿפ ,ןייטשניבור
 עילימַאֿפ ,ָאריּפַאש

 עילימַאֿפ ,רעווליס
 עילימַאֿפ ,סעקרוס

 174 שטנערב

 עילימַאֿפ ,סעמַאט
 עילימַאֿפ ,סעלג
 עילימַאֿפ ,ררַאט
 ףסוי ץרַאװש

 ץילימַאֿפ ,סינעֿפ
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 = יֿפָאס ןַאמדלעֿפ = | סלרַאשט םולב עילימַאֿפ ,דניר ?

 = רָאדיזיא לקניֿפ קיזייא ןעגָאב עילימַאֿפ ,ץירבַא =
 = ןילָאּפ לקניֿפ יטעב ןיײטסנרָאב עילימַאֿפ ,סקַאֿפ 9
 = ַאדייא ןַאמשיֿפ דערֿפ ןײטסנרָאב עילימַאֿפ ,טנַאטסנָאק =?
 = םעס ןַאמשיפ יסָאג קיװָארָאב עילימַאֿפ ,רעװַא 5

 = ַאקעבער סקַאֿפ ירעה ןַאמֿפַארב =
 = ןעיליל ןַאמדירֿפ ידייס ןַאמֿפַארב 179 שטנערב 5?
 = ירעה לקניירפ ,שזדנעב ןַאמרעװארב סיאול רעדנַאסקעלא +

 = ירעה ןַאמלעג יסעב ןַאמרעװַארב ינָעֿפ ךַאברעַא
 = אבער רענטיג ץוויא ןַאמרעװַארב סירָאמ ךַאברעא ? 
 = יסעב ןַאמקולג אטעי יקסנַארב קנערֿפ ןיקשיבַאב 5
 = בייא גרעבדלָאג יטעב סעקרעשט גניװריוא ןיקשיבַאב =?
 = סקעמ גרעבדלָאג דלָארעשזד סעקרעשט זוָאר ןיקשיבַאב +=

 = רעלק ןעדלָאג טרעברעה קרַאלק קיימ קעלָאב
 = דלָארעה ןעדלָאג = | רַאדיזיא ןעהָאק אנע ּפַארַאב =
 = איליס ןידלָאג צרעס ןעהָאק וָאשוד ּפַארַאב +=
 2 ַארָאד ןידלָאג ַאיליס יקסנימַאק ילַאמ ןיקרַאב 5
 = קיזייא ןידלָאג ןעטיינ יקסנימאק םעדע רעקעב 53
 = ןילָאּפ ןידלָאג ןע סיווייד ַאקעבער סוָאלעב 5
 = לעומעס ןידלָאג | בַאב סיווייד = | אניל וָאקרעב =
 = םוָארעשזד ןַאמדלָאג יטָארָאד סיווייד אנע ןײיטסנרעב +=
 = אניל ןַאמדלָאג ַאדירֿפ סיווייד ינעֿפ ןייטסנרעב 5
 5 רעיימ ןַאמדלאג יסָאג סיווייד קעשוד ןייטסנרעב  פ
 = סירָאמ ןַאמדלָאג ינעשזד זיווייד ירעמ ןייטסנרעב 5
 = טידיא יקסװָאנערג לעומעס זיווייד ,מװ ןייטסנרעב =

 = קיזייא ןייטסנירג יטעב דנָאמייד ףעזָאשזד יָאנסעב
 5 סירָאמ יקסווָאנירג טרעבָאר דנָאמייד ַאטעי יָאנסעב

 = ַאניל קַאזוג רּתסא קירבָאד אנע רעקסליב 4
 = רּתסא ץיװַארַאה סיסנערֿפ גירעֿפ ינדיס רעקסליב 9

 = סיאול ץיװַארָאה ךלָארעה גירעֿפ ןעמייה יװָאניב
 = יה .א ןָאסנישטָאה וָאשזד ןַאמדלעֿפ ַאקעבער ץיווָאנב =
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 1101 1111 1111 11 עד 1111

 רומיס ןָאסנישטָאה
 ינעשזד ןָאסנישטָאה

 אדייא רעסעשזד
 סילושזד רעסעשזד

 ערעס ןיטנַאק

 ךַאמעצ ןיטנַאק
 םעהערבייא ןַאמֿפוַאק

 ןעב ןַאמֿפוַאק

 ַאיליס ןַאמֿפוַאק

 ַארַאלק ןַאמֿפוַאק
 ַאדיא ןַאמֿפוַאק
 ינעֿפ ןַאמֿפוַאק
 ירעה ןַאמֿפואק
 אדליה ןַאמֿפוַאק

 ַאדייא ןַאמֿפוַאק
 רָאדיזיא ןַאמֿפוַאק

 1 ווָאר ןַאמֿפוַאק

 ּפיליֿפ ןַאמֿפוַאק
 2 זוָאר ןַאמֿפוַאק

 רומיס ןַאמֿפואק

 ַאוויא ןיילק

 בָאקיישזד ןיילק
 ןיבור קיזַאינק

 םוַאנ קיטָאק
 רעיימ ןַאמזיירק

 ַארָאד יקסטירוק
 קיזייא ןַאמרעטײל
 רָאדיזיא גרעבסדנַאל
 םעס גרעבסדנַאל

 לָאס גרעבסדנַאל
 ַאנע גרעבסדנַאל

 טרעברעה ןאדגנעל

 ןעמייה יקסטיװָאטַאל

 וָאשזד ןייטסכעל

 ןרהַא ןָאסביעל
 רָאדיזיא ןיוועל
 ּפיליֿפ ןיוועל

 ןטיינ ןַאמרעביל
 יטָארָאד ץיװָאביל
 זיאול ץישּפיל
 ַאטרַאמ ףָאטיל
 זוָאר ױָאל
 ,בַא לעבול
 ירעמ טנעמַאלַאמ
 סלרַאשט טנעמַאלַאמ

 ןע ננוסירנַאב

 סקעמ רעקרַאמ
 ַאקעבער רעקרַאמ
 זוָאר יזיימ
 .רבַא רוזַאמ
 אנע רוזַאמ
 םעס רעקאנעמ
 לט9צ רעקַאנעמ
 ןעיליל ןָאסלימ
 " סירָאמ ןָאסלימ
 םעהערבייא טענ
 6 סקעמ ןונ
 זוָאר ןונ
 סילושזד סנערָא
 ַאריװ סנערָא
 ילַאמ ץיװָאלװַאּפ
 ןעמייה רעֿפע8
 ערעס רע8
 סירָאמ ןיקטָאלּפ
 ןילָאּפ ןיקטָאלּפ
 .םעהערבייא יקסלָאּפ

 ינימ יקסלָאּפ

 ַאניל ץיװָאניבַאר
 לעומעס ץיװָאניבַאר

 ןַאמרָאנ רעמיר
 סיאול רעטכיר !

 1 רָאדיזיא ןעזָאר
 ַאיליס גרעבנעזָאר
 םעס גרעבנעזָאר

 זוָאר דלעֿפנעזָאר
 םעס דלעֿפנעזָאר

 אדייא לַאטנעזָאר

 גניווריוא ַאקשַאר

 ןילָאּפ סקַאס
 -  םעס סקַאס
 לעב ןַאמסטלַאז
 ףעזָאשזד ןַאמסטלַאז
 טידיא רעלדנַאס
 זוָאר רעלדנַאס

 -.מװ רעלדנַאס
 ףעזָאשזד יקצטעװַאס .
 ַארַאלק ץרַאװש ;

 ,שֶט ןַאמצרַאװש
 סקעמ רעצטלעס'

 סיאול קָארֿפַאש
 ַארַאלק ָאריּפַאש
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 רָאדיזיא ָאריּפַאש

 ןעמייה ןַאמרעש
 ןעיליל ןַאמרעש

 לריופ ןַאמרעש
 ןיבור ןַאמרעש

 ַאטעי יקצינלָאקש
 ַאנייד לַאגיס
 יסעב ןַאמרעװליס

 ינעֿפ רעטיילס

 סקעמ רעטיילס
 . ַאדירֿפ טימס

 סיאול טימס
 ןעירדַא ץטיּפס
 . ןישזדוי ץטיּפס
 ירעה ץטיּפס
 יטייק ץטיּפס
 ןישזד וָאלרָאטס
 לטצ םוָאבנענעט

 ידלָאג םוַאבנענעט
 םַאיליװ םוַאבנענעט
 סירָאמ םוָאבנענעט

 שטנעלב וַאגרָאט
 קנערֿפ וַאגרָאט

 ירעה גרעבנעטכַארט
 יֿפָאס גרעבנעטכַארט
 יסעב סייוו
 ןימאשזדנעב סייוו
 בָאקיישזד סייוו
 ינעב ןַאמסיײװ

 ַארַאלק ןַאמסייוו

 יסָאג ןַאמצטייוו

 סקעמ ןַאמצטייוו

 םעס קינרעװ
 אטרעב קינרעװ

 גניווריוא ןאמטסעוו

 ווייד ןַאמרעגעי

 ַאנע ןַאמרעקוז
 בָאקיישזד ןַאמרעקוז
 - .ַאניל ןַאמרעקוז
 לָאס ןַאמרעקוז
 קעשזד גייווצ
 לָאּפ לּפע
 לעומעס ןיקשיבַאב
 טרעבלַא סיווייד
 דיס סיווייד
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 עילימַאֿפ ,ץיּפש  צילימַאֿפ ,יטנַאלָאג 180 שטנערב 5
 עילימַאֿפ ,גרעבנייטש בָאקיישזד בילטָאג ,לַאק ,דנעלקוָא = 5
 עילימַאֿפ ,קַאבַאט עילימַאֿפ ,ןַאזרעב ןַאמײה קירוב =?
 .ס ץרָאק עילימַאֿפ ,טיל הקבר קירוב 53

 דוד ץַאק עילימַאֿפ ,סקרַאמ ָאיל ןײטסנײֿפ /
 םעס םוַאבנעטסעק / צילימַאֿפ ,רעברַאּפס חנ סינעי
 .ר ןַאמצַאל עילימַאֿפ ,רעבַאב עילימַאֿפ ,ןיקסעּפ =
 ינעֿפ ןַאמרעביל עילימַאֿפ ,ןיקטאלז עילימַאֿפ ,וָארט 3

 עילימַאֿפ ,ץישֿפיל | ירעה ףערב ?
 קיזייא יקסוװָאביל 184 שטנערב עילימַאֿפ ,ןַאמרענײֿפ = 5
 עילימַאֿפ ,גיווצביל עילימַאֿפ  ,ןָאסנָארַא עילימַאֿפ ,גיזנַאד = =

 ןרהַא לטנימ עילימַאֿפ ,םובלַא סוילוי ןַאמניש
 עילימַאֿפ ,ײלַאֿפ / רעּפלַא .ַא ןוא .י יא ןייטסנוארב 3
 סקַאמ סענַאּפ /  רעּפלַא .ס ןוא .ר =
 . דוד ףָאקישעּפ עילימַאֿפ .,ךַאברעװַא 181 שטנערב =
 בקעי װָאלדיװַארּפ עילימַאֿפ ,סיסעב ָאיַאהָא ,ןיירקע 9

 ,ב ןוא .ַא ץיוװָאניבַאר עילימַאֿפ ,ןַאמוַאב .ד ןײלק 5
 .ר ןוא .ב ץיװָאניבַאר רָאדיזיא יקסלעב עילימַאֿפ ,טסָארֿפ 9

 עילימַאֿפ ,ןעזָאר עילימַאֿפ ,רעדנעב ץילימַאֿפ ,ןָאמײס

 סירָאמ םוַאבנעזָאר עילימַאֿפ ,שטריוב . ץילימַאֿפ ,ןיקרעמ =
 רָאדיזיא רעּפינס עילימַאֿפ ,ךוב עילימַאֿפ ,ןַאמרעבַאה .9
 עילימַאֿפ ,ןאמלוש עילימַאֿפ, ןינַאכ עילימַאֿפ ,ןַאמצלַאז 5

 עילימַאֿפ ,לעגיס עילימַאֿפ ,סיירד עילימַאֿפ ,רעצלעמ//
 עילימַאֿפ ,רעווליס .} גרעבנעזייא עילימַאֿפ ,ןַאלּפַאק =

 .א ץיּפש ! .ג ןיקלע עילימַאֿפ ,ןַאד 9
 | עילימַאֿפ ,ןײבשיֿפ עילימַאֿפ ,גרעבזירק 9
 187 שטנערב עילימַאֿפ .,דלָאג רבח דלעֿפ / =
 , עילימַאֿפ .,ףָאנָארַא ירעה זַאג עילימַאֿפ ,לעגיס = 3
 ץילימַאֿפ ,ןייטסנריוב עילימַאֿפ ,ןַאמטוג ץילימַאֿפ ,טנעשזדרַאס =

 עילימַאֿפ ,םולב םעס רעלטנעוועג עילימַאֿפ ,רעצלעמ

 . צילימַאֿפ ,קריוב םעס ןיקנעה ,שזד ןַאמצלַאז 9
 עילימַאֿפ ,ןַאמסייק ץילימַאֿפ ,קַאטסמלָאה עילימַאֿפ ,ןאמסוס 5
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 ץילימַאֿפ ,ןָארטיס

 עילימַאֿפ ,ןָאק
 ץילימַאֿפ ,דנָאמייד

 ץילימַאֿפ ,ןיקבָאד
 עילימאֿפ ,ןיבירד
 עילימַאֿפ ,רעקורד
 עילימַאֿפ ,לעגנע

 עילימַאֿפ ,דלָאגנײֿפ
 ץילימַאֿפ ,ןַאמדירֿפ

 ינעֿפ ןַאמדירֿפ

 ָאשוד רעלעג
 עילימַאֿפ ,ןַאמליג
 עילימַאֿפ ,רענטיג

 ץילימַאֿפ ,ןידלָאג
 טור דלָאג

 ץילימַאֿפ ,ןַאמדלָאג

 עילימַאֿפ ,ןהָאק
 עילימַאֿפ ,רעלעק
 עילימַאֿפ ,קַאבולק

 .רָאדיזיא װָאבלוק
 ּפיליֿפ ןיּפיל

 ןעב ןיוװעל
 ץרעס ץלושֿפיל
 סיאול ןיקסַאל
 ץילימַאֿפ ,סינעמ
 עילימאֿפ ,לעסעמ

 דלָאּפָאעל קינלעמ
 אוויא םָארגלימ

 ץילימַאֿפ ,םֹוַאבדלָאג

 ץילימַאֿפ ,יקסווָאבַארג
 עילימַאֿפ ,רעדנעלָאה

 ןע ננוסירנַא ב

 ץילימַאֿפ ,רעלימ
 עילימַאֿפ ,רעלימ
 עילימַאֿפ ,ןעמייר
 ָאשזד רעגונ

 עילימאֿפ ,ףָארימענ
 ץילימַאֿפ ,רעגונ

 עילימַאֿפ ,טילבאקשטער
 ץילימַאֿפ ,קינזער

 עילימַאֿפ ,גרעבסיר
 עילימַאֿפ ,ןאמטיר
 עילימַאֿפ ,ןזָאר

 ץילימַאֿפ ,ןייטסרעװליס
 עילימַאֿפ ,ןאמשיט

 עילימַאֿפ ,ןאמטלעװ

 עילימַאֿפ ,גרעבסניוו
 ירצה ר"ד גרעבסניוו

 ץילימַאֿפ ,סניבָאר

 191 שטנערב

 .י .נ רעטסעשטַאר

 .א ןדרַא
 ץילימַאֿפ ,רעשיײלֿפ
 ץילימַאֿפ ,ינַאה
 עילימַאֿפ ,רענערב

 ץילימַאֿפ ,קילערַאג
 עילימַאֿפ ,ןַאמטָאר
 יװייל ןאמליג

 ץילימַאֿפ ,ןיקסאב
 עילימַאֿפ ,ײװָאלָאס
 עילימַאֿפ ,ןירעּפלע
 עילימַאֿפ ,ןַאמדלָאג

 ּפיליֿפ ןעזָאר

 עילימַאֿפ ,ןַאמלעגיב
 ּפיליֿפ ןיוועל

 אדירֿפ ןיוועל

 ןַאמיײה ןַאמקילג
 םעס דנַאבזא
 טרעבלַא ןיקריס

 עילימַאֿפ ,וָאקרעב
 סירָאמ ןַאגַאר
 עילימַאֿפ ,רעלדנַאס
 רעזייל יקסוועשטרַאק
 ןטיינ וװָאנרַאס

 ץילימַאֿפ ,גרעבסערַּפ
 עילימַאֿפ ! ,ןאמייה

 ץילימַאֿפ ןַאמצלָאה

 עילימַאֿפ ,ןיקֿפַאר

 עילימַאֿפ ,ןעהָאק
 םעס יקניבזיא

 192 שטנערב

 ,ַאלֿפ ,ימַאימ
 זוָאר סנָארע
 טענראב רעקעב

 לארשי ןייטשנרעב
 האל יקסװָאמַאיניב
 לטָאמ יקסװָאמַאיניב
 סירָאמ םולב

 לַאכיב הטוב
 סלרַאשט גרעבשטַאד
 ןַאמרעה דנַאמייד
 ןימינב ןאמרעקוצ
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 א 0

 = ' ,8 ץנַארקנעזָאר עילימַאֿפ ,וָאקַאלַאמ לטע ןַאמרעקוצ =?
 = ילענ ץיװָאניבַאר ינעֿפ ןיקלַאמ ַאנַא גרעבנעזיא 9
 = קעשזד ץיװָאניבַאר לעומעס סָאמ ןילָאּפ סעגײא 9

 =  ַאינָאס וואנס לעומעס ןילדנעמ | ינימ דנערֿפ
 = ַאנַא ץיװָאמיס סיאול קינשַארַא סלרַאשט ןַאמרוֿפ 9
 = עשוהי רעטכעש עילימַאֿפ ,רעקעּפ יליט שַארוֿפ 9

 = ידייס ןאמקרַאטש עילימַאֿפ ,קַאנרעטסַאּפ לעומעס שַארוֿפ
 = דוד ץרַאװש סקעמ יקסרַאטנעּפ ינעשזד ןוָאטסדַאלג 4
 = ןישזדוי רעלדייס עילימַאֿפ ,ץנַארעמָאּפ אדייא רעזאלג 9
 = סקַאמ ןַאמרעדיײס עילימַאֿפ ,רענזָאֿפ ןַאמרעה ןַאמקילג 5

 = ילַאמ ןָאמָאלָאס עילימַאֿפ ,יקסעװָאּפ האל ןַאמקילג
 = ףסוי ןָאמָאלָאס דוד ץירָאּפ ןיטרַאמ ַאקסירג 5
 = הקבר יבוָאט עילימַאֿפ ,רעטיר ינעֿפ ןַאמסָארג ?
 = סיאול יבוָאט עילימַאֿפ ,יקסניגַאר לארשי ןַאמסָאג 9
 = ּפיליֿפ ףָאגרַאט עילימַאֿפ ,ףָאנעזַאר הכרב יקסנילַא 9
 = אטרעב ףָאגרַאט עילימַאֿפ ,רעּפינש םהרבא יקסנילַאג 9
 = ףסוי ןערוי עילימַאֿפ ,ףָאלדנעש סלרַאשט גרעבנירג 5
 = זוָאר ןַאמסייװ זוָאר ןַאמקנעש ינעֿפ ןַאמלעטג 9
 = רָאדיזיא ןַאמסייװ סקעמ קַארֿפַאלש סלרַאשט ןַאמלעטיג 8
 = ענעה ץיװָאַאי עילימַאֿפ ,לגיס ןָאמײס ןרג 9
 = סירָאמ ץיװָאנַאי ענעה לגיס סירָאמ ןַאמטלַאה 9

 = רעדנַאסקעלַא ןיסַאי עילימַאֿפ ,רעוװליס עניגער שטיװָאקשַא
 = | ַאטסוגוַא טאלברעװליס םעס שטיװָאקשָאי =

 198 שטנערב . .  ןטיינ טַאלברעװליס רָאדיזיא ןַאלּפַאק

 עילימַאֿפ ,ןַאמניײֿפ ןַאמיײה טַאלברעװליס : סירָאמ ןַאמֿפוק 9
 = זוָאר רעלושטלַא םהובַא רעס םירמ לעמאב =
 = עילימַאֿפ ,גרעבנעזייא | בייא רַאלקס עילימַאֿפ ,ייוויל 9

 = עילימַאֿפ ,ןייטסדוג ּפיליֿפ ןַאמגעטס עילימַאֿפ ,סל 9
 = םירבח ,גרעבליכ ארַאלק ןאמגעטס ריַאמ ווָאקול =

 = עילימַאֿפ ,ןַאמלעגעס ַאניל ןידרוס עילימַאֿפ ,יל
 = םירבח ,סיאול לינַאד ןידרוס עילימַאֿפ ,רעביל =
= 

= 

= 2 
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 1111 רער 1111 11 ר ער

 הקבר ּפיר
 עילימַאֿפ ,וװָאנרעשט
 ,ל.ד ָאריּפַאש
 ינעב ףָאסנעה
 עטרבח ,קלָאֿפ
 עילימַאֿפ ,ץיװַארעײמ
 .ַאגלָא ןיירק

 ינערֿפ לַאטסירק
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 ָאיַאהָא ,יטעניסניס
 יג ןַאמֿפָאה

 טייק ןַאמֿפָאה
 ןעב ןַאמלעדינ
 ןעב ירעֿפ

 םעס רעגזוַאֿפ
 ירעמ רענזוַאֿפ
 קעשזד ןאמטור

 .ד ןַאמטור
 ,8 קרַאטס

 ןטיינ ץלָאהנענעט

 ץלַאמ ץלָאהנענעט
 זוָאר ןַאמצטייװ

 רָאדיזיא ןיזַאלַאװ
 עטרבח ןיזַאלַאװ
 ווייד ןיקבַאר

 יסעב ןיקבַאר

 סיאול רעטסנעֿפ
 יסעב רעטסנעֿפ

 ירעה רעלדיֿפ

 סירָאמ רעלדיֿפ
 ינעֿפ רעלדיֿפ

 דערֿפ ןאמשרעג
 ' ץנימ ןַאמשרעג

 ןע ננוםירנַא ב

 גילעז גרעבדלָאג
 רָאדיזיא ץַאק
 ,ר ןוא .שזד וװָאנָארא
 ,ֿמ ןוא .נ ץלָאהנענעט

 יע ןוא .ד ןָאק
 ' זוָאר ןַאמצייוו
 ירעה קַאלָאּפ

 211 שטנערב

 ,שזד .נ ,ליעדגנימרַאֿפ

 ,ב ןייטסריב

 עילימַאֿפ ,להוטס
 עילימַאֿפ ,ןיילב

 עילימַאֿפ ,רעיאב

 עילימַאֿפ ,קוטסלָאג
 עילימַאֿפ ,לקניֿפרַאג

 עילימַאֿפ ,ןייבשרעג

 עילימאֿפ ץראווש

 ץילימַאֿפ ,ןיילק

 עילימַאֿפ ,ןידנַאל

 עילימַאֿפ ,קינבוד
 ןַאנריאוװו

 עילימַאֿפ ,ַאנַאל

 ץילימַאֿפ ,רעלגילֿפ
 ץילימַאֿפ ,קינשיו

 עילימַאֿפ ,סוקניּפ

 עילימַאֿפ ,ןאמרעלק
 עילימַאֿפ ,קינבוד
 עילימַאֿפ ,רענלָאװ
 עילימַאֿפ ,יקסװָארבוד
 עילימַאֿפ ,יקסטעזָאר
 ץילימַאֿפ ,סייוו

 עילימַאֿפ ,טַאלבנייֿפ

 עילימַאֿפ ,יקסוװָארבוד
 עילימַאֿפ ,רעטסנימ

 עילימַאֿפ ,ףָאלסארעוו

 עילימַאֿפ ,שיֿפ
 עילימַאֿפ ,ץטיװָאנכַאי

 ארעס סילכַאר

 ףלאר ןַאמטכיל

 ץילימַאֿפ ,דלעֿפנעדיײװ

 עילימַאֿפ ,ףעש
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 ןעלעה ףָאקימַא

 ןאמרעה ףָאקימַא
 איסרַאמ ןלָאנימַא

 ענייד ןינָארַא
 רָאדיזיא ןינָארַא

 ערעס סילעב

 וָאשזד ַאילעב

 ןילָאּפ דָארָאגָאב
 רָאדיזיא לַאקָאב
 יליל לַאקָאב
 ,ב שטיװָאכורָאב
 יסָאג ןַאמגערב

 ַאדייא ןאמגערב
 בָאקיישזד ןַאמגערב
 רעשרָא ןַאמגערב

 יביל יקסנַאירב
 יליט קורב

 דיווייד ןעהָאק

 ינעשזד ןעהָאק
 סיאול ןעהָאק

 ילַאמ ןעהָאק

 ןילעווע לַאטנערָאק

 ו דור רב בו טד טי
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 = נט וע 1111 רער 11 1 1 ן ע נ ַנ 1 ם ר ג א ב ר 1111 1111 1110 1111 1111 1111 1 1

 = יליט ןַאמזייל ןַאמייס ןײטסדלָאג ןָאעל לַאטנערָאק
 = קייא לַאטנעװעל | ינעֿפ ןײטסדלַאג טרעברעה טנעמייד
 = דערֿפלַא ןיוועל ַאדירֿפ ַאטַאװָאלָאג לטע ןַאמקיד

 = ערעס ןיוועל לעומעס אטַאװָאלָאג אנימ ןַאמקיד
 5 רָאדיזיא ןָאטניװעל = םעס ברַאֿפדלָאג םעס ןָאסרעניד
 = ןרהַא וַאביל : ןיבור ןירָאג אלעב ץערָאװד

 = צזָאר ןַאמביל אדייא ןַאמסעטָאג םעס ץערָאװד
 = םעס ןַאמביל רּתסא ןַאמסָארג יסָאג ןייטסקע
 = ,9 ןקסװָאּפיל ווייד ןָאסירעה סקעמ ןייטסקע

 = ירצה ןָאדנָאל ַאראס סטיװָאקשרעה לָאס ץיװָאלגע
 = ַארַאס ןָאדנָאל רּתסֹא סטיװָאקשרעה ַאדייא ץיװָאלגע

 = םהרבַא קרַאמ יַנְעֿפ סבָאקיישזד סירָאמ רעצטיא
 = אלעב קַאשרַאמ ּפיליֿפ סבָאקיישזד ןאמייה ןיקלע

 = וָאשזד אדעסַאמ דרַאנרעב ןַאמלָארעשז יטייק ןיקלע
 5 סלרַאשט ץטעמ ןעיליל ןַאמלָארעשז סיאול ןיקלע
 = ןיילעדַא ףָארגסטעמ = | ירעה ןעדסַאק סירטיב ןיקלע

 = בייא רעלימ .יסלע ןעטסַאק .קעשוד ןײטסּפע
 = טרעבלַא רעלימ טרעבלַא ןַאמֿפוָאק = םעס ןײטסּפע
 = אנע רעלימ אניל ןַאמֿפוַאק ,מװ רעדעלַאֿפ

 = יסעב רעלימ ינעֿפ ןָאהָאק סירטיב ןיקלע
 = לטע רעלימ רָאדיזיא ןָאהָאק ןישזד ןַאמדלעֿפ
 = אדייא רעלימ יסעב ךיירנרָאק סירָאמ ןאמדלעֿפ

 = סיאול רעלימ ארַאלק ןוסרָאק ןעמייס ןַאמדלעֿפ
 = לָאס רעלימ ירעה ןוסרָאק ןָאעל ןַאמדירֿפ
 = ינעֿפ עדנימ סיסנערֿפ לַאװַאק סקעמ טרעבלעג

 5 ןַאמייה עדנימ בָאקיישזד לַאװָאק | ַארַאס ןָאסעג
 = סיאול יקסנילָא סיאול ץרוק רעיימ יקסנַאליג |

 = ןָאעל ןיקנעּפ ירעה רענשוק סירָאב םָארטסולג
 = רעיימ יקסוקַאּפ ַארָאל רענשוק ַאניל דלָאג
 = ןרהַא ןַאמלרעּפ סיאול רענשוק סקעמ דלָאג
 = םעהערבייא רעטומלרעּפ רָאטקיװ ףָאסַאל רָאדיזיא גרעבדלָאג
 5 דערדלימ רעטומלרעּפ .ב ןַאמזייל רּתסא םורדלָאג

 223 'מונ שטנערב ןוֿפ עוויטוקעזקע
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1101 1111 1111 1111 1111 1 

 ערעס רעטומלרעּפ

 סלרַאשט ןַאסלרעּפ
 זוָאר ןָאסלרעּפ
 עדייא עװָאליּפ

 םעס עװָאליּפ

 ירעה ןידַאר
 זוָאר ןידַאר

 ַאלעב טרָאּפָאּפַאר
 ןטיינ טרָאּפָאּפַאר
 סילושזד רענטַאר
 ןעלעה ןילכייר

 ןעלעה ףיער

 ןעיליל ןיקֿפיר
 דיווייד רעוויר

 - ינימ רעוויר

 יסעב ןעזָאר

 ןילעװע גרעבנעזָאר
 םעס גרעבנעזָאר

 רָאדיזיא ןיבור
 טסוגוַא רעייר
 יֿפָאס .ןָאסלעװיײס

 ןע קנערש
 ,יא סלרַאשט קנערש

 ןטיינ ץרַאװש

 224 שטנערב

 ,לַאק ,סעלעגנַא סָאל
 ץילימַאֿפ ,סדנעס
 ץילימַאֿפ ,ץראװש

 ץעילימַאֿפ ,ןידַאב

 ץילימַאֿפ ,קינזער

 ועננופירנַאב

 ץילימַאֿפ ,ןול
 ווייד ןיבור

 עילימַאֿפ ,ןהָאק
 עילימַאֿפ ,ףָאכיײל

 עילימַאֿפ ,װָאנסַארק
 ץילימַאֿפ ,ינעטרַאּפ
 ןַאמיײה סיליט

 עילימַאֿפ ,ברַאֿפלעמיה
 ימצ ןַאמדירֿפ
 ץילימַאֿפ ,ןיקרָאג

 עילימַאֿפ ,דלָאג

 עילימַאֿפ ,רעגיוו
 עילימַאֿפ ,ןָאסניװעל
 ץילימַאֿפ ,רעברַאֿפ

 ץילימַאֿפ ,גרעבמעל

 ץילימַאֿפ ,דנָאמייד

 עילימַאֿפ ,ץעק
 ץילימַאֿפ ,ןירג
 םִעֵת ןַאמירֿפ

 עילימַאֿפ ,ץרַאװש

 ץילימַאֿפ ,גרעבכָאה
 הנח סעלעזַאמ

 ץילימַאֿפ ,רעגרעוו

 ץילימַאֿפ ,ןָאסלקיימ
 ידייס קַאביר

 יסעב ןעגייק
 ץילימַאֿפ ,יינש

 טור לעקייה

 . צילימַאֿפ ,זוארק
 עילימַאֿפ ,ןייש

 ץילימַאֿפ ,ןיקסירב

 . צילימַאֿפ ,ןילַאמרעה
 עילימַאֿפ ,ןיּפאס
 ץילימַאֿפ ,ןיקטַאלּפ

 עילימַאֿפ ,קַאלָאּפ
 לארשי ןַאמקנייש

 ץילימַאֿפ ,רעטסעל
 ץילימַאֿפ ,דַארגָאניװ
 ץילימַאֿפ ,ןייטשנרעב

 עילימַאֿפ ,ןיבור
 עילימַאֿפ ,טיוועל
 עילימַאֿפ ,לסינ

 עילימַאֿפ ,ווָאקדרָאמ

 228 שטנערב

 ץילימַאֿפ ,וָאצמעינ

 ץילימַאֿפ ,גרעבנייטש
 ץילימַאֿפ ,ץרַאװש

 עילימַאֿפ ,דניקסָאס

 עילימַאֿפ ,ןיווטיל
 ןַאמייה ןיװטיל

  םעס ןהָאק
 .י גרָאעג רעליש

 דרַאנרעב ןיקמע
 ףסוי םוַאבלטייט
 םַאיליװ ּפרַאק

 זוָאר סעב

 ַאנַא ידוָארב
 ינעֿפ ןוַארב
 םַאיליװ קַאינרעשט

 - שילימַאֿפ ,ץרַאװש

 עילימַאֿפ ,וָארעקורד

 224 'מונ שטנערב ןוֿפ עװיטוקעזקע
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 עילימַאֿפ ,דנַאלדירֿפ
 בייא רעלעֿפ
 יסעב קניֿפ
 עינָאס םיובלעג
 עילימַאֿפ .ןַאמטרָאג
 עילימַאֿפ ,לָאדניג
 עילימַאֿפ ,סָארג
 עילימַאֿפ ,רעזייק
 רָאדיזיא ןָאסנינימ
 ערעס ץיװָאביײל

 עילימַאֿפ ,,ןיוועל
 זוָאר לטע

 עילימַאֿפ ,סוקניּפ
 עילימַאֿפ ,ןַאמדייז
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 ,ָאינָאטנַא ןַאס
 ןָאמָאלָאס ץישֿפיל
 ןילָאּפ ץישֿפיל
 קיזייא ייװיל

 ינע ייוויל
 לאומש ןיישנָאס
 היבצ ןיײשנָאס
 קנח ןײשנָאס

 ריַאמ טענרַאב
 .ַא ןָאסדיװיײד

 241 שטנערב

 ןעב קרָאקס
 .ב קרָאקס

 .ר רעלימ

 11 1111 111 1111 1111 111 1111 11 1111 1111 1141 118 1 11 11 1111 1111 1 1111 1 11 1 1111 1 11 111 1 1 11 11 1 רב
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 עילימַאֿפ ,יקסנַאשטול

 ןעננוסירנַאֿב

 .נ ץיװָאמַארבַא

 .ס רעֿפַאל
 יס לעסנע

 יַא ןַאמסָאס
 ,מ גרעבנעשרעה

 יַא ןהָאק
 ,שט שטיװָאקֿפעל

 .װ םוַאבלטייט

 ,ד רעטלַאק
 עילימַאֿפ ,ןענורג
 יא ןַאמיילב

 יביעב לעגַאיס

 עלַאב ץייק

 250 שטנערב
 ,לַאק ,סעלעגנַא-סָאל
 .מ לעמַאז

 םהרבַא ןַאמוינ
 עגיײֿפ ןַאמוינ
 ירעה סילע

 ןטייג ןעמערַאנ
 בָאקיישיײד רעֿפײש

 עילימַאֿפ ,ףָאליּפרַאק
 םַאיליװ םוַאבלּפע

 רעביש ןַאּפשנירג

 הרש ןַאּפשנירג
 ףסוי ןַאּפשנירג

 ,דע רענייוו

 251 שטנערב
 ,לַאק סעלעגנַא-סָאל
 עילימַאֿפ ,סקילעֿפ

 עילימַאֿפ ,ןַאמרעביל
 זוָאר ןָארַאב
 עילימַאֿפ ,רעברַאֿפ

 עילימַאֿפ ,ןַארַאב
 עילימַאֿפ ,קַאמירֿפ
 עילימַאֿפ ,ןיקייכ

 עילימַאֿפ ,גרובזניג
 עילימַאֿפ ,דלַאװדלָאג
 עילימַאֿפ ,ןהָאק
 ףסוי סקַאֿפ
 עילימַאֿפ ,ץנירקַאל
 עילימַאֿפ ,ףָאלרָא
 ינימ ןיװלָאג

 דוד קינזער
 עילימַאֿפ ,ןילרעמ

 עילימַאֿפ ,רעּפוק

 ' ,י ןייטשּפע

 עילימַאֿפ ,ןילער

 ץילימַאֿפ ,ןָאירֿפ

 2517 שטנערב

 דרַאנרעב ןרעטשנעגרָאמ

 לטע ןַאמלָא
 ןָאמָאלַאס ןײטשנײֿפ
 םעס ןייטשרעווליס

 עיֿפָאס ץטיװָאקמירק
 דיווייד גרעבנעזָאר
 ילַאמ קיָאנ
 סירָאמ ןַאמדלָאג

 ןַאמלעז רעװָאלָאקָאס
 יאול טכַאֿפ

 257 'מונ שטנערב ןוֿפ עוויטוקעזקע
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 5 1010 1111 1111 1111 1111 1111 ר 1 ר ן ע נ נ ו ם ר נ ַא ב וו ררדדרצעצצצצרצצב לב 7111 1111 דר

 = סקעמ ןייטשנרעב ינעֿפ ןַאמטיװ םהרבַא םױבלעּפַא
 = רעזייל יקסװָאקלעב | ּפיליֿפ ןַאמכוט ןָאמײס עיבַאס 3
 = דוד רענכערב סלרַאשט סוקרַאמ ,מ ליכ טימס/ =
 = עטנ רענכערב רָאדיזיא לעב גניװריוא יקסעששב =?
 = ףלָאדַא ןַאמקארב ןטיינ ןייטשנרעב ּפיליֿפ שטיװָאקֿפעל 5
 = סירָאמ טנַאילירב בייא יקציװדַאי זוָאר ץַאק 5

 = . צניל רענכערב ארעס דרַאנרעב ןטיינ סָארג
 = עדירֿפ סעשט ףסוי סעלגטוג ּפיליֿפ רעקעב
 = סקַאמ רעלדניֿפ ירעה ןַאמטוג ביא םולב

 = עילימַאֿפ ,ןַאמלעקניֿפ סירָאמ דלעֿפנירג יאול ןָאק =
 = בייא קנערֿפ קיישזד ןַאמצטלָאה ּפיליֿפ ןָאאק +
 = ָאשוד דנעלג סקַאמ ןַאמצטלָאה סירָאב ןייטשדנעמייד =
 = עילימַאֿפ ,יקסיג ַאדיא טַאלַאמ סקַאמ ןַאמלעצ 5
 = . עילימַאֿפ ,קינרעטנַאלג ןעב שטיװָאנעשרעק בייא ןַאמשיֿפ =
 = .עילימַאֿפ ,יקסניװָאלג .װ סיאול םַאיליװ ַאנילַאטפ 9
 = עילימַאֿפ ,,יקסניװָאלג יאול קַאלָאּפ לָאס ןייטשמולב 3

 = ַארָאד גרעבדלָאג םעס גרעבנעזָאר םעס ןַאמדירֿפ
 = ּתור רעבעה לוַאּפ גרעבמַאס ןילָאּפ ןַאמדירֿפ 5

 = ןעלעה רעבעה םעס ןייטס סירָאמ גרעבמָארב
 = עילימַאֿפ ,רעבעה = - םעס לָאטס הרש גרעבמָארבב ?
 = גניווריוא טכעה רָאדיזיא לעגיס ןטיינ גרעבמאס 9
 = גניווריוא ןַאמרעה ןטיינ טַאלטַאמ דורטרעג גרעבמַאס 3

 = .עילימַאֿפ ,שטיװָאנאהַאק סירָאמ קיט ירעה קענָארַא
 = סירָאמ ןייטשגירק ןטיינ רעבעוו בקעי ןַאמלעדע// +
 = עילימַאֿפ ,ןיּפמעק לטע רעסַאװדלָאג לָאס לעגָאֿפ +
 = טרעבלַא גנַאל ַארַאס בולָאג םעס ןאמוינ/ =

 = עניל ןיוועל רָאדיזיא שטיװָאנַאמיש גניווריוא ןַאמשיֿפ
 = ןטיינ סוראזַאל בייא ןאמלעקעב יסעב ןייטשולב =

 = סקַאמ וַאדנַאל רּתסֹא יקסװָאטרַאװ 3
 = לָאס רעגיצּפייל = | 265 שטנערב דרַאנרעב ץַאק 53
 = עילימַאֿפ ,,ןיוועל עילימַאֿפ ,רעדנַאסקעלַא םעס ןייטסרעװליס = פ
 = עילימַאֿפ ,רעבעגטַאר | ָאשוד דלָאנרַא יבייא לעקנערֿפ 3
 = בָאקיישזד סקַאס עילימַאֿפ ,לעדנַאב סירָאמ ןַאיֿפַס 5

 = 265 'מונ שטנערב ןוֿפ עויטוקעזקע

 ווו וטטטפעטעטטטעע(טוטטרטוטטטאטטטטאטרטטרטטבדרר
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 11 וו 1111 1 11 ר 111 111 ר

 עילימַאֿפ ,ילרַאש
 עילימַאֿפ ,קַאװש
 ףלָאװ שואוועס

 םאיליװ גלַאטס
 לָאס קאווש
 ,ק יאול רעקַאװ

 טרעבלַא ןַאמס5

 חנ עלרעּפ

 יגדיס דלעֿפײר

 ץילימַאֿפ ,קערוש

 עילימַאֿפ ,רעטלָאװ
 עילימַאֿפ ,יקצרָאװ

 עילימַאֿפ ,רעניוו
 .י ץלַאז

 261 שטנערב

 אקעבער יקסֿפָארַא
 ירעה ןאמרעב

 .עניל ןאמרעב
 אנַא יקסנַאדגַאב
 ירעמ ןוָארב

 ָאשזד ןאמרוב

 . ןאיל ןייטסנרעב
 םעהערבייא רענכָאב

 .זוָאר רענכַאב

 ַארַאלק ןַאמטָארב
 1111 11 1111 1111 1 1 3411 1131 1111 11 11 1111 11 1111 1111 11 בדבר 1 11 1 פו 1 דר 11

 "רו 1110 11 1111 111 1

 ץילימאֿפ ,שטיוועלומש

 ץילימַאֿפ ,דלעֿפסנַאמ

 ןיבַאשזדנעב שטיװָאקסַאנ

 ץילימַאֿפ ,קלעדאלקא

 עילימַאֿפ ,שטיװָאניבַאר

 עילימַאֿפ ,שטיװָאניבאר

 .דיווייד .ׁשְטיװָאקרעב

 ןע ננוסירנַא ב

 ,ה סירָאמ ןהָאק

 ערעס ןהָאק

 ןַאמײה ןהָאק
 טצנ ןַאמלעטע

 סיאול רעטסוי
 ירעה סקַאֿפ

 דערֿפ ןַאמדעירֿפ

 יקעב ןַאמדעירֿפ
 ירעמ ןעדלָאג

 ירעה רענרעג

 ינימ ןײטסדלָאג
 ירעמ דלָאג

 ַאנַא ןָאסענעג
 דיווייד סעה

 יֿפָאס ןַאמטכעה

 בָאקיישזד סטיװָאנאטסַאק

 סידעלג סטיװָאנַאטסַאק

 יֵליִל ןיווירק

 ןעב גניק

 ןטיינ ןַאלּפָאק
 ירעה קַאטסמורק

 ןילָאּפ קאטסמורק
 ירעמ יצק

 ךורטרעג ןרָאק
 רּתסא טרעּפיל
 .ּפ לעומעס װָאלי
 ןעב רענרעל

 יסָצב ןַאמרעביל
 ַאלָאל םעסגנעל

 דרַאנרעב ןיישדנומ
 זוָאר ןיישדנומ

 ןטיינ יקסװעלָאגַאמ
 ישטרַא ןיקסעמ

 ינעֿפ ןירעמ

 סקַאמ ןַאמקרַאמ
 עיווליס ןאמקרַאמ
 םאיליװ טעמענ

 ןַאמרָאנ ןעמוינ

 לָאס ווָארעזָא
 ארָאד וװָארעזָא

 סירָאמ יקסוועשטניּפ

 ןָאמָאלַאס יקניסַאּפ

 דראנָאעל סיעּפ

 ןאמרעה לוַאּפ

 ָאיל יָאבַאר
 גניוריוא ןעזָאר

 ַאנַא ןזָאר
 םעהערבייא יקצינזער

 ןטייג הטָאר
 עדלעז דלעֿפנעזַאר
 טרעברעה ךייר
 םעס דלַאװצרַאװש

 אנא דלַאװצרַאװש

 סעזָאמ רעטכעש

 ינעשזד רעטכעש

 212 שטנערב

 עילימַאֿפ ,גרעבלעֿפ
 עילימַאֿפ ,ץיװָארעּפלא

 עילימַאֿפ ,קינלָאקס

 עילימַאֿפ ,ןַאמדירֿפ
 םעס רעקסֿפַאל

 עילימַאֿפ ,ןירָאז
 עילימַאֿפ ,ָאריּפַאש

 עילימַאֿפ ,ןַאמלימ
 עילימַאֿפ ,ףרָאדלעגנעב

 .267 'מֹונ .שטנערב ןוֿפ עוויטוקעזקע
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 ו 1111 1111 1171 ר 1

 ץילימַאֿפ ,,יקסניבוד

 ץילימַאֿפ ,ףָאגָאר

 עילימַאֿפ ,לעגוקו
 ירעה סבָאקיישזד
 עילימַאֿפ ,שטיװַאר

 סירָאמ יקסוװָאנאשזד

 ץילימַאֿפ ,שטיז
 ןרהא יקסערב
 עילימַאֿפ ,ץיניד

 ארָאד ןוא םעס ןָאד

 רָאדיזיא ןַאלּפַאק

 212 שטנערב

 ץילימַאֿפ ,דלָאג
 ץדיא ןיראז

 עילימַאֿפ ,קינלָאקס |
 עילימַאֿפ ,ןַאמיז

 ךענעה ץיװָאבוקַאי
 עשטיא ןַאלּפַאק
 סיאול שטיוואר
 עילימַאֿפ ,ץינוצ

 עילימַאֿפ ,ףָאגָאר

 װ
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 ץילימַאֿפ ,ןַאמרענייֿפ

 עילימַאֿפ ,שטיװָאכורָאב

 שודרָאשזד גרעבסגינעק

 ץילימַאֿפ ,ץיװָארעּפלַא
 ,ל ןוא .ס יקסניבור
 .י ןוא .א יקסניבור

 ןעננוסירגַאב
 ץילימַאֿפ ,קַאװטיל

 עילימַאֿפ ,ןימלימ

 ץילימַאֿפ ,ןאמרענייֿפ
 עילימַאֿפ ,ןַאמלוש

 ץילימַאֿפ ,ץיװָאניבאר
 ינרַאב ןאמביל

 ץילימַאֿפ ,יקסנילקסַאּפ
 סיאול רעגניס

 צילימַאֿפ ,שטיז
 םעס יקסֿפַאל

 רָאדיזיא דלעֿפנרָאק
 עילימַאֿפ ,ָאריּפאש
 םירבח ןיוועל

 עדירֿפ רעגניצ
 עילימַאֿפ ,גרעבנעדלַאג
 ןטיינ רעסעלג

 עילימַאֿפ ,ץיוורוה

 עילימַאֿפ ,סעלקניא
 / ןעב דלעֿפנײװ
 קעשזד רעלקניב
 הרש יקסערב

 עילימַאּפ ,ץראווש

 עילימַאֿפ ,יקסֿפעשערעש
 ץעילימַאֿפ ,לגוק
 לטצ סָארג
 רּתסא ןַאמרוש

 ץילימֲאֿפ ,ביורטנייוו
 ץילימַאֿפ ,גנילריוטס
 עדייא רעלסקעוו
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 277 שטנערב

 עילימַאֿפ ,קיטסרַאּפַאנ
 ,י ןייטשנערוב
 עילימַאֿפ ,טאלבנעזָאר
 עילימַאֿפ ,ןאמלעג

 עילימַאֿפ ,ןַאמלעקעב
 עילימאֿפ ,רעדיינש
 ץילימַאֿפ ,ןירָאסנַארא

 214 שטנערב

 .ָאמ סיאול .טס
 ווייד דראהרעבע

 עילימַאֿפ ,ץיווענאמ

 עילימַאֿפ ,ןַאגרָאמ
 עילימַאֿפ ,ןיײטשנוַארב
 עילימַאֿפ ,רענסַארק

 עילימַאֿפ ,דלעֿפנעש

 עילימַאֿפ ,גרעבדלָאג
 עילימַאֿפ ,דראהרעבע
 ץילימַאֿפ ,גרעבנעזָאר

 ץילימַאֿפ ,ףיז
 עילימַאֿפ ,ןַאלּפַאק
 עילימַאֿפ ,רָאזנעשרעג
 ץילימַאֿפ ,קוק

 עילימַאֿפ ,סרעדנאס
 ַארָאד ןאמרעווליס

 277 שטנערב

 רענרעל ּפיליֿפ

 .272 'מונ שטנערב ןוֿפ עויטוקעזקע
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 ן ע נ נ ן ם : ר נ ַא ב לורווו 11 ווו11רורולרררול

 ילַאס ןוא םעס ןַאמטייר / ןעהַאק ביײא 9
 .ח ןוא .ב רעדלוש סייװ ןַאמרעה 2
 אלעב סיטלָאּפ סײװ ןַאמרעה 9
 סירָאמ סיטלָאּפ דנָאמגיס .ס = 9
 עדייא סעלַאװ =
 ןעלעה רעקצוס | 218 שטנערב 3

 דערדלימ רעגרעב עילימַאֿפ ,ידער 9
 לרעּפ ןַאמלסעק עילימַאֿפ ,ןײטשדלָאג

 ,8 ןוא .א ןַאמלסעק ןַאמרעה ץרַאװש 9
 יטעב ןַאמלסעק עילימַאֿפ ,ןיסענעג 8
 םעס ךָאה עילימַאֿפ ,גניליש =?
 הקבר ןַאמטיַאל עילימַאֿפ ,רעגניס 9
 זוָאר רעּפעט עילימַאֿפ ,רעלדַאטס 9

 .ר .ה ץיװָאלעדנעמ עילימַאֿפ ,ץטיװָאנל
 עילימַאֿפ ,דלעֿפנעזָאה פ
 299 שטנערב עילימַאֿפ ,ןַאמײטס 3
 .ס רעשיֿפ .ד יקסוָאקנַא 5

 עילימַאֿפ ,קַאבולק עילימַאֿפ ,קיניװטָאב 5
 עילימַאֿפ ,ןַארעמ עילימַאֿפ ,ןַאמָאר

 עילימַאֿפ ,רעטעב עילימַאֿפ ,ןָאסלעקיע +
 ץילימַאֿפ ,סריּפ םעס װָאלסַאשד 9

 עילימַאֿפ ,ץישֿפיל עילימַאֿפ ,רעליש
 עילימַאֿפ ,לקניֿפ .8 גרעבנעזָאה 9
 עילימַאֿפ ,רעש = - עילימַאֿפ ,ורוטנעצ 3

 עילימַאֿפ ,ןַארעמ עילימַאֿפ ,יקצטעװַארק
 עילימַאֿפ ,דנַארב 9
 302 שטנערב עילימַאֿפ ,לעדי 3
 ינימ יקסװָאקַאשזד = | עילימַאֿפ ,רָאנעג =
 ַאנַא רעצלעס עילימַאֿפ ,קָאטשנײװ 59
 עילימַאֿפ ,ץרַאװש =
 עילימַאֿפ ,ןייטשבור 279 שטנערב +=
 עילימַאֿפ ,רעטכיל י וַאלב 3
 קעשזד ןַאמדירֿפ יֿפָאס שטיװָארעדנעס 3
 עילימַאֿפ ,םיובלטייט ,ל ןוא .א רעֿפֿפ ?

1111 1111 1111 111 
== 

 עילימַאֿפ ,סעדַאמַאמ
 סיֿפעי ןַאמשריוה
 עילימַאֿפ ,רעדיינש

 עילימַאֿפ ,רעֿפריױס
 עילימַאֿפ ,ןַאמריוב

 ינעֿפ רעברַאֿפ

 עילימַאֿפ ,לָאקָאס
 עילימַאֿפ ,יקסנעדור
 סלרַאשט ץרַאװש
 עילימַאֿפ ,ץיװָאלסַאי
 .שזד ,ףארָאנָאג

 קעשזד רעדיינש

 קעשזד רעדנש

 .ד ןַאמסייוו

 עילימַאֿפ ,סישעלעב
 .י ןַאמֿפיש

 עילימַאֿפ ,טיּפוק
 עילימַאֿפ ,רעב |

 עילימַאֿפ ,ןזַאר

 עקעב ןַאמרעביל

 307 שטנערב

 עילימַאֿפ ,ןייטשנירג
 עילימַאֿפ ,ןַאמטלַא

 עילימַאֿפ ,ןיוועל

 עילימַאֿפ ,קָאלג
 עילימַאֿפ ,פַאנ

 עילימַאֿפ ,רָאש
 עילימַאֿפ ,ןַאּפשנירג
 ץילימַאֿפ ,ןיברוג
 עילימַאֿפ ,גרעבנייוו

 עילימַאֿפ ,ןַאמרעקעװ

 . צילימַאֿפ ,רעזייר
 עילימַאֿפ :ןַאמרעקוצ

 317 'מונ שטנערב ןוֿפ עויטוקעזקע
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 ףרר ורע 1111 1111 1111 1313 1111 117
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 ראד ווו עו 011 ווו 11 111 1118 11 1 18 1 בו עבד 1 11 1 1 בו 11 1111 1 1 11 דו 1 דוד 1 בו 1 וו דר ר

 עילימַאֿפ ,לָאנעבַא
 עילימַאֿפ ,ןיילק

 עילימַאֿפ ,רעּפוג

 ריימ דנָאמיײד

 עילימַאֿפ ,ןַאמקילרע

 עילימַאֿפ ,ןיקָא
 ץילימַאֿפ ,םיובלע

 עילימַאֿפ ,רעזייר
 עילימַאֿפ ,ןַאמֿפָאה
 - ֿצילימַאֿפ ,לעט

 ץילימַאֿפ .ס יקסניזינ
 עילימַאֿפ .א יקסניזינ -

 עילימַאֿפ ,ןיזינ

 עילימַאֿפ ,ןאמרעדוג
 עילימַאֿפ ,יקסוװעשטניּפ
 .ס ןַאמבוַאל

 ץילימַאֿפ ,םוַאבנייב

 עילימַאֿפ ,ןַאמרעמיז

 עילימַאֿפ ,יקסוועשטניּפ
 ץילימַאֿפ ,ןעזָאר

 317 שטנערב

 . רּתסא קנַאלב

 םהרבא רעגרעב

 ןָאעל שיגיב

 . סיאול קָאבנעװיב
  ילַאמ ץיװָאכורָאב
 ןיבור אדוב
 ינעשזד װַאלַאק

 םאיליװ רָאטנַאק
 סילושזד ןעהָאק

 ףעזָאשזד ןעהָאק
 ןַאמרעה ןעהָאק
 סקעמ ףָאלעד
 םַאיליװ ףָאלעד
 ףעזָאשזד ןיקרָאװד

 דיווייד רעלײֿפ
 ןטיינ ןיײטשניײֿפ
 סירָאמ לַאטנעדײֿפ
 ינעב ןיקשיֿפ

 בייא ןַאמרוֿפ .+
 ַאמעט טוהרעגניֿפ
 דראנרעב רעברעג

 ןימַאשזדנעב ןײטסדלָאג
 ירעה ןײטסדלָאג

 ןעננוסםירנַא ב

 סירָאמ גרעבנורג

 סירָאמ ץנאלג
 םעס ןורג

 ןעמייה ןַאמרוג
 ּפיליֿפ ַאדָאגָאּפ
 ַאעל סיװַאּפ
 סקעלַא רעצטיר
 ּפיליֿפ יבור
 סקעמ ןיישנעזָאר

 ןַאמייה ָאריּפאש

 ירעה גרעבצלאז
 ןימַאשזדנעב ןייטשלעמאז
 סיאול ןַאמלגיּפש
 . םָאקיישזד ןַאמייװש
 וָאשזד סקַאס
 סירָאמ ףָארַאס

 ןטיינ רעֿפײש

 קעשזד ןאמכוש
 םעס גרעבצרַאװש

 קעשזד ןַאמייס
 ןעב רעווליס

 סירָאמ קינעקוז
 ינדיס יקציריוו
 טענרַאב דואוו
 םעס ביורטנייוו

 אנע ביורטנייוו
 .- ןעמייס ןַאמרעסַאװ
 סירָאב סענייוו

 ירעה טֿפַאהגיײװ

 בָאקיישזד םואבנגייווצ
 םעס שריוה

 דיווייד ךָאה
 ןטיינ שריוק

 עינָאס שריוק
 םעהערבייא שריוק

 סקעמ ָאלָאק
 ייר ָאלָאק
 סאילע לצנערק
 רָאדיזיא גניק

 ָאקרעב לענק
 ףעזָאשזד יוויל
 ןעמייה ןיוװעל

 ןימעשזדנעב ןיוועל !

 ןעלעה יטעל
 קעשזד סוקרַאמ
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 בייא לעשטימ

 רעטסע לעשטימי
 רָאדיזיא ץיװָאקסָאמ

 יִעֹמ ץיװָאקסָאמ
 סקעלַא דומַאלַאמ
 סיווייד םוַאבלעדנַאמ

 סירָאמ קינלעמ

 סירָאמ ןעּפעמ
 סירָאמ םואבסונ

 ּפיליֿפ אטַאדַאנ
 גניווריוא שטיװרָאנ

 דיווייד םיײהנעּפָא

 322 שטנערב

 לטע ןײטסלָא
 דרַאנָאעל רעשוטלא
 ינעֿפ רעשוטלַא
 םַאיליװ ןָאסרעדנא

 זוָאר ןָאסרעדנַא

 סירַאמ דָארלסלַא
 יסעב ןָאסרעדנא

 לרַאק רוֿפלַאב

 עינָאס ןאמרעב
 לבייט רעדיב

 אדייא םואבנריב
 סעזָאמ סייוויילב
 אנע סייוויילב
 שזדרָאשזד יקסטַאלַאב

 סידעלג יקסטַאלאב
 איווליס יקסֿפָארַאב
 ארָאד ןוארב
 םַאיליװ קַאלב
 ינעשזד ןָאטרַאק

 סיאול קַאסָאק
 רּתסא קַאסָאק

 עינַאס ןיקיַאשט
 וָאשזד רעװָאנרַאשט

 ערעס ןעהָאק
 ןילָאּפ דָאמָאק
 אינַאמ רעּפוק
 רָאדיזיא ןיירק

 | רּתסא ַאקוק
 ילַאמ ןײטסרעּפוק
 דורטרעג םוַאד
 יסעב שטיוד
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 1111 1111 1111 1111 רב ר ר

 ןעמייה ןאמסערד
 םעהערבייא סוֿפלע
 ץיווליס סוֿפלע
 זוָאר ץיװָאלע

 ירעשזד רעיימלעגנע
 אניגער רעיימלעגנע

 ַאדירֿפ ןיקלע
 ירעה ןַאמלע
 לצעומעס דלָאגשיֿפ

 סקעמ דלָאגשיֿפ
 יסעב ןאמרָאֿפ
 אטרעב קנַארֿפ
 .ה סָאלגנעוַארֿפ
 .ג סַאלגנעוַארֿפ

 ערעס דירֿפ

 בייא ןאמדירֿפ

 ַאיליס ןַאמדירֿפ
 סירָאמ ןַאמדירֿפ
 סירָאמ לעגָאֿפ

 יטייק לעגָאֿפ
 יסעט ןינעג

 סקעמ רעלעג

 ןַאמרעה ןַאמלעג
 ןטיינ ןַאמלעדנעג
 וָאמ רענעג

 איווליס רענעג
 סירטיב רעזנעג

 ןילָאּפ ןַאמליג

 יטעב ןוָאטסדַאלג

 ןע ננוסירנַא ב

 רעיימ גרעבדלָאג
 קעשזד ןַאמדלָאג
 סירָאב ןײטסדלָאג
 טרעבלַא ףָאלָאג
 לריוּפ סָאבמָאג
 ּפיליֿפ ןַאמדוג

 ןָאמָאלאס ןַאמדוג
 רּתסא רוג

 איליס ןַאדרָאג

 אויר ןָאדרָאג
 סקעמ רעבערג
 אדייא ןירג

 בייא דלַאװנירג
 ּפיליֿפ גרעבנירג
 םעס ןעדָארג
 ןיבור ןַאמסָארג

 ארעװ ןַאמסָארג

 ַארַאס וואטסוג
 ןאמייה ןיוורעג
 טור ןַאמטוג

 לעומעס רעבייה
 אוויא רעבייה

 ַאיליס ןרעּפלַאה
 ןטיינ ןרעּפלאה

 יֿפָאס ןרעּפלאה

 ינעֿפ דנַאֿפלעה
 ןיבור ךָאה

 ןעלעה ןַאמלָאה
 רעיימ ןרָאה

 אלעב ץיװָאקסטיא
 סילושזד סומראשזד

 אניל סומראשזד
 ןימאשזדנעב יקסטיווַאס
 .ַא טָאלרַאש לישטַאֿפס
 סירָאמ ץיוועלורס

 יסָאג ןייטס

 לעומעס ןרעטש
 ינעֿפ לָאטס

 לעומעס םָארטס
 יביל םָארטס
 רּתסא גרעבסוַארטס
 טידיא רעדיווס
 ץרֿפיש ןאמקנייש

 גניוריוא ץלוש
 זוָאר ילאש

 ַאנָע ןיקסוז
 טערַאגראמ געט

 ינעֿפ רָאלײט

 דיווייד רענרָאט
 יֿפָאס רענרָאט

 םעירימ יקצערוי

 לָאס  דרַאגניײװ
 רעיימ סייוו

 רָאדיזיא גרעבסייוו

 ףעזָאשזד סקלעוו
 אנע סקלעוו
 סקעלא טיי

 ירָאמ סקליוו

 101 1111 1111 1111 111 11 111 ר

 םעהערבייא רעלדנעה ידייס קילג לדייז סקליוו
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 לו 1111 1117

 בָאקיישזד קיניװ
 ינעשזד קיניװ
 סיאול זייוו

 אוויר זייוו

 ילַאמ ףלואוו
 ערעס יקסלָאװ

 ןישזד ךַארַאװ

 םעהערבייא יקסעלאז

 ןילָאּפ יקסעלאז
 ינעֿפ ןיקלאז

 אטרַאמ ללַאז
 וָאשזד סיז

 סירָאמ ןאמלעדנעג
 לטצ ןַאמלעדנעג

 סיאול ףָאקרַאטס

 ַארַאלק סוקניּפ

 יליט יקסלָאדָאּפ
 רּתסֹא יקסװָאקַאר
 ןַאמרָאנ שטיװַאר

 ילַאמ שטיװַאר .

 םעהערבייא קַאביר
 אניל רעמָאר

 ירעה ןעזָאר

 אדייא ןעזָאר

 איליס גרעבנעזָאר
 רּתסא ץנַארקנעזָאר
 ינָעֿפ לַאטנעזָאר

 ּפיליֿפ לאטנעזָאר !
 סירָאמ קינדור

 יֿפָאס קינדור ||
 זוָאר ןעווור
 ירעה ףָאלָאס

 ליל ףָאלָאס

 רָאדיזיא ןַאמצלַאז
 איליס ןידָארַאמַאס
 ּפיליֿפ יקסירַאס

 ןימַאשזדנעב םעלש
 ַארָאלֿפ םעלש
 ארעס רעדיינש

 לצומעס רעיירש
 סקעמ ץראווש
 דערֿפלַא ןאמייס
 ןָאמ ןילרעס

 טידיא ךליֿפניײש

 אזיל ָאריּפַאש

 ןעגנוסירנַאב

 יץֿפ יקסטַאש
 ידייס ןימעש

 םאירימ ןיוועש

 ירנעה ףָאמיש

 יסעשזד רעלדניש
 יטצנ קורברעװליס

 אטרעב רעלדניס

 ןאמרעה רעגניס

 סיאול רעגניס
 םעהערבייא קינלָאקס

 ץרעס קינלָאקס

 ןַאמרעב ףָאקיּפַאלס
 ַאנע ףָאקיּפַאלס
 סירָאמ ָאקַאּפעלס

 זוָאר ףָאקאּפעלס

 גניווריוא ףָאקַאּפילס
 זוָאר ףָאקַאפילס
 דערדלימ ץולס

 ינעשזד טימס

 ירעה גרעבטימס
 יסול גרעבטימס

 ןעיליל ןירָאס

 זוָאר יקסנימַאק
 ינעשזד ןַאלּפַאק

 אנעל ןעלרַאק

 ףעזָאשזד סַאק
 ירעמ סָאק
 לעַארזיא סָאק

 ערעס סַאק
 ירעמ סַאק

 טענַא טנעק
 ןימאשזדנעב רעגילק

 ןאמרעה ץערָאק
 ןעיליל יקסװָאקטַאק
 ןעמייה רעמערק
 ָאעל רעמערק
 רּתסֹא רעמערק

 ערעס װָאנסַארק
 ינעֿפ ווָאנסארק

 סלרַאשט יקציווארק

 סקעלַא ןיקלָאק
 רָאדיזיא ץַאק
 אנע יוויל
 ארעוו ןיַאל

 ןילעָאי ןיוועל
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 אניל ןיוועל

 אניז ןיוועל

 אקעבער יוויל

 אשימ ןַאמביל
 ארָאד ץושּפיל
 יסלע ץישּפיל

 סלרַאשט ץיװָאטיל

 ןעלעה ץיװָאטיל

 טעלָאײװ ןיל
 רַאקסָא סידנעל

 בָאקיישזד ָאדנאל

 .ל ינעֿפ ץישּפיל

 רָאדיזיא רעלקעמ
 אוויר סילוגראמ
 ןָאמַאלאס סילוגרַאמ

 אינָאס סילוגרַאמ

 זוָאר רעזיימ
 אניגער קינלעמ

 ןימאשזדנעב רעלימ

 יליל רעלימ

 לטצ רעלימ
 םעהערבייא קינשטומ

 ןעלעה קינשטומ

 לצרעה ןייטסלימ

 אטעי ןעזונ
 ינעֿפ רַאֿפ

 ילַאמ לאקסַאּפ
 רָאטקיװ ןיקסעּפ

 סקעמ סוקניפ

 ןישזד רעװַאדלָאמ
 אטרעב טאלבסנדייה
 ,ּפ יפאז

 .ד רעזניּפ

 ינעֿפ יקסװָאנַאי
 םאירימ ןאמלעגעב
 דנַאמייר רעגיז

 גניווריוא ט'ארטס
 סירטיב ןַאדרָאג

 ,מ ףָאלָאד
 יסעב ן;;מֿפיש

 לבייל "ענייוו
 רּתסא רעמיײרֿפ
 אנעה רענכעש
 טור װַארַאש

 אלעב רעטסענק
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 ירעמ ןַאמלָאװ

 עינָאס ץיװָאנָארַא
 לחר גרעבנייוו

 יליל ןעהָאק
 לגייֿפ ןידוי
 ינדיס ןיקלוג

 עילימַאֿפ ,ןעיטסנערעב , עילימַאֿפ ,ןַאמלומ
 עילימַאֿפ ,ןעיטסנערעב עילימַאֿפ ,ןַאמרעלָאטס

 עילימַאֿפ ,ןעיטסנערעב ץילימַאֿפ ,לָאקָאס
 עילימַאֿפ ,גנירביב עילימַאֿפ ,ןייטשנייר
 עילימַאֿפ ,ןַאמרעיב עילימַאֿפ ,ץראװש
 .מ רעגניב עילימַאֿפ ,רעלטָאק

 .י םיובנריב עילימַאֿפ ,רעֿפרעס ַארָאד ןיקלוג
 .ס רעטיב יקעב ןַאמרעװליס עדלעז ןיוועל
 .ס רעטיב רָאדיזיא שטיװָאקסָאמ ארָאד

 ,ס יקסניזַארב ינימ יקסוװָאקַאִי

 ,ל ןַאמגערב עילימַאֿפ ,ןײטשגנָאי 327 שטנערב

 עילימַאֿפ ,ןוַארב עילימַאֿפ ,רעקָאט בקעי לעמַאק
 .ה ווָאליּפרַאק עילימַאֿפ ,,ןייטשביר ירעה רַאטס

 ,זד ןיטסרוב ץילימַאֿפ ,קינוט ןעלעה ןייטשנרעב
 .כ סעסנַאשט עילימַאֿפ ,ןַאמלָאװ בקעי ןאמדלָאג

 עילימאֿפ ,אטסכיס
 עילימַאֿפ ,ארטסיס

 רָאדיזיא יקסנישטור

 אראלק יקסָארֿפ

 .מ װָאנאזאשט

 .זד ןָארטיס
 ,ב ןעהָאק עמיס ןיקלַאמ ףסוי סקַאֿפ

 .ב ןעהָאק עילימַאֿפ ,ןַאמזַאלג םעס ןַאלּפַאק
 .צ ןעהָאק עילימַאֿפ ,ןַאמדירֿפ דוד ביורט
 .זד ןעהָאק זוָאר שטיװָאמַארבַא בקעי קַארַאט
 .װ ןעהָאק עילימַאֿפ ,ןַאמרעּפוק ריאמ ףָאדיינ
 .ג ןהָאק ףסוי ,רעלצינש יליט ףָאדיינ
 .י ןהָאק עילימַאֿפ ,גנילרעטס דורטרעג יסנעלַאװ
 ,מ יקסלָאדלָאק עילימַאֿפ ,ןַאמרעסַאװ ַארָאד שַאב
 .מ ןילָאק ץילימַאֿפ ,טיֿפוק ַאנַא שריה
 .י טײמַאק עילימַאֿפ ,ץיװָאנַאל ארַאלק גרעבנעזייא

 ץילימַאֿפ ,סיווייד עילימַאֿפ ,רעּפוק אטעי ןאגאק

 ,מ רעטניד לרַאק ,קלע ינימ ןעהָאק
 .ד רעגיא .ס ןוא .ע ץרַאװש ןאד יקסווענשיוו

 יא רעגיא .ש יקסװַאלס

 .י רעגיא .ש קינדָאגרַאט 382 שטנערב

 .ש טרעבע | עילימַאֿפ ,דומַאלַאמ
 .א ןייטשנעסייא 400 שטנערב עילימַאֿפ ,גרעבסַארטס
 .ב סָאֿפ עילימַאֿפ ,ןַאסמַארבַא עילימַאֿפ ,ןַאמזולג

 עילימַאֿפ ,ןַאמרעײֿפ עילימַאֿפ ,רעלדא
 .ל ןײטשדלעֿפ עילימַאֿפ ,,םיובלעּפַא

 עילימַאֿפ ,רעטצנעֿפ עילימַאֿפ ,ץיװעירָא עדייא ןַאמוינ
 .י ןיײֿפ ץילימאֿפ ,ןאנרַא עילימַאֿפ ,ןאמרעב

 ,מ ןייֿפ .ג ןַארא + צילימַאֿפ ,ןַאמדירֿפ

 עילימאֿפ ,רעמַאלֿפ עילימַאֿפ ,ףָאנַארא עילימַאֿפ ,סעדומרַאמ
 עילימַאֿפ ,ןַאמשיֿפ ץילימַאֿפ ,לעבוסָא ץילימַאֿפ ,יקסנעדנער
 עילימַאֿפ ,ןאמרָאֿפ ץילימַאֿפ ,רעייב - סירָאמ ןאמטֿפירש

 ץילימַאֿפ ,ןרעטשדיירֿפ / .פ רעגרעב עילימַאֿפ ,רעדיינש
 עילימַאֿפ ,גרעבגעטכארט

 עילימַאֿפ ,יקסװָאקוג
 עילימַאֿפ ,ץרַאװש
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 ,מ ןַאמדירֿפ
 !ס רעלדנאהטכורֿפ
 .ַא יליסוֿפ

 .מ רעניבעג
 ,ל דנָאֿפלעג
 .ל ןַאמטנעג

 יע רעברעג

 .מ רעברעג
 .מ ןָאסבעג

 .ד רעטַאלג

 .} דלָאג
 .ד גרעבדלָאג
 א גרעבדלָאג
 יוד גרעבדלָאג
 יזד יקסניטסָאד

 .מ בעילטָאג

 .ב ןירג

 .ג ןירג
 .ל גרעבנירג

 .ַא דלעֿפסָארג
 ,ּפ קילערָאג
 ,8 ַארוג

 ,ּפ ָאנירָאמסוג
 ,ס ןייטשטוג
 .ב ןרעּפלַאה

 .ל ןירעּפלַאה
 ,מ ןרעּפלַאה

 .ה רעמַאה

 ,ה סידרַאה
 ,ר סידרַאה

 ,מ ןָאטירַאה

 ,ק ןַאמלעה
 יג רעזױהכָאה
 .ה רעזױהכָאה

 ,ּפ ןַאמֿפָאה
 .ה גינָאה
 ,ּפ רָאנָאה
 ,ס טילַארסיא

 ,ק יֿפַאי

 .ע רַאגַאק
 ,שט יקסװָאבלַאק |

 .נ יקסטענעמַאק
 ,ג ץטיװָאנַאסַאק

 .ס ןַאלּפַאק
 .ע ןַאװסַאק

 ןעננוםירנַא ב

 ,ב ץטַאק

 .ה רעלעק

 .מ רענרעק
 .ּפ קריוק

 .ַא רענשריק

 ,ה קינטיק

 .װ רעגילק
 .ד רענודרָאק

 .ה ןרָאק

 יס ןרָאק
 ,מ רעמיירק
 .ר רעמיירק

 קינָארק עטרבח
 .ַא ץטיווארק
 ,ב ןָאמגורק
 ,8 סינוק

 .ר ץטנוק

 .ַא ןעדמַאל
 .} וַאדנַאל

 .וװ וַאדנַאל

 .שזד וַאדנַאל
 .ג ץטיװָאקֿפעל
 .י ןַאמרעל
 יא רענרעל
 .װ ןיוועל
 ,ס ןיאול
 יא ןאמרעביל
 .ג ץטישֿפיל

 ,ל ןעדניל
 .א רעדניל

 .װ ןַאמטיל
 .פ ןיגָאל
 .ל װָאקול

 .מ גיטסול
 .א סילכַאמ
 ,ר סיליכַאמ
 ' .װ ןָאסדיגַאמ
 ,ל ןַאמלעיימ
 ,ס ץטיװָאקרַאמ
 ,ס ץטיװָאקרַאמ
 .ד סיהטַאמ
 .ל דוָאמ
 .ז דוָאמ
 .ר ןַאמרעקַאנעמ

 י ןַאמרעקַאנעמ
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 יוד לעטסעמ
 .שט ףָארעײמ

 .ַא רעלימ
 ,מ רעלימ
 .זד רעלימ

 .מ קירדומ
 .ל רעװָאנ

 י .מ ןעקלָא
 ..ּפ ווָאנַאלָא

 . יֿמ ףָאניסָא
 .ב קושילָאּפ
 ,ה רעגַארּפ
 .ּפ ץטיװָאניבַאר

 ,8 סילכַאר
 .מ סילכַאר

 ,ס סילכַאר

 .י זוָאר
 .א גרעבנעכייר

 .זד ןָאסדרַאשטיר
 .נ ץטינּפיר

 ,9 קינלָאר
 .מ ןַאמנעסָאר
 .ה ןעסָאר

 .מ ןַאמנעזָאר -
 .מ ןַאמזָאר
 .מ ןײטשטָאר
 ןיבור עטרבח
 .ד ןיבור
 ,זד ןיבור
 .ג רעלדנַאס
 .ה ָאריּפַאש
 ,ק .ַאייקסניש
 ,זד ןייטשפיילש
 ,ט ץטרַאװש

 ,מ ןַאמדייס
 ,ד רענדייס
 .ַא ָאריּפַאש
 .ל ָאריּפאש

 ,ר ַאריּפַאש
 ,ס ןַאמרעש
 ,ה רעווליס
 ,מ רעווליס
 .ה ןַאמרעװליס

 ,ה סנָאמיס
 .מ רעגניז
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 / טי

 .מ טימס

 ,ק שטירטָאמס
 ,ג שטירטַאמס

 ,י שטירטָאמס

 ,מ רעמַאס

 .ד ןיקרָאס
 .ה ןרעטס

 .י ןרעטס

 .וד ןרעטס
 ,ּפ ןרעטס

 .א ןאמכירטס
 ,8 רעגנָארטס

 .ַא רַאגװש
 .י להוס

 ,מ יקסװָאלרַאט
 י םוַאבנענעט

 ,מ שַאמַאט

 יוד ןאמדלַאװ

 .װ רעניוו

 ,1 ןייטשנייוו

 .ג קָאטשניײיװ
 ,ה קָאטשניײװ

 1 קָאטשניײיװ
 .} דרָאבסיײװ

 .ס ןַאמסייוו

 ,ל ןַאמצטייוו

 .ד רעשלצוו
 .א וַאנרעװ
 ,ב רעניוו
 ,ס קיניװ

 ,י יקסֿפענשיװ
 .י ןָאסֿפלַאװ

 ,ב סידוי
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 .ג טיבַאז
 ,ס וָאלסַאז

 ,ל רעגיז
 .א ןַאמרעמיז

 .זד גנילרעמַאה

 ,ב רַאק
 ,ל רעלדנַאס

 . ,ד שַאמָאט

 409 שטנערב

 ידייס ץיװָארעּפלַא
 ַאדירֿפ יזַאנעקשַא
 זוָאר לעב
 אטרעב רעגרעב
 סלרַאשט ןייטסנרעב

 . .ַאניל דנאלרעב
 ינעֿפ ןייטסנרעב

 םַאיליװ םולב
 קנַארֿפ ץנארקנעמולב

 יֿפָאס ץנַארקנעמולב
 סירָאמ גערב

 לעומעס ןוארב

 יקעב ןיקּפישט
 טענרַאב רעּפוק

 טענרַאב רעּפוק

 ינעֿפ רעּפוק
 ןַאמיײה ןײטסרעּפוק
 ידייס ןייײטסרעּפוק
 ַארַאס דנַאמייד
 בָאקיישוד ןַאמזייא
 ירעמ ןַאמזייא
 ּפיליֿפ רענזייא

 אנא ןײטסּפע

 רּתסא ץיװָאקלַאֿפ

 ןעמייה ץיװָאקלַאֿפ
 אנָאשזד ץיװָאקלַאֿפ

 ירעמ ץיװָאקלַאֿפֿפ

 םעס ץיװָאקלַאֿפ

 ןילָאּפ רעברַאֿפ
 םעהערבייא ןילקנײרֿפ

 זוָאר רעשיֿפ

 סמיישזד דנַאלדירֿפ

 אנֲא קוטסלַאג
 סירָאמ ןיֿפרַאג

 - יליריוש ןיֿפרַאג
 רַאדיזיא גנאזנעטסרעג
 בייא ןַאמסַאלג

 סנערָאלֿפ ןַאמסאלג
 זוָאר ןַאמסַאלג

 ָאגוה דלָאג

 סוקרַאמ דלָאג
 זוָאר סידלָאג

 ַאדייא רעלָאג
 זוָאר גרעבנירג

 אדייא ןָאדרָאג
 םאיליװ גרעבנירג

 אנע טַאלבנירג

 ינעב ןייטסנירג

 יטעב ןייטסנירג

 ַארָאד סטירגרעבַאה
 יִעֹמ רעלעה

 ַאנע ןאלּפַאק
 ןימַאשזדנעב ןַאלּפַאק

 ירעה ןַאלּפַאק
 ינימ ןַאלּפַאק
 .ןטיינ ןַאלּפַאק

 409 'מונ שטנערב ןוֿפ עוויטוקעזקע
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 - ילַאמ ּפָאַאק

 ארַאלק גרעבמיק
 יסָאג גרעבמיק

 ינעשזד רעגילק
 ילאמ סטנעלבָאק

 טענ גינעק

 ילַאמ רענשָאק

 סירָאמ רענשָאק
 ַאוויא סוָארק
 ןעלעה ינדעל
 סיאול טיוועל

 ינָעֿפ ינסעל

 סקעלַא ןיוװעל
 אדייא ןיוועל |

 םעס ןיוועל
 ַאינָאס ןיוװועל

 אנע יוויל

 סיאול ןיל

 יליל ןָאלעמ
 ףלואו ןַאמלדינ |

 אנע ןַאמלדונ

 ינעֿפ ןַאמלדונ
 ינעשזד ןַאמלדונ

 טור ףָאלרָא
 ןרהַא יקסניּפ

 אלעב ךַאבניבַאר

 ימָאַאנ ץיװָאניבַאר
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 גמ =

 ןימאשזדנעב גרעבסגינעק

 אלעב ץיװָאנַאמטיל

 לצירבעג ךַאבניבַאר

 ןעלעה ךרַאבניבַאר

 עו | ע נ נ ו ם : ר ג ַא ב

 אינאמ יזדאר

 ארעס קינזער

 קעשזד גרעבנעזָאר

 יליל רענזָאר
 ףלואוו רענזָאר
 רָאדיזיא רעלּפעש
 ןישזד רעלּפעש

 ינעֿפ סָאלש
 םאיליוו סָאלש
 ּפיליֿפ רעדיינש
 אנע סַאװיײנש

 ילנעטס ןעָאש
 אטרעב ןאמייש

 יסעב ןאמרעווליס
 םעס ןַאמרעװליס

 ןרהא קינרוש

 אטעי יקסמינַאלס

 םעהערבייא ץאלימס
 ינדיס רעינעּפס

 לָאס ןאמרוא

 לָאס .ליעוו
 ירעה ףלואוו
 סקעמ ףלואוו
 אנעל יקסרַאדָאלָאװ

 ידלָאג יקציווטאי

 אנע ןָאלאז

 431 שטנערב

 עילימַאֿפ ,ןאמרעגילק
 ץילימַאֿפ ,ףלואוו

 עילימַאֿפ ,טיוועל
 עילימַאֿפ ,ןאמרעש
 עילימַאֿפ ,סקוֿפ

 עילימַאֿפ  ,קַאלָאּפ
 ,מ םולב
 עילימַאֿפ ,בואל

 זוָאר יקצולס
 עילימַאֿפ ,ירושטנעס
 עילימַאֿפ ,ןאמרעווליס
 .5 ןאמלָאמ
 עילימַאֿפ ,ברַאֿפדלָאג
 עילימַאֿפ ,ןייטשנרעב

 ,ס לַאטנזָאר

 עילימַאֿפ ,יקסנואקיד
 עילימַאֿפ ,אקָארָאס
 עילימַאֿפ ,ךייר

 עילימַאֿפ ,ןייטשניבור

 ,8 ףַאנרַאט

 עילימַאֿפ ,ןַאמלטימ
 עילימַאֿפ ,סילָאגרַאמ
 זוָאר רעזָאמ
 עילימאֿפ ,ןַאמקיַאש
 וָאשזד ווָארָאש

 ,מ ןָאסלקוי
 ּפיליֿפ ןייוו

 עילימַאֿפ ,ףלָאװ
 עילימַאֿפ ,ףלָאװ

 ענא רעלייז

 עילימַאֿפ ,לעירזַא
 ,ֿפ ןעלַא

 . 431 'מונ שטנערב ןוֿפ עוויטוקעזקע

 ר 1111 11 1111 111 1111 13 1111 1111 1 1311 11 11 11 1 1111 1 111 1919 11 17

01 

 רו ר רו ר ר

1011 111111111411111111111111111 1141 1111 111 1131114111331111111111311131121113111311131113111131111113111111331 1131 113111111133113311 13 1 1311113111311 1111 131141113111331113111111311311113111113311311131113111311133113131111111311341113111311141141113111111131131113111311131111311311311133113 1131 11 1111 

| 





 ט לַא ה ני א

 ןדרָא-טקלָאֿפ רעשידיי רעד 1
 6 ....55555666666.6א66666ג+ ןַאמצלַאז .ר -- רָאי 18 ןֿפױא ןדרָאיסקלָאֿפ רעשידיי רעד
 67 +5555656655...   גרעבדלַאג .א -- עקיועמַא ןיא ןלוש עשידיי יד ןוא רוטלוק עשידיי יד

 97 5.5.555551...  ןָאסלקוי .ר -- ןטעטילַאנָאיצַאנ ןצֿפוֿפ ןוֿפ עיצארעדעֿפ א -- ןדרָא רעד

 ןבעל רענַאקירעמַא ןיא ןדיי - .2
 וועג א יא ר ריי ןירג רעב ןוֿפ טצעזעגרעביא -- רענעב דלגנעּפס רַאטס
 112 2255... 6....2 6666 2 בי רענָאֿפ .ֿפ ר"ד --- גירק"רעגריב רענַאקירעמַא ןיא ןדיי

 129 ...224 1.5.552 שטנָאד .א .י -- המחלמ-טלעװ רעטייװצ רעד ןיא ןדיי רענַאקירעמַא

 165 ....5555555591 דלַאװכוב .נ ןוֿפ טצעזרעביא --- טײקיגנעהּפָאמוא ןוֿפ עיצַארַאלקעד יד
 וע יי יי טכער ןוֿפ עיצאראלקעד יד

 171 ....555554 ןילײב .ב .י -- רוטַארעטיל רענַאקירעמַא רעד וצ ןדיי ןוֿפ גָארטײב רעד
 200 ...55.5555.666556556652+ ןילייב .ב .י -- רעטַאעט רענאקירעמא םוצ ןדיי ןוֿפ גַארטיײב
 221 .... ןַאמּפַאשט .ַא -- ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא ןבעל עכעלטֿפאשלעזעג עשידיי סָאד

 טי ר יי יי יי רעלדנַאס פיליֿפ -- עקירעמא ןיא סנדרָא עלאנרעטַארֿפ עשידיי
 280 ןָאזרָאג ןושזד -- דנַאל ןוֿפ ןבעל ןכעלטֿפַאשלעזעג ןיא ױרֿפ רעשידיי רעד ןוֿפ עלָאר יד

 290 .... ליזימ ןמחנ -- רָאי קיסיירד עטצעל יד רַאֿפ עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל עשידיי יד
 316 5.5.55656655566566..  666 .6א 6666 ןיבור הקבר -- צקירעמַא ןיא רָאלקלָאֿפ רעשידיי
 227 5.5.5555655566665556666665421.....  עקירעמַא ןוֿפ גנורעקלעֿפַאב עשידיי :עלעבאט
 229 ........55.5565.5551+ רמרמ ןמלק -- רוטַארעטיל רעשידיי רעטלַא רעד וצ ריֿפנַײרא
 346 .... המהלמ רעטצעל רעד ךָאנ ןוא רַאֿפ עּפָארײא ןוֿפ גנורעקלעֿפַאב עשידיי :עלעבַאט

 ןברוח ןכַָאנ ןבעלי"רוטלוק עשידיי סָאד 3
 348 ......555555 שידוב .מ .י --- ןַאשזדיב-ָאריב ןיא רוטלוק רעשידיי ןוֿפ ױבֿפױא רעד
 386 .........5.555555 שטיװָאטַאנ .מ --- רוטַארעטיל עשיטעװָאס עשידיי עקיטנַײה יד
 400 .......565555555551551..5.5 ןישורבָאד .י --- גנוֿפַאש-רעטַאעט עשידיי עשיטעוװָאס
 408 שטיװָאסָאנַאי .י---- ןליוּפ ןשיטַארקָאמעד ןיא רוטלוק רעשידיי רעד ןוֿפ טרובעגרעדיוו רעד

 430 רעגרעביליל ---- המחלמ רעד ךָאנ ןוא תעב ,רַאֿפ ךײרקנַארֿפ ןיא ןבעל-רוטלוק עשידיי סָאד
 456 ..5555656..255.55 קיב םהרבַא -- צניטסעלַאּפ ןיא רוטַארעטיל עשיאערבעה עיינ יד
 466 גרעבדלַאג .י---- צניטנעגרא ןיא רוטלוק רעשידיי ןוֿפ עטכישעג רעד וצ ןעגנונעכיײצרַאֿפ

 ןעגנוסירנַאב 4
 488 .55555555666 666 66 6666 666 66 666 666 66 6 + רעדילגטימ ןוא סעשטנערב ןוֿפ ןעגנוסירגַאב




