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 .טרָאוורָאפ

 רעטיײברַאעבמוא ןַא ןיא ,קרעװ ןעגיזָאד םעד ןופ ןעלייט

 ם'ניא 1875 ןוא 1874 ןערהָאי יד ןיא ןענישרע ןענייז ,םרָאפ

 ענרעטסנרעיב ."טרעדנוה-רהָאי רעטנהעצניינ רעד, לאנרושז

 טנַאמרעד "ַאנַאסנַאמ ןַאטיּפאק וצ טרָאװרָאפ ןייז ןיא ןָאסנרעיב

 DR עשיטסירעטקאראכ סי'לַאסאל ףיוא גידנעזייוװנָא ,ייז ןעגעוו

 ןערָאװעג טקורדעגּפָא דלַאב קרעו סָאד זיא דנאלשטייד ןיא .ןעכ

 "קע דנעזיוט ןהעצ ןופ טנעהָאנ ןעלקיטרַא-לַאנרושז MD םרָאּפ ןיא

 טפיוקראפ PR DEN ,ךוב ַא ןופ םרָאפ ןיא טצעלוצ DIN ןערַאלּפמעז

 זיא ךוב סָאד .ןערַאלּפמעזקע רעדנעזיױט ךס ַא ןיא ןערָאװעג

 TOD ַא ןעברָאװרע טָאה DR ןערָאװעג ןעמונעגפיוא טונ רהעז טרָאד

 .דנאלסור ןיא ךיוא רעזעל

 EN" רימ ןעבָאה ,1848 ןופ רעוט ,ןעטארקָאמעד עהָארניזיײרג

 טקנאדַאב רימ ןעקילב עכילדניירפ טימ ןוא דנַאה יד טקירדענ םער

IND78 זיא סָאד ןוא -- ן'לַאסַאל ןופ טעדטרָאּפ ןיימ Tעטסעב יד  

 רעהעטשרָאפ רעניטציא רעד .רעלעטשטפירש ַא IND גנונילאב

 ,טעטיזרעווינוא רענילרעב רעד ןיא עימָאנָאקע רעשיטילָאּפ ןופ

 ַא ןעבירשעג טייצ ןייז ןיא טָאה WIEN ףלָאדַא רָאסעּפָארּפ

 -נא ערעזנוא םנה ןוא .קרעװ ןעניזָאד םעד ןעגעוו עיזנעצער-ביול

 םעד ןָאטעגנָא רימ ךָאד רע טָאה ,ןעדישראפ ןענייז ןעננואיוש

 ס'לַאסַאל ןופ גנובענסױרַא רעד וצ עדערָאפ ןייז ןיא ךיז טָאה ןוא דובכ

 ."דנעצנעלנ, סלא ךוב ןיימ טריזירעטקאראכ ן'סוטרעבדָאר וצ ףירב

 רע זיא ,קורדסיוא ןעגיזָאד םעד טימ טניימעג טינ טָאה רע טוג יו

 ,ןעגנובערטש עניימ טימ טינ גנאלקנייא ןיא טינ סיואכרוד רעבָא

DENטינ ,טערטרַאּפ ס'לאסאל גידנעלָאמ טנלָאּפעגכָאנ בָאה ךיא  

 לַאעדיא ןיימ .ללכב טסנוק-טערטרָאּפ ןעגעוו ןעפירגאב עניימ טימ
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 .ניטפאהראוו רָאנ ,דנעצנעלנ טינ רעבָא זיא רע (*,סעקסאלעוו זיא
 -סיורא עדעררָאפ רענעגייא רעד ןיא רעבָא טָאה רענגאוו רָאסעּפָארּפ

 ןיב ךיא רעכלעוו רעטנוא ,ן'לַאסַאל ןענעוו גנוניימ ןייא טגָאזעג

 יװ זַא ,טגָאז רע .דנעה עדייב טימ ןעביירשוצרעטנוא ךיז טיירג

 ןעניזָאד םעד ןעגעוו ןעגנוניימ יד ְךֶאנ ןענייז סע גיטראנעדישראפ

 ןעשיווצ טייהנעדישראפ-סגנוניימ ןייק ָאטינ רעבָא זיא ,ןעשנעמ

 רָאטַאטיגַא ןעשיטסילַאיצַאס ןעסיורג םעד DD דנייפ ןוא דניירפ

 -סיה ַא ןערָאװעג רע DR טייקגיטעט ןייז קנאד ַא זַא ,םעד ןעגעוו

 SD ןירעד גידנעייז ."?יטס ןעזעידנארג, ַא DD ןָאזרעּפ עשירָאט

 ןעמונעג קירוצ ?ns ןעביז טימ ךיא בָאה ,טגייצרעביא גידנעטש

 רעטשרע רעד טנייה זיב זיא DEN ,טערטרָאּפ ןעגיזָאד םעד ןעלָאמ

DINטציא .,ן'לאסאל ןופ טערטרָאּפ-רוטארעטיל רעניצנייא  IR 

 לעיפיוו ףיוא טהימאב TI בָאה ךיא .טגידנעעג טערטרָאּפ רעד

 ןעמוקסיורא לָאז טערטרָאּפ רעד ,ןעגָארטעג ןעבָאה ןעטפערק עניימ
 םהיא ןיא ןעבעל רהעמ DEN DIN לאניגירַא ן'פיוא רעכילנהע סָאװ

 .ןעבעגוצניירא

Nסייוו , ISרעקנעד םוצ סערעטניא רעד  DINרָאטַאיציניא  

 DIN רהעז קרַאמענעד ןיא זיא םזילַאיצַאס םענרעדָאמ םעד ןופ

 ?לכב .ןעיװַאנידנַאקס ץנאג ןיא ,ןייז ןָאק'ס ,ןוא ,דנעטיידאב
 SD עיטַאּפמיס סיורג ןייק סױרַא טינ םוקילבָאּפ שינעד סָאד טזייוו

 ןופ טיבעג םעד רעסיוא זיא יז INN ,טעטילַאנינירא רעגיטסייג
 DEN ,םזילַאיצָאס ס'לַאסַאל זיא INT .רוטַארעטיל רענהעש רעד
 -טַאטש ןופ םֶרָאפ יד ןעמונעגנָא טנעמָאמ ןעגיטציא ןיא טָאה
 -דרָא-סעגַאט רעד ףיוא ףױרַא רעדיוו דנאלשטייד ןיא ,םזילַאיצָאס

 רעד טינ רעבָא .סערעטניא ןעגידנענערב 8 סיורא טפור DIN גנונ

 יר זיא ,ןעניישרע טינ לָאז רע םרָאפ WIM ןיא ,םזילַאיצַאס

‚INTךיא סָאװ  AMטּפיוה רעד .קרעװ ןיימ ןיא ןעגנערבסיורא - 
 -סגנולקיווטנע עטסעיינ יד --- זיא קרעװ ןיימ ןופ דנַאטשנעגעג

 .רוד ַא m רהעמ ןופ ךשמ PR טסייג ןעשטייד םעד ןופ עטכישעג

 RI Tr קרַאמענעד טינ ןיוש ןָאק םעשזוס ןעגיזָאד םעד וצ ןוא

 -רהָאי ןעט17 ןיא רעלהאמ-טערטרָאּפ רעשינאּפש רעטמהיראב א (*
 (.זרעביא)---.טרעדנוה
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 -ַאב וצ טהימאב ךיז ךיא בָאה ,םעד PINS .גיטלינכיילנ ןעהיצ

 ,סיורא טרָאד ךיז טזייוו סָאװ ,סערעטניא ןעכאווש םעד ןעבעל

 ַא טימ ןעעריא םענייאניא ןעדנובראפ בָאה ךיא DEN ,םעד ךרוד

 -עלַא IS IN ךיא DEN ,עדָאטעמ ַא זיא סָאד .טייקכילנעזרעּפ

 183 ןעמוקעגסיוא רימ עדָאטעמ עגיזָאד יד DIN לָאמ סָאד ןוא לָאמ

 סילש ןעטייקכילנעזרעּפ ענלעצנייא גידנעביירשַאב .רעכילריטַאנ

 טקנוּפ .ןעעדיא עניימעגלא ערעייז גנוביירשאב רעד ןיא ןייא ךיא

m Mrsרימ ךיז טלעטש רַאנעקריק ןערעפ  INDַאודיוװידניא סלַא - 

 ךָאנ IS‚ ,עטכישענ רוטלוק רעשינעד רעד ןופ לייט רעטריזיל -

Trרעד ןופ לייט ַא לַאסַאל דנַאנידרעפ טריציפיגָאזרעּפ ,גנוניימ  

 ןיא .עימָאנָאקע רעשיטילַאּפ ןוא טפאשנעסיוו-סטכער רענרעדָאצ

 "יווידניא ןייר יד ,טייז ןייא ןופ ,וצ רימ טהיצ לַאפ ןעניזָאד םעד

 טינ לָאמ ןייק ךָאנ זיא DEN ,גנוניישרע ,IS ,גנוניישרע עלעוד
 -- "ןעלָאהרעדיױו טינ רהעמ לָאמנייק ךיז DIN ןוא ןעוועג

 SB רענעכנימ רעטמהיראב רעד טנעכייצאב לָאמא טָאה םהיא יו

 עסיורג יד ,טייז רעטייוצ רעד ןופ --- ,ךַאבנעל רעלַאמ-טערט

 סָאװ ,ןעבאגפיוא יד ,הפוקת רעזנוא ןופ ןעעדיא-רוטלוק עטסעּפ

 טייהנעגנאנראפ רעטייוו רעד ןיא ןערָאװענ טלעטשעגסיורא ןענייז

 עכלעזַא רָאנ .טבעלעגפיוא יינ ס'פיוא לָאמעלַא ןערעוו סָאװ ןוא

 עטנאסערעטניא טייצ ןייא ןיא סיֹורַא ןעננערב DEN ,ןעטעשזופ

 רעדנוזאב IND ךיא טלַאה ןעעדיא עסיורג ןוא ןעטייקכילנעירעּפ

 -כעלסיב בָאה ךיא DEN ,עדָאטעמ יד ןוא ,ןעטייברַאעב וצ גידריוו

PMןערעוו טדנעוװעגנָא עפוטש רעכיילנ ַא ןיא ןָאק ,ןעמונעגנָא  

 עניימענלַא יד עגונב ייס ,אפונ טייקכילנעזרעּפ רעד ענונב ייס

 .טייקכילנעזרעּפ רעד טימ ןעדנובראפ ןענייז DEN ,ןעעדיא

 .םעדנַארב גרָאעג

 .1881 ,רעבמעטּפעפ ,ןילרעב
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 .עיצַאטינַא רעד רַאפ לַאסַאל

 רעד טָאה ייז טימ סָאװ ,ןעסינעהעשענ עסיורג יד ןופ ענייא

 -נואווראפ ןוא טשאררעביא ןעטסרהעמ DS טרעדנוהרהָאי רעט9

 -שטייד ס'לעגעה ןעכלעוו ךרוד ,סעצָארּפ רעד זיא ,אּפָאריײיא טרעד

 .רנאלשטייד ס'קראמסיב PR ןערָאװעג טלעדנַאװראפ DIN דנַאל

 -ענ םויה רע ךָאנ ןערעוו רעדנעל עשיאעּפָארייא ענעדישראפ ןיא

 -עהעשענ עניזָאד יד ןערעלקרעד וצ ןעבָארּפ ענעגנולעג-טינ טכאמ

 רעטְלַא רעד m ױזַא ,סיוא טמוק ןענָאז עכנַאמ m טיול .סינ

 -סיוא זיא MT רעיינ ַא ןוא ןעברָאטשענסיױא גנולצולּפ טלָאװ רוד

 -ראפ ערעדנַא mM טיול ;דרע רעד ןיא ןעלצרָאװ ןהֶא ןעסקאוועג

 -שירַאידַאמ םעד ןופ סולפוצ רעד m ױזַא ,סיוא טמוק ןערעכיז

 MT DIT טרעסעבראפ רערָא ןעברָאדראפ BONN טולב ןעשיווַאלס

 יו ,טפאהלעזטער יוזא דנאלשטייד עיינ סָאד ןיא עכנאמ ראפ

 -שיּפָאזָאליפ רעטלא רעד  .עקסַאמ רענרעזייא רעד טימ ןַאמ רעד

 BEN DIN ףיוא רעבָא ,רע'תמא רעד יקַאט זיא םינּפ רעשיטעֶאּפ

 ן'פיוא עקסַאמ יד יוװ ױזַא ,םוטנעסיירּפ סָאד ןעגנַאהעגנָא טציא ךיז

 IS ,ערעדנַא ןענָאז .םענעגנַאפענ ןעכילקילנמוא םענעי | 2 םינּפ

 ,עקסַאמ יד ןעוועג רָאנ זיא םינּפ רעשיטנַאמָאר-גיטומטוג .YO רעד

 ע'תמא יד ןעטלאהאב שיטירקָאּפיה ךיז ןעבָאה סע רעכלעוו רעטניה

 -נַא יד DE ןופ .ןעמוקעגסױרַא טלוב טציא ןענייז DEN ,ןעכירטש

 DR ,עטייווצ יד יו ךילדנעטשראפמוא IE ענייא זיא ןעננואיוש

 םעד ןופ גנַאנ-סגנולקיווטנע םעד ןעסיוו טינ ןופ ןעמַאטש עדייב

 PR ןינע ןעניזָאד םעד טשרָאפ סע רעו .דנאלשטייד םענרעדָאמ

 יוזא יו ,טירט IND טירט ןענלָאפראפ ןענָאק טעוו רוטארעטיל רעד

 PB ןעננואיושנַאסנעבעל יד ןוא ןעטרַאסגנולדנאה יד ,ןעעדיא יד

 ןערעטלע ם'נופ טלעקיווטנע שינַאגרָא ךיז ןעבָאה רוד םעיינ םעד

 דנַאלשטייד ס'קרַאמסיב ןוא ס'לעגנעה ןעשיווצ דנורנּפֶא רעד .רֹוד



 13 לַאסַאל דנַאנידרעפ

 ןעטייז עדייב ּףיוא רע'םינּפ יד ;ןעטָאשראפ זייווכעלסיב טרעוו

TIMER MDטפאשרנאווראפ ןופ ןעכירטש ןעזייווסיורא ןָא ןעביוה . 

 ךיז ןעביוה DEN ,ןערוניפ ע'טלוב ןוא עטנאסערעטניא ענלעצנייא

 ןענעכייצאב עטכישעג רעד ןופ דנורגרעטניה ןופ DIS גיטפערק

 -וצ עלעוטקעלעטניא יד DIR גנַאנרעביא םעד ךיז IRB DR IS ןיוש

 -רעפ זיא ןערוגיפ עגיזָאד יד ןעשיווצ .תורוד ייווצ ןופ גנוסינפיונ

 .רוגיפ עטסנעהעזעגנָא ןוא עטסטנאסערעטניא יד 5ַאסַאל דנַאניד

 ‚1825 רהָאי ם'ניא לירּפַא ןעט11 םעד ןערָאװענ ןערָאבעג PR רע

 ףיוא ןעמוקאב טָאה רע DEN ,דנואוו ַא DD ןעברָאטשענ DIN ןוא

 ןעוועג זיא רע .1864 ?ng ם'ניא טסוניוא ןעט31 םעד ,לעוד ַא

 טייצ ןייז ןיא םהיא טָאה'מ DIN ,דימלת רענעהעזעננָא ןַא ס'?לענעה

 וליּפא ביוא םורָאװ ,רערהעל ס'קרַאמסיב ןעפורענ דנורנ ַא ןהֶא טינ

 ףיוא סולפנייא רעטקעריד סי'לַאסַאל ןעזייוופיוא טינ ךיז טזָאל סע

 ןיא ןַאמסטַאטש רעסיורג רעגיזָאד רעד רעבָא טָאה ,ן'קרַאמסיב

 קיטילָאּפ רעכילרעסיוא ןוא רעכילרעניא ןייז DD ןעטקנוּפ עכנַאמ

 MS ןעשיפָאזָאליפ םעד ןופ םארגָארּפ יד טכארבענסיורא יונענ

 ,רָאטַאט
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 .הביבס-ןעילימאפ עשידיא יד

 -ָארב ענייז ןופ ןעביוהנָא זומ ,ן'לַאסַאל ןענעק Sn סע רעוו

 עגיזָאד יד ןענעייל וצ גיטולבטלאק ךילנעממוא זיא סע ,ןערוש

 טימ ןעסיוו טעכילנהעוועגרעסיוא ךיז ןיא טגנינייאראפ יז .,עזָארּפ

 ןוא עשינָאל גנערטש ַא ,טסנוק-רענדער רענרעדָאמ גידנעטשלָאפ ַא

 -נייא IS רהיא טריּפש תורוש יד ןעשיווצ ; עכילכַאז גנערטש ַא

 טייצ וצ טייצ ןופ ףיוא טמאלפ DEN ,גנורעטסייגאב ענעטלַאהענ

 ,טייקטסיירד עכילביירשאבמוא יד .ןעבאטשכוב עגידרעייפ ןיא

 טציטשרעטנוא ,ןעפירגנָא ענייז עלַא ןיא DIN טזייוו רע סָאװ

 ?יטס ןוא ךארּפש ןייז ; גנוגידייטראפ רעדעי ייב טסעפנעזלעפ רע

 ןופ .טעטילַאנינירא רענידריווקרעמ ַא טימ סיוא ךיז ןענעכייצ

 יוזא סייוו רעסאפראפ רעד .ָאטינ רוּפש ןייק DIN עיצַאמַאלקעד

 ףראד רע IS ,ןערהיפוצסיוא דנאטשמיא לעיפ יוזא DIN ןוא לעיפ

 ייב טינ ךיוא טניפעג רהיא .עיצַאמַאלקעד טימ ןעצונַאב טינ ךיז

 ַא הּפמַאק םעד טרהיפ NT .טײקמַאזנרעלעג ןופ טסַאלַאב ןייק םהיא

 -אב ןעמ ןָאק ןעוו ןעטלעז רעבָא ;רעפּפמעק רעטנעפאוואב-רעווש

 .ןעפאוו ערעווש ןעגָארט טכייל ױזַא לָאז DEN ,ןעשנעמ ַא ןענעגעֿפ
 רעד way תועידי נינעוו ןעמוקאב ןעמ ןָאק ןעלעווק עטקורדעג ןופ

 .רעלעטשטפירש ןעגיזָאד םעד ןופ ןעבעל םעד ןוא טייקכילנעזרעּפ

MINטרהיפענפיונוצ רימ ןעבָאה דנאלשטייד רעביא תועיסנ עניימ  

 ףילנעזרעּפ ןעבָאה DEN ,ןעיורפ ןוא רענעמ ,ןענָאזרעּפ עלעיפ טימ

 יװ .ןעיוב ךיא ןעק ?ייטרוא רעייז ףיוא DIN ,ן'לַאסַאל טנָאקעג

 ןעגנולצולּפ ןייז ךָאנ ,ן'לַאסַאל ףיוא ןעלַאפנָא יד ןעבָאה ,טסואוואב

 ןענעוו גנוניימ עכילטפאשלעזעג יד ךיוא DIN ,טרעהעגפיוא ,טיוט

 -נעטלעז ןייק טינ זיא טנייה .ןעטיבעג ןעצנאגניא ךיז טָאה םהיא

 -עפ ענייז DIN גנוטיידאב ןייז זענעקרענַא ןעפָא לָאז ןעמ זַא ,טייה
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 ןעגנוניימ עטאווירּפ יד DD בור סָאד זיא ,ןעגעגאד .ןעטייקניה

 עטאווירּפ ענייז .גיטסנינמוא ניסעמסינטלעהראפ םהיא ןענעוו

 ןעטלעז ןעבָאה ,טנעיילעג ךילדנירג ןעטלעז םהיא ןעבָאה עטנאקאב

 ענייז .טלייטעג טינ ןעגנואיושנא ענייז לָאמ ןייק רעדָא ןעוו

 ןייז טפראדאב טינ טָאה'מ זַא ,עכלעזַא ןעוועג ןענייז ןעטייקכַאװש

 רעטסערג רעד ןוא ,ןעקעדטנע וצ ייז גָאלָאכיסּפ רערעדנוזאב ןייק

 יד ןופ לייט רעטסערגנ רעד m ױזַא ,םלוע ןעטעדליבעג ןופ ?ייט

 -וצ ןיוש ןענעל ,דעוט עכילטנעפע יד ןעשיווצ עטנאקאב עטאווירּפ

 ,ןעניוא יד PR ךיז ןעפראוו DEN ,ןעטיײקכַאװש ףיוא טכיוועג ?לעיפ

 -ראפ ןוא רעגנעהנא DEN ,ןעטייקכאווש עכלעזַא ףיוא סרעדנוזאב

 יד ןופ ןערעה וצ טראוורע טינ בָאה ךיא .טינ ןעקרעמאב רערהע

 WIR ,םהיא WIR ןעלייטרוא עגיטסנינ ןעסאלק-?עטימ ערעכעה

 ףּפמאק ןופ ןערב ןעטכער ןיא ןעברָאטשעג זיא סָאװ ,ןעשנעמ א
 ,דנאלרעטָאפ ןייז DD טפאשלעזעג רעזַאושזרוב רעצנאנ רעד טימ

 IS סָאװ ,עסערּפ רעצנאנ רעד ןעגעק ןיילא טעמכ גידנעפּפמעק

 -עגפיוא עניימעגלַא ַאזַא זַא ,וצ רעבָא ביג TR .םהיא ןעגעק ןעוועג

 ןוא ,דנורנ DW ַא ןהָא ,גנוניימ ןיימ ךָאנ ,זיא סָאװ ,טייקטכארב

 טָאה ,םענעברָאטשעג םעד ןעגעק גנומיטש עטכעלש אזא POS ךָאנ

 רעטכעלש רעגיזָאד רעד קנאד ַא זַא ,ןייז ןעק'ס .טשאררעביא רימ

 IR .םהיא way תועידי עלופ ןענירק וצ רעווש DR גנומיטש

 עבַאנסיוא ענירעהעג ןייק ָאטינ טנייה זיב ךָאנ זיא דנאלשטייד

 .עבַאגסיוא רעלופ ַא ןענעוו גידנעדער טינ ןיוש ,ןעטפירש ענייז ןופ

 -ַאיצָאס ַא ךרוד ןעהיצאב רָאנ ןעמ ןָאק ןעטפירש ענייז ןופ בור'ס

 ןייז ףיוא DEN ,שנעמ ַא ,גיצּפייל ןיא רענָאיסימָאק ןעשיטסיל

 ,סָאד ןוא ,ןעזָאלראפ טינ רָאנ ךיז ןעמ IND טייקגיטפאהנעסיוועג

 ךילקערש ףיוא טקורדעג זיא ,ןעהיצאב DIS ךרוד ןעק'מ סָאװ

 ןערושָארב ערענעטלעז .ןעזיירג עבָארג טימ ןוא ריּפַאּפ ןעטכעלש

 .ןילרעב PR קעטָאילביב רעכילגינעק רעד ןיא ָאטינ וליפא ןענייז

 -טנעפעראפ טינ 8( טעמכ ןענייז ףירב DIN ןעציטָאנ עשיפארגָאיב

 pw בָאה'כ יוװ ,סעֶלַא סָאד וליפא INN רָאנ .ןערָאװעג טכיל

 טשרעה DEN ,גנומיטש רעטכעלש רעד ףיוא IN טזייוו ,טקרעמאב

 עטכעלש עגיזָאד יד זַא ,ןעבעגוצ רעבָא ןעמ זומ ,ן'לַאסַאל ןעגעק ךָאנ
 רעד טשאררעביא DEN רימ .עטולָאסבַא ןייק טינ DIN גנומיטש
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 -ענג םענעברָאטשעג םעד טָאה'מ רעסעב DEN ,?לכב זַא ,טקאפ

 גנורעדנואווַאב ןוא גנונעקרענא ,טײקמירַאװ רהעמ טימ POS טנָאקעג

 ןופ הבוט? רָאנ ןיוש טרער סָאד ןוא .טדערעג םהיא ןענעוו ןעמ טָאה

 עסיורג תמא ןופ לַאזקיש רעד ןיוש זיא MIN םורָאװ ,ן'לַאסַאל

 רעביוצ ן'טימ רָאנ זנוא ןעדנעלבראפ ןעשנעמ עכנאמ .ןעשנעמ

DDעיצַאטוּפער רעייז טימ רעדָא טנעלַאט רעייז , m MEרעד  

 ,ייז טימ ךיז ןענעקאב רימ רהעמ DEN רעבָא ; םיור ןיא טסּפַאּפ

 זנוא רַאֿפ טרעוו רענעלק ץלַא ,ייז וצ ןהעטש רימ רעטנהענ סָאװ

 סױרַא ןעפור ןעשנעמ עסיורג תמא ,טרהעקראפ .גנוטיידאב רעייז

 םַא ייז ןענָאק DEN ,יד ייב טייקנעבעגרעביא עטסערג יד ךיז וצ

 .ןעטסעב

 בָאה ןעננוניימ DIN ןעלייטרוא עניטראנעדישראפ עלא יד ֿטָא

 ןיימ ןיא ךיז ןעגינייאראפ DIN ןעפּפמעק טזָאלעג ART INES ךיא

 טרעהעגפיוא טינ רעבָא ךיא בָאה טייצ רענעגייא רעד ןיא .המשנ

 -נעדישראפ-סגנוניימ יד טָא ןופ ךַאזרוא יד ןעשרָאפ וצ ךילדנירג

 רעד ןיא יינ ס'פיוא ךיז ףיטראפ ךיא תעב ,טציא ןוא .ןעטייה

 WIN עטלעמַאזעגנָא עֶלַא יד טָא רימ ןיא ןעדליב ,עמעט רעגיזָאד

 -יטש ענידרעטעּפש ןוא ענידרעהירפ עניימ טימ ןעמאזוצ ןעגנוא

 .עינָאפמיס ענימיטשלעיפ ךילרעדנואוו א ןעקירדנייא ןוא ןעגנומ

 גידנעבָאה טינ ,ןענעק םהיא ןעק ןעמ יװ DU‚ יוזא ן'לאסאל ןעק ךיא

 ןופ ןעטייז עגיטכיל יד רַאפ .טרעהעג DIN ןהעזעג לָאמנייק םהיא

 ירכ ךיז טרערָאפ DEN ,עיטַאּפמיס יד ךיא בָאה רעטקאראכ ןייז

 -נעטָאש יד ךרוד טצנערגאב ייז העז ךיא ןוא ןהעטשראפ וצ םהיא

 -לעיפ ןייז ןעצַאשּפָא גידנעטשלָאפ .רעטקאראכ ןייז ןופ ןעטייז
 ןעמ טלָאװ וצרעד .דנאטשמיא טינ ךיא ןיב טייקניטעט עגיטייז
 ,עיפָאזָאליפ ,עינָאלָאליפ ןיא רענעק ַא ,רע יװ ױזַא ,ןייז טזומעג
 ַא ןעכַאמ רעבָא SM ך'א ; עימָאנָאקע-טאַאטש ןוא ץנעדורּפסירוי
 -ַאכ ןייז ןופ ןעכירטש-דנורג עשינָאלָאכיסּפ יד ןעבעג וצ עבָארּפ
 .רעטקאר

 סָאװ ,ןעירָאעט יד ראפ ןעבירשעג ןעמ טָאה לעיפ רהעז

 ,ןעבעל ןייז HD ןערהָאי עטצעל יד ןיא טלעטשעגפיוא טָאה לַאסַאל
 ןעבָאה עכנַאמ .ייז ןענענ ןעבירשעג ןעמ טָאה רהעמ ְךָאנ ןוא
 טייקניטכיר רעייז ןעבָאה ערעדנַא ,טייקניטכיר רעייז טפּפמעקאב
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 רעביא ןעמוקענסיורא זיא טיירטש רעטסניציה רעד .טגיטעטשאב
 .טייקניטעט רעשיטקארּפ רעג גע? ןייז ןופ טייקגיסעמקעווצ יד

 IR ?ייטרוא ןיימ ןעגָאזוצסיורא גיהעפ SD טינ ךיז טלאה ךיא

 וצ ?ײטנַא טינ קשח ןייק ךיוא בָאה TR ,טיירטש ןעניזָאד םעד

 לָאז ךַאז ןייא IS ,ןעלעוו רָאנ BORN ךיא .םהיא ןיא ןעמהענ

 וצ סָאד ןעהימאב ךיז TR Ay טייז ןיימ ןֹופ ןוא ,ןערעוו ןָאטענ

‚INDןערעלקפיוא : ךילמענ , IND DENלַאסַאל דנַאנידרעפ שנעמ ַא  

 עטספיט יד ,רעטקאראכ ןייז DB ןעכירטש-דנורנ יד ,ןעווענ זיא

 DIR ;ןעעדיא עדנעטייל ענייז DIN המשנ ןייז ןופ ןעטפאשנענייא

 ןייז ןופ םרָאפ יד ןוא טסייג ןייז ןופ סנעכייצ-דנורג יד ןעקעלּפ

 ,שנעמ סלא ןעריזירעטקאראכ םהיא ,טרָאװ ןייא טימ ,טנאלַאט

 ייברעד .רערהיפ-ייטראּפ ןעסיורנ DIN רָאטַארָא ,רעלעטשטפירש

 רעביא לייטרוא ןיימ ןענָאזװצסױרַא ןעדיימסיוא רעבָא ךיא לעװ

 רעזנוא ןופ ןענארפ עטסגידנענערב ןוא עטסרעווש יד ןופ ענייא

 .גנירג יוזא סָאד זיא עכנאמ IND סָאװ ,ךַאז ַא ,טייצ

 ךיז טָאה ,ןעלקיוורעדנאנאפ ָאד 9m ךיא סָאװ ,ןעבעל סָאד

 ןופ ןעשנעמ יד זַא ,טעּפמיא ןעכילקערש ַאזַא טימ ןעגָארטענכרוד

 -נעסיוו ס'לַאסַאל .ןייז גישמ טנעקענ טינ סע ןעבָאה טייצ רענעי

 ךילנהעוועג ראפ ךילגנעגוצ ןעוועג טינ ןענייז קרעוװ עכילטפאש

 -ָאה רעטייברא יד סָאװ ,ןערושָארב ענייז ןוא ;ןעשנעמ עטעדליבעג

 .ןהעטשראפ ייז טנעקעג זייוולייט רָאנ vr ןעבָאה ,ןעזעלענ ןעב
DIRןעמעו .טגעיזאבמוא לַאסַאל טהעטש רעקנעד רעשיטירק  

 ַא רעדָא עיצוטיטסניא ןַא ,ןעפירגעגנָא טינ טָאה רע סָאװ ןוא
 ביוא .ּפעלק ענייז ןופ ךיז וצ ןעמוק טנָאקעג טינ טָאה ,ןָאזרעּפ

 טכַאמעג טָאה רע יװ ןאמסטפאשנעסיוו רענעהעזעגנָא ַאזַא וליפא

 -אב עגיטכיוו ןייק טינ סע טָאה ,ןעטקנוּפ ענלעצנייא ןיא ן'תועט
 טביילב טשער רעד DR ן'תועט יד קעװַא טגָארט טייצ יד .גנוטייד
 .טייהשנעמ רעד ייב
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 .לַאסַאל ןעכלעוו ,טילקארעה ,רעקנעד רעשיכירנ רעטלַא רעד
 WAND ּךס ַא טימ טצונאב IT טָאה ,טשרָאפעג גנַאל ױזַא ָטָאה

 WI יד ןענעכיײצַאב וצ ףיוא ןעקירדסיוא עשילָאבמיס ענעד

 ,המחלמ ,טייקניטכערעג ,םָארטש ,רעייפ : טלעוו רעד HD תולחתה

 DD" יד DE .עריל ןוא ןעניובנעלייפ עינָאמרַאה ערַאבטכיזמוא

 ֿלָאבמיס ַא טכוז ןעמ ןעוו ,ןעניז ן'פיוא ןעמוק ןעקירדסיוא עשילָאב

 .לַאסַאל דנַאנידרעפ ןופ ּפיצנירּפ-סנעבעל םעד ןענעכייצאב וצ ףיוא

PRרעד דלורענמוא טימ לופ זיא סָאװ ,ףירב ענייז ןופ םענייא - 

‚INDענ ,םַאזגנַאל ױזַא ךיז ןעלקיווטנע ןעסינעהעשעג יד סָאװ - 

 ןעשיווצ ."המשנ עדנעהילגנ ןיימ , קורדסיוא םעד לַאסַאל טכיורב

 רע רָאנ זַא ,ןייז ןעק ,קורדסיוא ן'אזא ןעכיורבעגנ DEN ,רעדנעזיוט

 .ננוביירטרעביא INS טכיורבעג קורדסיוא ןעניזָאד םעד טָאה ןיילַא

PNטייקפיט רעד  DDהמשנ ןייז  DISסָאװ-סעּפע ןעוועגנ ךילקריוו  

 N טפאשנעסיוו וצ עבעיל עדנעהילג ןייז .רעייפ ףיוא סעכילנהע

 ,תמא ןוא טייקניטכערעג 78( טשרוד ןייז ,רהעמ סָאװ ןענעק וצ

 ןייז ,טומ ןייז ,?היפענ-טסבלעז סעפיט ןייז ,סומזַאיזוטנע ןייז

 -םעד ןעגָארטעג טָאה סעֶלַא סָאד -- ,טמהיראב ןייז וצ עיציבמַא

 -ענ טָאה רע .רעטקאראכ ןעדנערהעצראפ ןוא ןעדנעמאלפ ןעבלעז

 Ss ןעװעג זיא רע ;ןעמאלפ DIN טכיל טלעוו רעד רַאפ טכארב
 OR ךיז טָאה DEN ,רענערט-לעקַאפ רענעקָארשרעדמוא ,רעטסיירד

 ,?עקַאפ ןייז ןופ גנוטכיילאב רעלופ רעד רעטנוא טלעטשענ ןרעגנ

 ם'טילקארעה ןיא .טייקרָאלק טכארבעג טָאה סָאװ ,לעקַאפ ַא
 ,טגינייאראפ עדייב ,עריל יד ןוא ןעניובנעלייפ רעד טָאה טלעוו
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 ןופ לָאבמיס רעד ז"א עריל יד :טפַארק עדנעשרעה יד טייַדַאּב
 ןעניובנעלייפ רעד ,גנודליב רעטנידנעראפ ןופ טסייה'ס ,עינָאמרַאה
 -ראפ ןוא טייקניטעט טנעכייצאב לייפנענוז ןעכילטיוט ןייז טימ

 טימ ןעניובנעלייפ רעד טָאה טסיינ סלַאסַאל ןיא ןוא .גנוטכינ

 -ערָאעט עטנידנערַאפ יד -- ,טגינייארַאפ טשרעהעג עריל רעד

 רעשיטקארּפ דאפ גנַארד רעכילדימרענוא רעד DIR גנודליב עשיט

 טקרעמאב ןעטלעז ןעמ טָאה עטכישעג-טלעוו רעד ןיא .טייקניטעט

 ןעטייקניהעפ עשיטקַארּפ ןוא עשיטערָאעט ןופ גנוגינייאדאפ ַאזַא
 טעטכאבָאעב ן'לַאסַאל DEN DEN ,רעד רעבָא .ןָאזרעּפ ןייא ןיא

 עיטַאּפמיס וצרעד ךָאנ טנָאמראפ ןוא ,ערעירַאק ןייז ןופ ביױהנָא ןיא

 ןעדנעוונָא םהיא וצ טנעקעג טלָאװ ,קילב ןעטייוו ַא ןוא םהיא ראפ
 סאמיסקאמ ,רעקנעד ןעשינָאטַאלּפדָאענ ןעטלַא םעד ןופ רעטרעוו יד

 דנַאב ןעטשרע ןופ ביוהנָא PR טגנערב לַאסַאל DEN ,סוריט ןופ

 רע ,ןָאלָאּפַא העטשראפ ,N" : | טילקַארעה ןענעוו קרעוו ןייז ןופ

 ַא ןוא טָאנ ַא טייצ רענעגייא רעד ןיא --- רעסישךןעניוב ַא זיא

 ארומ רעבָא בָאה ךיא ,עינָאמראה ןייז בעיל בָאה ךיא ,טנאקיזומ

 ."ןעגיוב ןייז ןופ ןעלייפ יד רַאּפ

 רעטָאפ ןייז .יולסערב ןיא ןערָאװעג ןערָאבענ PN לַאסַאל

 רע ,טנעכייצענסיוא טינ ןעטייקניהעפ עסיורג ןייק טימ ךיז טָאה

 ן'טימ ,רחוס רעכילרהע DR רענידנעטשנַא I8 ןעווענ רעבָא זיא

 גנונעלסיוא יד טרעדנעעג טָאה ןהוז רעד ;לַאסַאל ןאמייה ןעמָאנ

 זיא רע תעב ,1846 !ns ם'ניא טשרע ןעמָאנ-ןעילימַאפ ןייז ןופ

 לַאסַאל .ןעדיא ןעוועג ןענייז ןערעטלע ענייז .זירַאּפ ןיא ןעוועג

 Sy ענייז ןעבענרעביא ןוא יירטעג ןעוועג ןעבעל ןעצנַאנ ןייז זיא

 רעד יװ ,עילימַאפ ןייז ןוא DIR ןעשיווצ ןעגנוהיצאב יד ,ןערעט

 -ראפ ןוא עניצרַאה רהעז ןעוועג ןענייז ,זיא רענייטש רעשידיא

 ןייז Bin ןעבעל ןעצנַאנ ס'לַאסַאל ןופ ףיולראפ ןיא .עכיליורט

 -גיטעט ןייז טגלָאפעגכָאנ גנורעטסייגאב רעטסערג רעד טימ רעטומ

 ןיא ןיוש .ןעוועג םיכסמ םהיא טימ יז טָאה סעלַא PR DIN טייק

 ןיא ןעקרעמ טזָאלענ קראטש ךיז ןעבָאה ןערהָאי עשרעדניק יד

DINתעב ,לָאמ סעכילטיא .רערהיפ ַא ןופ ןעטפאשנעגייא יד  
 זיא ,רעדניק ערעדנַא טימ ןעליּפש וצ ךיז ןעמוקסיוא טנעלפ םהיא

 -עלפ רעדניק יד DEN סנעדָאש עלַא ןוא רערהיפנָא רעד ןעוועג רע



 סעדנַארב גרָאעג 20

 -רָאג ַא ןעלפמטרטוצ רעדָא רעטסנעפ ַא ןעכערבוצ -- ,ןָאט 13.

 ןעוועג זיא רע םנה ,ןעפרָאװעגפיױרַא םהיא ףיוא ןעמ טָאה -- ןעט
 טינ טָאה רע .ןערעדנואוו םהיא טגעלפ סָאד גידלושמוא ץנאג

 ןעלעטש רעדניק יד סָאװ ,ןופרעד טמאטש סָאד IS ,ןענאטשראפ
 ךאלגניא עלַא תעב ,רעטלע םענעי ןיא .ייז ןופ רעכעה םהיא

 -בערפ רעד ןעוועג לַאסַאל זיא ,ךילגערטרעדמוא DR ךערפ ןענייז

 ןייז ןופ ךאלגניא עלַא ןעשיווצ רעטסכילגערטרעדמוא ןוא רעטס

 ןערהָאי עגידרעטעּפש ענייז ןיא טָאה ןיילא רע סָאװ ,סָאד .רעטלע
 DIS" ןיוש ךיז טָאה ,"הּפצוח, ןייז סלא טנעכייצאב DON ױזַא

 .ןערהָאי עשרעדניק ענייז ןיא ןעזיוועג

 הביבס רעשידיא א ןיא ןעסקַאװעגסיױא זיא לַאסַאל דנאנידרעפ

 ,1840 ןוא 1830 ןערהָאי יד ןעשיווצ לעטדעטש ןעשטייד ַא ןופ

 ןייק טדערעג טינ ןעבָאה הביבס רענעי ןופ רעדילגטימ ערעטלע יד

 רעד רַאפ ןופ עכָאּפע רעד PR נידנעבעל ,ןוא ,שטייד םענייר

 ןעסענראפ טינ לָאמ ןייק vr ןעבָאה ,ןָאיצַאּפיצנַאמע רעשידיא

 -ידַארט ןוא םינהנמ עשידיא ערעייז ,גנומאטשּפָא עשידיא רעייז

 טָאה ,שנעמ רענעסקַאוװרעד ַא ןערָאװעג DIN לַאסַאל ןעוו .סעיצ

 ןופ ןעדיא יד וצ סַאה ןעגידנענערב ַא ןעזיוועגסיורא גידנעטש רע
 -ַאמ HD רעהעטשרָאּפ יד רַאפ ןעטלאהעג ייז טָאה רע .טייצ ןייז
 -נָא גידנעטש ייז ףיוא טגעלפ ןוא םזילַאטיּפַאק DIN םזילאירעט

 ךיוה רהעז רע טָאה ןערהָאי עשלעגניא ענייז ןיא רעבָא .ןעלַאפ

 רַאפ ןייוואב רעטסעב רעד .גנומאטשּפֶָא עשידיא ןייז טצעשעג
 ןעשיווצ רעטלע ןיא טרהיפעג טָאה רע DEN ,ךוב-גָאט ןייז זיא םעד
 -יטש ןוא ןעלהיפעג ענייז עלַא DIN ,רהָאי ןהעצ22/ DR ןהעצפופ

 SD ךיז טָאה רעטקאראכ ןייז תעב ,רעטלע םעד DR ןיא ןעגנומ

 טלָאמעד ןוא — ,1840 ?Ing ם'נופ רַאורבעפ ןעט2 םעד .טרימ

 warn רע טביירש -- רהָאי ןהעצרעפ רָאנ ןעוועג טלַא רע זיא

 רע סָאװ רַאפ ,טרעדנואוועג Tr טָאה רבח ַא רענייז סָאװ ,םעד

IE DINרעד ןופ רעגידייטראפ סלא ןעגָארטעגסיורא גיציה  DR 
 ; הנומא רעש

 רעד ןיא ןוא תופרט ןעסע טינ ןָאק ןעמ יו יוזא סעּפע !לעועַאזַא,
 ןופ םענויא ראפ ךיז ןעכער ךיא ..!דיא רעטוג א ןייז טייצ רענעגייא
 עלא יד ןופ טינ טלאה ךיא שטָאכ ,טלעװ ועד ףיוא ןעדיא עטסעב יד
 -לוב ןיא דיא רעד יװ יוזא ,טנָאקעג טלָאװ ךיא .םיגהנמ ענעדעישראפ
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 -יא יד ןעסיירוצסיורא רָאנ ,ןעבעל ןיימ ןייז בירקמ ,?ַאילעל , ס'רעוו
 וצ ןעמונעגנָא ךיז טלאוו ךיא .עגאל רערעווש רעגיטציא רעייז ןופ ןעד
 -אמ ייז ןענָאק םעד טימ רָאנ טלָאװ ךיא ןעוװ ,טָאפַאשע ן'פיוא ןהעג
 -וימ וצ רעביא ךיז ביג ךיא רָאנ ןעוו ,ָא .קלָאפ גי'דובכב א ראפ ןעכ
 ןעלָאמ וצ ןעגינעגראפ סעטסערג ןיימ זיא ,ןעיזַאטנאפ עשרעדניק ענ
 טימ.ןעדיא יד ןופ שארב ןעלעטש ךיז :דליב STR ןוימד ןיימ ןיא ךיז
 ".גידנעטשטסבלעז ןעכַאט ייז ןוא טנעה יד ןיא ןייז ילּכ

 וצ עבט 8 טאהעג לַאסַאל טָאה ןעבעל ןייז ןופ דנע םוצ
 : ןעטסרהעמ DS ךיא Dan טלעוו רעד ףיוא ןעכַאז ייווצ , : ןעגָאז
 ."סענעי יא ,סָאד יא TR ןיב ךָאד ןוא ,ןעדיא ַא DIN טסילַאנרושז ַא
 יו ,טלהיפעג ךיז רע טָאה ?ng ןהעצפופ ןופ רעטלע ןיא רעבָא
 ךָאנ ,1840 ?ng ם'נופ יַאמ ןעט21 םעד .ץנירּפ רעשידיא ַא
 ,קשמר PR ןעדיא ףיוא תופידר עכילקערש יד ןעגעוו ךערּפשענ ַא
 ; לַאסַאל טביירש

 !ןערעה וצ ךילקערש זיא'ס ,ןענעייל וצ ךילקערש זיא'ס ,ךא,
 טימ טמערוטשעגפיוא ןערעוו ןעלהיפעג עלא ,ריוּפאק ךיז ןעלעטש רָאה יד
 ,טרעוװסנערעיודַאב זיא ,םירוסי עכלעזא טגָארטראפ סאוו ,קלָאּפ א .ןרָאצ
 רעדא ןעטהענ המקנ :ָאד ןענייז ןעגעװסיוא ייווצ רָאנ ;גיטשינ זיא
 -ַאק DIR עוארפ יד טָא DIN ,תמא ךילקערש ,תמא .גינעטרעטנוא ןעדייל
 -ָאיטראפ טדָאטש רעגיזָאד רעד ןופ ןעדיא יוד :טכיראב ס'טנעדנָאּפסער
 רעד ןופ ןוא עזָאלטכער יד טָא רָאנ סאוו ,תוירזכא יד גידלודעג ןעג

 .דנאטשרעדיוו ןעכילקערש א ןהָא ןעגארטראפ ןענָאק ענעסיוטשראפ טלעוו
BONטײקגיטנעהּפָא רעזנוא טרעדנואוו ןעטסירק יד ולֹופא זא ,סע , 

 ךיז ןעלעטש רימ סאוו ,ךיז ןערעדנואוו ייז וליפא ;טייקכאווש רעזנוא
 -אל רימ Dam ,םירוסי עכלעזא רעסעב ןעדייל רימ סאוו ,ןעגעקטנא טינ

 -ויז .דלעפרטבאלש ן'פיוא ןעברַאטש רעדייא ,ןעגינויּפ רעפעב ךיז ןעז
 ןא וצ רעצייוש יד טרהיפעג לָאסא ןעבָאה סאוו ,ןעדייל יד ןעד 193
 רהעמ א ןעוועג זיא סע ןעװו ןעד זיא ?ןעוועג רעסערג ,דנאטשפיוא
 ןיא טכאמעג ןעטלָאװ ןעדיא יד סאוו ,יד יװ ,עיצולאווער עטכערעג

 טרָאטש יד ןעדנוצעגרעטנוא ,ןָאמעג ביוה א ךיז ןעטלאוו ייז ןעוו ,קשמד
 ךיז טכארבעגמוא DIR םרוט-רעוולוּפ םעד ןעסירעגפיוא ,ןעטייז עלא ןופ
 טרעוו טשינ טזיב ,םינדחַּפ ןופ קלָאפ ? רעגינייּפ ערעייז טימ ןעמאזוצ
 טביוה ,ףיורא טערט ןעמ ןעכלעוו ףיוא ,םירָאװ א !לזמ ןרעפעב ןייק

 טסנָאק וד .דרע רעד וצ רהעמ ץלַא ךיז טסגיוב IT ןוא ,ןעלּפַאצ ןָא ךיז
 -עג טסייה סאוז ,טינ טסייוו וד ,ןעטכינראפ טינ טסנָאק ,ןעברַאטש טינ
 תוברוח יד רעטנוא ןעבארגאב וצ ךיז תלוכיב טינ טזיב וד ,המקנ עטכער
 ןעסייר ןעטונימ-הסיסג וד ןיא וליפא ןוא םיאנוש ענייד טימ ןעמאזוצ
 "!טכענק א ןייז וצ ןעראוועג ןערָאבעג טזיב וד .רעקיטש ףיוא ייז
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DINגנַאלק ןעשלַאפ םעד ןענעוו , DENטיירּפשראפ ךיז טָאה , 
 עכילטסירק ןופ טולב ןעקעווצ עזעיגילער רַאפ ןעכיורבעג ןעדיא זַא
 ; ילוי ןעט20 םעד רע טביירש ,רעדניק

 -עג ןעדיא זא ,םעד ןעגעוו השעמ ץעזָאלניז יד לָאמא רעדעיוװ,

 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,השעמ עבלעזיד .טולב סעכילטסירק ןעכיורב
 ,סאד רעבָא .גרעבמעל ןיא DIR סעדָאהר ןיא רעביא ךיז ט'רזח ,קשמד

 ,ןעגנוגידלושַאב יד טָא Tr ןעלָאהרעדיװ טלעװ ןעקע עלא ןופ סָאװ
 תעב ,טייצ יד ןעמוק טעוװ ןעכוג ןיא זא ,זייװאב א ןייז וצ רימ טנייש

 -עוו רימ DEN ,םעד ךרוד ןעפלעה וצ ךיז ןעביוהנָא ךילקריוו ןעלעוו רימ
 ךיז ןעפלעה סאוו ,יד טפלעה טָאג .טולב סעכילטסירק ןעסיגראפ ןעל

 ."רעלעיּפש יד רַאנ ןעלהעפ'ס ,טיירג ןענייז סעקמַאד יד .ןיילַא

 לַאסַאל רעגנוי רעד טָאה ןערעטלע יד וצ גנוהיצאב ןייז ןיא

 .טייקמאזכרָאהעג ןוא טפאשבעיל ענידריווקרעמ 8 ןעזיוועגסיורא

 St טָאה ןוא ןעבעל DR בייל טימ ןעבעגרעביא ןעוועג ייז זיא רע
 -ענ ַא ,רעטָאפ ןייז .רעצ ןייק vr ןעפאשראפ וצ טינ טהימאב
 DS ,םינּפ ןעדנעהיצוצ ןענולק ַא Din שנעמ רעקראטש רעגיסקיוו

 -םיוא טכייל HN רעגיציה ַא ,טָאּפסעד ןעילימַאפ ַא ןעוועג זייוולייט
 ןעצנַאג ן'טימ טַאהעג בעיל רע טָאה ןהוז ןייז רעבָא ,רעדנעמַאלפ
 -קיש ן'פיוא ןעגָאלקאב ךיז ןרעג טגעלפ DEN ,רעטומ יד .ןעצרַאה
 ,רעטקאראכ ןערעווש ַא טַאהעג טָאה DIN ךַאלביױט ןעוועג זיא ,לַאז
 -עבעל ,ענהעש ַא ,דניק עטסטלע סָאד ,אקירעדירפ רעטסעווש יד
 ,ט'סנק'ראפ גיד'?זמ-טינ ןעוועג לָאמנייא ןיוש DIN ,לעדיימ עניד
 -רעטסעווש רהיא רַאּפ הלכ ַא ןערָאװעג יז זיא 1840 ?An ןיא ןוא

 ןעכלעוו ,שנעמ רעגיטכיט רֶהעז ַא ,רעדנעלדירפ דנַאנידרעפ דניק
 ,לַאסַאל .טצעשענּפָא גונעג טינ טייצ רענעי ןיא טָאה עילימַאּפ יד
 טָאה ,גנוי ױזַא ןעוועג ךָאנ PN רע סָאװ ,ףיורעד גידנעקוק טינ
 ערעטלע יד ןופ ןעכערּפשעג יד DR לייטנָא ןעגיטעט ַא ןעמונעג
 mann ןעטכיזסיוא ערהיא ןעגעוו ,םיאנת ס'רעטסעווש רעד ןעגעוו
 .ןעבעג טלָאזעג רהיא טָאה'מ סָאװ ,ןדנ םעד ןעגעוו DIN ןעבָאה וצ
 ,טנעכערעגסיוא ץלַא שיטקארּפ ןוא טלאק ױזַא רע טָאה ייברעד
 .ןערהָאי ענייז ךָאנ טינ רָאג

 ןופ ןייזטסואוואב סָאד טקעוורעד םהיא ןיא ךיז טָאה הירפ
 ייב .טמהיראב ןייז וצ עיציבמַא יד ןוא DIN םענעגייא ןייז
 3 רָאנ ,םינואג עגנוי ערעדנַא ייב יװ ,ןעוועג טינ סָאד זיא םהיא
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 .ךיז ןיא ןעלהיפ ייז סָאװ ,ןעטייקניהעפ עסיורג יד ןופ ןעטָאש

 דנעסױטשּפָא ןעקריוו רעטקארַאכ ןייז ןיא ןעכירטש עניזָאד יד

 .שנעמ רענעסקַאװרעד ַא ןערָאװעג ןיוש זיא רע תעב ,רעטעּפש ךיוא

 -סיוא ןעטפַאהלעכיימש ןעדעי רע טביירשראפ ךוב-נָאט ןייז ןיא

 ןעציטָאנ ענייז ןופ ןוא .ּךיז ןענעוו ףיוא טּפַאכ רע DEN ,קורד

 ןייז טביולעג רָאנ טינ ןעבָאה ענעסקאוורעד יד זַא ,ןעמ טהעז

 ןעפור םהיא ייז ןענעלפ לָאמ סעכנאמ רָאנ ,תופירח ענייז DIN לכש
 ןיא טייקטביולנעננייא ןייז ,להיפעג-טסבלעז ןייז ."רעלַאינעגנ,

 -טסיירד טימ ןעמהענאב ךיז לָאז רע זַא ,וצרעד טכארבעגנ טָאה ,ךיז

 -עג טינ DIN זיא DEN ,ןעדעי ןעגעק הּפצוח טימ לָאמא ,טייק
 עלענָאיציזָאּפָא ןייז ךיוא ךיִז טרעלקרע טימרעד ;עוועג ןעלעפ
 -רעּפ ענייז ןהעזעג טָאה רע עכלעוו ןיא רערהעל ענייז וצ גנוהיצאב

 רע סָאװ ,גנוטכיר עשירענירק עצנַאנ ןייז ןוא םיאנוש עכילנעז

 .ןערהָאי-רעדניק ענייז PR ןעזיװענסױרַא (TS טָאה

 ,תמא .ךילגערטרעדמוא רָאג N רע DR רעליש סלַא

 ןעוועג רעבָא זיא רע ,ןעטייקניהעפ ענעטלעז טגָאמרַאפ טָאה רע

‚SBכילפ ענייז ןופ ןעהערדוצסיורַא ךיז טכוזענ גידנעטש טָאה - 

 ןעגנוביא עשיטעמפירַא יד ןעריּפָאק טנעלפ ,ןערַאנּפָא טנעלפ ,ןעט

 ןעניפענ רע טגעלפ גידנעטש ןוא םירבח עגיסיילפ רהעמ ענייז ייב

 -קעל יד ןופ Tr ןעהערדוצסיורַא ןעלטימ עכילביולנמוא יײלרעלַא

 רע טביירש רָאנ טינ .ןעכַאז ערעגרע BEN ךָאנ טוט רע .ןענָאיצ

 -רעל ןעמוק טינ רַאפ ןעגנונידלושטנע עשלַאפ ןעמָאנ ס'רעטָאפ ןיא

 שיטַאמעטסיס רע טכַאמ HIN בלַאה ַא ןופ ךשמ ןיא רָאנ ,ןענ

 ס'רעטָאפ םעד ךָאנרעד ,טפירשרעטנוא ס'רעטומ יד רעהירפ ךָאנ

 pr .?הוש ןופ טננערב רע DEN ,ןעטַאטסעטַא עטכעלש יד ףיוא

 .ןעטרָאק PR ןוא דרַאיליב ןעליּפש ןיא רע טגנערברַאפ טייצ עיירפ

 ןוא עטסקרַאטש יד DIR רע טזייוו טייצ רענענייא רעד ןיא

 ןופ POS טדער ןוא טפאשדניירפ ןופ ןעלהיפענ עטסמיראװ

 עכילרהע ןוא ענייפ עכלעזַא טָא טימ םישעמ עטכעלש ענייז

 : רעטרעוו

IR,יװ ,טינ סייוו  DETךיא לעיּפש תבש ןעדעי ;רָאּפ טמוק  
 וצ ןעטָאבראפ גנערמש רימ טָאה רעטָאפ ןיימ סאוו ,סָאד ,דראיליב ןיא
 טינ ךיוא זיא'ס סאוו ,ןעטַאטסעטַא עניימ רעטנוא ןיילא ביירש ךיא ,ןַאט
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 ךיא ,םעראוו רהעז רעטָאפ ןיימ בעיל ךיא בָאה ןעגעווטסעדנופ ןוא ,טוג
 TR .ןעבָאה בעיל ןָאק דניק א רָאנ 911 ,בעיל קראטש ּווזא םהיא בָאה

 טלָאװ ךיא ןעוו ,ןעבעל ןיימ ןעבעגעגּפָא םהיא ראפ דיירפ טימ טלאוו

 BT ןוא ,ץונ DIR סע עכלעוו ַא ןעגנערב םהיא םעד טימ טנָאקעג

 ןעצראה ןיא ףעיט .טייקגיניזטכייל ןיימ ןופ טמַאטש סעלא סָאד רָאנ

 ).1840 ראונאי רעט14) ".טוג ךיא ןיב

 סָאװ ,טייקניניזטכייל רעשלעגניא ןייז ןעשיווצ טסַארטנָאק רעד

 רעביג זיא ,סומזַאיזוטנע ןעכילנהעוועגערסיוא ןייז DIN ,טנָאמרעד רע

 ןעװעג זיא טנעמַארעּפמעט ןייז .,לַאער רעדייא רַאבנייש

 םהיא טָאה רעטָאפ רעד ןעוו .רענילַאג N רעניציה א

 סיורא טהענ ןוא טציירוצ דלַאב רע טרעוו ,ןעגָאלשעגנָא לָאמַא

 ,רעטָאּפ רעד .ןעבעל סָאד ןעמענ וצ ךיז קנַאדעג ן'טימ זיוה ןופ

 ,טונימ רעד ןיא IN ז א טּפַאכ ,ןעגנַאנעגכָאנ DIN זיא רעכלעוו

 תעב ןוא ;(רַאונַאי 29) ךייט PR ןעפרַאװנײרַא ךיז Sm רע ןעוו

 טלַאה ,ןעטַאטסעטַא יד טימ לעדניווש ןייז טקעדענפיוא טרעוו סע

 ,רעצ םעד ןעגעוו קנַאדעג רעד רָאנ דרָאמטסבלעז ןופ ּפֶא םהיא

 ךלַאב DR .ןרעטלע ענייז טימרעד ןעפַאשרַאפ DIN רע סָאװ

 ןעגנורעדינרע ןוא תורצ עלַא יד זַא ,קנַאדעג ן'טימ ךיז רע טסיירט

 ןיילק ןערהָאי עגידרעטעּפש יד DR ןעזייווסיוא DIN ךיז ןעלעוו

 .גיטכיוומוא ןוא

 סױרַא סרעדנוזַאב ךיז טזייוו רוטַאנ עכילטפַאשנעדייל ןייז

 BIN ןוא טסַאה רע תעב ,טכַארבעגפיוא טרעו רע תעב ,ןַאד

 ןופ ןעצימיא רעדָא טגידיילַאב םהיא טָאה סע רָאנ רעו .המקנ

 טינ ןוא ןעסַאה וצ םענעי רע טרעווש ,עטנעהָאנ DIN םיבורק ענייז

 טינ המקנ ןייז טעװ רע ןמז 53 גנונידיילַאב יד ןעסעגרַאפ וצ

 .ןערהיפסיוא

 ַא Dis רע טזייו רעטלע ןעניטייצהירפ םעד ןיא 1710

 טימ ןעצונַאב וצ ךיז גנובערטש ַא ,טייקטמיוצענמוא עכילקערש

 -ייא רעד ןיא ;רענעלּפ ענייז ןערהיפוצכרוד ידכ ,ןעלטימ-דלאוונ

 ןיד BE ךיז טינ רע ןעוו ,ךילרהע ףיט רעבָא רע זיא טייצ רענענ

 -ַאב ענייז ןיא ןוא ןעגנוניזעג ןוא ןעגנובערטש ענייז ןיא ןובשחו

 IR טייקכילרהע עניזָאד יד .םהיא םורַא טלעוו רעד וצ ןעגנוהיצ

PNטייקכילרהעמוא ענעי רּפכמ עפוטש רעסיוועג ַא , DENטזייוו רע  
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 ןעכיירגרעד וצ ףיוא ןעלטימ יד ןופ ל?הַאװסיױוא םעד ייב סױרַא
 : .לעיצ סָאד

 ןעטַאטסעטַא יד Din לעדניווש ס'לַאסַאל ןופ גנוקעדפיוא יד

 טקעווהעד םהיא ןיא טָאה ,יולסערב ןיא ?וש רעשינַאטיל רעד ןופ

 ןייז .גיצּפייל ןיא ?הוש-לעדנַאה רעד PR ןעמוקוצנָא רהענַאב ַא

 יד יו יױזַא .רחוס ַא ןערעוו לָאז רע טלָאװעג טינ טָאה רעטָאּפ

 םעד DS ןיא טשימעגניירא ךיז ןעבָאה עטנַאקַאב ןוא דניירפדזיוה

 ן'טימ ערעדנַא ,רעטָאפ ן'טימ ןעטלַאהעג ןעבָאה עכנַאמ — ,ןינע

 ןעפורעגסיורַא טָאה טייהנעדיישרַאפ-סגנוניימ עגיזָאד יד DIN --- ןוז

 עטשרע יד טַאהעג טציא לַאסַאל טָאה ,גנונערפיוא ןוא ןעדייררעביא

 סע טפאהלייטרָאפ BI ןוא שיראנ m ,ןהעזוצנייא טייהנענעלענ

 ןוא תוצע יד ןופ דנורג ן'פיוא ןעכַאז ףיוא ןעסילשַאב וצ ךיז זיא

 יד טינ ןעהעטשראפ ןוא טינ ןעסייוו DEN ,ןעשנעמ ןופ ןעננוניימ
 -עג טַאהעג לַאסַאל טָאה טייצ רענעגייא רעד ןיא טקנוּפ .ןעכַאז
 עכלעוו ,ןוז ןייז ןוא רעױּפ םעד way לעבַאפ עטלַא יד טנעייל
 זיא MD רעד ןוא ,רעהעגייברַאפ יד ןופ תוצע יד ןעמונעננָא ןעבָאה

 ךיז ףיוא ?עזע םעד DR סופדוצ ןעגנַאגעג ןענייז ייז זַא ,ןעוועג

 ןייז רָאנ ןעמוקַאב לַאסַאל טָאה ןפוא ן'ַאזַא ףיוא .ןענָארטענ

 גידנעטש טגעלפ רע סָאװ ,ןעבעל ןעשיטקַארּפ ןיא גנורַאפרע עטשרע

 טינ ךיא Syn לעזע םעד, :רעטרעװ עדנעגלָאפ ןיא ןערילומרָאּפ

 .ןעלָאהרעריװ DEN רע טנעלפ עזַארפ עגיזָאד יד ."ןענָארט

 רהָאי ם'ןופ יַאמ DR ןוא טרהיפעגסיוא לַאסַאל טָאה טצעלוצ

 וצ ןעגנוהיצַאב ענייז רעבָא .גיצּפייל ןיא ןעמוקעג רע זיא 0

 יוװ ,רעטקַארַאכ ןערעגרע ןַא ךָאנ ןעמונעגנָא ָאד ןעבָאה רערהעל יד
 םיאנוש עטסגרע ענייז ןהעזעג רָאנ ייז ןיא טָאה רע .יולסערב ןיא

DENןעשנעמ ערעדנַא רעביא ןורתי ןייז טנעקרענא טָאה רע רהעמ , 
 רעבָא טדייל רע .ךיז ןעגעוו גנוניימ ןייז ןעסקַאװעג זיא רהעמ ץלַא
 סרעדנוזַאב ,עילימַאפ רעד ךָאנ ,םייה רעד ךָאנ טפַאשקנעב ןופ
 רעד ךָאנ ןוא ,ןעבעגרעביא רהעז DS רע ןעמעוו ,רעטָאפ ן'כאנ

 ..עגָארקעג בעיל רהעז טייצ עטצעל יד טָאה רע עכלעוו ,רעטסעווש
 ןופ עכנַאמ ,םירבח 4 WARE טימ 7 רע טעדניירפַאב גיצּפייל ןיא

TRדעדנַאז טרעבָאר ,רענייא ָאד , DENעילטזָאר רעטסעווש א  

 וי 20
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 רעדנעבעיל רעד DEN רהיא ;עבעיל עטשרע ס'לַאסַאל ןעוועג זיא

 ,ןענייז DEN ,ןעטכידעגנ ןוא ףעירב לעיפ טקישעג ,לַאסַאל ,רעליש

 ם'ןיא טיוט רהיא ךָאנ ןערָאװעג טעטכינרַאפ ,קילגמוא םוצ

“ng!1876 . 

 להוש-לערנַאה רעד ןיא ןעבילברַאפ טינ רעבָא DIN לַאכַאל

 ןַא ,טנייצרעביא ךיז טָאה רע .רהָאי 1841 טסונא ןופ רעננעל

 גוט רע זַא ןוא ןעטייקגיהעפ ענייז ןיא ןעוועג העוט ךיז טָאה רע

 ןענייז ןרעטלע ענייז .רחוס 8 ןופ עלָאר רעד רַאפ טשינרָאג

 גירנעטש זיא שנואוו רעייז תמחמ ,טשַאררעביא ןעוועג טינ ןופרעד

 םעד ןיוש .ןאמסטפאשנעסיוו ַא ןייז לָאז ןוז רעייז זַא ,ןעווענ

 םעד ןעגעו ןעבירשעג רע טָאה 1840 ?ns“ ןופ טסוגוא עטכ

 טימ ךיז טכיילגרַאפ רע ואוו ,ךוב-נָאט ןייז ןיא ןינע ןעגיזָאד

 msn סָאד m ,זרַאה ןייז זַא ,טביירש רע ןעוו ,רעטסיימ םלערליוו

 רעד רעבָא ,טסנוּק רעד רַאפ רָאנ טגָאלש ,רעטסיימ םלעהליוו ןופ

 ןעבָאה ןרעטלע ס'םלעהליו ;רעד זיא ייז ןעשיווצ דיישרעטנוא

 ןיילַא ךיז טָאה ,טרהעקרַאפ ,רע ,רחוס ַא ןערעוו וצ טיונעג םהיא

 רע זיא WIN טציא ;טייקניטעט רעשיטעטסע ןופ טגָאזענּפָא

 ,טייקגיטעט רעכילטפַאשלעזענ ןופ ךיז ןעגנָאזוצּפָא דנַאטשמיא טינ

DANרע .עשיטילָאּפ ַא רעדָא עשיטעטסע  ַא ,ןייז טינ לָאז יז  

 יד טימ יװ ,טייהיירפ רעד טימ רהעמ ךס ַא Tr טריסערעטניא,

 -רעדינ יד רע טכולפרַאפ רעקרַאטש ךס ַא ,הרוחס ףיוא ןעזיירּפ

 סָאד ןעשנעמ ןופ קעװַא ןעמענ סָאװ ,ןעטַארקָאטסירַא עגיטכערט

 יד רעטנורַא ןעפרַאװ סָאװ ,ןעטנערוקנָאק יד יװ ,קילג עטסכעה

 ."גונענ טינ רעבָא ןענייז ןיילַא תוללק .ןעזיירּפ

 BE טייקדניוושעג רעסָאװ טימ ,ךוב-גָאט ןייז ןופ ןעהעז רימ

 טינ ךָאנ םהיא זיא רהָאי ןהעצכַא ןייק סָאװ ,לענניא גנוי סָאד

 ,םָאקלָאפ טהעטשרַאפ סָאװ ,רוחב 8 טרעוװ ,ןערָאװעגנ טלופרַאפ

 רעסָאװ ,סייוו DIN ,גיסַאּפ םהיא רַאפ זיא'ס טייקניטעט עכלעוו

 IND טהעטש םהיא לַאזקיש

 ענרעב ,םהיא ןופ טקיצנע טרעוו ןוא ן'ענרעב טנעייל רע

 טימ רע טהעז "ףירב רעזירַאּפ , ס'ענרעב ןופ .לַאעדיא ןייז טרעוו

 -ענ ןעשנעמ ןָאילימ ניסיירד ןערעוו , דנַאלשטייד PR m ,קערש

 ןעוו ,ן'ענרעב טימ םיכסמ זיא רע ."ןענַאריט גיסיירד ןופ טנֶאלּפ
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 -קַארַאכ גונעג רעבָא זיא'ס ,ןעטָאּפסעד יד טכולפ ןוא טלעדַאט רע

 טפיירגַאב דנַאטשרַאפ רעשיטילָאּפ רעטנוזענ ןייז DEN ,שיטסירעט

 na טייהטנעהַָאנ רעד ףיוא ןעגנונּפָאה עשידניק ס'ענרעב טינ

 .ןעטייצ ערעסעב

 : םעד ןענעוו רע טביירש ,1840 Ans PR ,ילוי ןעט24 םעד

TI,ןייז טינ ןעק רעשרעה רעשיאייּפָאריײא ןייק זַא ,טביירש רע  

IEןעביולנ וצ ידכ ,טדנעלברַאפ , ISעקינייא ןייז ? BUNרַאפ - 

 .ןירַאר ןעלפייווצ ,ןערעױדַאב DIS ,ךיא זומ ,ןָארט ןייז ןעמהענ

 ."רעסעב ןערעוו טעוו'ס רעדייא ,רעגרע ךָאנ ןייז זומ'ס

 טינ םהיא ןיא זיא'ס סיורג m זַא ,זיא גידריווקרעמ רהעז

 רע טָאה ,דנענוי רעד PR טסיינ רערענָאיצולָאװער רעד ןעווענ

 טָאה DIN ,םזיטַארקָאטסירַא DIS טגיינעג DIN רע IS ,ןענַאטשרַאפ

 -ָארּפ א רעכינ DR טייקגיטעט עשיטַארקָאמעד ןייז זַא ,טלהיפעג

 ןע319 םעד .גנוגיינ עכילריטַאנ א יװ ,ןעדנעטשמוא ןופ טקוד

 : רע טביירש ילוי
 -סעיפ, טרהיפעגפיוא טָאה עוועל .רעטַאעט ןיא ןעוועג ןיב ךיא

 ךיא }|טָאה אינאוואל ףארג רעטקאראכ םענעביוהרעד א ראפ סאוו ".אק

DINסאוו ,ףיורעד גידנעטכא םינ ראנ ,סאוו ראפ טינ  PRטיול ןיב  

 -בוּפער ןוא שיטארקָאמעד ,רענאיצולאווער יוזא ןעגנוגייצרעביא ץנייט

 ףיוא ךיא זא ,רעבָא ךיא להיפ ,ייז ןופ רענייא רעדעי יװ ,שינאקיל

 ןוא ,רע יוװ יוזא טקנוּפ ןעגנאגאב ךיז טלָאװ טרָא ס'אינאוואל ףארג

 ןעטשרע ןא ןופ עגאל רעד טימ טנעגונאב םינ לָאמנייק ךיז טלָאװ ךיא

 וצ טנעה ענייס טקערטשעגסיוא רעכיג טלָאװ PR" ,אונעג ןופ רעגריב

 ,ןעדנעטשמוא יד ךרוד טוג רידיווער ךיא ןעוו ,םוראד ןוא .ןיורק רעד

 -עג טלאוו ךיא ןעוו .דובכ ףדור א רָאנ ךיא ןיב ן'תמא ןיא זא ,ךיא העז

 IR ןעראוועג TR טלאוו ,טסריפ א רעדא ץנירּכ א ןעראוועג ןעריוּב

 רעכאפנייא ןַא ןיב ךיא יװ יוזַא רעבָא .ךרוד ןוא ךרוד טַארקָאטפירַא

 -עד ַא טייצ רעד טימ ןערעוו וצ העדב ךיא בָאה ,רעגריב א ןופ ןהוז

 ".טארקָאמ

 ןעכילרעניא ןייז ךָאנ ןעגלָאפכָאנ רימ ןענָאק ךוב-נָאט ןייז ןיא

 :רע טביירש טסונוא ןעט24 םעד .ףפמַאק

"Boy ייווצ ךיז ןעלגנאר המשנ ID ןופ ןעסינעטלעהַאב יד TI, 

 -וט רעדא טייקשיטקארּפ :ןעבעל ןיא ןערהיפ רימ לָאז סאוו .ןעמערט

  27393ךרוד ,טייל עסיורג יד ןענ'הפנח ,םָארטש ן'טימ ןהעג ךיא זומ

‚MD PR רעדא -- ,דובכ ןוא ןעלייטרָאּפ ןעגָאלשרעד ךיז ןעגירטנוא 

 גידנעטש ךיז ,רענאקילבופער ן'תמא ןא ןופ טייקטראפעעגנייא רעד טיט
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 טינ ךאז רעדנא ןייק ,טייקגיטכערעג רעד ראפ ןוא תמא ן'ראפ ןעטלַאה
 -סירַא רעד זא ,םעד ןעגעוו ןעגהאז רָאנ DIN ,טכארטאבנא ןיא ןעמהענ
 ןייז םינ ליוו ךיא ,ןיינ רעבָא ?ּפפאלק-טיוט ַא ןעגירק לָאז םזיטארקָאט

 גיהעפ ןיב ךיא וליפא ןעוו ,ןעייקאל-ףיוה יד ןענ'הפנח ןוא גנילגייפ א

 -וירפ ןופ הרושב יד קלָאפ םעד ןעגנערב לע ךיא .עלָאר אזא ראפ

 ."ןעמוקמוא ןעפרַאד ייברעד לָאז ךיא וליפא ביוא ,טייה

 :רע טביירש טסוגוא ןעט26 םעד

 -פעשאב וצ ךיז טרעהעגפיוא בָאה ךיא סאוו ,רהעז רעיודַאב ךיא,
 -טייד ן'ראפ ןעלעטשנייא ךיז לעוװ ךיא ,אי .ןעטפַאשנעסיוו טימ ןעגיט
 עגידרעייפ טימ ןוא טלעוו רעד ןופ רעקלעפ עלַא רַאפ ןוא קלָאפ ןעש

 ךיא .טייהיירפ ראפ טכַאלש ןיא ןהעג וצ ןעקעוװ ייז ךיא לעוװ רעטרעוו

 ;רעשרעה יד ןופ סענימ עזייב טימ ןעקערשנייא ןעזָאל טינ ךיז לעװ
TR DIRןעלטיט ןוא סנעדרָא טימ ןעפיוקרעטנוא ןעזָאל טינ ךיז לעװ , 

 לעװ ךיא ,ןיינ .ַאדוי רעטייוצ א יוװ ,םייהיירפ יד ןעטַאררַאפ וצ ידכ
 .קערש ןופ ןערעװ סַאלב טינ ןעלעװ ייז ןמז ?כ .ןעגיהורַאב טינ ךיז
 -סיורא ,ענרעב יוװ יוזַא ,ךיא לע ,טייהיירפ ןופ דנַאל ם'נופ ,זירַאּפ ןופ

 רעשרעה עלא ןוא ,טלעוו רעד ןופ רעקלעפ עלא וצ טרָאװ סָאד ןעקיש

 BEN העש יד זא ,ןהעטשראפ ןעלעוו ייז ,ןעצירק ןייצ יד טימ ןעלעוו

 ".ןעגָאלשעג ןיוש

 טגנערברַאּפ ןוא ן'ענייה ןענעייל רע טמענ לָאמ ןעטשרע םוצ

 ןעניזָאד םעד ,בעיל םהיא בָאה ,TS .טייצ ךס ַא םהיא ףיוא

 יו ,טינ טהעטשרַאפ רע ,TS רעטייווצ ןיימ זיא רע ,ענייה

 ןופ טָאה ,טייהיירפ רעד רַאפ ףּפמַאק ןופ קעװַא ענייה זיא ױזַא

 םעד טָאטשנָא IN עלעטיה עשינָאבוקַאי ןייז ןעסירעגּפָארַא ּפָאק ןייז

 ןעוו ,טסַאּפש ענייה זַא ,רעכיז זיא רע .ּפעצ טימ קורַאּפ ַא ןָאטעגנָא

 -ָאמער ןייק טינ ןיב TS ,טסיכרַאנָאפ S ןיב ךיא :טגָאז רע

 יװַא ךיז טמענ רע סָאװרַאפ ,טינ טהעטשרַאפ רע ןוא, ?טַארק
 .רענַאקילבוּפער עלעבָאנ יד ןופ טיוט םעד ןעצרַאה DIE טנעהָאנ

 ןיוש לַאסַאל טָאה רעטלע ןייז ןופ רהָאי ןעטנהעצעביז ן'פיוא

 רע .טפנוקוצ ןייז DIN רענעלּפ ענייז טכַאמעג רָאלק ךיז םָאקלָאפ

 וצ ךיז סולשַאב ןעטסעפ ןייז ןעגעוו רעטָאפ ןייז ןעסיוו טזָאל

 רע טּפַאשנעפיוװ רעסָאװ טימ ,םהיא טנערפ רעטָאפ רעד ןענרעל

 -סערג רעד טימ, :טרעפטנע רע .ןעמענרַאפ וצ ךיז העדב טָאה

 BIN רעד ןיא טפַאשנעסיװ רעטסדנעפַאפמואי-לַא רעד טימ ,רעט

 -ייה יד טימ ןעדנוברַאפ גנע זיא עכלעוו ,טפַאשנעסיוװ רענעי טימ

 ."עטכישענ טימ -- טייהשנעמ רעד ןופ ןעסערעטניא עטסניל
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 וצ העדב טינ רע טָאה יצ :רעטייו םהיא טנערפ רעטָאּפ רעד

 ? טעָאּפ ַא ןערעוו

 רעבָא ךיז Im ךיא --- ,רעפטנע רעד ןעוועג זיא --- ,ןיינפ

 יד רַאפ ףּפמַאק ַא IE DIN טציא .,קיטסיצילבוּפ טימ ןעבעגּפָא

 -רַאפ ןופ my םעד זיב .טייהשנעמ רעד ןופ ןעלעיצ עטסנילייה

 IR טרימשעננייא ןעווענ טלעוו יד זיא טרעדנוהרהָאי םענעגנַאג

 DIS" טסיינ ןופ טפַארק יד טָאה ןַאד .ןעביולגרעבא MD ןעטייק

 ןעפרָאװענמוא טָאה DEN ,טפַארק עשיזיפ עזעידנַארג ַא ןעפורענ

 ַא ןעווענ זיא ךורבסיוא רעטשרע רעד  .גנונדרָא ענידרעהירפ יד

 טייצ רענעי טניז .ןייז טפרַאדַאב רע טָאה ױזַא ןוא רעּכילקערש

 ףּפמַאק ַא ...רעהפיוא ןַא ןהֶא ןערָאװעג טרהיפענ ףּפמַאק רעד זיא

 ןעטסלעבָאנ ן'פיוא ןערעוו טרהיפעג זומ ןעלעיצ עטסלעבָאנ יד רַאפ

DINםעד ןענידייטראפ וצ ןעמוקסיוא טעװ טצעלוצ ,סיווענ  

 .וצרעד ןעביירט רעשרעה יד םורָאװ ,טפַארק רעשיזיפ טימ תמא

 רימ רָאנ ,ןעציירפיוא טינ רעקלעפ יד רימ ןעלעוו טציא רעבָא

 ."ןערעלקפיוא ייז ןעמענ ךיז ןעלעוו

 :טגָאזעג רע טָאה ןַאד ,ןעניוושעג גנַאל טָאה רעטָאּפ ןייז

 ענייד ןיא טניל סָאװ ,תמא םעד טינ ןעקייל PR ,ןהוז ןיימ,

 וד ? רעריטרַאמ ַא ןערעוו טזומ וד דָארנ סָאװרַאפ רָאנ ,רעטרעוו

 רַאפ ? עציטש עניצנייא רעזנוא ,גנונפָאה עניצנייא רעזנוא טסיב

 ןהֶא ךיוא ןעמ טעװ ןעפּפמעק ןוא ,ןעפּפמעק ןעמ nn טייהיירפ

 "! ןערעדנע ןענָאק BI ךַאז ןייק טסעוװ OS וד ...ריד

 : ךוב-נָאט ןייז DR רעטָאפ םעד טרעפטנע לַאסַאל רעגנוי רעד

 -רַאמ א ןערעוו זומ ךיא דָארג סאוו IND .טכערעג זיא רע ,ָאי ַא,

 ןעמ טעוװ ואוו ,ןעגָאז יוזַא By רעכילטיא ןעוו ,סנעגירביא ?עוימ

 ? רעפמעק ןעטהענ

 -- ?סאוו ראפ ?רעריטרַאמ ַא ןערעוו זומ ךיא דָארג סאוו ראפ,

 (EHI סאוו ,עמיטש ַא טסורב IND ןיא ןעבעגעגניירא טָאה טָאג לייוו

 טָאה טָאג DEN ,טפארק יד ךיז PR להיפ ךיא Sm .ףמאק DIS ךימ

 ךיא Sm .ףמאק DIS טסאפעגוצ זיא סאוו ,טפארק א ,ןעקנַאשעג רימ

 23 ליוו pr לייו .לעיצ ןעלעבָאנ א ראפ ןעדייל ןוא ןעפמעק ןָאק
 ןעטמסיטשאב א ראפ ןעטפערק ןעקנָאשעג רימ BET סאוו ,טָאג ןערַאנּפָא

 ".שרעדנַא טינ ןָאק ךיא ,טרָאװ ןייא טימ Sry‚ .לעיצ

 ןייז ןעפורעגנָא סַאּפש ןיא רעטעּפש טָאה לַאסַאל סָאװ ,סָאד
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 -ייה סלַא ,גנומיטשַאב-טסבלעז DIS סױרַא NT ךיז טזייוו ,הּפצוח

 .ףּפמַאק ןופ ןעבעל ַא רַאפ גנוגיל

 ןופ ןעכײצנעסַאר ןייא ףיוא IN ךיז רימ ןעסיוטש NT רעבָא

 ףיוא ,טנעמַארעּפמעט ןייז ןופ ךירטשדנורג ן'פיוא ,טסייג ןייז

 -עטקַארַאכ דנעפערט רהעז טָאה ריּפש סָאװ ,טפאשנענייא רענעי
 גיטייצכיילג סיוא טקירד הּפצוח .הּפצוח טראוו ן'טימ טריזיר

 -כערפ ,טייקתוזע ,עגַאל רעכילרהעפעג ַא ןיא ךיז ןערילרַאפ טינ סָאד

 ןערעוו ןענַאטשרַאפ IND ןוא ,טומ ןוא טייקטמעשרַאפמוא ,טייק

DISקערש ןעכלעוו וצ ,םערטסקע  DINעטרעטנוא ענעגנואווצעג - 

 רהָאי רנעזיוט ייווצ זיא סָאװ ,עסַאר ַא ןעגנערב גנירג ןעק טייקנינ

 רעד רעטנוא טבעלעגפיוא גנולצולּפ טָאה ןוא ןערָאװעג טגינייּפעג

 ךיז טָאה לַאסַאל ןעו :לעיּפשייב םוצ .רוטלוק רעד ןופ העפשה

 ןוא ןעסעצָארּפ עלענימירק ענייז ןופ םענייא ףיוא טגידייטראפ

 -קעװַא טעשַארטסעג לָאמ עכילטע םהיא טָאה רעדנעציזרָאפ רעד
 BIRD ןוא טינ םהיא רע טרעה BANN‚ סָאד DIN ייב ןעמענוצ

 םהיא טרעװרַאּפ ןעמ יו םעדכאנ ןוא  .רָארוקָארּפ DD קזוח רעדיוו

 -רַאפ רעד טימ ןהעגוצנָא טכער ןייז ףיוא רע טהעצשַאב ,ןעדייר וצ

 טָאה יצ ,םעד ןעגעוו ענארפ יד ףיוא טביוה ןוא עדער-סגנוגידייט

 םהיא ייב ןעמענוצקעװַא טכער סָאד טַאהעג רעדנעציזרָאפ רעד

 ייב ,הּפצוח עניזָאד יד .הּפצוח טסייה סָאד טָא .טרָאװ סָאד

 ַא IS לָאמַא טמענ ,עסַאר רעשידיא רעד ןופ ןעשנעמ עכילנעווענ

 ןעליּפש ןעלעוו ןופ ,טייקכילגנירדוצ ןופ רעטקַארַאכ ןעדנעסיױטשּפא

 םֹרָאפ עשימָאק ַא -- ערעדנַא ייב DIN ,עלָאר עטניטכערַאבמוא ַא
 DIN ייב סָאװ ,ן'לַאסַאל ייב רעבָא .השוב ןהֶא טייקטסיירד ןופ

PRייקניהעפ עסיורג עכלעזַא ןעגרָאברַאפ ןעוועג ןענייז המשנ רעד - 

 טָאה'ס ןעכלעוו ןופ ,טנעמעלע רענעי ןעוועג רָאנ סָאד זיא ,ןעט

 נידנעטש טָאה סָאװ DIN טעטיוויטקַא וצ גנַארד ןייז טלעקיווטנע ךיז

 גנַארד ןייז .ןָאטעג טָאה רע סָאװ POS‚ וצ רילָאק ַא ןעבעגעגוצ

 -ָאלגנַא ןייר ןעוועג טינ ןענייז טעטיוויטקַא וצ טייקגיהעפ ןייז ןוא

 סָאװ טסייג-סגנומענרעטנוא רעד --- עשינאקירעמא רעדָא עשיסקַאז

 -ַארּפ ֹוצ רָאנ רדסכ טבערטש סָאװ ,ןעליצ עשיטקארּפ רָאנ טכוז

 -סטייקניטעט ַא ןעווענ זיא סָאד .ןעריזינַאנרָא וצ ןוא ןעריצוד

 ןוא ןעבעל טנעקעג טָאה DEN ,דנַאטשרעדיװ ַא BIN סָאװ ,גנַארד
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 ,ןעטעָאּפ עשטייד יד ןופ רענייא .עיציזָאּפָא רעד ןיא רָאנ ןעמעטָא

DENטרעצנָאק ַא ףיוא ןהעזעג לָאמ ןייא רָאנ ןע'לַאסַאל טָאה , 

 -רעריוו רעטיול m ,ןעהעזעגסיוא טָאה רע, :טגָאזענ רימ טָאה

 ,טפַארק-טַאהט אזַא ןעגעלעג DR ןערעטש ןייז ףיוא WIN ;דנַאטש

 א TI טלָאװ רע ןעוו ,טרעדנואוועג טינ ךיז טלָאװ רענייק זַא

 המשנ ןייז ןופ טייקפיט רעד ןיא זַא ,טסייה'ס ."טרעבָארע ןָארט

 טכוז סָאװ ,טפַארק-טַאהט ַא ,עיגרענע ַא ןעגרָאברַאפ ןעוועג זיא

 ן'רַאפ סיוא טצונ DEN ןוא ,רבוג ייז זיא ןוא ןעננורעטש ףיוא

 -טלַאק :טימעג ןייז ןיא ןעגעלעג ןענייז DEN ,ןעלטימ עלַא ןוחצנ

 -יז ,ןעשרעה וצ עיציבמַא ,ץייגרהע ,טסולספּפמַאק ,טייקגיטולב

 .טנעמָאמ ןעדנעריישטנע NS PR ךיז ןיא טייקרעּכ

 ןיא ,סינגנעפעג ןיא ןעסעזעג לָאמ ןעטשרע םוצ זיא רע ןעוו

 -גנעפעג יד טיהענּפָא טינ רָאנ טינ רע טָאה ,רהָאי 23 ןופ רעטלע

 ןעגנונדרָארַאפ ענענייא ןעבענסיורַא טנעלפ רע רָאנ ,ןעלגער-סינ

 טבורּפעג ןעבָאה ייז ןעוו ןוא ,סינגנעפעג ןופ רעהעזפיוא יד וצ

 ענידמרוטש ןעמוקרָאפ ןענעלפ ,טעטירָאטָא רעייז ףיוא ןהעטשַאב

 לרתשמ ךיז טָאה רעטסעווש ןייז TS ,גידנערעוו רהָאוװעג .סענעצס

 DIE טקישעגקעװַא דלַאב רע טָאה ,ןענידַאנגַאב םהיא לָאז'מ ןעוועג

 ןעגענ ןענערָאװַאב וצ ךיז ידכ ,גנורעלקרע עכילטפירש 8 גינעק

 ןעוועג זיא ןַאמ ןעגנוי ןעניזָאד םעד ןיא .סינדנעטשרַאפסימ רעדעי

 רעגריב ענעקָארשרעד יד ,ן'רַאזעצ טנָאמרעד סָאװ ,סָאװ-סעּפע

 DE רע (*'ַאניליטַאק ַא ףיוא יו טקוקעג םהיא ףיוא ןעבָאה
 וצ ןעווענ טלעּפמעטשענ זיא רע ,טכַאמ רַאפ ןערָאװעג ןעּפַאשַאב

 ןייק טינ ןערָאװעג ןערָאבענ PR רע יו ױזַא רָאנ ,רעשרעה ַא ןייז

 ןוא סַאלקלעטימ PD ןהוז ַא רָאנ ,טַאנגַאמ ןייק טינ DIN ץנירּפ

 ,רעקנעד ַא ןערָאװעג רע זיא ,עסַאר רעטגירעדינרע ַא ןופ ךָאנ וצרעד

 נעוו ןעניזָאד םעד ףיוא ידכ ,רָאטַאטינַא IS ןוא טַארקָאמעד ַא

 -עג ןעפַאשַאב זיא רע רעכלעוו ראפ עיציזָאּפ יד ןעכיירגרעד וצ

 .ןענַאטשרַאפ לַאסַאל סָאד ןיוש טָאה זייוולעגניא ךָאנ .ןערָאװ

 ףרַאד ,ןענַאטשרַאפ רָאלק טינ טצעלוצ סע טָאה רע וליפא ןעוו ןוא

 -יוו רעד ןעגעק רערעוושראפ א ןופ ןעמָאנ רעד זיא אנוליטאק )*

 (.זרעביא) — .קילבוּפעו רעשימ
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 -ַאב ן'רַאפ סָאװ ,סעלעיפ זַא ,ןעסענרַאפ טינ סלַאּפנעלַא ןעמ
 ןוא ,לעטימ 8 רָאנ רוטַאנ רעד רַאפ DR ,לעיצ ַא זיא ןייזטסואוו

 DR טייקנעהעזעגנָא ,טכַאמ טרעדָאפעג טָאה םהיא ןיא רוטַאנ יר

 -ַאב ןופ לרונ ן'פיוא סיוא טלַאפ סָאװ ,לַאפייב DIN ץנַאלג וליפַא

 -ייא רעד ןיא .קֶלָאַּפ ַא ןופ רעדָא סַאלק ַא ןופ רערהיפ עדנעטייד

 ןופ ןעהייר יד רַאפ טמיטשַאב םהיא רוטַאנ יד טָאה טייצ רענעג

 ,להיפענ םעד טימ ןעקנָאשַאב םהיא טָאה ןוא עקניל עמערטסקע יד

 -מוא יד רַאפ ןוא טייהיירפמוא רעד רַאפ ןעמענ המקנ זומ רע זַא

 יו .ןערהָאי רעטרעדנוה טשרעהעג ןעבָאה סָאװ ,ןעטייקניטכערעג

 רענָאיצולָאװער סלַא ןעלהיפ טינ ךיז טנעקעג םעד ךָאנ רע טָאה ױזַא

 ןעגנוניינ עניזָאד יד ? טייצ רעגיבלעזרעד ןיא רערהיפ DIS ןוא

 -נעסיוו רענרעדָאמ רעד ןופ סולפנייא ן'רעטנוא ןעמוקעג ןענייז

 רעכילטפַאשנעסיװ רַאפ ןערָאװעג ןעפַאשַאב DIN לַאסַאל DIN טפאש

 רהיא טיול ,טפַאשנעסיװ ענרערָאמ עצנַאנ יד רעבָא ; טייקגיטעט

 ןוא טירשטרָאּפ ןעלַאקידַאר ןופ גנוטכיר רעד PR טייברא ,ךות

 רעד ןופ טסיינ ן'טימ ןעגנורדעגכרוד PR שנעמ רעד רהעמ סָאװ

 -יײװאוצסױרַא ךיז רע טלהיפ ןעגנואווצעג רהעמ ץְלַא ,טפַאשנעסיוװ

 טעטירָאטָא ן'פיוא ךיז טלַאה סָאװ ,ץלַא ןעגעג דנַאטשרעדיװ ַא ןעז

 .עיצידַארט ןופ

 טָאה ,ןערָאװענ ףייר טינ זיא לַאסַאל לענניא סָאד הירפ יװ

 רע .דניק סָאד ןעגָאלשרעד טינ םהיא ןיא טייקפייר עניזָאד יד

 ןייק לָאמנייק ןענייז DEN ,ןעשנעמ ענעי וצ טגנַאלַאב טינ טָאה

 ןעטלַאהַאב סָאװ ,ענעי וצ טגנַאלַאב טָאה רע ;ןעוועג טינ רעדניק

 -ַאהליּפש ןופ .סעשידניק סָאװ-סעּפע המשנ רעד PR גידנעטש
 DR הייר, ןיא דלעה םעד ןופ גנוביירשַאב רעשיטעֶאּפ ןייר ס'נעג

 סַאלב ַא ןעוועג זיא לַאסַאל זַא ,ןעגנירד טינ ןעמ ףרַאד "דילנ

 סלַא !ןעװעג זיא ָאעל m ,זעירעס נידנעטש ןוא ליטש ,לענניא

 ךס ַא ןוא ?היפענ ךס ַא ןעזיװענסױרַא רע טָאה שנעמ רעפייר

 PR גנושרעהַאבטסבלעז גינעוו ןעסעזַאב רעבָא DIN רע ,טייקניצרַאה

OENBןעשרעה ֹוצ עיציבמַא ןייז ןוא גנורעטיברע ןייז .ןעבעל  

 -רעביא DIS טונימ ַא ןיא ןוא טייהיירפ עלופ ןעבענענ רע טָאה

 טנעקעג טָאה רע ;טייקנידריווסנעביל ןייז טימ ךייא רע טשַאר

 .רערעדנַא ןייק יו ,גנענ עשידניק ןעביולרע ךיז ןוא דניק ןייז
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 ,טצנַאלג סָאװ ,ץלַא וצ עבעיל ןייז טרעהעג גנעג עשידניק ענייז וצ

 טנעלפ ,טַארקָאמעד רעד ,רע .ןעצנעלג וצ טפאשנערייל ןייז ןוא

 DM טימ ןוא ץנַאנעלע טימ ירנעד ַא m ןעדיילק גידנעטש ךיז

 טימ טכירעגנייא ןייז טזומענ ןעבָאה ןרעמיצ ענייז .קַאמשעג

 ןעפרָאװעג ךיז טָאה גנוניואוו ןייז ןיא .טריצענסיוא ןוא קַאמשעג

 ןיא .עיצַארָאקעד ךיוא רָאנ ,ץנַאגעלע רָאנ טינ ןעניוא יד ןיא

 טכוזאב לָאמ ייווצ לאסאל טָאה ןערהָאי דעניצפופ יד ןופ ביֹוהנֶא

 ןוא רעכיּפעט ךס ַא טרָאד ןופ טכַארבעג טָאה ןוא טנעירָא םעד

 my זיא רע .גנוניואוו ןייז ןערירעמעש וצ ףיוא ןעכַאזטסנוק

 -רעה טימ לַאפ רעד ןעטלעז טינ זיא'ס m ,רָאיטקַא IS ?עסיבַא

 IN .לעיּפשייב DIS ,ןָארייב ןוא ןָאעלָאּפַאנ m ,ןערוטַאנ-רעש

 ןעמ טנעלפ ,ךוזאב ףיוא םהיא וצ ןעמוק ןענעלפ דניירפ ענייז

 סָאװ ,םילכאמ עטסעב ןוא עטסנעש יד שיט DIS ןעגנַאלרעד

 רעד PR טנעלפ רע ואוו ,ןילרעב PR ןענירק טנעקענ (IN טָאה'מ

 .רעטייברא יד ןופ רענידייטראפ סלא ןעטערטסױרַא טייצ רעניבלעז

 ןָאק'מ m ,ךורּפשרעדי רעטקעריד ןייק טינ רעבָא טניל ןירעד

 ןענעגעגַאב DER ןָאק'מ DEN ,טסַארטנָאק ַא רָאנ ,ןעניימ גולפ ןיא

 DEN ,רעניבָאקַאי ַא ייב ,ןערוטַאנ עטריצילּפמָאק ןוא עכייר ןיא

 -לאס א ייב ,טייקנהעש ראפ ?היפעג גידעבעל ַא טימ טבאנאב זיא

DETעיצולָאװער רעד ןופ , DENןעפַאװ עלופטכַארּפ טימ טפּפמעק , 

 -רניק יד ןופ סױרַא ןעצנַאגניא טינ ךָאנ DIN סָאװ ,ןעשנעמ א ייב

 סָאװ:סעּפע ןעוועג DIN טסייג ס'לַאסַאל ןיא .ןערהָאי ס'טייה

 IR סָאװ-סעּפע טייצ רענענייא רעד ןיא ןוא סענרעדָאמ טסכעה

 זיא םהיא ןיא עשיסָאלק סָאד ןוא ,סעשיסַאלק דַארג ןעטסכעה

 (* סעדַאיביקלַא ַא ןעוועג זיא רע .ןימ ןעטלעּפָאד ַא ןופ ןעוועג

 וצ ךיז טייקניהעפ ןייז DW ןוא (DU IN טשרוד ןייז טיול

 ןעלהיפ טנעקעג ךיז טָאה רע ;ןעדנעטשמוא עלַא וצ ןעסַאּפוצ
 NY ןעשיווצ יװ ,עטרעלענ ןעשיווצ םייהרעד ןיא ךיז ייב יו

 ןייז ןיא; .ןָאלַאסילַאב ַא PR mM ,סינגנעפעג PN ,ןערענָאיצול

 -כיילנ רעניבלעזרעד טימ סינגנעפעג ןיא ןעגנַאנעג רע זיא דנענוי

(Fורג ןוא לאשראמדלעפ ןעשידלעה ןעגיטייצראפ א ןופ ןעמָאנ רעד - 

 (.זרעביא) --- .דנַאלנעכ
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 ךיוא זיא רע .?לַאב ַא ףיוא טהעג רערעדנַאנַא יװ ,טייקניטלינ
 ,עיגרענע ,ןוצרה חכ ןייז טיול רעמיור רעגיטייצרַאפ 8 ןעוועג
 ןוא ןערעבָארע וצ טנַאלַאט ןייז טיול ןוא קילבפרַאש ןעשיטילַאּפ

 .ןעריזינַאגרָא וצ

 ,טלעוו רעשיסַאלק רעטלַא רעד רַאפ טרעטסײנַאב גידנעייז

 יולסערב ןופ ןעטעטיסרעווינוא יד ןיא ןערידוטש ןעמונעג רע טָאה

 -ַאיר ס'לעגעה .עיפָאזָאליפ ס'לעגעה DIN עיגָאלָאליפ ןילרעב ןוא
 -יצנע רעטסערג רעד טימ ןעמונעגנָא רע טָאה עדָאכעמ עשיטקעל

IDיר טּפַאזעננייא ךיז ןיא רע טָאה טייצ רענענייא רעד ןיא  

 רע ןעו .דנאלשטייד ןעגנוי םעד MD ןעעדיא ערענָאיצולָאװער

 -מוא סלא טבעלעג רע טָאה ,טעטיסרעווינוא םעד טזָאלרַאפ טָאה

 IR טרידוטש טָאה ןוא ,ןייהר םייב שנעמ-טַאוירּפ רעגיגנעהּפא

 ךיוא טָאה רע ,עיפָאסָאליפ ןוא עינָאלָאליפ עשיכירג ףרָאדלעסיד

 ךיז טָאה רע ןעוו ,זירַאּפ ןיא ןעדנַאטשנעגעג עגיבלעזיד טרידוטש

 ‚1845 רהֶאי ם'ןיא ןעטלַאהעגפיוא טרָאד

 טנַאקַאב ךיז לַאסַאל רענירהָאי-גיצנאווצ רעד טָאה זירַאּפ ןיא

 ןעגעוו Musa ןעכיוה ַא ןעגירק ןעק'מ ןוא ,ענייה ךירנעה טימ

 ןעמ תעב ,טנעדוטס ןעגנוי ןעניזָאד םעד ןופ טעטילַאינעג רעד

 ,ץ'ענייה ןעניוצענוצ DIN טשַאררעביא טָאה רע קרַאטש יװ ,טהעז

 טכייל ױזַא טינרָאנ זיא םהיא סָאװ ,סונַאפָאטסירַא םענרעדָאמ םעד

 עכיוה 8 ןעמ טמוקַאב םעד רעסיוא .ןעדנעלברַאפ וצ ןעוועג

 טנעייל ןעמ ןעוו ,קילבפרַאש ןעשינָאלָאכיסּפ ס'רעטכיד ןופ גנוניימ

 רעכלעוו ,ן'לַאסַאל ןענעוו טביירש רע ױזַא יו ןוא טביירש רע סָאװ

 ךיילנרַאפ ןיא ,ןערהָאי ענייז ךָאנ ןוא גנולקיווטנע ןייז ךָאנ טָאה

 יו ,שינרענע .דניק DON ןעמוקראפ םהיא טזומעג ,םהיא טימ

 ןוא ןעקנַארק ןיא ןעמונעג ?ייטנא לַאסַאל טָאה ,ךילנהעוועג

 ןעגעו ךוסכס םעד ןעמונעגרעביא טָאה רע ,רעטכיד ןעטזָאלרַאּפ

 ןופ הבוטל ןעטערטפיוא סעניטכעמ ןייז .םינינע-השורי ענייז

 ךיוא ןעניוצענוצ טָאה דנַאלשטייד ןיא ןעסערעטניא ס'רעטכיד

 זיא DEN ,ןינע םעד טָא PR רענידייטראפ עכיירסולפנייא ערעדנַא

 ,ן'לַאסַאל וצ ףירב ס'ענייה ןיא .רעטכיד ן'ראפ ןעוועג גיטכיוו ױזַא

 ןיימ ,דניירפ רערעייט רעטסביל ןיימ , רדפכ םהיא טפור רע ואוו

 : ןעזַארפ עכלעזַא ןעמ טנענענַאב ,"רעדורבנעּפַאװ רעטסרעייט
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 ךייא Syn ךיא סאוו ,טימורעד ןעקנערשאב VD ךיא Syn טנייה,
 .רחיא יוװ ,ןָאטעג טינ לָעיפ ווזא ריס ראפ ךָאנ טָאה רענייק .ןעקנאד
 ןוא טפאשנעדייל לעיפ יוזא ןענופעג טינ םענייק ייב ךָאנ ךיא בָאה ךיוא
 .ךערפ ןייז וצ טכער סָאד רהוא טָאה סיוועג .גנולדנאה ןיא טייקרָאלק
 עשילמיה ץגיזָאד יד ,טכער עכילטעג ץגיוָאד סָאד רָאנ ןעּפַאכרַאפ ערעדנא
 -עדיישאב א רָאנ ךָאד ךיא ןיב ךייא טימ ךיילגראפ ןיא .עיגעליווירּפ
 ".געילפ ענ

 : רע טביירש טרָא רעדנַאנַא ןיא
 -סיואנוא ךייא בָאה ךיא זא ,טגייצרעביא BIT ןוא א טבעל

 ןייק ךייא PR בָאה PR סאוו ,רהעז ךימ טהערפ סע | בעיל ךילכערּפשי
 -ןצ ַאזַא טַאהעג טינ ךָאנ ךיא בָאה םענייק וצ רָאנ ;טַאהעג טינ תועט
 -סימ ,עבטב טינ ,גנורהאפרע ךרוד זיא רעכלעוו ,ךיא ,ךייא וצ יװ ,יורט

 ןייס ףיוא טגייטש ךייא ןופ ףעירב א םוקאב ךיא רָאנ IM .ךיליורט
BIDרעסעב ךימ להיפ ךיא ןוא ." 

 -הָאי-46 רעניזָאד רעד יו ,ןהעז וצ דנערהיר טעמכ זיא סע }
 לעיפ ױזַא DD רענעכָארבוצ 8 ,רעטכיד רעסיורג רעד ,ןַאמ רעניר
 יו ןעווענ זיא DEN ,ןַאמ ןעננוי םעד טָא ייב ץוש טכוז ,םירוסי
 ןייז ןעבָאה סרעטניוו גיצנַאװצ DEN ,טדימשעגסיוא ןעזייא ןופ
 ןעפלעהוצטימ טומ טַאהעג ךָאנ טָאה ןוא טכַאמעג םַאזניובמוא ןעליוו
 ,ענייה .טנָאלקַאב ךיז ןוא ןעטילעג םהיא םורא ןעבָאה סָאװ ,יד
 סָאװ ,עּפָאליטנא יד --- DR ,ן'לַאסַאל ייב ףליה טכוזעג טָאה סָאװ
 ןופ ! בייל ןעגנוי םעד ןופ ץוש רעד רעטנוא טלעטשעג ךיז טָאה
 זַא ,ןעמ טהעז רעטָאּפ ס'דנַאנידרעפ וצ ףעירב ַא ןיא גנוטיידנָא ַא
 רענעפָא סְלַא ן'ענייה SD טלעטשעגסױרַא ךיז טָאה לַאסַאל
 טעוװ רע ןעוו ,"טכיזענ ןייז ןהעז טלעוועג טלָאװ, ענייה .טסיאעטַא
 טרעקענמוא ךיז טָאה ,רעטכיד רעקנַארק-טיוט רעד ,רע זַא ,ןערעה
 ןעגנוקרעמַאב עטפַאהסַאּפש ןיא ןעגנוטיידנָא ערעדנַא ןופ .טָאנ וצ
 טינ ןעוועג רע זיא ,זירַאּפ DR ןעוועג זיא לַאסַאל ןעוו זַא ,ןעמ םהעז
 ,וצרעד גיטלינכיילג טינ טייוו DIR רעצרעהנעיורפ רַאּפ ךיקרעפע:מוא
 -ענ ןיא קילג םוצ .טניינעגנ ןעוועג םהיא וצ ןענייז ןעיורפ סָאװ
 רימ IS ,עזנע IND ןעגַאהנרַאװ וצ ןענייה ןופ ףירב ַא ןעּבילּב
 עניזָאד יד .לַאסַאל רנַאנידרעפ ןופ גנובײרשַאב עלופ ַא ןעניפענ
 םעד ןופ טקורָארּפ DS טנַאסערעטניא רָאנ טינ PN גנוביײרשַאּב
 -רַאפ טלָאמעד טָאה דנַאלשטייד DEN ,רעלעטשטפירש ןעטסנייפ
 DEN ,רַאפרעד טרעוו ןעטלעּפָאד ַא טָאה גנובײרשַאב יד רָאנ ,טגָאמ
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 טלעוו יד רעדייא ,ןעוועג זיא רע יו ן'לַאסַאל רימ ןעהעז רהיא ןיא
 רע רעדייא ,רעהירפ ךיוא PN ,טסואוורעד סהיא ןענעוו ךיז טָאה

 :ףירב רעד זיא טָא .רוטַארעטיל רעד ןיא ןעטערטעגפיוא זיא

 ןעגיזָאד םעד ןעגנערב ךייא טעװ סאוו ,לַאסַאל ררעה ,דניירפ ןיימ,

 - "עג רעכילדנירג םעד טימ ,ןַאמ רעגנוי רעטבַאגַאב ךיוה ַא זיא ,ףעירב
 ,ןיזפרַאש ןעטסערג םעד טימ ,ןעסיוו ןעטסטיירב םעד טימ ,טייקמאזרעל
 וצ רָאלק טייקגיהעפ עסיורג ןייז .ןהעזעג זיא סע ןעוו בָאה ךיא סאוו
 ןוא טפארקסנעליוו א טימ טגינויאראפ םהיא ייב DIN ,ןעכאז ןעכאמ
 ביוא ןוא ,טושּפ רימ טשאררעביא סאוו ,גנולדנאה ןיא טייקטקישעג טימ
 טראוורע ,ןערעוו ןעשָאלעגסיוא טינ (By ריס וצ ץעיטאּפמיס ןייז רָאנ
 -וייאראפ אזא זיא סלאפנעלא .,ןינע ןייס ןיא ףליה לעיפ DIN ןופ ךיא

 רימ ראפ ,רעטקאראכ ןוא טנַא ַָאט ןופ ,ןענעק DIN ןעסיוו ןופ גנוגינ
 רעד ןופ שנעמט ַא תמאב זיא לַאסַאל ררעה ..גנוניישרע עגידיירפ א
 -טסבלעז ןוא טייהנעדיישַאב רענעי ןופ ןעסיוו טינ ליוו סאוו ,םייצ רעיינ
 -עלפ ,שיטירקָאּפיה רעגינעו רעדא רהעמ ,רימ סאוו טימ ,גנוגָאזּפא

 .ןרעדיולּפ רדסכ ןעגעלפ רימ סאוו ןעגעוו ןוא ןעגארטמורא ךיז ןעג

 רעלַאער רעד ןיא ןעטליג ןוא ןעסינעג ליוװ רוד רעיינ רעגיזָאד רעד
 -טוא רעד ראפ ןעגיובעג גיד'הענכה ךיז ןעבָאה ,עטלַא יד ,רימ .טלעוו

 ןוא סנעטָאש ןופ ןעסוק ךָאנ טשרודעג ןעבָאה רימ ,טלעוו רערַאבטכיז

 .ןיולא ךיז ןופ טגָאזעגּפָא ךיז ןעּבָאה רימ ,לעמילב ןעיולב ןופ טפוד ן'כָאנ

 עטראה ענעי ןופ ןעוועג רעכולקילג רשפא רימ ןענייז ןעגעווטסעדנופ

 ."ףמַאק ןעכילטיוט ןיא ץלָאטש ּוזַא ןעהעג סָאװ ,ןערָאטַאידַאלג

 -פרוד םעד רהיא טהעז הרוש רערעי ןיא ! רעטרעוו ַארַא'ס

 -ּפִא םעד ,רעטסיימ ןופ טנַאה יד ,רעלטסניק ןופ קילב ןעכילגנירד

 ןופ קילב-סטפנוקוצ םעד -- עזַארפ-סולש רעד ןיא ןוא ,רעכַאל

 .רעהעזטייוו
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3. 

 ןפערג רעד טימ טפאשטנאקאב ס'לאסאל
 .רלעפצאה

 -עג לַאנימירק ן'רַאפ PR 1848 רהֶאי ןופ טסונא ןעט11 םעד

DIרעגנוי ַא ןענַאטשעג ןלעק ןיא  ‚INDנָא ַא ,רעצלָאטש ַא - 

 רע DEM ,ראפרעד ןערָאװעג טגָאלקעגנָא זיא רעכלעוו ,רעדנעהיצ

 -טלעג ַא ןופ הבנג רעד ןיא ןעמונענ לייטנא שילַארָאמ טָאה

 רעניזָאד רעד זיא ןעטנעמוקָאד עכילטכירעג יד ןיא ,עלעטסעק

 ,טלַא ?NN 23 ,לַאסַאל דנַאנידרעּפ : ןעבירשַאב ױזַא ןַאמ רעגנוי

 עכזיורקעג עניורב טימ ,ךיוה לָאצ 6 טימ סופ 5 ,שנעמטַאװירּפ 8

 -לעקנוט טימ ,ןעמערב עניורב טימ ,ןרעטש ןעסיורג ַא טימ ,רָאה

 עדנור טימ ,לענָאיצרָאּפָארּפ ליומ סָאד ןוא זָאנ יד ,ןעניוא עיולב

 רעגנוי רעד .רעקנַאלש ַא רהעז ,םינּפ ךילגנעל ַא טימ ,ןעקַאבניק

 -ענ גָאט םענעי ןיא טָאה ,ןעבירשַאב ױזַא טָאה'מ ןעכלעוו ,ןַאמ

 זיא רהיא וצ עכילנהע ַא DEN ,עדער סגנונידייטרַאפ N ןעטלַאה

 םהיא טָאה'מ .טכירעג לַאנימירק ןיא ןערָאװענ טרעהעג טינ ךָאנ

 ME םדערעגנָא רע DET רעהירפ Inst ייווצ טימ זַא ,טנידלושאב

 -טלעג ַא ןענע'בנג וצ ,ןענָאסלעדנעמ ןוא ןעמײהנעּפָא ,טייל עגנוי

 רהעז וצ טגנַאלַאב ןעבָאה טייל עגנוי ייווצ עגיזָאד יד .עלעטסעּק

 ןעבָאה ,רע יו MS ,עדייב ןּוא ,ןעילימַאפ ענעהעזעגנָא ןוא עכייר

 ,ס'רלעפצַאה יד ןופ סעצָארּפ טג PR ?ײטנַא ןעניטכיט 8 ןעמונעג

 טייל עגנוי ייווצ יד OR ,דלעפצַאה עיפָאס ןיפערג רעד ןופ הכוטכ

 ס'רלעפצָאה ףַארג ייב ןענע'בנג'וצקעווַא טרערעגנָא לַאסַאל סע טָאה

 ,טנעמוקאר א ןענעלעג זיא'ס ואוו ,עלעטסעקי-טלענ א רעטבילעג

 ןעמוקַאב טפרַאדַאב Dan עטבעילעג ס'ףַארג םעד ןעכלעוו טיפ

 VER .רעלַאט דנעזיוט DIS ןופ טלַאהעג ךילרהעי ַא םהיא ןופ

 עטכעלש ַא — ,רעטכיר-סננוטַארַאב רעשיסיירּפ ַא ןעוועג זיא םייה
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 ַא ןעוועג רעבָא זיא רע ,לַאפ ןעניזָאד םעד ןיא עיצַאדנעמָאקער
 וצ ןעוויטָאמ ענייז DIR רעלַאט ןָאילימ יירד רעדָא ייווצ ןופ שרוי
 .טשטייטעגסיוא שלַאפ ןערעװו טנעקעג טינ םוראד ןעבָאה 123

 Dan ,ןערָאװעגנ טיירפַאב רע זיא 1846 ?Ans ןופ רעבמעצעד ןיא

 ראונַאי ןיא ,ןענעווטסעדנופ .ןעמונעג רע טָאה עלעטסעק סָאד

 -נעמ טּפשמ'ראפ ענערָאװשעג ןופ טכירעג ַא טָאה 1848 Ant ןופ
 זיא רע Din ,הבננ ראפ סינגנעפעג Ant MID ףיוא ןע'נָאסלעד

 ןופ ןעמ ven טציא .רעמענלײטנַא סלַא טגָאלקעגנָא ןעוועג רָאנ

 רעבָא .ןינע ןעניבלעזמעד ןיא ןובשחו ןיד טרעדָאפעג ן'לַאסַאל

 א יו רָאנ ,רעטגידלושַאב ַא יו טינ ןעטָארטענסױרַא זיא רע

 ןיא זיולב רע טָאה ,ןעגידייטרַאּפ וצ ךיז טָאטשנַא .רעגידלושַאב

 ענירעכעכש עכילטע טביולרע ךיז עדער ןייז ןופ המדקה רעד
 סלַא םהיא טנידלושַאב ןעמ סָאװ ,םעד ןעגעו ןעגנוקרעמַאב

 רע טָאה ןַאד .הבנג רעד PD "?רָאטַאיציניא ןעלעוטקעלעטניא

 רעד טימ ןוא סעצָארּפ ס'ניפערגנ רעד טימ סעצָארּפ ןייז ןעדנוברַאפ

 ןעצנַאנ ן'טימ ,רָאטַארָא-סקלָאפ ןעגנוי ַא ןופ עיגרענע רעצנַאג

 ףיוא ןעלַאּפעגנָא רע זיא ,רערעבָארע םענערָאבעג ַא ןופ לייטרָאפ

 נידנעביײרשַאב .ןיטנעילק ןייז ןופ םיאנוש עטלעטשעג-ךיוה יד

 רע טָאה ,ןענָארטעגרעבירַא טָאה ןיפערג יד DON ,ןעסינרעטַאמ יד

 : טצעזעגטרָאפ

 ואוו ,טרָאד ,ןעמ טגָאז יװ ,רעבָא .ןעגיוושעג טָאה עילימאפ יד,
 עכילשנעמ עלא תעב .ןעדייר ןָא רענייטש ןעביוה ,ןעגייווש ןעשנעמ

 טגייווש טולב ןופ עמיטש יד תעב ,סיפ יד טימ ןעטָארטעג ןערעוו ןעטכער
 -בייל ענייז ןופ וליפא טזָאלראפ טרעוו שנעמ רעזָאלפליה רעד ןוא וליפא

 -צעל ןוא רעטשרע רעד ןעטערטסיורא טכער טימ געמ ןַאד ,םיבורק עכיל
 עלַא רהיא .שנעמ רעד -- ןעשנעמ ןעטגידיילַאב םעד ןופ בורק רעט

 עבילקערש יד טנעיילעג רהיא טָאה טייקטכארבעגפיוא טֹומ ןוא טסייוװ
 ךייא ןופ רעוו .ןילסַארּפ ןיגָאצרעה רעכילקילגמוא רעד ןופ עטכישעג

 יז תעב ,העש רעד ןיא ןעפלעה וצ רהיא טלייאעגרעטנוא טינ ךיז טלָאװ

 ann ךיא ,ןעררעה עניימ ,ָאלא ?טיוט ן'טימ טלעגנארעג ךיז טָאה

 ,רעכילקערש לָאמ ןהעצ זיא לאפ רעגיזאד רעד :טגָאזעג ןיילא ךיז וצ
 העש א DIS סאוו (DIAS .ןילסַארּפ ןיגָאצרעה רעד טימ IND רעד יוװ
 ןעהיצ סאוו ,ןעשינרעטַאמ יד טימ ךיילגראפ ןיא טיוט ן'טימ ןעלגנאר ךיז

 א ןופ ןעדנואוו ןענייז סאוו {רהאי גיצנאווצ PIE ףיולראפ ןיא ךיז

 -וורג רעטריניפַאר ךרוד טווט ןעמַאזגנַאל ַא טימ ךיולגראפ ןיא רעסעמ
 גאט ראפ גאט סאוו ,יורפ ַא ןופ ןעדייל ערעייהעגנוא יד טימ ,טייקמאז
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 BD ןעטכער עטסועייט ערהיא ןעמ טָאה רהאי גיצנאווצ ןופ ףיולראפ ןיא

 נ:עמעלא ןיא דנַאש וצ ןוא טָאּפש וצ טכאמעג יז DIR ןעטארטעג סיפ 17

 "!טפארטשאבמוא ןעגידיילאב וצ םעדכָאנ יז ידכ ,ןעגיוא

 םענדָאמ ַאזַא טַאהעג ךיז ףיוא טָאה סָאװ ,ןַאמ רעגנוי רעד

 -רעטיר עכלעזַא ןעזיװעגסױרַא גָאט םענעי ןיא טָאה ןוא סעצָארּפ

 ךיז טָאה רע תעב ,רהָאי גיצנַאװצ ןעוועג טלַא DIN ,ןעלהיפעג עכיל

 ID ענערָאבעג) רלעפצאה ןיפערג רעד טימ ןילרעב ןיא טנַאקַאב

 יז ,רהָאי גיסיירד NN ןיינ ןעוועג טלַא טלָאמער DR יז .(ןיטס

 ןופ םרהירעג MB .דנערינָאּפמיא ןוא ןהעש ןעוועג רעבָא ךָאנ זיא

 -רַאפ רהיא סלַא ןעגָאלשעגרָאפ ךיז רע טָאה ,ןעקילנמוא ערהיא

 -עגּפָא טימ ,עזעיצַארג ַא ,רוניפ עשיטעטסעיַאמ א .רענידייט

 ענהעש טימ ,רָאה ענעדלָאג-ךילטיור עטכידעג טימ ,רעדילג עטקָאט

 ןיא גולק ןוא ךַאפנייא ,גנומענַאב ןיא ןעסַאלעג ,ןערענַאמ

 עכלעוו ,יורפ רעד טָא ןופ ןעפַאװ יד ןעוועג ןענייז סָאד --- ,ןערער

 MS טינ רעבָא .ןירעריפראפ עכילרעפענ סלא טכארטַאב טָאה'מ-

 המשנ יד טרירעג MD טָאה קילנמוא רהיא m ,טייקנעש רהיא

 ןַאמ רהיא .ןַאמ ןעגנוי ןעשירעגירק ןעכילטּפַאשנעדיײל םעד ןופ

 ןעכלעו טימ ,דלעפצַאה IND דנומדע AS ,דניקרעטסעווש ןוא

 ןופ טָאה ,רהָאי ןהעצפופ ןופ רעטלע PN טַאהעג הנותח טָאה יז

 רעד ןעוועג DE רע .טלעדנַאהַאב בָארג ןוא טסַאהעג יז ןָא ביֹוהנֶא

 ,רלעּפצַאה עילימַאפ רעניטכעמ רעד ןופ דעילנטימ רעטסכייר

 MB יד טַאהעג טָאה ןוא רעלַאט ןָאילימ ףניפ טגָאמרַאפ טָאה

 טהעטשרַאפ'ס .סַאלק-לעדַא ןעשיסיירּפ ןעטסכעה םעד ןופ ןעינעל

 רעדנַאנַא יו ,טייקכילנעמ רהעמ טַאהעג רַאפרעד טָאה רע זַא ,ךיז

 ,טסולג טָאה ץרַאה ןייז סָאװ יורפ ןייז ענונב ןעביולרע וצ ךיז ,ןַאמ

 -ַאטשַאב זיא ךילטנעגייא סָאװ ןיא .ץעזעג ן'פיוא גידנעטכַא טינ

 סלאפנעלַא ,ןעסיוו וצ רעווש זיא --- םהיא ןענעג אטח רהיא ןענ

 "עג ןייז טימ ןעכיילגרַאפ טנעקעג טינרָאג רלוש רהיא ןעמ טָאה

 רע .ןעגנוגלָאפרַאפ עכילניילק ,עגיצומש ענייז טימ ,המקנ רעניימ

 תעב ,ןייהר םייב ץַאלַאּפ ןייז ןיא ןעסָאלשראפ ןעטלַאהעג יז טָאה

 יז ןוא ןעפורעג טינ רָאטקָאד ןייק רע טָאה ,ןעוועג קנארק זיא יז

 PINS" רהיא ןופ הקיתשב טָאה רע .ןיצידעמ ןהֶא ןעבילבעג זיא

 עטרַאצ Sm ,טַאהעג בעיל טָאה יז עכלעוו ,רעדניק יד ןעמונענ
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 טזָאלעגרעביא ןעצנַאגניא יז טָאה רע .,ןעבָאה בעיל רָאנ ןעק רעטומ

 טרנעוושרַאפ רָאנ טינ טָאה ןיילַא רע תעב ,ןעבעל DIS ןעלטימ ןהֶא

 -ראפ טלהָאצעג ךיוא טָאה רע ,ָאװטסיַאטלוה ףיוא ןענעמרַאפ ןייז

 ײלרעלַא ןעטיירּפשרַאפ רהיא ןענעוו ןעלָאז ייז ,ךעלרעביירש ענעדיש

 ערהיא ;טַאהעג טינ ןרעטלע ןייק Dan ןיפערג יד .תוליכר

 םענעהעזעגנָא ןַא ןעמונרַאפ ןעבָאה םיבורק ערעדנַא יד ןוא רעדירב

DINטפַאשלעזעג רעד ןיא  DINםעד ןעגעוו טגרָאזעג רהעמ ןעבָאה , 

 ןעמוק ןענעוו m ,ןעלַאדנַאקס ןערעוו טדיימעגסיוא ןעלָאז סע זַא

 םולש טכַאמעג עילימַאפ יד טָאה לָאמ ןייא DI .ףליה וצ רהיא

 לָאמנייא טָאה ןיילַא רעזייק רעד וליפַא ןוא DM ןוא ןַאמ ןעשיווצ
 גָאזוצ 8 ףַארנ ןופ ןענָארקענסױרַא ןוא טכַאמעג םולש ייז ןעשיווצ

 טינ טרָאװ ןייז רעבָא טָאה רע ,בייוו יד ןעלדנַאהַאב וצ ךילשנעמ

 .ןעטלַאהענ

DINייווצ רהעז ַא ,ןעריבורּפוצסױא נעװ ןייא ןעבילבעג רָאנ - 

 -טכירעגנ רעד -- ןעדנעטשמסוא  עניזָאד יד ייב רעטפאהלעפ

 .גנעוו רעכיל

 ןעווענ זיא סָאװ ,ןָאסלעדנעמ .רד טָאה טייצ רעבלעזרעד ןיא

 -רָאפ ן'לַאסַאל ,עלעטסעק םעד טימ עפכישעג רעד ןיא טשימרַאפ

 רעד זַא ,טינ קפס ןייק ןיא'ס ןוא ,ןיפערג רעד SD טלעטשענ

 -לעקנוט ענהעש-ךילנעווענמוא יד טימ ,ןַאמ רעגנוי רענעש רעגיזָאד

 .סורדנייא WEN ַא טכַאמעג ןיפערג רעד ףיוא טָאה ,ןעניוא עיולב

 םורַא געט עכילטע ןיא IS ,טגָאזעג רימ טָאה דניירפ 8 ס'לַאסַאל

 םוצ קעװַא לַאסַאל זיא ,ןיפערג רעד טימ טפאשטנַאקַאב רעד ךָאנ

 -כיוה רעד תעב .לעוד א ףיוא ןעפורעגסיורַא םהיא טָאה ןוא ףַארג

 ןעשירַאנ, םעד טכַאלענניירא ניד'תולדנ טָאה רעקנוי רענערָאבעג

 -ַאב טסנרע לַאסַאל ןַאד טָאה ,ןיירַא םינּפ ןיא "?עגניא ןעשידיא

 רעד ןופ סעצָארּפ םעד טנעה ענייז ןיא ןעמענוצניירַא ןעסָאלש

 DS ןעגעוו ױזַא רע טביירש ףירב ענייז DD םענייא ןיא .ןיפערג

 : ןינע םעד

 טכער סָאד ןעבָאה טינ רענייק לָאז :טגָאזעג ןיילא ךיז וצ בָאה'כ,
 -רעד וטסָאה ךָאד ןוא םעד םעלא ןופ טסואוועג טסָאה וד זא ,ןעגאז וצ

 ךיז לאז רענייק TR ,ןערעוװ טגינייּפעג לָאז יורפ עגיזאד יד זא ,טזָאל

IRBלאהראפ יוזא ךיז טסלָאז ןיילא וד ןעו .ןעלעטשנייא טינ רהיא - 
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 RD ןעכאמ וצ ןעבָאה וטסעװ טכער א ראפ סָאװ IND‚ אוא ןיא ןעט

 ? טייהגייפ ןוא םויאָאגע רעיוז ראפ ערעדנא ןעפרואוו

 רָאנ בָאה ךיא .רהאי גיצנאווצ ןופ ןאמ רעגנוי ַא ןעוועג ןיב ךיא,
 .עיפָאזָאליפ טרידוטש בָאה ךיא ואוו ,טעטיזרעוװינוא יד טגידנעעג סאוו

 ךאז ןייק רעבא .ץנעדורּפסירוי ןופ טַאהעג טינ ףירגאב ןייק בָאה ךיא
 -לעוו ,ןיפערג רעד טגָאזעג בָאה ךיא Bas טנָאקעג טינ ID טָאה

 ,טסייוו רהיא :ןָאט וצ ןעביוהוצנָא סאוו ,טסואוועג טינ ירמגל טָאה עּכ

 -ומאפ עצנאג רעייא טעוו ,סעצארּפ א ןערהיפראפ טעוו רהיא ןעוו זא

 .ךייא ןעגעק ןעטערטסיורא ןעלעוו עלא ,ךייא ןופ ןעלסיײרטּפא ךיז עיל

 ךיוא טסייוו רהיא רעבָא .טגָאזעג רעהירפ ךייא ןעבָאה ייז 19( יוזא טָא

 םינ דצ רעייז ןופ רהיא טנָאק ףליה עניו ןייק זא ,טוג ץנאג

 -לא טימ ןערעפטנע רָאנ ךייא ייז ןעלעוו ץלא ףיוא זא ,ןעטראוורעד

 טכאמעגפא טסעפ ךיז ויב טָאה רהיא ביוא .רעטרעוו עטסוּפ עניימעג

 סעצארּפ רעייא ןעמהענניירא ךיא לעוװ ,ןעמוקוצמוא רעדא ןעגעיז וצ

 ןעפמעקוצ רעוװש ךיא ןוא טנַאה רעגיטפערק ןוא רעגנוי רעד טָא ןיא

 .טיוט ןיימ זיב דייא ראפ

 ?I .טייז רהיא ףיוא זיא טייקגימכערעג יד זא ,טביולגעג טָאה יז,

 ןעצנאג ן'טימ .עיגרענע ןיימ ןיא ןוא טפארק רהיא ןיא טביולגעג טָאה

 DR רעגנוי א ,ךיא ןוא .ןעמונעגנָא גאלטרָאפ ןיימ יז טָאה ןעצראה

 ןעבָאה סאוו ,תוחכ עלא ןעגעקטנַא טלעטשעג ךיז בָאה ,דיא רעזָאלפליה

 ".המיא ןא ןעפראוועגנָא

 BEN ןוא ףרָאדלעסיד ןייק ןעפערג יד טיײלנַאב טָאה לאסַאל

 ןעטפערק ענייז רָאנ DIN ןעבעל ןייז ןופ רהֶאי ןיינ ןעבעגעגקעווַא
 -לעזענ רהיא ןוא ןענעמראפ רהיא ןעצישַאב וצ ףּפמַאק ן'פיוא

 .ענַאל עכילטפַאש

 ןעטשרע ןיא ןעבָאה ןרעטלע ענייז זַא ,ךיז טהעטשרַאפ'ס
 7 טכערבוצ ןהוז רעייז DEN ‚WEI תמנע סיורג טַאהעג טנעמָאמ

 רענידייטרַאפ רעד ןערעוו וצ ידכ ,רָאפ טהעטש םהיא סָאװ ,ערעירַאּק
 .דמערפ ןעצנַאגניא זיא סָאװ ,ןעשנעמ ַא ןופ

  DINןעטייקניהעפ עסיורנ ןעזיװענסױרַא רע טָאה נָאלָאליּפ ;

 ,רענעמ עכלעזַא  mןעבָאה טדלָאבמוה רעדנַאסקעלַא ןוא קעב
 יו ,דניק-רעדנואוו םעד) ןעטרעלענ ןעגנוי םעד טגָאזענסיוארָאפ

 ,טפנוקוצ עטסדנעצנעלנ יד (ןעפורעגנָא םהיא טָאה טדלָאבמוה

  DINרעטומ רעד  DETלָאז ןהוז רעד זַא ,טלעווענ רהעז ךיז  prַא

 ,טניהורַאב ךיז יז טָאה ןעכינ א רָאנ רעבָא .רָאסעּפָארּפ 83"
 ,ןהעטשרַאפ וצ ןעבעגעג רהיא טָאה'מ תעב סרעדנוז  IR,דנַאנידרעפ
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 רָאסעּפָארּפ ןייק ןערעוו טנעקעג טינ לָאמנייק טלָאװ ,דיא סלַא
 םהיא רַאפ סיוועג DR POS ןופ רערעווש .טעטיסרעווינוא ַא ןיא

POSיו ענייז ןופ ןעסירעגּפָא ךיז טָאה רע סָאװ ,סָאד ןעוועג " 

 ןייז .ןעביוהעגנָא טָאה רע סָאװ ,ןעגנוניטפעשַאב עכילטפַאשנעס

 ןעועג טעמב ןיוש PN DA ,'מנילקארעה ןעגעוו קרעו סיורג

 סעצָארּפ םעד בעילוצ זיא ‚1846 ןֹופ ביֹוהנֶא ןיא טײברַאעגסיױא

 ןייז ןיא .1859 me ם'ןיא ןענישרע טשרע ןיפערג רעד ןופ

 ; טגָאזענ םעד ןעגעוו רע טָאה עדערי-סגנוגידייטרַאפ

 טלעיצעג ןעוװעג גידנעטש זיא ,ןעררעה עניימ ,קילב ןיימ ךיוא,
 ןָאק ,ךיא ןוא ,ןעטייהנעגעלעגנא ןוא ןעסערעטניא עניימעגלא וד ףיוא
 ףראד ךיא יצ ,םעד ןעגעוו ןעטכארטראפ ךיז טפראדעג רשפא בָאה ,ןייז
 ןיימ ןעדנעווראפ ןוא ןערהָאי ףיוא ןעגנוגיטפעשאב עניימ ןעסייררעביא
 ןערעווש ןייז ןיא ןעשנעמ ןייא זולב ןעפלעה וצ ידכ ,טייקגיהעפ עצנַאג

 -נעמ א ראפ דנעסיירצרַאה זיא סע סאוו ,םעד ףיוא גידנעטכא טינ ,לרוג
 רע ןעכלעוו ,שנעמ רעדנַא ןא יוװ ,ןהעזוצוצ ,ץראה ַא טָאה סאוו ,ןעש
 רעטריזיליוויצ א ןיא זָאלפליה BORD ,ןעלעדייא ןוא ןעטוג א IND א

 רעד זא ,ןהעועג רעבא בָאה ךיא .טלאוועג ןופ קורד םעד רעטנוא םלעו

 ןוא ןעטקנוּפדנַאטש עניימעגלא לעה ץנאג EN טלעגיּפש ןינע עא
 רעד DIR ןיפערג יד זא ,טגָאזעג ןיילא ךיז וצ בָאה ךיא .ןעּפיצנירּפ
 ,רערעדנַא ןייק זא ,טגָאזעג ןיילא ךיז וצ בָאה ךיא ,סאלק רהיא ראפ ןברק

 ַא ןוא טסריפ ַא ןופ עגַאל רעגיד'תולדג רעד PR ןעוועג טינ זיא סָאװ

 םעד ןעגידיילאב וצ יוזא ,טגאוועג טָאה רעדא ,טגאוועג טלָאװ ,רענָאילימ

 ןופ בָאה 28 .עקיזיר ןהָא טפאשלעזעג רעד ןופ ןייזטסואוואב ןעלַארָאמ

 בָאה TR .גנומטהענרעטנוא ןיימ ןופ טייקרעווש יד ןעטלאהאב טינ ךיז
 -פיוא זיא סע ע עבאגפיוא ערעווש א ראפ סאוו ,ןהעזעג טנעכייצעגסיוא
 -עג בָאה ךיא .טכערמוא ענעראוועג שירָאטפיה ,עטלא יד טָא ןערעלקוצ

heָאד םעד ףיוא ךיא לעוו ,סעצארּפ א וצ ןעמוק טעוװ סע ןעוו זא - 
 "רענע עצנַאג ןיימ ,טייקגיטעט עצנַאג ןיימ ןעדנעווראפ ןעזומ ןינע ןעגיז
 טייצ רעגנאל א ףיוא ןעסייררעביא ןעזומ םעד בעילוצ לע ךיא ,עיג

 ,טסואוועג בָאה ךיא .טייברא DIN ןעגנוגיטפעשַאב עכילנעזרעּפ עניימ
 -רעסיוא עשלַאפ ַאזַא ,ןייש ןעשלַאפ ַאזַא ןעגיזַאב וצ זיא סע רעווש יו

 ןענייז טייקכייר ןוא סולפנייא ,גנַאר זַא ,טסואוועג בָאה ךיא .טייקכיל
 -ָאנעג-סעדנוב ןעניפעג לָאמעלא ןענָאק ייז רָאנ ןוא ,רענגעג ערַאבטכרופ
 ךיא בָאה ,םלוכ לעו ,ןוא טאב רעד ןופ ןעהייר יד ןיא ןעפ
 .ךיז לעטש ךילנעזרעּפ ךיא רעכלעוו ןיא רהאפעג יד טסואוועג ךיוא
 בָאה ךיא .ןעטלאהעגּפא טינ רעבָא רימ טָאה DET ,טסואוועג סע בָאה ךיא

 ןעגעג טכער סָאד ,רקש םעד ןעגעג תמא םעד ןעלעטשיוצסיורא ןעסָאלשאב
 -נורעטש .דלעג ןופ טכאמ רעד ןעגעג טסייג ןופ טכאמ יד ,גנַאר םעד
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 ךיא ןעוו רָאנ .ןעקאושעג טינ ךימ ןעבָאה רהאפעג ןוא תונברק ,ןעג

 -מיולראפ עניימעג ןוא עגידריוומוא ערעסָאװ ,טסואוועג וליפא טלָאװ

 -ַאק רעסָאװ ףיוא ,רימ ןעגעוו ןערעוו טיירּפשראפ ןעלעוו סע ןעגנוד

 ןעוװיטָאמ עטסנייר יד ןערעוו טשטייטעגסיוא ןעלע סע ןפוא ןעגידרעיופ

 טכאד --- ,םירקש עניימעג עלַא יד ןעביולג םעוו ןעס ya ףיֹוא ןוא

 רָאנ ,סולשַאב ןיימ טרעדנעעג טינ טלָאװ DET ךיוא זא ,טציא רימ ךיז

 ".ףמַאק ןערעכילצרעמש ,ןערערעווש א וצ ןעראוועג טבורּפעג BORN ךיא

 -ראפ ןוא ענַאלקנא רעד ןיא ןעסינערעהוצנָא ,ןעדנעטשמוא

 -ַאל ןעבָאה ,ןעגָארטענמורַא ךיז ןעבָאה DEN ,ןעגנַאלק ענעדייש

 םהיא טָאה'מ סָאװ ,םעד ןעגעוו ןענָאמרעד וצ ןעגנואווצעג ן'לַאּס

 טימ ןעגנוהיצַאב-סעבעיל עמיטניא ןיא ןיא רע TS ,טגידלושַאב

 ןעמ טביולג , — ,טנָאזעג רע טָאה --- ,"ךַאז ןייק  .ןיטנעילק ןייז

 -ַארּפ .גנונידלושַאב עניזָאד יד יװ ,ךילכפַאשניימעג ױזַא טינ

 ךיז טהיצַאב רע .,?ךילרעכעל ןעוועג טלָאװ םעד ןעגעג ןעריטסעט

 רעניזָאד רעד ןעגעוו טגָאזעג ןעבָאה תודע יד סָאװ ,םעד ףיוא רעבָא

 ןֹופ ,ףירב ענענייא ענייז ףיוא ןוא הבוטל םהיא טייהנעגעלעננא

 :לייטנעגעג סָאד טהעז ןעמ עכלעוו
 ,טדַאטש רעגיזָאד רעד ןופ רענעמ ענעהעזעגנָא ךס א ,ןעררעה עניימ,

 "וימ ןעגעוו תועידי טלעמאזעג ןעבָאה עכלעוו ,סעטוג רימ ןעשניוו סאוו

 זא ,תועידי ערעייז ןופ דנורג ן'פיוא ,טינ ןעביולג ,ןעסינטלעהראפ ענ

 רענעמ עגיזאד ּוד .ץוננעגייא םיוא ןעלדנאה וצ יוזא גיהעפ ןיב ךיא

 רימ ןעשיווצ זא ,גנוגייצרעביא רעייז טקירדעגסווא ןיילא רימ ןעבָאה
 -נוהיצאב סעבעיל עמיטניא ןעריטסיזקע רעכיז ןעזומ ,ןיפערג רעד ןוא
 ןעכלעוו ףיוא ןעגערפ וצ ייז טביולרע Tr בָאה DR ןעו DIR ;ןעג
 -ָאה רימ :טרעפטנעעג ןעפא רימ ייז ןעבָאה ,ןירעד ייז ןעביולג דנורג
 DIR שרעדנא לייוו ,ןירעד ןעביולג רימ רָאנ ,טינ טנורג םוש ןייק ןעב
 ראפ טכארבעג טרעוו סאוו ,ןברק ןעסיורג SIR ןערעלקרעד וצ ךילגעממוא
 ,וצ Dy ביג PR ,ןעררעה עניימ ,רענעמ עגיזאד יד Lest רעדמסערפ א
 ענערהאפרע יוו ,טלעוו יד ןענעק סאוו ,ןעשנעמ ּווװ טלייטרואעג ןעבָאה
 ייז ,דנענוי ןיימ ךאז ןייא ןהעזראפ רעבָא ןעבָאה ייז .ןעשנעמ
 DIS א ןערעוו ןעפורעגנָא ןָאק טייצ רעזנוא םגה זא ,ןהעזראָפ ןעבָאה
 -עג ןעטייצ עלא DIR DIN דנעגוי יד רעבא ,ץוננעגייא ןופ ,םזיאָאגע ןופ
 גנורעטסייגאב ןופ ,טייקגיצוננעגייאנוא ןופ טייצ יד ןייז BIN ןוא 199
 ".ךיז טימ ןרעפּפָא וצ טייקטיירג ןוא

 "רהע ןופ ןָאט רעסיוועג ַא ָאד זיא רעטרעוו עניזָאד יד ןיא

 ןעגנוהיצַאב עכלעוו PN BN טינ (BIN סָאװ ,תמא ןוא טייקביל

DIN NDSטנעקעג טינ רע טָאה ,ןיפערנ רעד טימ ןעוועג טינ , DAR 
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 ןוא םהיא ןעשיווצ זַא ,ןייז הדומ ךיז ןעּפָא ,שנעמ רעכילרהע

 ףיוא ,ןפוא רעד רעבָא .ןעגנוהיצַאב-סעבעיל ןעריטסיזקע רהיא

 א ,גנוניימ ןיימ ךָאנ ,זיא ,טנעקיילעגּפָא סע טָאה רע רעכלעוו

 ןעבָאה ןעגנוהיצַאב ערעייז רעטקַארַאכ רעסָאװ זַא ,זייװַאב רערָאלק

 רע טָאה ב יו ה נ א TB WAS ,ןעמונעגנָא טינ רעטעּפש

 -רעד טינ ףמַאק ןעשיטקַאּפ ןעניזָאד םעד ןיא ןעפרָאװעגנײרַא ךיז

 רָאנ ,ןיפערג רעד רַאפ טרעטסײגַאב ןעוועג זיא רע תמחמ ,רַאפ

 -ןייר א ?ייוו ,טכַארבעגפיוא קרַאטש ןעוועג זיא רע לייוו ,רַאפרעד
 DIN טָאה ,ןעגנוגיילרעביא עלא רבונ זיא סָאװ ,גנַארד רעגיטסיינ

 .טכַאמ רעביא טכער ןופ ןוחצנ DIS גנַארד רעד ,ןעגיוצעג ףמַאק ןיא

 עדנעמוקכָאנ יד ןיא ןיפערג רעד וצ ןעגנוהיצַאב ס'לַאסַאל

 רהעמ ץְלַא טייהנעגעלעג ַא רענגעג ענייז ןעבענעג ןעבָאה ןערהָאי

 םעד IN .טעטילַארָאמ PR ףיוא ןוא םהיא ףיוא ןעלַאפוצנָא

 -טסבלעז ,רענייק טָאה ןעגנוהיצַאב ערעייז ןופ רעטקַארַאכ ןע'תמא

 ערעייז ןעבָאה סלאפנעלַא .טסואווענ טשינרָאנ ,ךילדנעטשרַאפ

 ,טפאשרניירפ ןופ רעטקַארַאכ םעד ןעמונעגנָא רעטעּפש ןעגנוהיצַאב

DIN DNSנעטשמוא עכילנעווענמוא רעטנוא ןערָאװענ ןעסָאלשעג - 

 ןופ רעטלע לעיפ זיא סָאװ ,יורפ ַא DIN ןַאמ ןעגנוי ַא ןעשיווצ ,ןעד

 ךיז ןיפערג יד טָאה ןערהָאי ערעטעּפש ס'לַאסַאל ןיא .םהיא

 םהיא טנעלפ יז ןוא ,רעטומ עטייווצ ַא יו ,םהיא וצ ןעטלַאהרַאפ

 טינ ,ףירב ערהיא ןיא יו ױזַא ,ךערּפשעג ןיא ןעפור לָאמעלַא

 ,IP יו שרעדנַא

 םענלעצנייא ןעֶװויזַאד םעד ןיא זַא ,גנוטּפױהַאב ס'לַאסַאל

SDןעטקנוּפדנַאטש עניימעגלַא טרעּפרעקרַאפ ןהעזענ רע טָאה  

 USED ַא סלַא רָאנ ןעטכַארטַאב עכנַאמ ןענעק ,ןעּפיצנירּפ ןוא

 רעכיז טלָאװ ןעיורטסימ ַאזַא רעבָא .רָאטַארַא םעד לַאסַאל ןופ

 ןופ ךירטש רע'טלוב רעד ךָאד DS סָאד םירָאװ .זָאלדנורג ןעוועג

 ףיוא IND םענלעצנייא םעד DIN ןעהעז ייז סָאװ ,ןעשנעמ עסיורג

 יו ,סינעהעשעג ענילעפוצ ַא טינ IN‚ ךיז ןעסיוטש ייז ןעכלעוו

 -ענְלַא IS רָאנ ,ןעהעזענ םהיא PR ןעטלָאװ ערעדנַא רעדנעזיוט

 BIS גנולצולּפ ייז רַאפ טרעוו סע ,ןעריּפש ייז .,לַאזקיש םעניימ

 ןעדייל סָאװ ,עכילקילגמוא יד ןופ ?הָאצ יד זיא סע סיורג יו ,טקעלּפ

 ןעכוז טכערמוא םעד רעטניה ; ןעטייקניטכערעגמוא עניבלעזיד ןופ
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 -נא ערעייז ןעליצ ייז DR טכערמוא ם'ןופ הביס עלַאיצָאס יד ייז

 ןעניז DR רָאנ ןעטלָאװ ערעדנַא ואוו ,הביס רעד ףיוא ןעפירנ

 טָאה לאסַא7 .ןָאטענ טכערמוא םעד טָאה סָאװ ,םעד טאהענ

 טָאה רע תעב ,טגָאזעג טָאה רע DEN ,סָאד טניימעג רעכיז םורַאד

 ,(1848) געט ענעי ןיא TS ,גנונפָאה יד טקירדעגסיוא עדער ןייז ןיא

 IR DIN ןעגנוקירדרעטנוא ןוא תועיבצ ,רקש ןופ ןינב רעד תעּב

 ןעטכיול תמא םעד ןופ ןייש-נָאט רעד טעװ ,ןעלַאפנייא םוטעמ

 DEN ,םענלעצנייא ם'ןופ ןעדייל יד רעביא ןוא לרוג םעד רעביא,

 ןיילק ַא וצ ךילנהע לַאפ ןעלעודיווידניא ןעדעי ןיא ךילקריוו זיא

 םוצ זיב ,עניימעגלַא יד TI ןיא BEN טלעניּפש סָאװ ,עלעטלעוו

IDגָאפ רעגיטכיל רעד ;ןעגנוקירדרעטנוא ןוא ןעדייל עדנעיירש  

 עכילרהע יד ףיוא ןייש ןייז ןעפרַאװ ךיוא BIN תמא םעד ןופ

 ןעטכער עכילשנעמ יד ןעצישַאב וצ ןעננובערטש ןוא ןעגנוהימַאּב

 DR עלענימירק ענייק ףיוא גידנעטכַא טינ ,ןעננונידיילייב ןופ

 ."ןעגנונלָאפרַאפ ערעדנַא

 ,ןעטַאטיצ עכילטע טכַארבעג ןעבָאה רימ עכלעוו ןופ עדער יד

 רעד .רעדעפ ס'לָאסַאל ןופ קרעוו עשירַארעטיל עטשרע סָאד זיא

 יז סָאװ ,ןירעד טהעטשַאב עדער רעניזָאד רעד ןופ סערעטניא

 ןעכירטש-דנורנ יד טימ ןענעקַאב וצ ךיז טייקכילנעמ יד זנוא טינג

 בָאה ךיא ana א ןעוועג ךָאנ זיא רע תעב ,רעטקַארַאכ ןייז ןופ

 "עג ןופ טייקניטכירפיוא רעד ףיוא טכַאמענ םאזקרעמפיוא ןיוש

 "בירפיוא עניבלעז יד .רהיא PR DIS ךיז טזייוו DAN ,?היפ

 רהיא ךילנעמנוא זיא'ס ןוא BD PR סױרַא ךיז טזייוו טייקניט

 רעביא טכער ןופ ןוחצנ PR ןעביולג רעטסעפ ַא .ןעכַאמוצכָאנ

 pr ןופ דוסי רעד זיא DAN ,המשנ ןייז ןיא ףימ טניל טכַאמ

 ED םהיא ייב זיא סָאד .גנורעטסייגַאב רעכילדנעגוי רעמירַאװ

 :גנוטיידַאב-טסבלעז Pr ןופ ןייזטסואוואב םעד טימ טנינייא

ISDN)ױזַא טינ טביולג  PN SPDללבב טסיינ ןופ טכַאמ רעד , 

 ןעלעטש ךיז ןעק DEN ,טסיינ םענעגייא ןייז ןופ טכַאמ רעד ןיא יו

 ערער ןייז ןיא .ןייז רבונ ייז ןוא ןעטייקגירעווש YOS ןעגעקטנַא

 טקעלּפטנַא םרָאפ רהיא ןוא טסולפּפמַאק ןוא טייקכילרעטיר ָאד זיא

 ַא ןעמענוצנייא טַאקָאװדַא IS ןופ טנַאלַאט םעד ןופ סָאװ-סעּפע
 רהעז ,עיצַאוטיס ַא ןעצונוצסיוא ןפוא ןעטסכעה ן'פיוא ,עיציזָאּפ
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 -בער עכילשנעמ טגידיילַאב ןערעוו סע ױזַא יו ,ןרעדליש וצ טלוב

 ןעו .טגָאזעג לעיפוצ טעמכ סָאד זיא ךָאד ןוא .וװ .זַא ןוא ןעֶט

 -עג סע זיא ,סעכילנהע טקרעמַאב ךיז טָאה עדער ןייז ןיא וליפַא

 סע טָאה סנעטסכעה זַא ,סָאמ רעדנעטיידַאבמוא ַאזַא ןיא ןעוו

 ,סָאד רעבָא MOND ןעכילכעלפרעביוא IS ןעבעגענוצ רָאנ רהיא
 יד זיא ,ערער ןייז ןיא סױרַא טלוב ץנַאג ָאי ךיז טזייוו סָאװ

 : ן'לַאסַאל ןיא טלעצרָאװעגנייא ןעוועג ףיט זיא סָאװ ,טפַאשנעגייא

 טייקגיזָאלסטכיזקיר .טײקטמַאצעגמוא יד ,טייקגיזָאלסטכיזקיר יד ---

PNס'סקרַאמסיב ןופ םענייא ןיא ,?ַאעדיא רענרעדָאט ןייר ַא  

 טרעפטנע רע ואוו ,עכילטסייג יד ןֹופ דניירפ ַא םענייז וצ ףירב

 רימ ןעניפעג ,טיײקגיזָאלסטכיזקיר ןיא ףרואווראפ ןייז ףיוא םענעי

 עדנערעלַאב רהעז ןוא עניטכירפיוא גנידנעטשלָאפ עדנענלָאפ
 -קיר גונעג BI לָאמנייק ךיא ןיב ןַאמסטַאַאטש ,DIN : תורוש

 -סטכיזקיר יד ."גייפ רעכיג ךיא ןיב ,להיפעגנ ןיימ ךָאנ ,זָאלסטכיז

 םינָאניס ַא יו ןערעו טכַארטַאב טינ ףרַאד סָאװ) טייקניזָאל

 לַאעדיא ַא זיא CN .זַא ןוא טייקגיצרעהמרַאבמוא ,טיײקבָארג רַאפ

 ןעוועג טינ רעבָא זיא סָאד .ןערהָאי רעגילדנהעצ עטצעל יד ןופ

 טריטיצ ייז ןעבָאה BEN יו .סרעטָאפ ערעזנוא DD לַאעדיא רעד

 -ָאלשטנע ןוא עינרענע עכילדנענוי יד, :רעטרעװ ס'טעלמַאה

 ."גנוקנעדכָאנ רעכילקנערק ןיא טהעורַאפ טייהנעס

 רעבָא ,ןעבָאה טינ לָאז רוד רעניטנייה רעד ןערעלהעפ ערעסָאװ

 סָאװ ,סָאד .טסַאּפענוצ טינ םהיא רַאפ ןענייז רעטרעוו ס'טעלמַאה

 ןהֶא ?עיצ םוצ דַארנ ןהענ .סיוא רימ ןערהיפ ,ןעסילשַאב רימ

 ןעצונַאּב וצ ךיז טיירגנ ןייז ןוא ןעננורעטש עכילרעסיוא רַאפ ארומ

 SD ISDN ‚IS" ןעטָאב ןעדנעטשמוא יד DEN ,ןעלטימ יד טימ

 ןעטשרע םוצ ן'לַאסַאל טָאה סָאװ ,ךַאז יד .דניז ןיא דנעגוט ענרעד

INDטרָאס םעד ןופ ןעוועגנ זיא ,קנַאב-עגאלקנא ן'פיוא טכַארבעג , 

 םהיא טָאה טייקגיזָאלסטכיזקיר עטלעקיווטנע הירפ ַא רָאנ סָאװ

 PINS ךוזרַאפ םעד הבנג ןעפורנָא .ןערעטנָאלּפרַאפ טנעקעג ןירעד
 -ניא ס'ניפערג רעד ןעוועג ענונ זיא סָאװ ,טנעמוקָאד ַא ןעמענוצ

 ,שנעמ א רעבָא .שירַאנ ןוא ךילרעכעל ןעוועג טלָאװ ,ןעסערעט

 להַאװסיוא םעד רעביא ןעטכַארטרַאפ וצ ךיז טניואוועג זיא סָאװ

 .טלעסײרטעגּפָא קערש טימ ןַאלּפ ַאזַא ןופ ךיז טלָאװ ,ןעלטימ ןופ
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 טנילײטַאב טינ טקעריר ייברעד ךיז טָאה לַאסַאל ןליפַא ןעוו ןוא

 ךרוד טַאט ם'ןיא ןעמונעג לײטנַא טקערידניא רעבָא ךָאד רע טָאה

 IND» וצ סָאד טסולפנייאַאב ייווצ ערעדנַא יד טָאה רע סָאװ ,םעד

 םעד ןופ ןעמ טהעז ,ןעוועג DIN טפארק עשילַארָאמ ןייז סיורג יו

 רע םגה זַא ,ךילקירדסיוא טהעטש סע ואוו ,טקַא-סגנוגידלושַאב

 ,רעגידייטרַאפ ס'ניפערג יד ןעשיווצ רעטסגניא רעד ןעוועג זיא

 .טכרָאהעג םהיא גינעכרעטנוא םירבח ענייז ןעבָאה ןענעווטסעדנופ

 םעד ןערהיפ ןעמונעג לַאסַאל טָאה 1846 רהָאי םעד טניז

 DEN ,טימרעד רע טָאה ןעביוהעגנָא .ןיּפערג רעד ןופ סעצָארּפ

 ביוא .ןעסעצָארּפ עסַאמ עצנַאנ ַא טרהיפרַאפ ףַארנ ןעגעג טָאה רע

 טָאה ,ןעוועג טינ טסירוי ןייק ,ךַאפ ןייז טיול ,רעהירפ DIN לַאסַאל

 ,טכער ןערירוטש ןעמונעג עיגרענע רעכילנעוועגמוא טימ טציא רע

DINןעסיוו סיורג טיבעג ןעגיזָאד םעד ףיוא ןעברָאװרע ךיז טָאה רע . 

 ןהעטשאב וצ חכב ןעוועג ןיוש רע זיא םישדח עכילטע ןופ ךשמ ןיא

 .טַאקָאװדַא ןעדעי 19293

PRערעדנַא טדנעװעגנָא ךיוא רע טָאה טייצ רענעגייא רעד  

 טםיידעגנָא DIR ןיא Dan עכלעוו ,טייקרעכיז רעד טימ .ןעלטימ

 -ַארקָאמעד רעד וצ ךיז רע טדנעוו ,רָאטַאטינַא ןעגיטפנוקוצ םעד

 ָאכע עגימיטש-רנעזיוט ַא טָאה רהיא ךרוד ןוא ,עסערּפ רעשיט

 טריניאור ןעצנַאנניא טָאה רע .טדָאטש ןייז ןיא ןעגנולקּפָא

 רעד רָאנ יװ .טּפַאשלעזעג רעד ןיא עיצַאטוּפער ס'ףַאדנ םעד

 רע טָאה םהיא טימ סָאװ ,לעטימ ַא טכוזעגסיוא טָאה רעטצעל

 טלעדנַאװרַאפ לעטימ ןייז זיא ,בייוו ןייז ןעטכינרַאפ וצ טנעכערעג

 .םהיא ןעגעג רהעוועג ַא ןיא טנעה עטקישעג ס'לַאסַאל ןיא ןערָאװענ

PRןופ רַאונַאי  Amtםינ ךיז רהעמ ּףַארג רעד טָאה 1847  

 -עגקעװַא רהיא ייב טָאה רע סָאװ ,םעד טימ טלעטשעגנעדירּפוצ

 ןוא ,רעדניק יד טימ ךיז ןעטלַאהוצסיוא AIR ןעלטימ עֶלַא ןעמונ

 ףיוא ןעבעל ןוא גנורהיצ ערהיא ןעפיוקרַאּפ טזומענ יז טָאה םורַאד

 ךיז ןעגניווצ וצ יז ,רעגנוה ךרוד ,טהימַאב ךיז טָאה רע .טלענ םעד

 רהיא ןעדַאש וצ טכוזעג םורַאד טָאה רע ןוא ,ןעבענוצרעטנוא

 םוצ ןעבירשעג ,לעיּפשייב םוצ ,טָאה רע .טידערק ןעכילנעזרעּפ

 ,טניואוועג טָאה ןיפערג יד ואוו ,ץיעד DR לעטָאה ןופ רעמיטנעגייא

 טעװ רע תמחמ ,לעטָאה DR ןעטלַאה טינ יז רהעמ לָאז רע זא
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 ןעוו זא ,טרעפטנעעג DIN רענעי טָאה .,ןעלהָאצ טינ רהיא ראפ

 בייוו יד ןעטלַאהסיױא ?יוװ ,?עטָאה DD רעמיטנענייא סלַא ,רע

DINרעדניק , DENרעננוה ןופ ןהענוצסיוא טגניווצ ,ףַארג רעד ,רע , 

 טכער ןייק טָאה רענייק ןוא ךַאז עכילנעזרעּפ ַא ענייז סָאד זיא

 IS יו ןענַאטשרַאפ רעבָא טָאה לַאסַאל ,ןעשימוצניירַא ךיז טינ

 ןיא ןעננוטייצ יד .ןעטַײקשירַאנ ס'ףַארג ן'טימ ןעצונַאב וצ ךיז

 עטכישעג עניזָאד יד ןעבָאה יולסערב PR ןוא םייהנאמ PN ,רירט

 לָאז DOW רעד 18 ,טרעדָאפענ ןעבָאה ןוא טּפַאכעגפיוא דלַאב

 By ןעמ DEN ,םעד ךרוד ץָאלק-דנַאש םוצ ףַארג םעד ןעלעטש

 ןעניוועג ןענעק לָאז יז ידכ ,דנָאפ ַא ןיפערג רעד רַאפ ןעביילקפיונוצ

 -טימ א ןעביוהעגנָא ךיז טָאה סע .םהיא ןענעג סעצָארּפ םעד

 המחלמ ַא ,דנַאטשליטש ַא In רעהפיוא IS ןהֶא המחלמ עזָאלסדיײל

 -ענוצ טָאה לַאסַאל רעכלעוו PN ,המחלמ ַא ,טיוט DS ןעבעל ףיוא

 -סקלָאפ רעד ןעשיווצ רעפלעהטימ רהעמ ןוא רהעמ POS ןעגָארק

 טָאה םהיא ףיוא סָאװ ,דניירפ ןייא (IN .עסערּפ רהיא ןוא ײטרַאּפ

 זיא סָאד .ןעמוקעג טינ ףליה וצ םהיא זיא ,טנעכערענסיוא לַאסַאל

 -רעד ךילניײשרַאװ ,ןעגיוושעג טָאה רעכלעוו ,ענייה ךירנעה ןעוועג

 ,ףרָאדנעיימ ןיסענָארַאב ,עטבעילענ ס'דלעפצאה ףַארג ?ייוו ,רַאפ

 רעשיסור ַא ןופ עלָאר יד טלעיּפשענ זירַאּפ ןיא רעהירפ טָאה עכלעוו

 -ריפ רעד טימ ןעננוהיצַאב עכילדניירפ ןיא ןעוועג DIS ,עקנָאיּפש

 ,טסואווַאב זיא סע יו ןוא .עטבעילעג ַא ס'ָאזינ ,ןעוויל ןיטס

 -ַאב Tr ןעבָאה סָאװ ,ןעטנַארגימע בור סָאד יװ — ענייה טָאה

 -- עיכרַאנָאמ רע'ילוי רעד ןופ טייצ רעד PS ךיירקנַארפ ןיא טצעז

 .ָאזיג DD עיסנעּפ ַא ןעמוקַאּב

 .עלַאסָאלָאק א ןעוועג DIN ןעסעצָארּפ עֶלַא יד םורַא טײברַא יד

 ,לַאסַאל IS ,געוו ן'פיוא ןעגנורעטש ?עיפ ױזַא ןעוועג ןענייז סע

NIEרעטייברַא רעכילכיילגרַאפמוא , DENעג 1848 רהָאי ןיא טָאה - 

 טכַארברַאפ טָאה ,רהָאי רֶאּפ ַא ןיא ןערעוו וצ גיטרַאפ טנעכער

 גידנעייז טינ .ןעבעל ןייז ןופ רהָאי ןהעצ טעמכ ןעסעצָארּפ יד ףיוא

 ךיז געוו ןעשיטקַארּפ ן'פיוא רע טָאה ,ךאפ ןייז טיול טסירוי ןייק

 Is טָאה רע זַא ,ץנעדורּפסירוי ןיא ןעסיוו לעיפ ױזַא ןעברָאװרע

 סָאװ ,טסירוי א .קרעוו שידירוי ?ופטרעוו רהעז ַא ןעבירשעג

 ןעמסעב ן'ראפ דנַאלשטייד PR טנעכערעג ךיז טייצ עגנַאֿפ ַא טָאה



 49 לַאסַאל דנַאנידרעכ

 טָאה ,סעצָארּפ םעד טרידוטש טָאה רע יוװ םעדכָאנ ,טַאקָאװדַא

 טלָאװ טאקָאװדַא רעלענָאיסעּפָארּפ ןייק זַא ,טרעלקרע טַאװירּפ

 םעד טָאה לַאסַאל .סעצָארּפ םעד ןערהיפ טנעקעג טינ רעסעּב
 ַאזַא רָאנ .ןעטכירעג 36 PN :טכַארבעגרָאפ סעצָארּפ ןעניזָאר

 ןעטלַאהסיוא טנעקעג טָאה ,טאהעג טָאה רע יװ ,ןעליוו רעקרַאטש

STBרַאפ רע זיא ךָאנ וצרעד ,ףּפמַאק ןעכילרעהפיואמוא ,ןעגנַאל  

 IN רענידלושטימ DIS טריטסערַא ןעוועג טייצ רעגיבלעז רעד

 רע'טּפשמ'ראפ ַא ןעסעזענ רע DR ךָאנרעד ,הבנג רעטנָאמרעד רעד

 ןעצישַאב וצ קלָאפ סָאד טרעדָאפעגפיוא טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד

DMעיצופיטסנָאק יד טנעה יד ןיא ןעּפַאװ  WIהכולמ רעד - 

 לַאסַאל טָאה ןעקָארשרעדמוא .1848 ?An ןופ סינערעקרעביא

 םעדכאנ ;סינגנעפעג ןופ סעצָארּפ םעד ןערהיפ וצ טצעזעגטרָאפ

WW .רע  PNךיז רע טָאה ,ןערָאװעג טיירפַאב  DIEןעמונעג סעצָארּפ  
 -עגקעװַא רעבָא רע טָאה עלייוורעד ,עינרענע רהעמ טימ 8(

 ,עימָאנָאקע עשיטילָאּפ ,קיטילָאּפ ,עיפָאסָאליּפ טייז ַא ןיא טנייל

 טעװ רע זיב ,רענעלּפסנעבעל ענייז עלַא ,ןעידוטש ענייז עלַא

 ךיז טָאה רע DEN ,קסע ןערַאבקנַאדמוא םעד ןופ ןערעוו טיירּפַאב

 ןופ ןעלייטרוא יד ןענייז 1848 ?nm םעד זיב .ןעמונעגרעטנוא

 ‚1848 ne" ן'כָאנ .הבוט? ןעוועג 5592 םהיא ראפ ןעטכירעג ידי
 ARD ןייא טינ קעווא טינ DIN ,עיצקַאער רעד ןופ ןוחצנ םעד' ךָאנ

 ,ןעסעצָארּפ עלעיפ יד ןופ םענייא ןערילרַאפ טינ לָאז לַאסַא? זַא
 טימ טלענָאהעג םהיא ףיוא טָאה סע .טרהיפעגנָא טָאה רע סָאװ

 טָאה רע ,ךיז וצ ןעמוקעג רלַאב DIN לַאסַאל רעבָא .ןענַאלרעדינ

 ,ןעלטימ עיינ טכוזעגסיוא טָאה ,ןעטפערק עיינ ןענופעג ךיז ןיא
Dinךיז רע טָאה טצעלוצ  OSױזַא יו ,זןערעלקרעד טנעקעג טינ  

 ןיא ,1824 טסונוא PR ,טצעלוצ .טגעיזעג MID ?כ ףוש טָאה רע

 ןעשידיא ןעשירַאנ, DD ןערָאװעג דימ ,ףַארנ רעד ,רענגעג ןייז

 DIN טָאה לַאסַאל .ןעבעגעגרעטנוא ךיז טָאה רע ןוא ,"לעגניא

 "סנעדירפ א טריטקיד DIS טָאה ןוא טנַאו רעד וצ טקירדענוצ

 רהעז ןעוועג AS ן'רַאפ ןענייז DEN ,ןעגנוגנידַאב ףיוא ךַאמּפָא

 ןעדלָאמעג BI PR ?ייטרוא ןייק .דנעגירעדינרעד ןוא ךילדנעש

 לַאסַאל DIN ,ןערָאװעג ןעסָאלשעג זיא ךַאמּפָא IS רָאנ ,ןערָאװעג

 IR ןיוש ,טבערטשענ טָאה רע DEN וצ ,סָאד ןענואווענ טָאה
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 רעד ןמו לכ .ןיפערג רעד ראפ ןעגעמראפ ןעכילטסריפ א טנעכערעג

 טלייטענ ןיפערנ רעד טימ ךיז רע טָאה ,ןעגנַאנעגנָא זיא סעצָארּפ

 ןופ ןעמוקַאב ךילרהעי טָאה רע סָאװ ,עמוס עדנעטיידַאבמוא יד

 ןעוועג יז זיא סעצָארּפ ןופ טייצ עצנַאנ יד ?ייוו ,ןרעטלע ענייז

 -רַאפ ךילטפירש ךיז יז טָאה רעבָא רַאפרעד .ןעלטימ םוש ןהֶא

 -סױרַא םהיא ,ןעניוועג סעצָארּפ םעד BUN יז IS לַאפ ןיא ,טכילפ

 AIR .רעלַאט דנעזיוט רעיפ ןופ טלַאהעג ךילרהעי ַא ןעלהָאצוצ

 -רַאּפ ךיז הנויח ןענעוו גרָאז INS טנעקעג לַאסַאל טָאה ןפוא ן'ַאזַא

 טננערב סָאװ ,טייקגיטעט רעכילטפאשנעסיוו ןייר ַא טימ ןעמענ

 . PIE טשינרָאנ
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 "ילקארעה ןעגעוו ןעגנושראפ עכילטפַאשנעסיװ יד
 ."ןעלעקנוד םעד ,,סוט

DTוצ ןעמונענ רעדיוו ךיז לַאסַאל טָאה ?כ  Prטייברא  

 .ןעביוהעגנָא טַאהעג קירוצ גנַאל טָאה רע סָאװ ,ן'טילקארעה ןענעוו

 -ַאזקרעמפיוא םעד רַאפ DIN ,דייהרעטקורדעג PR קרעוװ סָאד יו

 ןעבירשעג זיא סָאד IS ,ןענעקרעד וצ ןייז רעווש טינ רעזעל ןעמ

 "רעד רעד ?ַאסַאל .ןערָאירעּפ ענעדיישרַאפ ME PR ןערָאװעג

 סָאװ ,סָאד ןעבעגעגפיורַא ןוא טריגַאדער טָאה שנעמ רענעסקַאװ

 זיא'ס .ןעגנושראפ ענייז ןיא טקעדטנע טָאה ל'רוחב רעד ,לַאסַאל

 ףיולרַאּפ ןיא טָאה ןעכַאז ןופ גנוסַאפפיוא עשירָאטסיה ַא זַא ,רָאלק

 ןעגידרעהירפ Pr DD DIN םעד ןעמונרַאפ םהיא ייב ןערהָאי ןופ

 .ןעכַאז ףיוא קילב ןעשינַאילענעה ןייר ןוא ןעשיזיּפַאכעמ גנערטש

 רליב עניטכיר גיסעמסינטלעהרַאפ 8 ךוב סָאד טיג ןענעווטסעדנופ

 .ןערהָאי ערעגניא ענייז ןיא ןעבעל ןעכילטפַאשנעסיװ ס'לַאסַאל ןופ

 -- "ןעלעקנוט םעד טילקַאררעה ןופ עיפָאזָאליּפ יד , --- קרעוו סָאד -

 טגנַאלַאב DEN ,םוידוטש ַא ,טסיינ ןעש'לענעה PR םוידוטש ַא זיא

 רעטקַארַאכ ס'לַאסַאל ןיא .עיפָאזָאליפ רעד ןופ עטכישענ רעד ֹוצ

 םהיא קרַאטש טזומענ ןעבָאה DEN ,ןענרַאנעגייא ןעוועג ןענייז

 עדנעשרעה יד ןעוועג זיא עכלעוו ,עיפָאזָאליפ ס'לענעה 18 ןעהיצ

 עשיטקעלַאיד עכילריטַאנ ענייז ;ךילמענ ,ןערהָאי PT ענייז ןיא

 ,לעסילש יא ןעכלעוו ַא ןעניפענ וצ גנארד ןייז ןוא ןעטייקניהעפ

 ןופ an םעד ןענעפע ךיז רַאפ ןענעק רע לָאז םהיא טימ סָאװ

 טָאה סָאװ .טכַאמ טסייה DEN ,ןעסיוו ןוא סינדנעמשראפ םענעי

 ביוא ?רעננעהנָא ערהיא טגָאזענוצ טינ עיפָאזָאליפ עש'לעגעה יד

 ,סערעטניא ןערעדנוזַאב ַא ןענופעג ן'טילקָארעה ןיא טָאה לַאסַאל

 רעכילטפַאשנעדייל ןייז טימ ץלַא ןופ רעהירפ DET ךיז טרעלקרע

6 1 u 
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 ,ףּפמַאק ןערעווש ַא ןיא ןעטפערק ענייז ןעבורּפוצסױא טייקטניינעג

 ןערעדנַא ןעדעי DEN ,ןעננורעטש עסיורג ןעגעקטנַא ןעלעטש וצ ךיז

BONNןעקָארשענּפָא סע . DITעה טָאה םוטרעטלַא ןעיורג םעד - 

 ענייז ןופ ."רעלעקנופ רעד, -- ןעמָאנייב 8 טַאהענ טילקאר

 ,ןעטנעמגארפ עטיירּפשוצ עכילטע ןעבילברַאפ רָאנ ןענייז ןעטפירש

DINןהעטשרַאפ וצ ייז ידכ  DINןעוועג גיטיונ זיא ,ןעמָאקלָאפרַאפ  

 BEN IST .רוטַארעטיל עשיסַאלק עצנַאנ יד ךילדנירג ןעסיוו וצ

 ןערעדנוזַאב ַא טַָאהעג גיטנעק רענַאילעגעה רעשיטסַאיזוטנע רעד

penךיז טָאה סָאװ ,רעקנעד ַא ןרעדליש וצ  DINןעזיוועגסיוא  

DISןעבילבעג זיא רעכלעוו ןוא אפונ ן'לענעה ןופ רעפיולרָאפ  

 ן'טימ טּפַאשדנַאװרַאפ רעניטסיינ ןייז בעילוצ רָאנ ןענַאטשראפמוא

 רענידמרוטש רעגנוי רעד טָאה טצעלוצ ןוא .רעקנעד םענרעדָאמ

 ַא וצ ןעגיוצעגוצ טלהיפעג ךיז טרַאװנעגעג רעד ןופ לָאטסָאּפַא

 -סירעטקַארַאכ ענייז ןופ ךס ַא סָאװ ,םוטרעטלַא ןופ רוגיפ עניזיר

 ןוא ןעצּפַאשנענייא יד וצ ןעוועג ךילנהע ןענייז ןעכירטש עשיט

 ךָאד ןעמ טגָאז .ךיז PR טריּפשעג טָאה לַאסַאל סָאװ ,ןעגנוגיינ

 ןעדעי ןעבירטעגסױרַא ןעבָאה לָאז רע ןַא, ,ן'טילקארעה ןענעוו

 רַאפ זיא עכלעוו ,טלעוו רעד ןופ טייקניהור עדעי ןוא דנַאטשליטש

 -ירפוצ רעסָאװ BD ."גנונעוַאב עטולָאסבַא רָאנ ןעוועג םהיא

 Is ,טהעז ןעמ, :טרָא ןייא ןיא סיוא טפור לַאסַאל טייהנעד

 DEN ,טייקניטליגכיילנ רענעי ןופ טייוו II זיא טילקארעה

 יד ןופ ןעטנעמונרַא עשיטילָאּפ-שיטע יד גילייווננַאל ױזַא טכַאמ

 רעגיזָאד רעד ןיא WI זיא םרוטש  רעקיאטס עגידרעטעּפש

 : "! ךוטַאנ

 טסעטָארּפ ַא רימ ןעניפענ Pay עֶלַא ס'לַאסַאל PN טעמכ

 -נעסיוו ערעדנוזַאב עדעי ןעטכארטַאב 79 ןעמ סָאװ ,םעד ןענעג

 רעזָאלטסיײינ ןיא ןעסיוו ןופ גייווצ-לעצנייא ןעדעי דעדָא טפאש

 DIS ךיז טזייוו טרּפ ןעניזָאד םעד ןיא ןוא ,טייקטרעדנוזענּפָא

 סָאד ,עצנַאנ סָאד ןעּפַאכוצפיוא טייקניהעפ ענערָאבעגטימ ןייז

 ךיז טביוה PAIN עניזָאד סָאד ןוא .עסיורנ פָאד ןוא עניימעגלַא

 וצ טרעהענפיוא טָאה'מ תעב ,טציא זַא ,גנוטּפױהַאב רעד טימ 18

 ןעגנוניישרע-לעצנייא ןופ ננולמַאז סלא עטכישעג יד ןעטכארטַאב

 DON טכארטַאב DAMM NEU קנַאדעג רעד ןעוו ,ןעגנוריסַאּפ ןוא
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 -- עיפָאזָאליפ רעד ןופ עטכישעג ירד ןוא ,טקודָארּפ רעשירָאטסיה

DISגננולקיווטנע-טסבלעז רעכילרעהפיואנוא ַא ןופ ןעגנורעדליש  
 רעד ןופ עטכישענ יד ןעוו ,טייצ יד ןעמוק ןעזומ טעװ ,קנַאדענ ןופ

 ןוא ןערעװ טסַאפענפיוא גינעו ױזַא טקנוּפ טעװ עיפָאזָאליפ

 רעגידנעטשטסבלעז ,רעטרעדנוזעגּפָא סלַא ןערעו טלעטשענרַאד

 ןופ ,טסנוק ,ןָאינילער ןופ עטכישעג יד m ,ןעסיוו ןופ גייווצ

 םעד ןופ רעבָא .ןעּבעל ןופ ןעמרָאפ עלַאיצָאס רעדָא הכולמ

 - יר א ט ס יה ַא MANN טנעלענ NT DIN DEN ,טכיווענ

 ס'לַאסַאל זַא ,ןעגנירד טינ ןעמ ףרַאד ,גנולקיווטנע ר ע ש

 שינַאילעגעה רענינעוו זיא DIN ןעגיזָאד םעד PR טקנוּפדנַאטש

 ,המרקה יד .טייקכילקריוו רעד ןיא זיא רע יוװ ,ןרעדָאמ רהעמ ןוא

 ,טנָאטַאב IE טרעוו טקנוּפדנַאטש רעשירָאטסיה רעגיזָאד רעד ואוו

 ןענייז סָאװ ,ךוב ם'ןופ ןעלייט יד ןופ םענייא וצ קפס In טננַאלַאב

 טקנוּפדנַאטש .רעד זיא ?לכב .ןערָאװעג טסאפראפ AD DIE רָאג

 -יוו רעד WIDE ביוא .רעשיזיפַאטעמ ַא ,רעוויטַאלוקעּפּס ןיידר ַא

 רעשירָאטסיה סלַא טנעכייצַאב ָאד DIN DIET רעכילטפַאשנעפ

 רעד עכלעוו ןיא ,ןעמרָאפ יד טנָאטַאב רעבָא ןערעוו ,טקודָארּפ

 ,סנעזעוו עשיזיפַאטעמ עניבייא רַאפ ,ןעפירגַאב טרעוװו קנַאדענ

 טימ ןוא גנונעווַאבטסבלעז רעייז טימ עטכישעג יד ןעּפַאש סָאװ

 -עננייא טינ שירָאטסיה ןערעוו ןעפָאזָאליפ יד .גנורעדנע רעייז

 ,גנולקיווטנע רעלעוטקעלעטניא רעייז ןופ םוכס םעד טיול טנעדדרָא

 רעד DEN ,ּףירנאָב רעד ,עירָאגעטַאק יד סָאװ ,ץַאלּפ םעד טיול רָאנ

 -םיס רעד ןיא טמענרַאפ ,טריטנעזערּפער ּפָאזָאליּפ רענעי רעדָא

 -- סעדינעמראּפ ,"ןערעוו םעד, טכעדּפשטנע טילקארעה .עמעט

 ,סערינעמרַאּפ TS ,סיוארָאפ ןיוש רימ ןעסייוו ןופרעד ; "ןייז םעד,

 רע טרעוו ,ן'טילקארעה רעביא טסייג סלַא טינ טהעטש רע ךיוה יו

 .םהיא ןופ רענירעדינ DIN םהיא רַאפ טלעטשענ

 EM ךיא זַא ,ןעגנירד טינ ןפוא ןייק ףיוא ןעמ ףרַאד ןופרעד

 .טרעקרַאפ .ן'טילקארעה ןענַאטשרַאפ טינ טָאה לַאסַאל TS ,ןענָאז

 ןעטסעב DS טָאה עדָאטעמ עשיזיפַאנעמ-שינַאילעגעה יד רָאדג

 ,רעקנעד ַא ןהעטשרַאפ טפרַאדעג טָאה'מ ןעוו ,לֵאפ ַא PN טסַאּפענ

DENטיײקרַאטש ןייז  DINטעטילַאנינירַא  DIRךיוה ַא ןיא ןענַאטשַאב  

 ךיא ליװ טקנוּפ ןעניזָאד םעד ןיא .קיטקעלַאיד רעטלעקיווטנע
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 NT SW ךיא .ל?ייטרוא םענענייא ןייז ףיוא ןעזָאלרַאּפ טינ ךיז
 טא ףיוא DE DEN ,ןעשנעמ 8 DD גנוניימ 8 ןעגנערב םורַאד
 ןיא עינָאלָאליפ ןופ רָאסעּפָארּפ -- טעטירָאטױא ןַא םיבעג םעד
 םהיא בָאה PR ןעוו .לַאהטנייטש ,טעטיסרעווינוא רענילרעב רעד
 -רַאּפ ,טכיזנַא Pr טיול ,טָאה לַאסַאל טייוו יװ ףיוא טגערפעג
 -יטסירעטקַארַאכ אזַא ןעבעגעג רימ רע טָאה ,ן'טילקארעה ןענַאטש
 -ענ ַא .ןענַאטשרַאפ םהיא רע ,Ban DW :רעפטנע ןעש
 ןענַאטשרַאפ טינ ן'טילקארעה לָאמנייק טלָאװ ףָאזָאליּפ רעכילנעוו
 ,ןענעקייל טינ רעבָא ןעק ןעמ .ןהעטשרַאפ טינרָאג םהיא ףרַאד ןוא
 ַא זיא ךוב ס'לָאסַאל זַא DIR ,ןענַאטשרַאפ DIN טָאה לַאפַאל זַא
 ."טייברא עגיטכינ עטנעכייצעגסיוא

 -עמ ס'טילקארעה ןופ WIRT ןוא גנוסַאפפיוא רעד ןיא
 -ַאילעגעה ןענידנעטשלָאפ םעד ןופ טנַאה יד ןעמ טריּפש קיזיפַאט
 סָאד ןוא ןייז סָאד ,ןעצַאזנעגעג עסיורגנ יד DD טייהנייא יד :רענ

 גנַאגרעביא םעד טעדליב סָאװ ,"ןערעוו , ןופ ףירגַאב רעד ,ןייז-טינ

 רוטַאנ יד .ץעזעג עכילטענ סָאד זיא ,ןייז DIS ןייז-טינ םעד ןופ

DIN TORןעגיזָאד םעד ןופ גנוכַאמטנַאקַאב עטרעּפרעקרַאפ יד רָאנ  
 ,גנוכַאמטנַאקַאב יד ,המשנ עכילרעניא רהיא טעדליב סָאװ ,ץעזעג

 רָאנ זיא גָאט רעד .טגינייאראפ שינָאמרַאה ןענייז תוריתפ יד זַא

 וצ גנוגעװַאב יד רָאנ זיא טכַאנ יד ,טכַאנ ןערעוו וצ גנוגעװַאב יד

 רעכילרעהפיואמוא ןַא רָאנ זיא גנַאנפיואנענוז רעד ,גָאט ןערעוו

 ערַאבטכיז יד רָאנ זיא לַא-טלעוו רעד NIS ןוא גנַאגרעטנואנענוז

 ,ןעטסַארטנָאק ןופ עינָאמרַאה רעניזָאד רעד ןופ גנוכילקריוורַאפ

 ,סעֶלַא טימ טריגער DR טריטסיזקע DEN ,סעלַא ךרוד טגנירד סָאװ

 Is ‚BD ןעש'לענעה PR MUS זיא סָאד .טריטסיזקע סָאװ

 רעדָא ןעקירדסיוא טנעקעג טינ ךיז רעסעב BORN OS גרעבייה

 העשיפָאזָאליפ רענעי ןופ עיגָאלָאנימרעט יד ןעדנעוװנָא רעסעב

 טמַאטש ערהעל ס'טילקארעה ױזַא יו ,ןערעלקרעד וצ ףיוא הטיש

 ן'טילקארעה ןענעוו קרעוו ןייז ןיא .עלהוש רעשיטַאלע רעד ןופ ּפָא

 : לַאסַאל טגָאז

 א םצע ן'טיול זיא ןייז עלאזרעווינוא ענייר סָאד זא ,ךילגלָאּפ,
 ןעמ סאוו ,ןייז ןעלַאער ןעדעי ןופ גנונעקיילראפ א רעדא גנוטכינראפ

 סאד םיראוו .ןייז-טינ סענייר א רעדא ,םישוח יד טימ ןעמהענפיוא ןָאק
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 יד .ןייז סעװװיטַאטילאווק ןוא סעוויטיניפעד א רָאנ זיא ןייז עלאעו

 ,ןייזיטינ עדנעריטסיזקע DET ,הריתס רעגיזָאד רעד ןופ גנורעפטנעראפ

 ךיז טימ טמיטשַאב ןוא עיּפָאזָאליפ ס'טילקארעה ןופ לעדנרעק רעד זיא
 -ָאד יד TR ,ןעגָאז ןעמ ןָאק לייורעד !(קיס) טייקפעיט עצנאג רהיא

 טינ סָאר רָאנ :ץאז ןעגיצנייא םעד ןיא טהעטשאב עיּפָאזָאליּפ עגיז

 ".טריטסיזקע עדנעריטסיזקע

 רע תעב טַאר-סטַאַאטש 8 I PR DEN ,גרעבייה ןעוו

 ן'לעוּפ טנעקעג ךיז ייב טלעוו רענעי ףיוא טלָאװ ,ןעברָאטשענ זיא

 ,לַאסַאל יװ ,רענָאיצולָאװער ןעניליווטומ ַאזַא טימ ועמיטשוצנייא

BONNןוא טנַאה יד טגנַאלרעד ן'לַאסַאל סנעקלָאװ יד ךרוד רע  

 טרעלקרעד רעטייו .גנושטייטסיוא ַאזַא רַאפ טקנַאדַאב םהיא

 DEN ,ןעמוקעגרָאפ סָאד PR US יו ,ךילטקניּפ ץנַאג לַאסַאל

 ןופ ּפיצנירּפ-דנורג רעד DEN ,ףיוראד גידנעקוק טינ ,טילקארעה

 ,םישוח ערעזנוא ןופ רעכעה ,רעטקארטסבא ַאזַא DIN ערהעל ןייז

BBןעמענ טימ ןעפירגַאב-דנורנ ענייז ןעגעווטסעד ןופ ןָא רע , 

 .טלעוו רעלעירעטַאמ רעד ןופ ןעמונעג ןענייז סָאװ

 -ָאטסיה ןייז ייב IN טדנעוו לַאסַאל DEN ,עדָאטעמ יד ביוא

 רעבָא BIN ,שינַאילענעה ןייר זיא גנושרָאפ רעשיפָאזָאליפ-שזר

 -עטניא טּפיױה רעד זַא ,ךילטייד ץנַאנ ךיוא טייז רערעדנַא רעד ןופ

 -עג םהיא רַאפ PR גנושרָאּפ ןייז ןופ דנַאטשנעגעג םעד ןיא סער

 -רָאפ יד ןעהעזענ רע טָאה ן'טילקארעה ןיא DEN ,ןיראד ןענעל

 ןערָאבעג טלָאװ לענעה ןעוו .רערהעל ןעסיורג Pr ןופ טלַאטשעג

 -טייצ רעזנוא IND טרעדנוהרהָאי ןעטסקעז ם'ןופ MID DIS ןערָאװעג

 -עה ןערָאװעג רע טלָאװ ,דנַאלנעכירנ ןעשיטַאיזַא PN גנונעכער

 םוטרעטלַא ןיא ןיױש ןעמ Dan ן'טילקארעה ןעגעו .טילקַאר

 ןעטסַארטנָאק יד טלעטשעגסױרַא טָאה סָאװ ,רע TS ,טקרעמַאב

DISטלעוו רעד ןופ ּפיצנירּפ-רוא , DINראפנייא ןעוועגנ טינ ןיילַא - 

 .ךורּפשרעדיװ ןופ ,טסַארטנָאק ןופ ענַאלדנורג רעד טימ ןענַאטש

 -טנַאּפ ס'ַאזָאניּפש טנָאמרעד DEN ,קורדסיוא IS PN ,טילקארעה

 ןהעש ןעוועג סעלַא זיא טָאנ רַאפ IS ,טרעלקרע טָאה ,סומזיאעה

DINרַאפ ךַאז ןייא ןעמונעגנָא ןעבָאה ןעשנעמ יד רעבָא ,טכערענ  

 ייב ךיוא ןוא .טכערעג רַאּפ ךַאז ערעדנַא יד ןוא טכערעגמוא

 רער ןיא סָאװ ,גנוניינ עשיפָאזָאליפ יד רימ ןעניפעגנ ן'טילקארעה

 ,רנעשרעה MS ןעוועג DR םזינַאילעגעה םעד ןופ טייצ סגנוהילב
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 ,ן'תמא עמענעגנַאמוא טייהנענעלעג רעדעי ייב ןעגָאז וצ ,ךילמעג

 טנעקעג טינ ייז טָאה דנַאטשרַאפ רעטנוזעג ס'ןעשנעמ םעד סָאװ

 עיּפָאזָאליפ ענרעדָאמ יד :טקרעמַאב ןיילַא לַאסַאל .ןעמעננָא

 -ַאב סָאד רָארנ זַא ,טקַאפ םעד ןעכירטשעגרעטנוא רדסכ טָאה

 סייוו רע זַא ,טניימ רעכילטיא סָאװ ,עטסכילגעטלַא ןוא עטסטנַאק

 סייוו ייז ןענעוו DEM ,ןעכַאז ענעי טקנוּפ סָאד ןענייז ,ןיילא ךיז ןופ

 .ןעמענאב טינ vr ןעק לכש רעד סָאװ ןוא ןעטסגינעװמַא ןעמ

 טנַאקַאב רעטשרע רעד ןעוועג טילקארעה זיא ,רעבָא ן'תמא ןיא

 רעד ךיוא ךילנלָאפ DIN עעדיא עוויטַאלוקעּפס תמא IS ןעכַאמ וצ

 רעד ןעגעוו גנוטּפיוהַאב עניבלעזיד טכַאמעג טָאה סָאװ ,רעטשרע

 םעד ןופ ןוא ןעקנעד ןעוויטַאלוקעּפס-טינ םעד ןופ טייקגיטכעממוא

 ,דנַאטשרַאפ ןעוויטקעיבוס

 ןיא ךיז טרירטנעצנָאק , -- - לַאסַאל טגָאז -- "קיטע ס'טילקארעה,

IMןיילא יז סאוו ,עעדיא  DIRרעגיבייא רעד טייצ רעגיבלעז רעד ןיא  

 "וא יד וצ טייהנעבעגרעביא רעד ןיא 9 רָאמ רעד ןופ ףירגאבידנורג

 ".ןעסערעטנוא עלאסרעוויג

 יא ןעשיכירנ ן'טימ יא סיוא ךיז טנעכייצ הריקח עניזָאד יד

 ןענָאזּפָא טינ רעבָא ךיז ןעק לַאסַאל ;טסייג םענועדָאמ ן'טימ

PNענ ןעניזָאד םעד ןופ רהיפסיוא םעד ייב ןענינעגרַאפ םעד - 

 עשיכירנ עטּלַא יד ןופ קנַאדענ רעד טָא יװ ,ןעזייוואוצנָא קנַאד

 .עיפָאזָאליּפסטַאַאטש ס'לענעה טימ טמיטש ןעּפָאזָאליפ

 : טנָאז לַאסַאל

 יד ןערעוו עיּפָאזָאליפ רעש'לעגעה רעד ןיא יוװ ,םעד וצ ךיילג,

 ןעלאסרעווינוא םעד ןופ גנוכילקריוראפ א יוװ טסאפעגפיוא ןעצעזעג

 -עג גינייוו ץנאג טרעוו גנומיטשאב אזא ייב Din ,ןעליוו ןעגיד'תושממ

 ןופ WIN טקעיבוס ןופ ןעליוו רעלעטראפ רעד טכארמַאב ןיא ןעמונ

 -קארעה ייּב עלאסרעווינוא סָאד ךיוא זיא יוזא ,ןעטקעיבוס ערערהעמ
 -נאג םעד ןעגעוו ףירגאב סגנורהאפרע םעד ןופ טרעטייוורעד רהעז ן'טיל

 ".לַא-טלעוו ןע

 טימ עינָאלַאנַא רעד ןענעוו רָאנ טינ ךיז טלעדנַאה NT רעבָא

 זיא ףירנַאב ס'טילקארעה DEN ,םעד ןעגנעוו ךיוא רָאנ ,ן'לענעה

 -ייצרעביא עשיטילָאּפ עטסניצרַאה ס'לַאסַאל טימ גנַאלקנייא ןיא

 רעד ןיא ןהעזעג רע טָאה ןָא דנענוי רעטסהירפ ןייז ןופ .ןעגנונ

 ןוא טכער ,לַארָאמ ןופ גנוכילקריוורַאפ יד טָאאטש ןעגעוו עעדיא
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 דעד ,עעדיא רעניזָאד רעד רַאפ גנורעטסיינַאב יד .דנַאטשרַאּפ

 ערנעצישַאב ַא (IN טינ ןייז וצ טַאַאטש ןופ ןָאיסימ רעד ןיא 1927199

 ךרוד טהעג BAD‚ ןוא טכער ןופ רָאטקַאפ ַא ךיוא רָאנ ,טכַאמ

 IR DIAS ךיז טזייו עעדיא עניזָאד יד .ןעטפירש ענייז עלַא

 ןופ ןעהעזעג סע ןעבָאה רימ יװ ,ןעטייברא עכילטּפַאשנעסיװ ענייז

 רָאנ DIN ,רעקרַאטש ךָאנ ןוא ,ן'טילקארעה (IN עטַאטיצ רעד

 ןעסיורג ןייז ןיא DIS ךיז יז טזייוו ,דנעצילבפיוא זייוונעלעטש

 ‚603 ,"עטכער ןענעברָאװרע רעד םעטסיס,) קרעוװו ןעשידירוי

 עשיטילָאּפ ענייז ןיא טרימַאלקָארּפ יז טרעוו טצעלוצ ;(1 ,4/ ,1

 -נערייל טלַאפ רע ואוו ,ןערושָארב-סנָאיצַאטינַא עשימָאנָאקע ןוא

 עלהוש רעטסעשטנַאמ רעד ןופ עירָאעט רעד ףיוא IN ךילטפַאש

 טָאה סָאװ ,טפַארק סגנונייצרעביא ענעי DIS טזייוו רע ואוװ ןוא

 ןוא רענדער סלַא רַאבטכרופ ITS ןוא רעלוּפָאּפ ױזַא טכַאמענ םהיא

 .רעלעטשטפירש

 םעד ןיא ן'לַאסַאל ןוא ן'טילקארעה ןעשיווצ טסַארטנָאק רעד

 -סטַאַאטש ס'טילקארעה ןופ :רעד רָאנ DIN טקנוּפ ןעניזָאד

 טקעּפסער Pr ץָארט ,רע ױזַא יו ,ןעפיירגַאב טונ ןעמ ןעק עירָאעט

 רעד ןיא ןעטערטסױרַא טזומענ טָאה ,עלַאסרעווינוא סָאד רַאפ

 ןייז ןיא ןעסאמ יד ןופ טפאשרעה רעד וצ עיציזָאּפָא רעטספרַאש

 ןהעטשרַאפ וצ רערעווש ךס ַא רעבָא זיא'ס ;סָאזעהּפע טדָאטש

 -עה טימ ןעכילנהע ןייז ןופ ןעמוק טנעקעג טָאה ?אסַאל ױזַא יוװ

 -קַארּפ וצ ,טאַאטש ןענעוו ףירנַאב-דנורג ןעש'לענעה ןוא ס'טילקָאר

 .ן'לעגעה ןופ m ,ָאסור ןופ רעכינ ןעמַאטש DAN ,עסילש עשיט

 ךיז טָאה טייקכילנעזרעּפ רעטנַאסערעטניא רעניזָאד רעד PN רעבָא

 טנענענַאב ןעמ סָאװ ,טײקנעטלָאּפשוצ עכילרעניא ַא טקרעמַאב

 טקניטסניא ןייז טיול .ןעשנעמ עטנעכייצעגסיוא גיטסייג ייב טּפָא

 לַאסַאל זיא ןעפירגנַאב עכילדנעגוי ענייז ןופ טפארק רעד טיול ןוא

 ,טפנונרַאפ םעד ןופ ,ץנעגילעטניא רעד ןופ רערעטעגרַאפ ַא ןעוועג

 -טנעפע רעד ןופ רעטכַארַאפ ןוא רענענעג רעכילטפַאשנעדייל ַא ןוא

 -רעביא ןייז טיול ,ןענענַאד .טייהרעמ רעד ןופ ןוא ננוניימ רעכיל

 עשיטקַאהּפ ןוא עשיטילָאּפ ענייז ןופ טפַארק רעד טיול DIN גנוגייצ

 רעטנערּפעגסױא 8 ,טסואוואב יװ ,ןעוועג לַאסַאל זיא ןעּפיצנירּפ

 ןופ רענידייטרַאפ רענעטלַאהעגסיױוא DIN רעכיירגיז ַא ,טארקָאמעד
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 ןופ DISD אזַא רַאפ רעפּפמעקרָאפ 8 ,טכערמיטש םעניײמעגלַא
 ַא .ןהעזעג טינ ךָאנ טָאה עטכישעג יד סָאװ ,טּפַאשרעהנעפַאמ
 -שנעמ סָאד !טַארקָאמעד-לַאיצַאס DIN טַארקָאטסירַא רעגיטסייג

 יר m ,ןעטסַארטנָאק ערעסערג ךָאנ ןעסַאפמוא IND ץרַאה עכיל

 -ַאבמוא המשנ רעד ןיא ןעגָארט טינ ייז ןעק ןעמ רעבָא ,עגיזָאד

 רעד ןיא טסַארצנָאק רעד DR ,ָאד רהירַאב ךיא DEN .טפָארטש

 סָאװ ,טסַארטנָאק רענעי טקנוּפ DIN סָאװ ,ןעקנַאדעג ןופ טלעוו
 -עלע ַא ןיא ,לַאסַאל ןעוו ,ןעזיועגסױרַא ךיז ךילרעסיוא ןייר טָאה
 טָאה ,ךיש עטריקַאל ןיא ןוא DIN ענייפ ןיא ,םוטסָאק ןעטנַאג

 עצרַאװש ,רעטייברא קירבַאפ DD זיירק ַא ןיא עדער ַא ןעטלַאהעג
 .טנעה עכעוװעטרַאהרַאפ טימ ךיור ןופ

 רעסיוועג א ןעווענ ךיוא DIN טרּפ ןעניזָאד םעד ןיא ביוא רָאנ

 DEN ,רעקנעד ןעשיכירנ םעד ןוא ן'לַאסַאל ןעשיווצ טסַארטנָאק

 -בילנהע יד ךיוא דלַאב רעבָא ןעמ טלהיפ ,טרעדנואווַאב טָאה רע

 ס'טילקארעה ןופ גנובײרשַאב יד טנעייל ןעמ ןעוו ,ייז ןעשיווצ טייק

 טימ ןוא ?היפענטסבלעז ןעכילביולנמוא PT טימ טייקכילנעזרעּפ

 םעד ןענעוו גנולעטשרָאפ רעסָאװ .ןעשנעמ וצ גנוטכַארַאפ ןייז

 IMS ,טָאה סָאװ ,שנעמ ַא ןעבָאה טפרַאדענ טָאה טרעוו םענעגייא

 ןעשנעמ בור טָאד ,IS ,טגָאזעג לָאמ ןייא I רהעמ ,טילקארעה יו

 עלא ןַא ןוא ,?כש טָאה ןייֵלַא רע רָאנ ,טינ לכש ןייק ןעבָאה

 טרערעג טָאה רע תעב רעדָא ."ףָאלש ןיא יו ןעלדנַאה ערעדנַא

 ןעמ ןענידרַאפ ייז זַא ,?לכב רָאנ טינ רענריבטימ ענייז ןענעוו

 ןליפא רָאנ ,תומהב יו ןעסע ןעסַאמ יד תמחמ ,ןעגנעה ייז לָאז

 ןעבירטענסױרַא טָאה'מ תעב ,לַאּפ םענלעצנייא ןעטמיטשַאב ַא ייב

 ; טקרעמַאב רע טָאה ,סָארַאדָאמרעה דניירפ ןייז

17T,ייז ןעמ ףראד ,ןעסקאוורעד ןערעוװ ייז רָאנ יװ ,רעיזעהפע  

 טדָאטש ןופ ןעביירטסיורא עגידנימ-טינ יד ןוא ,ןעגרעוורעד ןעמעלא

 -סיוא םעד ,ן'סָארָאדָאמרעה ןעבירטעגסיורא ןעבָאה ייז סאוו ,ראפרעד

 :הריקח רעדנעגלָאפ רעד ןופ דנורג ן'פיוא ,ייז ןעשיווצ ןעטסטנעכייצעג
 זויא רעכלעזא ןעוו ןוא ןייז טינ רעטנעכייצעגסיוא ןייק ףראד זנוא 992

 MASTER ויב DIR ןאוושרעדנא ץיגרע ןייז רע לָאז ,ָאד ַאי

 "35 ןעמוקענ לָאמטּפָא קפס IN ןענייז רעטרעוו עגיזָאד יד
FONDןעניז ן'פיוא  DRתעב ,טיוט ןייז רַאפ ןערהָאי עטצעל יד  

 םהיא תעב ,ןערָאװענ טסַאהעג DIN טעדמיולרַאפ םוטעמוא זיא רע
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 יראפ ,סינגנעפענ PR ןעציז וצ גנַאלנערהָאי ןענַאטשעגרָאּפ זיא

 רע תעב ,עסערּפ רעד ןופ ןוא עטמַאעב טַארטסיגַאמ ןופ טגלָאֿפ

 ,ענעי ןופ ?ייט ןעטסערג םייב טייקגיטליגביילנ טנעגעגַאב טָאה

 בירקמ ייז רַאפ טָאה רע DEN ןוא ןעפלעה טלָאװעג טָאה רע סָאװ

 ןעניפעג ואוו-ץיגרע ןעק'מ וצ טינ ביולג ךיא .הור ןייז ןעוועג

 ןוא עלופסגנולפייווצרַאפ ס'טילקארעה 18 ךיילגראפ ןערעסעב ַא

 -רעטיב יד זנוא ןענָאמרעד DEN ,ןעקירדסיוא עטסואוואבטסבלעז

 ס'לַאסַא7ל יװ ,סנעהטע ןופ ןָאמיט ןופ גנוטכַארַאפנעשנעמ ןוא טייק

 טסילש DEN ,"ןָאיצַאטידעמ עשילָאכנַאלעמ , ענעבירשעג דנעצנעלג

 ."טייברא ןוא לַאטיּפַאק , טפירש ןייז
DIR,ןיא עיזַאושזרוב רעד ןופ טייקּפמעט עטולָאסבא עגיזאד יד  

 גנילעש ,עטכיפ ,עהמעג ןוא רעליש ,טנַאק ןוא גניסעל ןופ דנאל םעד

 א יװ רָאנ ןעדלעה עגיטסייג עגיזָאד יד ךילקריוו ןעבָאה !לעגעה ןוא

 ןעד ויא ?ּפעק ערעזנוא רעביא טבעוושעגכרוד סעלװַארושז אתורבה
 -מלעוו רעכילרעניא רעד ןופ ,טייברא רעגיטסייג רעזעידנארג רעד ןופ
 טשינראג טולָאסבא ,טשינרָאג ,וצרעד טכארבעג ןעבָאה ייז סאוו ,גנורעדנע
 טסייג רעשטייד רעד ןעד טהעטשאב ?ןאיצאנ רעד וצ ןעגנאגעגרעביא
 DD רעכילטיא סאוו ,ןעודיווידניא עמאזנייא עהייר א ןופ רָאנ ךילקריוו
 טצעז ןוא רעגנעגרָאפ ענייז ןופ השורי קלח םעד רעביא וירט טמהענ ייז
 רערעטיב ןיא ,טייברא עזָאלטכורפ ןאיצַאנ רעד IND ,עמאזנייא ןייז טרָאּפ
 יד טוָאלרעד טינ טָאה הללק רעסָאװ ?עגימורַא יד ןופ גנוטכַארַאפ

 סאוו ,ןעטייברא-רוטלוק עגיטלאוועג יד ןופ ןענ'השרי וצ עיזַאושזרוּב

 "נַאג רעגיזָאד רעד DIE זַא ,הביבס רהיא ןיא ןערָאװעג ןָאטענ ןענייז

 -נעטכורפאב ןעּפארט רעגיצנייא ןייק זיא ערעפסאטטא-סגנודליב רעצ
 -ראפ רהעס ץלא טרעוו סאוו ,ךראמ רהיא ףיוא ןעלאפעג טשינ יוט רעד

 -- רעקנעד ערעזנוא ןופ קנעדנַא םעד טרעייפ רעגריב רעד ?טנעקירפ
 RD ייז טלאוו רע .טנעיילעג טינ לָאמנייק קרעוו ערעייז טָאה רע לייוו

 -כיד ערעזנוא ןעגעו טשיוו רע .טנעיילעג ייז טלָאװ רע ןעוװ טנערב
 טָאה רע רעדא ןעזרעפ עכילמע ייז ןופ ןעריטיצ ןָאק רע לייוו ,רעט

 רעבא ,ייז ןופ טסַאפרַאפ עסעיּפ ענעי רעדא יד ןעזעלעג ןוא ןהעזעג
 -עגניורא טינ לָאסנייק ךיז רע טָאה ןעגנואיושנַאטלעװ ערעייז ןיא

 ".טכארט

 ן'טילקארעה ייב טרַאנענייא ענימענלַא ןַא ךָאנ ָאד זיא'ס

 רעד :ךילמענ ,ייז ןעשיווצ עטצעל יד זיא DEN ,ן'לַאסַאל ןוא

 "אב ןוא טמהירַאב ןייז וצ ,םהור ךָאנ גנַארד רעכילטּפַאשנעדייל

 .הואנ ןוא ל?היפעגטסבלעז רעייז ץָארט ,ערעדנַא ייב טרעדנואוו

 :רעטרעוו עטריטיצ DES יד טגָאזענסױרַא סע טָאה טילקארעה
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 ןיא ןוא ."?רוג ןערעסערג םעד ןעמוקַאב ןעלַאזקיש ערעסערג יד,

 ןעניזָאד םעד טכַאמעג רערָאלק ךָאנ רע טָאה לעטש רעדנַאנַא

 ךיז ןעטלַאה DEN ,ענעי ןוא ןומה רעד, :טגָאז רע תעב ,ץַאז
 ךָאנ ךיז ןעטכיר ןוא קלָאפ ןופ ןעטעָאּפ יד ךָאנ ןעגלָאפ ,ענולק רַאּפ
 גינעוו זא ,טכעלש זיא ןומה רעד זא ,גידנעסיוו טינ ,ןעצעזענ יד
 טָאטשנַא סנייא DNS ןעביײלק עטסעב יד ןוא ,טוג רָאנ ןענייז

 ."עּכילברעטש ןופ טיײקטמהירַאב ענעכָארברעטנואמוא יד -- סעלַא
 -ַאב עטסערנ ענעי ya ן'טילקארעה רַאפ זיא טייקטמהירַאב
 ןעק (שנעמ רערעסערג רעד) לַאזקיש רערעפערג רעד DEN ,גנוניול
 טינ ןעוועגנ םהיא ייב DIN טייקטמסהירַאב וצ עבעיל ןייז .ןעמוקַאב

 -אב א ךיוא רָאנ ,טולב ןיא טניל סָאװ ,עוויטקניטסניא ַא רָאנ

 -טמהירַאב, .ןעזייװַאב DIN תוריקח עשיפָאזָאליפ ףיוא עטעדנירג

 ץַאזנענעג א טייקכילקריוו רעד ןיא זיא --- ,לַאסַאל טגָאז — ,"טייק

  ןעלַאער ןערַאבלעטימוא םוצ ץַאזנענענ ַא ,טריטסיזקע סָאװ ,ץלַא וצ
 ןייז סָאד -- DS סָאד .ןעליצ ?עצנייא ענייז וצ ןוא ץנעטסיזקע

 םעדכאנ ןעבעל ןופ גנוצעזטרָאפ ַא ,ןייז-טינ ןייז ןיא ןעשנעמ ןופ

 -רעד ַא ראפרעד DS ןוא ,ןעריטסיזקע וצ ףיוא טרעה A רעד יװ

 -נעמ םער ןופ טייקכילדנעמוא ענערָאװעג ךילקריוו ןוא עטכיירג

 סָאד טָא, :גנורעטסיינַאב טימ ףיסומ וצרעד PR רע ןוא ."ןעש
 ןעפירגרעד גיטכעמ ױזַא טָאה םהור רעד DEN ראפ ,דנורג רעד זיא

 רעביא ןעביוהענפיוא ייז טָאה ןוא ןעשנעמ עסיורג ןופ תומשנ יד

 ןענעוו ןעטַאלּפ טנניז רַאפרעד .ןעליצ עטצנערגַאב ןוא עניילק יד

 non‚ ךאלמ ן'טימ טנַאה ןיא טנַאה (IN טמוק רע ,iS ,םהור

 ,רנורנ רעד ךיוא זיא סָאד ;"ןעשנעמ םעד טרינעמאזקע סָאװ

 עשיטע יד ,טייקטמהיראב ןיא ,םהור ןיא טהעז טילקארעה סָאװרַאּפ

 ."ּפיצנירּפ ןעוויטַאלוקעּפס ןייז ןופ גנוכילקריוװרַאּפ

 -עה טימ ןעמיטש םהור ןוא ערהע ןופ גנוצַאשּפָא NIS געמ
 {Ey טינ ןעמ ןעק ךָאד ,עמעטסיס רעשיזיפאטעמ ס'טילקאר

 ןענינייאראפ ןעלעוו ןוא ךורּפשרעדיװ ןעשינָאל ןעקרַאטש ַא ןענ

 רעד טימ ערעדנַא ייב ננורעדנואווַאב ןעפורוצסיורַא שנואוו םעד

 ןעמ רעבָא .ערעדנַא יד DE ןופ ?ייטרוא DIS גנוטכַארַאפ רעפיט

 ,סָאד זַא ,ןעסיו וצ DIN ,טלעװו יד ןענעק לעיפ טינרָאנ ףרַאד

 ןעריטסיזקע ךילדירפ ןעק ,ןענינייאראפ טינ ךיז טזָאל שינָאל סָאװ
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 זא ,רימ ןעהעז ן'לאסאל ייב ךיוא .המשנ רעכילשנעמ רעד ןיא
 ,ןערָאװעג טרענימעג טינ לָאמנייק םהיא ייב זיא סָאװ ,הואנ יד

DANייב ךיז טָאה ,ןעגיוב ךיז טזָאלעג טינ םהיא לָאמנייק טָאה  . 

 -ּפמָאק ןעגירק וצ רהעגאב ןעגיטלַאװעג ַא טימ טרָאּפעג גנע םהיא

 ןעמעננעמאזוצ ןוא םהיא טמהיר ןעמ m ןערעה וצ ,ןעטנעמיל

 .טרעהעג ךיז ןעגעוו טָאה רע DEN ,ןעקירדסיוא עטפַאהלעכיימש יד

 -רַאפ שלַאפ טינ ןעלָאז רעטרעוו עניימ זַא ,טלָאװעג BORN ךיא

 PR ךאז ןייק ,רעכילריטַאנ טינ PR ךאז ןייק N ןענַאטש

 ךיז am טרעה ןעמ תעב ,ןעהערפ ֹוצ ךיז יוװ ,רעכילשנעמ טינ

 וצרעד זיא DEN ,שנעמ ַא .ןעשנעמ עטסעב יד ןופ גנוניימ עטונ ַא

 BD טעוװ ,רעלעטשטפירש 8 ןערעוו טכייל טינ טעװ ,גיטלינכיילנ

 "ייוו ןעק'מ .גנוטכיר רעדנַא IS ןיא ןעטערטסױרַא ןענעק טכייל

 SUN" ןַא רַאפ ןוא רעלעטשטפירש ַא רַאפ ;ןעגָאז DIN ןהענ רעט

 ,טייקנידנעווטיונ ַא דָארג גנונעקרענא סָאמ עסיוועג ַא PN רָאט

PNגנוגנידַאב יד , INSטינ ןעק ,רעכלעזַא סלַא ,רע רעכלעוו  

 רע רעדָא ,םהיא ןעגענ DR םָארטש רעד ןעוו רעבָא .,ןעמעטָא

 -ַאל טימ SD רעד ןעוועג זיא'ס m ,םָארטש ןענענ טהענ ןיילַא

 ןופ ןעקורדסיוא-טַאוירּפ טימ ןענעגונַאב ךיז רע ןעק -- ,ן'לַאפ

 ענעטלעז ץנַאג ןַיא ןוא ןעליוורעדיוו DD ףרַאד DIN ננונעקרענא

 רעבָא .םהיא טנעקרענא ןעמ זַא ,זיײװַאב סלַא ןעבעגנָא ייז ןעּלַאּפ

 ױזַא ,ןויסנ אזַא רַאפ ןהעטשייב טנעקעג טינ לָאמנייק טָאה לַאסַא?

 ףיוא ךיז טפורַאב רע .טכיירגרעד טינ ץלָאטש ןייז טָאה טייוו

 גינייוו DD NR ץַאלּפ ןעניסַאּפ ןיא טינ ןעגנונעקרענַא-טַאוירּפ

 ,פעמשנַא רעשירָאטַארָא ןַא יו רהעמ םהיא ייב זיא סָאד .טקַאט

 ןעטיידוצנָא טינ ןיימ ךיא IST עכילריטַאנ ַא םהיא ייב זיא סָאד

 במָאלּפַא אזַא טימ טייצ וצ טייצ ןופ טָאה רע DEN ,םעד ףיוא

 רעטיול ןעוועג זיא DEN ,סָאד טקירדענסיוא ל?להיפענטסבלעז ןוא

 ,טנַאטעליד ןייק טינ זיא רע זַא ,טגָאזעג DEM רע תעב רעדָא ,תמא

 -ַאשעג טָאה DEN ,רעטרעלעג רענעהעזעגנָא ,רעדנעטיידַאב ַא רָאנ

 ,סרעוו טּפיוה ןייא ןוא ,ןעביילברַאפ גנַאל ןעלעוו סָאװ ,קרעוװ ןעּפ

 טכער ןעטעדנירגאב טימ רע טָאה סָאד .דנעכַאמעכָאּפע זיא סָאװ

 ןעבָאה ןעטייז עֶלַא ןופ תעב ,ןעגָאז טפראדעג DIN ןעגָאז טנעקענ

 ןיימ ךיא .ננודמיולרַאפ ןוא סנעגיל ןעטָאשעג DIN ףיוא ךיז

 -נילק יד וצ ןוא שיורעג DIS טסול עכילקילנמוא ןייז רהעמ לעיפ
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 רע DEN ,ןעטיײּפמָארט ןוא ןעקיוּפ ערהיא וצ ,ערהע רעד ןופ יירעג

 -נענעלעג עדנעטיידַאבמוא ייב וליפַא טרַאוװרע ןוא טרעדָאפעג טָאה

 "רא רַאפ טמהירַאב ךיז רע טָאה ,לעיּפשייב םוצ DE‚ .ןעטייה

 עריטַאס רעשירארעטיל ַא PS טָאה רע סָאװ ,טימרעד רעטייב

 ןַאילוי רעקירָאטסיה-רוטַארעטיל ןעניסעמלעטימ DYT ןעפירגעגנָא

 עטרעלענ עטסערג ירד ןופ לַאפייב ןעדנעשיור םעד ייב, -- ,טדימש

 ךילדנימ רַאפרעד רימ ןעקנַאד סָאװ ,דנאלשטייר ןיא רעקנעד ןוא

 רהעז ןעטנָאמרעד םעד טָא ןופ גנובעגסױרַא יד (*."ףירב ןיא ןוא

 טעלפמַאּפ ןעזָאלמרָאפ סיואכרוד רעבָא ,ןעניטומרעביא ןוא ןעניציוו

 IN .טַאט עסיורגנ עניטסייג ַא ןיא טלעדנאווראפ םהיא ייב טרעוו

 ןעמ טהעז DIS ןיא זיא ךירטש-רעטקַארַאכ רעגיזָאד רעד ףיט יו

 טמוק ךירטש רעד BE ױזַא יוװ ןעטכַאבָאעב רימ ןעוו BU‚ טשרע

 רלעהסננילביל ןייז ייב ,ננוטכיד רעיירפ ס'לַאסאל ןיא סױרַא

 טימ ."ןעגניקיז IND ץינַארֿפ , עמַארד ןייז ןיא ,ןעטוה IND ךירלוא

 ס'לַאסַאל ןופ טייקפיט רעד ןופ סיורַא טמוק סָאװ ,סָאהטַאּפ ַא

 -ניפ יד , תעב ,טלהיפעגנ טָאה רע DEN ,ךירלוא טרעדליש ,המשנ

 BIN רעדיוו דנאלשטייד PN טָאה "ןעביולג DD יײנַאריט ערעטס

 -רַאפ רעד ןופ ןעהייר ענעסָאלשעגטסעפ יד תעב ,ּפָאק םעד ןעביוהעג

 -יינ רעד ןעגעג טריטלָאװער ןעבָאה טייקרעטסניפ ןופ רעגידייט

 ןופ רעפנעצ רעשטייד רעד, ,ןלעק ןוא ,טפַאשנעסיוו רעטכַאוװרע

 רַאּפ ןענילכייר טרימַאלקָארּפ טָאה ,"םזילַאקירעלק ןעגירעדינ םעד

 טא זיב .עגיד'תוסרוקיּפא רַאפ ןעטפירש ענייז ןוא סורוקיּפא ןַא

 ןופ רעטקַארַאכ רעשיטעטַאּפ רעד וליפַא DU‚ סעֶלַא PN DIN םעד

 -קילנמוא רעד -- טצעלוצ (IN ;ץַאלּפ DE זיא גנורעדליש רעד

 : ןעטנעמסידָאלּפַא ןעפורוצסיורא גנארד רעכיל

 ,ןערָאבעג ןיב ךיא סאוו וצ ןיוש ךיא סייוו טציא ןוא

 .טעוועטראהראפ ווזא ןיב ךיא סאוו ראפ ןוא

ya תונויסנ עסיורג ןופ לעגיטצלעטש ןיא ןיב PN 

 ,טעוועדליװעג רימ ןיא רעייפ טימ טָאה טולב ןיימ
 טסולהַאוװ ַא טימ סעּפע ,גיניזנהַאו ןוא
 ,ןעפראוועגניירא ךיז ףמאק ןעסיורג ןיא ךיא בָאה

 EN“ רעטרופקנארפ רעד ןוא עסערּפ יד ,עטסעפ ֹוד ,לַאסַאל )*

 .גָאמנעטענדרָא
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 .םי ןיא גיניזנהאוו ךיז ססייר סָאװ ,לעװ א יװ

 גנוטסירטנע ןוא ןרָאצ ןופ ןרענוד
 ,ןעלאפעג ּפעק ס'םיאנוש יד ףיוא ןעניוז
 .עריטַאס ןיימ ןופ טפיג ן'טימ ךיא בָאה טעדנואווראפ יז ןוא
 טרידָאלּפא גיצראה ןעבָאה עלא ןעוו ןוא

 ,טכאלעג יוזא ךיוה טָאה אפארויא ץנאג ןוא

 ךילטיברעמוא ןעידָארַאּפ עניימ ןיא ךיא בָאה

 .טלעטשעג עגיטשינ וד ץָאלקידנַאש םוצ
 םעד טימ ךיא בָאה טקעוורעד רָאנ

 ,סאה טימ טלעװ עצנאג א
 טלעוו רעזיד טימ ףמאק-טסיופ א ןיא ןוא
 טסורב-וציטסורב ךיז ךיא לעגנאר
 .םיוט ףיוא DIN ןעכעל ףיוא

 רשפא רעזעל רעד ךיז BIN ,זילַאנַא ןעגיזָאד םעד ךָאנ ,טציא

 לַאסַאל סָאװרַאפ ,קילב ןעטשרע ן'פיוא יו ,ןערעדנואוו רעגינעוו

 וצ ףיוא דנענוי ןייז DD לייט ןעדנעטיײדַאב ַאזַא טכארברַאפ טָאה

 טייצ רעד טיול זנוא ןופ טייוו ױזַא זיא סָאװ ,רעקנעד ַא ןעשרָאפ

 -נער רעניזָאד רעד IS ,טקרעמַאב טָאה רעזעל רעד  .רוטלוק ןוא

 רעשיטקעלַאיד ןוא ןעטייקניהעפ עשינָאל ענייז טול רָאנ טינ ,רעק

 םעד ךיוה ױזַא טלעטש סָאװ ,ערהעל ןייז טיול ךיוא (IN ,עדָאטעמ

 םעד ןֹופ הבוטל ןעגנורעפּפָאפיוא-טסבלעז טרעדָאפ ןוא טַאַאטש

 ןוא ןעדנעגוט ,ןעטּפַאשנעגייא עכילנעזרעּפ ענייז טיול ןוא . ‚299

 ןייז וצ ךילנהע דארג ןעדנעשַארעביא ַא PN רע DNS ,ןרעלהעפ

 עכילטע PR ןעברָאװרע ךיז טָאה רע סָאװ ,רערהעראפ ןעגנוי

 ןעניבלעזמעד ןופ חכ ן'טיול ,טיוט ן'כָאנ םורַא רהָאי דנעזיוט

 ןעבילטפאשנעדייל ַאזַא ן'סעטארקָאס טפאשראפ DET סָאװ ,ץעזעג

 .ראגעקריק ןערעס יװ ,רעגלָאּפכָאנ
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 .סעיצָארּפ רעשיטילָאּפ רעטשרע ס'לאסאל

"IRס'לַאסַאל ןופ עדָאירעּפ רענעי וצ זַא ,טנָאמרעד ןיוש בָאה  

 ןעטילקָארעה ןערידוטש טימ ןעווענ ןעמונרַאפ זיא רע ןעוו ,ןעבעל

DINטרעהעג ,דלעפצאה ןיפערג רעד ןופ ןעסעצָארּפ יד ןערהיפ טימ  

 ענעצס רעשיטילָאּפ רעד ףיוא טירטסױרַא רעטשרע ס'לַאסַאל ךיוא

 .ןענלָאפ ענייז עלַא טימ --

 ן'לַאסַאל רימ ןעניפעג סעצָארּפ ןעשינלעק ן'ְךָאנ םישרח INB ַא
 ,ףרָאדלעסיד ןיא לָאמ סָאד ,קנאב-סגנוגידלושַאב רעד ףיוא רעדיוו

 -עגנָא ױזַא , --- קורדסיוא םענענייא ןייז טיול ,םהיא רימ ןעניפענ

 טימ רעצנאּפ ס'רענעירק ַא יוװ ,ןענַאלק עלענימירק טימ טקעטש

 רהֶאי ןופ גנונעוואב עשיטילָאּפ - לַאיצָאס עסיורג יד ,"ןעלייפ

 עטאווירּפ ענייז ןופ ןעסירענּפָא טלַאװענ טימ םהיא טָאה 8

 ןופ רענייא ןעוועג ךָאד רע DR ,ןערהָאי ןיא גנוי שטָאכ .ןעפמאק

 סלאמאד רעד ןופ רעדעילנטימ עטסניטעט ןוא עטסכיירסולפנייא יד

 שטָאכ .דנאלשטייד ןיא ייטראּפ רעשינַאקילבוּפער רעכיירלהאצ

 ISIS טָאה רע .רערהיפ ַא ןעוועג ךָאד רע זיא ,ןערהָאי ןיא גנוי

 טָאה רע ; ייז ףיוא טערעג ןוא ןעננולמאזראפ עשיטילָאּפ טרישז
 ןעבָאה DEN ,ןעלקניוו-ןעסַאנ יד ףיוא ןעשיפַא ןעּפעלקסיױא טזָאלענ

 גנוריגער עשיסיירּפ יד ןעוו ,דנאטשרעדיוו ןעטנעפַאװַאב וצ ןעפורעג

 טרעלקרע ,עיצוטיטסנָאק יד גידנעכערב ,1846 רעבמעווָאנ ןיא טָאה

 MS ךיז טָאה רע .טזעלעגפיוא רַאפ גנולמאזראפ עלַאנָאיצַאנ יד

 ןופ ערעּפַא רעד טימ ןעררעה עלעיציפָא יד ייב טכאמעג טסַאהרַאפ

 pr טימ ייז ןעקָארשעננָא ױזַא טָאה רע ,דלעפצאה ןיפערג רעד

 עיצולָאװער-רטנָאק יד רָאנ יו זַא ,גנוטלַאה רעניטומ ,רענעסָאלשטנע

 -ַאווענ ןעפראוועגניירא לַאפַאל זיא ,דנאה-רעביוא יד ןענואוועגנ טָאה
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 ףַאלדיירד ןוא ןעצנוק ענעדישרַאפ טימ ןוא ,סינננעפעג ןיא ןער

 טסערַא ןעגיפיולרָאפ ןייז DIR גנוכוזרעטנוא יד .ןעגיוצרַאפ ןעמ טָאה

 RT בלַאה ַא רעביא ףיוא

 ,(* רעטכיר ענייז רַאפ ןעטלַאהעג טָאה לַאסַאל סָאװ עדער יד
 טומ ןופ רעטסומ רעטסגידריווקרעמ רעד ,גנוניימ ןיימ ךָאנ זיא

 ןַאמ ַא ייב ןעזייוונֶא ןעק עטכישעג יד DEN ,טייקמאזדערַאב ןוא

 ןעמ טלָאװ DI‚ סע סייוו ןעמ ןעוו .רעטלע ןעכילדנענוי ַאזַא ןופ

 ןערָאװעג ןעטלאהעג זיא עדער יד זַא ,ןעביולג טנעקעג טינ רָאג סע

 תמאב לַאסַאל זיא עדער רעד ןיא ; רהֶאי 23 DD ןאמ ןעגנוי ַא ןופ

 -עגכרוד א ,רעטרעטסיײינַאב ַא זנוא רַאפ NT טהעטש רע .ןהעש

 ןעק סָאװ ,תובהלתה רעטסנייר ,רעטסלעדייא רעד טימ 139829?

 טינ ייברעד ןעלפייווצ רימ ןוא ,ץרַאה ךילשנעמ ַא ןעליּפנָא רָאנ

 רע .,?היפעג Pr ןופ טייקפעיט ןוא טייקטכע רעד ןיא רָאה ַא ףיוא
 .ץנאנעלע DIN טפארק אזא טימ טרָאװ DD גנילק םעד טימ :טעכָאּפ

DENרע זַא טלהיפ ןעמ ןוא ,ןעגייטשרעביא טינ רָאנ ךיז טזָאל  

 -נעלברַאפ וצ טינ זנוא טכוז ,טייקש'הירב ןייז טימ טינ טרידַארַאּפ

 ַא ,לָאמ ןעטשרע DIS ָאד ךיז טביוהרעד רע .ןעצנוק טימ ןעד

 .טסיינ ןייז DD גנואווש ןעלופ םעד וצ זיב ,רעדנענייש ַא ,רעניטכיל

 רעד ןופ טייקניברַאפ יד ,טייקשירפ יד ךיז PR טָאה עדער יד

 רעדָא ןעזָאלבעצ ךילדנענוי טינ יז זיא IST ,דנעגוי רעטשרע

 ,עדער עשיטיִלָאּפ 8 ןרעדליש ןעמ ןעק יװ רעבָא .ןעמואוושעצ

DENןעמ  PRרעזעל רעד זַא ,רעכיז טינ  PRרהיא טימ טנאקאב , 

 רהיא רעביא טלייטראפ ניסעמכיילג זיא טפארק עצנאנ רהיא תעב

 ןעצעשוצּפָא ידכ ,עצנאנ סָאד ןעסיוו זומ ןעמ TS ױזַא ,גנעל רעצנאנ

 ןעגניירב ,ךילריטַאנ ,זומ ןעמ ןוא ןעק ןעמ .טרעוו רהיא טיול יז

 ןעביג ןעטַאטיצ יד זַא ,גנונראוו רעד טימ רעבָא ,ןעטַאטיצ ענינייא
 טימ טצירּפש DEN ,עדער רעד Warn ףירגַאב ןעכַאװש ַא זיולב

 ןייק טינ רהעמ ןיוש זיא עילַאװכ ַא ןופ רעסַאװ רעמע ןַא .ןעבעל
 ! עילַאװכ

 -סירעטקאראכ טסכעה רעד טימ עדער ןייז IS טביוה לַאסַאל

 ןעמענראפ טינ ךילטנענייא ךיז טעוו רע זַא ,גנורעלקרע רעשיט

 .טקורדעגּפָא רָאנ ,ןעטלַאהעג טינ עדער יד רע טָאה ךילטנענויא (*

 u יי יי }=
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 — טאקָאװדא ןייז ןָאטענ ןיוש טָאה סָאד — גנונידייטראפ טימ

IN)ןערעדיילשנעגעגטנא טעוװ רע ; עגַאלקנַא ןַא טימ  ISענַאלקנַא  
 ןוא םהיא ןענעג ןהענַאב ךיז טביילק ןעמ DEN ,ןעכערברַאּפ םעד

 .טקא-סגנוגידלושַאב ןיא עזייווַאב עדנעגינעג טָאה רע ןעכלעוו רַאּפ

 גנורעלקרע ערעטייו יד ןזיא רעשיטסירעטקאראכ ךָאנ

 ןיא ,רע זַא ,ןעבענוצ דיירפ טימ נידנעטש טעװ רע : ס'לאסאל

 -ולָאװער א ףיוא סיואכרוד טהעטש ,גנונייצרעביא רעטספעיט ןייז

 -נירּפ סיוא רענָאיצולָאװער ַא PN רע זַא ,טקנוּפדנאטש ןערענָאיצ

 -דנַאטש םעד ןופ ןערהיפ טינ גנוגידייטראפ יד טעוװ רע רעבָא ,ּפיצ

 םעד ,ךילדנעטשרַאפטסבלעז טעװו גנורעינער יד לייוו ,טקנוּפ

 war 8 ,רע טגָאז ,ןעק ןעמ .ןענעקרענַא טינ טקנוּפדנַאטש

 PR טקנופדנאטש ןייז ןעוו ,ןעדנואוורַאפ טינ ,ןעפערט טינ טסנרע

 ןוא טינ ךיז ןענעגענַאב ןעּפַאװ יד .םענייז ןופ ךוּפיה רעד טקנוּפ

 -ישראפ - דנורג 8 טימ רענגעג א .ןעטפול רעד ןיא ןעלַאפ ּפעלק יד

 יר נידנעזייוופיוא ,ןעגעיזַאב רשפא ןעמ ןעק טקנוּפדנאטש םענעד

 טינ םהיא ןעק ןעמ רעבָא ,ןעקנאדענ-דנורג ענייז ןופ טייקשלאפ

 טאררַאפ םענענייא ןייז טימ ןעניוא יד םהיא ןעכעטש ,ןעמהעשרַאפ

 ניטכירפיוא --- ןייא ךיז טלעטש רע עכלעוו רַאפ ,ןעּפיצנירּפ יד וצ

 ,עקַאטַא ןיימ ןופ ןעסערעטניא יד ןיא ןוא .סנעסיילפוצ ףיוא וצ

 ןעזָאלּפָארַא ךימ ךיא לעװ ,לעיצ ןיא ןעפערט וצ רעסעב סָאװ ידכ

 רעד סלַא ,רָארוקָארּפ רעד ןעכלעוו ףיוא ,טקנוּפדנאטש םעד ףיוא

 .טאאטש ןעלענָאיצוטיטסנָאק א ןיא גנורעיגער רעד DD רעהעטשרָאפ

 -ּפָארַא ךימ ךיא לע ,ןהעטש ןעגעוו םינּפל שטָאכ טגנידאבמוא זומ

 םעד ןופ ןוא ,טקנ'ּפדנאטש ןעלענָאיצוטיטסנָאק םעד AN ןעזָאל

 ."ננונידייטראפ ןיימ ןערהיפ PR לעוװ סױרַא טקנוּפדנאטש

 : קורדסיוא םעד הףיוא ןעלעטשּפָא טשרעוצ Tr רימָאל

 BEN IS ןענעגעגַאב רימ DEN ,"ּפיצנירּפ סיוא רענָאיצולָאװער,

 טשטייטראפ DEN ױזַא םהיא ןופ טרעוו DEN DIN ןעלַאסַאל ייב

 ןעסיוועג ַא ןיא ; ןענַאטשרַאפ טכעלש ױזַא ערעדנא ןופ ךָאד ןוא

 ס'לַאסַאל ןופ ןרעק עמַאס םעד ףיוא ןָא קורדסיוא רעד טזייוו ןיז

 ,ֿלָאמ סעדעי .(- גנואיושנא-טלעוו רעלַאיצָאס ןוא רעשיטילָאּפ

 ירד, :ןעלעטש עדנענלָאפ קורדסיוא םעד וצ גוצאב ןיא ךיילגראפ (*
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 םעד זַא ,רע טרעפטנע ,"רענָאיצולָאװער , ןָא םהיא טפור ןעמ ןעוו

 ןעבעגענוצ MB‚ ןיוש Img Mr טָאה ףרואוורָאפ םעד DD תמא

 עדנעסַאּפ ַא טכאמענ ךיז טָאה סע רָאנ ןעוו ,לָאמ רעטרעדנוה ןיוש

 ,רעכיב ענייז ןיא ייס ,טייקכילטנעפע רעד ןיא ייס --- טייהנענעלענ

 יד .ןעטכירענ יד ןיא וליּפַא DER ץנאג ןוא סעדער ענייז ןיא ןוא

 -סיוא םעד רעטנוא ןעהעטשראפ ףראד ןעמ DEN ,רָאנ זיא ענארפ

 "וצסיורא רע טכוז ,"ענערָאװשעג יד SD עדער, ןייז ןיא .קורד

 יר ןערָאלרַאפ וליפַא טָאה גנורעיגער יד זַא ,טקאפ םעד ןעגניירב

 : ןעטרָאד טגָאז רע ."טכער ןופ עילוק עמורק עטליױפרַאפ,

 טכער ןופ טקנוּפדנאטש רעד זיא רעקלעפ יד ןופ ןעבעל ןיא,

 זיולב גידנעטש PR ץעזעג רעד ?ייוו ,טקנוּפדנאטש רעטכעלש ַא

 ןוא ,טפאשלעזענ רעד ןופ ןעליוו רענעבירטעג רעד ,קורדסיוא רעד

 ןופ ןעשינפרעדַאב יד ןוא ןעליוו רעד ןעוו .רַאה רהיא טינ לָאמנייק

 -ןעצעזעג רעטלַא רעד ןיוש טרעהעג ,ךיז ןערעדנע טפאשלעזענ רעד

 טמענראפ PROB ןייז DIN עטכישענ רעד ןופ םואעזומ ןיא סקעדָאק

 ןעכילטפאשלעזעג MD גנורעּפרעקרַאפ עיינ ַא ,קורדסיוא רעיינ ַא

 ."טנייה

DINוצ גידנעדנעוו ךיז ,סיוא לַאסַאל טיירש ךיוא רַאפרעד  

 : ערער רעבלעזרעד ןופ לייט רעדנא IS ןיא ,רעטכיר יד

 DR ןערימַאלקָארּפ ךיז ןעפָא ןעטכירענ עשינייהר יד ןעֶלָאז,

 וצ ייז טיירג ןייז לעװ TR ןוא --- ןעלַאנובירט ערענָאיצולָאװער

 .ןעננולדנאה עניימ ןיא ןובשחו ןיד ייז ןעבענוצּפָא ןוא ןענעקרענַא

DISעכיירגעיז ַא ױזַא יו ,ךיא סייוו ,ּפיצנירּפ סיוא רענָאיצולָאװער  

 -כערַאב ךיז ןעק ,טלעטשרַאפ טינ YES‚ סױרַא טערט סָאװ ,טכאמ

 ,טסעטָארּפ IE ןעזָאלכרוד טינ IR Syn לָאמנייק רעבָא .ןעניט

 ןעמ טהעגנַאב טכער ןופ עקסאמ רעגילייה-ןייש רעד רעטנוא ןעוו

 ,ןעדלוד טינ לָאמנייק SUN TR ; ןעטַאט-טלאוועג עטסניטולב יד

 סלַא ץעוענ םעד טלעּפמעטש ץעזעג ןופ ץוש םעד רעטנוא ןעוו

 *! ץעזעג סלַא ןעכערברַאפ םעד ןוא ןעכערברַאּפ

 -ָארּפ-"רעטייברא סָאד, ;49 ,32 ןעטייז ,1848 ,"ענערָאװשעג ראפ עדעד

 "יו יד, ;12 טייז ,"סעצָארּפ טַאררַאפ-ךָאה רעד, 513 טייז ,"סַארג
 .41 טייז ,"רעטייברא יד ןוא טפַאשנעט
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 טימ ןענָאלשּפָא טינ ןעלָאז רעטרעוו עניזָאד יד קרַאטש יו

 ףָאד ,ןעלטימ עמַאזטלאוועג IND עבעילראפ רענעגייא ס'לַאסַאל

 טלהעפראפ טינ לָאמנייק ,ןעבעל ןעֶצנאג ןייז ךרוד ,לַאסַאל טָאה

 קודדסיוא םעד ןופ גנוטיידַאב עכילטּפַאשנעסיוװ ןייר יד ןענָאטַאב וצ

 ועביא ןענייז ןעדער ענייז .םהיא טכיורבעג רע יו ,"עיצרלוער

 ,טייל ענעי ןיפ ןובשח ן'פיוא ןעגנוקרעמַאב עשיטָאּפש Din טליפ

 ,"עיצולָאוװער , טרָאװ סָאד ןערעה רעדָא ןעזעל טינ ןענעק עכלעוו
 ךיז טזָאל ןומה ַא m ,ןעלעטשרָאּפ טינ ךיז ףכית ייז לָאז סע ןוא

 עיצולָאװער , ."ןעלּפָאגטסימ ענעביוהץנפיואג BO ייז ףיוא
 סעדעי ראפ טמוק שינערעקרעביא ןַא ןוא ,שינערעקרעביא טניימ

 רַאפ ץַאלּפ ןייז BR טערט דנאטשוצ רעדנעריטסיזקע ןַא ןעוו ,לָאמ

 ,טעדנעוועגנָא טרעוו טלאוועג יצ ,סנייא ץלא -- ּפיצנירּפ םעיינ ַא

 IND .ןענָאז וצ טשינרָאג ST ןעבָאה ןעלטימ יד -- טינ רעדָא

 -וצ רעכילטפאשלעזעג רעפיוועג ַא זַא ,טניימ עמרָאפער ַא ,טרעק

 וצ ךיז טלעקיווטנע ,ּפיצנירּפ-דנורג ןייז גידנעטלַאהנייא ,דנאטש

 רעדיו ןוא .ןעמרָאפ ערעטנעווקעזנָאק ,ערעטכערעג ,ערעכייוו

 ןעק עמרָאפער ַא .טייקניטכיוו רעּפַאנק ןופ ןעלטימ יד ָאד ןענייז

 ַא ןוא גנוסיגרַאפטולב ןוא הדירמ ךרוד ןערעוו טרהיפעגכרוד

 ."ןעדירפ ןעטספעיט ןיא עיצולָאװער
 טגעלפ לַאסַאל רעכלעוו ןעגעוו ,המחלמ-םירעיוּפ עכילקערש יד

 ךיז ןיא טאהעג טשינרָאג טולָאסּפַא טָאה יז IS ,ןעגָאז IND עלַא

MDךוזרַאפ ַא ןעוועג םצע ןיא זיא ,גנונעווַאב ערענָאיצולָאװער  

 תעב .ןעפַאו ןופ טכאמ רעד טימ עמרָאפער ַא ןעסיײרוצסױרַא

 -רעירפ יד ןוא „1775 רהָאי ןיא ןישַאמדןיּפש רעד ןופ גנודניפרע יד

 טנעלפ 9532 ןעירטסודניא ענרעדָאמ יד ןופ גנולקיווטנע עכיל

 רקיע רעד .עיצולָאװער עניזיר ַא DOSE ןענכייצַאב TON לאסַאל

INסינדנעטשרַאפ עגיטכיר סָאד ,עלעפ ערעדנא עלעיפ ןיא יו ,ָאד . 

 DEN לַאסַאל זַא ,ןעלפייווצ טינ Dim רעזעל רעדנעקנעד ןייק

 : ץַאלּפ ןעסיוועג ַא ןיא טרעלקרע רע ןעוו ,טלהיפעגכרוד ףעיט סָאד

 רעכלעוו ,ךיא WM שנעמ ַאזַא זַא ,ןעביולג סע רהיא טנעק יו,

 רעטספייטש רעד טימ ,טסיופ ַא ןופ טשרודסנעסיוו רעד טימ טָאה

 PD נעוװו ַא ןעגָאלשעגכרוד ךיז היפ רעטסנרע רעד טימ ,דלודענ

 עטפנעדישראפ יד ךרוד ,טּכער ןעשימיור ןוא עיּפָאזָאליּפ רעשיכירנ



 6 . לַאסַאל דנַאנידרעפ

 רענרעדָאמ רעד וצ זיב טּפַאשנעסיוו רעשירָאטפיה רעד ןופ ןעגייווצ

 ,ןעביולג סע רהיא טנעק ,קיטסיטַאטס ןוא עימָאנָאקע רעשיטילַאּפ
 DEN ,טימרעד זיירק-סגנודליב ןייז ןענידנערַאפ לֶאֹז שנעמ אזַא זַא

 לעקַאֿפ ןעדנענערב ַא ןעסערּפניירַא טעװרע

TI EN TERרהע יי'רשטטעלארפ יד ןוֿפ ? 
 ,טפאשנעסיו רעד ןופ רהיא טָאה סינטנעק גינעו  יוזַא

 רַאפ ,טכאמ רעדנעריזיליוויצ רהיא טָאה סינדנעטשראפ גינעוו ױזַא

 (*?ךילגעמ רַאפ רָאג סע טלַאה רהיא זַא ,סולֿפנייא ןעשילארָאמ רהיא
 -גָאלקעגנָא רעד זַא ,ןענעקייל טינ ןעמ ןעק ךָאד ,גיטכירפיוא

 זיא סָאװ ,לעטשנָא ןעשידירוי ןעכילמורפ ַא ָאד ךיז טביולרע רעט

 רעייפ ןענייז ןעלַאסַאל רַאפ ,תמא .ןעגידלושטנע וצ ןעמעלַא ךָאנ

 ענייז רַאפ WAR ,ןעוועג טינ ?עיצ ןייק לָאמנייק טרעווש ןוא

 -עגּפָא טינ ךיז BORN רע זַא ,ןעוועג טינ דוס ןייק סע זיא דניירפ

 ? ךורּפשרעדיװ ַא N םוצ ?עטימ DIN ,רָארעט רַאפ ןעקָארש

 רַאפ עבעילראפ ס'לאסאל ןעהעטשרַאפ וצ ניטכיר DIN | ןיינ
 -נאדעג ןייז ןיא ןעננירדניירא רעפעיט רימ ןעפראד ,ןעלטימ-טלאווענ

 .ןָאטעג רעהא זיב סע ןעבָאה רימ יו ,גנַאנ-ןעּק

 טָאה עעדיא עכלעוו : ענארפ יד ןעלעטש רימ לָאז ןעמ ןעוו

 ַא רַאפ סָאװ ,ןעקנעד ס'לאסאל ןיא טקנוּפ-לעטימ םעד ןעמונראפ

 ךיא טלָאװ -- ? טסייג ןייז טגיטפעשַאב טָאה םעלבָארּפ-דנורג

 ןענייז סָאד -- ט כער ןוא ט כַא מס + טרעפטנעעג

 זיא ןרעטש רעניזָאד רעד עכלעוו DIAS ,ןעסולָאפ ייווצ יד ןעוועג

 PR טסייג ןייז DD טייקגיטעט-דנורג י"ז .זיירק ַא TR ןעּפָאלעג

Inןעכוז סָאד --- ןעוועג לעפייווצ  ISענַארפ רעד ףיוא רעפטנע  : 

 ? טכער ןוא טכאמ ןרעדנא DIS סנייא ךיז ןעטלַאהראפ ױזַא יו

 IS‚ טמענ ןעמ ןעוו ,סינדנעטשרַאפסימ עכילנהעוועג סָאד PN סָאד

 .טכאמ ךרוד טכער ןעטייבראפ טלָאװעג טשרמולכ טָאה לַאסַאל זַא

 -סימ עניזָאד סָאד ןענַאװ DD ןוא ,תמא DD זיא DET טייוו יו

 .ןעגיײצסױרַא דלַאב ךיז BIN ,ןעמונעג ךיז טָאה סינדנעטשראפ

 -טרעוו ץנאנ PR סאוו (?"טייברא רעשיטעֶאּפ רעניצנייא ןייז ןיא
 !עטסכעה םוצ זיב רעבָא DM‚ שירעלטסניק-שיטָאמַארד סלַא זָאל

 .147 טייז ,"ןרעייטש עטקערידניא יד ,(*

 85 טייז ,"ןעגניקיז ןָאפ ץנארפ, (5
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 קורדסיוא רעשיראטער-שיריל רעיירפ סלַא ,טנאסערעטניא דַארג

 BIS רימ ןעניפעג ,ןעבעל סלהיפעג ןוא ןעעדיא ןעכייר ס'לַאסַאל ןופ

 "רַאפ סָאװ ,(ןעטוה ןָאפ ןוא סוידאּפמאלאקע ןעשיווצ) גָאלַאיד

arטייקמאזקרעמּפיוא עלעיצעּפס טנעיד  : 

 : םוידאּפמאלאקע

 ,ענילייה סָאד BIN רהיא...

 זנוא סָאװ ,טפנונרַאפ DIN תמא ןופ טכיל סָאד

 By ךיז ןעשעלסיוא ,ןעגנאגעגפיוא זיא

 ,רקש ןוא טפנונראפנוא ןופ ףיולנעטייצ ןיא

 ? ןעטיירּפש רעטייוו ךיז POS ךיז ןופ טינ ןוא

 : ןעמוה ןַאפ

 ,עטכישעג יד רהיא טנעק טכעלש ! ררעה רענידריוורהע

 ,טלַאהניא רהיא טפנונראפ זיא סע ,טכער ץנַאג טָאה רהיא

 !ט ? אוו ע נ --- םרָאפ רהיא טייקגיבייא DIN טביילב ךָאד

 : םוידאּפמאלאקע

 ערהעל סעבעיל רעזנוא !רעטיר ררעה ,טקנעדַאב

 ? ןעכעוושראפ ןעניטולב םעד טרעווש ן'כרוד רהיא טליוו

 : ןעטוה ןַאפ

 ! טרעווש םעד ןופ רעסעב טקנעד ! ררעה רעגידריוורהע

 זיא ,טייהיירפ רַאפ MOND םעד טכעפ DEN ,טרעווש ַא
 ,טגידערּפ רהיא DEN ןופ ,טרָאװ ענ'רָאװעג שיילפ סָאד
 .ןערָאװעע טייק כיל קריוו וצ זיא סָאװ ,טָאנ רעד
 Tr‚ טיירּפשראפ טרעווש םעד ךרוד טָאה םוטנעטסירק סָאד
 ,טפיוטענ ראק דנאלשטייד BET טרעווש םעד NT ןוא
 ! ראפרער ןיול ןייז זיא רעסארג לעטיטנערהע רעד

 ,טצריטשעג םוטנעצעג זיא טרעווש םעד ךרוד ןוא

 ! טיירפַאב טרעווש סָאד טָאה רבק סרעזיילרע טלעוו םעד

 ,ןעבירטראפ טרעווש סָאד טָאה DI ןופ סויניווקראט
 -- טעטערעג דנאלנעכירנ ןעסקרעסק ןופ Ban טרעווש סָאד

 .ןעבעגעג טפאשנעסיוו ןוא ,טסנוק זנ.א טָאה סָאװ ,דנַאל סָאד

 ! טנעירענ ןע'ןושמש ןוא ן'רוד טָאה טרעווש סָאד
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 ,טרעשַאב זיא סעסיורג ןעוו ,טנייה ךָאנ ןוא ןעטייצרַאפ

 ! טרעווש םעד ןופ וטפיוא ועד ץלא DIN ץלא זיא

EDןעקנאשעג עכילרעה סטּפנוקוצ רעד ןוא סעטכישענ רעד  — 

 ! ןעקנאדרַאפ וצ זיא טרעווש םעד POS רַאפ POS‚ רַאפ

 en ןעטשרע DIS לַאסַאל טדער קילּפער רעגיזָאד רעד ןיא

 ,טלַאװעג ןוא טכאמ רַאפ טקעּפסער ןייז ןעצרַאה ןעלופ ןופ םיױרַא

 .ףךירטש םענרעדָאמ ,ןעגיטרַאנעגייא ַאזַא טסייג ןייז וצ טינ סָאװ

 לַאסַאל ואוו ,ןעלעטש ערעדנא 83 ךיז ןעפערט ךירטש םעד ןיא

 ןייז סיוא טקירד ןענָאזרעּפ עטסנעדישראפ יד ןופ רעליימ יד ךרוד

 םוצ NIS .טכער DD עציטש יד DIS ,טכאמ ראפ תולעפתה

 ןעגניקיז ןָאפ ץנארפ ןעגעװ רַאזַאטלַאב טלהעצרעד ?לעיּפשיײיב

 : (2 טייז)
 ,ןעטעב DR ךיז ןלדתש ןייז סיוא טכאל סמראוו ןוא |

 ; ןענהָאמ וצ טייקניטכערעג רימ רַאפ טסיזמוא

 תונעט עטונ דנעזיוט ןהעצ ץנארפ טמענ ךיילנ ןוא

TR ---טהעג --- ןייליירפ ,ןעדלעה --- רעצנאּפ ,ןיימ  

 IS רע BUND עטַאבעד ַא ןוא ,סמראוו ףיוא ייז טימ

 --- ,עזייװַאב עדנעגאלש ,עפראש ,עקרַאטש טימ

 ! ץנארפ רע זיא רעטפיימ ַא

 ןָאט ןערעכילרעייפ ַא ךָאנ ןיא טגָאז ןעטוה ןָאפ ךילרוא ןוא

 : (92 טייז)
 ,לעמיה ןופ סטוג עטסכעה סָאד זיא יז --- טכאמ יד

 ;ס?עווצ ןעסיורגנ ַארַאפ טהעטש טסנעיד םוצ יז ןעוו

 ,דלָאגניג עשלאפ יו ןעוו ,לעכלעיּפש גיטשינ ַא

 .טרעיצַאב יז DEN ,טרעוושאב דנאה יד רונ יִנ

 א ייב טרָאװ-גנילבעיל ַא זַא ,רָאפ ןעטלעז טינ טמוק סע

 ףיוא IS טלעטייט ךיילנרַאפ-ננילבעיל ַא רעדָא ,רעלעטשטפירש

 PR טרָאװ-גנילבעיל ס'לאסאל .לַאעדיא ןייז ןופ רעטקאראכ םעד

 ,רעהירפ ןערהָאי עלעיפ טימ ְּךָאנ ."רענרעזייא ,ןעזייא ,, ןעווענ

 א ליומ ס'קראמסיב ןיא ןערָאװעג זיא "ןעזייא DIN טולב , רעדייא

 ןעזייא --- ןעזייא ןעגעוו טדערעג לאסאל טָאה ,גנוזָאל רעשיטילָאּפ

 טלָאהרעדיװ דליב ןייק .ןעטלַאטשעג DIN ןעמרָאפ ענעדישראפ ןיא

 גנולעטשרָאפ ןייז ןיא זיא ןעזייא .םהיא ייֵב DES ױזַא טינ ךיז

 רעד AI ַא ךרוד טכערב DEN ,ץעז רעד ,טכאמ עניטעטלָאװ יד
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 SD סָאװ טינש-רעזייק רעד ,רהאפעג יד ּפָא טמַאר DEN ּפַאלק

 םעד טרעלענשראפ סָאװ ,טייצ רעד ןופ ןעהעוו-סטרובעג יד טצריק

 ןעטייז) .עכָאּפע רעיינ רעד ןופ לַאעדיא םעד ןופ ןעבָאה ןערעווש
 ןעגניקניז ןָאפ ץנארפ ןופ טמהירעג טרעוו ןעזייא .(141 ןוא 2

 עלעקעטשרעביוצ סָאד DIN ,"ןַאמ ןופ טָאנ , רעד סלַא )10°7 .ז}

DENשנואוו רעדעי ןייז טרעוו ,םהיא טימ ּפַאלק ַא טוט רע ןעוו  

 םהיא טקניוו לרעייפ ןייז DEN INTER רעטצעל רעד , DON ,טליפרע

DDןעטייוו רעד  PRרעד , סלַא ,"גנולפייווצראפ ןייז ןופ טכאנ רעד  

 ROSS" רהעמ טימ ךָאנ ןוא ."טייהיירט ןייז ןופ ןוכשמ רעטסכעה

 ץנארפ טזייוו ,לַאסַאל יו רעשינאילַאסַאל (IR ,לַאסַאל יװ גנונ

INרלָארעה סרעזייק םעד ןעוו ,טלאוועג ךרוד גנודיישטנע רעד ףיוא  | 

 | : הרירב יד ראפ םהיא טנייל ןוא רַאה ןייז ןופ תוחילש ןיא טמוק

 ,?ייטרוא סרעזייק ןופ גנוטרַאוװרע ןיא ןעפרַאוװרעטנוא ךיז רעדָא

 סרעזייק םעד ךרוד ץעזעג ןרעסיוא ןערעוו וצ טלעטשענקעװַא רעדָא

 : )157 טייז) טערקעד
 : רַאה ןייד וצ נידניק ןוא ךיילג הענ ,דלָארעה

 ,טציא רעטרעוו PD טייצ יד DIS רעבירַא
 גנודיישטנע ןופ עדנוטש ערעװושי-לַאזקיש יד

 ! טייצ רעד ןופ רעיוט PN טּפאלק רעגניפ-ןעזייא טימ
PNטקירבעג דנאל סָאד טניל ןעפמערק , 

 ןעק ןערעטש טינ ץעזעג ןופ לוּפלּפ ןייק

 ,רלָארעה ,טסהעז ֹוד -- ,טגארט ןוא טסייר סָאװ ,ףמאק רעד

 ? ןהעטש ןעניוהראק יד ,ןעסקיב-רענוד יד
 טייצ יד טּפעש ןעדנולש-רעייפ יד טָא ןופ

 רימ טימ רהיפ TR --- .טכער-םרוטש-דליוו רהיא

 .טימ רענַאל ןיימ PN ל?לייטרוא-רעזייק םעד

 ,ןעדנירג ?ופטכאמ גנונדרָא עיינ ַא IM ךיא
DINןעמעשראפ ייז טימ ןוא ,ןעגַאװ ןעטַאט עיינ  

 ! םירסיק עשימיור יד ןופ תורוּבנ יד

 לַאסַאל טָאה ,ןעסעצָארּפ עטשרע ענייז ףיוא ,גנילגנוי סלַא ךָאנ
 ענדָאמ ןוא -- טלאוועג ןעגעג טכער ןופ רעגידייטראפ ןעפורעג ךיז

 ןיא טרָאד טכיורבעג רע סָאװ ,ןעקורדסיוא עבלעזיד -- !גונעג
 ױזַא .ןעזירּפ ןוא ןעביול וצ טציא םהיא ןענעיד ,ןיז ןעכילטכערַאפ
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 ןעשיטָאּפש א ןיא ענערָאװשענ יד ראפ עדער ןייז ןיא רע טגנָאז

 : (16 טייז) ןָאט
 , TSע 8 ע ש וצ ןעסָאלשַאב ןעביוא ןיוש טָאה ןעמ |

 ןאנאק ןופ ןווילא ןוא גניצנייא טנעצה

 םוראו ,רעליימ-ןענ  vorענירביא ןהֶָא ,ךאפנייא ןעמ טָאה

 ץילימ-רעגריב יד טפאשעגּפָא טינ ,תונעט ?*

DINרעטרעוו עבלעזיד ןיא , DENאזאטלאוו ייב סיוא ןעקירד - 

 -ניירא סלאמאד לַאסַאל טָאה ,גנורעדנואוואב ,עסעיּפ רעד ןופ ,ןער

 born )26 טייז) טרָאד .גנוטסירטנע רערעטיב ןופ ןיז ַא טגיילעג

 : םהיא ייב סע
 סאווטע טאהענ ייז ןעבָאה ,טאהעג טינ טכער ןייק ייז ןעבָאה,

 -סגנורעגאלאב ןילרעב ןיא טאהעג ייז ןעבָאה ; טכער m סערעסעב

 ױזַא ןוא ןעטאדלָאס דנעזיוט 60 ,ן'לעגנארוו ?ארענענ ,דנאטשוצ

SYDױזַא ןוא  SYDטאהעג ייז ןעבַאה ןעטאדלָאס  PRואלסערב , 

 -אדלָאס לעיפ ױזַא DIN לעיּפ ױזַא ,ףרָאדלעסיד ,ןלעק ,גרובעדנַאמ

 -ייצרעביא ןענייז סָאד .ןענָאנַאק ?עיפ ױזַא DIN ?עיפ ױזַא ,ןעט

 ."ןעמעלַא רַאפ עכילדנעטשראפ ,עדנירג עדנעג

 ןיא לַאסַאל טָאה טפאשנעדייל ןופ טייקמאזדערַאב רעד טימ

 ץעזעג ןופ טקנוּפדנַאטש םעד עדער רעצלָאטש ,רעשירפ רענעי

 : )25 .ז) טלאוועג ןופ טקנוּפדנאטש םעד טלעטשעגנעגעקטנא

 טאטשנא ןוא טזעלעגפיוא גנולמאזרַאפ יד ןעמ טָאה לייוורעד ,

 טָאה ,ץעזענ-?האוו ןעבלעז ןופ דנורג םעד ףיוא עיינ ַא ןעפוררַאפ וצ

 ןעמ ,טסייה סָאד ,גנולמאזראפ ַא ןעגנואווצעגפיורא זנוא ףיוא ןעמ

 -טכער ןעכילטנעפע ןעצנאג םעד טשיװענּפָא ךירטש ןייא טימ טָאה

 ןופ םזינַאגרָאטכעו םעד ןערָאװענ דעימ זיא ןעמ .דנאטשוצ

 ,דעילנ ראפ דעילג םהיא ןעלקיטשעצ וצ ,ןרעדער וצ םאזננאל דנאל

 -יילשעגניירא DIN ןעמ DET ּפאלק ןייא טימ .ץעזענ רַאפ ץעזענ

 ןעטיברַאפ םהיא הּפצוח רענעּפָא טימ ןוא םארק םעד PN טרעד

 ךארּפש רענהעש רעד -- PR" סייה ױזַא ,ךיא SM ױזַא, טימ

NDןעטענָאיַאב ". 
DINרענידרעטעּפש ןייז וצ טסארטנָאק םענדָאמ ַא רַאפ סָאװ  

 רעטרעוו ענייז ןעסינג סע BAD ןוא ןעזייא ןופ גנוכילרעהרַאפ

 : (48 .ז) ןעפורענסיוא סלאמאד טָאה רע ןעוו
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 טינ לָאמנייק טרעוו DIN ,לעבעז טביילב ןוא זיא לעבעז רעד,

 ןענלָאפראפ וצ ךיז ןענירדינרע עכלעוו ,רעטכיר .טכער ןייק
 ףיוא ייז ןענלָאפראפ ,ץעזענ סָאד ןעגידייטראפ ייז ?ייוו ,רעגריב

 -ענ ייז ןענייז ןעציש וצ DEN ,ןעצעזענ עבלעזיד ןופ דנורג םעד

 רַאפ DIND םעד ןענעכעררַאפ עכלעוו ,רעטכיר ;ןערָאװעג טלעטש

 רעטכיר עכלעזַא --- ןעצעזענ יד ןופ גנוגידייטראפ יד ןעכעדברַאפ ַא

 ם י ת ר ש מ ראפ רָאנ ,רעטכיר רַאפ ןעטכַארטַאב DI ךיא ןעק

 סָאד ןעמיטשנייא WER BIN רימ טימ וא ,ט7 ַאוועג ןופ

 ןעמעננָא רעמאק-סינגנעפענ ID ןיא SUN דיא ...קלָאפ עצנאנ

SDםרָאּפ-טכער עדעי גידנעדנעש ,לעבעז רעד סָאװ ץלא בעיל , 

 סעצָארּפ רעד ןעביולרע רעכינ לע ךיא ; רימ טימ ןָאטּפֶא טעוו

 וצ רעדייא ,גנוטכיר עטסניטסנינמוא יד רימ רַאפ ןעמעננָא לָאז

 עשידירוי זיא סע עכלעוו ףיוא ןהענוצנייא רעדָא סרעפטנע ןעבעג

 -ענ רעד ןיא ןעלעיּפשוצטימ ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא ןעטעטילַאמרָאפ

 טסולגראפ ךיז טָאה טלַאװענ רעד DEN ,עידעמָאק רעכילטכיר

 ."ןערהיפוצפיוא ָאד

 ןעפראש א ףיוא ןעזייוו ןעננונאזסיוא עכילנהע DIN עלַא יד

 רעלַאטורב וצ DEN ןרעטיב ףיוא ךיוא יו ,ןייזטסואוועב-טכער
 .טכער ןופ ץאלּפ םעד ןעמענראפ ליוװ DEN ,טלַאװעג

 "וקעג הירפ ME זיא רעכלעוו רענדער ןעגנוי םעד ןיא רעבָא

 (FIN ךיוא זיא ,סינדנעטשראפ ןעשיטקארּפ ןוא טייקכייר וצ ןעמ

 עלַאעדיא סָאד DS זָאלטכאמ זַא ,?היפעג סָאד ןעוועג גידעבעל
 ןוא רעטסיינ עניטעט ןופ טציטשענ טינ טרעוו סע ןעוו ,טכער

 עגיטכיר יד ןעמענוצנָא m ןעסייוו עכלעוו ,סנעליוו עגיטפערק
 רַאפ ןעשינערָאװַאב עגיטיונ יד WERD IS ןוא טייצ ןיא ןעלטימ

 שרעדנא יו ןוא .טכער ןעניזָאד םעד ןופ גנוכילקריוורַאפ רעד

 -קארַאכ רעטספעיט סעמעוו ,ינעשז רעגנוי רעד ןעלהיפ טנעקעג טָאה
 ; טייקשיטקארּפ ןעוועג זיא ףורַאב רעטסרעניא ןוא ךירטש-רעט

 רעכלעוו ,רע ,ןעמוק טנעקעג רע טָאה סולש רעדנא ןַא רַאפ סָאװ וצ

 רעד ןופ לַאפכרוד ןעכילגעלק םעד ,לַאפכרוד םעד ןעהעזענוצ טָאה

 רעדנא ןַא ןעד טָאה ! 1848 רהָאי ןופ עיצולָאװער רעשטייד

 -לעוו ףיוא ,ןרעטש םעד רעטניה ןערעוו ןערָאבעג טנעקעג קנאדענ

 וצ !"עיגרענע, טצירקענסיוא ףרַאש ױזַא ןעוועג זיא סע ןעכ
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 טָאה רע ןעוו ,ןעטכארטרעד טנעקעג ךיז רע טָאה שרעדנַא סָאװ
 ןעטָארטוצ טניל טכער DET IS ,ןהעזעג ןעגיוא ענענייא ענייז טימ
 ןעכיורבענ וצ ארומ רעשיטסילַאעדיא רעד בעילוצ --- ביוטש ןיא
 -עגנייא םעד בעילוצ ,טרָאװ ן'רעסיוא VORN רעדנא DIN סע ןעכלעוו
 -נעזרעּפ רעד בעילוצ ; טכאמ רעטנעפַאװַאב רַאפ קערש םענערָאב
 ; ערעדנא ןופ טייקנעסָאלשטנעמוא DIN ענייא ןופ םייהנייפ רעכיל
 -עלקנייווק רעשיטעלמַאה ןוא טייקנעכָארקוצ דעשיטערָאעט בעילוצ
 :גנולדנאהּפָא סע'סלעגנע ףךירדירפ ןעזעלעג טָאה סע רעװ .שינ
 ןיא דנאטשפיוא רעד) "עינַאּפמָאק גנוּפַאכרַאפסכייר עשטייד יד,
 -ינייהר רעיינ , סע'סקרַאמ SIND ןיא (ןעזאב ןוא ןעסיירּפ שינייהר
 םעד טָא ךָאנ זַא ,ןעפיירגַאב זומ רעד ,1880 רהָאי ןופ "גנוטייצ רעש
 ,רוד ַא ןעמוק טפראדעג טָאה רוד ןעטרינילּפיצסידמוא ןעזָאלטומ
 רַאפ ןעדימשוצסיוא ןייז טּפראדעג טָאה סע גרָאז עטשרע סעמעוו
 ; טרעווש ןעניטכעמ ַא DIN רעצנאּפ ןעניטכיט ַא ןעלַאעדיא ענייז
 טפראדעג DEM טכער ןופ ?אטעמ רעלעדייא רעד ןעמעוו רַאפ ,רוד ַא
 ֿלַאטעמ ןעלעדייאמוא םעד ןופ שימוצ םעד טימ ןערעוו טקראטשרַאפ
 ןעבָאה ףוס ?כ ףוס .עכטמ ערַאבננאג 8 ןערעוו וצ DIN ,טכאמ ןופ
 -עדייאמוא DIR רעלעדייא רעד -- ןעלַאטעמ עדייב יד רוד םעד רַאפ
 -נייא טָאה רוד רעד ; םענייא ןיא ןעצלָאמשעגפיונוצ ךיז --- רעל
 ,עטסקרַאטש יד DIR עטסעב יד ןענייז גייצעג ענרעזייא זַא ,ןעהעזעג
 םעד ןָאטעג ףרָאװ ַא רע טָאה ,סונערב רעניטייצראפ רעד יװ ןוא
 .עטכישעג רעד DD לָאשגָאװ םעד ףיוא ןעזייא

 רעביא ןענָאלק ס'לאסאל עדער רענעי ןיא ןעזעל ףרַאד ןעמ
 -ַאשַאב טינ טייצ PN טָאה גנולמאזראפ עלַאנָאיצַאנ יד סָאװ ,םעד
 .עיצוטיטסנָאק יד ןענידייטראפ וצ ץילימ-רעגריב עכילקריוו ַא ןעפ
 -ָאיצַאנ רעד רעביא טכאל רע רעטכעלעג ןעגיטולב ַא רַאפ סָאװ טימ
 wm ,ןענופעג טינ סערעסעב Ben עכלעוו ,גנולמַאזרַאפ רעלַאנ
 סעקאטא עניד'הּפצוח יד ןעגעג "דנאטשרעדיוו ןעוויסַאּפ, וצ ןעפור
 : גנורעינער רעד ןופ

 רימ ןעזומ סָאד --- ,ןעררעה עניימ ,דנאטשרעדיוו רעוויסַאּפ
 רנאטשרעדיוו רעוויסַאּפ רעד --- ,םיאנֹוש ערעזנוא וליפַא ןעבענוצ
 א ןעטקנוּפדנאטש עלא ןופ DIR ננולמאזראפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ

 רו א
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 טאהעג טָאה ןיורק יד רעדָא ! עדייב יד ןופ סנייא .ןעכערבראפ

 -ראפ עלַאנָאיצַאנ יד זיא INT DIN ןעלטימ ענעי ןעמענוצנָא טכער 8

 ןופ טכער יד ןענעקטנא ךיז טלעטש יז סָאװ ,םעד טימ גנולמאז

 ַא m רהעמ טינ ,דנאל ןיא טייקנינייאנוא טקעוו ןוא ןיורק רעד

 -רַאפ ענעי רעדָא ; רעצעה-סקלָאפ ןוא סעקיצשוװָאטנוב עדנַאב

 ןַאד -- טלאוועג עכילצעזעגמוא ןענייז ןיורק רעד ןופ ןעגנונרדָא

 טצישַאב ןעבעל DIN בייל טימ ,ויטקַא DOND ןופ טייהיירפ יד זומ

 לוק ַא ףיוא ןעפור גנולמאזראפ עלַאנָאיצַאנ יד זומ ןַאד ; ןערעוװ
 ןעוויסַאּפ ןופ גנודניפרע עניד'הנושמ יד טָא .,ןעפַאװ וצ דנאל סָאד

 ןענעג טַאררַאּפ ,קלָאפ ןענענ טַאררַאפ רעגייפ זיא דנאטשרעדיוו
 ךיז ןעלעטשוצנייא גנולמאזראפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ טכילפ רעד

 טָאה רע ןעוו ,ןעררעה עניימ ,דיחי ַא .קלָאפ DD טכער יד רַאּפ

 — ,עסַאמ רעד ןופ רעדָא טַאַאטש ןופ טלאוועג ןעהעטשוצסיוא

 -- IN טלייטרואראפ ךייא DD לָאז ,לעיּפשייב DIS ,ךיא ןעוו
 רעטניה ןעטלאהאב Tr ,ערהע ןייז ןעגעג גידנעגידניז טינ ,ןעק

 טכער ןיימ ןיא ןעלקיוונייא ךיז ןעק ךיא .דנאטשרעדיוו ןעוויסַאּפ

 טכער ןיימ ףיוא טינ טכאמ ןייק בָאה ךיא ןעוו ,ןעריטסעטָארּפ ןוא

 רעטנוא ןעפראוורעטנוא ךיז ןעק קלָאפ ַא ...ןעהעטשַאב וצ

 -רעטנוא ךיז טָאה סע רעבָא ,לעיּפשיײיב םוצ ןעלױּפ יו ,טלַאװעגנ

 ןעקנורטעגנָא ןענייז רעדלעפטכאלש יד 1 ,םעדכאנ טשרע ןעפראוו

 עטצעל ןייז ןעוו ,ןיז עטסלעדייא ענייז ןופ טולב םעד טימ ןערָאװעג

 ענייז עֶלַא ןעוו ,ןאד ...! ןערָאװעג ןעטינשעגרעטנוא זיא טפארק
 ךיז קלאפ אזַא ןופ ןנמ-רב רעד ןעק ,טרעטעמשוצ ןענייז תוחוכ
 ןעטסעטָארּפ טימ ,.ה .ד ,דנאטשרעדיוו ןעוויסַאּפ טימ ןענעגונַאב
 PR ליורג טימ ,ןענייווש ןוא ןעדלוד טימ ,טכער ןופ ןעמָאנ ןיא

 םעד הףיוא גידנעטרַאװ DET‚ םענעסָאלשראפ ףעיט טימ ,ןעצרַאה

 -רעדיוו רעוויסַאּפ טרָאס אזא .גנוזיילרע ןוא העושי ןופ טנעמָאמ

 ןופ ןעלטימ עלַא m םעדכָאנ ,טקאפ םענעהעשעג ן'ְךָאנ ,דנאטש

 רעד זיא ,ןערָאװעג טריבורּפסיױא ןענייז דנאטשרעדיוו ןעוויטקַא

 רעוויסַאּפ רעבָא | רעיודסיוא ןעשיאָארעה ןופ דארג רעטסכעה

 ןָאטענ עכָאפ ַא ךָאנ טָאה ןעמ רעדייא ,ןֶא ביֹוהנָא ןופ דנאטשרעדיוו

 ךווראפ ןעטסעדנימ םעד 8( טָאה ןעמ רעדייא ,טרעווש ן'טימ

 PS סָאד --- תוחוכ עטיירג ,עשירפ יד וצ ןערילעּפַא וצ טכאמעג
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 עטסגירדינ יד ןוא ןיזנוא רעטסערנ רעד זיא סָאד OS‚ עדנאש יד

 ,קָלָאפ ַא ייב ןייז טלָאמעג רָאנ ןעק סָאװ ,טייהנייפ

 "רעדיוו רעטרעּפרעקרַאפ ַא זיא דנאטשרעדיוו רעוויסַאּפ רעד

 רעדנעהעטשרעדיוו טינ ,דנאטשרעדיוו רעדנעדלוד --- ךורּפש

 BI דנאטשרעדיוו ןייק זיא DEN ,דנאטשרעדיוו ַא ,דנאטשרעדיוו

 רעסעמ רעשיטסימ רעד זיא סָאד --- דנאטשרעדיוו רעוויסַאּפ רעד

 טינ ןוא ןעשַאװ ןעק ןעמ סָאװ ,ץלעּפ רעד ,גנילק ןוא ?היטש ןהָא

 WIN זיא סָאד --- דנאטשרעדיוו רעוויסַאּפ רעד .,ןעצעננייא

 BED רעכילרעסיוא ןהָא ןעליוו רעכ

 ייוצ ןופ טקודָארּפ SS זיא דנאטשרדעיוו רעוויסַאּפ רעד

 וצ טפור DEN ,טכילפ רעטסואווַאכ רָאלק רעד ןופ : ןערָאטּקַאפ

 טקערש סָאװ ,טייהגייפ רעכילנעזרעּפ רעד ןופ ןוא ,דנאטשרעדיוו

 -אזוצ טייהגייפ ןוא טכילפ רעד ןופ DNS ; דנאטשרעדיוו SD ךיז

 ןופ טכאנ רעד DR ,זיא ,גנומרַאמוא רעטפאהלעקע רעייז ןופ ,ןעמ

 ַא ,ל?'שפנ גיטכיזדניווש א ןערָאװעג ןערָאבעג רעבמעווָאנ ןעטס

 .(*"דנַאטשרעדיװ רעוװיסַאּפ -- ע'לּפמ
 רעכלעוו ,לַאסַאל רעבלעזרעד DEN ,רעדנואוו רעד זיא סָאװ

 -כאווש ןעגעג טרענודעג ױזַא ,ןאמרעגנוי רענירהעי 23 DIS ,טָאה

 ןעמונעג רעטעּפש ?Ans ןהעצ טימ טָאה ,טיײקנעכָארקוצ ןוא טייק
 ? ןַאמ םעד ןופ טָאנ םעד סלא ןעזייא ןעזיירּפ DIN ןעביול

 טגיטפעשַאב טכער ןוא טכאמ ןעשיווצ סינטלעהרַאפ סָאד

POSןיירדַא רע טגנירד רעפעיט ןוא רעפעיט ץלַא ,ןע'לַאסַאל רעטייוו  
 -רנירג ץלַא ,גנוקריוו ןעגיטייזנעגענ רעייז DD ןעגנוגנידַאב יד ןיא

 .ןרעדנא ןופ סנייא טײקגיגנעהּפַא רעייז רע טשרָאּפרע רעכיל

 IND רעשיסיירּפ רעד SD ףמאק םעד ןעטימ ןיא ,1862 ןיא

 ןעגעוו , גארטרָאפ א ןילרעב ןיא ןעטלאהעג לאסאל טָאה ,עיצוטיטס

 טכוז גארטרָאפ םעד ןיא ."עיצוטיטסנָאק רעד ןופ םצע םעד

 -יטסנָאק ןופ עעדיא יד ןעלעטשוצטסעפ ןוא ןעניפעגוצסיוא לַאסַאל

 ןיילא ןעמאנ םעד ןופ זילַאנַא ןופ- .ץעזעג-דנורג WIN עיצוט

 ןענעיל ןומ ץעזעג ַא זַא (1 : לַאסַאל טניפעג ,"ץעזעג-דנורג,

 טזייוו ףיוראד ; גנונדרָאראפ-ץעזעג רעכילנהעוועג א ןופ רעפעיט
 האפ טנעיד ץעזעג רעד m MS (2 ; "דנורג, טרָאװ סָאד ןיוש

 48 35-83 ‚26 ,16 ןעטייז ,"ענערָאוװשעג ראפ עדעד יד, )*
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 -גיטעט ןייז ןעטלאהנָא רע זומ ,ןעצעזענ ערעדנא עלַא ןופ דנורג םעד

 סָאװ ,סָאד ןייז טגנידאבמוא זומ רע (3 ; יז ןיא ןעקריוו ןוא טייק

 דנורנ ןופ עעדיא יד לייוו ; ץעזענידנורג ַא עקַאט -- DIN רע

 .טפארק עדנעקריוו ,טייקגידנעווטיונ עגיטעט ןייא ןיוש טסילש

 ,דנַאל ןופ ץעזעג-דנורג רעד DR עיצוטיטסנָאק יד ,ָאזְלַא ,ןעוו

MD, --ערעדנא עלַא טכאמ עכלעוו ,טפארק עניטעט  ַא ןייז יז  

 רעכילרעניא טימ דנַאל ןופ ןעננוטכירנייא עכילטכער ןוא ןעצעזעג

 טנערפ לַאסַאל ןוא ."ןענייז ייז DEN ,סָאד רַאפ טייקנידנעווטיונ

 עניטעט עדנעמיטשַאב ַאזַא ןַארַאפ ךילקריו ,DNS רעטייוו

 סָאד ןיא סָאד ,סיווענ ,N‚ : טרעפטנע רע ןוא "? טפארק

 ןיא ןעריטסיזקע ייז יו ,תוחוכ יד ןופ סינטלעהראפ עשיטקַאפ

 -עבעל יד DIS תוחוכ יד DD סינטלעהראפ עשיטקַאּפ סָאד .דנאל

 עכילטכער ןוא ןעצעזענ עלַא טמיטשַאב עכלעוו ,טפארק עניד

 םצע ןיא ןענעק vr זַא ,ױזַא טפאשלעזעג ַא ןופ ןעננוטכירנייא

 ."ןענייז ייז יו ,ןייז טינ רָאנ שרעדנַא

DINטימ לַאסַאל ךיז טנעידַאב ,ןעכַאמ וצ רָאלק גנוניימ ןייז  

 ַא 18 ,רע טנָאז ,ןעמונעגנָא : עיצַארטסוליא סלַא ,לעיּפשיײב ַא

 ןיא ןעצעזעג ענעבירשעג עלַא טעטכינרַאפ טָאה רעייפ רעגיזיר

 עלַא ןופ ןערָאװעג טביױרַאב זיא סָאװ ,דנַאל סָאד NN ,ןעסיירּפ

 AND טעװ ,עּפָארטכטס0ק רעניזָאד רעד ךרוד ןעצעזעג ענייז

 עיינ ןעפַאש ךיז ןעמענ וצ יו ,ןעבָאה טינ געווסיוא רעדנא ןייק

 ,ןעלדנאה ָאד ןעמ ןעק ,לַאסַאל טנערפ ,רהיא טניימ יו .ןעצעזעג

 םענעי וצ םעד ,ןעצעזעג ןעבעגסיורא ,ןעלַאפנייא טעװ םענייא יו

 : ןענָאז ױזַא BIN רהיא ,ןעמונעגנָא .ןהעז רימָאל ? ןעלעפעג וצ

 ןעביירש ךיז ןעצעז רימ ןוא ןעמוקעגמוא ןענייז ןעצעזעג עטלַא יד

 עבלעזיד ןעניליוװַאב טינ גינעק םעד ייברעד ןעליוו רימ ןוא .עיינ

 טינ טכער ןייק רָאנ רעדָא ,טאהעג רעהירפ טָאה רע DEN ,טכער

 ! ןעבעג

 יד ,תמא :  ןענָאז ךאפנייא גינעק רעד טעװ לַאפ SIE ןיא

 רעד טנלָאפ ש י ט ק ַא פ רעבָא ,ןעמוקעגמוא ןענייז ןעצעזעג

 ןיימ ףוא שיט ק ַא פ ; סייה ךיא ואוו טרישראמ ןוא רימ ליח

 ןוא ןעלַאנעסרַא יד ןופ ןעטנאדנאמָאק יד סױרַא ןעביג ,?העּפַאב

 גיטרַאפ זיא עירעליטרַא יד DIS ,רהעוועג DIN ןענָאנַאק עמרַאזַאק
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 ךיז נידנעציטש ,ןוא ;סָאנ ןיא ךיז ןעקורוצסיורַא טונימ עדעי

 רהיא ,ןעדלוד BI PR לע ,טכאמ רעשיטקַאפ רעניזָאד רעד ףיוא

 ".ננאלראפ ךיא סָאװ ,טכער יד ןעבעג טינ רימ טלָאז

 : טסילש לַאסַאל ןוא

 ןענלָאפ סע ןעמעוו ,גינעק רעד ,ןעררעה עניימ ,טהעז רהיא,
 ."עיצוטיטסנָאק קיטש S זיא ,ןענָאנַאק יד ןוא Sr רעד

DINרעגייטש ןעבלעז ן'פיוא ןעטנעמונרא ענייז גידנעלקיווטנע , 

DIN?רעטייוו לַאסַאל  : 

 ,גינעק םייב ןוא Ann םייב סולפנייא טָאה DEN ,לעדַא רעד,

 רעד זַא ,ןעמעננָא טציא ריִמָאל .עיצוטיטסנָאק קיטש א ךיוא זיא

 ךיז גידנעציטש DR ןעדערפיונוצ ךיז ןעלעוו ?עדַא רעד ןוא גינעק

 -לעטימ סָאד ןערהיפנייא קירוצ ייז ןעלעוו ,טכאמ רעייז ףיוא

 *ןוטראק רעד IS ,לעיּפשייב םוצ ; ןעכעצ ןופ םעטסיס עכיקרעטלַא

 ןייק זַא רעדָא ,רעברַאפ ןייק ןעניטפעשַאב ןערָאט טינ לָאז רעקורד

 רעביא ןעטלַאה וצ ןייז טביולרע טינ לָאז ךאפ ןייק DD רעטסיימ

 -קודָארּפ א זַא ,רעטרעוו ערעדנַא טימ ; ןעלעזעג לָאצ רעסיוועג ַא
 ,ךילנעממוא טולָאסּפַא ןערעוו לָאז רעגייטש ןעסיורג ַא ףיוא ןָאיצ

 -סיורג יד ןעטלָאװ לַאפ ַאזַא ןיא ? טאטלוזער רעד ןייז טעוװ סָאוו

 ןעסָאלשעגוצ .וו .ז .א ,סלעגע ,קיזרָאב ןעררעה יד יװ ,ןעטנאקירבַאפ

 ןעטלָאװ ןערָאטקעריד-ןהַאבנעזייא יד וליפַא ,ןעקירבַאּפ ערעייז

 ,עסַאמ-סקלָאפ עצנאנ יד DIR ,רעטייברא ערעייז ןעזָאלענרע-נאנאפ

 -ַאשעגסױרַא טלָאװ ,עיזַאושזרוב רעצנאנ רעד DD טצעהעגרעטנוא

 סע ןוא ; טייברא DR טיורב RI גידנעיירש ,ןעסַאנ יד ןיא ןעט

BONNםושב טלָאװ ?יח רעד ןעכלעוו ןופ ,ףמַאק ַא ןעכָארבענסיױא  

 .רעגעיז רעד סױרַא טינ ןפוא

 ןוא קיזראב ןעררעה יד ,ןעררעה עניימ ,רהיא טהעז ,ָאזלַא

 קיטש 8 In ןענייז ,ללכב ןעטנאקירבַאפ - סיורג יד ,סלעגע
 .עיצוטיטסנָאק

 עטיירב PR ךיז טניטיונ גנורעיגער ענרעדָאמ ַא יוװ NIS ןוא,
 א ,ללכב עזרעב יד ,ןעריקנאב-סיורג יד ךיוא ןענייז ,ןעלטימ-דלעג

 .עיצוטיטסנָאק קיטש

 -סולגרַאפ ךיז לָאז גנוריגער רעד זַא ,לַאפ ַא רעדיוו ןעמונעגנָא

 א ןערהיפכרוד DR ל?עיּפשיײיב ןעשיזענַאּפַאי א ןָאטוצכָאנ ןעט
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 רעטאפ ןייז לָאז ,הבננ 8 טהעגַאב רעצימיא ןעוו זַא ,ץעזעג-ףָארטש

 עניײמענלַא סָאד IS ,ןעקעדטנע IST רימ ןעלעוו ,ןערעוו טפארטשַאב

 ,זיא ,טפאשלעזעג רעד ןופ טינשכרוד-סגנודליב רעד ,ןייזטסואווַאב

 טצעלוצ ןוא .עיצוטיטסנָאק קיטש ַא ךיוא ,ןעצענערג עסיוועג ןיא

TORןיילק יד ןעבױרַאב ןעלעוו לָאז גנורעיגער יד זַא ,ןעמעננָא - 

 ,טייהיירפ רעשיטילָאּפ רעייז ןופ (IN טינ רעטײברַא יד ןוא רעגריב

 ןיא ייז ןעלדנאווראפ ,טייהיירפ רעכילנעזרעּפ רעייז ןופ ךיוא רָאנ

 ןיא IS ,ןהעזנייא ךיילנ רימ ןעלעוו --- ענעגייא-בייל ןוא טכענק

 טינ וליפַא ןעו ,שנעמ רעטסָארּפ רעד זיא ל?ַאפ ןעמערטסקע

 .עיצוטיטסנָאק קיטש ַא ךיוא ,עיזַאושזרוב רעד ןופ טציטשעג

 -יטסנָאק יד זיא סנױזַא DEN ,ןענופעגסיוא גידנעבָאה ןוא,

 ןופ סינטלעהראפ עשיטקאפ סָאד ,ךילמענ --- ,דנַאל ַא ןופ עיצוט

 ךיז טלַאהרַאפ יװ ,ןענערפ טציא רימ ןעלעוו --- דנאל DS תוחוכ יד

 רעד טעו 4 רעשיטקַאפ רעד וצ עיצוטיטסנָאק עכילטכער יד

 טכאמ עשיטקַאפ DET : ןיילַא Tr DD ןעבעג ןיוש ךיז רעפטנע
 -ןקָאד ַא טמוקַאב ,רעיּפַאּפ ףיוא ןעבירשַאב טרעוו סינטלעהרַאפ

 זיא ,ןעבירשרַאפ טרעוו סָאד יוװ I ױזַא ןוא ,קורדסיוא ןעלַאטנעמ

 טכער ןערָאװעג DIN סע ,סינטלעהרַאפ-טכאמ יוװ רהעמ ןיוש סָאד

DINןוא ,ןעננוטכירנייא עכילטכער  PNןעגענ ךיז טגידניזראפ סע  

 ."ףארטש א ףױרַא TRAIN טהיצ ,ייז

 א טימ לַאסַאל טניטעטשַאב ןעגנורהיפסיוא עֶלַא יד

 םעד ןיא גנורעדנע עדעי ױזַא יװ ,זייווַאב ןעשירָאטסיה

 טכאמ עטרעדנעמוא יד) סינטלעהראפ טכאמ ןעשיטקַאפ

MDיד ,טדעטש יד ןופ גנוהילבפיוא ןוא סקואוו רעד ,לעדַא  

 ןופ רענהָאװניײא ?הָאצ רעד ןעשיווצ עיצרָאּפָארּפ עטרעדנעמוא

 -עדנע עדעי יו -- (עעמרא רעד ןופ סיורנ רעד DR טדָאטשי-טּפיױה

 is טימ ןעווענ טיילגַאב זיא סינטלעהרַאפ טכאמ םעד ןיא גנור

 גנולניּפשּפָא ןַא --- עטייווצ יד ,עיצוטיטסנָאק רעד PR גנורעדנע

 םעד ךָאנ טינ טלַאה עיצוטיטסנָאק יד ןעוו ןוא .רעטשרע רעד ןופ

 ןעלהיפ ךיז טמענ טײקנענַאטשעגּפָא רהיא ןוא סינטלעהרַאפ-טכאמ

 ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא ,סיוא טכערב INT ,טפול עדנעקירד ַא יו

 סלַא טנעידענ רעהירפ זנוא טָאה סָאװ ,רעִייפ רענעי ,עיצולָאװער

 — 1848 ?ns ןופ ץרעמ PR ןעמוקעגרָאפ זיא סָאד .לעיּפשייב



 1 לַאסַאל דנַאנידרעפ

 ןופ עגַאלק רעטלַא ןייז וצ DIN רעדיוו לַאסַאל ךיז טרהעק ST רעבָא
 "געיז סָאד : 1849 ?Ans ןופ "ענערָאװשעג יד ראפ עדער, רעד

 --- ץילימ-רעגריב עקרַאטש ַא ןעפַאשַאב וצ טאטשנא ,קלָאפ עכייר

 סָאד ןרעדנע םעדכרוד DR רעירַאטעלָארּפ ןוא רעגריב-ןיילק ןופ
 "-ירַאנ טסכעה ַא ףיוא טָאה ,תוחוכ יד ןופ סינטלעהרַאפ עכילקריוו

 -יטסנָאק עזָאלטכאמ עיינַא ןע בייר ש יז ןעמונעג ןפוא ןעש

 ,ןעזיועגסױרַא ךיז טָאה רעטעּפש יװ ,םוראד טָאה DEN ,עיצוט
 .טאהעג טינ טרעוו ןעטסדנימ םעד

 ןעטראג רעייא DS ןעבָאה DORT ,ןעררעה עניימ ,רהיא ןעוו,

 עלעטעצ ַא םהיא ףיוא ןעגנעהפיוא DIN רהיא ןוא םיוב-לעּפע ןַא

 רַאפרעד BIN ,"םיובנעגייפ ַא DIN סָאד, : טפירשפיוא IS טימ
 BIN רהיא זַא ןוא ,ןיינ ? םיובנעגייפ ַא ןערעוו עקַאט םיוב רעד
 ןופ רענהָאװניײא עלַא ןוא דניזעג-זיוה עצנאג רעייא ןעפורנעמַאזוצ

 זַא ,ןערעווש ךילרעייפ ןוא ךיוה ןעסייה ייז טעוװ רהיא DIN דנאק

 זיא רע DEN ,ןעביילב טעװ םיוב רעד -- םיובנעגייפ ַא זיא סָאד

 סָאװ ,טימרעד ןעזייווַאב ?ns ןעטסקענ סע טעװ רע DIN ,ןעוועג

 ."ןעגייפ ןייק טינ ,לעּפע ןעגניירב BIN רע

 ןייז לַאסַאל טגידנערַאפ -- ענארפ-סנָאיצוטיטסנָאק יד,

 ,טכער ןופ עגארפ ַא טינ ץלַא ןופ רעהירפ ךילגלָאפ זיא --- ,עדער

NS IN)עיצוטיטסנָאק ע כיל ק ריוו יד ; טכאמ ןופ עגַארפ  
 עשיטקַאפ ,עלַאער יד ןיא זיולב ץנעטסיזקע רהיא טָאה דנַאל ַא ןופ
 "ירשעג יד ; דנַאל ןיא ןעריטסיזקע ייז m ,ןעסינטלעהרַאּפ-טכאמ
 ןוא טרעװ ?עיפ ױזַא ףיוא רָאנ ןעבָאה סעיצוטיטסנָאק ענעּב

 ןופ קורדסיוא רעיונעג רעד ןענייז ייז ?עיפיוו ףיוא ,רעיוד-סנעבעל

 ."טפאשלעזעג רעד ןיא ןעסינטלעהראפ-טכאמ עדנעריטסיזקע יד

 ךיילג ןיא זיִלַאנַא רעגיזָאד רעד ?ןעבילג סע ןעמ לָאז
 ַא DIS ןעגנוטייצ עלַארעביל יד DD ןערָאװעגנ טשטייטעגסיוא

 וליפַא ; טכער רעביא דנאהרעביוא יד ןעבָאה זומ טכאמ IS ,ערהעל

 רעצנאג רעד ןופ ןעיירשעג-לעבוי דעטנוא טָאה ,ןירעווש ףארג

 ןעשיסיירּפ ןיא זַא ,טרעלקרע טייהנעגעלעג רעד ייב ,רעמַאק

 .טכאמ רעביא דנאהרעביוא יד טכער טָאה ,קנאד וצ טָאג ,טַאַאטש

 רעד רַאפ ןעלַאסַאל ןעטיוט וצ DIN ,רערעדנא רעד RI גנוטייצ ןייא

 א םהיא DD ןעמענוצנָא טגַאזטנע ךיז טָאה ,גניניימ רעכילטנעפע
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 ןיא ,"טכער ןוא טכאמ , טלעטיטַאב ,לעקיטרַא ןעכילכַאז ,ןעצרוק
 ןעוועג זיא רע ןוא ,סינדנעטשרַאּפסימ סָאד AN טרעלק רע ןעכלעוו
 םענענייא ןייז ףיוא ?עקיטרַא םעד ןעכילטנעפערַאפ וצ טגיטיונעג

 ץנאג טרָאד טגָאז רע .ערושָארב ַא DD םיוִאפ רעד ןיא ןובשח

 : דנעפערט ןוא ףרַאש

 טסכעה TR BORN ,טלעוו יד ןעפַאשַאב טלָאװ ךיא ןעוו,

 רהיא ןיא ןענדרָאוצנייא הימ ערעדנוזַאב ןעבעגעג ךיז ךילניײשרַאװ

POSןעגנואיושנא יד טיול  DDיד טיול ןוא גנוטייצסקלָאפ רעד  

 טלעוו ןיימ ןיא לָאז ט כ ע ר זַא --- ןירעווש ףארג ןופ ןעשנואוו

 םירָאװ .ט כ ַא מס רעביא דנאהרעביוא יד ןעבָאה לָאמ עֶלַא

 -נואוו עניימ ןוא ? א ר ַָא מ ןיימ טימ יונעג ךיוא טמיטש סָאד

 ןעפַאשַאב וצ טינ טיינהענעלעג יד PR בָאה ,ןערעױדַאב םוצ .ןעש

 -טרָאװטנאראפ עצנאג יד ךיז DD רעטנורַא םענ ךיא ןוא טלעוו יד

 רעד רַאפ לעדַאט ןייק ןוא ביול ןייק ןָא טינ םענ PN" ,טייקכיל

 ."גנונדרָא-טלעוו

 ןעוועג ןעסיוא טינ DIN רע זַא ,רעטייוו טרעלקרע לַאסַאל ןוא

 וי א סע יװ רָאנ ןייז ט ? ַא ז ע ג טָאה רע יװ ,ןעזייוו וצ

 Is ןעבעג וצ ןעוועג טינ PR הנוכ ןייז זַא ,טייקכילקריוו רעד ןיא

 עש ירא טס'יה ארָאנ ,גנולדנאהּפָא עשיהטע

 טכער ,תמא :סױרַא ךיז טלעטש סע DIN .גנֹוכוזרעטנוא

 ,טכאמ רעביא דנאהרעביוא יד ןעבָאה טפראדעג סיוועג ץנאג טָאה

 דנאהרעביוא יד נידנעטש טכאמ טָאה טייקכילקריוו רעד PR רָאנ

 וצ טכאמ נונענ טימ ןָא ךיז טמענ טכער DET זיב ,טכער רעביא

 .טכערמוא ןופ טכאמ יד ןעצריטש

 ןופ עטכישענ יד זַא ,קנאדענ םעד רעטייוו טלעקיווטנע רע
 עהייר ַא זיא 1848 ?Ans םעד טייז עיצוטיטסנָאק רעשיסיירּפ רעד
 טײטַאב ,DEN : טגָאז רע DR ,ןעכורב-טכער עכילרעהפיואנוא ןופ

 "ונענפיוא DEM רעמַאק יד ןעכלעוו טימ ?עבוי רעמורפ רעד ,ָאזלַא

 טַאַאטש ןעשיסיירּפ DR IS ,ןירעווש ףארנ DD גנורעלקרע יד ןעמ
 רעמורפ ַא ? טכאמ רעביא דנאהרעביוא יד לָאמ עלַא טכער טָאה

 BORN גנוטיידַאב ערעטסנרע Is ! רהעמ טשינ ןוא שנואוו-רעדניק

 ןעווענ ןעסָאלשטנע טסעפ ןעטלָאװ עכלעוו ,רענעמ ייב טאהעג סע
 PR רעבָא .טכאמ רעביא טכער ןופ ףמואירט DIS ןעגניירב וצ
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 ,"טכער , ןענעוו ןעדער וצ טכער סָאד טינ שנעמ ןייק טָאה ןעסיירּפ

 ,עיטַארקָאמעד רע'תמא רעטלַא רעד ,עיטַארקָאמעד רעד רעסיוא
 ןעטלאהעג גידנעטש Tr טָאה עכלעוו ,ןעוועג סע זיא ןיילא יז ןעד

 הרשּפ ַא וצ זיב טנירדינרע טינ לָאמנייק ךיז טָאה ןוא טכער ייב

 ."טכאמ רעד טימ

 ןעשיווצ סינטלעהראפ ןעגיטייזנענעג םעד ןענעוװ ענַארּפ יד
 ןופ עגארפ 8 ןעוועג ןע'לַאסַאל רַאפ ,ָאזלַא ,זיא טכער ןוא טכאמ

 ןעגָאז וצ טאהעגנ טָאה רע סָאװ ,טייקכילקריוו רעד ןופ ,ןעטקַאפ

 -יײלענּפָא טינ ןעק ןוא דנעפערט גידריווקרעמ זיא --- םעד ןעגעוו

 עכלעוו ןיא DIN טכאמ טצונַאב טכער ןעלַאפ עכלעוו ןיא ןערעוו טנעק

 -- טכערמוא BUN יז ןעוו ןוא טכער טרעו טכאמ ןעו ; טינ

 סע רע m ,רעסעב טרעלקרע DIN ןענאטשראפ לאסאל טָאה סָאד

 .ןָאטעג ןעוו סע טָאה זיא

DINןיא רָאנ טינ  NIEקַארּפ ןופ ,ענַאל רעשיטקַאפ רעד וצ " 

 -שיטערָאעט ןערעפעיט 8 ןופ ךיוא רָאנ ,טקנוּפדנאטש ןעשיט

 סָאד ןעפירגַאב ןוא טכוזרעטנוא רע טָאה טקנוּפדנאטש ןעכילטכער

 טכער םעיינ ןוא ןעטְלַא םעד ןעשיווצ סינטלעהראפ עניטייזנעגעג

 יד ןָא Tr ןעגנעה סע ןעכלעוו ןָא טכער ןעטְלַא ןֹופ טכאמ רעד --

 ,טכאמ רעניטסיינ רעיינ רעד ןופ טכער םעד ןוא ,ןערָאטַאוװ:רעסנָאק

 עטְלַא סָאד .ןעייטראּפ עלַאקידַאר יד DD טרימַאלקָארּפ טרעוו סָאװ

 עיינ סָאד זיא טכאמ עיינ יד .טכער ענעברָאוװרע סָאד זיא טכער

 "טסואוואב-טכער עיינ DET ךיז טלאהרַאפ יו .ןייזטסואוואב-טכער

 ןייזטסואוואב-טכער עיינ סָאד .טכער םענעברָאוװרע םעד וצ ןייז

 יו רעבָא ,טכער עטלַא ןעפַאשּפָא ןוא טכער עיינ ןעלייטנייא ?יוו

 טכער עטלַא עכלעו ? גנוטכיר רעד ןיא ןהענ ךיז טזָאל טייוו

 ןענייז ? pay טרהירעג BI ןערָאט DIN ןעברָאוװרע רשכ ןענייז

 -רַאפ יד ; דנאטשליטש ַא וצ רימ ןעמוק ןאד ,עכלעזַא טכער עלא

 ,טרעקראפ ןעוו DIN .טרַאװנעגעג יד ּפָא טעטיוט טייהנעגנאג

 יד טכאמ ,טכער םענעברָאװרע ןייז ףיוא ןעיוב טינ רָאט רענייק

 רַאפ ָאד ךיז טלעטש .טייהנעגנאנרַאפ רעד ןופ INS טרַאװנעגעג

 טרעוו DEN ,"טכער םענעברָאװרע , ןופ ףירגַאב רעד קעװַא זנוא

 סָאד, קרעװיטּפיוה ןעסיורגנ ןייז PR טלעדנאהאב ןעלַאסַאל ןוּפ
 ."טכער ענעברָאוװרע NE םעטסיס



 א,
 יש

 .טכער םענעבראוורע ןופ AUS רעד

 -טּפיױה ןייז ןיא טלעטשעג ךיז טָאה לַאסַאל DEN עכַאגפיוא יד

„DINערעגנירג ןייק טינ זיא ,עדעררָאּפ רעד ןיא טקרעמַאב רע יוװ , 

mזילַאנא ןעכילטפַאשנעסיוו-שידירוי 8 ךרוד ןעגנערבוצסיורַא , 

 רעזנוא ןופ דנורג וצ טגיל DEN ,קנאדעג ןעלַאיצַאס-שיטילָאּפ םעד

 רעד --- ,לַאפַאל טגערפ --- זיא ,DEN .עדָאירעּפ-טייצ רעצנַאג
 ןעלַאיצָאס DIN ןעשיטילָאּפ ןעצנאנ רעזנוא DD דנורג רעטסרעניא
 PR טכער םענעברָאװרע DE ףירנַאב רעד סָאװ ,סָאד ? ףּפמאק :

 ןוא ןעשיטילָאּפ ,ןעשירירוי ןיא ,עגארפ-טיירטש ַא ןערָאװעג רעדיוו

 יד טכער םענעברָאװרע ןופ ףירגַאב רעד DR טעיבעג ןעשימָאנָאקע

 ןליפַא ןוא ,גנולקיווטנע רערעטייוו רעדעי ןופ ענישזורּפ עדנעביירט

 ןעצנאג ןיא m ךיז טדייש טנעמעלע רעשידירוי רעד ואוו ,טרָאד

 ענארֿפ ַא PS ךיז ןעלדנאוורַאפ וצ טנייש DIN ,ןעשיטילָאּפ ןופ ּפָא

 רעד יוװ ,שיטילָאּפ רהעמ 8( רע טרעוו ,טכער ןעטאווירּפ ןייר ןופ

 ַא IS רע טמענ סלאמאד Sm ,אפונ טנעמעלע רעשיטילָאּפ
 ."רעטקאראכ ןעכילטפאשלעזעג

 ,טקנוּפ םעד ףיוא ןעזייוונָא MD ןעמ סָאװ ,ןיילַא DET ןיוש

 RB ןופ ףירגַאב רעד ךילכעלפרעביוא יו טזייווַאב ,לַאסַאל טניימ

 רעד ןופ רערהיפ-טרָאװ יד ןופ ןערָאװעג טסאּפעגפיוא זיא ןעשיט

 .עיזַאושזרוב רעלַארעביל

 ןייז ןופ ןהעז וצ ןיוש זיא סע m ,קרעוו םעד ןופ לעיצ רעד

 -יזַאּפ ןופ טּפאשנעסיוו רעד ןעשיווצ ןעכַאמ וצ םולש זיא ,לעטיט

 BEN ,טקנוּפדנאטש רעד .( טכער-רוטַאנ ןוא טכער ןעוויט

 DIR סע יוװ ,טכער עגיטליג-שיטקַאפ סָאד -- טכער עוויטיזָאּפ (*

 -ליג-גיבײא , DET -- טכער"רוטמַאנ ;רעכיבצעזעג יד ןוא טקירדעגסיוא
 .טבער עגיט
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 SD טירש ןעפיורג ַא ףיוא טזייוו ,טרּפ םעד ןיא טמענרַאפ לַאסַאֿפ

 ."טילקארעה, PN טקנוּפדנאטש םעד טימ ךיילגרָאפ PR סטרעוו

 רע ,רעכיז .ןלעגעה טימ ןעדנובעג ױזַא DI ָאד ןיוש זיא רע

 -יֵצנירּפ ס'לענעה DD רעגנעהנַא ןַא רַאפ ץלא ךָאנ ךיז טנעכייצַאּב

 ןענעג גידנענידניז טינ ,ןָאט טנָאקעג טינ רע טָאה שרעדנא ןוא ,ןעּפ

 רעלופ ןיא טינ ןעגנעװוטסעד ןופ םהיא טרעטש סָאד רעבָא .תמא

 א וצ ןעטלאהראפ וצ ךיז שיטירק טייקנידנעטש-טסבלעז רעגיטסיינ

 דלַאב ןוא .עלוש ןייז ןוא ן'לעגעה ןופ ןערהעל יד ןופ לייט ןעשביה

 ,גנודנעוו יד ןעכאמ םייב טלַאה לַאסַאל ןַא DIS‚ ךיז טלעטש

 -רָאפ רעד ןיא ןעקנואוועגנָא טאהענ ןיוש טָאה רע רעכלעוו ףיוא

 — (אפונ קרעוו ןיא טינ עדעררָאּפ רעד ןיא) "טילקָארעה, וצ עדער

 רעטעּפש ןעבָאה רעליש עשיזיוצנארפ ס'לעגעה DEN גנודנעוו יד

 ןעלדנאווראפ וצ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא עכלעוו ןוא טכאמענ

 ןעוועג יז DIN ןעיּפָאזָאליפ עלַא ןופ רהעמ DEN ,עיּפָאזָאליפ סלענעה

 עלַא WIR Tr טביוהרעד עכלעוו) ןעטולָאסּפַא ןופ עיּפָאזָאליפ יד

 עכלעוו) ןעוויטַאלער DD עיפָאזָאליפ ןיא (ןעננוניישרע עכילטייצ

 יד ןעלדנאוראפ וצ ; (ןעננוניישרע יד ייב טנעהָאנ ךיז טלַאה

 "ןעקנאדענ רעטי ןופ גנואיושנא-טלעוו עשיזיפָאטעמ עטסנייר

 טהעג DEN ,גנואיושנַא-טלעוו עשירָאטסיה ַא ןיא --- סעיצַאלוקעּפס

 טקנוּפדנאטש רעניזָאד רעד .עטכישעג רעד ןופ גנאגנ םעד טימ

 ,עגינעי יד ןופ טקנוּפדנאטש םעד ןופ טייוו רהעז טינ ןייז וצ טנייש

 (טפאשנעסיוו-סטכער) ץנעדורּפסירוי PR ןעדנעװנָא ןעליוו עכלעוו

 -עּפסקע ןופ עדָאטעמ יד -- עדָאטעמ סטפַאשנעסיװ ענרעדָאמ יד

 רעש'לענעה רעד רַאּפ טפאשנעדייל ס'לאסאל רעבָא ; ןעטנעמיר

 טניינעג רהעמ PR DEN ,טסיינ ןייז ןופ גנוטכיר יד ,קיטקעלַאיד

 ןענידלודענ וצ רעדייא ,ןעננורּפש-ןעקנאדעג עטנאוועג וצ ןעוועגנ

 -ָאּפיה DIN ןעירָאעט רַאפ עבעילראפ ןייז ,ןעבורּפ ןעניטכיזרָאּפ ןוא

 ז-צטש DIN טָאה ץלַא DET -- קינָאל רענייר ףיוא טיובענ ,ןעזעט

 ,טייצ רעזנוא ןופ עדָאטעמ רעכילטּפַאשנעסיוװ רעד ןופ טרעטייוורעד

 יענלַא םעד ןעבענעג זיולב לענעה טָאה ,גנוניימ ס'לַאסַאל ךָאנ

 MS ןוא ,ןערעוו ןָאטעג ףראד DEN ‚Dam םעד ןופ ןַאלּפ םעניימ

 וצ קערש םענערָאבעגנייא סיוא ,רענאילגעה יד ,רעליש ענייז יו
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 טעייקעגרעביא רָאנ ןעבָאה ,ןעכַאז יד ןופ ךות םוצ זיב ןהענרעד

 ןעבילבעג עיּפָאזָאליפ-טכער רעייז םורַאד זיא ,דייר ס'ןיבר רעייז

 יװ ,טכער ןעוויטיזָאּפ ןופ טפאשנעסיוו רעד וצ דמערפ ױזַא טקנוּפ
 דמערפ ןעבילבענ DE עיפָאזָאליפ-רוטַאנ יד .טעיבעג רעדנא ןיא

 טסייג ןופ עיפָאזָאליפ עש'לענעה יד .טפאשנעסיוו-רוטַאנ רעד וצ

 רענעגייא ןייז טימ ךורּפשרעדיװ ןעקרַאטש ץנַאנ ַא ןיא זיא ?לכב

 ןיא זיא טכער-רוטַאנ .,ךילגעווַאב DIN גיניוב זיא עכלעוו ,עדָאטעמ

 זיא סָאװ טכער ַא : יױװַא ןערָאװעג ןענַאטשראפ ןעטייצ ס'לעגעה

 DEN טכער ַא ; גיטלינ ןײמענלַא ןוא ןעטייצ עֶלַא PR ,גיבייא

 -רוטַאנ סָאד .טפנונראפ רענייר רעד טימ גנאלקנייא ןעלופ ןיא זיא

 ןעבלעז ןיא טכער ןעשירָאטסיה רעדָא ןעוויטיזָאּפ םוצ טהעטש טכער

 אצוי ?עוּפ םעד וצ קנאדעג-דנורג רעניימעגלא ןא יו ,סינטלעהרַאפ

 .םהיא ןופ

 OS "טכער-רוטַאנ, סָאד זַא ,ןעלַאפעגנייא טינ DIN םענייק

 -קאראכ ,טכער שירָאטסיה ַא ןיילַא זיא ,רוטַאנ עשירָאטסיה ַא טָאה
 יד םוראד ןענייז ייז ראפ .עכָאּפע רעסיוועג ַא רַאפ שיטסירעט

 ,םוטנעגייא יו ,עיפָאזָאליפ סטכער רעייז ןופ ןעפירנַאב-דנורג

 טאהעג ןעבָאה DEN ,ןעפירגַאב עטולָאסּפַא ,עניבייא ןעוועג ,עילימַאפ

DINרעצנאנ רעד ראפ ןעטייצ עלַא ןיא טייקגיטלינ ןעבָאה ןעלעוו  

 טרהיפעגסיורַא טקעריד ,ןעפירגַאב עשיגָאל ןייר ןענייז ייז .טלעװו

 טכער עשירָאטסיה סָאד IN ױזַא ןוא .טפנונראפ רענייר רעד ןופ

 לעיפיוו ףיוא ; ןערָאװעג ןענַאטשרַאפ טינ לָאמנייק ן'לעגעה ןופ
 ןופ םהיא רַאפ סע טמאטש ,טכער-רוטַאנ רעד טימ טינ טמיטש סע

 .טלַאװעג DIN טייקגיליווטומ ,טפנונראפמוא

 טשרע ןיילַא ךָאד DIN טסייג רעד ,"טפנונראפ ענייר , יד רעבָא
 -נורדעג PR ןופרעד .עטכישעג רעד PR "ןערעוו , DD סעצָארּפ ןיא

 ןענעוו ןעצעה עיפָאזָאליפ-סטכער רעד ןיא טינ ןעק ןעמ זַא ,ןענ

 ,ןעילימַאפ ר ע ד ,טכערמוא ם ע ד ,םוטנעגייא ם ע ד

 טַאַאטש ם ע ד ןוא טפאשלעזעג ר ע ד ,טכעריהשורי ם ע ד

 ףירגַאב ןעשירָאטסיה ןופ ףראד ןעמ רָאנ ,ןעפירגַאב עגיגאלש סלַא
 -טנע ןוא ןערהיפסיורַא טסייג ןעשטייד ,ןעשימיור ,!עשיכירג ןופ

 ,םוטנעגייא ןעשטייד ,ןעשימיור ,ןעשיכירג DD ףירגַאב םעד ןעלקיוו
 יע 1.6 ןטכערטוא
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 לעגעה טלעדנאה עיפָאזָאליפ-סנָאיגילער רעד ןיא ,רהיא טהעז

 "נא ןעוו ,ןעוועג טלָאװ טאטלוזער רענעש ַא .שרעדנַא ץנאג ןיוש

 ןעמונעג רע טלָאװ ,ןענָאיגילער ענעדעישרַאפ יד ןערידוטש וצ טַאטש

 רענעי ןעגעוו ,ללכב ןעטאמגאד ןעגעוו ,ללכב טָאנ ןעגעוו ןעדער

 ןענארפ עלַא יד ןעלדנַאהַאב ֹוצ זיא רקיע רעד ! ?לכב טלעװ

 ...שיזיפאטעמ טינ ,שירָאטסיה

 -עגכָאנ עיפָאוָאליפ-סטכער רעד ןיא ןעכָאה רעליש סלעגעה

BIRDרעד וליפַא .ן'יבר רעייז ןופ רוּפש רעשירערהיפרַאפ רעד  

 רעביא DIN ןייז ןיא ױזַא טקנוּפ טָאה ,זנאג ,ייז DD רעטסגיטכיט

 "נוא ןופ ףירגַאב םעד ןעמונעג ,גידנערעלק ?עיפ טינ ,טכער-השורי

 -ענְלַא IS ןיא טלעדנאוורַאפ םהיא ןוא טכער-השורי ןעגעוו טייצ רעז

 .ןעטייצ עלַא רַאפ טייקניטליג DET DEN ,ףירגַאב ןעשינָאל םעניימ

DENַאטיגַא ןופ םרוטש ןיא ,רעטעּפש רהֶאי יירד טימ טָאה לַאסַאל - 

 רַאפ ןוא "לַאטיּפַאק, ףירנַאב ןעשימָאנָאקע םעד רַאפ ןָאטענ ,עיצ

 לַאטיּפַאק , טפירש ןייז PR "םוטנעגייא , ףירנַאב ןעשידירוי םעד

 ןפוא םושב ןענייז ייז IS ,ךילמענ טזייווַאב רע ואוו ,"טײברַא ןוא

 ןוא ןעסקאוועגסיוא ןענייז ייז זַא ,ךילרעדנערַאפ;וא DIN גיבייא טינ

 עשירָאטסיה עסיוועג WENN ,שירָאטסיה טלעקיווטנע ךיז ןעבָאה

 עניבלעזסָאד --- ןהעגראפ ןוא ןעמוק ייז עכלעוו טימ ,ןעגנוגנידַאב

 עשידירוי VOR רַאפ רענייז קרעוו DENN רעד ןיא ןָאטענ לַאסַאל טָאה

 םעד רַאפ ,ךילכעזטּפיוה rd ןעטייווצ םעד ןיא --- ןעפירגַאב

 .(* טכעיו-השורי, ףירנַאב
 ןעגעג סַאה רעד PR ,אפונ טכער DET יװ BON ױזַא טקנוּפ

 ןעפרַאװ DEN ןעצעזעג ןעגעג --- ןעצעזעג עדנעקריוו — סטרעווקיר

 ןענייז ייז רעדייא ,טייצ רעד ףיוא ךיוא טייקגיטלינ רעייז קירוצ

 -קירוצ רעד ןעגעװ ענארפ יד DR  .ןערָאװעג ןעמונעננָא ךָאנ

 warn עגארפ רעד טימ ןעמַאזוצ טלאפ ןעצעזעג ןופ גנוקריוו

 .טכער םענעברָאװרע

DENגנוקריווקירוצ יד טסַאהרַאפ ױזַא טכאמ  DDזיא ,ןעצעזענ  

 רעכילשנעמ רעד IND םעד ןיא טקעטש DEN הנכס יד קפס ןהֶא

DT, )*ךיילגראפ ;70 ,68 ,1 ,"טכער ענעברָאװרע ןופ םעטסיפ  
 .עטָאנסופ ‚165 טייז ,"טייברא ןוא לאטיּפַאק,
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 םעד ןעהיצוצסיוא דנאה עיירפ ַא טגירק יינאריט יד ; טייהיירפ
 טייהנעגנאגראפ רעד ןיא טייוו טייקכילטרָאװטנארַאפ סנעשנעמ

ISפאסאל טניפעג ,קנאדעג-דנורג םעד ןופ גידנעהעגסיורַא ןוא  
 טכער םענעברָאװרע ןעשיווצ סינטלעהראפ םעד ןופ עלומרָאּפ יד
 ןעגנולעג טינ זיא סָאד סָאװ ,ןעצעזעג יד DD גנוקריווקירוצ רעד ןוא
 :.רעשרָאפ ענירעהירפ יד ןופ םענייא ןייק

 ריחי םעד טפערט סָאװ ,ןעקריווקירוצ טינ רָאט ץעזענ ןייק 1
 .ןעליוו ןייז DD טקַא IS ךרוד טשרע

 ריחי םעד טפערט DEN ,ןעקריווקירוצ זומ ץעזענ רעדעי .2

 ; טקא ןעניליוויירפ ןייז ןופ טייקכילטרָאװטנאראפ רעד ןהֶא

 ענעי ןיא ט ק ע ר י ד  דיחי םעד IR טרהיר DEN ץעזעג רעדעי

 ןיימענלַא רָאנ עכילנעזרעּפ ענייז טינ ןענייז DEN ,ןעטפַאשנעגייא

 טפאשלעזעג רעד ןופ רָאנ ,ענעֿפַאשעג ןעליוו ןייז ןופ טינ ,עכילשנעמ

 סָאװ ,ץעזענג רעדעי רעדָא ; ענעגָארטעגרעבירַא םהיא ףיוא

 רעד ןיא טפאש רע סָאװ ןעגנורעדנע יד ךרוד דיחי םעד IS טרהיר

 .ןענָאיצוטיטסניא דנורג ערהיא גידנעיוברעביא ,טפאשלעזעג

 רעד PD ןעליוורעדיוו רעד IS ,ךילרהיפסיוא טזייוװַאב לַאסַאל

 זיא ןעצעזעג DD טייקגיטלינ-סטרעווקיר רעד ןעגעג טייצ רענרעדָאמ
 ןעפוטש ערענירדינ יד ףיוא רעקלעפ יד ןעוועג דמערפ כיואכרוד
 ןופ ףירנַאב רעד טלהעפעג (N טָאה סע ןעוו ,עיצַאזיליוויצ ןופ

 -סנעליוו טציזַאב רעכלעוו ,דיחי ןעגידנעטשטסבלעז DIR ,ןעשנעמ

 רעזעניכ יד ןעוו ,טציא ךָאנ .טייקכילטרָאװטנאראפ ןוא טייהיירפ

 א ןעכערברַאפ סלַא ייז ןעלּפמעטש ,ץעזעג םעיינ א DIS ןעבינ

‚ENDסָאװ  DINףיוא ןעיורטראפ ןעלופ ןיא ןערָאװעג ןעגנאנאב  

 םעד טימ ךורּפשרעדיוװ ןיא רעבָא DIS עכלעוו ןוא ץעזעג ןעטְלַא םעד

 -ערבראפ סלַא טאט אזַא יז ןעפָארטשַאב תינמחר INS IN ,םעיינ

 -רעד ןעוװעג טינ ךָאנ ןענייז ןעדיא עגיטייצראפ יד וליפַא .,ןעכ

 רַאפ רעקלעפ עטריזיליוויצ-ךיוה יד ןופ טקעּפסער וצ זיב ןעסקַאװ

 ס'דחפלצ ןופ לַאפ-השורי םעד ןיא .טכער םענעברָאוװרע םעד

 טינ ?לארשי ןופ טָאנ רעד ואוו ,(11--1 ‚27 ,רבדמב) רעטכעט

 קרַאטש רהעז טָאג טגידניז ,גנודיישטנע עשיטסירוי עיינ ַא סױרַא
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 ןעליויצ-טאווירּפ ַא קירוצ ףיוא ןעקריוו טזָאל רע DEN םעד טימ
 .טינ ןעמ רָאט סָאד IS ,גנונהַא לעקערב ןייק גידנעבָאה טינ ,ץעזענ

 טָאה רעכלעוו ,טָאנ רעשילַאטנעירָא IR ןעוועג ךָאד רע DIN רַאפרעד

 ןעוועג טנעװַאהַאב DI ךיוא זיא ןוא טכער ןעשימיור טרידוטש טינ

 ,קלָאפ ַא ןופ טָאנ רעד ,.ה .ד ,טסנוק ןוא גנודליב רעשיכירגנ ןיא

DENןופ טרעוו םעד ןעצעש וצ טייוו ױזַא ןעמוקענ טינ 78( זיא  
 ןוא טייקכילנעזרעּפ עשידירוי סלא ,ןיז ןעשימיור ןיא טינ --- דיחי

 .טעטילַאודיװידניא ענעש סלַא ,ןיז ןעשיכירג DIN טינ

 ךילטנענייא SPS DIN טקנוּפסגנאגסיוא רעשינָאל ס'לַאסַאל

 עגנוי ענייז ןיא טגָאזעגסױרַא ךָאנ טָאה רע ןעכלעוו ,קנאדענ רעד
 זיא סָאד --- ענערָאװשעג יד רַאפ עדער רעטשרע ןייז .PR ,ןערהָאי

 -טכער ןופ קורדסיא רעד DS ץעזעגנ רעד, זַא ,קנארענ רעד

 ןופ טכער עכילצעזעג סָאד TS DIN קלָאפ ןעצנאנ ןופ ןייזטסואווַאב

 -ײמענלַא רעדנעטייב ךיז רדסכ רעד DEN ,סָאד רָאנ PR דיחי םעד

 -יטשַאב עיינ עדעי IS ױזַא ,טמיטשַאב לָאמנייא טָאה טסיינ רענ

 רעבלעזרעד טימ טלַאפ ,סױרַא טסיינ סקלָאפ ןופ טסילפ סָאװ ,גנומ

 .גנומיטשאב ענירעהירפ עדעי m ,דיחי םעד ףיוא טייקניטלינ

 DEN ,סָאד רָאנ ָאזלַא DIN דיחי םעד רַאפ טריטנַארַאנ ןוא טסעּפ

 רַאפ ןעגָארקעגסױרַא לָאמנייא AU ןעכילצעזעג ַא AN טָאה רע

 טכאמעג טָאה רע DEN ,ןעליוו ןוא גנולדנאה רענעגייא ךרוד ךיז

SDסנייז ". 

 ץיַאלּפ ןערעדנוזאב ַא ךיז IND ןעמהַאצּפָא טינ רָאט דיחי רעד

PRסלַא ןערהעלקרע ןענעק ךיז לָאז רע ןעכלעוו ךרוד ,טכער  

 -פניק עלַא ןעגענ DR ןעטייצ עלא ראפ רַאה רעגידנעטשטסבלעז

 גנורהיפכרוד יד .ןעצעזענ עדנערהעווראפ ןוא עדנעגניווצ עניט

 טכער ןופ טעיבענ ןעצנאנ םעד ךרוד קנאדענ-דנורנ םעד טָא ןופ

 זיִלַאנַא רעד .קרעוו ס'לַאסַאל ןופ ?ייט ןעטשרע םעד טמהענראפ

 יירפ טעמכ זיא עצנאנ סָאד ןוא רָאנ זיב ףרַאש ןוא רָאלק זיא

 ןעטנאקאב םעד ,ןע'להַאטש ןעגענ זיולב .ןעלעטש עשימעלָאּפ ןופ

 רעטסנרע ןַא לַאסַאל ךיז טביולרע ,רענָאיצקַאער ןעשיטנַאמָאר
 IS ,וצרעד ןערהיפ ןעירָאעט סמענעי יװ IS טזייו רע .עקַאטַא

 סלא ןערעוו טרימאלקָארּפ לָאז גנונדרָא עדנעריטסיזקע עצנאנ יד

 יד זיא ערהעל ס'?הַאטש ךָאנ ?ייוו ,ראברהיראבמוא ןוא גילייה
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 -רָאװרע סָאד ,רהיא ןופ ןעסילפ סָאװ ,ןעטכער עֶלַא טימ ,ננונדרָא
 זיא -- סיוא ?האטש טפור — טייצ ,Ip .דיחי ןופ טכער ענעב

 רעדָא ןענעקרענַא וצ DIN טייהנעגנאגראפ יד ןע'טּפשמ וצ ןעפוראב

 -נעגנאגראפ רעד ןופ ןעמאטש DEN ,ןעטכער יד ןעפראווראפ וצ

 ".טייקכילמעווקאב ןוא ?ייטרוא םענעגייא רהיא טיול ,טייה

 עדעי סָאװ ,ראפרעד עקאט רעבָא ,לַאסַאל טרעפטנע ,סיווענ

 םורַאד טהעטש ,תיבה-?עב ןיילַא ךיז רַאפ ,םָאנָאטױא זיא טייצ

 טינ זיא ןוא רערעדנַא ןַא ןופ טפאשרעה רעד רעטנוא טייצ ןייק
 ךורּפשרעדיװ DR זיא DEN ,טכער ַא ןעטלאהוצנָא טעטכילפראפ

 רהיא טמוק סָאװ DIN ןייזטסואוואב-טכער םענענייא רהיא טימ

DON SBטכערמוא , DDרע טּפאכ ןיזפרַאש ןעכילנהעוועג ןייז  

 ןעק רע ןוא ,ןיילַא ךיז טימ ןעכורּפשרעדיװ ענינייא ייב ןעלהַאטש

 ,רענגעג ןייז ייב ןעזייוואוצנָא ןעגינעגראפ סָאד ןעגָאזּפָא טינ ךיז

 ,ךיוה ןעשיניבָאקַאי ןעכילדיימראפמוא םענעי ,רענָאיצקַאער םעד

 -ָאליפ רענרעדָאמ רעד וצ ךיז טנהענרעד סָאװ ,רעדעי ןעכלעוו טימ

 (= .ןעליוו םענעגייא ןייז ןעגענ IN ךיז טקעטש ,עיּפָאז
 ןעדנערהעלאב םעד DS ןופ גנולײטּפָא עטסטנאסערעטניא יד

 םעד ןוא עיגָאלָאכיסּפ יד ןיז ןיא טָאה ןעמ ןעוו ,דנאטש ןעטשרע
 יד קפס INN זיא ,רעסאפראפ םעד ןֹופ טקנוּפדנאטש ןעשיטילָאּפ

 -סטרעווקיר רעד ןענעוו ענארפ יד טלעדנאהאב רע ואוו ,עגינעי

 -ער רעשיזיוצנארפ רעסיורג רעד ןופ ןעצעזעג יד ןופ טייקגיטליג

 -נירּפ סיוא רענָאיצולָאװער, רעד .(449 ,1 רנַאב) .עיצולָאװ

 ָאד טגירק --- ןעבענענ ךיז טָאה רע סָאװ ,?עטיט רעד — "ּפיצ

 -אב ענידריווקרעמ ַא -- עירָאעט ןייז ןוא ,גנוטכיילאב עיינ ַא
 טינ ןיא סע IS ,סױרַא ָאד ךיז טזייוו טצעלוצ DIN .גנוגיטעטש
 רע ןעוו ,תמא רענייר רעד רָאנ ,טייז ןייז ןופ יירעמהיראב ןייק
 טנעק , :רעטכיר ענייז וצ ךיז גידנעדנעוו ,לממנייא רעטעּפש טנָאז
 -ער רעשיזיוצנארפ רעד ןופ גנאהנעמאזוצ ןעכילרעניא םעד רהיא
 טשרָאּפרע יז בָאה ךיא ?ןעררעה עניימ ,עטכישעגיסנָאיצולָאװ
 Frl) לרעדָא ןעטספעיט רהיא וצ זיב

 200 ‚21 ,107 ,61 ,1 ,"טכער ענעברָאװרע ןופ םעטסיפ סָאד, )*
(FR116 םייז ,"רעייטש עטקערידנוא יד , , 
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 ,ץלַא :טנערעלענ ןעבָאה ,?עיּפשייב DIE ,ָארעציצ ,עטלַא יד
 םכסה ןעשילארָאמ םעד NT ,גהנמ םעד ךרוד טמיטשאב זיא סָאװ

 -עג טרעּפרעקראפ טינ ךָאנ זיא סע ןעוו וליפא ,קלָאפ ןעצנאנ ןופ

 טכארטאב ,ץעזעג ַא טרעוו סע ןעוו IST„ ןעק ,ץעזענ ַא ןיא ןערָאװ

 ןיא ןענופעג רעהירפ ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,סָאװטע DIS ןערעוו

 עיצַארַאלקעד ַא רָאנ זיא ץעזעגנ רעיינ רעד IS ױזַא -- טכער םעד

 WIN רעד טיול ,ראפרעד ןוא .טכער ןופ טלאהניא םעד ןופ

 "קיר ַא ןעבָאה רשוי יּפ לע ץעזענ ַאזַא ןעק ,עטלַא יד DD גנוא

 ,לַאסַאל טנָאטאב ערהעל רעד וצ ץַאזנעגעג ןיא .גנוקרייו-סטרעוו

 ,םוטרעטלַא ןופ רעקלעפ יד ייב ןעטלינ טנעקעג רָאנ טָאה סניוזא 188

 ענידנעטשלָאפ ַאזַא טשרעהעג טָאה רעקלעפ ענעי ייב רָאנ ?ייוו

 -עילגטימ ערעייז עֶלַא ןעשיווצ טייקגימיטשנייארעביא עשילארָאמ

 טימ ןענענונאב ךיז ןעמ ND טייצ רענרעדָאמ רעד רַאפ .רעד

 -סטכער םענײמענלַא ןופ טלאהניא אזַא רָאנ זַא ,גנורעדָאפ רעד

 סָאװ ,טכער סלא ןערעװ וצ טנעקרענא טנעידראפ ןייזטסואוואב

 "עג טצעזעגכרוד — דנעגייוושליטש רעדָא טקעריד — ןיוש זיא
 ,וצרעד גיטיונ זיא DEN :ענארפ יד טמוק טציא רעבָא .ןערָאװ

DINךיז טָאה טכער ןופ טנעמעלע רעד :ןעגָאז ןענעק לָאז ןעמ  

 טסייה סָאד ,רָאלק ? ףירנאב םעד ןיא טגעיל DEN 4? טצעזענכרוד

 לָאז ןייזטסואוואב-סטכער ןופ טלאהניא רעד זַא ,טינ ןפוא םושב

 ױזַא טקנוּפ ןעק רע ;ר ע ט רע'וו PR ןייז טקירדעגסיוא אקוד

 "נול ד נא ה ךרוד ןערעוו טכילקריווראפ ןוא טלעטשעגטסעפ טונ

 .קלָאפ ןעצנאנ DD ןענ

 ןופ ץעזעג םעד ךרוד טָאה טנעוװנָאק רעשיזיוצנארפ רעד

 ,טמיטשאב עיצולָאװער רעד ןופ ?ns ןעט2 ןופ זאווינ ןעט7

 יִלוי ןעט14 םעד טייז טנעפעעג ךיז ןעבָאה DEN ,תושורי עלַא זַא

 .ץעזענ םעד ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא רעטנורא ךיוא ןעלאפ ,9

 ןעננונדרָאראפ עֶלַא ןענייז רָאדימרעט ןופ עיצקַאער רעד רעטנוא

 DIR" סלא ןערָאװעג טלעּפמעטשעג ץעזעג םעד ןופ ךמס םעד ףיוא

 גנוקריווקירוצ ענעפָא טשרמולכ ןעטלאהטנע ייז לייוו , ךילצעזענ

 רעכיז טנעװנָאק רעד טָאה רעבָא ןע'תמא רעד ןיא .ץעזענ ןופ

 רָאט סע ןזַא ‚93 םעד ףיוא ןייז וצ רבוע טַאהעג טינ הנוכ ןייק

 ץעזעגנ םעד ןופ גננוריוויטָאמ רעד ןיא .ננוקריווקירוצ ןייק ןייז טינ
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 -טנע ץעזעג רעד זַא ,גידנערהעלקרע ,ךילקירדסיוא סע רע טנעקייל

 ןערָאװעג טרימאלקָארּפ ןענייז סָאװ ,ןעּפיצנירּפ יד רָאנ טלעקיוו

 גנוקריווקירוצ ןופ TS ,וצ ךָאנ DI רע ןוא ;קֹלָאפ ןעסיורג ןופ

 ןעטלָאװ ןעצענערג יד ןעוו ,ןעדער טנעקעג טלָאמעי רָאנ ןעמ טלָאװ

 ,טנָאמרעד ןעביוא ןעבָאה רימ m ,ךָאד .ןעוועג ןעטָארטרעביא

 טכארבעג רעטעּפש גנוקריווקירוצ ענעפורעג ױזַא עניזָאד יד זיא

 ,ןעטייקכילצעזענמוא עכילרעדיוש יד ןופ לעיּפשייב DON ןערָאװענ

 .טנידלושראפ ךיז BEN טנעװנָאק רעשיזיוצנארפ רעד עכלעוו טימ

 — 1789 ילוי ןעט14 םעד — גָאט ןעשירָאטסיה םענעי ןיא רעבָא

 ןעיליטסַאב ןופ םרוטש םעד ךרוד קלָאפ עשיזיוצנארפ סָאד טָאה

 עֶלַא ןעפרָאוװראפ טָאה DEN ,ןייזטטסואווַאב-סטכער S טקירדעגסיוא

 ךרוד זַא ,ןעגָאז טינ ןעמ ןעק DIN ; ןעלָאּפָאנָאמ DIN סעיגעליווירּפ

 -קארּפ ןעבינ סָאװ ,ןעצעזעג טרהיפעגנייא ןערעוו ןעטקַא עכלעזַא

 רעבָא זיא .ןייזטסואוואב-סטכער םעיינ םעד רַאפ ןעמרָאפ עשיט

 םעיינ םעד ןופ טלאהניא רעד ֹואו ,ָאד שרעדנַא ץנאג ךאז יד

 ענירעהירפ PD גנונעקייֵלּפָא רעד PN ךילסילשסיוא זיא טכער

 BEN טייקכילקריוו רעד DR ןוא .ןעלָאּפָאנָאמ ןוא סעינעליווירּפ

 ןעט14 םוצ טרהיפענקירוצ ןעצעזעג עכלעזַא רָאנ טנעװנָאק רעד
 .1789 ילוי

IS,עשיּפָאזָאליפ יד טָא זַא — לַאסַאל טגָאז --- רימ ןעהעז  
 טינ ןענייז ןעצעזעג-השורי ענייז זַא ,טרהעלקרע טָאה גנולמאזראפ

 קלָאפ סָאד סָאװ ,ןעּפיצִנירּפ יד ןופ עיצַארַאלקעד ַא m רהעמ

 -הענ םעד טימ טכער וצ ןעביוהרעד DR טרימאלקָארּפ טָאה ןיילַא

 ןעבענעג טלעּפָאד טָאה עטכישעג יד ןוא .ןעיליטסַאב ןופ ןעמ

 -נירּפ יד סָאװ ,םעד ךרוד סנעטשרע :טנעװנָאק םעד טכערעג

 PR ןענָארטענרעבירַא) זָאװינ ןעט17 ןופ ץעזעג םעד ןופ ןעּפיצ
 -אבמוא ןעטלאהעגננייא ןעבָאה (סקעדָאק-ליוװיצ ןעטמהיראב םעד
 םוטרעזייק ןעטשרע םעד רעטנוא ייס טייקניטליג רעייז ןעטירטש

NIE)ןעט1 םעד ןָאעלָאּפַאנ ) DINרואטסער רעד רעטנוא וליפא ייס  
 ,(עיטסַאניד-ןענָאברוב רעד ןופ גנולעטשפיוא-רעדיוו יד) עיצאר

 םעד רעטנוא ןוא עיטסַאניד-ילוי רעד רעטנוא לָאמא WIM ןוא |
 ןעּבָאה טימרעד ןוא ,(ןעט3 םעד ןָאעלָאּפַאנ) םוטרעזייק ןעטייווצ
 רעטגנידאכמוא ,רעניטיונ ַא ןעוועג ןענייז ERS ,ןעזיוואב ייז
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 ןעכָארבעגכרוד ךיז טָאה סָאװ ,ןייזטסואוואב-סטכער םעד ןופ ?ייט
 ,סנעטייווצ ןוא .עיצולָאװער רעד טימ ןעמַאזוצ טּפאשרעה 1%

 סָאװ ,טימרעד טנעוװנָאק םעד טכערעג ןעבעגענ עטכישעג יד טָאה

 ערענָאיצקַאער ,עשטייד יו עשיזיוצנארפ ,רעביירש-סטכישעג עֶלַא
 עשירָאטסיה עלַא II PAIN עשיזָאּפָאליפ עֶלַא ,ערענָאיצולָאװער יװ

 ןעט14 ןופ עיצולָאװער עשיזיוצנארפ יד ןעריטַאד רעכיב-רהעל

 “11789 ילוי

 עטנאסערעטניא עלא יד טגנערב לַאסַאל זַא ,גיטנעק ןוא

 -עטשאב רָאנ טינ לייוו ; ןוחצנ ןופ ?היפעג ַא ןהֶא טינ ןעטקַאפ
 ןופ סיורא ןעגנירּפש סָאװ ,ןעצעזעג יד ןעניטכעראב ןוא ייז ןעניט

 ּרעייז ךיוא ןעניטכעראב DIN ןעגיטעטשאב ייז רָאנ ,עיצולָאװער ַא

 "אב נונענ IND ןערעו טנעכערענ ףראד עכלעוו ,גנוקריווקירוצ

 םענעבירשעג טינ םעד ףיוא ךיז ןעפוראב םעד ךרוד זיולב טעדנירג

 ,ןייזטסואוואב ןערענָאיצולָאװער-ןייר ,םעיינ םעד ףיוא ,ץעזענ

 -ַאל ךָאנ ןוא רעגיצנייא ןוא ןייא ןיא ןעקירדסיוא ךיז ןעק סָאװ
 .טאט-טלאוועג רעדָא טכאמ רעטניטכערַאב ףעיט גנוניימ ס'לַאס

 רע סָאװ ,ןע'לַאסַאל ראפ שיטסירעטקאראכ רהעז זיא סע

 רעד וצ ,ןעיליטסַאב TS ,טקאפ םעד טינ טרָאװ ןייק טימ טנַָאמרעד

 Ss טעמכ ןעוועג זיא ,ןערָאװעג טמרוטשענ זיא יז ןעוו ,טייצ

 "נהעוועג ןעוועג טרַאּפשעגנייא ןענייז סע (INN ,גנוטסעפ ענידעל

 (AN םעד רע טנָאמרעד גינעוו יוזא טקנוּפ ; רעכערבראפ עכיל

 עגיטומ ןופ ןענאטשאב DIR ןָאזינרַאג רהיא IS ,טקַאפ ןערעניטכיוו

 ,רעלַאפנָא יד ןעוענַאש וצ טכוזעג ןעבָאה עכלעוו ,ןעדילַאװניא

DINןעוועג טריטורקערפיונוצ ןענייז רעלאפנָא יד  DDצראה א - 

 ןיא טהעז ?אסאל .בר-ברע ןעשיטדָאטש ןעגיטשרודטולב ,ןעזָאל

 טָאה DEN ,טַאט עשילָאבמיס ַא זיולב ןעיליטסַאב ןופ םרוטש םעד

 "טסבלעז רעשיטָאּפסעד רעד ןופ S8D םעד םהיא רַאפ טייטאב
 .טפַאשרעה

 "אב וצ ןופרעד טייוו ץנאנ DIN לַאסַאל זַא ,ךיילג טהעז ןעמ
 ,ץעזעג ןעדנעקריווקירוצ ןעדעי ןוא דנאטשפיוא ןעדעי ןעניטכער
 גילעפוצ זיא עכלעוו ,גנורעיגער ַא DD ןעבעגעגסיורא טרעוװ סָאװ
 לָאמעלַא זיא סע ,סלאפנעלא .טנעמָאמ ןעסיוועג ַא ןיא טכאמ ןיא
 -ער עכלעוו ןעדיישרעטנוא ןעק ןעמ ןעכלעוו טיול ,ןמס ַא ןאראפ
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 עכלעוו ןוא טעדנירנאב גנוניימ ס'לַאסַאל ךָאנ ןענייז סעיצולָאװ
 רַאטָאל זיא ראפרעד ןוא .זָאלקעװצ DIN טעדנירגאבמוא ןענייז
 רעד וצ עדעררָאפ רעד ןיא טביירש רע ןעוו ,טכערעגמוא רעכוב

 — 1881 ןיא ,קרעװי-טּפיוה ס'לַאסַאל ןופ עבַאגסיוא רעטייווצ

 ךָאנ טנָארט עכלעוו ,עדעררָאפ עדנעטיידאבמוא ץנאג ַא ,בנא

 ןעוו --- עיציזָאּפ רעלעיציפא סרעכוב ןופ ?עּפמעטש םעד וצרעד

 זַא ,ןע'לַאסַאל וצ ףרואוורָאפ ןופ IND ַא טימ טרָאד טביירש רע
 יד וצ טנעהָאנ טהעטש סָאװ ,ןָאזרעּפ ַא IND רעווש רהעז זיא סע

 SD" ןעסיוועג ַא זיא קלאפ סָאד וצ ןעמיטשאב וצ ןעשינעהעשעג

 ןוא ."טכער ןייז ןופ טסואוואב ןערָאװענ ,Tr ךילקריוו טנעמ

 -ענ ַא ןופ גנורעטשוצ עדעי טינ זַא ,ןע'לַאסַאל טנערעלאב רע

 ךיז ןעק ,גנוטיידאב עשילָאבמיס ַא ןעבָאה וליפא יז 390 ,עדייב

 -- ןעטַאטלוזער ןיא ןעיליטסַאב ןופ םרוטש םעד טימ ןעכיילגראפ

 טינ עטסדנימ סָאד ףיוא ןערהיר תונעט ןוא ןעפרואוורָאפ YOS יד

 .ןע'לַאסַאל ןָא

DINזַא ,וָאצעגאי-סוטרעבדָאר טניימעגנ ךיוא טָאה טסיזמוא  

 :ענארפ רעד טימ ערהעל ס'לאסאל פאלק ַא טגנאלרעד טָאה רע

 ןופ ןייזטסואוואב-סקלָאפ DET טשניוו DEN ,ןעסיוו ךיא ןעק יו

 עצנאנ סָאד טפראווראפ ןייזטסואוואב-סקלָאפ סָאד יצ ,טנייה
 זיולב) "?ענייז םרָאֿפ עטמיטשַאב א זיולב רעדָא טכער עגירעהירפ

DRרעד זיא לַאפ ןעטצעל , DENץעזעג םעיינ ןופ ןעפָארטעג טרעוו , 

 טָאה ףיורעד .(גנוניולאב ַא וצ ערהעל ס'לַאסַאל ךָאנ טגיטכעראב

 טולָאסבַא טָאה ענארפ יד זא ,טרעפטנעעגנ טקערָאק ץנאנ לַאסַאל

 יד .ץעועג DD טייקניטלינ-סטרעווקיר רעד DO ןָאט וצ טשינרָאנ

 רעדָא טנייה ןופ ןייזטסואוואב-סקלָאפ סָאד טשניוו סָאװ ; עגארפ

DANןעשניוו ןעק סע  PRעכילגעמ עלַא וצ ענונב טפנוקוצ רעד  

 ,ןעגנוטייצ ,דגאי ,עיכרַאנָאמ ,טַאַאטש ,הנותח m ,ןעגנוטכירנייא
 סָאד -- 5523 םוטנעגייא ןוא םוטנעגייא-ןענימ ,םוטנעגייא-דנאל

DINענארפ ַא  INNאב-סקלָאפ םעד ןופ ט ? ַא ה נ י א םעד - 

 רעּפטנע ןייק רעכלעוו ףיוא ,טנעמָאמ ןעסיוועג ַא ןיא ןייזטסואוו

 עירָאעט יד סָאװ .םיללכ עלעמרָאפ Din ןערעוו ןעבעגעג טינ ןעק

 ןעטראוורע ןעק ןעמ DEN ןוא טוט ץעזעג ןופ גנוקריווקירוצ רעד ןופ

DDעניימעגלא יד ןעלעטשוצטסעפ זיא ,ןָאט לָאז יז רהיא  pas? 
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 טרהירעגנָא טינ טרעוו סע ?עיפיוו ףיוא : טגָאז עכלעוו ,טכער ןופ

 טקַא 18 ךרוד ןעברָאװרע Tr טָאה ןָאזרעּפ יד DEN ,טכער סָאד

 ןעריטקיד ןייזטסואוואב-סקלָאּפ DET ןעק ,ןעליוו ןעיירּפ רהיא ןוֿפ
 TR קירוצ ףיוא ךיוא טייקניטלינ 8 ןעכָאה DEN ,ןעצעזעג עיינ

 ךיז טָאה ןָאזרעּפ יד DEN ,סעיגעליוירּפ ןוא עטכער ּפִצ ןעפאש

 ןפיוא ,טסנעידראפ םענענייא רהיא ןופ גיננעהּפָאנוא ,ןעברָאװרע

 סינביולרע רעד DD ,גנונדרָא רעכילטפאשלעזענ רעד ןופ ךמס

 רעד jr טינ לָאז סע סָאװ .ןייזטסואוואב-סקלָאּפ ןענירעהירפ ןופ

 -עּפש רעדָא טציא ,ןייזטסואייאב-סטכער ס'קלָאפ ןופ טלאהניא

 טלַאהניא רעיינ רעד יוזא יו ,טכער ןופ קינָאל יד טזייוו ,רעט

 DEN ,ןעגנוגנידאב עדנעריטסיזקע יד ףיוא ןערעוו טדנעוװעגנָא לָאז

 טלאהניא רעד .טינ DEN ןוא םהיא ןופ סױרַא אי טכילפ סע

 -אב ןיוש סלַא ןעמונעגנָא טרעוו ןייזטסואוואב-סקלָאפ TB אפונ

 .טנאק

 תודע טנָאז DEN ,ערענַאמ רעשינַאילַאסַאל ןייר ןייז טימ ןוא

ANרעקנעד ַא ןופ רוטַאנ רעד  DRטביירש ,ךיילנוצ רערהיפ  

 ןעט17 ןופ ןעסוטרעבדָאר וצ ףעירב ןעטאוירּפ ַא ןיא ?ַאסַא

 : 1863 ראורבעּפ

N,זַא ,טנָאז רהיא ןעוו ,טכערעג ץנאנ ,ךילריטַאנ ,טייז  

 -עפער ַא וליפא טינ DIN טעטירָאיאמ רעד ןופ סולשאב רעד טינ

 סָאד DIN סָאד IS ,עיטנאראג ערעכיז DON ןענעיד ןענעק םודנער

 יו .טייצ זיא סע רעכלעוו DD ןייזטסואוואב-סקלָאּפ סָאד טשניװ

 סָאװ :ךאפנייא ץנאנ ןיימ ךיא ?ןעניפעגסיוא DET ךיא לָאז יווָש

ERןעזייוואב ןעק  DIRנעסיוו ןוא קינָאל ,טפנונראפ ךרוד ,תמא - 

 יד טשניוו סָאד-- טייצ רעד וצ ןוא POS ךיז IE ,טפאש

 יט יי יש
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 .טכער-השורי

 טניטפעשַאב קרעװ ןעסיורנ ס'לַאסַאל ןופ לייט רעטייווצ רעד

 םעד טימ לעיצעּפסס ; טכער-השורי םעד טימ ךילסילשסיוא ךיז

 טּפיוהרעביא PR קרעוו םעד ןופ לעיצ רעד .טכער-השורי !עשימיור

 DE רעשירָאטסיה ןעשיווצ דעישרעטנוא םעד טימ ןעכַאמוצקעװַא

 am לַאסַאל ,טסייה סָאד) טכער ןופ גנולדנַאהַאב רעשיטאמגאד

 גנולמַאז ַא סלא ןערעוו טכארטאב טינ לָאז טכער סָאד זַא ,ןעבָאה

 ךרוד DS ןיילַא ךיז רַאפ ןעריטסיזקע DEN ,םירקיע ,ןעטאמנאד ןופ

 ַא יװ ,טייצ רעד ןוא הביבס רעד וצ תוכייש DW ing ‚POS ךיז
 -םנָאיגילער יד — הנומא רעד ןופ םירקיע יד טכארטַאב 19393999

 ַא טכער עדנעריטסיזקע סָאד DIN ,ןעלַאסַאל טיול .ןעטאמגאד

 טאטלוזער א סע זיא ,רעכלעזַא סְלַא ןוא ,גנוניישרע עשירָאטסיה

MEאזוצ ןעטסננע ןיא ךיז טניפעג ןוא גנולקיווטנע רעגירעהירפ - 

 ןופ ןעגנוגנידַאב עגיטסיינ ןוא עכילטפאשלעזעג יד טימ גנ:אהנעמ

 | .(טנעמָאמ

 טכוז .,קרעוו ןעצנאג ןופ ?עיצ םעד טימ גנאלקנייא PN ןוא

 ןעניטרַאסיורג םעד ףיוא ןעזייוװַאב וצ ?ייט ןעטייווצ ןיא לַאסַאל

 א ןופ עשיטאמגאד סָאד זַא ,טכער-השורי ןעשימיור ןופ לעיּפשייב

 -ָאטסיה ןייז ךרוד ןערעוו ןענַאטשרַאפ רָאנ ןעק טוטיטסניא-טכער

 רעניטסייג רעטמיטשאב רעד ךרוד ,טסייה סָאד ,גנוטיידַאב רעשיר

 -ַאדנופ DON טנעידענ טייצ רענעי רעדָא רעד וצ טָאה סָאװ ,עפוטש

 .טוטיטסניא ןעניזָאד םעד רַאפ טנעמ

 רָאנ טינ זַא ,רעגינעוו טינ ןוא רהעמ טינ טעטּפױהַאב לַאסַאל

 סָאד רָאנ ,טכער-השורי ןעשימיור ןיא טייהלעצנייא ענעי רעדָא יד

 ןעניטנייה ףיוא III DR טכער-השורי ןעשימיור ןופ םעטסיס עצנאנ
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 ןא ןעבילברַאפ זיא ןוא ןערָאװעג ןענַאטשרַאּפ טינ טולָאסּפַא גָאט
 .שינעטער עט:עלעגמוא

 -עטשנעדירפוצמוא ןַא ףיוא טציטשענ PN גנוטּפױהַאב יד

 ןעשימיור םייב עלעטש רעלעקנוט 8 ןופ גנושטייטסיוא רעדנעל

 עילימַאפ, ןופ עעריא יד םורַא טדער רענעי ואוו ,סויאנ טסירוי

 -פיוא רעשיטסילַאעדיא ןייז ןופ גידנעהעגסיורא (* רָאטּפע
 "יזיר ס'לעגעה BO ךיז נידנעצונַאב DR עטכישענ רעד ןופ גנוסאפ

 ןעשימיור DD עירָאעט ַא לַאסַאל טלעקיווטנע ,עדָאטעמ רעשילַאק

 -ראפ טָאה טפאשנעסיוו סטכער ענרעדָאמ יד DEN ,טכער-השורי

 ,טינ וצ גיטכיר זיא עירָאעט יד לעיפיוו ףיוא רעבָא .ןעפראוו
 ,סנעטשרע ניטכיוו רימ ראפ DR טציא IS טינ רימ ךָאד טהענ

 -יירב םעד ןענעוו ףירגַאב ןעיונעג DR ןעלופ ַא רעזעל םעד ןעבענ וצ

 ,טייקמאזרהעלענ ןוא טייקגיניזפעיט ,קוק ןעטייוו ,גנואווש ןעט

DENדנורג ןייז ןופ גנולדנאהאב רעד ןיא סױרַא טזייוו לַאסַאל , 

 -רעטניה ןעשינָאלָאכיסּפ-ןייר םעד ןעננײרבסױרַא TR IM רעטייוו

 18 טערט לַאסַאל ױזַא m ,ןפוא רעד : עדָאטעמ ןייז ןוֿפ דנורג

 PR ןערהיפניירַא רעזעל םעד לָאז ,טכער-השורי ןעשימיור םוצ

 ןעקעדטנע טעוװ רע ואוו ,טַאטשרַאװ ןעניטסיינ סרעסַאּפרַאפ םעד

 ס'לאסאכל INS סָאװ ,טפארק-ביירט עמייהעג יד ,ענישזורּפ Bann יד

 -רעטנוא ןייז DD לעיצ DIN רעטקאראכ םעד יז טמיטשַאב ןעסיוו

 .גנוכוז

 ךיז טבָארנ לַאסַאל ןעוו ןליפַא זַא ,ןעניפעגסיוא ןעלעוו רימ

 ןייז וצ טנייש ןוא רהיא ףיוא םישוריּפ יד ןוא הכלה רעשימיור ןיא

 רַאפ ץלא ןעבעווש ,טייהנעגנאגרַאפ רעד ןיא ןָאטרַאפ ןעצנאנ ןיא

 סעיצולָאװער DIN סעיצולָאװע עניטפניק יד גיוא ןעגיטסיינ ןייז

 .טייהשנעמ רעד ןופ

 וצ ?אירעטַאמ ןעגיזיר א טכארבעגנעמאזוצ טָאה לַאסַאל

 ןופ ןיז ןעשימיור ןיא ,שרוי רעד זַא ,קנאדענ-דנורג ןייז ןעזייוװַאב

 רעד ןופ רעפיוקפָא רעד ךילבעטשכוב --- "רָאטּפע עילימַאּפ, (+
 ee 8 ןעמענרעביא טגעלפ עּכלעוו ,ןָאזרעּפ יד ,טײקשיטַאבעלַאב
 סָאד .םישרוי עכילקריוו יד וצ ןעבעגוצרעביא סע ידכ ,ןעגעטראפ ןייז
 yon םעד ןעפיוקראפ ןעדיא יװ ,עינָאמערעצ ַא ןעוועג רָאנ זיא ןעפיוקּפָא
 .ןעשָארג םענרעּפוק ַא רַאפ -- nos רעביא ףיוא יונג ַא וצ
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 טינ ,ןעליוו םעד ןופ שרוי רעד זיולב ןעוועג חליזתכל זיא ,טרָאװ
 סָאד זיא רַאפרעד .םענעברָאטשראפ םעד ןופ ןענעמרַאפ םעד ןופ

 סע סָאװ ,דנאטשנעגענ םעד טיול ייס ,טכער-השורי עשימיור

 pt טיול ייס ןוא סערעטניא ןוא הנוכ ןייז טיול ייס ,טלעדנַאהַאַּכ

 ,טכער-סנעגעמראפ ןופ לייט ןייק טינ ,גנורּפשרוא ןעשירָאטסיה

 ןימ ַא --- ןעגעמרַאפ ןופ גנוגָארטרעביא ןייק טינ םצע ןיא זיא ןוא

 ךוּפיה רעד DR DEN גנואיושנא עניד'לכש'רעביא ,עשיזיפָאטעמ

 -ילטסירק רעד .השורי ןענעוו גנולעטשרָאפ רעכילריטַאנ רעד ןופ

 ןופ טייקכילדנעמוא רעד ןופ ,טייקכילברעטשמוא ןופ עעדיא רעכ

 רעדנא IS ןעננאגענסיוארָאפ עטכישעג רעד ןיא PN המשנ רעד

 טייקכילדנעמוא יד --- ערעכילרעסיוא רהעמ 8 ,טייקכילדנעמוא

 רעכילרעסיוא רעד וצ טלעיצעג זיא DEN ,ןעליוו ןעכילנעזרעּפ ןופ

 .טלַאהנָא רהיא סלַא ןעדנובעג ןוא טּפינקעג רהיא וצ זיא ןוא טלעוו

 רעדנא ןייק זיא סע זַא --- וויאַאנ ןאיליטניווק DIRT --- טנייש סע,

 ךיז טקערטש DEN ,ןעליוו רעד יװ ,טיוט םעד רַאפ ָאטינ טסיירט

 ןייז רַאפ זייװַאב ַא םעד PN טהעז לאסאל ."טיוט ן'רעביא סיוא

 יד -- ויא טייקכילברעטשמוא עשימיור יד זַא ,קנאדעגדנורג

 .(* האווצ

 שרוי ַא ןעצעזקעװַא לעמרָאפ טגנידאבמוא MD האווצ יד ?ייוו

 mm גיטלינ טשינ זיא ןעגעמראפ םעד ןופ גנולייטראפ עדעי ןוא

 -קירדסיוא טָאה ןוא IND וצ טלהעפרַאפ סָאד טָאה האווצ-לעב רעד

 ?ייוו ןוא ; ןעליוו ןייז ןופ רעצעזטרָאפ םעד טמיטשַאב טינ ךיל

 ,ןעטקנוּפ ערעדנַא DS ןהענסיוארָאפ NO טקנוּפ רעניזָאד רעד

 ןערעוו טלעטשענקעװַא זומ ,תושורי יד טימ IND וצ ןעבָאה סָאװ
 רעד ביוא ,טצעלוצ ,לייוו ןוא ; האווצ רעד DD ביוהנָא עמַאס ןיא

 ןעמונענרעביא טָאה רע רעדייא ,טבראטש שרוי רעטצעזענקעווַא
 ,האווצ עצנאג יד טרעוו ,רהיא ןופ EN ךיז טנָאז רעדָא ,השורי יד

DONגיטליג טינ ןענעמראפ ןופ ןעגנובײרשּפָא עלַא ןוא ?טב ,ללכ  --- 

 טציטשעג טרעוו ס'לַאסַאל טקנוּפדנַאטש רעד .21 טייז ,2 דנַאב (*

 .188 ,190 .ז ,1861 ,"ץעזעג רעגיטייצראפ רעד , : ןיעט ןופ
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 ץנעטסיזקע ןייז DEN ,רעד זיא שרוי רעד זַא ,ןעמעֶלַא םעד ןופ טגלָאּפ

 טיג ןעליוו ןייז טשרע ןוא האווצ רעד ץנעטסיזקע IS טשרע טינ

 רַאפ טייקגיטליג עכילצעזעג ןוא האווצ-?עב ןופ ןעליוו םעד טפארק

 .ןעגנונדרָארַאפ ענייז

 -טרָאפ ַא טָאה האווצ-לעב רעד ןעוו IND‚ םעד ןיא רָאנ ,ָאזְלַא

 IND ןעליוו ןייז ךָאנ טריטסיזקע ,שרוי ןיא ןעליוו ןייז ןופ רעצעז

 .האווצ רעד ךרוד ןערעוו וצ טרהיפעגכרוד הכוז זיא ןוא ץעזעג םעד

 טרעוו ,טינ רעצעזטרָאפ ןעגידעבעל ןייק טָאה ןעליוו ןייז רעבָא ןעוו

 BB : ןע'תמא רעד ןיא DE רע DEN ,סָאד קירוצ ןעליוו ןייז

 .גיטליג טינ ןוא זַאלטרעװ

 ערעטייוו יד ןעגרָאזַאב וצ זיא השורי ןופ ןיימ רעד רעבָא ןעוו

 -לעב רעד DR ,האווצ-לעב םעד ןופ ןעליוו םעד PD ץנעטסיזקע

 סעּפע לָאז שרוי רעד ,םעד PS טינ טריסערעטניארַאפ האווצ

 -- ,{ ע ? ד נג א ה לָאז שרוי רעד ,םעד ןיא רָאנ ,{ ע ב ָא ה
 ןוא .ןעליוו ,ס'האווצ-לעב םעד ,ןייז טימ גנאלקנייא PN ןעלדנַאה

 ןייז וצ האווצ-לעב רעד טמוק גנולעטשרָאפ רעשימיור רעד טיול

 ןעלדנאה וצ שרוי םעד טגניווצ רע יוװ ,םעד ךָאנ טשרע ףמואירט

 ,טלעדנאה ןוא טָאה שרוי רעד ןמז ?כ רעבָא .,ןעליוו ןייז טיול

 רַאפ רעביא יז טמענ רע יא ,השורי יד טמוקַאב רע יא ,טסייה סָאד

 טביילב סע ןעד .עטפאהלעפייווצ ַא רהעז עגַאל יד זיא --- ךיז

 ןייז ,שרוי ןופ סערעטניא רענעגייא רעד IS ,טייקכילגעמ N ךָאנ

 ןופ ןעליו םעד ןעצעזוצטרָאפ טאטשנא ,ןעליוו רעשיטסיאָאנע

 .ןעטכינרַאפ ןוא ןעגנילשרַאפ רעכיג םהיא DIN ,האווצ-לעב

 רעד טָא ןעבעג וצ ןַארַאפ IST DR ?עטימ רעניטכיט ן י י א

 לָאז שרוי רעד זַא ,ןענערָאװַאב : ןיא סָאד ןוא --- טייקכילגעמ

 ךָאנ ; Pr רַאפ ןעגירק טינ ןעצונ םוש ןייק האווצ רעד ךרוד

 ןעלדנאה וצ ןייז ןעגנואווצעג טקעריד לָאז רע : סָאד יװ רהעמ

 טמוקַאב רעכלעוו ,שרוי ַא .סערעטניא ןעשיטסיאָאגע ןייז ןעגענ

 ןעליו םעד טיל טלעדנאה DIN שרוי ַא INT DR ןוא טשינרָאג

 -נע'שרי טינ ַא -- (השורי יד גידנעלייטראפ) האווצ-לעב ןופ
 ןיא סָאד זַא ,זייווַאב רעקרַאטשךעזלעפ ַא זיא שר וי ר ע ד

 האנה דארנ ןעטסכעה םעד ןָא טלַאה DEN האווצ-לעב ןופ ןעליוו רעד

 .(01 .ז ,2 דנאב) .ץנעטסיזקע רערעטייוו ןייז ןופ
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 DIS ,גיצנוק וצ טינ ןיוש שוריּפ רעגיצנוק רעגיזָאד רעד זיא

 עשימיור יד יוװ ,ןָאיצַאנ ַאזַא IS ,ךילנעמ סָאד זיא ? תמא ןייז וצ

 ,עשיטקארּפ DIS יִז .טריזירעטקאראכ ןיילא ךַארּפש רהיא סָאװ

 ,ןָאיצַאנ אזא IS — ןָאיצַאנ עדנעצכעל סניוועג 718( ,עגיד'תילכת

 ,ריחי ןופ סערעטניא סמוטנעגייא םעד ןענילייהראפ וצ טאטשנא

 -סיױרַא ןעמענ רָאנ לָאז ,ץ י ז ַא ב ןערעטעגרַאפ וצ טַאטשנא

 לָאז ,עעדיא רעזעינילער ַא DD השורי ןופ ףירנַאב רהיא ןערהיפ

 רעבירַא טינ םוטנענייא ןייק טנָארט DEN ,השורי ַא ןעלנילקסיוא

 ןעגָאז ךיז טזָאל סע ? טינ תוכייש ןייק םוטנעגייא טימ טָאה ןוא

 ,ךילניײשרַאװמוא טסכעה DIN גנוסאפפיוא ַאזַא TS ,סיוארָאפ ןיא

DINימיור ןופ ןעּ?עווק יד וצ קילב ןעדנעשרָאפ רעזנוא רימ ןעדנעוו - 

 .רעטניטכעראב א DR ?עפייווצ רעזנוא IS ,רימ ןעניפעג ,טכער ןעש

 עדנעלעטשנעדירפוצ ןייק טינ רָאנ זנוא ןעבינ ןעלעווק .יד

 עצרוק ַא ,עלעווק עגיטכיוו DENT יד .םעד ןעגעוו גנורעלקפיוא

 ַא ;ןעדישראפ ןערעוו ןענאטשראפ ןעק ,סויאנ ייב גנוקרעמאב

 ,ננוקרעמַאב רעד ןופ סקעט ןיא עלעטש עגיטכיוו א זיא םעד ץוח

 עוו ןופ טּפירקסונַאמ ןייא PR זיולב זנוא וצ ןעננאגרעד זיא .סָאװ

 .רעביירשרעביא םעד PD ןערָאװעגנ טלעּפירקראפ קראטש ,,אנָאר

 -- "ןינק, א ךרוד ,"גָאװ ןוא עבטמ , ךרוד האוצ ענעפורעג יוזא יד

DINןעמוקעגפיוא  PNהאווצ עניהרעהירפ ייווצ 83 טשרע םיור - 

 טכארבעג טרעוו םרָאפ-האווצ עטירד יד ױזַא IM ןוא ןעוו .ןעֶטְרָאפ

 Bist םעד ןעגעוו -- ןערעוו טלעטשעגנעמאזוצ ףרַאד יז mM ןו

 IT --- "סויפיצנאמ , ךרוד טנעלפ האווצ ?עב רעד זַא ,סמיאג

 -עמראפ ןייז ןעזָאלרעביא -- גנוגידנעהרעביא DD עינָאמערעצ רעד

 -ַאטשַאב ןענעמראפ זיא טייצ רענעי ןופ גנואיושנא רעד טיול — ןענ

 םעד רעטנוא — םוטנעגייא ןעכילנעזרעּפ עמוס רעסיוועג ;א ןופ .ןע

 רָאטמּפע עילימַאפ ןעפורעג ךיז טָאה רעכלעוו ,דניירפ א ןופ .תושר

 הע טנעלפ דניירפ םעד ףיוא MN ,"רעפיוקּפָא םוטנעגייא , םעד --

 ya ןעשיווצ ןענעמראפ םעד ןעלייטראפ וצ טכילפ יד ןענעלפיורַא

 יו ךיילנוצ נידנעזייװנָא ,ןעּפורנֶא טנעלפ רע עכלעוו ,ןענָאזרעּפ עס

 .ןָאזרעּפ רענעי ןוא רעד ןופ קלח רעד ןייז לָאז סע סיורנ

 *רַאפ — גנוגידנעהרעביא יד --- "םויפיצנַאמ, םעד טָא ןוא

 DaB רָאנ ,םוטנענייא DD ננובענרעביא סלַא טינ לַאסַאל טהעטש
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 םוצ האווצ-לעב ןופ טכאמ רעכילנעזרעּפ רעד ןופ גנובעגרעביא

 ןעמוקַאב דניירפ רעד טָאה גנובעגרעביא רעד ךרוד ןוא ,דניירפ

 ןעוועג .ןעפראוורעטנוא רעהירפ DR DEN ‚POS רעביא העד עלוּפ יד

 ,זײװַאּב ַא .ןעליוו ןוא טכאמ רעכילנעזרעּפ ס'האווצ-לעב םעד וצ

 ןוא טעטירָאטיײא ןעבעגרעביא ןענעוו זיולב ךיז טלעדנאה ָאד זַא

 ןוא "ןעילימַאפ, רעטרעוו יד ןיא לאסאל טהעז ,םוטנענייא טינ

 .טסקעט ןעשינייטאל PR טכיורבעג ןערעוו עכלעוו ,"םוינאמירטאפ,

 "םזינַאמירטאּפ רעזנוא רעסיוא ןעגיל סָאװ ,ןעכַאז יד , : עזַארפ יד

 -גיהעפמוא יד סיוא טקירד יז זַא ,ןיז םעד ןיא לַאסַאל טשטייטרַאפ

 ערעפס-סמוטנעגייא םעד ןיא ןעמוקוצניירַא, — ןעכַאז יד ןוֿפ טייק
 .| על יוו ןעטַאװירּפ ןופ

 קורדסיוא ןעשינייטאל DD גנושטייטסיוא עגיד'הנושמ יד טָא

 םוטנעגייא ףירנַאב רעד ,ןענידייטראפ טינ ןפוא םושב ךיז טזָאל

 ןעליוו ןעטַאװירּפ םעד ןופ טייקגיגנעהּפא IN אלימב ןיוש טסילש

 -ייא רעד , ןעגעוו ןעדער טינ םוראד ןעק ןעמ ןוא .םוטנענייא ןופ

 לָאמ ייווצ PR סָאד --- "ןעליוו ןעטאווירּפ ןופ ערעפס-םוטנעג

 ןעגעוו רעדָא ןעדער ןעק ןעמ .עבלעזסָאד ןוא סנייא טלָאהרעדיװ

 -טכער יד ןעגעוו רעדָא ,"םוטנעגייא ןעטאווירּפ ןופ ערעפפ, רעד

 טינ ןעק ar עסיועג א ןעװ yon ןעטאווירּפ ןופ ערעּפפ

 By טניימ ,ןעליוו ןעטאווירּפ ןופ ערעפס-טכער רעד ןיא ןעמוקניירא

 עלופ םירָאװ ,םוטנענייא-טאווירּפ ןייק ןערעוו טינ ןעק יז זַא ,טושּפ

 "יוועג א ןופ ןעליוו םעד ןופ טייקניגנעהּפא עשידירוי DIN עשיטקַאפ

 עשינייטַאל יד .םוטנעגייא טפור ןעמ DEN ,סָאד זיא ןָאזרעּפ ןעפ

 "םוינימירטאּפ רעזנוא רעסיוא ןעניל סָאװ ,ןעכַאז יד, :עזארפ

 ,ןעליוו ןוא טכאמ ס'האווצ-לעב םעד רעסיוא ןעגָאז וצ טינ טניימ

 טרָאס ןעלעיצעּפס םענעי רעסיוא רָאנ ‚233 תושר ןייז רעסיוא

 .םוטנעגייא טסייה DEN תושר

 -ַאב רע DEN ,זיא עירָאעט ס'לאסאל ןופ טקנוּפ Bann רעד

 וצ ןעבענעגרעביא טרעוװו השורי יד ןעמעוו ,דניירפ םעד טכארט

 רע .שרוי םעד סלא ,ןוקעּפַא ןעפור רימ ןעמעוו ןוא גנולייטראפ

 "רָאטּפמע עילימַאפ, םעד טפור ןיילַא סויאנ TS ,טרעכיזרַאפ

 עדנעפערטַאב יד ןענעייל גניטכיר לָאז ןעמ ןעוו רעבָא .שרוי
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 ;ףךילמע: ,שרעדנא סאווטע רָאג ךיז טמוקַאב ,סויאנ ייב עלעטש
 ןופ סױרַא ןענייז ןעמרָאפ-האווצ עגירעהירפ ייווצ יד טָא 8(,

 עבטמ , ךרוד עמרָאפ יד זיולב זיא טפארק ןיא ןעבילבעג .ךיורבעג

 יװ ,גנוטיידַאב רעדנא IS רָאנ יז טָאה טציא רעבָא INN ןוא

 .ה .ד -- "רָאטּפמע עילימַאפ , רעד טגעלפ רעהירפ םירָאװ ,לָאמַא
 לעב ןופ השורי יד ןעמהענרעביא טנעלפ רעכלעוו ,רעגינעי רעד

 ןוא ,שרוי ןופ ץַאלּפ םעד ןעטערטראפ "םויפיצנאמ , ךרוד האווצ

 סע 51 רע DEN ,ןעזייוונָא םהיא האווצ ?עב רעד טגעלפ רַאפרעד

 -ציא .טיוט ןייז ךָאנ ןענָאזרעּפ עטמיטשַאב וצ ןערעוו ןעבעגענ לָאז

 ,האווצ רעד טיול שרוי סלַא טמיטשַאב רענייא BIN ,רעבָא רעט

 ןופ זיולב ,רערעדנַא רעד DR ,תושורי יד ןיוש טלייטרַאפ רע ןוא
 ןעשירירוי ןעגיטייצראפ םעד ןופ גנומהאכָאנ ןיא IN עמרָאפ
 רעד טימ ןיולב ."רָאטּפמע עילימַאפ , ?עטיט םעד טגירק ,גהנמ

 רעד PS טכאמעג DEN לַאסַאל DEN ,תועט םענדָאמ םעד ןופ ףליה

 IS עלעטש יד ןעשטייטוצסיוא ןעגנולעג םהיא זיא ,גנוצעזרעביא

 .שרוי סלא ןעוועג טנעקרענא DIN "רָאטּפמע עילימַאפ,, רעד זַא
 -ימַאּפ , רעד זַא ,זײװַאב DON ןענעיד טינ ןעק עלעטש יד ביוא

 טקנוּפ ןענעק ,שרוי רעד ןעוועג ךיוא גנאפנא ןופ זיא "רָאטּפמע עיל

 -נייא השורי עגידרעטעּפש יד זייװַאב ַאזַא DON ןענעיד גינעוו ױזַא

 ןעבָאה שרוי רעד ןוא "רָאטּפמע עילימַאּפ , רעד ןעוו ,,ןעגנוטכיר

 יד ןעבָאה טייצ רעגידרעטעּפש רעד ןיא .דנַאנעבלַאז טריטסיזקע

 "רָאטּפמע עילימַאּפ , ןופ ןעוועג גיגנעהּפַא ןענייז סָאװ ,ןענָאזרעּפ

 -ּפא יד תעב ,האווצ רעד וצ תודע DON ןערעוו ןעפורעג טנעקעג טינ

 לַאסַאל DIN .תודע רַאפ רשכ ןעוועג ַאי ןענייז שרוי ןופ עגיגנעה

 רָאנ ןיא "רָאטּפמע עילימַאפ, רעד DEN טימרעד סע טרעלקרע

 רענידרעטעּפש רעד תעב ,שרוי רעכילקריוו רעד ןעוועג ןעטייצרַאפ

 ,"רענעקנַאשאב , רָאנ ן'תמא רעד ןיא ןעוועג גנאפנָא ןופ שרוי

 ןופ עגיבוטש יד ןוא .השורי רעד PR קלח ַא ךיוא טגירק רעכלעוו

 טנעקעג טינ ןעבָאה ,ןעטייווצ DIS ץַאזנעגעג ןיא ,שרוי ןעטשרע

 רעד DEN ,דנורג ןע'טושּפ םעד סיוא תודע סלא ןערעוװ ןעמונעג

 רעד ןוא ,םויפיצנאמ --- "ןינק, ןיא טנילײטַאב ךיז טָאה רעטשרע

 ךיז טָאה רעטעּפש ןעוו ,עקַאט רַאפרעד ןוא .טינ --- רערעדנא

 יר ןעבָאה ,האווצ ןופ עמרָאפ-םויפיצנאמ יד 177972 טלעטשעגּפָא
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 Ds טנעקענ טינ -- ןינקילעב --- "טנאפיצַאמ , ןופ עגיבוטש
 .תודע סלא ןעטערט

 -עטשרָאפ רעד AR ךיז טציטש ,סיוא טזייוו ,גנוניימ רעד ןיא
 טפראדעג ןעבָאה עינָאמערעצ-םויפיצנַאמ רעד ןיא תודע יד זַא ,גנול
 -רַאפ טינ ןעק DIR סָאד ןוא ,םיור DD קלָאפ סָאד ןעטערטרַאּפ
 ,ןענָאזרעּפ ךרוד דיחי ַא DD טייהנעגעלעגנא רעד ןיא ןייז ןעטָארט

DENןעניפעג ןוא דניזעג"זיוה ןייז וצ ןעננאלאב  prןייז רעטנוא  
 טגעלפ "רָאטּפמע עילימַאּפ , רעד ןעוו ,רעטעּפש YES ןוא .טכאמ
 -עננייא ךיוא ךיז טָאה ,ןענעוו עמרָאפ ןופ ןערעוו טמיטשַאב רָאנ
 תודע ןייק רָאט םהיא ןופ רעגיגנעהּפַא ןַא זַא ,גהנמ רעד ןעטלַאה
 .ןייז טינ

 -רַאפ רָאג :ןעווענ ױזַא זיא ךַאז יד ,רעטרעו ערעדנא טימ
 ןייז ןיא ןעמהענרעביא "רָאטּפמע עילימַאּפ, רעד טנעלפ ןעטייצ
 ןעשידירוי ןעטלעּפָאט א ךרוד האווצ-לעב ןופ ןעגעמרַאפ םעד תושר
 םעד טימ --- ןערעוו ןעפורעגקירוצ טינ דצ ןייא ךרוד ןעק DEN ,טקַא
 יד ןעשיווצ ןןענעמרַאפ םעד ןעלייטראּפ וצ קעווצ ןעכילקירדסיוא
 זיא רע .טגָאזענּפָא סָאד טָאה האווצ-לעב רעד ןעמעוו וצ ,עגינעי
 רעבָא ,ןעליוו סמענעברָאטשראפ ןופ רעליפרע רעד ןפוא ַאזַא ףיוא
 טָאה לַאסַאל יו ,ןיז םעד DR ,ןעליוו ןייז ןופ רעצעזטרָאּפ רעד םינ
 ןענע'שרי סָאד ?ייוו ,שרוי ןייק ןעוועג DU זיא רע .טגיימעג סע
 ףיוא ,טסייה DET --- האווצ א ףיוא רעדָא ,ךיז טציטש שרוי ןופ

IRטקא ןעגיטייזנייא , DENןערעוו ןעפורעגקירוצ רעביראד ןעק , 
 רעבָא .טקארטנָאק-ןעילימַאפ ַא ףיוא רעדָא ,ץעזעג ַא MIN רעדָא
 ףיוא טציטשעג טינ PR "רָאטּפמע עילימַאפ , םעד ןופ עיציזָאּפ יד
 טינ ךילדנעטשראפטסבלעז ,ןעטנעמַאדנופ יירד יד ME םענייא ןייק
 .ץעזעג ףיוא טינ ןוא האווצ ףיוא טינ :; ייווצ עטשרע יד ףיוא
 יּפ לע טנע'שרי DEN ,םענייא DD עיציזַאּפ ןיא טינ IN זיא רע
 וצ ןעמוקנָא טפראדעג ךָאנ טלָאװ רענייא אזא לייוו ,טקַארטנָאק
 וצ םוא טקארטנָאק ןופ גנוניטעטשַאב ַא ךָאנ טייקכלטנעפע רעד
 "רָאטּפמע עילימַאּפ , רעד .ןענעמרַאפ םעד ןעמהענרעביא ןענעק
 -ראפ ןופ רעציזאב רעד "םויפיצנאמ , ןופ טקא םעד ךרוד ןיוש טרעוו
 ןייק טינ ךיוא רע DR טצעלוצ .סעינָאמערעצ ערעטייוו ןהִא ןעגעַּמ
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 -םיוא 18 רָאנ טלעיּפש רע .טרָאװ DD ןיז םענרעדָאמ ןיא ןוקעּפא
 ,עלָאר-סמהַאנ

 "ימיור ןיא ןהעזרַאפ ן'לַאסַאל זיב ןעטסירוי יד ןעבָאה םוראוו

 טנערפ --- טקעדטנע םהיא ןיא טָאה רע סָאװ ,סָאד טקַא-השורי ןעש

 ןעשטייטסיוא םייב ןעטסירוי יד לייוו ; טרעפטנע רע ןוא ,לַאסַאל

 ןייז טקנוּפ-סננאגסיוא רעייז ראפ ןעמהענ טכער עשימיור סָאד

 ,ןענַאיניטסוי רעטנוא ןעסָאנעגסיױא ךיז טָאה סע יו ,עמרָאפ עטצעל

 טא .ןעלעווק-טכער עכילגנירּפשרוא יד וצ ךיז ןעדנעוו וצ טאטשנא

 ןעשימיור ןופ עטכישעג עגנירעהירפ יד טהעטשראפ לַאסַאל יװ

 ןעטייצראפ רָאנ יו ױזַא 2890 זנוא טלייט סויאנ :טכער-השורי

 ןעצנאנ ןייז ןעביײרשוצּפָא טייהיירפ יד טאהעג םיור PN רעדעי טָאה

 ךיז ןעבָאה ענעקנָאשַאב יד) ןעטאגעל רעדָא ,תונתמ DR ןעגעמרַאפ

 רהעמ טשינ שרוי םעד רַאפ גידנעזָאלרעביא ("ןערָאטַאנעל , ןעפורעג

 PS סאוו ,רעד זא ,ןעפערט BEN ץנאג טגעלפ ,לעטיט םעד יװ

 םעד ןופ ןענאזּפא ךיז טנעלפ ,שרוי םעד ראפ ןעראוועג טמיטשאב

 רעטייוו סויאנ טלהעצרעד — ?עביא םעד ןעפַאשוצּפָא DIN .דובכ

DR --183 םורַא) ץעזעג-סוירעּפ רעד ןערָאװעג ןעבענעגסיורַא  

 -סיוא IS ,ןעבירשעגרָאפ טָאה סָאװ ,(טרובעג סעמטסירק רַאפ רהָאי

 ןעקנָאשַאב טינ רָאטאגעל ןייק ןעק ,ןענָאזרעּפ עסיוועג גידנעמהענ
 ,(עמוס עדנעטיידַאבמוא ןַא) ססַא דנעזיוט יו רהעמ טימ ןערעוו

 עשימיור יד .קעווצ ןייז טכיירגרעד טינ טָאה ץעזעג רעד רעבָא

 רעייז טיוק סנענעמראפ ערעייז ןעלייטראפ PR ךָאנ ןענעלפ רעגריב

 זיא .ץעזענ ן'טימ ךיז גידנענעכער טינ ,שינעהעזנייא רענעגייא

 רעיינ א ןערָאװעג ןעבעגענניירא ןָאקָאװ ןופ גַאלשרָאפ םעד ףיוא

 ,טמיטשַאב טָאה סָאװ ,(םוטסירק רַאפ ?Ins 169 םורַא) ץעזענ

 רעד .שרי רעד m רהעמ ןענירק טינ רָאט רָאטַאנעל ןייק זַא

 "יווענ א שרוי םעד ןערעכיזראפ טלָאזעג סנעטסגינעוו טָאה ץעזענ

 ; ןעפלָאהעג טינ TUN טָאה סאד רעבא .השורי רעד ןופ קלח ןעס

Syטנעקעג ןעמ טָאה ןענָאזרעּפ ?הֶאצ עסיורג א גידנעקנעשַאב  

 ךיז לָאז םהיא IS ,עמוס עניטשינרָאנ א ןעזָאלרעביא שרוי םעד

 ןעלענימָאנ ןופ ןעטסַאל יד Pr ףיוא ןעמהענ וצ ןעניול טינ טושּפ

 םורַא) טצעלוצ םוראד זיא .גנונידירפַאב רעּפַאנק ַאזַא רַאפ שרוי

 סוידיצלאפ רעד ןערָאװעג ןעבעגעגסיווא (סוטסירק רַאפ רהֶאי 40
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 יירד יו רהעמ תונתמ PR ןעלייטראפ וצ טרהעוורַאפ סָאװ ,ץעזעג

 ןערעוו טריטנַארַאג לָאז שרוי םעד IR יוזא ,ןענעמראפ ןופ ?עטרעפ
 .ןעגעמראפ ןופ ?עטרעפ א תוחּפה 999

 -אטעמ עטלַא יד ,לַאסַאל .טניימ ,טייצ ןייז ןיא DEN ,סויַאנ

 -עג ןענַאטשראפ טינ רהעמ ןיוש זיא השורי ןעגעוו עירָאעט עשיזאפ

 טגלָאפעג ןעבָאה DEN ,ןעננורעסעבראפ יד DR ןהעזעגנ טָאה ,ןערָאװ

 RD יװ רהעמ טשינ ןעצעזעג יד ןיא רערעדנא רעד ךָאנ ענייא

 .ןעצעזעג DD עיצקַאער עטרעּפמולעגמוא יד ןעטכיררַאפ 38 ןעכוז

 ןעּפאכ סָאװ ,ןעצעזעג יירד יד ןענעיד ןע'לַאסַאל IND ,טרהעקראפ

 ַא ראפ סָאװ ,זייוװַאב ַא רַאפ ,רהָאי 150 ןופ עדָאירעּפ ַא םורַא

 -ענסיוא זיא טסייג ןעשימיור םעד ףמאק ןעגיקענטראה ,ןערעווש

 ןוא .ןעגנואיושנא עטספעיט ענעגייא ענייז ןעגענ ןערהיפ וצ ןעמוק

 שרוי ןעשיווצ טינ ןערָאװעג טרהיפעג PN המחלמ עכילרעניא יד טָא

 -השורי םעד ןעשיווצ-רָאנ ,טעטּפיוהאב טָאה ןעמ יװ ,רָאטַאנעל ןוא

 BI DR רָאטאגעל רעד .שרוי ןוא -- האווצ-לעב רעד ,רעבעג

 -געד שרוי רעד ןעקור סעמעוו ףיוא ,קאב-ןעדניז רעד m רהעמ

 טגָאז ,ןערעוו רָאלק ףראד סָאד .רעבעג-השורי םעד ּפעלק טננאל

 יד ןעכלעוו ןיא ,רדס םעד וצ ןעקוקוצ ךיז לָאז ןעמ ןעוו ,לאסַאל

 .ערעדנא יד ענייא ןעטיבענּפא ןעבָאה ןעצעזענ

 "אט ףלעווצ , יד ןופ ןעצעזעג יד ןענייז טקנוּפ-סגנַאגסיוא רעד

 רעד .רָאטַאנעל ן'ראפ ןעטסניטסנינ DS ןענייז עכלעוו ,"ןעלעב

 רעטסגיטסנינמוא רעד PR לָאמַא טימ םהיא טלעטש ץעזענ-סוירוּפ

 סרָאטאגעל םעד DDS. 1000 טימ קלח ןייז גידנעצענערגַאב ,ענַאל

 סָאװ ,ץעזעג-ןָאקָאװ םעד ךרוד טרעסעברַאפ קרַאטש טרעוו ענַאל

 םעד ןופ טפלעה ַא פרָאטַאגעל יד רַאפ ןעזָאלוצרעביא טביולרע

 סוידיצלאפ םעד ךרוד רהעמ RI ךיז טרעסעבראפ יז ןוא ,ןענעמרַאפ

 יירד סרָאטַאגעל יד רַאפ ןעבײרשּפָא געמ ןעמ ןעכלעוו טיול ,ץעזענ

 ןעמ ןעוו סָאװ ,ןעגנורעדנע הייר א -- ןענעמראפ ןופ ?עטרעפ
 ןופ ענַאל רעד ןיא ןעגנורעדנע גיטייצכיילנ יד טימ ייז טכיילנראפ

 "צעל PT ןערָאװענ טרעסעבראפ ךיוא ךָאד זיא ענאל ןייז) שרוי

 לָאז ןעמ ןעוו ,ךילדנעטשרַאפמוא ןעבילבעג ןעטלָאװ ,(ץעזענ ןעט

 יאגעל ןעשיווצ ןערָאװענ טרהיפענ זיא ףמאק רעד IS ,ןעמהעננָא

 .שרוי ןוא רָאט
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EDרעטקאראכ רעדנא ץנַאג ַא ףמאק רעד טגָארט ןעילַאסַאל . 
 "נוזעג DIN סערעטניא ןעכילנעזרעּפ ןעשיווצ ףמאק רעד DR סָאד

 "ילער רעדנעשרעה רעד ןוא טייז ןייא DD דנאטשראפ-ןעשנעמ ןעד

 גנַאל ױזַא .,טיוט ןוא ןעבעל ןעגעוו גנואיושנא רעשיזאפאטעמדזעיג

 ןיא טלעצרָאװעגניײיא ףעיט ךָאנ זיא טסייג-סקלָאפ רעשימיור רעד

 רעכילנעזרעּפ רעד ןעק ,סעקַאטַא ןופ טגידעשאבמוא DIN ןוא ןעבעל

 PR השורי ןיא עדארג לייוו ,ןעריטלָאװער טינ שרוי ןופ סערעטניא

 ןופ ּפיצנירּפ רעטסגילייה ןוא רעטסדנעדניב רעד טרעּפרעקרַאפ

 םעד ךרוד) עעדיא סטייקכילברעטשמוא ןייז --- טסייג ןעשימיור

 ,גנושטייטסיוא ס'לאסאל טיול ,רעמיור רעדנעבראטש רעד ?יוו שרוי

 ןעליוו ןייז ןופ גנוצעזטרָאפ יד ,טייקכילברעטשמוא ןייז ןעטּפױהַאב

 =ילבענ ןופ ןעבָאה האנה טינ םורַאד רָאט שרוי רעד ןוא ,טיוט ן'ךָאנ

 זיב ,טייצ ךס א ןהעגקעװַא טפראדעג DEN סע (ןענעמרַאפ םענעב

 DEN N רע זַא ,לעיּפיצנירּפ ןערעלקרע וצ טגאוועג טָאה שרוי רעד

 טינ ןוא ,סרָאטַאנעל יד וצ ןעטכילפ ץוח א ,ךיוא ךיז רַאפ ןעבָאה

 -טנע ַאזַא וצ .תונתמ ןופ רעלייטראפ רעלעמרָאפ רעד זיולב ןייז

 רעדנוזענ רעד לייוו ,ןעמוק טזומעג ףוס ?כ MD טָאה גנולקיוו

 רע ,נידנעטש ףיוא ןעביירטראפ טינ ךיז טזָאל דנאטשראפ-ןעשנעמ

 סָאװ ,ץעזענ-סוידיצילאּפ רעד .טכער ןייז וצ ןעמוק לָאמַא זומ

 ןעמ זַא ,טייטאב ,ןענעמראפ ןופ לעטרעפ ַא שרוי םעד טרעכיזרַאּפ

 -ןירּפ ןעטדערעגנייא םעד ןופ טייקשלאפ יד ןעהעזעגנייא ןיוש טָאה

„BINןעכלעוו ףיוא  DETזיא םעטסיס-השורי עצנַאג  DDביוהנָא  IS 

 םורַאד ךיז טביוה ץעזעג סוידיצילאּפ םעד טימ .,ןעווענ טציטשעג

 .טכער-השורי ןעשימיור ןעצנאג DD גנאגרעטנוא רערעכיז רעד ןָא

 -ימיור רעד BEN ,ץעזענ סוידיצילַאּפ ן'ךָאנ ,טציא וליפא ןוא

 םעד ןיא םישדק ישדק א ךיז רַאפ טיובענסיוא טסייג-סקלָאפ רעש

 -סוידיצילאּפ רעד .טכער-השורי ןופ שדקמה תיב ןע'בורח בלַאה

 ןוא ,טסוניוא רעזייק רעטנוא ןערָאװעג טרימַאלקָארּפ זיא ץעזענ

 רעד ןערָאװעג טכילטנעפערַאפ זיא רעזייק ןעבלעז םעד רעטנוא

 עיינ א ןעפַאשעג טָאה סָאװ ,"םוסימָאק-יעדיפ , ןענעו ץעזענ

 .רעבעגנ-השורי ןופ "טייקכילברעטשמוא , רעד רַאפ שינעטלעהַאב

 -טעגנָא ךיז ןעבָאה עכלעוו ,עגינעי יד זַא ,רָאפ טביירש ץעזעג רעד

 טפיינ-סקלָאפ םוצ טייהיירט רעניליוויירפ סיוא םישרוי ןייז וצ ןעמ
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DIRךיז טינ ןערָאט ןוא טינ ןענעק ,סעיצידַארט ענילייה ענייז  

 טָאה ץעזעג רעגירָאּפ רעד DEN ,ןעגנוצנערנַאב יד טימ ןעצונַאב

 ןעגנאלראפ טינ ןערָאט DIN ,רעבעג-השורי םעד ףיוא טגעלעגּפױרַא

 .ייז רַאפ טמיטשַאב ץעזעג-סוידיצילאּפ רעד DEN ,קלח-טרעפ םעד

 טרעמאלק ,ךָאנ ךיז טלַאה טסייג-סקלָאפ רעשימיור רעד ןפז 93

 "-השורי ןופ ןעליוו רעד זַא ,עיזוליא רעד IN תוחוכ עלַא טימ ךיז רע
 ןופ סנעליוו יד זַא ,רעמהענ-השורי ןיא טצעזעגטרָאפ טרעוו רעבעג

 IR ,עטכישעג יד לָאמ לעיפיוו DIN .ןעליוו ןייא PR עדייב ייז

 סלא גנואיושנא יד ןעלּפמעטש טינ לָאז גנולקיוונטע רהיא ןופ גנַאנ

 טשינ ןייז לָאז ,ןעטער וצ יז טסייג-סקלָאפ רעד ץלַא טכוז ,שלַאפ

 האווצ רעד ןיא SPS .רהיא ןופ ןעטַאש ןעסַאלב ַא WM רהעמ

 יד םירָאװ ,ןעזעוו םענענייא ןייז וצ קלָאפ עשימיור סָאד ךיז טקוב

 -טסבלעז ןעטסכעה םעד ןהעזענ האווצ רעד ןיא ןעבָאה רעמיור

 DSB א DEN PN ,ץלא ןוא ,טסייג-סקלָאפ רעייז ןופ קורדסיוא

 .ןָאיגילער ןוא טלוק וצ טרעהעג ,טסיינ ןעוויטקעלָאק ןייז טרעייפ

 טע'םתח/עג ןוא ןעבירשעגנ תואווצ ןעגעלפ עקַאט רַאֿפרעד ןוא

 -נעזעוונא רעד ןיא ןוא ןעגנולמאזראפ-סקלָאפ ףיוא (IN טינ ןערעוז

 -מ ַא ק ענעפורעג-יוזַא יד ןיא אקוד רָאנ ,רעטסירּפ ןופ טייה

 ןעפורראפ לעיצעּפס ןענעלפ סָאװ ןעגנולמאזראפ יד ,ס ע י צ

 רעד טגעלפ םעד ךרוד ןוא .ןעקעווצ עזעיגילער ןייר ראפ ןערעוו

 Is ןערעוו ,ןעבעל ןייז ייב ןעליוו רעטאווירּפ א ,רעמיור ןופ ןעליוו

 BD ןייז 8( ןעליוו רעכילטנעפע

 עגעבירשעג טינ (Way ץעזעג םעד ףיוא ךיז גידנעפוראב

 ןעזָאלרעביא טינ טגעלפ רעכלעוו ,רעמיור ַא ןעכלעוו טיול תואווצ

 וצ טכער עטקנערשַאבמוא סָאד טאהעג DET ,האווצ עלעמרָאּפ ןייק

 ןעמ טגָאז ,טלָאװעג IN) DEN רע סָאװ ןענעמראפ ןייז טימ ןָאט

‚DENרעבעג-השורי רעשימיור רעד זא  DRצעזעג א וצ ןעכילנעג - 

 ןיא .טגָאזעג קרַאטש גונעג טינ ְּךָאנ ןיא סָאד רעבָא .רעבענ

 רעד ןיא רָאנ טינ ,האווצ לעב רעד זַא גהנמ א ןעווענ זיא םיור

 ,חבצמ ןייז ףיוא טפירשפיוא רעלעיצעּפס ַא ךרוד ךיוא רָאנ ,האווצ

DENטנעלפ רע  DENטנעלפ ,ןעבעל םייב ךָאנ ןעלעטש ןעזָאל ךיז  

 רעדָא ןעגנידראפ .,ןעפיוקרַאפ רַאפ ףארטש-דלעג ַא ןעמיטשַאב

 טנעלפ רלעניףארטש DET ;ץַאלּפיהרובק ןייז ןע'נכשמ'ראפ
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 -סירּפ ןעיורפ-ננוי ןופ עסאק רעד PR רעדָא ןערעוו ןענָארטעגניײרא

 -ינער רעד DR רעדָא ,עסַאק ס'לודג ןהכ םעד ןיא רעדָא ,ןענירעט
 -ראפ ןיוש האווצ ?עב רעד טנעלפ טימרעד .רעמַאקיץַאש סגנור
 ףארטש טימ גנוהָארד עבלעזיד לָאמַא RI ןעלָאהרעדיװ וצ ןערָאּפש

PRַאזַא ןעמוקענ םהיא זיא ,ךיז טגערפ ,ןענַאו ןופ .האווצ רעד  
 ןעשימיור ןעגעוו גנוניימ רענעמונעגנָא רעד טיול ? טכאמ-ףָארטש
 ןעהָארד טגעמעג רָאנ ךָאד רעבעג-השורי רעד טָאה טכער-השורי
 םעד ףארטש טימ טהָארד רע TS ,רימ ןעהעז ָאד ןוא ,שרוי םעד

 .רעפיוקרַאפ םעד I ,טונ יוזא רעפיוק
  ONרעטקאראכ ןעניאייווצ א טגָארט "טכער-הרובק , סָאד --

 לעמרָאפ ןוא ךילרעסיוא  PNרעד ןיא רעבָא ,האווצ ןייק טינ סָאד
 טייקכילקריוו  DIN,האווצ א אי סע זיא ןיז ןעכילרעניא םעד טיול

 -רַאטש ןופ ןעליוו ןעטצעל ןופ קורדסיוא רעד ךָאד זיא סָאד םירָאװ

 רעכלעוו ,ןעדנעב  DENNןייז ןערעננעלראפ וצ ןפוא ַאזַא ףיא

 סָאװ ,ןעטסטלוב םא טזייוו סָאד ןוא .ץנעטסיזקע עכילנעזרעּפ

 ,האווצ יד ןעווענ זיא רעמיור םעד ראפ  DENןעניטסיינ א ראפ
 טאהעג טָאה יז טרעוו  IND.םהיא

 סָאװ ,טכער 8 רעמיור רעד טנירק טיוט ןופ טכיזעגנַא ןיא,

 ,סעטסעפ סאווטע סלא ,ןעליוו ןייז ןעטּפיוהאב טציא ףרַאד רע
 -רַאפ Tr ז ו ס רע ןוא .רעבענצעזעג ַא ןיא ךיז רע טלעדנאוו

PN TOTENףירנַאב ןייז טרעדָאפ סָאד לייוו ,רעבעגצעזעג ַא  

 םירָאװ ;סערעטניא ןייז טרעדָאּפ סָאד ,ןעבעל ןוא טיוט ןעגעוו
 ,סעטסעפ סָאװטע סלַא ,ןעליוו ןייז ןעטּפױהַאב טציא ףרַאד רע

 רעד ןעגעג ןהעטשַאב ןוא DVP א ןעבָאה ןעק סָאװ ,סעדנעביילב

 ןייז ןערעלקרע ףראד רע .ה .ד -- DIN רעכילרעסיוא רעצנאג
 סלא ןערעלקרע ךיוא ךיז ןעק ןוא ןומ רע .ץעזעג סלא ןעליוו

 עשידירוי ערעדנא עלא ןעלעטשנעגעקטנא ךיז ןוא רעבעגצעזעג

 ןעגעג לייוו ,ןעטעיבעג-טכער ערעייז ןיא ךיז ןעשימניירא ןוא םידיחי
 IND זיא סָאװ ,טסייג סקלָאפ םעד ןופ סערעטניא ןעשיטסאפ םעד

 רִאֹנ םידיחי עשידירוי ענירביא עלא ןענעק ,םהיא PN טרעּפרעק
 IB םעד ,םהיא ןענעג לייוו ; ןובשח ןיא ןערעוו ןעמונענ טינ

 דנַאב) ןענָאזרעּפ עטאווירּפ m רהעמ טשינ עלא ייז ןענייז ,ן ע ט

 183 = ןדפ ז 2
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 א -- האווצ עשימור יד ןעוועג גנאפנא ןופ זיא סָאד טָא

 -ענ רעצנאג רעד ךרוד ,םאזננאל רעבָא .טנעמוקָאד רעשיזיפאטעמ
 רעטייוו ץלא גנולקיווטנע יד טהעג ,טַאאטש ןעשימיור ןופ עטכיש

 ןופ רעצעזטרָאפ רעד ףירגַאב-השורי ןעשיזיפאטעמ םעד טָא ןופ

 -רַאפ ןופ שרוי ןע'טושּפ א ןיא ךיז טלעדנאהראפ ןעליוו סנעטיוט

 טרהיפעגנייא טרעוו ןענאיניטסוי רעטנוא ,טצעל וצ זיב --- ןענעמ

 יד ."איראטנעווניא איציפענעב בוס, — השורי DD םרָאפ עיינ א

 א וצ ,עטסיל-רָאטנעװניא רעכאפנייא IS וצ ּפָארא טרעדינ האווצ

 IB שרוי רעד .טַײקשיטַאבעלַאב רענעבילבעג רעד ןופ ןובשח

 םהיא רַאפ DR ןענעמראפ ןופ ןעמהענרעביא סָאד IS ,טרימַאלק

 .רעבעג-השורי םוצ תוכייש עניצנייא ןוא ןייא ןייז ,רֵּקיע רעד

WINא טכאמעג טרעוו טימרעד  MIDךאפ ענירעהירפ עלַא וצ - 
 BEN ןערעװ ןעטייקכילמיטנעגייא סקלָאפ עלַא :ןעסינטלעה

 .ןעבירעג

 רעד ,טביילבראפ רעטקאראכ רעֶַאנָאיצַאנ רעשימיור רעד

 .(= ןעשָאלראפ טרעוו DD סקלָאפ רעשימיור

 סָאד IS ,ןהעזענ ןעבָאה ריס .עירָאעט ס'לַאסַאל ןיא סָאד

 ,סענוקעּפַא ןופ טסואוועג טינ גנאפנא ןופ DET טכער עשימיור

 רעד MD גנורהיפסיוא רעד ראפ ךילטרָאוװטנאראפ ןייז ןעלָאז סָאװ

 ךיז טָאה עיצוטיטסניא ַאזַא ןיא ףרַאדַאב רעד רעבָא ..האווצ

 -וצכָאנ ןערָאװעג טכאמעג ןענייז ןעכוזראפ ןוא ,טלהיפעג גנאל ןיוש

 וצ ןעוועג ךילנעמ DR ױזַא .ןעגעוומוא ףיוא ףרַאדַאב םעד ןעמוק

 םהיא ייב גידנעמהענקעווא ,ןוקעּפַא IS רַאפ NEU שרוי םעד ןעכַאמ

 -בילפ DIS ןעטסַאל רָאנ םהיא ףיוא גידנעגיילפיורַא ןוא השורי יד

 ןייז ןעלייטראפ וצ טכער ַא טאהעג טָאה האווצ לעב רעד .ןעט

 ןופ ןעצעזעג יד זיב -- תונתמ-ןעטַאגעל ןיא ןעגעמרַאפ ןעצנַאג

 -ַאב טכער עגיזָאד DET ןעבָאה סוידיצילַאּפ DIN ןָאקָאוו ,סוירעּפ

 -סוידיצילאּפ DIE טכארבעג ןעבָאה סָאװ ,ןעכַאזרוא יד .טקנערש

 ,רעטקארַאכ ןעשיטילָאּפ-לעיצנַאניפ א DD ןעוועגנ ןענייז ,ץעזענ

 IN .טמא-ןרעייטש ןופ ןעסערעטניא יד טרעדָאפעג ןעבָאה סָאד

 ‚21 ,14 ,"טכער ענעבראוורע ןופ םעטסיס סָאד , סרעדנוזאב רהעז (*
72‚ 161‚ 283‚ 486. 
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 א ןערָאװעג טגנעלענפיורַא זיא טאריוומואירט ןעטייווצ םעד רעט

 המחלמ רעד ןופ ןעטסָאק יד ןעקעד וצ םוא ,תואווצ ףיוא רעייטש

 וצ ןעוועגנ גיטיונ םוראד PN סע ןוא ,סויעּפמָאּפ סוטסקעס ןעגעג

 עכילצעזעג יד לייוו ,האווצ רעד DE גנורהיפסיוא יד ןערעכיזרַאפ

 ,סענוקעּפַא m רהעמ טינ ןעוועג שיטקַאפ ןענייז עכלעוו ,םישרוי

 ןעבָאה DR ,השורי רעד ןופ ךיז ןעגָאזוצּפָא ןעגיוצעגרָאפ DON ןעבָאה

 .האווצ-לעב ןופ ןעגנונדרָארַאפ יד טכאמעג טשינרָאג וצ טימרעד

 האווצ ןייק רָאנ טלָאװ סע m ןעלדנַאה ןעמ טגעלפ לַאפ ַאזַא ןיא

 ןענייז סע ןעמעוו רַאּפ ,ןערָאטַאנעל יד ןוא ,ןעוועגנ ןעבירשעג טינ

 -ענ יד .ןעמוקַאב טשינרָאנ ןענעלפ ,םיקלח ןעוועג ןעבירשעגּפָא

 ןעלעטשוצנעדירפוצ ןעמונעגרעטנוא Tr םוראד טָאה גנובעגצעז

 ַא שרוי םעד IND גידנעריװַאק ,םידדצ עטריסערעטניארַאפ עלַא

 ןיוש םעד ךרוד זיא האווצ-לעב רעד .השורי רעד ןופ קלח-טרעפ

 ןייז טיול ןעגעמראפ ןייז טימ ןעלדנאה וצ ןעווענ יירפ רענינעוו

 יר ןעוועג טריטנַארַאנ םעד ךרוד DR גיטייצכיילנ רעבָא ,זירּפאק

 -ענ טציא ןעבָאה ןערָאטַאנעל יד .האווצ רעד ןופ נגורהיפסיוא

 ערעייז טלהָאצעגסיוא ןעמוקַאב ןעלעוו ייז זַא ,ןייז רעכיז טנעק

 .(* םיקלח

TONםעטסיס ןייז טכילטנעפערַאפ טָאה לַאסַאל 1 םעדכָאנ  

 ננירעהיא ןעטָארטעגסיורא םהיא ןענענ זיא ,טכער ענעברָא;וורע ןופ

 -עג ןופ ןעמָאנ ןיא רָאנ ,ןעטקַאפ עכילטפאשנעסיוו טימ יוזא טינ ---

 ס'לַאסַאל ןעגעג טריטסעטָארּפ רע טָאה דנאטשראפ-ןעשנעמ ןעדנוז
 ךיז טלעציו רע .טכער ןעשימיור ןופ גנולדנַאהַאב רעגיד'לוּפלּפ

 רעד ןיא רעמיור יד ייב זַא ,ץַאזדנורג ס'לַאסַאל רעביא סרעדנוזאב
 ןענעו טלעדנאהעג טינ ןפוא םושב ךיז DET השורי ןופ עגַארפ

 רע טהיצ עירָאעט ס'לַאסַאל ןופ ,רעטיג עלעירעטַאמ ןעבעגרעביא

 -רַאפ יד זיא טכער השורי עשימיור סָאד זַא ,סולש ןעשימָאק םעד

 .עיצקַארטסבַא רעטסנייר רעד ןופ ,קנאדעג ןעליוה ןופ גנורעּפרעק

 DEN ,טינ טמיטשַאב ןוא טמיטשַאב טכער עניזָאד סָאד DEN ,ץלַא

 — ךיז ןיא ןייא טינ טסילש סע סָאװ ןֹוא ךיז ןיא ןייא טסילש סע
= 

 ןיא ןוקיפא רענועדָאמ ןופ רעפיולראפ 97, :שטייד ןאמרעה (+

 .17 -- 8 .ז "טכער ןעשיטיור
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 טמוק סע ,ןיילַא הריקח ךרוד זיולב ןערהיפסיורַא ךיז טזָאל ץלַא
 זנוא וצ ןעננאגרעד טינ טרָאװ ןייא ןייק טלָאװ סע {עוו זא ,סיוא
 סָאד ןופ טנעקעג סע לַאסַאל טלָאװ ,טכער-השורי ןעשימיור ןעגעוו

 .סױרַא ּפָאק ןופ ןעקעדטנע יינ

 רעדנעגלָאפ רעד טימ עירָאעט ס'לַאסַאל טרירטסוליא רע ןוא
 DEN ,גניליוצ ַא ןופ םענייא ןעוו ; עידָארַאּפ רעשיטסירָאמוה
 רעטייוצ רעד ןוא ,טבראטש ,טסורב ס'עמַאמ רעד 85 ןעניוז
 ,תואווצ ענעבירשעג טינ ןופ ץעזענ םעד טיול ןעטשרע םעד ט'ןשרי
 -דנַאטש ןעגיד'הריקח-לוּפלּפ ןופ שינעהעשעג עניזָאד יד ןעמ ףרַאד
 טצכעל DEN ,"רעבעג-השורי, רעד : ױזַא ןעהעטשרָאּפ ךיז טקנוּפ

 "יוו ןעמוטש א IT ,רעדורב ןייז טגניווצ טייקכילרבעטשמוא ךָאנ
 ןוא ,"ןעליוו ןייז ןופ ץנעטסיזקע יד ןעצעזוצטרָאּפ, — ,טקא סנעק
 ןעמוקעגייב ןפוא אזַא ףיוא טָאה רעבעג-השורי רעדו יוװ םעדכָאנ
 ,תוחוכ ענענייא טימ ןעצנאג DR טינ שטָאב ,"טייקבילברעטש , ןייז

 ַא רע טפרַאװ ,"ןעליוו םעניימעגלַא, םעד ףליה וצ גידנעפור רָאנ

 ןעבענ טגיל סָאװ ,?רעדורב םעד ףיוא טייקראבקנאד ?ופ קילב

 ןעצעז:צשוָאפ ןעגיליוואוצנייא ןעוועג DI ױזַא זיא רעכלעוו ,םהיא
 ןוא ףָאלש ןעגיבייא ןייז ןייא גיהור ךיז טפָאלש רע DIN ןעליוו ןייז

 ןופ ןיזַא ךיז רע טרעטייוורעד גנורעטכיילרעד DD ץפיז ַא טיט

 ELEND TR ,ףָאטשרוא-טלעוו רעד ןיא — ןעמוקעג זיא רע ןענַאװ

 (=* ביוטש ןעש

N) DINעזעיגילער-שיזיפאטעמ יד ןעדנירגַאב וצ רעפעיט  
 טָאה סע ,גנוניימ ס'לַאסַאל טיול ,רעכלעוו ףיוא ,גנואיושנאדדנורג

 ךיז רע טמהענ ,טכער-השורי עשימיור עצנַאנ סָאד טציטשעג ךיז
 -דנורג רעגיזָאד רעד ןופ גנוהעטשטנע יד גָאלָאליֿפ סלַא ןערידוטש

 סלא טריסעיעטניאראפ רעהירפ DIN טָאה DEN ,גנואי:שנא

 קלָאפ ןופ ןעטייצ עשירָאטסיה-רָאּפ יד וצ קירוצ טהעג רע .טפידוי
 טינ שרעדנַא ןעק לַאוװקרוא יד ןוא .לַאװקרוא רהיא ןעקעדטנע וצ

 רעד קלאפ ןעדעי רַאפ ךָאד PN עכלעוו ,ןָאינילער יד יי ןייז

 82 טייז "ץנעדורּפסירוי רעד ןיא טסנרע ןוא סאּפש, גנינרהיא )*

 247 III‚ ןוא ‚533, Ni ןעשימיור ןופ טסייג, ןייז ךיוא ךיילגראפ

Zr Yen 295 118 
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 יד טניפענ רע ןוא .,ןעגנורעניארע עטסעהירפ עניייז DD רעבעלּפַא

DENNעבנא רעניטייצראפ רעד ןיא גנואיושנא רעד ןופ ןעלצרָאװ - 
 -סייג יד) סענַאמ רעטנוא .,"סערַאל רעדָא סענַאמ, יד DB גנוט
 יד טינ ןענאטשראפ רעמיור רעד טָאה (ענעברָאטשעג ןופ רעט

 רָאנ ,ןעדנואוושראפ ןענייז ןוא טבעלעג לָאמַא ןעבָאה סָאװ ,עטיוט

 םעד טימ ןיז ן'טיול טענדאווראפ PN "סענַאמ, .ענעבילבעג יד

 ,ןעמוקרָאפ גָאלָאליפ א YES געמ ,ןעביילב) "ערענַאמ, טרָאװ

ISטרָאװ עטשרע סָאד  DI PNןופ ןעגױצעגּפָא גיטכיר  NS 
 סָאד ןעטייצראפ ןעמ טגעלפ ױזַא TS ,זיא טקאפ רעד רעבָא ,ןעט

 .(ןעהיצּפִא טרָאװ
 — ןעוװעג ןענייז ייז סָאװ ,סָאד ןעביילב ןוא ןענייז סענַאמ

 ,ףירגַאב ןעשימיור םעד טיול ,ךילנלֶאפ --- ,ןעטקעיבוס עניטפייג

 ,ןעכַאז יד -- ןעטקעיבָא ערעייז DEN ,ןעליו טימ ןעטקעיבופ

DENךיז ןעניפעג --- ןעליוו ייז  PNטלעוו רעכילרעסיוא רעד . 

 -ררבראפ טינ רעמיור יד ןעגעלפ ,טייצ רעטלַא רָאנ רעד ןיא

 MEN יד ןיא ןעבָארגַאב ייז ןעגעלפ ייז רָאנ ,עטיוט ערעייז ןענ

 ןעליוו רעייז טָאה ןעבעל רעייז ייב ואוו ,ץַאלּפ םעד ףיוא ,ןעגנוג

 וצ גהנמ א ןערָאװעג זיא סע יװ םעדכַאנ וליפַא ןוא ,טשרעהעגנ

 -ןיוה יד ,ם ו י ר ַא ר א ? רעד טָאה ,עטיוט יד ןענערברַאפ

 יר ןופ טרָאדהָאװ םעד רַאפ טנעכערעג ְךָאנ .POS ךיז ,עלעּפַאק

 ,רעטסיינ
 ןיא ןערָאװעג טלעדנאווראפ סערַאל יד ןענייז ןפוא ַאזַא ףיוא

 ןמז ?כ ןוא min‚ סָאד ןעמרישַאב ןוא ןעמיה עכלעוו ,רעטעגיץוש

 -ַאפ ייז ןענייז ,זיוה סָאד טנהָאװַאב עילימַאפ עבלעזיד ןוא ענייא
 טינ ,זיוה םעד טימ ןעדנובראפ ןענייז ייז רעבָא ,רעטענןעילימ

 ןופ רעטעג יד רָאנ ,תובא יד טינ ןענייז ייז ;עילימַאפ רעד טימ

 יז ןעוו ,עילימַאּפ יד ןופ ץיזַאב ןיא טינ ןעביילב ייז ןוא ,ץאלּפ

 .עגיטכעמ ,רעבַאהטכאמ ןענייז סערַאל יד .רעבירַא ךיז טביילק

 DEN ,טאג-זיוה DIS טינ רעבָא ,ץַאלּפ םעד טצישַאב רַאל רעד
 סָאד טצישַאב רע ,טײקשיטַאבעלַאב-ןעילימאפ רעד וצ טרעהעג

 IN" זיא סָאװ ,טעיבעג א ,תושר ןייז ןיא זיא זיוה סָאד N ,זיוה

 םוצ גנוהיצַאב Pr ןעק ראפרעד .טכַאמ ןייז וצ .ןעפרָאוװרעט

 לַײװ ;עכילדניירפ סרעדנוזַאב ןייק ןייז טינ תיבה ?עב םעיינ
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 -וצרעביא םוא .,טעיבעג-טכַאמ ןייז PR ןיירא ךיז טסייר רענעי
 ןיא ןעטייצראפ ןעמ טנעלפ ,אנאמ ןיטעג יד DIN רַאל םעד ןעטענ

 טנעלפ תיבה-לעב רעיינ רעד ; תונברק עכילשנעמ ןעגניירב םיור
 ענירביא ןייז ןעטיהרַאפ וצ DIN ,דניק ןעגייא ןייז ןעטיוט חבזמ םייּב

 יד םיור ןיא ןענייז עגינעק יד רעטנוא ןיוש .זייב ןופ עילימַאּפ

 "יוקראפ גינעק .ןערָאװעג ןעטָאברַאפ תונברק-זיילסיוא עגיזָאד

 -ַאטשעג DIN ,רעקסורטע יד ןופ גנילמַאטשּפָא DIS רעכלעוו ,סוינ

 גהנמ םעד טָאה ,ןָאינילער רעטלַא רעד וצ ןעטסטנעהענ DS ןענ

 ןוא ,ּפָא רעדיוו DIN טפאש סוטורב סוינוי .טרהיפעגנייא רעדיוז

 םעד) לוקַארֶא םעד ןעלעטשוצנעדירפוצ DIN IS ,ייברעד טלהעּפַאב
 .ןהָאמ ןוא סעלעביצ DD ךעלּפעק יד ןערעּפּפָא םהיא ןעמ לָאז ,(ץענ

 ןעטלַא םעד ןעכָארכעג טָאה קילבוּפער יד ,רעטרעוו ערעדנא טימ

 עשיקנאלעפ יד ןופ טמאטשעג (IR טָאה סָאװ ,גהנמ ןעשירַאברַאב

 רעניואוואב עטשרע יד -- רעקנאלעפ יד ןופ טסיינ רעד ,ןעטייצ

 םעד וצ ץאלּפ םעד BEN טערט — דנאלנעכירג ןוא ןעילַאטיא ןופ

 .טסייג ןעשימיור

 ןָאיגילער יד .טכער זיא --- ןָאיגילער ע'תמא ס'רעמיור םעד

 -סננאגסיוא רעכילטכישעגרָאפ רעד ןעוועג רָאנ םהיא רַאּפ זיא אפוג

 DEN ,רַאּפרעד רָאנ סע זיא BR רהיא טיה רע ןעוו DNS ,טקנוּפ

 רעד ךָאד יז זיא ,טסיינ ןייז וצ ןוא םהיא וצ דמערפ PN יז שטָאּכ

 קערש םהיא PN סױרַא DEN יז ןוא טסייג-סקלָאפ ןייז MD דוסי

 יד ןיילא ןעװַארּפ רעקלעפ ערעדנא עלַא תעב .טכרופרהע ןוא

 וצ ןָאט סע רעמיור יד ןעיירט ןָאיגילער רעייז ןופ סעינָאמערעצ

 סָאד זיא סָאד ?ייוו ,ראפרעד אקוד ,רעקסירטסע יד ,קלָאפ דמערּפ א

 יד ןעכלעוו ןופ ,םאטש-רוא רעד — גנומַאטשּפָא רעייז ןופ קָלָאּפ

 -- ?סעציּפסיראה,, יד ןעוועג ןענייז סָאד .סױרַא ןעמוק רעמיור

 עכלעוו ,רעקסירטע יד ןופ ןעמאטש DEN ,רעשטייט - תונברּק יד

 ןברק ןוא הרּפכ א ראפ ,סויצרוק ןופ טוט םעד טרעדָאפעג |עבָאה

 יד -- ןערוגיוא יד ןופ טסנוק יד ךיוא .?סענַאמ , יד וצ תאטח

 .טסנוק עשיקסירטע ןַא ןעווענ DIN רעפערט-רעטסעירּפ

 ןוא רַאל ןעשיווצ ,ןענידעּבעל ןוא ןעטיוט ןעשיווצ םולש רעד
 ,טגניירב רעשימיור רעד ןעכלעוו וצ ,רעמיטנעגייא םעיינ םעד
 טניפעג ,ןעגניירב טלָאזענ טָאה רָאנ ,טינ טנניירב ךילטנענייא רעדָא
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 טיול ,שרוי רעד .טכער ןיא רָאנ ,ןָאינילער ןיא טינ קורדסיוא ןייז

 -עזטרָאפ רעד זיא רע .םולש רעטרעּפרעקראפ דעד זיא האווצ רעד
 רעמהענרעביא רעד ,ןנעטסיזקע סמענעכנרַאטשראפ םעד DD רעצ

 -טיונ רעכילרעניא רערעפעיט א ךָאנ טימ רעבָא .ןעליוו ןייז ןופ
 ךורּפשרעדיװ םעד ןעלניּפשּפָא טכער סָאד ךיוא זומ טייקגידנעוו

 עטייוו ערעייז סָאװ ,ןעגידעבעל ןוא ןעטיוט ןעשיווצ טיירטש ןוא

 טגנירּפש םולש םעד ןופ ,ןָאינילער רעד PN SI ןעגיל ןעכַאזרוא

 םעד DIS ,רטל ןעשיווצ טפַאשדנייפ עטלַא יד יינ סָאד ןופ סיורא

 א DD םרָאפ רעד ןיא --- רענלָאפכאנ ןייז ןוא ,ןעליוו ןעדנעביולג

 טגנידַאבמוא טָאה וצרעד .שרוי ןוא רעבעג-השורי ןעשיווצ ךוסכס

 -ירפ טָאה רעכלעוו ,טסיינ סקלָאפ רעבלעזרעד ?ייוו ,ןעמוק טזומעג

 IT טקריוװעג ,גנולקיווטנע DD עפוטש רערעגירדינ א ףיוא ,רעה

 ,עפוטש רערעכעה 8 וצ ןעביוהרעד ,טציא טקריוװ ,ןָאיגילער רעד
 -נאג יד טגירק ןעסינטלעהראפ עיינ יד ןופ טכיל ןיא .טכער ךרוד

 ַא ,ןיז ןערעטיירב ןוא ןערעפעיט א גנולקיווטנע עגירעהירפ עצ

 .םהענראפ ןעזעידנארג

 רָאלק גידנעטשלאפ זנוא טרעוו טכער ןופ טעיבעג ן'םיוא טשרע
 טָאה קלָאפ סעדעי .טסיינ ןעשימיור ןופ גנולקיווטנע ןופ גנאג רעד

 8 ןעזומ רעקלעפ עלַא לייוו ;טכעד ןופ םרָאּפ עלעיצעּפס ןייז

 רעבָא .ןעפירנַאב עשילארָאמ ערעייז קיטקארּפ רעד ןיא ןעדנעוו

 -קריווראפ וצ ןעכוז ייז ;שרעדנַא ץנַאנ סע זיא רעמיור יד טימ

 ןופ טייקכילדנעמוא רעד ןופ עעדיא יד קיטקארּפ רעד ןיא ןעכיל
 ןוא .טכער ןופ עעדיא-דנורג יד PN סָאד סָאװ ,ןעליוו ןעכילנעזרעּפ

 עלא יו ,טכער ןעלעיצעּפס ןייק טינ רעמיור יד ןעציזַאב רַאפרעד

 רע'תמא רעד םורַאד זיא טכער סָאד ןוא .,?לכב טכער רָאנ ,רעקלעפ

 ,םצע רעייז ןופ קורדסיוא
 -וקענרָאפ זיא ,רעמיור יד ייב טכער BO DEN ,סעכילנהע

 ןעמַאטש DEN ,רעקלעפ ייווצ יד --- ןעכירנ יד ייב טסנוק טימ ןעמ

 -רוא ןעשינזאלעפ םעד ןופ גנאנרעביא םעד טימ ,ןעגזאלעפ יד ןופ

 -רעביא "ךיא , רעכילדנעמוא רעד זיא ,רעמיור ןוא ןעכירג וצ קלאפ

 רעד וצ תובהלתה רעזעינילער רעשיטסַאטנַאפ רעד DD ןעגנאגעג

 רערעכעה רעד וצ ןוא ןעכירג יד ייב טסנוק ןופ םרָאפ רערעכעה
 ךָאד טביילב ןָאיגילער יד רעבָא ,רעמיור יד ייב טכער MB םרָאּפ
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 סלא -- ןעמרָאפ עניטסיינ ערעכעה עדייב יד רעטניה ןעקעטש

 יאפאטעמדזעינילער רעד סלַא DIN ,ןעכירג יד ייב טסנוק ןופ ףָאטש

 .רעמיור יד ייב טכער ןופ דוסי רעשיו

 לָאליפ-שיטעֶאּפ ןעזעידנַארנ םעד טָא ןופ טקנוּפ רעכַאװש רעד

 ןעעדיא-טכער יד 18 -- טכער ןעשימיור ףיוא שוריּפ ןעשיּפָאז

 ךיילנראפ רעד זיא --- ןעגנולעטשרָאפ עזעינילער יד ןופ ןעמַאטש

 םעד ןוא ,טייז ןייא DD תיבה-?עב םעיינ HN טָאגיזיױה ןעשיווצ

 ,ננורהיפסיוא רעד טימ ,רערעדנַא רעד ןופ שרוי ןוא רעבענ-השורי

ISרהעמ א ייב .ןעטשרע םעד ןופ עיּפָאק א זיא עטייווצ סָאד  

 WEN רימ ןענעק גנוכוזרעטנוא רעשיטירק ןוא רעמאזקרעמנפיוא

 תוכייש רעניטייזנעגעג ַא ןעגעוו רעבָא ,טייקכילנהע IS ןעניפענ

 טָאה DRITT רעשימיור רעד ןעוו .ןייז טינ דייר ןייק ָאד ןעּק
 -רָאנ ןופרעד ךיז ?DIN ,תונברק עכילשנעמ טרעדָאפעג ןעטייצרַאפ

 טרעדָאפעג ןעבָאה רעטעג עניטייצראפ עלַא ?לייוו ,ןעגנירד טשינ

 ןעמ ,גנוניישרע עטיירּפשראפ-ןיימעגלַא וצ א DIN סע  .עבלעזסָאד

 ס'לאסאל טיול סָאװ ,המחלמ יד טימרעד ןערעלקרע ןענעק לָאז

 -וקעגרָאפ עטכישעג רעשימור רעד ןופ ןעיגַאב םייב PN עירָאעט

 .שרוי ןוא רעבעג-השורי ןעשיווצ ןעמ

 םצע םעד רעביא גנוכוזרעטנוא רעכיירטסייג רעד טָא ךָאנ

 "השורי ןעשינַאמרעג DIS לַאסַאל טמוק ,טבער-השורי ןעשימיור ןופ

 ,קרעוו ןייז ןופ טקנוּפ-טּפיוה םעד רע טכיירגרעד ָאד ןוא ,טכער

 -עזסיוא עטכארבעג-ןעביוא יד DD ןעטילעג טינ רָאה ַא טָאה סָאװ

 טָאה רע סָאװ ,טרָאװ IN ןייק טינ TS ,טניפעג לַאסַאל .ןעגנוצ

 -דנורג םעד וצ טסַאּפ טכער-השורי ןעשימיור םעד ןעגעוו טגָאזענ

 .ןעמַאטש-רעקלעפ עשינַאמרעג יד ןופ .טכער-השורי םענעדישרַאפ

 טהעג השורי יד ;ןיא ןעטצעל ןופ ?לכ רעלַאטנעמַאדנופ רעד

 יד תעב .רעבעניהשורי ןופ טיוט ן'ךָאנ ךיילג שרוי םוצ רעביא

 "אב רָאנ ייז ןענייז ,עטכישעג רעד PN סיו וַא ןעטערט ןענַאמרענ

 א DNS סע ןוא .השורי ןופ עמרָאפ רעזָאל-האווצ רעד טימ טנאק

 ,םיור ןיא עמרָאפ רעגיזָאד רעד ןעשיווצ דעישרעטנוא רעגידלאוועג

 ןעוו ,לארטיינ א ןוא ,לעטימ-ספליה סלא טנעידעג רָאנ טָאה יז סָאװ

 ןעקירדוצסיוא ךילטפירש ןעזיװַאב טינ טָאה רענעברָאטשראפ רעד

 Bow יד ייב עמרָאפ-השורי רעבלעזרעד ןיא ,ןעליוו ןעטצעל ןייז
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 IRB ןיא טָאה עכלעוו ,עניצנייא יד ןעוועג זיא יז ןעמעוו ייב ,ןענ

 "רעג יד .רעבענ-השורי ןופ ןירּפַאק ןעדעי ןעסָאלשעגסיױא סיוא

 IND טנעידראפ האווצ רענעבירשעג א INN סמרָאפ-השורי עשינַאמ

 ןוא תמא טכער-ןעילימַאפ .טכער-ןעילימַאפ ןעמאנ םעד גידנעטש

 םעד ןעמ טָאה ,גנוגיטכערַאב םוש ןהֶא ,טסיזמוא ץנאג DIN ,טכע

 ןיולב םירָאװ .טכער ןעשימיור םוצ ןץ"בירשעגוצ ןעמַאנ ןעבלעז

 -עג ,טייהנייא עשילארָאמ א עילימאפ טניימ ןענאמרעג יד ייב

 רערילנטימ עֶלַא טכאמ סָאװ ,טפאשדנאווראפ-טולב ףיוא טציטש

 ןעדער טלָאװעג ןעטלָאװ רימ ןעוו .סנייא רַאפ עילימַאפ רעד ןופ

 IS ,ןענָאז טנעקעג רימ ןעטלָאװ ,ןעצַאזנעגעג עדנעכיילגראפ טימ

 יו ,ןעשינַאמרעג DIS ךיז טלַאהרַאפ טכער-השורי עשימיור סָאד

 זיא שרוי ןוא רעבעג-השורי ןעשיווצ תודחא יד .עבעיל וצ ןעליוו

NTינַאמרעג םעד טיול ,םוטנענייא .טולב ןופ תודחא יד טקעריד  

 רעד .םוטנעגייא-ןעילימאפ סעכילטפאשניימעג זיא ,ףירגַאב ןעש

 ,רהעמ טשינ ;ןערָאבעג טרעװ רע יװ ךיילג ןיוש ט'ןשרי שרוי

TS) DENןעןשרי סָאד טמהענ רעבעג-השורי ןופ טיוט  ISא  

 העד סרעבעג-השורי םעד זיא ראפרעד .עמרָאֿפ עשיטקארּפ

 -ייוו רַאפרעד ןוא .טקנערשַאב ןעבעל ןייז ייב ןעגעמרַאפ ן'רעביא

 .האווצ א ןופ רעקלעפ עשינַאמרעג יד טינ ןעס

 ,רעמיור יד BD גנורהירַאב PR ןעמוק ןענַאמרעג יד ןעוו

 -יוא ןייר רָאנ רעבָא ,תואווצ ןופ גהמ םעד רעביא וליפַא ייז ןעמהענ

 "יידאב רעכילרעניא רהיא IND סינדנעטשראפ םוש INS ,ךילרעס

 טנייש יז DEN ,סָאד האווצ רעשימיור רעד ןיא ןעהעז ייז .,גנוט

 יד -- ןעטאטלוזער עלעירעטַאמ ערהיא -- ךילרעסיוא ןייז וצ

 PINS םעד רַאפ ןוא ןיז םעד ןיא .ןענעמרַאפ ןופ גנולייטראפ

 רעייז וצ קראטש טדער DET ?ייוו ,האווצ רעד טימ ךיז ייז ןעצונַאב

 MS ןעהעטשרַאפ ייז רעבָא ,טייהיירפ רעלעודיווידניא ןופ ?היפעג

 IND סָאד ייז ןעטלַאה טייצ עגנאל ַא רַאפ זַא ,ןיימ רהיא גינעוו

 "נעשרַאפ יו ,עבלעזסָאד רַאפ האווצ א טיול ןענעמראפ ןופ ןעלייט

 -דנאטש םעד DB גידנעהעגסיורא ,עגידעבעל ןעשיווצ תונתמ ןעק

 ןעגעמראפ ןייז ענונב רעבעג-השורי ןופ גנולדנאה עדעי IS ,טקנוּפ

 סָאד .ןעברָאטשעג זיא רע יו ךינ ױזַא ךילנעממוא ךָאד טרעוו

 זיא תועט םעד ןיא ; רעשינָאל טסכעה ַא רעבָא ,תועט רעייז זיא
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 םעד לָאז ןעמ ןעוו יו --- NEN תמא PR ?עיפיוו ,תמא רהעמ ָאד
 רעד ןופ ןיז ן'תמא םעד ןעלעטשפיוא קירוצ ןוא ןעטכירראפ תועט

 האווצ רעשימיור

 -ימיור רעד ןופ רעטקאראכ רעשידירוי רעד ןעוו ,ךילקריוו ןוא

 ןעשטייד ןיא ןערָאװעג טלעטשענפיוא רעטעּפש זיא האווצ רעש

 -ירנַאב-דנורג יד ןופ ןעוועג ןעפורעגסיורַא יװ יז זיא ,טכער-השורי

 -ענ רעהירפ טָאה יז ןעכלעוו ןיא ,ןעדָאב ןעניטסיינ םעד ןופ ,ןעפ

 ,טייקכילנעמ-ץנעטסיזקע ןעבעגעג רהיא DEM DEN ןוא טלעצרָאװ

 -רעבירַא שינַאכעמ ןייר ןוא ןעוועג ןעסירעגסיורַא טלאוועג טימ ,אי

 ןוא טירש DIN טירט ףיוא INN ,טלעוו רעניטסיינ ַא ןיא ןענָארטענ

 -נעמאזוצ DIS ןעכורּפשרעדיוװ DIR ןעמוקעג יז זיא ןעננוטכיר עלַא ןיא

 א ןערָאװעג ןילַא זיא יז זיב --- ןעסינטלעהראפ יד טימ ןעסיוטש
 .טייקכילגעממוא עבילרעניא ןַא ןוא ךורּפשרעדיװ רעגידנעטשלָאפ

 -רעד זיא ןָאיצַאנ רעשינַאמרעג רעד ןופ טכער-האווצ עצנאג סָאד

INDעשיטערָאעט א ,סינדנעטשראפסימ סיורג ןייא יו ,רהעמ טינ  
 ןייק טינ ,יוזא טַאלנ טגָאזעג טינ DIN סָאד ןוא .טייקכילגעממוא

 -בוס ןייק טינ ,ןעלַאפעגנייא םענייא זיא סָאװ ,גנוניימ עכילנעזרעּפ

 א ןיא סָאד (IN ,האווצ רעשינַאמרעג דעד ףיוא קיטירק עוויטקעי

 -- רהיא רעביא טרהיפעגכרוד טָאה עטכישעג יד סָאװ ,קיטירק

 .קיטירק ןעוויטקעיבָא גנערטש ַא םורַאד ןּוא

DINרעסיורג א ןעוועג זיא סע  PD MIDןעטסירוי ערעיינ יד  

 יד .ט כ ע ר - רו ט ַא נ 38 טרעהעג האווצ זא ,ןעמהענוצנָא

 ןעביירש םעד PR ןהעז וצ ןופרעד טייוו רהעז ןעוועג ןענייז רעמיור

 -ריטַאנ יד וצ טרעהעג סָאװ ,טייקגיהעפ עכילריטַאנ ַא האווצ ַא ןופ

 -עגכרוד יוזא ןעוועג ןענייז ייז ,טרהעקראפ ,דיחי ןופ טכער עכיל

 -מוא עבטב זיא דיחי רעד זַא ,גנוגייצרעביא רעד טימ ןעננורד

 זַא ,טיוט ן'ְךֶאנ ןעליוו ןייז ןעזייווַאב וצ זיא סע סָאװ טימ גיהעפ

 זַא ,סנעליוו ייווצ ןופ ןעלאפנעמאזוצ DET טרעדָאפענ ךיז טָאה סע

 -עבעל א ןופ ןעליוו םוצ ןעטּפעהַאב ךיז לָאז ןעטיוט ןופ ןעליוו רעד
 ,ןעליוו ןייז רַאפ ןעליוו סנעטיוט םעד ןעכַאמ לָאז רעכלעוו ,ןעגיד

DINןענירק ןענעק לָאז ,האווצ יד ,.ה .ד ,ןעטיוט ןופ ןעליוו רעד  
 ןא דארנ DR טכער-השורי עשימיור עצנַאנ סָאד ןוא .טייקניטלינ

 ןופ ןעליוו רעד זַא ,ןעזָאלרעד וצ טינ גנוגנערטשנא ערעייהענמוא
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 רעד רָאנ ,טיוט ןעכילריטַאנ ןייז טיפ ןהענרעטנוא טינ לָאז דיחי

 ןיא גנוצעזטרָאפ ןייז ךרוד ןעטלאהנָא גיבייא לָאז רענייז ןעליוו

 ןעק םעטסיס עצנאג סָאד IN .דיחי ןעטייווצ ַא ןופ ןעליוו םעד
 -ברעטשמוא ןופ אמגָאד יד DON ןערעוו טנעכייצַאב טכער ןעלופ טימ
 "וצסיוא טכוזעג DET ןעמ .םרָאפ רעשימיור רהיא ןיא טייקכיל
 ץעגרע DIR לָאמנייק זיא סָאװ ,טכער ַא ןופ טכער-רוטַאנ ןעל'טשּפ

 ןייק ייב ,ןענַאמרעג יד ייב טינ DIN רעמיור יד ייב טינ ,ןעוועג טינ

 BI טייצ ןייק ןיא ,טינ קְלָאפ

DINםעד ףיוא גנאזענ-ביול ַא טימ רעדיוו טגנידנע לַאסַאל  

 רעשיזיוצנארפ רעד ןופ קילבפראש ןעשיפָאזָאליפ - שידירוי

 ; ןָאיצולָאװער

 יד ןעוו םירָאװ ,ךילדנעטשראפ ןוא רָאלק טרעוו סע ןוא,

 ן'פיוא טלעטשעג ךיז DEN ,טקירדעגסיוא ךיז טָאה לעגעה יוװ ,טלעוו

 רעשיזיוצנארפ רעד טָאה -- דנאטשראפ ן'פיוא .ה .ד --- ּפָאק

 סָאד טפאשענּפָא ץרעמ ןעט10--/1 ןופ ץעזעג םעד ךרוד טנעװנָאק

 עיצקַאער סיוא עיניל רעטקעריד ַא PN השורי ןעבײרטוצּפָא טכער

 "יורבענ ענעגנואווצעגפיורַא ןעסיורד DE ,עטרעפילרעביא יד ןעגעג

 םענעגייא םוצ טרהעקעגקירוצ ךיז טסיינ סקלָאפ רעד טָאה ,ןעכ

 א ןופ טײרפַאב ןפוא אזַא AN ךיז טָאה רע .םצע ןעלַאנָאיצַאנ

 יד זיב קירוצ טייוו ױזַא רעבָא ,םוטנעמיור ןופ ,סנעטסגינעוו ,?ייט

 רעד — שרוי רעד .ןעגנאגעג DI רע DR רעדלעוו עשינמרענ

 טינ ץעזעג םעיינ ן'טיול טָאה --- האווצ א ןהֶא שרוי רעשיטקַאפ

 ייב 783 ןעגעמרַאפ סרעבעג-השורי רעד ףיוא טכער ןייק ןעגָארקעג

 םענעי ןיא רָאנ ןעמוקַאב רע טנעלפ השורי .ןעטייצ-בעל סמענעי

 "ילבעג 18( סעּפע ןיא רעבעג-השורי ןופ טיוט (PAS ןעוו ,לַאפ

 ןופ קלח Div ןייק וצ טגיטכערַאב ןעוועג טינ זיא רע רעבָא ,ןעב

 רעלעוריווידניא DD עעדיא יד .טקא-השורי DIS זיב ןעגעמרַאפ

 PN IS ,גנולקיוטנע רהיא ןיא קעװַא טייוו IS PN טייהיירפ

 82 רעד טרעוו ,טקנוּפדנַאטש-טכער ןעשינַאמרעג DIS ץאזנעגענ

 -גנידאבמוא ,רעגיצנייא רעד DIS טנעכעררַאפ םוטנעגייא ןופ רעצ

 -ןעילימַאפ MN PR טינ רהעמ זיא םוטנעגייא .רעמיטנעגייא רעט

 טזעלענפיוא רָאנ לָאז ץיזַאב ןופ תופתוש יד זַא ױזַא ,םוטנענייא
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 ןעוועג BORN IS .דעילנטימ-ןעילימַאפ ןופ טיוט םעד טימ ןערעוו

 טכער סָאד טאהעג טלָאװ שרוי רעכילצעזעג רעד IN ,לאפ רעד

 רעביא העד ןייז ןעצענערגַאב וצ רעבעג-השורי ןופ ןעבעל םייב ךָאנ

 םעד ףילסילשסיוא םוטנענייא DR טציא ; ןענעמרַאפ םעד

 טָאה ,רעדניק טָאה רעכלעוו ,רעמיטנעגייא רעד שטָאכ) ס'דיחי

 לייט ןעטמיטשַאב א m רהעמ ןעקנעשוצ ןעבעל םייב טרָאטעג טינ

 .(םוטנעגייא ןייז ןופ

 רעטנוא ךיז טציטש ּפיצנירּפ ַא רַאפ DEN ףיוא ךיז טגערפ

 ? האווצ רענעבירשעג ַא ןהֶא ןענע'שרי סָאד ןעדנעטשמוא עכלעזַא
 יד ףיוא ןעציטש טינ סָאד ךיז ןעק ,ןהעזעג ןיוש ןעבָאה רימ יו

 "ּפױהַאב ןענעק ןעלָאז DEN ,שרוי ןעכילצעזעג DD טכער-סמוטנעגייא

 ךיוא ןוא ,רעבעג-השורי DD ןעבעל םייב ךָאנ טייקגיטלינ רעייז ןעט

 רָאט רעכלעוו ,רעבעג-השורי ןופ ןעליוו ןעטשרמולכ םעד AN טינ

 ןע'ןשרי סָאד זַא ,רָאלק PN סע ןוא .האווצ ןייק ןעביירש טינ רָאג

IIטציטש האווצ א  Trןופ ןעליוו םענײמעגנלַא םעד ףיוא זיולב  

 DET טרילונער ןעליוו רעד ןוא ,טאאטש ןופ רעדעילגטימ עלַא

 .רעמיטנעגייא DD טיוט (TS ןעבילבעג זיא סָאװ ןענעמראפ םעד

 יז רָאנ לייוו ,עילימַאפ רעד ףיוא ךיוא טהור םרָאפ-השורי יד ,תמא
 IT טינ ט'ןשרי עילימַאפ יד War ,ןע'ןשרי וצ ןעפורעג טרעוו

 -רָאטשרַאפ ןופ טשרמולכ ןוצר ן'טיול טינ HN תוכז םענעגייא רהיא

 "יטסניא עכילטאאטש א DR ,עילימַאפ יד ,יז ?ייוו רָאנ ,םענעב

 יד ןיא לַאפ רעד סנעטסרהעמ ןיא סע יװ ,ןעוו וליפַא .עיצוט

 טייהיירפ יד טָאה רעמיטנענייא רעד ,ןעמעטסיס-השורי עניטציא

 עסיוועג א וצ זיב Sm רע ןעמעוו וצ ןענעמרַאפ ןייז ןעבײרשוצּפָא
 וצ גוצַאב PN גיטכיר עטגָאזעג-ןעביױא סָאד PN ,ץענערג DIN סָאמ

 רעד ןָא טמוק לייט רעד --- ןענעמראפ ןופ ?ייט ןעיירפ טינ םעד

 םהיא PN סָאד זא ,ןהעזעגנייא DET טאאטש רעד ?ייוו ,עילימאפ

 ןליפַא געמ ןוא .,ןעקעווצ עשיטקַארּפ ראפ ,ןעגָאז רימָאל ,גיטיונ

 ,טביילב טקאפ רעד ,ןעקערשרעד רעדָא ןעשאררעביא סע עכנאמ

 עטסרהעמ יד ןערידוטשכרוד םאזקרעמפיוא ןעלָאז רימ ןעוו זא

 ,.ב .צ ,ןָאעלָאּפַאנ דָאק םעד יװ ,ןעמעטסיס-השורי עדנעריטסיזקע
 סָאװ ,ןענעמראפ ןופ גנורילוגער יד זַא ןעניפעגסיוא רימ ןעלעוו

 -עגּפָארַא ?ייט "ןעיירפ , םעד ,טיוט סרעבענ-השורי ן'ְךָאנ טביילב
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 -ל עז ע ג רעד רעדָא טאאטש ןופ ןעמאנ ןיא רָאפ טמוק ,טנעכער

 .ט פ ַא ש

 עכלעוו ,טייהנעננאגראפ רעד ןופ ןעפָאזָאליפ עסיורג יד רַאפ

 ,לַאסַאל יו ,שירָאטסיה טכער-השורי סָאד טכוזרעטנוא טינ ןעֶבָאה

 זיא סָאד .שינעטער ַא ןעבילבעג טכער-השורי ןופ ךות רעד זיא

 טימ טעדנירגַאב טכער:השורי סָאד טָאה רעכלעוו ,לעגעה ןעווענ

 רהיא טניפעג DEN ,עילימַאפ רעד ןופ תודחא רעשילארָאמ רעד

 -נענייא-ןעילימַאפ ןעכילטפאשניימעג ןיא קורדסיוא ןעלעירעטַאמ

 טָאה רע DEN ,טימרעד תועט ַא טכאמענ טָאה רע רעבָא .םוט

 ןעשינאמרעג ןופ עמרָאפ עשירָאטסיה עטמיטשאב יד ןעמונעגנָא

 רָאנ ראפרעד זיא DIS .ללכב טכער-השורי IND טכער-השורי

 עכילטפירש א ןהֶא השורי ןופ עירָאעט ַא ןעפַאשַאב וצ ןעגנולעג

 ןיא סע לעיפיוו 8 ןעטכארטוצ טנעקענ טינ טָאה רעבָא ,האווצ

 ,ףָאזָאליפ רעניצנייא רעד .?לכב השורי ןופ עירָאעט עכילניוט

 PR ,עגארפ רעד רעביא טייבראעג םהיא ץוח ַא טָאה רעכלעוו

 טלהעפענ נידנעטשלָאפ DIN ןעבָאה סע שטָאכ .ץינבייל ןעוועג

 ,ןיזפראש ןעלַאינעג ןייז קנַאד ַא רע טָאה ,עסינטנעק עשירָאטסיה

 -ענ ןעכאפנייא IS ןופ ףליה רעד DO ,ןעננורדעגכרוד טינ רעיש

 רע .טכער-השורי ןעשימיור ןופ עעדיא רעד וצ זיב ,סולש-ןעקנאד

 טַאהעג טינ תואווצ ןעטלָאװ טקנוּפדנאטש סטכער ןופ, :טגָאז

 ןעוועג טינ טלָאװ המשנ עכילשנעמ יד ןעוו ,טרעוו ןעטסדנימ םעד

 רעד ןיא ךָאנ ןעבעל עטיוט יד יו ױזַא רעבָא ;ךילברעטשמוא

 עלעירעטַאמ יד DD רעציזַאב יד POS ךָאנ ןעביילב ייז ןוא ן'תמא

 -עוו טכארטאב ,רעביא ןעזָאל ייז DEN ,םישרוי יד ןעפראד ,ןעכאז

 ."רעטלאווראפ ןוא רעטערטרַאפ-לעטש ערעייז סלַא זיולב ןער

 עעדיא רעד וצ ןעווענ רעקנעד רעסיורג רעד זיא טנעהָאנ ױזַא

 ןעקנעד טינ ןעק שנעמ ןייק רעבָא .טכער-השורי ןעשימיור ןופ

 .טקנעד קלָאפ ַא יו טנעװקעזנָאק ױזַא

 IS רעבעג-השורי רעד טלאה טכער-השורי ןעשימיור ןיא תעב

 ןופ רעצעזטרָאפ רעד רָאנ זיא רעכלעוו ,שרוי ןיא ץנעטסיזקע ןייז

 ןעלעטשוצרָאפ ךיז ךילנעממוא סָאד זיא ,ץנעטסיזקע סרעבענ-השורי

 -עברָאטשעג רעד זַא ,ןעביולג ןעטסירק יד לייוו ,םנוטעטסירק ןיא
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 רענעי ףיוא רָאנ ,טלעוו רעד ףיוא טינ ןעבעל ןייז טרָאֿפ טצעז רענ
 ןייז טינ --- ןעגנוננידאב ערעדנַא ץנַאנ רעטנתא ,NR טלעװ

 ךיז רע טָאה םהיא ןופ : טצעזעגטרָאפ טרעוו ןעליוו רעכילברעטש

 רעד טימ ןָאט וצ ןעבָאה DEN ,ןעכאז ערעדנא עלַא ןופ יו ,טנַאזטנע
 טָאה האווצ IS ,תמא DR סע ביוא ,םוראד .טלעוװ רעכילברעטש

 -בילברעטשמוא עכילנעזרעּפ ןעמהעננָא לָאז ןעמ ןעוו ,טרעוו ַא רָאנ

 DIN" ןעסאפפיוא ןעלָאז רימ ןעוו ,לאפ ןיא גיטכיר רָאנ סע זיא ,טייק

 -טסירק ןיא רעבָא ,רעמיור רעגיטייצראפ רעז יװ ,טייקכילברעטש

 טציזַאב יז ןוא המשנ יד זיולב טייקכילברעטשמוא PN ןיז ןעכיל

 ַא רעביא עטנערַאה סלַא טינ ןעק יז ןוא רעטינ עשידרע ןייק טינ

 DE ךאמּפִא ןעכילטפעשעג ַא ןיא ןהעגנניירא םוטנעגייא ןעסיווענ

 טימ ןעלעו ןעלָאז רימ ןעוו ,טצעלוצ ןוא .רעטערטרַאפלעטש א

 ןעטסָאק ףיוא רָאנ סע DR ,האווצ DIN השורי ןעװעטַאר ?עטימ ַאזַא

 -נענייא DD ףירגַאב רעצנאג רעד םירָאװ .?לכב םוטנענייא ןופ

 ךיוא זיא רעכלעוו ,ןושארה DIN :ןעדנואוושראפ INT טלָאװ םוט

 רעד ןעבילבענ Din דע BORN ,רעבענ-השורי רעטשרע רעד ןעווענ

 .(* רעמיטנעגייא רעניצנייא
 ףיוא ןעסערּפנעמאזוצ ןעוועג טכייל סרעדנוזַאב טינ זיא סע

 ן'לַאסַאל ייב טמהענראפ DEN ,גנולדנאהּפָא IS ךעלטייז עכילטע

 -קאראכ ןייז ןיא ןעבירשענ וצַאד ךָאנ זיא DIN ןעטייז 600 רעביא

 זיא סע זַא ,ףָאה ךיא רעבָא .ליטס ןעטגנערדענ ןעשיטפירעט

 -נעּפעשסױא DIN ןעגיטכיר ַא רעזעל םעד ןעבעג ֹוצ ןעגנולענ טרָאפ

 םעד ןופ קנאדענ-דנורנ ןוא רעטקאראכ םעד ןעגעוו ףירנַאב ןעד

 רָאטיוא רעד ןיהואוו ,טהעז ןעמ DIN ןייז ןופ ?ייט ןעטייווצ

 ץנאנ ץַאלֿפ ן'פיוא סױרַא טגָאז רע DEN ‚DIV S וצ 3 טלעיצ

 טאאטש ןופ עלָאר רעד DD סינדנעטשראפ ערעיונעג ַא, :ןעּפָא

 ךיוא BIN ןוא סױרַא ךיז טמענ סע ןענַאװ ןופ ,עלעווק ענעי זיא

 ןעניטציא ןופ סערנָארּפ רעצנאנ רעד ןעמהענסיורא Tr רעטייוו

 ; 604--400 II‚ ,"טכער ענעבראוורע ןופ םעטסוס סָאד , ךיולגראפ (+

 ןערהעל יד ןיא קרעוו-טּפיוה ס'לאסאל ףיוא קיטירק סלעביז םעד רעסיוא

 ךיוא ןוא רעטייוו ןוא 81 .ז ,םזינומָאק ןוא םזילאיצָאס ןעגיטנייה ןופ

 399 .ז "עגארפ רעטייברא ידח :ךוב ןייז ןיא רעפטנע ס'עגנאל .א .פ
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 קרעוו ןעצנַאג ןיא זיא עלעטש רעד רעסיוא .(* טרעדנוה-רהָאי
 Pr‚ םעד PR שינערעהוצנָא ןייא ןייק ,עבליז ןייא ןייק ןַארַאפ טינ

 ןייק ;שיטערָאעט גנערטש ןעטלאהעגסיוא זיא קרעוו עצנאג סָאד

 עירָאעט .יד ןעדנעוואוצנָא יװ ןעזייוונָא לָאז סָאװ ,טינ הרוש ןייא
PRקיטקארּפ רעד . 

 -ערָאעט ןייר עניזָאד יד טינ טלַאהטנע רָאנ טינ :רהעמ ךָאנ
 ,שינערעהוצנָא אזא גנוכוזרעטנוא עכילטכישעג-שיּפָאזָאליפ עשיט

N)ןעבעל ץנאג ןייז רַאפ ,טינ לָאמנייא ןייק טָאה ?לאסאל  -- 
 ךיוא ןוא ,עיצַאטינַא רעטסניטפעה ןופ ןעטייצ יד DR טינ וליפַא

 עטסעדליוו יד טרהיפעגנָא ןעבָאה ןענַאגרָא עזַאושזרוב יד ןעוו טינ
 טינ קנואוו ןייק טינ לָאמנייק לַאסַאל טָאה --- DIN ןעגענ עצעה

 זַא ,ןעשטייטסיוא ןעזָאל ךיז לָאז DEN ,ייטראּפ ןייז וצ ןעבענעג

 טכער-השורי ןעגעוו עירָאעט ןייז ןערהיפוצרעביא העדב טָאה רע
 ןעבעל-טאווירּפ ןיא DEN רעכלעוו ,לַאסַאל .,קיטקַארּפ רעד ןיא

DENןייז ןיא טָאה ,לָארטנַאק-טסבלעז ןיא לעגנאמ ןעזיװענסױרַא  

 -נעטשלָאפ : ןערָאלראפ טינ ךיז עגר ןייק ףיוא ןעבעל ןעכילטנעפע

 טלעטש רע .שיטקארּפ ךילנהעווענרעסיוא ןוא ךיז רעביא רַאה גיד
 ךילטּפַאשנעדייל יו .ןעלעיצ ערַאבכיירגרעד ,עטנעהָאנ רָאנ ךיז

 ןופ גנוכיירגרעד רעד רַאפ טפמעקענ טינ טָאה רע גיקענטרַאה ןו

 רַאפ DEN טימ טכער-להאוו עיימענלא סָאד יװ ,ןעלעיצ עכלעזַא

 -ַאיצָאס ענלעצנייא טינ טנידייטראפ רע גנוגייצרעביא רעפעיט ַא
 -ָאסַא עשיטקארּפ ןופ גננודנירג יד יו ,ןעגנומהענרעטנוא עשיטסיל

 רע טזָאל טכער-השורי ןעגעוו --- טידערק-סטאאאטש טימ עיצַאיצ

 .ןעלַאפ טינ טרָאװ ןייא ןייק ןעטעלפמַאּפ סנָאיצאטינַא ענייז ןיא

 BR" ענידלַאב יד טניימעג INT טלָאװ טכער השורי ןופ גנופַאשּפָא)

 .(םזילַאיצָאס ןופ גנורהיפנייא ןוא םוטנעגייא DD גנופַאש

 ןופ עבאגסיוא ןייז וצ עדעררָאפ ןייז טסילש רעכוב רַאטָאל
 -ַאטיצ רעשיטסירעטקאראכ א טימ טכער ענעברָאװרע ןופ םעטסיס

 .ןַא ףיוא ,סָאד טָאה רע TS ,טלהעצרעד רעכוב) ןע'גניסעל ןופ עט
 "יצ רעד ףיוא טכארבענפיורַא םהיא ,זיוה DR ן'לַאסַאל ייב דנעבַא
 .(קרעו ןייז ראפ ָאטָאמ עדנעסאּפ א DIS ,עטַאט

 .גנוּפרעמאב ‚586 II‚ ,"טכער ענעבראוורע ןופ םעטסיס סָאד (*
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 m] טבעלעג ןעבָאה ןעטייצ עלא וצ , :ךיז טנעייל עטאטיצ יד
 ,טפנוקוצ רעד ןענעוו ןעלייטרוא ניטכיר טנעקעג ןעבָאה עכלעוו ,ןעש
 יד זיב ןעטראוו וצ טאהענ טינ דלודענ ןייק ןעבָאה עכלעוו רעבָא

 שרעדנא טינ ןעבָאה ייז .,ןָאטּפָא סרהיא ןוא ןעמוק טעװ טפנוקוצ

 DIR עטרעדנוהרהאי ףראד עטכישענ יד DEN וצ ,סָאד זַא ,טלָאװענ

 ןופ חטש ןעצרוק םעד PR ןערעוו גיטראפ לָאז ,ןערהיפוצכרוד סע

 ".ןעבעל רעייז
 יד ןעמעוו ,שנעמ א ןאראפ זיא סע ביוא IS ,טהעז רעזעל רעד

 רענינעו ; ? ַא ס ַא ? אקוד סע זיא ,ןָא טינ ןערהיר רעטרעוו

 -רָאװרע ןופ םעטסיס ןופ רָאטיױא סלַא םהיא ייז ןעפערט ץלַא ןופ

 .טכער ענעב

PRריוו א טימ קרעוו סָאד ןעזָאלעגסיורא רע טָאה 1861 רהֶאי - 

 טיול .נאטסטרובעג רעגירהעי 70 ןייז דובכל רעטאפ ןייז וצ גנומ

 ?עיצ ןייז זיא (* לָאמ ערערהעמ טנָאמרעד רע ןעכלעוו ,ןַאלּפ ַא

 ןעצנאנ א רַאפ ןייטשדנורנ א ןענעל וצ טייברא רעד טימ ,ןעוועג

 ןעו ןעלעוו רימ ,DEN — ,טסיינ ןופ עיפָאזָאליפ ןופ םעטסיס

 רנעטיידַאב-לעיפ וצ רע טיג --- ,רָאנ ביוא ,ןעכילטנעפעראפ זיא סע

 -וָלֲאֹּפ רעייז ןענידנע טינ גנילצולּפ ךיז BIN ןעשטייד יד רַאפ --

 ןיא ."ןעריזירָארעט DIS טייצ ייז טיג DEN ,יירעהענד-נידייפ עשיט

 ןייז גידנעקירדסיוא ,טילקָארעה ןייז ןעזָאלענסױרַא רע טָאה 9

 -רַאפ יד ןעטלאהראפ טָאה ףמאק רעשיטקארּפ רעד DEN ,ןרעױדַאּב

 טימ ןילב ןוא .טייצ עגנַאל א ףיוא קרעו ןופ גננוכילטנעפע

 -נאלעמ א טימ קרעװטּפױה ןייז רע טיײלגַאב רעטעּפש רהָאי ייווצ

 דנאטשליטש רעשיטילָאּפ רעד DEN ,םעד רעבִיא ץפיז ןעשילָאנ

 ףעיט יו .ןעריזירָארעט םוצ טייצ עיירפ ןעבענעג םהיא טָאה

 המשנ Pr רעבָא ,סעירָאעט ןיא ןעבָארנאב טינ ךיז טגעלפ לַאסַאל

 .טייקניטעהט רעשיטקַארּפ 8( טצכעלעג ןערהָאי ענייז עלַא ;נָאה

(#Fעדעררָאפ יד  ; ‚IIגנוקרעמאב ‚586 . 
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 גרוטַאמַארד DIN לאסאל

 רימ ןעבָאה ,גנאג-ןעעדיא ס'לַאסַאל ןעסיירוצרעביא טינ םוא

 רימ ןעלעוו טציא .1861 ?In םוצ זיב קרעװ ענייז טגלָאפעגכָאנ

 .ןעבעל ןייז ףיוא קילב ַא ןעפרַאוװקירוצ

 -רעב זיא ,1848 ןופ עיצולָאװער רעד ןיא רעמהענלייט סלא

 -לעסיד ןיא ןעבעל ןייז ;ן'לַאסַאל ראפ ןעטָאבראפ ןעוועג 119
 Bann" רעד DD גנוקיטשראפ ןימ א םהיא רַאפ ןעוועג זיא ףרָאד

 -עג war םהיא טָאה סע םימעט עלעיפ בעילוצ ןיהואוו ,טדָאטִש
 ראפ DIN ,ןייהר ן'פיוא טכארבראפ רע טָאה רהָאי ןהעצ .,ןעגיוצ

 ןעוועג גידנעטש לעטייב ןייז ןוא זיוה ןייז ןענייז טייצ רעצנאג רעד

 IS ןוא ןעטארקָאמעד IND ןוא עגנילטכילפ עשיטילָאּפ IND ןעפָא

 יר וצ עדער א PR ,רעטעּפש ןערהָאי ךס א טימ DU‚ ןיא רעטייב

 ,ןעבעל ןייז ןופ עדָאירעּפ ענעי רע טנהָאמרעד ,רעטייברא עשינייהד

 :רעטרעוו עשיטסירעטקאראכ עדנעגלָאפ טימ

 טימ טבעלענ ךיא בָאה ?NR ןהעצ ?ייוו !ךימ טנעק רהיא,

 טכארבראפ ךיא בָאה ךייא DM ,ןייהר DD דנאטש-רעטייברא םעד

 DB טּפַאשרעה-רָארעט עסייוו יד ןוא עיצולָאװער רעד ןופ טייצ יד

 רעייא ןיא גיטכיר ץנַאנ סע DIN רהיא יו .ןערהָאי רעגיצפופ יד

 רענעי ןיא ייס ןוא רעד PR ייס ןהעזעג TO רהיא טָאה ,סערדַא

 "ועדלעקניה ףיוא טקוקענ טינ ,זיוה סעמעוו טסייוו רהא .טייצ
 -ליוו רעצנַאג רעד ףיוא טקוקעג טינ ,רָארעט ןעסייוו סנעלַאפטסעוװ

 זיב ןעבילבעג ןוא ןעוועג זיא ,טייצ רענעי DD טייקניזָאלטכער רעד

 -ַארּפ-ייהר רעד ןיא עלייווראפ ןיימ ןופ טנעמָאמ ןעטצעל םוצ

 -אּפָארּפ רעשיטארקָאמעד DD םייה ענעקָארשרעמוא יד -- ץניוו
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 וא רעטסעטסיידר רעד רַאֿפ םייה עיירט DR ערעכיז א ,ַאדנַאנ
 (+."ףליה-ייטראּפ רעטסנעסָאלשטנע

 . ןַײק ןעסירענ ךיז המשנ רעצנַאג ןייז טימ טָאה לַאסַאל רעבָא
 "ראפ .דניירפ ענייז וצ טנאקאב ןעוועג DR שנואוו ןייז DIN ןילרעב

 ךָאנ um 1857 ?ירּפַא ןיא לַאסַאל זיא ,ןַאמרהופ ַא IND טדיילק

 -?עהאב ןייז ןופ ןוא ,ןילרעב DR ןערהָאּפעגניירא ,ןערהָאי עלעיפ

 -ןצסױרַא ןעטייברא ןעמונעג רעציש ענייז ךרוד רע טָאה ׁשיִנעֶט

 רעד .טרָאד ןעביילב וצ ףיֹוא שינביולרע גנורינער רעד ייב ןענירקס

 סעמעוו PR ,טדלָאבמוה IND רעדנַאסקעלַא רעכיירסולפנייא רעטלַא

Pinןעוועג זיא לַאסַאל  ISטנעלעג ךיז טָאה ,רעהעגנייא רעטּפָא  

 טכערניואוו םהיא רַאפ ן'לעוּפ וצ טיירב רעד ןוא גנעל רעד ןיא

 טעמכ ןעֿבָאה ןייֵלַא ןערעפס עכיוה יד .טדָאטש-טּפיױה ךעד ןיא

 ,ןילרעב ןיא ךיז ןעצעזאב ס'לַאסַאל ןעגעג טַאהעג טינ טשינרָאנ

 םושב טָאה טדלעפצאה ןיפערג רעד ןופ עילימַאפ עגיטכעמ יד רעבָא

 -ָאנ ןעניפענ ךיז לָאז עמַאד יד זַא ,ןעזָאלרעד טלָאװענ טינ ןפוא

 ES IS ןעוועג ןעמעלַא ייז ייב זיא סע .םיבורק ערהיא וצ טנעה

 ךיֹוא יז טעװ ,ןייז טעװ לַאסַאל ואוו טרָאד זַא ,גנוניימ עטכַאמענ

 ףךילטנענייא ייז ןעבָאה ,ןעלַאסַאל געוו DR ךיז גידנעלעטש ןוא ,ןייז

 ןעבָאה רעבָאה-טלַאװעג עשיסיירּפ יד .ןיפערנ רעד ןיא טלעיצענ

 יװ ,לעטימ ןעטרהעקראפ ַא טקנוּפ טדנעוװעגנָא ןעלַאסַאל ןענענ ָאד

 ןָארייב ןעגעג טעדנעוװעגנָא לָאמא ןעבָאה ןעדרעהאב עשיכיירטסע יד

 עצנַאג יד וינעוואר ןופ ןעבירטראפ ןעבָאה ענעי :ןעילַאטיא ןיא

 -םוא DIN ןָאריײב IS ,טגייצרעביא גידנעייז ,ילאישטיוונ עילימאפ

 .ילאישטיוונ ןיפערנ רעגנוי רעד ןעגלָאפכָאנ טננידאּב

 ןעמוקעגסיוא טדלָאבמוה IND רעדנַאסקעלַא זיא DYNS ןייא

 טרַאה שיט םייב ןעציז וצ טפַאשלעזענ רענעדַאלעג רעסיורג ַא ןיא

 -עגנָא Tr טָאה רעטרהעלענ רעסיורג רעד ןוא ,יעדלעקניה ןעבענ

 IND יד ןעלַאסַאל ןעבענ לָאז רע טנעדיזערּפייצילַאּפ ן'פיוא טצעז
 -ענייב טָאה רעכלעוו ,טסעג יד ןופ רענייא .שינביולרע עננאל

 -ראפ-ןעטַאטופעד רעמרופקנארפ יד ןוא עסערּפ יד ,ןעגנורעפ יד =

 ;טנעדיזערַּפ -יצילַאּפ רעשיסיירּפ רעגידסלַאמאד ,יעדלעקניה ;גנולמַאז

 .רעטסינימ רעשיסיירּפ --- ןעלאפטסעוו
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 -עג ךילטייד טָאה רע זַא ,רימ טלהעצרעד ,ךערּפשעג םעד טניואוו
 : רעפטנע ַאזַא ןעבענעג טָאה יעדלעקניה m ,טרעה

 .םעד ןענענ טשינרָאנ בָאה ךיא .ןרענ ןענעווטניימ ןופ —

 .טינ סיואכרוד סע A גינעק רעד רעבָא .סנייא ץְלַא סע זיא רימ

 : ןעפורענּפָא ךיז טדלָאבמוה טָאה ףיורעד

INN —סָאד  INעגיצנייא סָאד , DENןיא טהעטש  AN 
 .גינעק םעד ןעדיירוצרעביא רעטנוא ךיז ךיא םהענ

 ןיא ןעבילבעג זיא לַאסַאל ןוא ,טרָאװ ןעטלַאהעג טָאה רע ןוא

 .ןילרעב

 DIS רע ואוו ,טגנַאלַאב טָאה רע IN ,טדָאטש יד !ןילרעב

 ךיז ןיא ןעניוזעגניירא ןוא עינָאלָאליפ טרידוטש טָאה ,?'רוחב גנוי

 ןעוועג טסַאּפענוצ רעסעב SI זיא ,דנַאלשטייד גנוי DD ןעעדיא יד

 .ןַאמ ןעפייר םעד ,ןעלַאסַאל וצ

 ,טַאטשרַאװ רעסיורג רעד ,טייברא DD טדָאטש יד --- ןילרעב

 -לעמש עסיורנ יד ,ןעפילשעג ןוא טדימשעג ןערעוו ןעקנאדעגנ ואוו

 -יורג רעד ,ןעטַאט ןיא ןעסָאגעגרעביא ןערעוו רענעלּפ ואוו ,יירעצ

 ןעסיוו ןענַאװ DD ןוא טלעמַאזעג טרעוו ןעסיוו ואוו ,ןיזַאנַאמ רעס

 ןעכלעוו ןופ ,רענערב רעשירטקעלע רעד — ,טיירּפשראפ טרעוו

 עדנעשטשילב ןעגנוטכיר עלַא ןיא טקישוצ טסייג ס'דנַאלשטייד

 as ןעמול םונילרעב , : עמַארגַאנַא יד טעטיול סע יו ,ןעלהארטש

 (! םורַא ןוא םורַא טכייל ןילרעב)

 "עוו ,גנורעקלעפאב רעטשימעג רעד טימ טדָאטש יד ,ןילרעב

 -- ,סורדּפֶא ןעשיזיוצנארפ ןעפרַאש ַא טנָארט ץנעגילעטניא סעמ

 "ענוה ךיירקנַארפ ןופ ענעבירטראפ יד סָאװ ,רוּפש עכילטייד ַא

 PN טנייפראפ זיא ץיו סעמעוו ;ןעזָאלעגרעביא ןעבָאה ןעטָאנ

 -נייא עשידיא עטעדליבעג-ךיוה ,עכייר יד DD ןערָאװענ טציּפשראפ

 רעדנעזיט טימ טרירעמיש ןוא טלעקניפ סע זַא ױזַא ,רעניואוו

 רעכלעוו רעביא ,ןעסיײרּפ ןופ טדָאטשטּפױה יד ,ןילרעב ; ןעצנַאלג

 ,ןעסיירג םעד ךירדירפ ןופ טסיינ-רעשרעה רעד ךָאנ ךיז טנָארט סע
 ףיז טביוהרעד דרעפ ן'פיוא עוטַאטס ענעזנָארב ןייז יו טקנוּפ

 ,טדָאטש ס'ךירדירפ ,ןילרעב ; עעלַא-ךעדניל רעדנעהילב רעד רעביא

 ס'רעטלָאװ ןופ ןייש רעד ךָאנ טלעיּפש טפול רהיא PR סָאװ

 !לעכיימש
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 טדָאטש-ןעזעיר יד ןעוועג טינ ְּךֶאנ ןיא 1857 ןיא ןילרעב
 סלַא ,ןערָאװעג רעטעּפש PR יז יו ,גנורעקלעפאבךןענָאילימ ַא טימ

 ןופ טכַאלש ַא ןעוועג DR סָאד .דנאלשטייד ןופ טדָאטשטּפױה

 ,טנאלַאט טימ ,שנעמ-סמהאנסיוא ןַא רעכלעוו ןיא ,סיורנ רעלעטימ

 ןעבָאה סע .עסַאמ-ןעשנעמ רעד ןיא ןעגנַאגעג ןערָאלראפ טינ זיא
N)ךיוא ןוא ןעצַאלַאּפ עכילטנעפע עגיטכערּפ עיינ יד טלהעפענ  

 רעבָא .ןילרעב-טסעוו ןופ ןעסַאנ עיינ עטסנהעש 'ד ןופ עלעיפ

 רעבָא יז זיא ,רוטקעטיכרַא PR רעמירָא ןעוועג זיא טדָאטש יד ןעוו

 ירעיט ןופ ?ייט-רעדָאפ רעד ; טייהנהעשדרוטַאנ ןיא ןעווענ רעכייר

 רעדנעסקאוו רעד DD ןעווענ ןעננולשראפ טינ 8( זיא ןעטרָאנ

 ,לַאטראווק ןעטנַאנעלע םעד ןיא טצעזאב ךיז טָאה לַאסַא7 .טדָאטש

 רע טָאה 1828 טייז .,ןעטרָאנ-רעיט ןופ טפאשראבכאנ רעד ןיא

 "ויוולעב רעשיטארקָאטפירַא ,רענייפ רעד ןופ 13 רעמונ ןיא טבעלענ
 ,ןעוענ טינ רהיא ףיוא ןענייז רעזייה-סטפעשענ ןייק ;עסַארטש
 טגנאלאב יװ יז טָאה עעלַא-ןענַאטשַאק רעשירעלַאמ רהיא טימ ןוא

 ,רהָאי ףוס .ןעלַאפעגניירא זיא יז ןעכלעוו PR ,ןעטרָאנ-רעיט םוצ

 רעד ףיוא ןערהָאּפעגרעבירַא רע DR ,טיוט ןייז רַאפ רהָאי םעד

 .13 רעמונ ןיא IS ,עסַארטש רעמַאדסטָאּפ רעניאייברעד

 םעד םלעהליוו-ךירדירפ ןופ ןילרעב ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא סָאד

 .םהיא ןעגענ טריטלָאװער טָאה עכלעוו ,טדָאטש יד .ה .ד ,ןעטרעּפ

 ןעד ןיא, -- ןעטרָאגירעיט ןופ טייז רעדנַא רעד ףיוא ,רעכעּה

 ,1848 ןופ עיצולָאװער יד ןעביוהעגנָא ךיז טָאה -- "ןעטלעצ

 טינ DR רע רעבָא ,טקירדעצ ,טקיטשרעד ןעוועג זיא טסיינ רהיא

 ,םעטָא ןעכַאוװש ַא טימ שטָאכ .ןעברָאטשעגסיױא ןעצנאג ןיא ןעוועג

 עצנַאנ יד ,טלעוו עטנערעלענ עצנאג יד טבעלאב ץלַא ךָאנ רע טָאה

 ןענייז רעזייה עזַאושזרוב עטסמהענרָאפ יד 5; עיזַאושזרוב ערעכעה
 סלָאמאד ,רעצנאנ רעד ןופ רערהיפ יד רַאפ ןעטקנוּפ-לעמַאז ןעווענ

 ןופ רענגעג עֶלַא ,ייטראּפ רעלענָאיציזָאּפָא ,רעטלייטעצ םינ ךָאנ

 יד ןיא ןענגעגאב ךיז ןענעלפ םעטסיפ ןעדנעשרעה ןעטרעטלַאראפ

 יראפ-סגנוניימ ערעייז גידנעסעגראפ ,עטעדייבראפ סלַא ,ןעזיירק

 רעד ןופ רעהעטשרָאּפ עטנענימָארּפ יד טימ ןעמַאזוצ ,ןעטייהנעדעיש

 ןעווענ טכארטאב סלָאמאד ןענייז ייז ןוא .טפאשנעסיוו ןוא טסנוק

 ,טפַאשלעזעג ענייפ יד סלָא
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 ןוא םהּור ןעכילטפאשנעסיוו ,ץנַאלנ ןעכילרעסיוא ןייז ייב -

 ,ןערעטסיינאּב ,ןערינָאּפמיא וצ טייקניהעפ רעכילנהעווענרעסיוא
 יוצניירא ןעמוקעגנָא רעווש BI ןעלַאסַאל זיא ,ןעשרעה ןוא ןעגעיז

 -ַאנ .ןעזיירק עכילטפאשלעזעג ענעי ןיא סופ ןעטסעפ א ןעלעטש

 -עּכעה רעד ןעשיווצ רעדנוזאב ,ןענָאלַאס ןעוועג ןענייז סע ,ךילריט

 רעביא ןעזָאלעגנרעבירא טינ ya עכלעוו ,עיטארקָאטפירַא רער

 PR טירטוצ רעד רָאנ ,"?רעטסייט ןופ בננ; םעד לעווש רעייז

 .ניטכיוו טינ ןעוועג ןעלַאסַא? רַאפ זיא רעזייה עלעיפ טינ DIN ענעי

 Ps רע Dan ,ןעניוצעג טָאה לַאסַאל סָאװ ,טפנוקנייא םעד ייב

 -ער טנעקענ ךיז ,טייצ רענעי ןופ ןעדנעטשמוא יד טיול ,ןילרעב

 PN .ריבנ 8 ראפ טעמכ ,ןעשנעמ ןעכילנעמראפ 8 ראפ ןענעכ

 טיול ,סוסקול ןעשיטסַאטנַאפ טימ טעטַאטשעגנסיוא ,ריטרַאוװק ןייז

 -םיוא ןעגינגראפ םעד טַאהעג רע טָאה ,ןעפירגאב ענידסלָאמַאד יד

 -ךיוה ןופ --- זיירק ןעדנעסקַאװ ץלַא IS --- זיירק ַא ןעמהענוצ

 עיירפ-סלייטרוארָאפ ןוא עלופטנעלַאט ,עלערוטלוק ,עטעדליבעג

 ע?לעיפ ךיוא ןעטייהטמהיראב עלעיפ יד ןעשיווצ ןוא ,ןענָאזרעּפ

N)ןעמַאד עגיטכערּפ ,ענהעש , DINעכלעזַא גינעוו טינ ייז ןעשיווצ , 

DENןעשיווצ ; טנעלַאט ןוא טייקכיירטסיינ טימ ט'מש"'עג ןעבָאה  
 SD גינעוו טינ ןעוועג ָאד ןענייז טסיינ ןופ ןעטארקָאטסירַא יד

 .טרובעג ןופ עיטארקָאטכירַא רעד ןופ סנירעהעטשרָאפ ןוא רעהעטש

 טנעלפ ןוא רעכוק ןעשיזיוצנַארפ ַא ןעטלַאהעג טָאה לַאסַאל

 ןעטסָאק טגעלפ DEN ,ןייוו טיור ַאזַא רָאנ ןעקנירט וצ ןעביולרע ךיז

 ןעזָאלרעביא DEN וצ ,,) לעשעלפ ַא ןָארק 20—30 ןופ רענינעוו טינ

 טנעלפ --- "? ןעטכערעג םעד םלעהליוו ראפ זיולב ןייוו ןעטונ םעד

 ןעבענ DES טנעלּפ רע DEN ,ןעטייצלָאמ יד .(ןעלציוו DON ךיז רע

 םילכאמ ערעייט יד רַאפ רָאנ טינ DW ַא טַאהעג ןעבָאה ,ןילרעב ןיא

 רָאנ טינ ןוא ,שיט DIS ןעגנַאלרעד טנעלפ ןעמ DEN ,ןענייוו ןוא

 ,טסענ יד ןעשיווצ טשרעהענ DEM DEN ,טייקכילהערפ רעד רַאפ

 -נוא יד ןעכלעוו טימ ,ןיזיירפ ןוא םזילַאעדיא םעד רַאפ ךיוא רָאנ

 .ןעננורדענכרוד ןעוועג ןענייז זיוה םעד PR ןעגנוטלַאהרעט

 ,ןענָאזרעּפ ןעפערטנעמַאזוצ ךיז ןענעלפ גנוניואוו ס'לַאסַאל ןיא
 IT םענעגייא ןייז וצ טגנַאלַאב ןעבָאה DEN ,עכלעזַא רָאנ טינ

 IS רוד ןערעטלע ןופ רענעמ עטנענימָארּפ ןעכוזאב ןענעלפ םהיא
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 ערעייז ןוא טייקגיטעט רעייז ,ןעסיוו רעייז ,ןעגנובעלרעביא ערעייז

 יר וצ סערעטניא ןערעדנוזאב 8 ןעבעגעגוצ ןעבָאה ןעגנורהַאפרע

 .ןעכערּפשעג

DENלעוו טימ ,ןעגַאהנראוו רעטְלַא רעד ןעמוקניירא טנעלפ - 

 "עג) הקעב ךיוא ;ן'ענייה ךרוד טנעקאב ךיז טָאה ?ַאסַאל 199

 -העקרעביא ןַא טכַאמעג טָאה רעכלעוו ‚)1785 רהָאי ןיא ןערָאּב

 רעטשרע רעד טָאה רע ;עינָאלָאליפ רעשיסַאלק רעד PR שינער

 ,טלעוו רעגיטייצראפ רעד ןענעוו טפאשנעסיוו יד DIS טריניפעד יז

DENןײרַא ץלַא טמהענ  „TI PRןעטייצראפ םוצ טרעהעג סָאװ  -- 

 -שיבירנ יד ץנַאנ ןוא לופ BN טלעניּפש עכלעוו ,טפאשנעסיוו 8

 DEN ,גנורעדָאפ יד טליֿפרע טָאה ןיילַא רע ןוא ,רוטלוק עשימיור

DINסָאד .עיציניפעד ןייז ןיא ןעטלאהטנע  PRהקעב רעבלעז רעד , 

 יורפ ענהעש יד DEN ,גנוקרעמַאב ַא ףיוא לָאמנייא טָאה רעכלעוו

 IS ,טפַאשלעזעג ןיא טכַאמענ טָאה ישטירעדיד רָאסעּפָארּפ ןופ

 DS סע ןעוו בָאה ךיא DEN ,ןַאמ רעטסנהעש רעד זיא לַאסַא;,

 ןיא סָאד ,רעטסנהעש רעד, :טרעפטנעענּפָא ךיילנ ,"טנענענאב

 -גילק רעד ךילקריוו זיא רע רעבָא ,ןעלייטרוא וצ רימ SD טינ

 ןעוו בָאה ךיא סָאװ ,ןעשנעמ עלַא ןופ רעטסטנערהעלענ ןוא רעטס

 (,"טנעגעגאב זיא סע
 רעהעגניירא רעטפָא ןַא ןעווענ ןעלַאסַאל ייב PR רעטייוו

 DYSB ,רעקירָאטסיה ַא גיטייצכיילג ,(1791 ןיא ןערָאבעג) רעטסרעפ

 ייב טייז ןעטירעג דנעגוי ןייז ןיא .טָאה רעכלעוו ,רענעק-טסנוק ןוא

 ןיא ןוא ,סוּפרָאק-ןעריטנולָאװ ס'ווָאצול ןיא ן'רענרעק טימ טייז

 ראפ טכירעג-סגעירק ַא וצ ןערָאװעג ןעבעגעגרעביא רע זיא 7

 -רעד טָאה ןוא עיצוטיטסנָאק רעשיסיירּפ רעד רעביא ?עקיטרַא 18

 .רעלעטשטפירש רענעהעזעגנָא DIN ןַאמ-טַאװירּפ DIN טבעלענ ךָאנ

 ןערָאבעג) ?ויפּפ ןָאפ רעטלַא רעטמהיראב רעד ,טצעלוצ ןוא

 ַא ראפ ןהעז DEN ךיז טנעלפ לַאסַאל ןעכלעוו טימ ,(1780 ןיא
mטנעדיזערּפ-רעטסינימ ןוא רעטסינימ-סגעירק ,ןערהָאי טימ  

 ןעטָארטעננײירַא רע זיא 1797 ןיא ְךָאנ 1848 רעבמעטּפעק טייז

 דגַאנידרעפ וצ ןעגנוהיצַאב עניימ , -- אציוװָאקאר ןַאּפ אנעלעה (*
 .43 .ז ,/לאסאל
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 רע טָאה טסיילק ךירנעה דניירפ PR טימ ,טסנעיד-רעטילימ ןיא

 DEP" יד טכַאמעגטימ ךָאנרעד טָאה ,אּפָאריײא ץנאנ טזיירעגסורַא

 םולש ן'ךָאנ זיא ; בַאטש ס'רעכילב לַארענעג ןיא 1809 ןופ עינַאּפ
 ןיא -- 1811 ןיא ,טסנעיד ןעשיכיירטסע PR ןעטָארטעגניירא
 - =נַאװַא םעד טרידנַאמָאק רע Dan 1815 ןיא ןוא ,טסנעיד ןעשיסור

 -ֿפױרַא סע רע טָאה סלָאמאד 2127 ייב טכַאלש רעד ןיא דרַאנ

 ייז ןעסייהעג ןוא דרעפ ףיוא רערעטיימורט ענייז עֶלַא טצעזעג

 רעד IS MS ‚MIND עלַא טימ גרינערעטיימורט ,סיוארָאפ ןערהאּפ

 ,עעמרַא עגיזעיר ַא ךיז טניפענ טנעהָאנ רָאג IS ,טניימענ טָאה אנוש

DINןופ טקורעג טינ ךיז טָאה  ‚DINןעגָארקענ טָאה לויפּפ זיב  IND 

 ,זירַאּפ ןופ טנַאדנַאמָאק ןעוועג רע זיא 1815 ןיא ,ןעגנוקרַאטש

 -רעטנוא רע טָאה 1848 ןיא ,ןילרעב ןופ טנַאדנעמָאק -- 1847 ןיא

 DEN ,ןַאמ ַא ןעוועג זיא סָאד ; ןעיוו ןיא דנַאטשפיוא םעד טקירד

 .ןעּפַאש יז ןעפלָאהענ טָאה DIN עטכישענ ךס ַא ןהעזענ טָאה

 ןופ עלעיפ ןעמוקניירַא ןע'לַאסַאל וצ ןעגעלפ ייז ץוח ַא ןוא

 -ַָאמעד עשיגרענע ,ןעטסירוי ,רעלעטשטפירש ,עטרהעלענ ,רוד ןייז

 רעוויסערגָארּפ רעד ןופ רעדעילנטימ ,דניירפ-סטייהיירפ DIS ןעטארק
 ,עכלעוו DR ,טנייה RI ןעבעל עטסרהעמ יד רעכלעוו ןופ ,ייטראּפ

 ןענייז ,ןעננוניימ ענייז ןעטיבעג טָאה DEN ,רעכוב רַאטָאל רעסיוא

 .ןעגנונייצרעביש-דנעגוי ערעייז וצ יירט ןעבילבענ

 .ןעיורפ עלעיפ ןופ WAHR יד ןיא טסנוג ןענופעג טָאה לַאסַאל

 DR קורדנייא IS ייז ףיוא ןעכַאס וצ טכוזענ לָאמעלַא טָאה רע

 רע .נלָאפרע ייז ןופ עלעיפ ייב טַאהעג רע טָאה טגָאז ןעמ יװ

 רעבָא ,רעצרעה-ןעיורפ רעביא ןעגעיז 8( טצכעלעג גיטנעק טָאה

 טגנעלפ רע ; ןעלהיפעג ענייז PR נידנעטשאבמוא רהעז ןעוועג DIN רע

 םהיא ייב WA זיא DET ;עלייוװ ַא ףיוא ןערעוו טּפַאכראפ רָאנ

 סָאד רַאפ טייקכילדניפמע רעדייא ,ףמואירט ךָאנ טשרָאד ןעוועג

 ןיא עיטַאּפמיס עטספעיט ןוא עטסהירפ יד .עלעדייא-ךילבייוו

 -ענ רע DR רהיא ;טדלעפצָאה ןיפערנ יד ןעוועג זיא ןעבעל ןייז

 רע זיא רהיא וצ טייקנעדנובענוצ ןייז ךרוד m ,יירט ןעבילב

 PR ןעביולג ןעמונעג טָאה ןיפערג יד .,ןיילַא ךיז וצ יירט ןעווענ

 -טנעענרעביא טָאה ,ןעוועג טינ טשינרָאנ ְךָאנ זיא רע ןעוו ,םהיא

 ,ננוי ןעווענ ךֶּטִנ זיא רע ןעוו ,דנעה ענייז PR לַאזקיש רהיא טרעפ
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 -ענ טינ ךיז לָאמנייק טָאה רע ןוא — זָאלטכַאמ ןוא טנאקאבמוא

 םהיא וצ עטשרע יד טָאה עכלעוו ,רענינעי רעד ןופ ןעגַאזטנע טנעק

 ןעוועג זיא להיפעג רעד רעבָא -- IR" ןיא ביולנ ,TS : טנָאזענ

 ביוהנֶא ןופ רָאנ ןיולב ןוא ץלָאטש ,טײקרַאבקנַאד ,טפאשדניירפ

 רעטעּפש .עבעיל עלעּפָארט ַא ןעשימוצ טנעקענ ךיז םעד וצ טָאה

 ַא ןיא סע רעבָא ,ןעטכישענ-סעבעיל עלעיפ רָאג טַאהענ רע טָאה
 ןוא ;טבעילראפ קרַאטש ןעוועג זיא סע IN זיא רע יצ ,ענַארפ

DINםעד ךילנהעווענ טבעיל ןעמ יו ,טבעילענ ױזַא ןעמ טָאה  

BANDןעגָאי עכלעוו ,רענעמ עשירעשרעה  Trרעסיוא 8( רהעמ - 

 -ענ ,רענעמ טרָאס ַאזַא וצ טהיצ DEN ,ןעיורפ יד .ץנַאלג ןעכיל

 ,זיירק רעייז ןופ ןעטייהנהעש עדנעדנעלב יד וצ ךילנהעווענ ןערעה

 רעבָא ,ערנעשיור ,עדנעלקניפ ,רוטַאנ רעד ןופ עטבאנאב-ארטסקע

 טינ ךיז WEIS DEN ,תולעמ עכלעזַא טימ ענעקנָאשאב ןעטלעז

 -ןעיורפ ןעלעניגירַא םעד טינ סָאד ןעק Ay .ןעניוא יד PR ךיילנ

 גיטרַאנעגייא ענדָאמ ַא --- ? עינעשז ַא DIAS טלעגניר DEN ,זיירק

 ןעיורפ וצ גנוהיצאב ס'לַאסַאל ןיא זַא ,טינ ןיימ PR !לעטלעוו

 -כילנערפיוא עכילבָארג ץנאג SM ,שרעדנַא סָאװטע ןעווענ זיא

 סערעטניא ןַא טלהיפעג טָאה רע ןעוו ןוא .ץייר-ןעיורפ רַאּפ טייק

 לכש רעייז וצ סערעטניא רענעקורט 8 ןעוועג סָאד זיא ,ייז רַאפ

 "אב ייז DR ןעפורוצסיורא שנואוו ַא טימ טיילגאב ,טנאלאט ןוא

 רעגי70 יד ןיא .טייקכילנעזרעּפ רענענייא ןייז וצ גנורעדנואוו

 -שטייד ןיא ןענעגענאב וצ ןעמוקעגסיוא ןעטלעז טינ רימ זיא ןערהָאי

 טנעלפ ןעמ רעכלעוו ןענעוו ,עמַאד עטנערהָאיאב ענעי רעדָא יד דנַאל

 ןעגיוא יד ןיא .ןעלַאסַאל טימ םיטניא ןעוועג זיא יז זַא ,ןעדער
 -אב Tr PR טַאהעג טשינ רָאג ןעמַאד יד ןעבָאה רוד ןערעגניא ןופ

 טימ טנעכייצעגסיוא עלַא ךיז ןעבָאה ייז ; סעדנעהיצוצ סרעדנוז

 -כילבייו טלהעפענ BEN ייז ; דנאטשראפ ןערעטכינ ,ןעפראש ַא

 -עטעגראפ רעגיהור טימ ןעדייר ייז ןענעלפ ןעלַאסַאל ןענעו .טייק

 .ןעדנעטשמוא עכלעזַא רעטנוא רענייטש רעד יװ ,גנור

 ירעב יד ןענייז ,1889--1898 רעטניוו ןיא ,רעבָא ,עלייוורעד
 ןופ ,ןעלַאסַאל Din טנעהָאנ ןעוועג ןענייז סָאװ ,סעילימַאּפ רעניל

 יד .עבָארּפ WIND ַא ףיוא ןערָאװעג טלעטשענקעװַא םהיא
 ןילרעב ןייק ןעמוקעגנָא זיא ,טדלעפצָאה ןיפערג ,"רעטומ-ןידניירפ,
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 טנעקעג סע טָאה ןעמ m ןוא ,נידנעטש ףיוא ךיז ןעצעזאב וצ

 ןענעקַא טכער עטלַא ערהיא ןעמונעג ךיילג ךיז יז טָאה ,ןעטראוורע
 טַאהעג ןיוש ןעמ טָאה ןילרעב ןיא .רעצישאב ןעגירעהירפ רהיא

 .טגעלפ ןעכערּפשעג עשרענעמ יד ןיא ;רהיא IN ןעסענראפ טעמכ

 שטָאכ DIN .שינעהעזראפ ןימ ַא DON ןערירוגיפ לָאמַא ךָאנ יז

 -רָאפ יד ןעטלָאװ ,עדָאמ רעד ןיא ןירַא סלָאמאד זיא ץנארעלַאט

 יר רהיא רַאפ טכַאמראפ ןרעג ץנַאנ רעזייה עזַאושזרוב עמהענ

 .טסעפ-ןעזייא ןעוועג טקנוּפ םעד ןיא DIN לַאסַאל רעבָא .ןעריט

 םוצ טכַאמענ רע טָאה ןיפערג יד ןעמהענפיוא ןענעוו ענַארפ יד

 ,רהיא ןופ טגַאזטנע ךיז ןעבָאה עכלעוו ,יד טימ ; ןיײטש-ריבָארּפ

 רַאפ טלעטשעגקעװַא .ןעבָאה טלָאװעג טינ אשמו עגמ ןייק רע טָאה

 ןערעוונָא ; טלעקנייווקעג טינ ךיז רהעמ ןיוש ןעמ טָאה ,הרירב ַאזַא

 .טלָאװעג טינ רענייק טָאה ןעלַאסַאל

PRעמַאד רעטדעראביקרַאטש רעד ןיא ןעמ טָאה ןיימענלַא  

 ןעלַאסַאל טימ .יורפ עשיטַאּפמיס ,עמהענעגנַא רהעז ַא ןענופענ
 -עלַאב יד טלעיּפשעג טָאה יז ;ךילרעטומ ןעטלאהעג ךיז יז טָאה
 ןעבלעז ןיא טינ יז טָאה טניואוועג שטָאכ ,שיט ןייז ייב עטסָאב

 ,טכוזרעפייא ןופ ןמיס ןייק ןעזיוועגסיורא טינ טָאה יז ןוא .זיוה

 IS וצ טײקמַאזקרעמפיוא עגיציה וצ ןעקנעש טנעלפ לַאסַאל ןעוו

 -לע ןענירהעי-94 רהיא ןיא .ןעמַאד ערענהעש ןוא ערעגניא ,ערעד

 רוניפ רעכילרעדנואוו רהיא טימ ,טדלעפצָאה ןיפערג יד טָאה רעט

 וצ טַאהעג בעיל טינ רָאנ טָאה יז סָאװ ,ןעלסקַא עגיטכערּפ ןוא

 ,סקרַאמ) רערהעראפ עשיטסאיזוטנע טָאהעג ץלַא ךָאנ ,ןעלעטשראפ

 ,ןעלהיפעג יד וצ ןעוועג גיטליגכיילג טינ רָאנ זיא יז ןוא ,(ווָאטסיר

 לעסיב ַא רָאנ גונעג זיא סע רעבָא .ןעפורעגסיורא טָאה יז סָאװ

 ,יורפ רעד ןופ טיײקטנעהָאנ יד TS ,ןהעטשראפ וצ סינטנעק-סנעבעל

 ןעלַאסַאל טנידעשעג קרַאטש טָאה עלָאר עניטיידייווצ ענדָאמ רהיא

PRןעניוא יד  DDןעמערב עטברַאּפעג ערהיא .טּפַאשלעזעג רעד  

DINטסנוק יד ,ןעּפיל  DINהימ , DENרעד וצ טדנעוװעגנָא טָאה יז " 

 סָאד --- ,ןערהָאי ערהיא סיעכהל וצ ףיוא טייקנהעש רהיא ןעטלַאה

 ןייז ףיוא טכיל ןעשימָאק-בלַאה ,ןעשלַאפ ַא ןעפרָאװעג טָאה זלַא

 .זיוה ןייז ןוא ןָאזרעּפ

 -נעסיוו ןעשיווצ טלייטעג לַאסַאל טָאה ןילרעב ןיא טייצ ןייז
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 -םיוא עכילטנעפע יד .ןעננואיירטשעצ ןוא ןעידוטש עכ:לטּפאש

 ,קילב רהיא DIN ןופ טדנעװענּפָא טינ לָאמנייק טָאה טיײקמַאזקרעמ

 יילרעלַא .םעד ןעגעג טַָאהעג טשינרָאג רעכיז טָאה לַאסַאל ןגא

 ערַאבטסָאק ענייז DIN קיטש עשירטנעצסקע ענייז ןעגעוו ןעננַאלק
 טגעלפ ןוא ןילרעב WIN ןעגָארטמורא ךיז ןענעלפ ןעטייצלָאמ

DONןיא  ISרעד ןיא ןעננירדניירא ךיוא עמרָאפ רענעבירטרעביא  

 -ַארגָאיב םעד ןיא טלהעצרעד טרעוו לעיּפשייב DIS ױזַא .עסערּפ

 -עג ַא DEN טָאה לַאסַאל IS ,"ןעסָאנעגטייצ , ךובלעמַאז ןעשיפ

 טנעלפ רע זא ןוא שישאה טימ טסעג ענייז ןעשיוראב וצ טייהניואוו

Irעננָא טרעוו ָאד .ןעיירעפיטש עדליוו ערעדנַא ְךֶאנ ןעביולרע - 

 ייב ןעבעגעג טָאה ?NDS סָאװ INN‚ םעניילק א ףיוא ןעקנואוו

 -ענ יד ןופ רענייא יו ,טסעג ענייז ןוא DIS ןעוו ,זיוה ןיא ךיז

 סַאּפש ַא IND ןעלַאפעננייא זיא ,טלהעצרעד רימ טָאה ענעדַאק

 N טָאה ןעמ .שישַאה ןופ גנוקריוו יד ךיז ףיוא ןעריבורּפסױא

 טַאהעג טָאה לַאסַאל סָאװ ,םידגב עשיקרעט יד ךיז ףיוא ןעניוצענ

 -רעכיור םעד ןיא טצעזעגסיוא ךיז טָאה ןעמ DIS ,חרזמ ןופ טכארבענ

 — ליטס ןעשיקרעט PR ןעוועג טצוּפעגסיױוא IN זיא DEN ,רעמיצ

 .שיקרעט ףיוא ןהענליואוו טזָאלעג ךיז טָאה ןעמ ןוא

 טינ SIND דנורג ַא ןעבעגעג לַאסַאל טָאה טייצ רענעי םורַא

 -ביה ץנאג ַא ןעפורעגסיורַא רעבָא טָאה סָאװ ,לַאדנַאקס ןעגיטכיוו

 ןעמעוו ,רעה רעסיוועג ַא .?עמוט ןעמהענעגנַאמוא רהעז DIN ןעש

 טלהיפרעד Tr טָאה ,ןעניוא יד טפרַאשראפ טָאה טכוזרעפייא יד

 ,עמַאד ַא ייב טּפַאשלעזעג רעסיורג ַא ןיא ןע'לַאסַאל ןופ טנידיילאב

 וצ יו ,סערעטניא רהעמ ןעזיועגסױרַא ןעלַאסַאל ֹוצ טָאה עכלעוו

 שטַאּפ א ןעזָאלענּפָארַא ןעלַאסַאל טָאה רענעי DIN — ןררעה םענעי

DINטקישעגוצ ךָאנ םהיא רענערט-לעטרַאק ַא ךרוד ךָאנרעד  IN 

 לָאמנייא טינ טָאה רעכלעוו ,לַאסַאל .לעוד ַא וצ גנורעדָאפסױרַא

 IRB רעשיטַארקָאמעד רעד ןופ דעילגטימ ַא זַא ,טרהעלקרע טַאהעג

 -טנע רהעז ןעוועג זיא רעכלעוו DR ןערילעוד טינ ךיז IND ייט

 ןוא ןעטסעווט ןעשיווצ ?עוד םעד רעביא ,לעיּפשייב םוצ ,טעטסיר

 .טרָאװ ןייז וצ יירט ןעבילבעג לָאמ סָאד זיא ,לעפאטנאמ לארענענ

 -סיורא יד רע טָאה ,ךיז רעביא לָארטנָאק יד נידנערילראפ טינ

 רעטנעכייצעגסיוא IS ןעוועג זיא רע שטָאּכ ,ןעזיווענקירוצ גנורעדָאּפ
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 -וצ רעטגידיילאב רעד טָאה ןענרָאמ ףיוא .רעסיש DIN רעטכעפ

 ןעכילנהעוועג ןייז ףיוא ןע'לַאסַאל טרעױלענּפָא רבח ַא טימ ןעמַאז
 -נַארב יד ייב ןעלאפאב םהיא ייז ןענייז עדייב ןוא גנַאנ-רעיצַאּפש

 MS ןערייב ייז טָאה ןיילַא לַאסַאל רעבָא ,ןרעיוט רעגרובנער

 עצנאנ רעייז ןערָאלראפ ?עטש ן'פיוא ןעבָאה ייז זַא ,טע'גרה'וצ

 .טייקשירעגעירק

 ענהעש טינ ךיז רַאפ MN IS ןוא עדנעטיידאבמוא יד טָא

 ,טזייוו DEN ,טימרעד טנאסערעטניא רָאנ זנוא רַאפ זיא גנוריסַאּפ

 -רעד טזומעג DEM לַאסַאל טייקטציירעצ דַארג ַא ראפ סָאװ זיב

 טקישעגסױרַא רעטעּפש ?Ans עכילטע טימ טָאה רע ןעוו ,ןהעג

 -ענ DIN ףיוא ןעבָאה DEN ,לָאמא טימ ןעגנורעדָאפסיורא ייווצ

 רעקירָאטסיה רעד טָאה טייהנעגעלעג רעד ייב .טיוט םעד טכַארב

 ףיוא DEN ,ןעקעטש ס'רעיּפסעבָאר ןעלַאסַאל ןעקנָאשענ רעטסרעפ

 זיא .ןעיליטסַאב TORI ןיא טריװַארגסיױא ןעוועג DIN ?לעטנעה ןייז

 טפרַאדענ טָאה ןעקעטש ס'רעיּפסעבָאר 4 גידריווקרעמ טינ סָאד

 !דנעה ענױזַא ןיא ןעלַאפניירַא

 -נַאהענ ךיז טָאה סע ןעוו ,ןעוועג DU DIN לַאסַאל קרַאטש יוװ

 טנעקעג טינ ךיז רע טָאה ,תורובנ עשיזיפ ןעזייוואב ןענעוו טלעד

 עטשרע ןייז יו ןיוש .דנוזעג ןעטונ סרעדנוזאב ַא טימ ןעמהיר

 רעטסהירפ ןייז ןופ רע טָאה ,טזייוו ענערָאװשעג יד ראפ עדער

 ןעוו ןוא .טייהקנארק רעשינָארכ רעטסנרע IS ןופ ןעטילעג דנענוי

 ןיוש דנוזעג ןייז זיא ,ןערהָאי-סגנוהילב ענייז טכיירנרעד טָאה רע

 ןַײז רע טנעלפ טּפָא ןוא .ןעכָארבעגרעטנוא ןעצנאנ ןיא ןעוועג

 .ןערוק עכילייווננאק ןוא.:עגנַאל ךיז ףיוא ןעמהענ וצ ןעננואווצעג

 טָאה ,רוק אזַא גידנעּכַאמכרוד ,לַאסַאל ןעוו ,לָאמנייא ןוא

 pr טָאה ,ןעכָאװ ערערהעמ ראפ זיוה ןייז ןעזָאלראפ טרָאטעג טינ

 גנולהעצרע יד בָאה PR ?יומ סעמעוו ןופ ,םהָאד טסנרע דניירֿפ

 טעדַאל רענעי ןעכלעוו ןיא ,עלעטעצ ַא םהיא ןופ ןעמוקאב ,טרעהעג

DINךיז וצ ןייא  : AM PN,וצ ,ןעזייוו סָאװטע ךייא  DENךיא  

 ןעכַאלסיוא ךיז רעכיז BIN רהיא ;טַאר ןוא ףליה רעייא ףרַאד

 win טָאה םֶהָאד .'ךָאד רהיא טלָאז ןעמוק רעבָא ,רימ ןופ
 ; ןעגנוקיז IND ץנַארפ --- ַאמַארד ַא טימ טגיטפעשאב ןעלַאסַאל
 "רָאפ ךיז ןעק ןעמ .,ניטראפ ןעוועג ןיוש זיא טקַא רעטשרע רעד
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 ןעוועג זיא רעכלעוו ,לַאסַאל ! גנושאררעביא ס'דניירפ ןייז ןעלעטש

 סלַא ךיז טריבורּפ ,ךילנעמ רָאנ DS סע יװ ,שירעטכידמוא יױזַא

 טָאה --- ,ףיורעד ןענָאז טעוו רהיא DEN ,סייוו ,TS ! רעטּכיד

 BU וזַא טקנוּפ סייוו ךיא --- דייר יד טּפַאכראפ םהיא לַאסַא?

IMSטָאה גניסעל ךיוא רעבָא .,רעטכיד ןייק טינ ןיב ךיא זא  

„NENNT 192718993גידנעסיוו , TSךיא .רעטכיד ןייק טינ זיא רע  

Aרעבָא ,ןעגניסעל טימ ןעכיילגראפ טינ ךיז  STטינ ךיא העז  

‚PNס'םהָאד טכוזעג טָאה לַאסַאל .",וװ .ז .א לָאז ךיא םורַאװ  

 לַאסַאל DEN ןיא ,אמארד DD טייז רעשילַארטַאעט רעד ןעגעוו טָאר

 ,יוב-ךעזרעפ םעד ןענעו ךיוא ןוא ,ןענַאטשראּפ טשינרָאג טָאה

 ןוא -- רעטשרע רעד .טרעּפסקע IS ןעוועג זיא םהָאד DEN ןיא

 וצ זיא ,ןעבענעג םהיא טָאה םהָאד סָאװ DEI‚ --- רעטסעּב רעד

 ןעוועגנ WEN BONN אזָארּפ ס'לַאסַאל ?ייוו ,אזָארּפ PR ןעביירש

 תעב ,רעגייטש רהיא ףיוא טנעכייצעגנסיוא ךָאד רעבָא ,שירָאטארַא

 עדנעגנילק ליואוו ,עטקערָאק ןעביירש וצ טייקניהעפמוא ס'לַאסַאל

 לַאסַאל ןזַא ,ןענָאז טינ ןעק ןעמ .ךילרעדיוש שממ ןיא ןעזרעפ

 ןרענ ןוא DU טָאה רע .טַאהעג טינ רעיוא ןייק ןעצנַאנ ןיא טָאה

 רעבָא ,ןעטעָאּפ עשיכירג יד ןופ ןעזרעפ עטצעזרעביא טנעיילעגרָאּפ

 DIN רעשימָאק ןייז ןעגעוו תודע ןעגָאז ןעזרעפ ענענייא ענייז

 טולָאסבַא םהיא טלהעפ סע .טסנוק-עזרעפ PN טייקנפלָאהאב

 -ארד רעד PR ךיז ןערעטנָאלּפ ןעבמַאי עגיסופ-סקעז .?היפענ-סָאמ

PN SDיד ןוא ,עגיסיפ-ףניפ טימ עינָאמרַאהמוא רעטסערג רעד  

 -רעדיוו ןעטפאשנעסיוו רעד , .ןעליוו ייז ואוו ןעלַאפ ןנענונָאטאב

 -ףניפ ,רעטונ ַא יו ,רעיוא ס'לַאסַאל IND טגנילק "רעלעטשרעה

 ,ראפרעד יקַאט ,רעניטכיר רעדָא ,ןעגעווטסעד ןופ .ּבמַאי רעניסיפ

 -רעפ יד ןעכיורבעג ןופ ןעדערוצּפָא ןעוועג ךילנעממוא ןעלַאסַא? זיא

 ןעגנורדעגסיױרַא טָאה רע DEN עירָאעט רעד טיול DEN ,עמרָאּפ-ןעז

 וצ טסאּפעגוצ !עוועג ןעטסעב DB סע זיא ,ן'לעגעה ןוא ןעכירג יד ןופ

 ןָאפ ץנַארּפ , טָאה ױזַא DIN .,ַאמַארד ַא DD IND ןעכילרעייפ םעד

 -רע זיא אמארד יד רעכלעוו ןיא ,עמרָאפ יד ןעמוקאב "ןעגנוקיז
 .ןעניש

DONןעטנַאסערעטניא רהעז םעד ןופ ןהעזעגּפָא ,קרעוו-טסנוק  
 שַיטעֶָאּפ א:סָאװ ,עמרָאפ ןיא תונורסח עלַא אמארד יד טָאה ,ןַאלּפ
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 -קַאמשעג טימ טלעבירג DR טלעביווש יז ; ןעבָאה רָאנ ןעק קרעוו
 ןהֶא ןוא רדס Ins ,ליוּפ ךיז ןעּפעלש ןענעצס יד ; ןעטייקגיזָאל

 קיטש סָאד ןערהיפפיוא זַא ,ךילדנעטשראפטסבלעז ;גגנורעגייטש

 יד זַא ,ןעגָאז טינ ךיז טזָאל ןעגעווטסעד DB .ךילגעממוא זיא

 לָאז ,עיגרענע רעניטולג ס'לַאסַאל טימ טלעדורּפש DEN ,אמארד

 עפעיט סָאד DIN ןעשיטעָאּפמוא IS DD קורדנייא םעד ןעכַאמ
 טמרוטשעגכרוד PN DEN ,עכָאּפע IS DD סינדנעטשראפ עשיטילָאּפ

 ,סָאהטַאּפ רעדנעצילב רעד DIN ,ןעננונעוואב עגיטלאוועג טימ ןעוועג

DNNעניטרַאנעגייא ןַא ךיז ןיא רעכיז ןעבָאה ,רהיא ןופ טגָארט  

 -ּפעשסיואמוא IS PN ,זיא יז יװ ,ַאמַארד יד ,סלַאפנעלַא .,עמרָאֿפ
 יד ןערידוטש ןעליו עכלעוו ,ענינעי יד ראפ בורג-דלָאג עכיל

 -סיורא טינ ןעלָאז רימ סָאװ .רעסַאפראפ רהיא ןופ עיגָאלָאכיסּפ

 טסילש אמארד יד DAN„ עגירעביא ענייז ןופ ןענעייל ןופ ןענָארט

 ןופ קיטסירעטקאראכ-טסבלעז עטספעיט יד :ץְלַא ךיז PR ןייא

 SS ןוא ,ןָאזרעּפ-טאווירּפ ןוא רעטקאראכ DIN ,לַאסַאל דנַאנידרעפ

 pr ןופ סינדנעטשראפ רעד ראפ ןעקנואוו עכיירלהָאצ DIN עגיטייז

 ןייז ןופ ,טקנוּפרנאטש ןעכילטכישעג ןייז ןופ ,גנואיושנא-טלעוו

 יד טינ דליב ןעצנאג ַא .קיטילָאּפ רעכילרעסיוא ןוא רעכילרעניא

 ,רהיא טימ ןעצונאב טינ םוראד ךיז ןענעק רימ ןוא ,טינ אמארד

 רהיא ןופ ןעגירקוצסױרַא DIN ,ןע'לַאסַאל ןופ גנורעדליש רעד ייב

 -סוליא סלַא ןענעיד טונ זנוא ןעק יז רעבָא ,טלאטשעג עצנאג ןייז

 ,ננוביירשאב-טסבלעז רעד וצ ןעקקוצ ךיז רימָאל ָאזלַא .עיצַארט

 ,טלאהטנע יז סָאװ

 -יירשרעביא ךיא לעװ ,ןעלעטש עטסגיטכיוו יד ןעריטיצ םייב

 וצ טייצ ןופ זיולב : אזָארּפ ןיא ןעזרעפ עכיליורג ךילקריוו יד ןעב

 PR תורוש עשיטסירעטקאראכ סרעדנוזאב יד ןעבעג ךיא לעװ טייצ

 .עמרָאֿפ-ןעזרעפ

 ןיא רע טייז ,ןעבעל דנעלע ןייז טרעדליש ןעטוה ןָאפ ךירלוא
 ןופ טלהעצרעד רע .ןערָאװעג ןעבירטראפ תולנ ןיא טסּפַאּפ ןופ

 ןוא טסּפַאּפ םעד טימ ןעסיירוצנייא ךיז ארומ סיוא ,טדעטש יד

 סינעטלעהאב ַא םהיא ןעבענ וצ טגַאװענ טינ ןעבָאה ,ןעטסריפ יד

 רימ ןעטלָאװ ייז , ,רע טגָאז ,"ךָאד ,DNS .ןערעיומ ערעייז רעטניה

 גיהור ייז ךערּפשראפ ךיא ןעוו ,טקנעשענ םייה עליטש ַא רשפא
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 ףרוד ןעק ,ןענייווש טינ ןעק ךיא, רעבָא ."ןעטלאהראפ וצ ְךיז
 !ןעפיוק רימ טייהרעכיז עניימעג ןוא STAR ןייק טינ ןעגייווש
 טינ ןעק ,ןענָאז תודע ךימ טגניווצ ןוא ! טסייג רעד טביירט ךימ
 ."טלעווק ןעצרַאה ןיא סָאװ ,ןעסילשראפ

 -ייוו רע טגָאז --- ,רעפרַאש טרעוו טיונ עניימענלא יד ןעוו,

 DR לעקניוו םענענייא ןייז ןיא רערעדעי ךיז טקעטשראפ --- ,רעט

 ןעטייווצ ַא גידנענענעגאב ,שיורעג ןהֶא ,ליטש ייבראפ ךיז טע'בנג

 ןופ ןעבירטעג טלַאװעג רהעמ טימ ךָאנ רעוו רעבָא ךיא .סַאג ןיא

 יד רעדנעהָארד סָאװ ;ןײרַא ןברוח PR ךיז ןעפרַאװ וצ טסייג
 דנעזיוט טלָאװ ךיא ןעוו .יז ךיא ריקַאטַא רעגיטפעה POS ,רהַאּפעג

 דנַאל DIE טציא דנעזיוט VOR DD ךיא טָאװ ,טַאהעג ןעגנוצ

 SM ,ףרָאד וצ ףרָאד ןופ ןענָארטעג ךיז BONN ךיא .ןעירשעג

 ןיימ גידנעפראווראפ ,ןעגייווש וצ שיטכענק רעדייא ,היח עטצעהעג

 ; סוקסיצנַארפ ,ראפרעד טינ ךימ ביול .רעגָאז-תמא DIR ףוראב

 .טלעדַאטעג רעטיב ראפרעד ןיוש ךימ ןעבָאה עלעיפ

 ךיא ביולג ,ךילרהע סע טכארטאב ךיא ןעוו IST ןוא,

 .ךיא ןעידראפ ראפרעד ביול רעדָא לעדַאט טינ

 PS ןעבענענטימ רימ טימעג א ןעוו

 טלהיפ רע רעכילנייּפ העוו םעניימעגלַא סָאװ

DENםהיא רעפעיט לעיפ טיונ עניימעגלַא  

 ! רעה ,ןרעדנע טינ ס'ןעק ךיא --- טגנירד ןעצרַאה ןיא

 "! ןערָאבעגנייא VD זיא סע

 ןעבָאה ענינייא .דניירפ ענייז ןופ גנוטלַאה יד טרעדליש רע

 ןעבָאה עלעיפ רעבָא ,רעדיוו םהיא ןעהעז ייז DEN ,טהערפעג ךיז

 .רעצרעה ערעייז DD טייקגירעטיצ רעד PN םהיא ןופ טכייוועג

 םעד ןעבָאה ערעדנַא ,טרהעלקרע ןעפָא סע רימ ןעבָאה ענינייא,

 BU בָאה ךיא רעבָא ,ןענָאװצסױרַא ןעפָא סע טָאהעג טינ טומ

 ,רעדיוװ ערעדנַא ְךֶָאנ .טסַאל וצ ןעמעלַא ןיב ךיא זַא ,טלהיפעג

 סעמעוו ןוא ןעטייצ עטכעלש ןיא ןעוועג ןיב ךיא רעטסיירט סעמעוו

 רימ רַאפ Tr ןעבָאה ,סמרוטש עלעיפ PR ןעוועג ןיב ךיא רעקנַא

 PR דניירפ רימ טימ ןעבילבעג ןרעג ןעטלָאװ ייז זַא ,ןעוועג הדומ

 -טנעפע רעד ןיא רימ טימ ןעזייוו טינ ךיז ןענעק ייז רעבָא ,םייהעג
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 טימ ךיז ןעסיירוצנייא ןענינראפ טינ ךיז ןענעק ייז ?ייוו ,טייקכיל

 ,םיור

 ,ןעפרַאד ןערעה וצ סנױזַא דניירפ ןופ ,רעה ,העז,

 טימעג ןעניליוו ןיא וד עכלעוו רַאפ

 ,טסָאה טרעפּפָאעג ךיז עבעיל רעיירפ ןוא

 *! העוו טוט סָאד ,הֶא

 ןעננינוז ןָאפ ץנַארפ ןופ ןעמונעגפיוא ךילצרעה טרעוו ךירלוא

 לעדיימ עננוי סָאד ןעוו .רעטכָאט ןייז ןופ עבעיל יד טניוועגנ ןוא

 :רעפטנע אזַא ךירלוא רהיא טינ ,עבעיל רהיא םהיא טקעלּפטנא

 ןופ טשרעוצ ךיז סיוורעד ,עבעיל רעד רעביא ךיז טסינ IT רעדייא

 יד זיא סָאד !סטרעוװרָאפ ץלַא ךיס טביירט DEN ,הללק רעד

 טָאנ סָאװ ,תוללק עֶלַא ןופ עטסכילדיימסיואמוא DIN עטסגיטכעמ

 ַא ןופ ּפָאק םעד ףיוא ןרעדיילש ןעק עבעיל ןייז DD ןרָאצמירג ןיא

 ןיא iv !לעבַאפ עטלַא יד ?האוו טביילב גיבייא .,ןעכילברעטש

 סָאװ ,םוהת ַא טנעפעענ DIN טצַאלּפענ דרע יד טָאה םיר ןעטלַא

 רעד טָאה ,ןעבראדראפ ןוא טסעּפ טימ טדָאטש רעד טהָארדעג טָאה

 ,ןעטעברעביא טשרע ךיז ןעלעוו רעטענ יד : ןעפורעגסיוא לעקַארָא
INטנָאמראפ טדָאטש יד סָאװ ,עטסראבטסָאק סָאד , PR DIN 

 ןיא ,דרעפ ַא ףיוא ךיוה ! העז ןוא ,ןערעוו ןעפרָאװעגניירא דנַאש

 -נורּפשענניירא דנורנּפֶא ןיא סקיציוק זיא ,קומשנעפַאװ ןעטסנהעש

 -נוא רעד ןופ רעטסנעּפשעג ערעטסניפ יד וצ גידנערעפּפָא ךיז ,ןעג

 ןופ סעכ םעד ןיא ןעגנירּפשניירא ןעזומ עטסעב יד :טלעוורעט

 ,דנורנּפֶא רעד ךיז טסילש רעבייל ערעייז רעביא רָאנ ,טייצ רעד

 ME טקנוּפ ןוא ,ךירלוא יו ױזַא טקנוּפ טקנעד ץנַארפ ןוא

 וצ סנעבעל ערעזנוא גידלוש ןענייז רימ , :טגָאז רע .לַאסַאל יו
 יד ןערעוו ןעטאטשראוו ערעייז ןיא סָאװ ,ןעקעווצ עסיורג ענעי

 ךיא סָאװ ,ןָאטעג בָאה ךיא .רעטײברַא עיירט סלַא טקישעג תורוד

 "ייא יו ,ךילקילנ ןוא טרעטכיילרעד TO ?היפ ךיא .טנעקענ בָאה

 sin“ ןייז טלהָאצאב ךילרהע טָאה סָאװ ,רענ

 טריזירעטקַארַאכ קיטש םעד ןיא ןעקילּפער עלַא ןופ רעבָא

 a ,שינעפעיט עטספעיט ס'לַאסַאל רעלופ ןוא רעסעב טינ ענייק

 ןופ טלעננירענמורא ,לַאסַאל יו ,זנוא טזייוו סָאװ ,עדנעגלָאפ יד
 םוצ זיב טפארקסנעליוו ןייז IN טנַאּפש ,ןערהַאפעג עטסכילטיוט יד
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 ןיא ןעלַאװק עכילדנירגרעמוא ןופ יז גידנעּפעש ,דארנ ןעטסכעה

 ָאד לייוו ,רעטכיד ַא ךילקריוו רע זיא קילּפער רעד ןיא .םהיא

 רעד ןֹופ גידנעמוקסיורא ,רעטרעוו יד זא ,ףעיט יוזא רע טלהיפ

 -רעטנוא רעד .םזיריל ןע'תמא DO ןעקנורטעגנָא ןענייז ,שנעפעיט

 ,םעד ןיא דָארג ךָאד זיא רעטכיד ַא ןוא רָאטארָא ןַא ןעשיווצ דעיש

 רעשיריל ַא תעב ,ערעדנַא ןעסיוא לָאמעלַא זיא רָאטַארָא רעד סָאװ

 זיא ךיז DO POS ןוא OR ךיז טימ לָאמעלַא ןיא רעטכיר

 : םוגסיוא ןעדנעגלָאפ םעד ןיא ?ַאסַא?

 ;ףױרַא ,רָאנ !הטלאב ,רעטנורא קוק טינא

PRךיז טקעלּפטנַא לופ טשרע ןערהַאפעג  

 ןעפיולטנַא טמהעשראפ --- ,ןַאמ םעד ןופ הרובג יד

 ,קערש גירטיצ רעד ןוא טכיזרָאפ עכיילב יד

 ,ןעהיצ ייז דרע'רד וצ ,ענערָאבעג דרע יד

 רענעלּפ ענעקנוזעג ןופ ךורבפיש םעד סיוא ןוא

 המכח רעטסוּפ ןייז DD תונברוח יד DNS ןוא

BINסיורג רענייר ןייז ןיא ףיוא טסייג רעד ךיז . 

 ,טרעמולש םהיא ןיא DEN ,טייקכילדנעמוא רעד ןיא

 IS ךיז רע טצנַאלפ ,רצוא-סנעליוו םעד

 ,טפארק עיינ ןעגיוא ענעסָאלשעג טימ טניוז

 PS ךיז ןופ גנואווש DIN סקואוו םעיינ

 ,ןעבעל ןייז ןופ עמוס יד ןָאק ןיא טלעטש
 -- טַאט וצ ףיוא רע טמַאלפ ןעטסַא? ןופ יירפ ןוא

 — ,ץילב 8 ןופ ןעצלָאמשעצ 1 -- עגר ַא

 ."ןעסָאגעג-יינ DR רעטרעווילנראפ ףָאטש רעד

 ,ןע'תמא םעד רימ ןעניפעג רעטרעוו יד ןיא TS ,ךיז טכוד רימ
 ענייז ןיא ןעוועג זיא רע י* ,ןעלַאסַאל — ןעלַאסַאל ןעלַאעדיא
 -נעמ א ןעגעוו ןעלייטרוא טינ רימ ןעפרַאד ןוא .ןעדנוטש עטסעב

 ? ןעדנוטש עטסעב ענייז ןיא סױרַא ךיז טזייוו רע m טיול ןעש

 טַאטלוזער SIND DEN םירָאװ !שנעמ רע ד זיא סָאד םירָאװ

 רימ ןעוו ,רעטסייג עטסערג יד ראפ וליפא ןענירקסיורא רימ ןעלעוו

 טינ ןענייז ייז עכלעוו ןיא ,ןעדנוטש עלַא ןעמהענפיונעצ ןעלעוו

 -רוא רימ ןעלעוו ןובשח םעד ןופ ךמס ן'פיוא ןוא ; יז ןעוועג

 ןעננואווצעג ייז ןענייז טייצ Spam םירָאװ ? ייז ןענעוו ןעלייט
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 ראפ ןוא ןעשינפרעדאב עכילרעּפרעק ערעייז רַאפ ןעבענוצּפָא ןעוועג

 -על ןעגידעכָאו רעייז ןופ ןעגנואיירטשעצ DIN ןעשינפרעדאב יד

yaקנארק ,ףָאלש ןיא טדנעוושראפ ייז ןעבָאה טייצ לעיפיו - 

 ןעגידירפאב ןיא ןוא רעּפרעק רעייז ףיוא ןעבעג גנוטכַא ןיא ,ןעטייה

 ןוא טייקמַאזקרעמפיוא ייז ןופ טגנאלראפ ןעבָאה עכלעוו ,ערעדנַא

 -ראפ טקעריד יד טָא רַאפ טלינ סע סָאװ ,סָאד ןוא !עיטַאּפמיס

 רעד ןיא טעמכ זיא ,ןעדנוטש ןעבעל ןעגיטסיינ רעייז רַאפ ענערָאל

 -סטימעג רעייז ןופ לייט םענעי רַאפ ךיוא גיטכיר סָאמ רעגיבלעז

 עטשרעהאבמוא ןופ תושר םעד רעטנוא Ir טניפעג סָאװ ,ןעבעל

 ? ןעטײקכַאװש ןוא תוואת ,סעיציבמַא עגיהורמוא ,ןעטפַאשנערייל

 ץֵלַא סָאד ,ךילנעמ טייוו יו ,טינ ןעמ ףראד ןוא טינ ןעמ געמ

 ןעוועג זיא ןָאזרעּפ עסיוועג ַא סָאװ ןעסיוו ליוו ןעמ ןעוו ,ןעקוקראפ

 -פנינראפ סע DIN ,טכערעג סע DIN ? ןרעק ןעטסרעניא רהיא ןיא

 ןערעלהעפ ןוא ןעטייקכַאװש יד ןיא ןעלבירג וצ ךיז גיבייא ניט
 ,רעד זא ,ןהעטשראפ ןעמ ףראד ,סלאפנעלַא ? המשנ רעסיורג א ןופ

 ףיוא יו ,עוויטַאנענ יד ףיוא טכיוועג ַאזַא טקנוּפ טגעל רעכלעוו

 ןעכַאמ ןופרעד ןעק ,ןָאזרעּפ ַא ןופ ןעטפַאשנעגייא עוויטיזָאּפ יד

 רעכיז רע טעוו ןָאזרעּפ רעד ןופ ד ? י ב ןייק רעבָא ,?יוו רע סָאװ

 BIN רענייק זַא ,ךַאז עטלעטשעגטסעפ ַא זיא סע ןעד .ןעפַאש טינ
 ןעבעגוצוצ ןעכוזראפ טעװ רע ןעוו ,טערטרַָאּפ ַא ןעלָאמ ןענעק טינ

 עלַא ןיא לַאניגירַא ן'ראפ ןעסאּפ ךיז לָאז רע ,קורדסיוא ַאזַא םהיא

 ןעבעווש mm טייקכילנעזרעּפ רעד ןופ ?ַאעדיא רעד .סעיצַאוטיס
 ,"ןעריזילַאעדיא,, ןעגעוו טינ ךיז טלעדנַאה ָאד !ןעגיוא ענייז רַאפ
 INN סָאד גידנעזָאלּפָא טינ ,ןהעז וצ טייקגיהעפ רעד ןעגעוו רָאג

 -- ןָאזרעּפ רעד ןופ טלַאטשעג עלַאעדיא יד ,טייקכילקריוו רעד ןופ

 — טַאט DIN טרָאװ ןיא ןעטספרַאש DS סיוא ךיז טקירד יז ואוו

 PD ןעטּפַאשנעגייא-דנורג יד ןהעז ,רעטרעוו ערעדנַא טימ רעדָא

 רַאפ ?ופ רעגינעוו רעדָא רהעמ ךיז טקעלּפטנַא יז m ,ןָאזרעּפ רעד

 POS ךיז DD טלַאטשעג עלַאעדיא ַאזַא ןוא .,ןעסָאנעג-טייצ ערהיא

 .תורוש עטכארבעג-ןעביוא יד ןיא ןעבעגעג לַאסַאל טָאה

 IND ַא דארג ןעסיוועג ַא זיב ךיוא טלאהטנע קיטש סָאד

 הרמ יוװ גידנעהעז ,עירַאמ .טיוט ןעננולצולּפ ןייז ןופ ?היפענ

 יצ םהיא יִז טגערפ ,טפנוקצ Tr ףיוא טקוק ךירלוא גיד'הרוחש
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 סָאד טפלעה DEN ,החנשה רערעכעה רעד PR טינ ןעד רע טביולג

 ;טרעפטנע רע .עטכעלש סָאד רעביא ןענעיז עטונ

 .ןעפָאה טפנוקוצ ףיוא ןעק עצנַאנ עסיורגנ סָאד,

 ,ןעקנוזראפ ךיליורטוצ המכח רעננייא ןיא

 ,ןַאלּפ DIN לעיצ םענגייא וצ ךיז סע טנעוואב
DINןערָאלרַאפ טינ לָאמנייק לעדנַאוװ-םרוטש . 

 ,ענימ-רעוולוּפ סלַאפוצ ףיוא טהעטש רע --רענל?עצנייא רעד

 .םהיא ןעטפול רעד PR טרעדיילש ןוא — טצַאלּפ יז

 -ָאליפ-סנעבעל ערעטיב ַא DIN DON IS טניל רעטרעוו יד ןיא

 -אב ןוא םענייא ןעדעי רַאפ רעטיב ,קלָאפ ן'ראפ תמא — עיּפָאז

 ןיילַא טבעל ,לַאסַאל יװ רעכלעוו ,םענייא SIE רַאפ רעטיב רעדנוז

 עטעווענימענרעטנוא יד רע טמרוטש ןייִלַא ןוא ןענימ יד רעטנוא

 .ןעצנַאש

 קיטש םעד ןיא ןעכירטש עשיפארגָאיבָאטױא טעמצכ יד טָא

 BIS" טייקכילנעזרעּפ ס'רעסאפראפ םעד ןופ רעשרָאּפ םעד ןעלעוו

 ענעי טימ ןעדנובראפ גנע ןענייז ייז זַא ,קנאדעג ן'פיוא ןערהיּפ

 עשיטיִלָאּפ ןוא עשירָאטסיה ענייז סיוא .ןעקירד DEN ,ןעכירטש

 טרעדליש ענערָאװשעג יד רַאפ עדער ןייז ןיא ןיוש .ןעננואיושנַא

 טשרעהאב רעטימעג יד ןופ גנוגעוואב עכילרעניא יד יװ ,לַאסַאל

 עטבישעג רעד ןופ גנַאג-סגנולקיווטנע םעד טייקכילקריוו רעד ןיא

 סָאװ ,ןעלטימ עכילרעסיוא טימ ןעקירדרעטנוא טינ ךיז טזָאל ןוא

 רעד ןופ םינמס עכילרעסיוא יד ןיולב ייז ןערעדנע סנעטסכעה

 PR טכירענפיוא ןערעוו ןעדַאקירַאב רעדייא ךָאנ גנַאל , .גנוגעוואב

 TIMER ןַא רעגריב יד ןופ תומשנ יד DIS ךיז טבָארג ,ןעסַאג יד

 BO גנאלקנייא ןיא ןוא ."םרָאפ-סגנורעיגער יד ןייא טגנילש סָאװ

 םעד טימ לראק רעזייק וצ ןעגניקוז IND ץנַארפ ךיז טדנעוו םעד

 --- םירָאװ ,ןעצעשרעביא טינ טכַאמ לָאז רע ,טרָאװ ןעדנעגָאזלעיּפ -

 SD רָאנ ,ןעכַאז ןערעדניהראפ טינ ,ןערעלענשראפ רָאנ ןעק רע;
 ."ןעקירדרעטנוא טינ -- ןערימ

 ןעשירָאטסיה ס'לַאסַאל ןופ עעדיא-דנורג יד רימ ןעהעז ָאד

 Din" עדעי .עמָאיסקַא רעשיטילָאּפ ַא ןיא טלעדנאווראפ 19329199

 עשיטקארּפ 8 ךיילג DIN ייב ןָא טמהענ גנוגייצרעביא עשירָאט
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 -רעריוומוא םעד ןיא םענייז ןעביולג-דנורג םעד טָא ןופ .עמרָאֿפ

 יילרעלא 13 לעקע ןייז טמַאטש םָארטש ןעשירָאטסיה ןעכילהעטש

 -עטשראפ ןוא ןענעװובלַאה ײלרעלַא וצ ,ךאלציּפש עשיטַאמָאלּפיד

 רעד טימ ןעלדנַאהרעטנוא ןעביוהנָא Im לראק ןעוו .ןעשינעל

 ךיז טזָאל ת מ א ן'טימ , :ץנַארפ םהיא טרעפטנע ,עיצַאמרָאפער

 טלָאװ נלָאפרע ַאזַא טקנוּפ טימ .ןעגנולדנאהרעטנוא ןערהיפ טינ

 DR DEN ,שאה דומע םעד טימ ןעלדנאהרעטנוא טנעקעג רהיא

 -עּפש ןוא ."רבדמ רעד ןיא לארשי קְלָאפ םעד ןעגנַאנעגסיוארָאפ

 רַאפ טשרמולכ ,ןעּפורט ענייז ןעריטורקער טמהענ ץנַארפ ןעוו ,רעט

 ירכ ןע'תמא רעד ןיא רעבָא ,טדָאטש רעד ןעגעג גוצסנעירק 8

 רע DEN ,עעמרא IS ןעלמַאזוצנָא טקרעמאבמוא ןפוא SIE ףיוא

 טפרַאװ -- ןעטסריפ ענירעביא יד ןעגעג ןעזָאלסױרַא ןענעק לָאז

 לקעטסניטכיזטייוו רעד זיא ראזאהטלאב — IND ראזאהטלאב םהיא

 ,לַאּפנייא ןעגיד'המכח ןייז ןופ טײקשירַאנ יד --- קיטש ןופ קיטיִלָאּפ

 ענייד טינ -- .רע טגערפ --- ? ןערַאנּפָא וטסליװ ןעמעוו,

 אנוש רעד ,ןעלעטשרַאפ טינ ךיז לָאז שנעמ א יו םירָאװ .םיאנוש

 רע ואוו DIN טכארטראפ טָאה רע DEN ,ןעּפַאכ ךיז ךיילנ טעוװ

 יר ךיילנ טקעמשרעד םהיא ןיא טקניטסניא-סנעבעל רעד .טלעיצ

 .ננאנרעטנוא טימ םהיא טעהָארד רעכלעוו ,ןערעדנַא ןופ רענעלּפ

 טייהרעכיז רעד טימ .טרַאנעגּפָא טינ וטסָאה ָאזלַא ןעטסריפ יד

 םענערָאװשעג םעד ריד ןיא DEN רעייז טנעקרעד טקניטסניא ןוֿפ

 ןענעוו השעמ רעד ןיא טינ ןעביולג ייז ןוא דנַאטש רעייז DD אנוש

 ץנַאנ וטסָאה רניירפ ענייד ןילב .רעירט Din על'המחלמ ַא

 טּבילגענ ריד ןעבָאה ייז .טגנילקעגרעביא ןוא טראנענּפָא ךילגעלק

 עכילניילק ענעי ןעװעג גוצ רעד ןיא ייז רַאפ ;טרָאװ ן'פיוא

 ייז ןוא ,ייז ראפ ט?עטשעגרָאפ IST יד טסָאה וד m ,יירעגעירק

 טלָאװענ לָאמנייא וטסָאה ,ןיינ .טציטשרעטנוא טינ ךיד ןעבָאה

 DIS טסטערט וד ןעוו ,ןעוועגנ רעסעב לעיפ טנלָאװ ,ןעזָאלסיױרא ךיז

 ךריק ןופ עיצַאמרָאפער ןָא טפביירש ןוא לרַאק רעזייק ןעגענ ןעפָא

 ךָאנ ,אי AND ןייד ףיוא תויתוא ערַאבזעל עסיורג טימ ךייר ןוא

 טָאה קעווצ רעטכערעג ןייד סָאװ ,טכער MD ןעמָאנ PN : רעסעב

 יד זיול טפזָאל ןוא רעזייק ןיילַא ךיז וטסרימַאלקָארּפ ,ןעבענענ ריד

 "אב ןעלעיּפש וצ טָאטשנָא — ןָאיצַאנ רעד DD תוחכ ענעדנובעג
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 -ָבייא ןייק טימרעד גידנערַאנ טינ ,רניירפ ענייד טימ סינעטלעה

 .דנייפ ענייד ןופ ןעניצ

IR,רהיא טייז רעטשרע רעד טינ , DRטינ ךיוא  

 ןעכערבעצ ּפָאק ןייז טעוװו רעכלעוו ,רעטצעל רעד

 גנודיילקראפ ףוראב ןייז ןענילקרעביא רַאפ

 ; דירי ןעכילטכישעג םעד ףיוא טינ טליג

 ךיד ןענעקרעד ףַאלעג DD טעּפמיא ןיא

 .םענייד רעצנַאּפ ןוא דליש IR טשרע רעקלעפ יד

 סופ ןיב ּפָאק ןופ טסיירד ?עקיוו ךיז םורַאד

 ,ןהָאפ ר ע נגיי א ןייד ןופ ןערילָאק יד ןיא

 טיירטש ןרעייהעגמוא ןיא סיוא וטסבורּפ ןַאד

 ,ןעדָאב ןערהַאװ ןייד ןופ טפארקביירט עצנַאנ יד

 .הרובנ ןייד טימ ןעמַאזוצ טסלַאפ ןוא טסהעטש ןוא

 .ןיינ ,ןעצריטש סָאד טינ ןיא עטסכילקערש סָאד

 ,טייצסננוהילב ןייד רַאפ ךָאנ טסצריטש וד ןעוו רָאנ

 -- ,טפַארק רעטכיורבראפמוא ,רעטנעיזאבמוא טימ

 BIRD" ןעטסרעווש DS דלעה ַא DEN ,סע זיא סָאד

 רהיא ןענופענ טָאה DEN ,גנואיושנַא-דנורג עשיטילָאּפ יד

 לַאסַאל DEN ,עניבלעזיד יונעג DIR ,קילּפער רעד DR ןיא קורדסיוא

 עלַא ןעטלַאהעג ךיז טָאה רע רעכלעוו ייב ןוא טרימַאלקָארּפ טָאה

 טָאה DEN ,גנואושנַא יד DR סָאד .ןערהָאי עגידרעטעּפש ענייז

 ,"ייטראּפ סטירשטרָאּפ , רעגידסלָאמַאד רעד ןענעג טרעטיברע םהיא

 -סינימ ןעגענ ּףמַאק רהיא תעב ,טדערעגננייא טַאהעג ךיז טָאה סָאװ

 יז זַא ,גנורעיגער יד ןערעכיזראפ רדסכ טעוװ יז ביוא זַא ,םוירעט

 ,ןעבענוצ ןעזומ כע ףוס ?כ ףוס ענעי טעװ ,לענָאיצוטיטסנָאק זיא

 רהיא  .םעד DR ןעביולג ןעמהענ TS עקַאט טעװ יז רעדָא

 --- "רעלטירשטרָאּפ , יד וצ ןעפורעגסיוא לָאמנייא רע טָאה -- טליוו

 IR ןענלָאפרע עכילקריוו עלַא רעבָא .גנורעיגער יד ןערַאנניײרַא

 ךרוד רָאנ ןעכיירגרעד ךיז ןעזָאל עטכישעג רעד ןיא ןוא ןעבעל

 ךרוד טינ רעבָא ,גנואיוברעביא ןוא גנוטייברַארעביא רעכילקריוו

 גיהעפ DIN טָאה גנואױשנַא עגיבלעזיד ןוא ."ןעווערטיכרעביא

 יו :ןע'קראמסיב ןעצַאשוצּפָא ךילקילבנעגיוא טכַאמענ טכַאמענ

 ןוא גנורינער רעד ןופ רעדור םייב טלעטשעג ךיז טָאה רענעי רָאנ
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 DR ,ןעטייז עלַא ןופ םהיא ףיוא ןָאטעג טָאש ַא ךיז ןעבָאה תוללק
 DIS ןיא טנעקרעד טָאה רעכלעוו ,ןעוועג רעגיצנייא רעד לַאסַאל

 טָאה גנוגייצרעביא רערעכיז טימ ןוא ,טפנוקוצ רעד ןופ ןַאמ םעד

 טגָאלקעגנָא (= ,ןָאטּפױא טעװ קרַאמסיב DEN טגָאזעגסיוארָאפ רע

 ןייז ךרוד עיצוטיטסנָאק יד ןעצריטש ןעלעוו ןיא ,טארראפכיוה ןיא

 ןעט12 םעד רע טָאה ,טכערלהַאװ עניימעגלַא סָאד רַאפ עיצַאטיגַא

 : רעטכיר ענייז וצ ןעפורעגוצ 1864 ץרעמ

 ןעק ,ןַאמ-טַאװירּפ ַא שטָאכ TS‚ !ןעררעה עניימ ,טוג,

 רָאנ ,עיצוטיטסנָאק יד ןעצריטש ךיא AM רָאנ טינ :ןעגָאז ךייא

 ךילקריוו יז IN ךיא ןוא ,ןהעגראפ טינ רהָאי ַא רשפא טעוװ סע

 סָאד ןוא ,ןהענראפ טינ ?Ans ַא WEN טעװ סע ...! ןעצריטש

 ר ע ק ר א ט ש א .ןערעוו טגיליוואב DIN טכערלהַאװ עניימעגלַא

 טלעיּפשעג רָאנ ןעק ,ןעררעה עניימ ,לעיּפש

 - .א 'מ ן'פיוא ןעטרָאק יד םימ ןערעוו

 ערהיא טינ טכַאמ DEN ,ענינעי יד זיא עיטַאמָאלּפיד עטסקרַאטש

 -טיונ רענרעזייא רעד ףיוא ךיז טציטש יז ?ייוו ,הבינגב תונובשח

 ךיא גידניק ,ץַאלּפ ןעכילרעייפ םעד ףיוא ָאד ,ָאזלַא .טייקגידנעוו

 ןָאפ רעה DIN -- קעװַא טינ רהָאי ַא WAR טעװ סע ;ןָא ךייא

 ןוא ,ליּפ טרעבָאר ןופ עלָאר יד ךיז ףיוא ןעמהענ טעוװו קרַאמסיב

 (== ."ןערעוו טגיליוואב טעװ טכערלהאוו עכיילג עניימענְלַא סָאד

Wiםעד 83 ךיילנ האובנ יד טליפרע קרַאמסיב טָאה ,טנאקאב  

 -עּפש ןוא דנוב ןעשטייד-דרָאנ םעד רַאפ -- ךיירטסע טימ געירק

 I ןעשטייד ןעצנַאג ן'רַאפ רעט

 עשיטילָאּפ עניײמעגנלַא יד ןעבענענרעביא SION ָאד ןעבָאה רימ

 ןענייז DEN ,ןעּפיצנירּפ יד ,טלַאהטנע קיטש סָאד DEN ,ןעּפיצנירּפ

 NT .רעסַאפראפ ןופ המשנ רעד PS ןעוועג טלעצרָאװעגנייא ףעיט

 -ייד רעלעיצעּפס רעד טימ ךיז ןעמהענראפ וצ טרָא רעד טינ זיא

 .טדנעוועגנָא ןעּפיצנירּפ יד טָאה רע רעכלעוו ףיוא ,קיטיִלָאּפ רעשט

 טציא ייז ןענייז םהאנסיוא INN עֶלַא IS ,ןעקרעמאב רָאנ A ךיאו

 עֶלַא יד ןענענ DEN רעדנעהילג :;דנַאלשטייד ןיא עדנעשרעה יר

 Dr "רעפטנע רענעפָאא :ךיילגראפ ;24 .ז '?טציא סָאװ, (*

 .44 .ז ,"סעצָארּפ טַאראפכיוה , )**
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 -ענ רעד MD טפנוקוצ יד ;ןעטַאַאטש-ןיילק ןוא ןעטסריפ-ןיילק
 ךרוד ןעזָאלב טינ ןעק — ןעגניקיז ןָאפ ץנַארפ טגָאז --- ,עטביש

 רעד ןענעג ןרָאצ רעפעיט רעד רעטייוו ."ךאלציּפדנַאל יײלרעלַא

 סלַא ןוא טפַאשרעה-רעטסירּפ רעד ךרוד קלָאפ ןופ גנוּפמעטראפ

 ןופ ץיּפש ןיא רעזייק רעשיטנַאטסעטָארּפ ַא :לעיצ רעטסטנעהָאנ

 .ךייר ןעשטייד

 רעדעב יד ןיא רוק ַא גידנעמהענ ‚1860 "In ןופ טסברעה ןיא
 עכלעוו ,ןיסור רעגנוי 8 טימ טנעקאב ךיז לַאסַאל DEN ,ןעכַא ןופ

 טיורטראפ לָאמַא טימ ןעבַארּפש יירד ףיוא 1878 רהָאי ןיא טָאה

 ַא טכַאמעג רהיא טָאה לַאסַאל IS :רוֿפ ןעגיטכיוו ַא טלעוו רעד

 -םיוא יד .ןעזיוועגקירוצ גַאלשרָאפ םעד טָאה יז DIN גַאלשרָאּפ

 IR ןיא טכארבעג ןערעוו ףעירב ס'לַאסַאל רעכלעוו ןיא ,עבַאג

 לעטעלב-סעבעיל ַא, :ל?עטיט םעד טגָארט -- שיזיוצנַארּפ --- 98(

MDןענָאיסעּפנָאק ,ףעירב ,ןעגנולהעצרע ;לַאסַאל דנאנידרעפ ". 

 ל?אירעטַאמ ןעטכילטנעפעראפ םעד ןופ ןעגָארטסיורא ןעק ןעמ סָאװ

 סע .ןעיורפ ףיוא ןיבמ רעכַאװש ַא ןעוועג זיא לַאסַאל IS ,זיא

 ןוא רעטָאפ ן'טימ טפַאשטנאקאב געט IRB ַא ךָאנ זַא ,סיוא טהעז

 טימ ןעבָאה ֹוצ הנותח ןייא םהיא טלַאפ ,ןעכַא ןיא רעטכָאט רעד

 יז זַא ,ךיז ףיוא יז טגָאז טסקעט ןעשיזיוצנַארפ ןיא .?עדיימ רעד

 IS ,טניימ סָאד ; ןעלַאסַאל ןופ רעגניא רהָאי 20 טימ ןעוועג זיא

 טסקעט ןעשיסור ןיא !ns 15 יוװ רהעמ טינ ןעוועג טלַא זיא יז

 -נירד ןענעק רימ זַא ,יוזא .,רהָאי 19 סְלַא רעטלע רהיא ןָא יז טיג

 .ננוי ןעוועג זיא יז זַא ,טייהרעכיז רעגינעוו רעדָא רהעמ טימ 193

 DR ,טינ IR ךייר ןוא ,ןהעש DD ןעוועג טייוו זיא יז שטָאכ ןוא

 -ֿלַאזקע ,גידעבעל ַא רהעמ טשינ — טינ יאדוא טבאגאב סרעדנוזאב

 -לענש רעדנעכערבּפָאק DD ,לַאסַאל ךָאד טָאה --- ?עדיימ טריט

 .ץירַאה DR דנַאה ןייז ןעטָאבעגנָא רהיא ,טייק
 -סעבעיל עשיפארגָאיבָאטױא ס'לַאסַאל ןיא עטסלעניגירָא סָאד

 ar‚ ןענעג המחלמ 8 ןערהיפ PS רדסכ טלַאה רע סָאװ ,זיא ףעירב

 עטסדנימ יד וצ זיב --- ץלַא ךילרהיפסיוא ןוא יונעג סיוא טנעכער

 bon םעד ?עדיימ ַא ייב WANDER ןעק DENN — ענייז תונורסח

 סָאד רע טגערפ ,טימרעד גיטראפ ןוא ,םהיא טימ ןעבָאה וצ הנותח

 ,ןעמעלַא םעד ףיוא טקוקעג טינ Din‚ ןעבָאה יז טעוו :לעדיימ
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 RD ןייק טָאה רע ?םענייז טימ לַאזקיש רהיא ןעדניבראפ וצ

 ץנַאג םעד וצ ןיא רע TS ,ייברעד טרהעלקרע רע ןוא ,טינ ןענעמ

 זַא ,ןעקנעד וצ וויאַאנ זיִא רע לייוו ,ראפרעד טינ DIN ,גיטלינכיילג

 ,טרהעקראפ .טינ עלָאר ןייק דלענ טלעיּפש טלעוו רעזנוא ןיא

 הנותח BORN רע זַא ,טייקגיצרעהנעפָא רעלוֿפ טימ הדומ ךיז זיא רע

 טינ וליפא ,ןדנ ןָאילימ 4-3 ערהיא רַאפ יורפ ַא טימ טַאהעג

 רע ןוא ,ךיז רַאּפ טכַאמ ַא DIN עמוס אזַא ?ייוו ,יז גידנעבעיל

 -נעּסיוו ,עשירעלטסניק רַאּפ טצונאב טכַאמ רעד טימ ךיז טלָאװ

 בעיל יז רע טָאה טציא רעבָא .ןעקעווצ עשיטילָאּפ ןוא עכילטפאש

 ןערַא וצ IE טינ DIS טביוה סע DIN ,ךיז רַאפ יז רָאנ טהעז ןוא

 ןַא ,טפנוקנייא ןייז ןופ ןובשח ַא רהיא טינ רע .דלעג ןעגעוו

 טניואוועג זיא יז יו ,ױזַא ןעבעל ןענעק טינ יז טעוו דלעג םעד ףיוא

 גנַאל ןיוש בנא זיא (DEN ףיוה ס'ןעטַאט רהיא ףיוא ,דנַאלסור ןיא

 .ךילגנע לעסיבַא ןעמוקסיוא רהיא טעװ סע זַא ; (ןעוועג טפיוקראפ

 -רַא ןַײז ןופ זַא ,ןעטרַאוװרע טינ ףראד יז זַא ,וצ ךָאנ טיג רע ןוא

 רעטנָאמרעד-ןעביוא רעד וצ ןעשָארג ַא שטָאכ ןעמוקוצ טעוװ טייב

 סע ;ןעגינעגראפ ןעגיטסיינ ןייז ראפ זיולב טײברַא רע .עמוס

PNןעביירש וצ ןעגנוגייצרעביא ענייז ןעגעג טולָאסבַא  INDָאנָאה - 

 -כילריטַאנמוא ,רעטסגידריוומוא רעד רַאפ סָאד טלַאה רע ;רַאר

 ."טלעוו רעד ןיא ךַאז רעטס

 ,םזיטארקָאטסירַא ןעניטסייג ןופ טקנוּפדנַאטש רעד זיא סָאד

 רעבָא ,דנענוי ןייז ןיא ןעטלַאהעג ךיז טָאה ןָאריַאב ןעכלעוו ןָא

 טלהיפעג טָאה לַאסַאל .טגַאזטנע ךיג רָאנ ךיז טָאה רע ןעכלעוו ןופ

STEןעכילרהע טשימעגפיונוצ טָאה רע זַא ,םזילַאנרושז וצ ?עקע  

 רעּכלעוו ייב ,יירעביירש רענעגנודענ טימ טסנעידראפ ןעשירַארעטיל

 עדעי BS ךיז טנָאז --- ךילגעט סע ןעהעז רימ יוו --- ,רעביירש רעד

 .ייז ןענענ סױרַא 783 טערט DIN ןעננונייצרעביא ענייז ןופ עגר

 -טפירש ַא DEN דנאלשטיידי ןעגידסלָאמאד ןיא DEN ,זיא ךַאז יד

 -ראפ טנעקעג ,ןעטייקניהעפ עגיזעיר ס'לַאסַאל טימ וליפא ,רעלעטש

 רעלענָאיסעּפָארּפ ַא גידנעייז רָאנ רעדעפ רעד טימ סעּפע ןענעיד

 BU ץנַאנ DIN ןעלַאסַאל שטָאכ ןוא .טסילַאנרושז רעטלעטשעגננָא

 רעד ףיוא ץנעטסיזקע עשימָאנָאקע ןייז ןעציטש וצ ןענַאטשעגנָא

 ּוצ האנש ןייז ןיא רע טָאה ,רעטינ ס'דלעפצאה ןיפערג ןופ עטנער
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 וצ ךילגעמ SB ןעטלַאהעג טינ DIRTY ןיא וליפא קיטסילַאנרושז

 ,טייברַא רעשירַארעטיל טימ הסנכה ןייז ןערעסערגראפ

 ןעכיג ןיא .ןעמאנ רהיא ןעטלַאהַאב טבורּפעג טָאה עמַאד יד

 יד ןעוו טצעי DIN ,אוועצנלָאס עיפאס ןיפערג ןעפורעג ךיז יז טָאה

 זיא ןוא טדנרא עילימַאפ יד ייב יז זיא ,ןעבירשעג ןערעוו תורוש

 רעטאפ רהיא ,לאּפארעפמיס ןיא םייה-לעדיימ א ןופ ןירעהעזפיוא
DINקסבעטיוו ןיא רָאטַאנרעבוג-עציוו ,רעטמאַאב רעשיסור ַא ןעווענ , 

 יד טָאה ןעכאזרוא ענעדישראפ בעילוצ .ּפָאק ן'זיב טנידלושראּפ

 וצ זיא סע יו WIN .עיצַאטוּפער עטכעלש א טאהענ עילימַאפ

 -וצנייא ןעגנולעג ןייליירפ רעד זיא ,ץנעדנָאּפסערָאק רעד ןופ ןהעז

 ןיא .טולב ךילגינעק טסילפ ןרעדָא ערהיא ןיא IS ,ן'לַאסַאל ןעדער
 DEN ,טימרעד ןעוועג טנאקאב יז זיא זיירק םענענייא רהיא

 ןופ ,רעגינעוו טינ ןוא רהעמ טינ ,סוחי רהיא ןערהיפסיורא טגעלּפ
 -סירק טרהיפעגנייא טָאה רעכלעוו ,רימידאלוו טסריפ ןעגיטייצרַאפ

 רדס ןופ הלילח טינ ,סָאד יז טָאה ןעמונענ .דנאלסור ןיא םוטנעט

 רעד יוװ טננילק אוועצנלָאס ןעמאנ רהיא DEN ,ןופרעד רָאנ ,תורודה

 "עצנלָאס,---ן'רימידאלוו ןעבעגעג טָאה קְלֶאפ סאד סאוו ,ןעמָאנוצ

 ןליפא זיא יז !ךאפנייא ץנאג ."וו, א רהעפ סע רהעמ טינ ,(ןוז)

 רהיא זַא ,ןעבעגוצ ןייֵלַא ןומ יז ןוא ,ןעוועג טינ עגילעדַא ןייק
 IN -- ךארּפש עדמערפ ןייא ןייק ןענאטשראפ טינ טָאה רעטאּפ

 ,דנאלסור ןופ ןעסַאלק עטשרעביוא יד ןעשיווצ ךאז עטרעהרעמוא

 תובהלתה אזא ןעפורסיורא טנעקעג טָאה רעטאפ רעד BR יוזא יו

 טולָאסבא זיא -- ןערעה זנוא ןעזָאל ףעירב יד יװ ,ן'לַאסַאל ייֵּב

 ךיז ןעבָאה ,וועצנלָאס ןוא לַאסַאל NN יד ?ייוו ,ךילרעלקרעמוא

DWןערערפיונוצ וליפַא טנעקעג . 

 ;ןעלפייווצ BI ןעמ .ןעק ףעירב יד DD טייקטכע רעד ןיא

 יד וליפַא ;שינא'לַאסַאל גידנעטשלָאפ זיא DD רעייז ,ןָאט רעייז

 זיב ןענייז ,ןָא BIST ךיז ןעסיוטש רימ עכלעוו ףיוא ,ןערעלהעּפ

 ץלא ןענייז סָאד ?ייוו ,טייקטכע רעייז ראפ תודע דארג ןעסיוועג ַא
 -יוצנארפ גידנעביירש ןעכַאמ ןעק שטייד ַא רָאנ DEN ,ןערעלהעּפ

 ןעוועג זיא סָאװ ,ןהעגרעד וצ ךילנעממוא סע יוװ ױזַא רעבָא  .שיז
 RD סלא ןעבעגעגנָא .ןערעוו סָאװ ,ףעירב יד ןופ טלאהניא רעד

 ,ןעזָאלעגסיױא זיא ףעירב ענעבעגעגסױרַא יד ןיא :סָאװ ןוא ,ןערא
_—— — 
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 -עטשוצטסעפ ךילגעמ זיא רענינעוו EI ןוא .וו .ז .א ,טרעדנעעג

 -עג טעדנעוװעגנָא ןענייז ןעצנוק ערעסָאװ ,יירעטעקָאק לעיפיוו ,ןעל

 טָאה יז זַא ,טזייוו גנולהעצרע רהיא --- לעדיימ רעד ןופ ןערָאװ

 .רלושמוא עטרעּפרעקראפ יד ןעלעיּפש טנעקעג טכעלש טינ רָאג

 ןענעוו ןעכאמ טינ ךיז ףירנאב ןערָאלק ןייק ראפרעד רימ ןענעק —
 .ןעגנוהיצַאב ערעייז ןופ רעטקאראכ םעד

 םאדאמ טָאה ןע'לַאסַאל טימ ןעדייררעביא רהיא 8( דלַאב

 ןעכַאמ וצ ,גלָאּפרע ITS ןוא ,טבורּפעג IND ערערהעמ אוועצנלָאס

 ן'פיוא ךיז טגעל סע  ;ןירענניז ןוא עסירטקַא סלא ןעמאנ ַא ךיז

 -עגסױרַא ךיז יז טָאה ,ןע'לַאסַאל ייב ןעמהענוצסיוא DIN IS ,לכש

 ערהיא עלַא DEN ,ןירעליש רעשיטסיזוטנע רעננוי ןייז רַאפ ןעבעג

 ןופ עמירא יד וצ טעמריוועג DR ןעבעל ץנאג רהיא ,ןעקנאדעג

 ,דנאלסטרובעג רהיא

 -נואוושראפ זיא טייקטבעילראפ ס'לאסאל זַא ,ןעזייוו ףעירב יד

 א ןעוועג זיא סָאד .ןעמוקעג PN יז יו ,לענש ױזַא טקנוּפ ןעד

 -רעביא טינ רוּפש ןייק ךיז ךָאנ DEN DEN ,עגר ַא רַאפ עיזַאטנַאפ

 DS ד -- להאווסיוא ס'לַאסַאל זא ,רעכיז DR סנייא .,ןעזָאלענ

DIN INDזיא סָאװ ,ןָאזרעּפ ַא ףיוא ןעלַאפעג זיא --- לָאמ ןעטייווצ א  

 ערייב יד DEN ,ךיוא זיא שיטסירעטקאראכ ןעווענ טרעוו טיג סע
 ,ןעבָאה הנותח טלָאװעג טָאה לַאסַאל עכלעוו טימ ,ךאלדיימ עגנוי

 (* סעסירטקַא עגיסעמלעטימ ןערָאװעג רעטעּפש ןענייז
 ByD" ןעט25 ןופ "סטרעוורָאפ , ןעשיטַארקָאמעד-?ַאיצַאס ןיא

 -עטַאמ להָאצ עשביה 8 טלעטשעגוצ רימ ןעמ טָאה דנַאלפור ןיא (*
 ךימ ןעכַאמ Day ,ףעירב ס'לַאסַאל ןופ ןירעבעגסיורַא רעד ןעגעוו ןעלַאיר

 ַאװעצנלָאס ןוא ןע'לַאסַאל ןעשיווצ סינטלעהראפ DET יצ ,ןעלפייווצ קרַאטש

DINייווװצ ןהעזעג בָאה ךיא .גנולהעצרע רהיא ןיא ןעבעגעגרעביא גיטכיר  
 רעהירפ ץנאג רהיא ןיא רָאפ יז טלעטש עניוא ;רהיא DIE סעיפארגָאטָאפ
 .עטאר עטנערהָאיַאב א יז זיא רערעדנא רעד ףיוא ;דנעגוי

 -סקעט רעשיזיוצנארפ ןוא רעשיסור רעד סָאװ ,טנאסערעטנוא זוא סע
 PR טדער יז ואוו ,ןעלעטש ענעי DIN קרַאטש ךיז ןעדיישרעטנוא ןעט

 ,ןעבעגוצ רימָאל ,ןעגָארט DEN ,ןעכַאז עלעיפ .ןעמָאנ םענעגייא רהיא

 יד טָאה ךָאד ,שיסור ןיא טלייטעגטימ ןענייז ,תמא ןופ לעּפמעטש םעד
 יד ייז ןעגעוו ןעלהעצרעד וצ טינ רעמעווקאב ראפ ןעטלַאהעג ןירעביירש
 ַא טלהעפ עבַאגסיוא רעשיסור ועד ןיא ,טרעקראפ .רעזעל עשיסור טינ
 ;גנורעלקרע רעד ךַאנ ךיילג ,ףעירב ןעסיורג ַא ס'לָאסַאל ןופ עלעטש
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 ,bin : גנורעלקרע PD אזַא רימ ןעניפעג ,1878 In» HD רעבמעט
 יר ןופ טייקטכע רעד ןענעוו תוקפס טאהעג רימ ןעבָאה ביוהנָא ןופ

 ןעזיװענסױרַא ךיז טָאה רעטעּפש רָאנ ,ףעירב עטנָאמרעד-ןעביוא
 ןענייז ףעירב יד זַא --- םעד IND טריװַאק דלעפצאה ןיפערג יד --

 ןיפערנ יד זַא ,טרעהענ טינ ןעבָאה רימ .ן'לאסאל ןופ ןעבירשעג

 -נייא טכייל DIR סע רעבָא ,טגָאזעג סנױזַא ךילטנעפע ןעבָאה לָאז
 -ַאב טינ טלָאװ טייז רהיא ןופ גנורעלקרע SIE ןליפַא IS ,ןעהעזוצ
 ןוא ,ןעטקנוּפ ענלעצנייא עֶלַא ןיא טכע ןענייז ףעירב יד זַא ,ןעזיוו
 .טרהירענ טינ ,ןעצנאנ ןיא טקורדענּפָא ןענייז ייז זא ,רענינעוו ךָאנ

 םענייא נידנערעפטנע ,זיוהקארב אמריפ רעד ןופ טּפיױה רעד
 םעד סלַא ,םהיא ,השקב ןיימ ףיוא טָאה רעכלעוו ,דניירפ עניימ ןופ

 : טביירש ,ןענארפ עסיוועג טלעטשענ ,ףעירב יד ןופ רעבענסױרַא
 "ןיינ, םענערישטנע IS טימ ןערעפטנע ןעק ךיא ,טרהעקראפ,

 ןופ גנוכילטנעפעראפ רעד ךָאנ יצ : עגארפ רעטייווצ רעד ףיוא

 טםינ ךייא םימ לע ךיא זא ןעגָאז ךייא ךיא זומ ץלא ןופ רעהירפ,
 ןיימ ןופ ןעלייהסיוא טינ גידנעטשלאפ ךיז לעוװ ךיא ביוא ,ןעבָאה הנותח

 ED ַא ןעבָאה טפרַאד רהיא לייו, .ןעזָאלעגסיוא זיא --- ?"טייהקנַארק

 ,תוחכ ענייז עלַא ייב ןוא טפארק רעכילרעּפרעק רעלופ ןייז ייב זוא סָאװ
 "ראפ זיא סע ."קירוצ םישדה עכילטע טימ ןעוועג ךָאנ סע ןיב ךיא יװ
 .ןעזָאלעגסיוא DIN ץאלּפ רעד םוראוו ,ךילדנעטש

 RD ס'לַאסַאל םורָאװ ,דנורג רע'תמא רעד רָאלק טינ טביילב סע
 גנולצולּפ טָאה לעדיוס עגנוי סָאד .ןערַאװעג ןעזיוועגקירוצ זיא גַאלש

 שנואוו ןעדנעהילג ַא טלהיפרעד טָאה יז ,דנאלסור ךָאנ טקנעבראפ ךיז
 ןיא יז טלהעצרעד יוזַא ,רעדניק עשרעיוּפ ןעװעדַאה ןוא ןעהיצרע וצ
 גינעוו יוזַא טקנוּפ טנעידרַאפ סָאד רעבָא ;עבַאגסוא רעשיסור והיא
 רעד .גנומַאטשּפָא רעכילטסריפ רהיא ןעגעוו תושעמ ערהיא יוװ ,ןעיורטוצ
 .רעטניזאב ןייק טינ זיא ךודיש רעד TR ,טכארטאב ךיז טָאה ,ךילגעמ ,רעטָאפ
 מעוו רע ןעוו ,טמַא ןייז ןערילראפ וצ טַאהעג ארומ טָאה רע ,ךילגעמ

 -ווא ןעוועג רע DIR ,טנייש סע יוװ .םידייא ןַא רַאפ ןע'לַאסַאל ןעבָאה

 םורָאװ ,רעטכַאט ןייז ןופ ןעטבעילעג םעד טימ ךילדניירפ ךילנעוועגרעס

 :טייז ס'לַאסַאל ןופ גנוקיצטנע ןופ סוגפיוא רעד טיידַאב שרעדנַא סָאװ

 -נייפ ןוא םייקגיטומסיורג יד יוװ ,רעגינעוו םינ רעדנואוואב ךיא סָאו,
 רעייא ןעגעוו טלהעצרעד רהיא DEN ,סָאד זיא ,ןעלהיפעג ערעייא ןופ טייק

 סָאד {!שנעמ 8 ראפ DEN ,שנעמ רערַאברעדנואוו ַא .גנוטלַאה ס'רעטַאפ
 טנעגעגַאב ןעוו בָאח ךיא DEN ,עלַא DIE רעכעה טהעטש DEN ,שנעמ ַא זיא
 ."ןעבעל ןיא
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 רעייז ןענעוו קפס א ןערָאװעג ןערָאבעג טינ זנוא ייב זיא ףעירב יד

 טלעפייווצעג טינ לָאמנייק רעהירפ ןעבָאה רימ ןעו ?טייקטכע
 .םינמס עכילרעניא ןוא עכילרעסיוא ןופ N ן'פיוא םעד ןיא
 -סורַא טינ לָאמנייק ערושָארב יד ,רימ ןעטלָאװ שרעדנא םירָאװ
 -ינירֶא עכילטע ןופ דנורג ן'פיוא ,רעטעּפש רימ ןעבָאה ,ןעבענענ
 יר זַא ,טנייצרעביא ךיז ,טלעטשענוצ זנוא טָאה ןעמ סָאװ ,ןעֶלַאנ
 TIER זיא סָאװ ,טפירשדנאה ס'לאסאל ןיא ןעבירשעג ןענייז ףעירב

 ."ןעווענ טנאקאב טוג

 BONN ךיז טָאה זיוהקארב עמריפ יד סָאװ ,ענדָאמ טסכעה

 FIR יד רעהירפ גידנעקוקנָא טינ ,ףעירב יד ןעקורד וצ ןעמונעג
 -סקע ןופ טייקטכע רעייז ןערינימאזקע גידנעזָאל טינ ןוא ןעלַאנ

 -עּפש טָאה אמריפ יד סָאװ ,זיא רעדנעשאררעביא ךָאנ DIN ,ןעטרעּפ
 -- טרערָאּפענ סע טָאה יז m ,םעדכאנ טשרע ניטנעק -- רעט
 - ?ט ע BD זיולב ךיז ןענעקַאב וצ ןעטייהנעגעלענ יד ןעגָארקענ

 זַא ,טימרעד ןערעלקרע טינ ןעמ ןעק סָאד .ןעלַאניגירַא .ע כ

 ןעמאנ רהיא ןעלייטוצטימ טאהענ ארומ טָאה .ןירעבענסיורא יד
 םעד ןיא טרעכיזהאפ זיוהקאהב דרַאודע ררעה יו ?ייוו ,אמריפ רעד

 -טימ רעהירפ DD ְךָאנ ןשמאנ רעד זיא ,ףעירב ןעטריטיצ-ןעביוא

 ,רוסיּפטפעשעג סלא עמריפ רעד ןערָאװעג טלייטעג
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 ירלַאבירַאג ייב — "געירק רעשינעילאטיא רעד

 ןייז טכילטנעפערַאפ טָאה לאסאל ןעוו ,טייצ רעד וצ טקנוּפ
 םוצ ,ןעננואווצענ טלהיפענ ךיז רע טָאה ,"ןענניביז IND ץנארפ,

 ןעבעג שטָאכ) ךילטנעפע ,ןעבעל ןייז ןיא לָאמ ןעטצעל ןוא ןעטשרע
 רערעסיוא רעד ןעגעוו ךיז ןעגָאװצסױרַא (םינָאנַא -- רעגייטש ןייז

 ףראד ,ןעננואיושנא ענייז טיול ,ןעסיירּפ רעכלעוו ייב ,קיטילָאּפ

FTגעירק רעשינעילַאטיא רעד ,ןעטלַאה  DRןערָאװענ טרעלקרע , 

 ; אּפארייא טלעסיירטעגפיוא DEM גנורעדורוצ-סטימענ עניטכעמ א

 -נעהעטשראפ טינ ,ןעסיירּפ ןיא עיזַאושזרוב עלארעביל לַאנָאיצַאנ יד
 ןעגעג ןעירק ןעירשענ DIR םילכ יד MD סיורא זיא ,עיצאוטיס יד ניר
 ףיוא עקַאטַא ןייז רַאפ םהיא ןעפָארטשַאב וצ ,ןָאעלָאּפַאנ יאול

 -נוא זומ הנידמ עשטייד DIN ,ןעסייהעג סע טָאה עכלעוו ,ךיירטסע

 ךאז עטכערענ יד .ןעטסָאק טינ לָאז סע סָאװ ןערעוו טציטשרעט

 ןענייז ןעסיירּפ ןופ סערעטניא רעשיטילָאּפ רעד DR ןעילַאטיא ןופ

 .קיטילָאּפ-סלהיפענ רעדנילב ַא ראפ ןערָאװענ ןעסעגראפ גיניזטכייל

 א טרעדיילשענסיורא ?אסאל DEN ןעדנעטשמוא עכלעזַא רעטנוא

 ןופ לוק א ,געירק רעשינעילַאטיא רעד, : טלעטיטַאב ,טעלפמאּפ

 ןעטשרע םוצ לַאסַאל טזייוו ָאד ."עיטארקָאמעד רעד ןופ ןעהייר יד

 -רַאפ ןייק גידנעהענַאב טינ ,טינ ןעק עיטַארקָאמעד יד IS ,ןָא לָאמ

 ןופ ּפיצנירּפ םעד סיפ יד ט'כ ןעטערט OS Tr‚ ןענענ טאר

 שירַאג יו ,רעטייוו טרעלקרע רע .טייהיירפ - ןעטעטילַאנָאיצַאנ

 ןעזָאל ךיז ןעלעוו ןעשטייד יד ןעוו ,טייז רעייז ןופ ןייז טעװ סָאד

 םהיא ןעלעוו ןוא ןעטירד םעד ןָאעלָאּפַאנ ֹוצ סָאה ןופ ןעדנעלברַאפ

 ףיוא סנייא ץלא -- רע ואוו ,טקנוּפ א ףיוא ןעפמעקאב ןעמהענ
 זומ DEN ,ךַאז א ראפ ןעמונעננָא ךיז DEN --- ןעוויטָאמ עכלעוו
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MIDטלעקיווטנע רע .ךילרהעפענ ןערעוו ןיילַא םהיא רַאּפ ףוס ?כ  

 -נעלקנייווק Jr גידנעטש רעד ,ןָאעלָאּפַאנ TS ,קנאדענ םעד ךָאנרעד

 ענייז עֶלַא ןיא טרעטילּפשעצ ןוא טלייטעצ DIN רעכלעוו ,רעד

 ןייא ןופ ?עונַאמע רָאטקיװ טימ ןעדנובראפ DR רעכלעוו ,ןעלעיצ

 טפמעק רעכלעוו ,רערעדנא רעד ןופ טסּפאּפ םעד טציטש ןוא טייז

 יינאריט ענענייא ןייז ןעניטסעפַאב וצ DIN ,טייהיירפ סקלָאפ ראפ

 -ָאמעד רעד ךילרהעפעג UN DI טייוו זיא ןאעלָאּפַאנ רעד —

 6 רעכינ ךיז ,DR ןיא ךיירטסע ןעד ; ךיירטסע m ,עיטַארק

 -קַאער סיואכרוד ןוא רענעטלאהענסיוא נידנעטשלָאפ ,רעטסעפ

 -לעטימ םעד ןיא גידנעפערט ,טצעלוצ DIN "ּפיצנירּפ רערענאיצ

 רעשיטילָאּפ רעד זַא ,ןעפָא לַאסַאל טרעלקרע ,עגארפ רעד DD טקנוּפ

 יװ ,ןייז טינ שרעדנא ןעק געירק ןעשינעילַאטיא ןופ טאטלוזער

 יד לייוו ? םוראוו .דנאלשטייד ןוא ןעסיירּפ רַאפ הבוט ַא רָאג

 -עטשראפ DEN ,ןעגנורעטש יד ןעמַארּפָא טעוו ךיירטסע ןופ הלּפמ

 ,ןעגנורעטש יד --- גנונינייאראפ ס'דנאלשזנייד וצ געוו םעד ןעל
 ענידסלאמאד יד ןוא 1848 רהָאי ןופ עיצולָאװער יד עכלעוו בעילוצ

 .ןעלאפענכרוד ךילנעלק יוזא ןענייז גנונעווַאב סגנוגינייאראפ

 טָאה עיצולָאװער יד סָאװ ,טצונעג סע טָאה סָאװ וצ םירָאװ

 -ענ וויאַאנ טָאה ןעמ ןעכלעוו ,דנוב ןעשטייד םעד טפאשענּפָא

 ,גנורעטילּפשעצ רעשטייד רעד ןופ ךַאזרוא-טּפיוה רעד IND ןעטלאה

 —  גנורעטילּפשעצ רעד DD ךאזרוא עכילרעניא ןוא ע'תמא יד ןעוו

 עשטייד עסיורג ייווצ יד ןעשיווצ תוחוכ יד ןיא טכיווענכיילג רעד

 -ענ טפאשענּפָא טינ DIN -- ךיירטסע ןוא ןעסיירּפ ;ןעטאאטש

 נידלוש ןעוועג טינ DIN טײקטלעּפָאד רעניזָאד רעד ןיא ? ןערָאװ

 -טכאמ עשיטקאפ סָאד רָאנ ,עיצוטיטסנָאק ענעבירשעג-טכעלש יד

 IS ןעמונעננָא -- געירק רעשינעילַאטיא רעד .סינטלעהרַאּפ

 ןעטשרע םעד ןעגנאלרעד טעוו --- ןירעגיז יד סױרַא BIN ךיירקנארפ

 וצרעד .ןעטאאטש  ייווצ יד ןעשיווצ טכיוועגכיילנ רעד סיוטש

 ,ךיירטסע ןעוו ,גָאט םעד ןיא  .ןעמוק ןעזומ ךילדיימראפמוא טעוװ

 ךיוא ןעלעוו ,ןערעוו טעטכינרַאפ DIN ,טאאטש רערעדנוזַאב סלא

 (סעּפולס ץענערג) רעמיוב-נַאלש יד ףיוא ןערילָאק יד ןערעוו ךיילנ

 םענעי ןיא ."ןעכיירגינעק ערעדנא ןוא נרעבמעטריוו ,ןרעייב ןופ

INDלאסאל טניימ , DINטעדנירגעג ,  DISםָאד ןערעוו טרעכיזעג  



 13 לַאסַאל דנַאנידרעפ

 -גנירדכרוד גידריווקרעמ ַא טימ ןוא "! דנאלשטייד עטנינייארַאפ

 םהיא ייב ךילטנענייא ךיז טָאה סָאװ ,ןיזפראש ןעשיטעּפָארּפ ןעכיל

 -ראפ עשיטקַאפ עלַא ןופ סינדנעטשראפ רעפעיט א ןופ ןעמונענ

 -עוו ךיז גידנרעמיק טינ ,ןענָאזסיוארָאפ לַאסַאל טמענ ,ןעסינטלעה
 ןוא קלָאפ ןופ ןעיטאּפמיס DIN ןעיירעמיורט ערעדנא ץנאנ יד ןעג

 ןעגנונינייאראפ עטצעזעננעגעקעטנא ץנאג יד DD טסולפנייאב טינ

DINןעננוהָארד  DDטמענ — ןעננוטייצ יד  NDR?ןענָאזסיוארָאפ  

 : טריסַאּפ ךילקריוו DET DEN ןוא --- ןעריסַאּפ ףראד DEN ץלא

 ןוא ,אצצינ ןוא ַאיאװַאס ןעריסקענַא ןעלעוו DIN ךיירקנארפ זַא

 -ילטייהנייא IS ןערעוו ,ןעליוו ס'ןָאעלָאּפַאנ ןענענ ,טעװ ןעילַאטיא

 ןופ ?ייטרואראפ םעניימעגלא םעד נידנעלייט ןוא .טַאַאטש רעכ

 -ַאנ ןופ ןעמאנ ןיא רע טרעדָאפ ; קראמענעד ןענענ ןעשטייד יד

 -ענעד ןעגעג נעירק ןיא DIS לָאז ןעסיירּפ זַא ,ּפיצנירּפ ןעלַאנָאיצ

 ןאד ןוא ,ןייטשלאה ןוא ניווזעלש Tr וצ ןעריפקענַא ןוא קראפ

 רעד טימ ןעגידנע ןוא דנוב ןעשטייד ןופ ךיירטסע ןעפױטשסיױרַא

 .ךייר ןעשטייד ןופ גנודנירג

IR)ןעמונרעטנוא לאסאל טָאה אקנארפ אליוו ןופ םולש םעד  

 ייב געט ערערהעמ טכארבראפ טָאה רע .ןעילַאטיא ןייק עזייר א

 רע טָאה ,טלהעצרעד ןעמ יװ טיול ,ןוא ירפאק ףיוא ידלַאבירַאנ

 א ראפ ,דלעה ןעשינעילַאטיא ןעהָארנ-זיירג םעד ןעניוועג טבורּפענ

 וצ געוו ַאזַא ףיוא ידכ ,ךיירטסע ןעגענ עיצידעּפסקע-ןעריטנולאוו

 -ענייא ןייז רַאפ ןָאטפיוא ,גנונינייאראפ ס'דנאלשטייד וצ ןעגניירב

 רנאלרעטאפ ןייז ראפ ןָאטענּפיױא טָאה ידלַאבירַאג DEN ,דנאפ םענ

 ןופ ןעטנעמָאמ יד PR רשפא — | גונעג ענדָאמ טרעהעג טָאה --

 .ןעמיורט-גנילבעיל ס'לאסאל וצ --- םזימיטּפָא םענעבירטרעביא

 -ליטש ענעמָאקלָאפ טשרעהעג סלאמאד DET קיטילָאּפ ןיא ,לייוורעד

 רעמיצ-רידוטש ןייז ןיא ןעניוצעגקירוצ ךיז ?אסאל DET -- דנאטש

 ."טכער ענעברָאװרע ןופ םעטסיס, ןייז ןעטייבראַאב ןעמונענ ןוא

 קרעוװ עשיטערָאעט עסיורג ייווצ טימ ,1861 רהָאי PR ,טציא ןוא

 ןיא ,ןעטפערק ענערָאװעג-ףייר עטלעקיווטנע-לופ טימ ,ךיז רעטניה

 -נואווצעג א ןייז וצ ןעמוקענסיוא DIN זיא ,רהָאי 81 ןופ רעטלע

 -ענּפָא ךיז ןעבָאה DEN ,ןעסינעהעשעג עניילק ןופ רעיושוצ רענענ

 ,רהָאי א BI זיא סָאד BON רערעסיוא רעד ןיא טלעיּפש
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 -ימ ןערעסיוא ןופ ןעטסָאּפ םעד ןעמונראפ טָאה קראמסיב רעדייא

 ןעגעלעג זיא DNB רערעסיוא ןופ דלעפ סָאד ןוא ,רעטסיג
DDעגארפ עלַאיצָאס יד .,ןעזָאלראפ ןוא , DENןופ רהעמ טָאה  

 ,ןעטרהעלעג ןעננוי םעד טריסערעטניא ןעגארפ עשיטילָאּפ עלַא

 -טפאשלעזענ .רעד ןופ רעטנורַא ןעוועג 1849 ?Ing םעד טייז זיא

 טנעכייצעגסיוא טָאה DEN ,תובהלתה טימ ןוא .ענהיב רעכיל

 ןעמונענ ךיז רע טָאה ,ןעגנומענרעטנוא ענייז עלַא ןיא ן'לַאסַאפ

 DEN ,עימָאנָאקע רעשיטילָאּפ ןיא ןעפעיטראפ רהעמ ןוא רהעמ ץלא

 .דנענוי רעטסעהירפ ןייז טייז טסיינ ןייז טגיטפעשַאב ןיוש טָאה

DIRטשרע  ISעגסױרַא ,םוידוטש ןעגידנעטשטסבלעז ןעכילדנירג א - 

 -עג םהיא זיא:,טקניטסניא ןעשיטקארּפ-שירעפּפעש ןייז DD ןעפלָאה

 -נעסיוו הייר א ןעגידנעראפ וצ ןפוא ןעדנעצנעלג א ףיוא ןעגנול

 סיזיפאטעמ רעד ןופ גידנעהעגסיױרַא DEN ,ןעגנושרָאפ עכילטפאש

 -נעּבָארג ךיז טקנוּפסננאגסיוא םעד ןופ ןוא ,ןעטייצראפ ןעהָארג ןופ

 -ענכרוד Ir ייז ןעבָאה ,עיפָאזָאליּפ ןוא עטכישעג ךרוד רעטייוו גיד

 ,קיטסיטַאטס ןוא קיטילָאּפ רעטסנרעדָאמ רעד וצ געוו ַא ןעכָארב

 עניניזטכייל יו ,ןעהעזעגוצ רע טָאה דלודענמוא רעגימירג טימ

DINרעלדניווש ,ענעפורַאבמוא  TRילטנעפע רעד ןופ רערהיפראפ - 

 ענארפ עכילטפאשלעזעג עניטכיוו ןייא רעטנורַא ןעכאמ ,גנוניימ רעכ

 עכילרהע ןעמוק טייז רעדנא רעד ןופ ןוא .רערעדנא רעד ךָאנ

 -טימ עכילגעלק טימ ןעכוזראפ ןוא ןעסיוו םוש ןהֶא ,ןעטשינרָאנ

 -יטשוצנייא ,גנוקריוו עטרהעקראפ ץנאנ א DEN ןעבָאה סָאװ ,ןעל

 ןייז PR טנערבענ טָאה דיילטימ רעפעיט א טיונ עדנעיירש יד ןעל

 : DIS ןיא טלעמערדענ ןעבָאה תוחוכ עטצונעגסיוא טינ .המשנ

 יו רהעמ ןיוש זיא טָא ןוא ,ןייז וצ רענדער א ןערָאבעגנ DIN רע

 .טדערעגסױורַא BI טרָאװ ןייק טָאה רע יוװ ,קעװַא NT ןהעצ

 ; ננולדנאה וצ ניטיונ ןענייז סָאװ תולעמ POS טימ ןעקנַאשַאב

 טייקניהעפ ,טייהנעסָאלשטנע ,גנוטלאה רערעכיז ,לָארטנַאק-טסבלעז

 טימ ןוא ,טנאלאט-סנָאיצאזינאנרא םענעטלעז ַא DIN ןערהיּפ וצ

 ךיז רע טָאה ,ךיז רַאפ ןעמעלבָארּפ עטזעלענמוא ןופ DOWN ַא

 טָאה רע .דנעה עטגעלראפ טימ ןעציז וצ ןעננואווצעג ןהעזענ

 טָאה רע ,לוק ןייז טימ ןעקעוואוצפיוא עניטכעמ יד טכוזראפ

"WARטביולנענ טנעמָאמ ַא ראפ , ISןעסיירּפ  BINןעכַאװפיוא  
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 ךיז יז BUN ,ןעזיוװעגנא טָאה רע DEN ,םעד טימ ןוא טַאט וצ

 ,ןעלעיצ MN ןעבַאנפיוא עדנעננירד ירד ןעכילקרײװראפ ןעמהענ

 -םיוא רעניטלעווענ יד ךוזראפ ןייז ןעוועג זיא טסיזמוא רעבָא

 ןעיירשענ יד ןעשיווצ ןערָאלראפ ךיז טָאה MD ןייז ,ןעקעוואוצ
 -ראפ ןייז ןוא גנולעטש עכילטפַאשלעזעג ןייז .ערעדנַא עלעיפ ןּופ
 סלא ןיילַא געוו םעד םהיא רַאפ ןעסָאלשראפ ןעבָאה טייהנעגנאנ

 ענייז רַאפ ןָאטוצּפיוא סָאװטע ,ּפָארַא ןעביוא ןופ ,רעבָאהטכַאמ

 םורַאד טָאה רעדיוו DR רעדיוו ןוא ,?לכה תבוט ראפ ןוא ןעעדיא
 ךילנעמ טינ זיא יצ :קנאדעג רעד םהיא ןיא ןענייטשפיוא טזומעג

 ןָאיצקַא רעשיטיִלָאּפ וצ ןערינילּפיצסיד וצ DIN ןעריזינאגרָא וצ

 ןעסָאלשענסױא טייצ רהָאי 12 רַאפ ןענייז סָאװ ,ןעסַאמסקלָאּפ יד
 -רא ,ןעכיירנרעד טינ ךיז טזָאל DEN ,קיטילָאּפ רעדעי ןופ ןעוועג

 ,m : סויליגריוו ייב ןיוש INT טהעטש ! ןעטנוא ןופ גידנעטייצ

 -םיוא ךיא לעװ ,רעניואוואב ס'?עמיה םעד ןענעוואב טינ ןעק ךיא
 "! טלעוורעטנוא יד ןערעדור

 ןיא ףמַאק ןעשיטילָאּפ ןופ עדָאירעּפ יד ןעמוקענ זיא ןוא

 ןָאיצאזינאגרָא רעשירעטילימ רעד רעביא טיירטש רעד .ןעסיירפ

 ןוא ננורעיגער רעד ןעשיווצ האנש עפעיט ַא ןעפורעגסיורא טָאה

 Tr BIN DE TS ,טראוורע ןעבָאה עטסרהעמ יד .טנעמַאלרַאּפ

 ןעשיווצ ןעבעל ףיוא DIN טיוט ףיוא המחלמ ַא ןערעקַאלפרעדנאנאפ

 טָאה ,ניטנעק ,ןעלַאסַאל ךיוא .עיטארקָאמעד ןוא םזיטולָאסבש
 -טנע ךיז טעוװ עיזַאושזרוב יד זַא ,ןעזיוועגסיוא עגר ַא ראפ ךיז

 1861 ןיא .רעהעטשרָאפ ערהיא ךרוד טירש עשינרענע וצ ןעסילש

 -ראפ ךיז יײטרַאּפ רעלַארעביל רעד ןופ רעדעילגטימ עּפורנ ַא טָאה

BARןופ טָאה עכלעוו ,ײטרַאּפ רעשיטארקָאמעד רעד טימ  
 ןיא) ןע'קעדלַאװ ןופ גנולהעוורע רעד טייז טבעלענפיוא יינ סָאד

 -עג ױזַא יד טעדנירגעג ןעמַאזוצ ןעבָאה ייז ןוא (1860 רעבמעצעד

 םוצ טעדנעוועג ךיז טָאה לַאסַאל .?ײטױאּפ סטירשטרָאּפ, ענעּפור

 וצ גַאלשרָאפ 8 טימ ייטראּפ רעטעדנירנעג-יינ רעד ןופ טעטימָאק
 ןעמונעגנָא DI ןיא גַאלשרָאפ רעד .רוטַאדידנַאק ןייז ןעציטש
 םהיא טָאה 5593 טנעמַאלרַאּפ ןופ גנורהיפפיוא יד ןוא ,ןעּרָאװענ

YO PRרוב רעד ןופ עלָאר עשיטילַאּפ יד זַא ,טנייצרעביא - 
 -םיוא ןעמונעג םהיא ךיז טָאה טציא .טלעיּפשענסױא זיא עיזַאושז
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 IR עװיטַאװרעסנָאק ערהיא בעילוצ ,עיזַאושזרוב יד זַא ,ןעזייוו

 "ייהיירפ ערהיא ןערילראפ וצ ןעניליוונייא רעכינ by ,ןעסערעט

 ארומ יד .דנַאטש ןעטרעפ םעד ףליה וצ ןעפור וצ רעדייא ,ןעט

 עבעיל רהיא mM ,רעקרַאטש רהיא ייב זיא דנַאטש ןעטרעפ ן'רַאּפ

 ןערָאװעג רעדעיװ רעכַאמ-סטייברא יד ןענייז ױזַא .טייהיירפ וצ

 ;טינ ןעסערעטניא ערענָאיצקַאער ןייק ןעבָאה ןייֵלַא ייז ; טכַאמ ש

 ןופ רעציש NR רעציטש ענעפוראב (MON רעד ןופ ןענייז ייז

 "עג טָאה סָאװ ,גנורינער רעד ראפ ןוא .טייהיירפ-סקלָאפ רעד

 ,עיזַאושזרוב רעד טימ ןעבעל ףיוא DIR טיוט ףיוא ףמַאק א טרהיפ

DIRיװ ,ןעבילבעג טינ הרירב רעדנַא ןייק גנוניימ ס'לַאסַאל ךָאנ  

 סע ןעכלעוו ַא MD .דנַאטש סלַא רעטייברא יד וצ ןערילעּפַא וצ

 ףיוא רהיא ךרוד ןוא גנורעינער רעד ףיוא סולפנייא ןעטקעריד זיא

 ןעוועג לַאסַאל זיא ,טפַאשלעזעג ןוא טאאטש ןופ גנולקיווטנע רעד

 גנורעינער רעד ןוא םהיא ןעשיווצ ; ןעסָאלשעגסױוא גידנעטשלָאפ

 ןופ עיצקַאער עשרעקנוי ּפֶא טלייט סָאװ ,דנורגּפָא IS ןענעלענ זיא

 טנעקענ טינ ןעד רע BORN רעבָא .םזילַאקידַאר ןערענָאיצולָאװער

 -= ןעננילעג לָאז םהיא ןעוו ,סולפנייא ןעטקערידניא ןא ןעבָאה

 גידנעריקַאטַא טינ ,םיאנוש עניטיונמוא ןייק ךיז גידנעּפַאש טינ

 םינ ,עיטסַאניד עדנערעינער יד טינ ,ללכב טכַאמ עכילנינעק יר

 ןָאינילער יד טינ ,להיפענ ןעלַאנָאיצַאנ םעד טינ ,גנורעיגער יד

 -וצסיורא ןעגנילענ לָאז םהיא ןעוו -- טכער-השורי סָאד טינ ןוא

 ןופ .:אטשוצ ןופ דנַאטש ןעטרעּפ םענעפורעג ױזַא םעד ןערהיפ

 "נָא גיטכיר ,ןעכילצעזענ ַא וצ ןעקעוואוצפיוא ןוא טייקנידניממוא

 -כעראבכיילנ רעשיטילָאּפ ןוא רעלַאיצַאס רַאפ ףמאק ןעטרהיפעג

 .ןעסַאלק ענירביא יד טימ (טייהכיילנ טינ) גנוגיט

 IM BI שוריח ןייק רָאנ DE סע ןוא .יאדוא ,יאדוא ,אי

 ,טלעצעג ןעמַאזנייא ןייז ןיא ,סעליכַא יו Tr גידדנעלבירנ ,לַאסַאל

 "ריוו ןופ הריש יד ךיז ןיא ט'רזח'עג ,טכַאנ m גָאט ,רדסכ טָאה

 : סויליג

 לעװ ,רעניואוואב ס'לעמיה םעד ןענעוואב טינ ןעק ךיא ןעוו,

 *! טלעוורעטנוא יד ןערערורפיוא ךיא
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 לַאטַאל דנַאנידרעפ
 ןופ טצעזרעביא

 .ןיקוויר .ב ןוא ןָאסקאל 2

 לייט רעטייווצ

 רָאטַאטינַא סלַא לַאסַאל

 לעזיימ .נ סקַאמ
 טמאשנעסיוו ןוא רוטארעטיל ראפ נאלראפ רעשידיא

 קראי וינ ,טירטס דנערג 4
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 .רָאטאטינא DIS לַאסַאל





 .רָאטַאטינַא DIN לַאסַאל

 .רָא טַא טינ ַא DIN סיורא טלעצעג ןייז DD זיא לַאסַאל

 רָאטַאטיגא .םהיא IND ןעפַאשאב I DIN רָאטַאטינַא טרָאװ סָאד

 -ניהעפ יד טציזאב רעכלעוו ,רעד זיא טרָאװ ןופ ןיז ןעסיורג ןיא

 ,עטיוט יד PR טסייג ןייז ןופ ןעבעל סָאד ןעזָאלבוצניירא טייק

 -סייגאב יא ךיילנוצ ןעק רעכלעוו ,רענייא ; ןעסַאמ עניטליגכיילנ

 -- םעד ןיא זיא רָאטַאטינַא ןופ טסנוק יד .ןערהיפ יא ,ןערעט

 וצרעד DEN ,ּפאלק ןייא טימ ןערינילּפיצסיד ןוא ןעריזירטקעלע וצ

 IND רעקראטש יוװ רענינעוו טינ ,ןעליוו רעקרַאטש ךיז טרעדָאפ

 -רער סלַא יא ןעקריוו ניטייצכיילנ ףראד רָאטַאטינַא IS .דנַאטש

 ; רידנַאמָאק יא ,ןייז רערהיפ-ייטראּפ יא ; רעביירש סלא יא ,רענ

 ןעטײרּפשוצ ,טרָאד יא ָאד יא ןעזייוואב גנולצולּפ ךיז ףרַאד רע

 לָאמַא טימ רעצעֶלּפ רועיש א ןהֶא ףיוא טייקגיטעט ןייז טימ ךיז

 DR .םיוצ ןיא DIN גנונעוואב ןיא ןעטלאה ייז גיטייצכיילנ ןוא

 DEN ,ןעגנולדנאה עכילצעלּפ DS עניניזטסואוואב עכלעזַא וצ טָא

 ,קירטקעלע יו ,ןעקריוו ןוא ןעגָארטעג טעּפמיא ןופ יו ןערעוו

 .ןעוועג ןערָאבעג יװ לַאסַאל PN גידנעּפַאכ ,נידנעקוצ

PNןעליו ןיא ? טייקניטעט ןייז ןופ רקיע רעד זיא סָאװ  

 ; ןעוועג ןעבעל ןייז זיא סָאד ןעליוו --- ! ןעליוו ןיא לָאמַא ךָאנ ןוא
 DR ,גידנעּפַאכ ,גידנעקוצ קורדסיוא DIS טמוק סָאװ ,ןעליוו ןעד

 .ןעוועג ףורַאב ןייז זיא ןעליוו .לָאמא ךָאנ ןוא (NDS N טמוק

 עטסגיניא עמַאס סָאד ןעוועג זיא ןעליוו ?ייוו ,ףוראב גָאז ךיא

 .רוטַאנ Pr ןופ

 זיא ןעבעל ס'לַאסַאל ןיא TS ,ךיז טכוד קילב ןעטשרע ן'פיוא

 ןיא ןעטסואוואבנוא ,ןערעדנוזאב םעד ןופ ןעוועג טינ רוּפש ןייק

 רע .ףוראב טרָאװ םעד טימ טנעכייצאב ןעמ סָאװ ,רוטַאנ רעד

 .ןערוטַאנ ענעפוראב יד 18 טינ ,עדנעלהעוו יד וצ טרעהעג טָאה

 טמהענ רע ;לַאפוצ ַא געוו ןייז ףיוא טנענעגאב רע יװ ,ןעהעז רימ

 ןוא המשנ ןייז MD טפאשנערייל רעצנַאנ רעד טימ םהיא וצ ךיז
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 רעבָא ,ךיז ראפ טייקגידנעווטיונ ַא ןיא לַאפוצ םעד טלעדנַאװראפ

 .עכילרעניא ןייק טינ ,עלעמרָאפ ןייר ַא PR טייקנידנעווטיונ יד

 רע טרעוו דלעפצָאה ןיפערנ רעד בעילוצ ןעוו ,סלָאמאד טינ

 ףיוא ןעבעל רהֶאי ןהעצ קעװַא DU ןוא טַאקָאװדַא רהיא גילעפוצ

 RT טינ ;עיסעּפָארּפ ןייז טינ טרעוו עכלעוו ,טעטילַאיצעּפס ַא

 יד ןעקַאנקוצ ֹוצ ךיז ףיוא רע טמהענ גָאלָאליּפ DON ןעוו ,סלָאמ

 ננֹושרָאפ יד רעבָא ,ןעטייצראפ ןעשיסַאלק ןופ סינ עטרַאה עמַאס

 .טעטילאיצעּפס ןייז רַאפ טינ רעדיו רע טכַאמ םוטרעטלַא ןופ

 ,טינ ןוא ,טעָאּפ ַא ןערעוו םהיא טסייה לַאּפוצ רעד ןעוו ,טינ ןוא

 ןוא ןעטלַא ןיא ךיז רע טפעיטראפ רעקיטערָאעט-טסירוי DON ןעוו

 wand ןעלַאפוצ עֶלַא יד MD םענייא ןייק ןיא -- טכער םעיינ

 טושּפ ךיז טביילק רע :ףוראב סיוא טלעדנַאה רע TS ,טינ רימ

 טָאה MID ?כ MD .ןעכיירגרעד וצ םהיא טכוז MN לעיצ א סיוא

 ןוא טסירוי רעטרהעלענ ןייק טינ ןערעוו וצ טינ pen ןייק רָאג רע

 נָאלָאליפ רעשיסַאלק ןייק טינ ;טעָאּפ רעשיטאמארד ןייק טינ
DINרעקיטקַארּפ-טַאקָאװדַא ןייק טינ . 

 טסכעה לַאסַאל ןעגעוו גנוקרעמאב ס'עגנָאל .א .פ זיא ראפרעד

 ןייז ןופ ?אירעטַאמ רעשידירוי רעד, :טגָאז רע ןעוו ,דנעפערט

 -םיינ רעכילנהעווענרעסיוא DO טײברַאעגסיױוא זיא קרעװ-טּפיוה

 טָאה טײברַא עצנַאנ יד זַא ,ךיז טלהיפ INT רעבָא ,טפארק רעגיט

 רעווש זיא סע ."אפוג טײברַא יד יװ ,טינ PINS רעדנַא ןייק

 סָאװ ,לעיצ ַא ןעשיווצ ריישרעטנוא םעד ןערהעלקרע וצ רעסעב

 -רעניא רעד DEN ,לעיצ א DNS ,גיניזטסואוואב טלעטש ןעליוו רעד

 DINS םענייא רַאפ טלעטש ףוראב רעכיל

 "ןעשירָאטַאטינַא, ןופ ןעוועג DIS ןעליוו רעצנַאג ס'לַאסַאל

 ןיא רָאנ BIN‚ ןופ ןיז ןערַאבגנַאג םעד ןיא טינ ,רעטקאראכ

 ןיא ,(ןעריטינַא) "ערַאטינַא , ףירגאב רעד .גנוטיידאב דנורג ןייז

 ןיא ןייא טסילש (ןעלדנַאה) "ערענַא , ףירגאב םעד וצ ץַאזנעגעג

 -סיוא עיינ ץלא ראפ יא ןעּפַאכ ךיז רדסכ : ןיימ ןעדנעגלָאפ ךיז

 ןוא רעניהורנוא ,רעכילדימרענוא ,רעניטפעה ראפ ןעטקנוּפ-סגנַאג

FORרעסיוא ןייז .גנולדנַאה רעדנעלָאהרעדיװ ךיז יינ סָאד ןופ - 

 -נוא ןַא ןופ ןמיס רעטצעל רעד זיולב ןעוועג זיא עיצַאטיגַא עכיל

 ןייז טנערעג טָאה DEN ,עיצַאטינַא רעכילרעניא רעכילרעהפיוא
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 ; ןעוועג ןעבעל ןייז זיא עיצַאטינַא עכילרעניא יד טָא ןוא .ןעליוו
DINןעלופ ַא טבעלעג טָאה רע .ןערָאװעג טיוט ןייז ךיוא זיא  

 ! ,רעכלעוו ,עטעג יו טקנוּפ) ןעליוו ןופ טעיבעג ןיא זיולב ןעבעל

 ןעבעל ןעלופ ַא טבעלעג טָאה ,ןעוועג הדומ ןיילא ךיז טָאה רע יװ

 רע ןעוו ,ןעליוו רעד DE ןוא .(טפנונראפ ןופ טעיבענ ןיא זיולב

 -אב וצ ןעוועג טדנעוועג DR רע ןעוו .ה .ד ,גיד'תמא ןעוועג זיא

 -נעיזאבנוא ןעכַאמ סָאד םהיא טנעלפ ,ןעלעיצ עסיורג עדנעטייד

 ,רעלעמרָאפ ןייר א ןעװעג DR ןעליו רעד רעבָא ןעוו ;רַאב

 ןעליוו ןייז --- תונשקע ןעוועג ןעסיוא רָאנ DIR לַאסַאל ןעוו .ה .ד

 ןייז ןעװועג רע זיא ,ןעדנעטשמוא עלַא רעטנוא ,ןערהיפוצכרוד

 םהיא רע טָאה MID 93 MID ;לַאזקיש ןייז ןערָאװעגנ רע זיא ; הללּק

 .טכארבעג DD םעד

 טָאה רע גנַאל ױזַא ,ןעליוו ןייז ןעוועג זיא הרובנ ס'לַאסַאל

 ןעו ;ךיז וצ ןענעיד םהיא טכַאמענ טינ ןוא ,טנעירענ ןע'לַאסַאל

 דנורג-רעטניה ןיא טקורענּפָא טָאה ,גידנעגייטש POS ,ןעליוו רעד

 -וצ ןוא ןעגנוגיינ ,תונויסנ ןוא תוואת עלַא טנעטָאשראפ רעדָא

 ןוא ןעהיצוצניירא ןע'לַאסַאל טכוזעגנ ןעבָאה סָאװ ,ןעננואיירטש

 ןערעטש טנעקעג לַאסַאל ןעגנוי םעד ןעבָאה ,ךילריטַאנ ,עכלעוו

 -נעסיוו ענייז ןיא רעדָא רענעלּפ ענייז MD גנורהיפכרוד רעד ןיא

 -מוא ןייז ןערָאװעג PR ןעליו רעד ןוא .ןעידוטש עכילטפאש

 .-ענפיוא ןעוו ,עטכישענ-סעבעיל רעטצעל ס'לַאסַאל ןיא יוװ ,קילנ

 won רעד טָאה ,דנַאטשרעדיװ םעד ךרוד טייקדליוו זיב טצעה

 סָאד ,טייקגיטכיזרָאפ יד ,טפנונראפ יד ןע'לַאסַאל ןיא טקיטשרעד

 ןיא עבעיל יד וליפא ןוא טייקכילקריוו רעד ןופ סינדנעטשראפ

 טייצ א זיב רעבָא .טימענ Pr ןופ ןעננוניינ עטסלעדייא עלַא

 טלעטשעגקעװַא טָאה ; רעדנואוו ןָאטענפױא ןעליוו ס'לַאסַאל טָאה

 יעט רעשירעפּפעש רעכילדימרענוא ןופ לָאמקנעד 8 םהיא רַאפ
 .טייקגיט



:1 

 .טיקרָאלק ןוא טעטילַאנינירָא

 -ַאל ןופ ןערהָאי עטצעל ייווצ יד ,1864--1869 ןערהָאי יד

 .ס'לַאסַאל ןופ ?ייט ןעצנאנ םענעי םורא ןעמהענ ,ןעבעל ס'לַאס

 ןעשיאעּפָאריײא ; ןעמָאנ ןייז רַאפ ןעפַאשעג DET סָאװ ,טייקגיטעט

 טרירטנעצנָאק ךיז ןעטלָאװ טפארק-סנעבעל רהָאי ןהעצ m .םהור

 ,טכארטאב ןעמ ןעוו IS‚ טמהענ ליורג ַא AIR ייווצ יד ןיא

 ןעשיוצ :טייצ רעצרוק רעד PR טייבראעגנָא טָאה רע לעיפיוו

 -טנעפע רעד ןיא ןעזָאלענסיױרא רע טָאה 64 ינוי ןוא 62 ץרעמ

 רעיפ רעדָא יירד עכלעוו ןופ ,קרעוו 20 ןופ רעגינעוו טינ טייקכיל

 עצנאג סיורג רעייז טיול ייס ןוא טלַאהניא רעייז טיול ייס ןענייז

 רעייז ףיוא גנידנעקוק DI ,ענירעביא עטסרהעמ יד ןוא ,קרעוו

 םוטכייר ַאזַא ןעטלאהטנע ,רעטקאראכ ןערעלוּפָאּפ ןוא טייקצרוק

  =נעסיוו רעננערטש SIE טימ סיוא ךיז ןענכייצ DIN טפנונרַאפ ןופ

 עסיורנ ענינעוו רָאנ עכלעוו טימ ,טייקנעטלַאהעגסיױא רעכילטפַאש

 גיטייצכיילנ רע טָאה םעד רעסיוא (* .ןעמהיר ךיז ןענעק רעכיב

 : גנונדרָא רעדנעגלָאפ ןיא ןענעישרע ןענייז קרעוו ענייז (*

 .רעקירָאטסיה רוטַארעטיל רעד ,םדיטש ןַאילוי ררעה .29

 .עיצוטיטסנָאק ןופ ןעזעוו םעד רעביא
 .םַארגָארּפ רעטייברא סָאד
 .עיפָאזָאליּפ ס'עטביפ

 .רעטייברא וד ןוא טפַאשנעסיו יד
 .עיצנַאטסניא רעטייווצ ןופ סעצָארּפ לַאניטירק רעד

 .ןרעייטש עטקערידניא .8

 .טכער ןוא טכַאמ
 ?טציא סָאװ

 .ץנַאטסניא רעטירד ןופ סעצָארּפ לַאנימירק רעד
 .רעפטנע רענעּפָא
 .עגארפ רעטייברא יד
 .ךובעזעל רעטייברא
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 -דנַאהראפ טרהיפעג ,רערעדנַא רעד ךָאנ עדער ןייא ןעטלַאהעג

 סיורא DIN ,סעיצַאטוּפעד-רעטייברא הייר רעצנאנ ַא טימ ןעגנול

 םעד טעדנירגעג ,ןעסעצָארּפ עשיטילָאּפ דנעצוד ַא ןופ רעגעיז רעד

 יד טימ טעטלאווראפ ,"ןייראפ-רעטייברא ןעשטייד םעניימענלַא

 -נָאּפסערָאק עגיזעיר ַא ןעטלאהעגנָא DIN ןייראפ ןופ ןעטפעשעג
 ,סָאמ רעד רעביא זיב MIND ענייז טגנערטשעגנָא טָאה רע .ץנעד

 .טיוט ןעטנעהָאנ ןייז גידנעהעזסיוארָאפ יו

 ךָאנ ,ןערָאװעג טלעטשעגסיורא DIN גנונידלושאב ענדָאמ ַא

 -רעּפ רענעי ןופ טייקניטעט רעצנַאנ ןייז ןעגעג ,טיוט ס'לַאסַא?

 -אב יד .טעטילַאניגירא טלהעפ ,סע טסייה ,ןע'לַאסַאל :עדָאי

 רענידלושאב יד .סינדנעטשראפסימ ַא ףיוא ךיז טציטש גנוניד?וש

 ייז עכלעוו רעביא ,קרעוו יד טימ טנאקאב גינעוו ,גיטנעק ,ןענייז

 ןעבעל ס'לַאסַאל ייב : גידריווקרעמ ןוא .ןעלייטרוא ךיז ןעמהענ

 -עג יד ןופ טייקניטכיר יד טנעקיילעג טסיירד םיאנוש ענייז ןעבָאה

 טדער לַאסַאל DEN ןעצעזענ עשימָאנָאקע ןוא ןעטקַאפ עכילטכיש

DIASרהעק ַא ייז ןעבָאה ,רעבָא טיוט ןייז ךָאנ .קרעוװ ענייז ןיא  

 -רעביא , םעד ףיוא ןעלטייט ןעמונענ ןעבָאה ןוא טנָארּפ םעד ןָאטענ

 רע DEN ,ןעטקאפ יד PR ?טעטילַאניגירַא DD ?עגנַאמ ןעדנעשאר

 .ןענעקייל טינ ןיוש ייז ןענעק טייקגיטכיר רעייז DEN ןוא טגנערב

 לַאסַאל עכלעוו וצ ,ןעטקַאפ עשימָאנָאקע יד ךייש DEN רעבָא

 ןופ עדָאירעּפ רעטצעל רעד PR רעדיוװ DR רעבָא DIN ךיז טרהעק

 ךַאפ Tr ןעלעטשוצסיורא ןופרעד טייוו ץנַאנ רע זיא ,ןעבעל ןייז

 סָאד IS ‚RIND רהעז טנָאטאב רע ,טרהעקראפ :רעקעדטנע רעייז

 רעד ןופ טנעקרענא ןיוש גנאל ןענייז סָאװ ,ןע'תמא FON ןענייז

 טרעדנוה ןיוש סָאװ ,ןעצַאזדנורג ןענייז סָאד IS ;טּפַאשנעּסיװ

 .טנעמַאלרַאּפ רעטרופקנַארפ רעד ןוא עסערּפ ,ןעגנורעייפ 97
 .ןילרעב ןופ רעטייברא יד וצ

 ןוא לאטיּפַאק רעדָא ,שטילעד ןָאפ עצלוש-איטסאב ררעה .4
 .טייברא

 .סעצָארּפ-טַאררַאפ-ךָאה
 .עיונעצער ַא ףיוא רעפטנע ןַא
 .עדער רעפרָאדסנָאר יד
 .ינוי ןעט17 ןופ סעצָארּפלַאנימירק 97
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MMןוא ,רעביא ייז ן'רזח רעכיברהעל יד יװ  ISלַאסַאל ,רע , 

 ענייז DEN ,ןעסולש עשינָאל ייז DD טהיצ רע סָאװ ,סָאד (IN טוט

 "אב רע .עיזַאטנַאפ ןייז DD טכורפ רעד רַאפ ןערהעלקרע רענגעג

 -םיוא גינעוו ןעקנעש ייז זַא ,רענגעגנ ענייז טינ לָאמנייק טגירלוש

 PR רעבָא ייז טגידלושאב רע ; ןעננוקעדטנע ענייז טייקמַאזקרעמ

 -ךָאפ יד טימ סע ןעזייוואב ייז ןוא ,טייהנעסיוונוא רעדנעניוטש

 ךיז טפורַאב טש'רמולכ רע IN .םהיא ןעכַאמ ייז DEN ,ןעפרואוו

 לעיּפשייב DIE יװ) ןעדנעטשמוא עטרעהרענוא ,עיינ ףיוא רדסכ

PNעגַארפ רעד  DDןרעייטש עטקערידניא , =) 

 ןעלַאפעגנייא DI DIN רעשרָאפ ןעכילטפאשנעסיוו ןייא ןייק
 -בער ענעברָאוװרע ןופ םעטסיס, ןופ רָאטיױא םעד ןענידלושאב וצ

 ןוא טייקגידנעטשטסבלעז רעכילטפאשנעסיוו DD לעגנַאמ ןיא "ןעט

 עשימָאנָאקע-שיטיִלַאּפ ןייר יד ךייש DEN ןוא .טעטילַאניגירָא
 -וֵלְאֹּפ ןענעוו ןענַארפ-דנורג עשיטערָאעט עסיורג יד רעכיג רעדָא

 -טלעהרַאפ רעניטייזנעגעג רעייז ןיא ,טכער DIN עימָאנָאקע רעשיט

 PR םהיא ןופ רעטלע לעיפ ,רעקנעד ןייא זיולב ןאראפ DIN ,סינ

 (ןע'סקרַאמ ףיוא ךיוא 91( ןע'לַאסַאל ףיוא טָאה רעכלעוו ,ןערהָאי

 -ךָאר ?רַאק IN סָאד ןוא -- סולפנייא ןעדנעטיידַאב ַא טַאהעג

 ָאדרַאקיר רעד IN טפור רעגגַאװ ףלָאדַא ןעמעוו ,ַאָאדעגַאי-סוטרעב

 -עלקראפ טקאפ רעניזָאד רעד IS .םזילַאיצַאס ןעׂשימָאנָאקע ןופ

 -טפאשנעסיוו סלא גננוטיידאב ס'לַאסַאל INT א ףיוא טינ טרענ

 זיא בנא ןוא ,ךילדנעטשראפטסבלעז זיא --- רעקיטערָאעט ןעכיל

 DEN ןוא ; ן'רענגַאװ PD ןערָאװעג טגָאזעגסיורא רָאלק ךיוא סע

 Tr ןעהענוצ לַאסַאל DIN סוטרעבדָאר ואוו ,ןעטקנוּפ ענעי ךייש

 -ָאקע רעטסואוואב רעטנָאמרעדנעביױא רעד טָאה ,ךילטפאשנעסיוו
 .טייז ס'לַאסַאל ףיוא טלעטשעג ךיז טסימָאנ

 ףיולרַאפ ןיא ןעבָאה טפַאשנעסיוו רעד ןופ רעהעטשרָאפ וד, (*

 ךיוא ךילדנע טָאה סע ויב ,םעד ףיוא טגָאלקעג עטרעדנוהרהָאי ןופ

 רָארוקָארּפ TI יא זוולב .גנוריגער רעד ןופ ןערעיוא יד טכיירגרעד
 ןעבָאה עלַא Dam ,לעמוט םעד טרעהעג טינ טָאה טכירעג ןייא ןופ
 יעסידָא 993 ,סקַאװירט טימ ןרעיוא יד טּפעלקרַאפ ךיז טָאה רע ;טרעהעג

 ןהעג ךיא ףרַאד רַאפרעד ןוא -- ,ןענעריס יד ןופ גנַאזעג םעד ןעגעג
 mw) עטקערידניא ,)--?טייקגיטכערעג סָאד DIN ?סונגנעפעג ןיא
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 ךיוא זיא אפונ עיצַאטינַא רעד ןופ גנודנירנאב עשיטערָאעט יד

 יז שטָאכ ,ןע'לַאסַאל ןופ גנודניפרע עלענינירַא טולָאסבַא IN טינ

 טביירש רע רעבָא ; ןערָאװענ טייברַאענסיױא לענינירא םהיא ןופ זיא

 .טכער יּפ לע טינ םהיא טרעהעג DEN ,דובכ םעד וצ טינ ךיוא ךיז

 DEN ,ןעגנואיושנָא ענעי יונענ טכערּפשטנַא טקנוּפדנַאטש-דנורנ ןייז

 -ייד רעצנאנ רעד ראפ ךילטפאשניימעג ןעוועג ךילטנעגייא ןענייז

 עכלעוו) עיטארקָאמעד יד .1848 רהָאי DD עיטארקָאמעד רעשט

 -וטיטסנָאק רעלענָאיציזָאּפָא רעד טימ ןעשימפיונוצ טינ ףראד ןעמ

 -ומָאק רעדָא עשיטסילאיצָאס יד ןעפורעג ךיז טָאה (ייטרַאּפ-סנָאיצ

 רעשיטסינומָאק רעד ןופ טסעפינַאמ , רעד ןוא ,יײטראּפ עשיטסינ

 טלַאהטנע (סלעגנע DIN סקרַאמ ןופ טסַאפראפ םינָאנַא) "יײטרַאּפ

PNעטספראש יד ןיא ןוא םרָאפ רעטקירדענפיונוצ ,רעצרוק ַא , 

 -עּפש טָאה לַאסַאל סָאװ ,ןעעדיא ענעי ןעקורדסיוא עטסדנעדיינש.

 -טנע רעטסיירד טימ טלעקיווטנע רעטייוו ןוא ןעמונעגֿפױא רעט

 -סיוא רענולק רעשיטילָאּפ טימ ךיוא ךיילנוצ רעבָא ,טייהנעסָאלש

 טקעטש 1848 !Ana ןופ םזילַאיצַאס רעטלַא רעד .טייקטנעכערענ

 ענייז טייקגיטעט עצנאג יד ; טייקגיטעט רעצנאג ס'לַאסַאל רעטניה
 סיוא ,טָאה לַאסַאל שטָאכ ,םזילַאיצָאס םענעי וצ טדנעווענ זיא

 ,םהיא ףיוא ןעפוראב טינ ךיז טקעריד טייקגיטכיזראפ רעשיטילָאּפ

DINטָאה --- עדער רעטצעל עמאס ןייז ןיא --- טעּפש רהעז טשרע  

 םהיא ןעק ןעמ זַא ,ןרעג טינ רהעז ךיוא סָאד ןוא ,ןעבעגענוצ רע

 םייב ,טקנוּפ ןייא ןיא ,טצעלוצ ןעוו ןוא .טסילַאיצַאס ןעּפורנָא

 רע טראּפש ,לַאטיּפַאק DB יוב םעד ןוא רעטקארַאכ םעד ןערהעלקרע

 -עי דַארג ןעסיוועג ַא וצ זיב ןָא טמהענ ןוא ,ןע'סקרַאמ ףיוא ךיז

 עטסמירַאװ יד ןיא ןוא סיורא ןעפָא סע רע טגָאז ,ערהעל סמענ

 .רעטרעוו

DINטָאה רעכלעוו ,סקרַאמ ןעוו  PNס'לַאסַאל ןופ ףיולרַאפ  

 סמענעי ךָאנ טָאה ,טייז ַא IS ןעטלאהעג Tr טייקניטעט רעצנאג

 עשימָאנָאקע ס'לַאסַאל זַא ,טרהעלקרע טייקרעטיב ןהֶא טינ טוט
 רע טָאה ,ןערָאװעג טרימַאלקָארּפ םהיא ןופ רעהירפ ןענייז ןערהעל

 -ראפ DD גנוטיידאב יד גידנרענימראפ טינ ,ןעבענוצ טפראדעג רָאנ

 רָאטַאטינַא DIN טייקכילמיטנעגייא ןייז זַא ,לַאסַאל םענעברָאטש

 *ערָאעט ןיא טינ ,ןהעטשאב טפראדעג טָאה ןוא ןענאטשאב זיא
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 םעד ןיא ןוא געוו םעד ןיא ,טיײברַא רעשיטקארּפ PR רָאנ ,רעשיט

 .טייקגיטעט ןייז ןופ ןפוא

ISDN?טנעלפ ןיילַא  DONטייברא עשיטערָאעט ַא זַא ,ןענָאז  

 ןעמוק סע קנאדעג-דנורג םעד ןופ רעלופ DEN ,רעסעב סָאד זיא

 עמַאס יד ןוא עטצעל עמַאס יד וליפא ,ןעגנורהיפסיוא ערהיא סיורא

 -כעמ סָאד זיא עיצַאטינַא עשיטקארּפ ַא ,טרהעקראפ ;עטסטייוו

 -רע ןעניצנייא ןייא םורא ךיז טרירטנעצנָאק יז רהעמ DEN ,רעניט

 .סיורא ןיילא ךיז ןופ טמוק ענירביא סָאד ןעכלעוו ןופ ,טקנוּפ ןעטש

 עכלעוו ןעזייוואוצסיורא ָאטינ טייקכילגעמ םוש ןייק זיא NT ןוא

 .טעטילַאנינירַא עכילטפאשנעסיוו DIN סע

 טהעטשאב טַאטלוזער ןעשיטקארּפ ַא ןעכיירגרעד וצ טסנוק יד

PNןייא םורַא טפארק עצנאנ יד טרירטנעצנָאק ןעמ סָאװ ,םעד  

 ַא ןופ רעבָא .סקניל טינ ןוא סטכער טינ גידנעקוק טינ ,טקנוּפ

 רעד זַא :סנייא ןערעדָאפ רָאנ ןעמ ןעק טיײברַא רעשיטערָאעט

 רעד BD זַא ױזַא ,ךיוה גונעג ןערעוו טלעטשעגקעװַא לָאז טקנוּפ

 ענייז עלַא ןערעװו טרהיפעגסיורא ןענעק םהיא ןופ ןעלָאז טייצ

 ייב סָאװ ,זיא ןע'לַאסַאל ייב עלענינירא סָאד .ןעצנעווקעזנָאק

 טימ טייקכילטפאשנעסיוו עפעיט ,סנעטשרע ANNE ןעלַאפ םהיא

 ,סנעטייווצ ,ןוא ,עסינטנעק ענייז ןעריזירַאלוּפָאּפ וצ טייקניהעפ רעד

 ןייז טימ עסַאמ עלערוטלוקנוא ןַא ףיוא ןעקריוו וצ טייקניהעפ יד

 DIS ייב סָאװ ,ןינע IS ןעבעגרעביא ןעכילדנעטשראפ ,ןע'טושּפ

 Pr ךרוד ןעקריוו וצ טייקניהעפ רעד טימ סָאד ךיז טריניבמָאק

 םענעבילקעגסיוא םעניילק ַא ףיוא טייקכילדנירג עכילטפאשנעסיוו

 -ַארעטיל ןופ (* .ןעשנעמ-רוטלוק עטלעקיווטנע עמַאס ןופ זיירק
 סיורא טעטילַאניגירא PO רעד ךיז טזייוו טקנוּפדנאטש ןעשיר

PNרעביא ןעק רָאטַאטינַא רעד רעכלעוו טימ ,טייקרָאלק רעד - 

 עטצעל עמַאס יד ןוא עטסכעה עמאס יד רערעהוצ ענייז רַאּפ ןעבענ

 -דנורג יד וצ גידנעמוקנָא טינ ,טפַאשנעסיוו רעד ןופ ןעטַאטלוזער

 ע'טלוב ענעי DIR סָאד --- טפאשנעסיוו רעד ןופ ןעגנוצעזסיואראפ

 "מעטשענּפָא זיא סע רעכלעוו טימ ןעּפַאטוצנָא שממ ,טייקטמיטשאב

 .קורדסיוא רעדעי ס'לַאסַאל טלעּפ

 "אב ‚174 ,טייברא ןוא לאטיּפַאק ;81 .ז ,רעפטנע רענעּפָא יי

 33 סעצָארּפ"טארראפ-ךיוה ;21 ,ףרָאדלעסיד ןיא סעצָארּפ ; גנוקרעמ
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 .ףמאק ןוא ןעגנודמיולראפ

 DNS ערעווש ַא ךיז רַאפ טָאה רעביירש רעטסנרע רערעי

 -רנאה ךיא לָאז יו ,סנעטשרע :עבַאנפיוא עטלעּפָאד ַא — עבַאנ

 -עפּפעש ןוא טסייג ןיימ ןעטלַאהפיוא גָאט וצ גָאט ןופ DIN ,ןעל

 DR רענייטש רדסכ טרעדיילש ןעבעל סָאד תעב ,גנומיטש עשיר

 m ,סנעטייווצ ,ןוא 4? ךיז ןעפעיטראפ טינ טזָאל ןוא טימענ ןיימ -

 עכלעוו ,רעגריבטימ עניימ ןופ רנעזיוט עגינייא ןעגניווצ ךיא ןעק

 ןעבעל ןיימ וצ ,טייקכילנעזרעּפ ןיימ וצ גיטליגכיילנ טולאסבא ןענייז

 רהעמ ךָאנ ןוא ענַארּפ ןיימ ןעזעל וצ ןעסערעטניא עניימ ּוצ ןוא

 סָאװ רעבָא ? רעכיב עניימ ןעפיוק וצ --- ! עעדיא עדליוו ַאזַא --

INDטימ ךיילנראפ ןיא טייקגיריווש עטלעּפָאט יד טָאה ףערטאב ַא  

 ןָא ךיז טסיוטש סע עכלעוו ann ,ןעטייקגיריווש ענילהעצנוא יד

 ? לעיּפשיײב םוצ ?ַאסַאל יו ,רערהיפ-סנָאיציזָאּפָא ןַא

 רעזעל ענייז ןעגָאזוצ ,דַארג ןעסיוועג א זיב ,ןעק רעביירש ַא

 RER IS" ןופ WIND ַא ןעגָאזוצ ןעק סָאװ רעבָא .ןעגינענראפ ַא

 סָאװ ,עיציזָאּפָא IS ,ןערעוו ןערָאבעג DR טשרע טלאה DEN ,עיִציז

 עעמרא ןא ןעגניווצ ןעק ןעמ ? ןעּפַאשַאב ןיילא טשרע ףרַאד רע

 ערַאבטכורפ יד בור DIS רהיא גידנעגָאזוצ ,רעייּפ PS ןהענ וצ

 "נָא ענייז ןעכַאמ רענייא ןעק m רעבָא --- ,ןעילַאטיא ןופ ןעלָאט

 טימ ןעגָאזוצ ייז ןעק רע DEN ץלַא ןעוו ,סיוארָאּפ ןהענ רעגנעה

 ןיא ןוא דלאב טייהרעכיז רעלופ ןוא טייקכילניישרהאוו רעטסכעה

 IND ,עגימורא יד ןופ DEN ןוא גנונלָאפראפ זיא --- טפנוקוצ רעד

 עכילטפאשנעדייל ,עיציבמַא רעכילטפאשלעזעג ןוא דלעג DD טסול

 רעייז ANNE ןעגנורעטש רעדנעזיוט ןוא ןעגנוטייצ יד ןיא יירעלדיז

 רעייז ךיוא רשפא ןוא טפנוקוצ רעייז ןופ עניאור יד ,נעוו-סנעבעֿפ

 BER רעדנעמוקפיוא טשרע ןא ןופ רערהיפ ַא ?עניאור ענענייא
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 -עג א .טכאמ עכילרעסיוא ןייק טסנעיד ןייז וצ טינ טָאה עיציז

 -אב ןעשנעמ ןייז טגניראבנוא טינ ןעפראד רעטסינימ ַא ,לארעג

 ךַאפנייא ןענעק ייז ; גנוהיצאב רעגיטסייג ןיא עטבאגאב סרעדנוז

 טיול ןעסַאמ יד ןעוועריק ןעלהעפאב ערעייז טימ ןוא ,ןעלהעפאב

 -סיוא ףרַאד ײטרַאּפ-סנָאיציזָאּפָא IS DD רעדנירג ַא .שנואוו רעייז

 רעדָא עכילרעסיוא ןייק גידנעציזאב טינ ,ןעכַאז עלַא יד ןערהיפ

 -רעּפ ןייז DD טכַאמ רערעניא רעד טימ זיולב ,טכַאמ עשיטקַאפ

 -וצרעביא DS ןערעטסייגאב וצ טייקניהעפ ןייז טימ ,טייקבילנעז

 וצ ןוא ןעגייצרעביא וצ טסנוק ןייז טימ ,דצ ןייז ףיוא ןעניוועג

 .ןעריזַאטנַאפ

 ַא ןיא .טכיײל DR סָאד -- OR ךיז IND טומ ןעבָאה

 ן'פיוא ןעטרַאװ ןוא דנעה יד ןעגעלפיונוצ ןעמ ןעק טונימ רערעווש

 דנורג םוצ ּפָארַא ּפָאק ן'טימ ךיז ןעפראוו רעדָא ,סיזירק ןופ ףוס

 -סיורא רעדיוו וטסעוו טנעמָאמ ןעגיטיונ ןיא TS ,גנונפָאה רעד טימ

 ןוא ןעּפיל יד ןעסייבראפ רעדָא ,ךעלפרעביוא רעד ףיוא ןעמיווש

 .ןעגנורעטש עלא ךרוד ןענָאלשכרוד ךיז תונשקע רעמוטש טימ

 -עג ,ןעדער ןעזומ לָאמעלַא ! ןענייווש לָאמנייק ןערָאט טינ רעבָא

 ןעבָאה !ערעדנא רַאפ ןעגעווסיוא ןעניפעג ןוא ןעטסיירט ,תוצע ןעב

 ןיירא טונימ ערעי ןעלַאפ עכלעוו ,ערעדנַא גיצנַאװצ רַאפ טומ םעד

MID PRרעייז ןופ ןערעדָאפ ןוא ּפָאק םעד ןערילרַאפ ,הרוחש  

 ןעכילקילג םעד DR ןעביולג ייז ןיא ןעזָאלבניירא לָאז רע ,רערהיפ

 ! ןעביולג רעד טּפָא טלהעפ ןיילא םהיא ןעוו MOND DB‚ גנַאגסוא

 -ענג רעד רעטנוא טייקדימ ןופ ןמיס ןייק ןעזייווסיורא ןערָאט םינ

 וצ ןעפראוו ךיז טפַאשרענלָאפכָאנ עצנאג יד DYN טינַא זַא ,רהַאּפ

 טיוט mm‚ טוט, !נעװ ןעטימ ןיא ןעניל ןעביילב DNS דרע רעד

 .ףעירב ס'לַאסַאל עלַא ןופ קוסּפ MID רעד זיא סָאד -- ?! דימ

 ,ףעירב ןהעצופ-ןהעצ ףיוא סרעפטנע גָאט ןעדעי ןעביירש

 ןייק .ןעפרָאװעגקעװַא ןוא ןעזעלעגכרוד ןערעוו סָאװ ,יד רעסיוא

 ּפַאלק ַא טינ לָאז רע ,םעד ins ייבראפ טינ טהעג ןָאילַאטשטָאּפ

INDןעגַאלק עיינ ; ףעירב טימ טעקַאּפ ַא ןעקעטשניירא ןוא ריט ןיא , 

 ןערעדָאפ עכלעוו ,ןעטייהנענעלעגנַא עדנעגנירד עיינ ,ןעגארפ עיינ

 ...! ןעשינרעטאמ עיינ ,ןערעוו וצ טגידעלרע 711753
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 -ראפ ,ןעֶלאפנָא רעדיוװ .ןעגנוטייצ קעּפ ,ףעירב טימ ןעמאזוצ
 טינ ןוא ןעמינָאנַא DD ןעגנוניריילאב ,ןעגנוגידלושאב ,ןעשינעהערד

 גנַאפנָא ןופ עסערּפ יד DIN -- עסערּפ עכילדנייפ יד ! ןעמינַאנַא

DINךילגעט לָאמ ייווצ סיורא טזָאל --- ! ךילדנייפ טגנידאבנוא  — 

PNרעד ןעוו ןוא ,?ירבעג ןעטציירוצ ַא ,דנעווא ןיא ןוא הירפ רעד  

 טסואוואבנוא ךָאד רע טקריוו ,טינ םענייק וליפא טקערש ל?לירבענ

 SD" טָאה טייצ קיטש א IND .םעטסיס-ןעוורענ עצנַאג סָאד ףיוא

 -ָארקנַאב ןופ טרעצנָאק ַאזַא, : טגָאז רע סָאװ ,ןעטלָאגעג ןע'לַאסַאל

 ,סיוא גָאט ןייא גָאט IN סנעטצעל טלַאה סָאװ ,ןעטנַאקיזומ עטריט

 זיב ןעכַאלנָא ךיז ןעק ןעמ ; טרעהעג DI לָאמנייק ךָאנ ךיא בָאה

 רעדָא ןיירא טיוט PR זיב ןעכַאלנָא ךיז רעבָא ."ןיירא טיוט ןיא

 IS טינ ןופרעד טרעוו ךַאז יד ,ןיירא טיוט ןיא זיב ןערעגרע ךיז

 ,ךילריטַאנ ,זיא סע .?ןיירא טיוט ,PN זיא טַאטלוזער רעד ,שרעד

 רעד זַא ,טקעדטנע ,לעיּפשייב DIS ,טריוו סקַאמ ַא ןעוו ,שימָאק

 גנַאל ןיוש זיא ,טדער ?ַאסַאל ןעכלעוו ןעגעוו ,ץעזענ-ןױל-סטיײברַא

 רעדָא ,ןעטסַאק-תומש ןעשירָאטסיה ןיא ןערָאװעג ןעבעגעגניירא

 DI טרָאװ 8 טהעטשראפ לַאסַאל זַא ,טרעכיזראפ רעכיופ ַא ןעוו

 -ייברא רענרעבנערינ רעד ןעוו רעדָא ,עימָאנָאקע רעשיטילָאּפ ןיא

 -קרעוו רעטלהָאצאב , רעד זיא לַאסַאל IR ,טרהעלקרע דנַאבראפ-רעט

 רעמָאי, ןייז טביירש עצלוש ןעוו רעדָא ,"עיצקַאער רעד DD גייצ

 -ָאק םעד טינ טלהיפ רענייק ןעוו ,סע טצינ DEN רעבָא ."רעּפטנע

 -נעצַאק םעד DS טרעה םוקילבוּפ עבעיל סָאד ןעוו ,ןופרעד םזימ

 רע'תמא DB ןוא ?ַארָאמ DE עמיטש יד ןעגנוטייצ יד ןופ רעמאי

 ! טפַאשנעסיוװ

BR DINכעמ א ןעגנַאלרעד וצ טייקניטיונ יד רע טלהיפרעד - 

 ַא ןופ טייקניטיונ רעד ןעגעוו ןייזטסואוואב סָאד DIN ,ּפַאלק ןעגיט

 DEN ,ןהעזסיוארָאפ סָאד ןיא םהיא ייב ןיוש ךיז טלעדנַאװרַאֿפ געיז

 וצ רע טביירש גנומיטש NIS ןיא .נעיז ַא וצ ןערהיפ ןעק סע

 -לאה וצ סולשַאב ַא טסַאפענ טָאה רע יוװ םעדכָאנ ,ןע'סוטרעבדָאר

 : טרופקנַארפ PN עדער ַא ןעט

 יֿפעזַא זַא ,טגָאז רהיא ןעוו ,טכערעג גידנעטשלָאפ טייז רהיא,

 ךיא גיטיונ IND DET רעבָא ,ענַארפ יד טינ ןעזעל ןעטַאבעד עּכ
 -ערּפ רענילרעב יד יוװ ,טכַארטַאב ןעמ ןעוו .עטַאבעד ַאזַא ןיא ךיז
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 ,סָאד ךיוא ןוא ,עידעמָאק-רעטייברַא עגניה יד טצונעגסיוא טָאה עס

 רימ INN ,ןַאנרָא-עסערּפ ןייא ןייק טהעטש טסנעיד וצ זנוא סָאװ

 סעּפע ןָאטּפיױא ךיא ףרַאד ,עמיטש רעזנוא ןעביוהפיוא ןענעק ןעלָאז

 ,ןעניוטש ןעכַאמ לָאז DEN ,טקעפע IN ןעכַאמ לָאז סָאװ ,סנױזַא

 רעזנוא רַאפ ןעטייברא וצ עסערּפ עזַאושזרוב יד ןעגניווצ לָאז סָאװ

 .ןענעיז ז ו ס ןוא ןיהַא ןערהָאפ ךיא זומ םורַאד .ןעגעוו הבוט

TRןיא טרָאד םוקילבוּפ עצנאנ סָאד .םעד ןיא ךיז ניטיונ  

 -עננייא ךימ טָאה ןוא ,ןַאמ ןייא DI עלַא ,רימ ןענעגנ טמיטשעג

 IR ןעלעטש ץְלַא Syn TR רעבָא .טייקכילפעה סיוא זיולב ןעדַאל

INDךיא  SUNעווירג רערענָאיצולָאװער ןיימ טימ ןָאט לעסיירט א , 
 רעבָא .ןעגנילענ טינ רימ טעװ געיז רעד ןעוו ,ןייז טעװו טכעלש

 רעייז ,ןעדנַאבראפ ענעי ןופ טייקכילדנייפ יד סָאװ ,טקַאפ רעד

 ןערעסערגראפ טעוװו ,טנאקאב ןעמעלַא DIN זנוא ןעגעג ךיז ןעכָאק

 לַאפ ךיא ,טינ רעמָאט ןוא ,געיז ַא DD לַאפ ןיא ,ףמואירט רעזנוא

 ".ךָאטש םעד ןופ טפיג םעד ןעמהענסיורא סע DIN ,ךרור

 ןופ גלָאּפרע ן'ראפ רעבָא ,ךיירקנארפ ןיא טגעיזעג טָאה רע

 DR ,ןענעיז עטרעדנוה טרעדָאפענ ךיז ןעבָאה גנומהענרעטנוא ןייז

 ַא ןעמוקעג DIN ךָאנרעד .רעטקַארַאכ רעדנַא IS רָאנ ןופ ןעגעיז

 ץְלַא ןערעוו ןערָאבעג ןענעלפ סע עכלעוו ךָאנ ,ןעגנושיוטנע הייר

 םעד ןענעוו ,ןעגעיז ןוא ןענלָאפרע ןענעוו סעיזוליא עיינ ןוא עייג

 ,רעננעהנָא להָאצ רעד ןענעוו ,טכַאמענ טָאה רע סָאװ ,קורדנייא

DANראפ טינ ךָאנ ַא ָאד ןעננערב רימ .ןעברָאװרע ךיז טָאה רע - 

 לעבריוו םענעי ןעברַאפ עלעה ןיא טלָאמ סָאװ ,ףעירב ןעטכילטנעפע

 ,ןעקורדנייא עדנעלסקעווכרוד Tr ?ענש ענעי ,ןעסינעהעשענ ןופ

 ןענָארטעג ךיז טָאה סע עכלעוו ךרוד ,טייקניטעט עשירעביפ ענעי

 ,רָאטַאטינַא םעד לַאסַאל ןופ ןעבעל סָאד

 "וצ .ףעירב רעייא רַאפ ךייא קנַאד ךיא .מ רערעייט ןייּפ,

 ננולייטרַאפ רעטסיזמוא רַאפ ןעמוקאב רהיא DYN םעד טימ ןעמַאז

 .(ןילרעב ןופ רעטיײברַא יד וצ) ףורפיוא ןיימ ןופ ןערַאילּפמעזקע 0

 ןעהיצוצ רעכיז BUN ןוא קורדנייא ןעזעידנארנ ַא NT טכַאמ סע

 ,ךילדנע .זייוװנעסַאמ רעטײברַא רענילרעב יד טייז רעזנוא ףיוא

 !ךילדנע !געװ ַא ןענָאלשכרוד ךיז ךיא לעװ ךילדנע

DNN,ןעלייטראפ רהיא טנעק ,קרעוו ערעדנַא יד טפערטאב  
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 סָאװ ,"עיצוטיטסנָאק ןופ ןעזעוו סָאד , ןערַאילּפמעזקע עֶלַא טסיזמוא

 ייז ,רימ טינ ןערעהעג קרעװו עגירעביא יד .ךיז ייב טָאה רהיא

 .ןייראפ DD רעדָא רעבעגסיורא ןופ רעדָא םוטנעגייא סָאד ןענייז

DIN,עגארפ ַא ךָאנ טציא  DDסע .טייקגיטכיוו רעגידלַאװעג  

PNןעטניטכעמלָאפאב ַא ןעבָאה וצ זנוא רַאפ גיטיונ טולָאסבַא  IR 

 -עמוא .גיטכיוו דַארג ןעטסכעה DIS זיב ןזיא סָאד .גרעבסגינעק

 ךיז טריזינַאגרָא ,רעטניטכעמלָאפאב ַא ןאראפ DIN סע ואוו ,םוט

 טעב םורַאד .ןעזיוועג גנורהַאפרע יד רימ טָאה סָאד .דנַאברַאּפ א

 ןיא ןעטגיטכעמלָאפאב ַא IND ןעמיטשאב טלָאז רהיא ,ךייא ךיא

 ַא םהיא טביירש ,טדימש רעקַאהנייטש-רעטסיימ םעד גרעבסנינעק
 טלָאז רהיא ןעכלעוו ןיא ,ףעירב ןעדנעגנירד ,ןעדנעננירד

 PR עבַאנפיוא יד ךיז ףיוא ןעמהענ סָאד TS ,ןעזייוופיוא םהיא

 IS ,גנורהעלקרע IS ךיילג םהיא DD טננאלראפ ןוא בוח ןייז טושּפ

 ַא ןיא יו רעטעּפש טינ ,רהיא DIN םעדכָאנ ןוא IN‚ טמהענ רע

 -אב רעד ןעגעוו גנודלעמ עלעיציפָא IS ןעקישוצ רימ ,טייצ 8(

 .נרעבסגינעק ןיא ןעטגיטכעמלָאפאב סלַא ,ןע'טרימש ןופ גנומיטש

 -ראפ TR ?עוװ םורא ךאוו ַא ןיא סאוו ,ךילמענ זיא INT יד,

 -עג סנעטצעל בָאה PN סָאװ ,ןעגנומיטשאב VOR יד ןעכילטנעפע

 טלָאװ רימ ןוא דנַאלשטייד DD ןעלייט ענעדעישראפ ןיא טכַאמ

 ןעכילטנעפעראפ וצ םעד Din ךיילנוצ טלָאװעג ר ה עז ,רהעז ךיז
 .גרעבסנינעק ןיא גנומיטשאב רעייא ןעגעוו

 ןעכער TS .קורדנייא ןעטוג א רחעז ןעּפַאש ףרַאד סָאד,

 ".ןערעוו טליפרע טייצ ןיא טעוװ עטיב ןיימ זַא ,ףיוראד גידנעטשלָאפ

 -רעטנוא םעד ןיא ?העפאב ןעכילטפַאשנעדייל םעד טלהיפ ןעמ

 ענייז ףיוא יוװ ,טלהיפ ןעמ !רעטרעװ ענלעצנייא ןופ ןעכיירטש

 טינ PN ךיא ,סייה ריא ,רעדָאפ TR : רעטרעוו יד ןענערב ןעּפיל

 -נערטשנָא-סנעליוו ַא ךרוד זיולב זַא ןוא ! גנונַאזטנע ןייק ןעדלוד

 רע ןעק ךילטנעגייא זַא ,ךיז נידנענָאמרעד ,ןייא ךיז רע טלַאה גנוג

 רעייז ןעניפעג ,םהיא ןעלעווק DEN ,ןעלהיפעג יד ןוא ,ןעטעב רָאנ

 .םרוטש א PN ךיז טלעדנאווראפ עטיב יד סאוו ,םעד ןיא קורדסיוא

 ;רימ טביירש ,טריסערדַא PN ףעירב רעד ןעמעוו וצ ,רעד

 טָאה לַאסַאל סעיזוליא עכלעוו טימ ,ףעירב םעד ןופ טהעז רהיא,

 טפארק רעד ןענעוו 1863 רעבָאטקָא PR ךָאנ ןעגָארטעגמורא ךיז
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 ,ףעירב ןייז ןיא טקירדענסיוא טָאה רע סָאװ ,גנונעווַאב רעד ןופ
 ץנַאג ןיא טינ ןוא גרעבסנינעק ןיא טינ סָאװ ,ראפרעד ךַאפנייא
 -לעוו ,ןעשנעמ ןייא ןייק ןעניפעג טנעקעג טינ ןעמ טָאה ןעסיירּפ

 -נוא ס'לַאסַאל רַאפ סינדנעטשרַאפ עדנעגינעג ַא ןעבָאה לָאז רעכ

 טימ ךיז ןעמהענרַאפ וצ קשח ןעבָאה לָאז רעכלעוו ןוא גנומהענרעט

 ".עיצַאטיגַא

 עלַא ייב ןוא !הרוחש הרמ PR ןיירא לָאמנייק לַאפ NT ןוא

 ךיז טיירנ שינעמעלק ןוא גרָאז רעצנַאג רעד ייב ןוא ןעגנושיוטנע

 ןעטלעז טינ גירנעייז N ! ןעדער עיינ ,ןעגנוטערטסיורא עיינ וצ

 טגינייּפראפ ,גירעזייה ,דימ --- גנומיטש רעדנעסַאּפ PN טינ רָאנ

 ןוא טייקכילנעזרעּפ ןייד ןופ גנולעטשסיוא ןַא ךַאמ טייברא ןופ

 ,ןעשירפ ַא טימ סיורא העג ! ןערַאבנעיזאבנוא ןַא ןופ ענימ ַא זייוו

 ףיוא גנודנעוושראפ-טייצ רעטסיזמוא IS ךָאנ טימעג ןערעטנומ

 -נַאדעג עפרַאש טימ ןָא ךיז טיירג ; ןעגנולדנַאהרעטנוא עכילדנענוא

 -דנייפ-בלַאה ,ןעטלעבוהעגנוא ,ןעדנעגערפיוא ךיז טכייל ַא IND ןעק

 -ניצ ,ןעדנעפערט ַא שיט-רעטייברא ןייד ייב ןיפענ ; ןומה ןעכיל

 -נעוו עטּפַאהרעטסיימ ,עדנעגייצרעביא ,ענעגנולעג ַא ,טרָאװ ןעדנער

 ! ןורכז PR ןעצירקנייא ךיז לָאז DEN ,רוגיפ עשירָאטארָא ןַא ,גנוד
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 .ראטַארָא סלַא לַאסַאל

 ט'לַאסַאל ןופ טייז רעלעמרָאפ רעד ןיא ךיז ןעביײלקרעדנַאנַאפ

 ,רָאטארא סלַא םהיא ןערידוטש טניימ עיצַאטינַא

 -אב סרעדנוזאב טינ ןעוועג גיטנעק רע ןיא גנוהיצאב רעד ןיא

BINלָאז ןעמ ןעוו ,רוטַאנ רעד ןופ  DIרעסיוא ןייז ןענעכער - 

 -אב עניימ ןופ םענייא טלהעצרעד טָאה רע ; ןורכז ןעכילנהעוועג

 עצנאג יד גינעווסיוא טנעקעג רע טָאה זייוולעגניא ךָאנ זא ,עטנאק

 עכלעוו) סעיצקעל עגנַאל ענייז ןוא ,?עעסידָא , DR ?עדַאיליא,
 לָאמעלַא רע טנעלפ (טריזיװָארּפמיא ןעוועג טינ לָאמנייק ןענייז

 -ניירא טינ ,ןעבירשעג ייז טָאה רע יװ ,טרָאװ ייב טרָאװ ןענעייל

 ןייז זיא ךערּפשעג ןעכילנהעוועג ןיא .טּפירקסונַאמ PN גידנעקוק

 -ַאטשענוצ ךָאנ טָאה רע ;ץלירג ַא טימ ,גירעיירש ןעוועג עמיטש

 ַא ראפ ןעדער ןעלעטש ךיז טנעלפ רע רָאנ I רעבָא .ךיוא טלעמ

 טגעלפ עמיטש ןייז ןוא ,ןעדניוװשרַאפ תונורסח יד ןעגעלפ ,םוקילבוּפ

 IS טייבראעגסיוא ךיז DD טָאה רע .קרַאטש ןוא ןהעש ןעגנילק

 סע m ,זיא סָאד DIN ,טייקניטעט רעשירַארעטיל ןייז ךרוד רָאטַארָא

 .רָאטארָא IN ראפ עלוש עטסעב יד ,טנייש

 ,גנוניימ ענעמונעגנָא VOII יד ןעוועג DIN םיור ןעטלַא ןיא

 רעבָא ; ןעדער {עטלַאה ךרוד ןעמ טנערעל ןעדער ןופ טסנוק יד זַא

 -טיירטשאבנוא ןַא זיא יירענדערנהעש תוכלה ןיא רעכלעוו ,ָארעציצ

 ןפוא ןעטסנעדעישטנע םעד ףיוא ךיז טלעטש ,טעטירָאטױא רערַאב

 {קנופ , .(33 ,1 ?ערָאטארָא עד,) גנוניימ רעניזָאד רעד ןענעג

 --- ,גָאלַאיר ס'ָארעציצ DR סָארק טגָאז --- ,גנוניטכעראב NIS טימ

BONNטנערעל ןעדער עטכעלש ןעטלַאה ךרוד זַא ,ןענָאז טנעקעג ןעמ  

 רעד --- רעמייוו רע טגָאז --- ןיינ, :"ןעדער טכעלש ןופ טפנוק ןעמ

 רעטסעב רעד זיא סָאד -- ןעביירש .ךס ַא ןעביירש — זיא רקיע

 ."רענדער רעגנַאפנָא םעד רַאפ לעטימ-סגנוהיצרע
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 סָאװ ,ןעדער וצ גוצאב PR גיטכיר זיא סָאד IS ‚ID ךיא

 ןענייז ייז m םעדכָאנ ,ייז ןענעייל םייב טקעפע IN ןעכַאמ ןעפרַאד

 ןעקרַאטש ַא ןעכַאמ לָאז עדער ַא DIN רעבָא .ןערָאװעג ןעטלַאהעג

 INT גיטיונ טינ רָאג זיא ,ןעטלַאהעג טרעוו יז תעשב קורדנייא

 ןופ ןערער יד ,לעיּפשייב םוצ .יירעביירש ןופ עלוש יד ןעכַאמוצ

 רעייז ךרוד גנוקריוו עניטכעמ ַא ןעכאמ ןענעלּפ עכלעוו ,אטעבמאיר

 .ןענעייל םייב קראטש ױזַא טינ טייוו ןעקריוו ,רעייפ ןוא טייקנהעש

 ןעטלאהטנע ייז רעבָא ,ט:עמָאמ ןופ ןעגַארפ ףיוא ןערעפטנע ייז

 ףיוא סערעטניא םעד ךיז וצ ןעדימשוצוצ ,ןעקנאדעג גונעג טינ

 DD„ רעייז זַא ,טלעטשעגנעמַאזוצ MIR טינ ךיוא ןענייז ייז ; גנַאל

 .גנוטיידַאב עשירַארעטיל ַא ןעבענוצ ייז ןעלָאז ןעגנודנעוו ערעייז

 רער :ןעדער ס'לַאסַאל סיוא טנעכייצ DEN ,זיא אקוד סָאד ןוא
 -רָאלק יד ,ןענארפ יד ןעלדנאהאב םייב גנואווש רעטיירב ,רעכיוה

 רנורגרעטניה רעגיטכעמ רעד ,ןעקנַאדעג יד DD טייקיינ ןוא טייק

 רעבָא ,סױרַא טינ טלעטש רָאטַארָא רעד DEN ,טייקמַאורהעלעג ןופ

 רעד טימ ןעמַאזצ טהעג ץלַא סָאד סָאװ ,טלהיפ רערעהוצ רעד

 וצ ןעבינ תולעמ עלַא יד --- ?ליטס ןופ טייקגיטפערק ןוא טייקצרוק

 .טרעוו ןעשירַארעטיל ןעטסעפ ַא ןעדער עטסעב ס'לַאסַאל

 טלייטעגנייא ןעבָאה ,?עיּפשייב םוצ ןָאיליטניױװק יו ,עטּלַא יד

 עשיטַא ןוא עשיטַאיזַא יד --- ןעקנוטַאג ייווצ ןיא טסנוק-עדער יד

 ךיז גידנעטלַאה .ליטס םענעקורט ןוא ןעדנעדנעלב DR ,(עשיכירג)
 -ייווצ ןהֶא טסנוק-עדער ס'לַאסַאל ןעמ ףרַאד ,גנולייטנייא רעד ייב

 ITS DR ןעקורט PR יז ;גנוטַאנ רעטייווצ רעד וצ ןעביירשוצ ?עפ

 -רעדליב ,ןאמעל SS ןופ יירעדערנהעש יד לעיּפשייב DIS ןעוו ,גיד

 PR רָאנ .גנוטַאנ רעטשרע רעד וצ טרעהעג גידמרוטש ןוא ךייר

 -מענ — ,רעקיטַא ןייק טינ טייוו לַאסַאל PR טקנוּפ ןעניטכיוו ןייא

 ראפ ,רעטרעווייב עדנעביירטרעביא IND טפאשנערייל ןייז DIN ,ךיל

 רַאפ DEN טימ ,ןעלעטשוצרָאפ םיוק ךיז זיא סע .ןעװיטַאלרעּפוס

 סָאװ טימ ,גרעב עטסניד'עּפושמ יד ףיוא טרעטעלק רע החמש ַא

INDרע קשח ַא  DINעשיטסיליטס ףיונוצ טפרַאװ ןוא סיוא סָאד  

 ,"גיט?אוועג , ,"ךילרעדיוש , ,"זעידנארנ, :רענייטש ַא יװ ,לרעּפ

 .וו .ז .א ?רעייהעגננוא ,

 :לעטרעוו טלענילפעג ןייז טימ ךינרעטעמ DIN לַאפ םעד ןיא
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 טינ ןעבילבענ --- םינָארַאנ ןופ ןמיס רעד PR וויטַאלרעּפוס רעד
 3 ןערעו ןעלטימ עבָארנ עכלעזַא ןעוו וליפא רעבָא .טּכערעג
 ןוא בָארג ץלַא ךָאנ ייז ןענייז ןעשנעמ עלופטנעלַאט ןופ טכארב

RB(ןעגַאהלעיּפש ףירדעירפ) רעלעטשטפירש רעשטייד רענעי , 
 ןפוא ןעטסלַאינעג ן'פיוא ןוא ןעטסרהעמ DS Tr טָאה רעכלעוו

 -עג ןיימ ןיא גידנעדער ,לָאמנייא טָאה ,ןע'לַאסַאל טימ ןעבעגענּפָא

 : קורדסיוא ןעפראש SIE טביולרע ךיז ,ןע'לַאסַאל ןעגעוו טרַאװנעג

 -ענ קראטש IS DIR סָאד ."טַאהעג טינ קַאמשענ ןייק טָאה רע

 -טסעפ ןייק ןעוועג טינ טייוו זיא קַאמשענ ס'לַאסַאל IE רעבָא ,טגָאז

 טָאה רע .טכער ןעלופ טימ ןעגָאז ךיז טזָאל סָאד --- רעטלעטשענ

 שטָאב ,רוטַארעטיל רעשיזיוצנַארּפ רעד ןופ טנערעלעג DEN גינעוו

 .ןערעטסומ עטסעב ערהיא טימ ןעוועג טנאקאב רעכיז PR רע

 ןָאפ ךירדעירפ טזָאל רע יו ,טנָאמרעד ןעביוא ןיוש בָאה ךיא

 ןייז ןעגעוו ןעלהעצרעד יירעמהיראב רעטסבערג רעד טימ ןעטוה

 םהיא ןעריזעווראפ DEN ,ןעוויטָאמ יד ןעגעוו גידנעדער .טייקסיורג

 רענעגייא ןייז טימ רעטבעילעג ןייז ןופ לַאזקיש םעד ןעדניבראפ וצ

 DNS ךירלוא ךיז טקירד ,ץנעטסיזקע ,ןערהַאפעג לופ ,רערעכיזנוא

 -נאג םעד ןערעטעמשוצ טנעקעג ץעז ןייא טימ BONN רע I ,ױזַא

 ךיילנוצ ןעביירשאב גידנעלעוו לָאמ שרעדנַא IS .?ענוקדרע ןעצ

 : ךיז רע טדערוצ ,לַאזקיש ןעשיגַארט ןייז ןוא טייקסיורג ןייז

 ; טצעזעג ךיז ףיש ַא ףיוא םי ןעשיטלַאב ן'פיוא בָאה ךיא

 טנעקעג טינ ןענ ָא ר ט ר ע ד רימ טָאה ףיש סָאד

DINךורב ןעטילעג טָאה ... 

 ןופ ןהעטשראפ BY ַאזַא רעבָא ! יירעמהיראכ עזָאלקַאמשענ

 STE רהיא DIN ןעגנוביירטרעביא PR טנעמעלע ןעשימָאק םער

 -לעז ענלעצנייא ןיא רָאנ .ןענענענאב טינ ןעדער ענענייא ס'לאס

 ןעכַאמ וצ טכוז רע עכלעוו ךרוד ,רעדליב יד ןענייז ןעֶלַאפ ענעט

 סיורא ןעפור ייז זַא ,ןעננולעג טינ MIR ,קורדנייא ןעטסקראטש םעד

 טדער "ענערָאװשעג יד ראפ עדער , רעטשרע ןייז ןיא .?עכיימש ַא

 ןופ ןעדָאב ןעטעטיוטענ םעד SB סניטעגנ-ףארטש , יד ןופ רע

 "רעטייברא יד ןוא טּפַאשנעסיװ יד , : ערושָארב ןייז PR ; "טכער
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 ,ןעסיוו ןופ םיוב ןעדנעקערטש ךיז ץלָאטש םעד, ןעגעוו רע טדער

 וצ רוד DD ןעבעגעגרעביא טכרופרהע רעפעיט טימ טרעוו סָאװ

 (יהה
 ןופ םיוב םעד ןעבעגרעביא ,טכער ןופ ןעדָאב םעד ןעטיוט

 PN רָאנ ,ןעטקעּפע ענעבירטרעביא קפס ןהָא ןענייז סָאד --- ןעסיוו

 טלוב וצ ךירטש רענעי רעדָא רעד ןעק דליב ןעטפַאהרעטסיימ ַא

 םענײמעגלַא םעד גידנערהיפרעביא טינ ,ןערעוו טכַארבעגסיױרַא

 .קורדנייא

TRטגָאזעג בָאה , ISרעדליב ;ןעקורט זיא ליטס ס'לַאסַאל  

 רעבָא ראפרעד .טקירדעגסיוא ץרוק ןוא גינעוו DIN ייב ןענייז

 טצונאב רע ןעוו ,ןעלאפ ענעטלעז ענעי ןיא רעסעב ךָאנ ייז ןענייז

 .ייז טימ ךיז

 -גייא ןַא רָאנ טינ לָאמניײק טנעיד ןע'לַאסַאל ייב דליב סָאד

 רעשינָאל ַא לָאמעלא זיא סע ;ךַארּפש רעד ןופ גנוצוּפאב רעכַאּפ

 טנעיר סע ;ענארפ רעד ןופ Mn םוצ ,םצע עמַאס םוצ שוריּפ

 טפלעה ;עדער רעד DD גנולקיווטנע רעשינָאל רעד וצ םורַאד

 םעד ןעּפרַאשוצנָא DIN קנאדעג םעד ןעריזילַאטסירק וצ גיטייצכיילג

 .רערעהוצ םעד ןופ סערעטניא

TON?עג יד ראפ עדער, ןייז ןיא :?עיּפשייב ַא ןעמהענ - 
 -עווש ןעסיוועג ַא ןעשטייטסיוא טפראדעג לַאסַאל טָאה ?ענערָאװש

 -ענ ךיז טָאה סע .ךיז רַאפ ןפוא ןעניטסניג ַא ףיוא טקנוּפ ןער

 -אווַאב ַא וצ קֶלָאפ סָאד ןעפורעג טָאה רע : םעד ןעגעוו טלעדנַאה

 רעטצריטשענ רעד ןופ גנוגידייטרַאפ רעד רַאפ דנַאטשפיוא ןעטנעפ

 "נייא טַאהענ ךיוא יז טָאה סערעדנַא ןעשיווצ סָאװ ,עיצוטיטסנָאק

 -ַאל טָאה ,ךיז גידנענידייטראפ .טכערלהַאװ עניײמעגלַא ןעסָאלשעג

 -העקרעביא-טלאוועג רהיא טימ גנורעיגער יד זַא ,טרהעלקרע לַאס
 ,קלָאפ ןופ ןעליוו ןעטקירדעגסיוא רָאלק םעד טגידיילאב טָאה שינער
 קלָאפ סָאד DET טציא רעבָא .םהיא ןופ טכַאלעגסיוא ךיז טָאה

 -?הַאו ןעניסַאלק-יירד םעיינ םעד טיול ןעלהאוו עיינ גידנעכַאמ

 רעד ןעסקַאװעג רדסכ זיא ,עלַא ייז ןופ רעגיטכעמ רעבָא, (*

 רעגילייה טימ טרעוװ סָאװ ,ןעסיוו ןופ םיוב רעדנעקערטש ךיז ץלָאטש

 ןוא טפַאשנעסיוו יד, -- "רוד וצ רוד ןופ ןעבעגעגרעביא טכרופרהע
 .8 טייז ,"רעטייברא יד
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 -נָאק יד טנעקרענַא ןיילא mM יוזא ,רעבמעצעד ןעט6 ןופ ץעזעג

 יד .ןערָאװעג ןעגנואווצענפיורא םהיא ףיוא DIN סָאװ ,עיצוטיטס

 ףיוא ןעפוראב ךיז טָאה טקַא-סגנוגידלושאב רהיא PR גנורעיגער

 .םעד

 : גנורעיגער רעד ןופ הנעט יד טּפַאלקוצ לַאסַאל

 ןעביולג ןעכַאמ זנוא סָאד ןעמ ליוו לעציּפש ַא ראפ סָאװ טימ,

 סָאװ ,טימרעד קלאפ סָאד IS ,סולש ןעטרעּפמולענמוא םעד ןיא

 IS ךיז ןעפַאש וצ DIN ,ןעלהַאװ יד PN טגילייטאב ךיז טָאה סע

 םהיא רַאפ ןעלָאז עכלעוו ,רעפּפמעקרָאפ ןעבָאה וצ DIN ,ןַאנרָא

 ,ןערָאװעג טביורעג םהיא ייב זיא סָאװ ,טייהיירפ יד ןעניוועגקירוצ

ISסָאד  PONDביור םוצ ןעוועג םיכסמ יװ ןיוש טימרעד טָאה ! 

TRטלַאפ סָאװ ,לעיּפשייב ןעטסעב ןעטשרע םעד ןעגנערב לעװ  

 -נעפָאלש ַא רימ וצ טע'בנג'ענוצ Tr טָאה ןלזג ַא ןעוו .ןייא רימ

 ענייפ --- ?עגנילק ןערעייט ַא ןעסירעגכיורא רימ ייב טָאה DIN ןעגיד
 ַא םעד טָאטשנָא ןעזָאלעגרעביא רימ DEN ןוא --- טיײברַא-קשמד

 בָאה ,גידנעּפַאכפיוא ךיז ,ךיא ןוא ,ןעקעטש ןע'סואימ ןעטסָארּפ

 םוא ,ןלזנ ן'פיוא ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז ןוא ןעקעטש םעד ןעמונעג

 בָאה עשז ןיוש ,סטוג ןיימ ןערהעקוצמוא ךיז ןוא ןעטיוט וצ םהיא

 זַא ,ןעבעגעגוצ ןיוש טימרעד ,ןעקעטש ן'טימ ךיז גידנעצונאב ,ךיא

 ןעטיבעגסיוא ןפוא ןעכילצעזעג ן'פיוא רימ PN ןעקעטש רעד

 *? לעגנילק-קשמר ןיימ AN ןערָאװעג

 DEN ,רעטשרע רעד ,רענילעפוצ 8 ךילקריוו ךיילנראפ רעד זיא
 -עג טכארטעגוצ DIN רע רעדָא ,קנאדעג ן'פיוא ןעמוקענ םהיא זיא

 סָאד IS ‚IND טמוק רימ ,סנייא ץלא --- הימ רעגנאל ךָאנ ןערָאװ

DINטינ רע טלַאהרַאפ רָאנ טינ .ךיילנרַאפ רעטפַאהרעטסיימ ַא  

 -טלעהראפדןעעדיא יד רע טכיילאב (IN טינ ,גנַאג-ןעקנאדענ סעד

 טימ קעווַא טכבַאמ רע רָאנ NT„ ךיז טדער סע רעכלעוו ןעגעוו ,סינ

 טלָאװ געװ DD ןעמַארוצּפָא יז DIN סָאװ ,ננורעטש רעטסנרע ןַא

 עשיטילָאּפ-שיגָאל עטריצילּפמָאק ןופ טייק עגנַאל ַא טרעדָאפעג ךיז

 .יז טלעגילפאב רָאנ ,עדער יד טינ טצוּפאב ךיילגראפ רעד .םישוריּפ

 ןייא ןיא קנאדענ ַא ןעסערּפניירא ןע'לַאסַאל טננילעג טּפָא
 ףךיז טינ רע זַא ,ןפוא ןעדנעפערט NIS ףיוא ךיילנראפ ןעניצנייא

 < ןופ ץנעסע-טניווק יד סלַא ,ליומ וצ SD ןופ רעביא םעדכָאנ
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 ןיא גידנערהעלקרע ,לעיּפשייב DIS ,ױזַא .גנַאנעקנאדעג ס'לַאס

 -רעטייברַא םעד ןעשיווצ תוכייש םעד "סםַארגָארּפ רעטײברַא , ןייז

 רע טיירש ,טרעדנוהרהָאי ןעט19 ןופ עעדיא-דנורג רעד ןוא דנַאטש

 ; סיוא

 -ראפ זיא סָאװ ,דובכ רעשירָאטסיה-ךילטלעװלַא ,רעכיוה רעד

 ,ונַאטש רעדנעשרעה רעד ןערעוו וצ גנומיטשאב רעד DO ןעדנוב

 עניילק יד .ךיז ףיוא ןעקנאדעג ערעייא עלא ןערירטנעצנָאק ףראד

 יד ןופ ןעגנואיורטשוצ עטסוּפ יד ,עטקירדרעטנוא ןופ ךאל'הריבע

 סָאד --- עגיטשינ יד ןופ ןיזטכייל רעדנעלע רעד ןוא עדנעקנעד טינ

 SYD רעד טייז רהיא .ךייא רַאפ גידריוומוא זיא ץלַא

 - ( טשטןטיוא BUN 'סע ןעכנלעוו ףיוא

 - ן.-(ןונענענ רעדןופלעפמעט רעד ןערעוו

 -ירעטקאראכ רע ואוו ,ץאלּפ רעד זיא דנעפערט ױזַא טקנוּפ

 רעטסעשטנאמ רעד ןופ עיּכָאזָאליפ-סטַאַאטש יד ךילדליב טריז

 : עלוש

 טַאַאטש ןופ קעווצ ןעלַארָאמ םעד טהעטשראפ עיזַאושזרוב יד ,

 םעד ןיא ךילסילשסיוא טהעטשאב קעווצ רעד :;ןפוא אזַא ףיוא

 .םוטנענייא ןייז ןוא דיחי ןופ טייהיירפ עכילנעזרעּפ יד ןעטיהוצּפָא

 (- .טנעאוו-טכא1 א ןופ'עעדיא יד זיא סָאר

 יז ?ייוו ,ראפרעד רעטכעוו-טכַאנ ַא DD עעדיא יד ,ןעררעה עניימ

 -בכעווטכאנ א ןופ טלַאטשעג רעד ןיא טַאַאטש םעד IND טלעטש

 -גייַא ןעטָאבראפ וצ םעד ןיא זיא טייקגיטעט עצנאג ןייז סָאװ ,רעט

 ".הבנג ןוא ךורנ

 םעד ןעמ טגעלפ )28 ,2 ,ערָאטַארָא עד) טייצ ס'ָארעציצ ןיא

 ,רערעהוצ יד ןענרעלאב : עבַאנפיוא עכַאפיירד NS ןעלעטש רָאטַארָא

 םעד ןעניוועג וצ DIN .טייקניטעט וצ ןעקעוו ןוא ייז ןעניוועג

 ןעלעטשסיורא ךיז ןעמ ףראד ,ָארעציצ ייב סע טהעטש ,רערעהוצ

INDָארעציצ ןוא ,טייקכילשנעמ ןוא טייקכילפעה ןופ ןייש ןיא םהיא  

 ,רָאטַארַא םעד רַאפ רעווש ןייז טינ טעוװ סָאד :וצ וויאַאנ טינ

 יד ןענעק רָאנ ףראד רע -- שנעמ רעשיטייל ַא רָאנ זיא רע ןעוו

 .רערעהוצ ענייז DD ןעגנוגיינ ןוא ןעגנואיושנָא

 -אב ךיז ןענעלפ סע ןעלטימ עכלעוו טימ ,טנאקאב זיא סע
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 רעייז ךיז וצ ןעהיצוצוצ DIN ,םוטרעטלַא DD סרָאטַארָא יד ןעצונ

 -ייוו יד ףיוא ןעזייוונָא יוו) קיטשד-ץנוק עכלעוו טימ DIN ,םוקילבוּפ

 ןעכוז ןעטַאקָאװדַא עניטנייה יד (ןעטנָאלקעגנָא DD רעדניק עדנענ

 טינ לָאמנייק רעבָא טָאה לַאסַאל .ענערָאװשעג יד ףיוא ןעקריוו וצ

 עכלעזַא טימ רעטכיר ענייז ןופ רעצרעה יד ןעכַאמ וצ ךייוו טריבורּפ

 ץלָאטש ייז ןעגעג ןעטלַאה ךיז טנעלפ רע ,טרהעקראפ ,רָאנ ,ןעלטימ

DINגיד'תולדג , DIN DINעגינעי יד טייז ןייז ףיוא ןעניווענוצרעביא , 

 טנעקעג רָאנ רע טָאה ,ןעוועג גיגנעהּפָא DR לַאזקיש ןייז ןעמעוו ןופ

 טנעלפ רע סָאװ ,טייקנהעש רעניטסייג ןוא טייקגיהור רעד טימ

 .לייטרוא םעד ןערעהסיוא םייב ןעזייווסיורא

 םילַאסַאל ןופ ןעלעיּפשייב טכַארבעג רעהירפ ןיוש בָאה ךיא

 ענייז ןענרעלאב וצ ןוא קנַאדעג םעד ןעריזילַאטסירק וצ טייקניהעפ

 ַא ןופ ?עיּפשייב ַא ןיא DE .רעדליב ןופ ףליה רעד טימ רערעהוצ

 ןעניוועג וצ טדנעוועגנָא טָאה לַאסַאל סָאװ ,לעטימ ןעגידריווקרעמ

 ןעכיילג ןייז טָאה DEN ,דליב ַא -- רעטכיר ענייז טייז ןייז ףיוא

 : טסנוק-רענדער ןיא טינ

 ,טרהעלקרע ןיוש בָאה ךיא יוװ ,רעכלעוו ,ןעשנעמ ַא ףיוא,
 NN טפַאשנעסיוו יד, 223189 םעד ןעבעל ןייז טעמדיוועג טָאה

 טרַאּפשראפ ןעמ ןעכלעוו טימ ,לייטרוא רענעי טכאמ ,"רעטייברַא יד

 -ַאלּֿפסקע יד יֹוו ,קורדנייא ַאזַא טקנוּפ ,געוו םעד םהיא

 אש ףיוא ילכ רענרעזעלנ ועד זופ / -

 -וו ןיא טפעיטראפ DIS סָאוו ,העקימ עּכ

 ךיזטעװרע .ןעננוכוזרעטנוא עכילטּפַאשנעּפ

 ,ףָאטש רעד סָאװ ,דנַאטשרעדיװ םעד רעביא IND םירק ַא טכייל
 םעד ןעמוקעגייב רע טָאה רעבָא ,סיורא טזייוו ,טשרָאפ רע סָאװ

 .ןעגנוכוזרעטנוא ענייז ןעצעזטרָאפ גיהור רע DIN ,דנאטשרעדיוו

 טפאשנעסיוו רעד בעילוצ ,ערהע ןייז ןוא קלאפ ן'בעילוצ רעבָא

 ...טייהיירפ רעכילצעזעג רהיא ןוא דנַאל ן'בעילוצ ,עדריוו רהיא ןוא
 : רעטכיר ןעררעה ןוא רעדנעציזרָאפ רעה ,ףיוא ךייא ךיא רעדָאּפ
 "! ננוּכערּפשיירפ ןייז ?ייטרוא רעייא לָאז

 ןענרעלאב טינ עדעד 8 טימ Sm לַאסַאל ןעוו ,טצעלוצ ןוא

 זיולב טקעווצאב רָאנ ,ךיז וצ ייז ןעהיצוצ DI ןוא רערעהוצ ענייז

DINטייקניטעט וצ ייז ןעקעוואוצפיוא --- , ISTליב יד ןעגירק - 
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 -ענעירק ַא עדער ןייז ןופ ןָאט רעצנאג רעד ןוא ,טלָאמ רע סָאװ ,רעד

 ןַאד רע טהײלטנַא ןעכיילגראפ עטסרהעמ יד .רעטקַארַאכ ןעשיר

 טסעילש ענייז ערער ןייא .תומחלמ ןוא ףמַאק ןופ ןעטייצ יד ןופ

 ; ןפוא ַאזַא ףיוא רע
INN,דנַאטשליטשנעּפַאװ ןענעוו יײרעלּפַאלּפ ןייק זיא ,יוזא , 

 וצ טינ DIN ,ןעטילעגנָא Tr גונענ טָאה רהיא !ןעררעה עניימ

 PINS ,ָאזלַא ,םזיטולָאסבַא רעטלַא רעד סניוזא זיא סָאװ ,ןעסיוו
 יד ןוא לעגרָאג םייב דנַאה יד :רָאנ ,ןעסימָארּפמָאק עֶלַא טימ

 "! טסורב ןיא הינק
 דנַאטש-רעטייברא DIE ךיז רע טדנעוו ץַאלּפ רעדנַא IS ןיא

 -סיוא זיא גנודנעוו ןייז ןוא ,ןייראפ ןייז IS ןעסילשנָא ךיז לָאז רע

 : ליטס ןעשירעטילימ ןייר ןיא ןעטלַאהעג

 -רע ןיוש ןענייז דנאלשטייד ןופ ןערטנעצ עטסגיטכיוו יד,

 ןעסקַאז ןוא ניצּפייל ןופ ןעטעיבעג עלעירטסודניא יד .טרעבָא

 ןערישרַאמ ןיימ DE טרופקנַארפ DIN גרובמַאה .זנוא טימ ןענייז
 .ןענהָאפ ערעזנוא רעטנוא

 ,עקַאטַא ןיא סיוארָאפ טהעג טעיבעג רעשינייהר-שיסיירּפ רעד
 -נוא זיא IST ,דצ רעזנוא ףיוא ןעלעטש ךיז טעוװ ןילרעב ןעוו

 .רַאבנעיזאבנוא גנוגעוואב רעז

 ףיוא ןעמהענ ,ןילרעב ןופ רעטײברַא ,רהיא טעוװ עשז ןיוש
 רהיא זַא :דלוש ערעווש אזא IND טײקכילטרָאװטנַאראפ יד ךיז

 -ייר עסיורנ יד DE קירוצ ןעפרָאװענּפָא גנולדנַאה רעייא טימ טָאה

 -ענלַא רעזנוא ןופ ףמואירט םעד טרעטשעג ןוא גנוגעוואב עשט
 ? ךַאז רעניימ

 ףיוא ,טדָאטש-טּפיוה רעד DD רעטיײברַא ,רהיא טעוװ עשז ןיוש

 ,ןעמעלַא ראפ ,עטשרע יד {הענ וצ טכילפ יד טנעיל סע ןעמעוו

 ןעוועג טייז רהיא IS ,ףרואוורָאפ םעד ךיז ףיוא ןעהיצפיורא ןעלעוו

 "ָל ננוגעוואב רעד ןָא Tr ןעסעילשוצנָא עטצעל יד

 -טכַאלש , ן'טימ ץעז 8 יװ ,ןעקורדסיוא עכילדליב עכלעזַא

 -רעזייא ,, ,"םרָא רענרעזייא ,, ,"ןענָאילַאטַאב , ,"סערוװענַאמ , ,"לייב

 .ןעדער ענייז ןיא רדסכ רהיא טנענענאב .וו .ז .א ?ץעזעג רענ

 ַא ףיוא ןעמוק וצ ײטרַאּפ רעוויסערגָארּפ רעד DD ןעדַאלעגנייא

 ,טרופקנארפ PR ןייראפ-רעטייברא םענעגייא רהיא ןופ גנולמַאזראּפ
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 ,רערעדנַא רעד ךָאנ ענייא ןעטלַאהעג ,ןעדער ייווצ ךרוד רע טזייוואב

 גנַאפנָא ןיא זיא סָאװ ,םוקילבוּפ ַא טייז ןייז ףיוא ןעניוועגוצרעביא

 טקירד PR רע יו DS .םהיא ya ןעוועג טמיטשעג ךילדנייפ

 : םעּד ןענעוו סיוא ךיז

PN,ןעטסיסערגָארּפ יד ןענָאלשוצ בָאה  PRרעגיגָאט-ייװצ ַא  

 -עגסיורא ןעבָאה ייז DEN ,עעמרַא רעד ןופ ףליה רעד טימ טכַאלש

 am" ןעגעג טלעטש

 -קַארַאכ ,עיצולָאװער ַא ןעפורסיורא ןעלעוו PR טנידלושאב

 "'סורא טינ ?יוו רע עכלעוו ,עיצולָאװער יד רע טריזירעט

 SIE ףיוא ,טגייצרעביא רע זיא ןעמוק רהיא DE DEN רעבָא ,ןעפור

 ; ןפוא

 ,טייקכילצעזעג ןופ ץנַאלג ןעלופ ןיא רעדָא ןעמוק טעוװ יז,

 ןופ ,גולק גונעג ןייז טעװ ןעמ ןעוו ,ןעדעירפ ןופ תונתמ עלַא טימ

 יז רעדָא -- ץְלַא ףיוא ךיז ןעסעילשטנע וצ טייצ ןיא ןוא ןעביוא

 ,ףיולראפ-טייצ ןעסיוועג ַא ךָאנ ,גנולצולּפ ןעסיירניירא ךיז טעוװו
 טימ ,ט57 ַאווע ג ןופ ה ּפ מ ע ר ק עלַא טימ טיילנאב

 ענרעזייא טימ ,ןעקָאל עטרעביושוצ דליוו
MIN TNOYDDNBסיפ יד ." 

 ןענעג ,ןעלַאפנָא עטסרהעמ ס'לַאסַאל ןופ טערב-לעיצ סָאד

 ןופ ןַאנרֶא רעד זיא ,ןערב ןעשירענעירק ןייז טרעייפ רע ןעכלעוו

 .עסערּפ יד :רַאה ןוא טכענק רהיא ,עיזַאושזרוב רענרעדָאמ רעד

 ןעגעלפ עטלַא יד יו ,ןעוו ,לעיצ ס'לַאסַאל ןערידוטש ליוװ סע רעוו

 Bann ןייז ןעקנעש זומ רעד ,"ןעטַאט וצ טפור רע , ,ןעקירדסיוא ךיז

 טפיול ףמַאק רעד .עסערּפ רעד טימ ףמַאק ןייז טיײקמַאזקרעמפיוא

 -ַאכ רעד ראפ .קרעוו ענייז עלַא ךרוד םידָאּפ רעטיור SM ךרוד

 ןוא ןָאט ןייז DD ,טסנוק רעשימעלָאּפ ס'לַאסַאל ןופ קיטסירעטקַאר

 עכלעוו ,ערושָארב ַא ןייז ןופ עלעטש ַא ןעגנערב TS Syn ,ליטס

 יד) סערעטניא ןעטסערג םעד זנוא רַאפ גנוהיצאב רעד ןיא טָאה
 : (.וו .ז .א עסערּפ יד ,ןעגנורעייפ

 -עוו טינ ךיז לָאמנייק ,ךילריטַאנ ,ןעלעוו ןעטסילַאנרושז יד,
 רעד וצ תוחנה עכילנעזרעּפ הייד ַא ןעכַאמ ייז זַא ,ןייז הדומ ןעל

 ייז טביילב םורַאד ...ןעוויטָאמ עכילטפעשעג ןייר סיוא גנורעינער

 ן'ראפ ןעשטייטוצסיוא ןוא ןערירטסנָאמעד וצ : ןָאט וצ IST ןייא
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DÖNDתוחנה עכילטפעשענ ןייר יד טָא , DONםעד ףיוא ןעּפַעּשש  

 -סקלָאפ ןופ ןעטקורָארּפ DIN ,טסייג-סקלָאפ ןופ געוו-סגנולקיווטנע

 ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא ,ןעסימָארּפמָאק עדנעטער-סקלָאפ DIS ,ןעבעל

 טסייג-סקלָאפ םעד ןעגירדינרעד ןוא ןעכעוושראפ DR ןעכאוושּפָא

 לָאז טפעשעג-סגנוטייצ רעד גיטיונ זיא סע ל?עיפיוו ,דַארג ַא וצ זיב

 ...ןעהילב

 -ַאב ןעריצירבַאפ לָאז רעד ,דלעג ןעכַאמ ?יװ סע TUN רעבָא
 בעילוצ רעבָא .עזרעב רעד ףיוא ןעלעיּפש רעדָא ךוט רעדָא ,לעװ

 Ms טסייג-סקלָאפ ןופ ןעלַאװק עלַא ןע'מס'ראפ חויר םעניימעג

 טיוט ןעניטסייג ןענַארק רעדנעזיוט ןופ ןעּפַאצ סיוא גָאט ןייא גָאט

 ךיא סָאװ ,ןשכערבראפ רעטסערג רעד זיא סָאד --- קלָאפ ן'ראפ

 ...! ןעלעטשרָאפ רָאנ ךיז ןעק

 סע IN :ןענָאז W TS גַאו ,רעיורט לופ ,ץרַאה ַא טימ

Byשינערהעקרעביא רענידנעטשלָאפ ַא וצ ןעמוק טינ  IN PR 

 א ךָאנ ןעוועשוב טעװ טסעּפ-סגנוטייצ יד טָא ןעוו ,עסערּפ רעז

ns? 0ירקראפ ןוא ןעברָאדראפ טסיינ-סקלָאפ רעזנוא טעוװ - 

 -ראפ םורָאװ ! ןעשינעפעיט עטספעיט ענייז וצ זיב ןערעוו טלעּפ

 ענרעדָאמ יד טָא ,סערַאביירש-ננוטייצ רעדנעזיוט ןעו :טהעטש

 IND ןייא IND ‚DOND םעד ןיירא ןרעטיימורט ,רערהעל-סקלָאפ

 ,טײקגיזַאלנעסיװעג רעייז ,טייהנעסיוונוא עּפמעט רעייז ,סיוא

 סָאװ POS‚ וצ טסיינ סירס ןעניטכעמנהא רעייז ןופ DEN םעד

 — טפאשנעסיוו ןיא ,טסנוק ןיא ,קיטילָאּפ ןיא סיורג ןוא DON זיא

 ןוא ןעביולנ ןיא DEN ,קלָאפ ןעבלעז םעד ןיירא סע ןערעטיימורט

 םהיא ןופ ןעּפעש וצ גידנעניימ DD‚ םעד רַאפ ךיז טּפַאכ יורטוצ

 ךילדיימראפנוא טסייג-סקלָאפ רעד זומ ןַאד -- טפַארק עניטסיינ

 .ויא רע יװ ,ןייז רעסעב לָאמ יירד וליפא רע געמ ,ןעמוקמוא

 -סיוא טינ ןעטלָאװ ,ןעכירג יד ,קלָאפ עטבַאנאב עמַאס סָאד וליפא

 ...! עסערּפ SiS ןעטלַאהעג

 רעד ןופ תורקפה יד זַא ,ןעזיוועגנָא ןיוש ךייא בָאה ךיא

 ,יז סָאװ ,ןופרעד ןעמונעגנ טייקגידנעווטיונ טימ ךיז טָאה עפערּפ

 זיא ,ןעסערעטניא עגיטסייג יד ןענעיד וצ דיירסיוא םעד רעטנוא

 PR ,טפעשעג ַא ןיא ןעסנָאנַא יד בעילוצ ןערָאװעג טלעדנַאװראפ

 םעד ןיא ךַאפנייא זיא ,ָאזלַא ,ענַארפ יד .עיצַאלוקעּפס-רלענ ַא
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 mom טשינ רָאנ ןעבָאה סָאװ ,ןעכַאז עדייב יד ןעלייטוצ ּוצ

 יד טנעיד עסערּפ יד לעיפיוו ףיּוא .ךיז ןעשיווצ סעכילטפאש

 -סקלָאפ ַא טימ ןערעוו ןעכילגראפ יז ןעק ,ןעסערעטניא עגיטסיינ

 לעיפיוו ףיוא רעּבָא ;המיב רעד ףיוא רעגידערּפ ַא טימ ,רערהעל

 טימ ןערעוו ןעכילגראפ יז זומ ,ןעסנָאנַא טימ ךיז טמהענראפ יז

 טימ רעכלעוו ,רערעטיימורט-ןעסַאג ַא טימ ,רעיײרש-ןעסַאנ ַא

 ןיא סע וואו ,םוקילבוּפ סָאד ןעסיוו טזָאל ןעמיטש רעדנעזיוט

 םעד ןעגירק ןעק ןעמ ואוו ,עלעטייק-רענייז ַא ןעגנַאגעג ןערָאלראּפ

 DEN .טקארטסקע-טלָאמ ךיז טפיוקראפ סע (INN ,קַאבַאט ןעטסעב

INDזיא ,רערעטײמורט-ןעסַאנ ַא טימ רעגידערּפ ַא טָאה תוכייש ַא  

 ? סנייא ייז MD WORD IS ןיזנוא ןַא טינ ןעד

 IIND טַאַאטש ןעשיטארקָאמעדלַאיצַאס ַא PN טעװ םורַאד

 רעכלעוו ןערהעווראפ טעװ DEN ,ץעזעג ַא ןערעוו טכילטנעפעראפ

 ןעבענרעביא טעװ סָאװ ןוא ןעסנָאנַא ןעקורד וצ גנוטייצ DIN סע

 רעד ןופ ןענַאנרָא עלעיציפָא יד וצ ךילסילשסיוא ךַאז עצנַאג יד

 ...ןערניימעג רעדָא גנורעיגער
 רעד ןיא רעייפ טימ ,טסעפ עשז טלַאה ,טסעפ עשז טלַאה וט

 NS DEN :ךייא IND רימַאלקָארּפ ךיא סָאװ ,גנֹוזָאל םעד ,המשנ

 סָאד ! עסערּפ רעגיטציא רעד וצ ןברוח DS טיוט ,גנוטכאראפ

PNןענעג ןָאזרעּפ ןייא ןופ טרימַאלקָארּפ ,גונזָאל רעטנַאװעג ַא  

 סע ןעכלעו DD ,טוטיטסניא-סגנוטייצ ןעגידנעה-דנעזיוט םעד

 תמא יו רָאנ .ענינעק וליפא טלעגנַארעג ךיז טסיזמוא ןעבָאה

 רעדנענערב טימ רעטרעוו עניימ טגנילש רהיא DEN ,סָאד זיא

 טרעטַאלפ המשנ ןיימ סָאװ ,סָאד זיא תמא I ןוא ,טייקענדעשז

 ערעייא PN ךיז נידנעסינרעביא ,ננורעטסייגאב רעטסנייר PR טציא

 רעכלעוו DD ,ננונייצרעביא יד זיא רהַאװו ןוא גיטכיר יוזא ,תומשנ

 רימ ןעוו ,טנעמָאמ רעד ןעמוק טעװ סע ;ןעגנורדעגכרוד ןיב ךיא

 רעניבייא ןיא ןעצריטש DIN DEN ,ץילב ַא ןעזָאלסיױרא ןעלעוו

 "! עסערּפ עצנַאנ יד טָא טכַאנ

 לַאסַאל DEN ,ןעלטימ יד ןעטלאה וצ ,ןופרעד טייוו ןיב ךיא

 ,גיטכיר רַאפ ,עסערּפ רעד ןופ תֹורקפה רעד ןעגעג טרידנעמָאקער

 טָאה סָאװ ,ןרָאצ רעד רעבָא ;רַאברהיפכרוד רַאפ וליפא רעדָא

 ךיז טָאה ,לַאטעמ רענעצלָאמשוצ m ,המשנ ס'לַאסַאל ןיא טכָאקענ
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 .םרָאפ רעשירָאטארַא ןעטסדנעדנעלב רעד ןיא ןעסָאנעגסיױא 87

 טינ DIN לַאסַאל שטָאכ זַא ,טרהעלקרע ןעביוא ןיוש בָאה ךיא

 IS טלעקיווטנע ךָאד רע טָאה ,רָאטַארָא רענערָאבעג ןייק ןעוועג

 ,גירנעלקניפ יו .ןעגנוביא עשירַארעטיל ךרוד טסנוק-עדער יד ךיז

 םהיא טָאה ,גיטנעק ,ךָאד ,ןעוועג טינ זיא ןעדער ןייז גידנעצשילב

 ןעריזיוװָארּפמיא וצ ,לעטש ןופ ןעדער וצ טייקניהעפ יד טלהעפעג

 Tr טָאה רע ןוא ,ןעדיימסיוא דימת סע טנעלפ רע ןוא ,עדער ַא

 ןופ .טייקניהעפ יד ךיז ןיא ןעלקיווטנע וצ טהימעג טינ ךיוא

 רערעהוצ ענייז IS ,טדערעג DU ױזַא ל?ַאסַאל טָאה ןעגעווטסעד

 -סייגאב רעד רעטנוא טדער רע זַא ,ןעוועג רעכיז לָאמעלַא ןענייז

 IN זַא ,יירפ יוזא טדערעג טָאה רע ןוא ,טנעמָאמ ןופ גנורעט

 םהיא טגעלפ סע ןעוו רעדָא ןעסייררעביא DIN טנעלפ רעצימע

 ,עגארפ ענעהעזעגסיוארָאפ טינ א ףיוא ןערעפטנע וצ ןעמוקסיוא

 -אב ןייז רעדָא רעפטנע ןייז ןעטכעלפניירא גיצנוק ױזַא רע טגעלפ

 זיא סע זַא ,עדער רעטיירגענוצ רעהירפ ןופ ןייז ןיא גנוקרעמ

 .גנַאגרעביא םעד ןעּפַאכ וצ ןעוועג ךילנעמנוא

 -על רעכלעוו ,רענעי, : טייקגיהעפ רעד ןעגעוו טגָאז ָארעציצ
 :הלעמ יד טָאה ,ןעביירש ךרוד טסנוק עשירָאטארא יד טנער

 יװ ,טרָאװ עטדערעג סָאד טגנילק ,טריזיווָארּפמיא רע ןעוו וליפא

 ןיא ןערָאװעג טכארבעג DIN DAN ,ףיש Sm ...ענעבירשעג סָאד

 יד יֹוו ,םעדכָאנ וליפא רעטייוו ךָאנ טמיווש ,גנוגעוואב רעלענש

 ךיוא ךיז טלעטש ױזַא --- ,סרעדור יד ןעזָאלענּפָא ןעבָאה רערעדור

 סע ןעוו וליפא ,עדער רעשירָאטארָא IN DD םטרטש רעד EN טינ

 עטרערעג סָאד ;טרָאוו ענעבירשעג סָאד ןעזָאלעגסיױא ךיז טָאה

 -טרָאפ ,רעטייוו ךיז טגָארט עדער יד ןוא ,ףליה וצ טמוק טרָאװ

 ".םענעבירשעג ןופ (a9 םעד גידנעצעז

 יװ ,ןעזייוו DEN ,ןעלעיּפשייב ענינייא ןעגנערב ןעלעוו רימ

 .ןערנעטשמוא עכלעזַא רעטנוא ןערילראפ טינ ךיז טנעלפ לַאסַאל

 ןעט16 ןופ ענערָאװשענ יד רַאפ עדער רענידריווקרעמ ןייז ןיא

 -לושאב ןופ ןעטקנוּפ עלַא ts ,ןעזייוואב רע ליװ ‚1863 ראונאי

 ןוא ,ןהעטשראפ טינ ןוא ןעסיוונוא ףיוא ךיז ןעציטש טקַא-סגנוגיד

 : סיוא טיירש רע

 טייהנעסיוונוא רעשירַארעטיל רעד PR גידלוש ךיא ןיב סָאװ,
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 טמוק סָאװ ,םעד טימ ןייז טנאקאב טינ ןייז ןיא ?  רָארוקָארּפ ןופ

 -נעסיוו יד סָאװ PN ןעגנוטכיר עגיטסייג עלַא ןיא רָאפ טנייה

 TS ןיב ?טרירטסיגערראפ ןוא טנעקרענַא ןיוש טָאה טּפַאש

 רָארוקָארּפ רעד ןעכלעוו ףיוא ,םלוג רעטלעטשעגרעטנוא ןַא ןעד

DINOטייהנעסיוונוא ןייז סיוא  ?* 
NTןע'לַאסַאל ןעסירעגרעביא רָארוקָארּפ רעד טָאה  DINטָאה  

 םהיא ייב ןעצנאג PN לָאז ןעמ ,סעכ סיורג טימ ,טגנַאלראפ

 ןיוש רע טָאה ךָאטש םעד טימ Sr ‚DANN סָאד ןעמהענקעווַא

 IND םעד רעביא יירעכַאמ-קזוח ןופ ץינערג םעד טכיירגרעד,

 טימ סיורא טמוק רע DIN ?טכַאמ-סגנוגירלושאב רעד ןופ רעהעטש

 לעקיטרַא ןופ דנורג ן'פיוא IND‚ ךיא 395 םורַאד, :נַאלשרָאפ א

 םעד ייב ןעמהענוצקעווַא 1852 יַאמ ןעט3 ןופ ץַאזעגייב ןופ 4

 ןעצעזטרָאפ ןעוואורּפ טעוו רע TS ןוא ,טרָאװ סָאד ןעטנָאלקעגנָא

 .(עיצאסנעס) "לַאַאז ןופ ןערהיפסיורַא םהיא עדער ןייז

 -עגקעװַא BIN ןעטגָאלקעגנָא םייב .רע דנע ציזרָאּפ

 טינ ןעלעוו תונעט ערעטייוו ענייז עלַא ןוא טרָאװ סָאד ןעמונ

 .ןערעוו ןעזָאלעגוצ
 -רָאפ רעה ER) ךיילנ ךיז (BEN ר ע ט נ ָא ? ק ע ג נָא -

 -עגסיורא לָאז עגַארּפ רעד רעביא IS ,ןעטעב זומ ךיא ,רעדנעציז

 ךיא  .לַאנָאסרעּפ טכירעג ןעצנאג ןופ סולשאב א ןערעוו ןעגָארט

 PO ןעדנירגאב וצ טרָאװ DET גנַאלראפ DIN םעד ףיוא העטשאב

 .גַאלשרָאפ

 רעטגָאלקעגנָא רעד DEN ,ריטסעטָארּפ ךיא .ר ָא רוק ָארּפ

 םהיא ייב טָאה רעדנעציזרָאפ רעד יוװ ,םעדכָאנ רעטייוו טדער

 .טרָאװ סָאד ןעמונעגקעווַא

 -אב ןופ גנושימפיונוצ ַא זיא סָאד .רע טגָא?ל קעגנָא

 רעד רעביא טרָאװ סָאד ןעמונעגקעװַא רימ ייב טָאה ןעמ .ןעפירג

 ,טכירעג ןופ סולשאב ַא טגנַאלראפ רעבָא בָאה ךיא .ענארפ-םצע

 ,ענַארּפ רעד רעביא סולשאב ַא ןעסַאּפ טינ ןעק טכירעג סָאד ןוא

 .ןעטנָאלקעגנָא םעד ,ךימ רעהירפ גידנערעהסיוא טינ

 טרָאװ DET טנירק רעטגָאלקעגנָא רעד .רע דנעציזרָאּפ

 .טרָאװ סָאד DIS ייב ןעמהענקעוַא ןעגעוו ענארפ רעד ןיא

 -ַאמ םאזקרעמפיוא סנעטסנינעוו זומ ךיא .רָארוק ָארּפ
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 .ךַאז רעדנַא ןייק ןעגעוו ןערער טינ רָאט רעטנָאלקעגנָא רעד זַא ,ןעכ

 סיורא טינ לעװ PR ,ךייא טניהוראב .רעטגָאלקעגנָא

 .ןעמַאר עניימ ןופ

 רנורג ןיא ,קנאדעג םעד ןעלקיווטנע ָאד טמהענ לַאסַאל ןוא

 IS ןיילא ךיז גידנעפורנָא IS ,קנארעג ןעגיטכיר ץנַאג ַא ןעמונעג

 -רעּפ עטייווצ ַא ןענידיילאב טינ טסייה ,םלוג רעטלעטשעגרעטנוא

 SB רעשירַארעטיל ַא ןיא ,לעיּפשייב DIS ,רענייא ןעוו ןוא ,ןָאז

 ןייד ךיא ןיב סָאװ, :;רענגענ ןייז וצ ןָאט גָאז ַא טעװ קימעל

 IS ןייד רימ ףיוא סיוא טזָאל וד זַא ,םלוג רעטלעטשעגרעטנוא

 ןעניוועג טינ ,לעפייווצ Ins ,רענגעג רענעי By --- ?? טייהנעסיוו

 ןעגעוו ענַאלק ַא ןעגנערב טעװ רע ןעכלעוו רַאפ ,טכירעג ןייק ייב

 גיהור ץנַאנ ךיז לַאסַאל טהעג ST ןוא --- ,ערהע ןייז ןעגידיילאב

 pr ןופ גנוצעזטרָאפ רעד וצ ,טרעטשעגנ טינ םענייק ןופ ,רעביא

 ריּפסקעש ענייר 8 ךיז טמוקאב סע (* .עדער רענעסירעגרעביא

 -נעה גינעק , ןופ ענעצס-טכירעג יד ןענעייל טסלָאװ וד יו ,ענעצס

 ."רעטרעפ רעד ךיר

 רעטסשימָאק עמַאס רעד -- לעיּפשיײיב ַא ןיא טָא רעבָא

 ס'לַאסַאל ףיוא תודע טנָאז סָאװ --- ,עלַא ןופ רעטנַאסערעטניא ןוא

 : עיצַאזיװָארּפמיא ןימ ַאזַא ףיוא טייקניהעפ

 DS טרופקנַארפ ןיא ןעטלַאהעג DEN רע DEN ,עדער רעד ןיא

 -אב ךיז רע טָאה ,רעננעג ענייז DD גנודַאלנייא רעד ףיוא ,ןיימ

 ןענייז עכלעוו ,רעביירש יד DD רענייא DEN ,םעד ףיוא ןעפור

 -לעטימ א ןיא ץענרע ןיילא טָאה ,םהיא ןעגענ ןעטָארטעגסיױרא

 ,טציא טגָאז ,לַאסַאל ,רע סָאװ ,עבלעזסָאד טגָאזעג קרעוו ןעגיסעמ

 : סע רע טיירטשאב טציא ןוא

 -רַא רענעגנודעג ַא ,ןעררעה עניימ ,רהיא טהעז .לַאסַאל
 רענעגנודעג ַא רעבָא ,סעגי'דובכב רהעז סעּפע רימ רַאפ זיא רעטייב

 BUTTER וצ ןעפור) ! שרעדנַא סעּפע רָאג ןיוש זיא — רַאביירש

 .(!ןיינ ,ןיינ :ןוא !גונעג :ןעיירשעג ,לעמוט רעסיורנ

 BIN םעד דנעגנירד רהעז טעב ךיא .רעדנעציזרָאּפ

 רָארּפילָאנימירק, ;48 ,"רעטייברא יד ןוא טפַאשנעסיװ יד, (*

 .15 ,טפעה עטייווצ ,"םעֶצ
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 "נָא רע טָאה לָאמ סָאר .ןענָאזרעּפ ןייק ןעגידיילאב וצ טינ רָאט
 .ןָאזרעּפ 8 טרהירעג

 -עגכרוד DEN רָאנ בָאה ךיא סָאװ ,ענעצס יד .? א ס ַא

 טייוו יו ,טזייוו יז .גנוניישרע עיינ ץנאג ַא רימ רַאפ זיא ,טכַאמ

 ןעזָאל טינ ךיז לעװ TR ! ןעררעה עניימ ,ןעגנַאגרעד ןענייז רימ

 -ניירא עשלַאּפ ךרוד ?ייטרוא ןיימ ןופ טייהיירפ יד ןעקנערשאּב

 טקרעמ ,םעד רעסיוא (!ָאװַארב ענעטלַאהנָא גנַאל) ןעגנושטייט

 -רעּפ ַא ןעגעוו לייטרוא ןייק טגָאזעגסיױרא טינ בָאה ךיא :ךייא

 .קורדסיוא ןעגידעכָאװ ,ןעכילנהעוועג ַא טכיורבעג INT ךיא ,ןָאז

 רענעגנודעג ַא זיא טריוו סקַאמ רעה זַא ,טגָאזעג טינ בָאה ךיא

 ךיא .טרעהעג טינ סָאד טָאה שנעמ רעגידעבעל ןייק ,רַאביײירש

 רעדנעציזרָאפ רעד ...ןעפַארגָאנעטס ןעררעה יד ףיוא ךיז ףוראב

 ...רעטרעוו עניימ ןופ ןיז םעד ןערירוזנעצ וצ טינ טכער ןייק טָאה

 לָאז, ,'!גונעג !גונעג; .סעשואל יד ןוא לָאז ןופ !ָאװַארב)

 ("! ןעדער רע

 זַא ,ןעררעה עניימ ,טינ רהיא טסייו .ר ע ד נע ציזרָאּפ

 ךיז טרעה סע רעכלעוו וצ ,גנולמַאזרַאפ ַא PR ךיז ןעגיליײטַאב רימ

IEןעגָאז וצ דיירסיוא ןייק טינ עשז טיג 4? דנַאלשטייר בלַאה , IS 

 רעטייברא יד ?ייוו ,ןעמוקרָאפ טנעקעג טינ DET גנולמאזראפ יד

 -רעביא בָאה ךיא .טקַאט ןעשירַאטנעמַאלראּפ גונעג טינ ןעציזאב

 ; טרָאװ סָאד טכיורבעג טָאה רע לייוו ,לַאסַאל ןררעה םעד ןעסירעג

 ןופ ןעמָאנ םעד טימ גנודניבראפ PN "רַאביירש רענעגנודעג,

 יד שטָאכ ,םעד ןיא ןעלפייווצ טינ ןעק רענייק .הטריוו סקַאמ

 ,גנֹונדרֶא רעדנַא IS ןיא טלעטשעגסיוא ןעוועג ןענייז רעטרעוו

 םעד ןעכַאמ וצ םַאזקרעמפיוא טכער ַא טאהעג TS בָאה םורַאד

 -קירוצ ךיז רע לָאז עדער רערעטייוו ןייז ןיא זַא ,רָאטַארָא ןררעה

 .ןעקורדסיוא עכלעזַא ןופ ןעטלַאה

 "רָאפ םעד ןעקרעמאב לָאמא רעדיו MD ךיא .לַאסַאל

 -ַאלרַאּפ יד ןערירוזנעצ וצ טכער סָאד טרעהעג םהיא זַא ,ןעדנעציז

 םעד DD DI רעבָא ,קורדסיוא םעד ןופ טײקשירַאטנעמ

 "עדער עלופ יד ךָאד טהעטשאב ןיירעד .עדער ןיימ ןופ ןיז

 גירנעגָאזסיורא טינ ,סעּפע ףיוא ןעקניוונָא ןעק ןעמ זַא ,טייהיירפ

 "נעמַאלרַאּפ ןעכיורבעג ןעק ןעמ זַא ;רעטרעװ טימ טקעריד סע
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 ףיוא .ןיז ןענינעלאר ןעדעי ןעבעגוצ ייז ןוא ,ןעקורדסיוא עשירַאט
 ןופ טייקש'הירב יד ךיוא m ,טייהיירפ-עדעו יד ךיז טציטש םעד

 ןיא ןעלדנַאה טנעקעג רהיא טלָאװ יװ ,ױזַא טינ ביוא .רָאטארָא

 רהיא ןוא ,ןעצימע ןענעוו גנוניימ עטכעלש 8 טָאה רהיא לַאפ

 -ָאלּפַא עקרַאטש) ?רערעהוצ ערעייא וצ ןעבענרעביא יז טליוו

 ןיוש ךייא בָאה ךיא (.סעשזָאל יד ןיא ןוא OST ןיא ןעטנעמסיר

 טולָאסבַא טגָאזעג קרעוװ ןייז ןיא טָאה הטריוו ררעה זַא ,ןעזיוואב

 לייוו --- PAIN םעד ןיא ךיז ןעניפענ WER  ,ךיא סָאװ ,עבלעזסָאד

 ןענָאז סָאװ ,רעצעלּפ ערעדנַא -- ןעזעלעג טינ DIN בָאה ךיא

 AIR ךיז טרעדנואוו ,ךילריטַאנ ,רהיא ...עטרהעקראפ סָאד טקנוּפ

 -נָא TS ןעק ךוב סָאד ןעזעלעג נידנעבָאה טינ יו :דייר עניימ

 IS גירלוש ךייא ןיב ךיא ?ףראד ךיא סָאװ ,ץַאלּפ םעד ןעזייוו
 ךוב סָאד יו ךיילנ IS ,זיא DON רעד .םעד ןעגעוו גנורהעלקרע

DINןענעישרע , DRרעבָא .דנעה יד ןיא ןעלַאפעגניירא רימ סע  

 -רעביא רלַאב TI ךיא בָאה ,ךאלטייז עכילטע גידנערעטעלברעביא

 -ַאליּפמָאק ןעזָאלדנעעדיא IS טימ ןָאט וצ NT INT ךיא זַא ,טגייצ

DIN ‚INDלייוו ,ןעפרָאװעגקעװַא ךֹוב סָאד ךיא בָאה סעכ רַאפ  

 ,סעיצַאליּפמָאק עזָאלטרעװ עכלעזַא רַאפ DI טייצ ןייק בָאה ךיא

 (סוטרעבדָאר ןעוועג DIR סָאד) דניירּפ ַא רעניימ טָאה טציא רעבָא

 םעד גידנעכיירטשרעטנוא ,לָאמַא ךָאנ ךוב סָאד טקישענוצ רימ

 וצ ןעביולרע ָאד רימ SUN TS .ךימ טריסערעטניא סָאװ ,ץַאלּפ

 רימ וצ טָאה רעדנעציזרָאפ ררעה רעד ?ייוו ,גנוקרעמאב ַא ןעכַאמ

 סיוא קירד ךיא ןעוו :ךיז ןעקירדסיוא DIS ןיימ ףיוא תינעט

 -רעּפ סמענייק TR IM ,ןעגנוצוּפאב ITS ,טסָארּפ גנוניימ ןיימ

 םייב גנערטש Tr טלאה ךיא AN ,ןעפיירגנא טינ טייקכילנעז

 -רעטנוא רעזעידנארג NS זיא סָאד ןוא ,בָארג רָאנ WIN ךיא ; ןינע

 ןוא ,ןייז ךיא גע מ ןוא ךיא ןעק ,ךיא זומ בָארנ .דעיש

 -ראפ רעדעי ןייז זומ בָארנ .ןעזייוואב ךייא סע SUN ךיא

 -ערדראפ ,עכלעוו ,ןעמעלַא ןענענ ךַאז רעסיורג ַא ןופ רעגידייט

 ןעסיורג ןייז ןוא DIS ןעשיווצ ךיז ןעלעטש ,תמא םעד גידנעה

 וצ ּפעלק-טסיופ עניטסיינ טימ ןעסָאלשאב בָאה ךיא ןוא ,לעיצ

 ,תמא םעד גידנעהערדראפ ,רעכלעוו ,ןערעדעי דרע'רד וצ ןעצריטש

 -ניא רעייא ןיא ,ךילנְלֶאפ .םהיא ןוא רימ ןעשיווצ ךיז טלעטש
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 ךיוא געמ ןוא ךיוא ןעק ךיא ןוא ,בָארנ ןייז ךיא זומ סערעט

 -רהאוו BIN רעכלעוו ,הטריוו סקַאמ רעה וליפא ןעוו לייוו ,ןייז

 ןעגעג בָארג ןייז טלָאװעג טלָאװ ,ןערעפטנע רימ רעטעּפש ךילנייש

 סָאװ ,םעד ןעשיווצ דעישרעטנוא רעסיורג ַא ןייז סע טעװ ,רימ

 רע ,לעיּפשייב םוצ ,ןעוו ,גָאז ךיא סָאװ ןוא ןענָאז טעוו רע

BORNרָאטַאליּפמָאק רעזָאלנעעדיא ןעפורעגנָא ךימ , BORNסע  

 ןופ רעהעטשרָאּפ עלַא ייב רעטכעלעג ןעזעידנארג ַא ןעפורעגסיורא

 DIS SUN ךיא ןעוו רעבָא .ךימ ןענעק עכלעוו ,טפאשנעסיוו רעד

 -דנארג ַא IND DEN ,טסילאיצעּפס רעדעי סייוו ,ןעפורנָא ױזַא

 םהיא רַאפ ןייז טעוװ טרָאװ סעדעי ןיימ ןוא ,זיא סָאד תמא רעזעי

 .(גנוסייהטוג ןופ ןעיירשעג עכיוה) "1! טסיופ רעד טימ ץעז ַא יװ

 "זעידנארג , טרָאװ סָאד בנא רעכלעוו ןיא ,עלעטש יר ןעד זיא

 ןופ רעטסומ רע'תמא ןַא טינ ,רדסכ לָאמ יירד רעביא ךיז ט'רזח

 -ראפ םעד ןיא טינ ?לָארטנָאק-טסבלעז ןוא לאפנייא ןעניצנוק

 --- לַאּפנָא ןעכילנעזרעּפ (ןעגיטכיזכרוד רהעז לָאמ סָאד) ןעטלעטש
 -ש'הירב יד טהעטשאב ,ןעבָאה ָאד 9 לַאסַאל יװ ,םעד PN סָאװ

 ןעלופ ןיא סיורא ךיז ןעזייוו םעד PR טינ ----- רָאטארָא ןופ טייק

 יו ,ןפוא םעד ןיא (IN ,טנאלַאט ס'לַאסַאל ןופ תולעמ יד ץנַאלג

 רעדנעציזרָאפ רעד DEN ,ףרואוורָאפ םעד BEN טנָאלש רע יוזא

 םענייא ןייק טינ רימ ןעניפעג ליטס ןייז ןיא .טכַאמעג םהיא טָאה

 ןענייז עכלעוו ,רעביירש ןעריזירעטקארַאכ DAN ,םינמס ענעי ןופ

 ַא ןופ רעדָא גנורעינער רעד ןופ קורד םעד רעטנוא ןעננואווצעג

 עגנערטש ַא ךיז רעביא ןעטלַאה וצ ,םוקילבוּפ ןעטמיטשעג ךילדנייפ

 רעטפע רעביירש עכלעזַא ךיז ןעצונאב ןעדער ערעייז ןיא .ךַאװ

 -סיוא ייז טפלעה עכלעוו ,טפארקד-סגנודליבנייא רעייז טימ PORN ןופ

 םעד טָאטשנָא ייז טנרָאזאב ןוא קורדסיוא ןעטקעריד םעד ןעדיימ

 -רָאפ יו ,נידנעסיוו ,רעזעל רעד .קורדסיוא ןעטלעקנוטראפ ַא טימ

 זיא סע רעווש יו ןוא רעביירש רעד ןעלדנַאה ףראד סע גיטכיז

 טימ םהיא טזעל ,ןעגנוניימ ענעטלאהאב ענייז ןעבענוצסיורא םהיא

 רעסַאפראפ םעד ןוא DIN ןעשיווצ ןוא ,טײקמַאזקרעמפיוא סיורנ

 -ַאל ייב זיא POS םעד ןופ .דנוב רעמייהעג ַא ןייא ךיז טלעטש

 ףךיז טדעררעד ,ץֶלַא סיורא טדער רע .ָאטינ ןמיס ןייק ןע'לַאס
 ,ננוגייצרעביא ןייז טיול ,ןעכלעוו רעטניה ,ץענערג עמאס םוצ זיב
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 DIR IND" ןעפָארטשאב DIR ןעשימניירא ןיוש ךיז ןעק ץעזעג רעד

 ,רעטרעוו ערעדנַא BD .טַארראפ-הכולמ וצ רערעהוצ יד ןעצייר

 וצ ןוא ןעליוו םוצ רָאנ ,עיזַאטנַאפ רעד וצ טינ טרילעּפַא לַאסַאל

 .עיגרענע רעד

 ןעזייוו וצ ןעדער ענייז ןופ ןערעטסומ טכארבעג ןעבָאה רימ
 רעשיטעטסע רעייז ןופ טדערענּפָא רעבָא ,ןָאט ןוא ?יטס רעייז

 ןעכילרעניא רעייז וצ ךיז ןעקוקוצוצ טנאסערעטניא ךיוא זיא ,טייז
 ,טנערעלעג ןעבָאה םוטרעטלַא ןופ ןערָאטַארָא יד .יובעג ןעשיגָאל

TSכעה רעד זיא ןעזייוואב ןוא ?אירעטאמ םעד ןעלייטראפ םייב - 

 - .עיצג ןייק ןעוַָאלכרוד פינ .:זעזענ רעטס

 / .קורלרנייא ןעפעיט א 125382 וצ םייה

 ,ןעוועג טרילומרָאפ טינ רעהירפ לָאז ץעזעג רעד ןעוו זַא ,ןעגָאז ןעק

 -קאראכ עמַאס רעד לייוו ,טקעדטנע םהיא רעכיז לַאסַאל טלָאװ

 ןיא טייהנענעלעג יד ןעּפַאכ --- זיא רענייז ךירטש רעשיטסירעט
 .ןעטלַאהנייא יז טסעפ ןוא ןעהילפ ןעטימ

 רקיע רעד ,ךַאזטּפױה יד :טנערעלעג רעטייוו ןעבָאה עטְלַא יד
PNטקנוּפ-טיירטש םעד ןעלעטשקעוװַא טסעפ זיא סָאד --- עדער ַא , 

 ןע בענג ןוא ןעטקאפ יד ןעמיטשאב יונעג
 גנוהיצאב רעד ןיא .ןע מ ַא נ ןעניט ככיר םעד ייז

 ןעבָאה סָאװ ,סרעטסיימ עטסערג יד ןופ רענייא ןעוועג לַאסַאל זיא
 -ראפ : טייקגיהעפ ןייא גיטיונ DIR וצרעד .טבעלענ זיא סע ןעוו
 א ראפ טייקכילקריוו יד ןהעטשראפ ןוא ,טייקכילקריוו יד ןהעטש

 .שוח ןעשיטילָאּפ ןעציזַאב טניימ רָאטַארָא ןעשיטיִלָאּפ

 -סיוא טייקניהעפ יד ,גנוניימ ןיימ ךָאנ ,זיא שוח רעשיטילָאּפ

 -ָאמ םענעבענעג ןופ טקנוּפ-רעוװש רעד טנעיל סע ואוו ,ןעניפענוצ

 ןע סיוו-- זיא םעד רַאפ גנוגגנידאב ע ט ש ר ע יד .טנעמ
 -טלעהרַאפ עשיטילַאּפ ענעבעגעג יד ןיא זיא טקנוּפ-רעוװש רעד ואוו
 טנאלַאט רעשיטילָאּפ ַא ףראד םעד טימ גנודניבראפ ןיא .ןעסינ
 N .טקנוּפ"רעווש םעד ןעקורוצרעביא טייקניהעפ יד ךיוא ןעציזאב
 -רעביא טקנוּפ-רעוװש רעד ןעק ףליה רעייז טימ סָאװ ,ןעלטימ יד ןעס
 ןעשיטילָאּפ IND ננוננידאב ע ט ייוו צ יד זיא ,ןערעוו טקורעג

 ןעציזאב --- זיא גנוגנידאב עטצעל ןוא עטירד יד .גלָאּפרע

 .ןעצונאב ייז ,דנאה רעטינעג ַא טימ ,גיסעמקעווצ ןוא ןעלטימ יד
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 -נעגייא רעשיטסיליטס ס'לַאסַאל טימ גנודניבראפ רעגנע ןיא

 -ַאל ךיוא ךיז טניפעג --- ,טלעטשרַאפ טינ ,ןעפָא ןעדער — טפַאש

 BD ןעמוקוצסיורא גידנעטש : טפאשנענייא עשיטסילאער ס'לַאס

 a8 ןייז DD טקנוּפ-סגנאגסיוא רעשיגָאל רעד .טקאפ ןעטעקַאנ

 MR יד ,עקסַאמ יד ןעסיירוצרעטנורא ןעוועג לָאמעלא זיא עיצַאט

 ןעגנערב לע TR .גנוניישרע יד טלעטשראפ סָאװ ,טייקכילרעס

 רעצנאג ַא וצ עדָאטעמ ןייז טביוהרעד לַאסַאל ואוו VERDI ַא

 .עירָאעט רעשיטילָאּפ

 ואוו ,ערושָארב ס'לַאסַאל טימ ןעמוקעגרָאפ זיא ךַאז ענדָאמ ַא

 ףיוא ,עיצוטיטסנָאק ןופ עגארפ יד IS ,קנאדעג םעד טלעקיווטנע רע
 ַא הרוש רעטצעל רעד ןיא זיא ,טייקכילקריוו רעד ןופ ןעדָאב םעד

 ןופ טייצ רעד וצ ןעבענעגסיורא ,ערושָארב יד .טכַאמ ןופ ענַארּפ

 סייה ןעפורעגסיורא טָאה ,1862 ןופ ךוסכס ןעלענָאיצוטיטסנָאק

 -סינימ-סגעירק רעד : ןעזיירק-סגנורעיגער יד ןיא סרעדנוזאב ,טולב

 םענעדירפוצנוא רהעז ַא ןיא רהיא ןענעוו ןעפורענּפָא ךיז טָאה רעט

 -ָארב רעד ןופ ןעקנאדעג-דנורג יד ייברעד גידנ'רזח'רעביא ,ןָאט

 טוָאלעג ךיוא ךיז טָאה קרַאמסיב רעטסינימ רעטשרע רעד ; ערוׂש

 סָאװ ,עבלעזסָאד טקנוּפ ןעגָאז סָאװ ,ןעזַארפ רֶאֹּפ ַא טימ ןערעה

 BE" טָאה "גנוטייצציירק , ערענָאיצקַאער יד ; ערושָארב ס'לַאסַא?

 ,סערעדנַא ןעשיווצ ,ןוא ?עקיטרַא-טייל ַא ערושָארב רעד ןעבענעג

 ןעטלאהעג ,עדער ַא DNS סָאד , :ױזַא טקירדענסיוא ךיז יז טָאה

 טנָאמרעד DER זיא ןעמָאנ סעמעוו ,דיא ַא רענָאיצולָאװער ַא ןופ

 טסניטסניא ןעניטכיר ַא DO רעכלעוו ןוא טייצ ןייז ןיא ןערָאװעג

 ".טקנוּפ ןיא דַארג ןעפָארטענ טָאה

 ןוא,) ערושָארב רעטייווצ ַא ןיא ,םעדכָאנ לַאסַא?ל ןעוו ןוא

 טציזאב ןעלטימ ערעסָאװ ,עגארפ יד טכארטאב ("? טציא סָאװ

 עגיטכעמ עפייטש ,עטרַאה יד ןענניווצ וצ DIN טנעמַאלראּפ רעד

 -ריטַאנ רעד זַא ,סיוא DIN ייב טמוק ,ןעליוו ןייז ןָאט וצ גנורעינער

 ןעריטערקעד לָאז טנעמַאלרַאּפ רעד --- ןעלטימ עֶלַא ןופ רעטסכיל

 ןיא .טינ טולָאסבַא גיוט --- קיירטס-ןערעייטש םענײמעגלַא ןַא

 גייצקרעוו ערהיא ןוא טכַאמ ןופ לַאװק רע'תמא רעד ואוו ,דנַאלגנע

 BORN DOND סָאד INN DIN קלָאפ ןופ דנעה יד ןיא ךיז ןעניפעג

 ne ןערעייטש ןעלהָאצ וצ ןענַאזטנע ךיז טנעקעג ךילקריוו םורַאד
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 יד טכַאמעג רעכיז ?עטימ ַאזַא טלָאװ --- ראפרעד ןעדייל טשינרָאנ

 EN טינ טעוװ רענייק INN ,ןעסיירּפ PR רָאנ .גנוקריוו עגירעהעג
 -רַאּפ DD טערקעד אאזַא טלָאװ ,קָאנושַארטפ םעד ןערהיפוצכרוד ןעג

 טינ ,ןעטפול רעד ןיא סָאש ַא -- טַאהעג טינ טרעוו ןייק טנעמַאל

 ,טניפעג לַאסַאל { ןָאט וצ לַאפ ַאזַא ןיא טביילב עשז סָאװ .רהעמ

TSסע  DINיו ,רַאבלהעפנוא ױזַא טקנוּפ ,לעטימ ןייא רָאנ ןַארַאפ  

 ;עזארפ רעצרוק ןייא ןיא DIN טרילומרָאֿפ רע ןוא ,ךַאפנייא

 סָאװ ,לעטימ רעד זיא סָאד .זיא סָאוו ,סָאד ןעגָאז

 ןייז ךָאנ ,זיא סָאד ןוא .עיצַאטינַא רעצנַאג PT ןיא טצונאב רע

 טָאה עטכיפ יו .לעטימ רעשיטילָאּפ רעטסניטכעמ רעד ,גנוניימ

 ןופ ?עטימ רעטבעילאב רעד ןעוועג סע זיא ,ןעזיוואב ןיוש סע

 קרַאמסיב טנעלפ טייצ רעזנוא ןיא ןוא ,ןעסיורג םעד ןָאעלָאּפַאנ

 Sy ןענעוו ,לַאפ םעד ןיא .ןעצונאב DER רהעז ךיז םהיא טימ

 DD גנודנעוונָא יד זַא ,לַאסַאל טזייוואב NT‚ ךיז טלעדנַאה סע ןעכ

 -נוא טפַאשרעהטסבלעז עשיסיירּפ יד טכַאמעג BONN ?עטימ םעד

TH 

 טריטסיזקע סלָאמאד ןעסיירּפ ןיא טָאה ןע'תמא רעד ןיא
 .עיצוטיטסנָאק רע'טשרמולכ ַא טימ טקנערשאב ,טפַאשרעהטסבלעז

 עיצולָאװער-רטנַאק יד לייוו ? לעטשנָא רעד טגיוטעג טָאה סָאװ וצ
 טלעטשעגנפיוא קירוצ טָאה יז INN ,םוטעמוא טָאה 1848 רהָאי ן'כָאנ

 החנה ַא ןעכַאמ וצ גיטיונ IND ןענופעג ךָאד ,םזיטולָאסבַא םעד

 .תוחכ-סקלָאפ עטריזינַאגרָאנוא יד .ה .ד ,טייצ רעד ’DD DD םעד
 Tr WIR הכולמ ןייז ךָאנ טָאה רעטירד רעד ןָאעלָאּפַאנ וליפא

 -טסע וליפא ; טפאשרעּפרעק עטלהעוורע ןַא טכַאמעג טכערוצ ךיוא
 עיצוטיטסנָאק יד טרהעלקרע 1848 ןיא טשרעוצ Dan עכלעוו ,ךייר

 קירוצ ,ןעליוו םענעגייא סיוא ,רעטעּפש טָאה ,טפַאשעגּפָא ראפ

 -רעד טהיצ לַאסַאל .ןעמרָאפ עלענָאיצוטיטסנָאק יד טרהיפעננייא
 ,עיזאושזרוב רעקראטש רהיא טימ ,ןעסיירּפ זַא ,סולש םעד ןופ

 .ןעמרָאפ עלענָאיצוטיטסנָאק INS ןהעגאב טינ ןפוא םושב ךיז ןעק

 גנורעינער יד יו יוזא : םעד DR עגארפ-טּפיוה יד טציא זיִא

 ךיז ןעגניווצ יז ןעמ ףראד ,שיטסיטולָאסבַא POS ךָאנ Tr טרהיפ

 ןוא ,ןעמרָאפ עלענָאיצוטיטסנָאק-ךילרעסיוא עלא ןופ ןעגָאזוצּפָא

 -רַאּפ רעד ןעוו ,ןערעוו טכיירגרעד ,גנוניימ ס'לסַאל 18( ,ןעק סָאד
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 ,לעיּפשייב םוצ ,ןעמונעננָא .."זיא DEN ,סָאד ןעגָאז טעװ , טנעמַאל

 ןיא גידנעמהענ , :ןערהעלקרע טעװ טנעמַאלרַאּפ רעשיסיירֿפ רעד

 FIN AIR ,תואצוה ץלַא ךָאנ טכאמ גנורעינער יד זַא ,טכארטאבנא

 טָאה יז ןוא ,המכסה ןייז ןעבענעג טינ טָאה טנעמַאלרַאּפ רעד 39

 רעטייוו ךיוא ןעלדנַאה וצ העדב טָאה יז זַא ,טרהעלקרע וליפא

 רעטנוא זַא ,טכארטאבנא ןיא גידנעמהענ -- טסיינ ןעבלעז ןיא

 ןופ רעהעטשרָאפ יד ראפ גידריוומוא זיא ןעדנעטשמוא עכלעזַא

 -ךרָא רעלענָאיצוטיטסנָאק ַא ןופ ןייש םעד ןעטלַאהוצרעטנוא קלאפ

 ןעגנוציז ענייז ןענעלוצּפָא טנעמַאלרַאּפ רעד טסילשאב — ,גנונ

ANגנורעיגער יד זיב ,טייצ רעטמיטשאבנוא ןַא  DIN83 טינ  

 .טנעמאלראּפ ןופ המכסה יד טָאה יז IS ,זייוואב םעד ןעלעטש

 הרירב רעד רַאפ ןערעו טלעטשעגנ גנורעינער יד טעװ סלָאמאד

 WER רעדָא ,ןעבענכָאנ רעדָא : ערייב יד ןופ סנייא ןעביילקוצסיוא

 זיא יז סָאװ ,סָאד רַאפ טלעוו רעצנַאג רעד רַאפ ןעלעטשסיורא ךיז

 ,םזיטולָאסבַא ןעטעקַאנ םענייר IRB --- טייקכילקריוו רעד ןיא

 38 Tr ןעק יז טינ ןוא ליװ יז טינ זַא ,טזייוואב לַאסַאל |

 : טגָאזעג טָאה ןַאריילָאמ יװ ?ייוו ,טינ ןעק יז .םעד ףיוא ןעסעילש

 --- ,ייז ףיוא ןעצעז טינ ךיז רָאנ ,ןעטענָאיַאב טימ IND ץלַא ןעק ןעמ

 עגנַאל ַא ראפ עציטש ערעכיז ַא רַאפ ןענעיד טינ ןענעק ייז לייוו

 טגיטיונ עכלעוו ,גנורעיגער 8 ?ייוו ,טינ ךיוא סע ZI יז .טייצ

 ַא ,תואצוה עכילרהעי ערהיא ףיוא עמוס רעניזעיר ַאזַא PR ךיז

 "עק ירד PR דנעה ערהיא ןיירא רדסכ טקעטש עכלעוו ,גנורעינער

 םעד ןעבָאה תוחּפה ?כל זומ ,רעגריב ערהיא ןופ ןעדעי ןופ סענעש

 ערהיא ןופ ןעדעי DD ןעננולדנַאה ערהיא ףיוא המכסה ןופ ןייש

 "וצ ןעדעי ייב ?ייוו ,םעד בעילוצ טינ ךיוא סע ?יוװ יז .רענריב

 קזוח םעד ןהעטשסיוא ןעזומ יז טעװ ,דנַאלסױא טימ סיוטשנעמַאז

 טניפעג עכלעוו ,גנורעינער 8 סלַא ,רעדנעל ערעדנַא ןופ טָאּפש ןוא

 עכלעוו ןוא קלאפ םענענייא רהיא טימ ףמַאק םענעּפָא ןיא רדסכ ךיז

 .טייקכַאװש רהיא DR סע ןעמעוו MD ןעטלאהאב טינ םורַאד ןעק

 עוויסערגָאר ּפ ענידסלָאמאד יד טָאה ,טסואוואב יו
 רהיא טָאה לַאסַאל DEN ,?עטימ םעד טימ טצונאב טינ ךיז ײטרַאֿפ

 zB רעד ןופ דעילנטימ רעגיצנייא ןייא זיולב .טרידנעמָאקער

 8 רעניצנַאד רעטסואוואב רעד טציא ,רעמַאק-ןעטַאטוּפעד רעשיפ
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 רעסעב טעװ רע זַא ,ןעסָאלשַאב ךיז ייב טָאה ,יניטרַאמ טַאקָאװ

 עדריוו ןוא ערהע רעד ןוא ,עדריוו ןוא ערהע רענעגייא ןייז ןענעיד

 .טַאדנַאמ ןייז ןופ WINTER ךיז טעוװ רע ןעוו ,רעלהעוו ענייז ןופ

 ןעגָארטעגניירא רע טָאה סולשַאב ןייז טרהיפעגכד'ד טאה רע רעדייא

 לָאז טנעמאלראּפ רעד זַא ,גַאלשרָאפ ןעטעדנירגאב ךילרהיפסיוא ןַא

 ןענעקרענַא טינ םעוװ גנורעיגער יד זיב ,ןעגנוציז ענייז ןעגעלּפָא

 דנורג ן'פיוא טפאשטריוו-הכולמ יד ןעטלַאװראפ וצ טכילפ רהיא

 DNS" טינ DIN יז זיב ןוא טעשזדוב םענעמונעגנָא ךילצעזעג ַא ןופ

 טינ רהיא טָאה טנעמאלראּפ רעד סָאװ ,תואצוה ןעכַאמ וצ ןערעה

 ,טגיליוואב

INDיא ,גַאלשרָאפ רעטקורדענּפָא רעד יא טציא טנעיל רימ  

 -ערעטניא טסכעה ַא ןיא רעטצעל רעד  .טּפירקסונַאמ ס'לַאסַאל

 ,ןיילא ןע'לַאסַאל ןופ טריגערָאק DIN רֶע לייוו ,טנעמוקָאד רעטנאס

 סָאװ ,ןעגנורעסעבראפ ןעגָארטעגניירא DIN ןיא טָאה רעכלעוו

 רעד טייק'טלוב רהעמ ןעביג ןוא קורדסיוא םעד רעפראש ןעכַאמ

 לעיּפשייב DIE טכיילגראפ .גנודנירגאב-טּפיוה

 : יניטרַאמ :לַאסַאל
SR ןיא גידנעמהענ : Bi 

 ,טכארטאב ןיא גידנעמהענ  - = 55 TS-טרָאּפ זַא ,טכארטאב

 -גיטעט ןייז גידנעצעז עכלעזַא רעטנוא טייקגיטעט ןייז גידנעצעז

 עכלעזַא רעטנוא טי? טנעמאלראּפ רעד טמהענ ,ןעדנעטשמוא
 טינ זיא ,ןעדנעטשמוא

 -אלראּפ רעד סָאװ רָאנ ZT ןופ גנוצעלראפ יד בעיל רַאפ IN יוװ

 -עגנָא יו טלָאװ טנעמ יד ךיוא יו ,גנורעינער רעד ךרוד ןעטכער

 יד בעיל ראפ WON om ןופרעד טמוק סָאװ ,גנוגידיילאב
 ןייז ןופ גנוגידיילאב

Pr INDערהע ןוא ערהע סקלָאּפ ןוא רענעגייא  DRסָאװ ,ערריוו  

 PR DNS Tr טקירד רעד טימרעד טפלעה רע זַא ןוא ,עדריוו

 ןופ גנוצעלראפ רעד  הנוכ יד ןעכילקריווראפ וצ גנורעינער
 יו רָאנ ,ןעטכער ענייז

 -לָאהעג ךיוא DENN רע IND" וצ ,טקירדעגסיוא {עּפָא טָאה יז סָאװ

 PR גנורינער רעד ןעפ -טכאמ ןוא -טכער עגיטציא יד ןעלדנַאװ

 יַרֲַאפ וצ הנוכ רהיא עג ױזַא DR טנעמַאלרַאּפ ןופ טייקגיזָאל
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 עגיטציא יד ןעלדנאוו ןוא ,קיטקַארּפ עלענָאיצוטיטסנָאק ענעפור
 -ָאלטכאמ NN -טכער 2 |

 -אלראּפ ןופ טייקגיז ךיוא לָאז יז דנעה ערהיא טקרַאטש -ייוו ךיוא לָאז יז ד :
 FI ME PR טנעמ ןופ ?עטשנָא םעד רעטנוא ןענעק רעט

 -ָאיצוטיטסנָאק ענעפ -לאווראפ וצ גנונדרָא רעלענָאיצוטיטסנָאק
 ןפוא SIE ףיוא טרעוו א ָאד ןע DIN DR שיטסיטולָאסבַא דנַאל סָאד ןעט ןוא קיטקַארּפ עלענ

 -נָאק רעד ןופ גנוצעל ,.דנַאל ןופ עיצוטיטסנָאק רעד ןופ גנוצ
 ...דנַאל ןופ עיצוטיטס

 ךיז טָאה טַאטוּפעד רעניצנייא ןייא סָאװ סָאד ,ךילריטַאנ

 א ןעבָאה טנעקעג סנעטסכעה טָאה ,טכַאמלָאפ ןייז ןופ טנָאזענּפָא

 טלָאװ .עשיטיִלָאּפ ןייק טינ ןפוא םושב רעבָא ,גנוקריוו עשילַארָאמ

 ס'יניטראמ ןעוו ,דנאלשטייד ןעצונ זיא סע ןעכלעוו טכארבעג סע
 -לעפייווצ ךיוא PR --- ?עיּפשיײיב ןייז ןָאטעגכָאנ ןעטלָאװ ןענעלָאק

„BONNקרַאמסיב ?ייוו , DINעלּפ עזעידנארג ענייז ןערהיפוצכרוד - 
 יד רעביא ןוא ,עעמרא רעסיורג ַא ןיא טניטיונענ ךיז טָאה ,רענ

 -עטיב ַא ןעגנַאגעגנָא טנעמַאלרַאּפ ןיא DIN ןעטירערק עשירעטילימ

 טלָאװ טנעמַאלרַאּפ ןופ טירטסױרַא רערעניטומ 8 .ףמַאק רער

 -ייטראּפ יד ןעיורטראפ וצ ןע'קרַאמסיב ןעגניווצ טנעקעג רשפא

 ןעפורעגסיורא ךיוא סע טלָאװ WER ןוא ,רענעלּפ ענייז רערהיפ

 זיב DEN ,ייטראּפ רעגיניזיירפ רעד וצ טקעּפסער ןע'קרַאמסיב ייב

 רַאפ טאהעג רע טָאה -- טינ רעדנואוו ןייק רָאנ ןוא --- רעהַא

 .גנוטכאראפ זיולב רהיא

 BORN : עגארפ ןייא זיולב זנוא טריסערעטניא טציא רעבָא

 לַאסַאל DEN ,לעטימ רעד םַאזקריוו ןייז טנעקענ לַאפ םענעי ןיא

 TS‚ ?םַאזקריוו טּפיוהרעביא רע זיא יצ ןוא ,טרידנעמָאקער טָאה

 -נייא בָאה ,ןעקנעד וצ ןעביוהעגנָא בָאה ךיא טייז ,טייז ןיימ ןופ

 זַא ,טקנערעג לָאמעלַא בָאה ךיא .לעטימ םעד טרעטענראפ ךַאפ

 רעשיטקַאפ רעד ןעגעו תמא םעד ןענָאז :טַאר רעכַאפנייא רעד

 ןהֶא טכער סָאד ןעכלעוו ףיוא ,געוו רעגיצנייא רעד זיא -- ענַאל

 PR טפַאשרעה יד ואוו ,םוטעמוא .טכַאמ ַא m] ןעק טכַאמ
 ,עגיטסייג וואו ןוא ,טפַארק עטנעגילעטניא ןייק ,עניטסיינ ןייק טינ
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 ןיא ,טניימ סָאד — ,טצעשענ ךָאד טרעוו טפַארק עטנענילעטניא
 AIR טננידאבנוא ךיז יז טציטש -- ,רעדנעל עטריזיליוויצ עלַא
 רעמַאזננַאל ַא וליפא ןעוו ,רעטסרעכיז רעד ןוא ‚19277 DR לעטשנָא

 ,ןעזייוואב ,ןערהעלקפיוא זיא ,טכַאמ עהיור יד ןעמוקוצייב 390
 ןוא ןע'תמא ןיא DEN ‚DET ?עמרָאּפ טנעקרענַא BIRD‚ יד ,יז זַא
 טלעדנאה סע DEN ןעגעוו .טנלָאפראפ ןוא יז טסַאהראפ םצע ןיא
 DNB עֶלַא ןיא יז ןעבָארנוצרעטנוא --- PN ךילכעזטּפױה ,ָאד ךיז
 .טכַאמ עניטסייג ַא ןייז IS טנייש יז ואוו ,ןעט

 ,פעטימ ס'לַאסַא? ןעוועג PR סָאד IS ,זיא רקיע רעד רעבָא
TS DINל?עטשנָא םעד טימ רעטנורַא — טקנוּפדנַאטש רעד ! -- 

 ןופ ,ןעדער ענייז עלַא ןופ דנורג רעלַאער-שינָאל רעד WI זיא

 -נוזאב ןעדעי ןיא DEN ,טינ טכַאמ סע .עיצַאטיגַא רעצנַאנ ןייז

 סע זַא ,לעטשנָא רעד) רערעדנַא 18 ?עטשנָא רעד זיא לַאפ ןערעד

 טסנרע ןעק עיזַאושזרוב עשטייד יד זַא ;טכַאמ טינ ,טכער טשרעה

 -ענ ַא DD ענַאל יד זַא ; עיטארקָאמעד ַא IND ןערעוו ןעטלַאהענ
 ערעדנַא DD ךיילנראפ PR טרעסעבראפ Tr טָאה סָאלק ןעסיוו
 טרעסעבראפ ןיולב Tr יז טָאה ןע'תמא רעד ןיא ןעוו ,ןעסַאלק

DRענירָאפ יד ןיא סאלק ןעבלעז ןופ ענאל רעד טימ ךיילנראפ  

 ּלָאמ סעדעי DEN ,טינ ךיוא טכאמ סע .,(.וװ .ז .א עטרעדנוהרהָאי

 עטדערעננייא ,עשלַאפ --- ,ןעמָאנ רעדנַא ןַא לעטשנָא רעד טָאה

 ןוא ,דנַאטשלהָאוװו רעטדערעגנייא ,ןעדירפ רעטדערעננייא ,טייהיירפ

 טקנוּפ-סננאנסיוא רעד :סנייא IN) DR גיטכיוו .ןעכיילנ סָאד

NEןעכיפענוצסיורא זיא ,רָאטַארָא ןוא רעפמעק סלַא ,ןע'לַאסַאל  

 .עגַאל רערעי ןיא ןעניל םעד ,לעטשנָא םעד

 .םענעננולעג ַא רהעז ראפ טקנוּפ-סגנַאנסיוא םעד טלַאה ךיא
TRרע יו ױזַא ,ןיפעג , ISנרע רעד זיא טייהיירפ עטדערעננייא - 

 ןעק ךַאז ןייק סָאד ןוא ,טייהיירפ רַאפ טפינ רעטסכילטיוט ,רעטס
 ץנַאג ַא בעילוצ ןוא ,יז יו ןערעפעלשנייא ןוא ןעכַאװשּפָא ױזַא טינ

 -רעד ןעזומ ןוא ןעליוו רימ DEN ,סטונ סָאד :דנורג ןעכַאפנייא
 ראפרעד DE ןערָאװעג טכיירגרעד ןיוש PR ,ךיז טכוד ,ןעכיירנ
 ,ןעכיירגרעד וצ סע ןעפמעק ןעפראד סָאװ ,ענינעי יד עלַא ןענייז
 ."ןעקניפָאלש , ךיז ןענעל ןוא ךיז ןופ ןעדירפוצ ץנַאג

 rd עשלַאפ יד ןענניווצ ןעלעוו ,טרהעקראפ ,רעבָא רימ ןעוו
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 ןוא ?עטשנָא םעד DR ןייש םעד ךיז ןופ ןעפרַאװאוצּפָארַא טייה

 עכלעוו ,רוטַאנ ע'תמא רהיא טלעוו רעד רַאפ ןעגנערבסיורא ןעלעוו

DR PRטנעפע ,טייהיירפ רעד וצ ךורּפשרעדיװ ןעכילדנייפ  Tr 

 ןעלעטש רימ DEN ,לעיצ םעד ןעכיירגרעד וצ טייקכילגעמ יד רעדיוו

 יד טייז רעזנוא ףיוא ןעהיצוצ :ףמַאק ןעגיטסייג ןעדעי ןיא ךיז

 סָאװ ‚78° םעד ןעלהיפ ןעשנעמ רהעמ DEN ןעגניווצ ,עגיטליגכיילנ

 .ייז טקירד

 -נעגעג DR ,לַאסַאל יו ,רעכלעוו ,רענעי רָאנ |עק סָאד רעבָא

 רַאפ טינ לָאמנייק ךיז טקערש ,ייטראּפ רעוויסערגָארּפ רעד וצ ץַאז

 ןעגעג סיורא טסיירד לָאמעלַא טערט ,רעננעג ןופ סעקנושַארטּפ יד

DINןערהיפסיוא רע ד ַא :הרירב יד טביילב ןעטצעל םעד ןוא  

 DS סעכ רהעמ ךָאנ ןעפורסיורא טעוװ סָאװ ,סעקנושַארטס ענייז

 רעד רעכלעוו טימ ,ןעזיירּפ ןופ ןיורק יד ןעסייררעטנורא ןוא ןרָאצ

 יו ,ןעבענכָאנ ר ע ד ָא ,ןרעטש ןייז טצוּפאב טָאה רענלָאפראפ

 יד ןעטלאהוצנייא DIN ןעבעגכָאנ ,ןעלעוו טינ ךיז םהיא לָאז סָאד

 (+ .ןיורק

 ןעכילדנע םוצ טרהיפ ?עטימ רעד ,ךילדנעטשראפטסבלעז

 סָאװ ,םעד ייב זיא תמא רעד ןעוו AND‚ םענעי ןיא זיולב ףמואירט

 ןענעמראפ רעזנוא PR נידנעבָאה ,רימ ןעוו לייוו ,םהיא טצונאב

 -ראמ ןעכוז ןעמהענ ןעלעוו ,עטרעדנוהרהאי יד ןופ ן'תועט יד זיולב

 ןעדנעסיוונוא ןופ עיטַאּפמיס יד ןעפורוצסיורא DIN ,טפאשרעריט

 Din ?עיפיוזַא טימ ןָאטעג סע ןעבָאה טייצ רעזנוא ןיא יװ ,ןומה

 ,ץייווש רעד DR ןעסיירּפ ןיא עכילטסייג עשיליוטַאק יד טסנוּק ןוא

 ןעכילדנע IS ףיוא ןעגנונפָאה ערעזנוא ןערעוו ,ךילריטַאנ ,סלָאמאד

 -רַאמ ענייז טָאה רקש רעדעי ,רעסערג טינ IST ַא ףיוא ףמואירט

 םיאיבנ יד ראפ זיולב זיא גלָאפרע .םיאיבנ ענייז ךיוא יו ,רעריט

 ןעמ ןעקָארשרענוא ןוא ניטומ 1 רעבָא ."זיא סָאװ ,םעד, ןופ
 יר ךות ןיא סָאד זיא -- "טינ זיא DAN ,סָאד ןענידערּפ , טינ לָאז

 .ןעבעג רָאנ ןעק DAN ,קיטילָאּפ עזָאלסגנונּפָאה עמַאס

 טפור ָארעציצ DEN ,סָאד IS ,ןהעזענ ןעביוא ןיוש ןעבָאה רימ

INןעלעטשטסעפ :טסנוק רעשירָאטַארָא רַאפ יאנת טּפיױה םעד  

 .װ .ז .א "ןעגנורעייפ יד, ,"? טציא סָאװ ןוא (+*
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 טּפיױה יִד ךיוא זיא — ןעמענ עגיטכיר יד ייז ןעבענ DR ןעטקַאפ יד

 -נופ רעד זיא סָאד .טסנוק-עדער ס'לַאסַאל ןופ קיטסירעטקַארַאכ

 na יובענ ןעשינָאל םעד ףיוא טלעטש רע ןעכלעוו ףיוא ,טנעמַאד

 רימ ןעוו ,ןעניוא יד ןיא זנוא ךיוא ךיז טפרַאו סָאד .עדער ןייז

 ?עװ ,ןעניטעטשאב וצ סע Pr באווייזדמעטאָדע.  DIN ןערידוטש

PRלעיּפשייב ןייא ןעננערב . TEקערידניא, :ערער ןייז םהענ - 

 ."ןערעייטש עט

 -ענ טָאה רע DEN ,םעד טימ זַא ,טנידלושאב DIN טָאה ןעמ

 -ניא ןענעוו "?םַארנָארּפ רעטײברַא סָאד , עיצקעל ןייז PN טנָאז

 טלהָאצענ ךילכעזטּפיױה ןערעוװ ייז IS ,וניהד ,ןערעייטש עטקרעיד

 -ראפ ןוא DEM ןעקעוואוצפיוא טכוזענ רע טָאה ,עמירָא יד ןופ

 RD .עדנעציזאב יד ןענעג ןעסַאלק ערענירדינ יד ייב ננוטכַא

 -טפאשנעסיוו ןעשביה ץנאג ַא דנַאה רערעכיז ַא DO נידנעלייט

 -קערידניא, ענייז ןופ ןעטייז 50 EN לַאסַאל טינ ,לאירעטַאמ ןעכיל

 ןעטסימָאנָאקע עסיורנ יד ןופ ןעגנוניימ יד ףיוא ?ןערעייטש עט

 -אב וצ DIN ; ענַארפ רעד ןענעוו ןערעפיצ עשיטסיטַאטס ףיוא ןוא

 -ּפיוהאב ענייז טימ ןעווענ טכערענ רע זיא רָאנ טינ TS ,ןעזייוו

 רע .טקירדעגסיוא ךיז ךאווש וצ ךָאנ טָאה רע זַא רָאנ ,ןעננוט

 ןעמ יװ ,טיירּפשראפ רהעמ טייוו DR טייקמירָא זַא ,סיוא טרהיפ

 : ךילנהעווענ סע טניימ

 ןַא ןעהיצ טַאַאטש ןעצנַאנ ן'רעביא ןענָאזרעּפ 11,400 ,ָאזלַא,
 ןיוש ,ןָאזרעּפ 44,400 ןיולב ןוא ,ראלָאד 2,000 רעביא טפנוקנייא

 רעביא טפנוקנייא ןא ןעהיצ ,טנעכערעגניירא 11,400 עטשרע יד
 !טּפַאשלעזענ רעזנוא ןופ סנַאלַאב רעד PN סָאד טָא .ראלָאד 0

 -ענ טינ לָאמנייק סע BORN רהיא ,ןעררעה עניימ ,תמא טינ

 -קַאפ יד ןעוו ,ךילנעמ רַאפ ןעטלַאהעג טינ סע טלָאװ רהיא ,טביולג
 PR סייוו ףיוא ץראווש ןעבירשראפ ןענַאטשעג טינ ןעטלָאװ ןעט

 ? זנוא רַאפ ָאד ןעניל סָאװ ,ןעבַאנסיוא סגנורעינער יד

 ערעייז טימ ,ןעשנעמ עלעסיב עניילק ךילרעכעל סָאד טָא ןוא

 IND ,ערעטַאעט עלַא טרעטש יד ןיא IN סָאד ןעליפ ,ןעילימַאפ

 ןוא ןענארָאטסער ,ןעדנעוװא ,רעלעב ,ןעגנולמאזראפ ,ןעטרעצ

 םייוו טָאנ DD קורדנייא םעד טכַאמ ןוא טלעמוט ,סרעלעקסטַאר

 ,ךיז ןעגעוו רָאנ טכארט ןוא ,ןעשנעמ עסַאמ רעסיורג ַא IND סָאװ
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DIRךיז ןענעוו רָאנ טדער  DEיד זיא יז זַא ,ןייא ךיז טעדליב  
 עַלַא DR ןעננוטייצ יד רעביא טכַאמ טימ טשרעה ןוא טלעוו עצנאנ

 טכַאמ ןוא גנוניימ עכילטנעפע יד ןעריצירבַאפ סָאװ ,ןעטוטיטסניא

 יד טָא IS ,ןעניימ תמא IS ףיוא ןוא ןעביולנ טלעוו עצנאנ יד

 .טלעוו עצנאנ יד ןענייז 49,400 רעדָא 0

 ןיילא ייז DEN ,ןעשנעמ עלעפייה ןעגיטשינ םעד רעטנוא ןוא

 ,ןעביירש ,ןעדער ןיילא ייז ,ךיז ןערעדור ןיילא ייז ,ךיז ןעלמוט

 -עטניא ערעייז זיולב ןענידייטראפ ןוא ןעסייוו עכלעוו ,ןענע'שרר

 ןענייז ייז זַא ,טדערעננייא ךיז טייוו ױזַא ןעבָאה עכלעוו ,ןעסער

 יי ז זַא ,ניטכירפיוא ץנַאנ ןעביולנ ןעמונעג ןעבָאה ייז זא ,ץְלַא

 עלעפייה םעד רעטנוא — ןערעייטש יד ןעלהָאצ סָאװ ,סָאד ןענייז

 ,עמוטש PR TI טעשטרָאק ,ןעפמערק PR ךיז טפרַאװ ןעשנעמ

 ,ןָאילימ 17 יד ,םינצבק עסַאמ עגיזעיר ַא םירוסי עכילביירשאבנוא

 עכלעוו ,ןעבעל רעזנוא טצוּפאב DEN ‚POS ןעריצודָארּפ עכלעוו

 רעכיוה רעזנוא רַאפ גנוננידאב-טּפיוה רעד טימ זנוא ןענרָאזראפ

 ןענָארט עכלעוו ,גנורעינער רעזנוא DD ץנעטסיזקע רעד רַאפ ,לַארָאמ
 רהיא ןעננערב ,ןעטכַאלש ערהיא עלַא סעציײלּפ ערעייז ףיוא סיוא

 ןענעוו לָאז רעכלעוו DI‚ םענייק ןעבָאה ןוא --- ןערעייטש יד ןיירא

 ! ןעלעטשנייא ייז ראפ ךיז לָאז רעכלעוו ,ןָאט טכארט ַא ייז

 עניימ ,סַאלק םעד טָא ןערעוו ןָאטעג טייקניטכערעג עשז לָאז
 ןענייז עכלעוו ,ענינעי יד OD סָאד טינ עשז טכַאמראפ ,ןעררעה

 ַא טימ סיורא ןעטערט עכלעוו DR TEE PR נינעוו ךיוא ױזַא

 (**! םהיא רַאפ גנונידייטרַאפ MD טרָאװ
 ,סָאד זַא ,ןעזיוואב ןפוא ַאזַא ףיוא טָאה לַאסַאל יו ,םעדכָאנ

 -נירנאב זיא ,ןערעייטש עטקערידניא ןענעוו טנָאזענ טָאה רע סָאװ

 טפוראב ,ןערעוו ןעטירטשענּפָא טינ ןענעק DEN ,ןעטקַאפ ףיוא טעד

 ןעגעוו גנוטפיוהאב ס'לַאסַאל ןעגיטעטשאב וצ DIN ךיילגראפ )*

 ןעגנונעכערסיוא סעגנַאל רעגריב עטליטאב להָאצ רעדנעמיידאבנוא רעד

 -רַא יד, ,עגנַאל .א .פ .ןעמקודָארּפ-שיילפ ןופ גנולייטראפ רעד רעביא

 -שטייד ןיא ןעבָאה DEN ,ןרעייטש עטקערידניא יד „183 ,"עגַארפ-רעטייב

 ךיז ,1877 רהָאי ן'זיב םיומ ס'לַאסַאל ךָאנ טייצ-ןעשיווצ רעד ןיא ,דנַאל

 רעד ןיא סרוק ןעטרעדנעעג םעד ךָאנ ןענייז ,ןערענעלקראפ ןיא ןעטלאהעג
 -נוא ןַא וצ זיב ןערָאװעג ןעלָאװשעגנָא קיטילָאּפ רעשימָאנָאקע רעשטייד

 .ךיוה רעכילגערטרע
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 טערט עכלעוו ,גנורעינער יד וליפא זַא ,םער ףיוא רעטייוו ךיז רע
 -נאמ רעטנוא טָאה ,םהיא ןעגעג גנונירלושאב ַא טימ סיורא טציא

 ,לַאסַאל ,רע סָאװ ,עניבלעזסָאד טעטּפיוהאב םוירעטסינימ ס'לעפייט

DINסינימ ס'לעפייטנאמ .םרָאפ רערעפרַאש לעיפ ַא ןיא ךָאנ - 

 -ַּפִא a ןעשירעבעגצעזענ ן'פיוא ךוזרַאפ ַא טכַאמענ טָאה םוירעט

 יד ףיוא טקירדעג טָאה DEN ,ןערעייטש ןופ ךָאי םעד ןעכַאוװשוצ

 יד .ןעלַאפענכרוד DR טקעיארּפ ןייז רעבָא ,ןעסַאלק עטשרעטנוא

 -טנעפע יד טצעהעג םינפוא ײלרעלַא ףיוא ןעבָאה ןעסַאלק ערעכעה

 ןעווענ רעווש טינ DS סָאד DEN ,טקעיארּפ ןענעג ננוניימ עביל

 וצ ןעלטימ עלַא דנעה ערעייז PR טַאהענ ןעבָאה סָאװ ,יד רַאפ

 זיא טקעיָארּפ רעד ןעוו DIN ,גנוניימ עכילטנעפע יד ןעריציפיסלַאפ

 BIST רע זיא ,רעמַאק עטשרע יד ןיא ןערָאװעג טכארבעגניירא

 var ןעפעיט ַא טימ גנורעיגער יד טָאה IST ,ןערָאװענ ןעפרָאוװראפ

 יד ?לייוו ,םרָאּפער רעד ןופ WARTEN ךיז זומ יז זַא ,טרהעלקרע

 .ןעמהענוצנָא יז טיירגענוצ טינ ךָאנ זיא גנוניימ עבילטנעפע

 -סיטַאטס ןופ רָאטקעריד רעד זַא ,רעטייוו טזייוואב לַאסַאל

 BEN רע DEN ,טַארעּפעד ַא ןיא ,לעגנע טַארמייהעג ,ָארויב ןעשיט

 ךילבעטשכוב טגָאזעג קירוצ םישדח ענינייא טימ טכארבענניירא

 טימ .טנלָאפראפ טציא טרעוו לַאסַאל סָאװ רַאפ עגיבלעזסָאר

 PS ,ףעירב ַא טנעיילענרָאפ רע Dan ן'לעגנע ןופ סינביולרע רעד

 Ba ןענַאטשראפנייא נידנעטשלָאפ ךיז טרהעלקרע לעגנע ןעכלעוו

 .םהיא

 -עיגער ענייר ַא זיא סָאד זַא ,ןעררעה עניימ ,רהעלקרע ךיא,

 "| ערהעל-סגנור

 ןעמ סָאװ ,טנעמוגרַא-טּפיוה רעד זַא ,סיוא רע טרהיפ רעטייוו

 ,םעד ןיא טהעטשאב ,ןערעייטש עטקערידניא IND סיורא טלעטש

 סייוו ןערעייטש עטקעריד טלהָאצ קלאפ עטסארּפ סָאד ןעוו סָאװ

 עטקערידניא גידנעלהָאצ רעבָא ,ןערעייטש טלהָאצ רע זַא ,רע

 רער ןיא תעב ,רעלדנעה םעד טלהָאצ רע זַא ,רע טניימ ,ןערעייטש

 4 ןעגנורדענ ןופרעד סָאװ זיא .ננורעיגער רעד רע טלהָאצ ןע'תמא

 ןערהעלקרע וצ טייברא עשיטילאּפ עכילצינ טסכעה א זיא סע זא

 .ןערעייטש עכלעזַא ןופ טייקכילדעש יד לעשנעמ םעניילק םעד

 -ּפיוהאב עכלעזַא ןעכַאמ רַאפ טינ טמוק ףָארטש ,ןעמ טגָאז ,רעבָא

 ,רעטײברַא וצ דייר עכלעזַא DO ךיז ןעדנעוו ראפ רָאנ ,ןעננוט
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 טינ ךיז ןענילייטאב :לַאסַאל טנערפ .ןעשנעמ עטעדליבעגנוא וצ

 ןהעג ייז ןעפרַאד ? ננובעגצעזעג רעד PN ?עטעדליבעגנוא, יד טָא

 -אב IM ןוא DEN ,גידנעסיוו טינ ,רנילב ןעטסַאק-םיטש םוצ

 (+* ? ןעמיטש ערעייז Din ןעסילש

 וצ ףוס 933 MD ןע'לַאסַאל ןערהיפ םימעט עטכארבענ עֶלַא

 BIRD ןעמ סָאװ ,אפוג סעצָארּפ רעד טינ זיא וצ :ענַארפ רעד

 רע ? עיצוטיטסנָאק רעד ןופ גנוצעלרַאפ ענעּפָא IS םהיא ןענענ

 -ערָאעט ַא ןעבעג טלָאװעג טָאה רע :;סנייא (IN טלָאװעג טָאה

 עיצַאטינַא רעכילדעירפ ןוא ןעכילצעזעג ַא IND גנודנירנאב עשיט

 ןעו ar : טכערלהאוו ןעטקעריד םעניימעגְלַא ןופ ןעטסנוג וצ

 ןעמ יו -- "טכער עסיוועג ַא ןעכערּפשטנא NND טכילפ רעדע,

 -ַאלק עטשרעטנוא יד ןעלָאז םורַאװ וט -- רדסכ סע טלָאהרעדיוװ

 ןעלהָאצ ןעוו ,טכערלהַאוו ןופ קלח-טירד ַא זיולב ןעציזאב ןעס -

 לעיפױזַא לָאמ 20 ןוא 10 ,6 ,8 גנורעינער רעד ייז ןעלהָאצ

 ? ןעסַאלק עכילגעמראפ יד יװ ,ןערעייטש

 ַא ןיא קנארעגידנורג ןעשיטילָאּפ ןייז רעביא רע טינ ָאד ןוא

SBןעפַארגַארַאּפ עדנענָאז-לעיּפ  : 

 -טסבלעז ענייר רעדָא ! ןעררעה עניימ ,עדייב יד ןוֿפ סנייא,

 -מַאה ךיז ןעק ןעמ !טכערלהַאװ עניײמעגלַא רעדָא ,טּפַאשרעה

 ,ייז ןעשיווצ טנעיל סָאװ ,סָאד רעבָא ,רעסעב זיא סָאװ ,ןערעּפ

 -נוא ,גיטפנינראפנוא ,ךילנעמנוא ןעדנעטשמוא עֶלַא רעטנוא זיא
 ,שינָאל

 BES עיציזָאּפ ןייז ךרוד זיא רעכלעוו ,רעשרעהטסבלעז רעד

 ךיוה טהעטש רעכלעוו DR ןעכורּפשרעדיװ-ןעּפַאלקש יד ןופ ןעסירעג

 -ע ג ךָאנ טלָאװ ,ןעסערעטניא ערהיא ןוא טפאשלעזענ רעד רעניא

 סערעטניא DIS ,סערעטניא םעניימעגלַא DIS ןעבענּפָא ךיז טנ ע ק

 סָאד ?עיפיוו DR יו .טעטירָאיַאמ רעסיורג רעייהעגנוא רעד ןופ

 ,ןיזפרַאש ןייז ןופ : לַאפוצ DD BEN טגנעה סָאד ,ןעגנילעג םהיא טעוװ

 טלָאװ ,סנעטסגנינעוו .רעטקַארַאכ ןייז DD ,ןעטייקניהעפ ענייז ןופ

 -רעד גידנעטש םהיא BORN עיציזָאּפ ןייז DIN IND טנעקעג סע רע

 :ןַאמעל אלרָא ייב עזייואב העז (+

Mit Forsvar in den Falsterske Sag, 19 Jan., 18423 

eftrladte scriften, III. 444. 
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 ןעטלַא ןופ גנוזָאל רעד ,ךילקריוו ןוא .ןָאט סע זומ רע זַא ,טנָאמ

 st] ןייק :ןעוועג ןיא ןעטייצ עטסעב ענייז ןיא םזיטולָאסבַא
 .קלָאפ ן'רַאפ ץלַא ,קלָאפ ן'כרור

 IND" ןופ טייצ יד ןעמוקעג DR סע .קעװַא זיא טייצ יד

 ףייר גונעג ךיז טלַאה טפאשלעזעג יד ןעוו .ה .ד ,םזילַאנָאיצוטיטס
 ןופ גנונירייטראפ יד דנעה ענענייא ערהיא PR ןעמהענוצרעביא

 IN עשינָאל א זיא IN טנעמָאמ םעד ןופ .ןעסערעטניא ערהיא
 -גיטכערעגנוא עדנעיירש ַא ,ךורּפשרעדיװ רענעּפָא ןַא ,טייקכילנעמ

 -ִא נימ רעד ןופ דנעה יד ןיא סולשאב םעד ןעבענוצרעביא טייק

 יד DE .ןעסַאלק עכילנעמראפ יד DB דנעה יד DR ,טעטיר

 . -עטניא עכילטפאשלעזעג יד רעביא טינ ןעהעטש עכלעוו ,ןעסַאלק

 םעד רעטנוא טלעטשעגקעװַא רעכינ ןענייז עכלעוו רָאנ ,ןעסער

 טינ טינ ןענעק ,ןעסערעטניא עגיזָאד יד ןופ רעייפ-ץיירק עמַאס

 ןוא ,הבוט רענעגייא רעייז רַאפ טכער-סולשאב רעייז ןעכיורבעגנ

 רעסיורגנ רעייהעגנוא רעד ןופ ןעסערעטניא יד םורַאד ןערעכּפָא ייז

 ןעכילנעזרעּפ רעייז רַאפ ,ןעסַאלק ערעגירדיג יד ןופ ,טעטירָאיַאמ
 " סערעטניא

 ס'לַאסַאל טימ ןענעקאב ךיז טייהנעגעלענ רעד ייב ריִמָאל

 -ירפ ענייז ףיוא לאפנָא ןעדעי טימ ךיז טצונאב רע : עינעטַארטס

 סטרעוורָאפ טירש ַא IND וצ קוד ַא DIN ,ןעגנוטּפיױהאב עגירעה

 .ןעעשנַארט ענענייא ענייז

 "כיר יד ןעזייוואב וצ םעד ןענעוו טלעדנַאהעג ךיז טָאה סע

 ןערעוו ןערעייטש עטקערידניא יד זַא ,גנוטּפיוהאב רעד ןופ טייקניט
 3 רע טזייואב .טייל עמירָא יד ןופ טלהָאצעג ךילכעזטּפױה

 ןעטסימָאנָאקע עשיאייטרַאּפנוא TS ,ןעטַאטיצ הייר ַא טימ טשרע
 ,רע טזייוואב ךָאנרעד ;טקנוּפדנאטש םעד ייב עלַא ךיז ןעטלַאה

 ; ןעקורדסיוא עכייוו וצ טכיורבעג ךָאנ טָאה רע זַא ,טרהעקראפ זַא
 ןיילא טָאה ,םהיא טנידלושאב סָאװ ,גנורעינער יד זַא ,רעטייוו

 IB ךיוא טָאה יז זַא ,טצעלוצ ןוא ,רע סָאװ עבלעז סָאד טגָאזענ

 -כרוד םעד ןיא רעבָא זיא יז ,הרצ רעד DR ןעפלעה וצ רע יוװ טריב
 ,לייטרוארָאפ בעילוצ ןעלַאפעג

 ,ןעזייוואב וצ םעד ןענעוו סרעדנוזאב טלעדנַאהעג ךיז טָאה סע
 רעד SB ןעקנַאדעג עכלעזא ןענָאװצסױרַא טביולרע זיא סע זַא

 ףיוא ,לייטרוארָאפ רעד זַא ,רע טזייוואב .,עסַאמ רעדנעדיילטיוג



 58 לַאסַאל דנַאנידרעּפ

 BB רעד זיא ,ןעפױטשעגנָא Pr טָאה גנורעינער יד ןעכלעוו

 ,םעד ןעגעג גידנעפּפמעק ,לַאסַאל ,רע TS ןוא ןומה ןופ ל?ייטרוא

 ַא W209 טנעירראפ ןוא גנוריגער רעד ןופ דנעה יד DR טײברַא

 -ַאל ןוא .סינגנעפעג טָאטשנָא טומ ןעכילרענריב ראפ גנוניולאב

 -ערג זַא ,הנעט יד טלעטשעגסיורא טָאה ןעמ ןעכלעוו ןענעג ,לַאס

 תוס לכ MD טרהיפ ,טכער ערעסערג ךיז ךָאנ ןעהיצ ןעטכילפ ערעס

 NEN םעניימענלא DIS ןעגנערב ףרַאד עעדיא יד רָארג זא ,סיוא

 : טפמעק רע ןעכלעוו רַאפ ,טכער

 -סננוגידייטרַאפ עלַא ס'לַאסַאל סיוא טנעכייצ סָאװ ,סָאד

 Tr ןעהערד סָאװ עזייוואב ןופ ןעלמַאזנָא סָאד --- זיא ,ןערער

 RD םהיא ןופ DIN רעכלעוו ,טקנוּפ-טיירטש ןייא םורא עלַא

 ; ןָאט רעדנעגָאלקנָא רעד ;עיגרענע רעטסערג רעד טימ טגידייט

 "נָא וצ גנוגידייטראפ ןופ WIN לענש טהעג DEN ,קיטקַאט יד

ISDN ‚OSBידלושאב ןופ זילַאנַא רעכילדנירג ,רעכילרהיפסיוא - 

 -וצ זיא רע טכעלש m ,ןערהעלקרע וצ טקעווצאב DEN ,טקַא גנונ

 REITS ,ןערָארוקָארּפ יד ןופ קיטירק ןייז ןיא .טלעטשעננעמַאז

 טלעדנאהאב סעיצנַאטסניא עגירעהירפ יד ןופ רעטכיר ןוא ןעטַאק

 טימ טגָאלש רע ;ןעטשינרָאג עגיטסייג עגידנעטשלָאפ m ייז רע

 רעד ןעמעוו רַאפ ,רעדנעציזרָאפ רעד ןוא ,ןערעדנַא םעד םענייא

 יר DEN ,עלָאר עבלעז יד ייברעד טלעיּפש IND‚ טמוק סעצָארּפ

PR marיד ."טשינרָאנ בעילוצ לעמוט לעיפ , ס'רעיּפסקעש  

 ץעזעג ןופ גנוטערטרעביא ןַא רַאפ רע טכַאמ ןיילא גנונידלושאב

 ,WAR :רעטכיר רעד ןעוועג טלָאװ רע יװ ,סיוא טיירש רע ןוא

TON?גנונירלושאב יד, :רעדָא ?!דצ רעדנַא םעד ןערעהסיוא , 

 -ראטש לעיפ ןעדנירגאב יז לעװ ךיא ; זָאלניז זיא ,טעדנירגאב ױזַא

 WIR טהעג רע רערָא ,"ןָאטעג סָאד טָאה רָארוקָארּפ רעד יו ,רעק

 .רָארוקָארּפ ן'פיוא ןעלַאפנָא עכילנעזרעּפ יד
IR ןַא רע טגנערב "ענערָאװשעג יד IND עדער,, ןייז PN 

 רע סָאװ ,ףעירב ןעלענ  DETרענידלושאב ןעטשרע ןייז וצ טקישעג

  DIR DINןעטסכילגנירד םעד ףיוא םהיא ןופ טננאלראפ רע ןעכלעוו

 םורָאװ ,עגאלקנא יד םהיא {עגעג ןערהיפ ןעמוק ןיילא לָאז רע ,ןפוא

 םהיא ןופ ןערעדָאפ ליװ ,לַאסַאל ,רע  PT,ןובשחו  DRגידנעדנעוו

 ,ןעררעה עניימ ,טהעז רהיא , 218 לַאסַאל טינ ,רעטכיר יד ּוצ ךיז

  PR,להיפעגנערהע ןייז ןעביירטוצרעטנוא ץימש טימ טריבורּפ בָאה
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mon רימ ןעבענּפָא ןוא ןעמוק וצ טנייה םהיא ןענניווצ וצ DIN 

 ".ןעגנולדנַאה ענייז רַאפ

 טביולרע "רעטייברא יד DR טּפַאשנעסיװ יד , : ערער ןייז ןיא

 ןהוז םעד ,רָארוקָארּפ םעד טפראוו רע :ףמואירט  ַאזַא ךיז רע

 עטסגירעייפ יד ןיירא םינּפ ןיא ,ננילעש ףָאזָאליפ ןעטמהיראב ןופ

 ןעדייב ייז טגניווצ רע ןוא ,רעטָאפ ןייז DD ןעזַארּפ עלָאר-עבעיל

 -ראפ םעד ןעבָאה רערעהוצ יד ןוא ,עטַאבעד ַא ןערהיפראפ וצ

 -יווצ ?עוד-רעטרעוו ןעשימָאק טסכעה  ַא ןעניואוואוצייב ןעגינעג
 ץיגרע ,טרָאװ ןייא טימ ,"ןהוז-גנילעש , ןוא ?רעטָאפ-גנילעש , ןעש

 רעד ףיוא יו ,טנעמעלע ןייז ןיא NIS לַאסַאל ךיז טלהיפ טינ

 ןעטסקראטש םא טגער DEN ,המיב יד ןיא סָאד .קנַאבדענַאלקנַא

 ןעלופ רעייז PR סיורא TR ןעזייוו ָאד : ןיזפרַאש DE ץיוו ןייז
 ןיא ןענייז ןעטייקגיהעפ יד לייוו .ןעטייקגיהעפ ענייז עלַא ץנַאלג

 ןופ טנעמָאמ PR טשרע ןוא ,ןעטייקגיהעפ-המחלמ ןעוועג םצע

 .טכַאמ עלופ רעייז ייז ןעזייוואב ,"ןעּפַאװ ןעלופ , ןיא ,ףמאק

 ,ןעגָאז וצ ױזַא ,לַאסַאל זיא TI ייווצ יד ןופ ףיולראפ ןיא

 ןופ טריקַאטַא .קנאב-עגַאלקנָא רעד ףיוא ןעסעזעג טייצ עצנאג יד

 "ייצ רעדנעזיוט ןופ תולוק רעדנעזיוט טימ ןעירשראפ ,ןעטייז עלַא

 םענעבירשעג WIN ןעטגָאזעג ןערעי ןופ לַאסַאל טדימש ,ןעננוט

 ענעדנובעג ,עכילרהיפסיוא SIR וליפא .ןעפַאװ ַא םענייז טרָאװ

 קרעוו סיורג SIE ןיא DI רע DEN ,ןעעדיא ענייז DD גנוטייבראעב

 דנאטשוצ ַא ןיא ןעבירשעג I DR ,"טייברַא ןוא לַאטיּפַאק, יוװ

 ןוא טייקדליוו ַאזַא טימ טביירש רע .תעגושמ-ףמאק ןע'תמא ןופ

 - ,ןעטייקגיסעמלעטימ יד ןוא ןעשטילעד-עצלוש ןענעג טײקטכַאקוצ

 -פיג ַא וצ ךילנהע רהעמ זיא ךוב סָאד זַא ,טערטראפ רע עכלעוו

 na ןערב רעכילטּפאשנעדייל רעד רעבָא .טעלפמַאּפ-לעדיז ןעניט

 טסכעה ןיא לַאסַאל רעכלעוו ןופ ,הלעמ ַא טָאה קימעלָאּפ ןייז

 ןייוולייט טסייב עכלעוו DIR ןעו:עג טסואוואב ןיילא ךילניישרהאוו

 טייקטלעבוהעגנוא יד IND ןעדנעיירש ,םענהעש טינ םעד סיוא

DINזיא הלעמ יד ןוא ,טײקבָארג : DETןערעוו ןעזעלעג טעוו ךוב , 

 עכלעוו ,רעדנעזיוט HN רעטרעדנוה ןֹופ ,סע טגָאז ןיילא לַאסַאל יו

 -לעיפ ַא ייבראפ ןעגנַאגענייבראפ גיטליגכיילג ןוא טלאק ןעטלָאװ

 ננולקיווטנע עשיטַאמעטסיס 8 ןעבעג לָאז סָאװ DM‚ ןעגידנעב
DDןעעדיא ענייז . 
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 .עיצולאווער רעיילוי רעד ןופ ןעגנַאלקּפָא

 ןעמאטש ןענַאװ ןופ 4? ןעעדיא SD" ןעוועג סָאד ןענייז סָאװ

 ַא ראפ DEN ןוא ? לַאװק רענעטלַאהאב רעייז טגיל .ואוז DR ייז

 ? ןע'לַאסַאל ייב טנאמעגברוד ייז ןעבָאה גנולדנאווראפ

 -ער ןופ סעיצידארט יד ןעוועג ןענייז סָאד --- ןעעדיא ענייז

 -עגסיוא ןענייז ייז יוװ ,1848 Ins? DD דנַאלשטייד ןערענָאיצולָאװ

 ,"ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ טסעפינַאמ , ןיא ןערָאװעג טקירד

 טּפיוהרעביא ןוא ,1848 רַאורבעפ ןיא ןָאדנָאל ןיא טכילטנעפעראפ

DRסקרַאמ ןופ ןעטפירש עשיטסילַאיצָאס יד  NNסלעגנע . NR 

 -ער רעלאיצַאס ַא וצ ךוזראפ רעד DR לַאוװק רעשירָאטסיה רעייז

 -רָאפער DD טייצ רעד PR ןערָאװעג טכַאמעג זיא DEN ,עיצולָאװ

SIND 

PN -ןעגַאהלעיּפש טָאה "רעילנ ןוא הייר ןיא, ןַאמָאר ןייז  

 רלעה ןייז ןופ עיצַאטינַא רעד רַאפ דנורגרעטניה סלַא ןעבעגענ

 דנוב , רעד) געירק םירעוּפ ןופ טייצ רעד ןופ סעיצידַארט יד ָאעל

 םענעי ןעגנעוו ןעננולהעצרע ןעשיווצ סיוא טסקַאװ ָאעל .("הוש

 ,טבַארטַאב גיטכיר רעסַאפרַאפ ןופ זיא סָאד .ףמַאק ןעשירָאטּפיה

 םורא דנאלשטייד ןיא רָאנ m םורָאװ .טלהיפעגכרוד רַאברעדנואוו

 -ָארּפ-םרָאפער עשיטסילאיצָאס יד ןעמוקעגסיוא ןענייז 1846 רהָאי

 ןעגעוו ןעגנורעניארע יד ןערָאוענ גירעבעל ךיילג ןענייז ,ןעטקעי

 -סיורא טָאה עיצַאמרָאפער יד סָאװ ,תומחלמ-ןעסאלק עגיטולב ענעי

 -רעהאב וצ טכוזעג טסיזמוא םעדכָאנ טָאה יז עכלעוו DIN ןעפורעג

 -רעניא םענעי ףיוא קילב ַא ןעפיאוו וצ גיטיונ םוראד זיא סע .ןעש

 1886--1848 ןופ ןערענָאיצולָאװער עשטייד יד יו ,ףמאק ןעכיל

 "יווצ תוכייש יד ןעניפעגוצסייא ידכ ,ןענאטשראפ םהיא ןעכָאה

 SD רהיא ןוא גנונעוואב-רעטייברא רעשטייד רעגיטנייה רעד ןעש

 יד ;גנוגעואב-םירעױּפ רעד ,הבורק רעטייוו רהיא ,ןירעגנעג

 ןעשירָאטסיה רהיא ןוא גנוניישרע רענרעדָאמ רעד ןעשיווצ תוכייש

 ,דנורגרעטניה

 טלעטשעגרָאפ ךיז יוזא טָאה 1848 ןופ ייטראּפ עלַאקידאר יד

 -סיזקע ןעבָאה עדָאירעּפ רענעי ןיא :;טייצ סנָאיצאמרָאּפער יד
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 רעשילױטַאקדויטַאװרעסנָאק רעד :ןערעגַאל עסיורנ יירד טריט

 -ער יד ןוא םרָאפער עשינַארעטול עגיסעמ-ךילרענריב יד ; רעגַאל

 ערהיא DEN ,(םינצבק ןוא םירעױוּפ ןופ) ײטרַאּפ ערענָאיצולָאװ

 -ָאט ןופ ןערָאװענ טקירדעגסיוא ןעטסּפראש DS ןענייז ןעגנורעדָאפ

 ןופ רעטקאראכ םעד טיול ייס ,רעדנימ ןוא רעטול .,רעדנימ סַאמ

 ,ןעלדנאה רעייז ןופ רעטקאראכ םעד טיול ייס ןוא ןערהעל ערעייז
 ןעוו .ייטראּפ ןייז רעדעי טריטנעזערּפער גידנעטשלָאפ ןעבָאה

 -ַאק רעד ןעגעג ןעטָארטענסיױרא ‚1512 ןיא ,טשרעוצ זיא רעטול

 טסעפ ןייק טאהעג טינ ךָאנ עיציזָאּפָא ןייז טָאה ,ךריק רעשיליוט

 -סיורא טינ עיציזָאּפָא ןייז זיא DIT ןייא DD ,םרָאפ עטמיטשאב

 רעכילרעגריב רערעטלע רעד ןופ ןעמרָאפ יד ןופ ןעגנאגעג

 ."סיוא טינ ךיוא יז טָאה רעבָא טייז רעדנַא רעד DD ,תוסרוקיּפא

 -ראפ יד ןיא גנולקיווטנע רערעפייוו DD טייקכילגעמ יד ןעסָאלשעג

 .ןָאט טנעקעג טינ ךיוא סע Dan יז ןוא ,ןעננוטכיר עטסנעדעיש

 -ָאיציזָאּפָא עלַא IS ,ןעוועג גיטיונ זיא טנעמָאמ ןעטשרע ן'ראפ
 יד ןעננערבוצסיורא DIN ,טגינייאראפ ןהענ ןעלָאז ןעטפערק עלענ

 -וצנוא עסַאמ עצנאג יד ;עיגרענע ערענָאיצולַאװער עטסקראטש

 ןעטָארטראפ טזומעג טָאה ןעביולג ןעטלַא םעד טימ ענעדעירפ
 טקנוּפ .עיסקָאדָאטרָא רעשיליוטאק רעד וצ עיציזָאּפָא רעד ןיא ןייז

 -ָאװער ןעווענ 1847 ןיא ךָאנ אושזרוב עלַארעביל יד ןענייז ױזַא

 -עוו טמיורטעג ןוא ןעטסילַאיצָאס ןעפורעג ךיז ןעבָאה ,רענָאיצול

 -וּל .עסַאמ-רעטייברא ןוא םירעיוּפ רעד DD גנואיירפאב רעד ןעג

 -סיורא עטשרע ענייז ייב טָאה (MDR עשרעוּפ עגיטפערק ס'רעט

 ; םרוטש (ISIN רהיא טימ ןעסירעגסיורא ךיז ןעגנוטערט

 לָאז ןרָאד רענ'עגושמ (םיחלג עשימיור יד ןופ) רעייז ןעוו,

 ןוא הצע ערעסעב ןייק ,גנונייט ןיימ ךָאנ ,זיא ,טכורפ ןעגנערב

 יד ןוא ענינעק יד IS יװ ,ָאטינ רָאג ,ןעװעמַאה וצ ייז יו ,האופר

 םעד וצ MID ַא ןעכַאמ טלַאװעג Din ןעמהענ ךיז ןעלָאז ןעטסריפ

 -ָארטשאב רימ ןעוו .ןעפַאװ טימ רָאנ ,רעטרעוו טימ טינ ,לעיּפש

 םיסרוקיּפא ןוא קירטש טימ רעדרעמ ןוא ,טרעווש ן'טימ םיבנג ןעפ

 טימ IND םהענ ַא רעסעב טינ ךיז רימ ןעלָאז םורַאװ ,רעייפ טימ

 יד וצ ,תורקפה ןופ רערהעל עכילדעש יד טָא וצ ןעפַאװ יײלרעלַא

 הנחמ רעצנאנ רעד טָא ,ןעּפָאשיב ,ןעלַאנידרַאק ,רעטסּפַאּפ עֶלַא

MDטולב רעייז ןיא דנעה ערעזנוא ןעשַאװּפָא ןוא םודס ןעשימיור  } 
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 IS טָאה ןערב רערענָאיצולָאװער רעטשרע רעד טָא רעבָא

 ךיז טָאה DONE עשטייר עצנאנ סָאד IN .גנַאל טינ ןעטלַאהעג

 -|? ןיא ןעבָאה ןומח רעד ןוא םירעיוּפ יד ןעוו ,ןערהיר ןעמונעג

 ןופ ןעגידערּפ ןייז ןיא ןוא ןעטסּפַאּפ יד ןענעג ןעפורפיוא ס'רעט

 םענײמעגלַא IS וצ ?לאנניס ַא טרעהרעד טייהיירפ רעכילטסירק
 רעבָאה-טכַאמ יד תעב ,רעקירדרעטנוא ערעייז ןעגעג דנאטשפיוא

DINטכַאמ יד ןעכערבוצ וצ םעד ןיא ןעגנַאגעג רָאנ  DDםיחלג יד  

 -ןעכריק יד ןופ עיצַאקסיפנָאק רעד ךרוד ךיז ןערעכייראב וצ ןוא

 ןייא ןעשיווצ ןעכיילקסיוא טּכיאדעג ָאד טָאה רעטול DIN תורצוא

 Tr טָאה רעכלעוו ,רע DET סלָאמַאד ,הֶא ,ןערעדנַא םעד ןוא דצ

 רעד ,רע ; טסריפרוק ןעשיסקַאז ןופ ץוש םעד רעטנוא טעילוטעג

 טימ טלעגנירעגמורא ךיז טָאה רעכלעוו ,רערהעל רענעהעזעגנָא

 טָאה רע -- טלעפייווצעג DI טונימ ַא רע טָאה סלָאמאד ,םיפנוח

 -עוואב רעד ןופ ןעטנעמעלע-סקלָאפ יד ןופ טלעסיירטעגּפָא ךיז

 -לעדַא ,אושזרוב ןופ עטיווס רעד וצ ןענַאטשעגוצ PN ןוא גנונ

 ַא וצ ןעפורפיוא ענייז ןעבָאה טמוטשראפ .ןעטסריפ ןוא טייל

 ןעגידערּפ ןעמונעג טָאה רע ןוא ,םיור ןעגעג המחלמ גנוגיליטראפ

 יז ןעוו ,1848 ןופ גנולמַאזראפ עלאנָאיצאנ עשטייד יד יוװ טקנוּפ)

 -העקרעביא-הכולמ ַא טימ םינּפ לא םינּפ ןערָאװעג טלעטשעג זיא

 .דנַאטשרעדיװ ןעוויסַאּפ ןוא גנולקיווטנע עכילדעירפ — (שינער

 ןעגניקיז וצ ןוא םהיא וצ ןעמוק וצ גנודַאלנייא ס'ןעטוה ףיוא

 רעד ןופ רעטנעצ רעד ןעוועג סלָאמאד זיא סָאװ ,גרובנעבע ןוא

 טָאה ,ןעטסריפ ןוא םיחלג יד ןעגעג עגילעדַא יד ןופ גנורעוושראפ

 END סָאד זַא ,טלָאװענ טינ טלָאװ ךיא, : טרעפטנעעג רעטוּל

 .גנוסיגראפטולב ןוא טלַאװעג טימ ןערעוו טנידייטראפ לָאז םוילעג

 ךיז טלַאה ךריק יד ,טרָאװ POINT ןערָאװעג טגעיזאב זיא טלעוו יד

 ןוא ,ןערעוו טכירעגפיוא ךיוא יז טעוװ טרָאװ ן'כרוד ,טרָאװ ן'כרוד

 ,טלַאװעג ןהֶא DIT ןעמוקַאב טָאה סוטסירקייטנַא רעד יוװ טקנוּפ

BINרעטרעוו עגיזָאד יד ףיוא ?.טל?ַאװעג ןהֶא ןעלַאפ ךיוא רע  

 -טנע ןעטוה IND "ןעגניקיז IND ץנַארפ , ןייז ןיא לַאסַאל טזָאל

 ,טרעווש ן'פיוא גנַאזעג-ביול ןעצנַאנ ַא טימ ןערעּפ

 -העקרעביא IS ןעמוקעגרָאּפ ןעבעל ס'רעטול ןיא זיא IST טייז

 -עוו שינעגניד ַא ןוא לעדנַאה ַא ןעביוהעגנָא ךיז טָאה סע .שינער

 עבלעוו — םירקיע-סנעביולג ןוא ןעטוטיטסניא עכילכריק יד ןענ



B8סעדנַארב גרָאעג  

 -?עקע ןַא ;ןעביילב ןעלָאז עכלעוו ןוא ןערעוו טרימרָאפער ןע;ָאז

 ןוא ןענירטניא ,תוחנה טימ -- עיטַאמָאלּפיד DR לעיּפש רעטפַאה

 ןעמוקעגסיורא זיא סע עכלעוו DD טַאטלוזער PR ,ןעסימָארּפמָאק

 -אר עטשיוטנע יד רַאפ ."סינטנעקַאבנעביולג, רעגרובסניוא סָאד

 -ָארּפ ַא יװ ןעוועג טַאטלוזער רעד זיא 1848 ?Ins ןופ ןעלַאקיד

 ײרעכַאמ-רעכַאש ןוא ןעסימָארּפמָאק יד ףיוא גנוזייוונָא עשיטעפ ,

 BS" ךיז טָאה DEN ,גנולמאזראפ רעלאנָאיצאנ רעשטייד רעד ןופ

 -אכ ןעכילרענריבניילק םעד ןיא .ןעגיוא ערעייז IND טלעניּפשעג

 Is ןהעזעג vr ןעבָאה עיצאמרָאפער רעלעיציפָא רעד ןופ רעטקאר

 גיטכיזרָאפ יײטרַאּפ עזַאושזרוב יד ןופ ןעכוזראפ יד וצ טייקכילנהע

 18 רעטְלַא רעד ןופ גנוטכינראפ רעלַאקידאר ןעשיווצ ןערעדור וצ

 .גנורירוואטסער רהיא ןוא גנונ

 "רוב רעד ןופ גנורעדנע-טנָארּפ -ערענָאיצקַאער רעד רַאפ ךיוא

 רעד ןופ עטכישענ רעד ןיא גנוטיידנָא IS ָאד ןיוש זיא עיזַאושז

 -סיוא טשרעוצ זיא דנאטשפיוא-םירעיוּפ רעד ןעוו .עיצַאמרָאפער

 NN ןעטסריפ יד ואוו ,ןעדנענענ יד ןיא ךילכעזטּפיױה ןעכָארבעג

 ךָאנ רעטול טָאה ,שילױוטַאק ןעוועג בור סָאד ךָאנ ןענייז לעדַא רעד

 -עג טָאה רע .רעלטימראפ N ןופ עלָאר יד ןעלעיּפש טוואורּפעג

 ןענייז ייז :ןעננורעיגער יד ףיֹוא עקַאטַא ענעדעישטנע IS טכַאמ

 -ענ קלָאפ סָאד ןעבָאה ייז ןעכלעוו וצ ,דנאטשפיוא ן'ראפ גידלוש

 טכארבענפיוא ןעבָאה ייז ; ןעגנוקירדרעטנוא ערעייז ךרוד טכארב

 DIR ןַא רעבָא .טָאנ ךיוא רָאנ ,םירעוּפ יד רָאנ טינ ךיז ןעגעג

 ,םוילעגנַאוועי ןוא טָאג ןענעג הדיכע ןַא ךיוא קפס ןהָא זיא דנַאטש

 ןעמוקוצכרוד ןוא ןעבעגוצכָאנ םידדצ עדייב םורַאד DEI רע ןוא

 .ןעטוג טימ

 ןעכוזראפ יד ףיוא גידנעקוק טינ ,דנאטשפיוא רעד רעבָא ןעוו

 -ראפ ?ענש ןעמונענ ךיז טָאה ,ננונידנעטשראפ 8 וצ ןעגנערב וצ

 יד ןיא ךיוא עשיליוטאק יד ןופ גידנעּפַאכרעבירַא ךיז ,ןעטיירּפש

 Tr רעטניה ןעזָאלעג טייוו Dan ןוא ,ןעדנעגעג עשיטנַאטסעטָארּפ

 ןופ הנחמ ענעסָאלשטנע עמַאס יד ןעוו ; םרָאפער עזַאושזרוב יד

 -נימ ןופ טפַאשרערהיפ רעד WENN םירעיוּפ עטעוועטנובוצ יד

 רעטנעהָאנ PR ריטַאװק-טּפיוה רהיא ןענָאלשענפיוא טָאה ,ןרעצ

 טרעדָאפעג ךיז טָאה סע DR ,ןעגניריט PR ן'רעטול טימ תונכש

IN)ןעדנוצעגנָא לָאז דנַאלשטייד ץנַאג ןעטכַאלש ענעגנולעג רָאּפ ַא  
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 ",ףעגרע לָאמ דנעז -יוט ןעלדנַאה ייז ןעלעוו טינַא ,ייז ןעשיווצ ןָאט עילוה ַא לעסיבַא ןעסקיב יד ןעלָאז, .רערעדנַא רעד ןופ גיהור ןעסינעג ןענעק וצ DIN ,ןעבעגקעװַא הוק ןייא ןעפראד ןעלעוו ייז זַא ,ןעטשרעביוא םער ןעקנאד ןיילא םירעוּפ יד ןעלעוו ךָאנרעד .ייז ףיוא טינ תונמחר ןייק טָאה ןיילא טָאג ,תונמחר רעשלַאפ ַא זיא סע ,ןעב -ָאה טינ תונמחר ןייק ייז ףיוא ךָאט ןעמ זַא ,טרעכיזראפ רעטייוו טָאה רע ?.ןעבראטש טינ לָאמנייק וטסנעק טוט ןערעגילייה ַא טימ לייוו por‚ וטסלָאז טשנעבעג ,ייברעד ןעבראטש ןיילא וטסעוו .תוחכ ענייז ךָאנ רעדעי ,טגרעוו DIN טכעטש ,טקאה ; טרָאד טעט -ער ןוא ָאד סיוא טזייל ,ןעררעה עבעיל עניימ ,םורַאד , .ןעירשעג רעטול טָאה — "רניה ענ'עגושמ טעטיוט ןעמ m ,ןעק סע UM ,םייהעג ןוא ןעּפָא ,ןעכעטש ןוא ןעגרעוו ,ןעדנישוצ ןוא ןעסיימש -וצ ייז לָאז ןעמ , ."סעדנַאב עשרעױּפ עשירעדרעמ ןוא עשירעב -יור יד, ןעגעג ןעדנובראפ ךיז ןעבָאה עלַא — טסּפַאּפ ןוא רעטול ,םיחלג ןוא לעדַא ,רעגריב ןוא ןעטסריפ — האנש YES יד ןערָאװעג ןעסעגראפ זיא עיצולָאװעד ַא םימ םינּפ לא םינּפ .ןעוועג טינ רייר ןייק גנוגידנעטשראפ ןעגעוו ןיוש זיא סלָאמַאד -- ןערעוו
 ,טבאמ רעד ףיוא ס'היוללה ןענעיילסיורא רהיא ןופ ןעמונעג טָאה רע ; יז ןענעג טדנעוועג לעביב יד רעטול טָאה טציא .טצונאב ןעפַאװ םעד טימ ךיז ןעבָאה םירעיוּפ יד .טרעדנוהרהַאי ןעטשרע ןופ םוטנעטסירק ןעגיד'תוינע ןופ דליב ַא ןעלָאמעגּפױא לעביב רעד טימ רע טָאה עכָאּפע רעלַאדָאעפ רעד ןופ םוטנעטסירק ןעגיד -הואג םעד ןעגעקטנא .?עביב רעד ןופ גנוצעזרעביא רעד ךרוד ןעפ N ןעניטכעמ ַא גנוגעוואב-סקלָאפ רעד ןעבעגעג טָאה רעטול .טסקעט ַא ס'רעטול ףיוא שוריּפ ַא ןעבעגעג יו ןעבָאה ,ןערָאװ -עג ןעסָאשוצ זייוודנעזיוט ןענייז רעטייברא ןעוו ,זירַאּפ ןיא געט -ינוי יד ? שיטסילַאיצַאס Ns ראפ ,דנעבעילנעשנעמ IS IND טלעטשראפ סלָאמאד זיב ךיז טָאה עכלעוו ,עיזַאושזרוב עגיבלעזיד --- געיז ןופ ןעטכורפ יד ןופ קלח ַא ןערעדָאפ ןעמונעג IN DEN טאירַאטעלָארּפ רעד ןעוו ,עיצולָאװער-ץרעמ רעד ךָאנ ךיירקנארפ ןוא דנאלשטייד ןופ עיזַאושזרוב יד ןעדער ןעמונעג טָאה סע רעכ -לעוװ טימ ,ךארּפש רעד ןוא ךארּפש ס'רעטול ןעשיווצ דעישרעט -נוא רעסיורג א -- ,טגערפעג ךיז ןעמ טָאה -- .ןעד זיא --
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 SB" ,ןעדַאנג ט'טָאג DD ןעטסיויפ יד ; טצעזעג טָאנ ןופ זיא סָאװ

 -- טפאשנענייאבייל וליפא ,תוישק ןהֶא טייקמאזכרָאהעג עוויס

‚VORטימרעד .לעביב רעד ךרוד ןערָאװעג טגילייהעג זיא ץלַא  

 ןערָאװעג טנעקיילראפ ןוא דנַאש טימ ןערָאװעג טלעּפמעטשעג זיא

 "יוהרעד ענעגייא ס'רעטול ךיוא רָאנ ,דנאטשפיוא רעשרעוּפ רעד

 ןעמ טָאה ןוא .טכאמ רעבילטלעוו ןוא רעכילכריק רעד ןעגעג גנוב

 ןעפרָאװעג ןוא ןעלעבער יד ןעמָאשעג 8 ןיא ױזַא טקנוּפ טינ ןעד

 גידנעציטש .ה .ד ,םוטנעטסירק ןיפ ןעמָאנ ןיא ןיירא שינגנעפעג ןיא

 ןעוועג ןיילא יז DR טרובענ רהיא ייב DEN ,ןָאיגילער ַא ףיוא ךיז

 ? םזינומָאק רעהיור ןימ א

 - רענָאיצולָאװער-סקלָאפ רעד ןענַאטשעג זיא ן'רעטול ןעגעג

 ,הילת רעד ףיוא ןעברָאטשעג ןיא רעטָאפ סעמעוו ,רעדנימ סַאמָאט

 -טנאקאב ןייז .ןַאמלעדַא ןַא ןופ החיצר רעדליוו רעד ןופ ןברק ַא

 רעד ןיא ךָאנ םהיא טָאה עיגָאלָאעט רעגידסלָאמַאד רעד טימ טפַאש

 ןעגעווטסעד ןופ ,לעטיט-רָאטקָאד םעד טפאשראפ דנעגוי רעהירפ

 וצ ןעטלאהראפ ךיז גנוטכאראפ רעטסערג רעד טימ ךיז רע טָאה

 רעטול רעדייא ךָאנ .ךריק רעד ןופ סעינָאמערעצ ןוא ןעמגָאד יד

 VIER גידנעטשלָאפ רע טָאה ,מייוו ױזַא ןהעג וצ טגַאװעג טָאה

 טָאה טשרעוצ .טסנעיד-סעטָאנ ןיא ךארּפש עשינייטאל יד טפאש

 Mm טקנוּפ ןוא ,םיחלג יד ןיא זיולב סעקַאטַא ענייז טלעיצעג רע

 רעבָא ,טרעווש ןופ גנושימניירא יד טרעדָאפעג רע טָאה רעטול

 טלעסיירטעג טָאה ערהעל עשיּפָאזָאליפ-שיגָאלָאעט עגיניזיירפ ןייז

 םוטנעטסירק ןופ ךיוא רָאנ ,םזיצילױטַאק ןופ ןעלייז יד רָאנ טינ

 טעמב טנערעלעג רע טָאה םרָאפ רעשיטסימ ַא רעטנוא .טּפױהרעביא

 לעביב יד זַא ,טנעקיילעג טָאה רע ןוא ,םזיאעטנאפ םענרעדָאמ םעד

 טולָאסבַא וצרעד ךָאֿפ DIR סָאװ גנוקעלּפטנא עניצנייא יד ןייז לָאז

 "ראפ יד זיא גנוקעלּפטנא עגידעבעל ,ע'תמא יד .ן'תועט ןופ יירפ

 -לעפ עלַא ייב ןוא ןעטייצ עלַא וצ טריטסיזקע טָאה סָאװ ,טפנונ

 עקַאט זיא סָאד ,טדער לעביב יד ןעכלעוו ןופ שדוקה חור רעד ;רעק

 "על סָאד mM ,שרעדנַא טינ זיא סָאד --- ןעביולג רעד ;טפנונראפ יר

 DS ןענעק ראפרעד ןוא ,ןעשנעמ ןיא טפנונראפ ןופ ןערעוו גידעב

 ןעשנעמ יד ןערעוו ןעביולג ן'ךרוד .ןעביולג ןעבָאה רענעידנעצעג

 ףיוא טינ זיא לעמיה רעד ,ךילנהע-טָאג ןוא טגילייהעג רהעמ ץלא

 ףיוא ָאד ןיוש ןערעו םיוקמ ןעק ךיירגינעק ס'טָאג ;טלעװ רענעי
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 "נוניינ עזייב יד רעסיוא ,ןטש ןייק ָאטינ ךיוא DIN סע .טלעוו רעד
 ַאזַא טקנוּפ ןעוועג זיא סוטסירק .ןעשנעמ ןופ ןערהעקַאב ןוא ןעג
 רכז א m רהעמ טינ זיא טייצ?הָאמ עגילייה יד ןוא ,רימ .יוװ ,שנעמ
 ןייז ןיא גנולגעיּפשבַא רהיא טָאה ערהעל עזעיגילער ןייז ,לָאמַא ךָאנ
 -רעטנוא-ןעסַאלק ITS טפאשלעזעג ַא ;םארגָארּפ רעשיטסילַאיצָאס
 DEN ,טכַאמ-הכולמ ַא Ins ,ןעיגעליװירּפ עט'ןשרי'עג Ins ,ןעדעיש
 .רעדעילגטימ ערהיא DR טפאשלעזעג רעד רעביא ןהעטש לָאז

 .ייטראּפ ןייז DR ן'רעטול טימ ןעסירוצ הירפ טָאה רעצנימ
 עלעיפ ןערהיפוצנייא ןעגנואווצעג טלהיפעג ךיז טָאה TON רעטול
 ,טרהיפעננייא רעהירפ ןיוש טָאה רעצנימ DEN ,ןעמרָאפער ןעכריק
 1524 ןופ גנילהירפ PR ןיוש ןוא ,םהיא ייב גידנעגערּפנָא טינ
 טינ ןעביוה רעטול ןוא רע ןַא ,ןָאטסנאלע וצ רעצנימ םביירש

INטימ ךָאנ יז ןעקיטשרעד ייז זַא ,גנוגעוַאב יד ןהעטשראפ וצ  
 BIRD ,רעדירב עבעיל ,, :תוא ןעשילביב ןיא ןעביולג ןעדנילב רעייז
 רעד ,טייצ ןיוש זיא סע ,ןעהיציאפ DIN TYPEN רעייא טימ קעװַא
 ,עזָאלטָאג יד טימ אתורבח ןייק טינ טכאמ .ריהט רעד ייב זיא רעמוז
 טע'פנח .טפארק רעלופ טימ ןעקריוו לָאז טרָאװ סָאד ,ןערעטש ייז
 ןעמאזוצ ןעמוקמוא ןיילא רהיא שעוװ טינַא ,ןעטסריפ ערעייא טינ
 ןייק טינ טזייוו ,רענעק-לעביב ,עטרהעלעג עלעדייא רהיא .ייז טימ
 ."טינ שרעדרנא ןעק TS ,תונשקע

 -ּףעט 8 ףיוא טרעדָאפעגסױרַא לָאמ עגינייא םהיא טָאה רעטול
 -עגנָא טינ רעבָא טָאה רעצנימ סָאװ ,םהיא טימ עטַאבעד רעשינָאל
 ,גיטכירפיוא ןעוועג טלָאװ רעטול ןעוו זַא ,גידנערעפטנעבָא ,ןעמונ
 -רַאפ וצ ןערעהפיוא לָאז ןעמ סולפנייא ןייז טצונעגסיוא רע טלָאװ
 רוזנעצ יד ןעפַאשּפָא לָאז ןעמ IN ןוא םרעקורד ס'רעצנימ ןענלָאּפ

WINבילנעמ יד םידדצ עדייב ןעבעג טימרעד ןוא ,רעכיב ענייז - 
DVPעסערּפ רעד ןיא ףמאק םעד טרעטשעגנוא ןעפּפמעקוצסיוא . 

 ןענעג הריסמ ענעּפָא ןַא Din ןעטָארטעגסױרַא רעטול זיא ןַאד
 -ער םעד ןענעג ןעסקאז ןופ ןעטסריפ יד וצ ףעירב ןייז ןיא .םהיא
 -ָאפ ןוא ןטש ןופ גייצקרעוו ַא ז'רעצנימ IN רע DEM טסייג ןעשילעב
 םהיא ןעגעג טירש ןעמהענ ןהעז ןעלָאז ייז ןעטסריפ יד ףיוא טרעד
 (+ .דנאל ןופ ןעביירטרַאפ ןוא

 5 ןעטפעה ,"גנוטייצ עשינייהר עיינ; 'סקרַאמ לרַאק ךיילגרַאפ (*
 ."אעירק-םירעיוּפ רעשטייד רעד, 'טלעגנע ךירדעיר פ .1890 .6 ןוא



 סעדנַארב גרָאעג 6

IE ANיל ענעפורעג ױזַא יד ךיוא טָאה רענייטש ןעכילנהע - 

 -רַאפ רעלַאנָאיצַאג רעשיזיוצנאופ רעד ןיא עיזַאושזרוב עלַארעב

 Tr טפאשטנעדיזערּפ סנָאעלָאּפַאנ יאול רעטנוא ןוא SD גנולמַאז

 טרעמַאהעג רדסכ טָאה יז .טייחנעגנאגרַאפ רהיא DD ןעפרָאװעגבָא

 SD SB" ."םזילַאיצָאס , טרָאװ ןעגיצנייא םעד טימ טעטירָאנימ יד

 ,םזילַארעביל רעזַאושזרוב רעד ןערָאװעג טרהעלקרע זיא שיטסילַאיצ

 -ַאיצָאס .וו .ז .א ,גנודליב עזַאושזרוב יד ךיוא שיטסילַאיצָאס רַאפ

 ןיוש זיא סע INN ,טרָאד ןהַאבנעזייא IS ןעיוב ןעוועג זיא שיטסיל

 -ייטראפ ןעסייהעג ךיוא טָאה שיטסילַאיצָאס ןוא ,לַאנַאק ַא ןעוועג

 ,טרעווש ַא טימ ךיד טלאפאב רענייא ןעוו ,ןעקעטש ַא טימ ךיז ןעניד

 (* : סקרַאמ טגָאז

 ,ןעפאוו יד עלאז א ,ןענַאטשרַאפ גיטכיר טָאה עיזַאושזרוב יד,
 טהערדעגמוא ךיז ןעבָאה ,םזילאדאעפ ןעגעג טדימשעג טָאה יז סָאװ

 ,ןעלטימ-רוטלוק עלא יד זא ;ןײלַא רהיא ןעגעג ןעציּפש יד טימ

 רענעגייא רהיא ןעגענ טנוב ַא ףיוא ןעבייה ןעפַאשַאב טָאה יז סָאװ

 לעוּפ רעד זיא ,ןענַאטשרַאפ טינ רעבָא טָאה יז סָאװ ...עיצַאזיליוויצ

 ןוא םישזער רעשיראטנעמאלראפ רענענייא רהיא IS ,ןופרעד אצוי

 םעד רעטנוא רעטנורא ךיוא ןעלָאז ללכב טפַאשרעה עשיטילָאּפ רהיא

 ןיא ןעוו ...םזילַאיצַאס ןעגעג ?ייטרוא סגנומאדראפ םעניימענלַא

 ַא יז טהעז ,טזייו טפאשלעזעג יד סָאװ ,ןעבעל ןופ ןמס ןערעי

 -לעזעג רעד ןופ לעיּפש ןיא יז ןעק יוװ ,"הור , רעד רַאפ רהאפעג

 םענענייא רהיא ,הורנוא עליוה DD םישזער א ןעלעטשקעװַא טפאש

 םענייא ןופ קורדסיוא םעד טיול סָאװ ,םישזער ןעשירַאטנעמַאלרַאּפ

 ךרוד ןוא ףמַאק ןיא טבעל DEV םישזער א זיא ,רענדער ערהיא ןופ

 - ,ןָאיסוקסיד ףיוא טבעל םישזער רעשירַאטנעמַאלרַאּפ רעד ? ףמַאק

 רענדער יד ןופ ףמַאק רעד ?ןָאיסוקסיד ןערהעוורַאפ רע ןעק יװ

 ןיא ןעגנוביירש יד ןופ ףמאק ַא סױרַא טפור ענובירט רעד ףיוא

 ןייז טנירק טנעמַאלרַאּפ ןיא בולק-ןעטנַאטַאבעד רעד ;עסערּפ רעד

 -נעש ןוא ןענָאלאס יד ןיא ,ןעבולק-ןעטנַאטַאבעד ןיא גנוצעזטרָאּפ

 טנעק ,טַאַאטש ןופ Saw ן'פיוא ?עדיפ טלעיּפש רהיא ןעוו .ןעק

 -הענ ןעמ לָאז ןעטנוא זַא יוװ ,ןעטרַאװרע DI שרעדנַא ךָאד רהיא

sp (*ןָאעלָאּפַאנ יאול ןופ רעגירק רעט18 רעד, :סקרַאמ  , 

 .96 טייז
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 ַא ףױרַא טציא טגעל עיזַאושזרוב יד ןעוו ,ךילגלָאפ ? ןעצנַאט ןעמ

 -עג רעהירפ טָאה יז סָאװ ,םעד ףיוא ,"שיטסילַאיצָאס , סלַא ,םרח

 -עגייא רהיא ךָאד טגנאלראפ ,לארעביל סלַא ןיירַא ?עמיה DR ןעביוה

 ןופ רהאפעגנ רעד ןופ ןעזיילסיוא סע לָאז ןעמ זַא ,סערעטניא רענ

 ןיא גנונדרָא DE MI ןערעכיזדַאפ וצ DIN ,גנורעיגערדטסבלעז

 " ,דנאל

 יד טימ ןעסינטלעהראפ עשיזיוצנארפ יד ןופ ךיילנראפ רעד

 WINE יד ןיא ךיוא ךיז טפרַאו סע .ןיילַא ךיז DD Pr טעב עשטייד

 גנולעטש רעד ןוא גנורהיפפיוא סרעטול ןעשיווצ טייקכילנהע יד

MDעיזַאושזרוב רעשטייד רעד  PRטייצ רעשיטירק רענעי . 

 טָאה DEN ,טייצ S ןיא טבעל ןעמ זַא ,טלהיפעג ךיז טָאה סע

 ן'פיוא .עיצַאמרָאפער רעד ןוכ DIN סָאד ןעמונעגפיוא רעדיוו

 סיורטש טצעזעגטרָאפ עיצַאמרָאפער יד ןעבָאה טעיבעג ןעשינָאלָאעט

DINיד טָאה גנוהיצַאב רעלַאיצָאס ןוא רעשיטילָאּפ ןיא ;ךַאברעייפ  

 -עג יד ךיז ףיוא ןעמהענ וצ ןעבילקעג ךיז ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד

 -עגבָא ןענייז סָאװ ,עיצַאמרָאפער רעד ןופ רענעלּפ DIN ןעקנאד

 טָאה ייטראּפ יד רעבָא .גנולקיויטנע רעייז ןיא ןערָאװעגנ טלעטש

 זַא ,ןעסעגרַאפ טָאה יז .עיצַאמרָאפער רעד DD טנרעלעג DEN גינעוו

 ןעוועג רָאנ סע זיא ,ןעגנולעג זיא יז לעיפיוו ףיוא ,עיצַאמרָאפער יד

 IS טקנערשַאב ןוא טצענערנַאב TION ךיז טָאה יז DEN ,רַאפרעד

 ערהיא ןיא ייס ןוא גנונעקיילראפ רהיא ןיא ייס ,ןעמהאר עגנע

 א ןופ ןערָאבעג שטָאכ DEN ,רַאפרעד ךיוא DR ,ןעגנורהיפסיוא

 -ַאטשרַאפ ךָאד יז טָאה ?היפענ ןעשילארָאמ ןעגידעבעל ,ןעקרַאטש

 -פאשנעדייל עשיטילָאּפ יד טייז רהיא ףיוא ןעניוועגוצרעביא ,ןענ

 טנאדנוקעס רהיא ?ייוו ,?עוד ןיא טגעיזעג טָאה יז .תוחוכ DR ןעט

DRעניטכענ יד ןופ סערעטניא רעשיטילָאּפ רעד ןעוועג . SD 

 DR שיטסילַאעדיא ןייר ןעוועג זיא 1848 ןופ עיצולָאװער יד ,טרהעק

 -יא ץלא פאלק ןייא טימ טלָאװענ טָאה יז .לַאקידַאר טקארטסנבַא

 .ןערהעקרעב

 -נע ןוא סקראמ ,"ןעטסילַאיצַאס ,ZOOS יד ןעדנעוו רַאפרעד

 -יפירָאלג ןוא תומחלמ עשרעיוּפ יד וצ ןעקילב ערעייז רדסכ ,סלעג

 -בעילרַאּפ ַא טאהעג ךיוא טָאה .ייז NIS טקנוּפ ,לאסאל .ייז ןעריצ

 א ןופ ייז ףיוא רעבָא טקוק רע ,תומחלמ ענעי רַאפ סערעטניא ןעט

 ייברער טזייוו NR טקנוּפדנאטש ןעלעוטקעלעטניא ןערעכעה לעיפ
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 ,טקרעמַאב רע .םינדנעטשראפ עשירָאטפיה ערעטיירב לעיפ ַא סױרַא
 ןעעריא יד ןיא ,ןעוועג ןענייז ייז יװ ,טקנוטעגנייא ,םירעוּפ יד זַא

 -ָאקע םעד ,ץיזַאב-דנאל םעד טכאמעג ןעבָאה ,רעטלַא-לעטימ ןופ

 -ַאב סָאװ ,יאנת םעד רַאּפ ,רעטלא-לעטימ ןופ ּפיצנידּפ ןעשימָאנ

 ויא ייז .טכאמ-סגנורעינער רעד ןיא ךיז ןעגילײטַאב וצ טגיטכער

IS)שנעמ א ןא ,ןעלַאפעגנייא טינ , DONרעדָא טימ ,אפונ שנעמ  

INNענ ןיא ןוא .גנורעיגער רעד וצ טכער-תופתוש ַא טָאה ,ץיזַאב - 

 ןיא בָא לַאסַאל ךיז טלעטש ,ןע'סלעגנע ןוא ןע'סקרַאמ וצ ץאזנעג

 ףיוא עבעיל רערעדנוזַאב טימ ןעגנושרָאפ עכילטפאשנעסיוו ענייז

 DIT ףיוא ,טייצ רענעי ןופ דנאטשפיוא ןעשיטאוקעמסירַא םעד

 טכורפ סלַא ןוא ,ןעגניקיז IND רעטנוא עגילעדַא יד DD דנאטעפיוא

 BEI ,גנוטכיר רעד ןיא טכַאמעג טָאה רע DEN ,ןעננושרָאפ יד ןופ

 רימָאל ."ןענניקיז IND ץנַארפ ַאמַארד יד סיױרַא םהיא ייב
IN)קרעוװ ןעניזָאד םעד ףיוא קילב ַא ןעפראוו לָאמַא , DENא זיא  

DENס'לאסאל ןופ סינדנעטשראפ רעד ראפ טנעמוקָאד רעגיטכיוו  

 .עינָאלָאכיסּפ

 -ייברַאפ רע טנהָאמרעד עמארד רעד וצ עדעררָאפ רעד ןיא

 רהעמ זיא טסייג רעשירָאטַאמרָאּפער רעד IS ,תועט רעייז גידנעהעג

 ,לַאסַאל טזייװַאב ,ן'רעטול ןופ ןערָאװעג ןעּפַאשעג רעגינעוו רעדָא

 רע זַא רָאנ ,טייצ ס'רעטול SD טריטסיזקע רע DET רָאנ טינ זַא

DINםזאיזוטנע ןעכילשנעמ םענייר טימ ןעווענ טליפרעביא ךיוא , 

 ןוא ,טכארבעג טָאה ןעטפאשנעסיוו יד DD טרובעגרעדיװ יד סָאװ

 םזאיזוטנע םעד טָאה DEN ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא רעטול זַא
 -אמנאד רעניטייזנייא רעד DD טעב ןעגנע םעד ןיא טרַאּפשעגנײירַא

 רעשירָאטַאמרָאּפער רעד זַא ,רע טזייווַאב רעטייוו :עינָאלָאעט רעשיט

 ,רעטיירב ,רעסערג ןעוועג DIN עיצַאמרָאּפער רעד רַאפ ןופ טסייג

 "וה ןָאפ .עיצַאמרָאּפער יד --- טקודָארּפ PT יו ,רענַאמיה ,רעיירּפ

 -סױרַא ןעטשרע ס'רעטול ןעגעוו ראנעינ ףארנ וצ ףעירב ןייז DIN ןעט

 : סעדנע:לָאפ ,לעיּפשייב DIS ,טגָאז טירט

 טסָאה וד .ןערעדנַא םעד רענייא ןעטכינרַאפ is ןעביוה ייז,

 -צריק טָאה ,ןעסקאז ,גרעבנעטיוו ןיא זַא ,טרעהעג טינ ךָאנ רשפא

 ,טייקנילייה ס'טסּפאּפ ןעגעג ןעניוהעגפיוא Tr ייטראּפ ןייא ךיל

 ןעטייז עדייב ןופ .טכאמ-סגנובענראפ ןייז טגידייטראפ ערעדנַא יד

 עַלַא טימ טפמעק ןעמ ןוא ןעלטימ עבילגעמ עֶלַא IE ןעמ טרנעוו
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 ןוא ןעכַאנָאמ ןענייז ןעייטראּפ ערייב MD רערהיפנא יד .תוחוּכ

 ייז .רָאנ ןענעק ייז יו ךיוה ױזַא ןענָאלק DEN‚ ,ןעיירש עדייב

 ןוא ןעמ טקורד טציא .ךיוא ןעביירש ןעמונעג וליּפַא ןיוש ןעבָאה

 .ןעטעלפמאּפ ,ןעלקיטרא ,ןעפארגאראּפ ײלרעלַא טיירּפשראפ ןעמ

 ןעוו .ןעטארסיוא ערעדנא יד סנייא ןעלעוו ייז זא ,ךיא ףָאה םוראד

 בָאה ,סעיינ ירד טלהעצרעד רימ רעדורב-רעלטעב ַא DEN ךילצריק

 לָאז סע זיב ,ערעדנא יד ענייא טסערפ , :טגָאזענ NIS םהיא וצ ךיא

 BIN TR N ,ןעביילב טינ רכז ןייק ןעמעֶלַא ךייא ןופ

 יד ענייא ןעננילשראפ ןוא ןעקוצרַאפ ןעלָאז םיאנוש ערעזנוא זַא

 .?עלעציּפ ַא זיב ערעדנא

 -ילארָאמ רעד BD רָאנ ,רעשינָאלָאעט רעד רַאּפ טינ ,ָאזלַא

 ןעדלעה עדייב ןייא Tr ןעלעטש םרָאפער רעשיטיִלָאּפ ןוא רעש

MDעסעיּפ יד יוװ ידכ ןוא ,ןעגניקיז ןוא ןעטוה — קיטש ס'לאסאל  

 -ידרעטעּפש ס'לאסאל ןופ רליברָאפ ַא ןייז גנוהיצַאב רעדעי ןיא לָאז

 ןָא ךיז טסילש רע סָאװ ,טימרעד ןעטוה ךירלוא טנידנע ,לַאזּקיש ןענ

 ןעדערוצרעביא טכוז DR דנאטשפיוא םירעיוּפ DD רערהיפ יד ןָא

 .טפאשרערהיפ-טּפיוה יד ךיז ףיוא ןעמהענ לָאז רע ןעגניקיז ץנארפ
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 רער ןוא הפוקת עשירָאטסיה עגיטרעוונעגעג יד
 .דנַאטשוצ רעטייברא

 ויוולעב ףיוא זיוה ןעטנַאקַאב-טיג םעד ןיא ,1869 גנילהירפ ןיא

 לעיפ ױזַא ןעגנאנענמורַא ןענייז סע ןעכלעוו ןעגעוו ,עסארטש

 טייברא רערעווש ןיא ,גיהור ןעפָאלענ ךיז געט יד ןענייז ,תושעמ

 ןוא שינעלייא רעשירעביפ רענעי ןהֶא ,ןעקנעד ןערַאבטכרופ ןוא

 -על ס'לאסאל ןיא ןעסירעגניײוַא ךיז רעטעּפש ןעבָאה DEN ,לעמוט

 ענעטלעז עלָאפטכארּפ Din לופ ,ןעטראג-רעטניוו רעניילק רעד .ןעב

 -העש .ןערעמיצ יד ןיא תוחוכ טנייז טעמטַאעגניײרַא טָאה ,ןעצנַאלפ

 ןיא ןענַאטשעג ןענייז ,רעטסַאבלַא ןוא לעברימ ןופ ,ןעוטַאס עג

 -ענבֶא Tr טלוב ױזַא ןעבָאה ןֹוא ןרעמיצ עֶלַא ןיא סקואוו ןעלופ

 יד ןופ ןָאפ ןעלעקנוט םעד ףיוא טייקסייוו רעייז טימ ןעגָאלש

 עֶּלַא זַא ,טכודעג ךיז טָאה סע ןוא ,ןערעיטרָאּפ ענעטעמַאס ערעווש

 ןעלייט ,רעציזַאב רעייז טימ ןעבעל ןעשינָאמרַאה ןייא ייז ןעבעל

 יד ,ןעלניּפש יד .ןעדייל ןוא ןעדיירפ ענייז ,ןעטייהנהָאװעג ענייז

 יד ףיוא רעדליב ענרעדָאמ יד ,ןעזַאװ עשיזענַאּפַאי יד ,עזנָארב

 קעטָאילביב רעד ןיא ןעטנאילאפ DIN ןעטּפירקסונאמ עטלַא יד ,דנעוו
 רעציזַאב רעייז ןעמ טעוװ דלַאב זַא ,טקעוװעג טינ דשח ןייק ןעבָאה

 םוסקול ַאזַא ןעטלַאה וצ ךיז ENT רע טביולרע יװ ,ןעפראווראפ

 זַא ןוא ,ייז טימ ןערייש ךיז ןעסייה DIS טעװ ןעמ זַא ,ךיז ייב

 טימ ןעיירטשוצ עקַאט Tr ןעלעוו ייז ןעוו ,טייצ יד זיא טנעהָאנ

 .ןעטניוו עלַא

 ןוא דניירפ עטלא יד ןעמוקפיונוצ ךָאנ ךיז ןענעלפ דנעבָא ןיא

 IR טָאה רעכלעוו ,טסיסערנָארּפ רעד ,רעקנוד ץנארפ .עטנַאקַאב

 ַא ,לעצירּפ רעקינאטָאב רעד ;אניש ס'לאסאל ןערעוו טלָאזעג ןעכיג

 טינ ןיוש ן'לאסאל טלָאװ ןהעגוצ ךיז ןעכלעוו טימ ,דניירפ-דנעגוי

 -סיימרעגריב-רעבָא רענעזעוועג רעד ,רעלניצ ;ןעװעג טכייל ױזַא

 ףענעקָארשרענוא ,רעוויאַאנ ,רעטלַא רעד ;גרובנעדנארב ןופ רעט

 -ןָאפ ,גענ ,רעכוב ,ראטָאל ,יניטראמ ,גרעבנערעש טעָאּפ-ספמאק

 -ערפיוא טכייל ךיז ,רעגידעבעל רעד טגעלפ DDR .ךָאנ ןוא ,?היפּפ

 ָאנאיּפ רעלָאפטכארּפ רעד רַאפ ןעצעז ךיז וָאליב IND סנאה רעדנעג
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 ןעגנאלק ערעייז טימ ןעליּפנָא ןענעלפ סעיציזָאּפמָאק ס'טסיל ןוא
 .ןערעמיצ עכיוה יד

 סרעדנוזַאב ,ןערעמיצ ענעי ןיא ןערָאװעג טכאלעג זיא ?לעיפ

 רעדעימ ַא ,ןעּפ יד ןָאט ףראוו א טגעלפ לַאסַאל ןעוו ,טעניבַאק ןיא

 ןאילוי וצ ןערַאטנעמָאק עכיירטסייג עגיציוו ענייז ןעביירש ןופ

 -עז , םינָאדװעסּפ םעד רעטנוא ,עזארפ רעדנעלע ,רעזָאלטסיײיג טדימש

 זַא ,ןערָאװענ ןעסערעד MS ךילדנע םהיא PN DEN ןוא ,"רעצ

 -נע ,לעטירד עטצעל סָאד ןעביירשרעד טזומעגנ טָאה רעכוב ראטאל

 -רָאפ ךיז טָאה ןעמ ."יירפרעצעז , ףיוא םינָאדװעסּפ םעד גידנערעד
 טפראדעג ןעבָאה DEN ,ןעצילב עגיטסול יד טָא לוק ן'פיוא ןעזעלענ

 -רע עמירָא סנאילוי רעטרעוו ענעדלָאנ PR תורוד יד ןעבעגרעביא

 -עג ךיז Ban ןעמ ;םימכח ןעביז ס'דנאלנעכירג ןענעוו ןעגנולהעצ

 -אווש םעד ןעגעוו ןעגנוטכַארטַאב עגיניזפעיט סנאילוי טימ טקיווק

 -ָאק-ץעזעג ןעכילרעטלַא-לעטימ ןעטמהירַאב םעד טָא ,לעניּפש ןעג

 ןופ גנולמאז ענרעדָאמ ַא טכאמענ םעד ןופ טָאה רע סָאװ ,סקעד

 רענעזָאלבעגנָא ןייז רעביא טכַאלעג טָאה ןעמ ; רעדעיל עגידלושנוא

 "ןעלַאעדיא INS זָאוטריװ , סלַא ,"ןעטסיופ , ןופ קיטסירעטקַארַאב

 ןוא עטכיפ ןענעוו ןעזארפ עטפאהלעבענ עשירַאנ ענייז רעביא ןוא

 טלעציוועג ךיז ,רעמיצ-טסאג ןיא טכאלעג ךיוא טָאה ןעמ .ןלענעה

 ר עוו י ס ע רנ ָא ר ּפ רעד ןופ ןובשח ן'פיוא טראּפשעג ןוא

 רעד רעטנוא ןערָאװעג טעדנירגעג טשרָאקא זיא סָאװ ,ייטרַאּפ

 טָאה טייל יד ייב ;שטילעד - עצלוש ןופ טפאשרעטאפ רעניטסיינ

 DEN HIN ,"ןעטארקַָאמעד, ךיז ןעּפורוצנָא טומ טלהעפענסיוא וליּפַא

 ןעוו ,ייז ןעבָאה הטרעוו ַא רַאפ סָאװ IND‚ ךיז טימ ייז ןעלעטש
 ? טינ ןעטארקָאמעד ןייק ןליפַא ןענייז ייז

 ךָאנ (DR WORD יד ןוא ןעלאסאל ןעשיווצ סיר רעד רעבָא

 רעבָא ,ייברעד ןעטלאהעג ןיוש טָאה סע ;ןעמוקענרָאפ טינ סלאמאד

 זיא ,ןעּפַאכקירוצ ןענעק טינ ןיוש לָאז ןעמ DEN ,טירש רעטצעל רעד

 טָאה לַאסַאל םוראוו ,טרהעלקרעד סָאד .ןערָאװעג טכַאמענ טינ 8(

 ןופ גנודאלנייא עטפאהלעכיימש ַא ןעמוקַאב געט ענעי ןיא עדארנ

 ןופ ןעזיירק עלעיציפָא עֶלַא טעמכ ןיא עטסעדליבעג יד ןופ םענייא

 -ַאב םהיא זיא DEN ,גנונכייצסיוא עלעיציפָא עגיצנייא יד .ןילרעּב

 רעכיוה רענעפורעג-ױזַא רעד IT ןעבעל ןייז רַאפ ןערָאװענ ןעזיוו

 םהיא טָאה ןילרעב DD ?טפאשלעזעג עשיפָאזָאליפ , יד .טפאשלעזעג
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 סלַא לייוו ,נידנעמיטש טינ ,דעיפנטימ סלא ןעמונעגניירא סלאמאד

 טפאשרעדילגטימ ףיוא טכער ןייז זיא ,"סילקארעה,, ןופ רעסאפראפ

 וצ ןענָאלשעגרָאפ םהיא ןעמ טָאה טציא .רַאבטיײרטשַאבנוא ןעוועג

 -ַאזוצ טּפַאשלעזעג יד DEN גנורעייפ רעד ףיוא עדער א ןעטלַאה

 ןעבָאה טפאשלעזעג עכילטפאשנעסיוו-שירעלטסניק רעד טימ ןעמ

 .ןעקנעדנא ס'עטכיפ וצ טרישזנַארַא

 -כיפ , עיצקעל ןייז ןיא טָאה לאסאל זַא ,ןענעקייל טינ ןעק ןעמ

 "טסייג-סקלָאפ ןעשטייד ןופ גנוטיידַאב יד ןוא עיפָאזָאליפ ס'עט

 -נעסיוו גנערטש .טליפרע עבַאגפיוא ןייז ןפוא ןעטסדנעצנעלג ן'פיוא

 -ַאמרָאפניא טימ טלעוו ַא דנעסיירנייא ןוא טכַאהניא DIN ךילטפַאש

 182 עיצקעל יד ךיז טנעכייצ ,רעטרעוו להָאצ רעטסּפַאנק רעד ןיא עיצ

 -נייא רעלעדייא ןוא טייקרָאלק רעגידריווקרעמ טימ סיוא וצרעד

 לאסאל ,לעיּפשייב םוצ ,ךיילנוצ גיטכיר ןוא גיציוו יו .טייקכאפ

 סטנאק ,"טסיוּפ, ס'עהטעג ןופ עטַאטיצ ַא טימ טריזירעטקַארַאכ

 ןופ ךאמרעביא םעד טימ Dan ,"טפנונראפ רענייר ןופ קיטירק,

 -ילרעסיוא רעד ןופ טייהסיווענ יד יז טרעטעמשעצ ןייזטסואוואכ

 יד ןיא טלעניּפשעגבָא ננילצולּפ ךיז טהעזרעד ןוא טלעוו רעכ

 .ןעניאור

 ןיא זיא, — לאסאל טגָאז -- ,"ן'טנאק ןופ טסייג-ןעזיר רעד,

 ."טגניז רעטסיינ ןופ רהָאק רעד ןעכלעוו וצ ,טסיופ רעד ן'תמא רעד

 ! העװ ! העװ

 רעטשרעצ יז טסָאה וד
 טלעוו ענהעש יד
 ,טסיוּפ רעגיטכעמ טימ

 ! טלעפרעצ יז ,טצריטש יז

 ,ןענאלשרעצ יז טאה טָאגבלאה ןייא

 ןענַארט ריוו
 ,רעביניה סטינ ןוא רעמירט יד

 ןעגַאלק דנוא

 .ענהעש ענערָאלרעּפ יד רעביא

 רעגיטכעמ
 ,ענהעזנעדרע רעד
 ,רעניטכערּפ
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 ,רערעיוו יז עיוב
 ! ףיוא יז עיוב ןעזוב םענייד ןיא

 טעֶאּפ ןופ טפאשקנייב יד ָאד יו טקנוּפ :וצ טינ ?אסאל ןוא

 טלעוו יד ןעּפַאשַאב רעדיוו ךיוא רע טָאה ױזַא ,ןעטסיופ וצ טיירש

DRטסייג רעשטייד רעד ןוא .םעזוב םענענייא ןייז , DENטיוב  

 זיא סָאד -- ןייזטסואוואב ןרעניא ןייז ןיא יינ סָאד DD טלעוו יד

 .עטכיפ
 -בעזטּפױה ןעמונראפ ךיז טָאה עיצקעל ןייז ןיא לאסאל רעבָא

 SB" םעד עטכיפ טימ רָאנ ,ףָאזָאליפ םעד ,עטכיפ Din טינ 719
 רערעטיילסיוא ןעשיטסַאיזוטנע םעד סלַא םהיא טָאה רע .טָאירט

 טנָאזעגסיוארָאפ טָאה רעכלעוו ,איבנ םעד סלַא ,טסיינ ןעשטייד ןופ

 רעד ןיא טייקטבעילראפ ןייז .דנאלשטייד ןופ גנוגינייאראפ יד

 -ראפ עניצנייא יד ןעוועג ןַאד זיא רהיא ןיא ןעביולג ןייז ,עעדיא

 ,דנאטש ןעבלעז ןופ רעגריבטיש ענייז ןוא םהיא ןעשיווצ ננודניב

 רעד ןָא טּפאכעגנָא דנעבא םעד ןיא ךיז טָאה ,לַאסַאל ,רע סָאװ

 ךָאנ טָאה רע DEN ,עניצנייא סָאד ןעוועג זיא סָאד ?ייוו ,עעדיא
 "כיר רעלארעביל ןופ ןעשטייד יד טימ ךילטפאשניימענ טגנָאמראפ

 .רוטלוק רעכילטפַאשנעסיװ ןוא גנוט

 ןענייז ןעגנואיושנא ענייז .טסיזמוא ןעוועג DIN POS רעבָא

 -ענלא ןעוועג DIR רעפטנע רעד עכלעוו AN ,טנאקאב ןעוועג ןיוש

 ןעמ טָאה עיצקעל רעד ןופ טייצ רעצנאגנ רעד רַאפ .סַאה דעניימ

 רעטניה ריט רעד טימ טּפאלקעג ,טרעטשעג ,ןעסירעגרעביא םהיא

 -עפָא ןעזיוענסױרַא ןוא גידנעהטגסױרַא ןוא נידנעהעגניירא ,םהיא

 ןייז ןופ MD רעד ןוא ,טייצלהָאמ םעד וצ ןעטערטוצ דלודעגנוא ענ

 א DD רָאג ןערָאװעג טרעהעגסיוא PN עדער רעטפאהרעטסיימ

 םהיא סָאד ןעמ טָאה ןפוא ַאזַא ףיוא .םוקילבוּפ ןופ להָאצ רעניילק

 .עיזאושזרוב רעלארעביל רעד ןופ זיירק ןופ ןעסיוטשענסיורא לעמראּפ

 ,עיצוטיטסנָאק רעד ןופ ןעזעוו םעד רעביא ,גארטרָאפ רעד
 וצ טדימשענוצ טָאה ,ןילרעב PR ןעטלאהעג טָאה לַאסַאל סָאװ

 -עטניא רהעמ ךָאנ .רעטייברא יד ןופ טייקמאזקרעמפיוא יד םהיא

 ןופ גנאהנעמאזוצ םעד רעביא עיצקעל ןייז ןעפורעגסױרַא טָאה סער
 -ייברא ןופ עעדיא רעד טימ עדָאירעּפ רעכילטכישעג רעגיטציא רעד

 1862 ?ירּפַא ןעט12 םעד טנעיילעג טָאה רע סָאװ ,דנאטש-רעט

 ןיא ןיירעפ רעקרעװדנַאה רענילרעב ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ףיוא
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 IS ןיא ןעוו זַא ,ןעמוקעג סע זיא ױזַא .טדאטשרָאפ רענרוכנעינַארָא

 13 טעטימָאק-לארטנעצ ַא טלעטשעגנעמַאזוצ ךיז טָאה 1803 ביוה

 -ּפייל ןיא סערגנָאק-רעטייברא ןעשטייד םענײמעגלַא IS ןעפוררַאפ

 טָאה ייטראּפ עוויסערגָארּפ יד עכלעוו וצ ,רערהיפ ענייז ןעבָאה ,גיצ

 -נוא ןעוועג POS ךָאנ ןענייז עכלעוו רעבָא ,טע'פנח'עג PAR ךיז

 ,גנורעדָאפפיוא IS טימ ן'לַאסַאל וצ טעדנעוועג ךיז ,ןעסָאלשטנע
 רעד זיא ,גנוניימ ןייז ךָאנ ,געוו רעכלעוו ,ןעגָאז סױרַא ךיז לָאז רע

 .גנוגעװַאב-רעטייברַא רעד IND רעטסגיסַאּפ ןוא רעטסכילצינ

 -טנע םענעּפָא , ןייז טעטימָאק DIS טקישעגניירַא טָאה לַאסַאל

 טייקפראש ןוא טייקרָאלק רעסיורג טימ טָאה רע ןעכלעוו DR ,"רעפ

 ןופ ןעוועג ךוּפיה רעד טקנוּפ PR סָאװ ,םארגָארּפ ןייז טלעקיווטנע

 -קרַאטש םעד טכַאמעג ןעבָאה רעטרעוו ענייז ; ס'עשטילעד-עצלוש

 -לַא רעד טעדנירגעג ךיז טָאה םעדכאנ ךיילג DE ,קורדנייא ןעטס

 .ןיירעפ רעטייברא רעשטייד רעניימעג

 "וצרעביא גנודנעוװשרַאפ-טייצ עטסיזמוא IS ןעוועג טלָאװ סע

 -יגָאלָאנָארכ רעד ןיא ןעעדיא עשימָאנָאקע-שיטילַאּפ ס'לאסאל ןעבעג

 סנָאיצַאטיגַא ענייז ןיא טגָאזעגסיױרַא ייז טָאה רע יװ ,גנונדרָא רעש

 םעד רָאנ ךיא SUN NT .ןעגנולדנַאהרַאפ-סעצָארּפ יד ייב ןוא ןעדער

 "דנורג ענייז HD San ךס ןעטסערּפעגפיונעצ ַא ןעניילרָאפ רעזעל

 .קרעוו ענייז POS רעביא ןעפרָאוװעצ ןעגיל סָאװ ,ןעקנאדעג

SDן'לַאסַאל  DISנַאג רעד טלַאפעצ ,רענָאילעגעה ןעטכע - 

 ןיא עטכישענ-טלעוו רעד ןופ לייט םענעגנאגעגכרוד טציא זיב ,רעצ

 ןוא ןעצאזנעגעג ןענייז ייווצ עטשרע יד עכלעוו ןופ ;ןעכָאּפע יירד

 סאוו ,ןעטנעמעלע עדנעטיירטש יד ןעשיווצ םולש טכַאמ עטצעל יד

 יד וא ,רע טזייוו IST .ייווצ עטשרע יד ןופ ןעבילברַאפ ןענייז

 ןוא טפאשניימעג ןופ סױרַא טהעג גנולקיווטנע עכילטכישעג עצנאנ

 ךילגעמ טינ רָאג עיצַאזיליוויצ טלָאװ םעד INN סָאװ ,טעטירַאדילָאס

 רעטלא-?עטימ רעצנאנ רעד ןוא ןעטייצרַאפ רעצנאנ רעד .ןעוועג

 DS טעטירַאדילָאס עכילשנעמ יד ןעלעטשוצקעווַא טכוזעג ןעבָאה

 -ראוורעטנוא DR גנאווצ ףיוא טייקכילטפאשניימעג עכילשנעמ יר

 סָאװ ,עכָאּפע יד ןוא 1789 ןופ עיצולָאװער עשיזיוצנַארפ יד .גנופ

 ןעכיירגרעד ֹוצ טכוזעג ןעבָאה רהיא DD ןערָאװעג טשרעהַאב זיא

 -עג עדעי ןוא טעטירַאדילַָאס עדעי ןעזעלפיוא ךרוד טייהיירפ יד

 ןיא טעטירַאדילָאס ןהֶא טייהיירפ שטָאכ ,טייקכילטפאשניימ
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 ךיז יז טבייה ןע'לַאסַאל ךָאנ DEN ,טייצ עיינ יד ,ךילדנע .תורקפה

 ןיא טעטירַאדילָאס יד ןעדנירגַאב וצ טכוז 1848 רהָאי םעד טימ ןָא

 -ָאטסיה רעד יו ,ןעקרעמַאב וצ טנַאסערעטניא PN בנא .טייהיירפ

 -טלעוו יד גידנעלייטנייא ,עלהוש רעשלענעה ןופ ףָאזָאליפ-רעקיר

 ךיז BIRD ,טייקגיטכיוו רעכיילג DD ןעדָאירעּפ יירד DR עטכישעג

 זיב 5 ןופ DIAS טמהענ עטשרע יד סָאװ ,םעד ןופ גרָאז ןייק טינ

 IE ץלַא ןוא ,רהָאי גיצכעז םיוק ערעדנא יד ןוא ?INN דנעזיוט 6

 -נעגענטנע ייווצ ןופ רעטניּפ ַא ןעמוקַאבוצסױרַא ידכ ,םעד בעיל

 ,ךיז טכאד .ןעצנאג ןעטירד ַא ןעכַאמ סָאװ ,ןעפירנַאב עטצעזעג

 יד ןעטכארטַאב וצ רעכילריטַאנ ןוא רעכאפנייא ןעוועג BONN סע

 ננוצעזטרָאפ יד סלַא 1846 Ina ן'ךָאנ גנולקיווטנע עכילטכישעג

 ,1789 ?Ang ן'טימ ןעביוהעגנָא Tr טָאה DEN ,גנוגעווַאב רעד ןופ

 -עּפ ייווצ עטשרע יד DD ןעצאזנענעג יד ןענָארטרעביא וצ רעדייא

 רַאפ ,ןימרעט ןעצרוק SIR רעטירד רעד ןעלייטוצנייא ןוא ןעדָאיר

 BD רהיא טימ ,עעדיא-גניליירד רעשלעגנעה רעד ןופ ףמואירט םעד
 )* .ןעצַאזנעגעג DD גנולדנַאװ

 "עה ןופ רעגנעהנָא רערעקרַאטש ַא ךָאנ זיא רעכלעוו ,סקרַאמ )*
 ,לַאסַאל רעדייא ,עיּפָאזָאליפ-סטכישעג רעד ןיא עירטעמיס ןוא םטיר ס'לעג

 -קיװטנַא רעשימָאנָאקע רעד ןיא ןעדָאירעּפ טּפיוה יירד טעדיישרעטנוא
 "מַאװירּפ רעד רעטייברא רעד זיא עדָאירעּפ רעטשרע רעד ןיא .גנול
 ןָא םרהיפ רע ןוא ,ןעלטימ-סנָאיצקודָארּפ ענעגייא ענייז ןופ רעציזַאּב
 ןיא לאטיּפַאק ןופ גנולמַאזנָא יד .עקיזיר ענעגייא ףיוא טפַאשטריװ ןייז
 ןעלדנַאװרַאפ ןופ טקעריד טינ טמוק יז ואוו טרָאד ,עדָאירעּפ רעטייווצ רעד
 "סקע ןופ יז טמוק ,רעטייברא-ןיול ןוא ענעגייאבייל ןיא ןעפַאלקש יד

 גנוטכינרַאפ ןופ .ה .ד ,רעריצודָארּפ ןעגידנעטשטסבלעז ןופ עיצַאירּפָארַּפ
 ויא סָאד .טייברַא רענעגייא ףיוא ךיז טציטש סָאװ ,םוטנעגיײא-טַאװירּפ ןופ
 ןעשיטסילַאטיּפַאק וצ ץי זַאב-טַאװירּפ םעניילק ןופ גנַאגרעביא רעטשרע רעד
 "רעביא ןעטייווצ ַא ךיז ןעגעג טָאה גנַאגרעביא רעד ןוא ,ץיזַאבדטַאוװירּפ
 -ַאק ןופ גנאגרעביא רעד --- גנוניינרַאפ ַא ןעגעג גנוניינראפ ַא --- גנַאג
 DEN ,םוטנעגייא ןעכילטפאשלעזעג וצ םוטנעגייא-טאווירּפ ןעשיטסילאטיּפ

 ךיז טָאה לַאפ ןעטשרע ןיא .עדָאירעּפ עטירד יד ןעביוהנָא By סָאד
 ַא ךרוד ןעסַאט-סקלָאפ יד ןופ עץיצַאירּפָארּפסקע ןַא ןעגעוו טלעדנַאהעג

 רעד תעב רעבָא .טרהעקרַאפ ןייז טעװ IND ןעטייווצ ןיא .רעביור עלעפייה
 -והָאי עגינייא ןופ ףיולרַאפ ןיא ןעמוקעגרָאפ DIN גנַאגרעביא רעטשרע
 -עגרָאפ ךיז םזילַאקידַאר ןעטקַארטסבא ןייז DIN סקרַאמ טָאה ,טרעדנוה
 טייקלענש רעד טיט ןעמוקרָאפ BY גנַאגרעביא רעטייווצ רעד זַא ,טלעטש

 ,שינערעקרעביא רעכילצעלּפ ַא ךרוד ,ּפַאלק ןייא טימ ,ץילב-ןעקנַאדעג ַא ןּופ

 .טקנוּפדנַאטש רעשירָאטפיה טינ טסכעה ַא זיא סָאד סָאװ
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MDרע ןעוו ,טכערעג רענינעו טינ ?לאסאל זיא ןענעווטסעד  

 רע .טקאפ DIS טעטירַאדילָאס רעכילשנעמ רעד ןופ סױרַא טהעג

 -יילרַאפ ןעמ ןעק טעטירַאדילָאס עכילשנעמ יד זַא ,םולש םוצ טמוק

 -נייא עכילטפאשלעזעג יד ןעוו ןוא ,ןעטכינרַאפ טינ רעבָא ,ןענעק

 ךָאד יז טביילב ,טינ יז ןערילונער ןוא טינ יז ןענעקרענַא ןעגנוטכיר

 ,טפארק-רוטַאנ עהיור DIS ךרוד רעבָא ךיז טסייר יז .ןעריטסיזקע

 -ָאלענרעביא זיא רעכלעוו ,דיחי םעד טימ ליוװ יז סָאװ טוהט ןוא

 PR ,תוחוכ עכילטפאשלעזעג יד .טָארַאב םענעגייא ןייז ףיוא ןע;

 -ייטש רעייז טימ ,גנוּפינקרַאפ רעכילריטַאנ רעטרעלונערנוא רעייז

 ןעצריטש ערעדנַא ,םוטכייר טימ םעד ןייא ןעלייט ,ןעלַאפ ןוא ןעג

 םעד טימ לעיּפש ןעזייב ַא ןעלעיּפש ןוא תולד ןופ םוהת ןיא ייז

 DNS‚ ?אסאל טרהיפ ןענאד ןופ .דיחי ןופ עינַאװערָאה ןוא סייֵלָצ

 םעד ןעּפַאשוצבָא רעדָא ןעצנעדנַאב וצ ןעכוז עכלעוו ,עגינעי יד זַא

 טייהיירפ יד ןעטכינרַאפ וצ טינ טימרעד ןעניימ ,לַאפוצ ןופ לעיּפש

 רַאפ ןעפאש ןעליוו ייז ,אברדא רָאנ ,דיחי םעד ןופ תוירחא יד ןוא

 ךיז ןפוא ןעגיטפנינרַאפ ַא ףיוא לָאז יז ,םיור רהעמ טייהיירפ רעד

 ננוניימ ס'לאסאל ךָאנ זיא קילנמוא טּפױה רעד .ןעטּפױהַאב ןענעק

 ,ןעבָאה טנעמָאמ ןופ ןעדנעטשמוא עגיטסניג יד תעב DEN ,םעד ןיא
DINענאל רעד ףיוא סולפנייא ןעדנעהענייבראפ ןעּפאנק א רָאנ ,ללכ  

 עניטסניגנוא יד בָארַא רעבָא ךיז ןעזָאל ,ןעסַאמ-רעטייברא יד ןופ

 יד ףיוא ,טסאל רעדנעקירדעצ רעצנאנ רעייז טימ ןעדנעטשמוא

 -סטייברא ,ןיול-סטייברא ןופ גנוקניז עכילצעלּפ .עטלעטימַאבנוא

 ,ּפעלק יד ןענייז סָאד -- טייקניזָאלסטייברא עלופ ןוא לעגנאמ
 -ייצ עטכעלש יד DR ןעקור ס'רעטייברא ן'פיוא Tr ןעטיש סָאװ

 -ורעגסיורא טרעוו סָאװ ,ןָאיצקידָארּפ-רעביא רעד קנאד א ,ןעט

 -וקעּפס עגירעיג-דלעג יד DD ץנערוקנָאק רעדליוו רעד ךרוד ןעפ

 .ןעטנאל

 ךיירקנארפ ןיא זיא DEN ,גנוטכיר עשימָאנַאקע-שיטילַאּפ יד

 רערהיפ םעד ךרוד דנַאלשטייד PR ןוא ,איטסַאב ךרוד ןעטָארטרַאפ

 -נאנ םעד טָאה ,שטילעד-עצלוש --- ייטראּפ רעויסערגָארּפ רעד ןופ

 שיוטסיוא םעד ןיא ןהעזעג טפאשטריוו סקלָאפ רעד ןופ דוס ןעצ

 -רענע ?אסאל טנידייטראפ םעד IS ץאזנעגעג ןיא .ןעטקודָארּפ ןופ

 יד ןוא טפַאשלעזענ עכילשנעמ יד זַא ,טקנוּפדנַאטש םעד שיג

 ,םעד ןיא (IN טינ טהעטשַאב ,טייצ רעזנוא ןיא טייברא עכילשנעמ
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DENךיז ןעשיוט ןוא ,ןרעדנא ןעבענ רענייא ךיז ןעבעל ןעשנעמ  

 רעכילנעזרעּפ סמענייא ןעדעי ןופ ןעטקודָארּפ יד טימ סיוא זיולב

 -ענ א ןיא ןָאיצקודָארּפ יד זַא ,טרהעקרַאפ ,טזייװַאב רע .טײברַא

 -רעטייברַאטימ רעויטארעּפָאָאה ןופ טאטלוזער רעכילטפאשניימ

 תעב ,עלעיפ ןופ טייקגיטעט רענעדנובעג גיטייזנעגעג ַא ןופ ,טפאש

 -ניימעג DIR טלייטראפ טינ ןרעוו טייברא רעד DD ןעטקורָארּפ יד

 סלַא) רוטַאנ PR רעביא ןעהעג ייז רָאנ ,םוטנעגייא רעכילטפאש

 -רעטנוא ןופ ץיזַאב ןעטאווירּפ DR PIE ןיא ןוא (ןעדנַאטשנעגעג

 IS טמוק ןָאיצקודָארּפ רעד ןופ טיפָארּפ רעצנאג רעד .רעמהענ

 -עג סעמעוו ,רעטייברא יד תעכ ,ךילנעזרעּפ רעמהענרעטנוא םעד

 SD“ ,טקודָארּפ םעד טלעטשענוצ םהיא טָאה הימ עכילטּפַאשניימ

 ךיז טָאה סָאװ ,ןיול-סטייברא ןופ ץעזעג םעד DW בָא רע טניט

 -ַאק ןופ ןעגנוננידַאב יד רעטנוא זעטייבראסיוא טזומענ גידנעווטיונ

 ַאזַא טלעיּפש סאוו ,ןיול-סטייברא ןופ ץעזעגנ םענעי --- םזילאטיּפ

 ס'לאסאל ןיא ןוא סקרַאמ לראק ןופ PAIN יד ןיא עלָאר עניטכיוו

 טנעקיילעגנבָא ףרַאש ױזַא זיא DEN ץעזעג רעד זיא סָאד .עיצַאטינַא

 -רענַא רעבָא טרעוו סָאװ ןוא רענגעגנ עכַאלפ ס'לאסאל ןופ ןערָאװעג

 -רָאפ טשרעוצ DIN ןוא ,ןעטסימָאנָאקע עדנעטיידַאב עלַא ןופ טנעּק

 -סטייברא רעד :טעטיול ץעזעגנ רעד .ָאדרַאקיר ןופ ןערָאװעג טרילומ

 יד טיול סָאװ ,םעד ךרוד טטיטשַאב טינשכרוד ןיא טרעוו 7719

 טולָאסבַא זיא קלאפ ןעדנעפערטַאב םעד ןופ ןעטייהנהָאוװענ-סנעבעּל

 -טרָאפ רעד רַאפ DIN ץנעטסיזקע ןופ גנוטלַאהנָא רעד רַאפ ניטיונ

 קיטקארּפ רעד PR ךיז טנעװַאב עמוס רעד םורַא .ןימ ןופ גנוצעז

 Tr גידנעביוהפיוא טינ ,לעקידנעּפרעּפ ַא m ,ןױל-סטייברַא רעד

 ,טקנוּפ ןעסיוועג ַא MD רעגירדינ ךיז גידנעזָאלבָארַא טינ ןוא רעכעה

 "קודָארּפ רעד ןיא טייקכילטפַאשניימענ עדנעגנירדכרוד יד טָא ןוא

 םזילַאודיװידניא ןעטספראש םעד טימ ןעמַאזוצ טהעג DEN ,ןָאיצ

 םעד ,גנוניימ ס'לאסאל טיול טכאמ סָאד --- גנולייטראפ רעד ןיא

 .טפאשלעזעג רעניטנייה רעד ןופ ךורּפשרעדיװ ןעפעיט

 רעד ןופ רעטייוו טינ טהעג סָאװ ,עלוש עשימָאנָאקע עטלַא יד
 רענייא רעדעי יװ ,ױזַא ךאז יד IND טלעטש ,טפאשטריוו-שיוט

 -עג םענענייא ןייז רַאפ ףראד דע סָאװ טריצודָארּפ טשרעוצ טלָאװ
 IR DEN ,ןעטקודָארּפ רעביא םעדכָאנ טביילב סע ןעוו ןּוא ךיורב

 םעד טימ ךיז רע טלייט Bu זיִא ץראה ןייז ןוא ,טינ רע ףרַאד
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 יד ביוא ,טָאּפש טימ טגערפ לאסאל .םינכש ענייז טימ סולפרעביא

 -ייא רעייז רַאפ טשרעוצ ןעטייבדא רעדיילק-רעיורט ןופ ןעניזַאנַאמ

 רעייז ןיא ןעלַאפנעטיוט ךיז ןעכַאמ רעמָאט ,.ה .ד ,ךיורבעג םענעג

 ענעגייא גינעוו ייז טרעשַאב טָאג ביוא רָאנ ןוא ,עילימַאפ רענעגייא

 רעדיילק-רעיורט יד ןופ ייז טביילב DEN ,סיוא ייז ןעטייב ,םיתמ

 ? תורוחס ערעדנא ףיוא

 -ראפ הנוכ ַא ןהֶא טינ טָאה עלוש עשימָאנָאקע עגיבלעזיד

 -ַאּפש זיא םוטכייר DD ?אווק עגיצנייא יד IS ,ערהעל יד טיירּפש

 ןייר אזַא זַא ,זיא סָאד גיניזנוא יוװ ,טזייוו לאסאל .ןעלמאז ,ןער

 טינ ,ךיורבענ ןופ ךיז ןעטלאהקידוצ יו ,טייקגיטעהט עוויטאגענ

 ,ןערָאװעג ןעפַאשענ ןיוש זיא סָאװ םעד ןופ ןערָאּפש ,ןערהעצרַאּפ

 ןעק ,טפאשטריוו-סקלָאפ יועד ןופ לַאטיּפַאק םעד ןעפַאשַאב ןעק

 -םטייברא עכלעוו .םוטכייר ןעכילטפַאשלעזעג ןופ לַאװק ַא רַאפ ןעניד

 ןערהעצרַאפ טּפיוהרעביא ךיז ןעזָאל ,לַאסַאל טנערפ ,ןעטקודָארּפ

 -ענ ןוא ןעזייּפש יילרעלא ןוא ןייוו ,ףייז ,טיורב ? ןערָאּפש DI ןוא
 ךיא ןע זומ ןערהעצראפ ןעק ןעמ סָאװ ןעכאז יד ןוא ,ןעקנארט

 993 סלא Ar ,לענש רענינעוו רעדָא רהעמ ,ןערעוו טרהעצרַאפ

 ףימָאל רעבָא .ןערָאּפש ןעננאל וצ ַא ןענָארטראפ טינ ייז ןענעק

 עכלעוו ןופ ,ןעטקודָארּפ-סטייברא ערעדנא ףיוא קילב ַא ןעפרַאװ

 -נייה רעד ןופ םוטכייר-לַאטיּפַאק סָאד ךילכעזטּפיוה טהעטשַאב סע

 -ייה ,ןעלטימ רוטלוקירנַא ,ןענישַאמ-ףמאד יװ ,טפאשלעזעג רעגיט

 ,רעּפוק ןוא שעמ ,ןעננַאטש-ןעזייא ,לאירעטַאמ-היור יײלרעלַא ,רעז

 -ָאּפש טינ , DR ןערהעצרַאפ ייז ןעמ ןעק --- ,רענייטש ןוא לעגיצ

 -ַאק יד ןופ ּפעק יד ףיוא ןעצנאדק ןענעל וצ נולק ןעד זיא ?"ןער

 טינ ןעבָאה ייז DEN טסנעידראפ ןעסיורג רעייז SD ןעטסילַאטיּפ
 ,טסימ-רלעפ עצנאנ סָאד ,ןענישַאמ-ףמאד עלַא יד ןעסערפעגפיוא

 ןעמהיר רשפא רעדָא ? רענייטש גרעב יד ןוא רעצעלק ענרעזייא יד

 ,םעד רָאנ רעבָא ? טפיוקרַאפ טינ סע ןעבָאה ייז DEN ,רַאפרעד ייז

 ,טפאשטריוו סקלָאפ ןופ טקנוּפ- נאטש ן'פיוא Tr טלעטש רעכלעוו

 -דנעטשרַאפטסבלעז ךָאד זיא ,טײקשיטַאבעלַאב רעטאווירּפ ןופ טינ

 ּוצ ,ןרעטעּפ וצ ,טרעהעג ךאז עפיוועג ַא ןעמעוו וצ ,סנייא ץלַא ךיל

 100 ןיוש ס'טימס םאדא ןופ ז!העטשרַאפ טינ סָאד זיולב .ןעלױפ

 "רא עטלעמאזעגנָא , DIS ,לטיניפאק ןופ עלומרָאפ רעטלַא רהָאי

 .עירָאעט סגנוראּפש ועד וצ ןערהיפ טנעקענ טָאה "טייכ
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 ןעלעטשוצרָאפ ךוזראפ ןעכילטפאשנעסיוונוא םעד טאטשנא

 לַאסַאל טינ ,טייקגידנעװטיונ-רוטַאנ עניבייא סלַא לַאטיּפַאק םעד

 רעד ןיא PR לַאטיּפַאק רעד ױזַא יו ,םעד ןופ גנוכוזרעטנוא ןייז

 רעכילטכישענ רעד ןופ ףיולראפ ןיא ןעמוקענפיוא טייקכילקריוו

 - ,ֿגנולקיווטנע

 טנָאמראפ טָאה רעכלעוו ,רענייא רעדעי טָאה םוטרעטלא ןיא

 -ָארּפ-סטייברא םעד ןעכיורברַא: טנעקעג Tr ,ןעפַאלקש טרעדנוה

 טקודָארּפ-סטייברא םעד ןעניילבָא DIN ,ןעפאלקש גיצכעז ןופ טקוד

 ןייק ןעוועג טינ סָאד זיא ןעגעווטסעד ןופ .גיצרעפ ענירביא יד ןופ
 רעד טָאה רעטלַא-?עטימ TR .טרָאװ ןופ ןיז םענרעדָאמ PR ןערָאּפש

 -סטייברא םעד ןעניילבָא ןפוא ַאזַא ףיוא טקנוּפ טנעקעג לאדאעפ

 -ענ טינ ץלא ךָאנ זיא סָאד ןוא .ענעגייא-בייל ענייז ןופ טקודָארּפ

 ?IR ןופ עיצולָאװער יד ןעמוקעג DR ךָאנרעד .ןערָאּפש ןייק עוו

 טנעקרענא ץעזענ ן'טיו? PR טייברא יד ןוא -- 9

 טינ טייברא ןייק ןעק טסואוװַאב m רעבָא .יירפ DON ןערָאװעג

 -רעטנוא ןעלטימ TE ןוא גייצענ-סטייברא ITS ןערעוו ןעביוהעגנָא

 ןהֶא ,טסייה סָאד ,טייברא רעד תעשב ץנעטסיזקע יד ןעטלַאהוצ

 -ַאק ןהֶא ,רעטרעוו ערעדנַא טימ --- ,טייברא ענענוטעגבָא רעהירפ

 טקנוּפ ,רעטייברא רעד זַא ,זיא ןופרעד אצוי ילעוּפ רעד .לַאטיּפ

 ןופ טסורָארּפ ןעצנאנ םעד תיבה לעב ןייז ןעבענבָא זומ ,רעהירפ יו

 ניטיונ זיא DEN עמוס יד זיולב גידנענעכעררעטנורַא ,טייברא ןייז

SDגנוטלאהרעטנוא רעד  DDוטענבא רעהירפ יד .ץנעטסיזקע ןייז - 

 יד ןפוא SIE ףיוא טקירדעצ לַאטיּפַאק רעד ,טייברא עטיוט ענענ

 IB“ סאוו ,ערעזנוא יוװ ,טּפַאשלעזענ ַאזַא ןיא טייברא עגידעבעק

 ךיז ףלעה , DR ץנעריקנָאק רעיירפ ןופ םעטסיס םעד טריצוד
 )* ."ןיילא

 םעד ןעגרעוורעד טייברא רענעגייא ןייז DD ןעטקודָארּפ יד

 ,םהיא ןענעג Pr טביוהרעד ןעטכענ ןופ טײברַא ןייז ,רעטייברא
 -רא ןייז קעווא םהיא ייב טמהענ DIN דרע רעד וצ DIN טפראוו

 םעד ןעפַאשּפָא ןעליוו רימ זַא ,ןעפרָאװעגרָאפ זנוא טָאה ןעמ, (*

 -ויא םענעפַאשעג טייברא רעכילנעזרעפ ךרוד ,ןעטנעידראפ ךילנעזרעּפ

 "רעפ רעדעי ןופ טנעמַאדנופ רעד זיא סָאװ ,םוטנעגייא םעד -- םומנעג

 רהיא טדער .טייקגידנעמשטסבלעז ןוא טייקגיטעט ,טייהיירפ רעכילנעז

 ןעגנַאגעגסיוארָאפ DIR סָאװ ,רעיירפ ,רעגריבניילק ןופ םוטנעגייא ןעגעוו

 לייוו ,ןעפַאשּפָא טינ םהוא ןעפרַאד ריט ?םוטנעגייא ןעזאושזרוב םעד
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 ןייז) רענאידניא ןעדליוו ןופ טייברא יד .טנייה DD טקורָארּפ-סטיײב
 גנולייטעצ-סטייברא ייב 152 ;טינ סולפרעביא ןייק טיג (געיענ
 סיוארָאפ ןיוש טצעז גנולייטעצ-סטייברא ןוא ,סולפרעביא IN יז טיג

 -רא ןיא ;נולייטעצ סטייברא .רטחירפ ןופ טלעמאזעגנָא לַאטיּפַאק ַא

 ןעגנו;גירַאב עדייב — רהיא טימ טהענ DEN ,גנוגינייאראפ סטייב

 -נעמ רונ טייצ רעגנַאל ַא רַאפ ןוא גנאפנָא ןופ ןענייז --- רוטלוק ןופ

 רעטנוא ;טייברא רעשיפַאלקש ןופ םרָאפ רעד PR ןעוועג ךיל

 .גנונינייארַאפ רעמאזדלאווענ HN גנופראוורעטנוא רעמַאזדלאוועג

 -אמ וצ לעיצ ַא רַאפ טלעטשענ ךיז טָאה סָאװ ,טייצ רעזנוא רעבָא

 ףראד ,ןעמרָאּפ ענעדעישראפ ערהיא ןיא יירעּפַאלקש וצ ףוס ַא ןעכ

IN)ַא ןעכַאמ טינ ביוא ,גנוניימ ס'לאסאל  MDןענעוִי ,עגַאל רעד וצ  
 ביוהנָא םעד ןעכַאמ וצ סנעטסגינעוו זיא ,ָאד ךיז טדער סע רעכלעוו

 .ףוס ןופ

 DI ש יר ָא ט ס י ה NOS‚ ,ןענייז ןעלַאטיּפַאק יד ןעוו
 טייברא רעד ךרוד טינ ךיוא ןוא ,ןערָאּפש ךרוז ןערָאװעג ןעפַאשעג

 םעד ףיוא ג ָא ט IS ט ניי ה ךיוא ייז ןערעוו ,דיחי ןופ

 רעד ןופ גנאהנעמאזוצ םעד ךרוד Pr ןעפַאש ייז .ןעפַאשעג ןפוא

 , רָאנ טינ זיא טסילַאטיּפַאק ןופ הסנכה יד .טייברא רעכילטפאשלעזעג

 טּפָא ץנאג רָאנ ,טגניירב רע DAN ,ןברק ַא רַאפ גנונױלַאב ןייק טינ
 ןענַאזטנע טינ ךיז ןוא ןוט רהיד ַא טינ רעגניפ ַא טימ רע ףראד
 ןופ ןעגייטש םייב ,לעיּפשייב םוצ m ,ןענינגראפ ןעטסדנימ ןיא
 .סעיצקַא-ןהַאבנעזייא DD רעדָא עטנער

 טפַאש ןוא טפַאשעגּפָא ןיוש םהיא טָאה גנולקיװטנַא עלעירטסודניא יד

 טפַאש ,רעירַאטעלַארּפ ןופ טייברא יד ,טייברא-ןיול DIR .ּפָא ךילגעט םהיא

 ,לאטיּפַאק טפַאשַאב יז .טינ ןפוא םושב ? םוטנעגייא םהיא רַאפ ןעד יז

 -ציא יד רעטנוא .טייברא-ןיול יד טריטַאולּפסקע DEN ,םוטנעגייא .ה .ד

 רעטנוא ןעמ טהעטשרַאפ ןעסינטלעהרַאפ-סנָאיצקודָארּפ עיזַאושזרוב עגיט

 ייב טליורג ךייא .ףיוקרַאפ ןוא ףיוק ןעיירפ ,לעדנַאה ןעיירפ טייהיירפ

 PR רעּבָא .םוטנעגייא:-טַאװירּפ ןעפַאשּפָא ןעליוו רימ זַא ,קנַאדעג םעד

 ןיוש טוטנעגיײא:-טַאװירּפ DIR טפַאשלעזעג רעדנעריטסיזקע טציא רעייא

 םייא ,לעיפ יוזַא ףיוא רָאנ טריטסיזקע סע ;לעטנהעצ-ןיינ רַאפ טפַאשעגּפָא

 BI ונוא טפרַאװ רהיא .לעטנהעצ-ןיינ יד רַאפ טינ טריטסיזקע סע לעיפיוו

 ןעטגנידַאבמוא ןייז DIN טָאה סָאװ ,םוטנעגייא ןעפַאשּפָא ןעליוו רימ זַא

 לָאז טפַאשלעזעג רעד ןופ טעטירָאיַאמ עסיורג רעיוהעגמוא יד זַא ,יַאנת
 -- .'ןעציזַאב טינ םוטנעגייא ןייק

 ,1848 ,"טסעפינַאמ רעשיטסינומָאק , ,סקרַאמ לרַאק
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DINןעטרעוו עֶלַא טפאש ןיילַא טייברא יד זַא ,ןעבעגוצוצ טינ , 

 םעד -= ףירגאב ןעשימָאנָאקע םעיינ א ןענופעגסיוא איטסאב טָאה

 הטרעוו ןופ סָאמ יד DIN לאווק יד זיא ערהעל רעד טיול ,"טסנעיד,
 טכיורבראפ זיא DEN ןוא ןעוועג גיטיונ זיא סָאװ טייברא יד טינ

 DEN ,טייברא יד רָאנ ,טקודָארּפ ןעסיוועג ַא ןעּפַאש וצ ןערָאװעג

 ןעמ סָאװ ,םעד ךרוד רעכיורבעג םעד ןערָאװעג "טרָאּפשעגניײא, זיא

 -אּפשנייא , יד טָא .טקודָארּפ ןעניטראפ ַא טלעטשעגוצ םהיא טָאה

 ןעק ,לאסאל טגערפ ."טסנעיד , רעד סָאד זיא טייברא ןופ "גנור

 ַא רַאפ זיירּפ ַא ןעלעטש גנוטלאווראפ-ןהַאבנעזייא ןַא ?עיּפשייב םוצ

 -ראפ-טייצ ,הימ רעד וצ הטרעוו ןיא ןייז ךיילג לָאז DEN טעליב-ןהַאב

DDעג טרָאּפשעגנייא ןענייז סָאװ ןעטייקכילמענעגנאנוא ןוא - 

 -עגסיוא שרעדנא ךָאד BONN סע ןעמעוו ,רישזאסאּפ םעד ןערָאװ

 ? רהופ ַא טימ רעדָא סופוצ עזייר עבלעזיד ןעכַאמ וצ ןעמוק

 ;ן'סקרַאמ טימ ןעמַאזוצ לאסאל טנרעל םעד וצ ץאזנעגעג ןיא

 רעבָא .גנוגעוַאב — ךילנְלֶאפ ןוא ,טייקניטעט DIN סָאד טיײברַא

 זיא טסנעידראפ ס'אדראקיר DIN .טייצ זיא גנונעווַאב םוכס רעדעי

PNיד ןיא טרהיפעגרעבירַא ןעטדעװ עלַא טָאה רע סָאװ ,םעד  

 DR ,ןערָאװעג ןעבענעגניירא ייז ןיא זיא סָאװ ,טייברא ןע'םוכפ

 -ענוצ ןעק טרעוו רעדעי ךילנלָאפ .טייצ ןע'םוכס יד ןיא WIN יד

 -ַאב וצ ןעוועג גיטיונ זיא סָאװ ,טייצ םוכס םעד וצ ןערעוו טרהיפ

 םוכס םעד טימרעד ןעמ טניימ רעבָא ,טקודָארּפ ןעסיוועג םעד ןעפַאש

 םעד ןופ ןָאזרעּפ יד ןיז ןיא ןעבָאה רימ ןעוו ,ָאי ? דיחי םעד ןופ טייצ

 סָאװ ,טקודָארּפ םעד ןיז ןיא ןעבָאה רימ רעבָא ןעוו ;רעריצודָאדּפ

 TS ןעוו ,לאפ םעד ןיא גיטכיר (IN סע זיא ,ןעפַאשעג טָאה רע

 -עג םענעגייא ןיימ רַאפ ןעטקודָארּפ ךיז ףַאש ,רעריצודָארּפ רעד

 ,ןעכַאז טסייה סָאד ,ןעטרעוו-שיוט ףַאש PR רעבָא ןעוו .ךיורב

 -רא ןיימ טימ TR בָאה ,ערעדנא ןופ ךיורבעג םוצ ןענעיד סָאװ

 ,טייברא עכילטפאשלעזעג רעדָא ענײמעגלַא ןַא ןוטעגפיוא טייב

 טייצ-סטייברא יד ,טייצ-סטייברא ןיימ טינ זיא ךילנלָאפ ,טלָאמעד

 ןעסיוועג םעד ןעּפַאשַאב וצ ףיוא ןערָאװעג טכיורבראפ ,דיחי ַא ןופ

 ןיא יז ןוא ,טייצ-סטייברא עכילטפַאשלעזעג יד רָאנ ,טקודָאדּפ

 רעד סָאװ ,טייברא םוכס םעד ןעטסעמוצסיוא ףיוא סָאמ יד סָאד
 .ןעננולשרַאפ טָאה טקודָארּפ

 -טסבלעז ַא ךיז טרהיפ טייצ-סטייברַא עכילטפאשלעזעג יד רעֶבָא

 יי קי יי 2
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 RD יד זיא דלענ .דלענ ןופ םרָאפ רעד ןיא ץנעטסיזקע עגירנעטש
 ןופ טרעטיילענסיוא ,טייצ-סטייברא עכילטפאשלעזעג עטרעּפרעק

 ץלא) טייברא ןעטרָאס ערעדנוזַאב ןופ םינמס עלעיצעּפס עלַא
 וו .ז .א ,טנעווייל ,ץלָאה ,ןעלרָאנ --- טקודָארּפ רעד זיא וצ ,סנייא

 ףהיא הרוחס יד טגירק ,דלעג ןיא ןעננירּפשרעבירַא םעד טימ זיולב

 8 עכילטפאשלעזעג עטרעּפרעקראפ , יד יז טרעוו ,רוטַאנ ע'תמא

 -קורָארּפ ןַא ,יעס טסימָאנָאקע ןופ ץאז-דנורג רעד ."טייצ-סטייב

 -ַאק רעד זַא ,ןעטקודָארּפ ףיוא ןעדעוו ןעטיבענסיוא (IN ןענעק ןעט

 זַא DIR ,רלעג PN טינ DIR ןעטקודָארּפ יד ןיא זיא ?IN ןופ לַאטיּפ

 -בַא IS רעבָא ,תמא DS ץאזדנורנ רעד — לַאטיּפַאק טינ זיא דלעג

 -קריוו רעשיטקאפ רעד טימ טינ ךיז טנעכער סָאװ NEN‚ רעטקַארטס

 ןערעוו טייקכילקריוו רעד PR .סעצָארּפ ןעשימָאנָאקע ןופ טייקכיל

 רָאנ ,ןעטקודָארּפ ףיוא ןעטיכענסיוא טינ AND ןייק ןעטקודָארּפ

 טינ ךָאנ ןעבָאה ןעטקודָארּפ יד רעדייא ןוא ,דלענ ףיוא לָאמ עֶלַא

 BRD ןערָאװעג טינ ךָאנ ייז ןענייז ,דלעג ןיא גנורּפש רעייז טכאמעג

 .טינ ךָאנ סע ןענייז ייז רעבָא ,לַאטיּפַאק ןערעוו ןענעק ייז ;לַאט
 -רוב ןעצנאנ םעד ךרוד טנָאלש סָאװ ,לַאטיּפַאק ןופ DAB רעד

 עזױּפ רעד ןיא ןוא ,עזױּפ ַא טכאמ ,סעצָארּפ סנָאיצקודָארּפ ןעזַאושז

 -יוו טמהענ DAB רעד ןעוו MIND לַאטיּפַאק רעד טסייה רענייז

 טרעוו ןוא גנוגעווַאב ןיא רעדיוו טקודָארּפ רעד טמוק ,ןענָאלש רעד

 ןָאיצקודָארּפ יד .סעצָארּפ סנָאיצקודָארּפ ןערעטייוו DIN ןעננולשרַאפ
 ןופ טגעװַאב טרעוו סָאװ םָארטש ַא IND ךיז טימ ,ָאזלַא ,טלעטש

 לָאז טקודָארּפ רעד DIN .טקורָארּפ PN בָא ךיז טלעטש ןוא לַאטיּפַאק

 ןעמוקרָאּפ רָאנ סָאד ןעק ,לַאטיּפַאק PN ןעלדנאוורַאפ רעדיוװ ךיז
MINַאבנוא ןייז ןופ ןערעוו טרהיפעגניירא ףראד רע :ןפוא ַאזַא - 

 ןופ םָארטש ןיא ןערעוװ ןעּפרָאװעננײרַא רעדיוו ןוא טייקכילגעוו

 לָאז) טקודָארּפ סלא ןעריטסיזקע וצ ןערעהפיוא ,.ה .ד ,ןָאיצקודָארּפ

 -קודָארּפ רערעטייוו ראפ לאירעטַאמ-היור רעדָא ןעלטימ-סנעבעל סע

 טלעטש DNB ןייז DEN ,טקודָארּכ רעניצנייא ןייא רָאנ ןַארַאפ (ןָאיצ

 טייקגידעבעל רעד טימ רדסכ טייברא רָאנ IN‚ טינ לָאמנייק ךיז
 -ַאק זיא ,ךילנלָאפ ,רלעג .רלענ זיא סָאד ןוא --- טולב ןעמירַאװ ןופ

 .טרָאװ DD Pr ןעטסעטכע ןיא לַאטיּפ

 ןוא םוטרעטלא ןיא ךיוא ןעמ טָאה ןעהילעג ןוא טגרָאבענ

 רַאפ זיולב רעבָא ,טייצ רעזנוא DR mM טקנוּפ ,רעטלא-לעטימ ןיא
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 ראפרעד .ןעכעל םוצ ףיוא יז ןעצונראפ וצ ,.ה .ד ,ןעקעווצ-סכיורבעג

PRענ ,ןעטנעצָארּפ טּפיוהרעביא ןוא ,ןעטנעצָארּפ עכיוה ןעמהענ - 

 םעד ןופ ןעגנאגעגסיורא PR ןעמ .ןיימעג רַאפ ןערָאװעג ןעטלַאה

 ןערָאװעג ןעמונעג זיא סָאװ ,האולה יד יװ ױזַא TS ,טקנוּפדנַאטש

DINעכיײרַאב טינ ןפוא םושב ךָאד טעװ ,ןעכיורברַאפ וצ יז ךיילנ - 

 .רעהייל םעד ןערעכיײרַאב טינ ךיוא יז ףראד ,רעגרָאב םעד ןער

 -וצסיוא ךילדנעש ראפ ןעטלאהעג טָאה ןעמ ,רעטרעוו ערעדנַא טימ

 יד ןעלעיּפש זנוא ייב .ןכש ןופ ענַאל עטגנעראפ ןוא טיונ יד ןעצונ

 עװיטקודָארּפ טימ תואולה רָאנ ,תואולה עכלעזַא טינ עלָאר טּפיוה

 — סינפרעדַאב ןייא רָאנ טָאה רענרָאב רעד רעכלעוו ייב ,ןעקעווצ

 -פרעדַאב עבלעזסָאד םהיא טימ טלייט רעהייל רעד ןוא ,ןערעוו ךייר

 ןעווענ ןענייז טלעוו רעטלַא רעד ןופ םוטכייר ןוא דלָאנ סָאד .סינ

 -ַאק טינ ךָאנ רעבָא ,לַאטיּפַאק ןופ ןעצָארּפש סנעבעל יד זיולּב

 -עג ךיז טָאה לעדנאה-טלעוו רעד ןעוו ,רעטלַא לעטימ ןיא .לַאטיּפ
 ןופ ןעכענענסיורא ןיוש ןעצָארּפש יד ןעבָאה ,ןעלקיווטנע ןעמונ

 -ער רעשיזיוצנארפ רעד ךָאנ טשרע ןוא ,םזינַאגרָא ןעגנוי ַא ךיז

 רעיירפ רעד רַאפ ןעגנורעטש עלַא טפאשעגכָא טָאה סָאװ ,עיצולָאװ

 -ַאב ענעסקאוורעד סלַא ףיוא לַאטיּפַאק רעד ןיוש טערט ,ץנערוקנָאּפ

 .שינעפעש

DINאב עלעמרָאפ-ךילצעזעג עלַא ןעבָאה טייצ רענעי ןופ טָא - 

 טלעטשענמורא רעהירפ זיא ןָאיצקודָארּפ יד עכלעוו טימ ,ןעננונניד

 -נידאב רעשיטקארּפ ןייא IND ץַאלּפ רעייז ןעטָארטענּפָא ,ןעוועג

 רעד רַאפ גַאלסױא ןעגיטיונ DIT דנעה יד ףיוא ןעבָאה וצ --- גנונ

 זיירּפ רעד DR רעטלַאלעטימ ןיא תעב .לַאטיּפַאק --- ןָאיצקודָארּפ

 ןופ סולשאב םעד ןופ ןעוועג גיגנעהּפָא זייוולייט טקודָארּפ ןופ

 וצ ןעכַאמּפָא ,לעיּפשייב םוצ ,טנעקענ טָאה רע --- רעריצודָארּפ

 ןיירּפ רעד טציא טרעוו --- זיירפ ןעטמיטשאב ןייא ייב ךיז ןעטלאה

 עיירפ יד .ןעטסָאק-סנָאיצקודָארּפ יד DD טמיטשאב טקודָארּפ ןופ

 רעדעי ןוא ,ןעמעלא IND ןעגניננידאב יד סיוא טכיילג ץנערוקנַאּק

 ןערעוו וצ זייל רעכיג DIN ,טקודָאדּפ ןופ זיירּפ םעד רעטנורא טצעז

 -- ןעצונ ןעכילקריוו ַא רעכיורבעג רעד טהיצ ןופרעד .םהיא ןֹופ

 -קודָארּפ ַא ייב ךילגעמ טשרע טרעוו סָאד רעבָא .טייקניליב יד

 ַא רעדיוו טרעדָאפ סָאד סָאװ ,בַאטשסַאמ ןעסיורנ ַא ףיוא ןָאיצ

 -טפאשלעזעג STE ייב ,םורַאד ,לַאטיּפַאק ןעסיורנ ,נַאלסױא ןעסיורג
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 עכילדיימראפנוא ןַא לַאטיּפַאק רעצנאנ רעד טזייוו ,גנונדרָא רעכיל

 רענרעזייא טימס ,ךיז וצ טהיצ DEN ,לַאטיּפַאק-סיורג וצ ץנעדנעט

 .ןייא ייז טננילש DIN ןעלַאטיּפַאק ערענעלק יד ,טייקגידנעווטיונ

 ,טקודָארּפ ןופ סָאמ-טרעוו יד ןעּפורנָא טנעקעג טלָאװ ןעמ

 םעד ,ןעפאשאב וצ םהיא ךיז טרעדָאפ סָאװ ,טייצ םוכס םעד .ה .ד

 IS זיא סָאד רעבָא .,ןָאיצקודָאדּפ רעזַאושזרוב רעד ןופ ןעסיוועג

 ןופ טרהיפענסיורא עלייוו עֶלַא טרעוו DEN ,ןעסיוועג גיהורנוא

 IB ןופ ננגעוואב רעכילרעהפיואנוא רעד ךרוד טכיוועגכיילג

 ןוא ןעטסכעה ןייז ןעשיווצ --- ּפָארַא ןוא ףיורא ?עקידנעּפרעּפ

 םעד ראפ גנוטיידאב ַא (IN טָאה סָאד רעבָא .טקנוּפ ןעטסגירדינ

 ןעצנאנ ןיא לַאטיּפַאק םעד ראפ רעבָא ,טסילַאטיּפאק םענלעצנייא

 .סיוא לעקידנעּפרעּפ ןופ ןעגנונעוואב יד ךיז ןעכיילג

 טלעטש ױַא תורוחס עלַא ןופ טּפיוהרעביא זיירּפ רעד יוװ

 ן'פיוא (ןיול-סטייברא רעד) טייברא ןופ זיירּפ רעד ןייא ךיוא ךיז

 .טָאבנָא DIN ענַארּפכָאנ ןעשיוצ סינטלעהרַאפ םעד ךרוד קרַאמ

 ךרוד טמיטשַאב טרעוװו הרוחס רעדעי ןופ זיײרּפ"דנורג רעד רעבָא

 וצ טסָאק עשז סָאװ .ןעטסָאל-סנָאיצקודָארּפ ענידנעווטיונ ערהיא

 VI {?רעטייברא IS ןעריצודָארּפ ןעכאמ וצ רעדָא ןעריצודָארּפ

 -לַאהרעטנוא רעד רַאפ גיטיונ טינשכרוד ןיא זיא סָאװ ,עמוס יד

 -סנָאיצקודָארּפ יד .ה .ד ,עיִיימַאפ ןייז ןוא רעטײברַא ןופ גנוט

 ןעטסָאק-סנָאיצקורָארּפ יד וצ ךיילנ ןענייז טייברא ןופ ןעטסָאק

 -נַא ןופ רעּפיוקראפ יד קעװַא ןעטלָאװ טייוו יו .רעטייבר;: ןופ

 -וצקירוצ ןעוועג דנַאטשמיא טינ ןעטלָאװ ייז ןעוו ,תורוחס ערעד

 -כָאנ יד ןעוו ,ןעּכָאװ ענינייא ראפ ןעפיוקראפ ןופ ךיז ןעטלַאה

 .ה .ד ,זיירּפ רעייז טיול גנירדינ וצ זיא תורוחס ענייז ףיוא עגארפ

 ןענעו טדערעג PR סָאד ?ןעטסָאק-סנָאיצקורָארּפ ערעייז טיול
 ןופ רעפיוקראֿפ רעד .תורוחס עכילנהעוועג ןופ רעפיוקראפ יד

 -ראפ וצ ןעננואווצעג זיא רע .ןעטלאה טינ רעבָא ךיז ןעק טייברא

 "רוב רעד 38 טינ סָאװ ,זיא סָאד ןוא ,רעגנוה ןופ ןעבירטעג ,ןעפיוק

 ,עטלאק יד -- לעּפמעטש ןערעדנוזאב רהיא עדָאירעּפ רעזַאושז

 םעד וצ רעמהענרעטנוא ןופ גניהיצאב עכילנעזרעּפנוא עגיטליגכיילנ

 רעדעי DD m ,זיײרּפ רהיא DRM ,הרוחס ַא ,ךַאז ַא וצ יוװ ,רעטייברא

 ץעזענ םעד טיול טמיטשאב טרעוו ,קרַאמ ן'פיוא הרוחס רעדנַא

 "כרור רעד סָאװ ,טמוק ןופרעד .ןעטסָאק-סנָאיצקודָארּפ יד ןופ
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 ן'זיב ּפָארַא ךילדיימראפנוא ךיז טזָאל ןיול-סטייברא רעכילטינש
 -עג DIN קֹּלֶאפ םעד ןוכ ןעטייהנהעוועג יד טיול DEN ,ץענערג
 -לַאהרעטנוא-סנעבעל ןייז ראכ גניטיונ טננידאבנוא סלַא ןעטלַאה

 רעביא זיא DEN ,טקודָארּפ"סטייברא ןופ סולפרעביא רעדעי .גנוט

 ענעדעישראפ ענייז DR לָאטיּפַאק םעד ןָא טמוק ,ץענערג םעד
 .לַאטיּפַאק PD טוימערּפ רעד זיא DET -- ןעמרָאפ

 ַאטיּפַאק ןופ טייקראבטכורפ דעד DD ,ָאזלַא ,טערקעס רעד

 .רעטייברא ן'ראפ טייברא רעד DE טייקרַאבטכורפנוא רעד PR זיא
PRןעשיווצ דעישרעטנוא םעד  DETטיײברַא םוכס , DIV DEN 

 םעד DR ,טייז ןייא ןופ ,טקודָארּפ ןופ PB םעד ןיא ט?הָאצאב

 ,טיפָארּפ ןופ לַאװק רעד טניל ,רערעדנַא רעד ןופ ,ןיול-סטייּברא

DENטמוק  INםוימערּפ רעד -- טסילַאטיּפַאק םעד  DDלאטיּפַאק , 

 -טסבלעז וצ טפארק ןייז ,לַאטיּפאק ID טייקרַאבטכורפ יד ךיוא יו

 רעיירפ רעד טימ ןעמַאזוצ ןעזיוואב ךיז טָאה סָאװ ,ננורהעמראפ

 טָאה yo m ,טינ DIN לַאטיּפַאק ןופ טיּפָארּפ רעד .ץנערוקנָאק

 WEIS" רעניטסייג רעד IND גנוניולאב עכַאפנייא ןַא ,טנָאזענ סע

 ןעוו ,ןייא ךיילנ ןעמ טהעז סָאד ; טיײברַא רעד ןופ טּפַאשרער
 טלַאהעג םעד ןעשיווצ דעישרעטנוא םעד ףיױא קילב א טפרַאװ ןעמ

NAַאק ןופ םוימערּפ םעד ןוא רערהיפ-סטּפעשענ עכילקריוו יד - 

 ןופ ןענייטש םעד טימ טינ טגייטש ןיול-סטייברא רעד .לַאטיּפ

 -םְטייְברא עמוס ערעסערג יד ?ייוו 5 ןָאיצקודָארּפ רעכילרהעי רעד

DEN ‚179ערג ַא ןעשיווצ טלייטראפ טרעוו ,טלהָאצענסיוא טרעוו - 

 ,ָאטינ DE סע ,רעטרעוו ערעדנַא טימ .רעטייּברַא להָאצ רערעפ

 -סייווש ןייא ןייק .ה .ד ,רעלאט ןייא ןייק ,גנוניימ ס'לַאסַאל ךָאג

 -סיורא טינ ןעגרָאמ ףיוא לָאז DENN ,רעטייברא IS ןופ ןעּפָארט
 -ָארט םהיא רַאפ ןערַאבטכורּפנוא םעיינ ַא רעטייברא ןּופ ןעקירד

 -רַא רעד .טסילַאטיּפַאק ן'ראפ רעלָאט םעיינ ַא ןוא סייווש ןעּפ
 ןופ טלײטענּפָא Tr טָאה (לַאטיּפַאק רעד) טנעמורטסניַא-סטייּב

 ןעמונעג טָאה ןוא ; גידנעטשטסבלעז ןערָאװעג DR ןוא רעטייבוַא
 -רעביא ,טייקרַאבטכורפ עצנאנ רהיא טײברַא רעד ןופ ןעניוזסיורא

 DR סע לעיפיוו ,?עיפ ױזַא זיולב רעטײברַא םעד רַאּפ גידנעזָאּפ

 טָאה רע DEN ,טפארק-סטייברַא יד ןעלעטשוצפיוא קירוצ גיטיונ
 -נוא ןערָאװעג טכאמעג טייברא יד זיא טימרעד ןוא ,טכױרברַאֿפ
 .רַאבטכורַּפ



 טעדנַארב גרָאעג 8*

 -ורטסניא-סטייברא רעד PN סע ?לַאטיּפַאק ,ָאזלַא ,זיא סָאװ
 DNS" ךיז טָאה סָאװ ,גידנעטשטסבלעז ןערָאװעג DIN סָאװ ,טנעמ

 ןעגידעבעל םעד ,םהיא ;ןעלָאר יד רעטייברא םעד טימ ןעטיבעג

 ןעטיוט 8 ןופ הגרדמ רעד וצ זיב טצעזענּפָארַא רע טָאה ,רעטייברא

 -ורטסניא-סטייברא ןעטיוט םעד ,ךיז ןוא ,טנעמורטסניא-סטייברא

 .רעריצודָארּפ ןענידעבעל ןופ הנרדמ רעד וצ ןעביוהרעד ,טנעמ

SWסיוא ױזַא ךיז ןעמ ןעק ,גנורילומרָאפ ערעגנערטש ַא ןעמ - 

 BS- רעהירפ ןופ גַאלסיוא רעד זיא סָאד -- לַאטיּפַאק : ןעקירד

 -סטייברא ןופ םעטסיס ןעניטציא םייב סָאװ ,טייברא רענענָאטעג

 םוא גיטיונ זיא ץנערוקנָאק רעיירפ ןוא ןעטרעוו-שיוט ,גנולייטוצ

 רעד זיב רעריצודָארּפ םעד ראפ ןעלטימ-ץנעטסיזקע ןעפַאש וצ

 ?עוּפ רעד סָאװ ןוא רעכיורבעג םעד ןעכיירגרעד טעװ טקודָארּפ

 טקודָארּפ-סטייברא ןופ סולפרעביא רעד ןַא ,זיא ןופרעד אצוי

 טמוק ,רעריצודָארּפ םעד ןופ ןעלטימ-ץנעטסיזקע עגיטיונ יד רעביא

INנַאלסיױוא םעד ןעבָאה עכלעוו ,עגינעי יד רעדָא ,ןעגינעי םעד וצ  

 רענגעג ס'לַאסַאל סָאװ ,סָאד גיטכיר ץנאנ ןיא סע .ןעבעגעג

 ןיולב ןיירּפ-קראמ םעד ןיא Tr טלהָאצאב MD ?כ MD זַא ,ןעגָאז

 PS ןעמהענ טונ ךיז סע ןעמ לָאז ,רעבָא ,טייברא עכילשנעמ יד

 ,טײברַא ןייז ראפ רעטייברא רעד טינ טגירק גנולהָאצאב יד ,טכַא

IN)םוטנענייא , .לַאטיּפַאק ןופ םָאווש ןופ ןעגיוזעגניירא טרעוו יז  
 ."ןערָאװעג םוטדמערפ זיא

 ,רנאטשוצ ןעכילטפאשלעזעג ןעַייטנייה ןופ טייקרעכיזנוא יד

 -ערסיוא זיא סע עכלעוו םהיא ףיוא ןעיוב וצ טייקכילנעמנוא יד
 טלוב סרעדנוזאב ,גנוניימ ס'לטסַאל ךָאנ Tr‚ טזייוו ,ןעגנונעכ

 ןענייטש ןוא ןעלַאפ ן'פיוא ya םעד PN ,עזרעב רעד ףיוא סיורא

 .ללכב טידערק ןוא ןעריּפַאּפיסננורעיגער ,סעיצקַא ןופ זיירּפ ןופ

 ןערהעלקרע םייב ,ָאקיסקעמ ןיא ייקרעט ןיא גנוריסַאּפ רעדעי ייב

 רעד ןיא גנורעדנע ןַא ייב וליפא ,ןעדעירפ ןעסעילש ןוא געירק

 ייב ,עמארגעלעט רעשלאפ רעדעי ייב ,גנוניימ רעכילטפאשלעזענ

 -יסימ ףיוא שינעטערעג א ייב ,ןָאדנָאל רעדָא זירַאּפ PN האולה ַא

 ,ץרוק --- ןעילארטסיוא PR ןעניס-דלָאנ DD גנוקעדטנע רעדָא יּפיס

 יקעיבא ,עניטייז ץנאנ ןופ ןעכורעגסיורא ,גנוריסַאּפ רעדעי ייב

MDןעגנונעוַאב  PRן'פיוא רעכלעזַא סלַא ,טפַאשלעזעג רעד  
 רָאּפ ןעמוק ,טעיבעג ןעלעיצרעמָאק רעדָא ןעלעיצנַאניפ ,ןעשיטילָאּפ
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 BR ךיז ןעפור סָאװ ,ןעשינערהעקרעביא עזרעב רעד ףיוא ךילנעט
 ,ןענָאזרעּפ ענלעצנייא ןופ לַאזקיש MN דנַאטשלהָאװ םעד ףיוא

 לַאסַאל ןוא .ןעגנוגנידאב-סנעבעל עיינ ץנאג ייז IND גידנעפַאש
 טֶא ?םזילַאיצַאס םעד ךילנהעוועג ןעמ טריניפעד יוװ :; טנערפ

 -לעזעג רעד PR םוטנעגייא ןופ גנולייטראפ ,גנולייטראפ ; יוזא

 רעבָא .גָאט וצ טנייה טשרעה דנאטשוצ רעד דארג רעבָא .טפאש

 רעטנוא םזילַאיצַאס רעשיכרַאנַא זיא --- טציא טשרעה DEN ,סָאד

 -גנונדרָא רעד סָאװ .ןָאיצקודָארּפ רעטַאװירּפ ןופ עקסַאמ רעד

 ,םוטנענייא ןעפַאשּפָא טינ Pa --- 91 םזילַאיצַאס רעדנעגנערב

 -נעגייא ןעכילנעזרעּפ ןערהיפנייא אקוד 1 רע .עיכרַאנַא רָאג

 .טײברַא ףיוא טציטשענ ןייז רעבָא לָאז סָאװ ,םוט

 -ַאק םעד ,לַאסַאל טגָאז ,ןעזָאל הורוצ ןעלָאז רימ וליפא ןעוו

 ,ךמס םעד ףיוא ,טציא טריטסיזקע סָאװ ,םוטנענייא ןעשיטסילַאטיּפ

DENרע  PNןעגנוגנידאב ןופ קורדסיוא רעכילצעזענ רעד ןעוועג , 

 -אבנוא IS POS ךָאנ רימ ןעבָאה ,טריטסיזקע לָאמא ןעבָאה סָאװ

 "ייברא ןופ םוטנענייא ןיא ןעלדנאווראפ וצ טכער ןעראבטיײירטש

 ,ט פ נו ק ו צ רעד ןופ םוטנענייא םענעפַאשעג טינ (IN םעד רעט

 טלעדנאה סע  .תודוסי עיינ ףיוא ןָאיצקודָארּפ יד גידנעיוברעביא

 -םטייברא רעד טימ ןעכערבוצּפא םעד ןעגעוו ןפוא םושב טינ ךיז

 רָאנ ,רוטלוק ISIN רעזנוא ןופ לַאװק יד זיא DEN ,גנולייטוצ

 הנרדמ רעד וצ לַאטיּפַאק םעד ןעצעזוצּפָארַא םעד ןענעוו ךַאפנייא

 -נעמ םעד ןענעיד לָאז DEN טנעמורטסניא-סטייברַא ןעטיוט א ןופ

 לָאז ןָאיצקודָארּפ רעצנאג רעד ןיא זַא ,ךיז טרעדָאפ וצרעד .ןעש

 -ַארּפ ןופ לַאטיּפַאק ןופ גַא?סיוא רעטאווירּפ ןערעוו טּפַאשענּפָא

 קפס In ןיוש טָאה סָאװ ,ןָאיצקודָארּפ יד זַא ; ןעקעווצ-סנָאיצקוד

 -עגנָא לָאז ,רעטקארַאכ ןעכילטפאשלעזעג ןעכילטפאשניימעג ַא

 רעד ןוא גָאלסױא-לַאטיּפַאק ןעכילטפאשלעזעג BIO ןערעוו טרהיפ

 -ייטאב עלַא ןעשיווצ ןערעו טלייטראפ לָאז טקודָארּפ-סטײברַא

 -עגניירא טָאה רע DEN ,טייברא סָאמ רעד טיול ןערעדעי ,עטניל

 .ןעגָארט

DINלָאװ ?עטימ-סגנאגרעביא רעטסדלימ ,רעטסכַאפנייא רעד - 
 -ָאסַא-רעטייברא עוויטקורָארּפ ןעוועג גנוניימ ס'לַאסַאל ךָאנ ןעט

 .טירערק-סגנורעינער טימ סעיצַאיצ
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 עדנַאנַאּפָארּפ ןייז ןוא שטילעד-עצלוש

 עשיטערָאעט יד רעביא קילברעכיא IS טכַאמענ ןעבָאה רימ

MIND!לעװ ,ןהעז ריִמָאל טציא .קרעִו עשימעלַאּפ ס'לַאסַאל ןופ - 

 ןענייז עירָאעט ןייז ןופ ןעטקנוּפ עטקורעגסיורא רהעמ יד ןופ עכ

 ענייז טימ המחלמ ס'לַאסַאל !יא רעייפ ןעטשרע ןיא ןענַאטשעג

 .סעקַאטַא יד ןעטלַאהעגסיױא טי; ןעבָאה ייז DD עכלעוו ןוא ,רענגעג

 -טיירטש ס'לַאסַאל ןופ עיזיווער עניטסאה ַא טכאמעג ןעבָאה רימ

 רעד ןיא גנוטלאה רעייז וצ ןעקוקוצ ךיז MOND טציא ; ןעטפערק
 .גנוגידייטראפ ןיא םרוטש ןיא ,טכַאלש ןופ המוהמ

 {ו פ ץ ע ז ע נג ר ע ד :טקנוּפ-טיירטש רעטשרע רעד

 תל יט יי ביריש

 ןעטנעמונרא עשימָאנָאקע-שימילַאּפ עלַא ןופ טנָארפ ןיא

 ןעגיוצעגּרָאפ טָאה רע סָאװ ,ץעזעג-ןיול רעד ןע'לַאסַאל ייב טהעטש

 ןעטַארעג טָאה רע ."ץעזעג רענרעזייא רעמַאזיורנ , רעד ןעפור וצ

 -ראפ ןעגעוו ןעדער ייז וצ טמוק רענייא ןעוו זַא ,רעטײברַא יד

 ןעלעטש ץלַא ןופ רעהירפ םהיא ייז ןעלָאז ,ענַאל רעייז ןערעסעב

 6 טינ רעדָא ץעזעג םעד רע ט נ ע ק ר ענ ַא ֹוצ :עגארפ יד
 ןעביֹוהוצנָא טינ וליפא ייז רַאפ ךיז טניול ,טינ רע טנעקרענַא

 -טרָאװ עלַא ןופ טנעקרענַא זיא ץעזעג רעד לייוו ,םהיא טימ ןעדייר

 אי רע טנעקרענַא .טפאשנעסיוו רעשימָאנָאקע רעד DD רערהיפ

 םהיא רע טקנעד יו :ענארפ עטייווצ ַא INT טמוק ,ץעזעג םעד

 ?ןעפַאשוצּפָא

 SB" רהיא טימ ײטרַאּפ עוויסע-נָארּפ עגידסלָאמַאד יד רעבָא

 זיא ,ץיּפש ןיא שטילעד-עצלוש טנַאטנעזערּפער ןעשימָאנָאקע-שיטיל

 םעד ןופ ץנעטסיזקע יד ןענעקרענַא וצ ןופרעד ןעוועג טייוו ץנאג

 -קעווא ,גנוטיירטשאב עניטיידייווצ ,ננונעקיילּפָא ענעפָא .ץעזעג

 DIS ,ןעוויטָאמ עכילנעזרעּפ עגירדינ ןופ גנושטייטניירא ,גנול'טשּפ

 -ענסיוא רהיא ןופ זיא ץלַא --- ןינע DIS ןעדער וצ ןעדיימוצסיוא

 .ןערָאװעג טוואורּפ

 -לושטנע וצ זייוולייט רָאנ ןעוועג ןענייז ןעדָאטעמ עכלעזַא

 -ַאל סָאװ ,ןעסולש ענעבירטרעביא-טרעּפמולעגמוא יד טימ ןעגיד
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 סלַא טלעטשעגרָאפ טָאה רע .ןיעזענ ןייז ןופ ןעניוצעג טָאה לַאּפ

 שיטסירעטקאראכ ,דנַאטש-רעטייברא ןופ קילנמוא ןעלעיצעּפס ַא
 טקנוּפ ןעטייצ עלַא IS ךיז טלַאה הסנכה ןייז סָאװ ,םהיא רַאפ זיולב

 רעבָא .ןעשינפרעדאב עטסנידנעווטיונ ענייז ןופ ךיוה רעד ףיוא

 ןופ סקואוו םעד טימ לָאמעלא ןעגייטש ןעשינפרעדאב יד יװ ױזַא

 נינעוו ָאד ןענייז טייז רעדנַא רעד DD יו ױזַא ןוא הסנכה רעד

 ענייז ןענייטשרעביא קראטש לָאז הסנכה רעייז סָאװ ,ןעשנעמ
 סָאװ ,ךיז PR סניוזא טשינרָאג ץעזעג רעד טָאה ,ןעשינפרעדאב

 ךיוא ,רעטייברא יד ראפ שיטסירעטקארַאכ-לעיצעּפס ןייז לָאז

 וצ טָאטשנָא רעבָא .ליורג ַא ןעקעוו לָאז DEN ,סניוזא טשינרָאג

 ןעלַאפעגנָא רעננעג ס'לַאסַאל ןענייז ,טקנוּפ םעד ףיוא ןעּפַאלק

 .גנודניפרע ענייר ַא DIS םהיא נידנערהעלקרע ,אפונ ץעזעגנ ן'פיוא

 ענייז MD ןרָאצ רעדליוו רעד זַא ,טכער טימ טנָאז לַאסַאל

 טָאה רע יו םעדכָאנ ,"ןעצענערנ עלַא ,WDR ןעוועג זיא םיאנוש

 ."רעפטנע םענעּפָא , ןייז ןיא ןייש DIS טכארבעגסיורא ץעזענ םעד

 -ראפ PR mM ,םרוטש ַאזַא ןעכיוהענפיוא ךיז טָאה DIN ןענענ

 יד ןעבעגעגסיורא טָאה סָאװ ,רעטסעירּפ ַא ןענענ םיור ןעניטייצ

 Buy‚ םיאנוש עניימ ןעטלָאװ, .סירעצ ןיטעג רעד ןופ תודוס
 ןיא טע'גרה'רעד ךימ ייז ןעטלָאװ,, --- לַאסַאל טגָאז --- "רעמיור

 עניימ רעבָא ;ןעכקַארג רעיצירטַאּפ יד לָאמא יװ ,סַאנ ןעטימ

 וצ ךימ ייז ןעכוז ראפרעד ןוא ,רעמיור ןייק טינ ןענייז םיאנוש
 (+ ,"לובלב טימ רָאנ ,טרעווש ן'טימ טינ ןעטיוט

 רעיפ וצ ןערָאװעג טּפשמ'ראפ לַאסַאל DIN סלָאמאד רָארנ

 -עדעילנוצ עשירָאטסיה ןייר ,עניהור ןייז IND סינגנעפעג םישדח

 ןוא ."רעטייברא יד ןופ םָארנָאּפ , ןיא ןעעדיא ענייז MD גנוּר

 טירטסיורא ןייז טימ זַא ,טקערטנע ןעננוטייצ יד ןעבָאה ךיילנ

 -ער רעד ייב ןעמהענוצסיוא לַאסַאל טּפָאה עיזַאושזרוב רעד ןעגעג

 ,סינגנעפעג ןיא גנולדנאהאב ערעסעב  ַא ןעגירק וצ DIN גנורעינ

DINגייצקרעוו ַא ,טַאגענער ַא זיא רע זַא  DDרעדָא עיצקַאער רעד  

 .טפאשנעסיוו רעשימָאנָאקע ןיא טנַאטעליד רעדנעסיוונוא ןַא רָאג

 IS .ןעגנולעג DI ייז זיא ץעזעג םעד טימ ןעכַאמוצקעװַא ךָאד
 -ָאקע IS IND םהיא ןערהעלקדע וצ : געווסיוא ןייא רָאנ ןעבילבעג

 ,9 .ז עגַארפ רעטייברא רעד וצ, (*

ee.עי  
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 טינ ךיז רע טזָאל רעכלעזַא סלא סָאװ ,ץעזעג-רוטַאנ ןעשימָאנ
 .ןערָאװעג טכַאמעג זיא ךוזראפ רעד ןוא .,ןעפרַאוװמוא

 םעד ןעפלעה וצ ןעגנוהימאב עלַא TS ,טעטּפיױהאב לַאסַאל

 -ןעדילַאװניא ,ןעסַאק-הייל ןוא-רָאּפש ךרוד ,דנַאטש-רעטייברא

 .טכַאמעג טשינרָאג וצ ץעזעג םעד DD ןערעוו ,ןעסַאק-ןעקנארק ןוא

 ןוא ןָאטּפױא טינרָאנ טולָאסבַא ייז ןענעק רוטַאנ םצע רעייז ךרוד

 וצ ,םעד ןענעוו ךיז טלעדנַאה סע ןעוו .ףיוא טינ עקַאט ןעוט

 סָאװ ,ןעקילגמוא יילרענעדעישראפ ןיא גנורעטכיילרעד ַא ןעבענ

 -רעטלע ,טייהקנארק רעדָא ,ןיוטכייל רעדָא ,הבס ַא ךרוד טמוק

 ןעקניז רעטייברא ענלעצנייא עכלעוו ךרוד ןוא .וו .ז .א טײקכַאװש

 -סנעבעל ןעלַאמרָאנ םעד רעטנ:א ּפָארַא גידנעווטיונ רעדָא גילעפוצ

 ןעטלאטשנא עגיזָאד יד ךָאנ ןעבָאה ,דנַאטש-רעטייברא ןופ דַארנ
 רעבָא .טייקכילצינ עסיורג ץנַאג ןייק טינ וליפא ןעוו ,עסיוועג ַא

 -אב ןייק ייז ןעבָאה ןעכלעזַא סלַא סַאלק-רעטייברא ןעצנַאנ ן'ראפ

 ,ןענייאראפ-םוסנָאק יד ָאד טכארטאב לַאסַאל ןוא .טינ גנוטייד

 רעשיּפָארטנאליפ ַאזַא טימ טשדנירגעג DET שטילעד-עצלוש סָאװ

 Tr טניטיונ רעטייברא רעד זַא ,ןעזייוואב וצ טכוז רע ןוא ,הנוכ

 לייוו ; רעריצודָארּפ סלַא רָאנ ,טנעמוסנָאק סלַא טינ ףליה ןיא

DINרעבלעזרעד ןיא עֶלַא טעמכ טציא ךיז ןעניפענ ןעטנעמוסנָאק  

 ךוש רעד ואוו ,טרָאד ןערעוו ןעבעגעג ףליה ףראד ,ךילנלָאפ ; ענַאל

 תורבח יד וצ ,תורבח-טידערק יד וצ Tr טדנעוו רע ןוא .טשטעווק

INDאירעטַאמ-היור ןעפיוקנייא ? DEסיוא טרהיפ רע : MSיו  

 -ראפ עירטסודניא רעד ןופ גנַאנ רעכילדיימראפנוא רעד

 ,קירבַאּפ רעסיורג רעד טימ הנָאלמ עניילק יד ךילגעטיגָאט טייב

 ןעכעג --- ךאז ןייא רָאנ ןָאטּפייא סנעטסכעה תורבח עֶלַא יד ןענעק

 ןערירוקנָאק וצ טייקכילנעמ יז הכָאלמ-?עב ןעטלעטימאבנוא םעד

 ןערעגנעלראפ טימרעד רעבָא ,הכָאלמ-?עב ןעטלעטימאב םעד טימ

 רעד ןוא הכאלמ רעד ןעשיווצ ףמַאק-טיוט םעד טסיזמוא רָאנ ייז

 .עירטסודניא-סיורג

 ,טקנוּפדנאטש םעד ףיוא םאזקרעמפיוא לַאסַאל טכאמ טצעלוצ

 יד ררסכ טכיילנרַאפ ןעמ ןעו ,ךיז טלעטש ןעמ ןעכלעוו ףיוא

 ענירָאפ יד ןיא ענַאל רעייז טיש טציא רעטײברַא יד ןופ ענַאל

 ,ןעדימענסיוא עגארפ-םצע יד טרעװו טימרעד .עטרעדנוהרהָאי

 ַא ןענעװ DI ךָאד Tr טלעדנַאה סע .טרעפטנעראפ DI רעבָא
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 יירד DD NR טציא ענַאל ס'רעטיײברַא םעד ןעשיווצ ךיילנראפ

 םעד ךָאנ טמוק ענַאל ןייז ?עיפיוו ףיוא רָאנ ,קירוצ רהָאי טרעדנוה

 ,טייצ רעזנוא ןופ ןעשינפרעדאב-סנעבעל ןופ דַארג ןעלַאמרָאנ

 סָאװ ,ןופרעד ןעטילענ טינ טָאה רעסערפנעשנעמ רעד יװ טקנוּפ

 "ייברא רעד ךיוא טָאה ױזַא ,קָאר רענידנעטשנא IN םלהעפ םהיא

 ןעטילענ DI ,ןערָאװענ טקעדטנע PS יירעקורד-ךוב רעדייא ,רעט
 זיא רקיע רעד .ךוב ןעכילצינ ַא ןעפיוק טינ ןעק רע סָאװ ןופרעד

 DEN ןופ ,סולש םוצ ,טזייוו לַאסַאל .לעגנַאמ םעד ןעלהיפ ןיא ָאד

 עֶלַא יד טּפיוהרעביא ןענייז סע טרעוו ןעטפאהלעפייווצ ַא ראפ
 טקאפ םעד ןעבָאה רימ ןעוו ,עטכיׂשענ-רוטלוק רעד ןיא ןעקילבקירוצ

 ץְלַא ןערעוו DEN ,ןעטקודָארּפ-עירטסודניא יד IS : ןעניוא יד רַאּפ

 יד ןופ טכיורבראפ ןעטסנינעוו ES ןערעוו ,רעגיליב ןוא רעניליב

 יסיוא טינ ןעק רע עכלעוו ןהֶא ,ןעלטימ-סנעבעל יד תעב ,רעטייברא

 .ןערעוו וצ רעגיליב ץלַא BI גנוגיינ ןייק טינ ןעזייוו ,ןעמוּק

 זיא ,ךילנהעוועג טינ ןעמ סָאװ ,ןעגנורהעלקרע עלַא יװ יוזא

 םעד ןָא טינ ןערהיר ,טרידנעמָאקער ןעמ DEN ,ןעלטימ-ספליה יד

 ןייק ,גנוניימ ס'לַאסַאל ךָאנ ,ייז ןעבָאה ,ןױל-סטיײברַא ןופ ץעזעג

 טביילב .ןעכלעזַא סלא דנַאטש-רעטייברא ן'ראפ טינ טרעוו םוש

 טַאַאטש רעד : זיא סָאד ןוא --- גנוסַאפפיוא ןייז טיול ,סנייא רָאנ

 גידנערעדנע ,רענגעג ענייז ןענעלפ ףיורעד .ןעשימניירא ךיז לָאז

 a ?עזעג רעד זַא ,הנעט רעד טימ ןעפורּפָא ךיז ,קיטקַאט יד

 רעד ו"יפא ןעכלעוו WII ,ןיעזעג-רוטַאנ ַא זיא ןױל-סטייברַא

 ןיוש ןעכָאה ריכ יו ,רעפטנע ט'לַאסַאל .ןעפלעה טינ ןעק טַאַאטש

 (ER ןייק טינ ןענייז ןעצעזעג עשימָאנָאקע : ןעווענ DIN ,ןהעזענ
 .עשירָאטסיה רָאנ ,ןעצעזענ

 ןעניזָאד םעד ףיוא ןעלעטשּפָא עלייוו 8 ףיוא ךיז רימָאל
 .טקנוּפ-טיירטש

 ;:טנלָאפ יװ PR ןיול-סטייברא Pay ערהעל ס'ָאדרַאקיר

 ןעכילקריוו רהיא ןוא זיירּפ ןעכילריטַאנ רהיא טָאה הרוחס עדעי

 .טינ םהאנסיוא ןייק ךיוא זיא טייברא יד ; (זיײרּפ-קרַאמ) זיירּפ

 ,טייברא םוכס םעד ןופ טמיטשאב טרעוו זיירּפ ?רעכילריטַאנ , רעד

 הרוחפ יד ןעוו .ןעריצורָארּפ וצ הרוחס- יד DIN ךיז טרעדָאפ סָאװ

 יד ךרוד טמיטשאב זיירּפ רעכילריטַאנ רהיא BIN ,טייברא זיא
 ךרוד .ה .ד ,רעטייברא םעד ןעַײצודָארּפ וצ ףיוא תואצוה עניטיונ



Bun u = - RR 58 

 ןוא ןעטלאהוצסיוא אפונ םהיא ןעטסָאק ףרַאד סָאװ ,עמוס רעד

 .עילימַאּפ ןייז
 גיננעהּפָא זיא הרוחס רעדעי ןופ ןיירּפ "רעכילקריוו , רעד

 טינ רע טכייוו ?לכ סלַא WAS ,טָאבנָא ןוא עגארפכָאנ רעד ןופ
 ?IS ףיוא טינ ךיוא סָאד ןוא IB ןעכילריטַאנ םעד ןופ ּפִא לעיפ

 ,טײברַא ףיוא טָאבנָא DIN עגארפכָאנ DD ץעזעג םעד גידנעדנעוונָא

 ,רהיא ףיוא עגארפכָאנ יד טנייטש סע TUN זַא ,ןעסייה סע טעוװ
 טפור סָאד רענָא ,ןיול-סטייב וא רעד גילייווטייצ וליפא טנייטש

 סולפוצ ַא ,טייברא ןופ טָאבנֶא ןעטקראטשראפ 8 סיורא דלַאב

 ףיוא ענארפכָאנ יד טקניז סע ןעוו רעדיו ; דנעה-סטייברא ןופ
 סָאר סָאװ ,טייקמירִא ןיא ןיירא רעטייברא יד ןעֶלַאפ ,טייברא

 בעילוצ טגייטש ןיול-סטייברא רעד ןוא ; ?הָאצ רעייז טרענעלקראפ

 .יינ סָאד ןופ םעד

 ra רעד ןעכלעוו WENN ,טקנוּפ םעד ךייש סָאװ

 ףיונוצ גידנעטשלָאפ רע טלַאּפ ,ןעקירדּפָארַא טינ רהעמ ךיז טזָאל

 ,ןעשינפרעדאב דַארנ םעד -- ,'ףייל NS דראדנעטס, םעד טימ

 םעד ןּוא םעד ןופ ןעטייהנהעוועג יד טיול רעטיײברַא רעד סָאװ
 גידירפַאב ןעבָאה טננידַאבנוא זומ טייצ רעד MR רעד ןוא קָלָאֿפ

DINץנעטסיזקע יד ןוא ץנעטסיזקע ענענייא ןייז ןעטלַאהרעד וצ  

 רעד םורַאװ ןעכאזרוא יד .רוד ןעניטפניק ןופ ,עילימַאּפ ןייז ןופ
 -נָא םעד רעטנוא ןעקניזּפָארַא 3389 ףיוא DI ןעק ןױל-סטײברַא
 -טנע םענעּפָא , ןייז ןיא סיוא לַאסַאל טנעכער ,טקנוּפ םענעבעגעג

 סָאד ,עיצַארנימע ןענייז סָאד :טעטימָאק-רעטיײברַא םוצ "רעפ
 ןוא רעדניק ןעגנערב ןופ ןוא ןעבָאה הנותח ןופ ךיז ןעטלַאהקירוצ

 טקעריד טמוק DEN ,רעטייברא ?הָאצ רעד DD גנורענעלקראפ יד
 .טייקמירַא ןוא טיונ ןופ

 .ננוטיידאב עטסערג יד עטצעל יד טָאה ןעכאזרוא עלַא יד ןופ

 ןוא תונותח ?הָאצ יד זַא ,טקַאפ רעטנאקאב ןײמעגלַא רעד לייוו

 סרעדנוזאב ,דנַאטשלהָאװ םעניײמענלַא ןופ BEN טגנעה ןעטרובעג
 ןוא ןעלַאפ סָאד ןערהעלקרע טינ ןעק ,האובת ףיוא ןעזיירּפ יד ןופ
 וצ ַא DD ךשמ ןיא רָאַּפ טמוק סָאװ ,ןיױל-סטײברַא ןופ ןענייטש

 -עסערג 8 ךרוד ןעפורענסיורא זענעק לָאז סָאד DIN ,טייֵצ רעצרוק
 יד .רעדניק עדנעסקאוורעטנוא ןופ ?להָאצ רערענעלק רעדָא רער

 BIS ןופ ןעגנורעדנאוורעביא יד ןוא דנַאלסיוא ןייק גנורעדנַאװסיוא
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 ךרוד ,םינמס ערעסיוא יד זיולב ןענייז אפונ דנַאל PR DIN וצ

 יד .ה .ד ,עטצעל יד DNS ךיז טקירד טייקמירא יד עכ?עוו

 -ער סָאװ ,עכַאזרוא עניטכיוו גיצנייא יד ָאזלַא טביילב טייקמידש

 .ןיול-סטייברַא םעד טרילוג

 --- םַאזיורג ךילקריוו PR ןיול-סטייברא ןופ ץעזעג רעד טָא זַא

 -- ןעּפורעגנָא םהיא טָאה לַאסַאל יװ ,ץעזעג "רענרעזייא, 18

 -רעטנוא ןעסיורג םעד סייוו סע רעװ ,ןענעקייל טינ רענייק טעוװ

 -נעמראפ DIN ןַאמירָא IS ןופ רעיוד-סנעבעל םעד ןעשיווצ דעיש

 וליפא ןעוו זַא ,וצרעד ךָאנ טזועטשיראפ רעכלעוו ןֹוא ןעשנעמ ןעכיל

 -סיב רעטנוא רעבָא יז טבָארג ,לָאמַא טימ ןעטלעז טע'גרה טיונ יד

 יד .ןַאמירֶא ןופ טפארק-סנעבע? יד רעהפיוא INS ןוא זייווכעל

 SEN רעכילטינשכרוד רעד ןעוו ייס רעווש ױזַא טקנוּפ טקירד טיונ

 זיא רע ןעוו ייס ןוא רעכעה זיא גנורעקלעפאב רעד ןופ דנַאטש

 רעטייברא רעד טעװ ,רעכעה זיא טינשכרוד רעד ןעוו .רעגירדינ

 ןעטלאה וצ יבַא ,ןעטסגידנעוטױנ םעד טימ ןערעּפּפָאפױא

 יד IS ךילנעמ יו גנַאל ױזַא ןערעמַאלק ךיז טעװ רע :"טַָאטש,

 ןופ ןָא Tr ןעהעז Da — דיַאטש ןייז ןופ םינמס עכילרעסיוא

 עדריוו עכילשנעמ ס'רעטייברא םעד ןעריזילָאבמיס ןוא ןעסיורד

 .טלעוו רעד רַאפ

 ,רענגענ ס'לַאסַאל ןופ רעלהעפ רעבָארג ַא ןעוועג זיא סיוועג

 לַאסַאל סָאװ ,גנוטּפיוהאב ַא ןעטיירטשאב ןעמונעג ןעבָאה ייז ןעוו

 עלַא ףיוא ךיז גידנעפוראב ,ןעזייוואב טנעקענ טכייל ױזַא טָאה
 ,םעד PR גינייא ןענייז עכלעוו ,ןעטעטירָאטױא עכילטפאשנעסיוו

 לַאסַאל זיא ךיוא .ן'תמא וצ ףיוא טריטסיזקע ץעזענ-ןיול רעד זַא

 שירעלדניווש WORD יװ ,ןעזיויעגנָא טָאה רע ןעוו ,ןעוועג טכערעג

 ס'רעטייברא םעד ןעכיילגראפ וצ רדסכ טכוז ןעמ PN ,זיא סע

 ךיז טזָאל ןעגעווטסעד ןופ ,לָאמא עגַאל ןייַז טימ ענַאל רעגיטציא

 "<< BE טינ וליפא טנעקייל טָאװ ,טקַאפ םעד ןעכַאמקעװַא טינ

 טכַאמעג תועט ַא טָאה לַאסַא? TS ,טזייוו רעבָא ,ץעזעג ס'לַאס

 רעד זַא PR סָאד ןוא -- ץעזעג DD ןעננורהיפסיוא ענייז טימ

 ןעגיטשעג שיט קַא פ טייצ עטצעל יד זיא ןיול-סטייברא

 ,טייקכילגעמ ירד סיוא טינ ןפוא םושב טסעילש ץעזעג רעד

 קנאד ַא ,עגַאל ןייז ןערעסעבואפ ןענעק לָאז רעטייברא רעד זַא
 רעד DEN ,טייברא רעד ןופ טעטיוויטקודָארּפ רעטרעסערנראפ רעד
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 ,ךילנלָאפ ןוא .ךיז טימ טגנערב עיצַאזיליוװיצ רעד ןופ סערגָארּפ

 DIN" עלַאיצַאס עגיטציא יד רעטנוא ןעק ץעזעג רעד וליפא ןעוו

 רעד זַא ,טינ ךָאנ סע טסייה ,ןערעוו טפַאשענּפָא טינ ןעדנעטש

 רעניטנייה רעד ןיא ןערעסענראפ טינ עגַאל ןייז ןעק רעטייברא

 ,ץעזעג םעד סיעכהל וצ ףיוא גנורעסעבראפ ַאזַא .טפאשלעזעג
 טָאה טייקגיטעט ענענייא ס'לַאסַאל ןוא ,ןעמוקעגרָאּפ שיטקַאפ זיא

 ַא ןייוולייט סָאד PN ןהעשענ .וצרעד ןעגָארטעגייב גינעוו טינ

 עדנעניוטשנעגיוא וצ יד ןענעג כַאַאטש ןופ גנושימניירא רעד קנאד

 רעד רַאּפ ארומ רעד קנאד ַא ןייוולייט ,רעטייברא ןעגעג תולוע
 רעד קנאד ַא ןייוולייט ןוא עיצולָאװער רעלַאיצָאס רעדנעהָארד

 זיא רענעמ עטנענימָארּפ ענינייא DEN ,רעטײברַא DIE עיטַאּפמיס
 IND רעד קנאד ַא ךיוא טצעלוצ ןוא ןעקעוואוצפיוא ןעגנולעג

 -עטניא ערעייז ןענידייטראפ וצ רעטייברא יד ןופ Tr ןענינייא

 טָאה לַאסַאל DAN ,ןעדנעטשמוא עכלעזַא ץלַא ןענייז סָאד --- ןעסער

 טָאה רע רעבָא ,עיצַאטיגַא ןייז טימ ןעפורעגסיורא DI וליפא
 (= .גנויליווטנע רעייז ןיא ןעפלָאהענ לעיפ

 ףליה-טסבלעז :ןעוװעג DE טקנוּפ-טיירטש רעטייווצ רעד

 ? ףליה-סטַאַאטש רעדָא

 -סיס-סננוציטשרעטנוא ןעדעי ןופ טייקכילדעש רעד ןעגעוו

 -טסבלעז ןיא טקעטש סָאװ ,ה2רב רעסיורג רעד ןעגעוו ןוא םעט
 טייז טייקנימיטשנייא עלופ טשרעהעג דנַאלשטייד ןיא טָאה ,ףליה

 טָאה דנַאלגנע ףיוא ןוא 1848 ןופ עיצולָאװער רענעלַאפעגכרוד רעד

 ךיז ןעמ ףראד ראפרעד ; רעטטומ 8 ףיוא יוװ ןעקוק ןעמונעג ןעמ

 סָאד סָאװ ,גנוטסירטנע ןופ יירשענ םעד ףיוא ןערעדנואוו טינ

 טרעפטנע לַאסַאל .ןעפורענסיורא טָאה ףליה-סטַאאטש טרָאװ

 ניניזנוא יוװ ,ןָא טזייוו רע סָאװ םעד טימ ,סנעטשרע ,םעד ףיוא

 ןיילא Tr ףראד רע TS ,רעטייבדַא םעד ן'רסומ וצ רדסכ זיא סע
 רעניטנייה רעד PR רענלעצנייא רעד DIN לַאטיּפַאק ןהֶא .ןעפלעה

 ןיא ןעפלעה ןיילא ךיז DIN ןעסייה ןוא זָאלפליה טפאשלעזעג

 ןעלאפעגניירא זיא סָאװ ,ןעשנעמ יא טאר א ןעבעג וצ יוװ טקנופ

 .179--161 ןעטייז ,עגארפ רעטייברא יד .עגנַאל .א .פ (*

 ןעגיטנייה םעד טיול סינטלעהרַאפ-רעטייברא סָאד , אנאטנערב יאול

 .רעטייוו ןוא 179 .ז ,"טבעי
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 ךיז לָאז רע ,ךיז ףיוא אשמ רעגידוּפ-דנעזיוט ַא טימ רעפַאװ ןיא

 טרהעלקרע ,סנעטייווצ .ןעמיוושסיורא ION ןוא חכ ַא ןָאטנָא
 טינ ןפוא םושב טסעילש טַאַאטש ןופ גנושימניירא יד זַא ,לַאסַאל

 טינ רעטש ךיא יװ טקנוּפ OPER עבילטפאשלעזעג סיוא

 ,םרוט 8 ףיוא תוחכ ענענייא טימ ןערעטעלקוצפיורא ןעשנעמ 8

 ףךיז טלעטש טַאַאטש רעד ons S IS םהיא טָאב TR ןעוו

 -ויב DIE ,דנעגוי רעד ןופ גנודליב-טסבלעז רעד געװ ןיא טינ ךָאד

 -ביב ןוא ןעלוש ,רערהעל סיוא טלַאה רע סָאװ טימרעד ,?עיּפש

 -נעהנָא יר ןענייז ,לַאסַאל ט'הנעט ,סנעטירד .A .א ןעקעטָאיל

WUףלעה :ּפיצנירּפ רעייז טימ ,עלוש רעטסעשטנאמ רעד ןופ  

 -ראפ ןיילא ןעבָאה ייז IS ,ןעוועג זָאלּפיצנירּפ יוזא --- ! ןיילא ךיז

 IS ,ןהעזעגנייא ןעבָאה ייז יו דינ יוזא ,טטַאטש ןופ ףליה טגנַאל

 ןעוו ,לאפ םעד ןיא טָא יװ ,ןעמוקסיוא טינ רהיא ןהֶא ןענעק ייז

 ,ןערעדנַאװאוצסיוא רעטייברא יד ןערהעווראפ וצ טכוזענ ןעבָאה ייז

 -רענריב רענאקירעמַא םעד בעילוצ לעװַאב ןיא קחוד םעד תעשב
 .געירק

Wayרעבָא .טכערענ לַאסַאל זיא ןעטקנוּפ עניײמעגלַא יד  

 IS ןעטרעפ ןייז טימ ןעוו ,לוּפלּפ DR ןיירא ןיוש ךיז טזָאל רע
 -טּפיױה ןייז DD גנומהענרעטנוא יד ןעלעטשוצרָאפ רע טכוז טנעמ

 ,רלענ ףיוא קנאב א ןופ גנודנירג יד -- שטילעד-עצלוש רעננענ

 עניהעפ-טידערק ןעריטידערק וצ ,ןעטסילַאטיּפַאק ייב טלעמַאזעגנָא

 זיב ךָאנ טהילב סָאװ ,גנומהענרעטנוא ןַא ,סעיצַאיצָאסַא-רעטייברא

 יוװ ,יוזא ןעלעטשוצרָאפ ךַאז יד טכוז רע ןעוו --- ,גָאט ןעניטנייה

 -נָא ןוא ּפיצנירּפ םענענייא ןייז ןיפ טנָאזעגּפָא ךיז טלָאװ עצלוש
 .ּפיצנירּפ ,ס'לַאסַאל ,ןייז ןעמונעג

 IN ; ױזַא ּפיצנירּפ ןייז טרילומרָאפ לָאמעלַא טָאה עצלוש

 ןופ געוו ן'פיוא ןעלעוו רעטיי--א יד ןוא תוכָאלמ-ילעב עניילק יד

 -ענ 8 ראפ ןעטפערק עכַאװש ערעייז ןעגינייאראפ ףליה-טסבלעז

 ןערייל טינ ל?ָאמנייק ייז ןעלעוו ,גנומהענרעטנוא רעכילטפאשניימ

 -שטייר ץנאג WIN DET עצלוש ןוא .טידערק PN לעגנַאמ ןייק

 -ץַאזמוא IS טימ ,ןענייאראפ ןֹופ ץענ ןעגיזעיר ַא ןעפרָאװראפ דנאק

 -סיס סָאד טניורקעג טָאה רע ןוא ,ןָאילימ ענינייא MD לַאטיּפַאק
 ַאזַא ףיוא טָאה רע DR קנַאב רענעי ןופ גנודנירג רעד טימ םעט

 -?ָאמש יד ךרוד לַאטיּפַאק-סיורנ ןופ םָארטש ַא ןעזָאלענכרוד ןפוא

 1. א
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 -ראפ ןופ םעטסיס ןעטנייווצרַאפ קרַאטש ןייז ןופ ךעלעכלַאנַאק עטס

 ןוא גיטכיט TS ןערָאװעג טלעטשעגקעוַא זיא POS ןוא .,ןענייא

 ןייז ןופ סעיצקַא יד ןערעהעג נָאט וצ טנייה זַא ,גיסעמסטפעשעג

 ,עזרעב רענילרעב רעד ףיוא עטסרַאבגנַאג ןוא עטסרעכיז יד וצ קנַאב

 ס'עצלוש DEN ,קנאב רעלעירטסודניא רעד ןופ סעיצקַא יד תעב

 ,תרשמ ס'קרַאמסיב ,רענגַאװ טאדמייהעג ,רענגעג רעוויטַאװרעסנָאק

 .עזרעב רעד ןופ ןעדנואוושראפ גנַאל ןיוש ןענייז ,טעדנירגעג טָאה

 ס'עצלוש ןופ ןיימעג זיא סע RS ,טגָאז רע ןעוו ,טכערעג זיא לַאסַאל

 ,PN 2797 עכלעזַא טימ רעטייברא יד וצ ךיז ןעדנעוו וצ טייז

 ןררעה ןוא זנוא ןעשיווצ ןעניילקוצסיוא ןעמוקסיוא BYN ךייא

 ןענייז טרָאד :ןענָאז ןעלָאז רימ זנוא IND גונעג זיא ,לַאסַאל

 טינ ןעד זיא :טגערּפ רע רעבָא ןעוו ?לַאטיּפַאק NT ןוא ןעזַארפ

 -ירּפ ןופ תובדנ רעדייא ,טַאַאטש ןופ ףקיה ןעמהענוצנָא רעסעב

 -נַאה ָאד זַא ,ןערעפטנע םעד ףיוא ןעמ זומ — ? ןענָאזרעּפ עטַאװ

 -סטפעשעג גנערטש ַא ןענעוו רָאנ ,תובדנ ןענעוו טינ ךיז טלעד

 .גנומהענרעטנוא רעגיסעמ

 -ענ יד ןַא ,ןיא עיצַאטנעמונרַא ןייז ןופ טקנוּפ-טּפיוה רעד
 ןוא ןעלטימ ןהֶא DIN גנורעקלעפאב רעד ןופ טייהרהעמ עגידלַאװ

 ןופ עיצַאיצָאסַא יד רָאנ ןע'תמא רעד ןיא זיא טַאַאטש רעד זַא
 יד וצ לַאסַאל סיוא טפור -- םורָאװ וט, : גנורעקלעפאב רעד

 טינ ,טַאַאטש רעד ,עיצַאיצָאסַא עסיורג רעייא לָאז --- רעטײברַא

 ערעייא ןעהיידעג ןוא ןעסקאוו ןעכאמ ןוא ןעגיטכורפאב ןענעק
 ןעק רע סָאװ רָאנ טינ טַאַאטש רעד "?? סעיצַאיצָאסַא ערענעלק

 ןיא ףוראב ןייז ןוא עבַאגפיוא !ייז .ןָאט ךיוא סע זומ רע (N ,סע
 ןופ סערגָארּפ ןעלערוטלוק םעד ןערעטכיילראפ וצ םעד ןיא ךָאד

 ןוא טַאַאטש רעד טריטסיזקע קעווצ םעד רַאפ .טייהשנעמ רעד

 טַאַאטש ןופ גנושימניירא רעד INN .טריטסיזקע לָאמעלַא טָאה

 -הַאבנעזייא ,ןעלַאנַאק עלַא יד ןערָאװעג טיובענפיוא טינ ןעטלָאװ

 -סָאק טזָאלעג ךיז טָאה דנַאלונע .ןעפַארגעלעט ןוא ןעעסָאש ,ןענ

 ןיא יירעפַאלקש ןעּפַאשוצּפָא DIN גננילרעטס טנופ ןָאילימ 20 ןעט

 טלעטשעגטסעפ טציא זיא טקַאּפ רעד ביוא ןוא .סעינָאלָאק ערהיא

DINציא רהיא ןיא ץנערוקנָאק עיירב יד זַא ,טנעקרענַא ןײמעגלַא - 

 ןוא ןהייצ יד טימ ףמַאק ַא ןאמירא םעד רַאפ טניימ םרָאפ רעניט
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 טַאַאטש רעד לָאז םורַאװ וט --- ,ןעסקיב DIN ןענָאנאק ןעגענ לעגענ

 (+ ? ףמאק ןעניזָאד םער ןיא ןעשימניירא ןערָאט טינ ךיז

 -טסבלעז -- ןעגנוזָאל עדייב ןעטכַארטַאב ןעלעוו רימ ןעוו

 ןענאטשראפ ןענייז ייז יו ,שירָאטסיה ףליה-סטַאַאטש DIN ףליה

 ןעלעוו ,1864 ןוא 1803 ןערהָאי יד ןיא דנַאלשטייד ןיא ןערָאװעג

 רעקראטש  ַא ןופ ןעטילעג ייז ןעבָאה עדייב זַא ,ןעניפעגסיוא רימ

 -עצלוש זיא ,טנָאמרעד רעהירפ ןיוש ןעבָאה רימ יו .טייקרָאלקנוא

 גידנעביוהנא ,ןעגנולעג ,םעד רַאפ רהָאי עגינייא טימ ,ןע'שטילעד

 -מורא ,לעטדעטש םענענייא ןייַז ןיא גנומהענרעטנוא רעניילק ַא ןופ

 -היור ןוא טידערק ןופ ץענ ַא טימ רנאלשטייד ץנאג ןעטכעלפוצ

 -טסבלעז MB ּפיצנירּפ םעד) ףיוא טציטשעג ,ןענייאראפ-ףָאטש

 ַא ןערָאװעג טעדנירגעג PN םעד DO גנודניבראפ PN .ףליה
 טרהיּפעגנ ןענייז סָאװ ,ןענייארַאפ סננודליב-טסבלעז רעטייברַא הייר

 ךיז טָאה רעבָא Bo רעניזָאד רעד .טסיינ ןעבלעז ןיא ןערָאװעג

 II" יד PR טשרעה סָאװ ,טסייג םעד ןופ טדיײשענּפָא ףעיט רהעז

 ףיוא טציטשעג ךיוא ןענייז סָאװ ,ןענייאראפ-רעטייברא עשיל

 טָאה דנַאלשטייד PR .ףליה-טסבלעז ע'תמא רעבָא ,ףליה-טסבלעז

 ןיז .עווי ט א יצ ינ י א ןייק טאהעג טינ רעטײבדַא רעד

 ךילרעטָאפ זיא גנודליב ןייז ןוא ןערָאװעג טענדרָאעגנייא DIN ענַאל

 ףיוא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ןענָאזרעּפ ןופ ןערָאװעג טגרָאזאב

 סע סערעטניא סעמעוו ןיא ,עפוטש רעכילטפַאשלעזענ רערעכעה ַא

 רעדנעריטסיזקע ךילקריוו רעד זַא ,ןעזָאלרעד וצ טינ ןעוועג זיא

 "ירבאפ DR רעטייברא ןופ ןעסערעטניא יד ןעשיווצ דעישרעטנוא

 טרהעקרַאפ ןוא ,ףמַאק םענעפָא ןיא ןהעגרעביא טינ לָאז טנאק
 -דעירפ ן'פיוא ןערעוו ןעכילגעגסיוא לָאז ךורּפשרעדיװ רעד זַא ,ןהעז

 טימ ןעמוקנעגעקטנַא רעטייברא יד ןעמ טנעלפ בגַא .געוו ןעכיל

 -עי יד רַאפ סעסַאק-הייל עלעיצעּפס יװ ,ןעטייקנילעפעג ײלרעלַא

 -םיורא ךיז ןעליוו ןוא לַאטיּפַאק ?עסיבַא ןעבָאה DEN ,ייז ןופ עגינ

 רעייז HD ךיז ןעביוהוצסיורא זייווכעלסיב םורא ױזַא DIN ןעטיײברַא

 -ָאעג ,עימָאנָארטסַא ןעגעוו סעיצקעל ערעלוּפָאּפ ךיוא יװ ,דנַאטש

 "לאוו ןעגעו סעיצקעל ,עטכישעג ,טּפַאשנעסיװ-רוטַאק ,עיּפַארג

 ,"רעפטנע רענעפָא, ,"עגַארפ רעטייברא יד , : ס'לַאסַאל ךיילגרַאפ (*
 ."ןרעייטש עטקערידנוא יד, ,"ךוב-עזעל ס'רעטייברא םעד,
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 DE קיטילַאּפ ףיוא רעבָא -- ,ןענישַאמ עשירטקעלע ןוא ןעשיפ

 ןעלעוו ,טפָאהעג ןעמ טָאה ,םעד ךרוד .םרח ַא ןערָאװעג טגעלעג
 רעלארעביל רעד ןָא ןעסילשנָא ךיז ןיילא ךיז DD רעטייברא יד

 wart עֶלַא Sm ,ףליה-טסבלעז ןעצורעג ןעמ טָאה סָאד .ייטראּפ

 טיהענּפָא לָאז רעטייברא רעד זט ,שנואוו םעד ןיא גינייא ןעוועג

 ףליה-סטַאַאטש ןייק טינ ףראד ןעמ , .ףליה-סטַאַאטש ןופ ןערעוו

 -סעפַאב טלָאװ סָאד ?ייוו ,ןעביוא ןופ ןעקנָאשעג ,רעטייברא רַאפ

 ,ףליה-סטַאַאטש ןייק ךיוא ןוא ,ייטראּפ עוויטַאװרעסנָאק יד טניט

 לייוו ,ןעטנוא ןופ טלַאװעג טימ ןעסירעגסיורא ןוא טפמעקענסיוא

 סָאמ עסיוועג ַא ןעציזאב רעטייברא יד זַא ןיוש ךָאד טניימ סָאד

 -ראפ ךיז ןעמ טָאה םעד וצ סָאװ ,להיפעג-טסבלעז ןעשיטארקָאמעד

 Fran טימ ןעטלַאה

 :גנוזָאל ןייז טלעיצעג סָאד לַאסַאל טָאה ,םעד ןעגעג טָא
 טגנַאלראפ ךיוא רע טָאה ךילטנעניא .ףל יה - סטטַאַא טש

 ךיז ןפוא ןעטסנרע ןַא ףיוא ןהעז ןעלָאז ייז ,רעטײברַא יד ןופ

 ףליה יד ןעפור ייז ןעלָאז ךיוא ךיילנוצ רעבָא ,ןעפלעה וצ ןיילא

 ,ןהעזעג ןיוש ןעבָאה רימ .טכאמ עדנערילוגער סלַא ,טַאַאטש ןופ

DANניירא רעד תבוט? ןענָאז וצ טַאהעג טּפיוהרעביא טָאה לַאסַאל - 

 טַאַאטש רעד זַא ,טנָאטאב רע קרַאטש I ןוא טַאַאטש ןופ גנושימ

 ןעפלעהוצטימ שינרענע טכילפ א ןוא עבַאנפיוא IN ךיז ףיוא טָאה

 טימ ןעכלעוו ןיא ,טקנוּפ ַא זיא סָאד .סערגָארּפ ןעלערוטלוק םעד

 "ראפ יד ןופ רענעמ עדנעקנעד יד ןייא טציא ןעמיטש ןע'לַאסַאל

 ראפ ךָאנ IS ,ןענעקייל טינ ןעק ןעמ רעבָא ,ןעגנוײכיר עטסנעדעיש

 PR טקנוּפדנאטש רענעמונעגנָא ןַא טעמב ןעוועג סע זיא ןע'לַאסַאל

 ,לעיּפשייב DIS ,טנעלפ DEN .ןעזיירק עכילטפאשלעזעג עטיירב יד

 ,טַאַאטש ןופ טכילפ עניזָאד יד ןעקורסױרַא שטילעד עצלוש וליפא

 טניטכעראב DIN טאאטש רעד טייוו יו ,ןעצענערג יד ןעגעוו רָאנ

 רעכלעוו ,טיירטש ַא ןעגנַאגעגנא סלָאמַאד זיא ,ךיז ןעשימוצניירא

 IS ,רעכיז WAS זיא סנייא .גָאט ןעגיטנייה DI IN ךָאנ טלַאה

 ,ןעווענ זיא טייקניטעט ס'לַאסַא? ןופ גייווצ רעטסרַאבטכורפ רעד

 ןוא ןעטכער יד טלעטשעגנעגעקטנַא שיגרענע יוזא טָאה רע סָאװ

 ןופ טקנוּפדנאטש ןעגיטייזנייא םעד ןעגעג טַאַאטש ןופ ןעטכילפ

 ."עגַארפ-רעטייברא יד, ,עגנַאל .א .פ (*
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 ךיז ףלעה, ןופ טקנוּפדנאטש םעד -- עלוש רעטסעשטנאמ רעד

 ."ןיילא

TION?יד טלעטשענרָאּפ ךיז טָאה רע יװ ,ןָאט קוק ַא טציא  

 ןוא .קיטקארּפ רעד ןיא עעדיא-סגנילבעיל ןייז DD גנוכילקריווראפ

 עוויטקודָאר ּפ :טקנוּפ-טיירטש ןעטירד םוצ רימ ןעמוק ָאד

 .טידערק:סטאאטש טימ סעיצַאיצַָאסַא
 "הענ לָאז גנורעיגער יד טינ דייר ןייק רָאנ זיא ןע'לַאסַאל ייב

 ןעגעוו רעדָא ,סעיצאיצָאסַא-רעטייברא ןעפַאש וצ ךיז ףיוא ןעמ

 -רעד ןיז ןעטסטייוו ןיא וליפא לָאז סָאװ ,ןַאלּפ זיא סע ןעכלעוו

 -עג טעדנירגעג ןענייז סָאװ ,ןעטאטשראוו עלַאנָאיצַאנ יד ןענָאמ

 (ןעטסילַאיצַאס יד ןופ םיאנוש יד ןופ זירַאּפ ןיא 1898 PR ןערָאװ

DIRַא טימ ןענידנע ךיז טזומעג ןוא טגידנעענ ךיז ןעבָאה עכלעוו  

 .םידיחי MD סעיצַאיצָאסַא עגיליוויירפ טרעדָאפ לַאסַאל .לַאפכרוד

 יד לָאז ,טלַאטשנַאטידערק ַא ךרוד ,טַאַאטש רעד זַא ,רָאנ A רע

 ייז DIN ,לַאטיּפַאק ןעגיטיונ םעד טימ ןעגרָאזאב סעיצַאיצָאסַא
 רער .ץנעטסיזקע רעייז ןעביוהנא ןענעק טּפיוהרעביא ןעלָאז

 ייז לָאז רע רעבָא ,טידערק טימ ףליה וצ ןעמוק ייז לָאז טַאַאטש

 -ייברא ןעזָאל ייז רעמהענרעטנוא סלַא רעדָא "ןעריזינַאגרָא טינ

 ךרוד WORT רעטיײברַא יד ,טרחעקראפ .גנונכער Pr ףיוא ןעט
 ןייל ַא ענַאל רעד DR ןערעוו טלעטשעג טַאַאטש ןופ טידערק םעד

 רענעגייא רעייז ףיוא ןעטיײברַא IS ןוא ןעריזינַאגרָא ןענעק וצ ךיז

 .גנונכער

 דנַאבראפ-טידערק ןייא רָאנ טינ לָאז ןַאלּפ ס'לַאסַאל טיול

 ןעדעי רַאפ לָאז םעד רעסיוא (IN סעיצַאיסָאסַא עלא ןעמהענמורא

 -ראפ-סגנורעכיזראפ ַא ןערעוו ןעפַאשעג ךָאנ נייווצ-עירטסודניא

 .גייווצ םעד ןופ סעיצַאיצָאסַא עלַא ןעסילשנייא לָאז סָאװ ,דנאב
 ןא וצ זיב WIM טעלגענּפָארַא ןעטסולרַאפ יד ןעלעוו טימרעד

 ףױא טלָאװ לַאטיּפַאק ןופ עקיזיר יד .םומינימ ןערַאבקרעמנוא

 ץנערוקנָאק ?ייוו ,סעיצַאיצָאסַא יד ראפ טריטסיזקע טינ ןפוא ַאזַא
BONNעֶלַא ןופ טעטירַאדילָאס יד .ןעסָאלשעגסױא ןעוועג  "NDS 

 ,טייוו יוזא ןעננאנעג סנעטסנינעוו טלָאװ דנַאל ן'רעביא סעיצַאיצ

 ןענעוו עיצַאמרָאּפניא רערעדנַא רעד ענייא ןעלעטשוצ ןעלָאז ייז זַא
 .ןָאיצקודָארּפ רעצנאג רעד ןיא זעננוגנידאב יד ןוא דנאטשוצ םעד

 א . , Eis +י - -
 רעד רעטנוא טלעטשעג ,סעיצַאיצַאפא עלא ןופ רעכיב-טפעשענ יד
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 ,סעיסימָאק עלַארטנעצ ענעבילקעגסיוא לעיצעּפס ןופ טכיזפיוא

 -ַאטס רעכילטפאשנעסיוו 8 ראפ עגַאלדנורנ ַא ןעבעגעג ןעטלָאוװ

 טימרעד ןוא .ףרַאדַאב-סנָאיצקודָארּפ ןעצנַאג םעד רעביא קיטסיט
 -ָארּפ"רעביא DD טייקכילגעמ עדעי ןערָאװעג ןעדימעגסיוא טלָאװ

 -עג טרהיפעגכרוד טלָאװ ןַאלּפ רעד רעדייא וליפא ןוא ,ןָאיצקוד

 -לַאװעג ערעייז ייב ,סעיצַאיצָאסַא יד ןעטלָאװ ,ןעצנאג ןיא ןערָאװ

 NER ךיילנ שרעדנַא טינ ןעוועג ןעגנואווצעג טינ ןעלטימ עגיט

 טלָאװ ןָאיצקודָארּפ-רעביא .,קרַאמ ן'פיוא ןעטקודָארּפ ערעייז ןעצעז

 טפאשלעזעג יד .סיוארָאפ ןיא ןָאיצקודָארּפ טניימעג ךַאפנייא
 -רעביא ןופ ןעסיזירק יד ןעגעג ןעוועג טרעכיזעג םעד קנאד ַא טלָאװ

 ,ןָאיצקודָארּפ

DINלַאסַאל טניימ ,ךָאנ וצרעד , BONNףיוא טפאשלעזעג יד  
 רעדעי .סניוועג ןעגיזעיר א טימ ןערָאװעג טרעכיײרַאב געוו םעד

 -סיורג ךרוד טרָאּפשעגניײא טרעוו סע ןעטסָאק לעיפיוו ,ךָאד סייוו

 זַא ,ןערָאװעג טנעכערעגסיוא ?עיּפשייב DIS DIN סע .,ןָאיצקודָארּפ

 ןָאילימ ַא סנעטסגינעוו טרָאּפשעגניײא ךיז BONN ןעסקַאז ךיירגינעק

 -עקעב עלא ןעוו ,ןעלאירעטַאמ-ףיוה ףיוא זיולב ,ךילרהעי רעלאט

 -רַא ןעלָאז DEN ,ןעקירבַאפ ןיא ןערעוו טרירטנעֶצנָאק ןעלָאז ןעייר

 סָאד IS ,סיוא רעטייוו טרהיפ ל?ַאסַאל ןוא .?עטשּפָא ןהֶא ןעטייב

 טרימרָאפער (IN טינ טלָאװ סעיצַאיסָאסַא עסיורג ןופ םעטסיס

DISטייקטלעקערבוצ יד גידנעפַאשּפָא רָאנ ,גנולייטראפ יד ןעטוג  

DINןָאיצקודָארּפ רעד ןיא טייקנילעפוצ , BORNןָאיצקֹודָארּפ יד סע  

 טסילש רע ןוא ,דארג ןעטרעהרענוא IN וצ זיב ןעביוהעגפיוא אפונ

 -לעוו ,ןָאיצאנ ענעי וצ ןערעהעג EIN קרַאמ-טלעוו רעד זַא ,ןופרעד
 עלַאיצָאס יד DNS ןערהיפוצכרוד עטשרע יד ךיז ייב ןע'לעוּפ טעוװ עכ

 : .שינערהעקרעביא

 ןופ רעהירפ {ןעמ ףראד טקעיָארּפ-טפנוקוצ ס'לַאסַאל ןעגעוו

 םהיא ןעבענענסיורא טינ לָאמנייק טָאה רע זַא ,ןעקרעמאב ץלַא

 -רעביא IN ןוא ענַארפ רעלַאיצַאס רעד ןופ ננוזייל יד רַאפ

 ,ןעזיוועג טינ ןייש ןייק וליפא םענייק רַאפ לָאמנייק רע טָאה טּפיױה

 ,ןענָאטאב רדסכ טגעלפ רע ,אבדרדא .ענַארפ יד ןעזייל ןעק רע זַא

 רַאפ עבַאנפיוא IS זיא ענַארפ יעלַאיצַאס רעד ןופ גנוזייל יד זַא

 םענעּפָא , ןייז ןיא .רעטרעדנוהרהָאי עצנאג רַאפ רשפא ןוא תורוד

 עלַאיצָאס יד, :עזַארפ יד טיג וליפא רהיא טנעגענַאב "רעפטנע
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 .ננוזייפ רהיא זענעװ טדערעג רע טָאה רעגינעוו ךָאנ ."ענַארפ

 סיוא ןיילא ךיז טקירד רע יו ,רעקיטערָאעט ַא ןופ ןעסיוועג, ןייז

PRטָאה ,ףעירב ַא  DINוצ טזָאלעו טינ  Tr WEITENיד טימ  

 יר, :ןעוװעג ררסכ זיא קורדסיוא רעכילנהעוועג ןייז .רעטרעוו

 -ָארּפ ,"ןעסַאלק-רעטייברַא יד ןופ ענַאל רעד ןופ גנורעסעבראפ

 םהיא רַאפ ןענייז טידערק-סטַאַאטש טימ סעיצַאיצָאסַא עוויטקוד

 ןעכלעוו טימ ,נעװו םעד ףיוא טירש רעגניטיונ רעטשרע רעד ןעוועג

 טינ לעפייווצ ןייק םהיא רַאפ זיא סָאד --- תורוד עגניטפניק יד

 .ןהעג ןעלעוו ןוא ןעזומ ןעלעוו — ןעוועג

 ןופ ןעמַאטש DEN ,ןעקנאדעג-דנורנ ס'לַאסַאל עלעיפ ןעשיווצ

 ןעמַאזוצ טפַאשרעה וצ ןענָאלשרעד Tr ןעבָאה DEN ןוא ן'לעגעה

 ןופ ננוצעשּפָא ענעבירטרעביא יד ךיוא זיא ,ןע'קראמסיב טימ
 רעכלעוו ןענעגנ ,טייהנייא עשילַארָאמ עטסכעה יד סלא ,טַאַאטש

 עבעיל ןייז טימ ןע'לַאסַאק רַאפ .ןערעוו ?טב ףרַאד דיחי רעד

 רעד ןופ גנולדנַאװמוא יד יצ ,סנייא ץלא ןעוועג זיא טכַאמ וצ

 ןופ להעפאב םעד ףיוא ,גנולצולּפ ןעמוקרָאפ טעוװו טפאשלעזענ

 ןעמוּקרָאפ טעװ יז יצ ,טקַא רענעגנואוצענפיורַא IS DON ,ןעביוא

 רעטסטיירב ךילנעמ רעד וצ :;נולקיווטנע רעד ךרוד זייווכעלפיב

 ךיז טָאה טייהיירפ וצ טפאשנעדייל ןייז .טייהיירפ רעשיטילָאּפ

 בעיל טָאה DEN ,רֹוטַאנ רעשירעשרעה ַא טימ טרָאּפעג DIN ייב

 טיײקגיננעהּפָאנא יד .ןענרָאזראפ וצ ןוא ןעלהעפאב וצ טָאהענ

 רעטייוו ,רעטייוו DIS טלעטשעגרָאפ םהיא ךיז טָאה עסַאמ רעד ןופ

 סעיצַאיצָאסַא ןופ טפארק-סנעבעל רעד ןיא DI ביולג ךיא ;לעיִצ

IIרענידנעטשטסנבלעז ןהָא ןוא גנולקיווטנע רענידנעטשטסבלעז  

 ןעביוא ןופ טקריוו DEN ,טפאשלעזעג עשיטארקָארויב ַא .גנורהיפ

 ?היפענ םעד ןעקעוופיוא רעדייא ,ןעקיטשרעד רעכינ DIN ,ּפָארַא

 רעד ךָאד זיא סָאד ןּוא ,רעטייברא יד ייב טײקגיגנעהּפָאנוא ןופ

 .רקיע

 עוויטקודָארּפ יד TUT טעװ : יד טָא זיא ענאקּפ-טּפיוה יד
 טינ םירָאװ ? טציא יוװ ,ןערעיי טריצודָארּפ רהעמ סעיצַאיצָאסַא

 -ַאב ךילדיימראפנוא יד יוװ ,גנולייטרַאפ עדנעגינעג טינ יר ױזַא
 pen ,ןעדייל ערעווש יד ןיא גידלוש זיא ןָאיצקודָארּפ עטצנערנ
 רעטנוא ,טציא ןעוו ןוא ,ןהעטשוצסיוא ןעבָאה עטלעטימאבנוא יד

 ןוא ןעדנוטש-סטייברא עגנַאל יד טימ ,ץנערוקנָאק ןופ שטייב םעד



| 
| 
: 

| 
| 

 סעדנַארב גרָאעג 88

 רעטייברא יד רעכלעוו רעטנוא ,ןילּפיצסיר רענעגנואווצעג רעד טימ
 לעיפיוו ,רהעמ ןערעוו טריצודָארּפ טינ ןעק ,ןעפרָאוװרעטנוא ןענייז

 ןָאיצקודָארּפ יד IS ,ןעטרַאוװרע ןעמ ןעק יווװ טריצודָארּפ טרעוו סע
 רעגנערטש רעגינעוו ,רעיינ ַא ייב ןערעסערגראפ ךַאפלעיפ ךיז לָאז

 רעד ןיולב ,ןיילא עיצארעּפָאָאק זַא ,רעכיז ןעד ןיא ?גנונדרָא

‚DONE:טעדנירגעג ךיז טָאה סע זַא  Inןעשנעמ ןוא עיצַאיצַאסא  

 -אכ םעד ןערעדנע ךילדנירג ייזא טעוו ,תופתוש ןיא ןעטײברַא

 ,רָאלק ךָאד זיא ,טינ רעמָאט ןיא ? ןָאיצקודָארּפ רעד ןופ רעטקאר

 BS" טָאה יז סָאװ ,טימרעד זיילב עיצַאיצָאסַא עוויטקודָארּפ יד זַא

 ,לַאטיּפַאק ףיוא עימערּפ יד .ה .ד ,טסילַאטיּפַאק םעד טפַאשעג

 לעיפ ַא רעדעילנטימ ערהיא ןעלעטשוצוצ ןייז דנַאטשמיא טינ טעוו

 IN .ןיול-סטייברא ןעניטציא רעייז ןעגעג טסנעידראפ ןערעסערג

 רעטייברא 4,000 טגיטפעשאב טנַאקירבַאּפ רעסיורג ַא TS ,ןעמונעג

 יד ךילרהעי BE ךיז טלעטש DIN ייב זַא ,רעטייוו ןעמונעגנָא ןוא

 עצנאנ יד ןעלעוו רימ ןעוו .רעלאט דנעזיוט 80 ןופ עמוס עגיזעיר

 רימ ןוא לַאטיּפַאק ן'פיוא עימערּפ עטסיזמוא IN ןעפורנָא עמוס
 ןופ ןעדעי ףיוא טעוװ ,רעטייברא יד ןעשיווצ ןעלייטוצ יז ןעלעוו

 IND רע לעיפיוו ,רהעמ WORD 20 טימ ?NR ן'ראפ ןעמוקסיוא ייז

 -רהעמ רעד זַא ,ןהעזרַאפ גיטנעק טָאה לַאסַאל -- ,טציא טנעיד

 ןופ רעהירפ טהענ ,טייברא ךרוד ןעפאשענ טרעוו סָאװ ,הטרעוו

 "1385 ןעטַאװירּפ ןופ ןעטסנונ וצ הימ םוש ןהָא רָאג ןוא ץלַא

 רעד ןופ טכורפ יד ןייא ךילכעזטּפיוה סָאד טגנילש סָאװ ,ץיזַאב

 .טײברַא

 IS ןעמוק ןעסניוועג עלַא זַא ,רדסכ גידנענָאמרעד ,רעטייוו
 IS ,טקַאפ םעד DEN וצ לַאסַא? רעבָא טסעגראפ ,לַאטיּפַאק םעד

 -בכיר ץנַאג .קזיה ןוא עקיזיר ןהעטשוצסיוא ךיוא טָאה לַאטיּפַאק

 -ּפָארַא געוומוא IS ףיוא ןעלעוו קזיה רעד ןוא עקיזיר יד זַא ,גיט

 טרעוו טקעריד רעבָא ,ּפָאק ס'רעטייברא ן'פיוא ןערעוו טלעקייקעג

 זַא ,ףיוא ןעביוא ןופ רָאלק DIN סע .ןעפָארטעג טינ ייז ןופ רע

 -ַאגרָא WIND ךיז IST ןעלעוו סָאװ ,סעיצַאיצָאסַא עוויטקודָארּפ יד

 ןענָארט ןענעק טינ ןעלעוו ,זייוונעפוטש ,םַאזגנַאל רָאנ ןעריזינ
 .טידערק טימ ןעציטש ייז לָאז טַאַאטש רעד ןעדייס ,קזיה םעד

 וצ ןהעטשאב ןעק רע סָאװ ,זיא טסילַאטיּפַאק םעד טימ הלעמ יד

 -טעב ןייק ןערעוו טינ ןוא 100,000 ןופ רעלאט 50,000 ןערילרַאפ
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 -יצָאסַא 2,000 זַא ,רָאפ ךייא טלעטש רעבָא .םעד בעילוצ רעל
 ןופ טפנוקנייא רעד ןופ ןעבעל ןעפראד עכלעוו ,רעטייברא עטריא
 געווסיוא IN רַאפ סָאװ ,ןעדאש אזא ןעדייל ןעלָאז ,טייברא רעייז
 ' ףעהפיוא ןהֶא DR רדסכ ןעמוקיצנָא טינ ןעוו ,ַײז IND טביילב
 ןופ ץנעטסיזקע יד ןערעכיזרַאפ וצ DIN ? טַאַאטש ןופ טידערק םוצ
 -נירנ ּפַאלק ןייא טימ טפראדעג לַאסַאל DONN ,סעיצַאיצָאסַא ענייז
 .גייווצ-עירטסודניא ןייא וצ ןערעהעג סָאװ ,סעיצַאיצָאסַא עלא ןעד

 Syn טינ טלָאװ DIND רעד ןיא ףליה-סטַאַאטש ןליפא ןוא
 -לַא ,רעלַאסרעווינוא IS ןאראפ טינ זיא סע גנַאל ױזַא ,ןעפלָאהעג
 ,טציא טריטסיזקע רע יװ טַאַאטש רעד ןעד .טַאַאטש רעכילטלעוו
 ןהֶא זיא סע .קזיה ןענעג ןערעכיזראפ ךיז טינ ןפוא םושב ןעק
 -וצ םעד ןעסייררעביא ןעק ןעמ זַא ,ןעדערוצנייא ךיז תועט ַא קפס
 עדנעשרעה יד ןוא תורוחס ןופ ןעזיירּפ יד ןעשיווצ גנַאהנעמַאז
 טניימ לַאסַא? יװ טרהעקראפ טקנוּפ .קרַאמ ן'פיוא ןעננוגנידאב
 ייב ןערהיפנייא רעטשרע רעד טעװ סָאװ ,טַאַאטש רעד DIN ,סע
 ן'פיוא ןערעוו טלעטשעגקעווא ןעטסגרע DE ,גנונדרָא עיינ יד ךיז
 עגירעביא עלא m רערעווש ןייז BIN םהיא ייוו ,קרַאמ-טלעוו
 .קזיה ןעדייל וצ ןעטַאַאטש

 -סטָאַאטש טימ עיצַאיצָאסַא עויטקודָארּפ יד םעוו ,טצעלוצ
 ,ןעדעישרעטנוא-ןעסַאלק יד WERDEN סָאד ףרַאה עכלעוו ,טידעהק
 עיינ גידנערהיפנייא ,ןעדעישרעטנוא-ןעסַאלק עיינ ןערהיפנייא טינ
 PR ,טרערעג ץרוק ,לעיצ רעשירָאטפיה ס'לַאסַאל 4 סעינעליווװירּפ
 "רעה רעד bin דנַאטש ןעטירד ןופ טפַאשרעה יד ןעטייבראפ ; רעד
 עצנַאג יד םהיא רַאפ טערטרַאפ רעכלעוו ,דנַאטש ןעטרעפ ןופ טפַאש
 ןיא ,דנַאטש רעטירד רעד ןעוו TE ,וצ ןרעג םיג רע ,טייהשנעמ
 ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה ,עיצולָאװער רעשיזיוצנארפ רעסיורנ רעד
 טָאה ,ןעסַאלק עטצישַאב ץעזעג ן'כרוד ,עטריגעליוװירּפ יד ןעגעג
 ףיוא טקוקעג ךיוא גנורעטסייגאב ןופ טנעמָאמ ןעטשרע ןיא רע
 -נאג רעד ןופ ןוא קלָאפ ןעצנאג DD רעטערטראפ םעד ףיוא יו ךיז
 -ןעשנעמ ןופ עיצַאהַאלקעד יד, ךיז רימ ןענָאמרעד טייהשנעמ רעצ
 -רעטנוא וצ ךיילג גיטיונ IND טניפעג לַאסַאל רעבָא .("ןעטכער
 ךלַאב ךיז טָאה סע ID ,דנאטש רעטירד רעגיזָאד רעד TS ,ןעכיירטש
 --- עיגעליווירּפ עיינ ַא ךיז טימ טכארבעגטימ טָאה ,טלעטשעגסיורא
 "יווצ טָאה ךילדיימרַאפנוא DIN — ,לאטיּפַאק ןופ עינעליווירּפ יד
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 "אב ןייז טזומעג לעטנַאמ ןעשירָאטסיה ןייז ןופ ןעדְלַאפ יד ןעש

 רעד -- סַאלק רעטצישַאבנוא ,רעטריגעליוװירּפנוא WIN ןעטלַאה

 לַאסַאל טגנערב ,דנַאטש רעטיעּפ רעד טשרע  ..דנאטש רעטרעפ

‚DRסיורא טינ טלעטש רעכלעוו  DRןעלעטשסורַא טינ ןעק  ID 

 סגנורעיגער רעד וצ ףתוש ַא ןערעז וצ גנורעדָאפ ןייז IND סוחי םוש

 ’Na Din םעד טינ ,לעדַא ןופ ?עטעצ Dim םעד טינ — טכַאמ

 Wa רעד טשרע — לַאטיּפַאק ןופ סוחי םעד טינ ןוא ץיזאב-דנַאל

 MS ,טייהשנעמ עצנַאג יד ןע'תמא רעד ןיא טערטרַאּפ דנַאטש רעט

 ,טייהשנעמ רעצנַאג רעד ןופ גנואיירּפַאב יד זיא גנואיירפַאב ןייז

 ."רעטייברַא רימ ןענייז עלַא, לייוו

 םער טינ טביירשאב לַאסַאל זא ,ןעזייוונא ST רָאנ Syn ךיא

 Tr טלָאמ רע יװ ,דנַאטש ןעטרעפ ןעלַאעדיא ןַא רָאנ ,ןע'תמא

 -ערּפ דנַאטש רעטרעפ רעד ןעוו וליפא .עיזַאטנַאפ ןייז ןוא םהיא

 טינ ,לערַא ןופ טינ --- סעיגעליווירּפ עיינ ןייק ףיוא טינ טרידנעט

 DIN — ,גנודליב ןופ טינ ןוא לַאטיּפַאק ןופ טינ ,ץיזאב-דנאל ןופ

 MMS :גנַאגןעקנאדעג ןעדנענלָאפ םוצ ןייז טגיינעג רעבָא רע

 ,טײללעדַא ןייק טינ ןוא טעד?יבעג טינ MS ,ךייר טינ ןענייז רימ

 רעד ןיא קלח ַא וצ ןוא עציטש רעד וצ טגיטכעראב רימ ןענייז

 טִא .רהַאפעג ערעטנהעג ַא ךָאנ ָאד ןיא סע רעבָא .גונרעיגער

 סקואוו ןעזייוונעדארג רעייז ןיא ,סעיצַאיצָאסַא עוויטקודָארּפ יד

vwעציטש רעד  HBערעייז רעסיוא ןעביילב ןעלעוו ,טַאַאטש  

 םיירּפשרַאּפ ןעבָאה ךיז ןעלעוו סעיצַאיצָאסַא יד זַא ןוא .ןעהייר

 רעד טיול סָאװ ,רעטייברא יד ןעגניווצ ייז ןעלעוו ,דנַאל ן'רעביא

 ,ייז ןָא ןעסילשנָא טינ ךיז ןענעק גנוגיטפעשאב רעייז ןופ רוטַאנ

 ,רעטייברא עגילעפוצ יילרעלא ןוא רעטײברַא-גָאט ,רעגערט יװ

 "עג DM טימרעד .רעגירדינ עפוטש ַא Din ךיז ןעזָאלוצּפָארַא

 ךיז טעװ סע .דנַאטש ןעטפניפ א ןופ דנורג רעד ןערעוו טגעל

 ןופ עיצַארַאלקעד רעד ךָאנ סָאװ ,עבלעזסָאד טקנוּפ ןע'רזח'רעביא

 IB עיינ DET ךיוא זַא ,ןהעז וצ זיא ןופרעד .ןעטכער-ןעשנעמ

 ןיא סאקק ןעטמיטשַאב ןייא m רהעמ טינ ןעמהענמורא טעוו םַארג

Dunיָאטסירַא רעיינ ַא ןופ גנופאשאב רעד וצ ןערהיפ רָאנ  

 )* .עיטַאהק

 apa ןוא 961 .ז ,"עגַארפ-רעטייברא יד, ,עגנַאל .א .פ )*
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 ןעלָאז ייז גיטכיוו רעדָא טעדנירגאב יו ,תונעט עֶלַא יד ,ךָאר
 IR םעד בעילוצ ,לעיצ רעייז טעמכ רעבָא ןעלהעפראפ ,ןייז טינ
 -סטַאַאטש טימ סעיצַאיצָאסַא עויטקודָארּפ יד סָאװ ,דנורנ ןעּכַאפ

 עגידַארגיטייוצ ַא טאהעג אפונ ןע'לַאסַאל רַאפ ןעבָאה טידערק

 .גנוטיידאב

 ןעוו ,סעיצַאיצָאסַא עגיזָאד יד זַא ,ןעטלַאהעג טָאה רע ,תמא

 ןעלעוו ,בַאטשסַאמ ןעסיורג ַא ףיוא ןערעוו טיובעגפיוא ןעלָאז ייז
 יד ,עגארפכָאנ רעד וצ טָאבנָא םעד ןעסַאּפוצוצ ?עטימ DIS ןענעיר

 BIN DEN ,טידערק רעניזעיר דעד ?ייוו ,ךיורבעג DIS ןָאיצקודָארּפ

 ןעפרַאד וצ טינ ענַאל רעד ןיא ןעלעטש ייז DIN ,ייז רַאפ ןעפָא ןייז
 יד טכעלש יװ ,זײרּפ ןעדעי DIN ןעטקודָארּפ ערעייז ןעפיוקרַאפ

 קעװצ DIS ?עטימ ַא יו רהעמ רעבָא .ןייז טינ ןעלָאז ןעטייצ

 .ןעווענ טינ ןע'לַאסַאל IND ייז ןענייז

 ןעט22 םעד ןעבירשעג ?ַאסַאל טָאה -- טנעק רהיא ןעוו,

 IR טביולנעג טינ טָאה רעכלעוו ,;ע'סוטרעבדָאר וצ ,1863 ,?ירּפַא

 טנעק רהיא ןעוו --- סעיצַאיצָאסַא עוויטקודָארּפ יד ןופ טרעוו םעד

 U ,לעטימ ןעמַאזקריוו ַאזַא טקנוּפ רעדנַא ןַא ףיוא ןעזייוונָא רימ

 .סהיא רעטנוא ןעביירשרעטנוא ךיז ןוא ןעמהעננָא ןרעג םהיא ךיא

 לייוורער ?ייוו ,עיצַאיצָאסַא ןענָאלשענרָאפ גיפיולרָאפ בָאה ךיא

 -סינטלעהראפ ןייז לָאז DEN ,?עטימ רעדנַא ןייק טינ ךיא העז

 ןעמ זומ רעטייברא םעד ?ייוו ןוא ,םאזקריוו DIN טכייל יוזא גיסעמ

 -תושממ ,סע ט מיט ש אב ץנ אנ סָאװטע ןענָאלשרָאּפ

 ".ןעריסערעטניארַאפ וצ םהיא םוא ,(ץעזענ ןייק טינ) ס עגי ד

 : רעדיוו רע טביירש רעטעּפש טַאנָאמ א טימ

NT,סגנאגרעביא ןעשיטקַארּפ ַא ןעגעוו זיולב ךיז טלעדנַאה - 

 -נירּפ ןוא רעניטליגדנע ,רעשיטערָאעט ַא ןענעוו BI ןוא ?עטימ

 טשרע ןעמוק ןעק טראוורע ןיילא רהיא יוװ DEN ,גנוזאל רעלעיּפיצ

 nm ןעבעגענ טעװ גנוזאל יד ןזא ןוא ,םורַא רהָאי 800 ַא ןיא

 רעד ןופ DIN ןוא עיצַאיצָאסא רעד ךרוד זי יוו כ ע ? סי ב

 ט רע ט כייל רַא פ ןפיא ןעכילרעדנואוו ַא ףיוא עיצַאיסָאסַא

 סהענ ךיא ןוא ,לעפייווצ ןעדעי רעסיוא רָאפ רימ טמוק סָאד---ןערעוו

 ךיא ,רהעמ ךָאנ .םעד ןיא ןענייצרעביא וצ ךייא ךיוא רעטנוא ךיז

 ןייז לָאז DEN ,לעטימסגנאגרעבכיא ר ע ד נ א ן י י ק העז

 ןוא ךָאד טנעקרענַא ןיילא רהיא .ׁש י ט ק א ר פ  ױזַא טקנופ

= Eh 



enיי רירט טי טיי, .,,,,ע,עת..,2,ת.,.,ן,2,עע,,,,2,, 2,  
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 "רנע רענעי זַא ,ןעכָארטשעגרעטנוא ןעטסקרַאטש DE סע טָאה רהיא

 ,רהָאי 500 ןופ רעהירפ טינ טראוורע רהיא DEN ,דנַאטשוצ רעכיל

 ןעק DR ,ןעננאגהעביא עהייר ַא ךרוד ןערעוו טכיירגרעד זיולב ןעק

 .םאלק IS טימ IN טרהיפעננייא טינ ךילניײשרַאװ טסכעה

 -עג טינ טלָאװ רהיא זַא ,ןעגנורדעג טינ רָאג DIR ןופרעד שטָאכ

 -יימ ןופ לעטימ-סגנַאנרעביא ןרעסעב ַא ,ןרעדנַא IS ןעניפעג טנעק
 TR ןיב ,טגָאזעג ןיוש ךייא AST ךיא יו ,לַאפ NIS ןיא .םענ

 ."תוחוכ ענייט עלַא טימ ךייא ןעציטש וצ טיירג

 ןעטלַאהנייא טלָאװעג טָאה רעכלעוו ,סוטנעבזאר טָאה ,תועמשמ

 טינ ,ןעגנורעפעברַאּפ עסיוועג טימ טייברא-ןיול DD ּפיצנירּפ םעד

 ,שרעדנַא IS יוזא .לעטימ רעדנא IS סעּפע ןעטכַארטוצ טנעקעג

 ךָאנ טָאה קראמסיב סָאװ ,טקאפ רעד IS טנאסערעטניא טסכעה

PRס'לַאסַאל ןעגעוו שיטַאּפמיס ןעפורעגּפָא ךיז 1878 רעבמעטּפעס . 
 סלָאמאד ךָאנ רע זיא ,רעטרעוו ענענייא ענייז טיול .טקעיארּפ

 -ָארּפ ןופ טייקגיסעמקעווצנוא רעד ןיא טנייצרעביא טינ ןפוא םושב

 DIS‚ עוויטקור

 "רַא ס'לַאקַאל יצ -- רע טרעלקרע --- ,ןענָאז טינ ןעק ךיא,
 יצ ,קורדנייא ןעקרַאטש ַאזַא טכאמעג רימ ףיוא ןעבָאה ןעטנעמוג

 סָאװ ,ןעגנוגייצרעביא ענעי DD סולפנייא םעד רעטנוא ךָאנ ךיא ןיב

 ןיב ךיא IM ,דנאלגנע PR טייבראענסיוא רימ ייב ךיז ןעבָאה

 ןיא IS ,רָאפ רימ טמוק סע רעבָא ;1802 PR ןעוועג טרָאד

 ןעריטסיזקע ייז יוװ ,סעיצַאיסָאכַא עוויטקודָארּפ ןופ גנודנירג רעד

 ןרעסעברַאפ וצ טייקכילנעמ א טניל ,רנאלגנע ןיא ןעהילב ןוא

 ?ייט ןעשביה ַא םהיא ןעבענרעביא ךרוד ,רעטייברא ןופ עגַאל יד

MB:רעטייוו טרעכיזרַאפ רע .?טיפָארּפ ס'רעמענרעטנוא , ISיד  

 ןעזייווַאב ,דנאלשטייד ןיא ןערָאװעג טכאמעג ןענייז סָאװ ,ןעכוזרַאפ

 םעניילק ַא ףיוא ןערָאװעג טרהיפעגכרוד ןענייז ייז ל?ייוו ,טשינרָאג

 וצ טנעכערענוצ רע טָאה סעיצַאיצָאסַא ןופ עעדיא יד .בַאטשסַאמ

 ןייז טיוק טייצ רענעי וצ ןענייז סָאװ ,"ןעגנובערטש עטנוזעג, ענעי
 רעשיטַארקָאמעד לַאיצַאס רעד ןופ רעדער-ביירט יד ןעוועג ,גנוניימ

 ןעגעוו ןעגנוטכַארטַאב ענייז טגידנערַאפ טָאה רע ןוא ,גנוגעווַאב
 רימ טָאה לאסאל סָאװ, : גנוקרעמַאב עדנענלָאפ טימ עגַארפ רעד

 ןוא דנערהעלַאב רהעז ןעוועג זיא ,ןינע םעד רעביא טלייטענטימ



 1% לַאסַאל דנַאנידרעט

 טָאה רע ?ייוו ,סערעטניא ןעּכעיט ַא רימ ןיא ןעפורענסױרַא טָאה
 ",טנערעלעג ךס א ןוא טסואוועג ךס א

 ,ןעזייוו ,ףעירב ס'לַאסַאל ןופ ןעטַאטיצ עטכארבעג-ןעביוא יד
 טימ סעיצַאיסָאסַא עוװיטקודָארּפ ןופ םעטסיס סָאד זַא ,סנעטשרע
 -טנעהָאנ םעד DIS טלעטשעג ךיז טָאה לַאסַאל סָאװ ,ףליה סטַאַאטש

 ןעוועג ךילטנעגייא םה'א IND זיא ,עיצאטיגא ןייז ןיא SYS ןעטפ
 -- לעיצ דנע ןוא — טּפיױה ןרעטייוו םעד ןעכיירגנרעד וצ לעטימ ַא

 --- ,לַאטיּפַאק TR דנאל ףיוא םוטנעגייא טאווירּפ ןופ גנופַאשבָא יד

DENטפור לַאסַאל  PN INףעירב א  ISןופ רקיע רעד, — סוטרעבדאר  

 טכארטראפ טּפױהרעביא ךיז טָאה רע טייז ,ןעגנואיושנא ענייז

 ףיוא IS ,וצ ךָאנ טינ רע ,?ןעגארפ עשימָאנָאקע-שיטילָאּפ ןענעוו

 םעד ןעזייוואוצנָא ןענעוורעד טינ ךיז רעכיז רע טעװ ?עיצ-דנע םעד
MOMטינ טיהעגסיוא טציא זיב ךיז טָאה רע ןוא  ISעוו ןעגָאמרעד  

 .םעד ןעג

 רעד ןופ ,ןעזייוו ףעירב ס'לַאסַאל ןופ ןעלעטש עבלעזיד רעבָא
 -רעביא גידנעטשלָאפ ןעווענ DIN רע IR ,קפס םוש In טייז רעדנא

 ןופ טייקמאזקריוו ןוא טייקשיטקארּפ ,טייקניטכיר רעד ןיא טגייצ

 סָאװ ,טידערק רעד זַא ,טבילגעג טסעפ טָאה רע ;לעטימ ןייז

 -אבנוא DYN ,סעיצַאיסָאסַא יד רַאפ ןענעפע טעװ טַאַאטש רעד

 םעד וצ ןעטרעדנוהרהָאי ענינייא DD ףיולרַאפ ןיא ןעגניירב טנניד

 עטצעל , ענייז PR סוטרעבדאר .ניוא ןיא טָאה רע סָאװ ,?עיצ

 ןערעװ טגנָאזעג ןומ סע, :ענַארפ רעד ןענעוו טנָאז "ןעטּפירש

 -אכ ס'לאסאל ףיוא קעלפ ןעטסדנימ םעד טינ טפראוו סָאד ןוא

 ַאסַאל --- ןע'לַאסַא? ייווצ טריטסיזקע ןעבָאה סע IS ,רעטקאד
INDיורד רעד רַאפ לאסאל ןוא ,עטיורטראפנייא זיירק ןעננע םעד " 

 עשיטקַארּפ אזא זַא ,טגייצרעביא ןיב ךיא ךיוא ןוא ,טלעוו רעגידנעפ

 טימ ןרעוו טריטוקסיד טשעדנא זומ ,עלַאיצַאס יד יוװ ,ענַארפ-טלעוו
  ,"םוקילבוּפ ןעכילנהעוועג ן'טימ שרעדנא ןוא ןעטסילַאיצעּפס

WINםיאנוש ס'לאסאל ןופ ךיילג ןענייז רעטרעוו יד טָא ןעוו  

 ,רעד) עטריטיצ-ןעביוא יד טימ גנודניבראפ ןיא ןערָאװעג טלעטשענ

 -ַאלּפ ןעזָאלטרעװ טולָאסכַא NN ןעגיד'הּפצוח םעד ,לעיּפשייב םוצ

 ךָאנ טלעטשעגנעמַאזוצ ,"טיוט ס'לאסאל , ס'קַאבשוק .א ,טאינ
 OS לאסאל זַא ,זייווטב סלַא טצונעגסיוא ןערעוו ייז ןוא (ן'רעקעב

DANלעטימ םעד ןיא טביולגענ טינ , DANטרידנעמַאקער טָאה רע  
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 "ענ ןעצרַאה דנורג ןיא ןעבָאה לָאז רע עכלעוו ,רעטייברא יד וצ
 זיא סע : ןעניל רעטלעּפָאט ַא-כָאד זיא --- ןומח ַא רַאפ ןעטלַאה

 ןעיורטוצ ןייק טָאה רע זַא ,טגָאזעג ןעבָאה לָאז לַאסַא? IS ,תמא טינ
 טכַארטַאב טָאה רע IS „DEN DU ןיא סע ןוא לעטימ ןייז וצ טיג

 רע טנעכייצַאב ןעמָאנ םעד טימ -- MEN ַא ראפ רעטייברא יד

 עטעדליבעגנייא ,עטעדליבעג-בלַאה זיירק ןעטיירב םעד ,טרעקרַאּפ
DINרעגריב-ןיילק עגיצראהגנע . 

 רעד ןופ דנַאטשוצ רעשימָאנָאקע רעד :רעכיז DIN סנייא

 -ָאקע-ןייר ן'פיוא ןרעוו טרעדנעעג לַאקידַאר טינ ןעק טפאשלעזעג
 ןוא ןעביולנ םענעבירטרעביא ןייז DO ?לאסאל .געוו ןעשימָאנ

 גנורעפערגראפ יד זא ,ןהעזראפ טָאה ןעלטימ-רלאוועג עכילרעסיוא

 . טשרע ןרעוו טכיירגרעד ןעק ןָאיצקודָארּפ רעד ןופ גנורעסעברַאפ ןוא

 -רע רעשילארָאמ ןוא רעלעוטקעלעטניא ןופ גנוקריווטימ רעד טימ

 וצ רעד ןענעג טסעטָארּפ ַא םהיא ייב טניפענ ןעמ ,תמא .גנוהיצ

 : ןעלקיטרַא-סוסקול עזָאלצונ עניניזנוא ןופ ןָאיצקודָארּפ רעסיורג

 -שירַאנ רהיא רַאפ עיזַאושזרוב יד רע טריקטטַא טכער ןעלופ טימ

 -נא טימ .טייקנהעש Din טייקרעייט ןעשימפיונוצ רַאפ ,טייק

 טרעווסנעשניוו יו ןהעזעגנייא רָאלק טָאה רע :רעטרעװ ערעד

 ןעבעל טרַא םעד ןעשיווצ Tara רעדנעסקַאװ ץלא רעד זַא ,זיא סע
 -ראפ לָאז ןעסַאלק ערעגירדינ יד ןופ ןוא ןעסַאלק ערעכעה יד ןופ

 ןופ ץַאלּפ רעד זַא ,זיא וצרעד געװ רעד ןַא ןוא My‚ טרענעלק
 -ָארּפ רעד ןיא ןעלָאז ןעלטימ-סכיורבעג עגירביא ןוא עניטיוננוא

 .ןעלטימ-סנעבעל ערעניטיונ יד ןעמענרַאפ ןָאיצקוד

 רַאפ ביול ןעגיטפנינרַאפ ןוא זעטכערעג ַא גידנעבעגבָא רעבָא

 -קַאפ יד ןעכיירטשרעטנוא וצ רעבָא רע טסעגרַאפ ,טייהכיילג רעד

 זיא ןעכיירטשרעטנוא ַאזַא DEN ,טייהכיילגנוא עדנעריטסיזקע-שיט

 רעד .אפוג טייהכיילג רעד ןופ ןעסערעטניא יד רַאפ גיטכיוו-טּפיוה
 רעד ; גנוי-רהעל רעד יו ,רהעפ ןעמוקַאב NO ןוא ףראד לעזעג

 -עלַא ןופ רהעמ רעטסיימ רעד ןוא ,לעזעג רעד יו רהעמ רעהעזפיוא
 -ַאל ייב טינ טניפעג VD ,רעטרעוו ערעדנַא טימ רעיא .ןעמ
 סָאװ ,עגַארפ עגיצנייא ןייק --- גָאנַאמעד םעד לַאסַאל ייב -- ן'לַאס

 טייקגיטעט רעגיטסייג וצ טקעּפסער ןעפורוצסיורַא ןעקעװצַאב לָאז
 וצ ןענָאלשרעד וצ ךיז קשח רערעהוצ ענייז ןעבעגוצרעטנוא רעדָא

 ןיוש :ןענייז ייז יי* ייז טמחענ רע .עפוטש-רוטלוק רערעכעה ַא
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 DIR IS םהיא רַאפ ייז ןענייז עטַאמ רעייז טימ any‚ רעייז טימ

 טבערטשעג טָאה לַאסַאל DEN ,סע טמוק ןופרעד .טכַאמ עדנערינָאּפ

 -ָארּפ ןופ גנולייטראפרעביא יד :לעיצ ןייא טימ ןעננולשראפ וצ

 טוג ןייא ןייק ,ןעטעלפמאּפ ענייז ןופ םענייא ןייק ןיא טָאה ,טיפ
 -םיוא ןענעיד סָאװ ,ןעגנומענרעטנוא ענעי רַאפ טאהענ טינ טרָאװ

 רַאפ ,לעיּפשייב DIS יו ,ןָאיצקודָארּפ רעד DD טרעוו םעד ןעביוהוצ

 לָאז DEN ,טכיררעטנוא - SD HD גנורעסעברַאפ רעלַאקידַאר ַא

 .ןעמעלא SD" ךילגנעגוצ גנודליב יד ןעכַאמ

 TS ןענעישרע זיא סָאװ ,לעקיטרַא ןעסיורנ ןייא PN זיולב

 רַאפ גנודליב , רע טרעדָאפ ,1804 ינוי ןעט19 ןופ "גנוטייצ-ץיירק,

 *"סַאמ םעיינ א רָאג ףיוא ,טכיררעטנוא-סגנַאװצ רעטנוא ,רעטייברַא

 ,ןעשנעמ א ןופ טגנַאלרַאפ ?עיפוצ WEN סע זיא ,בנא ,"בַאטש

 ַא ןעפורוצסורַא פאלק ןייא טימ ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה רעכלעוו

 ענערעישרַאפ יד טימ ןענעכער ךיז לָאז רע ,טשינרָאנ ןופ גנוגעווַאב

 .ןעצענערנַאב ךיז IPOS ןוא ענארפ רעד ןופ ןעטייז

 סוטרעבדאר טימ ןעננאנוצ ךיז לַאסַאל DIN טקנוּפ םעד ןיא ןוא
 שטָאכ ,סוטרעבדאר טָאה טייקניפיטשנייא טינ רעד טָא בעילוצ ןוא

 ןופ טרעוו ןעלעיּפיצנירּפ ןוא ןעשיטערָאעט םעד נידנענעקרענַא

 ןייז ןעציטשרעטנוא וצ ןעפָא טגָאזענּפָא ךיז INT ,ןעעדיא ס'לַאסַא?

 לַאסַאל ,ןעמאנ ןעסיורג ןייז DE סולפנייא םעד טימ עיצַאטינַא
 -ַאֹּפ א ןיא ייטראּפ עשיטסילַאיצָאס יד ןעלדנאוורַאפ טלָאװעג טָאה

 -ענונַאב Tr לָאז יז טלָאװעג DEM סוטרעבדאר ; טכאמ עשיטיל
 ןופ רעטקַארַאכ רעשיטילאּפ רעד .ןעקעווצ עשימָאנָאקע ןייר טימ ןענ

 וצ טלעטשעג DEN לַאסַאל DEN יאנת רעד זיא סָאד --- יײטרַאּפ רעד

 "רעד טעדנירגַאב לַאסַאל טָאה גנורע IND ןייז ןוא  .ןע'סוטרעבדאר

 רעטייברא יד ןענייז ןעשטילעד-עצלוש רעטנוא ןיוש סָאװ ,טימ

 -ָאװעג טרהיפרַאפ רָאנ ןענייז ייז ,טכאמ עשיטילָאּפ ַא ןערָאװעג

 -רַאטש א ךרוד טשרע ןוא .געוו ןעשימָאנָאקע ןעשלַאפ ַא ףיוא ןער

 ןרעוו טרהיפעגפיורַא קירוצ ייז ןענעק עיצַאטינַא רעשיטילַאּפ רערעק

 "ענ רע טָאה ךמס םעד ףיוא N ןעשיטילָאּפ ןעניטכיר ן'ףיוא

 ענייז ראפ ןוא ךיז רַאפ גנורעדָאפ-טּפיױה ןוא עטשרע DIS טלעטש
 וליפַא לייוו ,טבערלהאוו רעניימעגלַא DD גנורהיפנייא יד --- רענגעג

 en" ןופ טייהיירפ רַאפ טפמעקענ ןעבָאה עכלעוו ,ןעלַארעביל יד
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 SB" רעד טָא וצ ןעטלַאהרַאפ ךיז גיטסניג טינ טייוו ןעבָאה ,לעד

 .ננורער
 יַאמ ןיא ןעסוטרעבדאר וצ ןעבירשעג לַאסַאל טָאה םעד ןעגעוו

1863: 
 עלַאנָאיצַאנ יד ןעקוררַאפ וצ קנאדעג םעד ןופ טייוו ןיב ךיא,

 ,טייקמאזקרעמפיוא טּפיוה יד ןעקנעש ןוא דנורגרעטניה ןיא עגַארפ

 ןעזָאלרַאפ ךיז רהיא טנעק םעד ןיא ,טכערלהאוו םעניײמעגלַא וצ

 ןענידעש וצ יײטרַאּפ רעזנוא ןוא רימ טכוז ןעמ רעבָא !רימ ףיוא
 ןעגיסעלכַאנרַאפ רימ זַא) ,תונעט עשיטַארקָאמעד טשרמולכ ךרוד
 IS ןהעז ךיא ףראד םוראד (.וװ .ז .א ,טייהיירמ עשיטיִלָאּפ יד
 ייז ןרעטעמשוצ ; ןעננוטכיר עדייב ןיא רענגעג עניימ ןעגָאױצרעב
 ."טעיבעג ןעשיטילאּפ ן'פיוא ייס ןוא ןעלַאיצַאס ן'פיוא ייס

 -נוא ,ןע'לַאסַאל רַאפ זיא ,גנונייצרעביא רעטסעב ןיימ טיול

 יז ,ןעבילבעג WEN טינ געוו רעדנא ןייק ,ןעדנעטשמוא ענעי רעט

 טָאה קילב רעלַאינעג ןייז .ןעבילקעגסיוא ךיז טָאה רע סָאװ ,רעד

 טימ טשרעהַאב יז טָאה רע ןוא ענַאל יד טּפאכענמורַא גידנעטשלָאפ

 .קיטקַאט ױעטפאהרעלהעפנוא רערעכיז ַא

 -יברַא יד POS ןופ רעהירפ ןוא טשרעוצ טלָאװעג טָאה רע

 "העג ךיז BIN רע רעדייא ,שיטילָאּפ ןעצונסיוא ןוא ןעביוהרעד רעט
 .ןרעכיזרַאפ IS ןוא ןעביוהרעד IS ייז לַאיצָאפ ןעמ
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 ןעשטייד םעניימעגלא, םעד ןופ גנודנירג יד
 "ףנאבראפ רעטייברא

DINגנוגעווַאב רעד ןענעוו ןעלייט'ווא וצ גיטכיר , DENלַאסַאל  
 -יֵלֶאּפ יד גיוא ןופ ןעזָאלסיױרצ טינ רימ !עפראד ,ןעפַאשעג טָאה

 NS ןעביוהעגנָא ךיז טָאה יז עכלעוו רעטנוא ,ןעדנעטשמוא עשיט

 טייז לייוו ,זנוא DD טייוו ךילדנענוא ױזַא IND זנוא ןעמוק עּכלעוו

 עשיטילָאּפ ערעסערג ?עיפ טכאמענכרוד דנאלשטייד טָאה סלַאמַאד
 SB טרעדנוהרהָאי ןעבלַאה ןעצנאג םעד ןיא יו ,ןעשינערהעקרעביא

 ייטראּפ רעד ףיוא טציטשעג סלאמאד ךיז טָאה גנוריגער יד .םעד
 ,ייטראּפ עוויסערגָארּפ עגידרסלאמאד יד ."גנוטייצ-ץיירק , רעד ןופ

 רעד רַאפ טפאשרעגנעהנַא-טּפייה יד ןעבעגעג רעטעּפש טָאה עכלעוו

 1861 ןיא טשרע ןיא ,ייטראּפ רעלַארעביללַאנָאיצַאנ רעניטציא

 ,סע טסייה ,טָאה ןוא ענעצס רעשיטילָאּפ רעד AS ןעטָארטעגסיױרא

 ןעטשרע ן'פיוא -- ףמַאק רהיא טרהיפעגנָא טייצ INN ַא לכה ךס
 ףמַאק רער .,רעבָאהטכַאמ יד ןעגעגנ --- ףמַאק רעטסיזמוא ןַא קילב

 -יוהעגנָא טשרע IST טָאה ןוא ‚1866 nt ן'זיב ןעגנאגעגנָא זיא

 עדעי זַא ,ןהעזעגנייא טָאה גנוריגער יד ןעוו ,טכורפ ןעבענ וצ ןעב

 זיא רענגעג יד ןעמוקַאב NT ףפאק םעד ןענידנע וצ טייקכילנעמ
 עהייר ַא ןיא געווסיוא ןַא ןענופעג טָאה יז ןוא ןעסָאלשעגסיױא

 סָאד טרהיפעגכרוד זייוולייט טימרעד טָאה ןוא תומחלמ ערעפיוא

 SI" רעטיב ױזַא רהיא ןופ ןיא סָאװ ,ייטראּפ רעד DD םארגָאדּפ

 -שטייד רעטגנינייארַאפ א DD םַארגָארּפ DET --- ןערָאװעג טפמעק
 טָאה 1848 ןופ עשיטארקָאמעד עשטייד עטלַא עצנאנ יד דנאק

 -נָא ךיז טומ םענעכָארבעג טימ רעדָא ענעצס יד ןעזָאלרַאּפ רעדָא

 ןייז טימ ץלַאסַאל .ייטראּפ רעוויסערגָארּפ רעד ןָא ןעסָאלשעג
 -יוו ,ןערָאװעג רערעלק גָאט ןעדעי טימ DIN טסייג ןעגידלודעגנוא

 -רענע HN טייקגיהעפ רעשיטילָאּפ ןיא ײטרַאּפ רעד טלהעפ סע ?עיפ

 עכַאוש ַא טאהעג ךָאנ גיטנעק לאסאל טָאה 1862 ביֹוהנֶא ןיא .עינ

 DIN ןוא קיטקַאט רהיא ןרעדנע BIN עיציזָאּפָא יד זַא ,גנונּפָאה

 סָאװ ןוא; :עדער ןייז) ןעליֹוו רהיא ןעצעזכרוד טכאמ טימ

 ןיוש רע זיא ,ןרָאװעג טרעטשוצ DIN גנונּפָאה יד ןעוו ןוא ("? טציא

 .טייז רעדנא ןַא ןיא קילב ןייז ןעדנעוו וצ ןעגנואווצעג ןעווענ
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 "ניַצֿפייל ןופ טעטימָאק רעטייברא DIS רעפטנע רענעּפָא, ןייז
 "נירג יר ,ןערָאװעגנ טנָאמרעד ןיוש זיא סע I ,ןעפורעגסיױרַא טָאה

 -יימעגלא טימ ,"ןייארעפ-רעטייײברַא ןעשטייד םעניימעגלא, ןופ גונד

 זיא ןילַאסַאל ; גנורעדָאפי-טּפיױה סלַא ,טכער-להַאװ ןעטקעריד םעג
 ןייק טַאהעגנ טינ טָאה רע .םוידיזערּפ סָאד ןערָאװעג ןעגָאלשעגרָאּפ

 רלַאב טכיזסיוא יד ?ייוו ,טמא םעיז ןעמענוצנֶא קשח ןרעדנוזַאב

 ןָאטפיוא ןעזָאל ךיז לָאז סע רעכלעוו טימ ,טכאמ יד ןעגירקוצניירא
 טביירש Pros רע יו .,ןיילק רהעז ןעוועג זיא ,סעטסנרע סעּפע

 רעניד'תושממ רעכילקילבנעגיוא טניימ קיטילָאּפ , : ףעירב א ןיא
 ןופ ףליה רעד טימ ןעכיירנרעד Tr טזָאל ערעדנַא סעלַא .והטפיוא
 ןופ ןעדעררעביא טזָאלעג ךיז טָאה רע רעבָא .(="טפַאשנעסיוו רעד

 ערעווש יד ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה רע ןוא דלעפצטאה ןיפערנ רעד

 ןוא ןעריזינַאנרָא IS ןוא ןעדנירג וצ עבַאנּפיוא עדנעננערטשנא-רעביא

 Tr ןענענ גידנעבָאה ,ןייאראכ רעטייברא ןעסיורג ַא ןערהיפוצנָא

 עכלעוו ,ןעפַאלק עדנעשרעה יד ןופ טּפַאשרענגעג ענעסיברַאפ יר

 AR“ טכַאמעג ךיז טָאה DEN לעטימ ןייק טימ טריקַארב טינ ןעבָאה

 .דנאה רעד רעט

 -ענסיוא ןעק עיצַאטינַא ס'לאסאל ןופ קעווצ רעשיטילָאּפ רעד

 PS ,סקראמ יו ,לאסאל :רעטרעװ עכילטע ןיא ןרעוו טקירד

 עלא ןופ עטכישענ יד זַא ,קנַאדעג-דנורג םעד ןופ ןעגננאגעגסױרַא

 .ףמאק-ןעסַאלק ןופ עטכישעג ַא ןעוועג זיא רעהַא זיב ןעטפאשלעזעג
 ns רע טָאה "נעירק רעשינעילַאטיא רעד, : ךוב ןייז ןיא ןיוש

‚IVרַאפ סָאװ  INזיא סע ןיזנוא  ISעשיזיוצנַארּפ יד זַא ,ןעקנעד  
 -ער עשיטילַאּפ ןייר 8 ןעוועג טשרמולכ זיא 1789 ןופ עיצולָאװער

 -ַאב זיא DEN ,עיצולָאװער לַאיצַאס ַא ןעוועג זיא סָאד .עיצולָאװ
 טצריטשעג DR גנונדרָא עלאזאעפ עטלַא ידיסָאװ ,םער ןיא ןענַאטש

 וצ םוא ןוא .גנונדרָא רעזַאושזרוב רענרעדָאמ רעד ןופ ןערָאװענ

 עלַאדָאעפ יד BET ,גנּונדרָא עכילטפַאשלעזענ עיינ יד ןעטכינרַאפ

 DIS ןוא ; ךיירקנארפ 18293 דנוב ַא ןיא טנינייארַאפ ךיז אּפָאריײא

 -רעפ ןופ לאפ ןעשיגארט םעד רעביא ןעגנוקעדפיוא , ,רעקעב .ב (*

 ,טגניירב טעלפמַאּפ רעגירדינ רעד סאוו ,ףעירב יד זא .98 ,"לאסאל דנאניד
 סיוא טינ רעבָא טסילש סָאד סָאװ ,ןערעוו ןעטירטשַאב טינ ןעק Bay‚ ןענייז
 -קנוּפ ענלעצגייא ןעלָאז ףעירב עטע'בנג'עג ןופ ןעביירשרעביא ַאזַא ייב זַא
 .ןערעוו טשלעפעג ןעט



 עיפ לַאפַאל דנַאנידרעּפ

 גנונדרָא עכילטפאשלעזעג עיינ יד ןרעכיזרַאפ ןוא ןעגידייטרַאפ וצ
 ערהיא ןופ טגָאזעגּפָא ךיז ןענָאעלָאּפַאנ רעטנוא עיצולָאװער יד טָאה

 "קיר עשירעטילימ א ןיא טלעדנַאוװרַאפ ךיז DIN ןעמרָאפ עשיטילָאֿפ
 ןענָאעלָאּפַאנ רעטנוא טָאה עיזצושזרוב עשיזיוצנארפ יד .וטַאט

 IND ןענייז DEN ,טרעוו דרַאילימ 12 ןופ רעדנעל יד רַאֿפ טפמעקעג
 8 רעד רַאפ ,ןעטארקָאטסירַא עטרירגנימע יד ייב ןרָאװעג טריקסיפ

 רַאפ .ץנערוקנָאק ןופ טייהיירפ רעד רַאפ ,ןעלָאּפָאנָאמ ןופ גנופַאש
 DE טלעדנַאהעג סלָאמַאד ךיז טָאה עיזַאושזרוב רעשיזיוצנַארפ רעד

 -ָארּפ ןיא ןעדָאטעמ עלַארָאעּפ יד וצ ףוס ַא ןעכַאמ וצ :סָאװ ןענעוו

 ןוא --- רוטלוקירנַא ןיא ייס ןוא עירטסודניא ןיא ייס --- ןָאיצקוד

IEלַאטיּפַאק ן'רַאפ דלעפ ןעיירפ ַא ןענעפע . IND,טָאה קעווצ םעד  
 ,טרעקרַאֿפ ."עיגרענע ןוא רעייפ גונעג טאהעג עיזַאושזרוב יד

 -סיינַאב טינ לָאמנייק ןעק ןייֵלַא טייהיירפ עשיטילָאּפ ,לַאסַאל טניימ

 "רעד תונברק ןענניירב לָאז יז טייוו יוזא ףיוא עיזַאושזרוב יד ןרעט

 סע DIN גונענ גיטכיוו רַאפ טינ סע טלַאה עיזַאושזרוב יד : ;רַאּפ
 (* ,תונברק ןייז טרעוו לָאז

 RB" יד ןעראּפשוצרעטנוא עעדיא ס'לאסאל ךיז טמהענ ןופרעד

 ןוא ,סערעטניא ןעלַאיצַאס ןוא - ןעסַאלק ַא טימ טייהיירפ עשיטיל

DIEךיז לַאסַאל טָאה קעוװצ םעד רַאפ ןעניסַאּפ גיצנייא םעד  
 ,ןעסַאלק עטלעטימַאבנוא יד ןיפ סערעטניא םעד ןעבילקענסיוא

DANלַא ןופ גנורעבָארע יד .ןעלהָאצ ערעייז טימ גיטכעמ ןענייז - 

 "ענַארפ-ןענָאמ , ַא רַאפ טרעלקרע רע טָאה טכערלהַאװ םעניימעג

 רע טָאה ןעסַאמ עדנעטייברא יד ןיא זיולב .רעטיײברַא יד רַאּפ

 ןעטסעמרַאפ ךיז ןעק DEN ,טנאמ עדנערינָאּפמיא גונעג ַא ןהעזעג
 -ַאֹּפ רעטנעפאווַאב ןעלטימדדלַאװנ עלא טימ ,רענולק רעד טימ

 טפור --- רעטייברא עשטייד 500 רימ ,BD .עיצקַאער רעשיטיל

 ןיימ ןיא ןעטערטניירא ייז ןעגָאז ןיא --- טייקרעכיז טימ סיוא רע

 ."עיצקַאער רעזנוא וצ MD ט !עמענ טעװ סע ןוא — ןייארַאּפ

 רעקראטש ץִלַא ,ענַאל ןייז ןיא ךיז ןעלעטש טימ רהעמ סָאװ
 טְלָאמעי ןיא שטילעדזעצלוש .ןרעדנואווַאב DIN רימ ןעזומ

 לעמיה ןיא ןעביוהעג םהיא טָאה ןעמ ;גָאט ןופ דלעה רעד ןעוועג

 רעטייברַאפ -- 54 .ז ,,געירק רעשינעילַאמיא רעד, ,לַאסַאל (*
 .65---08 .ז ,ךובעזעל
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‚TSןעגנאגעג ןענייז םהיא ךָאנ ,טרעטעגרַאפ םהיא טָאה ןעמ  
 ןייז .ןעלַארעביפ רַאפ ןעטלַאהעג Tr ןעבָאה סָאװ עֶלַא
 עניצנייא יד סֵּלַא ןעװעג טנעקרענא זיא "ףליה טסבלעז},
 עג ןעטָארטעגסױרַא זיא ל?אסא? יװ ,ענר דעד ןופ ןוא .גנוזייל
 BD ןעפרָאװעגּפױרַא DIN ףיוא Tr ןעמ טָאה ,ןעשטילעד ןעג

 הּפצוח-לעב םעד טכַארבענ טָאה נָאט רעדעי ;קזוח ןוא טָאּפש

 זיא "עניניזיירפ , יד ייב .גנוטכַארַאפ DIN DEM עיצרָאּפ עיינ א

 ,הנומא רעייז ןופ םירקיע יד ןופ םענייא רַאפ ןעוועג טנעכעררַאפ

 ןענעלפ ,"גיניזטסואוואבנוא , — עיצקשער רעד טנעיד לַאסַאל זַא
 Tr ןעּבָאה --- "גיניזטסוַאװַאב, ;עגיטולבטלַאק יד ןעבעגוצ
 -עביל יד ןופ סולפנייא םעד רעטנוא ןוא .עטציירוצ יד טציהעג

 -עג רעטייברא יד ןופ לייט רע-נעטיידַאב ַא טָאה ,רערהיפ עלַאר
 -ָאיצקַאער םענעטלאהַאב ַא ףיוא יוװ ,ןע'לַאסַאל ףיוא ןעקוק ןעמונ

 SD" ַא םהיא ןיא ןהעזענ ןעבָאה עניטכיזטייוו רהעמ יד רענ

 ןוא ,טפאשלעזעג רעד רַאפ ךילודעּפעג PN סָאװ ,ןַאמ ַא ,טסילַאיצ

 ןוא .רעכערברַאפ א יװ ןרעוו טלעדנַאהַאב םוראד זומ רעכלעוו

DDםזילַאיצָאס ןופ רעקיטערָאעט יד ןעבָאה טייז רעדנא רעד  -- 

 mp ןערעה טזָאלעג טינ — סלעגנע NN סקרַאמ ,סוטרעבדאר

 -עגסיוא טנעקעג טינ שרעדנַא טָאה סָאד DEN ,ךיז ןופ טרָאװ

 טקעוועג ךילדיימרַאפנוא טָאה ןוא לעדַאט ַא יװ PN טשטייט

 .ןע'לַאסַאל וצ דשח ַא

 טָאה עגַאק רעטלעפייווצרַאפ ףיוא-ןעביוא ןופ רעד טָא ןיא

 רע .טסיינ ןייז ןופ טייקסיורנ עצנאנ יד ןעזיועגסױרַא לַאסַאל

 -- גאלשרָאפ סע'סוטרעבדאר ףיוא ןהעגנייא טנעקעג טינ טָאה

 ' -עװַאב רעד ןופ טנעמעלע ןעשיטילָאּפ םעד טימ ןרעפּפָאוצפױא
 -ער עלַאיצַאס זיולב רַאּפ עיצַאטינַא טימ ןענעגונַאב ךיז ןוא גנוג

 ןעשיטערָאעט ןייר ַא וצ טרהיפדַאּפ טלָאװ סָאד A ,ןעמרָאפ

 טינ טייוו רע טלָאװ ,געוװ םעד ףיוא ךיז טלעטש רע ןעוו .לוּפלּפ

 סע'סקרַאמ WIRD טנעקעגנ רע טָאה גינעוו ױזַא טקנוּפ .קעווא

 טלאוועג טימ ןעצריטש , וצ ,עיצולָאװער וצ ןעפור --- ?עיּפשייב

 -עלקרע וצ ,"ןעגנונדרָא עכילטּפַאשלעזעג עטנאקַאב טציא זיב עלַא

 ןופ גנופַאשבא יד גנונעװַאב רעיד HD ?עיצטּפױה םעד רַאפ ןעֹר

 רע ןעו ,ןָאט טנעקעג טינ סע טָאה רע ; םוטנענייא טאווירּפ

 ןיא רעדָא סינגנעפעג ןיא ןערהָאי ענייז ןעגידנע טלָאװעג טינ טָאה
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 -ָארטעגסיורא זיא לַאסַאל .טרירנימע BET סקראמ (TRY ןָארנָאל

 "ענ טונ Ban רע .ןעשנעמ ןופ סינטנעק רעפעיט 8 טימ ןעמ

 גינייוו יו ןוא ןעפיירּפ ןיא זיא עיכרַאנָאמ יד קרַאטש יו ,טסואוו

 רעד ןייזטסואוואב גינייוו m DR טָאה עיזַאושזרוב יד ןייב-ןעקור

 .סַאלק-רעטייברַא |
 -רַא יד טָאה "טייהיירפ , עיזַאושזרוב יד ןופ גנוזָאל רעד

 ,ןָאטעג ּפאכ ַא טְשרע ךיז ןעכַאה ייז ..טרירעננָא טינ רעטייב
 DEN ,טייהכיילג --- ןערָאװעג טרימַאלקָארּפ זיא טייהכיילנ ןעוו

 BINNEN .עטקעריד עניימענלַא ןיא גנורעדָאפ עטשרע ההיא

 -רעטייברא םעד ןעקעוואוצפיוא ןעוועג גונעג טינ זיא סע רעבָא

 -ןערהע םעד ןעקרַאטש םהיא ןיא טפראדענ טָאה ןעמ ; דנאטש

 -רעד וצ טכוזענ ?לאסאל טָאה סָאד .עדריווטסבלעז ןייז ,?היפעג

 ,"רעטייברא יד ןוא טפַאשנעסיװ יד , .טעלּפמַצּפ ןייז טימ ןעכיירנ

 MOND עטסכעה יד זַא ,ןעזיוועגפיוא רעטייברא יד טָאה רע ואוו

 ןיא ןענייז טייצ רעייז ןופ תמא רעכילטּפַאשנעסיװ רעטסכעה רעד

 יז ןיא ןעצנאלפנייא טפרארענ ןעמ טָאה רעטייוו ..ייז טימ דנוב

 ןענעוו נוננכער 8 ןעבענעג ייז רע טָאה .נעיז ןיא ןעביולנ םעד

 ייז לָאז סע DIN ,עכילנעמרַאפנוא ןוא עכילגעמרַאפ ?הָאצ רעד

 ערעייז טעטירָאנימ עדנעטיידאבנוא IS ראפ DEN ‚IN רָאלק

 pr ףיֹוִא ןעניועג וצ DIE ןוא .ןענייז רענגענ עטרעגיליווירּפ

 ייז רַאפ טכארבענ רע טָאה ,עניטלינכיילנ עמַאס יד וליפַא טייז

 רעדניק ןופ טייקכילברעטש רעד ןענעוו קיטסיטַאטס עלעיציפָא יד

PRעכילרעטאפ ערעייז וצ גידנערילעּפַא ,ןעילימַאפ-רעטייברא  

 טייהיירפ וצ עבעיל יד ןעוו ,עבעיל-ןעשנעמ רעייז וצ ןוא ןעלהיפעג
 (*.רעצרעה ערעייז ןעגניװצַאב טנעקענ טינ טָאה

DEןייק ,עשירעצעה ןייא ןייק עיצַאטיגַא רעצנאנ רעד ךרוד  

 רָאלק רעבלעזרעד ןוא ןייא לָאמ עלַא I עזַארפ עפילצעזעגנוא ןייא

 Ss ןופ ענַאל רעד ןופ גנורעסעברַאפ יד -- ?עיצ רעטדעדעגסיױרַא
 .סַאלק-העטייכ

 ,ןעשַארטס טלָאװעג טָאה רע ,הריובנ ןעזייוו טלָאװענ טָאה רע

 ךרוד ןעמוק ןעק DEN ,רהאפעג יד ןעקָארשעג טינ וליפַא טָאה םהיא

 רעבָא ; טפאשלעזענ רעד ןענעג תוחוכ עהייר יד ןעציירפיוא

 TO .ּז ,"לַאסַאל ,סקרַאט ,סוטרעבדאר, ,םַארש .א .פ (*

 יע" עי
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 יענ ךיוא סע טָאה רע יוװ — טלָאװעג ךיוא רע טָאה גיטייצכיילנ
 ייז נידנעזָאל ,ןעסַאמ יד ןעריזינַאגרָא ןוא ןערינילּפיצסיד --- ןָאט

 — ךיז טמענ ןענאוו ,DD .ןעעדיא עסיורנ BIO ןעגנירדכרוד ךיז

 יר,) סעדער-סגנוגידייטראפ ענייז ןופ רענייא PN לַאסַאל טנערפ
 ארומ עשיטילָאּפ יד --- (24 .ז ,רעטייברא יד ןוא טפאשנעסיוו

 ןופ, :טרעפטנע רע ןוא "?? קלָאפ ן'רַאפ עיזַאושזרוב רעד ןופ

 -ויַציִלֶאּפ יד ןעוו ,1846 ןופ גנילחירפ םעד ןענעוו ןעגנורענירע יל

 נָא ןעבָאה MUND סקלָאפ יד HS ןערָאװעג ןעכָארבעג DIN טכאמ

 DIN" רעד רעטנוא ,רעצעלּפ עכילטנעפע ןוא ןעסָאנעג עלַא| טליפעג

 DS רעלימנעדניל א ,עברַאק ַא ןופ טפאשרערהיפנא רעכילסילש

 -?יב ןהֶא ,ןעסיוו ןהֶא ןעשנעכ ,סרָאטַאטינַא עשירַאנ עכילנהע

 -ַאװעג ןענָארטענּפױרַא ןענייז עכלעוו ,סינדנעטשראפ ןהֶא ,גנוד

 -ענפיוא טָאה סָאװ ,םרוטש DIT ךרוד ךעלפרעביוא רעד ףיוא ןער

 -ַאד ."ןעשינעפעיט ענייז ןיב ןעבעל עשיטיִלָאּפ סָאד טרערור
 ןיא ןעכָארקראפ שינרעטיצ עליוה PR עיזַאושזרוב יד זיא סלאמ

 .ןעלקניוו יד

 -ילעטניא יד --- לאסאל טנערפ -- ןעוועג סלאמאד זיא ואוו,
 ייז ?קקנַאדעג ןוא טפַאשנעסיװ ןופ רענעמ יד ,ןילרעב ןופ ץנעג
 *ָאה ייז רָאנ -- רע טרעפטנע -- ןעוועג טינ עגנילגייפ ןייק ןענייז

 IN טינ טהעטשרַאפ קלאפ סָאד, :טגָאזעג יוזא ךיז וצ ןעב
 "אר טרעהענ ענובירט יד .ךארּפש רעזנוא DIN ןעקנאדעג ערעז
 ".ןעטסדנעסיוונוא עמַאס םעד םור

 ןיוש -- ,לַאסַאל סיוא טפור --- ,ןעררעה עניימ ,רהיא טייז,

 "וק טינ רהעמ טעװ גנולסיירטפיוא עשיטילאּפ א זַא ,רעכיז ױזַא

 ןענעמראפ רעייא ,ןעבעל רעייא זַא ,רהיא טליוו עשז-ךןיוש ? ןעמ

 "ניל רעדָא עבראק ַא סעּפע ןופ דנעה יד DR ןעניל רעדיװ ןעלָאז

 ןעביג סָאװ ,רענעמ יד עשזיטקנאד ,טינ ןעוו ןוא ?רעלימנעד

 -נעסיוו ןעשיווצ םוהת םעד ןעליפוצסיוא ףיוא הימ רעייז קעװַא
 םעד ןיא ךארּפש רעכילטפַאשנעסיװ רעד ןוא קנאדעג ןעכילטפאש

 טימ DEN ,רענעמ יד עשז-טקנאד ;קָלָאּפ ןופ ךַארּפש ןוא קנַאדענ

 ,טייברא IS ייז ןעוט טסיינ רעייז ןופ ננוננערטשנא רעטסערג רעד
 DR ןעמעלא ךייא ןעמוק ץינוצ ןעלעוו ןעטאטלוזער ערהיא סָאװ

uaעש'לחק היוא רענעמ יד סיוא טלַאה ; רעדנוזַאב ךייא ןופ  
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 -ידלושַאב רעד ףיוא טינ ייז טצעז ןוא ,םואענאטירּפ ןיא טסעק

DWקנאב  !" 

 33 טָאה ,ןעפורענסורַא טָאה לַאסַאל DEN גנונעוַאב יד

 ךורּפשרעדיװ ןעטקעריד DR ןייז לָאז DEN ,ךיז ןיא טאהענ טשינ

 IN DIOR  .ןעסײרּפ ןופ ּפיצנירּפ ןעשיטסיכרַאנָאמ םעד טימ

 -רע טכירעג ן'רַאפ ןעּפָא ךיז טָאה רע ןעוו ,דנעגוי רעהירפ ןייז

 "ער רעשיטַאדקָאמעד-לַאיצָאס א ןופ רעגנעהנא , IN DIS ,טרעלק

 ןוא לָארטנָאק-טסבלעז גונעג ךיז PN ןענופעג ךָאד רע טָאה ,"קילבופ

 -לַאהוצּפָא ןפוא ןעטסנעדעישטנע םעד ףיוא DIN ,סינדנעטשרַאפ

 יא-סטַאַאטש 8 ןעכַאמ וצ ךוזואפ ןעדעי ןופ רעטיײברַא יד ןעט

 טגָאז ענערָאװשעג יד רַאפ ערער עטשרע ןייז ןיא .שינערעקרעב

 : רע

 SB ייז ןוא רעטייברא יד וצ טעדנעוװעג ךיז בָאה ךיא,

 Tr ןענעק ייז זַא ,קנאדעג םעד ךיז ןעבענוצרעביא טינ ןערָאװש

 .קילבופער 8 ןערימַאלקָארּפ וצ טייהנעגעלעג רעד טימ ןעצונַאב

 ןוא ךַאז רעניימענלַא רעד וצ טַאררַאפ ןעוועג טלָאװ גנולדנַאה ַאזַא

 Sy ,רעגריב יד ןופ ןעהייר יד ןיא טיירטש ןעפרָאוװענניירא טלָאװ

 'וַאפ ןעלעטשנייא ךיז ,ןַאמ ןייא יוו ,עלַא טציא ךָאד ןעפרַאד עכ

 ."ץעזעג ןעטגידיילַאב םעד

 זיא ,1848 רהָאי ןיא ךארּפש טזַא טדערעג טָאה רע ןעוו ןוא

 רעטייוו ךָאנ רע זיא 1863 ןיא IS ,ךילדנעטשרַאפטסבלעז ךָאד
 .רענַאקילבוּפער DIS ןעטערטוצסיורַא קנַאדעג םעד MD ןעוועג

 טינ רע טָאה ,טסיינ ןעשיטקַארּפ טסכעה ןייז טימ ,טרעקרַאּפ

 רע רָאנ ,טכַאמ עדנעשרעה יד ןעצריטש וצ טעװענַאלּפעג טינ רָאנ

 ןוא סימָארּפמָאק ַא ףיוא רהיא טימ ןעמוקכרוד טלָאװעג ךָאנ טָאה

 טָאה רע BANN ןייא DD ; רהיא ףיוא ןעציטש ךיז ךילנעמ ואוו

 טָאה רע ןוא ןעדנעטשמוא ענעבעגעג עלַא טימ טנעכערעג ךיז
 גינעוו IS ךיז ןעפַאש וצ ךיז ייב ןעסָאלשַאב טאהעג טסעפ

 .ךילגעמ יו ,םיאנוָש

 ןעשיווצ דעישרעטנוא רעפראש ַא ָאד זיא טקנוּפ םעד ןיא

 זיא רעטקַארַאכ ןייז DO סקרַאפ .סקרַאמ SIND NN ן'לַאסַאל
 זיא טסייג רענעסיברפ ,רערעווש ַא יװ ,ןע'לַאסַא? ןופ טייוו ױזַא

 -טלעוו ןייז DD ; BD ןעגיפיולעניךארּפש ,ןעגיניוב ןופ טייוו
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 - (=.סופ םוצ ?לכ א יװ ,ןע'לַאפַאל וצ ןענַאטשעג רע זיא גנואיושנש
 -שטייד רָאנ -- לאסאל ,טלעוו עצנאגנ יד ךייא PN טָאה סקרַאמ

 "יוצ דעישרעטנוא רעד ,ןעסיירּפ רָאנ ,ךילטנעגייא ;דנַאל
 ןענייז רעבָא ןעדָאטעמ יד .רעּפַאנק ַא זיא ןערהעל ערעייז ןעש
 .לַאנָאיצַאנ לַאסַאל ,לַאנָאיצַאנרעטניא DIN סקרַאמ .שרעדנא
 ךילנעּמ רָאנ טעװ גנוניטכערַאבכיילג עלַאיצָאס יד זַא ,טלַאה סקרַאמ

 רַאפ ואוו ,קילבוּפער רעשיטַאהקָאמעד-לַאיצַאס ןיא ןערהיפוצכרוד ןייז

 א ןעוועג זיא לַאעדיא ןייז ןוא ,ןייז טינ PROB ןייק טעװ ןָאינילער

 רעכלעו ,?אסאל .ןעקילבוּפער עשיאעּפָאריײא ןופ עיצַארעדעּפ

 ,ןהעזעננייא טָאה ,רעקיטקארּפ ןוא טסילַאער רהעמ ןעוועג זיא

 זַא ,טסעפ-ןעזייא ךָאנ ןהעטש אּפָאריײא רעביא ןענָאיצַאנ יד זַא
 . יר זַא ןוא טפארק עגיזיר ַא ךָאנ ןעציזַאב ןעעדיא עלַאנָאיצַאנ יר

 ןעכלעוו טימ ,סולפנייא IS ןעבָאה גנאל ךָאנ ןעלעוו ןענָאיגילער
 mw זא ,ןעטלאהעג טָאה רע ןוא ,ןענעכער ןעזומ ךיז טעװ ןעמ

 טזָאל ,ןעסינטלעהרַאפ עשיטילָאּפ עדנעריטסיזקע יד רעטנוא ,טציא

 -לעזעג יד ןופ יוברעביא םעד וצ סיוטש ןעטשרע םעד ןענעג ךיז

 טָאה רע יװ ,טננַאקרַאפ טָאה רע .ןעסינטלעהרַאפ עכילטפַאש

 -ערטשסיוא םהיא וצ לָאז טַאַאטש רעד זַא ,טקירדעגסיוא DEN ךיז

 םהיא ךיז טָאה ,טצעלוצ ."?רעגניפ םעניילק, םעד רָאנ ןעק

 ן'קרַאמסיב רעטסינימ ןעטשרע ןענידסלאמאד TS IS ,ןעזיוועגסיוא
 ךיז ףיוא ןעמענ וצ חוכב PN רעכלעוו IND‚ םעד ןענופעג רע טָאה

 .עבַאגפיוא רעד ןופ גנורהיפכרוד יד

 -עג טניטכערַאב ,גנוניימ ןייז ךָאנ ,זיא דארג ןעסיוועג ַא זיב

 -ַאל ןעגעג ןרָאװעג טלעטשעגסױיַא זיא DEN ,גנוגידלושַאב יד ןעוו
 טגָארט זייוונעטייצ זַא ,עיצַאטינַא ןייז ןופ גנַאּפנָא עמַאס ןיא ן'לַאס

MDקַאמשענייב ַא רעטרעוו ענייז  DDנוא ןופ ,.ה .ד ,עינָאגאמעד - 

 טע'פנה "םארגָארּפ רעטייברא, ןייז ןיא .טייקכילטרַאװטנארַאפ

 -רעביוא יד JS םינּפ ןיא טפרַאװ ןוא דנאטש-רעטייברַא םעד רע

 -טנע טינ ןפוא םושב ךיז ןעזָאל סָאװ ,ןעגנוגידלושַאב ןעסַאלק עטש

 רע .ייז טגנאלרעד רע יוװ ,םרָאפ רעניימעגלא רעד DR ןעגידלוש

 -ַאב רעשידירוי רעד זַא ,ןעזייוואב ,ןעק רע יװ ,קרַאטש ױזַא געמ

 םוילַאיצָאס ןופ גנולקיװטנַא עכילרהעפעג 97, ,רעיימ ףלָאדור (*

 ."לַאסַאל ןופ ערהעל יד ןוא



 115 לַאפַאל דנַאנידרעּפ

 -רַאפסימ ןוא ןעטייקשירַאנ ?ופ זיא םהיא ןעגעג טקא-סגנוגידלוש
 DIS .טביילב גנוגידלושַאב עשילַארָאמ יד רעבָא ,ןעסינדנעטש

 -רעה יד זַא ,רעטייברא יד טלהעצרעד רעכלעוו ,רעד זיא גידלוש

 -עג ןעסערעטניא ענענייא ערעייז בעילוצ ןענייז ןעסַאלק עדנעש

 IN DEN ,ץלַא ןעלעטשוצנעגעקטנַא ךיז ךילגעט-נָאט ,, ןעננואווצ

 ענהעש ןוא עסיורג סָאד סָאװ ,!רעיורט וצ ; ןהעש ןוא סיורג

 ,הלּפמ ַא טּפאכ סע ןעוו ,ךיז ןעהערפ וצ DR דנאהרעביוא יד טגנירק

 וצ גוצאב ןיא ןייז טינ לָאז סָאד DON WM ,םירָאװ (*.וװ .ז .א

 םעד ןעקעוו וצ רָאנ טנעיד סע רעבָא ,ןענָאזרעּפ ענלעצנייא עלעיפ

DENסָאד ןעוו ,עסַאמ רעדנילב רעד ןופ טפאשנעדייל יד ןוא  

 עצנַאג ןעגעג טקאפ רענעזיוװַאב DIN ןעגָארטענוצ רהיא טרעװ

 ףיולראפ PN ןעבָאה ייז ןופ עלעיפ רָאנ DEN ,רענריב ןעסַאלּק

 ןעביוהוצפיוא ךיז חוכב ןענייז ייז זַא ,ןעזיוַאב עטכישענ רעד ןופ
 N טצינ סע .ןעסערעטניאךךעסַאלק ענענייא ערעייז רעביא

 ןעגעוו גנוטּפיוהַאב ןייז ןעניטעטשַאב וצ DIN ,לַאסַאל ןעוו ,נינעוו

 עטריגיליווירּפ יד ןופ טעטילַארָאמנוא רעכילדיימראפנוא רעד

 -נאווע ןיא ןעקורדסיוא ערעקראטש ךָאנ ףיוא ךיז טפורַאב ,ןעסַאלק
 ראפ טעטירָאטױא גינעוו יוזא זיא םוילעגנַאװע סָאד ןעד ; םוילענ

 םוילעגנאווע ןופ גנולעטש עטכוורעגנוא יד ןוא ,זנוא רַאפ יוװ ,םהיא

 .ןע'לַאסַאל טבערענ טינ טכאמ

 -ניא טָאה רע זַא AN‚ יֹורָאפ ןופ יירפ טינ ךיוא זיא לַאסַאל
 FIN ,ןעסַאמ יד ןופ BIRD רעלַאטורב רעד וצ טרילעּפַא טקעריד

 -ָאד יד זַא ,םעד ןעגנעוו ןערָאלרַאפ טינ טרָאװ ַא לָאמנייק טָאה רע

 ןענירדינ רהעז ַא רַאפ סױרַא ךיז טלעטש טסיופ ןופ טכאמ עניז

 רעגיטסייג SANS IN ךיז טסיוטש סע ןעוו ,לָאמ סעדעי טרָאפ

 -ערשנייא WII ענייז DONE רעכינ טָאה רע) .עבאנפיוא

WW ‚IDטכַאמ עלאטורב יד טָא ןעזָאל וצ ןיול ן'תמא ןא ףיוא . 

 סָאװ .טינ ָאד ךיז טזָאל ןעצנאג PN םהיא ןרעפטנערַאּפ רעבָא

 ns pen םוצ גנולעטש ס'לאטאל ןעשיווצ זיא סע ךלהמ ַא רַאפ

 רעכלעוו ,לימ טרַאוטס יוװ ,טסילַאיצַאס SIE ןופ גנולעטש רעד

DINעטש יד טָא ! ןיילַא טייקלעדייא יד ןוא טייקנייר יד ןעוועג - 

 גידריוומוא רַאפ טלַאה ךיא סָאװ ,עניצנייא סָאד PN ענייז גנול

 .95 .ו ,"םארגָארּפ"רעטייברא, (*
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 יַאמ םולש טינ ןפוא םושב ןעק ךיא DEN טימ ןוא ןע'לַאסַאל רַאפ

193 *) 

DISרעד ןענעיד ןעק ןע'לַאסַאל רַאפ גנוגידלושטנע עסיוועג  
 -כע וצ טנעהָאנ ױזַא טינ זיא ךַאז ןייק IS ,רענייז קנאדעגידנורג

 עטיירב יד ןופ דנאטשראפ רעדנוזעג רעד יװ ,ץנעגילעטניא רעט

 -ענ םהיא טָאה גנורהאפרע יד DEN ,?לכ רעד INS ןוא ,ןעסַאמ

 ,עיצאזינַאנרָא רַאפ ךילדניפמע יוזא טינ זיא זיירק ןייק זַא ,טנרעל

mךָאנ טמוק וצְרעד .ןעסַאמ עטיירב עבלעזיד , DENעמאס ןופ  

 ראפ ןענייז טנעװנָאק ןעשיזיוצנארפ ןופ רעוט יד ןענייז גנַאפנָא

 טָאה טכאמ DIN ,לַאעדיא רעעײטילָאּפ ןייז ןערָאװעג ןע'לַאסַאל

 .גנוטיידַאב רהעמ ןוא רהעמ ץלא ןעניוא ענייז PR ןענואוועג

 IN טשרעוצ טָאה טכאמ רעד וצ ךיז ןעטלאהראפ ס'לַאסַאל

 ןעמונעג רעניטנעק ןוא רעניטנעק ץלא רעבָא ךָאנרעד ,טקרעמאב

 טָאה ןעביוהעגנָא .עיצַאטיגַא IT ןופ רעטקאראכ םעד ןרעדנע

 ,רעדליו רעד רעבָא ,םראפ רעשיטארקָאמעד-ןייר ַא PR ךיז יז

 עזַאושזרוב עצנאג יד סָאװ ,ףמאק רעכילנעזרעּפ ןייר רענעסיברַאפ

 -ענעג דלַאב טָאה ,ןעילַאסַאל ןענעג טנעפעעג ךיילג טָאה עסערּפ
 רעד ףיוא TS ,ייטראּפ רערענָאיצקַאער רעד ןהעטשרַאפ וצ ןעב

 סע עכלעוו ,טפַארק עיינ ַא ןעזיװַאב ךיז טָאה ענעצס רעשיטילָאּפ

 Din" ןעטלַא םעד טיול .עט'פתוש ַא רַאפ ןענירק וצ ךיז טניול

 "רַאּפ עמערטסקע יד ןעלהיפ ,ץעזעג ןעשיטילָאּפ ןוא ןעשירָאט
 יװענסױרַא ךיז טָאה סע ןוא ; גנוהיצוצ עניטייזנעגעג ַא ןעייט

 טייז יז טָאה לַאסַאל) עסערּפ ערענָאיצקַאער עצנאנ יד IS ,ןעז
 -ענ ךיז טָאה ,(עסערּפ עוויטַאװרעסנָאק יד ןעפור ןעמונעג םעד

 un" רימ יו ,ןעלאהעביל יד ןעבָאה ןאד .טייז ןייז ףיוא טלעטש

 "32 טימ ןענעכערוצּפָא ךיז טכוזעג ,טנָאמרעד רעהירפ ןיוש ןעב

 ,ןעיירש ןעמונעג לוק ןייא ןיא ןעבָאה ייז סָאװ ,טימרעד ןע'לַאס

INלַאסַאל  DINיוא .עיצקַאער רעד ןופ גייצקרעוו א ןוא רענעיד א - 

 ,רעטײברַא יד םהיא ןופ ןרעטייוורעד וצ ןעוועג ייז ןענייז ןעס

 -עי וצ דארענ .טַאהעג גלָאפרע ןעּפַאנק ץנַאג א ןעבָאה ייז רעבָא

 .ן'קרַאמסיב טימ טנעקַאב ךילנעזרעּפ ךיז לַאסַאל טָאה טייצ רענ

 עטשרע יד ןיא רָאנ ךיז טניפעג עלעטש עטלעגנירעגמורַא יד (*

 .רעצעזרעביא---.ןע'לַאסַאל רעביא קרעוו סע'סעשאיב ןופ ןעבַאגסיוא עשטייד
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 -זערּפ"רעטסינימ םוצ טיזיוו ןעטשרע ןייז רַאפ טייהנענעלענ יד

 וצ עמַארגעלעט ןייז ןעבענענ Dan ,טלהעצרעד טרעוו סע יװ ,טנעד

 -ינייהר ס'לַאסַאל ןופ MID םוצ טקורדעגבָא DIR יז --- ןע'קרַאמסיב
 לַאסַאק ןעכלעוו PR -- ("N .ז .א ,ןענונרעייפ 'יד ,) עדער רעש
 ןופ ןעטַאטלאוועג יד ןעגענ גנוגיטינרַאפ ןע'קרַאמסיב ןופ טרעדָאפ

 טזייוו עמארנעלעט רער ןופ םרָאפ יד .םהיא 19393 ןעראדנאשז יד

 -ירפ ןופ ןיוש זיא טפאשטנַאקַאב יד זַא ,גנוניימ ןיימ רָאנ ,רעבָא

 שיט ס'קראמסיב ןענופענ טָאה לאסַאל .ןעווענ ןעסָאלשעג רעה

 אפונ רעטסינימ ןעטשרע PR ןיא ,ןערושָארב ענייז טימ טקעדַאּב

 185 רהעז ניטסיינ DR רעכלעוו ,ןעשנעמ ַא טקעדטנע רע טָאה

 ַא טכאמעג טָאה ,לַאסַאל ,רע ןעכלעוו ףיוא DIN םהיא וצ טדנַאװ

 טרעטשעג טינ רעבָא טָאה סָאד  .קורדנייא ןעשיטַאּפמיס ףעיט

 ךָאנ ענאלקנא ןייא ןע'לאסאל N ןרעדיילש וצ ןערָארוקָארּפ יד

 .רערעדנַא רעד

 "הירַאב PR ןעמוקענ PR לַאסַאק ןעוו ,טייצ רעבלעזרעד וצ

 טרָאס רעדנא IS ןעמוקַאב ךיוא רע טָאה ,ןע'קרַאמסיב טימ גנור

 רַאּפ ןענופעג טינ טָאה ,םימעט עשיטקַארּפ סיוא ,רע DEN ,עציטש

 -ענסיוא יז טָאה רע m ,ןפוא רעד רעבָא ,ןעזייוואוצקירוצ ךילנעמ
 יד ןופ ןעניוא יד ןיא םהיא טנידעשעג דנורג ITS טינ טָאה ,טצינ

 יד DEN ,דנאה ירד ןעמונעגנָא טָאה רע .רעקנעדיירפ עכילרהע

 ,רעכיז .טקערטשעגנסיוא DIN ןעבָאה עכילטסיינ עשיליוטאק
 -ַּפִא קפס ןהֶא טָאה ןענאהלעיּפש .ןרעג טינ ןָאטעג סע רע טָאה

 -ַאל) ָאעל רלעה ןייז טזָאל רע ןעוו ,גנומיטש ס'לאסאל ןעפָארטענ
 ןוא טסעטָארּפ ןעכילרעניא טימ ,ערעירַאק ןייז ןופ MID םוצ (לַאס

 -ךיוה , םעד טימ תחא רי ןעכַאמ ,לעקע ןעטקירדרעטנוא םיוק טימ

 ךיז טזָאל DEN קעלפ ַא ,ךָאד) .ןאברוא טַארמייהענ "ןעגידריוורהע

 -ױטַאק יד (* דליש ס'לַאסַאל וצ טּפעלקענוצ ךיז טָאה ,ןעשעלּפָא

 -ּפמעט ןיא ןענידלושַאב טינ ןעק רענייק עכלעוו ,עכילטסיינ עשיל

 ךָאנ ןענלָאפ ןוא טנעכערענסיוא דימת ןעלדנאה עכלעוו DIN טייק

 ךיילנ ןעבָאה ,טייצ רעד ןופ ןעכינעהעשעג יד קילב ןעפרַאש ַא טימ

 ןוא DON םייב טעטירַאלוּפָאּפ ןעניווענ ןענעק ייז זַא ,ןהעזעגניירא

 ערעטעּפש יד ןופ ןעלַאפעגסיורַא זיא עלעטש עטלעגנירעגמורַא יד (*

 .רעצעזרעביא --- .ןעבַאגסיוא

: 

 ץ

 ץ

: 
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 סָאװ דובכ 097 ןע'לַאסַאל ןעבעג ןעלעוו ייז ןעוו ,ךיז רַאפ ץונ ַא
 ?na טײברַא ןייז ןעציטש ייז זַא ,ןעזייוו ןעלעוו ןוא טמוק םהיא

 ,קלָאפ ןעמירָא םעד

 ַא רַאפ ןענעיד ןעק סָאד .לַאפוצ ןייק ןעוועג טינ DIN סָאד)

 -ענ רעד -- טנייש סע .טפנוקוצ רעד ףיוא שינערעהוצנָא עזייב

 -?האוו עניײמענלַא סָאד זַא -- ףױרַא POS] ךיז ןופ ךיז טעב קנאד

 ןערהיפ טפנוקוצ רעטנעהָאנ רעגינעוו רעדָא רהעמ PR טעװ טכער
 יד זַא ,רהאפענ יד זיא ָאד ןוא .עיטארקָאמעד רעטסטיירב רעד וצ

 ןערעהעג טעװ םינינע עשיטילָאּפ ןיא עלָאר עדנעדיישטנע עטצעל

 םירעוּפ יד וצ ,עטעדליבעגנוא יד ןופ טייהרהעמ רעסיורנ רעד וצ

 -?וק יד רעטנוא ןוא .רעטייברא עלעירטסודניא יד וצ יו רעכינ

 -וצ רעטנעהָאנ רעד PR טראוונענענ רעד ןפ ןעסינטלעהרַאפ רוט

 -ָארייא-םורד ערעדנא ןוא ךיירקנארפ ,דנאלשטייד-םורד PR טפנוק

 -ַאפ ןעזעינילער ןופ טפאשרעה יד סע טניימ רעדנעל עשיאעּפ

 רעד תעב .םיחלג עשילױטַאק יד ןופ קענַאװעדָאה םעד ,םזיטַאנ

 רָאנ ןעשנעמ ןעטסָארּפ םוצ טדעו רָאטַאטיגַא רעשיטילָאּפילַאיצַאס

 ענייז ןעגעוו רָאנ םהיא וצ חלנ רעד טדער ,ןעטכער ענייז ןעגעוו

 ןענייז דיחי ןופ ןעטכילפ יד רָאנ ,ןעטכער יד טינ ןוא ,ןעטכילפ

 -ניברַאפ ןוא ןעגינייארַאפ גנאל ףיוא ךָאנ BIN סָאװ ,ףָאטש רעד
 )* .עסַאמ יר ןעד

 -אווענ-טסואוואב יוזא רעטעּפש רעד ,ץניאמ ןופ ּפָאשיב רעד

 ךיז טָאה DEN ,רעטשרע רעד ןעוועג DIR ,רעלעטעק ןָאפ רענער

 -רעד קרַאטש ךיז טָאה לַאסַאל .ןעלַאסַאל רַאפ טרעלקרע ןעּפָא

 טָאה רע m ,םעדכַאנ .ןעטעדניברַאפ םעיינ ןייז טימ טהערפ

 -עבירטרעביא ןעכילנהעוועג ןייז PR עדער רעפרָאדסנָאר ןייז ןיא

 עטסדנעצנעלנ יד, זַא ,רערעהוצ ענייז ןעסיוו טזָאלענ IND םעג

 עטסעטמהירַאב יד ,טפאשנעסיוו רעשטייד רעד ןופ רעטערטרַאפ

 ןָליפַא טקעּפסער טימ ּפעק ערעייז ןעניוב סע עכלעוו רַאפ ,ןעמענ

 -טפירש DIS ןעבָאה ,"רעטכיר ןוא ןערָארוקָארּפ סגנורינער יד

 ןוא גנונעקרענַא .עטסכעה רעייז טקירדענסיוא ךילדנימ ןוא ךיל

 : רעטייוו רע טהענ ,"עצלוש-איטסַאב , ךוב ןייז רַאפ גנורעטסיינַאב

 -עּמש יד ןופ ןעזָאלעגסיורַא זיא עלעטש עטלעגנירעגמורַא יד (*
 .רעצעזרעביא -- .ןעבַאגסווא עגידרעט
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 טעוװ סָאװ ,זײװַאב ַא ןענניידב ךייא ךיא SM טציא ןוא

 -אנ א ןעפורנָא ךייא SM ךיא .עגירעהירפ עלַא ןעגייטשרעניא

 רָאנ טינ טבירעג ןעשינייהר ןעדעי ןיא טנָאמרעד טרעוװ סָאװ ,ןעמ

 גנאל טינ .טכרופרהע רעפעיט טימ ךיוא רָאנ ;טקעּפסער טימ

 רעד ןופ טסריפ ןוא רענעיד רעד יוװ ,רערעדנא ןייק טָאה קירוצ

 גידנעכרָאהעג ,רעלעטעק ןָאפ ןָארַאב ,ץניַאמ ןופ ּפָאשיב רעד ,ךריק
 -ָאזוצסיורא שינפרעדַאב ַא טלהיפרעד ,ןעסיוועג ןייז ןופ לוק םעד

 טָאה רעכלעוו ,ןַאמ ַא זיא סָאד .עגארפ-רעטייברַא רעד ןיא ךיז ןענ

 טָאה רעכלעוו ,ןַאמ ַא ,ןעגילייה ַא ןופ טעמכ םש 8 ןייהר ן'פיוא

 רע .ןעגנושרָאפ עכילטפַאשנעסיו PN טכארברַאּפ גנאלנערהָאי

 -רעטייברא יד , לעטיט םעד רעטנוא קרעוװ ַא טכילטנעפערַאפ טָאה

 רַאפ טקנוּפ רע טָאה ָאד ןוא ,'םוטנעטסירק סָאד ןוא עגַארפ

 "נירּפ עשימָאנָאקע עניימ עלַא רעטנוא ןעבירשעגרעטנוא ךיז טקנוּפ

 -ערגָארּפ ענעפורעג-וזַא יד סיעכהל וצ ףיוא ,ןעירָאעט ןוא ןעּפיצ

 ."ןעטסיס

 ןע'לאסאל ןופ ןערעה וצ ענדָאמ סאווטע קפס ןהֶא זיא סע
DEעמ יד רַאפ טקעּפסער ןופ --- גנאזעג-ביול ןעדנעגייטש םעד - 

 ןערטיכ םעד רַאפ טכרופרהע רעפעיט וצ זיב טפאשנעסיוו ןופ רענ
 רַאפ ןעוועג גידריוו םיוק ךיוא זיא סע .לעטנַאמ ןעכילטסריפ PR חלנ

 -נעסיוונוא ןופ ןעביולג ןעוויאַאנ םעד ףיוא ןעלעיּפש וצ ןע'לַאסַאל

 -ַאב-טוג םעד ןענילייה א IND ןעטלאהעג טָאה רעכלעוו Non‚ ןעד

 יד) סובאליס ןופ רעגידייטרַאפ ןעניטפניק םעד ,ּפָאשיב ןעטלהָאצ

 םעד PR (גנודליב רערַאטנעמעלע רעד רעביא ךריק רעד ןופ החנשה

 .(עננילרעטסניפ) ןעמסיטנארוקסבא יד MD רעטאפ ןעניטסייג

 -ארפ רעד טימ ךיז טרעפטנערַאפ רע DEN ,גינעוו ךיוא טפלעה סע

 יד וצ טינ רעהעג ךיא IS ,דניירפ עניימ ,ךָאד טסייוו ,TTS :עז
 זיא סָאװ ,דנוב ַא ןיא ןיירַא זיא רע זַא ,רָאלק זיא סע .?עמורּפ

 ,ןענַאטשרַאפ רעבָא טָאה ?אסאל .טשניוועגנוא ןעוועג PB םהיא
 -ערעגסיוא טינ טסכעה טלעדנאהעג רע טלָאװ ענַאל ןייז ןיא זַא

 -לעוו ,ףתוש ןעגיטכעמ ַאזַא ךיז ןופ ןעסיױטשבָא לָאז רע ןעוו ,טנעּכ
 ,ךָאנ וצרעד .עציטש ןייז ןעטָאבעגנָא גיליוויירפ םהיא טָאה רעּכ

 לעּפַאטש ןעטסכעה םענעי טכיירנרעד טַאהעג ןיוש ISDN טָאה

MIDטייקטרעטיגרַאּפ ןוא גנונערפיוא , DENןליפַא לרוג רעד זיא  
 -ָארבעג ןהענ ייז ןעוו ,סרָאטַאמרָאּפער עטסנייר ןוא עטפערנ יד ןופ
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 -רעריוו בעילוצ טכיווענכיילג ןעשילארָאמ רעייז ןערילרַאפ ןוא ןעכ

 גנולקיווטנע רעד ןופ גנורעדליש סנאנער .גלָאפרענוא ןוא דנַאטש
 "רַאפ טינ רהעז שירָאטסיה ןייז ךיז געמ רעטקאראכ סע'סוזעי ןופ

 ַא סלַא BIP רהיא POS ךָאנ יז טלַאהַאב ךָאד ,טרעוװסנעיורט

 ןעננובעלרעביא יד MD גנורעדליש עדנעפערטוצ ןוא עכיירטסייג

 עעדיא IS רַאפ טיירטש ןיא ןעטָאדטעגסױרַא DIN סָאװ ,םענייא ןופ
 סָאװ ,תוחוכ עגיטכעמרעביא ןעגעג געיז וצ ןעגניירב יז SM ןוא

 ,"טרעדנוהרהאי |ןעט19 Ha חישמ רעד, .םהיא ןענעג Tr ןעלעטש

 ,ןע'לאסאל ןעפורעגנָא טייקטגאוועג רעשיטעֶאּפ טימ טָאה ענייה יוװ
 -עג ןיוש ןענייז סָאד .םיתישמ עלא ןופ Sn םעד טלייטעג טָאה

 ,לַאפ ןעטנעהָאנ ןייז DD רעגָאזנָא יד ןעוז
 טרעשַאב ןעלַאסַאל זיא גנאגרעטנוא ןייז רַאפ ץרוק רעבָא

 סע טָאה רע יוװ ,ףמואירט ַא --- ףמואירט ַא ןעבעלוצרעביא ןעוועג

 רעד ,ןעטנעמסירָאלּפַא DD םערוטש ַא -- ט'םולח'ענ גידנעטש

 SD רע טָאה טנעמָאמ ַא ףיוא ; רעדנעזיוט ןופ םזאיזוטנע

 ךיילנ רע טָאה רָאטַאטינַא סלַא .טכַאמ ןופ גונעת םעד טכוז
 יד ךיז וצ ןעהיצוצוצ טייקניהעפ ערַאברעדנואוו ַא ןעזיועגסױרַא

 ןיב םאזכרָאהענ רעדנילב ,גנוקיצטנע ,טייהנעבעגרעביא .,ןעסַאמ

 וצ רעטיײברַא יד ןעבָאה ןעלהיפעג עכלעזַא --- גנורעטעגרַאפ וצ

 <89 סָאװ ,רעגידריווקרעמ ךָאנ זיא סָאד ןוא .ןעזיועגסױרַא םהיא

 -רַאפ ענידנעטש ןייק ןעטלאהענפיוא טינ טָאה סלאמאד זיב לַאפ

 IN ,בנא .סַאלק"רעטײברַא ןופ רעהעטשרָאפ טימ ןעגנודניב

 -יד ןיא ןיוש טָאה ,יוואינכיק ןעמָאנ ן'טימ ,רעטייברא רעטבא:אב

 לַאסַאל טָאה םהיא טימ ןוא ןעיורטוצ ןייז ןענואווענ ףרָאדלעס

 BD עמַאס ן'זיב טפאשדניירפ עמיטניא ןעטלאהעגרעטנוא

 ,טרעקאלפוצ ךיז ןע'לַאסַאל רַאפ םזאיזוטנע רעד טָאה טציא רעבָא

 PR MS יװ ,טלהעצרעד ןייש ןעבָאה ריס .קרעוורעייפ ַא יװ

 -רעבירַא ,ןָאעלָאּפַאנ רעטייווצ ַא ךיילנ ,לאסאל טָאה טרופקנארפ

 -ענ ןעבָאה רענגעג ענייז סוָאוװ ,?יח םעד טייז ןייז ףיוא ןענואוועג

 ןעשינייהר םעד רעביא עזייר ןייז .טלעטשעגסױורַא םהיא ןענ

 "נַארג ַא יװ ,רוט-סגנָאיצַאטיגַא ןַא ןעוועג ױזַא טינ זיא ץניווָארּפ

 -ַאל טָאה ,טדָאטש וצ טדָאטש ןופ גידנערהָאפ ,עיצקעּפסניא עזעיד
INDרע טָאה דלעפרעבלע ןיא .טפאשרעגלָאפכאנ ןייז טריטשומ  

 רע טָאה ןעגנילאז ןיא ; רערעהוצ 3000 רַאפ עדער 8 ןעטלַאהענ
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 "רַאֿפ יד ןעוו DR ,לַאז ןעטכַאמרַאפ ַא ןיא 8000 רַאפ טדערעג ןיוש
 ןופ ןערָאװעג ןעכָארבעגּפָא דיירסיוא IN רעטנוא סעּפע זיא גנולמַאז

 -סערא ןוא טלעננירעגמורַא םהיא ןעבָאה עכלעוו ,ןערַאדנַאשז יד

 רעטנוא ,רעטיײברַא דנעזיוט 10 ןופ גנוטיילגַאב ןיא רע זיא ,טריט

 רעד וצ לאקָאל-סגנולמאזראפ ןופ קעװַא ןעיירשעג-ַארוה עדנרענוד

 -ןעביוא יד טקישענּפָא טָאה רע ןענַאװ DD ,עיצנַאטס-ןעפַארגעלעט

 .גנוריסַאּפ רעד ןעגעוו ןע'קרַאמסיב וצ עשעּפעד עטנָאמרעד

 -מואירט א DIN טלעדנאוורַאפ ךיז טָאה סָאװ ,טסערא רעד טָא

YOND:עיסעצָארּפ , DRינייהר רעלַאהעביל רעד ןופ ?ייט א ןופ " 

 ,ױזַא ןערָאװעג טלעטשעגרָאפ שירַאנ ןוא גיליווזייב עסערּפ רעש

 בעילוצ ןעלַאסַאל טיילגַאב טשרמולכ ןעבָאה ןעראדנאשז יד זַא

 טימ ןעמוקעגסיוא PN ייז ,m ,טייהרעכיז רעכילנעזרעּפ ןייז

 -נוהָארד יד ןופ םהיא ןעצישַאב וצ ןעטענָאיַאב עטקערטשעגסיואג
 ַאזַא טָאה ,ךילדנעטשרַאפטסבלעז ."ןומה ןעטנערעגּפיוא ןופ ןעג

 יד ףױא קורדנייא ןעטסדנימ DIT ןעכַאמ וצ טלהעפרַאּפ ןעניל

 טָאה סע  .גנוריסַאּפ רעד וצ תודע ןעוועג ןענייז סָאװ ,רעדנעזיוט
 -נע ןופ ןרָאצ םעד טימ טייהיירט רעייז טרעייפעגנָא רהעמ ךָאנ

 גנוגיטיגרַאפ יד ןוא ןיול רעד לָאמ עלא ןיא סָאד סָאװ ,גנוטסירט

 .ןעפַאװ עכלעזַא טימ טריקַאטַא ןרעוו עכלעוו ,עגינעי יד ןופ

 -ףמואירט רעטשרע ס'לַאסַא? NE סעיצַאװַא עלַא יד רעבָא

 -רַאּפ עגיטרַאפיורג יד ןעגעג ןערָאװעג טכיילברַאפ ןענייז עזייר

 -יא עזייר רעטייווצ ןייז ייב טכאמעג םהיא רַאפ ןענייז סָאװ ןעד

 רע ןעוו ,1864 ןופ גנילהירפ PR ,ץניוָארּפ רעשינייהר רעד רעב

 -רהאי םעד טרעייפעגטימ לָאמ ;עטצעל DIS ןוא ןעטשרע DIS טָאה

 -רעטײברַא ןעשטייד םעניײמעגלַא, ןופ גנודנירג רעד ןופ טסעפ

 -וצ ןערָאװעג טרעטשרַאפ טינ ךיוא זיא בוט-םוי רעד .?ןייארַאּפ

 -רעהירפ יד ןענופעג םוטעמוא טעמכ טָאה ןעמ סָאװ ,םעד בעיל

 טימ טָאה ייצילָאּפ יד ?ייוו ,ןעסָאלשרַאּפ ןעלַאקָאל ענעגנודענ
 טינ רָאג ןענייז סָאװ ,סעקנושַארטס ןוא ןעלטימ ענעדעישרַאפ

 רעמיטנעגייא יד ןעננואווצעג ,שנעסיילפ וצ ףיוא ןעוועג טניימעג

 "נַא ןעניֿפעג ךיז ןענעלפ דלאב םירָאװ .טרעוו רעייז ןעכערב וצ
 Syn ט'רזח'ענרעביא ךיז ןעבָאה םוטעמוא ןוא ,ןעלַאקָאל ערעד
 ןענגעגַאב םהיא ןעגעלפ רעטיײברַא רעטרעדנוה .סענעצס עניב
 ןעגעלפ DR םעיצנַאטס יד ףיוא ןעסירגַאב ,ןעלַאזקַאװ יד ףיוא
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 זיא DEN ‚BSD ןייז וצ עיסעצָארּפ א ןיא ןעטיילנַאב םהיא
 ןוא ,ץנערק ןוא ןעטעקוב טימ ןעוועג טצוּפַאב רעהירפ ןופ ןיוש

 עלא ןיא .תונתמ ןערהע ןענָארט ןענעקטנַא םהיא ןענעלפ
 -נאלרינ ,ןרעיוט-ףמואירט ,סעדַאנערעפ ,ןענעוו עלַא ףיוא ,טדעטש

 -עג-?עבוי ַא ןוא ןעפורסיוא-ארוה עכילדנענוא ,ןעטפירשפיוא ,סעד

 ןעבָאה ןעזיוװַאב רָאנ ךיז טָאה רע ואוו .תולוק עדנעזיוט ןופ יירש

DIN DONשזַאּפיקע ןייז וצ טּפוטשענ ךיז גנוי , DINוצ דנַאה יד םהיא  
 -ָאה לָאמ סעדעי ןוא ,ןערעה IS DIS DD טרָאװ ַא רעדָא ,ןעקירד

 ןייז טקעדַאב ןענהָאפ עיינ ןוא ןעטעקוב ןוא ןעמולב עשירפ ןעב

 הרוש עגנאל ַא ןעהיצ DEN ךיז טנעלפ סע ןעכלעוו ךָאנ ,שזאּפיקע

 סָאד NN ,גנוטײלגַאב-ןערהע סלַא ןעשזַאּפיקע עטרירָאקעד 25 ןופ

 -רעד יד ןוא ףראדסנאר DEN רַאּפרעד רעגידריווקרעמ ךָאנ זיא

 ןעטקירטסיד ענינעוו ענינעי וצ טרעהענ ןעבָאה ןעננילאז עגניאייב

 -ענ ,רעטעּפש ךיוא ןוא רעהירפ ןעבָאה סָאװ ,ןַאיאר ןעשינייהר ןוֿפ
 רעד ןופ רעדילנטימ יד נאטסכייר ןייק רעטערטרַאֿפ DIS טקיש

 -עג ַא ךָאנ ןעבעג וצ DIN DNB רעויסערגָארּפ רענידסלאמאד

 יד טשרעהַאב טָאה DEN ,גנוכיטש רעד ןעגעוו ףירנַאב ןערעיונ

 א  ןופ גוצסיוא ןַא ןעגניירב ךיא לעװ ,עסַאמ-רעטייברא עשינייהר

 םעד ,ףראדסנאר טריטַאד זיא סָאװ ,ץנעדנָאּפסערָאק - סננוטייצ

 ;יַאמ 19023

 "נהענרעד Tr טָאה ןעשזַאּפיקע ןופ עיסעצָארּפ יד רָאנ יוו,

 -עג סנעטייוורעד ןוֿפ ןעמ טָאה ,ףראדסנאר DD ץענערג םוצ טרעט

 .ּפעק יד ףיוא ןענַאטשענ ןענייז גנוי ןוא DON יו ,ןעקרעמַאב טנעק
 .ןעשנעמ טימ ןעוועג טקעדַאב טכידענ DIN גראב רעצנַאנ רעד
 -רינ א ןעוועג ןעֿפרָאװענרעבירַא געוו ן'רעביא זיא ץענערג ן'היוא

 רענעטכָאלּפעננייא רעד טימ ,ןעטימ ןיא ץנַארק ַא טימ ,עדנאל

 : טפירשנייא

 לַאסַאל דנאנידרטפ .רד םעד ןעמָאקליװ

SBלַאמ דנעזיוט  DINלַאהט רעפרארסנאר  ! 

 רעד זיא ןעטפירשנייא DIN ץנערק DIN סעדנאלריג עכלעזַא טימ

 םעד זיא ץענערג עמַאס םייב .ןעוועג טצוּפעגסױא 391 רעצנַאנ

 -ביא יד ןופ טלייטעגסיוא ךיז טָאה DEN ,שזאּפיקע ס'טנעדיזערַּפ

 -- I גינייא טייז : טאקַאלּפ ןוא ןעננוצוּפַאב ענייז טימ עניר

 סָאר .ןעמולב ןופ ןענער א ןופ ןערָאװעג טלעטשענּפָא ננילצולּפ

ֹ* 



 18 לַטפַאל דמַאנידרעֿפ

 -רַא ןופ םינּפ תלבק רעניטסול ,רעטעוועליצעגדטונ ַא ןעווענ זיא

 ןעהייר עטכידענ PR ןענַאטשעג ןענייז ָאד .ךאלדיימ - רעטייב

 -וקענ ןענייז עכלעוו ,קריקסעמרעוו ןוא ןעננילאז DD רעטַײברַא יד

 TB רעד ןָא ךיז ןעסילשוצנָא DIN טנעדיזעדּפ DIT ןעננעגַאב ןעמ

 -נוסירגַאב יד .ןעביײרשַאב םיוכ ךיז טזָאל םזאיזוטנע רעד .עיסעצ

 -סנאר עמַאס זיב טרעהעגפיוא טינ ןעבָאה ןעיירשעג-?עבוי ןוא ןענ

 גראב ךיז טעװעריקרַאפ עעסָאש רעד ואו BIST ןוא .ףראד

 : דליב גירריווקרעמ ַא טנעפעעג ןעניוא יד רַאפ ךיז טָאה ,ּפָארַא

 -יזערּפ DIT ןעגעקטנא ןעטָאשעגסױרַא ךיז BET סָאװ ,עסַאמ יד

 ןהעטשבָא גידנעלעוו טינ ןוא קירוצ טהערדעגסיוא ךיז טָאה ,טנעד

 Tr יז טָאה ,ּפָארַא נרַאב ןעגָארטעג ךיז טָאה סָאװ ,שזאּפיקע ןופ

 רעוו ןוא סעקשזעטס עגיטייז טימ רעוו — ּפָאלַאנ ןיא ןעזָאלעג

 .עעסָאש ן'טימ

 יר ןענעוו ןעטכירַאב עכלעזַא ןעזעל וצ טנהעוועג ןענייז רימ

 "סגנוריגער ערעכעה רעדרָא ,ןעטייקכילנעזרעּפ עטניורקעג ןופ ןעזייר

 טמראוועגרעטנוא טרעוו םוקילכוּפ ןופ גנומיטש יד ןעוו ,עטמַאב

 IN : ןעוויטָאמ עטשימעג ענעדישרַאפ ןופ טציהענרעטנוא ןוא

 ארומ יד ,גנוניױלַאב ףיוא גנונפָאה יד ,טּפַאשיירטענ ענינעטרעט

SDוצ טקרעמַאב ךיז ןעפיילפ סָאד ,ףָארטש  PPַאזַא רעבָא ;  

 "וטנע DIN טייקראבקנאד ןופ קורדסיוא ןעיירפ ןעטלעצניקעג טינ

 יר ייב ןהעז וצ ןעטלעז זיא ןעבירשַאב ןעביוא זיא סע יװ ,םזאיז

 -עד לַאיצָאס יד DEN ןופרעד DIN‚ .רעקלעפ-ןופצ עגיטולבטלַאק

 -ַאר םענעי ןיא ןעניטסעפַאב טנעקעג טינ ךיז ?IN טָאה עיטַארּקָאמ

 -נואוושרַאפ ךינ ױזַא טקנוּפ זיא םזאיזוטנע רעד זַא ,רָאלק זיא ,ןָאי

 .ןעמוקעג זיא רע m ,ןער

 עדנעשיור WENN ,ןעטלאהעג DEN לַאסַאל DEN ,עדער יד ןוא

 -רא ןופ גָאט-סגנודנירג םעד ןופ ןעקנעדנא DIS ,ןעטנעמסיהדָאלּפַא

 -יטש רעכילהערפ רעד DB ןָאט PR ןעוועג זיא ,ןייאראּפ-רעטייב

 רעצלָאטש ,רעכילרהיפסיוא ןַא ןעוועג זיא סָאד .םהיא םורַא גנומ

 -ענש רעד רעביא ,ןעטַאטלוזער עטכיירגרעד יד רעביא קילברעביא

 -םיוא רעכילדניירפ רעד רעביא ,ןייאראפ ןופ גנוטיירּפשראפ רעל

 PR ןייאראפ םעד ןעבעגעג טָאה סַאלק-רעטייברא רעד DAN ,עמהאנ

 יד זיב עטסנעלק יד ןופ ,ןעטקירטסיד ןוא טדעטש עשטייד עלַא

 ,טנָאמרעד ןיוש ןעבָאה רימ יו ,?אסאל m םעדכאנ DIN ,עטסערג



 א
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 "סערג יד ןופ ןעננוניימ עניטסניג יד ףיוא ןעפורַאב ךָאנ ךיז טָאה

 רערעדנוזַאב טימ רע טָאה ,ּפָאשיב ןעגידריוורהע ןוא עטרהעלעג עט

 "רעפ רעד ךירדעירפ גינעק רעבלעזרעד זַא ,טלייטעגטימ גנונָאטַאב

 ןעטענָאיַאב טימ ןעכעטש טזָאיעג 1844 ןיא טָאה רעכלעוו ,רעט

 -ונעגפיוא גידענג קירוצ גנַאל טינ טָאה ,רעבעוו רעגיווזעלש יד

 ,ןעכָארּפשרַאפ טקעריד רהיא ןוא גיווזעלש ןופ עיצַאטוּפעד ַא ןעמ

TSיד ןופ ענַאל רעדנעלע רעד טייקמאזקרעמפיוא ןעקנעש טעוװ רע  

 ןעלופ ןעבעגעג טָאה לַאסַאל DR ,ןעקירבַאפ-ךוט יד ןיא רעטיײברַא

 : יירשעגסיוא ןעדנעגלָאט ןיא ןעלהיפעג ענייז וצ קורדסיוא

 ןוא ןעּפָאשיב יד ,עטרהעלעג יד DOND‚ סָאד ,רעטײברַא יד,

 -עג רעד רַאפ ןעגָאז וצ תודע ןעגנואווצעג רימ ןעבָאה גינעק םעד

 ."ןעּפיצנירּפ ערעזנוא MD טייקגיטכער

 -רעוו יד טדערעגסױרַא טָאה לַאסַאל ןעוו ,טנעמָאמ םעד ןיא

 ןעבעל ןייז ןופ לעּפַאטש ןעטסכעה םעד טכיירגרעד רע טָאה ,רעט

 תמא רעד ןוא ,תמא ןעוועג ןענייז רעטרעוו ענייז .סולפנייא ןיא

DINטכאמ ןייז ןעוועג . 

 יר ןופ ךיא בָאה — ,ןעמוקעג רָאנ ןיב ךיא ואוו ,םוטעמוא,

 ןיא ןרעוו ןעמונעגפיונוצ ןענעק DEN ,רעטרעוו טרעהעג רעטייברא

 ערעזנוא ןעצלעמשפיונוצ ןעפראד רימ, : ץאז ןעדנענלָאפ םעד
 -רעביא רעמאה םעד ןוא ,רעמאה ןעגיזיר ןייא ןיא סנעליוו סנעמעלא

 ןוא רעטקאראכ ,ץנעגילעטניא סעמעוו וצ ,ןעשנעמ ןייא וצ ןעבעג

 ,ןעיורטוצ ןעניטיונ םעד טימ ךיו ןעטלאהראפ רימ ןעליוו ןעטונ

DINּםעלק עניטכיר יד ןעגנאלרעד רעמאה םעד טימ ןענעק לָאז רע ". 

 םעד ןעטלאהענ טציא רע טָאה טסייג ןופ רוטַאטקיד ךרוד ןוא

 ןייז גידנעלהיפ ,ךילקילנ ןעוועג זיא רע ; דנעה ענייז ןיא רעמַאה
 רע טָאה ןעשינרעטַאמ עגנאל ךָאנ ןעוו ,רָאהט טָאנ רעד יו ,אשמ

 ."רינלָאימ , םענערָאלרַאפ םעד דנעה ענייז PR טלהיפרעד רעדיוו

 -ַאו ןעטשניוועג-גנאל םעד ןעבָארגעגניײרַא רע טָאה טָאג רענעי יו

 IS רַאפ .רע ןעצנאנ ןיא ןץוװעג טינ זיא רע ןעכלעוו ןהֶא ,ןעפ

 יו ,ןָאטעג עכָאפ ַא DIN טיס ,דיירפ BD ,רע טָאה קילבנעגיוא

 ןעקנַאדעג ענייז ןיא ןוא ,?עיצ ןייז וצ ןעמוקעגנָא ןיוש BONN רע

 ןייז DD ןעגנולדנאוו ענדָאמ עֶלַא יד ןעפָאלעגכרוד סיוועג רע זיא

 טָאה nt עצנאג ייווצ ןעכלעוו ןופ ןעבעל ַא ,ןעבעל ןעגידמרוטש

 טציא ןענייז סע ןעכלעוו רעביא ןוא סינגנעפענ ןיא טכארברַאפ רע
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 ןעבעל ַא ,ןעסעצָארּפלאנימירק עיינ ףניפ ןעגנאהעג לָאמַא טימ
 טימ ןעננורדעגכרוד ךָאד רעבָא ,םרוטש ןוא רעייפ ןופ שימענ ַא

 -ענ ןעסָאגעגפיונוצ זיא סע רעכלעוו ןיא ,עינָאמרַאה רערַאבטכיזנוא

 רעד ןופ רענעט יד טימ ןעניובלאפ ןעמארטש ןופ ןרעטיצ סָאד ןעוו

 יד ןופ גנוקיצטנע טימ ןעלָאװקעגנָא PN ץרַאה ןייז ןוא --- עריל

 .ןומה ןעטרעייפעגנָא ,ןעראבקנאד ןופ ןעיירשעג עשיטסאיזוטנע
 -קאוו סע ;ןעגיוא ענייז ראפ דליב סָאד ךיז טרעדנע טָא רעבָא

 טָאה רע סָאװ ,ןעגרָאז עלַא יד ,ןעמרָאפ עגיזיר ןָא ןעמענ .DIN ןעס

 NN יד ,ןערהאפעג עדנעהָארד יד ,רערעהוצ ענייז ןופ ןעטלַאהַאב

 יד ,טייקניטלינכיילג יד ,טייקנעזָאלעגבָא יד ,ןעכוזראפ ענעגנולעג

 טָאה רע עכלעוו טימ ,טלאוועג יד ,טעטילַאטורב יד ,האנק יד ,האנש

 .לַארעמ ןופ טייז עקניל יד ןעוועג זיא סָאד .ןעפמעק וצ

 זַא ,העידי יד ןעמוקַאב טאהעג רע טָאה רעהירפ גָאט ַא טימ

 ףניפ וצ ןעגיוא יד רעטנוא ןערָאװעג טלייטרואראפ IT זיא רע
 םוצ טייצ ןיא ןעמוק וצ טלהעפראפ טָאה רע) ,שינגנעפעג םישדח

 עשינייהר יד ןופ רעטכיר יד זא טסואוועג טָאה רע DIN ,(טכירעג

 רעוויסערגָארּפ רעד DB רעדילנגטימ עלַא טעמכ ןענייז ןעטכירעג

 -רעטייברא, DD ענַאל יד IS ,טסואוועג רע טָאה רעטייוו .ייטרַאּפ

 ןענופעג סע Dan רע יװ ,דנעצנעלג ױזַא DI רָאג זיא ?ןייארַאפ

SDןוא רעגנעהנא עסייה ענייז רַאפ ןרעדליש וצ גיטיונ  Iסע  

 -נעמָאמ עשיטסימיטּפָא ןיא ט:עטשעגרָאפ ןיילַא םהיא ךיז טָאה

 ץנַאג ןייז ןוא תוחכ ענייז טרהעצרַאפ טָאה ןייאראפ רעד .ןעט

 ןוא ,רעטאפ ן'ךָאנ ןעבילבעגנ םהיא זיא סָאװ ,ןעגעמראפ ןעשביה

 -רע טָאה לַאסַאל סָאװ ,סערגָארּפ םענעי טכאמעג טינ ךָאד טָאה
 -נא יו ,ףעירב ענייז DIN ?אכא? ךיז טגָאלקַאב רעטיב .טרַאװ

 -עג BORN סאלק-רעטייברא רעד ןעוו , Pr‚ טנעקעג BONN שרעד

INDרנייפ ענייז זַא ,טסואוועג טוג ךיוא טָאה רע  ;"טכילפ ןייז  

 -נואוו רער זיא DEN .דניירפ ענייז ןופ רעשיגרענע לעיפ ןענייז

 -עג גנילצולּפ זיא גנאגרעטנוא ןוא טיוט DD קנאדעג רעד סָאװ ,רעד

 רעניניז DD טנעמָאמ םעד טָא ןיא המשנ ןייז ןיא ןערָאװעג ןערָאב

 רע טָאה רעגנעהנא ענייז וצ עדער עטצעל ןייז ! גנורעטסײגַאב
 ; רעטרעוו יד טימ טגידנערַאּפ

 יװ ,ןעננולייטרואראפ עטצעל ייווצ יד ןעמוקוצייב בָאה ךיא,

MDרעבָא .ערעדנַא  mMרע זומ ,ןייז טינ לָאז רעַנייא קרַאטש  
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 -עטיברע IS ףיוא ןָא ךיז טסיוטש רע ןעוו ,ןהענ ןערָאלראפ רעבָא
 יו .גינעוו ךימ טרעמיק סָאד רעבָא .דַארג ןעסיוועג ַא DD גנור

 SD‚ יד ןעביוהעגפיוא DI TR בָאה ,ןעלעטשרָאפ ךיז טנעק רהיא

 ךילגעמ זיא ךילנעזרעּפ רימ זַא ,סיוארָאפ PR רָאלק גידנעסיוו טינ

 -ַאב ענײמעגלַא עקרַאטש) .רהיא WENN ןעמוקוצמוא טרעשַאב

 -רעהַאב סָאװ ,ןעלהיפעג יד .,(עטלעמאזראפ יד ןעשיווצ גנוגעוו

 ןעפרָאװעגּפָא ןעק ךילנעזרעּפ ךיא זַא ,קנאדעג םעד ייב ךימ ןעש

 יד טימ ןרעוו טקירדעגסיוא ןעטסעב DS ןענעק ,טייז א ןָא ןרעוו

 : טעֶָאּפ ןעשימיור ןופ רעטרעוו

Exoriare aliqui’s nostris ex ossibus ultor! 

 ַא ןוא ?אוג ַא לָאז ,ןעמוקמוא ?עװ ךיא ןעו : טסייה סָאד
 ! רענייב עניימ ןופ ןהעטשפיוא שרוי

 ןהענ ןערָאלרַאפ טינ גנונעװַאב עלַאנָאיצַאנ עגיטכעמ יד לָאז

 ,ןעדנוצעגנָא בָאה ךיא סָאװ ,רעייפ רעד לָאז רונ ,ןָאזרעּפ ןיימ טימ
 -ייא שטָאכ זיב ,ןעקערטש ערעטייוו DIN ערעטייוו PORN ןעּפַאכרַאפ

 טביוה ןוא וצ רימ סע טגָאז .ןעמעטַא ךָאנ טעװ ךייא ןופ רענ

 "! דנעה עטכער ערעייא ןעכייצ DIS ףיוא
 ירד גידנעדערסױורַא ,לַאסַאל זַא ,ןעניימ טנעקעג טלָאװ ןעמ

 יירד PR IS ,גנונהַא עכילטייז ַא טאהעג PD טָאה ,רעטרעוו

 א טימ .ןנמ רב ַא ןיא ןעלדנַאװרַאפ ךיז רע טעוװ םורַא םישדח

 ןייאראפ DD ָארויב ןיא ףרָאדלעסיד DR רע טָאה םעד רַאפ ךָאו

 רהיא BIN INT ַא רעביא, :רעדעילנטימ ענייז וצ טגָאזעג

 -עגסיוארָאפ רע ENT WER ."רעיורט ןיא לָאז םעד ןעריּפַארד
 -רַאטש טינ טעװ "?גנוגעווַאב עלַאנָאיצַאנ , יד וליפַא ןעוו זַא ,ןהעז

 עלַאנָאיצַאנ DON ןעברַאטש רעבָא יז טעװו ,םהיא טימ ןעמאזוצ ןעב
DINןוא םזילַאנָאיצַאנרעטניא רעד זא ,גנונעװַאב עשיטסיכרַאנָאמ  

 סָאװ גנוגנעווַאב יד ןעננילשראפ טעװ םזילַאיצַאס רעשינַאקילבוּפער

 רעלַאנָאיצַאנרעטניא IS IS ןוא ,ןרָאװעג ןעפַאשעג DIN ןופ .זיא
 טעדנירגעג זיא DEN ,ןייאראפ םעד ןרעדילגנייא טעוװ דנאברַאפ
 .עלוש ןייז ןוא רעגנעהנא ענייז DD ןערָאװענ

 -ָארבעג 8 טימ ןעמוקעגסיוא ןע'לַאסַאל זיא לָאמ INES ךָאנ
 DEN ,סעצָארּפ םעד ףיוא ךילטנעפע ןעטערטוצסיױרַא דנוזעג םענעכ

DINםהיא ןענעג ןערָאװעג טכאמענ  PNטסיזמוא .ףרָאדלעסיד  
 לעיפ ױזַא "זָאלנ יו, טרעטעמשוצ ןיוש טָאה רעכלעוו ,רע טָאה
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 -וצסיוא DIN MD עצנאג ןייז טעדנעוועגנָא ,ןעטקַא סגנונידלושַאב

 טָאה ץנאטסניא רעטשרע ןיא טכירעג רעד .טייהיירפ ךיז ןעפמעּק
 ןעלַאפעגניירַא זיא רע .סינגנעפעג םישדח 6 וצ טּפשמ'ראפ םהיא
 ya רעגנוי רעד ,יודניל לוָאּפ ןעו .הרוחש הרמ רעפעיט א ןיא

 DIN טָאה רעכלעוו ,"גנוטייצ רעפרָאדלעסיד, רעד DD רָאטקַאד

 ןופ טסקעט ןעלופ םעד טקורדענבָא ןוא טייקגילעפענ יד ןָאטעג

 וצ ,םהיא טימ Tr ןענגעזעג םייב טָאה ,עדער-סגנוגירייטראפ ןייז

 טָאה --- ?! לַאסַאל ררעה ,ןהעזרעדיוו ,DIS : ןעירשעגסיוא םהיא

 יודניל ןעוו ןוא ?? סייו רעװ, :ןעפורענּפָא ךיז רעטצעל רעד

 -|צ לַאסַאל טָאה ,טקוקעננָא םהיא רעטרעדנואווראפ א טָאה

 IR ַא ףיוא ןערַאּפשנייא ךימ ןעביולרע טינ ןעק ,IN : ןעבענעג

 .ןעטלאהסיוא טינ סע Sy ךיא .רהָאי בלַאה ַא ףיוא וליפַא רעדָא

 -נאג ןיא ןענייז ןעוורענ ענייפ .ןהעג MA ןיא TR Ay רעסעב

 ."ןערהָאפוצ ןעצ

 PR ןערהָאּפענּפָא ינוי ןיא רע זיא ,ניטסיינ ןוא שיזיפ ,דעימ

 ואוו ,ָאד ןוא .דאבטלַאק --- יגיר --- טרָא-דַאב ןעכילנהעווענ ןייז

 סיוש ןיא ,דנוזעג םענעכָארבוצ ןייז ןעטכירוצפיוא טכוזעג טָאה רע

 ןעפרַאװראפ ךילנהעוועג יו WIR ,רוטַאנ רעשיטעטסעיַאמ ַא ןופ

 ןעמוקנעגעקטנא םהיא גנילצולּפ DIN ,ּפָאק ן'רעביא טייברַא טימ

 ,םהיא רַאפ ?ייטרוא-טיוט ַא טימ לַאזקיש רעד



a nl 
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 אנעלעה טימ טפאשטנאקאב ס'לאסאל
 סעגינער ןָאֿפ

 -נאג ןייז זַא ,טלהיפענ טָאה לַאסַאל זַא ,ןהעזענ ןיוש ןעבָאה רימ

 "ענ םהיא וצ טָאה דלעפצטאה ןיפערג .טסיזמוא DR טייברא עצ

 -נעדירפוצ DI ךיז טייצ ַא רַאפ רהיא טנעק עשז ןיוש , : ןעבירש

 "? רוטַאנ רענהעש ןוא טפאשדניירפ ,טפאשנעסיוו טימ ןעלעטש

 : יִּפוי ןעט28 םעד יניר ןופ טרעפטנעעג לַאסַאל DET ףורַאד

 ,ךַא ,סיטיִלָאּפ Ins ןהעגַאב טינ ךיז ןעק ךיא זַא ,טניימ רהיא,
 טינ סייה ױזַא ךַאז ןייק טלָאװ TR 1 ךימ טנעק רהיא גינעוו יו

 וצ DIN ,קיטילָאּפ ןופ ןעצנאנ ןיא ןרעוו וצ זיול יו ,ןעשנואוועי

 .רוטַאנ DIN טפאשדניירפ ,טפאשנעסיוו טימ ןעבענבָא ךיז ןענעק

 ,ךיז טהעטשרַאפ .קיטילַאּפ רעד ןופ טַאז ןוא דעימ ןיוש ןיב ךיא

 ,רימ ןיא טמאלפעגפיוא רעדיוו BORN קיטילַאּפ וצ טפאשנעדייל ןיימ

 ךיא ןעוו WIR -- ןעסינעהעשעג עטסנרע וצ ןעמוק לָאז סע ןעוו

 עכלעזַא -- ןרעבָארע וצ יז ?עטימ יד רעדָא ,טכאמ יד ןעבָאה לָאז

 -בעה רעד ןהֶא DIS ; ןעסַאּפ רימ רַאפ Tr ןעלָאז סָאװ ,לעטימ

 רעבָא ?עיּפשרעדניק רַאפ .ןָאט טשינרָאג ךיז ?DIN טכאמ רעטס

 ןרעננוא ױזַא דיא INT רַאּפרעד .סיורג ןוא טלַא וצ ןיוש ךיא ןיב

 רעייא ןעבענענכאנ ראנ IST ךיא .טפאשטנעדיזערּפ יד ןעמונעגנָא

 .רעווש ױזַא טציא ךימ יז טקירד ראפרעד .םעד ףיוא ןהעטשַאב

 -ָאמ ןעבלעזמעד TR BORN ,טמַא םעד ןופ ןרעוו זיול לָאז ךיא ןעוו

 יװ רעבָא .לעּפַאענ ןייק ךייא טימ ןערהָאפ וצ ןעסָאלשַאב טנעמ

 .(28 טייז ,"ןעגנוקעדפיוא , ,רעקעב .ב) ?? זיול ןעמ טרעוו

 ןופ ןערעה וצ ןעטרַאװרע טפראדעג ןעמ טָאה ךארּפש יד טיג

 יר זיא DET .עדער רעפראדסנאר רעד 189 םישדח ייווצ םהיא

 געט IRB 8 טימ — .גנוגנערטשנארעביא ןוא טייקדעימ ןופ ךארּפש

 טאהענ יניר ןיא לַאסַאל טָאה (ילוי 19025 םעד) ףעירב םעד רַאפ

 וצ ןעוועג טרעשַאב DIR סע רעכלעוו ,עמַאד WIN ַא ןופ ךוזַאב םעד

 ,עפָארטסַאטאק יד DS .ןעבעל ןייז ןיא עפָארטסאטאק יד ןעגניירכ
 לָאז ,טצונענסיוא טיירב ןעבָאה רעכוז-לאדנאקס עגירדינ יד סָאװ

NTאב טרעוו זוא טכיילַאב יז ?עיפיוו ףיוא ,ןרעוו טרעדלישעג רָאנ " 
 ,רעטקַארַאכ ס'לַאסַאל ןופ ןעטכיול
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 רעטכָאט יד ןעווענ זיא סענינעד ןָאֿפ אנעלעה ןײלײרֿפ
 18 ,רעטַאפ רהיא .טאמַאלּפיד ןעשירעייב םענעהעזעגנַא ןַא ןופ

 ,ןאילימיסקאמ נינעק ןופ ףיוה םייב טארמייהעג רעכיירסולפנייא

 ןעכנימ ןייק ןעניױצעגנעמַאזוצ ןערהָאי רע60 יד ןופ ביֹוהנֶא PR טָאה

 רעקירָאטסיה ,ןעטסירוי ,רעשרָאפ-רוטַאנ עטמהירַאב DD זיירק ַא
 ,ילשטנולב ,ךיביל m ןענָאזרעּפ עכלעזַא ייז ןעשיווצ) ןעטעָאּפ ןוא

 DV ַא טאהעג DEN ןוא (טדעטשלעגניד ןוא עזייה ,?לעביינ ,?עביז

 SID רעשיליוטַאק רעד ןופ אנוש רעכילרהעפעג DIS ןרעייב ןיא

 ,גנומַאטשּפָא רעשידיא ןופ ,טייהנהעש ַא ןעוועג PR רעטומ רהיא
 "ונעגנָא טָאה רעטָאפ רהיא טימ ןעטארייה ןענעק וצ DIN עכלעוו

 "ענ ןעבָאה ןרעטלע ערהיא .ןעביולנ ןעשיטנאטסעטָארּפ םעד ןעמ
 ןופ ןעבעל ןעטיירטשעצ םעד ,סופ ןעטיירב ן'ףיוא ןעבעל ַא טרהיפ

 "ייא רהיא ףיוא ןעסקאוועג ךיז זיא רעטכָאט 'יד .ןעשנעמ-טלעוו

 SB ; טסנעיד רעיירט ַא ןופ החנשה רעד רעטנוא ,טָארַאּב םענענ

 -הירפ ַא ןוא ןעלהיפענ עניטייצהירפ טימ ,עטעועלַאבעג ,עניטסול

 סלַא ןיוש יז טָאה ,ךיז ףיוא גיוא ןעגנערטש ַא II ,?לכש ןעניטייצ

 וצ .עמַאד - טלעוו רעניילק ַא PD קורדנייא םעד טכאמענ דניק

 "ניינ ַא רַאפ טלעקיווטנע שיזיפ ןעוועג ןיוש יז זיא רהָאי ףלעווצ
 ,ןױשרַאּפ עכילנהעוועגרעסיוא ןַא ןערָאװעג PR יז .רענירהעינהעצ

 ןופ םהַאר רעגיטכערּפ ַא טימ ,טייקנהעש רעדנעציירפיוא-דנעלב ןופ

 רעדעי ןיא סָאװ ןענױשרַאּפ ענעי DD ענייא -- רָאה עטיורדגידלָאנ

 ןעכַאמ ייז ?ייוו ,ןעליבסנאמ יד ךיז םורַא ייז ןעלמַאז טפאשלעזענ

 -סנַאמ ןענייז סערעטניא-טּפיוה רעייז זַא ,ןופרעד טינ דוס ןייק רָאנ

 -ייר עטסעטסיירד יד ןרעוו וצ ןעוועג DR עיציבמַא רהיא .ןעליב

 ךָאד ; רעלעב יד ןופ ןיגינעק עטרַאגעג ןעטסרהעמ DS יד ,ןירעט

 רַאפ םזאיזוטנע רענערָאבעגנייא IS טהילבעג המשנ רהיא ןיא טָאה

 .ןעדלעה עדנעגַאװ רַאפ ,רענעמ עסיורג רַאפ ,רעלטסניק ןוא טסנוק

 ,ןילרעב ןייק טיזיוו Ss טימ ןעמוקעג 1861 רעטניוו PR זיא יז ןעוו

 ןוא טיײקכילריטַאנ רהיא טימ ןעניוא יד ןיא ןעפרָאװעג ךיז יז טָאה

 סָאװ ,גנוטלאה ןוא ןערעינַאמ עדנעזיורבפיוא יד טימ ,טייקשירפ

 -רעביא ןוא ןעשטייד םורד יד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ױזַא ןענייז

 ST ןיא טנינייאראפ טָאה 'יז ; רענהָאװניײא -םורד יד רַאּפ טּפיוה

 עמהענעגנא עלַא יד -- ןעלעפעג וצ DIN ןעלהעפַאב וצ טייקטיירב יד
 רתיא זיא םעד רַאפ ףךָאנ .ןיסעצנירּפ רענעזָאלוצ ַא ןופ ןעזירּפאק
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 ענעדישרַאפ טימ גנודניברַאפ ןיא ןרָאװעג טנהָאמרעד DEN ןעמאנ

 ,עמַאר עגנוי עטדערַאב לעיפ ַא ןעוועג DR סָאד ,ןערעּפַא-סעבעיל
 .עיצַאטוּפער רהיא BY ןעטלַאהרַאפ ךיז טָאה ןעמ רעכלעוו וצ

 -רעב רעד ןופ ןעזיירק עבלעזיד ןיא טהערדעגמורַא ךיז טָאה יז

 םענעי ָאד DIN םעד ןופ ָאד טָאה DIN ,לַאסַאל סָאװ ,טפאשלעזעג רעניל

 "סערג יד ןליפַא DIN ,ןע'לַאסַאל ןעגעוו ןעגנולהעצרע טרעהעגנָא ךיז
 רעד טימ םהיא ןענעוו ןעפורעגּפָא ךיז ןעבָאה רעביילקרעביא עט

 ,ררעה רעניציוו רהעז ַא טָאה לָאמנייא .גנורעדנואווַאב רעטסערנ
 -רוק ַא ךָאנ ,טנענעגַאב לָאמ ןעטשרע DIS ךיז טָאה יז ןעכלעוו טימ

 רעניצנייא רעד , : ןָאטעג גָאז ַא רהיא וצ ,רהיא טימ ךערּפשעג ןעצ

 (= .ײלַאסַאל זיא ןַאמ ַא רַאפ ךייא טסַאּפ רעכלעוו
DINַאב עכילטפַאשניימעג ייב טנעקַאב ךיז ייז ןעבָאה טָאה - 

 ,תמא ןרעדנא ןיא סנייא טבעילרַאפ ךיילנ ךיז ןעבָאה DIN עטנַאק

 -ע גיי א ןייז טימ ןעווענ ןעומנרַאפ סלָאמַאד זיא ייז DD רעדעי
 ןיא ןעטָארטעגּפָא דלַאב רעבָא זיא סָאװ ,עטכישעג-סעבעיל רענ

 ?עיּפש-סעבעיל ןעטנאגעלע ןַא טימ -- לַאסַאל : דנורג-רעטניה

 יד טימ -- סעגינעד ןייליירפ ןוא ,עמַאד רענילרעב רעסיוועג S טימ

 ָאקנַאי טסריפ ,רַאיִאב ןעשיכלאוו ןעגנוי DD ןעגנוגלָאפרַאפ-סעבעיל

 .ןעוועג טבָאלרַאפ יו טעמכ ןיוש זיא יז ןעכלעוו טימ ,ַאציװַאקַאר

 יר טגנערדרַאּפ ןעכינ ןיא סעבעיל עיינ יד ןעבָאה רעבָא עדייב ייב

 -- טקירדענסיוא ךיז טָאה לַאסַאל יװ ,עדייב ןענייז ייז .עטלַא
 ."עטרעשַאב,

 טנניווצ DEN ,טפאשנעדייל ענעי ןעוועג זיא עבעיל ס'ַאנעלעה
 weis רעייז ןופ רעכעה ןהעטש עכלעוו ,ןעיורפ עטעװעלַאבעצ

 -רעד ייז טייקטנעהָאנ סעמעוו ןיא IND‚ םעד ןרעטעגרַאפ וצ ,זיירק
 ןיא ןעקנורטרעד טרעוו ןעליוו רעייז TS ,לָאמ ןעטשרע םוצ ןעריּפש

 רעטנוא ךיז טינ המשנ רעייז ןוא ןעליוו ןערעקרַאטש לעיפ םענעי

 "רַאפ סע DIN ,רוטַאנ רערעכעה סמענעי ןופ טפאשרעה רעד רעטנוא

 ךילקריוו טָאה רע זַא ,טגיטעטשאב רימ ראפ טָאה גרעבנעדלא .רד (*
 רעדָא ,סעגינעד ןָאפ ַאנעלעה DEN ,עזַארפ עשיטעּפָארּפ יד טָא טדערעגסיורַא
 ןוא) ַאציװָאקַאר ןָאֿפ ,ןאמ ןעטשרע רהיא ךָאנ ןעפורעג ךיז טָאה יז יװ
 *יד טימ טעמכ רעביא טיג (שטיוועש טצעלוצ ןוא ןַאמדעירפ רעטעּפש

 -עגנָא גיטכירפיוא ןוא גיטכיר ןימעגלַא ןיא רהיא ןיא רעטרעוו עבלעז
 1879 ,"לַאסַאל דנַאנידרעפ טימ ןעגנוהיצַאב עניימ, :קרעוו םענעבירש
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 םהענ זרַאה סָאד ןוא דיירפ ןוא קערש SD םעטַא רעד ייז טּפאכ

 ,עמַאד רעגנוי רעד וצ ןעלהיפעג ס'לאסאל .טפאשקנייב ּךָאנ סיוא

 טריסערעטניארַאפ זיא יז ףעיט m ,ןעטלַאהַאב טינ טָאה עכלעוו

 טינ טייוו רעבָא ,ןערעגיהור ַא ןופ וליפַא ןעוועג ןענייז ,םהיא ןיא

 טרעטנהענרעד Pr טָאה דנענוי ןייז ,רעטקאראכ ןעניטולבטלַאּק

 הנותח ןעגעוו טכארטרַאפ לָאמנייא טינ ןיוש ךיז טָאה רע MD„ םוצ

 סָאװ DIS‚ סעּפע ןעוועג זיא ןעזעוו ס'ַאנעלעה PN ןוא ,ןעבָאה

DEN19391( קנאדעג רעד זַא ,ךיז וצ ןעגיוצעגוצ קרַאטש ױזַא םהיא  

 -רע רעד ייב ךיילנ ןערָאװעג ןערָאבענ םהיא ייב זיא ןעבָאה הנותה

 .שינגעגַאב רעטש

 ןהעז וצ טייהנעגעלענ ַא טאהענ ןעטלעז טָאה SIND סָאד ,ךָאד

 ןענעוו טָאה ,טבעלעג טָאה יז רעכלעוו ייב ,עבָאב ס'אנעלעה .ךיז

 -ַאמעד רעכילקערש , ַא זיא רע זַא DIS„ רָאנ טסואוועג ןע'לַאסַאל

 רהיא ןוא ,"הבננ ַא ןיא ןעוועג טשימרַאפ לָאמַא זיא רעכלעוו „283

 "נא רעד ןופ ןוא ,ןעוועג ןעסָאלשרַאפ םהיא רַאפ ךילנלַאפ זיא זיוה

 טינ עטנאקַאב ס'לאסאל ןופ ןעגנודאלנייא יד ךיוא ןענייז טייז רעד

 זַא ,טינ קפס ןייק רָאנ זיא ןענעווטסעד ןופ .ןרָאװעג ןעמונעגנָא

 -ָאקַאר ןָאפ אנעלעה יװ ,רעטּפָא ןהעיעג ךיז ןעבָאה עטבעילרַאּפ יד

 רעבָא ; ןעלעווק ערעכיז ןופ סע סייוו ךיא ; סע טלהעצרעד ַאציוו

 לַאפ ןעדעי ןיא ןוא ,ךילריטַאנ ץנאג DNS םעד ןעגעוו ןעגנייווש רהיא

 BI ייז ייב זיא טפנוקוצ רעייז ןעגעוו דיירּפָא רעטמיטשַאב ןייק

 .זעוועג

DINוצ גנילצולּפ יז טמוק יגיר ףיוא דנעבַא ילוי םענעי ןיא  

 ןופ עינַאּפמָאק רעצנַאנ ַא ןיא ,דרעפ ַא ףיוא גידנעטייר ,ן'לַאסַאל

 -העש ַאזַא יז גידנהעזרעד ,דיירכ רַאפ .ןערעלַאװַאק ןוא ןעמַאד

 st רעד ןעבעג וצ לַאסַאל ךיילג טסילשַאב ,עדנענייש ןוא עקנינ

ISםייה ַא ךיז וצ יז ןעגניירב וצ ןוא גנודנעוו עטסנרע  DISןייז  

 רהיא רע טגָאלש ,טסנרע ןיא בלַאה ,סַאּפש DR בלַאה .לעבייוו גנוי

DIN ‚INDןופ טייז רעד ןופ ןעגנורעטש עכילגנעמ עלַא ןעדיימוצסיוא  

 PR ךיירקנארפ ןייק ךיילנ םהיא טימ ןעפיולטנא וצ ,ןרעטלע .ערהיא

DIS”יז .ןעטַארייה'וַאפ וצ ךיז  DETטרעּפטנעעג ףורַאד  -- DEN 

DINּלַאפ ןעטצעל ןיא זַא -- טייז רהיא ןופ ךילריטַאנ ץנאג ןעווענ  

PRךיוא םעד ףיוא טיירנ יז , WIRםעד ןעריבורּפ רע לָאז טשרעוצ  

 לַאסַאל .ןרעטלע ערהיא וצ ןעדנעוו וצ ךיז -- געוו ןעכ:?נהעוועגנ

Zu De” . 
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DENעוו טלייטעגטימ ךיילג טָאה רע ןוא ,ןעכָארּפשרַאפ רהיא סָאד " 
 ,ףעירב רהיא ףיוא רעפטנע ןייז ןיא .ןיפערג רעד וצ ןַאלּפ םעד ןעג

INNםהיא טאר יז  BSרע טביירש ,ןופרעד  : 
 טונ רעהירפ לָאז ךיא IS ,ףעירב ןיא רימ טביירש רהיא ןעוו,

 זיב ןעוועג 183 ךיא ןיב קירוצ גנאל טינ RI ?ייוו ,ךַאז יד ןערעלקַאב

 ףיוא ךייא ךיא SUN ,ערעדנא IS ןיא טבעילרַאפ ןרעיוא יד רעביא

 ןעק "ןרעיוא יד רעביא טבעילרַאּפ,, זַא ,סנעטשרע ,ןרעפטנע םעד
 ךילקריוו סָאד זיא ...רעטייוו ןוא ,ןרעוו טדנעוועגנָא טינ רימ ףיוא

 בלַאה ַא טימ גיסיירד-ןוא:ןיינ DD רעטלע ןיא IS ,קילג סיורנ ַא טינ

 IND ױזַא ,עדנעגַאװ ,עיירפ ,ענהעש אזַא ,יורפ ַא ךיא ןיפעג ,רהָאי

 ךימ טבעיל עכלעוו DIN ,רעטקאראכ ןיימ וצ טסאּפעגוצ גידנעטש

 -- גיטיונ טולָאסבַא רימ רַאפ זיא סָאד סָאװ -- ןוא קרַאטש ױזַא

 ."ןעליוו ןיימ וצ ןעצנאנ ןיא ךיז טפרַאוװרעטנוא עכלעוו

 (טסוגיוא ןעט2 ןופ) ףעירב םעד ןיא זַא ,טהעז רעזעל רעד

 רעד וצ גידנעדנעוו ךיז ,תמא) עגארפ רעד ןענעוו לַאסַאל ךָאנ טדער

 ןיא .טייקניטולבטלאק ןוא טייקניהור רעסיוועג ַא טימ ,(ןיפערג

 -טלאק טינ ןוא גיהור טינ ןעוועג רע זיא WAR טייקכילקריוו רעד

 טכארברַאפ רע טָאה IS ילוי 19025 DD ךָאו עצנאגנ יד .,גיטולב

WIE PNקיטילָאּפ ןעסעגרַאפ טָאה רע .קילג ןוא עבעיל ןופ , 

 רעדיוו ךיז טָאה רע ; ןעגנונערפיוא ענייז עלַא DIS עיצַאטינַא

 ן'ַאנעלעה וצ ןעגנוהיצַאב ענייז ,ןַאמ ןעגנוי ַא ןיא טלעדנַאוורַאפ
 טימ טנעקעג טָאה יז .דלושנוא ןוא דנענוי טימ טמעטַאעג ןעבָאה

 טימ טלעיּפשעג ךיז טָאה יז .טלָאװעג טָאה יז סָאװ IND‚ םהיא

 : םהיא וצ ןעירשעג יז טָאה ןוא .דנוה ןעסיורג ַא טימ I ,םהיא

 -קעװַא זיא יז ןעו .סיפ ערהיא וצ טגעלעג ךיז רע טָאה ,"שוק,

 יניר ןופ עיצנאטס-ןעפארגעלעט יד טכאמעג רע טָאה ,ןערהָאפעג

 Bsp ֹוצ טייקבילנעמ יד ןעבָאה וצ DIN ,רעמיצ-סטייברַא ןייז רַאפ

 ןָאט היצ ַא (I םהיא טעװ סע IN ,ןעמַארגעלעט ן'ַאנעלעה ןעּפ

 טגיהורַאב טָאה טנעמורטסניא DD ?קַאט-קיט ,, רעד .ןעצרַאה םייב

 סקעז רהיא רע Bow נעט יירד PR : רהעמ ךָאנ .ןעוורענ ענייז

 .גנאזענ-ריירפ DIS טפאשקנייב ?ופ -- ףעירב-סעבעיל עשימרוטש

 טיג ,רעדעיל רָאפ רהיא טנעייל ,ןרעב ןייק ךָאנ רהיא טרהָאּפ רע
 ,ןעבעל ןייז ןעגעוו רהיא טלהעצרעד ,רעכיב ענייז ןענעייל וצ רהיא

 -עלּפ ענייז רע טלעקיווטנע ,ןענַארּפ ערהיא רעטנוא DIN ,ףמאק ןייז
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 עכלעוו ,יורפ רענירהעי גיצנאווצ רעטקיצטנע רעד טָא SD רענ
DUBלא  DNBןעכילגינעק רהיא ,רַאזעצ רהיא ,?ַאעדיא רהיא טימ  

 -רעד ט?היפ ןוא ,דניק ַא ןיא טלעדנאוורַאפ רעדיוו ךיז טָאה ,רעלדא
 .קילג ןעשילמיה ייב

 -נואוו ַא ןיא .טעֶאּפ ַא יװ ,טנערוטס ַא יו ,טבעיק לַאסַאֿפ
 רהיא DD רעטסנעפ ן'פיוא ךיז רע טצעז טכַאנ-הנבל רערַאברעד
 טפנוקוצ רעד PR עיזַאטנַאפ ןייז ןענעשזנָאלב טזָאל DIN רעמיצ

 ךָאנ טעוװ יז .תומולח עשלעגניא עטסרליו יד ןופ ןעלגילפ יד ףיוא

 ףיוא ןיורק-סענעיז ןייז ןָאטנָא טעוװ רע ןעוו AND םעד וצ ןייז הכוז

 ןיא רהָאפניירַא רעכילרעייפ ַא ןעלעפעג רהיא DIN BSD רהיא

 -ענ ןיא דרעפ סקעז טימ עיסעצָארּפ רעלָאפמואירט א ןיא ,ןילרעב
 ןערהָאּפ רימ , רעבָא ,םי DD דמַאז רעד m םיאנוש ןוא -- ןַאּפש
 -רנענוא טלַאש ,תולעּפתה ןיא ,קלָאפ סָאד ןוא ,"ּפעק ערעייז רעביא

 8( "! רעטלהעוורע סקלָאפ םעד ,דנאנידרעפ, ןוא "סַארוה, עכיל
 ןוא קילבוּפער יד ןעבעל סע ןוא---(? רהַאװ טינ ,לעטימ רעצלָאטש

 ! עשטנעריזערּפ עגיקָאל-נידלָאנ רהיא
 טָאה יז .טייקכילקריוו רעד וצ DIN ךיז ןערהעק ייז רעבָא

 עטכער יד רַאפ טלַאה ןעמ ןעכלעוו ,ןעשנעמ 8 ןופ טרעהענ ןיילַא
 ןוא ,ן'קרַאמסיב ייב ןעוועג זיא לַאסַאל זַא ,ן'קראמסיב ןופ דנאה

 ,תמא סָאד זיא ."םהיא ןופ טקיצטנע ךילקערש , זיא רעטצעל רעד

 רע ? סָאד ךיז טקיש יוװ ןוא ? םהיא ייב ןעוועג עקַאט ?ַאקַאל זיא
 MEN רהיא טימ גנידנעליּפש ,טנייווש

 י"וילק יד טימ טָא ! טרעהרענוא ךָאד זיא סָאד ! דניק 78,
 ןעבָאה וצ ןיזנוא IS ךָאד זיא סע ,טסייוו וד --- ךאלרענניפ ענ
 עעפ ַא ןופ ךאלרעּפַאכ יד טימ טָא -- ךאלרעגניפ עניילק עכלעזַא

 ,תודוס יד .תודוס עטסגיניא עניימ סױרַא רימ ייב יז טלעבארג

DENטלַאהַאב ךיא , mרענייטשלעדע ערעייט , PRעטספעיט יד  

 -סיב ייב ןעווענ DI TR .תמא .אי ...ןעצרַאה ןיימ ןופ ןרעמַאּק
 -ענ ךימ טָאה ןַאפ ר ע נר עז יי א  רעקיורג רעד ! ן'קרַאמ

BONNזיא ןעזייא ןוא --- ,ןעּפַאכניירא  SIEלַאטעמ רעלָאפטרעוװ , 

 סָאװ ! ּפעלק ןעמהענ ןוא ןעבעג ןעק ,טרַאה DIN טסעפ ,קרַאטש

 זיא ץְלַא טעמכ ! Boy רעד ףיוא ןָאטעגפיוא טינ ןעזייא טָאה
 I ץלַא טעמכ — ןרָאװעג טגיטסעּפַאב ןוא ןעפַאשַאב םהיא ןופ
 ןוא רעכייוו -- לַאטעמ רעדנַא IS ןַארַאפ זיא סע רעבָא !טעמכ
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 ,רפעפטכאלש ן'פיוא ןעטייקשירלעה רַאפ טינ גיוט סָאװ -- רעגיגייב

 DET ; דלָאג -- ןעוייא ןעניטכעמ DD רעניטכעמ רע זיא ךָאד

 זיא סע ןוא .יינ סָאד ןופ דלָאג טפאשאב ,טרעטשעצ ןעזייא סָאװ

 -רַאטש זיא ןעלַאטעמ ייווצ יד ןופ רעכלעוו ,עגַארפ עסיורג ַא ךָאנ

 רעד ןעמעלַא ךָאנ ךָאד זיא סָאד גנוקריוו יד DR ,רעמַאזקריװ ,רעק

 רעד ןופ AN? PN טעטסָארַאפ ןעזייא טרעוו ,םעד רעסיוא ,רקיע

 זיא .סױרַא םָארק ןופ ןעמ טפראוו ןעזייא ןעטעטסָארַאפ ןוא ,טייצ

DNSךיוא םהיא טיט , PNםארק  DDאק-דניה ןיא ,עטכישעג רעד " 
 סָאד ,רערעייט רימ DR דלָאנ I I עטרעדנוהרהאי יד DD רעמ

 טרעהעג DEN DIN BNP ןייד טקעדַאב סָאװ -- | עבעיל ןיימ — דלָאג

 ,ץיזַאב ךיא סָאװ ,טפארק רעלָאפסינמייהעג רעד קנַאד ַא ,רימ טציא
 ,ןהעז WDyN טָא .עניימ רַאפ ייז ןעכַאמ DIN ןעשנעמ ןעהיצוצוצ

 *! ןעכיירגרעד ץלא רימ זעלעוו TORI רעזנוא DO זַא ,רצוא ןיימ

 ןוא טולב ,ןעפַאװ ןעגעוו ץלַא 87T טסדעו וד רעבָא --

 טכאמעג DI ןעמעלַא ְךָאנ ךָאד ןענעק סעיצולָאוװער ןוא ,טכאלש

 ? ןעזייא DIN ןעּפַאװ Ins ןרעוו

 ןיא ןעסיוורעד ךיז ץלַא שרעדנַא טינ טסליוו וד ,דניק ,דניק,

 DIS ןעפור ןוא ףמאק ןעגעוו ןעדער !טכאנ-הנבל רענהעש רעד טָא

MONDזיא  BI DINןעקַאה יוװ ,עבלעזסָאד  EVDטימ ערעזנוא ןופ - 

 ,רנעה עטגיטולבראפ ןוא רעצרעה ענרעניײטש-טלַאק טימ ןעשנעמ

 E11" רַאפ סָאװ ,?עּפעק גולק ןיימ DU‚ ױזַא ןיוש וטסהעטשראפ ןוא
 טינ טימ-עד ןיימ ךיא זַא ,רעכיז MS וטזיב ? ןיימ TR ןעפ

 יד ,טרָאװ DD ףושיכ םעד : רהעװעג עגיטסייג ענעדלָאג סָאד

 יד ןעטכירוצפיוא DR ןעביוהוצפיוא טכוז סָאװ ,עבעיל-ןעשנעמ

 -וצ ןוא ,פעקינשאּפערָאה DIN רעטײברַא יד ,עדנעלע יד ,עמירָא

 טוב !ןעל ייו רעד ,ןעליוו רעד -- ץלַא ןופ רעהירפ ןוא טצעל

DINרָאנ ןעזייא  DISטינ שרעדנא ןעלעוו ייז ןעוו ,לַאפטיונ ןעטצעל  

 ץרא ךרד ןעגירק ןעלעוו ייז ,ביולנ ךיא רעבָא WAND ןעלעוו

 ."טרעווש רעזנוא ןופ םעט םעד גידנעכוזרַאפ טינ ,זנוא רַאפ

DINַא ןוא ,ןעלטרומ ַא ןוא ,ןעשוק ןוא ,ןעגנומרַאמוא עגנאל  

 Tr ןענגעזעג

 -קנייב רעסיז ןיא ןעגנונפָאה עדנעצשילב ערהיא טימ ךָאו יד

 -נעפ ןעגירדינ ן'פיוא ןייש-הנבל רעטנוא ןעלמרומ רהיא טימ ,טפאש

 -כע DD TS א ,עיזעָאּפ סעבעיל ןופ TSV א ןעוועג זיא -- ?רעטס
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 רענימורַא רעד ןופ טפאשדניפ יד טינ DEN ,ןעבעל ךיז ןיא ןעט

 רעטשעג ןעבָאה טפאשנעדייל ןופ ןעכורבסיוא 'יד DI ןוא טלעוו

 רעד ןופ ןעסעגרַאפ ,ךָאו רעד טָא PN ,ףיול ןעכילדירפ דהיא

 ייוהעגפיוא ךיז ייז ןעבָאה ,עבעיל רעייז ןיא ןעקנוזרַאפ ןוא טלעוו

 ייז זיא DEN ,ןעדעירפ DIN ריירפ DD לעּפַאטש ןעטסכעה םוצ ןעב

 עכילטע רעבירַא ןענייז סע רעבָא .לַאזקיש ןופ ןעוועג טרעשַאב

 ןעלַאפוצ DIR קילג רעייז DD ?עביטש-ןעטראק סָאד ןוא -- געט
 .ןרָאװעג

 -- עירָאעט רעד PR -- טסואוועג טינ טָאה לַאסַאל טוג יו
 -רַאפ DIN ןעסַאהרַאפ קלָאפ ןעשטייד ןופ ןעסַאלק עטשרעביוא יד זַא

 טינ ףירגַאב ןעיונעג ץיק לָאמנייק רעבָא רע טָאה ,םהיא ןעטכַא
 -נעסיברַאפ ןוא טייקטרעטיבראפ יד דארג ַא רַאפ סָאװ זיב ,טאהעג

 רע יװ ,ױזַא ןהעזעג ךיז טָאה רע .טכיירגרעד םהיא ןעגעג טייק
 טימ ןוא ,תולעמ ןוא ןעטנאלאט עסיורג ענייז טימ — ןעוועג זיא

 ,ךיז ןופ ןעסױטשּפָא 'יוו ,ןעהיצוצ רהעמ ןעפרַאד DEN ,תונורפח

 טָאה סע גנולעטשרָאפ עדליוו ַא רַאפ DEN ,ייברעד גידנעסעגרַאפ

 -ילבוּפ םייב ןוא עסערּפ רעד PR DIN ןענעוו טייבראעגסיוא ךיז

 טרַאשעגפיונוצ ןעבָאה רענגעג ענייז ץומש טימ גרעב ערעסָאװ ,םוק

 ןעוויאַאנ ןייז ןיא ןוא ,וויאַאנ ןעוועג זיא רע .ןעמָאנ ןייז םורַא

 םוצ ןעגניירב וצ ןעגנילעג טעװ םהיא זַא ,טביולגעג רע טָאה ץלָאטש

 ןעגעוו רָאנ ךָאד ךיז טלעדנאה סע .ןרעטלע עטראּפשעגנייא ?כש

 "עג טָאה רע ."םהיא וצ ייז ןעבָאה ,DEN -- ןהעגרעד וצ םעד

 -טוג ןייז ןיא ןוא ןעשנעמ ןעניוועג וצ טייקגיהעפ ןייז ןיא טביולג

 ןוא גנומיטשוצ רהיא ןעבעגעג ְךָאד טָאה לעדיימ סָאד ; טכער

 ןיוש אנעלעה זיא ,םעד רעסיוא IN יבַא ןעוועג טינ ךָאד זיא רע

 ,רעטאפ רהיא יוװ ,ןָאזרעּפ עטלעטשעג-ךיוה ַאזַא ןוא ,ןעוועג גידנימ

 טימ לאדנאקס ןעטסיזמוא ןַא ןעפורסיורַא ןעלעוו טינ 787 טעװ
 .גנוגַאזטנע ןייז

 וצ ןעמוקעג אנעלעה זיא הירפ רעד ןיא טסוגיוא ןעט3 םעד

 ןיא גָאט ןעבלעז םעד ; ווענעשז ןיא ןרעטלע ערהיא וצ ןערהָאּפ

 ןעלעטשּפָא ךיז ןוא לַאסַאל ןעמוקנָא טפראדעג ןיהַא טָאה דנעבַא

PNא ןיא עילימַאפ רהיא ןענופעג טָאה יז .לעטָאה ןעסיורג ַא  

 "סעווש ערהיא DD ענייא : גנוגערפיוא רעכילהערפ ןופ דנאטשוצ
 טימ ,ןרעטלע ערהיא ןופ שנואוו םעד טיק ,טבָאלרַאפ ךיז טָאה רעט
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 יד ןעצונוצסיוא ןעסָאלשַאב יז טָאה ,סוחי ןעסיורג רָאג ןופ ףַארנ 8

 יז ןוא : רעטוס רעד ןעלהעצרעד ץלַא ןוא גנומיטש עגניטסניג

 .ןע'לַאסַאל טימ גנובָאלרַאפ רהיא ןעגעוו טלייטענטימ רהיא טָאה
 ףיז טימ טכַארבעג טָאה יז זַא ,טלייטעגטימ טלָאװ יז ןעוו

 סָאד ןע'םס'רַאפ טימרעד ?יוװ DIN טפינ ןעכילטיוט ,ןעכילקערש א

 ya ןייק ןעזיװעגסױרַא טינ רעטומ יד טלָאװ ,דניזעג-זיוה עצנאנ
 טלייא ,טעבעג ס'ַאנעלעה ףיוא גידנעקוק טינ ,לעקע DIR ליורג ןרעס

 -עי MD םעד םהיא טיורטרַאפ ןוא רעטאפ DIS ענידנענייוו ַא יז
 : יירשעג ןעזייב ַא טימ ,רעטכָאקוצ ַא ןעפָאלעגניײרַא DIN רענ

IN DA,סטכינעניט םעד טיס {? תענושמ א ראפ סָאד , 

 ןוא ,זיוה DD דניירפ יד טשימעגניירַא ךיז ןעבָאה סע "? ?ַאסַאל

 עזעילאדנאקס עכילרעדיוש ַא ןעלהעצרעד וצ טאהעג טָאה רעדעי

 ןעגעוו ,ןעיורפ טימ ןעבעל ןייז ןענעוו ,ןע'לַאסַאל ןעגעוו עטכישעג

 -עט רעכילרהעפעג ןייז ןענעוו ,ןיפערג רעד טימ ןעגנוהיצַאב ענייז

 -ַאלעגסױא IN ? סנױזַא רע זיא IM .רָאטַאטינַא DIS טייקגיט
 -רַאפ ןייז ןיא טָאה רעכלעוו ,עדנאב-רעביור ַא DD גנילטּפיוה רענעס

 "ייק טָאה עדנעזעװנַא יד ןופ ! הבנג ןיא ענַאלקנַא ןַא טייהנעגנאג

 ,ררעה ַא רענייא יו ,ןע'לַאסַאל ןענעוו טדערעג טינ גיטפיג ױזַא רענ

 -ילטנעּפע IN ןופ ןערהיפסיורא ןעסייהעג לָאמַא טָאה לַאפַאל ןעמעוו

 םקונ ךיז םהיא ןָא ןערָאװשעג DEN רעכלעוו DIN גנולמאזרַאפ רעכ

 .רַאפרעד ןייז
 "רע ןוא טרָאװ םענעבענענ םוצ יירט טביילב ?עדיימ סָאד

 טָאה ,ןרעטלע יד ןָאט וצ העוו DI רהיא זיא סע רעווש יו ,טרעלק

 רעד .ןע'לַאסַאל טימ ןעבָאה וצ הנותח ןעסָאלשַאב טסעפ ךָאד יז

 N טעוװ יז ביוא זַא ,ןעסיוו יז טזָאל DIN יז טלעטשרַאפ רעטַאפ

 ןהעז וצ .ןערעוורַאפ רהיא רע BIN ,תונשקע רהיא ייב ןעביילב רעט

 .רעטסעווש ןוא רעדורב ,רעטומ רעד טימ ךיז

 SE וצ טלייא ןוא זיוה ןופ 'יז טפילטנַא טקרעמַאבנוא

 ַא טקישעג רעהירפ העש IRB ַא טימ ךָאנ טָאה יז ןיהואוו ,?עטָאה

 "רַאפ ךיז טָאה גוצ ס'לַאסַאל רעבָא .ננונרַאװ ַא טימ לעדיימ-רעמַאק

 םעד טָאה רע ,ווענעשז ןייק ןעמוקעגנָא טשרָאקָא זיא רע ,טניטעּפש

 םהיא טימ ךיז טסיוטש ַאנעלעה ןוא ,ןעטלַאהרע טינ ךָאנ ףעירב

 -רַאּפ ןיא טלַאה רע ןעוו ,לעטָאה DB ריט עמַאס רעד ייב ףיונוצ

 -םייווצרטפ דהיא DD טשאררעביא זיא רע .שזאּפיקע םעד ןעזָאל
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 ײצ יד ןופ םענייא רהיא רַאפ טנעפע רע ,טייקטלעמוטוצ ןוא גנול

 רַאפ ךיז טרעלקרע ,סיפ יד וצ DIN טלַאה יז ,לעטָאה ןופ ןרעמ
 ,טנעמָאמ רער ןעמוקענ זיא טציא : םוטנענייא Pr ,בייוו ןייז

 טימ ןיוש ןעפיולטנא ,ךיירקנארפ ID ןעפיולטנא ןעפרַאד ייז ןעוו

 .גוצ ןעטסקענ םעד
 DIN ,ןעמוקעג DIN טנעמָאמ רעד .טכערעג ןעוועג זיא יז

 -נעמ עניצנייא יד ןעוועג זיא סָאד .ןערעקוצמוא טינ ךיז לָאמנייק

 ןעטער וצ טייהנעגעלעג עגיצנייא יד ,עדייב ייז ןעטער וצ טייקכיל

 .טפנוקוצ רעייז
 ןופ Pr טָאה רע .טייהנענעלעג יד טלעפרַאפ טָאה לַאסַאל

 "קריוו יד ןענַאטשרַאפ טינ טָאה רע .טכאלעגסיוא לעדיימ רעד

 "ענג רע טָאה טעטיוװיאַאנ ןייז ןיא  .ענַאל ע'תמא יד ,טייקכיל

 ,ןענעק טינ רע לָאז םירָאװ .טביירטרעביא אנעלעה זַא ,טביולג

mןעכילנהעוועג םעד ףיוא הלכ ןייז ןעגירק ,ןעשנעמ ערעדנא עלַא  

 יו ,רהיא טימ ןעפיולטנא ןעפראד אקוד רע לָאז םירָאװ ,רענייטש

 "על ןייז ןופ טנעמָאמ ןעניצנייא םעד DON PR ? ןענַאמָאר יד ןיא

 טינ לָאמנייק סע טָאה רע DIN ,לַאסַאל ןעוועג טינ לַאסַאל זיא ןעב

 רע טָאה ןעבעל ןייז ןיא לָאמ עטשרע סָאד .ןייז ?חומ טנעקעג

 -עמונעגנָא רעד טיול ,אושזרוב השעמ ,ןעסָאלשטנענוא טלעדנאהעג

 ,'ַאנעלעה טימ ןערהָאפוצקעװַא טַאטשנא .טייקגידנעטשנא רענ
 רעטנַאקַאב 8 וצ טריפעגבָא DIN DIS ן'רעטנוא ןעמונעג יז רע טָאה

 -עי' .,רעטומ רהיא ןענופעג דארעג ךיז טָאה סע רעכלעוו ייב ,עמַאד
 ןוא ןאטַאלרַאש ןעטצעל םוצ m ,םהיא וצ ןעמונַאב ךיז טָאה ענ

 טָאה לַאסַאל .רעפטנע ןייק טימ טגירריווענ טינ וליפַא םהיא טָאה

 סרעטומ רעד ןופ טשַאררעביא וליפא .ןערָאלרַאפ טינ טייקניהור ןייז

 DIR זַא ,טביולנעגנייא INT רעבָא ,טײקּפמעט ןוא טייקדנילב

 ןעטערליבענ DIR ןענולק ַאזַא ןעדערוצרעביא ןעגנילענ טרָאּפ טעוו

 רעד ןעזיײוַאב גידנעלעוו ךיוא ןוא ,רעטאפ ס'ַאנעלעה יװ ,ןעשנעמ

 טָאר ,רעטכָאט רהיא רעביא טָאה רע טכאמ ַא רַאפ DEN ,רעטומ

 רהיא ןופ דנעה יד ןיא ן'ַאנעלעה ןעבעגעגרעביא ןוא ןעמונעג רע

 "עב וצ געוו ןעזַאושזרוב ןעכילנהעוועג ן'פיוא רעטעּפש DIN ,רעטומ
 SAN DIN רעכלעוו ,רעטאפ רעד טָאה ָאד רעבָא ..דנאה רהיא ןעט
 "יימ רעד ףיוא ןרָאצ ;ע'זליוו ןעצנַאנ ןייז ןעסָאגעגסױא ,ןעמוקעגרעט

 טפעלשעג ir DIR רָאה יד רַאפ טּפאכענ יז טָאה רע .ּפָאק ס'לעד



 סיטי יי
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 .ןעסָאלשראפ ךיוא יז טָאה רע ואוו ,ןיירַא זיֹוה ןיא סָאג רעד ךרוד

DINטָאה ?עדיימ -עיָאלנעליװ ,רענעכָארבעג-שילַארָאמ רעד ןעגעג  
 ןוא גנַאװצ ןוּפ -- ןעלטימ עהייר ַא ןעדנעוװנָא ןעמונעג ךיילג ןעמ

 טלָאװ סָאד DEN -- ,דייר עטוג טימ ןעמעננייא זיב סעקנושַארטס

 ,יורפ רערעקרַאטש לעיפ ַא ייב וליפַא טומ םעד ןעגָאלשּפָא טנעקעג

 .ַאנעלעה יו

 זיא ן'ַאנעלעה וצ טירטוצ רעד זַא ,ןערהַאפרע טָאה לַאסַאל ןעוו

 -רַאפ רעפעיט ןיא ןעלַאפעגניירַא רע זיא ,טראּפשראפ םהיא רַאפ

 ןילַא סע טָאה רע יװ ,"ןהעזרַאּפ ןעשירַאנ, ןייז רעביא גנולפייווצ

 ןעניווענוצקירוצ סולשאב ןעטסעפ םעד טימ ןעמַאזוצ .ןעפורעגנָא

 טָאה רע DEN ,ןעגנורעטש יד ןעבָאה ,זיירּפ ןעדעי DIN ן'ַאנעלעה

 -םיֹוא רהעמ ךָאנ עבעיל ןייז ךילריטַאנ ץנאנ ,געוו ן'פיוא טנעגעגַאב

 -מולענמוא יוזא טָאה רע IS ,קנַאדעג רערעטיב רעד ןוא ,ןעזָאלבעג

 סָאװ ,קילנ סָאד ךיז DD ןעסױטשעגּפָא ךילרענריבניילק ױזַא ,טרעּפ

 רעטייוו ןילא עבעיל יד טָאה ,דנעה יד ןיא ןעבעגעג DIN ךיז טָאה

 ס'לַאסַאל ןעוו ,טייצ רעבלעזרעד ISDN .טמאלפעגנָא DIN ןעדנוצעג

 רהיא טכיירגרעד ןעסינעהעשעג עלַא יד בעילוצ טָאה טפאשנעדייל

 -וק רעצלָאטש רעשיטסאיזוטנע ס'לעדיימ רעד זיא ,ןערב ןעטסכעה

 -עטישרע רעכילפיירגַאב ץנאג רעד בעילוצ ןעכָארבע; ןעוועגנ שזאר

 -םיוא רהיא רַאפ עכילדנעטשראפנוא ,ענדָאמ ס'לַאסַאל DEN ,גנור

 וצ עבעיל רהיא .ןעפורסיורַא IMS ייב טזומעג טָאה גנורהיפ

 טינ טָאה יז ,טייקבילטרעצ IMS ןרָאװעגנָא טינ טָאה ןע'לַאסַאל

 געוו ן'פיוא ןעננורעטש עֶלַא ןעמוקוצייב חוכ ןייז PR טלעפייווצעג

 טקערש סָאװ ,טעּפמיא-סעבעיל רעד רעבָא ,גנוגינייארַאפ רעייז וצ

 ץלַא טָאה יז .ןעגנאנעגסיוא רהיא זיא ,ּפָא טינ INT ןייק רַאפ ךיז

 -ופעג יז טָאה ,ןעוועג טינ זיא יז קרַאטש I ; ןָאק PR טלעטשעג

 יז ; םהיא IS ןרעפילוצסיוא ךיז ןעצנאג PR ןעליוו ךיז ןיא ןענ

 -ענ ןיא רטטלע רהיא רַאפ ןעכילנהעוועגנוא טימ טלעדנאהעג טָאה

 -נערייל עדנעציילפרעביא רהיא DIN ,טומ ןעטסלעפייווצרַאפ טכעלש

 רהיא .דייר ערעטכינ ,עטלַאק טימ ןערָאװעג טנעגעגַאב זיא טפאש

 ןיימ , ןעפורעג טָאה יז ןעמעוו ,םהיא רַאפ ננוקיצטנע עדנעהילנ

 רהיא טייז ,ןערָאװעג טסַאלברַאפ זיא "רעלדא רענהעש-רעדנואוו

 INT ןעמונעג טָאה ,ןעזיוועגסיוא רהיא Pr" טָאה סע m ,רעלדא

 ןעמונעגנָא יז ןעבָאה סע ןוא ?עגיופדזיוה רעכילנהעווענ ַא "11 ,ןע?
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 רע זיא 4 טבעילעג טסייה ױזַא ךילקריוו יז רע טָאה .?עפייווצ
 DEN ,ַאי ביוא ןוא ? עבעיל ןייז ןיא ןעוועג טסנרע ױזַא ךילקריוו

 -רעביא יז ןוא דנעה ענייז DD ןעזָאלעגסױרַא יז גיקיוויירפ רע טָאה

 4 ןרעטלע ערהיא וצ ןעבענעג
 ןעסירעגסױרַא BDWNR ןעטרעפ םעד ןיוש טָאה רעטאפ רעד

 -אל ֹוצ ןערָאװעג ןעבעגעגרעביא זיא סָאװ ,גנורעלקרע ןַא רהיא ייב
 -לעוו ,לַאסַאל ,םהיא ןופ DR ךיז טגָאז יז רעכלעוו ןיא DIN ןע'לַאס

 זַא ,סָאד טינ רָאנ רעבָא ,ץלא ןעביולג וצ ןעוועג טיירג זיא רעכ

 טקנוּפ ,ןעדנואוושרַאפ PN םהיא ֹוצ ?עדיימ רעד ןופ yayıd יד

 -עננָא טכער טימ טָאה ,תענושמ וצ זיב ןעננאגרעד זיא ענייז ןעוו

 -כעדראפ ,ןעגנואווצעגסיורַא רהיא ייב זיא גנורעלקרע יד זַא ,ןעמונ

 טעווענאריט ןעמ זַא ,סָאלש ן'רעטנוא יז טלאה ןעמ ןַא ,גידנעגיט

WIRרהיא טימ ןעגנודניברַאפ ןעכוז ןעמונעגנ טָאה רע ןוא ,רהיא  

 רַאפ טּפאכרַאפ DEN ,טפאשרענעיד רעטפיוקעגרעטנוא רעד ךרוד

 -סיורַא לָאז יז טננאלרַאפ יז עכלעוו DR ,ןעריּפַאּפ עשידירוי רהיא

 ןייא טימ ,.וו.ז .א ,החגשה ס'רעטאפ םעד רעטנוא ןופ ןרעוו ןעמונעג
 -יורבעג וצ עבעילרָאפ ןייז טיפס .טלעוו ַא טרעקענ טָאה רע ,טרָאװ

 SEN ןעלטימ עבילרעירפ INN ,וליפַא טרָאד ןעלטימ-טלאווענ ןעּכ

 IB" טָאה MR ןעכנימ ןייק PINS רע DR ,לעיצ םוצ טריפענ ןעט

 ,טנעידעג טָאה סעגינעד ןעכלעוו רעטנוא ,רעטסינימ ן'ךרוד טריב

 טָאה ,סעקנושַארטס רעדָא ןעגנונרַאװ טימ DIN ףיוא ןעקריוו וצ

 גידנעגניווצ ,דניירפ ענייז וצ ברעמ ןוא MID ןייק טריפארגעלעט

 "עה טימ ,ןע'סעגינעד טימ ןעגנולדנַאהרַאפ PR ןעטערטוצניירא ייז

 ןיפערג רעד ייב ט'לעוּפ'עג טָאה DR רענעיד ערעייז טימ ,ן'ַאנעל
 וצ ,ןענערּפנָא ןוא רעלעטעק ּפָאשיב וצ ןערהָאפ לָאז יז דלעפצטאה

 ,רע ביוא ,עינָאמערעצ-הנותח יד ןעוװוַארּפ וצ ןעניליוונייא טעוו רע

 ןייק ייברעד טָאה ןוא ,םזיצילױטַאק DIS ןערעקַאב ךיז DYN ,לַאסַאל
TIDזיא גנורעקַאב ןייז זַא ,ןופרעד טכאמענ טינ  DIטעדנירגענ  

 ןיא ..ןיקילױטַאק ַא זיא ,אנעלעה ,יז לייוו רָאנ ,גנוגייצרעביא ףיוא

 לַאסַאל רעבָא .ןיטנַאטסעטָארּפ א ןעוועג רָאג יז זיא ,ןע'תמא םעד

 לָאמנייק טָאה רע TS ,טלייארעביא ױזַא טלעדנאהעג גידנעטש טָאה

 ןוא .עגארפ יד ךיז רַאפ ןערעלקוצפיוא הימ יד ןעמונעג טינ ךיז

 עלָאר עגיטשינ 8 רַאפ DEN ,טזייוו סָאד ,שיטסירעטקאראכ זיא סָאד

 ?רָאּפ עטבעילרַאפ סָאד : נעט ערעזנוא ןיא טלעיּפש עינילער יד
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 8 רַאפ DEN ןופ ,ןעטיבענרעביא טינ ךיז טרָאװ ןייא ןייק טימ טָאה

 .זיא הלכ יד 1929193
 ס'לַאסַאל ךרוד ןעגָארטעגכרוד ךיז ןעבָאה רענעלּפ רעדנעזיוט

 ,קנאדעג םעד ייב טמעלקעג ךיז טָאה ץרַאה ץלָאטש ןייז תעב ,ּפָאק
 ןופ ןעלהיפעג יד ןיא INS ,ןעפרָאװעגסױרַא זיא הימ עצנאג ןייז זַא
 .גנורעדנע ןַא ןעמוקעגרָאפ ךילקריוו זיא םהיא וצ ?עדיימ רעד

 ןעכילקילג ַא רַאפ טייקכילגעמ ַא ןעוועג טלָאמעי ךָאנ זיא סע רעבָא
 ייווצ ןרעטש וצ טייצ עגנַאל ַא רַאפ רעוש PN סע .גנאנסיוא
 ןייא ןוא ,ךיז ןענגעגַאב וצ ןוא ןעביירשוצכרוד ךיז עטבעילרַאפ
 גונעג טלָאװ ן'אנעלעה ןוא ןע'לאסאל ןעשיווצ ךערּפשעג רעגיצנייא

 וצ ןוא ייז ןעשיווצ ןעסינדנעטשרַאפסימ עלַא ןעפַאשוצּפָא ןעוועג

 .טפנוקוצ רעייז ןרעכיזרַאפ
 םעד ןעצנאנ ןיא טלָאװ רע m ,?אסאל טָאה ,קילגמוא ןייז וצ

 SD וצ געוו ןעטסנעגנולעגנוא םעד ןעבילקעגסיוא ,ןערָאלרַאפ ּפָאק

 .ן'ַאנעלעה טימ ןעגנוהיצַאב ןעדניב

 טָאה ,עבעיל רהיא ןיא טלעפייווצעג טינ טָאה רע גנאל ױזַא
 -ערג רעד טימ טפַאשדניירפ עגינָאגנַאל ןייז זא ,ןענַאטשרַאֿפ טוג רע
 mm טלעטשעגסױרַא ןרעטלע ס'אנעלעה ןופ טעװ דלעפצטאה ןיפ
 -עה ןעכָארּפשראפ טאהעג ןיוש טָאה רע ; טכיל ןעשלַאפ ַא ןיא

 ןופ ןרעוו טגיטסעלַאב טינ ייז ןעלעוו הנותח רעד ךָאנ זַא ,ן'ַאנעל

 -ענ ךיוא טָאה רע ןוא ,טייהנעזעוונא רעגידנעטש ס'ןיפערג רעד

 ןיפערג רעד ייב סױרַא טפור הנותח עטעוװענאלּפעג יד זַא ,טסואוו

 ןוא .ןעװעמַאהוצנייא ןייז טכייל טינ טעװ DEN ,טפאשרענגעג ַא
 BE" יז טכוזעג רדסכ רהיא וצ ףעירב ענייז PR רע טָאה רַאפרעד
 ץנאג וליּפַא רע טָאה לָאמנייא ; ץייווש ID ןערהָאפ ןופ ןעטלַאהוצ

 -לַאה ךיז ןוא "ןעלהעּפַאב ענייז ןעכרָאהעג , ןעסייהעג רהיא בָארג

 -עלעה ןיא לעפייווצ רעד זיא םיוק רעבָא .סנעטייוו רעד ןופ ןעט

 -יוהעגנָא רע טָאה םיוק ,םהיא ןיא ןרָאװעג ןערָאבעג טייהיירט ס'ַאנ
 ,יורפ רעד ןיא טאהעג תועט ַא טָאה רע זַא ,ןעבָאה וצ ארומ ןעב
 PR טביולעגרעדנַאנַאפ -- גיטכיזרָאפ טינ NIS -- טָאה רע עכלעוו

 ,טלעוו רעד PR יורפ עגיצנייא יד DON DEI רעד וצ ףעירב ַא
 NT וצ גנאלרַאפ ַא טלהיפרעד רע טָאה ,םהיא רַאפ טסַאּפ עכלעוו
 ןעק רע טייקנעבעגרעביא סעמעוו ףיוא ,ןעשנעמ ַא ךיז ןעבענ ןעב

 ,סולפנייא םעד רעטנוא ,טָא ןוא .ןעזָאלרַאפ ךיז גידנעטשלָאפ



 141 לַאסַאל דגַאגידרעּפ

 וצ טעדנעוװעג ךיז רע טָאה ,טייהנהעוועג רענירהעי גיצנאווצ ןופ

 DIS ,טסנוק-עדער עצנאג רהיא ןעדנעוװנָא ןהעז לָאז יז ןיפערג רער

 רהיא ייב טסעפ ןעטלַאה ךיז לָאז יז ן'אנעלעה ןעדערוצרעביא

 "כייל BIN יורפ ַא זַא ,טימרעד טכערעג ןעוועג DIR רע .טרָאװ

 ךָאנ טָאה רעכלעוו ,םהיא m ,זיוה DIS טירטוצ ןעגירק וצ ןייז רעט

 סענינעד ףיוא ןעקריוו וצ DIN ,ןעכנימ ןיא ןעציז טפראדעג וצרעד

 IS ,ןָאטעג טכארט ַא טינ טָאה רע .רעטסינימ ןרעפיוא םעד ךרוד

 טימ ן'אנעלעה ףיוא טקוקעג IN ביֹוהנֶא ןופ טָאה עכלעוו ,ןיפערג יד

 -עגסױרַא טָאה ענעי טייז ןוא ,ןעגיוא עגיטכיזרעפייא עניטכעדרַאפ

 -נאג ןופ ןעטכַארַאפ יז ןעמונעג יז טָאה ,טייהנעסָאלשטנענוא ןעזיוו

 ןעזָאלרעד וצ טינ DIN ,ךילגעמ סָאװ ,ץלא IND טעוװ ,ןעצרַאה ןעצ

 -ַאל BD קילגמוא IS רונ ןהעזעג טָאה יז ןעכלעוו ןיא ,ךודיש ַא וצ
 .ןיִלַאס

 רע טָאה ,ןיפערג רעד וצ טעדנעוועג ךיז טָאה רע רעדייא ךָאנ

 -ילימ ןעטסואוואב םעד ,רניירפ ןייז ןעפורעגסיורַא שיפארגעלעט

 א םהיא ןעבעגעג DIN ,וואטסיר לענָאלָאק רעקירָאטסיה ןעשירעט

 לָאז ןוא ןעלהיפעג ע'תמא ס'אנעלעה ןהעגרעד ןהעז לָאז רע ,תוחילש

 -קעווא זיא יז יו םעדכַאנ טציא ךיז טניפענ יז ואוו ,ךיז ןעסיוורעד
 תעב ןוא .ןעיײרפַאב יז ןַאד ןוא ,ווענעשז ןופ ןרָאװעג טרהיפענ

 וואטסיר לָאז ,רעצעלּפ ערעדנא ןיא ןעמונראפ ןייז טעוװו ,לַאסַאל ,רע

 םהיא רעדָא ןעסעגראפ טָאה רע  .החגשה ןייז רעטנוא ןעמענ יז

DINווָאטסיר זַא ,ןעלאפעגנייא טינ  DINןענייז דלעפצטאה ןיפערג  

 יװ רהעמ ןוא ן'אנעלעה ףיוא קילב רעייז DR גינייא ןעוועג סלאמאד

 ןיא רָאנ ןעלדנאה טנעקעג .ןעבָאה ייז זַא ; Tr ןעשיווצ םיטניא

 -ערג יד : ןעוועג זיא יוזא ןוא .ןרעדנא ן'טימ רענייא גנאלקנייא
 רהיא ןופ גידנעגנאלרַאפ ,?לעדיימ עגנוי יד טגידיילַאב ףעיט טָאה ןיפ

 -אל וצ ןעגנוהיצַאב ערהיא ןעכַאמ וצ רָאלק ,DIN גנופערטפיונוצ ַא

 "סיורא רָאנ טנעקעג ןעבָאה DEN עקירדסיוא עכלעזא ןוא ,"ן'לַאפ

 ,רעדיוו ווָאטסיר .טינ רעפטנע ןייק רָאג רערדָא גנוגַאזטנע IN ןעפור

 ןייז טימ ן'אנעלעה ןעקָארשעגנָא טָאה ,רָאדאסאבמא ס'לַאסַאל סלַא
 "אל סָאד ןענייז עכלעזַא טֶא .גנוטלַאה רעכילדנייפ ,רעטלַאק

 "וצ ןעקנעש סָאד ףרַאד יז ןעמעו טֶא ! דניירפ עטסעב ס'לאס

 ןעליו ןוא טינ ןהעטשרַאפ ,טינ ןהעז עכלעוו ,ןעשנעמ ,ןעיורט

 יז טָאה ןעמ 18 ,ןעגנואווצעג יז טָאה ןעמ זַא ,ןהעטשרַאפ טינ
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 "קיר רהיא ןענייז ףעירב םעד DD רעטרעוו יד זַא ,טעשארטסעג

 ! ? רעטאפ ןעשיטָאּפסעד ןעשיטסיאָאנע ןופ ןרָאװעג טריט

 עגנאל ן'אנעלעה 18 ןעבירשעג ךילגעט ?ייוורעד טָאה לַאסַאל

 עדנ'רפומ ןוא עדנעטעב ,עניצרַאה ןוא עגנירעייפ ,עדנעגנירד ןוא

 "ייווש יד DNS IS ,טרעלקרע רהיא טָאה רע עכלעוו ןיא ,ףעירב

 נידנימ רַאפ טנעכערענ יז טרעוו ,ןעצעזעג עשירעיַאב DIN עשירעצ

 -נרע ןייק זַא ןוא ,?יוװ יז ןעמעוו טימ ןעבָאה הנותח ןעק יז זַא ןוא

 "וצ רָאנ .וװ .ז .א ,הנותח רעייז רַאפ ָאטינ זיא טלאהַּפֶא רעטס

 -עטסניפ רעד בעילוצ ןוא לַאזקיש ןעשיגַארט ךילקריוו םעד בעיל

 -ַאב IP טָאה לַאסַאל רעכלעוו ןופ ,רעטאפ ןופ ץנעווקעסנָאק רער

 ,טיוט עמאס ן'זיב טסואוורעד טינ ךיז טָאה רע DEN ןופ ןוא ,ףירג

 -עלעה ןופ ןערָאװעג טנעיילעג טינ ףעירב יד ןופ רענייא ןייק זיא

 -כַאנ טשרע רעבָא ,ןעמוקַאב יז טָאה ףעירב ןעניצנייא ןייא .ן'אנ

 יז זַא ,טרָאװנערהע רהיא רעטאפ םעד ןעבענענ טָאה יז יו ,םעד

 .רייהרעטנעיילעג טינ ןערעקמוא טעוװ

 םוראו ? טרָאװ רהיא ייב ןעטלַאהענ ךיז יז טָאה םוראוו

 ?} ןעגנונכערפיוא עשיטקארּפ עלַא טימ ןעסירעגרעביא טינ יז טָאה

 -לע יד וצ ןעבענענרעביא יז טָאה לַאסַאל ןעוו זַא ,רָאלק זיא סע

 רהיא .המשנ רהיא ןיא טצאלּפעג ענורטס ַא סעּפע טָאה ,ןרעט

 ,טנעמָאמ ןעבלעז ןיא טרעדנעעג ךיז טָאה ןעטבעילעג םוצ ?היפעג

 -וצ זיא יז ; רעסַאװ ן'פיוא יװ ןעזָאלעגרעביא יז טָאה רע ןעוו

 יז ; םהיא ןופ גידנערעה טינ ,ןרָאװעג טלעמוטוצ ןוא טשימ

DINרעכילדנייפ רעד ןופ ןערָאװענ טעדנואוורַאפ ןוא טגידיײלַאב  

 -ענ טָאה זיוה ןופ קורד רעד ןוא .םיחולש ס'לאסאל ןופ גנוטלַאה

 זַא ,קנאדעג םוצ טנהעוועגוצ ךיז טָאה יז ןוא טומ רהיא ןעכָארב

 -נוא ,גידנעטשטסבלעז ןעלדנַאה .םהיא ןופ ןעגָאזּפָא ךיז זומ יז

 my טינ ןיוש יז זיא ,טייקכילטראװטנאראפ רענעגייא רעט

 -אל ןופ ,ןעסיורד ןופ ןעמוק טפראדעג Dan ףליה יד ;חוכב

 רע ןעוו ,ןהעזענ לָאמ ןעטצעל DIS יז טָאה םהיא ןוא ,אפונ ן'לַאס

 .רעטומ רעד וצ ןעבעגענרעביא יז טָאה

 זייוולייט ןוא רעטומ ןופ סעקנושַארטפ יד רעטנוא זייוולייט

 ,ערעימ ,עניניזטכייל יד טָאה ,ן'ווָאטסיר וצ ?לעקע ןופ ןעבירטעג

 רעטאפ ןופ טייהנעזעוונא רעד ןיא טרעלקרע לעדיימ עזָאלנעליװ

DINהיא טלַאה יז זַא ,עלנעה .רד ןוא ווָאטסיר ,דניירפ ס'לַאסַאל - 
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 ןייק ליו יז ןוא טנידנעעג NED ן'לַאסַאל טימ ןעגנוהיצַאב ער

 טינ ענארפ רעד ןענעװ DIS טימ גנודעררעטנוא עכילנעזרעּפ

 ןעפורעגסיורַא עילימַאפ יד BET טייצ רעבלעזרעד וצ .ןעבָאה

 טימ ,ַאציוװָאקאר IND ָאקנאי Inn‚ םענעזעוועג רהיא ווענעשז ןייפ

 טימ שיננענַאב רהיא ךָאנ ןעכָארבעגּפָא טאהעג טָאה יז ןעכלעוו

 רעייז ןעלייארעטנוא ןעמונעג טָאה עילימַאפ יד DIN ,ן'לַאסַאל

 .הנותח

ITSןיא ?עפייווצ לעקערב ַא טאהעג ךָאנ טָאה ?אסאל גנאל  

 ,ןעלהיפעג ס'אנעלעה ןיא ןעמוקעגרָאפ PN DEN ,גנורעדנע רעד

 עכלעזַא .טלעפייווצראפ ןוא ןעסיררעצ ןעוועג טסיינ Pr זיא

 ףעירב ענייז ןיא רדסכ רָאנ ,לָאמנייא טינ רימ ןענענעגַאב ןעזַארּפ

 — ןייוו ךיא זַא ,ךילקילנמוא IS ןיב ,TR : ןיפערנ רעד וצ

 רהיא ,עניצנייא יד רהיא -- רהָאי 15 רַאפ לָאמ ןעטשרע םוצ

 ןהערד וצ Tr ,ןַאמ םענרעזייא םעד ,רימ רַאפ טסייה סָאװ טסייוו

 "עי : רע טביירש ן'אנעלעה וצ ןוא .?ןערערט PR םרָאוװ ַא יו

 ,and" טרָאװ סָאד .?"טיוט ןעכַאפדנעזיוט ַא ךיא רייל העש עד

 .ףעירב ענייז עלַא PR טעמכ ךיז טלָאהרעדיװ

 טרעוו ,IR ,להיפעג ןעטמיטשַאב ץנַאג ַא טאהעג טָאה לַאסַאל

 -ָאלרַאפ ַא רע זיא --- ?אפ םעד PS ןענָאלשעג ןוא טגירדינרע רע

 DEN ,עדריווטסבלעז ןייז ,ץלָאטש ןייז ; גיבייא ףיוא רענער

 ,ףמאק ןערעווש ןופ ןעטייצ עלַא ךרוד ןעגָארטעגכרוד םהיא ןעבָאה

 טעװ "ןרעטש ןייז, PR ןעביולנ רעד PR ןרעוו ןעכָארבעג ןעלעוו

 ןעוו ,גנערטש ֹוצ DIN וצ ךיז טהיצאב ןעמ .ןערעוו ןעשָאלראפ

 זיא גנַאנרעטנוא ןייז ןופ ךַאזרוא-טּפיוה יד זַא ,טרעלקרע ןעמ

 ןוא ערעדנא וצ ןעיורטוצ ןייז .הואנ עטעדנואווראפ ףעיט יד

 רענעי PR ּפַאלק ןייא DD ןרָאװעג טקאהעגרעטנוא זיא ךיז וצ

 ,יורפ יד ןירעטעררַאּפ סלַא ןענעקרענַא טזומעג טָאה רע ןעוו ,עגר

 ןענעייל ףעירב ענייז DR .טרַאנעג סייה ױזַא טָאה רע עכלעוו
 : רימ

 NE טינ סע זיא ,דנורג NE טציא ךיא העג ,טרָאװ ןייא טימ,

 "ענייב לָאמ SPD ױזַא בָאה ךיא סָאװ ,טלאוועג ןעלַאטורב בעיל

 ןעכיילג ןייק Tr וצ טָאה DEN ,טארראפ ַא בעילוצ רָאנ ,ןעמוק
 ןיזטכייל ןוא טייקכילרעדנערַאפ רעטרעהנוא רעד בעילוצ ,טינ

 ."ןעצענערגנ עטביולרע עלא WIN בעיל ךיא עכלעוו ,?עדיימ א ןופ
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 : רע טנָאז ץַאלּפ רעדנַא TS ןיא
 -יפקערש ַא יװ ,גנומיטשוצ רהיא טימ ָאזלַא DIN םוק ךיא,

 -ייקוצ טינ לָאמנייק ךיז IND ןַאמ ַא זַא ,םעד IS גנונהָאמרעד עכ
 ,טאררַאפ ןעכילדנעש םעד בעילוצ ָאזלַא םוק ךיא .יורפ ַא וצ ןעט

 -נעהעזְלַא יד DEN ,קורד-סטייהיירט ןעטסכילרעדיוש םעד בעילוצ
 ."ןהעזעג זיא סע ןעוו טָאה ןוז עד

 "ענַאֿפ רעשימָאק ךילדנענוא רעד רעביא גנורעטיברַאפ יד

 טרערורענפיוא טָאה רעכלעוו ,ןעלַאפעגניירַא PR רע רעכלעוו ןיא

 -ענ טינ טָאה עכלעוו ,לעריימ 8 בעילוצ םוירעטסינימ ןעצנַאג ַא
 -עבירטרעביא יד טָא זייוולייט טרעלקרע ,םהיא ןופ ןעסיוו טלָאװ

 רעבָא .ןעקורדסיוא עטריטקיד גנולפייווצראפ רעכילנייּפ ןופ ענ

 ןייז ןעו ,"טיוט , DS "גנאגרעטנוא , ןופ טדערעג טינ טלָאװ רע

 רע ןעוו ,ןעוועג ןעבָארגעגרעטנוא טינ ןיוש BONN טפארק-סנעבעל

 -יוא לָארטנָאק-טסבלעז ןייז ןערָאװעגנָא טאהעג טינ ןיוש טלָאװ

 -יוא םעד ףיוא טכארבעגסיורַא גנולפייווצרַאפ יד טָאה ,םעד רעס

 רעכלעוו ןופ ,רוטַאנ ןייז ןופ ןעטנעמעלע עהיור עלַא ךַאלפרעב

 ןופ ןעלעטש עכנַאמ .טאהעג טינ גנונהַא ןייק טָאה TOR רע

 -לעקע ױזַא ,ןעקורד וצ ךילגעמנוא זיא ן'ווָאטסיר וצ ףעירב ענייז

 .טריטקיד ייז טָאה סָאװ ,?היפעג סָאד זיא טפַאה

 "רַאה ס'לַאסַא? ןיא ןעמונרַאפ טָאה גנוגייצרעביא ערעכיז ןעוו

 טקישעג לַאסַאל טָאה ,טייקרעכיזנוא רעכילנייּפ ןופ ץאלּפ םעד ןעצ

 ?ופ ,ףעירב ַא ןיא לעוד ַא וצ גנורעדָאפסױרַא ןַא סעגינעד IND וצ

 -יװָאקַאר IND וצ ,סערדא ס'אנעלעה ףיוא טָאּפש ןוא ןעטײקבָארנ

 טינ רערעדנא ןייק טָאה םענעי DD רעפטנע רעד סָאװ ףיוא ,ַאצ

 סענינעד יו ױזַא .?עוד ַא וצ גנורעדָאפסױרַא ןַא I ןייז טנעקעג

 -ַאל סָאװ ,גנורעדָאפסױרַא יד זיא ,ווענעשז ןעזָאלרַאפ לענש טָאה

ODןעטגידיילַאב ןופ ןעמוקַאב טָאה  ‚Innעגיטליגדנע יד ןעוועג . 

 -ַאב יד ןענעוו ךיז ןעשיווצ ןעמוקעגכרוד ןענייז ןעטנאדנוקעס יד
 (* :ייז ןענייז ָאד .לעוד ןופ ןעגנוגניר

 20 ןופ ףיולראפ ןיא ןעסיש --- .טירט ןהעצפופ ןופ עקערטש

 DR ןעטימ ,ביֹוהנָא ן'רַאפ ,3 ,2 ,1 ןעלַאנניס יד ףיוא ןעדנוקעס

 ףוַאנרעב טנעדיוערּפ ןופ גנוסיוטשסיורַא 17 ,גניליש לוַאק )*
 81 םייז ,/ןייאראפ רעטייברא ןעשטייד םענוימעגלַאפ ןופ רעקעב
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 -לַאה עכלעוו יבַא -- .סרעלעיצ טימ ןעטעלָאטסיּפ עטַאלג — .ףוס

 "עג ךיוא זיא ךיז טקאהראפ -- .ןעדעי ףיוא ןעליוק יירד --- .גנוט
 "סיּפ ערייב טנאדנוקעס רעבלעז רעד טרָאל לָאמ ןעדעי — .ןעסָאש

 רעד ןערדָאל לָאז IN ,?רוג ןעפרַאװ ןעטנאדנוקעס יד ; ןעטעלָאט

 ןעגרָאזַאב ןעלעוו טדנרא .רד ןוא גנילרעזייק ףארג --- .רעטשרע

 ךָאנ בלַאה ,שזיראק ייב עיצנאטס סובינמֶא : ?אוו --- .טצרַא 18

 -- .3 .ב ,2 .א ,1 .ר .טסוניוא ןעט28 םעד ,הירפ רעד PR ןעביז

 -טפירש ַא ןעטנאדנוקעס ערעייז ייב רעביא ןעזָאל ןעטנאלעוד עדייב

 ןעדעי רַאפ ,ןעסָאשרעד ןיילא ךיז ןעבָאה ייז זַא ,ננורעלקרע עכיל

 .לַאפ ןעכילגעמ

 — .רידַאגירב-סרעבָא ,וואטסיר .וו --- .ןעלטעב רָאנערג ףַארג

 BUS םלעהליוו .רד --- .גנילרעזייק ןעניע ףַארנ

 לענָאלָאק ,רניירפ רעמעטניא ןייז DIN טנאדנוקעס ס'לאסאל

 זַא ,טלהעצרעד )1879 ןיא דרָאמטסבלעז טימ טגידנעעג) ווָאטסיר

 -טימ אירָאטקיװ ?עטָאה ןיא הירפ רעד PN ןעט27 םעד טָאה רע ןעוו

 םהיא רע טָאה ,לעוד ןופ ןעגנוגנידַאב יד ןענעוו ן'לאסאל טלייטענ

 יד ןעביאנייא ?עסיבַא שטָאכ לָאז רע ,טרעדָאפעגפיוא דנעגנירד

 ןעגיסַאּפ ַא ףיוא ןעזיוועגנָא DIS טָאה רע ןוא ןעסיש ןיא דנאה

 -ייקשירַאנ; : ןעװעג זיא רעפטנע ס'לאסאל סָאװ ףיוא .ץַאלּפ

 ןעבלעז םעד ךָאנ : טקנעדעג שרעדנַא טָאה רעננענ ןייז ."ןעט

 -ָאש-סגנוביא 180 טכאמעג עערעלַאג-סיש S PN רע טָאה דנעבַא

 ס'ווָאטסיר ל?ענָאלָאק ןופ ךאלטייז עכילטע ןעגניירב לע TR .ןעס

 : לעוד ןופ ןעגרָאמהירפ ןעשיגַארט םעד ןעגעוו גנולהעצרע

DIN,ַאל ןיא טעב ןיא טנעלעג ךיז ךיא בָאה טכאנ עבלַאה - 

 -ַאטשעגפיוא ךיא ןיב גָאטראפ רענייז ַא 8 ןיוש .רעמיצ ס'לַאס

 טפראדעג בָאה ךיא INN „DIS ךיז וצ קעװַא ןוא ןָאטעגנָא ךיז ,ןענ

 EN DIE PINS ךיא ןיב טרָאד ןופ .ןעטייקניניילק ענינייא ןעמענ

 טָאה רע) טײברַא רעד ייב רענייז ַא 4 ןיוש םהיא בָאה ,דעימש-ןעפ

 -ָאטסיּפ ןופ ענישזנורּפש ענעגנורּפשעגבָא יד ןעטכיררַאפ טפרַאדעג

 -ָאה ןיא קירוצ ךיז טרעקענמוא DIN טעלָאטסיּפ םעד ןעמונרַאפ ,(טעל

SYDַאל טקעוװעגפיוא ךיא בָאה רענייז ַא 5 םוא .?אירָאטקיװ, - 

 גילעפוצ טָאה קילב ןייז .ןעּפָאלשעג קַאמשעג זיא רעכלעוו ,ן'לַאס
 ּפאכ ַא םהיא טָאה רע .טעלָאטסיּפ ן'פיוא טלעטשענּפָא ךיילנ ךיז

 סָאד , : ןָאטענ IST ַא DIN זלאה ן'פיוא רימ ךיז ןעפרָאװעג ,ןָאטעג
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 .שזוראב םוצ ןערָאּפעגבָא ןענייז רימ --- "! ףראד ךיא סָאװ סע זיא
 -נייא ןהעז ןעטעבעג ךימ לָאמ ענינייא ?אסאל טָאה געװ ן'פיוא

 ךָאנ N רע ?ייוו ,ןעדָאב ןעשיזיוצנארפ ן'פיוא ?עוד יד ןענדרָא

 "רעכַאמ-הטילּפ , ןעטלַא םעד טימ ןעגירנע ןוא ווענעשז ןיא ןעביילב

 ךָאד ,טייהרעכיז ןייז טהערפעג טינ ךימ טָאה סע יװ .(סעגינעד)

 ףיוא זַא ,טקרעמַאב DIN בָאה ךיא .,לעיפוצ ןעוועג ןיוש זיא סָאד
 ןיא ןעפערט ןעק ליוק עדעי זא ןוא ןיילא טינ רע זיא ?עוד רעד
 רעבָא ,רענגעג םעד ןעטכַארַאפ טינ ןעמ ףרַאה לָאמנייק ;?עיצ

 .טכאמעג BI קורדנייא ןייק DIN ףיוא ןעבָאה רעטרעוו עניימ

 MS ןוא ישזוראב וצ ןעמוקעגנָא רימ ןענייז ןעביז רַאפ ךָאנ

mטלעטשעג ךיז רימ ןעבָאה ,ןעוועג טינ ךָאנ זיא דצ-ןעגעג רעד  

 עטסרנימ ירד ןעזיוװעגסױרַא טינ טָאה רעכלעוו ,לאסאל .,ןעטרַאװ

 war ךָאנ בלַאה .עהט זָאלג ַא ןעקנורטעגסיוא טָאה ,גנוגערפיוא

 -ייז .רד טכַארבעגטימ ןעבָאה ייז .עגירביא יד ןעמוקעננָא ןענייז

 סעװַא ןענייז ייז ,ץאלּפ ןעניסַאּפ ַא טסואוועג טָאה רעכלעוו ,רעל

 -עג ךיז ןוא ןעכָארקעגפורַא ןענייז רימ ...ייז ךָאנ רימ ,סיוארָאפ

 .לעיצ רעזנוא טכיירגרעד ןעבָאה רימ זיב ,ךאלמיוב ירד ךרוד טזָאל

MANNרעטשרע רעד ןעדָאל וצ ?רוג רעד ןעלַאפעגסיוא זיא רימ  

 .עדנאמָאק יר ןעבעג וצ ןוא

 רענגענ יד ןענייז ,ןעטעלָאטסיּפ יד ןעדָאלענ בָאה ךיא תעב
 טָאה ןעטייז עלַא ןופ .רעצעלּפ יד ףיוא ןערָאװעג טלעטשעגסיוא

 יד ןעבעג רעכעה ןוא רעכילטייד סָאװ לָאז ךיא ,טנאמרעד רימ ןעמ

 רַאפ .גירביא ,ךילריטַאנ ,ןעוועג זיא גנונָאמרעד יד ; עדנַאמָאק

 -עס רעד סָאװ ,ןעדנוקעס 20 ןערָאװעג טמיטשַאב ןענייז סָאש ןערעי

 BD ןעריקרַאמ טפראדענ טָאה ,ןעדָאלעגנ טָאה רעכלעוו ,טנאדנוק

 ךָאנ ןוא 2 עדנוקעס רעטנהעצ רעד ךָאנ ,1 ביֹוהנֶא ןופ ןעפורסיוא

 ךיא בָאה ןענעוו טייקכילטקניּפ ןופ ,8 עדנוקעס רעטסגיצנאווצ רעד

IN)םאוקרעמפיוא : ןעירשעגסיוא טשרעוצ  ! 

 ןייק ןענייז סע ! סנייא : ןָאטעג עוװעדנאמָאק S בָאה ךיא

 רעטשרע רעד טרעהרעד ךיז טָאה סע יוװ ,קעװַא טינ ןעטונימ ףניפ

 רענינעוו DR ,ךיילג ןוא .ַאציוװָאקאר IND DD טרעייפעגּפָא ,סָאש

 .לאסאל טרעפטנעעגּפָא טָאה ,עדנוקעס 8 ןופ
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 .בייל ןיא טיוט םעד ןיוש גידנעבָאה ,ןעסָאשעניײברַאפ טָאה רע

 .ןעסיש טנעקענ ךָאנ טָאה רע DEN ,רעדנואוו ַא ןעוועג DIN סע

 ףיוא טירט ייווצ טכאמעג גידנעליוו טינ רע טָאה גידנרעייפּפָא
 בָאה PR לייוו -- טרעהרעד ךיא בָאה סלאמאד טשרע .סקניל

 םינ סייוו ךיא) רעצעמיא יװ --- רענייז ן'פיוא ןעקוק טפראדעּב

 ,Br : ןָאטענ גערפ ַא טָאה (רעלייז .רד וצ ןעלטעב לארענעג וצ
 "2 טעדנואווראפ רהיא

 .אי : ןעפורעגּפָא ךיז טָאה לַאסַאל DEN ףיוא
 טגעלעגקעװַא ,טייז א IN טרהיפענּפָא ךיילנ םהיא ןעבָאה רימ

MINעקעד ַא , INNןעניפיולרָאפ 8 טכאמעג םהיא ןעבָאה רימ  

 .שזאדנאב

 ןוא ךיא --- רימ ןעבָאה ,ןערהָאפעגּפָא זיא דצ-ןעגעג רעד תעב

 ןעפלָאהעג DIN שזאּפיקע DIS טריפענוצ ןע'לאסאל — רעלייז .רד
DINםהיא ןעבענ טצעזעג ךיז ןעבָאה רימ .ךיז ןעצעזניירַא  NS 

 -ענ בָאה ךיא N ן'פיוא טציטשענרעטנוא םהיא ךילנעמ טייוו יו

 ןעוועג טינ ןענייז סָאװ ,ןעגעוו ףיוא ןערהָאפ רעשטוק םעד טזָאל
 -וקענסיוא IN זיא טירט 200 ערעסָאװ I רהעמ טינ .טריקורב

 געו ןעצנאגנ םעד זיא ?אסאל רענייטש רעביא ןערהָאפ וצ ןעמ

 םענעכָארבוצ ן'פיוא ףױרַא ןענייז רימ ןעוו רָאנ ; ?יטש ןעסעזענ
 דנואוו יד DEN ,גָאטהעװ םעד ןעגעוו ןעדער ןעמונענ רע טָאה ,קורב

 ןייז רלַאב רימ ןעלעו : טגערפעג ןוא טפאשראפ םהיא טָאה

 ? םייה רעד ןיא
 ןעסירענכרוד ,ךיוב ןופ טייז רעקניל רעד ןיא ןײרַא DIN ?יוק יד

 .טייז רעטכער רעד ןופ סױרַא ןוא ןענַאנרָא-טּפױה יד

 עטסעפ טימ לאסאל טָאה ,ןעצרעמש יד ףיוא גידנעקוק טינ

 -רעביא טינ DIN ,לעטָאה ןופ ּפערט יד ףיוא ןעביוהעגפיוא ךיז טירט
 םעד ףיוא טראוועג טָאה עכלעוו ,רלעפצטאה ןיפערג יד ןעקערשוצ

 עטספרַאש יד ןעטילעג רע Dan געט יירד NT ןופ גנַאנסױא

 עקראטש טימ ןעביוטראפ וצ טכוזעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןעצרעמש
 רימ ןעבָאה םעד ןיא ,ךילטיוט זיא דנואוו יד זַא .םֹויּפָא סעזָאד

 "יוא ןעט21 םעד .ןָא טונימ רעטשרע רעד ןופ טלעפייווצענ טינ

DWןעברָאטשעג רע זיא . 
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 ,ןעגָאז ןעק ןעמ -- םענהעש טינ ,ןעגירעיורט ַאזַא טימ טָא
 טָאה DNS ,ןעבעל ַא טגידנערַאפ ךיז טָאה END --- ןעגידריווומא

 .ןעטַאט PR ןעווענ ךייר יוזא זיא ןוא ץלָאטש ױזַא ןעביוהעגנָא ךיז

 רהעמ  .לַאפוצ DD לעיּפש ַא ןעוועג טינ טיוט רעד זיא ךָאד ןוא

 ,טגיטעטשאב ןע'לַאסַאל ףיוא ךיז טָאה ,שרעדנַא ןעצימיא ףיוא יו

TSטָאה לַאסַאל .לַאזקיש ןייז ןעוועג זיא רעטקארַאכ ןייז  "DIN 

 ,שרעדנַא ןעצימיא טינ ןוא ,ןעקנאדראפ וצ טָאהעג ךיז ךילסילש

 ןוא ,ןעבעל ןיא ןָאטעגפיוא DIN טרהיפעגכרוד טָאה רע סָאװ סָאד

 יװ ןיילא רע ,קילגמוא ןייז DD דעימש רעד ןעווענ זיא ןיילא רע

 רעד ףיוא .ןיירא TIMER PR טצריטשעג ךיז טָאה ןויכ ַא טימ

 : תורוש עדנעגלָאפ ןענופעג ןעמ טָאה ןעטעדנואווראפ ןֹופ טסורב

TR,טימרעד רעלקרע , ISסָאד ןעמונעג ןיילא ךיז בָאה ךיא  

 .1864 טסוגיוא ןעט28 .ןעבעל

 -.לאטאל?ל 8

 טימ ןעבירשעגנָא טָאה רע סָאװ ,עטצעל 'יד ,תורוש יד טָא

 ַא ןעצישאב וצ DIN ,ןעניל ןענידלושנוא IS ןעגָאז וצ קעווצ םעד

 סיוא ןעקירד ,תמא ןערעכעה 8 ךיז ןיא ןייא ןעסעילש ,רענגעג

 -ענ טָאה ןע'לַאסַאל רעסיוא טינ רענייק .,דלוש עצנַאג ס'לַאסַאל

 וצ ,ןעבעל ַא ןעסייררעביא ןפוא ןעגידריוומוא ַאזַא ףיוא טנעק

 ףיוא DIN טרעוװ ןעסיורג ַאזַא ןעבעגעגוצ טָאה ןיילא רע ןעכלעוו

 ןוא ןעטכילפ עסיורג עכלעזַא טגעלעגפיורא טָאה ןיילא רע ןעכלעוו

 ,סָאװ ,עשיטָאּפסעד ,עניד'הואנ סָאד .ןעטיײקכילטרָאוװטנַאראפ

 -נייק םהיא טָאה ,ןעסָאגעג סוג ןייא ןופ m ןעוועג זיא רע שטָאכ

 וצ המשנ רעצנאג רעד טימ ךיז ןעבענוצּפָא טזָאלענ טינ לָאמ

 .גנַאגרעטנוא םוצ טכארבעג םהיא טָאה סָאד -- ןעשנעמ ןייא

 ,טיירּפשראפ ךיז טָאה טוט ןייז ןעגעוו העידי יד רָאנ יװ

 רענַאקילבוּפער ןופ טעטימָאק ַא טריזינַאגרָא ךיז ווענעשז ןיא טָאה

 .היול עזעידנארג ַא DIN רַאפ ןערישזנַארַא וצ רעדנעל עֶלַא ןופ

PRרנַאלשטייד ןופ :; ערעדנַא ןעשיווצ ןיירא ןענייז טעטימָאק  -- 

 גרָאעג ןעלַארענעג יד -- ןרַאגנוא ןופ ,רעקעב ּפיליפ ןַאהָאי לענָאלַאק
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 -קעלַא ןוא ןינוקַאב -- רנַאלסור ןופ ,ןעלטעב ףַארנ DIN ַאקּפַאלק
 .רפ ןוא יקסנורטס שואעדַאט -- ןעלױּפ ןופ ,ןעצרעה רעדנַאפ

 ןופ ,יזַאפ סמיישזד DIN םאקויד ילע -- ץייווש רעד ןופ ,קאזָאב

 עּפעזושזד -- ןעילַאטיא DD ,ַאדירַאג אקסעשטנארפ -- ןעינַאּפש

 ףיוא ,עינָאמערעצ-סינבערגאב יד .,ינירעּפמַאז עּפעזושזד DIN ָאנּפ

 עג זיא ,ןַאמ 4000 רעביא ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענייז סע רעכלעוו

 "קינוי לּפמאט ,, ןיא רעבמעטּפעס ןעט2 םעד ןערָאװעג טעװארּפ

 .ווענעשז ןיא
 ןוא רעּפרעק ס'לַאסַאל ןערימַאזלַאב טזָאלעג טָאה ןיפערג יד

 סעווצ םעד טימ דנַאלשטייד ןייק ךיז טימ ןעמונעגטימ םהיא טָאה

 -עג טָאה לַאסַאל ואוו ,רעצעלּפ עלַא יד ןיא DIN ןעלעטשוצסיוא
 ,גנורעינער עשיסיירּפ יד רעבָא ;רעגנעהנָא טלעמַאזעג DIN טקריוװ

 טלעטשעג ךיז ןעבָאה םענעברָאטשראפ ןופ עילימַאפ יד ךיוא יו

 טימ ,ןערָאװעג ןעטלאהענּפָא ןענייז םידּפסה 787 .םעד ןענענ

 טאהעג ןעבָאה DEN ,טדעטש יד PR ןעיירשעג-העוו עכילנהעוועג

 להָאצ PR גינעוו גיסעמסינטלעהראפ ךָאנ סלָאמאד -- ןענייאראפ

 ןעמ m ,טנָאלקאב םהיא טָאה ןעמ .ןע'לַאסַאל ןופ טעדנירגעג --
 רעד טרעוו טציא ךָאנ DIN ,רעזיילרע ןעלאנָאיצאנ ַא ףיוא טנָאלק

 "ייברא עשיטסילַאיצָאס יד DD טרעייפעג טיוט ןייז ןופ טייצרהָאי

 רעד טרעייפענ טרעוו סע m יוזא טקנוּפ ,דנאלשטייד ןופ רעט

 IP רעכילטסירק רעד ןופ סוטסירּק ןופ טיוט

 ןעמוקעגנָא רעּפרעק ס'לַאסַאל זיא רעבמעטּפעפ ןעט14 םעד

 -ןעילימאפ PR הור עטצעל ןייז ןענופעג טָאה רע ואוװ ,יולסערב ןייק

 עכַאפנייא I8 .םלוע-תיב ןעשידיא ן'פיוא סלַאסַאל יד ןופ רבּק

 רעגירהאי-80 רעד סָאװ ,טפירשפיוא יד טגָארט רבק ן'רעביא הבצמ

 : טסַאפראפ טָאה קעב

 ןָאפ רַאו ךילברעטש DEN טהור רעיה;
 עלַאססַאל דנַאנידרעפ

 ".רעפּפמעק םעד ןוא רעקנעד םעד

 שטָאכ גנוכילקריווראפ יד ןהעז וצ טבעלרעד טינ טָאה רע
 ןייז .טפמעקענ טָאה רע עכלעוו רַאפ ,ןעעדיא יד ןופ רענייא ןופ

 עיינ סָאד ןעכלעוו ףיוא ,געוו ןעניטולב DD ביױהנָא םייב טגיל רבק
 ַא וצ ןעזָאלעגקעװַא ךיז םרוטש DIN שער טימ טָאה דנאלשטייד

 — גיוא ןיא טַאהעג טָאה ערעדנַא עלעיפ טימ לַאסַאל DEN ,?עיצ
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 טכיירגרעד זיא ?עיצ רעד רעבָא -- ,טכַאמ ןוא גנוגינייאראפ וצ

 יװ רהעמ ,לַאסַאל עכלעוו ףיוא ,ןעלטימ עכלעזַא טימ ןערָאװעג

 ,טייקגיטכיזטייוו ןוא טנעמארעּפמעט ןייז קנַאד ַא ,רענייא רעדעי

 ןייז יװ) לַאסַאל TS „IND טמוק רימ .,ןעזייוונא טנעקעג טָאה

 SB" טלָאװ (רענייטש רעדנַא ןַא ףיוא רָאנ .רעכוב ראטאל דניירפ

 -פיוא רעד רַאפ ףמַאק ןייז ןיא קרַאמסיב טסריפ טציטשעג שיטיל

 םהיא BONN לַאזקיש רעד ןעוו ,עירעּפמיא רעשטייד א ןופ גנואיוב

 גנוהיצאב רעלַאיצָאס ןיא ,טרהעקראפ ?AS ערעגנעל טרעשאב

 -עדָאפ עסיורג עכלעזַא גנורעיגער רעד טלעטשעג לַאסַאל טלָאװ

 טינ רָאג DEN ,טיוט ס'לַאסַאל ךָאנ ,גנורעיגער יד ,יז סָאװ ,ןעננור

 .ייז ןעמוקוצכָאנ טַאהענ העדב

 -ער עשיסיירּפ יד DEN ,טײקטלַאק יד :; רעכיז רעבָא זיא סנייא

 ,ןעגארפ עלַאיצַאס עדנענערב יד וצ ןעזיוועגסיורא טָאה גנורעיג
 -ַא י צ ַא נ ס'לַאסַאל ןעגנערדראפ ןעפלָאהעג ץלַא יו רהעמ טָאה

 -אב יד ןעדנואוושראפ זיא טימרעד לייוו ,םזילַאיצָאס ןעלַאנ

 "רעביוא יד ןעבענעג םזילַאיצַאס ס'לַאסַאל טלָאװ סָאװ ,גנוגניד

 ןערהָאי ערערהעמ 8( .טייקרַאברהיפכרוד ערעטכייל יד ;דנַאה

 ייז ןעוו ,לָאמ ןעדעי רעגנעהנָא ענייז ןעבָאה טיוט ס'לַאסַאל ךָאנ

 םענענייא IS ןערהיפוצכרוד טַאהעג טינ טייקכילגעמ ןייק ןעבָאה

 ראפ רעדייא ,רָאטַאװרעסנָאק ַא IND טמיטשענ רעבעיל ,טַאדידנַאק

 ןעוו ,רעטעּפש .ייטראּפ רעשלעבעב-סקרַאמ רעד DD דעילגטימ ַא

 יד טלייטוצ ןעבָאה ןעטייקגיטיירטש עכילנעזרעּפ עכילניילק רָאנ
 -ַאל ןופ רעדעילגטימ יד ןענעלפ ,ןעּפורג עשיטַארקַאמעדילַאיצַאס

 וצ הרירב יד טאהעג ןעבָאה ייז ןעוו ,ןייאראפ רעטייברא ס'לַאס

 -וָלֲאֹּפ םעד רַאפ ןעמיטש ,ןעטַאדידנַאק עכילטע ןעשיווצ ןעביילק
 ןוא ןעּפורג עֶלַא יד ןעבָאה טציא טַאדידנַאק ןעטסלַאקידַאר-שיט
 .םענייא PS ןעסָאנעגפיונוצ ךיז ןענייאראפ

 -ץרַאװש שידָאמ-טלַא סָאד ןעוועג ךָאנ DIN ןעסיירּפ גנַאל ױזַא
 רָאנ רעדָא גנורעקלעפאב רעטייברא יד טָאה ,ךיירגינעק סייוו ןוא

 טָאה יז רעדָא ,דלעפ ןעשיטילָאּפ ן'פיוא טאהעג טינ סולפנייא ןייק

 ןופ גנודנירג רעד טימ טשרע .רערהיפ עלַארעביל יד טגלָאפעגכָאנ

 ןעביוהעגנָא ךילטנעגייא ךיז טָאה עיצארעדעפ רעשטיידדדרָאנ רעד
 INT רעביא עיטארקָאמעדלַאיצַאס רעד ןופ גנוטיירּפשראפ יד

 -עגנָא ךיז טָאה ךיירקנארפ טימ םולש ן'כָאנ טשרע MN ,דנַאפ
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 ,סע טנייש ,טציא .סקואוו רעלענש דנעשַאררעביא רהיא ןעביוה

 טדניוושראפ סע יו ,טייקלענש רעבלעזרעד טימ ךיז יז טקראטש

 .ןעכיירגינעק עניילק עגילָאמא יד DD טסייג רעלעיצניװָארּפ רעד

 -נעטַא רעד יוװ ,םעד ןעגעוו גנורעניארע יד שירפ IN) DIN סע

 -עלעג 8 ןע'קרַאמסיב ןעבעגעג טָאה רעזייק ןעשטייד ן'פיוא טאט
 עלַא טלעטשעגקעװוַא טָאה DEN ,ץעזעג ַא ןערהיפוצכרוד טייהנעג

 ךיוא זיא סע .ץעזעג ן'רעסיוא דנַאלשטייד ןופ ןעטסילַאיצָאס

 -ענ ךיוא ןוא טרימַאלקָארּפ טָאה רע m םעדכָאנ זַא ,טסואוואב

 רעד PR שינערהעקרעביא עגידנעטשִלָאפ 8 ןערהיפכרוד ןעמונ

 -ראפ טריבורּפ רע טָאה ,עירעּפמיא רעד DD קיטילָאּפ רעשימָאנָאקע
 -ָאס-סטַאַאטש ןימ ַא טימ ץעזעג ןעטסילַאיצָאסײטנַא םעד ןעסייוו

 -ירטשדנורג ערערהעמ סַארנָארּפ ןייז PN גידנעריּפָאקּפָא ,םזילַאיצ

 -ַאיצָאס-רעדעטַאק ענעפורעג ױזַא יד DD םארגָארּפ םעד ןופ 193
 .ןעטסי?

 לָאמ ןעטשרע DIE זיא ץעזעג-ןעטסילַאיצַאס יטנַא רעד ןעוו
 -דער-טּפיוה DIS ןוא 1878 רעבמעטּפעס PR ןערָאװעג טריטוקסיר

 -צעל רעד טָאה ,קרַאמסיב ןוא לעבעב ןעטָארטעגסיורא ןענייז רענ

 -אב ענייז ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז ךילרהיפסיוא סרעדנוזאב רעט

 .ןע'לַאסַאל טימ ןעגנוהיצ

m NISטנעמוגרַא-טּפיױה רעד , DENענסױרַא טָאה ?עבעב - 
 טכוזענ גידנעטש טָאה ןיילא גנורעיגער יד זַא ,ןעוועג DIN ,טקור

 ואוו ,םוטעמוא ײטרַאּפ עשיטארקָאמעד-לַאיצַאס יד ןעצונוצסיוא
 "רע רעד טָאה ?עבעב I יוזא ןוא ,טניולעג רהיא ךיז טָאה סָאד

 -קע ןעבָאה DEN ,ןעגנוהיצאב עגנע יד טימ ןעמונראפ ךיז רעטש

 ַא רָאנ גידנעמדיוו ,ןע'לַאסַאל DIN ןע'קרַאמסיב ןעשיווצ טריטסיז

 רעד טָאה ,ןעשינענעגאב ערעייז וצ עדער ןייז pa ?ייט ןעשביה

 יד ןערהיראב טזומעג ןוא טַאהעג טינ הרירב ןייק ןיוש רעלצנַאּק
 זַא ,טכירעג טינ רָאנ ךיז טָאה רענייק רעבָא .ענארפ עדנענערב

 טייז עשיטקארּפ DIN עלעיּפיצנירּפ יד טייז ַא IS ןעזָאל טעװ רע
DDנעזרעּפ ןייר טימ ןעבעגּפָא ךיז ךילסילשסיוא ןוא עגַארּפ רעד " 

 רָאסעּפָארּפ ןענעג ?ייפ 8 גידנעװעליצּפָא .,ןעננורעניארע עכיל

 רע ןעמעוו ,םהיא רַאפ טדערעג טָאה סָאװ ,רָאטַארָא םעד ,?ענעה

 (N םהיא DIN רע זַא ,גנוקרעמאב ַא טימ ט'רטּפ'ענּפָא טָאה
 רעבירַא ךיילנ רע זיא ,יירענדער-ךיוה DD טעיבענ ןיא ןענלָאפ
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DINןופ קיטש א ןעבענענ טָאה ןוא טקנוּפיטיירטש ןעכילנעזרעּפ  

 -ביול ןעמירַאװ גידריווקרעמ ַא טימ ןעמַאזוצ עיפארגָאיבָאטױא ןייז
 טינ טָאה קרַאמסיב ןעוו ,ךיז טהעטשראפ ,ןע'לַאסַאל IND גנַאזעג

 ,רעקיטילָאּפ ןופ זיא רעגייטש רעד יוװ) ןענעקייל טקעריד טלָאװעג

 -עב ןופ טייקגיטכיר יד (ןעדנעגעלראפ ַא PR ןיירא ןעֶלַאפ סָאװ

 ןעסינטלעהראפ עטנעהָאנ ס'קרַאמסיב ןעגעוו -- גנוטּפיוהאב ס'לעב

 -רעּפ ַא סלַא ןע'לַאסַאל ןעלָאמ טזומעג רע טָאה -- ןע'לַאסַאל טימ

‚INTטַאַאטש ן'ראפ ךילרהעפעג ןעוועג טינ ןפוא םושב זיא סָאװ . 

IN)טדערעג טָאה רע רעכלעוו טימ ,טײקמירַאװ יד , DINטינ רָאג  

 ,רָאלק זיא סע ןוא ,ןעקעווצ עשיטילָאּפ ענייז רַאפ ןעוועג גיטיונ

ISיז  DRרעּפ ס'לַאסַאל רַאפ גנוגייצרעביא רעפעיט ןופ ןעמוקעג - 

 ןעוו ןעבָאה ךיז לָאז קרַאמסיב זַא ,טינ קנעדעג TR .טייקכילנעז

 ועשיטילָאּפ ַא ןעגעוו עיטַאּפמיס ַאזַא טימ ןעפורענּפָא זיא סע

 רעד טָאה לַאסַאל IS ,ןעכָארטשרעטנוא רע טָאה טשרעוצ .רעוט

 ,טרהעקראפ טינ ןוא DIN טימ שינעגעגאב ַא טכוזעג רעטשרע

 : טרהעלקרע רע טָאה רעטייוו DIN ,טרעכיזראפ סע טָאה ?עבעב יו

IN,ןע'לַאסַאל טימ ןהעזעג ךיז בָאה , DINעטשרע יד 783  
INDןייק ךיא בָאה ,םהיא טימ טכארבראפ בָאה ךיא סָאװ ןעדנוטש  

 -יירד  טינ םהיא טימ ןהעזענ ךיז בָאה PN .טאהעג טינ הטרח

 ,לָאמ רעיפ רשפא רעדָא יירד ןעצנאג ןיא רָאנ ,"ךָאו ַא לָאמ רעיּפ
 טינ ןפוא םושב ןעבָאה ןעננוהיצאב ערעזנוא .רעכיז טינ ןיב ךיא

 ,ןעננולדנאהרעטנוא עשיטילָאּפ DD רעטקאראכ ןייק ןעגָארט טנעקעג

 טָאה רע ?ןעבעג DIN ןעטָאבנָא טנעקעג רימ לַאסַאל טָאה סָאװ
 -דנַאהרעטנוא עשיטילָאּפ עלַא רעטניה ...טגָאמראפ טינ טשינרָאג

 רימ טסלָאז וד DIS ביג ךיא) "סעד DIN ָאד , ַא טקעטש ןעגנול

 ןעגעוו טייקגידנעטשנא DD ןעוו SD PR‚ וליפא ,(ןעגעקטנַא ןעבעג
 סע ןעוו WAR .(רעטכעלעג) םעד ןעגעוו גייוש ַא ןעמ טכַאמ

 זיא -- ?ןעבענ רימ וטסנעק DEN ,ןצבק : ןעגָאז וצ DAN טמוק
 DIN ,טַאהעג טינ טשינרָאג טָאה רע .שרעדנַא ץנַאג ןיוש TS יד

 טָאה רע סָאװ ,סָאד רעבָא ,רעטסינימ סלַא ןעטָאבוצנָא סָאװ רימ

 סלַא ,גנוביירשאב רעדעי רעביא ןעגיוצעגוצ ךימ טָאה ,טַאהעג אי

 *עגנַא ןוא רעטסכיירטסייג רעד ןעוועג זיא רע : ןָאזרעּפ טַאװירּפ

 ,ןעבעל ןיימ PR טנעגענאב ןעוו בָאה ךיא DEN ,שנעמ רעטסמהענ
 ןוא ,רעגייטש ןעסיורג ן'פיוא זעיציבמַא ןעוועג זיא סָאװ ,שנעמ 8
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 ץנאנ 8 טָאהעג טָאה רע ;רענַאקילבוּפער ןייק טינ ןפוא םושב

 ועד ןוא ,?היפעג ןעשיטסיכראנָאמ ןוא ןעלאנָאיצאנ ןעטמיטשאב
 עשטייד 8 ןעוועג זיא ,םהיא רַאפ ןענַאטשעג זיא DEN ,ל?ַאעדיא

 יַאק .טקנוּפ-סננורהיראב רעזנוא ןעוועג DIR סָאד .ןוא ,עירעּפמיא

 ןיז ןערעכעה PR זעיציבמַא ןעוועג DIN ,טגָאזעג בָאה IR" יוװ ,לַאס
DINינעהָאה יד ןעמוקאב עירעּפמיא עשטייד יד לָאז וצ ,םעד ןעגעוו  

 ךָאנ רשפא רע זיא ,עיטסַאניד-לַאסַאל יד רעדָא עיטסַאניד-ןרעלָאצ

 ןעגנוגייצרעביא ןענייז רעבָא ,(רעטכעלעג רעסיורג) קפס ןיא ןעווענ

 -עלשכָאנ עדנעלע יד DIN ,שיטסיכרַאנָאמ סיואכרוד ןעוועג ןענייז
DEN ‚WBןעטלַאהַאב  Trיזא רע טלָאװ ,ןעמָאנ ןייז רעטניה  

 BE" ןע'סואימ ַאזַא םהיא ןופ טּפַאכעג ןעטלָאװ ייז ,טגָאזעגניירא

 ןייז ןעכיורבסימ וצ ןעגנאנעגנייא טינ ןיוש BONN ייז זַא ,טונש

 ,שנעמ רעגולק ךילנהעוועגרעסיוא ןַא ןעוועג זיא לַאסַאל .ןעמָאנ

 "נוא ;טנַאסערעטניא גידלַאװעג ןעוועג DIR ןעדער וצ ןעכלעוו טימ

 טגעלפ סע ןוא ,ן'העש ףיוא ןעהיצרַאפ ךיז ןענעלפ ןעכערּפשעג ערעז

 סע ןוא .ןעגידנע ךיז ןענעלפ ייז ןעוו ,ןעסירדראפ לָאמעלַא רימ

 -נעזרעּפ ערעזנוא PR ךורב ַא וצ ןעמוקעג זיא סע זַא ,תמא טינ זיא

 לייוו ,עיטַאּפמיס רעניטייזנעגעג רעזנוא ןיא ןוא ןעגנוהיצַאב עכיל

 קעװַא טהעג טייז ןייז ןופ רע זַא ,ףיוא ןעביוא DD ןעוועג DIN סע
 "אב ַא םהיא ןיא העז ךיא IS ,קורדנייא ןעמהענעגנַא םעד טימ

 -ראפ וצ ןעגינעגראפ ַא DIN סע ןעכלעוו טימ ,ןעשנעמ ןעטבַאנ

 IS ,קורדנייא ןעמהענעגנַא רענינעוו טינ םעד טימ ןוא ,ןעגנערּכ

 ןעגעוו .רערעהוצ רעטריסערעטניאראפ ,רעגידנעטשראפ ַא ןיב ךיא

 עגַארפ ןייק ןיילא ראפרעד ןיוש טָאה ןעגנולדנַאהרעטנוא

 טאהעג DI טייהנעגעלעג ןייק רָאנ בָאה ךיא ?ייוו ,ןייז טנעקעג טינ

 טסַאל יד .(רעטכעלעג) ךערּפשעג PR טרָאװ ַא ןעלעטשוצניירא

 רעבָא Tr‚ ףיוא ןעמהענ ךילסילשסיוא רע טנעלפ ךערּפשעג ןופ

 ,רערעי DR ,ןפוא םענייפ ,ןעמהענעגנַא ןַא ףיוא IND סע טגעלפ רע
DENננוביירשאב ןיימ זַא ,ןעבענוצ טעװ ,טנעקעג םהיא טָאה  

 טָאה ןעמ ןעכלעוו טימ ,שנעמ א ןעוועג טינ DIN סָאד .טמיטש

 ןופ דוסי םעד ףיוא ךַאמּפָא ןעטמיטשאב ַא DR ןהענניירא טנעקעג

DIN 19299,רָאנ רעיודאב ךיא ןוא ,"ןעמהענ  DENעשיטילָאּפ ןייז  

 "ענעגאב ערעטּפָא ןייק טביולרע טינ זנוא ןעבָאה עניימ DIN ענַאל
 ןעבָאה לָאז ךיא ןעוו ,ןעווענ ןעדעירפוצ רהעז טלָאװ ךיא DIN ,ןעשינ
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 ןיימ ףיוא ןכש ַא ראפ ןעשנעמ ןעכיירטסיינ DIN ןעטכַאנאב ַאזַא

“ann 
 AR ןעשיטירק ַא טימ עדער ס'קרַאמפיב טכארטאב ןעמ ןעוו

 יצ ,ענארפ יד גנוטיידאב רעּפַאנק ןופ זיא סע IS ,רגלק טרעוו

 גיסיירד יצ גיצנאווצ ןע'לַאסַאל טימ ןהעזעג ךיז טָאה קרַאמסיב

 רעיפ-יירד רעדָא ,סע טרעכיזרַאפ דלעפצטָאה ןיפערנ יד יוװ ,לָאמ

 ןעקנעדעג וצ רעווש DIN סָאד .ןעבָאה סע (A קרַאמסיב יװ ,לָאמ

 ,ךילנעמ רהעז ?AS ןהעצפופ DD ףיולראפ ַא ךָאנ יונעג ױזַא
 א .טינ טביירטרעד קראמסיב ןוא ,טביירטרעביא ןיפערג יד זא

 רעדנַא ץנאנ ַא .גיטכיוו טינ טרּפ םעד ןיא זיא ןורכז ןופ תועט

 סע .ןעשינעגענַאב ערעייז ןופ רעטקַארַאכ רעד זיא רעבָא 8

 -וצסיורא ייז טכוז קרַאמסיב םוראוו ,ךילדנעטשרַאפ טכייל זיא

 רעבָא .עזָאלטרעװ שיטיִלָאּפ DIN עגידלושנוא ץנאנ IND ןעלעטש

 -יולנ זיא סע לעיפיוו סָאד ךיז טזָאל 253% ן'פיוא סָאד ךיז טנעל

 יװ ,ןענַאטשרַאפ לָאמ עלַא טָאה רעכלעוו ,רעלצנאק רעד ? ןעב
 ָאד טָאה ,ןעטייקגיהעפ ענייז ןופ ךיורבעג ןעטסעב םעד ןעכַאמ וצ

 ןעניליווזייב-בלַאה ,ןעניטומטונ-בלַאה ַא ןעגָאז וצ טלעפרַאפ טינ

 ?עיפוצ טּפיוהרעביא טָאה לַאסַאל זַא ,ןובשח ס'לַאסַאל ףיוא ץיוו

 םהיא טימ ןענעק לָאז ןעמ DIN ‚OR ךיז ןערעה וצ טאהעג בעיל

 ,ןעסעגרַאפ טָאה רע .ןעננולדנאהרעטנוא זיא סע עכלעוו ןערהיפ
TSרעדעי ןופ ןייר טרעלקרע םהיא רע טָאה רעהירפ טונימ ַא טימ  

 ן'פיוא זעיציבמַא ןעפורעגנָא DIN טָאה DR הואנ רעכילניילק

 .רעגייטש ןעסיורנ
 ES" ןַא ןופ טייקכילגעמ יד ןעדישטנע רע טנעקייל רעטייוו

 "יווצ ,ןע'לאסאל DIN םהיא ןעשיווצ "ןעמענ ןוא ןעבעג , ףיוא ךַאמ

 .ןעטנוא ןופ עיצולָאװער רעד ןוא ןעביוא DD עיצולָאװער רעד ןעש

 טשינרָאנ ,"טנָאמראפ טינ טשינרָאג טָאה לאסאל, : טגָאז רע

 ןעטלאה וצ וויאַאנ ױזַא ןעוועג טינ 1863 ןיא DIN קרַאמסיב ? טינ
 .ײטרַאּפרעטייברא עסיורג עטעדנירנעג עיינ יד טשינרָאג רַאפ

 "עג זיא -- ןעטָאבנָא טנעקעג טָאה DIN טאהעג טָאה לַאסַאל סָאװ
 רנוב גנוריגער רעד רַאפ ןעלָאפטרעװ טסכעה ַא -- דנוב ַא ןעוו

 -עננָא טינ סלאמאד PR דנוב רעד ןעוו ןוא .,ףמאק ןופ טייצ ןיא

 ןוא ןרָאװעג ןעזיוועגקירוצ טינ ךיוא רעבָא סע זיא ,ןרָאװענ ןעמונ

 ןעבענ, ןופ ?לכ רעד ,סע טרעכיזרַאפ קראמסיב I ,ןעוו ,טצעלוצ
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 -עגענ רע DEN עשז-םירָאװ ,ץעזעג רעשיטילָאּפ ַא זיא "ןעמענ ןוא

 DIN" ןעבעג טנעקעג טשינרָאנ םהיא טָאה רעכלעוו ,ןע'לאסאל ןעב

 ס'לאסאל ןעוועג זיא טכער-להאוו עטקעריד ,עניימעגלַא { ןעגעק
 ראמסיב סע טָאה IST ןוא ; ס'לאסאל רָאנ DIN גנורעדָאּפ ַא

 -ערק-סטַאַאטש טימ סעיצַאיצָאסַא עויטקודָארּפ .; ןעבענענכָאנ
 SI DIN ,קעיצ רעשיטקארּפ ,רעטסנעהָאנ ס'לַאסַא? ןעוועג DIN טיד

 -יסײירּפ םעד טדערענרעביא קראמסיב טָאה ךָאד DIN .ס'לַאסַאל

 -טק עטַאווירּפ ןייז ןופ עמוס עגיד'השקשינ א ןעבענ וצ גינעק ןעש

 .ננוטכיר רעד ןיא ךוזרַאפ ןעטשרע IS רַאפ עס

 -רָאפ טימ טקירדענסיוא ךיז קרַאמסיב טָאה ןעטקנוּפ יד ןענעוו

 MR PR ןעמוקעגפיורַא ,ךילריטאנ ,ןענייז רימ, : טייקניטכיז

 זָאל TER -- טכערלהאוו עניײמעגלַא ףיוא ךיוא ןעכערּפשענ ערעז

 ,םעד ןיא טינ ןעכערברַאפ ןייק העז ךיא ןוא ,ןעגייצרעביא ןרעג ךיז

 ןענולק 8 טימ עגארפ רעד ןענעוו טדערעג סלאמאד בָאה ךיא סָאװ

 ."םעד ןענעוו טדערעג ןעבָאה רימ ,רעכיז ,אי -- ; ןעשנעמ

 -?האוו עניימענלַא טרהיפעגכרוד טָאה קרַאמפיב ןעוו רעבָא

 ףיוא PR רע ; ננונייצרעביא תמחמ טינ ןעוועג סע זיא ,טכער
 "רעביא IS םעד ןיא גידנעהעז ,ןרעגנוא סאווטע , ןעגנאגעננייא םעד

 "קנַארפ ענעי ןיא ןעווענ זיא סָאד ; "טרופקנַארּפ ןופ ץכעביילב

 ענעסעגראפ ַא ןעוו , MOND ןעשיטילָאּפ םענעי ןיא ,געט רעטרופ

 טפראדעג יז טָאה ןעמ ןוא שיט ן'ףיוא ןעגיל ןעבילבעג DIN טרָאּק

 -ענ ןעזָאלעג זיא טראק יד : רעכיז זיא סנייא ei ןיא ןעזָאל

 -קעריד רעד ןוא ,סאלק-לעטימ ןעדנעשרעה ןעגעג לעיּפש PR ןערָאװ
 .עיטַארקָאמעד רעד וצ re זיא סניווענ רעט

 ס'קרַאמסיב ןיא ךילכעזטּפיוה ָאד טריסערעטניא ךימ סָאװ

 טיג יז סָאװ ,רליב סָאד רָאנ ,ענַארפ עשיטילָאּפ יד טינ DIN ,עדער

 ךיז טָאה DEN ,דליב סָאד ,ןעשנעמ-טאווירּפ DON ,ןע'לאסאל ןענעוו

 רעזנוא ןופ ןַאמסטאאטש ןעטפערג ןופ טסיינ ןיא טלעניּפשענּפָא

 "עו ןעלָאמעג זיא DEN ,טערטרָאּפ ס'לאפאל רימ ןעבָאה NT ,טייצ
 .ערעירַָאק ס'לַאסַאל ןופ ביֹוהנֶא עמַאס םייב ן'ענייה ןופ ןרָאװ

 רע ןעוו ,טפנוקוצ ס'לאסאל ןעלַאפענסיוא BONN I ,תורעשה

 x עטסדנעהילב ענייז ןיא ןעבעל ןֹופ ןעפירעגקעווַא טינ טרעוו

 ןעצנאג ןיא רעבָא ,ךיז רַאפ טנאסערעטניא YES ןענייז ,ןער

 -מעטשענּמָא ,עטכישענ רעד ןיא טביילב רעוט רעדעי .זָאלטכורפ
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 ןוא ,ןָאטעג טָאה רע DEN ןוא ןעוועג זיא רע סָאװ ,םעד ךרוד טלעּפ

 טָאה סָאװ ,לעּפמעטש ןעטלוב ַאזַא ןעזָאלענרעביא טָאה לַאסַאל

 .טינ ןעכיילג ןייק
 ןהענ טרעדנוהרהאי ןעט19 ןופ רוטארעטיל רעשטייד רעד ןיא

INDטשרעוצ ; תורוד עגיטסייג ענעדישרַאפ יירד ייברַאפ זנוא  

 -עסיוא רעד ןופ ןוא טנייה ןופ ןעפיולטנא עכלעוו ,רעקיטנַאמָאר יד

 ןענימורַא ןופ טייקמירָא יד ןעסעגרַאפ וצ DIN ,טייקכילקריוו רער

 "ילוי רעד DIS ןַאד -- .טלעװ רעטכארטעגסיוא IS ןיא ןעבעל

 ,רעטסייג עשיטילָאּפ-שיטעֶָאּפ עטשרע יד ףיוא ןעמוק עיצולָאװער

 ןופ טייהשנעמ ירד ןעיײרפַאב וצ ןעכוז עכלעוו ,ענייה ןוא ענרעב יוװ

 32 עכלעוו DR ,סעיצידַארט DIN ןעצעזעג יילרעֶלַא ןופ ןעטייק יד

 -ראוואוצּפָארַא -- MI םעניײמעגלַא ןעטמיטשַאבנוא IN סױרַא ןעז

 2 נ | י .םזיטולָאסבַא ןוא ןָאינילער סטַאַאטש ןופ ךָאי םעד ןעפ
 IS רעכינ םעד טָא ןופ עיניל יד רעטייו טהיצ דנאלש טייד

 -אילענעה עקניל יד ייב .םזילַאקידַאר ןעשיטילָאּפ יו ,ןעכילשנעמ

 MEDIA ןעטעָאּפ יד ייב ,עגור ןעטריטנעלַאט םעד ייב יװ ,רענ

 BIS" יד ייב DIN ; ןאמטראה ץירָאמ ,טארגיליירפ PB‚ ,געוורעה
 IR רעדנעריטסיזקע רעד IS עיציזָאּפָא יד טָאה ,לעקניק יו ,סרָאט

 ןוא עשיפָאזָאליפ ,עשיטעֶאּפ עכייר ןופ טציטשעג DEN -- גנונ

 םעד ןעגָארטעג ץלַא ךָאנ סנעטסרהעמ .,ןעטנאלאט עשירָאטַארָא

 DEN ,רעטקאראכ-ךוב ןעטייוו טייקכילקריוו רעד ןופ ,ןעטקַארטסבַא
DENער - ץרעמ רעד רַאפ ןופ עּפורג-רעיירפַאב יד טנעכייצעגסיוא - 

 -ראפ , יד DOSE ,דנַאלשטייד ןיא טנַאקַאב) 1848 ןופ עיצולָאװ

 .("רעלצרעמ

 BIRD" ,רעניטנייה רעטירד רעד ןעטערטעגסיױרַא זיא ךָאנרעד

 -ראפ זיא עדנעריזירָאעט עשיריל סָאד ןעמעוו ייב ,רוד רעדנעכוז

 -רַצש ,רעשיטקַארּפ ַא יא ךירטש-רעטקַארַאכ סעמעוו ןוא טקיטש

 -נעסיוו עטיירב ףיוא וליּפַא ןעוו ,םזילַאער רעלַאטורב טעמכ ,רעפ

 טקירדעגּפָארַא קרַאמסיב טָאה רוד םעד ףיוא .תודוסי עכילטפַאש

 BER" ןיא ,ךָאנרעד טָאה רוד רעד ןוא טסייג ןייז ןופ לעּפמעטש םעד

 עיציזָאּפָא רעד וצ ךילנהע ,גנוגעווַאב ַא ןעביוהעגנָא ,םהיא וצ עיציז

 -סעד ןעלַאינעג ןעגענ 1793 ןופ רענאקילבוּפער עשיזיוצנַארּפ יד ןופ

 .ןענָאעלָאּפַאנ ןופ םזיטָאּפ

 טָאה ‚1848 רהָאי ןופ טקודָארּפ רענייר ַא ,לַאסַאל שטָאכ ןוא
x 
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 ןוא טייקניטעט ס'קרַאמסיב ןופ גנורַאפרע יד טכַאמענכרוד טינ

 טציזַאב ,טסיינ ס'קראמסיב ןופ טסולפנייאַאב טינ ןעבילבעג זיא
 ; רנאלשטייד םעיינ ןופ קילבנַא ןעגיטסיינ ןעצנאג םעד ךָאד רע

 סילב ןעטסּפרַאש םעד טימ ,סעיצידַארטי-ךוב ןופי יירפ סיואכרוד
 -טַאט רעשיטקַארּפ טימ טנעפַאװַאב DIN טייקכילקריוו רעד רַאּפ

 סָאװ ןוא .ןעסיוו ןעשיטערָאעט ףיוא טציטשעג זיא סָאװ ,טפארק

 סיוארָאפ טייוו ,טייוו טקוקעג רע טָאה ,עגארפ רעלַאיצָאס רעד ךייש

 -רעד טינ 183 ןעבָאה רימ DEN ,טקנוּפ ַא וצ זיב טפנוקוצ רעד ןיא
 ,טסייג רענרערָאמ ַא רָאנ DI רע זיא טרּפ םעד PN ןוא ,טכיירג

 -רעביוא רעלַאיצָאס-שיטילָאּפ רעד WIR ,טסייג-טפנוקוצ א רָאנ
 ערנעמענמורַא ץלא ,עזעידנַארג ַא ךיז טגָארט אּפָארייא DD ךאלפ

 ַא רַאפ טרימַאלקָארּפ קירוצ ןערהָאי טימ טָאה לַאסַאל DEN ,עעדיא
 רעיפ טסנעיד רהיא ןיא טציא טָאה DEN ןוא ןעשנעמ דנעזיוט רָאַּפ

 -נייה רעזנוא זַא ,עעדיא יד זיא סָאד .רעלהעוו עשטייד ןָאילימ

 ; DIN ןעטלאהעגפיוא טינ רהעמ ןעק גנונדרָא עשימָאנָאקע עגיט

ISטיובעגרעביא זומ יז  IS 5 IIIןופ טפאשרעה רעד טַאטשנא  

 עכלעוו ייב ,עגַאל ַאזַא ןרעוו ןעפאשעג לָאז טכערנוא ןוא טלאוועג
 עשימָאנָאקע עטכיורברַאפזטינ טציא זיב ןוא עטלעמַאזעגנָא סָאד

 עדנעריזינַאנרָא ןוא עדנעיײרפַאב סלַא ןרעוו טצונעגסיוא לָאז ןעסיוו
 -ראפ וצ ן'לאסאל יו ,ןרעדנא ןייק רימ ןעבָאה DR I ןוא .טכאמ

 .גנונייצרעביא עניימעגלא IN ןערָאװעג זיא עעדיא יד סָאװ ,ןעקנאד

 ןוא עסיורג טימ רוטַאנ רעד ןופ ןעקנָאשַאב ןעוועג DIN רע
 -ראּפס ַא יו ,טפארקסנעליוו DD -- ץלא ןופ רעהירפ ,תונתמ ענעש

 ַא יו ,טייקמאזדערַאב ןוא ץנעגילעטניא טימ ךָאנרעד DIN ,רענַאט
 -- רענעהטַא ןַא ןוא רענאטראּפס ַא .ןעהטַא ןעטְלַא ןופ נגילגנוי

 יד ןעשיווצ עינָאמרַאה יד רעבָא ! עריל ַא ןוא ןעגיוב-ןוא-?ייפ ַא

 .ס'לאסאל טליפעגסיוא גידנעטשלָאפ טינ טָאה תונתמ עסיורג ייווצ

 ןעבילברַאפ IN) PR המשנ ןייז ןופ קעד ן'פיוא .טייקכילנעזרעּפ

 עטלַא יד DEN ,סָאד) הואג DIN טייקכילניילק ןופ ץַאזּפָא רענטומ ַא
 DIN" םהיא טָאה הואג יד ןוא ,("סירביה,, ןעפורעג ןעבָאה ןעכירג

 ןעטנאלאט ענייז רַאפ ןעבעגעג ןעבָאה ןעדנעטשמוא יד .טכארבעג

 -גיטעט רעשיטקארּפ IND טינ DIN שיטערָאעט רַאפ זיולב םיור גונעג

BDסינגנעפעג ןיא יו ,יירפ רעד ףיוא -- גנאל ןעבעל ןייז  -- 

 עטציירוצ גידנעטש ןייז ןוא .גייטש ןיא רעלדא IN ןעוועג רע זיא
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 *ענ ץלא DS ,גנוגנערטשנא רעניזיר רעד רעטנוא ,טפארקסנעליוו

 ענייז ןעטנַאקַאט עגירביא עֶלַא טגידנערַאפ טָאה יז זיב ,ןעגיטש
 .טכיוועגכיילג ןופ טסייג ןייז טרהיפעגסיורַא ןוא

 וצ א ןעוועג זיא ,טיוטעג םהיא טָאה סָאװ ,טייהקנארק יד

 סיורג וצ א ןופ ןעברַאטש ןעשנעמ ערעדנא יו ; ןעליוו רעסיורג

 ,להיפעג-טסבלעז רעדָא ןעליוו רענעבירטרעביא רעד רעבָא .ץרַאה

 סָאװ ,ענייז הלעמ יד ןעוועג ךיוא זיא ,ן'לַאסַאל ,טיוטעגט NT סָאװ

 -על ןעצנאג ןייז ךרוד ןעטלאהעגפיוא DIN ןעפלאהעגכרוד םהיא טָאה

 -סנעליוו ןופ לַאמקנעד ַא יו עטכישעג רעד ןיא טהעטש רע .ןעב

 רהיא : קורדסיוא ןעבעגעג טָאה עלוש עשיטנאמָאר יד .טפארק

 יד ; עיזַאטנאפ רענידוועליּפש MD ןעזירּפַאק ןיא ?היפענטסבלעז

 גנוגנידירפַאב טכוזעג ןעבָאה ןעטעָאּפ ערענָאיצולָאװער - שיטילָאּפ

 ןוא ןעזָאלנאלּפ רעבָא ,ןעלַאינעג DR להיפעג-טסבלעז רעייז רַאפ

 טסבלעז ןייז טָאה ,ןע'לַאסַאל .ףמאק-סגנואיירפַאב םענעפרָאוװראפ

 -עידנארג ַא טפנוקוצ רעד ןיא טייצ ןייז ןעבעג וצ ,ןעבירטע; ?היפעג

 עיצַאניבמָאק רעלעניגירָא IS DD ?עיּפשייב ןעכילסעגרַאפנוא ,ןעז

 .עיגרענע רעכילנעזרעּפ רענעגנורּפשוצ ןוא רעטרירטנעצנָאק ןופ

 ןופ טדערעגּפָא ,וטפיוא ס'לאסאל טעוװ דנורג םעד טָא בעילוצ

 ,םהיא ןופ גיגנעהבַאנוא זייווליוט DIN סערעטניא ןעכילטּפאשנעסיוו

 -ָאלָאכיסּפ ,ןעכילשנעמ-ןייר ַש ןעטייצ עלֶא ןצ ךיז וצ ןעפורסיורַא
 ,סערעטניא ןעשינ



 סעדנַארּב גרָאעג

 ןעפניא קירנעה

 ןופ טצעזרעביא

 ּרעּפעט .ק

 לעזיימ .נ סקַאמ
 טפַאשנעסיו ןוא רוטַארעטיפ SD גַאלרַאפ רעשידיא

 קרָאי וינ ,טירטס דנערג 424
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 .עדערראפ

 עכילטע ןעבירשעגנָא PN בָאה טייצ רעמוז 1866 רהָאי ם'ןיא

 PR ןעכלעוו טימ ,רעביירש ַא ,ןע'ןעסביא קירנעה ןענעוו ךעלטייז

 ךיא בָאה ננולצולּפ ;רהָאי עכילטע ןיוש טריסערעטניא ךיז בָאה

 -בָא ןעוועג ןעגנואווצענ רעבירעד ןיב ןוא זירַאּפ ןיא ןייז טפרַאדעג

 -ַאּפ ןופ קירוצ גידנעמוק .ןע'ןעסביא ןענעוו טײברַא ןיימ ןענעלוצ

 םעד --- ,לעקיטרַא ןיימ טגידנערעפ ךיא בָאה ,1867 ?In ם'ןיא זיר

 -ביא ןענעוו ַאּפָאריײא DR ןענישרע זיא רעכלעוו ,לעקיטרַא ןעטשרע

 -יורג םעד ןעגעוו טרעהעג טינ ךָאנ סלַאמַאד DET רענייק .ןע'ןעפ

 -עג טָאה רעכלעוו ,רעטשרע רעד ןעוועגנ ןיב ךיא ;רעביירש ןעס

 .טעטילַאודיװידניא עניטרַאנעגייא עגיזָאד יד ןהעטשרעפ טוואורּפ

 — 1882 רהָאי ם'ןיא --- םורַא רהָאי ןהעצכעז-ןהעצפופ ןיא

 ןעשינעוורָאנ םעד ןעגעוו ןעביירש ןעמונעג רעדיוו ךיז PN בָאה
 רעד ןופ ךשמ םעד PR .קרעװ ןוא טייקכילנעזרעּפ ןייז ,רעביירש

 ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןעכַאז עיינ ןעבירשעגנא ןעסביא DET טייצ

 -נַא ןַא ןערָאװעג DR רע ; ענידרעהירפ יד ןופ רעדנעטיידעב לעיפ

 -עג זיא רע ,טקרַאטשרעּפ ךיז טָאה סולפנייא ןייז ;שנעמ רערעד

 PR רעדנעל עשיװַאנידנַאקס יד ןיא רעלוּפָאּפ ךילנעוועגנוא ןערָאװ

 -נַאקס רעסיוא IN טמהירעב רהעמ DR רהעמ ץלַא ןערָאװעג זיא

 ןיוש רע זיא ךילרעניא ךיוא .דנַאלשטייד ןיא סרעדנוזעב ,ןעיוװַאניד

 -םופ טימ טנעקעג בָאה PR ןעכלעוו ,שנעמ רעד רהעמ ןעווענ טינ

 .םהיא ןעגעוו לָאמ עטשרע סָאד גידנעביירש ,קירוצ רהָאי ןהעצ

 -ענ קרַאטש טייצ רעד ןיא ךיז טָאה רעקיטירק ס'ןעסביא ךיוא

 יד ןיא DEN ,סָאד ןעוועג טינ רהעמ ךיוא ןיוש זיא רע ;ןעטיב
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 עדעררָאפ 4
 רעד ןיא טבעלענרעביא רע טָאה סעלעיפ ,סעלעיפ .,ןערהָאי ענילָאמַא

 -סיב טזומענ ךיז טָאה DIN ,טלהיפעגרעביא סעלעיפ ,טייצ רעגיזָאד

 עכלעוו ,ןעגנונייצרעביא ןוא ןעגנוניימ עלעיפ ןופ ןעגָאזבָא זייווכעל

 טָאה טציא .רעהיצרע ןוא ןרעטלע ענייז DD ןעמונענרעביא טָאה רע

 .רעטכיד םעד ןהעטשרעפ רעסעב טנעקעג רעקיטירק רעד

 טָאה ןעפביא SS ןהעצכעז ןעגנַאגרעּפ ןענייז רעדיוו ןוא

 -יירש ןעלַאקָאל ַא ןופ ןיא רע ;טײברַאעג שיגרענע טייצ עצנַאנ יד

 -רוטַאמַארד יד ןופ רענייק .טייהטמהירעב טלעוו ַא ןערָאװעג רעב

 PS DON .ןעסביא m ,ןעמָאנ ַאזַא טינ טָאה ןעסָאנעגטייצ-ןעג

 טרעטסייגעב ןענייז עלַא טינ ;גנוטיירעב ןייז ןענעקייל ערעדנַא זַא

 BEN ןעסביא IS ,ךיוא זיא DON רעבָא DIN„ עשיטעֶאּפ ענייז ןופ

 -ענטייצ ענייז ןופ טייקמאזקרעמפיוא יד ךיז ףיוא טרירטנעצנָאק

 ? רעביירש ַא ןרעדָאפ ןעק ךָאנ DEN --- ןעסָאנ

 ya" ןעסביא קירנעה טרעוו 1898 ץרעמ ןעטסגיצנַאװצ םעד

 םעד רובכל !שינעהעשעג תמא IS DR סָאד BIS INN גיצ

 SD עדייב בָאה ךיא סָאװ ,סָאד טקורדעגרעביא ךיא בָאה רעטכיד

 רעד וצ ןעמונעג לָאמ ַא רעדיוו ךיז ןוא ןע'ןעסביא ןעגעוו ןעבירשעג

 -נואוו יד .גָאט ןעניטנייה ן'זיב טײברַא ןייז DD קיטסירעטקַארַאכ

 לָאז ךיא IS ,טלָאװעג טָאה ןעדנַאטשמוא יד ןופ קינָאל עכילרעד

 ךיא ןעוו .רהָאי ןהעצפופ עדעי טעמכ ןע'ןעסביא ןעגעוו ןעביירש

 ,ןע'ןעסביא warn לעקיטרַא ןעטשרע ןיימ טימ ןעטָארטעגסױרַא ןיב

 ןעטייווצ ןיימ טכילטנעפערעפ ;רהָאי 38739 ןעוועג טלַא רע זיא

 -ןוא-רעיפ ַא ןעוועג זיא רע ןעוו ,ךיא בָאה םהיא ןעגעוו ?עקיטרַא

 IS ,דיירפ טימ ךיא ריטַאטסנָאק טציא ןוא ןַאמ רעגירהעי-גיצפופ

 -ענ טָאה רעביירש ןעגירהעי-ניצעביז םעד ןופ גָאטסטרובעג רעד

 .טלעוו רעד ןופ רעדנעלרוטלוק עלַא ןיא גנַאלקבָא ןעגיצרַאה ַא ןענופ

 -ביא ןענעוו גידנעביירש ,ןעבָאה רעקיטירק עשידנעלסיוא יד

 -סנעבעל ס'ןעסביא ןופ ןעטַאטלוזער יד ךיז רַאפ טַאהעג ,ןע'ןעס

 ןעוו ,ענייז st עגיצנייא עדעי ןעזעלעג טינ ןעבָאה ייז .טײברַא

 יד ןיא ןײרַא ןענייז ייז ןעוו ,לָאמ ַא טימ עלַא רונ ,ןענישרע זיא יז

 ס'רעטכיד םעד ןהעזרעד לָאמַא טימ ןעבָאה ייז .קרעוו עטלעמאזעג



 : עדעררָאפ
 טָאה לָאמ א טימ ,ךירטש ְךֶאנ ךירטש ,זייווכעלסיב טינ ןוא ,חרוצ

 ערייבעג עשיטעָאּפ עצנַאג סָאד טקעלּפטנע ןעניוא ערעייז IND ךיז

 רענינעוו רעדָא רהעמ א ןעבָאה טנעקעג ייז ןעבָאה רעבירעד ןוא

 רשפא  ,רעיוב םעד --- רעטכיד םעד ןעגעוו גנולעטשרָאפ עגיטכיר

DINערייבעג עניזָאד סָאד ױזַא יו ,ךיז ןעקוקוצוצ טנאסערעטניא  

 ,ןעסָאנעגטייצ ַא ןופ ןייזטסואוועב ם'ןיא טלעגיּפשעגבא Ir טָאה

 ןערָאװעג טגעלעג זיא ?עגיצ ףיוא ?עגיצ יוװ ,ןהעזעג טָאה רעכלעוו

DINםעד ךילנעזרעּפ גידנענעק ,טייקכילנעמ ַא טַאהעג רעבירעד טָאה  

 -רע לָאז סָאװ ,סעּפע ןעגָאז ,קרעוו סָאד טיובעג טָאה DEN ,רעטכיד

 .קרעוו ם'ןופ ןיז םעד ןערעלק
 .םעדנַארב +2





 קורדנייא רעמשרע

)1867( 

 קרַאמענעד PR טכַאמעג ןעסביא קירנעה ךיז טָאה ןעמָאנ ַא

 ."דנַארב, ןוא "עבעיל DD עידעמָאק יר, : ןעמַארד ענייז טימ רקיעב

PRנַא רעד וצ ענייא ךילנהע גינעוו רָאנ ןעמַארד יד ןענייז ךות - 

 ןופ עידעמָאק, רעד DD רעפייר ןוא רעפיט PR "דנַארב, ,רערעד

 םעד טאהענ ןעמַארד עדייב יד ןופ טָאה קרַאמענעד רעבָא ,"עבעיל

 -עֶלַא ןופ רהעמ ןוא ןעמעלַא ןופ רעהירפ DR ןעסביא זַא ,קורדנייא
 טרעלקרע "עבעיל ןופ עידעמָאק , רעד ןיא .,רוטַאנ-ספּפמַאק ַא ןעמ

 -לעזעג רעשיגעוורָאנ רעד ךילטנעגייא ,טפַאשלעזענ רעד המחלמ רע

 "דנַארב, PR ;גנוטכיד ןוא טייקנהעש ןופ ןעמָאנ ם'ןיא ,טּפַאש

 .טעטיזָאינילער רע'תמא ןוא לַארָאמ ןופ טקנוּפדנַאטש ם'ןופ —

 ,טפַאשנעדייל עניטכעמ יד טינ .שיגַארט ךיז טנידנע המחלמ יד

 -עג רעד טימ ןעכַאמ םולש ןענעק ןעליוו רעדנעשרעהלַא רעד טינ

 ,םיור רהעמ ,רעפסָאמטַא עשירפ 8 ןעבָאה ןעליוו ייז .טּפַאשלעז

 טליופ טפַאשלעזעג יד ,טצענערגעב ןוא גנע זיא ןעבעל סָאד רעבָא
PRןעוואורּפ ןעמַארד יד ןופ ןעדלעה יד .טייקנעפָאלשרעּפ רהיא  

 ןָאיצולָאװער רעד ןופ רעבָא ,גנונדרָא עעליופ יד ןערינָאיצולָאװער

 -ייא זיא "עבעיל ןופ עידעמָאק, יד .ןעבעל סעיינ ןייק טינ טרעוז

 ,Bun "SI שנעמסנעליוו רעד ןוא עידענַארט רהיא ךילטנענ
 .רעריטרַאט ַא

 ן'פיוא שיטסימיסעּפ טקוק רעטכיד רעזנוא זַא ,רָאלק זיא סע

 .ה .ר ,טסימיסעּפ רעשיפָאסָאליּפ ַא טינ זיא רע .ןעבעל ןעגיטנייה

 סָאװ ,ןעקילגמוא ןוא תורצ יד ףיוא ךיז טגָאלק סָאװ ,רענייא ַאזַא
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 סעדנארב .ג 8

 זַא ,טגייצרעביא זיא ןוא ןעבעל ןעכילשנעמ ןעדעי ףיוא ןערעיול

 זיא םזימיסעּפ ס'ןעסביא ;ןעדייל טימ ןעדנוברעפ PR Pr סעדעי

 עשילַארָאמ ןוא גנוטכַארעּפ ךיז טרעה םהיא ןיא ,רעשילַארָאמ 8
 Du זיא רע .טנידלושעב רע ,טינ Tr טנָאלק רע .גנורעּפמע

 -ירעד ןוא רעפּפמעק SDR ןעסביא .גנערטש זיא רע ,ןעכָארק

 ךיז טפרַאו טייצ ןייז ןופ טפַאשלעזעג רעד ןיא :גיטייזנייא רעב

DE DINעשירעכערברעפ סָאד ,עטכעלש סָאד רָארג ןעגיוא יד . 

 טדנעוועג זיא גיוא ןייז : םהיא טרעטיברעפ טייקשיטסימיסעּפ ןייז

 -נוא רעד לַאטַאפ m ,טהעז רע ?ייוו ,ןעלַאעדיא םוצ רעיורט טימ

 YES --- רַאבטכורפנוא יװ ןוא זיא ןעלַאעדיא םעֶלַא DD גנַאגרעט

 יד, ןוא "דנארב , ס'ןעסביא ןופ ןעדלעה יד .ןעננובערטש ערעכעה

 סָאװראפ רעבָא ,רענאיצולָאװער ןענייז "עבעיל רעד ןופ עידעמָאק
 ,רַאפרעד זיא סָאד IS ,ןעגָאז ענייא ? טינ גלָאפרע ןייק ייז ןעבָאה

 ןענעק ךָאנ יז לָאז ןעמ זַא ,ןעלאפעג ףיט וצ זיא טפַאשלעזעג יד סָאװ

 ע'תמא סעדעי זַא ,זיא רעפטנע רעדנַא ןַא ;ּפמוז ןופ ןעביוהפיוא

 ךָאנ ;ןעכערברעפ ןוא טייקגיטכערעגמוא ןופ סױרַא טהילב ןעבעל

 -ביילעב וצ טמיטשעב ןענייז תמא DIN טייהנעש זַא ,ערעדנַא ןענָאז
 in יװ ,ןעדניוושרעפ ןוא ,טכיל ןעגיגנילצולּפ א טימ סעֶלַא ןעט

 -נעהענרעד ייז רונ יו ,ןעשָאלעגסיוא ןערעוו DEN ,ןערָאעטעמ עשיל

 ןעסביא זַא ,ָאד זיא גנורעלקרע ןַא ךָאנ ןוא ,דרע רעד וצ ךיז ןערעט

 .ןעברַאפ ערעווש ,עלעקנוד ןיא ןעבעל סָאד ןהעז IE גנוגיינ ַא טָאה

 סָאד טלָאמ ןעסביא :עגיטכיר יד ןייז זומ גנורעלקרע עטצעל יד

 -ינעפיט יד ןיא סאוו ,ראפרעד יקַאט שרעדנַא טינ DIN ױזַא ןעבעל

 -רָאפ םהיא טגניווצ סָאװ ,סעּפע ןעטלַאהעב זיא המשנ ןייז ןופ ןעש

 PS ;סעזעב ןוא סעמאזיורג סעּפע סלַא ןעבעל סָאד ךיז ןעלעטשוצ

 טלעוו יד ןהעז וצ םהיא טגניווצ DEN ,סעּפע ןייז זומ ןעגיוא ענייז

 ןיא ןעזעוו ןייז DD שינעפיט רעד ןיא ;ןעצרַאװש PN טלָאמענ

 ,סעשירעגירק ,סעגיהעפספּפמאק ,סעשילָאכנַאלעמ ,סעזעוורענ סעּפע

DANךיז טלעניּפש  ANָאק ןעלקנוד ַא וצ טינ ןוא קרעוו ענייז ןיא - 
 .טכיל וצ עבעיל ןייז וליפַא טירָאל

 יקַאט עזעטָאּפיה עגיזָאד יד זיא יצ ,ןהעז וצ רעווש טינ זיא סע
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 ףרַאד ,סינמייהעג א סעּפע ןהעגרעד ליוװ DEN ,רעד .עניטכיר ַא

 -ערעטניארעפ ךיז טָאה רע ןעכלעוו טימ ,ןעשנעמ םעד ןעטכַאבָאעב
 -עבנוא סױרַא טיג רע ןעו ,טקרעמעבנוא ,טייהרעליטש ,טריפ
 טליוו .םהיא PR ןעטלַאהעב ןיא סָאװ ,סָאד DIN ךיז גיניזטסואוו

 ןעקעוופיוא עטסעב סָאד זיא ,רעכערברעפ ַא ןעטרָאּפסױא רהיא

DINףָאלש ןופ  DINעֶאֹּפ רעד טימ ךיוא זיא יוזא ,ןעגערפסיוא - 

 ךיז יז טמענ ,ףיוא ךיז טּפַאכ יז PM : טעטילַאודיוװידניא רעשיט

 טיג DEN ,טייקכילנעזרעּפ ןוא םרָאפ ,טעשזוס ַאזַא וצ גידנעליוו-טינ
 -ָאזסיוא ןוא ןעקירדסיוא ךיז POS ןופ רעטכייל טייקכילגעמ ַא רהיא

 ךָאנ ,ןעבירשעגנָא טָאה ןעסביא סאוו ,קרעוו עטשרע סָאד .ןעג

 רעקיסַאלק םעד גידנערידוטש ןוא קנַאבלהוש רעד ףיוא גידנעציז

 NT רעד ןיא ,ןעבעל ןעשימיור DD ַאמַארד ַא ןעוועג זיא ,יטסולַאס

WATַאמַארד  DETןעסביא , WOW mןעבעגעג ,רעביור ענייז ןיא  

 -נוי ַא ןיא טציז סָאװ ,טייקכילטפַאשנעדייל רעצנַאג רעד קורדסיוא

 טימ SD ץרַאה ַא ,ץרַאה ןעגירהעי-גיצנַאװצ םענערהַאפרענוא ,ןענ

 ,רעו ,ןָאיציבמַא DR ץייגרהע ,קיטָארע ,שואי ,ץרעמש ,רעיורט

 -נוא ןוא ןעשידניק ןעגיזָאד םעד ןופ דלעה רעד זיא ,רהיא טניימ

 "יור רעד ןופ enfant perdu רעד ,אניל יט א ק ?קרעװ ןעפייר

 -ַאק ַא יו ,דלעה ַא יו טלָאמ ןעסביא ןעכלעוו ,טפאשלעזעג רעשימ

 ןעטלאהעגסיוא טינ ,תמא ,טָאה סָאװ ,טסייג ןעגיטכעמ ןוא ןעלַאסָאק

 ךיז טסייר ןוא ,ןעסיורג סעּפע וצ טמיטשעב זיא רעבָא ,ןויסנ םעד

 רעגידנעלגנירמורַא םהיא רעד ןופ רעדינ רעד ןופ ךיוה רעד ןיא ץלַא

 רעגידנעקיטש רעד DD ןוא הביבס רעלַאנַאב DIN רענעברָאדרעּפ

 ַא ןיא סָאד .טיײצ-סנַאדַאקעד רעלַאטַאפ רעד ןופ רעּפסָאמטא

 נימַאלפ ַא ,ףיוא טביוה DEN ,דנַארב NN קלאפ יװ ,ָאדַארעּפסעד

 יד ,ןעטייצ עניִלָאמַא יד ןופ טייקסיורג רעד ןופ רעטרעטסייגעב

 NN טַארעּפ ןופ רעפּפָא ןַא רעטנוא טהעג ןוא דנַאטשפיוא ןופ ןהָאּפ

 pw .טיױט ן'טימ סיוא טפיוק רע ןעכלעוו ,ןעכערברעפ םענעגייא

 ךיז טלהיפ רעטכיד ןעגנוי ם'ןופ קרעוװו ןעטשרע ןעגיזָאד םעד ןיא

 -ַאלק סָאד ,סָאטַאּפ רענירעייפ ,טסייג רעשירענירק ,םזימיסעּפ רענעי
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 סעדנַארב .ג 10

 -וטש םוצ זנוא טרעדנואוורעפ סָאװ ,דנַאװ רעד IN ּפָאק ן'טימ ןעּפ

 ,רעטכיד ם'ןופ טײברַא רעגידרעטייוו רעד ןיא ןעג

 ןעמוקעב זייווכעלסיב טָאה קרַאמענעד סָאװ ,גנולעטשרָאפ יד
 PR גיטכיר ךיוא רעבָא ,גיטייזנייא רעכיז זיא ,ןע'ןעסביא ןעגעוו

 .ןע'ןעסביא ןיא עטסגיטכיוו סָאד רעביא טינ יז ; טייצ רעבלעזרעד

 IS ,רימ ןעהעז ,ןעבעל ס'ןעסביא טימ רעטנעהָאנ IT" רימ ןענעקעב

 ןייז ןעבענוצ טפרַאדעג טָאה ,טבעלעגרעביא BET רע סָאװ ,סָאד

 .טָאה יז ןעכלעוו ,רעטקַארַאכ םעד טײברַא רעשיטעֶאּפ

 ןעטסגיצנַאװצ םעד ןערָאװעג ןערָאבעג זיא ןעסביא קירנעה

 BIS רהֶאי ןהעצכעז גידנעייז .ןעינעװרָאנ ,ןעיקס ןיא 1828 ץרעמ
DISןיא ןעטָארטעגנײרַא רע  ISןעטיירג ךיז ןעמונעג ןוא קיײטּפַא  

DINרהעז ןיא ןעמוקעגסיוא םהיא זיא ןעבעל ,טעטיסרעווינוא  "IS 

 ,ןעמַאזקע םעד ןעטלַאהעגסיוא טָאה רע ןעוו .ןעגנוגנידעב עגיטסניג
 סלַאמאד רעבָא ,רהָאי גיצנַאװצ-ןוא-ייווצ ןעוועג טלַא ןיוש רע זיא

 "טייקכילנעמ ןייק טינ ,קשה ןייק טינ, טַאהעג טינ ןיוש רע טָאה

 ךיז טָאה שימָאנָאקע .טעטילַאיצעּפס ַא סעּפע וצ ךיז ןעמענ וצ

 -ענ טינ ךיז רע טָאה טייצ עגנַאל ַא :טכעלש רהעז טבעלעג םהיא

 -ביא ךיז טָאה טבעלענ רעווש .נָאט ןעדעי ןעגָאטימ ןעניגרעפ טנעק

 -הערפ ןוא סטוג ןייק ןהעזעג טינ טָאה רע ,דנעגוי רעד ןיא ןע'ןעס

 ןערהָאידנעגוי עטסעב יד DR זיא סנייז ןעבעל עצנַאנ סָאד ןוא סכיל

 -ַאנ ןיא סע .ףּפטַאק ןעכילדימרענוא ,ןעגידנעטש PN ןעגנַאגרעּפ

 ןופ ןעננורּפשעגרעבירַא רעטעּפש DR רע זַא ,רעבירעד ךילריט

 -נעוװנַאקנוא ,ןעכילטפַאשנעדייל DIS ןעטגנערטשעגנָא ןוא ןערעווש

 .ןעטמַאצעגנייא-טינ ,ןעלענָאיצ

 ."ַאניליטַאק  :אמארד יד ןענישרע זיא 1850 Ans ם'ןיא
 -ַאװ ַא ןעבעגסױרַא ןעביוהעגנָא ןעסביא טָאה 1851 Int ם'ןיא

 -ַאס ןוא עשיריל ןעבירשעג טָאה POS רע רעכלעוו PN ,טפירשנעכ

 -ניא IN ןערָאװענ רע PR רהָאי ןעבלעזמעד ןיא .ןעכַאז עשיריט

 -ָאװעג טנעפעעג DEN רונ זיא רעכלעוו ,רעטַאעט ַא ןיא רָאטקורטס

 דנַאלסיוא ןייק טזָאלעג ךיז רע טָאה 1852 ןיא ןוא ,ןעגרעב PR ןער

 יעד ןיא גנַאל טינ רע זיא ןעוועג :רעטַאעט ן'טימ ךיז ןענעקעב וצ

» 
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 ןערָאװעג טמיטשעב רע זיא 1857 ןיא .דנַאלשטייד ןוא קרַאמענ

 ,עינַאיטסירכ ןיא רעטַאעט ןעשיגעוורָאנ םעד ןופ רָאטקעריד ן'רַאּפ

 MID עגיטציא ןייז טַארייהעג רע טָאה רעטעּפש INS ַא טימ ןוא

 רעטַאעט ןייז ןעוו .ןעזערָאט ןירעביירש רעד ןופ רעטכָאט-ףיטש יד

 ןופ ןערהָאפעגקעװַא ןעסביא זיא ,טריטָארקנַאב 1802 PR טָאה

 .םיור PR סלייטנעטסיימ סלַאמַאד טייז טלייוורעפ ןוא ןעיגעװרָאנ

N)ייא ןעבעגענסױרַא רע טָאה ןערהָאפעגקעװַא זיא רע רעדייא - 

 -רָאנ ןיא .ןעכַאז עשיריל ענעדישרעפ ןעבירשעג ןוא ןעמַארד עגינ

 -וצסיוא טַאהעג רע טָאה ,רָאטקעריד-רעטַאעט  ַא גידנעייז ,ןעיגעוו

 -ַאטַא גידנעטש DIN טָאה עכלעוו ,עסערּפ רעד ןופ ya ןהעטש

 רעגידנעטש ןיא טבעלעג טָאה רע TS ,ןעגָאז ןעמ ןעק ללכב ןוא טריק

 -נעטש ןעסביא טָאה ןעיגעװרָאנ ןיא .רעגעװרָאנ ענייז טימ המחלמ

 -סיוא םהיא טָאה םיור ןיא IS ,טלהעצרעד ןעמ ;טיונ ןעטילעג גיד

 ןעוו ,טייצ רענעי PN דָארג ןעבעל םוצ עטסגיטיונ סָאד טלהעפעג

 .ןעגַאהנעּפָאק PN ןענישרע DR "דנַארב,

 לַאזקיש ם'ןיא ןאיצולָאװער עצנַאנ ַא PN ךוב עגיזָאד סָאד

TEםעד ןיא טרעוו ,טנַאקעב זיא ןעמעלַא יוװ .רָאטוא רהיא  "ST 

 קרעוו ם'ןופ עעדיא יד ?ייוו-- ,דלעה רהיא ןופ רעדָא קרעוו ןעניז

 שנעמ ַא זַא ,קנַאדעג רעד טגידערּפעג --- ,רָאלק ןעצנַאגניא טינ זיא

MISTןעפרַאװקעװַא  ISרָאז עכילגעט-גָאט ,עכילניילק עלַא טייז ַא - 

 ,טײברַא רעסיורג ןייז רונ ךיז ןעמדיוו ןוא ןעסערעטניא ןוא ןעג

 -ָאה ענינעוו ןעכלעוו ,ןיזפרַאש ַא טימ טָאה קלאפ עשיגעוורָאנ סָאד

 דנַאלרעטַאפ סָאד IS ,טלעוו רעד ןעזיוועב ,םהיא PN טנהַאעגנ ןעב

 ַא ןהיז ערהיא ןעשיווצ טָאה סע סָאװ ,ךיז רַאפ דובכ ַא רַאפ טלַאה

 : ןעטיײהרהָאװ עכלעזַא ןעטייצ עגיטנייה טגידערּפ רעכלעוו ,ןעשנעמ
 -עב לָאז שנעמ אזא זַא ,ןעליוו רהיא טקירדעגסיוא טָאה ןעיגעװרָאנ
 וצ טייקכילנעמ ַא ןעבָאה ןוא תונאד עכילגעט יד ןופ ןערעוו טיירפ

 -עב טָאה טנעמַאלרַאּפ רעשיגעוורָאנ רעד .ןָאיסימ ןייז ןעליפרע

 ,קילג DIE ,ןפוא SIE ףיוא טָאה ןוא ,עיסנעּפ ַא ןע'ןעסביא טמיטש

 ענעריישעב 8 ןעבעל ןעצנַאג ן'פיוא רעטכיד םעד טריטנַארַאנ

 .הסנכה
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 ריש ןענערפ ,רעטכיד ןעגיטנייה 8 וצ וצ ןעהעג רימ ןעוו

 רעד הףיוא ךיז טימ טכארבעג רע טָאה DEN ,ןעמעלַא ןופ רעהירפ

 וצ ?חומ טיירנ םהיא ןענייז ריס .טקעדטנע רע טָאה סָאװ ,טלעוו

 רעבָא ,סעיינ סעּפע ןעגָאז לָאז רע יִבַא ,ןערעלהעפ ענעדישרעפ ןייז

 -קריוו טעװ רע ןעוו רונ ,םהיא ןופ ןערעוו רימ ןעלעוו טרעביוצעב

 טימרעד .טרָאװ ל?עניגירַא IN ןעגָאז ,סעיינ סעּפע ןוהטפיוא ךיל

 ןעבָאה קרַאמענעד ןיא רימ ןעכלעוו ,סערעטניא רעד ךיז טרעלקרע

 טהעטש ?לעפייווצ ITS ,רוטַארעטיל רעשיגעוורָאנ רערעיינ רעד וצ

 רעשיסַאלק רעשינעד רעד ןופ בא קרַאטש גנוטכיד עשיגעוורָאנ יד

 טייהנייפ יד ,ברַאפ ןופ טײקשינָאמרַאה יד טינ טָאה יז ; גנוטכיד

 ךיז ןענעכייצ סע רעכלעוו טימ ,טייקגיהור ענהעש יד ,ליטס ןופ

 ןעשיווצ דנורגבָא ַארַא'ס .רעטכיד-רוטלוק ַא ןופ קרעו יד סיוא

 -ייה ןופ קרעוו עטסעב יד ןעבָאה סע ןעכלעוו ,ליטס ןעשיסַאלק םעד

 -מעלויה יורפ ןופ ןעלעווָאנ יד רעדָא רעלוימ-ןַאדולַאּפ ןוא גרעב

 ןופ טייקטרירענַאמ םעד ןוא -- !רעטכיד עשינעד POS -- גרוב

 IND עטלעצניקעג ,ערעווש יד רעדָא ןעמַארד עטשרע ס'ןָאסנרעיב

 -עלַא זנוא ןעלעפענ IST DIN .ןעזערָאט ןירעגעװרָאנ רעד ןופ ןעמ

 רעגידרעהירפ רעד ןופ קרעװ יד יוװ ,ןעכַאז ס'ןָאסנרעיב רהעמ ןעמ

 עשינעד רעזנוא רעטייו ןעניוצעג טָאה עכלעוו ,ןָאיצַארענעג

 ןעשיווצ ןירעלטימרעפ יד ןעוועג יקַאט זיא קרַאמענעד .,ןָאיצידַארט

 -ַארעטיל ערעטלע עשינעד-שיגעוורָאנ יד ,אּפָארייא DIN ןעיגעװרָאנ

 גנוטכיד עשיגעוורָאנ עגיטנייה יד טמערופעג שירעלטסניק טָאה רוט

 -עטיל עניטנייה עשיגעוורָאנ יד DEN ,ךיז רימ ןעהערפ ךָאד ןוא ---

 ןָא טביוה DR סולפנייא ןעשינעד רעזנוא DD ךיז טיירפעב רוטַאר

 -עג טָאה ,ןערעוו ךילנעמ לָאז סָאד ידכ .גידנעטשטסבלעז ןערעוו וצ

 טזומעג Tr טָאה םָארטשרוטלוק רעד :; סעכלעזַא ןהעשעג טפרַאד

 ךיז יז לָאז קרַאמענעד DD זַא ןעדרָאנ ם'ןיא ךיוה ױזַא ןעביוהפיוא

 ְךֶאנ ןוא ; רהיא גידנעטכורפעב ,ןעיגעװרָאנ רעביא ןעסיגוצ ןענעק

 -ער יר ןעזָאלרעּפ לָאז םָארטש רעגיזָאד רעד זַא ,ןעוועג גיטיונ זיא
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 -רעביא DIS‚ ןעפיולקירוצ ,גידנעטשטסבלעז ןערעוו ,ןענערב עשינ

 ,ןָאיצַאטעגעוװ עשיטעָאּפ יד .םַאלש ןעגידנעגניירבטכורפ ןייז ןעזָאל

 רהיא ןענופעג טָאה ,ןעדָאב םעד ףיוא ןעסקַאװעגסיױא PN סָאװ

 3 ס'דנַאלעגרעװ PR קורדסיוא ןעטסגידנעטשלופ ןוא ןעטסנהעש

 עטסערג יד רעבָא ,ןעלעווָאנ עשירעוּפ ס'ןָאסנרעיב ןיא ןוא קיר

 .אמארד עשירָאטסיה עטסנרע יד טָאה זנוא SD גנוטיידעב

 ריס ?סעיינ סנױזַא טגָאזעג ןעסביא זנוא טָאה סָאװ רעבָא

PNןייז לָאז רע ןעוו .רוטַאנסּפּפמַאק סלַא ,םהיא ןענעק קרַאמנעד  

 טינ ,רעטכיד DIN ,םהיא ןופ ןעמ טלָאװ ,רהעמ טינ ןוא סָאד רונ

 סעֶלַא טרעטשוצ סָאװ ,טסייג ַא ; סעסיורג סעּפע ןעטרַאוװרע טנעקעג

 -רעפ רעדעי ןיא ןעק יאדוַא .שירעטכיד טינ זיא AP ןייז ףיוא

 ןע'ןעסביא ייב רעבָא ,סעוויטיזָאּפ סעּפע ןעטלַאהעב ןייז גנוניינ

 .ןעמַארד ענייז ןופ ןהעז וצ טכייל זיא סָאד יו ,ױזַא טינ סָאד זיא

 רעד 78( ענייא ןעמַארד ס'ןעסביא ןעזעל ןעלעוו רימ ביוא

 -געמ רהעז ,רימ ןעלעוו ,סעסיורג סעּפע גידנעטרַאוװרע ,רערעדנַא

 ןעזעל ןוא ןעזעל ייז טנעק רהיא ;טשיוטטנע לעסיבַא ןערעוו ,ךיל
DINסעּפע ,עעדיא רעיינ ַא סעּפע ןופ ןערעוו טרעביוצרעפ טינ ךָאד  

 -ביא טָאה ,ןע'תמא PN ,לייוו ,גנואיושנַאטלעוװ רעשיטעָאּפ רעיינ ַא

TYDןוא עלעניגירַא עגיצנייאנייא ןעבירשעגנָא טציא זיב  BI)וק - 

 ענעבעגעגנייא ןעצנַאגניא ַא (ןערעלהעפ ענלעצנייא ףיוא גידנעק

 -יירעב עסיורג ַאזַא ַאמַארד עגיזָאד יד טָאה ראפרעד רעבָא ,ַאמַארד

 ַא רַאפ ןערעוו טכַארטעב וצ טכער ַא םהיא DI ןיילא יז זַא ,גנוט

 .רעטכיד ןעשידרָאנ ןעסיורגנ

 ַא .רעטכיד עכילקילג יד ןופ רענייא טינ זיא ןעסביא קירנעה

 (Pas ךיז ןיא טקעדטנע רעכלעוו ,רענעי PN רעטכיד רעכילקילנ

 יד ךיוא ןוא טלַאהניא ןעלעניגירָא IS ,לָאמַא טימ טינ INN ,הירפ

 -ניא ןעגיזָאד םעד ןעקירדסיוא לָאז DEN ,םרָאפ ערָאלק ,ענייפ

 עדנעטיידעב ןעביירשנָא טייצ רעד טימ ןעק רעטכיד ַאזַא .טלַאה

 עשירעלטסניק ענייז ןעטייב רעטעּפש ןעק רע ,לָאמַא יו ,קרעוו

 -עדנעטיידעב יד ייס ,קרעוװ ענייז עלַא ןעלעוו ךָאד רעבָא ,ןעמרָאּפ

 ןייז ןיא סעדעי ,קרעווטסנוק ןייז ,עדנעטיידעב רענינעוו יד ייס ,ער
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 -ַאֹּפ רעד ןוא טייחנהעש טימ עלַא ןענכייצסיוא ךיז ןעלעוו ןוא ,טרַא

 -עג סָאד זיא שרעדנַא .רָאטיױא ם'ןופ טעטילַאודיװידניא רעשיטע

 ,טירש ייב טירש .קיריל DR ןעמַארד ענייז טימ ןע'ןעסביא ןעגנַאג

 גנורּפש א ןוהטעג DET רע זיב ,רעטכיד רעד ןעגנַאגעג DR םַאזננַאל

 ,ץענערג טייז רענעי ףיוא ןערָאװעג ןעגָארטרעּפ גנורּפש םעד טימ ןוא

 ,טכודעג גנַאל Tr טָאה סע .דנַאל עטשנעבעג סָאד טגיל סע ואוו

 עלַאינענ ןייז .גנורּפש ןעגיטכיר םעד ןעבעג ןענעק טינ טעוװ רע זַא
 שירעביפ ,קנַארק ַא יװ ;  ןעגיזורעב טנעקעג טינ ךיז טָאה רוטַאנ

 בָא ךיז רע טינ DE ,םורַא טייז וצ טייז ןופ ךיז רע טפרַאװ דניק

 PR ייז ןיא רע טלעפייווצרעפ טָא ןוא ןעעדיא DIN ןענָאיזיװ ענייז

PRסָאװ ,סָאד ןעכוז וצ ןָא רע טביוה גנולפייווצרעפ ןייז  DIS 

 -ַארד ענייפ ,ענהעש יד ןָא IS ךיז טּפַאכ רע :ךיז רעסיוא ,טלהעפ

 ,ןענעקרעד וצ טינ טרעוו רע זַא ױזַא ,ייז ןיא ןייא ךיז טליה ,ןעירעּפ
DINַא רע טכוז רהעמ 83 ,םהיא רַאפ טונ ןייז לָאז סָאװ ,ליטס ַא  

 סָאװ ,סָאד קעװַא טפרַאװ ,ךיז רַאפ ךַארּפש ַא ,ענעגייא IS ְךַארּפש

 -נַא ייב ןעמענ זַא ,ךילדנע ,טהעטשרעפ ,ןענופעג ןיוש טָאה רע

 -נעוורעביא DIN גידנעפּפמעק ,ױזַא ןוא ,ךיז ןערילרעפ טסייה ערעד

 .ךיז ףוס לכ ףוס רע טניפעג ,גידנעד

 -נערעפ גידנעבָאה ,טָאה רע ןעוו ,ךיז ןענופעג טָאה ןעסביא

 עשינעד ןיא "אניליטַאק , — ,ןעטײברַא ייווצ עטשרע ענייז טניד

 -ענ זיא סָאװ ,"גואהלאס ןיא טסעפ סָאד , ןוא ןעבמַאי עגיבליזפניפ

 ם'ןיא ןעבירשעגנָא --- ,ןעגַאזנעדלעה יד ןופ םטיר ם'ןיא ןעבירש

 -סע ןופ רעגניא ,ID ,רעטַאעט רע'ַאינַאיטסירכ ן'רַאפ 1857 רהָאי

 --- רהֶאי ןענידנעמוק ם'ןיא MN ,עידעגַארט עשירָאטסיה ַא ,"טָארט

 -עב עשיטַאמַארד ַא PN DEN ,"דנַאלָאנלעה ןיא ןעררעהדלעפ יד,

 ; טכעלשעג רעגנוסלָאװ םעד ןעגעוו עגַאז רעטלַא רעד ןופ גנוטײברַא

 -שרע יד סרעדנוזעב ,טנַאסערעטניא רהעז ןענייז ןעמַארד עדייב יד

 עגידרעטעּפש יד יװ ,לעניגירַא קרַאטש ױזַא טינ ןענייז ייז רעבָא ,עט

 סָאװ ,םרָאפ יד ,ליטס רעד רונ זיא לעניגירֶא .ס'ןעסביא ןעמַארד

 ,רעקרַאטש ןוא רעגיטכעמ ץלַא רעטייוו DEN ןע'ןעסביא ייב ןערעוו

 ,קורדנייא םעד ןעבָאה רימ ; עטנַאקעב ןענייז ןעעדיא יד רענָא ---
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 ןופ טינ ביוא ,רעטכיד ם'ןופ טַאהעג סעכילנהע סעּפע ןעבָאה רימ זַא

 ענייז ןערירַאירַאװ וצ טייקגיהעפ עסיורג ַא טָאה ןעסביא .ערעדנַא

 רעד ןיא טינ רעבָא ,ףיט רעד ןיא רהעמ Pas טהעג רע ; ןעוויטָאמ

 טרעטש סָאד WAR ,ףיט יו ,טייקטיירב ַאזַא םינ DET רע .טיירב

DINןייז וצ טינ  ISוליּפַא .רערעבָארע  PRרַא רערעטעּפש רעד - 

 -ָאמַא יר ט'?זנ'עב רע טָאה "דנַאלָאגלעה ןופ ןעררעהדלעפ יד, טייב

 DEN אמארד רעד PR ןערירטנעצנָאק וצ ידכ .גנוטכידסקלָאפ עגיל

 ענילָאמַא יד ןופ ןעכירטש עטנַאקיּפ ןוא עשיטסירעטקַארַאכ רהעמ

 סעלופטקעפע דנַאה רעטיירב 8 טימ ןעמונעג ןעסביא טָאה ,ןעטייצ

 טָאה טדימשרלָאג יו ;ןענַאז ןוא רעדילקקלָאפ ענעדעישרעפ ןופ

 עטלַא יד PR טעווע'תיבה-לעב רע DEN ,טקירדעגסיוא BU רהעז סע

 -ניואוועג אזַא ְךָאנ טָאה ןעסביא DIN .ןלזג רע'תמא IS יװ ,ןעגַאז

 ןעק סָאד .סנעגייא רע טמענ ,סדמערפ טינ רע טמענ !טייח
 .ןעמַארד ענייז PR ףיוא ןעטערט DEN ,ןענָאזרעּפ יד ןָא ןהעז ןעמ

 -לעזיד גידנעטש ןעבָאה סאוו ,רעלָאמ ענעי וצ ךילנהע זיא ןעסביא

 — םידנעהעטש ,ן'טורב רָאפ יז טלעטש גידנעציז ;לעדָאמ עב

 ןושמש --- עטעקַאנ ַא ,ליכַא סָאד זיא ןָאטיכ ַא ןיא ; IV ןַאיטסירּכ

 -ָאמ ענעגייא ןייז ןעבָאה גידנעטש רעבָא MD רעטכיד 8 .רובנה

 .לער

 BB‚ ַא טרירוניפ "טָארטסע DD רעגניא ,ID ַאמַארד רעד ןיא

 ַא ןופ ּפיט ַא זיא סָאד .טלָאמעג טפָא ױזַא טָאה ןעסביא ןעכלעוו

 -בעלש ןוא ןעטונ PR DANN סָאד גידנעהעטשרעפ ,לעפייט ַא ,קיזמ

 רעשינעד רעד טליּפש "רעגניא ID, PR לָארטּפױה יד .ןיז ןעט

 -ןעילימַאפ רעד ןיוש --- קילג ,לזמ זיא עקול ;עקול סלינ רעטיר
 רעניד'?זמ א PN סָאד :ןיא רעטיר רעד רעוו ,טזייוועב ןעמָאנ

 DEN ,ןַאושז"ןָאד רעכילרעטלַאלעטימ-בלַאה ַא ,רעכילקילג ַא ,שנעמ

 -ייקניהעפ עסיורג BET ,אניליטַאק יוװ ,םענייא ןעדעי טרעביוצעב

 טלָאהרעדיװ ַאמַארד רעד ןיא .ןענָאיציבמַא ערעסערג ךָאנ DIN ןעט

 ןַא ,רוכש ַא ,רעטיר רעד :"ן'ַאניליטַאק , ןופ וויטָאמדנורג רעד ךיז

 -עב טרעו רע ,טעּפש וצ הבושת טוהט ,שנעמ רענעסַאלעגסיוא

 -רעפ םהיא וצ טָאה עכלעוו ,לעדיימ ַא וצ עבעיל טימ טּפָארטִש
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 -ענ טָאה ,רערהיפרעפ רעד ,רע לייוו ,לעקע ןוא טפַאשדנייפ ,גנוטכַא

 ןיא יז טגָאיעגנײרַא ןוא ערהע סרערהיא רעטסעווש רעד טעדנעש

 IS רבק

 רונ טינ ןעלעטשוצרָאפ ןעמַארד ענייז ןיא בעיל טָאה ןעסביא

 טלעטש ךילנעוועג .ןענָאיצַאוטיס עבלעזיד ךיוא רונ ,ןעּפיט עבלעזיד

 טלַאטשענרענעמ עטבַאנעב-ךייר ,עצנַאג ,עניטכעמ 8 רעדינַא רע

 -ייא : רעטקַארַאכ ןעטצעזעגנעגעגטנע ץנַאג ןופ ןעיורפ ייווצ ןעשיווצ

 ,ליטש ,טפנַאז --- ערעדנַא יד ,םיוצ ַא ןהֶא ,שיכיטס ,זעב זיא ענ

 — ערעדנַא יד ,אירופ WIR עיריקלַאו ַא ,שירענעמ — ענייא

 עזעב יד בעיל טָאה ַאניליטַאק .ט'מולח'רעפ ,ךייוו-שיבייוו ,טרַאצ

 ַא .ךאלמ ןעטוג ןוא בייוו ןייז ,אילערווא עטפנַאז יד ןוא אירופ

 ."נוַאהלָאס ןיא טסעפ , ם'ןיא ךיז טלָאהרעדיװ ןָאיצַאוטיס עכילנהע

DRרעד טרעוו "דנַאלָאגלעה ףיוא ןעררעהדלעפ יד  אמארד רעד  

 ןופ ,עדליהנורב ןופ טייז ןייא ןופ ןעניוצעגוצ ענַאז רעד HD דרוגיפ

 -ַארד רעד PR ןעסייה ייז יוװ ,רעדָא ,ןורדוה ןופ --- רערעדנַא רעד

‚SDןייז דנַארב ס'ןעסביא טעוװ רעטעּפש ,ינגנַאד ןוא סידרָאי ןופ  

 ןוא טסיינ ןעזעב ןייז ,אדרעה רעשינַאטיט רעד ןופ טרעביוצרעפ

 ַארַא'ס .סעננַא יורפ ןייז ןופ ךיוא ןעסיירבא Tr ןענעק טינ

 ! ןיא סענגַא טלַאטשעג עשיטעֶאּפ רַאברעדנואוו

 ןייז ןענעקטנַא ךילנעוועג ןעסביא טלעטש ןפוא ןעבלעזמעד ףיוא

 -ַאק ךָאנ BORD רע עכלעוו ,טלַאטשעג-רענעמ ערעכַאװש ַא דלעה

 רעבָא ,ן'סננעב DIS "גוַאהלָאס PN טסעפ , ם'ןיא טפַאהנערוטַאקיר

 -רעפ רוניפ עניזָאד יד :רעטסנרע ץלא רעטייוו POS יז טמענ

 ,עכילנעוועג ,עשיאַאזָארּפ ,עכילרהע סעלַא ןע'ןעסביא ייב טרעּפרעק

 Syn יד רעדָא טָאגּבלַאה םעד חצנמ ךילדנע זיא ןוא עלבַאטקעּפסער

 ערענירדינ ,ערעדנוזעג יד זַא ,ןיוש זיא ץעזעג STE .רוטַאנ עשיד

 לָאמנייק טעװ ַאטעב .ןעשנעמ ןעלַאינעג םעד ןעגיזעב NO רוטַאנ

 -נעמ ןערעכעה ם'ןופ גלָאּפרע רהעמ טָאה רע רעבָא ,ףלַא ןערעוו טינ

 רעד זיא "דנַאלָאגלעה ףיוא ןעררעהדלעפ יד , ןיא .ףלַא — ןעש

 -נעכרעמ םעד חצנמ רַאנונ רעש'תיבה-לעב ,רעכילרהע ,רעניטומ

 סע יוװ ,רעייפ PR ןעטירעגניירַא טינ DR רעכלעוו ,דרוגיס ןעטפַאה
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 ; רעב ן'טימ ףּפמַאק ַא רַאּפרעד טרהיפ רעבָא ,עגַאז רעד PR טהעטש

 רחוס רעגנידנעטשרעפ ,רערעטכינ רעד ,דַאטסדלוה טעוװ רעטעּפש

DINטסילַאעדיא םעד ןייז חצנמ "עבעיל ןופ עידעמָאק רעד, ןופ ןַאמ  

 ,סַאגעּפ ן'פיוא גידנעטייר רָאפ טלעטש ןעסביא ןעכלעוו ,קלַאּפ

 טהערד רעטכיד רעזנוא זַא ,ןענעקייל וצ ךילנעמנוא זיא סע

 DEN ,רענעי טָאה תועט ַא רעבָא ,טרָא ןעבלעזמעד ףיוא םורַא ךיז

 ןעסביא DEN ,סָאד טייטעב DEN ןעד DET‚ רונ ןוא סָאד טהעז

 ןעבלעזמעד ףיוא טהענ ,ןעקנַארעגּדנורג עבלעזיד םורַא Tr טהערד

 -עב עבלעזיד PR Pr ןעפיטרעפ ןייז ןיא גיד'תונשקע ױזַא זיא ,געוו

 ךיז ןיא רעפיט ץלַא טהעג רעטכיד רעד זַא ,טסייה סָאד ? ןעגנוהיצ

 יו ןוא TR ןערעניא ןייז ןיא רעטייוו POS בארא ךיז טזָאל ,ןיירַא

 -ניא ןעדעי רהעמ POS רע טרילרעפ ,רצוא IS טכוז DEN ,רענייא

 ףיוא טײרּפשרעפ ןענייז DEN ,רעמיטכייר ערעדנַא עלַא וצ סערעט :

 -רעד ןוא .טקוקרעפ ךיז רע טָאה רצוא ן'ףיוא לייוו ,טלעוו רעד

 -נוא יוז ? ליצ ןייז וצ רהעמ ץלַא טינ ןעסביא ןעד Pr טרעטנעהענ

 רהיא טעװ ,קרעוו ס'ןעסביא ןעזעל טינ טלָאז רהיא םאזקרעמפיוא

 ן'ףיוא סטרעוורָאפ טירט ַא זיא קרעוו עיינ סעדעי זַא ,ןעקרעמעב

 ןיא DI ביוא ,טיירב רעד ןיא טירט ַא ,גנולקיווטנע ןַייז DD געוו

 PIE ףיט רעד

 -ָאר יד סערעטניא ַא רַאפ סָאװ ,ןעפערט וצ רעווש טינ DIN סע

 ייז DEN טימ ,רָאלק זיא סע .םהיא רַאפ ןעבָאה ןעטעשזופ עניז

 (now עטנעהָאנ ַא ןענופענ DET המשנ א .וצ ךיז וצ םהיא ןעהיצ

 ,ןעליוו רעניטכעמ ַא ,ןעטפַאשנעדייל עזעידנַארג ,טכַאמ ,טייקסיורג
 -יא יד ןענייז סָאד --- טפַאשנעדייל ןוא ןעטפערק עיינ טּפעש סָאװ

 ,רעטכיד עשיגעוורָאנ ערעדנַא ןופ יו ,רעטכיד רעזנוא ןופ ןעלַאעד

DENןעטָארטעגנסױרַא םהיא ןופ רעטעּפש ןענייז  PRכילטנעפע רעד - 

 ןעלידיא ןעביירש ייז סאוו ,רעד רונ PR דישרעטנוא רעד ;טייק

 סָאװ ,רעגעורָאנ יד ֹוצ ץַאזנעגעג ןיא .ןעטעלפּפמַאּפ --- רע ןוא

 -ענ טינ לָאמנייק ןעסביא טָאה ,ןעבעל עשירעיוּפ DET ןעביירשעב

 סָאד ; סע גידנעריזילַאעדיא ,ןעכעל עגיטנייה סָאד ןעלָאמ טוואורּפ

 -יוו .רוטַאקירַאק זיא עניטנייה סעֶלַא ,סיורג ןעוועג זיא ענילָאמו
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 םורַא ; ןעסביא טגָאז ,ץלַא ןופ רעגיטכיוו זיא סָאד --- טפַארקסנעל

 ןיא ןעקנַארעג ענייז גידנעטש Tr ןעגעוועב ןעליוו ןעגיטפערק םעד

 .ןעליוו םענייר םעד םורַא ס'רעלוימךןַאדולַאּפ יו ױזַא ,"דנַארב,

 סעשילָאכנַאלעמ סעּפע ,ןעשיגַארט DIS גנוגיינ ַא טָאה ןעסביא

 בעיל רע טָאה רעבירעד ; הור וצ טינ םהיא טזָאל ןוא םהיא ןיא זיא

 עכילקערש ןוא ןעגנוהיצעב עטגנערטשעגנָא ,ערעווש ןעביירשעב וצ

 ןוא ךיז רַאפ ןעצונ ITS ןעשנעמ DIN ןעגנערב סָאװ ,ןענָאיצַאוטיס

 יד ,יורפ ענעטלעז ַא זיא רעגניא יורפ :?עיּפשייב NS .ערעדנַא

 -עב יו זיא יז ,רהיא וצ טדנעוועג ןענייז קלָאפ ןעצנַאג ןופ ןעגיוא

 ןעדמערפ ם'ןופ קלאפ סָאד ןעיירפעב וצ לַאזקיש ם'ןופ טמיטש

TRייה רעד טייהיירט ןערָאװשעג יז טָאה ןָא דנעגוי רעד ןופ - 

 סעֶלַא --- ?היפעגרהע טָאה יז ,גיטומ זיא יז ,גולק זיא יז ,ךַאז רעגיל

 ם'ןופ טינ ךיז טרהיר יז רעבָא ar‚ ,ןערהיפ ,ןוהט רהיא טגניווצ

‚DINטָאה יז  NNDירדרעטנוא יד ןענעג רעגניפ ַא ןעביוהוצפיוא - 

 ם'ןיא לעזייג ַא זיא ,דניק ךילצעזעגנוא רהיא ,ןהוז רהיא לייוו ,רעק
 -עג טינ לָאז םהיא ךיז יז טקערש ןעבעל ץנַאג רהיא .דנַאה ס'אנוש

 ערהיא טימ DIN םהיא יז טנניירב ךילדנע HN ,זעב סעּפע ןהעש

 -נַא ןַא טיוטענ טָאה יז IS ,טנייצרעביא גידנעייז ,דנעה ענענייא

 טגנערב ,"דנַאלָאגלעה ףיוא ןעררעהדלעפ, יד ןיא סידרָאי יו .ןערעד

 טָאה יז ןעכלעוו ,ןעשנעמ םעד קילנמוא עטסערג סָאד רעגניא יורפ

 .בעיל ןעמעלַא ןופ רהעמ

 טימ ןעהילנ DEN ,קרעװו ערעשילידיא עניזָאד יד ןיא ךיוא

 ןעניוא ערעזנוא רַאפ ןעצנַאט ,ןעעדיא עסיורג ןוא סָאטַאּפ ןעגיטכעמ

 WINE ערעזנוא רַאפ ךיז ןעגָארט סע ןוא גנורעטסיינעב ןופ ןעקנופ

 -יא ןעגנַאהעג זיא עכלעוו ,שטייב רעדנעּפָארטש רעד DD ץימש יד

 טינ ןוא NT טינ רעבָא .ןע'ןעסביא ןופ ןעטפירש-ספּפמַאק יד רעב

 סָאװ ,ךייט רעכילטימענ ,רעגיהור ,רעליטש רעד WEIN זיא טרָאד

 *ַאנ רעד ןופ ןערעמַאקצַאש יד !ופ סױרַא רַאבלעטימנוא ךיז טסילפ

 .רוט
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 יד, אמארד ַא ס'ןעסביא ןענישרע זיא 1864 רהָאי ם'ןיא
 DE ַאמַארד רעד ןופ טעשזוס רעד ."ןָארט ן'ףיוא ןעטנעדנעטערּפ

INרעטנַאקעבטלַא . IMןעכרעמ ם'ןופ טרעהעג טינ טָאה זנוא ןופ  
 דנעזיוט , ןופ ןעכרעמ ןעוויאַאנ םעד ,ןידערונ DIN ןידַאלַא ןעגעוו
 -ביר ןעסיורג רעזנוא ןופ עמעֶָאּפ ערַאברעדנואוו ַא ,"טכַאנ ןייא ןוא
 ןעהעטש ,"ןָארט ן'ףיוא ןעטנעדנעטערּפ, יד ןיא .רעגעלשנעלע רעט
 ַא ןוא ערעכעה ַא ,ןערוטַאנ ייווצ רערעדנַא רעד ענייא ןעגעקטנַא
 ןַא --- ערעדנַא יד ןוא רוטַאנ"ידערונ יד --- ענייא ,ערעגירדינ
 ףיוא ןעטענעדנעטערּפ עדייב ןענייז עלוקס ןוא ןָאקָאה .רוטַאנדןידַאלַא
 ןערעוו ענינעק ןעכלעוו ןופ ,ףָאטש םענעי MD ,ןָארט ןעבלעזמעד
 טכער ,ןוחצנ ,קילג ןופ גנורעּפרעקרעפ יד זיא ןָאקָאה .ןעּפַאשעב
 -םיוא ,עטלָאמעג טפַאהרעטסיימ ַא -- עלוקס ,ךיז ןיא ןעביולג ןוא
 ,שנעמ רעט'מולח'רעפ ַא זיא --- רוגיפטּפיוה עלעניגירָא ןוא עגיטכיר

DANךיז טימ המחלמ גידנעטש טרהיפ  ‚Prosרעפ ןייק טינ טָאה - 
 -ייא עלַא רשפא DET רע ; גיצייגרהע DR גיטומ זיא ,ךיז וצ ןעיורט
 טזָאל סָאװ ,סעּפע םהיא טלהעפ סע רעבָא ,גינעק ַא ןופ ןעטפַאשנעג

 ןהֶא ; ןערילומרָאּפ ,דנַאה רעד רַאפ ןעּפַאכנָא ,ןעקירדסיוא טינ ךיז ,
 .טינ Bay ןייק ענירביא סעלַא טָאה סעּפע ןעטמיטשעבנוא םעד

TR,רעכילגינעק א רשפא --- ,רע טגָאז --- ,גינעק ַא ןופ דנַאה יד ןיב  
‚BNPרוטַאנ יד טָאה ךייא ".גינעק רעצנַאג ַא זיא ןָאקָאה רעבָא  

 רהיא רעבָא --- ,ןָאקָאה םהיא טרעפטנע — ,טסייג טימ ןעקנַאשעּב
BTטינ רעבָא ,גינעק םוצ עלַא ןופ רעטנעהָאנ ןהעטש וצ טמיטשעב  

 OR גינעק ןייז וצ

 .עטצעזעגנעגעגטנע סָאד ןעגָאז וצ סיוא טמוק ןע'ןָאקָאה ןעגעוו
 ,ן"עלוקס ןופ רעגיטומ טינ ,סַאלָאקינ ףָאשיב ןופ רעגילק טינ זיא רע
 טנָאזעג טלָאװ ררעהדלעפ ַא ,שנעמ רעטסערג רעד זיא רע רעבָא
 רעבָא ,"רעטסגיביולג רעד , — רעכילטסייג N ,"רעטסגניטומ רעד,
 שנעמ רעטסערג רעד , :סַאלָאקינ ףָאשיב טרעלקרע WORD זיא סָאד
 סע ןעכלעװו PN ,שנעמ רעד זיא סָאד .רעטסכילקילג רעד !זיא
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 ,טייצ ןייז DD ןעננורעדָאפ יד רעייפ ןעלעה 8 טימ ןָא Pr ןעדניצ

DRנַאגניא טינ ןענייז סָאװ ,ןעקנַאדעג ןערָאבעג ןערעוו סע ןעכלעוו - 

 םעד ןענעכייצעב DEN WIN ,ןיילַא םהיא רַאפ ךילדנעטשרעפ ןעצ

 Sy ףיוא ,געוו םעד ,ואוו ץעגרע ןערהיפ םהיא DIN רעכלעוו ,געוו

 -יירפ יד ןערעהרעד טינ DIN רע זיב ,ןהעג NS ןהעג ףרַאד רע ןעכ

 טימ ךיז ןעקוקמוא טינ טעוװ ,קלָאפ םעד ןופ ןעיירשעגסיוא עגיד

 ,רעטרעדנואוורעפ ַא ,ןעקרעמעב BI ןוא ןעגיוא עטנעפעוצ-טיירב

 ."סעשירלעה סעּפע ןוהטעג טָאה רע זַא

SIEרעכילקילנ  DIR  .האָקאָן DRיצ , .ןייא ץלַא ךיז טיג  
 יד וליפא ? םהיא טימ ןוהט וצ טָאה סָאװ DU‚ סעלַא טינ טהעג

 ןעבינ רעמיוב יד זַא ,ןענָאז ייז : טקרעמעב סָאד ןעבָאה ןערעױּפ

 -ָאה טייז ,רעייא טלעּפָאד ןעגָארט ןעלגיופ יד ןוא ,טכורפ עטלעּפָאד ,

DIN INDרעפרעד יד .ןעראוועג גינעק  PRרע עכלעוו ,דנַאלרעמרעוװ  

 -ָאוװעג בושי רעדיװ ןענייז ,ןעדנוצעגרעטנוא ןוא טעטסיוורעפ טָאה

 Syn ,ןעגנַאז ערעווש טימ טהעזרעפ ןענייז רעדלעפ יד ןוא ,ןער

 זַא ,ןעניימ ןעק ןעמ .רניוו ןופ רעטיצ ןעדעי ןופ pr" ןעגיוב עכ

 DR ןָאקָאה עכלעוו רעביא ,ןעדנעגעג ענעי ןעטכורפעב ׁשַא ןוא טול

 ןעטכינרעפ ןעטפערק עשילמיה יד .עעמרַא ןייז טימ ןעגנאגעגכרוד

 ןע'ןָאקָאה .ןָא ןעוהט עעמרַא ןייז ןוא ןָאקָאה DEN ,קזיה ןעדעי
 -מוא דנענוי רעטסעהירפ רעד PR לָאז ענניא זַא ,טניולעג ךיז טָאה

 -ישעב ןעבָאה טפרַארעג טָאה רע ;ןעמוקעגמוא ענניא זיא ,ןעמוק

 ; טצישעב ןוא טיהענ םהיא רענלעז ענייז ןעבָאה ,רעטיה ןוא רעצ

 -ומ ןייז זיא ,ןעזייא ן'טימ ןויסנ םעד ןהעטשסיוא טזומענ טָאה רע

 ."ןעגָארטעג ןעזייא עדנעהילג סָאד םהיא טאטשנא ןוא ןעמוקעג רעט

INרע טָאה ךילטנענייא ! ןידַאלַא רע'תמא  PRערנ סעּפע ךיז - 

 טלייט טרעדנוהרהָאי בלַאה ַא ; ןידַאלַא יו ,שרעדנַא סעּפע ,סערעס

IR DINַאפ ַא יו ,רעכילקילנ ַא יו ,רהעמ זיא רע ,ןידַאלַא ןופ - 

 ןוא טליפרע טרעוו רענייז גנַאלרעפ רעדעי DEN ,קילג ם'ןופ טירָאװ

 ,קילג יוװ ,שרעדנַא סעּפע טָאה רע .טרהיפעגסיוא להעפעב רעדעי
 םהיא טביוהרעד DEN ,קילג ןופ סערעכעה ןוא סערעקרַאטש סעּפע

 טָאה ןידַאלַא ,ט כ ע ר טָאה רע .ןע'ןידַאלַא ןעניד'לזמ ן'רעביא
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 רונ סָאד זיא ,טכערעג DR רע ביוא ; טכער טימ ןוהט וצ טינרָאג

 -ַאְלַא רעוויאַאנ רעד .טכערעגמוא ןייז טינ ןעק רע DEN ,רַאּפרעד

 ,ףירגעב ןעטלעצניקעג ,ןעשיטסילַאנָאיצַאר ַאזַא ןופ טינ טסייוו ןיד

 -על ןוא ןָאיצאזיליוװיצ ןופ טַאטלוזער ַא ןיוש זיא DEN ,טכער יו

 ןופ קורדסיוא רערעסיוא רעד זיא טכער .ןעסױטשנעמַאזוצ-סנעב

 ,סענידנעסיורד סעּפע ןיא טכער ;עטוג סָאד טינ רעבָא ,ןעטונ

 עעדיא עלַארָאמ יד .טייקכילרעניא טינ ןוא ,סענעגנואווצעגפיוהַא

 ןעטכעלפניירַא ןענעק יז לָאז ןעמ ,לַאטנעמונָאמ DIN גנערטש וצ זיא

DRעינָאמרַאה יד טרעטשוצ טלָאװ יז ,ןע'ןידַאלַא ןענעוו עמעָאּפ א  

 עטרַאצ סָאד ןעסיירוצ ןומ ןייטש רערעווש ַא יװ ,ןעכרעמ ם'ןופ

 יד , : רעהירפ ְּךֶאנ טקירדעגסיוא DET טָאה גרעבייה .בעוועג-סידָאּפ

 -ַאמנעשנעמ ןעשיטסַאטנַאפ ן'רַאפ רעווש וצ זיא עעדיא עלַארָאמ

 ןעטוג ןעשיווצ דעישרעטנוא םעד טינ 83 סייוו רעכלעוו ,לַאירעט

 ןעהעטש "ןָארט ן'ףיוא ןעטנעדנעטערּפ יד, ןיא רעבָא ."ןעזעב ןוא

 -בילקריוו ןופ דרע יד ןעלהיפ רימ ,ןעדָאב ןעשירָאטסיה ן'ףיוא רימ

 ניטנייה טָאה ןעשירָאטסיה םוצ עבעיל יד .סיפ יד רעטנוא טייק

 -יא-שילָאװמיס DIE גנוניינ רעד ןופ DIS םעד ןעמונרעפ ןעטייצ

 -רעפ רעטסטנעהָאנ רעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ זיא עכלעוו ,ןעלעעד

 -- טציא ,טייהנעש טרעטענרעפ ןעמ DET רעהירפ ; טיײהנעגנַאג

 ;(עטפַאהדנענוט-ניטייזנייא סָאד (DEN עשילַארָאמ-גנערטש סָאד

 -עב ben טציא ןיוש ןערעטסיינעב ןעטלַאטשענ עשיטסַאטנַאפ

 זיא קילנ .ןעבעל ןעויטקַא ,טעטיוויטקַא ןופ ןעמ טרעוו טרעטסיינ

 ןעשילַארָאמ ַא ןופ קורדסיוא רעד --- טכער ,עיכיטס עכילריטַאנ יד

 .טָאבעג

 -וקס טגָאז --- ,"ףָאשיב ,טכער סָאד זיא טייז ס'ןָאקָאה ףיוא,

 --- ,רעכילקילג רעד ןזיא רע ?ייוו ,טכער DR טייז ןייז ףיוא, --- .על

 ףיוא ןעבָאה וצ DIR קילג עטסערג סָאד — .ףָאשיב רעד טרעפטנע
 ןָאקָאה טָאה טכער ַא רַאפ DEN טימ רעבָא .טכער סָאד טייז ןייז

 עלַאינעג ַארַא'ס "? רהיא טינ ןוא ,טכער עגיזָאד סָאד ןעמוקעב

 ם'ןופ עלעעז רעד PR ךיז ןעטלַאהעב ןעשינעפיט ַארַא'ס ! עעדיא

 ,הערד ןייא ! ןעקנַאדעג עכלעזַא ןעקירדסיוא ןענעק עכלעוו ,רעטכיד
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 ya טינ טָאה גיוא סָאד IS ,עדנעהעגרעפ-לענש ַאזַא ,טונימ ןייא

 יד ףיוא ענעטָארטוצ ַא טגיל לַארָאמ עצנַאג יד DIN ,יז ןעּפַאכ טנעק

 .םעלבָארּפ שיזיפַאטעמ ַא טרעוו עשיטע סָאד ,רוטַאנ רעד ןופ הינק

 "? טכער סָאד ןערָאװעג ןעבעגעג םהיא PN טכער ןעכלעוו טימ,

 ,עשילַארָאמ DET קַאז ןיא ןערַאננײרַא ןעמ ל?יוו ,גידנענערפ ױזַא

 סָאד .טייהרעליטש םהיא ןעליוק ,םהיא ןוהט ךעטש ַא טייז ןיא

DRרעקרַאטש טלעּפָאד ךָאנ טרעוו עשילַארָאמ סָאד .ךילנעמנוא , 

 סױרַא טינ רימ ןעהעג ,טכער ףיוא טכער םעד ןעגעוו גידנעגערפ לייוז

 יװ ,טזייוועב ןיילַא קילּפער עגיזָאד יד .טכער ןופ ןעצענערג יד ןופ

 .ןעטייצ ס'רעגעלשנעלע ןופ ןעננאגרעפ ןענייז רימ טייוו

 -נַא סעּפע רָאג טנעכייצעב טרעוו טכער טרָאװ ן'טימ רעבָא

 טנעקעג טינ לָאמנייק טָאה ןידַאלַא ןוא טָאה ןָאקָאה DEN ,שרעד

 טכער עלַאמרָאפ ענייק טינרָאג טָאה ןָאקָאה זַא ,ךילגעמ ,ןעבָאה

 טביולג ןיילא רע --- ,עלוקס סיוא טפור --- ,רעבָא , .ןָארט ן'ףיוא
 ןייז זיא ןירעד ;קילנ עטסערג סָאד יא סָאד .טכער ןייז ןיא

 סָאד טצַאשעגבָא גיטכיר טָאה ןעסביא זַא ,ןעלהיפ רימ ."טפַארק

 -רעביא עכילרעטישרענוא ןייז ןוא טָאה ןָאקָאה סָאװ ,ןעיורטרעפ

 עצנַאג יד .רעטלהעוורעדסיוא רע'תמא רעד זיא רע IR ,גנונייצ

 IE עניזָאד יד םורַא ,סקַא רהיא םורַא יו ,ךיז טהערד ַאמַארד

 טבערטש סע ןעכלעוו וצ ,ךיז ןיא ןעביולג ןעדנוזעג םעד :ןעעדיא

 -מוא רעד ןוא ,ּפמַאק ןוא TB ןיא ןָאיצַארענעגנ עגיטנייה עצנַאג יד

 ַא .ןאיצארענעג יד ,םירָאװ ַא 1 ,טסערפ סָאװ ,ךיז PN ןעביולג

 ןעביולננוא ןופ ןענייּפ ןוא ןעטסגנַא יד ןופ DORIS ןעטפאהרעטסיימ

 -רעפ ןעד ןעמ ןעק .ןעגָאלָאנָאמ ס'עלוקס PN רעטכיד רעד זנוא טינ

 ןידערונ !ףּפמַאק ןעגיזָאד םעד Din ןעלפייווצ ס'ןידערונ ןעכיילג

 רע ,ןיינ ,עלעעז ַא סעּפע ,טייקכילנעזרעּפ עטמיטשעב ןייק טינ זיא
PNןופ ףּפמַאק ַא זיא ףּפמַאק ס'עלוקס רעבָא .לָאװמיס ַא רונ  

 טימ ,םַאזנייא זיא יז ןעוו ,ןיילַא ךיז טימ טייקכילנעזרעּפ רעד

 טינ ןעביולג ַא וצ ןהעגרעד וצ ידכ ,ךיז טעדניוורעביא יז :ךיז

 .דנַאטשרעּפ ןעכילריטַאנ ם'ןיא רונ ,ןעכילריטַאנרעביא ם'ןיא

 ןעטנעדנעטערּפ, ַאמַארד יד ןעבירשעגנָא DET ןעסביא רעדייא
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 -עב ַאזַא טכאמעג רניירפ ענייז ןופ רענייא טָאה ,"ןָארט ן'ףיוא
 זיא רעכלעוו ,דויטע ןעשיפַארגָאיב ַא ןיא ןע'ןעסביא ןעגעוו גנוקרעמ
 גידרנעקוק טינ, :גנוטייצ רעשיגעורָאנ ַא IND טמיטשעב ןעוועג
 םהיא :רעלהעפ ןעסיורג ַא רע טָאה ,ןעטנעלַאט ענייז עלַא ףיוא
 -ייצרעביא עפיט ,עקרַאטש ַא ןיא ןעביולג רעלעעדיא רעד טלהעפ

aגיטכיר זיא סָאד ביוא , DETטלָאמעג ן'עלוקס ןיא ןעסביא  
 -רע ןַא ןעגעוו טדערעג סלַאפנעדעי טָאה רעדָא טלעוו ערעניא ןייז
 .רמערפ DI רָאג םהיא זיא סָאװ ,גנונייש

 -נוא ,עטייווצ ַא ןעבעל ןיא טליּפש DEN ,שנעמ ַא זיא עלוקס
 pr ,ףיוא םהיא טגער קנַאדעג רעגיזָאד רעד ;לָאר עדנעטיידעב
 -יא זַא ,גנולעטשרָאפ יד רעביא טינ טגָארט ץייגרהע רעכילדנענוא
 טימ ךיז ןעלייט זומ ןָאקָאה : רערעכעה ַא ןהעטש ןעק םהיא רעב
 -נַא ןעק ןוא ,רעקנַארק-גיטסייג ַא ןיב ךיא , .םהיא טימ טכַאמ ןייז
 -ייק ; עכיילנ ןייז ןעפרַאד עדייב רימ .ןערעוו טלייהעג טינ שרעד
 -רעד רע זומ סָאד ."ןערעדנַא ם'ןופ רעכעה ןהעטש טינ ףרַאד רעג
 ןעמַאזוצ םהיא טימ לָאז רע ןע'ןָאקָאה ןופ טרעדָאּפ רע .ןעכיירג
 ,ןערעוו ןעדישטנע לָאז םהיא טימ ףּפמַאקייװצ ַא ןיא רעדָא ןעגיניק

INץרַאה ןייז טכערבוצ רעפטנע ס'ןָאקָאה .ןייז גינעק ףרַאד  : 
 ַא טָאה DEN ,עעדיא IS טרעּפרעקרעפ רע לייוו ,ךיז ןיא רעכיז זיא רע
 .טפנוקוצ

 ןָאקָאה
 יד ףיוא ןעלַאפעג עֶלַא ןענייז ,גינעק ןערָאװעג ןיב TR ןעוו

 .רעגניביר ןייק ,רענרעלגַאב ןייק רהעמ ָאטינ .רימ רַאפ הינק

 עלוקס
 -ערפ ןעמעלַא ןופ רעגינעוו טפרַאדעג טימרעד Tr טָאה רהיא

 ןהעטש ףרַאד עעמרַא .רהַאפעג עטסערג יד טגיל ןירעד לייוו ,ןעה
 -קריוו ליוו גינעק רעד ביוא ,ץניווָארּפ ןעגעג ץניווָארּפ ,עעמרַא ןעגעג
 ףרַאד טכעלשעג סעדעי ,דנַאל ןיא ?עפרעד סעדעי .גיטכעמ ןייז ךיל
 טעוו .םהיא רַאפ ךיז ןעקערש רעדָא ,גינעק DIS ןעמוקנָא ןעזומ
 -עג טכַאמ רעייא DIR ,דנַאל DIR ןעיירעגירק עלַא ןעקיטשרעד רהיא
 .ןעכָארב
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 ןָאקָאה

 רהיא ? רעטרעוו עכלעזַא טדער ןוא --- גינעק ןייז טליוו רהיא

 ננילרע ןופ ןעטייצ יד ןיא רעהדלעפ רעטונ ַא ןייז טנעקעג טָאה

 ןוא ,ןעסקַאוװעגרעביא ןיוש טייצ יד ךייא טָאה טציא רעבָא ,קַאקס

 -עוורָאנ סָאד זַא ,טינ רהיא טהעז .ןעקרעמעב טינ סָאד טליוו רהיא

 -ָאה ףַאלֶא ןוא דלַארַאה DEN ,ןעינעוװרָאנ סָאד ,ךיירגינעק עשיג

 -ענ טינ ךָאנ זיא עכלעוו ,עכריק ַא וצ ןעכילגעג זיא ,ןעפַאשעב ןעב

 עטסעפ יד ףיוא ךיז ןעציטש DEN „UN יד { ןערָאװעג טנילייה

 טײרּפשוצ ךיז ןעבָאה ייז רעביא ; ךיוה רעד ןיא ןעהעג ,ןענָאלָאק

 gm ,לעמיה םוצ ךיז טלעגנילש ץיּפש רעד ,ןעבלעוועג עכילכריק יד

 ץרַאה עמירַאװ סָאד ,ןעבעל סָאד רעבָא EN PN‚ םולבנעטכיפ

 -ענניירא טינ ץליהענ ם'ןיא ןעמ טָאה IN ; טינ ךָאנ ךיז טרהיר

 TR .טגילייהענ DI 78) DE עכריק יד ,טסייג !טָאנ ןעזָאלב

 ,ךיירגינ ע ק ַא ןעװעג זיא ןעיגעוורָאנ .רהיא ןענילייה ?יוו

 -נָארט ןופ ןעשנעמ יד ןעבָאה לָאמַא .ק ? א פ N ןערעו זומ יז

 -רָאג יד --- רעגנירעועדנַא יד ,רענירעווקיוו יד טַאהעג דנייפ םעיד

 pr‚ ןערהיפ ןוא קלָאפ ןייא ןערעוו עלַא ןעפרַאד טציא ,רענידנעלַאד

 ...סעצנַאג ןייא יו

 (רעטניוטשרע ןַא) עלוקס גָאצרעה

 יר יא ןענינייארעפ Wanne‚ ןעמענ ?...סעצנַאג ןייא יו

 -נוא טימ) ? ןעיגעװרָאנ ץנַאנ --- רענירעווקיוו יד יא ,רעמעידנָארט

 ןיא טנָאמרעד טינ ךָאד טרעוו סָאד !ךילגעמנוא PR סָאד (יורטוצ

 ! עגַאז רעשיגעוורָאנ ןייק

 ןָאקַאה
 -יא רונ טנעק רהיא ?ייוו ,ךילנעמנוא סָאד זיא ך י י א רָאנ

 סָאד ןיא רימ רעבָא ;ןעװענ ןיוש זיא DEN ,סָאד ןע'רזח'רעב

 Syn DIE ןעביוהוצפיוא ךיז ןעקלַאפ םעד טכייל זיא'ס m ,טכייל

 טלעוו רעצנַאנ רעד ןופ רוטארעטיל רעשיטַאמַארד רעד ןיא

 רעטכַארטרעפ-ל?אינעג רעגיזָאד רעד וצ סעכילנהע סעּפע ָאטינ זיא

 .ענעצס רעט?היפעגכרודי-ףיט ןוא
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 ןע'ןָאקָאה wa ןעמענוצ Sm רע ;טינ ךיז סגיהורעב עלוקס
 -עוװ וצ ןענַאטשרעּפנייא DIR רע .ןעכילקריוורעפ יז DIN עעדיא ןייז

 -רעביוצ ס'ןידַאלַא ֹוצ טע'בנג DEN ,ןידערונ רעד --- גינעּק ןער

 גידנעבָאה ,רעבָא ,טניז DIN ףּכמַאק PR ןייא טערט עלוקס .ּפמָאל

 ,סָאד IS ,טינ טביולג ,רעכיזנוא זיא POS‚ 8( רע טרעטיצ ,טגיזעג

 סעּפע זיא ,םהיא טימ ןעניוא ענעגייא ענייז ראפ ןהעשעג זיא סָאװ

 -נערעטיצ טימ ,רענעקָארשרעד ַא ןידערונ טהעטש ױזַא .סעלעער

 PR דנעה יד DD ּפמָאל-רעביױצ םעד גידנעזָאלסיורא ,הינק עגיד

 טיירג DR רעכלעוו ,טסיינ רעד טניישרע סע ןעוו ,טונימ רעבלעזרעד

 .םהיא ןעגלָאּפ וצ

 שינפרעדעב סייה ,ףיט ַא רע טָאה Ir טינ טביולג עלוקס ביוא
 ןיא ןעביולג ךילדנענוא לָאז .רעכלעוו ,ןעצימע ךיז םורַא ןעבָאה וצ

 .טפַארק עיינ ַא ןעּפעש עלוקס ליוװ ןעביולג ןעניזָאד םעד PR ; םהיא

BIN “Iעטבילעג יד טמוק גנולצולּפ רעבָא .טסיזמוא ץלַא ,גנַאל  

MDַא טרעוו ןהוז רעד ןוא ,ןהוז ןייז םהיא טננערב ,דנעגוי ןייז  

 יו ,רעטָאפ םעד ןעבעגרעביא זיא רע :םהיא רַאפ טסיירט עסיורג

 ;סעלַא ןעביולנ וצ טיירג ,םהיא ןופ טקיצטנע זיא ,ןהוז רעטונ ַא
 רהיא טעמדיוו ןוא עעריא ןייז DD טייקסיורנ יד טהעטשרעפ רע

 -רעפ ןייז ,לאזקיש ס'עלוקס ףיוא טניל הללק ַא רעבָא .ןעבעל ןייז

 הלּפמ ַא טימ ךיז טגידנע ףּפמַאק ןייז .םהיא טנלָאּפרעּפ ןעכערב

 ןייז ןופ ןעכערברעפ םעיינ א MD טקירדוצ טרעוו ןעסיוועג ןייז ןוא

 -ייה-סקלָאפ א טעדנעשעג טײקשיטַאנַאפ ןייז ןיא טָאה סָאװ ,ןהוז

 בָארַא טמענ רע .ןעגָאלשרעד ,טנירדינרע DR עלוקס .םוטניל

 טינ זיא עעדיא עסיורג יד זא ,הדומ ךיז זיא ןוא טרעווש םעד ךיז ןופ

 ,ןהוז ןעטבילעג ן'טימ ןעמַאזוצ גידנעברַאטש .ס'ןָאקָאה רונ ,ענייז

 ןוא ןעווענ זיא ןעבעל ןייז שלַאפ יו ,עלוקס ךילדנע טהעטשרעפ

 .םעטָא ןעטצעל ןייז סיוא רע טזָאל רעטניהורעב ַא

 -עפ רימ ןענייז ,קרעוו שיטעֶאּפ NS ףיט ךרוד ןעלהיפ רימ זַא

 -לַאטשעג ערעשימייה ,ערעטנעהָאנ PR ךות ןייז ןעקירדוצסיוא גיה

 -ייא רעזנוא ףיוא ךַארּפש ס'רעטכיד םעד ןעצעזרעּביא רימ ; ןעט

 טָאה RT ןוא ,"ןיק , ס'רעלוימדןַאדולַאּפ טרהיר זנוא .ןושל םענעג



en א u a א 
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 ןעטכַאוט רימ רעבָא ; רעדורב ןייז טיוטעג טינ זנוא ןופ רענייג

 ןענעוו ןעטכַארט רימ ,רעטכיד םעד גידנעזעל ,םעד ןעגעוו טינ רָאנ

 -כיד ן'טימ ךיוא DR ױזַא .סגירזנוא סעּפע ןעגעוו ,שרעדנַא סעּפע

 סע יוװ ,רעכילנעזרעּפ קרעוװ ןייז DER טמענעב רע :;ןיילַא רעט

 סיוא טקירד ,ךילנעזרעּפ DER PR רעטכיד רעד .ןעטכוד Ir ןעק
 ױזַא ,ךיז טכוד ,ןעסיורד NE גירנעייז ,םהיא טנינייּפ סע DEN ,סָאד

 -ַאברעדנואוו םעד PR Ir טרעה סעכילנעזרעּפ סעּפע .וויטקעיבָא
 ?DE" דלַאקס םעד ןוא עלוקס גינעק םעד ןעשיווצ ךערּפשעג ןער

 .ריינ

 עלוקס גינעק

 ? עטסַאפרעפ-טינ ,רײגטַאי ,רעדיל (IN טסָאה

 רײגמַא

 ייז ;ענערָאבעג-טינ ךָאנ ךיא INT רעדיל לעיפ רעבָא ,ןיינ

 -עבעל ןערעוו ,רעדיל עניימ ,שינרעטסניפ רעד ןופ סױרַא ןעכירק

 .ענערָאבעגיײינ ןעכַאל ןוא גיד

 עלוקס גינעק

 -וצ ןעטלָאװ ,ןעטיוט ךיד ןעסייה טציא לָאז ,גינעק ,ךיא ןעוו

 ענערָאבעג-טינ ךָאנ עֶלַא יד ןערָאװעג טכארבעגמוא ריד טימ ןעמַאװ

 ? ןעצרַאה ןייד PR טסגָארט וד עכלעוו ,ןעקנַאדעג עשיטעאּפ

 רײנטַאי

 .קנאדעגנ םענהעשפַא ןעטיוט וצ דניז עסיורג ַא זיא סע ,גינעק

 עלוקס גינעק

 סָאד יצ ,גערפ ךיא רעבָא ,דניז ַא זיא'ס יצ ,טינ גערפ ךיא

 .ךילגעמ זיא

 רײגטַאי
 BU סייוו ךיא

 עלוקס גינעק

 א ןעבָאה טסלָאז וד זַא ,ריד טימ ןעּפָארטעג טינ ךיז טָאה
 ם'ןופ טלַאהניא םעד ןעלהעצרעד ריד לָאז רע DIN דלַאקס ַא דניירפ
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 -ַאפרעפ וצ ךיז טביילק רע ןעכלעוו ,דיל ןערַאברעדנואוו ,ןעגיטכעמ
 ? ןעס

 רײגמַאי
 .גינעק ,ןעפָארטעג ךיז טָאה סע ,ָאי

 עלוקס גינעק
DENוצ גנאלרעפ 8 טקעוװרעד טינ סלַאמַאד ריד ייב ךיז  

 ןיילַא DR קנַאדעג ןייז ןעמענוצוצ םהיא ייב ידכ ,םהיא ןעטיוט
 ? ריל ןייז ןעסַאפרעפ

 רײנמַאי
 -ניק ענעגייא בָאה ךיא ;רַאבטכורפנוא טינ ןיב ךיא ,גינעק

 .רעדניק עדמערפ ןעביל וצ שינפרעדעב ןייק טינ בָאה PR .רעד

 (רנַאה ן'ראפ ןָא םהיא טּפַאכ) עלוקס גינעק
 פ נינעק א ןערעוו וצ ידכ ,טבַאגעב ןייז ךיא ףרַאד DEN טימ

 רייגטאי
 טינ PD רהיא טלָאװ סלָאמאד ?ייוו ,לעפייווצ טימ טינ רונ

 .סעכלעזַא טגערפעג

 עלוקס גינעק
 ? רימ טלהעפ DEN רעבָא

 רײגטַאי
 .גינעק ךָאד טייז רהיא רעשרעה ןיימ

 עלוקס גינעק
 ? דלַאקס טסיב וד זַא ,רעכיז גידנעטש טסיב וד ןוא

 רַאברעדנואוו יו !קילּפער עגיזָאד יד זיא דנעטיידעבלופ יוו
 טרעהעג רימ ןעבָאה DEN רונ טשרע  ;ןָאיצַאוטיס יד ךיז טייּכ
 טערט גנולצולּפ DR ,רהיא ןיא ןוהטרעפ ךָאנ ןענייז VD ,עטכישעג ַא
 זיא השעמ ַא DD ; ןעניוא ערעזנוא רַאפ טלַאטשעג עיינ א סױרַא
 רעד ןיא רעטרעוו יד ןענייז גיריורט M .לָאוװמיס ַא ןערָאװענ
 ? רלַאקס טסיב וד זַא ,רעכיז גידנעטש טסיב וד DIR ; הרוש רעטצעל
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 עסיורג טָאה DEN ,ןעשנעמ ַא ןעלָאמ וצ בעיל טָאה ןעסביא
 .עגיטיונ יד טינ טָאה רע רעבָא ,ןעגנובערטש עכיוה DR ןענָאיציבמַא

 רעכילנעוועננוא ַא DIN סַאלָאקינ ףָאשיב רעד .ןעטייקגיהעפ עסיורנ

 ףּפמַאּק ם'ןיא טּקַאפ רע רעבָא ,ןעטפערק עלַאסָאלָאק טָאה רע ,שנעמ

 -נָאק-ןעלעעז ַא ןופ רעפּפָא IS זיא עלוקס גינעק .לַאזקיש ן'טימ

 -עּפש טשרע ןהעטשרעפ וצ ןעביוהעגנָא טָאה ןעסביא ןעכלעוו ,טקילפ

 ץְּלַא ןעגנַאגענוצ ןייווכעלסיב זיא ןעסביא .טייצ רעד טימ רעט

 רעהירפ טָאה רע .טלַאטשעג רעשינַארט רעגיזָאד רעד וצ רעטנעהָאנ

 ענעדישרעפ ןיא ייז טלעטשוצ ,ןערוגיפ טמיילענ ,טריטנעמירעּפסקע

 -לעזטער יד רָאמרַאמ ןופ טקַאהעגסיוא טָאה רע זיב ,ןעיצַאוטיס

 עמעט ַא רַאפ ןעמונעג טָאה ןעסביא סָאװ ,סָאד .טלַאטשעג עטפַאה

 ,"רנַאלָאנלעה DR ןעררעהדלעפ ,, יד ןעגעוו עגַאז יד ַאמַארד ןייז ןופ

 -לעטימנוא DET טריסערעטניארעפ טָאה DIN .גילעפוצ טינ זיא

 רעניטרַאנעגייא רעד ךיוא יוװ ,טעשזוס ם'ןופ עסיורג סָאד ,ערַאב

 D= .עגַאז רעד ןיא ןעגרָאברעּפ זיא סָאװ ,טקילפנָאק רעשיגַארט

 זיא ,ןעדנַאװעג-המחלמ ס'ראנונ PN ןוהטעגרעביא Tr טָאה דרוג

 סידרָאי ; | סידרָאי ףיוא טכער ַא טָאה ןוא רעב םעד ןעמוקעגייב

 "ונ ןייפ ןוא לעדע יו .,ןעגייווש זומ AN ,בייוו ס'רַאנוג טרעוו

IN)יס רונ ,רע טינ זַא ,גידנעפיוו טינ ךיז ןעכַאמ רע זומ ,טינ זיא - 

 ןייסנ םעד ןענַאטשעגסיױוא PN ,טייקשידלעה ןעזיוועב טָאה ,דרונ

DINסע'סידרָאי ןערעוו וצ טנידרעפ  INDעכלעוו ,טַאטנעדלעה יד  

 -עב טנעקעג טינ יקַאט WEN ןוא ,ןעזיוועב טינ לָאמנייק טָאה רע
 PR .ןעסיוועג ןוא ןעלסקַא ענייז ףיוא טסַאל ַא יװ טניל ,ןעזייוו

 ,רלעה ן'תמא םעד Jan‚ ןעטוג םעד ,{'רוגיס ןופ טייהנעזעװנַא רעד

 -סיוא רע זומ ,רעפּפָא עכלעזַא םהיא IND טכארבעג טָאה רעכלעוו

 רע עכלעוו ,טאטנעדלעה רעדמערפ רעד רובכ? ןעגנַאזעגביול ןערעה

 דנַאש וצ ןוא טָאּפש וצ טרעוו ראנוג .םענעי ייב טע'בנג'ענוצ טָאה

 ןופ רָאטַאיגַאלּפ ַא זיא עלוקס יוװ יוזא .ןעגיוא ענעגייא ענייז ןיא

 טַאטנעדלעה ַא ןופ רָאטַאיגַאלּפ ַא ראנוג זיא ,עעדיא רעדמערפ ַא

 ,ןעכערברעפ ַא ןופ טסַאל רעד ןופ ןעכָארבוצ טרעוו ןעבעל ןייז ןוא

 ,ןָאיצאװטיס עבלעזיד .ןעיירפעב טינ ךיז ןעק רע ןעכלעוו ןופ
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 ןיא ךיז טלָאהרעדיװ ",ןעררעהרלעפ, יד PR BORD ןעסביא עכלעוו

 רעדיוװ ןוא ."ןעטנעדנעטערּפ יד, ;קרעוװ ןענידרעטעּפש םעד

 -בנג'וצ N טנָאּפ רעלַאנַאב רעד :"דנַארב, PR ךרוד יז טצילב

 .עכריקטלעוו רעד ןעגעוו עעדיא עסיורג ס'דנַארב ןענע

 עטסעב סָאד רעּכיז ןענייז "ןָארט ן'ףיוא ןעטנעדנעטערּפ יד,

 טָאה ַאמַארד יד .,ןעבירשעג רעהַא זיב טָאה ןעסביא DEN ,קרעוו

 טָאה יז רעבָא ,ןעקעדטנע וצ ייז רעווש טינ זיא סע : ןערעלהעפ

 .קרעוו סיורג ַא זיא סָאד .ןעטייהנעש עכילנעוועגנוא

111 

 DR גיטרַאנעגייא DIN ןעמַארד ענענישרע ס'ןעסביא ןופ עדעי

 LEN ןעסביא DEN ,עטסשיטעָאּפ סָאד : רעביוצ ןעשיטעֶאּפ ַא טָאה

 -עמָאק ירד , ."ןעטנעדנעטערּפ יד, 78T זיא ,ןעבירשעג טציא זיב

 -ַאנינירַא ענעי ךיז ןיא טינ ןעבָאה "דנַארב, ןוא ,"עבעיל ןופ עיד

 -עיל HD עידעמָאק יד , .ןעבָאה "ןעטנעדנעטערּפ יד, DEN ,טעטיל

 ןעדייש DEN ,עטנעהָאנ יד ןָא זייוונעטייצ זנוא טנָאמרעד "עב

 IR" ןיא סעיינ סעּפע ןעוועג ןעצנַאגניא DR "דנַארב , ."טינ ךיז

 ןוא םלוע ןעסיורג םעד ןעלעפעג ןזיא רַארג סָאד ;גנוטכיד רעז

 yo וצ ַא ןעבענוצ טינ ןעמ ףרַאד יאדוא .םהיא טרינָאּפמיא

 -רהָאי סעדעי .קרעװו ןעשיטעֶָאּפ ַא ןופ גלָאפרע םעד גנוטיידעב

 טייצ רעזנוא ןוא .ןעזירּפַאק ,ןעטייקכאווש ענייז ךיז טָאה טרעדנוה

 ךיז קיטסילַארָאמ עשיטסימיסעּפ IR עשיטסיטעיּפ יד דָארג טָאה

 ,BY :"דנַארב , DR ןעזרעפ עזָאלקַאמשענ ץנַאנ יד ןָא טּפַאכעגנָא

 ? ןעצנַאטרעד וטסעװ ןיהואוו רעבָא ,דניירפ ןיימ ,ץנַאט ,ץנַאט

 ַא ןופ גלָאּפרע רעסיורג רעד ביוא זא ,רעבָא PN DON "!ךיז טיה

 ןוא סעלענינירָא סעּפע זיא סָאד IS ,טינ טזייוועב St רעשיטעֶאּפ

 BI גיוט PAIN סָאד זַא ,ןעזיוועב טינ ךיוא טימרעד זיא ,סעניטכיוו

 -רַאפ ,ןהעטשרעפ וצ רעווש טינ זיא ,גידנעזָאל טייז ַא IN םלוע םעד

 ןופ ןוא "עבעיל ןופ עידעמָאק רעד, ןופ טינ ןעבָאה רימ סָאװ

 יד זַא ,זיא טקַאפ א ? טעטילַאניגירַא ןופ קורדנייא ַאזַא "דנַארב,
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 -ייז ,ןעמַארד עגיזָאד יד ןיא טקירדעגסיוא ןענייז DEN ,ןעעדיא

 רעבָא ,רעטכיד ןופ ןערָאװעג טריטַאולּפסקע טינ לָאמנייק ךָאנ ןענ

 רעשיאַאזָארּפ S ןיא ןערָאװעג טקירדעגסיוא ןיוש ייז ןענייז רַאפרעד

 ; ןעעדיא עיינ ןייק טינ ןערימַאלקָארּפ ןעמעָאּפ עניזָאד יד .םרָאפ

PNרעשימטיר ןוא ןעזרעפ  DINDסָאד טנָאזעג טרעוו , DENנא - 

 -עמָאק רעד , ןופ ןעעדיא יד .טגָאזעג ןיוש ןעבָאה רעביירש עועד

 ,ןעעריא עטנַאקעבטונ זנוא יד ןענייז "דנַארב , DR "עבעיל ןופ עיד

 סָאד .דנעגוי רעזנוא ףיוא גנוקריוו עסיורג ַא טַאהעג ןעבָאה סָאװ

 ןופ עידעמָאק יד , PN ךילטנעגייא .ןעעדיא ס'דרָאנעקריק ןענייז

 -דנַאטש םוצ טצעזעגנעגעגטנע דָארג ,ץנעדנעט רהיא טיול ,"עבעיל

 PN 87 רעבָא ,ןענַאטשעג DIN דרָאנעקריק ןעכלעוו ףיוא ,טקנוּפ

 רַאפ ןעבירשעג DET דרָאגעקריק DEN ,םעד ףיוא ךיז יז טציטש ךות

 ןעפוטש , ןוא "רעדָא --- רעדָא , קרעוו ענייז ןיא טַארייה ןעגעג ןוא

 "ריק טָאה סולפנייא ןערעסערג ךילדנענוא IN ."געווסנעבעל ןופ

 ,עעריא עדנעטיידעב עדעי טעמכ ."דנארב , ףיוא טַאהעג דרָאנעק
 רעהירפ ןיוש זיא ,עמעָאּפ רעניזָאד רעד ןיא ןעניפעג רימ סאוו

 ןופ ןעבעל סָאד ןוא ,ן'דרָאנעקריק ןופ ןעראוועג טקירדעגסיוא

 "על ,ךיז ןעק סע .ןעבעל ס'דרָאגעקריק וצ ךילנהע DR ן'דנַארב

 PR ןענָארטרעביא Sm ןעסביא IS ,ןעטכודסיוא ,"דנַארב , גידנעז

 טָאה טימרעד רעבָא .ןעוויטָאמ ס'דרָאנעקריק םרָאפ רעשירעטכיד

 רעד וצ ןעגנַאגרעד טינ זיא רע ,ןיילַא ךיז טכערנוא ןוהטעג ןעסביא

 רע .החנשה רעד ןופ ןערָאװעג טמיטשעב זיא רע רעכלעוו וצ ,ךיוה

DINטימ ,סגידַארגטיײיװצ סעּפע ,רעניד ,רעטײברַאטימ ןערָאװעג  IR 

 .ןייז טפרַאדעג DET רע סָאװ ,סָאד טינ ,טרָאװ םענ

 En ןעמַארד עדייב יד זַא ,ךיז ןייז הדומ רימ ןעזומ ךָאד ןוא

 "דנַארב, .ןעמוקעב ןעבָאה ייז סָאװ ,ןעמָאנ םעד טנידרעפ ןעב
DEMעיינ ןעטינשעגכרוד  Nאמארד ַא זיא סָאד , IN DEN 

 גינעוו יו : טימעג ןעגיהור ,ןעטלַאק א טימ ןעזעל וצ ךילגעמנוא

 ,יז גידנעזעלרעביא ,רהיא טזומ ,ןייז טינ טלָאז רהיא ךילדניפּפמע

 רהיא ;קורדנייא ןעדנערעטישרע ,ןעקרַאטש םעד רעטנוא ןעביילּב

 -עג ַא Din םינּפל םינּפ ןענַאטשעג טייז רהיא IS ,?היפעג ַא טָאה
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 ךייא טגניווצ DEN ,רוטַאנ רעכילטפַאשנערייל ,רעגיטכעמ ,רעלַאינ
 -ביד םעד זיא גיטכיזכרוד DR MD ןעד ,ןעגיוא יד ןעזָאלוצכָארַא
 ,תמא .טפַארק ןייז ןעגעקטנַא רהיא טייז en ןוא קוק ס'רעט
 סָאד ; ךילדנעטשרעפ ןוא גיטכיזכרוד גידנעטש טינ זיא ןעסביא
 -רעד ,זנוא ףיוא טכַאמ רע ןעכלעוו ,קורדנייא םעד טלעקנודרעפ
 -לעבענ ענייז HD טרהירעג רעקרַאטש 2 רימ ןערעוו רעבָא רַאפ
 .ןעגנולעטשרָאפ עזעידנַארג ,עטּפַאה

 טגער טייצ רעבלעזרעד DR : טלעּפָאד DPI גנוטכיד ע'תמא
 ןיא טלערנַאװרעּפ ןערעוו ןוא גנוטכיד ןופ ןעצענערג יד ןעגנירּפש -רעבירַא טכייל ןעק סָאטַאּפ רעדנעמַאלפ רעד ךיוא רעבָא ,ןעב -ָאה טינ זנוא ףיוא גנוקריוו ןייק ,טינ טגַאװ סָאװ ,גנוטכיד-ןָאלַאס 8 טעװ ,יאדוא .םולש טכַאמ ןוא טקעװ ,טגיהורעב ןוא ףיוא יז
 .קיטסיצילבוּפ

 רעזנוא PR ְךיִז טקרעמעב סעכילנע .קרעווטסנוק 8 ןופ קורד -נייא םעד זנוא ףיוא ןעכַאמ וצ ןערעהפיוא By יז זַא ,טּפַארק ןוא טּפַאשנעדייל ַאזַא טימ ןעלַאּפנָא ,ךילנעזרעּפ IS ןערעוו ןעק יז :ןעצנעדנעט טָאה ,טפור ,טקעוו DEN ,עיזעָאּפ יד זיא רהַאפעג ַא ןיא .טסנוק רונ ןעביילב גידנעטש ןעק יז ; טסנוק ןופ ןעצענערג יד ןעטערטוצרעבירַא רהַאפעג ןיא טינ לָאמנייק ןיא ,טגניהורעּב DEN .עיזעאּפ ַא .עינָאמרַאה ערעכעה ַא ,ערעפעיט ַא ןעסקַאװפױרַא ףרַאד ןעטפערק ןופ סױטשנעמַאזוצ םעד ןופ ; םולש ןופ ןעמָאנ ןיא ףּפמַאק ַא DET זיא ,גיטסולספּפמַאק DR גנוטכיד ביוא
 ס'ןעסביא יו טסנרע IR טינ ךָאד רעבָא ,רָאטוא רעד זיא גיניז -םיט וצ ,רעווש וצ ,שיטעָאּפ וצ ; IST ערעטסנרע ַא זיא ס'רעלוימ -ןַאדולַאּפ BORN" םַאדַא, ,רעשילַארָאמ ןייק טינ DR ,רעשיטעטסע ַא ןיא רעטכיד ם'ןופ בַאטשסַאמ רעד ; שירעפיטש ,טכייל זיא יז ."טיוט ן'כָאנ ,now ס'גרעבייה טמהענ : גנוטכיד רעשיװַאנידנַאקס
 PR גנוטכיד רעזנוא .רוטַאנספּפמַאק ַא זיא רעטכיד רעד DEN ,קילגמוא רעד זיא סָאד טינ .עגיטציא עלַא טשינוצ טכַאמ ןוא גיד -'תונמחר'נוא זיא רע ; טלעוו רעגיטנייה רעד ןעגעג טרעּפמע ,טרעט -יברעפ ןיא רע ,טינ ךיִז טליּפש ,טיג טפיטש ןעסביא ,"דנַארב
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 טָאה יז ןעוו ,רעגעלשנעלע ןופ ןעטייצ יד ןיא ךָאנ שיריטַאס ןעוועג

 -כיד רעדעי ןופ טכַאל DEN ,רעטסיליפ םעד ןענעג טגידייטרעפ ךיז

 -ולער ןיא גנוטכיד עניטנייה יד DEN זיא קילנמוא רעד .גנוט

 ןוא טייקכילטלעוו רעד טימ ףּפמַאק רהיא טרהיפ ,טצנערגעבזזעינ

 ענעי טיינרעפ יז ןַא ,ךילטפַאשנעריילפ ױזַא טייקשיטסַאטנַאפ

 -ַאכ .גנוטכיד ןיא ךיז טרעּפרעקרעּפ עכלעוו ,טײקשיטסַאטנַאפ

 רעמירַא רעד טינ טביולרע דנַארב DEN ,סָאד PN שיטסירעטקַאר

DINסָאד :דניק ןעטיוט םעד ןעגעוו ןעטכַארט וצ  INיטנעס - 

 .טעטילַאטנעמ

NISלַאהסיוא גנַאל טינ גנוטכיד ןעק ךורּפשרעדיװ ןערעניא - 

 טרעוו רעטכיד רעלַאינעג רעד .,סיזירק ַא וצ ןעמוק זומ סע ;ןעט

 -ייז עלַא ףיוא טנָארטוצ עכלעוו ,עפָארטסַאטַאק רעד ןיא ןערָאלרעּפ

 טלַאפוצ קרעוו שיטעאּפ ןייא טינ DIN ןעטפערק עשיטעָאּפ ענייז ןעט

 טייצ עשיטירק SIE .שירַאטנעמנַארפ DIN טלעקיטשוצ טרעוו ןוא

DINטקנוּפעדענעוװ ַא ,רעטערטרעפ רהיא זיא ןעסביא .ערעזנוא  PR 

 רעד ,ןעסביא סָאװ ,רַאפרעד רקיעב יקַאט רשפא --- עטכיִשעג רהיא

 BI ךָאנ זיא ,דנעה יד ןיא טינ ךָאנ ךיז טלַאה ,ןערהָאי ןיא שנעמ

 .רעטכיד רענעמָאקלָאּפ רעד

 ןעמ .קרעוו ם'ןופ םרָאפ יד טמענ ."דנַארב, טזייוועב סָאד

 -עק רעכילנעוועגנוא א ןוא רָאטַאקיפיסרעוו רעסיורג ַא ןייז ףרַאד

 PN עמעָאּפ עסיורג SIE ןעביירשוצנָא ידכ ,ךַארּפש רעד ןופ רענ

 .םטיר ןעטמיטשעב ַא IS טייצ עצנַאג יד ךיז גידנעטלַאה ,ןעזרעפ

 ,עבלעזסָאד רהיא טקרעמעב ,רעטנעהענ וצ רעבָא ךיז רהיא טקוק

 ."עבעיל ןופ עידעמָאק רעד, ןיא ןעניוא יד ןיא ךיז טפרַאװ סָאװ

 ןעגָארט DES ,גנוגנערטשנָא ןהִא ,לענש ,טכייל ןעסילפ ןעזרעפ יד

 טכַארטעב לָאמַא זיא עכלעוו ,טייקלענש רענענושמ ַא טימ ךיז ייז

 רעבָא .רעטכיד ַא ןופ טובירטַא רעטסדנעטיידעב רעד DON ןערָאװענ

DENן'טימ ץליהענ ןוא ןעננולכיורטש רעביא ןעזרעפ יד ןעגנירּפש  

 רהיא :קאמשענ ןעטריניפַאר םעד גידנעלמוטוצ ,סיֹורָאפ ּפָאק

 ַא ןֶא ,ןָאיצַאניבמָאק-רעטרעװ עזָאלקַאמשענ ַא ןָא IN ךיז טסיוטש

 םעד סױרַא טינ טגניירב סָאװ ,קורדסיוא IS IS ,ךיילנרעפ ןעטכעַּלש
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 היא ביוא זַא ,טימרעד רָאנ IR טסיירט רהיא .עעדיא ס'רָאטױא
 לָאז סָאװ .לענש ךיוא ףיוא רעבָא ְךיִז רהיא טביוה ,טכייל טלַאפ
 -רעפ סע רעכלעוו טימ ,ןיטַאל-ךיק רעד ןעגעוו ןעגָאז ,לשמל ,ןעמ
 ?"רנַארב, Pr טנידנע

 ןעליוו ם'ןופ ,quantum Satis ,ןעליוו רעגיטומ רעד טינ ןעק יצא
 ? טייקגילעז לעסיבַא ןעטרַאװרע

 עמיטש ַא

 *.(עבעיל ןופ טָאג) deus caritatis זיא רע

DR “13822,ןיא עשיטעטסעיַאמ ןַאהרַאפ ; סוג ןייא ןופ םינ  
 (DS גנַאל וצ רעבָא ןענייז ערעדנַא ,רעטרע טײקכַאפנייא רעייז
 ןוא ליטס רעד .(טגָאפ םעד ןוא דנַארב ןעשיווצ ןעכערּפשעגנ יד
 .ניטרַאנייא טינ PN עמעָאּפ רעד ןופ ןָאט

DENןַא רעטכיד רעד טרעוװ  BENרע ; גנורעּפמע ןייז ןופ  
 ןרָאצ ןעכילטּפַאשנערייל ןייז טימ ןעמַאזוצ םידנעּפ-םידנעה ךיז טנָאי
 טלָאװ רע ןעכלעוו ,קורדנייא םעד בָא ןפוא ַאזַא ףיוא טכַאװש ןוא
 -ע עכלעוו ןופ ,ןעשנעמ טגניווצ רע WEIN ענייז טימ טכַאמעג
 ןעסיײמשבָא DIN ןיילַא ךיז ןופ ןעריזינָאריא ןעלָאז ייז IS ,בָא טָאּפש
 טזייוו ,ןיב ךיא , :טנָאפ רעד טגָאז ױזַא .דנעה ענעגייא טימ ְּךיז

‚DRן'רַאנייא ןעשיווצ ."טרהירעג  DRןיא רָאפ טמוק ן'דנַארב  
 : ךערּפשעג ַאזַא טקַא ןעטפניפ

BIN 

 .רענָאיסימ טציא ןיב ךיא

 דנַארב

 ? טציא ךיז וד טסביילק ןיהואוו

 רַאניײא

 וצ זיא טייצ ןיימ .ןעגייווש רעסעב רעבָא ,ןערנענ יד וצ
 .רעייט

 דנַארב

 -םוי טנייה ןעבָאה רימ ,קוק ַא בינ ? ןעהורבִא טינ טסליוו וד
 .בוט
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ISIS 

 -עעז עצרַאװש עניימ טימ ןייז ףרַאד ךיא ;ריד קנַאד'כ ,ןיינ

 .ןעל

 טכַאמ ,ןעברַאפ עטכידעג וצ טימ ןעשנעמ ענייז גידנעלָאמ

 סָאד דנייפ קרַאטש וצ טָאה רע ךילריטַאנ טינ רעטכיד רעד ייז

 רעטכיד רעד Tr ןעמַאצנייא ןענעק לָאז רע ,עשירַאנ ןוא עזעב

 ןייז וצ טכער ַא טָאה דנַארב .טרעטסיינעב קרַאטש וצ ךיוא זיא

 ןעסביא DEN ,זיא שימָאק רעבָא m‚ רע Samy טרעטסיינעב

 ןוא ,דלעה ם'ןופ ננורעטסיינעב רעד טימ ןָא ךיז טמענ ןייֵלַא

 -גיטייזנייא ןייז ַאמַארד רעד ןופ MID םוצ טלייטרוארעפ רע ,ךָאד

 טינ ןעק רע ןעכלעוו טימ ,טסייג ַא ןעפַאשעב DET ןעסביא טייק

 יד ,ןעעדיא ס'ןעסביא טרידנַאגַאּפָארּפ דנַארב ; ןערעוו גיטרַאפ

 -ָאה ,"רנארב , גידנעזעל .ןעעדיא טימ טליפעגרעביא זיא ַאמַארד

 -נַאג רעד ןוהט יירשעג א ?יוװ ןעסביא IS ,קורדנייא םעד רימ ןעב

 ,סייווכ ,טינ ניט סעּפע ,טינ IND סע :רעיוא PN טלעוו רעצ

 .ןענָאז ךיז טינ ןוא ךייא טינ ךיא ןעק טכעלש DIN סָאװ רעבָא

 -ייצרעביא טינ "דנַארב , ןופ רעטרעוו עטצעל יד ןעגנילק רעבירעד

 ןוא תונעט POS טשינוצ טכַאמענ ןיוש "דנַארב , ךָאד טָאה ;דנעג

 רהיא .עבעיל זיא טָאנ זַא ,ןענַאטשרעּפ טינ טָאה רע IS ,ענעי ךיוא

 -ניר רעד זיא רענידלוש רעד ?ייוו ,ן'דנַארב ןענידלושעב טינ טנעק

 ףנַארב זַא ,גנולדנַאה יד ןערהיפ ױזַא טנעקעג ךָאד רע טָאה :רעט

 רלעה ןערעסערג ,ןערעגיטומ ַא געווסנעבעל ןייז ףיוא ןענגעגעב לָאז

 .ןעכַאמ ךילרעכעל םהיא לָאז DEN ,םענייא ַאזַא רעדָא IT ןופ
 PR ןייֵלַא רע DIN ,ערעדנַא ןופ עכילגעמנוא סָאד טרעדָאפ דנַארב

IN)ךיז ןעלָאז ערעדנַא זַא ,?יוװ רע .שנעמ רענעמָאקלָאפ ןייק טינ  

 רע .ןעבָאה וצ הנותח רע טביולרע ךיז ןוא ,סעלַא ןופ ןעגָאזבָא

 ןהֶא ,טייהזייוו ןייק BI ןוא דנַאטשרעּפ ןערעפיט םעד טינ טָאה

 םעד ןעניד ןוא שנעמ רעטונ ַא ןייז וצ ךילנעמנוא זיא'ס רעכלעוו

 ןיילַא רע לייוו ,טקרעמעב טינ רעטכיד רעד טָאה POS סָאד .ןעטוג

PRזייוונעטייצ .דלעה ןייז ןופ ןערָאװעג טלעמוטוצ  PRרנַארב  
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 -ינָאריא וצ טינ ךיז טביולרע רעטכיד רעד רעבָא ,שימָאק ךאפנייא

 .םהיא ןופ ןעריז

 ןייז טירט ייב טירט ןעפיולכָאנ רָאטוא IS טינ ףרַאד יאדוא

 -נייא יד IR רעבָא ,טוהט רע DEN ,סעֶלַא ןעצַאשבָא ןוא דלעה

 BONN" ,עבילרנעטשרעפנוא ןענייז דלעה ם'ןופ ןעגנולדנַאה ענלעצ

 יד .טגיטכערעב-טינ ןוא שינָאלנוא עצנַאנ סָאד זיא ,עטריוויט

 רהיא וצ ןענייז ריס .עיינ ןייק טינ זיא "עבעיל זיא ,(DNS עזַארּפ

 יז ןעפרַאד רימ m ,טינ ןעהעטשרעפ VD ;טיירגענוצ טינ רָאנ

 ןענעק יאדוא .טייקטריוויטָאמנוא ןופ טדייל עמעָאּפ יד .ןעשטייט

 BIS 999 ,טריוויטַאמנוא ןייז דלעה ם'ןופ ןעננולדנַאה יד לָאמַא

 ןעטפניפ ם'ןיא ,יקַאט סָאד PR IS ןוא ,דלעה רעד PR שנעמ

 יד טזָאלרעּפ DEN ‚Non ן'טימ קעװַא טהענ דנַארב 191 ,טקַא

 ; עבלעזסָאד לַארעביא טעמכ DR ַאמַארד רעד PR רעבָא .טדָאטש

 -רעפנוא ןענייז ןעגנוניישרע עדנעטיידעבנוא ייס ,ערעניטכיוו ייס

 -ונ רעד ןופ ah לּפ גירנעזעל ,ךיז ןערעדנואוו רימ .ךילדנעטש

 DEN ,רעד  :רעטרעװ עניניזפיט עכלעזַא סעננַא רעטּפנַאז ,רעט

Byץילטנַא ס'טָאנ ןהעז , BINןוא .,"ןעמוקמוא  DENסעּפע  

 ןעק יו Tops ןעטשרע ם'ןיא דנַארב ךילקערש ױזַא ךיז טלייא

 -ריק רעיינ רעד ןופ ןעטרַאוװרע לעיפ ױזַא טקַא ןעטרעפ ם'ןיא רע

 -ירפעב ַא ןהֶא ןעביילב ערעדנַא עלעיפ ןוא ןענַארּפ עכלעזַא ?עּכ
 DER ױזַא ךיז רימ ןעסיוטש ַאמַארד רעד PR .רעפטנע ןעדנעגיד
 ןעריזימעלָאּפ וצ ךיז ןעניואוועג רימ TS ,ןעשינָאלנוא םעד IN ןָא

 טרעּפּפָא דנַארב ןעוו .תוישק-ץָאלק םהיא ןעלעטש ,רעטכיד ן'טימ

 -שנעמנוא רעד ןופ טנערענפיוא ױזַא רימ ןערעוו ,ןהוז םעניילק ןייז

 -נַא ןַא ןענעוו ןעטכַארט וצ ןָא ןעביוה VD זַא ,ןָאיזילָאק רעכיל

 ,רעטכיד ןעכילשנעמנוא םוצ תונעט ןעבָאה רימ ;גנַאנסיוא רעד

 ,גרעב יד ןיא ןעביילב טנעקענ ךיז טָאה דנַארב זַא ,ךיז טכוד זנוא

 רערעמירַאװ ַא PN ןעזָאל טנעקעג ךָאד רע ֿסָאה דניק סָאד רעבָא

 .דנעגענ

 -רע "דנַארב , DD ןָאיציזָאּפמָאק רעד PR ןעטייקכאווש עֶלַא יד

 DEI‚ .ךַאזיּפָאק ַא זיא "דנַארב, DEN ,טימרעד טכייל ךיז ןערעלק
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DENךיז טָאה ,ןעגנולדנַאה עסיוועג טינ טריוויטָאמ רעטכיד רער  

ISעכאזרוא , DENעעדיא דנורג ס'ןעסביא טרעדָאפ , ISםעד ןיא  

 ,סניױזַא רעבָא ,סעטריוויטָאמנוא סעּפע ןהעשעג לָאז טקַא םעד ןוא

 -עב שיטסילַאער סָאװ ,סָאד .גנוטיידעב עשילָאװמיס ַא טָאה סָאװ

 -נעטשלָאפנוא IE ,רָאזיּפע רענירביא IS יו ,רהעמ BY זיא ,טבַארט

 סע ןעהעטשרעפ רימ IN ,ןיז רעדנַא IS רָאג טָאה ,דָאזיּפע רעגיד

 רעבָא ,ףיט זיא "רנַארב, ןיא קילָאװמיס ס'ןעסביא .שילָאװמיס

 ייז ,ךילנעוועננוא ױזַא רעבָא ןענייז ןעלָאװמיס ענינייא .רָאלק טינ

 ןערעה רימ ןַא ,עעדיא עפיט ַא סיוא טפַאהרעטסיימ ױזַא ןעקירד

 ,רָאלק טינ ױזַא ןענייז ייז סָאװ ,ןערעגרע וצ ףיוא ךיז

 ןע'ןעסביא ןעבעגענ טָאה קרַאמענעד ןיא גלָאפרע "ס'דנַארב,

 BD" יד, :ַאמַארד עיינ 8 1862 ןיא ןעכילטנעפערעפ וצ סיוטש ַא

 רעבָא ,זעיצנעטערּפ ?עסיבַא זיא ןעמָאנ רעד ."עבעיל ןופ עידעמ

 -יטַאס עדנעסייב ַא יו רהעמ DIN ַאמַארד יד .טריגירטניארעפ רע

 עטַארייהרעּפ DEN רונ יד ןופ ןעבעל ןעכילגעט-נָאט םעד ףיוא ער

 טיול .עבעיל רעדעי ןופ IN םעד ןעמענוצ ליוו ןעסביא .ךעלרָאּפ

 רעדָא ,טייהניואוועג ַא יו ,גידנעטשעב רעדָא עבעיל זיא ,גנוניימ ןייז

 -נַאפ רעדָא זיא רע ;טונימ ַא ףיוא רונ ןָא ךיז טדניצ רונ ,גיטכעמ

 דרע קיטש  ַא יװ ,טיוט ןיא יז ;ליוה ךילרעניא רעדָא שיטסַאט

 לעריל עטשרע סָאד ןיוש .זָאלבנעפייז ַא יו ,ךיז טהעזוצ רעדָא

 םעד טיג ,גנולפייווצרעפ טימ לופ זיא DEN ,קלַאפ ןעטבילעג ם'ןופ

 רעביא טננעה סערעוושדניריורט סעּפע .עמעֶָאּפ רעצנַאנ רעד ןָאט

 רעכלעוו ,ףוס ן'זיב ביֹוהנֶא ןעכילהערפ ,ןעטוג ם'ןופ עמעָאּפ רעד

DINךיז ןעדיישוצ עטבילעג יד :ךילדנעטשרעפ רעווש ץנַאנ בגא  

 -רעד ןערעדנַא םעד רענייא ןעניפעג ייז ןעוו ,טונימ רעבלעזרעד ןיא

‚INDעב ַא ןעבָאה טעװ עבעיל רעייז זַא ,טינ ןעביולג ייז סָאװ - 

 ."רנַארב, ןיא סעלַא I ,טריוװיטָאמ גינעוו ױזַא DIN סָאד .דנַאטש

 יד .טינ ַאמארד ןייק רָאנ זיא סָאד ;שימעלָאּפ וצ זיא עסעיּפ ֹוד

 יו ,טינ ןעדער ייז .,טינרָאנ ןעוהט ןוא ןערימַאלקעד ןענָאזרעּפ

 -ישרעפ ןוא ןעקנַאדענ עפיט ןערימַאלקָארּפ רונ ,ןעשנעמ ע'טושּפ

 יד ןוא ;רעטרעװ ןופ לעגָאה ַא טימ ןערעדנַא םעד רענייא ןעט
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 ,עיור ,עשירעיירש רונ ,עטריניפַאר ,עטרילָאּפ טינ ןענייז רעטרעוו

 .ץרַאה ן'פיוא יוװ ,רהעמ רעיוא ן'ףיוא ןעקריוו DEN ,עשירילעמוט

 . קרַאטש ךיז טעב סע ;ןַאטנָאמ םזַארע רע'תמא ןַא זיא ION קלאפ
 רעטרעוו עפיט ןוא ע'תמא Din .ןעקעטש-לַארּפַאק 8 םהיא וצ

 : עטבילעג ןייז DIS וצ ךיז טדנעוו

 ,גנַאלש I רונ ,ןעקלַאפ ַא יו טינ ךייא ןהעזרעד בָאה ךיא,

 : ךיא םענעגייא ןייק טינ טָאה DEN ,ריּפַאּפ ןופ גנַאלש עשיטעֶאּפ ַא
 .לערינש סָאד זיא םהיא ןיא רקיע רעד

 -עבעג ןוא סיפ יד וצ רימ ןעגעלעג גיטכעמנהָא רהיא טייז ױזַא,

 ,וצ טסעוו רעדָא DDR םוצ סיוטש ַא רימ טיג ,IS‚ :ךיז ןעט

 ךייא לָאז ןוא רעדיל עניימ טימ דניוו ןיא ןעהילפ ךימ ?BIN יבַא

 ."ןעלריז ךייא ןעלעוו רעטסעווש DIN רעטומ DEN ,ןערַא טינ

 סָאד רעבָא ,שנעמ רערעדנַא IS ןערעוו טנעקעג טָאה קלַאֿפ

 ןוא ךיז גידנעהילבוצ DI ,ןערָאװעג טהילברעפ זיא םהיא ןיא עטוג

 ןוא שירעליּפש PN עמעָאּפ יד .םהיא טימ ןהעשעג זיא טינרָאג

 -רוק ,ךעלטרעוו עדנעסייב ,ןעכיילגרעפ עגיניזפיט טָאה ,גיניזפרַאש

 -עב וצ טינ DIN טרעטש POS סָאד רעבָא ,ןעקילּפער עפרַאש ,עצ

 ,שיגָאלנוא DIN יז :ַאמַארד רעד ןופ רעלהעפ ןעסיורג DIT ןעקרעמ

 .דנַאטשרעּפ ןעשנעמ ןעדנוזעג םעד טימ ךורּפשרעדיװ PR ,גיניזנוא

 -ילרעסעברעפנוא רהיא רע'טלוב טכַאמ ַאמַארד רעד ןיא עטוג סָאד

 ,רעלהעפדנורג ןעכ

 זע

 -וש רעשיגעוורָאנ רעטסעיינ רעד ןופ ןערעלהעפ עטסיימ יד
 .ןעבַאגפיוא ?עיפוצ Pr טלעטש יז סָאװ .ןופרעד ךיז ןעמענ 95

 ןעפיול טינ טזָאל ןַעמ ; טגנערטשעגנָא וצ ,זעיצנעדנעט IS זיא יז

 -עב רהיא טסייה ןעמ רונ ,ךיז טליוו רהיא ןיהואוו ,עיזַאטנַאפ יד
 רעלטסניק עסיורג יד .גנוטכיר רעטמיטשעב א PN ךיז ןעגעוו

 ןעוו ,הנוכ עטמיטשעב ןייק טינ ןעבָאה ייז ,זעיצנעדנעט טינ ןענייז
 ,ןַאטנָאּפס סָאד ןעוהט ייז .ןערינָאּפמָאק ,ןעביירש ,ןענכייצ ייֵז
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IRתוריקח , Iןַאושז-ןָאר ןייז ןעבירשעג טָאה רע ןעוו ,טרַאצָאמ . 

 טָאה ןעליוו רעד לעיפיוו ףיוא ;גיניזטסואוועב טביירש ןעסביא

 PR טלַאה רע DEN ,ןופרעד ןהעז ןעמ ןעק ,הטילש ַא DIN ףיוא

 ךיז רהיא טנָאמרעד ,ןע'ןעסביא ןעגעוו גידנעדער .ן'הריקח ןייא

 ןעגעוו ןעדער טזומ רהיא DEN ,סָאד .עעדיא טרָאװ DIS דלַאב

 -ביא DD רעטכעלש ַא זיא ,רעטכיד ַא ןעגעוו גידנעדער ,ןעעדיא

 IS זיא םרָאפ יד DIN ,ךַאז ערעדנוזעב ַא ךיז זיא טלַאהניא ס'ןעס

 ,ןעעדיא ענייז רַאפ םרָאפ ַא ןעניפעג וצ טהעז רע ;ךַאז ערעדנַא
 ס'ןעסביא .םרָאפ עשיטעֶאּפ עטמיטשעב ןייק טינ ןעבָאה ןיילַא ייז

 ןייק טינ ייז ןיא ךיז טלהיפ סע ; ןענָאיצקַארטסבַא ןענייז ןענָאזרעּפ

 ידכ ,ּפָאקסָאערעטס ַא דנַאה ןיא ןעמהענ pr טליו סע .ןעבעל

 -יּפסניא טלהעפ סע .ןערוגיפ עגיזָאד יד וצ ךיז ןעקוקוצוצ רעסעב

 סָאד בעיל ױזַא רע טָאה יקַאט רעבירעד MN ,רעטכיד םעד ןָאיצַאר

 PR סָאװ ,ךיז טרעלקרע טימרעד .עשילָאװמיס סָאד ,עטקַארטסבַא

 סָאװ ,ןעטלאטשעג עטקַארטסבַא םורַא ךיז ןעהערד ןעמַארד ענייז

 -ופ .ןעשנעמ עגידעבעל ןופ ןעטפַאשנעגייא עסיוועג ןערעּפרעקרעּפ

 -עלע ךיז ןיא טָאה יז ,ןיילַא יז רונ טינ זיא "ַאניליטַאק, ןופ ַאיר

 ןעגעוו ןעגָאז ןעמ ןעק עבלעז סָאד ;רוטַאנ רעדנַא ַא ןופ ןעטנעמ

 -ערּפ יד, PR סַאלָאקינ ףָאשיב רעד ביוא .,("דנַארב,) ן'ַאדרעה

 ER ,ךילנעמנוא ױזַא טלָאמעג טרעוו "ןָארט ן'ףיוא ןעטנעדנעט

 ףיוא ןעקריוו I ןעסביא DEN ,ראפרעד טינ סָאד זיא ,טקארטסבַא

 -רעד רעכיג רונ ,ןעניימ רעקיטירק ערעדנַא יוװ ,ערעזנוא ןעוורענ יד

 -נַארנ ַא ןעבענוצוצ ןויסנ םעד ןהעטשייב טינ ןעק רע סָאװ ,רַאפ

 שנעמ 8 DD םהיא גידנעלדנַאוװרעּפ ,ןעשנעמ א רעטקַארַאכ ןעזעיד

 .ּפיצנירַּפ ַא ןיא

PNרינַאמ ס'ןעסביא  NT PNסערענָאמ ,סענעקורט סעּפע , 
 -נעטייצ זיא ןוא ,שירטעמיס וצ זיא רעטכיד רעד .סעשיטַאמעכס

 רעביא רע טלָאמ דנעה ענעגנייא טימ TS ,גיטכיזרָאפנוא ױזַא זייוו

 PR קורדנייא רעד ןוא ןעפירגעב עטיוט ןיא ןעטלַאטשעג ענירדעבעל

 רעבייל יד ןופ זיא גנולצולּפ ,ןעצנַאט טזָאלעג ךיז WANT םיתמ זַא

 ,רענייבעג עליוה םורַא ךיז ןעהערד סע ןוא טיוה יד ןעכָארקעגבָא
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 : ױזַא ,לעיּפשייב םוצ ,ךיז טגידנע "דנַארב, PR טקַא רעטשרע רעד
 -נערעטייוורעד רהעמ ץְלַא ,סיורָאפ שימרוטש סע טּפיול רעו,

 רעד סָאד PN --- ,ןעדירפ ןעטוג DR םייה ןעליטש ןופ ךיז גיד
 טהעג Dan ,ןערעטש ן'ףיוא ץנַארק רעטעלב ן'טימ ןיז טכיי ל
 טּפעלש DEN ,ע י ט ַא ּפ 8 WIR ,דנורגבָא ן'רעביא גידנעליּפש
 יד ןערעדָאפ סָאד ?ייוו UN םענעטָארטעגסױא ן'רעביא ליופ ךיז
 MR טריּפָאלַאנ DEN ,ת ע ג ו ש מ רערָא ,םיגהנמ ןוא ןעטיז
 טקערש ,געוו ןיא טנעגעגעב יז DEN ,עזעב סָאד ןליפא זַא ,לענש
 ןעגיד'תונמחרנוא PR ,ןעמעלַא ץָארט ףּפמַאק ןיא --- ? טינ רהיא
 "! יירד עלַא ייז ןעגעקטנַא ףּפמַאק

 -רעה ןוא WB רעד ,לערָאּפ עגנוי DET ןענייז ןעדנואוושרעפ
 -טכייל ; ןעירָאגעטַאק עטיוט ןעשנעמ עגידעבעל יד טאטשנָא :ַאד
 .תעגושמ ,עיטַאּפא ,ןיז

 ןייז טּפרַאשרעפ ,ךיז ן'הריקח וצ בעיל טָאה ןעסביא DEN סָאד
 ,טמהענ .רעטקַארַאכ ןעזעיצנעטנעס ַא וצ םהיא טיג רעבָא ,גָאלַאיד
 בָאה ןעטכענ ,ןיינ ! ןעטכיד , : ןעקילּפער עבלעזַא ,לעיּפשייב םוצ

IN("ןעררעהדלעפ ,) "! טלַא וצ ןיוש ךיא ןיב טנייה ,טנעקעג ךָאנ . 
 ,ךַאז עדמערפ ַא גידנעגידייטרעפ ,ןעמוקמוא ןעק שנעמ ַא, :רעדָא
 -ייא ןייז בילוצ |ןעבעל רע זומ ,ןעבעל וצ טרעשעב םהיא זיא רעבָא
 ןעמזירָאפַא עפרַאש עסלעזַא .("ןעטנעדנעטערּפ,) ."ךאז רענעג

DENןעסביא  BENזיא הרצ ַא רעבָא ; , IRרע רָאטיױא רעד ביוא - 
 טכער סָאד רעיושוצ רעד ךיוא טָאה ,ןעמזירָאּפַא ןעגָאז וצ ךיז טביול
 סָאד ןוא ןעמזירָאפַא ענעגייא ענייז IT ןעגָאז ,םהיא ןערעפטנע וצ
 -ענ טָאה סע סָאװ ,גנוקריוו יד טינ ןיוש טָאה קיטש עשיטַאמַארד
 .טכעלש רהעז ?לכב הריקח טקריוו רעיושוצ ףיוא .ןעבָאה טנעק
 םעד ןיא m ,טייוו ױזַא טינ טהעגרעפ ןעסביא ןעוו ןליפַא ןוא
 -ייז רע טגניווצ ,"דנַארב, ןיא ןעקילּפער ס'רַאנייא רעדָא ס'טכָאפ
 ,ןעגנוניימ ןעגָאז ,ןעריטקעלפער וצ נידנעטש WAR ןענָאזרעּפ 39

MNןענייז תוריקח ןוא ןענַאיסקעלפער עניזָאד יד  LESעלַאנַאב , 
 ןיא ןעגָאז ךיז ןעזָאל DEN עכלעזַא ,עטמיטשעבנוא וצ ,עלַאנַאב וצ
 רָארג ןעשנעמ יר Pr ן'הריקחוצ ן'הריקח ןוא --- ,ןעלַאפ רעדנעזיוט
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 ןעמונרעפ ,ךיז BIT ,ןייז טפרַאדעג ןעטלָאוװ ייז ןעוו ,סלָאמַאד

 טימ טהעשעג סע DEN ,םעד טימ TS "PT‚ טיּמ ,ךיז טימ רונ

 .טנעמָאמ םענעבעגעג ם'ןיא ,טציא ייז

 -נעטערּפ ירד, ןיא ןעקילּפער עכלעזַא ,לעיּפשייב םוצ ,טמענ

 :"ןעטנעד

 עלוקס גינעק
 -- ןעטייצ עגילָאמַא יד ןופ ןעגנורענירע יד ןענייז ןעדנואוושרעפ

 .ןעסעגרעפ ץלַא בָאה ךיא -- ןעגנורענירע עכילרעה ַארַא'ס

 גרָאיבעגניא
 ר יאר אש ןא8 םעד וי'א ןעפעגרעפ

 עלוקס גינעק
 ,יורפ עדנעביל ,ענעבעגרעביא וד ,גרָאיבעגניא ,וד טסיב ךָאד ןוא

 טקנעדעג ,טייקמַאזנייא רעכילקערש רעד ןיא ןופצ ןעטלַאק ןיא ןעסעועג

 .ןעסעגרעפ טינרָאג ןוא ץלַא

 גרָאיבעגניא
 יו יי ק'וורפ יער ויא ןעקנעדעג ם'ןיא

 רָאלק .ןעיצנעטנעס רעבָא ,שיטעֶאּפ ןענייז ןעמזירָאפַא יד

 לכשה רסומ א IND DEN ,רעטכיד רעד רעטעּפש זנוא טלהעצרעד

 ןיירא טנעל רע ןעוו ,שינעגעגעב רעד ןופ ןעגָארטסױרַא ןעפראד רימ

 : רעטרעוו עדנעגלָאפ ,ענעצס יד טזָאלרעּפ סָאװ ,ן'גרָאיבעגניא

 -- ןעסעגרעפ ןערעוו ןוא POS טימ ןערעפּפָא ,ןעבָאה בעיל

 ."לַאזקיש ס'יורפ רעד זיא סָאד

 -יא ענייז ןָא ןעסביא טסעגרעפ ,קילג םוצ ,זייוונעטייצ רעבָא

 רעד ןיא ןעננירדוצניירַא ןייא ךיז DI םהיא ; תוריקח ןוא ןעעד

 עטערקנָאק ,עגידעבעל ןעלָאמ ןוא ץרַאה ןעכילשנעמ ם'ןופ שינעפיט

 -יטסילַאער עטסגנערטש ערעזנוא ןעגידירפעב עכלעוו ,ןעטלַאטשעג

 -ןעיורפ יד ןייא םהיא ךיז ןעבינ טוג סרעדנוזעב .ןעטקניטסניא עש

 רעטנעהָאנ זיא יורפ יד סָאװ ,רַאפרעד ןייז זומ סע ; ןעטלַאטשעג

 PR ןעכילרעטומ-לופסינמייחעג ,ןעוויטקניטסניא םעד וצ ןַאמ ם'ןופ

 .שיטסילַאנָאיצַאר ןעריזילַאנַא טינ ךיז טזָאל יורפ יד ; רוטַאנ רעד

 רעדניק ןופ ןעגנוהיצעב יד ןעסביא ךיוא טביירשעב ךילפערטרָאפ
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 -עק ךיז לָאז רעטכיד רעד זַא ,שיכיטס וצ ןענייז ייז : ןערעטלע וצ

 -ַאנָאיצאר ענייז ןופ ףרַאש רעד טימ ייז ןערהירוצנָא ןעביולרע 192

 ,רענייא רונ Tr טָאה ןענָאזרעּפ ענייז עלַא DD .ןעגנוגיינ עשיטסיל

 -סיימ .רעטומ ןייז וצ היור ןייז וצ טביולרע ,דנַארב רעגנערטש רעד

 רעד ןיא טקירדעגסיוא ?היפעגסטעטעיּפ עגניזָאד סָאד זיא טּפַאהרעט

 DIS" .("טָארטסע ןופ רעגניא יורפ ,) ןָאפנעטס סלינ ןופ טלַאטשעג

 טלהיפ ,גנולצולּפ םהיא ךיז טקעלּפטנע יז יװ ,רעטומ ןייז ןעגעק

 רעגידריוו ַא ןייז SI רע רעבָא ,ניטשינ ,דנעטיידעבנוא ךיז רע

 -ניא DET טביוהרעד שנואוו רעגיזָאד רעד ןוא רעטומ ןייז ןופ ןהוז

 -נעדנעטערּפ יד, PR ןעסביא טלָאמ ?היפענ טימ ,ןַאמ םוצ לעג

 ןופ עבעיל יד ,ןָאקָאה וצ ַאנניא ןופ עבעיל יד "ןָארט ן'ףיוא ןעט

 ןעסיורג, רהיא טימ טריצלָאטש עכלעוו ,רעטומ רעכילנינעק רעד

 .גינעק םעד רעטָאפ DIE טכרופרהע עסיורג טָאה רעטעּפ ; "ןהוז

 ןופ יו ,עבעילרעדניק רעד PD גנוביירשעב רעד PR ךיוא רעבָא

 לעיפ וצ רעטכיד רעד טרינָאזער בייוו םוצ ןַאמ ןוּפ עבעיל רעד

 רעד ןיא PS ןעסביא טשימ DEN .להיפעג ןופ ןובשח ן'ףיוא

 ןוא גנוקיצטנע ןופ עזָאד עקרַאטש ַא ,טלָאמ רע עכלעוו ,עבעיל

 ןופ עבעיל יד DR ןע'ןעסביא ייב עבעילנעיורפ יד .דובכה תארי

 רעדָא ןעברָאוװרע טָאה ןַאמ רעד ןעכלעוו ,םהור םעד וצ יורפ רעד

 -רלעּפ , יד PR סאדרָאי ,"רעגניא יורפ , ןיא ענילע) ןעברעוורע ףרַאד

 ,("ןעטנעדנעטערּפ יד, PR גרָאיבעגניא ,"דנַאלָאגלעה PR ןעררעה

 תארי ןוא גנורהערעפ ,גנוקיצטנע ןַא ,גיטכיר זיא'ס IN רעבָא

 -ןעיורפ רעד ןופ סלַאפנעדעי ,עבעיל HD ןעטנעמעלע ןענייז דובכה

 -רעפ טינ רעבָא רימ ןעזומ ,טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצניינ ם'ןופ עבעיל

 -ָארּפ ַא רונ ,להיפעג שיכיטס ןייק DU זיא עבעיל NIS זַא ,ןעסעג

 סאוו ,עבעיל רעשיכיטס ,רעכילריטַאנ ַא PN .דנַאטשרעּפ ןופ טקוד

 םוש ןייק גנוקיצטנע ןוא טכרופרהע טליּפש ,הריקח ןופ יירפ זיא

 -ָאר וצ טכרופרהע ןייק טינ טָאה אילוי ס'רעיּפסקעש .טינ לָאר

 -ביא ךיז טָאה לָאמ עכילטע .בעיל טושַּפ םהיא טָאה יז ,ן'ָאעמ

 -ענ טרירטסיפָאסנוא ,קרַאטש ַא ןעלָאמ וצ ןעבעגעגנייא ןע'ןעס

 טייקרַאבלעטימנוא רעצנַאנ רעד ןיא טפַאשנעדייל עסיורג א ,?היפ
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 ךיז טכַאל DEN ,טייקט'מולח'רעפ רהיא DR ,רערהיא טייקפיט ןוא
 .ןעטנעמוגרַא ןוא קינָאל רעדעי ןופ סיוא

 ,WAR IE ןופ טקַא ןעטירר םעד ,לעיּפשייב םוצ ,טמענ

 ,טייקסגיטכירפיוא רעד ןופ טניוטשרע ןערעוו ריס ."טָארטסע ןופ

 ם'ןיא טביירשעב ןעפביא רעכלעוו טימ ,טייקפיט ןוא טייקגיד'תמא

 ץרַאה-ןעיורפ ם'ןיא יו ,ענילע DIN עקול סלינ ןעשיווצ ךערּפשעג

 עטפַאהרעטסיימ א DIN סָאד .עבעיל עסיורג יד ןערָאבעג טרעוו

 .רעטרע עזָאלקַאמשענ ענלעצנייא יד ףיוא גידנעקוק טינ ,ענעצס

 -לָאטש רהיא ןופ רעייפ ןעצנַאג םעד טימ טָאה לעריימ עגנוי סָאד

 "עי ,רהיא ןעבענ טהעטש סָאװ ,ןעשנעמ םעד דנייפ ץרַאה ןעצ

 ,טדער רע רהעמ DEN רעבָא ,ןעבָאה דנייפ םהיא יז ליוו סלאפנעד

 והיא ןיא עבעיל יד רעקרַאטש םענייז טרָאװ ןעדעי DD ךיז טדניצ

 SIE ךיז טגידנערעפ ךערּפשעג סָאד .ץרַאה

 עקול סלינ
 ֹוַאפ קעװַא ng ךיא לייוו ,ןהעז טינ רתעמ ךיז ןעלעוו רימ , . .

 .ךייא ךימ ךיז ןענעגעזעג וצ רעבירעד רימ טביולרע ,ןעניגעב

 ענילע

 עקול םלינ
 םייז .עוועלנעדלוג ענילע ,טכַארטרעּפ קרַאטש רעדיוו ךיז טָאה רהיא

 ָפ דנַאלרעטָאפ רעייא ןופ לַאזקיש ם'ןופ טרעיורטרעפ רחיא

 ! רעטיר ררעה ,עידַא

 ענילע
 .דנַאלרעטאפ ןיימ ןעגעוו טינ טכַארט ךיא --- ? דנאלרעטאפ ןיימ

 עקול סלינ
 ןוא רעצ לעיפ יוזַא טגנערב DEN ,טייצ עגיטציא יד ךייא טקערש

 ? ףּפמַאק

 ענילע
 והיא --- .רהיא ןָא רָאג ןעסעגרעפ בָאה ךיא -- ?טייצ עגיטציא יד

 3 ןופרעד טדערעג ,ךיז טכוד ,טָאה רהיא -- ?קרַאמענעד ןייק טרהָאפ

 עקול סלינ
 .קראמענעד ןייק קעװַא רהָאפ ךיא
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 ענילע
 ָ{לַאז ןעגיזָאד םעד ןופ קרַאמענעד ןהעז ךיא ןעק

 .עבעיל יר טדער ױזַא

 זיא ןָאקָאה ."ןָארט ן'ףיוא ןעטנעדנעטערּפ יד , טמהענ רעדָא
 ןייז ,ַאננַאק טימ ןעדיישוצ ךיז זומ רע ,גינעק ַא רַאפ ןעבילקעגסיוא

 ןענניוצ תונובשח עשיטילָאּפ .בייוו ַא ןעמענ ןוא ,רעטבעילעג

DRס'עלוקס ,ן'עטערַאגרַאמ בייוו ַא רַאפ ךיז ןעביילקוצסיוא  

 -רעה ןייז ןעק סָאװ .בעיל גנַאל ןיוש םהיא טָאה עכלעוו ,רעטכָאט

 : ןעקילּפער עגיזָאד יד ןופ רעכיל

 (סייה) ןָאקָאה
 סָאד וצ ךייא ייב ךיא םענ גָאט ןעגיטנייה ם'ןופ ,עלוקס לרַאי

 םעד רימ טיט ןעליימ וצ רעטכָאט רעייא טעב'כ -- רעבָא ,ךיירגינעק
 .ןָארּפ

 עלוקס
 ָל רעטכָאט ןייֿט

 טערַאגרַאמ
 !טָאג ‚8

 ןָאקָאה
 ?ןיגינעק ןייז וצ ןעדנַאטשרעפנייא רהיא טייז ,טערַאגרַאט

 (טנייווש) טערַאגרַאמ

 (דנאה רעד רַאפ רהיא טמהענ) ןָאקָאה
 .רימ טרעפטנע

 (ליטש) טערַאגרַאמ
 ...בייוו רעייא ןייז וצ טיירג ךיא ןיב דיירפ טימ

 (טערַאגרַאמ וצ ךיז טרעטנהענרעד) ןָאקָאה
 ךייא ,דנַאל רהיא רַאפ סעסיורג לעיפ ןוהט ןעק ןיגינעק עזייוו יש

 .גולק טייז רתיא :סייוו PR לייוו ,ןעיווטרעפ גיהור ךיז ךיא 122

 טערַאגרַאמ
 ! רהעמ טינ

 ןָאקַאה
 ?טנייטעג טיסרעד רהי'א טָאה סָאװ
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 טערַאגרַאמ
 .טשינרָאג ,גינעק ,טשיגרָאג

 ןָאקַאה
 ערעגיטכיל ןופ בָא ךיז טגָאז רהיא סָאװ ,טינ טסירדרעפ ךייא ןוא

 ָ? רימ בילוצ ןעגנונפָאה

 טערַאגרַאמ

 .ךייא ּבילוצ ןעגנונּפָאה ערעגיטכיל ןופ טגָאזעגבָא טינ ךיז בָאה ךיא

 ןָאקָאה
 עטוג רימ ןעבעג ןוא רימ טימ ןעדירפ ןיא ןעבעל By רהיא ןוא

 ? תוצע

 טערַאגרַאמ

 .ךייא טימ ןעדירפ ןיא ןעבעל טלָאוװעג טלָאװ ךיא

 ןָאקָאה
DIRךיא .תוצע עטוג רימ ןעבעג  DIRTםגיטיונ ןַאס רעדעי .ךייא  

 .!ורפ רעד ןופ טַאר ם'ןיא ךיז

 -יילנרעפ ךיז ןעק תורוש ענעש ,ערַאברעדנואוו עגיזָאד יד טימ

 -יוט רהיא וצ עבעיל סע'סענגַא ןופ גנוביירשעב ס'ןעסביא רונ ןעכ

 טינ ןעכיילג ןייק Pr וצ DET ענעצס יד ;"דנַארב, PR דניק ןעט

PNרעכילרעטומ ןופ ןעסינמייהענ עלא .רוטַארעטיל טלעוו רעד  

 עלַא ,ןהעטשרעּפ טינרָאנ ,ךיז טכוד ,ןעק IND א עכלעוו ,עבעיל

 ןעבירשעב ןערעוו ,תעגושמ ןָא ןעצענערג סָאװ ,ןעזַאטסקע ערהיא

 -ניטכירפיוא רעכילנעוועגנוא ןוא טפַאשנעדייל טימ רעטכיד ם'ןופ

 ,קרַאטש סרעדנוזעב רַאפרעד 8( זנוא ףיוא טקריוו עכלעוו ,טייק

 -עוו MS ,עמעט ןוא ןָאיצקורטסנָאק ןייז טיול טָאה "דנַארב, סָאװ

 ,ענעצס יד ןעזעל גנורהיר ןהֶא ןעק רעוו .עבעיל טימ ןוהט וצ גינ
 ,רניק םענעברָאטשרעּפ ם'ןופ רעדיילק יד רעביא טביילק סענגַא יו

 -רעפ ן'ףיוא ידכ ,רעטסנעפ ן'ףיוא טכיל 8 טלעטש יז יו רערָא

 -סייה רהיא ןוא ןערעוו ניטכיל לָאז דניק רהיא ןופ רבק ןעטיינש

 זיא ענעצס יד .דיירפ-סטכַאנהייוו לעסיבַא ןעבָאה לָאז רעטבילעג

 טימ ןעהעז רימ סָאד ,ךיז טכוד זנוא זא ,קרַאטש ױזַא טרעדלישעג

 ןעטניישעב טכיל ןעלעה Din ,םענעּפָא IS ןעגיוא ענעגייא ערעזנוא
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 רבק ַא ףיוא טלַאפ DEN ,טכיל םערַאװ ,דלעפ גיאיינש ַא ,רעטסנעפ

INןעגיוא עגידנעהילג ,עלעה  DDךיילב 8 ןעלעעזעב סָאװ ,רעטומ ַא , 

 -וא םעד רימ ןעגערפ גידנעליו טינ .טכיזעג טױט-בלַאה ,טלַאּק

 ןעגיוב עֶלַא BU ױזַא טסנעק וד סָאװ ,יורפ ַא וטסיב יצ ;רָאט

NEץרַאה-ןעיורפ ַא  ? 

 -עג-ןעיורפ עכלעזַא ןעלָאמ וצ גיהעפ זיא ןעסביא סאוו ,סָאד

 -םָאה זנוא PR טקעוורעד ,םהיא רַאפ ןמס רעטונ א DR ,ןעטלַאטש

 ןופ ךיירנינעקרעמוז, סענעי ךיז טרעטנעהענרעד ןיוש זַא ,ןעגנונ

 -ענ טפַאשנעדייל SPD ױזַא טימ טָאה דנַארב ןעכלעוו ךָאנ ,"ןעבעל

 ןייֵלַא רעטכיד רעד Pr טעוו הכוז DR טעבנעטיוט ן'ףיוא טקנעד

PRרעבָא .ךיירגינעק ןעגיזָאד םעד ןיא ןרעגריבוצנייא ךיז ןעכינ  

 -קעװַא DIN רע ןעוו ,סלָאמאד רונ םהיא רַאפ ןייז ךילנעמ טעוו סָאד

 גידנעביירש ,ןעגנַאגעג DR רע ןעכלעוו ףיוא ,געוו םענעי ןופ ןהעג

 ."דנַארב , ןוא "עבעיל DD עידעמָאק יד,

v 

 עגיזָאד יד .ס'ןעסביא "טניג רעיַּפ , ןענישרע זיא 2385 טינ

Trןעמעָאּפ עשימעֶלָאּפ ייווצ עגידרעהירפ יד ןָא זנוא טנַָאמרעד  

 -יגעוורָאנ רעטלַא ןַא ןופ ןעמונעג זיא טעשזוס רעד .ס'ןעסביא

 טלהעצרעד טרעוו ןעכרעמ ס'ןָאסנרעיבסַא ןיא .השעמ-סקלָאפ רעש

 רעיּפ טבעלענ טָאה ןעטייצ עטלַא ענילָאמַא יד ןיא : עטכישענ ַאזַא

 ,גרעב יד רעביא גידנעטש טהערדענמורַא ךיז טָאה רעכלעוו ‚3%

 רעיּפ זיא טסברעה ןיא לָאמנייא .ןעשריה ןוא ןערעב גידנעסיש

 ןעשנעמ יר ,טעּפש ןעוועג ןיוש זיא'ס ,גרעב יד רעביא ןעגנַאגעג

 טָאה רעיּפ ןוא רעביטש עמיראוו ערעייז ןיא עלַא ןעסעזעג ךיז ןענייז

 ןעטוג ַא טבעלעג ןעבָאה DEN ,ךעלדיימ-ןעטריה יירד רונ טנעגענעּב

INDבוטש ןיא ךיז וצ ןעניטשעגפיורַא זיא רעיּפ .ןעלָארט יד טימ , 

 -עננָא רניה יד ןעבָאה גנולצולּפ ןוא רעטסניפ רהעז ןעווענ זיא'פ

 .ץרַאה ן'ףיוא רעווש ןערָאװעג זיא םהיא זַא ױזַא ,ןעליב וצ ןעביוה

 ,סעּפע ףיוא ןעסיוטשעגנָא ךיז טָאה רע : ןעּפָארשרער ךיז טָאה רעיּפ



 םעדנַארב .ג 4

 -ילג ,סעסיורג ,סעטלַאק סעּפע ןיא סָאד TS ,טלהיפרעד טָאה רע

 .ןייז ןעק סָאה סָאװ ,ןהעטשרעפ טנעקעג טינ טָאה רע .,סעקישט

 רעד ,רע PR סָאד ,SS .טגערפעג רע טָאה "? סָאד PR רעוו,

 -בָא לעסיבַא זיא טניג .רעפטנע רעד ןעוועגנ זיא "! רעגידרעקיוה

 ןפוא ַאזַא ףיוא ןעדיימסיוא גידנענכער ,טייז רעד ןיא ןעטָארטעג

 am Pr רע טסיוטש דלַאב רעבָא ,שינעפעשעב עכילקערש סָאד

INסעּפע  DIN INטלהיפ , ISןוא סעטלַאק ,סעסיורג סעּפע זיא סָאד  

 ןעבלעזמעד טמוקעב ןוא ,עגַארפ עבלעזיד טגערפ רע .סעגישטילג

 ,שינעפעשעב עכילקערש סָאד ןעדיימסיוא רע ליוו רעדיוו .רעפטנע

WINךיז טיג סָאד  DINטגָאז עמיטש ַא .ןייא טינ : SS,סָאד  

DRןוא ןעסיש וצ ןָא טביוה רעיּפ "! רעגידרעקיוה רעסיורג רעד  

 םוש ןייק ןָא םהיא גידנעוהט טינ ,שינעּפעשעב סָאד טביירטרעפ

 ןעלָארט טימ ןעסױטשנעמַאזוצ DEN טָאה רעיּפ רעבלעזרעד .ןעדָאש
DINןעלָארט יד טביירטרעפ רע ;רעטסײג-דלַאוו ערעדנַא , DON 

 ערווָאד PR טרעטשוצ רע ,ךעלדיימ-ןעטריה יד טימ ןעמַאזוצ ןעבעל

 םהיא ןעגעוו טרעוו ךילדנע ןוא ,רעמיטכייר-ןעלָארט יד טימ זיוה ַא
 רערַאברעדנואוו ַא ןעוועג DIN טניג רעיּפ רעגיזָאד רעד  :טגָאזעג

 ענייפ ןוא ְּתּויִׁשעמ ןעלהעצרעד ןהעש רהעז טנעקעג Dam רע ,שנעמ

 -עג טָאה רע ןַא ,ןערעכיזרעפ גידנעטש טגעלפ רע .ןעגָאז סנעגיל

 ןהעשעג ןענייז סָאװ ,ןערויטנאווא ענעדישרעפ PR ל?ייטנא ןעמונ

 ןעּבָאה ןעכרעמ;סקלָאפ יד ןיִא ."ןעטייצ עטלַא-רָאג יד DIR רָאג

 -גַארַּפ יר MB ;ןעגנוקרעמעב ענעפרָאװאוצ DIN ןעקנואוו רונ רימ

 -מָאק ַא טיובעגפיוא דנַאה-רעטסיימ ַא טימ ןעסביא טָאה ןעטנעמ

 .עמעָאּפ עטריצילּפ

PNרוטַאנןעשנעמ יח ,ןעשנעמ םעד רימ ןעהעז "טניג רעיַּפ ,  

 ןעלּפקַא ּס'רעיּפ ףיוא טפרַאו ןעסביא .טייז רעטכעלש רעד ןופ

 ןעפביא םהיא ןעק רעבָא ךות ןיא .ןערעלהעפ עכילשנעמ עלַא ףױרַא

 ןעקגילפ יד MMS ליוו רע DEN ,ךילמענ ,סָאד ,סנייא ןעבעגרעפ טינ
 -ֵנַאפ Da ,ןעבעל ןעגימורַא ן'רעביא ךיז ןעביוהרעד עיזַאטנַאפ ןופ

 .טייקכילקריוו עלַאער ,עברַאה יד ךיז DD ןעביירטרעפ ןעיײרעטסַאט
 עטסנרע עלַא ךיז MD גירנעביירטרעפ ; ן'רעיּפ טריזילַארָאמעד סָאד
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 טייקגיטיונ רעד ןוא ףּפמַאק ןופ ךיז גידנעגָאזבָא ,עדנעטיידעב ןוא

 -עב רעד ןיא טרעווילגרעפ שנעמ רעד טרעוו ,ןעדיישטנע וצ סעּפע

 ךַאש DEN ,סָאד .ךיא ןעשיטסיאָאגע םענעגייא ןייז ןופ טייקצנערג

 ןופ EIN ,טייהקנַארק סלַא "ןערעיזַאטנַאפ , ענייז ןיא טביירשעב

 טלַאפ ,דנַאה ןיא ררעווש ַא טימ .דניז ַא רַאפ טכַארטעב ןע'נעסביא

 -רעפ טרעוו עכלעוו ,גנוגיינ רעד ףיוא IS עמעָאּפ רעד ןיא ןעּסביא

 יז טריזירעטקַאראכ דרָאנעקריק .ןָא ןעטייצ ס'עטעג ןופ 83 טמַאד

DON,ץַאזנעגענ ןיא ביירטרעפטייצ ןעכילהערפ ןּוא ןעכילריטַאנ  DIS 

 By ןעגייפ ַא ןופ גנורעּפרעקרעפ יד זיא טניג רעיּפ ."ןעשילַארָאמ

 ץִלַא רע טלאפ ָאמָאה םַאדַא I .ערעדנַא DIN ךיז טרַאנ רע ;םזיא

 רע טרעוו (! רענירטקָאד וצ ןיוש) ךילדנע ןוא רעפיט ןוא רעפיט

 טפָאהעג גידנעטש טָאה עכלעוו ,יורפ רעד קנַאד ַא טזיילעגסיוא

 -גיטשינ ןייז ףיוא גידנעקוק טינ ,םהיא טבעילעג DR טביולגעג ןוא

 ןערהָאי ןופ ךשמ ןיא טָאה יז רעבָא ,טגידניזעג טָאה רעיּפ .טייק

 -יא ם'ןופ טלַאטשעג יד ,טלַאטשעג עלַאעדיא ,ענייר ןייז טיהעגבָא

 .ןייז טפרַאדעג טָאה רע m ,רעיּפ םענעי ןּופ ,רעיּפ ןעלַאעד

 -נוא רעד ףיוא ןערָאװעג טדנעוושרעפ ןענייז ןעטפערק ?עיפיוו

 ,טקַא ןעטרעפ םעד ןופ ןעמ טרעהארטסבא !עמעט רערַאבקנַאד

 -ייהיור DET ,עגידרעהירפ יד טימ ןעדנוברעפ טינרָאג DR רעכלעוו

 -ייז לייט ןעטצעל ם'ןיא ןוא גיציוו טינ זיא ,עינָאריא טאטשנא ןעט

 DEN WEN ןַא ,ןעגָאז רימ ןעזומ ,ךילדנעטשרעפנוא ץנַאג םענ

 -עג עפיט עכלעזַא ןעטָאשוצ טינ רענייז אמארד ןייק ןיא ןעסביא

 ."טניג רעיּפ , PN יו ,ןעלרעּפ עשיטעֶאּפ לעיפ ױזַא ןוא ןעקנַאד

 עגידעבעל ,עכילרעה א זיא "טניג רעיּפ , DD טקַא רעטשרע רעד

 -ָאומיס-בלַאה ענעי ךיז ןיא טינ טָאה עכלעוו DIN‚ םוצ המדקה

 -רעטייוו יד טברעדרעפ עכלעוו ,עינָאריא עשירָאנעלַא-בלַאה ,עשיל

 ןוא עיזַאטנַאפ רעניטפערק ַא טימ ןעמטָא ךעלטעלב יד ; ןעטקַא עניד

 ַא טקעוװרעד ןוא טּפַאכרעּפ עכלעוו ,טייקשירעפיטש רעכילהערפ

 רעד .ןייז טעוו רעטייוו סָאװ ,ןהעז וצ קלח ןעכילטפַאשנערייל

 יד זנוא ןערעביוצעב ךָאד ןוא ,רערעכַאװש ַא זיא טקַא רעטייווצ

 רעטירד רעד .טהעזוצ טרָאד ןענייז DEN ,ןעטייהנעש עשיריל
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 סיוא ךיז טנעכייצ רע mD; ן'זיב ביֹוהנֶא ןופ ךילרעה DR טקַא

 -גיריורט ַא ןוא ,?היפעג DD טייקפיט ,עיזַאטנַאפ ןופ טייקכייר טימ

 סיוא קרַאטש סרעדנוזעב ךיז טקירד DEN ,גנומיטש רעשיטנַאמָאר

PRןענעצס יד , DENןיא ן'רעיּפ וצ ןעמוק ס'גייוולאס ןעביירשעב  

 DR טקַא ןעטפניפ ם'ןיא .רעטומ ס'רעיּפ ןופ ןעטונימ עטצעל יד

 סָאד :לערעּפ רעשיטעֶָאּפ רענעש ךילנהעוועגנוא ןייא ןַאהרַאּפ

 -נעמ ַא ,ןאמירִא ןעכילרהע ן'ףיוא רָאטסַאּפ ם'ןופ דּפסה רעד זיא

 -נעביילב ,ןעטכילפ טליפרע ןעבעל ןעצנַאנ ןייז טָאה רעכלעוו ,ןעש

 גנואיושנא-טלעוו רעדנעקיטש ,רעגנע ןַא ןופ ןעצענערג יד ןיא גיד

 ןיא .ן'טניג רעיּפ ןופ דָאּפיטנא רעד סלַא ןערעוו טכַארטעב ןעק ןוא

 עפיט ןוא ענהעש ערעדנַא ךָאנ רימ ןענעגעגעב טקַא ןעבלעזמער

 -עיל יד טקירדוצ דנַאוװענ עשירָאנעלַא ערעווש סָאד רעבָא ,רעטרע

 ןעלעמעג ןוא רעטרעוו עטסנהעש יד ןוא גנוטכיד ןופ ןעמרָאפ עב

 .לעבענ ןעגימורַא ם'ןיא ךיז ןערילרעפ

 "טנינ רעיּפ, PR IS ,ןענעקייל וצ WORD ןעוועג טלָאװ סע

 ַאמַארד רעד ןיא IS ,סָאד ךיוא יו ,רעטרע ענעש ןַארַאפ ןענייז

 ןעטייהנעש ןוא ןע'תמא רעבָא ; ןע'תמא עסיורג טגידערּפעג ןערעוו

 -נייא PR ענעש DIN ע'תמא !DET ,גנוטיידעב ערענעלק ַא ןעבָאה

 סעּפע טינ DIN תמא טינ DIN ,עצנַאג סלַא ,עמעֶָאּפ ס'ןעסביא .להָאצ

 עבלעוו ףיוא ,ןעשנעמ וצ טפַאשדנייפ ןוא גנוטכַארעפ ; סענעש

 -עֶאּפ ן'רַאפ סיזַאב רעטכעלש ַא ןענייז ,טיובענ זיא "טניג רעיּפ ,

 -רעפ טימ לופ PR גנואיושנא-טלעוו ס'רעטכיד םעד .יובעג ןעשיט

 רעטכיד רעד DEN ,ךיד טרעדנואוו סע ;טייקזייב ןוא גנורעטיב

 רעד ןופ ננורעטסעל רעכילקערש  ַאזַא ןופ ןעגינגרעפ ַא ןעבָאה ןעק

 IS טהעג רע ,לעיפ וצ ךיז טביולרע ןעסביא !רוטַאנ רעכילשנעמ

 -סילַארָאמ ןענעוו גידנעדער .ןעטביולרע ם'ןופ ןעצענערג יד רעב

 זיא שנעמ רעד , :רעטרעװ עכלעזַא ץענרע ןעט טגָאז ,רעטכידדןעט

 עבַאגפיוא יד טינ זיא סע ;רטסנָאמ רעדָא ףראווסיוא ןייק טינ

 -נעמָאקלָאּפנוא ערעזנוא .שנעמ םעד ןערעטסעל וצ רעטכיד ם"ןופ

 -נייא םעד זנוא ףיוא טכַאמ סָאװ ,סָאד ; ךילריטַאנ ןענייז ןעטייה

 ַא ,זנוא DIT ,זיא DEN ,סָאד ; םרָאפ ַא זיא ,טייקסואימ ןופ קורד
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 ."ץעזעג ןופ ןָאיצַאטסעפינַאמ ַא ךות ןיא זיא ,ץעזעג DE גנוניינרעפ
 זיא רע ,עבַאגפיוא ןייז PT טָאה רעטכיד רעד זַא ,טסייה סָאד

 m ,שנעמ םעד ןעכַאמ טשיניוצ טינ ףרַאד רע ,טסיטעלּפמַאּפ טינ
 טסייה סָאד ; עמעֶאּפ ןייז DD טקַא ןעטרעפ ם'ןיא סע טוהט ןעסביא
 יד WED טינ ףרַאד ןוא ,לָאר ןייז PT טָאה רעטכיר רעד זַא ,ךָאנ

 -ָאסָאליפ ענעגייא ןייז ןעבָאה ךיז געמ רע .טסילַארָאמ ַא ןופ לָאר

 רענעמונעגנָא IS ןיא טקירדעגסיוא ןייז טינרָאג ףרַאד יז ןוא עיּפ
 -ביד ם'ןופ עיפָאסָאליפ יד רעבָא ,םרָאפ רעשיפָאסָאליפ-שימעדַאקַא

 -ַאמ ,ןשרד ןערעוו ,רסומ ןעגָאז וצ ןערהעוורעפ םהיא ףרַאד רעט

 -ץנעניטסבא טעדנירג DEN ‚WIND ַא ןיא טסילַארָאמ NS .טסילַאר

 ,סעסיורג סעּפע ןוהטעגפיוא טָאה רע זַא ,טניימ ןוא ןעטפַאשלעזעג

 ןעגיטכיר ן'ףיוא ןערהיפוצפיורַא ןעבעגעגנייא ךיז טָאה םהיא ביוא
 : שנעמ רערעפיט SDR ףָאזָאליפ רעד .שנעמ ןעגידניז םעד געוו

 ,רַאּפרעד יקַאט רעױּפ רעגידניז רעד טינ ט'רוכש יצ ,ךיז טגערפ רע

DENליוװ רע  "Prױזַא ,ןעסעגרעפ  mןעסעגרעפ רימ  ‚Prניירא - 

 ןוא רעטייוו טהעג רע .טסנוק ןוא טפַאשנעסיװ PN IT גידנעוהט

 רעױּפ ןעמירָא םעד ןעדָאש ןעגנערב טינ ךָאנ רימ ןעלעוו יצ ,טנערפ

 -רעפ םעד רנעה ענייז ןופ ןעסײרסױרַא ןעלעוו רימ סָאװ ,טימרעד

 טקנירט רענייא ,טניג רעיּפ טנָאז ,טונ ,ָאי .קנַארטענ ןעדנע'רוכש

 זיא סע ."סנעגיל טימ ךיז ט'רוכש'רעפ רערעדנַא רעד ,ןעפנַארב

 עכלעזַא טימ ןוהט וצ ץלא טָאה רעטכיד רעד DEN ,גיטכעדרעפ

 -ַאטַא רע  .ןָאיזוליא ,עיזַאטנַאפ ,ןעגיל יוװ ,ןעפירגעב עטקַארטסבַא

 -רעטכיד ם'ןיא טסילַארָאמ ַא זיא רע ;ניד'תונמחרנוא ייז טריק

 ןייז MIST ףָאסָאליפ ַא ןוא --- ףָאסָאליפ ןייז לָאז רע ןעוו .לעטנַאמ

 ןהֶא ןעבעל זַא ,ןענַאטשרעּפ ןעסביא טלָאװ -- !רעטכיד רעדעי

 ,ךילרהעפעג BES זיא ןָאיזוליא INN ןוא ךילנעמנוא DR עיזַאטנַאּפ

DIRרעבָא יז  DENגיטיונ ,טסייה סָאד ,ךילדיימרעפנוא , DRטפָא  

 .גיטיונ זיא ,טסייה סָאד ,זנוא טקרַאטש ןוא טהערפרעד ,יז טסיירט

 ןא זיא רע ,ױזַא ןעטכַארט וצ Den ןייק טינ טָאה ןעסביא רעבָא

 לָאטסָאּפַא ןופ לָאר רעד ןיא רעסעב Tr טלהיּפ רע .שנעמ רערעדנַא

 .רעפּפמעק ןוא
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 גיסיירד-ןוא-סקעז טלַא גידנעייז ,טָאה ןעסביא קירנעה ןעוו
 ןעכלעוו ןופ ,תולנ ןיא ןעגנַאגעג ןוא ןעיגעװרָאנ ןעזָאלרעּפ ,רהָאי
 -ָאלשרער ןעוועג רע זיא ,טרהעקעגקירוצ DI טציא זיב ךיז טָאה רע

 טינ ןענייז ןעגנורהַאפרע עגיטציא זיב ענייז ,טרעטיברעפ DIN ןענ

 -רעביא רע טָאה ןעבעל ןופ WORD ם'ןיא ; עכילהערפ ןייק ןעוועג

 -יילק א ןיא ןערָאװעג ןערָאבעג זיא רע .ןערהָאיײדנעגוי יד טבעלעג

 -עג ןעבָאה ןערעטלע ענייז .ןעיקס לעטדעטש ןעשיגעוורָאנ םענ

 -נעטיידעב 8 ןעוועג זיא רעטָאפ רעד .סוחי ןעסיורג ןופ טמַאטש

 רהעז ןעוועג זיא ןוא ןעטפעשעג עסיורג טרהיפעג טָאה ,רחוס רעד

 יד .טריטָארקנַאב רע טָאה 1836 רהָאי ם'ןיא .ךילדניײרפטסַאנ

 -רעמוז עניילק א ןיא ןעהיצרעבירַא טזומעג Tr טָאה עילימַאפ

 -ענרעביא ןעבָאה סנעסביא יד .טדָאטש ןופ טייוו טינ גנוניואוז

 טימ ,ןעזיירק-טפַאשלעזעג יד טימ ןעננודניברעפ ערעייז עֶלַא ןעסיר

 -סיוא טָאה ןעסביא .ןוהט וצ טאהעג רעהירפ ןעבָאה ייז עכלעוו

 רעיּפ , PR גידנעביירשעב ,ןעגנורעניארע עשידניק ענייז טצונעג

 זיא רע .טנינ ןַאמ ןעכייר ם'ןופ זיוה ם'ןיא ןעבעל סָאד "טניג

 -ןוא-ייווצ גידנעייז טשרע .קעטּפַא ןיא לענניא-רהעל א ןערָאװעג

 .ןענרעל שיטַאמעטסיס ןעמונעג ךיז רע DET טלַא IN גיצנַאװצ

 סלָאמאד ךיוא טָאה רע .רעווש רהעז ןעמוקעגנָא םהיא זיא סָאד

 ַא וצ ףיז ןעמהענ וצ ןעלטימ ןייק טינ ,קשח ןייק טינ טַאהעג טינ
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 -רעפ ױזַא ןעוועג רע DR טייצ עגנַאל ַא .ןָאיסעּפָארּפ ןעלַארעביל
 IND ןערעי גָאטימ ןעסע טנעקעג טינ טָאה רע זַא ,רלעג ןיא טננע

DIRגירגעציז ;דנעגוי ס'ןעסביא ןעגנַאגרעּפ זיא ףּפמַאק ןערעווש  

 -עב-טינ ןעבילבעג ,סיוא טזייוו ,רע DR 787 ס'רעטָאפ ן'רעטנוא

 .טיונ-סנעבעל רעד ןופ טְציִש

 -ָאמער ןוא םירָא ַאזַא PR לָאר ַאזַא טינ רעבָא טליּפִש סָאד
 עגנוי עלַא יוװ ,ןעסביא טָאה וצרעד .ןעיגעװרָאנ יו ,דנַאל שיטַארק
 ןופ ןערעוו וצ טרעטסייגעב טייקגיהעפ יד טַאהעג ,רעטכיד DIR טייל

 ,טלעוו רענעגייא ןייז ןיא רעט'מולח'רעפ 8 גידנעבעל DR‚ ןעעדיא

 רעד DR טייקמערָא זומ 787 .תורצ ענייז IR ןעסעגרַאפ רע טָאה

 -רעד ןעק יז .רעטקַארַאכ ס'נעשנעמ ן'ףיוא ןעפורבָא Tr דנעגוי

 טייהנעדירפוצנוא םהיא ןיא ןעקעוורעד רעדָא ,ןעשנעמ ַא ןעגָאלש
DRיברעפ ןעבעל ןעצנַאג ן'פיוא רעדָא ,טסײג-סנָאיציזָאּפָא םעד - 

 -נוא רעדָא גיננעהבאנוא םחיא ןעכַאמ ,ןעשנעמ ןעגנוי םעד ןערעט

 -שיריטַאס ,עגיטסולספּפמַאק ,עטריוורעזער ס'ןעסביא MANN .רעכיז

 -עניינ רהעמ טגיינעג DR רעכלעוו ,ןעשנעמ ַא DD רוטַאנ עטמיטשעג

 BEN ,ייז וצ ןעסַאּפוצ ךיז יוװ ,ענימורַא יד ןעטכַארטעב וצ 277

 טריצָאװָארּפ םהיא טָאה יז ;קרַאטש ןעקריוו טפרַאדעג טיײקמערָא

 ןוא טייקרעכיזנוא עסיוועג ַא םהיא ןיא טלעקיווטנע ,ףּפמַאק םוצ

 ךיז ןענכייצוצסיוא ןָאיציבמַא ןייז טפרַאשרעפ ,טײקטרעּפמולעגנוא

 -עג ענעי ןיא רענעגנייא IN יו ןעלהיפ ןענעק ךיז לָאז רע זַא ,ױזַא

 ןערָאװעג ןעפירעגבָא זיא רע עכלעוו ןופ ,ןעזיירק עכילטּפַאשלעז

 ןע'נעסביא PR טקעוװרעד טייקמערָא טָאה ךילדנע .דנעגוי רעד ןיא

 -נוא ןייז ,סיפ ענענייא ףיוא טסעפ ןעהעטש וצ שינעפרעדענ סָאד

 POS ךיז יירט ןוא גיננעהבא

 רעטצעזענ רהעז ַא ןערָאװענ ןערהָאי יד טימ PN סָאװ ,ןעסביא

 -עמנַאלּפ ןוא ןעשיטנַאדעּפ ,ןעניסעמלעגער א טרהיפעג ןוא שנעמ

 ?עבַאטקעּפסער ץנַאנ טינ ןעוועגנ דנעגוי רעד ןיא זיא ,ןעבעל ןעניס

 יד ןופ ןעננוצ עזייב יד ןופ ןהעטשוצסיוא לעיפ טַאהעג טָאה ןוא

 וצ בעיל טָאה סָאװ ,לעטרעטש םעניילק ם'ןופ רעביירט-תוליכר

 לחומ BI לָאמנייק טעוו DIN םענייא ןעדעי ףיוא גיוא ןַא ןעטלַאה
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 ,שנעמ ןעבילנהעוועגנוא ,ןערנעטיידעג 8 סרעדנוזעב ,ןעשנעמ 8 ןייז

 -עג ןערהָאי ענעי PR טָאה ןעסביא .רהיר ןעיירפ ןעטסנעלק םעד

Deanרלעג רעייז טנָאמענ ןעבָאה עכלעוו ,ןערָאטידערק ןופ תורצ  

 ןוא VB ןעטָאשעגנ ןעבָאה DEN ,רעבייוו עדנעכוזילַארָאמ יד ןוא

 טָאה טייצ רענעי ןיא .ןעגנורהיפ עגיטכעררעפ ענייז ףיוא לעבעווש

 ענעדישרעפ NN ןעמעָאּפ ענייפ ןעבירשעגנָא טַאהעג ןעסביא ןיוש

 van ענינייא עכלעוו ןופ ,טמהירעב טציא ןענייז סָאװ ,ןעמַארד

 ןענייז סלָאמַאד רעבָא ,ענייז קרעוו עטסעב יד רַאפ טכַארטעב וליפַא

 -ענ טסורדעג ןענייז ,ןעבַאגסיוא עטכעלש ,עגיליב PR ןענישרע ייז

 PR ןעגנַאגוצ םיוק ךיז ןענייז ,ריּפַאּפ ןעטפַאהלעקע ףיוא ןערָאװ

 -ניא ןייק ןעפורעגסיורַא טינ NN ןערַאילּפמעזקע טרעדנוה עכילטע

 -לַאהעגנייא DR טלַאק ץנַאנ ןעבָאה דניירפ ענייז וליפַא ; סערעט

 סאמנ DS ןעיגעװרָאנ .ןעטנעלַאט ס'רעטכיד םעד ןופ טדערעג ןעט

 -ענ שיטסַאקרַאס TR שימעלָאּפ גידנעייז .ןע'נעסביא ןערָאװעג

 עידעמָאק , ןייז טכילטנעפערעפ 1862 רהָאי ם'ןיא רע טָאה ,טמיטש

 קיטָארע רעלַאנָאיצנעװנָאק רעד ןופ בא טָאּפש עכלעוו ,"עבעיל ןופ

 ןעפיט ַא טייצ רעבלעזרעד DR סיוא טקירד רעבָא ,רעטסילוּפ ןופ

 ,טינ טביולנג ןעסביא .עבעיל רעדעי ןופ טכַאמ רעד ןיא לעפייווצ

 ןוא תורצ עכילנעט יד טימ ףּפמַאק ם'ןיא ןהעטשעב ןעק עבעיל זַא

 ןופ םָארטש ןעגיליײװגנַאל ם'ןיא זַא ,ארומ קרַאטש טָאה ןוא ןעגרָאז

 ןערעוו ןעקנורטרעד טינ לָאז ןעבעל ןעטעטארייהרעפ ם'ןופ נעט עלַא

 ןעסביא .ּפמעט רעכילטּפַאשנעדיײיל ןוא רעטקַארַאכ רעלַאעדיא רהיא

 ןופ טקניטסניא ם'ןופ קורד םעד רעטנוא זַא ,ןעסיוו טזומענ טָאה

 נידנעטש ןעטלַאהעג ךיז טפַאשלעזעג יד טָאה גנוטלַאהרע טסבלעז

 רעבָא ,עבעיל רעדנוזעג ַא ןופ טייקניבייא רעד ןיא ןעדיירנייא ןיא

 רעסעב טיירג ןעווענ זיא רע IS ,גיטומ ןוא גנוי ױזַא ןעוועג DR רע

 ,טארייה ןענעוו ןעגנולעטשרָאפ עטסלאיווירט יד ןעניטרעפטכער וצ

 רעט'מולחרעפ רעד ןופ דנוב ם'ןיא טקירדענסיױא ןערעוו ייז יוװ

 ןעטלַאהעב וצ רערייא ,דַאטסדלוג ןעשיטקַארּפ םעד ןוא דליהנאווס

 ND קיטַאמנָאד רענעמונעגנָא רעד וצ גנוהיצעב עשיטּפעקס ןייז

 .עֶבעיִל
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 -עג עצנַאנ יד טריזילַאדנַאקס Dan "עבעיל ןופ עידעמָאק יד,

 רע DEN ,ןעהייצרעפ טנעקעג טינ ןעמ Dan ןע'נעסביא .טפַאשלעז

 -ייה ,ןעגנובָאלרעפ יד ףיוא ,עבעיל DD לַאוטיר םעד ףיוא IN טלַאפ

 הדומ טָאטשנָא .קיטָארע ןופ ןעמרָאפ ענעמונעגנָא עלַא ןוא ןעטַאר

 ,ןעשנעמ ןעבָאה ,טכערעגמוא ןעצנַאגניא טינ ןיא רע זַא ,ךיז ןייז וצ

 ם'ןיא Tr ןעבָארג וצ ןעביוהעגנָא ,ךילנהעוועג Pr טרהיפ סע יװ

 -עג יר טימ Pr ןעריסערעטניא ןוא רעטכיד ם'ןופ ןעבעל-טַאווירּפ

 : טגָאזעג לָאמנייא רימ טָאה ןעסביא .טארייה ןייז NE ןעסינמייה

 -ָארטרעּפ טנעקעג ךָאנ ןעמ טָאה ןעלקיטרַא עשיטירק עטקורדענ יד,

 ןערעה וצ ךילנעזרעּפ ןעמוקעגסיוא DIN רימ סָאװ ,סָאד רעבָא ,ןעג

 -נוא ןוא נידנעטשנַאנוא ךַאפנייא ןעווענ זיא ,עסעיּפ רעד ןענעוו

 ַא סלַא ןעבירשרעפ ןעמ טָאה ןע'נעסביא קירנעה ."ךילגערטרע

 ,קרעוו ראברעדנואוו ַאזַא וליפַא mauvais sujet„ ןעלופטנַאלַאט

 ם'ןיא ןענישרע DR סָאװ ,"ןָארט ן'ףיוא ןעטנעדנעטערּפ יד, יװ

 ןוא רעטכיד םעד ןעריטיליבַאהער טנעקעג טינ טָאה ‚1864 רֹהֶאי

 ןעוועג טינ זיא קיטירק יד ביוא .ןעמָאנ ןערעסעב ַא םהיא ןעכַאמ

 םעד טצַאשעגבָא טינ סלַאפנעדעי יז טָאה ,םהיא וצ גנערטש וצ

 טינ טָאה עסעיּפ יד .ןעטסנידרעפ ענייז טיול קרעוו ם'ןּופ טרעוו

 DR קרַאמענעד PR .טייצ רהיא PN קורדנייא םוש ןייק טכַאמעג

 טשרע .ןערַאלּפמעזקע גיצנַאװצ PR יו ,רהעמ טינ ןעגנַאנוצ ךיז יז

 ןעצינערנ יד רעסיוא רעטכיד םעד טכַאמעג טנַאקעב טָאה "דנַארב,

 ןע'נעסביא ןעגעוו ןעבירשעג בָאה ךיא סָאװ ,סָאד .ןעינעװרָאנ ןופ

 םעד ןענעוו גנולדנַאהבָא עטשרע יד ןעוועג זיא ,1867 nt ם'ןיא

 .קורד ןיא ןענישרע זיא עכלעוו ,רעביירש ןעסיורג

 םהיא .ןעננושיוטנע עכילנעזרעּפ רונ טינ טַאהעג טָאה ןעסביא

 רעד ןופ טייצ רעד PR קיטילָאּפ ס'ןעיגעװרָאנ טרעּפמע רהעז טָאה

 ךיז ןעבָאה ןעדעווש ןוא ןעינעװרָאנ ןעוו .המחלמ רעשטייר-שינעד

PRקרַאמענעד ןענידייטרעפ וצ טגָאזעגבָא 1864 רהָאי  PRרהיא  

 -נעננילק יד ףיוא גידנעקוק טינ ,ןעסיירּפ ןוא ךיירטסע טימ ףּפמַאק

 -נעדוטס ןוא עסערּפ רעשיטָאירטַאּפ רעד ןופ ןעננוכערּפשרעּפ עגיד

 ,גנוגייצרעביא ס'ןעסביא טיול ,ןעבָאה עכלעוו ,ןעננולמַאזרעפדןעט
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 ןעגעקטנַא ךיז ןעלעטש וצ טלעוו עשיװַאנידנַאקס יד טעטכילפרעפ
 ,ןעיגעװרָאנ וצ לעקע IN טלהיפרעד ןעסביא טָאה -- NW‚ םעד

 -וצ ,טייהגייפ ןופ טסענ ַא ףיוא יוװ ,טקוקעג טָאה רע ןעכלעוו ףיוא

 ףעכינ DEN טלייאעג ךיז טָאה רע .טייקגידעקערש ןוא טייקנעזָאל

 PR ןעסביא טציז ןָא טייצ רענעי ןופ .טאמייה ןייז ןעזָאלרעּפ וצ

 ןעדזערד MD ,ןערזערד ןייק ןעילַאטיא ןופ טרעדנַאװ רע ;דנַאלסיױא

 ,ןעכנוימ ןייק רעדיוװ ןוא ןעילַאטיא ןייק רעדיוו טמוק ,ןעכנוימ ןייק
 יד .טדעטש עשטייד יד ןיא רהָאי סקעז-ףניפ וצ גידנעביילברעפ

VORעל-ןעילימַאפ .ניהור ,ליטש ַא טרהיפעג ןעסביא טָאה ןערהָאי - 

 טָאה זיירק-ןעילימַאפ ם'ןופ ןעצענערג יד DR ; רעגיטכיר רעדָא ,ןעב

 -גנערטשעגנָא ןופ טלעוו ַא ,טלעוו ענענייא ןייז טיובעגסיוא ךיז רע

 ירד טימ טנעגעגעּב ךיז רע טָאה טדָאטש רעדעי ןיא .טיײברַא רעט
 BUN ףילדניירפ רהעז טָאה רע ; ןעטייקכילנעזרעּפ עטסדנעטיידעב

 ,ןערהָאּפעגמורַא ןענייז DEN ,ןעװַאנידנַאקס יד טסעג DIN ןעמונעג

 -עג טינ ןּוא MI ןייק טָאהענ טינ טָאה ןעסביא .דנַאלסיוא ןיא

 -תולנ עניזָאד יד ןיא ןעבעל ןעטלעטשעגנייא ,ןערעכיז ַא DD טסואוו

 ן'ףיוא m MS ,טלעצעג-רעמוז א PN יו טבעלעג טָאה רע .ןערהָאי

 ןעפָאלש טגעלענ טינ ךיז רע טָאה 1864 !Ans ם'ןופ .קַאואוויב

 ;שיט םענענייא םוצ ןעסע ךיז טצעזעג טינ ,טעב םענעגייא IN ףיוא

 טָאה רע .דנַאלסיױא ןיא רעדמערפ ַא ,טנַארגימע IR ןעוועג DIN רע

 -מייהנוא ,רעשימייהנוא א DR שימייה ןעלהיפ וצ טניואוועג ךיז

 ךיא בָאה SIND‚ עטצעל סָאד םהיא ייב גידנעייז .הביבס רעכיל

 ; ריטרַאװק ןייז PR סנענייא סעּפע טינ רע טָאה יצ ,טגערפעג םהיא

 סָאד .דנַאװ רעד ּףיוא רעדליב עכילטע ףיוא ןעזיוועגנָא טָאה רע

 נידנעבָאה ןיוש ,טציא ןליפַא .םוטנעגייא ץנַאג ןייז ןעוועג זיא

 םענענייא IN ןיא שינפרעדעב ןייק ןעסביא טינ טלהיפ ,ןעלטימ

 ןייז טימ טריישוצ ךיז טָאה רע .ןָאסנרעיב m ,טוג א רערָא ,זיוה

DINDרע ;טּפַאשלעזעג רעד טימ ןעגנודניברעפ עלַא ןעסירוצ ןוא  

 -רעפ םהיא ןענעּק טלָאװ DEN ‚DI טײברַא ןייק טימ Tr טמענרעפ

 -ייֵצ ַא רערָא ,ײטרַאּפ רעדָא ,ןָאיצוטיטסניא ַא סעּפע טימ ןעדניב
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 .רעמַאזנייא טולָאסבא IR זיא ןעכביא .ןעיוװַאנידנַאקס PN גנוט

 : רע טביירׂש טײקמַאזנייא ןייז ןופ

 ן'ויב ןעקנירט w ןעבענעג רימ טסָאה DEN ,סניימ קלאפ,

 טָאה DEN ,קנַארטענ ןעקרַאטש ,ןעמַאזלייה ,ןערעטיב םעד ןופ קעד

 ןופ גנַאר ן'ףיוא ןענַאטשעג זיא רע ןעוו ,רעטכיד םעד טקרַאטשעג

 ןופ ןעקעטש םעד טגנַאלרעד רימ טסָאה DEN ,קלָאפ ֹוד --- ,רֹבֹק

 טיונ ME טסַאל יד ןעלסקַא עניימ ףיוא ןעפרָאװענּפױרַא ,רערעדנַאוװ

 — ,ןענרָאז ןופ ןעילַאדנַאס יד DR DIEB עניימ טליהעגנייא ןוא

 *! טסירגענ רימ ייז 17 --- ! געוו ן'ףיוא .תונתמ עניריורט

DEEרעטכיד רעד ךיז טנָאמרעד  IRריוו ןוא דנַאלרעטָאפ ןייז - 

 "יא רעבָא ,ןעמַארד עטנַאסערעטניא ,עלעניגירַא ענייז םהיא טעמ

 -רָאנ ןיא ןעבירשעג טָאה רע סָאװ ,עיינ ייס ,קרעוװ ענייז עֶלַא רעב

 -עג ןעבירשעג דנַאלפיוא ןיא ןענייז DEN ,ערעדנַא יד ייס ,ןעינעוו

 -קַארַאכ ױזַא זיא סָאװ ,גנומיטׂש ערעווש עבלעזיד טרעיוה ,ןערָאװ

 np טשימעג ןיא סָאו .,גנומיטש 8 — ,םהיא רַאֿפ שיטפירעט

 יד .טעטילַאודיװידניא רעקרַאטש DIN טייקגניזָאלסננונפָאה ,רעיורט

 ןופ ןעלייט ענעי עלַא ךרוד טגנירד גנומיטש עשילָאכנַאלעמ עגיזָאר

 .סורדנייא ןעטסקרַאטש םעד זנוא ףיוא ןעכַאמ עכלעוו ,קרעוו ענייז

 ,"גרעב יד ףיוא , עמעָאּפ רעד ןיא : ייז ןָא ןענָאמרעד ךיז טוואורפ

 ,טהעז ,נרַאב ץיּפש ן'ףיוא טהעטש רע יװ ,רעטכיד רעד טלהעצרעד

 -רַאטש טרעוו רעייפ DET ,בוטש ס'רעטומ רעד ןָא ךיז טדניצ סע יו

 ,רעטלעפייווצרעפ ַא ,רע DR ,רעטומ יד ,בוטש יד ףיוא טסערפ ,רעק

 ַא טימ ןערהיר גידנענעק טינ ,טקוק ןוא טהעטש ,רעטריזילַארַאּפ 8

 -רעדיוש ,רעלופטקעפע רעד ףיוא ךיז טרעדנואוו ןוא טקוק ,דילנ

 ןופ, ריל סָאד TR דיל רעדנַא ןַא .ננוטכיילעב-טכַאנ רעכיל

 ןעשינעפעשעב עטנילפעג יד ןעכלעוו ןיא ,"ןעבעל ןעשימייה ןיימ

 טהעזרעד רע רונ m ,ךיז ןעהילפוצ עיזַאטנַאפ ס'רעטכיד םעד ןופ

 עיורג-ענרעיילב טימ ,םענעפָאלשרעּפ ַא לעניּפש ם'ןיא נילעפוצ ךיז

 -רע יו ;ןעלפָאטנַאּפ ענעצליה ןוא קָאֹר ןעטלעּפענקעגוצ ,ןעניוא

 רנעה ס'יורפ רעד ןופ סױרַא טסייר רע ןעוו ,דנַארב PR דנעניוטש

 jr טגָאז רע ןעוו רעדָא ,דניק םענעברָאטשרעּפ ם'ןופ רעריילק יד
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 טמענ ;רעייפ ןעשילעה ם'ןופ רעטומ עמירָא ןייז ןעטער וצ בָא

 רעשירענגיל רעד ןעוו ,"טניג רעיּפ , PN ענעצס עלעניגירָא-ּפעיט יד

 ַארַא'ס ;רעטכעוו יד גידנערַאנבָא ,ןיירַא ןדע-ךג ןיא טהעג שנעמ

 םעד ןופ ןעדייל יד ,ןעדייל ס'ַארָאנ ףיוא ןעכַאמ קורדנייא ןערעווש

 רעפרַאש ַא BB ןעכָאטשעג טרעװ DEN ,גנילרעטעמש ןעמירָא

 טמענ .ןעכָאטשרעד ךילדנע טרעוו DIN ןעטקַא יירד עצנַאג ?עדָאנ

 PR ןייא ךיז טקוק ןוא ןעמַאזוצ ןענעצס ערַאברעדנואוו עלַא יד

 -היר ,ניטכעמ ,שיטעטַאּפ ןענייז ייז זַא ,ןעלהיפרעד BIN רהיא ןוא

 ,ןערעווש ַא טימ טגיטעזעגנָא ןענייז עלַא ייז DEN ,רַאפרעד דנער
 -ַאמ םעד ןיא סָאװ ,סָאד .רעטכיד ם'ןופ רעיורט ןעזָאלסגנונפָאה

 PR זיא סָאד ,טפַאשדנַאל --- דנורגרעטניה רעד זיא דליב ס'רעל

 -נעטייצ .ננומיטש עשילָאכנַאלעמ ,ערעווש Pr ןעלעמענ ס'ןעסביא
 ,סערש ןעשיגַארט םוצ זיב ןָאטדנורג רעגיזָאד רעד טהעגרעד זייוו
 ,ןעירעגַארט ןעביירש N ןעפביא סָאװ ,רַאפרעד טינ DIN סָאד רעבָא
 ייז ,ןעידענַארט ןעבירשעג רעגעלשנעלע DIN רעליש ךיוא ךָאד טָאה

 רעבָא ,רעיורט DD טכיל ן'טימ טלהארטשעב טרָאד ןוא NT ןענייז

 רעד וליפא .ןע'נעסביא ייב יו ,רעיורט DD רונ טבעוועגסיוא טינ

 עכלעזַא ןעבירשענ טָאה "טעבקַאמ , ןוא "ריל גינעק , ןופ רָאטוא

 -רעמוזטימ א, רעדָא "םרוטש רעד , יו ,ןעכַאז עטכייל ,עשינָאמרַאה

 -יטש ערעווש יד .שרעדנַא סָאד זיא ןע'נעסביא ייב ."םולח-טכַאנ

 טנעקעג DI שרעדנַא רָאג טָאה סע .גנומיטשדנורג ןייז זיא גנומ

 רעכלעוו ,טסילַאעדיא רענערָאבעג ַא ןעווענ זיא ןעסביא לייוו ,ןייז

 ,רעלַאעדיא רעד 83 טקנעבעג ןָא ןערהָאי עטסגנוי יד ןופ טָאה

 ,גנערטש ןעוועג DR רע ;טייהנעש רעכילגעמנוא ,רעלעוטיריּפס

 -ריוו רעד רעטנוא טגיינעג ןוא שידרָאנ ,שינָאטוװעט ,שיטסירַאניר

 DIN DEN ‚PORN ףיוא ןעקוק וצ ןעננואיושנא עכילטסירכ ןופ גנוק

 רונ ןערעדנואוועב ןוא סענידניז ,סעסואימ סעּפע ףיוא יװ ,ךילניז

 TR .עטניטסיינרעפ ןוא עניטסייג סָאד ,ענעש-שילַארָאמ סָאד

INןעוועג נונעגנ זיא סע .ה .ד ,רעגידוועמעש ַא ןעוועג ןעסביא זיא , 
 PR רע טכירקרעפ ןיוש DIN לָאמ INES ןעשיוטנע ךיז לָאז רע זַא

 -נוא ןעפיט א גידנעלהיפ ,טלעוו רעד ןופ ךיז טלַאהעב Sn ןייז
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 טָאה רענייז דנענוי רעטסעהירפ רעד ןיא ןיוש .רהיא וצ יורטוצ

 ןופ ןעסיוטשעגבא ,טגירדינרע ,טגידיילעב Ir טלהיפרעד ןעסביא
 ןעביולג טלָאװעג DET ,וויאַאנ ןעװעג זיא רע ;טּפַאשלעזעג רעד

 -ענבִא טלעוו יד Tr טָאה םהיא ןופ ןוא ץלא ןערעדנואוועב ,ןעדעי

 רע ןעכלעוו ,קורדנייא רעפיט רעטשרע רעד זַא ,טכוד רימ .טרהעּק

 ןופ ןעמוקעב טייקכילנעזרעּפ עטלעקיווטנע-לעוטקעלעטניא סלא טָאה

 -יא סָאר ,עשילַארָאמ DET IS ,קורדנייא רעד ןעוועג זיא ,ןעסיורד

 ןוא טפַאשלעזעג רעניטנייה רעד ןיא טייהנעטלעז ַא זיא עלעעד

 יארוא טזומעג רע טָאה גנורעטיברעפ ןוא ןרָאצ ןופ ןעטונימ ןיא

"Irעשילַארָאמ סָאד זַא ,ןעגָאז  PNענעגיוטשעג טשינ ַא טַאלג , 

 רעד ןיא דנַאטשעב ןייק טינ טָאה DEN ,עטבישעג ענעגיולפענ-טשינ

 DE ןוא טייהנעש עניטסייג טכוזעג טָאה רע  .טייקכילקריוו

 טלהיפרעד רע טָאה טציא .יז גידנעניפעג טינ ,ןערָאװעג טשיוטנע

 ןענירעיורט םעד טלעוו רעד רַאפ ןעיירשוצסיוא שינעפרעדעב ַא

‚NDRןעזַארפ ןופ ץנַאלג ןעשלַאפ ן'טימ טקעדרעפ טרעוו רעכלעוו  

 טימ טגיטעזעגנָא ןעוועג זיא ערעפסָאמטַא עגימורַא יד .סנעניל ןוא

 ןעפיט ,עבעיל רעגיבייא ,ןעלַאעדיא ןענעוו רעטרעוו עכיוה יד

 ןעשידרָאנ םעד ,רעטקַארַאכ ןופ טייהנעסַאלטנע ,טייהיירט ,טסנרע

 ערעזנוא קלאפ טסעפנעזלעפ ןיילק ַארַא'ס ,) ?היפעג ןעשיטָאירטַאּפ

 -עג ,טרעהענוצ ,טקוקעגמוא Pr טָאה רע ;("ןענייז רעגעװרָאנ
 עלַא יד טייקכילקריוו רעגימורַא רעד PR ןענופענ טינ ןוא טשרָאּפ

 .ןערער ןייא ןיא ןעטלַאהעג ןעבָאה עֶלַא עכלעוו ןעגעוו ,ןעכַאז עטוג

 ,וצרעד םהיא טכַארבעג ןעלַאעדיא וצ עבעיל עסיורג ןייז טָאה ױזַא

 -שלאפ ףיוא יו ,ןעלַאער ןעלַא ףיוא ןעקוק וצ ןעביוהעגנָא טָאה רע זַא

 יצ ,ןעואורּפוצסױא םהיא טהיצ וויטקניטסניא ,ןָאיזוליא ןוא טייק

 רע ןוא ,טכע רַאפ ןעטלַאהעג טרעוו DEN ,סָאד טכע ךילקריוו זיא

 טגייצרעביא רע ןעוו ,גינעוו ץנַאנ רעדָא טשינ רָאנ ךיז טרעדנואוו

‚Iזַא  DETעטכע  DINרָאנ  WORDרע טּפַאט ךילטּפַאשנעדייל  

 -עה ןוא לַאטעמ ןעטכע-גי'טשרמולכ ןעדעי רענניפ ענייז טימ סיוא

 -ענ טָאה רע DEN ,םהיא סע טהערפ ,זיא סָאד Syn יוװ ,גידנער

 ןייק טַאהעג טינ טָאה רע סָאװ ,העוו םהיא טוהט סע ןוא ןעּפָארט

 ְו
| 

u 11 u rn 7 
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 רע טגעלפ ,ןעסיורג-טשרמולכ םעלַא טימ ךיז גידנענעגעב .תועט
 ןעזרעפ ןיא ףירב ַא) ? סיורג ךילקריוו עסיורג סָאד זיִא יצ ; ןעגערּפ

 IR ןעפראש ךילנהעוועגנוא ןַא טָאה רע .,(עמַאד רעשידעווש ַא וצ
 ,טייקשלַאפ יר ,טייקשירענגיל ןוא םזיאָאגע ןעדעי טקרעמעב סָאװ

 -נַאּפ רעד ןופ ןעלעמעג עט'מולחרעפ יד ןיא ןעגרָאברעּפ זיא סָאװ

 BEN ךיז טקעדרעפ סָאװ ,טעטירַאגלואוו DIN טייקגירדינ יד ,עיזַאט

 .סערנָארּפ ןוא טייהיירפ רעשיטילָאּפ ןעגעוו ןעזַארפ עכיוה טימ

 ןעלַארָאמ ןוא ןעלַאעדיא םעלַא וצ יורטוצנוא רעד זיא זייווכעלסיב
 -ָאנעגניירַא טָאה יז .טפַאשנעדייל ןוא טייהניואוועג א ןערָאװעג
 רע .רעטייוו ןוא רעטייוו ץלא םהיא ןעבירטעג ,טומ םהיא PN ןעּפ

 טינ טָאה םהיא ,ןעטייקגילייה ענייק רַאפ WIN ןייק טינ טָאה

 -יא ן'רַאפ ןעטָארטעגּבָא DI DR רע ;טָאברעּפ ןייק ןעטלַאהעגבָא

 ןעּקָארשעגבָא DU ןוא ,ןעבעל-ןעילימַאפ ןעגיהור ןופ קילג ןעשיליד

 .ןָאיצַאזינַאגרָא רעכילטּפַאשלעזעג ןופ ןעמנָאד ערעכיז יד רַאפ ךיז

 רעגיטומ ץלַא POS ןייז ןיא ןעגנַאנעג DR רע רעטייוו DEN ןוא

 -סערג סָאד טָאה רע .ענייז ןעטַאטלוזער יד טרימַאלקָארּפ רע טָאה

 עֶלַא ןעצייר ,ןעגיהורנואעב ןעק רע סָאװ ,ןופרעד ןעגינגרעפ עט

 יר סנעניל טימ ןעניטרעפטכער וצ פערעטניא ַא ןעבָאה סָאװ ,ענעי

 .ןעבעל ם'ןופ ןעטייקניטכערענמוא

 ןעגעוו לעיפוצ ןעדער ןעשנעמ זַא ,טכודעג ךיז טָאה ןע'ןעסביא

 .ןעבעל ןיִא טכילקריוורעפ טינ לָאמנייק ןערעוו עכלעוו ,ןעלַאעדיא

 ןעבָאה ןעשנעמ זַא ,רערעכיז ץלַא רעטייוו DEN ,טלהיפעג טָאה רע

 -קערש ,עזייב סעלַא ןעגייוושרעפ וצ טדערעגפיונוצ יו סעּפע ךיז

 -ייהרעפ יד טימ ךורּפשרעריװ PR PN DEN ,עגיריורט ןוא עכיל

 -נייא טינ DIR טפַאשלעזעג רענייפ ןיא .ןעגנורעדָאפ עלַאעדיא עטגיל

 ,ךילביולגנוא MS INT DR סע ,סעכלעזַא ןענָאמרעד וצ טרהיפעג

 ,ןעגיוושרעפ ּסָאד BIN עֶיזעָאּפ רעה PR ; נידנעטשנאנוא ױזַא

 עלענָאיצנעוװנָאק ַא ןוא םהענעגנאנוא וצ ,ךילנייּפ וצ זיא'ס ?ייוו

 DR עכילנייּפ ,עפרָאש ,עסואימ סָאד IS ,טמיטשעב טָאה קיטעטסע

 -עווש ןופ רעטכיד רעד ןערָאװענ ןעפביא זיא ױזַא .שיטעטסענוא

 -יב ןיא ןעגידערּפ וצ טניוָאוװעגוצ ךיז רע טָאה ױזַא ; רעיורט ןער
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 ךיז גידנעטלַאה ,ןע'ּתמא עגיריורט ענייז םרָאפ רעּפרַאש ,רערעט
 .טפַאשלעזעג pr ןומה םעד ןופ טייז ַא ןָא

 ןעמ טזעל ,טביזעג ם'רעטכיד ם'ןיא טוג ןייא ּךיז ןעמ טקוק
 ןעמעֶָאּפ ענייז PR טקירדעגסיוא טָאה רע DEN ,סָאד טרָאד ךיוא
 -סיוא DE םהיא ףיוא ,גנערטש DR טכיזעג ס'ןעּסביא .ןעמַארּד ןוא
 טייצ וצ טייצ DD רעבָא ,ּפעשיטסַאקרַאּפ ,סעזייב סעּפע ןעסָאגעג
 ,םעטרַאצ סעּפע ,טייקכייוו ַא ,טייקסטוג ערעניא 8 ךרוד טצילב
 טדיילק רע ,טיובעג טסעפ ,סקואוולעטימ ןופ רעגירדינ PR ןעפביא
 -ייפ טָאה ןוא עדריוו טימ ךיז טלַאה ,םַאזגנַאל טהעג ,טנַאגעלע ךיז
 ַא ;גנוי רהעמ טינ ןיוש DR רע .ןעגילעדַא ַא MD ןערינַאמ ענ
 BIRD ,ךילהָארג ןיוש ןענייז DEN ,רָאה עגנַאל ןופ רולעוועל עכילרעה
 ,ןערעטש ןייז .טכיזעג טנַאסערעטניא ןייז רעטנַאסערעטניא ךָאנ

DANּפָאק ןופ לייט ןעטסערג םעד טמענרעפ , IE DIRנהעוועגנוא - 
 -רעד ןיא DR רעלוקידנעּפרעּפ טעמכ ,טיירב ,ךיוה זיא רע : רעכיל
 ןוא טייקסיורג ךיז טלהיפ םהיא ןיא ; טרילודָאמ ןייּפ טייצ רעבלעז
 זַא ,טסערּפעגנעמַאזוצ ױזַא זיא ליומ ןייז .טּפַארק עלעוטקעלעטניא
 טנעק ליומ ןעשיגרענע םעד ןָא .ןָא טינ טעמכ ךיז ןעהעז ןעּפיל יד
 זיא ןוא ?עיפ ןעדער וצ דנייפ טָאה ןעסביא זַא ,ןענעקרעד רהיא
 רע טנעפע טפַאשלעזעג רעסיורג ַא ןיא .שנעמ רענעסָאלשטנע ןא
 ַא רעדָא רעמוטש ַא ןעוועג טלָאװ רע m ךיילג ,ליומ סָאד ןעטלעז
 ןעלופסינמייהעג ,םענעסָאלשרעּפ םעד ןופ רעטכעוו רעטרעזייבוצ
 ןופ טפַאשלעזעג רעד ןיא ּךיז רע טלהיפ טונ .םוטגילייה ןערעניא
 -ער וצ לָאמנייק זיא רע רעבָא ,זיירק םעניילק ַא רעדָא רניירפ ַא
 םיור ןיא בָאה ךיא ןעכלעוו ,זיוצנַארפ ַא .גיצרעהנעּפָא ןוא גידוועד
 זיא רע :טגָאזעג DET ,רעטכיד ם'ןופ טסויב ס'גרעבענור ןעזיוועג
 -ביא טהעז DEN ,םענייא ןעדעי .שיטעָאּפ יװ ,גיניזפרַאש רהעמ
 -םיד רעשיריטַאס ַא זיא רע זַא ,ןעגיוא יד ןיא ךיז טפרַאוװ ,ןע'נעס
 -עב ענייז .רענָאיזיוװ טינ רעבָא ,רעקנעד רעשילָאכנַאלעמ א ,רעט
 -עב ערעדנַא ןוא "ןעדנואוושרעפ , .ב .צ יו ,רעבָא ןעמעָאּפ ערעס
 ,סַאגעּפ ןעשיריל א גנוהעזראפ יד םהיא טָאה ןעקנָאשעג זַא ,ןעזייוו
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 ,טיוט ןערָאװענ דלעפ עלערע סָאד זיא ףּפמַאקסנעבעל ם'ןיא רעב;

 .רעטייר םעד Tr DD גידנעפרַאװבָארַא

MANNבָאה טכיזעג פ'ןעסביא  TSטּפַאכענ  PRענעדישרעפ  
 -ענ טוג רע זיא .ןעקורדסיוא עטצעזעננעגעגטנע ייווצ ןעטייצ
 יר ;ל?עכיימש ןעטַאקילעד ,ןעטוג ַא Din רע טלעכיימש ,טמיטש
 -רַאה ןופ םָארטש ם'ןופ טבעלעגפיוא EIN עקסַאמ עטרעווילנרעפ

 -ינעטלעהעב יד ןופ סױרַא טסילפ DEN ,טייקמיראוו ןוא טייקגיצ

 ,גידוועמעש ןיז ןעסיווענ א ןיא זיא ןעסביא .עלעעז רעד ןופ ןעש

 -רעדנואוו ןייז WIR ,ןערוטַאנ עטסנרע ןוא עשילָאכנַאלעמ עלַא יו

 ,םענייז קוק ם'ןיא ןוא ,ץרַאה ןיא ןײרַא טקנירד לעכיימש רערַאב

 ,סָאד רהיא טלהיפרעד דנַאה רעד ןופ קורד ם'ןיא ,לעכיימש ם'ןיא

 -עג רעדָא טנעקעג טינ לָאמנייק BORN שנעמ רעגנערטש רעד סָאװ

 ןערעדיילש וצ טייהניואווענ ַא IN טָאה ןעסביא .,ןעגָאז טלָאװ

 -נוקרעמעב עגיטומטוג טינ רָאנ ןיוש ,עשינָאקַאל ,ערנעפערט ענייז
 IS ,שיטָאּפש-ניטומטונ ,שירעפיטׂש ױזַא ייברעד גידנעלכיימש ,ןעג

 טכַאװש לעכיימש רעד .ךילנעמנוא PR םהיא ףיוא ןערעוו זייב

 .לַאפנייא ןעדנעריינש ם'ןופ טייקרעטיב יד בָא

 ףיוא ןעקרעמעב וצ לָאמ ןייא טינ ןעמוקעגסיוא זיא רימ רעבָא

 סָאד טרעוו גנולצולּפ .,קורדסיוא רעדנַא IS רָאנ טכיזעג ס'ןעסביא

 IS ךיז טרניצ ,שיטסַאקרַאס ,גינרָאצ ,גידלודעגנוא סנייז טכיזעג

 -ניד'תונמחרנוא טעמכ טרעוו ,גנורעּפמע רעטכערעג ןופ רעייפ ן'טימ

 -נואוו רעד ןיא ענייז רעטרעוו יד IR זנוא גידנענָאמרעד ,שירזכא

 ."ןעגיוו עירעט , עמעָאּפ רערַאברעד

 יר יו ,ןעניוא ענייז גינרָאצ ךיז ןעהילנוצ גנולצולּפ רעבָא,

 ןעבָאה ,ענינעוו רָאנ ,ענינעוו ןוא --- גָאט ןעשימרוטש א PR ןעצילב

 ."ןעניוא יד ןיא ךיילנ ןעטנעניוו עירעט סלָאמַאד ןעקוק וצ טומ םעד

  NISרעטכיד ם'ןופ עלעעז יד סנעטסיימ טמענ קורדסיוא 18

 .טפַאשלעזעג רעד ןענעקטנא

 שיטעָאּפ טשרע ןייז ;רעּפּפמעק רענעריובעג S זיא ןעסביא

 .המחלמ ןופ ןָאיצַאראלקעד ַא ןעוועג ןיוש זיא "אניליטַאק , קרעוו
 רע זַא ,טלהיפרעד טָאה רע טייז ,ןעבעל ןעצנַאנ ם'ןופ ךשמ ם'ןיא
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 -- ,טעּפש ץנַאג ןהעשעג סָאד זיא ,בגא -- שנעמ רעפייר א זיא

 ,םהיא לָאז ןעמ ביוא זַא ,טלעפייווצענ טינ לָאמניײק ןעסביא טָאה

 -נַא רעד ףיוא DR ,לָאשגָאװ ןייא ףיוא ןעלעטש ,םענלעצנייא םעד

 ןיא זיא סָאװ ,טפַאשלעזעג ןעפורעג טרעוו DEN ‚DET — רערעד

 ארומ ןעבָאה DEN ,ענעי עלַא ןופ גנורעּפרעקרעפ יר ןעניוא ס'ןעכביא

 טימ ןעטייסנעברָאדרעּפ DR ןערעלהעפ ןערימשרעפ ןוא תמא ן'רַאפ

 ?ַאפ ןעטסגרע ם'ןיא ןעלָאשגָאװ ערייב יד ןעטלָאװ ,ןעזַארפ עכיוה

 DR סקָאדַארַאּפ ןעטנַאסערעטניא ןַא .טכיוועגכיילג ןיא ןעבילבעג

 טָאה רע :ןע'נעסביא ןופ לָאמנייא טינ ןערעה וצ ןעמוקעגסיוא רימ

 -ָאמ ןעטמיטשעב 8 ןיא ןַארַאפ DR טלעוו רעד DR IS ,טעטּפיוהעב

 עלַא ןעשיווצ טלייטוצ טרעוו DEN ,טסייג עמוס עסיווענ 8 טנעמ

 רהעז ןעשנעמ עגיצנייא ןענייז ; טפַאשלעזענ רעד ןופ רעדילגטימ

 PR DIE רעייז PR עטעג DR רעליש .ב .צ יװ --- ,לופטנעלַאט
 .רעשירַאנ לענָאיצרָאּפָארּפ ןייז ענירביא יד ןעזומ --- ,דנַאלשטייד

 ןעסָאנענטייצ ענייז רַאפ זַא ,טביולגענ ,סיוא טזייוו ,טָאה ןעסביא

 רע יו םעד ךָאנ ,טסיינ ?עיפוצ טינ ןעבילבענ DIN ןעינעװרָאנ ןיא

 ,לייט ןעכילנהעוועגנוא ןייז ןעמוקעב טָאה

 רילנטימ א זיא רע זַא ,ןייזטסואוועב סָאד טינ DEN ןעסביא

 -ַאנ ןייז ןופ ןהוז ַא ,עּפורג ַא ןופ רערהיפ ַא ,טּפַאשלעזעג ַא ןופ

 זיא רע זַא ,רונ טלהיפ רע ;ןעצנַאנ 8 סעּפע ןופ לייט א ,ןָאיצ

 ןיא עניצנייא סָאד זיא טייקכילנעזרעּפ .טייקכילנעזרעּפ ַא ,לאינעג

 טייקכילנעזרעפ ןיא טביולג רע ; טצעש ןעסביא סָאװ ,טלעוו רעד
DR --רונ  PRטייקטריּפיסנַאמע ס'ןעסביא ןיא .טייקכילנעזרעּפ  

 רעד ןופ גנוכילרעהרעפ ןייז ןיא ,ןעננוהיצעב עכילריטַאנ עלַא ןופ

 ,סעּפע ָאד DIN טפַארק רעלעוטקעלעטניא סלא טעטילַאודיװידניא

 -עוורָאנ רעד PR טנעמָאמ םענעי ןָא קרַאטש זנוא טנָאמרעד סָאװ

 טָאה טבעלעג .ןעניוצרע ךיז טָאה רע ןעכלעוו PR ,עטכישענ רעשינ

 -ריוו עטסקרַאטש יד טָאהעג טָאה רע ; דרָאנעקריק טייצ רענעי ןיא

 ,ןערוטַאנ עכילנהע ךיוא ןעוועג ןענייז עדייב .ןע'נעסביא ףיוא גנוק

 גנַאנסנעבעל ס'נעסביא רעבָא ,עננערטש עדייב ,עמַאזנייא עדייב

 -עג ךיוא זיא רע DEN ,רערעדנא IR ןעוועג ןיילא רַאּפרעד ןיוש זיא
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 ןיא זיא רעכלעוו ,ןע'נָאסנרעיב ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא ןענַאטש

 -ביא ןעוועג -- טסיינ ,ןעטייקגיחעפ ,רעטקַארַאכ ןיא -- ןעמעלַא

 ַא ףיוא גנוקריוו ַא ןהֶא טינ לָאמנייק טביילב סע .ץַאזנעגעג ס'ןעס
 IR רהיא טָאה לַאזקיש סָאד IS ,טהעזרעד יז ןעוו ,טייקכילנעזרעּפ

 ןיא רונ ,ןייֵלַא טינ ענהיב רעשירָאטסיה רעד ףיֹוא טלעטשעגרעד

 -רעּפ BIS טימ ,רָאּפיטנא רהיא טימ טייקטנעהַאנ רעטסטנעהָאנ

 ןעגנוגיינ ,ןעיטַאּפמיס עטצעזעגנענעגטנע טָאה סָאו ,טייקכילנעז

DINסָאװ ,םעווקעכנוא ץנַאנ טפָא זיא סע .ןעכירטש-רעטקַארַאכ  

 ַא ,ןערעדנַא ןַא ןָא דלַאב Pr ןעמ טנָאמרעד ,ךייא גידנענָאמרעד

 ,ערייב ךייא ןעכיילנרעפ ןייא ןיא ןעמ טלַאה גידנעטש ןוא ןעטייווצ

 ,/ "יווצ א ןענייז עדייב DEN ,סָאד .ןעטכעלש םוצ יצ ,ןעטוג םוצ יצ

 - "ייא ןייז ןופ תוכז ם'ןיא רענייא רעדעי ןעבעל טינ ןענעק DR גניל

 זַא ,ףילנעמ רהעז  טריצָאװָארּפ ,טצייר ,טייקכילנעזרעּפ רענעג

 -נרעיּב וצ טכיילגענוצ גידנעטש ןע'נעסביא טָאה ןעמ סָאװ ,סָאד

 ןערעטייוורעד וצ רהעמ PR Tr ןעגנואווצעג םהיא טָאה ,ןע'נָאס

 -מיטנענייא זיא סָאװ ,סָאד ןעפרַאשרעּפ רעקרַאטש ךָאנ ,םהיא ןופ

 ןעפָאלשעגנייא רהעמ 83 ןעסביא רַאפרעד טָאה רשפא DIN ךיל

 .רעטגנערטשעגנָא ןוא רעגנערטש ןערָאװעג ,ךיז PR ךיז

 SB" ןוא טכער יד ןיא רונ ,ןעסביא יו DIN DEN‚ ,שנעמ ַא

 MID ױזַא זיא DEN ,טעטילַאודיװידניא רעטיירפעב ַא DD ןעצנעט

 טינ ןעק ,טּפַאשלעזעג רענימורַא רעד ןעגענ ןעטָארטעגסױרַא ,רע יוװ

 רעד ףיוא גידנעהעטש .ןומה םעד ןעגעוו גנוניימ עטונ ַא ןעבָאה

 גנוטכַארעּפ ַא טלהיפרעד ןעסביא טָאה ,ןערהָאי ערעפייר ןופ לעווש

 רעטסעהירפ רעד ןופ טָאה רע זַא ,טינ טסייה סָאד .ןעשנעמ וצ

 ןענעוו ,ךיז ןעגעוו גנוניימ עכיוה ןעבירטרעביא IN טַאהעג ןָא דנעגוי

 ,שנעט רערעכיז ןייק ןעוועג טינ לָאמנייק זיא רע .ןעטנעלַאט ענייז

 ךיא, :טּביירש TOR רע .טכוז ,טגערפ ,גידנעטש טלעפייווצ רע

 -נעמ עּכלעזַא "!ךַאז ןיימ טינ זיא ןערעפטנע ,סלייטנעטסיימ גערּפ

 זַא ,ךיוא ןעפענרעפ טינ ףרַאד ןעמ .ךיז ןיא טינ ךיז ןערַאנ ןעש

 ןייז וצ ןעגנַאנרעד זיא רע זיב ,ןעמיקעגנָא רעווש זיא ןע'נעסביא

 טרעהענוצ Tr טָאה רע .םרָאפ ןוא ?יטס ,רינאמ רעגיטראנענייא
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 .לוק ןעגייא ןייז ןעביוהעגפיוא Dan רע זיב ,ןעמיטש ערעדנַא וצ
 -םולעגנוא ץנַאג ךָאנ DR "אניליטאק, סנייז DM עטשרע סָאד
 -עגנָא רע טָאה ן'רעגעלשנעלע ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא ;טרעּפ
 "גוַאהלָאס ןיא טסעפ ,DNT גידנעזעל ; "גרַאבנעטױט םעד, ןעבירש
 טייוו ױזַא DR DEN (*|'צרעה קירנעה ןָא DER ךיז רימ ןענָאמרעד
 ייב רעבלעזרעד DR רעטעמ רעד וליפא — ןע'נעסביא דמערפ ןוא

DR ZTןעררעהדלעפ יד,  DRסרַאטש ןעסביא טצונ "דנַאלָאגלעה  
 DR" יד ןופ ןעמונעג ןענייז עכלעוו ,ןענָאיצַאוטיס עלופטקעפע סיוא
 זייווכעלסיב רונ ,לָאמַא טימ טינ ןַא ,ןיא רעכיז .ןעגַאז עשידנעל
 -טנע ךיז טָאה רע זיב ,ןערָאװעג רעגיטומ ץלַא WEIT רעד זיא
 -ייא וצ ךיז ןעמענ ,ךיז ףיוא ךיז ןעזָאלרעפ ןעצנַאגניא ןעסָאלש
 .ליטס ןעגיטרַאנעגייא ,םענעגייא ןייז ןעביירש ,,ןעטעשזוּפ .ענענ
 רנעגוי רעייז ןיא ןעבָאה DEN ,ןערוטַאנ ענעי ןופ ענייא DIN ןעסביא
 -עכעה רַאפ ערעדנַא ןעטלַאה ,ןעשנעמ ןעביולג ,ןעשנעמ וצ גנוטּכַא
 טינ ןעקעוורעד ןעגנורהַאפרע-סנעבעל ערעווש יד זיּב ,ךיז ןּופ עּר
 רעבָא ייז ןעבָאה .טּפַארק רענעגייא DD ןייזטסואוועב DET ייז ןיא
 ךילנהעווענ ןערוטַאנ עכלעזַא ןערעוו ,גנוקעדטנע עגיזָאד יד טכַאמענ
 ביױהנָא DD ןענייז DEN ,ערעדנַא m ,רעגנערטש DR רעניד'תונשקע
 ףיוא ןענעוואוצבא ךיז ןעניואוועג ייז .ךיז DD ןעדירפוצ ןעוועג ןָא
 ןעכלעוו ןיא ,םענייא ןעדעי ןופ טרעוו םעד טסייג ןופ ןעלַאשנָאװ יד
 זיא ןוא ,ןעלפייווצ וצ טגַאװעג טינ לָאמנייק רעהירפ ןעטלָאװ ייז
 m ,טייז ַא ןָא קעװַא DIR ייז ןעּפרַאװ ,גיגָאװטכיײל שנעמ רעד
 .גרַאװטלא ניטיוננוא

 -ָאנע ,ךילניילק א שנעמ ןעכילטינשברוד ם'ןיא טהעז ןעסביא
 BI DR טקנופדנַאטש ס'ןעסביא .שינעפעשעב גיטשינ ,שיטסיא
 ַא 18 ,ךילריטַאנ DR סע  .טסילַארָאמ ם'ןופ םקנוּפדנַאטש רעד

 ןיא טסעפ , ם'ןופ עגַאלפיוא רעטייווצ רעד וצ המדקה ןייז ןיא )*
 ןעסביא טריטסעטָארּפ ‚1883 רהָאי ם'ןיא ןענישרע זיא DEN ,*גואהלאס
 רעטנוא ַאמַארד עגיזָאד יד ןעבירשעג טָאה רע זַא ,עזעטָאּפיה ןייט ןעגעג
 .גנוקריוו ס'ץרעה קירנעה

 טא יז

: uk 



 סעדנַארב .ג 4

 :טייקנעברָאדרעּפ רעד טימ ןעריסערעטניא רהעמ יז לָאז טסילַארָאמ

 רעבָאלּפ .טיײקשירַאנ ןוא טייקדנעלברעפ ןייז DO יוו ,שנעמ ם'ןופ

 ןענייז ייז לייוו ,ןעברָאדרעּפ ןענייז ןעשנעמ TS ,טגייצרעביא זיא

 ךיז ןערהיפ ,שירַאנ ייז ןענייז ,גנוניימ ס'ןעסביא טול ;שירָאנ

 .ןעברָאדרעּפ שילַארָאמ ןענייז ייז סָאװ ,רַאפרעד יקַאט שירַאנ ףיוא

 עצנַאג יד טליּפש רע ,רעמלעה דלַאװרָאט ,ןַאמ ס'ַארָאנ טמהענ

 ַארָאנ סָאװ ,ןהעטשרעפ וצ ןָא טינ טביוה ,לָאר עגידכעבענ א טייצ

 ,טונימ רעכילקערש רעד ןיא ;לעזע רע'טושּפ א זיא ,רעביא טבעל

 ַא ןעכַאמ וצ Pr גידנעטיירג ,ן'קנאר טימ ךיז טנעגעזעג ַארָאנ ןעוו

MDסָאװ ,רָאטקָאד רעד ןוא ,ןעבעל רהיא ןופ  DINרוארעפ ךיוא - 

 רעד ןיא .תונמחר ?ופ ,ךילטרעצ רהיא טרעפטנע ,טיוט םוצ טלייט

 -רעפ ַא רעמלעה רעניד'תושּפט רעד טהעטש טיוט ןופ רעפסָאמטַא

 רנעה ענייז סיוא טקערטש ןוא טפַאשנעדייל רעכילניז ןופ רעט'רוכש

 רע זיא שירַאנ רעבָא ,שירַאנ ךילדנענוא זיא רעמלעה .ן'ַארָאנ וצ

 ןענעוו רונ טכַארט ןוא ךיז טימ ןעדירפוצ PR רע DEN ,רַאפרעד

 רעשילַארָאמ ןייז ןופ ךיז טמהענ טסייג MD טייקמירא יד .ּךיז

 ,טייקנעברָאדרעּפ ןוא טייקצענערגעב

 -רעדָא,) םזירָאּפַא ס'דרָאגעקריק לָאמַא טריטיצ ןיוש בָאה ךיא

 ערעדנַא ןעלָאז, :ןע'ןעסביא וצ טסַאּפענוצ DR רעכלעוו ,("רעדָא

 גָאלק ןוא יירש ךיא .עטכעלש ןענייז ןעטייצ ערעזנוא זַא ,ןעיירש
 ןעטכַארעּפ טינ ןעמ לָאז יוו .גיטשינ ןענייז DEN ,ןעטייצ יד ףיוא

 -עג יד ?טפַאשנעדייל ןוא רעטקַארַאכ ןהֶָא זיא DEN ,טייצ רעזנוא

 un ערעייז NE ןעשינעפיט יד ןיא ןעגרָאברעּפ ןענייז סָאװ ,ןעקנַאד

 יד .גידניז ןייז ןענעק ןעלָאז ייז זַא ,דנעטיידעבנוא וצ ןענייז ,רעצ

 יװ ,ךַאװש ןוא ןיד ױזַא ןענייז ןעשנעמ עגיטנייה יד DD ןעקנַאדעג

 עבלעזסָאד טינ טגָאז ,"סנירעטײברַא-ןעציּפש יד ןופ רעבייל יד

 ןוא ןָאיצַארענעג ןייז ןופ טָאנ םעד טעטָאּפשרעּפ רע ןעוו ,דנַארב

 -יא םענענייא ןייז ,טָאנ םענעגייא ןייז ןענעקטנַא םהיא טלעטש

 טימ ,רעכילהָארג א טָאנ רעייז ךיוא זיא ,ןעשנעמ יר יו, :לַאעד

Nסָאד רעבָא ,לעצימ ןוא ּפָאקצַאלג  TRרעניימ .טָאג ןיימ טינ  
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 -רעה יו ,רע זיא גנוי ןוא ...דניוו --- רערעייא ןוא םערוטש זיא

 ."רענייד יו ,רעטלַא SIE DI DIN ,סעלוק

 רע ? "טניג רעיּפ , PR רעסינּפָאנק רעד סעכילנהע טינ טגָאז

 -טנע לעפָאטסיפעמ DEN ,עבלעזסָאד טעמכ ן'טניג רעיּפ טרעפטנע

 ."טיוט ן'כָאנ עלעעז יר, : ַאמַארד ס'גרעבייה DIR עלעעז רעד טרעפ

WEהיכז יד ןעבָאה טינ טעװ טניג  PNןעלַאפוצניירַא םנהינ , 

 ןעסיגרעביא ןוא ןעפרַאװניײרַא םהיא ןעמ טעװ ?עפעלסינ ם'ןיא
 ,טשינ רענידניז ןייק רָאנ PN רע לייוו ,שינעפעשעב יינ ַא ןיא

m) ‚Syרעד רונ ןענידניז ןעק ,טגָאז ןעסביא , DENטפַארק טָאה  

 רעגיסעמלעטימ א ןעוועג WAS זיא טניג PB ,טסנרע זיא ןוא

 ןעניכָאק ם'ןיא ןעפרַאװניײרַא םהיא ןעמ טעוװ, רעבירעד ןוא שנעמ

 *? יינ ס'פיוא ןערעוו ןעצלָאמשעגרעביא לָאז רע ,לעסעק

 רעטסשיּפיט רעד טניג WE זיא ,ןָאיצּפעצנָאק ס'ןעסביא טיול

 -ייז רעלהעפ עכילנעזרעּפ ענייז ; רעגעװרָאנ יד MD רעטערטרעפ

 םעד ?עיפ ױזַא טינ ןעקערש ייז ; ןָאיצַאנ רעד ןופ רעלהעפ יד ןענ

 .גנוטכַארעּפ םהיא PN ןעקעוו ייז יו ,רעטכיד

 ערעהירפ ס'ןעסביא ןיא סענעדעישרעפ טרעלקרע קוק ַאזַא

 רעטכיד DIS ןעטייקכילמיטנעגייא ענייז עכלעוו PN ,ןעטיײברַא

 טסעפ , ס'ןעסביא ןופ טינרַאמ .טקירדעגסיוא טשינ 83 ךיז ןעבָאה

 -רעה גרוטַאמַארד ןעשינעד םעד IS זנוא טנָאמרעד "נוַאהלָאס ןיא

DIEןופ ןעסָאנעגסיױא רעבָא זיא "טיגרַאמ , ס'ןעסביא .,דליהגנַאר  

 .רענעסָאלשטנע ,רעברַאה ,רעגנערטש DIR יז ;לַאטעמ ןערעדנַא ןַא

 -פינכיילנ זיא רעכלעוו IND‚ ַא בעיל טָאה DEN ,יורפ עניטנייה 8

 ; טינרַאמ וצ יו ,דליהננַאר וצ רעטנעהָאנ ךיז טלהיפ ,רהיא וצ גיט
 -רַאמ ס'ןעסביא .טינרַאמ יו ,רעכילשנעמ ,רעכייוו PN דליהנגַאר

 רעטבעילרעפ זָאלפגנונפָאה רעגיטנייה רעד ףיוא טקוקעג BONN טינ

 IR DEN ,טייצ רענעכָארקוצ ַא DD טקודָארּפ N ףיוא U ,יורפ

 — ,טּפַאשנעדייל רעטנעװקעסנָאק ,רעניטכעמ .רעניטומ ַא ןופ טייוו

 ןוא .טייקבלַאה ןופ ּפמוז ם'ןיא ןעקנוזעגנייא זיא DEN ,טייצ ַא
DENןעררעהדלעפ יד, ןיא ןעסביא ךיז טדנעוו סעּפע  PRָאנלעה - 

 -קערש ןעכילרעה םוצ ,עידענַארט רעכילשנעמנוא רעד וצ "דנַאק
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 יד םינּפ ןיא ןעפרַאװ וצ ידכ ?ןעגַאז רעגנוסלָאװ יד ןופ טסייג

 vu עזעידנַארג סָאד ןענָאיצַארענעג עטפַאהנענָאניּפע עגיטנייה

 -רעפ ןוא ןעּכַאלוצסיױא ידכ ; טייהנעגנַאגרעפ רעכילרעה רעד ןופ

 טייקסיורנ רעד טימ טייקניילק רעזנוא גידנעכיילגרעפ ,זנוא ןעמעש

 טהענ DEN ,טפַאשנעדייל עסיורג יד גידנעלָאמ ,ןענהַא ערעזנוא ןופ

 ַא IS רעדָא סקניל ,סטכער גידנעקוק טינ ,ליצ רהיא וצ ץלָאטש
 ןוא WEIN ףיוא גרַאק זיא DEN ,טפַארק עצלָאטש יד ןוא טייז

 -ייווש DIN BON ןוא גידנעגייווש טדייל ,גידנעגייווש סרהיא טוהט

 ,סנעליוו ענרעזייא עניזָאד יד ןָא זנוא ןענָאמרעד וצ ידכ ; גידנעג

 ןענייז עכלעוו ,ןעטַאטנעדלעה ערַאברעדנואוו ןוא רעצרעה ענעדלָאג

 ריּט ,ןעּרהָאי רעדנעזיוט ןופ ךשמ ןיא ןערָאװעגנ ןעסעגרעפ טינ

 -כיר רעד זַא ,"ןעררעהדלעפ יד , גידנעזעל ,קורדנייא םוצ ןעבָאה
 ,לעניֿפש ןיא ךיז ףיוא קוק ַא רונ טוהט :ןעגָאז זנוא Sm רעט

 ! עניטנייה רהיא

pw ךיז טלהיפ גירק ןופ סָאטַאּפ רעד ,גנומיטש-ספּפמַאק N 

  PNןעטשרע םעד  DANN ‚Dummןיא ,ןעבירשעגנָא טָאה ןעסביא

 ןופ סומזַאיזוטנע ץטימ רע טרעטעגרעפ ן/'ַאניליטַאק .?ַאניליטַאק,

 טסַאה -- ַאניליטַאק -- רלעה ןייז .טנעדוטס ןעטרעטסייגעב ַא

 -ָאנע רעכלעוו ןיא ,טפַאשלעזעג עשימיור עצנַאנ יד טעטכַארעפ ןוא
 טייקשיטסיא  DRטצענערגעבנוא ןעשרעה טּפַארק עהיור  DINףערינער

 שניליטַאק ;ןעטייקשלַאּפ ןוא ןענירטניא קנַאד ַא ןעשנעמ ןערעוו

 -עּברָאדרעּפ רעצנַאנ ועד ןענעג טרילעבער ,רעניצנייא רעד ,ןיילַא

JR ךרוד טגנירד סָאטַאּפ רעשירעגירק רעד .טפַאשלעזענ רענ 

 .ןופ עטסרַאברעדנואוו יד ; ןעמַארד ס'ןעסביא עטצעל יד ןופ ענייא

 -רַאׂש רעבָא ,עטפּפמעדעג ."זיױהנעּפוּפ סָאד , : ןעמַארד ענייז עלַא

  YO,שרָאנ ןעװ .ןעפיל-עיורפ יד ןופ סױרַא ךיז ןעסייר רענעט

 טמענ ןרָאהנעכייא סָאד ,לעניופגניז רעד ,שינעפעשעבכ עשידניק סָאד

 :טגָאז ןוא טומ טימ ןָא ךילדנע ךיז , TRזיא רעוװ ,ןהענרעד זומ

 ענינערב ,עטרַאצ סָאד ןעוו ,"טפַאשלעזעג יד רעדָא ךיא ,טכערעג

 -נַאנ רעד ןענעקטנַא ןייֵלַא ענייא ךיז ןעלעטש וצ טגַאװ שינפעשעב

 ,עיירט ס'ןעסביא זיא "ַארָאנ, זַא ,רימ ןעלהיפרעד ,טּפַאשלעזעג רעֶצ
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 סָאװ ,ףּפמַאק ןופ סָאטַאּפ םעד ךילדנע טמענ ,רעטכָאט ע'תמא
"I BB -סיֹוא  PRיורפ ֹוצ וצ ךיז םרעה ."רעטסנעּפשעג יד,  

 לעּפינק ןייא ןעטלַאהעג בָאה ךיא, :טגָאז יז .רייל ס'נניװלַא
TRדלַאב ןוא םהיא ןעמענוצ סוװואורּפעג רונ בָאה'כ ,דנַאה  DR 

 -עב ךיא ֿבָאה טלַאמַאד טשרע .ךעלקיטש ףיוא ןעלַאפוצ גנידצלַא -
 יאֹדוַא ."טייברַאנענישַאמ עטכבעלש ןעוועג DR ץלַא סָאד זַא ,טקרעמ

 רער טייוו m רעבָא ,רעטרעוו ס'רעטכיד םעֹּד טינ סָאד ןענייז
 IS ןעסביא TE ,רהיא טלהיפ ,טלַאטשעג ןייז ןוֿפ טינ 'זיא רעטּכיד - -
 -סױרַא ןעּבענעגנייא ךיז טָאה DIN DEN ,דיירפ ןוֿפ ףיוא טצֿפיז -

 ץרַאה ןיא גנַאל ױזַא ןענרָאברעּפ ןעוועג TR סָאװ ,סָאד ןענָאזוצ
 ;םהיא יייּב - -

 -ָאּפ עטצעל יד ןוא עטשרע יד -- גניװלַא ױרֿפ ןוא ַאניליטַאק 1

 יז ,ןעמעלַא DR עלַא ןופ טרילָאזיא ןענייז — טלַאטשענ עשיטע
 ייז .ַארָאנ ,דנַארב ,קלַאפ m ‚POS ןערעטש ,טמַאזנייארעפ ןעניײז

 .גנולֿפייװצרעפ רעסיורג DD דנַאװ IN ּפָאק ן'טימ ךיז ןענָאלש עלַא -
 u .טינ ןעגנונפָאה ןייק ןעּבָאה עלַא ייז

 ןיא ןעפורעג ןערעוו ױזַא ; ןעעדיא עשיטסימיסעּפ ןענייז סָאד :
 -עק ןעעדיא עשיטסימיסעּפ רעבָא .ןעעדיא עכלעזַא טציא ַאּפָאריײא

 ןוא רעױהנעּפָאש ןענייז ןעטסימיסעּפ .ענערעישרעֿפ ןייז ןענ -
 ןעבעל סעדעי ,ןעבעל סָאד TS ,טגייצרעביא ןענייז ייז ;ןַאמטרַאה

 -רעפ ןיא דנעטיידעבנוא DIN ןעדיירפ ןופ עמוס יד לייוו ,הרצ ַא זא | -

 -סיוא סיוא טמוק ןעשנעמ ַא סָאװ ,ןעדייל ןוא םיֹרוסי יד טימ ְךיֹילְנ = -
 גיטשינ m ,ןעלהעצרעד ןעלעוו ןעטסימיסעּפ עכלעזַא .ןהעטשוצ

 -ירפעבנוא ,דנענוי יד גיריורט יוװ ,דיירפ עטסכעה יד ךיוא ןענייז -
 DER וטסָאה ןוא ,דיירפ עדעי --- שירַאנ ,טײֿברַא יד --- דנעגיד

 רעגינעוו POS טסרעוו DR וצ ייז וצ ךיז וד טסניואווענ ,ןעדײדּפ | -
 רעױהנעּפָאש טסייה ,ױזַא זיא'ס Sm ןוא .ייז וצ ךילדניֿפּפמע
 ןעיוב וצ הצע ןַא טינ ןַאמטרַאה ןוא ,שיטעקסַא ןוא רלימ ןייז
 ,ןופרעד pt גידנעכַאמ טינ ,ןָאיצַאזיליוויצ ןופ םערוט םעד גידלודענ

DINןעשנעמ ,זנוא טלענָאהעב רע , DENןוא רהעמ ץְלַא רעטייוו  
 ַאזַא ןופ טסימיסעּפ ןייק טינ DR ןעסביא .תֹורצ ערעסערג טימ
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 ,טלעװ עטכעלש ַא DR טלעװ יד זַא NN טבילג רע .טינש
 ןא ןעבעל סָאד זיא יצ ,עגַארפ יד טינ טריסערעטניא םהיא רעבָא

 ן'ףיוא טקוק רע .סעטכעלש רעדָא סעטוג סיּפע ךיז רַאפ ןוא
 ׂשיטסילַארָאמ זיא רע ;טסילַארָאמ S ןופ ןעניוא יד טימ ןעבעל

 .ךות ןיא

 ןעגעוו ןעדער וצ בעיל טָאה ףָאסָאליּפ רעשיטסימיסעּפ רעד

 ןעטלעז יוװ ,טזייועב רע ;עבעיל רעדעי ןופ טײקשירָאזוליא רעד
 DEN ,עלַא ןערעוו טשיוטנע m ,ןעשנעמ א ךילקילג טכַאמ עבעיל
 יד BI זיא רערהיא קעווצ רעד לייוו ,עבעיל ןופ קילג ןעטרַאװרע

 יד ןופ גנומָאקלָאפרעּפ יד רונ ,םענלעצנייא ם'ןופ גנוגידירפעב

 -עיל ףיוא שרעדנַא רָאג טקוק ןעסביא .ןענָאיצַארענעג עגידנעמוק
 — ןָאיױוליא IS DNS יז סָאװ ,רַאפרעד טינ שימָאק זיא יִז .עב

 ,ןָאיזוליא זיא יז DEN ,סָאד זיא עבעיל רעד ןיא עטוג גיצנייא סָאד
 טברעדרעפ יז DEN ,טימרעד יז זיא שימָאק רונ --- ןעסביא טכַארט

 ךיז טנידנע ,ןעבעל ןעשירעטסיליפ ַא וצ טרריפ- ,ןערעטקַארַאכ יד

 רעבָא ,עבעיל ערעי ןָא ךיז טביוה ךילרעייפ .טעטירַאגלואוו טימ

 -נָאק עכילטפַאשלעזעג יד ןוא טַארייה רעד ןופ סיוש ם'ןיא טרעוו ךיג

 .עשיטסַאטנַאפ ןוא עשיטעֶאּפ סעלַא טקיטשרעד ןעטעטילַאנָאיצנעװ

 וִצ טיירגעג ךיז טָאה רעכלעוו ,גָאלָאעט WII רעד סָאװ ,סָאד
 ַא ןיא רערהעל ַא טרעוו ,רעדנעל עטייוו יד PR רענָאיסימ ַא ןייז

 -רעפ רע רונ יו ,("עבעיל ןופ עידעמָאק ,) עלוש-ןעיורפ רעכילטימעג

 רעדעי ןופ ןעטָאּפשוצבָא טייהנעגעלעג ַא ןע'ןעסביא טיג ,ךיז ט'סנק

 -רעכעל יד ןעניוא ס'ןעסביא PR טריזילָאבמיס ענעצס יד ; טַארייה

 -רעד שילַארָאמ לָאז עבעיל זַא ,ליוו רע .עבעיל רעדעי ןופ טייקכיל

 רימ .םהיא יז טרידַארגעד ןע'תמא ןיא רעבָא ,שנעמ םעד ןעביוה
 ןעסביא טָאה לָאמנייא רונ .ןעסביא טסילַארָאמ םעד ןענעקרעד

 ,קיטָארע ןופ ןָאיצּפעצנָאק רעשילַארָאמ ןייז רעביא ןעביוהרעד ךיז

 ןעטסניניזפרַאש ןוא ןעטספיט ם'ןיא ,שיריטַאס ץְלַא גנידנעביילב

MDרעטנָאלּפ רעד , רעדיל ענייז ", DENןָאט ץטיול ,טנָאמרעד , 

 ,"עטבילעג יד ןופ ןעזירּפַאק , ס'ענייה IN טעשזויס ןוא רעטעמ
 Pr טלָאהרעדיװ טינ רהעמ ןוא לָאמנייא ןהעשעג זיא סָאד רעבָא
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 טינ זַא ,ךיז ןענָאלק וצ בעיל טָאה טסימיסעּפ-ּףָאסָאליפ רעד

 :קילג ןעכיירנרעד ןענעק ןעסַאמ יד טינ ןוא רענלעצנייא רעד

 , טעּפש וצ ,רעגניפ ערעזנוא ןופ סױרַא ךיז דיירפ יד 787 טשטילג

 טכיירגרעד ןיוש רימ ןעבָאה ןוא ןעגנַאלרעּפ ערעזנוא טליפרע ןערעוו

 טינרָאג זנוא סע טהערפ ,ןעשנואוועג ךיז ןעבָאה רימ DEN ,סָאד

 -יסעּפ רעשיפָאסָאליפ רעד .טרַאװרע ןעבָאה רימ יװ ,קרַאטש ױזַא

 "ףניפ יד ןיא זַא ,רעטרעוו ס'עטעג ןעריטיצ וצ בעיל טָאה טסימ

 ןייק וליפא טַאהענ טינ רע טָאה ןעבעל ןייז MD INS גיצעביז-וא

 וצ ןעמוקעגסיוא םהיא PN גידנעטש ןוא ןעכָאװ עכילקילג רעיפ

 -ענ UN ןוא WIM זיא רעכלעוו ,ןייטש ַא ףױרַא גרַאב ןעּפעּלש

 טינ DEN עטעג ביוא ןַא ,ט'הנעט טסימיסעּפ רעד  .בָארַא ןעלַאפ

 יו .שינעדנעלברעפ ַא -- קילג סעדעי זיא ,ןייז ךילקילנ טנעקענ

 סָאװ ,סָאד ןעכיירגרעד וצ ןעפָאה רעכילברעטש רעיטושּפ ַא ןעּק

 -רעד טנעקעג טינ טָאה ןעשנעמ ןוא רעטעג יד ןופ גנילבעיל רעד
 רע שיטּפעקס יו .ןע'ןעסביא טימ DET זיא שרעדנַא ? ןעכיירנ

 ןופ טייקכילנעמ רעד ןיא טינ לָאמנייק רע טלעפייווצ ,טינ זיא

 ם'ןופ ןעטילעג רעווש ױזַא טָאה סָאװ ,גניװלַא ID וליפא .קילנ

 ןעגנוגנידעב ערעדנַא PR BONN יז TS ,טביולנ ,לַאזקיש ןעזייב

 -עברָאדרעפ רהיא ךיוא רונ ,יז רונ טינ ןוא ,ךילקילג ןייז טנעקעג

 ןעדנַאטשרעּפנייא ,סיוא טזייוו ,זיא ןעסביא IND רעגידכעבענ ,רענ

 ןעגעוו רעטרעוו ערהיא PR ךיז טרעה עמיטש ס'ןעסביא .רהיא טימ

 ,טריזומַא רונ ,טינ טהערפרעד סָאװ ,"טדָאטש רעסיורג-טינ רעד,

 ןוא טפעשעג טימ רונ ,טײברַא רע'תמא טימ טינ ןעמונרעפ זיא

 ways סָאד .ףורעבסנעבעל םעד טינ רעבָא ,טמַא טרעטעגרעפ

 ןַא ץנעטסיזקע ; טכעלש טינ זיא ,גנוניימ ס'ןעסביא טיול ,ןייֿלַא

 ,טינ סָאד יז זיא ,דיירפ DD לַאװק ַא ךיוא ןייז ןעק ,ךיז רַאפ ןוא

PNזיא גידלוש זַא ,טנעכער ןעסביא ןוא — דלוש סנעצימע סָאד  

 -ירקָאּפיה ,עלַאטורב ,עיור יד ,ןעבעל רענעװרָאנ עגילייווננַאפ סָאד
 .טפַאשלעזעג עדנעריזילַארָאמ-שיט

 סעּפע םזימיטּפָא ם'ןיא טהעז ףָאסָאליּפ רעשיטסימיסעּפ רעד

 עשיטסימיטּפָא יד זַא ,טנעכער רע .סעכילדעש-לַאיצָאס ,סעכילדעש
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 ןעדניצנָא ןעלעוו ,ןעסַאנ עלַא ןיא טגידערּפעג ןרעוו סָאװ ,ןעעדיא
DRרעבירעד .שינערהעקרעביא רעלַאיצָאס ןופ רעייפ ַא טלעוו רעד  

 ןעּבָאה יז זַא ,ןעסַאמ יד ןעדערנייא גיטיונ ,גנוניימ ןייז טיול ,זיא

 ,ןהעטשרעּפ ייז ןעלעוו ; טפנוקוצ רעד PR ןעטרַאוװרע וצ DEN טינ

 -רעפ ייז ןעלעוו ,ןעדייל MD ןוא טדייל ,טבעל DEN ,סעלַא זַא

 גירביא ןענייז ןעגנוננערטשטנָא ערענָאיצולָאװער עלַא זַא ,ןהעטש

MIRטינ לָאמנייק טקוק ןעסביא  .זָאלטַאטלוזער ןעביילב ןעזומ  

 טייהנערירּפוצנוא רעד רַאפ טינ ךיז טקערש רע ,ךַאז רעד ףיוא ױזַא
 ןעלייז יד, ןיא יו ,עלַאיצָאס סָאד IN רע טרהיר ;ןעסַאמ יד ןופ
 ןופ וצ רע טהעג ,ןעמַארד ערעדנַא ןיא ןוא "טפַאשלעזעג רעד ןופ

 -כ י ש עצנַאג ןענייז ליופ .עגַארפ רעד וצ טקנוּפדנַאטש ןעשילַארָאמ

 2 טפַאשלעזעגנ רעד ןופ ןעלייז עצנַאג ,טפַאשלעזעג DB ן ע ט

 ןייז קנַאד ַא רע טדייל ,רעצימע טדייל .ךיז ןעטישוצ ןוא ןעלַאפ

 עגידנעקיטש יד זיא טכעלש .ןעכערברעפ סנעצימע רעדָא דלוש

 -לעזעג עסיורג ןיא רונ ;טּפַאשלעזעג רעניילק ַא ןופ רעפסָאמטַא

 ןעסיורד ןופ דניוו ַא .ןעטַאהטנעדלעה רַאפ םיור ָאד זיא ןעטפַאש

 ןופ טסיינ ם'ןופ םעטָא ןופ ןוא ןָאהט זָאלב ַא ןוא ןעמוק ףרַאד

 .רעפסָאמטַא יד ןערעוו דנוזעג BIN טייהיירפ ןוא טיײהרהָאװ

 טָאה ,עטכעלש ַא זיא טלעוו יד זַא ,גנונייצרעביא יד גידנעבָאה

 ןרָאצ ןיא זיא רע ;ןעשנעמ וצ תונמחר ןייק טלהיפעג טינ ןעסביא

 ַא רונ ,רעשיזיפַאטעמ ןייק טינ זיא םזימיסעּפ ןייז .ייז ףיוא

 DET זַא ,גנונייצרעביא רעד ףיוא טעדנירגעג זיא DEN ,רעשילַארָאמ

 -ָאז ןעשנעמ ביוא ,ןעבעל ןיא ןערעוו טכילקריוורעפ ןעק עלַאעדיא

 .גנֹורעּפמע רעשילַארָאמ ןופ םזימיסעּפ SDR סָאד ,ןעלעוו ןעל

 ךיז טמענ ,ןעדייל עכילשנעמ טינ ןערהיר ןע'ןעסביא סָאװ ,סָאד

 .ןעדייל PD טּפַארק רעשירעהיצרע רעד DR BIN רע DEN ,ןופרעד

 רעסערג ןערעוו ןענעק ןעשנעמ עגנידכעבענ יד ,תומשנ עקניניילק יד

 -לעזעג ענעּפָאלשרעּפ ,ענירדינ ,עטצענערגעב יד .ןעדייל ןופ רונ

 ןופ רעפסָאמטַא WI ןיא רונ רעדנוזעג ןערעוו ןענעק ןעטפַאש

 ףיא POS BET DEN ,ןעסכיא .תונויסנ ןוא תולּפמ ,תומחלמ

Irטָאה סָאװ ,רע ,שנעמ ַא ןעקרַאטש ןעקילנמוא יו ,טלהיּפרעד  
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 זַא ,טינ טלעפייווצ ,קנַארטעג ןערעטיב ם'ןופ עד ן'זיב ןעקנורטענ
 ץנַאנ .שנעמ 8 ןעזענעג Dam ןעדייל DR תורצ ,ןעקילגמוא ןופ
 -ילַאג ןוא רסיק, ַאמַארד רעד ןיא טקירדעגסיוא DET זיִא רָאלק
?3“ | 

 טריסערעטניא Ir קרַאטש רהעז ,סיוא טזייוו ,טָאה ןעסביא
 ענעגייא ענייז ןעזעלעג טָאה רע :ןַאילוי רסיק ןעשימיור ן'טימ
 ןייֵלַא רע רעבָא ,םהיא ןעגעוו טלעוו 8 ןעזעלעג טָאה ךע ;קרעװ
 -נעטיידעב םעד ןופ לעמעג ןעניטכיר-שירָאטסיה ןייק טינ זנוא טינ
 ; טסירכ 8 ןופ ןעגיוא יד טימ ןע'ןַאילװ ans טקוק רֶע .שנעמ ןעד
 יד ןופ ןעננונלָאפרעּפ ענייז וצ רע טביירש גנוטיירעב עסיורג ַא
 גידנעגלָאּפרעּפ ,ןַאילוי טָאה ,גנוניימ ס'ןעסביא טיוק .ןעטסירכ
 ןוא טקרַאטשרעּפ טשרע טימרעד ,ןענַאטרעטנוא עכילטסירַכ ענייז
 יינ א םהיא PR ןעזָאלעגניירַא ןוא םוטנעטסירכ DET טגיטסעפעב
 DET ןַאילוי ; טפַארק עשירָאטסיה-טלעװ ַא DR 181%  .ןעבעל
 -םטַאַאטש -ןוא -ףיוה עטרירענעגעד יד ןעגנוגלָאּפרעּפ ענייז טימ
 -רעריטרעמ ןעגילָאמַא רהיא PR טרירװַאטסער ,טיינעב ןָאינילער
 -רע ןוא ןעצייר ןעטסירכ יד .טייקניטסיינ רעוויִטיִמִירּפ ןוא ץנַאלג
 ףָארטש יד רעבָא ,גנערטש ייז ספָארטשעב רע ;רסִיק םעד ןערעג
 -לוש עגידרעהירפ ענייז .גנוקריוו עטעטרַאװרענוא ,IR רָאנ סָאה
 טינ לָאמנייק ךיז טָאה רעכלעוו ,ירָאגירג רעבלעזרעד ,ןעדַארעמַאק
 -רעפ ןעוועג גידנעטש זיא ,סעסיורג סעּפע וצ ןעסילשטנע טנעקעג
 Bay טינ ןוא זיירק םעניילק ַא ןוא ,םיבורק ענייז טיימ רונ ןעמונ
 ,רערעדנַא רעד ןוא ,"סרעכעה סעּפע וצ טומ ןייס , ,טפַארק ןייק

DE DEN „DENעכילטלעוו גידנעסינעג ,טוג ןיא ךיז ייב ןעסעזעג  
 ןערָאװעג ,ןעגנוגלָאפרעּפ ןופ רעייפ ם'ןיא ,גנולצולּפ ןענייז ,המכח

m,ןעבייל ", STםהיא ןעגעג ןעביוהעגפיוא  DRיא ןעצנַאגניא - 
 ,טוג ןעסיורג רעייז ןופ דנעה יד ןיא ךיז ןעבעגעגרעב

u 

 -ניא טינ ןעק רָאטוא TS זַא ,ךילרנעטשרעפטסבלעז זיא סע
 סע MN ענייז ןיא טייקכילנעזרעּפ ןייז ןעקירדסיוא ןעצנַאנ

4 

L 

) 



 סעדנַארּב .ג 12

 סָאװ ,סָאד טינ רָאנ ןעבעל ןיא DE רעביירש רעד זַא ,טפערט

 ןעמ ןעק סָאד .םהיא גידנעזעל ,ןהעז וצ טעטרַאוװרע ןעבָאה רימ

 ,ןעעדיא יד ןיא טביולג רע .ןע'ןעסביא קירנעה ןעגעוו ןעגָאז טינ

 -ַארַאּפ רע ;רעייט יקַאט םהיא ןענייז ייז ,סיוא טקירד רע עכלעוו

 .ייז ןופ טלַאה רע ,ןעקעווצ עשירַארעטיל בילוצ ייז טימ טינ טריד

 רעניימ ץנעדנָאּפסערָאק ןופ דנורג ן'ףיוא ןעטּפיוהעב ךיא ןעק סָאד

 .ןעטייצ ענעדעישרעפ ןיא ןעכערּפשעג ערעזנוא ןוא ןע'ןעסביא טימ

 ַא ,סקָאדַארַאּפ ַא ,ץיוו א ןעגָאז וצ לָאמַא טַאהעג בעיל טָאה ןעפביא

 -בילנעזרעּפ ןייז רַאפ שיטסירעטקַארַאכ רהעז ןענייז DEN ,רָאּפַאטעמ

 ,ךיז טהעטשרעפ ,טינ קנעדעג ךיא ,ןעגנַאגרעפ ןענייז ןערהָאי .טייק

 -עננייא רימ Tr טָאה ךות רעד רעבָא ,ךילבעטשכוב רעטרעוו יד

 - "נוקרעמעב ךיוא יװ ,רעטרעוו עכלעזַא MIT PR קרַאטש טצירק

 רע עכלעוו ,רימ וצ ףעירב ענייז PR טהעזוצ ןענייז סָאװ ,ןעג

 -כייצ ןעפלעה זנוא ןעלעוו ,ןעכילטנעפערעפ וצ טביולרע רימ טָאה

 רעסעב ןהעטשרעפ ןוא רעטכיד ם'ןופ טסעטָארּפ ןערעפרַאש ַא ןענ

 .שנעמ ןעסיורג םעד רעפעיט ןוא

 ,ענעטָארטוצ ַא ןענעלעגנ 1870 ררָאי ם'ןיא זיא ךיירקנַארפ ןעוו

 סָאװ ,ןעסביא זיא ,סיפ ס'דנַאלשטייד וצ ,טולב טימ גידנעהעגסיוא

 -רעד ױזַא ןעוועג טינ טייוו ,ךיירקנַארפ טימ טריזיטַאּפמיס טָאה

 עשיװַאנידנַאקס יד ןיא ערעדנַא יד יוװ ,טרעיורטרעפ ןוא ןעגָאלש

 ךיירקנַארפ ןופ דניירפ עלַא DEN ,טייצ רעבלעזרעד ןיא .רעדנעל

 -ער) ןעבירשענ ןעסביא טָאה ,ךָארב רהיא ףיוא טגָאלקעג ןעבָאה
 : )1870 ,רעבמעצ

cmןעמענרעפ ןעשינעהעשענ-טלעוו יד  TODץנַאנ טציא  

 ףיוא ןעכָארבוצ DIN ךיירקנַארפ עשירָאזוליא ,עטלַא סָאד .קרַאטש

 עשיטסילַאער ,עניטנייה סָאד 78( ףרַאד טציא ;ךעלקיטש

 ַא ןיא ןעגנורּפשעגניירַא ןעבָאה ןעלעוו רימ ןוא ,ןעלַאפוצ ןעסיירּפ

 ןעפיולוצ ןעעדיא ערעזנוא ךיז ןעלעוו יו .! הֶא .טייצ ערעפעב ,עיינ

 .ייז טימ ךיז ןעדייש וצ ןעוועג טייצ ננַאל ןיוש ! ענעקָארשרעד

 יד ןופ תוכז ם'ןיא טבעלענ ץלַא רימ ןעבָאה גָאט ןעגיטנייה זיב

 שיט ןערענָאיצולָאװער ם'ןיא ןעלַאפענּפָארַא ןענייז סָאװ ,ךעלקערב
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 va עניזָאר יד ןעבָאה רימ ; טרעדנוהרהאי םענעגנַאגרעּפ ם'ןופ

 זומ ןעפירגעב עטלַא יד ןיא .טײקעגרעבירַא ןוא טייקעג גונעג ןיוש

 -עוו טשטייטרעפ ןעזומ ייז ,טלַאהניא רעיינ ןערעוו ןעסָאגעגניירַא

 ןענייז טייקכילרעדירב ןוא טייהכיילג ,טייהיירפ .יינ ס'ףיוא ןער

 ןיא ןעוועג ןענייז ייז סָאװ ,סָאד רהעמ טינ ןיוש ןעטייצ עגיטנייה

 RB יד טינ ןעֶליוו סָאד .עניטָאיליג רענילעז רעד ןופ ןעטייצ יד

 עניזָאד יד .דנייפ ייז ךיא בָאה רַאפרעד ןוא ,ןהעטשרעפ רעקיטיל

 ,עזייוולייט וצ ,ןענָאיצולָאװער עגידנעסיורד וצ ןעבערטש ןעשנעמ

 גיטכיו .,ןעטייקשירַאנ זיא ץלַא DET ,ןענָאיצולָאװער עשיטילָאּפ

 ."טסייג ןעכילשנעמ ם'ןופ ןָאיצולָאװער יד זיא

 זיא ןעסביא IS ,דלַאב טקרעמעב ,סָאד טזעל DEN ,רענייא רעדעי

 .טנָאזעג רעהירפ ןיוש בָאה ךיא יוװ ,טסימיטּפָא רעשירָאטסיה ןַא

 טעטרַאװרע ‚5532 ןעבעל םוצ טינ ךיז טהיצעב רע שיטּפעקס יװ

 ןעיורטוצ ןעטספיט םעד טָאה ,טפנוקוצ רעד ןופ עטסעב סָאד רע

 ןוא קילנמוא ןיא ןערעוו ןערָאבעג טעוו סעכלעוו ,ןעבעל םעיינ םוצ

 ןעעדיא יד זַא ,טבױלג רע .רעטייוו RI טהענ ןעסביא .ןעדייל

 ןערעגריב ייז רונ יו ,טפַארק רעייז ןערילרעפ ,טרעווילגרעפ ןערעוו

 ןופ גנורעפּפָאפױא ןוא גנוגנערטשנָא ןייק טינ ןערעדָאּפ ,ןייא ךיז

 ,עפָארטסַאטַאק יד רונ יו ,טרָאװ םענייא טימ ,רעגנעהנָא ערעייז

 ֿנוגנערטשנָא ןיא ןעטלַאה וצ ףיוא טרעה ,ןערָאבעג ייז טָאה סָאװ

 ןעכילקערש ן'רַאפ טינ וליפא ךיז טקערש ןעסביא .רעטסייג יד

 ןיא רע טננילק שינָאמרַאה ; רעסעמךןעניטָאילינ םעד ןופ גנַאלק

 -ןלָאװער עשיטסימיטּפֶָא ןייז 28 טינ טכַאװש ןוא ןערעיוא ענייז

 ס'ןעסביא טיול ,טָאה גנוטיידעב ַא .גנואיושנא-טלעוו ערענָאיצ

 PR DEN ,טייהיירפ יד טינ ,טייהיירפ עטסרעניא יד טינ ,גנוניימ
 ,עלעוטקַא יד רונ ,ןעמרָאפ עטיוט PR ןערָאװעג טרעווילנרעפ ןיוש
 -על .,רעטייוו ץלא טבערטש ןוא טפּפמעק DEN ,טייהיירפ עוויטקַא

 רעד ןיא טַאהעג טלָאװ טָאג ןעוו TS ,טגָאזעג לָאמַא טָאה גניס

 ןופ ןעכוז סָאד --- רעקניל רעד ןיא ןוא ,תמא םעד דנַאה רעטכער

 ןָאהטעג ּפַאכ ַא רע טלָאװ ,ןעביילק ןעסייהעג םהיא BORN DIN ,תמא
 ,עבלעזסאה ןעגָאז טנָאקעג טלָאװ ןעסביא ;דנַאה עקניל ס'טָאנ
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 -יירפ, טרָאוװ DET ןענַאטשעג טלָאװ "תמא , ןופ טרָא ן'ףיוא ןעוו

 סָאד ןיא ,רעקיטילָאּפ יד וצ גנוטכַארעפ DEN רע ביוא ."טייה

 ,עטיוט א סעּפע יװ טייהיירפ יד ןעטכַארטעב ייז סָאװ ,רַאּפרעד

 ערעניא ןא יװ DI ןוא -- גנוניישרע עזָאלנעלעז ,עגידנעסיורד
 .גנובעלרעביא

 רעשינָאנַאדעּפ ,ןענָאז וצ ױזַא ,רעשיטסימיטּפָא ס'ןעסביא טימ

 pr סָאמ רעסיורנ ַא ןיא ךיז טרעלקרע ,ןעדייל ןופ ןָאיצּפעצנָאק

 קרַאמענעד ןעפלעה לָאז ןעינעװרָאנ זַא ,שנואוו רעכילטּפַאשנעדייל

 -ביא ףיוא TS ,ךיז טהעטשרעפ .דנַאלשטייד טימ ףּפמַאק רהיא ןיא

 ננוקריוו ַא טַאהעג טָאה ,ןעווַאנידנַאקס ערעדנַא ףיוא יו ,ןעןעס

 רָאה ייז ;ןענָאיצַאנ עשיװַאנידנַאקס ייווצ יד ןופ טייקטנעהָאנ יד

 .רנַאלשטייד יו ,גידנעהעז ,ןעביילב גיהור טנעקענ טינ ךיוא ןעב
 -רעייפ ענענייא ערהיא ןופ סיוא ךיז טכַאל ןוא קרַאמנעד טערטוצ

 טָאה ,ןעסביא יו ,טסימיטּפָא אזא רונ רעבָא .ןעגנוכערּפשרעפ עכיל

 DEN ,ןעצונ ןעשיטקַארּפ ן'טימ ךיז ןענכער ןעצנַאנניא טנעקעג

 ןעגנערב טנעקעג טָאה המחלמ רעד ןיא גנושימניירַא ס'ןעיגעװרָאנ

 -נַאקעב ַא .טרַאענ טינרָאנ םהיא טָאה סָאד ; ןָאיצַאנ-רעדורב רעד

 -ענסיוא ננולצולּפ ,ןע'ןעסביא טימ נידנעריזימעלָאּפ ,טָאה רעט

 -ביא "?טּפַאכענ ןעיגעװרָאנ BORN ּפעלק לעיפיוו רעבָא , : ןעירש

 ּםעלק טּפַאכענ רימ ןעטלָאװ יאדוַא, : טרעפטנעעג ניהור טָאה ןעס

 ריס .טרַאשענ טינ זנוא BONN סָאד רעבָא ,עקרַאטש ןוא —

 ןעטלָאװ רימ ,םָארטש-טלעוװ ם'ןיא ןערָאװעג ןעניױצעגניירַא ןעטלָאוװ

 ַא IS ןענַאטשעג טינ ןוא ,טיײקשיאעּפָארייא רעזנוא טלהיפרעד

 *! טייז

 ךערּפשענ ןעשיטסירעטקַארַאכ רהעז ַא ןָא ךיז ןָאמרעד ךיא

 רהָאְי ם'ןיא סָאד זיא ןעווענ .דנַאלסור ןעגעוו ןע'ןעסביא טימ

 -סור עשיטסיטולָאסבַא יד טביולעג קרַאטש טָאה ןעפביא ,4

 .נירנעלכיימש טנָאזענ רע טָאה -- ,דנַאל רַאברעדנואוו ַא .דנַאל

 st עכילרעה ַארא'ס — ןעגנונלָאפרעפ יד טנייה

 — 4 ןייז טלָאמענ סָאד ןעק יװ ,ןעננוגלָאפרעּפ עכילרעה —

 ,ןעסירעגרעביא םהיא ךיא בָאה
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 ערַאברעדנואוװ ַא רַאפ סָאװ ,טכַארט ַא רונ טיג ! סיוועג —

 -ןרסױרַא ןעזומ ןעגנוגלָאפרעפ עכילקערש יד טייהיירפ וצ עבעיל
 ןוא טייהיירפ בעיל תמא ןעשנעמ ךָאנ ןעבָאה דנַאלסור PR .ןעפ

 רהיא DEN ?עיפיוו .רהיא רַאפ רעּפּפָא ןעגנערב וצ טיירג ןענייז

 יד טהעטש רַאפרעד ?טלעוװ רעצנַאג רעד ןיא רעדנעל עכלעזַא

 ַאזַא ןעבָאה .עפוטש רעכיוה ַאזַא ףיוא טסנוק ןוא גנוטכיד עשיסור
 ןעבָאה ייז ןוא ? טייקגיניילק ַא סָאד זיא ,וועינעגרוט N ,רעטכיד

 ןערעיודעב םוצ ייז ןענעק רימ .יײרעלַאמ רעד PR ךיוא סוועינעגרוטו

 .ןעיוו ןיא ערעייז רעדליב INES ןהעזעג בָאה ךיא .טינ

 -רעפ ןופ טַאטלוזער רעד ןענייז ןעכַאז עטונ עלַא יד ביוא —

 רַאבקנַאד רָאג רימ ןעפרַאד --- טקרעמעב ךיא בָאה — ,ןעגנוגלָאפ

 רעבָא ? ךיוא ךייא טלעפעג --- טור יד DR ,רעקירדרעטנוא יד ןייז

 שנעמ רעשיסור ַא טייז רהיא TS ,טונימ ַא ףיוא IND ךיז טלעטש

 BORN (ייברעד ןענַאטשעג DR רעכלעוו) לעגניא סעניילק רעייא ןוא
 -עג סלָאמַאד רהיא טלָאװ סָאװ !טור רעד טימ טגנַאלרעד ןעמ
 ? טגָאז

 טָאה טכיזעג ןייז ףיוא ; עלייוו 8 ןעגיוושעג טָאה ןעסביא

 .טייצ רעד ןיא טלהיפ DIN טכַארט רע DEN ,ןעזעל טנעקעג טינ ןעמ

 טּפַאכעג טינ טלָאװ רעד ,ָא, : גידנעלכיימש טגָאזעג רע טָאה ךָאנרעד

 רעפטנע ןעגיציוו םעד ןיא ."ןעסימשעג ערעדנַא טלָאװ רע ,ץימש

 ;ןָאהטעג ױזַא יקַאט טָאה רע .ןעסביא שנעמ םעד ןעמ טנעקרעד

 -טייצ ענייז ןעסיימש ןייא ןיא ןעטלַאהעג רע טָאה עגנַאל ןערהָאי

 ןיוש זַא ,ןעביולג רימ ןעליוו ,דנַאלסור ךייש זיא DEN .ןעסָאנעג

 -נוא יד ןעּפַאכ ןעלעוו ץימש עטנידרעפ-טוג יד ןעוו ,טייצ יד טמוּק
 | .קלָאפ ןופ רעקירדרעט

 -נוניימ עכלעזַא גידנעבָאה DEN‚ ,רעדנואוו ןייק טינ זיא סע
 ,טכירכַאנ רעד DE טקיצטנע ןערָאװעג טינרָאג ןעסביא זיא ,ןעג

TSער רעד ןופ ןערָאװעג ןעמונרעפ זיא םיור עכילטסּפַאּפ סָאד - 

 טביירש רעטרעיורטרעפ ַא .עעמרַא רעשינעילַאטיא רערענָאיצולָאװ
 : ךומ רֶע

 "וצ ,עכילברעטש עטושּפ ,זנוא ייב ,סע טסייה ,ןעמ טָאה ...א

 ריי יי
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 ORT ואוו .רעקיטילָאּפ וצ סע ןעבעגעגבָא ןוא ךיוא םיור ןעמונעג

 -תמא עניצנייא יד ןעוועג DR םיור ?ןעטלַאהעב טציא ךיז רימ

 IS ןעװעג PR טייהיירפ רהיא .ַאּפָארייא ןיא טדָאטש עיירפ

 ןעשינַאריט ם'ןופ טייהיירפ יד רונ ,עשיטילָאּפ ַא טינ ,ע'תמא

 -יירפ 78( טפַאשקנעב עכילרעה יד וצרעד DR ..,קיטילָאּפ ןופ ְךָאי

 ,ןייז הדומ ךיז זומ ךיא .טציא ןעדנואוושרעפ זיא יז ךיוא --- טייה

 .טייהיירפ רַאפ ףּפמַאק םעד רונ ,טייהיירפ טינ בעיל בָאה N זַא

 -עוו ךימ טריסערעטניא --- טייהיירפ טימ ןענידנע ךיז רע טעוװ יצ
 ."גינ

 ןייא ןופ זיא קיטילָאּפ ףיוא קוק רעגיזָאד רעד זַא ,טכוד רימ

 -דנייפ רהיא טימ גנומיטש רעשיטנַאמָאר רעד ןופ גנַאלקבָא ןַא טייז

 שיטסירעטקַארַאכ ןיא סָאװ ,ןעכילצונ ,ןעשיטקַארּפ םוצ טפַאש

SEןעטייצ ןוא רעדנעל עלַא ןופ רעקיטנַאמָאר יד , DSרעד ןופ  

 -ביא סעּפע ,סעכילנעזרעּפ סעּפע סיוא סע טקירד טייז רערעדנַא

 עבעיל יד HR םענלעצנייא םעד ןיא ןעביולג םעד ךילמענ ,סעשי'ןעס

 -ָארּפ DEN DEN ,שנעמ ַא .ןעמעליד עלַאקידַאר ,עדנעדיישטנע וצ

 ןעק ("דנַארב,) "טשינרָאג רעדָא סעלַא, גנוזָאל םעד טרימַאלק
 ןעשיטקַארּפ ם'ןופ גנוזָאל םעד טימ ןערעוו םולש טינ לָאמנייק

 IS ,ןעכער ךיא ."טָארט ייב טָארט סטרעוורָאפ ,--- רעקיטילָאּפ

 רעסיוועג ַא ןיא ךיז טרעלקרע דנַאלסור וצ עבעיל עסיורג ס'ןעסביא

 -רַאּפ יד DD ןערָאװעג טיהעגבָא זיא דנַאלסור DEN ,טימרעד סָאמ

 ןעצרַאה ןעצנַאנ ן'טימ טָאה ןעסביא .ןעגנונדרֶא עשירַאטנעמַאל

 -נייא םעד ןיא רָאנ טביולג רע ;עשירַאטנעמַאלרַאּפ סעלַא דנייפ

 ַא ןופ טשינרָאנ טרַאװרע רע .שנעמ ןעסיורג םעד ןיא ,םענלעצ

 -ָאלנַא IS יוװ ,רהעמ טינ ןעגיוא ענייז ןיא זיא סָאװ ,טנעמַאלרַאּפ
 -ענ טינ טָאה סָאד רעבָא .ןעטנַאטעליד ןוא רעלּפַאלּפ ןופ טַארעמ

 .ןעשנעמ DIS רעירַאטנעמַאלרַאּפ ענלעצנייא ןעטכַא וצ םהיא טרעטש

 ,רעטכעלעג ןופ ןעטייז יד ייב ןעסביא Pr טלַאה רעבירעד

 ךָאנ דלַאב ןוא, :ןעטכירעב עכלעזַא ןעגנוטייצ יד ןיא גידנעזעל

 ןייארעפ ,N רעדָא ,"ןָאיסימָאק ַא ןערָאװעג ןעבילקעגסיוא זיא םעד

 טייצ רעזנוא ןופ טייקנעכָארקוצ ַא ."ןערָאװעג טעדנירגעג זיא
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 ,לאפנייא ןַא סעּפע DET רעצימע דלַאביװ DEN ,ןירעד רע טהעז

 רונ ,סָאד ןעכילקריו ועפ ןיילַא טינ רע טהעג ,ןַאלּפ ַא ,עעדיא ןַא

 ייז זַא ,טרַאװ ןוא ןענָאיסימָאק טעדנירג ,ןענייארעפ טריזינַאנרָא

 -רַאפ םעד ןָא ךיז טנָאמרעד .תומולח ענייז ןעכילקריוורעפ ןעלָאז

 רעד, עידעמָאק רעד PR בא טכליה רעכלעוו ,רעטכעלענ ןעשיטסַאק
 pP“ רעד ןופ ןייארעפ

 טפיטרעפ גידנעטש ןעווענ DIR סָאװ ,ןעסביא IS ,ךיז טכוד רימ
PRעכלעזַא וצ טייקשיטסילַאודיוװידניא ןייז טרהיפרעד טָאה ,ךיז  

 ,גנולעטשרָאפ עכַאװש ַא ןעבָאה ןעק ןעמ עכלעוו ןופ ,ןעמערטסקע

 -עקריקיפ ןופ רעטייוו ךָאנ ןעגנַאגרעּפ זיא רע .םהיא גידנעזעק

 ןעסביא .קרַאטש ױזַא 9592 זנוא טנָאמרעד רע ןעכלעוו ,ן'דרַאנ
DRטסייה סָאד .טַאַאטש ןעניטנייה םעד ןופ רענגענ רעפייה ַא  

 ,עניילק ,ןענומָאק עטרעדנוזעגבא רהעמ ןעלעפעג םהיא זַא ,טינ

 m ,קרַאטש ױזַא טינ טלעקע םענייק .ןעטּפַאשלעזעג עטצענערנעב

 DR DEN ,טייקטצענערגנעב DR טייקשינַאריט רעד MD ,ןע'ןעסביא

 -נערייל ױזַא (IN טָאה רעו .ןעטפַאשלעזעג עכלעזַא ךילמיטנענייא

 עניילק עשיװַאנידנַאקס יד זַא ,טרעדָאפעג ,ןעסביא 1 ,ךילטּפַאש

 -שטייד ןוא ןעילַאטיא ןופ לעיּפשייב םעד ןענלָאפ ןעלָאז תוכולמ

 ָ? סעצנַאנ סעשיטילָאּפ ןייא ןיא ךיז ןענינייארעפ ךיז DIN דנַאל

 ןעטנעדנעטערּפ יד, ,ענייז ַאמַארד עטסדנעטיידעב יד זיא סָאװ

 -נעצ רעגיזָאד רעד ןופ גנוגיטרעפטכער ַא טינ ביוא ,"ןָארט ן'ףיוא

 -יא רעד DD טרעטסיינעב ױזַא זיא רע ? עעדיא-סנָאיצַאזילַארט
 ןָאיצַאזילַארטנעצ ךילרהעפעג m ,טינ רָאנ טקרעמעב רע זַא ,עעד

 טינ ןעילַאטיא DR לָאמנייק .ןעבעל ןעגיטסייג ן'רַאּפ ןערעוו ןעּק
 ןעוו ,טייצ רענעי PR דָארג יו ,שירעלטסניק ךיוה ױזַא ןענַאטשעג

 ways‚ טרעדנוזענבָא IS טבעלענ ןעבָאה ץנערָאלּפ ןוא ַאנעיס
 ןעביוהרעד טינ עטכישעג רהיא ןיא לָאמנייק ךיז טָאה דנַאלשטייד
 ןוא (טנַאק) גרעבסגינעק ןעוו ,ןערהָאי ענעי ןיא יו ,קרַאטש ױזַא

 -יִלֲאֹּפ עניטרַאנענייא ייווצ ןעוועג ןענייז (עטעג---רעליש) רַאמייװ

 ךָאד ןוא ,שיטסילַארטנעצ זיא ןעסביא .ןערטנעצ עלערוטלוק-שיט

 רהעמ ןעבעג טעװ טַאַאטש רעד ןעוו ,טייצ רעד ןופ רע ט'מולח
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 ןייא טימ ,טעוו DR ענומָאק רעד ןוא םודיווידניא םעד טייהיירפ

 -ביא .םרָאפ רעניטציא ןייז ןיא ןעריטסיזקע וצ ןערעהפיוא ,טרָאװ

 טסיוורעד ןעלעווּק עשירַארעטיל ןופ טינ רעכיז DIR גינעוו טזעל ןעס

 IS ‚BER רימ ךיז טכוד ךָאד ןוא --- טייצ רעזנוא ןענעוו ךיז רע
 יד טימ ןעדנוברעפ געװ ןעלָאפסינמייהעג ַא ףיוא סעּפע זיא רע

 רענרעדָאמ רעד ןופ סיוש םעד ןיא ןערָאבעג ןערעוו DEN ,ןעעדיא

 ןענייצרעביא וצ טייהנענעלענ ַא טַאהענ לָאמנייא INT ךיא .טייצ

 ןענייז עכלעוו ,ןעעדיא טריסערעטניא ןעבָאה ןע'ןעסביא זַא ,ְךיז

 רענייק ייז טָאה ךָאנ רעבָא ,ןערָאװעג ףייר שירָאטסיה יקַאט ןיוש

 m ,קנעדעג TR .טניניײּפעג םהיא ןעבָאה ייז ;טקרעמעב טינ
 18( ןעבָאה עלַא ןעוו ,געירק ןעשיסיירּפ-שיזיוצנַארּפ ןְּדֶאנ דלַאב

 רעיװַאנידנַאקס ןייק ןוא ,המחלמ רעסיורג רעד ןעגנעוו טכַארטעג

 יד יו סעכילנהע סעּפע ךילנעמ DIN סע זַא ,ןעלַאפעגנייַא DU זיא

 עשיטילָאּפ רימ SD טלעקיווטנע ןעסביא טָאה ,ענומָאק רעזירַאּפ

 עכלעוו ןוא ןענַאטשרעּפ DU טינ סלאמַאד בָאה ךיא עכלעוו ,ןעעדיא

 ןענייז DEN ,ןעּפיצנירּפ ענעי וצ ךילנהע רהעז ןעוועג רעכיז ןענייז

 -וטַאקירַאק ַא ןיא רעטעּפש טַאנָאמ ַא ןיא ןערָאװעגנ טרימַאלקָארּפ
 1879 רהָאי ם'ןיא .ענומָאק רעזירַאּפ רעד ןופ םרָאפ רעטפַאהנער

 : ןעבירשעג ןעסביא רימ טָאה (רַאורבעּפ 18(

 ,רעד .טייהיירפ ןופ ךות רעד זיא טייהיירפ רַאפ ןעפּפמעק,

 ,םנױזַא סעּפע ,סעטנידנערעפ סעּפע יוװ ,טייהיירפ ןיוש טָאה סָאװ

 סעּפע דנַאה ןיא טלַאה ,רהעמ ןעבערטש טינ ףרַאד ןעמ DEN ךָאנ

 ךיז ןיא טָאה טייהיירפ ןופ עעדיא יד לייוו ,סעזָאלנעלעז ,סעטיוט

 BR רהיא I ,גנַאֿל ױזַא טפיטרעפ טרעוו יז IS ,טּפַאשנענייא יד

 ףפמַאק ןופ טייצ ןיא רעצימיא רעבָא ליוו .רהיא וצ (Ay ן'ףיוא

 טזייוועב ,טייהיירפ יר ןיוש בָאה ךיא : נידנענָאז ,ןהעטש ןעביילב

 יר רָארנ רעבָא .ןערָאלרעּפ ןיוש יז טָאה רע זַא ,רונ טימרעד רע

 רַאפ שיטסירעטקַארַאכ זיא טייהיירפ ןופ גנורעווילנרעפ עניזָאד

 -ָארטעגסױרַא ךיא ןיב רהיא ןענעג DIN רעּפרעק ןעשיטילָאּפ ןערעי

 - ,טכערלהַאװ ןעּבָאה וצ טרעוו טינ זיא יאדוַא .לָאמ ןייא טינ ןעט

 ירד ןופ ןעצונ טָאה רעוו רעבָא ,ןערעייטש יד ןעמיטשעב ןענעק
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 -ידניא רעד ,שנעמ רעד טינ רעבָא ,רעגריב רעד ? ןעטייהיירפ עֶלַא

 -רעפ .רעגריב ןערעוו וצ ריווידניא ן'רַאפ טינ ןיז ןייק טָאה סע .דיוו

 DR MS m .םהיא רַאפ הללק ַא ןזיא טַאַאטש רעד .טרהעּק
 םעד טָאה יז DEN ,טימרעד יקַאט ? ןעסיירּפ ןערָאװעג קרַאטש

 ןעשיפַארגָאעג DIN ןעשיטילָאּפ ַא ןיא טלעדנַאװרעּפ םענלעצנייא

ASרעד ןופ ןוא .רענלעז רעטסעב רעד זיא רענלעק רעד  

 ,ןענָאיצַאנ עלַא ןופ עטסשיטַארקָאטסירַא יד טמהענ טייז רערעדנַא
 -ידניא רהיא ןעטלַאהרעד טנעקעג יז טָאה ױזַא יװ ! עשידיא יד

 -ורַא רעד DD טעטילַאטורב רעד ףיוא גידנעקוק טינ ,טעטילַאודיװ

 טינ ןעבָאה ייז סָאװ ,טימרעד ךיז טרעלקרע סָאד ?טלעװ רעגימ
 ייז ןעוו .ןעבעלסטַאַאטש ןופ טסַאל יד PT ףיוא ןעגָארט טּפרַאדענ

 -רעפ 2385 ןיוש ייז ןעטלָאװ ,ַאניטסעלַאּפ ןיא ןעבילברעפ ןעטלָאוװו

 -סטַאַאטש רעייז גידנעטלאהפיוא ןוא גידנעיוב ,ןעגנַאגעג ןערָאֿפ

 המחלמ רעניזָאד רעד ןיא !טַאַאטש םעד טימ רעדינ .ןעבעל
 -עב םעד ףיוא טסייר .טגילייטעב ןעגינגרעפ DO ךיז ךיא טלָאװ

 ןוא ןָאיצַאוטניא זַא ,טהעז ,ןעליוו םעד טיירפעב ,"טַאַאטש, ףירג

 סָאװ ,ןעטנעמָאמ עגיצנייא יד ןייז ןעלָאז טפַאשדנַאװרעּפ עניטסיינ

 ןעכיירגרעד ןעבָאה ךילדנע BIN רהיא ןוא ןעשנעמ ןענינייארעפ

 בילקריוו טָאה DEN ,טייהיירפ ע'תמא לעסיבַא ,טייהיירפ לעסיבַא

 רעדָא רהעמ ַא ,לעיּפש ַא ןענייז ןעגנורעדנע עשיטילָאֿפ .טרעוו ַא

 .טײקשירַאנ 8 POS סָאד ןיא ךות ןיא ןוא ,רענעננולענ רענינעוו
 BIN טייצ רעד ןיא ; טייצ רעד DR ןעלצרואוו טָאה טַאַאטש רעד
 ערעניטכיוו ,ערעסערג .ןעציּפש עטסכעה ענייז ןעכיירגרעד ךיוא רע

 -נייה עלַא ;ןעלַאפוצ ךיז ןעלעוו ,טַאַאטש רעד יוװ ,ןעגנוניישרע

 -נָאק עשילַארָאמ יד טינ .ןעדניוושרעפ ןעלעוו ןענָאינילער עניט

 DEN .גיבייא ןענייז ןעמרָאפ עשירעלטסניק יד טינ ,ןענָאיצּפעצ

 -רַאטשבָא עגיזָאד יד טימ ךיז ןעטלַאה וצ ךילטנענייא זנוא טגניווצ

 ייווצ לָאמ ייווצ זַא ,ןעריטנַארַאג רימ טעוװ רעוו ? ןעמרָאּפ עדנעב

 *? רעטיּפוי טענַאלּפ ן'ףיוא ףניפ טינ זיא

 -ָאנַא םעד ןופ טינ טסואוועג טינ יאדוא טָאה ןעסביא קירנעה

 ירכ ,רושָארב ַא שילגנע ןיא ןעבירשעגנָא טָאה סָאװ ,רָאטוא ןעמינ

 ו
: 

| 

u 2 ריי © Zee 
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 18 ,ןפוא ןעלַאסקָאדַארַאּפ ןוא ןעגיניזפראש א ףיוא ןעזייוועב וצ

 ,יארוא ,טָאה רע ;רעטיּפוי ן'ףיוא ףניפ ןייז ןעק ייווצ לָאמ ייווצ

 ןעטלָאװ ענייז תורוש עטצעל יד קרַאטש m ,טסואוועג טינ ךיוא

 -יריּפמע ם'ןופ רעגנעהנָא ערעדנַא יד ןוא ן'לימ טרַאויטס ןעלעפעג

 זַא ,ןעסביא טַאהעג ןיוש טָאה דנַאטשרעפ ַאזַא .םזילַאקידַאר ןעש

 ; םזיציטּפעּקס ןעלַאסרעוװינוא וצ ןעגיוצעג וויטקיטסניא טָאה םהיא

 טַאהעג טייצ רעבלעזרעד ןיא רע טָאה ,שיטּפעקס גידנעייז ךָאד ןוא

 עטשרע ענייז ןופ רענייא ןיא .ןעביולג ןעשיטקַארּפ ןעניטפערק ַא

 : רעטרעוו עכלעזַא ן'דנַארב ןיירַא רע טגעל ("דנַארב,) קרעוו

 ,ןעכריק ןייק ןוא ןעמגָאד ןייק ןעקרַאטשרעפ טינ Sm ךיא,

 ןוא ,ןעגרָאמהירּפ רהיא טַאהענ DEN עכריק ןוא עמגָאד ערדעי ?ייוו

 -סיוא לָאז יז זַא ,ךילגעמ DR ,ןערָאװעג ןערָאבעג DIR יז יו ױזַא

 -ערפעגפיוא טרעוו ,ףוס 93 ףוס טהעגרעפ ענעפַאשעב סעֶלַא .ןהעג

 ענערָאבעג טינ 783 וצ DIN ןעטערטבָא זומ ןוא םירעוו ןופ ןעס

 ."ןעצעזעג ןוא ןעמרָאנ טיול ,ןעמרָאפ

 ןופ טריטנעמָאק BU ןערעו ס'דנַארב רעטרעוו עגיזָאד יד

 ןייז ןופ ןעמענ וצ רימ ביולרע ךיא עכלעוו ,עטַאטיצ ַא ס'ןעסביא

 -עוו ןעגנוניימ ס'ןעסביא זַא ,גידנעבָאה ארומ טינ ,רימ וצ ףירכ

 ךֶאד BET .טעטירָאטיױא ןייז ןערעטישרע ןענעק ענומָאק רעד ןענ

 ענומָאק רעד ןופ ןעגנוגנערטשנָא יד ןיא זַא ,טגָאזעג ןיילא קרַאמסיב

 -רעפנעשנעפ ןעטנוזעג ןופ ןרעק ,N ןעטלַאהעבראפ ןעוועג זיא
 ןעבירשעג ןעסביא טָאה ,1871 ,יַאמ ןעטנהעצכַא םעד  ."דנַאטש

 : רימ

PN,ענומָאק רעזירַאּפ רעד ןופ טייז רעד ןופ סואימ טינ סָאד , 

DANעעדיא-סטַאַאטש ןיימ טכַאמענ טשינוצ ןעצנַאגניא טָאה יז  

 DEIN ? עעדיא-סטַאַאטש רעדעי DD ןָאיצַאגענ ןיימ רעניטכיר רעדָא

 טינ יז ןעק ךיא ;ןערהָאי ףיוא טריטימָארּפמָאק עעריא ןיימ זיא

 -עג ַא ןעוװעגנ רעבָא זיא רהיא ןיא .ןעזרעפ PR ןענניזעב וליּפַא

 ךֶאנ טעװ יז זַא ,ףָאה ךיא ןוא רָאלק PN" העז סָאד ,ןרעק רעדנוז

 -וטַאקירַאק-טינ ,רענייר ַא PN ןערעוו טכילקריוורעפ זיא סע ןעוו

 ,"םרָאּפ רעטּפַאהנער
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 ןפוא ןעלַאינעג ַא ףיוא טָאה ןעסביא זַא ,ןעזייוועב רעטרעוו יד

 ןופ ןייזטסואוועב ם'ןיא טרהעגעג טָאה סָאװ ,סָאד ןהעזעגסיואדָאּפ
 .טייצ רעד

 -ַאנ ץנַאג ןעסביא טָאה ,םענלעצנייא םעד גידנעכילרעהרעפ
 סָאװ ,ןעטפערק יד טימ ףּפמַאק ןיא ןעטערטסױרַא טזומעג ךילריט

 DIS יא ןָאיציזָאּפָא DR ןעוועג זיא רע .דיווידניא םעד ןעצענערגעב

 בָאה ךיא IR ,רעכיז טינ ןיב ךיא .טּפַאשלעזעג רעד וצ יא ,טַאַאטש

 'ףמא טפַאשלעזעג ןעגעג ןעקיּפיליפ ענייז ןופ ןיז םעד טּפַאכעג
 ךיא .דמערפ ץנַאג רימ ןענייז ןעגנַאגנעקנַאדעג ענייז .טַאַאטש

 -טנע ןעבָאה DEN ,ן'טסיינג רעדָא ןע'נייטש IND ץנערָאל העטשרעפ

 ףּפמַאק ןעגידנעטש ַא טייצ רעגיטנייה DD עטכישעג רעד PN טקעד
 -יױוירּפ יד ןעגעג ןעפּפמעק ןוא טפַאשלעזעג ןוא טַאַאטש ןעשיווצ

 -בעמ ןופ ןעמָאנ ם'ןיא טפַאשלעזעג רעד DD ןעטייהיירפ ןוא ןעיגעל

 -רַאנַא יד ךיוא העטשרעפ TR ;טַאַאטש ןעדנעשרעהניילא ,ןעניט

 גידנעהעגסיורַא ,טאַאטש םעד ןעסַאה DEN ,רעקיטערָאעט עשיטסיכ

 -עב TR WIR — ,טפַאשלעזעג רעד ןופ ןָאיצּפעצנָאק רעיינ ַא ןופ
 ,טַאַאטש םעד ןעגעג יא ןייז ,ןעסביא יו ,ןעמ ןעק ױזַא יו ,טינ ףיירג
 .טפַאשלעזעג ןענעג יא

 -ענמורַא DR טייקכילנעזרעּפ יד זַא ,להיפעג ַא טָאה ןעסביא
 יד זַא ,ארומ טָאה רע ;ןערהַאפעג טימ ןעטייז עלַא ןופ טלעגניר

 ןעסביא .ןערעוו טּפמוטשעגבָא טינ לָאז טייקכילנעזרעּפ ןופ ףרַאש

 ,יירפ טולָאסבַא ןייז ,ןהעטש TOR זומ רענלעצנייא רעד זַא ,טביולג

 -קודָארּפ יד ידכ ,ןעגנודניברעפ עלַאיצָאס עלַא ןופ ךיז ןעסיירבָא

 ףעבירעד .ןעלקיווטנע ןענעק Tr ןעלָאז ענייז ןעטייקכילגעמ עוויט

 ,טַארייה ףיוא ,טפַאשדניירפ ףיוא טכַאדרעפ טימ ןעסביא טקוּק

 םהיא ןערהיפ ןוא דיווידניא DD ןעבעל ם'ןיא POS ךיז ןעסייר סָאװ

 PR בָאה דנענוי ןיימ ןיא .געו ןעלעודיווידניא ןייז MD בָארַא

 זַא ,ןענָאלשרעד רהעז Pr גידנעלהיפ ,ןע'ןעסביא ןעבירשעג לָאמַא

 .טינ דניירפ ןייק רָאנ WEN ןוא דניירפ נינייוו INT ,ןיילַא ןיב ךיא

 : )1870 ‚6 ץרעמ) רעפטנע ס'ןעסביא PR טנַאסערעטניא

 בָאה ךיא ; טינ דניירפ ןייק טָאה רהיא זַא ,טגָאז רהיא . .
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 ךיז טינ DEN ,רענייא רעדעי .טלעטשעגרָאפ גנַאל ןיוש סָאד רימ

WIRבייל טימ  DRרַאװרע טינ ןעק ,טײברַאסנעבעל ןייז ןעבעל - 
 ַא ןענייז דניירפ .יירט םהיא ןעביילב ןעלָאז דניירפ ענייז TS ,ןעט
 טנעלעגניירא טָאה DEN ,רעד ןוא ,?עקיטרַא-סוסקול רעסיורג וצ

 DIR זיא סָאװ ,טײברַא IS סעּפע רעדָא ףורעב ַא ןיא לַאטיּפַאק ןייז

 טימ ךיז ןעטלַאה .רניירפ ןעבָאה וצ טכער ןייק טינ טָאה ,רעייט

IBזַא ,זנוא ןופ ןערעדָאפ ייז סָאװ ,רַאפרעד טינ רעייט זיא  

 ייז בילוצ DEN ,רַאפרעד רונ ,בעילוצ ייז ןוהט סעּפע ןעלָאז רימ

 vos ןָאהט וצ טומ םעד טינ ןעבָאה ,טײברַא רעזנוא רימ ןעזָאלרעּפ
 -רעד טרייל ןעבעל ?עוטקעלעטניא רעזנוא .ןוהט ןעפרַאד רימ סָאװ
 "ירעד ןוא ,טװאורּפעגסיוא ךיז ףיוא סָאד בָאה ךיא .,קרַאטש ןופ

 / ןעוועג דנַאטשמיא ןיב ךיא רעדייא ,ןעגנַאגרעּפ ןערהָאי ןענייז רעב
 "...ןיילא TR ,גיגנעהבאנוא ןערעוו וצ

 טייקניגנעהבאנוא PN שינפרעדעב ס'ןעסביא טינ ןעד ךיז טלהיפ

 עשינָאריא יד ןיא טײקמַאזנייא ןייז DD ןייזטסואוועב סָאד ןוא

 2 "לעקיטרַא-סוסקול ןערעייט םעד — דנייופ , ןעגעוו רעטרעוו

 -רע עטסגיטכיוו יד ןעכוז רעטרעוו עגיזָאד יד ןיא טינ רימ ןעפרַאד

 טָאה טעטילַאנינירא ס'ןעסביא סָאװ ,גנוניישרע רעד ןופ גנורעלק

 ביוהנָא ןיא זַא ,רָאלק זיא סע ?ןעלהיפ טזָאלעג טעּפש ױזַא ךיז

 חעכיז ןעוועג טינ רָאנ ןעסביא זיא ערעירַאק רעשיטעָאּפ ןייז ןופ

 .ךיז ןיִא

 ןערעטש ןעננוננירעב עסיוועג רעטנוא ןעק טפַאשדניירפ ביוא
 ,ריווידניא ם'ןופ טייקגידנעטשטסבלעז רעד ןופ גנולקיווטנע רעד

 -ירער .גנוטכיר רעבלעזרעד PR ןעקריוו ךיוא DEN טארייה יד ןעק

 -ניק ןוא ןַאמ םוצ ןעטכילפ ערהיא ןענעקרענַא ַארָאנ טינ I רעב

 ערעניטכיוו 78( טָאה יז .ןעטכילפ עטסנילייה ערהיא סלַא רעד

 ףיוא יז טרעפטנע רַאפרעד יקַאט .יז טגָאז ,ןיילא ךיז וצ ןעטכילפ

 רהעמ ןוא ןעמעלַא רַאפ רעהירפ טסיב וד , : רעטרעװו ס'רעמלעה

 : רייר עכלעזַא טימ ,"בייוו ןוא רעטומ ןעמעלַא ןופ

TR DR,חהעמ ןוא ןעמעלַא ןופ רעהירפ ןיב ךיא זַא ,ןעכער  
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 ןעואורּפ ךיא N סָאד סלַאפנעדעי -- שנעמ ַא ןעמעלַא ןופ
 ."ןערעוו

 ןעדעי ןיא זַא ,ן'דרָאנעקריק טימ ןענַאטשרעּפנייא זיא ןעסביא

 רימ PR ;טֿפַארק ערַאבגיזעבנוא עסיורג ַא טגיל ןעשנעמ םענייא

PR MNנוא רעד .רעפּפמעק ַא ןופ לעעז יד ןענרָאברעּפ זיא ריד - 

 סָאװ ,רעד רונ זיא ןע'ןעסביא ןוא ן'דרָאגעקריק ןעשיווצ דישרעט

 עכילריטַאנרעביא 8 רַאפ טייקכילנעזרעּפ יד טלַאה דרָאגעקריק

 טגנעה יז ; סעשידרע סעּפע רהיא ןיא טהעז ןעסביא רעבָא ,טֿפַארּפ

 ױזַא ןוא .ןייֵלַא ךיז ןופ רונ ,ןעטפערק ערעכעה ןופ רונ BI בָא

 טשטייט ,טייקכילנעזרעּפ עצנַאג ַא ,יירפ ןייז ףרַאד שנעמ ןעדרעי יו

 יו ,טלעוו רענידנעסיורד רעד טימ סימָארּפמָאק ןעדעי BAR רע

 -ענוצ טציא ןענייז ריפ .קרעוו ס'לעווייט םעד יוװ ,סעזייב סעּפע

 : טגָאז "דנַארב , סָאװ ,טרעה ."דנַארב, ןוֿפ עעדיא רעד וצ ןעמוק

 BSR יד ,המשנ רעד ןופ ןעטנעמגַארֿפ עטהעזוצ עלַא יד ןוֿפ

 ןעפַאשעב טייצ רעד טימ טעװ ,דנעה ,ּפעק יד ,טסייג ןוֿפ ןעפרָאט

 רעטשרעביוא רעד ןעכלעוו PN ,דלעה ַא ,סעצנַאנ סעּפע ןערעוו

Byשרוי ןייז ,קרעוו טסערג ןייז ,ןעשנעמ םעד ןענעקרעד רעדיוו  

 ."ןעקרַאטש ןוא ןעגנוי םעד ,ןע'םדא

 ;זיוועד ס'דנַארב "טשינרָאג רעדָא סעלַאה טרעוו רעבירעד

 טרעוו ,טיוט ם'ןופ טכיזעגנָא ם'ןיא ,העש רעטצעל רעד ןיא וליּפַא

 יװ ,רע טקוק סימָארּפמָאק ןופ טסיינ ן'ףיוא .רעדלימ טינ דנארב

 ,רענניפ םעד םהיא וטסיג ןוא ,רעגניפ ןייא טעב DEN ,ןטש ן'ףיוא

 ןופ טסייג; רעבלעזרעד .ןעּפַאכנײרַא דנַאה עצנַאנ יד רע טעוװ

 -ענ םעד ןיא ,"טניג WB, PR ךיוא ךיז טזייוועב "סימָארּפמָאק

 -ייפ םעֶלַא MD גנורעּפרעקרעפ ַא זיא סָאװ ,רערעקיוה ם'ןופ טלַאטש

 :רוטַאנ רעכילשנעמ רעד ןיא ןענידלעקַאװ ,ןעניניוב ,ןענ

 ! ךיז גידייטרעפ ---

 .ןערָאװעג ניהעפ טינ (IN זיא רערעקיוה רעד --

 !ךיז גָאלש —

 ,טינ לָאמנייק ךיז טנָאלש רערעקיוה רעד —

 ! ןעפּפמעק טזומ וד !ףּפמעק ---
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 .גירנעפּפמעק טינ Bar רערעקיוה רעניטכעמ רעד —
 .ןעטוג טימ גידנעטש טניוועג רערעקיוה רעגיטכעמ רעד

 -יטש ס'רערעקיוה םעד ןופ עסַאר עכילשנעמ יד ןעיירפעב

 ןעפרַאווניירא ,סימָארּפמָאק ןופ טסייג םעד ןעּפַאכ ,סמערָא עדנעק

 ךיז טָאה ןעסביא ןעכלעוו ,ליצ רעד זיא סָאד ,רעסַאװ PR ףיט-ףיט

 דיווידניא םעד ןופ גנואיירפעב עגיזָאד יד .רעטכיד DIS טלעטשעגנ

 .טגירערּפ ןעסביא עכלעוו ,עגיצנייא יד ,ןָאיצולָאװער ענעי זיא

 ןיא יצ, :ןע'ןעסביא קירנעה טנערפענ ךיא בָאה לָאמנייא

 IR DEN ,רענייא וליפא רעטכיד עשינעד עלַא ןעשיווצ ןַאהרַאפ

 -ציא רעד ףיוא )1871( טציא זיא טינ לעיפיוו IN טריסערעט

 רע טָאה טייצ עננַאל ַא "? גנולקיווטנע רעייא ןופ עפוטש רעגיט

 ןעוועג לָאמַא ןיא סע, :טרעפטנעעג ױזַא ךָאנרעד ןוא ןעניוושעג

INדנַאלעעז ןיא שנעמ רעטלַא , DENרעקַא ןייז םורַא ןעננַאנעג זיא  

 ןעגיוא עכילדנייפ ,ענינרָאצ טימ טָאה ןוא רעדיילק עשירעיוּפ ןיא

 -ניא טינ סָאד זיא ."רימ טלעפעג ר ע .טלעוו רעד ףיוא טקוקענ

 pa רהעמ ץרַאה ס'ןעסביא רעטנעהָאנ DIN לַאדערב TS ,טנַאסערעט

 ,עשילָאכנַאלעמ 8 ןעוועג ךיוא DIN לַאדערב !רעטכיד עשינעד עֶלַא

 ,גָאלָאכיסּפ רעפיט ןייק ןעוועג טינ זיא רע .רוטַאנ עשיטסימיסעּפ

WINןערענוד יד ןיוש ךיז ןערעה סָאטַאּפ ןייז ןיא , DENןָא ןענָאז , 

TSןעלעוו דלַאב  ITטָאה לַאדערב .ןעצילב ס'ןעסביא ןעגָארטכרוד  

 -אריט ןוא טייקשיטירקָאּפיה עהיור ,עגידנעסיורד יד רונ טקרעמעב

 ןעטסנעגרָאברעּפ יד PR ךרוד ןיוש טגנירד ןעסביא ; ןעשנעמ ןופ יינ

 ס'ןעסביא וצ ךילנהע זיא רע .ץרַאה ןעכילשנעמ ם'ןופ ןעסינמייהעג

 ןופ רעדלעפ יד טציילפרעפ , רעכלעוו ,רענדער ןערענָאיצולָאװער

 ."הצילמ ןייז ןופ ןעמָארטש יד Din טלעוו רעד

 סָאװ ,רעכילקילג ַא, ,רעלַאקידַאר ,רעכילדנירג זיא ןעסביא

 -ָאווער ַא זיא ןעפביא ."ןענילייה ןורא םעד רע ןעק ןערידעּפרָאט

 ערעפיורד ןענעוו טמולח רע זַא ,טינ טסייה סָאד ,רוטַאנ ערענָאיצול

 (UN I : טרהעקרַאפ .ןענָאיצולָאװער עשיטילָאּפ ,ןענָאיצולָאװער

 ,ןעײטרַאּפ עלַא וצ ךילדנייפ ןוא טרילָאזיא ןוא טינ זיא רע םאז

DINרע  PRזיא םזיטַאװהעסנָאק ןייז ; וויטַאװרעסנָאק ךות  WAR 
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IMךיז טמענ רע ,רעניטרַאנעניײא  DEרע ,ןָאיציזַאּפ רעלַאקידַאר ַא  

Syטשינרָאנ טעטרַאװרע רע לייוו ,ןעמרָאפער עניילק ןייק טינ  

 -טנע ןַא רע זיא המשנ ןייז ןופ שינעפיט רעד ןיא .ןעמרָאפער ןופ

 רעכלעוו ןענעוו ,ןָאיצולָאװער יד רעבָא ,רענָאיצולָאװער רענעסַאלש
 ןופ רימ וצ ףירב ןייז .טסייג ןופ ןָאיצולָאװער ַא PN ,טמולח רע

 ,nm :רעטרעװ יד טימ Pr טגירנע ,1870 ,טַאנָאמ רעבמעצעד

 -רעוו יד ."ןָאיצולָאװער רעניטסייג ַא PR ךילקריוו ךיז ןעניטיונ

 -סיוא זיא רעטרעוו יד ןיא ; גָאט ןעגיטנייה זיב PN קנעדעג רעט

 רַאברעדנואוו ַא — סַארגָארּפ עשיטעָאּפ עצנַאג ס'ןעסביא טקירדעג

 ! רעטכיד 8 רַאפ םַארגָארּפ

 -ביא זַא ,ןעגָאז לָאז ךיא ,גיטכירפיוא טינ ןעוועג BORN ךיא

 רהיא PR ;עגיטכיר ַא ןעצנַאנניא DR גנואיושנא-טלעוו ס'ןעפ

 סָאד .טייקגיד'תמא ןופ טנעמעלע IS ןַאהרַאפ רעכיז רעבָא זיא

 -כיד ַא רעדָא רעקנעד ַא ןעמוק ץינוצ ןענעק DEN ,ןעקנַאדעג ןענייז
 ךֶאנ .ךילנעמנוא זיא ןעבעל PR ייז טיול Pr ןערהיפ רעבָא ; רעט

 רעד רַאפ ןעפָא ייז ןענָאזסױרַא טינ וליפא טנעק רהיא -- רהעמ

 טציירעג ,טררהיפרעפ ערעדנַא רהיא טלָאװ טימַאד Sm ,טלעוו

 טבערטש DEN ,רעד .ןוהט טינ ןעפרַאד ייז סָאװ ,סָאד ןָאהט ייז

 ןוא ןענָאיצולָאװער עדנערהעקרעביאטלעוו ,עדנעדיישטנע ,עסיורג וצ

 יד ףיוא טייקניטלינכיילג רעדָא גנוטכַארעפ טימ רעבירעד טּקוק

 ולֲאֹּפ עדנעטיידעבמוא יד ףיוא ;ןעבעל ןיא ןעגנורעדנע עניילק
 עשיטקַארּפ עכלעוו ףיוא ,ןעסימָארּפמָאק ףיוא ; ןעמרָאפער עשיט

 ןעבָאה ייז ןענעק ןפוא ַאזַא ףיוא רונ לייוו ,ןהעגנייא ןעזומ רעוהט

 -סגנילבעיל ערעייז ןופ סעּפע ןעכילקריוורעפ וצ טייקכילנעמ ַא

 -נעמ ןעכַאװש 8 BD DEN ,טײברַא רעוויטקעלָאק ףיוא ; ןעעדיא

 רענעי --- ,ןעבעל ןיא ןעכיירגרעד וצ סעּפע טייקכילנעמ ַא ןעש

 -היר טינ ,טייקגיטעט רעשיטקַארּפ רעדעי DD ןענָאזבָא ךיז ףרַאד

 ןעק שנעמ ַאזַא .סעצָארּפ-סנעבעל ם'ןיא ךיז ןעשימ טינ ,ךיז ןער

 ןייא ןיא ןעטלַאה ,דנַארב ס'ןעסביא רעדָא דרַאננעקריק יװ ,רֹונ

 -כילקריוו יד בָא טלייט DEN ,דנורגבָא ןעפיט ן'ףיוא ךיז ןענָאלּק

 וצ ,טלעוו רעלאעדיא רעד ןופ ,ןעבעל רימ רעכלעוו ןיא ,טייק



ET 
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 ףיוא ןעקריוו רעדָא ןוהט ךיז ןעװאורּפ .ןעבערטש רימ רעכלעוו

 ,קעוװצ ַאזַא וצ טרהיפ סָאװ ,סעּפע ןוהט ןעלָאז ייז זַא ,ערעדנַא
 -ייא טגּפָאפעג ןעטלָאװ סָאװ ,ענעי זַא ,וצרעד רונ טכַארבעג טלָאװ

 ן'רעביא גידנעגנירּפש ,ןעבעל ן'טימ טרקיזיר ןעטלָאװ ,הצע רע
 -- לַאעדיא ןופ טייקכילקריוו בא טלייט סָאװ ,םוהת ןעכילקערש

DINרהיא  BORN TORןעטייקכילמענעגנַאנוא טַאהעג . YESרעד  

 עכלעזַא ןענידערּפ טקעריד טינ ראט רעקיטַאמַארד רעדָא רעטכיד

 ענייז DD ןיא ןעגעלניירַא ייז ןעק רע ; ןעגנולעטשרָאפ עלַאעדיא

 עשירַאנ רהעז רונ .טייז ַא IS ןהעטש ףרַאד רע רעבָא ,ןעלַאנָאסרעּפ
 -ביא ךילבעטשכוב ןהעטשרעפ טנעקעג ןעבָאה רעקיטירק עזייב ןוא

 ; עכילשנעמ סעלַא ןערידעּפרָאט ליוו רע TS ,טרָאװ ןעפרַאש ס'ןעס

 ס'ןעסביא .ןענעכער ייז יוװ ,גיטשרודטולב ױזַא טינרָאנ זיא רע
 רעד ןעשיווצ טייהנעסירעגבָא ןַא סיֹורָאפ טצעז גנואיושנא-טלעוו

 -םיינ ןוא רעשיטילָאּפ ,רעגריב ןוא דיווידניא ,קיטקַארּפ ןוא עירָאעט

 טײקשיטסילַאוד ַאזַא ןיא ןעק ןעמעלַא ְךָאנ HN טייהיירפ רעגיט

 רנַאלרעטָאּפ ןייז ןופ טרעטייוורעד DIR DEN ,רעטכיד ַא רונ ןעבעל

 ,ןעסַאלק ,קיטילָאּפ ,טפַאשלעזעג טימ ןוהט וצ טינרָאנ טָאה ןוא
 .ןעמרָאפער רעדָא ןעלייטרַאּפ

 -על ן'ףיוא קוק ַאזַא ןופ רעטקַארַאכ רעשיטַארקָאטסירַא רעד

 ַא ?יװ .רענעביוהענ רהעז ןייק טינ ,גנוניימ ןיימ טיול ,זיא ןעב

 -סער ןעסיורג ןעבָאה םהיא וצ לָאז ןעמ רעביירש רעדנעטיידעב

 רעדָא ףּפמַאקנעסַאמ ם'ןיא ןעשימ וצ טינ םהיא ךיז טניול ,טקעּפ

 ךיז ןעטלַאה וצ רעשיטַארקָאטסירַא זיא סע .געלשעג ןע'טושּפ ַא

 ןעמרַאװניײרַא טינ ,סבעלּפ ןערַאנלואוו םעד ןופ סנעטייוורעד ןופ

 -סגנוטייצ ןייק ןעביירש וצ טינ ,ףּפמַאק ןעכילנעטינָאט ם'ןיא ךיז

 -ַאטסירַא DIR רעלדע לעיפ זיא סע IS ,טכוד רימ רעבָא .ןעלקיטרַא

 -ענ ןעבָאה ןעלַארענעג עשיטסימיטינעל יד יוװ ,ןוהט וצ רעשיטַארק

 ןיא ןעטַאדלָאס ע'טושּפ DIS ןעניד ןעגנַאגעגנ ןענייז DEN ,ןוהט

 -ענעג ערעַייז ףיוא נידנעקוק טינ ,ןעבָאה ןוא עעמרַא ס'עלדנָאק

 ןעמַאזוצ ןעהייר עטשרע יד ןיא ךיז ןענָאלשעג ןעטעלָאּפע-עלַאר
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 -עֶג טינ טולָאסבַא זיא טימרעד .ןעטַאדלָאס עטסכַאפנייא יד טימ
 .ערריוו ערעניא רעייז ןערָאװעג טרענימ

111 

 ןופ טכיל ם'ןיא ןע'ןעסביא ןעטכַארטעב וצ זיא טנַאסערעטניא

 ןעסָאנענטיצ .ןעסָאנעגטיײצ יד ןופ ןעצנעדנעט עשירַארעטיל יד

 .רעווַאנידנַאקס טינ ןוא רעעּפָארייא זיא ןעסביא (SINN ,קלָאפ טינ ןוא

 ,זיא רעכלעוו ,ןע'ןָאסנרעיב ןוא DIR ןעשיווצ דישרעטנוא ארַאיס

 -ָאיצַאנ ףרַאש ,גנודליב עשיטילָאּפָאמסָאק ןייז ףיוא נידנעקוק טינ

 ןייז ןופ ןייזטסואוועב ן'רַאפ זיא רעטכיד רעד סָאװ ,סָאד .לַאנ

 ןעעריא יד וצ ןעגנוהיצעב ענייז רַאפ שיטסירעטקַארַאכ זיא ,טייצ
 -רַאנענייא ערהיא ךיז טָאה טייצ עדעי .טייצ ןייז DD ןעמרָאפ ןוא

 -לַאטשעג DIS טסנוק רעד ןיא סױרַא ןעטערט עכלעוו ,ןעעדיא עניט

 .ןעלַאעדיא ןוא ןעט

 רעקנעד ןופ רונ ,רעטכיד ןופ ןעפַאשעב טינ ןערעוו ןעעדיא

DINןעזעטָאּפיה עלַאינעג ךרוד ןעצילב ּפעק ערעייז ןיא .רעשרָאּפ  

 -עוו ייז ; ןעבעל ןעלַאער ם'ןופ ןעגנוניישרע HN ןעצעזעג יד ןענעוו

 -יװרוטַאנ ןופ סעצָארּפ ם'ןיא טגיטרעפטכער ןוא טגיטעטשעב ןער

 רעשיפָאסָאליפ-שירָאטסיה ןיא גנוריטנעמירעּפסקע רעכילטּפַאשנעּפ

 ןעטיירּפשרעפ ןוא ךיז ןעסקַאוװאוצ ,קרַאטש ןרעוו ייז ; גנושרָאפ

 ייז זיב ,ןעעדיא ענעמונעגנָא ןוא רענגעג טימ ּףּפמַאק ם'ןיא ךיז

 -גינעק ,ןענָארט ,ןעטפערק ,םיכאלמ עשילביב יד יװ ,ךילדנע ןערעוו

 .טלעוו עצנַאנ יד ןעלגילפ ערעייז ןיא ןייא ןעליה ןוא ןעכייר

 רעייז טינ זיא סָאד ;ןעעדיא ןייק טינ ןעפַאשעב רעטכיד

‚Irיד בעיל ןעבָאה רעטכיד ע'תמא רעבָא .ףורעב רעייז טינ  
 ןופ טנעקרענַא טינ 8( ןענייז DEN ,ןעעדיא ןעמהענוצנֶא עטשרע

 ,ןערָאבעג טשרע PN DEN ,ןעעדיא וצ טהיצ ייז ; טלעוװ רעד

 ייז .טפּפמעקעב ןעמעלַא ןופ ךָאנ ןערעוו DIN DEN PN ךיז ןענָארט

 סָאד ןעק שרעדנא ןוא ןעעדיא עכלעזַא ןופ טרעטסייגעב ןערעוו

IRנייק ךָאד ןעבָאה ןוא --- ןעהעטשרעפ ייז ; ןייז טלָאמענ טינ - 
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SDסָאװ ,ענעי ןענייז רעטכיד עטכעלש  .ייז ןופ טרעהעג טינ  

 ןעבָאה ,עניטור עשיטעֶָאּפ ענעגייא רעדָא עטנ'שרי'ענ ַא ןעבָאה

 רעטנוא ןעעדיא עגיטכעמ יד ןופ ןערענוד ן'רַאפ ןערעיוא ןייק טשינ

 IS .טּפול ןיא ןעלנילפ ערעייז ןופ ןעּפַאלק ן'רַאפ ןוא ררע רעד

 רע תעשב ןזַא ,ענייה טגָאז ,"רעדעיל עיינ, ענייז וצ המדקה רעד

 ן'רעביא TS ,טכודעג DIS Tr טָאה ,רעדיל יד ןעבירשעג טָאה

 7 טימ טּפַאלק ןוא לעגיופ רערַאבטכיזנוא IS טהילפ םענייז ּפָאק

 עננוי יד ,דניירפ עניימ סָאד טלהעצרעד בָאה TS ןעוו, ,לעגילפ

 רענייא טקוקעג ייז ןעבָאה ,טרָאפ רע טצעז ,רעטכיד רענילרעב

 שנעמ ןייא יו עלַא ןעבָאה ןוא גנורעדנואוורעפ טימ ןערעדנַא ן'ףיוא
 םיּפע ייז טימ ןהעשעג טינ ןיא ל?לָאמנייק זַא ,ךימ טרעכיזרעפ

 -רעד טינ ןעבָאה ךעלטעָאּפ רענילרעב יד סָאװ ,סָאד ."סעכילנהע

 .ןעעדיא יד ןופ ןעלנילפ יד טימ גנַאלק ַא ןעוועג זיא טרעה

 ןעבָאה טשינרָאג לָאז רעטכיד ַא זַא ,ךילגעמנוא זיא סע רעבָא

 ,ןעעדיא ערעייז ןעבָאה רעטכיד עטסנרע יד ךיוא ; ןעעדיא ןייק

 יד ןופ ; טייהנעגנַאגרעפ רעד ןיא ןעעדיא יד ןענייז סָאד רעבָא

 רעלטסניק ערעהירפ יד ןעבָאה ןעעדיא עטרעטלערעפ טציא ,עגיזָאד

 יד רעבָא ,ןעוויטָאמ עשיטעָאּפ עטנַאסערעטניא טרעבױצעגסיױרַא

 ,עטַאמ ןיא ןעבעגענרעביא ייז ןעבָאה רעטכיד עניטציא עטכעלש

 ןענייז ןעעדיא ענרעדָאמ זַא ,ןענעכער ייז .ןעמרָאפ ענעפָאלשרעפ

 -יילקנייא ייז ןעק ןעמ זַא ,טשינ ןעביולג ייז ; שיטעֶָאּפ טשינרָאג

 .ןעמרָאפ עשיטעֶאּפ ןיא ןעד

 -נעטערּפ , יד ןיא) דנעגוי רעד ןיא ךָאנ טָאה סָאװ ,רעד רעבָא

 רַאפ , עזַארּפ עטמהירעב יד ןעבירשעגנָא ("ןָארט ן'ףיוא ןעטנעד

 -לֵא ן'ּוזח'רעביא רונ טנעק רהיא I ,ךילגעמנוא סָאד זיא ךייא

 ןיא'ס יו ,טכייל סָאד זיא רימ רַאפ רעבָא ,תוישעמ-אבב עט

 לָאמנייק ךיז טָאה ,"ךיוה רעד ןיא ןעהילפ וצ ןעקלַאפ םעד טכייל

 עיינ ףיוא טָאה רע .טייצ ןייז ןופ ןעעדיא יד רַאפ ןעקָארשעג טינ

 PN טרעּפרעקרעּפ ייז טָאה ,טולב ןוא שיילפ ןָאהטעגנָא ןעעדיא

 רע ; יז טריזירַאלוּפָאּפ קרַאטש ןפוא ַאזַא MIN ןוא ןעטלַאטשענ

 ןעטכיולעב ןוא טקרַאטשרעּפ ןעעדיא ענרעדָאמ ענעדישרעפ טָאה
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 -עג טָאה רע קרַאטש יו may ןעגיטכעמ ןייז ןופ טכיל ן'טימ

 עיינ NE גנוהיצעב רעגידעבעל 8 ןופ שינעפרעדעב סָאד טלהיפ

 רעיּפ , ןיא ןעפָארטס ערַאברעדנואוו יד ןופ ןהעז ןעמ ןעק ,ןעעדיא

 ענעכָארבוצ ןיא רעטעלב עטקלעוורעפ ,ןעליונק עכלעוו PR ,"טניג

 : ןעגנוגידלושעב עכלעזַא טימ ן'רעיּפ וצ ךיז ןעדנעוו ךעלעיורטש

 -כרוד טפרַאדעג זנוא טסָאה וד -- ,ןעקנַארעג ןענייז רימ,

 ןערעטישרע DR סיֹורָאפ ןעהילפ טפרַאדעג ןעבָאה רימ .ןעטכַארט

 ןע'תמא רעד ןיא ןוא ,ןעשנעמ ןופ רעצרעה יד ןעמיטש ערעזנוא טימ

 .ןעליונק עניטיוננוא רימ ,דרע רעד ףיוא PT רימ ןערעגלַאװ

ID,ימַאלקָארּפ טפראדעג זנוא טסָאה וד ,גנוזָאל 8 ןענייז - 

 .טכַאמעג ערנַאש וצ זנוא טָאה טייקניטליגכיילג ןייד יוװ ,העז ; ןער

 ןעלפייווצ .טרירָאנניא טסָאה וד סָאװ ,ןעטכילפ ןענייז רימ,
 *.ןעטָארטוצ זנוא ןעבָאה ןעשינעלקַאװ ןוא

 סָאד לָאז טנינ רעיּפ זַא ,ןעלעטשוצרָאפ ךיז רעווש זיא סע:

 ,ןעסביא טנידלושעב סָאה ; ןעגנוגירלושעב עלַא יד טימ ךיז ןעניימ
 רעמערָא ,רענידכעבענ רעד טָאה יו .ןילַא ךיז ,רעטכיד רעד

 ,ןעגידלושעב ךיז רע ppm ? גנוזָאל ַא סעּפע ןעבָאה טנעקעג רעיּפ

 טַאהעג טינ ךָאד רע טָאה --- טרימַאלקָארּפ טינ םהיא טָאה רע זַא

DENןערימַאלקָארּפ וצ . 

 -יּפש ןעלַאעדיא ןוא ןעעדיא ַא רַאפ סָאװ ,טציא ןהעז רימָאל

 סָאד .טייצ ס'ןעסביא DD ןייזטסואוועב ם'ןיא לָאר עטסערג יד ןעל

 -ער טימ ןוהט וצ ןעבָאה DEN ,ןעעדיא : ןעעדיא עדנעגלָאפ ןענייז

 יד זַא ,ןעשנעמ עגיטנייה ןעביולג טייז ןייא ןופ .ה .ד ,ןָאיניל

 -ַאמ ןענייז ,גנונדרָא-טלעוװ יד ןעמיטשעב DEN ,ןעטפערק עסיורג

 רערעדנַא רעד ןופ ןוא ,עשינאכעמ ,עגידנעסיורד ,ןעטפערק עלעירעט

 ןענייז ןעטפערק עניזָאד יד זַא ,ןעביולג רעד טיירּפשרעפ DIN טייז

 -טייצ ערעזנוא ןעריסערעטניא קרַאטש .ןעטעטילַאער עגיטסיינ

 ןעריזירעטקַארַאכ סָאװ ,ןעלַאעדיא ןוא ןעעדיא יד ךיוא ןעסָאנעג

 טייהנעגנַאנרעּפ ןעשיווצ ,ןעכָאּפע ייווצ ןעשיווצ ץַאזנעגעג םעד

 רערעטלע רעד ןעשיווצ סרעדנוזעב ,גנוי ןוא טלַא ,טרַאוװנעגענ ןוא

 -נייה ךָאנ ןעלעיַּפְש לָאר עסיורג ַא .ןָאיצַארענעג רערעגנוי ןוא
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 -ַאלק עכילטפַאשלעזעג יד וצ ךייש ןענייז DEN ,ןעעדיא טייצ עניט

 -נַאטש ענערישרעּפ ןעשיווצ ןעדישרעטנוא וצ ,ףּפמַאק רעייז ןיא ןעס

 ַא ןעמענרעפ ךילדנע .ךייר ןוא DIE ןעשיווצ רקיע רעד ןוא ןעד

 ןעעדיא שנעמ ןעניטנייה ם'נופ ןעסערעטניא יד DR טרָא ןעסיורג
 רעד ןעגעוו סרעדנוזעב ןוא רעטכעלשענ ןופ ןעגנוהיצעב יד ןעגעוו

 -סיינ ןוא ןעשילַארָאמ ,ןעשימָאנָאקע ןיא יורפ רעד DD גנואיירפעב

 .ןיז ןעניט

 יד ךיז ןעהיצעב ןעמעלבָארּפ NN ןעעדיא עזעינילער יד וצ

 יװ ,שרעדנַא סלַאפנעדעי רעבָא ,ןעדישרעפ ערעזנוא ןעסָאנעגטייצ

 ne רעטסערג רעד :עטכישעג לעסיבַא .ןעטייצ ענילָאמַא יד ןיא

 ,אנוה רָאטקיױװ ,ךיירקנַארפ ןיא ןָאיצַארענענ-רעטכיד רערעטלע רעד

BE רעבלעזרעדניא ןוא ,רעקנעדיירפ רעכילטפַאשנערייל ַא DIN 

 טימ טברַאפעב זיא רעכלעוו ,םזיאעד ןעטּפַאהלעבענ ַא ןופ רע טלַאה

 טָאה םהיא ףיוא זַא ,ךיז טלהיפ סע .ןעעדיא עשיטסיאעטנַאּפ

IN)סרַאטש טביול רע ; טרעדנוהרהאי עטנהעצטכַא סָאד גנוקריוו ַא  

 סע ;ןענָאינילער עשירָאטסיה יד DD ןובשח ן'ףיוא ןָאינילער יד

 ןעביולנ וצ ץאזנעגעג ןיא ,טגינייארעפ סָאװ ,עבעיל ןעגנוזעב טרעוו

DNNעטסרנעטיידעב יד .טפַארק עדנערעטשוצ ַא זיא ןוא טלייטוצ  

 יד טלַאק ןעריזילַאנַא ןָאיצַארענעג רעניטנייה רעד ןופ רעביירש

 רענָאלק .ןעטייזןעטָאש ערהיא נידנעכיירטשרעטנוא ,ןָאינילער

 רעד .ןָאיצַאניצולַאה א ,רַאמשָאק ַא ףיוא יוװ ,ןָאינילער ףיוא טקוק

 SDR ,ןריובניווס ,טייצ רעזנוא ןיא רעטכיד רעשילגנע רעטסערג

 טהעז םוטנעטסירכ ןיא ; רעטקַארַאכ רעשינדייה רעכילטפַאשנערייל

 .אנוש ןעזייב םעד ,טייקכילריטַאנ ןוא רוטַאנ ןופ ןָאיצַאנ NS רע

 -סערג רעד .ףּפמאק ןענידנעטש ַא ןערהיפ HIST ןעמ ןעכלעוו טימ

 ןיא ןוהטעגניירַא ךיז טָאה ,ידרַאּפָאעל ,ןעילַאטיא ןופ רעטכיד רעט

 -ענ םהיא DET עכלעוו ,קיזיפַאטעמ עשיטסימיסעּפ עניניזפיט ַא

 רעטסערנ רעד ,ישטודרַאק ; ןָאיצַאנגיזער רעשיאָאטס וצ טרהיפ

 רעשירעגנירק BI זיא ,רעקנעד-רעטכיד עשינעילַאטיא עניטנייה ןופ

 רעטכיד עשטייד ערַאברעדנואוו יד .ן'דרַאּפָאעל ןופ רעּפרַאש ןוא
 ןיא ןעבָאה ןענַאהליּפש ךירדירפ ,עזייה לוַאּפ ,רעלעק דירפטָאנ



 91 ןעמביא .ה

 .ןעעדיא ערעטינַאמוה-שיטסיאעטַא טקירדעגסיוא ןענַאמָאר ערעייז

 .שרעדנַא רָאג ןעוועג סָאד זיא רעדנעל רעװַאנידנַאקס יד ןיא

 עלַא ןענייז ןָאיצַארענעג רערעטלע רעד ןופ רעטכיד עשינעד יד

 DEN ,ייז ןופ רעגיצנייא רעד ; ןעטנַאטסעטָארּפ עסקָארָאטרָא ןעוועג

 טגַאװעג טָאה ןוא ןענָאיצקַארטסבַא עשיפָאזָאליּפ טַאהעגנ בעיל טָאה

 .ל .י ,ךילטנעפע ןעעדיא עשירעקנעדיירפ ענייז טימ ןעטערטוצסיורַא

 .ןעסימָארּפמָאק ףיוא ןהענ ףוס ?כ MD טזומעג טָאה ,גרעבייה

 רעֶלעיציִּפָא רעד ןופ טכַאמ יד ןעכערב טוװאורּפעג טָאה דרַאננעקריק

 -גָאד עכילטסירכ יד ףיוא ןעלַאפעגנָא DI רעבָא DR רע ;עכריק

 --- רקיע רעד ןוא ,ןעטסירכ יד ,ערעייז רעגננעהנָא יד ףיוא רונ ,ןעמ

 -נעקריק .ןעבעל ךילטסירכנוא ןַא ןערהיפ DEN ,ןערָאטסַאּפ יד

 ףיוא גנוקריוו עסיורג ַא רהעז ַא טַאהענ טָאה גנוטכיר ס'דרַאנ

 -נייה יד .נָאט ןעגיטנייה זיב רוטַארעטיל רעשינעוורָאנ-שינעד רעד

 ןעטלעז ןעבָאה ןעיגעװרָאנ רעדָא קרַאמענעד PN רעטכיד עניט

 ןופ טייז וועיטקעיבָא יד טרהירעננָא טשינ לָאמנייק טעמב רערָא

 ךיז טריסערעטניא רונ ןעבָאה ייז ; ןָאינילער םצע םעד ,ענַאופ רעד

 יד ןיא DEN ‚Tr טרעלקרע טימרעד ; טייז רעוויטקעיבוס רעד טימ

 -סַאֿפ DES ױזַא ןעבירשעב ןערעוו ןערוטַארעטיל עשיוװַאנידנַאקס

 -יסרוקיּפא יד ייז ןעלָאמ ,ךיז טהעטשרעפ ,שרעדנַא .םיחלנ ,ןערָאט

 וצ בעיל ןעבָאה עלַא רעבָא ;עמורּפ יד שרעדנַא ,רעביירש עש

 .ןענַאמָאר ערעייז ןופ ןעדלעה סלַא ןערָאטסַאּפ ןעמהענ

 -ךיק ןופ טנעכייצעגנָא PR DEN ,געוו ן'פיוא DIN ןעסביא

 ןענייז סָאװ ,ןָאיצַארענעג ןייז ןופ ןעשנעמ עלַא m .ן'דרַאגנעק

 ןופ ןעעדיא עשיטנַאמָאר יד DD גנוקריוו יד רעטנוא ןעסקַאוװעגנסיױא

 גנוהיצעב ערָאלק ןייק טַאהענ טינ ביוהנֶא PR רע טָאה ,טייצ רעד

 ןייז ןופ שינעפיט רעד ןיא זיא טייצ רעבלעזרעד ןיא .ןָאינילער 'וצ

 8 וצ ןערהיפ טזומענ DET DEN ,ךורּפשרעדיװ ַא ןעוועג רוטַאנ

 גנוניינ עכילריטַאנ ַא DENYI טָאה ןעסביא .טקילפנָאק ןערעניא

 -ַאר ןעפרַאש ,םענעקורט וצ גנוניינ עסיורג ַא ךיוא ןוא קיטסימ וצ

 -עג וויסלואוונָאק ױזַא ךיז ןעבָאה רעביירש ענינעוו .םזילַאנָאיצ

 רעבלעזרעד PR גידנעביירשעב ,ןעסביא mM ,ךיוה רעד ןיא ןעסיר

  Un Le nnיי, יא. 2
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 ןעציטש יד, ןוא "דנַארב , .ַאזָארּפסנעבעל עטסכילנהעוועג יד טיי

Dinןיא ןענייז "טפַאשלעזעג רעד  ME MNנַא ם'ןופ רענייא טייוו - 

 ןעבירשעג ןענייז ןעמַארד יד סָאד ןעביולג ךיז טזָאל סע ןַא ,ןערעד

Haדנַארב , .רעביירש ענעדישרעפ ייווצ ' PNיד, ;שיטסימ  

 .ךַאז עשיטסילַאער עכילנהעוועג ַא זיא "טפַאשלזעג רעד ןופ ןעציטש

 ענזַאושזרוב ַא ןעגידערּפ "ןעציטש 97, ,טריטלַאזקע זיא "דנַארב,

 ,לַארָאמ

 טינ לָאמנייק טָאה ,ןעיװַאנידנַאקס ןעק DEN ,רענייא רעדעי

 טמהירעב טכַאמעג טשרעוצ DET DEN ,"דנַארב , זַא ,טלעפייווצעג

 ךיז וצ טיײקמַאזקרעמפיוא עסיורג SER טקעוורעד טָאה ,ןע'ןעסביא

 ףיוא I ,טקוקעג עלַא ןעבָאה ַאמַארד רעד ףיוא DEN ,רַאפרעד רונ

Nרַא רעזעיצנעדנעט ַא ,טקַא-סגנוגידלושעב ַא ,השרד עשיטעָאּפ - 

 ןעקרַאטש ַאזַא טכַאמענ טָאה עשיטעֶָאּפ ךילקריוו סָאד טינ .טייב
 יד ןיא זָאל ַא ןעבענעג ךיז ןעבָאה עֶלַא .ןומה ן'ףיוא קורדנייא

 ןיא טפיול םלוע רעד יו ױזַא ,ן'דנַארב גידנעכוז ,ןעגנולדנַאהכוב

 ןיא .רעגידערּפ ןעניטומ ,ןעשיגרענע ,םעיינ ַא ןערעה עכריק רעד

 ,"ן'דנַארב , ןעגעוו ןעבירשעג רימ טָאה ןעסביא סָאװ ,ףירב ענייז

 ַא זיא חלג ַא זיא דנַארב DEN ,סָאד זַא ,ןעכָארטשעגרעטנוא רע טָאר

 :רימ רע טביירש 1879 ינוי ןיא .טייקגילעפוצ

 IE טינ סלַאפנעדעי ;שלַאפ טשטייטעג ןעמ טָאה ן'דנַארב,

 -רעפ Pr‚ טמענ תועט רעד ...טטריּפיצנָאק םהיא בָאה ךיא יו

 םעלבָארּפ סָאד ןוא חלנ ַא PN דנַארב DEN ,ןופרעד ,ךיז טהעטש

 ךיא SB ןעזעיגילער ן'ףיוא ןעגָארטענרעביא DIN קרעװו ם'ןופ

 רָאטּפלוקס ַא PN "דנַארב , DD עעדיא יד ןערעּפרעקרעּפ טנעקעג בָאה

 ךיא .טשינרָאנ טרעהנעג טינ BONN סָאד ; רעקיטילָאּפ ַא רעדָא

 -נידעב רעד טימ) ן'יילילַאנ ןעמהענ ן'דנַארב טָאטשנָא טנעקעג בָאה

 יירט ןעביילב ףוס ן'זיב לָאז ײלילַאנ זַא ,ךיז טהעטשרעפ ,גנוג

Prךיז טהערד דרע יד זַא ,גנוגייצרעביא  DISןוז רעד  BI DR 

 EI ןערָאבעג BONN PN ןעוו ,סייוו IM ןוא --- (טרהעקרעפ

 ןעמונעג טינ טלָאװ ךיא יצ ,רעטעּפש ןערהָאי טרעדנוה טימ ןער

 רעד טיט ףּפמַאק WIE ןוא ךייא ַאמַארד רעד DD דלעה ן'רַאפ
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 "רנַארב, DR ללכב .ןעסלינ זומסַאר ןופ עיּפָאקָאליּפ-סימָארּפמָאק

 -ביר סלַא ,ךימ טהערפ סָאד ןוא ,ךיז טכוד סע יו ,וויטקעיבָא רהעמ

 | ."רעט
 עסיורג ןייק ןעבעגעגוצ טינ טָאה ןעסביא IS ,רָאלק זיא סע

 -עב סָאד .רעכילטסיינ א זיא דנַארב סָאװ ,טקַאפ םעד גנוטיידעב

 טָאה רע DEN ,ףירב ַא PR ס'ןעסביא קורדפיוא ןַא ךיוא טזייוו

 ןיימ DD המדקה רעד ףיוא טיײברַאעג בָאה TR ןעוו ,ןעבירשענ רימ

 DEN ןעסביא ."רוטַארעטיל רעד ןופ ןעגנומערטש Bern יד  קרעוו

 : ןעבירשעג

 ,סיזירק ַאזַא רעביא טציא טבעל רהיא IS ,ךיז טכוד רימ,

 -עג בָאה'כ ןעוו ,געט ענעי PR טבעלעגרעביא בָאה ךיא ןעכלעוו

 ןעניפעג טעוו רהיא זַא ,טגייצרעביא ןיב ךיא ןוא ,ן'דנארב ןעבירש

 "רענע .בייל ם'ןופ טיײהקנַארק יד ןעביירטרעפ וצ m ,?עטימ ַא
 ."לעטימלייה עטסעב DET זיא טײברַא עשינ

 ן'דנַארב ןיא ןעריסערעטניא ןע'ןעסביא IS ,רָאלק טציא זיא סע

 -פיוא וצ טייקטיירג ןייז ,רעטקַארַאכ ןייז רונ ,ןעעדיא ענייז טינ

 רעוו m ,ןעסיוו רעסעב ףרַאד ,ךיז טהעטשרעפ ,ןעסביא .גנורעפּפָא

 רעבָא ,קרעוו ןייז טימ ןעכיירגרעד טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,זיא סע

 -טסואוועבנוא ,ערַאטנעמעלע ענעי טשינוצ טכַאמ רע זַא ,טכוד רימ

 טעשזוס ַאזַא וצ אקוד םהיא ןעבירטעג טָאה עכלעוו ,טפַארק עניניז

 יד Wa רעכיז זיא טפַארק עניזָאד יד .ןערעדנַא IN טינ ןוא

 ןעלעוו .קיטסימ וצ גנובערטש עשיטנַאמָאר-וװאנידנַאקס עגידנעטש

 IB DIR ליוװ ןעסביא יװ ,ױזַא ן'דנַארב ןהעטשרעפ וליפַא רימ

 ערעדנַא טימ DIN ןעכיילנרעפ וצ ןיז ַא ךָאד סע טָאה ,ןהעטש

 ,זנוא .טקורענסױרַא DEN ןעיװַאנידנַאקס DEN ,רעוהט עזעיגילער

 ן'דנַארב ןיא טָאה ןעסביא זַא ,ךילריטַאנ ךיז טכוד ,ןעשנעמ עשינעד

 רהעז ןעטלַאהעג BET רע ךיוא ?ייוו ,ן'דרָאגעקריק טריטערטרָאּפ

 טמענ DEN ,תועט א רעבָא זיא סָאד .טייקגיטכירפיוא ןופ קרַאטש

 -ביא .ןעבעל ןעשינעוורַאנ ן'טימ טפַאשטנַאקעבנוא רעזנוא DD ךיז

 םעד ןעגיוא יד SD טַאהענ ,ן'דנארב גידנעביירש ,רעכיז טָאה ןעפ

 OS סרעמאל רעבָא ,סרעמַאל חלנ ןעשירעקנעדיירפ ןעשיגעװרָאנ

 ee יט יי יע עי יי
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 -ריק ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא טייקגיטעט ןייז ןעביוהעגנָא טָאה

 .ןָאיצַאטינַא ס'דרַאגעק

 -רריק ץלא ךיז טלהיּפ ,"רעעלילַאנ DR רסיק, ַאמַארד רעד ןיא

 ךיוא ,תמא .סָאמ רעורעכַאװש ַא PR רעבָא ,גנוקריוו ס'דרַאגעק

 םוירעטירק סלַא טכַארטעב םוטרעביטראמ טרעוו קרעו רעד ןיא

 רעד ןופ וויטָאמ רעשינָאלָאכיסּפ רעטסגוטכיוו רעד ןוא MON ןופ

 -סייגעב ןעק סָאװ ,עעדיא ענעי רונ זַא ,קנַאדעג רעד זיא עסעיּפ

 רעד WIR .דנעטיידעב-ךילרעניא DR ,םוטרעריטרַאמ םוצ ןערעט

 -יטסימ-בלַאה ַא טימ טשימענ ןע'ןעסביא ייב זיא קנַאדעג רעגיזָאד

 -יולנ ס'רעױהנעּפָאש טימ ,םזינימרעטעד ןעשיפָאסָאליפ-בלַאה ,ןעש

 -נייה רער טימ ןוא ןעליוו-טלעוו ןעניניזטסואוועבנוא םעד ןיא ןעב

 ןעלעוו םוטנעטסירכ ןוא טייקשינדייה TS ,גנואייצעפָארּפ רעגיט

 -ניירב טעװ סע ןעכלעוו ,זעטניס םעיינ ַא PR ןערעוו טגינייארעפ

 -ייב ענייז DIR זַא ,זיא טנַאסערעטניא .ךיירגינעק עטירד סָאד ןעג

 ןעסביא טלָאמ ,ןענַארפ עזעיגילער ןעלדנַאהעב סָאװ ,ןעמַארד עד

 סעלַא DIN ,ןעטקילפנָאק ןוא ףּפמאק רונ שיטסירעטקַארַאכ ןוא ףרַאש

 -ינעוו DIN רעסַאלב DR ,ןעדירפ ןוא עינָאמרַאה ןעגעוו טדער סָאװ

 -ערּפענ טרעוװו DEN ,"ךיירגינעק עטירד סָאד  .דנעטיידעב רעג

 ,טנעכייצענ רָאלקנוא ױזַא טרעוו ,"רעעלילַאנ ןוא רסיק  ם'ןיא טניד

mגנַאג רעד  DEן'דנַארב , טנידנערעפ סָאװ ,עבעיל ". 

 ןעננוהיצעּב יד טימ טריסערעטניא IN ךיז טָאה ןעסביא

 -נעמוק ןוא רעדנעהענרעפ רעד ןעשיווצ ,ןהיז ןוא רעטָאפ ןעשיווצ

 ןערָאװענ טרהירעגנָא DON ױזַא ןענייז עכלעוו ,ןָאיצַארענעג רעד

 ןוא קראמענעד ,דנַאלשטייד ,דנַאלסור PN רעביירש עניטנייה ןו

 יד, ןיא רע טביירש ןעננוהיצעב עניזָאד יד ןעגעוו .,ןעיגעוורָא

 רעד ןיא ןערהָאַי Din רעטעּפש ןוא "ןָארט ן'פיוא ןעטנעדנעטערּפ

 ןענייז ןעמארד עדייב יד ."דנענוי רעד ןופ דנוב רעד , עידעמָאק

 רעשירָאטפיה רעד יירט טינ ןענייז ייז רעבָא ,קרעו עדנעטיידעב

 .שיאיײטרַאּפנוא טינ ןוא טייקכילקריוו

 'ז -סיה ע'תמא ןייק טינ זיא "ןָארט ן'ףיוא ןעטנעדנעטערּפ יד

 Ben ,קרעװ רעניזָאד רעד ףיוא גידנעטיײברַא .ַאמַארד עשירָאט
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 ןופ ןעטלַאטשעג ןופ דנורג ן'ףיוא טלָאװעג טינ רָאנ רעטכיד רעד
 -ילשנעמ רעד DE גנולעטשרָאפ ַא זנוא ןעבעג טייהנעגנַאגרעפ רעד
 -נעטשמוא עסיוועג רעטנוא טקעלּפטנע ךיז טָאה יז יו ,רוטַאנ רעכ
 -סיה ןייק טַאהעג טינ טָאה רע .עכָאּפע רעסיוועג ַא ןיא ,ןעד
 .ןעבירשעב טָאה רע עכלעוו ,ןעשינעהעשעג יד MMS קוק ןעשירָאט
 -ניה רעד ;ךַאז-ייב א רונ ןעוועג זיא טעשזוס רעשירָאטסיה רעד
 רנורנרעדָאפ רעד ,ךילרעטלַאלעטימ זיא עסעיּפ רעד ןופ דנורגרעט
 .רוגיפ עניטנייה ַא DR עלוקס sr רעד לייוו ,רעניטנייה א --
 ןעשירָאטסיה ן'ףיוא ךיז ןעלעטש טלָאװעג BORN ןעסביא ןעוו
 -יא DON ן'עלוקס ןעלעטשרָאפ טפרַאדעג רע BONN ,טקנופדנַאטש
 -ַאנַאפ ַא יו ,ןע'סַאלָאקינ ּפָאקסיּפע ןוא ,טַארקָאטסירַא רענעבענרעב
 רעד ןופ רענידייטרעפ ןעכילרהע ןוא ןעטגייצרעביא רעבָא ,ןעשיט
 -אה ןוא ן'עלוקס ןעשיווצ הּפמַאק רעד ל?ייוו ,עכריק רעד NE טכַאמ
 -עק יד ןעצענערגעב וצ וואורּפ עזָאלגלָאפרע ,עטצעל יד זיא ןע'ןאק
 ץנַאנ ַא טָאה רעדיוו סַאלָאקינ ּפָאקסיּפע רעד ןוא ,טכַאמ עכילנינ
 -ַאּפרווא DIR עכריק רעד ןופ אנוש DIN טפַאשדנייפ עכילריטַאנ

INDעג ןעסביא טָאה םעד טאטשנַא .טכעלשעג ןייז ןוא ערעוופ - 
 -ַאוומיס DEN ,טלַאטשעגסנעקערש ַא סעּפע יו ןע'סַאלָאקינ טלָאמ
 סָאװ ,האנש יד ,האנק יד ,ןעבעל םוצ גנוטכַארעפ עצנַאג יד טריזיל
 םִלַא ן'עלוקס ןוא ,ןעיגנעװרָאנ ןיא ןעטייצ ענעי ןיא טשרעהעג טָאה
 טבערטש ,ןענָאיציבמַא עסיורג טָאה סָאװ ,שינעפעשעב גידכעבעג ַא
 ןיא לעפייווצ עזייב ןופ טגינייּפעג טרעוו ןוא קעווצ ןערעכעה ַא וצ
 ןייז ןעכיירגרעד וצ טייקכילגעמ רעד PR ,ףורעב ןייז ,טכער ןייז
 םעד ןעגעקטנא רענייא טלעטשעג ןערעוו עלוקס ןוא ןאקאה .ליִצ
 -וצ ןופ עכָאּפע רעד ,ןעכָאּפע ייווצ ןופ רעטערטרעפ יװ ,ןערעדנַא
 רעבָא .גנוגינייארעפ רעסיורג רעד ןופ ןוא דנַאל ןופ טייקנעסיר

I NISרהעמ טריסערעטניא רעטכיד םעד  DETיו ,עשינָאלָאכיסּפ  
 -נעגעג רעשירָאטסיה רעניזָאד רעד טערט ,תמא רעשירָאטסיה רעד
 טסענרעפ BIN ןעטסניטכיוו םעד ןוא טייז ַא ןיא רָאנ בָא ץַאז
 -רעפ ייז ןופ יד ןוא ןעטייקכילנעזרעּפ יד ןעשיווצ טסַארטנָאק רעד
 -גינעק רעד ןופ רעטערטרעפ רעד זיא ןָאקָאה .ןעעדיא ענעטָארט

hal 
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 .ןעבעל ןוא בייל טימ ןעבעגעגרעביא רע זיא רהיא ; עעדיא רעכיל
 רענעגנַאגרעפ רעד ןופ עעדיא IN סעּפע רָאפ טינ טלעטש עלוקס

 ןעכילטּפַאשנערייל ַא ןופ גנורעּפרעקרעּפ יד רונ DR רע ,עכָאּפע

 ירכ ,עעדיא עכילגינעק ס'ןָאקָאה וצ ט'בנג רע .ךיז וצ יורטוצנוא

 םעד ןעּפַאכרעּפ וצ גנַאלרעפ ןייז ןעגיטרעפטכער וצ רהיא טימ

 ,םהיא טרעלקרע דלָאקס רעד .ןייא טינ םהיא ךיז טיג סָאד .ןָארט

 ; טייברַא רעדמערפ ַא ןופ תוכז ם'ןיא ןעבעל טינ ןעק שנעמ N זַא

 ,רָאלק גונעג טינ DIR קנַאדעג ס'דלָאקס םעד .סָאד טלהיפ ןייֵלַא רע

 ערמערפ ַא ךיז ןיא ןעּפַאזנייא ןענעק טינ ןעמ לָאז סָאװ רַאפ ?ייוו

 ;שיילפ N טולב ןענייא I ,יז ןעלהיפ ,ךיז ןעמענרעביא ,עעדיא

 ןעדערנייא ןוא עעדיא עדמערפ ַא ןענע'בנג'וצ ןעמ ףרַאד סָאװ וצ

 -ריוועג זיא סָאװ ,ןעבעל ַא טינ .סנעגייא ןייד זיא יז זַא ,ערעדנַא

 ךיז ןעצוּפ DET רונ ,ןעעדיא עדמערפ ןופ גנוכילקריוורעפ רעד טעמ

 DIN ןעשנעמ ַא טכַאמ ,עעדיא רעדמערפ ַא ןופ ןערעדעפ עלעה יד ןיא

 ,זיא רעפטנע רער .קילגמוא ס'עלוקס ןענעלעג זיא ןירעד .ךילקילג

 DEN ,ףּפמַאק ן'טימ טריסערעטניא רהעמ לעיפ ךיז טָאה ןעסביא זַא

 -נעמ ענלעצנייא ןופ רעצרעה יד ןופ שינעפיט רעד PR IND טמוק

 -עג ןיא עלוקס .ןעטפערק עשירָאטסיה ןופ ףּפמַאק ן'טימ m ,ןעש

 ,רַאפרעד יקַאט טריסערעטניארעפ םהיא טָאה ,ןע'ןעפביא ןעלעפ

 -קַארַאכ רעטריצילּפמָאק ַא ,שנעמ רעכילנעוועגנוא IN DIN רע סָאװ

 ,טכערעגנמוא גידנעייז וליּפַא ; טסיינ רעניטסולספּפמַאק ַא ,רעט

 -יזַאּפ ,ןערעכיז ,ןעצלָאטש ם'ןופ רוטַאנ ערעכעה ַא INT רע זיא

 ןיא ןעטלַאהעב PS טּפַארק עגידלַאװעג ַא ; ןע'ָאקָאה ןעוויט

 נידנעבערטש ,רעכלעוו ,ןידערונ ןעגיטכעמ ןעגיזָאד םעד ,ן'עלוקס

 ,רנַאה רעד PR טכיל ןערמערפ ן'טימ ןעמוקמוא זומ ,טביל םוצ

 -רעפ טזָאלענ ךיז טָאה ןוא ןוחצנ ןיא ןעוועג שאימ ךיז טָאה רע ?ייוו

 ןעבָאה סָאװ ,ןעלעעז ענעי ןופ זיא עלוקס .לעפייווצ ןופ ןערהיפ

 טָאה סַאלָאקינ ףָאשיב ; ןעטייקניהעפ יו ,ןענָאיצַאריּפסַא ערעסערג

 NR שינעקנעב ןיא ןערָאלרעּפ ןערעו סָאװ ,ןעטפערק עשיטנַאנינ

 טערט קנַאדעג ס'ןָאקָאה וצ גנוהיצעב ס'עלוקס PN .טייקרעכיזנוא

 ןעשיווצ ןעגנובערטש ןוא ןעטייקניהעפ ןעשיווצ ףּפמַאק רעד סױרַא
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 ןיוש זיא DEN ,םענלעצנייא ם'ןופ עלעעז רעד ןיא טּפַארק ןוא ןעליוו
 -לעה ןיא ןעררעהדלעפ יד, ןוא "אניליטַאק, ןיא ןערָאװעג טלָאמעג
 יו ,עעדיא רעכילגינעק רעד ֹוצ ךיז טהיצעב עלוקס ."דנַאלָאג
 יד זַא ,ןייזטסואוועב סָאד טָאה רע ;םוטנעטסירכ DIS ןַאילוי
 ןוא סיורג ןוא גיטכעמ זיא ,טפּפמעק רע רעכלעוו ןעגעג ,טפַארק
 -יורג רעד ןעגעקטנַא לָאר רעשלַאפ ַא ןיא ןיירא רע טלַאּפ רעבירעד
 טָאה סערעטניא רעשיגָאלָאכיסּפ רעד .עעדיא רעשירעגיז רעס
 .ןעשירָאטסיה םעד טנעטָאשרעפ

 ןוא רערעטלע רעד ,ןענָאיצַארענעג יד ןעשיווצ ןעגנוהיצעב יד
 "דנַאברעפ-דנעגוי , ס'ןעסביא ןיא טלָאמעג ןערעוו ,רערעגניא רעד
 -ָאיצַארענעג ערעגנוי יד גיניזפרַאש טרידָארַאּפ סָאװ ,ַאמַארד א --
 -נוא זיא סע .ןעגידייטרעפ וצ טולָאסבַא יז גידנעוואורּפ טינ ,ןענ
 -ָאפ , ס'ווענעגרוט טימ PAIN עגיזָאד DET ןעכיילגרעּפ וצ ךילגעמ
 יא גנערטש DR ווענעגרוט ."ווָאנ, ןייז רעדָא "ןהיז ןוא סרעט
 ןעמעטָא טייצ רעבלעזרעד ןיא רעבָא ,ןהיז יד וצ יא ,סרעטָאּפ יד וצ
 .ןענָאיצַארענעג עדייב וצ עיטַאּפמיס רעפיט ַא טימ ןענַאמָאר ענייז
 טימ עיטַאּפמיס ןייק טינ טָאה רע ; שיטסימיסעּפ וצ זיא ןעסביא
 רעד ןופ רעטערטרעפ רעכילרהע רעניצנייא רעד .ןעשנעמ ענייז
 זיא רע DEN ,סָאד .רוטַאנ עוויסַאּפ ץנַאג ַא ,ָאב דלעיּפ זיא דנעגוי
 -ונ ,רעטפאהדנעגוט רעד טמענרעפ 9592 ; גילעפוצ זיא ,רָאטקָאד
 ,זיא רע ;גנוטכיד רעניטנייה PR DIR ןעסיורג ַא רָאטקָאד רעט
 ןערעלקרע ןעמ ןעק סָאד .טייצ רעזנוא ןופ דלעה רעד ,סיוא טזייוו
 -יוװ יא DR ןָאיסעּפָארּפ רעגיזָאד רעד ןופ שנעמ 8 סָאװ ,טימרעד
 קורדסיוא ןַא ןעניפעג DIR ןיא ;רַאטינַאמוה יא ,ךילטּפַאשנעפ
 רעזנוא ןענעוועב סָאװ ,ןעטפערק עלַאיצָאס ןוא עשיגָאלָאכיסּפ עלַא

BY 

PRדנַאלשטייד-גנוי ןופ ןעמַארד יד ןיא ,ןעמַארד ס'רעליש  
 עניטסייג DR עשיטילָאּפ רַאפ ףּפמַאק רעד לָאר עסיורג ַא טליּפש
 ןערעוו טייצ רערעהירפ ַא ןופ ןעמַארד עשטייד ןיא .טייהיירּפ

DENאד ךָאנ זיא סע רעבָא ,ןעמזינָאגַאטנַא-ןעסַאלק יד טרהירעגנָא - 
 ךיז ןעמענרעפ ןעגעמ רעטכיד זַא ,ןערָאװעג ןעמונעגנָא טינ טסלָאמ
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 DIR ןערָאװעג טפיוטענ רעטעּפש ןענייז DEN ,ןעמעלבָארּפ טימ

 יר ;רעהירפ WB ןהעשעג סָאד ןיא ךיירקנַארפ ןיא .עלַאיצַאס
 ,ָאנוה רָאטקיװ זיב ן'עשרַאמָאב ןופ ,ןעגרוטַאמַארד עשיזױצנַארּפ

 זיא סָאד .ןעמעלבָארּפ עלַאיצָאס ןיא סערעטניא IS טַאהעג ןעבָאה

 סָאד טלעגיּפשענבָא טָאה ַאמַארד עשיזיוצנַארּפ יד .ךילריטַאנ ךיוא

 ןעסױטשנעמַאזוצ יד ןעבָאה ןעבעל ןעשיזיוצנַארּפ PN ןוא --- ןעבעל

 ןעבעל ןעלַאיצָאס ןוא ןעשיטילָאּפ ם'ןיא ,םעיינ ןוא ןעטלַא ם'ןופ
 רעד ןיא .רעדנעל ערעדנַא ןיא m ,רעהירפ ןעלהיפ טזָאלעג ךיז

 -סיב ענארפ עלַאיצָאפ יד טָאה רוטַארעטיל רערענייפ רעניטנייה

 -נייה יר .דנַאװ-חרזמ רעד ןופ עשיטילָאּפ יד ןעבירטרעפ זייווכעל

 -ירֶא יד טימ טריזיטַאּפמיס רעדנעל ענעדישרעפ PN ננוטכיד עניט

 - =קילנ ןוא עכייר יד טנָאמרעד יז ; ןעשנעמ ענעגָאלשרעד ןוא עמ
 סָאד טָאה ןע'ןעפביא .עכילקילנמוא יד וצ ןעטכילפ ערעייז IR עכיל

 -נָא ענַארֿפ יד ךיוא רע טָאה INT ; טריסערעטניא קרַאטש טינ

 -ענ רע זיא ,"ַאניליטַאק , ןעבירשעג טָאה ןעסביא ןעוו .טרהירענ
 ףרַאד סע m ,ןהעטשרעֿפ לָאז רע טלעקיווטנע גינעוו וצ ךָאנ ןעוו

 רעטעּפש רהָאי עכילטע טימ רעבָא ; ענַארפ עלַאיצָאס יד ,ןייז וצ

 ןעקרַאטש ַא ןעבענעג "טפַאשלעזעג רעד ןופ ןעלייז יד , PN רע טָאה

 עניזָאד יד .דנאלרעטאפ ןייז ןופ ןעסַאלק עדנעשרעה יד ּפַאלק

 יז רעבָא ,טינ ץנעדנעט עשיטילָאּפ-לַאיצַאס ןייק רָאנ טָאה ַאמַארד

 טימ טנַאקעב טינ ןענייז DEN ,ענעי IS ,שיטסימיסעּפ ףיט ױזַא זיא

 -עב יד טימ סרעדנוזעב ץנַאנ ןוא ,ןעשינטלעהרעפ רעגנעװרָאנ יד

 ,דנַאל PN ןעײטרַאּפ ענעדישרעפ יד ֹוצ רעביירש ם'ןופ ןעננוהיצ

 ןעוו .רהיא NE ץנעדנעט ַאזַא ןענרעלסױרַא טנעקענ טכייל ןעבָאה

 ,רעטַאעט .רענילרעב ַא ןיא ןערָאװעג טליּפשענ ןענייז "ןעלייז יד,

 -= עטסעצנערנעב ןוא עטסנרע יד ןופ טינ ןוא --- רעיושוצ ןעבָאה

 -רעביא ןַא ןעבירשעננָא טָאה עידעמָאק יד זַא ,תומימתב טניימענ

 -רעפ ןערעלקרע טזומענ סלָאמאד בָאה ךיא .טסילַאיצַאס רעטנייצ

 רעד ןופ רעטכידזננילביל רעד זיא ןעסביא IS ,ןעשנעמ ענעדיש

 ןעווענ זיא תועט רעד .ןעינעװרָאנ PN WEISE רעוויטַאװרעסנָאק

 ןעטייז ערייב יד .ניטייזנייא וצ זיא ןעסביא : רעכילדנעטשרעפ ַא
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 רעבלעז רעד טימ ןערָאװעג טעטכיילעב טינ ןענייז עגַארפ רעד ןופ

 ."ףנעגוי ןֹופ דנַאברעּפ , םעד ןוא "ןעלייז יד , PN טפַאװק

 רהעז גידנעטש ןעבָאה יורפ ןוא ןַאמ ןעשיווצ ןעגנוהיצעּב יד

 יד טָאהעג רע טָאה ייז ןענעוו ; ןע'ןעסביא טריפערעטניא קרַאטש

 .ןעעדיא עטסגיטנייה DIN עטסלעניגירַא

 -יווצ ןעגנוהיצעב יד ןעסביא טלָאמ ןעטייברַא-דנענוי ענייז ןיא

 םסעפ , ם'ןיא .ןפוא ןעלענָאיצידַארט ן'ףיוא (IN רעטכעלשענ ןעש

 -לעװ טימ ,טעשזוס ןעבלעזמעד וצ ךיז רע טמענ "גוַאהלַאפ ןיא

 ,"יַאדלוה רענידנעקניה רעד , PR ןָאסנעריב טצונעב ךיז טָאה DI ןעּכ

 ַא בעיל קוַאטש טָאה סָאװ ,ןַאמ ןעגנוי א טּביירשעב רע ,ךילמענ
 טנעגעגעב HN ,ןעבָאה הנותח Sm רע רעכלעוו טימ ,לעדיימ גנוי

 טבעילעג טָאה רע עכלעוו ,יורפ םהיא ןופ רערעטלע ?עסיּב 8 טימ ךיז

 רהעז ןיוש זיא DEN ,וויטָאמ רעכילשנעמלַא ןַא — ,דנענוי דעד ןיא

DONןוא "ַאניליטַאק , ןיא .רעטכיד ןופ ןערָאװעג טריטַאולּפסקע  

 רעבָא ,רעטלעצניקעג ַא ?עסיבַא טעשזוס רעד DR "רעגניא יורפ,

 -סיוא ןיא טבעלעג טָאה סָאװ ,שנעמ ַא :רעטנַאסערעטניא דהעז ַא

 עבעיל רעד טימ טּפָארטשענ טרעוו ,דנעגוי רעד PR טַײקנעּסַאלענ

 ןעק רעבָא ,בעיל קרַאטש ךיוא םהיא טָאה DEN ,לעדיימ גנוי ַא וָצ

 -רעפ PRONS טָאה סָאװ ,ןעשנעמ םוצ לעקע ם'ןופ ןעיירפעב טינ ךיז

 IS רבק ןיא רהיא ןעבירטעג ןוא רעטסעוװש רהיא טרהיפ

PRשרע םוצ ןעסביא טביירשעב "עבעיל ןופ עידעמָאּק ,רעד - 

 רעשיגעוורָאנ רענרעדָאמ רעד ןֹופ ןעבעל עשיטָארע סָאד IND ןעט

 עשינעוורָאנ יד יאדוא םהיא טָאה וצרעד טרילומיטפ : טפאשלעזעג

 טבעלעג דנעגוי ןייז ןיא טָאה ןָאסנרעיב .טייצ ןייז ןופ רוטַארעטיל

 ;רעדעילסקלָאפ MR ןעדנענעלסקלָאפ ןופ רעפסָאמטַא רעד ןיא
 -ריוו רעד רעטנוא ןעוועג ןָא ןערהָאי עטסגנוי יד TB זיא ןעסביא

 עידעמָאק יד , .טייצ ןייז ןופ רעטסייג עוויסערגָארּפ יד ןופ נגוק

MBס'טעלָאק ַאלימַאק ןופ ןָאיצַאריּפסניא רהיא טּפעש "ַעְבעיל  
 טייצ ןייז ןיא טָאה ךוב עגיזָאד סָאד ,"ןַאמַאטַא ם'ןופ רעטכעט,

 -נָא טנַאװעג טָאה טעלָאק אלימַאק .ןעינעװרָאנ ץנאנ טרעדורוצ

 -ַאט ןוא ןיזפרַאש SIR טימ גנובָאלרעּפ ןוא טארייה ףיוא ןעלַאפוצ

{ 
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 ךָאנ ןעגנַאנעג זיא ןעסביא .טלעמוטוצ Tr ןעבָאה עלַא זַא ,טנעל

 -ָאק .רנַאה ערערעכיז ,ערעטסעפ ַא טָאה רע ;רהיא ןופ רעטייוו

 ךיז טלהיפ "עבעיל ןופ עידעמָאק , ס'ןעסביא ףיוא גנוקריוו ס'טעל
 -עעט רעטמהירעב רעד .ןעכיילגרעפ ןוא ןערָאּפַאטעמ ענייז ןיא

 "ןַאמַאטַא ם'ןופ רעטכעט, ןיא .רהיא ייב ןעמונעג זיא ךיילנרעפ
 : סעדנעגלָאפ טגָאזעג עבעיל ןעגעוו טרעוו

 לעמילב עטסרעייט NN עטסשירפ סָאד ,טייהשנעמ N‚ ,טיה,

 ! סקואוו ןוא טכורפ רהיא בא Bin .עבעיל יד ,ןעבעל רעזנוא ןופ

 זַא ,נידנעניימ ,ךעלטעלב עטרַאצ ערהיא גיניזטכייל טשינ רעטשוצ

 .גונעג BU ךיוא DR טייצ רערעטעּפש רעד ןופ גנוהילב עהיור יד

 ,רישרעטנוא BIS ,עדייב ןעשיווצ דישרעטנוא רעסיורג ַא זיא סע

 ,עכילברעטש עטושּפ ,רימ DEN ,עעט ןעטכעלש םעד ןעשיווצ יו

 םענייפ ןעניצנייא םעד -- םענעי DIN טײקרַאבקנַאד טימ ןעקנירט
 ןעבילקעג Bun רע .טקנירט גינעק רעשיזעניכ רעד ןעכלעוו ---

 -בֶא םהיא זומ ןעמ TS ,טרַאצ ןוא טַאקילעד ױזַא זיא ןוא הירפ

 ןערהירוצ טינ ךיז ןערָאט רעטײברַא יד ןוא הושדנאה טימ ןעסייר
 ןוא רעיפ דנעה ערעייז ןעשַאװעגבָא ןעבָאה ייז רעדייא ,םהיא וצ

 IND גיצנַאװצ

 ; טביירש ןעסביא קירנעה DEN ,טהעז טציא

‚IN,טָאה ךייא ןופ עדעי ,ןעמַאד עטרהעעג  DRרהיא ןעצרַאה  

 ןעהילבוצ טרָאד ;עקניניילק ַא ,ענעגייא IN ,ךיירגינעק שילמיה

 עשיוינעכ ירד ןייא טלַאפ סע רונ יװ ,ןעטילב ערעייט רעדנעזיוט ךיז

 ."טייקגירוועמעש ןופ דנַאװ

 : ױזַא טנידנע ןעסביא

 ןערעייט ם'ןופ טינש רעטצעל רעד טהעגרעד זנוא וצ רעבָא,

 ME זיא ןוא לַאפבָא ןוא דמַאז טימ רע DIN טשימעג ;קנַארטענ

 םוצ MET m ,טקנירט רעזייק רעד DEN ,םעד וצ ךילנהע גינעוו

 סָאװ ,עעט רעצרַאוװש רעזָאלקַאמשעג ,רעמערָא רעד זיא סָאד ,דייז

 ."קרַאמ ןיא קרַאטש טהעג

 ןעמונעג Dan ןעסביא זַא ,לעּפייווצ ןייק pr טינ ןעק סע
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 טלעקיווטנע רעטייוו םהיא טָאה ,ךיילגרעפ ןעטמהירעב ס'טעלאק
 : .טרימשעגנייא ןעזרעפ ןיא ןוא

 . רעסיוא ,רָאלקנוא סעלַא זיא "עבעיל ןופ עידעמָאק, רעד ןיא
 ; טארייה ףיוא טעלּפמַאּפ ַא זיא סָאד .ץנערנעט רעשיריטַאפ רעד
 רעד טימ טינ טריזיטַאּפמיס רעטכיד רעד זַא ,רָאלק טהעז רהיא
 ףיוא טכַאל רע רעבָא ,ןענָאיצנעװנָאק עגיטנייה יד ןופ גנוגידייטרעפ
 ,ַאמַארד יד ןעזעלעגרעביא גידנעבָאה ;ערעײז רענגעג יר סיוא
 ךיז טניול סע זַא ,רעטכיד רעד טנעכער יצ ,טינ ץלַא רהיא טסייוו
 סע m ,ןהעג סעלַא ןעזָאל רעדָא ןענָאיצנעװנָאק יד ןערעדנע וצ
 -רעפ ענעי ןופ קרַאטש טינ טלַאה ןעסביא זַא ,זיא רעכיז .טהעג
 ֿ?ָאמנייא .טניואוועגייב טָאה רע סָאװ ,ןעטארייה DE ןעגנובָאל
 עבעיל ןוא טַארייה ןעגעוו ןע'ןעסביא טימ טדערוצ ךיז MD ןעבָאה
 DR .ךעלרַאּפ עטבָאלרעּפ ןופ ןעגנוטרַאװרע ןוא ןענָאיזוליא יד ןוא
 ךיוא רעבָא ,לעפָאטרַאק עליופ ןַאהרַאפ ןענייז ,DI : טקרעמעב בָאה
 םוצ ,בָאה ,PR :טרעפטנעעג ףיורעד טָאה ןעסביא ."עדנוזעג
 ."ןהעזעג טינ לָאמנייק עדנוזעג ןייק ,ןערעיודעב

 -ַארד ערעטעּפש ןוא עגידרעהירפ יד ןעמ טכיילגרעפ ,ךָאד ןוא
 -רַאטש ץלַא זיא רעטייוו סָאװ זַא ,ןייא ןעמ טהעז ,ס'ןעסביא ןעמ
 טָאה רעטייוו DEN ,יורפ רעד ןיא ןעביולג ס'ןעסביא ןערָאװעג רעק
 -ירטקָאד רע DR זייוונעטייצ .רהיא טכילרעהרעפ רהעמ ץלַא רע
 טזעל יז ,"טניג WB, DD גייוולאס ,ליּפשייב םוצ ,טמענ .רענ
 "טסוַאּפ , ס'עטעג ןופ ליטס ם'ןיא ןעטבעילעג ןעגידניז רהיא סיוא
 ףהיא ןופ טפַארק רעד טימ ?ָאמָאה םַאדַא, ס'רעלוימ-ןאדואלּפ ןוא
 DEN ,ןעמעלַא DR .עבעיל רעכילרעטישרענוא ,רעקרַאטש ,רעסיורג
 ,יורפ רעד ןיא ןעביולג רעד ּךיז טלהיפ ,ןעבירשעגנָא טָאה ןעסביא
 גנוטכארעפ Pr ןעפיוקסיוא טלָאװעג טימרעד BORN רע יוװ סעּפע

DIEןעביולג ןייז .ןַאמ  DRטָאה יורפ רעד  DIRטריטקיד  NR 
 -רַאמ ,.ב .צ יו ,ןעטלַאטשעג-ןעיורפ ענהעש ,ע'תמא ,עבילרעה לעיּפ
 טנעכייצעג DR DEN ,"ןָארט ן'ףיוא ןעטנעדנעטערּפ יד, ןיא טערַאג
 רעדָא ,ךילסעגרעפנוא 787 טביילב ןוא ןעכירטש עכילטע טימ
 -ָארּפ ס'ַארָאנ DR DEN ,"דנענוי רעד ןופ דנַאברעפ ם'ןופ ַאמלעז
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 PR בָאה ,ןערָאװעג טכילטנעפערעפ זיא ַאמַארד יד ןעוו .ּפיטָאט

 גינעוו וצ טָאה ַאמלעז IS ,לעקיטרַא ןעשיטירק ןיימ ןיא טקרעמעב

 אמַארד עיינ ַא ןעביירשנָא MIST ןעסביא ןוא עסעיּפ רעד ןיא םיור

 -עג רעטעּפש יקַאט ןעסביא טָאה ױזַא .ןידלעה DIS ן'ַאמלעז טימ
 ."ַארָאנ, ןעבירשעגנָא טָאה רע :ןוהט

 ,ןַאיצַאּפיסנַאמע-ןעיורפ DD עעדיא יד זיא ,גנוניימ ןיימ טיול

 רעייט ןוא טנעהָאנ ןעווענ טינרָאג ,טרָאװ DD ןיז ןעגיטנייה ם'ןיא

 IE ןיא .רעירַאק ןעשירַארעטיל ןייז DD ביֹוהנֶא ם'ןיא ןע'ןעסביא

 עבעיל ערעדנוזעב ןייק טַאהעג טינ רָאג ,טרהעקראפ רע טָאה ביוה

 ערעניא ַא ןעבָאה סָאװ ,רעביירש ןאהראפ ןענייז סע .ןעיורפ וצ

 ןעסביא .שיבייוו ךות PR ןענייז סָאװ ,ןעיורפ טימ טפַאשבורק

 טָאה ןעסביא זַא ,רעכיז ןיב ךיא .רעביירש עכלעזַא ןופ טינ זיא

 ךיא ;יורפ ַא טימ יװ ,ןַאמ ַא Din ןעסעומש ןופ האנה רהעמ

 PR רעטכיד ערעדנַא ןופ רענינעוו ךיז טהערד רע זַא ,טינ לעפייווצ

 Br War זיא ןעסביא :רהעמ ךָאנ .ןעיורפ HD טפַאשלעזעג רעד

 רארעטיל רערעיינ רעד ןופ רעגנעהנָא רעשיטסַאיזוטנע ןייק ןעוועג

 רעלַאיצָאס רעד PR ןעגנורעדנע עפיט טרעדָאפעג טָאה DEN ,רוט

 ננופַאלקשרעּפ רעד, ןענעװ טיײברַא ס'ליס .יורפ רעד ןופ ענַאל

 טושּפ טָאה רונ ,ןעלעפענ טשינ רונ טינ םהיא זיא "יורפ רעד ןופ
DINרעביירש סלַא לימ ; טלעקעענ  PRטינ ןעוועג םהיא  "DD 

 טייקכילנעזרעּפ רעטלעקיווטנע ףרַאש ןייז טיס ןעסביא .שיטַאּפ

 רע זַא ,גנורעלקרע עדנערהיר ס'לימ טריקָאש ךילריטַאנ ץנַאג טָאה

 DET והיא טקנַאדרעפ ןוא יורפ ןייז טעטכילפרעפ קרַאטש זיא

 DET שימָאק יוװ ,רָאּפ רונ ךיז טלעטש , .ןעטפירש ענייז DR עטסעב

 -עה טזעל רהיא IS ,נידנעלכיימש ,טגָאזעג לָאמַא רימ רע טָאה ,זיא

 וצ טָאה רהיא ןעמעוו טימ ,טינ טסייוו ןוא ן'עזוַארק רעדָא ן'לענ

 יורפ רעד טימ יצ ,עזוַארק רעדָא לענעה ררעה ן'טימ יצ ,ןוהט

 ."עזוַארק רעדָא לענעה
 -רעפ ןייז זּומ ן'לימ וצ עיטַאּפיטנַא עניזָאד יד זַא ,ןעכער ךיא

 TR וַא ,בילנ ךיא .ןעיורפ וצ ננוהיצעב ס'ןעפביא טימ ןעדנוב

mרעד ֹוצ וויטַאנענ ךיז ןעניוצעב ןעסביא טָאה ןערהָאי ערעגניא  
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 -רע ןייז טקריוועג רעדָא טָאה םהיא ףיוא ; ןָאיצַאּפיסנַאמעדזעיױרּפ

 -יסנַאמע-ןעיורפ יד DEN ,ןעמרָאפ עשירוטַאקירַאק יד רעדָא גנוהיצ

 ןערָאװעג ןעסביא זיא רעבָא רעטעּפש ;ןעמונעגְנָא טָאה ןָאיצַאּפ

 -רעפ ס'ןעסביא  .גנוגעוועב רעיינ רעד ןופ רעגנעהנָא רעפייה ַא

 ,רעטכיד רע'תמא רעדעי m .להיפעג ן'רעביא טגיזעג טָאה דנַאטש

 -נַאג רעד טימ Pr ןעבעגוצרעביא MI דנַאטשמיא ןעסביא זיא

 טשינרָאג רעהירפ ךיז טָאה רע רעכלעוו טימ ,עעדיא DIN לעעז רעצ
 DR סָאד IS ,רָאלק ןענַאטשרעּפ טָאה רע רונ יװ ,טריסערעטניא

 עסיורג ַא ןעבָאה DEN ,טייצ רעיינ רעד DD ןעעדיא ענעי ןופ ענייא

 -רעד רימ ןעוו .טייהשנעמ רעד ןופ טפנוקוצ רעד רַאפ גנוטיידעּב

 ,רעטרעוו ס'רעמלעה ענעצס רעטצעל רעד ןיא ,"ַארָאנ , ןיא ןערעה

 -נעמ א בילוצ ערהע ןייז טימ טרעּפּפָאעג טינ (N טָאה רענייק, זַא

 ןעבָאה סָאד ,, זַא ,רעפטנע ס'ַארָאנ ןוא "בעיל טָאה רע ןעכלעוו ,ןעש

 רעביא ןעלַאפ DEN ,רעטרעוו ,"ןעיורפ רעדנעזיוט ןוהטעג גידנעטש

 ןעקעלּפטנע DEN ,רעטרעוו ,רעמַאה ַא ןופ ּפעלק יד N ‚END רעזנוא
 TS ןעציז עכלעוו ,בייוו DIN ןַאמ ןעשיווצ דנורגבִא ןעכילקערש 8

 TIMER IS ,שיט ןעבלעזמעד םורַא ןערעדנַא DIE רענייא !טנעהָאנ

 ,טלעוו עשידריארעטנוא ענעי יוװ ,ןערעכילקערש MN ןערעפיט ַא

DENןעלהיפ --- ןעמַארד עשיטנַאמָאר עטלַא יד ןיא טלָאמעג טרעוװ  

 עטספיט יד טימ טגיטעזעגרעביא רונ טינ ךיז טָאה ןעסביא זַא ,הימ

 ץנַאלג SIE ןעבעגענוצ ךָאנ ייז טָאה רונ ,טייצ ןייז DE ןעקנַאדעג

 ןוא עטסגנערטש יד ךיוא ןערהיר ןעזומ ייז זַא ,טייקפרַאש ןוא

 .רעצרעה עטסנעסָאלשרעפ

 ; קורדנייא ןעקרַאטש ַא ןעמעלַא ףיוא טכַאמעג טָאה "ַארָאנ,

 ןוא רעטכיד ןעבָאה ןערהָאי רעטרעדנוה .טגיהורנואעב טָאה יז

 -ענ DR DEN ,ןעבעל-ןעילימַאפ ןעכילרהע IS טלָאמעג עכילטסיינ

 טָאה טפַאשלעזעג יד .,ןעברַאפ עטסלעה יד ןיא ,עבעיל ףיוא טעדנירג

 רעד ןעוועג זיא יז ;עילימַאפ יד טגילייהרעפ ןוא טכיקרעהרעפ

 טמוק גנולצולּפ ןוא .טייקגילעזקילג DD ןעפָאה רעד ,ןעפָאה רעניהוה

 טימ ןעפרָאװרעּפ רָאג DR ןעפָאה רעד זַא ,טקעדטנע ןוא ןעסביא
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 ןעסביא זַא ,טכודעג ךיז טָאה ןעמעלַא .גרעב-דמַאז ןוא ןעזלעפ
 .ןערעייפ-םרוהט-טכייל עלַא ןעשָאלרעפ טָאה

 -סנעּפשעג יד, ןיא ."רעטסנעּפשעג יד, ןעמוק "ַארָאנ, ךָאנ

 רָאג ןיוש רעבָא ,ןעבעל-ןעילימַאפ ַא טריזילַאנַא WI טרעוו "רעט

 DR "ארָאנ, PR עטריניפאר ןוא עסיורג סָאד .ּפיט רעדנַא ןַא ןופ

 ןענעוו סעטונ לעיּפ טדערעג טָאה ןעסביא סָאװ DET‚ רָארג ןעוועג

 -ונ רעכילנעווענ ַא רונ ,רוטַאקירַאק ןייק טינ DIN סָאד .ן'רעמלעה

 ןעברַאפ יד ןיא רונ ,ץרַאװש טינ םהיא טלָאמ ןעסביא .שנעמ רעט

 -בַאטקעּפסער ,שנעמ רעכילרע IS ןיא רעמלעה .טייקכילקריוו ןופ

 -עב ענייז ןיא רעניגנעהבאנוא IN ,תיבה לעב רעטונ ַא ,רענריב רעֶל

 ַא ,ןַאמ רעיירט ַא זיא רע ;ערעגירדינ ןוא ערעטלע טימ ןעגנוהיצ

 - =ייז טליפרע ןוא רעדניק ענייז בעיל טָאה DEN ,רעטָאפ רעגנערטש
 -ענ ,ןעגיוצרע טוג ,גיטומטונ זיא רע ,עילימַאפ רעד וצ ןעטכילפ ענ

 ןעכילרהע ןעניזָאד םעד זיא ,ךָאד -- !ך ST | ו א -- טעדליב

 ַא -- ןעבעל-ןעילימַאפ גיהור ןייז ןוא ,רעפּפָא IS --- יורפ ס'ןַאמ

 .קלַאפַאטַאק רעטכלַאקעג-סייוװ

 ME טרעדלישעגנ טרעוו ןעבעל-ןעילימַאּפ סנעמעוו IND‚ רעד

 ןופ ץאזנענענ רעד זיא ,"רעטסנעּפשעג יד, ןיא טפַאהרעטסיײימ

 ,רוּכש ַא ,שנעמ רענעסַאלעגנסיוא ,רעהיור ַא זיא סָאד ; ןַאמ ס'ַארָאנ

 סע עכלעוו טימ ,ןעטפַאשנעגייא עבעיל ענעדישרעפ טָאה רע רעכָא

 -טונ זיא ,ןעשנעמ ענעזָאלוצ ,עגיניזטכייל IN סיוא ךיז ןענכייצ

 טייקכילנעמ ַא ןַאמ ןעיירט םעד DI POS סָאד ; גילעזעג ,ניטומ

 -נייא םעד ןעכַאמ ןוא ןעגנורהיפ ענייז טלעוו רעד ןופ ןעטלַאהעב וצ

 .ןעבעל-ןעילימַאפ ם'ןיא גנונדרָא רעטסעב PR זיא ץלַא זַא ,קורד

 יד טָאה ,ןעצנַאנניא םהיא ךיז גידנעבעגבָא IND‚ ן'טימ גידנעביילב

 יז רונ ,קילנ םענענייא רהיא טימ טרעפּפָאעג רונ טינ יורפ עמירָא

 טרעוו DEN ,ןהוז ןעטרירענעגעד ַא ןופ רעטומ ןערָאװעג ךיוא זיא

 ןוא ןעבעל ןייז ןופ גָאט ןעטשרע ם'ןופ קילגמוא ם'ןופ טגלָאפרעּפ

 ַא ,רעטלעפייווצרעפ ַא ןערהָאי עשירענעמ יד PN ןיירא טערט

 IST — !ְךֶאד ןוא -- שנעמ רעשיטָאידיא ַא ,רעטקיררעפ-בלַאה

 ןופ ןעטָארטרעּפ זיא DEN ,טפַאשלעזענ רעד ןופ ?ייט רענעי טקוק
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 -עג טָאה יז DEN ,רעפּפָא ערעווש יד ףיוא ן'סרעדנַאמ רָאטסַאּפ

 -ַאנ סעּפע הףיוא יװ ,ןהוז םעד ןוא ךיז טימ רעפּפָא רהיא ,טכַארב

 ךיז טװאורּפ יז סָאוו DET„ ןוא ; טכילפ רהיא ףיוא יו ,סעכילריט
 רעד ןופ ןעניוא יד ןיא זיא ,לַאזקיש ןעכילקערש רהיא טימ ןעלגנַאר
 .ןעכערברעפ ַא טפַאשלעזענ

 "רעטסנעּפשעג יר, .עסעיּפ רעד ןופ סָאטַאּפ רעד טגיל ןירעד
 ,טלעוו-רעטסיליפ יד ןעקָארשעגנָא רהעמ סָאטַאּפ רעייז טימ ןעבָאה
 טָאה ןעסביא ןַא WI קורדנייא רעד זיא DIN  ."ַארָאנ, יו

 ,mp .לעמיה:סטייהשנעמ ן'ףיוא ןערעטש עלַא ןעשָאלעגסיוא
 ."טכיל ןופ להַארטש

 DR טרעדלישענ ןערעוו יורפ ןוא ןַאמ ןעשיווצ ןעגנוהיצעב יד
 DR םוירעטירק רעד .גנוטכיילעב רעיינ ַא ןיא "רעטסנעּפשעג יד,

 ַאמַארד יד .דניק DIS ןערעטלע יד ןופ טיײקכילטרָאװטנַארעּפ יד

 טלעטש ,עעדיא-סטייקכילברע יד םרָאפ רעשיטעֶאּפ ןיא טלעדנַאהעב
INDעטצעל סָאד זיא רעכלעוו ,םזינימפרעטעד ןּופ דנורג ן'ףיוא  

 לַאזקיש ס'רניק רעד גיגנעהבָא יו ,טפַאשנעסיוװ עניטנייה ןופ טרָאװ

DD DEטגָארט ןוא ןערעטלע ענייז  WDRןעגיזָאד םעד  BORDףיוא  

 ,ןענָאיצָאמע סָאד ,גידנעכיירטשרעטנוא ,ךַאלּפטלעוװ רערעטיירב ַא
 ןוא ,ןעגנוננידעב עסיוועג DR ןערָאװעג ןעסקַאועגסיוא ןענייז סָאװ

 רעביא ןעהענ ,ןענָאיצָאמע יד ןופ ןערָאבעג ןענייז סָאװ ,ןעמנָאד

 -ניוושרעפ טינ ןעליוו ,קרַאטש ךיז ןעטלַאה ,רוד וצ רוד ןופ השוריּב

 ןעבָאה עכלעוו ,ןעגנוגנידעב עלַא יד סָאװ ,טייצ רעבלעזרעד DIR ןעד

 ןיוש ןענייז ,ןענָאיצָאמע עגיטיוננוא טציא ןיוש יד ןעפורעגסױרַא

 ןעטימ ןיא םורַא ךיז ןעהערד רעטסנעּפשעג .ןעדנואוושרעפ גנַאל

 .רעפּפָא ערעייז גידנענָאמ IND‚ ןעלעה

 m ,ןעמעט עכלעזַא וצ ןעמונעג ךיז טָאה ןעסביא סָאװ ,סָאד

 ןעריסערעטניארעפ קרַאטש זומ ,"רעטסנעּפשענ יד , ןוא "ַארָאנ,

 -וצ ךילדנע .גנולקיווטנע עגיטסייג ס'ןעסביא טשרָאּפ DEN ,ןעדעי

 -עג זיא רע ןעכלעוו PR ,זיירק ןעטפושכרעפ םעד ןעסביא טפייר

 רהָאי ם'ןיא .שנעמ םענלעצנייא םעד ןערַאּפשרעפ וצ ןעוועג טניואוו
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 ןערעלקרע DEN ,רעטרעוו עדנעגלָאפ ןעבירשעג רימ רע טָאה 1
 ; רעטקַארַאכ ןייז ןיא סעלעיפ

 ןייק טַאהעג טינ לָאמנייק ךיא בָאה ,גידנעגָאז תמא םעד,

 -וּפָאס טקַאּפענניירַא בָאה ךיא .טעטירַאדילָאס וצ עבעיל עסיורג

 ןעוו .אאמגָאד עלענָאיצידַארט ַא יװ ,שזַאנַאב ןיימ ןיא טעטירַאד

 -יזָאד רעד ןופ ךיז ןעיירפעב וצ ןעצנַאגניא טומ םעד ןעכָאה רימ

 ,טסַאלַאב םעד ןופ ןערָאװעג רוטּפ רשפא רימ ןעטלָאװ ,עעדיא רעג
 ."טייקכילנעזרעּפ יד קרַאטש ױזַא טקירד סָאװ

 רהָאי ןהעצ ןיא ;1871 רהֶאי ם'ןיא טכַארטעג ןעסביא טָאה ױזַא

 זַא ,טנייצרעביא ךיז טָאה רע .גנוניימ ןייז ןעטיבעג רע טָאה רעטעּפש

 . טינרָאנ DR טעטירַאדילָאס ןופ 8° םעד ךיז ןופ ןעפרַאוװטָארַא

TSטרובענ רעד ןופ ןוא טומ ןייק טינ טרעדָאפ ןוא רעווש  IN 

 SU רעביא ,ןעכַאז ןוא ןעשנעמ טימ ןעדנוברעפ טסעפ רימ ןענייז

 רעטייוו DEN IS ,רָאלק זיא סע .הטילש ןייק טינ ןעבָאה רימ עכ

DRןעסביא  POSיד טימ ןערָאװעג טניטעזעגנָא רהעמ ןוא רהעמ  

 .טייצ רעזנוא ןופ ןעעדיא יד טימ ,ןעעדיא ענרעדָאמ

 ןעביוהעגנָא ,רעביירש עניטציא ערעטלע עלַא יוװ ,טָאה ןעסביא

MDרע טָאה זייווכעלסיב ; קיטנַאמָאר  "Prָאר יד ןופ ןעסירענבָא - 

 ענרעדָאמ טימ ןערָאװעגנ ןעגנורדעגכרוד זיא ןוא ןעעדיא עשיטנַאמ

 -רעדָאמ עלַא ןופ רעטסנרעדָאמ רעד ןערָאװענ זיא רע זיב ,ןעעדיא

 רע טָאה טימרעד ;טסנידרעפ רעסיורנ ַא זיא סָאד .רעטכיד ענ

 ENT DIN טכַאמענ טמהירעב ,גנונייצרעביא רעפיט ןיימ טיול ,ךיז

 -יא יד ,ןעעדיא עיינ יד .טייהטמהירעב ףיוא טכער סָאד ךיז ןעב

 סָאד : ןעמנָאד עטרעווילגרעפ טינ ןענייז טייצ רעיינ רעד ןופ ןעעד

 na עלעעז יד ,טייצ רעד ןופ ןעקנופ ,ןעבעל ןופ רעייפ רעד זיא
 .טייצ רעד

 -סױרַא ןעבָאה "רעטסנעּפשעג יד , DEN ,טייהנעדירפוצנוא יד

 ,עהיור יד ןוא ,טּפַאשלעזענ רעד ןופ ןעזיירק עלעיפ ןיא ןעפורענ

 ya טנעגעגעב זיא ַאמַארד יד רעכלעוו טימ ,קיטירק עטכערעגנוא

 ם'ןעּפביא ןעטלַאהרעּפ טנעקעג טינ Pr‚ טהעטשרעפ ,ןעבָאה ,ןערָאװ

 רעטשרע רעד ןיא רעבָא ,גנולקיווטנע ןוא טייקגיטעט עשירַארעטיל
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 רע טָאה םעד ןעגעו .טכעלש רהעז טלהיפעג jr רע טָאה טייצ

 : ױזַא ןעבירשעג רימ

 יר שירַאנ ,טרעּפמולעגנוא ,רעווש יװ ,טכַארטעב TR ןעוע

 ערהיא ְךַאלפ ןוא ךילכעלפרעביוא m ,זיא טפַאשלעזעג רעגעוורָאנ

 ךיז טליוו סע ןוא גיד הרוחש-הרמ TR WM ,ןענייז ןעננואיושנא

 טָאה דנַאלרעטָאפ רעזנוא .ןעביירש ןעצנַאנניא ןערעהפיוא רַיַמ

 ךיז ןעהעגעב ייז ;גנוטכיד DR רעטכיד DR שינפרעדעב ןייק טיִנ

 רענַארעטול רעד , טימ ךיז ןעגידירפעב ייז ,גנוטכיד ןהֶא טוג ץנַאנ

 יז ןעבָאה וצרעד ."טַאלבגָאט-גניטרָאטס , םעד DIN "טפירשנעכָאװ

 ןופ קנופ ןעטסנעלק םעד טינ בָאה ךיא .ןעגנוטייצ-ייטרַאּפ "83

 ןופ רעגריב ַא ןייז לָאז שנעמ ַא זַא ,ךיז טרעדָאפ סָאװ ,טנעלַאט

 TR ; עכריק רעלַאסקָארָאטרָא רעד DD רעגנעהנָא ןַא רעדָא טַאַאטש

 Bw טנעלַאט ןייק בָאה ךיא DEN וצ ,וצרעד טשינ ךיז םעג

 -על עטסכעה ןוא עטסניטכיוו יד ,ןעניוא עניימ ןיא ,זיא טייהיירפ

 נינעו Tr ןעמ טריסערעטניא ןעיגעוורָאנ ןיא .גנורעדָאפ-סנעב

 עוו --- יד ,רהעמ --- יד ,ןעטייהיירפ ןעליוו עלַא ; טייהיירפ טימ

 ףעשיטילַאּפ רעזנוא .טקנוּפדנַאטשײײײטרַאּפ ןייז טיול רעדעי ,רעגינ

 -יאעבעלּפ ,רעהיור ןערעוו רימ ,שיעבעלּפ טרהיפעג טרעוו ףּפמַאק

 MR ןעלדנַאװרעּפ וצ תונוכ עטסעב יד רימ ןעבָאה טַאהעג .רעש

 רימ ןענייז MD DIS DR ,טַאַאטש ןעשיטַארקָאמעד ַא ןיא קלָאפ רעז

 -?עזעג רעשיאעבעלּפ ַא וצ געוו ן'ףיוא טייוו ,טייוז ןעגנַאגרעפ רָאנ

 -ריוו ערענעלק א ץְלַא טָאה ’BD ןופ עיטַארקָאטסירַא יד .טּפַאש

 ."ןעבעל רעזנוא ףיוא גנוק

 -נעּפשענ יד  ןעכלעוו ,גנורעּפמע רעשילַארָאמ ןופ םרוטש רעד

 רהעמ 8( טָאה ,ןעינעװרָאנ ץנַאנ DIN ןעפורענסיױורַא ןעבָאה "רעטס

 DE טייקניטשינ רעד ןיא ןעגנוגייצרעביא ס'ןעסביא טקרַאטשרעּפ

 :רימ רע טביירש ,1882 רַאונאי ןעט3 םעד .טעטירָאיַאמ רעד

 .טכער גידנעטש BEN טעטירָאיַאמ יד :טנָאז ןָאסנועיב

DINןעדער רע ףרַאד רעקיטילָאּפ רעשיטקַארּפ  ‚NISזופ ךיא רעבָא  

 -רעפ .טכער גידנעטש טָאה טעטירָאנימ יד .זַא ,ןעגָאז טרהעקראפ

 ַא ןיא זיא DEN ,טעטירָאנימ ענעי טשינ ןיימ ךיא זַא ,ךיז טהעטש

  aעת 6
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 *ימ ענעי ןיימ ךיא רעבָא ,ןָאיצַאננַאטס ןוא טייקליופ ןופ דנַאטשוצ

 ירד ןעכלעוו וצ ,ליצ ַא וצ געוו ן'ףיוא סיוראפ טהעג סָאװ ,טעטירָאנ

 ."ןעסקַאוװרעד טשינ 78( זיא טייהרהעמ

 טָאה רע :טרָא ןייא ףיוא ןהעטש ןעבילבענ טינ DIN ןעסביא
 -יא ענרעדָאמ יד ךיז PR גידנעּפַאזנייא DEN ,סָאד .טפנוקוצ ַא

 זַא ,ןמיס ש IR ,שירעלטסניק IN רעסערנ ץלַא רע טרעוו ,ןעעד

 ןעעדיא עיינ יד .םהיא ןופ סעלעיפ ךָאנ ןעטרַאװרע ןענעק רימ
 IR ןיא רונ ,ןעּפיט ןוא ןעלָאװמיס ןיא טרעּפרעקרעּפ טינ רע טהעז

 טַאהענ ןעסביא טָאה ןערהָאי ערעננוי ענייז ןיא .ןעטעטילַאודיוויד

 רעיּפ ,דנַארב יוװ ןעטלַאטשענ עשילָאבמיס עסיורג וצ טיײקכַאװש ַא

 ןערָאװענ רונ טינ ןעעדיא ענייז ןענייז טייצ רעד טימ רעבָא ,טניג

 -עלטסניק יד ןוא רערָאלק ךיוא רונ ,רעפיט DR רעכיירסטלַאהניא

 (u ץלַא זיא ,טקירדענסיוא ןערעוו ייז רעכלעוו DIN ,םרָאפ עשיר

 ןייז טרעוו ןערהָאי עטצעל יד ןיא .טייהנעמָאקלָאפ וצ רעטנעה

 ןיא "ארָאנ; .קרעוו וצ DAY ןופ רערַאברעדנואוו ץלַא קינכעט

 ןיא ;ןעמַארד עשיזיוצנַארפ עטסעטמהירעב יד ןופ רענייפ שינכעט

 -רע עכאווש ענינייא ץָארט) ןעפביא טקעלּפטנע "רעטסנעּפשענ יד,

 רטריניפַאר ןוא טײקכַאפנייא ,טייקטסעפ עשיטַאמַארד ַאזַא (רעט

 -ַארט רעקיטנַא רעד ןָא נידנעליוו-טינ ךיז ןענָאמרעד רימ זַא ,טייק

 .(ּפידע גינעק) ן'לקָאּפַאס ןופ עידעג

 ךיז טלעקיווטנע טנעלַאט רעשירעלטסניק ס'ןעסביא סָאװ ,סָאד

 -יילפ DR רע DEN ,טימרעד ךיז טרעלקרע ,רהעמ ןוא רהעמ ץלַא

 -ננַאל רהעז טײברַא רע .טסנרע-שיריטַאס ןוא טפאהנעסיוועג ,גיס

 -ונַאמ רעד זיב DIN‚ ענייז IND TR טינ רעביא טביירש ,םַאז

 ,ןעקעלפ-ןעטניט ןוא ןערעלהעפ In ,רענייר ַא ניטרַאפ DIN טּפירקס

 ע"תמא IN -- טפירשדנַאה רעטסעפ ,רעטַאלג ַא טימ רענעבירשרַאפ ַא

 רהיא ןענעל טינ ןעק טייצ יד רעכלעו ףיוא ,לעװָאט-רָאמרַאמ

 רעטייוו ץלַא טהענ ןעסביא .לעּפמעטש ןעדנעברעדרעפ ,ןע'סואימ

 יקַאט ,רעכיז ,רעביירש רענעמָאקלָאפ רהעמ ץלַא טרעוו ,רעטייוו ןוא

 .רעטכיד רונ PR רעטכיד ןעווענ נידנעטש DIN רע סָאװ ,רַאפרעד

 -ענ טינ טָאה ,ןעבעל ןעשיטילָאּפ ם'ןיא טשימעג טינ ךיז טָאה רע
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 .ןעשינעהעשעג עכילגעט-גָאט ףיוא טריגַאער טינ ,תועד ןייק טנָאז

 -םייגעב רעדָא טנערעגפיוא טינ לָאמנייק טרעוו DEN ,רעביירש ַא

 לָאז רע ןַא ,לעיפ ױזַא ףיוא DEI רעד NE ?עמוט .םעד TB טרעט

 ANN טכַאמ ,טייקכילטנעפע רעד PR טרָאװ ןייז טימ ןעטערטסױרַא

DINךילדיטַאנ  IRקורדנייא  DDםענעסָאלשרעפ ךיז ןיא ,ןעטלַאק ַא  

 ,טקַאפ ַא ןיא סע .ןעסביא ךיוא טכַאמ קורדנייא ַאזַא .ןעשנעמ

 טינ ןעבירשעגנָא ןעסביא טָאה רהָאי ןהעצפניפ עטצעל יד ןיא זַא

 -נעזרעּפ ,ענעגייא ןענעוו ןעלקיטרַא-סגנוטייצ יירד-ייווצ m ,רהעמ

 עשידנעלסיוא יד ףיוא ךיז טגָאלק רע --- ןעטייהנעגעלעגנא עכיל

 סָאװ ,רענעלרעפ ףיוא ןוא DIN ןענע'לזג'עב DEN ,רעצעזרעביא

 -נערעג Way ןומ ןעמ .טכער-רָאטוַא ענייז DD טינ Pr ןענעכער

 -רעד ןוא טיײקנעטלַאהעגנייא ,טײקטלַאק עניזָאד יד דָארנ זַא ,ןעק

 ןעבעגענ טָאה ןעבעל ןעּכילקריװ ןעשירלעמוט ם'ןופ טייקטרעטייוו

 -ַבֶא ,טײברַא ןייז ןענעוו רונ ןעטכַארט טייקכילגעמ ַא רעטכיד םעד

 םענעגייא ן'ףיוא רונ ךיז ןערירטנעצנָאק ,טסנוק רעד טימ ךיז ןעבעג

 -ייטש םענענייא ןייז ףיוא טבעלעג טָאה ןעסביא .םרָאפ ןוא קנַאדענ

 -נרעיב טימ ןעבעל ןייז ןעכיילגרעפ וצ טנַאסערעטניא DIN סע ,רענ

 ןערעסערג ןוא ןערעפיט ַא ךיז ןעלעטשרָאפ וצ רעווש זיא'ס .ס'ןָאס

 "נרעיב ןוא ןעסביא ןעשיווצ m ,ןעמרָאפ-סנעבעל יד DIR ץַאזנעגענ

 -בָא ןַא ,רעמַאזנייא IS ,ןעריז ןיא טבעלעג טָאה ןעסביא .ןע'ןָאס

 ןייק ןעזָאלרעּפ טינ טָאה ,טלעוו רענידנעסיורד רעד MD רענעסירענ

 -עג ןוא ןעסעזענ ,ןעבירשעג ןוא ןעסעזענ זיא ,טײברַא ןייז לָאמ

 -ייה ןייז ןיא טבעלעג טָאה ןָאסנרעיב ;קרעװ 78( קרעו טליײפ

 -ייצ עניילק ןוא עסיורג ןעבירשעג ,דרָאנ ןעטלַאק ןיא ,דנַאלסטַאמ

 -ַארּפ עלַאיצָאס ןוא עזעיגילער ,עשיטילָאּפ ןענעוו ןעלקיטרַא-סגנוט

 טימ ךיז גידנענכער טינ ,טפַארק ןוא ןעמָאנ Pr טדנעוושרעפ ,ןענ

 -יילק ףיוא MINI יד ןע'רטּפ טינ טסייה סָאװ ‚553 ןענולק םעד

 טגנירּפש ,טריטינַא ,רעדיל טביירש .ןעדער טלַאה רע .ןעטייקנינ

 טלהיפ ןוא רערעדנַא רעד ןיא גנולמַאזרעפסקלָאּפ ןייא ןופ םורַא

 רעדנעזיוט ןעשיווצ ,ענובירט רעד ףיֹוא PR DD רעשימייה ךיז

 רעד Din ןעמעלַא גידנערעביוצעב ,רענגעג רעטרעדנוה DR דניירַּפ
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 ןעטנעלַאט-רעלטסניק ענייז טימ ,טייקבילנעזרעּפ ןייז ןופ טפַארק
 .טומ ןעסיורנ ןוא

 עניטנייה יד MD םענייק וצ ךילנהע טינ זיא ןעסביא קירנעה

 ףיוא גנוקריוו ןייק טַאהעג טינ ךיוא DET ייז ןופ רענייק ; רעטּכיד

 רשפא רע טָאה טפַאשדנַאוװרעּפ עניטסיינ עלייוו עסיוועג ַא .םהיא

 רע ;?עבעה ךירדירפ DR גיוודול SON רעביירש עשטייד יד טימ

 עריטַאס עדנעסייב ןייז .ייז ןופ רעלַאקידַאר ,רענרעדָאמ זיא

 -נרעיב טימ סעמַאזניימעג טָאה רע ; ודרַאס MN ַאמוד ןָא טנָאפרעד

‚INDסָאד .ןע'ןעסביא ןעגעוו גידנעדער ,ןענָאמרעד עלַא ןעכלעוו  

 ןוא ןערעטקַארַאכ ערעדנַא טימ ,ןעשנעמ ענעדישרעפ ןעוועג ןענייז

 טַאהעג עדייב ,רעיגעװרָאנ ןעוועג עדייב ןענייז ייז רעבָא ,ןעגנוניינ

 ןופ ננורעטסיינעב עשיטעָאּפ רעייז טּפעשענ ןוא ננוהיצרע עבלעזיד

 דנַאברעּפ , ןייז ןעבירשעגנָא טָאה ןעסביא זַא .ןעלעווק עבלעזיד
MDיירש וצ ןע'ןָאסנרעיב סיוטש ַא ןעבעגעג סָאד טָאה ,"רנענוי - 

 -נַאב , ַאמַארד ס'ןָאסנרעיב .ןעבעל ןעזַאושזרוב ןופ ַאמַארד ַא ןעב

 רמעד ןעטיײברַאעב וצ Pen ַא ןע'ןעסביא PN טקעוװרעד טָאה "טָארק

 ןעבירשעג ןענייז ITS : םרָאּפ רערעדנַא IE PR טעשזוס ןעבלעז

 רימ טָאה ןָאסנרעיב ."טפַאשלעזעג רעד ןופ ןעלייז יד , ןערָאװעג

 עצנַאג ַא ןעכיירטשסיוא טפרַאדעג טָאה רע זַא ,טלהעצרעד ןייֵלַא

 עבלעזיד ?ייוו ,"ביוטש , ןַאמָאר ם'ןופ טּפירקסונַאמ ם'ןופ עזַארּפ

 mn ."רעטסנעּפשעג, ענייז ןיא ןע'ןעסביא ייב טרירוגיפ עזַארּפ

MISTןעסעגועפ טינ , TSטלעקיווטנע ךיז ןעבָאה רעביירש עדייב  

 טיירפעב ןע'ןָאסנרעיב ןופ רעהירפ Tr טָאה ןעסביא ,לעלַארַאּפ

 ; ןעטעשזוּפ עטפַאהנעכרעמ ןוא עשיטסַאטנַאפ ,עשירָאטסיה יד ןופ

 רע ; ןע'ןָאסנרעיב ןּופ עגַאל רערעסעב א ןיא ןעוועג זיא ןעסביא

 רעטנעצ DIS ,דנַאלרעטָאפ ם'ןופ סנעטייוורעד ןֹופ טבעלעג טָאה

 ןייז ןענינרעפ טנעקעג רעבירעד ךיז טָאה ןוא רוטלוק רענרערָאמ ןופ

 -עיּפ רענינעוו טָאה רע .רעלַאקידַאר ,רעניטנייה ,רענידנעטשטסבלעז

 Da ףוס 99 ףוס רעבָא .ןע'ןָאסנרעיב ןופ טעטיוויאַאנ ןוא טעט

 -ביא ןופ רעטעּפש לעסיב ַא -- ןעגנַאנעגרעביא ןָאסנרעיב ךיוא

 -טלעוו רעשיטסילַאער רעד וצ רעשיטנַאמָאר רעד DB --- ןע'ןעפ
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 עשיגעוורָאנ יד וצ ךילנהע ןענייז ןעסביא DIN ןָאסנרעיב .גנואיושנא
 -נרעיב DR טרעדלישעג ןערעוו סָאװ ,ןייטסייא DIN דרוניס ןענינעק

 ןעבילבעג DR וענייא ; "רערהָאפציירק רעד דרוגיס, ַאמַארד ס'ןָאס

PNנַא רעד ;דנַאלרעטָאפ ןייז טריזיליוויצ טָאה ןוא םייה רעד - 

 "יא טרעדנַאװעגמורַא טָאה ,םייה ן'טימ טדיישעג ךיז טָאה רערעד

 -עב ןעטַאטנעדלעה עניטומ ענייז טימ ןוא טלעוו רעצנַאנ רעד רעב

 ענייז ךיז טָאה ייז ןופ רעדעי .דנַאלרעטאפ ןייז טכַאמעג טמהיר

 רונ ןעביול וצ טיירג זיא DEN ,עטיווס ןייז --- רעדעי ,רעננעהנָא

 -- ערייב ןענייז רעדירב ; עדייב ןענייז סיורנ רעבָא ,ררעה רהיא

 ן'טימ רענייא המחלמ טרהיפענ גנַאל ןעבָאה DEN ,רעדירב ,תמא

 ןערירפ PR ןעלָאז ייז ,רשוי ַא ןעוועג BORN טציא ןוא ןערעדנַא

 .ךיירגינעק ן'טימ Tr גירנעלייטוצ ,ןעבעל



 קורדנייא רעטירד רעד

(1898) 

 ךיא זַא ,ךילריטַאנ ץנַאג ןעוועג DR קירוצ (IN ןהעצכעז טימ

 ךיילגרעפ ַא טימ קיטסירעטקַארַאכ ַא ס'ןעסביא ןענידנערעפ לָאז

 ם'ןיא טרעדנעעג ךיז טָאה סעלַא יװ .,ןָאסנרעיב ןוא םהיא ןעשיווצ

 רע ,רעלטסניק רעסיורג ַא טציא זיא ןעסביא !ןערהָאי יד ןופ ךשמ

 -רעד ךיז טָאה ןוא רעטכיד סלַא טייהנעמָאקלָאפ IS ןעגנַאגרעד זיא

 -יװַאנידנַאקס --- ןעסָאנעגטייצ ענייז עלַא רעביא ךיוה-לעמיה ןעביוה

 ױזַאטינטריסערעטניא רעביירש ןייק .רעביירש עשיאעּפָארייא DIN עש

 ױזַא טינ ךיז ןעמ טרעה םענייק וצ ; ןעסביא יו ,טלעוו יד קרַאטש

 ןיא ;עלוש ןערָאװעג ןיא רע .םהיא וצ יװ ,וצ םַאזקרעמפיוא

 עכלעזַא טרעגריבעגענייא ךיז ןעבָאה ןעשילננע ןוא ןעשיזיוצנַארפ

 ןיוש טהעטש ןעסביא .םזי'ןעסביא ,ןעטינעסביא יװ ,ןעמזיגָאלָאענ

 .שנעמ-דרַאננַאװַא ןַא ץלַא ךָאנ זיא ןוא רעטלע DD לעווש רעד ףיוא

 רעכלעוו ,שנעמ רעננוי ַא ןעוועג טלָאװ רע יו ךיילג ,טקריוו רע
 עדעי -- ןעמַארד ענייז .טײברַא ןייז וצ ןעמונעג טשרע ךיז טָאה
 ןוא טרעטענרעפ ,טפּפמעקעב ,טכַאלעגסיוא ןערעוו — IND ענייא

 .טכילרעהרעפ

 קרַאטש טנעקענ טינ ךיז טָאה עימָאנָאיזיּפ עגיטסיינ ס'ןעסביא
 ןענייז ףרַאש וצ : רהָאי ןהעצכעז עטצעל יד ןופ ךשמ PR ןערעדנע
 עגינייא רעבָא ,ןעזעוו ןייז ןופ ןעינילדנורג יד ןעוועג סלָאמַאד ןיוש
 -סיוא-סטכיזעג רעד DR טנעכייצעגנָא ךָאד ךיז ןעבָאה ןעיניל עייג
 -נייא רימ Pr טָאה וצרעד .רעטניטסייגרעפ ןערָאװענ DIR קורד
 ם'ןופ ןעטייברַא-דנעגי עטשרע *- Do ךיז ןענעקעב וצ ןעבענעג
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 -כיילעב ייז ; טציא זיב טנַאקעב טינ ןעוועג ןענייז DEN ,רעטכיד
 -עד לע ךיא .ןעמַארד עגידרעהירפ ענייז טייז רעיינ ַא ןופ ןעט

 ןעשירַארעטיל ס'ןעסביא ןעֶלָאמ לָאמַא רעדיוו ןעוואורּפ רעביר

 .טערטרָאּפ

 IR ם'ןיא טעטיסרעווינוא ןיא ןעמַאזקע DIS ךיז גידנעטיירנ

 סָאד ,) רעטקַאנייא םעניילק ַא טגידנערעפ ןעסביא טָאה ,0
 .ןערָאװעג טקורדעג טינ ץענרע ןיא זיא רעכלעוו ,("לענרעבנעטיוט

 טלעיּפשעג רעטקַאנייא רעד זיא IN ןופ ךשמ ם'ןיא לָאמ יירד

 -רַאעב ַא ןיא ַאמַארד יד זיא 1854 ןיא ;ַאנַאיטסירכ PN ןערָאװעג

 רענעגרעב , ם'ןיא ןָאטעילעּפ DON ןערָאװעג טקורדענ םרָאפ רעטייב

 ייווצ ךָאנ ןערָאװענ טלעיּפשעג יז זיא 1856 ןוא 1854 ןיא ."טַאלב

 .ַאינַאיטסירכ ןיא לָאמ

 רעטקַאנייא ם'ןופ רָאטוא רעד רע ,טינ סייוו DEN ,רעד

 ,טיײברַא ס'ןעסביא DIR סָאד זַא ,טנעקרעד טינ-לָאמנייק BONN ,זיא

 ננוקריוו רעד רעטנוא ןעוועג סלַאמַאד (IN רע זיא קרַאטש ױזַא

 יד ,אמארד רעד ןופ ךַארּפש ןוא זרעפ ,ןָאט רעד .ערעדנַא ןופ

 -ייז קוק רעשיטנַאמָאר רעד ,רָאטוַא ם'ןופ ןעקנַאדעג DIN ןעלהיפעג
 זַא ,טזייוועב ץְלַא סָאד — ןעװַאנידנַאקס עגילָאמַא יד ףיוא רענ
 "יורג םעד ןופ דימלת רעטרעטסייגעב ,רעיירט ַא ְּךֶאנ זיא ןעסכיא
 ןַא רהעז ןעװענ סלַאמַאד ןיוש זיא רעכלעוו ,רענעלשנעלע ןעס

 יד ןעבָאה ןעזרעפ עדנעסילפ-טכייל ,עכילרעה יד .שנעמ רעטלַא
 יד ;זרעפ ס'רענעלשנעלע ןופ טייקגיגנַאלק ןוא טײקשינָאמרַאה
 סירענעלשנעלע ןופ ןעמונעג m ןענייז עסעיּפ ס'ןעסביא ןופ ןעדלעה
 .עילידיא רעשיגַארט רעדָא עידעגַארט ַא

 שיטירק ךיז ןעגיוצעב טינ 78( ןעסביא טָאה טייצ רענעי ןיא
 רעד .ןעמונעגרעביא טָאה רע עכלעוו ,השורי רעשירַארעטיל רעד וצ
 רער ןופ גנאזעגביול רעטרעטסיינעב ,רעסייה ES זיא רעטקַאניײיא
 -עלשנעלע יוװ ,רעפרַאש לעסיבַא ; טייהנעגננַאגרעפ רעשיװַאנידנַאקס
 יר ןופ תוירזכא ןוא טייהיור יד רעטנוא ןעסביא טכיירטש ,רעג
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 ןענייז ןערוטנַאװַא ערעייז ןוא ןייֵלַא ייז רעבָא ,ןעגניקיוו עטלַא

 .טכיל ןעשיטעָאּפ ,ןעכילנהעוועגנוא ןַא ןופ ןייש ן'טימ ןעסָאגעב

 ס'טעָאּפ םעד סיוא טקירד ,ןעדיז DD לעדיימ גנוי ַא ,ַאקנַאלב

 ררָאנ רעד Warn טמולח יז ; ןעיװַאנידנַאקס ןעגילָאמַא םוצ עבעיל
 -םי עניניױא-הָאלב יד ןופ עטקיצטנע ןַא DIN‚ 8( טקנעב ןוא

 סָאד טבעל ן'רעגעלשנעלע ייב ;ןעבעל עשידלעה רעייז ןוא ןענינעק
 טינ לָאמנייק טָאה סָאװ ,טערעטרַאק Din ,לעריימ עשילגנע עגנוי

 ןעשינעד םעד ןעגעוו קנַאדעג םעד טימ רוג ,ןעטבילעג רהיא ןהעזעג
 .רלעה-םי

 םעד סיוא טקירד ַאמַארד ס'רענעלשנעלע יא ,ס'ןעסביא יא

 ם'ןופ ןעגנאנעגרעבירַא זיא ןעבעל עוויטקַא ,ע'תמא סָאד IS ,קנַאדעג

 285 ןיוש יז טָאה ןעדיז ןיא .רעדנעל עשירדרָאנ יד ןיא ןעדיז

 רהיא ןעבילבעג זיא טציא ןוא גנוהילב ןוא ןעטכורפ ערהיא ןעבעגעג

 רעּבָא ;טייברַא ס'רָאטּפלוקס ןוא ס'רעלָאמ ם'ןיא רונ גנַאלקבָא

 -טנע טינ ךָאנ ַא ,רוטַאנ ערעגנערטש ַא ; דרָאנ DR זיא שרעדנַא
 ךיז ןעהילבוצ וצ ןעבעל םעד טייקכילגעמ ַא טיג טסנוק עטלעקיוו

PRטכַארּפ רעצנַאנ רהיא . 

 ם'ןופ רהעמ ןעטלַאהעג ןעבָאה רעגעלשנעלע יא ,ןעסביא יא
 .ןעריז ןופ ,םוטנעטסירכ ם'ןופ m ,םוטנעדייה ןעשיװַאנידנַאקס
 ַאקנַאלב IS ,ןערעה ,דרָאנ DD ןעמוקעג ןענייז DEN ,ןעדייה יד זַא
 ;טלעמוטוצ קרַאטש ייז ןערעוו ,םיאנוש ערהיא רַאפ טָאג טעב
 .סורדנייא ןעּקרַאטש ַא רעטרעװו יד ןעכַאמ גינעק ןעגנוי ן'ףיוא

 ,ןע'ןָאזאווגורט ףַאלֶא טיג ("ןַאקָאה ,SIR ןיִא) DIN ס'רענעלשנעלע
 -מהירעב םעד ,םוטנעטסירכ DET INS ם'ןיא ןייא טרהיפ רענלעוו
 NR טרעפטנע rs ! דרעפ עניימ a8 לעטש ,רעניד : ?העפעב ןעט
 "יא לָאז ןעביולג רהיא ןעוו זַא ,טגָאז יז ןעוו ,ן'ַאקנַאלב ףלָאהנַאה
 עטעקַאנ יד ןעטלָאװ ,דנַאל ןעשידרָאנ ןייז ןיא ןערעוו ןעגָארטעגרעב
 -ַאז : ןעמולב עגירעייפ טימ ןערָאװעג טקעדרעפ וליפא ןעזלעפגרעב
 ןעלעוו ייז זיב ,ןעזלעפ-גרעב יד ןעביילב לייטש ןוא עטעקַאנ ןעל

DI FORןעלַאפוצ . 

 טלַאטשעג רהיא ןיא טייצ עיינ יד ; ַאקנַאלב זיא טכערענ רעבָא
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 ןעטלַאק DIR םוא ףיז םרהעק DEN ,גינעק ןעגנוי ן'טימ טהעג
 עעדיא יד .רעכייוו ,רעלדע רע טרעוו גנוקריוו רהיא רעטנוא .דרָאנ

MIDסָאד -- עעדיא עטסכעה יד זיא טייקסטונ  DRם'ןופ ןיז רעד  
 עטסערנ יד טַאהעג טָאה טייקסטוג רונ ,טפַארק טינ .רעטקַאניײא
 -ביא ןעגירהעי גיצנַאװצ-ןוא-ייווצ ם'ןופ ןעגיוא יד PR גנוטיידעב
 DR DEN ,רעגעלשנעלע ןעסיורג ם'ןופ ןעגיוא יד ןיא ךיוא יו ,ןעס
 ןערהָאי ערעטעּפש יד ןיא ’Ing גיצביז ןעוועג םלַא סלַאמַאד ןיוש
 טנַאמרעד .ןעניוא ערעדנַא טימ טייקסטוג ףיוא ןעסביא ןיוש טקוק
 ."רעלבַאג ַאדעה , PR ילוי עטנַאט ןָא רונ ךיז

 ן'ףיוא טזָאלעגרעביא טָאה ןעמ ןעכלעוו ,גניקיוו רעטלַא רעד
 ןופ ; םענייז טיוט ן'זיב טרָאד ןעביילב וצ טסילשעב ,לעזניא ןעטייוו
 םהיא ןעסילשרעפ ףרַאד רע ,דלַאקס רעד קעװַא טינ טהענ םהיא
 סעלַא סָאה יװ ; גנַאזעגבױל-דּפסה םעד םהיא ןעגניז DIR ןעגיוא יד
 .קיטנַאמָאר רעטּוג רעטלַא רעד ןָא ,ן'רעגעלשנעלע ןָא טנָאמרעד
 ןופ תורוש עטצעל יד ןיא ןיוש רעבָא ; 789 טריטימיא ןעסביא
 ;טייקכילנעזרעּפ ס'רעטכיד םעד ךרוד Tr טפייר עסעיּפ רעד
 PR ,גרַאבנעטיױט ם'ןופ טהעג דלעה רעד יװ ױזַא TS ,טנָאז ַאקנַאלב
 ַאלַאהלַאװ PN ךיילג ,טשער ענייז ןעבָארגעב טָאה ןעמ ןעכלעוו
 רעטרעטיילעגכרוד 8 ןהעטשפיוא רבק ןייז DD טעװ NIS ,ןיירַא
 ןופ ןַאעצָא ן'רעביא גידנעּפַאלק םסייג NE ןעלגילפ יד טימ ,ררָאנ
 *! קנַאדענ

 ןופ ךוּת םעד טימ טינ תוכיש ןייק ןעבָאה רעטרעוו עגיזָאד יד
 רענעגייא ןייז טימ ןעכילגענוצ ןיילַא ייז טָאה ןעסביא ; ַאמַארד רעד
 ם'ןופ קעטָאילביב רעד ןיא טגיל רעכלעוו ,טּפירקסונַאמ םוצ דנַאה
 ס'ןעסּביא טקירדעגסיוא DR תורוש יד טימ .רעטַאעט רענעגרעב
 .טפנוקוצ PR ןעביולנ רעכילרעטישרענוא ,רעפיט

 ַא רַאפ סָאװ ,טזייוועב "גרַאבנעטױט רעד, רעטקַאנייא רעד
 -נַאקס יד טכַאמעג ןעבָאה ןעסביא ןעגנוי ן'ףיוא קורדנייא ןעקרַאטש
 ַאלֶא, Pr רימ ןעטכַארטעב .ס'רענעלשנעלע ןעידעגַארט רעיװַאניד
 ,ףיוא רימ ןעהעז ,"גואהלָאפ ןיא טסעפ ,DENT ןֹוא "ץנַארקנעיליל
 יר זַא ,טבױלגענ ץלַא 78( ןעסביא טָאה ?INN ניסיירד DI זַא
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 יד ןוּפ ןעטעשזוס ערהיא ןעּפעש ןעק גנוטכיד עשיטַאמַארד ערעייג

 .ןענַאזנערלעה עכילרעטלַאלעטימ

 טימ טינ זיא גנוטכיר עשינעוורָאנ-שינעד עניטנייה עצנַאנ יד

 רעד רעטנוא ןעווענ יז זיא רעהירּפ ;שיטסילַאער ןערָאװעג לָאמַא

 ןופ רוטַארעטיל רעד ,ןעדנעגעלסקלָאּפ יד DB גנוקריוו רעקרַאטש

 יו ,ןעסביא קירנעה .ןנרעבלָאה ןוא ענַאז רעשידנַאלסיא רעד
 -נוא ןענַאטשעג טייצ ַא זיא ,רעטכיד עשיװַאנידנַאקס ערעדנַא עלַא
 .סולפנייא ןעבלעזמעד רעט

 -ַארּפש עשיװַאנידנַאקס יד טימ טנַאקעב טינ זיא סָאװ ,רעד

 ןוא ?יטס רעד דנערעכיוצעב יוװ ,ןעלעטשרָאפ טינ ךיז ןעק ,ןענ

 -ידנַאקס ן'ףיוא ןעקריוו ןעדנענעל ןוא רעדילסקלָאפ NE עידָאלעמ

 ם'ןופ רעדיל ענהעש יד ןַא ,ךילנעמ DR סע .טסיינ ןעשיװַאנ

 קרַאטש ױזַא ךיוא ןעקריוו "ןרָאהרעדנואוו ס'לענניא ,DYT ןעשטייד

 BEN ,סייוו ךיא ליפיוו ףיוא ,רעבָא ,טסייג ןעשינַאמרענ ן'ףיוא

 -סיוא ןעבענעגנייא טינ רעטכיד ןעשטייד ןייא ןייק טציא DI ךיז

 ןעבעגרעביא לָאז DEN ,זרעפ ןופ םרָאפ עשיטַאמַאדד ַאזַא ןעדימשוצ

 ןוא רעדעילסקלָאפ עכילרעטלַאלעטימ יד ןופ גנַאלק ןופ טייקכייר יד

 ביוא  .ייז ןיא טניל סָאװ ,טּפַארק ענעטלַאהעגנייא ,עסיורג יד

 -עגסױרַא טייצ ןייז ןיא טָאה ן'ץרעה ןופ "זיוה ס'גנירוד שזַאּפ םעד,

 -רע ,קורדנייא ןעקרַאטש ַאזַא טכַאמעג ןוא דייר SD ױזַא ןעפור

 -עגנָא רעטשרע רעד טָאה ץרעה DEN ,טימרעד סָאד ךיז טרעלק

 pa יובנעזרעפ םוצ ךילנהע ןענייז סָאװ ,ןעזרעפ ןעביירש ןעביוה

 -נולעבינ ם'ןופ טייקכילגעוועב יד ןעבָאה ,ןעגַאזסקלָאפ עשידלעה יד

 .INS .במַאי ןעגיסיפ-ףניפ ַא ןופ רעגנעל טינ ןענייז HN זרעפ-ןעג
 ַאמַארד ס'ץרעה זַא ,גידנעטּפיוהעב ,טכערעג ןעוועג ןעסביא זיא
 רהעמ טָאה ץרעה זַא ןוא "ןעכטעק, ס'טסיילק IN קרַאטש טנַאמרעד

 ("גואהלָאס PR טסעפ,) ַאמַארד ןייז יוז ,ן'טסיילק ןעקנַאדרעּפ וצ

 ןופ : ן'ץרעה ןופ סעּפע טנרעלענ ןעסביא טָאה INT רעבָא .ן'ץרעה

 םעד ןענָארטרעבירַא ןעק ןעמ זַא ,טסואוורעד ךיז רע טָאה םהיא

 -ַאז עניטנייה DR ןעהנענעל DR ןעגַאזנעדלעה יד ןופ ליטס ןוא ןָאט

 טנידייֵלעּב ןעלהיפ טינ ךיז ףרַאד ןעסביא זַא ,ךיז טְכוד ריִמ ,ןעכ
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 ךיוא .טסולפנייאעב םהיא טָאה ץרעה זַא ,ןייזטסואוועב םעה ןופ

 .ערערנַא ןופ Tr ןענרעל זומ שנעמ רעטסערג רעד

 ,טימרער רקיע רעד זנוא טריסערעטניא "ץנַארקנעיליל ּףַאלַא,

 ןעווענ טרעביוצרעפ DR ןעסביא קרַאטש יװ ;טזייוועב רע סָאװ

 רעטרע ענינייא PR ;ןענַאזנעדלעה יד DD IND ןוא DD ם'ןופ

 Ss ,שיטּפעקס טרעוו רעטכיד רעד זַא ,ןיוש רעבָא ךיז טלהיפ

 NET רעד ןיא .ננומיטש רעשיטנַאמָאר רעד ןופ ןעסיירבָא ךיז

 ; ןעטנעמעלע עשיטנַאמָאר ענעדישרעפ טשימעג ןענייז ַאמַארד רעג

 -רעסַאװ ַא ןעכלעוו ,ףַאלֶא ררעה םעד ןעגעוו עדנעגעל ַא סנעטשרע

 PR סָאד) הנותח רעד וצ טרהָאּפ רע ןעוו ,ךיז וצ טרַאנרעפ עעפ

 syn טימ ,ןעדנענעל עכילרעטלַאלעטימ עטסעטבילעב יד DD ענייא

 -נואוו יד ךיוא DR (עדַאג DR גרעבייה טצונעב ךיז ןעבָאה סע רעכ

 ןופ פעקש דלַאװ, םעד ,לעדיימ ןעגנוי ַא ןופ עטכישעג ערַאברעד

 ,הפגמ רעכילקערש רעד ןופ טייצ ַא ןיא זיא עכלעוו ,"לַאדעטסוי

 ,לָאט NE רעניואוונייא עֶלַא ןעמוקענמוא ןענייז סע רעכלעוו ןיא

 ,םַאזניא !ליטש טבעלעג ,ךיז טָאה ,טיוט ןופ ןערָאװענ לוצינ

 יז ןעגיוצרע ,רהיא ןענעוו טסואוורעד ךיז טָאה ןעמ זיב ,ןעקָארשרעד

 .טכַאמעג הנותח ךילדנע ןוא

 INN עטשרע ערעדנַא יד ןיא יו ,עמעָאּפ רעד ןיא ךַארּפש יד

 ןייק ;עשינעד-ןייר ַא זיא ,ןעטייברַאדנענוי ס'ןעסביא ןופ ןעגַאל

TRעוורָאנ גילדנהעצ ַא םיוק-םיוק ,ןָאיצקורטסנָאק .עשינעד-טינ - 

 רעשינעד רעד ןופ דימלת ַא ךָאנ זיא ןעסביא .רעטרעוװ עשיג

 טינ רעבָא ,ענהעש ,עטכייל ,ענייר ןענייז ןעזרעפ יד .גנוטכיד

 DIR ננוטיידעב עסיורג ןייק טינ טָאה קרעוו סָאד .עלענינירָא ןייק
 ,ןעסָאלשטנענוא טייצ עצנַאג יד זיא ףַאלֶא DIN„ סעשיטַאמַארד
 ,סרעביוהנָא עלַא יו .טסייה רעטומ יד DEN ,טוהט ,גידעקערש
 ןעמענ סָאװ ,ןענָאיצַאוטיס עטרעטנָאלּפרעּפ PAS ןעסביא טרהיפ

NE "7טנע ןעשינעהעשעג יד ; ןעסינדנעטשרעפסימ ,ןערעלהעפ - 
 : ןפוא ןעטסעטרַאװרענוא MN ןעשיטסַאטנַאת ן'ףיוא ךיז ןעלקיוו
 ,רעדיילק-הנותח ערהיא DR סױרַא טהעג דליהפלא ןידלעה יד

 רהיא טימ ןעבָאה הנותח דלַאב טהעג יז זַא ,טגייצרעביא גידנעייז



 םעדנַארב .ג 118

 וצ טרהעקעגמוא רָאנ ְךיז טָאה רעטבילעג רעד רעבָא ,ןעטבילעג

 ןעבלעזמעד ןיא רענעי DD טעװ ןוא הלכ רענידרעהירפ ןייז

 רליהפלַא רעיורט ןופ עטקירעפ-בלַאה יד .,ןעבָאה הנותח דנעבא

 -עג טרעוו יז ; טפיולטנַא ןוא ןתח ם'ןופ זיוה סָאד רעטנוא טדניצ

 סעֶלַא Tr טגידנע ןענידנע ןוא טיוט DIS טלייטרוארעפ ,טּפשמ

 .ךילקילנ ןענייז ןוא הנותח ןעבָאה ןערָאּפ עדייב יד ,ךילטימעג רהעז

 רעטכיד רעד זיא עטכישעג רעשיטנַאמָאר רעגיזָאד רעד ןיא

 -עּפ רעד ,עריטַאס ןייז ןיוש ךיז טלהיפ סע ,רעקיטנַאמָאר רונ טינ

 ןוא רעגניז ַא ןופ רעטכָאט יד זיא דליהפלַא ,ןָאט רעשיטסימיס

 טָאה רע ; גרעב יד PR גידנעטש טציז רעכלעוו ,דרעיגרָאט ,רעקיזומ

 ןעבעל ן'ףיוא שילידיא ןעקוק וצ ןָא דנעגוי רעד ןופ טנרעלעג רהיא

DIRרקיע רעד .טיוט  — ENDעגנייא רהיא טָאה רעטָאפ רעד - 

 רעניילק .ַא זיא טיוט רעד זַא ,גנולעטשרָאפ רעד ןיא טרעפעלש
 Ba ,ןייּפ ןוא רעיורט ןופ ןעדנעדייל םעד טיירפעב DEN ,ףלע

DINןיא םהיא טרהיפ ןוא ןעזיור ןוא ןעיליל ןופ רעגעלעג ַא וצ  

 טּפַאח רע ואוו ,ןירַא ?עמיה ןיא ןענָאװ ןענידנעקלָאװ-ןעדלָאג ַא

 טסעדטנע ?עריימ DET ;הור ןוא דיירפ רעשילמיה וצ ףיוא ךיז

 רעד וצ ךילנהע טינרָאג טיוט רעד DR ןע'תמא ןיא זַא ,ךינ רעבָא

 ךיז טיס טננערב רע זַא ,םהיא ןעגעװ גנולעטשרָאפ רעניזָאד

 :טכַארטרעּפ ןוא ליטש טקרעמעב יז ;ןערייל ןוא רעיורט רונ

 ."ןענַאטשעג טינ סָאד DIN רעטָאפ ןיימ ןופ דעיל ם'ןיא,

 טלעוו רעד טייקכילקריוו יד ןעלעטשנעגעקטנא ןעגיזָאד ם'ןיא

 ."ן'טנינ רעיּפ , I8 טנָאז DEN ‚ST סעּפע ןיוש זיא ןעיזַאטנַאפ ןופ

 ּפיטס ןיא רימ ןעקעמשרעד ,רעטרע עשיריל-שיטנַאמָאר יד גידנעזעל

 ןַאמרעננוי רעד ןעכלעוו PR ,ליטס םענעי ןופ סָאװ ,סעּפע IND ןוא

 .רעטכיד ןופ תומולח ענייז ןעלקיווטנע רעטעּפש טעװ טנינ רעיּפ

 ןענָאמרעד ערווָאד ןעטלַא םעד ןוא טניג רעיּפ ןופ ןעקילּפער יד ןַא

 : תורוש עדנעגלָאפ זנוא

 -רָאג ןעביוא טרָאד ןעמ טסייוו ןעדיירפ ןעגעוו ,גיטכיר ץנַאג,

 ,גינעק-גרַאב ם'ןופ רצוא םעד ןענעוו טרעהעג וד טסָאה — ,טינ

 יד סיוא טססערטש וד רונ יוװ רעבָא ? דלָאנ יו ,טהילנ רעכלעוו



 119 ןעסביא .ה

 ,סיוא ךימ רעה ,ָא --- .ביוטש DR דמַאז רצוא ם'ןופ טרעוו ,דנַאה

 . "על ןיא טהעשעגנ עבלעז סָאד ןַא ,ךילגעמ רהעז זיא סע .דליהפלא

 ,םהיא רַאפ ךיז Dim ,טנעהָאנ וצ ןעבעל DIS וצ טשינ העג -- ,ןעב

 ןעבעל סָאד .רענניפ עטרַאצ ענייד ןוהט סיב ַא ןעק ןעבעל סָאד

 ור ןעוו ,סלָאמַאד רונ רעבָא ,ןערעטש עשילמיה יד m ,טלעקניפ

 ."םהיא ףיוא סנעטײװרעד ןופ טסקוק

N)זיא רעטנַאסערעטניא  ISניא .טֹּקַא ןעטירד ןיא טרָא - 

 ןערַײמוצסיױא ידכ ,םייה רעד ןופ ןעפיולטנַא גנימעה ןוא גּרָאבעג

 יה ןיא שיליריא ןענדרָאנייא ךיז ןעוואורּפ ןוא ,טארייה עלַאנעל יד

 רעד : ןעבעל ךַאפנייא IN ןעבעל וצ ןעסָאלשעּב ןעכָאה ייז .גרעב

 ri ןיא ןעציז טעװ יז ןוא רענעי ןערעוו ,שיפ ןעּפַאכ טעוו ןַאמ

 wow םוצ ןעניוב ןייק טינ טָאה גנימעה רעבָא .ןעשַאװ ,ןעכָאק

MIRגניוצעג טינ  DISןעק גראבעגניא ;שיפ ןעּפַאכ  Prןהענעב טינ  

 שרייב ןענעק ייז .רעדעיל HN ץנעט ,טפַאשלעזענ ,ןעטסניד ןהֶא

 עבעיל יד .הביבס רעמעווקעב ,רעשימייה רעד רעפיוא ןעבעּפ טינ

 *יד ןייזטסואוועב רעייז DD ןעביירטרעפ וצ טכַאמ ןייק טינ טָאה

 ןיוש רימ ןעבָאה ענעצס רעגיזָאד רעד ןיא .ןענרָאז עכילנעטלא

 ."עבעיל ןופ עידעמָאק רעד , MD דליהנַאװס ןֹוא ן'קלַאפ

 יא ןעווענ טינ ןענייז רעטרע עטריטיצ יד זַא ,ךילנעמ רהעז

 ,רעטעּפש ןערָאוװעג ןעבירשעגוצ ןענייז רונ ,ענַאלפיוא רעטשרע רעד

 .1856 רהָאי ם'ןיא

 םער ס'דרעיגרָאט PR Tr ןערעה רענעט עשינעסביא ןייר

 "-כיר ןופ עמיטש יד טרעוו רענירעטיצ .קילּפער רעטצעל ס'רעגניז

 "רנו'ענ סָאד ןעביירשעב וצ סיוא םהיא DON סע רונ ןעוו ,רעט

 ףיוא רעגניז םעד ןעטיילגעב DEN ,טייקרעכיזנוא עניבייא DIN ןעבעל

 .געוו-סנעבעל ןייז

 ןייז ;זיוה ןענייא ןייק ןוא םייה ןייק טינ טָאה רעגניז רעד,

BDגידנעניפעג טינ ,םורַא טרעדנַאװ  PRעי .הור ןייק ץעגנרע - 

 mn ןייק טינ טָאה ,ןעצרַאה PR רעדעיל טָאה DEN ,רענייא רעד

PRזיא ,לָאט  SITEףיוא ,ענַאטלא רעד ןיא .גערנ ן'פיוא םייה  

 ןערינַאּפמָאקַא רעדיל ענייז ןוא ןעגניז רע rm דלעפ DM םעד
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 יד וצ ןערעהוצ ףיז ףרַאד רע .טנעמורטסניא רעדנערעטיצ ן'פיוא

 יד וצ ,לַאפרעסַאװ ןופ שיורעג םוצ ,ןעבעל DD ןעננַאלקבָא עטספיט

 DEN ,תוישעמ ערַאברעדנואוו יד וצ ,דרָאיפ ןעדליוו ם'ןופ ןעללעוו

 ףרַאד רעיל ןייז ;ץרַאה ןענידנערעטיצ ַא טימ טלהעצרעד ןערעוו

 רע ןוא רעטרעוו ןוא ןעגנַאלק ןיא DONE ןופ תומולח יר ןעליהנייא

 .ןעצרַאה PR ןערהעג DEN ,ןעקנַאדענ יד םהיא ןערעלק

 ַא ןופ םרָאּפ רעד PR רונ ןַאהרַאפ DR "ץנַארקנעיליל ףַאלַא,

 ,ןעלָאר יד ןערָאװעג ןעמונעג ןענייז סע ןעכלעוו ןופ ,טּפירקסונַאמ

 -ַארד יד טליּפשעג קירוצ ?INN גיצרעפ-ןוא-ןייא טימ טָאה ןעמ ןעוו

 -ירק עגיטרָא יר ןעווענ ןעלעפעג קרַאטש טינ DR עסעיּפ יד .ַאמ

 קרַאטש טינ ךיוא ןייֵלַא רעטכיד םעד ,סיוא טזייוו ,זיא ןוא רעקיט

 -נערטשנָא Div ןייק טכַאמעג טינ טָאה רע ?ייוו ,ןעלעפעג ןעוועג

 ,סעֶלַא 1 ,עסעיּפ יד טָאה טציא .יז ןעכילטנעפערעפ וצ ןעננוג

 -ָאטסיה ןעסיורג ַא ,דנעגוי רעד ןיא ןעבירשעג DEN ןעסביא סָאװ

 -יטַאק , טימ IS טביוה רע .סערעטניא ןעשינָאלָאכיסּפ ןוא ןעשיר

 זַא ,ןעמ טהעז "ּהַאְלֶא , PR ןיוש רעבָא ,שיטנַאמָאר זיא ,"ן'אניל

 רע ןוא םהיא ףיוא ןעקריוו וצ טרעהעגפיוא טָאה םזיטנַאמָאר רעד

 ןופ טייקניטכיר רעד ןיא ןעלפייווצ וצ קרַאטש ןעביוהעגנָא טָאה

 טשינרָאנ ךיז טנעכער DEN ,גנואיושנאטלעוו רעשיטנַאמָאר רעד

 .גנורהַאפרע ןוא טייקכילקריוו רעד טימ

 -רָאפ ַא ,קרעוו-סגנַאנרעביא ןא זיא "ץנַארקנעיליל ףַאלָא,

 ."גואהלָאס ןיא טסעפ ,, םעד וצ עפוטש

 ם'ןופ ענַאלפיוא רעטייווצ רעד וצ המדקה רעד PN טָאה ןעסביא

 זיא ַאמַארד עניזָאד יד ױזַא יו ,טרעלקרע רָאלק ױזַא "טסעפ ,

 סע ןַא ,ןעמונעגפיוא יז טָאה םוקילבוּפ סָאד יו ןוא ןענַאטשטנע

 -קריוו ןעק רעוו .ךָאנ םעד ןענעוו ןעגָאז וצ סָאװ ןעבילבענ טינ זיא

 ,ןענַאטשטנע זיא ַאמַארד ןייז יװ ,רָאטוא ם'ןופ ןעסיוו רעסעב ךיל

 וצ ןעבירטעג DIN ןעבָאה ןעכַאזרוא ערעניא ןוא ערעסיוא עכלעוו

 ןעוו ,טנַאסערעטניא רהעז ןעוועג טלָאװ סע .קרעװ ןייז ןעביירש

 -ייז ןעמַארד ענירביא ענייז ױזַא יו ,ןעלהעצרעד זנוא לָאז ןעסביא

 ,םעד טימ ןענעגונעב טינ ךיז ןעמ ןעק ךָאד ןוא ,ןענַאטשטנע ןענ
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 ,ןעטלאהעגנייא IS DR ןעסביא .ןעגָאז זנוא DIN OS רע סָאװ
 המרקה רעד ןיא .רעטכיד סלַא יא ,שנעמ סלַא יא ,טריוורעזער

DWרע  INרעטניה טניל סעכילנעזרעּפ סעּפע זַא ,שינערעהוצִנָא  
 -העצרעד .ןעטײברַא עשירַארעטיל DR ןעננומיטש עשיטעֶאּפ ענייז
 -נַאמָאר-שיריל ַא ןעביירש ןעמונעג ךיז טָאה רע DEN IND ,גידנעל
 Sy ,"רנַאלָאגלעה ןיא ןעררעה-דלעפ יד, טָאטשנא ַאמַארד עשיט
 :ץרוק רע טקרעמעב ,ןעביירש וצ ןיז ןיא טַאהעג Ban רע עכ

DR NT ION,סָאד .סעטעטרַאװרענוא ,סעיינ לעיפ ןהעשעג  YORE 
DRטקריוועג קרַאטש טָאה ,ךילנעזרעּפ ןייר ןעוועג ,לייטנעטסיימ  

 -ער ךיא רעבָא .ןעבעל ךילנעזרעּפ ןיימ טרהירעגנָא ןוא רימ ףיוא
 סלָאמאד רָארג DEN ,סָאד IN טָאה גנוטיידעב ַא טַאהעג TS ,ןעּכ
 ןופ ,"ןעכרעמסקלָאפ רעיגעװרָאנ יד, ןעזעל ןעמונעג ךיז ךיא בָאה
 -יא עכילנעזרעּפ ןעבָאה רקיע רעד זַא ,סע טסייה ."דַאטסדנאק

 טָאה רע ןעוו ,טייצ רעד DR ןע'ןעסביא טרילומיטס ןעגנובעלרעב
 רעד ןיא Pr טלהיפ סָאד סנעגירביא ; "טסעפ סָאד , ןעבירשעג

 -נַא ןיא ךיוא ןעסביא טייברַאעב עמעט עבלעזיד .ןיילַא עסעיּפ

 DIR טרהיר יז זַא ,ןמס ַא ןיא סָאד ;קרעוװהנענוי ענייז ערעד

INרהעמ זיא  SIעמעט . 

 ןעגעוו ןעדער טינ ןעק רעקיטירק ַא זַא ,ךיז טהעטשרעפ סע

 טלַאה רָאטוא רעד עכלעוו ,קרעוװ ַא ןופ ןעוויטָאמ עכילנעזרעּפ יד

 טרירביו NEN עסעיּפ רעד ןיא .ןעקעלּפטנע וצ גיטיונ רַאפ טינ

 -דנעגוי ןופ קיזומ יד יװ ,זנוא ףיוא טקריוװ יז ,סעכילדנעגוי סעּפע

 -עלרעביא עכילנעזרעּפ ןעטלַאהעב ןענייז רהיא PR ;ןעגנומיטש

 -ַאט ןעדעי ןופ ןעבעל ם'ןיא ךילדיימרעפנוא ןענייז סָאװ ,ןעגנוב

 ,עגנוי ַא סױרַא טערט עסעיּפ רעד ןיא .שנעמ ןעגנוי ןעלופטנעל

 ענעי ןופ 78( ןעק רעטכיד רעד עכלעוו ,יורפ עכילטּפַאשנעדייל

 בעיל לָאמַא יז טָאה רע .דניקבלַאה ןעוועג זיא רע ןעוו ,ןערהָאי

 הנותח ?ייוורעד טָאה יז ; גנַאל ןיוש ןעוועג DIN סָאד רעבָא ,טַאהעג

 -ןעילימַאפ רהיא PN גנונידירפעב ןייק ןענופענ טינ NN טַאהעג

 ןיא .טייצ עצנַאג יד טכַארטעג יז טָאה םהיא ןענעוו רעבָא ,ןעבעל

 עקרַאטש טָאה סָאװ ,יורפ ַא טייז ןייא DD ריִמ ןעבָאה ַאמַארד רעד

 יי יי
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 PR ןיירא טרהיפ ,גנולפייווצרעפ וצ ןעגנַאנרעד DR ןוא ןעלהיפעג

 רעד ןופ ןוא -- ןעכערברעפ וצ PR טרהיּפרעפ טרעוו ןוא ןויסנ

 -יימ עננוי ענעבעגעגרעביא ןוא עטבילרעפדוויאַאנ ַא טייז רערעדנַא

 זיא רע .רעטכיד רעד זיא ןענָאזרעּפ ערעדנַא DD רעגיטכיוו .לעד

 טימ ןוא (Wr ענייז טימ ץרַאה ס'טינראמ ןיא ןעגנורדעגניירַא

 רע .רעטעּפש רהָאי יירד ץרַאה ס'ענניס טרהירעג רע טָאה ייז

 -רעד הירפ רָאג טָאה DEN ,ןיילא ןעסביא 1 ,טגלָאפרעפ טרעוו

 יװ ,טינ םייה ןייק טָאה רע ; רעטגלָאפרעפ ַא זיא רע IS ,טלהיפ

 -יטעָאּפ ןיא סיוא טקירד "טסעפ סָאד , ."הַאלֶא , PR דרעיגרָאט

 ןֹופ סױרַא ךיז טסייר רעגניז DIN רעטיר רעגנוי רעד יו ,םרָאפ רעש

 עטשרע יד טּפעלשעגניײרַא םהיא טָאה סע עכלעוו ןיא ,ןעצענ יד

 .ץרַאה-ןעיורפ םעד PR ןעדנוצעגנָא טָאה רע עכלעוו ,עבעיל

 -ענסיוא ךיז טָאה יז ;טיובעג ןייפ PN עמעָאּפ עניילק יד

 :סעצנַאנ סעשינָאמרַאה ןייא I ,ץרַאה ס'רעטכיד ם'ןופ ןעסָאג

 -יסּפ ןענייז ןעטנעמָאמ עלַא ,טכַארטעב טוג ןענייז ןעלַאטעד עלַא
 -רע IR ןופ טייקרעכיז ַא טימ .טײברַאעב ןוא טיירגעגוצ שינָאלָאכ

 -רַאמ ןופ ןענייּפ-ןעלעעז יד ןעפביא טלָאמ גרוטַאמַארד םענערהאפ

 ,ןעכערברעפ םוצ יז ןעגנערב ןוא רעקרַאטש ץלַא ןערעוװ סָאװ ,טיג

 סָאװ ,ןעטפערק ערעטסניפ יד רימ ןעהעז רָאלק .גנַאנרעטנוא םוצ

 ןופ ןענָאזרעּפ עלַא ןעהעטש 5532 .רהיא רעביא טשרעהעג ןעבָאה

 ,ייז ןעהעז רימ ;ןעניוא ערעזנוא רַאפ עגידעבעל יו ַאמַארד רעד

 טימ ,ןעברַאּפ עניטכיל ,עלעה טימ זָאלג ַא ףיוא ענעלָאמעג יו

 עלַא ןופ רעפרַאש .ןערוטנָאק ערָאלק רעבָא ,ענעפרָאװעגנָא טכייל

PNירַאנ ,ןעכילרהע םעד ,ןַאמ ס'טינראמ ןופ רוניפ יד ןעלָאמעג - 

 לעסיּבַא ,עשימָאק עניצנייא יד זיא סָאד ; טגנעב ןעזָאלטקַאט ,ןעש

 .רוניפ עטנעכייצעג טפַאהנערוטַאקירַאק

 עניזָאד יד ; ןעזרעפ ןוא אזָארּפ ןיא ַאמַארד יד זיא ןעבירשעג

 ם'ןופ ךיז טביוהרעד גָאלַאיד רעד .טינ טריקָאש םרָאפ עטשימעג

 ןעכילטפַאשנעדייל ןוא םזיריל ןעטסטרַאַצ םוצ סעומש ןעטסכַאפנייא

 MD ,שיטַאמַארד קרַאטש ךיז טגידנע טקַא רעטייווצ רעד .?היפעג

 .טרָאװ ןופ רעטסיימ ןעניטפנוקוצ םעד ןעלהיפ
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 -עג DR "גֹואהלַאּפ ןיא טסעפ סָאד , זַא ,ןעגָאז ךיז טזָאל סע

 גיניזטסואוועב טָאה רעכלעוו ,רעקיטנַאמָאר ןעגנוי 8 ןּופ ןעבירש

 רעבָא ; עמעֶאּפ עשיריל ַא ןיא טעשזוס ןעשיגַארט ַא טלעדנַאװרעּפ

 -ַארט ַא טציז זרַאה ס'קיטנַאמָאר םעד PR TE ,רימ ןעלהיפ ןיוש

 עניד'תונמחרנוא יד ID m ,סיורג wm טעוװ רעכלעוו ,רעקיּג

 .טפַאשנעדייל עדנעשרעה ןייז ןערעוו EIN תמא םוצ עבעיל

 ם'ןיא טייצ-רעטניוו ןעבירשעגנָא ןעסביא DEN "רעגניא יורפ,

 -שרע סָאד טליּפשעג ןעמ טָאה עסעיּפ יד ; ןעגרעב ןיא „1854 רהָאי

 ןיא ;1855 ראונאי ןעט2 םעד ,רעטַאעט רענעגרעב ןיא לָאמ עט

 NR ןערַאלּפמעזקע עכילטע ןיא טקורדעגבִא ןעוועג יז זיא 7

 -נעטייברַאעב-טכייל א ןיא ןערָאװעג טכילטנעפערעפ יז זיא ךילדנע

 -ענ "רענניא יורפ , ןעמ טָאה וצ רעטעּפש .1879 ןיא םרָאּפ רעד

 סָאד .דנַאלשטייד ןוא דנַאלניפ ,ןעדעווש ,ןעיגעװרָאנ PR טליּפש

 ן'זיב ןעבירשעג טָאה ןעסביא DEN ,טײברַא עטּסעב יד רעּכיז זיא

 IR רהיא DNS זיא עסעיּפ יד .ןעבעל ןייז ןּופ In ןעטסגיסיירד

BONNרעסייה ַא זיא רעטכיד רעד .עלַאנָאיצַאנשינעװרָאנ ַא  DSB 

 זנוא ףרַאד סָאד .קרַאמענעד בעיל קרַאטש טינ טָאה רע ;טָאיר

 -טַאּפ-לַאנָאיצַאנ ַא טעשזוס רעד DR ,סנעטשרע .ןערעדנואוו טינ

 ףילדנייפ ןעוועג ןענעוורָאנ יד ןענייז סנעטייווצ DIR ,רעשיטָאיר

 ענעצס רעד ףיוא mM גנַאל ױזַא ,ןעשינעד סעלַא ןענענ טמיטשענ

 ענעדישרעפ ףיוא ןוא שינעד טליּפשעג ןעמ טָאה ַאינַאיטסירּכ ןיא

 -ערטש יד ןעווענ קרַאטש PR טייקגיטעט רעניטסיינ PD ןעטיבע:

 ןעוו ,טייצ רענעי ןופ ןענָאיצידַארט יד ןופ ךיז ןעיירּפעּב וצ ננוב

 .ןעינעוורָאנ טפַאלקשרעפ גיטסייג טָאה קרַאמענעד

 PR ןערירוניפ DEN ,ןענָאזרעּפ יד DD ןעמענ יד ןעמ טמענ

ID,ןענָאז ןעמ זומ ,"רעגניא , TSסָאד  PNַארד עשירָאטסיה ַא - 

 -סיה עכילקריוו יד ןָא טינ רָאנ ךיז יז טלַאה ן'תמא PR רעבָא ,ַאמ

 ןעוועג טינ רָאנ שיטקַאפ זיא רעגניא יורפ .ןעשינהעשעגנ עשירָאט

 טינ טריי יז ;ןעצנעדנעט עשינעדיטנַא ןופ ןירעטערטרעפ יד

 ןעשינעד ַא טימ טַאהעג הנותח טָאה רעטכָאט רהיא DEN ,ןופרעד
 ן'רַאפ טרעלקרע יז ןעכלעוו ,"לָאט ןופ גנילננוי רעד , ; ןַאמלעדע

x u; Fr 

En ,,, יי יי, יי, יי יי 
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 ןעטס ןוא ןהוז רהיא טינ זיא ,רעטכעט ערהיא ןופ רענייא ןופ ןתח

 ףיוא ,עקויל סלינ .ןהוז רהיא רַאפ םהיא טלַאה יז שטָאכ ,ס'ערוטס

 *קַארַאכ ענעי ןופ ?ייט ַא ןעגָארטעגרעביא טָאה ןעסביא ןעכלעוו

 ןוא רעדיל PR ןעבירשענוצ ןערעו עכלעוו ,ןעכירטש עשיטסירעט

 ַאזַא ןעוועג טינ רָאנ DIR ,עקויל יַאק ןַאמלעדע ןעשינעד םעד ןעגַאז

 יװ ,ןעיורפ עגנוי עלַא טרעביוצרעפ DEN ,שנעמ רעשירערהיפרעפ

 -ניא יורפ טארייהעג רעהירפ טָאה רע ;סיוא DIN טלָאמ ןעסביא

 DET ,ןעברָאטשעג זיא יז ןעוו ,ךָאנרעד ןוא ,ענילע ,רעטכָאט ס'רענ

 ,שישטול ,רעטכָאט רערעדנַא רעד טימ גנודניברעפ ַא טַאהעג רע

 רענעי ןופ ןעפירגעב יד טיול ,ןעכערברעפ סיורנ ַא ןעוועג DR סָאװ

 PR טרַאּפשרעּפ םהיא טָאה ןעמ זַא ,ןעוועג זיא MD רעד ןוא טייצ

 .טיוט DIE טלייטרוארעפ DIN שינגנעפעג

 עֶלַא יד ןעלָאמענ ןפוא ןעניטרַאנעגייא IN ףיוא טָאה ןעסביא

 -עב רע טָאה טשינרָאנ ןופ .ןעגנוהיצעב ןוא ןעטייקכילנעזרעּפ

 ןַאשז רעלַאנָאיצַאנ ַַא ,יורפ רעשידלעה ַא ןופ רוגיפ יד ןעפַאש

 רענענייא ןופ .דנַאלרעטָאפ רהיא ןעיירפעב טהעג DEN ,קרַא'ד

 רעדנַא ןַא ןעמונעג רע טָאה — עטכישעג ןופ טינ ןוא --- עיזַאטנַאפ

 ןַא ,עקויל סלינ רעטיר ןעשינעד ם'ןופ טלַאטשעג יד ,טלַאטשעג

 ןעוועג זיא DEN ,ןאנירטניא ןענולק ןוא טַאמָאלּפיד ןעזעיציבמא

 .ןַאושז-ןָאד ַא ןופ ןעטנעלַאט עכילנעוועגנוא ענייז BIO טמהירעב

 רעבָא ,רענניא יורפ יוװ ,טלַאטשעג רעלעניגירָא ַאזַא טינ DIR עקול

 רעניטומ ַא ןוא ןעברַאפ עלעה טימ ןוא גידעבעל רע זיא ןעלָאמענ

 ירד טנעכייצענ ךיוא ןעסביא טָאה אמַארד רעבלעזרעד PN .דנַאה

 -לונ ענילע רעגנוי רעד ןופ טלַאטשעג עדנערהיר ,עדנערעביוצעב

 טָאה ןוא ,גיד'תונשקע ןוא ץלָאטש ןעוועג לָאמַא זיא DEN ,עוועלנעד

 -טפַאשנעדייל ןופ ?היפעג םעד ןעצנַאגניא ןעבענעגבָא רעטעּפש ךיז

 .עבעיל רעכיל

 רע רעבָא ,טעשזוס ןעשיגַארט א ןעבילקעגסיוא טָאה ןעסביא

 יר ;ענירטניא ןופ טנעמעלע םעד DIN PN טרהיפעגנניירא טָאה

 ,טלעכיורטשענ ןערעוו ,רעטסניפ רעד ןיא םורַא ןעהעג ןענָאזרעּפ
 -סיוא רָאטוא ם'ןופ יד ןיא PINS רעדיוו ןעלַאפ ןוא ףיוא ךיז ןעּביוה
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 ַא טיט סָאד ןזיא NOS‚ ןעסירוצ ייז ןערעוו .ןעצענ עטיײרּפשעג

 ענייז דנעה יר ןופ טזָאלעגסױרַא רע טָאה טונימ ַא ףיוא : הנוכ

 ןערעטנָאלּפרעּפ BRD‚ םעד ןערילרעפ ייז ןעלעוו רלַאב ןוא ןעשנעמ

 ןענענ רעטכיד רעד טינ טגידניז ךָאד ןוא ,ןעטיײקשירַאנ ןוהט ,ךיז
 ן'טימ טנַאקעב יונעג זיא ,?יּפשייב DIS ,ענילע : טייקכילקריוו רעד

 םעד טשינ רונ סייוו יז ,רעטכָאט רעכילקילגמוא רהיא ןופ ?ַאזקיש

 BIN ױזַא DR טיוט רהיא ןיא גידלוש זיא DEN ,שנעמ ם'ןופ ןעמָאנ

 שנעמ רעניזָאד רעד זַא ,ןהעגרעד טינ ןעבעל ןיא לָאמנייק יקַאט יז

 .בעיל קרַאטש ױזַא טָאה יז ןעכלעוו ,עקול רענעי ,עקול סלינ זיא

 -סימ ,ןעצנוק ,ןעסינמייהעג טימ טהעזרעפ זיא עסעיּפ עצנַאג יד

 ,ןעסביא ןעלהיפ Tr טזָאל "רענניא יורפ , ןיא .ןעשינרנעטשרעפ

 -ענ רע DR רָאטַאקיפיטסימ ַא .רָאטַאקיפיטסימ רעלַאינעג רעד

 ןופ דנַאה יד ךיז טלהיפ עסעיּפ רעד ןיא .ןעבעל ץנַאנ ןייז ןעבילב

 רעכלעוו ,שנעמרעטַאעט םענערהאפרע ןוא רעלטסניק ןעסיורג ַא

 -ַארד עשיזיוצנַארפ רקיע רעד ,עשידנאלסיוא יד DD טנערעלענ טָאה

 ןעריאורטסנָאק וצ יוװ ,גנורהַאפרע רעכילגעט ןייז ןופ MN ןענרוטַאמ

 ןופ ןעלעעז יד ףיוא ןעקריוו רעקרַאטש DEN לָאז יז זַא ,עסעיּפ יד
 .רעיושוצ

 ףרַאד רע TE ,לוואטקָאקס ףַאלֶא סייוו עסעיּפ ביוהנָא PR ןיוש

 רעד רעוו ,טינ סייוו רע רעבָא ,ןעשנעמ ַא טַארטסע ןיא ןענגענעב

 -עה ;ן'ערוטס AR סָאלש DR ןהעז וצ טּפָאה סלינ .זיא שנעמ
 טמענ ,סָאלש ןיא ןעמוקעג DR רעטנַאקעבנוא IN סעּפע TS ,גידנער
 לװַאטקַאקס ; ן'ערוטס רַאּפ ן'לווַאטקַאקס ךילריטַאנ ץנַאנ IN רע
 ,טביולנ ןוא ןע'ןָאסנעטס סלינ טעטרַאוװרע טָאה רעדיוװ טייז ןייז ןופ

 -יר רעשינעד רעד .טסַאנ רעטעטרַאװרע רעד זיא עקול סלינ זַא

 ,טנענעגעב ךילטנעגייא ךיז טָאה רע ןעמעוו טימ ,טינ סייוו רעט

 רעד סָאד זיא רע זַא ,דנענייצרעביא רהעז םהיא טזייוורעד רע רעבָא

 IS טמוק גנולצולּפ רעבָא .טכוז לװַאטקַאקס ןעכלעוו ,שנעמ
 טָארטסע ןיא ןעפערט טפראדעג ךיוא טָאה רע ;ןָאפנעטס סלינ

INטָאה רע ןעכלעוו ןענעוו ,ןעטנַאקעבנוא  DIעיונענ ןייק טַָאהענ  

 ןעריּפַאּפ ןעבעגרעביא טּפרַאדעג םהיא טָאה רע רעבָא ,גנולעטשרָאפ

 טו עא 4...
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 ןעּפַאכרעּפ וצ ץנוק ַא טימ ןייא ךיז טינ ן'עקול סלינ .ףירב ןוא

 -קַאקס ּףַאְלֶא רַאפ טמיטשעב ןענייז סָאװ ,ןעריּפַאּפ עגיזָאד יר

 ןעבינ סָאװ ,ןעסינמייהעג רע טהעגרעד ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא ןע'לוַאט

DIRיד ;ערעדנַא רעביא טכַאמ ַא  BIRDטרעוו  RIרעקרַאטש , 

 "רעפ ּסינמייהעגנ ַא SD כָאװ ,םהיא טלהעצרעד רעגניא יורפ ןעוו

 .ןעבעל רהיא טרעמוא

 :שינרעטסניּפ רענימורַא רעד ןיא רעלעה טרעוו זייווכעלסיב

 ס'רעגניא יורפ IR ןָאסנעטס סלינ זַא ,ךיז טסיוורעד עקול סלינ

 ,ךיז BIT סע ןוא םהיא סָאד טלהעצרעד ,ןהוז ס'ערוטס ןעטס ןוא

TEןעכילריטַאנ םוצ טירט עלענש טימ טהעג ץלַא  MIDננולצולּפ —  

 עג טָאה עקול סלינ dr ,רעטכידענ שינרעטסניפ יד BANN רעבָא

 - ןּוא ןעגייווש DIN רע זַא ,ןענָאזוצוצ DIN ןע'ןָאסנעטס ןעגנואווצ

 טינ טלהעצרעד DS ןָאסנעטס טנייווש .דוס םעד ןעלהעצרעד טינ

 MIN ץנַאג DIS זיא סָאד -- יז ןוא ,זיא רע רעו ,רעטומ רעד
 mr ןעטבעילעג רהיא ןהעזעג טינ ל?ָאמנייק טָאה --- ךילניײשרהַאװ

 -נעטערּפ העכלעוו ,םענייז רענגעג ן'רַאפ ןָא ןהוז רהיא טמהענ יז

 רעסייה ןופ ןעבירטענ ,ןעטיוט םהיא טסייה ןוא ןָארט ן'פיוא טריד

 ,ןָאיציבמַא רעכילטעזרענוא ןוא עבעילרעטומ

 ַא ןעסביא טכיורבעג ,ןָאיצַאוטיס יד ךָאנ ןעפרַאשרעפ וצ ידכ

 -ַארד ענידרעטעּפש יד ןיא DER ךיז טצונעב רע ןעכלעוו טימ ,ץנוק

 ןערָאװעג טמַאדרעּפ ן'לעטָאטסירַא ןופ ןיוש זיא סָאװ ,ץנוק ַא ,ןעמ

 BD" סָאװ ,ןענָאזרעּפ יד ןופ יא טלַאהעב רע ; "קיטעאּפ , ןייז ןיא

 -עשענ עכילקריוו יד רעיושוצ יד DE ייס ,ַאמַארד רעד PR ןערירונ

 *ענ טרעוו DNS ,ןעמעלַא םעד וצ טרהיפענ ןעבָאה סָאװ ,ןעשינעה

 טרעװ גָאלַאיד ןעטיובענךייפ םעד ןופ .עסעיּפ רעד ןיא ןעלָאמ

 יורפ ךילטנענייא טהעטשעב DEN ןיא ,רעיושוצ יד רערעלק טינ

 עסיורג רהיא ןעליפרע טינ רהיא טזָאל DEN ,סינמייהעג ס'רעגניא

 -כילמיטנענייא עֶלַא יד ףיוא גידנעקוק טינ .טכילפ עשיטָאירטַאּפ

 רעד ןיא זיא ,ןעסעומש עגנַאל וצ יד ףיוא ,ןערעלהעפ ןוא ןעטייק

 יסיורג עשינַארט לעיפ ,טעטיזעידנַארג SID רהעז ַאמַארד רעגיזָאד

 DR .ןענעצס עטסעב יד ןענייז ןענעצס עטסכַאפנייא יד .טייק



 127 ןעסביא .ה

 ס'רעּנעלשנעלע ןיא ן'ףולֶא DE רעשירפ PR ןָאסנעטס טינ ס'ןעס

 ענעצס רער ףיוא Pr טימ טגנערב רע ;?טערַאגרַאמ ןינינעק,

 -עצּס יר ןעכַאמ קורדנייא ןעקרַאטש ַא ;דנעגוי עזָאלגרָאז יד ןיירַא

 יר ףיוא טכַאװ טקרעמעבנוא : עקול סלינ ןוא ענילע ןעשיווצ ןענ

 no ןוא רעקרַאטש ץלַא טרעוו ,ץרַאה ס'ענילע ןיא טּפַאשנעדיײיל
 .קילנמוא DIS ןעננערב לַאטַאפ

MIDשנעמ רערנעטיידעּב רערעי זַא ,ןעביולנ ַא טָאה רענניא  
 ,ןייז יירט רע ףרַאד ףורעב םעד ;ףורעב ןייז ,לַאזקיש ןייז ְךיִז טָאה
 רע זומ ,ןייז יירט םהיא רע SM ןוא םהיא ןעטַאררעּפ טינ רָאט

 יארוא ;ןעדיירפ DR ןעלהיפעג ,ןעגנוניינ ענייז טימ ןערעּפּפָא
BORNןערעהוצ טינ לָאז רע ,רעכילקילג ןעוועג רע  Prםעד וצ  Sp 

 -רעפ ןעזָאל ךיז טעוװ רע זַא ,םהיא וצ העוו רעּכָא ,ףורעב ןייז ןופ
 רענניא יורפ .ףורעב ןייז ןופ ןעכַאלסיוא ךיז ןוא קילג ם'ןופ ןערַאנ

DINטָאה יז ;עבעיל רעכילרעטומ רהיא ןופ טריזילַארַאּפ  mm 

 ;ןהוז 8 ןערָאבענ טָאה יז DEN ,טימרעד ףורעב רהיא ןעגעג טניד

NEWעֶאּפ ןייר עניזָאד יד ,ןעקילגמוא ערהיא עלַא ךיז ןעמהענ * 

 ןעטנערנעטערּפ יד, ןיא ךיוא ךיז טלהיפ ףורעב PR הנומא עשיט

 ,"רעעלילַאנ ןוא רֵסיִפ , ,"טנינ רעיּפ , ,"דנַארב , PR ,"ןָארט ן'ףיוא

 ."ּפענּלָאס רָאטקעטיכרַא , ,"םלָאהסרעמסאר , ,"רניִיּפ סקּלָאפ רעד,

 -ניא ;ןעבעל ןייז PR ןע'ןעסביא קרַאטשעג טָאה הנומא עגיזָאד יד

 ‚1866 ןופ ?לרַאק גינעק וצ טפירש-טעב ןייז PR זַא ,זיא טנַאסערעט

 סייוו ןוא ביולנ PR יו ,ןעכלעוו ,ףורעבסנעבעל רעד, : רע טביירש

 טָאה NIS --- ."רימ ףיוא טנעלעגפורַא טָאה טָאג ,ףילרעטישרענוא
 .ףורעב ןעשיטעָאּפ םענעגייא ןייז ףיוא טקוקעג רע

11 

 זיא סע .רעטכיד רעטנעקרענַא רעד ןערָאװעג זיא ןעסביא .

 -ישרע רעדרָא ןעכַאװשבָא טינ ןעק רענייק זַא ,רעכיז ןעוועג ןיוש
 יעג יד , ןָא רע טביירש גנולצולּפ ןוא .,ןָאיצַאטוּפער ןייז ןערעט
 ןוא .סרעוו דנעטיידעב ,סיורג ַא ,קרעוו MD ַא — "רעטסנעּפש
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 -ַאטוּפער ןייז ןופ ?ת א טכַאמעג ןעבָאה "רעטסנעּפשעג יד, רָארג

 יר טכַארבעגפיוא ןעבָאה "רעטסנעּפשעג יד; .ןעמָאנ ןוא ןָאיצ

 ןעֶלַאפעגנָא DR ןע'ןעסביא ףיוא .רעטכיד םעד ןעגעג טלעוו עצנַאנ

 ; עוװיטַאװרעסנָאק יד ייס ,ןעיגעװרָאנ DD עסערּפ עלַארעביל יד ייפ

 -ענ ןעננוטייצ עוויטַאװרעסנָאק עלַא טעמכ ןעבָאה קרַאמענעד ןיא

 ַאמַארד יר .,"רעטסנעּפשעג יד, ףיוא לעבעווש ןוא IB ןעטָאש

 .טפיוקרעפ טינרָאנ ןעיגעװרָאנ PR ךיז טָאה

 -רָאנ ענייז ןופ גנוהיצעב יד ןע'ןעסביא טָאה טבירטעב רהעז

 רעהירפ זַא ,רימ ןעבָאה ןמס א ."רעטפנעּפשענ יר, וצ רעינעוו

 טציא רעבָא ,ךַאז עיינ ַא טקורדעג רהָאי ייווצ עדעי ןעסביא טָאה

 עיינ ןייז טנידנערעפ רעהירפ ?INS ַא טימ ןוא טלייאעג ךיז רע טָאה

 טקירדענסיוא TI טָאה רהיא PR ."דנייפ DONE רעד , ַאמַארד

 ן'ךָאנ ןע'ןעסביא ןעמונעגמורַא טָאה DEN ,גנומיטש ערעווש יד
 סקְלָאפ , ם'ןיא .,"רעטסנעּפשעג , ענייז ןופ לַאפכרוד ןעכילקערש

“DDסיוא טהעטש סע תורצ ַא רַאפ סָאװ ,ןעסביא טלהעצרעד  

IRיילק ַא ןיא טצרַא-טרָארוק ַא ,שנעמ רעלופטנעלַאט ,רעכילרהע - 

 רעפַאװ סָאד זַא ,טקעדטנע רע רונ יװ ,?עטדעטש ןעשיגעוורָאנ םענ

 -ענ טָאה שנעמ רעוװויאַאנ רעד .טעטפיגרעפ זיא טרָארוק ם'ןופ

 IN ןעבענ ןוא הרצ רעד ןופ ןעלהעצרעד טעוו רע רונ יו זַא ,טניימ

 ןעפיול ,ערַאבקנַאד ףיט ,רעגריבטימ עֶלַא ןעלעוו ,ןוהט וצ DEN הצע

 סָאװ ,טכַארטענ רע טָאה ,ןעהערפ ךיז ןעלעוו ייז .םהיא ןעגלָאפ

 זיא DNS ןיא .עּפָארטסַאטַאק ַאזַא ןעגעוו ןעגנַאגרעד ןענייז ייז

 DR ןָאיציזָאּפָא יד ןעוו ,טנעמָאמ ַא ןעוועג זיא'ס .ױזַא יקַאט סָאד

 ענייז טימ ךיז ןעצונעב וצ ידכ ,םהיא ןעציטשרעטנוא וצ טיירג יו

 רעבָא .רעננענ עשיטילָאּפ ערעייז טימ ףּפמַאק PN ןעגנוקעלּפטנע

 טדָאטש יד :ןעקָארשרעד טייל עשיטרָאטש יד ךיז ןעבָאה דלַאב

 יד ;טרָארוק ןעטונ ַא NE ןָאיצַאטוּפער יד ןערילרעפ 787 ןעק

 -ויקקסיוא רעדָא םייה רעד ןיא ןעציז ןוא ןעהעגרעד ןעלעוו עקנַארק

 זַא ,ןובשח  ַא ןעכַאמ רענריב טדָאטש יד .טרָארוק רעדנַא IS ןעב

 BI יד לַאקידַאר ןעיובוצרעביא דלענ ?עיפ רהעז ןעטפָאק ףרַאד ייז

 ם'ןופ בא ךיז ייז ןעלסיירט שנעמ ןייא יװ DIS DR ןעגנוטיילרעס
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 -לָאג ערעייז ןופ טעדנעלבעג טינ טרעוו רעכלעוו ,שנעמ ןעשימָאק

 יד .ןעגנוהָארד ערעייז ןופ ןעקָארשרער טינ ןוא תוחטבה ענעד

 ןעגעקטנַא רונ ,םהיא DD בא רונ טינ ךיז ןעדנעוו רעגריב-טדָאטש

 ןופ לעגָאה ַא bin םהיא ןעטישרעפ ,ןעדער טינ םהיא ןעזָאל ,םהיא

 DR זיוה ןייז וצ וליפַא PT ןעזָאל ,ןעגנוגידיילעב ןוא ןעיירעלדיז

 .רענייטש טימ םהיא ןעפרַאוװרעּפ

 -ָאּפיה רעדָא טײקשירַאנ ןופ ןעבָאה DEN ,ןעסָאנענטייצ יד

 ןוא "רעטסנעּפשעג יד, טייקניירמוא טימ ןעטָאשרעּפ טייקשיטירק

 רעד הבוט עסיורג 8 ןוהטעג ןעבָאה ,ןעליּפש רהיא טזָאלעג טינ

 ס'ןעסביא וצ גנוהיצעב רעייז טימ סָאװ ,טימרעד רוטַארעטיל-טלעוװ

 -סקלָאפ םעד ןעביירשוצנֶא םהיא ןעגנואווצענ ייז ןעבָאה קרעוו

 ןופ עטסגיניזפרַאש ןוא עטספרַאש יד ןופ ענייא DIN סָאד .דנייּפ

 DR ןַאמקָאטש .רד .ןעבירשעגנָא טָאה ןעסביא סָאװ ,ןעמַארד עלַא

 טדַאש סנעגירביא ; ןעבעל לעיפ ךיז ןיא טָאה ןוא לעניגירַא רהעז

 -קָאטש ןעשיטסירָאמוה ןוא ןעניטומ םעד ןעגעלניירא טינ םהיא סָאד

 .ןעעדיא ענעגייא ענייז SD ןיא ןַאמ

 IR קורדסיוא ןַא לָאמ ןעטשרע םוצ טיג "דנייפ ס'קלָאּפ רעד,

 BI ןעסביא טָאה ךָאנ לָאמנייק .ןעעדיא עשיטַארקָאטסירַא ס'ןעס

 זיא טעטירָאיַאמ יד זַא ,גיטפערק ןוא שינרענע ױזַא טנידערּפעג

 -ַארַאּפ 8 טימ ךיז טגידנערעפ עסעיּפ יד .טכערענמוא נידנעטש

 -סקרַאטש רעד , : רעטרעוו ס'דרָאגעקריק IR טנָאמרעד DEN ,סקָאד

 ל?לכב ."ןיילַא טהעטש DEN ,רענעי זיא טלעוו רעד ןיא שנעמ רעט

 זיא "ן'דנַארב , ןעבירשעגנָא טָאה ןעסביא טייז זַא ,ןעגָאז ןעמ ןעק

 -ריוו ס'דרָאגעגריק רעטנוא קרַאטש ױזַא ןעוועג טינ ?ָאמנייק רע

 םייב ןעוועג DR סָאװ ,סָאד רעבָא ."דנייפ ס'קלָאפ , PN יוװ ,גנוּכ

 ןָאיצַארענעג ַא טימ ןעברָאטשעג זיא רעכלעוו ,רעקנעד ןעסיורג

 -נירּפ ַא ,גנוגייצרעביא ןא ,ןענישרע PR "דנארב , רעדייא ,רעהירפ

 ןיא טרעוו ,ןעבעל ךילנעזרעּפ ןייז טימ ןעדנוברעפ זיא סָאװ ,ּפיצ

 סָאװ ,ןעטלַאטשעג עגידעבעל PR טקירדעגסיוא "דנייפ ס'קלָאּפ ,

 RI טינ DR עכלעוו ,עריטַאס ןוא ןיזַפרַאש ַא טימ טלָאמעג ןענייז

 ,ס'ררָאנעקריק ןופ רעכ
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 ןַא ,"עטנע ערליוו יד, ןענישרע זיא "דנייפ ס'קלָאפא | ךָאנ
 -ַארד עלַא NE עטּפגירעיורט סָאד ,קרעוו שירעלטסניק ךילנעוועננוא
 ,טניג יװ ,טלַאטשעג-ןעיורפ עגירדינ ַאזַא וליפַא ; ס'ןעפביא ןעמ

 עגיטציא יד ןוא ,עלרעוו טנַאפרעמָאק ם'ןופ עטבעילעג ענילָאמַא יד

 ןעלָאמעג זיא ,לַארקע רַאמלַאיג ןעטריטקעּפא ,ןעשירַאנ ם'ןופ יורַפ
 ןעפביא BAND טייקמעראוו רעסיורג טיס .עבעיל רעסיורג טימ

 -נַאנ ןייז ;רניק עגיטומסיורג ,עבעיל ,עדנערהיר סָאד ,ן'עגיוודעה

 -עגנוא םעד ןיא .ןע'ניוורעה ןעבעגעגבָא ןעסביא טָאה עבעיל עצ
 סָאװ ,קורדנייא רעד ךָאנ ךיז טלהיפ קרעוו ןעשיטסַאטנַאפ ,ןעכילנעוו

 רעד ןופ גנוהיצעב עכילדנייפ יד טכַאמעג טָאה ןע'ןעסביא ףיוא

 רוטַאקירַאק א זיא עלרעוו סרעגערג ."רעטסנעּפשעג יד, וצ טלעוו

 -נַאנ ןייז ןעסקָאגענסיױא גידנעבָאה .תמא ןופ רעקיטַאנַאפ ן'ףיוא

 -ענ PB ,סיוא טזייוו ,ןעסביא ךיז טָאה ,קָלָאפ ן'ףיוא סעכ ןעצ
 רעד ךילקריוו זיא יצ .ה .ד ,קסע רעצנַאנ רעד ךיז טניוק יצ ,טגערפ

 SMS — ןעשנעמ עגיסעמלעטימ ןעלהעצרעד טעטכילפרעפ רעטכיד

 ,תמא ןצנַאג םעד -- ,רעיגעװרָאנ יד m ,ןעטייקניסעמלעטימ עב

 עניטיונ יד טינ ןעניל רעד WEN PR יצ ןוא DON„ ןעגיטכיר םעד

 טניל סָאװ ,רָאמוה רעגיהור רעד .ץנעטסיזקע רעייז DE גנוגנידעב

 יד ךרוד טכייל ,ענַארפ רעניזָאד רעד ףיוא רעפטנע ס'ןעסביא ןיא

 BIO רעגירביא IN DR רעכלעוו ,עלרעוו סרעגנערג ןופ טלַאטשעג

 -םירעיופ עלַא ןיא םיוא טיירש רע .םוטעמוא ךיז טשימ סָאװ

 טרעה עסעיּפ MID םוצ רונ ןוא ןעננורעדָאפ עלעעדיא ענייז ךעלביטש

 IS ‚DON ןעפיט םעד ןיא ןייא ךיז רע

 ,ןעשנעמ ןעניסעמלעטימ םייב ןעניל םעד וצ טמענ DM ,רעד,

 , ":עבעל ןייז ןופ טכיל עצנַאנ סָאד ךיוא DIN ייב וצ טמענ

‚DON INןעכלעוו  DET DINיטומטוט-שיניצ רעד טלהעצרעד - 

 .טסירָאמוה םעד ןע'ןעּפביא טרעּפרעקרעּפ DEN ,גנילדער רענ

 ןעמ ןעק ,טהעטש may" עדליוו יד , ךיוה שירעלטסניק יוו

 יד, ."טּפַאשלעזעג רעד DD ןעלייז יד , טימ יז גידנעכיילגרעּפ ,ןהעז

 DEN ןָאזרעּפ עטסניטכיוו יד ,שיטַאמַאדדָאלעמ ךיז ןענידנע "ןעלייז
 נעװ ןעכילריטַאננוא IR MANN טרעוו גינעק רעד ,הטרח גנולצולּפ
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 ןערהיפרעד סָאװ ,ןעטקעפע עגילעפוצ ןענייז PR סָאד -- טעטערעג

 רעד, ןיא .ףוס ןעכילקילג ַא וצ ןעטייקסואימ ןוא ןעקערש עלַא יד
 יד ,טייברַאעב גנערטש שירעלטסניק סעלַא PN "עטנע רעדליוו

 רעטיב ןוא טסנרע ןעלָאמעג DN ןעבעל סָאד ,טרַאצ ןענייז ןעברַאפ

 .ךילרעה ET ןוא

 ךֶאֹנ ןעכליה "םלָאהסרעמסאר , ןיא IN IS ,ךילגעמ זיִא סע

 -סנעּפשעג יד , ףיוא עקַאטַא רעשימרוטש רעד ןופ ןערענוד יד בָא

 ןַאמקָאטש רָאטקָאד DEN ,טימרעד ןָא טביוה רעמסאר ."רעט

 -רעד רָאטקָאד רעד DEN וצ ,סָאד ביוהנֶא ןופ I רע .טנירנע

 ענייז am רע ,ךילמענ ,"דנייפ ס'קלָאפ , ןופ MID םוצ טשרע טהעג

 .ןעשנעס עלרע ,עיירפ ,עצלָאטש ןיא ןעלדנַאוװרעּפ ןעסָאנעגטייצ

 קורדנייא םעד ךייא ףיוא רעמסָאר טכַאמ עסעיּפ רעד ןופ ביױהנָא ןיא

DEרַאפ -- שנעמ ןעוויטַאװרעסנָאק רהעז ַא  SiSןעמ טָאה שנעמ  

 יו ,םעד ךָאנ טייצ ַא ןעיגעװרָאנ PR ןע'ןעסביא ךיוא ןעטלַאהעג

 -סָאר ןופ ןעטלַאה עלַא .ןענישרע זיא "דנענוי רעד ןופ דנוב רעד,

 טרעוו ,טוהט רע DEN ,ץלַא ; םהיא ןערהערעפ DIN‚ ןעטכַא ,ן'רעמ

 -עב רעמסָאר רונ יו רעבָא .ןפוא ןעטסעב ן'ףיוא טשטייטענסיוא

 WIN טלעוו עוויטַאװרעסנָאק ןייז טזָאלרעּפ ,ךילטסיינ ךיז טיירפ

 BE זיא גנורעדנע ערעניא ַא רַאפ DEN ,ןעלהיפ וצ טינ DIN גנוא

 ןענעג mn עכילטפַאשלעזעג יד Pr טדנעוו ,םהיא DS ןעמוקעג

 ןעלַארעביל יד ןוא DIN„ ןעגנלָאפרעפ ןערָאטַאװרעפנָאק יד .םהיא

 גידנעביילב רונ ךילצינ Pr ייז ןעק רע ?ייוו ,ןענייווש םהיא ןעטעב

 ןעהייר ערעייז PR ןעבָאה טינרָאג ןעליוו ייז ; טפַאשלעזענ ןייז ןיא

 וצ ןעגנוהיצעב ס'רעמסאר .רעקנעדיירפ םענעכָארּפשעגסױא ןַא

 ,קיטירק רעדעי רעסיוא רעהירפ ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ן'ַאקעבער

 ןעסביא IR ןעוועג DIR טכַאדרעפ DR .טגיטכעדרעפ טציא ןערעוו

 "רעטסנעּפשעג , ענייז ןיא טָאה רע יו םעד RI ,טייצ א ןיילַא
 .לַאקידַאר סלַא ןעזיװענסױרַא ךיז

 ןייז טכילטנעפערעפ טָאה ןעסביא רעדייא ,קירוצ INN’ N טימ

 ןעינעוורָאנ PR טסַאג וצ ןעוועג ןעסביא DIN ,"םלָאהסרעמסארג

TRףלע  TR?ןעוועגבֶא רע זיא ןעיגעװרָאנ ןיא .טייהנעזעוובָא  
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 ןיא ןעטלַאהעג רע טָאה עדער עטנַאסערעטניא ןא .ןעכָאוװ רֶאּפ א

 -ַאגרֶא םהיא 71327 טָאה ןייארעפ-רעטייברַא רעד ןעוו ,םייהדנָארט

 םוטעמוא טָאה רע, זַא ,טגָאזעג טָאה ןעסביא .גוצלעקַאפ ַא טריזינ

 טָאה רע WAR ,"ןעטכיזניה עלַא DR סערגָארּפ ןעסיורג ַא טנעגעגעב
 -ניא עטסגיטיונ 97, לייוו ,ןעגנושיוטנע ?עיפ טבעלעגרעביא ךיוא
 m ,טריטנַארַאג רענינעװ Aa ןעוועג ןענייז "טכער עלעודיוויד

 ןוא ,טרָאװ ןופ טייהיירפ ןייק טינ טָאה רענלעצנייא רעד ;לָאמַא

 -עב ןיא ןעקריוו ןעפרַאד עלַא ;ןעביולג ןופ טייהיירפ ןייק טינ
 : ערער ןייז PR טגָאזעג רע טָאה םעד ןעגעוו .ןעצענערג עטמיטש

 זַא ,ןענָאז ןענעק von ןעמ רעדייא ,ןערעוו ןוהטעג nm סעלעיפ,

 NND בָאה PR WIR .טייהיירפ ע'תמא יד טכיירגרעד ןעבָאה רימ

ISעכלעזַא ןעזעל ןענעק טינ טעװ עיטַארקָאמעד עגיטציא רעזנוא  

 ןיא ?ײטנַא ןעמענ לָאז ?עדַא רעד IS ,גיטיונ זיא סע .ןעבַאגפיוא

 .עסערּפ ןוא ןעטנעמַאלרַאּפ ערעזנוא PN ,ןעבעלסטַאַאטש רעזנוא

 -רלענ רעדָא לעדַא-סוחי ם'ןופ טינ דער ךיא IS ,ךיז טהעטשרעפ סע

 -עפ ןוא ןעשינטנעק ,ןעטנעלַאט ןופ לעדַא םעד וליפא רעדָא לעדא

 ?לעדא םעד ,רעטקַארַאכ ןופ לעדַא םעד ןיז ןיא בָאה ךיא .ןעטייקגיה

 ."טסייג ןוא ןעליוו ןופ

 ,רעיינ ַא ,רעשירפ ַא סיוא ךיז טקירד "םלָאהסרעמסאר , ןיא

 ןעננוהיצעב-יײטרַאּפ יד ףיוא רעטכיד ם'ןופ קוק רענעביוהרעד 8
PRךיוא ; ןעינעװרָאנ  PRרעטכיד רעד ךיז טגָאלק ַאמַארד רעד , 

 סעּפע ךיז ןיא טינ טָאה ןעינעװרָאנ ןיא ןעבעל עשיטילָאּפ סָאד סָאװ

 ,ןעטלַאטשעג עטנעכייצעג ךילפערטרעפ ייווצ יד רעביא .סעגילדא

 -ער עשיטַאנַאפ יד ןערעּפרעקרעּפ סָאװ ,דרָאהנעטרַאמ ןוא לָארק

 -עלע יד ךיז טביוהרעד ,יײטרַאּפ-סקלָאפ עשיאעבעלּפ יד ןוא ןָאיצקַא

 ןייז טיפ ן'רעמסאר ןופ עימָאנָאיזיפ עסַאלב סָאװטע רעבָא ,עטנַאג

 עלַא יד ןעלהעפ סע ןעכלעוו ,רעטקַארַאכ ןעכַאװש רעבָא ,ןעלדע

 DR רעבירעד ;ןעבָאה MIST רערהיפ-סקלָאפ ַא סָאװ ,ןעטנעלַאט

 ןופ רעטכיוהעגנָא IN ,ךיז PN רענעסָאלשרעפ ַא ,טמאזנייארעפ רע
 -רעביוצ ס'ןעסביא טגיל סע רעכלעוו PR ,טייקלעדייא רעליטש רעד

 -לערע ןייז רעביא טינ רעמסָאר סָאװ ,זיא קילגמוא רער .טפַארק
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 ,ןעסַאמ יר טינ רעבָא ,בעיל םהיא טָאה סָאװ ,יורפ רעד רונ טייק
 DIR ןיא טגיטיונעג קרַאטש ױזַא ךיז ןעבָאה סָאװ

 . רער ןופ רוגיפ עטסגיטכיוו יד זיא ,ַאקעבער ,יורפ עגיזָאד יד
 -לַאטשעג-ןעיורפ עטסעזעידנַארג יד DE ענייא זיא סָאד .עמארד
 ןעועג טינ רע ןיא לָאמנייק .ןעפַאשעב טָאה ןעסביא DA ,ןעט
 טָאה רע ןעוו יו DT ןיא רעכיז-ךילשנעמ NS ,גיהור-ןעבַאהרע ױזַא
 .שינעפעשעבנעיורפ עגיזָאד סָאד טּפשמעג DIN טלָאמענ ,טרעלקרע
 DR WORD זַא ,ןעזייוועב וצ טַאהעג בעיל ןעסביא טָאה טציא זיב
 סעֶלַא ןוא טכע רַאפ טציא זיב ןערָאװעג טנעכערעג DR DEN ,ץלַא
 ןעגידרעהירפ ןייז רע טעדניוורעביא טציא  .ךיז טלעקַאו עטסעפ
 ןעק ערהע רעטקעלפעב ַא טימ ?עדיימ סָאד זַא ,טביולג ,יורטוצנוא
 -גידלושנוא ,ןעטפַאשנעגייא עטוג טקעדטנע DIN ןערעוו טרעטיילעג
 -רעמ ןוא ןירענגיל ,ןירעכערברעפ יד DR טייקסיורג וליּפא ןוא טייק
 ןליפא IS ,דנעגייצרעביא ױזַא ןעזיוועב DOM ץלַא סָאד .ןירעד
 יז ןוא --- ,עקעווער ַאזַא טנענעגעב טינ לָאמנייק טָאה סָאװ ,רענעי
 טונימ ןייק DIN --- ,ןעיורפ רעינעװרָאנ ןעשיווצ םהאנסיוא IN זיא
 ףעכיג DR סָאד .ּפיט SIE DD טייקכילגעמ רעד ןיא ןעלפייווצ טינ

TRניה ענינייא ןיא ;ּפיט רעשיגעוורָאנ ןייר ַא יו ,רעכילשנעמלַא - 
 .יורפ רעשיסור ַא וצ רעכינ ךילנהע יז DIR ןעטכיז

 פוס םוצ Tr טצונעב ןעסביא שירעלטסניק m ךיִז טנָאמרער
 ,לערנערב ךירלוא ןופ טלַאטשעג רעשיטסַאטנַאפ רעד טימ ַאמַארד
 גנורעּפרעקרעפ ַא זיא אקעבער .טקעפע םעד ןעקרַאטשרעּפ וצ ידּכ
 שינרעטסניפ עדנערעיוד א ואוו ,דנַאלדדרָאנ ןעשימייה רהיא ןופ
 x ,טכענ Ins געט עגיטכיל ןופ ןעסירעגרעביא גנולצולּפ טרעוו
 -ַארעּפמעט עטמַאצעננייא טינ עגיטעּפמיא ,עשיגרענע ןופ דנַאל
 -ייא רהיא טלָאמ יז עכלעוו ןיא ,ןעכיילגרעפ ערהיא עלַא .ןעטנעמ
 סָאװ ,ןעבעל-רוטַאנ ןעשימרוטש ם'ןופ ןעמונעג ןענייז ,רוטַאנ ענעג
 -ייפ רהיא .דנענוי רעהירפ רהיא PR טלעגנירענמורַא רהיא טָאה
 םרוטש ן'טימ יז טכיילנרעפ ,ליּפשייב םוצ ,ן'רעמסָאר וצ טּפַאשנעד
 -נעמ םוש ןייק ָאטינ DR סע :טייצ-רעטניוו PR דנַאלדרָאנ ןיא
 ,רהיא ןענעקטנא ךיז ןעלעטש וצ טייקכיל
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 םוצ ךילנהע זיא "םי ןופ יורפ יד , ס'ןעסביא ןופ ןירלעה יד
 -נוא גידנעטש זיא DEN ,ןעינעװרָאנ ןופ ןעגערב-ברעמ יד ןיא םי

 ןענערב ענעי ףיוא .ןעברַאפ ענייז טייב ןוא גידנעטשעבנוא ,גיהור

 ןוא םי ן'ָּךָאנ גידנעטש טקנעב יז .ןעסקַאװעגסױא יקַאט יז זיא

 רעד טימ ענעדנוברעפ גנע ןַא .םי רעד m ,טפַאהלעזטער ױזַא זיא

 -יטָאנּפיהרעּפ טעמכ ַא ,טייקכילקנערק וצ זיב עזעוורעגנ ַא ,רוטַאנ

 ניניזטסואוועבנוא יז טבערטש ,תענושמ ןופ דנַאר ן'ףיוא ,עטריז
 ,גנוטרָאװטנַארעּפ ןוא טייהיירפ וצ ךיוה רעד ןיא

 רעיּפ ,, ןוא ,RI" יו ,שיטסילָאוװמיס זיא "םי ןופ יורפ יד,

 ; רעפּפמעק רעטלַא רעד רהעמ טינ ןעסביא ןיוש זיא טציא ."טניג
 -עיּפ יד .ןעצרַאה ן'ףיוא גירעיורט טרעוו קנַאדעג ןעגיזָאד םעד ןופ

 סעלַא ;טנעמירעּפסקע רעשיטסַאטנַאפ-שיגָאלָאכיסּפ ַא זיא עס

 -מער א ןיא רָאנ ,טכיליגָאט ןעלעה ןעטימ PR טינ רָאפ טמוק

 טזייװעב שינרעטסניפ רעד PN .הביבס רעטעטכיילעב-טדנַארּב

 PR טרעּפרעקרעּפ DEN ,טּלַאטשעג עשיטסימ ַא ,רעדנעלסיוא ןַא ךיז

 SB ,טבערטש יורפ יד ןעכלעוו וצ ,ליצ עטמיטשעבנוא סָאד ךיז

 -רעפ ןוא טונימ רֶאֹּפ ַא DOM טסַאג רעד .שינעקנעב ןוא קערש

 ַא טָאה רע ;רעביוצ ןייז רעטנוא רעבָא זיא יורפ יד .טדניווש

 ,רעבָא טהעגרעפ רעביוצ רעד .רהיא ףיוא גנוקריוו עלופסינמייהעג

 ןעמיטשעב וצ טייקכילנעמ S םהיא טיג ל?עגנַאו ןַאמ רהיא רונ יו

 PR גנוטרָאװטנַארעּפ רענענייא רהיא ףיוא ןהעג DIN ל?ַאזקיש רהיא

 .געוו ןעגייא רהיא

 -ניײשרַאװנוא יד ףיוא ןעזייוואוצנָא ךילניילק ןעוועג טלָאװ סע

 ןהעטשרעפ ןעליוו רימ ביוא ; "םי ןופ יורפ , רעד PR ןעטייקכיל

 -כעלש ַא .ייז ףיוא גיוא םעד ןעכַאמרעפ רימ ןעזומ ,רעטכיד םעד

 DIS ןעגנירּפש DEN ,ןעלומרָאפ יד זנוא ףיוא ןעכַאמ קורדנייא ןעט

 טינ ,טשרמולכ סעּפע ןערעפטנערעפ ןוא ַאמַארד רעד ןופ MD םוצ

 -רעּפ יוװ ,רעטרעוו עכלעזַא ןערעה רימ .טשינרָאג גידנערעפטנערעפ

 ןַא ,טינ ןעביולנג ריס רעבָא ,טייהיירפ ,גנוטרָאװטנַארעפ עכילנעז

 Tom טבערטש סָאװ ,יורפ ַא ןעניהורעב ןענעק רעטרעוו עכלעזַא

 .ןעבעל ןערעכעה ,םעיינ ַא וצ ץרַאה ןעצנַאג
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 -כעט עגנוי ייווצ ס'לעגנַאװ ןענייז טרעדלישעג טפַאהרעטסיימ

 סָאװ ,דניק ַא --- לעדיימ זייב ,וויסנַאּפסקע IN זיא ַארליה .,רעט
 יד סלא ןעניישרע רעדיוו יז סעוו רעטעּפש ;עבעיל 18( טשרוד

 DR ַאטעלָאב ; "סענלָאפ רטסיימיוב , ם'ןופ ַאדליה לופסינמייהעג

 -ליִג עלַא PD ךיז ןעגָאזוצבָא ןעגנואווצעג DR סָאװ ,?לעריימ ננוי א

 ,ןעלבַאטקעּפסער םעד ןעטַארייה וצ ידכ ,ןעגנונפָאה-דנענוי ענעד
 -היר .ןעשנעמ ןעטבעילעג-טינ DIN רהיא ןופ ןערעטלע לעיפ רעבָא

 סָאד) ןערעטלע יד HD ןעבעל ם'ןיא עידעגַארט יד סָאװ PR‚ דנעּר

 (לעגנַאװ ןערעטלע ן'טימ ַאדילע ןופ ןעבעל-ןעילימַאפ עכילקילגמוא

 טלעקיוו סע .רעדניק ערעייז ןופ ןעבעל םעד PR ךיז טלָאהועדיװ

 ץכילקילגמוא ןופ ןַאװַארַאק רעכילדנענוא ַא יו סעּפע רעדנַאנַאפ ךיז

 .ןעבעל ןיא ןעננושיוטנע רונ טַאהעג ןעבָאה סָאװ ,ןענָאיצַארענענ

 BI DR יז .ַאמַארד עשיטסילַאער ַא DIN "רעלבַאג ַאדעה,

 רעד .ַאמַארד רעד ןופ ןידלעה יד — טלַאטשעג עשיטסַאטנַאֿפ ןייק

 — יורפ רעגנוי רעד ןופ עיגָאלָאכיסּפ יד יונעג טריזילַאנַא רעטכיד

 -טנע גינעוו רונ ,רוטַאנ ןופ טבַאגעב DR עכלעוו — ,רעלבַאנ אדעה

 -נעוונָאק ייברעד ןוא טריטלַאזקע ,קרַאטש ךָאד ןוא גייּפ ,טלעקיוװ

 ןיא טקניז ןוא ןערעכעה םוצ טבערטש ,זייב ןוא זעיציבמַא ,לענָאיצ

NE BONשיטנעדַאקעד זיא אדעה .טעטירַאנלואוו . IRרעשילגנע  

 -לעוו טימ ,ססימ עכילנהעוועג יד זיא יז זַא ,ןעבָאה ליוו רעקיטירק

 ףיוא טפַאשלעזענ רעלבַאטקעּפסער רעד PN ךיז טנעגעגעב רהיא רעכ

 .טירט ןוא טירש

 רעפיט ןעקוסוצניירא טייקכילגעמ ַא זנוא טינ "רעלבַאג ַאדעה,

 -ביילג ארא'ס ,טפַאשלעזעג רענעפורעגנ ױזַא רעד NE ןעבעל ם'ןיא

 ערעייז ןענייז היור יו !רהיא ןופ טהעוו טיײקטלַאק ,טייקניטליג

 ףעבָא ,ךיז ןעלציוו ייז .דייר וליפַא ןוא ןערינַאמ ,ןעננואיושנא

 -ַאז ןעגעוו ןעדער וצ טינ ךיז טמהעש ןעמ ;טנַאנעלע טינ ןענייז

 -ריזיליוויצ-תמא א PR ךילנעוועג טנָאמרעד BI ןערעוו DENN ,ןעֹּכ

 סָאװ ,ןעמַאד ייווצ יד ןופ ךערּפשעג םעד טמענ .טפַאשלעזענ רעט

 וצ ןיוש ךיז ןעלייא ןוא ררעה ַא טימ טנעקעב סָאװ רונ Pr“ ןעֿבָאה

 ךָאנ ,רענעמ ערעייז בעיל טינ ןעבָאה ייז זַא DIR‚ ןעלהעצרער
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 -לעזענ רעגעוורָאנ יד .לעקע םוצ ייז ןענייז רענעמ יד זַא ,רהעמ

VERYשיטסַאקרַאס טרעדלישעג טרעוו  MDסָאד ;ןע'ןעסביא  DR 

Nטפַאשלעזעג , DENךיז ןיא טײקשיטַארקָאטסירַא ןייק טינ טָאה  

 -עב יד ? רעדנואוו סָאד ןיא סָאװ ןוא .,ןענָאיצידַארט ענייק ןוא

 -רָאנ DD WEIT ןוא רעקיזומ ,ןערָאטּפלוקס ,רעלאמ עטסדנעטייד

 ךיז ןעבָאה ,טאמייה רעייז ןופ טייוו ןעוועג גידנעטש ןענייז ןעינעוו

 -נעלסיוא ס'ןעינעװרָאנ DR וצרעד .דנַאלסיוא DR טהערדעגמורַא

 ןעסביא .עשיטַאמַארדנוא ןוא עגיהור רהעז ַא ןעוועג קיטילָאּפ עשיד

 -ענעג רעינעװרָאנ ַא ןופ רעטכָאט ַא זיא ַאדעה IS ,זנוא טלהעצרעד
 טָאה DEN ,טסירעלַאװַאק ַא זיא סָאד זַא ,רעכיז ןענייז רימ ןוא לַאר

 - ןערינָאּפמיא זנוא .רעװלוּפ ןופ ךיור םעד טקעמשענ טינ לָאמנייק

 ;ץלָאטש טימ טנַאמרעד אדעה עכלעוו ,ןעטעלָאטסיּפ ענייז טינ

 .ןערָאװעג טקעלפעב טינ ייז ןענייז טולב ןיא IR ,ןעסייוו רימ

 עשינעוורָאנ יד זַא ,רימ ןעלהיפ "רעלבַאנ ַאדעה , גידנעזעל

 -נעגייא ןוא ל?עניגירַא INT זיא ,גנוי ױזַא DIN סָאװ ,טפַאשלעזעג

 -נייא ם'ןופ טיירפעב ךיז טָאה יז זַא ,?היפעגנ ַא ןעבָאה רימ .גיטרַא

 ןעמונעגנָא ךיז קרַאטש טינ ןוא טפַאשלעזעג רעשינעד רעד ןופ סולפ

 טפַאשלעזעג עשינעוורָאנ יד .ךעלטרעוו ןוא ןעטיז עשידעווש טימ

 -ָאיצַאנ םענעגייא רהיא ןיא טלעקיווטנע ךיז טָאה יז ,שירפ זיא

 עוװיטימירּפ עניזָאד יד טכַאמ טציא וליפא ךָאד ןוא .טסייג ןעלַאנ

 יד ןיא קרַאטש ױזַא זנוא ךיז טפרַאו DEN ,טייקניטרַאנעניײא

 סָאװ ,ןעגילעפוצ ,ןעטגידנערעפנוא סעּפע ןופ קורדנייא םעד ,ןעגיוא

 אדעה , .ןעמרָאֿפ עטמיטשעב DR ןעסָאנעגסיױא טשינ ךָאנ ךיז טָאה

 ןופ ןעזיירק עלטימ יד ןופ ןעבעל ם'ןיא ןיירא זנוא טרהיפ "רעלבַאנ

 ,טינ ץנַאגעלע ןייק תמא טָאה סָאװ ,טפַאשלעזעג רעשיגעוורָאנ רעד
 -עג רעטצעל רעד PN טָאה סָאװ ,רוטלוק עגיטרַאנעגייא IN רעבָא

 -ענ טינ רעבָא ,ןעטנעלַאט עשירפ VEN‚ טקורעגסױרַא ןָאיצַארענ

 -לעה ןעלָאז DEN ,ןעננוגנידעב עכלעזַא DIR ייז ןעלעטשרעדינַא טנעק
 ,ךילנהעוועג טביירשעב ןעסביא .גננולקיווטנע רעייז PR ייז ןעפ

 ןופ גנולקיווטנע יד טריזילַארַאּפ טפַאשלעזעג עשינעוורָאנ יד יו

 ,סיוא טזייוו ,רע טָאה "רעלבַאנ ַאדעה , ןיא ; רעדילנגטימ ערהיא
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 -כילנעזרעּפ עקרַאטש ,עדנעטיידעב ַא ױזַא יװ ,ןערעדליש טלָאװעג

 .ערעפסָאמטא רעניזָאד רעד PR ןעמוקמוא טגנידעבנוא זומ טייק

 ךָאנ ;ןעמַארד ענייז עלַא ןופ עטסדנעצנעלג שינכעט יד זיא סָאד
 יו ,ןעוועג טפַאהנעסיוװעג שירעלטסניק ױזַא טינ רע זיא לָאמניײק

 .טציא

 רעד טלעטשעגנענעקטנא טרעוו DEN ,אדעה DIR ךילטנענייא

 pw .טלַאטשעג עטלַא ,עטנאקעב-טוג ַא ,עעט רעכַאפנייא ,רעטונ

 םעד םורַא ; ןָאיצַאוטיס ַאזַא טלָאמעג ןעסביא DET לָאמ ןייא טינ

 -ייב ןוא רעטוג ןייז ,ןעיורפ ייווצ ךיז ןעהערד ןעשנעמ ןעדנעטיידעב

 DEN ,רענעמ ייווצ רימ ןעבָאה "רעלבַאנ ַאדעה, ןיא .טסיינ רעז

 ,דלעה רע'תמא רעד זיא רענייא :ךיז ןעשיווצ ףּפמַאק ַא ןערהיפ

 -נעגעל יד ןופ ענייא זיא ַאדעה .רוטַאקירַאק ןייז --- רעטייווצ רעד

 -ַאז עטלַא יד ןופ ןעמונענ טָאה ןעסביא DEN ,ןעטלַאטשעג עשירַאד

 רעניטנייה ַא ןופ טלַאטשעג רעד ןיא עקנָאזַאמַא IS זיא יז ; ןעג

 EI רעדָא טגנעב PR ןאמסרעט ןעגרָאי — ןַאמ רהיא ; יורפ

 .טנעצָאדיטַאװירּפ ןעניטנייה ַא ןופ טלַאטשעג רעד ןיא

 -ָאובֶא טינ ךיז ןעק יז ; רוטַאנ עכילנהעוועגנוא IS זיא ַאדעה

 -ַארייהרעפ DIS ךיז ןעניואוועגוצ ,טעטילַאודיװידניא רהיא ןופ ןעג

 ױזַא ; טייקכילגעט-נָאט רעד ןיא שימייה ךיז ןעלהיפ ,ןעבעל ןעט
 -רוב רעד PR "ןעריזיטַאמילקא , טינ Pr ןעק "םי ןופ יורפ יד, יו

 -רינ ןוא עהיור ערהיא זנוא ןעריקָאש ַאדעה ןיא .הביבס רעזַאושז

 גירנעייז ְךֶאנ .האנק עסואימ ,האנק טָאה יז ; ןעטקניטסניא עניר

 רתיא DEN ,ןעגָארטרעפ טנעקעג טינ יז טָאה ,לעדיימ ןיילק ַא

 ,טמעשרעפנוא זיא יז ;רָאה עכילרעה DIN עטכידעג טָאה עט'רבח

 -ניא יז טָאה דנעגוי רעד ןיא RI ; טייקגיריגיינ ענירדינ ַא טָאה

 ןעלהעצרעד וצ DIR טגניווצ ןוא "רבח א, טימ ןעננוהיצעב עמיט

 ןייז ליוװ ַארעה .ןעבעל-טכַאנ ןייז ןופ ןעטָאדקענַא עסואימ רהיא

 ,זיא יז .יירוויל א ןיא ייקַאל ַא ןענעוו טמולח ןוא שיטַארקָאטסירַא

 -ענרעביא ךיז טָאה סָאװ ,לַאב ןופ ןינינעק ַא TOR‚ טגָאז יז יו

 יבַא ,ןעשנעמ ןעכייר 8 טימ ןעבָאה הנותח יז ?ליווװ טציא ,טצנַאט

 ; רוניפ עשימָאק ַא זיא ןַאמ רהיא ; גָאט ןעטוג ,ןערעכיז ַא ןעבעל וצ
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 ס'רעזאמ ןופ Dyay ןעגנורּפשעגסױרַא DR רע זַא ,ךיז טכוד זנוא
 יז זַא ,טלעקיווטנענוא ןוא דנעסיוונוא ױזַא זיא יז רעבָא ,םרַאפ א

 .ןעשנעמ ןעלופטנעלַאט רהעז ַא רַאפ םהיא טלַאה

 ; טכער ןעטונ טימ — ןוא טייהגייפ DR ךיז טגידלושעב ַאדעה

 טָאה יז .לַאדנַאקס ןעקעוורעד ןעק DEN ,ץלַא רַאפ קערש טָאה יז

 "וועל טרעלייא ןעמערָא םעד טביירט יז IS ,טבַאמ בעיל קרַאטש ױזַא

 טכַאמ רהיא ןעלהיפרעד ליװ יז סָאװ ,רַאפרעד רונ תורכש וצ גרָאב

 טייצ רעבלעזרעד DR .ןעשנעמ ןערעדנַא IR ןופ לעעז רעד רעביא

 -וועל DEN ,קרעוו סָאד טעטכינרעפ יז זַא ,גיטכיזרעפייא NIE יז זיא

 טּפַאשרניירפ ןייז ןופ קורדנייא םעד רעטנוא ןעבירשעגנָא טָאה גרָאב

 ןופ גנוקריוו יד DEN ,םעד ףיוא גידנעקוק טינ ,יורפ רעדנַא ןַא וצ

 / ,םער PR U טקיררענסיוא ךיז טָאה םהיא ףיוא יורפ רערעדנַא רעד
 .תורכש ןופ ןעטלַאהעגבָא םהיא טָאה ענעי סָאװ

 IN DU PR יז .רוטַאנ עשיטנעדַאקעד DON ןא PN ַאדעה

 ןוא ןעטנעלַאט עסיורנ ןייק טינ טָאה יז ,טפַאהדנעגוט טינ ,גידלוש
 עגיטסיינ ןעצנַאנניא ךיז ןעבענוצבָא טייקגיהעפ יד VDE טינ טָאה

WIRטינ טונימ ַא ףיוא וליפַא ךיז ןעק יז ;ןעקורדנייא עכילניז  
 -על סנערעדנַא ןא טימ ןעבעל ןוא PR םענעגייא רהיא ןופ ןעגָאזבָא
 ןוא ןענרָאי רהיא וצ לעקע ןעלהיפרעד וצ ץלָאטש גונעג זיא יז ,ןעב
 ןופ דניק ַא ןעבָאה ןעק יז זַא ,קנַאדעג ם'ןופ טרעטיצרעפ טרעוו

DINעסערטעמ ס'קַארב טינ טרעוװ יז ביוא , PRרער רונ סָאד - 

 warm טינ Sm DR טייקגיננעהבאנוא בעיל טָאה יז DEN ,רַאפ

 ןט MS ץלַא סָאד זיא ,ןָאט ןעטקערָאק םענעמונעגנָא םעד ןעגעג

 שינעפעשעב .ַאזַא DEN סָאד קורדנייא ַא ןעכאמ ןעד זנוא ףיוא ןעק

 ןעדנעשיור ם'ןופ קעװַא טהענ DIN ןעבעל ןופ טנָאזעגבָא ךיז טָאה

 IS ,טקַאפ ַא PN ךָאד ןוא ? סיוא ךיז טקירד יז יו ,טסעפסנעבע

 ןעסביא .טיוט רהיא ןענעוו גידנערעה ,טרעיורטרעפ ןערעוו רימ
 טקעוורעד טָאה רע ,ארעה ןייז טימ זנוא טריסערעטניארעפ טָאה

 ַא ןעמעלַא ְךָאנ זיא יז .רהיא וצ ןעשיטַאּפמיס סעּפע זנוא ןיא

 .טפַארק

 IND ַא ןיוש .עטכעלש ַא זיא ַאדעה ISDN טנַאסערעטניא
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 יורפ יר ןעביוהרעד ןייא DR ןעטלַאהעגנ טָאה ןעסביא יו ,טייצ ענ

 ,רענעמ ערעדנַא ןופ רעכילנעמ DR ַאדעה .ןַאמ ם'ןופ ןובשח ן'ףיוא

 ןיא רעבָא ,טייקסטוג רעכילנעוועג ןופ לַאעדיא DIS לעקע IN טָאה יז

 ןעק ןוא ץרַאה ןהֶא ,שיטסיאָאגע ,ןעקורט יז זיא טייצ רעבלעזרעד

 ךיז ךילדנע ןוא ךיז םורַא ץלַא ןעטיוט ,ןעכערבוצ ,ןעברעדרעפ רוט
 .ןיילא

 עסעיּפ רער PR ןעלָאר עטסניטכיוו יד ןעליּפש ן'ַאדעה רעסיוא
 ,גרָאבוװעל טרעלע זיא לַאינעג .שנעמ רעלַאינעג רעד ןוא WED רעד

 ןעמ טהעז ,רַאנ ַא DR ןעגרָאי זַא .ןַאמסעט ןעגרָאי DIR שַּפט רעד
 ןענייז רעכיז ױזַא טינ .עסעיּפ רעד ןופ NIS PN ןיוש ,דלַאב

 ַא ,רעטכיד ַא זיא ןעסביא .לאינעג DR גראבוועל טרעלע זַא ,רימ

 ףיוא טקוק רע DEN ,רעדנואוו ןייק טינ זיא'ס ןוא רעטכיד רעסיורג

 זיא סע .טקנוּפדנַאטש ןעשיטעֶאּפ ַא ןופ IN" טפַאשנעפיוו רעד

 ןיוש טעטילַאינעג ןופ םינמס ןהעז לָאז רעטכיד ַא זַא ,ךילרוטַאנ

 טזָאלרעפ רעטרהעלעג רענעקורט ַא ,רעטרהעלעג ַא סָאװ ,ןיילא ןירעד

 טפנוקוצ רעד ןיא שיטעפָארּפ טקוק ןוא טנעמירעּפסקע ןופ (Ay םעד

 ,ןעטנעלַאט עסיורג יד PR ןעגייצרעביא זנוא SM ןעסביא .ןיירַא
DENטימרעד ,טָאה גרָאבוװעל , DENןעביירש וצ םהיא טגניווצ רע  

 -םגנולקיווטנע םעד ןוא טפנוקוצ רעד ןופ ןעטפערק-רוטלוק יד ןענעוו

 ךיז ןעק ,ןעשנעמ עשיצַאזָארּפ ,זנוא רעבָא .רוטלוק רעד ןופ גנַאג

 ןעגעוו ןעק ןעמ סָאװ ,עגולק עגיצנייא סָאד IS ,ןעטכודסיוא טכייל

 ףימ ,טָאג ןיימ ,רעבָאק :טגָאזעג רַאנ רעד טָאה ,ןעגָאז ןינע םעד
 *! טשינרָאג םעד ןעגעוו ךָאד ןעסייוז

 זיא גרָאבוװעל טרעלע זַא ,ןעזָאלוצ ןעלעוו ריס !טוג רעבָא

 רעטרהעלענ רעטסערג רעד זיא רע זַא ,ךיז טכוד זנוא יו רעניהעפ

 -על DEN ,רעביירש ענעי ןופ רענייא ,טלעוו רעד PR רעביירש ןוא

 ַאזַא IS סע טמוק יװ .ןעכָאּפע עצנַאנ ףיוא לעּפמעטש רעייז ףיוא ןעג

 רעכלעוו ,ןעשנעמ א טײברַא ןייז ןעזעל ןעלעוו לָאז שנעמ רעסיורנ

 טָאה רע ןעכלעוו וצ ןוא ךָאנ ןעמָאנ ן'טיול רונ עגעלָאק ַא רענייז זיא
NIEטרעּפמע יװ .ןַאמסעט ןעגרָאי ,ננוטכַארעּפ עפעיט  vrרע , 

DENךינ 818 טימ ךיז גידנעדניברעפ ,טגירדינרע ךיז טָאה אדעה - 
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 טגנערב ןע'ןעגרָאי ןעבלעזּפער ןוא .ןענרָאי יו ,שינעפעשעב גיר
 ירכ ,טייברַא עטסעב ,עטּסרעייט ןייז ,טײברַא ןייז ןענָארטוצ רע

 קרַאטש ױזַא DR גרָאבוװעל --- רהעמ ךָאנ ;גנוניימ ןייז ןערעה וצ

 ס'ןעגרָאי WEB ם'ןופ ןעגנַאזעגביול ןעמענרעפ וצ טריסערעטניארעפ

 ןעשיווצ דנעבַאטסעפ ן'ףיוא טּפירקסונַאמ ןייז טּפעלש רע זַא ,ליומ

 טימ ךיז ןעלייט ןוא ןע'ןעגרָאי טרָאד ןעּפַאכ גידנעפָאה ,ע'רוכש

 ַאזַא טָאה רע ןעכלעוו וצ ,ןעשנעמ ַא Din ןעקנַאדעג עטספיט ענייז

 .גנוטכַארעּפ עפיט

 ןעמענ טפרַאדעג טָאה רע DEN רַאפ ,ךילדנעטשרעפ זיא סע

 טכַארבעג טינ םהיא BONN רע PN ;טּפירקסונַאמ םעד ךיז טימ

 טינ טלָאװ ַאדעה DIN םהיא ןערָאלרעּפ טינ ךָאד רע טלָאװ ,ךיז טימ

 DR ךָאד רעבָא .קרעװ ןייז ןענערברעפ וצ טייקכילגעמ ןייק טַאהעג

 ,םהיא ןופ טקיצטנע ןייז לָאז ןעגרָאי זַא ,ליוו גרָאבוװעל סָאװ ,סָאד

 ףיוא לָאמַא ןעפרָאװענ ךיז טָאה רע DNS ,סָאד יוװ ,טפַאהלעקע ױזַא

 ,שנעמ רענעלַאפרעפ ַא זיא רע IS ,טנייצרעביא DR רעדָא ן'אדעה

MYשנופ ןעטלַאק לעזעלג ןעגיצנייא-ןייא ןוהט קעל ַא טעװ רע רונ . 

 ! גרָאבוװעל ררעה ,ןעמלטנעשזד ןייק טינ טייז רהיא

 pr טָאג ןעבעגענבָא טינ רע טָאה ְךָאנ !שנעמ רעמירָא רעד

 רעטעטכַארעּפ DIN ןופ רעד ,םהיא טפערט ףָארטש יד יװ ,המשנ

 וצ טמענ ןוא ,טּפירקסונַאמ ןייז DD טשער יד טּפַאכרעּפ עגעלָאק

 .ןידניירפ ןייז ןופ טשער יד ךיוא השוריב

 -רהאוונוא עקניניילק טימ טלעוו ַא ןַאהרַאפ זיא ַאמַארד רעד ןיא

 דמורַא לָאז רעטסוולע יורפ זַא ,ךילביולגנוא DIN סע ,ןעטייקכילנייש

 ס'גרָאבוװעל HD ךעלטעלב רעדיילק ערהיא ןופ ןעשַאט יד ןיא ןעגָארט

 ייז ןעגנערב ןע'ןַאמסעט טימ ןעצעז ךיז לָאז יז ןוא קרעוו ןעסיורג
PNרעק ס'ןעטבעילעגנ רהיא ןעוו ,טייצ רעבלעזרעד ןיא ,גנונדרָא - 

"VBרעבָא .ןעניוא ערהיא רַאפ טגיל  ISטימ ןוהט וצ טָאה רהיא  

SIEןעטיה רהעז ךיז רהיא טפרַאד ,ןעסביא יוװ ,רעטכיד ןעסיורג  

 רעדָא ךילנעמנוא PR קרעוו ענייז ןיא סענעי ןוא סָאד זַא ,ןעגָאז וצ

 -עג ןעמ טָאה ,ןענישרע זיא "רעלבַאנ ַאדעה , ןעוו .ךילביולגנוא

 ,גרָאבווע? יו ,שנעמ ַא זַא ,ךילנעמנוא טולָאסבַא זיא'ס זַא ,ט'הנעט
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 ; ןענערברעפ םהיא לָאז ַאדעה DIR טּפירקסונַאמ ןייז ןערילרעפ לָאז
 ,לַאפ ַא ןעפָארטענ ןעיװַאנידנַאקס ןיא זנוא ייב רעבָא יקַאט ךיז טָאה

 -ייא ןוא סעכ ןופ טָאה רָאטיזָאּפמָאק ןעטמהירעב ַא ןופ יורפ יד זַא

 DEN רונ טָאה ןַאמ רהיא DEN ,עינָאפמיס ַא טנערברעפ טכוזרעפ

 ַא DEN טסירטעלעב ַא זַא IN„ ךיז טָאה ןעפָארטעג ; טנידנערעפ

 יא ,ערייב .ןַאמָאר ןייז ןופ טּפירקסונַאמ םעד ןערָאלרעּפ רע'רוכש

 -יירעב ערעזנוא ןופ ןענייז ,טסירטעלעב רעד יא ,רָאטיזָאּפמָאק רעד

 ַא ןַאמ 8 ףיוא ןעביולנ ץלַא ןעמ ןעק 9922 .רעלטסניק עטסדנעט

 .גיטכיזרעפייא זיא DEN ,יורפ ַא ןוא ןע'רוכש

 רע .רוטַאנןעשנעמ רעד ןופ רענעק רעסיורג ַא זיא ןעסביא

 -ױטשנָא וויטקניטסניא ןעק רע זַא ,ןעשנעמ טוג ױזַא טהעטשרעפ

 טינ לָאמנייק ייז טָאה ךילנעזרעּפ רע סָאװ ,ןעכַאז ףיוא ךיז ןעס

 -ינעוו ְךָאנ .ןעניוא ענעגייא טימ ןהעזעג טינ רעדָא טבעלענרעביא

 רע .קינכעט ןוא ליטס ס'ןעסביא ןענענ ןעצעזסיוא ןעמ ןעק רעג

PRייס רעקינכעט רערַאברעדנואוו ַא  PRןיא ייס ,"רעלבאג ַארעה,  

 .ןעמַארד עגידרעהירפ יר

III 

 ַאמַארד רעשיטסילַאער רעד 8( רעטעּפש map ייווצ טימ
 -מיס-ףיט DET ןענישרע 1892 ne ם'ןיא זיא "רעלבַאנ ַאדעה,

 NT WR טזעל ."סענלָאס רעטסיימיוב , DPI עשיטסילָאװ

 טָאה .עסעיּפ רעד ןופ קורדנייא רעד גנַאל ךָאנ טביילב ,"ן'םענלָאס,

 לָאמַא רעדיוו DIR רעדיוו ךייא ךיז טליוו ,ןעזעלעגנ לָאמניײא יז רהיא

 רהיא ןופ רהעמ ץלַא רהיא טרעוו לָאמ סערעי ןוא --- יז ןעזעלכרוד

 ,רעד זיא ,טָאה רהיא ןעכלעוו ,קורדנייא רעטשרע רעד .טקיצטנע

 -ייז דנעטיידעב ,ףיט ןוא רעלטפניק רעסיורג ַא זיא רָאטוא רעד זַא

 -נייא רעד .טרעבױצעגסױרַא טָאה רע עכלעוו ,ןעטלַאטשענ יד ןענ

 -נעמיטנעס טינ טייז רהיא ,טינ טנייוו רהיא : רעפיט ַא PR קורד

 ןעטכַארטניירא ,ןעטכַארט וצ ןָא טביוה רהיא רעבָא ,טרהירעג לַאט

 ךייא טביוהרעד "סענלָאס" .קורדנייא םעד ןעבעלרעביא MN ךיז

 .ךייא טרעביוצרעפ DR טפושכרעפ ,טייוו-טייוו ץענרע
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 םרָאפ רעשירָאגעלַא-בלַאה 8 ןיא רעביא זנוא טיג "סענלָאס,

 -ענַארט יד DR סָאד ;ןעשנעמ עגירעבעל ןופ עטכישעגסנעבעל יד

 .טלַא טרעוו רע זַא ,טלהיפ DEN ,רעלטסניק ןעדנעטיירעב ַא ןופ עיד

 טלַאה ןעסביא זַא ,ךילגעמ ; שנעמ רעלַאינעג ַא טינ זיא סענלָאס

 .טינ רע טנייצרעביא זנוא WIN ,ןעשנעמ ןעלַאינעג ַא רַאפ םהיא

 ,ןעיורפ טרעביוצעב סָאװ ,טעטילַאינעג ענעי ךיז ןיא טָאה סענלָאס
NNןערעלהעפ ענעדישרעפ , Ingןענעק רימ עכלעוו  Prרָאפ טינ - 

 IND ןעבָאה יצ .ּפיט ןעסיוועג ַא ןופ ןעשנעמ עלַאינעג ןעלעטש

 Ba‚ רימ ןעסייוו --- גנוטיידעב עסיורג ַאזַא ןעטײברַא סע'סענ

 זַא PAD‚ זיא סע .טרָאװ ן'ףיוא ןע'ןעסביא ןעביולנ ןעזומ רימ

 סָאװ ,סָאד זיא ַאמַארד רעד ןופ ןערעלהעפ עסיורנ יד ןופ רענייא

 -טסניק-ןייר םעד ךיז ןיא טינ טָאה סענלָאס רעכַאװשי-שילַארָאמ רעד

 סָאװ ,םזַאיװטנע ןעלעוטקעלעטניא םענעי ,טקניטסניא ןעשירעל

 -ביא .ןעטײקכַאװש עשילַארָאמ ענייז ןעפיוקסיוא טנעקעג טלָאװ

 ?יטס םעיינ ַא ןופ רעפַאש רעד ןייז טגעמעג טָאה סענלָאס ס'ןעס

 ןענעוו טנָאז רע DEN ,עפיט ניצנייא סָאד רעבָא ,רוטקעטיכרַא ןיא

 רַאפ רונ רעזייה ןעיוב ןעק רע זַא ,רעטרעװ יד ןענייז ,טסנוק ןייז

 I רימ ביוא .טנַאקעב ךילנעזרעּפ DIN ןענייז עכלעוו ,ןעשנעמ

 ,רַאפרער טינ סָאד זיא ,שנעמ רעדנעטיידעב ַא DIN סענלָאס זַא ,ןעב

 ,רַאפרעד רונ ,שנעמ ןעכילנעוועגננוא ןַא Pr רַאפ ןעהעז רימ סָאוװ

 ,םהיא ןעליוו רימ ןוא ױזַא זיא'ס זַא זנוא טגָאז רעטכיד רעד סָאװ

 .ןעביולג ,רעטכיד םעד

 ךיוא ןוא ,תוירזכא ןייז זיא סע'סענלָאס רעלהעפ רעטסערג רעד

 יד טימ טערט רע .ןעטפערק ערעיינ ,ערעגניא יד רַאפ קערש ןייז

 ַא זיא רע .םידימלת ענייז IND ארומ DET ןוא רערהעל ענייז סיפ

 ,םזיאָאנע ןעשירעלטסניק ןעטלעקיווטנע קרַאטש ַא טימ רעלטסניק

 .ןעלקיווטנע טינ ךיז ןענעק ןעטייקניהעפ עכילריטַאנ יד ןעכלעוו ןהֶא

 ןענָאמרעד קיוװָארב ןעכילקילנמוא ,ןעטלַא DIE ןעננוהיצעב ענייז

 לַאזקע ןעטלַא םוצ עלרעוו רחוס ם'ןופ ןעגנוהיצעב יד ןָא זנוא

 טכַאמענ ,ןע'לַאזקע טנירדינרע טָאה עלרעוו .("עטנע ערליוו,)

 סלַא ןעמונעג םענעגָאלשרעד ַא ךָאנרעד ןוא ןעבעל ןייז ןופ ?ת ַא
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 םוצ ןעננוהיצעב סע'סענלָאס .ָארויב DR ךיז וצ ןעטלעטשעגנָא

 וצ ןעננוהיצעב ס'ןעסדלַאװרָאט וצ ךילנע ןענייז רַאנגַאר ןעגנוי

 ס'ןעסדלַאורָאט ןופ רעפּפָא גידנעטש ַא ןעוועג PN דניורפ .דניױרפ

 ןערעגניא םעד טריטערט טָאה רע ;ןעטעטילַאטורב ןוא ןעזירּפַאק
 ךיז טביולרע רוטַאנרעלטסניק ערעכעה ַא עכלעוו ,תוירזכא רענעי טימ

 -יימענ שיטַאמעטסיס DEN ןעסדלַאװרָאט .רעגירדינ ַא ןענעקטנַא

 -?עזַא ולופַא ןעבעגעג טינ םהיא טָאה רע ;רעטײברַאטימ ןייז טנינ
 ,ןעכַאמ וצ טייצ ןייק (Dany טינ טָאה רע עכלעוו ,ןעטײברַא עכ
 ךיז ףיוא גידנעוהטנָא ,ןוא טפול ןוא טכיל םהיא ייב ןעמונענוצ טָאה

 -על ןייז טלעדנַאװרעפ ,טפַאשדניירפ רעכילרעטָאפ ןופ עקסַאמ יד

 לעיפ ױזַא טינ זיא ןעסדלאוורָאט רעבָא .גָאלָאריטרַאמ ַא ןיא ןעב

 טכער ן'טימ רעפּפָא טרעדָאפעג טָאה רע לייוו ,סענלָאס I ,גידלוש

 ןעגנוהיצעב יד ןענייז ךילנע .ןערעקרַאטש ןוא ןערעטכערעג ַא ןופ
TEןע'סענלָאס וצ לעדיימ רעשיטסַאטנַאּפ ,רעגנוי רעד , DENרעפ - 

 DIR‚ ףיוא טכער רהיא DR טינ טלעפייווצ ןוא ן'סענלָאס טרעטענ
 ןופ רעלופטנעלאט זיא רַאנגאר זַא ,?היפעג ַא רעבָא טָאה סענלָאס

 -בילניילק ןייז ןעהייצרעפ טינ םהיא רימ ןענעק רעבירעד ;םהיא

 ןַאהרַאפ זיא ןע'סענלָאפ ןיא .טייקגיד'תוירזכא ןוא טייקזייב ,טייק

 טייצ רעבלעזרעד ןיא ןוא סעטמַאצעגנייא-טינ ,סענַאטנָאּפס סעּפע

 BI ןיא רע רעבָא ,סיורג ןייז ?יו רע .ראנלואוו ,גייפ רע זיא

 .סיורג

 -טסבלעז וצ עבעיל סע'סענלָאס טהענרעד טייקכילקנערק וצ זיב

 ץַאזנעגעג ַא ןיא ןיא יז .טײהקנַארק ַא טעמכ ןיא סָאד ; קיטירּק

 טימ ןעדנוברעפ ךָאד ןוא MER ןייז DD טייקניד'תוירזכא רעד וצ

 ןוא דלושנוא ןייק טינ טָאה רע ,ךיז וצ גנערטש וצ זיא רע .רהיא

 ענייז ןיא ,ןעננַאלרעפ עשיטסיאָאנע עגידלושנוא ענייז ןיא טהעז

 רע .סעסואימ ,סעשירעכערברעפ סעּפע ןעגנונפָאה עטמיטשעבנוא

 ןיא געוו א ןעגָאלשעגכרוד ךיז טָאה רע זיב ,טפּפמעקענ רעווש טָאה

 טינ ןעק רע רעבָא ,טניזעג טָאה רע ;טלעוװ רעשירעלטסניק רעד

 ןוא DIR ןעגינייּפ ייז ,ערעירַאק ןייז ןופ רעפּפָא יד ןָא ןעסעגרעפ

 רע DEN ,ךיז ןעבעגרעפ טינ ךיוא ןעק רע .הורוצ טינ םהיא ןעזָאל



 סעדנַארב .ג 144

 זַא ,ןענעכער עֶלַא .בייוו ןייז וצ טכעלש ןעוועג גידנעליוו-טינ זיא

 לענש ױזַא Tr טכאמעג ךָאד רע טָאה -- רעכילקילג א זיא רע

NSןעק רע : ןעסיבסנעסיוועג טָאה ןיילא רע רעבָא ,ןעמָאנ ןעסיורג  

 ןייז IND טלהָאצעב ערעדנַא ןעבָאה רעייט יװ ,ןעסעגרעפ טינ

 .קילנ Pr ןופ ןיא IPOS םהיא רעווש I ןוא DI גיטש'רמולכ

INNןוא) לענש ױזַא טמהירעב ןערָאװעג זיא רע  ISרעפנוא - 

 טעטכינרעפ טָאה סָאװ ,הפרש א סָאד רע טקנַאדרעּפ ,(ךילדנעטש

 -רעפ רע טָאה טלָאמעד רונ .ןערעטלע ס'יורפ ןייז ןופ זיוה סָאד

 שנעמ רעלַאינעג רעד זא .ןעשנעמ ראפ רעזייה ןעיוב וצ יוװ ןענַאטש

 ץנַאנ סענלָאס טלהיפ ,ןעבעל-ןעילימַאפ ןייז PR ךילקילג ןעטלעז זיא

 :רעטרעוו עכלעזא ןיא סָאד Tr טרעה רָאלק .,קרַאטש

 -עדנַא רַאפ רעזייה ןעיוב וצ טייקכילנעמ ַא ןעבָאה וצ ידכ,

 גנונפָאה רעד ןופ גידנעטש ףיוא ןעגָאזבָא טזומענ ךיז ךיא INT ,ער

 ."זיוה ןענייא IS DT ןעפַאשעב וצ

 : ױזַא קנאדעג ןעבלעזמעד סיוא רע טקירד רעטעּפש ןוא
 -עג ,טײברַאעג בָאה PR ןעוו ,טכיירגרעד בָאה ךיא סָאװ ,סעלַא,

 סָאד ,טרָאפמָאק םעד ,טייהנהעש יד ,טייקניהור יד ,ןעפַאשענ ,טיוב

 -עג בָאה ךיא .טסָאקעג רעייט רימ טָאה POS סָאד ...ענעבַאהרע

 ןעכילשנעמ mn רונ .ןיינ ,דלעג טיס טינ .סעֶלַא רַאפ טלהָאצ

 -נַא ןופ קילג ן'טימ רונ ,קילג םענענייא ן'טימ רונ טינ ןוא ,קילנ

 -טמהירעב-רעלטסניק ןיימ ןופ זיירּפ רעד ןעוועג PN סָאד ...ערעד

 ."טייה

DINן'ראפ טלהָאצעב רעייט ױזַא טָאה רע סאוו ,ראפרעד יקַאט  

‚DINטרָא ןייז ףיוא טכער א רע טָאה ,ןעבעל ןיא טָאה רע סָאװ . 

 ןוא ןעיוב וצ טכער ַא טָאה רענייא רע זַא ,ךיז טכוד ןע'סענלָאס

 -רע ןעבָאה וצ ידכ .ענייז רענגעג עלַא סיפ טימ ןעטערט נעמ

 ענייז רונ ןעגנערטשנָא וצ ןעמוקעגסיוא טינ ןע'סענלָאס זיא ,גלָאפ

 -עיד ןוא רעפלעה ענייז --- ןעדנעטשמוא יד .ןעטפערק עכילנעזרעּפ

 ,טפַארק ערעניא יד טָאה רע ,טנעידעג יירט םהיא ןעבָאה --- רענ

 -לעװ ,טּפַארק ערַאברעדנואוו ענעי ,ןעבָאה ןעשנעמ ענעטלעז סָאװ

 ןוא רעפלעה יד ךיז וצ ןעהיצוצ ךילמענ DET‚ ןָאקָאה גינעק עֶכ
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 רעכילקנערק סאוו רעבָא .ךיז ןעגיטיונ ייז רעכלעוו ןיא ,ףליה יד

 ןָא רע טביוה רהעמ ץלַא ,טרעוו סע'סענלָאס ןעבעל עגיטסייג סָאד

 -נַאלרעּפ ענייז DIR ,ןעגנאלרעפ סעּפע רונ ףרַאד רע זא ,ןעביולג וצ
 ןעק רע זא ,טנייצרעביא DR רע ; ןערעוו םיוקמ דלַאב ןעלעוו ןעג
 -נעגניווצ רונ ,ייז גידנעריזיטָאנּפיה טינ ,ןעיורפ ןעריזיטָאנּפיהרעּפ
 .טלהיפ DR טכַארט רע DEN ,סָאד ןעלהיפ ןוא ןעטכַארט וצ ייז גיד
 -ענוצ רע טָאה רענייז טפַארק רערַאברעדנואוו רעגיזָאד רעד טימ
 ןייז ןיא ןעטלַאה וצ DIN טפלעה יז ןוא ,ן ַאיַאק ךיז וצ ןעגיוצ
 -רעפ DR רעכלעוו ,ן'ראנגאר ןעדנעכערּפשרעפ-לעיפ םעד דנַאה

 ןהעשעג טינ ןיא יצ ,טינ טלהעצרעד ןעסביא .רהיא ןיא טּביל
 טָאה רשפא :עסעיּפ רעד ןופ ןידלעה רעד טימ סעכילנהע סעּפע
 -וי רעד DR שוק ןעלַאטַאפ םעד רהיא ןעבעגעג טינ רָאנ סענלָאפ
 גידנעטכַארט גידנעטש DAR רונ רהיא DET ךיז טכוד רשפא ,דנעג
 -רעד סענלָאס טהעגרעד ,ןעטפערק עלופסינמייהעג עגיזָאד יד ןעגעוו
 -עב טינ DIN לָאז ןעמ ,קערש ןעטפַאהקנַארק ַא טָאה רע זַא ,וצ
 SB זיא קערש ןעגיזָאד םעד ןיא ןוא םענ'עגושמ ַא רַאפ ןעטכַארט
 -רנע ,טהעג סָאװ ,תעגושמ רע'תמא ןופ טנעמעלע ןַא ןיוש ןַאה
 .ןָאיצַאטלַאזקע DR רעביא ,ךיל

 ,ךיז ןיא טינ טייקסיורג םוש ןייק טציא טָאה סאוו ,סענלָאס
 טייקסיורג ןופ טכיל ם'ןיא ןענישרע ,קירוצ גנַאל רָאג ,לָאמא זיא
 -עג טָאה ,דניק גירהעי-ףלעווצ א ,אדליה .לעדיימ ןיילק א רַאפ
 -נעקָאלג ם'ןופ ץיּפש םעד ףיוא ,ךיוה רעד DR ןע'סענלָאס ןהעז
 רע .ךיוה רעד ףיוא ןענַאטשעג רע DR יירפ DIN ץלָאטש ; םערוט

DINףיוא ץנַארק א טגעלעגמורא ,יז ןהעזרעד ןוא ןעגנאגעגבָארא  
 אדליה ;ןעגנַאגרעּפ ןיוש ןענייז TR ןהעצ .ּפָאק רענהעש רהיא
 םהיא טָאה יז רעבָא ,טייצ עצנַאג יד ןהעזענ טינ ןע'סענלָאס טָאה
 ,ןעגנורענירע ןופ טלעוו רעד ןיא טבעלעג טָאה יז ,ןעסעגרעפ טינ
 DEN ,טפַארק רעד ןהעטשרעדיוו טינ ןעק יז ןוא םהיא וצ טהיצ רהיא
 -ָאפ 5m יז ,ןהעז םהיא זומ יז .ןע'סענלָאס ֹוצ רהיא טביירמ
 טנָאועגוצ רהיא טָאה רע DEN ‚Typ סָאד םהיא ןופ ןערעד
 טנעדרָאעגנייא טָאה ןעמ סָאװ ,דנעבָא ן'ףיוא ,קירוצ רהָאי ןהעצ
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 -עד רָארנ ריט ןיא ןע'סענלָאס וצ טּפַאלק יז .ערהע וצ םהיא

 TORI זַא ,קערש ןייא ןיא ,רענעגָאלשרעד ַא טציז רע ןעוו ,טלָאמ

 טהענ ,טּפַאלק יז --- ,ןעסיוטשרעפ םהיא ןוא דנעגוי יד ןעמוק טעוו

PIEםהיא טביולג סָאװ ,דנעגוי רעד ןופ גנורעּפרעקרעפ ַא ---  

DR DINםיטש רהיא וצ ךילנהע יז זיא ןירעד .םהיא ןופ טקיצטנע - 

 ןעשנעמ םעד טעטרַאוװרע רהָאי ןהעצ טָאה עכלעוו ,אדילע רעטומ

D’NDער ,טסַאנ רערַאברעדנואוו רעניזָאד רעד יוװ .דנַאל ןעדמערפ - 

 -ַארייהרעפ ןיוש זיא סענלָאס DEN ,טימרעד טשינ רָאג ךיז יז טנעכ

 יז ואוו ,"םי ןופ יורפ רעד, ןופ ךָאנ ן'ַאדליה ןענעק ריס .טעט

 עניטסיינ עקרַאטש וצ גנוגיינ ַא טימ ןערָאװעג טרעדלישענ זיא

 -עננוא DIS ,ןעטנַאסערעטניא םוצ קשח ַא Din ,ןעננובעלרעביא

 ףיוא טסבעל וד זא ,ןייזטסואוועב סָאד ריד טיג DEN ,ןעכילנהעוו

ISסאוו ,לעריימ טרעטסיינעב א ַאדליה זיא "סענלָאס, ןיא .תמא  

 -סיימיוב ןעסיורג ם'ןיא ןעביולג רהיא ךילטפַאשנעדייל טגידייטרעפ

 "ייא ,ףורעב ןייז ןופ ךיוה רעד ףיוא ןהעז םהיא SW ןוא רעט

 -ילָאװומיס טרעוו סָאד .ךיוה רעד ןיא ,ןעטיירפעב א ION‚ רענ

 ן'םיוא ןענײטשפיורַא IT לָאז רע זא ,גנורעדָאפ רעד ןיא טריז

 .ן'ַאדליה ןייז ןעצנערקעב ןוא םרוט ץיּפש

 ךיז ןעבָאה ייז טייז ,רהָאי ןהעצ ןעגנאגרעפ ןענייז סע רעבָא

 -ָאב רעד טרעטיצ סע ,ןעטיבעגרעביא ךיז טָאה סענלָאפ :ןהעזעג

 DS רע ,םהיא BNP רעד טלעדניווש סע ,סיפ ענייז רעטנוא ןעד

 רעצימע זא ,ןערעה טינ רעבָא A אדליה .,ןעקָארשרעד ,רעכיזנוא

 -- טינ טגַאװ, טקעטיכרַא רהיא זַא ,ןעגָאז וצ טכער ַא ןעבָאה לָאז

 רע סָאװ ,ךיוה רעד ףיוא ןעגייטש ,ןעגייטש ךיוה ױזַא טינ ןעק

 רעד ןיא עטסניטכיוו יד DR קילּפער עגיזָאד יד ."ףיוא טיוב

 "נא ןַא ןעמהענ רימ ןעלעוו ,רהיא ןהעטשרעפ וצ ידע .עסעיּפ

 ךיא .ב .צ יו ,ענייא NIS ךילמענ ,טסייג ןופ גנוצַאשבָא ערעד

 -ביד רעד זַא ,ןענָאז וצ טכער ַא ןעבָאה לָאז רעצימע TS ,טינ לי

 ילעוו ,ןעלַאעדיא ענעי וצ ןעביוהרעד טינ ןעבעל ןיא ךיז ןעק רעט

 -ענ ױזַא BORN אדליה ביוא DIN ענייז ןיא טרעדליש רע עּכ

 ַא ,רעטקַארַאכ רעדנַא IS טַאהעג עסעיּפ עצנַאג יד טלָאװ ,טרער
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 RB" עסעיּפ יד טציא DIR ראפרעד רעבָא ,ןערעשידרע א ,גנוריוויטָאמ
 -'רעֿפ רהעמ רעבָא ,גיניזטלעּפָאד ,רָאלק רעגינעוו זיא יז ,רעשיטע
 רעלטסניק רעסיורג ַא רַאפ DEN .דנערעביוצעב רהעמ ,ט'מולח
 ם'ןיא ןעביולג וצ ןענניווצ טנעקעג זנוא טָאה רע זא ,ןעסביא זיא
 סעּפע ןהעז לָאװמיס ם'ןיא ןעלָאז רימ זא ,טּפַארק ַאזַא טימ לָאװמיס
 רעפסָאמטַא רעשילָאװמיס רעד ןיא זנוא ןעטלַאה וצ ידכ .סעלעער
 טנעלַאט ןעראברעדנואוו ַא טימ ןעסביא טָאה ,אמארד רעד ןופ
 -עג DD לעטניוו ןייא ןייק זא ,רעכעל ןוא ןעריט עלא טּפָאטשרעּפ
 -נײרַא טינ לָאז ןעבעל ןעכילנהעוועג ןוא דנַאטשרעּפנעשנעמ ןעדנּוז

ID’ךילגעמ לָאז סָאד ןעוו ; יובעג ןעשילָאבמיס םעד ןיא ּךיז  
 רענייא רונ לָאז .ןעדנואוושרעפ רעביוצ רעד לָאמַא טימ BONN ,ןייז
 ןופ ןמס ןייק טינרָאג זיא סָאד IN ,ןעקרעמעב ןענָאזרעּפ יד  ןופ
 ץיּפש ן'פיוא ןענײטשּפױרַא גיהור רע ןעק יצ ,ןעשנעמ ןעסיורג ַא
 קרעוו ם'ןופ קילָאװמיס ןוא גנומיטש יד ןוא --- טינ יצ םערוט ןוּפ
 ,גיטכיזרָאפ DR רָאטוא רעד רעבָא .ןערָאװעג ןעטָאשוצ ןעטלָאװ
 ןייק גירנעבָאה טינ ,טלעוו ןייז ןיא טייצ עצנַאג יד טייז רהיא ןוא
 .ךיז וצ ןעמוק רעדָא תוישק ןעגערּפ וצ טומ

 ןעקנאדעג עגירדינ יד רעביא ןע'סענלָאס ןעביוהרעד ליוו ַאדליה
INןעסערעטניא , DRרע עכלעוו  DRטוואורּפ רע רעדייא ,ןעקנוזרעפ  

 .ךיוה רעטייוו רעד ּףיוא סופ ַא ןעלעטש Tr‚ ןעביױהּפיוא שיזיפ
 -עב ךיז זיא רע סואימ יו ,גידנערעה ,ךיז יז טקערשרעד רעּבירעד
 -עווש ַא רהיא ףיוא ןעכַאמ רעטרעוו ענייז .ן'ראנגַאר טימ ןעגנַאג
 סָאר ןעמענוצ רימ ייב טליוו רהיא , :טגָאז יז .קורדנייא ןעה
 רעבָא *? ןעבעל ןופ רערעייט זיא רימ סָאװ ,סָאד ןעמענוצ ,ןעבעל

DRMןיא ךייא ןהעז, ?ןעבעל רהיא ןופ רהיא ייב רערעייט זיא  
 ץנַארק ן'טימ'ךייא ןהעז --- .יז טרעפטנע --- ,סיורג רע'תמא רעייא
 ."םרוטנעכריק םעד ףיוא ,ךיוה IT‚ ,דנַאה ןיא

 ,ןעגיהורעב טינ pr טעוו אדליה ; דייר רונ טינ ןענייז סָאד
 יז .ןעגילָאמַא םעד ,ןע'סענלָאס רהיא ןהעזרעד טינ טעװ יז זיב
 -רעוו עמירַאװ ןעביירש םהיא טסייה DR טפיטשיילב א םהיא טינ
 סענלָאס .טגינייּפעג גנַאל ױזַא טָאה רע ןעכלעוו ,ן'ראנגאר רעט
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 ןיא אדליה רעבָא ,טייקגיטומסיורג ַאזַא וצ גיהעפ טינ זיא ןיילַא

 -נעט-גָאט ןופ ּפמוז ן'רעביא םהיא טביוהרעד סאוו ,טפארק ענעי

 .ןעטייקגיניילק עכיל

 ןופ ןעק רע ,ןע'סענלָאס bin רעטנעהָאנ ץלַא טרעוו אדליה

 ,רהיא טימ ןענגענעב ךיז רע לָאז MDR ךיז ןעסיירבָא טינ רהיא

 ביוא ,םולח ןיא רונ טציא זיב ןהעזעג טָאה רע עכלעוו ,רהיא טימ

 my יד טנינייארעפ טוט רעד ?טיוט ןופ סמערָא יד DR טינ

 .ןעלעעז

 -עג סענלָאס טָאה ערעירָאק-רעטסיימיוב ןייז MD ביֹוהנֶא ןיא

 ןוא עילימַאפ עשירעיוּפ ,רעמורפ ַא ןופ טמַאטש רע : ןעכריק טיוב

 .עכריק ַא ןופ רעכעה ןייז ןעק DEN ,ךיז טלעטשעגרָאפ טינ טָאה

 -רעפ ננולצולּפ סענלָאס טָאה ,רעדניק ענייז ןערָאלרעּפ גידנעבָאה

 ,רעזייה עטונ ,עמירַאװ ,רעזייה ןעיוב טציִא ףראד רע זַא ,ןענַאטש

 -על ןייז ןיא טנעמָאמ רענעי ןעמוקעג זיא ךילדנע .ןעשנעמ יד רַאפ

 זא ,טכודעגסיוא ךיז טָאה םהיא ןעוו ,ןעב

 ןעשנעמ ; ןעשנעמ ראפ רעזייה ןעיוב וצ טינ Tr טניול סע,

 ףראד ןיילא רע ".ךילקילג ןייז וצ ידכ ,רעזייה ןייק טינ ןעפרַאד

 ןופ טייקכילנעמ רעד PR טשינ רע טביולג טציא .טינ זיוה ןייק

 ?יוו ןעבעל ןייז DD ןערהָאי עטצעל יד ןיא ןוא דרע רעד ANN קילנ

 םָאד ןעדנירגעב ןעק DEN ,עניצנייא סָאד ןעיוב Tr ןעמענ רע

 ייב טנָאמ ארליה ןעכלעוו ,סָאלש-טפול רענעי --- קילנ עכילשנעמ

‚DIN 

 ,ּפָאק רעד ןעהערדרעפ ךיז טעוװו ךייא זא ,ארומ בָאה ךיא —

IN)רהיא רעדייא  BINגעוו-טימ םוצ ןהענרעד . 

 PR דנַאה ךייא טימ ןהענ לעװ ךיא INN ,טינ לָאמנייק ---

 .ַארליה ,דנַאה

 "! ךיוה רעד ןיא ןעיירפ ַא ךייא ןהעז רימ טזָאל וט,

 DR סעלַא ?רעטרעוו עכלעזַא וצ םישורּפ גיטיונ ןענייז יִצ
 -היר ןוא ,ךילבעטשכוב ןערעוו ןענַאטשרעפ ןעק סע זַא ,רָאלק ױזַא
 ַא סעּפע סע טָאה טייצ רעבלעזרעד ןיא ןוא ,דניק ַא וליפא ןער

 אדליה זַא ,טלָאװענ DET סענלָאס .ןיז םענעטלַאהעב ,ןערעפימ
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 min‚ םעיינ ןייז ןופ םרוט ןעטסכעה ם'ןיא םהיא ייב ןעניואוו לָאז

 -עג "רנוזעג , רהיא ןוא בייוו ןייז טימ טנעקעב ךיז טָאה יז רעבָא

 יז :םהיא MMS ,רהיא ןערעטַאמ וצ ןעביוהעגנָא טָאה ןעסיוו

 ן'םיוא לייוו ,קילג ףיוא טכער ןייק טינ טָאה יז זא ,ןעסָאלשעב טָאה
 "רעד DEN ,יורפ רעדנַא IS טהעטש רהיא ןוא םהיא ןעשיווצ געוו

 ייז ןענעק ךילקילנ .תונמחר ןופ להיפעג סָאד רהיא ןיא טקעוו

 .לעעז רעייז DD רעסעלשטפול יד PR רונ ,דרע רעד ףיוא טינ ןייז

 "רעד ַא ,שנעמ רעכַאפנייא IS זיא ,ַאנילַא ,בייוו סע'סענלָאס

 טליפרע ,גיטכיזרעפייא DR יז .שינעפעשעב זעיגילער DIN ןעקָארש

 -נוא ץנַאג DER זיא יז .ןעטנילפ ןופ טלַאה ןוא ןעטכילפ ערהיא

 טינ זַא ,ןעדערנייא ,לעיּפשייב DIS ,זנוא ?יווװ ןעסביא : ךילריטאנ

 רעדניק יד ,טרעטישרע רהיא טָאה רעדניק ערהיא ןופ טיוט רעד

 רהיא ףיוא DET קורדנייא ןעטסקרַאטש םעד רונ ,לעמיה PR DU זיא

 -דניק רהיא ןופ ןעּפוּפ עלַא ןערָאלרעּפ טָאה יז סָאװ ,סָאד טכַאמענ

 רעד ןופ טייצ רעד PR ןעראוועג טנערברעפ ןענייז DEN ,טייה

 ןעסביא טָאה טײקטרעּפמולעגנוא ןוא טייקשירַאנ רהיא .הפירש

 -היא גנוקרעמעב רעשימָאק ,רערַאברעדנואוו רעד ןיא טגיבייארעפ

 : טייהנעבעגרעביא ןוא עבעיל ןופ טרעטיצ DEN ,איאק ןעגעוו רער

‚N,טָאה ,בייוו סע'סענלָאס ,ַאנילַא "! טָאה יז ןעניוא ַארַא'ס ,טָאנ  

 יז ,גנורעטש ַא ןייז וצ :טלעװ רעד PR ןָאיסימ ןייא יוװ סעּפע

 טליּפש ןע'תמא ןיא רעבָא ,ן'ַאדליה טרעטש יז ,ןע'סענלָאס טרעטש

 ילָאס ןעשיווצ ןעגנוהיצעב עשיטַאמַארד יד PR לָאר עניילק ַא יז

 "יא ןעסָאנוצ זיא DEN ,טכיל עצנַאג סָאד .ן'ַאדליה ןוא ןע'סענ

 אדליה ,טלַאטשעג ס'ַאדליה ןופ סױרַא טמָארטש ,עסעיּפ רעד רעב

 ,טעטילַאנינירא רהעמ ,טייקשירפ רהעמ ,ץנַאלג רהעמ ךיז ןיא טָאה

 ןערָאװעג ןעפַאשעב זיא סָאװ ,טלַאטשעגדןעיורפ זיא טינ עכלעוו יוװ

 עטסשיטעָאּפ יד ןופ ענייא זיא ַאדליה ,רעטכיד ןעניטנייה ַא ןופ

 -ביא זיא "סענלָאס , .ןעלָאמעג טָאה ןעסביא DEN ,ןעטלַאטשענ

 טימ זנוא טשַאררעביא סאוו ,רשפא קרעוו עטסדנעטיידעב ס'ןעפ

 -ריטַאננוא ןייז טימ טייצ רעבלעזרעד PR ןוא טייקכילריטַאנ ןייז

 ,טייקכיל



nn 
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 "וס ןוא רינַאמ רעד ןופ טגָאזעגבָא ךיז טָאה ןעסביא טייז

 -עוו ןערער וצ ףיוא טינ קיטירק יד טרעה ,דנעגוי ןייז ןופ ןעטעשז

 -ַאנ םעד ןע'ןעסביא ןעביול ערעדנַא : טײקשיטסילַארוטַאנ ןייז ןעג

 ַא ןערהיפ ןעטסילָאװמיס יד .םהיא ןעלדיז ערעדנא ,ןעטסילארוט

 ןעטעטיּפע עכלעזא רעבָא ,ןעטסילַארוטַאנ יד טימ המחלמ עסייה
 טעדנעוועגנָא טינ ייז ןענעק ןע'ןעסביא וצ ; טינ טרעוו ןייק ןעבָאה
 -ירַארעטיל ןייז ןופ רהָאי גיצנאווצ עצנַאנ DD ךשמ ם'ןיא .ןערעוו

 .שיטסילָאװמיס יא ,שיטסילַארוטַאנ יא ןעוועג רע DR טיײברַא רעש

 ןיא ןוא טייקכילקריוו יד ןעלָאמ וצ םהיא טגניווצ רעטקַארַאכ ןייז

 .עשיטסימ סָאד ךיוא טייצ רעבלעז רעד

 ןוא רוטַאנ ןייז ןופ שינעפיט רעד PN DEN ,רַאפרעד יקַאט

 -ער לעיפ ױזַא ןעטלאהעב ןענייז ןעמארד ענייז ןיא ךיוא רעבירעד
 -רעטנוא ,ךיז ןעלָאהרעריװ ןעסביא NO ,ןעסינמייהענ ןוא ןעשינעט

 ;ןעכיילנרעפ ענידנעיירש ,עניברַאפ טימ ךיז ןעצונעב ,ןעכיירטש

 PR גנוטכיד ןייז .ןענַאטשרעּפ טינ םהיא רימ ןעטלָאװ שרעדנַא
 רעטכיד ךיוא זיא רע רעבָא ,טייקכילקריוו רעד יירט ,ןיילא רע יו

 -יט ַא ןיא טייקכילקריוו יד רע טלָאמ ןוא רע טהעז רעבירעד ןוא

 טָאה רע ,שיטּפעקס זיא ןעסביא  .גנוטכיילעב ןוא טכיל ןערעפ

 -טּפעקס ןעדנעגנירדכרוד םעד טסלהיפ .עיזַאטנַאפ ךיוא רעבָא

Dryרעקנעד ם'ןופ , DENסעלַא טמהענוצ , DENןוא טריטסיזקע  

PNךיז טסרעדנואוו ,טנעקרענא , mקיטירק ןייז גיטומ  DRןוא  

 ןוא ךיוה ױזַא ףיוא ךיז טביוה עיזַאטנַאפ ןייז סָאװ ,ךיז טסהערפ

 .רעכיז

 טקנוּפיסנַאיצַאנימלוק רעד רשפא זיא סָאװ ,ןע'סענלָאס ךָאנ

 רעניילק רעד , טמוק ,טנעלַאט ס'ןעסביא ןופ גנולקיווטנע רעד ןופ

 DEN ,ןעמַארד עלַא ןופ עטסניריורט יד זיא אמַארד יד ,"ףלָאע

 טריאורטסנָאק זיא טקַא רעטשרע רעד .ןעבירשעג טָאה ןעסביא

 ַאזַא זנוא ףיוא ןעכַאמ טינ ןיוש ןענעק ערעטעּפש יד ; טונ רהעז

 ן'טימ ךיז טנידנערעפ טקַא רעטשרע רעד ל?ייוו ,קורדנייא ןעקרַאטש

 .ַאמַארד רעד DD TB עלַארטנעצ יד זיא סָאװ ,דניק ם'ןופ טיוט
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 -נעגלָאפ יר ןענייז "ףלָאע םעניילק , ן'ראפ שיטסירעטקַארַאכ
 : רעטרעוו עד

 .ןעשנעמ עשידרע ךָאד ןענייז רימ :ַאטיר
 | ,םי ןוא לעמיה םוצ טנעהָאנ ךיוא ןענייז רימ רעבָא :סרעמלַא

 ' .אטיר

 -ביא ןופ ץנעסעיטניווק יד רימ ןעבָאה רעטרעוו עניזָאד יד ןיא

 ,רוטַאנ רעכילשנעמ רעד ןענעוו ןעננוניימ ס'ןעפ

 : קורדסיוא םעד DEN רימ ןענעגעגעב "ףלָאע םעניילק , ם'ןיא

 ןעסביא טָאה טרָאװ גיניזפיט ,יינ ַא ."ןעגנורעדנע ןופ ץעזענ סָאד,

 לָאמַא .ךיז ןערעדנע ןעגנוהיצעב עכילשנעמ עלַא .טדימשענסיוא

 יד ;ןעזָאפרָאמָאטעמ רונ ,ןעגנורעדנע טינ ןעסייהעג סָאד טָאה

 .ןעזָאפרָאמָאטעמ ןענעוו סעלעיפ ןעלהעצרעד ןעינָאלָאפימ ערעטלע

 םעד טרעּפרעקרעּפ שיטעֶאּפ ןעסביא Dan "ףלָאע םעניילק, ם'ןיא

 .ןעבעל ן'ראפ שיטסירעטקַארַאכ זיא DEN ,ןעגנורעדנע ןופ םעצָארּפ

 ןעפרָאװרעטנוא זיא ,טבעל DEN ,סעלַא זַא ,ןעמ טנָאז ךילנהעווענ

 -יט זיא גנורעדנע טרָאװ סָאד רעבָא .גנולקיווטנע ןופ ץעזענ םעד

 .ננולקיווטנע m ,טייקכילקריוו יד רעביא רעניטכיר טינ ןוא רעפ

 יד יא ,טײקטּפמורשעגנייא יא ,גנולקיווטנע יא POS DR‚ גנורעדנע

 -צעזעגנעגנענטנע רעד PR גנונעוועב יד יא ,גנונעוועב סטרעוורָאּפ

 עכילשנעמ m ,רימ ןעהעז "ףלָאע םעניילק, ם'ןיא .ננוטכיר רעט

 PR םוא ןעמוק DIN ףיוא ןעמוק ,ןעהעגרעפ ,ןעהעטשטנע ןעלהיפעג

 .םרָאפ רעיינ א

 ןיא Pas Pr טסייר שינעהעשענ 8 סעּפע ןעוו ,לָאמ סעדעי

 ןענערפ סנעטשרע  .ענַארפ עטלעּפָאד ַא טהעטשטנע ,ןעבעל רעזנוא

 ,ןעסיוו ןעליוו רימ ;שינעהעשעג ם'ןופ עכַאזרוא רעד ןענעוו רימ

 רעד זיא רעוו רעדָא ,טדערעג שינָאלָאעט ,רענידלוש רעד זיא רעוו

 -יוו וצרעד .טדערענ שידירוי-שילַארָאמ --- ,רעכילטרָאװטנַארעּפ

 שינעהעשענ סָאד גנוטיידעב ַא רַאפ DEN ןעסיוו ךיוא רימ ןעל

 .ןעבָאה ןעק רעדא זנוא רַאפ טָאה

 ַאמַארד רעד ןופ ןעדלעה יד ןופ ןעבעל ם'ןיא שינעהעשעג ַאזַא
 ,רלֹוש יר ,עכַאזרוא יד BD ס'ףלָאע DR "ףלָאע םעניילק , ם'ןיא
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 ןַאמ : ױזַא טלָאמענ ַאמַארד רעד PR טרעוו גנוטרָאװטנַארעּפ יד

 רניק עניילק סָאד MOND IS‚ ןעסענרעפ ,םורַא Ir ןעמענ בייוו ןוא

BIRDייז גידלוש .ןעבעל ןעצנַאג ןפיוא לעּפירק ַא טרעוו ןוא - 

 ראפ טלעטש ןעסביא .סלוּפמיא רעגידניז רעייז ,ןערעטלע יד ןענ

 PR בייוו ןוא ןַאמ ןעשיווצ סינטלעהרעפ-סעבעיל עדנוזעג סָאד

 ןוא "ןעשנעמ עשידרע יר, ןופ טרעּפמע ןערעוו רימ TS ,טכיל ַאזַא

 DR ןע'עסביא ייב .יִאטסלָאט יוװ ,ןעטפַאשנעדייל עכילריטַאנ

 -לעזרעד ןיא ןוא עכילריטַאנ סָאד טגידייטרעפ רע : ױזַא גידנעטש

 pt ןופ שטייב ן'טימ עכילריטַאנ סעלַא רע טסיימש טייצ רעב

 טפאשרעהרעביוא יד טָאה לָאמַא .לַארָאמ רעשיטסימ ,רעגנערטש

 -ענ, DR "סענלָאס , ןיא .עשילַארָאמ סָאד לָאמַא ,עכילריטַאנ סָאד

 -ַאנ ןופ רערהערעפ רעד ןעסביא רעקרַאטש ךיז טלהיפ "רעטסנעּפש

 — "עטנע רעדליוו, DR "דנַארב, PR ; ןעכילריטַאנ םעֶלַא ןוא רוט
 .טסילַארָאמ רעד

 יװ ,שינעהעשענ ַאזַא ןופ ננוטיידעב יד ךיוא DIN גיטכיוו

 -היפ ןעק טייקניניילק NIS זַא ,ןעטכוד ךיז ןעק זנוא .טיוט ס'ףלָאע

 ,נירלוש ןעלהיפ ךיז ןעלָאז רעטומ ןוא רעטָאפ זא ,וצרעד רונ ןער

 רענייא דלוש יד ןעפרַאוופיורא ,ןרעדנַא םעד רענייא ןעגינייּפ ןעלָאז

 Syn ‚pr םעד רונ ןעבָאה ןעשינעהעשעג רעבָא .ןערעדנַא ן'פיוא

 -סגנוטיידעב טרעוו טוט ס'ףלָאע .ייז ןיא ןיירַא ןענעל רימ ןעכ

SDךילנעזרעּפ רהיא .ננואיירפעב רערעניא ס'ַאטיר קנַאד ַא  DIR 

 -יוא עטעדנעלברעפ טפַאשנעדייל ןופ ערהיא טנעפעעג טָאה קילג

 DIN" טינ טָאה ףלָאע רעניילק רעד זא ,סױרַא ךיז טלעטש סע .,ןעג

 טוט ןייז ביוא ,ןעברָאטשעג טסיזמוא טינ זיא ןוא טבעלעג טסיז

 -כַארט ןעמענ ןעלָאז סרעמלַא ןוא ַאטיר זַא ,וצרעד טכַארבעג טָאה

 .רעדניק עדמערפ ,רעדניק עכילקילגמוא ןעגעוו ןעט

 םעניילק , ם'ןיא ןענָאזרעּפ עַּלַא MD רעכילריטַאנ ןוא רעפרַאש

 ןעכילשנעמ ם'ןופ רענעק רעסיורג ַא רונ .ַאטיר ןעלָאמעג זיא "ףלָאע
 -רעפייא IN ןופ ּפיט ןעניזָאד םעד ןעפאשעב טנעקענ טָאה ץרַאה

 PR רע ;רענינעװ זנוא טריסערעטניא סרעמלַא .יורפ רעגיטכיז

 ,רעכַאװש טייצ רעבלעזרעד ןיא רעבָא ,ן'ַאטיר DD רעטריניפַאר
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 רהיא טינ BET רע .רהיא DD רעלַאטנעמיטנעס ,רערַאבטכורּפנוא

 גידריוונוא PR ,רעיורט ןייז טימ ןעמונרעפ PR רע ,טומסיורג

 .יורפ רעכילקילגמוא רעד ףיוא IN טלאפ רע ןעוו ,ךילניילק

 "ףלָאע םעניילק , ם'ןיא ןערירוניפ סָאװ ,ןענָאזרעּפ ערעדנַא ןופ

 -עג עשיטסאטנַאפ ַא ,ןירעגנַאפנעטַאר יד קורדנייא ןעסיורג ַא טכַאמ

 IE DD זיא טלַאטשעג יד .טיוט םעד טרעּפרעקרעּפ סָאװ ,טלַאטש

 Syn ןיא ענעצס יד .ןעסעגרעפ טינ יז טנעק רהיא ,עגַאז רעטלא

 ,רנערעטישרע ןוא שיטסַאטנַאפ ךילדנענוא DIR ,סיורא טערט יז רעכ

 ,ס'ןעסביא ַאמַארד עיינ ַא ןענישרע זיא 1896 רהָאי ם'ןיא

 -גרעב ַא DD ןהוז רעד DR ןַאמקרָאב ."ןַאמקרָאב לעירבַאנ ןָאשזד,

 DEN ,תורצוא עכייר יד טרעדיושעצ ןעבָאה סע ןעכלעוו ,רעטײברַא

 *עג רע טָאה ,דניק ַא גידנעייז (N .גרעב יד ןיא ןעטלַאהעב ןענייז

 -ָארגעגסיױא טָאה ןעמ ןעכלעוו ,לַאטעמ ןעהיור םעד גידנעגניז טרעה

 ,לַאטעמ עהיור סָאד ְךיִז טָאה טהערפעג .ןעטכַאש עפיט יד ןופ 193

 יד ןופ ןיוש ןוא --- ,טלעוו ס'טָאנ ףיוא ןהעגסיורא ןעק סע סָאװ

 וצ ןעביוהעגנָא ןַאמקרָאב טָאה ןעבעל ןייז ןופ ןערהָאי עטשרע
 -ייז DEN ,תורצוא עֶלַא ןעיירפעב לָאז ןעמ זַא ,םעד ןעגעוו ןע'םולח

 -לעו ,גרעב יד ןופ ,דרע רעד ןופ ןעשינעפיט יד ןיא ןעטלַאהעב ןענ

 -סייג ענעפָאלשרעפ עֶלַא ןעקעוורעד טלָאװעג טָאה רע .םי ןוא רעד
 עֶלַא יד ןעיירפעב וצ ןעגיוצעגנ טָאה םהיא .,דלָאג םעלדע ם'ןופ רעט
 ,דנַאל ן'רעביא ןעפרָאװאוצ ןענייז סָאװ ,רעמיטכייר עכילדנענוא
 ןענעפע ייז לָאז ןעמ ,ךיז ןעטעב ןוא גרעב יד ןיא ףיט ןעטלאהעב
 טהעגרעד Sp רעייז זא ,טסואוועג טָאה רע .ןעבעל ןופ ןערעיוט יד
 בעיל ,רעמיטכייר עלַא יד טָאהעג בעיל טָאה רע ןוא .םהיא וצ רונ
 .ןעבינ ייז DEN ,דובכ ןוא טכַאמ יד טָאהעג

 ןעוועג רע ךיוא DIR ,ענעטלַאהעב תורצוא יד יװ ױזַא ?ייוו
 רעביא טגנעה DEN ,טפַארק רעד ןופ ט'פושכ'רעפ ,טרעביוצרעפ
 ןופ ןעלַאװק עלַא דנעה ענייז PR ןעמענ טלָאװעג טָאה רע .םהיא
 ראפ קילג PD לאווק ַא ןוא IPOS טכַאמ א ןערעוו ,דנַאל ןיא טכַאמ
 .ןעשנעמ רעדנעזיוט

 ןע'תמא ןיא .ןַאמקרָאב ןעליצ ןוא ןעבעל ןייז טרעלקרע ױזַא
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 ןייז ,טכַאמ ןעכיירנרעד וצ ןעוועג םהיא ייב רקיע רעד זיא רעבָא

 ךיז רע טָאה רערנעזיוט יד ןופ ןעסערעטניא יד ןופ ןוא ,ויטקַא

 רע סָאװ ,טימרעד רע טָאה ןעביוהעגנָא .טכאמעג קרַאטש ױזַא טינ

 ,רנעגוי ןייז ןופ רעטבילעג רעד ןופ קילג ן'טימ טרעפּפָאענ טָאה

 -ענענבָא רהיא טָאה DIN ,טכַאמ ֹוצ געוו 8 ךיז ןעכערבוצכרוד ידכ

 -רעד וצ ידכ .טגיטיונעג ךיז טָאה רע ןעכלעוו ןיא ,ןעשנעמ א ןעב

 רע סאוו טימ ,סעלַא IND ןיא טלעטשעג רע טָאה קעווצ ןייז ןעכיירג

 -ַאטיּפַאק יד :קנַאב ןופ רָאטקעריד DIS ןעצונעב טנעקעג ךיז טָאה

 a יד ,םיבורק ןוא דניירפ ענייז DD ןעגעמרעפ סָאד ,קנַאב ןופ ןעל

 -רעפ ךילנעזרעּפ םהיא יד וליפא ,עניטייז ןופ רעדלענ עטרָאּפשעג

 -טנע טָאה דניירפ רעשירעטערעפ ןייז ןעוו רעבָא : ןעמוס עטעיורט

 טזומעג רע טָאה ,טליּפש רע ןעכלעוו ,ליּפש-טכַאזַא סָאד טקעד

 -ענבָא זיא רע :ןענָאיציבמַא ןוא טומ ןייז רַאפ ןעלהָאצעב רעטיב

 טבעלעגבָא IN? DIS 8) DR שינגנעפעג PN רהָאי DIN ןעסעז

„TIONטפַאשלעזעג רעדעי ןופ טייז ַא ןָא . 

 -נייא ןופ ןערהָאי יד ןיא .רוטַאנ עשירעטכיד א DIN ןַאמקרָאב

 .רענָאיזיװ א ןעראווענ רעטכיד םענערָאבעג םעד ןופ זיא טייקמאז

 טָאה רע ; טייקכילקריוו רעד DR ןעבעל וצ טרעהעגפיוא טָאה רע

 רע .ןעיזַאטנַאפ ןוא תומולח ןופ טלעוו א PR ןעגארטעגרעביא ךיז

 -ָאנ זיא גנוביוהרעד ןייז MD גָאט רעד זא ,טביולגעגנייא ךיז טָאה

 ,ןהעטשרעפ וצ ןעביוהנָא DIN טלעוו יד DEN זייווכעלסיב TS ,טנעה

 ןעמ טעוװ דלַאב ,דלַאב ןוא םהיא Ing ןהענעב טינ ךיז ןעק ןעמ זַא

 טכוד ,ּפאלק םעד רע טרעה .םהיא ןעפור ןוא ריט ןיא ןוהט ּפַאלק ַא

 ַא PR ךיז טלעטש ,ףיוא ךיז רע טביוה ,טהעג ןעמ זא ,םהיא ךיז

 .ןָאיצַאטוּפעד יד ןעמענוצפיוא ,עזָאּפ רעכילרעייפ

 טָאה קילג סָאד ןעכלעוו ,סענלָאס רעבלעזרעד DIR ןַאמקרָאב

 יַאּפיה DIN טייקנירדינ ס'קינרעב ITS קינרעב DR רע ;ןעטַארעּפ

 ןייא ןופ קילנ ן'טימ טרעפּפָאעג רע DEM קינרעב יװ ; טייקשיטירק

 רלענ ןעמוקעב וצ רערעדנַא רעד ןופ ףליה רעד טימ ידכ ,רעטסעווש

 -סיױרַא בעיל ןעסביא טָאה DEN זַא ,זיא טנאסערעטניא) .טכאמ ןוא

 יד , זייוורעטרע טנָאמרעד ןַאמקרָאב (רעטסעווש ייווצ ןערהיפוצ
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 -נַאפ רעד וצ ךילנהע ןענייז ןעיזַאטנאפ ס'ןַאמקרָאב ."עטנע עדליוו

 טכיילגרעפ ןיילַא ןַאמקרָאב ; םעדיוב ן'פיוא ןעטלַא ם'ןופ עיזַאט

"Prלעגיופ םענעסָאשעגרעטנוא ,ןעקנַארק ַא טימ . 

 ס'ןעסביא טיול ? סיורג ךילקריוו ןַאמקרָאב עקַאט PN רעבָא

 עסיורג טימ ןעקנָאשעב (MON יד םהיא טָאה ,סיוא טזייוו ,גנוניימ

 -ייא קרַאטש זיא רע רעבָא ,ןיילַא ןַאמקרָאב טגָאז סָאד .ןעטנעלַאט

 רעד ןיא ןערירוגיפ DEN ,ןעשנעמ ערעדנַא יד DD רענייק .לעט

 .ןעלאינעג S רַאפ ןע'ןַאמקרָאב ןעטלַאה וצ טניינעג טינ זיא ,אמַארד

 -טנעלַאט ַא ןעק יאדוא ;טרָאװ ן'פיוא ןעביולנ םהיא ןעזומ רימ

 ןַאמקרָאב IR ,זנוא ןעגייצרעביא ןעליּפש ןייז טימ טסיטרַא רעלופ

DINרָאטוא רעד רעבָא .סיורנ  BETןוהטעג טינ סָאד , TRביולנ  

 טָאה רע זא ,רעכיז DI רעיושוצ רעד זיא ןוא ,ןע'ןַאמקרָאב טינ

 -מיס ןייז זומ ,ןעשנעמ םענענַאטשרעּפטינ ,ןעסיורג ַא טימ ןוהט וצ

 רע ,תמא  ןערעוו טכַאוושעגבָא קרַאטש ןע'ןַאמקרָאב וצ עיטַאּפ

 ךיז רע געמ רעבירעד ןוא שנעמ-סמַאנסיוא ןַא DIN רע זא ,טגָאז

 warn טדער רע : טביולרע טינ זיא ערעדנַא סאוו ,סָאד ןעביולרע

 עטלהעוועגסיוא יד ,זנוא ףיוא טסַאל ַא יוװ 099, DEN ,ףָארטש רעד

 -ניסעמלעטימ רעד ןופ ןענַאטשרעּפ טינ ןערעוו עכלעוו ,"ןעשנעמ

 סעּפע ןוהטעגפיוא טלָאװ רע זא ,זנוא טלהעצרעד ןאמקרָאב .טייק

 -ענ רעד .ןהעשעג BORN סָאד ןוא DET INN ,סעכילנהעוועגנוא

 ןעדעד ױזַא ."ןעוו, ןוא "ביוא, טשינ לָאמנייק טנָאז שנעמ רעלַאינ

 ןייק טינ ןעבָאה DEN ,סעקינלַאזעמילש ענעבעגעגנייא טינ ענעי רונ

 ךיז ןערהעמ DEN ,ןעטנעלַאט-בלַאה ענעי ,ןָאיציבמַא ןייק ,טנעלַאט
TRןעטייצ עגיטנייה קרַאטש , DRטכער ַא ןעבָאה ייז זַא ,ןעביולג  

 -עה DEN ןעציז ןעליוו ייז DEN ,רַאפרעד רונ ןָאדןעביוא ןעציז וצ
 .רעכ

 -ליוה רעד וצ ךילדניפּפמע יוזא ןייז טינ ערעדנַא ןעלעוו רשפא

 ַא ..ס'ןַאמקרָאב ןעדַאריט עלא ןיא ךיז טרעה סָאװ ,גנַאלק ןופ טייק
 ןעגנערברעפ וצ DR לַאזקיש ןייז ,רעיוא רעדנַא ןַא טָאה רעקיטירק

 -יײקלעטייא עקנַארק DIN עטעדנואוורעפ ןעשיווצ ןעבעל ץנַאג ןייז

 -ירטרעביא ,ןעיירעמירעב עשירַאנ ןעטייז עלַא ןופ ןערעה ןוא ןעט
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By רעקיטירק א .ןעשנעמ עטבילרעפ ךיז PR ןופ רייר urn 

 ,ןעשנעמ א ןופ טעטילַאינעג יד ןענעקרענַא טינ לָאמנייק  DENטָאה

INS טייקשיטסיאָאגע רעד רעסיוא טינ טעטילאינעג, ID ךיז ןיא 
 -ענ טרעוו סאוו ,ערעדנַא וצ טייקניטליגכיילג ןוא טייקניד'תונמחר

 רעבא ןע'תמא ןיא .טעטילאינעג וצ ןמס סלא טכארטעב ךילנהעוו

 שיטסיאָאנע ןייז אקוד שנעמ רעלאינעג ַא טינ זומ  DR-תונמחר'נוא

 ןענייז ןעשנעמ עלאינעג עלעיפ .גיד  PRןעווענ טייצ רעבלעזרעד

 .ןעשנעמ עגיצראה ,עטונ

 -קרָאב ןעסביא טלַאה יצ ,ןהענרעד וצ טנַאסערעטניא זיא סע

 -רע ענינייא ןיא .ןעשנעמ ןעלַאינעג א IND ךילקריוו יקאט ןע'ןַאמ

 DR ןַאמּקרָאב IN ,ןהעטשרעפ וצ רָאלק זנוא רעטכיד רעד טיג רעט

 טינ ןעבָאה טיילסטפעשעג עלַאינעג ,ןעשנעמ ןעלאינעג ַא ןופ טייוו

 ףיוא ,דניירפ ןעסינמייהעג ערעייז ןעיורטרעפ וצ טייהניואוועג ןייק

 סע  .סָאד טוהט ןַאמקרָאב .ןעזָאלרעּפ טינ ךיז ןעק ןעמ עכלעוו

 רימ ןעוו --- ,שימָאק לעסיבַא ךָאד ןוא --- גירעיורט זנוא טרעוו

 -ַאנ ַא , זיא רע סָאד ,טלהיפ רע זא ,נידנעדער ןע'ןַאמקרָאב ןערעה

 -ירק ַא ןעגנַאגעגסױרַא טכַאלש רעד ןופ ןיוש זיא סאוו ,ןָאעלָאּפ

 ןוא רעטכיד ןעמערָא ןופ דייר יד טימ סָאד ןעכיילנרעפ NN "לעּפ

 -יווצ .עבלעזסָאד ןעלהיפ ייז זא ןעגָאז סאוו ,טסירטעלעב ןענילָאמא

 -ביד רעמירָא רעד :רעישרעטנוא רעניילק ןייא ןַאהרַאפ זיא ייז ןעש

 רע זא ,ארומ א ,"לעפייווצ ןעכילקערש א, זייוונעטייצ טָאה רעט

 IS ,עיזַאטנַאפ רעשירַאנ ַא קנַאד ַא ןעבעל ןייז ןעבראדרעפ טָאה

 ןעטייצ עטונ יד ןיא טָאה רע .ןע'ןַאמקרָאב טימ סָאד זיא שרעד
 -ייא ענייז ןיא טינ לָאמנייק רעבָא ,קילג םענעגייא PN טלעפייווצענ

 ,רע זַא ,ױזַא טכער ענייז ןיא רעגינעוו ךָאנ ןוא ,ןעטייקגיהעפ ענעג

 םעד 787 טָאה ,עלעעז ַא ןעשנעמ ןערעדנַא ם'ןיא טיוטעג טָאה סָאװ

DWםענייק וצ לָאמנייק ןיב ךיא , : טייקרעכיז טימ ןערעלקרע וצ  

 DIR NOS ןעוועג ךיוא.רע DIN רעבָא ."טכערענמוא ןעוועג טינ

 .טפיוקעגסיוא ןעצנַאנניא דלוש ןייז רע טָאה ,טכערעג

 -נַאב םעד ןופ ןעבעל ם'ןיא זא ,ןעטכוד טנעקעג ךיז טָאה סע
 טלהעצרעד ךָאד DR .ןהעשעג טשינרָאנ ןעק ריקנַאב ןעטריטָארק
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DIRיד ךיז ןעבָאה עגנַאל ןערהָאי : ןעפָארטסַאטַאק ןופ ןעסביא  

 ןופ עטבעילעג יד DR ַאדליהנוג בייוו ס'ןַאמקרָאב ,רעטסעווש ייווצ

 עגנַאל ןערהָאי .ןהעזעג טינ לָאמנייק ,רעגטנער ַאלע רנעגוי ןייז
 טָאה עגנַאל ןערהָאי .ן'ַאלע טימ ךיז טנעגעגעב טינ ןאמקרָאב טָאה

 םהיא טימ ןעמַאזוצ טניואוו DEN ,בייוו ןייז ןהעזענ טינ ךיוא רע

 גנוטכַארעפ טלהיפ ןוא דנייפ DIN טָאה יז .זיוה ןעבלעזמעד ןיא

 םעד ,ןעמָאנ רהיא טעדנעשעג טָאה רעכלעוו ,ןעשנעמ םוצ ,םהיא וצ

 -עב טקַא ןעטשרע ם'ןיא .םענענייא ןייז ןוא ןהוז ןייז ןופ ןעמָאנ
 -קרָאב ןוא ַאלע --- ןעטייווצ ם'ןיא ,רעטסעווש ייווצ יד ךיז ןענעגעג

 ןייז ןוא ןַאמקרָאב לָאמ ןעטשרע םוצ ןעדער ןעטירד ם'ןיא ,ןַאמ

 : ןענעצס עטּפַאהרעטסיימ ַארַא'ס .בייוו

PN8( טמוק אמארד רעד  RINDן'ַאלע ןעשיווצ שיננעגעב  

 -יטירק רעד ןיא טָאה יז ןעכלעוו ,ן'דרַאהרע ,ןהוז ס'ןַאמקרָאב ןוא

 ןַא m ,ןעגיוצרע ןוא Ir וצ ןעמונעג טייצ עילימַאפ רעד רַאפ רעש

 : ןהוז רהיא ןרעדָאפ ןעמוקעג טינ זיא רעטומ יד זיב ,דניק ןענייא

 רע זיא טציא ;רהָאי ןהעצרעפ ןעוועג טלַא דרַאהרע DR סלַאמַאד

 רעד ןיא רוניפ לַארטנעצ יד זיא ןוא רהָאי 23 ןופ ןאמרעגנוי ַא ןיוש

 ערייב ,רעטסעווש עדייב ּףּפמַאק ַא ןערהיפ דניק ן'בעילוצ .עסעיּפ

 רעד זא ,ט'הנעט ענייא עדעי ,דניק ן'פיוא גיטכיזרעפייא ןענייז

 ַא ןהֶא בעיל םהיא טָאה רעטומ עגנערטש יד  .ןהוז רהיא DIR ןהוז

 ןוא שנעמ רעסיורג א ןערעוו זומ רע זא ,ןעסָאלשעב טָאה ןוא ףוס

 ןָא ןעסעגרעפ לָאז רענייא רעדעי זא לָאד ַאזַא דנַאל ןיא ןעליּפש

 יד ; עילימַאפ רעד ןוהטעגנָא טָאה רעטָאפ רעד סאוו ,עדנַאש רעד

 ןהוז ןעטריטּפָאדַא DIS טמוק רעטומ-ףיטש עניטומסיורנ ,עצלָאטש

 -יוא ענעגייא ערהיא טימ ןעבעלרעד וצ ידכ ,טיוט ןופ Syn ן'פיוא

 -היא ןיא POS DD רעכעה זיא קילג ןייז ; םהיא PN תחנ ןהעז וצ ןענ

 ערעי : ןהוז ן'רַאפ רעטסעווש עדייב ןעפּפמעק רעטיב .ןעגיוא ער

 םוצ .טייז רהיא ףיוא ןעבָאה םהיא ליוװ עדעי ,עבעיל ןייז טנָאמ

 טָאה רע ,ךַאװש זיא ןיילא רע :רעטָאפ רעד ךיוא תונעט טָאה ןהוז

 רעד ףיוא ןעמיוושפיורא רעדיוו רע 9 טציא ,ןעבעל ַא ןערָאלרעּפ



 יי יי יי יי יי יי עי יי יי יי, 2... יי.

 יי יי יי יי יי

 יע, יי היי יי
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 -?יהעב ןייז םהיא ןהוז ןייז טעב ןוא םי-סנעבעל ם'ןופ ךַאלפרעביוא

 .ניפ
 סרעדנוזעב רערניק ןוא ןערעטלע ןעשיווצ ןעגנוהיצעב יד טימ

 ןיוש טריסערעטניארעפ ןעסביא Ir טָאה ,ןהוז ןוא רעטָאפ ןעשיווצ

Dinרעביא "טפַאשלעזעג רעד ןופ ןעלייז יד, ןיא .קירוצ ןערהָאי - 

 ןייז ןערָאלרעפ טָאה רע ןעוו ,סלַאמַאד טשרע קינרעב ךיז טגייצ

 ם'ןיא .רענייז ןעווענ טינ רע DR לָאמנייק ךילטנעגייא זא ,ןהוז

 עכילדנעטשרעפנוא ץנאנ ,עכילנהע רימ ןערעה '"ףלָאע םעניילק,

 -עגייא רעייז ןעוועג טינ לָאמנייק ןיא ףֶלֶאע רעייז זא ,רעטרעוו

 .דמערפ ןעוועג רע זיא ןערעטלע יד ,רענ

 רעד :"ןע'ןַאמקרָאב  ןיא ךיוא ךיז טלָאהרעדיװ עבלעזסָאד

 -ומ-ףיטש רעד טינ ,רעטומ רעד טינ ,טשינ םענייק טרעהעג ןהוז

 גירלוש ןענייז ןעסעיּפ ערעהירפ יד ןיא .רעטָאפ םעד טינ ,רעט

 -צעל רעד ןיא ; ןערעטלע יד רונ טייקדמערפרעפ רעגיזָאד רעד ןיא

 ַא טימ טשרָאפעגסיוא ןעגנוהיצעב עגיזָאד יד ןערעוו ַאמַארד רעט

 EM .טקנוּפדנַאטש רעדנַא IN ןופ ןוא טייקפיט רערעסערג

 -ענ ןיז ןיא רעטומ ס'דראהרע טָאה ,"ףלֶאע םעניילק , ם'ןיא ס'רעמ

DENיענ זיא ןהוז רעד ; ןעליצ ענעגייא ערהיא רונ ,ןהוז רהיא טינ  

 יז טָאה טייקכילנעזרעּפ ןייז טימ ; דנעה ערהיא ןיא גייצעג א ןעוו

 ,ס'רראהרע ןערעטלע רעד ןענייז ךָאד ןוא .טנעכערעג טשינרָאנ ךיז

 ןייז יוװ ,ןערוטַאנ ערעכעה ,ערעפיט ,רעטומ-ףיטש ןייז סרעדנוזעב

 ןעטונ ַא ,ןעבעל רונ ליוו רע ,שנעמ רעגיטשינ א זיא דראהרע .ןהוז

 Sy יד DB תונעט יד וצ וצ טינרָאנ ךיז טרעה רע ןוא ןעבעל גָאט

 ,שנואוו ס'רעטומ ןייז טיול לַאינעג ןערעו טינ ליו רע .ןערעט

 ; טמיטשעּב טָאה רעטָאפ רעד יו ,ןעטייברא DI ךיוא SM רע רעבָא

 BD SB" א רעטומ רעקנַארק-טיוט רעד ןעקנעש טינ וליפַא ליוו רע

 -על רהיא ןופ געט עטצעל יד רהיא טימ ןעגנערברעפ וצ ידכ ,ןעטַאנ

 ץענרע ןעפיולטנא ליוװ רע :ךיז ןעסָאלשטנע ןיוש טָאה רע .ןעב
 טריזילָאװמיס סָאװ ,ןָאטליוװ יורפ רעקנענהעש רעד טימ טייוו-טייוו

 .טייקנידיירפסנעבעל עהיור ,עגירדינ ַא ךיז טימ

 -עפיילב רֶאּפ ַא טימ יורפ יד טלָאמענ DR טפאהרעטסיימ יו
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 טינ טָאה יז DEN ,סָאד DIN שיטסירעטקַארַאכ m .ןעכירטש-רעד

 ןעסּביא DET ןייפ יו .,ןיינ יא ָאי יא ןערעפטנע טזומעג לָאמ ןייא
 -הָאי-קאזלאב יד ןיא עמַאד ַא ןיוש זיא יז ; ךירטש ַאזַא טקרעמעב

 -ער רעבָא ; רהָאי גיסיירד ןופ רעטלע ןיוש זיא יז ,טסייה סָאד ,ןער

 טָאה יז , זא ,סױרַא ךיז יז טדער ,רעטומ ס'דראהרע טימ גידנעד

 רהָאי ןעביז ףיוא רעטלע DR יז זַא ,טנָאמרעד לָאמ ןייא טינ םהיא

MDרעפ טָאה יז .,ן'דרַאהרע ןעגיצנאווצ-ןוא-יירד םעד ןופ ",םהיא - 

 סיוא Pr טקירד המכח עשיטקארּפ רהיא  .רהָאי SB א טנעקייל

PRרעטועוו יד , PRטמענ יז זַא ,רעטומ רעד טלהעצרעד יז עכלעוו  

 ,ron :לַאפ ןעדעי ףיוא ךיז טימ לַאדלָאפ ןייליירפ עקנעגנוי יד

 — ,םהיא טימ ךיא ןוא --- רימ טימ ןערעוו ניטּרַאּפ טעוו דרַאה

IND DINטעװ ,גנוי ןעמירָא םעד ,םהיא ביוא ,טוג ןייז עדייב זנוא  

 יררָאנייא זיא סע יװ ןיוש Pr SUN ךיא ...רעצימע ,סעּפע ןעביילב

 -נעזרעּפ א ןעריזירעטקַארַאכ וצ רערעווש זיא סע ".ניהור טייז ,ןענ

 -עטקַארַאכ ָאד טרעוו יז יוװ ,רעלופ ןַאמָאר ןעגנַאל ַא PN טייקּכיל

 .ןעקילּפער עצרוק עכילטע ןיא טריזיר

 "רעּפ ערעדנא עלַא ךיוא ןעלָאמעג ןענייז רעכיז-לַאטנעמונָאמ

 אמארד יד זיא טיובעג .עסעיּפ רעד PR ןערירוניפ DEN ,ןענָאז

 יװ ,קָאטש רעיפ ערהיא טימס ךיז טביוהרעד יז .טונ ךילנהעוועננוא

 ןוא עטסעפ ַא ,טנעמַאדנוּפ טינַארג ַא ףיוא יובענ רענרעזייא ןא

 יד זיא MD ן'זיב ביֹוהנֶא ןופ .עניטכיזכרוד ןוא ערָאלק ַא ,עקרַאטש

 טשרעה גנומיטש עניזָאד יד : גנומיטש ןייא DD טכיוהעגנָא ַאמַארד

 ם'ןופ דנַאל-ןעטָאש ם'ןיא ךיוא N ,קָאטש ןעטשרעטנוא םעד ןיא

 ,רניוזסטייהיירפ רעד ךיז טלהיפרעד ךילדנע ;לָאטש ןעטסכעה

DENטביוה  INטערָארָאנַא ם'ןופ רעמיצ ןעמַאזנייא ם'ןיא ןעזָאלב , 

DEN DENןעסירעגבָא ךיז  DDיַארד רעד .ןערהָאי ןופ טלעוו רעד  

 רעד .עסעיּפ רעצנַאנ רעד רעביא Tr טנָארט םרוטש רעשיטַאמ

 טקַאט PR I ,קרַאטש ראברעדנואוו טּפַאלק עסעיּפ רעד ןופ סלוּפ

 םענערָאװעג ףייר DI ךָאנ ןעצנַאנניא רעד ןופ סלוּפ ןופ ןעּפאלק םוצ

 ,רעטייוו DR רעטייוו ץלַא עסעיפ יד טפיול לענש-שילנניא ,רעטכיד

 קרעו ַא טינ סָאד זיא ,טמעטָא יז ןעכלעוו ,טסייג םעד טיול רעבָא
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 ןופ ,טייהזייו ןופ טסייג רעד זיא סָאד .ןעשנעמ ןעננוי א ןופ

 ya טימ ,טײקטפנַאז רערָאלק ןופ טסייג רעד ,טייהזייוו רעגנערטש

YOרע ;ןערעלהעפ עכילשנעמ ףיוא רעטכיד רעד טקוק תונמחר  

 "ילשנעמ ם'ןופ טייקטרענייטשרעפ רעד ןופ טכארבעגפיוא טרעוו

 .ןעשנעמ עמירָא יד 787 טהייצרעפ ןוא ץראה ןעכ

 ,ןעמַארד יד ןענייז DET --- "ןַאמקרָאב , ,"ףלָאע ,, ,"סענלָאס,

 טרהעקענקירוצ ךיז גידנעבָאה ,ןעבירשעגנָא טָאה ןעסביא עכלעוו

 ןעסביא טציז ןֶא 1891 ?Ing ם'ןופ .םייהא דנַאלסיוא ןופ ןיוש

DRטינ םהיא רעיגעװרָאנ יד ןעבָאה דנעגוי רעד ןיא .ןעינעװרָאנ  

 ןוא םהיא ייז ןעכילרעהרעפ רעטלע רעד DR טציא ; טצַאשעגבָא

 -ברעטשנוא טכאמעג טָאה סאוו ,רעטכיד סלא ,םהיא ןערעטעגרעפ

 .דנאל ןייז ְךיִל

 ענעי טינ רָאנ ןיוש טציא זיא רוטארעטיל עשיװַאנידנַאקס יד

 -ענ BEN ןעסביא ןעוו ,סלאמאד ןעוועג זיא יז סאוו ,רוטארעטיל

 ןעטינשענכרוד ןעמארד ענייז DO DET רעדָא "דנַארב, ןייז ןעבירש

 ,ןעינעורָאנ ןיא .ןעסָאנעגטייצ ענייז ןופ ןעבעל ם'ןיא Bay עיינ
 רנַאלניפ ןוא ןערעווש ןיא ,ןעידנַאלסיא ןוא קרַאמענעד PR ךיוא יוװ
 סיוא {I טנעכייצ סאוו ,רוטארעטיל ערעגנוי ,עיינ א טהילבעג טָאה

 רעדנעל עשיװַאנידנַאקס יד .ןעטנעלַאט עדנעטיידעב ,עשירפ טימ

 יד ןענאירעביא ליוו עדעי ;רערעדנא רעד טימ ענייא ןערירוקנָאק

 ידנַאקס יר זא ,ןייז טינ לעפייווצ םוש ןייק רעבָא ןעק סע .ערעדנַא

 ס'ןעסביא יוװ ,קרעוו רעסערג ןייק טינ טָאה רוטארעטיל עשיװַאנ

 רעכלעוו וצ ,ךיוה יד ןעטסעמ Ivo ןעק ןע'ןעסביא ףיוא .ןעמַארד

 ,ןעגנאגרעד זיא רוטארעטיל עשיוואנידנַאקס יד



 טרָאווכָאנ

 טקנוּפדנַאטש רעכילנעזרעּפ א

8. 

IN IRבָאה ךיא ; קרעװ ס'ןעסביא ןעגעוו ןעדער טינ טציא  

 ףיז ןעוואורּפ Sm TR .טדערעג םעד (Way לָאמ ןייא טינ ןיוש

 DIR ,רע טמענרעפ DEN רַאפ ,ענַארפ רעד ףיוא ןיילַא ןערעפטנע

 רימ רע טָאה סָאװ .ןעבעל ןיימ ןיא טרָא ןעסיורג ַאזַא ,רעקנעד

 -רעפ DEN ,עשיפיצעּפס סָאד טהעטשעב סָאװ ןיא ?ןעבענענ

 ? םהיא טימ TO טרניב

 -לעוו טימ ,רעקנעד ןעּפורג ענעדישרעפ יירד ןַאהרַאפ ןענייז סע

 -שרע :ןעגנוהיצעב עסיוועג PR ןיירַא טערט רעביירש רעדעי עּכ

 -רענַא ןעוועג ןיוש ןענייז סָאװ ,ןעשנעמ ענעי סָאד ןענייז ,סנעט

 יד ןענייז ייז ;טיײברַא ןייד ןעביוהעגנָא טסָאה וד ןעו ,טנעק

 ןענייז ןוא ךייא ףיוא ןעקריוו DEN ענעי ,רעטסיימ יד ,רעקיסַאלק

 ענייז וצ ןעננוהיצעב רעדעי Ban ךָאנרעד .רעזייוונעוו ערעייא

 -ביר ןייא PR טלעקיווטנע ךיז DET רע עכלעוו טימ ,ןעסָאנענטיײצ

 -טייצ ףיוא ; יז DEN ,ךיוה רעבלעזרעד ףיוא גידנעהעטש ,גנוט

 -רנע .ריד ףיוא ןעקריוו ייז ןוא גנוקריוו 8 וד טסָאה ןעסָאנעג

 -ריוו ןייד רעטנוא ךילנהעווענ רעביירש ערעגניא יד ןענייז ךיל

 .טשינרָאנ ייז ןעביג ריד ןוא גנוק

 ,טנעקענ ךילנעזרעּפ בָאה ךיא עכלעוו ,ןעשנעמ יר ןעשיווצ

 sen רעטשרע רעד וצ רעלומךןַאדולאּפ DIR ןָאסרעדנַא ןערעהענ

 סָאװראפ .רעטצעל רעד וצ --- רעביירש עשיװַאנידנַאקס ערעגנוי יד

‚DET PNזא  PRןעסָאנענ טייצ יד ןעגעוו ןעטכַארט וצ ןָא ביוה , 
 vos ןופ רעהירפ ךיא טכַארט ,רימ ףיוא טקריוװענ ןעבָאה סָאװ

 BD" יר ןופ רעניצנייא רעד טינ DR ןעסביא ?ןע'ןעסביא ןענעוו

 ךיא .רימ ףיוא גנוקריוו ַא טַאהענ ןעבָאה סָאװ ,רעביירש ענרעד

 -יירש עשיזיוצנארפ עכלעזא טימ טריסערעטניא קרַאטש ךיז בָאה

 ןוא ןעט רעקנעד יד ,עילזָא ןוא אמוד ןעגרוטַאמַארד יד יװ ,רעב

 -נייא ןעקרַאטש ַא .ערָאד ןוא ַאלָאז יו ןעטסירטעלעב ,ןאנער
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 טרַאיטס יװ ,ןעשנעמ עכלעזא טכאמענ רימ ANN ןעבָאה קורד

 -רירפ ןוא עזייה לוַאּפ ,דנַאלגנע DR ןריובניווס ןוא ןיװרַאד ,לימ
 ןיא עגנַאל סוילוי ןוא רענכערב .ה ,דנַאלשטייד PR עשטינ ךיר

 .קרַאמענער

 טעטכילפרעפ ןעווענ ן'עגנַאל סוילוי PR ןיב רהָאי ענינייא

 BI רע זיא ךָאד רעבָא ,טלעוו רעד ןיא זיא סע ןעמעוו m ,רהעמ

 ,ןעט יװ ,רהָאי אזַא ,ןעבעל גיטסיינ ןיימ PR שינעהעשענ א ןעוועג
 "ייה ןופ .רעזייוונעוו DR רערהעל ןיימ ןעוועג רהָאי עכילטע זיא

 -עמ א m טָאה עשטינ .טנרעלעג סעלעיפ טייצ א ךיא בָאה ן'עז:

 ךיז DIS סעלַא טניישרעפ INN ןיימ רַאפ ןוהטעג ץילב ַא רָאעט

DINןיימ ןופ ןעננאנרעפ לענש זיא ןריובניווס ,ןעדנואוושרעפ זיא  - 

 ננוקריוו ַאזַא טַאהענ טינ רעבָא טָאה ייז ןופ רענייק ,טנָאזירָאה
 .ןעסביא m ,ןעבעל ןערעניא ןיימ ףיוא

 -ייא עניימ ףיוא ןעסקאוועג זיא רע יוזא יו ,ןהעזעג בָאה ךיא

 -רעד עננַאֿל .גנוטיידעב עסיורנ ַא DET סָאד -- ןעגיוא ענענ
 טייהנענעלעג ַא טַאהעג רע טָאה ,םיור ןיא DEN גידנעייז IS ,טלהעצ
 סרעוו ןעטמיטשעב א ףיוא טײברַאעג טָאה ךָאלב לרַאק יוװ ,ןהעז וצ

 ַא םהיא ףיוא טכאמענ רעבירעד יקַאט טָאה דליב עגיזָאד סָאד ןוא

 ענילָאמַא ןופ קרעוו עשיסַאלק עסיורג יד יוװ ,גנוקריוו ערעקרַאטש

 -קאווענ ןענייז ןעשנעמ גינעוו ;ץלַא טינ DIN DET רעבָא .ןעטייצ

 -נעהָאנ רימ DR ןעסביא זא ,ךילגעמ .ןעניוא יד ןיא רימ IND ןעס

 רעשיװַאנידנַאקס ַא ףיוא ןעבירשעג טָאה רע סאוו ,ראפרעד רעט
 "יא ךיוא ךָאד TR בָאה .ץְלַא טינ ךָאד טרעלקרע סָאד .ךַארּפש

 -טנע עניטסייג עצנַאנ יד WANN ענעגייא עניימ טימ טבעלעגרעב

 ,טריסערעטניא קרַאטש ךימ טָאה רע .ןע'ןָאסנרעיב ןופ גנולקיוו

 יו ,םהיא וצ טעטכילפרעפ קראטש ױזַא טינ ךיז ךיא להיפ ךָאד ןוא

 IR DEN ,ראפרעד זיא סָאד זא ,ךילנעמ זיא סע .ןע'ןעסביא וצ

 .רעסעב ךימ טהעטשרעפ ןעסביא ןוא ,רעסעב ןע'ןעסביא העטשרעפ

 SE ?טונ ױזַא ךיז ןעהעטשרעפ רימ סָאװ ,סע טמוק m רעבָא

 טינ ,טפאשדנאוװרעפ עניטסייג עסיוועג א ןייז עדייב זנוא ןעשיווצ

 ךילרנענוא ןוא רימ ןופ רעטלע DR ןעסביא סאוו ,ףיורעד גידנעקוק
 ? רעלופטנַאלַאט
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 -וצ רימ .ןערעפטנע טינ IN" ןעק עגַארּפ רעניזָאד רעד ףיוא

 -עננעגענטנע ןענייז ןערוטַאנ ערעזנוא .קרַאטש עדייב ךיז ןעהענ

 "עג שנעמ סלא רע זיא טייקגיטעט ןייז ןופ ביוהנֶא ןיא .עטצעז

 ןייז םהיא ןיא טרעּפמע טָאה ךיס .דמערפ ךילקערש רימ ןעוו

 טָאה רעטעּפש רהאי עכילטע טימ .ןעשנעמ וצ גנוטכארעפ עפיט

 -ספּפמַאק עכילטפאשנעדייל ענייז טימ עבעיל רימ PN טקעוורעד רע

 ןעשיווצ ןענאטשעג סעּפע זיא סלאמאד ךיוא רעבא .ןעגנומיטש

 SYD ערעזנוא ןעוועג ןענייז סָאד : טדיישוצ זנוא טָאה ןוא זנוא

 -עג רימ ןענייז זייוונערהָאי .ןעגנואיושנַאסנעבעל ערעזנוא ,ןעיר

 "יימ ערעזנוא טימ טלייטעג ךיז ןעבָאה רימ ,ןעדנוברעפ גיטסייג ןעוו

 ךיא זא ,טכודעג ךיז טָאה רימ .ןעכַאז ענעדישרעפ ןענעוו ןעגנונ

 PD רע DET לָאמנייא .רהעמ ןוא רהעמ ץלַא םהיא העטשרעפ

 ןופ ןעטערטרָאּפ יד ןעשיווצ זא ,ףיורעד םאזקרעמפיוא טכאמענ

 ַא ןַאהרַאפ DR עכָאּפע רענעגנַאגרעפ ןייא ןופ רעוהט ענעדישרעפ

 ם'ןיא .ייז ףיוא ןעקוק ,ענרעדָאמ ,רימ ןעוו ,טייקכילנהע עסיוועג

 עשיטַאמָאטּפמיס עדנעגְלָאפ ןעבירשעג רימ רע טָאה 1884 רהאי

 -נעהַאנ ןעהעטש רימ זא ,ךיוא PR ?היפ ,רהיא יו, : רעטרעוו

 רעזנוא ןופ ןערהאי עטשרע יד ןיא יו ,ןערעדנַא DIS רענייא רעט

 ,סָאװ ,ןופרעד ךיז טמענ סָאד זַא ,ןעכער ךיא רעבָא ,טפַאשטנַאקעב

 ןייז ןופ רעדעי ,עדייב רימ ןענייז ,םַאזגנַאל Ir גידנעלקיווטנע

 ."ןערעדנא DIE רענייא טירש ISBN ןעגנאגעגוצ ,טייז

 ןיא גנַאל ןערהָאי דניירפ רעטנעהָאנ ןיימ ןעוועג זיא ןעפביא

 רימ רע טָאה לָאמס עטשרע DET .ןאיצארענעג רעצנַאנ ַא ןופ ךףשמ

 ַא ןופ טפאשדניירפ עגידנעטש ַא .1866 לירּפַא PR ןעבירשעג

 -לעז ףיז ךיא בָאה ךָאד ןוא .קילג סיורג ַא PN ןעשנעמ ןעסיורג

 ,לָאמ רָאֹּפ א םהיא ךיא בָאה ןהעזעג .םהיא טימ טנעגעגעב ןעט

 ןיא ‚1871772 ןיא ןעדזערד PR ךילמענ ,לָאמ עטלהעצענ רָאַּפ 8

 -סירכ ןיא ,1887 ןוא 1885 --- ןעגַאהנעּפָאק ןיא ,1877 -= ןעבנוימ

 ערעזנוא ןעבָאה לָאמ סעדעי .1890 ‚1892 ,1893 ןיא --- אינאיט

 ענייז .געט עכילטע רעדָא ןעכָאװ עכילטע טרעיודעג ןעשינגענעּב

MSןעביירש טינ טגעלפ רע ,גנַאל ןעוועג ןעטלעז ךיוא ןענייז  

DERןעביירש טַאהעג בעיל 83 רע טָאה ןערהָאי ערענניא יד ןיא  
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 רהעז ןוא ןעטלעז רהעז רע טביירש ןערהָאי עטצעל יר ןיא רעבָא ,גנַאל

 .ץרוק

 ןופ WINDE PR זומ ,ןעגָאז ליוו ךיא DEN ,ןערעלקרע וצ ידכ

 DIR PD ףיוא טָאה קורדנייא ןעקרַאטש ןעטשרע םעד  .ביױהנָא

 PR ."ןָארט ן'פיוא ןעטנעדנעטערּפ , אמארד ןייז טימ טכאמעג ןעס

 זיא סאוו ?OST ISIN‚ ןופ ,עבאנסיוא עטשרע יד טפאשרעפ ךיז בָאה

 ףיוא טעמכ טפירש ןעשיטָאג טימ ַאינַאיטסירכ ןיא טקורדעג ןעוועג

 -עי ןיא טָאה "עבעיל ןופ עידעמָאק יד , .ןושל ןעשינעד םענייר א

 טסעפ סָאד , .קורדנייא םוש ןייק טכַאמעג טינ רימ ףיוא געט ענ

 -רעפ ךימ ןעבָאה "דנַאלָאגלעה ןיא ןעדלעה יד, ןוא "גוַאהלָאס ןיא

 IS טָאה DEN ,רעגניא יורפ ; טנעמָאמ א ףיוא רונ טריסערעטניא

 -רעּפ טרהירעגנָא טינ ךימ טָאה ,סעשירפ סעּפע ךימ ףיוא טהעוועג

 ףיט ךימ ןעבָאה "ןָארט ן'פיוא ןעטנעדנעטערּפ יד , רעבָא ; ךילנעז

 ןוא קרעווטסנוק רעד ןופ ןעראוועג טרעביוצעב ןיב ךיא ; טרהירענ

 DD" ןוא ןָאקָאה ןופ קיטסירעטקַארַאכ רעטפַאהרעטסיימ רעד ןופ

 -נעזרעּפ רימ ןעוועג ךילטנעגייא ןענייז ןעשנעמ עגיזָאד יד .על

 ןעקרַאטש SIE טכאמעג רימ ףיוא טָאה עלוקס רעבָא ,דמערפ ךיל

 ןעראוועג PR ןיב IS טייצ רענעי DD זא ,קורדנייא ןעשירעלטסניק

 רעד ןעוועג עלוקס זיא גנַאל-גנַאל .ס'ןעסביא רעגנעהנָא רעסייה ַא

 -ילבעג ןיב ךיא .טייברא רעשירעטכיד ס'ןעסביא ןופ סקַאמילק

 יד ,זנוא ."רנארב, ןעזעלעגרעביא גידנעבָאה וליפא ייברעד 192

 ,ררָאגעקריק ןערעס ףיוא ןעניוצרע ךיז טָאה סאוו ,דנעגוי עגילָאמא

 עכילנהעוועג סָאד יוװ ,ןערעטישרע ױזַא טנעקעג טינ "דנַארב , טָאה

 רעד ןופ סולפנייא םעד רעטנוא ןעוועג טינ PN סָאװ ,םוקילבוּפ

 -רעפ וצ רערעווש ןעוועג זיא עכלעוו ,רוטארעטיל רעשיפָאסָאליפ

 טסיינ רעניטכעמ א טלהיפענ "דנַארב ,, PR ךיז טָאה ךָאד .ןהעטש

DINַאכ ןעשיטעָאּפ רעייז טימ טרעביוצעב ןעבָאה ןענעצס עגינייא - 

 -נהעש עשיטעָאּפ רהעמ ןַאהרַאפ זיא "טנינ רעיּפ , ןיא .רעטקַאר

 טביירטרעפ רעיּפ יו ,זיא ךילסעגרעפנוא ; "דנַארב, PN N ,ןעטייה

 טיוט ןעטנעהָאנ ןופ ןעקנַאדענ יד רעטומ רעדנעברַאטש רעד ןופ

 -וי ןופ דנוב רעד , עידעמָאק יד .השעמ רעשיטפַאטנַאפ ןייז טימ
 ,טצַאשעגבָא ךיוה גונעג טינ רשפא טייצ ןייז ןיא PN בָאה "דנענ
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 ,ןעיגעוורָאנ טימ טנאקעב גינעוו ןעוועג סלַאמַאד ןיב ךיא רענָא
 -כילגעמ ןייק טַאהעג DI בָאה ןוא טרָאד ןעוועג טינ לָאמנייק ןיּב

 , -ַאטשרעּפ גיטכיר רעטכיד רעד טָאה יצ ,גיטכיר ןעלייטרוא וצ טייק

 יד ןופ ןעוװענ TR ןיב טקיצטנע קרַאטש .טייקכילקריוו יד ןענ

 רעדיוו DR ייז ןעזעלענ בָאה PR ;רעדיל ס'ןעסביא ןופ עטסעב

 טכַאמעג ךימ ףיוא ןעבָאה קורדנייא ןעסיורג א .ןעזעלענ לָאמַא

 ."נרעבייה יורפ וצ ףעירב א, ,"שינעשימוצ , ,"רעדינ, ןעמעָאּפ יד

 ןוא עטסנולק יד --- "סענעשימוצ , ,עטסדנערהיר יד זיא "רערינ,

 -ביא עלַא ןופ עטסנעמָאקלָאפ יד --- "ףירב 8, ; עטסניניזפרַאש

 .ןעמעָאּפ ס'ןעס

 ,ראפרעד רעסעב ןענַאטשרעּפ PR INT רעדיל יד זא ,ךילגעמ

 PR רימ טקעלּפטנא ךיז ןעסביא DET רעהירפ טייצ א טימ סאוו

 -עקעב וצ ןעבעגעגנייא ךיז טָאה ךילנעזרעּפ רימ ןוא ,ףירב ענייז

 ןע'ןעסביא ןופ ןעגנורענירע עטסניצראה עניימ .םהיא טימ ןענ

 -סיוא רימ זיא 187071 רעטניוו ם'ןיא .1871 רהָאי ם'ןופ ןעמאטש

 ןעווענ סלָאמַאד ןיב PR ; םישדח רעיפ םיור PR ןייז וצ ןעמוקעג

 -ןערד PR טניואוועג סלאמאד DET סאוו ,ןעסביא .דנוזענ טינ
 רע טָאה ףירב ענייז DR RD עכילטע ןעבירשעג רימ טָאה ,ןעד

 -עב ךיוא רונ ,דנוזענ ןיימ טימ גיצרַאה ךיז טריסערעטניא רונ טינ
 -ָאה ןעעדיא עלענינירָא ענייז ; טומ ןעבענענוצ ןוא PO טרעטסיינ

 ןעווענ טינ ְךָאנ לָאמנייק ןיב ךיא ;קנאדענ ןיימ טרעטישרע ןעב

NISענייז .טציא יוװ ,סולפנייא ס'ןעסביא רעטנוא קרַאטש  PAIN 

 טציא ;עלַא יװ ,טלעוו רעצנַאנ רעד וצ טדנעווענ ןעווענ ןענייז

 -עג רימ טָאה ןעסביא סאוו ,סָאד .רימ וצ רונ ,רימ וצ רע טדער

 ןעוועג ןיב TR .ןעבעל ןיימ ןיא עכָאּפע ןא ןעווענ זיא ,ןעבירש

 .םהיא ףיוא סעכ ןיא יא ,םהיא טימ ןענַאטשרעּפנייא יא

 טכילטנעפערעפ רעטעּפש ןערהָאי עכילטע טימ בָאה ךיא 199

 -ניארעפ ייז ןעבָאה ,רימ ֹוצ ףירב ס'ןעפביא ןופ ןעזַארפ ענינייא

 עשירעלטסניק ענייז ןופ רענינעוו טינ םוקילבוּפ סָאד טריסערעט

„DMטלעדיזענ — ערעדנַא ,טביולעגנ קרַאטש ןעבָאה ערעדנא  

 wo טָאה ייז .ןעגנוקרעמעב ענילעפוצ עגיזָאד יד ראפ ןע'ןעסביא

 -ורדסיוא ענילעפוצ טינ ןעווענ ןעטלָאװ סָאד יו ךיילנ ,טריטיִצ
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 "ייא זַא ,וצרעד ןעגנַאנרעד זיא סע  .םַארגָארּפ ץנאנ א רונ ,ןעק

 -סיכרַאנַא ןַא ןופ ָאטָאמ סָאד ןערָאװעג זיא ןעזַארפ ענייז ןופ ענ

 -ָארעט רעשיטסיכרַאנַא IS ןוא טפירשטייצ רעשיזיוצנַארפ רעשיט

 IB טריטיצ עדער-סגנוגידייטרעפ ןייז PN טכירעג ןיא טָאה טסיר

 DS ,ןע' ןיקטָאּפַארק ,ן'רעסנעּפס טרעברעה ,ןע'ןיװרַאד טימ ןעמַאז

 סָאּפא יד ןופ רענייא DON ,ןע'ןעסביא קירנעה ךיוא ן'ָאברימ ווַאט

 .עעריא רעשיטסיברַאנַא רעד ןופ ןעלָאט

 טימ רימ וצ ּףירב ענייז ןופ םענייא טגידנערעפ ןעסביא

 ם'ןופ דנַאטשפיוא רעד זיא עטסגיטכיוו סָאד , :רעטרעוװו עכלעזַא

 ."רהיא טייז ,ןעכוז DEN ,ענעי ןופ רענייא ןוא טסייג ןעכילשנעמ

 "יא לָאמ רעטרעדנוה ןיוש זיא עזַארּפ רעד ןופ לייט רעטשרע רעד

 טכַאמעג רימ ףיוא טָאה לייט רעטייווצ רעד ; ןערָאװעג טקורדעגרעב

SIEןַא ,קורדנייא  PRןע'ןעסביא טרעפטנעעג בָאה  PRןעזרעפ , 

 רבח ַא ןעבָאה וצ גנַאלרעּפ ןעכילטפַאשנעדייל ןיימ גידנעקירדסיוא

 "ביא ןייז DIN רבח ַאזַא IS ,ןעביולג ןעוויאַאנ םעד ןוא ףּפמַאק ןיא

 -הָאי גיצנַאװצ-ןוא-ןעביז ןעגנאגרעפ ןענייז טייצ רענעי טייז .ןעס

 יא ךיז ךיא בָאה רהָאי ייווצ עטשרע יד ןיא ןיוש רעבָא ;ןער

 ןעטנעכייצעגנָא ן'פיוא ןיילַא ןהעג MIST ןעסביא זא ,טגייצרעב

 בָאה ךיא .ףּפמַאק ןיימ ןיילַא ןערהיפ זומ ךיא INN IE ןוא געוו

 "רב א ס'ןעסביא רַאפ ךיז ןעבעגסיוא וצ טינ גנאלרעפ םוש ןייק

 ןופ טפאשרעדורב רעד ןיא טינ טַאלג ביולג IR ; טסייג ןיא רעד

 סָאד ןוא שרעדנַא טלהיפעג ךיא בָאה טייצ רענעי ןיא רעבָא .טסייג

 .טומ ןעבעגעגוצ רימ טָאה

 רעכלעוו MD ,אמארד עגיצנייא יד זיא "רעעלילַאג ןוא רעזייק,

 .ןענישרע DS סע רעדייא (IS סעּפע ןעזעלעג רימ טָאה ןעסביא

 סָאד סיורג יו .ןענעצס עכילטע םהיא גידנעזעל טרעהעג בָאה ךיא

 WB ךימ ןעבָאה DEN ‚DIN ענעי ןופ טינ סָאד זיא ,טינ זיא קרעוו

 ."ַארָאנ , DD ןערָאװעג ךיא ןיב טרהירעג קרַאטש ,טרהירעג ךילנעז

PRעג ךיז טָאה רימ .טייקכילקריוו ,ןעבעל ךיז ט?היפ "ַארָאנ , - 

 בָאה ,ן'ַארָאנ טימ ןעוועג טנאקעב ןיב ךיא זא ,גירנעזעל טכוד

 -נייא רעד .עסעיּפ רעד ןיא זיא יז יװ ,ַאזַא ןעבעל ןיא ןהעזעג יז

 ,טכודעג ּךיז טָאה ריס .רעקרַאטשילַאסָאלָאק ַא ןעוועג DR קורד
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TR 18ןידלעה יד סָאװ ,סעלַא סָאד טכעלעגרעביא ןיילַא בָאה  
 ןעצנַאג ם'נופ ,טקיצטנע קרַאטש וצ ןעוועג ןיב ךיא ; רעביא טבעל

„DMןעקרעמעב .לָאז ךיא , TSזיא סע  WIRDןעשירעלטסניק ם'ןופ  
 ןיא טלעדנאוורעפ לענש יוזא ךיז טָאה ַארָאנ סָאװ ,טקנוּפדנַאטש
 ןָא ץרַאה רעזנוא ןעדניצ "רעטסנעּפשעג יד , .ןעשנעמ ןערעדנַא ַא
 -ידנַאקס יד ןעוו .קרעװ סיורג ַא זיא סָאד ; טומ ס'רָאטוַא ן'טימ
 קרעוו עסיורג עגיזָאד סָאד ןעפּפמעקעב ןעמונעג טָאה עסערּפ רעװַאנ
 ַאזַא ןופ טלעקעעגבָא ךימ טָאה ,ןפוא ןעשירַאנ DIN ןעהיור ַא ףיוא
 ן'כָאנ סנייא קרעוו עטּפַאהרעטסיימ טביירש ןעסביא .טייקגירדינ
 -ָאּפ קרַאטש ,"עטנע עדליוו יד, זיא לעניגירַא ןוא ּףעיט .ןערעדנַא
 -עגיזַאושזרוב ,'םלָאהסרעמסָאר, PR ןעבַאהרע NT ןוא שימעל
 נולק ,"םי ןופ יורפ יד , DR שילָאװמיס-שיטסימ ךָאד ןוא ךילנהעוו
 עֶלַא ןופ רעכעה רעבָא ,"רעלבַאנ ַאדעה , DR שיגָאלָאכיסּפ"ַײר ןוא

TRףלָאע , דנערהעוו ."סענלָאס רעטסיימיוב , זיא ןיז ןעשיטעָאּפ " 
 ,רעיורט ןוא הרוחש הרמ טימ טגיטעזעגנָא ןענייז "ןַאמקרָאב, ןוא
 ןופ םזַאיזוטנע ,דיירפ ,טכיל "סענלָאס ,, ןיא ןיירַא אדליה טגָארט
 -ףיט ױזַא ,שינעוורָאנףיט IE PN טלַאטשעג רהיא .דנעגוי
 -רָאפ טינ רימ ךיא ןעק טלַאטשעג ערעשיגעוורָאנ ןייק זא ,לַאנָאיצאנ
 ַאדליה זיא טייצ רעבלעזרעד ןיא ןוא .רוטארעטיל רעד ןיא ןעלעטש
 PD טָאה "סענלָאס, .ךילדנעטשרעפ-ןיימעגלַא ,ךילשנעמ-ףיט
 -רעמ TR ַאמַארד יד ; טייז רעשירעלטסניק רעד ןופ טרעביוצעב
 רעיפ ןעשיווצ יודו א יװ יז זיא טייצ רעבלעזרעד DR ןוא טפַאהנעכ
 טדער רעצימע זַא ,ךייא Tr טכוד "ן'סענלָאס , גירנעזעל 5 ןעגיוא

IRרעטרעוו  PRרעטכיד רעד זיא "סענלָאס , ןיא .ןיירא רעיוא  
 וצ רעטנעהָאנ ןערָאװעג DR לָאטסעדעיּפ ם'ןופ ןעננורּפשעגבָארא
 .ןעבעל ןייז ןיא זיא סע ןעוו יו ,עכילברעטש עכילנהעוועג

 ךרוד Pr טגָארט ןע'ןעסביא ןופ גנַאגסגנולקיווטנע רעד ,אי
 טָאה לָאמַא .עיניל-ןעמַאלּפ ענעגיוצעגסיוא ןא MANN ןיימ רַאּפ
 רימ ףיוא טאהעג DET רעטכיד רעד ןעסביא TR ,טכודעג רימ ּךיז
 -עב ןוא ףירב ןופ בָאה ךיא סָאװ ,רַאּפרעד גנוקריוו עקרַאטש ַאזַא
 SB טציא רעבָא ,שנעמ םעד ןע'ןעסביא ךיוא טנעקעג ןעשינעגעג
 -עב עסיורג א רימ ראפ רעמיא ןעבָאה רעטרעוו ס'ןעסביא זא ,ךיא
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 MB ױזַא ןענייז קרעװ ענייז סָאװ ,רַאפרעד רונ טַאהעג גנוטייר

 .גיטרַאנעגייא ןוא

 רע DEN ,ראפרעד ןע'ןעסביא רַאבקנַאד ךיא ןיב MD ?כ ףוס

 -נעצנָאק ,גנופיטרעפטסבלעז NE לעיּפשייב ַא ןעבעגעג רימ טָאה

 ןיא ןעגנורדעגכרוד טסרעוו וד רהעמ Dam .ןעטפערק DD ןאיצַארט

 וד רעכילדנירג DEN ,ןעבעל ןופ עינָאריא רעד ןופ ןעבעל ןופ ךשמ

 "גיהעפ ענייד ןופ גנוצַאשבָא רעכיוה וצ א DD סיוא ךיז טסלייה

 "טכורפנוע MR ךילציננוא יו ,טסהעטשרעפ וד רהעמ סָאװ ,ןעטייק

 רעד DIN רעקרַאטש ץלַא ,ןענייז ןעגנובערטש ענייד עלא רַאב

 -לינכיילג טייקגיטעט HR ןעבעל םענעגייא ן'פיוא ןעקוק וצ ןויסנ

 טסרעװ IT זא ,ךילריטַאנ ץנַאג DR רעבירעד .שיטַאּפַא ןוא גיט

 ,ןעמעלַא PR טלעפייווצ סאוו ,ןעשנעמ א גידנעגעגעב ,טניוטשרע

 ןיא וויאַאנ ןוא MD ױזַא ,רע טביולנ טייצ רעבלעזרעד ןיא ןוא

 טבעל DR עינָאריא רעדעי ןהֶא רהיא וצ Tr טהיצעב ,טײברַא ןייז

 טדנעוועג ןעסביא טָאה 1872 רהֶאי ם'ןיא .טייברא ןייז בעילוצ רונ

 רימ Way DM טכַארט, :רעטרעװ רעדנענלָאפ Din רימ וצ ךיז

 ,ךייא IND עגיטכיוו גיצנייא סָאד גידנעזָאלרעפ טינ ,ךַאז ןיימ ןוא

 זַא ,ןייז הדומ ךיז זומ TR ."טיײברַא ר ע יי א DR סָאד ?ייוו

 IE ןיימ זא ,ךיז ןעלעטשוצרָאפ ןעוועג רעווש רימ זיא סלאמאד ןיוש

 ןעק טציא ךיוא .טלעוו רעד ןיא עניטכיוו עגיצנייא סָאד זיא טייב

 "עב ךיא .טייברא ןיימ ףיוא ױזַא ןעקוק וצ ךיז ייב ן'לעוּפ ךיא

 "עב DM ,שנעמ א .ןעטקאפ רונ ?העצרעד ךיא .טינ ךיז םהיר

 וצ ןעסנַאש רהעמ טָאה ,ךיא יו ,לאעדיא ןעבעל םוצ ךיז טהיצ

 רע סאוו ,טייברא יד ןעליפרע ןוא ןעטפערק ענייז עלַא ןעלקיווטנע

 "רעּפ סאוו ,ןירעד טהעטשעב טפארק ס'ןעסביא .ןעליפרע ףרַאד

 ףיוא ןעקוק וצ טנערעלעגסיוא ךיז רע טָאה ,ךיז ןיא ךיז גידנעפיט

 טלעוו רעד PR רעטסניטכיוו רעד ףיוא יו ,טייברא ,ןעבעל ןייז

 -ַאשעב dm DEN ,םענייא ןעדעי רע טָאה לעיּפשייב ןייז טימ ןוא

 רערעסעב וצ טרהיפ DEN ,געװ םעד ןעזיווענ ,סעסיורג סעּפע ןעפ

 .גנונעמָאקלָאפרעפ רעשירעלטסניק

 "פאר



 סעדנַארּב גרָאעג

 עשצטינ ךירדירפ

 ןופ טצעזרעביא

 רע פעט .ק

 לעזיימ .ג סקַאמ
 טפאשנעסיוו ןוא רוטַארעטיל SD נַאלרַאפ רעשידיא

 pay וינ ,טירטס דנערג 424
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 ,םזילַאקירדַאר רעשיטַארקָאטסירַא

.Dןעעדיא ס'עשטינ . 

(1889) 

 ןיא וליפַא ךָאנ טנאקעב גינעוו זיא רעכלעוו ,עשטינ ךירדירפ
 ןופ רעטסטנַאסערעטניא רעד ,גנוניימ ןיימ ךָאנ זיא ,דנַאלשטייד

 -נעד רעדנעטיידעב ַא זיא עשטינ .רעביירש עשטייד עניטנייה יד

 טימ IS ךייא טקעטש ןוא קנַאדעג רעייא טקעוװ רעכלעוו ,רעּק
 -נעד ַאזַא ןערירָאנגיא וצ ןיז ןייק טינ טָאה סע .ןעגנומיטש ענייז

 ןערעטנעהענרעד ,ןהעטשרעפ DIN ןעוואורּפ טפרַאד רהיא ; רעק

 .םהיא טימ ףּפמַאק ַא ןערהיפ ,םהיא וצ ךיז

 DE" ןעטנהעצכַא םעד ןעראוועג ןערָאבעג DR עשטינ ךירדירפ

 -ָארּפ ןעראוועג זיא ןוא עיגָאלָאליפ טרידוטש טָאה ,1844 רעבָאט

 טלַא ןעצנַאנניא MN ,טעטיסרעווינוא רעלעזַאב ןופ רָאסעּפ

 -עב ךיז רע טָאה ,ץייווש ,ןעלבירט PR .רהָאי גיצנאווצ-ןוא-סקעז

 ,רעסייה ןייז ןערָאװעג דלַאב זיא ןוא ן'רענגַאװ דרַאכיר טימ טנעּק

 -ענעב ךיוא ךיז רע טָאה ץייווש רעד ןיא .דניירפ רענעבענרעביא

 ן'טדרַאהקרוב סנַאסענער רעד ןופ רעשרָאפ ןעטמהירעב ן'טימ טנעג

DINקרוב .רניירפ רעכילנעזרעּפ ןוא רערהערעפ ןייז ןערָאװעג - 

 -עג קרַאטש רעבָא ,טַאהענ בעיל גידנעטש עשטינ טָאה ן'טדרַאה

 לָאמַא םעד וצ ןעגנוהיצעב ענייז טייצ רעד טימ ךיז ןעבָאה ןעטיב

 -סָאּפַא רעסייה רעד -- רע :ן'רעננַאװ ןעטרעטעגרעפ םהיא ןופ

 ןערָאװעג רעטעּפש זיא — רָאטיזָאּפמָאק ןעסיורג םעד ןופ לָאט

 -עג עשטינ זיא ךות ןיא .דנייפ ןוא רענגענ רעכילטּפַאשנעדיײיל ןייז

 טלהיפ גנוקריוו ס'רענגַאװ .רוטַאנ עשילַאקיזומ ַא ,רעקיזומ ַא ןעוו

 -רַאּפ ס'רעננאוו רעבָא ,ןעטײברַא עטשרע ענייז ןיא קרַאטש ךיז

 DR" ןוא עשיליוטַאק טקירדענסיוא ןערעוו סע ןעכלעוו ןיא ,לַאפיס

 ן'רענגַאװ רענָאיצולָאװער םעד ןענייז עכלעוו ,ןעגנומיטש עשיטעק
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 ןעגיוא יד טנעפעענ גנולצולּפ ןעבָאה ,דמערפ ץנַאג ןעוועג רעחירפ

 רע טָאה רערהעל ןוא דניירפ ןענידרעהירפ ןייז ןיא ןוא ןע'שטיג

 .רהאפעג א ןהעזרעד

 טנענעגעב עשטינ טָאה ן'רעננַאװ DR ן'טדראהקרוב רעסיוא

 קרַאטש .ןעשנעמ עטנאסערעטניא ערעדנַא ךָאנ ץייווש רעד ןיא

 םהיא ןעבָאה סאוו ,ןעצרעמשּפָאק עכילקערש ןופ רע טָאה ןעטילעג

 "וצ ךיז רע טָאה 1879 רהאי ם'ניא .טייברא רעד ןיא טרעטשעג

 ןיא .ראסעפָארּפ ןייז DD ןענָאזבָא טזומעג טייהקנארק רעד בעיל

 -עב ןעלהיפ וצ ןעביוהעגנָא (yon ךיז טָאה 1889-88 ןערהאי יד

 זיא ןוא ,טייקכשוװש ןעניוא ןופ ןעטילעג ץְלַא ךָאנ טָאה רע ,רעס

 קרַאטש ןייז טזומעגנ טָאה רע .ןערעוו וצ דנילב רהאפענ PR ןעוועג

 =< רעקנארק רעד טנעלפ רעטניוו םעד  .ךיז ןעטיה ,גניטכיזראפ

 ןיא -- רעמוז םעד ןוא אצינ ןיא ןעגנערברעפ ךילנעווענ עשט

 -ענ לעיפ רהעז טָאה עשטינ .(ץייווש) ןידַאגנע ןוא ַאירַאמ-סליס

 -ענ רע טָאה רהאי 1888 עדנע ; 1887-88 ןערהָאי יד ןיא טייברא

DENרע רעכלעוו ןופ ,תענושמ ןופ לַאפנָא ןעקרַאטש ןעטשרע םעד  

 .ןעראוועג ןעזענעג טינ ןיוש זיא

 -ריוו רעד רעטנוא קרַאטש ןעווענ עשטינ זיא דנענוי רעד ןיא

 -ָאש טייצ א ןעוועג זיא רע ; עיפָאסָאליפ ס'רעוהנעּפָאש ןופ גנוק

 רהֶאי עכילטע ןעננאנעגקעווא ןענייז סע .דימלת א ס'רעיוהנעּפ

 טָאה טציא :סיזירק ןעניטסיינ ַא טבעלענרעביא טָאה עשטינ ןוא

 זיא רע ,ןעטיטירָאטױא ןופ ךָאי ןייק טשינ רהעמ ךיז ףיוא רע

 .רעניטומ ץלא רעטייוו סאוו טרעוו ,גידנעטשטסבלעז ןעצנאנניא

 רע .טכַארט רע סאוו ,סָאד ןעּפָא ןענאז וצ טומ םעד טָאה עשטינ

 זנוא DI ענייז טייברא עיינ עדעי ,טרָא ןייא ףיוא טינ טהעטש

 -נעמאדנופ ,עסיורנ יד עשטינ ךיז טלעטש ךילדנע .סעשירפ סעּפע

 -על ןעצנַאנ ןייז ןעהור טזָאלעג טינ םהיא טָאה DEN ,ענארפ עלאט

 IN DIN ןעפירנעב עשילַארָאמ ערעזנוא ןעבָאה ןיז ןעכלעוו :ןעב

 Pr DD INN PR ןיוש זַא ,זיא טנַאסערעטניא ? ןעגנוצַאש

 םעד ןענעג ןעטָארטעגנסױרַא זיא עשטינ ןעוו ,ערעירַאק-רעביירש

 יד טנעקיילענבא רע טָאה ,סוארטש ךירדירפ דיוואד ןעטמהירעב

 טלעוו רעד ןופ גנושטייטסיוא רעשילַארָאמ א ןופ גנוניטכערעב

 -כרוד ,רעפיט ַא טימ טייבראסנעבעל ןייז רע טָאה טגידנערעּפ ןוא
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 -רעוו ןוא ןעפירגעב עשילַארָאמ ערעזנוא DD קיטירק רעדנעגנירד

 סָאד טנידנערעּפ נידנעבָאה ,טייברא ןייז ןופ ןעטימ DR .ןעט

 ,"ןעטרעוו עלא ןופ ןעגנוצַאשבָא יד , עירעס ןייז ןופ ךוב עטשרע

PRןוא ניטסייג ןעראוועג קנארק עשטינ  BIךיז ןופ טזָאלעג  

 .ןערעה רהעמ

2 

 -יוצענוצ ךיז וצ עשטינ טָאה טייקמאזקרעמפיוא עקרַאטש א

 ןעוועג זיא רעכלעוו ,טעלפמַאּפ ןעשימעלָאּפ ןעפרַאש ַא טימ ןעג

 רעד ןוא רעטלַא רעד , ךוב סע'סוָארטש ןעטלא םעד ןעגעג טרנעוועג

 -נוא NN ןָאט סע'שטינ ןעוועג DR גיד'הּפצוח ."ןעביולנ רעיינ

 -רָאנ DET עשטינ .טעלפמאּפ ןייז ןופ טלאהניא רעד טעטראוורע

 ןעכלעוו DR ,טײברַא סע'סוארטש ןופ לייט םענעי ןענעג טאהעג טינ

 ןעכילטסירק ןעטרעטלערעפ ,ןעגילָאמַא םעד טשינוצ טכַאמ רענעי

 רע רעבָא ;םוטנעטסירק ןופ טינ ךיוא טלַאה ןיילא רע : ןעביולג

 -סיוויטיזָאּפ ,םעיינ םעד ןופ סיוא ךיז טכַאל רע --- רעטייוו טהעג

 -ענ ם'נופ טגידערּפענ טרעוו סָאװ ,ןעביולנ ןעשיטסיאעטנַאּפ-שיט

 טריסערעטניא רעבָא ן'תמא DR .סוַָארטש ןעשיסרוקיּפַא ,ןעטרעל

 ,רערהערעפ ענייז יוװ ,סוַארטש רעטמהירעב רעד רעגינעוו ן'עשטינ

 -רעטסיליפ םעד טרעטעגרעפ עכלעוו ,טייקניסעמלעטימ עשטייד יד

 ףיוא יו ,טראוו טצעל ןייז ףיוא טקוק ןוא ןע'סוָארטש ןעטּפַאה

 .רוטלוק ןופ טראוו עטצעל סָאד

 -נארפ-שטייד רעד ךָאנ בלאה א DIN רהאי א סָאד זיא ןעוועג

 Dana טינ ןעשטייד ןעבָאה לָאמנייק (IN :המחלמ רעשיזיוצ

 .טייצ רענעי PR m ,ןעדירפוצטסבלעז ױזַא ,ןעביוהעג יוזא ךיז

 -עב DEN טכַאמ עשיזיפ טינ TS ,טנייצרעביא ןעוועג ןענייז עֶלַא

 -לוק עשטייד ערעכילרעה ,ערעכעה יד רונ ,ןעזיוצנארפ יד טניז

 רקיע רעד רונ ,דנַאלשטייד רונ טינ טָאה טריפמואירט זַא ;רוט

 -ירט יד ןופ רענייא II טינ זיא עשטינ .טסיינ רעשטייד רעד

 ןופ עמיטש 8 ןערעה טזָאלענ ךיז טָאה גנולצולּפ ; עדנעריפמוא

 .תמא םעד ןהענרעד 91 סאוו ,שנעמ א

 -טכַאלש יד ףיוא IR ,ןעצעזסיואראפ רימָאל ,עשטינ טגָאז ,טוג
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 סָאװ רַאּפ ,ןענאיצַאזיליוויצ ייווצ טנעגעגעב ךיז ןעבָאה רעדלעפ

 -קריוו טָאה ? ןירעגיז יד ,ערעקרַאטש יד ןעריזילאעדיא רימ ןעלָאז

 ןערענעלק ַא טַאהעגנ ןָאיצאזיליוויצ עשיזיוצנַארפ עטניזעב יד ךיל

 IE ָאד ךיז זיא סאוו וט ,ןייא ךיז ןעדער ןעשטייד יד יוװ ,טרעוו

 -נעטיידעבנוא ,רעמירא ןא רעביא ניז ן'טימ קרַאטש יוזא ןעהערפ

 -ער ןעמ ןעק יוװ .דייר עשירַאנ ןענייז סָאד רעבא ? רוטלוק רעד

 עשיזיוצנארפ יד ןעוו ,רוטלוק רעשטייד רעד ןופ גיז א ןופ ןעד

 יד ,רעניז יד ןוא ךיז טלעקיווטנע ןוא טבעל ,קרַאטש Tr טלאה

 -רעפ ן'תמא ןיא ITS DD ניננעהבָא טציא ךָאנ ןענייז ,ןעשטייד

 ,ןילּפיצסיד רעשירעטילימ רעד רונ גיז רהיא דנַאלשטייד טקנאד

 -עדנעטיידעב יד ,עעמרַא רעד ןופ טייקנינעטרעטנוא ןוא טומ םעד

 -לעזא FOR ,טראוו םענייא טימ --- רערהיפ יד ןופ ןעטנַאלַאט ער

 סָאד .רוטלוק טימ ןוהט וצ טינרָאג ןעבָאה סאוו ,ןערָאטקַאפ עכ

 רוטלוק עשטייד יד .תוריקח עניטיוננוא ץנאג סנעגירביא ןענייז

 טושּפ ןעניז טנעקעג טינ טָאה ,עשיזיוצנארפ יד טגיזעב טינ טָאה

 .רוטלוק ענעגייא ןייק טאהענ טינ טָאה דנַאלשטייד סָאװ ,ראפרעד

 ןופ טרובענ , ןייז PN עשטינ טָאה קירוצ IN ַא טימ ךָאנ

 -סטפנוקוצ יד ןעברַאפ עטסלעה יד ןיא טלָאמעג "עידעגַארט רעד

 -ענ סלַאמַאד טָאה רע .רוטלוק רעשטייד רעד ןופ ןעוויטקעּפסרעּפ

 רעד ןופ ךָאי ם'נופ ןעיירפעב Tr יז טעװ ןעכינניא זַא ,טביולג

 ןיא ;לענינירא ,ניטרַאנענייא ןערעוו ,ןאיצַאזיליוװיצ רעשינייטַאל

 -וצ עסיורג יד טנהַאענ עשטינ טָאה קיזומ רעשטייד רעיינ רעד

 טקרַאטשרעפ BI טָאה ניז ס'דנַאלשטייד .ןעטייקכילנעמסטפנוק

 גנומיטש ענעביוהעג יד ;יז טױטענ רונ ,ןעגנונפָאה ס'עשטינ

 ןעגנוי ם'ניא ןעקנַאדעג עניריורט טקעוורעד DET ןאיצַאנ רעד ןופ

 .רעקנעד

 זיא סאוו .רוטלוק ןופ םעלבָארּפ ם'ניא ךיז טפיטרעפ עשטינ

 רעהירפ זיא רוטלוק זא ,זיא רעפטנע ןייז ןוא רע טנערפ ? רוטלוק

INDןעמעלא  INרעכלעוו ,ליטס רעשיטסיטרַא רעכילטייהנייא  BIRD 

 ןוא ןעבעל ןעלַאנָאיצַאנ ןופ ןעגנורַאבנעפָא עלא ןיא ןעלהיפ ךיז

 ;רוטּלוק ןופ ןמס ןייק טינ זיא גנודליב ,טייקטנערעלענ .טסייג

 -רַאב ךיוא טייצ רעבלעזרעד ןיא ןייז ןעק שנעמ רעטנערעלעג רעד

 א ןייז רעדא ?יטס ןעטמיטשעב ןייק !עבָאה טינ .ה .ד ,שירַאב
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 ,טנייצרעביא DR עשטינ .ןעליטס ענערישרעפ ןופ שימענ רעטנוב

 -יז טינ ןעק רוטלוק עטכענוא ,עזָאלרעטקַארַאכ ,עטשימעג ַאזַא זא

 -נַארפ סָאד I ,אנוש ַאזַא רעביא סרעדנוזעב ,אנוש א רעביא ןענ

 DR עויטקודָארּפ תמא ןַא תורוד DD טָאה סאוו ,קלָאפ עשיזיוצ

 .רוטלוק עניטרַאנענייא

 -- ןעשטייד — 79, : גנוקרעמעב א ס'עטעג טריטיצ עשטינ

 ם'ניא ךיז רימ ןעבָאה יאדוא ;עניטכענ ,ענעמוקענפיוא ןענייז

 ,סיורָאפ ןוהטעג קור א גיסיילפ רהָאי טרעדנוה עטצעל יד ןופ ךשמ

 -ייד יד זיב ,רעטרעדנוהרהָאי רֶאֹּפ א ןהעגרעפ ךָאנ ןעלעוו סע רעבָא

 לַאוטקעלעטניא גונעג טּפַאזעגנייא ךיז ןיא ןעבָאה ןעלעוו ןעשט

 סָאר ,ןעגָאז ןענעק גיהור לָאז ןעמ זַא ,רֹוטלוק ערעכעה ןוא טעט

 -רַאב רהעמ טינ ןיוש ןענייז ןוא ןעוועג לָאמא --- לָאמא ןענייז ייז

 ."ןערַאב

 רוטלוק עשטייד יד זַא ,גירנעטּפיוהעב ,טכערענ עשטינ זיא

PRךָאנ  BIגיטרַאכיילג ןייז רוטלוק א זומ יאדוא ? רוטלוק , 

 ירכ ,גונעג קרַאטש ןייז ןוא ךיז ןעלקיווטנע םַאזגנַאל ,?יטס ןעּבָאה

 ןופ רעבא ,ןעבעל ןעלַאנָאיצַאנ ןופ ןעמרָאפ עלַא ןעננירדוצכרוד

 ,עשימייה א ןייז א?וד ןומ רוטלוק יד זַא ,ןעגנורדעג זיא ןענאװ

 ןעילַאטיא ןעד טָאה ?סיורָאפ טצעז עשטינ יװ ,ענָאטרָאטוא ןא

 ,ןעטנהעצכעז ם'ניא -- דנאלגנע ,סנאסענער ןופ טייצ רעד ןיא

 טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצכַא ןוא ןעטנהעצביז ם'ניא --- ךיירקנַארּפ

 רעבלעזרעד ןיא רעבָא ?רוטלוק עניטרַאנענייא IN טָאהעג טינ

 -אגעגסיוא קיטש ןייא ןופ ,עשימייה ןעווענ טינ סָאד ןענייז טייצ

 -עלע יד ןעמונעג טָאה ןעילַאטיא : ןערוטלוק עטשימעגנוא ,ענעס

 רעשימיור ,דנַאלנעכירג ןופ רוטלוק-סנאסענער רהיא ןופ ןעטנעמ

 -עג ַא II PR רוטלוק עשיזיוצנארפ יד ; ןעינַאּפש DIN טלעוו

 -עלע עשינעילַאטיא ןוא עשינַאּפש ,עשיטלעק ,עשיסַאלק ןופ שימ

 -עג יד ןענייז רעדנעלגנע יד זא ,טשינ סייוו SUN ןוא ןעטנעמ

 ןעשטייד יד ןעבָאה יאדרוא ? טלעוו רעד ןופ עסַאר עטסעטשימ

 -יוצנארפ רעד ןופ גנוקריוו רעד ןופ ןעיירפעב וצ ךיז ןעביוהעגנָא

 ךָאנ ןוא קירוצ רהָאי גיצפופ טרעדנוה טימ טשרע רוטלוק רעשיז

 רעבא ,דנַאלשטייד ףיוא סולפנייא ןעסיורנ א ךיירקנארפ טָאה טציא

 ןאהרַאפ זיא סע IR ,ןענעקיילוצבא טכער ןייק טינ זנוא טינ סָאד
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 -םיטשעב ,עטניטייצענפיוא ןייק טינ ךָאנ תמא ,רוטלוק עשטייד א
 -םייווצ ןעק יו .טסקאוו ןוא טבעל סאוו ,רוטלוק א INT רעבָא ,עט

 סאוו ,שנעמ א רוטלוק רעשטייד א ןופ ץנעטסיזקע רעד ןיא ןעל

 ננוטכיד עשטייד יד יא ,קיזומ עשטייד יד יא IS ,טלהיפרעד טָאה

 -ָאליפ רעשטייד רעד ןיא זא ןוא ,טסיינ ןעבלעזמעד טימ טמעטָא

 יד ןוא ,קיזומ רעד ןיא סאוו ,רענעט עבלעזיד ךיז ןערעה עיפָאס

 -סירעטקַארַאכ ערעייז ךיז ןעבָאה רוטּפלוקס HN יירעלָאמ עשטייד

 ? תונורסח ןוא תולעמ עשיט

 -ניוושרעפ ןערוטלוק עלַאנָאיצַאנ זא ,טנייצרעביא זיא עשטינ

 רעד רעביא טעװ ןעשרעה ןעוו ,טייצ יד זיא טנעהָאנ ןיוש ןוא ןעד

 -לוק עשינאקירעמא-שיאעּפארייא רעדא עשיאעּפארייא ןייא טלעוו

 np ןעשנעמ עטלעקיווטנע-תמא יד ךיז ןעלהיפ טציא ןיוש .רוט

 BIN ןייזטסואוועב עלאנאיצַאנ סָאד ,רעעּפארייא DON IND ןעדעי

 -נוהרהָאי ןעטסניצנאווצ ם'נופ ךשמ ם'ניא ךָאנ ןוא רעכאווש ץלא

 PN ,ןעדיישטנע דלעפטכַאלש ן'פיוא ןענָאיצַאנ יד ןעלעוו טרעד

 -טלעוו עכילרעדיוש אזא טעוו .טלעוו רעד HD רעשרעה ןייז לאז

 סָאד DIN ,ןעטייקלעטייא עלאנאיצַאנ עלא ןעזָאלבקעװַא המחלמ

 גנולקיווטנע רענידרעטייו רעד ןופ MINI רעד :גונענ DI ךָאנ

 רעשירָאטסיה רענעי PR ןעלעוו יצ ,םעד ןופ ןייז גיגנעהבִא טעוװ

 -עק ןעלאז סאוו ,רעטסייג ערעכעה עכלעזַא ןעקורסורַא ךיז טייצ

 -ענ א טניל ,ננוניימ סע'שטינ טל .טכאמ יד ןעּפאכרעפ ןענ

 -ביילנ ,ענעגייא ןייק טינ טָאה ןאיצאנ א סאוו ,םעד ןיא טינ רהאפ

 ,ןייא Tr טדער יז סאוו ,םעד ןיא רונ ,רוטלוק עלענינירא ,עגיטרא

 סאוו ,דנאלשטייד TR ,רע טנערפ ,סע טמוק יו .יז טָאה יז זא

 ,טגייצרעביא קרַאטש יוזא ןייז לאז ,רוטלוק ע'תמא נינעוו ױזַא טָאה

 טרעלקרע עשטינ ? רוטלוק ע'תמא יד ,עסיורג יד סע טָאה יז זא
 יװ ,דנַאלשטייד ןיא סאוו ,טימרעד ךורּפשרעדיװ ןעדנעדנעלב םעד

 םעיינ א ןופ ןעשנעמ רהעמ ץלַא ךיז ןערהעמ ,רעדנעל ערעדנַא ןיא

 -נייה ן'פיוא גנוקריוו עכילדעש DIN עסיורג א ןעבָאה סאוו ,טינש

 ןעבענעג עשטינ טָאה ןעשנעמ עניזָאד יד :ןעבעל רוטלוק ןעניט

 .רעטסיליפ רוטלוק : ןעמָאנ א

 עכיוה 8 טָאה ,טייקגיסעמלעטימ יד ,רעטסיליפ רוטלוק רעד

 גנורליב עכילנעזרעּפנוא ,עזָאלרעטקַארַאכ ןייז ; ךיז ןעגעוו גנוניימ



 18 עשמינ ךירדירפ

 ןעבָאה טינ רע לָאז mM DR .רוטלוק ע'תמא סלַא רע טכַארטעב

 טירש ןערעי ףיוא זַא ,גנודליב ןייז ןוא ךיז ןעגעוו גנוניימ עכיוה ןייק

 ןענייז סאוו ,רעטסיליפ רוטלוק טימ ךיז רע טנעגענעב טירט ןוא

 -עטיסרעווינוא DR ןעלוש ערעזנוא ןעד ןענייז ?םהיא וצ ךילנע

 ? ןעפירגעב DR ןעגנורעדָאפ ס'רעטסיליפ םוצ טסַאּפעגוצ טינ ןעט

 ,ןאיגילער ןעגעוו ןעגנוניימ עבלעזיד ןעשנעמ עַלַא טינ ןעד ןעבָאה

 ןייז ןופ ןעשנעמ עלא m יוזא ?קיטעטסע ,טַאַאטש ,לַארָאמ

 -לוק רעד זיא ,טפַאהנענָאלבַאש DR ?ענָאיצנעװנָאק ןענייז דנַאטש

 -ייז ןָאלבַאש ןוא ןָאיצנעװנָאק IR ,טגייצרעביא רעטסיליפ רוט

 "סיס סָאד זא ,ןייא טשינ רָאג טלַאפ רעטסיליפ םעד .רוטלוק ןענ

 םיירב ךיז טָאה סאוו ,םוטרעטסיליפ עטריזינַאגרָא-טונ ,עשיטַאמעט

 ,ןענָאיצקַאדער-סגנוטייצ ,ןעלוש ,ןעטעטיסרעווינוא יד DIR טצעזוצ

 -כערעב טינרָאג ,סולפנייא NIS סָאה סע סאוו ,ראפרעד ךָאנ זיא

 וליפא זיא סָאד .רוטלוק ןופ ןַאגרָא IN רַאפ ךיז ןעטלַאה וצ טניט

 -סעפעביטוג יד DR סָאד : עשטינ טגָאז ,רוטלוק עטכעלש ןייק טינ

 BP NN טייקשירפ וצ טינ רעבָא טָאה סאוו ,יײרַאברַאב עטגיט

 -םיליפ-רוטלוק סָאד .ןעשירַאברַאב-װיטימירּפ ם'נופ טייקגידמער

 טקניז סע ןעכלעוו ןיא ,ּפמוז רעכילדעש א ,רהאפעג ַא זיא םוטרעט

 .טייהשנעמ יר

 ; סרעטסיליפ-רוטלוק ןעשיווצ רימ ןענייז IN טרובעג ןופ ןיוש

 עכלעוו ,ןעגנוניימ ירד וצ ןעטיירג ייז ; ייז ןעשיווצ ןעסקאוו רימ

 ערנעשרעה יר ןענייז DET --- גיניזטסואוועב רעביא ןעמהענ רימ

 .ןעגנונייצרעביא עכילנעזרעּפ ערעזנוא ןערעוו עכלעוו ,ןעננוניימ

 -ישרעפ DET ןענייז ,ןעטייהנעדישרעפ סגנוניימ ןַאהרַאפ ןענייז ןוא

 IE ךיז טָאה גנוניימ עכילטפאשלעזעג יד ; ןעגנוניײמ-ייטרַאּפ ענעד

 .ןעגנוניימ-ייטראּפ PN טלייט

 סאד ? גנוניימ עכילטפאשלעזעג יד DIR סאוו, : ?DIN עשטינ

 ;גנערטש וצ זיא עשטינ ."טייקליופ ןעקנאדענ עטאווירּפ זיא

 a" םוצ טפארק א PN גנוניימ עכילטפאשלעזעג יד IN ,טפערט סע

 רעבא ללכב .יילרָאמ םעד ןעגעוו טביירש סעטנאסערעטניא .ןעט

 -סיליפ רוטלוק יד ןופ דנעה יד DR גנוניימ עבילטפאשלעזעג זיא

 ןוא טייקטצנערגעב רעייז MD טסניד עגיליו א DIN יז ;סרעט

 .יינאריט
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 -נוי רעד ךיז טפסיוטש ,ןעבעל וצ גיניזטסואוועב IN גידנעביוה

 ןענייז סָאװ ,ןעננוניימ ענעמונעגנָא ענערישרעפ ףיוא IN ןאמרעג

 רע טייקכילנעזרעּפ רהעמ סאוו ; טצנערנעב רעגינעוו רעדָא רהעמ

 -ָאלבַאש םעד ןענעקטנַא ןעלעטש ךיז רע DIN רעפרַאש זלא ,זיא

 -רעּפ ןייד יירט ייז, : טפור עמיטש ערעניא א .ןומה ןעטפַאהנענ

 ךיז טרעה ןאמרעגנוי רעד "'!וד ייז ! ןייֵלַא וד ייז ! טייקכילנעז

 -כילנעזרעפ א רע טָאה .ףור ןעלופסינמייהענ םוצ וצ גיהורנוא

 ;רעכיז BI ךָאנ זיא רע ,טינ סייו רע ?רע רע זיא ?טייק

 -העצרעד םהיא לָאז סאוו ,םענייא ךָאנ ,רעהיצרע ַא ךָאנ טקנעב רע

 =( סָאד ,עטסניטכיוו DET רונ ,סניטייז ,סעדמערפ סעּפע טינ ןעֶל

 TOR רע ,טייקכילנעזרעּפ א ןערעוו רע ןעק יו ךילמענ ,עטסגיט
 רעכלעוו ,ןעשנעמ ןעסיורגנ ַא טַאהעג טָאה קרַאמנעד רעזנוא

 ; טעטילַאודיװידניא וצ ןעסָאנעגטייצ ענייז ןעפורעג גיטכעמ טָאה

 ןעוועג זיא טנידערּפ ס'רָאגעקריק .ן'רָאגעקריק ןיז ןיא בָאה ךיא

 רע .רעטצנערנעב ַא — טנָאזירָאה ןייז ; עניטכעדרעפ ַא רעבא

 רונ ,טייקכילנעזרעּפ עיירפ-טולָאסבא יד טינ טכילרעהרעפ טָאה

 -ענ טָאה רָאנעקריק עכלעוו ,טייהיירפ יד .עכילטסירק-תמא יד

 -ייא ןעדעי רעביא ; טייהיירפ ע'תמא יד ןעוועג טינ זיא ,טנידערּפ

 *! ןלָאֿפ ןוא ! ביולנ, : טָאבעג רעננערטש ןייז ןעננאהעג זיא םענ

 .רעהיצרע ןייז וצ ןאמרעננוי רעניטנייה רעד וצ טהענ יוזא טינ

 ,רנעה יד םהיא ןעדניב טינ לאז סאוו ,רעהיצרע אזא ןעבָאה ליוו רע

 ןוא ןעמנָאד ןופ ןערעה טינ ליוו רע .ייז ןעיירפעב טרהע .רעפ רונ

 ןופ ןעננאפענ זיא רע זא ,להיפענ םהענעננַאנוא ןא רע טָאה ךָאד

 -?עה ? ךיז וצ ןהענרעד יו ,ךיז ןעקעלּפטנע רע לאז יו .ןעמגָאד

 ןייז טינ רָאט רע ; רעהיצרע רעד ףראד טייברא רעד PN םהיא ןעפ

 .טייקכילנעזרעּפ רעד ןופ רעיירפעב א יוװ ,שרעדנא סעּפע

 רעד ןיא ניוא ןייז טדנעווענ עשטינ Den רעהיצרע אזא וצ

 .רעױהנעּפָאש ןעראווענ םהיא IND PN רעהיצרע אזא :דנעגוי

 ס'רעיוהנעּפָאש ןעזעלעגכרוד טָאה רע רונ יו זא ,טלהעצרעד עשטינ

 סאוו ,ץלא ןעזעל טעװ רע זא ,טסואוועג ןיוש רע טָאה ,לעטייז א

 ןוא טשינ ראג גידנעלהעפרעפ טינ ,ןעבירשעג טָאה רעױהנעּפָאש

 WORD יו ,םענייז טראוו ןעדעי ןיא ןערעהנייא קרַאטש ךיז טעוו

 טהעשעג DEN ,סָאד ןהעשעג זיא ן'עשטינ טימ Pr‚ טינ לָאז סע
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 vs" טָאה רע .תמא םעד טכוז סאוו ,ןעשנעמ ןערעגנוי ןעדעי טימ

BINרערהיפ א ןענופענ טָאה ןוא . 

 ךיז טלהיפ שש ףיוא גנוקריוו עקרַאטש ס'רעוהנעּפָאש

 .ןעריטיצ וצ בעיל םהיא טָאה רע .ןעטפירש עטשרע ס'עשטינ ןיא

 רעד .ןעּקנאדענ ןוא DD ןייז DD גנוקריוו רעד רעטנוא זיא רע

 m DEN ןעראוועג רעבא DIR ,םהיא טיירפעב טָאה סאוו ,רעהיצרע

 "דנייפ ,סעכ INS ,גיהור ; דימלת ן'ראפ טסאל א רהעמ ץלא רעט

 ירעד ,רערהעל ןעטבילעג ם'נופ בָא ךיז רע טרהעק לעמוט ןוא טפאש

 ךָאנ .טייקראבקנאד רעסיורגנ טימ םהיא ןָא גידנעטש ךיז גידנענָאמ

 Pr ןופ טָאנבָא ןערעדנַא DIS ןעניוצעב עשטינ ךיז טָאה שרעדנא

 וצ טרעהענפיוא רונ טינ טָאה רע : ן'רעננַאװ דרַאכיר --- דנענוי

 ; אנוש רעכילטפאשנערייל ןייז ןעראוועג DIN רונ ,םהיא ןופ ןעטלאה

 am יד סלא טרימַאלקָארּפ לָאמא טָאה רע עכלעוו ,קרעוװ ענייז

 טָאה ,טייצ רעד ןופ ןעגנוניישרע רוטלוק עטסדנעטיידעב DIN עטס
 .טכאמענ טשינוצ ןוא טכאלענסיוא רע

 עכלעוו ,טייקכילרהע ס'רעוהנעּפָאש קדטטש טביול עשטינ

 won ם'נופ טייקכילרהע רעד טימ רונ ןערעוו ןעכילנרעפ ןעק

 ןוא טייקטסעפ יד ,טרָאװ ןוא קנַאדעג DD טייקרָאלק יד ; ןעטנָאמ

 וצ ןעגנוהיצעב ענייז ןופ טייקנייר יד ,ענייז טייקטנעוװקעסנָאק

 ןיא ןעהעטש עכלעוו ,ןאינילער-סטַאַאטש ןוא טַאַאטש ,טפאשלעזעג

 טײקכילסימָארּפמָאק ןוא טייקדלימ רעד וצ ץאזנגעגנ ןעפרַאש אזא

 ןופ טירש ןייק ןעטָארטעגבָא DI זיא רעױהנעּפָאש .ן'טנַאק ןופ

 .יירט ךיז ןעוועג זיא ,ןעבעגעגכָאנ טינ םענייק טָאה ,געוו ןייז

 ,רעױהנעּפָאש יו ,שנעמ אזא סאוו ,ךיז טרעדנואוו עשטינ

 נידנערעוו טינ ,ןעבעל עשטייד סָאד ןענארטרעביא טנעקענ טָאה

 רענרעדָאמ א .רעפסָאמטַא רערעווש רעד ןיא טקיטשרעד גיטפייג

 ךיז ןעלהיפ טנעקעג טינ טלָאװ ילעש, :טנָאזענ טָאה רעדנעלננע
 ."דנַאלגנע ןיא ךילנעמנוא ןענייז ס'ילעש .דנַאלננע DR שימייה

 ןעשנעמ עכילנעוועננוא עכלעזא .טכערעג זיא רעדנעלגנע רעד

 -ַאכנאלעמ ןערעוו ייז : ענימורא יד ןופ ןעטָארטוצ טכייל ןערעוו

‚wsביילג עניטסיינ סָאד רעדא ןעטפערק עשיזיפ יד ןערילרעפ - 

 -סיליפ רעד טימ ףּפמַאק ןעכילנעטנָאט ,ןערעווש ם'ניא טכיוועג
 -רעד וצ יװ ,ןיוש Dim רעטפיליפ רוטלוק רעד .טלעוו רעשירעט

rn. re 
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 -עי וצ ,רנַאל ןערעי ןיא .ןעשנעמ ןעלאינעג םעד רהאי יד ןהעג
 -לעטימ רעד ןופ רעפּפָא IN שנעמ רעלאינעג רעד זיא טייצ רעד

 ךיז יבא ,ךָאנ pen םעד טיג רע רעדא :ןומה ןופ טייקניסעמ

 ןייז is זייווכעלסיב טרעוו רע רעדא ,םהיא טימ ןענירקוצ וצ טינ

 ,טַאמָאלפיד רעטלא IN זא ,טלהעצרעד עשטינ  .טייקכילנעזרעּפ

 שנעמ רעד :טקרעמעב טָאה ,ן'עטעג ןהעזעג גילעפוצ טָאה סאוו

 יד נידנעבעגרעביא .ןעבעל ןייז ןיא תורצ עסיורג טאהעג טָאה

 אזא ייז ףיוא טכאמענ רע טָאה ,דניירפ ענייז רעטרעוו עגיזָאד

 תורצ ערעזנוא HD ןערוּפש יד ןעקעמבָא טינ ןעמ ןעק , :שוריּפ

 זא ,רעדנואוו רעד זיא סאוו וט ,רעטכיזעג ערעזנוא ןופ וליפא

 טנָארט ,ךיז ךָאנ השוריב רעביא ןעזָאל ןוא ןעוהט רימ סאוו ,סעלא

 ןוא ."ןעדייפ ןוא תורצ ענילָאמא ערעזנוא ןופ לעּפמעטש םעד

 טכארטעב טרעוו רעכלעוו ,עטעג טנָאז רעטרעוו ענירעיורט עכלעזא

DIN —טכער טימ  --- DINלַאזקיש ןופ טירָאװַאפ  ! 

 ץנאנ ןייז זיא רעױהנעּפָאש סאוו ,סָאד טרהיר ן'עשטינ

 ,ןענַאטשרעּפ טינ םהיא טָאה רענייק ;םאזנייא ןעווענ ןעבעל

 -נזערעּפ ןייז טימ ךיז טריסערעטניא טינ ,קרעוװ ענייז ןעזעלעג טינ

 -ָאש ןופ טסואווענ נינעוו יוזא ןעבָאה ןעסָאנענטייצ יד .טייקכיל

 -שרע רעד ןופ ןעראלּפמאזקע לייט רעטסערג רעד זא ,ן'רעיוהנעּפ

 DIR טלעוו יד, ,קרעו ןעלאטנעמאדנופ ןייז ןופ ענאלפיוא רעט

 DNB DIN" ןערעוו טפיוקרעפ טזומענ טָאה "ננולעטשראפ ןוא ןעליוו

 ןוא ,טייצ ןייז DD דניקפיטש ַא ןעוועג DIN רעױהנעּפָאש .ריּפאַּפ

 ,טנייצרעביא זיא רע סָאװ ,סָאד ןערעדנואוו טינ זנוא ףראד סע

TRשנעמ רעסיורג רעדעי  DINטייצ ןייז טימ טקילפנָאק ןיא . 

 IK ,גנוניימ יר טיירּפשרעפ ךיז טָאה ןעטייצ עטצעל יד ןיא

 סיוא טקירד ,טייצ ןייז ןופ טקודארּפ א זיא שנעמ רעסיורג רעד

 גיניזטסואוועב טעטכילפרעפ זיא ןוא רעטקאראכ ןוא טסיינ רהיא

 DR ןָאיצּפעצנָאק יד .טייצ ןייז DD ןאנרֶא IS ןייז וצ ןעבערטש וצ

 רעסיורג רעד זא ,ךיז טהעטשרעפ סע .עגיטכיר א ןעצנַאגניא טינ

 ןוא םָארטש ןעכילטכישעג ם'נופ טייז א IS טינ טהעטש שנעמ

DINגיגנעהבָא  DDטייברא רעד , DIR DENיד ןופ ןעראוועג ןוהטעג  

 טרעװ עעדיא עדעי IR ,זיא טקאפ א רעבא ,תורוד ענידרעהירפ

 עגינייא רעדא םענלעצנייא IN DD ןייזטסואוועב ם'ניא ןערָאבעג
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 ןַא ןופ ענעסירענבָא ,ןעטקנוּפ עטהעזוצ טינ ןענייז סאוו ,ןעשנעמ

 עלופטנַאלַאט רונ ,עסַאמ רענידנעהעטש-גירדינ ,רעכילדניפּפמענוא

 וצ טאטשנא ךיז וצ ןעסַאמ יד וצ ןעהיצ סאוו ,ןעטייקכילנעזרעּפ

 רעד ןָא טפור ןעמ סאוו ,סָאד .ןעסאמ יד ןופ ןעניוצענוצ ןערעוו

 רעד m ,רהעמ טינ ןעווענ ביֹוהנֶא ןיא זיא ,טייצ רעד ןופ טסייג

 ם'ניא .טעטירָאנימ רעדנעטיידעבנוא ,רעניילק א ןופ טסייג

 יד עטלהעוורעסיוא יד ,עטלהעצעג יד ןערעו עלא טימ ףּפמאק

 .עלא ,טייהרהעמ

 ס'רעױהנעּפָאש ןופ גנוקריוו רעד WENN יאדוא גידנעייז

 זא ,עשטינ טרעדָאפ ,טייצ ןייז ןוא ןעשנעמ ןעלַאינעג ן'פיוא קוק

 טימ גנַאלקנייא ם'ניא טינ דנעגוי יד ןעהיצרע לָאז רעהיצרע רעד

 טינ .טייצ ןייז וצ ןאיציזָאּפא PR רונ ,טייצ רעד DD טסייג םעד

 יד ראפ ןעבעווש ףראד טלַאטשענ עלַאעדיא א רונ ,עלאער סָאד

 טנערפ ,טלַאטשעג א IND DEN רעבָא :ןאמנעגנוי ם'נופ ןעניוא

 טל ,ןעּפיטנעשנעמ יירד ןופ סייוו טייצ ענרעדָאמ יד 4? ךיז

 -לעוו ,ןעטלַאטשעג עלַאעדיא סלא זנוא ןעניד ןענעק סאוו ,ן'עשטינ

 :שנעמ ס'ָאסור סנעטשרע  .גנַאגסנעבעל רעזנוא ןעמיטשעב עּכ

 ףפמאק ןיא סיורא טערט סאוו ,טלַאטשעג עגיטכעמ ,עשינַאטיט ַא

 ,טייהיירפ עטצנערנעבנוא ליוו שנעמ ס'אסור .עדנעשרעה יד ןענעג

 -ריטַאנ ענייז טרעדָאפ ,רוטַאנ ןופ טייקנילייה רעד PR טביולנ רע

 -יטנעס רעד טינ -- שנעמ ס'עטעג טמוק ךָאנרעד .טכער עכיל

 -ייז סָאװ ,ןעּפיט ערענָאיצולָאװער יד רעדא רעטרעוו רעלַאטנעמ

 -ור טיול טלָאמענ ךָאנ ןענייז ןוא ן'רעטרעוו וצ טנעהָאנ יוזא ןענ

 IN ןיא ךיז טקעלּפטנע רע יוװ ,טסוַאפ טינ ךיוא ,טּפעצער ס'ָאס

 זיא סאוו ,טסואפ רענידרעטעּפש רעד רונ ,ַאמַארד רעד DB ביוה

 -ביילנ ,רעניהור ַא ,רעיושוצ א רונ ,טלעוו רעד ןופ רעיירפעב טינ

 -קַא טינ ךיז IM ןוא וויטקַא טינ זיא סאוו ,רעיושוצ רעניטליג

 יד ןֶָא טנָאמרעד עשטינ ליּפשסנעבעל ם'ניא ןעשימניירא וויט

 : רעטסיימ םלעהליוו וצ ךיז טדנעוו ָאנרַאי עכלעוו טימ ,רעטרעוו

 רהיא ןעוו .טוג זיא סָאד ,טרעטיברעפ ןוא טציירוצ טייז רהיא,

DORTךָאנ ןעוועג טלָאװ ,ןערעו סעכ ןיא קרַאטש ןענעק דלאב  

 " .רעסעב

 רעד ףיוא רעסעב ןערעוו לאז סע ידכ ,סעכ ןיא קרַאטש ןערעוו
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 זיא רע .שנעמ ס'רעוהנעּפָאש זנוא MD טרעדָאפ סָאד --- טלעוו

 עכלעוו ,ןעדייל יד גיניזטסואוועב ךיז ףיוא טמהענ ןוא גיד'תמא

 שנעמ ס'רעיוהנעּפָאש .ןהעטשסיוא זומ שנעמ רע'תמא רעדעי

 זא ,ןעשנעמ טרעשעב טינ זיא ןעבעל ךילקילג א זא ,טהעטשרעפ

 שיאָארעה א זיא ,ןעכיירגרעד ןעק שנעמ א סאוו ,עטסכעה סָאד

 -רע .ןעטייקנירעווש עטסערנ יד טימ ףּפמאק ןיא ןעבעל א ,ןעבעל

 -כילשנעמ רעשיאָארעה ,רע'תמא ןופ טסייג ם'ניא זנוא ןעהיצ

 ןענייז סאוו ,ןעטייקכילנעזרעּפ עכילשנעמ-תמא רונ ןענעק טייק

 יד ןופ גנורּפש ןעכילקילג א קנאד א ןעראוועג ןערָאבעג יו סעּפע

 ןוא עדנעפַאש ,ןעטסיטרַא ,רעהיצרע ,רעקנעד -- ןעטפערק-רוטַאנ

 ,ןענייז ייז סאוו ,טימרעד רהעמ זנוא ףיוא ןעקריוו סאוו ,ענעי עלא

 יד ,עטוג DIN עלעדע עלא יד ךילמענ ,ןעוהט ייז סאוו ,טימרעד יו

 עטונ סָאד ןעבענעגסיוא ןעבָאה סאוו ,?יטס ןעסיורג ןופ ןעשנעמ

 .עשיאָארעה ןוא

 .עטכישעג רעכילשנעמ ןופ ןיז רעד טניל ןעשנעמ עכלעזא ןיא

 טייהשנעמ יד :יוזא סיוא קנאדעג ןעגיזָאד םעד טקירד עשטינ

 עסיורג עכילטע ןעגנערבוצסיורא ידכ ,ךילדימרענוא ןעטייברא זומ

 .עבַאנּפױא רהיא טהעטשעב -- ןירעד רונ ןוא --- ןירעד .ךיז ןופ

 -ענ ַאזַא טקירדענסיױא טָאה סאוו ,רעטשרע רעד טינ זיא עשטינ

 טימ , :עבלעז סָאד טעמכ טגאז ,לעיּפשייב DIS ,ןאנער .קנאד

 -נעמ עסיורנ ןעריצודארּפ ןהעז ףראד טייהשנעמ יד ,טראוו ןייא

 רעבָאלפ ךיוא ."ןעטער זנוא ןענעק --- ייז רונ ןוא — ייז .ןעש

 שזרָאשז וצ ףעירב א ןיא .גנונייצרעביא עבלעזיד טָאהעג טָאה

 ןעבענרעביא זיא עטסנולק ןוא עטסעב סָאד, :רע טביירש רנַאז

 DIR ןעלעוו ייז זא ,טצעזעגסיוארָאפ ,ןענירַאדנַאמ גנוריגער יד

 .רהעמ סאוו ןוהט ,טנָאזעג רעסעב ,רעדא ןוהט וצ סעּפע ןייז דנַאטש

 -נעזיוט רעטרעדנוה ךָאנ ןעלעוו יצ ,גיטכיוו טינ טולָאסבא PN סע

 דנַאטשמיא ןייז DIN חלנ םעד ןענלָאפ וצ ןערעהפיוא םירעיוּפ רעד

 -?עזא זא ,גיטכיוו ךילדנענוא זיא סע רעבא ,ךוב א ןעזעל וצ

 -ָאה ןוא זנוא ןעשיווצ ןייז ןעלאז ערטיל DIN ןאנער יװ ,ןעשנעמ עב

 רונ ןעק זנוא ןעטער .טפאשלעזעג רעד ףיוא גנוקריוו רעייז ןעב

INסע .?עיטַארקָאטסירַא ע'תמא  DINיא ,ןאנער יא זא ,רעכיז  

 IR ,קנארעגדנורג ס'עשטינ טימ טמיטשעגנייא ןעטלאוו רעבאלפ



 = עשטיג ךירדירפ

 ,געוו רענימורַא-ןוא-םורַא IR יװ ,רהעמ טינ זיא ןאיצַאנ עצנַאנ יד

 גנילרנהעצ םוצ -- WE רהיא וצ טהעג רוטאנ יד ןעכלעוו רעביא

 .ןעשנעמ עסיורנ

 רעד ןיא עלָאר ןייק טליּפשעגנ טינ DEN קנאדעגנ רעגיזאד רעד

 עשטינ רעדייא ,עיפָאסָאליפ רעשיאעּפָארייא רעד ןופ עטכישענ

 ,לעיּפשייב םוצ ,זיא סע .ןערידנאנאּפארּפ םהיא ןעמונעג ךיז טָאה

 ףָאסָאליפ רעשטייד רעד יוװ ,ךיז ןענָאמרעד ּוצ טנאסערעטניא

 -ענ רעד ןופ Sy סָאד IND Tr טלעטש ןַאמטרַאה IND דראודע

 וצ ןעבערטש טייהשנעמ יד ףראד ,גנוניימ ןייז טול : עטכיש

 ,רימ טימ לָאמא נידנעדער .ןעבעל ןוא טלעוו ןופ ננוטכינרעּפ רעד

 ן'םיוא WORD זיא רע יוזא יו ,טלהעצרעד רימ ןַאמטרַאה טָאה

 -ענ ננַאל ןופ ןיוש זיא רימ , .גנורעטשוצ-טלעוו רעד ןופ קנאדעג

 יד נידנעמהענ רעדא ,עטכישעג זא ,טגָאזעג רע טָאה ,רָאלק ןעוו

INTלעװ .לעיצ א סעּפע ןעבָאה זומ ,סעצָארּפ טלעוו ,רעטיירב - 

 ,סעוויטַאנענ סעּפע רונ ןייז טנעקענ טָאה לעיצ סָאד ? רעבָא ןעּכ

 עשירַאנ ןענייז רעטלַאטייצ םענעדלָאנ א ןעגעוו דייר עלא יד לייוו

 (IV ןופ עעדיא רעד ֹוצ ןעגנַאגרעד TR ןיב יוזא .ןעיזַאטנַאּפ

 זא ,טביולגעג טָאה ןַאמטרַאה ."ןעבעל ןופ ,טלעוו רעד ןופ ןָאיצ

 א ןעּכַאמ גיניזטסואוועב טעוװ טייהשנעמ ערעסעב ,ערעכעה 8

MIDטרַאה טיול ,זומ שנעמ רעלַאינעג רעד .סעצארּפ סנעבעל םוצ - 

 רעסיורג רעניזָאד רעד ןיא טייהשנעמ רעד Pr גיפליהעב ,ןע'ןַאמ

 טייהשנעמ יר זַא ,ןופרעד ןַאמטרַאה טלַאה סנענירביא ; טייברא

 זיא יז זא .ה .ד ,ןערהאי עלעטימ ערהיא ןיא טציא ןיוש זיא

 עלַאינעג יר ןופ ףליה רעד ןהֶא ךיוא זא ,עפוטש ַאזַא וצ ןעננאנרעד

 .לעיצ ןעכילטכישעג רהיא ןעכילקריוורעפ יז By ,ןעשנעמ

 טלעוו םעד ןעגעוו דייר עטפַאהלעבענ עלא יד ןעמ טכיילנרעפ

 -- גנואיירפעב רעדא גנוטכינרעפ וצ טבערטש סאוו ,סעצארּפ

 ןוא ןעבעל ןופ טדייל סאוו ,טײהטָאנ רעד ןופ גנואיירפעב רעד

 -ענ רעד ןופ ?עיצ םעד ןעגעוו טגָאז עשטינ סאוו ,םעד טימ --- ןייז

 -עג ןייז גידנעטשרעפ ןוא רעטכינ יװ ,דלאב ןעמ טהעז ,עטכיש

 -עגרעבירַא טינ ןעפראד ןעלעיצ סטייהשנעמ רעד .זא ,זיא קנאד

 טרעּפרעקרעּפ ןעזומ רונ ,טייקכילדנענוא רעד PR ןערעוו ןענארט

 .ערחיא רעטערטרעפ עטסעב ןוא עטסכעה יד ןיא ןערעוו
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 -לוק זיא סאוו : ענארפ רעד ףיוא רעפטנע ןייז טָאה עשטינ

 רעד זיא ?עיצ סָאד ;לעיצ ןעסיורג DIS לעטימ א זיא יז .? רוט

 ןייז וצ זיא טכילפ סמענייא ןעדעי ,טכילפ ID .שנעמ רעסיורג

 עכילשנעמ עסיורג יד טימ טייקכילנעזרעּפ ןייז ןעדניברעפ ,וויטקַא

 ,רענייא רעדעי זא ,סע טסייה טקירדעגסיוא שרעדנא .ןעלעיצ

 ןהעז no ,לעיצ ןעכילטכישעג ןעסיורנ ן'ראפ ןעטייברא ליוװ סאוו

 -נעד ןוא טסיטרא םעד ךיז רעסיוא ןוא ךיז ןיא ןעלקיווטנע וצ

 -רעּפ עטונ ,ענייר יד ,טייהנעש DR תמא ןופ רעבָאהביל םעד ,רעק

 יד ןענעמָאקלָאפרעּפ וצ ןפוא אזא ףיוא גידנעבערטש ,טייקכילנעז

 .רוטַאנ ענעמָאקלָאפ א :?עיצ ןייא רונ PT ןיא גידנעבָאה ,רוטַאנ

 -ֿפעזענ יד ואוו ,טרָאד רונ DR ,טרָאד ןַאהרַאפ זיא רוטלוק

 ענלעצנייא ןעגנערבוצסיורא ידכ ,עכילגעמ סעלא טוהט טפאש

 סעֶלַא טמיטשעב קעווצ רעטסכעה רעניזָאד רעד ; ןעשנעמ עסיורג

 טּפַאשלעזעג עלערוטלוק ענעפורעג-יוזא יד רעבא ליו .ערעדנא
 עֶּלַא טימ ,שיטַאמעטסיס יז טבערטש ,ןעשנעמ ןעלאינעג םעד טינ
 -יורנ ןעמוקפיוא ןעלאז סע זא ,ןעזָאלרעד וצ טינ ,ןעטפערק ערהיא
 אוא ןופ גנופַאש רעד ,טייז ןייא ןופ ,גידנערעטש ,ןעשנעמ עס
 -טנע ןוא ןעמטָא ןעק שנעמ רעלאינעג רעד רעכלעוו ןיא ,הביבס
 תונמחר ןהֶא ,טייז רערעדנא רעד DD ,גידנעפּפמעק DR ,ךיז ןעלקיוו
 -נוא רעד ןיא סױרַא ךָאד טצָארּפש סאוו ,ןעלַאינעג םעלא טימ
 יז ?ערוטלוק 1 ,טפַאשלעזעג אזא DIN --- ,הביבס רערַאבטכורּפ
 יד יװ ,רוטלוק רע'תמא ןופ רעטייוו לעיפ ,ןייז טינ טש'רמולכ לָאז
 .ןערַאברַאב עטסנענַאטשעגבא ,עטסגרע

 ןעהעטש ?יײרַאברַאב אזַא ןופ לעווש ן'פיוא טינ רימ ןענייז
 עטסיימ יד ראפ ? שיראבראב ןערעוו וצ רהאפעג ןיא טינ רימ
 טינ רָאנ ןיוש ,עלעער א רהאפעג עגיזָאד יד זיא ןענאיצאנ עניילק
 IR ‚Benny ןעטעטירָאטוא ענעדישרעפ .עטכארטעגסיוא ןייק
 ןייק ךיז pa ןעבענסיורא טינ ןענעק רעּפרעק עשיטילָאּפ עניילק
 ןעק ןעשנעמ עלאינעג זא DR קורדנייא רעד ;רעטסייג עסיורג
 .םזינַאנרָא סקלָאּפ רעסיורג ,רעניטפערק א רונ ךיז MD ןעלייטסיוא
 -?עב ןוא ,ןע'ןעסביא טלעוו רעד ןעבעגעג טָאה סָאװ ,ןעיגעװרָאנ
 -הַאנסיוא ןענייז ס'ןרַאהרעװ DR ס'קנילרעטעמ ערהיא טימ ןעיג
 ,רעקלעפ ערענעלק יד ףיוא טרעיול סאוו ,רהאפעג רוטלוק יד .ןעמ
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 -רא רוטלוק רעטננערטשעננא ,רערעווש וצ ןערילומיטס ייז ףראד
 .טייב

 םעד וצ טניואוועגוצ ךיז רימ ןעבָאה טייצ רעטצעל רעד ןיא
 עניימעגלא סָאד ;קילנ וצ ןעבערטש ןעפראד ןעשנעמ זא ,קנאדעג
 -אוועג זיא ,טייהרהעמ רעד ןופ קילג סָאד סלאפנעדעי רעדא ,קילג

 .קילג זיא סאוו ,רעבא ךיז רימ ןענערפ ןעטלעז .,לעיצ רעזנוא ןער

 ןייא קילג רהעמ DI טיג יצ רעבָא ,ךילקילג Pr וצ DU זיא סע
 טרעגלאוורעפ א ןיא ןעבעל ץנאג א יו IV‚ ןיא טכארברעפ ,העש '

 טניואווענוצ ךיז רימ ןעבָאה טייז רערעדנא רעד ןופ ?לעקניוו
 -ַאנ רעד רעפּפָא ןעגנערב וצ טיירג ןייז ןעזומ רימ זא ,םעד וצ ךיוא
 ,טפאשלעזעג רעד ,ןאיצאנ רעד -- .ןעסַאמ סקלָאפ רעדא ןאיצ
 -ָאש רעבירעד .םינהכ ,עטלהעוורעדסיוא ,ענלעצנייא טינ רעבָא
 -על ףראד שנעמ א זא ,עעדיא ס'עשטינ טעמכ ןעמעלא זנוא טריק
 ןייז ןעמדיוו זיא טכילפ ןייז זא ,ענעבילקענ עכילטע בעילוצ ןעֶּב
 -שנעמ ןופ ןעסערעטניא יד ןיא עכילקילג עכילטע עגיזָאד יד ןעבעל
 ,ןינע ם'ניא ןיירא רעפיט רעבא ךיז ןעמ טכַארט .רוטלוק עּכיל
 רונ ןערעוו טזעלעג ןעק רוטלוק ןופ םעלבאוּפ סָאד זא ,רימ ןעהעז
 -ניא סָאד ףראד יוזא יו ,רימ ןענערפ .סע טזעל עשטינ יװ ,יוזא
 םעד ןעבָאה לאז ןעבעל סעלעודיווידניא ןייז זא ,ןעבעל םואודיוויד
 m ,יוזא ןערעפטנע רימ ןעזומ ,גנוטיידעב DIN טרעוו ןעטסכעה
 ן'בעילוצ ןעבעל זומ רענלעצנייא רעד .טרעפטנעעג טָאה עשטינ
 רעד ןופ ןעראלּפמעזקע עטסרעייט ןוא עטסנעטלעז יד MD ןעצונ
 ךיוא רענלעצנייא רעד טעװ ,סָאד גידנעוהט .עסאר רעכילשנעמ
 ןופ ,טייהרהעמ רעד ןופ ןעבעל םעד ןיז ןעטסערג םעד ןעבעגוצ
 .טייהניײמעגלַא רעד

 ףיוא MIR טינ רעבא ןעקוק סרעטסיליפ רוטלוק ערעזנוא
 עכלעוו ,טייקגיסעמלעטימ עטריזינאנרָא יד ןענייז ייז .ךאז רעד
 UN‚ םענעטָארטעגסױא רהיא ףיוא ןעהייר ענעסָאלשעג ןיא טהעג
 סָאװ ,ןעשנעמ ןערעפעיט ,ןעמַאזנייא ןעדעי גידנעסיוטשרעּפ
 -כעט yon ן'פיוא גידנעקוק טינ ; ןעלעיצ ערעכעה וצ טבערטש
 שנעמ רעלאינעג רעד טָאה ,טייצ רעזנוא ןופ סערגארּפ ןעשינ
 רעסיורג רעד ןעק טַאַאטש ם'נופ .לָאמא יו דנייפ רהעמ טציא

 ַא םעּפע טַאַאטש רעד םהיא טיג ; ןעטרַאװרע DEN גינעוו שנעמ
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 .ץונוצ ןעטלעז סָאד םהיא טמוק ,רוקעניס ַא רעדָא טסנידרעפ

 ,ןעשנעמ won םעד הורוצ ?DIN טַאַאטש רעד זא ,זיא רעסעב

 -ענ רעד ןיא ןעטייצ עניטנייה .טייהיירפ עטולָאסבא םהיא טיג

 ,טלעוו רענימורא רעד טימ ףּפמאק ןעניבייא ןיא שנעמ רעלאינ

 ע'תמא רונ .סיוא ךיז ןעּפעש ןעטפערק ענייז ,דימ לענש טרעוו רע

 -נעמ ןעלאינענ םוצ עבעיל ףיוא טעדנירנענ ןייז DIN סאוו ,רוטלוק

 ןענידנעטש ןוא תונאד עכילניילק יד ןופ םהיא ןעיירפעב טעוו ,ןעש

 .םוטרעטסיליפ םעד טימ ףּפמאק

 ןייז טניל ןירעד : רוטלוק אזא ןופ רענערט רעד DR עשטינ

 סאוו ,טסיינ רעניננעהבאנוא IN זיא רע .ננוטיידעב עשירָאטסיה

 עשטינ Tr‚ םורא טייקניננעהבאנוא ןופ טסיינ םעד טײרּפשרעּפ

DINןעראווענ  IRרעיירפעב ןוא רעזעלרע  DDָאש יו יוזא ,ןעלעעז - 

 -עב א םהיא ראפ ya דנענוי סע'שטינ ןיא PN רעיוהנעּפ

 .רעיירפ

2 

 ןעסייהענ ןעבָאה יוזא -- "ןעננוטכארטעב עסעמענטייצנוא,

 שיטסירעטקַארַאכ זיא סָאד .טייברא רעיפ עטשרע ס'עשטינ

INDןוא זיא רע .ץעשטינ  Smרע ,סעמענטייצנוא ןייז  BI Am 

 ןעסָאלשעב טָאה רע ,ןעסָאנענטייצ ענייז טימ רנאה PN דנאה ןהענ

 .טייצ רעד ןופ םָארטש םעד ןענענ ןעמיווש וצ

 עשטינ טערט "ןעננוטכארטעב עסעמענטייצנוא , ענייז ןיא

 ,ננוהיצרע ןוא גנורליב רעשטייד רענרעדָאמ רעד ןענעג סיורא ףראש

 זיא יז :טלעוו רעצנַאנ רעד ןיא ןעמָאנ ןעטונ ַאזַא טָאה עכלעוו

WORDעשטינ ןוא שירָאטסיה יז זיא ךות רהיא טיול לייוו ,ךות ןיא  

 ,ןעמטָא יירפ טינ ןעק טייהשנעמ יד ביוא זא ,טנייצרעביא זיא

 PR ,ןעלעיצ עניטומ ,עסיורנ ךיז ןעלעטש וצ גיהעפ טינ זיא ןוא

 -ירָאטסיה ן'טימ לעיפוצ םורַא ךיז טנָארט יז סאוו ,ראפרעד סָאד

 טנערעל ןעמ סאוו ,סָאד .םענעננאנרעפ ,ןענילָאמא ן'טימ ,ןעש

 יא זנוא טרעטש ,שירָאטסיה ,ויטַאלער ןעקוק וצ FOR ףיוא זנוא

 סאוו ,שנעמ א .עניטיונ סָאד ןוהט יא ,ןעבעל ם'נופ ןעבָאה האנה

 IR טינ ךיז ןעק סאוו ,טנעמָאמ םענעבעגעגנ ן'טימ ןעבעל טינ ןעק

 וצ ניהעפ טינ זיא ,ןעניטרעוונענעג ן'טימ ןעסיננעמאזוצ ןעצנאנ
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 ןייז טסייה ןייז ךילקילנ : קילנ ערעדנא ןעבעג רעדא ךילקילנ ןייז
 נידנעבָאה רונ ,ךיוא רהיא טנעק סעּפע ןוהט .שירָאטסיהנוא

 -נעסיוו-טינ ךיז טכאמעג רעדא טייהנעגנאגרעפ עדעי ןעסעגרעפ

 ןעקנעד עשירָאטסיה-טינ סָאד ,ןעסענרעפ סָאד .רהיא ןופ גיד

 ךיז טלעקיוו סע רעכלעוו ןופ ,ערעפסָאמטַא עטפאהלעבענ יד זיא

 רעכלעוו ,ןאמרעגנוי א IND ךיז טלעטש :ןעבעל סעדעי סיורא

 -?עוו ,ןַאמ ַא רעדא ,יורפ א ןיא טבילרעפ ךילטפאשנעדייל זיא

 רעטמיטשעב א ןעבענעגרעביא ןעצרַאה ןעצנַאנ ן'טימ זיא רעכ

 זיא סאוו ,םעד DD ןעסיוו טשינ ראג ןעליוו עדייב יד ; טייברא

 םעד ןיא ןוהטרעפ ןעצנַאנניא ןענייז ייז ,רעהירפ ,לָאמא ןעוועג

 -שירָאטסיהנוא רעד) דנַאטשוצ רעייז זיא ךָאד ןוא -- ןעניטציא

 "וצ רענעי דָארג (ןעלעטשראפ רונ ךיז ןעק ןעמ ןעכלעוו ,ןעטס

 ,עכילנעוועגנוא ,עשידלעה ,עסיורנ סעלא ןעכלעוו ןיא ,דנַאטש

 ,רעכילטפַאשנעסיו רעד .טרהיפענפיוא DIN טריּפיצנָאק טרעוו

 my א ;טפארק עדנערעטשוצ א DEN ןזיא קוק רעשירָאטסיה
 ףיוא דנעברַאדרעּפ ןעקריוו ןעק ןעסיוו ןעשירָאטסיה ןופ סָאמ עס
 .ןָאיצַאנ א ןופ ןעטפערק עוויטקודארּפ יד ןוא טעטיוויטקא רעד

 -ענ א ןופ עמיטש יד ךיז טרעה ןעטנעמונרא ס'עשטינ ןיא

 -ייז ןוא ךיז WEIN טכארט רעכלעוו ,גָאלָאליפ ןעשטייד ןעטנערעל

 BE ךילקריוו ןענייז סאוו ,רעלטסניק ןוא עטרעלעג -- ןעגעלָאק ענ

 -ָאמ רעד ןופ טינש ןעשירָאטסיה םענעבירטרעביא ם'נופ רעּפ

 יד :הרצ טלעוו ַא DI WIE PR הרצ רעייז .גנודליב רענרעד

 -ייפ ןעטנַאקירבַאפ רעדָא רענלעז ,םירחוס רעדָא םירעיױוּפ עשטייד

 .הרצ רעד ןופ טינ ראג ןעד

 -טסניק ןוא עטרעלענ עשטייד ןופ רונ וליפַא רעבָא רימ ןעדער

 -ניא עדנעפַאש ערעייז ביוא זא ,ןהעטשרעפ רָאלק רימ ןעזומ ‚199

 ייז ןעמ ןעק ,טריזילַארַאּפ רעדא טכאוושעגבָא ןענייז ןעטקניטס

 ןיא ןענרעל וצ ןערעהפיוא טעװ ןעמ סאוו ,טימרעד ןעפלעה טינ

 -ניא עמירָא עכלעזא ןעבָאה סאוו ,ןעשנעמ .עטכישענ ןעלוש יד

 -38 טנעקעג ייז טָאה ןעפיוו סעשירָאטסיה לעסיבא IN ,ןעטקניטס

 ; דנעטיידעבנוא ןוא טנעטָאּפמיא ךיז IND DIN IS ןענייז ,ןעכאווש

MIDעג טינ ןעצונ ןייק ייס יװ ייס טלעוו יד טלָאװ ןעפַאש רעייז - 
 .טַאה
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 יַארַאּפ טקריוו רעלטּפניק ןוא ןעטרעלענ ןעניטנייה ן'םיוא
 -לעװ טימ ,טסַאלַאב רעשירָאטסיה רעטיוט רעד ױזַא טינ דנעריזיל

 טייקנענָאלשרעד DD ?היפעגנ סָאד יװ ,ּפָאק ןייז ןָא טליפ ןעמ ןעכ

 רעטסיינ עסיורנ יד ןופ טייברא יד סאוו ,טעטיראירעפניא ןוא

DRטייהנעגנאגרעפ רעד  MDטכארטעב :םהיא ןיא ןעקעוורעד  

 סעלא טרעוו ,ןוהטעגפיוא ןיוש ןעבָאה ,עטלַא יד ,ענעי סאוו ,ןעמ

 ,רנעטיידעבנוא יוזא ,ןוהט טציא ןעק רעניטנייה רעד סאוו ,סָאד

 .טייברא ןייז וצ סערעטניא ןעדעי טרילרעפ רע זא ,ןיילק ױזַא

 -נַאפנָא ןַא רעטכיד רעשטייד רעגנוי א ,לעיּפשייב DIS ,לָאז יו

 ןוא ן'עטעג ןָא ךיז גידנענָאמרעד ,טלעפייווצרעפ ןערעוו טינ רעג

 רעבָא !קרעװ ס'עטענ טימ ,טביירש רע סאוו ,סָאד גידנעכיילגרעפ

 By ,עשטינ יװ ,ןעלַאינעג ןוא ןעשידלעה MD רערהערעפ  ַאזַא

 ןופ ןעפראווסיורא ןעלָאז רימ זא ,ןעגנאלרעפ טינ ,ךיז טהעטשרעפ

 עטסערג ןוא עטסלַאינעג יד ןעגעוו ןעסייוו רימ סאוו ,סעלא ּפָאק

 .ןעשנעמ

 ןעבָאה עטרעלעג ןוא רעלטסניק עגיטנייה ערעזנוא סָאװ ,סָאד
 -רוא ערעפיט ןעבָאה זומ ,ויטַאיציניא ,טייקשירפ ,טומ ןייק טינ

 DR ןעמעלא ןופ רהעמ :ןָא טיג עשטינ סאוו ,ענעי יװ ,ןעכַאז

 -ַאודיוװידניא ןופ טייקטמירָארעּפ ןוא גנולַאפוצ יד ןירעד גנידלוש

 -ילטּפַאשלעזענ DD ןאיצאזינַאגרָא עניטציא יד רעכלעוו וצ ,טעטיל

 ךיז ans ןענעק ןעטייקכילנעזרעּפ עקרַאטש .טרהיפ ןעבעל ןעכ

 -על וצ ןייז ניהעפ ךָאד ןוא טסַאל עשירָאטסיה ערעווש א ןעּפעלש

 .ןעבעל גיטרַאנעגייא רעייז ןעב

 PR גנואיושנַאטלעװ רעצנַאג ס'עשטינ IND שיטסירעטקַארַאכ

 -םישעג DIN ןעבעל DD ןעגנוהיצעב יד ןעגעוו טגָאז רע סאוו ,סָאד

 ,םענעי ןעצונ ןעגנערב ,גנוניימ Pr טל ,ןעק עטכישענ .עט

 ,רערהעל PR ךיז BIBI ןוא ףּפמאק ןעסיורג א טרהיפ סאוו

 טינ טנענעגעב רע עכלעוו ,ןעטלַאטשעג עלַאעדיא ןוא רעטסיירט

 ןעסינ עטכישעג רעד ןופ טכיל ם'ניא .ןעסָאנעגטייצ ענייז ןעשיווצ

 עכילרעה עטרעדנוזעגבָא יד טייהנייא רעסיורנ א PR ןעמאזוצ ךיז

 ענעדישרעפ ןופ ןעשנעמ עסיורג יד ןופ ןעבעל ם'ניא ןעטנעמָאמ

 ףפמאק רעזנוא PN טּפַארק ןוא טומ זנוא גידנעבענוצ ,ןעטייצ

 ןהֶא ,זייווניצנייא ןעטנעמָאמ עסיורג יד טמחענ ;טלעוו רעד טימ
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 ,ןעסַאלברעפ ,ךיז ןעטישוצ ייז ןוא ,גנַאהנעמַאזוצ ןעכילטכישעג םעד
 ןופ עטכישעג רעד ןופ רימ ןעהעגרעד .ץנַאלג םעד ןערילרעפ

 -נואוו ,עגיטכעמ יד ןעפאשעג טָאה ןעשנעמ ?לעפייה א IN ,אּפארייא

 זא ,ןעביולג וצ רעווש טינ ןיוש זיא ,רוטלוק סנַאסענער עראברעד

 עלענינירַא ?עפייה א ןעבעגנייא ךיז ןעק ןעטייצ עגיטנייה ךיוא

 ןעטָארוצסיױא ,טסיינ םעיינ PR ןעגיוצרע ןענייז סאוו ,רעטסייג

 .קרעוו רוטלוק ןייז MN םוטרעטסיליפ סָאד

 ףיוא גנוקריוו עטכעלש א ךיוא ןעבָאה עטכישעג ןעק ,יאדוא

 -יירט טָאה ןיז א IND סאוו .ןעשנעמ עוויטקודָארּפנוא ,עכאווש

 ראפ עטסעב סָאד זא ,ןעערעלַאג רעדליב ןיא רעלטסניק עגנוי ןעב

 -נעהערדמורא ?רוטַאנ רעד וצ רעטנעהענ סאוו ןייז IS זיא ייז

 עלַאינעג ,עסיורג יד גידנעטכארטעב ,ןעערעלַאנ יד ןיא ךיז ניד

 עפיירנוא ,ערעכיז טינ ךָאנ יד ,רעביוהנָא יד ןערעוו ,קרעװטסנוּק

 ןעק עטכישעג .טומ רעייז ןערילרעפ ןוא טלעמוטוצ ןעשנעמ עגנוי

 -עב יז :ןעבעל וצ ,טעטיוויטקא וצ גיהעפנוא ןעכַאמ ךיוא זנוא

 עשירָאטסיה עטמיטשעב ןַאהרַאּפ ןענייז סע IS ,ןענָאיזוליא טפאש

 ,סָאד זא ,ךיז טכוד סע DR ,ךיז ןעלָאהרעדיװ סָאװ ,ןעגנודניברעּפ

 יד ןעוו ,טציא ךיוא ךילנעמ זיא ,לָאמַא ךילנעמ ןעוועג זיא סאוו

 MB זנוא PN טקעװרעד יז :ןעטיבעג Tr ןעבָאה ןעגנוהיצעב

 -ַאז ענעגננַאגרעפ ,עגילָאמַא וצ דובכה תארי ןופ ?להיפעג א ,טעט

 ,ןעשנעמ ןעויטקַא ם'נופ דנעה יד בא טכַאװש סָאד ןוא ,ןעּכ

 סעּפע ןעכעוושרעפ ,ןעטערטוצ ,ןערהירנָא גידנעטש זומ רעכלעוו

 ףיוא טכעלש DPA ךילדנע .טעטירָאטױא IN סעּפע ,סענילָאמא

 טימ ןעגנורדעגכרוד ןערעוו רימ סאוו ,טימרעד ךיוא עטכישעג זנוא

 ןעטייקשלאפ ןוא ןעטיײקשירַאנ ענילָאמא עלַא יד IR ,להיפענ א

 ןייז DIN טסיזמוא ןוא .ןעגנַאנעגרעבירַא טולב רעזנוא DR ןענייז

 .השורי רעגניזָאד רעד טימ ףּפמַאק רעדעי

 -ענ :ננוהיצרע עזָאלניז עניטנייה יד ףיוא טנער ן'עשטינ

 ַא ,גנודליב עשירָאטסיה ַא ןעבָאה זנוא ייב טסייה ןייז טעדליב

 רעשלַאפ ןופ ןמס א זיא סָאד .ןעכַאז ףיוא קוק ןעשירָאטסיה

 ןייז ףראד רוטלוק זא ,ןעסעגרעפ ןעצנַאנניא ןעבָאה רימ ; רושלוק

 ַא ,וויטָאמ ַא ,ךילמענ ,ןעכירג יד ייב ןעוועג זיא יז סאוו ,סָאד
 ןעקוק רימ רעבָא ,טײברַא וצ טביירט סאוו ,טפַארק ַא ,לומיטס
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 ?ייוו ,רוטלוק רערעניא ףיוא יװ ,ננודליב ףיוא ןעטייצ עניטנייה

PNעסַאמ עטיוט עטסנינייווניא א יו רהעמ טינ יז זיא ןע'תמא , 

 -ליבעג יד .ןעבעל סנעשנעמ ן'פיוא טינ גנוקריוו ןייק טָאה סָאװ

 ענידנעהענ יוו ,רהעמ טינ ןענייז טייצ רעזנוא ןופ ןעשנעמ עטעד

 ַא ייז MOND ,ןוהט וצ סעּפע סיוא ייז טמוק .ןעידעּפָאלקיצנע

 -ייז רעדָא ,ןָאיצנעװנָאק רענעמּונעגנָא ןעמעלַא ןופ ,רעלעבַארעזימ

 -נַאנרעּפ ,ענילָאמַא יד .שירַאברַאב mn‚ ,ליטס ןהֶא טושּפ ןענ

 -עוו ,זנוא ףיוא IN טייקסיורנ רעייז טימ ךיז ןענעל ןעטייצ ענענ

 ,להיפענ ַא טָאה שנעמ רעניטנייה רעד ,ערעווש ַא טסַאל ַא ןער

 ןייז ןוא ,רענעמו:ענ טעּפשוצ א ,רעטניטעּפשרעפ א זיא רע זַא

INTעטכישענ ןעפַאש ןהעז טינ רעבָא ,עטכישעגנ ןענרעל זיא . 

 ןיא נידנעּבָאה ,עשטינ ךיז טנָאלקעב --- ,עיפָאסָאליפ וליפַא

 -בישעג 8 רהעמ ץלַא טרעוו --- ,ןעטעטיסרעווינוא עשטייד יד ןיז

 -יורנ סָאד ןענאז וצ טאטשנא ;ןעמעטסיס עשיפָאסָאליפ ןופ עט

 רענעי ןוא רעד DEN ,ןעפָאסָאליפ יד זנוא ןעלהעצרעד ,טראוו עס

 -יסרעווינוא יד ןיא .ענארפ רענעי DIN רעד PN טכארטעג טָאה

 -היפ םינּקז עשימעדַאקא רונ ,עיפָאסָאליפ טינ ןעמ טנערעל ןעטעט

 יד .רעדניקניוז עשימעדַאקַא DD ןעכערּפשעג ענידלושנוא ןער

 קנאדענ ןופ טייהיירפ רעד טימ ךיז טמהירעב טלעוו עטעדליבעג

 ; טלעוו רעצנַאנ רעד ןיא טעמכ טציא טשרעה סָאװ ,גנושרָאפ ןוא

PNן'תמא  PNסָאד  INךייא .טייחיירפ עניטש'רמולכ ,עמירָא  

 טפראד ןוחט רעבָא ,טליוו רהיא סאוו ןעטכארט וצ טביולרע טרעוו

 DD עלא ,עטעדליבעג עלא .ה .ד ,עלַא ןעוהט סע סאוו ,סָאד רהיא

 .ןעשנעמ רוט

 רימ ןעטכארטעב סעּפע סאוו ראפ ,טינ טהעטשרעפ עשטינ

 ןעשירָאטסיה ן'טימ שנעמ םעד ,שנעמ ןעטעדליבעג שירָאטסיה םעד

 ןעביוק רימ .ןעשנעמ עֶלַא ןופ ןעט סטנערע? ע ג םעד ראפ ,קוק

 -טנעקרעד רענייר וצ טבערטש רעכלעוו ,רעביירש סטכישעג םעד

 IND עשיטקארּפ יד IND סערעטניא םוש ןייק גידנעבָאה טינ ,שינ

 יוזא ןאהרַאפ ךָאד ןענייז סע רעבא ,טייברא ןייז ןופ ןעצנעוו עס

 -טנעקרעד עניטכיוונוא ,עטנַאסערעטניאנוא ,עדנעטיידעבנוא לעיפ

 -צנערנעב רעבָא ,עכילרהע לעיפ יוזא סָאװ ,דָאש ַארַא'ס .ןעשינ

 ראפ .טפַאשנעדייל ַאזַא טימ ייז ךָאנ ךיז ןעגָאי רעשרָאפ עט
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 -יירש סטכישענ רעד טנעכערעג טרעוו רעשרָאפ ןעוויטקעיבָא ןַא
 -ונעגנָא יד ןופ סָאמ רעד טימ טייהנעגנאגרעפ יד טסעמ סאוו ,רעב
 ; טייצ רעזנוא ןיא ןעטליג DEN ,ענעי ןופ ,ערעזנוא ןעֶגנוניימ ענעמ
 -רעה טציא יד ןופ קרַאטש ןעטלַאה וצ טינ הזעה יד רעבָא רע טָאה
 -יוונוא ,רעוויטקעיבוס א m רהעמ טינ רע זיא ,ןעגנוניימ עדנעש
 -עֶלַא ןופ רעסעב זא ,ןעניימ עלַא .רעלהעצרעד רעכילטפַאשנעס
 וצ טָאה סָאװ ,שנעמ ַא עכָאּפע עסיוועג א ןעביירשעב ןעק ןעמ
 רעדָא עבעיל רעדָא טינ גנוהיצעב ןייק רָאג עכָאּפע WAT רעד
 ןעק טייהנעגנאגרעפ ַא ןהעטשרעפ .שלַאפ זיא DET .סערעטניא
 סָאװ ,עטכישעג ענעי רונ ןוא טפנוקוצ יד טדימש סאוו ,רעד רונ
 -על יר ןעקרַאטשרעּפ רעדָא ןעקעוו ןעק ,טסנוק ןופ קרעוו א זיא
 .זנוא ןיא ןעטקניטסניא סנעב

 Syn ױזַא זנוא טיג ,טנערעלענ טציא טרעוװ יז יװ ,עטכישעג }
 -רעווש עדנעקירד SIE ףױרַא זנוא ףיוא טפרַאװ ,ןעקורדנייא עזיול
 -לַא ,עטצעל ,טרעטלערעפ ,טעדימרע ךיז ןעלהיפ רימ זַא ,טייק
 ןענָאיצַארענעג גיסיירד ןעצנַאגניא סאוו ,גידנעקוק טינ ,עקשטיס
 .גנונכער טייצ רעזנוא ןופ ביֹוהנֶא ם'נופ בא זנוא ןעלייט

 רימ ןעכלעוו ,לייטרוארָאפ רעד ךיוא זנוא ףיוא טקריוו טכעלש
 רימ .עטכישעגטלעוו רעד ןופ גנוטיידעב DR ןיז םעד ןעגעוו ןעבָאה
 יר, :עזארפ עטמהירעב ס'רעליש ן'רזח'רעביא ןייא ןיא ןעטלַאה
 !עזארפ עשלַאפ ַא .?טכירענ טלעוװ סָאד זיא עטכישעג טלעוו
 טּפשמ'עג ןוא טּפשמ'רעפ טרעוו ענעגנאגרעפ DET ,עטכישעג יד
 ךָאנ ןענייז רימ ; קנאדעג רעזנוא DD ,שנעמ ם'נופ ,זנוא ןופ רונ
 ,עטכישעג רעד ףיוא קוק ס'לעגעה ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא .ץלא
 -וצ ךיז ןעבָאה רימ ; טײהטָאנ רעד ןופ גנוקעלּפטנע IN ףיוא יו
 ,םענעזעוועג-שירָאטסיה םעלא ןיא עכילטעג סָאד ןהעז וצ טניואוועג
 סאוו ,סעלא ןערעדנואוועב רימ ; םענעבעגעגנייא ,ןעכיירגנלָאפרע
 ns סואימ m ,שינעהעשעג עדעי ןעכילרעהרעפ ;  ןייא ךיז טינ
 ע'תמא ,טייקסיורג טָאה סאוו רעבא .ןייז םינ לאז יז ?אטורב
 -סאמעד ?לָאּפרע טימ ,ןעטַאטלוזער טימ ןוהט וצ טייקסיורג
 גינעק ןופ רעסערג זיא ,רערעה ןייק טַאהעג טינ טָאה סאוו ,ןעהט
 -ייצ ערעזנוא ןיא .ןוחצנ וצ ןוחצנ DE ןעגנַאנעג PN רעכלעוו ,ּפיליפ
 וליפא ;ןעמונעגנָא DU ראפ ,טהעשעג סאוו ,סעלַא טרעוו ןעט
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 -נוי יד ןיא טלעוו רעד ןופ קעווא טהעג שנעמ רעלַאינעג רעד ןעוו

 ןיא זיא רע DEN ,טוג זיא סע IS ,ךיז רימ ןעטסיירט ,ןערהָאי עג

 -גארפ עמירָא יד .ךיז טבעלעגרעביא טינ DIN ןעננאנעגקעווא טייצ

 ןעפור ,זנוא וצ ןעגנַאגרעד ןענייז עכלעוו ,עטכישעג ןופ ןעטנעמ

 -?עזא .סעצָארּפ טלעוו : ןעמָאנ ןעדנעגנילקליואוו םעד טימ ןָא רימ

 BSD‚ םעד ךיז ןעכערב ןאמטרַאה IND דרַאודע יו ,ןעשנעמ עכ

 רעכילטכישעג רעד סאוו וצ ןוא ןעביוהעגנָא ךיז טָאה עטכישעג יו

 עשטינ .טרעוו טשינ רָאג ןענייז תוריקח עלא יד .טרהיפ סעצָארּפ

 ןעלעוו רימ ןזא ,רָאנעקריק רעקנעד רעשינעד רעזנוא יו ,טביולג

 pw רימ ןעבעל רעבא ,ןעבעל רימ סאוו וצ ,ןעסיוו טינ לָאמנייק

 -יידעב סעּפע ןעבעל רעזנוא ןופ ןעכַאמ ןעהעז רימ ןעפראד ,ָאי

 .ןעלעיצ עטסלעדע יד נידנעלעטש ךיז ,סעדנעט

 רעטעּפש ךיז ןעבָאה סאוו ,ןעצנעדנעט עשיטארקָאטסירַא

 -וצנוא רענינרָאצ ןיא ןעקרעמ ךיז ןעזָאל ,טקירדעגסיוא רעפרַאש

 -ילרעהרעפ ס'רעביירש סטכישעג ןעניטנייה םעד טימ טייהנעדירפ

 ם'נופ עטכישעג ןעבירשעג ןעמ טָאה לָאמא .,ןעסַאמ יד ןופ גנוכ

 ךיז טָאה רעביירש סטכישענ רעד ; רעריגער יד ןופ טקנוּפדנַאטש

 יװ ,ןענינעק ןוא ןעטשריפ יד טימ רונ טריסערעטניא סלאמאד

 .ןעוועג טינ ןענייז ייז ןופ ערעדנַא טכעלש רעדָא דנעטיידעבנוא

 טקנוּפדנַאטש ם'נופ ,ןעסַאמ יד ראפ עטכישעג ןעמ טביירש טציא

 ןופ ןעיּפָאק רעדא ? ןעסאמ יד ןענייז סאוו רעבָא ,ןעפאמ יד ןופ

 RD עטריצודָארּפער-טרעּפמולעננוא ,עטכעלש — ןעשנעמ עסיורג

 ם'נופ דנַאה רעד PS גייצעג ַא רעדָא ,ןעגנורעטש רעדָא — ,ןעיּפ

 ,ננורעטש טינ ,עיּפָאק טינ ןענייז ייז ביוא ןוא .שנעמ ןעסיורג

 -ַאמ רעשיטסיטַאטס יו רונ ןעטכַארטעב ייז רימ ןעזומ ,נייצענ טינ

 -ייז טּפעש רעקיטסיטַאטס רעגיניזפיט רעד ןעכלעוו ןופ ,לאירעט

 ןענייז ןעסַאמ יד יוװ יוזא .ןעצעזעג עשירָאטסיה עטמהירעב ענ
 ןערעוו ,ןעסלוּפמיא עכילטכעלשעג ןעבָאה ,רעגנוה ןעריּפש ,ליופ
 עשירָאטסיה סלא טכארטעב טייקכילטכעלשעג ,טייקליופ ,רעגנוה

 DR ,ןעסַאמ יד טנעוועב סאוו ,סעלא ;ןעננוניישרע ןוא ןעטפערק

 ,ֿפעיּפשייב DIE ,ןומה רערַאנלואוו רעד טָאה .ניטכיוו ןוא סיורג

 יז טסאפעגוצ רעדָא עעדיא עזעינילער ַא סעּפע ןעמונענרעביא

 ךשמ ןיא יז טגידייטרעפ גיד'תונשקע ,ןעשינפרעדעב ענייז וצ
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 -נָא עעדיא רעד ןופ לָאטסָאּפַא רעד טרעוװ ,ןעטרעדנוהרהָאי ןופ

 -כַא עטסערג יד ןעבָאה רימ ןוא שנעמ ןעסיורנ ַא רַאפ ןעמונעג

 — טייז ןייז ףיוא ןערהָאי רעדנעזיוט ךָאד טָאה רע .םהיא וצ גנוט

 טימ ןייא גידנעמיטש ,טנייצרעביא רעבָא זיא עשטינ .רימ ןעגָאז

 ףיא טינ טקריו עטסכעה ןוא עטסלעדע סָאד זא ,ן'רָאנעקריק

 טאהעג טָאה ןאינילער א סאוו ,סָאד זיא רעבירעד ;ןעסאמ יד

 גירנעקוק טינ ןעטלאהרעד ךיז טָאה ,דנַאטשעב ַא טָאה ,נלאפרע

 לָאטסָאּפא ןוא רעדנירג רעד זא ,זייוועב א רעכינ ,ןערהָאי יד ףיוא

 .שנעמ רעסיורג ןייק ןעוועגנ BI רָאנ PR רערהיא

 -ינעהעשעג עשירָאטסיה יד ןעגעוו טדער ןעמ זא ,ךילנעווענ

 -רע ןענידנעטשלופ א טימ טניורקענ ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןעש

 -ַאמראפער עזעינילער יד ןעמעלא ןופ רהעמ ןעמ טנָאמרעד ,נלאפ

 ןָאיצַאמרָאפער רעד ןופ גלָאּפרע ן'טימ זא ,טנאז עשטינ .ןאיצ

DINָאטינ ךיז  DENרע טָאה ןָאיצַאמרָאפער רעד וצ .ןעהערפ וצ  

 טינ רענגעג ערהיא ןופ םענייק ךיז ןעבָאה סאוו ,תונעט עכלעזא

 -ַאמרָאפער רעד ןופ נלאפרע םעד טרעלקרע עשטינ .ט'מולח'ענ

 -לעוו ,אּפָארייא דרָאנ DD ןענאיצַאנ יד סָאװ ,טימרעד רקיעב ןָאיצ

 -ַאד ןענייז ,ןעביולנ ןעשילָאטַאק ם'נופ ןעסירענבָא ךיז ןעּבָאה עּכ

 ם'ניא .ננולקיווטנע DD עפוטש רעגירדינ א ףיוא ןענַאטשעג סלאמ

 ַא ןעפַאש טוואורּפעג לָאמנייא טינ ןעמ טָאה דנַאלנעכירנ ןעטלַא

 -ייז נידלוש .ןעבעגעגנייא טינ ךיז טָאה סָאד ; ןָאינילער עיינ

 -עוועב עזעיגילער יד ןופ ןערָאטַאיציניא יד טינ ןעווענ ןירעד ןענ

 ,ָאטַאלּפ ,רָאנַאטיּפ יו ,ןעשנעמ עכלעזא ןעבָאה יַאדוא 5193913

 -עוו ,ןעטפערק ןוא רעטקַארַאכ רעייז טיול ,טנעקענ ,טקָארעּפמע

 עכלעוו טימ ,ןעשנעמ יד רעבָא ,ןענָאינילער עיינ ןופ רעדנירנ ןער

 ,טריזילַאודיוװידניא יוזא ןעוועג ןענייז ,ןוהט וצ טַאהענ ןעבָאה ייז

 טנעקענ טינ ןעבָאה ייז זַא ,ניטראנעדישרעפ ױזַא ,טריניפַאר יוזא

 עֶלַא DEN PR סעּפע ,ןירטקָאד עניטלינ-ןײמענלַא IS ןעמהעננָא

 -ַאמרָאפער ס'רעטול סָאװ ,סָאד .ןעּפָאה ןוא ןעביולג ןענעק ןעלָאז

 ,אּפארייא-דרָאנ PN גלָאפרע IS טָאהעג ָאי טָאה גנונעוועב עשירָאט

 ןענַאטשענבָא קרַאטש PR רוטלוק עשיררָאנ יד זא ,זייוועב ַא זיא

 -ייז ןעסַאמ יד DEN ,סָאד .רעעּפָארייא-דיז יד HD רוטְלֹוק רעד ןופ

 ייז סאוו ,טימרעד ךיז טרעלקרע ,שיטנַאטסעטָארּפ ןעראווענ ןענ
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 יד .ןעשינפרערעב עניטסיינ עטריצנערעפידנוא עבלעזיד ןעבָאה

 ןעווענ טינ ?ָאמנייק טלאוו ,עשטינ טעטּפיוהעב ,טלעוו עשינדייה
 טינ ךיז ןעטלאוו רעמיור יד ןעוו ,םוטנעטסירק סָאד ןעמונעגנָא

 -טסירק יד .רעקלעפ עשירַאברַאב יד טימ טרילימיסא קרַאטש

 -ַאלקש ןוא ןערַאברַאב ןופ ןאיגילער יד ןעוועג זיא ןאיגילער עכיל
 -רעה יד ןעוועג הכזמ סע ןעבָאה ןעפַאלקש ןוא ןערַאברַאב :ןעפ

 .הנומא רעיינ רעד טימ טלעוו רעד ןופ ןער

 יד טנעקייל עשטינ DEN IND ,ןיוש רימ ןעהעטשרעפ טציא

 ,רעד רונ :גנוהיצרע רעשירָאטסיה א DD טפארק עשירעהיצרע

 ןופ טפארק ןעּפעש ןעק ,ןעבעל טדימש ןוא ןעבעל סָאד ןעק סאוו

 -ענבָא ןערעוו ערעדנא ;רהיא ןופ ןעצונ א ןעבָאה ןוא עטכישעג

 ,ןעקָארשרעד ,וויטקודָארּפנוא ,קוק ןעכילטכישעג םעד ןופ טכאווש

 DET סאוו ,רעדָא ,ענירעביא ,ענעמוקעג-טעּפש יװ ךיז ןעלהיפ ייז

DINסאוו ,ןעמעלא רַאפ ךיז ןעקוב וצ ןָא ןעביוה ייז ,רעגרע ךָאנ  

DINא ןעכארבעגכרוד ךיז טָאה ןוא ןהעשעג  I 

 -ּפִא ןעשירָאטסיה ןעדעי ןענעג סיורא ףראש טערט עשטינ

 ,ןעכילנעוועג םעד ןופ ןערעה טינ טולאסבא < רע רעבָא ,םזימיט
 -ענעד ןופ ךיז טמהענ רעכלעוו ,םזימיסעּפ ןעטיירּפשרעפ קרַאטש
 .סנַארַאקעד DD -- ןעטקניטסניא עטכאוושעגבָא רעדָא עטרירענ

 -ענ ףראד סאוו ,רוטלוק רעשיגַארט רעיינ א ןענעוו ט'מולח רע

 IN ןעניפעג לָאמא רעדיוװ לָאז סע רעכלעוו ןיא III‚ ןעּפאש

 ס'רעיוהנעּפָאש ,דנַאלנעכירג ןעטלַא ם'נופ טסייג רעד קורדסיוא

 וצ Sypy Is טָאה רע Sm ,טינ ן'עשטינ טגירירפעב םזימיסעּפ

 םזימיסעּפ ם'נופ טלַאה רע ;םזיטעקסא ןוא ןאיצאנגיזער רעדעי

 לעיפוצ ןופ ךיז טמהענ סאוו ,םזימיסעּפ אזא ,עדנוזעג יד ןופ

 .דנַאר ן'רעביא ךיז טסינ סאוו ,טכַאמ רעדנעמיוש רעד ןופ ,טפארק
 יר ןופ םזימיסעּפ רעד WI זיא אזא זא ,ךיז טכוד ן'עשטינ
 .ןעכירג

 -ייז ןיא ךָאנ טלעקיווטנע עשטינ טָאה ןעקנאדעג עניזָאד יד
 יד, קרעװ ןעניניזפיט ןוא ןעטנרעלענ א ןיא ןערהָאי דנענוי ענ
 ןיא ,"םזימיסעּפ DIN םוטנעכירג רעדא עידעגארט רעד ןופ .טרובענ
 -נוניישרע עשיטסירעטקַארַאכ ייווצ ןעבירשעב Dam רע ןעכלעוו
 -ָאּפַא סָאד ןעפורעגנָא טָאה רע עכלעוו ,ןעבעל ןעשיכירג ם'נופ ןעג
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 םעד סיוא ןעקירד סינָאיד ןוא ָאלָאּפַא .עשיסינָאיד DIN עשינָאל

 -ָאיד ,םולח זיא ָאְלֶאּפא .קיזומ ןוא קיטסַאלּפ ןעשיווצ ץאזנענענ

 -יוועב ןעטלַאטשעג-רעטעג ךיז ןעבָאה םולח ןיא  .תורּכש -- ּסינ

 -רעה ןופ טלעוו יד זיא תומולח ןופ טלעוו יד ; ןעשנעמ םוצ ןעז

 ם'נופ ןעשינעפיט יד ןיא ןיירא רעבָא רימ ןעקוק .ןענאיזוליא עכיל

 -נאפ ןוא קנאדענ ןופ רעפיט בָארא ךיז רימ ןעזאל ,ץראה סנעשנעמ

 ,זאטסקע ןוא קערש ןופ טלעוו א ןופ ןעטימניא רימ ןעהעטש ;עיזַאט

 טניניק ךַאלפרעביוא רעד ףיוא  .סינָאיד DB ךיירגינעק ם'נופ

 יד טמיוש ףיט רעד ןיא ,רעפיט רעבָא ,ץרָאּפָארּפ ,סָאמ ,טייקנעש

 -עווש ןוא דיירפ רעשיטַאטסקע טימ רוטַאנ עכילדנענוא ,עכילרעה

 רימ ןעהעז ,ןעעדיא ערעטעּפש ס'עשטינ ןופ ןייש ם'ניא .ןייּפ רער

 דנעגוי רעד ןיא ןיוש ןעבָאה ןעוויטָאמ ערעפיט א IND סאוו ,רָאלק

 pw .םוטרעטלַא עשיכירג DET ןעשרָאפוצסיוא DIN ןעבירטענ

 זיא לַארָאמ עכילטסירק רעזנוא זא ,טלהיפענ רע טָאה סלאמאד

 טָאה ןוא טפארקנעגעג א טכוז רע ;ןעכילריטַאנ ןעגענ טדנעוועג

 -ידַאר PR סאוו ,ּפיצנירּפ ןעשיטסיטרַא-ןייר םעד ןיא טקעדטנע יז

ADןָא טפור רע ןעכלעוו ,םוטנעטסירק םעד טצעזעגנעגענטנע : 

 .ּפיצנירּפ עשיסינָאיד סָאד

 סאוו .זיא עשטינ רעוו ,ןעראוועג רָאלק זנוא ןיוש DIN טציא

 -דנייפ עדנעהילג SIE טָאה סאוו ,רענעי ןייז זומ שנעמ א ראפ

 רעוו ,רעלטסניק א ןייז רעכיז זומ רע ? םוטרעטסיליפ םוצ טפאש

 יד ןעגעג טנייצרעביא יוזא זנוא טנרָאװ סאוו ,רעביירש רעד זיא

 -טלעוו ןעשירָאטסיה ַא ןופ ,גנודליב רעשירָאטסיה א ןופ ןערהאפעג

 -עגרעביא ןייֵלַא טָאה רעכלעוו ,רעטרהעלעג א ,גָאלָאליפ א 4? קוק '
 רעכלעוו ;טביירש רע עכלעוו ןעגעוו ,ןערהאפעג עלַא יד טבעל

 ,רענעמוקעג-טעּפשדוצ א ,ןָאניּפע IS ןערעוו וצ טנעהָאנ ןעווענ זיא

 -סיה עדעי ,גלָאפרע ןעדעי ןערעטענרעפ וצ טגיינענ ןעוועגנ DIN ןוא

 יזא טָאה סאוו ,רעביירש רעד זיא WM .שינהעשענ עשירָאט

 ם'נופ גנורעטעגרעפ זיא רוטלוק IN ,טנידערּפענ ךילטפַאשנעדייל

 -נע ןַא רונ ,רוטַאנ ןאמרעקע ןייק טינ רעכיז 4 ןעשנעמ ןעלַאינעג

 גידנעייז טינ ,ןעלהעפעב ןעניַאפ וצ טיירנ PN רעכלעוו ,טסַאיזוט

 Syn ,ןעטקניטסניא רעשרעה עקרַאטש טימ שנעמ א ;דנעלהעפעב

 ןעסקאוועגרעביא טינ ךָאנ טָאה טייהשנעמ יד זא ,טהעטשרעפ רעכ
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 םעד ןעיד רעדָא רעשרעה ייז :עוװיטַאנרעטלַא עשירָאטסיה יד

 ,ריירפ עסיורנ יד עשטינ ךיז טרעלקרע טימרעד רונ ! רעשרעה

 -נעזיוט ןיא טקעוװרעד טָאה טייקכילנעזרעּפ ס'נָאעלָאּפַאנ סאוו

 -העפעב ןעק סאוו ,רענייא ןעמוקענ זיא ךילדנע .רעצרעה רעד

 .ןייז רעשרעה ןוא ןעל

 -ילַארָאמ ןיא טייקנינעטרעטנוא ןייק טינ טגידערּפ עשטינ

 רָארג רָאפ לַארָאמ רעניטציא רעזנוא טפרַאװ רע ; ןעגנוהיצעב עש

 -כעה סָאד DON טייקנינעטרעטנוא IND טביירש יז סאוו ,סָאד

 לאז רעדעי זא ,ןערעדָאפ וצ טָאטשנא ,טָאבעג עשילַארָאמ עטס

 .לַארָאמ ענעגייא ןייז ןעריטקיד ןיילא ךיז

 רעד ןיא ןעמהענלייטנא ןייז ןוא גנוהיצרע עשירעטילימ יד

 -יוא יד ן'עשטינ טנעפעעג ןעבָאה המחלמ רעשיזיוצנארפ-שטייד

 ןופ טייקכילשנעמ ןוא טײקרעפּפַאט ,טייקננערטש יד ףיוא ןעג

 וצ ?עקע ןעסיורג טימ םהיא ןעליפנָא טזומעג ןוא רעטקַארַאכ ןייז

 ןרָאצ ןוא קערש טיס .טייקטלעטרעצרעפ ןוא טייקכייוו רעדעי

 עכלעוו ,לַארָאמ-סדיילטימ רעד ןופ טרהעקעגבָא עשטינ Tr טָאה
 -ױטַאק-שיטנַאמָאר יד ןופ ןוא ,טגנידייטרעפ טָאה רעױהנעּפָאש

 ךָאנ סאוו נידנעקוק טינ ,קיזומ ס'רענגַאװ ןיא ןעטנעמעלע עשיל

 INN יא ,ן'רעיוהנעּפָאש יא טרעטענרעפ רע טָאה גנַאל טינ 83

 שרעדנַא ךיז רעהירפ טָאה רע זַא ,ןענַאטשרעּפ טָאה רע .ן'רענ

 יא ,ןרעױהנעּפָאש יא טלעטשענרָאפ WORD ןוא טלעטשענרָאפ

 טָאה גנוטלאהרעד-טסבלעז ןופ טקניטסניא רעדנוזעג א ;ן'רענגַאװ

 .טכיל רעדנַא IN רָאנ ןיא ייז ףיוא ןעקוק וצ םהיא ןעננואווצענ

 nm רע עכלעוו ,רעפלעה ענעי טפַאשעב טסייג רעטבירטעב רעד

 סָאר , סרעוו ןייז טעמדיוועג רעטעּפש עשטינ טָאה יוזא .ןעבָאה

 טכילטנעפערעפ ןעווענ זיא עכלעוו ,"עכילשנעמ-צלא עכילשנעמ

 -יווצ "רעטסיינ עיירפ יד , ,טיוט ס'רעטלָאװ ךָאנ רהָאי טרעדנוה

 -ראפ DIS ןעבָאה תומולח ענייז ןיא ;ןעסָאנעגטייצ ענייז ןעש

 -ענעב טינ ןעבעל ןיא Dan רע עכלעוו ,ןעסָאנעג טבעוושעגייב

 : .טנענ

 IN DIN טָאה עכלעוו ,טייהקנַארק עלופנייּפ ןוא ערעווש יד

 pr ןופ I ןעטסניסיירד-ןוא-ייווצ-םניא ןערעטַאמ וצ ןעביוהעג

 -עי טיוטעג טָאה ,טײקמַאזנייא וצ ןעבירטעג DIN טָאה ,ןעבעל
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 -עב ןוא ןעיצקַאה ענייז ןיא קיטנַאמָאר רעשלאפ ןופ רוּפש עד

 ןעגנַאגעגקעװא זיא רע .טעטעיּפ רעדעי ןופ טסיינ ןייז טיירפ

 DEN ,סָאד IS ,ץלָאטש ךיז גידנעגָאז ,םזימיסעּפ ןעדעי ןופ טייוו

 -קנַארק רעד .שיטסימיסעּפ ןייז וצ טכער ןייק טינ טָאה ,טבעל

 ןעבָאה ןעקנאדעגנ ענייז .עיפָאסָאליפ ןייז רע טקנאדרעפ טייה

 -יוהעגנָא טָאה רע .ןעגעטש ענעטָאברעּפ ןיא טזָאלענקעוװא ךיז

 ענעמונעגנָא עלַא ןערהעקרעביא ,ןעלפייווצ וצ ,ןעשראפ וצ ןעב

 טָאה ,סעוויטיזָאּפ סעּפע רַאפ טכארטעב טרעוו סָאד .ןעטרעוו

 .ייז ןענָאז DU‚ זיא סָאד !טרהעקראפ רשפא ,טכארטעג ךיז רע

 -- ֹונ ?ןיזנוא ןַא טָאג טינ זיא ? טכעלש רָאנ סָאד זיא רשפא

 ןענייז רשפא רעדָא טינ ךיז רימ ןערַאנ יצ ?ל?עפייט רעד ןוא

 ? רערַאנרעּפ עטרַאנעגנ רימ

 טייהקנַארק רעכילנייּפ ,רערעווש רעד ןופ טָאה ךילדנע ןוא

 ,טייהדנוזענ וצ רהענעב רעכילטפאשנעדייל ַא טצָארּפשעגפױרַא

 טָאה רעכלעוו ,םענעזענעג SR ןופ דיירפ יד זיא סָאד --- דיירפ וצ

 ,טכיל ןהעזרעד רעדיוו ןוא ןעמעלַא ןופ ןעווענ שאימ ןיוש ךיז

 א ,ךיז רע טליּפש טציא ;טלעװ ענידנעסיורד יד ,טייקמיראוו

 -ַאש רעד ,טנָאזירָאה ןעפיט ַא ,ןעקנַאדעג עטכייל טימ ,רעכילקילנ

 רעכיז ,ןעגרָאמהירּפ םעיינ ַא ןופ PART יד ,טסול רעדנעפ

 .טייברא רעדנעפַאש ןייז וצ רענעזענעג רעד ךיז טמהענ

3 

 םוצ ןעוועג טינ DIR לַארָאמ עשיטסירַאטיליטוא עשילגנע יד

 טוואורּפעג טָאה ןַאמטרַאה IND דרַאודע ןיוש .ן'עשטינ ןעצרַאה

 ןעבערטש טייצ רעבלעזרעד ןיא ךילגעמנוא זיא'ס זא ,ןעזייוועב

 עשילגנע יד סעכלעוו ,קילג סָאד ,קילג ןעטראוורע DIN רוטלוק וצ

 לעיצ עטסכעה סָאד DIN טלעטשעגראפ ןעבָאה ןעטסירַאטיליטוא

 רערעדנַא ןא ןופ רָאנ ןעגנאנעגוצ DIR עשטינ .לַארָאמ רעדעי ןופ

 רעד וצ — ןעטסירַאטיליטוא יד ןופ עעדיא דנורנ רעד וצ טייז

 ןעשנעמ ןעפאשרעפ לי קילנ ןופ לַארָאמ יד .קילג ןופ עעדיא

 -נעמ סָאד זיא .ןעדייל רענינעוו סאוו DIN דיירפ רהעמ סאוו

 גנע יוזא ןעדייל ןוא דיירפ ,עשטינ טנערפ ,טינ ןענייז יצ 4 ךיל

 רַאפ ךיוא NO ,קילג DR דיירפ 9 סאוו ,רעד זא ,ןעדנוברעּפ
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 :ןעכרעלק טנניז ן'עטענ ייב ?ןענייּפ ןוא תורצ ןעמהענ בעיל

 רשפא ,סםייוו רעו ."טבירטעב טיוט םוצ ,דיירפ ןופ ט'רוכש'רעפ ,,

 םוצ םעד ןופ ןעצרַאה ם'ניא רונ דיירפ ןופ תורכש יד טכאוורע

 -ענ יװא ןעבָאה רעקיאָאטס עשיכירג יד ?ןעטבירטעב טיוט

 ,ןעדייק ןעדיימסיוא גידנעליוו ,ייז ןעבָאה רעבירעד ןוא ,טכארט

 ערעזנוא ןיא ךיוא .ןעבעל ןופ ןעדיירפ רעגינעוו סאוו טרעדָאפעג

 ךיוא ;םוטרעטלַא PR ןעטלָאנעג טָאה סאוו ,סָאד טלינ געט

 "יי עסיורנ ןענענ טנערָאװעב ןייז ?יוװ DEN ,שנעמ רעד זומ טציא

 ןעוויסנעטניא ,ןעסיורג ן'פיוא גנונפָאה רעד ןופ ךיז ןעגָאזבָא ,ןעד

 .קילנ

 עכילנעוועגנ יד סאוו ,טימרעד BI רָאנ ךיז טנעכער עשטינ

 ,רעננוה יו עכלעזא ,ןעקילנמוא עניילק עדנעגירדינרע יד ,תורצ

 ww רונ ןעננערב טייברא עטגנערטשעגנָא ,עדנוזעגנוא ,טיונ

 -ענענוצ ? ייז טניטכערעב סאוו וט .טינ קילג ןעּפארט ןייק ןוא

 רעייט וצ ןעזומ ןעניננרעפ ןוא ןעדיירפ ןעכילשנעמ עלא זא ,ןעב

 -עווש ?עיפ יוזא ןאהראפ ךָאד ןענייז סע רעבא ,ןערעוו טלהָאצעב

 טימ טפיוקענסיוא טינ ןערעוו סאוו ,ןעדייל עטרעּפמולעגנמוא ,ער
 .ריירפ ןייק

 ,ֿננואיױשנַא טלעוו רעשיטארקָאטסירא ןייז יירט גידנעביילב

 -יליטוא ןעשילננע םעד ףיוא IN ךילטפַאשנעדייל עשטינ טלַאפ

 ,ןהעז זיא לַארָאמ ןופ לעיצ סָאד זא ,סיזעט ס'םַאטנעב טסירַאט

ISםאטנעב .קילנ רהעמ סאוו ןעסינעג ןעלאז ןעשנעמ רהעמ סאוו  

 טימ םענייא ןעדעי ןערעכיזרעפ טלאוועג Tr‚ טהעטשרעפ ,טלָאװ

 טימ ךיז רע טנענונעב ,ךילנעמנוא זיא סָאד m יוזא רעבא ,קילנ

 ןעלאז סאוו וצ רעבָא .ןעשנעמ טייהרהעמ רעד ןופ קילנ םעד

 -רהעמ יד --- ייז ןענייז רעוו ? ךילקילנ ןייז ןעשנעמ רהעמ סאוו

 יד ,עטסעב יד קילנ ןעשניוו ןיז ַא טָאה סע ?עטסיימ יד ,ערע

 -עב זיא סאוו ,ענארפ עסיורג א ךָאנ זיא סע רעבָא ,עטסלעדייא

 BET א רעדָא רוטלוק טלעקיווטנע סאוו ,טייהכיילגנוא יצ : רעס

 ? טייהכיילג ןוא ןעבעל גיסעמלעטימ ,ןעדעירפוצ

 -ָאמ ןייז .לַארָאפ עשיטסיאורטלַא יד טריזילַאנַא עשטינ

 ןיא ןעבָאה ,שיטסיאָאנענוא ,שיטסיאורטלַא ןייז טסייה שילַאר

 — םונ { טונ טסייה DEN רעבָא .זנוא ןעמ טגָאז --- ערעדנַא ןיז
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 ךיז טגנערב סָאװ ,םענעי רַאפ טינ רעכיז 4? ןעמעוו רַאפ רעבָא
IN INDןעצונ טָאה סאוו ,ןערעדנא ן'ראפ רונ ,רעפּפא  MDםעד  

 טביול ,ןעדנעגוט עשיטסיאורטלַא יד טביול סאוו ,רעד .רעפּפָא

 -דעש רעבא ,טפאשלעזעג רעד IND DU זיא סאוו ,סניוזא סעּפע

 PN סאוו ,רענייד ןכש רעד .ןעשנעמ םענלעצנייא ן'ראפ ךיל

 -סיאָאגע עלא IN ןעבָאה בעיל םהיא טסלאז IT IN ,קרַאטש ױזַא

 ןיא טבילרעפ קרַאטש ױזַא טשינ ראנ ןיילא זיא ,תונוכ עשיט

 N רעפיט ַא ָאד זיא לַארָאמ רעשיטסיאורטלַא רעד ןיא .ריד
 ןייד ןופ Tr ןעגָאזבָא טסלָאז IT זא ,טרעדָאפ יז ; ךורּפשרעד

 -רעפנוא טולָאסבא זיא סע רעבא ,ךיא ןערעדנַא ןַא ביִלֹוצ ךיא

 רעכעה ןוא רעכליב ךיא רערעדנַא רעד זיא סאוו טימ ,ךילדנעטש

 .םענייד ןוע
 ,סָאד זיא ,ן'עשטינ טיול ,לַארָאמ רעדעי PN עטסניטכיוו סָאד

 DIS‚ א ןיא DIN טלַאה ,ןעשנעמ םעד טרינילּפיצסיד יז סאוו

 ךַארּפש עשירעטכיד יד יו יוזא .םהיא ףיוא גנאווצ א ףיורא טנעל

 ןופ גנאווצ םעד קנאד א יקַאט טייהיירפ DIN טפארק רהעמ טָאה

 -ומ ןיא עטריניפַאר ןֹוא עיירפ סעלא ןוא ,זרעפ ןוא םטיר ,םראפ

 ,ןעטייקניסעמצעזעג ןופ טַאטלוזער ַא זיא קיטסַאלּפ ,ץנַאט ,קיז
 -ילשנעמ יד ךיוא ןעק יוזא ,טפַאלקשרעפ זיא טסנוק יד עכלעוו וצ

 א רעטנוא גידנעייז רונ ,ןעסקאוו ןוא ןעלקיווטנע ךיז MONI עכ

 IN ,סעכילנעוועגנוא סעּפע טינ זיא ןילּפיצסיד DENN„ .גנַאוװצ

 רעד ןיא ננוניישרע עטסכילריטאנ יד זיא סָאד ,סעכילריטַאנ

 .טלעוו

 -דרָארעטנוא ןומ שנעמ רעד TR ,טגייצרעביא DIN עשטינ

 -ביר רעבלעזרעד ןיא ןוא טייצ ערעגנעל א ןעניד ,ןעגלָאפ ,ךיז ןענ

 -נעל א סעּפע רעדא ןעצימע ךיז ןענדרָארעטנוא טזומ וד .גנוט

 ,סיוא טזייוו ,זיא סָאד --- ! ןעמוקמוא טסעוו IT רעדא ,טייצ ערעג

 -יז זיא רעכלעוו ,רוטַאנ רעד ןופ וויטארעּפמיא רעשילַארָאמ רעד

 ךיז טדנעוו ןוא (טניימענ טָאה טנַאק יוװ) שירָאנעטַאק טינ רעכ

 -נייא רעד DI טרַא רוטַאנ יד) ןעשנעמ םענלעצנייא DIS טינ ךיוא

 ,ןעכָאּפע ,ןעסַאלק ,ןענאיצַאנ וצ רע זיא BUND רונ ,(רענלעצ

 ךיז טדנעוו סאוו ,לַארָאמ עדעי .טייהשנעמ רעד וצ -- ןעסַאר
 ענענייא ענייז ,קילג ןייז ןיז ןיא גידנעבָאה ,םענלעצנייא םוצ
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 ןעטּפעצער ןופ ןאיצקעלָאק א יװ ,רהעמ DI זיא ,ןעסערעטניא
DINסאוו ,ןעטּפַאשנעדייל יד םיוצ ןיא ןעטלַאה וצ יו ,תוצע עטונ  

 -ָאמ עכילנעזרעּפ טש'רמולכ עניזָאד יד .ךילדעש ןערעוו ןענעק

 עלא וצ ךיז טדנעוו יז סאוו ,גיניזנוא ראפרעד ןיוש DIN לַאר

INןופ רעטקַארַאכ ן'טימ ךיז גידנענכער טינ ,דישרעטנוא ןעדעי  

 ןוא טינ ןעק סאוו ,סָאד טרעניימעגלארעפ ןוא ,םענלעצנייא םעד

INDענ טלאוועג זנוא טָאה טנַאק .ןערעוו טרעניימעגלַארעּפ טינ - 

 -ָאנעטַאק ןייז רעבא ,ןעטכעלש ןוא ןעטוג DB םוירעטירק א ןעב

 ;.ונוא טנָאז רע .ןענידירפעב DI זנוא ןעק וויטַארעּפמיא רעשיר

 IS ןעדעי IND ץעזעגנ א ןערעוו טנעקעג טָאה סאוו ,סָאד והט,

 -נעדיא ןייק ָאטינ ןענייז סע זא ,ןעסייוו רימ רעבא "?!ןערעד

 ןייז ןיא ניצנייא זיא ,טסוהט וד סאוו ,סָאד .ןעגנולדנַאה עשיט

‚BINטעװ ןוא  INןיוש סָאד טעוװ ,עבלעז סָאד ןוהט רערעדנא  

 ךיוא זיא רעבירעד .שרעדנַא סעּפע רונ ,עבלעז סָאד טינ ןייז

 -ָאה ןעטפירשראפ ןוא ןעטָאבעג עשילַארָאמ עלא סאוו ,ךילריטַאנ

 םעד טימ טינ רעבָא ,ןענידנעסיורד-היור ן'טימ רונ ןוהט וצ 192

 .לעעז רעד טימ ,ןערעניא

 יד .ערעדנַא ןענערפ ? ןעסיווענ ןופ עמיטש יד ןוא — ונ

 רעזנוא רעטניה ןוא ןעסיוועג ןייא טינ ןעבָאה רימ סאוו ,זיא הרצ

 -יועג עלעוטקעלעטניא סָאד ךיז טלאהעב ןעסיוועג ןעשילַארָאמ

 -ַציּפ ףיוא ןעסיוועג עשילַארָאמ סָאד ךיוא טמהענוצ סאוו ,ןעס

 ןייד זא ,טקרעמעב סרעזנוא ןעסיוועג עלעוטקעלעטניא סָאד .ךעל

 IE NN ןעיטַאּפמיס ,ןעטקניטסניא ענייד ןיא טלעצראוו ןעסיוועג

 -הַאפרע ןופ גינעוו-וצ םעד רעדא ןעגנורהאפרע ענייד ,ןעיטַאּפיט
 ערעדנַא טַאהעגנ טסטנלָאװ וד ןעוו זא ,ניהור ריד טגנָאז DIN ןעגנור
 ןהעזעגסיוא ןעסיוועג ןייד טלָאװ ,ןעגנורהַאפרע ןוא ןעטקניטסניא

 .שרעדנַא רָאג

 -כעלש ןוא ןעטונ ןופ ןעפירגעב ערעזנוא זַא ,ניטכיר DIN סע
 -ביירט עניטכעמ ןענייז ןעגנוצַאשבִא עשילַארָאמ ערעזנוא ,ןעט
 IN ,טינ טסייה DET רעבא ,ןעננולדנאה ערעזנוא ןופ ןעטפערק
 ןעפראד רימ .ןעהענ ןוא ןעהעטש ייז יו ,ןעמהענ vr ןעזומ רימ
 זנוא IND טונ זיא סאוו ,סָאד ןעביילקסיוא ,שירעביילקרעביא ןייז
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 -סיוא ןוא ןעיוברעביא טייקכילטראווטנארעפ רענענייא ףיוא ןוא

 .לַארָאמ ַא ךיז ןעיוב

 עכלעוו ,עלא ראפ לַארָאמ יד ,לַארָאמ עניטליג-ןיימעגלַא יד
 םעד 28 טסיוטש ,ןעטסילַארָאמ ערעדנא ןופ טנידערּפעג טרעוו

 ,זָאלסטלַאהניא DIR לַארָאמ אזא .עשטינ ןעשיטסילַאודיוװידניא

 טאטשנא :הצע עטונ א רעגידערּפ לַארָאמ יד טינ רע .ניטשינ

 סאוו ,סָאד ןוהט vr ןעלָאז ,טייהשנעמ יד ןעהיצרע ןעוװאורּפ וצ

 ןעבָאה טרעדנוה רהָאי ןעט18 ןוא ןעט17 ם'נופ ןעגָאנַאדעּפ יד

 ןעטפערק ערעייז עלא ןערירטנעצנָאק ייז ןעלָאז .ה .ד ,ןָאהטעג

MRרעבא ,ךילנעווענ .ןעשנעמ ענלעצנייא ןופ גנוהיצרע רעד , 

 OB גנוהיצרע רעשילַארָאמ ןופ ןעלָאטסָאּפַא עניזאד יד ןענייז

 -לעז רהעז ןוא ןעשנעמ ענעגיוצרע טכעלש ץנאנ ןוא גינעוו ץנַאג

 -ָאמ רעביא ךיז ןעביוהרעד ןעלָאז רעדניק ערעייז זא ,טפערט ןעט
 .טייקניסעמלעטימ רעשילַאר

 זיא רע זא ,ערעדנַא יו טינ זיא רע TR ,ט?היפ סאוו ,רעד

 ןעכילגעגסיוא ןוא ןעכילגרעפ טינ ןעק רע זַא ,טייקכילנעזרעּפ א

 סאד .רעבענצעזעג רענענייא ןייז ןערעוו זומ ,ערעדנַא טימ ןערעוו

 םעד ןעריזיליטס .רעטקַארַאכ םעד ןעריזיליטס וצ DIR עטסניטכיוו

 ןעטלַאטשעגרעביא ,ןעמערופרעביא טסייה רעטקאראכ םענענייא

 -כעלש ןוא עטונ יד ,ךיז טנעקרעד גידנעבָאה ,טסייה סָאד ; םהיא

 ךיז ןעיירפעב וצ ןעבערטש ,רעטקאראכ סמענייא ןיא ןעטייז עט

 ןעניואוועגוצ ןוא ריד ןעצראה DIS טינ זיא סאוו ,ןעמעלא ןופ

 -ראה DIE DIR סאוו ,סעלא ךיז ןיא ןעּפַאזנייא ,ןעמהענניירא ,ךיז

 ַא Tr ןוהטנָא ,דנאה ןיא ךיז ןעמהענ ףראד שנעמ א .ריד ןעצ

 -עג ןייֵלַא ךיז ןופ םעד ,רוטאנ ןייז ,ךיז ןענדרָארעטנוא ,גנאווצ

 רעד טימ שנעמ רעד ןעק ,יוזא גידנעוהט רונ ;ץעזעג ןעטדימש

 א ןערעוו ,דיירפ ךיז DD ןעבָאה ,ךיז טימ ןעדירפוצ ןייז טייצ

 ןוא ענעדירפוצנוא עלא יד ןעד .ערעדנא IND דיירפ ןופ ?אווק

 ןעמהענ ,טינ גלאפרע ןייק ןעבָאה סאוו ,עלַא יד ,עכילקילנמוא

 ןערעוו ייז .ןעקילגמוא ערעייז IND ערעדנא ןופ המקנ גידנעטש

 -ניהעפנוא רעייז ןופ טעטפיגרעפ ןוא טריזילַארָאמעד ,טרעזייבוצ

 ךָאנ ןעטשרוד ייז ; ןעבעל רעייז DD טייקמערָא רעד ןופ ןוא טייק

 -ַאנ עשינָאמרַאח ,ערעכילקילנ יד ןעהייצרעפ טינ ןענעק ןוא המקנ
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 לַארָאמ ןענעוו ןערער ןייא PN ןעטלאה ןעשנעמ עכלעזא .ןערוט
 -רהע ,דלושנוא ןוא טייקטסנערע ןעגעוו ןעלּפַאלּפ ייז ,דנעגוט ןוא
 -ראדרעפ ןוא עטנעקירטרעפ ערעייז DR רעבָא DI‚ ןוא טייקכיל

 א ןעבָאה סאוו ,עלא וצ האנק עניבייא יד טנערב רעצרעה ענעב

 -עֶל 'טימ ןעהערפ Tr ןענעק ןוא לעעז עשינָאמרַאה ,עכילקילג

 .תונתמ ענייז ןוא ןעב

 -ַארט ןופ קורדסיוא IN ןעוועג לַארָאמ זיא ןערהאי רעדנעזיוט

 -יובענ Tr טָאה רענייא רעדעי .עטיז ענעמונעגנָא ןוא ןאיציד

 א ;ןעמראפסנעבעל עלענאיצידארט ,ענעמונעגנָא יד ראפ ןעג

 וצ טומ םעד טַאהעג טָאה רעכלעוו ,שנעמ רעלענינירַא ,רעיירפ

 IN ראפ טכארטעב ןעוועג זיא ,ןָאיצידַארט ןופ ךָאי םעד ןעכערב

 .רהעז .שינעהעזרעפ א ,ףרואווסיוא IN ,ןעשנעמ ןעלַאמרָאננוא

DONףיוא יוװ ,ךיז ףיוא ןיילא טקוקעג שנעמ רעיירפ רעד טָאה  

 ?ַארָאפ רעד ןופ טריזיטָאנּפיה גידנעייז ,שינעטער א ,קערש א

 -ענ ןעסָאנעגמַאטש עלא ןעבָאה ניניזטסואוועבנוא .םַאטש ם'נופ

 ןעבָאה לַארָאמ רעניזָאד רעד ןופ ; םַאטש ם'נופ לַארָאמ יד ןעפאש
 -דנעטשרעפטסבלעז 8 ,םוטנילייה א ןעוועג DR יז VON‚ ןעטלאהעג

 ןעמ זא ,ןעזייוועב טרהעמענ ךיז ןעבָאה גָאט ןעדעי .ךאז עכיל

 רערעי ?ייוו ,נהנמ םעד ,ץעזעג ענעמונעגנָא סָאד ןעכערב טינ רָאט

 -ערברעפ ןוא דלוש עדעי ,םענעמונעגנָא םעד ןעגעג דנַאטשפיוא

 ךילרהע טינ ךיז טרהיפ סאוו ,רעד ןוא טפארטשעב טרעוו ןעכ

 Tr טרהיפ ןעבעל ןיא יו יוזא .טכעלש ןעדיינשבָא זומ ,עלא יו

 עוויטימירּפ יד זיא ,טכעלש בָא רימ ןעדיינש סנעטסיימ זא ,יקַאט

 RIND רעייז זא ,ךיז ןעדערוצנייא ןעוועג רעווש טינ ןעשנעמ

 רעשיטסאטנַאפ א ןופ ןעזינעמעלע ןופ טשימעג ןעוועג DIN סאוו

 זיא ,טסנוקלייה-סקלָאפ רעשיטסַאטנַאפ ךָאנ א ןוא טפאשנעסיוו

 .ע'תמא יד ,עניטכיר יד יקַאט

 ןענייז רעקלעפ עויטימירּפ יד ןופ ןעפירגעב ןוא ןעטיז יד

 סאוו ,סָאד ; גנורהאפרע-סנעבעל רעייז ןופ טַאטלוזער רעד ןעוועג

 -רעקרעפ זיא ,ךילדעש רעדא ךילצינ IND ןעטלאהעג ןעבָאה ייז

 -ָאב ן'פיוא .ןעטָאבעג עשילַארָאמ ןוא ןעטיז PN ןעראוועגנ טרעּפ

 ןעטקניטסניא ןוא ןעסערעטניא MB ,טייקכיל ;ריוו רעד ןופ ןעד

 -ענ טינ טָאה סאוו ,?היפעג עשילַארָאמ סָאד ןעסקאוועגסיוא זיא
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 -קריֹוו רעמירָא רעד טימ טפַאשרנַאוװרעּפ ןייק ןופ ןעסיוו טלאוו
 יו ,ךיז ףיוא טקוקענ טָאה ?היפענ עשילַארָאמ DET .טייקכיל

 DEM גיניזטסואוועב .טכאמ עניגנעהבאנוא ,עמָאנָאטוַא IN ףיוא

 זיא'ס סאוו ,ראפרעד טינ שילַארָאמ IND סעּפע ןעטלאהענ ןעמ

 DD ןעמונעגנָא זיא סָאד סאוו ,ראפרעד רונ ,ךילצינ ,שיטקארּפ

 םעד ךיז ףיוא טַאהעג טָאה סאוו ,סעלא .ןערהָאי רעטרעדנוה

 .קערש ,טעטעיּפ ,ץרא ךרד טקעוועג DET ,ןאיצידארט ןּופ ןייש

 טינ ןעברַאטש ןעטקניטסניא זא ,טינ ןעמ ףראד ןעסענרעפ °

 -ירגעב ןוא ןעמראפסנעבעל יד ךיז ןעטייב סע .לענש יוזא בָא

 ַא ךרוד ץלא ךיז ןעדיינש ןעטקניטסניא ןוא ,ןעשנעמ MD ןעפ

 סָאד .רענייטש ןעטרעטנָאלּפרעּפ ,ןעטעטראוורענוא IN ףיוא 399

 -ניא-סטייקמאזיורנ םעד ןופ ןָאיצולָאװע רעד ןָא ןעהעז רימ ןענעּק

 ןוא ןעמַאטש יד ןעוו ,ןעטייצ יד ןיא ,םוטרעטלַא ןיא .טקניטּפ

 ,טפַארק זיא ,תומחלמ עניטולב טרהיפענ גידנעטש ןעבָאה רעקלעפ

 -ַאעדיא רעד .טכילרעהרעפ ןעוועג טייקמאזיורנ ,טײקרעּפּפַאט

 -רעפ DR םאזיורנ ןייז ןעק סאוו ,שנעמ רעד ןעוועג זיא שנעמ רעל

 ןעטייצ עטסטלע יד ןופ ןיוש .ןעטייקמאזיורנ סמענעי ןענארט

INתונוחצנ דובכל ןעמ טָאה  DDעגנוא ערעדנַא ןוא םַאטש םעד - 

 טניניײּפענ ,רעפּפָא עכילשנעמ טכארבעג ,ןעשינהעשעג עּכילנעוו

 -רעפ סיורג ןעבָאה רעטעג יד זא ,טנייצרעביא נידנעייז ,ןעפאלּקש

 -ינייּפ DET ןיא ןעטייצ ענעי DR .ןענייּפ עכילשנעמ ןופ ןעניננ

 .עטרעווסנעביול א ןוא -- גנוניישרע עכילנעוועג 8 ןעוועגנ ןענ

 וצ ןעננאגענרעביא ןיוש DIN טפאשלעזענ יד ןעוו ,טייצ רעד טימ

 -ייצרעביא עשילַארָאמ יד טרעדנעעג ךיז ןעבָאה ,ןאיצאזיליוויצ

 טנילייהרעפ ןעוועג זיא טציא .טקניטסניא רעד טינ רונ ,ןעננוג

 ,ןיילא ךיז ןענינייּפ סָאד רונ ,ערעדנא ןענינייּפ DET טינ ןיוש

 -ענ א טציא ןעבָאה ןערוטַאנ עשילַארָאפ .בייל ענענייא ןייז

 נידנעוהטנָא ,ןעריירפ DR םינונעת ןופ ךיז גידנענָאזבָא זא ,?היפ

 -שנעמ םעד רּונ טינ טימרעד ןעמ טרעטייל ,תורצ ןוא םיונע ךיז

 -עגנָא קרַאטש .ןעליוו ס'טָאנ טוהט ןעמ רונ ,רעטקַארַאכ 19972

 -ערּפ סאוו ,םוטנעטסירק סָאד ךָאנ זיִא טייקמאזיורנ טימ טגיטעז

DITהמשנ ענירניז יד טקערש ןוא טייקשיטעקסא  DDעניבייא  

 -עג Dan סע סאוו ,ןעלעטשרָאּפ רונ ךיז טוואורּפ .ןענייּפ-םנהינ



 ּפעדנַארב גרָאעג אט

 טָאה רעכלעוו ,טסירק רעכילרעטלאלעטימ רעד ןעבעלרעביא טפראד

 טעװ ןּוא שנעמ רענידניז רהעז א זיא רע IS ,דשח םעד טַאהעג

 יַאמ-סטייקמאזיורנ יד טָאה זייווכעלסיב .םנהינ ןיא ןהענ ןעזומ

 זיא סָאד .תונמחר ןופ לַארָאמ רעד DAN םעד ןעטארטעגבָא לאר

 סע SIND רעכילשנעמ ןופ עטכישענ רעד ןיא עכָאּפע IN ןעוועג

 .ענעבאהרע ,ענייר א זיא SIND עיינ יד זא ,טכודענ ךיז טָאה

 טינ טרעוו רעױהנעּפָאש !לַארָאמ עשיטסיאורטלַא-ףיט א ךילדנע

 .תונמחר ןופ לַארָאמ יד נידנעגניזעב ןוא נידנענידייטרעפ דימ

 -ָאד יד טָאה רעבָא .ןעלעטשרָאפ טינ ךיז רע ןעק סרעכעה סעּפע

 ןיא ,ןעלצרואוו עשיטסיאורטלא עכלעזא ךילקריוו SIND עניז

 ? שיטסיאָאנענוא יוזא ןע'תמא רעד ןיא יז

 קרעוװ ןעניניזפיט ןייז ןיא טָאה ןַאמטרַאה ןָאפ דרַאודע ןיוש

 זַא ,ןעזיוועב "ןייזטסואוועב ןעכילטיז ם'נופ עינָאלָאנעמָאנעּפ יד,

 סָאד ;ן'רעױהנעּפָאש טימ ןעמיטשוצנייא ךילנעמנוא זיא סע

 ךָאנ טהענ רע ;לומיטס רעשילַארָאמ רעניצנייא רעד זיא תונמחר

 -גיטכיוו יד DI וליפא תונמחר זיא ,גנוניימ ןייז טיול : רעטייוו

 .טפַארק לַארָאמ עטס

 -נא ןא DD תונמחר ןופ לַארָאמ רעד ףיוא IN טלאפ עשטינ

 -ָאנענוא יוזא ,ןייר-שילמיה MIR DI רָאנ PR יז :טייז רעד

 ן'טימ דיילטימ ןעבָאה ריס .זנוא Tr טכוד סע m ,שיטסיא

 -נוא זיא רענעי סאוו DENT‚ ?סאוו IND רעבא ,ןעכילקילננוא

 -ענ ןערעוו רימ .זנוא טריקָאש ,םהענעגנַאנוא זנוא זיא ,ךילקילג

 ןעלעוו ריס ביוא זא ,ארומ ןעבָאה ריס .קילגנוא ם'נופ טרהיר

 -םוא סמענעי ; ןערָאש סָאד זנוא טעװ ,ףליה וצ ןעמוק טינ םהיא

 ךיז ןעמעש רימ .ןיילא זנוא יקַאט ךילרהעפעג ןערעוו ןעק קילג
 נירנעכיילנרעפ ,האנה רימ ןעבָאה וצרעד .ןעננילנייפ ןייז וצ

 ,טהערפ זנוא .ןעכילקילנמוא ם'נופ לַאזקיש ן'טימ קילג רעזנוא

 ;רעטער יד ,רעפלעה ירד ןייז ןענעק ,רעקרַאטש ןענייז רימ סאוו

 -רעפ זנוא טפאשרעפ ,ןעכילקילנמוא םעד ןעפלעה רימ סאוו ,סָאד

 רימ ןעוו .עלייווננאל וצ הפורת א סָאד DEN לָאמא ןוא ,ןענינג

 ןערייל .ה .ד ,ןעדנעדייל ןעדעי ןעפלעהטימ ןעלעוו ךילקריוו ןעלָאז
 ןופ טיײקכַאװש עשירַאנ א ןעווענ סָאד טלאוו ,םהיא טימ ןעמאזוצ

 -ערנרעפ ךָאנ טלאוו סָאד I ,וליפא DIOR ןא ,טייז רעזנוא
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 תמא ןא ףיוא טלאוו סאוו ,שנעמ א .ןעדייל סטלעוו רעד טרעפ
 -עגסיוא טינ טלאוו ,עדנעדייל עלא טימ תונמחר ןעבָאה ןעמונעג

 -רעּפיה ןייז DD WEBER ןַא לענש ןעלַאפעג DIN תורצ יד ןעטלאה
 .להיפעג-תונמחר ןעטריניּפַאר

 ייז ,תונמחר ןּופ נינעוו ץנאנ ןעטלַאה רעקלעפ עדליוו יד

 ,דיילטימ ךיז וצ טקעוורעד סאוו ,ןעשנעמ א וצ לעקע IN ןעבָאה

 ןעבָאה גנוטכארעפ ייז ייב טסייה ןעצימע ףיוא ןעבָאה תונמחר
 IE ןוא ייברעד ןעהעטש DIR ןענינעגרעפ תמא IN .שנעמ םוצ

 סױרַא טינ טזָאל ןוא טגינייּפעג טרעוו ,טדייל אנוש רעד יװ ,ןעקוק

 ,טקיצטנע סָאד ,ןהעש DS סָאד -- ץלָאטש טביילב ,ץפיז ןייק

 ,ןעשנעמ א ףיוא תונמחר ןעבָאה וצ טָאה ןיז א ראפ סאוו רעבָא

DANתונמחר ןעטעב טינ ךיז טמעש  ? 

 קורדסיוא ןעפראש א ןענופענ טָאה תונמחר ןופ לַארָאמ יד

 יו ,ןעטסטנעהָאנ ןייד בעיל בָאה :טָאבענ ןעשילביב םעד ןיא

 .ןעטסטנעהָאנ ם'נופ ףירגעב םעד טריזילַאנַא עשטינ !ןיילַא ךיד

 עוויטקעיבָא סָאד טלעטשענ רעכעה טָאה רָאנעקריק רעזנוא ןיוש

Ayסאוו ,סָאר טרעּפמע ן'עשטינ .ּפיצנירּפ ןעשילַארָאמ ם'נופ  

 -לוזער עטסטנעהָאנ ,ערַאבלעטימנוא יד טימ ךיז ןענעכער רימ

 זיא ןעטנעהָאנ DIS עבעיל יד .שילַארָאמ טינ זיא סָאד ,ןעטַאט

DyByסָאד ןעמ ףראד ןעבָאה בעיל .סכילניילק ,סעטצנערגעב  

 נעוו ן'םיוא סאוו ,ןופרעד ךיז ןעכאמ טינ DIN ,עסיורנ סָאד ,עטייוו

 -ַָאנ סעּפע ןעטערטוצוצ סיוא זנוא טמוק ןעסיורנ ,ןעטייוו םּוצ

 ןעדעי ןעפראד רימ זא ,טינ טסייה סָאד .עטנעהָאנ יד ,סעטנעה

 רעכיז רעבָא ןעפרַאד רימ ; ןעצרַאה ןופ ןעטָארסיױא תונמחר קנופ

 נידנעכילקריוורעפ ,ןעלהיפעגנ-תונמחר ערעזנוא DNS ןיא ןעטלאה
 .ןעלעיצ עוויטקעיבָא ערעזנוא

WIזיא  DIתונמחר רעדעי  UNןוא שיטסיאָאנענוא  
 ,טייז רערעדנַא רעד DD ,ןוא ,רָאפ Tr ןעלעטש ריס m נילייה

 -דנַאה DR ןעוויטָאמ עשיטסיאָאנע ענעפורעג-יוזא עלַא טינ ןענייז

 -קאראכ ןעגירדינ DR ןעסיווענ ןעטכעלש MD טקודָארּפ א ןעגנול
 -רעפ וצ ףיוא טינ טרעה לַארָאמ עדנעשרעה רעזנוא רעבָא ,רעט

 ,גנונקיילרעפ טסבלעז ןוא גנורעּפּפָאפיױוא טסבלעז עדעי ןעכילרעה

 2 2 ר א או
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 -ָאנע ,ןעכילנעזרעּפ ,םענענייא MD גנורעפּפאפיוא רעד PN יוװ יוזא
 .סעשילַארָאמ סעּפע ןענעלעג ןיוש טלָאװ ןעשיטסיא

 עסיורג א גנַאל ןיוש ןעבָאה סאוו ,ןעטסילַארָאמ עשילגנע יד

 -עטשטנע יד ןערעלקרע ,קנאדעג עשיאעּפארייא ן'פיוא גנוקריוו

 -סיאָאנענוא :ןפוא אזא ףיוא ןעשילארָאמ DIN לארָאמ ןופ גנוה

 יקַאט עטונ DON ןעראווענ טכארטעב ןענייז ןעננולדנאה עשיט

 ץנאג ןעוועג זיא סע .ןעמוקעג ץונוצ ןענייז ייז ןעמעוו ,ענעי ןופ

 BU DIN סאוו ,סָאד ,טוג ראפ ןעטלאה ןעלאז ייז זא ,ךילריטַאנ

 -נעמ ןעבָאה טייצ רעד טימ רעבא ,ייז ךיז טניול סאוו ,ייז ראפ

 ,עטוג סָאד טביױלעג טָאה סאוו IND ןוא 1 ,ןעסעגרעפ ןעש

 סָאד IS ,ןעראוועג ןעמונעגנָא זיא סע ןוא עשיטסיאָאנענוא סָאד

 .ןיילא ךיז רַאפ DIN IS יקַאט DU זיא עטוג

 ,ער לוַאּפ .רד טלעקיווטנע טָאה ןעעדיא עכילנהע DIN עכלעזא

 רעד , DIN ןייז ןיא ,ןעטסילַארָאמ עשילגנע יד DD רעגנעהנָא ןַא

 ךיז זיא עשטינ ."ןעננודניפּפמע עשילַארָאמ יד DD גנורּפשרוא

 .ננוקריו א םהיא ANN טַאהעג ןעבָאה ןעעדיא ס'ער זא ,הדומ

 -רָאפ ס'ער .ּפ ןופ ןעטַאטלוזער יד טימ ןעדירפוצ גידנעייז טינ

 ם'ניא ןעפיטרעפ גידנעטשטסבלעז ךיז ןעמונעג עשטינ טָאה ,גנוש

 עטנאסערעטניא רהעז וצ ןעמוקעג זיא ןוא םעלבָארּפ ןעשילַארָאמ

 .ןעטַאטלוזער עגיטכיוו ןוא

 -ראפ ןענייז עשטינ .פ ןוא ער .ּפ ןעשיווצ ןעגנוהיצעב יד ןיא

 טימ ןעדעירפוצ טינ גידנעייז .ןעטנעמָאמ עטנאסערעטניא ןַאה

 -נודניפּפמע עשילַארָאמ ןופ גנורּפשרוא םעד ןעגעוו טייברא ןייז

 -רא עיינ א ןינע ןעבלעזמעד ןעגעוו ןעבירשטגנָא ער .ּפ טָאה ,ןעג

 ?Ban רע רעכלעוו PR ,("ןעסיוועג ם'נופ גנוהעטשטנע יד,) טייב

 -ינ טגערענפיוא יוזא טָאה רעכלעוו ,טקנוּפדנַאטש ם'נופ בָא ךיז

 -ָאטוא ענעדישרעפ ןופ תויאר טימ טלעוו ַא טגנערב ןוא ן'עשט

 סאוו ,רעקלעפ עטריוויטלוק ןוא עדליוו ןופ ןעבעל ם'נופ ןוא ןער

 עשטינ עכלעוו ,ןעזעטָאּפיה עניטכיוו רהעז ,ענינייא ןעניטיטשעב

 .ןעגנוניימ ס'ער טלעטשעגנעגעקטנַא טָאה

 ךיא .טנאקעב ךילנעזרעּפ ןעוועג ןענייז ער MIND ןוא עשטינ

 -כילנעמ ןייק טאהעג טינ בָאה ךיא רעבא ,טנעקעג עדייב ייז בָאה

 ,םעד ןעגעוו ייז טימ ןעביירשוצכרוד רעדא ןעדיירוצכרוד ךיז טייק
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 טינ רעבירעד ןעק ךיא .ןעעדיא ערעייז וצ ןעמוסענ ןענייז ייז יו

 ןוא .ןעטייווצ ן'פיוא גנוקריוו א טאהענ טָאה ייז DD רעוו ,ןענָאז

 סיוא עשטינ טקירד סאוו ראפ ,ךיוא רימ זיא ךילדנעטשרעפ

An! DINיימ ס'ער טימ טייהנעדירפוצנוא עפרַאש ןייז 1887 - 

 זיא ער .85 טנעהָאנ יוװ ,טרָאװ א טימ נידנענָאמרעד טינ ,ןעננונ

 ,Day קרעװ ם'ניא ןעעדיא ענעגייא ס'עשטינ וצ ןענַאטשענוצ

 טימ ןעבעגעגסױורַא טָאה רע סעכלעוו ,"ןעסיוועג ןופ גננוהעטש

 .'עשטינ ראפ רעהירפ רהאי ייווצ
 -לֵא ןיא זַא ,תויאר ענעדישרעפ טימ ןעזיוועב טָאה ער לואּפ

 ןוא עלדע ןיא רונ ןעשנעמ טלייטעג רעקלעפ יד ןעּבָאה םוטרעט

 -ילַארָאמ רערעדנַא ןייק ןופ ןוא עכַאװש ןוא עניטכעמ ,עלרענוא

 טרָאװ סָאד .טסואוועג טינ ייז ןעבָאה ןָאיצַאקיפיסַאלק רעש

 ייס ,דנַאלנעכירג ןיא ייס ןעטייצ עטלַא רָאנ יד ןיא טָאה ט ו ג

PNגנוטיידעב יד טאהענ ,דנאלסיוא : DDגנומַאטשבָא רעלדע , 
 -ָאר DYT ףיוא לַארָאמ עצנַאג ןייז טיוב עשטינ ,ךייר ,ניטכעמ

 טראוו DET :ױזַא טריטנעמוגרַא רע .סיזַאב ןעשיגָאלָאליּפ ןעניז

 -ענ טָאה ןעמ עכלעוו ,ןעשנעמ ענעי טינ טדימשעג ןעבָאה טו ג

 ,עגילעדַא יד ןעבָאה ןעטייצ עטסטלע יד ןיא .סעטונ סעּפע ןוהט

 ,ךיז ןעטלאהעג עניטומסיורג יד ,עטלעטשענכיוה יד ,עניטכעמ יד

 -טשרע BU‚ ראפ ,ןעוהט ייז סאוו ,סעלַא ןוא ןעסָאנעג ערעייז

 .ןעטלעטשעג-גירדינ DIR ןעגירדינ םעלַא וצ ץַאזנענענ ןיא ,גיגנַאר

 -נעמַארנופ רעד DR ןעשיטַארקָאטסירַא ,ןעלדע ןופ ףירגעב רעד

 ןופ ףירגעב רעד ךיז טלעקיווטנע סע ןעכלעוו ןופ ,ףירגעב רעלַאט

 יד ,עטכעלש יר ןענייז ןעסַאלק ערעגירדינ יד .ןעטונ-שילַארָאמ

 -נָא ןיא טגיל ןיימענ ,טכעלש טרָאװ ם'ניא ; (עזעב טינ) עניימענ

 -נָאק ןילב טרעװו סע .טינ ןיז רעדנעגירדינרע DW ןייק ביוה
 DD ,ךאפנייא ּביֹוהנֶא PN טסייה טכעלש ;טקַאפ ַא טריטַאטס

 ןליפַא טרָאװ סָאד טהעטשרעפ קלָאּפ סָאד .קלָאפ ןעכאפנייא

 יד סלַאמַאד טָאה טכעלש טראוו עשטייד סָאד : יז ןעטונ ןיא
 .(ךאפנייא) טכילש DEN ,גנוטיידעב עבלעז

 רעדא עניטכעמ יד טימ ךיז ןעריציפיטנעדיא עדנעשרעה יד

 -יכירג רעד Tr טנעכייצעב NIS ,עטשלעפעג-טינ יד ,ע'תמא יד

 -ָאה םהיא ייב ;|'סינגָאעט ייב סָאד טזעל ןעמ יו ,לעדַא רעש
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 :ןיז םעד נידנעטש "ןהעש , ,"לערע ,' ,"טוג, רעטרעוו יד ןעב
 גירנעטש טהעג לַארָאמ עשיטארקָאטסירא יד .שיטַארקָאטסירַא

 .טרעוו םענענייא ןופ גנוהָאיעב רעדנעריפמואירט 8 DD סױרַא

 -חעש ,עלדע יד ,ר י מ גנידנעטש ןעדלעה יד ןעגאז ן'רעמָאה ייב

 יד ןופ יד ,עטלהעוורעדסיוא יד ,עטוג יד ,רימ --- עגניטומ ןוא ענ

 -על סאוו ,ןעשנעמ עקרַאטש ץְלַא ןענייז סָאד .עכילקילג רעטענ
 ןעבָאה ,ןעשירעגירק םעלַא ןופ טקיצטנע ןערעוו ןוא גירק ןופ ןעב

 .גנוגנערטשנָא ןוא טייקניטעט ,ףּפמאק םעד בעיל

 ןעקוק ןעלָאז עניטכעמ ןוא עלדע יד זא ,ךילריטַאנ זיא סע
 ןיא ןעטלאהעג טרעוו רעכלעוו Non‚ םעד ףיוא גנוטכארעפ טימ

 ענעי ןוא רעשרעה יד ,ערעכעה יד ךָאד ןענייז ייז : ייז ןופ םיוצ

 תונמחר ךיוא ייז ןעבָאה גנוטכארעפ רעסיוא .ערעגירדינ יד --

MINהיפטסַאל ןעמירָא םעד ףיוא ,ןעטסַאק עטקירדרעטנוא יד , 

 ךָאנ גידנעקנעב ךָאי ןעניד'תונמחרנוא ,ןערעווש ַאזַא טּפעלש סאוו

 -לַאפ ץנַאנ ַא ךיוא ןעבָאה ןעסַאלק ערענירדינ יד .הור ?עפיבא

 ייז :ןעסַאלק ערעכעה יד ,רעשרעה ערעייז DD גנולעטשרָאפ עש

 -רע ןיא ייז גידנעלָאמ ,רעקירדרעטנוא ערעייז ןופ המקנ ןעמהענ

 .טייקכילקריוו רעד ןיא DIN סע יוװ ,ןעבראפ ערע'סואימ ןוא ערעג

 טכילרעהרעפ סאוו ,לַארָאמ רעייז ךיז WIRT עטקירדרעטנוא יד

 טל :לַארָאמ-רעשרעה רעד ןופ טעטכַארעּפ טרעוו סָאװ ,סָאד

 -נוא יד -- עטוג יד ןענייז עטקירדרעטנוא יד DD לַארָאמ רעד

 ןוא םערָא ןעבעל ןוא רעווש ןעדייל סאוו ,ענעי אקוד ; עכילקילג

 ןענייז ענעטָארעג-טינ יד ,ע'סואימ יד ,עקנארק יד אקוד ,טכעלש

 ,עכייר יד ,עלדע יד ,ייז ןוא עניטכרָאפסטָאנ ,עלדע ,עטונ תמא יד

 יד ,עזָאלטָאג יד ,עכילטעזרענוא יד ,עמאזיורג יד ,עזעב יד ןענייז

 DIN ?ַארָאמךעררעה יד .עטלייטרוארעפ ןעדייל ןעניבייא םוצ

 -ייא ןופ ,?היפענ טסבלעז ןעצלָאטש ַא ןופ קורדסיוא רעד ןעוועג

 לַארָאמנעװַאלקש יד .ןעבעל ןופ זָאעטָאּפַא DD ,גנוהָאיעב רעניב

 וד : רעגיבייא ןא ,ןָאיצַאנענ יד ,גנוניינרעפטלעוו יד ןעוועג זיא

 ! טינ טסלָאז

 טכעלש — טוג גנוצַאשבָא לַארָאמ רעשיטַארקָאטסירא רעד

 טלעטש (טינ טרעוו ןייק טָאה סאוו ,סעּפע ןופ ןיז ם'ניא טכעלש)

 .ועב -- BU :עזעטיטנַא עיינ א ןעגעקטנַא לַארָאמנעפַאלקש יד
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 לַארָאמ רעד ןופ טקנוּפדנַאטש ם'נופ עזעב יד סע ןענייז רעוו

 -יוא יד ןיא עטונ יד ןענייז סאוו ,ענעי 4 עטקירדרעטנוא יד ןופ

 ,לַארָאמ-ןעררעה רעד ןופ ןעג

IRירד ןעכילרעהרעפ סָאװ ,ןעגַאז עשידנַאלסיא יד טזעל רהיא  

 ,רעקלעפ יד ןופ ןעיירשעגהעוו יד ןָא ךיז טנָאמרעד ןוא ןעגניקיוו

 REN ערעייז ןוא ךָאי-ןעגניקיוו ם'נופ ןעטילעג ןעבָאה סאוו

 -רעשרעה עשיטארקָאטסירַא עגיזָאד יד זא ,רהיא טקרעמעב ,ןעט

 ,סעשילַארָאמ לעיפ יוזא ךיז PN טַאהענ ןעבָאה סאוו ,ןערוטַאנ

 יד .םיאנוש ערעייז ןעגעקטנַא תוער תויח ע'טושּפ ןעוועגנ ןענייז

 ףיוא ניד'תונמחרנוא ןעלַאפנָא ןעגעלפ ןעשנעמ עשינרייה עניזָאד

 עזעב רעלדָא יו ,רעדנעלגרעב עכילטסירק יד ןופ רעניואוונייא יד

 ןעגנולעטשרָאפ עשילַארָאט ערעייז ; ךעלמעל ענירלושנוא ףיוא

 -עד זיא סע .ןעטיז-רעלדָא טימ ןעכיילנרעפ טכער טימ ןעמ ןעק

 יד ןופ רעפּפָא יד סאוו ,ךיז ןערעדנואוו וצ סאוו ָאטינ רעביר

 -טנע םעד םורא טלעמאזעג ךיז ןעבָאה ןעטַאטליױרג עכילקערש

 .ךעלמעל ןופ לאעדיא םעד ,לַאעדיא ןעשילַארָאמ ןעטצעזעגנעגעג

 רעשיטסיראטיליטוא , ןייז ןופ ?עטיּפַאק ןעטירד םעד ןיא

 -ענ סָאד יוזא יװ ,ןעזייוועב וצ DO טרַאוטס טוואורּפ "לארָאמ

 -ערטש ןעש'היח ם'נופ טלעקיווטנע ךיז טָאה ?היפעג-סטייקניטכער

 -עג טָאה אנוש רעד סאוו ,ןעדָאש ן'ראפ המקנ ןעמהענ וצ ןעב

 ןעדנוברעפ ךיוא טָאה גנירויד ףָאסָאליפ רעשטייד רעד .ןוהט

 ררַאורע .המקנ ןופ טקניטסניא ן'טימ ףָארטש ןופ ןעמָאנעפ םעד

INDרעד יו ,ןעזיוועג ?עיגָאלָאנעמַאנעּפ , ןייז ןיא טָאה ןַאמטרַאה  

 -ירפ וצ ,ןעדייל עיינ וצ גידנעטש טרהיפ טקניטסניא רעגיזָאד

 KIND ַא IND ןערעוו טכארטעב טינ ןעק ןוא ןעגנוגידיילעב עש

 .ּפיצנירּפ ןעשיל

 רע :ענארפ רעניזָאד רעד וצ גיטרַאנעגייא וצ טהענ עשטינ

 ןופ ?היפענ םעד טימ טינ טייצ רעזנוא ןופ לַארָאמ יד טדניברעפ

 סָאד סאוו ,ןעמרָאפ עסיוועג טימ רונ Pr‚ ןערעטיירב א PN המקנ

 -טפַארק א ,האנק ,סעכ טימ :ןָא לָאמא טמהענ המקנ ןּופ ?היפעג

 -נעפאלקש IN טפור רע סאוו ,סָאד .?היפעג-סיעכהלדוצ ןעזָאל

 יר .ןעשנעמ עזָאלטכַאמ ,עטרעזעבוצ DD לַארָאמ יד זיא ,לַארָאמ



 סעדנַארב גרָאעג 4

 ,ןעטרעוו עלא ןעפאשענרעביא סע טָאה ל?ַארָאמ ענירדינ עניזָאד

 :ןעמענ עיינ ייז ןעבעגענ ןוא ןעלַאעדיא עלַא טמערופענרעביא !

 ,דנַאטשרעדיװ ןייק טינ טזייוועב סאוו ,טײקניזָאלטכַאמ זיא יוזא

 PR טייהנייפ רענירדינ ןופ ; טייקסטוג DON ןעראוועג טניורקעג

 ,ןערעקרַאטש םעד ראפ ךיז ןעניוב סָאד ; טייקניטומעד ןעראוועג
 -נוא רעד ןופ ;גננונדרָארעטנוא טסייה ,קערש א IN טגָאי רעכלעוו

 ןעראווענ DIR טייקכילנעזרעּפ סמענייא ןעטּפיוהעב וצ טייקניהעפ

INןייז .אנוש םוצ עבעיל ,הליחמ ,גנוטּפיוהעבטסבלעז וצ לעקע  

 ,םעד טפָארטש טָאנ ;גנונכייצסיוא IN ןעראוועג זיא ךילקילנמוא

 טוואורּפ סָאד ,טָאנ ןופ DIN קילגמוא סָאד .בעיל טָאה רע ןעמעוו

 .ןויסנ םעד ןהעטשייב רימ ןעלעוו יצ ,ןהעז < ,סיוא זנוא רע

 זנוא ןעלעוו ייז ,טסיזמוא טינ ןענייז תורצ ןוא םירופי ערעזנוא

 -ארפ טימ טייקנילעזקילנ ןעננערבנייא טלעוו רערעסעב א ןיא

 -ינעפעשעב ענירדינ ,עשיעבעלּפ יד זא ,זיא ןהעשענ DIN .טנעצ

 ,סעכ ןעכילניילק ןוא האנש ןופ ןעסערפעגפיוא ןערעוו סאוו ,ןעש

 -רהע יד ,עטונ יד ףיוא יוװ ,ךיז ףיוא ןעקוק וצ ןעביוהעגנָא ןעבָאה

 ,םיאנוש ערעייז ID ןעבָאה ייז ביוא .ענעפַאשטכער יד ,עכיל

 ייז סאוו ,ראפרעד טינ סָאד זיא ,רענילעדַא יד ,רעקירדרעטנוא יד

 ןענארטרעפ טינ ןענעק ייז Sm רונ ,ןעשנעמ יד דנייפ ןעבָאה

 -נעב ייז .טײקניזָאלטָאנ ןייק ,הלוע ןייק ,טייקניטכערעגנוא ןייק

 רונ ,המקנ רעכילנעזרעּפ ןופ טפוד ןעסיז םעד ךָאנ טינ ןיוש ןעק

 רעכלעוו ףיוא ,טלעוו ענעי .ךַאז רעטכערעג רעד ןופ ןוחצנ ן'כָאנ

 ס'טָאנ ,ךיירנינעק רעייז ,טַאמייה ע'תמא רעייז זיא ,ןעפָאה ייז

 טציא ןעריפמואירט DEN ,עלַא ןופ ,טלעוו רעד ןופ ; ךיירגינעק
 BI ייז ןעטלַאה ,דרע רעד ףיוא

INNרעד קיטסירעטקַארַאכ ןייז טימ טלָאװעג טָאה עשטינ - 

 Ri רימ ןעזומ ,םוטנעטסירק ןעשירָאטסיה םעד ּפאלק א ןעננַאל

 רע סאוו DET‚ .ןעבענעננייא םיוק םהיא ךיז טָאה סָאד זא ,ןעג

 -מַאּפ א זיא סָאד ;לעמענ שיטסילאער ןייק טינ זיא ,טביירשעב

 יד ןופ ?יטס ם'ניא םוטנעטסירק ם'נופ רוטַאקירַאק א ,טעלפ

 -ייּב ןייז רעבָא .טרעדנוהרהָאי ןעטנעצכא ם'נופ רערעלקפיזא

 -םיטשעב א ףיוא ןעטסָאמעננָא יו זיא קיטסירעטקַארַאכ עדנעפ

 טפאשנעדייל ןוא טפַארק ַאזַא טימ ךָאנ טָאה רענייק ;ּפיט ןעט
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 ןערַאנ סאוו ,רעגידערּפלארָאמ ןופ ןעקסַאמ יד ןעסירענבָארא טינ

 .ןיילא ךיז DEN ןוא טלעוו יד

4 

 ןעק סאוו ,היח ַא סלַא ,ןעשנעמ םעד טריזירעטקאראכ עשטינ
 ,סָאד סיורג טכַאמ ןעשנעמ םעד ;טרָאװ ןעטלַאה ןוא ןענאזוצ

 -טנַארעּפ ַא סעּפע ךיז ףיוא ןעמהענ ,ןענָאז וצ סעּפע ןעק רע סָאװ

 ןומ ,ךיז רעביא רַאה ןייז ןעק סאוו ,שנעמ רעד .טייקכילטראוו

 רעביא ,ןענימורא םעד רעביא ךיז ןעביוהרעד ךיוא טייצ רעד טימ

 -יד'תונשקע ,ןעטסעפ ַאזַא טינ ןעבָאה סאוו ,ןעשינעפעשעב עלא

 .ןעליוו ןעג
 םעד זיא טייקכילטראווטנארעפ אזא ןופ ןייזטסואוועב סָאד

 ענייז IS ,םרָאפ ןהֶא םהיא טנָאמרעד סאוו ,ןעסיוועג סנעשנעמ
 -ַא'ס — טייהנעגנַאגרעפ עננַאל ַא טָאה ןעסיוועג סָאד .ןעטכילפ

 זיא טכייל טינ רָאנ !טייהנעננאגרעפ עכילקערש ,עניטולב ַאר

yaןעניוב ,טראוו ןעטלַאה וצ ןעשנעמ ןעוויטימירּפ םעד  Tr 

 -נייא ןעווענ שנעמ רעד זיא ןערהאי רעדנעזױט .ץעזענ א ראפ

 רענעמונעגנָא ןופ רענייטשלהימס ערעווש יד ןעשיווצ טסערּפענ

 םעד ןופ ןעטארטענבָא טָאה סאוו ,ןעשנעמ םעד העוו DR לַארָאמ

 -יא ןעננאהעג ןעבָאה ןעפארטש עטסכילקערש יד .געװ ןעניטכיר

 ןעמ טָאה רונ ןענייּפ א IND סאוו ; רעכערברעפ ם'נופ ּפָאק ן'רעב

 ,בייל ןופ רעקיטש ןעסירעג :שנעמ ןעמירָא םעד ןָאהטעגנָא טינ

 םעד ,רָאר ן'פיוא בייל םעד ןעכארבענ ,ןעטאשרעפ רענייטש טימ

 -ענ טצירקעגניירא ךילדנע זיא'ס זיב -- ןעבענענרעביא רעייפ

 סאוו ,שנעמ --- היח רעמירא רעד ןופ שינטכעדענ םעד ןיא ןעראוו

 -עג טָאה רע סאוו ,ןעקנעדעג זומ רע זא ,ןעסענרעפ וצ בעיל טָאה

 .טפאשלעזענ רעד ןופ ןעליוו םעד ןוהט ןוא ךיז ףיוא ןעמונ

 סע יװ ,םעד טימ טריסערעטניא קרַאטש ךיז טָאה עשטינ

 DE ,גנוניימ ןייז טיול .טייקנירלוש ןופ ?היפענ סָאד טהעטשנע

 ןעהילעג טָאה סאוו ,םענייא ןופ ?היפענ סָאד N ,רהעמ טינ סָאד

IRעשילַארָאמ .ןעבענבָא זומ ןוא סעּפע ןעמונענ ,ןעלהָאצעב זומ  

 -יצעב רעד טימ ,טייקטנידלושרעפ טימ עשטינ טדניברעפ דלוש

 DEN DEN ,םענעי ןוא רעהייל םעד ןעשיווצ טהעטשטנע סאוו ,גנוה
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 -טלע יד יװ ,טלא יוזא זיא סאוו ,גנוהיצעב א — ןעהילטנַא םהיא
 -מענ ,ןעננוהיצעב עכילשנעמ ןופ ןעמראפ עטסוויטימירּפ ,עטס

 ,טהייל סאוו ,רעד .ךיז ןעגניד רעדָא ןעפיוקרעפ ,ןעפיוק סָאד ךיל

 ,טלהָאצעב טינ רע טָאה  .ךיז וצ ןעיורטרעפ ןעקעוורעד ףראד

 ידכ .רעכערברעפ א יװ ,ןיילא ךיז טלהיפ ,רעכערברעפ א רע זיא

 DON רע טיג ,ןעיורטרעפ םהיא גנעמ ןעמ זא ,ןעגייצרעביא וצ

 pr ,בייוו ןייז ,טייהיירפ ןייז : סערעייט ,סעגניטכיוו סעּפע ןכשמ

 ןעדיינשבָא רעהיילטנא רעד געמ ,טלהָאצעב טינ רע טָאה .בייל
 יד .(תוחול ףלעווצ עשימיור ;קאלייש) שיילפ קיטש א וליפא

 DR רודעצָארּפ ַאזַא DD קינָאל עכילדנעטשרעפ ץנאג טציא זנוא

STRתורצ ןוא קזיה טַאהעג טָאה רעהיילטנא רעד יװ יוזא  

 ףראד ,דלענ ןייז טלהָאצעב טינ םהיא טָאה ןעמ סאוו ,ןופרעד

 ,רעהייל ן'טימ ךיז ןענעכערוצבָא טייקכילגעמ ַא םהיא ןעבעג ןעמ

 -ָאה ןערהָאי רעדנעזיוט .תורצ ןוא ןעדייל ענייז DD תחנ ןעביילק

 -יננרעפ עטסערג סָאד טַאהעג ,טזייוועב ער .ּפ יװ ,ןעשנעמ ןעג

 ןעגינייּפ ןופ --- ןערעסערג א ךָאנ ,ןעדייל סמענעי ןהעזוצ ןופ ןעג

 In ןעלהיפ ןעזָאל ןעק סאוו ,רענעי .דנעה ענעגייא טימ םענעי

 ,טייקרלימ ,טייקסטונ .רעכילקילג א ןזיא ,טכאמ ןייז ןערעדנא

 -הירפ ןיא ןעבָאה ,טייצ רעזנוא ןופ ןעדנעגוט עלא יד --- תונמחר

 ףיוא ;גנוטיידעב עשילַארָאמ עניילק א טַאהעג ןעטייצ ענידרע
 -כַאװש ןופ םינמס ףיוא יו ,טקוקעג סלייטנעטסיימ ןעמ טָאה ייז

 .טייק

 ,ןעפיוקרעפ ןוא ןעפיוק סָאד ,לעדנַאה ןופ ןעירָאגעטַאק יד
 -- ,ןעדנוברעפ שיגָאלָאכיסּפ טימרעד זיא סאוו ,סעלא ךיוא יו

 רעטריזינַאנרָא רעדעי ןופ רעטלע ןענייז סאוו ,ןעסעצארּפ עלא יד

 -ניטכערעג ןופ ןעטנעמעלע יד ךיז ןיא ןעבָאה --- ,טפאשלעזעג

 ןופ .טכילפ ,ןָאיצַאסנעּפמָאק ןופ ןעעדיא יד סיוא ןעקירד ,טייק

 BWIN" עשילַארָאמ יד ךיז טסקאוואוצ לעדנַאה ןיא גנוצַאש רעד

 סָאװ ,טימרעד ץלָאטש ןעראוועג שנעמ רעד זיא TI רָאנ :;ננוצ

 זיא ןעננוניימענלַארעפ עטסטלע יד DD רענייא .,ןעצַאש ןעק רע

 ,קנארענ רעד IB ןייז טָאה סעלַא :לעטרעוװ עטמהירעב סָאד
 ןופ זיא ,ןעלהָאצעב טעװ ןעמ ביוא ,ןערעוו טכירעפ ןעק סעלא זא

 .טייקניטכערעג ןופ ןעטָאבעג עטסוויאַאנ ןוא עטסטלע יד
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 ץלא טערט ,ךיז טלעקיווטנע יז רהעמ סאוו ,טפאשלעזענ יד
 -חיא וצ ןעגנוהיצעב עבלעזיד PR ןיירא רעקרַאטש DIN רעפראש

 .רעהייל DIE רעהיילטנא רעד טָאה סע עכלעוו ,רעדעילנטימ ער

 -ייז ייז ;רעדעילנטימס ערהיא עלא טנידייטרעפ טפאשלעזענ יד
 וצ טיירג רונ ןענייז ייז ביוא ,ץעזענ ם'נופ ץוש ן'רעטנוא ןענ

 סאוו ,רעד .טפאשלעזענ רעד וצ ןעננוטכילפרעפ ערעייז ןעטיה
 ןופ ןעבירטעגסיורא טרעוו ,רעכערברעפ רעד ,טראוו ןייז טכערב

 .ץעזעג ן'רעסיוא טלעטשעג ןוא טפאשלעזעג רעד

 ןופ עעדיא יד זא ,טנעקיילענ ןעבָאה רעקנעד ערעדנא ןיוש

 -פרעדעב ס'נעשנעמ םעד ןופ ןענַאטשטנע PN טייקניטכערעג

 טינ זיא'ס זא ,ןעזייוועב ןייק טינ טָאה עשטינ .המקנ PR שינ

 -יווצ גנאהנעמאזוצ םעד ןיא ןעבילג טינ רעבָא ?יו רע ; ױזַא
 טרער טפאשנעדייל רעסיורנ טיס .המקנ ןוא טייקניטכערעג ןעש

 -רעד יאדוא זיא עכלעוו ,עעדיא רעטסאהרעפ םהיא רעד ןעגעוו רע

 זיא יז DEN ,םהיא ןעצרַאה םוצ טינ קרַאטש יוזא ןעווענ ראפ

 -עד רעגיטנייה רעד ןופ גנַאגנעקנאדענ םעד טימ ןעדנוברעּפ ןעוועג
 .טלעוו רעשיטַארקָאמ

 -עד ןיא גידנעקעלּפטנע ,טכערעג ןעוועג רעכיז זיא עשטינ

 -ייז סאוו ,רעיעבעלּפ עזעב ןענובירט-סטייקגיטכערעג עשיטארקָאמ

 -ייפ ,ערעכעה ֹוצ סעכ ןע'סואימ ןוא האנק רעניילק טימ SD ןענ

 -ענ עגיטנייה ענערישרעפ זא ,ךיוא לעפייווצ ITS DIN סע .ערענ

 גנומַאטשבָא רעכילרענריבניילק רעדָא רעכילרעגריב MD עטרהעל

 סאוו ,תורוד ענעגנאגרעפ יד DB קיכיסּפ יד טריזילַאעדיא ןעבָאח

 -ָאה ןוא עדנעשרעה יד ןופ טקירדרעטנוא ןעוועג גנַאל וצ ןענייז

 סעכ ןוא האנק ,טפַאשרנייפ טלהיפענ ,ךילריטַאנ ,רעבירעד ןעב

 .ןעסאלק ערעכעה יד 38

 בא טינ לָאמנייק ךיז DI עשטינ זא ,זיא טנאסערעטניא

 ןופ טינ ךָאנ סייו סאוו ,טפאשלעזעג רעוויטימירּפ רענעי טימ
 טריסערעטניא DIN ; ןעפַאלקש ןוא רעשרעה ןיא גנולייטוצ רעד

 רעד ןוא סאלק ןעדנעשרעה םעד ןעשיווצ טקילפנָאק רעד רונ

 -רעפ יד PD טייז רעד ףיוא טינ רעכיז זיא רע .עטסַאקנעּפַאלקש

 -קָאד עויסערגארּפ יד ןעהייצרעפ טינ ןעק עשטינ .עטּפַאלקש
 -ַאמ יד ץלַא ?חומ ןענייז ייז סָאװ ,טייצ רעזנוא ןופ ןערענירט
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 "רעה יד ףיוא טכאדרעפ רעדא טפַאשדנייפ טימ ןעקוק HIN ןעס

 וצ טינ רָאנ ךיז טװאורּפ עשטינ .עדנעשרעה ןוא ןערוטַאנ-רעש

 ָאסָאליפנוא סָאד .ןעסַאלק עטקירדרעטנוא יד וצ טכערעגנ ןייז

 ףראש ךיז טקירד ן'עשטינ ןיא עלופטנעמארעּפמעט סָאד ,עשיפ

 -עי ףיוא ןעלהיפ ךיז טזָאל עכלעוו ,טייקשיאייטראּפ ןייז ןיא סיוא

 ,האנש רונ רע טָאה ןעסַאלק עטקירדרעטנוא יד וצ : טירש ןעד

 BEN זיא עכלעוו ,לַארָאמנעפַאלקש רעייז ;גנוטכארעפ רונ

 ,ןענארטרעפ טינ רע ןעק ,האנש ןוא טייקכאווש רעייז ןופ טקוד

 ,טייהיירפ ןופ רעפסָאמטַא רעד ןיא סיוא רע טהור רעבא ראפרעד

 עדנעשרעה יד רעכלעוו ןיא ,טייקניטכירפיוא ,טײקגיטּפַאהרהָאוװ

 רעייז ןופ ןעגיננרעפ ןעשיזיפ ַא טָאה עשטינ .ןעבעל ןעסַאלק

 . טנידייטרעפ רע ;טכַאמ וצ ןעבערטש רעייז ןופ ,להיפענ טכַאמ

 DIN" ןעכערברעפ ערעייז ,טייקשינַאריט רעייז טגידלושטנע רעדא

 ,טנייצרעביא ךיוא זיא רע .ןעסאלק עטקירדרעטנוא יד ןעגעק

 גנולעטשראפ עטשלעפעג רענינעוו א ןעבָאה עדנעשרעה יד זא

 .ןעררעה ערעייז Tyan ענעי יװ ,ןעפאלקש יד ןענעוו

 ןייז ןענעק עדנעשרעה יד זא ,ןעמיטשנייא טינ Sm עשטינ

 ןעכערברעפ א סעּפע ןהעגעב ךילקריוו ןענעק ייז זא ,טכערעגמוא

 MP ָאטינ זיא סע .עטקירדרעטנוא יד ,ןעפַאלקש יד ןענעקטנא

 ,סאד .טייקניטכערעגמוא עטולָאסבא IN רעדָא טכער סעטולָאסבא

 ױלּפסקע ,םהיא טקירדרעטנוא ,ןערעדנַא IS טדָאש רענייא סאוו

 -כערעגמוא סעּפע טינ זיא ,וליפא םהיא טעטכינרעפ רעדָא טריטַא

 לייוו ,סעטכערעגמוא סעּפע ןייז טינ ןעק ,ךיז רַאפ ןוא ןַא סעט

 m רהעמ טינ זיא ,תיצמת ןעשינַאגרָא ןייז טול ,ןעבעל סָאד

„INN!סטכער א .גנוטכינרעפ ,ןאיצַאטַאולּפסקע ,גנוקירדרעטנוא " 

 ןע'תמא ם'נופ גנוצנערגעב א .ה .ד טייקגילעפוצ א PR דנַאטשוצ

 .טכַאמ וצ טלעיצ עכלעוו ,דיירפפנעבעל רעד ןופ ,טשרודסנעבעל

 ןע ? יו ו ס'רעױהנעּפָאש ןופ טרָא ן'פיוא טלעטש עשטינ

 -קע ן'רַאּפ ףּפ מ א ק ס'ןיװרַאד ןוא ןע בע? םוצ

 ןיז טול .ט כַא מ וצ ןע?יוו םעד ץנע טסיז

 בעילוצ רונ ןערעדנַא ןץטימ רענייא ןעשנעמ ןעפּפמעק ,גנוניימ

 IN ראפ סאוו ,םעד ןענעוו עשטינ טדער טייקרעטיב טימ .טכַאמ

 טזומעג ןעבָאה רעדנעלגנע יד ןעבעל טצנערגעב ,גידכעבענ ,םערָא
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 אזא ןעלעטשראפ טנעקעג ךיז ןעבָאה vr ןעו ,ןיז ןיא ןעבָאה

 -סיזקע ן'ראפ ףּפמַאק ןעשיטַאמַארדנוא ,ןעניסעמלעטימ ,ןעליטש

 Tr ןעלעטש עכלעוו ,רעדנעלגנע יד ןופ 28 טכַאל עֶשטינ .ץנעט

 -לַאהרעד m ,טינ תונשה ערעכעה ןייק ןעבָאה ןעשנעמ זא ,רָאפ

 זיא ןעבעל DET .שלאפ PN סָאד .ןעבעל םייב בייפ םעד ןעט

 ,ךיז ןעטלאהרעד וצ רונ טינ טבערטש ןעבעל סָאד .םומינימ א

 סאד סאוו ,ןעריציפיסנעטניא ,ןעלקיווטנע ,ןערעכיירעב ךיז רונ

 ךילטנעגייא .טכַאמ וצ ןעליוו ן'ראפ קורדסיוא רעדנַא ןא רונ זיא

 WED ןייק ָאטינ ס'עשטינ ןוא ל?ומרָאפ רעטלַא רעד ןעשיווצ זיא

 "קע רַאפ ףּפמאק רעדעי טצעז ןעמעלא ךָאנ ?ייוו ,דישרעטנוא

 ףּפמַאק א ןוא ןעטפערק ןופ סיוטשנעמאזוצ א סיורָאפ ץנעטסיז

 ןערָאטקַאּפ יד ןופ רענייא ןענייז ןעמרָאנסטכער יד .טכַאמ רַאפ

 רימ Im רעבָא ,םהיא טצנערגעב סאוו ,ףּפמַאקסנעבעל ם'נופ

 -על ןופ ּפיצנירּפ ןעטסכעה DIE םהיא טלעטשעגרָאפ ךיז ןעטלָאװ

 -על ַא ןעראוועג רע טלָאװ ,ףּפמַאק ןעדעי ןעגעג לעטימ סלא ,ןעב

 ןופ טייקכילגעמ ערעי טרעטשוצ סאוו ,ּפיצנירּפ רעכילדנייפ סנעב

 "רע ,ןיז ןיא טַאהעג לַאסַאל טָאה סעכילנהע סעּפע .גנולקיווטנע

 -כעלש ַא זיא טייקגיטכערעג ןופ טקנוּפדנַאטש רעד זַא ,נידנערעלק

 סָאה עשטינ .ןענאיצַאנ יד ןופ ןעבע? ם'ניא טקנוּפדנַאטש רעט

 יר וצ ץַאזנעגעג DR ףּפמַאק ן'בעילוצ ףּפמאק םעד בעיל רעבא

 -עװעב א טסעמ עשטינ .ןעננובערטש ערַאטינַאמוה עניטנייה

 יז רעפּפָא רהעמ DEN :טרעדָאפ יז סאוו ,רעפּפָא יד טימ גנוג

 -נוא ןיא .ןעניוא ענייז ןיא יז טהעטש רעכעה ץלא AN‚ טסערפ

 עכַאװש ןענָאילימ ןעבעל םייב ןעטלַאהרעד וצ ןעבערטש רעז

 -עגמוא רעכיז יוזא ןעטלָאװ סָאװ ,ןעשינעפעשעב עזָאלצונ ןוא

 ײנ .ןעוויסערגָארּפ תמא MD ןמס ןייק עשטינ טינ טהעז ,ןעמוק

 -נייא ךיז לָאז סע ןעוו ,טהערפעג גינעוו ץנַאג רעכיז טלָאװ ן'עשט

 -ילקילנמוא רהעמ סאוו ןופ ןעננאלרעפ עלא ןענידירפעב וצ ןעבעג

 "כיו תמא .ןעשנעמ טציא ןעפור רימ עכלעוו ,ןעשינעפעשעב עכ

 יא ןענַאטשרעּפנייא ןענייז ןירעד ןוא --- זיא ויסערגָארּפ NN ניט

 ,ערעקרַאטש ַא ןערעוו ןעניוצרע לאז סע זא --- ,ןאנער יא ,עשטינ

 ןעוו וליפא ,םורַא זנוא טלעגניר סָאװ ,ענעי יװ ,עסַאר ערעכעה

 ןעשנעמ ןעסַאמ NE גנורעפּפָאפױא טימ ןייז ןעדנוברעפ לָאז סָאד

re ne 6 - 
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MDאיזיו ס'עשטינ .טציא ןענעק רימ עכלעוו ,טינש םענעי - 
 טלָאמ רע עכלעוו ,טלעוו רעד ןופ רַאה רעד ,שנעמרעביא ם'נופ ןענ

 -עװ ןעעדיא ס'ןאנער וצ ךילנהע ןענייז ,ךילטפַאשנעדייל ױזַא

 רעכיז .ןעבעל ןעכילטפאשלעזעג ם'נופ ןאיצאזינאנרא רעד ןעג

 ןַאנער סאוו ,סָאד .ן'עשטינ ףיוא גנוקריוו א DEM ןאנער טָאה

 רעד ןופ גנוקריוו רעדנערעטישרע רעד רעטנוא ןעבירשעג טָאה

 -נעבענרעביא ,םרָאפ-גָאלַאיד א ןיא וצרעד ןוא ,ענומָאק רעזירַאּפ

 -ענ ןוא IND ןערעוו טנָאזעגנסױרַא ןענעק סאוו ,ןעוויטָאמ יד גיד

 טריזילַאטסירקענבָא ּפָאק ס'עשטינ ןיא ךיז טָאה St‚ רעד ןעג

 רעבירעד זנוא טגיריילעב סע .גנוגייצרעביא עשיטַאמגָאד ַא ןיא

 םהיא ןעק רע :ןע'ןַאנער וצ טכערעג טינ זיא עשטינ סאוו ,סָאד

 DR קלָאפ ןעמירָא ן'טימ דיילטיס טָאה רע סאוו ,ןעבעגרעפ טינ

 ןיוש זַא ,טינ טלהעצרעד רע רעבָא ,םוילעננַאװע םוצ טעטעיּפ

 .שנעמרעביא םעד ןעגעוו ט'םולח'עג טָאה ןאנער

 , "רעה רעד ןעגעג ןעטָארטעגסױרַא ןענייז ,ןעט ךיוא יו ,ןַאנער

 ראפ .ןָאיצולאווער רעשיזיוצנארפ רעד ןופ גנוסַאמפיוא רעדנעש

 ןעט .קילנמוא לַאנָאיצַאנ א ןעוועג ןאיצולָאוװער יד זיא ןע'ןאנער

 un ,ןאיצולָאװער רעד ןופ עטכישעג יד ןעשרָאפ ןעמונעגנ טָאה

 זיא רע רעטייוו סאוו רעבָא ,רהיא וצ ?היפעג םעראוו א נידנעב

 -ענ רהעמ ץלא רע טָאה ,טײברַא סגנושרָאפ ןייז ןיא ןעגנאגרעפ

 -ייא ענייז ךיז טָאה עשטינ .רהיא ןעגעוו גנוניימ ןייז ןעטיב

 IR ,ךילריטַאנ DR סע .ךאז רעד ןענעװ ןעגנוניימ עניטראנעג

 -ער רעד ןופ םישרוי עניטסיינ יד ןענייז סָאװ ,רעביירש עניטנייה

 טייצ רערענאיצולָאװער רעד DD ןעריזיטַאּפמיס ןעלאז ,ןאיצולאוו

DIRסיוא ייז וצ טכערעג טינ רימ ןענייז רעכיז .ןעדלעה ערהיא  

 END DD רענניזביול עלא יד רעבָא .ןענאיצולאווער IND קערש

 רעיירפעב ע'תמא יד זא ,ןהעטשרעפ טלאוועג טינ ןעבָאה ןאיצול

 -נעמ עקניניילק עטנינייארעפ ןופ ןעטארעמָאלגנָאק יד טינ ןענייז

 יד טינ ,ןעשנעמסמַאנסיױא עסיורג תמא ענעטלעז יד רונ ,ןעש

 ןוא BD ןעסיורג ן'טימ ןעשנעמ יד רונ ,עניצרעהגנע-ךילניילק

 עדעי ןעניטסעפרעפ ןוא רוטלוק ןעפַאש עכלעוו ,ץראה ןעטיירב

 .טייקגיטכערעג

 -עדנַא :ןעּפיט ערענָאיצולָאװער ייווצ ןַאהרַאפ ןענייז סע
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 ןופ -- ערעדנא ,טלַאטשענ סע'סוטורב ןופ ןעניוצענוצ ןערעוו ער
 -ךירפ טינ ;טייקכילנעזרעּפ עסיורגנ ַא PN ראזעצ .ס'רָאזעצ

 .ךיוה ןייז טכיירגרעד ןעבָאה ןָאעלָאּפַאנ טינ ןוא רעסיורג רעד ךיר

 -ורב טכילרעהרעפ ןעבָאה ןערהָאי רעניצרעפ יד ןופ רעטכיד יד

 ץנַאנ DEN רעכלעוו ,ריּפסקעש וליפא .ן'ראזעצ טינ רעבא ,ן'סוט

 טקרעמעב טינ ןעצנַאגניא טָאה ,קלָאפ סָאד טאהעג בעיל גינעוו

 רוטַאסירַאק ַא ןעבענעג טָאה ריּפסקעש ךיוא ;טייקסיורנ ןייז

 -ורב לעמיה ן'זיב ןעביוהענפיוא ןובשח ןייז ףיוא ןוא ן'רַאזעצ ןופ

 -סקעש רעסיורג רעד .ךרַאטולּפ ךָאנ ןוהטענ טָאה סע יװ ,ן'סוט

 IR טלעטשעג טָאה רַאזעצ זא ,ןענַאטשרעּפ טינ ךיוא טָאה ריּפ

 רעד ;עיצַארנ טָאה ראזעצ .רעדרעמ ןענייפ ןייז ןופ רהעמ ןָאק

 עסיורג יד טָאה דנַאטשרעּפ ןייז .טייקלעדע זיא רענייז ךַאפ

 עסיורנ עלַא רַאפ שיטסירעטקאראכ זיא עכלעוו ,טייקכַאפנייא

 -רא זעסיורג א ןופ ןעטובירטַא עלא טאהענ טָאה רע .רעטסיינ

 ענינעוו רָאנ ;ננַאר ןעטסכעה ןופ רעשרעה א ןופ ,רערהיפ עמ

 טכיירנרעד ןעבָאה סנַאסענער רעשינעילַאטיא רעד ןופ 199390

 ךיילנרעפ PR סוטורב זיא דנעטיידעבנוא יו .טעטילַאינענ ןייז

 -יטסירעטקַארַאכ ןייז ,רענירטקָאד ַא זיא סוטורב : ן'רַאזעצ טיפ

 D DET= ןעבעלפיוא 91 סאוו ,טייקטצנערגעב זיא ךירטש רעש

 ַא רַאפ ןָא ןעמָאנ ןענילעפוצ א טמהענ NN ענעגנאנרעפ ןוא עט
 pm זיא טסיינ ןייז .ןעליוו ס'טָאנ טגידניקרעפ סאוו ,לוק-תב

 -עגנָא ןוא םענעקורט ַא טָאהעג רע טָאה ?יטס א ,רַאבטכורפנוא

 -עס ףניפ ;שנעמ רעטכעלש ,רענרַאק א ןעווענ זיא רע .םענעניוצ

 םוצ ןעלייטרוארעפ ןעסייהעג רע טָאה סימַאלַאס ןופ ןערָאטַאנ

 ןעוועג DI זיא סימַאלַאס טדָאטש יד סאוו ,ראפרעד טיוט רעגנוה

 טָאה רע עכלעוו ,ןאיצובירטנָאק יד ןעלהָאצעב וצ דנַאטשמיא

 טָאה רע עכלעוו ,ןעצניוארּפ יד ףיוא ; רהיא ףיוא טנעלענפיורא

 -לעוו ,דנַאל טרעבָארע IR ףיוא I ,טקוקענ רע טָאה ,טעטלאוורעפ

 ,רענעקורט רעניזָאד רעד DR .ןעטסיוורעפ וצ הוצמ א זיא'ס סעּכ

 ןופ ךָאטש םעד קנַאד א ןעראוועג DET DIN שנעמ רעראבטכורפנוא

 -עג יד ןופ גנַאנ DIN טרעדנעענ טינ רָאנ DET רעכלעוו ,טרעווש

 טלאווענ טָאה רע סאוו ,סָאד ןעדימענסיוא טינ ןוא ןעשינהעש

 ןעשנעמ !טייהיירפ ןופ סוינעג ןוא לָאװמיס רעד ,ןעדיימסיוא
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 יד ןעבענוצרעביא טפייה סָאד סאוו BI‚ ץלא ךָאנ ןעהעטשרעפ
 -ַאנ רעטסלעדייא ,רעטסכייר ,רעטסקרַאטש רעד טכַאמ עטסערג

 .רוט

 עוויטקַא ןופ טקודארּפ סלא טייקניטכערעג טרעלקרע עשטינ

 -ּלע .להיפענ גירדינ ַא זיא עכלעוו ,המ;;נ ןופ טינ ןוא ןענאיצַאמע
 םעטסיס-ףָארטש סָאד ,ףָארטש ןעדנוברעפ ןעבָאה רעביירש ערעט

 ןעטכעלש םעד ןא ,טרעדָאפ סאוו ,טקניטסניא ןעגיטכעמ ן'טימ

 IS ,טנעכער MD טרַאוטס .הדמ רגנכ הדמ ןעלהָאצעב ןעמ לאז

 DIR ןעלקיווטנע טפראדעג ךיז טָאה טייקגיטכערעג ןופ ?היפעג סָאד

 טפאשלעזענ יד עכלעוו טימ ,ןעלטימ-ףָארטש יד ןופ טַאטלוזער

 -רָאנ ערהיא ןעכערב וצ DAS רעכלעוו ,םענייא ןעדעי טלענָאהרעּפ

 ראפרעד טינ :געװ ןעבלעזמעד ףיוא ךיוא טהעג ער SB .ןעמ

 -ענ ןיא שינפרעדעב טָאה יז סאוו ,טפאשלעזעג יד טפארטשעב

 -ער DON ףיוא טכַאװ להיפעג-סטייקגיטכערעג סָאד ; טייקגיטכער

 ,עטכערעגנוא יד DD גנופארטשעב רעשיטַאמעטסיס ןופ טַאטלוז
 ,ןעבָאה טלאוועג ןעבָאה ןעּפָאסָאליפ עשילגנע יד .רעכערברעפ יד
 -רעד ךיז טמהענ ,טָאה שנעמ א סאוו ,ןעסיוועג עטכעלש סָאד זא

‚NEטפארטשעב טרעוו עזעב-ןעמונעגנא סָאד סאוו  INרעפ םעד - 

 .רלוש ןופ ?היפענ ַא טרירעגנוס ןפוא אזא ףיוא טרעוו רעכעדב

 ,טעטּפױהעב רע .ן'עשטינ טינ ןעגידירפעב תורבס עֶלַא יד

 זא ,רעזעב ,רעטרַאה רעכערברעפ םעד רונ טכַאמ ףָארטש יד זא

 -יא יד םהיא ןיא ךָאנ טקרַאטשרעּפ רודעצָארּפ עכילטכירעג יד

 סאוו IND ,סטכעלש סעּפע ןוהטעג טינרָאג טָאה רע זַא ,גנוגייצרעב

 טכירעג סָאד טינ ןעד טוהט Ar ,ףָארטש יד ןעמוק לָאז םהיא

 טָאה .ה .ד ,ןוהטעג טָאה רע סָאװ ,סעלא סָאד טּפאשלעזעג יד ןוא

 ץענ רהיא ןיא DIN ,טנינייּפעג ,טצעהעג ,טרינָאיּפשעג טינ יז

 ףיוא יו ,ךיז ףיוא טינ טקוק רעכערברעפ רעד ?טּפעלשעגנניירא

 ךשמ ןיא טָאה טייהשנעמ יד סאוו ,ראפרעד טושּפ "ןעגידניז , א

 .רניז ןופ וליפא ףירנעב םעד טַאהעג טינ ןערהָאי רעדנעזיוט ןופ

 ,שנעמ רעכילרעש סלא ןעראווענ טכארטעב PN רעכערברעפ רעד

 -ַאפ סעּפע ןהעזעג ןעמ טָאה םהיא ןיא ; רעגידניז סלַא טינ רעבָא

 יד .טקוקענ ױזַא ךיז ףיוא טָאה ןיילַא רעכערברעפ רעד ,סעלַאט

 יר ןופ גנַאנ ןעלַאטַאפ םעד ןיא טנעמָאמ 8 ןעוועג DR ףָארטש
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 -ערברעפ םעד ןענענ טדנעווענ ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעשינעהעשענ

 .שירַאנ ןעוועג טלָאװ לַאזקיש םעד ןענעקטנַא ךיז ןעלעטש ; רעּכ

 רעבלעז רעד DD ףָארטש ןייז ןעגָארטעג טָאה רעכערברעֿפ רעד

 .ןעטייצ עניטנייה ןוּפ ןעשנעמ עשיסור יד יוװ ,הענכח

 עשטינ !?ןעסיבסנעסיווענ וצ טרָאפ שנעמ רעד טמוק יװ

 -עג עטכעלש DET :ןערעלקרע וצ ױזַא סינמייהעג סָאד טוואורּפ

 רעד ןעכלעוו ,דנַאטשוצ רעניטסיינ רעכילקנערק א זיא ןעסיוו

 IB ןופ WDR גידנעהעגנ ,טבעלעגרעביא טָאה שנעמ רעוויטימירּפ

 .ןעטָאבעג DR ןעמרָאנ ענייז טימ ןעבעל ןעטריזינַאנרַא וצ טייה

 רּפ עלַא wa זיא סָאד ןָאיצולָאװער עכילנעוועגנוא ַארַא'ס

 By ,עזעב ,טומ ,טייקנעקָארשרענוא יװ ,ןעטקניטסניא עוויטימ

 םאוו ,סעלַא ,טײקמַאזיורגנ ,טבַאמ וצ טסו5 ,טפַאשנולק עשיטסיא

 ןוא טוג ראפ ןעטלַאהעג רונ טינ טציא זיב טָאה טפאשלעזעג יד

 -צולּפ TR ,טריוויטלוק ןעלטימ עלַא טימ ךיוא טָאה רונ ,ךילרהע

 סלא ךיוא רעטעּפש ןוא ךילרהעפעג סלא ןעראווענ טרעלקרע גנופ

 -עג ןעװעג ןענייז DEN ,ןעשנעמ .שירעכערברעפ ,שילַארָאמנוא

 -על ןעביוהנָא טזומעג ןעבָאה ,ןערוטנַאװא ןוא תומחלמ וצ טניואוו

 ם'ניא עטסעב סָאד .ןעבעל ןעליטש ,ןעכילרהע ,ןעניהור ַא ןעּב

 -רע ,ןעראוועג ןעטָאברעּפ ,טרידַארגעד זיא רעטקאראכ ןענילָאמא

 -עגנוא ןא ,טייקנענָאלשרעד עכילקערש ַא .גיטשינ DIN טרעלק

 ,עטלעמוטוצ עניזָאד יד ןיא טצעזעב ךיז טָאה טעמוא רעכילנעוו

MIDעזעב  עלַא יד .ןעלעעז ענעגנורּפשעגסױרַא טכיוועגכיילנ " 

 ןעגעג Tr ןעדנעוו טנעקענ טינ טציא ןעבָאה DEN ,ןעטקניטסניא

 7, םעד ןעגעג טדנעוועג ךיז ןעבָאה ,םיאנוש ענידנעפיורד יד

 -ירדרעטנוא ,ןעגלָאפרע ןעמונעג טָאה רע ;ןיילַא שנעמ "ןעניד

 ,ךיז וצ םאזיורג ןעראווענ זיא ,ןייל ַא ךי ז ןעטכינרעפ ,ןעּק

 IR ענענייא ענייז MD רעפּפָא IS ןיא טלעדנאוורעפ ךיז טָאה

 ,םעניירמוא םעד ,אנוש םעד ןהעזרעד ךיז ןיא טָאה ,ןעטקניטס

 -עג עטכעלש ,עזעב סָאד ןענַאטשטנע PR ױזַא --- ןעגידלוש םעד

 .לעעז סנעשנעמ םעד הורוצ ןעזָאל טינ ןיוש טעוװ DEN ,ןעסיוו

 קנַאד ַא DI -- ,טַאַאטש רעד טעדליבעג ךיז טָאה סע ןעוו

 -ָאנעגטייצ ענייז ןוא ָאסור יוװ ,גַארטרעּפ ןעכילטּפַאשלעזענ םעד

 ,גנורעבָארע ןופ טַאטלוזער סלַא רונ -- ,טנעכערעג ןעבָאה ןעפ
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 -עגנָא ןענייז ןענאיצַאנ עטריזינַאנרָא-עטסעב ,עקרַאטש יד 13

 ןוא ןעננורעקלעפעב עטריזינַאנרָאזױל ,עכילדירפ יד ףיוא ןעֶלַאפ

 -נוא יד ןופ ןעטקניטסניא סטייהיירפ יד ןעבָאה ,טכָאירעפ ייז

 "יורד רעד PR ךיז רַאפ קורדסיוא ןייק ןענופעג טינ עטקירדרעט

 BIS" טרנעוועג ךיז טָאה BIRD וצ ןעליוו רעד ; טלעוו רעגידנעפ

 ןערעניא ןייז ןענעקטנא ,ןיילַא שנעמ ןעטפאלקשרעפ םעד ןעגעק

 "יא יד ןעסקאווענסיוא ןענייז ןערָאב ןעניזָאד םעד ףיוא .ןעזעוו
 -שיטסיאָאנענוא ,גנורעפּפָאפױא טסבלעז ,טייהנהעש ןופ ןעלאעד

 ןיא DIN גנורעפּפָאפױא ןופ דיירפ יד .גנוגָאזטנעטסבלעז ,טייק

 טרנעוועג זיא עכלעוו ,טייקמאזיורג יוװ ,שרעדנַא סעּפע טינ ךות

 עועב סָאד .ךיז -- ןענעקטנַא רונ ,אנוש םעד ןעגעקטנַא טינ

 .גנוניינרעפ טסבלעז וצ ןעליוו רעטונ רעד זיא ןעסיוועג

 טּפעשענ טָאה טייקנידניז ןוא טייקנידלוש ןופ ?היפעג סָאד

 -ארשעג טָאה טלוק-ןענחא רעד .,לַאוװק רעדנַא IN ןופ ךָאנ טפארק
 -לוש טלהיפענ ךיז ןעבָאה ייז .ןערהאי רעדנעזיוט ןעשנעמ ןעק

 -ארענעג ענילָאמַא יד ,ןענהַא ערעייז ןענעקטנא גיד

 טינ ןענייז ייז זא ,טאהעג ארומ ץלא ןעבָאה ןעשנעמ יד .ןענָאיצ

 -נעסע ןעבענענטימ ייז ןעבָאה :תובא ערעייז ראפ אצוי נונעג

 ןעזיוועב ,ייז טנידעג ,ןיירא רבק ןיא ןעכַאז ערעדנַא ןוא נראוו

 .ךיז ןעקארשענ ךָאד ןוא -- ןענעו ענעדישרעפ ףיוא טכרופרהע

 טרעוו רעקרַאטש ץלא ,םַאטש רעד ךיז טסקאוואוצ סע רהעמ סָאװ

 ןיא טלעדנַאוװרעּפ טּפָא טרעוו רעכלעוו ,ןהַארוא ן'ראפ קערש רעד

 רעייז ,גילייה ןענייז MON יד ןופ ןעננורהיפ יד .טײהטָאנ א

 ןעכָארבעג טינ --- ןעטָאבעג ערעייז ,ןערעוו טיהעגבָא NO האוצ

 ,ןעסיבסנעסיוועג ןעמ טָאה ,טינ ןעטָאבעג יד ןעמ טיה ןוא .ןערעוו

 .קערש ןייא ןיא ןעמ זיא

 ךשמ ןיא ןעסקַאװעג ץלא PN טייקנידלוש ןופ ?היפעג סָאד

 ןראפ טָאנ ןעכילטסירק ם'נופ גנונעקרענָא יד זיב ,תורוד ןופ

 הטילש יד טיירב ןוא טייוו טריּפשרעד טינ טָאה לַאטלעװ ןופ טָאנ

 רערעזנוא PR רונ סע טרעוו רעכַאװש .?היפענ ןעגיזָאד םעד ןופ

 גנולקיווטנע רעגירהעי דנעזיוט ןופ ןעטַאטלוזער יד רעבָא ,טייצ

 -ענ ןיא .ןעדניוושרעפ TI ױזַא טינ ןעלעוו ןוא ןעלהיפ ךיז ןעזָאל

 -נוא ןַא טכיירגרעד דניז ןופ ןייזטסואוועב סָאד טָאה ןערוטַאנ עסיוו
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 ןייא ךיז טסערּפ ,טנָאמ ןעסיוועג רעייז ,טייקּפרַאש עכילנעוועג

 ןעשנעמ ןעמירָא םעד טרעוו סע זיב ,סבערק א יװ ,לעעז רעד ןיא

 ענייז זַא ,רלוש ןייז ןעלהָאצבָא ןענעק טינ רע DIN ניבייא IR ,רָאלק
 וצ ךיז רע זומ ןעטיירנ ןוא ןעפיוקסיוא טינ לָאמנייֵק רע טעװ דניז

 ,גנולעטשרָאפ עכילטסירק יד ךיז טיײרּפשרעּפ סע ,ןענייּפ עגיבייא

TSס'םדא קנַאד ַא ןערָאװעג ןעטלָאשרעּפ זיא טכעלשעגנעשנעמ סָאד  

 טציז DEN ,דניז-ברע יד טרעוו דניז עכילשנעמ ענילעפוצ ןופ ,דניז

 עכלעוו ןיילַא רוטַאנ יד .ןעשנעמ ןעדעי ןופ טולב ןוא שיילפ ןיא

 יד ,ּפיצנירּפ עזעב סָאד ךיז טלַאהעב ,שנעמ םעד ןעריובעג טָאה

 (By םעד רַאפ ךיז טנעפע ST ןוא --- דנעה ס'ןטש ןיא זיא טלעוו

 ןיא ,גנוטער DD 2911 ןעלַאסקָאדַארַאּפ ַא ?עעז ןעכילטסירק ןעטנינ

 : רחָאי רעדנעזיוט טייצ ןיוש טסיירט טניפעג טייהשנעמ יד ןעכלעוו

 Tr טָאה ןיילַא טָאנ TS ,רָאפ ךיז טלעטש שנעמ רעכילטסירק רעד

 ,טייהשנעמ ענירניז יד ןעזעלוצסיוא ידכ ,רעפּפָא IN רַאּפ טכַארבעג

 .טולב ןוא שיילפ ןייז טימ דניז ערהיא IND טלהָאצעב טָאה רע זַא

 -ריטַאנ סעֶלַא ; ןעמוקעגרָאפ DIN שינערהעקרעביא עסיורג ַא

 -מאזיורג ןוא שינפרעדעב סָאד ; ךילריטַאננוא ןעראוועג זיא עכיל

 ענילָאמַא יד ןופ השוריב טַאהעג טָאה שנעמ רעד סעכלעוו ,טייק

 עֶלַא ;גנונינייּפ-טסבלעז PR גנוגעדעירפעב טכוזעג טָאה ,ןעטייצ

 ןערָאװענ ןענייז ןעטקניטסניא עש'היח ןוא עכילשנעמ עכילריטַאנ

 -רעפ ןוא דניז סלַא ,טָאנ ןעגעקטנַא הדירמ סלַא טשטייטעגסיוא

 .טריפמואירט טָאה עינָאלַאעדיא עשיטעקסַא יד .ןעכערב

 -יא עשיטעקסַא יד ױזַא יו ןהעטשרעפ וצ גיטכיר רעבָא ידכ

 יו ,ןעלעטשרָאפ Tr רימ ןעפרַאד ,ןענַאטשטנע ןענייז ןעלַאעד

 -נעמ יד ,ןערוטאנ עוויטַאלּפמעטנָאק יד טבעלענ ךיז טָאה סע רעווש

 -לעזענ רעוויטימירּפ רעד ןיא ,ןערוטַאנ עניטסייג ,ערעלדע טימ ןעש

 ןעבָאה עכלעוו ,רענעי ןוא רעגעירק ןופ טפַאשלעזעג ַא ןיא ,טּפַאש

 -נוא ,עט'מולח'רעפ ,ענעכָארקוצ יד ףיוא טקוקעג גנוטכַארעּפ טימ

 עוויסַאּפ יד ןיא עכילרענעירקנוא סָאד .ןערוטַאנ עכילדנעטשרעפ

 -ייז ןופ ןעגיוא יד ןיא גיטכעדרעפ ןעכַאמ ייז טזומענ טָאה רעטסייג

 pa ךיז ןעטלאהעב ןענעק וצ ידכ ךָאד ןוא .ןעסָאנעגסעמַאטש ערע

 ןערינָאּפמיא טפרַאדענ ייז ןעבָאה ,טּפַאשלעזעג רעוויטימירּפ רעד

 ןעקָארשוצ ןוא טלעמוטוצ ,טרינָאּפמיא רהיא ןעבָאה ייז ןוא .רהיא
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 -עג ןענייז ייז .טפאהרעטסנעּפשענ ,ךילקערש ןיילַא גידנערעוו ,יז
 ךיז ןעבָאה ייז ,םיחלנ ,רערעביוצ ,םיפשכמ ,רעגָאזרהַאװ ןערָאװ

 -מאזיורג ערעייז טימ ןוא בייל םעד טַאטסַאק IB‚ ןעביוהעגנָא

 ןעבָאה ,תויוה DIR ןעצנוק עשיטסילַאבַאק ערעייז טימ ,ךיז וצ ןעטייק
 רעטנוא .טלעוו רעהיור רענימורַא רעד ףיוא קערש טגָאיעגנָא ייז

 -ַאי א ןערָאװעג דרע רעזנוא DIN עכילטסיינ יד ןופ טפַאשרעה יד

 -דנענוא יד רעביא ךיז טּפעלש DEN לעמיה עניירמוא ַא ,לָאהטרעמ

 עטגָאלקרעּפ ,ענערעירפוצנוא ןענָאילימ ערהיא טימ ןעמיור עכיל

 וצ גנוטכַארעּפ ַא ,ןעבעל םוצ לעקע Is ןעבָאה סָאװ ,ןעשינעפעשעב

 .ןערעדנַא DIE רענייא עבעיל גינעוו ױזַא ןוא ןעשידרע םעלַא

 ךיז טפרַאװ DEN ,ךורּפשרעדיװ ַא ָאד זיא םזיטעקסַא ם'ניא

 סָאד טיוט DEN ,שנעמ ַא ןיא טעקסַא רעד .ןעניוא יד ןיא ךיילנ

 לָאז DEN ,םרָאּפסנעבעל ַא ןייז טלהָאמענ ןעק יו .ךיז PN ןעבעל

 ךורּפשרעדיװ רעניזָאד רעד !ןיילַא ןעבעל ןענעג טדנעוועג ןייז

 -סיוא רעד זיא לַאעדיא רעשיטעקסַא רעד .רעגידנעסיורד ַא רונ זיא

 -פרעדעב ַא DEN DEN ,ןעדנעהעגרעפ ַא ,ןעבעל ןעטַאמ ַא ןופ קירד .

 "יא ַא זיא םרָאּפסנעבעל עשיטעקסַא יד .הור ןוא גנולייה ןיא שינ

 -על ןעטלָאװ DEN ,ןערוטַאנ עזָאלטּפַארל ,עדעימ רַאפ עלאעד

 -וצ ?ענש ,בַאטשסַאמ ןעסיורג ַא ףיוא ןוא וויסנעטניא גידנעב

 -יורנ א זיא גנורהיפסנעבעל רעשיטעקסַא רעד ןיא .ןערָאװעג ןעביר

 ןעטלַאהרעד וצ יװ ,הצע ןַא ןעבעל סָאד ךיז DI סָאד --- ןיז רעס

 ,ןעשנעמ ןעטרירענעגעד ַא רַאפ ךילריטַאנ זיא שיטעקסַא ןייז .ךיז

 BIS ?עקע IS DEN DEN ,ןעטקניטסניא-סנעבעל עטכַאוושעגבָא

 IS IS ,ואוושרעדנַא ןייז וצ Don ַא ןוא ןעבעל .ןעשידרע ןעלופ

 ,רערעד

 םעד ןופ גנורעּפרעקרעּפ יד זיא רעכילטסיינ רעשיטעקסַא רעד

 ראפרעד עקַאט ןוא לעעז ןעטרירענעגעד םעד ןופ גנַאלרעפ ןעגיזָאד

 יד ןופ רעצרעה יד DIR ןעבעל ןעסילפוצנייא טפארק יד רע טָאה

 -עב ערעכיזנוא ,ענענָאלשרעד ,עכילקילנמוא ,עטלעפייווצרעפ עלַא

 ןיילא זיא רעכילטסיינ רעשיטעקסַא רעד סָאװ ,סָאד .ןעשינעפעש

 ,רעזייוונעוו רעד ןייז וצ טייקכילנעמ יד םהיא טינ ,רעקנַארק ַא

 -פיוא ךילריטַאנ זיא םהיא רַאפ ; ךעלעפעש עקנַארק ןופ טריה רעד

 ףיוא לַארָאמ עשלַאפ ,םוטרעסירַאפ ,האנק ,טײקכַאװש ןעביוהוצ
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 BONN ,רוטַאנ עטנוזעג ַא ןעווענ רע טלָאװ .דנעגוט ַא ןופ ךיוה רעד

 רעבָא גידנעייז ; לעקע טימ טרהעקעגבָא ךיז ןָאיצקנופ ַאזַא ןופ רע

 -מרַאב ַא ןייז וצ לַאזקיש ַא DD טמיטשעב IN רע DIN ,קנַארק ןייֵלַא

 -- עגידניז ןופ זיוה-ןעקנַארק ןעסיורג םעד ןיא רעדורב רעניצרעה

PRעדנעדייל טימ טלעגנירעגמורַא גידנעטש זיא רע .עכריק רעד , 

 ערעדנַא ןערייל ערעייז ןיא ןענידלושעב וצ טגיינעג ןענייז עכלעוו

 -ייל ןופ ננורעלקרע רעדנַא ןַא טָאה טע סא רעד .ךיז טינ ןּוא —

 ןיא ןוא ןעדנעדייל DIS רע טגָאז += ןייֵלַא וד טזיב גידלוש : ןעד

 -לימ ןוא ןעכילקילנמוא ם'ןופ גנוטכיר רעדנַא ןַא רע טיג ןפוא ַאזַא

 -ימענ עקנַארק עלַא יד טלייה רעכילטסיינ רעד .ןעדייל ענייז טרעד

 ייז טרעפעלשרעפ ןוא ןעבעל DIS ייז טרילומיטס ,ייז טסיירט רעט

 .ןעביולג ןוא גנונפָאה ןופ קנַארטענ ןעסיז ן'טימ

 ַא .טלעפייווצרעפ ,דעימ ןערָאװעג DR המשנ עכילטסירּק יד

 DAN .טלעוו רעד רעביא טיײרּפשרעּפ ךיז טָאה טייקדעימ ערעווש

 IR רעגינעוו DEN ןעבעל :ןעוועג רעפטנע רעד זיא ? ןעמ טוהט

 -רעפ ןייק ןעבָאה טינ ,םטיר-סנעבעל םעד ןעכַאוװשבָא ,טגנערטשעג

 -ָאידיארעפ ןערעוו ,געט יד ןעפָאלשרעפ ,וויטקַא ןייז טינ ‚92985

 PR קעווצ רעד .טקירדעגסיוא ףרַאש סע טָאה לַאקסַאּפ יו ,טשיט

 -ינַאכעמ יד .ןייזטסואוועב ןופ ךיז ןעיירפעב ,נילייה ןערעוו ןעווענ

 .הנתמ עטשנעבעג ס'טָאנ ןעוועג זיא טיײברַא עדנערעפעלשרעפ ,עש

 ,טייל עמירָא בעילוצ ךיז טנעוועב רעכלעוו ,שנעמ רעשיטעקסַא רעד

 END :שרעדנַא רָאנ טײברַא רערעווש רעד ףיוא ןעקוק ייז טנרעּל

 -ָאנ םעד ןעבָאה בעיל טינ סָאװ רַאפ .הכרב ַא ןערָאװעג זיא הללק

 ןוא טכייל ױזַא ךָאד זיא סָאד --- הבוט ַא ןעשנעמ ַא ןָאהט ,ןעטנעה

 יד ןעלמַאזרעפ וצ זיא עטסעב סָאד .טימעג ערעווש סָאד טהערפרעד

 -ניימעג-טלעוו עסיורג ןייא ןיא עכאווש יד ןעגינייארעפ ,ךעלעפעש

 DR רעקרַאטש טרעוו ענעגָאלשרעד ןענָאילימ יד ןופ רעדעי :עד

 -צ טלעוו רעד רעביא יד טימ ךיז טפעהעב רע רונ יוװ ,רעניטומ

 .עכריק רעד DD ןָאיצקנופ יד זיא סָאד .טסיינ ןיא רעדירב עטעעז

 : גנוקעדנע עסיורג ַא טכַאמענ DET שנעמ רעשיטעּקסַא רעד

 רעדעי DEN ,טייקנידלוש ןופ להיפענ סָאד .דניז טקעדנע טָאה רע

 ןייז ןופ ךיז טמהענ -- ,טעקסַא רעד ךיז טגָאז --- ,טָאה שנעמ

 ;רניז ענייד רַאפ בָא וטסמוק DET -- טסדייל וד ; טייקגידניז
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 DIN םעד ךיילנרעפ טשינ .טלעוו רעד ףיוא ןעמ ףרַאד ןעמּוקבָא

 ,גנַאגסנעבעל ןעשיטעקסַא ןופ טרעביוצרעפ זיא DEN ,ןעכילקילג

 NND ,זיירק ןעטנעכייצעג דיירק ַא PN טציז סָאװ ,ןהיה ַא טימ

 טהעטש ןערהָאי רעטרעדנוה .םהיא ןופ ןהענוצסױרַא גידנעבָאה

 רהיא וצ עטדימשענוצ ַא ,ןעניוא ענעקָארשרעד טימ לעעז יד ןיוש

 ןופ ?עעז עמירָא יד טדייל סע ; טייקגידריוומוא רהיא וצ ,דלוש

 םעד ,דמעה ןענירָאק םעד ,רעטיר יד ,ןעסיבנעסיוועג עכילקערש

 ! ןייּפ ךָאנ יירשעג ןוא שינעצירק-ןהייצ

 ןעשיטעקסַא םעד טנעידעג סעלַא טָאה ןערהָאי רעטרעדנוה

 טאהענ טינ רעהַא זיב טינ ץלַא ךָאנ רע טָאה ךילטנענייא .לַאעדיא

 -יורנ ערהיא טינ טָאה םרָאפסנעבעל עיינ יד .רעננענ עניטכיר ןייק

 -רעּפוק ןופ טלַאה טפַאשנעסיװ יד סָאװ טימרעד .ןעמעלבָארּפ עס

 ןוא ןעשנעמ ןופ ןעביולנ םעד ןעכַאלבָא ןייא ןיא IS ןעטייצ סקינ

 -רעפ ךָאנ רָאנ ,טכַאװשעגנבָא רונ טינ יז טָאה ,גנוטיידעב טלעוו ןייז

 -טסירק ם'נופ ןעטקניטסניא ןוא ןעננוניינ עשיטעסקַא יד טקרַאטש

 רונ גנואיושנא טלעוו עשיטעקסַא יד טדייל ןעדייל .שנעמ ןעכיל

 ,תומשנ עשלַאפ ,עשיטירקָאּפיה יד ,רעגנעהנָא ענעגייא ערהיא ןופ

 .ןעעדיא ערעייז ןוא ךיז וצ ןעיורטוצ-נוא ןעקעוורעד סָאװ

 -קנופ עטמיטשעב 8 טָאהעג DET לאעדיא רעשיטעקסַא רעד

 ַא ,שנעמ ן'רַאפ הללק ַא ןעוועג ןענייז ןעדייל עניניזנוא יד : ןָאיצ

 ,הרצ רעניזָאד רעד ןעבעגעג טעקסַא רעד טָאה ;ןיזנוא IS ,הרצ

 18 טרהיפענ טָאה DEN ,ןיז ַא --- ןיז ןעפעיט ַא DD שינעקישנָא םעד

 .שנעמ ןעכַאװש םעד טפַארק ךיוא ןעבעגעג רעבָא ,ןעדייל עפעיט

 DEN ,ןָאיצּפעצנָאק עיינ ַא ךיז טבעוו טייצ רעזנוא ןיא טציא טשרע

 ןופ .גנוגנידעב א ,ןעבעל ןערעי ןופ גנוגנידעב ַא ןעדייל ןיא טהעז

 .טייקגילעזקילג ןוא קילג

5 

 -עננָא ;ןעבעירשעננָא עשטינ טָאה קרעו ךילנהעוועגנוא ןַא

 סָאד ."ַארטסוטַארַאז טדערעג טָאה ,NIS :סע רע טָאה ןעפור

 -ענ ןעבעירשענ ןענייז סָאװ ,ןעלייט רעיפ ןופ טהעטשעב קדעוו

 SD" ,געט ןהעצ ןיא לייט רעדעי ,1882-89 ןערהָאי יד PR ןערָאװ

 -ַאּפש עגנַאל ןיא ןערָאװעג ןענוּפשעגסיױא DS ?עטיּפַאק (IN לעטיּפ
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 DEN עשטינ .ןָאיצַאריּפפניא DD טייקט'רוכש'רעפ ַא ןיא ןעגנענריצ
 "ארטסוטַארַאז, גידנעביירש זַא ,ןעבעירשעג ףעירב-טַאוירּפ ַא ןיא

DEMרעצימע םהיא טיירש ץַאז ןעדעי, זַא ,קורדנייא םעד טַאהעג רע  

 ."רעיוא PR ןיירַא

 רהיא DR "ַארטסוטַארַאז, — קרעוו DD רוניפ עלַארטנעצ יד

 זיא ,ארטסוטַארַאז .אטסעווא ןעשיסרעּפ ם'נופ ןעמונעג ןענייז םרָאפ

 -עג טפור ןעמ ןעכלעוו ,ןָאינילער ַא DD רעדנירג רעשיטסימ רעד

 -נייר DD זָאעטָאּפַא רעד זיא ןָאיגילער ןייז .רעטסַאָארָאז ךילנהעוו

BDםענייא ןופ טייהזייוו יד יוװ ; , DENם'ניא טלעכיימשעג טָאה  

 רעלדָא רעד .םַאלפ ןוא טכיל זיא ןעזעוו ןייז ; טרובעג ןייז ןופ נָאט

 תויח עלַא ןופ עטסנולק יד ןוא עטסעצלָאטש יד -- גנַאלש יד ןוא
 .ןעלָאבמיס עשיסרעּפ עטלַא ןענייז --

NIS,ארטסוטַארַאז טדערעג טָאה " DIRרעדא ,ןארָאק ס'עשטינ  

 רעד השוריב טזָאלעגרעביא DET רע עכלעוו ,אטסעוװוַא יד ,רעסעב

 ןוא טפַאהלעבענ ,קרעוו שיטעּפָארּפ ןוא גיניזפעיט ַא --- טייהשנעמ

 -ס'טפנוקוצ טימ רוכש ןוא ףעיט ,טייקכילקריוו רעד ןופ ןעפירעגבָא

 טייקכילנעזרעּפ רעד טימ דנַאר ן'רעביא זיב טליפעגנָא ,ןעגנונּפָאה

 POS ךיז טימ טליפעגרעביא PR רעכלעוו ,רָאטיױא םעד ןופ

IS PRןָאט ןעשיטסירָאנלַא ןוא ןעשיטסילָאבמיס ןעכילנהע  

 SB עשיליוּפ יד ןופ ךוב סָאד ס'שטיוועקצעמ ןעבעירשעג ןענייז

 ַא ןופ רעטרעוו יד , ס'ענעמאל ,"םיכאלמ ס'יקצַאװָאלס , ,ןעמירג

 -ריוו רעד רעטנוא ןעוועג סנענירעביא זיא רעכלעוו ,"ןעניביולנ

 DEN ,רעד רונ PR דעישרעטנוא רעד .ן'שטיוועקצעמ ןופ ננוק

 -טסוטאראז, ,טסייג DIN ךַארּפש PR שילביב ןענייז ןעכַאז עלַא יד
 .רעטסייג עיירפ רַאפ PAIN ַא רעבָא זיא "אר

 סָאד רַאפ ,"ארטסוטאראז טדערעג טָאה ױזַא , ,טלַאה עשטינ

 .ןענַאטשרעּפנייא טינ םהיא טימ ןיב ךיא : DOM ענייז ןופ עטסעב

 ןערעוו רימ :גינָאטנייא PN ?ַארטסוטאראז טדערעג טָאה ױזַא,

 -שיאַאכרַא DNS IND רעד .טהעגרעפ רעביוצ רעד רעבָא ,טרעביוצעב

 ס'עשטינ ןעבעגעגרעביא ןערעוו ?ן'ארטסוטאראז, ןיא .שירָאנעלַא
 ן'זיב ןעטשרע ם'נופ .םרָאפ רעשיטעְאּפ ַא ןיא ןעעדיא עטסגיטכיוו
 ,ןענינָאטלופ ַא ןיא ןעבעירשעג "ארטסוטאראז , זיא טרָאװ ןעטצעל

 וצ טייצ HD טרעוו רעכלעוו ,2יטס ןעפעיט ,ןעגיטכעמ ,ןעגיגנַאלק



 סעדנַארב גרָאעג 62

 IN גירנעטש ןיא רעבָא ,שירענידערּפ וצ ,שיטַאמנָאד וצ טייצ

 -ט'רוכש'רעפ-טסבלעז טימ ,רהעמ ךָאנ --- דיירפ טימ ןעקנורטעג

 ַא -- ןעקנַאדעג עניטומ ןוא ןעטעטיליטבוס ןיא TI ןוא ,טייק

 -לַאק ךיז טניפענ ליטס םעד ןיא ! ?יטס רעסיורג DEN DIN רערעכיז

 לעמיה רערָאלק ַא ,ענייר-טפַאהנערעטע ַא ,עטכייל א ,טפול-גרעב עט

DDןערוזַא ןַא ,גרַאב ןופ סופ וצ ןערעסַאװ עכילדנענוא ,ןעביוא - 

 OB ַארטסוטַארַאז טהעטש גרַאב ןעציּפש יד ףיוא .טייקטייוו

 רעד טימ ןיילַא ,טפול ענייר ,עשירפ יד ךיז ןיא גידמעטַאנייא

 ןיא ןערעטש עטונ יד ןופ ןעמיטש יד טימ ןייֵלַא ,ןוז רעדנעהעגפיוא

 .טכאנ רעד

Nקרעוו ַא ! קרעװ ףעיט ,טוג , DENםנעבעל טימ טצנַאלג - 

 - יר רַאפ ךוב א זיא סָאד .ןעשינעטער ענייז טימ טלעמוטוצ ,דיירפ

 ,עטייוו IT ףיוא ןעכירק וצ ארומ טינ ןעבָאה סָאװ ,רעטסייג עגיטומ

 DEN ,ענינעוו ענעי רַאפ ןוא ,טסייג ןופ ןעציּפש-גרעב עכילרהעפעג

 יד ןוא ןומה DIS גנוטכַארעפ עסיורג יד טבעלעגרעביא ןעבָאה

 -טפַאשנערייל ױזַא רַאּפרעד ןעבָאה DEN ,ןעטייוו םוצ עבעיל עסיורג

 טימ ןיוש ןעהעז סָאװ ,עגירעזנוא DIN עגניטציא סעלַא טנייפ ךיל

 .טייהשנעמ ערעכעה ַא טסיינ ןופ ןעגיוא יד

 לעקע סיוא Sn ןיא ךיז וצ ןעפָאלטנַא זיא ַארטסוטַארַאז

 יד זַא ,ןהעזרעד טָאה רע .דנענוט רעניילק ןוא קילג םעניילק םוצ

 ןיילק ןעשנעמ םעד ןעכאמ טייקנעדעירפוצ יד ןוא דנעגוט עניטנייה

 רע'סואימ רעד m ,רהעמ טינ זיא טייקסטוג סנעשנעמ םעד ןוא

 יקַאט ןוא סטכעלש ןייק םהיא ןָאהט טינ לָאז רענייק זַא ,גנַאלרעּפ

 טרעוו טייהנייפ .סטונ םענעי ןָאהט וצ ױזַא ךיז רע טלייא רעכירַאד

 ןעשנעמ .עטפַאהדנענוט עטונ עבלעז יד ,דנעגוט DIN טניורקענ

 ,גיר'תונמחר'נוא ןעגלָאּפרעּפ ,ןעדַאש ןָאהט וצ ךייא טיירג ןענייז

 -עבנוא ןענעק ייז ןוא TREND טייז רהיא IS ,רעכיז ןענייז ייז ביוא

 ןופ טומ רעד זיא סָאד .ךייא וצ סעכ רעייז ןעזָאלסױא טפָארטש

 סנעשנעמ ם'נופ ןעבײרטסױרַא ארטסוטאראז ?יוװ רעבָא ,ענייפ יד

Syyrםיקובד יד  DDַארַאז : ןעיירש וצ ןָא עלַא ןעביוה ,טייהגייפ - 

 ! טינ ןעצרַאה ןיא טָאנ ןייק טָאה ארטסוט

 -ָאה רניירפ ענייז עלַא לייוו ,רעמַאזנייא IS זיא ארטסוטַארַאז

 ערעייז רעבָא ,גנוי ןעוועג ייז ןענייז לָאמַא : ןעטַאררעּפ םהיא ןעב
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 טינ ןוא ,ןערָאװעגנ טְלַא ןוא דעימ ,טרעטלערעפ ןענייז רעצרעה
 טייהיירפ ןוא טכיל ,DIAS .גיסעמלעטימ ןוא IND 1 ,טלַא ױזַא

 טציא DIN ,רעטכיד עגנוי ןוא ןענעילפ 1 ,טרעטַאלפעגנ ייז ןעבָאה

 ןיא גידנעציז ,ןערָאװעג ןערָאטַאקיפיטסימ ןוא רעלמַאטש ייז ןענייז

 ןופ טסייג םעד ןענַאטשרעפ ןעבָאה ייז ."ןעלקניוו רעיפ ערעייז

 ןעהילפ טציא , .טייצ רעייז ןעבעילקעגסיוא ןעבָאה ייז ,טייצ רעייז

 החעש עטוג יד ןעמוקעג DR טציא .לענױפ-טכַאנ ע ? ַא םורא

 ."טכיל רַאפ NND ןעבָאה DEN ,עלַא רַאּפ

 ַא זיא סָאװ ,טדָאטש עסיורנ יד דנייפ טָאה ארטסוטאראז

 ןעטסַאל ,VON .ןעטדיישעגבָא טרעוו ןוא ,ןעמַאזנייא ן'רַאפ םנהיג

 ,םייה רעד ןיא טדָאטש רעסיורג רעד ןיא ןענייז תוואת עזייב ןוא

 עקנילפ יד !דנעגוט יד טצעזעב ךיוא ךיז טָאה רהיא PN רעבָא

 עקניניילק ,שיילפ-ץיז ןעטרַאה ,רעגניפ עגיסיילפ יד טימ דנענוט

 .רעטכעט עטנעקירטעגסיוא ןוא טסורב רעד ףיוא ךעלדנערעטש

 שינעצַאלגנעגיוא ןוא טייקמורפ לעיפ ױזַא ךיז טָאה ט'בננ'רעפ ןוא

 עגיזענג ,ןערעטש ךיז ןעטיש ךיוה רעד ןיא ןעד ,שינעקעל-טָאנ ןוא
 ."טסורב עטנערעטשעביטינ ענעי ךיז טהיצ ךיוה רעד ןיא ןוא זייּפש

 ןעסביא יו ;טַאַאטש DIE ארטסוטַארַאז INN טָאה לעקע ןַא
 עשטינ .רעקרַאטש ךָאנ רשפא ןוא --- טאַאטש םעד טנייפ רע טָאה

 -סנָאמ ןעכילדניפּפמענוא ,ןעטלַאק א ףיוא יוװ ,טַאַאטש ן'פיוא טקוק

 ,קלָאפ סָאד ,קלָאפ זיא רע זַא ,ןענעיל ןופ תוכז ןיא טבעל רע ;רעט

 עדנערעיגער יד טינ ןוא -- עדנעפאש יד .תמא טינ זיא סָאד רעבָא

 -יולג ַא DIN ןעבעגעג ןוא קלָאפ סָאד ןעפַאשעב ןעבָאה רעטסיינ —

 סָאד .ןעבעל םעד טנעידעג ייז ןעבָאה ױזַא --- עבעיל ַא ןוא ןעב

 -רעד םוטעמוא זיא טאאטש רעדעי רעבָא ,גיטרַאנעגייא זיא קלָאפ

 BIST‚ רונ .עליפוצלַא ,עלעיפ יד רַאפ זיא טאַאטש רעד .רעבלעז

 ,שנעמ רעד ןעלהיפ וצ IN ךיז טביוה ,טאַאטש ףיוא טרעה סע אוו

 -רעביא DIS קירב ַא זיא DEN ,רענעי ,שנעמ רעגירעביא-טינ רעד
 .שנעמ

 -טנַא ַארטסוטַארַאז זיא ןעכילטאאטש ןוא טאַאטש ןעדעי ןופ

 -רעפ PR .לייה ןיא ךיז וצ ,ךיוה רעד ןיא טייוו-טייוו .ןעּפָאל

 רע ,רהַאפעג רעטסערג ןייז ןענעלעג זיא תונמחר PN ,גנוהייצ

DINרעפּפָא ןַא ןערָאװעג  DDסנעגיל עניילק יד  DBתונמחר . 
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 ןַא ,ןענילפ עניטפינ יד ןופ םיפ זיב BND ןופ רענעפיבוצ א,
 רעייז ןופ סנעּפָארט עניילק יד DB ,ןייטש א יװ ,רעטליוהעגסיוא
 סעלַא :ךיז גידנעגָאז ,ייז ןעשיווצ ןעסעזענ ךיא ןיב ,טייקזעב

 ןענייז נידלוש טינ .,טייקגיטשינ ןייז ןיא גידלוש טינ זיא עגיטשינ

 ,גירלושנוא ץנַאנ ךיז ןעסייב ייז : עטוג ענעפורענ ױזַא VOR יד ,ייז

 וצ טכערעג ןייז ייז ןענעק יװ ,גירלושנוא ץנַאנ סנעגיל ןענָאז

"Id 

 ירד טימ טציז סָאװ ,םענעי סנעניל ןעגָאז טסייה ,תונמחר,
 ירד ןייא ןעמעטָא סע עכלעוו ,טפול יד טעטסעּפרעּפ תונמחר .עטוג

 ,ןענָארטרעד וצ טינ DIS עטונ יד ןופ טייקשירַאנ יד ,רעטסייג עיירפ
 . ץטימ ןעּפורוצנָא טגַאװעג טינ ךיא בָאה םימכח עפייטש ערעייז

 -עגנָא ייז ךיא בָאה םימכח רונ ,עפייטש טינ ; ןעמָאנ ןעגיטביר

 MR --- רעשרָאּפ סלַא טפיוטעג ךיא בָאה םינרבק ערעייז .ןעפור

 -על םינרבק יד .ניטכיזרָאפ ןעדער וצ ךיז טנרעלעגסיוא ךיא בָאה

 עכילרעש ךיז ןעגָארט גרַאװטלַא ם'נופ ,ןיירַא רבק ןיא ןיילַא ךיז ןעג

 ןעשיווצ טינ ,ןעבעל ןעמ ףרַאד גרעב יד ףיוא ; ןעננוטסנודסיוא
 ,"ייז

 יד ןירַא ארטסוטַארַאז טמעטָא רעכעלזָאנ עטיײרּפשוצ טימ

 ןהעגרעד םהיא וצ .טייהיירפ ןופ טפול יד ,נרעב יד ןופ טייהיירפ

 טיג לָאהט ןיא עכילשנעמ סעלַא סָאװ ,ןעכורעג עטכעלש יד טינ

 8 עטלַא BD ארטסוטַארַאז טציז ךיוה רעד ןיא .ךיז ןופ סױרַא

 ןוא ענעבעירשרעפ בלַאה עיינ ןוא םהיא םורַא תוחול ענעכָארב

 -ייט יד ןוא בייל רעד ןעוו ,העש רעד ףיוא ,העש ןייז ףיוא טרַאװ

 ןעבענבָא םהיא ןעמוק ןעלעוו ,עדעימ DIN עקרַאטש סָאד ,ךעלעב

 -סיוא ןענייז סע עכלעוו ףיוא ,תוחול עיינ ןעשנעמ טיג רע .ערהע

 : ןעמיסקסַאמ עכלעזַא טצירקעג

 םעד וצ עבעיל yon po ! ןעטסטנעהָאנ ןייד טינ ןיוש;

 ,סעּפע זיא ןעטסטנעהָאנ ןייד .ריד ןופ סָאד טרעדָאפ ןעטסטייוו

 "ןערעוו ןעדנואוורעביא זומ סָאװ

IR,זַא ,ליוו'כ יי ,ױזַא ערעדנַא וצ ןייז ?עװ ךיא :טינ  

 טינ רענייק ןעק ,טסוהט וד DEN סָאד .רימ וצ ןייז ןעלָאז ערעדנַא

 ,"ןָאיצאסנעּפנָאק ןייק ָאטינ DIN סע .ריד ןָאהט

 סָאד .סדמערפ ןעמהענוצ טינ טסרָאט וד זַא ,ביולג 09,
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 םענעי ןעביולרע טינ וטסלָאז ,ןעמחענוצ טסנעק וד DEN ,םכער
 ."ריד ןעקנעש

 . תמא םעד לָאמנייק ןעגָאז ייז : ןעשנעמ עטוג רַאּפ ךיז טיה,
 סָאװ סעלַא .טוג זיא ,טכעלש SD ןעטלַאה ייז סָאװ ,סָאד .טינ
 סָאד ,יורטוצנוא רעטסעפ רעד ,הטומ רעסיורג רעד :ייז טקערש
 ןהֶא ןייז וצ ןעליו רעד ,שנעמ DIS לעקע רעד ,ןיינ-עמאזיורג
 ."תמא םעד טשרע טריבעג ץלַא סָאד --- ,תונמחר

 ןוא -- דנעה ס'נעשנעמ ם'ניא זיא טייהנעגנַאגרעפ עדעי
 סבעלּפ רעשירַאנ רעד ןוא -- ךילגעמ PN סעֶלַא .טפנוקוצ עדעי
 עדעי ןעקנירטרעד ןוא טפנוקוצ רעד ןופ רַאה רעד ןערעוו ךָאנ ןעק
 Bun ןאריט רעסיורג ַא WIR ,ןערעסַאװ עכַאלפ ענייז PN טייצ
 לָאז DEN ,לעדַא רעיינ ַא ןעמוק זומ סע .עטכער עלַא ןעריּפרוזוא
 -רעפ DR ײנַאריט רעדעי ןוא ןומה ןעדעי MMS םַאצ ַא ןעגעלפיורַא
 ,לעדַא ןַא טינ ,גילעדַא טרָאװ סָאד תוחול עיינ יד ףיוא ןעביירש

DANרענעי טינ ןוא ,דובכ ן'רַאפ טלהָאצעב טוג טָאה  DENטָאה  
 -ַארַאז .דנַאלרעטַאפ םוצ עבעיל ןייז טימ רונ טנעכייצעגסיוא ךיז
 ןייז רהיא טפרַאד ענעבעירטרעּפ :שרדדנַא סעּפע טנרעל ַארטסוט
 סרעטָאפ ערעייא ןופ ?IN סָאד טינ .רעדנעלרעטָאפ ערעייא ןופ
 יד .רעדניק ערעייא ןופ דנַאל סָאד רונ ,ןעבָאה בעיל רהיא טלָאז
 ,ןעטקעדטנענוא ,םעיינ םוצ עבעיל יד --- ןעלדַא TR טעװ עבעיל
 רעדניק ערעייא ןוא .ןערעסַאװ עליטש ,עטייוו יד וצ ,דנַאל ןעטייוו
 רעדניק טייז רהיא סָאװ ,קילגמוא םעד ןופ ןעפיוקסיוא רהיא טּפרַאד
 -סיוא רהיא טפרַאד טייהנעגנַאגרעפ עדעי ; סרעטָאפ ערעייא ןופ
 .ןעזייל

 ןוא ןַאמ :טגָאזעג ןעמ טָאה זנוא .רלימ זיא ארטסוטַארַאז
 -עוו ןעכָארבוצ טעװ Tr‚ ןעגיובסיוא טינ ןעק DEN סָאד .ןעמַאזוצ ןייז רעטייוו רימ ןעלעוו וצ ,ןעמיטשעב םעדכָאנ טשרע ןוא ןעמַאז -וצ ןעביילב רימ גנַאל יו ,ןעגָאז DR דנַאטשעב ַא טָאה עבעיל רעז -נוא וצ ,ןהעז רימָאל : ױזַא ןעגָאז וצ ןעשנעמ עכילרהע יד טסייה ַארטסוטַארַאז רעבָא ! ןערעדנַא DIE רענייא יירטנוא טינ טייז בייוו
 טייחיירט ןיימ ןעכָארבעג בָאה ךיא TR ,תמא זיא'ס , : טגָאזעג יוזא טָאה DR ן'ארטסוטַארַאז וצ לָאמַא ןעגנַאגעגוצ זיא יורפ א שה

ee u. ı 

  a uסא  = un nn aeריר
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 טייהיירפ ןיימ ןוא טַאריײה ןיימ טָאח רעהירפ ןיוש רעבָא ,ןַאמ םוצ

 ."ךימ ןעכָארבוצ

 -עג ןעמ טָאה זנוא .ניד'תונמחר'נוא ןייז ןעק ַארטסוטַארַאז

 ַארטּסוטַארַאז רעבָא ,"טלַאפ DEN ןעגָאװ םעד טינ סיוטש, :טנרעל

 ןעטצעל םעד םהיא בינ וד ןוא ,ןעלַאפ לָאז טְלַאפ סע רע, : טגָאז

 טינ ןעק רענייק .טלַאפוצ ןוא טלַאפ עניטנייה סעלַא .סיוטש

 -וצ ןייז ךָאנ A ַארטסוטַארַאז רעבָא ,ענעלַאפוצ סָאד ןעטלַאהנייא

 ."רערעטש

 DEN ,ענעי טינ רעבָא ,עניטומ יד בעיל טָאה ארטסוטַארַאז

 IN טלַאּפ DEN ,םענייא ןעדעי טימ ךיז ןענָאלש וצ טיירג ןענייז

 -ייוושרעפ ,ןהעגוצייברַאפ טומ רהעמ ךיז טרעדָאפ DEN .ייז ףיוא

 רע רַאנ ,דנייפ רעייא בעיל טָאה, :טינ טגָאז ַארטסוטַארַאז .ןענ

 -רעפ רהיא עכלעוו ,דנייפ טימ ףּפמַאק ןייק טינ טרהיפ ,טנָאז

 ."טעטכַא

 -ַארַאז ןעשנעמ ןענערפ — "? טרַאה ױזַא וטזיב סָאװרַאּפ ,

 ןענ'יז ייז : טרַאה ןענייז עדנעפַאש יד, : רע טרעפטנע ,ן'ַארטסוט

 רהָאי ענידנעמוק ףיוא דנַאה רעייז ןעגעל ןענעק ייז סָאװ ךילקילג

 ."רעטרעדנוה

 -עּפ יד יװ ,ן'ַארטסוטַארַאז ףיוא קרַאטש ױזַא טנער טינרָאג

 טייקניניזנוא DIN טייקניטשינ יד ןעגעוו ןעיירעדערענ עשיטסימיס

 ןעײרעלּפַאלּפ ,תוליכר עשירעבייװ-טלַא ןענייז סָאד , .ןעבעל ןופ

 "יפ יד 12 עשטינ טלהיּפ לעקע רונ ".ןעשנעמ עטליבייוורעפ ןופ

 זַא DNS‚ שיטַאמעטַאמ ןענעכער DEN ,הרוחש הרמ ןופ ןעּפָאזַאל

 קילג יװ ,טלעוו רעד ףיוא קילגמוא DR רעיורט רהעמ ןַארַאּפ זיא'ס

 עשטינ רעבָא ,ןיזנוא ןַא DIN ןעבעל סערעי זַא ,ן'הנעט ייז .דיירפ ןוא

 א .ןהענרעפ m ,עטסנרע סָאד 1975 רעסעב זיא'ס זַא ,טביולג

 ם'ניא טקירדענסױא DIN ןעבעל םוצ עבעיל עכילטפַאשנעדייל

 IND ול ,דניירפ רעטנעהָאנ ס'עשטינ ןעכלעוו ,"ןעבעל םוצ ןמיה,

 "עב Pr טָאה רע ןעכלעוו טימ ןוא ,ןעבעירשעגנָא טָאה ,עמָאלַאס

 .ןענָאיציזָאּפמָאק עשילַאקיזומ ענייז רַאפ סקעט סלַא טצונ

 רניירפ ַא טָאה ןעטלעז , ,ןמיה רעד ןיא טהעטש ,"רימ ביולנ,

 w ! ןעבעל לופסינמייהעג וד ,ךיד ךיא m ,דניירפ ןייז בעיל ױזַא

 "הערט ןיא טסהעגרעּפ רעדָא טסַאל וצ דייל וצ דיירפ ךימ טסינ וד



 67 עשטינ ךירדירפ

 ,ןעריירפ DR ןעדייל ענייד עלַא טימ בעיל ךיד בָאה TR -- ןער
 ןופ ןעסײרסױרַא ךיז PR ?עװ ,ןהענ ןעסייה רימ וד טסעוװ ןוא

 ."סמערָא ס'רניירפ ןעטוג םעד ןופ דניירפ ַא יו ,סמערָא ענייד

 : רעטרעוו עשיטסירעטקַארַאכ יד טימ ךיז טגידנע ןמיה רעד

MIR,וטסנעק ,ןעבעג רימ קילג ןייק רהעמ ןיוש טסנעק וד ביוא  

 ."ךָאנ ןעדייל ענייד טימ ךימ ןעקנעשעב

 זַא ,ףורסיוא ס'ליכַא ס'דלעה ןעשיכירג םעד זיא ךַאוװש יו

 ,ררע רעד ףיוא רענערט-טסַאל ַא ןייז טלָאװעג רעפעב BORN רע

 ס'עשטינ ןעגעקטנַא ,סנעטָאש ןופ דנַאל םעד ןיא נינעק ַא רעדייא

 ,תורוש עדנעהילג עניזָאד יד ןעגעקטנַא ,טסול-סנעבעל רעדנעזיורּב

 ןעקנירט וצ טיירג זיא רע TS ,זנוא טלהעצרעד עשטינ עכלעוו ןיא

 ן'טימ ךיז ןערייש וצ טינ יבַא ,קעד ן'זיב ןעדייל ןּופ רעכעב ם'נופ

 .ןעבעל ןעכילרעה
 רעד זַא ,טנייצרעביא זיא ,ןַאמטרַאה ,ףָאסָאליפ רעשטייד רעד

 ןעק יו .ףוס ַא ןעבָאה זומ ןוא בױהנָא IN טָאה סעצָארּפ-טלעװ

 -עג זיא סָאװ ,סָאד TS ,ןַאמטרַאה ט'הנעט ,טייקניבייא ןייז טלָאמענ

 PR .ךיז ןעלָאהרעדעיװ DI טעװ ןוא ןעגנַאנעגקעװַא זיא ,ןעזעוו

 ,סעלַא זַא ,עשטינ טגידערּפ ,עירָאעט רעד וצ ץַאזנעגענ ןעפרַאש

 -וצ ןוא ן'רזח'רעביא ךיז טעוװ ,טציא טהעשעג DIR ןעוועג זיא סָאװ

 ןופ Sm ,ךיוא ןיילַא רימ ןוא DIS ןייז ףיוא סעלַא טעװ ןעמוקקיר

 PR טלעוו יד ןוא זנוא סעצָארּפסנעבעל רעד טרהיפ טייקניבייא

 יד -,יז טלהיפ ןָאיצּפעצנָאק רעניזָאד רעד ףיוא .ןיירַא ןעטייקניבייא

 SD רעשירָאנַאטיּפ רעד ןוא תלהק ןעשידיא םעד PB גנוקריוו

 ס'עשטינ .זיירק ַא DR Tr טגעוװעב עטכישעג יד זַא ,גנולעטש

 טרהעק ,קַאמשענייב ןעשיטסימ ןעכילכַאלפ ַא טָאה סָאװ ,עזעטָאּפיה

 רעניבייא ןופ עיפָאזָאליפ ס'ןַאמטרַאה בָארַא ּפָאק ן'טימ רעביא

 עטצעל יד טָאה סָאװ ,רעניצנייא רעד טינ זיא עשטינ .גנורעטשוצ
 רעבלעז רעד ןיא טעמכ ,ןע?נַאדעג עכלעזַא טגָאזענפױרַא ןעטייצ
 עשיזיוצנַארפ mE טלעקיוװטנע ןעעדיא עכילנהע ןעבָאה טייצ
 .ןָאבעל ןוא יקנַאלב ,רעקנעד

 עטצעל יד ןיא .טיוט ן'רַאפ NND טינ טָאה ַארטסוטַארַאז
 טונימ ַא ןיא ,טציא דניוושרעפ ,TR :ןעגָאז רע טעװ ןעטונימ
 יו ,ךילברעטש ױזַא זיא לעעז יד ןעד ןערעוו טשינרָאנ וצ ךיא לעוו
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 TR עכלעוו ןיא ,ןעגנוניישרע ןופ גנַאהנעמַאזוצ רעד רעבָא ,בייל רעד

 רעדיוו PR רעדיוװ TO ןוא ןעמוקקירוצ טעוו ,ןעטכָאלפעגניירַא ןיב

PRןעגנערב טלעוו רעד ". 

 עשטינ טגָאז ַארטסוטַארַאז ןופ לייט ןעטירד םעד גידנעדנע

 רַאפ שיטסירעטקַארַאכ זיא סָאװ "?גנַאזעג ץנַאט ןעטייווצ א,

 .ןעטנעמָאמ עשיטעאּפ ,עטסנעביוהעג ערהיא ןיא ךַארּפש ס'עשטינ

 סָאװ MID ַא יװ IND ןעבעל סָאד ךיז טלעטש ַארטסוטַארַאז

 טזָאל רע ןוא טפור יז : ןעטעינַאטסַאק יד טימ גידנעּפַאלק ,טצנַאט

 ןייז DNS ךילטּפַאשנעדייל גידנעיירש ,רהיא טימ ץנַאט ןיא ךיז

 : ןעבעל םוצ טפַאשדנייפ ןוא ןעבעל םוצ עבעיל

 ! ןעבעל 8 ,טקוקעגניירַא גנַאל טינ ךיא בָאה ןעגיוא ענייד ןיא,

 רצ ךיז טָאה ןעגיוא ערעטסניפ-טכַאנ ענייד ןיא ,ןהעזענ בָאה ךיא

 ריירפ ןופ ץרַאה ןיימ זיא ,סָאד גידנעהעזרעד — דלָאנניג טהילב

 .ןהעטש ןעבעילבענ

 טָאה ןערעסַאװ עגידנעטָאש יד ףיוא יװ ,ןהעזעג בָאה ךיא,

 ID ,ךיז גידנעקנירט ,גידנעקניז ;לעפיש גידלָאנ ַא טהילנענפיוא

 ןעגָארטעג רעסַאװ ן'רעביא ךיז טָאה ףױרַא גידנעמיווש ןוא גידנעק

 .לעפיש ענעדלָאג סָאד

 וד טסָאה סופ ןעטקיצטנע-ץנַאט ,ןעגידנעצנַאט ןיימ ףיוא ,

 -םינמייהעג ,ןעדנעגערפ ,ןעדנעלכיימש םעד ,קילב ןייד טדנעוועג

 .םענייד קילב ןעגידרעטיצ-לופ

 םוצ ןָאהטעג ּפַאלק ַא לעטנעה ןייד טימ וטסָאה לָאמ ייווצ 13,

 8 ןיוש ךיז טָאה סופ ןיימ ןוא — ןעטעינַאטסַאק יד ןיא טקַאט

 .ץנַאט ןעדנע'רוכש'רעפ ,ןעט'רוכש'רעפ םעד PN טנעיוו

 -טנעהָאנ רעד ןיא ךיד ףיוא ןָאהט וצ קוק ַא ארומ בָאה ךיא,

 -נעהילפ ךיד גידנעהעז ;טייװ רעד ןופ בעיל ךיד בָאה ךיא ,טייק

 Wa טייקטנהָאנ ןייד רעבָא ,טרעביוצרעפ ךיא IP ‚IIND גיד

 ןעדייל ַא רַאפ סָאװ WIR ‚175 ךיא .רעדעילנ עניימ טרעווילג

 ? ריד בעילוצ גידיירפ ןעטילענרעביא טינ ךיא טלָאװ

 ןייד ,טולב סָאד טדיינשוצ טלעק ןייד סָאװ ,ריד בעילוצ

 ! טצייר סַאּפש ןייד ,טרהיפרעפ טפַאשדנייּפ

 ,ןירערהיּפרעפ עסיורג וד ,ןעבָאה דנייפ טינ ךיד ןעק רע,

 ןיירא טסּפעלש ןוא ךָאנ ךיז טסגָאי ,טסדניבוצ DR טסדניב סָאװ
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 -נוא ,ןעבָאה בעיל טינ ךיד ןעק pn !עניבייא ןעצענ ענייד ןיא
 ".ןירעדניז עניניוא-דניק ,עלענש-גירניוו ,עגידלודעגנוא ,ענידלוש

 רעצנעט ןוא ןירעצנעט יד ,רעטבעילעג רהיא ןוא ןעבעל סָאד

 : גָאלַאיד SIE ןערהיפ
‚N,יו ,בעיל קרַאטש ױזַא טינ ךימ טסָאה וד ,ַארטסוטַארַאז  

 ערעווש ,עטלַא IS ןהַָארַאפ ,יירט גונעג טינ רימ טזיב וד ,טסגָאז וד

 טסרעה וד ןעוו IS לייה ןייד ןיא טכַאנ ייב טרעטיצ יז 5 קָאלג

 ךימ וד טסעװ דלַאב זַא ,וד טסנהַא ,טכַאנ ןעטימ ןיא קָאלג יד

 ."ןעזָאלרעּפ

 טשטייטרעפ טרעוו קָאלנ-טכַאנטימ רעטלַא רעד ןופ דעיל סָאד

 ןעטרעפ ןיא DIN סאוו ,"רעקיטַאנול ם'נופ דעיל , ם'ניא ן'עשטינ ןופ

 טיול גידנענהָאמרעד ."ארטסוטאראז טגָאזעגנ טָאה ,IR ןופ ?ייט

 ןייא ןופ דעיל ס'רעטכעוו-טכַאנ ןעכילרעטלַאלעטימ ַא IN DIND םעד

 ןעבינ ,רערעדנַא רעד DD ,רעקיטסימ ַא ןופ ןמיה רעד IE ןוא ,טייז
 np ךות ןעלופסינמייהעג םעד רעביא ץרוק תורוש עניזָאד יד

 : ןירָאטקָאד רעיינ ס'עשטינ

 ,ועירעטסימ ױזַא ןוא ,טכַאנטימ יד ךיז טרעטנהענרעד סע,

TSוצ טרער קָאלג-טכַאנטימ יד יװ ,טפַאהנעקערש ױזַא ,גיצרַאה  

 -נעמ ערעכעה יד וצ גידנעדנעוו ךיז ,רע טדער ױזַא ,ן'ארטסוטַארַאז

 טינ ןעק סָאװ ,סענעדעישרעפ ןעמ טרעה טכַאנ ןעטימ ןיא : ןעש

 ב ינ ש נע םָא :טגָאז טכַאנטימ יד .גָאט-ייב ןערעוו טרעהעגנ

 ! ננושכא

 -בָארַא טינ ךיז TR בָאה ? טייצ רעד טימ ןערָאװעג DIN סָאװ,

 גידנרעטיצ ןוא ,טפָאלש טלעוו יד ? רעמענורב עפעיט ןיא טזָאלעג

 ס ַא וו ?טלעוװ רעד ןופ רַאה רעד ןייז טעוװ רעוו : יז טגערּפ

 ֿ?טכאנ עפיט יד ענוה

 ךיז טסערפ םערָאװ רעד ,גידנעגנילק ךיז טסיירוצ קָאלנ יד,

 .טגָאנ ןעצרַאה ןיא םערָאװ רעד ,םיוב DD דנור םעד ןיא ןייא
 !ףיט זיא טסלעוו ןײ

 -טסניא-ליּפש רענידנעגנילק ַא יו זיא קָאלג עטלַא יד רעבָא,

 יד ,ץרַאה רהיא PR ךיז ןעבענעגנייא ןעבָאה ןעדייל עלַא : טנעמור

 IE" טָאה ריירפ רעדעי ןוא .ןענהַא יד ןוא סרעטָאפ יד ןופ ןעדייל

 טגָארט סע .ןענהַא DIR סרעטָאפ ןופ דיירפ יד ,רהיא ןיא טרעטיצעג
 שר א א רע
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 רעטשנעבעגיניזָאר ַא ,טייקניבייא ןופ םעטָא רעד קָאלנ רעד ןופ ךיז
 :ןערפער רעד ןוא דיירפ רעטלַא ןופ רע טָאה ,רענעדלָאגדןייוו
 (-ו 2 אײ ןוא ,טלענו !.ד זיא היט

 - -| םכווענ ננא? םעד טָאה'ספ יוו

 עטסנייר יד ,נָאט ם'נופ דנעה עהיור יד רַאפ ןייר וצ ןיב ךיא,

 =«( יד ,עטסקרַאטש יד .טלעוו רעד ןופ רעשרעה יד Pr ןעלעוו

 -עיט ןוא רעלעה ןענייז עכלעוו ,ןעלעעז טכַאנ-ןעטימ יד ,עטנעקרעד
 ןופ ןייּפ יד ,ןייפ יד זיא ףיט .גָאט ןעדעי ןופ רעפ

 .טל עוו רעזנוא

 רעוו : טנָאז ןייּפ יד .ןייּפ רעד ןופ רעפעיט זיא דיירפ רעבָא,

 .רניוושרעפ : טגנָאז ןייּפ ,ץרַאה ,ןעכָארבוצ

 - ,ןייּפ רעדעי ןענָאז ָאי טזומ ,ןעשנעמ ערעכעה MN‚ רעבָא,

INNריירפ ןענייז ןעדנוברעפ .דיירפ ַא סעּפע 8° טגָאזעג טָאה רהיא  

DINרענייא ןייּפ  DOוצ טינ ןעטכָאלפעגנעמַאזוצ ,רערעדנַא רעד  

 ?ייוו ,ןָא WIM ךיז טביוה ,טהענרעפ DEN סעֶלַא ןוא .ךיז ןעדייש

 עפעיט ,עפעיט Im ,טייקגיבייא ליוו דיירפ עדעי .סעֶלַא זיא גיבייא

 "! טייקגיבייא

6 

 DR רע :ן'עשטינ ןופ קורדנייא ןעטמיטשעב ַא ןעבָאה רימ

 -יטרַאנעניײיא רעד ,רעקנעד DIN רעטכיד ,רעקיטסימ רעשירעגעירק

 גירנענידערּפ דעימ טינ טרעוו DEN ,לַארָאמ רעדעי ןופ דנייפ רעג

 רונ נידנעבָאה ,ן'עשטינ וצ רעביא טהעג רהיא ןעוו .גידנענרעל ןוא

 רהיא IS ,ךייא ךיז טכוד ,ןעפָאזָאליפ עשילגנע יד ןעזעלעג סָאװ

 -ילננע יד .טלעוו רעדנַא ןַא ןיא ןערָאװעג ןעגָארטעגרעבירַא טייז

 סָאװ ,רלודענ טימ ןעשנעמ ,רעטסייג עגיהור ןענייז ןעפָאזָאליפ עש

 -קַאפ עניילק רהעמ DEN ןעשרָאפסיױא ןוא ןעלמַאז וצ בעיל ןעבָאה

 -ַאזילַארענעגנ ַא סעּפע ,ץעזענ ַא סעּפע ןעריצודער ייז ןופ ןוא ןעט

INNןעטלעז .רעטסיינ עשילעטָאטסירַא ןענייז ייז ןופ עטסעב יד  

 ףיוא ןעכַאמ רעדָא ךילנעזרעּפ ןערעביוצעב ךייא לָאז ייז MD רעוו

 -ריוו ייז .טייקכילנעזרעּפ ןעטריצילּפמָאק א ןופ קורדנייא ןַא ךייא

 -נעזרעּפ DON ,ןיילא ןענייז ייז סָאװ ,טימרעד רהעמ ךייא ףיוא ןעק

 ןופ סעּפע ךיז ןיא ,רעױהנעּפָאש יו ,רעבָא טָאה עשטינ .ןעטייקכיל
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 -נַאסערעטניא DIR ןיילַא רע .רעלטסניק ַא ,רענָאיזיױו ַא ,איבנ ַא

 .טייקבילנעזרעּפ עכילנהעוועגנוא ַא זיא רע .טײברַא ןייז ןופ רעט

 רע טהיצ ,שישטייד רַאפ טינ ךיז טלַאה עשטינ גינעוו יו

 ןוא רעשיטסימ רעד MD םעדָאפ ןעלענָאיצידַארט םעד רעטייוו ךָאד

 ,טָאה רע .עיפָאזָאליפ רעשטייד רעד DR גנוטכיר רעוויטיאוטסניא

mסירַאטיליטוא ןעדעי וצ לעקע ןעסיורג ַא ,רעקנעד עשטייד עלַא - 

 םרָאפ עשיטסירָאּפַא עכילטפַאשנערייל ןייז .טקנוּפדנַאטש ןעשיט

 יד ןָא DEN זנוא ןענהָאמרעד ןעעדיא ענייז .לעניגירֶא רעכיז זיא

 ,זיא טנַאסערעטניא .ענייז ןעסָאנעג-טייצ ערעדנַא MD ןעעדיא

ISסעּפע ןעבָאה לָאז רע זא ,ןייז ךילגעמ לָאז סע ,טינ טביוֿפג עשטינ  

 ןעסיורג טימ ןעלַאפוצנָא טינ ךיז טמהעש ןוא ערעדנַא ןופ ןעמונעג

 ענייז וצ סעכילנהע סעּפע טגָאזעג טָאה סָאװ ,םענייא ףיוא סעכ

 .ןעעדיא

 רעד ּףיוא טלוקענ ןַאנער טָאה ,טקרעמעב ןיוש ןעבָאה רימ יו

 ,רע יו ,טָאה ןוא עשטינ יו ,ןעגיוא עבלעז יד טימ רוטלוק רעניטנייה

 -ַארקָאטסירַא עלעוט?עלעטניא יד טָאה טפנוקוצ ַא זַא ,טביולגעג

DEN ‚uטלעוו רעד ןופ ןירעשרעה יד ןייז וצ טמיטשעב זיא  ; 

 ןעטוג םעד ןענהָאמרעד וצ גיטיונ רַאפ ןענופעג טינ עשטינ טָאה ךָאד

 -יצעב ס'עשטינ טמהענ .טרָאװ IR טימ וליפא ןעמָאנ ס'נַאנער

 גנַאל ןופ ןיוש טָאה ןַאמטרַאה .ץ'נַאמטרַאה ןָאפ דרַאודע וצ גנוה

 רע .תונמחר ןופ לַארָאמ ס'רעױהנעּפָאש טימ ףּפמַאק ַא טרהיפעג

 ,רעקנעד רעטנאסערעטניא ןַא ,שנעמ רעלופטנַאלַאט ַא רעכיז זיא

 ענייז ןופ ןערָאװעג טצעשעגרעביא קרַאטש ,תמא ,זיא רעכלעוו

 םהיא טרעלקרע ,טינ רָאג וצ ןע'נַאמטרַאה טכַאמ עשטינ .רעגנעהנָא

 ַא ןעביולרע רָאנ ךיז ןעק סָאד , :ןַאטַאלראש ן'טושּפ ַא רַאפ

 -ײטרַאּפנוא ןוא טכערעג ןייז טינ ןעק סָאװ ,רָאסעּפָארּפ רעשטייד

 DD שנעמ רערעווש ַא זיא ןַאמטרַאה ,תמא ."ןעשנעמ וצ שיא

 שישטייד-תמא ,זעיּפמָאּפ ,ןעדעירפוצ-טסבלעז זיא רע :ן'עשטינ

 ןופ טרהירעגנָא טינ ןעצנַאג ןיא ,ן'עשטינ וצ ץַאזנעגעג ןיא ,ןוא

 ONE ןענייז ךָאד ןוא .ןיישנוז ןעכילדיז ןוא טסייג ןעשיזיוצנַארּפ

 "רע ךיז ןעזָאל DEN ,ןעינָאלַאנַא עסיוועג ןהַארַאּפ עדייב ןעש

 "רעד ןיא ןערָאװעג ןעניוצרע ןענייז ערייב ייז סָאװ ,טימרעד ןערעלק

 .הביבס רעשישטייד רעבלעז
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 -ַאטס ןעכילטפַאשלעזעג רעד ןיא ָאד ןיוש זיא םעכילנהע סעּפע
 -סירעליטרַא סלַא ,ןענייז עדייב : ןע'נַאמטרַאה DIN עשטינ ןופ סוט

 ךיוא ןענייז עדייב .לוש עשירעטילימ עבלעז יד ןעגנַאנעגכרוד ,ןעט

 -ָאש טימ ןעביוהעגנָא --- ןעסולפנייא עלערוטלוק יד רעטנוא ןעוועג

 -רעפ ,ן'לענעה רַאפ טַאהעג ץרא ךרד סיורג ,וצרעד ןוא ן'רעיוהנעּפ

 ייווצ יד וצ עבעיל ַא ןעצרַאה רעייז ןיא ןפוא אזַא ףיוא גידנענינייא

 ןעבָאה רעױהנעּפָאש יא ,עשטינ יא .ןעטסינָאגַאטנַא עשיפָאזָאליפ

 רעכילטסירק ןוא טעטיזָאינילער רעכילטסירק ןופ טרעטייוורעד ךיז

 DIR טײקשיטַארקָאמעד וצ גנוטכַארעפ ןעבָאה עדייב ;לַארָאמ

.DONDרַאנַא-שיטסילַאיצַאס יד רהעמ ךָאנ ןעדייל טינ ןעק עשטינ - 

 ,רעניהור זיא ןַאמטרַאה : ןַאמטרַאה יוװ ,עדנַאנָאּפָארּפ עשיטסיכ

 ױזַא ףיוא ךיז טסעגרעפ עשטינ ,רעשימעדַאקַא ,רעכילטפַאשנעסיוו

 BIN עשיטסיכרַאנַא , יד ףיוא לעבעווש DIN ךעּפ טיש רע זַא ,לעיפ

 PN ,טאאטש DIS לעקע ןַא טייצ רעבלעז רעד ןיא גידנעקירדסיוא

 ייס ,ןַאמטרַאה ייס .בא טנעקייל ןירטקָאד עשיטסיכרַאנַא יד ןעכ

 ,ןעדעירפ ןוא טייהכיילנ ןופ טייקכילנעמנוא יד ןעזייוועב עשטינ

 DEN .המחלמ ןוא טייהכיילגנוא ךות ןיא זיא ןעבעל סָאד ?ייוו

 ןייז וצ זיא DU :טרעפטנע ןוא עשטינ טגערפ ,טונ ןייז : טסייה

 רונ ,המחלמ יד טנילייהרעפ ךַאז עטונ יד טינ .דלימ ןוא גיטומ

 טינ טהעטשעב עשטינ .ךַאז רעדעי טנילייהרעפ המחלמ עטוג יד

 רַאפ ףּפמַאק ןופ ןעטייקגיטיונ יד ףיוא ןע'נַאמטרַאה ןופ רעגינעוו

 .המחלמ ןופ גנוטיידעב רעלערוטלוק רעסיורג רעד ףיוא DIN טכַאמ

 רענייא ןעדישרעפ יוזא ןענייז סאוו ,רעקנעד ייווצ יד ןיא

 -יפ רוטַאנ רעשיטסימ ַא זיא רענייא עכלעוו DD ,ןערעדנַא ם'נופ

 טָאה ,טסילַארָאמַא רעשיטסימ ַא -- רערעדנַא רעד ןוא ףָאסָאל

 רעיינ רעד ןופ םזירַאטילימ רעניטכעמלַא רעד טלעניּפשעגבָא ךיז

 ם'נופ ץענערג ן'פיוא DEN PN ןַאמטרַאה .עירעּפמיא רעשטייד

 -ייר ם'נופ רעננעג א זיא עשטינ ;ןעשַײטסינעװָאש-לַאנָאיצַאנ

 -סטַאַאטש ןעסיורנ םענעי ,ן'קרַאמסיב ןופ ןוא םזירַאטילימ ןעשט

‚INDָאליבַאב םעיינ א ןעשטייד יד ןעפרָאוװענוצ , טָאה רעכלעוו - 

 סע DEN ,עירָאטירעט רעד טיול שינהעזרעפ ַא ,םערוט ןעשינ

 טרעיוה ךָאד ןוא ?.טָאה סע עכלעוו ,טכאמ רעד ןוא םורַא טמהענ

 WIR ךיוא יו ,'עשטינ רעביא טסייג ס'קרַאמסיב ןופ סעּפע
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 ; המחלמ וצ גנוהיצעב עבלעזיד ךיוא ןעבָאה עדייב .ןע'ןַאמטרַאה

 עשטינ MN ‚Dam יד ןערעטיילסיוא טולב ןיא Sm ןַאמטרַאה

 -רעפּפַאט ןוא טומ ידכ ,המחלמ ןעבָאה ןעפרַאד רימ זַא ,טביולג

 .טלעוו רעד ןופ ןעדניוושרעפ טינ ןעלָאז טייק

 ןופ ןעטָאּפשבָא ןייז ןיא ,יורפ רעד וצ גנוטכארעפ ןייז ןיא

 טימ עשטינ רעדיוו Tr טנעגעגעב ,ןָאיצַאּפיסנַאמע-ןעיורּפ רעד

 -ייב ייז לעיפיוו ףיוא SPD‚ ױזַא MIN רונ רעבָא ,ןע'ןַאמטרַאה

 IPB .טגָאזעג טָאה רעױהנעּפָאש סָאװ ,סָאד ןעלָאהרעדיױװ עד

 -נוהיצעב סנעדייב רעייז ןיא דישרעטנוא IN ןַאהרַאּפ זיא סנעג

 ײרטקָאד רעדנעריזילַארָאמ ַא זיא ןַאמטרַאה : יורפ רעד וצ ןענ

 -נַאדעּפ-םהענעגנַאנוא סעּפע ךיז ןיא ןעבָאה רעטרעוו ענייז ,רענ

 ,רהַאפעג רעד ןופ גנונהַא ענייפ ַא ןיוש טָאה עשטינ .סעשיט

 ןעטעטיּפע עדנענידיילעב ענייז ןיא ;יורפ רעד ןיא זיא סָאװ

 גינעוו ןעיורפ ,סיוא םזייוו ,טָאה עשטינ .גנורהַאפרע ךיז טלהיפ

 טבעילעג רע טָאה ,טנעקעג טָאה רע עכלעוו ,ענעי רעבָא ,טנעקעג

 -עלא ןופ רהעמ ןוא --- ןעצרַאה ןעצנַאג ן'טימ טסאהעג ךיוא ןוא

 ISDN רעד ןופ עשטינ טדער לָאמ ןייא טינ .טעטכארעפ ןעמ

 .ןעבעל ןעטַארייהרעּפ םוצ שנעמ ןעלַאינעג ם'נופ טיײקטסאּפעג

 .סעכילנעזרעּפ סעּפע טכייפ ןעמ טנעקרעד רעטרעוו עכלעזא ןיא

 -נעד רעד IR ,טגייצרעביא זיא עשטינ DEN ,סָאד זיא גיטכעדרעפ

 .םַאזנייא טולָאסבא ןעבעל זומ רעק

 ןוא ס'עשטינ ןופ ןָאט ם'ניא ןייא רעסעב ךיז ןעמ טרעה

 יר טכייל ןעמ טרעהרעד ,ןעיורפ ןעגעג ןעקיּפיליפ ס'ןַאמטרַאה

 יד ואוו ,דנַאלשטייד ןעשילַאכרַאירטַאּפ ,ןעטלַא ם'נופ עמיטש

 -נוה ,דנַאלגנע DR ךיירקנארפ וצ ץַאזנענענ ןיא ,ןעבָאה ןעיורפ

 ,ןעכילזיוה ןופ ןעמהַאר עגנע יד PR טבעלעג ןערהָאי רעטרעד

 עניזָאד יד זַא ,ךָאד ךיז טלהיפ סע .ןעבעל ןעטַאװירּפ-ננערטש

 ןוא ךורּפשרעדיװ ןעפיט םעד ןעמונעב ןעבָאה רעביירש עשטייד

 לימ טרַאוטס ןעכלעוו ,רעטכעלשעג ןעשיווצ ףּפמַאק עגידנעטש

 way ןעזומ רימ .ןענַאטשרעּפ טינ רעדָא טקרעמעב טינ טָאה

 םוצ טייקגיטכערענמוא יד רעבעיל זיא זנוא זא ,ןייז הדומ ךיז

 -ַאכ עכלעוו ,יורפ רעד וצ טייקניטכערעג עטכאלפרעפ יד ןוא ןַאמ

 לימ טרַאוטס ןעכלעוו ,ףּפמַאק ןערַאברעדנואוו םעד טריזירעטקַאר

 עי" יי
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 1 ,ןאיצַאּפיסנַאמענעיױרפ רעד ןופ ןעסערעטניא יד PN טרהיפ

 זנוא טסייה רעכלעוו ,ן'עשטינ ןופ טייקגיטכערעגמוא עהיור יד

 -נַארג , DIE יורפ רעד וצ ןעגנוהיצעב ערעזנוא PR ךיז ןערהעקמוא

 ."ןעיזַא ןעטלַא ם'נופ דנַאטשרעּפנעשנעמ ןעדנוזעג ןעזעיד

 ןופ ןעננוהיצעב יד ןעטכארטעב וצ ךיוא זיא טנאסערעטניא

 רעכלעוו ,גנירוד --- ףָאסָאליפ ןעשטייד רעדנא IN וצ ן'עשטינ

 יד טימ המחלמ ערעטיב ַא טרהיפעג ן'עשטינ HD רעהירפ טָאה

 -ענפיוא יוזא ,סיוא טזייוו ,טָאה סָאד .ןעירָאעט עשיטסימיסעּפ

 DNS טימ נידנעריזימעלָאּפ זא ,ן'עשטינ טרעטיברעפ ןוא טגער

 טימ םהיא טנעכייצעב רע זא ,טייוו יוזא ךילדנע רע טהעגרעד

 סע  .טלַאטשעגינעפַא ןייז ,ןָאיצַאטימיא ןייז סלא גנוטכארעפ

DINטימעסיטנַא רעד גנירוד זא ,ןעטראוורע וצ ןעוועג ךילריטַאנ , 

 טסיוװיטיזָאּפ רעד ןוא ןעּפָאסָאליפ עשילגנע יד ןופ דימלת רעד

 is ן'עשטינ ןיא ןעקעוורעד לָאז ,המקנ ןופ רעגידערּפ רעד ,טנאק

 ראפ ,ןהעטשרעפ וצ טינ רָאנ ןיוש זיא סע רעבָא ,ךיז וצ לעקע

 -וד סָאװ ,עדנעטיידעב NN עטוג סָאד טינ טנעקרענַא רע סָאװ

 טָאה עשטינ זַא ,ךילדנעטשרעפ זיא סע .ןוהטעגפיוא טָאה גניר

 -עוו ,ןע'גנירוד ףיוא רוטַאקירַאק ןייז ףיוא יװ ןעקוק טפראדעג

 :לַאוקיש םענענייא ןייז וצ ןעוועג ךילנע ױזַא DIN לַאזקיש סנעמ

 טּפַאשנעסיוװ רעלעיציפָא רעד ןופ ,רעכילקילגנמוא ,רעדנילב רעד

 -ַאלקָארּפ ?לוק ַא ףױא טָאה רעכלעוו ,גנירוד רעטנעקרענַא טינ

 ,ּפעלק ערעווש יד ףיוא גידנעקוק טינ ,ןעבעל םוצ עבעיל ןייז טרימ
 טינ ,גידנעליוו MD ,טננאלרעד םהיא טָאה ןעבעל סָאד עכלעוו

 ןעד טניטכערעב רעבָא ,ן'עשטינ ןָא ןעדעי ןענָאמרעד גידנעליוו

 -ָאק ןעכילקילנמוא םוצ גנוהיצעב עדנעגידיילעב ס'עשטינ סָאד

 עשטינ לעיפיוו זא ,ןייז הדומ Tr ןומ ןעמ ? ףָאסָאליפ-עגעל

 -קריוו רעד ןיא זיא רע DEN ,סָאד ןייז וצ IN טינ ךיז טגנערטש

 -טלעוו א ,רעעּפָארייא ןַא ,רענילעדַא רעשילוּפ א .ה .ד ,טייקכיל

 רימ ןעקעמשרעד ,רעקנעד רעשיטילָאּפָאמסָאק א ,שנעמ רעכיל

 ןעשטייד ןעטריניפַארנוא ,ןעהיור םעד דלאב רעבָא םהיא ןיא

 -יצנייא יד ,רענגעג ענייז וצ ךיז טמהענ רע רונ יוװ ,רָאסעּפָארּפ

 עשטייד יד ןעשיווצ טַאהעג סלאמאד טָאה רע עכלעוו ,רענגעג ענ

 .ןע'ננירוד ןוא ןע'ןַאמטרַאה -- טייצ רענעי ןופ ןעפָאסָאליפ
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 ,ןייז טנעקעג סָאד טָאה יוזא I ,ךילדנעטשרעפנוא זיא סע
 ןופ טנערעלעג לעיפ יוזא טָאה רעכלעוו ,שנעמ רעניזָאד רעד זא

 ,ָאקופשַארַאל) ןעגָאלָאכיסּפ DIN ןעטסילַארָאמ עשיזיוצנארפ יד

 Tr ןעמונעגנָא ןעבָאה גינעוו יוזא לָאז ,(לַאדנעטס ןוא רָאּפמַאש

 .םרָאפ רעייז ןופ טייקנעטלַאהעגנייא ןוא טייקגנערטש רעד טימ

 ןופ ןעצענערנ יד ןיא ךיז ןעטלאהעג טינ לָאמנייק טָאה עשטינ

 ןעביולרע עכלעוו ,ןענָאיצנעװנָאק עשירארעטיל עשיזיוצנארפ יד

 םענענייא ןיא ןוא ךיז ןעגעוו ןעדער ןוא וויטקעיבוס ןייז וצ טינ

 נידנעטש טָאה רע .וויטקעיבוס ןעוועג גידנעטש זיא רע .ןעמָאנ

 ןא ןערעוו ,?לעודיווידניא ןייז וצ ,ךיז וצ ןהענרעד וצ טבערטשענ

 -ניירא עשטינ PN ,ךיז וצ ןהעגרעד וצ ידכ .טעטילַאודיװידניא

 .לייה ןייז ןיא ַארטסוטַארַאז 1 ,טײקמַאזנייא ןייז ןיא ןעכָארקעג

 רע טָאה רהעמ ץלא ,לייה רעד ןיא ןעסעזענ זיא רע רהעמ סָאװ

 PR טהילבוצ ךיז טָאה סע I .ןעשנעמ ןופ טרעטייוורעד ךיז

 ןערָאלרעפ רע טָאה ,טלעוונעקנאדעג עלענינירַא ןַא ןעצרַאה ןייז

 ,סָאד .טייקכילנעזרעּפ ןייז ןופ גנוצַאשבָא רעד ןיא סָאמ ערעי

 טָאה ,ןענעק טלָאװעג טינ םהיא טָאה BOY ענידנעסיורד יד סאוו

 -דנע .טרעוו ןערעניא ןייז ןופ ןייזטסואוועב סָאד טקראטשרעפ

 רעד ,ףָאסָאליפ םעד ןעקרעמעב וצ ןעביוהעגנָא טלעוו יד טָאה ךיל

 -ייא ןייז טציירוצ ךילקערש טָאה גנונעקרענא ןופ רעמיש רעטשרע

 שינעפיט רעד PR ןעדנוצעגנָא Tr טָאה גנולצולּפ ןוא טייקלעט

 ,ןָאיזוליא עסיורג יד לעעז רעטמאזנייארעפ ,רעמאזנייא רעד ןופ

 Felle ןעגיזָאד םעד טדנעלברעפ ןעצנַאגניא טָאה סָאװ
 (BD ןעגיטכעמ
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 -.ץעשטינ .פ טימ גידנערידנָאּפסערָאק

(1897) 

 בָאה ךיא טייז ,ןעננַאגרעּפ ןענייז ?An ןהעצ m רהעמ
 טלעוו רעד ןופ טייקמאזקרעמפיוא יד טדנעוװעג רעטשרע רעד

 .'עשטינ ךירדירפ ןעטנאקעבנוא ץנאג ךָאנ סלאמאד םעד ףיוא

 -רא ערעסערג עטשרע יד ןעוועג זיא ן'עשטינ ןענעוו ייסע ןיימ

 -עוװ אּפארייא ןיא ?לכב ןעראווענ ןעבירשענ DIR עכלעוו ,טייב

 רהָאי ןהעצ יד ןופ ךשמ ןיא זיא סאוו ,ןעשנעמ ןעגיזָאד םעד ןעג

 -ייא סלא טכארטעב טציא טרעוו ןוא טמהירעב טלעוו ןעראוועג

 -ַאד רעניזָאד רעד .ןעסָאנעגטיײיצ עטסדנעטיידעב ערעזנוא ןופ רענ

 -נעד רעטריטיצ ןעוו ןעטלעז MN רעטנאקעבנוא ץנאג (IN סלַאמ

 טעמכ ןופ ףָאסָאליפ רעטניורקעג רעד ןעראוועג טציא DIN רעק

 -רנע טָאה רעכלעוו ,שנעמ רעסיורג רעד רעבא ,אּפארייא ץנאג

 -ייִּל יױזַא טָאה רע רעכלעוו ךָאנ ,טייקטמירעב יד טכיירגרעד ךיל

 :קילג ןייז ןופ ננונהַא PP טינ טָאה ,טקנעבענ ךילטפאשנעד

 רע טהענ ,טלעוװ רעד ןופ רעטדיישעגבָא IN ,רעקנארק-ניטסיינ א

 Inn רעגידעבעל ַא -- טלעוו רעד רעביא םורא

 טינ טָאה סעכלעוו ,דנאלרעטָאפ ס'עשטינ ,דנַאלשטייד ןופ

 DR דנוזענ ןעווענ ךָאנ זיא רע יו ,גנאל יוזא DIN טנעקרענא

 עֶּלַא ןיא טעמכ ןעננורדעגניירא קרעוו ענייז ןענייז ,שירעפּפעש

 -מערפ ןופ טייוו ךיז טלַאה DEN ,ךיירקנארפ PN וליפא ; רעדנעל

 טייקכילנעזרעּפ ןייז טרעוו ,ןעסולפנייא ,עשטייד סרעדנוזעב ,עד

 vw טָאה עשטינ .טריטנעמָאק ןוא טשרָאּפעג ןירטקָאד ןוא

 ןעריטימָארּפמָאק ןוא ןעריטיצ עכלעוו ,עלוש 8 טעמכ ,םידימלת

 ךיוא טָאה רע .קרַאטש ץנַאג — ךיז רעניטכיר רעדָא --- םהיא

 ןעריזימעלָאּפ (ןייטש ניוודול יוװ) ערעדנַא :רענגעג ענעדישרעפ

 -צנערנעב ןופ גידנעהעגסיורַא ךיוא ןעוו ,ךילטּפַאשנעסיוװ ,טסנרע

 -רָאנ סקַאמ ררעה יוװ) ערעדנַא ;ןעטַאלוטסאּפ עשיגָאנַאדעּפ עט

 רעד טימ םהיא ןענעג סױרַא ןעטערט ,טנעפאוועב ךעלמירָא ,(יוד

 .טייקגיסעמלעטימ רעזעיצנעטערּפ רעד ןופ הּפצוח
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 רעטעּפ ן'עשטינ ןעגעו טלהעצרעד טָאה סעטנאסערעטניא

 IR ערעסערג א .עמָאלַאס IND ול עטנאקעב עטוג ןייז ןוא טסַאג

 -ינ .שיזיוצנַארפ PR עשרעבנעטכיל DIN ןעבירשעגנָא טָאה טייב

 -עגסיורא רונ טינ טָאה רעטסרעפ טעבַאזילע רעטסעווש ס'עשט

 רונ PAIN„ עטלעמאזעג ענייז MD עגַאלפיוא עלופטכַארּפ N ןעבעג

 "רעד ,רעדנעב IMS PR עיפַארנָאיב ןייז ןעבירשעגנָא ךיוא טָאה

 .רהאי 1879 ן'זיב גנוביירשעבסנעבעל יד גידנערהיפ

 לאז ייסע ןיימ זא ,ןעטראוורע וצ ןעוועג ךילריטַאנ זיא סע

 -עּפש-ענערישרעפ יד ןופ דנורגרעטניה ם'ניא ןערעוו טקורענבָא

 ןערָאטוַא ערעטעּפש ענעי .ץעשטינ ןעגעוו ןעטייברא עגידרעט

 םלוע רעטיירב רעד ;רימ ןופ ענַאל רערעסעב א ןיא ןעווענ ןענייז

 -טנע טָאה עשטינ סאוו ,ןעעדיא יד טימ טנאקעב ןעוועג ןיוש זיא

 ןיא ךיז ןעפיטרעפ וצ טייקכילגעמ א טאהעג טָאה ןוא טלעקיוו

 עשטינ סָאװ ,ךָאנ ןעלהעצרעד טזומעג בָאה ךיא דנערהעוו ,ייז

‚Syןוא רימ ןעשיווצ קימעלָאּפ א וצ טרהיפעג טָאה ייסע ןיימ  

 -ענ ַא טַאהעג TR בָאה סלאמאד טשרע ;גנידּפעה ראסעּפָארּפ

 םימ ןעטייהנעדישרעפסגנוניימ עניימ ןעכיירטשוצרעטנוא טייהנענעל

 -קיטרא עשימעלָאּפ עניימ יו יוזא רעבא ,ףָאסָאליפ ןעשטייד םעד

 DET ,ןעראוועג טצעזרעביא טינ ןעכארּפש ערעדנא ןיא ןענייז ןעל

 .טקוקעגמוא טינ ייז .,יוא דנאלסיוא DIR ךיז ןעמ

 ןעראוועג טצעזרעביא ָאי זיא רעכלעוו ,ייסע רעטשרע ןיימ

 ; קימעלָאּפ עקרַאטש ַא ןעפורעגסיורַא טָאה ,ןעכארּפש ערעדנא ןיא

 -עג ןעגנונידלושעב ןעטייז עלַא ןופ ןוהטעג טָאש N ךיז ןעבָאה סע

 ya" טָאה רעכלעוו ,ררעה רעשידעווש רעטריזינַאמר ג א .רימ ןעג

BORNסאוו ,ראפרעד טביולעג ךימ טָאה ,ףרַאש ןוא שיריטַאס ןייז  

 ךיז גאז ןוא טייהנעגנאנרעפ ןיימ טימ ךיא ךערב ייסע םעד ןיא

 ךיא עכלעוו ראפ ,ןעעדיא עלארעביל ענעי ןופ בא ןעסָאלשטנע

 -אדרעפ טינ לָאז ןעמ יװ .ןעבעל עצנאג סָאד טעפּפמעקעג בָאה

 לָאמ ייווצ בָאה ךיא זא ,ןענעלרענַא ןעמ זומ ,טייקגיטעט ןיימ ןעמ

 דנעגוי ןיימ ןיא ;ןעעדיא עשטייד טנידייטרעפ ןעבעל ןיימ ןיא

 =- ןערהאי ערעטלע יד ןיא ,ןעעדיא ס'לעגעה ןעוועג סָאד ןענייז

 .ס'עשטינ

 RI ררעה ,זיראּפ DIN טציז סאוו ,ןַאטַאלרַאש רעשירעיירש א

 ו
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 -ענ ןעטלאוו ןערעטלע עשינעד ןעוו זַא ,ןענָאז וצ ךיז טנינרעפ יוד

 ,טעטיסרעווינוא רענעגַאהנעּפָאק PN גידערּפ ךיא סאוו ,טסואוו

 טרעּפמולעננוא ױזַא --- ,סאנ ןעטימניא טיוטעג ךימ ייז ןעטלָאװ

 TE זא ,ןופרעד גנידנעסיווטינ ךיז גידנעכַאמ ,שנעמ ַא טצעה

 -עי ןוא ,ן'עשטינ ןענעוו ןעגַארטרָאפ עכילטנעפע ןעטלאהעג בָאה

 ןענייז וצרעד DR ,ןערעה ןוא ןעמוק טנעקעג טָאה רענייא רעד

 -נוטייצ יד PR ןעראוועג טקורדענרעביא רעטעּפש ענערטרָאפ יד

 DD רעגננעהנָא רענילָאמַא רעד ,ךיא זא ,ךיוא טגָאז יודרָאנ .ןעג

 שטַאּפ ַא ןעבענעג ן'עשטינ ןעגנאזעגביול טימ בָאה ,ן'לימ טרַאוטס

DUB PRהמכח עניזָאד יד .טייהנעגנאגרעפ ןיימ  PNךָאנרעד  

 ןיפ טביירש עכלעוו ,עמַאד רעניוו א ןופ ןעראוועג טייקענרעביא

 עשטייד PR רוטארעטיל רעשיװַאנידנַאקס ןעגעוו גָאט וצ גָאט

 ןוא ןעבעל רעזנוא ןעגעוו ףירנעב ןייק גידנעבָאה טינ ,ןעגנוטייצ

 ט'רזח'עגרעביא ןע'תושּפט עלא יד ןענייז ךילדנע .ןעסינטלעהרעפ

 -עוו טביירש DEN ,ןעסּפיא דערפְלַא ןופ ןערהָאי ַא רַאפ ןעראוועג

 א ןיא "םואענעטַא רענָאדנָאל , ם'ניא רוטארעטיל רעשינעד ןעג

 .טייקשיאייטראּפנוא ןופ טייוו רָאנ DIN רעכלעוו IND‚ ןעשיפיצעּפס

 סאוו ,סָאד לָאמנייא ךָאנ ןעגאז וצ רעבירעד רימ ביולרע ךיא

 עניימ זא ,ךילמענ ,1890 רהאי ם'ניא ךָאנ ןעבירשעג בָאה ךיא

 -ריוו רעד רעטנוא טרעדנעענ טינ טולָאסבא Tr ןעבָאה ןעגנוניימ

 ,ןעעדיא ענייז טימ טנעקעב ךיז בָאה ךיא ןעוו .ן'עשטינ ןופ גנוק
 טינ טייב שנעמ א ןעוו ,ןערהָאי ענעי PR ןעוועג ןיוש ךיא ןיב

 טימ ןיוש ךיא בָאה סנעגירביא ,גנואיושנַאטלעװ ןייז טכייל יוזא

 -הענ זא ,רעקיטירק עשינעד עניימ טרעלקרע רעהירפ רהאי ןהעצ

 ןופ רעהירפ טינ ךיא גערפ ,קרעוו שיּפָאסָאליפ ַא דנאה PN גידנעמ

 רעדא ניטכיר זיא ,טנָאז רָאטױא רעד סאוו ,סָאד יצ ,ןעמעלא

 -נעמ םעד קרעוו ם'ניא ךיא ךוז ןעמעלַא ןופ רעהירפ רונ ,שלַאפ

 רעד טָאה :ךיז גערפ ךיא .םהיא ןיא ןעטלאהעב זיא סאוו ,ןעש

 זיא ?טנאסערעטניא רע זיא ? ,נוטיידעב א סעּפע שנעמ רעניזָאד

 -יא רערעכעה רעד ןיא .רעטייוו םהיא ךיא זעל ,טנאסערעטניא רע

 טייקניטכיר רעד ןענעוו ענארפ יד ןיז ןייק טינ טָאה טלעוו-ןעעד

 ןופ ןעלייצ עטשרע יד ןיא ןיוש .עעדיא ַא ןופ טייקשלאפ רעדא

 ןוא ןעשרָאפ ןעמ ףראד ן'עשטינ זא ,טגָאזעג ךיא בָאה ייסע ןיימ
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 רעדעי טימ m ,םהיא טימ טהערפענ ךיז בָאה ךיא .ןעפּפמעקעב

 רהָאי יירד DD .טייקכילנעזרעּפ רעדנעטיידעב ןוא רעקרַאטש

 -ָארּפ ןעשירַאצייװש ןעטרהעענ ַא טרעפטנעענ ךיא בָאה רעטעּפש

 גנוניימ ןיימ בעילוצ רימ ףיוא ןעלַאפעגנָא זיא רעכלעוו ,ראסעפ

 -יניצ ןוא רענאיצקאער א IND DORT רע ןעכלעוו ,ן'עשטינ ןענעוו

 -נעמ ערעפייר, : רהאפענ רעסיורג ַא ראפ ןירטקָאד ןייז ןוא ,רעק

 -יא דלאב טכיזבא רעד טימ ן'עשטינ ןעזעל טינ ךיז ןעמהענ ןעש

 ןייא ייז טלַאפ רענינעוו ךָאנ ןוא ןעקנאדענ ענייז ןעמהענוצרעב

 "ז סאוו ,רעדניק ןייק טינ ןענייז ריס .ייז ןערידנַאנַאּפארּפ וצ

 -ערפ ןוא ןעשנעמ ןעכוז עכלעוו ,רעקיטּפעקס רונ ,רערהעל א ןעכ
 עטּפָא ץנַאג טינ ַא -- ןעשנעמ א ןענגענעב רימ ןעוו ,ךיז ןעה

 "! ננוניישרע

 זיא סע ןוא ,רעגנעהנָא ןייק טינ טרער יוזא זא ,ךיז טכוד רימ °

 .םוטנעטַאנענער ןיא ךימ ןענידלושעב וצ ןעוועג גירביא טולאסבא

 ןערעפטנערעפ וצ ןעננואווצעג ןיב ךיא סאוו ,םהענעגנַאנוא זיא רימ

 עטרעּפמולעגמוא יד ןענענ ךילנעזרעּפ ךיז ןענידייטרעפ PN ךיז

 וצ רהאי DD רימ ףיוא ןעפראוועגנ ןערעוו סאוו ,ןעננונידלושעב

 -נייק טסרעה וד IR רעבָא ,עסערּפ רעשיאעּפארייא רעד ןיא רהאי

INDןעגעוו טראוו גידנעטשרעפ ןייק טינ  ‚Trפיוא ןערעוו וד טזומ - 

 .ךיז ןענעו טראוו DU א ןעגאז ןעוואורּפ DIN טנערענ

 -עננָא ךיז ןעבָאה ן'עשטינ וצ ןעננוהיצעב עכילנעזרעּפ עניימ

 טייז רענעי ףיוא , קרעוו Pr טקישעגנ רימ טָאה רע : יוזא ןעביוה

 טָאה קרעוו סָאד ; ןעזעלענכרוד סע בָאה'כ ,"טכעלש ןוא טונ ןופ

 קורדנייא רעד רעבא ,קורדנייא ןעקראטש ַא רימ AN טכאמענ

 DIS בָאה ךיא  .רערָאלק ןוא רעטמיטשענ ןייק ןעוועגנ טינ זיא

 עיינ טימ קעּפ גָאט ןעדעי םוקעב ךיא : טרעפטנעענ טינ רעבירעד

 א .רָאטוא ןעדעי ןעקנאד IS טייקכילנעמ ןייק טינ בָאה ןוא ןעכאז

 עיגָאלַאענעג,, ןייז ן'עשטינ DD ןעטלאהרע TR בָאה רעטעּפש רהאי

 רענעי NS, DD ןעבירשענ רערָאלק ןעוועג DIN DEN ,?לַארָאמ ןופ

 -עוו ןעעדיא עניימ עלא גנוטכיולעב עיינ א ןעבעגענ טָאה DIN "טייז

 ,ןעלייצ רֶאַּפ ַא ן'עשטינ ןעבירשעגנָא בָאה ךיא .רָאטוא םעד ןענ

 -נָאּפסערָאק וצ ןעביוהעגנָא רימ ןעבָאה יוזא .םהיא גידנעקנַאד

 זיב ,םישרח ןהעציירד ןופ ךשמ PR ךרוד TI גידנעביירש ,ןעריד
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 -סערָאק רעזנוא וצ MD 8 טכַאמענ טָאה טייהקנַארק עשינַארט יד

 -צעל ם'ניא רימ ןעבירשענ טָאה עשטינ סאוו ,ףירב יד .ץנעדנָאּפ

 -יורג א רעכיז ןעבָאה ,ןעבעל ןעגיניזטסואוועב ןייז HD רהָאי ןעט

 רעסעב ייז ידכ .סערעטניא ןעשיפארגאיב ןוא ןעשינָאלָאליפ ןעס

 .'עשטינ וצ ףירב עניימ ךיוא TS בינ ,ןהעטשרעפ וצ

 .'עשטינ וצ סעדנַארב 1

 .1887 ,26 רעבמעווָאנ ,ןעגַאהנעּפָאק

 : ררעה רעטרהעענ

 ףיוא , רענעלרעפ רעייא DD ןעמוקעב ךיא בָאה ןערהָאיאראפ

 ןעמוקעננָא רימ DR נעט יד ;"'טכעלש ןוא BU ןופ טייז רענעי

 -שנעמ , רעייא ךיוא בָאה ךיא .?לַארָאמ ןופ עיגָאלַאענעג , רעייא

 ןעבעגענ טאהעג סאוו רונ בָאה ךיא ."סעכילשנעמוצלא סעכיל

 ערעייא ןעמּוקעגנָא זיא'ס יו ,ערעייא רעדנעב ייווצ יד ןעדניבנייא

 -נעמ יד טַאהענ BI ךָאנ ךיא בָאה לייוורעד .טייברא עטצעל

 ךיז ביילק ךיא .עגידרעהירפ יד טימ יז ןעכיילגרעפ וצ טייקכיל

 .ןעבירשעגנָא טָאה רהיא סאוו ,סעלא םאזקרעמפיוא ןעזעלוצכרוד

 ראפ קנאד ןעפיט ןיימ ןעקירדסיוא רונ ךייא ךיא ליוו טציא

 א ןיא סע .טקישענ רימ טָאה רהיא עכלעוו ,ערעייא ןעכאז יד

 PD טנעק ןוא ,ךימ טנעק רהיא סאוו ,רימ ראפ דובכ רעסיורג
 -עֶל ַא ןערעייא IND ןעבָאה TO DOM רהיא זא ,ןפוא ַאזַא ףיוא
 .רעז

 ןופ ןענעקטנַא רימ טהעוו טסייג רעניטרַאנעגייא ,רעיינ א

 בָאה ךיא סאוו ,סעֶלַא טינ ךָאנ העטשרעפ TR .קרעו רעייא

 סנעדישרעפ רעבָא ,הנוכ רעייא גידנעטש DI ּפַאכ ךיא ,ןעזעלענ

 ןעעדיא ענענייא עניימ טימ גנַאלקנייא ןיא זיא DM ערעייא ןיא
 -יא עשיטעקסא יד ןופ גנוצעשרעביא יד ךילמענ ,עיטאּפמיס ןוא

 -לעטימ רעשיטַארקַאמעד רעד וצ לעקע רעפיט רעד ןוא ןעלאעד

 -סירַא רעייא ןעפורעגנָא BORN ךיא סאוו DENT‚ -- ,טייקניסעמ

 לַארָאמ רעד וצ גנוטכארעפ רעייא .םזילַאקידאר רעשיטארקָאט

MBתונמחר  PSסע .ךילדנעטשרעפ ןעצנַאנניא טינ ךָאנ רימ  

 ,ןעיורפ ןענעוו ןעננוקרעמעב קרעוו ערעייא ןיא ןַאהרַאפ ןענייז
 -נע טינ טייז רהיא .ןענַאטשרעּפנייא טינ ןיב PR עכלעוו טימ
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 זַא ,רערעדנַא TE ?עיפיוזַא ףיוא ,שנעמ רערעדנַא ןַא ,רימ וצ ךיל

 .טרַאװנעגעג רעייא PR שימייה ךיז ןעלהיפ וצ טכייל טינ זיא רימ

 רהעז רהיא טייז ,טײקשיטילָאּפָאמסָאק רעייא ףיוא גידנעקוק טינ

 טייז רהיא .ןעביירש ןוא ןעקנעד ןופ רינַאמ רעייא ןיא ךילטייד

 -ענ ךיז טלאוו רימ עכלעוו טימ ,ןעשנעמ עכילטע יד DD רענייא

BONNןעסעומשכרוד . 

 IND גנורעדנואוורעפ טימ ,ךייא ןענעוו טשינ רָאנ סייוו ךיא

 -עי ךייא רילוטארג TR .רָאסעּפָארּפ טייז רהיא IS ,ךיא ריטַאטס
 .שירָאסעּפָארּפ גינעוו ױזַא רהיא טייז ?עוטקעלעטניא סָאװ ,סלַאֿפנעד

 ךיא ביירש סנעטסייס ? סניימ סעּפע ןעזעלענ רהיא טָאה

 .ןעמעלבָארּפ ענעדיישעב ןופ גנוזעל רעד וצ וצ הענ DIN שינעד

 -על עטסעב יד .שטייד ןייק ןעבירשעג DI PR INT גנַאל ןיוש

 IR ייווצ .רעדנעל עשיװַאלס יד ןיא ,ךיז טכוד ,ךיא בָאה רעז

 ןיא ןענַארטרָאפ שיזיוצנַארפ ןיא ןעטלאהעג ךיא בָאה דנַאנַאכָאנ

 יוזא .יוקסָאמ ןוא גנרובסרעטעּפ PR רהאי סָאד DIN ,ױשרַאװ

 -רעטָאפ ןופ ןעצענערג עגנע יד ןופ ןעסיירסיורא ךיז ךיא וואורּפ

 .דנַאל

 רעגנוי ןייק טינ רהעמ ןיוש ןיב PS סָאװ ,גידנעקוק טינ

 .סעיינ סעּפע ןענרעל וצ טיירג גידנעטש POS ךָאנ TS ןיב ,שנעמ

 דמערפ יוװ ,ןעעדיא ערעייא ןעגעג טרעצנאּפרעפ טינ ךיז בָאה ךיא

 טינ לָאמנייק רעבָא ,שירַאנ DEN ןיב ךיא .ןייז טינ רימ ןעלָאז ייז

 .טצנערגעב

 .רעווש טינ סָאד זיא ךייא ביוא ,ןעלייצ ISBN רימ טביירש

 .סעדנַארב .ג ,רעייא

 .ץסעדנַארב וצ עשטינ 2

 .188/ ,2 רעבמעצעד ,אצינ

 : ררעה רעטרהעענ

 רעטייוו ןוא גנוטכַא טסָאה וד עכלעוו וצ ,רעזעל עכילטע

 סָאװ .גנַאלרעפ ןיימ ךילטנענייא זיא DET -- טינ רעזעל ענייק

 לייט רעטצעל רעד זא ,גנונפָאה רעגינעוו ץלא ךיא בָאה רעטייוו

MDךיא בָאה ראפרעד ;ןעכילקריוורעפ ךיז לאז גנַאלרעּפ ןיימ  

 ןוא עגינעוו עגיזָאד יד .רעזעל עטוג יד וצ ,ענינעוו יד וצ לזמ א
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 רענַאילענעה רעטלא רעד DRM גידנעטש ךיא בָאה רעזעל עטונ

 ,רעזעל יד ןופ ןעווענ ןענייז רענגַאװ דראכיר ןוא רעוַאב ָאנורב
 ירד ןעשיווצ רהעמ טינ ןיוש ןענייז ייז ;קנעב ןיא עכלעוו ךָאנ

 ,ךָאנ ןעבעל Dan ,ןעסָאנענגטייצ יד ןעשיווצ רעבָא ,ענידעבעל

 ,טדרַאהקרוב בָאקַאי דניירפ ןיימ יו ,ןעשנעמ עכלעזַא ךימ ןעזעל

 -כיר רעשירעצייוש רעד ןוא ןעט טילָאּפיה ,וָאלויב IND זנַאה

 ןע'תמא ןַא בָאה ךיא .ןענעק טזומ רהיא עכלעוו ,רעלעק רעט
 ,רענָאיסימ-רוטלוק ןוא רעעּפָאריײא רעטונ ַאזא סאוו ,ןענינעגרעפ

 .ייז ןעשיווצ ןערעוו טנעכערעגניירַא טפנוקוצ ןיא DYN ,רהיא יוװ

 ןופ זייוועב ןעניזָאד םעד רַאפ ןעצרַאה ןעפיט ןופ ךייא קנַאד ךיא

 .עיטַאּפמיס רעייא

TRךייא זא ,ארומ בָאה  DINךימ ןעסייבוצוצ רעווש ןייז . 

TRזא ,ןענַאטשרעּפנייא ךייא טימ ןיב  DRביזניה ענערישרעפ - 

 סָאד טפראד רהיא ."שטייד תמא, ךָאנ קרעוו עניימ ןענייז ןעט

 ערעייא ןופ ןעברָאדרעפ טייז רהיא ?ייוו ,רעקרַאטש ךָאנ ןעלהיפ

 -נארפ רעזעיצַארנ ןוא רעיירפ רעייא ןופ ,ןיימ ךיא ,ןעטייהניואוועג

 רהעז זא ,ןעסיו טפראד רהיא .ןעביירש MD רינַאמ רעשיזיוצ

 -טינ ,עשיפיצעּפס ַא ןעבָאה ,ךיורבעג ךיא סאוו ,רעטרעוו עלעיפ

 -סורקניא ךיז ןעבָאה ןעטלַאהניא ערעדנַא ,גנוטיידעב ענעמונעגנָא

 עניימ m ,שרעדנַא 183 ייז ןעקעמש ןעמונ ןיימ ןוא ייז ןיא טריט

 ןערעדנעטיידעב א ןעמהענרעפ ןעננורהאפרע עניימ PR .רעזעל

DINעלַאמרָאנ יד יוװ ,ערעטריסנַאונ ,ערעשיטָאזקע ,ענעטלעז יד , 

 ַא TR ןיב MN ןיא ןוא -- רעקיזומ רעטלַא DIN .עכילנעוועג

 ךילדנע .רענעט לעטרעפ רַאפ רעוא IS ךיא בָאה --- רעקיזומ

 ןעכאז עניימ ןעכַאמ ןעמעלַא ןופ רהעמ יַאדוא זומ סָאד ןוא ---
 רעדעי וצ יורטוצנוא ןעסיורג ַא TR בָאה -- ךילדנעטשרעפנוא

 שנעמ ַא סָאװ ,סָאד .ןעזייוועב HN ןעריטנעמונרַא וצ ,קיטקעלַאיד

 ,תמא סלא טנעקרענַא טינ (IN טָאה רעדא ,תמא ראפ ןיוש טלַאה

 רעד ןופ ,טומ ןייז ןופ סלייטנעטסיימ ,רימ ךיז טכוד ‚28 טננעה

 טומ גונענ ןעטלעז בָאה ךיא) טומ ןייז ןופ טיײקרַאטש רעוויטַאלער

 .(תמא ראפ טלאה ךיא סאוו ,ץלא סָאד תמא ראפ ןעמענוצנָא

 רהיא ןעכלעוו ,םזילאקידאר רעשיטַארקָאטסירַא קורדסיוא רעד

 ar וצ רימ טביולרע .רעטונ ַא רהעז PR ,רימ ףיוא ןָא טדנעוו
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 -ענ זיא סע ןעוו זיא סאוו ,עטספרַאש סָאד DN סָאד IN ,ןעג
 .רימ ןענעוו ןעראוועג טגָאז

 -ענ גנַאגנעקנאדעג רעניזָאד רעד ןיוש ךימ טָאה טייוו-טייוו
 טעמכ ךיא בָאה --- ןערהיפ ךָאנ ךימ BIN רע טייוו m ןוא טרהיפ

 רהיא עכלעוו ףיוא ,ןענעוו ָאד ןענייז סע .ךיז ןענערפ וצ ארומ

 ,רעטייוו ןהענ לע ךיא .ךיז ןערהעקמוא טינ טנעק ןוא טהעגי

NO PR Im 

 סָאד ,לייה ןיימ וצ גנַאנוצ םעד ךייא ןערעגנירנרעפ וצ ידכ

 רעניצּפייפ עניימ ןעטעבעג ךיא בָאה ,עיפָאסָאליפ ןיימ ,טסייה

En Bloc. קרעו ענידרעהירפ עניימ רימ ןעקיש וצ רעגעלרעפ 
 ,תומדקה עטצעל יד ןעזעל וצ סרעדנוזעב ץנאג ךייא טָאר ךיא

 ,תומדקה עניזָאד יד ;טקורדעגרעביא עלא טעמכ ןענייז עכלעוו

 -עב רשפא ךימ ןענעק ,גנונדרָא רעסיוועג א ןיא ייז טזעל ןעמ ןעוו

 טינ ןיב ךיא זא ,טצעזעגסיואראפ ,טייז רעיינ א ןופ ןעטכייל

 רעטסניפ) ןיילַא שינרעטסניפ  NE TSןעמעֶלַא ךָאנ .(ךיז ר ַא פ
 .ךילנעמ סָאד זיא

 "ומ ןיימ ןענישרע זיא סאוו רונ ?שילַאקיזומ רהיא טייז

 -ענ ףראד סָאד .ןעבעל םוצ ןמיה רעד : ןָאיציזָאּפמָאק עשילַאקיז
 רעד ;קיזומ ןיימ ןופ ףירנעב א ןענאיצארענעג עדנעמוק יד ןעּב

 po ןופ ערהע וצ ןערעוו ןעגנוזעג DIN סע ןעוו טעוװ ןמיה רעגיזָאד

 .ךימ ןעבעלרעביא טעװ ןעמָאנ ןיימ זא ,טצעזעגסיואראפ ,ןעמָאנ

 רעבָא ,בָאה ךיא ןעקנאדעגנ עניטלעווענעי א IND סאוו ,טהעז רהיא

 טסייר יז .רבק א וצ ןעכילנעג DR ,עניימ יוװ ,עיפָאסָאליפ א

 .ענידעבעל יד ןופ טפאשלעזענ רעד ןופ ןעשנעמ א סױרַא

Bene Vixit qui Bene Latiutףיוא ןעבירשעגפיוא ןעוועג זיא  
 !עיפאטיּפע עטונג א .רבק ס'טראקעד

 .ךייא טימ ךָאנ ןהעז וצ Tr ףָאה ךיא

 .עשטינ .פ ,רערעייא

 סערדא רעמוז PD .אצינ ןיא ךיא ביילב WEIN םעד .ב .נ

PRטנָאזעגבָא ךיז בָאה ךיא .ץייווש ,ןירַאגנע ,ַאירַאמ-סליס :  

 Pa PR ; טעטיסרעווינוא רעלעזַאב רעד ןיא רוסעּפָארּפ ןיימ ןופ

 .רנילב ןעצנַאגניא טעמכ

hun u 
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 .ץעשטינ וצ סעדנארב 3

 .1887 ‚15 רעבמעצעד ,ןענַאהנעּפָאק

 : ררעה רעטרהעענ

 רעייא טנידנערעפ רהיא עכלעוו BD ,רעטרעוו עטצעל יד

 סאד .קורדנייא ןערעווש רהעז א רימ ףיוא טכאמעג ןעבָאה ,ףעירב

 רעייא ןענעוו טימ רימ טלייט רהיא עכלעוו PR ,תורוש יד ןענייז

 ,ןעטסילוקָא עטונ טימ ןהעזעג ךיז רהיא טָאה .טיײקכַאוװש ןעניוא

 טפראד ,ךייא ןעטכַא DEN ,דניירפ עֶלַא בילוצ 4? עטסעב יד טימ

 טהעז רענייא סאוו ,סָאד .ןעניוא יד ןעזָאלרעפ טינ ןהעז רהיא

 .קיכיסּפ רעד ףיוא טכעלש BEI ,טכעלש

 ץלא בָאה ןוא ןעביירש גנאל ןיוש ךייא BONN INT ךיא

 ןוא רעכיב ערעייא ףיוא טראוועג INT TR MM ,טנעלענבָא

 יד יוװ יוזא .לָאמַא טימ PORN IND ןעקנאד ךייא טלאווענ בָאה'כ

 רעטרעוו רָאּפ א ךיא ביירש ,ןעמוקעגנָא טינ ךָאנ ןענייז רעכיב

 -נעב ערעייא טכארבעג ןיוש רימ טָאה רעדניבנייא רעד .טנייה

 -ירארעטיל ,ןעיצקעל טימ ןעמונרעפ קרַאטש גידנעייז ןוא ,רעד

 ןיא טפיטרעפ ךָאד ךיז TS בָאה ,ןעטײברַא עשיטילָאּפ ןוא עש

 .ןעוועג ךילנעמ רימ זיא סָאד לעיפיוו ףיוא ,ייז

ET ריפ IDEE עד 

TRראפ ךימ טלַאה רהיא סָאװ ,םעד ןענעג טשינ רָאנ בָאה  

 DEN ,סָאד רימ טלעפענ רענינעוו רעבָא ,"רעעּפָארייא ןעטונ, ַא

 רנייפ בָאה ךיא .רענָאיסימרוטלוק סלא ךימ טריציפילַאװק רהיא

 -על ןיימ PR טנענעגעב טינ בָאה TR ; םוטנערענָאיסימ סעדעי
 טלַאה סנענירביא .ןערענָאיסימ עדנעריזילַארָאמ יוװ ,ערעדנא ןעב

 ןעפורעג ןעטייצ עניטנייה טרעוו סאוו ,םעד ןופ קרַאטש DI ךיא

 ןייק ןעקעוורעד טינ ןעק סעצנַאנ DIS רוטלוק רעזנוא .רוטלוק

 ? םומזאיזוטנע ITS רענָאיסימ א זיא DEN ןוא --- סומזאיזוטנע

 טלעטש רהיא יו ,רעטמַאזנייארעפ ןיב ךיא ,רעטרעוו ערעדנַא טימ

 WIR ןיא שישטייד ךָאנ טייז רהיא זא ,גידנענָאז IND סָאד ךיז

 ,ךיז ראפ רהעמ טביירש רהיא זא ,טניימענ ךיא בָאה ,רינַאמ

 .םוקילבוּפ םעד ןענעוו יו ,ךיז ןענעוו רהעמ גידנעביירש טכארט

 ַא Tr ןענדרָארעטנוא וצ טניואווענ ןענייז רעביירש עשטייד-טינ יד
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 ןעביירש וצ ייז BIN BNT ;?יטפ ןופ ןילּפיצסיד רעסיוועג

 טייקפיט ןייק ןעבָאה ייז .רעכַאלּפ רעבָא ,רעשיטסַאלּפ ,רערָאלק

 סָאד ,עטסמיטניא סָאד ,עטסעב סָאד ןעטלאהעב ןעזומ ןוא טינ

 ןֶא ךימ טמהענ זייוונעטייצ .ייז PR עמינָאנַא ןוא עלעודיווידניא

 ןעמיטניא ,ןערעניא ןיימ ןופ גינעוו m ,העז ךיא ןעוו ,קערש א

 .ןעטפירש עניימ ןיא סיוא ךיז טקירד ךיא

 ךיא העטשרעפ סעּפע ;קיזומ ןופ רענעק ןייק טינ ןיב ךיא

 עטספיט עניימ ךיא קנַאדרעּפ ייז --- ײרעלָאמ ןוא רוטּפלוקס ןיא

 ;טלעקיװטנע DI זיא רעהענ ןיימ .ןעקורדנייא עשירעלטסניק

PRבָאה דנענוי רעד  TRךיא .תורצ עסיורג טאהעג ןופרעד  

 -וקעגסיורא טשינ רָאג זיא ןופרעד רעבָא ,ןעליּפש טוואורּפעגנ בָאה

 ןיב ךָאד WAR ,קיזומ רעטונ ןופ האנה קרַאטש בָאה ךיא .ןעמ

 .רעטהייוועגנייא-טינ א ,רעגידנעסיורד א ךיא

ar ענערישרעפ ANNE ןָא ךיז ךיא סיוטש קרעוװ ערעייא DIR 

 ן'לייב וצ עבעיל רעייא .ב .צ : ןעצרַאה םוצ רימ ןענייז סאוו ,ןעכ

 יז עצנאג ןהעזעג טינ ןיוש ךיא בָאה ןע'ןעט .ןעט טילָאּפיה ןוא

 ךיא בָאה "ןאיצולָאװער עשיזיוצנַארּפ, ןייז ןעגעוו .רהָאי ןהעצנעּב

 ,גנוניימ עשיטסאיזוטנע טינ  m-דרע ןא טרעיודעב רע :רהיא

 ראפ תושרד טלַאה ,שינרעטיצ  IR.שינרעטיצ-דרע

 קורדסיוא םעד טדנעוװעגנָא ןירטקָאד רעייא ףיוא בָאה ךיא

 WIR טינ טרָאװ סָאד לייוו ,םזילאקידאר רעשיטארקָאטסירַא

 לעסיבַא .ןעננונייצרעביא עשיטיִלָאּפ ענענייא עניימ יונעג רהעז

 ערעייא ןופ טייקכילטפאשנעדייל ןוא טייקפראש יד ךימ טריקָאש

 עשיטסילאיצָאס יד יװ ,ןעגנוניישרע עכלעזא ןענעג ןעקיּפיליפ

 -רַאנַא ס'ןיקטָאּפַארק טשריפ .ַאדנַאנַאּפארּפ עשיטסיכרַאנַא ןוא

 טקירד רהיא יוװ ,טײקשירַאנ ןייק טינ ןענייז ןעעדיא עשיטסיכ

 .טינ לָאר ןייק Tr‚ טהעטשרעפ ,טליּפש ןעמָאנ רעד .סיוא ךיז

 -כיר םעד טינ ,רימ ךיז טכוד ,טפערט טסיינ רעדנעצנעלנ רעייא

 ַא ןיא רונ ,סעפראש סעּפע טינ זיא תמא רעד ןעוו ,טקנוּפ ןעניט

 IR לַארָאמ ןופ גנוהעטשטנע רעד ןעגעוו ןעעדיא ערעייא .סנַאונ

 .טרַא ןעטסכעה ן'פיוא ךימ ןעריסערעט

 EIS יד ,ננורעדנואוורעפ ןוא דיירפ ןיימ וצ ,טלייט רהיא

 MIN ייב .ן'רעסנעּפס טרעברעה וצ להיפ ךיא עכלעוו ,עיטַאּפ
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 סָאד זיא סנענירביא .טסּפַאֿפ רעשיפָאסָאליפ רעד סלא רע טלינ
 טינ טהילפ רעכלעוו ,טסיינ רעשילגנע רעד סאוו ,ךַאז עכיילנ א

 יד ךָאד ןעבָאה -- עשיטעטָאּפיה סָאד סיוא טדיימ ,ךיוה רהעז

 -ָאליפ רעשטייד רעד DD לת א טכאמעג ןעזעטָאּפיה עשיזיפַאטעמ

 -רעפ יד זא ,עעדיא רעייא שיטעטָאּפיה רהעז טינ זיא .עיּפָאזָאל

 ןופ Tr ןעמהענ ןענָאיצּפעצנָאק עשילַארָאמ יד ןופ טייהנעדיש

 ? טייהנעדישרעפ-ןעטסַאק רעד

 טּלַאפ רהיא ןעכלעוו ףיוא ,ער NNB טימ טנאקעב ןיב ךיא

 זיא רע .ןילרעב PR םהיא טימ טנענענעב ךיז בָאה ךיא .ןָא

 רעבָא ,ןערינַאמ ענייז טיול שינעמלעטנעשזד ,שנעמ רעניהור ַא
 -ענ סלַאמַאד DEN רע .לעוטקעלעטניא טצנערגעב ןוא ןעקורט וצ
 -םעווש DR רעדורב DIR --- רעטרעוו ענענייא ענייז טיול — טבעל

 ,עמַאד רעשיסור רעטנעגילעטניא DIR רעגנוי ץנַאנ ַא טימ רעט

 רעד, : ךוב א ןעבירשעגנָא קירוצ ייווצ רהָאי ַא טימ טָאה עכלעוו

 סאוו ,םעד ןופ רעכעה יז זיא ן'תמא DIN רעבָא ,"טָאג IND ףּפמַאק
 .ןעבירשעג טָאה יז

 -וצ ןיא זא AST ךיא .רעכיב עטנאזענוצ יד טראוורע ךיא

 .ןיז ןיא WIRT ךיוא PD רהיא DIN טפנוק

WIRסעדנארב .נ . 

 .ןיסעדנארב וצ עשטינ 4

 .1888 ,8 ראונאי ,אצינ

 -איסימ-רוטלוק , קורדסיוא רעד ןערעגרע טינ ףראד ךייא . - .
 ןייז m ,ןעטייצ עניטנייה ןוהט סערעסעב ןעמ ןעק סָאװ ."רענ
 -רעפ ?רוטלוק IE יורטוצנוא PD רענידערּפ א ,"רענָאיסימ , א
 ,םעלבָארּפ סיורג א זיא רוטלוק עשיאעּפָאריײא רעזנוא זא ,ןהעטש
 -יאטסבלעז NIS טינ זיא — גנוזעל ןייק טינ סלאפנעדעי רעבָא
 9 רוטלוק ןופ ןמס רעטוג א ןָאיצקעּפסָארטניא ןוא גנודניוורעב

 -יימ ןעטלאהרע טינ ךָאנ טָאה רהיא סאוו ,ךיז רעדנואוו ךיא
 DIS .רענעלרעפ רעגיצּפייל ןיימ ןעביירש Syn ךיא .ןעכַאז ענ
 לייוורעד .ּפעק ערעייז רעגנעלרעפ יד ןערילרעפ טיײצ-סטכַאנייוו
 -גאוועג ַא ףיוא ןעכַאמ וצ םאזקרעמפיוא ךייא VD ךיא ביולרע
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 סאוו ,עטסכילנעזרעּפ סָאד זיא סָאװ Ineditum ןא ,טעטיזָאירוק עט
 רעטרעפ רעד זיא סָאד .טנַאזעגפױרַא זיא סע IN בָאה ךיא
 :סע ףרַאד ךילטנענייא ןעסייה ."ן'ארטסוטאראז , ןופ לייט

 .ןויסנ ס'ארטסוטַארַאז

 .עירולרעטניא א

 ןעק ךיא סאוו ,רעפטנע רעטסעב רעד ןייז רשפא טעוװ סָאד

 .תונמחר וצ גנוהיצעב ןיימ ןענעוו ענַארפ רעייא ףיוא ןעבענ ךייא

 ןעמ DEN ראפ ,ןעדנורגנ עטונ רהעז ןַאהרַאפ ךָאנ ןענייז םעד רעסיוא

 ךיא םענעטלַאהעב ןיימ וצ ,רימ וצ ןהעגנרעד ץְלַא ןופ רעסעב ןעק

 לעווש יד סָאד ,טצעזענסיוארָאפ ,ריט רעמייהענ רעניזָאד רעד ךרוד

 .רהיא יו ,ןערעיוא DIN ןעניוא עכלעזא טימ שנעמ ַא רעביא טערט

 טכַארבענּפױרַא רעדיוו ךימ BET ן'ַאלָאז ןענעוו ייסע רעייא

 PN טקעוװרעד סע ןעכלעוו ,קנַאדענ ןעמהענעגנַאנוא םעד ףיוא

 ןערעייא ייסע IS ןעזעלעג ךיא בָאה טצעלוצ) סרעייא סעלא רימ
PRוצ גנוניינ עכילריטַאנ ַא טָאה רהיא זא ,("ךוברהָאי-עטענ,  

 -רעווש יד רעביא גידנעציז .קיטּפָא רעשינָאלָאכיסּפ DIS ןעדעי

 -נעירָא ,לעעז רעניטנייה רעד ןופ ןעמעלבָארּפ עשיטַאמעטַאמ עטס

 PR שימייה ױזַא טייז רהיא ,טכייל ױזַא ייז ןיא ךיז רהיא טריט

 IND ןעסָאלשרעפ ןוא דמערפ ױזַא זיא סאוו ,ערעפס רעניזָאד רעד

 ננוניימ ערעכעה א רשפא רהיא טָאה .ןעטרהעלענ ןעשטייד ַא

 -עוו ןעשטייד יד זַא ,ךיז טכוד ריס ?דנַאלשטייד ןעניטנייה ןופ

 נינילדַארנ ןוא טרעּפמולעננוא רהעמ רהאי ֹוצ רהאי ןופ ןער

In Rebus Psychologusסאוו ,רעזירַאּפ יד וצ ץאזנעגענ ןיא)  
 -ניה טניל DAN סעלַא ;(קיאַאזָאמ ןוא סנַאונ PN רעטסיימ ןענייז

 ,טמהענ .טקרעמעב טינ ייז ןופ טרעוו ,ךעלפרעביוא רעד רעט

 -- "טכעלש ןוא טונ ןופ DIT רענעי ףיוא , ןיימ ,לעיּפשייב םוצ

 טָאה סע ענַאל רעטרעּפמולעננוא ןוא רערעווש ַא ראפ סאוו ןיא

 -אווענ טנָאזענ זיא טרָאװ נידנעטשרעפ TR טינ :טלעטשעג ייז

 -ענ ןעכילשנעמ א ןענעוו גידנעדער טינ ןיוש ,ךוב םעד ןענעוו ןער

 -דניירפ ןענייז DEN ,רעזעל ענעי וליפא זַא ,טינ ביולנ PR .להיפ

 ןעבָאה ייז זַא ,טקעמשרעד ןעבָאה ןעלָאז ,רימ וצ טמיטשענ ךיל

 -יפ רעטמיטשעב ַא ןופ ןעטַאטלוזער עשינָאל יד טימ ןוהט וצ ָאר
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 -נוה ןופ שימעג 8 טימ טינ ןוא — טייקכילדניפּפמע רעשיפָאסָאל
 ייז .ןעסקָאדרָארעטעה ןוא ןעסקָאדַארַאּפ ענעפראוואוצ רעטרעד

 וצ טינ ןעהענ ייז ;סעכילנהע סעּפע טבעלענרעביא טינ ןעבָאה
 -נעדייל רענעי ןופ SB ןעטסדנעזיוט א טימ טינ וליפא ךוב םוצ

 ,ךיז ןיא ןעלהיפרע- טפרַאד רהיא עכלעוו ,ןייּפ רענעי ןוא טפַאש

 ייז טנָאז DET ןוא --- טסילַארָאמַא IS .ןהעטשרעפ וצ סעּפע ידכ

 .טשינ רָאג
a Proposןעביירש ןערוקנָאג יד  psייז זַא ,המדקה ןַא  

 ריס ."טנעמוקָאד רעכילשנעמ , עזארפ יד טכארטעגסיוא ןעבָאה

 -עב ךיז טָאה DEN ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא ןעט זא ,ךיז טכוד
 .קורדסיוא ן'טימ טצונ

 תושרד ןעטלַאה וצ ןיז ןייק טינ טָאה סע :טכערעג טייז רהיא
 DD ענייא זיא ײרעטָאכיקדןָאד ַאזַא רעבָא ,שינרעטיצ-דרע ןַא רַאפ
 .טלעוו רעד ףיוא ןעכַאז עטסעטפאהנערהע יד

 גנוטכַא רעטסערג רעד טימ

 .עשטינ .פ ,רערעייא

 .ן'עשטינ וצ סעדנַארב 8

 ,1888 ,11 רַאונַאי ,ןעגַאהנעּפָאק

 : ררעה רעטרהעעג

 -יש וצ ןעסעגרעפ ,סיוא טזייוו סע יוװ ,טָאה רענעלרעפ רעייא

 ,ףירב רעייא ןעטלאהרע ךיא בָאה טנייה ; ןעכַאז ערעייא רימ ןעק
 ךייא ןעקיש וצ רימ ביולרע ךיא .ךייא קנַאד ךיא ןעכלעוו ראפ

 טינ ךיא בָאה ןערעיודעב םוצ) רוטקערָאק רעד ןיא ךוב א סניימ

 ננולמַאז ַא PN סָאד ;(דנַאה רעד וצ רַאלּפמַאזקע רעדנַא ןייק
 טינ .ה .ד ,טרָאּפסקע ן'רַאפ טמיטשעב ןענייז עכלעוו ,ןע'ייסע ןופ

 ןעטייצ ענעדישרעפ ןופ ןעריטַאד ייז .תורוחס עטסעב עניימ ןופ
INיא וצ א ןיא ,שיבמַאריפיד וצ ,ךילפעה וצ ןעבירשעג ןענייז - 

 -ענסױרַא טינ לָאמנייק טעמכ DE ייז ןיא ; ןָאט ןעשיטסילַאעד

 זיא עטסעב סָאד .עמעט רעד ןעגעוו טכַארט ךיא סָאװ ,סָאד טגָאז

 טבעלש רהעז ןעֶנייֵז ןעזרעפ יד רעבָא ,ןעסביא ןעגעוו ייסע רעד

 ,טצעזרעביא
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 קרעוו סעמעוו ,רעביירש רעשיוואנידנַאקס א ןַאהרַאפ זיא סע

 -עק ייז DORT רהיא ןעוו ,טריסערעטניארעפ קרַאטש ךייא ןעטלָאװ
 -ריק ןערעס ןיז ןיא בָאה ךיא :גנוצעזרעביא א ןיא ןעזעל ןענ

 יד ןופ רענייא ,גנוניימ ןיימ טיול ,זיא רעכלעוו ,(1813-955) רָאנעק
 ךיא DEN ,לעכיב ןיילק ַא .טלעוו רעד PN ןעגָאלָאכיסּפ עטספיט

 גנולעטשראפ עניטכיר ןייק טינ טיג ,םהיא ןעגעוו ןעבירשעג בָאה

 רעשימעלָאּפ ַא זיא סע ?ייוו ,טייקכילנעזרעּפ רעלַאינעג Pr ןופ

 ןייז ןעריזילַארַאּפ וצ קעווצ םעד DENIM טָאה סָאװ ,טעלפמַאּפ

 -ריניפַאר סָאד ,ךיז טכוד ,ייסע רעד זיא שיגָאלָאכיסּפ .גנוקריוו

 .לָאמַא ןעבירשעג INT ךיא DEN ,עטסעט

 -רעפ ןערעיודעב םוצ זיא ךוברהָאי ס'עטעג DR ייסע רעד

 .שינעד PR רעסעב לעיפ DR רע ; ןעראוועג טצריק
INNלע ,שילוּפ טהעטשרעפ רהיא  TRא ןעקיש ךייא  

 .שיליוּפ DR רונ ןענישרע זיא סעכלעוו ,סניימ לעכיב ןיילק

 ןיא טניישרע עכלעוו ,"ַאענַארָאּפמעטנָאק אטסיוויר , רעד ןיא

 רעשינעד רעד ןעגעוו ייסע IS רעניימ טקורדעגבָא PN ,ץנערָאלּפ

 -רעכעל יד טימ טקַאּפעג N סע !טינ סע טזעל ;רוטַארעטיל

 -רעביא ISDN סָאד IS ,ןעסיוו טפראד רהיא .ןעזיירג עטסכיל

 -יא וצ שינביולרע IR ןעבעגעג בָאה ךיא .ןעשיסור ןופ גנוצעז

 בָאה ,טסקעט ןעשיזיוצנַארפ ןיימ ןופ שיסור ןיא PN סע ןעצעזרעב

 סָאד זיא טציא  .גנוצעזרעביא יד ןעקוקכרוד טנעקעג טינ רעבָא

 -יסור רעד ןופ ןעזיירג עלַא יד וצ ןוא ,שינעילאטיא PN ןענישרע

 .ןעטעטידרוסבא עיינ ךָאנ ןעמוקעגוצ ןענייז גנוצעזרעביא רעש

 .ךיז ראפ סעּפע רימ ןיא טניפעג רהיא סאוו ,טהערפ ךימ

 ןיא שנעמ רעטסעטסַאהעג רעד PN ןיב רהאי רעיפ עטצעל יד

 -עטסיס םוקילבוּפ סָאד IS ןעצעה ןעגנוטייצ יד .ןעיװַאנידנַאקס

 טימ טנירקוצ Tr בָאה ךיא טייז סרעדנוזעב ,רימ ןענענ שיטַאמ

 -ָאמ-ךיוה יד ךיוא ןענייז רימ ןעגעגנ ןעטָארטעגסױרַא .ןָאפנרעיב

 ןערעה יאדוא טזומענ טָאה רהיא .ןעננוטייצ עשטייד עשילַאר

 ןוא "הושדנַאה רעד , קיטשרעטַאעט ןעשירַאנ ס'ןָאסנרעיב ןענעוו

 רעכילטכעלשעג רעשירענעמ ןופ עעדיא רעד ןופ ַאדנַאנַאּפָארּפ ןייז

 ןיא .ןעראוועג טרעהעג טינ ךָאנ זיא טעטידרוסבא SIE .דלושנוא

 -ביילג עשילַארָאמ , ןרעדָאפ ןעמונעג ןעיורפ יד ןעבָאה ןעדעווש
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 ַא ךיז ןעּבינ עכלעוו ,ךעלדיימ ןופ ןעניל ךיז ןעדליב סע ."טייה
 ייז ."רענעמ ענידלושנוא-ךילטכעלשעג רונ ןעטַארייה וצ , רדנ

 -יטקַארּפ סע יוװ ,עיטנַארַאנ א רענעמ ןופ ןרעדָאפ יאדוא ןעלעוו

 -נַארַאג WIR ייז DIN רעוו .רענייז ַא טפיוק ןעמ ןעוו ,ךיז טריצ

 רלושנוא ןייז ןַאמ רעד טעװ טפנוקוצ רעד ןיא ךיוא זא ,ןעריט

 ? ןעטיה

 -נעב יירד ערעייא ןעזעלענ לָאמַא רעדיוו ןוא רעדיוו בָאה ךיא

 סאוו ,ןעקירב ןַאהרַאפ ןענייז סע .ךיז ייב בָאה ךיא עכלעוו ,רעד

 -דנייפ ,םזירַאזעצ : רערעייא וצ טלעוו רערעניא ןיימ ןופ ןערהיפ

 ן'לייב וצ עבעיל 8 ,טײקשיטנַאדעּפ ןוא ןעטנַאדעּפ וצ טפַאש

DINרעבָא ,סערעדנַא ךָאנ  DETעטסיימ  DRרימ .דמערפ ךָאד רימ  

 -האפרע עניטרַאנעדישרעפ רָאנ טַאהעג ,סיוא טזייוו ,ןעבָאה ערייב

 עלַא ןופ רעטסוויטסעננוס רעד לעפייווצ ןהֶא טייז רהיא .ןעגנור

 .רעביירש עשטייד

 ךיא ?רוטארעטיל רעשטייד רעייא טימ ןהעשענ זיא סאוו

 ןענייז ןעשנעמ עלופטנעלַאט ערעייא עלא זא IND‚ רימ לעטש

 -עטש-סגנורינער ןעמהענרעפ רעדָא בַאטש ?ארענעג ם'ניא קעווא

 AR ן'טימ סיוא ךיז ןענכייצ ןענאיצוטיטסניא ערעייא עלא .ןעל

 רעביירש וליפַא ןוא טייקנימרעפנייא ןוא ןָאלבאש ןעטסכילנערטרע

 .רענעלרעפ ערעייז ןופ טריזילַארָאמעד ןערעוו

 רעדנעקנַאד ןוא רעדנעטכַא ךייא רערעייא

 .סעדנַארב .נ

 .'סעדנארב וצ עשטינ 6

 .1888 ,19 ראורבעפ ,אצינ

 -עוו ןעננוקרעמעב ערעייא IND רַאבקנאד רהעז ךייא ןיב ךיא

 םורא ךיז TR הערד רעטניוו םעד רָארנ לייוו ,"טעטינרערָאמ , ןעג

 ,עֶלַא ןופ רעטסדנעטיידעב רעד רעכיז ,םעלבָארּפ ןעגיזָאד םעד
 וצ טכיזבא רעטסעב רעד טימ ,לעניופ א I ,םהיא םורא רעטַאלפ

 IR ןרעדָאמנוא אזא טימ ןוא בָארא ןעביוא DD םהיא ףיוא ןעקוק

 רעייא ןערעדנואוועב זומ ךימ IR ,הדומ ךיז ןיב ךיא .ךילגעמ יו

 יװ .?יטס רעייא ןופ טיײקנעטלַאהעגנייא יד ךיוא m ,ץנארעלָאט
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 !ךייא וצ ןעמוקוצוצ עקילק רעגיזָאד רעד DET רהיא טביולרע
 .ן'עזייה א וליפא

 םוצ ךיז ןעמהענ ,דנַאלשטייד ןייק גידנעמוק ,ןעכער ךיא
 -עב טייצ רעבלעזרעד ןיא ןוא רָאנעקריק םעלבָארּפ ןעשיגָאלָאכיסּפ
 יז .רוטארעטיל רעטסטלע רעד טימ טפאשטנאקעב ןיימ ןעיינ
 ,ליוו ךיא .טרָאװ ןופ pr ןעטסעב ם'ניא ןעמוק ץונוצ VD טעוו
 ןוא טייקננערטש ןיימ ןופ זייא רעד ןערעוו ןעצלָאמשוצ לָאז סע
 .ץנַאנָארַא

 טָאה רע IR ,טריפארנעלעט ןעטכענ רימ טָאה רענעלרעפ ןיימ
TRרהיא טעװ ,ררעה רעבעיל ןיימ ,טציא .רעכיב יד טקישעג  

 -ָאד רעד ֹוצ ןיימ'כ ,ליּפש ןעזעב DIS ענימ עטוג א ןעכַאמ ןעזומ
 .רוטארעטיל עשטינ רעניז

 -ייד עניטנייה יד ןעבענעג בָאה ךיא זא ,ביולג ןיילַא ךיא
 סאוו ,קרעוװ עטסגיגנעהבאנוא ןוא עטסלעוטקַא ,עטסכעה יד ןעשט
 -רעפ ךיא IR ,להיפעג א TR בָאה ךיוא .טַאהעג לָאמא ןעבָאה ייז
 רעשיטירק רעגיטציא רעד DR שינעהעשעג סיורג א ןיב ךילנעז
 ךיוא ןייז ןעק סָאד רעבא .ןעטרעוו עשילַארָאמ עלא ראפ טייצ
 .טייקשירַאנ א --- רהעמ ךָאנ -- ןוא שינעדערנייא ןא

 ךיז ןעהיצעב ייז : ןעגנוקרעמעב ערעטייוו ייווצ רעדָא ענייא
 .(שילַאנעװאוי ןוא .ַאילינעוואוי יד) ענערָאבעגטשרע עניימ ףיוא

 יירעפיטש עגיליווזעב יד ,ן'סוָארטש ןעגעג טעלפמַאּפ ןיימ
 pam ,םענייא ןופ ןובשח םעד ףיוא ?טסייג ןעיירפ רהעז א, ןופ
 א ןעפורענסיורא טָאה ,טסייגיירפ א ראפ ןעטלאהעג ךיז טָאה
 -רֶא ןא ןעוועג סלָאמאד ןיוש ןיב ךיא ; לַאדנַאקס ןעכילקערש
 -ןעביז עניימ ףיוא גידנעקוק םינ רעבירעד ,רָאסעּפָארּפ רערעניד
 pyey ןוא pr ןעסיוועג א ןיא טעטירָאטוא IS רהאי ניצנאווצ-ןוא
 רעד pay טכירעב ןעטסשיאיײטרַאּפנוא םעד .סעטנעקרענא
 -ונענ ןעבָאה "ןעטייהטמהירעב, עלא טעמכ רעכלעוו ןיא ,רעּפַא
 טינ ,רימ ןעגענ WIR IND ןייא ךיז גידנעלעטש ,לייט א ןעמ
 -לעפ ,ןעטייצ , ענייז ןופ דנַאב ןעטייווצ ם'ניא טדנארבעליה ?רַאק
 סאוו ,סָאד טינ טָאה ןעמעלַא טריזילַאדנַאקס ."ןעשנעמ ןוא רעק
 ןעטמהירעב םעד ןופ ײרעלּפַאלּפ רעד ןופ קזוח טכאמעג בָאה ךיא
 -ענ ןעשטייד םעד טּפאכעג בָאה ךיא סאוו ,סָאד רונ ,רעקיטירק
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 -ָארּפמָאק ןיא םהיא טּפַאכעג ,ןעכערברעפ MD טרָא ן'פיוא קַאמש

 עצנַאג יד IS ,ןיא טקַאפ א  .טײקניזָאלקַאמשעג רעדנעריטימ

 -ער ערהיא ףיוא גידנעקוק טינ ,טָאה טלעוו עטעדליבענ עשטייד

 -נואוועב ,ןעטייהנעדישרעפ סגנוניימ עשיגָאלָאעט ןוא עזעיניל

 -רעטסיימ סלא "?ןעביולג םעיינ ןוא ןעטלַא, סע'סוארטש טרעד

 קַאמשעג ןופ טייהטריניפַאר ןוא טייהיירפ רעגיטסייג ןופ קרעוו

 רעטשרע רעד ןעוועג זיא טעלּפמַאּפ ןיימפ .(!ליטס ןופ וליפַא)
 ,טָאה עכלעוו ,רוטלוק רענעי) רוטלוק רעשטייד רעד IND ּפַאלק
 By רעד .(ךיירקנַארפ טגיזעב ,טדערעגנייא ךיז ןעבָאה ייז יו

 ןוהטעג ףראוו ַא בָאה ךיא ןעכלעוו ,"רעטסיליפ רוטלוק, טעט

 זיב ןעבילבעג זיא ,םינּפ ןיא טלעוו רעטעדליבעג רעשטייד רעד

 "יה םעד ןופ גנַאלקבָא סלַא ,ךיורבעג ךַארּפש ןיא גָאט ןעגיטנייה

 .טייצ רענעי ןופ ףּפמאק ןעניצ

 -יר ןוא ן'רעוהנעּפָאש ןענעוו ןעגנולדנַאהבָא ייווצ עניימ

 יו רהעמ BI ,טציא ךיז טכוד רימ יװ ,ןענייז ן'רענגַאװ דרַאכ

 -רע ,ךיז ןעגעו ךיא ?העצרעד סעּפע ;ןענָאיסעּפנָאק טסבלעז

 סיורא ןעבינ DEN ,ןע'ייסע עגיזָאד יד ןיא וצ ךיז גאז ,ךיז גיטומ

 -לעזרעד ןיא ןענייז עכלעוו ,רעטסיימ ייווצ יד טינ רעבָא ,ךימ

 (TS רימ וצ שיטסינָאגַאטנַא יא טנעהַאנ ךילקערש רימ טייצ רעב
 :ןעמאזוצ טנינייארעפ ייז טָאה סאוו ,רעטשרע רעד ןעוועג ןיב
 IN ןענייז רענַאירעגגַאװ עלא זא ,לייטרורָאפ רעד טשרעה טציא

 ןיימ ןיא ןעוועג סָאד PR שרעדנַא !ן'רעױהנעּפָאש ןופ רעגנעה

 Sem רענַאילענעה עטצעל יד דָארנ ןעבָאה סלָאמַאד .דנעגוי

 גנוזָאל רעד זיא ןערהָאי רעניצפופ יד ןיא ןוא ן'רעגגַאװ ןופ ןעט
 .("לעגעה ןוא רענגַאװ, : ןעוועג

 -עג עסעמענטייצנוא, עניימ בא טלייט סאוו ,טייצ רעד ןיא

 -יא ךיא בָאה ,"עכילשנעמוצלא-עכילשנעמ סָאד , ןוא ?ןעקנאד
 -ופ יא .טיוה יד ןעטיבענ ןעצנאגניא ןוא סיזירק א טבעלעגרעב
 רעד HIN טבעלענ ךיא בָאה עגנַאל ןערהאי .גיטסייג יא ,שיז
 : טוט ןופ טייקטנעהַאנ רעטסטנעהָאנ רעד ןיא ,טיױט ןופ לעווש
 ךיז בָאה'כ ,ןעסעגרעפ ךיז בָאה ךיא .קילג ןיימ ןעוועג זיא סָאד
 -ענבא לָאמא UT ךיא בָאה רעטעּפש ....טבעלעגרעביא ןיילא
 .ץנוק ַאזַא ןוהט
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 ייוצ :ןעבעגענ MUND ןערעדנַא םעד רענייא רימ ןעבָאה ,ונ

 ןעבָאה ייז סָאװ ,ןעדירפוצ ,ךיז טכוד רימ ,ןענייז סאוו ,רערעדנַאװ

 . .טנעגעגעב ךיז

 רערעייא ביילברעפ ךיא

 .עשטינ .פ

 .'עשטינ וצ סעדנַארב .7 6

 .1888 ,7 ץרעמ ,ןעגַאהנעּפָאק

 : ררעה רעטרהעענ ןיימ
TRרָאפ רימ ?עטש , INהירפ ןעטונ ַא טציא טָאה רהיא - 

 ןעענש עטפַאהלעקע ןיא ןעבָארנרעּפ ןענייז רימ FIN ,רעטעוו-סגניל
 TR בָאה וצרעד .אּפארייא ןופ ןעסירעגבָא געט עכילטע ןיוש ןוא

 עכילטע ראפ דנעבָא טנייה ןעדער וצ קילנמוא םעד טאהענ ךָאנ

 ,ןעיורנ א ןיא טציא ךיא העז רימ םורא סעֶלַא .םישּפט טרעדנוה
 ךיא זומ ,ןעמיראוורעד IS ל?עסיבא ךיז ידכ ןוא ,טכיל ןעגירעיורט

 .ףירב ןוא תונתמ ערעייא ראפ ןעקנַאד ןוא ןעביירש ןעמהענ ךייא

 ןעביירש ךייא נידנענעק DI ןוא ןעמונרעפ וצ גידנעייז

 ןעגעו דנאב ןיימ טקישעגקעװַא ךייא IT ךיא INT ,דלאב
 po ןיא ןענופעג בָאה ךיא ןעכלעוו ,"רעקיטנַאמָאר עשטייד יד,

 ןעשטייט טעוװ רהיא בוא ,ןרעגרע רהעז DIN ךימ .קנַארש רעכיּב

 ןעליטש א יוװ ,שרעדנַא ,לעדנעב PD ךייא קיש ךיא סאוו ,סָאד
 ם'ניא DEI םעד ךיא בָאה ןעבירשענ .קנַאד ןופ ךיוהסיוא

 רעשטייד ןיימ רעבָא ,1886 PS טקוקעגרעביא HN 1878 רהָאי
 ,זא יוזא ,ןעננורעדנע לעיפ רהעז טביולרע ךיז טָאה רענעלרעפ

 .עניימ טינ רָאנ ןענייז ךעלטייז ייווצ עטשרע יד ,לעיּפשייב םוצ

 טביירש ,ביירש TR סאוו ,םעד ןופ טינ סעּפע רע טהעטשרעפ

 TS סאוו ,סָאד זא ,ךיז גידנערעפטנערעפ ,שרעדנַא סעּפע רע

 .ךארּפש רעשטייד רעד DB טסיינ DIN טינ זיא ,ןעבירשעג בָאה

 -עב וצ טכער סָאד ןעפיוקוצבא טגָאזעגוצ טָאה רעגעלרעפ רעד
 רהעז בעילוצ רעבא ,ךוב ןיימ PD ןעננוצעזרעביא עטלא יד ןעצונ

 יד ןעבָאה טציא ,ןוהטעג טינ סע רע טָאה עימָאנָאקע רעשירַאנ

 -סיוא ןיימ טריקסיפנָאק לָאמ ייווצ ןעצנַאמסניא-סטכירענ עשטייד
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 -נַארפ טימ טצונעב ךיז בָאה ךיא ?ייוו ,עטע'בננ'ענ DIN ,עבַאג
 בנג רע'תמא רעד ןוא -- ננוצעזרעביא רעטלַא ןא ןופ ןעטנעמ

 ףוס ?כ MD Tr ?עוו ךיא .יירפ ןעכאז ענייז ךיז טפיוקרעפ
 .רוטארעטיל רעשטייד רעד וצ תוכייש רעדעי ןופ ןעגָאזבָא ןעזומ

 עשטייד יד, ןענעוו לעדנעב סָאד טקישענ ךייא בָאה ךיא
 סָאד .טַאהעג DI ךיא בָאה ןערעדנַא ןייק m ,?רעקיטנַאמָאר

 -רעפ סָאד ,ןעטנַארנימע עשיזיוצנארפ יד ןענעוו ל?עדנעב עטשרע

 -יזיוצנַארפ יד ןענעוו רעטפניפ רעד ןוא ,עשילגנע יד ןענעוו עט

 ייז בָאה'כ ;רעסעב לעיפ ,לעיפ עלא ןענייז רעקיטנַאמָאר עש

 .עבעיל רע'תמא טימ ןעבירשעג

 . -עפוצ א זיא ,"רעטסיינ ענרעדָאמ , ךוב ם'נופ לעטיט רעד

 ךיא כָאה ;רעדנעב ניצנַאװצ םורא ןעבירשענ בָאה ךיא .רעניֿפ

 ,ןעשנעמ ןענעוו ןעכַאז דנַאב א ןעבעגנסיורא טלאוורעפ גנולצולּפ

 רעד ןענַאטשטנע זיא ױזַא ;ןעמָאנ ן'טיל ןענעק עלא עכלעוו

 טסָאקענ רימ ןענָאה דנַאב ם'ניא ןעגנולדנַאהבָא ענינייא .דנאב

 טרעוו סע וואו ,ן'רענגעט ןענעוו ענעי .ב .צ ,טייברא טימ טלעוו א

 .לָאֿמ ןעטשרע DIE רעטכיד םעד ןענעו MON רעד טלהעצרעד

 .טייקכילנעזרעּפ DON ןעריסערעטניארעפ רעכיז TR DIN ןעסביא

 mim‚ רעבלעזרעד ףיוא שנעמ DIS טינ רע טהעטש קילגמוא םוצ

 -רעק ןעקנאדרעפ וצ לעיפ רע טָאה גיטסיינ .רעטכיד רעד סאוו

 -נרעיב .עינָאלָאעט טימ טּפאזעגנָא קרַאטש ךָאנ זיא רע ; ן'רָאגעק
INDרעכילטלעוו א טושּפ ןעראווענ טייצ רעטצעל רעד ןיא זיא  

 .רענידערּפ

 -סיורא טשינ רָאנ בָאה ךיא I ,רהאי ייווצ יוװ רהעמ ןיוש

 .טכעלש רהעז ךיז טלהיפענ טייצ עצנַאנ יד בָאה ךיא ;ןעבענעג
 -עֶל ןיימ ןיא עטסרעווש יד ןעוועג ןענייז רהֶאי ייווצ עניזָאד יד

 יו ךָאד .ןערעוו רעסעב טעװ סע זא BI‚ ביולנ ךיא ןוא ןעב

TRיימ ןופ דנַאב ןעטסקעז םעד ןעבענסױורַא ןעמהענ טציא ךיז - 

 ןענעק PR לעוו סנענירביא .וצרעד ךוב א ךָאנ ןוא קרעוװ ענ
 .לענש יוזא טינ ןוהט סָאד

 -ּוקעגנָא סאוו רונ ערעייא טשימענ NN טשימענ בָאה ךיא
 !דיירפ ַארַא'ס :רעכיב ענעמ

 ראפ ננוטיידעב עסיורנ ַא ןעבָאה קרעוו עכילדנענוי ערעייא
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 BP וצ עפוטש ןופ .ךייא ןהעטשרעפ וצ רימ ןעפלעה ייז ;רימ

 "ן'ארטסוטַארַאז , טימ .ךייא וצ רהעמ ,ץלא ךיז ךיא ביוהרעד עּפ

 Tr ןענעוועב רעסעב Syn ךיא .ןעביוהעגנָא הירפ וצ PR בָאה

 ןיא BSD ןטימ ךילטפאשנעדייל ןעזיירּפש רעדייא ,גיטכיזראפ
 .ןיירא רעסַאװ

 ןערהָאי טימ בָאה ןוא ייסע ס'דנארבעדליה ןופ סייוו ךיא
 -נַא WIR ןענעוו ןעבירשענ DEN ןעמ סאוו ,סָאד ןעזעלענ קירוצ

 TR בָאה רעטסיליפטסנוק טראוו סָאד .טעלפמַאּפ סוַארטשײיט

 18 ,גנונהא ןייק DEN טינ רָאנ בָאה TR ; ךייא ייב ןעמונענ

 ןופ קיטירק רעייא טינ טריקָאש ךיס .קורדסיוא רעייא זיא סע

 ya ןופ ?היפעג ןעסיוועג ַא בָאה TR ןעכלעוו וצ ,ןע'סוארטש

 רעד ןעבילבעג גידנעטש זיא ןעמלעטנעשז רעטלַא רעד .טעט

 .טנערוטס רענניבויט
 -רטשענכרוד לייוורעד TR בָאה קרעוו ערעדנַא ערעייא ןופ

 -רנירג סע העטשרעפ TR ,טכוד ריפ ."טיורנענרָאמ יד, טריד

 ןענייז ,טקירדעגסיוא טראד ןענייז סאוו ,ןעעדיא ערעדנַא .ךיל
 -סיוא רעדא רימ ראפ יינ ןענייז ערעדנא ,רעייט גנַאל ןופ ןיוש רימ

 .רמערפ טינ ךָאד ןוא ,םרָאפ רעיינ ַא ןיא טקירדענ

 ןעהיצוצ טינ ךיז לָאז ףירב רעד ידכ ,גנוקרעמעב ןייא ךָאנ

 8 רעד ןעגעוו םזירָאפַא ם'נופ טקיצטנע ןיב ךיא .קרַאטש וצ

 "יט ךָאנ ןעבָארג טינ סָאװ IND רעבָא ,טַארייה ןופ טייקנילעפ
 גנוטכַא רעסיוועג ַא טימ רהיא טדער DIS רעדנַא ַא PR 4?רעפ
 -ָאמע ןַא טפיטרעפ ןוא טריזילַאעדיא עכלעוו ,טארייה ןענעוו
 רעשינרענע רעבא רהיא טנעז םזירָאפַא ןעטריטיצ ם'ניא .ןָאיצ

 חמא ןעצנַאנ םעד ךילדנע ןענָאז טינ סאוו IND  .רעניהור ןוא
 יארוא PR עכלעוו ,טַארייה יד זא ,ביולנ ךיא ? ןינע םעד ןענעוו

 .ןעטקניטסניא עלַאטורב יד גידנעמיוצנייא ,ךילצינ רהעז ןעווענ

 עכריק יד וליפא יו ,טייהשנעמ רעד תורצ רהעמ ןָא טציא טוהט

 DET --- םוטנענייא ןוא עיכרַאנָאמ ,טַארייה ,עכריק יד .לָאמא

 -יטסניא ענידריוורהע עטלַא רעיפ יד ,גנוניימ ןיימ טיול ,ןענייז

 ,ןעשרעדנַארעביא לַאקידַאר ןעזומ ןעשנעמ יד עכלעוו ,ןענָאיצוט
 ןופ רהעמ טארייײה טיוט ייז ןופ .ןעמעטָא רעיירפ ןענעק וצ ידכ

 ןוא טייהיירפ יד טריזילַארַאּפ ,טעטילַאודױװידניא יד ןעמעלַא
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 סָאד .סקָאדַארַאּפ ןעכילנעמנוא ןא ןופ גנורעּפרעקרעּפ ַא זיא

 זיא טייהשנעמ יד סאוו ,סָאד זיא ךאז רעד ןיא עדנעגידיילעב

 IE יד ,טַארייה ןהֶא ןהענעב ןענעק Tr לָאז יז היור וצ ךָאנ

 ןענעו POS ךָאנ ןעדער רעביירש עטריּפיסנַאמעײכרַא ענעפורעג

 סאוו ,לוקייב ןעטּפאהדנענוט ןוא ןעמורפ א טימ טַארייה רעד

 ,טכערעג ןעמעלַא ךָאנ ןענייז ייז ןוא .ףיוא ךילקערש TO טנער

 םעד ןענעלרָאפ ןעמ ןעק Dan ,ןעלעטשרָאפ טינ ךיז ןעק ןעמ לייוו

 : נירביא סנייא רונ טביילב סע ?טַארייה ןופ טרָא ן'פיוא ןומה

 סאוו .טפאשלעזעג רעד ןופ ןעעדיא יד ןעשרעדנארעביא סםַאזננַאל

 ? ענארפ רעד ןענעוו גנוניימ רעייא זיא

 IR ערעייא טימ זיא סאוו ,ןעסיוו טלָאװעג רהעז טלָאװ ךיא

 -ָאלק אזא זיא טפירשדנַאה רעייא סאוו ,טהערפעג טָאה ךימ ,ןעג

 גיהור ןעבעל ,ךיא ביולג ,רהיא טזומ ךילרעסיוא .עטונ ןוא ער

 -ָאל עכלעוו ,ןעסיוטשנעמאזוצ ענידנעטש בָאה ךיא .אצינ ןיא

 ךימ ןעמ טָאה רעדנעל עשיװַאנידנַאקס יד ןיא הורוצ טינ ןעז

 : קירוצ רהאי ןהעצנעביז טימ m ,דנייפ רעקרַאטש ךָאנ טציא

 סע לייוו ,גנונידירפעב ךָאד DI ןוא םהענעגנא DI PN סָאד

 טינ ןוא טפארק ןיימ ןערָאלרעּפ טינ ךָאנ בָאה ךיא זא ,טזייוועב

 .טייקניסעמלעטימ רעניטכעמלַא רעד ראפ הינק יד ףיוא ןעלאפעג

 רערַאבקנַאד ךייא רערעייא

 .סעדנַארב .ג

 .ןץסעדנַארב וצ עשמינ 8

 .1888 ‚27 ץרעמ ,אצינ

 ! ררעה רעטרהעעג ןיימ

 -ניא רעייא ראפ ןעקנאד ךייא טלאוועג גנאל ןיוש בָאה ךיא

 ןוא ,דנוזעג טינ ץלא ןעוועג ןיב ךיא רעבא ,ףירב ןעכײרסטלַאה

 ןופ דנַאטשוצ רעד .ןעכאז עטונ עלעיפ ןופ ןעגָאזבָא Tr טזומעג

 -דנוזעג םענײמענלַא ןיימ ןופ רעטעמָאמַאניד ַא יא ןעניוא עניימ

 ,רעסעב םעניימענלא DE טציא ךימ ?היפ ךיא mM יוזא .טייה

 לעיפ א ןיא ,דנאטשוצ ןערעסעב ַא ןיא ךיוא PAIN עניימ ןענייז

 ףיוא --- ןעטראוורע טנעקעג זיא סע ןעוו בָאה ךיא יו ,ןערעסעב
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 -סיִלֹוקֶא עשטייד עטסעב ירד ןופ ןעננוהיײצעפָארּפ יד סיעכהל 13

 טַאהעג ןעטלאוו ענירביא יד ןוא עפערנ ןעררעה יד ןעוו .ןעט

 נָארט טציא .רעדנילב ַא ןעוועג גנַאל ןיוש ךיא BONN ,טכער

 / {ךָאנ ךיא העז ךָאד רעבָא -- !טכעלש -- 9 .מונ ןעלירב ךיא

 וצ ךילדניירפ יוזא ןעוועג טייז רהיא IN ,םעד ןעגעוו דער ךיא

 -יוא עניימ ןענייז ןעכָאװ רֶאֹּפ עטצעל יד ?ייוו ןוא ךימ ןעגערּפ

 .ןעדנוצטנע DR TREND סרעדנוזעב ןעוועג ןענ

 נירטניוו יוו .ןעשנעמדרָאנ --- ךייא ףיוא תונמחר בָאה ךיא

 סיוא רהיא טלַאה יו ! ךייא ייב טציא זיא שילָאכנַאלעמ ןוא

 -נעמ ןעדעי טעמכ רעדנואוועב ךיא ?ןעניובוצ טינ טרעוו ,טרָאד

 ַאזַא רעטנוא PR ךיז ןיא ןעביולנ ןייז טינ טרילרעפ סאוו ,ןעש

 ןיא ןעביולנ ןייז ןופ ןיוש גידנעדער טינ ,?לעמיה ןענידלעבענ

 טלאוו גרוברעטעּפ ןיא .טַאַאטש ,םוטנענייא ,טארייה ,טייהשנעמ

 PR נידנעציז רעבָא ;טמיטשעג שיטסיליהינ ןעווענ רעכיז ךיא

 -ילַאער א רעכיז זיא ןוז רע'אצינ יד .ןוז ןיא ךיא ביולנ ,אצינ

 ןעטכארטעב טינ רהיא טנעק ןוז עדנעהילג עניזָאד יד -- טעט

 ןובשח ן'פיוא ןוז ?עיפוצ ָאד ןעבָאה רימ .ל?ייטרוארָאפ ַא DIS רונ

 יוזא זיא DEN ,טייקשיניצ רעד DD .אּפארייא ןענירביא םעד ןופ

 -ראטש ןוא רעלעה טָאנ רהיא טסייה ,םהיא ראפ שיטסירעטקארַאכ

 יו ,רעקיטירק ,ןעפָאסָאליפ ,רעהענידעל זנוא רעביא ןענייש רעּק

 .ןעדלעה-סדנאלרעטָאפ עשירעטילימ ענידריוו יד רעביא

 רהיא טָאה ןעשנעמדרָאנ א ןופ טקניטסניא ןעגיטכיר ן'טימ

 רהיא טנעק טלעק עשידרָאנ יד ןעגארטרעביא זא ,טלהיפרעד
 יו ,המחלמ .ןָאיסערגַא ,ףּפמַאק BD ךיז גידנערילומיטס ,רונ

 ןעקרעד TR רעגניקיוו עטלַא יד ייב נהנמ רעד ןעווענ זיא'ס

 טצייר ףּפמַאק DIS DIN ,רענלעז ענערהאפרע קרעוו ערעייא ןיא

 רהעמ יד רהעמ ךָאנ רשפא רונ ,טייקגיסעמלעטימ יד רונ טינ ךייא

 -רָאנ םעד ןופ רעטערטרעפ עלעודיווידניא רעדא עגיגנעהבַאנוא

 -עג ךייא PR ךָאנ DNS רָאטסַאּפ ם'נופ ?לעיפיוו .טסיינ ןעשיד

 זיא טכעלש גונעג !עלַא ךָאנ טייז רהיא שינָאלָאעט יוװ ,ןעבילב

 BORN רערעווש ךָאנ רעבָא ,לעמיה ןעכילדרָאנ ַא רעטנוא ןעבעל וצ

 סאוו ,ןעכַאז טימ Pd וצ ןעבָאה ןעגנואווצעג Pr וצ ןעוועגנ רימ

 .טינ טולָאסבא ךימ ןערַא
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 ןעבָאה "רעקיטנַאמָאר עשטייד , ערעייא .ןעבירשעג 2392

 יר DEN שיטקַאּפ :ןעקנאדעג ענעדישרעפ רימ ןיא טקעוװרעד

 ןיא קורדסיוא ןעטַאװקעדַא רהיא ןענופעג גנונעוועב עצנַאג עגיזָאד

 יד ;(סמַארב Was‚ ,רעבעוו ,ןָאסלעדנעמ ,ןַאמוש) קיזומ רעד

 יד .גָאװצ א רונ ןעבילבעג DR גנוטכיד עשיטנַאמָאר עשטייד

 ןיב ךיא .רעכילקילנ ןעווענ ןענייז רעקיטנַאמָאר עשיזיוצנארפ

 טלָאװ קיזומ ןהֶא .שיטנַאמָאר ןייז טינ לָאז ךיא ,רעקיזומ לעיפוצ

 .ןעבעל סָאד ןעגָארטעגרעביא טינ ךיא

 TS ןיב קנַאד ןוא ןעסורג עניצרַאה טימ

 .עשטינ .ּפ רערעייא

 .ן'עשטינ וצ סעדנַארב 9

 .1888 ‚3 ?ירּפַא ,ןענַאהנעּפָאק

 ֹו : ררעה רעטרהעעג

 NR" םעד ןענעוו סורדרעפ טימ טדערעג לָאמַא טָאה רהיא

 WIR ןעטימניא ןיא ךייא טרעטש סאוו ,רעגערטפירב ןעכילפעה

 טינ DOM רהיא זא ,קנואוו רעטונ א ןעוועג DR סָאד .טייברא

 ךיא .שנעמ רעכילגנירדוצ ןייק טינ ןיב ךיא .ןערעו טרעטשעג

 -ענ תמא םעד ,בָאה ןוא םַאזנייא טעמכ בעל ,ןעשנעמ סיוא ריימ

 .ללכב ןעביירש וצ ןוא ,ףירב ןעביירש וצ דנייפ ,טגָאז

 טקוקעגניירא ןוא ףירב רעייא ןעמוקעב גידנעבָאה ןעטכענ

 זיא סע זא ,ךיז טגָאזעג גנולצולּפ ךיא בָאה ,ךוב א ןערעייא ןיא

 ןעגעוו טשינ רָאנ ןעמ טסייוו ןעיוואנידנאקס ןיא סאוו ,דָאש ַא

 ךייא טימ ןענעקעב וצ ןעסָאלשעב דלַאב יקַאט בָאה ךיא ;ךייא

 נעל ךיא סאוו ,טינשסיוא-סגנוטייצ םעד ןופ .רעיװאנידנַאקס יד

 ַא טנידנערעפ סאוו רונ גידנעבָאה זא ,ןהעז רהיא טעוװ ,ןיירא

 FIN ךיא זא ,ןעדלָאמעג ךיא בָאה ,דנַאלסור ןענעוו ןעיצקעל עהייר

 עלעיפ ןופ ךשמ ןיא .ךייא ןעגעוו ןעגארטרָאפ עכילטע ןעטלַאה

 -טע ןעלָאהרעדיװ וצ ןעיצקעל עניימ עלא סיוא רימ טמוק ןערהָאי

 ,עלא ןהעגניירא טינ ןענעק טעטיסרעווינוא ןיא לייוו ,לָאמ עכיל

 לייוו ,ןעטראוורע וצ טינ סָאד זיא טציא ;ןערעה ןעליוו סאוו

 ןעלעוו סאוו ,עלא יד רעבָא RT‚ טנאקעבנוא טולָאסבא טייז רהיא
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 טינ ןענייז ,קרעוו ערעייא MD קורדנייא IS ןעמוקעב ןוא ןעמוק

 .ּפעק עטסגרע יד ןופ

 טהעז רהיא יו ,ןעסיוו טלאווענ קרַאטש טלָאװ ךיא I יוזא

 עשיפארגָאטָאפ ַא ערעייא ןעקיש וצ רימ ךייא ךיא טעב ,סיוא

 רימ טביירש ןוא BU יוזא טייז .עניימ ךייא קיש ךיא ,עטרַאק

 DI ןיא ןוא ןעראוועג ןערָאבעגנ טייז רהיא ואוו DR ןעוו ,ךיוא

 (ןעבירשעג רעסעב רעדָא) ןעבעגענסיורא טָאה רהיא ןערהָאי עּכ

 עניזָאד יד ביוא .טריטַאד טינ ןענייז ייז Sy ,קרעוו ערעייא

 טעוו :רעסעב ךָאנ PR ,טקורדעג ןעווענ ץענרע ןענייז ןעטַאד

 רעשידָאטעמנוא רהעז ַא ןיב TR .ןעביירש ןעפרַאד טינ רהיא

 -ָאלקיצנע רעדָא רעכיברעטרעוו עשיפַארנָאיב ענייק בָאה ,שנעמ

 . .ןערירוניפ טנעקעג טָאה ןעמָאנ רעייא עכלעוו ןיא ,ןעידעּפ

 עסעמענטייצנוא יד -- ןעגנולדנַאהבִא עכילדנענוי ערעייא
 -וטנע יו .רימ ךילצינ רהעז ןעוועג ןענייז --- ןעננוטכארטעב

 ! וויאַאנ ןוא ניטכירפיוא יו ! ןעוועג טייז רהיא גנוי יו ,שיטסַאיז

DIRקרעוו ערעפייר ערעייא  DRרעפ טינ ץלא ךָאנ סעלעיפ רימ - 

 -ניא טרעניימעגלַארעּפ רהיא זא DEN‚ ךיז טכוד ריס .ךילדנעטש

 טינ ןוא קנואוו ַא טינ רעדא ,ןעננורהאפרע עכילנעזרעּפ ,עמיט

 רַאברעדנואוו ַא טָאה רעזעל רעד זא ױזַא ,קנואוו א יװ ,רהעמ

 חעטשרעפ עטסיימ סָאד רעבָא ,םהיא וצ לעסילש ם'ןהָא לעטסעק

TRךָאד . TRָאש ןענעוו גנולדנַאהבָא רעייא ןופ טקיצטנע ןיב - 

 ,טנערעלעג םהיא ןופ גינעוו בָאה ךילנעזרעּפ ךיא .ן'רעיוהנעּפ

 סיוא טקירד רהיא IR ,להיפעג סָאד טאהענ ךיא בָאה ךָאד ןוא

 .ןענאז טלָאװענ Tr טלאוו רימ סאוו ,סָאד

 עכילהערפ , :טנאדעּפ א ןופ ןערוטקערָאק ייווצ רעדָא ענייא

 טינ ןענייז רעטרעוו עטריטיצ ךייא ןופ יד ,116 .ז ,"טפאשנעפסיוו

 -קַארַאכ , ענייז ןיא ייז טָאה רהיא ,רעטרעוו עטצעל ס'רָאּפמַאש

 ,.ש .מ ןוא .ד .מ ןעשיווצ נָאלַאיד ם'ניא "ןעטָאדקענַא ןוא ןערעט

RNגינעוו ןוא ןעשנעמ גינעוו :עזַארפ יד טשטייטענ טרעוו סע  

 ךימ טריסערעטניא ךַאז ןייק רעבָא ,ךימ ןעריסערעטניא ןעכַאז

 : רעטרעוו יד טימ Tr טנידנע סָאד .ןיילא TR IM ,נינעוו יוזא

 ןעכָארבוצ רעדא ץראה סָאד ןומ ,ןעשנעמ ןעשיווצ ןעמ טבעל
 .ןערעו טרעווילנרעפ רעדא

 יי וי
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 ,גנוניימ רעכיוה רעד ןענעװו רהיא טדער 118 טייז ףיוא

 -קעש זיא גנוניימ ןיימ ךָאנ .ן'רַאזעצ ןעגעוו טָאה ריּפסקעש סאוו

 -נוא ַא טינ זיא ?ַאה ,טַארעפכױה .גיד'כעבענ רַאזעצ ס'ריּפס

 Tr טָאה רעכלעוו ,ןעשנעמ ןעלבַארעזימ םעד ןעכילרעהרעפ וצ ןיז

 ַא ןעכַאטשעגנײירַא טָאה רע סאוו ,טימרעד רונ טנעכייצעגסיוא

 ? שנעמ ןעסיורג ם'נופ ץראה ןעלדע ם'ניא רעסעמ

 -יל רעגילייה א, ,59 .ז ,2 ,"סעכילשנעמוצלַא סעכילשנעמ ,

 -עג זיא רעכלעוו ,ןעגיל רענילייה רעניצנייא רעד זיא סָאד ."ןעג

 ןענייז רעטרעו עטצעל ס'ַאנָאמעדזעד ,ןיינ .טמהירעב ןערָאװ

 טָאה סלַאפנעדעי ; טמהירעב רעגינעוו טינ ןוא רענהעש ךָאנ רשפא

 - "ירשעג טָאה יבָאקַאי ןעוו דנַאלשטייד DR טריטיצ DEN ייז ןעמ

 ? טכערעג טינ ךיא ןיב .ןע'גניסעל ןעגעוו ןעב

 ,ךייא ןעזייוו וצ ידכ ,ןעטייקגיניילק ףיוא בא ךיז לעטש ךיא

 ךיא זא ,ךיז טהעטשרעפ סע  .ךייא זעל ךיא םאזקרעמפיוא יו

BONNַאז ערעדנַא ןעגעוו רָאג ןעדערכרוד ךייא טימ ךיז טלָאװעג - 

 .ךילגעמ טינ סָאד זיא ףירב א ןיא רעבָא ,ןעכ

INNינגרעפ טימ ךייא ךיא טלָאװ ,שינעד טהעטשרעפ רהיא - 

 ,ןגרעבלָאה Way ל?עכיב ןעבעגעגסױרַא ןהעש א טקישעגנ ןעג

 יצ ,רימ טביירש .םורא ךָאװ א ןיא קורד ןופ סיורא טעוװ סאוו

 TS TED ,שידעווש טזעל רהיא INN .שינעד רהיא טהעטשרעפ

 ,ןעשנעמ ןעלַאינעג ןעגיצנייא ס'ןעדעווש ףיוא םאזקרעמפיוא ךייא

 -לעזמעד ןיא ןעיורפ ןעגעוו טביירש רהיא .גרעבדנירטפ טסוגוא

 .רע סאוו ,טסיינ ןעב

 טרעסעברעפ VAR ערעייא ןופ דנַאטשוצ רעד זא ,ףָאה ךיא

«Tr 
 .סעדנַארב .ג רעייא

 .ן'סעדנַארב וצ עשטינ 0

 .1888 ,10 לירּפַא ,ןעילַאטיא ,ןירוט

 ראפ זירּפרוס א ראפ סאוו ,סעדנַארב רעבעיל ןיימ ,רעבָא

 ךילטנעפע ןעדער וצ טומ םעד ןעמונעג רהיא טָאה ואוו ?רימ

 זַא ,רהיא טניימ ..?ךיא יו מז obscurissimus ַאזַא ןענעוו
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 ןעקוק ייז ?דנאלרעטָאפ ןעטבילעג ןיימ ןיא ךימ ןעק רעצימע
ANןעק סאוו ,סעּפע ףיוא 1 ,שינעהעזרעפ א ףיוא יוװ ,רימ  

 ,גנונהַא א ןעבָאה ייז ,סיוא DW .טסנרע ןערעוו ןעמונענ טינ

INיו .טסנרע טינ ייז םהענ ךיא  BORNהענ טנעקעג ייז ךיא - 

 -עג זיא טסיינ רעשטייד רעד ןעוו ,ןעטייצ עגיטנייה טסנרע ןעמ

 -עכערּפשרעדיװ ךילרעניא סעּפע ,ןיזנוא ןַא ,זָאלטסיײנ ןעראוו

 !סעג

 DIE .עטרַאק עשיפַארנָאטָאפ רעייא IND קנַאד ןעטסעב ןיימ

 טניואוו סאוו ,רעטסעווש ןיימ :טינ עניימ ךיא בָאה ןערעיודעב

 -צעל יר ןעמונעג ךיז טימ טָאה ,אקירעמַא-דיז ןיא ןאמ רהיא טימ

 .טאהעג בָאה ךיא עכלעוו ,עניימ עטרַאק עשיפַארגָאטָאפ עט

 -ַאד יד .גנוביירשסנעבעל ןיימ ךייא TR בינ ןעצרוק ןיא

 : עדנענלָאפ ןענייז ,ךייא ןעריסערעטניא סאוו ,ןעט

min עירדענארט ןופ" DIT 

 רהאי ם'ניא טייצרעמוז ןעראוועג ןעב  MN 1870רעטניוו ם'ניא

  1ןעמאזוצ טניואוועג םָאה ךיא ואוו ,ָאנַאנול ןיא טגידנערעפ)

 .(עקטלָאמ לַאשרַאמדלעפ םעד ןופ עילימאפ רעד טימ

zzןעננוטכַארטעב עסעסענסטייצנוא " 

 ךיא) 1875 רעמוז םעד ןוא 1872 ןעשיווצ ןעבירשענ ךיא בָאה

 קילנ DIS ;ןעגנולדנַאהבָא ןהעציירד ןעביירש וצ טנעכערעג בָאה

 .(!ןיינ :טגָאזעג גנולצולּפ טייהדנוזעג ןיימ טָאה

 "רעהיצרע סלא רעױהנעּפָאש , ןענעוו טגנָאז רהיא סָאװ ,סָאד

 DR PAIN עניילק עניזָאד סָאד .ןעוועג םהענעגנא רהעז רימ זיא

 סעּפע טינ םהיא ןיא טרעהרעד סאוו ,רעד .ןייטשוװאורּפ א

 .ןוהט וצ סאוו טינ רימ טימ רעכיז טָאה ,סעכילנעזרעּפ

PNבָאה ןע'תמא  TRגעווסנעבעל ןיימ ןעפראוועגנָא ןיוש טרָאד , 

 .טציא זיב ןעגנאגעג ןיב ךיא ןעכלעוו ףיוא

 : ןעראוועג ןעבירשעג ןענייז קרעוװו ערעדנַא יד

 ידטימ "סע כילשנעמוצלַא סעכילשנעמ;ג

 .1876°79 סרעמוז יד PR --- ןעגנוצעזטרָאפ ייווצ

 1880 --"טיורנענרָא מ יד;

 1882 ראונַאי-- "ט פ אש נע סיוו עכילהערופ,

 - "שארט סוטַארַאז טדערענ BEN יוזַא

 22... טי
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 א ןיא ןעבירשעג נעט ןהעצ ןיא טעמכ ?ייט רעדעיו- ,98
 טייצ רעד ןיא טריטּפעצנָאק סעלַא .ןאיצַאריּפסניא DD דנַאטשוצ

MDןעדעי יו יױזַא !טייקרעכיז עטולָאסבא ןא  .גנַאגריצַאּפש  

POTןעירשעגניירַא רימ רעצימע טלָאװ  DIRן'תעשב ןיירַא רעוא  

 -יציטסאלע רעשיזיפ רעטסערג ןופ ?היפענ א ךוב םעד ןעביירש

 .(טכַאמ ןוא טעט

 יי רוי ך'צ סםייו וענעי היו א

 ןענידנעמוק םעד ןוא ןידַאגנע ןיא 1885 רעמוז -- "ט כ ע 5 ש

 .אצינ ןיא רעטניוו

 -ָאלשעב -- "ל ַארָאמ ןופ עיגָאלַאענעג י

 ןוא ןעט10 ןעשיווצ טניטרעפרעפ קורד DIS ןוא ןעבירשעגנָא ,ןעס

 .1887 ,ילוי ןעט1

 -ָאליפ ענעדישרעפ ןעבירשעג ךיוא ךיא בָאה םעד רעסיוא

 .טינ ,ךיז טהעטשרעפ ,ךייא ןעריסערעטניא סאוו ,ןעכַאז עשינאל

 ןעביילב Syn PR :ןירוט טימ ךיא ריטנעמירעּפסקע טציא

 -רעד .ןידַאגנע ןייק ןערהָאפ ךָאנרעד ןוא ינוי ןעטפ ן'זיב ָאד

 .םהענעגנַאנוא ןוא היור ,נידרעטניוו ָאד רעטעוװ סָאד זיא ?ייוו

 טקריוו ןוא עניהור א ,טדָאטש ערַאברעדנואוו א זיא ןירוט רעבא

 .טלעוו רעד ןיא ןערַאוטָארט עטסנייפ יד .רימ ףיוא BU רהעז

 .שירעווש טינ ןוא שינעד טינ ךיא ןעק ,ןערעיודעב םוצ

 ןופ ןעסורג עגיצראה

 .עשטינ D. ןערבַאקנַאד רעייא

 | 6 .ובי'יושעבפנענע; .ןיימ

 ן'פיוא ,1844 ,15 רעבָאטקָא ןעראווענ ןעריובעג ןיב ךיא

 -רעד זיא רעכלעוו ,ןעמָאנ רעטשרע רעד .דלעפטכַאלש רענעצול

 .ןעמָאנ ס'ףלָאדַא ווַאטסוג ןעוועג זיא ,רעיוא ןיימ וצ ןעגנַא

 רעד ; (יקצעינ) עגילעדַא עשיליוּפ ןעוועג ןענייז ןענהַא עניימ
 -וק טינ ,קרַאטש ץנאג ןעלהיפ רימ ןיא ךיז DISS ּפיט רעשיליוּפ

 ךנַאלסיוא ןיא .סרעטומ עשטייד ןענָאיצַארנעג יד ףיוא גידנעק

 טָאה רעטניוו ןעניטנייה ;ןעשילוּפ ַא רַאפ IN ךימ ןעמ טמהענ

 -סייר םעד ןיא ןעשילױוּפ DON ןעבירשעגניירַא אצינ PN ךימ ןעמ

 ,ּפָאק אזא IN ,טלהעצרעד רימ ןעמ טָאה NN .טסעג יד DD רעט
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 רעלָאמ ןעשיליוּפ םעד ןופ ןעלעמענ יד ןיא ןַאהרַאפ זיא ,רעניימ יוװ

 .ָאקײטַאמ

 זיירק עטעג-רעליש ם'ניא ןעוועג זיא רעטומ ס'רעטומ ןיימ

 ןיא טנעדנעטניארעּפוס ןעוועג זיא רעדורב רהיא  .רַאמייװ ןיא

 .ן'רעדרעה ןעסיורג ן'כָאנ רַאמייוװ

 -ריוורהע רעד ןיא ךיז ןענרעל וצ קילג סָאד טַאהענ בָאה ךיא

 לעיפ IR ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז סע רעכלעוו ןופ ַאטרָאפּפ רעניד

 "ייד רעד ןיא ןעמָאנ ַא טכַאמעג ךיז ןעבָאה סאוו ,ןעשנעמ עסיורנ

 IS ןוא עקנַאר ,לעגעלש ,עטכיפ ,קָאטשּפָאלק) רוטַארעטיל רעשט

 UN ,רערהעל םויזַאנמיג רעזנוא PR טַאהעג ןעבָאה רימ .(ערעד

 בָאה ךיא .טעטיסרעווינוא ןעדעי IND דובכ א ןעוועג ןעטלָאװ עכ

 ,לשטיר רעטלא רעד .גיצּפייל DR רעטעּפש ,ןָאב ןיא טרידוטש

 ,טייצ ןייז ןופ גָאלָאליפ רעשטייד רעטסערג רעד ןעוועג זיא סאוו

 .טקרעמעב דלאב ךימ טָאה

 -טימ ןעראוועג TR ןיב I ןעטסניצנאווצ-ןוא-ייווצ ם'ניא

 ךיוא ןיב ךיא .?טַאלב לארטנעצ ןעשירארעטיל , ם'נופ רעטיײברא

 -לעזענ רעשינָאלַאליפ רעגיצּפייל רעד ןופ רעדנירג רעד ןעוועג

 1868 רהאי ם'ניא .טציא זיב ךָאנ טריטסיזקע עכלעוו ,טפַאש

 -ָארּפ יד ןענָאלשענרָאפ טעטיסרעווינוא רעלעזאב יד רימ טָאה

 יט-רָאטקָאד םעד טַאהעג טינ סלאמאד (IN בָאה TR ; רוסעפ

 ya" רעטעּפש רימ טָאה טעטיסרעווינוא רעניצּפייל יד רעבָא ,לוט

 געוו ןעטפאהנערהע רהעז א ףיוא --- ?וטיט-רָאטקָאד םעד ןעבעג

 ID טינ וליפא רימ ןופ גידנערעדָאפ טינ ,ןעמַאזקע ןעדעי ןהֶא —

 .ןָאיצַאטרעפסיד

 ןיא ןעוועג ךיא ןיב --- 1879 זיב 1869 ןופ --- nv ןהעצ

 -ַאטרעטנוא רעשטייד ןופ ןעגָאזבָא ךיז טזומעג בָאה ךיא ;לעזַאב

 וצ ריציפָא-עירעליטרַא סלַא ךיא BONN טינַא ?ייוו ,טפאשנענ

DONטסניד םוצ ןעדלעמ ךיז טזומעג  NSךימ טלָאװ סָאד  ax 

 טנייה זיב ךָאד ןוא ,ןעטיײברַא עשימעדַאקַא עניימ ןופ ןעסירעג

 WER ןוא ןָאנַאק ,לעבעז ַא טימ ןהעגעב טוג ךָאנ ךיז ךיא ןעק

 זיא טעטיסרעווינוא רעלעזַאב ןיא .גײצעגנעפַאװ ןעטירד ַא ךָאנ

DYÖRגעלפ סע !רנענוי ןיימ ףיוא גידנעקוק טינ ,טוג ןעגנַאנעג  
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 רַאזקע ןופ רעטלע ןעווענ זיא רעטרינימאזקע רעד זא ,ןעפערט
 .רָאטַאנימ

 ןערעוו וצ קילנ עסיורג סָאד (Dany ךיא בָאה לעזַאב ןיא
 -לעוו ,טדרַאהקרוב בָאקַאי טימ — טנאקעב DU ןוא --- טנאקעב

 רונ ךיז ןעבענענּבָא ןוא שורּפ א יו טבעלעג ךילנעוועג טָאה רעכ

 ןיא קילנ רעסערג ַא ךָאנ .ןעטייברא עלעוטקעלעטניא ענייז טימ

 -ַאב ןייק ןעמוקעג ןיב PS רונ m ‚DENN ,סָאד רימ ראפ ןעוועג

 ןוא דרַאכיר טימ טעדניירפעב םיטניא דלאב ךיז ךיא בָאה ,לעז

 -בירט רעייז ףיוא טבעלעג סלאמַאד ןעבָאה סאוו ,רענגַאװ ַאמיזָאק

 -ייז ןוא ,לעזניא .א ףיוא יוװ ,ןרעצול ןעבענ טונ רע'עש

 .רעהירפ .ערעייז עלַא ןופ mean ןעװענ ןעג

 ךיז רימ ןעבָאה דנַאנַאכָאנ רהֶאי עכילטע .ןעגנודניברעפ עגיד

 רעזנוא ;עסיורג ןוא עניילק ,ןעדיירפ ןוא ןעדייפ טימ טלייטעג

 דנַאב ןעטעביז ם'ניא) ,ןעצענערג ןייק טאהעג טינ טָאה ןעיורטרעפ

 טרובעג , ןייפ רע טנָאמרעד קרעוו עטלעמַאזעג ס'רעגגַאװ ןופ

 ךיא בָאה טפַאשדניירפ רעניזָאד רעד קנַאד ַא .(?עידעגַארט ןופ

 (רעבייוו ןוא) ןעשנעמ ןופ זיירק ןעסיורג ַא טימ ןעדנוברעפ ךיז
 רהיא סָאװ ,ןעשנעמ עדנעטיידעב עֶלַא טימ טעמכ שיטזאפ ---

 .זירַאּפ ןֹוא גרוברעטעּפ ןעשיווצ אּפארייא ןיא ןעניפעג טנעק

 "וצסטייהדנוזענ ןייס טרעגרערעפ Tr טָאה 1876 םורא

INDנערָאס ןיא רעטניו א טכארברעפ סלאמאד בָאה ךיא - 

 -ַאומעמ ,) גובנעזיימ ןיסענָארַאב ,דניירפ ןעטלַא ןיימ טימ ָאט

 .ער לוַאּפ .רד ןעשיטַאּפמיס םעד ןוא ("ןיטסילַאעדיא ַא ןופ ןער

 -ילקערש ןופ ןעטילענ בָאה TR .ןעראוועג רעסעב טינ זיא רימ

 -פערק עניימ עלַא ןעסערפעגפיוא ןעבָאה עכלעוו ,ןעצרעמשּפָאק עכ

 -רעד זיא סע זיב ,רהָאי ISBN ןעניוצעגנ ךיז טָאה יוזא .ןעט

 ןעוועג ךיא Pa In ןיא געט טרעדנוה ייווצ זא ,וצרעד ןעגנַאג

 טָאה יז ;עלַאקָאל ַא ןייז טזומעג טָאה טייהקנַארק יד .קנַארק
 בָאה ךיא .רעטקַארַאכ ןעשיטַאּפָארװענ םוש ןייק טַָאהעג טינ

 טינ וליּפַא --- ןעטייהקנַארק עניטסייג ןופ ןעטילעג טינ לָאמניײק

MIDסלוּפ ןיי .תושלח רעדָא רעביפ  PNיא ןעווענ סלאמאד  

‚TEאיצעּפס ךיז בָאה ךיא .ןעטשרע םעד ןָאעלָאּפַאנ ייב יװ - 

 גידנעטלַאה ;ןעדייל עטסכילקערש יד ןעגָארטרעביא PR טריזיל
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 ןערָאלרעפ טינ ךָאד ךיא בָאה ,געט עכילטע ןעכערב ןייא ןיא
 -רעפ ןופ טייקרָאלק ןוא ןייזטסואוועב ןיימ טונימ ַא ףיוא וליפא
 .דנַאטש

 ןיא ןעסעזעג ןיב ךיא זא ,גנַאלק א טיײרּפשרעפ ךיז טָאה סע
 סָאד .(ןעבראטשעג טרָאד ןיב ךיא (ISDN זיוה-םיענושמ א

PRלָאמנייק .ןעגיל רעסיורג א  DIRןעוועג טינ טסייג ןיימ ךָאנ  
 : תודע ןא ;טייצ רעכילקערש רעניזָאד רעד DRM ,ףייר יוזא

 DE טייצ רעטניוו ןעבירשעג בָאה ךיא עכלעוו ,"טיורנעגרָאמ יד,

In?ןעסירעגבָא ,ןיילא רענייא גידנעייז ,1881  DDקאד ,רניירפ - 

 -ביולגנוא ,עטסכילקערש יד גידנעדייל ןוא ,םיבורק רעדָא םיריוט

 -ָאמַאניד א רימ רַאפ זיא ךוב עניזָאד סָאד .ןעצרעמש עטסכיל

 טפַארק DD םומינימ ַא טימ ןעבירשעגנָא סע בָאה ךיא :רעטעמ
 .טייחדנוזעג ןוא

 רהעז רעבָא ,ןעזענעג רעוו ךיא ; רעסעב רימ טרעוו 1882 ןופ

 -ראטשעג DIN רעטָאפ ןיימ) ייבראפ זיא סיזירק רעד .םאזננאל
 ןיב ךיא Spam ,לעיפ יוזא טעמכ DON גידנעייז ,גנוי רהעז 192
 -ביזראפ רהעז ןייז טציא ךָאנ NO ךיא .(ןעוועג טלַא סלאמאד
 עשינָאלַארָאעטעמ-שיטַאמילק עסיוועג PR ןעבעל ןומ ךיא ;גיט
 וצ ןעגנואווצעג ןיב ךיא .קרַאטש דייל ךיא רעדא ,ןעגנוגנידעב
 ןיא --- WEIN םעד ןוא ןידַאגנע ןיא רעמוז ןעדעי ןעגנערברעפ
 םעד טכארבעג טײהקנַארק ןיימ רימ טָאה ,ןעמעלַא ךָאנ .אצינ
 -וצ ,ןעטפערק-ןעלעעז עניימ טיירפעב טָאו סע ;ןעצונ ןעטסערג
 ,ךיא ןיב ןע'תמא DR TR ןייז וצ טומ ןיימ רימ ןעבעגעגקיר

NSוליפא עשירעגירק א ,היח עניטומ א ,ןעטקניטסניא עניימ קנַאד . 
 -ָארטרעּפיה ?עסיבַא טָאה דנַאטשרעדיװ רערעוװש ,רעגנַאל רעד
 סָאװ ...? ףָאסָאליפ ךיא ןיב יצ ,טגערפ רהיא .ץלָאטש ןיימ טריּפ

PNרישרעטנוא רעד ... 

 .'עשטינ וצ סעדנַארב .1

 ,1888 ,29 PEN ,ןעגַאהנעּפָאק
 : עשטינ רעבעיל ןיימ

 ןעוו .ךייא ןעגעוו ןעגַארטרָאּפ עניימ ןעטלַאהעג בָאה ךיא
 ya טינ לָאז רעד זיא ,טדערעג לָאמ עטשרע סָאד בָאה ךיא
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 טינ טָאה רענייק ?ייוו ,ןעשנעמ 150 םורא ןענייז ןעמוקעג ,לופ
 PR ננוטייצ א PN רעבא DIR רהיא סָאװ ןוא רעוו ,טסואוועג

 -ירשענ בָאה ךיא ןוא ,נארטרָאפ םעד ןענעוו טכירעב א ןענישרע

 -רעד זיא ךייא וצ סערעטניא רעד .ךייא ןענעוו לעקיטרַא IS ןעב

 ןעווענ לַאז רעד ןיוש DIN לָאמ עטייווצ סָאד .ןערָאװעג טקעוו

 רעטסערג רעד טימ ןעבָאה ןעשנעמ 300 ןופ רהעמ ;טקַאּפעג

 בָאה TR .רעטרעװו עניימ וצ טרעהענוצ ךיז טייקמאזקרעמפיוא

NTזיא'ס יװ ,ןענַארטרָאפ יד ןעלָאהרעדיװ ןעוואורּפ וצ ארומ  

 -ַאֹּפ ןייק BU זיא עמעט יד dv ,ןערהָאי עטצעל יד גהנמ ןיימ

 -ירק ןענַארטרָאפ יד קנַאד ַא DIN רהיא IN ,ףָאה ךיא .ערעלוּפ

 -נעל עשיװַאנידנַאקס יד ןיא רעזעל עטונ גילדנהעצ INES ןעג

 .רעד

 .קנַארש ןיא ענעדנובעג רימ ייב טציא ןעהעטש רעכיב ערעייא

 -רעפ טָאה רהיא סאוו ,סעלא ןעבָאה טלאווענ רהעז BONN ךיא

 ףירב ןעטשרע רעייא ןיא רימ טָאה רהיא ןעוו -- .טכילטנעפע

 ךיז TR בָאה ,ןָאיציזָאּפמָאק עשילַאקיזומ א ערעייא טנעלעגרָאפ

 ןופ רענעק ןייק טינ ןיב ךיא לייוו ,הנתמ רעד ןופ טגָאזענבָא

 ךייא ייב ןעטעב וצ טכער א ךיא בָאה ,רימ טכוד ,טציא .קיזומ

 -עי טימ ךימ ריסערעטניא TR MN ,ןָאינ זָאּפמָאק עניזָאד יד

 ביוא ,רַאבקנַאד רהעז ןייז ךייא IN ךיא .רערעייא טייברא רעד

 .ןעקיז וצ רימ יז טעװ רהיא

 ןיימ ןעכלעוו ,ּ?ורדנייא רעניימענלא רעד זא ,ןעכער ךיא

 ןעבעגעגרעביא DU Den ,םלוע ן'פיוא טכַאמענ טָאה גארטרָאפ

 -ניא סעלַא סָאד , :טנָאזעג רימ טָאה רעכלעוו ,רעטכיד רעננוי ַא

 nnd וצ טָאה סע סאוו ,ראפרעד קרַאטש UN TO טריסערעט

 ערעייא וצ סעּפע טָאה ןעמ ביוא ."ןעבעל טימ רונ ,ךוב טימ טינ

 -קע, ֹוצ ןענייז ייז סאוו ,ראפרעד רקיע רעד סָאד ןיא ,ןעעדיא

 .?שיטָאז

 -עג טינ טָאה רהיא סאוו ,טייז רעייא ןופ DU טינ זיא סע

 רעווש טינ ךָאד זיא סע ;דליב שיּפַארנָאטָאפ רעייא רימ טקיש

 ןעק ןעשנעמ ַא ןוא ,ףַארגָאטָאפ ן'ראפ ייווצ-טונימ א ןעריזָאּפ וצ

 DNS טהעז רע יוװ ףירנעב ַא טָאה ןעמ ןעוו ,רעסעב ןעמ

 .סעדנַארב .ג ,רערעייא
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 .'פעדנארב וצ עשטינ 2
 .1888 ,4 יאמ ,ןירוט

 : ררעה רערעייט ןיימ

 סרַאטש ךימ טָאה ,טלייטעגטימ רימ טָאה רהיא סאוו ,סָאד

 -נואוורעפ --- ךיז ןייז וצ הדומ רימ טביולרע --- ןוא טהערפרעד

 -רעפ טינ לָאמנייק DET SUN PR ,רעכיז טייז .רהעמ (N טרעד

 .טינ ןעסעגרעפ םישורּפ זא ,ךָאד טסייוו רהיא : ןעסענ

 -רע ןיוש רהיא טָאה דליב שיפארגָאטָאפ ןיימ זא ,ןעכער'כ

 רהעז בָאה (TR ךיז ןעריפארגָאטָאפ טלאוועג טינ בָאה ךיא .ןעטלאה

 -ייא ןעדערוצנייא ןהעזעג רונ ,(ןעיפארגָאטָאפ עגילעפוצ דנייפ

 ,ךילנעמ .םהיא טימ ךיז ןעדייש וצ ,דליב ןיימ טָאה סאוו ,םענ

 MD TR לעװ ,טינ בוא .ןעבעגעגנייא רימ ךיז טָאה סָאד זא

 רעדיוו ןעזָאל ךיז ,יאדוא טסברעה ןעגיטנייה ןעכנימ ןייק גידנעמ

 m טקישעג ךייא טעװ ,ןעבעל םוצ ןמיה רעד .ןעריפארנָאטָאפ

 ,קרַאטש יוזא ,ןעפָאזָאליפ ,זנוא טהערפ טשינרָאנ .נעט יד ןער

 ראפ IN זנוא ןעמהענ ןוא תועט א ןעבָאה ןעשנעמ סאוו ,סָאד יו

 IN ,רענעק עטסעב יד ךימ ןערעכיזרעפ סנעגירביא .ןעטסיטרַא

 BIN ןוא ןעגניז DIE טוג זיא ,םראפ PR רָאלק זיא ןמיה רעד

 עהורסלרַאק ןיא רָאטקודנַאק-ףיוה רעד ,לטָאמ .ןייז ?ופטקעפע

 טזומ רהיא ,עדנעבָארעייּפ טערייב יד טריגיריד טָאה רעכלעוו)

 טלעיּפשעג טעװ "ןמיה רעד, זא ,טגאזעגוצ רימ טָאה (ןענעק םהיא

 .ןערעוו

 רעכלעוו ,טקנוּפדנַאטש רעד זַא ,ןעילַאטיא ןופ ןעמ טביירש רימ

 עניימ ןופ גנולדנאהבָא רעטייוצ רעד PR טלעקיווטנע טרעוו

 DM טימ טנַאמרעד BIN "ןעגנוטכארטעב עסעמעגנטייצנוא,

 UN ,רוטארעטיל רעשטייד רעד ןופ קילברעביא א PR ץרא ךרד

 ,DIN" ם'ניא טינ רעוַאקָאז IND .רד רעטרהעלענ רעניוו רעד 193

 קילברעביא ןייז טגידנערעפ רע .ץנערָאלּפ ןופ "וויכרַא ןעשירָאט

 .רימ ןעגעוו ןעננוקרעמעב ענעדישרעפ טימ

 -לעזַא ,ןירוט PR טַאהעג בָאה'כ יו ,ןעכאוו עלעה עכלעזא

 טעמב .טַאהעג טינ גנַאל ןיוש ךיא בָאה ,ןעכאוו עשיפָאסָאליּפ עכ

 ייוצ-העש א ןופ ךשמ ןיא ןעטפערק עניימ ןענייז גָאט ןעדעי

 ןיב ךיא זא ,טריצנעטָאּפ ןוא טגנערטשעגנָא קראטש יוזא ןעוועג
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 - בױהנָא ןופ ןָאיצּפעצנַאק עצנַאנ ןיימ ןעמהענעב וצ גיהעפ ןעוועג
 -סיוא טגיל ןעמעלבָארּפ ןופ טייקגיברַאפלעיפ עצנַאג יד ;ףופ ן'זיב
 ,ןעיניל ערָאלק ,עפרַאש טימ טנעכייצעג ,סיפ עניימ וצ ןעגיוצעג
 -נערטשנָא ןוא טפארק לעיפ יוזא טרעדָאפ סָאד .ףעילער ןיא יו
 -רעד סָאד לע ךיא IN ,טּפָאהעג טיג לָאמנייק בָאה ךיא זא ,גנוג
 רעד טימ ענייא ןעדנוברעפ עלא ןענייז ןעעדיא עניימ .ןעבעל
 / -בער ן'פיוא ןעוועג ןיוש ךיא ןיב קירוצ ןערהָאי טיפ .רערעדנא
 -ַאזָאליפ ןייד ןופ טכיל סָאד ףיוא טהעג זייווכעלסיב .געוו ןעט
 ןוא םַאזגנַאל ױזַא ןהעג טזומ ,וד טסהעג טירט ךָאנ טירט ,עיפ
 ,ןהעזעג סע בָאה ךיא m ,טײקצנַאג ןייז ןיא ןהעז עצנַאג סָאד זומ ןעמ רעבא ,ענעגנַאגרעּפ סָאד ,ענעגנַאגעגכרוד סָאד טינ טסהעז
 .ןעביולג וצ ןירעד ידכ

 -ונ ַאזַא ןיא ,קראטש ,טרעטכיילרעד טציא ךימ ?היפ ךיא
 ַא is ךיא גנעה ןעכַאז עטסעטסנרע יד ףיוא --- ףנומיטש רעט
 ןייז רַאבקנַאד ךיא לָאז ?סָאד טמוק N ,לעקע-סרַאפ םעניילק
 נידנעטש טינ ןעזָאלב עכלעוו ,ןעדניוו יד ,ןעדניוו דרָאנ עטוג יד
 .ןעגַאהנעּפָאק ןופ ךיוא לָאמא ןעמוק ייז ? ןעּפלַא יד ןופ אקוד

 ,סורג טימ
 .עשטינ .פ רענעבעגרעביא ןוא רערַאבקנאד ךייא רערעייא

 .ן'סעדנַארב וצ עשטינ 5

 ,1888 ,13 יַאמ ,ןירוט
 : : ררעה רעבעיל ןיימ
 טָאה רהיא קלח ןעסיורג ַא ראפ סאוו ,לָאמַאכָאנ ךייא טלהעצ -רעד גידנעבָאה טינ ,ןירוט ןופ ןערהָאפקעװא טינ Im ךיא

Danyןוא טדעטש ןעטיבעג בָאה ךיא ! סעצָארּפ-סנאיצַארענעגעד רעל -ַאטַאּפ ַא --- ןעקערש ,ןעדייל ןופ עטכישעג א ןעוועג זיא ,רהָאי ןהעצפופ עטצעל יד ראפ סלַאּפנעדעי ,ןעגנילהירפ עניימ ןופ עט -בישעג יד .םעניימ גנילהירפ ןעטוג ןעטשרע םעד ןיא  
 טייַצ רעגיזָאד רעד ןופ ןעגנוקריוו עכילרעש יד ןעכַאוושבָא ןענעק תואופר ,טאמילק ןופ ןעגנורעדנע ,ןעטעיד ענייק זא ,ןעוו -ענ זיא קורדנייא רעד ! ןעפלָאהעג טינ DEN סע ןוא ,ןעטאמילק
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 yon עטשרע יד ןוא !ןירוט ,העז רעבָא .רימ ףיוא רהאי ןופ
 -עב רימ טָאה עכלעוו ,ררעה רעבעיל ןיימ ,סעיינ רעייא ,םעיינ

 ,ןעסענרעפ 18 טניינעג BER ןיב TR ןעד ....בעל TR זא ,ןעזיוו

 טנַאמרעד נעט יד רימ טָאה ענַארפ ַא ,לַאפוצ א .בעל ךיא זא

INרעכיז זיא ןעעדיא סנעבעל עטסניטכיוו יד ןופ ענייא זא ,םעד  

 -רעפ ןייק .טפנוקוצ ןופ עעדיא יד -- רימ PR ןעשָאלענסיוא

 עליה א !גננאלרעפ 8 ןופ ןעטָאש רעטסנעלק רעד טינ ,גנַאל

 יר נָאט ןעניטנייה םוצ ךיילנ ןייז טינ ןעלָאז סאוו ראפ !ךאלפ

 ניצביז םלַא ןייז Sy ךיא ןעוו ,רעטלע ןופ געט יד ,נעט ענידנעמוק

 ןיא טבעלעג גנַאלוצ בָאה ךיא סאוו ,רַאפרעד טינ יצ ?'רהאי

 טייקניהעפ יד ןערָאלרעּפ ךיא בָאה ,טיוט ןופ טייקטנעהָאנ רעד

 טכַארט ךיא ,רעכיז DR סע ?ןעטייקכילנעמ עניטכיל ןהעז וצ

 טינ ןוא גָאט ןענידנעגרָאמ ןוא ןעניטנייה םעד ןענעװ TI טציא

 — ןעגרָאמ ןוהט וצ בָאה TR סאוו ,טנייה סילשעב ךיא ; רהעמ
 ,לַאנָאיצַאר טינ WEN זיא סָאד : ןענרָאמרעּביא טינ ןוא ןענרָאמ

 -רעפ טָאה סוזעי -- ךילטסירק טינ ךיוא רשפא ,שיטקַארּפ טינ

 רעבָא ,--- גָאט ןעגידנעגרָאמ םעד וליפַא ןיז ןיא ןעבָאה וצ ןעטָאב

 יו ,ךיז וצ גנוטכַא רהעמ טציא בָאה TR .שיּפָאזָאליפ טסכעה

 -רעפ ןייק ןעבָאה וצ טינ טנערעלעגסיוא ךיז בָאה ךיא .רעהירפ
 .ןעגנאל

 -רעוו ןעצַאשרעביא , טימ ןעמונרעפ ךיא ןיב 81 עטצעל יד

 ךָאנ Im עשירָאטער עניזָאד יד טהעטשרעפ רהיא -- "ןעט

 רעד PR שנעמ רעטסכילצינ רעד רעקימעכלַא רעד זיא ןעמעלַא
 סעלַא ןופ טּכַאמ סאוו ,שנעמ ַא .ה .ד ,רעקימעכלַא רעד !טלעוו
 .דלָאנ וליפַא --- סעלופטרעוו סעּפע ןעטעטכארעפ ןוא ןענירדינ

 .טשעֹר רונ ןעבעג ערעדנַא ,ןעטייקנייר ע'תמא טקנעש PS רע
 -נענייא רהעז זיא ,ךיז םהענרעפ ךיא ןעכלעוו טימ ,םעלבָארּפ סָאד

 זיב טייהרהעמ יד טָאה DEN ,טנערפעג ךיז בָאה ךיא :גיטרַא
 רהיא טָאה סאוו ,טעטכארעפ ,טסַאהעג ןעמעלא ןופ רהעמ טציא
 ןופ טינ ןוא ןעמעלא םעד ןופ DIN -- ןעסױטשעגבָא ןוא ןעקארשעג
 ךימ לָאז ןעמ .דלָאנ ןיימ טצנימענסיוא ךיא בָאה שרעדנא סעּפע
 ןופ ,רעניטּכיר רעדא ! יירעצנימשלַאפ ןיא ןענידלושעב טינ רָאנ
 .ןעהערדסורַא טינ ךיז TR IM גנונידלושעב אזא
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 Do" 27593 שיֿפַארנָאטַאפ PB ןעטלאהרע רהיא טָאה
 -ָאפ ַא עניימ טקישענ ךייא טָאה ןוא DU יוזא ןעווענ DIN רעט

 -יימ רעגעלרעפ רעגיצּפייל רעד זא ,ךיוא ןעכער ךיא .עיפארגשט

 pw טזומ רהיא ןוא טכילפ ןייז ןוהטענ ךיוא טָאה ,ץטירפ ,רענ

 ,on ןיימ ןעבָאה

 .שנעמ רעגיריניינ א ןיב ךיא זא ,הדומ ךייא ךיז ןיב ךיא

 רעיוא ןא ןעגעלוצוצ טייקכילנעמ יד טאהענ טינ בָאה ךיא יוװ יוזא

 סעּפע ןערעה ןוא לַאז סטעטיסרעווינוא ןופ ריט ןופ לעכעל םוצ

 טלָאװעג רהעז ךיא טלָאװ ,ןערעיוא ענעגייא טימ ןייֵלַא רימ ןעגעוו

 רעייא ןענעוו ןעלייצ INES רימ טביירש .ךייא ןופ סָאד ןערעה

 .רעטרעוו יירד ןופ ןעזעלסיוא ךיא לע ?עיפיוו .גארטרָאפ

 ,סורג ןעגיצראה טימ

.Dעשטינ . 

 .ן'עשטינ וצ סעדנַארב 4

 ,1888 ,23 יַאמ ,ןענַאהנעּפָאק

 : ררעה רעבעיל ןיימ

 עטרַאק עשיפַארנָאטַאפ ,ףירב ן'ראפ קנַאד ןעטסעב ןיימ

 IS טפַאשרעפ רימ ןעבָאה ןעטָאנ DNS ףירב רעייא .,ןעטָאנ ןוא

 א .רעסעב ןייז טנעקעג טָאה טערטרָאּפ רעד 2 ןעניגרעפ ןע'תמא

 ,עשיטסירעטקַארַאכ ַא זיא עזָאּפ יד ,ןלרמאר רעטנַאסערעטניא

 ןופ .שרעדנַא ןהעזסיוא טזומ רהיא ! קירדסיוא גינעוו וצ רעבָא

 ןעמ טהעז "ארטסוטַארַאז , ןופ רָאטוא םעד ןופ ןעסינמייהעג יד

 .טכיזעג ן'פיוא ןערוּפש ןייק טינ

 -ינ .רפ ןענעוו ןענארטרָאפ עניימ טגידנערעפ בָאה ךיא ןעוו

 ןעווענ זיא סע ,טרידָאלּפַא שימרוטש םוקילבוּפ סָאד טָאה ,עשט

INסָאד .ןָאיצַאוַא ע'תמא  DRרעייא ,ןָאיצַאװַא רעייא ןעוועג  

 -יימ טלעקיווטנע טינ בָאה ךיא ?ייוו ,טסנידרעפ רעייא ,ףמואירט

 א ןיא יירט ערעייא ןעבעגרעביא וצ ןהעזענ בָאה רונ ,ןעעדיא ענ

 םוקילבוּפ שידרָאנ א זא ױזַא ,גנאהנעמאזוצ ןעשינָאל ,ןערָאלק

 .ןהעטשרעפ סָאד לָאז

 -עב יד ANNE ןענארטרָאפ עניימ PN טלעטשעגבָא ךיז בָאה ךיא
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 -ניירא טוװאורּפענ ,ןעסָאנעגטייצ יד ןוא ךייא ןעשיווצ ןעננוהיצ

 -עג רעייא DD םוירָאטַארָאבַאל םעד ןיא רערעהוצ עניימ ןערהיפ

 -ינ ןופ טערטרָאּפ ןעשינָאלָאכיסּפ ַא ןעלָאמעג בָאה ךיא ;קנַאד

 -ייהנערישרעפ-סגנוניימ ערעזנוא טמיטשעב ,רָאטוא םעד עשט

 "יא ןהֶא .ןרעביא ןעמיטש ריס DEN ןיא ,ןעזיוועגנָא DIN ןעט

 SB" רהעז טציא PN ןעמָאנ רעייא : ןעגָאז TR ןעק גנוביירטרעב

 זיא ןוא ץנעגילעטניא רע'ןענַאהנעּפָאק ןופ ןעזיירק עלא PR רעלוּפ

 טינ רימ טָאה רהיא .ןעיװַאנידנַאקס ץנאג ןיא טנאקעב רעכיז

 ןענינעגרעפ א רימ ראפ ןעוועג זיא'ס .רַאבקנַאד ןייז וצ סאוו

 -קעל עניימ ,ןעקנאדעג ערעייא ןופ טלעוו רעד ןיא ןעגנירדוצניירא

 ענייפ טינ טלַאה ךיא ; ןערעוו וצ טקורדעג טרעוו טינ ןענייז ןעיצ

 טלָאװעג טינ BORN ןוא טעטילַאיצעּפס ןיימ ראפ עינָאלָאכיסּפ

 -מָאק גונעג טינ ןיב ךיא ןעכלעוו DR ,ןינע א ןעגעוו סעּפע ןעקורד

 .טנעטעּפ

 -יפ יא רעקרַאטש ךיז טלהיפ רהיא סאוו ,רהעז טהערפ ךימ

 -ניוו ןעגנערטש ,ןעגנַאל א טַאהעג ןעבָאה רימ .גיטסייג יא ,שיז

 ןעהערפ רימ .גנילהירפ רעד ןעמוקעג ךילדנע DR טציא DR ,רעט

 ןופ גנולעטשסיוא IN טַאהעג ,ךעלטעלב ענירג עטשרע יד טימ ךיז

 warn ןעכיג ןיא .ןעגאהנעּפָאק ןיא רעלטסניק עשיוואנידנאקס

 -סיוא ןערָאטּפלוקס ןוא רעֶלָאמ עשיזיוצנַארפ עדנעטיידעב עלא

 ןערהָאפקעװא טלאוועג ךיא טלָאװ ךָאד ,קרעוו ערעייז ןעלעטש

 .ןעביילב זומ ךיא רעבא ,ץענרע

 .טנאסערעטניא טינ זיא סָאד רעבָא

 ביוא :ןענאז ֹוצ ךייא סעניטכיוו סעּפע ןעסעגרעפ בָאה ךיא

 רהיא טפרַאד ,ןעגַאס עשידנַאלסיא יד טימ טנאקעב טינ טייז רהיא

 רהיא BIN ייז ןיא .ןעשרָאפסיוא ייז ןוא ןענעקעב ייז טימ ךיז

 -עוו ןעעדיא ןוא ןעזעטָאּפיה ערעייא ןופ גנוגיטעטשעב א ןעניפעג
 .עסַאר-רעשרעה ַא ןופ לַארָאמ רעד ןעג

DINסיוא טזייוו ,רהיא טָאה טייקניניילק ַא , Prטזיירגרעפ . 

 ."טָאג , רעדָא "טוג , טימ ןוהט וצ טינ רָאנ רעכיז טָאה "קיטאנ,

 סאוו ,רעד :טסייה ןוא ןעסינ טראוו ן'טימ ןעדנוברעפ זיא סע
 .דרעפ-רע DET ,ןַאמ רעד ,ןעמָאז םעד סיורא טזָאל

 ןעגָאלָאליפ עגיה ערעזנוא ןעטלַאה טייז רערעדנַא רעד ןופ
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 duonus. טימ ןעדנוברעפ זיא lonus זא ,ןָאיטסעגנוס רעייא ןופ

 -ייא ןערעטייוורעד טינ לָאמנייק ךיז ןעלעוו רימ זא ,ּהָאה ךיא

 .ןערעדנַא םעד DD רענ

 ,רערעדנואוועב ןוא רערהערעפ רעייא

 .סעדנארב .ג

 ,(טרַאקטסָאּפ 8( ץסעדנַארב וצ עשטינ 8

 .1888 ,21 יַאמ ,ןירוט

 :טבכערעג טייז רהיא !טָאה רהיא ןעניא א ראפ סאוו
 רעד טינ ךָאנ זיא עטראק רעשיפארגָאטָאפ רעד ןופ עשטינ רעד
 רעגנוי רהאי* רֶאֹּפ ַא טימ זיא רע --- ?ַארטסוטַארַאז , ןופ רָאטוא

 .םהיא וצ ןעסקאוורעד טינ ךָאנ ,םהיא ןופ

 ם'נופ עיגָאלָאמיטע רעייא IND רַאבקנַאד רהעז ךייא ןיב ךיא
 ! ךילטעג זיא'ס ,שיטָאג טראװ

 .טנייה ןעטלאהרע יאדוא רהיא טָאה רימ DD ףירב א

 .נ ,רערעייא

 .ן'סעדנַארב וצ עשמינ .6

 .1888 ‚13 רעבמעטּפעפס ,אירַאמ-סליס

 - : ררעה רעבעיל ןיימ

 ךיז גידנעצונעב ,ןעגינעגרעפ טימ רעדיוו ךייא ביירש ךיא

 פעכיב סענענישרע סאוו רונ ןיימ סאוו ,טייהנעגעלעג רעד טימ

 שירעפיטש ,זעב א זיא סע .רימ ןָא ךייא ןענָאמרעד וצ רימ טיג

 -ָארּפ ַא --- הנוכ רעטוג רהעז א טימ ןעבירשעג זיא סאוו ,לעכיב

 ,ןעגָאז ךייא זומ TR לייוו ,געט רענירוט ע ט ו ג יד ןופ טקוד

INגונעג רעביא נעט עטכעלש טַאהעג ךיא בָאה סלאמאד טייז  ; 

 ןעליוו , ןוא טּומ ,טייהדנוזענ ןיא ןעראלרעפ לעיפ ױזַא בָאה ךיא

 -יילק סָאה זא ,ןושל ס'רעוהנעּפָאש טימ גידנעדער ,"ןעבעל םוצ

 םוצ .ךילקילננוא ןעצנַאנניא ןעראוועג זיא ל?לידיאזסננילהירפ ענ

 -נאוו לאפ רעד, : טייצ רענעי ןופ רכז א ןעבילבעג רימ זיא ,קילג
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aטינ : ןענאז ןעלעוו ןעננוצ עזעב ."םעלבארּפ ס'רעקיזומ א  
 .רענגַאװ HD טייקנעלאפעג רונ ,לאפ

 ןוֿפ סנעטייוורעד ןופ ןעטלַאה טינ ךיז טלָאז רהיא לעיפיוו |
 .ןעשטייד "?עשילַאקיזומ יד ,ןעטָאירטַאּפמָאק ענעּפורעג-ױזַא עניימ ןוֿפ רהעמ לָאמ טרעד -נוה לעכיב ם'ניא ןערעהרעד טינ טלָאז רהיא ,גנואיושנַא טלעוו רעייא ןיא שיאעּפָארייא ֹוצ טייז ןטילָאֿפָאמסָאק ררעה רערעייט ןיימ ,רהיא .רעקיזומ ַא ןופ ןָאיסעּפמָאק יד — טנעמוקָאדנעש -נעמ ןעניזָאד םעד ןיא ןעקוקניירא ךָאד רהיא טזומ ,ןייז טינ טלָאז : רהיא טכערעג יװ ןוא (ןעזומ עלַא ןופ רעטסכילגנירדוצ רעד) קיזומ
 .קיזומ ןופ ףליה רעד טימ יז ןעזעל ןוא רעקיזומ א יו רונ ןהעגוצ ןעמ ןעק ןעטרעוו ןוא DM ןופ ענַארפ רעטסלַאנידרַאק רעגיזָאד רעד וצ זא ןהעטשרעפ לָאז'כ ,טקניטסניא ן'טיול רעקיזומ גונעג ,קילג םוצ ,ןוא ןעכַאז ןופ רענעק ַא ,שנעמ רענעגייא א ,עג -ַארּפ רעגיזָאד רעד טגנַאלעבנַא DEN „TS ןיב ,ןעמעלַא ךָאנ ! 4

 .שטייר ןיא יו ,שיזיוצנארפ ןיא ןעצ -עורעביא וצ רעטכייל DR םהיא זא ,ביולג ךיא : שיזיױצנַארּפ ןיא טעמכ ןעבירשעג טעלפמַאּפ רעגיזָאד רעד זיא שיטקַאפ =
 ?} טעלפמַאּפ ן'טימ טריסערעטניארעפ ךיז ןעטלָאװ סאוו ,ךיירקנַארפ ןוא דנַאלסור ןיא ןעשנעמ ןופ ןעסערדַא INES ךאנ ןעבעג רימ רהיא טנעק ו

 -ַאנ רעטנעגילעטניא-טסכעה רעגיזָאד רעד ,ןעשטייד יד טנעבערעג ag --- םעניײמעגלַא ןיא טלעוו רעד ןעכַאז עמהענעגנַאנוא ץנַאג ןוא עמהענעגנַא טרָאד ךיא גָאז ,"גָאלָאביסּפ ַא ןופ ןעדנוטש עיירפ יד , ןעמָאנ ןעגידלושנוא ץנַאג ַא ךַאז יד גידנעבעג ,ןעשיפָאזָאל -ופ סעּפע טימ ןערעוו גיטרַאפ ךיא Syyy יײװצ-טַאנָאמ א ןיא
 .ןָאיצ

 .ןעטרעוו DM ןעטנעמירעּפסקע עגיזָאד יד ןופ רָאטוא םעד ןעקישרעפ לָאז יז ןיה -ואוו ,ןעריביס יינ א ןעקעדטנע ןעפראד טעוו אטארייא ."ןעט -רעוו עלא DD ןעגנוצעשרעביא יד, זיא גיטכיוו ; עניימ טייברא עטסגיטכיוו יד טינ רעבא ,ביירטרעפטייצ א רונ זיא POS סָאד

 עכילהערפ סָאד ןעטלַאהרע DIN רהיא ןעוו זא ,ףָאה ךיא



 / טעדנַארב גרָאעג 14

 | / -טנע ןוא גיטומ טמיטשעג ,גידנעטש יוװ ,ןייז רהיא BIN ,לעווירב

 .ןעסָאלש
 .עשטינ .רד ,רערעייא

 .ןירוט ןייק רעבמעווָאנ טימ ן'זיב ףירב ערעייא טריסערדַא

 .ן'עשטינ וצ סעדנארב 7

 .1888 ‚6 רעבָאטקָא ,ןעגַאהנעּפָאק

 : : ררעה רערעייט ןיימ

 . ןעוו ,הנתמ ערעייט יד ןוא ףירב רעייא ןעטלאהרע בָאה ךיא

 . ךיא בָאה רעבירעד ;טייברא טימ ןעפראוורעפ ןעווענ ןיב ךיא

 רעייא ןהעזרעד בָאה ךיא רונ יו .טרעפטנעעג רלַאב טינ ךייא

 3 .ןעצראה ן'פיוא טֹוג ןעראוועג רימ זיא ,טפירשדנאה

 . "נייא טינ ךייא ךיז טָאה רעמוז רעייא סאוו ,גיריורט DIN סע

 .-יא ןעצנַאגניא ןיוש טייז רהיא זא ,טביױלגעג בָאה ךיא .ןעבעגעג

 # .ןעדייל עשיזיפ ערעייא ןעמוקעגרעב

 ּו -םיוא רעטסערג רעד טימ טעלּפמַאּפ רעייא ןעזעלעג בָאה ךיא

 OR טינ ןיב ךיא .ןעלעפעג קרַאטש רימ PR רע ; טייקמאזקרעמ

 / רעד ןופ ךות םעד ןהעטשרעפ טינ לָאז ךיא זא ,שילַאקיזומנוא

 נעט עכילטע טימ .טרעּפסקע ,רענעק טינ רונ ןיב ךיא .ךאז

 / -עג ךיא בָאה ,לעכיב רעייא ןעטלאהרע בָאה ךיא רעדייא קירוצ

 PR זומ ךָאד !קיזומ ערַאברעדנואוו ארַא'ס ."ןעמרַאק , טרעה

  ,ןרָאצ WIR ןעפורוצסיורא רהאפעג DR גידנעייז ,ןייז הדומ ךיז

 ID ףיוא טכאמעג טָאה "עדלָאזיא ןוא אטסירט , ס'רעננַאװ זא

 .,טמיטשעג טבעלש רהעז לָאמא גידנעייז .קורדנייא ןעקרַאטש א

 ,ןאטסירט, ןעמ Dan טליּפשעג ; רעטַאעט ןיא ןעגנאגעג ךיא ןיב

 / .גנַאלק ןוא WORD ןעדעי טלהיפעגכרוד בָאה ךיא ."עדלאזיא ןוא

 MD ַאזַא טכאמעג סלאמאד רימ ףיוא טָאה ארעּפָא יד זא ,ךילגעמ

 / יקנַארק רהעז ןעוועג סלַאמַאד ןיב ךיא DEN ,רַאפרעד קורדנייא ןעפ

 / }טעלּפמַאּפ םעד רהיא טקיש ?הנמלא ס'עזיב רהיא טנעק

 : יווסנעביל ,עדנענרעביוצעב א זיא יז .ןעלעפעג רע טעװ רהיא

 WAR רהיא טסַאּפ DEN ,קיט ןעזעוורענ ַא טימ ,עמַאד עניד

 .טנעמַארעּפמעט רעניטכירפיוא DIR רעלעניגירַא ,רעגירעייּפ
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 -ירַאּפ א ,סיורטש ַא םענייא) טַאהעג הנותח לָאמַא TUT טָאה
 יז זַא ,ןעכער TR ,(שנעמ ןעכילפערטרָאפ ַא ןוא טַאקָאװדַא רעז

 טינ טייז רהיא INN ,סערדַא רהיא ןענירק ןעק ךיא .שטייד טזעל

 — טָאג רהיא יירט ןעבילבעג טינ זיא יז סָאװ ,רהיא ףיוא סעכ ןיא

 -ָאמ ,ירַאמ יורפגנוי רעד טימ ןיוש ךָאד ןהעשעג זיא סעכילנהע
 .הנמלא ס'טרַאצ

 TR .ןהעש רַאברעדנואוו ןוא דנערעביוצעב זיא דניק ס'עזיב

 .ןעשנעמ ןעדערעב ןָא ןיוש ביוה

 -סערג םעד ןעבעגעג ךיא בָאה ךוב רעייא ןופ רַאלּפמַאזקע ןא

 ןעכלעוו ,נרעבדנירטס טסונוא ,רעביירש עשידעווש עלַא ןופ ןעט

 זיא רע .טייז רעייא ףיוא ןעגיױצעגרעכירַא ןעצנַאנניא בָאה ךיא

 ןוא) עלַאינעג עטסיימ יו ,טקירעפ לעסיבַא רונ ,לַאינעג ךילקריוו
 ךיוא TR UN רַאלּפמַאזקע ןערעדנַא םעד .ןעשנעמ (עלַאינעג טינ

 .ןוהטרעפ

 סלַאפנעדעי רעבָא ,עטנאקעב גינעוו טציא ךיא בָאה זירַאּפ ןיא

 -שריפ רעד טעלפמַאּפ רעייא DD רַאלּפמַאזקע IS ןעקיש רהיא טנעק

 .(גרוברעטעּפ ,20 ,יילגיא ייק) וועשינעט .ַאנוועירטימד ַאנַא ןיט
 יד טימ ןעגנודניברעפ טָאה יז ,ןידניירפ ַא עניימ זיא עמַאד יד

 טימ ןענעקעב ייז BIN ןוא ןעזיירק עשילַאקיזומ רענרוברעטעּפ

TRערעייא ךיז ןעפאשרעפ ןעטָארעג רעהירפ רהיא בָאה ךיא  
 וליפא --- דנַאלסור ןיא ןעטָאברעּפ עלא ןענייז ייז רעבא ,קרעוו

 ."עכילשנעמוצלא עבילשנעמ סָאד,

 -קע IS ןעקיש BIN רהיא זַא ,ןעדָאש טינ רעבָא BONN סע

 ןיא טנָאמרעד טרעוו רעכלעוו) ווָאסָארוא טשריפ םעד רַאלּפמַאז
 םעלא ןיא טריסערעטניארעפ קרַאטש זיא רע .(ףירב ס'ווענעגרוט

 -ַאוטקעלעטניא IN ,שנעמ רעלופטנעלַאט רהעז א זיא ,ןעשטייד

 ,סערדַא ןייז BI טציא קנעדעג ךיא .רעקעמשנייפ רעשיטסיל

 .ןעניפעגסיוא DIN PN ךיא רעבָא

 ,ןעדייל עשיזיפ עלא ףיוא גידנעקוק טינ סאוו ,טהערפ ךימ

 עלַא יד טראוורע ךיא .שינרענע ןוא וויסנעטניא רהיא ,טייברא

 .טגָאזענוצ רימ טָאה רהיא עכלעוו ,ןעכַאז

 APIS ןיא ןעזעל ךימ טלָאז רהיא טלאוועג רהעז BONN ךיא

 ךיא .שינעד טינ רהיא טהעטשרעפ ןערעיודעב םוצ רעבָא ,לַאנ
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 ייווצ דלַאב ןעניישרע סע : רעמוז ןעניטנייה ןעבירשעג ?עיפ בָאה
 -ורדנייא , ןוא "ןעלױוּפ ןופ ןעקורדנייא , עניימ ןעטייברא עסיורג

 ךיא בָאה וצרעד DR (ןעגיוב קורד 28 ןוא 24) "דנַאלסור ןוּפ ןעק

 עשיטעטסע , ,ןעכַאז עטסטלע עניימ ןופ ענייא טייברַאעגרעביא

 -ָאק סעלַא .עגַאלפיוא רעיינ ַא ןיא טניישרע עכלעוו ,"ןעדוטע
 טגידנערעפ ןעבָאה ךיא לעװ ייווצ:-ךָאו א ןיא .ןיילא ךיא ריגיר

 SD ןעטלַאה לעװ :ןעטייברא ערעדנַא ךיא בָאה .טייברא יד

 -יט ןיא רעטעּפש ןוא שיזיוצנארפ ןיא סעּפע ןעביירשנָא ,ןענַארט

 ןעבעלוצפיוא לעסיבַא ידכ ,דנַאלסור ןייק ןערהָאּפ רעטניוו ןעפ

 -ור ןיימ .רעטניוו ןיימ ןעננערברעפ וצ TR ןעכער יוזא .טרָאד

 -ַאנ יו ,טכעלש ױזַא ןעזָאלסיוא טינ רָאנ ךיז לָאז רעטניוו רעשיס

 .ס'ןָאעלָאּפ

 ןעסעגרעפ טינ טפנוקוצ PR ךיוא BIN רהיא זא ,ףָאה ךיא
INרימ . 

 .סעדנארב .ג ,רערעייא

 .ן'סעדנארב וצ עשטינ .18

 .1888 ,20 רעבָאטקָא ,ןירוט

 : ררעה רעבעיל ןיימ

 רעבעיל א יװ ,ןעוועג ףירב WIN רימ PN לָאמַא רעדיוו

 טָאה רעכלעוו ,רעטשרע רעד ןעוועג טייז רהיא : דרָאנ DD דניוו

 רענגַאװ ןיימ ןענעוו טראוו א DEI ןוא — טראוו DU א טנָאזעג

 -מַאּפ ןיימ טימ בָאה PN .טינ רימ טביירש רענייק .טעלפמַאּפ

 ,עטסרעייט ןוא עטסטנעהָאנ עניימ וליפא טנידיילעב MD טעלפ

 UN ,ןעכנומ ןופ ץילדייז ןָארַאב דניירפ ןעטלַא ןיימ ייז ןעשיווצ

 -גַאװ רענעננומ רעד ןופ רעדנעציזרָאפ רעד קילגנוא םוצ זיא רעכ

 רערעטלע ךָאנ ןיימ ךיוא ךיז טָאה טנידיילעב ;טּפַאשלעזעג רענ

 DD רעדנעציזרָאפ רעד ,ןלעק ןופ נוסק טַארציטסוי דניירפ דנענוי

 -נרעב .רד ,רענָאװש PD ;טּפַאשלעזעג רעגגַאװ רעלַאקָאל רעד

 רעטמהירעב רעד ,ַאקירעמַא-דיז PN טבעל DEN ,רעטסרעפ דרַאה

 BD" עטסנעבעגרעביא יד ןופ רענייא ,רעביירש רעשיטימעסיטנַא

 רעטערייב ,, ,רעגנעהנָא-רענגַאװ יד DD ןַאגרֶא םעד ןופ רעטיײברַא
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 IND ַאדיװלַאמ דניירפ רעטרהעעג ןיימ ךיוא ןוא --- "רעטעלב
 -סילַאעדיא 8 ןופ ןערַאומעמ , ןופ ןירעסַאפרעפ יד ,גרובנעזיימ

 לעקימ טימ ן'רענגַאװ ןעטייברעפ ןייא PN טלַאה עכלעוו ,"ןיט

 ....ָאלעשדנַא

 IS ,קנואוו א ןעבענענ רימ ןעמ טָאה טייז רערעדנַא רעד ןופ

 .ן'רענגַאװ ןופ רעגנעהנֶא עשירעבייוו יד ןופ ןעטיה ךיז לָאז ךיא

 -ייב ךיז DIN רשפא .סעֶלַא ףיוא גיהעפ ןענייז ייז זא ,טנָאז ןעמ

 טושּפ ,ףיוהי ןעכילגינעק ן'ראפ טסַאּפ סע (I ,ױזַא ןעגידייטרעפ טער

 -לעזעג רעד ראפ רהאפענ, סלַא ,ןעטפירש עניימ גידנעטָאברעפ

 ןיימ .רצ א ךיוא PR ןיילַא רעזייק רעד ?לייוו ,"לַארָאמ רעכילטפאש

 IND רעשיטעטסענוא רעד טימ טנאקעב ןענייז עלַא רימ,, ,םזירָאּפַא

 -עוו טשטייטרעפ ךָאנ ןעק ,"רעקנוי ןעכילטסירק םעד ןופ ןָאיצּפעצ

 .גנוגידיילעב סטעטסעיַאמ .DIN ןעה

 ךימ טָאה ,הנמלא ס'עזיב רימ טנָאמרעד רהיא סאוו ,סָאד

 טשריפ ןוא --- סערדַא רהיא טימ רימ טלייט עטיב ;טהערּפרעד
 ,דניירפ רעייא רַאלּפמַאזקע IS טקישעג בָאה'כ .,ךיוא ס'ווָאסורוא

 יאדוא BYN סאוו ,סניימ ךוב עיינ סָאד .וועשינעט ןיטשריפ רעד

 רעדא גנורעמעדרעטעג יד :סע טסייה טציא) ךינ ץנַאנ ןעניישרע

 טלָאװעג רהעז TR טלָאװ ,(רעמַאה ן'טימ ןעריפָאסָאליֿפ וצ יו
 ,סראטש ױזַא טביול רהיא ןעכלעוו ,רעביירש ןעשידעווש םעד ןעקיש

 םעד טינ ךוב עניזָאד סָאד ,זיא רע INN ,טשינ DIN ךיא רעבָא

 .תענושמ וצ זיב לַאקידַאר --- עיפָאזָאליפ ןיימ ןופ תיצמת

 -רעד טנעקעג ךיא BONN ?ןאטסירט , ןופ גנוקריוו רעד ןעגעוו

 IR ןעמהעננייא ףראד ןעמ .ןעטכישעג עראברעדנואוו ןעלהעצ

 -ײּפש-רענגַאװ יד ןופ האנה ןעבָאה וצ ידכ ,עילָאכנַאלעמ עזָאד עט

 -רע רימ טָאה ,גיצּפייל ןופ רעניוו .רד טַארפטכירעגסכִייר רעד .ןעז

 St עטוג ַא ךיוא זיא רוקדדַאבסלרַאק ַא זַא ,טרעלק

m ‚MEןהעטשרעפ טינ ,שּפט ַאזַא !טייז רהיא גיסיילפ  

 ןעק דנַאלסור ןיא זא ,ןעביולג וצ ךייא טיירנ ןיב ךיא ! שינעד

 "ר סעדעי .ואוװשרעדנַא ץעגרע יװ ,"ןעבעלפיוא , רעסעב ןעמ
 רעשיזיוצנארפ א (DR ס'יקסוועיָאטסָאד ץלא DD רהעמ ,ךוב עשיס
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 PR (רעשטייד א ןיא טינ רונ ,ןעליוו סעטָאנ DIN ,ננוצעזרעביא

 .גנורעטכיילרע ןופ SEND ע'תמא ןא ןוא טסיירט עטסערנ ןיימ

 ,טייקרַאבקנאד רעכילדנעטשרעפ ןוא סורג ןעניצראה טימ

 .עשטינ ,רעייא

 .ן"עשטינ וצ סעדנַארב 9

 .1888 ,16 רעבמעווָאנ ,ןענאהנעּפָאק

 : ררעה רעבעיל ןיימ
 BB" ן'םיוא גידנעטרַאװ ,ןעבירשעג טינ ץְלַא ךייא בָאה ךיא

 -רע טינ ץלַא ךָאנ םהיא בָאה'כ .עזיב םַאדַאמ ןופ סערדַא רעזיר

 ,גרוברעטעּפ) סערדַא ס'ווָאסורוא טשריפ ךייא בינ ךיא .ןעטלַאה

 .(19 ַאיַאקסוועיענרעפ
 -יוהעננָא בָאה ךיא .,ןענישרע טציא ןענייז רעכיב יירד עניימ

 .ןעגארטראפ עניימ ןעטלַאה וצ ןעב

 רהיא סאוו ,םעד ןופ סענינייא זא ,טנאסערעטניא זיא סע

 ןיא ןוא ףירב ןעטצעל רעייא PR ן'יקסוועיָאטסָאד ןענעוו טביירש

 ןופ בָאה ךיא סאוו ,קורדנייא םעד טימ ןעמאזוצ טלאפ ,ךוב רעייא

 -עוו קרעוו ןיימ PR ןעמָאנ רעייא טנָאמרעד ךיוא בָאה ךיא .םהיא

 -יורנ ַא זיא רע .ןיקסוװעיָאטסָאד ןעגעוו גידנעדער ,דנאלסור ןעג

 ?לענאיצַאמע ,שינעפעשעב טפַאהלעקע IN רעבא ,רעטכיד רעס

 -ָאמ עצנַאנ ןייז .שיטסידַאס טייצ רעבלעזרעד ןיא ןוא ךילטסירק

 .לַארָאמנעּפַאלקש IN טפור רהיא סאוו DENT‚ זיא ?אר
 בָאה ךיא ןעכלעוו ןענעוו ,רעביירש רעשידעווש רעטקירעפ רעד

 -דַא ןייז ;ָאד זיא רע .נרעבדנירטס טסונוא PR ,ןעבירשעגנ ךייא

 -עב ץנַאנ ךייא טָאה רע .ןענַאהנעּפָאק ןעבענ ,עטלָאה :זיא סער

 רעבירעד רע יוװ ,ןעיורפ דנייפ DET רהיא ?ייוו ,בעיל סרעדנוז

 (!לַאזקיש ןופ עינָאריא יד) "םענרעדָאמ , א IND ךייא רע טלַאה
 ,ךייא רעביא ןעיצקעל עניימ ןענעוו ןעננוטייצ יד PR גידנעזעל

 ,םעד ןֹופ סעלעיפ !ךַאז עטנַאסערעטניא א :טנָאזעג רע טָאה

 -ארד ןייז .ןעביירשנָא טנעקענ ךיא טלָאװ ,טנָאז עשטינ רעד סָאװ

 ,המדקה ןא ס'ַאלָאז טימ שיזיוצנארפ DR ןענישרע DIN "רעטָאפ , אמ

 ךיז TR AMD ,דנַאלשטייד ןענעוו ןעטכַארט וצ IE ךיא ביוה
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 -נַאג סָאד זא ,ניריורט יוװ ! טרָאד ךיז טוהט סאוו .טכעלש רהעז

 "רעד ןייז וצ ןעמוקסיוא טינ ,סיוא טזייוו ,זנוא DIN ןעבעל עצ

 ןהעשעג לָאז -- !ךַאז עטוג עטסנעלק יד — טוג סעּפע יװ ,ייכ

 .טרָאד

 ,רהיא MM ,גָאלָאליפ רעטנרעלענ אזא סאוו ,רעיודעב ךיא

 -ָאלרעד וצ טינ עכילנעמ סעלא והט ךיא .שינעד טינ טהעטשרעפ

 טצעזרעביא ןעלאז ןעלױּפ ןוא דנאלסור ןענעוו קרעוו עניימ זא ,ןעז

 ןעטצעזעגנעגענטנע ןיא זא ,ארומ בָאה ךיא .שיסור ןיא ןערעוו

 ןעזָאל טינ רעדא דנַאלפור DR ןעזָאלנײרַא טינ ךימ ןעמ טעוװ לַאּפ

 .ןעדער

 ID ןיא ןעּפערטנָא ךָאנ ךייא DIN ףירב רעד זא ,ןעכער ךיא

 TR ביילברעפ WIEN‚ טקישענרעביא TR טעװ רעדא ןיר

 .סעדנארב .נ ,רערעייא

 .ן'סעדנארב וצ עשטינ .0

 .5 ,6 ,נעו ָאטרעבלַא ,ָאלרַאק ,ןירוט

 .1888 ,20 רעכמעווָאנ

 : ררעה רעבעיל ןיימ

 -ילנהעוועגנוא .דלאב ךייא רעפטנע ךיא סאוו ,רימ טהייצרעפ

 ןעבָאה סאוו ,ןעכאז ,ןעבעל ןיימ ןיא ראפ טציא ןעמוק ןעכאז עכ

 טנייה ,ןעטכענ-רעייא סָאד זיא ןעוועג .טינ ןעכיילג ןייק ךיז וצ

 בָאה ךיא סאוו ,ןעסיוו טלָאז רהיא ןעוו ,הֶא .עבלעזסָאד רעדיוו

 .ןעמוקעגנָא זיא ףירב רעייא ןעוו ,דארג ןעבירשעגנָא טָאהעג

 -ַאנַא יד ןיא ןערעוו טמהירעב טעוװ סאוו ,טייקשיניצ א טימ

 סָאד .ךיז ןעבירשעב TR בָאה ,עטכישעג רעכילשנעמ ןופ ןעל

 טעלּפמַאּפ רעניד'תונמחר'נוא ןא זיא Ecce Homo :טסייה ךוב

 -ילב ןוא ןערענוד טימ ךיז טנידנע סָאװ ,ןעטגיציירקעג םעד ףיוא

 טימ טקעטשעגנָא רעדא ךילטסירק DIR סאוו ,םעלא ןעגעג ןעצ

 ךיא .טביוטעב ןוא טדנעלברעפ טרעוו רהיא זא יוזא ,ןעכילטסירק

 רעד ,ךיא .םוטנעטסירק ןופ גָאלָאכיסּפ רעטשרע רעד שיטקאפ ןיב

 ,ןענַאנַאק ערעווש עכלעזא טימ ךיז ץונעב ,טסירעליטרַא רעטלא

 ya" טינ טציא זיִב טָאה םוטנעטסירק ןופ רענגעג ןייק עכלעוו ןופ
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DRַאשרעביא , רעד 18 המדקה א זיא עצנאג סָאד .גנונהַא ןייק - 
 BSD ןיא גיטראפ ןיוש בָאה TR עכלעוו ,"ןעטרעוו עֶלַא DD גנוצ
 טלעוו עצנאג יד טעװ םורַא רהָאי ייווצ ןיא זא ,ךייא רעווש ךיא

 ?ייוו ,שינערעקרעביא רעסיורג רעד DD וויסלואוונָאק ןערעטיצפיוא

 ,םוטַאּפ סָאד ןיב ךיא

 IN ןעמעלא ןופ רהעמ טּפאכעג טָאה רעװ ,טפערט
Ecce Homoקערש טגָאזעג ייז בָאה ךיא | ןעשטייד ןעררעה יד - 

 סיורג א ןעסיוועג רעייז ףיוא ןעבָאה ןעשטייד יד .ןעכאז עכיל

 עכָאּפע עטסערג יד טכאמעג טשינוצ ןעבָאה י י ז :ןעכערברעפ
 -ָאמ אזא ןיא ןוא ,סנַאסַאנער םעד ,עטכישעג רעכילשנעמ רעד ןיא

 ןענייז ןעטרעוװ:-טנַאדַאקעד יד ,ןעטרעוו עכילטסירק יד ןעוו ,טנעמ

 -צעזעגנעגעגטנע יד ןופ ןעראוועג ןעדנואוורעביא ןוא טכאוושעגבָא

 -טסואוועב ם'ניא ןעבעל ןופ ןעטקניטסניא יד ,ןעטקניטסניא עט

 -ערטרעפ עטסכעה ערהיא ןופ ,ןייֵלַא טייקכילטסייג רעד ןופ ןייז
 -עג טָאה עכריק רעד ףיוא סלאמאד ןעלַאפנָא .סלַאפנעדעי ,רעט

 יד ןוהטעג טָאה סָאד ; םוטנעטסירק סָאד ןערירווָאטסער ןעסייה

 סָאד -- טסּפאּפ סלַא אישדראב רַאזעצ) ןאיצַאמרָאפער עשטייד

 -ָאטסיה רעד ,סנאסענער ןופ לָאװמיס רע'תמא רעד ןעוועג טלאוו

 .(רערהיא ןיז רעשיר

 -רעד ךיא סאוו ,רימ ףיוא סעכ ןיא ןייז טינ טּפרַאד רהיא

INDגנולצולּפ ךייא  PRןעגיטכיוו א  DISסע בָאה ךיא) ךּוב ם'ניא  

 pa ןעגנוהיצעב יד ןופ דער ךיא ואוו ,(ןעבירשעגפיוא סאוו רונ

 ןיימ DS ךימ ןעטַארעּפ ןעבָאה סָאװ ,רימ וצ דניירפ עשטייד עניימ

 טימ טלעגנירעגמורא ,ןענישרע רהיא טייז גנולצולּפ .עיפָאזָאליפ
 7 .ןייש ןענילייה ַא

 way טגָאז רהיא סאוו ,םעד טימ ןעדנַאטשרעּפנייא ןיב ךיא
 -יורג ,טייז רערעדנַא רעד ןופ ,םהיא וצ בָאה ךיא : ןיקסוװעיָאטסָאד

 .טלעוו רעד ןופ גָאלָאכיסּפ ןעטסדנעטיידעב םעד סלא ,גנוטכַא עס

 לאז רע טצעזעגנענעגטנע יו ,רַאבקנַאד ךילדנענוא םהיא ןיב ךיא

 ךיא בָאה גנוהיצעב אזא .ןעטקניטסניא עטספיט עניימ וצ ןייז טינ

INןעכלעוו ,ן'לַאקסַאּפ וצ  PRבעיל טעמכ בָאה , Smטָאה רע  

 -יצנייא רעד זיא רע .לעיפ ךילדנענוא ,לעיפ ױזַא טנערעלעג ךימ

 ! טסירק רעשינָאל-תמא 99
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 גידנעלהיפ ,ןעגינעגרעפ טימ ןעזעלעג ךיא בָאה ןעטכענרעייא
 -וא ררעה ןופ "עטעטַארייהרעּפ יד, ,םייה .רעד ןיא טולָאסבא ךיז
 ךיא ; ניטכירפיוא םהיא רעדנואוועב ךיא .גרעבדניורטפ טסוג
 ןעבָאה טינ לאז ךיא ןעוו ,טרעדנואוועב רהעמ ךָאנ םהיא טלָאװ
 ,ןיילא ךיז ?עסיבא ךיא רעדנואוועב םהיא ןיא זא ,להיפעג סָאד

 .ןירוט ןיא ץלא ךָאנ ןיואוו ךיא
 רערעייא
 .רטּסנָאפמ ַא טציא זיא רעכלעוו ,עשטינ

 רהיא ביוא ?"גנורמעדרעטענ יד, ןעקיש ךייא ךיא לאז ןיהואוו
 -ניירא גירביא DR ,ןעכָאװ ייווצ ךָאנ ןעגאהנעּפָאק ןיא ןעביילב טעוװ
 .סערדַא םעיינ רעייא ןעקישוצ

 .ן'עשטינ וצ םעדנַארב .1

 ,1898 ,23 רעבמעווָאנ ,ןעגַאהנעּפָאק
 : ררעה רעטרהעענ ןיימ
 עסיורג עֶלַא ןופ ןעטסערג םעד ןעגעוו ןעדער וצ טנַאזומַא רהעז DIS סע .העש עצנַאג ַא ןהעטשסיוא ןעפראד טרָאד DR טעטיסרעווינוא ןיא ןהעגניירא ןענעק ןעלעוו ייז זיב ,רעווקס ןיא העש לעטרעפ יירד ןעשנעמ רעטרעדנוה ןעטרַאװ ךָאד ןוא ,לָאמ ייווצ גארטרָאפ ןערעי לָאהרעדיװ ,ן'עטעג ןעגעוו ןענַארטרָאפ טלַאה ךיא ; טייב -רא רעשרעביפ ןופ ןעטימניא ןעמוקעב ךיא בָאה ףירב רעייא
SDףוס ן'זיב ןעב -יילב ןעזומ ךיא לעװ ןעגַאהנעּפָאק ןיא --- .ןעשנעמ לעיפ ױזַא  mp 

 -גוא , סלא ןערעוו טנערברעפ ךילטנעפע לָאז ,שיסור ןיא ןערָאװ -עג טצעזרעביא גנַאל טינ זיא DAN ,רעכיב ענענישרע גנַאל ןיוש עניימ ןופ סנייא זא ,ןעסָאלשעב טָאה טכירעג עטסכעה עגיטרָאד סאד :ךַאז עמהענעגנַאנוא ןַא רימ ןעמ טביירש דנַאלסור ןופ
 ",טפירש עזעיגילער

 -לַאה וצ שינביולרע IE ןעמוקעב וצ ןעגנודניברעפ עכיירסולפנייא עניימ עלא ןעצונסיוא ךיא זומ טציא ,רנַאלסור ןוא ןעלױּפ ןעג -עוו pay ייווצ עטצעל עניימ בעילוצ דנַאלסור ןיא ןעזָאלניירַא טינ ךימ טעװ ןעמ זא ,טאהעג ארומ רעהירפ ןיוש בָאה ךיא
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 .הרצ ַא ךָאנ .רעטניוװ ןעגיטנייה דנַאלסור ןיא ןענַארטרָאּפ ןעט
‚PNרעפ וצ ףירב עניימ ךיוא יו ,רימ וצ ףירב טעמכ עֶלַא סָאװ " . 

 רעד טייז .טריקסיפנָאק ןערעוו דנַאלסור ןיא ןענָאזרעּפ ענעדיש

 . "סור ןיא עטמאעב-סגנורינער יד ןענייז יקרָאב ןיא עפָארטסַאטַאק

INSךיוא ןעוועג זיא ױזַא ; ניטכיזרָאפ ןוא ןעקָארשרעד רהעז  

 ,ןעשיסור ן'פיוא ןעטַאטנעטַא עטמהירעב עגידרעהירפ יד תעשב

 3 .רסיק

 . ֹוצ ןעמונענ רעדיוו ךיז טָאה רהיא סאוו ,רהעז טהערפ ךימ

 . .ןעטפערק עניימ עלא טימ ךייא רידנַאנַאּפָארּפ ךיא .טייברא רעד
 . :ןעזעל ךייא לָאז רע ןע'ןעסביא טגָאזעג ךיא בָאה IE יד טשרע

 / -דנאוורעפ א סעּפע ,םהיא טימ סעמַאזניימעג סעּפע טָאה רהיא

 ET רעד זיא קרַאטש ןוא סיורנ .עטנעהָאנ ןייק טינ תמא ,טפַאש

 . טליוו םהיא רעבָא ,ךילביל-טינ רָאג ןוא שנעמ רעניטרַאנעגייא רעניז

 / רעייא ןופ ןעבָאה האנה טעוװ גרעבדנירטס .ןעבָאה בעיל ךייא ךיז
 / "נארפ רעד טימ טנאקעב טינ ןיב ךיא .אמארד ןייז DD גנוצַאשבָא

 / טנָאז ָאד רעבָא ,טנָאמרעד רהיא עכלעוו ,גנוצעזרעביא רעשיזיוצ

 .-ראווענסיורא ןענייז אמארד רעד ןופ רעטרע עטסעב יד זא ,ןעמ

 / סרעדנוזעב ,גנוצעזרעביא רעשיזיוצנארפ רעד ןיא ןעראוועגנ ןעפ

 ) רעד, :אמארד ןייז טזעל .ןע'ןעסביא טימ קימעלָאּפ עניציוו יד

 - ,רעכיז ןיב ךיא .ענעצס עסיורג ַא ןַאהרַאפ זיא טרָאד ."רעטָאפ

 PR רעבא ,לעכיב סָאד ךייא ןעקיש ןעגינגרעפ טימ DIN רע זא

 } רהעז א בילוצ טריוורעזער רהעז זיא רע .ןעטלעז רהעז םהיא העז

 -וטקעלעטניא ןַא טָאה רע ,רָאפ ךיז טלעטש טַארייה רעכילקילגנוא

 ZB רהיא ןופ ךיז ןעסיירבָא טינ typ ןוא בייוו רעד וצ לעקע ןעלע

 ! רנייפנעיורפ רעשימַאנַאנָאמ SDR רע .שיז

 -ענ שימעלָאּפ ױזַא ךָאנ טייז רהיא סָאװ ,טרעדנואוו ךימ
 / } טסימעלָאּפ רעכילטפאשנעדייל א ןעוועגנ ךיא ןיב לָאמַא .טמיטש

 ."סיוא טינ רעבָא ,ןעעדיא עניימ ןעל?ליווטנע רונ ךיא ןעק טציא

 .,ךיז ןענירייטרעפ וצ טאטשנא  .רענגעג עניימ טימ ךיז ,ןע'הנעט

 ,ץ'פיוא ןעלַאמוצנָא ןיז ןיא גינעוו יוזא DI רימ ,רעסעב PR גייווש

 .ה .ד ,ףלעוורעוו ןעגענ טעלפמַאּפ א ןעביירש וצ יו ,םוטנעטסירק
 : : .ףלעוורעוו ןיא ןעביולנ םעד ןעגענ

 ריא .ןערעדנַא םעד רענייא ןעהעטשרעפ רימ זא ,העז ךיא
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 רעגנוי ַא גירנעייז ךָאנ רעבָא ,ן'? ַא ק ס ַא 8 בעיל ךיוא בָאה
 ןופ טייז רעד ףיוא רונ ,טייז ןייז ףיוא DI ןעוועג ךיא ןיב ,שנעמ
 ,ןענייז ,ענולק-ךילטלעוו יד ,ייז .ןעטיאוזעי יד --- םיאנוש ענייז
 ,ןענַאטשרעּפ טינ ייז טָאה רע ;טכערעגנ ןעוועג ,ךיז טהעטשרעפ
 ,רענולק ַא טינ סָאד זיא .ןענַאטשרעּפ ָאי םהיא ןעבָאה ייז רעדָא
 ענייז ןעבענוצסױרַא טייז רעייז MD לַאפנייא רעש'הפוצח

Provincialesייא ערעייז טימ ,ייז ןענעג ,טדנעוועג ןענייז סאוו - 
 -נַא ןעניזָאד םעד ןופ עבאנסיוא עטסעב יד ?ןעגנוקרעמעב ענענ

 .עשיטיאוזעי יד זיא קרעו ןעשיטיאוזעידיט
 רהיא טָאה -- טסּפאּפ םעד ןוא ן'רעטול רהיא טמהענ ןוא

 רעד PR טָאה ָאנוה רָאטקיװ .ןָאיזילָאק עבלעזיד לָאמַא רעדיוװ
 ענייפ עדנעגלָאפ ןעבירשעגנָא "רעטעלב טסברעה יד וצ המדקה
 ,טנעוונָאקנעכריק רעסמראוו םער ףיונוצ טפור 199, : ןעמזירָאּפַא
 -דל טבעל סע .עלעּפַאק רעניטסקיס יד ןעמ טלָאמ ןעלָאמ רעבָא

‚BDטבעל סע רעבא  NNנעהענייבראפ ןוא .ָאלעשדנא לעקימ - 
 -קיטנַא יר ןופ רענייא זיא רעטול זא ,ןעקרעמעב רימ ןעזומ גיד
 -נַא לעקימ רעבָא BANN‚ ערעזנוא ףיוא ןעלַאפוצ DEN ,ןעטעטיוז
 ".ןעבעל טעוװ ָאלעשד

 ַא DD טכיזעג א :טכיזעג ס'יקסוועיָאטסָאד וצ וצ ךיז טקוק
 ַא .רערעדנַא רעד ןופ רעכערברעפ ַא ןופ ןוא ,טייז ןייא ןופ רעױּפ
 -יצ סאוו ,ןעמערב טימ ןעגיוא עדנעגנירדכרוד ,עניילק ,זָאנ עכַאלפ
 ןוא ןערעטש רעטיובעג-טוג ,רעכיוה ַא ,טעטיזעוורענ MD ןערעט
 ןופ טלהעצרעד DEN ,ליומ עלופסקורדסיוא סָאד ,ליומ סָאד ךילדנע
 -עגנוא ןופ ,עילָאכנַאלעמ רעפיטדנורנבָא ןופ IB‚ עכילרנענוא
 רעכילטפַאשנעדייל ןוא תונמחר ןעכילדנענוא ,ןעטיטעּפַא עדנוז
 ,ןעטונ ַא ןופ ןהעזסיוא ן'טימ רעקיטּפעליּפע רעלאינענ א .האנק
 -ערפענפיוא טייצ רעבלעזרעד DR טרעוו רעכלעוו ,ןעשנעמ ןעדלימ
 -ניילק ןופ Tr ןעמהענ עכלעוו ,האנש ןוא האנק ,ןָאיציבמַא ןופ ןעס
 .לעעז ןופ טייק

 -ּבעבענ DR עמירָא רונ טינ ןענייז ןעדלעה ס'יקסוועיָאטסָאד
 ,ןערוטַאנ עכילדניפּפמע עכאפנייא ךיוא רונ ,ןעשינעפעשעב עגיד
 -יטרַאמ עשיטסַאיזוטנע ,ןענָאיצַאניצולַאה טימ ןעױרפנעסַאג עלרע
 -ָאטסָאר m ,ןעשנעמ ענױזַא .רעקיטּפעליּפע עלופטנעלַאט ,רער
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 ןעלָאטסָאּפַא עכילטסירק יד ןעוועג יאדוא ןענייז ,טלָאמ יקסוועי
DINםוטנעטסירק ןופ רעגנעהנָא עטשרע יד . 

 ןייז לָאז סאוו ,סעּפע ןעלעטשוצראפ ךיז רעווש זיא רעכיז

 .סנַאסענער רעד ּוצ ץיַאזנעגעג ןערעפרַאש ןיא

 .ךוב רעייא ןיוש ןעטלאהרע טלאוועג רהעז טלָאװ ךיא

 טייקנעבעגרעביא טימ

 .סעדנארב .נ ,רערעייא

 -וורג טימ ןעבירשעג .םוטַאד ,סערדַא ןהָא ,ףירב רעטריקרַאמ-טינ ַא 2

 -וילב טיס טריניל זיא סָאװ ,ריּפַאּפ קיטש ַא ףיוא ןעבַאטשכוב עס

 ראונאי ,ןירוט לעּפמעטש טסָאּפ .ןעצונ רעדניק יוו ַאזַא ,טפיטש

4 18389‚ 
 .גרָאעג דניירפ וצ
 וצ ןעווענ רעווש טינ זיא ,טקעדטנע ךימ טָאה רהיא רונ יו

 na ךיז ןעיירפעב וצ רעווש ןיוש זיא טציא .רימ וצ ןהעגרעד
 .רימ

 .רעטניציירקעג רעד
 -היור רעכילביולננוא טימ טָאה יודרָאנ סקַאמ ררעה יו ױזַא

 ן'עשטינ ןופ טייבראסנעבעל יד ןעּכַאמ טשינוצ טוואורּפעג טייק
 ,םאזקרעמפיוא ךיא ךאמ ,ןעשנעמ ןעטקירעפ ַא ןופ קרעוו סָאד סלא

INןעזייוועב רימ וצ ףירב ענייז , WORD mגנוטּפיוהעב ס'יודרָאנ  
 ףירב ןעטצעלרָאפ םעד ןיא רָאנ ךיז ןעלהיפ ןע'תמא ןיא ;זיא
 ךיז טיג ןעטצעל ןיא רָאנ ןוא ןָאיצַאטלַאזקע רעקרַאטש ןופ םינמס
 .טייקטקירעפ יד ןעלהיפ וצ

 -פאהרעטסיימ ,רערָאלק רעניזָאד רעד טָאה 1888 עדנע טשרע
 -ענ גידנעטש DS DEN ,רע .ןעלּפַאצ וצ ןעביוהעגנָא טסייג רעט
 -ייא --- ךילקנערק ןערָאװעג DIR ,ץלָאטש ןוא ןעדיישעב יוזא ןעוו
 סאוו ,ךיז ֹוצ גנוהיצעב עשינָאריא-טַאקילעד ןוא עטכייל יד .לעט
 ןוא טייז ַא IN בֶא טערט ,רימ וצ ףירב ענייז ןיא DEN ךיז טלהיפ

vosייר ןופ טייקגיטלינכיילג רעד ןעגעג עשטינ טרענוד רעטפע - 
 .קרעוו ענייז ןופ גנוטיידעב יד ןהעטשרעפ טינ ןעליוו DEN ,ןעשט
 טייקגיטליגכיילג יד קרַאטש יוזא טגידיילעב ן'עשטינ סאוו ,סָאד
 רימ DEN ,גנולעטשרָאפ רעד טימ טינ ךיז טמייר ,סבעלּפ ם'נופ
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 טשרע טָאה רעכלעוו ,ןעשנעמ ןעכילנעוועגנוא םעד ןענעוו ןעּבָאה

 .רעזעל עטוג INB ַא ךָאנ טקנעבעג גנאל טינ

 -ריטלאזקע יד טָאה רע ; ןעדיישעב רהעמ טינ ןיוש זיא עשטינ

 -צעלרָאּפ ןייז ןיא .טײברַא ןייז ןוא ךיז ןענעוו ןעננולעטשרָאּפ עט

 -פיט סָאד ןעשטייד יד ןעבעגעג בָאה ,PR : רע טביירש ךוב ןעט

 :טהעטש ךוב ןעטצעל ןיא ןוא ,"ןענָאמרעּפ ייז סאוו ,ךוב עטס

 -רעד ןיא ."ךוב עטספיט DET טייהשנעמ רעד ןעבענענ בָאה ךיא,

 -קעּפסרעּפ עטסשיטסַאטנַאפ יד טלָאמעג ךיז רע טָאה טייצ רעבלעז

 DET‚ טכילקריוורעפ ןיוש ןהעזעג טָאה רע ,ךָאנ רהעמ ;ןעוויט

 -יילק א טמהענ .ןעננערב טפראדעג םהיא טָאה טפנוקוצ יד סאוו

 ןיא ןעשנעמ ןופ ןעסערדַא ןעטעבעג רימ ייב טָאה רע :טייקנינ

 IR רעֶלוּפָאַּפ ןעכַאמ םהיא ןעלָאז DEN זירַאּפ ןוא גרוברעטעּפ

 -דא עכילטע ןעבעגעג םהיא בָאה ךיא .דנאלסור DIN ךיירקנארפ

 רַאפ יד וליפַא ןעמוקעב טינ ןעטַאסערדַא יד ןעבָאה ךָאנ ; ןעסער

 טביירש רע יװ ,קרעוװ ענייז DD ןערַאלּפמאזקע עטמיטשעב ייז

 דנַאלשטייד טלעדנאהעב ,MS :טפירשטייצ רעשטייד א ןיא ןיוש

 גרוברעטעּפ PR ט ר י ד ו ט ש טרעוו סאוו ,ןעשנעמ םעד ,ךימ

 ."זירַאּפ ןוא

 ?היפעג סעדעי ןערילרעפ וצ ןעביוהעגנָא ןיוש טָאה עשטינ זא

 טָאה הצע ןיימ טיול :טקַאפ NIE ןופ ןהעז ןעמ ןעק ,טקַאט ןופ

 ,SD ןייז ןופ רַאלּפמאזקע IN וועשינעט ןיטשריפ רעד טקישעג רע

 זיא יז ,ףירב ַא עמַאד רעד ןופ TR םוקעב גנולצולּפ .."רעננַאװ

 םענדָאמ ַא רַאפ סָאװ ,טינ טהעטשרעפ יז ,טרעדנואוורעפ רהעז

 -יװעגסױרַא ךיז טָאה סע .טרידנעמָאקער רהיא בָאה TR ןעשנעמ

 ןעראוועג ןעבעגעגנָא רערידעּפסקע סעלַא זיא טעקַאּפ ן'פיוא זַא ,ןעז

 .טסירכיטנַא

 -רהיר ןעטצעל םעד ןעטלאהרע בָאה ’PR ,םעד ךָאנ טייצ א

 is ןעזיוועג רימ ןעמ טָאה ,ן'עשטינ ןופ ףירב ןעטשימוצ ,ןעדנע

 -?עזמער טקישעגקעווא יַאדוַא טָאה עשטינ ןעכלעוו ,ףירב רעדנַא

 -ורנמעזאוצ ךיז טביילק רע זא ,טביירש רע ןעכלעוו ןיא ,גָאט ןעב

 -עג ַא ןעבָאה וצ ידכ ,םיור ןיא טלעוו רעד ןופ ןעכרַאנָאמ עלא ןעפ

 רעד .רעזייק ןעשטייד ןעגנוי םעד ןעפישרעד וצ טרָאד טייהנענעל

 -ַצעל ןייז ;ראזעצ-עשטינ :ןעבירשעגרעטנוא ןעוועגנ UN ףירב
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 סע .רעטניציירקעג רעד : רעטנוא רע טביירש רימ וצ ףירב ןעט

PRרָאלק , DR INַאינַאמָאלַאנעמ ןופ ןעלַאּפנָא עטצעל יד  DENרעד  

 עטסערנ ייווצ יד ןעשיווצ ךיז טלעקַאװענ טסיינ רעסיורג רעגיזָאד

 רעד וצ ענייא ןעהעטש סאוו ,עטכישעג רעד ןיא ןעטייקכילנעזרעּפ

 .ץַאזנעגענ ןעפרַאש STE ןיא רערעדנַא

 עכילטע DR יו ןהעזוצוצ נירעיורט ךילקערש ןעוועג זיא סע

 ס'עשטינ ןופ קנופ רעטצעל רעד ןעראוועג ןעשָאלרעפ DIN ןעכָאװ

 ID ךיז וצ טָאה סאוו ,ןעשנעמ ןעלאינעג א DE ןוא ןייזטסואוועב

 -עשעב גנידכעבענ ,זָאלפליה ,םערָא IS ןעראווענ DIN ,טינ ןעכיילג

 !שינעפ
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 .גָאלארקענ

 (.1900 טסונוא)

 טקעוו שנעמ ןעסיורג ַא ןופ טיוט רעד זַא DEN‚ טפערט סע

 wm גנולצולּפ ;ןעמָאנ םענעסעגרעפ-בלַאה ַא שינטכעדענ ןיא

 סָאװ ,ןעטײברַא ,רעטרעוו ,ןעדנעטשמוא ,ןעשינעהעשענ סױרַא ןעמ

 סאוו ,נידנעקוק טינ ..טמהירעב טכאמענ ןעשנעמ םעד ןעבָאה

 טימ ךיז טבעלעגרעביא תענושמ ןעליטש ןיא טָאה עשטינ ךירדירפ

 טינ ,םהיא WIM גידנעביירש ,טציא זיא ,רהאי בלַאה ַא ןוא ףלע

 -הֶאי יד ןיא לייוו ,לַאזקיש רעדָא קרעוו ןייז ןָא ןענָאמרעד ניטיונ

 -נוזרעפ גידנעייז ,ןעבעל ןופ טסַאל יד ןעניוצעג טָאה רע סאוו ,ןער

 ץלַא ןערָאװענ ןעמָאנ ןייז זיא ,תענושמ ןופ טכַאנ רעד PR ןעק

 INT Tr ןעבָאה קרעוװ ענייז ןוא רעטמהירעב ןוא רעטמהירעב

 .טלעוו רעצנַאג רעד רעביא געװ ַא ןענַאלשענ

 ,ןע'שטינ טיילנעב ןעבָאה סָאװ ,ןעשנעמ ערעטלע יד ,רימ
 -נעדייל טָאה רע m ,ןהעזענוצ ןעבָאה TR געווסנעבעל ןייז ףיוא

 רעד Ivyıyı טפּפמעקעג ןָאלנלָאפרע ןוא טרעטיברעפ ,ךילטפַאש

 -נואוובֶא ךיז נונעג טינ ןענעק ,טלעוו רעד ןופ טייקניטלינכיילנ

 -עבטלעוו א ןעראוועג זיא רָאטוא רעטנאקעבנוא רעד סָאװ ,ןערעד

 טַאהענ טינ טָאה ןעסָאנענטייצ ערעזנוא ןופ רענייק .טייקטמהיר

 ןעעדיא ס'עשטינ ןענייז רהאי ס:עז-ףניפ ןופ ךשמ ןיא .לזמ אזַא
 -ייא ץנאנ DD טעמכ ןערוטארעטיל יד PR עדנעשרעה יד ןעראוועג

 -נעליווטינ DEN ,ןענַאטשרעּפ טכעלש vr ןערעו DEN ;אּפאר

 טָאה גנוקריוו ַא רעבָא ,םרָאפ-רוטַאקירַאק א ןיא טלעטשענרָאּפ ניד
 .עכָאּפע רעזנוא ףיוא עסיורנ ַא רעכיז עשטינ

 ןערָאװעג טשינוצ HN ןעבעל ס'עשטינ ןעוועג זיא שינַארט

 ךָאנ טשרודעג רע טָאה ךילטּפַאשנעדייל ; ןעגנונפָאה עטסעב ענייז

 ,טלעוו א DD ןעראוועג טנעקרענַא זיא רע ןעוו רעבָא ,גנונעקרענַא

 רעד ןופ ןעגנַאלק יד ןעכיירגרעד טנעקענ טינ ןיוש םהיא וצ ןעבָאה

 קילג עטרַאגעג סָאד .לַאזקיש ןופ עינָאריא עזעב ארַא'ס .טלעוו
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 -קילנמוא רעד רעבָא ,ריט ןייז ןיא ןוהטענ ּפַאלק ַא ,ןעמוקעג זיא

 -יוװ ןופ ןעננַאפעג ןעוועג DIN רע ,טנעפעעג טינ טָאה שנעמ רעכיל

 ןעבָאה טציא טעוװ עשטינ זא ,ןעביולג טנעקעג DET Sy .ןענָאיז

NISעלַא זנוא ףיוא גנוקריוו , TRןעשטייד-דרָאנ ַא ןופ ןהוז רעד  
 םהיא לָאז ןעמ טלָאװעג קרַאטש ױזַא טָאה רעכלעוו ,ןעכילטסי ג

 -רעד טריצלָאטש טָאה ןוא ,ןַאמלעדע ןעשיליוּפ ַא IND ןעטלַאה

 BIN ,שטייר ןיא טינ ןוא ,שיזיוצנַארפ ןיא טנַארט רע DEN ,טימ

 -יירש ערעדנַא עלא יו ,ןעסָאנעגטיײיצ ענייז רעקרַאטש ןעסולפנייאעב

 ? רעדנעל ערעדנַא עֶלַא ןופ רעב

 עניילק יד רעבָא ,ןעטײקכַאװש ענייז טַאהעג טָאה עשטינ

 ןיא ןעראווענ ןעמואוושוצ ןענייז רעטקַארַאכ ןייז ןופ ןעטייקכַאװש

 ןוא ןעבעל ןייז ןעבעגעג טָאה רע ןעכלעוו ,ליטס ןופ טייקסיורג רעד

 .קרעוו

 -ירט ןעכילנעוועגנוא ןוא ןעלענש ס'עשטינ ןהעטשרעפ וצ ידכ

 רע .טייצ ןייז ןופ עינָאלָאכיסּפ יד ןהעטשרעפ ןעמ ףראד ,ףמוא

 -רנייפ טייצ רעבלעזרעד ןיא גידנעייז ,טייצ ןייז טרעביוצעב טָאה

 ןַא ןעװעג זיא עכָאּפע ןייז .ןעטקניטסניא ערהיא עלַא וצ ךיל
 -ָאנעגטייצ ענייז רעבָא רע זיא ןעלעפעג ; עשיטארקָאמעד-ארטלוא

 -ָארטעגנ ךיז טָאה עכָאּפע יד .טײקשיטַארקָאטסירַא ןייז טימ ןעס

 -קַאער רעזעיגילער ןופ ןעלעוו עשימרוטש ,עדנערעיול יד ףיוא ןעג

 -קירדענסיוא ףרַאש ןייז ןופ טפַארק רעד טימ טניזעג טָאה רע ,ןָאיצ

 -רעווש יד ןעזעל (Ay ,טפּפמעק טייצ יד .טעטיזָאיגילערנוא רעט

 ןייז ןופ רעקנעד רעד ,רע ;ןענַארּפ עטסלעסרעווינוא יד ,עטס

 טריסערעטניא טינ ,טייז ַא IN טזָאלעג ןענַארפ יד עלַא טָאה ,טייצ

 רעד ןעוועג זיא רע .דנעטיידעבנוא DIS טכַארטעּב ,ייז טימ ךיז

 ןופ ןוא טייצ רעד ןופ גנומערטש רעשירַאטינַאמוה רעד ןופ דנייפ

 -םימיסעּפ יד ףיוא ןעלַאפעגנָא DIN רע .קילנ DD ןירטקָאד רהיא

 BE םענעדירפוצטסבלעז ןעדעי טעטכַארעּפ DEN DIN ןעעדיא עשיט

 ,נירנעזייוועב ןענינגרעפ גיד'הנושמ ַא טַאהעג טָאה רע .םזימיט

 ,תונמחר ןיא ןעטלאהעב ךיז ןעק סניימעג ןוא סגירדינ לעיפיוו

 רע .טיײיקשיטסיאורטלַא טש'רמולכ רעד ןוא ןעטנעהָאנ DIS עבעיל

 ןעטנהעצכַא ם'נופ רעקנעד יד ןופ לַארָאמ יד טפּפמעקעב טָאה

 ןענייז ייז רעכלעוו טימ ,טפַארק רעבלעזרעד טימ טרעדנוה רהֶאי
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 זיא רע יו ױזַא .ןענָאלָאעט יד ןופ ןטמגָאד יד ףיוא ןעלַאפעגנָא
 רע טָאה ױזַא ,טעטיזָאינילער לעיפוצ ןופ טסיאעטַא ןַא ןערָאװעג

 RN יד  .שילַארָאמ-ףיט גידנעייז ,לַארָאמ PN טנעקיילענ ךיוא

 רַאפ ןעטלַאה טנעקעג טינ םהיא ןעבָאה טייצ ןייז ןופ רענַאירעט

 -רַאנַא יד ןוא ; רעקיטסימ ַא ןעוועג זיא רע לייוו ,שנעמ ַא ןערעייז

 IS ןעשיטסאיזוטנע סלַא ךיז DD ןעסיוטשענ םהיא ןעבָאה ןעטסיכ

 .ןעסַאלק עדנעשרעה יד ןופ רעגנעה

 -רעפ ןעוועג ןפוא םענעטלַאהעב ַא ףיוא עשטינ זיא ךָאד ןוא

 טלָאװ טינַא .טייצ WIN PR טרעהעג DEN ,םעֶלַא טימ ןעדנוב

 ןוא ,ןוהטעג סע טָאה יז יװ ,ן'עשטינ טריטּפָאדַא טינ טלעוו יד

 -ייא ןעדעי רונ ,ןייֵלַא םהיא רונ טינ יז טָאה קרַאטש ןעביוהענּפיוא

 ןעווענ PR רעדא ן'עשטינ טימ ןוהט וצ טַאהעג טָאה סאוו ,םענ

 .גנוקריוו ןייז רעטנוא

 -נואוועב ןעמעלא ןופ רהעמ עשטינ טָאה ןַאמרעגנוי סלַא ךָאנ

 עטמיוצעגנוא יד, ן'רענגַאװ דרַאכיר ןוא ן'רעוהנעּפָאש ןיא טרעד

 רעד ןעגעקטנַא טלעטשענ ךיז ןעבָאה vr רעכלעוו טימ ,"עינרענע

 ייז ;ןענעק טלָאװעג טינ ייז טָאה סאוו ,טלעוו רוטלוק רעצנַאנ

 ךיז ןיא ןעביולג אזַא ,ךיז ןיא ןעביולנ ןעניטכעמ ַא טַאהעג ןעבָאה

 רעד ףיוא קורדנייא IN טכַאמעג טָאה סָאד .עשטינ ךיוא טָאה

 .טלעוו

 םהיא וצ ןעגיוצענוצ טָאה ן'עשטינ ןיא עשיטסיטרַא סָאד

 -ָאפַא םעד ןהעטשרעפ טנעקעג טינ ןעבָאה עכלעוו ,ןערוטַאנ ענעי

 -וטקעלעטניא רעד ,שנעמ רעגיניזפרַאש רעד רעקנעד ןעשיטסיר

 5 רע'תמא ןַא ןעוועג טייצ רעבלעזרעד ןיא PN עשטינ טסילַא

 vn ןעמ , :ןעבירשעג רע טָאה 1888 טסברעה ם'ניא .רעקיר

 ןופ רעטסיימ עטסערג יד ןענייז ענייה ןוא ךיא זא ,ןעגָאז לָאמַא

 טינ ,ךיז טהעטשרעפ ,ןעק רעדמערפ ַא ".ךארּפש רעשטייד רעד

 ןופ רענעק עֶלַא רעבָא ,שטייד ס'עשטינ ןענעוו גנוניימ ןייק ןעגָאז

 רעטסערג רעד זיא רע זא ,ןענַאטשרעּפנייא טציא ןענייז שטייד

 .טייצ רעד ןופ טסיליטס רעשטייד

 ןייז טימ ןעסָאנעגטייצ ענייז טרינָאּפמיא ךיוא טָאה עשטינ

 -על גיטסייג ןייז .טײקטריצילּפמָאק ןוא טייקפיט רעשיגָאלָאכיסּפ

 -ינ .ןעטניריבַאל עטרעטנָאלּפרעּפ ןוא ןעדנורגבא עפיט טָאה ןעב
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 רע !וויטקעּפסָארטניא יו רהעמ ןוא ,ויטקעּפסָארטניא DIN עשט

 טימרעד ךיז טנענונעב רעבָא ,לעעז רענענייא ןייז ןיא PAR טקוס
 -רעפ וצ ,ןעסיו וצ pen ןעכילטפַאשנעדייל א טָאה רע  טינ

 וצ ןערהענעב עניד'םהוַארּפ ,עסייה .סערעדנַא ,ערעדנַא ןהעטש

 .ןעצרַאה ןייז PR ןעהילנ טלעוו יד ןעמהענמורא וצ ,ןעמהענעב
 רע .שיטסיאָאנע רע DIN רעכיג ,שיטסיאורטלַא טינ זיא עשטינ

 -ענ טלָאװ DEN ,ךיא ןעשיטסיאָאנע ןעדנערעגעבלַא , IN טָאה
 ענעגייא ענייז טימ יוװ ,ןעהעז ערעדנַא DEN ,סָאד ןהעז טלָאװ

 רע ;דנעה ענענייא ענייז טימ m ,סע ןעמהענמורַא DIN ןעניוא

DINענעגנַאנרעּפ סעלַא ןעפורקירוצ טיירגנ  DINרָאנ ןערילרעפ טינ - 

 -נעדער ."םהיא ןערעהעג טנעקענ טלָאװ DEN ,טלעוו רעד PR טינ

 רעדנערהעצרעפ ַארַא'ס :סיוא עשטינ טפור ,ױזַא ךיז ןעגעוו גיד
 ! טייקכילרעגעב ןיימ זיא רעייפ

 -ירק יא ,שיריל יא טייצ רעבלעזרעד ןיא ןעוועג זיא עשטינ

 PR ןעשיריל ןופ ןָאיצַאניבמָאק עכילנעוועגנוא עניזָאד יד .שיט

 -היפ ךיז טזָאל יז .טלעוו יד ןערעביוצעב טזומענ Dan ןעשיטירק

 רע טָאה םזאיזוטנע Din .ןעשנעמ וצ ןעגנוהיצעב ענייז ןיא ןעל

 -נענעב נעלפ רע עכלעוו ,טייקכילנעזרעּפ עסיורג עדעי טסירנעב

 -נַאו ,ן'רעיוהנעּפָאש טרעטעגרעפ טעמכ טָאה רע ; ןעבעל ןיא ןענ

 סעּפע טקעדטנע רע רונ יו ,רע טרעוו ניד'תונמחרנוא .ן'רענ

 ןייז .דלעה ןעטבילעג ןייז ןיא סעטצנערגעב ,סעשלַאפ ,סעטכעלש

 BORD רע ;טינ ןעצענערג ןייק ןופ סלאמאד טסייוו טפַאשדנייפ

INסָאד .טָאג-בלַאה ןעגיטכענ םעד ףיוא ןעּפיל יד ףיוא םיוש טימ  

 ירד וצ טכערענמוא זיא עשטינ זא ,ןעהעז רימ ;זנוא טנידיילעב

 ,סייוו רעוו רעבָא .טאהעג בעיל לָאמַא טָאה רע עכלעוו ,ןעשנעמ

 רעטקַארַאכ ס'עשטינ ןיא ךירטש רעניזָאד רעד טינ טקרַאטשרעּפ יצ

Prננוקריוו  ? 

 רהעמ עשטינ ןיוש זיא ןעבעל ןייז ןופ ןערהָאי עטצעל יד ןיא
 ?BIN ,שנעמרעביא םעד טכילרעהרעפ רע :רעקנעד יװ ,טעּפָארּפ
 רונ ,טינ רע טריטנעמונרַא ייברעד רעבא ,טמוק רע זַא ,סיורָאפ

 ןערעניא א ,גנונייצרעביא רערעניא ןייז ןופ ןעמָאנ DIN טדער

 קירדסיוא ןַא זיא טקניטסניא ןייז זא ,רעכיז זיא רע .טקניטסניא
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MDנירּפ א ןעטערטרעפ ענייז רעננעג יד ןוא ,ּפיצנירּפפנעבעל ַא - 
 .ןעבעל םוצ ךילדנייפ זיא רעכלעוו ,ּפיצ

 -עג םעד ןעפַאש וצ זיא ןעבעל ןופ ןיז רעד זַא ,טביולג עשטינ

 א יו זיא טייצ רעזנוא DD שנעמ רערעכעה רעד ,ןעשנעמ ןעלַאינ

 טינ .עסַאר רעד ןופ טפנוקוצ יד טרהעג סע ןעכלעוו ןיא ,סעפענ

 רעבָא ,סעצָארּפ ם'ניא ןעכָארבוצ רעדָא טצַאלּפוצ טרעוו סעפעג ןייא

 רעניטנייה רעד IN רהיא ץלַא Tr טהענ עסַאר עכילשנעמ יד

 היח ןופ גנַאנרעביא IS ,קירב ַא רונ זיא ,ןענעק רימ ןעכלעוו ,שנעמ

 ,שנעמ םעד ןעגעקטנַא ןענייז VER סָאװ ,סָאד .שנעמרעביא וצ

 -רעביא ן'טימ ךיילגרעפ PR שנעמ רעגיטנייה רעד ןייז DIN סָאד

 סעּפע ןעפַאשענ עסַאר עדעי נידנעטש טָאה טציא זיב .שנעמ

 עשטינ .טפנוקוצ רעד PR ךיוא PR BIN ױזַא ; ךיז ןופ סערעכעה

 WIRST עכלעוו ,ןָאיזולקנָאק ַא ןעעדיא עשיטסיניװרַאד MD טהיצ

 .ןעהיצ וצ טנַאװעג טינ טָאה

 ןעוועג יִאטסלָאט ןוא עשטינ ןענייז ןערהָאי עטצעל יד ןיא

 זיא לַארָאמ ס'עשטינ .ןעבעל ןופ ןעֶלָאּפ עטצעזעגנעגענטנע ייווצ

 DR ענעי ,עכילמיטסקלָאפ ַא — ס'יָאטסלָאט ,עשיטַארקַאטסירא ןַא

 ליו עשטינ .שילעגנַאװע זיא ערעדנַא יד ,שיטסילַאודיװידניא

 יד טרימַאלקָארּפ יִאטסלָאט ,םענלעצנייא ם'נופ טעטינירעוואוס יד

 .גנורעפּפָאפױא ןוא רעפּפָא ןופ טייקניטיונ

 -ביא ןוא עשטינ ךיוא ןעבָאה טייצ רעבלעזרעד ןיא טקריוועגנ

 -ירק ןעוועג ןענייז עדייב .סעמַאזניימענ לעיפ ןעבָאה ייז .ןעס

 ןופ ןעצנַאגניא ןעטלַאהעג Tr ןעבָאה עכלעוו ,ןערוטַאנ עשירעג

 -ערעטניא .ןעבעל ןעשיטקַארּפ ןוא ןעשיטילָאּפ ןופ סנעטייוורעד

‚DIN BINDביא .סוחי רעייז ןעכָארטשעגרעטנוא ןעבָאה עדייב זא - 

 ןופ ייס ,ס'רעטָאפ ןופ ייס ןערעטלע ענייז זא ,ןעבירשעג רימ טָאה ןעפ

 ןיא ןעילימַאפ עטסטעטכאעג יד וצ טננאלעב ןעבָאה ,דצ ס'רעטומ

 טפַאש'בורק ןיא ןעוועג ןענייז DIN ןעיקס טדָאטש רעשיגעוורָאנ רעד

 -טלעוו ןייק טינ זיא ןעיקס .טרָא ןופ ןעילימַאפ עטסנייּפ יד טימ

 זיא לעטדעטש ןעגיזָאד םעד DD עיטארקָאטסירַא יד ןוא טדָאטש

 -לָאטש ןעסביא טָאה ךָאד ןוא ,טנאקעב גינעוו ץנאג טלעוו רעד ןיא

 -רעטנוא טלָאװעג ןעסביא טָאה סנענירביא .סוחי ןייז טימ טריצ

 זעסאלק ערעכעה ירד ןעגענ טביירש רע סאוו ,סָאד זא ,ןעכיירטש
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 ,רעיעבעלּפ א DD האנק רעד ןופ טינ ךיז טמהענ ,ןעינעװרָאנ ןופ
 :אטסירַא ןא ףיוא I ,טקוקעג דניירפ ענייז ןעבָאה רער יד ףיוא .עילימַאפ רעשילױּפ רענילעדַא ןַא ןופ טמַאטש רע IN ,עטנאקעב ענייז ןעלהעצרעד וצ סטַאהעג בעיל נידנעטש טָאה עשטינ

 -סיוא ,עיפַארגָאּפרָא רהיא טיול ,ןיוש טָאה עילימַאפ ןייז ; טַאהעג טינ עשטינ טָאה ןעזייוועב עשיגָאלַאענעג ןייק .זירּפַאק ןעשיטַארק
 -ייוועב וצ ןעבענעגנייא ךיז DET ,טילרַאש דרַאהנרעב ,טעטילַאנ דָאיצַאנ רעשילוּפ ןופ ןַאמנעגנוי ַא .יקצינ רונ ,עשטינ טינ זיא / עילימַאּפ ןייז .טכערעג ןעוועג זיא עשטינ זא ,ןעזיוועב ןעבָאה ןעט קַאפ ענידרעטעּפש יד .רעטקַארַאכ ןעשיליוּפ-טינ רהיא ןעבעגעג
 טילרַאש .ב .עילימַאּפ רעד ןופ ןעפאוו רעד ןעראוועג טצירקעגסיוא זיא Spar םעד ףיוא ןוא רהָאי טרעדנוה עכילטע ןעוועג טלַא זיא רעכלעוו ,לעגיז ַא טרעגלַאװרעפ ךיז טָאה ןעיווקילער-ןעילימַאּפ יד ןעשיווצ .עילימַאפ יקצינ רעד ןופ טמאטש עשטינ זא ,ןעז
 רעצנַאג ןייז ןוא לַארָאמרעשרעה ס'עשטינ זַא ,טגייצרעביא זיא
 'נופ קורדסיוא ןא זיא ןעבעל ן'פיוא קוק רעשיטַארקָאטסירַא
 עשיליוּפ ענייז ןופ ט'נשרי'עג טָאה רע ןעכלעוו ,טסיײג-שטיטכַאילש
 .ןענהַא

: 
 -שנעמ רעד ןופ Sys רעד זא ,קנאדעג םעד טלעקיווטנע ןערעד -נַא ם'נופ רענייא גיגנעהבַאנוא ןעבָאה ןעסביא ןוא עשטינ

 .;רענעזָאר ס'ןעסביא ןֹופ עעדיא-סגנילביל יד זיא סָאד .ןעט .-ַארקָאטסירַא עשילַארָאמ ןופ גנוהיצרע יד זיא ננולקיווטנע רעכיל
 ן'פיוא טקוק עשטינ .ןַאמקָאטש .רד ךיוא רהיא ןופ טלַאה קרַאטש
 -יא רעד .גנוניישרע עגילייווטייצ ַא ףיוא יו ,ןעשנעמ ןערעכעה
 : : .שנעמרעביא רעד זיא לַאעד

 .ףיוא ,לעיפ ױזַא ףיוא רונ טצעשעג רע טָאה תמא םעד וליפַא זַא .,ןעבעל סָאד טַאהעג בעיל קרַאטש ױזַא טָאה רע ,קוק ַאזַא טימ  ןעדנַאטשרעּפנייא זיא עשטינ ; ןעבעל ןיא טייקשלַאפ ןופ טייקכיל .-צינ יר "עטנע רעדליוו, רעד ןיא טגידייטרעפ ןעסביא .עיגָאלָאכ -יסּפ ןופ טיבעג ן'פיוא DEN ךיז ןענגעגעב ןעסביא ןוא עשטינ
 עדנערעטשוצ א סלאמאד רונ ,ן'עשטינ טול ,זיא טייקשלַאּפ ..ןעבעל סָאר רעטייוו טביירט ןוא טלַאהרעד תמא רעד לעיפיוו
 / :ןעּבעל ןופ ןעמהַאר יד טגידנערעפ ןוא טצענערגעב יז ןעוו ,טּפַארק
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 .טייקשיטיאוזעי וצ טרהיפ סאוו ,טקנוּפדנַאטש ַאזַא וצ ןהענרעד לָאז ,עשטינ יו ,טייקשיטיאוזעי טאהעג רנייפ ױזַא DEN רעכלעוו ,רעקנעד א סאוו ,שיטסירעטקאר -ַאכ זיא סע .ןעבעל סָאר טקרַאטשרעפ יז ןעוו ,טגיטכערעב ןיא יז
 ? ןעסָאנעג-סגנוניזעג ןוא ןעדלארעה ,דניירפ גידנעכוז ןעגיוא יד טקוקעגסיוא ךיז טָאה ןוא ןענַאטשרעּפ טכעלש רעדָא םלוע ןעסיורג םעד טנאקעב ןעוועג טיג זיא סָאװ ,רהעמ ךָאנ שנעמ סלא ןוא טמַאזנייארעפ ױזַא ןעוועג רעקנעד DÖR זיא סָאװ ,עשטיג רעדָא --- ןעסַאמ יד 18 ךיז גידנעד -נעוו ,עטעדניברעפ ןייק גידנעבָאה טינ ,געוו ןייז ןיילא ןעגנאגעג DR סָאװ ,ןעסביא a עשטינ רעדָא ןעסביא -- שנעמ רערעמַאז -נייא רעד ןעוועג עדייב ייז ןופ זיא רעוו .םַאזנייא ןעצנַאגניא טהעטש סָאװ ,רענעי זיא ,ןַאמקָאטש .רד טגָאז ,שנעמ רעטסקרַאטש רעד .טײברַא רעייז וצ גיטליגכיילג ןעוועג טינ ייז ןענייז ךָאד ןוא ,ןעשנעמ עמַאזנייא ןעוועג עדייב ןענייז עשטינ ןוא ןעסביא
 .טייקכיל -נעזרעּפ ןייז זנוא ןופ ןעדעי ןיא טרעוװ סאוו ,עשטינ DS DD -בילנעזרעּפ עסיורג ַא .םייצ רעבלעזרעד PR ןערעוו ןעסיױטשעגבָא ןוא קרַאטש םהיא וצ ןעגיוצעגוצ ןערעו רהיא טזומ ,םהיא טנעק -רעד רהיא רונ יו ןוא טייקכילנעזרעּפ ענעטלעז ןוא עסיורג ַא ןיא עשטינ זַא ,זיא גיטכיוו .גיטכיוו טינ PR סָאד רעבא .טפנוק -וצ ערעסערג ַא טָאה ייז DD DM ןוא ןעסָאנעגטיײצ ענייז MN גנוקריוו ערעפעיט ַא Dany טָאה עדייב יד ןופ m ,ןעגָאז וצ רימ זיא רערעווש ךָאנ .ןעשנעמ עסיורג ייווצ יד ןופ רעטעדניב -רעפ ַא לאפוצ ןופ זירּפַאק 8 קנַאד א ןעראוועג PN רעכלעוו ,ןעש -נעמ א ,רימ רעווש זיא עגַארפ רעגיזָאד רעד ףיוא ןערעפטנע
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 -רע ,עשטינ-רעטסרעפ יורפ ,רעטסעווש ס'עשטינ טָאה ךילדנע

 ס'עשטינ ןעבעגוצסיורא גיצּפייל ןיא ??עזניא , גַאלרעפ םעד טביול

 -טנע טנעקענ טינ טָאה יז סעכלעוו PAIN‚ סעשיפַארגָאיבָאטוא

 VOR נידנענכער ,רהָאי גיצנַאװצ עצנַאג ןעקורד וצ ךיז ןעסילש

 ,קרעוו סָאד ןהעטשרעפ וצ ןעסקַאוװרעד טינ ןענייז ןעשטייד יד זַא
 רעטסעווש ס'עשטינ IS ,סיוא טזייו סע .ןייז וצ ףרַאד סע יװ

 םוטנעשטייד םוצ האנש ס'רעדורב רהיא סָאד ,טַאהעג ארומ טָאה

DINןעלהיפ ךיז טזָאל סָאװ ,םוטנעטסירק  PRןופ ךעלטעלב יד  

 .לַאדנַאקס ןעכילקערש 8 ןעפורסיורַא DIN ,עיפארגאיבָאטוא רעד

 סָאװ ָאטינ PD DIN טציא .ןעטיבעג Tr ןעבָאה ןעטייצ

 ץנאג ןיא טנעקרענא DIN עשטינ .,רעטסיליפ ן'ראפ ןעבָאה וצ ארומ

 IN אּפארייא ץנאנ ףיוא גנוקריוו עסיורג א טָאה ןוא דנַאלשטייד

 טימ טציא ןעזעל רעדעי BIN עיפארגאיבָאטיוא ןייז .אקירעמא

 .סערעטניא ןעסיורג ןוא גנורהיר רע'תמא

Ecce Homoזיא  Inטָאה עשטינ עכלעוו ,עיפַארגָאיבָאטױא  
 -על ןעניניזטסואוועב ןייז DD ןעטַאנָאמ עטצעל יד ןיא ןעבירשעג
 -ָאטקָא ןעשיווצ ,עפארטסַאטַאק רעד ןופ ?עווש ן'פיוא טעמכ ןעב

 ןוא ךיז ןענעוו טלהעצרעד רע ;1888 ,4 רעכמעווָאנ ןוא 15 רעב

 ןערעי ןופ קיטסירעטקַארַאכ עצרוק א ייברעד DI ןוא ןעבעל ןייז

 .םענייז קרעוו

 ם'ניא ץלַא עשטינ ךיז טנעוועב ?עכיב ןעטצעל ןייז ןיא ךיוא

 -עבסנעבעל ןוא סנַאדַאקעד ןופ ןעעדיא-סגנילביל ענייז ןופ זיירק

 WIR רע טגָארט עירָאנעטַאק עניײמעגלַא עניזָאד יד .גנורהָאי

 .שיטנערַאקעד-טינ יא ,שיטנעדאקעד יא DIR PORN רע : ךיז ףיוא

 -ארבוצ ,רעקנַארק א זיא רע זַא ,ןייז וצ הדומ טינ ךיז טמהעש רע
 רעניד'תונשקע ןוא ןעדייל עשינָארכ ןופ רעפּפָא IN ,שנעמ רענעכ

 רעבָא ; טרָאװ םענייא טימ ,שנעמ רעשיטנַאדַאקעד א ,טייהקנַארק
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 רעד ןעבעגענרעטנוא טינ Tr רע טָאה טייז רערעדנַא רעד ןופ

 טרהירענ-טינ ןעבילבעג ןערעניא ןעטספיט ןיא זיא ,טייהקנַארק

 -רעפ ךָאנ ,טרהעקרעפ טָאה סעצָארּפ סטיײהקנַארק רעד ;רהיא ןופ

 ,עשטינ ,רע זַא ױזַא ,עינרענעסנעבעל ןוא טפַארק ןייז טקרַאטש

 .ה .ד ,טנעדַאקעד ַא ןופ ץַאזנעגעג רעטספיט רעד ,ץַאזנענעג רעד

 DIND רערעכעה ַא וצ ךיז ןעביוהרעד וצ טבערטש DEN ,שנעמ ַא

 רעדיוו DR רעדיו עשטינ טנָאמרעד ץלָאטש טימ .ןעבעל ןופ

 ןענייז טעטילַאטיװ רעטסכאווש ןופ ןערהָאי יד רָארג זא ,לָאמַא

 ןעפראווענבָארא ךיז ןופ טָאה רע עכלעוו ןיא ,ןערהָאי ענעי ןעוועג

 ןייז ,ןעבעל ןיא ריירפ ןייז ןענופעג רעדיוו DR עילָאכנַאלעמ ערעי

 ַא זַא ,להיפענ רעכיז ַא טָאה רע Sm ,ןעבעל ן'רַאפ םזַאיזוטנע

 -עּפ ןייז וצ טכער ןייק טינ טָאה שנעמ רעטרירענעגעד ,רעקנַארּק
 .שיטסימיס

 -יפַארגָאיב טימ EcceHomopr ןָא עשטינ טביוה ןעביוהנָא
 -עוו ץלָאטש ןוא טייקמעראוו טימ טדער רע : ןעטייקניניילק עש

 רעיפ יד ןופ רערהעל ןעוועג DR רעטָאפ רעד .רעטָאפ ןייז ןענ

 סיוא .חלנ ןעראוועג DR רע רעדייא ,ןעניסעצנירּפ רענרובנעטלַא

 ןייז רע טָאה ןעטרעפ םעד םלעהליוו ךירדירפ רסיק םוצ גנוטכַא

 -נייא ןעקרַאטש ַא .םלעהליוו ךירדירפ (WON םעד ןעבענעג ןהוז

 ערענָאיצולָאװער יד טכאמעג רעטָאפ ס'עשטינ ףיוא ןעבָאה קורד

 -יירד-ןוא-סקעז ן'פיוא זיא רעטָאפ רעד .1848 ןופ ןעשינעהעשענ

 טשרע ןעוועג סלָאמַאד זיא ן'עשטינ ; ןעברָאטשעג רהָאי ןעטסניס

 וצ רע טביירש דצ ס'רעטָאפ ןופ טייקכילברע רעד nt ףניפ

 עכיוה DB טלעוו א ןיא שימייה ןעלהיפ וצ Tr טייקניהעפ ןייז

 וצ טינ טסעגרעפ עשטינ זא ,ךיז טהעטשרעפ .ןעכַאז עטרַאצ ןוא

 זיא רע זַא ,ןעטייהנעגעלעג ערעדנַא ייב יוװ ,רעד ייב ןענָאמרעד

 .גנומַאטשבָא רעשיליוּפ ןופ

 -נעזרעּפ עדנעהיצנָא IS ןעוועג זיא רע TS ,טלהעצרעד עשטינ

 רע .םהיא וצ האנש א ןעלהיפ טנעקעג טינ טָאה רענייק : טייקכיל

 -נואווצעג רע טָאה סנוָאלק וליפַא ןוא רעב ןעדעי טמיוצענ טָאה

 -ורטסניא רעד שינָאמרַאהנוא יוװ .גנידנעטשנא ךיז ןערהיפ וצ ןענ

 ןופ ןערעבױצסױרַא POS ךָאנ רע ןעק ,ןייז טינ לָאז שנעמ טנעמ

 -עג רע טָאה ,רערהעל א נידנעייז .ןָאט ןעמהענעגנַאנוא ןַא םהיא
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RIES BETעג ןענייז עטסל?יופ יד זא ,רעליש ענייז ףיוא גנוקריוו - 
 ,ןעראווענ ןוהטענ םהיא זיא סאוו ,עזעב סעלַא .גיסיילפ ןערָאװ
 עניד'תונמחר ,עקנעטוג יד .תונוכ עטכעלש ןופ ןעמוקעג טינ זיא

 .עניליווזעב יד יוװ ,רעפיט טעדנואוורעפ DIN ןעבָאה ןעשנעמ
 -ענ טינ לָאמנייק ךיז טָאה רע זא ,רעטנוא טכיירטש עשטינ

 -סיורא ףראש יוזא זיא רע .סעכ רעדא המקנ ןופ ןערהיפרעפ טזָאל
 -עג טָאה רע סאוו ,ראפרעד יקַאט םוטנעטסירק ןעגעג ןעטָארטעג
 DEN ,טגערעגפיוא טָאה DIN :האנש רעדעי וצ ?עקע IN טַאה

 -רעה יד ןופ ,ערעכעה יד ןופ המקנ טמהענ לארָאמ עכילטסירק יד

 סאוו ,רעגירק ענעי ןופ זיא רע רעבָא ,שירעגירק DIN רע .עדנעש

 -נעזרעּפ טימ המחלמ טינ ןערהיפ ןוא רענגעג רעייז דובכ בא ןעביג

 רע ;ןעּפיט רונ ,ענלעצנייא טינ טפּפמעקעב טָאה רע .ןעטייקכיל

 ראפ זיא סוָארטש ,ן'סוָארטש וצ ךילנעזרעּפ טאהענ טינ רָאג טָאה

 Sp ם'נופ קורדסיוא רעשיטסירעטקַארַאכ רעד רונ ןעוועג םהיא
 ,רעטסיליפ רוט

 ןוא ןעכילדניפּפמע ךילנעוועגנוא ןייז ןופ טלהעצרעד עשטינ

 -עב רעטשרע רעד ןופ ;טייקכילנייר ןופ טקניטסניא ןעגידעבעל

 ,טייקניירמוא יד םהיא ךיז טקעלּפטנע ןעשנעמ ַא טימ שינעגעג

 טכעלש ךיז ןעלהיפ עניירמוא יד .רוטַאנ סמענעי ןיא טניל סאוו

 טּפַאכ רעצימע זא ,ןעהעז ייז סאוו ,סָאד ;טייהנעזעוונָא ןייז ןיא

 .גידנעקעמשליואוו טינ ייז טכאמ ,ייז

 IN ,טכַאמ עשטינ סאוו ,גנוקרעמעב יד זיא שיגָאלָאכיסּפ-ףיט

 רעפסָאמטא רעד ןיא ןעבעל וצ ןעשנעמ ַא רַאפ ךילרהעפעג זיא'ס

 ןיא גנולצולּפ ךיז טצעזעב לעקע sts .ןעשנעמ עלא וצ לעקע ןופ

 רונ .ןעבעל גיטסיינ ץנַאג רעזנוא טבראדרעפ ןוא ץרַאה רעזנוא

 טנעק רהיא ;ןיא סָאד סאוו ,סייוו ,להיפעג ַאזַא טָאה סאוו ,רעד

 זא ,טלהיפעג טָאה עשטינ .ןעשנעמ ערעדנַא ןעבעגרעביא טינ סע

 טָאה רע עכלעוו וצ ,ןעשנעמ ןעשיווצ ןייז וצ ךילדעש זיא םהיא

 -ענ טָאה ןוא גרעב יד ןיא טצעזעב ךיז רע טָאה .טינ עבעיל ןייק
 ךיוא רונ ,טלעוו רעד רעסיוא רונ טינ טייקמאזנייא רעד ןיא טבעל

 .רהיא DB רעכעה ןוא טלעוו רעד רעביא

 המחלמ טרהיפעג טָאה רע זא ,הדומ ןיילא ךיז זיא עשטינ

 רע ;ןעלָאװמיס ןוא ןעּפיט ,ןעטייקכילנעזרעּפ עוויטקעלָאק טימ
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 ןוא טסולסנירק ,טײקשיּפָארטנַאזימ ןייז IS ,טשינ רעבָא טנָאמרעדי

 -יוװיטקעלָאק ןוא ןעּפיט יד ףיוא ןעסָאנענסיױא ךיז טָאה טייקזעבי

 ; ןעסָאנעגסקלָאפ ענייז וצ עשטינ טָאה לעקע ןעשיזיפ ַא .ןעטעט

 -נעמעלע IS טימ טמעטָא ,ןעשטייד ןעגעוו טביירש רע DEN ,סעֶלַא

 IS ס'ןָארייב יו ,ננוניישרע עכילנהע ןַא זיא סָאד .האנש רערַאט

 -ייה ןוא ןעזיוצנַארּפ וצ --- ס'לַאדנעטס ,רעדנעלננע וצ עיטַאּפיט

 ןופ רעקרַאטש זיא האנש ס'עשטינ רעבָא .,דנַאלשטייד וצ --- ס'ענ

 US ; סָאטַאּפ םענענייא רהיא טָאה יז ; ס'ענייה רעדָא ס'לַאדנעטס

 .גנוטכַארעפ עש'עשטינ ןייר ,עשיפיצעּפס ַא ךיז טלהיפ רהיא:

 ןיא ;עשטייד סָאד טַאהעג דנייפ עשטינ טָאה גידנעטש טינ

 -ראפ .האנש עניזָאד יד טינ ךיז טקרעמ ענייז קרעוו עטשרע יד

 PR טבילרעפ רע זיא "?עידעגַארט DB טרובעג רעד, PN .,טרהעּק-

 .דָאירעּפ ןעשינָאטװעט-שיטנַאמָאר ןייז DR ענייה N ,דנַאלשטייר

 טייוו-טייוו ןענארטרעפ רעבָא םהיא טָאה גנולקיווטנע עניטסייג ןייז
 זיא Ecce Homo ןעשיפַארגָאיבָאטוא ם'ניא ןוא ןעשטייד סעֶלַא ןופ
 -גרע סָאד ןעראווענ ליומ ס'עשטינ PR "שטייד , טרָאװ סָאד ןיוש

 -לוק רעשיזיוצנַארפ ןופ רונ טלַאה עשטינ .טרָאװּפּפמיש עטסי

 -רע םהיא .שינדנעטשרעפסימ ַא זיא רוטלוק ערעדנַא עדעי ;{רוט-

 עכלעוו ןופ ,רעקנעד עשיזיוצנַארפ יד דָארג סאוו ,ךילקערש טרעג:
 ן'טימ ןערָאװעג טקעטשעגנָא ןענייז ,ןעמעלַא ןופ רהעמ טלַאה רע

 -רעפ ,גנוניימ ןייז טיול ,ןעט טיִלָאּפיה זיא ױזַא .טסיינ ןעשטייד

 רעבא ,ניטכיר PR סָאד .גנוקריוו ס'לעגעה ןופ ןעראווענ ןעברָאד

 IS ןע'ןעט ףיוא טקריוװעג יקַאט טָאה ?לעגעה .ןעצנאגניא טינ

 רעהירפ טָאה רע DEN ,סעשיזיוצנַארפ סעּפע ןערָאלרעּפ טָאה רע זַא

 טָאה ןעט סאוו ,סָאד זַא ,ןעבענוצ טינ ל?יוװ עשטינ רעבָא ,טאהעגנ

 -וטקעלעטניא ןייז טרעטיירברעפ טָאה ,ן'לעגעה טימ טנעקעב ךיז

 -גנײמעגלַארעּפ ענייז ןיא טייוו ױזַא טהעג עשטינ .טנָאזירָאה ןעלע

 טָאה דנַאלשטייד ןיהואוו : ןעגָאז וצ טינ ךיז טמעש רע זא ,ןעגנורע

 .רוטלוק ןעברָאדרעּפ יז טָאה ,טשימעגניירא רונ ךיז

 -עג גיניזטסואוועב טלָאװ רע יו ױזַא סעּפע ,טרעלקרע עשטינ

 זא ,ןעשטייד יד ןופ ץלָאטש ןעלאנאיצַאנ םעד ןעלדנאוורעפ טלָאװ

 -רעפ .רעקיריל רעטסערג רעד זיא ,(עטענ טינ (MR ענייה ךירנייה

 טרער ,"טסוַאפ , ס'עטענ טימ "דערפנָאמ , ס'ןָארייב גידנעכיילגנ
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 ןעכיילגרעפ וצ ןענַאװ סָאװ ,ענעי ןעגעוו גנוטכַארעפ טימ עשטינ
 'זיא רע .רעטכיד ןעשילננע םעד ןופ קרעוו ןעסיורג ן'טימ "טסוַאפ,

 ןופ רעכעה ן'דערפנאמ טלעטש רע זַא ,שיטירקנוא ױזַא ןערָאװעג
 ."ן'טסוַאפ,

 ןופ טייוו ױזַא ןעטקניטסניא עטספיט ענייז ןיא זיא עשטינ

 'שטייד ַא ןופ ןייֵלַא טייהנעזעוונא יד ןיוש זַא ,ןעשטייד םעלַא

 'יוװ ,רהעמ טינ זיא טסייג רעשטייד רעד ."גנוהיידרעפ ןייז טדָאש,
 -עב ,סעּפע טימ ןערעוו גיטרַאפ טינ לָאמנייק ןעק רע ,גנוהיידרעפנוא
 וצ ןעבענרעביא ױזַא ןעוועג לָאמַא DIN רע ביוא .סעּפע ןעמהענ

 -נוהיצעב עמיטניא ענייז ףיוא טציא ךָאנ טקוק רע ביוא ,ן'רענגַאװ

 -רע ,ןעבעל ןייז ןיא שינהעשעג ןעטספיט ן'פיוא יו ,ן'רענגַאװ וצ ןעג

 םעד טעטכַאעג רע טָאה ן'רענגַאװ PR סָאװ ,טימרעד סָאד ךיז טרעלק

 -וט רעשטייד רעדעי וצ ץַאזנעגעג ַא ,ןעדמערפ םעד ,רעדנעלסיוא
 -עגעג ןיוש עשטינ טָאה ,"רעננַאװ לַאפ רעד, ךוב ןייז ןיא .דנעג
 -ייד םעיינ ם'נופ רענילייה רעד ,רענגַאװ .ר זַא ,ןהעטשרעפ וצ ןעב

 ןייז ל?ייוו ,גנומַאטשבִא רעשידיא ןופ זיא ,םזילַאנָאיצַאנ ןעשט

 .רעיינ רעטָאפ-ףיטש רעד ןעוועג ,סיוא טזייוו ,זיא רעטָאפ רע'תמא

 ,"ץ'רענגַאװ ןהֶא דנעגוי ןיימ ןעבעלרעביא טנעקעג טינ BONN ךיא,

 :טפאשלעזענ רעד 18 טלייטרוארעפ ןעוועג ןיב ךיא, .עשטינ טנָאז

 -נענעג ַאזַא .טפיגנעגעג ַא ןעמהענ טזומעג בָאה ןוא ןעשטייד ןופ

 ".רעננאוו ןעוועג זיא טפיג

 ,ןערהָאי רעניצפופ יד ןיא רעדניק ןעוועג ךָאנ ןענייז סָאװ ,רימ,

 .!שיטּפעקס N שיטסימיסעּפ ןערעוו טזומעג ןעבָאה ,עשטינ טביײירש

 ןייז טינ ןענעק רימ .ןעשטייד עלַא וצ ןעגנוהיצעב ערעזנוא ןיא

 -ער ַא ןעוועג זיא רענגַאװ .ןערענאיצולָאוװער IN ,שרעדנַא סעּפע

 ,שנעמ רעדעי .ןעשטייד יד ןופ ןעפָאלטנַא זיא רע :; רענָאיצולָאװ

 יװ ,טַאמייה רעדנַא ןייק טינ טָאה ,טסיטרַא זיא רע לעיפיוו ףיוא

 יו ,ןהעזעג טינ לָאמנייק טָאה רע עכלעוו ,טדָאטש יד -- זירַאּפ
 -ער ן'רענגַאװ ."ןעמוקרָאפ DI זנוא לָאז סָאד ךילדנעטשרעפנוא
 -נַאמָאר רעשיזיוצנארפ ןופ רעטסיימ עטצעל יד וצ וצ עשטינ טנעכ

 ,טינ טנָאמרעד רע רעבָא --- רעלדָאב ,זָאילרעב ,ַאורקַאלעד IN ,קיט

 ןייז ןיא ןעראוועגנ ןעמונעגפיוא ןענייז קרעוו ס'רענגַאװ טכעלש יו

 .ןעטייצ סנעטייווצ םעד ןָאעלָאּפַאנ ןיא זירַאּפ ןעטבעילעג
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 -דנַאטש ןעשיזיוצנַארפ םעד ןופ POS ףיוא עשטינ טקוק ??כב
 -דנַאטש ןעשיזיוצנַארּפ ,ןעטצנערגעב ,ןעשידָאמטלַא םעד --- טקנוּפ

 ךילנהע יו ;ן'רעיּפסקעש ןעגעוו טגָאז רע (DEN DON .טקנוּפ

 טלָאהרעדיװ עיפַארגָאיבָאטוא ןייז ןיא | קוק ס'רעטלָאװ וצ סָאד זיא

 -יטסיטרַא ןייז זא ,טגָאזעג לָאמא ןיוש טָאה רע DEN ,סָאד עשטינ

 רעד ףיוא ןעלעטש ךיז לָאז רע םהיא ןופ טרעדָאפ קַאמשענ רעש

 ,סוינעג ןעשיכיטס ַאזַא ןעגעקטנַא ןיסַאר ,לענרָאק ,רעילָאמ ןופ טייז

 טָאה רע DEN רעביא עשטינ ט'רזח לָאמַא רעדיוו .רעיּפסקעש יוװ

 ,עטסכעה סָאד , :ראזעצ ס'רעיּפסקעש ןעגעוו טנָאזעג לָאמַא ןיוש

 טָאה רע סָאװ ,סָאד זיא ,חבש DIS ן'ריּפסקעש ןענָאז ןעק ךיא סָאװ

 -עב וצ טינ טדָאש סע ."ס'רַאזעצ יו ,טלַאטשעג SIE טריּפצנָאק
 5x5" רעד טימ ןייא עטשינ טמיטש Ecce Homo ם'ניא זַא ,ןעקרעמ
 ןופ רָאטוא רעד טינ PN ריּפסקעש TS ,עזעטָאּפיה רעשירַאנ ,רעש

 ,IN ןיא עשטינ .ןעבירשעגוצ םהיא ןערעוו סָאװ ,ןעמַארד יד

 -יוו טינ ,ןעכַאז ס'ןָאקעב ןענייז סָאד IS ,טנייצרעביא "וויטקניטס

 -ענ DES ױזַא ןיוש טָאה ןעמ DEN ,םעד טימ ןענכער Tr גידנעל

 רע ןעוו זַא ,רע טָאה ןמס ַא .עזעטָאּפיה רעגיזָאד רעד ןענעג טנָאז

TORן'ארטסוטַארַאז , ףיוא ןעבירשעגפיוא טלָאװ " INָאנ רעדנא - 

 ייווצ ןופ ךשמ ןיא ןעשנעמ ןעטלָאװ --- ס'רענגַאװ .ב .צ — ןעמ

 ,ןעפערט טנעקעג טינ ןיזפרַאש ןעצנַאנ רעייז טימ רהָאי דנעזיוט

Nטלָאװ רענייק ."ן'ַארטסוטַארַאז , ןעבירשעג טָאה  un 

 -שנעמוצלַא ןעכילשנעמ , ןופ רָאטוא רעד זַא ,ךילגעמ רַאפ ןעטלאה

 ַארטסוטַארַאז סָאװ ,ןענָאיזיװ יד טריּפיצנָאק ןעבָאה לָאז ,"ןעכיל

 .טָאה

 -וג ןענייז ןעשטייד יד זַא ,ןעבענוצ טינ ןוליפַא I עשטינ

 -עטש עטסערג יד ןעוועג ןענייז טנַאק DIN ץינבייל ; ןעּפָאזָאליפ עט

 ןיא .ַאּפָארייא DD גנולקיווטנע רעלעוטקעלעטניא רעד רַאּפ ןעגנור

 ַא וצ ןעננאגרעד ןיוש זיא טייהשנעמ יד DEN ,טייצ רעבלעזרעד

 -ענ טנַאק ןוא ץינבייל ןעבָאה ,גנואיושנַאטלעװ רעכילטּפַאשנעסיװ

 רעד טימ .,לַאעדיא ןעטלַא םוצ קירוצ ןעגעוו ןעטָארטסיױא טוואורּפ

 IN רעד ןענעג סױרַא עשטינ טערט טייקכילטּפַאשנעדייל רעבלעז
 שטייד ַא .רעקיזומ עטוג ןענייז ןעשטייד יד זא ,גנוניימ רענעמונענ

 עשטייד DIS ןעטלינ סָאװ ,ןעשנעמ יד .קיזומ ןהעטשרעפ טינ ןעק
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 ,רענעילַאטיא ,ןעטַאָארק ,ןעווַאלס : רעדנעלסיוא ןענייז ,רעקיזומ
 -ָאש ןַא ,ןעלהיפ וצ נונענ שילױּפ ןיב ךיא .ןעדיא רעדָא רעדנעלָאה

 םהאנסיוא רעד טימ קיזומ רערעדנַא רעדעי ןופ רעכעה זיא ןעּפ

DDיא יד ןוא ס'טסיל ןעכַאז ענינייא ,"לידיא-דירפניז, ס'רעננַאװ - 

 ,יטסַאנ ָארטעיּפ ןוא יניסָאר רענעילַאט

 רעדעי ;םזילַאירּפעמיא ןעשטייד DIS לעקע IN טָאה עשטינ
 רע טָאה םזילַאעדיא ןעדנעבראדרעפ םעד WORD זיא םזילַאעדיא

 SE רעשיּפיט , רעניזָאד רעד ,ןע'ןעסביא קירנעה PN טקעמשרעד

 -רָאלק יד ןעטפינרעפ ןעליוו DEN ,ערעדנַא ןיא ךיוא יו ,"דיומ רעט

 שיטסירעטקַארַאכ .ןעכילטכעלשענ ם'נופ טייקכַאפנייא ןוא טייק

 -יא ןעדעי ףיוא ןָא טלַאפ רע רעכלעוו ןיא ,ענַארפ ַא ס'עשטינ זיא

 עכילטכעלשענ ,תועינצ ןענידערּפ , :טעטיול ענַארפ יד .םזילַאעד

 -ענ ןעכילריטַאננוא וצ ךילטנעפע ןעצעה טסייה טײקמַאזטלַאהטנע

 ןעכילטכעלשענ םוצ גננוהיצעב עוויטַאנענ עדעי .ןעבעלסטכעלש

 רניז ע'תמא IS — ןעבעל םעד ןענעקטנַא ןעכערברעפ ַא זיא ןעבעל

 ".ןעבעל ןופ טסיינ ןענילייה םעד ןענעג

 ; עטכישענ טינ ןעהעטשרעפ ןעשטייד זַא ,ןעבָאה ליוו עשטינ

 ןופ עעדיא יד .ןעטרעוורוטלוק IND ןיז ןעדעי ןעראלרעפ ןעבָאה ייז

 ; קוק ןעשירָאטסיה רעייז טלעקנודרעפ טָאה עירעּפמיא רעשטייד

 -עֶלַא ראפ רעהירפ TOD שנעמ ַא IS ,טדערעגנייא ךיז ןעבָאה ייז

 רע נעמ ,שינַאמרענ רע זיא .עסַאר רעייז ןופ ,שינַאמרענ ןייז ןעמ

 ןענייז ןעשטייד יד .ןעטרעוו ןעפַאשבָא ןוא ןעפַאש ,ןעמיטשעב

 רעשימיור רעד טימ ךיילנרעפ ןיא .גנונדרָאטלעוװו עשילַארָאמ יד

 wo טכיילנרעפ ; טייהיירפ ןופ ןעלָאטסָאּפַא ייז ןענייז ,עירעּפמיא
 -וװַאסער יד ייז ןענייז ,טרעדנוה רהָאי ןעטנהעצכַא םעד טיס ייז

 -עּפמיא ןעשירָאנעטַאק םעד ןיא לַארָאמ רע'תמא רעד ןופ ןערָאטַאר
 -סילַאירעּפמיא םעד ןיא ןעבירשענ שיטקַאפ זיא עטכישענ .וויטַאר

 עקשטיירט ןָאפ ררעה ןוא טסיינ ןעשיטימעסיטנא ,ןעשטייד-שיט

 BI עדנַאש ןופ ?היפענ ןייק רָאנ טָאה

 -ענ ןעכערברעפ עלא ןעסיווענ רעייז ףיוא ןעבָאה ןעשטייד יד

 ןעבָאה ייז .ןעטרעדנוה רהאי רעיפ עטצעל יד ןיא רוטלוק ןענ

 ייווצ ןופ ןעטימניא ןעוו ןוא .ןאיצַאמרָאפער יד טכאמענ טשינוצ

 שנעמנסעליו רעלַאינעג ַא זיא סנַאדַאקעד ןופ ןעטרעדנוהרהאי
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 -ירוצ סָאד ןעמערופרעביא BORN טָאה ןוא ןעגנורּפשענסױרַא

 ,טייהנייא רעשימָאנָאקע DIN רעשיטילָאּפ ַא ןיא עּפָארייא ענעס

 טכאמעג לת ַא "המחלמ-סטייהיירפ , רעייז טימ ןעשטייד יד ןעבָאה

 ןוא טייקכילנעזרעּפ ס'ןָאעלָאּפַאנ ןופ ןיז ןעשירָאטסיה םעד ןופ

 -ענ טָאה המחלמ סןָאעלָאּפַאנ DEN וצ ,סעלַא סָאד .טייברא ןייז

 -סילַאנָאיצַאנ יד ,םזילַאנָאיצַאנ רענעבירטרעביא רעד -- טרהיפ

 ןופ גנוגיבייארעפ יד ,טדייל אּפָארייא ,עכלעוו DD ,עזָארוװענ עשיט

 ראד סעלַא DET --- קיטילָאּפ רעכילניילק ןיא ןעטַאַאטש עניילק

 ךילדנע .טסיינ ןעשטייד ם'נופ ןובשה ן'פיוא ןערעוו ןעבירשרעפ

 KT ייז : ךילנעזרעּפ םהיא ןענעקטנַא רעכערברעפ ןעשטייד ןענייז

 ,םהיא וצ גיטלינכיילנ ןעוועג ,םהיא ןעקרעמעב טלָאװעג טינ ןעב

 -בעלש ַא ןענייז ןעשטייד יד .טיײברַאסנעבעל ןייז ןעבָארגעב ןעבָאה

 Tr טגידנע ןעגידנע .ייז ןעמ ףרַאד ןעדיימסיוא ; טפַאשלעזענ עט

 טדער רע רעכלעוו ןיא ,עמעָאּפ ַא טימ עיפַארגָאיבָאטוא ס'עשטינ

 עצנַאג יד רעכלעוו ןיא ,עבטמ יד , ,דובכ ןעגעוו גנוטכארעפ טימ

 זושדנַאה ןיא דנעה טימ ןָא יז טמהענ רע רעבא ,טלהָאצ טלעוו

FINזא ,זיא רעכיז רעבָא ,"ךיז נידנעלקע סיפ יד טימ יז טערטוצ  

 -רעד טזומענ טָאה ,טרירָאנניא םהיא טָאה דנַאלשטייד סאוו ,סָאד

 .רהיא IE טפַאשדנייפ ןייז םהיא PN ןעקעוו

 -צנערנעבנוא ַא ,ןָאיצַאטלאזקע ןַא ךיז טלהיפ Ecce Homo ןיא
 טנָאז סָאװ ,טייקכילנעזרעּפ רענעגייא רעד ןופ ןעריזילאעדיא עט

 -נעקוק טינ ,ךָאד ןוא .ךיז טרעטנהענ טייקטקירעּפ זַא ,ןָא ןיוש

 ןופ עיפארגָאיבָאטיוא יד Ecce Homo זיא ,ןעמעלַא םעד ףיוא גיד
 ךילנעוועגנוא ,סיורג ַא ךיז רַאפ ןוא IS ןוא ,ןעשנעמ ןעסיורג א

 .קרעוו
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 וע בַאגסיוא עלַא
 — ןופ —

 לעזיימ 3 סקַאמ
 רוטארעטיל IND נאלראפ רעשידיא

 טפאשנעסיוו ןוא

 .קרָאי וינ ,טירטס דנערג 4

 4 ,ןעמַארד עטלעמַאזעג--קירנעה ,ןעסביא
 91.50 --- — — וצ ,ןעדנובעג לופטכַארּפ ,רעדנעב

 9 דלַאב ;עשנע עדליוו יד ,ַארָאנ---1 דנַאב
 ךנַאב ; רעטסיימיוב רעד ,רעלבַאג ַאדדעה
 דנַאב ;םי ןופ יורפ יד ,םלָאהפרעמזַאר--9
 -בַאג ןַאהַאי ,ףלָאע רעניילק רעד--4 דנַאב
 -ַאװרע עטיוט ויס ןעוו ,ןַאמקרָאב לעיר
 .ןעכ

 ןהעש ,רעדנעב 8 ,ןעטפירש--דוד ,ווָאטַאנניא
 6400 -- — — — — — — — — ןעדנובעג

 --9 דנַאב ;בורגלעפעק ןיא--1 דנַאב
 דנַאב ;לייט 4 ןיא ךוב ַא ,ןעגנולהעצרעד
 "עג ךוב ַא) םכיל ענעגרָאברַאּפ סָאד--8
 "סערב ןמחנ 'ו ןופ תוישעמ ףיוא טיוב
 .(רעווַאל

 ,רעטכָאט רעשידיא ַא וצ--דוד ,ןרָאהנייא
 -- -- — — ןעדנובעג ןהעש רהעז ,רעדיל

 ,ןעטייז 820 ,(ךובלעמַאז רעטשרע) "?עזניא,
 -.— היד הייד יה _—— ןעדנובעג ןהעש

 -רַא ;יֵאבַאר .א ןופ ןַאמָאר ַא :טלַאהטנע
 BR ןַא ;ןירעּפלַאה קיווייל ןופ ןעלקיט
 "מָצ ס'עקליר ;ן'חישמ רעביא גנולדנַאה
 ןיא קרָאי וינ ;ןעדָאר רעביא גנולדנַאה
 -עגנעטַאזוצ ,עיגָאלָאטנַא ןַא ;ןעזרעפ
 .ערעדנַא ןוא ,בייל ינַאט ןופ טלעטמש

"Tr DIN,עיגָאלָאטנַא--  PIEקעפסָארטניא - 
 ןוא עיצקַאדער רעד רעטנוא רעדיל עוויט
 ,ץנאלג .א ןופ גנוטיילנייא רעסיורג ַא טיט
 קנעשעג טערעדעל ןיא ןעדנובעג לופטכַארּפ
 .טרירעמונ רַאלּפמעזקע רעדעי ןוא דנַאבנייַא
 150 --- — — — — — — — — — זיירּפ

 DET ;.רב ,רעגנוה גינעק--דינַאעל ,וועערדנַא
 ;.רב ,גָאלָארּפ ַא טימ ,ןעשנעמ ם'נופ ןעבעל
 .80 -- -- וצ .רב ,ןעבעל רעזנוא ןופ געט יד

 150 -- -- -- ןעמַאזוצ ןעדנובעג וירד עלַא
 15 — — — — — רעטקַאנייא ,עבילנעשנעמ

 ,(ורביה) ןעשנעמ ענערָאלרַאפ--ושַאטאּפא
 0 -- — — — — — — ןעדנובעג ,ןַאמָאר
 225 --- -- .בעג ,ןַאמָאר ,רעדלעוו עשיליוּפ ןיא

 ןיא---(ווָארַאטָאלָאז .ה .רד) .ה ,וועשטידרַא
 .80 בעג ;.ס 84 --טרושָארב ,ןעבעל ןופ םָארמש

 .קרָאי וינ ,טירטס דנעּהנ 4
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 ?אלראפ .ס'לעוייפ

 ןיא טהעמש DEN יורפ יד---מ ,וועשַאביצרַא
 00 -- -- — — — — .בעג ,ןאמָאר ,ןעטימ
 ןוא ליורג ;רעטער יד ןוא ענעלאפעג יד

 -נולחעצרע עסיורג יוווצ--שינרעטסניפ
 10 -- -- — — — — ןעדנובעג .ןעג

 -- ןיפַאלקש יד ;קלָאפ ן'ראפ ןעבעל סָאד
 10 — — .בעג .ןעגנולהעצרע עסיורג ייווצ

 רהָאי טרעדנוח ףניפ ,עיגָאלַאטנַא -- .מ ,ןיסַאב
 .ב ןופ טרָאװרָאפ ַא טימ ,עיזעָאּפ עשידיא
 -ַאפרַאפ יד ןופ ןעטערטרָאּפ טימ ,ווָאכָארָאב
 00 — — — עבאגסיוא סקולעד .דנעב 9 .רעפ

 ;.ס 45---.רב .ןעהעוו-סעביל--ןָאעל ,בעילטַאנ
 80 -- -- -- ייז ייד יז היד יד יח =- ןעדנובעג

 ,רעטַאעמ ןעשידיא ןופ עטכישעג--.ב ,ןירָאג
 -אלפיוא עטרירטסוליא עטרעסערגראפ עיינ
 9876 -- -- -- -- ןעדנובעג ךייר ,דנעב 2 ,עג
 2.50 -- .בעג ןהעש ,דנעב 2 ,םינוגנ ענעסעגרַאּפ

 15 ןיא לרעוו עטלעמאזעג--סעדנַארב גרָאעג
 25.00 עבאגסיוא עטריזירָאטיוא עגיצנייא---.דנעב

 ךיוא ךיז ןעפיוקראפ סעדנַארב ןופ קרעוו יד
 רָאפ ךיז מימ טלעטש לייט רעדעי לייוו ,לעצנייא

 :ךיז ראפ עכָאּפע ןַא
 -ארעטיל-ןעטנארנימע עשיזיוצנַארפ יד

 8 — — — — — — — — — רוט
 8.50 --- -- דנעב 2 ,דנַאלגנע ןיא םזילארוטַאנ
 .רנַאלשטייר ןיא לוש עשיטנַאמַאר יד

 80 -- — == — — — — — — דנעב
 8.50 — דנעב 9 .ךיירקנארפ ןיא עיצקַאער יד
 .ךיירקנַארפ ןיא עלוש עשיטנַאמַאר יד

 8.50 -- — — — — — — — — נעב 2
 4.80 = — — — — דנעב 9 .רנַאלשטייד גנוי
 .ר יו —- ı _ ı _. טאר, עשטיג
 1426 = == == - - יז יח יז — ןעסביִא
 .םייקגיטעט ןוא ןעבעל ןייז -- לַאסַאל

 4496 — -- —  — —— — יח יח דנעב 9
 (ןעשנעט ןופ גנוהעטשטנא יד--.שט ,ןיוורַאד

 ךייר ,ןָאסירעמ .א .' .רד ןופ טצעזרעביא
 ןחעש .דנעב 8 ,ןעטייז 1060 ,טרירטסוליא
 9400 — -- — — — — — — ןעדנובעג ןחעש
 מימ דנַאבנייא רעדעל ןעטסעב ןיא ןעדנובעג

 12.00 ויירּפ .סמעס עכילטע זיולב ;טינשדלָאג
 עלוש ראפ עטכישעג עשידיא---ש .,ווָאנבוד

 םייח ןופ טצעזרעביא ,גנודליבטסבלעז ןוא
 :ץישוויל עטיימ ןוא ןאמרעביל

 .ןעמייז 966 yayay‚ עשילביב ,דנאב רעמ1
 15 --- — — — — — — — — — זיירּפ
 -ואייבַאקַאט ןוא עשי'דומלת ,דנַאב רעטֿפ
 1498 --- — — — — — — — yayıy עש
 ענרעדָאמ ןוא רעטלאלעטימ ‚1282 1908

 .קרָאי וינ ,טירטס דנערג 424



 גאלרַאּפ .ס'לעזייפ

 0 -- .בעג ."ןעגאזגיז , (רעּפעט .ק) יצורבַא'ד
 .06 -- -- -- לָאטוּפש ןוא רענעגושמ---וָאנארד
 ַא) תמא ןופ רעכוז יד--סקילעפ ,רעדנעלַאה

 םצעזרעביא ,לייט 4 ןיא ןַאמָאר רעלַאיצָאס
 ןהעש .(ןעטייז 587 .יקסװָאנַאי .ש ןופ

 00 — — — — — — — — — ןעדנובעג .
 TB .בעג ;.040--.רב ."אירָאטקיװ,--ןוסמַאה
 -רעביא '!םולשורי ןוא םיור--סעזָאמ ,ססעה

 סעזָאט ןעגעוו גנולדנַאהּפָא ןַא טימ ןוא טצעז
 .ןיקריס .רד ןופ ,טפירש ןייז ןוא ססעה
 a יקיװ ןעדנובעג ךייר זיירּפ

  PRדנַאבנייא-קנעשעג םענרעדעל — — — 32.0
  ‚INN,א לייט ,ךוב עטשרע סָאד--ףסוי — --- 50.

 יי הוה עא ,ב ליוט ,ךוב עטשרע סָאד
 ,רעדיל-סקלָאפ עשידיא---.מ .מ ,יקסווַאשרַאוװ

 7 .םכילע-םולש ןופ סעדעררָאפ ייווצ טימ
 .בעג לופטכארּפ
 .60 --- .רב .רעדיל ס'יקסווַאשרַאװ D. וצ ןעטָאנ

 DS ןיא המשנ עכילשנעמ 'ד---ע ,דלייוו
 -- - -- .רב .טפאשלעזעג רעשיטסילַאיצ

 -כידעג ןוא רעדיל--סיררָאמ ,יקסוועשטניוו
 0 בי an עבד .בעג ןהעש .עט

 זיא יז יװ ,עיפַאסָאליפ יד---ח ,יקסווָאלטישז
 .דנעב 9 .טלעקיוװטנע ךיז טָאה יװ ןוא
 .60 -- -- — ןעדנובעג ןהעש .ןעטייז 0

 -נחעש יד ,ןענַאמָאר עסיורג ,ןַאוװיא ,וועינענרוט
 עגידנעטשלָאפ ,רוטארעטיל-טלעוו רעד ןיא עטס

 : ןעגנוצעזרעביא
 (0יתמז (u Abte רעדניק HN סרעטאפ
 9.00 — — ןעדנובעג .ןעלטיּפַאק 98 ןיא ןַאמָאר
 35 ןיא ןַאטָאר (Hakanyas) המחלמ ברע

 00 -- — — — — ןעדנובעג .ןעלטיּפַאק
 (המסמ8הטסא06 183820) ףיוה ןעשיצירּפ ַא ןיא

 -ופע ןא טימ ןעלטיפַאק 55 ןיא ןַאמָאר
 2.00 — — — — — — — — — .בעג ,גָאל

 -וטש עשיטירק ַא ,טָאכיק INT ןוא טעלמַאה
 -ַאכ עטסעטמהירַאב ייווצ יד רעביא עיד
 ,15 -- רוטארעטיל-טלעוו רעד PIE ןערעטקַאר

 :ןעמַארד עטלעמאזעג -- ןָאטנַא ,וװָאכעשט
 ןעשיפרָאד ןופ סענעצס ,ַאינַאװ לעקנָא רעד
 ,לעגיופ-רעסַאװ רעד ;ןעטקַא 4 ןיא ,ןעבעל
 -ןעשרַאק רעד :;ןעטקַא 4 ןיא עידעמָאק ַא
 ןיוא ןיא ןעטקַא 4 ןיא אמארד ַא ,ןעטרָאג
 4060 טי A eg ןעדנוםבעג .דנַאב
 .80 -- טרישָארב ןהעש ,ךיז ראפ עמארד עדעי
 ,סרעטקַאנייא ייווצ--ךודיש רעד ,רעב רעד

 8 -- — — ןיקמורפ .א ןופ טצעזרעביא
 10 -- עא יע יי = דיל ןענַאװש סָאד

 ןופ תונורכז .ןעגעוו עגיטולב ףיוא -- .ןהכ .ס
 1.50 — .בעג ,ןעטייז 890 ,טַאדלָאס ןעשידיא ַא

 8.50 דנעב 9 .ןעטייצ-המחלמ ןיא---הירמש ,ןיוועל

 .קרָאי וינ ,טירטס דנערג 4



 גַאלרַאפ ס'לעויימ
 ןופ ןעבעל-סטכעלשעג סָאד---ב .רד ,רעביל

 48 --- == — — — — — — 'וופ ןוא ןַאט
 ןיא ןָאיגילער עשידיא יד -- .ח ,ןַאמרעבי?

 .10 .רֹּב .גנוהיצרע רעלאקידַאר-לַאנָאיצַאנ רעד
 .20 .רב .אקירעמא ןיא גנוהיצרע עשידיא יד

 ַא .הטניריבַאל : (ץנַאלג .א) .ַא ,סֶעלעיעל
 80 -- — יי זי - יז יד == רעדיל גנולמַאז

INDעשיטעָאּפ--בייל  payרעדנעב 8 --  
 ;ןעדַאלַאב ,2 דנַאב ;רעדיל ,1 7282(
 END)‚ ערעדנַא ןוא עשיװַאלס ‚3 דנַאב

jnyer80 -- — — — — — — ןעדנובעג  
 יינ סָאד ןופ--רעדיל-רעדניק ןוא 1978982

 -נואוו טימ טפירש ןעסיורג ןיא טצעזעג
 רעד ראפ לעיצעּפס ןעגנונכייצ ערַאברעד
 1.25 .בעג לופטכארפ .דואמ .ז ןופ עבאגסיוא

 ךייר ,ןעלייט 6 ןיא טלייטעגנייא עבלעזסָאד

 יי עי Ir בעג .רעדיל
 125 --- — — — — — — .בעג .ןעדַאלַאב

 ףיוא, )1 :דנעב 6 ,ןעטפירש--רידַאנ השמ
 ;(ןעגנולחעצרע עשיטסירָאמוה) "רעטכעלעג
 Du יד) "דלַאוװ-רעטרעוו ןעדליוו ןיא, )2
 יד ןיא המשנ רעכילשנעט רעד ןופ גנולגיּפש
 ןופא )3 ; (עריטַאס ןופ ןעלגיּפש עמורק יד
 -ופ-שיריל ענעבילקעג יד) שנעמ וצש נעמט
 -עג זיא לָאמַא, (4 ;(ןעיעסע עשיּפָאזָאל
 ,לארָאמ ַא ןהָא DIN טימ ךאל'השעמ)---"'ןעוו
 ַאטעילעפ ןעטייצ-עלַא-רַאפ ןוא ןערוטַאינימ
 -- "עטבילעג ,ןעריצַאּפש םוק, BD) ;(ןעג
 ; (ןעטכישעג --רעדנואו ןוא ןענַאמָאר)
 עשיטסינָאיסערּפמיא) "ןעיסערּפמיסקע, )6
 רעכיב סקעז יד .(קיטירק-רעטאעט ןוא "713
 טערעדעל ןיא ןעדנובעג לופטכַארּפ ןענייז
 90 -- -- — — — ןעטפירשפיוא דלָאג טיט

 ַא ,דניק ןוא רעטו----.א .י .רד ,ןַאסירעמ
 -היפ וצ Pr I רעטומ רעד ראפ ךוב-רהעל
 ןעוועדָאה וצ יוװ DIR ןערעגנַאװש ן'תעב ןער
 "עמ עטצעל יוד טיול טסַאפרַאפ .דניק סָאד
 480 — — — — יה — — ןעלעווק עשיניציד
 .60 — — — — — ןעדנובעג .עיגָאלָאיזיּפ

 יַאנָאיצַאנ DIR המחלמ ,םזילַאיצָאס---.י ,ךלימ
 א — — — — — — — — — — םויל

 30 — עדנאסילעמ ןוא סאעלעּפ---מ ,סנילרעטעמ
 1488 -- -- -= -- ןעדנובעג .לעגוופ רעוולב
Nעיצַאזיליוװיצ ןוא רוטלוּק --- .ןָאסנַאטַאנ , 
 8.00 — — .בעג ,טַאמרָאפ ןעסיורג ,ןעטייז 4

 25 -- -- -- -- אילוי ןיליירּפ--גרעבדנירטּפ

 pay‚ זינ ,טירטס דנערג 4



 גַאלרַאֿפ ס'לעויימ

 -ווג ,גנוחיצרע יד--טרעברעה ,רעסנעּפס
 -רעביא .ךילרעּפרעק ןוא שילַארָאמ ,גיטס
 ירערבייל .ןָאסירעמ .א .י .רד ןופ טצעז
 180 -- -- — ןעדנובעג לופטכַארּפ ,ןַאשידע

 ,80 == -- == == - - יד יד -— ןעסיוו ףרַאד לעדיימ עדעי סָאװ---גרַאמ ,רעננעס
DAN.496 — — -- ןעסיוװ ףראד רעטומ עדעי  

 גנוהיצרע עגיטסייג---ג הַאננַאה ,יקצולַאס
 68 -- — — == -— — ןעדנובעג .דנוק ןופ
 Sm ראפ ,ליּפש רעדניק ןוא ןעבַאטשכוב

 1400 — — — — — — — - םייה ןוא
 -סור עש'ידרערעטנוא -- יענרעס ,קַאינּפעטס

 .ס ןופ עציקס עשיפַארגָאיב ַא טימ ,דנַאל
 2400 — — — — — — —: בעג .קַאינּפעטס

 60 -- -- — - — ןעגנולחעצרע רענעד -נַא ןוא "רעקיוה רעד, ,רעטלַא ,ןײטשּפע
 -ביד רעלאיצַאס DIR PIE -- אנכש ןײטשּפע

 66 -- -- — ןעדנובעג .טנעס 80 ,רעט

 עיטַאמָאטסערח ןוא ךוברעל שידיא ַא ,לַאװק ןעשידיא ןופ--עבלע ןָאעל DIN ןיטנע לאוי
 ןוא רעדליב 43 טימ mim‚ ןוא ףוש ראפ
 1.50 -- -- ןעדנובעג טפַאהרעיוד ,ןעטערטרָאּפ

 -עדנַא ןוא "ערעירַאק יד ,---רעטלַא ,ןײטשּפע
 60 --- -- -- — ןעדנובעג .ןעגנולחעצרע ער

 יװ --- .ןעזיטיס רענאקירעמַא רעד---.ר ,קניפ
 יד ךָאנ רעגריב רענאקירעמַא ןַא ןערעוו וצ
 ןוא ןעגארפ עלַא טימ ,ןעצעועג עטסעיינ
 80 שילגנע ןיא ןוא שידיא ןיא ןעטרָאװטנַא
 עטגינייארַאפ יד ןופ עיצוטיטסנַאק

 .60 --- — שידיא ןוא שילגנע ,סנעדנעּפעד -נוא וװָא ןַאשיירעלקעד יד ןוא ןעטַאַאטש
 196 -- -- — דנַאב ןייא ןיא עדייב ןעדנובעג

 א א עיגָאלָאעג---.א .רד ,עּפסַאק
 176 .בעג .ןעבעל רהָאי גיצכעז---א .י ,שטיװַאצַאק :

 ןופ טרירטסוליא לעגניא רעשיווטיל רעד
 ם'נופ ןעלוש ראפ גוצסיוא ןַא) ַאלָאל
 .80 .בעג ,זיירּפ ,('ןעבעל רהָאי 60, ךוב

  ‚MN(רעטקַאנייא) ָאנרַא--ןיעשזד — -- 16
 18 -- -- -- (רעטקַאנייא) ענעבילבעגרעביא

  DET(רעטקַאנייא) סניפעג — — — — — 15

 (רעטקַאנייא) רעקיטירק רעד — — -- 18

 (רעטקַאנייא) ןעפילוק יד רעטניה -- -- 90

 (רעטקַאנויא) ןעמעלַא טימ טינ -- — -- 90

 (רעטקַאנייא) טפַאשגנע — — — — — 16,
 ,60 -- — -- ןעדנובעג לופטכַארּפ ,ןיטנע .י ןופ עדעררָאפ 8 טימ ,סרעטקַאניײא ןעביז

 .קרָאי וינ ,טירטס דנערג 424
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 גַאלרַאפ ס'לעויימ
 2 אי יהא

 ןעלדנַאמ טימ סעקנישזָאר

 .(רעדניק עשידיא ראפ ךאל'השעט}

 ךיא ,ןועמש (1 :נרעבנייטש הדוהי 41

 ענעטלָאשראפ יד (9 ;ןעבעל ווזַא לָאז

 .15 — הלכ ענעגנאפעג יד )3 ;ןיסעצנירּפ

 ַא טימ השעמ ַא (1 :גנרעבנייטש הדוהי

 ;לעגניא רענעגָאלשעג רעד (9 ;טשריפַא

 my רענייר ַא (4 ;טפירש ןעגילפ )3

 2 — — — יי ___ עלוש יד )5 ;ןעפ

 :ןעגארפ (1 .גרעבנייטש הרוהי

 טימ חשעמ ַא (8 ;רענלימ לאומש )2

 RER ןוא ןעזיוו (4 ;רעדירב ייוװצ

 יי יי עי יש עי ןעדגאר

 :ןערעגַאב ייוצ (1 :נרעבנייטש הדוהי
 אל (8 ;תוישק עטרעפטנערַאפ טינ וד )2

un» )4 ;mıonn15 -- -- — -- --  

 ושע-השמה (1 :גרעבנייטש הרוהי
 -- -- ןעלטייט רשע תשטח (9 ;סבווא

 ןוא רעפיווג רעד לעװייפ :ימעדב )1

 :יקצולס .ד (2 ;רעניילק רעד לעוויופ
 5 -- — — — טינ ךיז טהערד דרע יד

 ;ןיד רזג רעד (1 :גרעבנייטש הדוהי ?

 -- -} -- -- N ןיא ןעלטייט יד )2

 ועד )2 ;עמַאמ ַא (1 :קאילפערק י 8

 5 -- — געלשעג ַא )3 ; רעּפַאכ-לעגיוּפ

 נובעג ,"ןעלדנַאמ טימ סעקנישזָאר, 8 עלַא יד

 .00 -- -- -- -= UNI םענהעש ַא ןיא ןעד
aיי א, יה א לה  

 ,וַאסלעגרעב .ד :תוישעמ איבנה והילא יירד
 ;ַאריּפאש .ס -- סוכ ס'איבנח והילא

ww 

= 

 סס שש

 5 -- -- ןעדנובעג .הלימ תירב--גייווצנעזַאר

 ;9125--.בעג .רעדיל עשידיא--.י ,ןיקסַאר

 -B הק — זדצ הק הבה 2 סקול עד

 IR ,ןעקנאדעג עכייר טימ לופ ,סעיזַאט

 .קרָאי וינ ,טירטס דנערג 4
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