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 סעיטיבעט יר עכלעוו טימ ,סערייבענ עקַאסָאלַאק ;רעחנעל עשיפ

 ָאר .ןכיײלגהַאפ טשינ טייוו m ןענָאק סעקשַארומ ערעזנוא ןופ

 -עביל א סע ויא רעריוו ןוא .הכולמ-ןטימהעט יד ףיוא ךיז טלַאה

 BUS Dam ,"ןיצנעס , 8 .ןקיטכורפוַאב עכלעוו ,רענעמ .הכבולמ

 ,לֿפָאטרַאפ רעניילק ַא וּפ סיוהג יר טכיירגרעד סא ןוא ,רשייא

 .ךעלטכעלשושג םינימ עסעלטע DR .רעייא שימ לופ זיא יז ןעוו

 DR המטמ רעהו ןעניד עכלעוו ,םמואוריווירניא-לּפירק עסיעפמוא

 .טרָאד MI טקנופ ,םיסירפ ,םעחַאה ."ןטָאדלָאפ , Tu "רעטעברוַאא

 יירד עלַא ןיא ןקא --- גנולקיוװטנַאדעביל רעה ןופ אגהקאז א

Nןטסכעה ןפיווא --- ןעניבו ןזא סעקשַאהומ ,ןטימהעט יד ייב ---  

 .סַאטשי-רערילנ ןצטַאג םעד ןופ ץנעגילעטניא רעד ןופ טקנוּפ

Term Dam rn.רָאװשג טשינרָאנ רעטייוו זיא םַאטש . 
PR 

 היח רעקיירהרחשהזטוח רעד רָאנ ,היח-רעהילנ רער
BR, 

 עקירההרשיה-טוח יד .ּפמוז ןופ טלעוו יר ןביוהוצפוי וא ןעװועג טרעשיאב

  mn,שטנעט רעה ןעמופעגסױרַא רעטעּפש יאס עבפשוװ ןופ
 -  ..ריל יינ א Pr טביוח אר רעב
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 ןופ ןוװרּפ עסיורג ייווצ ךָאנ וטסעז זוסולשןעניב רער זוה ַא
Diערייב .טלעווךטסעסניא רעב ןיא ןבעל-הכקמ ןפיזַאד  ya 

 2°8 ןענעז עדייב ןוא ."תוכולמ-עטיל, רעסיצייוו רעדָא רעמ ךיוא

 .רַאבטבורפמוא ,הכוקמ-ןעניב יר m DD ,עכלעזא

 -יב רעד ךוּפיהל .ה כו? מ-עטש א רוט יד זיא BD ןייא

 -ָאמ ןופ ןייש םוש IP טשיינ הכולמ עקיזָאד יד טָאה הכולמ-ןעט

 DONE ץלַא טרָאד זיא םעד ץוח ַא רעבָא .עיצוטיטסגָאק רעשיכרַאג

 :רעגריב יילרעיירד .הכלמז-ןעניב רעד PR וו ,טנרראעגנייא יא

 ,"סגנירעטעברַא, עטלּפירסרַאשךעלטכעלשענ ןוא Warn ,רענעמ

 -רעד-רעדניק עתמא ןיא ןייא סנירעטשעברַא ירד ךָאנ ךיז ןלייט טפָא

DUMMןטַארלאכ-סגנוקידייטרַאֿפ עסרַאטש  ,עסיּפעססיהג ןוא . 

 m .קיטכױו טשיט ענַאהפ-עכיל רעונוא רַאפ ןיא סָאד רעכָא

 .סטואוריווירניא יד ןשיווצ טסַארטנָאק רעגנערטש רער טביילב שר

 יױעקיזָאד רעד טימ) עבַאגפיוארוטלוק Inu סנעטשוו "רע, רער

 ילוק , רעסיווענ ַא ןיא War ןיוש ךיז וטסניפענ הכולט-טקעטניא

 -סגנוטפעהַאב םער ףיוא ךעלסילשסיוא ךיז טרירטנעיצנאפיס ("רוט

 -ַאב ךיז טואל יז יו ,טשינ רעמ טוט עכלעוו "יז, יד ,טנעמַאמ

 עדייכ רַאפפ ןבעל-םערַאה 8 טפַאש סָאד .רעייא טגייל DR ןקיטכורפ

 יד ףיוא טניל טעבהַא-הכולמ עמטעלטנגייא עצטַאג ירד ןוא .םירהא

 -בִא טכיילב עביל יד שסקעוו רַאפ ,סיכוסכס עכעלהיטַאנ עקיבייא

BYרמערפ . 

 ענעפורעג יֹוזַא יד ןופ הכולמ יד א לֵאֿפ רעטייווצ רעד
 ww ןייד pp םיאוהב עצרַאװש יד טסעעפ ח .ןןסימרעט
 ייז טנעלפ עטסָאבעלַאב יר ."ןסיירפ, טפור ןעמ עכלעוו ,רעמַאק
 םגה ,סעסושז pp טשינ ןענעז סָאד רעבָא .סעסושז ED ןטלַאה
 סָאװ ,עפורגןטקעסניא ןַא ןרליב ייז .ןטקעסניא ma ןעטעז ייז
 -ע/ש יה ןא םירעוװ:-רעיוא יר וצ רעפנענ ליפ טייטש
 ןעייטש עּפוהג רעסיזָאד רעד וצ טנָאנ .סעסושױ יר וצ יז ,ןסיר
 יד ןענעכערוצ וטסנָאק vr וצ ,ןנילפזנַשטנייא יל ןוא ןלעביל יד
 -סעקשוַארומ יר וצ ךעלנע םיטרּפ לו ןיא ןענעז עכלעוו ,ןטימרעט
 ןענעז ןסיירּפ יר my ,םעקשטרוט יש טסנוּפ ןענעו עכלעוו רעבָא
 -ַארט יר ןיא סערייבעצןטימרעט יר ןגעוו טרעהעפ טסָאװ ור .סעסושד
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 -ופיטסניא עלטיצאס ערעיוהעגטוא ענייז ףיוא םירנקיפ טשיג .געוו
 ןכעלטכעלשענ םעד me frage טיובעגפיוא ןענעז DRM ,םעיצ
 ךיז טימ רע טלעטשי ,עביל רעד ףיוא ,גנורעפכורפ רעח ףיוא ,ןבעל

RDגנולקיוושנַא רעקיטסיינ רעדו ןיא עביל רעטקיזַאר רער ןיא רָארג  
 rs טירש א עביל רעסיוָאד רעד ןופ

 -עקטָאל יד ןשיווצ ןיב רעד .IRB רָאנ טשינ דנרעלַאב זיא סָאד
 ןבעלגייוועג Das הסלמ ןייק טשיינ זיא הכולמ-ןעניב יד Dam .ןעמולב
 ,ןופרעד ?יּפשייב ַא map ךיו טימ רעבָא יז טלעטש ,ןיז ןכעלשטנעט

Di)גנורילוגער-הכולמ יד, ןפורנָא טנַאקעג טלָאוװ ןעמ  peענ - 
 -ודיווידטיא-עבילפ שנלצנייא רעשנזיוט ליפ ןופ- ."ןבעק ןכעלטסעלש

DENNלעזעג עכעלטייהעייא עלופטסטושזטסכעה 8 סיוא יז טחימש - 

 רָאטעמיסעביל רעטפאהרעלעפ ַא ףיוא PR" קידטציטש רעבָא .טפאשי

 ,גנולקײװטנַא רעײירפ רערעכשה רעד ןעניה וצ טָאטשנָא ,ףיוא יז שוב

 ךיז טסייר סָאװו ,םלאזדיווירניא רעח WIM ןיא ,הּכיפת עסיזיר ַא

 ןיא סָאדו .טקירררעטנוא קידתיטמחרבמוא טרעוװ ,טכיל םוצ סיורָאֿפ

 ןצונ רערשכיז ,רעסיורג רער טייז ןייא ןופ .?ווָאטחסגנונרָאװ ןימ א

PSטפאשילעיזעגרוש רשסיזייר רעד ןופ ,גנוסיגיירַאפ רעלַאייצַאס רעד  

 ,ערערנַא רעטנזיױס ליפ ףיוא ךיז טייטש םואוחיווידניוא רשרשי ווו

 PR גנולייט-סטעברַא עטסכעלקילג יד טהיפעגנייא זיאס וו ןוא

 ,רַאפעג ערעווש יד טייז רערעדנוא רעדו ףיוא רעבָא .טפואשטריוו רשח

 -ייוו ךָאנ יד ןעניב יד ייב ?ליּפשיייב םוצ --- ןטייהניוװועג עסיוושג זא

 טמיטשַאב By --- ןשינטלעחרַאפ עכעלטסעלשעג עטלקיװֿטנַא סינ

 -ַאב עכעלהרעניא רעייז טשעױו טימרעד ןוא ץעזשגחהסולמ .DR ןרעוו

 ןלעװו ייז ןּוא ןרעוו טױטעגּפָא סיורָאפ גנַאהר רעד ןוא טייסכעלנעוו

 "רַאפ ןופ רערילגטימס יד ףיוא ץָאלק רעטיוט א ױװ ןגיל ןביילב

 .ךיז רעטנוא ץלַא קידטקירד ,דנַאב

 םעד ןופ געווסיוא ןייק ןענופעגנ טשינ רעמ טָאה ןיילַא ןיב יד

 יו ,קיבייא ףיוא זיא יז .ןפַאששנ ךיז טָאה יז ןכלעוו ,לּפמעטזעביל
 ,יז רָאנ טשיינ ןוא .לּפמעט Tommy םער ןיא ןרָאוװעג טרעזוילשרַאפ

 ףיז טָאה םַאטש-רערילנ םעד ןופ גנולקיװשנַא עטסכעה עיענַאג יד רָאנ

 "תוכולמרעביל, עקיינַאד יִזְו ןופ טנַאוו רעטסעפ רער Na ןסיױטשעגנָא
 ,ןבילבעג ןייטש היורעה זיא ןוא
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 טירש רעסיזָאד רעה ןוא .טרעלקעגפיוא :עוועפ יא ןיילַא הנותח

 .לַאטַאפ ןעוועג TR SD זיא

 עטסעפ יד טקנופ-סגנַאנסיױא סל6 טאעג טָאה הבולמזןעניב יר

 טָאה ּפיצנירּפ ןקיזָאד םעהו DU ןוא ןַאמ ןופ גנוריױילַאוריוװידניא

 םיא ירכ ,ןוטענ טשינהָאג טָאה יו רעבא .ןטיהעגּפא ןצנַאגניא יז

 ַא ףיוא בייוו ןוא ןַאמ ףיוטוצ טהיפ גנוטפעהַאמ יד .ןפיטרַאֿפ זצ

 -סערפ םעה ץוח ַא ."הנותח, עצנַאג יד PR סָאד .עלייוו רעצרוק

 .רָאּשןעניּפש םעה ייב סָאוװ ,עגַאל שבלעזייד יָאר וטסָאה ,טקילפנַאק

 .בייוו םעד ןופ טייז רעד ans ןביילב ןליפעצןרעטלע עצנַאפ ירד

 ,עפוטש רעטסכעה רעהו ףיוא דָארג טביילפ ןיב-ןָארה יד ED‚ רער

 -עּפכורפ רעד ןצ קיטלינכיילנ ןצנַאנניא ,ןעניב-קינָאה ערעזנוא ייב

 -רַאפ וָאלקעווצ DR ליופ .טקַא-סגנוטפעהַאב ןצרוק םער ךָאנ גנור

 DR MD רעשינַארט ןייז א ,ןבעל ץנַאג pin טּפָא רע טטנערב

 טרעוו סָאוו ,"רע,-ןיּפש DI ןופ ףוס רעדו N ,רענעש טשיינ לָאמזמפוָא

 םש ןייק טשינ WORT ar ךיוא יוזַא ."יז , רעד ךרוח ןפערפעגפיוא

 .םיורָאפ טירש

 ןעניכ יר ייב טניישרער כייוו סָאה PM סָאר םענ טצייא

DINםואזדזווידגיאדטלּפָאט : Dt PR DDרער ןופ ,ןיגינעק יד  

 גנולייטעצ רעד ייב זַא ,רעבָא טסעז וד .ןילַאטפעוו יח טייז רעטייווצ

 .רַאפ ןרעויש א ןטיקעג סמואודיווידטיא עקיזָאה יד ןֹופ רערעי טָאה

 ןליפעג-עכעלרעטומ עריא ןריווושגנָא ןצנַאגניא DEN ןיגינעק יר .טסופ

 aD םירש רעסיטסיינ רעפיזיר א ןנעלעג ךָאד PR ןירער רָארנ ןוא

‚onםער בילוצ יירפ רעקינייוו ןרָאוװשג ךָאנ יז זיא םעד ץיח ַא , 

 ןילַאטסעװ יר ,טרעקרַאפ .ןזייּפש יז לָאז ןעמ זַא ,ףרַאה יז סָאװ

 -סיױהַא ללכב זיא יז ,ןבעל עכעלטכעקששנ עיצנַאנ DET ןריולרַאפ טָאה

 "בייוו ןוא ןַאמ , ןופ זיירק-סנבעל ןרעכעה םעיד ןופ ןרָאװעג ןפראוועג

 ,םוא טגנערב יז ןכלעוו Boa‚ ןליױפ DAR ראג ןַאמ םעד ןעס יה

 DW ןבעל TR ,ןזייּפש וצ סָאװ טיפ טשיט DIR טָאה יז ןעוו

 .ןטסלרַאפ ןוא ןטסולרַאפ ,טרָאװ ןייא טימ .סיצ וו רעייז

 רעדעי IR םואודיווידניא ןופ גנומערָארַאפ ַא :טַאט?וזער ןיא

 PRIOR ןוא .ןיגינעק יר םערָא .ןיב-ןָארד יה זיא םערָא .טכיזניה

 רעשלַאפ 8 זיא הכטזעביל עצנַאג עסיזָאד יר .ןילַאטפעוו יד םערָא
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 ,עיינ גיטשטנש טנָאסעג BT רעטעפש ןכָאה סמואוריווירניא

 ןיא Wa .ןרטַאכהַאפ עלַאיצָאכ עסריזינַאנרָא:רעכעה

Nענַאטשטנַא ןעטעד ייז ןוא .םרָאּפ רערעײירפ ,רערערנא ץנאג . 

 ןשטנעמ רימ .רעטייוו ךָאנ ןוא .הנותח עכַאפטייא יר ךיז ןָאמרעד

 טביוה סָאװ ,?יּפשייב רעד ,ליּפשייב רשטסעב רער וצרער ןענעװ

 N ,עפוטש ערעכעה ַא Bu תמאב ms סָאה ןוא .למיה םוצ ךיז

 -ָאנָאפיס יר ןופ גנוססואװיפ'ונוצ עכעלרעּפרעק יר יו ,ערעכעה ליפ

 ןַארַאפ ךָאנ זיא רגאבראפ ןעיירפ ןקיוָאד םער ןיא ךיוא .ןרָאּפ

 םיצ סָאד ןסייוו ןשטנעמ רימ IND ,גנוקירדרעטנוא ליפ רעייז

 ךָאנ ןיא טיבעג םער MN .עטכיששצלַאיצַאס רעזנוא ןופ ןטסעב

 ...לפיוו ,טסייוו טָאנ ןייא .ןוטוצפיוא ָאר ליפ רעייז

NMרעד וצ קירוצ ןעייג רימ  PDרעד וצ :טגָאזעג בוָאה ךיא  

 .טרעקעגסירוצ ןצנאגניא טשינ ךיוא ךיז m טָאה הכולמ-ןרָאפָאטַאפיס

 סמואוריווידניא-ןעניב רעטנזיוט .טנָאקעג טשינ DWB סָאה טָאה יז

 .ןעוועג ךעלגעמ טשינ רעמ ME סָאד --- ןססאוופיונוצ טשּפ ךיז ןלָאז

Wonרענעי וצ געוו ןתמוא םעד ןעגופעג ןיוש רעכירעה יז טָאה יצ  

 -רער יז טָאה יצ ?גנוקיניירַאפ רעלַאיצַאס רערעיירפ ,רערעכעה

 -יוט ליפ ױזַא ןופ "הכולמ, ריא טימ לַאעריא ןקיזָאד םעד טכיירג

 -רַא הכולמ-ןעניב ידו .ןץיג :ןגָאז זומ ןעמ ?סמואוריווידניוא רע'טטעוז

 -לעוו סמואודיווירגניא רעטגזיוט ליפ יוזַא ןוא ליפ יװַא DO טעב

 .ערָאפַאנָאפיס יד וו ןסקאוועגפיונוצ ךעלרעפרעק טשינ Baur עכ

Mußרָאנ ,םיורָאפ טירש ןייק טשינג רָאפ ךיז טימ יז טלעטש ךָאד  

 סירוצ טירש ַא

 דיא טניל ָאר הא --- טעדטירגענ ךיז טָאה הכולמ-ןעניב יד
 עכעלטכעלשענ יר ןופ ןדָאב ןפיוא --- קינַארט ריא ןוא טייקטס/ז יחד
 עכלעוו ןופ ,ןשינעפרערַאב ענעי ןופ ןדרָאב ןפיוא .ןשייגעפרעדַאב
 טלקױוטנַא טלשוחתויח רעהעסשה רעצנַאװ רעד ייב ךיז טָאהיס

 י- טָאה ,שטסעמ םייב ,רעטשּפש ליפ .ןיז ןרעכעה ןיא הנותח יר

 עוו ןפיוא ךיוא םעלבָארּפ סיטכיוװ 8 ןרעוו טלָאזעג הנותח עקיזָאד

 -נֲא ךיילנ טָאה ןיב יד רעבָא .הכולמ רער ןופ גנולקיװטנַא רעד וצ

 רער ןופ םעלבָארּפ סָאר רעדייא ya ,הכולמ רעד ןופ ןביוהעג
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 ַא ךיאא סע טיס יו ןוא ,-עייא יד וצ ןּפַאכוצ ךיז ןליוו עכלעוו

 -ַאב ןוא טיובעגפיוא ןױש ןענעז ךעלרעמעס עלַא יו ,םעידכשנ טייצ

 יר ןנ טכביוה DIOR IR ,ךיז טייטשרַאפ סע .רעייא טימ טנייל

 IE ןוא .סױרַא ןכירק ייז תעשב ךעלרעיילש יר ןזיײּפשוצוצ רעטומ

 -רעביא זייווכעלסיב IR טכיוה טסטיטסניאהסגנויצרעד רעסיזָאר רעה

 -סנבעל רענרעוייא DR תורוד עקידרעטייוו יר וצ השיוריב ןיינוצ

 ךיז טָאהס רעכלעוו ףיוא ,ןרָאב wu רער ןיוש ךיז טפַאש ,ללכ

 IR גנולקיװטנַא עיצנַאג יח .הכולמ-ןשניב יר טיובעגפיוא רעטעּפש

 .ןייטשרואפ וצ טכייל רעייז ָאר

 -ןעניב עיעטנַאג עקיזָאר יד .ענַארּפ עטייווצ יד ךָאנ טכיילבי

 טגערפ סע רעבָא IND רעט נַאפעהעטניא רעיי+ ַא רעכיז זיא עטכישעג

 ?פיצנירפ רעוויסערגָארּפ א טקעטששנ תמאב ןירעד Dan יצ :;ךיז

 סעּפע MO ָאר :קנַארעג ןכרור טריפרַאפ ןעמ טרעוו קירנליוו טשינ

pmסיורָאפ טירש רעסיורג ַא , Smַאזַא גולפ ןיא ךָאה ןעעז ריס  

 .גנוסיניײר אפ על שיצ אס עלַאסָאלָאפ
 ןרָאפָאנָאפיס ןטלַא ןטיול גנוקיניירַאפ ןייק טשינ DR סָאד

 צ יו ,ךיז ןענעז עכלעוו ןפשלַאקַא יר :ךיז טסעָאמרעה וח .ּפיצנירּפ

 בָאה ךיא .היח-רעכיא PD א DIE ןסקַאוװשגפיונוצ ,גיצעפ-ערושטשי

 רעקיזָארה רעה ןופ סיטירס רער ףיוא טלעטשענּפָא טשינ טהָאד ךיז

 ףיוא ןרָאװעג טיובעגפיוא DIN יז .היחזרעביא רעשיײרָאפָאנָאפיס

 N ןענעז סמואזדיווידניא עצנַאנ .גנולייט-סטעבחרַא רעסידטעטשילופ

 ,רעליימ DR סנגָאמ ןרָאוװעג ןענעז לייט ,"ןענַאגרַא , Tamara רער

 mn רערעכעה רעד ןיא .רעטייוו MR ןוא ןסָאלצ םיווש ערעדגַא

 DEN .ץעוועג ךעלנעמ טשינ רעמ סעכלעזַא ,ךעלריטַאג ma‚ טלעוו

 רעווש ץלַא ,טקײטעטּפָא ןרָאװשג BR סמואודיווידניא יר רעפ

 SD" עכעלרעּפרעק עלַאיצָאס ַאזַא Bm זיא רעכעלנעממוא ןוא

 רעד זיא ןבעל ןכעלטכעלשעג ןייא דָארג יו ,ןושט טסָאה ור .גנוקיעייר

 TR רעבָא .קורדכיוא םוצ ןעמוקענ DER ךָאנ טקילפנַאק רעסייוַאד

 ףיוא גנוססַאוװפיונוצ ןייק ןעמוקרָאפ טנאקעג טשינ רעט טָאה שה

 PR" ןביילב טוומעג טָאה םואודיווידניא רערעי .טייצ רערעטנעל א

 טשינ ןפוא םושב טָאה טייהיירפ עקיוָאה יד Wan .יירפ ןצעַאג

 "עיירפ, ערעדנוזַאב יד ןופ ."לַאיצָאס , ףירגַאב DIT ןסָאלשעגכיזא
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 ,רועישי א IE ךיז טרעמראפ לָאצ עגניילק יר זַא ,רָאפ ךיז ל?עטש

 טכַארבעגניירא זייווכעלסיב טרעוו םעלַא ןיא זַא ,רָאֿפ ריד לעטש

 "ןינינעק , יד ,ביױצ עטלַא סָאר WO DAN UNE עטמיטשַאב =
 רעמ ץלַא ya "ר ןוייּפש וצ טכילפ רער ןופ טיירפַאב טרעוו
 יד ןופ לייט ש .ןגיילרעייא םוצ טפַארק ריא טסקַאוו רעמ ןוא

 ,רעטניוו םעה ןבעלוצרעביא PR ךיוא טביֹוה סנירעיצרעד-ףליהעג

 jnw טעיפעג ןיגינעק עטקיטכורפַאב טסברַאה ןיא יד זַא יצא

Aaטניוושגנ ןיגינעק עסיזָאד יר .רעייא-סגנילירפ עטשירע ידו ייב  
 SO ךָאנ רעביא טרעטניוו יז זַא ,טפַארק ליפ ױזַא ףליח רשד ןופ

 יד ךיוא רעביא ןיילַא רעבָא יז טמענ רַאפרעד AR ךָאנ ןוא

 סנירעטכשוו.רעדטניס יד זַא RS„ עיצסורָארּפ-רענעט עשיטענשנעטראֿפ

 ךיז ןרליב קיטייצכיילג .סגילַאטסעװ עזאלטכורפ ןצנאגטיא ןרעוו

 ןעגנוטכירגייאזסגטויצחעד ןואהסַאּפַאז עטריצילּפמַאקס עלַא יר סיוא

Tiעלא עקיזָאד ידי ךיוא ."חכטלס, רעה ןופ סינכעט עצטַאט יר  

 -קינָאה ערעזנוא DD םיבֹורק ערעגנע ייב ןעז טנייה ןעמ ןָאק ןפוטש

 ,עטוג ַא יח ראפ טמַאש ןוא שטטעמ un“ טמוק ךעלהטש .ןעניב

 ,ליצ םייב טסיב ור ...ןוא םייה עכעלטסנייפ

 "ריש יד רעטנוא BED ךָאנ טשרָאפעגכָאנ ךַאז יד טָאה ןעמ

 ןענעז רשדניק pe רעטומ ןעוו ,ןפוטש עטשרע יר וצ זיכ ,ןעניב

 טנַאקעג ךיז טָאח'ס זש ױװַא ,ןעמוקענפיוטוצ קירשבעק ?לכב ךיז

apaיד ןעזעג וטסָאה ןיּפש םייב ."גנזיצרערזרעדטיק, 'יד  

 עיטיי יד ךיוא ךָאנרעד ;רעייא עריא ןופ ןירעטכשװו DAR רעטומ

 sy" עסיוועג PR .טיוט ןיוש יז זיא ,רעייא יד ןופ סױרַא ןכירפ

 רעד ףיוא NT טנייה ךָאנ ןענעז עכלעוו ,ןעניב ןופ םיניס ערעט

 עטלַא יד .רעדטיפ עקידעבעק שרעייז ןעז וצ טשיײנ ןבעלרער ,טלעוװ

 םיצ וצ טגייל ,ייא ןַא ןיירא ןיהַא טעיל ,לרעמשק יש ףיוא טיוב

 עפוטש רעקידרעטייוו ַא ףיוא .טבהַאטש ןוא ןזייּפש ?סיבַא ייא

Hyרַאפ ךעלרעמעק-ףוש עייר ַא ךָאנ טיוב רעטופ יד יװ ,ןעמ  

 ייא ןטשחע םעד ןופ תעשב ,ןגייל ךָאנ ףרַאה יז עכלעוו ,רעייא יר

 ןטשרע Dun DE ױזַא טבעלרעה יז ;לרעיילש סָאד סױרַא טכירק

 עטלט יר ךיז טסייװושנ רעטייוו MD קירעיבעל ריא ןשז Ya לָאמ

mWןטקעסניא-טיוַארַאּפ עשיב ךעלרעטעפ עריא ןופ ןביירטדואפ , 
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 ao ןבָאה ןוא עינרענע רעצנַאג ךשייז טימ wos םוטעמ
 ןסקאוועגסיוא ךעלדנע ןיא םיאורב עטלּפירקרַאפ יד ןבענ זַא ,טריפ
 -רעד ןוא .ןעגיב עסיעפ-ךעלטכעלשעג ,עטלּפירקרַאּפטשײנ NE ַא
 .טרעכיזעג ןעוושג ןימ ןופ ץנעטסיזקע עקידרעטייוו יד זיא טימ

 זיא "הכולש-ןעניב , רעטנייווצרַאפ רעזנוא וצ טסנוּפ DIT ןופ
 זַא ,ןיוש טסייטשרַאפ וד רעבָא .טירש ,רעסיורג ץנַאג א רעכיז ךָאנ
 ןעמיק טנָאקעג ןופרעד טָאה גנוקקיװטנַא רעגנַאל רעד ןופ ךשמ ןיא
 רעד ןופ גנולייטוצ יד זַא ,טפיײטשרַאפ וד .הכולמ רעקיזָאד רעד וצ
 ץנאג ןעשעג טנָאקעג Dan ןילַאטסעװ ןוא ןינינעק ףיוא רעטומ
 .ףושכ ןטרעדנוזַאב DW IN ,ךַאּכניײא

 טשינ 87 רידו ?ייצרעד ךיא זַא ,טנַאפערעטניא רעבָא זיא סע

 ןבעל עכלעוו ,ןיב רעד ןופ םיבורק ייב .ןכַאז עטכַארטעגפיזא םתפ

 לעזַא ןיא טשינ ךָאנ רעבָא ,סעילימַאּפ עסיורג ןיא IN ‚DON ,ןיוש

 "ענ טנייה ךָאנ וטסעז ,ןע ני ב"ר ר 9 יד ייב ,תוכולמ עקיזיר עכ

 -ָארפ-סגנולקוװשטנַא ןקיזָאד םעד ןופ ןפוטש עטרענייטשראפ עסיוו

 -לעוו ,"יז , -- ןיב-ררע עטלקיױוטנַא טולָאסבַא ןַא ןטסעז סָא .סעצ

 טרעטניוו ןוא "רע , ןַא ןופ ןקיטכורפַאב טסברעה PR ךיז טזָאל ע

PIE ARTסע ;רעייא טכיש עטשרע יד יז טגייל גנילירפ ןיא .רעביא  

 ,ייז טזייּפש רעטומ יד ןוא ךעלרעיילש עטשרע יד DIMS ןעמוק

 RI .רָאנ ןָאק יז יו ,טוג יוזַא ,טקניטסניא ןכעלרעסטומ ריא טיול

 סױרַא ןעמוק רעייא יד TB .ןזייפש ּפַאנק רָאנ ייז יז ןֶׁשק ,ךעלריט

 -יילק .עכעלנייושנו יד יוװ ,רענעלק רעבָא ןענעז עכלעוו ,רעבייוו עיינ

 ןייק וצ טשינ רעבייוו עקיזָאד יד ןעמש ,ןענָארד ןופ טייוו ןוא ענ

 יב HN םוצ דלַאב ייז ייב WON רעכָא רַאפרער .גנוטפעהַאב

 -ייוו יד ןופ גנוזייּפש יד רעביא ןעמענ ייז ;ןטקניטסניא עכעלרעטומ

 *עּפש יד ןופ ייז ןעיצרעד טסכרעה DIR ןוא ךעלרעיילש עקידרעט

 עקיזָאד יד .רעבייו עתמא ,עסיורג wm רעלרעיילש עקיררעט

 EN עכלעוו ,ןענָארד ערעייז רעדיוו ךיז ןעניפענ Warn עתמא

 יא ,רעטומ-םַאטש רעטלַא רעד ךרוד יא BIN שיסענעגָאנעטרַאּפ

 ןוא WIR ןרעטניוו ,ךיז ןטפעהַאב ייז am עגיילק יד ךרוד
 טפָאה וד .,ייגכָאדנופ עטכישעג יר ננילירפ םענירנ ןיא ןָא ןּביוה

 .הסטמזןעניב רעסיורנ רעד וצ קירב ַא רעכיז ָאר



 עטקישעג .ןשרָאפכָאנ ףיט רעייז ךעלטכישעג ךיז טזָאל סָאד .גנודעג
 -ךעלדעדנווו RANK ןעגנולעג תמאב EIN רענעק-ךַאז עכיירטסייג ןוא
 ןופ גנולקױוטנַא עשירָאטסיה עצנַאנ יד ןקעטשזצרָאפ ןפוא ןרָאלק
 טָאה ןעמערב ןיא ןעפעערלעטוב .הכולמ-ןעניב רעקיטנייה רעזנוא

 -נײשרַאװ ,עטסרָאלק סָאד ןבענעג טייצ רעטצעל רעד ןיא ןופרער

 a ףיוא ,עיניל-טּפיוה יד DIS רָאנ ָאד םענ ךיא ,דליב עטסכעל
 .ןעמוק ץונוצ זנוא IND יז ליפ

 טקנוּפ ,טַאהעג Ban עכלעוו ,ןיב-רוא IS ןעוועג לָאמַא זיא סע

 -מוא ןגיול וצ טפַאשנגייא יד ,ןטקעסניא ערעדנַא ענעדישרַאפ וו

 םעד TS DS גנוטפעהאב ַא ןופ טנורג ןפיוא רעייא ןסַאמ ערעיוהעג

 ןענעז לַאפ ןטשרע DR ;גנוטפעהַאב 8 IN ,שיטענעגָאנעטרַאּפ ךָאנ

 ,ךעלרעיילש יד .עכעלנעמ ןטייווצ ןיא ,רעייא עכעלבייוו ןעוועג סָאד

 ןיא ;בָאה טפרַאדעג ןבָאה רעייא יד ןופ ןכָארקעגכױרַא ןענעז סָאוו

NSךיוא טַאהשג טָאה ןיב עטלַא יד .גנורענרעד עטוג סָאמ רעסיוועג  

 יִז ליפיוו זייּפש טפעלששגפיונוצ טָאה יז ןוא ןליפעג-רעטומ גונעג

 \ INDIA רָאנ טָאה .

NT WINםולּפ רעלַאטַאפ ַא טלעטשעגסױרַא ךיז טָאה . 

 "רעד רעד ןופ רעסערג WI זיא טּפַארק-סגנורעפכודפ ריא

 לאז סָאװ ,ןפלעה טלָאוװשג טשינ טָאה IND רעד .טפארק-םגנויצ

 -געממוא ןעוועג זיא טייקיסיילפ רעטסערג רעד ייב ןליפַא ?ןוט יז

 / ַא ןיא .רעליימ עקירעגנוה ליפ US ןּפוטשרַאפ וצ קירעהעג יוװ ךעל
 יב עגנוי עיטרַאּפ עטשרע יד ןכָארקעגסױרַא ןענעז DIS עלייוו

 "רַאפ vr טָאה גנורענרעד עּפַאנק יד !קילנמוא N רעבָא .ךעלענ

 w ןעווענ קיעפ (Den ןענעז ןלייט עכעלטכעלשעג ערעייז .טלּפײרק

 ,ןעלפירק עמירָא יד ,ןסעזעג ױזַא ךיז ייז ןענעז .גנוטפעהַאב ןייק

 ילעוו ,רעטומ עטלַא יד ןעועג ןבָאה ייז רעבָא ?ןוט ייז ןלָאז סָאװ

 .ךעלעקיוו יד ןיא רעדטיק יד DIE טעברַא ליפ ױזַא ךָאנ טָאה עכ

 עכעלטכעלשענ יד ךיז ןבָאה ,טֿפַאשקנעב-עביל ענעגייא ןופ יירפ ןוא

 -ענ ךיא je ייז .רעטומ רעטלַא רעד ןפקעה ןעמונעג ןעלּפירק

 ןבָאה ןליפעג-רעטומ עכעלרעניא ערעייז .זייּפש ןגָארט וצ טכַאדב

 ענע ; יי א ערעייז טשינ ןעוועג ןענעז OST Din ,טכַאוװעגפיוא ךיוא

 -ןא יא ןבָאה ,רעטומ רעד ןפלָאהעגסױרַא ןכָאה ייז ,ץרוק .רעדניק
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 -נַא םענעי ךרוד ןענעז סָאװ ,עגנוי DR WIR יד טיצ דעד יז סָאװ :

 זיא םקיניירַאפ "יז ,,-ןיּפש יד DEN DET ‚N טשיילענ בייוו ןרעד

 -ב יפ ןוא טביל סָאװ ,בייוו א :ןָאזרעּפ רעכלעזרעד ןוא ןייא ןיא ךיז
 -יצ ןיב רעד ייב זיא DET ,טיצרעד סָאװ ,רעטומ 8 ןוא ,ךיז טרעפ

Dinבייוז, ַא --- ןענָאזרעּפ יי זוצ ןיא , DANטרעפסורפ ןוא טביל  

 .ןילַאטסעװ יד ,"טיצרעד סָאװ ,רעטומ, ַא ןוא .,ןיגינעק יד ,"ךיז

 ?סילש רעשינָאפ רער PB טקַאפ רעכַאפנייא רעקיזָאד רער

 טימ ןָאזרעּפ ייווצ וטפָאה ןיּפש םייב .הכולמ:ןעניב רעצנַאנ רער ןוֿפ

 ןטסָאה ָאד .בייל םעד PR קינייוװעניא גנקיײט-סטעברַא רעסיושג ַא

 -רעטימ יד .רעייא יד Did בייוו סָאד טרָאד .ןעמיוז טימ ןַאמ םער

 בייוו םעד ןופ טעברַא-בָאנוצ ערעדנוזַאב DAS ןַאד טניישרעד עכיל

 טריפעגכרוד גנולײטרסטעברַא עקיזָאד יד וטסעז ןיב רער ייב .ןייֿלַא

 NT וטסָאה םעד ץוחַא רעבָא .ןינינעק רעד ןוא ןינ-ןָארד רעד ןשיווצ

 8 יד :טייז רעכעלבייוו רעד ףיוא גנוליײטסטעברַא עיינ ַא ךָאנ

 טרעוו רעדניק עריא ןופ ןירעיצרעד DIS PN םעד ןופ טעצרַא-באט

 ץנַאג סנעמעוו ,רַארג ןטייווצ ןופ בייוו ןימ א ףיוא טגײלעגפױרַא

 ןיא ןײרַא טמוק סע .טעברַא רעקיזָאד רער PN טייטשַאבס ןבעל

 עכלעוו ,ןילַאטסעװ רעכעלטכשעלשעגמוא רעד ןופ ּפיט רעד עייר רעד

 בירקמ ךיז זיא עכלעוו רעבָא ,טשינ לָאמנייק ןיילַא ךיז טרעפכורפ

SDזיב רעדניק עדמערפ יד ןופ גנויצרעד רעד  DIEייטש ןטצעל - 

 .טפַארק ריא ןופ עלעב

 .ןוטעגפיוא טָאה ןיילַא הכולמ-ןעניב יד סָאװ ,טציא טסעז וד

NTױזַא יו ,סנטשרע :;ןגַארפ עיינ ייווצ ךיילג רעבָא ןעייטשטנַא  

 רעייז ןעוועג סע ma יצ ,סנטייווצ ןוא ?ןרעוו טנָאקעג סָאד טָאה

 ?ויסשרגָארּפ ןוא ךעלצונ

 ךיילנ אמתסמ ןיילַא ריד וטסשוו ענַארּפ רעטשרע רעד ףיוא

 נילַאטסעװ יד ױזַא יװ ,ןענָאמרעד ךיז טסעױו וד ןעוו ,ןרעפטנע

 DEN" עדעי .קָאטשניב רענענַארַאפ רעד ןיא טנייה ךָאנ ןעייטשטנא

 ."יז, עתמא ןַא ,טפַארק-רוטַאנ ריא טיפ ,ךעלסנעייא יא ןילַאט

 ET יד .טלּפירקרַאפ ISIN רעכעלטכעלשעג רעד רָאנ זיא ריא ייב

 x ןייק טשינ ,ןעזעג טסָאה וד יװ ,רעבָא זיא גנולּפירקרַאפ עקיז

Werרעד רעּפַאנק וצ ןופ טקודָארּפ ַא רָאנ ,טרובענ ןופ רעלעפ " 
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 -ניק , ערעדנוװַאב ןייק טשינ WIN 9 .בייוו IND Toms טהרָאו
 בייוו ןוא ןַאמ ;סעדנגלָאפ רָאנ ןעזענ טסָאה וד ."סנירעיצרעיד-רעד

 -רַאפ ןַאמ רעד .טקַא-סננוטפעהַאב ןיא עלייוו ַא ףיוא ךיז ןקיניידַאפ

 .ןגלָאפ יד רַאפ ךיז קירטגרָאז טשינ DER‚ ןקיזָאד םעד ךָאנ טרגיזוש

 -יוו ייז רטפ ךיז DM ןוא עגנוי יד DIS רעבָא טגנעירב ביייוז סָאד

 -ַאב ןוא טסענ-רעייא רעכיז ַא ףױא ייז רַאֿפ טיוב יז ;ןָאק יז ליפ

DIRסע  DIRרעטניוו םענעגייא ריא וצ זיב ןירעקירייטרַאפ שיירט - 

 ,ןירעטכעוו-רעדניק יד ךיוא ָאד ןיוש םורא IS טסָאה וד .טיוט

 BD ,בייו םעד טימ ףיונוצ ךַאפנײא טלַאפ יז -- רעבָא

 .רעטומ רער

 םייב ,לַאפ ןבעלנע ךעלרעניא רעבָא ,ןדמערפ ַא ןיא ןבָאה רימ

 -ּפיוא יד ןעמענרעביא IND רעטָאפ רעד ךיוא זַא ,ןעזענ שיפ-ךעטש

 ,ןייטשראפ וצ ןבעטעג ריד בָאה ךיא ןוא ,רעדניק יד רעביא טכיז

DMַאב םעד רַאפ ןיז ןרעכעה ןיא ןעגנירדפיורַא ךיז טּזָאל ןופחעד - 

 טציא ןלעוו רימ .ןָא טשינ ָאד זנוא DVI סָאד רעבָא ."הנותח, ףירג

 pa טָאה ןיב יד סָאװ ,ןעז ןוא ןיּפש םעד ןופ a ןפיוא ןיינ רעטייוו

 .טבַאמעג ּפיצנירּפ ןקיזָאד םעד

 ּםיצנירּפ ןקיזָאד םעד ןופ ןיב יד vs ןעז ךיילג ןָאק ןעמ יוװ

 ,ןיב-ןָארד יד .םַארגָארּפ רוא ןימ ַא ןופ יו ןעגנַאנעגפױרַא ךיילג

 רַאפ טשינ טולָאפבַא ךיוא ךיז טגרָאז ןַאמ-ןעניב רעד טסייה סָאד

 -ךעטש ןגעוו ןייז טשינ דייר ןייק םורַא ױזַא רָאנ IND סע .רשרטיק יד

 ,ןשינטלעהרַאפ ערעבעה ךָאנ ןגעוו רָאנ רערָא ןשינטלשהראפ-שיפ

mךיוא .גנויצרער רעדניק רעד ךיז ןעמדיוו ןרעטלע ערייב  ST 

 טסָאה ֹוד בייוו םייב ךעלסילשסיוא גנויצרעד רעדניפ יד טכיילב

 ןעוו ;"רעבייוו, ןעוועג ךיוא ןענעז סנילַאטקעוו יד זַא ,ןעזעג ךָאר

 "קרעמ סָאד ןבעגעגוצ ןיב יד טָאה וצרעד רעבָא .עטלּפירקהַאפ ליפא

 ענענייא עריא טשינ טיצרעד ןילַאטסעװ עקיזָאד יד :עקירהיוו

 םודַא MS ָאד טסָאה וד .ןיגינעק רעד ןופ רעדניק יד רָאנ ,רעדגיק

 .רעבײװ ןט רָאפ יי לרע יי וו צ ךַאפנייא

 סָאװ ,ןיז םעד ןיא רָאנ רעטומ ןיא ,ןיגינעק יד ,בייוו ןייא

 ,בייוו ערעדנַא סָאד WIR ט ג יי ? ןוא ןקיטכוהפַאב ךיז טזָאל יז

mןילַאטסעװ , ‚Wim HNםעד ןיא רָאנ רעטומ ,טרעקרַאפ  +}, 
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 טרָאװ עצנַאנ סָאד .ןייז טשינ דייר ןייק רָאנ IP ןיגינעק רעזומא:
 -עז קינייו nme טקנוּפ ןוא .רליב שטשיוטמ ַא רָאנ זיא "ןיכי נעפ

mןוא סַָאלק רעטסכעה ,רעליופ ,רעקירנשרעה ַא ןעניצ-ןָארה  
 ."רעירַאטשלָארּפ , עטריטַאולּפסקע "סנירעטעברַא יד

 טשינ ןוא wo טשינ ךַאֿפנייא זיא "ןיגינעק, עטשרמולב יר
WEMהכולמ רעד ןופ "בייוו , סָאד יו . DETבייוו ! 

 ןופ "רענעמ , יד ןענעז ןטַארקָאטסירַא ןענָארד עטשרמולכ יד
 !רענעמ י ר .ה ןלמ רעװ

 "םנירעיצרעד-רעדניק , יד ןענעז סנירעטעברַא עטשירמולכ יד
 רַאפ ןגרָאז Ps ךיז ןֿפרַאד עכלעוו ,סנירעיצרעד ידו ist רעד ןופ
 ניק רעקיזָאד רעד וצ בָאנוצ SM רָאנ ןוא ;תורוד עגנז יד
 לע עתמא יד רַאּכ גרָאז יד ןעמונעגרעביא ךָאנ ייז ןבָאה גנועיצרעד
 תמאב ןנָארט ייז זַא ,יװזַא ,ןיגינעק רעד ןוא ןעגָארד יד רַאּפ ,ןרעט

ANץוחא — ןקָאטשניב ןיא טעבחַא עצנַאנ יד סעציילּפ ערעייז  

 .ןגייל-רעייא םעד ןוא גנוטפעהאב רעד

 וד .רעדניק HR סנירעטכעוו-רעדניק ,רענעמ ,בייוו ַא ;ָאזלַא

 -טננייא ןענעז הכולמ רעקײזָאד רעד ןופ ןטנעטעלע-טנורג יד :טסעז

 רעצנאגנ רעקיזָאד רעד ."עילימאפ , ףירנַאב רעזנוא ןופ ןלייט יד ךעל

 עטקיניײרַאפ-לַאיצַאס רעטנזיוט רעקילדנעצ יד AN Sp רעקיזיר

 יי ,שרעדנַא סעּפע טשינ יובענ ןטפכעלרעניא ןייז ןיא PN תזיח

 שילימַאפ ערעיוהע גמוא ע קיצ ניי א ןיי א

 ייז .שילרעטסיוא רעייז ןנעווטפעדנופ ןענעז םיטרּפ יד רעכג

emןיב יד ריד  DERםקע עלעוריווידניא עטסיירה קידהנושמ ַא - 
 -נוא ךיז טלַאהַאב עכלעוו ,ךַאז רעסיורג רעד ןופ ןירָאטאטנעמירעּפ

 טשינ WR ,עטסיירד ַא .עילימַאפ ,הנותח ,עביל רעטרעוו יד רעט

 .עכעלקילג ןייק
 -טסעפ 2 םרױק ריד וטפאוומ ,ךַאז יד ןייטשרַאפ וצ רָאלק ירכ

 טנַאקעג Ban ןיב יד ןכלעוו ןופ ,טקנופ-פגנַאגפיוא Dam ןלשטש

TWINךיז ןָאמרעד .טנעמירעּפסקע ריא  INע ךיוא .ןיּפש םעד - 

 רַאפ רעקירדינ ליפ ,תמא ,ךָאנ טייטש עכלעוו ,היח-רעדילנ ַא זיא

 ןופ בורק רעטסעריד ןייק טשינ ביוא ,זיא עכלעוו רעבָא ,ןיב רעד

 וטּפָאה DEN .ןרעטלע-רוא עריא וצ DIN זיא סע יװ ךָאד ,ןיב רער
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 ,סיוא ךיז טּפעש ןבעל ןופ םענורצזרעכיוצ רעכעלּפעשיסיוװאמ וא רעד

 a רעד ןופ טפַאהק יד ןוא סיוא ךיז טסידייל שַאט-ןעמיוז רעד

 רעד ךיוא ּפָא טברַאטש ןַאד .ּפָא טברַאטש גנורעפכורפ רעכעליורפ

 .MD ןורענ-סגבעל רעגעגיייא

 "עניב רעד םורא ןריפָאזָאליפ עליו ַא ךָאנ רעבָא <,

 ' .הכולמ

 ןעועג pw טסָאה וד יוװ ,טגיל "הכולמ , קורדפיוא םעד ןיא

 רַאפ עלעווק עכעלרעפעג ַא ,טציא זיב עטכישעגנ רעצנַאג רעד ןופ

 ייברעד ךָאנ ךיד טסָאה ור pm ,רעדנוזַאב .ןשיינרנעטשירַאפסימ

BAMטלעטש עיזַאטנַאפ יד ."ןיגינעק , 8 ןגעו ןדער וצ  Tr 

 ןטיול ,הכולמ עשיכרַאנָאמ ַא ןופ םרָאפ עטמיטשַאב ַא רָאפ ךיילג

 ןוא ץיפש רעד ןָא טייטש סָאװ ,ןינינעק ַא :רעגייטש ןבעלשטנשמ

 -סירַא עליופ ןימ ַא — ןעניב-ןָארד יד ,קלָאפ ןצנַאג ןרעבײא טשרעה

 -רעטנוא ןופ קלאפ עקיזיר סָאד --- שקירעביא יד ןוא עיטַאהקָאט

 S !בָאה ָאד ןָאק עיזאטנַאפ יד .טַאירַאטעלָארּפ-רעטעברַא ןטקירדשג

 RNIT ַא יװ ןעמוקרָאפ ריא IND הטיחשדןענָארד יד :טשברַא ךק

 יד ןוא ,רעננוה ַא תעשב עיטַארקָאטסירַא רעד ןנעק ןומה ןופ עיצ

 רעבָא .לָאצ ַא ןָא ןלָאמסיוא WON ךָאנ ךיז ןענָאק סעינָאלַאנַא

 רעד ןופ טנורג DIT טשינ וטסעז סעיגָאלַאנַא עכלעזַא טימ רָארג

 ץ"א'ס סָאװ ,דָארנ סָאד טשינ טסעז וד ,רקיש רעד ,ָאי --- ,ךַאז

MONDדנרעלַאב  DBשטנעמ ערעזנוא ןופ עטכישעג רעצנאג רשד - 

 .ןשיינטלעהראפ עכעל

 -ןעניב יד :רָאלק ןצנַאגניא ןביילב ?כ2 םדוק ריד IND זומ סע

 רעלַאיצַאס ַא ןופ ןיז ןיא "הכולס , ןפורנָא יז טסנָאק וד — הכולמ

 ףיוא םצש ריא ןיא םטיובענפזוא זיא — םידיחי ליפ ID גנוקיניירַאפ

 -יוו ,ךעלריטאנ ,עביל ,ע ביל רעד ףיוא :ּפיצנירּפ ןקיצנייא ןייא

 .סעצַארּפ-םגנורעפכורפ ya םעד PD ןיז ןיא רער

 םעד ןופ ןיז ןטפכעלטנעייא ןיא "הכולמ-עביל , ַא זיא סָאד

DER 

 יעקידנשרעהזטולָאפכַא ןַא םימ עיכרַאנָאמ רעתמא ןייק ?פ
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 ןיכרַאירטַאּפ רעד ןופ טפַארק יד זַא ,ןיוש טעז ןעמ רעבָא .עטכישענ

 ,רָאי ןטשרע DR יו ,רעייא רעטנזיוט ליפ יױזַא .רעכַאװש טרעוו

 סָאד ןוא .ץלַא ךָאנ ךָאד יז טגייל ןגייל רעכָא .טשינ ןיוש יז טנייל

 ןביוהנָא ךיז ןָאק לָאמ ןטרעפ םוצ :ךרוד ךיוא יז טכַאמ רָאי עטירר

 טָאה טקעסניא עטלַא עקיזָאד סָאד :רָאנ טכַארטַאב !ףיולזיירק רעד

TSרעדניק עריא ןופ לייט ןטסערג םעד טבעלעגרעביא , DENןבעל  

 ,רעקינייװ ךָאנ לָאמטּפָא ןוא DEN] סקעז יו רעמ טשינ ךעלנייושג

 רעטלע ןַא טכיירגרעד טלָאװ DEN ,ךרַאירטַאּפ רעכעלשטנעמ ַא יװ

 .רֶאי טרעדנוה טכַא ןופ

 en רעצנַאנ רעד ךרוד טבעל האירב רעקיזָאד רער ןיא ןזא

 ר ןופ טנשריעג טָאה יז עכלעוו ,טייקיעפ יד ,סנטשירע ,טייצ רעק

 ,ןעניב עיינ גנוטפעהַאב ַא IE שיטענעגָאנעטרַאּפ ןריובעג וצ ןרעטלע

 -וקַאב טָאה יז ןכלעוו ,ןעמיוז רעד ,סנטייווצ ןוא ,ןענָאדד עכעלנעמ

 ןוא ,ןבעל me ןופ גנילירפ ןטש'רע ןיא גנוטפעהַאב רעד ייב ןעמ

 -בייוו ןעמוקסיורַא ייז ןופ טזָאל ןוא רעייא יד טקיטכורפַאב רעכלעוו
 .סנינינעק ןוא סנילַאטסעוװ ,ןעניב עכעל

 ,;עמיוז םעד ןבענעגסיורא ךיז ןופ טָאה DEN ,רוד-ןענָארד רעד

 -רעדנעראפמוא סָאד ,עליהיח-ןעמיוז סָאד .טיוט רָאי יירד ןיוש זיא

 טָאה ,עליהיח-ןעמיוז עטלקיװטנַא טשינ ךָאנ רעטייוו טירש ןייק ,עט

 רענערט ןקידרעירפ ןייװ טסייה DET ,"ןשאכ, ןייז טכעלעגרעביא

 שמנעמ םייב ןעוו יוװ MS טקנופ זיא DET .רָאי יירד עצנַאנ ףיוא

 ןברָאטשעג זיא רעכלשוו ,רעטָאפ םער ןבעלרעביא ןעמיוז רעד לָאז

 "ןעמיוז; רעד טשינ ןוא ,רָאי 700 רעכעה טימ ,רָאי קיצכעז וצ

 -תורוד עכעלשטנעמ יד שילָאבמיס טניימ רעכלעוו ,ןיז ןשילבכיב ןיא

 .טדָאוװ םעד ןופ ןיז ןטפכעלטנגייא ןיא ןעמיוז רעד עקַאט רָאנ ,טייס

 יד ןופ םענייא רַאפ WIN NT ןעייטשי רימ זַא ,טסייטשרַאצ וד

 רעכיל ןכעלרעדטוו ךעלדנעמוא MS םעד ןופ Sram עטמערנ

 ...ןבעל
 ןטצעל ןקיזָאד םעד Do ךיז טקידנע ןיילַא עטכישעג-ןעניב יד

 -רַשירטַאּפ ַאזַא ךיז טרעפכורפ ןוא טבעל Fa לייט ןיא ,רעדמעו

 ןרעפיצ עלַא זַא ױזַא ,רָאי ןטפניפ ma ךָאנ ןיגינעק-עניב עשיכ
Openךָאנ  Waרעבָא יז טמוק ךָאנרעד .סיוא  DE WWליצ , 
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 ןינינעק רעד vo ןעמַאהצ סױרַא ןעילפ סָאװ ,ןענָארד יד ןענעז

VORרעדירב עריא . WARיירפ ךעלנייוושג ןענארה יד ןעילפ דָארג  

 ןכלעוו ,גולפסיוא ןעיירפ ןפיוא ןוא ,ןרעדנַא DIS קָאטשניב ןייא ןופ

 עדמערפ יד ןופ ןענָארד ליפ ךיוא יז טננענַאב ,טכַאמ ןיגינעק יד

 ןצנַאנ ַא ןופ ךשמ DR רשריוו ןיגינעק שיינ יד טגייל IST .ןקָאטשניב

 ַא ןעמוקַאב עכלעוו ,רעייא עכעלבייוו גנוטפעהַאב רעה ךָאנ רעמוז

 .סנילַאטסעוװ DAS סיוא ןסקַאװ ןוא גנורענרעד עּפַאנק

 -רע רעד ןופ Doms םעד ןופ טנעמָאמ ןיא רעבָא ביוא

 א קיטיזנ דלאב טהעוו ,עטייווצ א ךיוא ךיז םזייוואב ןיגינעק רעמש

 ןיגינעק .עגנוי ענעריובשגסטשרע יד ."ןברקרסגנילירפ, רעטייווצ

 IN םעראווש םענענַארַאפ Mb ?יט א ףיטוצ םלמאח

 ."םעראווש רעטייווצ , DAN MI PN סױרַא טילפ

 ?ייוורעד טעשענ סע DEN ,סָאד רעבָא זיא רעקידהיווקרעמ ?יפ

 .ןינינעק ר ע טל ַא רעד DD עינָאלָאק-רעטומ רעטשרע רענעי טימ

 רעטומ רעטלַא רעקיזָאד רעד ןופ טייקיעפ-כגנורעפכורפ ע צ נ ַא ג יד

 טגייל רעמוז ןצנַאג DIT .טפַארק רעלופ רעד ןיא טרָאד טניישרעד

 -נזיוט לָאמַא רעבָא ןוא רעטנזיוט ,רעייא רעדיוו DS רעדיוו PAR יז

 רעטנזיוט עקיזָאד יד יז טקייטכוהפאב רעמוז ןצנַאנ םעד ןוא .רעט

 .ןעמיוז ןקירעיןבלַאהטהעדנָא טציא DAS‚ םעד טימ רעייא

 -תועינצ עקיזָאד יד ,גנוטפעהיַאב ןייק IND טשינ רעמ טמוק סע

 יז טָאה ךָאד ןוא .ןַאמ-ןעניב ןייק IS טשינ רעמ טרייר הנמלא עקיד

INםעהַאב-סגנילירפ רעטלַא רעטשרע רעד ןופ שַאט ריא ןיא ץלַא - 

 ןופ ts ns ,ייא דעדעי ןקיטכורפַאב וצ ףיוא ןעמיוז גונעג גנוט

 N טרעוו רעריוו ןוא .ןילאטסעוו ַא DIS טמוק םענייא ןדעי

 -סנבעק יר ןופ לייט ַא טימ רעביא יז טהעטניוו רעדיוו ןוא ,רעט

 (FR גנילירפ DR ריא ייב זיא רעדיוו ןוא .סנילַאטסעװ עטסקישפ

 עשיטענעגאטעטרַאּפ יד ןַארַאפ (ןבעל ריא ןופ גנילירפ ןטירד םעד

 טקעלק WIN ןוא .ןענָארד עטקיטכורפאבמוא ןריובעג וצ טפַארק

 ץוחַא ןריובעג וצ ףיוא סָאֿפאז ןעמיוז ריא גנילירפ ןבלעז םעד ןיא ךָאט

 RE יד ID ָאזלַא טמוק רעדיוו .סניגינעק עטקיטכוהפַאב ךָאנ םעוד

 רעדיוו םילפ ןיגינעק עטלַא-רוא יד ."ןברקדפננילירפ , 8 ןופ גנוביירט

 .סנילַאטסעװ ענעבירטרַאפ םעראווש ַא ןופ ץיּפש רעד IN סיוראא

 עצנַאג יר רעכוא ךיז טרוח רָאי ןטירד ןיא ,לָאמ ןטירה םוצ
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 טסעז יר .טייצ-סגנילירפ עטעּפש 11 טציא זיא קָאטשניב ןיא
DAא ,ןינינעק ןעניב עטסיטכורּפַאב ןרָאיארַאפ ךָאנ ,עטלַא יד  

 Ss je ץלַא ךָאנ ךיז ןרעמרַאּפ עכלעוו ,סנילַאטסעװ םַאטש ןקיזיר
 ןוא ןענָארד ענעריובעג DEN רָאנ ,עיינ םַאטש םעניילק ַא ,רֹועיש
 Den ,ןיגינעק עיינ ַא WORD" רעכעלגינעק, ןייא ןיא סנטסערנימ

 לָאז 2 ו .עכעלטע ךיוא ןייז ןענָאק סע ;ךיז טלקיװטנַא ןוא טסערפ
 רעכַאפנייא ץנַאג א ןארַאפ ָאד DR קינָאל רעד PR ?ןרעו טציא
 .נעווסיוא

 -םױרַא גָאט םענייש ןייא ןיא לָאז ןיגינעק עניילק עיינ יר

 טציא ןופ ןעמענרעביא ןוא ןענָארד יד טימ ןדניירפַאב ךיז ,ןכירק

INַאטסעוו = ןריובעג רעמוז :גנורעפכורפ עקידרעטייוו עצנַאג יד - 
 עטלַא יד ןוא .ןיגינעק עיינ א ןוא ןענָארד עיינ גנילירפ DIN סניל
 -םגנורעפכורפ רעכעלרימרעדמוא ַאזַא ךָאנ לָאז רעטומ-ןיגינעק יורפ;

 -ייש םעד ןופ ןדניושרַאפ טציא רָאי םענעגנַאגרַאפ ןופ טשברא

 זיב טָאה יז עכלעוו ,סנילַאטסעװ יד ןופ תורוד עלַא יד ךָאנ ץַאלּפ

 .טבעלעגרעביא טציא

 -רעד ֹוד .סָאבעלַאב םעד ןָא ןובשח םעד טספכַאמ וד רעבָא

 -ָאד רעד ןופ הר יד ,סנטשרע :ןכַאז ייווצ טשינ טכצַאש

 א רעד ןיא ,קינייוװעניא ,סנטייווצ DR ;רעטומ-ןינינעק רעסיז

 *היח-ןעמיוז עקיעפ-סנבשל Wa טשינ יד רעטומ-ןיגינעק רעק

 17 שי ןבעל עכלעוו ,גנוטפשהַאב רעקידערָאיַארַאפ רעד ןופ ךעל

 ליפ IS ןריובשנ ךָאנ ןענָאק עכלעוו ןוא שיַאט-ןעמיוז רעייז ןיא

 טכעלקריוורַאפ רָאנ DIN תמאב .סניגינעפ ןוא סנילַאטסעװ עיינ

 (DAN רעמ טשינ .החעשה רעשינָאל ןייד ןופ ?ייט רעטשרע רער

 FIRE רעטומ-ןיגינעק רעד ןופ ןליוטסגבעל םעד בילוצ זומ ר

 .געוו ןרענָאיצולָאװשר ַא ףיזא ןרעוו טכעל

 ןענָאק הכולמ ןייא ןיא םניגינעק עקיעפ-סגנורעפבורפ ייווצ

 8 טּוומעג ןופרעד טלָאװ סנילַאטסעװ יד ןופ לֶאצ יד .ןייז טשינ

 em barras העכעלרעטומ אזא ןענַאטשטנַא טלָאוװעס ןוא ןסקַאווסיוא

de richesseןרָאװעג טרעטשוצ טלָאװ גנוטררֶא רערעי זַא , . 

 טייקיטעט-סגנילירפ רעיינ רעד DO קאטש רער ןיא טציא ןיוש

 סע am a לָאנ סָאגו .טליפענרעביא ןיגינעק WER רעד ןופ
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 -רַעּפ ןצנַאנ םעד ןופ גנולייטוצ ַא --- ,גנולייטוצ ַא ןעמוקרָאפ זומ

 ןביילב ןָאק רענייא רָאנ שכלעוו ןופ ,ןעמַאטש יי וו צ ןיא לָאנָאס

 םַאטש ןרשי ייב :ןרעדנַאוװסיוא זומ רעבָא רערעדנַא רעד ,טרָא ןפיוא

 עמלא יד םענייא ייב :;ןיגינעק ן יי א ןביילב ,ךיז טייטשרַאפ ,זומ

 ןגעלפ ןעמַאטש עשילַאטיא עטלַא יד יוװ .עיינ יד ןטייווצ םייב ןוא

 ver sacrum ) ןבכהקיסגנילירפ , DIS ןבעגקעװַא ןטייצ ערעווש ןיא

 ןוא ךעלגניי עפייר רוד ןצנַאנ ַא רעטעג יד ןופ טנַאה רעד ןיא .יירפ

 TS זומ ױזַא ,ןרעדנַאוװצסיוא טושּפ ייז קידנעגניווצ ,ךעלדיימ

 MI ןיא סיודא םערָאווש-ןעניב ןופ ןטפלעה ייווצ יד ןופ ענייא ָאר

 IS ייברעד זיא סע .םייה עיינ ַא ןכוז ךיז ,ןברק-סננילירפ סלַא

 קָאטשניב םעד טוָאלרַאפ סע זַא ,טלעועןעניב רעד ןיא גהנמ רעטְלַא

 .עגנוי ,עפייר טשינ ךָאנ סָאד טשינ ,טבעלשעג ערעטלע .סָאה

 סָאד טשיילעג ןיא סע ױװ ,םעד ךָאנ געט טכַא ךרע ןַא

 טייצ-לרעיילש יד ךיז טקידנע ,רעמַאק רעכעלגינעק רעד ןיא ייא

 ךיז יז טיירג עּפוּפ DIS .ןיגינעק WU רעטרענרעד טוג רעד ןופ

 רעצנַאג רעד ןיא גנוניישרעד ריא וצ DI גנַאל יױזַא ךיוא רעדיוז

 יז .ןיגינעק רעטלַא רעד רַאפ לַאנגיס ַא IND טניד סָאד .טכַאהּפ

 BEN טנזיוט ןצפופ זיב ןעצ ןופ םַאטש ַא ךיז םורַא ףיונוצ טלמַאז

 יד ןוא (רעמ ליפ ךָאנ ןקָאטשניב עטצעזאב טכירעג ייב) סנילַאט

 RI רעטשרע , רעד רערָא "םעראוושרָאפ , רעד .סױרַא םילפ הרבח

 רעקיזָאד רעד ךיז BUND טכייל .קָאטשניב םעד טזָאלרַאפ "םער

 IN ,זיוה עיינ ַא ןיא ןרַאּפשנייא ןוא שטנעמ ןופ ןּפַאכ םערָאװש

 ףיוא טרעקלעפַאב ןוא טיובעגסיוא קינייוװעניא דלַאב BUN סעכ

 .רָאי 8

 ןטיול רעטייוו SD ץלַא לייוורעד טמוק זיוה ןטלַא ןיא ןוא

 Tr טהעהרעד DRS גָאט טכַא ןיא DNS רעד ןֹופ םידָאפ ןכיילנ

 ."םוז-םעז, :רערָאלק ַא WORD רעכעלגינעק רעטכַאמרַאפ רעד ןופ

 דנַאטשדעּפוּפ ןופ סױרַא זיא ןיגינעק עיינ יד זַא ,ןכייצ ַא זיא סָאד

 ,;ינינעק ןייא ןַארַאפ ךָאנ זישס ביוא .טּפַארק רעלופ ןיא זיא ןוא

 .ַארע עיינ ירד IN טביוה ןוא לרעמעק ריא DE DIE ךיילנ יז טערט

 ייברער ןָאק סע .ןענָארד יד טימ ךיז טפעהַאב ןוא סױרַא םילפ יז

 ,טסייוו זה MIN ,טכוצניא N ענַארפ יד ןקיורמוַאב עלייוז 96
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 ,תצא .עיצקורָארּפ-רעייא ןַא וצ ןכַאמ וצ קיעפ םיא ןוא קָאטשרעייא

 .ה .ד ,עטקיטכורפַאכטוא רָאנ ןבעגסיורַא יז ןָאק לַאפ ןטצע? ןיא

 יד א ,רָאלק DEN םקַאֿפ ןצנַאנ םעד ןופ רעבָא .רעייַא-ןענָארר

 ,"יז , רער ןופ םרָאפ עטלפירקרַאפ-ךעלטסניק ַא רָאנ זיא ןילַאטסעוװ

 ןופ גנורעדנע IS ייב טיײההעגעסקַאוורעד ןיוש וליפַא IND עכלעוו

 ךיז ןיא ןעלקיווטנַא הגרדמ רעסיושנ א וצ זיב רעדיוו עטעיד דעד

 ...ןטפַאשנגיײא עכעלבייוו יר

 ןצנַאנניא טכערּפשטנַא עטכיששנןעניב יר יוװ ,וטסעז טציא

 ןַא ביֹוהְנֶא ןיא .עיצקורטסנָאק רעשיטערָאעט רעקידרעירפ רעזנוא

 -עק ןֹוא ןיב-ןָארד :בייוו ןוא ןַאמ ןשיווצ טקַא-סגנוטפעהאב רעתמא

 IT ַא טשינ סױרַא טמוק טקַא-סננוטפעהַאב ןקיזָאד םעד ןופ .ןיגינ

 ןכָאנ רענייא ,תורוד ייווצ רָאנ ,םיאורב עכעלבייוו ןוא עכעלנעמ ןופ

 ,ןיגינעק-ןעניב עכעלבייוו ַא :רעטכעלשעג ענערישרַאפ MD ,ןרעדנוא

 -עלנעמ WEN גנוקיטכורפַאב רעיינ ַא ןָא ךיז ןופ טריובעג עכלעוו

 ,ךרודַאד טריצילּפמַאק REIN רָאנ טרעוו SR רעד .ןעניב-ןָארד עכ

Danעגָא:עטרַאּפ רעד וצ ךיז טמענ יז רעדייא ,ןיגינעק עבלעזיד - 

 -ענ ןוא רענעמ ערעדנַא טימ ךיז טפעהאב ,גנורעפכורפ רעשיטענ

 .ןעניב עבעלבייוו גנוטפעהַאב רעקיזָאד רעד ןופ טריוב

 "גנוי ןכעלרערגווו םעד ןפוא MR ףיוא טס כַארטַאב וד ןעוו

 "יו רע טרילרַאפ ,ןעניב-ןָארד יד ןופ טקַא-סגנוריובעגנ ןכעליורפ

 -קַארַאכ ןקידנרעטשוצ ןוא ןלַאסקָאדַארַאֿפ ןייז ןופ לייט ַא סנטססקינ

 רעד ןופ טּפעצער ןטלַא ןייז טימ ּפיצנידּפ-סגנוטפעהַאב רעד .רשט

 םעד ךרוד טרעטשוצ Dom) Daum ןעמיװ ןוא ןייא ןופ גנוסיגפיונוצ

 יד ץלַא ךָאנ זישס קיטיונ סיואכרוד יו ,טסעז וד :טסַא ןסיזָאד

 .גנַאג ץיא ןביילב ןענָאק לָאז ןישַאמ יד ידכ ,גנוטפעהַאב

 -טגנייא ןעכנולקיװרַאֿפ עקיזָאד יד זנוא BUND ףוס DI SD ןוא

 ES ןופ טיײטשַאב שכלעוו ,עטכישעג ַא ןיא ןשיַאררעביא טשינ ךעֶל

 NM רעצנַאנ רעד ןיא ןכיילג רעייז טשינ ןבָאה סָאװ ,רערנווו ליפ

 -ןעניב עכעלרערנווו עקיזָאד יד ןלייצרעד רעטייוו ךיד רימָאל .טלעוו

 .השעמ
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 רעד רַאפ גנוטיײרַאב עלַאסָאלָאק ַא ,טסייטשרַאּפ וד יו ,טָאה םקַאּפ
 -ןעניב רעקיזָאד רעד ha רעדנוװ ןצנַאג םעד ןופ גנולײטרואַאב
 -רעירפ םעד ןופ גנוזעל יד טימרעח ךיילג טסעז וד .ללכב עילימַאפ
 -סױרַא ןענעז רעייא עטקיטכורפַאב יד ןופ סָאװרַאפ :שינעטער ןקיר
 .רעבזיוו עפייר-ךעלטכעלשעגנ ןייק טשינ DR סנילַאטסעוו ןעמוקעג

 רעד ןופ ייא ןטקיטכוהפאב ןדעי ןופ ךיז ןָאק שיטקַאפ
 טרעוו סע יו ,םעד טיול רעבָא ."יז, עלַאמרָאנ ַא ןעלקיװטנַא ןיגינעפ
 -טנַא רעד ןופ ביֹוהֹנֶא DR דלַאב יײא עקיזָאד סָאד טרעוו ,טזייּפשעג
 סא ףייר טרעוו סע רע na ןילַאטסעװ סלַא ט?ּפירקרַאפ גגולקיוו
 .ןיגינעס

 ַא ,עכלעזא סלַא ,זיא ןילאטסעוו יד :רעטרעוװ ערעדנַא טימ
 ןפַאשענ רעטעּפש טשרע Bm רעכלעוו ,טקורָארּפ רעכעלטסניק
 ןבָאה טייצ רעקירעירפ רעצנַאג רעד ןיא .גנורענרעד רעּפַאנק ַא ךרוד
 -ענ ןויכב ,סנירעטכעוו-רעדניק DON ,קָאטשניב ןופ סנילַאטסעװ יד

DINOןטשרע םוצ טציא ןוא .סנילַאטסעוװ עיינ רָאנ ןײטשטנַא  San 
 ןבָאה ןוא ּפיצנירּפ רעייז ןופ ןטערטעגּפָא ןויכב רעדיוו ייז ןענעז

 ןטשדע םוצ טנַאשג רעסעב רשדָא ,"רערעפעב,, טשרמולב רער ךרוה

 -סיֹוא טזָאלעג ,ייא םעד ןופ גנוזייּפש רעלַאמרָאנ רעד ךרוד לָאמ

 ."ןיגינעק, 8 ןסקַאוו

 -וטיידייווצמוא ןַא .רעכיז ןצנַאגניא DIN טקַאפ רעקיזָאד רעד

 סע .ןטשרע םעה רעסראטש ךָאנ טקיטעטשַאב טקַאפ רעטייווצ רעק

 NE ַא ךרוד ןיגינעק יד טרילרַאפ קָאטשניב רעד זַא ,ךיז טכַאמ

 רעייא עריא טגיילעג טָאה יז רעדייא ךָאנ ,גנילירפ ןיא טיוט ןקידנול

PSןרעמַאק עכעלגינעק יד . INTנוי יד ןופ סנייא ךַאפנייא טרעוו - 
 -ַאטסעװ ַא ןעמוקסיורַא טלָאזעג טָאהיס ןכלעוו ןופ ,ךעלרעיילש עג

 ;ןינינעק DIS ןגיוצרעד זייּפש-סוסקול רעטריגעליווירּפ ךרוד ,ןיל

 טָאה ?רעיילש עקיזָאד סָאד ןבלעוו ןיא ,לרעמעק עכַאפנייא סָאהי

 -עלגינעק א ףיוא טכַאמענרעביא רעטעּפש ךָאנ טרעוו ןענופעג ךיז

 ןצנַאנ DR ןוא טברַאטש ןיגינעק יד זַא ,ךיז טכַאמ סע .רעמַאק רעכ
 ,לרעיילש-ןילַאטסעוו גנוי ןייק ָאטשינ טייצ רענעי IN DIR קָאטשניב

 -יטראפ ַא ןיוש גנורענרעד עוויסנעטניא ןלעטשוצוצ IN PD טביוה

 ריא ןכיילנוצסיוא ךעלדנע ךרודַאד טזייוװַאב עכלעוו ,ןילַאטסעװ רעס
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 עתמא ,ךעלרעמעק עכעלגינעק ענייש יד ןיוש ןענעז רלַאב
 -יו טײטשט:ַא WIN טציא .קיטרַאפ ,ןרעמייצ-רערניק עכעלגינעק

 ?רעייא-ןינינעק ןעמענ ןיגינעק-ןעניכ יד Di ווו :עגַארּפ ַא רעד

 OR טניילעג ןוא ןריובעג ןיֹוש טציא זיב ךָאד טָאה ןיגינעק עטלַא יד
 עקיזָאד סָאד ךיוא אמתסמ יז טעװ ,ןעווענ קיטיונ רָאנ זיאיס סָאװ

 an קידנליו טשינ רעבָא .ןזייֹווַאב קיטשיץנוק עקיטיזנ עטצעל

 יי ךָאד ףרַאד ןיגינעק עקיטפנוקוצ עיינ יד ?יוזא יו :ךָאד וטס

 DD טשינ ריא RS טעוו רעבירעד ?ױזַא טשינ ,"יז , 8 pr רער

 ןעמוקענפױרַא טלָאװ םיא ןופ ?ייוו ,ייא טקיטכורפַאבמוא ןייק

PIE 6יצ רעבָא ."רע, ןַא  DINךיוא  DETייא עטקיטכורפַאב  

 טפָאה וד) רעייא עטקיטכורּפַאב יד ןופ ןענעז טציא זיב ?ןייז גונעג

 ,תמא ,ןעמוקענסױרַא (ןליּפשייב רעטנזיוט ליפ ױזַא ףיוא ןעזענ סע

 ןטרַארעגנייא ןַא DO ,עוויטקעפעד רָאנ רדפכ WR ,"רעכייוו

 יִצ .סנילַאטסעוװו :ןלייט-סגנוטפעהַאב עט?ּפירקרַאפ ןוא קָאטשרשיזא

 DEN ,רעייא טרָאס ןרעדנוזאב א ךָאנ ןבָאה ךיז ןיא ןינינעק יד לָאז

 ?ןעמוקייב ךיוא לַאפ ןקיזָאד םעד ןלעוו

 ןכלעוֶו ןופ ,"לַאוװק ןטירד, ןייק רעמ טשינ טָאה יז .טסיזמוא

 "עטירד , עקיטיונ סָאד ,"עיינ, םסָאד רעבָא .ןּפעש ןענַאק לָאז יז

IN DOןופ רָאנ  ISטייז רעטעטראוורעדמוא רערעדנַא . 

 -ענ א לרעמעק-גינעק םעד ןיא Pas טנייל ןיגינעק-ןעניב יד

 IS ןעמוקסיורַא טפרַאדעג ןופרעד טלָאוײס יוװ טקנופ N‚ ךעלנייוו

 nr ןכעלנעמ ץירּפש ןייז טמוקַאב ייא סָאד .ןילַאטסעװ עכַאפנייא

 ןיניגעק יד טָאה טימרעד ןוא ,סַאּפַאז ןכעלברעטשמוא םעד ןופ ןעמ

DONןוטעגּפָא ךַאז ריא רעטומ . WINןעמוק טציא  WIMלָאמַאטימ  

 mE סָאד ןָא ןביוה DS קָאטשניב ןופ סנילאטסעוו עקידנעיצרעד יד

 .ןזיי ּפש וצ רעכייר ןוא שרעדנַא ביוהנֶא ןופ דניק עטרינעליוו
 גנזייפש רעוויסנעטניא רעקיזָאד רעד ןופ טַאטלאשר רעד

DRןַא ןופ גנולקיװטנַא יד  TERרעקיעפ-ךעלטכעלשעג  u, 

 ַא רעמַאק רעכעלנינעק רעד ןיא טײטשטסנַא ןילַאטסעװ N טָאטשנָא

 -טנַא DU  ַא טימ "יז ךעניב vom סָאד ,זיצנעס עיינ

 OBER ,רעסיעפדסגנוטפעהַאב ַא טימ ,קָאטשרשייא ןטלסיוו

 רעקיזָאד רעד .שַאט-עמיוו ןקַאמרָאנ 8 טיט ןוא גנונעפע 93
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 םריובענ RER .ןרער ךָאנ ןלעוו רימ רעכלעוו ןנעוו ,ךיז SE רַאז
 טימרעד ןוא warm געוו ןכעלטכעלשעג ןפיוא ןיגינעק-ןעניב יד
 .טייק-תורוד רעד ןופ גניר ןטייווצ ןופ עבאגפיוא יד יז טליפרעד

 ךיוא טמאטש יצ .עטארפ ןייא ךָאנ רעבָא ךיז טלעטש טשיא

 -ַאב רעבעלטכעלשעג רעתמא IS ןופ ןיילַא ןיגינעק-ןעניב רעזנוא

 -ָאנעטרַאּפ , יד ךרוד ןריפ יצ ןוא ?בייוו ןוא ןַאמ ןשיווא גנוטפעה

 ןופ ןענָארד-סגנילירפ יר טסייה סָאד ,רענעמ ענעריובעג "שיטענעג

 IS ,רעבייוו טימ גנוטפעהַאב יד לָאמַא WEN ,רָאי ןטייווצ םעד

 ךעלקילג WEN רימ ןענעז ָאד ?יינסָאדנופ IS ךיז טביוה טייק יד זַא

 -ןעניב רעזנוא ןופ גנוצעזטרָאפ רעקידרעטייוו רעד וצ ןעמוקעגוצ

 1 עטכישעג עקיזָאד יד טושּפ רָאנ ריד ףראד ךיא ןוא .עטכישעג

 ET יד ןיא ךיוא זיא סע ,ָאי :ןעז טסלָאז וד IS ,ןלייצרעד וצ רעט

 -ערָאעט סע ךיז ןבָאה VO יוז MS טקנוּפ FOR ןטקנוּפ עדייב עקיז

 ,טלעטשעגרָאפ שיט

DM IDךיילג ?כ2  INטציא זי"ב טָאה ןינינעק רעזנוא .גנורעלקפיזא  

 BEN ,סטילַאטסשװװ רָאנ רעייא עטקיטכזרפואב יד MD ןריובשגו

 -ףעלטכעלשעג ןייק טשינ רעבָא ,רעבייוו WI ,תמא ,ןענעז עב

 . "מוא יד ןופ ןרָאװעג ןריובעג ןענעז סע m םעדכָאנ ,טציא .עקיעפ

 רעד ןֹופ ןיורק סלַא טמוק ,ןעניב-ןָארד יד רעייא עטקיטכורפַאב

 רענ ןיגינעקךעניב יד :גנוניישרעד עטירד יד עטכישענ רעצנאג

 רעֶּכָא ןעמ ףרַאד סָאד .רעבייוו ע קי ע פ-דע ?טכעל?ש עג טריוב

 .ןפוא ןדננלָאפ ףיוא ןייטשרַאפ

 DO טליפעגנָא ןוא טיובעגפיוא ךשקרעמשקזןָארד יד ןענעז םיוק

 DE ןטירה ַא וצ WIM סנילַאטסעוװ עקיסיילפ יד ךיז ןעמענ ,רעייא

 "כעפ ךָאנ DR ערעמערג ךָאנ ,עקימרָאפ-ןשַאלפ ףיוא ןעיוב ייז .יובעג

 WIN .ןרעמַאק עכלעזַא רָאּפ יַא רָאנ לָאמסָאד ןוא .ןרעמַאק ערשט

 ןפ עטסקיטכיו יד ןרעוו ןפהאה ךעלרעמעק עכעקטע עקיזָאד יד

 RIM טשינ ןפקַאװפיוא ףראד ייז ןיא .קָאטשניב ןצנַאג םשד

 DIS ,רעבָא ךעלגעמ ,ענייא סנטסערנימ ,סניגינעק עיינ . יװ

 .עבעל
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 יי רשי ארי ר "+תמ אז

DARMטייז ןייא ןופ  ngעג רעטייוו גנוטפעהַאב רעכעלטכעלשענ - 
 יעמַאעצ רעבָא יז טלָאװ טייז רעטייווצ רעד נפ ,ם"רע , יד ןריוב

 טנַאקעג רעריוו ןטלָאװ עכלעוו ,ס"יזא יד ןריובענ "רע, םער טימ
INגנוקיטכודפַאב  ( DARטייק רעיינ רעד ןופ ןעגניר ) msnעיינ  

 -עלטכעלשעג :טייק ַאזַא ןעמוקַאב םורַא NS ןטלָאװ רימ .רענעט

 סָאד ;כייוו א טַאטלחזער DIS ;בייװ ןוא ןַאמ ןופ גנוטפעהַאב עכ |

 ףיוא ךיז ןופ טקעריד גנוטפעהַאב רעיינ ַא ןָא ןָאק בייוו עקיזָאד

N N(רעייא עטקיטכורפַאבמוא ךרוד .ה .ד) ןפוא ןבעלטכעלשעג-בלַאה  

 טימ גנוטפעהאב WI ךרוד ךיוא | ָאק סע רעבָא ;רענעמ ןריובעג
 ןגנערטש ןפיוא רעבייוו עיינ ןריובעג טייצ רעבלעזרעד ןיא ןַאמ ַא

 רענעמ יר .רעייא עטקיטכורפאב ךרוה .ה .ד ,געוו .ןכעלטכעלשעג

 יד גנורעפכורפ רעקידרעטייױו רעד וצ ןבָאה טגנירַאבמוא ןפראד

iגנוטפעהַאב  Doעיינ  Warnוצ דעד וצ קירוצ טימרעד ןרעק ןוא - 

iעקַאר ןרליב רעבייוו יד ;טייק רער ןופ גניר ןטשרע ןופ דנַאטש ; 
 יו יױֹזַא ךיז ןרעפכורפ ןוא ףיוא ךיז ןריפ ןוא גניר ןטייווצ םער

 .רעטומ רעייז

 רעבָא .גנונדחַא ןיא ןיוש טיינ PR זַא ,ריד Tr טכוה סע

 רעד טימ ARD רעזנוא וצ ןעמוקעגוצ ךָאד טפיב וד :ךיז טכַארטַאב

 -ענ ןביוא יז ןבָאה רימ יװ ,ןיגינעקדעניב רעזנוא .ןינינעק-ןעניב

 ןטייווצ ןטרעדלישענ םעד ךעלטנגייא רָאפ ךיז טימ טלעטש ,ןעז

 .טייק-תורודר רעד ןופ גניר

 -תורוד רעד ןופ דילנ DR ,ךיז ןופ ןָאק DEN ,בייוו .ַא DR יז

 עו ןכעלטכעלשעגזבלַאה ןפיוא גנוטפעהַאב ןָא ןריובעג ,םייק

 עכעלנעמ יד :רוד ןטירד ַא ךָאנ RR) עטקיטכורפַאכמּוא ךרור)

 Tr םעד ץוחַא טייצ רעבלעז רעד ןיא רעבָא ןָאק יז .ןעניב-ןָארד

 טָאה ןיגינעק רעזנוא m ,ןעזעג טפָאה וד .ןַאמ ַא טימ ןטפעהַאב

DIETטריפעגפיוא יירטעג עקַאט עטצע?  DRסגנילירפ םענייש ןייא - 

 ךָאנרעד ןוא .ןעגָארד עכעלנעמ ענעגַארַאפטלָאמשד יד טימ גָאט

 IN ןופ ,רעייא עטקיטכורפַאב 7703 ןיגינעק-ןעניב רעזנוא טצייל

 "רעד סָאד ןענעז לַאפ-ןעניב רעזנוא ןיא .רעבייוו DIE ןעטוקס עב

 -נזיוס ערעזנוא :רעבייוו עטלּפירקרַאפ-רעלטכעלשעג ,עטכעלש לייוו

 ַא WINDE סָאד WIE .סנילַאטסעוװ OS WORD ןוא רעט
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2 

 רשי

= 

= 
 טייג

 ףער ןוא ןייא ,PR עקיזָאד סָאד זא EB‚ רָאנ ריד לעטש
 ya ןקיזָאד םער ןיא ךיוא ךיז טלדנַאורַאפ "טייצ רעבלעז

 גנולקיוורַאפ רעכעלרעדנווו זיאיס רעכלעוו ךרוד לא ןכעלטכעלש
 ור ,ןייס ךיא .'ןרערעַא ןבָאנ DIR, SDR ןדנעטשמוא יד ןופ
 רער ,ןטקעסניא עטלא ייווצ יד :ױזַא ןלעטשרָאפ סע ריד טסלָאז
 טקורָארּפ סלַא ,ךעלטכעלששג ךיז ןטפעהַאב "יז, יר ןוא "רע
 ןופ עגנוי ןפיוה ַא סיױרַא םשינ Way טמוק גנוטפעהַאב רעד 12

 ,ןטפעהַאב רעטייוו ךיז ןעגָאק עכלעוו ,טכעלשעג רענעדישרַאֿפ
 ןרעדנַא ןכָאנ רענייא ,םירָאװהנַאב םייב mM ,ןעייטשטגַאפ רָאנ

 ןיא טייקיעפ יד רעבָא טָאה עכלעוו ,"יז, יד רשירפ :תורוד ייווצ

 ןא גנופיטכוהפַאב IE ךיז DB ןריובענ וצ םורַא טייצ רעסיוועג א

 טביוה עכלעוו ,נתטפעהַאב עיינ אש רָאב רעד DOW ןַאד ,"רע,

ISיינסָאדנופ טייק יר . 

 ,גנופסָאנק ןייק ןלעטשרָאֿפ טשינ ָאד ךיז ןליוו PO m ױזַא

 ךיז יו ,שרעדנַא סעּפע טשינ רעביא עגַאק NIS ייב זנוא טביילב

 עכלעוו ןופ ,תורוד יײרד ךרֹוד METER ןַא ןלעטשױצרַאפ

 -טלּפירקרַאֿפ רעטייווצ רעד ,ךעלטכעלשענ ךיז טרעפכורפ רענייא

 .ךעלטכעלשעג WIN WET רעד ןוא ךעלטכעלשעג-בלַאה רעדָא

 .רָאּפ עכעלטכעלשעג עכעלנייושג עטלַא סָאד רימ ןבָאה רעירפ

 בייוו ןקיזָאד םעד ןופ .בייוז קיצנייא ןייא DNS טמגק ייז 1

 ךרוד טסייה (DET ייא ןטקיטכורפאבמוא ןַא ךרוד סיורא טמוק

 ייזָאד רעד ."רע, ןַא (גנורעפבורפ רעכעלטבעלשעג "רעבלאהע

 -ּפִא רעדיו ךיז זומ "רע , רענעריובעג רעלטכעלשעגצבלאה רעק

 Ru יר ןביוהוצנא יינספיוא ריא טימ ידכ ,"יז , עדמערפ ַא ןכוז

 .ביֹוהנֶא ןופ טייפ-תורוד עצ

 ?טייק ַאזַא שיטערָאעט ןלעטשירָאפ ךיז רעווש טשינ זיא ריר

 "< .סעיצַאקילּפמַאק ןעמוקרָאפ ךיוא ,ךעלריטַאנ ,ייברעד ןענָאק סע

 ךיז ןיא טָאה עכלעוו ,האירב עכעלבייוו עטשרע יד זַא ,ןגָאז דימ

 טפעהאב ,עננוי עכעלנעמ גתטפעהַאב ַא ןָא ןריובענ וצ טּפַארק יד

 ."רע, םענעטוקעגרעטנוא ךארג ַא טימ ךיוא םעד ץוהַא רעבָא ךיז

 DIT טלעטשענרָאפ קיטייצכיילנ םורַא יוזַא ךיז טימ Dam יז

 יז ,טסייה סָאד ,טייק-תורור םעד ןופ גניר ןטשרע םעד ןוא ןטייווצ
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 -נירפ רער טלעטשעגקירוצ רעדיוז טשירע ךיז טָאה רוח ןסריפ רערא

 -עג יד ןטשרשסעגנייא WIN זיאס ןוא "בייו ןוא ןַאמ, ּפיצ

 SD רעקיזָאד רעד טסַאּפ ,טגָאזעג m .גנורעפכזרפ עבעלטכעלש

 .לַאפ רעזנוא וצ ןצנַאגניא סשינ ךיילנ

 -ןעניב רעד ןופ סױרַא טשינ DER] ןעניב"ָארד ענג ירד

 -ע ג | בל ַאה ַא AN ןעײטשטנַא ייז רָאנ ,עּפסָאנק ַא N ןיגינעפ

 ךרוד ןכַאמ ייז רָאנ יװ סָאװ WO‚ טשינ .געװ ןכעלטבכעלש

 -נירּפ ןכעלטכעלשעג םער סיורַא ייז ןלעטש ,געוו ןבלַאה ןסיזָאד םעד

 IS ,געוו !בלַאה ןטייווצ ןֶא רעטייוו ךיז ןעלקױװטנא DIR ,זָאנ ַא שיצ

 טשינ VER ןענעז ןלַאפ יד בױא רעבָא yon ןכעלנעמ םעד
 -ַאנַא עסױשג ַא ךיז MD RT WAS וטסָאה ,שייטנעדיא ןצנאטניא

 .עיִנָאל

 -בורפ עכעלטכעלשעג ירד ןעזענ ןטסָאה ןּפילָאּפ-ערריה יד ייב

 ןיא היח רעבלעז רעד ייב גנורעפכורפךּפסָאנק יד ןוא גנורעפ

 ירד ןענעז םירָאװװחנַאב םייב .טייצצ רעבלעז רעד ןוא ןײא

 .ןרעדנַא ןכָאנ רעניײיא ןעמוקעגרָאֿפ םינפוא עדייב עקיזָאד

 -ענ רער ןשיוצ דישרעטנוא ער טייז רער ןיא טונימ ַא ןָאכ

 -ַאב ןֹוא גנורעפכורפ-ןּפסָאנק רעד ןוא גנורעפכורפ רעבעלטכעלש

 .רישרעטנוא-טייצ ןקיזָאד םעד רָאנ טכַארט

 רעירפ ךיז טרעפכורפ סע .טקעסניא IS PT SD ןטסָאה טָא

 was רעזנוא ןופ גנוכיירגרעד רעסיורג רעד ןופ םיללכ עלַא םיול

 ,בייוו DET טניפעג ןַאמ רעד .ךעלטכעלששג ןייר :עלחשעמ-קילרַאק

 ןוא ,לרעמעק-ייא ןַא טימ לרעמעק-ןעמיוז 8 ףיונוצ ןסינ עדייכ

 ןוא ןעמיוז רעד ןכלעוו ןיא ,לרעמעק םענעסָאגענפיונוצ םעד ןופ

 "ןסערפעגפיואג קיטייזנגעק Bar‚ וצ ױזַא ,ךיז ןבָאה ייא סָאו

DNS DDPENטקעסניא עיינ עקיזָאד סָאד .טקעסניא גנוי ,יינ ַא  

 ןַאמ WR WEN ןיא (עלהששמ-קילדַאק םעד IN ךיז ןָאמחעד)
 ץרייב ןופ עגנוי טריובעג רָאּפןטקעסניא עטלַא סָאד .בייוו רעדָא

 םָאוראֿפ טיצ רעבכלעז רעד ןוא ןײא ןיא רעטכעלשעג

 "יא ַא רעדָא "רע, ןַא סױרַא טמוק ייא םענעי רעדָא םער ןפ

 טסעריד טשינ טציא טרעטש סָאר רעבָא ,דוס ַא ?ייוורעד טכיילב

 ,גנַאגנעקניארשנ רעזנוא
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john. : 

 mE 'ד ןופ גתשימפיונוצ רער טיט ,לרעמשק ןרעי ןיא ןעמָאזָאמָארכ

 זיא ,ןטעטילַאזריווװירגיא ייווצ DIN ירכ ,ןטפלעה ענערישרַאֿפ

De)גירנקק  AIRכורפ רעכעלטכעלשעג רער ןופ ןצעזעג עלַא - 

 -גנוי עסיזָאר יר ןופ MO ייכ :סיסלינ טשינ טשּפ ָאר ,גנורעפ

 רָאנ טשינ ךיז ייז ןעניפעג ,םנָאזעג יוח רענייל-רעייא עכעליורפ

 ,ןפסעוו ,זייל םינימ ענערישיראפ ייב ךיוא AU ,ןעגיב-קינָאה יד ייב

 FEN ייא עכעליורפטנוי סָאד IS ,ןרָאוװעג ןזיױװַאב זיא (ןסבערק

 -כורפַאב טשינ DOWN סע ביוא ,ןעמָאזָאמַארכ ענייז טשינ טריב

 -ַאב רעשרָאפ-ּפָאקפָארקימ לייט ןבָאה ןעניב ערעונוא ייב .טקיט

 גנוריבלַאה 8 רָאפ NIIT םער ןיא DOW רעירפ TS ,טקרעמ

 ,ךעלנייועג יװ ,טפסעה ןייא DOWN ייברעד ,ןעמָאזָאמָארכ יד ןופ

 ןפיוא עלייוו ַא ,ןנָאז וצ ױזַא ,טרַאװ ערעדנַא יד ןוא ,ןפרָאוװשגּפָא

 ou ןייז טימ ןעמיוו רעקיזָאר רער טשינ WIN טמוק .ןעמיוז

 -ָאזָאמָארכ יר PA OWN ,ןעמָאזָאמָארכ יד DO טפלעה רעטייווצ

 נָא ןעגָאק ךיז and ידכ ,טלּפָאטרַאפ רעדיוו ייא DD טפלעהזןעמ

 / "קרעט רעייז ץלַא זיא סָאד .ןיב-ןָארד רעד ןופ גנולקױװטנַא יד ןביוה

Ham 

 ,עיצסורטסנאק-ספליה עניילק 8 ןבעג וצ ריד Da לעװ ךיא

 -יזָאד רער ןגעוו ןטכַארט וצ ?לכב ןכַאמ ךעלנעמ ריד טעװ עכלעוו
 יד ןטכױלַאב סלַאפנרעי ריד BIN עכלעוו רעדָא ,גנוניישרער רעק

 עתמא ןייק .גנוניישרעד רעקיזָאד רעד וצ ןטנעמַאמ גנַאגרעביא

 .ןַארַאפ טשינ ךָאנ טציא ןענעז ןופרעד ןעגניורעלקרעד

 רעגסיורַא ךיוא ,טסייו וח יוװ ,ןענעז ּפילָאּפ-ערדיה םייב

topַאב םוש ןָא ,רעּפרעק ןופ טקעריד ןּפסָאנק יװ ,רעדניק - 

 ןופ ןעגַאגרָא עכעלטכעלשענ עבעלנעמ רעדָא עכעלבייוו יד וצ גנףיצ

 םירָאתותגאב םייב ,רעסעב ךָאנ DIN עזודעמ רעד ייב .היח רעה

 טמוק גנופסאנק ךרוד גנורעפכורפ עקיזָאד יד יװ ,ןעזעג וטסָאה

DINגנורעפכורפ רעבעלטכעלשעג רעד ךָאנ ּפַאטע רעקידנעוװטי . 

 ,םיללּכ עלַא טיול טפעהַאב ךיז ןבָאה עכלעוו ,תויח ןעזעג טסָאה וד

INDסָאװ ,עננוי יד ןופ רעבָא .רעייא ןוא ןעמיוז ,בייוז ןוא  WET 

 DIS" רעטעּפש ןענעז ,גנוטפעהאב רעקיזָאד רעד ןופ ןענַאטשננַא

 ןטירד PT DIT ייב ןוא .גנוּפסָאנק IT עגנוי עיינ ןספַאוושט
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 סַאּפַאו ןקיזיר ַא גתטפעהַאב רעקידערָאיַאדַאפ רעד ןופ ךיז ןיא ךָאנ
 -נימ ןקיטכורפַאב וצ MIN ןקעלק ךָאנ ןָאק Dam ,ןעמיוז ןכעלנעמ

 -רַאּפ רעד ןופ ןיז ןיא WIR טביילב DON .רעייא ןָאילימ ַא סנטסעד

 ,טנייל יז עכלעוו ,רעיא-ןענָארד יד זַא :טקַאּפ רענעי סיזענעגָאנעט
 רעכעלנעמ םוש ןייק עכלעוו ,רעייא-יורפגנוי רָאפ ךיז טימ ןלעטש
 .טרירעגנָא טשינ טָאה ןעמיוו

 לַאּפ רעזנוא SED זיא גנוניישרעד עכעלרעדנווו עקיזָאד יד
 DI ןצנַאגניא

 -ַאנ רעד m ,ןלאפ ענעי ןופ רענייא זנוא רַאפ ָאד טניל סע

 - ַארַאּפ ןטלפייווצרַאפ ןטְלַא םעד ןעיירשסיוא ליוו רעשרָאפ-רוט

 IS רעבָא .טשינ סע ביולג TR רעבָא ,ןעזענ סע בָאה TS :סקָאד

 שטסעיונעג יד .ןעלפייווצ Dem ןיוש טנייה ןעמ IND TON טקַאפ

 ַא ןיא סע .טלשטשעגטסעפ רעדיוו ןוא רעדיוו סע ןבָאה רעשרָאפ
 ךיוא ןלַאפ עכעלנע לָאצ עסיורג ַא ןרָאװשג טלעטשעגטפעפ םעד ץוח

 לאפ-ןענַארד םעד ןיירַא ןלעטש עכסעוו ,תויח-רעדילג ערערגא ייכ
 .עיניל רעניימעגלא ןייא ןיא

 םַאנסיוא ןטסבָארנ םעד ךיז WE NT רעבָא wort שיטערָאעט

 טלעוו-םיחמצ ןוא -תויח רעצנַאנ רעד ןיא זיא רעכלעוו ,ללכ םעד ןופ

IS,8 ."גנורעפכורפ רעכעלטכעלשעג רעד ןופ ץעזעג רענרעזייא  

 טגנידַאבמוא PR גנורעפכורפ רעד וצ זַא ,ללכ םעד ןופ םָאנסיוא

 x טימ לרעמעק-ןעמיוז ןכעלנעמ 8 ןופ גנושיימםיונוצ 8 קיטיונ

 רעקיזָאד רעד טימ ןעמַאזוצ זַא ,ןפייוו רימ .לרעמעק-ייא ןכשלכייוו

 יד ןופ ןעייר יד ןיא זיב טייוו זיא גנורעפכורפ רעכעלטכעלששג

 עטלַא ענעי ךיוא ןרָאװענ ןטלַאהרעד ןשינעפעשַאב עקידלרעמעקליפ

 DE ערדיה רעד ייב ןעזעג DET ןבָאה רימ יוז ,גנולייט עבַאפנייא

 ןַא ןיא רָאנ ,ָאד טיינ םעד ןיא טשינ רעבָא .ןרעטשיםי םייב וליפַא

 טציירעג טשינ וליפַא טרעוו DEN ,?רעמעקיייַא טקיטכורפַאבמוא

 -ַאשיַאב רעד וצ ךָאד ךיז טמענ NN ,לטימ ךעלטסניק םוש ןייק ךרור

 -כורּפַאב ןעוועג ָאי טלָאװ סע יװ טקנוּפ ,האירב רעיינ ַא ןופ גנופ

 .טקיט
 -ענמוא עצנַאג יד !ןטכַארטוצניײרַא ןירעד רעווש ךיז זיא סע

 טפלעה 8 ןופ גנופרַאווּפָא רעד טימ עטכישעג עטלקיוורַאפ-רעיוה
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 -רעמעס yon עקיזָאד יד ןלָאז ?ליּפש-רעדניק ַא רָאג ןייז סָאד לָאז
 ?ןבעל טימ EIN טשינ ךיז ךעל

 -יזָאד יר ךיוא וצ ןלעטש סנילַאטסעװ יד !וטסעז DEN רעבָא

 -רעד ייז ,עשַאק-זייּפש עסיז יד ךעלרעייא עטקיטכורפַאבמוא עק

 -קיווטנַא IS ,םעלַא םעד ףיוא קידנקוק טשינ ,טסעז וד m ,ןטרַאוװ
 -ַאבמוא ןופ :טכערעג ןענעז ייז ןוא .רעייא עקיזָאד יד ןופ גנול
 רעטייוו טרעוו DEN ,למירעוו סָאד סױרַא טמוק ייא ןטקיטכורפ

 נָאט ןטסקיצנַאװצ DNS ריפ ןפיוא DIN עּפוּפ ַא טרעוו סע ,טזיײּפשעג

 877 עקיד ַא לרעמעק-רעדטיק ןסיורג םעד ןופ סױרַא טריצַאּפש

 .ןיב

 עריא ןקיטכורפַאב ןָאק ןיגינעק יר .שינעטער רעביא שינעטער

 .ה .ד) טשינ סע יז ?יוװ .ליוו יז ןעוו ,ןעמיוז ןכעלנעמ טימ רעייא
 -ַאב ,(טקניטסניא רעטמיטשַאב רעסיוועג ַא ןגעקַא רײא ךיז טלעטש

 -ַאב ןיא ןיירַא טגייל יז עכלעוו ,רעייא עסיוועג ט ש י נ יז טקיטכורפ

 רעייא עקיזָאד יד ןופ ןוא ,קָאטשניב ןופ ןרעמַאק עסיורג ערעדנוז

 -רַאמ יר טָאטשנָא ,ץעזעג םענרעזייא IN טיול ,לָאמשלַא סיורא טמוק

 .ד ,ןעניב-ןָארד עקיעפ-ךעלטכעלשעג שתמא ,סנילַאטסעוװ עטלּפירס

 ןוא הכולמ-ןעניב עצנַאג יד ור וצ טונימ א ףיוא זָאל .ס"רע, .ה

 ןכלעוו ,טסַאפ ןכעלרעדגווו ןקיצנייא םעד WIN טוג ךיז טכַארטרַאּפ

 .ןעזעג סָאװ רָאנ טסָאה וד

 -ָאד יד רעשרָאפ-רוטַאנ רשד TE טפור סיזענע גָאנשט דָא

 .גנוניישרעד 4

 -עג ןוא ,יורפננוי שיכירג ףיוא טיירַאב DEN ,סָאנעטרַאּפ ןופ

DSגנורעפכורפ-יורפננוי .גנורעפכורפ רעדָא גנוײטשטנַא יד --- . 

 זַא רָאנ ,ןעיורפננוי ןריובעג ןרעועפ זַא ,טשינ ןעמ טניימ טימרער

 םורַא ױזַא .רעחטיק ןריובשג ,ןעיורפ עטשיטכורפאב Dem ,ןעייורפגנתי

 .ליּפשייב רעזנוא רַאפ ןצנַאגניא טשינ SD DANN סָאד טסַאּפ

 ןיוש ןיגנינעק-ןעניב יורפ WINE ןיא Dim‚ רימ יוז ,לייוו

 טגיילעג INT ןייא ןיא טָאה עכלעוו ,יז --- ,יורפגנוי ןייק טשינ גנַאל

Yinןוא ליפ  aןוא רעייא עטקיטכורפַאב טנזיוט ?יפ  YET)טָשה  
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 .ףיוא ,ךעלריטַאנ ,טרעה עיצקודָארּפ-רעדניק יר .רעגנוה ןופ ןברַאטשי

WIעקיעפ-סנבע?ל ןופ רוד-טפברעה רעטצעל רעד ןוא ןיגינעק יר - 
 ,סיוא טזייו:ס יװ ,רעמ טשינ טליג'ס עכלעוװ רַאפ ,סנילַאטסעװ עד

 ע-עווש יד רעביא ךעלקילנ ןעמוק ,ןכָאװ סקעז ןופ ץינערנ-סנבעל יר

DVטמוק טציא !?טציא סָאװ .גנילירפ םעיינ ַא ןבעלרעד ןוא  

 .עטסקירריווקרעמ סָאד ךעלטנגייא

 -ַאטסעװ יד ,ןעמולב יד ןעקניוויס ןוא ןוז יד טכַאל ןפיורדניא

 ןוא סיױרַא רעדיוו ןעילפ ,רעטניוו םעד טבעלענדעביא ןבָאה סָאװ סנייל

 -ינעק יד ןוא ,קרַאמ ןטנפעעג-יינ םעד ןופ !ייֿפש עשירפ ןעגנערב

 טימ ךָאנ ןילַא .ָאי .עיצקודָארּפ-רעייא יד ןָא יינספיוא טביוה ...ןינ

 טָאה שַאטדעמיוז רעטלַא רער ?ייוו .רעייא עטקיטכורּפַאב עתמא

 ךָאנ טלַאפ ייא ןדעי ףיוא .טּפַארק עסיורג ןייז ךיז ןיא POS ךָאנ

 -עבעל .טפַארק עכעלנעמ עלעביוטש עקיטיונ סָאד WIE‚ וו ,ץלַא
 ןוא ענעברָאטשעג גנַאל ןיוש ,עטְלַא יד ןופ טפוארק עכעלנעמ עקיר

 ,ךעליהיח-ןעמיוז ,רָאי םענעגנַאגרַאפ ןופ רענעמ-ןענָארד ענעבָארגַאב

 ףיוא MN טקַאדעביל םעד IST ַא AN טבעלעגרעביא ןבָאה עכלעוו

 סנילַאטסעװ עיינ ! .ןייֵלַא ןעניבךןָארד עטצעל יד רָאי בלאה ַא

 WAR .ביֹוהנֶא MD רָאנ IR ‚Tr טכוד ,ךיז טביוה POS .ףיוא ןסקַאוו

 .סעיינ ַא ןצנַאגניא לָאמַאטימ

 ןיא DIS רָאנ טשינ ןעננערב עכלעוו ,סנילאטסעוו ערעזנוא

 EIN" ןטכירַאפ DIN ךיוא ןעיוב רָאנ ,רַאטקענ ןוא טיורב קָאטשניב

 -םיוא ליטש רעד PN ןבָאה ,קָאטשניב ןיא קינייוװעניא ךעלרעהפיוא

 ,רעסעדג ןענעז עכלעוו ,ךעלרעמעק-רעדניק לָאצ עסיוועג ַא טיובעג

 טמענ ןיגינעק יורפ עיירטעג רעזנוא תעשב ןוא .עכעלנייוושענ יד ױװ

 רעד טימ ךעלרעמעק ערעסערג עקיזָאד יד ךיוא ןעקנעשַאב ךיז

 .סעיינ רענָאיצולָאװער ַא ךרוד ייברעד רעבָא יז טריפ ,הגתמ-סנגבעל

 ךעלנייוועג ַא PIE ךעלרעמעק עקיזָאד יד PR ךיוא טנייל יז

 -עק-ןעניב יד :קַאּפסָארקימ ןרעטנוא ייא סָאד WI םענ רעבָא .ייא

 םעד ןבעגעג טש י נ ייא םער טָאה יז .ןסעגרַאֿפ סעּפע טָאה ןינינ

 םענעגייא ריא טיול ,סיוא טזייוו ,ןָאק יז !ןעמיוז ןּפָארט ןקיטיונ

 ,שַאט-ןעמיוז ןכעלרעניא םעד טכַאמרַאפ ןטלַאה ר ןענעפע ןליוו

 :רעייא עטקיטכורפַאבמוא .טנפעעג טשינ םיא יז טָאה לָאט סָאד ןוא
- 
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 -עג ןינינעק רעקיזָאר רעד ןבָאה עיצקודָארּפ-ןסַאמ רערעיוהעגמוא

 .ענַארפ עיינ ַא ךָאד טײטשטנַא טציא רעבָא .ןעניב-ןָארה יד ןבעג
 war ןענַאװ pa ?ןיגינעק-ןעניב יד ןעמונעג Tr טָאה ןענַאװ ןופ
 -עג רעזנוא ןיא גנולצולּפ ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןעניב-ןָארד יד ןעמוקעג
 ,ךעלדנע ,ךיז טָאה ןענַאװ ןופ ןוא ?גננילירפ ןיא ןזיווַאב עטכיש
 ךָאד זיא סע ?סנילַאטסעװ יד ןופ רוה רע טש רע רעד ןעמונעג
 רערייא ,ןייז טזומעג ןיוש טָאה רוד אזַא ן יי א זַא ,ךעלדנעטשרַאפ
 רעקיזָאד רעד .רעייא עריא ןגייל ןביוהנָא טנָאקעג טָאה ןיגינעק יד

WORDרעהנוק יד טיובשגפיוא ןבָאה רעירפ טזומעג טָאה רוה " 

 ןענָאק רעטעּפש לָאז ןיגינעק-יורפ רעזנוא עכלעוו ןיא ,ךעלרעמעק

 ןענעז רעייא עטשרע עקיזָאד יד TS ןוא .רעייא עריא ןגיײלעײרַא

 ענעפלַאהַאבמוא עטשרע יד טזומעג רע טָאה ,טגיילעג ןעוועג ןיוש

 םזינאכעמ רענייש רעצנַאנ רעד טלָאװ שרעדנַא ,ןזייּפש ךעלמירעוו

 .ןעמוק דנַאטשוצ טנָאקעג טשינרָאג רלַאב

 -טנגייא רימ ןטלָאוז ,ןגַארפ עיינ יירד עקיזָאד יד ןזעל וצ ידכ

 -רעדנווו רעקיזָאד רעד ןיא רעבָא .קירוצ ןעמענ טפרַאדעג ךיז ךעל

 -ייוו קעווצ ןבלעז םעד וצ ןלעוו PD זַא ,סיוא טשינ טכַאמ טלעוװ

 DER ןיא רעדיוו לָאמעלַא ןטסיב NT .סיורָאפ ןייג ךַאפנייא רעט

 ,רעמוז ןכרוד טייג ןוא גנילירפ ןופ DON DAN ,רָאי םייב וו

 .גנילירפ םוצ WIN רעטניוו HN טפברעה

 ךיז טביוה טסברעה DR .עטכישעג רעד וצ רעטייוו ָאזלַא

 עטעדלודעג ךָאנ טציא-זיב יד ןגעק גוצ-ץיירק ַא קָאטשניב ןיא ןָא

 נ יװ ,לייוו ,רעגנוה רַאפ ןייֵלַא ןברַאטש ייז WIN .ןעניב-ןָארד

 ןעמ טרעה ,רעּפַאנק IN IE טביוה טנַאײװַארּפ רעניײמעגלַא רעד

 -רעד ,טריזילַאטורב ךַאפנייא ןרעוו ייז רעדָא ;ןזייּפש וצ ףיוא ייז

 "עה ןייק ןופ .ריט רעד רַאפ ןפרָאװעגסױרַא ןוא טיוט םוצ ןכָאטש

 רעד .הכולמ-ןעעיב רעקיזָאד רעד ןיא טשינ ןעמ טסייוו ןטיז ערעב
 ."חטיחשדזענָארד יר , לקַאטקעּפּפ ןקיזָאד םעד IN DEN שטנעמ

 INT טרעוו עכלעוו ,טבַאנ-סואעמאלָאטרַאב רעקיזָאד רעד ךָאנ

 .ןבעל-רעטשיוו סָאר IN ךיז טבױה ,טײקמַאזרָאּפש בילוצ טריפשנ
 יד ןיפ טײקלטסעיֿפענפײונוצ יד ןוא קָאטשניב רעטכַאמרַאפ טוג רער

 טשינ ןזָאל ןסַאּפַאז עטלמַאזעגנָא יד ,טסָארפ ןרַאפ ייז ןצישַאב ןעגיב
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DIריא ןופ ןעמוקענמייהַא זיא ןינינעק יורפ יד ןעוו .רעטייוו  
 םער רעבָא .יורפ ןעוועג קיבייא ףיוא ןיוש יז זיא ,גולפסיוא ןדליוו
 ריא NOIR MS לָאמנייא .טּפרַאדעג טשינ רעמ יז DT ןַאמ
 יר רַאפ ףָאטש-טכורפ טלעטשעגוצ טָאה שַאט-ןעמיוז רעטליפעגנָא
 רער טבעל יורפ רעכעלשטנעמ רעד ןיא ךיוא .רעיײא עקיקייצמוא
 .ןכָאװ ליפ ne וליִפַא טגָאז ןעמ ,טייצ עגנַאל 8 ןעמיוז רעכעלנעמ
 זיימרעדעלפ יד ייב .ןכָאװ ייווצ טמיטשַאב רע טבעל ןוה רעד ייב
 -טסבלעז טבעל ןעמיוז SIE זַא ,רָאפ ריר ?עטש .םישהח ליפ ןליפַא

 לָאמנייא, רער ןופ עגַאל יד טסָאה וד ןוא ,גנַאל ןרָאי קידנעטש

RDןיגינעק-ןעניב רעטקיטכורפַאב "לָאמעלַא . 

TR ןכלעוו ןגעוו ,רעמוז םענייא םעד טימ לייוו .גנַא? ןרָאי AN 

 -עלרעדנווו רעד ןופ ןבעל סָאד זיא ,טלייצרעד רדפכ ָאד ריד בָאה

  WIטרעוו סָאװ ,האירב  , ID-נעעג טשינ ךָאנ ,"ןינינעק-ןעניב

 טניילעג טָאה יז .לופ זיא שַאט-ןעמיוז ריא .טבילענ טָאה יז .טקיד

 רעדייא ךָאנ ,ןעוועג ריא םורַא ןענעז עכלעוו ,סנילַאטסעװ יד .רעייא

 ,ןעמוקעגרָאפ זיא טקַא-עביל רעטשרע רעד  aaםעד ןגיוצרעד

 ןכָאוו סקעז יד ךָאנ ןיילַא ןענעז ןוא רוד-רערניק ןטשרע  DDרעייז

 .טלעוו רעד ןופ-קעוווַא ןבעל ןכעלטכעלשענמוא ןעמַאזטעברַא ןעמירָא

 רוה רעטשרע סיאטפעוו  PRרעיינ רעד .קעווַא  PRףיוא ןבילבעג

 עטירָארּפַא ךיוא רעבָא .טרָא ןייז  PRךיוא ןבענרעד ןוא .ןבילבענ

 טגיילעג רעריוו .ןעניבךָארד  WINרעצנַאג ַא .רעטייוו ױזַא ןוא

  WONרעד ןופ טעברַא-רעטומ רעצלָאטש רעכעלרעהפיואמוא ןופ

 עננוי יד רַאפ טעברַא רעלופ.תונברק ,ןינינעק רעקיצנייא  DEיד

  WEITEןוא ןעיורפגנוי עקידנברַאטשקעװַא ?לענש רעטנזיוט ןוא

Pr EIN DEN ןעניב-ןָארד יד. DD ןבעל עליופ עטרעהרערמוא סָאד 

 ?רעטייוו
 עטכישעג רעצנַאג רעד ייב ןיילַא ןיוש טסָאה וד זַא ,ןכער ךיא

 טָאה ױזַא יװ :ענַארפ רעד וצ .ענַארּפ רעיינ ַא וצ ןעקנוווענ לסיבא
 -עג WERD יד {?ןביוהעגנָא ךעלטנגייא עטכישעג עצנַאג יר ךיז

 -נָאק רעד ןופ רעדניק ןענעז ןעיורפגנוי עטלּפירקרַאפ-ךעלטכעלש

 DB .ןינינעק רעד ןופ :קָאטשניב ןיא ןיב רעבעלבייוזטנעזוקעפ

 PET רעד וצ ןעמיװ ןבעלנעמ םעד .ןענַאטשרַאפ וטסָאפ פָאד



> 

 םוש IE ןיא ייא סָאד !על'היח-ןעמיוז ַא :רעטייוו וטסעז סָאװ רעבָא
 ןרָאװעג ןסָאגַאב ,ןרָאװעג טגיילעג זיאס ןעוו ,טנעמָאמ ןיא ,קפס
 ?ןענאוו ןופ .ןעמיוז ןכעלנעמ טימ

 a7 .בייל סָאד ףיוא ריא טסדיינש ןוא ןיגינעק S טסמענ וה
 -יוז , ןקיד ןסיורג ַא וטסניפעג ןביורט-ייא יד ייב .גנוזעל יד טסָאה
 יד ןָא ךיז ןָאמרעד .ןעמיוז ןכעלנעמ טימ טליפעגנָא ,"שַאט-ןעמ
 ךיילג טשינ ןעמיוז םעד ןבָאה ייז ךיוא .ןעניּפש DIN סעקַאמילש-ןטרָאנ
 -עגנָא Tr ןבָאה רָאנ ,ךעלרעמעק-ייא עפייר יד וצ ןעמוק טזָאלעג

 ייז !כלעוו ,;עמיוז סַאּפַאז ַא שַאט-עביל ןרעדנוזַאב 8 ןיא טלמַאז

 וד .רעייא עפייר יד רעביא ןסָאנענפיױא לָאמעלַא רעטעּפש ןבָאה

 ןכרוד ןגייל ךיז געמ ןיגינעק יורפ רעזנוא :ןייטשרַאפ וצ I טסביוה

 ניי א רָאנ יז זיא טקיטכורפַאב 'רעבָא ,רעייא טנזיוטקיצכעז רָאי

 םעד טליפעגנָא ריא ןעמ טָאה גנוטפעהַאב רעד ייב .ןרָאװעג לא מ

 er א ,ןנָאז וצ ױזַא ,יז זיא טלָאמעד סייז ןוא .רַאװוהעזעדןעמיוז

 דנטלַאהּפיוא ,טסייה סָאד :ךעלטכעלשעג-טלּפָאט Pr ןרעכעה ַא

 6 ריא ןיא ךעל.היחזןעמיוז ענעמוקַאב לָאמנייא יד קירעבעל

 גונעג טנַאה רעד WENN טייצ רעדעי וצ יז טָאה ,שַאט םענעג

 ,ןרעדנַא ןכָאנ סנייא רעייא טנזיוטקיצכעז עריא VOR ידכ ,"ןַאמ,

 ,םישדח ןופ ךשמ ןיא סױרַא ןעמוק ןוא ףייר ןרעוו ייז יוו םעד טיול

 -כורפַאב , וצ ףליה רעכעלנעמ רעטקעריד רעקידרעטייוו IE ן יי א

 -רעטקַארַאכ , רעקיטיונ רעד טימ ןגרָאזרַאפ וצ ,טסייה סָאד ,"ןקיט

 .עלהשעמ-סילרַאק ןטלַא רעזנוא ןופ ןיז ןיא "זייּפש

 ַא ןעועג לָאמַא ןיא גנילירפ ןיא .עקַאט סע DIN ױזַא ןוא

 .סָאלש ריא ןזָאלרַאפ טָאה ןיגינעק ןייליירפ סָאד ןעוו ,גָאט

 -ענ יירפ ךיז יז טָאה "ןּפסָאנקעג יד ןבָאה טצַאלּפעג ןעוו,

 תונכש ןיא ןוא ָאד ןענעז טייצ רעבלעזרעד ןיא .ןטפול יד ןיא ןגָארט
 -ןָארד עקיזָאד יד ןוא .ןעניב-ןָארד עליופ יד ןגיולפעגסױרַא דָארג
 -הנותח ןקיזָאד םעד וצ זיב .ריא וצ ןוטשנ זָאל ַא ךיז ןבָאה ןעניב

 Ya ריא טָאהיס לייוו רָאנ רעבָא ,ןילַאטסעוו ַא ןעוועג יז זיא גָאט
 זופ ערעדנַא טנזיוט יד יו טשינ ,ןקידניז וצ טייהנגעלענ יד טלעפ

 ןעטלּפירקרַאפ רעד ביִלֹוצ עביל IE טבעלעג ןבָאה עכלעוו ,הכולמ רעד

 רעבָא ,גָאט-הנותח ןקיזָאד םעד וצ זיב ,טייקיעפמוא רעבעלרעּפרעק
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 -יפעפנרָאז רעקידנריר ַא סימ ,רוד ַא ךָאנ רוד ַא ,ןעלּפירק עכעל
 סע ירכ ,ןזייּפש ןזָאל ךיז ןוא רעייא עריא ןגייל רָאנ ףרַאד יז .טייפ

 ןַא יװ ,ןיילַא ןיוש םיינ עקירעביא סָאד .תוחוכ יר ןקעלק ןלָאז

 .טַאמָאטיױא

 -נָא עסיורג א רעכיז טרערָאפ ןגייל-רעייא סָאד ..!ןשיּפש ָאי

 רעקיבייא רעד ןוא גנורענרעד עטוג ַא ןבָאה ףראד ןוא גנוגנערטש
 סָאר :ךיז טסנַאמרעד IT רעבָא .ןיגינעק יֹורַפ רעד ןופ טעּפמיק
 .ןיז ןרעדנוזַאב ץנַאג ַא ךָאנ עביל רעד ןיא Dan "גנוזייּפש , טרָאוו
 -בייוו WIN גנאלרַאפ ,האירב עיינ ַא ןײטשטנַא ןענָאק לָאזיס ידכ

 ךעלנעמ ַא ER עלעיצעּפס עקיטרַאנגייא ץנַאג ַא ךָאנ ייא ךעל

 -נעמ DS גנוזייּפש עלופפינמייהעג עקיזָאד יד ןוא .לרעמעק-ןעמיוז

 ,גנוטפעהַאב רעד ייב רָאנ ךעל

 -ןעניב רער ןיא טסקעדטנַא רעירפ ךָאד וטסָאה וצרעד .טוג ונ

 ןייא WE טרעדנוה עכעלטע .רענעמ טרעדנוה עכעלטע יד הכולמ

 עיזַאטנַאפ WITT ןייד טימ .ןקעלק רעביז ךָאד DIN DM קיצנייא

 טימ ?ּפמעט-ַאטסעוו ןקיזָאד DIT ןיא יוװ ,סיוא דלַאב ריד וטסלָאמ

 PR ךיז טעיפעג סנילַאטסעװ עגנוי DR עטלַא טנזױטקיצנַאװצ יד

 טרעוו עביל יד ווו ,עטירָארּפַא ןופ םוטקילייה ןיילק ַא ?קניוו ןייא

 ןרעיוהענמוא םעד ןכערּפשטנא לָאז סָאװ ,ּפמעט ַא טםימ טריפעג

 ןייק .ןקוקסיוא ןניוא יד טציא ריד טסנָאק ור WIN .טקַא-סגנופַאש

 רעק יורפ יד ןוא .טשינ ךיז טגעוואב רענעמ עליופ יד DD רענייא

 ןופ רעטסוס אזא טקנוּפ ןנייל-רעייא DE ןיא זיא עכלעוו ,ןיגינ

 -ניב ןופ רעדילגטימ עקידנטעברַא עקירעביא יד יו ,טייקיסיילפ

 לקניוו ןליופ ןקיזָאד םעד ןנעוו קינייוו ױזַא DANS ךיז טגרָאז ,קָאטש

 ןענעז ?ןטירַאב DET לָאז סָאװ .טפַאשלעזעג רעקיפיילפ רעד ןופ

VDןפיוא ןצנַאגניא טשינ ךָאנ ָאד ךיוא  FEN 

 DIR ןיוש טסעוו וד) ןוא .טסשרָאפ ןזא רעדיוו טסלבירג וד

 .סעיינ ַא וטסקרעמַאב רעריוו (רָאי IB ַא ןרידוטש ןפרַאה

 טא ,ןינינעק רעד ןופ טעברַא יד יונעג וטסכַארטַאב 53 םרוק

 ןרעטניא סע טסמשנ וד .ייא טציילעגשירפ ַא רעריוװ דָארג טניל

 -ךעלגינעק רעד טָאה סָאד .לרעמעס-ייא סָאד טסעז וד ,ּפָאקסָארקימ

 .ףליהטימ רעדעי ןָא ,ןיילַא ןבעגעגסױרַא קָאטשרשייא רעכעלבייוו
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 "ישי א -י

NND ניזייּפש; MR גנויצרעד רעד רַאפ טשינ TR גרָאז ןוא| AND 

 .זָאלגרָאז ןוא ליופ ךיז ןבעל ייז ,עגנוי

WONַאב וד .סעיינ ַא וטסניפעג ןכוװמורַא ןגנַאל א ךָאנ - 
 טעמכ ךעלרעקיוא ךיז טדייש עכלעוו ,ןיב ענלצנייא IS יו ,טסקרעמ

 ןיב רעטלּפי-קרַאפ-ךעלטכעלשעג רעכעלנייוועג ַא ןופ רעטנוא טשינ

 וצ ךיז טזָאל ,;פקאוועגסיוא רעסערג ?לסיבַא רָאנ .סנטסכעה DNS ןוא

 -מוא ןַא ןעשעג ריא טימ פרַאד סעּפע .רעמַאק-רעדניק רעקידייל ַא

 -ייא ריא וצ ךיז ןעיצַאב DIE ןעניב ערעדנַא יד .ךַאז עכעלנייוושנ

 ןזייּפש ןוא יז ןעלטרעצ ןוא יז ןטעלג ,קידריווסנביל-ךעלנייווענרעס

 -ניה םעד Pas ןיב עקיטכעדרַאפ ןייד טקעטש לָאמַאטימ ןוא .יז

 טפרַאו ןוא רעמַאק רעקידייל רעד PR רעּפרעק ןופ לייט ןטשרעט
 IN סייוו-ךלימ ,ןיילק ,ןייש א ןיירַא טרָאד

 ןפור רימ עכלעוו ,האירב עלופיתודוס יד טסקעדטנַא טפָאה ור

 -יײיטשרַאפ ,ןעזענ טסָאה וד DEN ,םעד ךָאנ רעבָא ."ןיגינעק-ןעניב,

 "סָאד , .בייוו-ןעניב סָאד זיא סָאד :ךעקטנעייא זיא סָאד (DANN ,וטס

 א ךָאנ קָאטשניב ןצנַאנ םעד PR םורַא וטסכוז טסיזמוא .בייוו

 .ןימ ןבלעזמעד ןופ ןיב עטייווצי

 a ןעלּפירק עכעלטכעלשענ רעמ ןוא טנזױט קיצנַאװצ ףיוא

ISבײוװ קיצניײ א ןיי א ָאד זיא רענעמ טרעדנוהסקעז ךרע . 

 -ניב ןיא ןעזעג טסָאה וד עכלעוו ,עיצקורָארּפ-רעדניק עצנַאג יד

 -טשינ רענייא רעקיזָאד רעד DD ךעלסילשסיוא טמַאטש ,קָאטש

 .רעטומ רעתמא רעקיצנייא ןוא PS רער ןופ ,"יז , רעטלעּפירקרַאּפו

 טנזיוט ,ריא םורַא םיאורב עקיסיילפ עזָאלטכורפ ,עמירא יד תעשב

DINַא ןופ רעטעלב יוװ ,ןעיינ ןוא ןעמוק סנזיוט רעבָא ןוא טנזיוט  

 ןוא קָאטשניב ןיא טפַארק-ןעיורפ ןוא ןבעל טימ Sa יז טציז ,םיוב

 ,רעייא טגייל ןוא טגייל :טעברַא עבלעזיד PS ןָא גנילירפ ןופ טוט

 -נַאװצ ,טנזיוטייווצ ,טנזיוט .נערב ַא ןָא ,רעייא רעמ ןוא רעמ ץלַא

 םעד ןיא רעייא WO ןוא טנזיוטקיצכעז ,טנזיוטקיצפופ ,טנזיוטקיצ

 ןגייל ןלַאפ לייט ןיא יז IND טנזיוטיירד .רעמוז ןוא גנילירפ םענייא

 ,ןופרעד ןייז טשינ דייר ןייק רָאג IND סע AND ןייא ןופ ךשמ 18

 ןגרָאז TOR ןענַאק יז לָאז עיצקודָארּפ-"םידייב-דמַאז , ַאזַא ייב ןא

SBטכעלשעג עקיזָאד יד ריא רַאפ ןכַאמ סָאר רעבָא .עגנֹוי עריא - 
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 ןכַאמ ,ןעניב עזָאלטכעלשעג ערעטלע יר ןופ רענייא ךרוד טזייּפש
 ףעלנע-םירָאװ סלַא גנולקיװטנַא-טקעסניא עכעלריטַאנ רשייז ךרוד

 am יירד DR סױרַא ןעמוק ,עּפוּפ ענענוּפשעגנייא IN לרעיילש

 -ניק יד ןעיצהעד WIM ןפלעה ,ןטעבהַא ,קָאטשניב ןיא יירפ םורַא

 ןָאלטכעלשעג .םייצ רעייז ןיא ןברַאטש ןוא MT ןרעדנַא ןופ רעד

 ,ןיינ .ןברָאטשעג זָאלטכעלשעג ןוא טבעלעג זָאלטכעלשענ ,ןריובע

 -ב ע וו-רעדניק עקיסאלקטשרע ןענעז ייז :טשינ קפפ DIE ןייק זיאי'ס

 ןופ Was ,ףורַאב רעייז ןצנַאגניא ךיז ןעמדיוו סָאװ ,סנירע ט

 יד ,טייוו ןצנַאגניא ייז ןענעז עיצקודָארּפ-רעדניק רעכעלטננייא רער

 ךוס 8 ;ףליהטימ ןטסעדנימ רעייז ןָא RD טמוק עיצקודָארּפ עקיזָאד

 .קָאטשניב ןרעטסניפ ןיא

 -ַאב ןוא ךַאז רעקיזָאד רעד ןיא טסשרָאפ ןוא טסשרָאפ וד

 .סעדנעגלָאפ ךעלדנע טסקרעמ

 -יב זיירק WIN טייקמאזקרעמפיוא ןייד וצ DIE ?כ-םדוק

 רסיוא ןטיול רעטנוא ?סיבַא ךיז ןדייש עכלעוו ,קָאטשניב ןיא ןענ

 זיב טרעדנוהפקעז .עסַאמ רעקירעביא רעד ןופ סיורג רעד ןוא ןעז

 -ילדנעצ ירד ןשיווצ ןַארַאֿפ ןענעז ןעניב עבלעזא טנזיוט סנטסכעה

 -רא ייז ,סױרַא טשינ ,ךיז טכוד ,ןעילפ ייז .ערעדנַא רעטנזיוט רעק

 -עז ייז םגה ,עננוי יד יו טקנוּפ ןרענרעד ךיז ןזָאל ןוא טשינ ןטעב

 םיורג רעדנוזַאב וצרעד ךָאנ ןענעז ןוא ןסקַאוװעגסיױא ןצנַאגניא ןענ

DINטפַאשטריוװ רעקיזיר א ןיא עדנַאב עליופ עקידהנושמ ַא .קרַאטש , 

 .טעברַא ןופ טצכערק ןוא טציווש PO ווז

 -רער וד :םיא טסכַארטַאב ןוא רעייצ-קידייל אזא טסּפַאכ וד

 ,לַאמרָאנ ןצנַאגניא ."ןיב-ןָארד , ענעּפורעג IS ןַא ."רע, ןַא טסעז

 קיצנַאװצ יד וצ .געוו 8 ףיוא טסיב וד .ןענַאגרַא עכעלנעמ עלַא טימ

 טרעדנוה רָאּפ 8 ןענופעג וטסָאה עזָאלטכעלשענ רעמ ןוא טנזיױט

 עצנַאנ ןייק טשינ ךָאנ DR סָאד רעבָא .רענעמ עקיעפ-ךעלטכעלשענ

 טימ ןוט רענעמ עקיזָאד יד ןעגָאק om war !רענעמ ,ָאי .גנוזעל

 -עמ עסיזָאר יד זַא ,ןטכַארט TO ןלָאז ?םיאורכ עזָאפטכעלשעג יד

 .ךעלנעטמוא ךָאד זיא סָאד WIR ?עגנוי סיוא ןייֵלַא ךיז ןציז רענ

 עליופ עקיזָאד יד AUT גנוזייװנָא ןייק טשינרָאג טסעז וד ןוא

 -פעהַאב ןייק טשינ ןכוז ייז .םשינרָאנ שיטקַאפ ןעוט "ןעניבזןָארה ,

= 
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 וטסקרעטאב ךעלטייד ץנַאג .קָאטשניב רעלַאמרָאנ ט ךעלנייווענ טָאה

 עטלּפירקרַאפ ערעייז ףיוא קידנקוק טינ ,תמאב זיא ייז ייב ןַא ,רעבָא

 D= ערעייז :טלּפירקרַאפ טשינ ךַאז ןייא ,ןענַאנרֶא עכעלטכעלשעג

 יד ךרוד ןרעוו טייקילעפגרָאז רעקידנריד ַא טימ PEN‚ עכעלרעט

 -עג קָאטשניב םעד ןופ עגנוי יד ןעניב עקידנעילפסיורא-טשינ

 am רעייז ןופ סױרַא ךעלדנע ןכירק ייז זיב ,ןטיהעג ןוא טזייּפש

DISןפוא רעד .ךעלעניב עקיטרַאפ  DDגנוזייּפש רעד  INDזנוא  

 :נשינ טרעוו טּפַאשטריװ-ןעניב רעד ןיא .קידהנושמ ?לסיבא ןעזסיוא

 טסע ןיב עטלַא ירד ,טסייה סָאד ."טיידראפזרעביא, רָאג ,טכָאקעג

 -רַא ןוא ןייא תמאב טגנילש יז עכלעוו ,זייּפש עיור יד ףיוא רעירפ

 רעכלעוו ,טקַארטסקעדייּפש םענייר PR רעביא קיניױועניא טעב

DANNטולב םענענייא ריא ןיא ןײרַא טנָאקעג ןיוש , ISTיז טייּפש  

 -רַאפ ןוא ןטקיניירעג ןיא טגָאזעג DANN ןיב יד) סיוא רעבָא סע

 .דניק םעד סע טיג ןּוא (דנַאטשוצ ןטלרייא

 WIM עננוי עיינ יד ןסקַאװ עביל רעצנַאג רעד ךָאנ רעבָא

 ןצנַאגנניא טימ ןעניב עכעלבייוו ,םיאורב שעזָאלטכעלשעג DIS סיוא

 -לעוו ,רעכעל יד סיוא ןליפ ייז .ןלייט עכעלטכעלשעג עטלּפירקרַאפ

 ייז ןענעז טָא .ערעטלע יד ןופ ןעייר יד DR ךיג טכַאמ טיוט רעד עכ

 -ניק ןטסעיינ םעד רעירפ ןזייּפש ,טעברַא רעד וצ ףייר PO ןיוש

 ץלַא WIN .זייּפש ךָאנ טױרַא ךיוא ךעלדנע ןעילפ ןוא ,רוד-רער

 -רעדניק עקיזָאד יד טמוק ןענַאװ ןופ :עגַארפ עטלַא יד רעדיוו

 ?הברב
 רעד ןָא ןצנַאגניא DIN DPD m„ ,ָאד טעברַא ךרָאטש רעד

 סנטסכעה טרעיוה ןכָאװ סקעז .רודזזעניב ןרעטלע םעד ןופ ףליהטימ

 יד ןיא WIR .ןיב ַאזַא DD ןבעל סָאד טייצ-רעמוז רעקיזָאד רעד ןיא

 -רעדניק עסיורג ַאזַא קָאטשניב PN ךיז םורַא יז טעז ןכָאװ סקשעז

 BR טשינרָאג רוד-ןעניב ןפיוא ךיז IND טיוט ריא זַא ,עיצקודָארּפ

‚janןופ ןבעל סָאד ןגלָאפוצכָאנ יונעג טביולרעד טייצ עצרוק יד  

 עקיזָאד יד ןַא ,ןופרעד ןמיס םוש ןייק טשינ טעז ןעמ .ןיב ַאזַא

 זיא סע ןעוו רעדָא טיוט רעייז רַאפ ץרוק ןלָאז ןעניב עקירעכַאוװפקעז

 .טכעלשעג רעייז ןטלַאהרעד רעטייוו זיא סע יו ןבעל רעייז תעשב

 m ,ךעלרעטעק-רעדניק יד ןופ םענייא ןיא ףיוא ןסקַאװ ייז
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 עטסגנוי סָאד PN רע .עלעביוטש-טייצ ןיילק 8 ףיוא יו ,ּפָארַא

 רעד טייז .הנקז יד יז ןוא .עטסנירג סָאד ,טענַאלּפ םעד NE דניק

 -?טייב ןוא תויח-לעבָאנש רָאנ ןעזענ טשרע טָאה עכלעוו) טייצ-דיירק
 רעבָא ,רעסערפזןטקעסניא עקיטיוה:לדָאנ ךיוא רשפא ןוא תויח
 -עי ןַארַאפ ןענעז (ןשטנעמ ןוא סעּפלַאמ ןייק טשינ ךָאנ ןפוא םושב

 -ַאב רעייז וצ ןטקעסניא יד ןבָאה ןּפרַאד DAN ,ןסקיוװעג-ןעמולב ענ
 ןביוהנָא ןוא ןעניב יר ךיוא אמתסמ ןענעז גנַאל ױזַא .גנוקיטכורפ
 ,ןעמ טסייוװ רעכיז ףיוא .דרע רעד ףיוא ָאד תוכולמ-ןעניב יד ןופ

TSרעייז ןעייטש עכלעוו ,ןעניב עקידנבעל-ךעלטּפַאשלעזעג עסיוועג  
DINרעטשרע רעד ןיא טבעלעג ןבָאה ,ןעניב-קינָאה ערעזנוא וצ  

 רַאפ רָאי ןָאילימ רָאּפ ַא .ה .ד ,טייצ-רעיצרעט רעד ןופ טפלעה
 -ןלמ עכעלשטנעמ יד DIT ןנשק ןענעז DEN .גנונכער-טייצ רעזנו

‚MSלבב טרעטשוצ ןבָאה עכלעוו ,רָאי טנזיוט עכעלטע יד , "PEN 

 טלדנַאוװרַאפ ןוא ַארימלַאּפ ןוא סילָאּפעסרעּפ BAM רעד ןופ טקעמ

 ?ןעעזומ עשיגָאלָאעכרַא PR םיור ןוא ןעטַא

 .קָאטשניב ריא ןיא ןײרַא טמוק ןיב עניילק רעזנוא ,ךָאד

 -רָאדירָאק ןוא ךעלרעמעק יד רעביא ,טמורב ןוא טמוז ריא םור

 עטסיררשגפיונוצ גנע ןַא .ּפָארַא ןוא ףױרַא SOWAS טייג גנעג

 -סיוא טָאה ןַאמילש סָאװ ,ַאמָארט עטְלַא סָאד יו טעמכ ,גנוטסשּפ

 עטליפעגנָא .לרעמעק ייב לרעמעק ,רעמַאק ייב רעמַאק .ןבָארגעג

 -ןעטולב רעקַאמשעג רעד טלמַאזעגנָא טגיליס ווו האש

 יו ךיילנ ;קנַארטעג-קינָאה רענעדלָאג רעקידעקעמש רעד ןוא ביוטש

 -ָארט WII ןופ עקַאט ןגורק עקיזיר יד ןופ םענייא PN טסקוק וד

 ןוא .שטנעמ רעד יוװ ןעוועג רעפערג ןענעז עכלעוו ,גנוטסעפ רענַאי

 ,ךיז ןגעווַאב ךעלמירעוו עקירעגנוה עניילק יד ווו ,ךעלעביטשי-רעדניק

 WIEN ןופ ָאי ,רעדניק .ךעלעגיוו ענעדייז עסייוו ןיא ןפָאלש רעדָא

 ?רעדניק יד ךיז ןעמענ

 למיוועג ןצנַאג םעד ןיא ,טסייטש ןוא טסיינ וד ווו ,םוטעמוא

 ,סָאלש ןופ WW ןסיורג םייב ,גנענכרוד יד ןיא ,ךעלרעמעק יד ייב

 וטסעז םוטעסוא — קעווַא ןעילפ  ןוא ןָא ןעמוק DEN ,עלַא יד ייב

 ןוא pp וטסלייצ רשטנזיוט .םיאורב עזָאלטכעלשענ עבלעז יד רָאנ

 BAND קיסיירד HR טנזיוט קיצנַאװצ ןשיווצ .רעטנזיוט לָאמַא רעבָא
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 וא ךיא טפלעה רע .םולב רעקידנביוטש רעד וצ ןײלַא ןיב יד יו
 ריא ןיפ לייט ןסיוועג ַא גנונױלַאב סלַא ריא ןופ רַאפרעד טמענ

 .ךיורבעג ןטַאוװירּפ ןייז רַאפ קינָאה ןסיז ןופ טלַאטשעג ןיא טעברַא

 -ָאלעגנָא רעזנוא טדניוװשרַאפ קָאטשניב .ַאזַא DD ךָאל-ילפ ןיא
 ,טלעו-רעדנווו ַא PR םייהרעדניא .םייהרעדניא PN יז .ןיב ע:עד
 רעמירַא רעד ןופ שינעטער טָאר ,שינעטער ריא ךיוא טזעל עכלעוו
 sem ןקיזָאד םעד HS ךיילגרַאפ ןיא .האיֵרב רעזָאלטכעלשעג

 BEIN ןיב ריד בָאהכ סָאװ VOR ךעלטנגייא PN ר,טַאנ רעד ןופ

 - ;{ ב רעד וליפַא ?יּפ?רעדניק; ַא ,טלעוו-עביק רעד ןופ טלייצרעד

 IRB רעזנוא ןעוו ןיא .ןכיילנרַאפ טשינ טימרעד ךיז IND םירָאוװ

 -נעמ ןייק ,ןשטנעט ןייק :סרעכעה יייק ןפַאשעג רעמ טשינ רָאג טלָאוװ

 םעד בילוצ רע טלָאװ — תענושמ-ןשטנעמ ןייק ןוא ןדע-ןג-ןשט

 סָאװ ,טענַאלּפ-רעדנוװװ DIN WI טנכיײצַאב טנָאקעג ךיוא ןײלַא

 .גנולקיווטנַא רעד ןופ טקנוּפ ןטסכעה םעד טכיירגרעד טָאה

 .קָאטשניב ןיא ןיירַא טכירק ןיב עזָאלטכעלשעג רעזנוא ָאזלַא

 ןַא ןיא ןעניב רעטנזיוט ליפ ןבעל זיוה ןכעלטסניק ןקיזָאד םעד ןיא

 סָאד ןכעגעג ייז טשינ טלַאװ שטנעמ רעד ןעוו .טפַאשלעזעג רעננע

 רעדָא םיוב ןליוה ַא טימ ןפלעהפיורא טזומעג ךיז ייז ןטלָאװ ,זיוה

 טייז ןיוש זיוה סָאד ייז טינג שטנעמ רעד .ךַאז WIEN זיא.ס רעכלעוו

 םעד ןיא קיניײוועניא טוט ןיב יד סָאװ ,סָאד רעבָא .ןרָאי רעטנזיוט

 שטנעמ רעד .קרעוו ן גיי א רי א רָא נ זיא זיוה ןכעלטסניק ןקיזָאד

 ."םייח-ילעב-זיוה , ןפורנָא גנוצנערגעב רעסיוועג א טימ ראט ייז ןָאס

 דנַאטשרַאפ סנעמעוו ןוא יירטענ DIN BIT רעכלעוו Dan‚ םעדי

 ,ןקעווצ ,עכעלצונ שטנעמ םעד ,עקינייא רַאפ טקעוועגפיוא יו זיא'ס

 ןיב יד ,"טכַאמענ, תמאב ןיז ןסיוזוענ ַא ןיא שטנעמ רעד ֿטָאה

 -רַא רעכעלרעניא ריא הףיוא טָאה רע רעבָא ,ןטלַאהעגפיוא רע טָאה

 -רעד ןעמ DEN ,ץלַא .סולפנייא DW ןייק ןבָאה טנָאקעג טשינ טעב

 טייקנדנובעגוצ ןגעוו ,ןעניב יד ןופ "טייקטריסערד ,, 1m טלייצ

 קפס ןייק זיא סע .תוישעמ עטכַארטעגסיוא זיא ,"רעטָאפ-זעניב , םוצ

 -הכולמ ןוא ןַאמָאר-עביל ןדליו ריא טימ טקוק ןיב יד זַא ,טשינ

 ןביוא DD רעטנוױטרַאי-רוטלוק עכעלשטנעמ עכעלטע יד ףיוא ,ןבעל
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 האירב עמירָא יד טָאה ךָאד DE .דיירפ-רעטומ ןוא (ya רעדעי
 ?ןעמעוו רַאפ ?טלמַאזעג

 ַא רוטַאנ רעד DD ןייֵלַא ,יז טָאה רשפא :קנַאדעג רעדנריד ַא
 ןלעקנוט םעד ןיא ,רעדניק עדמערפ רַאפ ןטעברַא ןפלָאהעג ,לּפירק

 ...?ענָאדַאפ * עד וצ געוו ןפיוא גנַארד

 עקיזָאד יד ןופ עטייווצ ַא טסּפַאכ וד ?סָאד PN סָאװ רעבָא
 -יורט עבלעז סָאד WIEN ןוא רעדיוו ןוא .עטירד ַא ,סנירעלמַאז
 -ענ יװ DW ױזַא עלַא ,טלּפירקרַאפ עלַא ןענעז ייז .שינעטער עקיר
 -וז עכלעוו ,רעטנזיוט יד ,רעטרעדנוה יד ,טרָאד עלַא ייז .זָאלטכעלש
 ןייד וצ דלַאװ ןכרוד עקנָאל רעד DD ךיִי ןנארט ןוא ןעמוז NN ןעמ
 .טיעפמוא-ךעלטכעלשעג ,רַא-טכורפמוא ...ןטרָאג-ןעמולב

 עכעליירפ סָאד טקעדַאב טלָאװ ןטָאש רערעטסניפ 8 m ךיילג
 ףױא ןיב רעד ןופ ךוזַאב רעדעי .עביל יד טזיורב םוטעמוא .דליב
 ךיז ןגָאי סיטעמוא .בוט-םוי-ס;נוטפעהַאב ַא TS םולב רעפייר ַא

 -רַאפליפ רעד .ךיז ןטפעהַאב ןוא ךיז ןּפַאכ ,ןלעביל ,ןגילפ ,סעקושז

 Et רערעדנַא םוש ןייק ןּוּפ טשינרָאנ טסייוו גנילרעטעמש רעקיב

 -עביל ןסייה ןייא ןיא ךיז ןנָארט טפול רעיולב רעד ןיא .עביל ץוחַא

 םעד ןשיווצ HN .ןטקעסניא יד ,ביוטש-זעמולב רענעדלָאנ 11 ,ץנַאט

 לעמיוועג עקיסיילפ ,עכעלנעווַאב ,עביל סָאר .ןטָאש ַאזַא — םעלַא

MDעכלעוו ,םיאורב עטלּפירקרַאפ ןופ טּפַאשלעזעג ַא -- ןעניב יד  

 רעבָא ...עביל ןייק ןופ ןסיוו טשינ לָאמניײק ןלעוו ןוא טשינ ןסייוו

 ?ייז ןעלמַאז ןעמעוו רַאפ :עגַארפ יד רעטסנרע ךָאנ טרעוו טציא

 gr ןעלמַאז רערניק סנעמעוו SD :זָאלטכעלשעג POS ןענעז ייז זַא

 ?ללבב Tr vr ןרעפכורפ ױזַא יו ןוא

 2 יִד ןופ רינייא ךָאנ זָאל ןוא ןדרָאמ וצ ףיוא רעה

 טימ ןרָאלעגנָא .טלמַאזעגנָא גונעג ןיוש טָאה יז .טייהרעקידעבעל ןענ
 םענירג םייב DIN .םייהַא טילפ ןוא ףיוא ךיז יז טביוה טסַאל

 ןיימעגלַא יד ןעייטש ,ןעניּפש יר ןעזענ רעירפ ןבָאה רימ וו ,טיולפ

 שטנעמ רעד עכלעוו ,ןעגנוניווו עכעלטסניק :ןקָאטשניב עטנַאקַאב

 -יסיילפ עקיזָאד יד עכלעוו ןוא ,ןעניב יר RD טלעטשעגפיוא טָאה

 רעד BITTEN קירעהעג יו ןיילַא קינייוװניא ךיז ןבָאה םיאורב עק

 ,גנויצַאב רעכעלנע ןַא PR ןיב רער זצ טלעטשענ ךיז טָאה שטנעמ
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 -אב יד ןגעסַא DYN DIN ןקעטש ןוא ,ביוטש-ןעמיוז םעד ,ייז
 םעד ןעמענוצפיוא ףיוא ןלייט עכעלבייוו עפייר-סגנוקיטכורפ
 -טסָאּפ-סעביל רעקיבייא BIS DE ןיב יד ךיוא .ןעמיוז ןדמערפ
 -יוװ ןרמערפ ןקיטיונ ןטימ ןעמולב יד טגהָאזאב רעכלעוו ,רעגערט

 ייז ייב טמענ רע סָאװ ,ראפרעד גנוטלעגרַאפ DIS ביוטש-ןעמ
 ןוא ביטש-ןעמולב קעּפ עצנאג ךיורבעג םענעגייא ןייז רַאפ וצ
 טּפעלש ןיב יד יװ ,ןזייוו וצ ריד ידכ ,בגא רָאנ סָאד רעבָא .קינָאה

 ַא טעברַאטיורב רערעטכינ רעכאפנייא ריא ןיא וליפא ךיז ךָאנ
 ייב רעבָא סע טלַאה m .עביל רעדמערפ MD קע-ןטעמָאק ןגנַאל

 ,רעדניק םייהרעדניא טָאה יז ביוא ?עביל רענענייא רעד טימ ריא

 יוזא טלמַאז יז עכלעוו IND ,רעליימ עקירעגנוה טימ רעדניק ליפ

 pw ךיז רעטניה טָאה יז זַא ,ןייטשרַאפ ךָאד ןעמ ףרַאד ,קיסיילפ

 ...ןהעש-עביל ענייש ליפ

 יז .ןעמולב יד ףיוא טרָאד טלמַאז סָאװ ,ןיב ַאזַא רָאנ ּפַאכ

 ,ןריולרַאפ IN יז זיא טימרעד WAS .י=:עטש ,טשינ ךיז טזָאל

 ךיז טקידייטרַאפ יז ןכלעוו טימ ,זיּפש רעפרַאש רעד ?ייוו ,ססוג ַא

DIRןייק טשינ ןיא ,דנווו רעד ןיא ןקעטש ריד ייב טזָאל יִז ןכלעוו  

 טסייר סָאװ ,בייל םענענייא ריא DD DIS רָאנ ,רעוועגנ ךעלרעסיוא

 -וצ רעבירעד .דנווו עכעלברעטש  ַא ןיילא ריא טכַאמ ןוא BN ךיז

 ,ןלייט עכעלרעניא עריא טכַארטַאב ןוא ןצנַאגניא ןיוש יז דיינש

 ?בייוו רעדָא ןַאמ :טכַארטַאב .ןענַאנרָא-עביל יד

 .עטבישעג עצנַאנ יד גנַאב ןיוש טוט ריד .,ךַאז עקידהנושמ ַא

 EST DEN ,שינעפעשַאב 8 טעררָאכ ײד טפָאה וד זא ,טסעז וד

 -רַאפ ַא ,ןבעל ןיא ןטילעגנָא גונעג אמתסמ ןיוש ךיוא ױזַא ךיז

 .שינעפעשַאב טלּפירק

 ַא ןייז ףרַאד סָאד IS ,םינמיס עקינייא טיול טסנעקרעד וד

 טלּפידקרַאפ סידארומ ַא Dr ןכעלט-:לשעג ןיא רָארג רעבָא .בייוו

 רָאנ טנעקרעד ןעמ ןכלעוו ןיא ,ןַאגרָא-רעייא רעד טלּפירקרַאפ .בייוו

 -םידעפ עקידייל עטרַאדעגנייא IRB ַא ט'מ ,קָאטשרעייא םעד םיוק

 טנַאקעג טלָאװ ןעמ עבלעוו ,ןשַאט עלופ עקיד יד טָאטשנָא ,ךעל

 ןעניד ןָאק סָאװ PAR‚ זיא טלּפירקרַאפ ןוא טרַאדרַאפ .ןטרַאוװרער

 ױפ !סירע;ֿפָא ,שורּפ-ססננַאװצ 8 NEN .גנטכעהַאב רשד
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 ֿבנוקיניידַאפ-ץוש רעטריזינַאנר רע יי רפ א וצ גנשסיניירי
 רעזנוא ןיא הנותח רעכעלטנגייא רעד וצ ,"יז , ןוא "רע, ןשיווש
 pr ןסיורג

 -רעטייוו רעסיזָאד רעד סָאװ ייב ,ןזיוועג ןיֹוש ריד בָאה ךיא
 יד רַאפ גרָאז רעד ייב ?ןביֹוהעגנָא ךיז טָאה טירשטרָאפ רעקיר
 -ַאזנייא םעד ,רעטומ-יּפש עמאזנייא יד ןעזעג טסָאה וד .עגנוי
 ,?רָאּפ-?גיופ ַא ןָא רָאנ רעבָא ךיז ןָאמרעד .רעטָאפדשיפ-ךעטש ןעמ
 ןיּפש NT :קורדסיוא DM טלוב NR טמוק mann ערעכעה יד ווו
 רַאפ NT טסָאה וד ...ןרעטלע עד יי ב ןצישַאב DR ןעיצרעד ,ןיוש
 רעיינ רעד וצ גנובערטש עקיזָאד יד ןכלעוו ,געוו ןצנאג DIT ךיז
 .טכאמעגכרוד טָאה גנוקיניירַאפ

 SUR בלאווש רעד ייב טשינ ךָאנ ,תמא ,וטסיב ןיב רעד טימ
 טסיב וד יו ,רעכעה ליפ ריא טימ טסיב וד רעבָא .לאגיטכַאנ

 D= ןוא ןעניב IT זַא ,ךיוא טסייוו וד .ןיּפש-ץיירק ןטימ ןעוושנ
 יו טרעקרַאפ ןצנאגניא ,ןטפאשלעזעג עסיורג ןיא ןבעל סעקשַאר

 גנואיצרעד רעד ּפִא SB רעייז ךיז ןביג ייז זַא ןוא ,ןעניּפש יר

 ריא טימ טסיב וה זַא ,רעבירעד טסנכער וד .עגנוי ערעייז ןופ

 .הנותח רערעכעה רענעי וצ געוז ןפיוא רעטייוו קיטש ַא תוחּפה לכל

 וד יו ,סעּפע "ןעלמאז , ,ןעמולבשעקנָאל יד ףיוא NT ,ןעניב יד

 -רַאפ וד .ןעננערב םייהַא ךיז טימ סעּפע ןליוו ייז .ןעזעג טסָאה

 ערעייז רַאפ ,עגנוי ערעייז ראפ ייז ןעלמַאז אמתסמ זַא ,טסייטש

 ?ךעלרעיילש

 זייז ןיוש לָאז ןיילא ןעלמאז עקיזָאד סָאד זַא ,ליוו ?אפוצ רעד

Nןעניב עקיסיילפ יד רַאפ טשיינ ,ננולדנאה-עביל עטנענאמהעּפ  

„TORךיא .ּפֶא ךיז ןלעטש ייז עכלעוו ףיוא ,ןעמולב ייד רַאפ רָאנ  

 גנוקיטכורפַאב רעד IN טלייצרעד לָאטפַא ןיוש רעירפ ריח בָאה

 ייז טרעטש טכוצניא רעח ןנעװ ץעזעג סָאד I :םיחמצ יד ןופ

 ןבָאה ייז DEN ,ףיורעד קידנקוק טשינ ,ןקיטכורפַאב וצ TOR ךיז

 ןוא ךעלמירעפ-ביוטש שכעלנעמ יד) ןלייט עכעלטכעלשעג עדייב
 .םולב רעבלעזרעד NR ןייא ןיא (עלעטייבזטכורפ עכעלכייוו סָאד

 ךיז ירכ ,ןעמוספיונוצ טשינ ךָאד ךיז ןענָאק סָאװ ,ייז יװ ןוא

 יִר ןופ טסָאפסעביל רעד טימ סיוא ךיז ןפלעה ,ןטפעהאב וצ

 טכװאב DIN ,טקעסניא םעד הףיוא ףיורא ןקאּפ ייז .ןטקעסניא
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 טסיירד ןלעוו טסלָאז וה ןעוו .ןכיוהעגפיוא טשינרָאג רעמ ךיז
 ריא טימ יד ןוא ןיב יד TS ,ןנָאז טגעמעג וטסלָאװ ,ןכיײלגרַאפ

 ,םַאטש ריא ןופ "שטנעמ, רעד ןיא עקשארומ ענערנוברַאפ-גנע

 INN רעד ױזַא טקנוּפ .קלָאפ-רעדילג ןקיסיפ-סקעז VS ייב ,זיא יז

 ןופ ןָאנבױא רעד טסיב ,שטנעמ רעקיסיפייווצ רעד ,וד יװ ,ןֶא

 ,םיצרש ,סעיביפמַא ,שיפ) תויח עקידהררשהזטוח יד ןופ םַאטש

 ךיז טסָאה ,שטנעמ סלַא ,וד DA רעמ טשינ ,(תויח-גיוז ,לגיופ

 עקירלגילפ-טיוה עטסצילק יד יו ,רעכעה קיטש Du ַא ןביוהעגפיוא

 .האירב

 WIN טציא .טקנוּפדנַאטש ןשיטסיניווראד ןופ ץלַא סָאד

 ו .עּביל רעד וצ

 DEN ;גנאר ַאזַא ןוא ַאזַא ןופ טקעסניא ןַא ךיז זיא ןיב יד

 -נוזַאב ןדעי ןיא עביל רעד ןופ טקנוּפדנַאטש Pa Wax יז ןיא

 יז ןיא ?"יז, ַא יז זיא ?"רע , ןַא ןיב עסיזָאד יד זיא ?לֵאפ ןרעד

 רימ ,ָאי ?טכעלשעג-ןטידָארפַאמרעה ןופ "סרעדיז , ענעי ןופ רענייא

 BUN ַא וצ ןעמוקעגוצ ךיילג NT ןענעז

 .ןיּפש-ץיירק םעד ןופ קיטָארע יד טכאהטַאב רעירפ DORT ודו

 ןופ םַאטש םעד PN רעפיט קיטש Du ַא ךָאנ ןעוושג זיא סָאד

 ןעזעג ןיוש םיאורב עקיזָאד יד ייב וטסָאה ךָאד .תויח-רעדילג יר

 יר ןעזעג טסָאה וד .םינמיס עכעלטכעלשעג יד סלוב ןצנאגניא

 ןוא ."יז , ןוא "רע, .רעטכעלשעג יד DD גנולײטרעהגַאנַאֿפ עפרַאש

 ER IMS .סמואודיווידניא עטרעדנוזעגּפָא ןצנאגניא "יז , ןוא "רע

‚DUMMןייק ןייז טנָאקעג טשינ וליפא רָאג טָאהס זַא  TI 

 ןוא .גנוטפעהַאב עצהוק ץנאג ַא ױװ רעמ טשינ ."הנותח, ןגעוו

 טכעלשענ ןופ האנש עטפערג יד גנוטפעהַאב רעד ךָאנ ןוא רַאפ

 .טבעלשעג ץצ

TR WERעקַאט ןזיוװעג סָאד ריד בָאה  DONEםערטסקע . 

 ערייב ןופ גנוריזילאודיווידניא עפראש יד :טגָאזעג ריד בָאה ךיא

 ON קיטש א .טייקידנעװטיונ עסיורג ַא ןעזושנ זיא רעטכעלשעג

 גנוריישעצ עקיזָאד יד .טייהיירפ קיטש ַא ,סערנָארּפ רעכעלרענ

 "נָא רע דיוװ ךיז לָאז רעטעּפש ידכ ,ןעמוק רעירפ טזומעג טָאה

 BES וצ גנובערטש עקיטייזננעק ַא רעטבעלששג יד ןשייווצ ןביוה
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 ,םַאטש ןייז ןופ טקנוּפ רעטסכעה רעד ןיא טקעסניא סָאד
 אמתסמ .תויח:רערילג יד ןופ םַאטש םענעפורעג MS םער ןופ
 -לטפַא Ivo עכלעוו ןופ ןענַאטשטנַא Bw‚ םוצ ךעלנע DE‚ ןיא

 -עלנע-לטסא ןימ ַאוַא ןופ סיפ עקילייצמוא יד .םיאורב  עכעלנע

 יזַא ,טכיררעגנעמאזֹוצ ןייווכעלסיב Tr ןבָאה היח-רעדילנ רעכ

ISןופ .רָאּפ סקעז יו רעמ טשינ ןבילבעג ייז ןופ זיאס  vrןענעז  

 -עגיסערפ ןיא ןרָאװעג טלדטַאװרַאפ רָאּפ יירח ןטקעסניא יד ייב

 -עג ןענעז םורא ױזַא .ןכירק םוצ ןבילבעג ןענעז יירד ןוא גייצ

 רעדעי ןענעקרעד טסנָאק וד עכלעוו טיול ,סיפ עתמא סקעז ןבילב

 ליפ ייב םעד PS טסניפעג וד עכלעוו dd‚ יד .טקעסניא ןתמא

 DIS ןענעז ייז :סיפ ןייק ןופ ןענַאטשטנַא טשינ ןענעז ,ןטקעסניא

 יר ןופ ?גילפ יד ךוּפיהל ,ןקור ןופ ןשטיינק-טיוה ןופ ןענַאטש

 ,ויימרעדעלפ רעדָא MD יד ןופ .ב .צ ,תויח עקידהרדשה-טוח

 עטשרעדָאפ עטמרָאפעגמוא קיטרַא-לגילפ רָאנ TION ןענעז עכלעוו

 .סיפ

 ןבָאה ןטקעסניא עקיזָאד יד ןַא ,רָאפ ךָאנ ריד לעמש טציא

 IN טלייטוצ םרָאּפ-רוא רעקידתופתושב רעפיווענ ַא ךָאנ ךיז

 ,ןשגנילרעטשמש יד ןעווענ ןענעז שפורנ ַאזַא JE ענעדוישראפ

 יד ,ןצנאוו יד ,ןגילפ יד ,סעקושז יד ןעווענ ןענעז עּפורגנ ַאזַא

 -גָאטנייא ןוא ןלעביל ,ןטימהשט ירד Die ירד ןוא סעקיירשייה

 .ןגילפ
 יזַא יד ךיוא ערעדנַא יד ןבענ ןעוועג ןענעז עּפורג אזַא ןוא

 ןעניב WIR עקידלנילפטיוה עטשבושג

 -רָאפ-רוטַאנ רעד טנבעררַאפ עקידלגילפ-טיוה עקיזָאד יד וצ

 -ַאפ רע ןוא ,עּפסעוו ןזא ןיב-דרע יד ךיוא ,ןיב רעד ץוחא ,רעש

BPםעקשַארומ יר ךיוא ייז וצ . 

 םעד סלַא ןטכארטַאב ןעמ ןָאק עקידלנילפ-טיוה עקיזָאד יד
 .טבעלשעג-ןטקעסגיא ןצנאג םעד ןופ טקנוּפ-סגנולקיװטנַא ןטסבעה

DINױזַא  DET Iזיא ןייֵלַא טקעסניא  POרעטסכעה רעד  DR 

 87 רימ ןעייטש -- ,טלעוזתויח-רעדילג רער ןופ טקנוּפ-סגנולקיױװ

 ןיא םערוט ןטסבעה ןופ ץיּפש ןפיוא עלעניב ןקידנעמוז םעד טימ

 טָאקס ןכלעװ רעיא ,טלעוזתויח רעד ןופ Spam ןקיזָאד םעד
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 ןומ יובעג ןטרַאטשראֿפ םעד ןיא ךעלרנע 787 ךיז טָאה עכבלעוו

 .טנאוו ַא ףיוא ןסיוטשיעגנֶא הכולמ רעסשיזָאד רער

 -יוא IS WIN .ןעט נעג טנורנ ןיא עירָאלעמ עקירעיורט ַא

 אמתסמ טסָאה וד .םיוק יז טסנעק וה .עקיטכעמ-ךעלנייוש גרעס

 רעה ןופ ,ןיבןָארד רעה ןופ .הכולמ ריא ןוא pa רעה ןופ טרעהענ

 -נויוט ןופ טנייה טרעה ןעמ יו ,ךעלכעלפחעכיוא .ןיגינעק-ןעניב

 גנורליב רענרעדָאמ רעזנוא ןופ עשיטסירעטקַארַאכ סָאד .ןכאו רעט

 BED ןיא PIE ץלַא ריד טפראוו יז DEN ,סָאד עקַאט ךָאר ןיא

 םעד טימ DS BIN DAS ,עירָאזובניא רעד וצ ןיב INN ןופ

DISיו .ךיילנ ,דמערפ ריד טביילב ןיילא ךאז יד ;ײז טקידנע  

 -עביל ןכעלטננייא םעד ןגעוו .טעגרהעגקעווַא יז םלָאוװ DEN סָאר

 ST זַא ,טשינ טסייוו וד .טשינרָאג וטסייוו ןיכ רעד ןופ ןאסָאר

 ץרַאה ןזיב טכיירנ סָאװ ,לטיּפאק סיורג ַא ןָא רעדיו ךיז טכיוה

 .סיוא רעה .ןגַארפ עכעלשטנעמ עטספיט ענייר ןופ

 ךָאנ טָא DIN ,ןיב ענייש עקירָאה עניילק יד ,ךרוה יז טילפ טָא
 -ןעניב ןטנַאקַאב ןפיוא ,םולב זצ םולב ןופ .ענייא ךָאנ ןוא ענייא

 -ענ 8 םתס טשינ ןיא סָאה .דניק רעדעי ןָאק'ס ןבלעוו ,רעגייטש

 ,סעּפע ןעלמַאז ייז .גנורענרעד ןייק םתס Beam ךיוא .םייהניוול

 N DIET ,טניוזעגניײרַא קינָאהןעמולב טרעוו ָאד ."ןטעברַא  ייז

 -שרעב יד וצ טּפעלקעגוצ (ןעמיוז) ביוטש-ןעמולב טרעוו ST .רעס

 ןגָארטעגקעוװַא םורא ױזַא ןוא ךעלסיפ עטשרעטניה יר ןופ ךעלעט

 era ןימ ַאזַא ?לכב ןיא DS :לכ םדוק רעבָא .עלָאמפ — טרָאה

 .טקעסניא ןַא

 ןופ רעטייל עסיורג יד ךרוד ףיול ַא ךיג ףיוא רעריוו וט

 טָאה שעסלעוו ,אערטסאג רעד וצ היח-רויא רעקירלרעמעסנייא רשר

 וצ סקניל קעוװַא סע זיא ןענאה DD .ןגָאמ ַא ןעמוקַאב עטשירע יד

 Tr ןבָאה םירָאֹו םעד ןופ .םירָאוו DIE סטכער ןוא Erin] יר

 DEI רענייא .ןעמַאטש-תויח ערעכעה עקינייא טלקיװטנַא רעטייוו

 רערעדנא ןַא .ריד וצ mn רעקידהררשהטוח רעד וצ טריפעג

 רער וצ ,סבערק םוצ םירָאװנגער ןכרוד ןניוצענ WIN ךיז טָאה

DIE ‚Sunעיניל רעקיזָאד רעד ףיוא סע זיא ךעלדנע ןוא .ןיּפש  

 .טקעפניא םוצ ןעננאגרער ןיא סע יג
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 עכעלּפיירנאבפוא יר ןוא.

INךָאנ ץלא  RN 

 קירנטסלעב ןוא קירעגנות

 ."ןכעלכיירגרערפזוא םער "80

„DONEלי60 רעסייוװצ , 

Aןעמולב-עקנָאל ערפיוו יד ןיא ּפָאק ןייד ןײרַא כָאר , Dam 
 ןכלעוו ףיוא BRD‚ ןכעלשסגעמ ןרימ םער .ץנארק-רענרעד ַא

 טלעוו יד 5m om .עיפָאזָאליפ ןופ טסַאל ערעווש ַאזַא טנילס

 ,סקָאװלַָאװ DIE זיב ER ןופ Soma ןקיררעייפ ןופ ,ןפיירגאב

 -רע ןּפָארט םעניילק ַא ךרור ליוק-טלעוו ןייז טימ טמיווש רעכלעוו

 .רעסאוו ןשיר
 טגָארט עכלעוו ,ןיב רעד ןופ גנאזעג עליטש סָאר וטסרעה יצ

Trםכ'?7 ןיא ײװ טרעױװשיראֿפ טָא ?םולב וצ םולב ןופ , Sm 

Dasטגעילק עיידָאלעט-לשלפ עטרַאצ רױא ןרא ,עלעביוטשי-ןוז  

 טלעוו ַא WIM .עיפָאזָאליפ FOR ,עיפָאזָאליפ .טייוו-טייוו 17%

N5יד ןשיווצ ןיב רעניילק רעקיזָאד רעד ןיא ןעמעלבָארּפ  won 

 .עיפָאזָאליפעביל עטספיט יד רעדיוו ןוא .ןעמולב

 -ענ ךיז טָאה DEN ,ןקילייה םעד yo ערנעגעל יר טסנעק ור

 ?גנע וצ קנארעגנ ןייז ראפ PN טלעוו יד ןא DNS„ ןייז רַאפ טגָאלק

 -ױטטש-ןוז 8 ןופ MO םעד RB NN יד טנפשענ טָאג DIN טָאה

 DR וצ WIN זיא DEI WEIN ,קעווַא זיא רָאי טנזיוט .עלעב

 ןסעזענ ץלַא ךָאנ זיא רעקילייה רער ןוא .דרע .רעד ּףיוא ןעמוקענ

 םייב רָאנ ךָאנ ןעוועג זיא רע ,עלעביוטשיןוז םעד טסיקעגכָאנ ןוא

 ...ביֹוהנֶא

 ,ליטש ריא ךױא ןוא .ןיב רעד DD קנאדעג ןיא טימ םוק

 "יר ַא יו ןקעלפטנַא ריד רַאפ ךיז DM ןעמוז טראצרקידנעמיורט

yoַא ןרָאװענ זיא עכלעוו ,עביל רעד ןופ סָאּפע רער .עירָאלעמ  

 ןוא .טילבעגרעדטַאנאפ DD רעד ןיא ךיז טָאה עכלעוו .הכולמ
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 רימ ןטלָאװ ,ןעושג טשינ טלָאװ לאפוצ עלעקיטש עקיזָאד סָאר

 !ליּפש ןרעדנַא IN רָאנ טאהשג ןביוא ָאד טנייה

 ךָאח טלָאװ גנולקיווטנא יד ?תמאב רימ ןעעז סָאװ רעבָא

 BORN טַאטלוזער רעד ןוא ,געוו ריא ףיוא PINS ףוס 55 ףוס

 לָאז רע ןעוו ,"לאפוצ , רעד .רעבלעזרעד ןעועג ףוס ?כ ףופ

 עסירג עצגַא ג יד טרעדנעעג טשינ Da ,שרעדנַא ןלאפסיוא

 BI יד ןופ גנונדרַא יד טרעדנעעג ןיולב טלָאװ רע ;עיניל

 ױזַא ןענעז עכלעוו ,ןכאז לייט .רעדליבזּפָאקכָאדײלַאק ערעדנוז

 INT“ טזומעג רעטעּפש טשרע ןטלָאװ ,ןרָאװשג טכיירגרעד ירפ ןיוש

 .רעי-פ ןעמוקעג ערעדנַא אמתפמ ןטלָאװ ראפרעד ,ןרעוו טכאמעג

 ור ןעװ  דָארְג Bu ךימ טסייטשראפ וד זַא ,ןְכער ךיא

 ןיא עיניל רעטרעקראפ ַא ףיוא גנולקיװטנַא יד ךרוד טסטכארט

 rs סש טסעפ m וטסליפ ,ליּפשייבזױלש ?שכַאטש םעזד ןופ ןיז

 רעכעלשטנעמ רעד ןופ ןעגנורעבָארעד עתמא יד ןופ ןדָאש רער

 רער םייצס רעכיז ןוא ךיילג m ,טעז ןײזטסוװַאב ןייד ,רוטלוק

 -יילאק ןופ ןעגנורעדנע עכעלגעמ עלַא ךרוה "סיורָאפ , רעשינָאל

 ןעוי רעבָא ."ןטייקילעפוצ , עכעלרעסיוא עלַא ךרוד ןוא ּפָאקסָאר

 רעכעלרעסיוא PRO רעכלעוו IN ןָא ךיז טסּפַאכ ןוא טסמוק וד

 םעד ןופ שינץעעשעג ןכעלרעסיוא זיאיס ןכלעוו ןָא ,םרָאפ- לאהאמ

 BE -- ןיא ,זנוא רעטניה טגיל סָאװ ,געוו-רוטלוק ןכעלשטנעמ

 DD ןירעד יטסליו -- גנולקיװטנַא רער HIN ןגיוא יד קידנכאמ

 "גנונדהָא-טלעװ , רעטולָאסכַא רעד ןיּכ ןבייצ םעד ןעז טלאושג

 IS רעכיז וטסלַאפ -- ץעועגטלעוו ןקיבייא ןַא ןופ ןיז ןיא

 .תעט ט ןיא
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 לי שי יי

MONןרעפראש ןייק טְלָאװ ,לארָאמ שקיטלינ עצנַאנ יד עביל רעד , 
 טסלָאז , m ,ןעניפעג סנָאקעג טשינ ליּפשייב ןרעיוהעגמוא ןייק
 -יז טְלָאװ טייצ ןייז ןופ םי רעד "...רעטומ ןייר וליפא ןביל
 -עגנייא DIN טלָאװ ןוא םערוטש ןדליוו ןיא טכָאקעגּפױא רעכ
 רעבָא רעטעּפש .גנורעדָאפ רעדליוו רעקיזָאד רעד TED ןעננולש

DANNןעמ ,ןביולג וצ ןביוהעגנָא זייווכעלסיב ךָאד סע ןעמ  BSR 

 SD יו טקנוּפ ,קנאהענ םוצ ןעניווועגוצ ןכיוהעגנָא רעווש ךיז

 וצ IN סנטסקינייוװ ןביוה רעדָא ,ןענַאטשרַאפ MD ?כ ףופ ןבָאה

 ..ןבָאה ביל ןשטנעמ על א ףראה ןעמ זַא ,ןייטשראפ

 זיא םיורט ןקיזָאד םעד PN עטסטנאסערעטניא סָאד ןוא

 טלָאװ גנולקיוטנַא רעד ןפ טַאטלוזער רע ר DM ,סָאד

mbטייהשטנעמ יד .רע בלשזרע ד ןבילבעג ףוס ?כ  Da 

 DB ןשילארָאמ רעמ רָאי טנזיוט INS ַא טימ טאהעג רָאנ רשפא

 רעד ןופ טנשריעג ןיוש זנוא ייב טָאה יז DEN ,סָאד .ףמאק-סטייה

 -ןטלוק TR ןיא ןפמעקסיוא טזומענ SS טשרע יז DOM ,היח

 סָאד ,ךָאד סע יז DOM טפמעקעגפיוא רעבָא .גנולקיװטנַא רעלער

 רענעי ,ןעמוק םזומעג mo 53 ףוס טלָאוו רע !רעכיז ןצנאגניא זיא

 ּפַאטע IS TR עביל-רעטומ יד .עביל-רעטומ רעד ןופ איבנ רעסיורג

 DE ןעמוקַאב Ta יז ןבָאה רימ .עביל-טייהשטנעמ רעד ןופ

 -ָאד םעד ךיוא טשרע רעבָא ןעמ BONN טרָאד .טקנוּפדססננאנסיוא

 ףיוא טזומעג רע BON ןעמוק רעבָא .ןעניוועג טזומעג ּפַאטע ןקיז

 .עיניל רעשיגַאל רעבלעזרער

 -ָאד םעד טלקױטנַא ךעלטנגייא ריד ךיא כָאה ראפרעד ןוא

 א ןעוועג DON‚ ,סע זיא ךעלטכישעג .גנאגנעקנארעג ןצנאנ ןקיז

 רערעדנַא ןַא ןופ רָאנ ,שיפרךעטש ןופ טשינ ןַא ,טייקידנעוװטיוע

 ןבָאה עכלעוו ,יד דָארט רעבָא .שטנעמ רעד ןעמוקפיורא לָאז עיניק

 ןבָאה ,ןעקנַארעג עשיטסיניווראד טימ טרעהעגנָא ךעלכעלפרעביווא ךיז

 DIN" רעצנַאג רעד ןופ "טייפילעפוצ, רעד N ןרער וצ ביל טּפָא

apיר רעדָא ,ץנַאטסבוס-ווחענ רערָא ןייב עלעקיטש סָאר  

 רעדעדנַא זיאפ WIN WIN ,ןעמעטִא ןופ ערָאטעמ ערעדנא

 שטנעמ ןופ גנולקױװטנַא יד טריפעגקעווא טָאה "לאפוצ , רעניילק

 BR ןוא .שיפ-ךלָאס םעד ךרוד רָאנ ,שיפ-ךעטש םעד ךרוה טשינ
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eg איי כי 

: A R 

 ענעפורעג ms po םעד ןופ שיפ א זיא יקסנילעכַאמש רע

 vo ןקיזָאד םער ךָאנ רעטייו לסיבַא ."שיפירענײכ ,

DTגייווצסגנולקיוטנַא יד ךיז  DBרעד ןופ ט?ײטעגּפָא שטנעמ  

 טלקיוװטנַא ךיז טָאה סָאװ ,שיפ רעד .שיפ ןופ גייווצ-סננולקיווטנַא

MIיקסנילעכַאטש םוצ , PNטָאה שיפזךלָאמ רעד .,ןייטש ןבילבעג  

 -גיז ,ץרש ,עיכיפמא ןרָאוװעג DR ,טלקיװטנַא רעטייוו רעבָא ךיז

 ןקיזיר ןופ ןנייווצ ייווצ עקיזָאד יד וטסעז טנייה .שטנעמ .היח

 רעה רעד זיא ענייא ןוא .רערעדנַא רעד ןבענ עגנייא WIN םיוב

 -סיזקע יד סיננעהּפָא as זיא ןליוו ןטוג Pr ןופ ,דרע רעד ןופ

 we vun שיפךעטש רעניילק רעדו .ןרעדנַא םעד ןופ ץנעט

 .טנוזעגמוא רַאפ ןליפא DIN ןטלאה לייט ;שטנעמ ןופ ןסעגעג

 טימ ןעמאזוצ ןטָארסיױא לָאמַא שטנעמ רעד DIN IND רעכירעד

 .עיצידארט-עביל רעכעלרעדנװו רעצנַאג ןייז

 ,ןעוועג טלָאװ סָאװ :טכאהט ַא טונימ ַא טיג ןעמ ןעוו רעכָא

IM.גנולקיווטנַא עכעלשטנעמ יד  DANNךרוד ,טרעקרַאפ ןעגנאגעג  

 ױזַא ,שטנעמ רעד טשינ טלָאװ טנייה ןעוו ?יקסנילעכַאטש םעד

mרָאנ ,ררע רעד ןופ רעה ישד ןעוועג ,טציא םיא ןעעז רימ  N 

 ?שיש-ךעטש םעד ןופ ?קינייא-רוא זיאיס רעכ

 רעד ףיוא קידנקוק טשינ ,ייברעד טלָאו יקסנילעכַאטש רעד

 ןפוא ןקידהנשמ ןייז ןעמונעגטימ ,גנולקיווטנַא רערעכעה רעצנאג

 ענאל עדעדנא ןַא IRB סָאװ PIE רוטלש ןייז ןיא ףיט ןביל ןופ

 !ןעושנ vom רעד ףױא טלאמעד טלָאװ
 RIND ַא DO ןביוהעגנָא Tr טלָאװ עטבישעג-רוטלוק יד

 אנוש רעכעלריטַאנ רער ןעוועג טלָאװ רעטומ יר רעכלעוו ראק

 טיובעגּפיוא ךיז BONN עכלעוו ,גנובעגצעזעג יד .רעדניק עריא ןופ

 :ןלײטּפָא ףראש טפראדעג טלָאװ ,לארָאמ רעקיזָאד רעד ףיוא

 ןוא .רעטומ ןייד ןבָאה טנייפ ןוא רעטָאפ ןייד ןבָאה ביל טסלָאז

Nטייהשטנעמ-יקסנילעבַאטש רעסיזָאד רעד ןופ איבנ , WIN 

Domטיירב ױזַא עביל יד ןייטשראּפ טלָאוװשנ , mטָאה רענייק  

 ןרעקרעביא טלָאװעג טלָאװ רעכלעוו ,ןוטעג טשינ םיא WB סָאר
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 זנצא ןלעװ עכלעוו ,ןעננונפָאה ןוא ןלאעדיא ,ןעגנאהנעטַאזוצ ,ןכַאז

 ןבָאנ ןבעל ןלעודיושדניא ַא ןופ ןסנַאש יד .ןבעלרעביא גנַאל-ננַאל

DWןיא ןגרָאברַאפ זנוא ראפ ןענעז םרָאפ זיאס רעכלעוו ןיא  

 -בעלברעטשמוא יד TI רַאפ רימ ןעעז םורא ױזַא .לּפעג ןפיט ַא

 ןכלעוו טימ ,םעדָאּפ םענעדלָאג ןקיצנייא םעד DIS דטיק ןיא טייס

VOיצ ,ןירעד ןעלפייווצ ?ייט ןגעמ .טייקיבייא רעד וצ ךיז ןעיצ  

 DEIN ענעביזהעגנָא ערעזטוא זַא ,ןייז רעכיז ןצנאגניא רימ ןענָאק

 םער ןענעייל Bam לקינייא סָאד TS ,רעדניק יד ןעמוק ץונוצ ןלעוו

 רער טימ ןעיירפ Tr טעוו ןוא ,טעטכידעג ןבָאה רימ ןכלעוו ,זרעפ

 ןעמ was :טרעפּפָאענ ךיז ןבָאה רימ רעכלעוו רַאפ ,גנורעפעברַאפ

 םעד ךיז רַאפ ָאד ןבָאה רימ ןַא ,ןענעקײלּפָא טשינ 787 ןָאס

 ,קילב ןקיצגייא םעד -- ,טפנוקוצ רעד ןיא קלב ןקיצנײא

 יר .ןגָאזוצּפָא ךיז PB WW ױזַא זנוא טלָאושס ןכלעוו ןופ

 סלֵא ענאפ רעזנוא SD IND דניק ןופ טייקידנעווטיונ עקיזָאד

 .גנאננעקנארעג ןקידרעירפ ןצנאג םענעי טרעטשוצ םואודיווידניא

 ףמַאק ןצגאט DIT רַאפ ןקערש טשינ ךיז ומספראד רעכירעד ןוא

 INT םעד ףיוא טייצ רעזנוא ןיא םזילאודיווידניא םעד ןופ

 ag טשינ רע ןָאק הנותח רעד Aw לַאעדיא םעד :;טסעופ

 ,ןענעק

 -סיוא רעדיוו ךיז ןלעוו RIED יד ,קעוזַא טעוו ףמַאק רעד

 ןעמוק רעדיוו DIN ץלַא סָאד ןוא ,טייצ ַא ןעמוק טעוװ סע .ןכיילנ

 ןָאָאצָאלּפיד רעד ןייז וד טסעוו טלָאמעד .הגרדמ רערעכעה ַא וצ

 ןיּפש רעד ,סכערק-לצרָאװ רעד ןוא אילענָאב יד ,סומַאגניס ןוא

 עטלַא עקיזָאד יד BE טשינ רעבירעד סיוטש .יקסנילעכַאטש ןוא

 ,טימדער ןעיוא יר Dem ריר לעטשירַאפ .ייז ןופ ןרעל .רעפמעק

TSןַא רָאנ ןיא טסעז וד סָאװ ,סָאד  Dasַאנ רעד ןופ תשגושס - 

 טמסביולג .תעגושס א זיא סע ביוא ,תענושמ | יי ר יא סע .רוט

 ןופ DONE רעכעלרנעמחא רעד ןיא טכיל ,טביל ןָא רעבָא

 ,ביוטש רענרעבליז יו ,ןעכיר ןטלעוו יד ןכלעוו ןופ ,טכיל — ,ןבעל
 ,טכיל ןיײיד סע ןיא ןַאד -- DW ןייד ןיא ,ריר ןיא טכיל

 ..לרנרעטש יטב 8 m ,ליטש טרָאד ךיוא Per טסרעטיצ סָאװ



 ns ךיִו .Bam םטלָאמעד — רעטכעלשענ עד יי כב ןופ טעבדַא
 ריא ןופ קינָאל יד mr .הנותח רעד ןֹופ עפוטש עירעכעה יד ןעיוב
 ןייא DD גנוקיטלאווגראפ רעד| ןיא ןגעלעג טשינ זיא גנואייטשטנא
 ;צונ רעד .ערייב DD טעברא רעמאזניימעג רעד ןיא רָאנ ,לייט
 -ענ יר ןופ גנולייטוצ יד ןפאשעג Du ןיא טָאה רגיק ןרַאפ
 סָאד) הבוט ןייז רַאפ ןוא דניק ןקיזָאד םעד בילוצ ,רעטכעלש
 ךיז ןענעז (גנולקיװטנַא רעצנאג רעד ןופ הבוט דעד רַאפ טפייה
 רערעכעה 8 ןיא ןעמוקעגפיונוצ רעדיו רעטכעלשעג יד דעטעּפש

 yı- דניק סָא ד טָאה ןיז ןטסכעלבעטשכוב DR .גנוקיניירַאפ

 DR סע .הנותח יד יא ,ןרעטלע יד יא ןפַאשענ ךעלטכיש

 -ייא ןַא ,ןעוועג קיטיונ טשינרָאנ עיניל רעקיזָאד רעד ףיוא רעבָא

WEטרעקראפ ,ןרירענעגעד ייברעד לָאז ןרעטלע יד ןופ . 

 -יא יד ,םזילאודיווידניא םשל ,סיוא טסכיירטש וד ןעוו רָאג

 עצנאג יד DS דניק סָאד ,טסייה סָאד ,גנולקיװטנַא רעד ןופ עעד

 ןופ ןבעל ןלעודיווידניא ןצרוק Dim pa ,טייק-תורוד עקידרעטייוו

 גנונעקיילּפא רעד וצ ןעמוק וטסנָאק ,יורפ רער ןופ ןוא ןאמ םעד

 SS זַא ,ןרעלקרע וצ ךָאנ קירעביא ןיא סע .הנותח רעד ןופ

 ,טייהשטנעמ רער ןופ טיוט םעד טײיטַאב טלָאװ םזילאודיווידניא

 -נָא דימת Tr טעוו םזילאודיוידניא ןימ ַאזַא זַא ,ןסייוו רימ

 -נקוק טשינ) טעװ ,יורפ עטנוזענ ַא PS ,טקאפ םעד Ars ןסיוטש

 ןלעוו טשיינ לָאמנייק ךיז (טרובשע רעה ןופ ןעייוו עליא Amin קיד

 -סנעש יד ןופ רענייא זיא WPD סָאד TR לייוו ,דניק ןופ ןגנָאזּפָא

 סָאד טליג MD ?כ MD ןוא .טעטילאוריוצדניא ריא ןופ ןלייט עט

DET DIT -- NNטרעוו  DENןַאמ ןרַאפ ךיוא -- טנקײלעגּפָא . 

 ,ןדנובראפ ױזַא ןענעז vo ןכלעוו טימ ,ןבעל ץנאג רעזנוא ןוא

PNזַא ,ןרָאב ןקיזָאד םעד ףיוא רָארנ טיובעגפיוא ךעלרעדטווו וצ  

 סָאד PN טייז ןייא ןופ .ןנַאזּפָא DIN DE ןענָאק ךיז ןלָאז רימ

 -אב ןענָאק רימ רעכלעוו ,םדָאּפ דעקיצנייא רער ןיא ןבעל עקיזָאד

 ,ץרוק ךעלנייושגרעסיוא ,סמואודזווידניא DIS ,זנוא רַאפ ןפיירג

 רעטייווצ רעד DD DS .סע טרעיד רָאי עכעלטע ןצנאגניא —

 ןוא רימ ןּפַאש — ןייװ טשינ ןלָאז רימ שיטסיאאגע יו --- טייז

[pmןיא  woרָאי עבעלטע עקיזָאר יד ןופ  msןטרעװ ליפ , 



 יר ןבעגעג ריא טָאה סָאװ ,טפארק עטלּפָאד ַאזַא ךיז ןיא טאהעג
 .טסאל-בָאגוצ עטנַאמרער יר ןגָארטוצרעבירַא טכייק טייקכעלנעמ

 Dan ,ןייטשרַאפ טסעוו וה ןוא ןעיורפחקריצ יד ןיא ךיז ןָאמרעד
 םעד ןופ רוטַאלוקסומ רעד ןופ ןרעוו טכַאמעג לעודיושדניא IND סע
 ןירעטכיר רעד ןופ mm םעד ןָא ךיז ןָאמרעד .רעּפרעקיעיױורֿפ
 -ָאק עינָאס ןירעקיטַאמעיַאמ רעד ןופ WIR ףָאהזליה-עטפָארה
 ןַא ןנעװ ןדער וצ ךעלגעמ זיא'ס יצ ,ךיז גערפ' ןוא יקסוועלַאװ
 רעד וצ גנוגעוואב עטכייל ַא .עיצארענעגעדזןעיורפ רענײמעגלַא

 טייצ רעד ןיא טשרע' ןעמוקעגרָאפ זיא יורפ רעד ןופ גנוכאוושּפ
 טָאה סָאר ;ננולקיװטנַא רעלערוטלוק WIN ןופ

 -עדנע עפיט ןייק זַא ,עלייו עצרוק ַאזַא רָאנ טרעיודעג רעב
 vo per pw pm .ןפוהסױרַא טנָאקעג טשינ סע טָאה ןעגנור

Wןעמ .ןרעסעבוצפיוא רעדיוו עגאפ יד ידכ ,טעברַאעג טרעוו סע  

 -יראקיראבראפ עקילעפוצ ,עכעלרעסיוא יד ןכערבוצוצ IN טכיוה

 ןבָאה עכלעוו ,ןבעל ןשילארָאמ ןוא ןלאיצַאס רעזנוא ןופ ןעגנור

 -טנַא רערעכעה רעד וצ געוו םעד יורפ רעד ןלעטשרַאפ טלָאװעג

 רעבָא ,ןגָאירעד סעּפע זּומ יז זַא ,ןייא טעז ןיילַא יורפ יד .גנולקיוו

 un טעּפש ןצ טשינ גנַאל ךָאנ זואיס א

 DIE ןיילא הנותח יד יא סָאד TS ,טנייה ךיז טכוד ליפ

 -רַאפ זומ ןעמ .יורט רעד ןופ הדירי רעד ןיא קידלוש ,עכלעזַא

 ןעיירפַאב תמאב 9m ןעמ בוא -- ןעמ טגָאז — הנותח יד ןטכינ

 -ראפ טסליו ור ױזַא N ,ןופרעד טסיגנעהּפָא זיא סָאר ID יד

 -ַאב ַא רָאנ ריא ןיא טסעז וד יצ :"הנותח, ףירגאב םעד ןייטש

 ,טסייטשרַאפ וד WER ,עיצידארט עכעלטכישענ עטיוט עטמיטש

 ךיא .רעדֶא רעקירעבעל רעכעלרעניא ןַא טגָאלש ריא ןיא ךיוא 18

 רימ ןבלעוו ,ווהעג ON ַא ךיז ןיא טָאה הנותח יד זַא ,טלאה

 ןיא הנותח עתמא יר רעבָא .ןריינשרעביא טשינ ןרָאט ןשטנעמ

 TR וצ זנוא ךרוד DIR טשרע טייג יז .לַאעדיא ַא לייוורעד ךָאנ

 רעטניה טשינ ,סיורָאּפ ןכוז יז טסזומ וד .גנולקיװטנַא רערעכעה

 an pre ןופ גנוקירררעזינוא עכעלדעש ,עכעלרעפעג יד ןעוו .רֹיר

 Tr DM טפארק עכעלשטנעמ יד ןעוו ;ןרעהפיוא Dun טכעלש

 םע כ ײל ג רעה ךרור ןעלקיװטנַא יירפ טכַארּפ רעצנאנ PR ןיא
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 sp ףרַאד רע ןכלעוו ףיוא 23m„ םעד ןייטשרַאפ ץנעגילעטניא
 "טייסבעלצונ עייפ, ענעגייא ןייז ןיילַא Damm רע DEN ,םָאר
 ןוא non" ןבעלריטַאנ , DIT ןענַאטשרַאפ ןיוש טָאה עכלעוו

DINרעד ןופ ןצעוענ עקיטכיוו ערעדנַא ךאנ ןייטשידַאפ רשיפא  
 -ַאב וצ ןצעזעג עקיוָאד יד ןָא DIT רעבלעיוו ןוא ,גנולקױוֿנַא
 חפ טרעוו רעד טניל ןירעד .ןרילוגער וצ ןוא ןרמעזוװצנָא ,ןשרעה
 רער ןופ ןצונ רעשיטקאהּפ רעד ,,גנוטכארטַאב רעשירָאטסיה רעד
 רעטלא-רוא רעצנאג רעקיוזָאד רעד ןופ גנושירָאפ רעקיניזטס-ווצאב
 .ןבעל-עביל םעד ןופ םעלבָארּפ רעזנוא ןיא ךיוא .ננזלקיװטנַא

 Sp רעטסכעה רעזנוא ןופ ןטימניא רעדיװ ןרעה רימ ןעוו
 סָאד , In ייב ןיא יורפ עכעלשטנעמ יד זַא ,גנוטּפױהַאב יד רוט
 רעד ןעקנַאדרַאפ וצ רימ ןבָאה סָאד TS ;"טכעלשעג ערעכאווש
 ןעועג קיבייא סע ןיא IS ןַא ןוא ,גנולקיוװטנַא רעקיטציאזזוי ב
 ןענעכער טשַּפ ךיז mo רימ זַא ;ןייז סיבייא TTS ןומ'ס ןוא
 יונעג ןלעטשטסעפ רָאנ ןפראד ריס ןוא טקאפ ןקיזָאד םעד טימ
 וצ ןלעטש וצ (von ירכ ,ןענַאטשעגּפָא TR יורפ יד לישיוו ףיוא
 ןעמ סָאװ ,וטסייטשרַאפ — ןעגנודעדָאפפ עסיורג וצ ןייק ריא

NT Iןלעטשסיורַא ריד ראפ  IR DIRנעווטיונ-טלעוו עקיבייא - 
 x טימ ;עָארד עכלעוו ,ןראפעג ענעי ןופ ענייא זיא סָאד ?טייקיר
 רעבָא DR קילנ םוצ .גנולקיוװטנַא רעצנאנ רעזנוא קירוצ טירש
 Demo num‚ טשיינ רשע; יד

 -עגסיורא PB רעכלעוו ןופ ,היח-גיז רעד ייב ןיֹוש ,תמא
 -פיורא טרעוו בייוו םעד ףיוא mi ,רימ ןעעז ,שטנעמ רעד ןעמש
 -רעגנאווש רעננאפ רעד ןופ טסאל-בָאגוצ ערעווש יד ןפרָאוװעג

DENןוא דניק ןפייר םעד ןופ טרובעג רעכעלרעפעג רעד ןוא  
 רענעגייא רעד טימ רוניס ןקיזָאד םעד ןופ גנוזייּפש יד רעטעּפש
 ןענַאטשטנא ךעלטכישעג זיא עגאל עקיזָאד יד יחא יוװ) ךלימ

 םָאד רָארג רעבָא ,(ןלייצרעד ךעלריפסיוא רעטעּפש ךָאנ דימ ןלעוו

 -ענעגער ןייק וצ טריפעג טשינ ןפוא םושב ןָא ביֹוהנֶא ןופ טָאה
 עטלּפָאר א ןפאשענ ריא ןיא טָאה סע ,טרעקרַאפ :בייוו DD עיציַאר
 PS סע .רעטומ רער ןופ ןוא היח רער ןופ טכארק ַא ,טפארק

Weביֹוהנָא ןיא ירפ יד םסָאה שטנעמ םייב ךױא זַא ,ךעלגעמ  
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BD רנַאטשוצ םעד וצ ןריפוצקירּוצ טָאדד סָאװ ,ראפענ ַא PN 

 אילענָאב רעד  TE-ענעמ יד ןשנעז טרָאד .סבערק-לצרָאװ ןופ

 ,סיוא טזייוו ,ןיײמענלַא ןיא .טרירענענעד ןעוועג  PRביֹוהְנֶא ןיא

  TRרעד  8 Ba DDRוצ ץנערטשט  Prime-צייוו יד

 סָאה רעכָא .רעסייוו יו םער ןגעוו ךָאנ ןלעוו רימ ;טייז עכעל
 כייוו  DEN.לָאר ערעכאווש יד ןעמענרעכיא טנַָאקעג ךױא

 ךעטש םייב רעבָא .רעקרַאטש שיזיפ בייוו סָאד זיא ןיּפש טייב

a רעצנאג רעקיזָאר רעד ייב תמא .רעכאווש סע PR WE 

 יא ,רעטכַעלשעג יר ןופ ןשינטלעהרַאפ-תוחור ירד ןופ טייקנריש

 רקיע רעד  Tonא ןיפ גנוסיגפיונוצ יד :רעבלעורעד ןבילבעג

 -ילאודיווידניא עצנַאנ ייווצ ןופ לרעמעקדעמיוז א ןוא ?רעמ,!קיייא

BONN ןטפלעה עכייקנ ייווצ ןַײפ DOREEN רעה ןיא ןטעמ 

  WONידאפ ַא ןופ ןעמוק טנעלפ ךעלרעמעק עקיזָאד יד ןופ סנייא

 ןוא ןימ ןטלירס  DETטציא ןוא .ןטלקיװטנַא סוג ַא ןופ ערעדנַא

 טץיא ןיא ןיא גנעלקיױוװטנַא עקידשהיח עקיזָאד יד זַא ,טכארטַאב

 ןיירַא גָאט םענייש  PNה .'שטנעמ}, ןֹופ ן"ירק ןקיטכיל םעד

 טייהשטנעמ יד זַא ,טסייטשרַאפ  MDמעד ןריפ ץלַא ךָאנ ָאד

 ?אנוש ןקיזָאד םעד ןגעק ףסאק םעד ,ףמאק ןטלא

 יד א ןַא  MONטריפעג טייהשטנעמ עשיזַאד יד טָאה
 -ַאטששנ זיא עכלעוו ,היח רעכעלרעסױא רעד טיפ :היח רעד טימ

 ,ריא ןנעק ןענ  8 WMףיוא ,אנוש  TRהא ףלָאו םעד .טענאלּפ

DER רערנעל-רוטלוק עריא ןיא ןטָארענסיױוא יז םָאה רעב םעה. 

 םעד ןיא ךיוא .:נאלש עקיטפינ יד ןוא רעניט םעד יז טגיזַאב

wa יז טייטש סעירעטקאב עכעלרעפעג יר ןגעק ףמַאק ןטסרעוװש 
 טייצ רעכקעוחעהו ןיא רעבָא .עײציזָאּפ רעכיירגיז ַא ןופ לעוושי רעה

 א ריא ןיא טמוק  18D-עד :ףמאק רערערעוװוש ליפ ַא ךָאנ

MORDרעטנשריעג רעכעלרעניא רעד ןנעק  mnשטנעמ םעד ןיא  
 ףמאק ןבעלרעניא IP םער ןעמ DIN ןעמונעג טנורג ןיא .אפוג

 ֿבָאה רעכלעוו ,"לאווסיוא TOR), DIT א טגעמעג
 ppm ןוא ןעלקױװטנַא ךיוה יױזַא ךיז ןפלָאהשנ טייהשטנעפ רעד

 רָארג ךָאד זיא שטנעמ םער ראפ רענָא .ןפלעה רעטייוו ךיוא םיא

 רעמעציא ןיז DD ןיילפ ליוו רע סָאװ ,סָאד שיטסירעטקאארלבב
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 .גנוטפעהַאבכ רעד וצ ,טקַא ןיי א ֹוצ סנטסעדניש ףיונוצ עדייב
 -טנא סע .טקניטסניא-סגעשיניירַאפ רעדו רבונ יא ןלאפ לייט ןיא
 .ערעדנא ליפ ךָאנ ןוא סומאטניס רעד ,ןָאָאצָאלּפיד רעד טייטש

WIRףיוא .קירוצ טשירש רעסיוועגנ ַא ךיילג ךיז טקרעמַאב ייברעד  
 םוצ .טעטילאודיווידניא רעד ןופ הדירי ַא IND טמוק טייז ןייא
 -על יד ;ןסבערק-לצרָאװ יד ןופ ס"רע ,,-ןעמיוז יד ייב ליּפשייב
 טירש א זיא סָאד .אילענָאב רענירג רער ןיא רעזיײהנַאט .עכעלרעכ
 רעסידנהילָאזיא רעד ,רעפרַאש רעד ,רערעדנַא רעד רָארג !קירוצ
 -עכעה רעד ןייז Ye סיוא טזייוו סעצָארּפדסגנוריזילאודיוװידניא
 ,ןרָאש ַא טגנערב ּפיצנירּפ WOHNT רעד ךיוא רעבָא .געוו רער

 ןנורילָאזיא יד .םערטסשסע קרַאטש וצ טריפעגכרוד טרעוו רע ןעוו

 man רעטכעלשעג יד ןַא ,טייו יא ןלאפ לייט ןיא טייגרעד

 "< סע .ןרעדנַא םעד ןופ סנייא ןבירטעגקעוַא ןצנאגניא טעמב
 רעבָא ,ןטנעמָאמ-סטנוטפעהַאב עכעלרעפעג עצרוק רָאפ רָאנ ןעמ

 ףיז ןסערפ DEAN ,כייו-ןואךאמ ןעניּפש .ןבעל-עביל pm טשיינ

AIRיז ,רשיפ-ךעטש יד ", DENןיא ןפזרעגניירַא טרעוו  MP 

 3a WAS .ןבירטעגסיורא רעדיוו ךיילנ ןוא ,עקטוטיטסָארּפ ַא

 גרָאז יד .סרעכעה סעּפע ןצ ךורב ַא ןיוש סָאד PN ןגעווטסעד

 יד .גנודעילאודיוורטיא עננערטש יד טפמעקַאב עגנוי יד רַאפ

 םעד ךָאנ ךיוא ןרעטלע יד ןעמַאזוצ טלאה רעדניק יד I8D גרָאז

 -ַאפ רעכעלטכעלששג ַא ןצ גנובערטש יד .טנעמַאמ-סגנוטפעהאב

 ץטריזילַאעדיא ,ערעכעה ,עיינ א טימרעד טמוקאב גנוקינייר

 והעטלע יד ןופ ןבעלנעמַאזוצ עיירפ סָאד טײטשטנַא סע .טכַאמ

 יבא ןַא ,טייצ-טכעלשעג רעזָאלרעדניק ,רעטשרע רעד ןיא ךױא

 רעייז רעבָא זיא רעכלעוו ,רעטכעלשעג יד ןשיוװצ םולש רעטולָאמט

 םער טמשַאכ רשכלעוו ,ןסקַאוופיװוצ ןכעלרעּפדעק ַא ןופ טייוֵו

 יר ;דנַאברַאפ ןלאיצַאס ןטקיטסייגרַאפ ןרעכעה 8 DD רעטקַארַאכ

 ' .הנותח

 סָאה ךעטטכישעג RN אתא Anl טסכארטַאש ח א
 עכלעוו ,ןראפענ יד רעסעב ןטסייטשרַאפ ,ןבעלנעמאזוצ-הנור

 עטסרעוש יד .גנאלקיװטנַא רערעכעה רעזנוא טציא ךָאנ ןעַארד

DRסָאר .רעטבעלשעגנ יד ןופ םעניי א ןופ גנוקיטלַאװנרַאפ יד  
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 טסענ סור Dean wenn רשר ןוא a" יר רק
 ךיז טלָאװ "יז,-ַאקסנילעבַאטש ירד ןוא "רע ,-ןיּפש רעד ךיוא רָאנ
 רעד ךיז טסיוושוציס m ,וטסעז .ןריסערעטניארַאפ Dass טימרעד
 ןופ דנאה-ןגרָאמ רעמיור רער ךיז םזייוואביס ןוא לּפענ רעטכידעג

 ...?למיו

Dem)א  mהנתתוח סהמאטנפ , WANN YOבייווליא-ןַאמ  

 sn ,ןדעדגַא םוצ רענייא טּפעלקעגוצ ןייז ךעלרעפרעק ןלָאז

 גנוקינייראפ-ץוש עיינ ץנאג ַא רָאנ .ןטשרװו ענעסקאפועגםיונוצ

 ַא ,סטואודיוזחדניא עכעלטכעלשעג עטלייטעגּפָא ףראש ייזוא ןופ

 ןוא טסענ סָאד ןעיוב ןצ ,עגנוי יד ןצישַאב וצ הוא ננקיניידאפ

 ,דנַאברַאפ ןלַאעריא ןקיזָאד DYT ןיא ןוא .ןקידיטרַאפ זצ סע

 ירעּפ-עק רעד ןופ Tem רעד ןעושנ ךעלטנגייא טלָאװ רעכלעוו

 ;ביל עכאפנייא יד ןעז wm won ,גנוסקאהופיונוצ רעכעל

etwןאמ  DEענעכיוהרעד ,עטרעסשכראפ ַא רָאנ ,בייוו , SB 

 -ילאודיווידניא עדייב ןופ גנוטכא WONDER ייב ,עטקיטסיינ

 רער :היח רערעבעה א .הנותח עקידשהיח ערעכעה יד :ןטעט

 : !שטנעט

 זיב געו ןצנאג םעד ףיוא קילב ןצרוק ַא לָאמאכָאנ ףרַאװ

 םוש IN ביֹוהנֶא רעד .עלהשעמ-קילראשפ ןטלַא םעד ןופ (Say םוצ

 BD טמוק גגנרעטכורמ עטשירש יר .גצסי יטעא רעכעלטכעלשעג

TIרעמעק ַא ןופ גנוטלאפש רעד ?. INTטמוק  DIרעד ןופ  

 -םיונוצ רערעכעה 8 ןופ טייקידנעװסיױנ יד גנוטלאּפש רעקיזָאר

 סנייא MMS PT ןסיג ןוא ףיוא ךיז ןכוז ךעלרעמעק ma .גנוסיג

 .סכעלבייוו ַא DM ַא עטייווצ סָאד ןוא סבעלנעמ א ,םעיילפ א

 טוָאפ ןדנַאנהאצ ךעלרעמשק ןרעוו ךעלרעמשק ענלצנייא יד ןופ

 -רעמעק עכעלבייוו WIR עכעלנעמ םוכס ןספיטשַאב ַא סױרַא

 -ליפ ערעכעה יד ףיוא ןעמוק סע :ףיונוצ Tr ןסינ עכלעוו ,ךעל

 יד ןיא .סמזאודיושרניא !בעלבייוו ןוא עכע"נעמ עקידלרעמשק

Ya“,רעד .ןּפיצנירּפ ייוצ טציא ןפמעק רעכייוו הב רצנעמ  

 EN ט 5 יי ט DEN ,סעצָארֿפיסננוריזיכאזדיווירניא רעוויסערגָארט

mnןופ  ‚maןופ םואודיושירעיא  DAMITןוא , Sy 
PAR RDרעד ןוא  DOSEטסניטסניאדעביל , DO WA 
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 -נעמאזוצ רשרעכעה א וצ קירב א טלעטשעגפיוא םואודיווידניא
 -ַאב רעיינ רעלאעדיא רעמ ַא וצ DS DM ןוא IND ןשיווצ טעבהַא
 -טנַעלשעג ןכעלטנגייא םעד ךָאנ ךיוא רעטכעלשעג יח ןֹופ גנוקינייר

‚BOB 1397סקע יד ןרשסעבסיוא טפראדעג רעדיוו טָאה עכלעוו - 

 .גצרילַאזיא ןזא גנוריזילאודיווידניא עמשרט

 ןענעז אקסנילעבַאטש In יקסנילעכַאטש ,עכעניּפש NN ןיּפש

RD "BIERןטעטילאהדרוידגיא עטספראש יד ךיז , Yanםערטסקש , 

 -עג יד ,טפאשקנעצעביל יד טיפא ּפִא טעמכ ןענעסייל ייז זַא

 -ביוה יד עכלעוו ייב ,סמואודיווידניא — ,ןעננזאיצַאב עכעלטכעלש

TUNליפא ןביירטרַאֿפ ןטקניטסניא-סערֿפ  DTרעה .רעגנגררעביל  

 ךױא ייז ייֵב ןליפא ןיא ,רעכלעזַא סלַא ,טקא רעכעלטכעלשעג

 -עגפיוא ID רעצנאג רעד טלָאװ שרעדנַא ?ייוו ,ךעלדיימרַאפמוא

 -ךוק ַא ףיוא רָאנ Tr טצענערגַאב רע Wax ,ןריטסיזקע וצ טרעה

 טקילפנָאק רעד DIE ךיוא DIN טלגניר ייברעד ןוא ,עלייוו רעצ

 וד זַא ,ךיז טכוד ריד .ראפענ-סנבעל ַא טימ ןטקניטסניא יד ןופ

NT BONSגטולקיווטנא רשיצנַאג רעד ןופ טייוו רשייז  raיהנותח  

 -לאזיא רעצנאנ רעד ןופ ןטימניא .ךָאד רעבָא .ןבעלנעמאזוצ

 eu רעד ייב DIE ננולצולּפ ןעמוק רעטבעלשענ יר ןופ גנור

 -רעטָאפ יד יקסנילעכַאטש םייב ,ןליפעצרעטומ עקרַאטש יר "יז

 : .רעדניק יד וצ ןליפעג

 ךיז טנָאנ טקנוּפ ןייא ןיא ןיא סָאו ,םואודיווידניא רעד

 ,גנוקיניירַאפ רעכעלטכעלשעג רעד ןופ ןריּפיצנַאמע וצ ןצנאגניא

Damןטייוצ א ףיוא  DEN Daneםעד טימ ןֶא ךיז טרעהעג  

 "8 טכאמ DEN ,סעּפע וצ ןדנובעגוצ רעדיוו ,ןבעל ןכעלטכעלשעג

 טלָאװ DEN ןוא ,םואודיושדניא סלַא גנורילָאזױא עצנאט ןייז טשינ

 יד ןסקאוופיודַא WIN לָאז טקנוּפ ןקיזָאד םעד DB ןעוו ,ןעועג

 ךיז לָאזס PN ?ןבעל-טלּפָאד ןטקינייראפ ַא ןופ טייקירנעווטיונ

IINDיד זַא  MIDיקסנילעכַאטש רעה רעד ןוא ןיּפש  Jamטשינ  

 Dam ייז ןזא ןטכילפ-ןרעטלע יד ןריפסיוא קירעהעג יװ ןיילַא ןענָאק

 ,רָאלק ןיא DI !?האירב רעשייווצ PD ףליה יד ןפרַאדַאב וצרער

 samen עכעלרעטלע עטייווצ יד םלָאװ mE אזַא ןיא זַא

Bgmטשינ טלָאװ טלָאמשד ןוא .רענטראפ רעטסעב רעד ןעוועג  



 ישסיװעג ַא ףױא סשרע ןײטשטנַא טנָאסעג 12 סמיאודיוויד
Tiרעקיטסייג ,רעקידדעטייו רער ןופ  BRרעד ןופ  

 .טלעוע-תויח ,

 FR טָאה סמגאגריזוידניא יד ןופ גנורעדנוזּפָא עקיזָאד יד
 .רעטבעלשעג יד ןופ גנדיישוצ עפראש ַא m ןעזעגכבאא גנאפנָא

NEגנוסקאווּפישוצ רענעפלָאהַאכמוא רעד  TBןָאאצָאלפיד רעד  
 רעתמא רעד וצ טריפעג געוו-סגנסיװטנַא רעד DEN סומאגניס ןוא
 ייווצ ןופ גנוקיניירַאפ רעלאיצַאס ,רעטיירג-ספליה רעקיניזטסוװַאב
 -ָאד םעד הוא רעבָא .סמואודיווירניא עקידנעטש:מסבלעז ערעכעה

 ,ןפוטש עכלעזַא ןייז טואמעג War ןבָאה געוװ-סגנוקקיװטנַא ןקיז

 סעירעמאק-עביל יד ןיא ןרוּפש ערעייז טוָאלעגרעביא ןבָאה סָאװ
 .יקסנילעבַאמש TR ןיּפש ןופ

 םעד ןופ ןעמערטסקע עטרענייטשרַאפ יד רָאנ ָאָד ססעז וד

 ,ןעמערטסקע יר ןופ םערטסקע םעד ןוא .גנאנרעביא ןקידעעוושטיונ

 ךיז ןבָאה ןימ ןכלעומער ןוא ןייא ןופ רעטכעלשעג יד ןכלעוו ייב

 -עביל רעד ייב ןַא ,ןרעדנא ןופ DIN טלײטענּפָא ףרַאש יוזא

 "ןסערפ, :ןטקניטסניא יד ןופ טקילפנָאק םוצ DOW גנונגעגַאב

 SENDE ןוא

WINנאָנ ,דעד ףיוא קידנקוק טשיינ ,ָאד ךיז טסניפענ וד זַא - 

 רעקידשהיח רעלַאעדיא רעד וצ םגָאנ WITT ןיוש ,טייקדליוו רעצ

 יר ןיא ןיוש ןעמוק סע קרטמש יוװ ,ןופרעד וטסנעקרעד ,הנותח

 ןליפעג:ןרעטלע יד קוהרפיוא םוצ Pa ערייב

 ןלאפ עדייב יד ןופ ןרעי ןיא ןענעז ןליפעג עקיזָאד יד ,תמא

 סָאד ןוא -- רעבָא ,רעטכעלשעג יד ןופ םענייא ייב רָאנ ןַארַאפ

 PR ןוא רעטומ רעד ייב ?אפ ןייא ןיא — ןקרעמַאב וצ טרעוו זי

 -ענ רערערטַא IE ייב ריד DO WM TE .רעטָאפ םייב ןרעדנַא

 ךָאנ ,שטנעמ םוצ טנָאנ רָאנ ןעמוקוצ ןלעו רימ ןעוו ,טייהננעל

 עקיזָאר יד ןָא לייוורעד םענ טציא .ןליפענךרעמלע יד ןנעוו ןדער

 -שזיח NE ןעגנוניישרע-ט:נורג יד ןופ רענייא רַאפ דַאפנייא ןליפעג

 :המשנ, לייט ןסיורג ַא ןיוש TI PR Den עכלעוו ,ןבעל ןקיד

ap 

 je עכאטפיוא רעיינ רעפיזָאר רער ךרוה TI סָאה סלאפנלא
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 - עא ןוא טסענ סָאר טרעטשוצ ,רענעמ ערעדנַא טימ טפמעק
FOירא .רעייא יד  IDרעטיב ןיא ". 

 רַאטש ןנעוו טלייצרעד ריד בָאה'כ סָאוװראּפ ,טפקדעמײב ו
 jew םעד ךָאנ ךיילנ יקסנילעכ

 ןכַאּפניא םעד ןשיווצ ץנערוקנָאק יד ןעזעג וטסָאה טרָאד
 טסערפ סָאװ ,בייוו סָאד :?יפעג ןשיטָארע DIT ןוא סימעּפא-סערפ
 םָאד .גנומראמוא רעטסטרַאצ רעד ןופ םנעטָאמ ןיא IND םעד הוא
 רעבָא ָאד .רעטומ עלַאעדיא IS רעטעּפש רעבָא םרעוו בייֹוו עבלעז
 -רעטומ יד טיט גנַאלרַאפ-סערפ םעד ןשיווצ טקילפנָאק םעד וטסָאה
 -רעד .רעדניק ענעגייא עריא ףיוא טפערפ DEN ,רעטומ יד :ןליפעג
 .ליפענ-רעטָאפ DET DIE רעיוהעגמוא ָאד טסקַאוו רעבָא רַאפ

 -נַא ןופ DIR טייו רעטכעלשעג יד ןבעל ןלאפ עדייב ןיא
 ןייא ץוחא ,ךיז ןענעגעגַאב בייוו ןוא ןאמ TE „DM ױזַא ,ןרער
 .ןטנערוקנָֿאפ ערליוו יװ ,םיאנוש m ,טנעמָאמ ןצרוק ץנַאג

DANםעד ןָא ךיז ןָאטרעד :דישרעטנוא רעקיטלאוועג ַא רַאפ  
 בייוזןואןאמ ןכלעוו ייב ,זלַאה-לגוופ ןוא סומאגניס ןקירהנושמ
 -פעהוטב רשכעסטכנשלששג ראטסננע -שר ןיא ןבעל ץגַאג רשייז ןבעק
 ןכלעוו ייב ,ןָאאצָאלפיד ןדליווהנושמ םעד IR ךיז ןָאטרעד ;גנופ
 -םעהַאב רעד ןיא הףיונוצ רָאנ ךיז ןססַאו ןטירָארּכַאמהעה ייווא
 .ןבעל ןצנַאג ןּפיױא גנוט

 רעד ןיא -עכעה ליפ ןעייטש שיפ-ךעטש רעד ןוא ןיּפש רער

 DET לָאז .סומַאגניפ רעד ןוא ןָאָאצַאלפיד רעד יװ ,ננולקיױװטנַא

 פבערטשעג טָאה נעלסיוטנא ערעכעה יד ןזא ,ןמיס ַא ןייז טשינ

 רער ןופ גנורעטששצ 8 וצ ,רעטכעלשעג יד ןופ גנודייששצ א וצ

 .תועט ןייק טשינ way בָאה ?הנותח

 רעד וצ ןעמוקעגוצ טשינרָאג WOHIN ָאד ךָאנ ןענעז רימ

Smsתויח רעד ןיא הנומה יד ,תמא ,ןיוש טסניפעג וה .הנותח - 

Dayרימ .שטנעמ ןרַאפ גנאל  Panגונענ ןופרער ךָאנ  nm 

WEהנותח יד  WORD PRןצנאגניא ייוצ ייב טשרע ןרָאװעג  

 IR" עכסעזא ןיא .סטואוריוטיא עקירגעטשטסבלעז ,עטרעדנוזעגפג
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 mm עכלעוו ןוא ןכאמכרוד טנעקענ טשינ ןפוא םושב ךָאנ טָאה

 טשרע יר ןופ m םעיינ םעד רָאנ ,םיא טשיײינ ןעמוק ץונוצ רעטייוו

 ...סמינאזדיווידניא עקײדנצָארּפשפױרַא

 ,עניילק ךעלנייושנרעסיוא ,סיוא san יר ךיז ןקיּפ ךעלרנע

ODןעלמיאורב — ,ןעזרעד וצ טשינהָאנ ךיוא ןכעלנייוועג , Sn 
 ,רעירפ יװ ,סופורטופא ןא ןבאה רעכיג ךָאנ Dun ןיא ןפחַאד עכ
 ַא ףיוא ןריפוצפיוא רעטָאֿפ רעד IE ךיז טביוה ָאד .רעייא יר
 ,טסענ טעד ןופ ךאד םעד ךרּור טכערב רע N ןקירטריר תמאב

 PR יירפ עניילק יד DIR טשינ ךָאנ רע DR ייברעד רעבָא

 ,שמוקאבפיורא ךיז Km ייז ביוא .רעסאוו ןטגעווַאב קרַאטש ןצ
u vomייז טטנערב ,ןייא םושמ ייז םגנילש ,רָאנ רעטלַא רער  

NEםורא  DR PINSסיוא טרָאד ייז טייּפש ןוא טסענ . 

MMטעז עלעטניפ ןרעבליז 8  DANענפיונוצ-טכירעג סָאד - 

 -נילעכַאטש ןקיר ןטל8א םעד ןופ טכַאװַאב ,למיווענ עניילפ עטקירד

 .ךיוב pm ןטימ יקס

 ןענָאק ןוא סיורנ עסיוושנ ַא ןכיירגרעד עגנּוי יד ןעוו טשרע

 םער טימ רשירפ ךיז rem ךעלעשיפ שנטיי יד ןרענרעה ןיילַא ךיז

 ,(לרעּפרעק םענילק םעד טימ טימ ןּפעלש ייז סָאװ ,?כעלעגייא

 עינַאלַאפ ירד ןוא ,עביל-רעטָאפ יר ןשאלעגכיוא IBAN Diva טרעוו

 .רעסאוו ןעיירפ ןיא טביוטשוצ טרעוו

 עד ןשרעהַאב עכלעוו ,ןליפעג-רעטָאפ יד ןענעז.ס סרַאטש יוװ

 ןענעז סָאװ ,ןלאפ ענלצנייא עסיוועג ךָאנ ןזייוואב ,יקכנילעכַאטש
 ,ןעזעג yo טָאה יוזא .רעשרָאפ עקינייא ךרוד ןרָאװעג טקרעמַאב
 טסענ ןייז טיונעגאיוא קילעפוצ טָאה רעכלעוו ,שיפךעטש ַא יו

PB Din Maטנעספ ששפמא םי  nn 02 BEN 

 un vs ןרעפשטפסיווא Im ןעמחששירוצ םולפאצ - םי

 wo Dan ןעמ (Dom סנעמעוו WEN‚ ןַא .טסענ ןופ ןעגנוקידעשי

 ,ןרעדנַא ןיא ןקעב-םזיראמוסא ןייא ןופ ןנָארטענרעבירַא טלאוועג

 רעבלעזרעד .טצעזַאב ןירער רעדיו ךיז ןוא טכוזעגסיוא סע טָאה
 BD WE‚ טכאדבעגנזא טשינ רעיש ךיו טָאה WORD רעיירטעגנ

 u טָאה רע תעשכ DR‚ ןבָאה רעכייוו עישיוו עטנעגייא עגכייז ןעוו

US 

 יי אר



 ןפייטאב עשיימאשאפאפ ןופ .רעייא רָאּפ א ןגייל ײז ךיוא טזָאֿל ןוא

 DR רָאנ םיא TREO טָאה ,arm" סָאה .טייוו ןצנאגעיא רע זיא

 Tm רע טגרָאװ טשטילַאוהזודטיא ןנשוו .רעיײא ןעיל וצ :קשווצ

 ןצעאטניא ,ערעדטַא סאו ae Ordner‚ ןיוש ,טשינ טולאסבש

 IR ןרעוו ,טפעשענ-רעייא DIN טשינ וליפַא ןגיוט עכלעוו ,עשירַאג

 -ייא לֶאצ עקירעהעג יד טכיירגרעד זיא םיוק .טנָאיעגקעװַא ןצנַאג

 MO ַא טפאשטניירפ-רעכייוו עצנאנ יד טמענ ,רע

 טָאה DEN ,עכלעזַא ןייז סָאד לָאז יצ --- "יז , רעד זיא ייוװ

 טרעטנענרעד DAN --- ,עדמערפ ַא WIR ,רעייא טניילעג DIN רַאּפ

 טרעוו טעטילַאטוהב רעטסכעה רעד טימ (Dom םוצ רעטעּפש ךיז

 ןצנאגניא ,סנקירביא ,זיא טעטילַאטורב עקיזָאד יר .ןבירטראפ יז

 דָארנ ךעלכעזטּפיוה ןוא ,רעבייוו עקיזָאד יד Sa ,טקיטכערַאב

 ,רָאנ ךיז ןרעטנענרעד ,טסענ DR רעייא ערעייז ןכָאה סָאװ ,יד

 ,ןקיפעט-רעטומ עלא ןופ יירפ fast‚ ןרשטששיצױצ טסשט סָאד ידס

 ...ןסערפוצּפיוא ייז ןוא רעייא יד ןביורוצזצ

 -עג עלַא יד ןופ ךיז טיירפאב יקסעילעבַאטש רעד רָאנ יװ

 -נערטש EM ןבעל וצ טייצ עסיווענ ַא ןָא רעדיוו רע טביוה ‚88

 .טסענ סָאד טיובעג טָאה רע pm ,טלָאמעד m טקנוּפ ,שורּפ רעג

 Ra רער ןיא ןנילּפָא רעייא יד ןפרַאד גָאט ןעצ ךרע ןַא

 m עגנוי עקניניילק ןבעל םסָאה ןעקנעש וצ ידכ ,טסענ רעטכַאמ

 .ךעלעש
Trןייא ןייק ףיוא רעטלַא רעד טזָאלרַאפ טייצ רעצנאג רעד  

 .טסענ DET טשינ טונימ

 טכַאמ רעסַאװ סָאד עכלעוו ,גנוקידעשַאב עטסשדנימ עדעיי

 ע טניישרע DEN .טרעסעבעגסיוא לַאטנעמָאמ טרעוו os ןיא

 יד ןופ גנונעװַאב רעטכייל ַא טימ ןיירַא טדיפ ןוא גנאגניײרַא םייב

 םעה BON יד EU זצ ידפ ,טפענ ןיא Den שירּפ ןרערעפיסופפ

 -לצָארּפש ןנרָאברַאפ רעייז IND ןבָאה ןפראד ייז ןכלעוו ,ףאטש-רעיוז

 .ןבעל

 סרעטַאפ-שיפ-ךעטש עּפיזָאד יד ןופ רעדעי יו ,סיוא טעז סע

Wsרע" --- ,ןעגנוראפחער עכעלצונ טייק עגנאל ַא טאהעג ןיוש " 

 זנעטסיוקע רעלעוהיווירניא ןייז ןיא ,ןײלַא רע עכלעוו ,ןעננורַאפ

174 



 טייטשרַאפ יז ביוא .קיניוושניא ןיירַא םיא טימ לָאז יז זַא ,רעטביל
 -ארעפמעט am ןייז ןופ קירטש 8 םיא ייכ Den ,םשינ

 -ןצניירַא בָארג ןֶא יז םכיוה ןוא ריא וצ וצ ךיז טפירד רע :טנעמ

 טנָאלש ןוא ןטלדָאנ יד םימ יז טלציק רע ;גענעפע רעד ןיא ןּפומש

 muy ןטימ טבייל יז

 יעג סָאד םיא ייב טצא08 ,טשינ NR טפלעה DET ביוא

 ץראה ןייז ,Sam "Warm ערעדנַא ןעמוקַאב ןָאק רע :רלוד

‚DDהקסנילעבַאטש עשירַאנ יד ?אטורב טביײרטרַאֿפ רע ןוא  

 .ערערנַא ןַא ןריפ וצ Tr טםעערב ןוא

MDךיז טזָאל ףוס ?כ  Waעטשרע יד  IS wsערעדטַא  

 md טפיירגַאב ןוא ,טסענ PR PS זָאל ַא ךיז טוט ,ןדעררעבײא

 ףראד יז .עטײישעג רעצנאג רעד ןופ ןיז ןבעלטנגייא םעד לָאמַא

 ..רעייא עריא ןנייל ָאד

DONEןבָאה וצרעד "יז , יד ָאר ךיוא ףרַאד ,שיפ עלַא ייב יו  

 ריא ייב Tr טלמאז עכלעוו ,גנונערפיוא עכעלטכעלשעג עסיווענ ַא

 יױעדייא ,ןעגנוטיירנוצ עגנאל יד ךרוח ןיוש סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ןָא

 ךיוא ריא טפלעה "רע, רעד .טסענ ןיא ןיירא ,ךעלדנע ,טמוק יז

 mas טסענ םער ןיא TR ךָאנ קידנעמיוושכָאנ ,ןצרער אמתסמ

DINרעּפרעק ןייז קידנבייר  INאקסנילעכַאטש :סלאפנלַא .ןריא  

 יז טוט ךָאנרעד דלאב .רעייא יירד WIR ייווצ קיטפאה טרילרַאפ

 טפיולטנא DR גנאגניירא םעד רעביאגנעק טגאוו יד DIS ץעז ַא

‚DIRןופ רענאל-רענייניצ ןעיירפ םעד ןיא ,סעטרבה עריא וצ  

 .רעבייוזישיפ-ךעטש יד

 -ָארע רעטסכעה רער TE לייוורערד טשרעהַאב ןיקסנילעכַאטש

 ,רעייא עריא ןוזָאלעכסױרַא "יז, יר DET םיוק ןוא ,נונעת רעשיט

 רעד וצ ךלימךעמיוז לסיב עקיטיונ סָאד סיוא ייז רעביא רע טסינ

 רעמ םורא טונימ STR DIN DIN ןייֵלַא ביז סָאד .ננוקיטכורפַאב

 .ןֶא טשינ

 טייוו ךָאנ ןענעז רעייא עכעלטע יר :רע טסייוו סנייא רָאג

 רע רֶאנ IND רע רָאנ טשינ .גנורעשכורפ ןייז ראפ (AU טשינ

 טוָאל גָאט ןטייווצ ןפיוא .ןעננערברעהַא Warm רשמ ךָאנ זומ

 הלכ ַא ןפוא ןבלעז ןפיוא רעדיוו ךיז טפַאש ,סיורא רעריוו ךיז רע
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 לא- -

 an סָאד ףיֹוא DI ,רעט ָאפ רעסידרעטעּפש DON ,רע סָאװ
 .ב יי וו םעד pa קיגנעהּפָאמוא ןצנאגניא טסענ עק

 -ןיזיא טשינ לָאמנייק רָאג סע טלָאװ בייוו DIT ַאקסנילעכַאטש
 pa Dis יירפ ץלַא Tab ןפיטש רעמייוזשזפ-עטש יד .ןסַאמשג

‚SENתעשיב  umטלימרשר "רע ,  Re MTןםוא ןלופסיטמייזעט , 
 ,ייז רַאפ םעברַא רעד וצ ךיז טסענ ןוא עגנוי ןריובעג ףרַאד רע זַא
 ,סיטרַאפ יא טסענ סָאד רָאנ MI ןוא .ןימ ןופ גנוטלאהרעד רעד רַאפ
 סנטססינייוו Tr לָאז רע זַא ,םיא ןופ טכילפ עבלעזיד טגנַאלראפ
 טשינ pw ןפלעה ָאה ."יז , רעד טימ ןקיטפעשַאב עלייוו ַא ףיוא
 .ןצכעײרדסױרַא DW ןייק

 an ןרעטיב ןפיוא ןזָאפ עקַאט ךיז זומ יקסנילעכַאטש ןוא
 -עטש עצנַאג ןייז סייז רעד DR ןגיײלקעװַא עלייוו 8 ףיוא זומ רע
 -עפעשַאב טייווצ ַא ןעגנערבדעהַא זיא סע יװ ךיז ןוא טייקידעכ
 ןצנאגניא ןיא סע IS „IS WON סָאד DID רע .,"בייוזפ 6 .ׁשיַנ
 ןופ גנוריפפיוא רעד וצ רעכיג ךָאנ ,"הנותח, ןייק וצ ךעלנע טשינ
 ידכ ,בוטש ענויש א ןייא ךיז טנְדרֶא DEN ,רוחב םענעסיבראפ ַא
 ןופ יורפ ַא ןעגנערבזצניירַא ךיז עלייוו רעצרוק ץנאנ א ףיוא רָאנ
 ...סַאנ רער

 קירוצ טמױק ןוא טסענ np Pays טמיווש יקסנילעכַאטש
 רע טגנענַאב יצ .אקסנילעכַאטש א טימ םורא טייצ רעיצרוק ַא ןיא
 ןייז ךרוד ןגיוצענוצ Dam עכלעוו ,שקירנעמיוושייבחַאפ קילעפוצ ַא
 ןטימ עמאס ןיא ןירַא טמוק רע רעדָא ,טעברא-יוב רעלופסינמייהעג
 ןייז בילוצ רשפא) טציא טרָאד DEN ןוא רעגאל ןשירעבייוו ןופ
 עסיוועג ַא רָאנ ,נעלשעג ןייק םיורא טשינ (דיילס-הנותח ןכעלרעה
 -טסעפ יונענ טשינ ךָאנ ןעמ טָאה סָאה -- גנואיצוצ ןוא גנוניינ
 ,טלעטשעג

WIRזיִא רע רָאנ  DOרעטנוא ןירענייניצ ןייז  DEןגיוא , 
 .טכעלש רעייז טשינ יססנילעכַאטש רער ,סיוא טעז:ס יװ ,ךיז טליפ
 ."טלעצענ, ןייי וצ יז טסיױטש ןוא "יז, רעד םורא טמיוש רע
 ננאגניירא םענעפא DR ןייֵרַא קור א ךיז רע טוט ןגיוא עריא רַאפ
 רע טביוה INT .קירעהעג m MER לָאמאכאנ וצ DOM ןוא

DD 1%רעה ןייטשחַאפ וצ ןבעג וצ ןענגמעהואב ענעידישירַאפ  ya 
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 ירבו 0 עא"

 רע טבכיוה Ben רעד ןופ לייט 8 םלעטשעגפיוא רע סָאה .רעק
 ןוט ץעז א ןאד Tr ןוא ?קיטש ַא ןעמיװשוצּפָא עלייוו עלַא ןֶש
 גונעג ןיא יז יצ ,ןעז ֹוצ ידכ ,טנאוו רעד ןָא רעּפרעק ןצנאנ ןטימ
 ךרוד Dumm רע wi .קֹורה םעד ןטלאהוצסיוא הוא טסעּפ
 סָאד TR רעביא ןרעדעפ-סולפ יד ןופ גנוגעװַאב רעקיטסאה ַא
 -קעוַא ןרעוו SD עטּפעלקענוצ טמ טשינ עלא זַא ױזַא ,רעסַאוװ
 ףרַאד רע וװ ,םעז רעטסיימוב רעניילק רעד ןוא ,טקנעוושעג
 .ץכעפעלק לסיבַא ןבענוצ ךָאנ

 ,םעד בילוצ רעכעלרעדנווו ךָאנ סיוא Dit טעברַא עצנַאנ יד
DANורטסניא סלַא טָאה רעכלעוו ,שיפ ַא זיא רעטסיימ-יוב רעד - 

 לָאמלייט ןפלעהפיורַא ךיז MD ןוא ןדעדעפ-סולפ ענייז רָאנ ןטנעמ

 .רעּפרעק ןצנאנ םעד טימ ןוא ליומ ןטימ

 טעברַא עבעלרימרעמהא יר ױזַא טרעיוד העש ַא ךָאנ העש ַא

 ןלעטשדצפיוא AN ןבָאה רע ףראד העש ריפ .שורפ רעזנוא ןופ

 DEN םיא ייב טרעיוד גנוקידנעראפ ענייפ יד ,עדייבענ עיור יד

 -ניא :קיטרַאפ עדייבעגרטסנוק יד PS ךעלדנע .נעט עצנאנ ליפ

 ,טסיופ א יװ סיורנ יזַא ,ליוק ןימ 8 m ,סיוא טציא יז טעז ןצנַאנ

 ַא יז טָאה טייז רעד ןיא רָאנ ןוא ,ןסָאלשעג ןצנאנניא ןביוא ןופ

 -ראפ לָאמלייט .לשיפךעטש 8 יװ טיירב WISE ,ננאגניירַא ןלָאמש

 דמצז DR" םיילש DO ערזיבשג ןייז יקסנילעכַאטש רעה ךָאנ טיש

‚TSריא ןופ טעז ןעמ זַא  WOטשינ  ‚INנײרַא ןלָאמש םעד יװ - 

 .ננַאנ

 MIN ORT טיובעגסיוא ןיילַא ךיז רַאפ טינ טָאה יקסנילעכַאטשי

 Ss ןלעטשוצפיוא ךיז DRM ןעניז ןיא טשינרָאנ טָאה רע

 :רוס רעסיורנ רעד טקעוורעד DE ןיא ךיז טָאה סע .טלעצעג-שורפ

 ,םיאורב עגני ,עיינ ןייז ןלעוץס ווו ,טפנוקוצ דעד ןיא קילב רעד

 -ייוו ןלעוו עכלעוו ןוא ,ןריובענ טעוו ןעמיוז רענעעייא ןייז עכלעוו

woטלעצעג סָאר .ןימ ןייז ןופ ןבעל סָאד ןריפ , Denטָאה רע  

 mm DNS -- ,טסענ 8 זיא ,טלעטשענפיוא ימ ליפ ױזַא טימ

 רעייו ןופ טייצ רעטשרע רער RS ןטלאהפיוא ךיז ןלעוו עננו

 .גנולקיוצגא

MOזיא  RE DI INםימהער טיולב לענינירָא , 

 1ד1

 יי ) עא ר



 עכעפהרעה עקיוָאד סָאד םיא טזָאל ,גנונערפיוא שכעלרעהפיואמוא
 :ןָא ןעמ טפור דנאטשוצ ןקיוָאד DIT :ּפִא טשינ ריילק-ןבראפ
 -רעד ךָאנ טכַאוט יקסנילעכַאטש רעזנוא WR .י"ריילק-הגותח
 .הנותח ןנעוו טשינראנ לייוו

 ,ןגָאלש וצ ךיז ןעמעוו טימ טכוזעג רָאנ רע טָאה רעירפ ביוא
 רע  .גניוטכואראפרטסעהו עקידנעטשלופ א טציא םיא טלַאפאב
 טכוז רע .רעסאוו ןיא ןפיטשוצמוהַאו יירפ AN ' ;נוליצולּפ טרשה
 רעמ ,סיוא טזייוו Sm‚ רע ןכלעוו ,טקנוּפ ןטראה ַא ץעגרע ּפִא ךיז
 --- בייוװ יצ ןַאמ Dane ץלַא --- וצרעהַא ץימע DON .ןזָאקרַאֿפ טשייטג
 םורא טרעוו סע רָאנ I רעבָא .ןבירטרַאפ דקיוו ךיילג רע טרעוו
 .טעברא עלופפינמייהעג ַא je רע טביוה ,קיאור ץלַא

 ,לאירעטַאמ ןדישראפ ןּפעלשוצפיונוצ ןָא רע טביוה ?כ םדוק
DANטנורנ-רעסאוו רעד  DIS DIןופ רעקיטש ,ןעלצרָאװ :רָאנ  

 ןיילַא טשינ רע טסייר ןכאז לייט .ךעלעיורטש ,ןסקיוועג-רעסאוו
DUןענעז ייז יצ ,ןעז וצ ידכ ,ןלאפּפָארַא רעירפ ייז טזָאל ןוא  

 טמענ יורטש ערעווש יד ,טאלב ןרעווש םעד רָאנ .רעווש גונעג
 יקסנילעבאטש רעד) ךייט ןיא ,טרָא ןקירעהעג םעד MN .טימ רע
 רעלגייוושנ (םי ןיא יו ,םשווקַאב MUS םקעוּפ To pe טבעל
 ,טשינ טייטש רעסאוו DET ןכלעוו רעביא ,טנורג ןקידמאז ןפיוא
 ?אורעטַאמ-יור סָאד DM ,גנוגעוואב רעקיבייא ןיא טסילפ רָאנ
 ,עלופטסנוק ַא טלעטשעגפיוא םעד ןופ DOWN INT ןוא ,טלמאזעגנָא
 .עדייבעג עטקיטסעפַאב-טוג

 most ps לבירג 8 WIR טלעטשעגפיוא DM עדייבעג יד
DANטנעוו יד .ךעלעדנייטש עניילק ךרוד טקיטסעפאב טרעװ  

 טשינ טָאה יקפטילעכַאטש) רעטסיימזיוב רשניילק רעד ףיוא טלעטש
 (רעקינייו ליפ ךָאנ DER ,גנעל רעד DR רעטעמיטנעצ ןעצ ןייק
 .ךעלעיורטש HN רעטעלב ,לצרָאװ רעקיטש יד ןופ טכיש ייב טכיש
 op רעסיוועג Di ףיזנוצ רע טביולק רעקיטש ערעדנוזַאב יד
 pm :רעּפרעק ps Tr ייב טָאה רע עכלעוו ,טייקיסילפ רעקידעּפ
 רע טײרּפש ,טרָא ןקירעהעג ןפיוא טגײלעגקעװַא Dir טכיש יד
 ןופ ןּפָארט ןקיד 8 סיוא טסיג ןוא רעּפרעק ןייז סיוא ריא רעביא
 -יטש ערעדנוזַאב יד ףיונוצ דלאב טּפעלק עכלעוו ,ץנַאטסבוס רעד
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 רָאנ רעירָא שינעפעשַאב ןטבילעג ַא ןופ ןיז ןיא "בייוו , סָאר
 -םיזקע ,טעברַא רער DR ןוא ףטַאק ןיא ןירעפלעה רשיירטעג ַא זופ
 רע .טסילשודיוזירניאךעטש ןשירעביוד םעד SD טשינרָאנ טריפ

 עכלעוו ,'רעביהו, man ַא mm ןיירַא קילעפוצ לאעכא טאפ

 ךעלפרעבזוא רעד וצ טנַאפ ,-ערגטַאב ףיוא ךעלגי וועג ךיז ןטסַאה
MIDטאטשנַא .ףיט רֶאנ םזרַא ןעמיווש רענעמ יד תעשכ ,רעסַאװ  

 זיב ,יי-שבכשטשעג א ןואא געלשעג א ןא דקַאב ןַאה ךיז Dan עבזל

 סיוא ייז ייכ טסייר ןצא רעבייוו יד Wine טנא ןַאמ רעד

 סעווא טביירט ןוא טאג טכעטששצ ID קראטש ַא רעדַא ,ביוה 087
 רעטכשלש 8 יו ,ןָאיַאר Pa ןיא ןרעקקידחצ ךייז זופ רֶש ןוא ,ןַאמ םער
 .רעטחעה יד DO טלייבשצ טָאה שריה רעד ןכלעוו ,רעגעי

WINטמיס סש .סזואזנאט ןייא-גָאט סע ןעששנ  WINהשש ַא , 
 -עייויעטמחא ןַא Pr ןיא טליפרער ןַאמ רעד — יפפםנילעכאטש ןעױו

 -בעמ יװַא ךיז טדיינש עכלעוו ,גנוגערפיוא ענעי .גנוגערפיוא עכעל

PS PDןסיורג םער ןופ .ןש"נעפעשַאב יד ןופ ןבעל םעד ןיא  

 BE ךיז ןבאה רשפרעק ןכעלנעמ Dim ןופ רו;אנהַאּפ-ךעלרעמעק

 טרָא ןסיועג א ףיוא :;ךעלרעמעק ענלצנייא שסיוועג ןטלָאּפשעג

 ןיא ,ץנַאטסכו 8 טלמאזעגנָא ךיז טָאה WERD DR קינייוװעניא

 ןעלמיו םסמלאוהיוזירניא-ךעלרעמעק עניילק עסילייצמוא רעכלעוו

 -ַאטש ידכ DW any‚ ןעמיוז רעד :ןרעוו טיירפַאב ןליוו ןוא םורַא

 m רעד וצ ןריפוצרעבירַא ץנעטסיוקע עלעוהיווידניא סיסנילעבכ

 a יר ןעוו wo עטשטנעבענ יד .ןימ ןופ טייקכעלברעטש

 םעד ןיא OMAN טרעוו "גנוטכַאראפ-ןעיורפ , עסיטלינכיילנ

 !"עכעלבייוו-סיבייא , סָאד ןעניפענ ןוא ןבז ןלופ-סנרייל ןוא ןסיז

 -ןייא NR וצ טשינ WÄR סע טיינ יקסנילעבַאטש רעזנוא ייב

SDטשינ ,תמא ,םיא ןזָאל ךעלרעמעק-ןעמיוז עקידנזיורבמורַא יד  

 סע N ,סטייקיאעפ יד טַאהשנ רע טָאה רעירפ ןיוש .טגַאק ןביילב

 רעשײירעלאכ ַא יו טסנופ ,ףמַאק PR ןרָאצ רעד ןלַאפַאב םיא טנעלפ
 ID“ עסַאלב יר ןרעדנערַאפ וצ לָאמַא טימ ,קירציא ַא 1978 שטנעפ

 ךיוב רעד IRB עטסקירנעיירש יד ןיא רעּפרעק ןייז ןופ טייק

 יד ,ןירגלקנוט ןקוה רעד ,טיודטשב Tem ענר רעד PR טגעלפ

 um טשרעהַאב םיא ןעוו ,טציא .ןירנ-ףיט — ןעלפאדניוא עסייוו
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 -ָאד רעד ל?ױו ראט ,המשפ רעקיידשכעטש ןייד Ss ףאהטש סלַא רָאנ
 -רַאפ גנַאל ןיוש רעסַאװ ןיא ףיט ,ןטנוא טָאה שיפ-ךעטש רעקיז
 טָאה עיזַאטנַאפ עכעלטנייפ-ןעיורפ ןייד DEN Yo סָאה טכעלסריוו
 .טפנוקוצ רעגעדלָאג רעד RD עיּפָאטוא DIS טלאמע גסיוא ריר

 -סיורג יד ףיוא ןלעטש רימ !ןעמיורט עכעלשטנעמ ערעזנוא ,א
 -ענסיוא עטססעה יד רעביא למיה םעיינ א ,סעיּפָאטוא עטסס יטרופ
 -עּפש ךָאנ רעדָא 3000 רָאי ןופ עיואטנַאפ ַא ,סנקלָאװ עטמיוחט
 ןגוא רַאפ רעירפ גנַאל ןיוש תמאב רעבָא סָאד טָאה רוטַאנ יד .רעס
 on רעד ןיא טּפיזעגכרוה ןוא טוווהּפעגכױא סע טָאה ,טכַאמעג
 ar טָאה יז .רעטנזױט-רָאי ענעדנוװושרַאפ גנַאל יד ןופ גנורַאפ
 םעד ףיוא ןרעוו וצ ןעמונעגטימ טרעוו זיא סע זַא ,ןטלַאהעג טשינ
 ןוא .שטנעמ וצ היח ןופ טריפעג טָאה DAN ,געוו ןקיטכיל ןסיורג

DINרָאנ סע טקוק  MINייפברעביא עשילרעטסיוא ןַא יו ,זנוא - 
 ..לסטיוזפמ;וש ןפחאווראפ ַא ןופ ,ץכעב

 -סגבעל םעד ןיא דלעה רעד זיא ןַאמ רעד רעריוו ןוא ןַאמ רעד
 ֿלַאפ ןטסעב ןיא זיא בייוו סָאד .טלעזוזשיפ-ךעטש רעד ןופ סָאּפע
 רעד ןופ רעטערטרַאפ רשד זיא ןַאמ רעד .ריא ןיא דָאזיּפע ןַא רָאג
 -יווידניא DIS רָאנ טשינ טריטסיזסע רֶש ;ןימ ןופ לַארָאמ רעצנַאג
 רערעבעה ןימ ַא pa רעגריב סלַא ךיוא רָאנ ,ןילַא ךיז רַאפ םואוד
 רעטנזיוט יד ךרוד טכעלשעג סלַא ךיז טיצ עכלעוו ,טפַאשלעזעג
 -נָאלבמורַא ןַא יו רעמ טשינ תמאב םיא ןבענ זיא DM סָאד .ןרָאי
 ידכ .ןטכילפ םוש ןָא יירפ ךיז טבעל עכלעוו ,ןירעכייגיצ עקידנעשזד
 -רַאפ 8 קיטיונ ןיא usb ןימ אזא ןייז ךעלנעמ רעבָא לָאז סע
 BORN ענירג יד DR ּפֶצ ךיז טליפש סָאװ ,ןַאמָאר רעסלקיוו
 .ןשינעטיט

 רע .האירב עזייב ַא דוטאנ רעד ןופ re DDr רעה

 ןעוו רָאנ ןוא Da‚ ןייז סימ ןגָאלש וצ ךיז PD טשינרָאנ טרעוו

 עכלעוו ,שיפ-ביור DB רעסיורנ רעמאפניימענ 8 ןָא DOW סש

 ,ךעלמיאורב עניילק יד ןופ ןעלדָאנ יד רַאפ ארוס ןייס טשינ טָאה
 ילייווטייצ ץיא סיקסנילשכאטש man רעה ןעשיווצ ךיז טסעטש

 -יטראפ רעמאזניימעג רער ןופ קעווצ םוצ טעטירַארילַאּפ 39

 .ננופיר



 ,ייז ןופ טרילָאזיא ןוא .רענעמ עקרַאטש-קיטסייג ,עקיגנעהּפָאמװא

 -ַאלרענייגיצ עסיורג ןיפ ַא ,דרע רעצנַאנ רעד רעביא ןפרָאוװעצ

 טייצ ןופ ."יורפ , שינעפעשַאב DET ףיוא ךיז טלַאה;ס NM ,סרענ

 רעצרוק 8 ףיוא בֹוח ןרעווש םעד ןליפרעד ןַאמ רעד no טייצ וצ

 רעבָא .טלעוו רעדמערפ רשקיזָאד רעד טימ ןוט וצ ןבָאה וצ עלייוו
 רע טרעק ןאד .עלייוו רעטסצרוק רעד ףיוא ןוא בוח DIS רָאנ תמאב

WIMרוטלוק א יו ,טלעוו רעקיטסיינ רעתמא רעד ןיא קירוצ - 

 -רעדניק עצנַאנ יד ןוא .לָאּפןופצ א ןופ קירוצ DOW DAN שטנעמ

 ןָא ...ןעננערב סָאד זומ טפנוקוצ יד .רענעמ יד ייב רָאנ גנזיצ

 ,סָאד טסיירט עסיורג ַא ןעועג DIN רַאפ ןיא סע DIN .קפס םוש

DANזַא ,רעכיז ףיוא טסוווענ טָאה רע  rsרעד ןיא ןייז טעוו  

 ...טפנוקוצ

 -קעווא לָאמַא VD טָאה רע יו ,טנייה יוז ױזַא ךָאנ םיא עז ךיא

 MONO TTS AND ןעיורג א PN ,השרד עקיזָאד יד טגניילעג

 .טקייוועג ץלַא טָאה ןסיורד ןיא DR גָאט רעקידננער א ןעוועגנ זיאיס

 בָאה TR .ןזָאפרָאמַאטעמ סוידיוװָא ןגעוז טכַארטענ רעבָא בָאה ךיא

 ןכעליירפ ןטלַא םעד ןופ טסיינ רער טלָאװ סָאװ PN :טכַארטענ

 .האירב עקילַאג עקיזָאד יד טלדנַאוװרַאפ רעטכיד

 ךיוא ױזַא ןיוש טָאה לַאנ יד ןכלעוו ,רעביל ןיימ ,רעּברעק ןייד

 US ןרָאװענ טקירדעגפיונוצ ןצנַאנניא טלָאװ ,טלּפירקרַאֿפ גונעג

REםיוק טכיירגרעד טלָאװ רע  DINננעל רער ןיא רעטעמיטנעצ . 

 טנעה עטייד ,לקעי-רעכאּפ ןייש ַא ןסקָאװעגסיױרַא ריד טלָאװ ןטניה ןופ

 ןייר רעביא ,ןרעידעפזסטפ ןיא ןרָאוװעג טדנַאוורַאפ ןטלָאגו םיפ ןדא

 רעטרַאצ ַא ןפאטעגקיױא ךיז DAN רעּפרעק ןצגַאנ ןרעביא ןוא ןקור

 המשינ ןייר ןופ טייסידשכעטשי עיצנַאג יד AN .ץ'נאלצרשעכליז רענירג

 ןיא ןכָארקעגסױהַא ריד ןופ טלָאװ גנוטכַארַאפ-ןעיורפ עצנַאנ יד ןוא

 -רעמ עכלעזַא — ,ןעלדָאנ עקיציּפש ,עניד ,עגנַאל ןופ טלַאטשעג רעיד

 טכעה ןעטסכעלקשזש רעד NER ןַא ,ןעלדָאנ-ךעטש עשיירעד

BINץעייפשסיױא טלָאוװעג ךיילנ ךיד , Nטסלָאװ וד  DIEוצ - 

 .זָאנ עשיטניה ַא טכעטשוצ על'היח-לרָאנ m ,ןעמונ םעד ןכָאטש

 :שיפ רעליווו רעזנוא ןרָאװעג טסלָאװ וד ,טרָאװ ןייא טימ

 טשינ הא .יססנילע כאטש רעה ER שיפ-ךעטש רעד
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  NW,,רעטיב זיא יֹורּפ 5

Tiגערבצ-םי םוצ רלַאוו-ענסָאס םייב טיולפ-ןעניּפש . 
 -ןיּפש יד ןבענ ריד לו ךיא .עלייוו ַא ףיוא יו רעמ טשינ

 ַא ןופ Din .טסַארטנָאק 8 058 סרעדנַא ןַא ןלעטשקעװַא שלהשעמ
 ןיא ןרניוושירַאפ תויח-רעדוילט ירי רעדיו ןלָאז .טיבעג ןרשדניא ץגַאט

 רָאנ טציא .ןעמוקקירוצ ייז וצ דלַאב Ham רימ .לּפענ-טלעוו ןעיקב

 "הררשיח-טוח יד ןופ ,םַאטש ןרעהטא ןיגַאג ַא ןופ .אצעמרעטניא ןַא

 Dan ןופ .םירָאוו ַא ןדָאװעג זיא ַאערטסַאג רעד ןופ .תויח עקיד
 ןופ ps ,ןיּפש ַא ,לטסַא ןַא ,סבערק הַא טזיז ןייא ןופ ןרָאושמ זיא

 רעתמא IS ,עלוקא IE ,שיפ-גיוא-יינ ַא ,שיפ-רוא ַא רעטייווצ רעד

 --- ןעגנירעה IT RE ךיז טסנָאמרעד ןד .גנירעה ַא ןגָאז ?VON ,שיפ

 וצ ,רימ DD עלייוו א ףיוא ּפָארַא ךיא זָאל רעהַא ָאד ,ןביל ייז יו

 -רעסַאו WIDE ןקוטרעטנוא ךיז רימָאל .גנירעה pe םיבורק יד

 ןעלמיושס m ,ןשינעפיט יד ןופ טייקנירג-דנַארַאמש רעד ,טייקנירג

DNSיד  WETרעדיוו ןוא ,.טקילפנָאק רערעווש ַא רעדיוו .שיפ  

 ET ךיוא ,ענָאדַאמ רעד ןופ WM יד

 -ָאליפ-סגבעל עצנַאנ סנעמעוו ,ןטנאקאב יַא טאהענ בָאה 8

 ."רעטיב זיא יורפ 97, :זרעפ םעד ןיא ןענַאטשַאב זיאיס עיפָאז

 יורפ יד טשינ זיא יצ ,טכַארטענ רע טָאה ןהעש עטסרעושי ענייז ןיא

 רעזייב יַא .רוטלוק רעד SD גנורעטש ַא .שינעפעשיאב קירעביא 18

 ךָאנ ךיז טּפעלש רעכלעוו ,טסיינ ןקיטכיל ןכעלשטנעמ ןופ ןטָאש

 By IS רָאנ שיטסיניװרַאד WON .ךָאנ םיא טמורב ןוא ןַאמ ןכָאנ

 -יא ןַא יװ ךיז ךָאנ טּפעלש שטנעמ רעד ןכלעוו ,ןימ רענעמוקעג

 IS ךראד םיא וצ זיא DAN ,ןטייצ עקילַאמַא ירד ןופ שינעביילבהעב

 ךיז רע טָאה ןַאד .ןרָאוװענ ןדנובענוצ גנולקױװטנַא רעד ןופ קילגמוא

 םעד ןענָאק טעװ ןעמ ױזַא יוװ ,סעיּפָאטוא ןיא ןפָאלנירַא ןעמגנענ

 עלַאיצַאס עט'לָאסבַא ."יורפ , רעקיזָאד רעד ןופ ןעתועטַאר ןַאמ

 סעיצַאנ Rp ןייטשַאב DM סָאװ ,"טייהשטגעמ, 8 .גנוריישוצ
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 ,עטלַא יד DE ךיוא BUS רעכלעוו ,טסָארּפ רעכלעזרעד .םוא

 -טסברעה ןריורפעג ,טרעגנוהעגסיוא DIS :רעטומ-ןיּפש עטקלעוורשאפ

 ,רעייא עריא ןבענ גָאט םענייש ןייא DR רעדינַא יז טלַאפ לטעלב

 ...רשמ טשינ יז DET עכלעוו

 טיולּפןטרָאנ םענירנ ןטלַא םעד WOW ןטכיוליפ m ,וטסעז

 געוו-רעדנאוו ןכעלדנעמוא ריא RE ?ענָאדַאמ רעד ןופ ןניוא יד

 ,יורפ ןיּפש עדליוו יד ?טסיינ וצ טולב ןופ ,ןרָאי ןענָאילימ יד ךרוה

ONNןרָאװעג סיוהנ ןעיירעביור-דרָאמ עכעלקערש יר ןופ זיא , DEN 

DDRטנייל רעכלעוו ,ןַאמ םער טשינ יז לָאז יצ ,ךָאנ ךיז  TR 

 יז יו טקנוּפ ,ןענעליוקּפָא סיטולבטלַאק ךאפנייא ,עביל ןייז רָאָפ

 "רעדרעמ ריא ןיא ןענעז DEN ,עקידרשירפ עלַא DD ןוטענ סע טָאה

 -רעדניק TR טכַאווַאב DEN ,רעטוס יד ןוא ...ןלַאפעגניירַא בורג

‚Srטיינ:ס זיב  TSןצַאזנגעק עסיזָאד יד ןופ ...םעטָא רעד סיוא  

 ig טנייה טספור וד סָאװ ,סָאד טדימשענסיוא (TOR יד טָאה
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 רערָא ןצנַאגניא דיא ייב טזיג ןעמיוז רעכלנעמ רעד לייוו .רָאנ ריא
 םענעפורעג ױזַא א ןיא ,דַאלקס-ווחעזער ןימ ַא PR IS זייוולייט
 ןרעוו ןטלַאהעגפיוא ןענָאק ךעל'היח-ןעמיוז יד ווו ,שַאט-ןעמיוז
 ןֹוא .ףייר ןרעוו רעייא VOR זיב ,גנַאל u "סַאּפַאז , DAS סידעבעל

MONטקרעמַאב ןעמ לוי .טגיילעג ןרעוו ייז זיב  DONיד ןַא  

 ךָאנ ייז ןצירּפשַאב ,רעייא ערשייז EN ןגייל ייז 91( ,םעדכָאנ ,ןעניּפש

 RB רענייש .ַא ;ןעמיוװדסַאּפַאז םענעי Dip ,סיוא טזייוו ,?סיבַא

 טצירּפש רעכלעוו ,"רע ,-ןיּפש ןופ גנולדנַאה-סגנוטיירגוצ רעד וצ לעל

 mr םעד DIS ןיילַא ךיז

 ןופ גָאליּפע ךעלטננייא WIR ,טקַא רעטצעל רעקיזָאד רעד

 רעטמ-ןיּפש רעד DD גנויצַאב יד --- ,עידעמָאק-יגַארט רעצנַאג רעד

 -עביל רערעכעה רעד PB טסקנוּפדנַאטש ןופ DR ,רעדניק עריא וצ

 טייקשיטַאמעלבַארּפ רעצנַאג רעד ךָאנ .קידנריר תמואב ,גנולקיוװטנַא

 ,םיאורב עכעלרעריוש עסיזָאד יד ייב עביל רעכעלטכעלשעג רעד ןופ

Dim Dionיפשה רעשטיומ ? ‚pnרעצנַאג רעד .טקילּבנַאק םוש ןָא  

 ןבענעגקעווא םרעוו ןבעל-טסברעה סניּפש םעד ןופ טשער רעצרוק

 טיירג טייקטקישעג רעטפערג רעד טימ .ןטכילפ-רעטומ עקיזָאד יד

 .סבעווטיּפש ןטסנייפ ןופ טסענ S רעייא עריא IND רעטומ יד וצ

 ןטנָאמרער ןפיוא ןוא טגיילעג ןיוש ןענעז רעייא יד m םעדכָאנ

FIוצ טסענ סָאד טרעוו ,טקיטכורפַאב קיטלעפגרָאז לָאמַאכָאנ - 

 -סנבעל רעטצעל ריא וצ ךיז טמענ רעטומ עטלַא יד ןוא ,טבעוועג

Saarיא ןקידיײטרַאֿפ ןוא ןכַאװַאב שפנ-תריסמ ןטסערג ןטימ " 

 .םישרוי ער

 עריא ןעז וצ טשינ ןיוש רעבָא טבעלרעד רעטומ עיירטעג יד

 ,ןייא ךיז ןניוב ןוא ןקלעוורַאפ ןעמטב-ןוז יד .עגנזי עקידנכירקסיורַא

 ;ןֶא WM DOW "טייצ-זייא , יד .ןפמוהשעגנייא ןרעוו סערטסַא יד

 .גנַאגרעטנוא-טלשוו ןוא רעטניוו

 רעייז ןיא .ץוש ןייק רעמ טשינ טציא ןיוש ןפרַאד עננוי ירד

 ;טלעס יד טשינ ןליפ ןוא קוה ייז ןפַאלש ץלעפ-סבעזנגיפש ןטכירצג

 IN ,םיאנוש יד ןוא ;גנילירפ Das זיב ןרירפוצ יא ךיז ןפָאלש ייז

 לענש רעייו טסָארפ רער טגנערב ,ןעָארדַאב טנָאקעג vr ןטלָאוו עכ

154 



 םער je טָאה ןוא רעננוזעביל םענייפ םעד ןעוועג רבוג רעדיוו
 ,ןעגנורּפשענפיוא זיא "יז, ןיּפש יד ,טכַאמענ לת ַא ליּפש ןצנַאג
 ,טסַאּפעג ןעוועג ןיוש רעקידעיז רעמירָא סקַא זוא "רע, רעד ןוא
 -יוועג ייב .ןניוװעפפזוא DR ןבָאטשעגכהוד ,ץענ PR טיירהעטניירַא
 טימ ךיילגרַאפ DR DE "רע , רעד עבלעוו ייכ ,ןעניּפש םינימ עס

 וצ ףיױרַא רעטנונ-ןיּפש רעניילק רער טגנירּפש ,ןיילק רָאג "יז , רעה
 טרָאד ןופ יז Bann ןוא ןקור ןפיוא עדליהנורב רעקידנעָארד ןייז

 עזייב ירד ?ייוו ,רעכיז ןצנַאגניא רע זיא טרָאד ;ןטעלנ וצ ןָא טשרע

 סע לָאז יז ןעוו ,ןּפַאכּפָארַא טשינ טרָאד ןופ DIS IND יזחפ-ןיּפש
 "רע, רער WIE טָאה לַאפ רעזנוא ןיא .ןוט ןלעוו גנולצולּפ ןליפַא

 .געווסיוא ןקיזָאד םעד טשינ

 -ענ רעד טנעטָאמ רעטצעל רעקיזָאד רעד עקַאט זיא DIN ייב

 ןצנַאנ םעד ןופ Done רעטסכעה רשד ןיא סָאד .רעטסכעלרעפ

 ןטקניטסנא ערייב יד ןופ דטַאד ןפיוא טשירעה רשכלעוו ,טקילפונָאק

 .ןבעל-ןיּפש םעד ןופ

 טמענ סיזירק ןקידארומ םעד ןופ טקנוּפ ןטסכעה ןקיזָאד םעד ףיוא

IE Trגנולצולּפ "רע, רעד  DDםזייוו ,טומ ןצנַאג םעד  ‚DE 

 טכַאמ ןוא ,ןשרעהאב טשינ ןָאק רע ןכלעוו ,גנַארד 8 ןופ ןבירטעג

 ַא ךיז רע טוט גנוגעוזַאב רעשַאר ַא טימ .טירש םענעדישטנַא םעד

 "נגנעהּפארא רעד וצ רעפרעפ ןצנַאג ןטימ וצ טגנירפש DIN םוא יירד

 עטשירעטנוא I ןיירַא ךיז ןסוה טטעטַאמ ןבלעזמעה ןיא ."יז , רעקייד

 רעד ןיא ,טכַארפז ןעמיװז יח ןגָארט עכסעוו ,קאבחיק ןייז ןופ ןציּפש

 ne גנונעפע רעפיזאר רעד ןיא .גנגנעפע רעכעלטכעלששנ רעבעלבייוװ

 DIS OS -- I עסירהטושש א — Tr טזייוװַאב "יז, רעד

 Or יר ףיוא Dog סאו ,דוילזפמנוטפעהאב רעקידעראטשי

 רעבלעוו ,גנוטפעהַאב רעתמא רעד ןופ טנעמַאמ רעד זיא סָאד

 ןיא WM לענש RS Done .טימ עבלַאה א ךרע ןַא טרעיוה

 לסיבַא טּפילטנַא רע ;קירוצ דלַאב "רע, רעד טגנירּפש ןעמוקענ

 רעד טרעוו םורַא העש לטרעפ ַא ןיא טשרע .עדליהנורב יורפ ןייז ןופ

Sawרעדיױו ךָאנרעד ןוא ,טרזחשנרעביא , DMסָאד זיב ,סיוא  

 -עג ןפיוא טכַארבעג Dem טרעוו "רע, De ןעמיוז לסיב עטצעל

Dunןעמענפיוא ןָאק "יז , יר .טרָא  msןעמ ליפיוו ,ליפ  DU 
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Fe aיא יג יי  

 .טלפייווצרַאפ ןָא כיֹוהנֶא ןופ ענַאל יד זיא ןַאד .ןעמוקַאב ביל טשינ
 .גילפ א MIN יוו DIS ףיוא טרעיול ןיּפש-יורפ יר

 "רע , םעד טכַארטַאב "יז, יד .ןייז טשינ ױזַא WON ףרַאד סע
DNSרע  BONNּפָארַא יז טכירק ךעלעמַאּפ .ןלעפעג וצ ןָא לסיבַא ריא  

 ריא ףיוא טרַאװ סע ווו ,ץענ ןופ דנַאר םוצ רעטנענ ןָארט ריא ןופ
 -עביל ןיילַא טליפ יז ,טשינ קפס ןייק זיא סע .ןַאמ רעד ןדיײשַאב
 ףיוא ןייא טרעפעלש גנוגיינ-עביל ערעיוהעגמוא יד .טפַאשקנעב
 xD ּפָאק םוצ ּפָארַא ןקור םעד) טימ .גנוגייטססערפ יד העש ַא

 ןיּפש יורפ יד טגנעה ,טרַאטשירַאפ יװ ןגיוצעגסיוא סיפ יד ,סיוא

 ןוא ןגעוורעד ךיז רע טעוו ...ןַאמ-ןיּפש ןפיוא טרַאװ יז ,ץענ ןיא
 ןכלעוו ,רעטנוג גינעק ןעמירָא םעד יו ןייג םיא טעװ re ?ןגיז
 ..?טכאצהנותח רעד ןיא ןעגנַאהעגפיוא טָאה עדליהנורב יורפ יד

 -בכעלגעמ עיינ ַא .גנידיײשטנַא יד טשינ ךָאנ Dow סע רעבָא

 עפידנטרַאו ?"פ לָאמַא טימ ןָא ןעמוק יורפ-ןיּפש | יי א ףיוא .טייק

 ןייא ףיוא ןֵא יױזַא ךיז ןעמוק ןײמענליַא ןיא .ןעניּפש עקידנפָאה ןוא

 .ףמאק-ץנערוקנָאק ַא INDIE ךיז ףרַאד ָאד !"ס'רע, ץוט א "יז,

 ךיז ייכ טפמעקַאב pw טָאה רע Mi םעדכָאנ ,טעטראווהעדמוא

 ןופ תונוכ עטבעלש ןוא עטונ יד ןנעוו תוקפס ןוא ארומ עצגַָאג יד

 ןיא שיפנעטניט רענעי יו טקנוּפ ,דלעה רעד טעזרעד ,ןידלעה רעד

 ,ףמַאק .גיז ןייז ןּפַאכסױא DIN 911 טנערוקנָאק ַא TS ,םוירַאװקַא

 רעד ?ןגיז vom wm .טרַאװ ןידלעה יד .געלשעג ,גנוקידייטרַאפ

MTלייטרוא סטָאג ,ָאזלַא .ןַאמ רעטפשיגרענע רעד רעכיז ןיא . 

 -נָאק רעד .רעטפקרַאטש רעד עקַאט זיא ןיּפש רעטשרע רעזנוא ,ונ

 .עביל רעד וצ ףמַאק ןופ :טציא ןוא .ּפָא טיצ טסערפק

 ןייז וצ psy רעה רעד טייג קיטכיזרָאֿפ ררסכ ,קיטכיזראפ

 טימ 8 יז טּפאכ רע .יז יוז טסנוּפ ,ןטנוא ןופ ןקור ro ,עמַאר

 יז רע טעלג העש לטרעפ טונ א .ךיז RE יז .בייל םייב סיפ יר

 DIR טליטש ןוא זייווכעלסיב טסױרַאב רעכלעוו ,שטנעמ ַא יװ ,רָאנ

 : .היח עדלײו א
Trןײא ןיוש ןבָאה רעיושוצ עקיטרעווסנבישג :ןגעזוטסעדנופ  

 -ַאק יד ןעזרער לָאמַא טימ העש-לטרעפ-עביל ןטצעל ןקיזשד םעד

 לָאמַא טימ טָאה טסניטסניא-סערפ רעכעלנייוועג רער .עפַארטסַאמ
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 "טנעה עקיזָאר יד ןופ סמירָארעביױא יד .ייווצ ןטנוא ןוא ייווצ ןביוא :
 .ןייצ יו טסנוּפ ךיוא ,קידנלָאמ ,ןטעברַא ןוא ,ןייצ יו ,ןָא ןֿפַאכ ךעל
 ןוא יירפ ייברעד רעבָא ןענעז ךעלטנעה יד ןוא סמירָארעטנוא יד
 BIS ערעדנַא TE ןוט ךָאנ ןענָאק

 רערָא ךעלסיפ-ליומ שניילק יד .ןיּפש םייב סע זיא ךעלנע ץנַאג
 .רעמ ךָאנ WER ,טנַאה ןייד יו סקנוּפ ,טרערילגעצ ןענעד ןקַאבניפ
 ףךיז ןקירד (םשירָארעבױא יר ןגָאז רימַאל) ןקייט עכעלרעניא יר
 -אֹל) רעבָא רערילג עטשירערָאפ יד .ןקַאבניק-סערפ עתמא I ףיונוצ

 ןוא james ןֹופ סױרַא ןקעטש (טנעה ןוא סמירָארעטנוא יד ןגָאז רימ

 יד .ןקַאבניק עכעלטננייא עקיזָאד יד ןופ ןציּפש ענייפ יוװ ןטנוא

 סע ןכלעוו ךרוד ,ןָאצ רעקיציּפש רעניילק ןימ ַא ןענעז עטשרעכיוא

 NS DIT ןביוטַאב זצ ףיוא טפינ ?זירד ַא ןופ טזָאלענפױרַא טרעוו

 SYD ןופ סױרַא רָאנ רעבָא ןרַאטש עטשרעטנוא יד .ןברק םענעלַאפעגנ

 תעשב va ךיז ןנעוַאב עכלעוו ,ןּפיל עטקעטשעגסיוהַא ייווצ יו

 .ןעייק ןקַאבניק יד

 ןיּפש רער טּפַאכ ךעלציפש עטשרעטנוא עקיזָאד יד טימ ןוא

Prטניוז ןוא ןּפָארט-ןעמיוז םענעפַאגעגסיױא םענעטייא  IR DIE 

 ןײרַא ןעמשט ייז :טסאפשטוצ טקנוּפ וצרעה ןענעז ךעלציּפש-ןפי? יד

 ,ךיז ןיא ןבכָאה ve ןבלעוו San Ham‚ םעניילק ַא ןיא ןּפָארט םעחי

 ver רעד טלַאה ירא .ליומ ןיא רעטייוװ DIN קידנריפניירַא טשיײנ

prםענענייא  mrרעטוג רעה טימ  mat nsןגארטוצדצ  DRS 

 ...ןיצינעק-ןיּפש רעטבילעג ןייז הנתמ

 m ןױש ךיילג WORD סָאד ,הנוכ ןייז זיא סָאד זַא ןוא

 .ןעז רער

 עסיורנ יד .ץענ WS ןופ דנַאר ןפיוא WIE רע טייג קיטומ

 -געמ ענערישרַאפ ןַארַאפ ןענעז טציא .םיא טזָאל יורפ-ןיּפש עקיד

 .ןטייקכעל

 ןופ רע זיא רשפא .טשינ ריא טלעפעג רע זַא ,ךעלגעמ זיא סע

 וצ ידכ ,סיורג RD .טשינ Du רעכעלרעפעג רעטמיטשַאב ַא

 רעּפַא םער ןצייר וצ טשינ ידכ ,ןיילק גונעג טשינ ןוא ,ןרינָאּפמײא
 םיא ןָאק יז ץרופ --- ןייש nam טשינ רע זיא WEN WIE ;טיט
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 זיא ץלַא רָאנ ,טסורב רעד ןופ טלײטענּפָא טשינ ןיוש ּפָאק רעד

 -ּפָאק , רעזיוָאד רעד ןשיוצ רָאנ ןוא ,ןסקאווענפיונוצ יו םיא ייב
 ןַא ךָאנ ךיז טניפענ רעּפרעק ןופ לייט ןקירעביא םעד ןוא "טסורב
 .בראק-םירָאוו רעטלַא

 רעסיורנ ַא ןיא ןבילבעג ךָאנ DE ייב ןענעז DE יד רעבָא
 סלַא ןסָאנעגפיונוצ ךיז ןבָאה טסורב יד ןוא ּפָאק רעד IM .לֶאצ

 ןבילבענ ךָאנ לייט-רעּפרעק ןקיזָאד ןפיוא ןענעז ,לייט-רעּפרעק ןייא

 -רעק ןטסערּפעגפיונוצ ַאזַא רַאפ ןעוועג זיא סָאד .סיפ MB סקעז

‚WBזַא ,וצרעד ןעמוקעג סע ןיא ױזַא ןוא .ליּפ זצ ,סניּפש םעד יוז  

 טשינ ןייג DIS ןצונַאב וצ ןביוהעגנָא זייווכעלסיב טָאה ןיּפש רעד
WOריפ יו  WBענ ךיז ןבָאה רֶאּפ עטשרע עדייב יד ןוא .סיפ - 

 :ןענופעג ךיז ןבָאה ייז ןכלעוו ןבענ ,לימ ןופ טסניד ןיא טעטש

 :ליומ ןופ ןענַאגרָא-סייב PN -ּפַאכ ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז ןבָאה ייז

 רעכעה ךָאנ ,ערעדנַא IS וטסכַארטַאב .ןקַאבניק ןרָאוװעג ןענעז ייז

 יו טקנופ BE‚ ךיֹוא WEN טמַאטש עכלעוו ,היח-רילג עטלקוװטנַא

 יוו DR, ייב וטסנעקרעד ,קֹושז םעד DDR‚ רעד ןופ ,ןשניּפש יד

 וליפַא ןענעז DIN ייב :ןעננאגעג רעטייוו ךָאנ זיא סעצָארּפ רעד

 ןוא ןקַאבניק DON ןרָאװעג טצונרַאפ סיפ RB סקעז יד ןופ יירד

 סקעז BT קושז רעד ,סיפ-ףיול עתמא ןבילבעג ןענעז יירד רָאנ

 -רעיירד רעכָא רע טָאה רַאפרעד ,ןיּפש רעד יו ,טכַא טָאטשנָא ,סיפ

 ,סיוא םוייוו ,ךיז טָאה ןיּפש רעד .ייווצ טָאטשנָא ,ןסַאבניק ייל

 ,ייז ןופ ייוזצ טצונַאב רע DEN ,רַאפרעד DD טכַא טזָאלענרעביא

 םעד טימ .ןעכיּפש םוצ "טנעה-בעוו, םלַא ךיוא Pu‚ םוצ ץוח א

 יד ןייטשרַאפ EIN ןיוש טציא וטסעוו םזיניוורַאד לקיטש ןקיזָאד

 עכעלרעדנווו ךעלנייוועגרעסיוא ַא --- DO‚ ןיּפש רעזנוא סָאװ ,ךַאז

 .ךַאז

 םוצ ןקַאבניק DAR רָאנ ןעניד Pa ןופ ןקַאכניק יד םצה

 (DO רעדילג ןופ םרָאפ ענײמשנלַא יד ךָאנ רעבָא ייז ןבָאה ,ןסע

WRזַא ,ןעניימ ןָאק ןעמ .(ןפורנָא ייז םסליוו וד יו ,םמערא  

 "נַא וצ ךיוא לַאפ-טיונ ַא ןיא ןעניד וצ טייקכעלגעמ יד ןבָאה ייז

 ,טסָאה זר :ךעלשטנעמ ךרוד טכַארט 8 סָאד בינ .ןקעווצ ערעד

 ,ךעלטנעה עניילס VD SD םער םורא ,ןייצ ןוא ןפַאבניק טָאטשנא
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BR סָאד .ןסעפיוא סע Sm רע זַא ,ךיז סכוד סע SEEN DET 

 ןוא ןביל, ןופ עמַארד רעד וצ טקַא רענייש רשייז ַא ןעוועג תמאב
 .טשינ סע טייגרעד טייוו ױזַא רעבָא ."ןסערפ

 םייב ץעגרע WERE ןּפָארט רעד m ,וליפַא טסעז וד
 .ןפענענפיוא תמאב זיא רע ןַא ,עלייוו ַא ךיז טכוד סע ןוא ,ליומ
 לב םדוק ריד טסזומ וד .שרעדנַא IND רעבָא Tr טלעטש ךַאז יד

TI MMַאזַא ןופ ןטפַאשננייש-ליומ ערעדנלַאב יד ןלעטשרָאפ  
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 ןופ גנונעפע עטשרערָאּפ יד ךעלטננייא זיא ןיּפש ןופ ליומ סָאד
 PS טמוק ןייּפש יד ןבלעוו ךרוד ,טַארַאּפַאסננואיידרַאפ םעד
 ךָאל ןקיזָאד םעד םורַא .ךָאל ַא .ה .ד ,ריד ייב יו DNB ,ןגָאמ ןיא

 ןגָאמ ןרַאפ זייּפש יד ןשרעהַאב END‚ ,ןּפַאכ םוצ ןַארַאפ ןענע

 ןכעלגַאווַאב 8 טסָאה ור I DNS ‚RED עכעקנעווַאב עקרַאטש

 -ָאד םעד רַאפ ןייצ עקרַאטש ןשייר ייווצ ןוא ,קַאבניק ןטשרעטנוא

 .קעווצ ןקיז

 םרָאפ עקידהנושמ ַא לפיבַא WIE ןבָאה ןיּפש ןופ ןקַאבניק יד

 ,ראפרעד טושּפ DET ןוא--.ענייד ןופ דעטנוא קרַאטש ךיז ןדייש ןוא

 .םיפ ןופ גנומַאטשּפָא רעייז ןצנאגניא ייז ןיא ךָאנ טנעקרעד ןעמ לייוו

 רעטשרעטנוא רעד ןוא קאבניק רעטשרעביוא רעד !סיפ MD ,ָאי

 N םעפע טשינ ךעלטננייא ןענעז ןיּפש ַאזַא ןופ קאבניק

 טנרָאפ ןופ ךיז ןעניפענ Dam ,ךעלסיפ עניילק RB ייווצ יו ,שרעד

 ךיז ןעניפענ ןטנוא Wer יוז טסנוּפ ,ננונעפע-ליומ רעד ןבענ

 עלא יו טקנוּפ ,ןיּפש רעד .סיפ-ןיּפש עכעלנייווענ רָאֹּפ ריפ יד

 Yon עסיושנ ןופ ךעלטכישעג טמאטש ,תזיח-דילנ ערעכעה

 ךעלסילשנייא ּפָאק ןטימ בייל עצנַאנ סנעמעוו ,ןשינעפעשַאב עכעל

 ייב ןוא ,ןלייט *עטכרַאקעגנייא , ,עטלננירעג DD ןענַאטשַאב זיאס

 MDR יד .סיפ רָאּפ ש ןעוועג זיא ןלייט-נניר עקיזָאד יד ןופ ןרעי

 ןיא יז DM ,עפוטש עקיזָאד יד יוגעג רעייז BR ךָאנ ריד טלניּפש

 רעזנוא וצ טנָאנ רעייז ןיוש טייטש רָאנ ,םירָאװ ןייק טשינ ןיוש

 .ןרעטלע-רוא ענייז ןופ בורק רעטנָאנ ַא אמתסמ WDR זיא ןוא ןיפש

 יװיַא ,רעּפרעפ םירָאוו רעקיזָאד WIDE תויח-דילג ערעכעה יר ייב

 DR ןיילַא PER םייב na .ןרָאוװעפ טסעהפעגפייונוצ גנע" ,ןגָאז וצ
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 ןיא טּפַאכעגנײרַא טרעוו רעכוז-קילג רעטסיירד רעד .ץרַאה ןכָאּהבוצ

 ןבָארג ןלַאער a ןיא רָאנ ,עביל רעד ןופ 93 DR טשינ -- ,ץענ
 קידארוש ַא רָאנ ,סמערָא-עביל ןייק טשינ ןעמוס ןַאד ןוא ,ץענ-קירטש

 ,טכַאל ןוז-טסברעה יד רעבָא .ץרוק רָאג ךַאז יד טכַאמ DAN ,רעסעמ

 עטבילעג יד ךיז DIV רעביאנגעק NT ‚DIS טפַאשקנעב ירד ןוא

 ןומ רע ,ןנעוורעד ךיז זומ רע ;ץענ םשנרעבליז DR ןיגינעק-ןיּפש

 .עביל ןוא טיוט ףיוא ,ןווורפ

 -כרוד ךָאנ רע ףרַאד ,ןעמענ וצרעד ךיז ןָאק רע רעדייא רעבָא

 .ננוטיירגוצ עקיטיונ DAR ךַאז ערעווש א ןריפ

 ענייז ןגָארטעג טָאה עכלעוו ,שיפנעטניט םעד ןעזעג טסָאה ור

 שימָאק יא ןארַאפ DS סע .סיפ יד ןופ םענייא ןיא ןענַארטַאּפ-ןעטיװז

 -עפורעג יװַא רער ,םי ןיא עקהיח ךעלנעז ןיּפשי-בלַאה ,סטערקבולַאה

WIענעדישטנא ןַא ךיוא ןליּפש סיפ יד ןכלעוו ייב ,ןיּפש-סבערק  

 ןופ ?ייט רעטסערג רעד ;טַארַאּפַא ןכעלטכעלשענ םעד ןיא לָאר

 ןַאגרָא ןכעלטכעלשעג ןייא וצ ךיז DR טנָארט סיפ עקילייצמוא ענייז

 םיױהַא ייז ייב ןעמוק רעייא ןוא ןעמיוז יו ױזַא ןוא ;ןרעי ןיא

 -עג עקיזָאד יד ןנעוו ןשמ IND ,סיפ-ןיּפש עגנַאל יד ןופ טקעריד

 טסייה עקיסיפ-ץנַאנ רעדָא ַאדָאּפָאטנַאּפ) תויח-סיפ עשירעטסנעּפש

 na Br עביל עצנַאג WITT ,ןגָאז (ךעלטפַאשנסיוו עּפורג יד

 "רע ,-ןיּפש רעזנוא ךרוד ךיוא טכַאמ סעכעלנע סעּפע .סֹופ וצ סופ

 ,סָאר PS וצ ךיז טיירנ רע סָאװ רעמ טשינ .טיטפ-טרָאנ םייב

 .רוטַאנ רעד ןופ ןיוש ןבָאה ענעי סָאװ

 רע ,ןיגינעק-ןיּפש ןייז וצ טשינ ךָאנ טייג רע .טוט רע DAN ,עז

 גנונעפע עכעלטכעלששנ ןייז ,ןיילַא ךיז DO רעירפ ךיז טקיטפעשַאב

 יװ ןיא .רילצסגנוטכערַאב 8 ןופ ןמיס 8 ,ךָאל ךאפנייא 8 ןיא

 ַא ןָא רעּפרעק ןופ לייט ןטשרעטניה םעד קידנבייר ,יױזַא DEM רע

 לָאז יצ ,קידנבָאה ארומ ןוא קידנטכַארט ,סבעוטיּפש לקיטש ןיילק

 טניר ,עז -- ,טשינ WIR בייװדיּפש רעד וצ ןּפַאכרעבירַא ךיז רע
 ןוא טייקיסילפ-ןעמיוז יד גנונעפע רעד ןופ סױרַא לָאמַא טימ םיא

 טרערנע ףיורעד ךיילנ .סבעווניּפש ןפיוא ל?דנּפָארט ןיילק סלַא טלַאפ

 -רעטנוא רעד זַא IS DIN ךיז טיירד DE טרָא ןייז רעה רעטוא

 MUS ןָאק ,ליוס סָאד ךיז טניפעעס וו ,ּפָאק ןופ לייט רעטש
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TRעכעלטכעלשעג ענייז  argםעד ייב ןעמיוז .רעייא ןוא ןעמיוז  
 -מוא ןַא ןופ םעדָאּפ רעיינ ַש ןוא ."יז , רעד ייב רעייא ןוא "רע,
 םוצ ןעמיוז pa ןעיצ וצ ןָא ךיז םביוה גנובערטש רעכעלרנעטשראפ
 -ליוו רעצנַאנ ןייז טימ ןסערפ ןצנַאנ םעד ןופ טַאטלוזער סלַא .ייא
 טפַאשסנע ב-עביל גנולצולּפ --- ןבעל ןדמערפ Ya גנוטכַאדַאפ רעד
 ..| בע? סלַא ןבעל ןדמערפ ךָאנ

 ןַאמ .עידעגארט עתמא 18 ןעניּפש יד ייב ןָא TI טביוה ָאד
 טמוק סָאװ ,האירב ערשנעלק ַא TR ,וצרעד Darm ןענעז בייוז ןוא
 .ןיּפש ןטייווצ .ַא WER .ףיוא קידתונמחרבמוא ןעמ טסערפ ,רעטנוא
 ,וויטקא ,ןגָאז וצ יזַא ,"יז, יד DRM סָאד .ןיּפש ןכעלנעט ַא ךיוא
 בוא ,ןַאמ-ןיּפש םעניילק ַאזַא זַא ,טסייוו Arosa "רע, רער
 ןעמ ןוא ץענ ןיא ןיירַא BD טניּפש ,טנַאנ גונעג וצ רֶאֹנ טמוק רע

 ve רעקיר רעד רַאפ ךיז ּהרַאה ןעמ ןַא ,טסייוו רע .ףיוא םיא טסע

 טיציא .רָאנ ןָאק רע יוו ,ריא ןופ טפיולטנַא רע ןוא ,ןטיה DW ןיּפש

 גנולצולפ ךיז ןפרַאד ערייב .עביל יד :טקילפנַאק רעד לָאמַא טימ

 .ןכוז Tr ןפרַאד עדייב ,"עביל ןיא , ןעמוקנעמואזוצ

 טָאה רע .ךעלטכעלשעג-ןדישרַאפ גנערטש ןענעז ןעניּפש יד

 עקימראפנביורט ייווצ יז ,בייל ןיא סעקשיק-ןעמיוז עגנאל ייווצ

 DET ןעוט סע N ,ןעמיוז יד ןפרַאװפיױרַא ךאפנייא .ןקָאטש-רעייא

 ךעלנעמ רָאנ זיא סעכלעזַא FIN ,טשינ אה ןשמ ןָאק ,ןרעטסיוא יד

DINתויח ייב ןוא רעכַאװ , DENןבענ ענייא טרַאה זייווװטּפוהג ןציז  

 .ןעמוקשיונוצ ךיז MD עדייב .טשינרָאג טפלעה סע Barnes רעד

 -ַאפנייא ןבָאה ןעניּפש עדייב ןופ ןענאנרֶא עכעלטכעלשענ יד

 ,בייל ןופ MO עמַאפ DE טשינ ;טייז-ךיוב רעד ףיוא ןעגנונעפע עכ

Smןעניפעג טרָאד  Trעטסעב סָאד .ןענַאגרָאיּפש יד  DEN 

 EN ןסילש RD ַאזַא בילוצ ןלָאז עדייב ןעוו ,ןעושנ רעבירעד

 ןַא DAS ױזַא ץענ ןייא ףיוא ןעמוקפיונוצ TI ןוא דנַאטשליטש

 ןעו ,ָאי .עדעדנַא יד ןרירַאב לָאז ננונעפע עכעלטכעלשעג ןייוא

 DES" טָאה ןיּפש רעה רעד .ךעלרעפעג יװזַא ןייז טשינ רָאנ לָאזיס

 .ארומ רעייז ךעל

 DES ןוא גַאלשרָאפ 8 טכַאמ ,יןעלדנע ,ךיז טנעוורעד רע ןעוו
 SEM רעמ ָצר טיירַאב ta ןא ...ץענ ןרמשרפ ןפיוא AIDS ךיז
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 was ךיז ,ןצַאשוצּפָא קירעהשנ ןברק ןרעי םייקיאעפ ַא ,ןרעדנע

 רעטעוו םָאר ןענעכערסיוא mm‚ ענעגייא m ןופ ןובשח א ןבעג

 עקיוָאד יד mw ןיישטסייג רעקילייה רעתמא 18 DO DIT ןוא
 וצ ץלַא רעבָא .ןדיהענ עטרירטנעצנַאק ןוא עפרַאש WON ,עגיילס
 ,ןיז םענעי ןיא ןסערפ Das„ וצ ידכ ,ןסערפ ,ןסערפ :ליצ ןייא

DANרעירפ טהעטשװצ  Dimזופ סאו ,קיהתונמחהבמזא ןרעדעַא  
 ...ןרעטשוצ ...ןטיױט ...ןטיױט ןבעל רמערפ רעירפ

 DEN .סָאלש-ביור ןייז ןיא WETTE יו דימת .נעיעג דליוו א

 ,רָאנ ןביולרעד תֹוחֹוכ יד בוא ,טּפַאכעג טרעוו רעטנוא טמשיס

 ַא ןעוועג DEN רָאנ זיא טָא .סיורג רעקיטיונ רעד וצ ,סיוארַאפ רָאנ

 .ץרַאה ןופ טולב ריא ןבעגקעװַא טזומענ טָאה סָאװ ,ץענ ןיא גילפ

 -בורק סָאװ .ןימ ןבלעזמעד pa ןיּפש רערענעלק ַא IS DOSE טָא

 טלפיװעגמורַא ,טּפַאכעג ױזַא טקנוּפ טרעוו רעניילק רער :טּפַאש

 -נעמ 8 ןעוועג זיא סָאד .טגיוזעגסיוא ,טקירדענ ,קירטש םעד טימ

 !טכעלשעג רימ DEN רעבָא .רענעלק ןענעז רענעמ יד ,ןיּפש רעכעל

 -יילק ןשימָאק ןופ ףרַאד םישדח ףניפ ןיא .,ןסקַאװ .ןסערפ .רעגנוה

 ,טביולרעד סָאד .האירב עכעלקערש עסיוהג יר Jam ?קילרַאק םענ

DETטרעלסרער  FIRךיז ןעמ טסערפ ,ךייר רעייז שיט רעד זיא  

 ,ןרעמַאק-סַאּפַאז ערערנוזַאב טָאה ןנָאפ רער ;'סַאּפַאז ,MN ןָא

 עכלעוו ןוא ,ןטיוהטשרווו עקידייל יו םיא םורַא ןעגנעה עכלשוו

 יד ןכלעוו ,סַאּפַאז טימ ןצַאלּפ םוצ ?ופ ןרעוו טּפָאטשעננָא ןענָאק

 -לעוו ןוא ,ןטנוא טקישענּפָארַא ,קידנגערפ טשינרָאג ,טָאה לעק-גיוז

 DIS ןרעדנַא ןכָאנ טשרווו ןייא PD רעטעּפש טשרע טרעוו רעכ

 .םירערעג יד ןיא טעברַאעגרעביא ןוא ןניוצעג

 לָאמַאטימ ןוא געש-רעבמעטפעפ שחעטיוה .טסבחשה רענערקָאג

 רעד MDR ךָאנ .םומַאפ WON רער ,גנורעדנערַאפ עסיורנ יר

 ןגָאמ רעד .טכיירנרער זיא ליצ רעד .ןססאוועגסיוא IV זיא ןיּפש

 עצנַאג סָאד DU ךיז טזייוו סָאוװ Way .ןוטעג סנייז טָאה

 ןעוועג MODE סָאד .ךיז רַאפ ?יצ ןייק ןעושנ טשינרָאנ זיא ןסקַאװ

 un ,טנעמָאמ םער ןיא !סרעכעה סעּפע וצ עפוטש ערעפירערינ ַא

 ץנַאנ סעּפע ןקרעמוצנָא ןֶא ךיז טכיוה ,טקירנעענ זיא ןסקַאװו סָאד

 יוא לָאמַא טימ טלייט רעּפרעק רשפייר ,רענעסקאוארעד רעד .םעיינ



IT MIסע זיא ןיז ןכעלשטנעמ ןייד רַאפ  SERץנַאג ןייק טשינ  

 .ןוז רעד םורַא דרע רעד ןופ זיירק ןייא .רָאי

 ,טייקיבייא-טלעוו א ןעוועג סָאד זיא ןיּפש םעד רַאפ רעבָא
 -ירפ .ןכָאּפע עשימסָאק עסיורג ייווצ ןיא טלייטעגנייא ךיז טָאה יז
 עלַא יד ךָאנ ןענעז טלָאמעד .רעטניוו .טייצ-זייא עכעלקערש ַא רע
 טרעדנוה .ייא ןקישטניילק ןיא ןפָאלשעגנייא בלַאה ןגעלעג ןעניּפש
 women ןייא ןיא ןעמַאװצ ןנעלעג ןענעז רעיא עלעג עכלעזַא
 .לטסענ-רעייא

 -יינש יד .גָאט-דרע רעטרעדנערַאפ-ךעלביולנמוא רעיינ ַא ןַאד

 .גנילירפ .ןעגנַאנעגפיוא ןענעז ןּפסָאנק שנירג ,ןעננַאנוצ זיא טסַאק

 ןבָאה ךעלעדניּפש יד ןוא ,טסעצרשייא םוצ טכיירגרעד טָאה ןוז יד

 -וצ ןטלאהענ ךָאג ךיז יז ןבָאה גָאמ טכַא .טיוהזייא רעייז ןסירזצ

 טָאה רענייק .ןפַאלענרעדנַאנַאֿפ VOM DET ךיז זיא INT .ןעמַאז

 .ןרעדנַא ןגעוו טכַארטעג טשינ רעמ

 סָאד יו ,לרעיילש סלַא ןבעל ןייק ןופ טשינ טסייװ ןיּפש רעד

 .גנילרעטעמש רער רערָא גילפ-נָאטעיא יד יו ,טקעסניא ערעכעה

 טברַאּפענפױא טשינ רָאנ ,זיא רע יו ,סױרַא רע טבירק ייא םעד ןופ

DINרע טסקאו ץענ ןייז ףיוא .ןיילק רעייז  STןיא סיוא  TEDןופ  

 -ביור עכעלקערש DIS סיורנ רעצנַאנ רעד PN רעמוז םענייא םעד

DAN ‚mnיזַא .ןיילַא ךיד טקערשרעד רעכלעוו ,ןיּפש -ץיירק רעטעפ  

 ןוא טסערפ רע Dam ,םעד Dass רָאנ סיוא רעבָא רע טסהאוו

 .רועיש SR IN טסערפ

 רָאּפ יד ןופ ךשמ ןיא רע טרעוו רעננוה ןקיביײא ןופ טנָאלּפעג

 .רעלטסניק-רעררעמ רעתמא IS םישדחזרעמוז

 .קעווצ ןקיזָאד םעד וצ רָאנ ףיוא רע טיוב ץענ עכעלרעה סָאד

 ,ןדרָאט ןופ עיגרָא ןַא .ןירַא DIN וצ טלַאפ ןרעדנַא ןכָאנ ןברק ןייא

 ןופ 1297 עצנַאג עקױָאד DET זיא סָאד --- "ןיז- ןזייּפש , ןיא ןסערפ

 -נַאגניא ,טקעלעטניא ןופ טעבהַא עסיזיר .ַא .רעבמעטּפעס ןיב יַאמ

 ירד לכ םרופ .עכַאנפיוא רעקיצנייא רעקיוָאד רעד טעמדיוועג ןעצ

 רענענייא NET ןוא .ץענ א ןעיוב ןענעק סָאד :ןרעטלע יד ןופ השורי

 ןכטסיוא ךיז זשס רעכלעױו ,םואודיווידניא ןדעי ןופ טקעלעטניא

 קירעהענ Bsp םאיוט ןיא סע ןַאד ,ץענ םער TED טרָא קידנפַאּפ &



 טנַארט סָאװ ,םינפרעפסַאהַא סָאד ,ןטייהנייאועג ענעכילברַאפ קיד
 wo ןעוו יו ,סיוא טעז סע .סנטייצרַאפ ןסיורג ןיא סעווַא ךיד

Damןעמ תעשב ןֹוא ,קירב 8 טיובעג  vanםעד ןגָאלשעגנײרַא  

 -רַאפ טָאה ןעמ ןבלעוו ,שטנעמ 8 ןעוועג ייברעד זיא ּפולס ןטשרע

 טייטש ןוא קיטרַאפ גנַאל קירב יד ןיש DR טציא .טריזיטָאנּפיה

 ךָאנ טייטש ביֹוהנֶא PR ייב טרָאר רעבָא ,טכַארּפ רעצנוג ריא ןיא

 טוט ,ּפולס ןטשרע םעד fra טגָאלש ןוא שטנעמ רענעי ץלַא

 ...שטנעמ ַאזַא זיא ןיּפש רער .ּפַאלק ןטשרע םעד דנַאנַאכָאנ רדסכ

 םעד זַא ,ןענַאטשרַאפ טוג טשינ טנייה זיב ךָאנ טָאה ןיּפש רעד
 -ַאב קידעבעל ךיז Sm ןעמ ןכלעוו טימ ,עביל ןייז ןופ טקעיבָא

 -ייצכיילג טשינ ןעמ רָאט ,טייצלאמ-עביל ןטסלאעריא םוצ ןטפעה

 ןכעלנייוועג םעד ראפ ןסיבזזייפש ןטעפ סלַא ןטכַארטַאב קיט

 IND ןכעלגעמ-גָאט

 x "Tann ןייד טפוק ןגרָאמ ,לרעטכעש ,לרגיּפש ,ןיּפש,

 !גנובָאלרַאפ עכעלרעפעג 8 תמאב ןוא ?רעטכעט קידריווקרעמ

 -ץיירק ןימ םער ןופ עדייב .ןיּפש S ןוא שכיניפש ַא ןיא טָא

 ו .ןעניּפש
 רענעלק ליפ זיא רע ?ייוו ,טרָא ןטייווצ Fam ןייטש געמ רע

 רענייש ַא .סיורנ ריא ןופ ?טירה ייווצ רָאנ רעפעגמוא ,ריא ןופ

 -ןוז עפייר יד סיזא ןקערטש ןטרָאנ ןיא .ןגרָאמירפ-רעבמעטּפעס

 ןעיולב ןסיטסברעה ןרָאלק םעד ןצ ּפעק עגעדלָאט ערעייז ןעמזלב

 -יא .ןרעטש עיולב ןוא עטיור יװ זָארג ןיא ןטכיופ סערטסַא .למיה

 רעטסנרע רעד ךיז םעז טיולפ םענירג ןטליזפוצ ןטלא םעד רעב

 ,ךיור ןעיוהג ַא ןיא טליהעגנייא m ןציּפש-דעמיױב יד ,דלַאו-ענסָאס

Nייב ןוא .עליהשעמ טלפשנרַאפ  DITטיולפ ןקיזָאד  DINָאד ךיז  

 רעייז ןעניּפש ָאד ןריפ םישדח עגנַאק טייז .ץעינ ּפיורג ַא טרָאד ןוא

 MEN ,ךיז רַאפ WIN רעידעי רעבָא ."יז , ַא ןוא "רע , ןַא ,ןבעל

 .קלָאפ םענעגייא DIE INS טמיטשעג ךעלטנייפ ,טרעירניז

 טקנופ ןטסכעה םעד ּפיוא זיא ןעניּפש עסיזָאד יד ןֹופ רערעי

pmןבעל ַא ,ךיז רעטניה ןבעל גנַאל ַא ןבָאה ייז .טייקפייר ןייז  
 ייֿפש ןיא רָאנ ךעלריטַאנ ,גנאל .טשברא ןוא טפארס טיט ליפ

 םקנגּפדנַאטש ןרערנַא ץנַאמ ַא ןופ טייצ יד טסעמ רעבלעוו ,ןיזןעג
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 ,םינימ ערעדנוזַאב ףיוא טלייטוצ ךיז ןבָאה תויח ירד רעמ סָאװ

 -ענ DEI טרעגריבעגנייא ןכַאז-עביל ןיא ךיז DET רעקרַאטש ץלא

 -יניידשאפ רעבעלטכעלשעג רעד וצ .ה .ד ,"ןסערפ-עביל , םוצ :ץעז

 טכוז ןעמ ןוא רערורב ןוא רעטסעווש סיוא ,תמא ,ןעמ טריימ גנוק

 -מוא ןרעהעג Ton IND ערמערפ עקיזָאד יד רעבָא ,"עדמערפ,
 ןוא ,גילפ ןייק ןביל טשינ ןָאק עבַאשז יד ;ןימ ןבלעז םוצ רעפעג

 ךיז ןענָאק ןביל .רעטפיוא ןייק ןביל טשינ IND ןרעטש-םי רעד

 ןוא גילפ ,ןרעטש-םי ןֹוא ןרעטש-םי ,רעטסיוא ןוא רעטסיוא רָאנ

„wonרעבָא ןָאק ןיז ןכעלנייוושמ ןיא ןסערפ .עבַאשז ןוא עבַאשז  

 יױזַא .נילפ יר עבַאשז יד ,רעטסיוא יד ןרעטש-םי רעד ךיוא קיוה

 -עג טלעטשעננייא ,טייקכעלנעמ רער טיול ,סנטסקינייוו זיא םורא

INןסעפיוא טשינ עבַאשיז יַא לָאז לָאמנייק :ץעזעג סָאה  Ss 

 -םי רער געמ רַאפרעד .ןרעטש-םי — ןרעטש-םי ַא ןוא עבַאשז

 -עדנַא טימ .גילפ יר --- עבַאשז יד ,רעטסייזא יד ןסע קיור ןרעטש

 רעייז ןיא Tr ןצינערגַאב ןימ ןבלעזמער ןופ םירבח :רעטרעוו ער

 < רער ןופ םרָאפ-סערפ רעשינָאמרַאה רענייש רעד טימ רעקרַאפ

 עכעלנייושג סָאד יירפ רעבָא טשרעה עבלעזיד טשינ ןנעק ,עב

 טימ טקילפנַאק ןייק וצ ןָאק SD ןטצעל םעד DR ;ןסערפדזייּפש

 ללכב RB DI ןיא טמוק עביל יר Sm ,ןעמוק טשינ עביל רער

 .טכַאהטַאב ןיא טשיינ

WONםימ טשינ ןלַאפ ןצעזענ עכלעזא ךיוא  SONפָאדַא  

 WORTE ךָאנ ימ סיורג טימ טשרע Tr טָאה סָאד .למיה ןופ

 IP ןיז ןסיוזעג ַא ןיא .ןריזילַאטסירקסיױא טזומשנ ןסײטשנעמַאז

 -סיזקע םינימ ייר WERNE WO טָאה "ץעזעג, סָאד IS ,ןגָאז ןעמ

 ONE וצ ןעמוקעג DER ייז ייב זיא סע ;שײטערָאעט רָאנ טריט

 םנייה ךָאנ ."ללכ םעד , ,טנַאקַאב NY ,"ןקיטעטשַאב , עבלעוו ,ןעמ

 ןבילבעג ןסייהטיוװוענ ערעייז טימ ןענעז עכלעוו ,תויח ןַארַאפ ןענעז

 סע .ץעזעג ןסיזָאד םעד ןופ ץינערג רעד ףיוא טרעגייטשרַאפ יוװ
 RD עקירעבעל עקיוָאד יד יו ךַאז ערעכעלרעדנווו ןייק ָאטשינ זיא

 ןיא ףיט WII עטלַא טָאטשנא .ןצכעביילברעביא עטרענייטש/

 BE" טשינ ןליוו DM םיאורב --- ,םיאורב עקידעבעל ,דרֹע רעד

 -תטשקע יר ןיא ,ןבעל ןקיזָאד םעח ןיא וטסעז ךָאד ןוא .ןברַאטש
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 ,ןטענרהעג סָאװ רָאנ רָאנ ,ןקירעבעל ןייק טשינ .ףָאטש-לרעמעק

 עטסכַאפנייא סָאר ךעלריטַאנ DR ,ןסקיוועג ןבענרעד טָאה יז 18

 -רַאפ ,טסייבוצ ,טסייר ,טגיוז יז .ףָאטש-סקיוװעג ןעמענ וצ לטימ

DIS DIסקיועג טרעוװו יז :ןסקיװעג יד ןיּפש עכַאכנייא - 
 ,רעסערפ

TONלייוורער ךָאנ זיא טציא  POS Iגָאק ןייק ָאטשינ . 

 -סקיוועג רעד DD רישרעטנוא רעד Din ,עביל רעד טימ טקילפ

 ךיז ירכ ,טסערפ היח יר .קיטלאווענ ךיז רַאפ ןיילַא DIN עדָאטעמ

 ןגייא רעייז ךיז יז טניווועג ייברעד ןוא ,ןססיוועג ,ןרענרעד וצ

 יז "טסערפ, עביל רעד וצ .ןןרעטשוצ וצ טלאווענ טימ ןבעל

 טשינ הלילח רעבָא ףרַאד רעכלעוו ,ףָאטש ןקידשהיח ןשיבורק רעבָא

 -טולָאסבַא ןַא רָאפ טמוק סע ןכלעוו טימ רָאנ ,ןרעונ טרעטשיוצ

 טסארטנַאק רעד :טסעז וד .גנוסינפיונוצ "עקידעבעל , עכעלדירפ

 !טקילפנָאק ןייק טשינ PAR ךָאנ רעבָא .קיטלאוועג ןיוש זיִא

 ,טנעמָאמ ןדננלָאפ םעד טימ טשרע טמוק טסילפנַאק רער

 -יוט עשינַאנרָא ענעי ךיוא ךיז טניװשנ תויח לָאצ עסיורנ א

 na רָאנ ,סקיוועג ןופ ןעמענ וצ טשינ TER" עכַאפנייא , עט

 ןביל וצ ךיז mn טימ רָאנ טשינ ןָא ןביוה תויח .ןיילַא היח רעד

 ,ןּפַאכ וצ רעגנוה ןכאפנייא DNS תויח ךיוא רָאנ ,ןטפעהַאב וצ ןוא

 וטסָאה טציא .ףָאטשדזייּפש ןכַאפנייא DIS ןסערפפיוא ןוא ןענעגרה

 ריא טימ קירעבעל ךיז ידכ ,ערעדנַא יד טכוז היח ןייא :ענַאק אזש

 רעטולָאסבא רער ייב עינָאמרַאה רעטסכעה רעד וצ ןקיניירַאפ וצ

 ידכ ,ערעדנַא יד טכוז היח ןייא ןוא ;ןבעל ןרמערפ ןופ גנוניוש

 ייב -- ףָאטשדזייּפש DIS ךיז ןיא ןעמענפיוא ןוא ןענעגרה וצ יז

 .ןבעל ןרמערפ ןופ ננורעטשיוצ ןוא עינָאמרַאהפיד רעטולָאפבא

 -תויח יד ,טסייוו וד יװ PR טקילפנָאק ןקיזָאד םעד ייב ןוא

 DIS .טרעקרַאפ Tr‚ טָאה יז רָאנ ,ןעננאנעגרעטנוא טשינ טלעוו

 דעד וַא ,ןמיס א :שטנעמ ןופ טייקכיירטסייג רעה Ye זיב טלקױװ

 .גנולקיװטנַא רעד ןיא טרעטשעג טשינ ריא טָאה טקילּפנַאק רעקיזָאד

Nrןבָאה טלעוו-תויח רעד ןיא  Trענ עסיוועג ןפאשענ וצרער " 

 רעד ןופ טקילּפנָאק ןבעלרעפעג םענעי ייב יוו ךעלנע ,ןטייהניװו

 .טלייצרעד ןיש ריר בָאה ךיא ןכלעוו ןגעוו ,גנושיטכורפאבטפבלעז
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 טימ עביל עכעלטכעלשענ עקיזָאר ירד זיא םורַא ױזַא ןוא .האירב

 .ןסערפ רעכעה ןימ 8 ןעושג תמאב גנוסיגפיונוצ ריא

 םייב .דישרעטנוא םענייפ ץנַאג ןייא טימ !ןסערפ רע כע ה

 .ןייּפש "עטיוט , ןייא שינעפעשַאב סָאד טננילש ןסערפ ןכַאפנייא

 -רָאטוא עטקעריד ,םיחמצ יד DD רעגייטש ןטיול DET ןענעז יצ

 PR ךיז ןיא טסענ סע עכלעוו ,ןפָאטש עשילארענימ ,עשינַאג

 יר ןופ רעגייטש ןטיול ,טענרהרעד סע WIE WIN טעברַא ןוא

 םיא טסע ןוא ףָאטש-לרעמעק ןקידעבעל ענענַאהרַאפ ןיוש ,תויח

ANטָאה סלאפנדעי  NTןטיוט םעד טפארק יד םזינַאנרָא רעד  

 ףיוא ןטעבראוצרעביא רעדיוו ךיז ןיא ?אירעטַאמ םענעפעגעגפיוא

 -רארעביא עקידרעטעּפש עקיזָאד יד רעכָא .ףָאטש-יוב ןקידעבעל

 ,?סקעוזףפָאטש ןכעלרעניא ןופ טפאשנגייא IS ןיוש זיא גנוטעב

 .ףָאטש-זייפש "ןטיוט, ךָאנ ןײרַא ךיז ןיא טמענ POS האירב יד

 ןבעל ףיונוצ Was ךיז Don עביל רעכעלטכעלשענ רער ייב

 DIN" רער DIN ,סעכקעוַא סלא 12399 FUN טסערפ ןבעל ?my‚ טימ

 ןופ ץינערג רעד ףיוא ןטלאה סנטסקינייוו SM ךיא ןכלעוו) קורד

 םעד ןופ Tr Dem סע רעדָא .טכיולרע זיא (םייקבעלרליב רער

 ןייק ;סנייאדץלַא לַאפ םעד ןיא זיאס סָאװ ,ןסעדפפיוא ןרערנַא

 רָאנ ,טרעטשוצ טשינ ייברעד DRM םידדצ עדייב יד ןופ רענייא

 ןיא טמענ םָאו ,ןבעל רע כייר 8 וצ ףיונוצ ךיז ןסינ עדייב

 .השורי-רעטקַארַאכ עטלּפָאד ַא ןיירַא IE טציא DD ךיז

 רעבָא ,טייק עסיוועג א שינָאל וטסָאה NT ךיוא זַא ,טסעז ור

 רַאב .ץַאזנגעק ןסיזועג ַא ןופ ןרעק םעד ךיוא טייצ רעכלעזרעד ןיא

 ָאד .טלעוזתויח רעד ןיא ףיױרַא זיב רעטייוו TER יד רָאנ טכַארט

 .טייקפראש עשיטירק ַא ןעמעננָא ץאזנגעק רעד זומ

 -ימ עשינַאגרָאמוא רָאנ זייּפש סלַא ףיוא טמענ סקיוושג סָאה

 ףָאטש-לרעמעק ןקירעבעל רעבָא "זייּפש-עביל , DIS .ןפָאטש-לארענ
NEןפָאטש ערייב ןשיווצ זיא ָאד .םואודיווירניא-סקיוועג ןשיבורק ַא  

 -נָאק ַא ןופ םייקכשלגעמ ןייק טשינ רעבָא ,רישרעטנוא IS ןַאראּפ

 ערעדנַא ענעי טלעוז תויח רעד DR A רעבָא טמוק טציא .טקילפ

 ךיא) זייּפש DAR ןבָאה ףראד היח ירד :ןסע ןכַאפנייא ןופ עדָאטעמ

 (!ןגָאמ ןנעוו רָאנ טציא טכַארט ןוא ןעמעטָא ןנעװ טשינ ָאד דער
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 הרבה עקיטסול עגניי 8m ,סיוא רימ ןעעז ןענידרַאג ענעייז

 DON טשינ לָאמנייק ןרעוו עכלעוו ,םיצל

 סָאװ ,שטנעמ רער IN .טרעקרַאפ טכארטעג ךיא טלָאװ טציא
 טרעחטזהנצכַא Do ןליפא לָאז ןבראש ןקיזָאד םעד ןגָארטעג טָאה
 ,שטנעמ סלַא טבילעג רע טָאה ,טבילענ ןבָאה תמאב קירוצ רָאי

DARזיא רעבָא ןיּפש רעד .שטנעמ-רוטלוק  I8ןייז ,ןקז רעתמא  

 .טענַאלּפ ןרמערפ ַא ןופ ןנָארטעגרעכירַא יו ,יורג-ץיירג זיא עביל

ISןיא טקעטש רעטנָאלּפ רעטלַא-רוא  VSןָאק רע ןכלעוו  vo 

 .ןעמוקייב טשינ רעמ

 ןעמַאזוצ ךיז טיצ סָאװ ,ןיּפש םעד ןופ ןבעל-עביל םעד טימ

 זיא ,טייצ-ןליוקנייטש רעד וצ זיב WER ןיּפש ןקיזָאד םעד טימ

 ,םעלבָארּפ ַא -- ,םעלבָארּפ טּזעלעג טכער טשינ ךָאנ ַא ןרטוכרַאפ

 םעד ןופ םעלבָארּפ סָאד .עביל רעדעי pa ךות םעד טרירַאב סָאװ

 ןכיל ןוא ןסערפ ןשיװצ רישרעטנוא
 -קילראק םעד IN .רעירפ DD סעּפע ןָא עלייוו א ךיז ןָאמרעד

 ללכב Tr טָאה עביל יד יױזַא יו ,ךיז טסנָאמרעד וד .עלהשעמ

 ייז .טפרַאדעג ךעלרעמעק-רוא יד ןיוש ןבָאה ןסערפ .ןבייוהעגטָא

 -עג ךעלנעמ ,עטכיורברַאפ Dam טסעטששגקזירוצ טימחעה ןבָאה

 ץוחַא .רעּפרעק ןופ ננוטלַאהרעד יר ,לסקעוו-ףָאסש DIT טכַאמ

 טָאה דנַאטשַאב-רעּפרעק ןטלַא ןופ גנוטלַאהרעד רעכאפנייא רעד

 ןיא רעּפרעק רעד :בָאנוצ ןוויטיזַאּפ ַא ןבענעג ךָאנ ןסערפ סָאר

 רעד וצ טכארבעג WIN טָאה ןסקַאוו עקיזָאד DET ןוא .ןסקאוושג

 רעטסכַאפנייא רעד וצ :?ייט ייווצ ףיוא רעּפרעק DD גנוטלַאּפשױצ

DIEBגנורעּפכורפ רעד ןופ , 

 ןעוועגנ יא ןסערפ DET ES ,ןעמ טנָאז ןיז ןקיזָאד םעד ןיא

 WIR רָאנ ,ץַאזנגעק ןייק טשינ ;עכיל רעה ןופ גניראב-דוא ןא

 .גנוצעזסיורָאפ עשינָאל

 טימ .עביל עכעלטכעלשענ יר ןעמוקענ רעבָא ןיא טלָאמעד

 N .לרעמעק טימ לרעטעס .ןבעל טימ ןבעל ןופ גנוסיגפיונוצ ריא

 טימ ןעמָאזָאמָארכ .ןרעק טימ ןרעק .לרעטעס-ןעמיוז Din לרעמשס

 any רעקיזָאד רעד ןופ ןוא .השורי טיפ השורי .ןעמָאוָאטָארכ

 ערעקיטייזליפ ,ערעכייר א .האירב עיינ ַא ןסאאווענסיוא זיא גנוס
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Aleטסיײניטלעוו רעסיורנ , oem manןןַאטעג  

 ןןעסורקדאפ 183 רליוו ןוא ןעיוב וצ ךיילנ יזזא

 ךיירנינעק ןסיורג ןייד ןיא

OWNטיירחרפאפ ןוא םסרעטנַאלפרַאֿפ ץלַא  

Nשטנעט רער ףיוא טרעה'ס רָאנ  

 ."ןכיל זצ ןוא ןטכַארט צ

 BSR ךיוא , סרעשיוו ןופ |

 ןטלא ןַא ףיוא DR ןייר םענייש םייב Din DIWONSD‚ ןיימ |"

 -עגרַאפ-בלאה N ןיא ?סעש WON ןטכיוטשרַאֿפ

 רעכעלשטנעפ רעלענ רשטלַא ןַא ןענַאטשעגנ לקניוזדיוה םענעס

 4 .ןברַאש

 רער ןיא ןרָאװעג ןענופענ קירוצ טייצ רעגנַאל ַא טימ זיא רע

 ,ןביולג טלָאועט טאהיס רשוו DIR ,ןטָאקארעט עשיימיור יר NE טוצָאנ

 -סנבעל תורוד עצנַאג .רעמיור ַא ןופ ןברטש א ןעזענ םיא ןיא טָאה

 wi םיא וצ ךיז טאהשנ ארומ ןכָאה ךעלריימ-רטסניר עקיטסול

 רַאּפ הטירמ עיירפ ַא ןרָאװעג רע זיא vn ןוא .ןשיע יר וצ ןריר

 -לעוו ,םיאחרב עקיסיֿפטכַא עיורנ ןופ טייק-תורוד רעגנאל ַאזַא ךיוא

 ןבָאה ןוא לקניוו ןרעטסניפ ןופ ןכָארקעננײרַא DIN ןיא ןענעז עכ

 עטצאלנעפסיזא עטלַא יד ,רעטסענ ערעייז טיובעגפיוא טרָאר ךיז

 עכייו-טַאמ ,עטרַאצ ,עיינ DD ןניוצרַאפ ייז ןבָאה רעכעל-ןגיוא
 -הנותח רעייז טלעטשעגפיוא ייז ןבָאה ייז רעטנוא ןוא ,ןענירהַאנ

 .לניוזרעדניק ןוא טעב

 עקיזָאד סָאר FON ךיא בָאה ,ןעניּפש ןנעוו טכַארט ךיא ןעוו

 יר רַאּפ רעריוו "ןבראש ןטיוט ןרעטנוא, זיוהטסַאג-ןיּפש עיירפ

INטשינ .עביל ןגעוו טשינרָאנ ךָאנ סייוו ןוא רניק א ןיב ךיא  

 Bw ןופ עכיל רער ןנעוו טשינ ןוא ןשטנעמ ןופ עביל רעד ןגעוו

 "יילק יר ןוא טלַא-רּוא ןייז וצ סיוא רימ טעז ןברַאש רעד רָאנ .ןענ

 עיורזקיכיומש ערפייז רעטניה עקיסיפ-טכַא עקירנעלמיוומורַא ענ
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 -רנע טברַאטש רָאי-סננעל ןטרעפ ריא ןופ רעטניוו ןיא טשרע

 בַארק ריא ןֹופ קעווַא טלַאפ ןוא רעטוט-לצרָאװ יד ךיוא ּפֶא ךיל

 BON ,היח ַא ןופ ןבעל קיטש ןייש 8 .ןײרַא םי ןיא



 ,םעדכָאנ ךיוא ףיוא טשינ ןרעה םינימ לייט .ענעדישראפ ַא סונוג !
 וצ רעטייו ,טּפעלסעגוצ ייז וצ Tr טָאה ןאמקילרַאק רעד יװ
 ןדמערפ םער רָאנ ןוָאל ייז ןוא ,ןעמיוז יא ,רעייא יא ןריצודָארּפ

INDגנוגעפע-ךאה רעד ךרוד ןפרַאוװטנײרַא  WITT DDרעק ןטרַאה - 
 DIE ױזַא ןוא ןעמיוז ןרמערפ לסיבַא טייצ וצ םייצ ןופ זיוה-רעּפ
 -טסבלעז רער ןופ רַאפענ יר ןרעגעלקרַאפ קרַאטש סגטספיגייוו
 .גנופיטבוהפַאב

DEסניװרַאר טימ "רע , םעניילק םעד ןעמ טפור <85 םעד  

 ."רש-רעטנעמשלפמָאק WR -סגעוצנַאנרער, ןעמָאנ

 ,ןסיורדנופ ייז DOW סָאװ ,ףליה יר ןליפרעד םינימ ערעדנַא

 ,טפלעה רער ףיוא עיצקודָארּפ עכעלטכעלשעג רעייז ER ןלעטש ןוא

 ןַאד ןרעוו רעייא עלַא .ןעמיוז ןדיצודָארּפ וצ ףיוא ןרעה ייז .ה .ד
 -םוא רעד יו יױזַא ןוא .סעקילרַאק עדמערפ יד ךרוד טקיטכורפַאב
 ,טנקורטעגנייא ןצנַאגניא דלַאב ON טַארַאּפַא-ןעמיוז רעטצונַאב
 DAN ,בייוו DEI ַא ;"יז , עכעלטנגייא ןַא סונוגורדנַא ןופ טרעוו
 .זייפ יו ,רעכעמ עריא ךיז ףיוא טגָארט DIN ,ּפָאק ןפיוא טייטש

 .סבערק-לצוראוו ןכעלבייוו םייב ךַאז יד NED ךיױוא טמוק ױזַא

 טשרוו ראטרופקנַארפ ןטיור םענעי ןופ גנתנעפע רעד ייב

 ךעלרענעמ-קילרַאפ ענעמוקעננָא סקעז זיב יירה ןופ DIE ךיז ןצעז

 DB me ןטייוצ ןופ MD ןיא רעייא ענייז DIN ןקיטכורפַאב ןוא

 .געוזםנבעל ןטנאסערעטניא ןייז

 רעריוו רימ ןבָאה ָאד ןוא) סױרַא טמוק רעייא עקיזָאד יד ןופ

 עכלעוו עגנוי רֹוד ַא ?כ םדוק (גנוניישרע עכעלרעדנווװ ץנַאנ 8

 ןיא .ןסבערק-?צרָאוװ עכעלבייוו DR ךעלסילשפיוא ךיז ןעלקיווטנַא

 לסיבַא טגיילעג IT טרעוװ רָאי ןטסטנָאנ ןופ רעמוז ןוא גנילירפ

 ייז ןענעז יצ ,רעכיז ףיוא טשינ טפייוו ןעמ עכלעוו ןופ ,רעייא

 עקיררעטעּפש עקיזָאד יד ןופ ןוא .טשינ רעדָא טקיטכורפַאב ללככ

 ...ךעלרענעמ-קילרַאק עיירפ יר ךעלסילשסיוא סױרַא ןעמוק רעייא

 ךָאנ ןענעז'ס רעכלעוו na תוביפ יר ,גנוניישרע עלופסינמייהעגנ א
 I וצרעד ריד לע TR .טרעלקענפיוא טשינ נָאט ןקיטנייה ןזיב

wuןבענוצ סעּפע ךָאנ ,ןעניב יד ייֵב ,ןטנוא . 
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 ןבעל-עביל רעייז רעבָא .ּפָאק ןפיוא טייצ-סנבעל עטסעב יר טסיז

 טלָאװ ןעמ .ךיז ןיא ןגָאמרַאפ ייז סָאװ ,עטסכעלרערנווז סָאר זיא

 -כַאבָאַאב רעקיטכיזרָאפ ַאזַא טשינ ןעוו ,ןביטנ טגעקעג םיוק סע

 -עגכָאט RT עצנַאג יד ָאר טלָאוו ןױװחַאד רשטלַא רעד m ,רעס

 .טשרשפ

 "עג סע טסָאה וד יװ ,ןפכערק-עסנָאװ יד WET ןיימעגלַא ןיא

pmסנטסקינייוו  PRןסונטהרדנא ,םבעהקזלצראוו םייב ביוהגא  

 IE עקיזָאד יד ייב ןַא ,ןעניימ טסנָאק וד .ןטירָארּפַאמרעה רערָא

 ,"לעשומנַאנ, ענעי ייב ליּפשייב םוצ mr ,םיאורב ענעסקַאושג

Downיד ןופ עדָאטעמ ענעי סעצָארּפ-סגנוטפעהַאב ַא טָאטשנָא  

 יד ךָאנ ענייא ןרעוו רעייא יד ןוא ךעלהיח-ןעמיוז יד :ןרעטסיוא

 ןעיירפ ןיא ךיז ןעניפעג ייז ןוא רעסַאװ ןיא ןזָאלסױרַא עהעדנא

 רעבָא ןיא סע .ןלָאש עטלַארּפעגּפױא יד רעטנוא IE רעסַאוװ

 סע .טגיוסעג טשינ ייז רַאפ BONN עדָאטעמ עקיזָאד יד זַא ,רָאלק

 -טסבלעז רעד ןגעק שינערָאװַאב קירעהעג ןייק ןעוושג טשינ טלָאװ

 רעכעלרעה ַאזַא טלעטשעגנייא ךיז טָאה TE ןוא .גנוקיטכורפַאב

 .םעטסיס רעשיטָארע

 טימ ןעמַאזוצ ןריטסיזקע ןסבערק-עסנָאװ ייר רעצנַאג ַא ייב

 ,עבעלנעמ דשרנוזַאב ךָאנ ןסונוגורדנַא עכעלטכעלשעג-טלּפָאט יר

 -עז ןסבערק עכעלנעמ עקיזָאד יד .ןעמיוז רָאנ ןריצורָארּפ עכלעוו

 זַא ױזַא ,ןיילק רעייז (סוַאילענָאב עטסירַאב ענעי וצ ךעלנע) ןענ

WIND Aןצעזַאב ךיז  DASיד ,רעבייו ערעייז ףיוא ןטיזַארַאּפ  

 ,סיורג טשינ ךיוא זיא ןיילַא היח-סונוגורחנא יד בוא .ןפונוגורדנא

 רעייז טיול .שיּפָאקסָארקימ 1 רעמ טשינ השירב עכעלנעמ יד ןיא

 -קידנעטשטסבלעז 8 ןופ רָאנ סלייטנטסרעמ ייז ןעײטשַאב יובענ

 -עלנעמ ןענעז ייז ;טַארַאּפַא ןעכעלטכעלשעג ןכעלנעמ ןקירעבעל

 .טרָאװ םעד ןופ גתטיידַאב רעטסלופ רעד ןיא םיאורברעביל עכ

 -קילרַאק עכלעזַא WO ךָאנ ןוא ייווצ DON רָאנ ,ענייא רָאנ טשינ

 "יולידניא ןשײטידוָארּפָאמהעה ןפיורג ןייא וצ וצ ךיז ןפעלפ רענעמ

 ןופ סָאבעלַאב רעייז ןטיהוצּפָא ,רַאפרעד ךיז ןנרָאז ןוא ,םואוד

 .גנוקיטכורפאבטסבלעז רער ןופ רַאפענ רער

 "רדנַא םעד ןופ גנוריפפיוא יד זיא םינימ ענערישרַאפ ייב
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 EI m טסנופ ,טסאנ ןקױוָאד םעד טביילב גנשדנַאה עקידנעטש
 .ןביל וצ :ןוט וצ WDR TS ,םירָאװרגַאב

 רע ,תמא .ברק ןיא סירעציזו ןָאמ םשינ רעבָא רע ןָאק סָאד
 ןעגנונכייצנָא ןליפא ביֹוהנֶא ןיא ןוא ,ןלייט עכעלטכעלשעג טָאה

 סָאד ךָאד טסקנערעג וד רעבָא .עכעלכייוו DR עכעלנעמ :ערייב ןופ

 תמאב ןוא .ןייֵלַא ךיז ןקיטכורפַאב טשינ :ץעזעג עננערטש עטלא

 רערייא ,ננַאל RO ENTE רעכעלנעמ רער .םיא ייב טרעיוושרַאפ

 ןצנַאנניא טרעוו רע ןעוו ןוא ,ןכיורכעגנ וצ ןביֹוהנֶא DIN ןָאק רע

Aרָאנ ךיז רע טליפ עביל רעד וצ  DABבייו . DENרע לָאז  

 םער טימ DS טכירק ןוא סױרַא wm ךיז Demo רע ?ןוט

 -גיוז , יד רָאנ .בדַאק ןופ רעּפדעק ןזָאלמרָאפ ןייז ןופ ?ייט ןטסערג

“mקיניװעגיא טביילב  DRרער סיוהא טסירפיס ןוא .בַארק  

 ענייז wir רע Pas טשרעצ רעטהופקנַארפ BUN רעשיימָאק

 an עכעלטבעלשעג עכעלבייוז Dir ןוא ןקָאטשירעי יא

Ss ןעמענ רע לָאז WM ענַארפ עיינ ַא טייטשטנשס. Wax 

 {ןַאמ  387 TRןייק ןופ טלייצרער טשינ ןויכב טציא זיב ךיד

 ךיז טפלָאז וד ןעוו .סבערקזלצרָאװ ןכעלנעמ  DINךיוא ןלעטשרָאפ

DIS טוװמענ טלאוו ,בַארק 8 ןופ לייטהעטניה םוצ טּפעלסעגוצ 

 ןייטש  IS:ענַארפ-רָאטקָאד עתמא  Iטיזַארַאּפ ןייא טציא לָאז

 ןעמוקוצ  DIEייוצ ,ָאי .גנוטפעהַאכ יד ןריפוצכרוד ידכ ,ןרעדנַא

  aspירכ ,ןעמוקפיונוצ ךיז טזומעג רעירפ ןטלָאװ  Tr,ןביל וצ

 ,טסַא-עביל רשייז טריּפעגסיוא ןטלָאװ עסיורג ייווצ יד תעשב ןוא

 .םארגָארּפ רעייז ןּפַאכנײדַא טנַאקעג עניילק עטפעלקענגוצ יד ןטלָאװ

 ןַא ךָאנ ןַארַאפ ייברעד זיא סע רעבָא — ןַאלּפ רעטונ א זיא סָאר

 ,סכערק-לצרָאװ רער טלַאּפַאבס ןכלעוו ,כַארק רעד .קילנמאא

 טשינ טברַאטש  ‚BE,טכַאװושענּפֶא יװַא טרעוו רע רעבָא ,טנָאזעג יװ

 ךַאז יד טלָאװ ױזַא ןוא .עבכיל וצ טשינ רעמ ךיז טמשנ רע וא

 ַא ןעמוקרעטנױא טשינ לָאז סע ןעוו ,ןלַאפרַאֿפ קיטלינהנע ןעוושג

 ,ףליה — ,ףליה ערערכוזַאּב  IND DANNרָאנ  WINןײטשטנַא

 .ןכעל-סבערק-לצרָאװ ןקיזָאד םעד ןופ טייקדליוו רעצנַאנ רעד ןופ
 DIT ,רערױרב ןטסליופ רעייז טימ ןעמַאװצ עקיסיפ-עסנַאוװ יד

 רםוא טשינ טייטש Dan ,קלָאפהשעמ 8 ןענעז ,סבערק-ליצרָאוװ
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 -רוא ןימ 8 ךרוה ןעייטשטנשס שסלעו ןופ ,רעייא-?גיופ ןופ ןימ

 ךעלדנע טָאה ננֹושרָאפ ערעטכינ יד .זנעג-ןופצ עטיור יד גנוריובעג

 רעד רָאנ ןוא ,סבערק םעד האירב רעקידתודוס רעד ןיא טקַאּפענ

 .ןבילבעג ךָאנ In םעד זיא "לשומזזנַאנ , ןעמָאנ

 ןסכערק עקיסיפזעסנָאװו עקיזָאד יד DD לַאפ רענלצנייא ןַא

 DIS רעירפ Tr טגָארט רע ךיוא .סבערקילצרָאװ רעזנוא ךיוא זיא

DISןעיירפ םעד ןיא לרעיילש-סכערק ךעלנייוושנ ַא  WDRרעבָא  

 ןלעטש ךיז ףרַאד רע ןעוו ,טייצ NS DIN ףיוא ךיוא טמוק לָאמַאטימ

 פעפ רעקיד רעד WIR טערב-ףיש םעד טָאטשנָא WIN .ּפָאק ןפיוא

 ,ץלָאה DD רעלעדייא ליפ טשינ ויא סָאװ ,שיפלַאװ ןטלַא ןַא ןופ

DOWרָאנ טשינ ליוו רע .בַארק םעד ;סרעטנענ סעּפע סיוא ךיז רע  

 רע טכירק ,טנעמעצ via ןפעלקוצוצ ךיז טָאטשנָא .ןּפשלקוצ ךיז

 DIN וצרעד ךיז BAND רע) קע ןרעטנוא בארק םעד רעטנורַא

 -עגמוא IS ןיא DIN טימ Pr טלעטש ןוא (ןעגנוי ץנַאנ ַא ךָאנ

 .גנורניברַאפ רעגנע-רשיוה

 רע ןכבלעוו ןיא ,שַאט ןליוה ןימ ַא בַארק ןיא ןירַא טקור רע

Binרעטעּפש ךיז  INןייז ןופ קידנכירקסיורַא ,ןקורוצניײרַא ןיילַא  

 .טיוה-לרעיילש

 ןטייווצ םוצ וצ Tr טּפעלק Dam ,שטנעמ 8 רָאפ ריד לעטש

 ןוא טיוה רענעגייא ןייז ןופ סױרַא ןַאד טכירק ,שוק ןסייה ַא טימ

 BET טדניושראפ ןוא Pr ?יומ ןיא םענעי ןײרַא ךיז טסור

 WIE .ןלעטשוצרָאפ טכייל ױזַא טשינ ךיז MS סע .קיניױועניא

 .ןליו ןטוג טימ רָאנ וװרּפ

 עטבעלש עענילק רעזנוא טוָאל ,קינייװעניא ןעמוקשענניירַא

 ;בָאה דימ רעכלעוו ןגעוו ,"גנוצ , ענעי DAYS ךיז ןופ האירב-לצרָאוז

 -יייפמוא ןייז ןופ םירעדעג יר "םורַא טכעלפ , יז זַא ,טלייצרעד

 ייווצ טעמכ .ןגיוז וצ זָאלגרָאז IS ךיז טביוה ןוא סָאכעלַאב ןקיליװ

 ייב גד רע ףרַאר ןענַאנרָא ענענייא ןייק .ױזַא ךיז רע טבעל רָאי

 ,טכערפ ,ביור ןייז ְךאֵנ TI BIN רעכלעוו ,כַארק רעד .ןבָאה טשינ

 =כיילנ ץֵלַא סָאד טוט ,טפַאו-סנבעל ןייז ךיז טפַאש ןוא טעיידרַאפ

 :טסבלעז עקיצנייא ןייא רָאנ ןוא .טסַאג ןייז רַאפ ךיוא קיטייצ
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 קידנקוש טשינ ,ךָאנ םיא טלַאה ןעמ סָאװרַאּפ ,ןרעלקרעד ךיילג

 .סבערק ןתמא IE רַאֿפ ,םויראטס-לצרָאוװ JM -טשרווו ןייז ףיוא

 -לעוו ,תויח-סבערפ עּפודג ַא וצ טרעהשג סבערק-לצרָאוו רעד

 .עפיסיפ-רעליפ IS Den ןעמ עב

 ערעדנַא ןופ ןדיישרעטנוא םיוק ייז ןעמ ןָאק DIN רשייז ןיא

 wo .םי ןעיירפ ןיא םורַא ייז ןעמיווש קיטסול .ךעלסכערק עגנוי

 ךָאנ ןענעז ייז זַא PURE טשינ ךָאנ ןעטעז ייז זַא ,ןָא וליפא טעז
Nץלַא רעכָא ,?לרעיילש ןימ  ‚I Dasןקימָאד םעד ןופ זַא  

 -עג גָאט םעגייש ןייא ןיא .סכערק רעתמא ןַא טסקַאװ לרעיילש

 עסירהנושמס 3 סעּפע ךעלרעיילש עקיוָאד יד DO רעבָא םעש

 .ךַאז

 -עטגאוו רעכעלנעווַאבסקידעבעל US טציא ID ,רענשיי רעדו

 לָאמַאטימ :םיא טלעפעג סָאװ ,טרָא IN טניפעג סבערק רעקידלסיפ

 ןרערעוזַאב ַא ןופ סיורא טמא? ,ּפָאק ןפיוא לעמש ַא ךיז רע טוט

 א ,ןזירד-טנעמעצ ןפורעג טרעוו סָאװ ,רעליפזּפָאק יד ייב ל?זוירד

 ןבעלבעטשכוב ןיא ןצ Tr טבעלק רע ןכלעוו טימ ,טיק ןטסעפ ןימ

 -ענ ַא יװ ןכיילב וצ ןיוש רעסייוו ףיוא ידכ ,טרָאװ םעד ןופ ןיז

DDPףיוא  DITָאה סָאד זיא סלייטנטסרעמ .טרָא ןטלייוװענסיוא - 

 עפיר יד רָאנ WIR לַארָאק N רעדָא ץלָאה קיטש ַא Dom עקיז

 -ענוצ רער mar ןלַאפ ליפ PN .שיפלַאו ןקידעבעל םעד ןופ טיוה

 ,עפסַאנקןעמולב ענעפקאועגפױרַא ןַא יו DIN סבערק רעטּפעל

 יװ ,סיפסבערק עמורק יד סיורא ןסעטשיפ גנונעפע סנעמעוו - ןופ

 .רערנאנַאפ ךיז טוָאל ORT ,םולב צ ןופ ןסעפעג-ביוטש יד

 ןעמ רעדייא BNP‚ םעד ןכערב טפראדעג טוג ךיז טָאה ןעמ

 םער טנעקרעד האירב רשענעסקַאושנוצ רעקיִיָאד רעד ןיא טָאה

 .סבערסי

 קידנבָאה טשינ ,האירב יד טנָאקעג DE 2385 ןיוש טָאה ןעמ

 עינָאלָאָאז DER רער ןיא .סניױזַא DIN סָאד סָאװ ,ףירגאב ןייק

 -עננייא טסעפ ,יױזַא יו טסייוו טָאג ןייא ,ךיז טָאה קלָאפ ו

BITTENעלופסינמייהענ עקיזָאד יד זַא .גנוניימ יד  BORDלעוו - 

 DE TE ןעננעה:ָארַא ןטעקוב עצנַאנ ןיא ןעז םנעלּפ ןעמ עכ

 רעלומסינמייתעג ַא ןענַעז ,רעטערב-ףיש ענעגָאלשוצ ענעפרָאװעג
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 ןופ Ep ןיא ןיירא ךיז טרעיוכ טשרווו ןוּפ טייז ןייא ןופ

 ןופ לצרָאװו א יו ןצנַאגניא ,גנוטכעלבפיונוצ עטנייוװצרַאפ ַא בַארפ

 ,בָארק ןופ ךיוב ןיא DR ףיס ךיז םניּפש לצרָאו רער .ססיוושגנ ַא

 שרעדנַא IND סע ןוא ,רעבעל יד ןוא םירערעג יר םורַא טכעלפ

 -ןייּפש םעד טקנירט ,ןענַאגרָא עקיוָאד ירד ןופ DON רע :ןייז טשינ

 -דנַאב םייב ןעזעג סָאד ןבָאה רימ יװ טקנוּפ ,בַארק ןופ טפאז

 גנורעגרעד ןייז ןיא ךעלריטאנ טימפרעד DEN בַארק רער .םירָאוװ

 םיא ייב טקעטש DEIN ,לצרָאװו רעכעלרעפשעג רעד רעכָא ,טהלשַאב

 טָארדַאב ,רעלדָא-סואעטעמָארּפ ןופ לכָאנש רעד יו רעבעל רעד ןיא

 .ןבעל ןייז טשינ

 ןעמאצ POS DET -- לצרָאוװ גיז רעד ןוא טשרווּו רעד

 .סבערק-לצרָאוו רעד זיא

Nזיולב .בַארק רעד יװ טסנוּפ ,סבערק  DENרעטשרע רעד  

 ,שטנעמ ַא IND ריד לעטש .ןבעל-טיזַארַאּפ 8 ןטצעל ןפיוא טריפ

 -עירַא טסעפ ןוא ןעננַאהעגנָא ךיז IND רעּפרעק סנעמשוו ףיוא
 טָאה סע .עלעשטנעמ ןיילק ץנַאג רעדנַא ןַא ןייצ יד טימ ןסיבעג

 IR ַא ןיהַא טקעטשעגניײרַא ןוא ךיוב סשטנעמ םעד ןסיבעגכרוד

 -ענ סשטנעמ םעד ןעמונעגטורַא Damp רעכלעוו Do ,גנוצ עג

 -ייא ןייק .טולב-זייּפש ענייר סָאה סױרַא ייז DD טיצ DR םירער

 ףרַאד קירבַאפ-סע ענעגייא ןייק 2592 ןוא םירעדעג ןוא ןגָאמ םענעג

 .טשינ עקַאט סע BET ןוא ןבָאה טשינ עלעשטנעמזטיזַארַאּפ סָאר

 יקַאז ןייז ןיא סע טָאה טַארַאּפַא ןכעלטכעלשעג ַא m רעמ טשינ

 .רעּפרעק ןקידייל ןסיטרַא

 ןיא ."ננוצ , 8 ןנעוו טלייצחעד ריר ךיא בָאה דליכ DYT ןיא

 סבעיק-?צרָאװ רעד ןכלעוו ,לצרָאו רעכעלסעה רעד MN ןתמא

 YES" טָאה (ןייטַאל ףיוא טסייה רע וו ,ַאנילוקַאס יד רעדָא)

 רעד טשינ ,בַארק ןעמירָא ןיא רעיצדזייּפש ןטסיזמוא ןַא יװ טקור

 -יײא יד .ַאנילוקַאס רער ןופ לַאנַאקסגנורעטרעד רעד רָאנ גנתצ

 טָאה יז יו טקנוּפ ,גנוצ ןייק טשינ רָאנ טָאה אנילוקאס עלעד

 ױזַא יוװ ,ןייטשרַאפ וצ ידכ .ליומ ןייק ןוא ןגָאמ ןתמא ןייק טשינ

 סָאװ וצ ,ןטכַארטַאב ןעמ ףרַאד ,טײײטשטנַא סבערקילצרָאוו רער

 TR DIN סָאר ןוא ,טרעהעג רע טבעלשעג-סבערפ ןרעגנע ןַא רַאּפ
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 ,קיטכעמ רעדנוזַאב Fam וצ ןָא ןביוה ןריהעג יד m ,טלעװ 8

 -ע:עביל עטנ אסערעטטיא עזיינ ?יפ rm PR ןטרַאזוחע

 .סעטכיש

 ןטסעב םוצ ריד ךיא ןָאק סבערק םעד ןופ ןבעל-עביל סָא

 עפוטש WORMS MEETS DAN ,האירב .ַא ייב ןרעדליש

 ,םרָאפ ַא ןיא ,תמא .עביל ןצנַאנניא ץנעטסיוקע ריא ןופ

 .קַאמשענ םוצ ןפערטוצ ןדעי טשינ אמתסמ טעוװ עכלעוו

 .סבערק-לצרָאו ןעד זיא סָאד

 עבלעװ ,תויח יד וצ טרעהענ סבערק-לצרָאו רעקיזָאד רעד

 היא ןיא Tr טוממ וח ;ןשיײרשַאב טושיּפ Ts טשינ ריד ןָאפ ךיא

 ."ןטכַאיטניײרַא, לסיבַא

 ,טשרזוו רעטרופסקנַארפ ןטיור ןימ 8 ?כ םדוק IND ריד לעטש

 טשינ וטסניפעג קינייושניא .גנונעפע ןייא טימ זיולב ,רעדילנ ןָא

 גנונעפע יד .ןקָאטש-רעיײא ןיולב רָאנ ,ץרַאה ןייק ,םירערענ ןייק

 .לַאנַאק רעבעלטכעלשענג רעכעלבייוו רעד זיא

 יירפ םורַא טשינ טמיווש טשרוװז רעקידהנושמ רעקיזָאד רעד

 ןסבערק עסיוושג ןעגנַאפ רעירפ וטסזומ BRD‚ וצ םיא ידכ .םי ןיא

NEלַאב םייב ןבאהק-נערב עכעלנייווענ יד .ב .צ ,ןימ ןטסטנַאקַאב - 

 ערעזנוא וטסנפעג ןבארק עקיזָאד יד ןופ לייט ַא ייב .םי ןשיט

 םעד ןבעט To ןפיוא ןטנָאא ןטלַאהַאב ןטשירוװו רעטרופקנארפ

 8 ךעלנייוושג טפור ןעמ DEN ,סָאד IN סבערק םייב) קע ןצרוק

 םייב יו ,סױא טעז םע .(ביילרעטנוא סָאד ךָאנ ךעלטננייא "סע,

 -עג רעכעלבכייוו רערערנוזַאב 8 ןסקַאװענסױרַא NT טלָאװ בַארק

 תמאב Dan בַארק רעד רעכָא .רעּפרעק ןופ ןַאגרֶא רעכעלטכעלש

 IR ןייא רָאנ TON ןוא ,טַארַאּפַא ןכעלטכעלשעג םענענייא ןייז

 םענענייא ןיא קינייושניא ףיט ןכעלכייוו רערָא ןכעלנעמ ןקיצ

 gs סידארוה ויא ,ךָאנ םיא טטנעה Damm ,טשירווו רעה .רעפרעוק

 .ךַאז עדמערפ

 רימ ןוא ,טשירווז ןקידגגנעהּפָארַא םוצ וצ יױזַא ךיז ןקוק רימ

 ,סעכעלסעה סעּפע ןעעזהשר
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 טצײא ןופ ןעעז ריס עכלעוו ,וצ ָאֹד טמוק ךַאז ןייא ךָאנ ןוא

INיו םער טיול ,םינימ עלַא ייב רָאנ ,סבערק םייב רָאנ טשינ  Yo 

 DU עכעלרעסיוא יד ןענעז סָאד :רעכעה PAR ףיוא ךיז ןביוה

 ןעזעג ןיוש ןכָאה vo עכלעוו ,סמואוריוזידניא-עביל יד ןופ ןקירד

 ךעלנייוושג טפור ןעמ עכלעוו ןוא ,שיפנעטניט ןוא קאמילש םייב

 IR ץנַאג 8 DR עקשַארומ ַא רָאנ WER ,סבערק ַא ."עקיטסייג,
 .םירָאוטַאב ַא WR עקוװַאיּפ א יװ ,האירב עכעלגעווַאב שרעד

 -סילַאער WO א ןכיורבעג PORT רימ INN -- ָאד טרעוו עכיל יד

 ןינע:ןריהע ג ַא רעמ ןוא רעמ ץְלַא — טרָאוװ שיט

 ךעלטבעלשעג ןוא ןריהענ זא ,שטנעמ ןגעװ טגָאז ןעמ ןעוו

 ןוא שיראנ טכַאמ עביל יד זַא ,סיוא קיטייזנגעק ךיז ןסילש ןבעל

 -יאעפ עטסעב יד שטנעמ םייב וצ טמענ DM ,תורכש ַא זיא

 ןכלעוו PR ,שטנעמ .םוצ רָאנ טסַאּפענוצ רשפא סָאד MN -- ,ןטייק

 -ריטַאנ רעד ןוא רוטאנ רעד ןופ גנושרעהַאב עקיניזטסוװזַאב יד

 ;ףמַאק ןימ א רָאי DW רָאּפ ַא טייז ןיוש ןריפ גנַארד רעכעל

 ןוא קיטייזנייא רָאנ טסַאּפעגוצ סע DR שטנעמ DIE ןליפַא ןוא

 .בלַאה

 יטסעז טלעוזתויח רעד DB גנולקיווטנַא רעצנַאנ רעד 02

anרעכעלטכעלשעג רעד ןוא ןריהעג יד יה  Dumasןענעז  

 רערַאבטכװהפ טסכעה ַא ןיא ךיז ןעניפעג ןוא ןדנובענטיונוצ גנע

 In ייר רעטשרע רעד ןיא ףרַאד עביל יד דָארג .טעכרַאנעמַאזוצ

 סָאװ זַא ,טשינ PAD ןייק ךיוא DR ,טרעקרַאפ ,ןוא ,ןריהשג יר

 סָאר DIN סע "רעטנדרָאעגנייא , ןוא רעקרַאטש DEN ,רעכעלגעוװַאב

 רַאפ גרָאז יר) ןדנזכרַאֿפ טימרעד זיא סָאװ ,םעלַא טימ ןבעל-עביל

 היח רעד ייב סיוא ךיז ןרליב רעטלוב ץלַא ,(.וו .זַא .א עננוי יר

 עקיזָאד יר רַאפ רטנעצ רעקידנריפנָא רעכעלטייהנייא סא ,ןריהענ יד

 סעדעי טרינַאער עכלעוו ,גנוריפנָא עטסכעה DAS ,ןעגנולדנַאה עלַא

 -ערָאֿפ עכעלרעסיוא יד TR קיטיונ זיא סע יװ לָאמ

 .ןעגטור

 זיא סָאד ;תויחעביל ערענייפ ליפ ךיוא ןענעז תויח-ןריהעג

 .ץעזעג רענרעזייא ןַא

PNןעיינ רימ ןעוו ,טציא רימ ןענָאק רעכירער  preןיא  
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 ייז טסייוו ןוא ןסכערק םינימ TB טסנָאק וד זַא ,ןכער ך

 .ר ,סבערק-ךייס םעד .ןרעדנַא ןופ םענייא ןריישוצרעטנוא

 -שיט רעטיור רעזנוא DR רעכלעוו ,טושּֿפ "סבע רק , םעד .ה

 םעד .(טסוגיױא ma יַאֹמ ןופ) "ר, א ןָא םישדח יד ןיא רלעה

 רעטרעסערגרַאפ קרַאטש ַא רָאנ ךעלטננייא PR רעכלעוו ,ר ַא ט א

 רענעפורעג ױזַא WIE ,טַאנַארנ ,ל?ענרַאנ יר .םי ןופ סבערק-ךייט

 טינ עבלעוו ,עפלע-סבערק עקיטכיזכרוד טעמכ ,ענייש יד ,"בַארק,

 -ןשַאט TEN םעד ךעלדטע ןוא .ןסיב mu אזא רעקעמשנייפ םעדו

 סעגערב-םי עלַא טבעלאב רעכלעוו ,בַארק ןכעלטנגייא םעד ,סבערק

 -סעטאקילער יד ןיא תעשב ,קלָאפ ןכרוד רָאנ ןסעגעג טרעוו ןוא

 .ןצנַאגניא רע Dam ןטפעשיענ

 ךרע 18 םינימ עכלעזא ןָא טלייצ טפאשנסיוו יד .םינימ ריפ

 rw ןעגעז ייֵת כיוא) an Was ,ןביל עֶלַא ןוא Dario טבַא

 DI ןזא ןלאוק עשיטייצרַאפ ןיא לָאמַא (ןבדָאטשענסיױא טנייה

 HAN„ םעטבזי

 רער ןופ Fan ,עביל-סבערק רער ןופ א יד

BRזיא ,טפעטניא ןטסכעה םוצ זיב עקיסיפרעדוילג ןופ עביל , 

 "וו ןוא רעריוו לָאמשלַא ןכָאה רימ עכלעוו ,עבלעזיר ,ךעלריטַאנ

 רעד ."יזא ןוא "רע; :תֹויח עכעלטכעלשעג ייווצ .טנגעגַאב רער

 -נעמ טריצודָארּפ ןרעוצס עכלעוו ןיא ,ןטַארַאּפַא-ךעמיוז טָאה "רע,

 -ייא ןַא טָאה "יז יד .(ךעלרעמעק-ןעמיוז) ךעלהיח-ןעמיוז עכע

 גנוטפעהַאב יד .ךעלרעמעק-ייא יד ןעײטשטנַא סע W ,קָאטשרע

 -כורפאב םעד ןופ DR .רעייא יד ןוא ןעמיוז יד ףיונוצ טגנערב

 רעריוו ןיא ןָאלבַאש רעד .היח עיינ ַא סױרַא טמוק ייא ןטקיט

 ןכלעוו RE WORDS רעקיבייא ןַא ,רעכַאפנייא רעבלעזרעד

 .קילײזמנַאל טרעוו רע IE ,טאהעג ארומ לָאמנייא ןיוש ןבָאה רימ

 עמעט רעכַאּפנייא רעקיזָאד רעד ןופ טפַאש רוטַאנ יד רעכָא
 .םיניש טנזיוט DIR .רעדנזו עדטשַאררעביא עיינ ןוא עיינ לָאמעלַא

 ?FTIR טטסטנוב יד ןטכַארטַאב עלַא ייז ייב ןענָאק לָאז ןעמ ןעוו

 טשינ !עװעג רעכיז טלָאװ סע :גנורעּפכורפ יד ,ןכעל רעייז ןופ

 III עכלעזַא ,ךעלהשעט טנזױט DIR רָאנ ,סנייא ןוא טנזיומ

„Irןטָאלשטייא טנַאקעג טשינ ייַפ ייב טלָאװ ןַאטלוס םוש ןייק זא . 
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 .ןײּפש ענעננולשעגנייא יד לָאמַאכָאנ ,ןייצ טימ mM ,קיניײװשגניא

NSטקעסניא יו , ‚Palטסיא ,ןָאיּפרָאקס ? Hiןעגעז םבעהק  

 ven ,ךעלנע רעייז ךיז ןשיווצ רעּפרעק ןופ יובענ םענײמעגַא ןיא

 רערָא םַאטש סלַא טקיניירַאפ min יד ןופ םעטסיס Im ייז ןעמ

 ir יד טָאה ןעמ יװ טסנופ ,עקיסיפדילנ יד ןופ זיירק

 -טוח DIR ךיז ןשיווצ טקיניירַאפ שיפ ןוא םיצרש and‚ ,תויח

 .עקירהרדשיה

 ןלעטשרָאפ טשינ ךַאז יד ָאד ךיוא WAR ריד טסרָאט וד

 טושפ םַאטש ןופ ןּפורג טּפיוה עֶלַא ךיז ןבָאה ךעלטכיששג זַא ,ױזַא

 -ולג יד ןופ עּפורג עצנַאג יד .טלקיווטנא רערעהנוא רעד MD עני ייא

 עטססשה ענעי :םירעװװ יד ןופ אמתסמ ai ךיוא טמאטש עקייסיפהעד
 -ננער רעד ןרעהעג'ס עכלעוו וצ DEAN‚ יד ,עּפורע-םירָאװװ

DINטנייה ךָאנ ייז וצ טייטש ,עקווַאיּפ יד ןוא  MNזַא ,טנָאנ  

 טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג טקיניורַאפ רעשרָאפ עקינייא ךרוד ןענעז ייז

 .(תוי חרדיל 2) עּפורג PR ןיא עקיפיפרעהזלנ יר

DUMMךיז ןבָאה , DEMןטייצ עטסטלע יר ןיא ןיוש ,סיוא  zip 

 --ער קי;נעהּפַאמוא ךיז ןבָאד אז .ןטבערק יד טסקײװטנַא 99

 ךאנ ךיז ןיא ןבָאה עכלעוו ,ןעלטסַא יד טלקיװטנַא ייז ןופ ןופ

 -שייז ,עטקעריד RR .ססעקונעיםירָאוז DT םעּפע ךעלרעפיוא

 ךָאנ טבעל ?טסַא רער וצ םירָאװ DB םרָאפ-סגנַאנרעבױא עכייררעל

 -ַאּפירע ּפ רענעּפורעג ױזַא רעד :רעדנעל עפסייה יר ןיא טציא

 .םוט

 ןיא סנטסעדנימ ,רעטייוו טנָאקעג ךיז ןבָאה ןעלטסַא יד ןופ

 רָאקס יד טייז ןייא DD ןעלקיוװטנַא ,ןעייר עקיגנעהּפָאמוא ייוזצ

 עכעלטננייא יד טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא ןעניּפש ןוא ןענָאיּפ

 .טשינ ןפוא םושב ךַאז יד רעבָא זיא רָאלק ןצנאגניא ,ןטקעסניא

 ןיא םירָאפ-ענדאירַא ןכָארג רָאנ DIS טימ ריד םענ FOR סָאר

 טציא טספחַאד וד ןכלעוװו ,ןעמרָאפ תויח ערליוו יד ןופ טניריצַאל

 ;ןטנוא ןופ ןָא ןביוה רימ an געוויעכיל ןייד ףיוא רעריוו

 .סבערק םייכ

NE anne 
 עכלעוַא ןו=



 .טנַאקַאב גונעג ןיא רעכלעוו ,ןֶאיּפרָאסקפ םעד Do רעטייוו

 on" עטסערג יר ןופ םענייא טימ ךיוא רעפעגמוא ךעלדנע ןוא

 .ס בע ר ק םעד ,תויח יד ןשיווצ ןטפיר

 רער עכלעוו ןגעוו ,ןשינעפעשַאב יד וצ טרעהעג סבערק רעד

 ןשיגָאלָאָאז DIN ןימ ןכלעוו וצ ,טשינ ךעלנייוועג טסייוו ןאפָארּפ

 ;טכיזניה ?יפ ןיא ךיוא זיא WEN .ז:יעכערַאפ וצ ייז םעטסיס

 -ךַאפ וצ רעש ץנַאנ DIN ןיא סע IS ,ץל רעקיטראננייא אזא

 רעבָא זיא DIT רעטייווצ רעד ןופ .ןימ זיאיס ןכלעוו וצ ןענעכער

 ירד רנַאטשוצ ןלַאמהָאנ ןיא טָאה סבערק רעד ךיוא זַא ,טנַאקַאב

 .לטסַא ןוא ןאיּפרָאקס ,ןיּפש ,טקעסניא ןופ םינמיס עטסקיטכיוו

 ,םי PR ?2 םדוק) wos Im ןבעל ךעלסילשסיוא טשרמולכ ןייז

 X ןייא ןייק טעמכ ןוָאלוצנײרַא טשינ ךיז טנשווהעדיס ןיהווו

 -סבערק זַא RW טסרעוו וד IN ,גנוטיײדַאב יד טרילרַאפ (טקעס

 רעטניה ךיוא רָאנ ,לאװק-ןטרָאנ ןייר ןיא רָאנ טשינ ןבעל תויח

 Tr טלַאהַאב ָאד .רעלעק ןטכייפ ןייד ןופ סנטסַאק ןוא רעסעפ יד

 -נֹוזַאב ןָא ןוא רעיורצןרײשַאב ַא ,טניירפזזיוה רעביל רעטְלַא ןַא

 - ע ק יד ;ןייש-טכיל םייב ריד טימ ןענעקַאב וצ ךיז גנוניינ רערעד

 סעּפע טשינ זיא סָאד .?זייא-רעלעס רעד רעדָא היח-.רעל

 -ענ טעשזדנַאלברַאפ ןיא DEN ,סבערק-קילרַאק א יװ ,שרעדנא

TI)ןעמעטָא ךעבענ זומ ןוא השבי רעד ףיוא  voַא -- ,טפול  

 רעזנוא ןופ mm עטסקידריושרעמ יד וצ טרעהענ DAN ,האירּכ

 .גנוטבַא םוש ןייק טשינ זנוא PD רַאפרעה טסוקַאב רע םגה ,זיוה

 היח-רעלעק יד ןענעכערוצוצ רעווש INS ןעזסיוא טשינ BIN ריר

Yeןעלטסַא יר וצ תוחּפה 95 רעדָא ,ןטקעסניא יד . wm 

 ר"ד טינ רעכלעוו ,סבערק ןטימ ןכַאמ ןווורּפ ךיוא סע וטסנעמ

 -עקס-טיוה טפור ןעמ סָאװ ,ןופרעד רעטסומ ןטלוב א ץצרעד ךָאנ

 -ןליוק DIT בילוצ PR טיוהןיטיכ ןייז :ןטקעסניא יד ייב טעל

 יד ייב וַַא ,טרַאה ױזַא ,ריא ןיא ךיז טניפשגנ Dam ,ךלַאק ןרעיוז

 יד וצ ןעטוקוצוצ ירס ,קַאה ַא ןכָאה ןעמ ףרַאה ןפבערק-םי עסיורג

 עקיוָאד יד ייב ןיירַא ןעננירד ייברעד .ןלייט עטרעוו עכעלרעניא

 ,ןגָאז ןָאפ ןעמ ןַא ME ,ןנָאמ DR ןיב ןלייט-ןיטיכ יד ןרַאמִא

 ייז רַאפ טייסוצ רעכלעוו ,ןגָאמ ןיא ךיוא טעלעקס א ןבָאה ייז זט
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 עקשַארומ יד יװ ,ןגולק ַאזַא ןופ ןְליפַא ,טקעסניא 8 ןופ ןעלקיוו
 ךיז טָאה עקשַארומ ַא ןופ .(ןריהעג עקיזיר בגא טָאה עכלעוו)
 -ךעלשטנעמ טימ "עקשַארומזרעביא, I8 ןעלקיוטנַא טנַאקעג רָאג
 ןוא ךרַאמ-ךיוב ,טעלעקס-טיוה ַא טימ ךָאד רעבָא ,ןריהעג ענייּפ

 ,טעלעקס ןכעלרעניא TR ןיא MN עּפלַאמ יד ןגעקַאד ;ץרַאהןקוד

THRON,ןבָאה'ס ןוא שמנעמ ןעוועג טעמכ ןיוש ץרַאה ןוא  PR 

 וצ שטנעמ תמאב ידכ ,ןריהעג ערעקרַאטש טלעפעג ךָאנ רָאנ

 .ןרעוו

 ץנַאנ טימ ןדנוברַאפ ננע טקעסניא רעד זיא רעבָא רַאפרער
 arm עיעדנַא

 גנלצלפ .טעבהַא רעה vo טפיטרַאֿפ טכנרע טסציז וה

 רעמיצ-סטעברַא ןייד ןופ ןקלַאב םעד ןופ .קילב ןייד ףיוא וטסביוה

TREOריד וצ ךיז  BINןוָאפ ייז .ןשינעפעשאב עטערָאּפרַאפ ייווצ  

 ,סיוא DW ,רעייז ןײא ןוא ,סעחָאּפ ן;טַאל ַא ףיױא ּפָארַא 79

 םוש ןייק רַאפ טשינ Pr ייז ןגרָאז ,גנוקיטפעשַאב רעקיטכיוו רעייז

TRןוא ,ןעמַאזוצ עגר ַא ייז ןענעז טָא .טלעוו רעד ןיא  Deןריוה  

 IE סנייא טכיוה לָאמַאטימ ןוא .רעדנּוזַאב רעדיוו ןיוש ךיז ייז

 IS ,סיוא ייברעד טעזיס ןוא ,ףױהרַא ןכירק וצ קירוצ ?ענש-ץילב

 טזָאל DIE עלייוו ַא DIN .םעדָאפ םענעגייא ןייז ןייא טגנילש סע

 .ערעדטַא DENT לענש DE ךָאנ ךיז

 ,ליּבש-עביל םייב ןעניּפש SINE ַא זיא סָאד

 וצ pr טביטרעד רע .טקעסטיא ןייק טשינ DR ןיּפש רעד

 ןיא ,םעד ץוחַא ,ךיוא DNS DS ,סיפ DIN ,םקעז טָאטשנָא ,ןבָאה

 -רַאפ ןעמ PN רעבָא .טסילאודיווידניא רעננערטש םיטרּפ ליפ

 .ץלַא DIN ייב ןיא ,היח רעקידהדדשה-טוח רעד טימ םיא טכיילנ
 ּפיט םוצ DIN ױזַא טעלעקס-ןיטיכ ,ץרַאה ןקור ,ךרַאמ-ךיוב רעד

 גבש רעגנע ןיא ןלעטש סלַאפנדעי DIN ןופ ןעמ ןַא טקעסניא

 aM ,האירב רערעדטַא ןַא Bio ןיא עבלעז סָאר .טקעסניא ןטימ

 IN ןָאק עכלעוו רעבָא ,עכעלדעשפוא ץנַאג ַא MIN ייב זיא עכ

 ןדנזייר םוצ ןקלַאב ןופ ןלַאפּפָאדַא לָאמַא רעדטעל עשיּפָארט יד

 יד רעטעמ לטרעפ ַא רעביא ןופ סיורנ רעד ןיא ןיירַא רעלעט ןיא

 .לט ס 8 יד -- קיטפיג וצרעד ךָאנ טרָאד טסייב עכלעוו ןוא ,גנ
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 ןוא טנוה ןייר ייב ,ןיומרעדעלפ רענעי ייב סע ןיא יוזַא טקנופ

 עקרושטששי רער ייב ,ףיוהרעניה DIT ןיא ןָאה םייב ,ץַאק ןייד

 ןענעז ייֵז .ךייט ןייר ןיא ּפרַאק םייב ,רעיומ-טרָאנ רעדו ףיוא

 mm עבלעוו ,'תויח עקידהרדשה-טוחא ,וד יוװ יװַא טקנוּפ ,עלַא

 -עקס ןכעלרעניא םעד ןופ לייט ןטסקיטכיוו םעד טיול ןפורעג ױזַא

 .הררשה טוח םעד ,טעל

 sw ןופ רוּפש םוש ןייק טשינ רעבָא טָאה טקעסניא רעד

 עכעלרעסיוא עצנַאג ןייז טָאה רַאפרער .טעלעקס-רענייב ןכעלרעניא

 טָאה ןעמ WIN רַאֿפ ,טייקטסעפ עקיטרַאנגייא עסיווענ ַא טיוה

 Du Bm "טעלעקס רעכעלרעטיוא} DRM סָאד ןּפַאש טזומעג

 רעקיטרַאדץלָאה ַא ךיז טניפעג טיוה רעקיזָאד רעד ןיא ."טעלעקס

 האירב עצנַאנ יר ךרור טניּפש סָאװ ,ן יט יכ רעד ,ףָאטש רעטרַאה

 ;בייל-ןטקעסניא ןכעלרעניא םעד ןיא WED ליפ IS DATE ןוא

 ןעוו וליפא ,טייקטסעפ עסיורג ַא רעּפרעק ןצנַאנ םעד וצ טינ סָאד

 ,BIST ױזַא טשינרָאנ ליפשג רעזנוא רַאפ זיא ןילַא טיוה-ןיטיכ יד

PDSרַאפ זיא  WIRרעק רעטסערג רעד ןופ ל?יּפשייב ַא טעמכ - 

 טסעפ רעייז ךיוא ךיז יז טלַאה ךָאד ןוא .טייקכייוו רעכעלרעּפ

INDטעלעקס-טיוה םעד ןיא ןשינעטלעהרַאפ עניילק עריא . 

 -רַאפ DEN ,ךרַאט-ןקור 8 טסָאה ,שטנעמ סלַא ,וד :רעטייוו

 רעד Tr טניפעג טפעפניא םייב .ןריהעג .יד DD טקעריד ךיז טדניב

 ייב זַא ױזַא ,טייזךיוב רעד ףיוא לייט-ךרַאמ רעדנכערּפשטנַא

 -ָאר רעד ;ךרַאמ-ךיוב א ןארַאפ ךרַאמ-ןקור 8 טָאטשנָא זיא םיא

 נניר 8 טימ גנונעפע-לעק יד טנרָאפ ןופ םורַא טמענ ךרַאמ רעקיז

 I טרעקרַאפ .ןריהשנ ןימ ַא טימ ריא WIR ךיז טרניכרַאפ ןוא

 טייז רע ד ןופ ,טנרָאפ ןופ ץרַאה סָאד ךיז טניפענ ריד ייב ,רעד

DEטקעסניא םייב ,טסורב רעד ןיא ךרַאפ-ןקור  WIN PRןַארַאֿפ  

 DEN ,דישרעטנוא םעד וצרעד ךָאנ DI טציא ."ץרַאה-ךןקור, א

 רערָא לגיופ ,היח-גיז DW ןייק) רעּפרעק ןיא רעדזילנ ריפ טסָאה וד

 סקעז TON WIN טָאה טקעסניא רעד ,(רעמ טשינ טָאה ץרש

 ןיא ןארַאפ ןיא טקעסניא DR ריד ןשיוװצ זַא ,טסעז וד :רעדילג

 גנוניימ ןייק רָאג ןָאק סע IR ,דישרעטנוא רעלאסָאלָאק N םעלַא

 DIS טקעריד לָאמַא טנָאקעג ךיז טָאה שטנעמ רער זַא ,ןייז טשינ
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 ןלייט ןרענ ריד טימ ?יוװ DEN ,ץנַאװ יד זיא טקעסניא ןַא ,טנַאק

 DNS ןגיוז Dan ,זײל-טַאלב יד ןענעז ןטקעפניא .רענעלעג ןייר

 -יור ענייש DET זיא טקעפניא IN ,רעטסנעפ ןפיוא ןעמולב ענייד

 ןוא ,זיױל-טַא?ב ןייד ףיוא ריר טפש סאו ,"עלעיק סוטיבה ,nem עט

 עכלעוו ,טייקיטכערעגמוא רעטלַא רעד טימ ריר ןופ Bm סָאװ

 סיצרעהמרַאבמוא ,רעטעטליוװו ערעייז ןגעקַא ןעגנערב ןשטנעמ יר

 WOHNT ןטקעסניא .טנייפ-ןעמולב רעטשרמולכ DER טשטעושוצ

 רעד זיא טקעסניא ,קָאטשניב ןייד ןיא רעבַאהביל-קינָאה סלַא ףיוא

 ,טגָאז ןעמ רעכלעוו IB ,סינרָאה יד DE קירעשייה רענירג-זָארג

 -מוא-ספמַאק שטנעמ םעד ןכַאמ וצ ףיוא רָאּפ ַא WI זיאיס זַא

 Tr טלעטש DNY ,טימהעט רעסיר רעד DR טסקעקניא ןַא ,קיאעפ

 ,ךיוה יד רעטעמ ףניפ ןופ רעזייה רעדנעל עשיּפָארט יד ןיא ףיוא

 ַא יװ ךיר טיײלנַאב DEN ,עלעביל עטרַאצ יד TS טסקעסניא ןַא

 -ןעמולב ַא ןופ ?כייט ןפיוא ךיז טספיש ור ןעוו ,לכאלמ יולב

 .עקנָאל

 -יא רעייז ןיא ךיז ןשיווצ ןענעז ןטקעסניא עַלַא עקיזָאד יד

 ןייא ףיוא יו טכַאמענ VOR ןענעז ייז .רעלנע רעייז יובענ ןכעלרענ

 ,םע- ןופ ךוּפיה רעד טעמכ זיא DEN ,רעטידומ א SE ,רעטסומ

 WB עטצעשעג ענעגייא ןייד טיובענפיוא !'איס ןכלעיי טיול

 .טייקבעל

 !ק יהידשה-טוח ענעפורענ ױזַא IS טסיב ,שטנעכ 398 ,וד

 -.יע רעד יו ,תויח ּפיט ןרערנַא ץנַאג ַא וצ טכרעהענ he ה"ה

 ,'ט"ערעלפ יד :ָאד Tr טלרנַאה סיורנ רעד IN DIS .טקעכ

 "יא ,וד יו טקנוּפ mn‚ עקידהררשה-טח  דייא ןיא עכלעוו

 ,ןעגנילרעטעמש יד ןשיווצ זיר םעד ןופ רעסערג טשינ ךעלנייוושג

 -נָאנ ַא זיא רעכלעוו ,רעניּפש-סַאלטַא ןשיזעניכ ןטיוד-גנירטיצ םער

 טכיירגרעד רעכלעוו ןוא ,רעניּפש-רייז ןטמירַאב םעד MD ברק רעט

 ַא pr לָאזס ןעוו .רעטעמיטנעצ קיצנאווצ PR יירר ןופ סיורנ ַא

 Pr כילוצ ךָאד סע טלָאװ ,שטנעמ ַא יװ סיורג ME טקעסניא

 .טקעסניא ןבילבעג יובעג ןקיטרדַאנײיא

 -עקס-רענייכ ןקרַאטש ןכעלרעניא ןַא טסָאה ,שטנעמ DIN ,ור

 .רעּפרעק ןייר ןופ ןלייט עכייוו יד רעטנוא טלַאה רעכלעוו ,םעל
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 -רַא רעד ךרור זיא טענַאלּפ ןקיזָאד םעד ןופ השבי עצנַאנ יד .עכ

 טעטש-ןזיר .דנַאל-רוטלוק ןיא טלדנַאוורַאּפ רָאי ןענָאילימ ןופ טעב

 סע .ןעמרָאפ עטסנרישרַאפ יד ןופ סערייבענ ןוא ןלָאּפוק טימ

 ןעיצ טנָאזירָאה DE זיב .ןעייסָאש עכיילנ ןופ ץענ ַא ךיז םיצ

 -רוטלוק עטמיטשַאב ןופ רערקעפ עקידמהָאּפנייא עכעלדנעמוא ךיז

 ךרוה ןסירעגרעביא טרָאד ןוא ST רָאנ ןרעװו עכלעוו ,ןסקיווענ

 טייצ ןופ PM DEN ‚Mona עקידהנשמ ךיז ןשַאּפס ווו ,סעקנַאל

 -עז טענַאלּפ-רוטלוק ןקיזָאד םעד ןופ ןרעה יד .ןקלָאמענ טייצ וצ

 ,ערענעלק ליפ רָאנ ,ןשטנעמ עקיסיפ-ייוצ יד טשינ רעבָא ןענ

 -שַארומ יד :ןשינעפעשַאב עטרערילגעג קיטרַאנגנייא ,עקיסיפ-סקעז

 -רַאפ Bm ייב טנייה ךָאנ ,עטסכעה ענעי ןופ סעקשַארומ .סעק

 ,ןדנאברַאפ עלַאיצָאס עטיירב PN ןבעל עכלעוו ,םינימ ענענַאה

 ןסקַאװ ןזָאל ,סעדייבענ עקיטרַאסיורנ ענעגייא ףיוא ךיז ןלעטש

 ןטלַאה ,םענעגנָא ייז רַאפ PR סָאװ ,זָארג ןימ 8 ןצישַאב ןוא

 וקלעמ ךרוד וצ ייז ייב ןעמענ DIN סערַאטפ DIS זײל-טַאלב ףיוא

 -בםַא יו ,רעמ טשינ ןפחַאד עכלעוו ןוא ,ןירוא עסיז-רעקוצ רעייז

 -רַאפ וצ ףיוא ,טייצ עקיטיונ יד DR טייהיירפ-ץנערוקנָאק עטולָאס

 רעד יו טסנופ ,"קרעוו רעייז , ןיא טענַאלּפ ןצנַאג רעייז ןעלדטַאװ

 AS טנזיוט mE ַא DIT שינרענע IS סע טוט שטנעמ-רוטלוק

 -רעד טשינ וליפא טסייוו וד DIN ,עקשַארומ יד טסנעק וד

 -רעטעמש םעד ךיוא טסנעק וד ;ךיה יוזַא טייטש יז זַא ,ןופ

 ןטסעסניא ןעטעז סָאה -- גנילרעטעמש ןוא עקשַארומ .גניל

 ,"תויח-ברַאק , ןצעזרעכיא שידיי ףיוא ןעמ IND טרָאוװ סָאד

 ןטינשנייא TUN ןברַאק עסיושט ןבָאה Dim ,תיח טכייה סָאד

 -ףרַאש ףיוא בייל עקיזָאר DET ןלייטוצ עכלעוו ,בייל רעייז ףיוא

 רעד ןוא גנילרעטעמש םער ץֹוחַא mn‚ .ןלייט עטצענערגענּפָא

 ףיוא םורַא ךיר ןעלנניר ,ןטקעסניא יד וצ ןרעהענ סָאװ ,עקשַארומ

 טצעזעג DEN רָאנ ריד ךיז טָאה DEN ,נילפ יד .טירט ןוא טירש

ANזָאנ רער , TRלירג יד ןיא טקעסניא ַא .טקעסניא 8 , DEM 

 רעצרַאװש WORD רער זיא טקעסניא IS ,ךיק ןייד ןיא טגניז

 טקעסניא ןַא ,קנאש ןייד ןיא טכַאנייב טביור DEN ,"קַאסורּפ,

 -ַאב טוג ױזַא ןיא שטנעמ רער רעכלעוו ,יולפ עיירטעג יר זיא
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 .דליב יינ ץנַאג

WIRשירעפיטש ןרעטַאלפ עקנָאל רעטריצאב-עמולב רעד  
 -ערָאוװעג-קידעבעל ענעסירעגּפָא I ,ןעגנילרעטעמש עקיברַאֿפ-ןייש
 רעד ןיא ,ךַאד-דלַאװ ןקידנטָאש םעד רעטנוא DR .ךעלעמילב ענ

 ,סענסָאס עטלַארוא ןופ שינרעטסניפ רעבלַאה רעלופסיגמייהעג
 -עג קנַאלש-ךעלרעדטווװ רעבָא ,עניילק ,ןשינעפעשַאב ךיז ןגעווַאב
 pp ַא ןציזַאב סָאװ ,טעטש ןיא Bam DEN ‚mm -- ,עטיוב
 -וצ רָאנ ,טלצנייארַאפ טשינ ןבעל DEN ,לַארָאמ ןימ ַא ,ךַארּפש
 ,תומחלמ ןעמַאזוצ ןריפ ןוא ןרנַאברַאפ-הכולמ עטסעפ סלַא ןעמַאז
 ןופ עפוטש-רוטלוק 8 וצ ןעגנאנעגרעביא ןעטעז DEN ,תויח --
 ..סעדאטפ ןטלאהפיוא ןוא דרע יד ןטעברַאַאב

 וצ ךיז ןרעטנענרעד רימ rs ,ןטכוד וצ ןָא ךיז BEIM זנוא
 טרעו היח יד ווו ,גנולקיװטנַא רעד ןופ ץינערג רעסיורג רעד
 ןֿיפַא ןעייג רימ .שטנעמ רעד טשינ ךָאנ DR סָאד רעבָא .שטנעמ
 שטנעמ רעקיזָאד רעד רעכלעוו ףיוא ,עיניל רעד ףיזא טשינ ןיוש
 ןטירה םענעי ןיא Pas ןענעז רימ .ןעמוקענ טלעוו רעד ףיוא זיא
 םעד ןיא ,טלעוזתויח רעד ןופ קָאטש ןטשרעביוא DyT ןופ םיור
 -מוא יד HD דשמ ןיא טנפעעג ךיז טָאה רעכלעוו am‚ ןטסכעה
 ןוא טריטסיזקע ררע טענַאלּפ רעקיזָאד רעד טייז ,ןרָאי עבעלדנע
 ןטסכעה םעד רָאג ןוא ןטצעל םעד ןבענ ,ןבעל סָאד ךיז ףיוא טגָארט

DANשטנעמ םוצ טריפרעד טָאה . 

 .עקשַארומ רעד BD ךיז טקירנע DEN ,עיניל יד זיא סָאד
 שטנעמ םעד ןָא טלעוו יד ןלעטשירָאֿפ ריר טסלָאז וד כיוא

 :טריפעג DIN וצ DET DM ,טייק-תויח רעגנע רעצנַאנ רער ןוא

 DD ןוא עקירעדינ יד ןוא SD םעד ,עקרושטשַאי יד ,שייפ םעד

 רעטסלעוטקעלעטניא רעד ןעוועג עקשַארומ יד טלָאװ ,היח-גיוז עלעט

 טוג רעייז ךיז ןָאק ןעמ .דרע רעצנַאנ רעד ןופ טקנוּפ רעטסכעה

 -לעזַא ןעושג טלָאװ ענַאל יד ןכלעוו ףיוא ,טענַאלּפ ַַא ןלעטשרשפ
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 עקידנסיירשיוא רָאנ ,ןליוק ענרעזייא עכַאפנייא ןייק סױרַא טשינ

 רעד ,טַאמרַאה רעשיטָארע רעקיזָאד רעד ךיוא טזָאל ױזַא ,סעבמָאכ

 -ןעמיוו עקיצנייא ןייק טשינ ליצ ןייז ףיוא סױרַא סוליטָאקָאטקעה

 -ננעל ,ןשטעטרַאק-ןעמיוו עתמא ,ןענָארטַאּפעמיוז רָאנ ,ךעלהיח

 -יז עסַאמ רעצנַאנ ַא טימ טליפעגנָא ןענעז עכלעוו ,ןליוק עכעל

 שטעטרַאק-ןעמיוו רעקיזָאד רעד IN ,טנעמָאמ PN ;ךעלהיה-ןעמ

 -טַאּפ ןופ ?טנעוו עטשרעדָאפ סָאד טצַאלּפ ,ןזָאלעגסױרַא טרעוו

 ַא ןוֿפ סיירפיוא IS ךרוד יװ ,ןרעוו ךעלהיה-ןעמיוז יד ןֹוא ןָאר

 .ליצ ןפיוא ןפרָאוװעגפױרַא ,ןישַאמ-לווייס

 Da יד טימ עדַאנאנַאק רעקיטלַאװעג רעקיזַאד רעד רַאפ

 ןייא ןייק ןטלַאהַאב טשינ ,ךעלריטַאנ Th‚ ןָאק סעבמָאב-סייר

ANעכעלדנעמוא עלַא יד ףיוא קידנקוק טשינ :"יז , רער ןופ ייא  

 רעסיורג רער BE ךעלדנע RT ךיוא ךיז טליּפש ,ןגעוומוא ערעווש

‚MOןיוש ןענעז רימ תודע סנעמעוו  DER rsיורג רעד .ןעוועג " 
 ךעלדנע ןריפרעד BEN עלַא ןכלעוו וצ ,רוטַאנ רעד ןופ דוס רעס
 טימ MD‚ רעד ,גנורעטנָאלּפרַאפ רעטסכעלנעממוא רעד ךָאנ וליפַא
 "-רָאי יִר ןופ ןבעל ןיא רעכירַא טיינ םואודיווידניא רעד ןכלעוו

 .רעטנזיוט
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 טָאה קָאטשרעייא רעד וװ ,טרֶא ןקיטיונ םעד ףיוא ףָאטש-סנבעל

 זיא טקַא-סגנוגָארטרעביא רעקיזָאד רעד טייוו IM ףיוא .גנונעפע ןייז

 רעווש ןיא ,ןליפעג-גונעת טימ ןדנוברַאפ ךיוא ןלייט ערייב דַאפ

 -ַאב רעד יװ DIT ךָאנ ךיילג זַא ,רָאנ טעז ןעמ ;ןעמיטשַאב וצ

 ,גנוקיאורַאב ַא ןָא טמוק ,טעברַא ןייז ּפֶא טוט םופזסגנוטפשה

 םעד טכַאמענמרוד טימהעד ןבָאה תויח יד ןזַא ,ןביולנ טזָאל עכלעוו

 רעג רעבָא .גנואיצוצו רעקיטייזננעק רעד DB טנעמָאמס ןטסכעה

 טשינ רעכיז טקַא רעקיזָאד רעד ןָאק ןיז ןשינַאכעמ ןיא ךעלטימ

 רעד ןיא בייוו םעד ןיירַא טכירק סופ רעכעלנעמ רער 1m ,ןייז

 .רער-טפול

 געוז םעטָא ןופ גנוּפָאטשרַאפ יד זַא ,ןלעטשרָאפ ךיז IND ןעמ

 -ניט לֶאצ רעפיורג א ייב .ןרעהפיוא רעדיוו רעלעגש סָאװ ףרַאר

 ,טנעמָאמ םעד ןיא סופ-סגנוטפעהַאב רעד .Tr ט סיי ר שיפנעט

 IS טלַאפ DIN BN טושּפ ,ךיז ןיא ןיוש DIN טָאה "יז, יד ןעוז

 ;"יז, רעד ןופ ללח-ןטיוה םעד PN ןברק רענעגנולשעגנייא ןַא יו

DRךיז טמיווש "רע , רעטעדנווורַאפ רעד  ISTטקנוּפ ,קעװַא קיאור  

 .ןייז ױזַא טזומענ טלָאושס יוװ

 -עג טשינ ךָאנ טימרעד WIR MS ןַאמָאר-עביל רעדליוו 719%

 ןיא םורַא Tr טיירד DE רעכעלנעמ רענעסירעגּפָא רער .טקירטע

 ןוא ,םירָאוװ ַא יו ,קידנעטשטסנבלעז רעּפרעק ןכעלבייוו ןופ ללח

 ןבָאה ,רעיוווק רעסיורג רעד ייז ןשיווצ ,רעטכַאכָאַאב עטשרע יר

DINסָאװ ,םירָאוזםירעדעג ַא רַאפ ןעמונעגנָא וויאַאנ ץנַאג ךיוא  

 ןליפַא DIN רַאפ ןבָאה ןוא ,טיזַארַאּפ א יו קינייוװעניא 9395

 .ה .ד ,סוליטָאקָאטקעה :ןעמָאנ םענייש ןרעדנוזַאב ַא טכארטענזצ

 .ךעלרעכעבזגיוז טדעדנוה יד שימ DIR -עד

 םעד ןיא טרָאד טגיל 'סוליטָאקַאטקעה, ןקיזָאד DIT רַאפ

 ןעמענ ךיז ןָאק רע ןוא טַארַאּפַארעייא רעד ןפָא ללח ןכעלכבייוו

 יו ,טַאמרַאה רעניילק ַא m ‚DET טוט רע .גנוק טכורּפַאב רעד וצ

 yo won ַא יװ ,רָאנ טָאה ןַאמ רעד ןכלעוו ,רעפראוונליק ַא

 -רַא רעטייוו ןיילַא ןזָאלרעביא ןוא ,ןלעטשנא טפהארענ רעקינַאכ

 סָאש-עביל ןייא שיטַאמָאטױא ןזָאלוצסױרַא IN טכיוה רע :ןטעב

 ןזָאל עכלעוו ,ןטַאמרַאה עטסעיינ יד יו טקנוּפ ןוא .ןרעדינַא ןכָאג
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 טלַאּפש םעד טסעפ וצ ןַאד טסערּפ רעסַאװ טלַאּפש םעד ךרור

 רעטנַאמרער רעניילק רעד ךרוד רעסַאװ סָאד סױהַא טזָאל ןוא

 ,םָארטש רעקיטפערק ַא טײטשטנַא ,טלַאּפש םעד ןבענ DAN ,רער

 .קירוצ לענש-ץילב שיפנעטניט ןטכייל ןצנַאנ םעד טסיוטש סָאװ

 םער ןּפָאטשרַאפ קילייוװטייצ ןפרַאד לָאז ma רעכעלנעמ רעד ןעוו

 ןענַאטשטנַא םעד ךרוד ןטלָאוװ ,םיור ןליוה ןקיזָאד םער ןופ טלַאּפש

 םעד ןוא םזיגַאכעמזסננוגעווַאב םעד רַאפ ןשייקירעווש עסיורג

 ןנוא ייב ןעוו יוװ ,יױזַא רעפעגמוא WI טלָאװ DET .ןעמעטָא

 קיטייצכיילג טנידעג יורפ רעד ןופ רער-טפול יד BONN ןשטנעמ

 דיא טלָאװ גנוטפשהַאב רעד ייב ןוא ןַאגרֶא רעכעלטכעלשענ סלַא

 !זלַאה ןיא ןרעו טריפעגניירא טפהַאדעג ןַאנרֶא רעכעלנעמ רעד

 -געממוא סָאר ,טגנָאזעג יו ,רעבָא טכַאמ שיפנעטניט רער

 .ךעלגעמ עכעל

 -ניט רעד זַא BR‚ טנייש קילב ןכעלרעסיוא ןטשרע ןפיוא

 ןייק טשינ ןוא ןעגנַאל ןייק טשינ ,טשינ ללכב טָאה רע-שיפנעט :

 DR קַאז-רעּפרעק ןייז .רעּפרעק ןפיוא דילנ ןכעלטכעלשעג ,ןצרו |
 -ניט םעד ןופ רעּפרעק רעד יו ,קיטַאלנ ןוא קיכעלייק ױזַא טקנוּפ :

 ףיוא זמר םוש IS WAR ,רער ַא ןוא טלַאּפש ַא טימ ,יז-שייפנעט

 רעד רעבָא טעזרעד רַאפרעד .טַארַאּפַא ןכעלנעמ ןרעדנוזַאב ַא

 -ןוא-ןַאמישיפנעטניט יד ןופ ּףמַאק-עביל ןדליוװ םענעי ןופ רעיושוצ

 גנומעראמוא רעד תעשב .סעטעטרַאוװרעדמוא ץנַאנ סעּפש בייוו

 "יז, רעד ןופ טלַאּפש םעד ןיא Pas גנולצולפ "רע , רעד טקעטש

 םעד ןיירַא ךיז ps Deu יז ןוא סיפ עניז ןופ םעניײא

 -פעהַאב ַא ןיא טלרנַאהענ ךיז טלָאוװ'ס m DENE ,סופ ןקיזָאד

 ...רילצסגנוט

 .דילעסננוטפעהַאב S זיא .סופ דער

 -פשּהַאב רעקיטכיר ַא טלעפ "רע ,-שיפנעטניט DIT יו יוזַא

 זַא ,יֹוַא טנדרָאעגנייא סיפ ענייז MB רענייא זיא ,ןאנדַאהסננוט

 ןעמעננײרַא רעבעל רעֶדַא ןלעצנור-טיוה ערעדנוזַאכ ןיא ןָאק רע

 wor ַא רע טוט טנעמַאמ ןדנבערּפשטנַא ןיא .ךעלהיח-ןעמיוז יד

 DET ןיא ,לפעלךיצירעמ .ןקיר ַא יװ ,סופ ןקיזָאד םעד ןײרַא
 ןלופטרעוו םער סיוא טסינ ןוא רעּפרעק ןכעלבייוו ןופ ?לח ןליוה
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 .גנונעפע עכעלטכעלשענ ןוא גנַאנסױרַא רעטשרעטניה DS ןעניד

 "רעד .לּפע ןַא יװ קיטַאלג ןוא קיכעלייק ץלַא זיא ןטניה NT רעבָא

 ךיוב ןופ םייז רעד ףיוא ּפָאק םעד רעטנוא טרַאה ךיז DIDI רַאפ

 IN סָאװ ןוא ,ןכַאמרַאפ ןוא ןענעפע ךיז IND DEN ,טלַאּפש ןימ 8

 ;בענ .ןעמעטִא שיפ ןכלעו טימ ,טלַאּפש-ערבַאשז 8 ןצ ךעלנע

 סיוא טזייו ,גנונעפע עניילק ַא ךָאנ Tr טניפעג טלַאּפש םער

 ַא ןיא ןײרַא ןריפ רער יד ןוא טלַאּפש רעד Sun ַא סעּפע ןופ

 Ya mM mE זיא רעכלעוו ,בייל ןופ םיור ןליוה ןקידריושרעמ

 ןעמ ןעוו ,סױרַא ךיז טזייוו סע .ענעשעק ַא יו ךיוב יםוצ טעּפעשט

 na קַאז-רעּפרעק רעצטַאג רעדו IS ,ענעשעק עקיזָאד יד טקעדטנַא

 -יא ןַא םענייא ;קעז ייווצ ןופ ךעלטנגייא טייטשאב שיפנעטניט

 -ענ יד ךיז ןיא טלַאה רעכלעוו ,קַאז-רעּפרעק ןתמא ,ןכעלרענ

 IS ןטייוצ א ןוא ,.רנַא .א ןטַארַאּפַא עכעלטכעלשעג ,םירעד

 ַא יװ ,ןכעלרעניא םעד DIE טמענ רעכלעוו ,קַאז-טיוה ןכעלרעס

 -נַא סעּפע טשינ mn ענעשעק עטשרמולכ יד .לטנַאמ רעמיורעג

 ןכעלרעניא םעד ןשייווצ ךיוב ןפיוא םיור רעליוה רעד יװ ,שרעד

 NT םעד ןיא טשרע .?טנַאמ ןכעלרעסיוא םעד ןוא קַאז-רעּפרעק

 "כיר ךרוד par ןכעלרעניא ןֹופ ךיז ןענעפע ןיידַא םיור ןליוה ןקיז

 -שיפנעטניט רעד IN .ןטַארַאּפַא עכעלטכעלשעג יר רעכעל עקיט

 -יד גנוטפשהַאב רעד תעשב ןעמיוז ןייז ןריפניירַא ןפדַאד לָאז רע

 ןַא;הֶא ןייז טפרַאדעג רע טלָאװ ,טַארַאּפַא ןכעלכייוו PN טקער

 םיור ןליוה םעד ןיא טלַאּפש ןטנָאמרעד םעד ךרור ןריֿפניירַא

 .ננונעפע רעכעלטכעלשעג רעכעלטנגייא רעד ןיא טרָאד ןופ ןוא

 -פעהאב ןגנַאלקיטלאושע 8 רַאפ סָאוװ ,רָאפ ריד טסלעטש וה

 .ןבָאה טפרַאדעג וצרעה טלָאוו רע ןַאגרָאסגנוט

 ,טסעז וד ןעוו ,טריצילּפמָאק רעמ ךָאנ רעכָא טרעוו ךַאז יד

 -יד גנונעפע עכעלרעפיוא ןייז DR םיור רעליוה רעקיזָאד רעד זַא

 ייז .ןקעווצ עקיטכיוו ערעדנַא רַאפ ךָאנ היח רעד ךעלנייושג ןעג

 ןענעפע םיור ןליוה םעד ןיא .ןעמעטִא םוצ ?כ2 םדוק ריא ןפלעה

 -ענוצ טלַאּפש םעה mm טהעוו סע עכלעוו וצ .סשרבַאשיז עריא ךיז

DNT DIEעקיטיונ  DENרעטייוו  BIT°8 םיור רעליוה רעד > 

 DB טמענ רע וזַא :;טַאהַאּפַאםיווש רעטנדרָאעננייא-;לק רעייז
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 -עג, טשינ זאא טלעוו יד זא ,ןזייוו ייז .ךייררעל רעייז er ןרעכעה

 De ןשירעפעש ןגולק ןטמיטשַאב:סיורָאפ ַא טיול ןרָאװעג "טיוב

 -טסבלעז , רערעווש ןוא רעגנאק ַא ןופ טַאטלוזער .ַא זיא יז זַא ,רָאג

 -םוא יד סלַאפנלַא רעבָא טביילב קיטקַארּפ רעד ןיא ."גנולקיװטנא

 טייקבעלגעוואב יד שיפנעטניט םייב ןעעז רימ .טייקכעלמעווסַאב

 WIN ,רעטסיוא רעד רעביא ןביוהרעד קרַאטש םואודיווידניא ןופ

 "ורעווש יד רעבירעד DIR ייב זיא סיורנ ױזַא לָאמיירד ןוא טלּפָאד

 תעשב "יז, רער ןוא "רע, םעד ןופ גנולצרַאוטיײיא רעד ןופ טייק

 .גנוטפעהַאב רעד

 ערעייז ןכָאה יז-שיפנעטניט רעד ןוא רע-שיפנעטניט רער

 -רַאפ גנע ,רעּפרעק ןיא MD TINTE עכעלטכעלששג עבעלטנצניא

 טָאה רע-שיפנעטניט רעד .םירעדעג עכעלרעניא יד טימ טּפינק

 טריצירבַאפ ןרעוץפ ןכלעוו ןיא .,(םענייא רָאנ) ןַאנרָא-ןעמיוז ןייז

 "ייא רָאנ ךיוא) ןייז טָאה יז-שיפנעטניט רעד ,ךעלהיה:ןעמיוז יד

(DISרעייא עטקיטכורפַאבמוא וצ טלעטש רעכלעוו ,קָאטשרעייא . 

 -עפע ערעייז ןבָאה טַארַאּפַא-רעייא רעד ןוא טַארַאּפַאדךעמיוז רעד:

 ןוא ,ןרעוו טריפעגסיורא ןענָאק ןטקודָארּפ יד עכלעוו ךדוד ,ןעגנונ

 תעשב לָאז רע-שיפנעטניט רעד ןעוו ,ןעוועג BONN עטסעב סָאד

 TEN טרערלישענ רעירפ זיא עכלעוו ,גנומערָאמוא רעדליוו רעד

 -עפע-רעייא רעכעלבייוו רעד וצ גננונעפע-ןעמיוז ןייז ןקירדוצ טשּפ

 .גנוקיטכורפַאב יד ןריפכרוד םורַא ױזַא ןוא גנונ

 NT ;וצ טשינ ,ןרעיודַאב םוצ ,סָאד טיינ טושּפ ױזַא רעבָא

 ,ןטרעטנָאלּפרַאפ ןצנַאג םער DIS ןיא ןעמענ עקַאט ןעמ ףרַאד

 טָאה שיפנעטניט רעד .רעפרעק-שיפנעטניט םעד ןופ יובעג ןדליוו

 עטצָאלגעגסיױא ייווצ טנעקרעד ןעמ ןכלעוו AN ,ּפָאק ַא ןכיוא

 רער .סיפ יד Tr ןעניפעג ?יומ םעד םורַא .ליומ ַא ןוא ןניוא

 רעמ ךילרעסיוא ,רעכַאפנייא ןַא DR רעּפרעק ןופ לייט רעקירעביא

 ןעו mn רעד רעביא טגנעה רעכלעוו ,קַאז ,רעטרערילגוצ טשינ

 רעקיצנייא IS יו ,סיפ עריא ףיוא ּפָארַא ּפָאק ןטימ טפיול יז

 nen ערשדנַא יר ןופ רעטסומ םעד טויוק .לייט-רעטטיה רעסיורג

 ןופ טייז רערעדנַא רעד ףיוא זַא ,ןטרַאװרע טנָאקעג ןעמ טלָאװ

 לָאז עכלעוו ,גנונעפע ןייא ךָאנ סנטסעדנימ TI טניפענ רעּפרעק
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 לייוו ,טשינ רעדנווו ןייס רָאנ זיא טייקדקיוו עקיזָאר יד רעכָא

 -ימָאנָאטיוא עריא ןיא ,טכַאמ שיפטנעטניט יד ןופ גנוטפעהאב יד

 DIN" סָאד :טנָאז סשנלָאפ רעטסזימיוב סנעסבייא יו ,ןלַאטשד שש

 .ךעלגעמ עכעלגעמ

 ,טרעוו תויח עקיזָאד יד ןופ גנוטפעהַאב עכעלרעניא יר

 -ניירא טרשוו "רע , םעד ןופ ?ייט-רעּפרעק ַא זַא ,ױזַא טריפעגסיוא

 ns ,טשינ קפס ןייק רָאג PN סע ."יז, רעד ןופ בייל ןיא טריפעג

 א רעייז קעווצ-סגנוטפעהַאב םעד IND. DS דָאטעמ רעקיזָאד רעד

 .ןטייז-טָאש ענייז ךיוא טָאה רע רעבָא .ערעכיז

 ןרָאוועג ןענעז ןוא טריצילּפמַאק Pr Fam תויח יר רעמ סָאװו

 ראפ זיא רעמעווקאבמוא ץלַא ,ןענישַאמזסגנוגעווַאב עיירפ ,עסיורג

 רעצנאג רעד ןיא .סעצָארּפ-סגנוקינייראפ רעקיזָאד רעד ןרָאוועג ייז -

 םוטעמוא רימ ןעעז טלעוו-תויח רעה ןופ גנולקיוטנַא רערשכעה

 -נײט םעד .ןּפעלסנָא ,ןעלצרָאװנייא DD ךיז ןסיירוצּפָא ץנעדנעט יד

 -רעד עסקַאט רעטסיוא רעד רעביא ךיוה יװזַא רימ ןלעטש שייפנעט

‚INDוצ טּפעלקענוצ טסעפ רעמ טשינ ןיוש ךיז טלאה רע סָאו  

 רעיירפ ַא יװ ןבעל ץנאנ ןייז םורא ךיז טנעוואב רע רָאנ ,דרע רער

 רעצנאג רעד ןופ םַאטש ןטסכעה םעד ןיא ןוא .םואודיווידניא

 טּפיוהרעביא ןענעז nyn עקידהרדשהזטוח יד ייב ,טלעוזתויח

 עטלצרָאוװעגנייא רעדָא ענעסקאווענוצ ןייק ןאראפ טשינ רעמ ןיוש

 עטצעל סָאד םוטעמוא רעבָא זיא טקא-סגנוטפעהאב רעד .םיאורב

 טנע מָא פ ןייא ףיא לאפ ןדעי PR N ID סע וװ ,טרָא

 -דנעטשרַאפ זיאס .גנולצרַאוטייא DIN גנוּפעלקוצ .ַאזַא ןעמוקרָאֿפ

 ,ןטייקכעלמעווסאבמוא עטסערג יד סיורא DER טפור DET זַא ,ךעל

 טימ ןָאק שטנעמ רער .ןעגנולעטש ןוא סעגַאל ,ןטקא עכעלנעמסוא

 ןקידשהיח ןרעכעה ןופ ָאצעמרעטניא ןקיװָאר םעד ןגעוו ןגָאז טכער

 m ןכעלשטנעמ ןגעוו טגאזעג Bay ץלאהטמלעה סאו ,סָאה 1205

 טכארבעג רימ DORT DEN ,רעקינַאכעמ ןבעלשטנעמ א טלָאװ ךיא

 ,ןעגנורעווששב עקירעביא ןוא ןרעלעפ ליפ ױזַא טימ טאראּפא ןַא

 .ןפרָאוושנפיױרַא טושפ ,ןטסנירהאפ ענייז Ya ףיוא סירוגקגק טשינ

 ןיא רעבָא ןענעז רסַאנ רער ןופ 'ןטייקשיטקארפמוא , עכלעזא
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 ףעבָא .רעכעלדנעטשרַאֿפ ןוא רעטנענ ליפ ןייז NONDO‚ ,קיטסיינ

 -הנושמ עקיזָאד יד ייב ןכיולראפ ןיילַא טפַא רעד DON IN יװ

Omןטנַאפלעהרַאּפעס עטיילק יה ייב ?רעבייל , mבָאה ךיא  

 -עג ןייז םורא טיירדעג "רע , רעד ךיז טָאה ,לָאּבַאענ ןיא ןעזעג ייז

 ןוא ,ךיז רַאפ ןבירטענ ?סיבא שירעפיטש יז טָאה ,"יז, רעטביל

 ןבָאה עדייב .ּפָאק וצ ּפָאק ריא ןגעק טלעטשעגקעװַא ךיז ךעלדנע

 . ,רָאפ ריד טסלעטש וד ןעוו WAR .ןעמשנוצמורא ןביוהעגנָא ייז

 ,ּפָאק ןופ סיױרַא סיפ יד DRM קלאפ ןקידהנושמ ןקיזָאר םעד ייב זַא

 ךיז ייז ןזומ ,ןעמענמורא ןענָאק ךיז ןלָאז ייז ידכ IS ,זטסייטשַאפ

 טלָאוװעג ךיז ןטלָאוװ ייז m ,ּפעק יד טימ Tr וצ ןגיובוצ רעירפ

 ןענעז עלייוו עצנאג ַא .ּפָאק ץיּפש םעד ןצארק ןרעדטַא םעד רענייא

 ךַאז יד .ןעקנאדעג ןיא ןעקנוזרַאפ יװ ,ליטש ןבילבעג עדטביל יד

 דעבָא .ךעלטימעג ץנאג ןעזעגסיוא לאפ ןקיזָאד םעד ןיא ךָאנ טָאה

 .טלייצרעד רעדליוו ליפ ןיוש סע DIN םינימ ערעסערנ ןופ

 -סנעפ-םוירַאוװוקַא ןופ טייקכאלפ רעכעלרעניא רעד ייב טראה

 IE ןוא "ןענָאקַארר , עקיטשרודזעביל ייווצ טקאּפעג ךיז ןכָאה רעט

 yo זַא ,ץנאט ַאזַא -- טלייצרעד רעיושוצ ַא יװ -  ןביוהעג

 ךיז ןבָאה תויח יד .טיוט ןוא ןבעל ףיוא DVTD IS ,טניימענ טָאה

 BIN DEN ,ןיּפש ַא יװ ױזַא ,רעסאוו ןיא יירפ בלאה טלקָאשעג

 יר ןופ עקינייא ָאד ןליּפש ץענ ןופ לָאר יר .ץענ ןייז ףיוא ךיז

 PN סעקנאב-ניוז ערעייז טימ IS ךיז ןּפאכ עכלעוו ,סמערָא עננאל

 ןיטש ַא ייב טייז רעטייווצ רער DR ,כיוש רער ייב טייז ןייא

 עקירעביא יד ןוא .ןריסנאלאב יירפ רעכייל עקיד ירד YES ןוָאל ןוא

Domםורא ?ייוורעד ןּפַאכ  PRעדמערפ יד ףיונוצ יױזַא ןקירד  

 ,ןעשטשילב an יד .ןקיטשרעה טלאשנ יז aa ייז יו ,היח

 ןוא ןיורב-לקנוט ךעלטוייהנייא ךיז ןבחַאּפַאב רעכייב עקיכעלייפ יר
 -יא .ןכָאק וצ IE טביוה WON סָאד זַא ,קרַאטש ױזַא ךיז ןזָאלב

 רעד DIN DE .ץנַאט רעטכילראפ רעד יִשַא טרעיוד העש א רעב

 ,רעיש טצאלּפ רע זַא ,טסערּפעגפיונוצ קירתננמחרבמוא רעטכילעג

 אזא DO םערָא רענעגיוזעגנײרַא רענעי רעדָא רעד DEM טָא

 mm ןסירוצ DEM טיוה יד זַא ,ןפירעגּפא רעדיוו טפארס

 .רעפ
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 -נגייא ענעי טָאה רע .ליּפש-ןבראפ רעכעלרעדנווו ַא ןֶא רלאב ךיז
 ,ץילב ;ןָאעלעמַאכ םעד טסאמעג טמיראב DET עכלעוו ,טפַאש
 AR ךעלרעמעק-בראפ עסיוועג ןעיצפיונוצ ןוא ןטײרּפשטיױא לענש
 דלאב טרעוו ןוא ONE DOW בראפ יד זַא יװַא ,רעּפרעק ןייז
 ,ןיורבלעג רע זיא דמאז ןיא .טדניוושרַאפ ןוא ןעגנאגוצ רעדייוו
 רער ןוא :ךַאמ ַא לָאמַאטימ רע טינ רעבָא טציא . ןָאה ַא או
 עצראוש טימ ,ערבעז א טרעװ רעסאוו םענעּפָא ןיא טנאפלעה
 ףיילג ןיוש רעבָא טסקרעמַאב וד .רעּפרעק ןצנאג ןרעביא ןפיירטש
 NT .טקעפש ןַא הכיס סלַא טָאה גנורערגע-בראפ עקיזָאד יד ןַא
 -עצ-ַארבעז יד ,?טימץוש ַא ןעוועג טייקלעגדָאה יד זיא ןטנוא
 -לקַאטקעּפס ַא ץיא סע .ןרָאצמירג ַא ןיא PN טייקטפי ירטש
 PR ךיוה ,ןביוא טרָאד וטסעז .קידניא ןטציירוצ םייב יװ ,ברַאֿפ
 ןיא סע .ןגעוואב ךעלטימעג ךיז טנאפלעה ןרעדנַא םעד ,רעסַאװ
 ,טביל רעטניטארבעז רעניילק רעד טכלטוו Pa היי יש
 טימ ,רמַאז ןיא ןטלַאהַאב ןטנוא קידנגיל ,טָאה רע עכלעוו ןוא
 יר ןופ רענייא .ןטיהעג קיטכיזרעפייא גיוא ןטקעטששגסױרַא םעד
 טלבארגעגפיורַא DEN רָאנ טשרע ךיוא ךיז טָאה סרעטניט ערעדנַא
 רעטסיורטרַאפ רעטונ ַא יװ ,ךעלטימעג ץנאג ךיז ןוא ,דמַאז ןופ

WONןץיא ָאד ."יז, רעד וצ ףױרַא ןעמיווש טזאלענ ,רעבאהביל  
TIMEיו ןסָאשעגכָאנ רעטבילרַאפ "רעכעלצעזעג , רעד לַאטנעמַאמ  

 םוק טציא ,ונ .ערבעז ןרָאוװענ רע ויֹא ןרָאצ ןיא ןוא .ץילב ַא
 ןעמעוו ייב ,רימ ןגעק רערעדטַא וד ,ךיז טסגעזורעד וד ביוא ,רֵעהַא

DANטעז , ISטָאהימ  DINךיז לי ,טסַאּפעג  De) Was185  
DANטעז , TSטָאהמ  DINךיז לי ,טקַאּפענ  WER85 טשינ  

 מָארַא ליטש WEN ךיז רע טאל יוזא ןוא ,ערוטנַאװַא ןייק ףיוא
PNרטַאז . | 
 ָאר ןיוש ךיז טלעטש ןבעל-עביל ןרעכעה ןופ קיטש קרַאטש ַא

 ַא ,ןפמאק-טעטילאוויר ,טכער-ץיזַאב לעגדיוירניא .רָאפ ריר רַאֿפ
 -ייא ערעזנוא ןָא זנוא ןיוש ןענָאמרעד עכלעוו ,ןליפענ ןופ ליּפש
 עטקאהענּפָא עקידהנושמ עקיזָאד ירד ייב ץלַא סָאד WIR ,עגעג
 קידנליו טשינ .ןעזסיוא ןטסכעלנעממוא םעד ןופ ּפעק-טנאפלעה
 עטכישעגעביל עצנאג יר זנוא ןיוש DIN NT mE, PT ןעמ טנָאז
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 ,תודוס-ץראה עטסטערקסיד ערעייז ןקעלּפטנַא טזומעג ןשינעפיט-םי
 BE הנותח יד ןוא טרילפ-עביל םעד ןעזוצ םעװקַאב ךיוא וטסנָאק
 .שיפנעטניט יר

 רעצנַאנ ןייז PR קלאפ-שיפנעטניט סָאד וטסעז סרָאד
 -רַאפ ןייק ראג DR סע .טייק-קיוו DR טייקנדנובעגמוא ,טייקשירפ
 .סטויראווקא ערעזנוא ןופ םישױרפ עמירָא יד טימ טשינ ךיילג
 -לושז טימ טסזייר וד זַא ,ןטכוד תמאב ריד ךיז ןָאק לָאּפַאענ ןיא
 ןעביוש-?גיּפש עקיטכיזמרוד יד טימ לפיש-רעסאוורעטנוא סנרעוו

MTַאק יד ריד רעביא ןבעווש ָאד .םי ןופ ןשינעפיט עיולב יד  ?- 
 ,טכעלשעגןעטעיט םער ןופ ,ןנָאז וצ יוזא ,ןבלאוש יד ,ןדַאמ
 -רַאפ ,ייז ףיוא DPA ןעמ זַא .םי ןעיירפ ןופ רעמיווש עטסיירפ יד
 רימת ךָאד טעז סָאװ ,דליב-סקלָאפ סָאר NS יו ,ןעמ טייטש
 םוצ ןקסולָאמ עקיױָאד יד ייב ןעמוק טנָאקעג טָאה ,שיטסילַאער

 ,סיורָאפ ST זעיצַארנ NT ייז ןפיש תמאמ .שיפ ןטימ ךיילנרַאפ

RTעצרוק יד ,גנירעה עטיור-קיזָאר עקנאקש יו ,קירוצ  BEI 

 ,טעלרעטש ַא ןופ קסיּפ רעקיציּפש רעד יו ,טניילעגםיונוצ סמערָא

 -יטרַא-עילאווס ַא טימ ןרערור ןרערעפ-סולפ עגיקעיירד עטיירב יד

 טסנוּפ ,קיטפול ,קיטסול ID‚ ייז ןעמיווש יוזא — ,גנוגעווַאב רעק

 -קיסקיוועג ,עקידנעלבָארג עלַא יד וצ ץאזנגעק ןיא ,שיפ עתמא יוװ

 "נא עקירהעפַאו ןוא ענעזָאלבעגנַא-טרעּפמולעגמוא ,עכעלגעווַאבמוא

 עקנילפ yon עסיזא-) יר ןבענ .שיינעפיט רעה ןופ םיאורב-סוטוגורה

 עקיר עניילק יד טנורג-רמאז DIE טנָאנ ןטלאהאב ןצייז םיאורב

 -רָאנ םיוק WORD רעירפ .טיפע ס םַאטש םעד ןופ רעטניט

 -םי ןופ דמַאז ןיא ןבָארגעגניירַא רע טגיל ױזַא ,ןקרעמַאב טשיײנ

 Diva טבעווש ןוא mas גנולצולּפ רעבָא ךיז רע Dam .קער
 ךיז רַאפ וטסעז ,לגניופ רענעקָארשרעד ַא יװ ,רעסאװ ןעיירפ ןיא

 טקָאטעגּפָא דנור ןימ ַא זיא סָאד .ןַאמ-הרבח ןטסטנאגעלע םעד

 -עגפיונוצ יד ייברעד ןרסיב וָאנ יד :לּפעק-טנאפלעה קידנעמיווש

 סיורג mE תמאב ןייז רעבָא לָאז רע ןעוו .סמעהא-ּפָאק עטקירר

 .גנוניישרע עטככעלרעריוש יד ןעווענ סע טלָאװ ,טנאפלעה א יװ

 טביוה רעפרעק ןָא הא סיפ je לטנאפלעה ןקיזָאד םעד ףיוא
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 -תויה-ךייוו םער ןופ ץנעגילעטניא יד טרירטנעצנַאק ןימ ןקיז

 -ַאב טציא זיב ןבָאה .רימ עכלעוו ,תויח םינימ עלא ןופ .םַאטש
‚DINOזיא סָאד רעבָא ."עטסקידהמשנ , יח טּפיזהרעביא ייז ןענעז  

 ךָאנ טנאּפשעג ןיא סָאװ ,טקעלעטניא ןַא ,המשנ-רעביור עדקיוו ַא

Jarףמַאק ןקידתונמחרבמוא  UPעחהמשרפ  HNןנעק ךיוא  m 

 -עשַאב ןשירעגירק קיבייא רעבָא ,ןנולק ןקיזָאד םעד PN .ןכיילג

 ןָאק סָאד -- ,עילידיא ןייק ןייז טשינ עביל יר ךיוא ןָאק שינעּפ

 רעד DD עכַארּפ א יװ סיוא יז טעז תמאב ןוא .ןעזסיורָאפ ןעמ

 ןיא טמוק טקעלעטניא רעה .היח רעיר ןופ קיטפײרעטעַארַאכ רעצנאג
 -רעד יד ךיוא ןאד ןוא .רוטַאנ עשיירעביור יד .קורדסיוא DIS ריא

 .עטרעּפמולעגמוא ,עדליוו DET ,השיורי-היח-ךייוו עטנָאמ

 טשינ טָאה טקא רעכעלטכעלשעג רעד זַא ,רָאפ ריד לעטש

 ןיא טייקיסילפןעמיוז עכעלנעמ יד ןסינוצניײרַא ליצ ַא ראפ רָאנ

DITעקיטליגדנע יד ןַא רָאנ ,טארַאּפַא ןכעלטכעלשעג ןכעלבייוו  

 ַא טימ Tr טוט דילנ עכעלנעמ DET ME ,יד זיא עפָארטסַאטאק

 סיבייא ףיוא טרניוושיראפ ןוא Bis סיר .ַא Damp רעסקיראדצמ

 -ניט רעד ןופ עגאק יד ךעלרעפיוא PR סָאד .ןאגרַא ןכעלבייוו ןיא

 .עביל-שייפנעמ

 ךעלטכעלשעג ךיוא שיפטעטניס רעד ןיא ןעמונעג DRM ןיא

 | .היח עטלקיוװטנַא-ךיוה ַא
 סעקאשילש יד ןכלעוו ,םזיטירָארּפַאמרעה רעכעלטכעלשעג דעד

 ,;עמיו םעד ןסיגסיוא עוויטימירפ DNT ,רָאפ טלוב יצא ןלעטש

 m םייב ןיא ץלַא סָאד -- ןרעטסיוא יד ייב טעז ןעמ ןכלעוו

 -טכעלשעג TON PN שיפנעטניט רעד IND טשינ רעמ שיםנעט

 -כעלשענ ערייב ןוא .בייוזןעטניס ןוא ןַאמ-ןעטניט :טלייטזצ ךעל

 ַא רַאפ ןפאשַאב יװ DAS TR DOSE עגנאפ ערעייז טימ רעט

 .גנצמרַאמחא רעטסגנע רעד ןופ טנעמָאמ ןַײא גנוטפשהאב רעקימכיר

 -יטש עסירעהעג יד ןָא ייז BORD סע ןעוו ,ייז ןעמ טעז תמאב ןוא

RDסע טיינ ךעלרעסיוא ןיוש רעבא .ןריפפיוא יױזַא ךיז  mw 

 .רליוג גונ

 עיצנַאטס רעשיגָאלָאָאז רער ןופ ןייסאב ןלופטכארמ םעד ןיא

 יר ןופ nen עסירהנושס ?יפ יוװא ןיוש ןבָאהיס וו ,לָאּפַאענ ןיא
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PORNNעגער ךָאנ וצרעד ןוא רעקירעדינ רעד ;םיאורב ייווצ יר - 

 .שיפנעטניט ןטלסיוװטנַא ךיוה םעד PN רעטסיזא רעטרירעג

 .םַאטש ןייז ןופ PT זיא שיפגעטניט רעד

 עקיטסיינ עעייז ּפָאק ןיא ןריזילארטנעצ ןריהענ עקרַאטש

 -ייב עטראה סינייו ץנאנ רעּפרעק ןיא טָאה רע Din MN ,ןטפערק

 רער ייב יװ טסנוּפ ,םיא ייב ןריהענ עקיזָאד יד רעבָא ןרעוו ,רענ

 רעדָא לניופ ,עבאשז רעד ייב mn רעקידהררשה-טוח רערעכעה

 ַא יװ ,גניר ןקידלרטייבכייוו ןרעדנוזאב ַא ךרוד טצישַאב ,שטנעמ

 EN ,טלקיװטנַא טשינ רעכיז ךיז DANN עכלעוו ,עליה-ןבראש ןימ

 DEN ןוא סעטסגרע סעּפע ןצישַאב וצ WA טשינ ָאד טלָאװ סע

 ןגָאז טעמכ ןעט IND DET — רימת רעבָא זיא טקעלעטניא .סעלופ

 רער .טייקכעלנעווַאב רעפרַאטש S DO IIND — ץעזענ 8 וו

 יד WIR רעיוהשגמוא טרּפ םעד ןיא ךיוא טנייטש שיפנעטניט

 WER ,ָאי ,ןכירק ,ןפיול ,ןעמיווש ןָאק שיפנשטניט רעד :רעטסיוא

 ןיא טכוז W ןעוו ,רענייטש wo ךיז טרידאקירַאברַאפ רע :ןעיוב

 BONN רעד ןיא רָאנ .ןכיילננייז ,רעסאוזםי םעד ,טנעמעלע ןייז

 ,ןכייצםַאטש pır ?סיבַא ךָאנ םיא AN טניל טלַאטשענ רעכעל

 :יובעג ןצנאנ ןייז ןיא סרליוו ,סטרעּפמולענטוא סעּפע טקעטש סע

 םורא ןוא BR יר WDR ,ּפָאק ןופ סיורא ןסקַאו סמערָא יד

 -נטלאהוצ טסעפ ,ביור רעייז ןּפאכ ייז ןוא MD‚ ןשירעסערפ םעד

 .סעקנַאב-גיוז עייר ַא טימ DIN קיד

 ייב רעקידנלאפפיוא ךָאנ טרעוו DSB רעד ןופ טייקדליוו יד

 רער mr un רעלַאפאלַאק ַא וצ םייטרעד עכלעוו ,סיוהנ רעד

 יד ןופ "ןָאקארר, רעד PD ןטסקיזיר ןייז ןיא זיא שיפנעטניט

 וצ זיב ןראלפמעיופע טטיפעג ןעמ ןכסעוו ןופ ,סערטעגעל-רעשיפ

 טלָאװ סיורנ ַאזַא ןופ ןיּפש ַא .גנעל רעד ןיא רעטעמ קיצנאווצ

 -קערש יר ןוא תויח-דנַאפ עלַא ןופ עטסעסואימ ירד ןעוושעג רעכיז

 .רעקלעפ עלַא ןופ ערנעגעל

 -עגמוא IR ןעניישרע ייז .טלַא-רוא ןענעז שיפנעטניט ירו

 Tr טוָאל PM SHE ראפ m ,טלָאמעד ןיוש ןסאמ ערעיוה

 .עטכישעג דרש רער ןיא ןבעל ןרעכיא גנאהרָאפ רעד ּפָארַא 5532

 -ָאר םער ּףיוא ,םיוא HN ,ךיז טָאה ןָא ןשייצ עטסטלע יד ןופ
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DIץעז .ןיּפש 8  DINענרעזעלנ עטרַאטשראפ יר ןיײרַא  
 יד ,טייקסאנ יד רעפרעק םעד ביג .שיפלעש 8 ןופ ןגיוא

 .טעקַאנ טולָאסבא ןוא טייקטלצנורשג ,םייקכייוו יר ,טייקישטילנ
 יז זא ױזַא ,ןעקנעלעג יר סיפ יד ייב וצ I .קאמילש ןופ טייק

 ,ןעיירד ןפלָאהָאבמוא ךיז ןלָאז ייז ,סעסשיק וצ ךעלנש TEN ןלָאז

 ייז טיג עכלעוו ,טפארק-גיוז רעלופסינסייהעג ַא קנַארַא I ןוא

 יז .ןלָאז ,ןּפַאכוצנָא שרעדגַא ץעגרע ךיז לָאמעלַא טזיפכשלנעמ יד

 .ןיּפש םעד ןופ קַאזרעּפרעק ןקיד םעד טרָא ןופ ןּפעלשסקעוװא ןענָאק

 -עביור ןוא טייקדליוו עצנאנ יד רעביא ןיּפש םעד זָאל םעד ץוחַא

 תונשקע ןוא טפארק ןייז WIN DIN זָאל ,רוטַאנ ןייז DD טייקשיר

DINץנעגילעטניא ןייז , DENטיג  DIEןשרעהאב וצ טייקכעלנעמ יד  

 ,טסיופ ַא יז :סיורנ ךָאנ DIN RD ףוס םוצ ראג ןוא .עגאל עדעי

 .שיפקַאוו א יו ךעלדנע ,סקא ןַא וו ,ּפָאק AS יוו

DETשיפנעטניט רעד זיא . 

 רעבָא DS רע .ןיּפש ַא וצ ךעלנע רעייז זיא שיפנעטניט רעד
 טקנוּפ ,ןיּפש ןופ בורק ןייק טשינ וליפא זיא רע ,ןיּפש ןייק טשינ
 .שיפ ןייק טשינ DR רע יװ ױזַא

 -ומ ענעי ןופ NW רעראבלטיממוא ןַא ,היח-ךייוו ַא זיא רע
 ןוא רעטסיוא רעד DD רעדורב-םַאטש N ,סעקאמילש ןוא ןלעש
 קרַאטש םירבח ענייז טָאה רע סָאװ רעמ טשינ .קאמילש-ןטרָאג םעד
 ךיז טָאה סָאװ ,עלעדניה 8 טימ ייא ןַא ךערבוצ .ןגיטשעגרעבכיא
 ףיוא עסַאמ יד סיורא סיג ME ,ןקיּפוצסיױא ןביוהעגנָא DEN רָאנ

Nרעטרעווילנראפ ַא ןופ רעטנָאלּפ ןטסיװ ַא טסעז וד :רעלעט  
 -רעד רָאפ ריד לעטש ןוא ;טױט יװ ןגיל טביילב עכלעוו ,עסַאמ
 קילב ַא טימ pp ךיד טקוק m m ‚nn ענעסקַאװוהעד יר ןבעג

DANטרַאש ,טפיול יז וװ ,ןריהעג וצ טייג ןוא ןריהעג ןופ טפחק , 
 טסארטנָאק רער סיוא טעז רעפעגמוא ױזַא ;טילפ ןוא טעקָאװס
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 -ביילנ סעקאמילש YET יד ןופ ןדעי ןיא טמוק WER 18 :עקפעב
 -וואיּפ-רעבעל עגנוי יד ןופ ליּפש רעכעלרעדיוש WEN RD קיטייצ

 DEN ,ןופרעד ףירגאב םענייש ַא ןעמוקאב טסעװ וד ןוא ,סעק

 רער ןופ טפארק-סגנורעּפכורפ רעדליוו, רעד ןופ טרָאװ עטלַא סָאד

 ןקוק WE קראטש 1191 טסזיב וד DW .ןגָאז תמאב Sm "רוטַאנ

 רעריוש ַא ןליפ ָאר וטספהאה ,ןיירא םינַּפ PR ךיילנ רוטאנ רעד

 REDE רעד ןעו mM טקנוּפ ,ןקיטלַאװע;: ,םענעבאהרע DIT רַאפ

 ניױװַאל יד ,ןבעל ןופ ןַאעקָא רעד TR ,ףיוא ריד ראפ ָאד טזיורביפ

 כָאו ,סָאד .טרענוד קסָאלָאק-יינש ןופ עניוואפ יד רעדָא טמערוטש

 .ריד רעביא ךיז טלקייק Dan ,"ןרעוו, ןכעלּפעשרעמוא ןופ



 -ןטרָאנ ןופ םישעמ יד רעבירַא טייוו ךָאנ ןגיימש עכלעוו ,סעיצ
 .קאמילש

 םרוק טַאטלוזער ןטשרע DIS טָאה טארַאּפַא ןופ גנולייטוצ יד
 ,טייקכעלטכעלשעג-טלּפָאד רעייז ףיוא קידנקוק טשינ סָאװ ,סָאד לכ
 רענייא זַא ,יוזא רָאנ ךעלנייוועג רעטכעלשעג יד ךיז ןענעגעגַאב

BIOַאב ייז ."יז, םֶלֵא רעטייווצ רעד ןוא "רע , סלַא סיױרַא - 
 קאמילש רערעי ןַא ,יזא טשינ לָאמנייק םורַא יוזא ךיז ןטפעשה
 ןייא .טייצ רעבקעז רעד ןיא DIN ייב טמענ ןוא ןרעדנַא םעד טיג
 .ד) עכעלנעמ ןייז ןַא ,יוזא רָאנ ןרעדנַא םעד IN טּפַאכ קאמולש
 Dam גנונעפע עכעלטכעלשעג (טנרָאפ ןופ ךיז טניפעג DAN יד .ה
 .גנונעפע רעכעלבייוו רעדמערפ רעד וצ טקירדעגוצ

 ירד יװ ,רעכאפנייא ןעוועג וליפא ןפוא ַאזַא ףיוא טלָאװ סָאר
 טציא רָאנ ריד ?עטש רעבָא .ןטרָאגניײװ PR עטכישענ עקידרעירפ

INDקאמילש ןייא .ךשמה ןקידהעטייוו םעד הראש-שיטַאמעטַאמ  
 -בייוו ענעגייא ןייז טביילב ייברעד .ךעלנעמ ןרעדנַא םעד טלדנַאהַאב
 ,ןטניה pa wenn טגיל עכבלעוו ,גנונעפע עכעלטכעלשעג עכעל
 -ייטאב טשינ גנולדנאה רעוויטקא רעקיוָאר רעד ןיא ,ךעלריטאנ
 רעבלעוו ,קאמילש רעטירה ַא ייז וצ וצ טמוק Wa טציא .טקיל
 עיירפ יד טניפעג רע .ןַאמ סלא ןרינַאיצקנופ וצ DI ךיוא זיא
 -רַא ןייז ןָא טבייה DR קאמילש ןטייווצ ןופ גנזנעפע עכעלכייוו
 ךעלטנגייא טָאה רעכלעוו ,קאמילש רעטייווצ רעקיזָאד רעד .טעב

BONרָאנ ןטשרע ןרַאפ ןייז  ‚INDםלאועג טיפ טציא טרעו  

 יד ןטירד םייב "עדי רעכָא טביילב ייברעד .כייוו ןטירד ןראפ

 רעטרעפ ַא רעדיו Tr טמענ ָאד ןוא ,יירפ גנונעפע ערעלבייוו
 א ,ךעלדנע ,טײטשטנַא יוזא .טעבֹרַא רעכעלנעמ רעד וצ קאמילש
 יז טימ טביילכ קאמילש רעטצעל רעד רָאנ טשרע .טייק עצנאג

 רעקיצנייא רעד DIS טסילש HN יירפ ןצנאגניא טייז רעכעלבייוו

 רעד תעשב  ,ייר יד MD רעטרישזאגנַא-ךעלנעמ רָא נ תמאב
 ןוא בייוו רָאנ לָאפױךגעג סלַא ןיא טייק רעד ןופ דילג רעטשרע

 -ַאּפ ןוא ןַאמ וויטקַא קיטייצכיילנ ןענעז רעדילנ עקירעביא עלַא

 .בייוו וויס

 -ַארַא רעקסעטָארנ רעקיזָשד רעד וצ סיוא ךָאנ ריד לָאמ טציא
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TORךָאנ ןקידנערַאּפ עביל-קַאמילש רעד ןופ דליב סָאד ריד  
 רעסאוו ןופ סיורא ךיז טקור סָאוו ,ליּפש-יוש דליוז ַא טימ
IN Nעיגרענע-עביל רעטסערנ רער ןופ במאריפיד רעתמא . 
 ,רָאפ ןטלעז טשינ Dow סעקאמילש-ררע עקיזָאד יד ייב ןיוש

 -ַאמילש עקיטשרוהזעביל יירד ךיז ןענעגעגַאב ייווצ טָאטשנָא זַא
 ,זיב .ליּפש-עביל PR ןירַא יירד עלַא ןאד טערט עכלעוו ,סעק
 -נַא DIE רענייא רעטנענ רָארג 125 סָאװ ,ייז DD ייווצ ,ךעלרנע
 .םקא ןטסכעה םוצ ןעפוק ,ןרעד

 ,עקוואיפרעבעל רעניילק רעד ןַא WAR ךיז טסנָאמרעד ור
 ןופ גנַאלאג םעד ןופ .טלייצרעד ריד בָאה TR רעכלעוו ןגעוו

 -רעסאוו יד DD WERD PR קעװַא תויח עגנוי ענעי ןענעז סּפעש
 םיילש DR ףיוא ךיז ןטלאה סָאװ ,סואענמיל ןימ ןופ סעקאמילש

 -סיוא עלעקוואיּפ םעניילק ןדעי ןיא זיא טרָאד .ןכייט ערעזנוא ןופ

 רערַָא רעטומ יד טָאה רעכלעוו ,רוד-עקוואיּפ WII ַא ןסקאוועג

DSןבָאה ךעלעקוואיּפ עניילק יד ןיא ןוא ,טשטעווסוצ ןכעלרעניא  

 יר ןסירעגכרוד ןבָאה ייז רערייא ךָאנ ,ןצָארּפשסױרַא ןעמונעג אר

 .ךעלעקוואיּפ עקניניילק רָאנ רעדיוו ,רעטומ רעטיוט רעד ןופ טיוה

 -ענג יו ,טלעטששגפיוא ךיז טָאה עדימאהיּפ עכעלקערש עקיזָאד יר

 ךיז טָאה ןייֵלַא קאמולש רעד DR ,קאמילש ןיא ,קיניײוװשגיא ,טנָאז

 .טגרָאזעג םער I טשינרָאנ

 עקיזָאד יד ייב ןביילב ןסיורדניא רעדיוו רעבָא רימָאל טציא

 -יוב ייז ןרימאריּפ-עביל ענעגייא IN IND סָאװ ,ןעז ןוא סעקאצמילש

 .ךיז ןשיווצ ףיוא ןע

 טקנופ .סעקאמילש עתמא ןענעז רעניוװטייא-ּפמוז עקיזָאד יר

 ,ןסנוגורדנא ךעלרעניא ןענעז ייז ןוא ,קאמילש-ןטרָאג רעזנוא יו

 טקנוּפ ךיוא ,יורפ ןוא ןַאמ טייצ רעבלעז רעד DE זיא רערשי .ה .ר

 יד ןופ WENN TI ןדייש ייז רָאנ .קאפילשךןטרָאנ רעזנוא יוז

 -טכעלשעג ןייא טָאטשנָא ,ןבָאה ייז DEN ,טימרער סעקאמילש-ןטרָאג

 ,ייווצ ,ןפָאטש ערייב סיורא ןעמוק'ס עכלעוו ןופ ,געטנעפש רעכעל

 רעטייוו ,עכעלבייוו ַא NN "רעליפ, יד וצ רעטנענ ,עכעלנעמ ַא —

 רעבָא DI ננולייטוצ עכעלרעסיוא עקיזָאד יד .ךָאל-םעטָא םייב

 -אקילּפמָאק-עביל וצ טייקכעלגעט יר סעסצששלש עקיזָאר יר טשיא
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 רעצנאנ רעד טימ טפששרעטומ רעד וצ ךיז טמענ רע ןוא ,ןבילבעג

 .רעייא עפייר יד ןניילּפָא ךעלרעסיוא ףראד רע .טפוארק

 רעייא עלעגרעב ַא ךעלטינשכרוד טגייל רעטומדןטרָאנ רעזנוא
 יז רעדייא .ןרעדנַא ןכָאנ םנייא ,קיטש קיצכַא זיב קיצכעז ןופ

 ערעכיז ַא וצרעד סיוא ןיילַא ךיז יז טיוב ,וצרעד רעבָא ךיז טמשנ

 סיורא ךיז טּפוטש ,ןכָארנ DD טשינ לָאמנייק טסייוו עכלעוו ,יז .גיוו

 ,רָאנ ןָאק יז טייוו m ,רעּפרעק ןופ לייט ןטשרעדָאפ םעד טימ

DDטבָארנ ןוא זיוה ריא  TIזיב ,דרע רעטכייפ רעד ןיא ןײרַא  

 רעד ןיא רעטעמיטנעצ ןביז ךרע ןא ןופ ךָאל קיכעלייק ַא טכַאמ יז

 ןקיזָאד םעד ןופ גנונעפע רעד ייב קעװַא INT ךיז טצעז יז .ףיט

INDיוזא , TSטלאהאב ןוא וצ ןביוא ןופ טקעד זיוה-קאמילש ריא  

 ןייא ןופ ךשמ ןיא רעייא יד ןרעו DOW טציא .טקא ןצנאג םעד

 ,ןוטענּפָא ןיא סָאד רָאנ יו ןוא ,ןפהָאוװעגניײרַא געט ייווצ רעדָא

 וצ טקעד ןוא דרע יד ANNE WIN עטלא עטגרָאזַאב יד טרַאש

 (ven ריא ןופ WO רוּפש ןייק לָאז ןעמ TE ,יוזא גיוו עצנאנ יד

 עגנוי יד םיורא ,ךעלדנע ,ןכירק םורַא שרוח ַא ןיא .ןעניפעג ןענָאק

 רעד ףיוא ןבעל ןעיירפ םוצ טלקיווטנא קיטראפ ,רבק רעייז ןופ

 .טפול

 רעד וצ ןרעטש"-םי םעד ןופ רעטייל ןפיוא טייטש רעדיוו

 DIT ןופ DE ןפיוא ...קילב ןייד ראפ לּפאטש יינ ַא ענָאדַאמ

 ריר טָאה םירָאװ רעד עכלעוו ,רעדניק יד רַאפ ןעמוקמוא ןדקיוו

 עקידנריר יד --- ,רעדליב עכעלרעדיוש עכלעזא ןיא טלעטשענרָאּפ

 DIN" טשינ ךָאנ יד ראפ WED רעקידע בע ? רעד ןופ גרָאז

 -עג עסיהג עקױָאר יד ,גרָאז עכעלרעטומ יד .עגנוו עטקיּפעג

 m רעביא טייג ,ןליצ עיינ וצ טריפ DEN ,עביל עכעלטכעלש

 ןיא יחא יװ ,גנוזייוונא IS -- ,ןבעל ןוויטקַא םוצ טוט ןוויסאּפ

 ערעבעה יד ןוא ,ףיונוצ טוט ןוא ןבעל Tr ןטכעלפ עביל רעד

 ַא וצ גנאגרעביא IR ןיא טיוט םעד ןעלרנַאוװרַאפ ןעמרָאפ-עביל

 ...ןבעל ןרעבעה
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 רעדיוו ךיז ןָאק רע ןוא ןוטעגּפָא טעברַא ןייז ּפָאקסעלעט רעד טָאה

 א צסיורא

 -מערפ יד ןוא ,ןענעפע טציא ןָארטאּפ רעד ךיז טעוװ לסעק ןי

 רעטייו ךיז ןלעװ ייז .ןעלמיוופיורא ןלעוו en יו ער

 DEN DIE זיב רָאנ ךָאד ןרעדנאוו ןזָאלקעװַא קידנעטשטסבלעז

 רעסיורג רעתמא רעד וצ ףיורא נעוו רעד ןָא Tr טכיוה סע וו

 MET רעד ןיא ןעמוקַאבניײרַא ךיז ייז IN טציא .טכאש-רעייא

 -יוז ןטסיירד ןוא ןפייר ַאזַא Tr DVD רָאנ יװ ןוא .טכאש רעק

 ףייד א טכאש רעד ןופ דנאר ןטשרעביוא םייב ןפערט עלהיח-ןעמ

 ןעמוק טעװ ןרעק :ןקיטכורפאב ייא עקיזָאד סָאד רע DIN ,ייא

 רעבָא יװ .ןסיגפיונוצ ךיז ,דָאטעמ WS םעד םיול ,ןוא ןרעק וצ

DIN DNTןעשענ רָאנ , DMךיז  DETיא ךיילנ ייא עדנפערטַאב - 

 ַא ידכ ,עלהיח-לדָאנ ןיילק ַא יוװ ,דיילק-לרָאנ ןימ ַא טימ ןעיצרעב

 .ןיירא WIND טשינ םיא ןיא לָאז עלהיח-ןעמיוז קיציה וצ טייווא

 PS ּפָארא ךיז ?DIS עלהיח-לדָאנ עקיזָאד סָאד WW ,םעד טיול

 סָאד ּפֶא רעמ ץלא DIN Tr טפיילש ,טכַאש ןיא WED ןוא רעפיט

 -ךלאק רעטראה רענייש SE DD רעביא ךיז טיצ סע ןוא ,ריילק-?רָאנ

 ייב .ייאלנילפ סייוזיינש ַא וצ ךעלנע סע טכַאמ עכלעוו ,לָאש

 טימ רָאנ ןכיילנראפ סע ןעמ ןָאק סעקאמילש עשימייה ערעזנוא

 יד רעטעמילימ םַקעְז סנטסבעה ןופ ,רעייא .לגיופ-טופיל:ל עתמא

 ,םעקאמילש-רנאפ עשינאקירעמא-םורד ןַארַאפ WON ןענעז סע .ננעל

 לאמרָאנ א יו סיורג MS PR סָאו ,ייא IN תמאב ןגייל עכלעוו

PN 

 "ילש רעסיורג רעד ןָאק ,טעשעג סָאד זיב ,רעבָא לייוזרעד

 לּפמָאק ןצנאג םעד טרזחעגרעביא ןכָאה לָאמ עכעלטע ךָאנ קאמ

 ןענעז ןענַארטאפעמיוז עיינ ,ןלייפ-עביל עיינ .טקא-עביל ןטריצ

 עטמיוצעגמוא עיינ ייז טימ ןעמאזוצ ןוא ןסקאוושגפיוא DIN ןיא

 עיינ ליפ ךאֵנ ?סעפ םענעי ןיא POS טמוק יוזא -.טפאשנדייל

 עלא ,ךעלדנע ,ײב ,געו ןבלעז םעד ךרוד ןכאמ עכלעוו ,ןעמיוז

 רָאנ יו ןוא .טקיטכורפַאב ןענעז ןָאזעפ ןקיזָאד םעד ןופ רעייא

 רעמ טשינ סאמילש רעטוג רער ןיוש טָאה ,טקירטערַאפ DR סָאר

 ךָאנ םיא יא עכעלרעטומ יד רָאנ .ןטכילפ עכעלרעטָאּפ ןייק
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 -רעייא רעד ןופ גנונעפע רעדמשרפ רעד ןיא TEN טריפעגניירַא
 -טכעלשעג יד יוש תמאב ,ךעלדנע ,טציא NO וצרעד WAR .טכאש
 סיורא ןקעטש סע רעכלעוו ןופ ,קאמילש ןייא ןופ גנונעפע עכעל
 ךיז יונעג SD עכעלבייוו סָאד ןוא ּפָאקסעלעט רעכעלנעמ רעד
 -עפע רעטלארּפעגפיוא-טלּפָאד-רטכערּפשטנַא רעד טימ ןעמוקפיונוצ

 ךָאנ ,טעברַא רעקידתונשקע IS ךָאנ .קאמילש ןטייווצ ןופ גנונ

 רעזלעה יד ךיז ןגייל ,ןטנעמירשּפסקע ענעגנולעגמוא עקילייצמוא

 -טכעלשעג יד ןַא ,יוזא ןרעדנַא ןפיוא רענייא קיטרַאציירק ףיורא

 -עט רעד ךיז טקור ןטייז עדייב ןופ .ףיונזצ ךיז ןעמוק ןלייט עכעלרי

 .טכאש רעכעלבייוו רעד ןיא ןיירא רעפיט ןוא רעפיט POS ּפָאקסעל

 ,טסייה DET ,טקיניײירַאפ ןצנאנניא ןענעז ןענאגרָא עדייב ןעוו רָאנ

 ןוא ןאמ DIS טייצ רעבלעזרעד ןיא ןעייז סעקאמילש עדיייב ןעוו

 רעד ,גנוקיאוראב עקידנעטשלופ א ןייא טערט ,בייוו DON ןריינשי

 -רַאטש עקידרעירפ יד .עדייב רַאפ טקא ןצנאג ןופ טקנוּפ רעטסכעה

 רעביא טשינ טזָאל טייקיאורמוא ריא טימ גנונערפיוא-המשנ עס

 -ידניא רעד ןיא BON זיא ןיז-המשנ ןיא ךיוא IS ,ןירעד קפס ןייק

 ,גונעת ןופ טקנוּפ רעטסכעה רעד טכיירגרעד טפאשנדייל רעלעוריוו

 DET םעד DS ןרעה ןעגנונעוואב עכעלרעסיוא עדקיוו יד םנה

 טרעיו DDR רעכעלטנגייא רעד .ףיוא ןצנאגניא טעמכ טנעמָאמ

 .טונימ ןביז זיב ריפ ןופ יוזא

 קינייװעניא ןקוקניײרַא קיטייצכיילג טנָאקעג טסלָאװ וה ןעוו

 רעד m ,ןעזעג וטסלָאװ ,סעקאמילש עטשלחרַאפ יד ןופ רעּפרעק ןיא
 -בייוו רעד ןיא טקורעגניײרַא טסעפ ךיז טָאה ּפָאקסעלעט רעכעלנעמ

 -עגנָא טרָאד רע ןזיא גנוטלַאהראפ-טולב 8 ךדוד BORD רעכעל
 .ןעיצסיורא קירוצ ךיילג טשינ ךיז ןָאק רע זַא ,יוזא ןרָאװענ ןלָאװש

 -רעייא רעד ןיא טקעריד טשינ טקורעגניירא רעבָא ךיז טָאה רע

 ןגעוו ,רַאװורעזער ןקידייל םענעי ןיא סייז דעדןיא רָאנ ,טכַאש

 רע סָאװ וצ ,גנונַא ןייק טאהעג טשינ רעירפ ןבָאה רימ ןכלעוו

 .ןעניד ןָאס

 טציא DEN רַאװורעזער ןקיזָאד DIT DR גנאגניירַא םייב טנָאנ

 ףיורעד .ּפָאקסעלעט ןופ ןזָאלעגפױרַא ךעלפילג ןָארטַאפךעּמײװ רעה

114 



 זיא טרעלקעגפיוא ןצנאנניא ."גננצירּפשנייאזעביל, 8 ,טפאשנרייל
 עביל רעד ןופ עטכישעג עכעלרערנווו עקיוָאר יד רעבָא ?ייוורער
 וצ וצרעד BUN ןיא סע .טשינ ךיוא ךָאנ היח-לבָאנש רעד ןופ
 טשינ ןיא סעקאמילש יד ןופ ?ייפזעביל יד םנה ,זַא ,ןקרעמַאב

DEM ‚rnןסָאשעגסיוא דימת רעבָא יז  PRןופ ןקלָאװ ןצנאג ַא  
 ןקיזָאד םעד סױהַא טינ DM ,לזירד סָאד .טפאז-?זירד ןכעלסייוו

‚Danעג טלָאוו'ס ןוא ,ןאגרֶא ןקיזיר 8 רָאפ ךיז טימ טלעטש - 
 mo טשינ ןלעטשוצ לָאז ןאנרֶא רעסיורג ַאזַא ןעוו ,רעדטוװ ַא ןעוו
 יד ןוא שאט-לייפ םעד ןרימשוצסיוא ףיוא ON ןּפָארט רָאּפ ַא , יוצ

 IS ךיוא זיא טפאז רעקיזָאד רעד זַא ,ןעניימ (Joy לָאז ןעמ ןעוו .לייפ
 ףיוא ןּפָארט רעניילק ַא גונעג זיאס ןכלעוו ןופ ,םוקַאיזיַדָארּפַא

 -ַָארטעג םעד ןופ טולב PR טפאשנדייל עטסערג יד ןקעוורעד וצ
 לייפ יד זַא ,ןלעטשרָאפ טנָאקעג ךיז ןעמ טלָאװ ,קאמילש םענעפ
 טפאז ןקיזָאד םעד ןופ ?לסיבַא רעבירַא דימת ךיז טימ טגָארט

 רעבָא ןעק ןעמ .טקעפע ןקירעהשג םעד סיורא םורא ױזַא טפור ןוא

 טציא זיב ןבָאה ןעגנוטכַאבָאַאב ערעכיז יד ןַא ,ןענעקיילּפָא טשינ

 רער רַאפ טקנוּפ-סטלאהנָא ןטקעריד ןייק ןבעגעג טשינ ץעגרע ןיא

 Er] עצנאג יד טביילב רעבירעד NN ,הרעשה רעטפיירד רעקיזָאר

 רעשיטָארע ןַא טמוק לייפ רעד ךָאנ זַא רָאנ .לקנוט ?סיבַא ךָאנ

 .טלעטשענטסעפ ןצנאגניא זיא סָאד --- גנונערפיוא

 -ייוו רעד ןיא ,טגָאזעג יו ,ךיילנ Tr טקרעמאב גלָאפרע רעד

 רעכלעוו ,םערוטש םעיינ ַא טימ .?יּפש-עביל ןופ גנוריפ רעקידרעט

DINךיז טביוה ,ןסירענרעביא טשינ טציא ןיוש  ISסָאד  ww 

 גנולצולּפ .ןרעדנַא DIE רענַייא ךיז ןסערּפ סָאד DIN ןּפיל יר ןופ

 ןוא ,ןלייט עכעלטכעלשעג יד עקידנביל עדייב ייב סיורא ךיז ןקור

 ךיוא ןאלּפ ןטשרע ןפיוא רָאנ ,עכעלבייוו יד רָאנ טשינ ןיוש טציא

 -יוז יד סיורא ןעמוקיס ןכלעוו טימ ,"ּפָאקסעלעט , רעפיורג רעד
 רעד ךיז טקור ּפָאקסעלעט רעתמא IN יו טקנוּפ .רעטלַאהַאבןעמ

 Tr טפיורש ךָאנרעד ,סױרַא בלאה ךָאנ רעירפ TA רעכעלנעמ

 ,טשינ ךיז ןסיגנ ןלייט עדייב זיב SO רעטייווצ ַא םיא ןופ סיורא

 ןמָאלסיורא ףראד רער עקיזָאד יד .רער ןייא DR ףיונוצ ,ךעלדנע

 רענטיואּפ עביל ןרשי ךרוד רעכירעד no יז .ןָארטאּפ-ןעמיװז םער
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 ?טפאשנרייל יד ןעמאלפפיוא לָאז רעטעּפש ידכ ,ליוק 8

 טגנערב קנארעג רעקיזָאד רעד .דָארג זַא ,הדומ ךיז ןיב ךיא

SDR DIS TOטשינ זיא יצ ,טכארטעג טייצ ַא בָאה ךיא .קפס  
 טשינ יז טריפ יצ ,לטימ רעדנא IS לייפ-עביל עקיזָאד יד לָאמַא

 טולב ןיא ןיירא טריפ DEN ,גנוצירּפשנייא ןימ א סיוא לָאמש

 -עביל סלא ,םוקַאיזידָארּפַא סלַא DPI סָאװ ,ףָאטש זישס ןכלעוו

 ןיוש וטסייוו ןעלטימזץייר עכלעזַא ןאראפ ןענעז סע ןַא .?טימזץייר

 עטסטלא יד ןופ ןיוש ךיז ןציטש ןעקנארטעג-עביל עלַא ,אמתסמ

 DIN ייב ןיא לָאהָאקלַא רעכאפנייא רעד ןוא ,ףיורעד ןָא ןטייצ

 -מוא ןיוש טָאה רעכלעוו ,רעריפראפזטולב עטסרעכיז יד ןופ רענייא

 תויח ךיוא ןַא .ןסיווענ ןפיוא סעּפָארטסַאטַאק עשיטָארע עקיליוצ

 ריד טזייוו ,ןעגנוצירּפשנייא עכלעזַא עדמערפ ייב ןָא ללכב ןדרנעוו

 יו ,ןָאצ ןטרעכעלעגכרוד ַא ןיירַא טכעטש עכלעוו ,גנאלש-טפיג עדעי

 ןיירא טרָאד טצירּפש ןוא שיילפ ןדמערפ ןיא ,ץירּפש-םויפרָאמ א

 -טפיג ַא ןופ טפאז םעד ןָאצ ןקיזָאד םעד ןופ לַאנַאק םעד ךרור

 -עטשוצ ןוא טיוט סלא ,תמא ,לאפ םעד ןיא טקריוו DEN ,לעזירד

 ַא ייב טפאשנסיוו יד רעבָא טנכער לאפ ןקיצנייא ןייא ןיא .גנור

 N ךיוא רעכעטשדץירּפש ןליוה ַאזַא ןָא טדנעוו יז זַא ,היח רעסיווענ

 -ננערפיוא-ךעלטכעלשעג ַא היח רעדמשרפ רעד ןיא ןצירּפשזצנײרַא

 עקידהנושמ ענעי DIN סָאד .םוקַאיזידָארּפַא ןַא ,טפאזדייר ןקיר

 עפוטש רעסיווענג N ףיוא טייטש עכלעוו ,האירב עשיילארטסיוא

 -לבָאנש יד ,ןרעטלע-רוא עכעלשטנעמ ענעגייא ערעזנוא ןצ טכָאנ

‚mmליפא םנה ,היחזגיוז ַא ,םורא יו ,טסייה סָאד  NSץנַאג  

 סיפ עטשירעטניה יד ןיא טָאה היח-לבָאנש עכעלנעמ יד .עסירעדינ

 סָאװ ,לזירד ַא ךיז טניפעגס ןכלעוו ןופ mo ןיא Sm‚ ןליוה א

 רַאפ DON ןיא טפאז רעקיזָאד רעד .טפאז ןפראש ַא סיױרַא טיג

 זיא רעוועגטפיג תמא ןייק ןיא רעכָא ,קיטפשיג תויח-ניוז עדעדטא

‚Byטשינ ,סיוא טזייושס יו , IN)סע  DIRעסיורג ַא ןַארַאפ  INN 

 יד לנָאנ ןקיזָאד םעד Din טצאהס "רע, רעד זַא ,טייקכעלנייש

 םורא ME ריא טכאמ ןוא ,טקא-סגנוטפעהאב םעד תעשיכ "יז ,

 טכעלטבעלששג יר ןרעפערנרַאֿפ ףראד Dam ,לטיט-ץייר םשד טימ
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 -ַאב ערעטלע יר טקרעמאב ךעלטייר ןיוש ןבכָאה ,יוזא זיא סָאד זא
 רעטסעיינ רער HN ,עבילקאמילש רעסיזָאר רער ןופ רעסכַאבָא

 לייפ יר טָאה ןעמ ;ןקיטעטשַאב טנַָאקעג (mi סע טָאה רעשירָאפ

 רעיונעג רער ."לייַפ-עביל, ןפורעגנָא קיסעמכַאֿפ גנערטש רעבירער

 םינימ ענערישרשפ יד ייב ץיא ןלייפ-עביל עקיוָאד יד ןופ יובעג

 -סיס-קראטש S רעשירַאפ םער טיג ןוא ןרישראפ רעייז סעקאפילש

 En טָאה טייצ רעטצעל רעד ןיא רָאנ .לטימזןעקרער שיטאמשט

 -וא רעגרובראמ ןופ טוטיטסניא ןשיגָאלָאָאז ןיא רעמייהנעזיימ סענ -

 -עביל םעד טריּפשעגכָאנ יונעג לָאמאבָאנ רָאנ טשינ טעטיסרעוװינ

 -נאג 8 TS ןעמונענפיוא ךיזא רָאנ ,קאסילש-ןטרָאג םעד ןופ ןאמַאר

 על8 ןוא ןסיש-לייפ DENT סעיפארגָאטָאפ עטמירַאב עירעס רעצ

 -רנאה רעשיטאמארד-ךיוה רעקיזָאד רעד ןופ ןטנעמָאמ עקירעביא

 -?ייפ יד זַא ,ןייז הרומ ריד ראפ ךיז ךיא זומ םעלא םעד ייב .גנול
 .רָאלק ןצנאגניא טשינ ET רימ רַאפ זיא עטכישעג

 ,טקא-ץרעמש רענעבָארּפשעגסיױא IN IS ,ןביולג ןפראה רימ

 ַא ןופ לָאר יד ָאד טליּפש ,גנודנוווראפ עכעלרעפענ לָאמטּפָא ןַא

 "ורפ .גנוגערפיוא-ע בי ל רעקיטסיינ רעטסכעה רעד רַאפ ?טימזץייר

 -סיוא לָאמ רעדעי טרעוו Maya יד זַא ,טנכערענ ןעמ טָאה רע

 -עביל רערמערפ רעד ןיא יונעג ןפערט וצ ?יצ םעד טימ ןסָאשעג

 ,נייצענ-לציק טסשריד 8 טכאמעג ריא ןופ DANN DET .גנונעפע

 -ילּפמָאק רעד ףיוא קידנקוק טשינ ,טנָאקעג ךָאנ טלָאװ ןעמ סָאװ

 רעבָא .טלעוז תויח רעד ןיא ןלאפ עכעלנע בילוצ ןפיירנאב ,טייקטריצ

DD:גנוניימ רעקיזָאד רעד  DRגנושרָאפסיוא רעיינ רערָאלק רעד ךָאנ  

 גונעת-הואת ןוא ץרעמש IE ,רעבָא טסייוו וד .ןבילבעג טשינרָאג

 ןשיטנעמ זנוא ייב IR זַא DOWN‚ וד .ןכירטש עשהבורס רשייז ןבָאה

 ןבעל ןכעלטכעלשעג ןופ ןעגנולשירקרַאפ עכעלקנערק ןאראפ ןענעז

 ,גונעת-הואת םעד ןפורסיורא ןָאק ץרעמטש רעד רָאנ עכלעװ ייב

Diesרעשיטָאדע רעטסכשה  SEיוש רעד ייב רָאנ ךעלגעמ ויא - 

 -שירקראפ עבעלקילגמוא יד .ץרעמש ןכעלרעּפרעק ןופ טייקבעלרעד

 ןופ רנאפ עקינא סָאד ןעלרנאווראפ עכלעוו ,םזיראפ ןופ ןעגנופ

 ןרעהעג ,עיציזיווקנישאעביל רעקיטסולב ַא ןיא ליפעג-עביל ןתמא

 Ten עטט עֶפיזָאד יד ייב א ,ןלעטשרָאפ ךיז ךיט ןלָאז יצ ,רעהַא



 ןפערט זיא סע וװ רָאנ טפראדעג טָאה יז .גנונעפע-עביל רעד ןיא
 DIN יז טפערט ןלאפ לָאצ רעטסערג רעד ןיא .קאמילש ןטייווצ םעד
 רעד רעבָא .רעּפרעק םענעגיוצעגסיוא םער DD דנאר ןיא ךַאפנייא

 u ןעוועג DS ,ןעמוקאב טָאה ל?ייפ יד ןכלעוו ,סיוטש-לוקסומ

 םעד ןופ רעּפרעק ןיא טסעפ ןרעױבנײרַא ךיז לָאז יז זַא ,קרַאטש

 טקנוּפ םעד ןיא ךיוא זיא עביל-קאמילש עקיזָאד יד .רענטראּפ-עביל
 -עביל ןופ ןטימ ןיא ןיוש ןומ סע I ,טסיש יז ,.טסנרע רעייז

 ,וטסקרעמאב ךעלטייד ץנאג .ןליוק עתמא טימ ,ןרעוו ןסָאשעג ליּפש

 = טנעמָאמ א SD ,לּפאצ ַא טינ קאמילש רענעפָארטעג רעד יו

DEN INDעפראש יד ןײרַא טגנירד  SDגנעל רעצנאג רעד ןיא  

 ןוא ענעטלעז רעייז ןיא תמא ,ןענָאק סע ןוא רעּפרעק ןדמערפ ןיא

 -על לייפ יד ןעוו ,סעיצאקילּפמָאק ןעמוקרָאפ ,ןלאפ עטנכערַאבמוא

 am עכעלרעפעגסנבעל ַא טכַאמ ןוא גנול יד ךרוד טרעכ

 יו ;נלָאפרע-עביל רעטעטראוורעדמוא רעד ךיילנ טמוק םעדכָאנ

 -ענ טשינ רעירפ ןיוש זיא קאמילש רענעפָארטעג רעד טגערענפיוא

 -נקוק טשינ ,סָאש םעד כילוצ טציא WIN טכיירגרעד ,ןעוו

 .הגרדמ עטסכעה יד טפאשנדייל ןייז ,גָאטייװ ןצנאנ םעד ףיוא קיד

 ייב טנעמָאמ ןטשרע ןיא סיורא WON טפור ןפישסיוא סָאד

 -רוק ַא ףיוא .גנורעטַאמרַאפ ןימ א ןייֵלַא ןטבילעצרעוולָאוװער םעד

 -טראּפ עדייב ןעוו ןוא ,דימזטיוט יוװ רעדינַא יז טלאפ עלייוו רעצ

 .עזױּפ-ורּפֶא IS ןבָאה לכ םדוק ייז ןפרַאד ,ןסָאשענּפָא ןכָאה ןרענ

 רעד ,רעטייווצ רעד ךיז טזָאל ,ןסָאשעג דענייא רָאנ WIN טָאה

 וצ ןערב ַאזַא טימ לּפַאצצץרעמש םעד ךָאנ ךיילנ ,רעטעדנווורַאפ

 ןוא .ןעמוק וצ ךיז וצ טייצ םיוק DIN טינ רע זַא ,ןטשרע םער

 וצ ,טקא ןטסכעה םעד ֹוצ ךעלדנע טריפרעד ןערב רעקיזָאד רעד

 .סעקאמילש עדייב ןופ גנוקינייראפ רעכעלטבעלשעג רער

 ןיילא יז ?גנוקריוו עקיזָאד יד טאהענ לייפ יד טָאה ױזַא יו

 ןסיוטשעגסיורא רעדיוו ךַאפנייא רעטעּפש לַאפ ןלאמרָאנ ןיא טרעוו

 עדייב .קעװא ,ךַאז עכעלצונמוא סלא ,טלַאפ ןוא דנווו רעד ןופ

 ןריצורָארּפ וצ טפארק יד שַאט-?דָאנ רעייז ןיא ןְכָאה סעקאמילש

 יװא יו WIE .נעט עכעלטע ןופ ךשמ ןיא ןיוש Sub עיינ 8

 ?ננונערפיוא עשיטָארע ןַא ןפורסיודא טנָאקענ ןייֿפַא סָאש רעד טָאה
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 ?רעפרעק ןפיוא ןספיורדניא רעייא עסיזָאד יד ןעיילסיורא ננוק

 ps םיוז םער טימ ןעמאשוצ .םשינ סע me סָאר ךױא ,ןיינ

 9 טשינ טציא רָאג ךיז Mm סע ןכלעװ ןיא ,טכאש"רעייא רעד

 טציא DIE סזייוושס יו ,זיא DET ןוא -- סױרַא טמוק ,רעייוא

 -מייהעג ענעי טלעוו רעקיטכיל רעד AM -- ליצ רעטסטנָאנ רער

 Ha DR טנכייצאב רעירפ ָאד IN TE עכלעוו Rt‚ עלופסינ

DRןוא  DRיציפש עפראש עעיילק יר ךיז טניפעניס רעכלעוו - 

 -עג ןייז ןוא שַאט רעסיזָאד רעד .ךלַאק ןרעיקליוק ןופ ?ייפ עק

 רער םעקאמילש עטבילרַאפ יד דאפ DER ןיא ?ייפ עלופסינמייה

 DEI טרעדרנעעג ,טוװרמפשג OWN לָאמאכָאנ ןוא לָאמאכָאנ .רקיע

 ךיז ןטלָאװ םיאורב יד m טקגוּפ ,טסערּפעג ,טשטעווקעג ,טרָא

 רעדייא ,ןרעיוו סע ןָאק העש ייווצ .ןדעדנַא DR רענייא טליצעג

 טוט רעבָא ןאד .ליוװ ןעמ m ,יוזַא ךאז יד ןלעטשוצנייא טננילעניס

 ןיא סױדַא קֹור ַא TI טוט שאט-לייפ רעד ,ץאלפ ַא לָאמַא טימ

 עטסדליו יד רָאפ לָאמַא טםהס טציא ןוא ,סיורג רעצנאנ ןייז

 .גנוניישרע

 .סיוא טסיש "שַאט-לייפ , רער

 טימ סע BWIN טציא ,שַאט ַא רָאנ ןעוועג סע ןיא שציא זיב

 x ןופ ןקלאוזךיור ַא יװ .טאמראה רעקידנעטשטפבלעז ַא לָאמַא

 ,שַאט-לייפ DIT רַאפ ?דנקלָאװ סייוו ַא טצַאלּפ יוזא .טעלָאטסיּפ

 ַא ןופ ךורבסיוא IS רָאנ ,ךיור רעתמא ןייק טשינ רעבָא זיא סע

 ,טסיש טַאמרַאה רעשיטָארע רעד .טייקיסילפ רעסייוו רעטסיושוצ

Drםיוא , DEרעבִא .רעסאוו  DD WONטייקיסילפ רער  

 .קאמילש ןטייווצ DIE ליוק רעתמא ןא DIS ךיוא טילפ

 WEN טָאה WS ?תועט ןייק טאהעג טשינ רימ ןבָאה יצ

 ?ןָארטאּפ-ןעמיװ רעטיירנענזצ קיטלעפנרָאז רענעי ןפָאשעגסיױא רָאנ

 -עפע-טכַאש-רעייא WRITE רשד ןיא טליצעג סָאש רעד רשפא טָאה

 עהמא יד ןעמוקענַרָאפ ,ךעלדנע ,ןיוש ןיא טימחעד זַא ױזַא ,גנונ

 םעד ןפָארפעג ןוא ןגיױלפענסיױרַא .טשינ רעדיוו ,ןיינ ?ננוטפעהַאב

 םענעי ןופ לייפ עניילק עקיציּפש יד רָאג טָאה קאמילש ןטייווצ

 רָארג טליצעג טשינרָאנ טָאה לייפ יד ןא ,סיוא טזייוץס ןוא .שַאט
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 ןיא ןעמ זַא ,רלאב טעז ןעמ רעבָא .גנאלרַאפ ןבלעז םעד ךיוא

Dim)סע יװ ,ךעלרעּפניישַאב טעז ןעמ .תויח עסירעדינ ץנאג ייב  

 .טגעמעלע-המשנ רעטלסיווהאפ ַא ןיירא ךיז טשימ

 -םיוא רעבעלרעּפניישאב א טימ ןנעסַא ךיז ןעיינ סעקַאמילש עדייב

 Po ןיא רערעדנַא רער DIS ענייא ךיז ייז ןעיירד רעירפ .גנונער

 יװ ,סיוא ערייב ךיז ייז ןעיצ INT .ץנַאט-קאמילש ןשילרעטסיזא

 יד טימ ףיונוצ Tr ןקירד ,ןרעדנַא ןבענ רענייא ,ןענעז ייז םיורג

 ,"רעזייה , ערעייז ףיוא DIE יד DD TI קירמענעלנָא ,סרעּפרעק

 ןפיל עקיד ערעייז טימ ,ןשטנעמ m ןצנאגניא ףיונוצ ךיז ןסיג ןוא

 רער wma יד טנעװַאב ןרעוו טפאהבעל .שוק ןסייה ַא ןיא

 .טנערב טפאשנהייל יד .טילפ םעטָא

RT WINטרעוו גנוגערפיוא יד .עזיוּפ יַא ןייא רעריוו טערט  

 טייג סע .עלייוו א ףיוא ּפִא ךיז טלעטש יז רָאנ ,ןדנווושראפ טשינ

 BORD יו ,סיוא טעז סע רעכלעוו ןיא ,העש עבלאה ַא ךָאנ ךרור

 At ךאז יד טָאטשנָא ,סעכעלנייוועגרעסיוא סעּפע טיירגעג ךיז

 MD ןזיב ןרעוו טריפרעד ,רדפ-רוטַאנ ןוויאַאנ ןטלַא ןטיול ,ךיילנ

 טמוק עלייוו עקיזָאד יד ךרוד טיינ סע יוװ םעדכָאנ ,תמאב ,ןוא

INHנופ סיוא ךיז ןעיצ ייז ,.אצעמרעטניא רעטסקירהנושמ רער - 

Damיִלש ןייא ךיז טרעטנענרעד ,גנוגערפיוא רַאפ קידטרעטיצ - 

ANטעז סע ןוא ,גנונעפע רעכעלטכעלשענ רעד טיט ןרעדנַא םוצ  

 עטבילדַאפ יד ןופ רענייא טלָאװ ןשטנעמ זנוא ייב ןעוו יו ,סיוא

 עטכער יד טסערּפעג ןוא טּפוטשעג םרוטשזעכיל ןצנאנ םעד טימ

 I ןייא רָאנ סע טוט.טָא .ןטייווצ םעד וצ זלאה ןייז ןופ טייז

 טשינ ייז טצאמ DI רעבָא .עדייב רקַאב סע ןעוט טָא IS‚ קַאמ

 ןקירד יצ ,(עטסקידריוװקרעמ סָאד לייוורעד MN סָאד ןוא) סיוא

 .ןעגנונעפע עבעלטכעלשעג יר טימ .רָארג ףיונוצ ייברעד ךיז ייז

 -םיורא טשינ ןעגנונעפע עטלארּפעגפיוא טיירב יד ןופ DW ךיוא

 'יװ יד ןכלעוו רעטניה ,ּפָאקסעלעט-סגנוטפעהאב רענעי טקעטשעג

 ּפע רָאנ ,ןיינוצסױרַא טייהנגעלעג רעד ףיוא ןטרַאװ ךעלהיחזןעמ

bandןליו יצ .טכאש-רעייא רעד ןופ םיוז רעד סיורא רָאנ ךיז  

 "יוו יד טָאטשנָא ,ןשיוטסיוא ךיז םיאורב עקידחנושמ עקיוָאד יר

 -יטכז-פַאב רעד WED ךָאנ ךיז ייז ןליוז WIR ?רעייא יד טימ ,ןעמ
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 ףימ ןלעװ ןופרעד ןוא muyay ענעי ךרו ןסיורדנוֿפ סעּפע
 ,ןרעה סעּפע דלַאב

 רעבָא ךיז טניפעג גנונעפע רעכעלטבכעלשעג רער ייב טראה
 סָאד .עטסקידריוקרעמ סָאד DR DENT ןוא ,ךאז עטייווצ S ךָאנ

mעזליג ןימ ַא ,עלעטכעש קניניילק ַא , DENרעד ןיא ךיז טנפע  

 רעניילק א טגיל םיא PR ;גנונעפע רעכעלטכעלשעג רעד ןופ טייז

 -ייפ ףדאש S ןופ טלַאטשענ DIN עסַאמ-ךלאק 8 ןופ דנַאטשננעג

 רעייא יד וצ Dan et עלופסינמייהעג עקיזָאד יד ךיוא .לכעל

 ןטראוו ךיוא זומ יז :תוכייש ןייק טשינ טולָאפבא ןעמיוז יד וצ ןוא

 .ןסיודד ןופ ןעמוק לָאז סָאװ ,סעכלעזַא סעּפע ףיוא

 ןיא ,קאמילש רעזנוא ןופ רעּפרעק םעד ןזָאלראפ טציא רימָאל

 ךיז ןוא ,רעדנוװ ןוא ןכייצ עלא יד טקעדטנַא ןבָאה רימ ןכלעוו
 עכעלנעמ עריא .היח רעצנאג רעד וצ ןפיורדנופ עלייוו 8 ןקוקוצ

 ריא ןיא רעקראטש ץֵלַא ךיז ןנעוואב ןטקודָארּפ עכעלטכעלשעג

 לָאז יז ןעוו .ןוט טשינרָאנ ייז טימ IND ןיילא יז WON ,רעּפרעק

 -טריצילּפמַאק רעצטאנ רעד ףיוא קידנקוק טשינ ,ריא BORN ,ןלעוװ

 ןיילא ךיז ןעווענ טכייל ץנאנ ET ,טארַאּפַא ןבעלטכעלשעג ןופ טייק

Irןייז טימ דילגסטגנוטפעהאב רעכעלגעוואב רעד .ןקיטכורפאב  

 ןוא ןניובסיוא טפהאדעג רָאנ ךיז טלָאװ ןָארטאּפעמיוז ןפייר

 -ייא עפייר יד ןטראוו סע וו ,טכַאש רעפיורנ רעד ןיא ןקורניײרַא

 .ןָארטאּפ ןייז ןיהַא ןסישסיוא DIN ,רע

 -רנאה "רענעטַאבראפ, אזַא ןיפ טייוו זיא קַאמילש רעזנןא רעבָא

 IMS טשינ Dan ,"לארָאמ, רער ןופ ןדָאב ןפיוא טביילב רע .גנול

 IN בילוצ יו ,ץעזעגרוטאט םעד IND טקעּפסער ןייז בילוצ ליפ

 -פיוא רעדנוזאב סעפע ףױא Dann רע .ןוויטַָאמ-טייקכעלמשנעג

 BIN גנוקיטכורפאבטסבלעז יד DEN ,סמענעגנא ןוא סעקידנצייר

 ךיז סזייוואב "ערעדנא, עקיזָאד סָאד ןוא .ןבענ טשינ לָאמנייק םיא

 na קאמילש ןרעדטַא ןא DE טלַאטשעג ןיא ךַאפנייא ךיילנ עקַאט

 ..ןימ ןבלעזמשר

 Om OO גָאט-ינזי ןסייה םעד ןיא Pe רע טמוק טָא

 רענטראפ ןייז m יובעג ןבלעז םעד ןופ .גנַאזקאפילש ןקידלקאוו

 לע טָאה ,(ןרנעטָא טשינ ָאד ךיז ןזָאל ןתח ןוא הלכ רעטרעוו יד)
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 רער תעשב ,לאנאק ןופ לייט ןרעגנע ןעקניל ןיא ןיירא ןעייג ,ךעל

 סָאר ,ןסּפעש ראפ רָאנ טריזוהעזער DR לענוט רעלעלאראפ רעטכער

 ,ךעלרעמעס-ןעמיוו ערמערפ WE ןוא ךעלרעמשק-ייא רַאפ טסייה

DANטריפ לָאנַאק-ךעמיוז רערעגנע רעד .ןסיורד ןופ ןיירא ןעמוק  

 8 םעּפע טשינ ןיא רעכלעוו ,רַאװורשזער BONUS PN ןיירַא

 -ענ טגיל סָאװ ,דילצסגנוטפעהַאב רעכעלנעמ רעקיזיר ַא mM ,שרער

 -פעהַאב רעקיזָאד רעד .רעּפרעק ןיא ןגיוצעגניײרַא NO ךעלנייוו

 םעד ייב טראה גנונעפע רעיירפ 8 טימ ךיז טקידטע רילג-סגנוט

 -נא רעד ןיא ,גנונעפע רעכעלטכעלשעג רעד ןופ דנאר ןכעלרעסיוא

 רעסיורג רעד טיירב ךיֹוא ךיז טנפעע'ס ןכלעוו ןופ טייז רערעד

 -רעזער רעכעלנעמ רעד טָאה לאפ ןקיטיונ ןיא .רַאװורעזער-רעייא

 -וצמוא ךיז ןוא ןסיורדניא ןּפוטשוצסױרַא ךיז טייקיאעפ יד רַאוװ

 -עננאפ ַא יו ,סיורא ,ךעלדנע ,ךיז טקור רע ןַא יא ,ןעיירה

 rw טציא טעז ןוא גנונעפע-עביל רעסיורג רעד ןופ ,ּפָאקסעלעט

 -סיורא רע IND דילג אזא DAS .דילנ רעכעלנעמ רעתפסא ןא יוװ סיוא

 ןוא היח רעכעלרעטלע רעד ןופ ךעלהיח-ןעמיוז עטלמאזעגנָא יד ןעיצ

 .רעּפרעק-קאמילש ןרעדנַא IN ןיא ןפראווניירַא ?עוטנעווע ייז

 ןכעלנעמ םעד ןיא Pas ןעמוק ייז רָאנ יו ,רעבָא רעירפו

 קיאור טרָאד עלייוו ַא ךָאנ ךעלהיח-ןעמיוז יד ןביילב ,ראוווחעזער

 -נוזאב ַא ךרוד .טעלאוט רעייז ,ןנָאז וצ יוזא ,רעירפ ןכַאט ןוא ןניל

 ןוא ?יֹוגק ןייא ןיא ןעמונעגפיונוצ ייז ןרעוו םיילש ןקיּפעלק ןרער

 רעקיזָאד רעד .,ןָארטאּפ ןעמיוז םענעפורעג MS ןיא טלדנַאוװרַאפ

 A רימ יו ,קעווצ ןרעדנוזאב ןייז רעדיוו טָאה ןָארטאּפזןעמיוז

DNTןעעז ךיילג . 

 טשינ סאמילש ןופ טאהַאּפַא רעד ךָאנ ןיא םעֶלַא םעד טימ

 -ַאמ-ןבענ עטלקיווראפ ייווצ ךָאנ טָאה רע ,טקידנעראפ ןצגאגניא

 רוד זיא רעכלעוו ,לסעק רעקידייל ַא ךָאנ ָאד זיא ?כ2 םדוק .ןעניש

 יעג רעכעלרעסיוא רעד טימ ןדטובראפ ךיוא ?אנאק ןרעדרטוזאב א

 -יא רעד טימ רעגנע ךָאנ קיטייצכיילנ ןוא גנונעפש רעכעלטבשלש

 רעקיזָאד רעד רעבָא DEN קינייוװעניא ןופ .טכַאש-רעייא רעכעלירענ

 טימ טשינ ןוא רעייא ןייק טימ טשינ — טליפעגנָא טשינ לסעס

prטיירנעגנָא ןיא רע .ןעמיוו , BINןעמשנוצפיוא ףױא ,סיוא  

105 



 -שילרעטסיוא ענעי ,ןרעיוא ןוא ןגיוא עכעלטייד סָאטשנָא ,סױהא

 ןפור רערגיפ עּקידנסיוװמתא רָאנ עכלעוו ,"רעליפ, עטקערטשעגסיוא

Nאמילש עסיורג יר ייב ךיז ןעניפעג רעליפ יד ףיוא ."ןרעיוא, - 

 Jan עטכעלש ץ'נַאנ ,עניילק רֶאּפ יַא ,תמאב ,םעפ

 ןיילק ַא Pr טניפעג WOHIN ןטכעה ןבענ רעבָא טראה

DET IN, 789טרָא ןשילרעטסיוא ןקיוָאד םעד ּףיוא --- , DIR) PS 

 -עפע עכעלטכעלשעג ירד יװ ,שרערנ8 סעּפע טשינ TR --- ּפָאק ןופ

 ,קאמילש ןקירעבעל 8 ייב ןעובָאנ ןלעוו סָאד EDEN וד ןעוו .גנ

WDRןופ ךָאל-םעטָא ןסיורנ םעד טימ ןשימפיונוצ טשינ רָאנ סע  

 .רעטייוו ?סיבַא Tr טניפעגנ סָאװ ,ןעגנול יר

 רעטניה ןעניפעג mn רעסייווצ ַא ייב ןעמ טעװ טכייל טשינ

 םעד ייב m ,טארַאּפַא ןטלקיווראפ ַאזַא גנונעפע רעבאפנייא אזא

 -טנורג DR .ננונעפע רעכעלטכעלששנ ןייז רעטניה קאמילש ןסיזָאר

 -גורדנא ןא ןיא קאפמילש-ןטרָאג רעדעי :סעדננלָאפ לכ םדוק טקאפ

‚DUרעטסיוא יד יו טקנוּפ . MDעג יזא ןַא רע טָאה בייל ןיא * 

 רעכעלרערגוגו ַא ןיא ןרעוו סע ןכלעוו ןיא ,"לזירד-סונגורדנא, ןפור

 ןוא ןעמיז עכשלנעמ יר ,ןשָאטש ערייב טריצודָארּפ גנושימפיונוצ

 IR רענעי וצ טהיפ קירבאפ רשקיזָאד רעד ןופ .רשייא עכעלבייוז

 ,לַאנַאק רעטלסיווחאפ-טסכשה ַא גנונעפש רעכעלטבעלשעג רעכעלרעס

NTיד יא ,רעייא עפייר יד יא טסקיששגסיורַא ןרעוצס ןכלעוו  

 ןעמונעגפיוא ךיוא ןרעוץס ןוא ,ךעלהיח-ןעמוז עשירעמע נרעטנוא

 -ייא יד ןופ גנסיטכורפאב רעד RD ךעלהיח-ןעמיוו עדמערפ יר

 ָאד ךיוא ,ךעלריטַאנ ,רָאט ,ץעוענ ןטלא ןטיול ,לייוו .רעייא ענעג

 ןקיטכורפאב רעּפרעק ןבלעומער ןיא WON רענעצייא ןייק טשינ

 ףיוא לפע יװ ,ביֹוהנֶא ןיא ףיוא ןסקאגו ייז םנה ,רעייא ענעגייא יר

 ןזפ ?ייט רשד .לזירדפוננורחנא םעד ןופ םיוב ןכלעזמער ןוא ןייא

 ענעגייא יד ראפ ךָאנ זיא ?לזירד םייב טקעריר טגיל DEN ,לאנאק

 U ,רעפירתופתלשב ַא ןצנאגניא ךעלרעמעק -ןעמיוז ןוא רעייא

 Por" יד ןענעז ,ָאר ךיז ןענעגעגַאב ןססורָארּפ ערייב יד 19%

 "עה ןוא ,גנוקיטכורפאב רער וצ AI ןצנאגניא טשינ ךָאנ ךעלהיח .

 Pe זיא רעסייוו .ןעשענ טשינרָאנ ךָאנ לייוורעד ָאר ןָאק רעביר

 "רעמעפ-ןעטיוו יר ,סעב יר ;טלייטעגרערגַאנאפ RD רעד רעבָא
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 -ךלָאנ ףיוא .ןבראפ-אטאוו ןיא לדליב ןייפ ַא סיוא ריד לֶא

 ןטייז ענערישראפ ןופ Pas ךיז ןעמוק רעטעלבטייוו ענירנ

 ערעייז טימ ןימ ןטסטנאקאב םעד ןופ סעקאמילש עסיורנ ייווצ

 -לקאוו יא טימ ןגייסא Tr ןעייג ייז .רעזייההקאמילש עניורב עקיד

 ;ןטסעזרעד לָאמַאטימ WIN .ּפעק יד ףיוא ןביוה ןוא טירט ןקיד

 -יילק ,ךעלמיכאלמ עזָאר ןרָאװעג ןענעז רעבייל-סעקאמילש עיורג יר

 -נאל יד ןוטעגנָא סאּפש ףיוא רָאנ ןבָאה עכלעוו ,ןטערָאמַא ערטיכ ענ

 -לעש ערזיב יד ןעיצ טציא ןוא .ןצימזןואָאלק DAS ,רענרעהזליפ ענ

 ענייש ,עסניניילק רעכעדזץוש ערעייז רעטנוא DD DNS םשמ

 טימ ךיז ןסישַאב ןוא ןרעדנַא ןפיוא רענייא ןָא ךיז ןליצ ,סנגיוב

 ןיא ma ןפערט עכלעוו ,ןלייפהעביל ,ןלייפ ענרעכליז עקניניילק
 ...ןדנווו עקיטולב עתמא ןייק טשינ ןכַאמ ייז םנה ,ץראה

kanייווצ רָאנ רעדיוו ןענעז סע :ןדנווזשראפ זיא ףושכ רעד  

 טימ טציא וטסָאה ךָאד ןוא .סעקאמילש-ןטרָאנ עשיירעפערפ עטלא

 -רוטַאנ יד סָאװ ,סעכלעזא סעּפש ןעזעג עיזעאּפ רעד ןופ ןגײזא יר

 .ןלייצרעד וצ ןפוא ריא ףיוא ךיוא סייוו עטכיששעג

DINיד ריוא טלייצרעד סעקַאמילשיד ןופ עטכיששנ-עביל רעד  

 עקידנביל יד עכלעוו טימ ,"ןלייפ-עביל , ןופ טפאשנסיוו עגנערטשי

 יו ,ךיא ָאד טיינ עטכישעג יד DEN ,רעמ טשינ .ךיז ןפישַאב

 ...אקרַארטעּפ טיופ יו ,ןאּפָאטּפירַא DNS רעכיג ,רימת

 ןייז ןיא רעכעלדנעטשרַאפ ?יכ INENTE ןרַאפ DIN קַאמילש ַאזא

 טשרמולב רעד ןופ טרָא ןפיוא .רעטסיוא IS יו ,יובעג ןכעלרעּפהעק

 טעז עכלעוו ,לעשומ רעטנפשענ רעד ןופ עשיאק רעטשימענפיונוצ

 סיוא טעז ,ןניּפשעעכיוא ןוא טייסוצ לָאמנייא ןיוש יו שיוא טעמס

 רעד זיא'ס ווו ,טסנעסרעד וד .טרינָאיצרָאפַארּפ Du קאמילש רער

BEDרער ןוא ןקור רעד זיאאס ווו ,רעּפרעק ןופ ףוס רעד ווו ןוא  

 ןרַאטש ּפָאק םער ןופ ןוא ,טשינ ,תמא Di‚ טָאה סיפ ןייק .ךיוב
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 ,רעייא יא רעּפרעק ןבלעז DIT ןיא סיוא ןדקיב ייז ;ןסנעררגַא
 סידנקוק טשינ SD טמוק גנוקיטכוהפאב יד WAR .ןעמיוז יא
 יד ?ייוו .ןרָאוװעג טרעדקישעג ןביוא זישס mM „US טקנוּפ ,ףיודער

 העד ןגעק ץעוענ TR טריפעגכרוד גנערטש ךיוא ָאד טָאה רוטַאנ
 ? .גנוקיטכורפאב-טסבלעז

 טעדליב היח-רעטסיוא רער ןופ 25 DR ןאגרֶא רעבלעזרעד

 רָאנ ,טייצ רעבלעזרעד ןיא טשינ WAR ,רעייא ןוא ןעמיוז סיוא

 ןרעוו עכלעוו ,רעייא סיורא ןצָארּפש טנייה .ערעדנַא יד ךָאנ ענייא

 ,רעטומ רעד ןופ סערבאשז יד ןיא ןיירא ןעמוק DIN ןזָאלענפױרַא

INTרעסאוו ןיירא רעטומ יד טגנילש , DMזיא  SBןעמיוז םימ  

 .רָאפ טמוק גנוקיטכורפאב יד DR ,רעטסיוא רעקידתונכש ַא ןונ

 רעטָאפ ןרעוו לָאמַאטימ רעטסיוא-רעטומ רעזנוא BIN WIN ןגרָאמ

DINזיא עטנבש ריא ייב .ןעמיוז רָאנ ןריצודָארּפ  DEN WINטקנוּפ  

 רעייא ןַאראפ טנייה DE TR ייב  ,"גָאט-רעטומ , רער ,טרעקרַאּפ

 רעוו רעטסיוא רעטשרע רעד DD ןעמיוז רעד TR ,ןעמיוז טָאטשנָא

 DS רערערטַא רעד ןופ רעסאוו ןטימ ןעמאזוצ ןעגנולשעגנייא ןרעג

 .רעייא ענעי טקיטכורפ

 ייב ןָאק רעטסיוא ענלצנייא עדעי עכלעוו ,רעייא לָאצ 7

 -נייא ןייא :ךעלביולגמוא טעמכ זיא ,ןזָאלסיױרא טעברא-טלּפָאד אזא

 רָאי ןופ ךשמ ןיא ןָאק רעטסיוא ענעראפרע-עביל ערעטלע עקיצ

 -טנא רעקירנעטשלופ רעד וצ .רעייא ןָאילימ .ַא יו רעמ ןריצודָארּפ

 .טנעצָארּפ רעניילק ַא רָאנ ןופרעד טמוק גנולקיוו

 -סיוא רעלענָאיצאר ַא ךרוד IS ,טשינ קפס ןייק רעבָא זיא סע

 mt עבאגפיוא IN ראפ ןלעטש ךיז לָאז עכלעוו ,רוטלוק-ןרעט

 טנָאקעג ןעמ DR var עקידנעלמיווסיורא יד רַאפ ?כ םדוק

 ןטלָאװ ייז זַא ,ןרעטסיוא יד ןרעמרַאפ ױזַא סענערב-םי ערעזגוא ייב

aaטנָאז ןעמ .רנאל ןצנַאנ ןיא זייּפש-סקלָאפ עטססיליב יד ; 

 we סָאד זיא טכערעג גאיצָאס .ןרענ טשינ טרידוטש ךיוב רעלופ א

 טשרע ללכב BI ךיוב רעטזיײּפשעג-קיטפינראפ ,רעטאז א .ןיזנוא

 -שטנעמ רעד ןופ גנודליב רעד RD טשינ טלָאװ יצ .ןרידוטש וצ ןָא

 לָאט8א DSB טשינ ןרעטפיוא יד טימ גנוריסערעטניאראפ יד טייה

 em עקיסעמלנערמוא יד ןרירוטש סָאד m ,ןצונ ןרעפערג ַא

 ...?ןצגנ-סגנוגנירַאב עלאעררוא רעטרעווטייצ

. 
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 -כישענ-עביל עטנאסערעטניא קיסעמסינטלעהראפ ןייק וליפא ןלייצ
 .עט

 -טכעלששגטלּפָאר ןענעו ןלעשומ יר ןופ לייט רעטסערט רער

 ןוא ןעגאגרא סגנוטפעהאב DW ןייק טשינ Way ןכָאה ייז ,ךעל
 זיא רעכלעוו ,ןפוא ןטסוויסימירּפ םעד mm סיורא Pr ןפלעה

 -לעװ ,"יז,, יר ןוא "רע , רער .רעסאזו ןכעלגעדוַאב ןיא רָאנ ךעלגעמ
 םיױרַא ןזָאל ,ןלָאש ערעייז ןיא ןרערגַא ןבענ סנייא טנָאנ ןציז עכ

winרעייא ןוא ןעמיוז םייצ רעטכער . 

 -נעיצניירא ,ךיז ייב רעייא עפייר יר טּפָא ךָאנ טלַאה "יז, יר

 -עג ַא טרָאד ייז קידנטלאה ןוא טארַאּפַא םעטָא ריא ןיא ייז קיד
 .טייצ עסיוו

 ןוא רעסאוו DIN יירפ טכארפ ןייז DIR טזָאל ןנעקאד "רע , רעד

 ןייז ןופ ןלָאש עטּפאלקעגפיוא עצנאט יד םורא קילייווטייצ טמענ

yoןיירא טלָאמעד טמעטָא "יז, יר .טייקיסילשןעמיוז רער טימ  

 עריא ןיא רעסאוו קולש ןסיורג ַא ןיירא טיצ יז טסייה סָאד :ףיט

 ןבָאה רעייא ןוא ןעמיוז :טקידעלרע ןיא ךאז יר ןוא ,סערבאשז

 .ןפָארטעג ךיז

 רער ןופ לעמיווענ 8 טימ סיורא עננוי יד ךיז In רעטעּפשי

 RB ריד טסזומ וד לייוו ,םורא ןעלמיוו ייז .שיַאט-םעטָא סרעטומ

 .תמא ,ןיוש טָאה לעשומ עטקיּפעגסיװא-שירפ עגנוי יד זַא ,ןלעטש

 "לע רעד ןופ גנוגיינ יד טשיינ ךָאנ טָאה יז רעבָא ,לָאשש עניילק א

 יד ןופ עננוי יד רעדנוזאב .טרָא ןייא ףיוא ןציז וצ היח רערעט

 zn טייצ ערעגנעל ַא ךָאנ םורא ןעלמיוו ןוא ןעמיוש ןלעשומ-םי

 םעווקאב ַא ןכוז ןוא רעסאוו םענעּפָא DR ?כעלעש-טלּפָאד רעייז

 -רעווש רעקידנסקאוו רעד ךָאנ ןבינ ייז זיב ,ךיז ןצעזאב םוצ טרָא

 טסעפ ,ךעלדנע ,ךיז ןצעזאב ןוא זיוה ןכעלריטַאנ רעייז ןופ טייק

Reעננוי יד .טרָא ןִא  DIT NEיד ןופ לייט ןטסערנ  mb 

 יײז ךרוד ךיז ןזָאל ןוא שיפ ןָא IE סנטססינייוו ךיז ןפעשס ןלעש

 .רעסאוו ןעיירפ DR ןריצאּפש ןריפמזרא ננאל םישרח ליפ

ma ףיולראפ רעכאפנייא רעד ךיוא סָאד זיא ןײמעגלַא PR 

 עקיטרַאנגייא ןייא רָאנ .ןדעטסיוא ערעזנוא ןופ ןאמאר-עכביל םער

 ןטסטנאקאב רעייז ןיא ,ןענעז ייז דָארנ .ייז ןבָאה טפאושיננייוא

 םאנסיוא סלא ,ןימ ןשיאעּפָאריײא-ןופצ  RS,ןרעטסעוש ערעייז
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 ,טיורב ךעלקיטש ייווצ om טשרווו ?קיטש ַא יו ,ןלָאש ייווצ

 לעשומ אזא ןיא לקער םענעדיישאכ PR ןיא רעטסיוא עקאטשענ יר

 ןלענ ריא טימ לעשומזימ עיול ב יד ךיוא זיא עבלעזסָאד ןֹוא

 "נוא יו ,טעקַאנ ןצנאגניא רעדָא קאמילש רער זיא ןנעקאר .ןרעפ

WMרעדָא .קאמילש-געוו רענירג-ךעלסייוו רעדָא רעצראווש ,רעטיור  

 ,ענלצנייא ןַא קאמילש-גרעבנייוו רעראבפע רעזנוא 1 ,טָאה יז

 ןעוו ,ןָאק רע ןכלעוו ןופ ,"זיוה, 8 ,לֵָאש עטייררענ סלייטנטסרעמ

 .ןכירקניירַא רעדָא סיורא ,ליוו רע

  -רַאפ ןיא היח ערעכעה יד טכיזניה WERT ןיא זיא קענש רעד
 END‚ ןטקרעמעגנָא-ךעלטייד ַא טָאה רע ,לעשומ רעד טימ ךיילנ

 טָאה רע ןוא ,ןגיוא DR "רעליפ, עכעלגעוואב טימ םלייטנטסרעפ

 -באשז טימ ןעמעטָא עכלעוו ,רעסאוו ןיא רעטערטרַאפ רָאנ טשינ

 ןענעז סע רָאנ ,סָאד WW םאנסיוא ןָא ןלעשומ עלא יװ ,סער

 סָאװ ןוא ,שינעקורט רעד ףיוא ןבעל סָאװ ,סעקאמילש ןאראפ ךיוא

 .ןשטנעמ רימ יו יוזא ,ןעגנול יד ךרור ןעמעטָא

Pr PNךיז ןעמ ןָאק גנולקיװטנַא רעכעלטכישענ רעד ןופ  

 ַא טימ זא MIN ןלעטשרָאפ ןּפורנ יד ןשיווװצ שינעטלעהראפ סָאר

 -אמילשירוא עסיוועג ןענַאטשטנַא םירעוו יד DE ןענעז קירוצ טייצ

 I ירד טייז ןייא ןופ טלקיװטנַא Ir ןבָאקס עכלעוו ןופ ,סעס

 רעד ךרוד ןענעז טייז רעטייווצ רעד ןופ תעשב ,סעקאמילש עקיט

 ךרוד ןוא רעגייטש-סנבעל ןקידנציזטנעװקעסנָאק 8 וצ גנוסאּפוצ

 יד ןענַאטשטנא ,ןדנובראפ טימרעד PR עכלעוו ,עיצארענעגעד שא

 "ילש -גרעבנייוו םעד טימ ףיוא ,םורא ױֵא ,טסע וד תעשב .ןלעשומ

 -סגנילש ,טלעוטתויח-ךייוו רעד ןופ גנוריצ יד ןוא ץיּפש םעד קאמ

 םעד בייל-רעטסיוא םעד ןופ SD ןקירעכָאפמוא םעד טימ ןייא וט

 רעד ןופ רעטסיליפ ןוא דרוי םענענַאטשעגּפָא DIN ןטרַאטשרַאפ

 .טלעוו רעכלעז

 ER TWIN רעייז ךיז טלניּפש ץאזנגעק רעקיזָאד רעד ןוא

 .ןלעשומ ןוא סעקאמילש יד ןופ ,עדייב יד ןופ ןבעל-עביל ןיא ךיוא

 יד ןסעוורעד טשינ ןורכז PR ריד ייב לָאז סע עיזעָאּפ ?יפיוו

 = טשינ ןליוו ןטסעב םייכ ןעמ ןָאט ןייֵלַא DIN DD :רעטסיוא
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4 
 איי ישי, =

 ףָאנ ךיז ןלעװ ,ןפלעה ןלעוו רָאנ ךיז pam ןשטנעמ יד ביוא —
 ...ןקידנעטשראפ ןלעוו

 םי רעקיליײה רעד ?טומ רעד ןיא יז

 ,טננילק קידנעממורט קיטושיײוו

 men ןיימ ךרוד יוזש

 "יטנניז טפַאשקנעב יד דנעמיורט

 =! סנטססינייוו וטסייוו ליפ UMS .היח SB DN רעטסיוא יר
 ?יוזא טשינ ,רעב

 ןופ ISDN טזָאל יז ,היח שקיאור ךעלנייוועגרעפיוא ןַא ,תמא

 -נפָאלש םעד בילוצ .טשינ ךיז טגעוװַאב ןוא ןסעפיוא קידעבשל ריד

 ןליפא ריד ייב ןָאק Pr‚ טניפענ יז ןכלעוו ןיא ,דנַאטשוצ ןסיר

 "סיוטש ,סנטסשסינייוו .היח א תמאב זיא סָאד יצ ,קפס ַא ןייטשטנא

 ַא רָאפ ריד לעטש .היח עקירעדינ ץנאנ א ןייז סע זומ Me‚ ךיז וס

 ןעיצסיודא םיא טסלָאז וד ןעוו ,טייררענ ךיז טלָאװ WM ,םירָאװ

 ַא ףיוא טייהרעקירעבעל ןגײלקעווַא DIN ןוא שינעטלעהַאב ןייז ןופ

 -סיורג ַא ןופ לאז םענעטכיולאב לעהזשירטקעלע DIT ןיא ?סיש

 -רַאמ עכעלנעוואבמוא עקיזָאד יד זיא ךָאד ןוא .ןארָאטסער ןשייטעטש

 DEN רעכאפנייא IN יו טריזינאגרֶא רעכעה ןירעריט

 ןופ ןפומטש ריפ ענעי ןופ ןטייווצ ןיא ןיירא וטסמוק ריא טימ

 DEN DIT רעכיא ןעייטש עכלעוו ,טלעווזתויח רערעכעה רער

 .ןק סו לֶא מ יד ייב ,תוי ח-ךייי וו יד ייב Tr טסניפעג וד

 ןיא ךיד ןענענעגַאב תויח-ךייוו עקיזָאד יד HD ןּפורג ייוז

 טסנעלפ וד עכלעוו ,ןּפורג ייווצ --- ,טירט ןוא טירש ףיוא ןבעל

 -ופ ייז טלייט ךיורבעגךאהפש רעזנוא .ןשימפיונוצ TON ליפא

 ןאפָארּפ רעד Ve ,רעטרעוו ייווצ ךרוד קיטכיר ןצנאטניא רעדנַאנ

 רַאפ ייז טלאה ןוא קיטכיר רעטרעוו עקיזָאד יר טשינ טכיורבענ

 .ןעמינַאניס
 -ילש -- עטייווצ DET ןוא ?עשומ --- זיא DEN ןייא

 .קַאמ

IMףיוא םינימ ייווצ עקיזָאד יד ןעמ ןָאק ןלײטרעדנַאטַאפ  

 ןשיװצ טקעטש עכלעוו ,היח-ךייו ַא זיא Send ירד :ןפוא ַאזַא
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 DEI Da ,טסוװשגנ טשינ יוזא טקנופ ןבָאה ןוא ןוטעג ױזַא ךיוא

 עלַאעררוא יד טנָאקעג WAS ןבָאה ייז .שינעפעשַאב ַא רַאפ ןיא

 טציא PR ,השוריב ןבעגע גרעביא זנוא ייז ןכָאה ןוא ןצאז-סגנוגניראב

 רעזנוא וצ ,לייטדנַאטשַאב רעקיטיונ-טגנידאכמוא סלַא ,ייז ןרעהעג

 "נוניימ ענערישראפ I ןענָאק רעבירעד .גנורליב רעשיטסינאמוה

 .ןענ

 וצ א ךעלטננייא ןלאפ עלַא ףיוא רעבָא זיא רעטסיוא יד

 ,ןגירקמורא ךיז ריא DM ןנעמ לָאז ןעמ זַא ,ךאז עקידריווסנכיל

DINןוט טשינ עסַאט סע רימ ןליוו רעבירער . 

 TE .עיזעָאּפ קיטש טו א רעטסיוא עדעי טָאה רימ רַאּפ

 "עג טשינ יהא DAN ךיא עכלעוו ,ןהעש-סנבעל עליטש קנעדעג

 ןיא סונענ רעכאפנייא רעד ןעוו ,ןהעש .ןורכז DR ןבָאה טלָאװ

 < .גנורעטסייגאב רעטשטנעבעג ןימ א ןיא men טלדנאווראפ

 DU ןופ ...יײלרעלַא ןוא ...ףיוא רימ רַאפ ןכיוט ּפעק-לדיימ עב

 "עריא יד TB רענייא WIR רעטסיוא יד זיא ןטכירעג עשיראניל

 -- ,ןטסעמראפ TR DD ךיז ןענעק ןטכירעג קינייז ץנאג .עטפסלַא

‚MRשיטסירעטסַארַאכ  POSרָאנ  ED "PP,ןפראד עכלעוו  

 יר ליפשייב םוצ .ננוטיירנוצ עכעלטננייא DW ןייק ןבָאה טשינ

 PR קעזוא DM ךיד טיצ לפירט יד TB חיר רעד וו ןוא .?פירט

 ,ןילרעמ ןופ רבס DW דלאוו ןטפושיכרַאפ םענעטכאלפראפ-לצרווו

 -סָאס עקירעי-טנטוט ענירצ-קידנעמאלפ יד רעטנוא טפָאלש רעכלעוו

IMS ‚DIיד ךיוא ךיד טּפעלשראפ  WEDרער ןופ קעווא טייוו  

 ןיא ףיט ,םיוש ןייז טימ ,םעטָאדלאז ןייז טימס םי םוצ השבי

 -לעוו ,םי ןקיבייא ןופ הששמדןזיר רענירג-ץראווש רעד ןופ טנורגּפָא

 עסייוו m ,ןעילפ סע ןכלעוו רעביא ןוא ןעמאק עסייוו טפראוו רשכ

 .ןוועמ יד ,ןקעלפ

 עלהשעמ ןייא ןופ עוועמ רעד טימ טבכעווש טסיינ רעד ןוא

 -ירב ןוא טקיתיראפ ON UN ןשטנעמ עלא יװ .ןרעדנַא םוצ

 יװ ןוא ,ןייוזץייר ןטלַא ןוא ןרעטסיוא ייב ןעמשנוצ ןציז ךעלרעד

 ET רער ףיוא םייהרעדניא ןליפ תמאב ךעלרנע ךיז ןלעוו עלא

 ,ןביוחמ ןוא ןרעטסיוא ןגפ עפש אזא טָאה עכלעוו ,דרע רעכייר רעש
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BETRETEN 

syoıyyı ןופ טימרעד ןופ MD ַא ראפ DEN 

 ?ןקעלּפטנַא ןניוא ערעזנֹוא ראפ ךיז ליוו

  DIרעד םורַא טמאלפ  ‚ern?סיפ סעעסַאלַאנ םור

  TI,סיז דלאב ,ךעלביל רלאב ,קיטכעמ ףיוא סע טמאלפ

 "טגאוואב עביל רעד ןופ סלופ רעד סע טלאוו'ס יוװ

 (םכַאניסינרופלאוו עשיסאלק) טסואַאפ

 לע ךיא .ןכאז ענייש ײלרעלַא טנרעלעג לוש ןיא טסָאה א

 ףָאלש ןופ ןקעוופיוא ךיד  TSןביוהנָא  panis, piscisךיילג וטסעוו

 ;ןגָאז רעסייוו  finisסלַא זוחפ.  WERביוא ,ךָאנ וטסעוו ןאמ

 ףָאלׂש ןרעווש ןופ ןגָאז ןביֹוהטא ,ןסעגעגנָא קראטש וצ טסָאה ור

 -םגנוננידאב עלאערהרוא רערָא רעטהעווטייצ עשיכירג קיסעמלגערמוא

 -ראק ןיא ןרעוו טצעזעגנייא ןוא טימרער ןיא ןביילב ןסעטש ,ןצואז

 עציר טכארבהרַאפ ךָאד וטסָאה ןכאז עקיזָאד יד טימ ןוא .רעצ

 -םיוא ןביוהעגנָא ריד ןיא טָאה עיזַאטנאפ יד ןעוו ,ןרָאי עטסנעש

 -וה רעד ןעוועג ןענעז ןכאז עקיזָאד יד ,ןטרָאג רעגנוי יַא יו ,ןעילב

IR טפחאדעגנ רעטשּפש טסָאה ור ןכלעוו ףיוא ,רוסי רעשייטסינאמ 

 .גנואיושנא-טלעוו ןייד ןופ ?ייט ןלַאעדיא םעד ןעיוב

 ךיא ןעוו  BMIןיא דָאנ ףָאלש ןיא טשינ ןוא ,ןנערפ רעבָא ךיר

 יד סעכלעזא ןיא סָאװ :ךַאו ןצנאגניא טסיב וד ןעוו ןטנעמאמ יד

 ןייטש ןביילב וטסעוו ,שיס ןייר ןופ רעטסיוא  m.ןושל

 ןענָאק רעטסיוא ירד זַא ,ןטסיירט סנטסכעה ךיד טסעוו וד ןוא

 .גנואיושנא-טלעוו ןייד טימ גנאהנעמאזוצ ןייק ןבֶשה טשינ לאצגנייפ

 סש  DUךָאנרער ןוא .ןלָאצַאב וצ ייז רַאֿפ ידכ ,טלעג טנידראפ

  enטימ ,ןסעגעגנ ייז  war-ענ ַא זיא ןירטיצ ןֶא ;ןירטיצ ןָא

 שיט סעצארָאה ייב םירוכש עטלא יִד ןבָאה סָאד .טייקיזָאלקאמש



 ,"טברַאטש , םואודיווידניא ןייא ןכלעוו ייב ,"טיוט, 6 לייט = 6 |
 -כורפ א ,ןבעל ןטרעטיירבראפ ַא וצ סיורָאפ טירש ַא יז זיא רעדָא === |

WB 4עכעה ַא וצ רעביא טיינ םואודיווידניא סָאד רעכלעוו ייב - 
 ?םרָאפ רער

 -לאב DIE גתלפסיוא JE ןופ טייצ עיירפ יד וטסצונאב רשפא
endןוא עסיורג סױרַא גָאט עלַא ריד ןפראוו סעילאווכ יד ווו ,םי  

 -רעסאוו ןעיולב רעייז ןופ סנרעטש-םי עלענ ןוא .עטיור ,עניילק
‚onךיד זָאלרַאפ .ןנארפ עקיזָאד יד ןגעוו ןטכארט וצ ?סיבַא ידכ  - 

 ךָאד ךיד ייז ןלעוו ,ןריפרַאפ טשינ ךיד ןלָאז ייז ןיהווו זַא ,ףיורער
 -יפ רעוויטאלוקעפש רעֶד ןופ רעדנעב SON יװ ,רעטייוו ןעגנערב

 .עיגָאלָאעט TR עיּפָאזָאל



 בייוזןרעטשיםי סָאד רענייטש רעטנוא שינעטלעהאב ַא ןיא וטסעז
 רעייא עטסיטכורפאב עריא WIN סמערָא עטיירּפשראפ טימ ןניל

 -רעד ןיא ןוא דליב ךעלרעדנווו ַא -- ,עגנוי עקידנכירקסיורַא ןוא

WIRTעפוטש עטשרע ןַא טייצ  DDרעטייל רערעיוהעגמוא רעד , 

 טסורב רעד ייב דניק םעד טימ ןביוא ךיוה ךיז טסירנע עכלעוו

 N ערעדנַא ןוא ןרעטש םינימ עסיוועג ייב .ענָארַאמ רעד ןופ

 -לעוו ןיא ,בייל ןיא ןשַאט ערעדנוזַאב ךיוא ךיז ןעניפעג עקיטיוה

 ורוננעק א יו ,עגנוי עריא םורא טּפעלש היח עכעלרעטלע יד עכ

 .עננוי-לטייב ענייז

 טשינ Tr ןָאק "םואודיווידיא רעטונג, רעקיזָאד רעד :ךָאד ןוא

 טקנוּפ ,טעטילאודיווידניא רעטריצילּפמָאק רעצנאג PT ףיוא קירגקוק

 -יווירניא ייוװצ ףיוא ןטלאּפשוצ תויח-רוא עזָאלנאגרָא ענעי יוװ

 -טימ ןרעטש ןצנאנ ןכרוד ךרור טייג לּפאצ ןדליוו ַא ייב .סמואוד

 ליווװ סמערָא-ןרעטש יד ןופ ?ייט ןייא .סיר רעכעלרעניא ןַא לָאמַא

 ףיוא ןכאמ רָאנ סע IND רע רעבָא .ןרעדנַא םעד ןופ ןסיײדּפָא ךיז

 ץֵלַא .טקאהוצ DM קיטש עטס? .מ סָאה ךיוא זִא ,ןפוא ַאזַא

 עטראה יד ,ןסירוצ ןרעוו ןסעפשג יד DS סמערָאפז ןוורענ יד :טצאלּפ

 טביילב ןוא ןטלָאּפשוצ טרעוו ןגָאמ רעד וליפא ,ןכָארבוצ ןרעוו ןלייט

 טפלעה רעדעי רעבָא ןטפלעה ענעפָא ייווצ ףיוא טלייטוצ ןניל

 ןיא םטנעלפ ,רעקילארטשפניפ ַא ןעוועג ןרעטש רעד זיא .טכעל

 BIN ייב .סמערָא יירד ערעדנא יד ןוא ייווצ ןעמוקאב טפלעה

DOWNףיוא יירד -- סקעז ייב ,ריפ ףיוא ריפ טלייטוצ טרעוו  

 ןוא טבעלקראפ Tan עכעלקערש יר טרעוו רעטעּפש לסיבא .יירר

 טסקאוו טפלעה עקידנלעפ יד זַא ,ןפוא ַאזַא ףיוא סיוא Pr טלייה

 ערייב ןענעז םורא טייצ רעצרוק ַא ןיא ןוא .וצ ךאפנייא ץנאג

 ."ץנאג, WIN סמואודיווידניא

 טרָא ןפיוא ,סמואוריווידניא UST טציא ןענעז סע רָאנ

 -יוזידניא רעד ןיא ןיירא ךיז ץעז ,ונ .םענייא ןקידרעירפ םעד ןופ

 -אזוצ ךאמ ןוא ןרעטש-םי ןטשרע עקיזָאד םער ןופ המשנ רעלעוד

 ייברעד היח יד ךיז לָאז DEN ...גנולייט יד ךרוד ריא טימ ןעמ

 ןופ ןוא ,"ענייא, DIN ןטכארט "יז ,, לָאז גנאל יװ ?"ןטכארט ,

 -וצ יד זיא ?תומשפ ייווצ ןדליב "ךיא-טכארט , ריא ןלָאז ןֶא ןעוו
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 "וא םער HD :ןפנא BIS ףיוא ןײטשטנַא טנָאקעג ךעלטכישעג טָאה

 עשטַאביה עקיוָאר יר ;םירעװ ענלצנייא ףניפ ןופ ךיז ןסקאוופיונ

 .ןפרָאוװעגקעוװַא טצייה WIN ןעמ טָאה

 SS ןפייררךעלטכישעג ,םענעספאוורעד ןיא ןרעטשדםי ַאזַא

 -נייא WORTEN סידנעטשלופ 8 קיטיידייוזצמוא זיא רנַאטש

 RINDE גנולקיווטנא-טנתי ןייז ."םואודיווידניא, רעכעלטייה

 לָאמַא ןיוש טָאה רע ךיוא :עלהיח-לרָאגםי םייב יוו ךעלנע ןענ

 DEI ןוא ןגָאמ םער ןניוצעגסיורא בייל ןקידעבעל TB DE ןייז ייב

 BR .לציט-טבאנ טלא IR I ןפרָאוװעגקעוװא בייל-רעטומ עקירעביא

 רעטסננע רער ןיא "ךעלטייהנייא, ןבילבעג רע זיא טלָאמעד טייז

 טקנופ ,םואודיווירטיא ןַא טװשּפ .ה .ד ,טרָאװ םעד ןופ גנוטיידאכ

 .וד יו יוזא

is Danסיֹוא טעז ןרעטש-םי  PRםרָאפ רעד , mWעג ןעמ - 

 יו טרעווילגראפ טיוט ,גערב-םי ןפיוא ןפרָאװעגסיורא DIN טניפ

Nןעמ ףראד ,לָאש-ןצנארעמָאפ  WIN DIEןבָאה לָאמנייא רָאנ  

 ןנייא ןייז טָאה רע זַא ,ןייטשרַאפ וצ ירכ ,רעסאוו ןיא יירפ ןעזעג

 רעטריצילפמָאק ַא .ןבעל-חמשנ קידשהיח טלקיוטנא DU ץנאג

 סעװַא ןעייגס ןכלעוו ןופ ,גניד-ןוורענ ןסיורג ַא טימ טַארַאּפַא-ןוורענ

 -המשנ רעננערטש רעד EN תורע טגָאז ,ןלארטש N ,םירעפ-ןוורענ

 (FIR ערעדנַא לייט ןטסערנ DIS ץאזננעק ןיא .טייקכעלטייהנייא

 טלאטשעג ןיא ןגיוא ענעעזעגנַא-ךעלטייד וליפא רע טָאה עקיטיוה

 Dos יד ןופ ןציּפש יד ףיזא ןטקנופ עטיור עקירעצנאלנ ןופ

 ,םי DE ןשינעפיט יד ןיא טסאג רעוויסאפ ַא ןייז וצ ןופ טייוצ ץנאנ

 ףיוא טסערפ ןוא טלאפאב ,ןבעל-רעביור DON IE טרָאד רע טריפ

 ןוא .טסולנ ץראה ץייז SEM שיפ ןוא ןרעטסיוא ,!פכערק עניילק

 ,רעביא טזָאל DEN ,סעכלעזא םינימ לייט ייב ןטסניפעג ךָאנ וצרער

 -רעק ןוא -קירהמשנ Ss ןופ קוררטייא םעד ,ץלַא יונ רעמ רשפא

 ואודיזץרניא ןטסעפ-ךעלרעּפ

 ןיילא זיא רעכלעוו ,ןרעטש-םי רעכעלבייוו רענעסקאוודעד רער

 ןייז ןופ גנורעטשיוצ רעקירתונמחרבפוא רעד ןופ ןעמוקעגפיורַא

 עכעלרעט ומ עסיושנ טלוב רעייז סיורא טזייוו ,םרָאפ-םא

 ,רעייא יר ףיוא ןוה 8 יוװ ,רעדניס ענענייא ענייז עננב ןליפעגנ



vaסנאדעג רעסיורגנ 8 טגיל סע .טייהיירפ  DRןבעטש ַאזא , 
 זיא Sm wa ,טלַאטשענ רענייר ַא ןיא רָאנ טניישרעד סע ןעוו
 -יא םעד DR MO טציו רערעטשדור רעד ?וצרעד קראטש נונעג
 -קעסנָאק םעד m ,טסעו ור ןוא ,ןיילא ,N“ ןטסכעלרעג

IN)טפאשסנעב יינ ַא טלאכאב טסילאודיווירטיא : PMץימע  

 ןיילא רימ ןופ ךימ ,ןיילַא רימ DE ןעיירפאב טציא ךָאנ ךימ לָאז
 !ןדיישּפָא

 -יוו רעקיטיוהזלדאנ ןייז ןיזהמשנ ןיא טסנָאק 17 !טסיזמוא
 םער ,טגָאז שוב m ,ךָאנ וטסָאה שטנעמ םלא ;טסליו ור ליפ

 "סנָאק לָאמנייק WIN ,געווסיוא ןטצעל DAN "לאפ-טיוט םענעגייא,

 .גנולייטוצ-טסבלעז רעסירעבעל רער וצ Bow טשינ וט

 N ,ךעלהיח-רוא עקידלרעמעסנייא יד ןָא ךיז טסנָאמרעד וד
 ךיז ןענעז ייז DEN ,ךרוראד ךאפטייא טרעּפכורפעג ךיז as עכ

 -ניא ןופ םעלבָארּפ DIT ראפ .קיטש רעמ WR ייווצ ףיוא ןלאפוצ
 DEN יוזא סָאװ רָאנ ךיז ןבָאה FD ןכלעוו ייב ,םואזריוויר

 BT רעבָא .ךאז עטלקיװרַאפ גונעג ַַא ךיוא ןיוש סָאד זיא ,טרעט

PR) BD EDזיא םיאורב עטסקירערינ עקיזָאד יד ייב ןַא ,ןגָאז  

 ןוא קידלּפענ יוזא ךָאנ םואודיוזידניא ןופ ףירנאב רעצגאנ רעד

 -סיוא קינייוו יוזא ךָאנ ןעגנובעלרעביא--המשנ יר ןופ רוטאנ יר

 טציא .ןעגנירדסיורא ליפ טשינ ןופרעד ףראד ןעמ ןַא טשרָאּפעג

 .לאפ ןרענלאפ DIT WIN טבארמאב

 .ןרעטש-םי רעד זיא עלהיח-לדָאנ-םי ןופ בורק רעטסטנָאנ רעד

 רעקיכעלייק רעד IR ןיוש םנה mn‚ עסקיטיוה-לדאש ַא ךיוא

 בָאה ךיא ביוא .עלהיח-לראםי םעד ןופ לָאש-טכורפ רעקירעבעטש

 DNS ןלעטשוצרָאפ TI ןטעכעג עלהיח-לראט-םי םייב ךיר

 ןופ טכאמשג ןוא טסיופ רעד ןיא טשטשווקעכוצ טָאה ןעמ ןכלעוו

 ַא ןלעטשוצרָאפ Tr ןטעב טציא ךיד ךיא זומ mp ןקיד א םיִא

 ,סיוא טעז סע ןַא ,ןפוא ַאזַא ףיוא ןסירוצ טָאה ןעמ ןכלעוו ,םירָאװו
mןיא ןענעז עכלעוו ,םירעוו עגנוי ףניפ ןריובעג ךיז ןופ טלָאװ רע  

 ןא רָאפ Tr DD ןלעטש ייז ןַא ,יוזא ןדנובראפ ןבילכענ רטנעצ

 ,םעד בילוצ טביולרע רעמ RI זיא דליב ַאזַא ,ןרעטש-םירָאג ןתמא

 ןרעטש-םי רעד זש ,טביולנעג לָאמַא ןבָאה רעשרָאּפ-רנטַאנ יד סָאװ



er יב 

 םעד ןיא pas הליחתכל דלאב םירָאװחנאב ןופ "גתתרעּפכורפ-םַא,
 וד יו ,ןטשטלוזער וצ WON רעדנאוו ךָאנרעד ןוא ,גנוגכער
 ןיא גנושרָאפ יד .ענאל רעד ןופ רעה רעד וטזיב טלָאמעד .טסליוו
 ןיא .ךיד טגָארט ןוא טציש Dam ,טענאלּפ רערעכיז רעד טלָאמער
 -יו ריד םיצ DEN ,גראב-טענגאמ רער דימת יז טביילב לאפנגעק
 jew עשיפאזָאליפ ענייד DD ?גענ יד סיורא רעדיוו ןוא רעד

 ןיא m ךָאנ טנייה סע טייג רעקנעד ?ייט ןטסערנ םער

 DD ,ץָאלק א יװ ןיירא גנושרָאפ-רוטַאנ יד טלאפ ןעקנעד רעייז

 טלסאוו ,טמיוש ץלא .ןבענ טשינ הצע ןייק ךיז ןענָאק ייז ןכלעוו

 DIN“ תמאב סָאד רָארנ יז זיא ךָאד ןוא .ןעקנורטרעד טרעוו ןוא ךיז

 ,םנגייא ןייד סלַא ריד טינ טייצ רעזנוא DEN ,ןיז ןטונ PN ערעיוהעג

PR MWסָאד ייטשרַאפ .ןעילבפיוא יינספיוא ןעקנעד ןייד טעוװו  

 ןענָאק עכלעוו ,ןטַאטלוזער טימ .ןיז ןדעי ןיא ןעקנעד ןייד :םוג

 -בָארּפ םעד ןיא ךיוא .ןיילַא רָאנ BDA וד 1 ,טסיירד יוזא ןייז

 N ,גנולקיווראפ רערעיוהענמוא רעד ןופ .םואודיווידניא ןופ םעל

 ףראד ,ןיירא לָאמַאטימ DIN ןיא טגננערב רעשרָאפ-רוטאנ רעד עכ

 ..ססינעפ רעגנוי א יװ ,ןייטשפיוא יינספיוא טשרע רע

 SW ,רעטסומ םענייש ַא ךָאנ ןבענ וצ ריד ידכ ,לייוורע

 .ןקיטיוה-לרָאנ ַא ןופ עטכישעג עטייווצ

 -- לייוװ MER רעווש וליפא סע ןיא עטכישעגזעביל יא

 WI רעבא סע DIT ,גנורעמראפ ַא IND וליפא ָאד טמוק סע ביוא

 ,ןימ ןרעדטוואב ַא ןופ DBIS .הנותח א רעדייא BIS סיוא

 ;טלדגַאהַאב טשינ ךָאנ טָאה ןאמָאר-ןטיז רענרעדָאמ DW ןייק ןכלעוו

 .ןיילא ךיז טימ ךיז טנ ,יז רעדָא רע ,האירב א ,ונייהר

 םענענייא םער טיט גנוריישוצ אזא IS לָאמליײט טנייש רימ

TRנעווקעסנָאק וצ לייט רַאפ טרעווסנשטניוו רעייז ןעוועג טלָאװ - 

 .ןשטנעמ זנוא ןשיווצ ןטסילאודיווידניא עט

 DE הנותח ןוא ,ןשטנעמטימ ערעייז ןופ BE ךיז ןעמיוצ ייז

 IR" רעייז ןקיטלַאוװנרַאפ טנָאקעג טלָאװ יז Sm ,ליורנ ַא ייז רַאפ
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 PR .טֹוג ךימ ייטשרַאפ WI .ןטקַאפ עכלעזא טימ טרירטסשיא
 ןשס (DM ,ביל ריר זיאס סָאװ ,ןרעטשױצ טשיײנרָאג ריד ליוו
 ריר בָאה PR .ןבעל ןייד רַאפ קיטיונ ,ךיז טכוה ריר mM ,דיד
 ,ןטסנָאק ייז ןופ ןריפסיוא יד ,ןטקַאפ זיולב ןבעג טלָאושג רָאנ
 רָאלק ריר רַאפ זומ DIR רָאנ .ןכאמ ןיילא ,ןפראה טסעוװ וד ןעוו
 -ניירא ,ריר טינ רעשרָאפ-רוטַאנ רעד DAN ,סָאד םסזומ וד .ןרעוו
 טשינ אר טסנָאק וד .תורעשה ןוא ןעננוטכארטאב עציד ןיא ןעיצ
 ,ןאמ ןטערגװוראפ םעד ייברַאפ רעייזיראפ רעד יװ ,ןייגייברַאּפ
 ,ןכאמ רָאלס ןצנאגניא ריד טסזומ וד .רבדמ ןיא ןנעלעג זיא סָאװ
 ןעעריא ענייד DD יוברעטנוא רעלענָאיצטעװטָאק רעצנאג רעד 8
 ,ןבעל ,טייקכילברעטשמוא ,טייקיבייא ,םואחדיוזידניא ,טלעוו ןגעוו
 -נאנעגרעכיא ריד וצ ןזיא .וו .ַא .א דניק ,רעסוס ,וד ,ךיא ,טיוט
 -דנימ יד טאהעג טשינ ךָאנ DET ןעמ עכלעוו DR ,ןטייצ ןופ ןעג
 .גנושרָאפ-דוטַאנ רעזנוא ןופ ןטַאטלוזער יד ןופ גנונַא עטס

MINןענעז טנעמאהנופ ןטכעלש ןקיזָאד םעד  wasןיא  
 סערייבעג עכילרעדנווו ןרָאװעג טלעטששנשיוא טייצ רער ןופ ךשמ
 טָאה קינָאל רעבעלשטנעמ רעד ןופ ץנאלנ רעד ןוא ,תורעשה ןופ
 רעד ןיא WIN .טנעמאדנופ ןטכעלש םעד ןָא ןסענראפ טבאמשג
 ,טעברַאעג ליטש ךיז ראפ גנושרָאפ יד ךיז סָאה טייצ רעכלעז
 -רנע ןוא ,טנעמאהנופ םעיינ ַא ןעיוכוצפיוא ןטנוא DIET ידס
 זַא ,ןעגנַאלראפ ןעמ ןומ טציא .טיובעגפיוא םיא יז DEN ,ךעל

 טריטקעּפסער סנטססינייו לָאז טנעמאארנופ רעיינ רעקיזָאר רער
 .ןרעוו

 -יפ ערעי ,ןעקנעד עצנאט DET זַא ,ןעניימ ןשיטנעמ ליפ רעייז

 ןיא ,ןיז ןדעי טרילרַאפ קנאדעג Ha גנוווש רעיירפ רערעי ,עיפָאזָאל

 עטיירב עכלעזא טמוקאב רעשרָאפ-רוטַאנ רער ןעו ,טנעמַאמ םער

 -רָאפ-רוטיאנ רער סָאװ ,פָאד .תושּפט עטסערג יד זיא DT .טכער

 -רעטאמ רשיירפ טולָאסבַא רעדיוו ןיילַא ךיז ראפ זיא ,ריד טײג רעש

 טסליוו וד סָאװ .לאירעטַאמ ןקיזָאד םעד וטספראד ןעמענ רָאנ .לאי

 -טסיירד יד ,רעירפ יװ ,ריד יוב .ךאז ןייר זיא DREI ,ןכאמ םיא טימ

 DA ריד שטניוו ךיא ,םואודיוזירטיא םעד ןנעוו ןעקנאבעג עטס

ENיד םענ .לאירעטַאמ םעיינ םער טימ ןוא ףיזא יז יוב  
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 עכלעוא ןופ ןענַאטשטנַא ,היח עקירחדרשהסוה סלַא ,זיא רע
 ןיא "גנורעפכורפ-םַאא רענעי ןופ Die רער rs ןוא .םירעוו
 -סגנולקיווטנַא ןייז ןופ געוו ןפיוא ךיוא ןנעלעג ץענרע ךעלגיײשרַאוו
 -ברוד DIS ןפרָאװענּפָא ןיוש טגייה םיא Dan רע DAT ,עטכישעג
 .עירַאטס עטכַאמעגו

 רעד גנולקיװענַא רעקיזָאד רעד ןיא זיא ,ךיד ךיא גערפ ,ןעוװ

 ַא טנידרַאפ טָאה רע וש ,קיטכיוװ יוזא ןראוועג םואודיוזידניא

 -דנַאיודַאפ רעכַאפנייא רעד ץוח ַא ,םייקכעלברעטשימוא שירערנזזיאב

 עקידתוטשיממ ענעי DD ריד טהעוז יצ דעדָא ?רעדניק ענייז ןיא 2005

 םעלבָארּפ עצנַאג סָאד ןזומ VD IS ,רָאלק טשינ ןליּפשייב עבָארג

 ,טלקיװרַאפ רעמ ךעלדנעמוא DIE ןמכארטַאב םואודיווידניא ןופ

 ?ךעלצייושנ זנוא ךיז טכוד סע יוװ

 -ַאב ַא טימ שיפָאזָאליפ ,ןעעז רימ IST ןעועטַאבעלַאב רימ

 ןצנַאנ 8 ןיא ךעלטכיששצרוטַאנ ךיז טדעטנאלּפרַאפ רעכלעוו ,ףירנ

 -ערּפ דיד טפנָאק וד .ןעמעלשַארּפ ענלעצנייא ןופ גינעקזערושיטשי

 ןעװ E28 .ךעלברעטשמהא ןייז ףרַאד םואודיווידניא רעד :ןקיד

 רעטנּוא ריד ךיז טסיושעצ ןיילַא םואודיזוירניא רעקיזָאד רער

mטנעה  IT VID Dimטסגנירד  Psצא תויה רעד ןיא  

 -- םוג 7D ייטשרַאפ -- ךיז טמיושעצ טשינ ?טלעזזםיחמצ

 .ןבעל ןיא טמיוושעצ רָאנ ,טיוט ןיא

 re ןיירא ןתקלאוו רעדניק ,רעדניק ןיא ךיז ןלייטעצ ןרעטלע

 -תושכ x ןבָאה a ףיונוצ Tr ןשימ רעדניק DR ןרעטלע ,ןדעמלע

 םומעמ ,א ,גנונעוװַאב םוטעמאא nen„ רעד יוװ ,ןַאקרָא ןקירחופ

 -ַאב רעצנאג -עקיזָאד רעד ןופ ןוא ,ןבעל וצ ןבעל ןופ גנַאנרעכיא

 OR שטנעט רער DEE גָאט םעכייש ןייא ןיא טמוק ענוגנעװ

 ,ךעלרעטעק ןזפ סקעלּפמָאק ַא ,ןימ ןטמיטשַב ץנַאנ ַא ןופ היח ַא

DMיייא ןיא ךעלדעמעפדןעסיוז ךרוד ךעלטכשלשעג ךיז טרעּפכורפ  

 ךָאד זיא סע ..היחזניוז א ,היח עקידהררשיה-טזח ַא ךעקרעמעק

 רָאנ ,ןעגנודניפרע עלעיצעּפכ ןכַאמס וצ םיא Ten Traun טשינ

 יזאַא טקנופ ןזָאל ךיז זומ DIN IND‚ ןפַאשיאב ןליז Ten DAN ,ץלא

 .םימעמוא ,ןטנוא טלעוו רעקיזָאד רעד ןײא ןסאּפניירַא

 טשינ ץלַא סָאד DER ןיב ריד טסָאה וד pr‚ טסלקאגו ןר



mi; 
 "ירד זי

‘ 

 7 ךעלטייר רעקינייוו רעדָא רעמ ךיז לָאמאבָאנ ,לרעיילש רעדָא
 ןבָאה ןרעטלע-רוא ענייז עכלעוו ,ןעמרָאפ עייר עצנַאג יד 1919
 שיפ א לָאמַאכָאנ בייל-רעטומ ןיא טרעוו שטנעמ רעד .טכַאמע גכרוד
 וד ,ןטלַאּפש-סערבַאשיז ןוא ןרעהעפ-סטפפ טימ האידב עכעלנע
 AS .היח-קלָאמ DIN שיפ לָאמַאכָאנ ,לקעלּפעק סלַא ,טרעוװ עבַאשז
 ןרעוו לָאמַאכָאנ עלהיח-?לדָאנםי עגניי סָאד ךיוא זומ ,ןעמ טנכער
 ןענעװ ןרעטקע-רוא ענייז DS ,ןגָאז וצ mw ירכ ,לרעיילש-םירָאזו
 טנַאסערעטניא גונעג ןלַאפ עלַא ףיוא PN סָאד .םירעוו ןעוועג לָאמא
 DR גנורעלקפיוא עשינַאל עקידנעטשלופ יד ,טרעוװפגנוקרעמַאב ןוא
 ךָאנ טעװ רע עכלעוו DU‚ עטרַאה ַא רעשרָאפ םעד רַאנ רעבָא
 -טנגייא NT TER יד טריסערעטניא זנוא .ןסייבעצ ןענַאק טשינ גנַאל
 ונוא טריסערעטניא יז ;טקנוּפדנַאטש ןכעלרעסיוא ץנאג DD ךעל

DARםואוריווידניא ףירנַאב ןופ טניריבַאל ןיא גנוגייווצרַאפ עיינ . 
 טסע עגניי סָאד ןעוו ,ףֹוס םוצ זיב עטכישעג עצנַאג עקיזָאד יר
 -רעביא, סָאה רעדָא "םַאא יד רעחָא רעטומ יד ףיוא רָאנ טשינ
 ןדמערפ DIN ,ןפורנָא טרָאד DI טסליוו וד יז רעדָא ,"?רעיילש
 םיא טזָאל ןוא ןַאגרָא ןייא וצ ריא ייב ךָאנ טמענ רָאנ ,טקעיבָא
 ןנעװַאב טשינ עטכישעג עקיזָאד יד לָאז יצ — ןססאווניירַא ךיז ןיא
 םצע םעד רעמיא ןטכַארטהַאפ וצ ףיט יינספיוא ךיז ףָאזאליפ םעד
 ?םואודיווירניא ןופ

 ,םירעװדנַאב ליפ ױזַא ךָאנ ,נגוטכַאדטַאב רעזנוא טמוק ָאח ןוא
 ,רעלהיח-לרָאנ-םי ,ךעלדנע ,ןוא ךעלפירעוו-םידָאפ ,סעקוואיּפ-רעבעל
 רעד ןנעוו טגאזעג רעירפ ריד בָשה ךיא DAN ,םעד וצ קירוצ ןײלַא
 ' .טייקכעלברעטשמוא

 -יווידניא ןייא ןעוו SD גוגעג ןעזעג טציא ןיוש טסָאה וד
 וצ ךעלנעמ ירכ Mm טכיורברַאפ ןצנַאנניא טזחמעג טָאה םזאוד
 ,עלהיה-?רָאנ רעזנוא וצ זיב ,ןרעדנא םעד ןופ ץנעטסיזקע יד ןכַאמ
 ןייז !רעדנַא DIT ןזָאלרעביא טזומענ טָאה םואודיוזץרסיא ןייא ווו

‚TEןוא .קיעּפסנכעל ןרעוו לָאז רעדעדנַא רעקיזָאד רעד ירס  
 דַאּפ ,שטנעמ םעד ןָא ץלַא סָאד טייג DEN :רשּפא וטסנָאז טציא
 -ענ-טייקכעלברעטשמוא ענעי טיובעג ,ךעלטנּפייא ןענעס ןכלעוו
 זַא .ריח ַא ןיא שסנעמ רעד ןַא ,טשינ סעגרַאפ רעבָא .ןעקנַאד
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 -ניא "רעקיפיולראפ , ןימ א רָאנ ןעוועג PN ביוה-?קיּפ יד

 -סגנוּפסָאנק ןימ א ךרוד טשרע זיא'פ ןכלעוו PN ,םואודיזויד

 .האירב עכעלטננייא יד ןסקאווענסיוא סעצארּפ

 m ,ןענעסרעד ךיילנ ןאק ןעמ mM ,זיא ?קינײא-עּפסָאנק סאד

 -םי עכעלנע-לטכַאש עקיזאד סאד .על'היח-לרָאנ-םי ןיילק-קידתמא

 -ירעבעל רעד ןיא ,קינייוועניא ןיירא יוזא טסקאוו על'היח-לדָאג

 .ןגָאמ ריא ןיירא ךיז ןיא טמענ סע זא ,ביוה-לקיּפ רעק

 ריא טביורעגוצ טָאה טסאג רעיינ רעד רעכלעוו ייב ,ביױה-לקיּפ יד

‚INDטנקורטראפ פארא טלאפ ןוא ּפא ,ךעלריטאנ ,טברַאטש , 

 סגזיוהכנימ .על'היח ?דָאנ ןגנוי םעד ןופ ,םולב עטקלעווראפ א יו

 ךָאנ ,על'היה-לרָאגםי סאד !םיוצ ןיא טנאּפשעגנייא PN רעב

 m םער טימ ןוא "רעטומ , ןייז ןופ גנוריבלַאה רעקיזאד רעד

 BE םעד ראפ קינייו ץנאג ךיז טנראז ,ןגָאמ ןקידנטעברא סרעט

 ךיז טמָאקלופראפ ,טסקאוו ,טסערפ סע :טסנעּפשעג ןקידנבראטש

 PR עבאב-עדייז ןייז m ,ףייר-ךעלטכעלשענ ךעלדנע BIN ןוא

 .ןעוועג

 רעטלקיוורַאפ רעד PR ןריפניירַא טשינ ָאד ךיד ?יװ ךיא

 -נװו רעקיװָאד רעד ןיא יצ ,םעד םורַא עיסוקסיד רעשינָאלָאָאז

 po ןיז םעד ןיא "גנגרעּפכורפ- טא, עתטא ןַא סעצָארּפ רעכעלרעד

 DE)‚ סלַא ביוחלקיפ רעד טימ) עטכישעג-םירָאוװדגַאב רעד

 ךָאנ ןעגנוניימ יד ןענעז ָאד .ןעמָאנ ןרעדנַא ןַא טנידרַאּכ יז רעדָא

 עקיטליגדנע יד ןוא ,רָאלק ןצנאנגיא טשינ גָאט ןקיטצייה ןזיב

 ךיז ליװ ןעמ ױזַא יו ,ןופרעד קיגנעהּטָא ךס א זיא גנודיישיטנַא

 ןופ עלהיחדלדָאנ-םי שא ןופ גנולקיװמנַא-כגנַאפנָא יד ןלעטשרָאפי

 IN ,רעשרָאפ-רוטַאנ ןקידנעקנעה םעד רַאּפ .היח עכעלנע-םירָאװ א

 םעד ןוא טלעוזתויח רעד ןופ "עטכישעג, יד ןענרעלרערי ליוו רעכ

 עפיזָאד יד DET ,ןּפורג ענלצנייא יד ןשיװצ גנַאהנעמַאזוצ ןסיורג

 -ךעל .ייוגענרעפיוא ,ךעלדנעטשרַאפטסכ?עז ,עטכישעג עטלקיױװרַאּפ |

 ןקיטכיװ םענעי ןָא רעדיוו TI טנָאמרעה רע .ןטנעמָאמ עדנרעלַאב

 ןשיטענענָאיב םעד ,גנשקיוטנא רעשינאנרֶא רעד ןופ שיצנירּפ

 עלעצָארּפש DIS ,ייא ןיא האירכ רעדעי טסייה סָאװ ,ץעועצ טנורצ



 -ייא ןייק וצ .ןעמיוז ענייז סיוא ייז רעביא (pP טסינ עכעלנעמ
 עקיזאד יד .טשינ םיאורב יד ןשיוװצ טמוק גנוטפעהאב רעכעלטנג
 -ַאנ זיא עכלעוו ,עביל רעכעלטכעלשעג רעד ןופ םראפ עמפכאפנייא
 וטסניפעג ,טנעמעלע ןטכייפ םעד ןיא רָאנ syn ךעלריט
 רעד ןופ לּפַאטש ןלעטימ םעד ןיא טיירּפשראפ קראטש
 טסײװ .וד יה ,שיפ יד ייב ךָאנ ןוא ,טלעוו - תויח
 םעד ןיא .םעטסיס רעקיזָאד רעד טשרעה ,גנירעה יד ןופ ןיוש סע
 סאד ןוא לרעמעק-ןעמיוז סאד ףיונוצ ךיז ןפערפ םאיטש םענעפא
 סָאר רעדייא רעבא .על'היח-לרָאנ יינ ַא ןדנירג וצ AN ?לרעמעקדייא
 -קידהנושמ יד ראפ ךָאנ ןעמוק ,קיטראפ DAWN על'היח עקיזאד
 .ןכאז עטס

 א DS Bo ייא ןוא porn ןופ גנוסיגפיונוצ רעד ןופ
 סיוא טזייו'ס יו ,זיא סעכלעוו ,על'האירב קיטכיזכרוד ןיילק
 ךעלנע רעמ זיא סעכלעוו WAR ,יובעג ןייז ןיא קיטראפ ןצנאנניא
 po םעד ןופ האירב-לדָאנ .א וצ רעדייא ,טלעוו רעד ןיא םעלא וצ
 ַא ben לרעּפרעק עכייוו-טרעווילנראפ סאד .ךעל'היח-לדָאנ-םי

ANDםורא טמיווש ןוא גנאגסױרַא ןטשרעטנוא ןא ןוא םירערענ  
 -מיו עכעלגעוואב ןופ ףליה רעד טימ .םי םענעפא ןיא קיטסול
 ראפ ןטלַאה סע ןעמ ןומ ,יובעג ןצנאג םעד טיול ,ךעלערעה-רעּפ
 mm גאט םענייש ןייא ןיא Sr סע ןעוו ןוא ,םיראוו N ַא
 טלאוו ,ךעל'היח עכעלנע עגנוי ןריובעג לאז ןוא ףייר-ךעלטכעלשעג
 .םירעוו עסיוועג וצ ןענעכערוצ טסעריד טפראדעג טושּפ סע ןעמ
 .ףייר-ךעלטכעלשעג טשינ טרעוו סע רעבא

 -ארּפשסיורא ןוא ןציּפש עקידהנושמ ךרוד ךיז טלקיווטנא סע
 יו ,ךעלעקעטש-ךלאק ןיירא ךיז ןלעטש סע עכלעוו ןיא ,ןעגנוצ
 m ,סיוא טעמכ טעז סאוו ,האירב א סלא ,םריש א ןופ ןטארד

INןַאטביוה גָאט םענייש ןייא ןיא ןוא .ביוה-?קיּפ טרעקעגרעביא  
 ,עּפסָאנק א ןסקאוו וצ בױה-לקיּפ רעקיזאד רעד ןיא ,קינייוועניא
 טסקאוו RD םעד ןוא בייל ןופ טיוה רעד ןשיווצ Sn םער ןיא

PINSעכלעוו ,היח עיינ ץנאג א  PRנַאנניא יוכעג ריא טיול - 
 .על'היח ןטשרע םעד וצ ךעלנע טשינ ןעצ



 .היח א רָאנ ,םי ןֹופ ןראוועג ןפראוועגנסיורא

 -נאקאב יד ייב וטסקרעמאב ,וצ רעטנענ ךיז טסקוק וד זא
 ןריפ Dan ,ןעגנטעפש ליונק םעד ןופ ןקע עדייב ןיא םינימ עטס

 -רעטנוא רעד זיא סאד--גנונעפע עטשרעביוא יד .קינייוװעניא ןיירא

 SYD סאד DNS עטשרעטנוא יד ,היח רעד ןופ גנאגסיורא רעטש

 ליומ רעד ןוא גנאגסיורא ןטשרעטנוא ןקיזאד םעד ןשיוװצ ןוא

 DEN ,היח עטלקיוטנא BU ץנאג א תמאב לָאש רעד ןיא טגיִל

 -עב םוצ .םיראוו םעד HB רעכעה ,ןטכיזניה Sa ןיא ןיוש טייטש

 7 ןעוו ,םיראוו םעד םימ ןדניבראפ היח עקיזָאד יד וטסעוו ןעטס

 SS ןיא ט?קיוושנפיונוצ םיראוו DIT ןלעטשראפ ריד טסעוו

 ןופ גנאגסיורא ןטשרעטנוא םעד ןוא ןטנוא ןופ ?יומ םעד טימ

 ףיא ,רעצנאּפ ןיפ א יװ טיוה עטעוועטרַאהראפ א טימ ,ןביוא

 (TR עכעלנעוואב ץוש ןרעסעב םוצ ךָאנ ךיז ןעניפעג'ס ןכלעוו

 ,ןייז ?חומ טציא ריד וטסנָאק םיטרּפ עשינאלאאז עקירביא יד

 mn רעד pa יוכענ ןקיטרַאנייא םעד דנכערּפשטנא ,ןענעז ייז

 .טלקיווראפ ץיננאנ

 ,עטכישעגעביל ןייז ךיוא DET ןַאטשַאק רעקידש'היח רעזנוא

 .עקיד'הנושמ ץנאג ַא ךָאנ וצרעד ןוא

 א ןופ ךעל'היה-לרָאנ-םי טּפַאכ רעשיפ רעשינעילַאטיא רעד

 רע טפראוו ,ןיירא DIN וצ ןלאפ עכלעוו ערעדנא ,ןימ ןרעדנוזַאב

 ןוא לָאש רעייז טכערבעצ רע ,ןכיורבעג רע ןָאק ענעי .סיורא

 -עג עכלעוו ,ןלױק עלעגדלָאג עקיביױרט ףניפ סיורא ךיז טמענ

 --ןליוק עלעג יד .שיט ןייז ןופ םילכַאמ עטסקאמשענ יד וצ ןרעה

 -לדָאנ-םי PO רערעדנוזאב רעד ןוא ,ןקָאטש-רעייא יד ןענעז סאד

 ןענעו ענעפראוועגקעווא יד .עכעלבייוו יד ןענעז סאד---ךעל'היח

 עלַא יד ךָאנ ,ןענעז רימ :וטסעז םורא יוזא .רענעמ יד ןעוועג

 רעבעלטכעלשעג רעד ןופ ךיירגינעק םעד ןיא רעדיװ ן'סינונודדנא
 .גנולייטוצ

 MD םעד רעביא ביוטש-רעבליז ריא טישעצ הנבל יד ןעוו

 העסאוו םעד ןופ שינעפיט רעד ןיא סיורא טפראוו ,םי ןקידנעמ

 םאר TR ,רעייא עפייר עדיא על'הימ-לדָאנ-םי עכעלבייוו סאד
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 עמ ןיוש ךיז קידנעמוקפיונוצ טשינ ,טלסיווטנא WIM ךיז ראפ
 רעכלעוו ,םַאטש םעד ןופ .גנולקיווטנא רעקידרעטייוו רעד PR ךיוא

DOWךיז  IRקאמילש םעח טימ (טדערעג ךעלכעלפרעביוא) , DR 
 רימָאֿל ,זיב ןעגנַאגעג עיניל יד זיא טקעסניא ןטסשיטייצראפ םעד ןופ .שיפנעטניט רעד ןעמוקעגסיורא םראפ עטסכעה סלא
 ןראי ןענאילימ ןופ ךשמ ןיא זיא שיפ רעד .עקשארומ רעד ,ןגאז
 רעטייוו רעבא ךיז ןבָאה עלא ןופ PM .שטנעמ ןראווענ
 -?ךָאנםי סאד ;ןרעטש-םי יד ןוא ךעל'היח-לדָאנ-םי טלקיווטנא
 -טנַא ןצנאג ריא ןופ ץיּפש רעד ןבילבעג טעמכ זיא ןיילא על'היח
 ערעכעה ריפ יד :שינעטלעהרַאפ עקיזָאד סָאד .גייווצ-סגנולקיוו

Wr DANרעמאאזניימעג ןייא ףיוא ןלעלאראּפ עגנאל-ןרישראפ  
 ,ןגיוא יד ראפ ןעטלאה רדסכ רעשייוו ףיױא ןטסזומ ,עזאב-םיראוו
 .ןרעטנאלּפראפ וצ טשינ ךיז ידכ

 יד טימ ןראוועג קיטראפ טציא ןענעז רימ יו ,םעדכָאנ
 -ל?עלאראּפ עטשרעבכיוא ריפ עקיזָאד יד ןופ ריד TR בָאה ,םירעוו
 ,סעקַאמילש ,ןרעטש-םי יד ןופ סעטכישעג-עביל יד ןופ ,ןעמאטש
 -נאג א ןלייצרעד וצ ,תויח עקידהרדשה-טוח ןוא ןטסעסניא ,ןסבערפ
 ןצנאגניא זא ,ןייז ראלק רעבא ריד ראפ זומ סע ;ןארעמַאקעד ןעצ
 סנעמעוו ,ןענַאמארטכיה ריפ IN טציא MD ךרֹוד רימ ןכאמ
 ןרעדנא ןכָאנ סנייא ןסאלשעג לָאמטּפא ןליפא ןעייג סע ןעלטיפשפ
 m טשינ ךיז ןשיווצ לָאמנייק ךיז ןשימ רעבא

 יד לייו ,ןרעטש-םי יד ןופ עיניל רעד ייב ןא-ןביוה רימ
 -ערג יד DB עיניל רעד ּףיוא ףיורא רעטייוו זנוא טריפ עקיזאד
 .עביל רעד ןופ תוישעמ-רעדנווו עטס

 wm סע טסָאה וד m ,על'היח-לדָאנ-םי א ראפ ריד לעטש
 ,ךיילג טסייטשראפ וד .םי ןופ גערב ןפיוא רעדא םויראווקא ןיא
 -לדָאנ, ןפורעננא עּפורג עצנאג עקיזַאד יד DEN ןעמ סאווראפ
 -עטש א יו ,סיוא טעז סאוו ,היח א ריד ראפ DO NT ."עקיטסוה

 ןציּפש עפראש טימ לאש רעטראה ןופ לינק א ,טכורפ עקידעכ

 -ראפ ,ךיז טגעוואב ךאז יד סאוו ,ןופרעד טשרע .ןטייז עלא ןיא
 ןיא סאוו ,טכורפ-ךןאטשאק עתמא ןייק טשינ ןיא סע זא ,וטסייטש
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 ןבילבכענ ןיא ןוא ,ןסערפעגניירא ךיז PR היח עצנאנ יד ,ךעלרנע

WENNרעטיר םעד רעדא ןקילייה םעד  DINעגנייא ,היח-טייר - 

 לאפ רעזנוא ןיא PR ?זייא רעד .?טאז DE DIN םיוצ ןיא טנאּפש

 רעד ןופ זָאנ יד---םיוצ רעד ןוא דניק סאד--רעב רעח ,רעטומ יד

 DD ףיונוצ ךָאנ ךיז טסקאוו עטצעל יד סאוו רעמ טשינ ,רעטזמ

 טָאה ערנענעל יד וליפא זא ,דליוו יוזא זיא'ס סאוו ,דניק םעד

Trעטסוויאָאנ עריא ראפ ןטכארטוצסיוא סע ןנױאוורעד טשינ  

 סע רעכלעוו wa ‚nn א ןלעטשראפ רעבא ריד IM TR .רעדניק

 .סעכעלנע רעייז סעּפע ראפ טמוק

 .טלעדו-םיראוו רעד ןופ סיודא וצרעד IND רימ ,תמא

 nn ןרעכעה םעד ןופ יובענ םעד ראפ רעדיו ריד לעטש

 ,אערטסאנ רעד ,היח-ןנָאמ-רוא רעכַאפנייא רעד ןופ .םעטסיפס

 רעד ןופ ןוא ןזורעמ ןוא ןְּפיִלְאַּפ יד טייז ןייא ןופ ןעמוקעג ןענעז

 םירעווטאלּפ יד :ןּפורגטּפיוה יירד DR םירעוו יד טייז רערעדנא

 -עווםעהאפ יד .ב .צ) םירעוו עלעטימ יד ,(םירעוודנאב .ב .צ)

 -ננער רעד .ב .צ) םירעוולנניר יד ןוא (ןעניכירט יד יו ,םיר

 .(םיראוו

 ןופ ןעמאטש עטסבעה TB יד ןאד ןעייטש םירעוו יד ףיוא
 יד ,(ערעדנא ןוא סעקאמילש) תויח-קייו יד :טלעוו-תויח רעד

 עסיר הרדשהדטוח יד ,(.דנא .א ןטקעסניא ,סעקער) רעפיפדדילנ

 ,לציופ ,שיפ יד DD ןעמאזוצ טסרעהעג ןיילא וד עכלעוו וצ) תויח

 יו ,עסיטיוה-לרָאנ ענעפורעג-ױזַא יד ןוא DIR) .א ןעיליטּפער

 ןּפורג עסיורג ריפ עלַא .ןרעטש-םי רעד רעדָא על'היח-לרָאנ-םי סָאד

 -ייא טשינ BAR ,םירשוו יד ןופ ןעמוקעגסיורא ךילטכישעגנ ןענעז

 -נַא רער ןבע נ ענייא לעלאראּפ רָאנ ,רערעדנא רעד ןופ רענ

 ,סאםילש א ןראווענ טשינ ןרעטש-םי א ןיא לָאמנייק .רערעד

 יר ןופ DE ןיא .שיפ א --סבערק א WIR ,סבערק א-קַאמילש א

 TO גנולקיװטנַא עקידדעטייוו יד זיא ןעגנולײטּפא עסיורנ עקיזאד

 "עז גָאט ןייא ןיא ןוא .געוו םענענייא ריא ףיוא ןעגנַאגעג םיראוו

 ןסבערק ,סעסאמילש ,ןרעטש-םי ןעועג ןיוש טלעו רעד ףיוא ןענ
 סרערעי ךיז ןבָאה עכלעוו ,שיפ ןוא ןטקעסניא עטסקירערינ ןוא
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 רעטזמ-סיטידכַאהר רעד ןופ ןאמאר-עביל םעד טיט ןענעז רי
 טגנאלראפ גנורעפכורפ יד ווו ,לַאּפ םעד וצ ןעמוסעגוצ ךעלקילג 8
 -ניא-רעטומ םעד ןופ ןברק ןקידנעווטיונ DON טוט םעד רָאנ-טשינ
 טסנופ ,רעטומ יד Ann טושּפ טסע עגנוי DET I רָאנ ,םואודיוויד

MMזייווכעלסיב טגנילשראפ עלערניה 8  DETןופ לכעלעג"זייּפש  
 -ראפ ךיז טימ ןבָאה רעטומ רעד ןופ ןענאגרא עכעלרעניא יד .ייא
 םעד ראפ סאּפאזדייּפש ןטיירגעגוצ לעיצעּפס ןימ א טלעטשעג

„DMסלא טנידעג עלייו א טָאה רעטומ רעד ןופ טוה יד ןוא  
 סאוו ,ןאנרא PO א סלא ,דניק םעד ןופ טיוהדיוש עטשרעביוא
 .ןראוועג ןבעגעגדעביא רעטומ רעד ןופ DIE זיא

 טנאקעג רעשייו ךָאנ גנוטכיר רעד ןיא ךיז DOM ןעמ
 ןיירא ,ךעלדנע ,טסקאוו שינעפעשאב עגנוי סאד IS ,ןלעטשראפ
 ראפ WIN טמענ סע רעדא ,קיבייא ףיוא טיוה סרעטומ רעד ןיא
 ךיז טלאוו ןעמ .רעטומ רעד ןופ ןאנרא רעדנא זיא'ס ןכלעוו 1
 סאר ןלָאמסיוא ןלעוו ךיז לאז ןעמ ןעוו ,ןלעטשראפ טנאקעג סָאד
 ןשינטלעהדאפ עקיזאד יד ןיא ךָאנ ןיא סאוו ,דליב עטסדליוו

 .ךעלגעמ

 סיוא טסקאוו TR ןיא .יורפ עכעלשטנעמ א ראפ ריד לעטש

 טביוה ןוא ,ןייצ בייל-רעטומ PR ןיוש טמוקאב UP סָאד .דניק א

INןצנַאגניא טשינ יז טסע סע רשבא .רעטומ יר ןסערפוצפיוא  

 .םינּפ סאד ןוא טנעה יד ,ןגאז רימַאל ,רעביא טזאל סע .ףיוא

 טזאל ,ךיז ראפ וצ סע טמענ םינּפ DET ןוא טנעה עקיזַאד יד ןוא

 .ענענייא ענייז ןרעוו ןוא ןסקאוווצ ךיז וצ ייז

 זעינילער טלייצרעד טרעוו עכלעױו ,עטכישענ יד טסנאק וד
 רעטיר ןנעוו ךעלטלעוו ןוא אודַאּפ ןופ סוינאטנא ןקילייה ןנעוו

 ןסערפעגניירא ןטניה MD ךיז DET רעב א יװ :ןזואאהכנימ ןופ

 ךָאנ זיא רעטייר רעד תעשב ,דרעפ ןייז PR רעדא MIN ןייז ןיא

 ,טָאה רע זיב ,ןסערפענ גנאל יוזא סע טָאה ןוא ,ןסעזעג ףיורעד
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 I- יר טלייטעצ שיװפ Dan עכלעוו ,גנולייט-סטעצרַא רעקיצגנייא
 Da ןיא ןעלצרָאװ עלא ןיא שטנעט רער ךיו טלַאה ,סמואגדיוצר

 .טּפארק ןייז TO גנעָאלברערטאנאפ רעצנַאנ רער

 -וצ ענייד טימ ןייגוצ ןשיגעטלעהראפ עקיוָאר יד וצ וטסליוו

 ,טסייג םער ןופ געװ ןפיוא ןזָאל ךיז וטס:ומ ,ןעקנארעג-טפנוק

 רעסַאלב ַא ףיוא ןיוש ךיוא זנוא רַאפ טכיוט ןיז-טפיינ ןיא ,סיוועג

 ,ןרניושראפ לָאמַאדעדױװ IND ץאזנגעק רעסיוָאד רער זַא ,ןייש

 עסיורג ןייז טפידנעראפ MID ןזיב ןבָאה ןיוש טעוו רע יװ ם ע רכ ָא ג

 טשינ טלאמשד ןָאק סָאד WIN .גנּפַאשדטטנעמ רער ןופ טעברַא

 BON םעד ךרוד .ןטלַא םוצ DPI ַא IB IT IR ןעשעג

 ma סע ןָאק לּפָאכש ןטכבעה ןקיזָאר םער ןיא רָאנ ,ץ סע זומ

 םוצ ןעמוקקירוצ טהָאד ןופ Dan סע ןעוו ןוא Dan„ טכעלקריוו

 טרעוו ַא ראפ DEN .שרעדנַא ןצנשנניא ,יינ ןייז ץלַא uam ,רעּפרעק

DENרעבָא  ITַא רַאפ סָאװ ,רעּפרעק  PN DINעלַא ןבָאה  

 טעזטס -עכלעוו ןיא ,טפנוקוצ SDR ןפירגַאב עקיטנייה ערעזנוא

jenenןלעוו ייז :טסיינ רעד  WERעקידיײי? יו רעמ טשינ ןייז  

 גנולפ וומנַא יד עכלעיוו ,ןעמרָאפ ,טייהנעגנַאנרַאפ רעד ןופ ןעמרָאפ

 DIR DIT‚ ןפראווּפָא טזומענ טָאה יז יו טקנוּפ ,ןפרָאװענגּפָא טָאה

 ...שיטנעמ DIE BAD וצ ידכ

 עלייו א ןטלאה טלָאװעג רָאנ ךעלטננייא ךיד כָאה ךיא ,ךָאד

 וה ידב ,ןכַאז עשיבורק עכעלנע ןוא גנורעּככורפ מא רעד ייב
 MEINE ןטנַאכערעטניא ןקיושד DIT ןעייקעצ ןצנַאגניא טסלָאז

 .ןשינעפיט עשיפָאװָאליפ עבייז עלַא ןיא ןזיב



 יע יי
. * 

= : 

 x 71 םקעדיד טרעוו ןעמיוז רעד ןוא ,טשיג m ןכָאה 19880
 ןכעלטמבעלשעג ןכעלבייוו םעד ןיא טריפעגניירא דילצ סגנוטפ/ האב
 ,ןנרָא

 ירד ייב יװ טקנוּפ ,ןענעז ןסונינורדנא עקיזָאה יד ייב בוא
 עכעלטכעלשעג עדייב nun‚ עשייטידָאהפָאטרעהטשינ ערעכעה
 -ןגנעה עקרַאטש ערעדנוזַאב (Din טקַא םעד men טגרָאזַאב ןלייט
 ,גנעת ןטלּפָאר םעד קיטייצכיילג עקוואיּפ ערעי טליפ ,ןליפעג
 ,ןקידנעמענ ןוא ןקירנבעג םער

 ,סולַאבַאגָאילעה רעזייק ןשימיור םעד ןָא ךיז טנָאמרעד ןעמ
 עימערפ ַא טמיטשַאב תעגושמ רעכעלרעזייק ןייז ןיא טָאה רעכלעוו

NEDםעד , DM Damיד ךָאנ ןבענוצ טייקכעלנעמ ןייז וצ םיא  
 םע .ליפעג-גונעת ןכעלטכעלשענ םעדר ןופ| ןיז ןיא ,טייקכעלכייוו
 -רעדנַאנַאפ עכעלטגירג יח IS ,טשינ עגַארפ ןייק רָאנ רעכָא זיא
 רעאמניורקעג רעקיזָאר רער עכלעוו ,רעטסעלשעג יר ןופ גנולייט
 ,טנשריעג ךיוא mn עקידהרהשה-טוח ערעכעה סלַא טָאה שוּפיט
 רעד ןופ ןעננוגנירַאב עטסקיטכיוו יד| ןופ ענייא דָארג ןעוושנ זיא
 ךיז ןטלָאװ רימ רעכלעוו ןופ ,גנולקיװטנַא רערעלַאעדיא ,רערעכעה
 זיא םייטירָארּפָאמרעה רעד .ןגָאזּפָא טנָאקעג ןרָאש רעזנוא וצ רָאנ
 -סננולקיוװשנַא םעד ףיוא טניל עכלעוו ,עביל רעד ןופ עידאטפ 6

UNרעד וצ וצ ךיז קוק .ןגיל טרָאד זומ עכלעוו ןוא ,זנוא רעטניה  

 רעמ ליפ ,אמחסמ ,טייצ רעד bin טעװ ןעמ רעכלעוו ןּופ ,טסנוק
 ַא ןיא יו ,ןגיוא יד רַאפ זנוא טייטש ריא ןיא לייוו ,ןענרעל
 -טנַא עכעלריטַאנ יד ,עטסישעג-רוטַאנ עכעלטנלייא יד ,,?גיּפשי

 יד ךָאנ ךיז ןבָאה m .טייהשטנעמ רעד ןופ עטכישעגסננולקיוװ

 -ָארפָאמרעה ןרוניפ-רָאמרַאמ DR ןלעטשוצרָאפ ,טדעטַאמעג ןכירג

 ןַאמ ןקינייראפ ךיז ןיא לָאז סָאװ ,טלַאמשעג לאעדיא ַא ,ןטיד

 -ָארפָאמרעה רעד ,ןפלָאהעג טשינרָאנ רעבָא .טָאה סע .יורפ ןוא

 סגנינו-דנא IE ןזיוװַאב לָאמא ךיז טָאהיסו בוא ,ןדנושירַאֿפ זיא טיר

 ךָאנ סע זיא עקוואיפ רעד ייב .שינעעזראפ N ןעוועג רָאנ סע זיא

 טייצ רעד ןופ ששנעמ םייב .רֹוטַאנ עקירגכיוטש-כיורָאפ עתמא

 .לּפירק רעזָאלסננונּפַאה ַא רֶאנ סע זיא DT ןופ

 רעסיזָאד רעד ףיוא ,ןַאכ ןוא יורפ DD ץאזננעק םער ףיוא
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 ,ןעטַארַאּפַא-ןעמיוז יד ךיז ןעניפעג סע ווו ,גניר ןטנעצ ןבלעזמעד ןיא
 .סעדננלָאפ ןעזענ וטסלָאוו ,קיטכיזכרוד-לעה TEN טנָאקעג

PNטלייצעג) רעּפרעק ןדעי ןופ גניר ןטפלע ןוא ןטנעצ  naםעד  
 -ןעמייז RB ַא ןדעי ייב ןגיל AD) סָאד ךיז טניפעגס ווו ,קעדּפָאק

 -פופ םוצ זיב ןרער-ןעמיוז עסיורג MID סע עכלעוו ןופ ,ןטַארַאּפַא

 .טלעוי רעכעלרעסיוא רעד וצ ,סױרַא טרָאד ןופ ןוא גניר ןטנעצ
 ERBEN BON יד ךיז ןעניפעג סע ווו ,גניר ןטנעצ ןבלעזמעד ןיא

 ןענעז עכלעוו ,ןשַאט-ןעמיוז INS ַא ךיז טניפעג ןטניינ ןיא ךיוא ןוא

 רעד וצ ןוא ןעמיוז עכעלנעמ ערמערפ יד ןעמענוצפיוא טיירג

 יד m ,ןביורש-ייא יד וצ רעטייוו ןקיש וצ ייז טייצ רעטכשר

 סונינורדגא רערשי .גננוקיטכורפאב רעד ףיוא TEEN רעייא עכלבייוו

 רעד טימ רענטרַאּפ DIE ןקירדוצוצ ױזַא טציא ךיז טימאב םירָאוו

 N רעד זא ,גניר ןטנעצפופ ןזיב ןטניינ ןופ טגנענ רעשיטירק

 םייב ןעמוקסױא לָאז לאנאק-ןעמיוזו רעקידנראטשסיורא רענענ

 -ןעמיוז רענעגייא רעד ןוא ,ןרעדנַא םעד ןופ שַאטהןעמיוז ןסידייל

 .ןרעדנַא םעד ןופ לַאנַאק-ןעמיוז םוצ טסערּפעגוצ ןייז לָאז שַאט

 ןופ ןזירד-טיוה יד IS ןביוה גנונערפיוא רעלַאטגעמַָאמ רעד ןיא

 עכלעוֶו ,טייקיסילפ ַא ןזָאלוצסױרַא ןענניר עקידנכערּפששנַא יר

 טקַא זיפ טייצ רעד ףיוא טעדליב ןוא טנקורטראפ לענש טרעו

 pa טננעג רעכעלטבעלשעג רעצנַאג רעד DIE טנַאוװץוש ןימ ַא

 ןענעז ייז זַא ,ךיז DIT סע זַא TS‚ ךָאּפ סָאד ףיונוצ טּבינק

 III TE DDR רעד ןַא .ןסקאוועגפיונוצ עלייוו ַא ףיוא תמאב ךיז

 רערעי ,ןרעדנַא ןופ רענייא BE ךיילג DM יד ךיז ןסייר ,טקיר

 WEITET ,ןעמיוז םענעגייא ןייז ןופ טיירּכַאב טציא PR DIN םירָאװ

 ןכלעוו ,ןעמיוז ןרמערפ ןופ רַאוװוחעזער ַא ךיז ןיא רע טגָארט רעבָא

 ,גנוקיטכורפאבטפבלעז ןופ רַאפעג רעה ןָא IN טצייא ןופ טעוו רע

 .רעייא עבעלבייוו ענעצייא יד טייקידנעווטיונ רעד טיול ןלעטשוצ

IDEE יד ןופ טקַא-עביל רעד NND DON ךעלגע mar, 

Tr טגייל רָאּבעקװַאיּפ סָאה DEM ןיא ,ךעלריטאנ ,רעכָא 

 טייצ-ננילירפ ןיא  8 IEּפעק יד זַא ,רערעדנַא רעד 1293 ענייא

 ןענעז .ןקע יד ןוא  DRךעטייז ערעדנוזאב ןייק .טכערפענפיונוצ
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 יו סיוא ָאד זנוא ןעעז עקוװַאיּפ יד ןוא םירָאװוגנער רעד
 למיווענ ןטסיװ ןצנַאג םעד pa ןעמוק רימ ןעוו ,ןרעה עהילַאפ
 .ןטנוא ןופ

 Den ייז Sm ‚Bi םינימ עדייב עקיזָאד יד BAND רימ

 .עטכישעגרוטלוק רעכעלשטנעמ רעד ןיא קלח ַא ,ןנָאװ וצ יא

 ןופ עטכישעג-סגנולקיװטנַא רעד ןיא NIS טליּפש עקווַאיּפ יד

 רעליטש רעקיזָאד רעד ,רעדיוו םירָאוװנעער רעד .ןיצידעמ רעיד

 טייז זיא רע - TU רעד ןופ רערעקַאכרוד ןוא רעטע נקכרזר

 :גָאלָאעכרַא םעד ןופ רעפלעה רעליטש רער ןעוועג רָאי רעטנזיוט

 ,רעקימש-סענָאלָאק ,ךעלדניײטש"קיַאזָאמ ןענעז טעברַא ןייז קנַאדַא

 ןוא דרע רעד ןיא AD ןרָאװענ ןבָארגאב ןכַאזגנוריצ ןוא תועבטמ

 -עביל סנעדייב רעייז .תורוד עטסטעּפש יד רַאּפ ןרָאװשג ןטלאהרעד

 קיסעמסינטלעהרַאפ ןיא DS ךיז ןשיווצ way רעייז זיא ןבעל

 .ךאפנייא

 רעדָא ןסוניגורדטַא ןענעז עקיווַאיּפ יד ןוא םירָאוװנעער רעד

 דַאּפַא עכעלטכעלשעג ערייב טָאה DIS רעדעי .ןטירָארּפָאמרעה

 IS WIM ךיז טסנַאמרעד וד רעבָא .רעּפרעק ןבלעזמעד ןיא ןטַאר

 ןָא ,טלעוו רעשינַאנתרֶא רעד ךרור טייג DEN ,ץעזענ ןסיורנ םער

 רעד ךיוא .ןקיטכורפַאב טשינ IPOS PT טפלָאז וד :ץעױעג םער

 ננוקריוו רעד רעטנוא טסעפ ןעייטש עקוזַאיּפ יד ןוא םירָאוזננער

 .ץעזעג ןקיזָאד םעד ןופ

 ךיז טגעװאב'ס ןעוו ,טכאנ רעטכייפ ַא ןופ טייקליק רער ןיא

 ערעייז טשינ טסערש ןייש-טסיל ןייק EN ,האירב םוש ןייפ טשינ

 רעייז ךָאד ןענעז ןוא WIN ןייק טשינ ןבָאה DAN ,ןציפשיּפָאק

 רעד ןופ םירעווטגער ייווצ DIS ןכירק ,טכיל ףיוא ךעלדטיפמע

 ,ןרעדנַא DIS רענייא וצ םרַאה ךיז ןעלגנעלש ייז .דרע רעצראזוש

‚Trabןפרָאווחַאפ ןגיל ןקע עטשירערָאּפ יד 18  DRערערטוזַאב ייווצ  

 רעבייל BER יד .וצ יונעג ייז וצ ךיז קוק טציא ןוא .ןמייז

 ןייק .ןענניר עסיור-שיילפ עטנַאקַאב יד ןופ טלעטשענפיונזצ ןעגעז

 ךָאה ןיא סע לייוו ,טשיינ וטפקרעמַאמב ןדיישרעטנוא עכעלרעסיוא

 wa ןוא ןאס ז"א Dim רעדעי רָאנ ,יורפ ןוא ןשכ טשינ
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TEEN8 ,שיפלַאװו םעד ןופ ךיוב ןיא  Ta mapערעונוא ךיוא  

 ,רעכוז-נעוו ענעסַאלשיטנַא DAR ,רעּפרעק ןצנַאג Dim טימ ןטוּפיליל

DIEןכעלטכעלשעג ןכעלבייוו םעד ןופ שינעּפיט רעד ןיא  ‚uns 

 .קינייװעניא קיבייא הףיוא ןיוש ייז ןביילב ,ןײרַא לָאמנייא ןוא

 mm עכעלטכעלשעג עכעלרעניא יר ןיא טסעפ ךיז ןצעואב ייז

 m רעטלאהטכורפ רער ךיז טניפעגס NM טרָאד ,יורפ רעד ןופ

 עניילפ עקיוָאד יד .גננוקיטכורפַאב רעד ףיוא ןטרַאוו רעייא יד

 wm ךעלהיחךעמיוז וצ ךעלנע רעמ ןענעז עכלעוו ,ךעליכירעוז

 ןטסרעכיז ןפיזא טצײא ךיז ןעניפעג ,רענעמ עקידנעטשטסבלעז עצנַאג

Diרעקיזיר רעד .גנוקיטורפַאב יד ןריפכדוד קיוה ןענַאק ןוא  

 me טקַא Im םעד טצישאב יורפ רענירג רעד .ןופ רעּפרעק

 mr םי ןופ תמלוע עֶלַא ןופ רעייא יד ןוא רענעמ יד טלַאהַאב

 רער ןופ קלה ןקיטײונ ןייז טשינ טמוקַאב ייא רעדשי זיב ‚2289

 ,ךעלריטַאנ ,רעטעּפש ךיז 189 רעייא עקיטהַאּפ יד .טייקכעלרעטָאּפ

 ןיוש רעבָא ןכיילכרַאפ רעזײהנַאט עניילק יד .יירפ רעד ףיוא סױרַא

MD Iיורפ רעד ןיא ןבעל רעייז ןופ  DBנרעב . 

 ןכלעוו וצ ,ןרָאי סייז םורַא ןיוש ךיז ןסייר ןפָאזָאליפ י ד

 יר ןענעכערזצזצ עירעשזאנעמ-םירָאוו רעפיורג רעד HD גייטש

 א -- ,סולוּפַאורּפ םוצ טלעטששגוצ יז Ivo טָאה רעיירפ .ַאילענָאב

 FR) רעכעלנעט) ןעמָאנ ןקירהנושמ ןייז טָאה רעכלעוו ,םירָאוז

 ןופ טָאה ןעמ .ןעוסיוא ןקיטראגנייא-טפכשה ןייז ןעקנַאדרַאפ וצ

 טיירַאביס DEN ,"| ע ערי פע נ, עּפורעםירָאװ 8 טכַאמשנ עדייב

 ירד וצ םירעוו יר RD ןיינ Damm טָאה קירב יד ;"םירעווזקירב,

 זיא סָאד ME ,ןזיוװעגסױרַא רעטעּפש רעבָא ךיז טָאהס ;סעקרעגוא-םי

 ןענעכערוצ עּפורנ עצכַאג יד טלָאושנ ןעמ טָאה ןַאד .תועט ַא ןעוועג

 -ענ טשינ גנַאל ךיוא IE ךיז טָאה סָאד ;םירעוזלגניר יד וצ

 DE ןיילַא שילעגָאב יד רָאנ ןא ,ןעמ טנכער טנייה .ןטלַאה טנָאק

 רימ Bam םורַא יױזַא .םירָאוזנניר רעטרירענענעד קרַאטש א

 "םירָאג רעטסנשה ,רעטירדה רעד ןיא ןעמוקעגניײרא PO ריא טימ

 .םכייצּהעד WIE ריד כָאה ךיא רעכלעוו HD ,עּפורג
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 -לעהרַאפ יד ןגעק טשינראג ץְלַא ךָאנ WON זיא סָאד ."טלָאושג
 -רעד עכלעוו ,יורפ רעד ןבענ .זיױה-ַאילענָאב םעד ןיא ןשינעטי

 רעכעה WEDER ןטקערטשעגפיוא םעד DD ןעמאזוצ טכיירג

 na ןַאמ רעד טייטש ,גנעל רעד ןיא רע טע מיט נע צ קיסיירד

 ךעלשטנעמ ,זיא סָאד .סיהג יד רע טע טילימ ייווצ סנטפכעה

 ַא ןוא שיטנעמ ַא ןשיווצ ריישרעטנוא רעד רעפעגמוא ,ןטסָאמענ

 -רוטַאינימ ַאזַא ייב זיא "ןייגוצטימ , ןפוא רעטסרעכיז רעד .יולפ

 ןייז ןופ רלַאפ ַא ןיא ץעגרע ןטלַאהַאב וצ Tr תמאב עלענעמ

 עיניל עבעלנעמ יר עקַאט טסזומ וד ןוא .ריילק Darm" ןסיורג,

 ןשינעפיט יד ןיא ןיז ןכעלבעטשכוב ןיא It םַאטש-ַאילעגָאב ןופ

 .רעכעלבייוו רעד ןופ

 -ץוש ריא רעטנוא IN רעבָא טסמַאז בייוו ענירג עסיורג סָאר

 לָאמלייט ריא ייב טניפענ ןעמ .ליפ רָאנ (Died ןייא טשינ ךָאד

 גנוי ךָאנ war ס"רע, יד ןעוו ,ביוהנָא ןיא .קיטש ןצכַא וצ זיב

 רעייז ןופ ?יומ עטיירב סָאד סיוא ייז טעז גנוראפרעה ןָא ןוא

 -עי יוװ טקנוּפ (DIDI רערדוייּפש PR ןיא ,ריט עטסעב יד סלא עמַאר

 RS טסעפ ,םירעוודטאב יוװ ,ךיז ייז ןגיוז (רעטבילראפחקַאטַאב רענ

 ,ןסעגעגנָא טָאז .ןבעל-טיזַארַאּפ זָאלנרָאז ַא עלייוו ַא ןדיפ ןוא

 WIN ףיוא ,עביל רעד וצ ןעיצ וצ ןָא רסאב רעבָא ייז טכיוה

 לרעּפרעק ןקניניילק רעייז ןיא זָאלבךעמיױוז רעסיורנ-קיטלאוועג ַא

 .טשינ רעמ ייז טקירירפַאב רערזזייּפש יד .טכער עלופ סָאד ייז טינ

 רעייז ןופ טקעיבָא ןקיטפנוקוצ םעד ןופ סױרַא רעדיוו ןכירק יז

 רעד ףיוא רעקירערינ DIN ּפָארַא ךיז ןזָאל ,ליומ ןכרוד עביל

 -עג עכעלבייוו יר ,ריט ערעסעב ַא ןקערטנַא ןוא עקרעגזא רעּבירג

 .גנונעפע עכעלמבעלש

 עקיזָאד יד ךיוא PR סיורג רעד ןיא דישרעטנוא םעד ייב -

 סָאד יו טקנופ ,רעיוט רעסיורג ץנַאג א "רע , םעד רַאפ גנונעפש

 ,ןָאק ןיז ןכעלנייוושג ןיא טקַא-סגנוטפעהַאב ַא ןופ ,ליומ ענעזָאלרַאפ

 עכעלטכעלשעג יר לייוו ,ןייז טשינ דייר ןייק רָאנ ,ךעלריטַאנ

 ןייז ףיוא "רע, רעצנַאג רעד יו רעטיירב יא "יז , רעד ןופ גנונעפש

joop)טרָא . War,שרעדנַא ןעמוקרָאפ סע זומ . 

 -עיירַא ףיש רעצנאש ןייז טימ טסיירה PN ןעאהבנימ יו
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Nריד לעטש  INDעכלעו ,אילע נָא כ יד  DMךָאנ  
 רענייא ןטכיזניה עלַא ןיא זיא עכלעוו ןוא ,"ענירג, יד ןפורעג

 ,טלעוו רעד ףיוא םירעוו עטסכעלרעדנווו | יד ןופ
 רעקלעפ-קַאטַאב יד ייב עדנעגעל עכעליירפ ַא ןַארַאפ זיא סע

 סיוכרוד ליוו טניירפזזיוה רעטכעלש ַא .ערטַאמוס לזניא םעד ףיוא
 ןעגיפעג טשינ ןָאק רע ,טסיזמוא .יורפ יד טגיירפ ןייז ייב ןעמעגוצ
 ןיא pr טלדנַאװרַאפ רע ?רע טוט DM .ץרַאה PR וצ ריט ןייק
 -רךַאפ יורפ רער .םיוב DD ּפָארַא ריא וצ טקניװ ןוא לּפע ןסיז א
 .ףיוא DIN טסע DIN BN םיא טסייר יז ,לּפע ןַא דָארג ךיז טסולנ
 -עניא ףיט ןַאש-הרבח רעטכעלש רעד ,סע טסייה ,טריפמוירט ָאר

SEND PN PMםעד "!טכיירגרעד ךָאד סניימ 28773 ,ַארוה ,  
 יצ ,סיוא ליפ טשינ עימָאנָאטױא ןייז DIN טקַאמ קַאכַאב ןטוג
 רעבָא טסרידוטש וד ןעוװ .ןגָאמ רעד רעדָא ץרַאה DET סע זיא
 יד זַא ,ריד ךיז טכוה ,אילענָאב רעד ןופ ןשינטלעהרעּפ-עביל יד

 סלַא ןרָאװעג טכַארטעגסיױוא ייז רַאפ דָארנ זיא עטכישעט ענייש

 .עדנענעל-סגנופַאשי

 וצ ךעלנע םרָאפ רעכעלנייוועג ריא ןיא ןזיא שילענָאב יד

 -נעצ ףניפ ךרע IS ןופ עקרענוא-ניסע רענירצלקנוט רעניילק 8

 ןימ א סױרַא ךָאנ טסקאװ סע רעכלעוו ןופ u‚ יד דעטעמיט

 ןכיירגרעד ןוא ןעיצסיוא ךיז IND DEV ,גנוצָארּפש רעדָא לסיפ

 טלזיירק Dam ןוא mn‚ עכעלטנגייא יד יװ גנעל ערעסערטג ליפ ַא

 BONN יז DS יזזַא .לגנעטשי-כיורטנייוו ַא יוו ,טנהָאּפ ןופ ךיז

 רעד זיא עקרעגוא ירד ,םי ןשיטַאירדַא ןופ םיילש DIN רענייטשי

 עסואימ עצנַאנ יד ןוא ,"רענניפ-ּפַאכ , ַא זיא "לסיפ, סָאד ,רעּפרעק

 IN יד רָאג לייווחעד זיא טלַאטשעט רעקיזָאד רעד ןיא האירב

 (m ןעניפעג וצ םעלבָאדּכ סָאד .יױרפדַאילענָאב יד mn‚ עכעל

 ןופ ענַארּפ רעטנַאקַאב רעד ןופ רערעווש ליפ זיא IND DIT ריא
 ."?ץַאק יר זיא ווו, :רעטעלבדןציוז יר

 NR עכלעוו ,יורפ רעסיורג רעד ןופ דיל סָאד טכנעק 17

 PD ךיוא טָאה, סָאװ IND‚ םעניילק םעד ןוא ,ןצנַאט ןעגננאגעג

 דד



 ,תונמחר ןקידנעמענמורַאזץלַא ןכעלשטנעמ םעד ןוא עביל רעכעל
INתורע-טולב רעקיצנייא ןייא .טסנעּפשעג ַאזַא יו רעמ טשינ , 

 ןופ עיפָאזָאליּפ יד .ןעמווושעצ טרעוו סע ןוא ,םיטידבַאהר יד יו
 עצנַאג יד טשינוצ טכַאמ ןוא םוא (Damm למירעוו ןקניניילק םעד
 ..גנוטכיר רעקיזָאה רער ןיא עיּפָאוָאליפ עכעלשטנעמ עגולק

 ןייא טשינ ןביירש ךָאנ ןעמ ןָאק ןײמעגלַא ןיא םירעוו יד 3
 -עג סיטירבאהר רעד ןבענ ךיילג .לטיּפאק-עביל ךעלרעדנווו

 ףיוא טסייה ןיס .סומַאנניס םעד םירעווזםידַאפ יד ןשיווצ וטסניפ
 ַא תמאב וטסָאה NT .הנותח טסייה Dias ןוא ןעמַאזוצ שיכירט
 םוצ ךעלנייוועגרעסיוא הנותח יד ךיז טמענ DEN ,שינעפעשַאב
 םענעטלעז ַא טייצ רעבלעז רעד ןיא ךיוא DI סומַאנניס רעד .ןצרַאה

MINDרַאכרעד , rsסומַאנניס רער .ןבעל םוטעמוא ןָאק ןעמ  
 -קיּפ ,סעקָארס :לגיופ לייט ןסיורג ַא ןופ זלַאה ןיא ךיז טצעזַאב
 עטיור ,ךעטלשרווו עניילק I .דנא .א סעקשטאק ,ןענאזאפ ,רעצלעה
 גנַאגעיצַאליטנעוו ןסיורג םעד ןיא ךעלמירעוו יד ןעגנעה ,רעייפ יוװ
 ןצנַאנ םעד US לָאמליײט ןּפָאטשרַאפ ןוא רערדטפול רעד ןופ
 עקיזָאד יד ןבָאה יצ .טקיטשרעד BUN SD רעד ןזַא ,לַאנַאק
 ןיא ךעלרעהפיואמוא טהיצַאּפש עכלעוו ,טפול יד זַא ,ארזמ םירעוו

 ױזַא ?לכב ייז ןטלַאה יצ רערָא ,ןריישעצ ייז ןָאק ,םייה רעייז

 דימת "רע , םעד ןעמ טניפעג ,סלַאפנלַא :עביל רעד ןופ קרַאטש

 -טכעלשעג רעד וצ גנונעפע רעכעלטכעלשעג רעד טימ טּפעלקעגאצ
 Bm ,היח א ךיז ראפ טסָאה וד ."יז , רעד ןופ גנונפע רעכעל

 ןיא טבעל יז זַא ,ןנָאז Nom Dam טימ ןָאק ןעמ רעכלעוו

 ,טירש ןייא ,ךיז טכוד ,רָאנ סלעפ סע ."ננוטפעהַאב רעקיכייא

 טרעוו עדייב pa ןוא ףיונוצ ךיז ןסקַאװ רעטכעלשעג יד ןוא

 רעכלעוו ,טידָארּפָאמרעה רעכעלטכעלשעצזטפּפָאט א ןעמאהצ
 Tr טנָאקעג טשינ ץעזעג ןטנַאקַאב םעד בילוצ רעבָא ןיוש טלָאוװ

 -ורדנַא ןרעדנַא IS ןכוז טזומשנ Tr טלַאו ןוא ןקייטכזרפַאב ןיילַא

‚DUטלַאהַאב  PNןשילרעטסיוא ןקיזָאד םעד ןורכח  SDרימ  

 ,.ןרעקמוא ךיז רעהַא רעדיוו רעטעפש ךָאנ 1

16 



 עכעלטכעלשעגןרישראפ יר ןרעוו ןוא םיילש ןיא סירוצ עמבַאשק
 .ןימ ןקירהעירפ םעד ןופ ךעלרָאּפ-סיטידבאהװר

 ריז ןייא רעכלעוו ייב ,גנולדנַאוורַאפ עכעלרעדנווו טססעה יר
 -נַא שאר ,ס"יז, ןוא ם"רע , עטלייטעג גנערטש ןופ דימת טיײטשיַאב

 ןוא ןייא arm ןלייט עדייב טימ ןטירָארּפָאמרעה ןופ ןגעקַאד ערעיד

 ןוא ס"רע , ןופ רעדיוו עטירד DET טשירע DIN ,רעּפרעק ןכלעזמעד

 -ע טע ה, רענעפורעג Yu רער וצ רעשירָאפ רעד זצ טנכער ,ס"יז,
 ; ."עינָאנַאר

 סיטידכַאהר םער ןיירַא ןיז ןיא ןעמשנ רעבָא ריר וטסעוו רשפא

 ןלעװ תומשנ yore ןעוו .הכיס רערערגוזַאב ַא בילוצ PN לַאפ

 קיניאטכייל וצ ?סיבַא ןוא קידתובהלתה וצ לסיכַא ןכיוהנָא ריי

 ןיא עביל רער ףיוא שיוכעגפיוא DR רוטַאנ יד יװ ,ןלעטשוצרָאנ

INןקירשרפ ןביֹוהטַא ריר טשוו.ט ןעוו .טייקסטוג רעקידנגרָאז רעד ןופ  

 סע טָאה Dam ,םעד ןופ עכיל יד טביול לטירעוו טסנעלק רעדעי זַא
 רעד ןופ טלַאטששג יד ןכיוטפיוא ריד רַאפ לָאז טלָאטעד .ןּפַאשַאב

 ךיז טיירד יז m ,טנורצםיילש PR סיטידכַאהר רעניילק רעמירָא

 ...רערניק ענעגייא עריא ןופ החועס-לַאבינַאק סלַא םירוסי 785

 ןיילַא ךיא זַא ,ןרעהוצנָא ןבעגענ לָאמַא רעירּפ ריד בָאה ךיא

 ןיא זנוא ךיוא ןָאק "עביל, יד זַא ,ןצרַאה ןיא ףיט ךיז ייב ביולג

 רימ m .טלעוו רעד Pa דוסי םוצ ןעגנערב ןיז ןטמיטשַאב Pa ַא

 DRM עקיזָאד DET יװ ,ןייטשראפ גָאט םענייש ןייא ןיא ןלעוו

 רעד :לָאבמיס רעפספיט WIR זיא ,ןעמונענ שיטסילַאער ץ'נַאג

 עטסרעווש יר ןטלַאהענסיױוא טרעוװס יױזַא יוװ ,ןופרעד ל?לָאבמיס

 רער Darm‚ ןופ גנורילָאזיא עטסקירעיורט יד ,גנודיישעצ

 רָאנ nem יא רעכלעוו ,טיוט ןקידנעלציימש םעד ןופ לָאבמיס

Dem)רָאנ ,טיוט ןייק  TEריפ ...ננולקױװטגנַא  ROסָאד  RI 
 סָאד רעבָא ,טשינ ךָאנ סע ןליפ רימ ,קנאדעג םעד טימ טציא

 wa ןייטש WON DM טזיוו ךעלרנעמזא .רעכיז ץנַאנ ,ןעמוק ןָאק

 ןענעז עכלעוו ,רעטסנעּפששנ עטלַא יד ןופ טיוט ןופ גנונעקיילרַאפ

 ךיוא .םי ןופ גערב ןפיוא רמַאז m זנוא ןשיוװצ NT טציא ךָאנ

 IE ןוא טערנירנעג ןיז ןטושיפ ןיא זיא רוטַאנ יד זַא ,ןביולנ רער

 us רעטמבעה רעד NE טייקנייפ רעד ףיוא ןרָאוװעג טנדרָאעג



 ur ערעדנוזַאב ץנַאג ךיוא וצ םיא ןפלעה סע רָאנ ,רעכעלבייוװ
 רָאּפ ַא "רע , דעד טָאה DDR רעייז ,ןטַארַאּפַש-סגנוטפעהַאב עכעלצונ
 8 ןיא ןטלַאהַאב ךעלנייוועג ןגיל עכלעוו ,ךעלרעּפַאכ-קעטש עטסעפ
 .טקורעגסױרַא טייקידנעווסיונ ַא ייב רָאנ ןרעוו ןוא שַאט ןרעדנוזַאב
 ןופ גנונעפע עכעלטכעלשעג עצנַאנ יד ךיוא ךיז טיירּפשעצ לָאמליײט
 / .קָאלצגױז א יװ ,'יז, יד םורא טמשנ ןוא "רע ,, םעד

 -עביל רענעדלָאג רעד סיטידנַאהר רעזנוא ייב זיא רעבָא םיוק
 -ַאב וצ "יז, רעד ןופ רעּפרעק ןיא IN ךיז ןביוה DM‚ טנעמָאמ
 -םידָאפ עלא יװ .ןימ ןטסכעלרעפעג ןופ רעדנווו ןוא םינמס ןזייוו
 -טכורפ ַא ךיוב ריא ןיא "יז,-סיטידבַאהר יד ךיוא טָאה ,םירעוז
 -עביל ןטקידנערַאפ םעד ךָאנ טציא ךיז ןיא טָאה רעכלעוו ,רעטלאה
 יד ןופ ןוא ,גנַאל טשינ טרעיוד סע ,רעייא עטקיטכורפַאב ,טקַא
 mw ןטלָאװ עכלעוו ,ךעלסיטידבַאהר עקניניילק עגניי RM רעייא
 Yan טעשעג סָאה .םיילש ןיא ןכירקסיורַא יירפ TON טנַאקעג
 ריפ סנטסכעה Sa‚ טשינ רעטלאה-טכורפ םעד ןיא ןענעז יינ .טשינ
 ,סיוא ךיז ןעיצ ייז רעבָא .סקיצנייא ןייא דָאנ וליפא לָאמטפָא
 -טכורפ ןופ טיוה יד רעביא סיר ַא ןעוט ,רעדנַאנַאפ ךיז ןעלקיױװ

 ,ךעלמייה טשינ טרעוו טציא-- ןוא ,רעטלַאה
DITןענָאקילעּפ-םירָאוו עניילק יד .רעטומ רעה רַאפ ,טסייה  

 םעד ןופ pr ןכעלבעטשיכוב ןיא ןסערפ וצ ,ןסערפ וצ ןָא ןביוה

 טשינ ןעור ייז ןוא .רעטומ רענעגייא רעייז DD םידערעג יד טרָאװ

Piסיטידבַאהר רעטומ יר זיב ,רעירפ  PRןסערפענפיוא  

 עטיוט ,עקידייל ַא ךָאנ ריא ןופ טביילביס ןוא טיזה רעד וצ זיב

 ...רערניק עשירעדרעמ עריא םורַא עליה

 יד ןוא ןסירעצ טיוהרעטומ יד ךיוא DEM עלייוו ַא ךָאנ

 ןענעז ייז .םיילש םעד ןיא סױרַא ךיז m ךעלסיטידבאהח עגניי

Heןוא ,זָאלטכעלשעג ךָאנ  BDיד ןיא ןײרַא ?כ םדוק ךיז  

 רערעדנַא ץנַאג ַא ןופ תויח-טױוַארַאּפ DIN .עבַאשז ַא ןופ ןעגנול

 ןעלקייטנַא ןוא טייצ עדעגנעל ַא םירעוו יד ָאד ןבעל טלאטשעט

 םעד ןוא ןייא ףיזא ןלייט עכעלטכעלשעג עדייב ךיז ייב סרעדעי

 ne .ןרעטלע עכעלטכעלשעג-ןדישרטפ יד ךוּפיהל ,רעּפרעק ןבלעז

 רעד ןופ םירעדענ יד ךרור סיורא ןרעדגַאוו עגנוי ערעײז טשרע
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 ליימ 8 ףיוא ןעושג TON ןיא יז RS ,גנאל ױזַא ןעווענ זיא'פ ןָאנ
 a רעירפ העש ייווצ טימ ןעמוקעגנא NDR זיא ןֹוא סיורָאפ
 טָאה יז לייוו RER] טריטסערַא זיא ןוא רעיוט-טָאטש DIS םיא
 .סַאּפ ןייק ךיז ייב טאהענ טשינ

 -ניוושרַאפ ,רעטומ יד ךיז טרילראפ רענעלק ןוא רענעלק ץלא
 ךָאנ .ןעמָאנעפ TB טזיקכעלרעדיוש DR טסַאל רעה רעטנוא קידנער

Nעלייוו : DRטלַאפ יז  ‚BESיוז  INסיוא שיּפָאקסָארקימ קירעביא - 

 םעטעססקאוושנפיוא-דליו םענעגייא ריא DD עלעטשער טנקורטעג

 ,טיוש-סעכרא עפייר ַא יוװ ,ןיירַא טלַאפ ןיב רעד ןיא ןוא ,ןַאטרָש

 ןכעליירפ ןשיירפ ַא טימ ןַאנרֶא רעכעלטכעלשעג רעלַאפָאלָאק רער

 -מירעוזַאירארעפפ IB עטקיּפעגסיוא DM רָאנ ןופ ?מיוועג

 N ךעלטנצייא רעד .בגא רָאנ רעריוו זיא POS DET רעב

 רער ןיא טריפעגניירַא ךיד בָאה ךיא ןכלעוו בילוצ ,לַאפ רעקיט

 ,ןימ םענעי ןופ םירָאוזםידַָאפ רעד זיא ,טפַאשלעזעגנ רעקיזָאר

 (EN ס יטידכַאהר ןעמָאנ ןטימ ןָא טפור גָאלָאָאז רעד ןכלעוו

 PR ןעמָאנ רענעגייא ןייז ;(ןקעטש ַא שיכירג ףיוא טסייה סָאה
 .סיטירבַאהר (ַאזָאגעוװַארנינ) עק י דר ע רָאדז ר ַאווש יר

 ps ןעמ טניפעג "יז ,,-סיטידבַאהה ןוא "רע ,-סיטידכאהרה יד

 ַא דעייז ןיא םיילש ןוא ךעלטכעלשעגדןרישירַאפ גנערטש ביוהנָא

 טעמב "יז , יד ,רעטעמילימ ןבלאה 8 זיא "רע , רעד :סיורג רעניילק

 ,לענש ךיז ןביל ןוא ךינ ךיז ןעניפעג ייז .ננאל רעטעפילימ ןצנאגנ א

 עטיטיזארַאפ טשינ טולָאסבא ,עיירפ DAS ,םיילש ןכייוו ןיא ץלַא

 .רענריב-טלעוז

 רעד PN םירעּוזםירָאּפ יר ןופ קלאפ ןצנַאנ ןקיזָאד םעד ייב

 "יז, ערעסערג יד .טנדרָאעגנניא םעזוקַאב רעייז טקַא-סננוטפעהַאב

 ,רעפרעק ןֹופ טימהערניא רעפענמוזא ננונפע עכעלטבעלשעג ריא טָאה

 רעפרעק ןופ קע ןיא גנונעמע עקיזָאד יד טָאה "רע , רעניילק רער

 DAS ןבעלטכעלשיעג DW .גנַאגסיױרַא ןטשרעטניה םער טימ ןעמאזוצ

 רעד וצ טקיררשנוצ גנגנעפע עבכעלנעמ יד רָאנ טשינ WIN טרעוו
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 ןוא 7 טסטסַארט ,רעייא עריא ןעיילּפָא קיגיײוװעניא טרָאד DEM יז

 טָאה יז m ,םעדכָאנ US ךיוא טכַארט POS יז ms ,סיוא טעזיס

 ןָא יז טביוה ,םייה רעיינ רעד PN טנדרָאעגנייא םעױוקַאב ךיז

 רעכעלטכעלשעג רעד ךרזד ןַאנרָא ןכעלטכעלשעג ריא ןקורוצסױרַא

 רעלענש סָאװ ןרעוו וצ רוטּפ געוו ַאזַא ףיוא הנוכ רעד טימ גנונעפע

 ?סָאה DR סָאװ רעבָא .טסַאל רעטקיטכורפַאב רעד ןופ

 יד ןזָאל DR סױרַא ןלָאז רעייא עטקיטכורפַאב יד טָאטשנָא

 Eng רעטקורעגסױרַא רעד זַא ,סיוא רָאג טזייוו ,ור וצ רעטומ
 .קידעבשל ןיילַא טרעוו

 ךיִװ טזָאלב ,ןלָאװשעגנָא טרעוו DDP‚ ,סיוא ךיז טיצ רע

 רענ רעד ןופ סיורא רעמ ץלַא טסקַאװ ,ןָאלַאב רעטיירפַאב ַא יו ןָא

 בייל-רעטומ סָאד טימ ךיז טימ טּפעלש ןוא גנונעפע רעכעלטכעלשי

 mw ןיא Ds !עלהשעמ ןופ ּפָאט-זייר רעד .קָאטש-רעייא םעד ןוא

 pw רע ןיא טָא ,רעטומ עטקינײּפעג עצנַאג יד יװ גגַאל יוזא

 ,לָאמנעצ ,לָאמיירד ,גנַאל יא לָאמייוװצ ןיוש רע זיא טָא ,רעננעל

 ןיוש זיא רע ,קיד רער ןיא ךיוא רע טסקַאװ טייצ רעבלעז רעד ןיא

 DIN IS" ,לָאמ טנויוט ,לָאמ טרעדנוה ,סיורג ױזַא לָאמ קיצפגפ

 רע ןוא ,סיורג רעטסכעלפיירגַאבסוא רעד DD עקשיק ערעיוהעג

 יד טדניוושרַאפ יוזא ,זייר ןיא ףראד סָאד I !ץלַא ךָאנ טסקאוװ

 טנזיומ ןצפופ ןיוש זיא רע ,עלעזעלב ןיילק ַא m DIN רעטנוא רעטומ

 טסקַאו רע MD ןייק טשינ ךָאנ טמשעס ןוא ,סיורג יוזַא לָאמ

 יו סיורג IS לָאמ טנזיוט קיצנאוװצ רעכעה זיב MD םוצ סיוא

 טָאה ןיילַא jeans דעכעלטכעלשענ רעד ...רעּפרעק סרעטומ רעה

 טרעסערערַאפ סיורג רעקידחעירפ ןייז DO ךיילנרַאפ ןיא ןַאד ךיז

ANלָאמ טנזיױט קיצכעז . | 
 רעד ןנעוו רָאנ טכַארט ןוא ךעלשטנעמ IND Dy ריד ?עטשי

 ַא ףוא ףױא טסקַאו ןוא סױרַא טלַאּפ בייל-רעטומ סָאד .גנעל

 רער ןיא רעטעמַאליק ַא ,רעטעמ טרערנוה ,רעטעמ ןעצ| ,רעטעמ

 סיורנ יד ןענעכער וצ ביוא} רעכירַא ךעלרנע טנייטש סע זיב ...גנעל

 .ר ,רעטעמָאליק קיסיירה (רעטעמ ןבלאהשרערנא ףיוא ,שטנעמ ןופ

 -רעד יד .םַארפטָאּפ זיב ןילרעב ןּופ עקערטש יר יו רעמ ליפ .ה

 סנעמעוו un םער ןופ aa ןַאשז ןופ עטכישעג יד ךיז טמנָאמ
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 רער ןיא טיוט ןוא ףייטש טקעטש עכלעוו ,לָשש רעניורב 8ַ ןיא
 לָאש עקיזָאד יד טלַאפ גָאט םענייש ןייא ןיא ןוא .סיוה-לצרָאהו
 ךעלמירעוו עגניי יד ,טיוה-ןביד רעד ןופ ,טכורפ עפייר SM ,קעווא
 ,ררע רעצרַאוװש רעד ןיא יירפ סױרַא ןעלמיוו HR ךרוד יז ןסייר

 -עגסיורא ןענעז עכלעוו ,ס"רע , יד .לצרָאװ-ןביר םעיינ א קידנכוז

 ךיוא ?ייווהעד pw ןענעז ,ביר ןשיימייה רעייז ןופ ןרָאװעג ןבירט

 ןופ לייט רעטצעל סלַא ךָאנ טמוק MID DIS ןוא .ןעמוקעגמוא גנַאל

 ןצנַאג םעד ןופ ןענעקורטנייא עניימעגלַא סָאד עידעגַארט רעד

 ןגנַאנרעטנוא-טלעוו :"טייקדימ-ביר, יד ,כיר ןסיורג

 .במָאבאיר שא?ורע פק יד .דליביּפָאקפָאדיילאק רעדנַא ן
 טסייה סובמָאב ,ןוט וצ טשינרָאנ סע טָאה עבמָאב ןייק טימ

 .למירעווזןיב-דרע סָאד ,סע טסייה ,זיא סָאד .ןיב-דרע יר

 זיא רעכלעוו ,ּפָאטזייר ןופ עלהשעמחסקלָאפ סָאד טסנעק וד

 טשינ םיא Dim ןעמ זיב and ױזַא ןכָאק וצ ןרָאװענ טפושיכרגאפ

 ,ןסענרַאפ ןעמ טָאה ךורּפש םעד ?ךורּפשי-רעביױצ ַא ךרוד ןלעטשּפָא

 םָאר 172 ,גנאל US טכָאקעג DIN טכָאקעג טָאה ּפָאט רעד ןוא

 יד .זייר רעסיז רשד ןיא WI ןעקנורטרעד זיא ףרָאד עצנאג

 ןֶא טנָאמרעד ,ןלייצרעד ST ריד Sm TR Dam ,עטכישעגנ עבעלקערש

 ביֹוהנֶא רער .רעגרע ליפ ךָאנ WE DR יז ,עלהשעמ ןקיזָאד םעד

 .עיליריא-סטנילירפ ַא יװ ,דלימ ןליפא טננילק

 -רהע ןופ rm ףיזא ךיז ןטלַאה ךעלמירעוודיב-דרע עגניי יד
 ,דרע רעד ןיא --- mi ןוא סטכעלש ןוא סטונ םעֶלַא ןופ ,ןעניב

Pamטמוק גנוטפעהַאב יד .ךיז ןשיווצ ךיז ןביל ןוא ףייר טרָאד  

 ןוא ,בייל ןיא רעייא עטקיטכורפַאנ עריא ךיז טָאה "יז, יד ,רָאפ

 -לושז עטסהליוו יד IR ךיז טכיוה טשרע ָאד .טמרַאטש "דע , רעד

 .טלעוז םירָאוו רעד ןופ ערַאינרעוז

 -רעליטש ןיירַא ךיז םעבגנ רעייא עריא טימ ןעמַאזוצ "יו יר

DOWרעד ןיא רעטניוו ּפיוא ךיז טלַאה עכלעוו ,"יז-ןיב-דרע ןַא ןיא  

 .ןיב-ררע רעד ןפ ביל ןַײא קינייושניא MD ךיז טצעזַאב ןוא ,דרע
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 סױרַא ךיז טסור ןירטיצ רעד ןוּכ ץיּפש רעד ןוא טיוה-לצרָאו יר
 רעקידעבעל רעד ץיּפש Women רעד ןיא ןחמא DE .ןסיורדניא
 .גתנעפע IN ךיז טזייוצאמ םיא ןיא .םירָאוו םעיד ןופ לייטרעטניז
 זיא עלהיח ןירטיצ סָאד .רעכעלפייוו ַא .רעיוט רעסעלטכעלשעג ַא
 -גיה am סיס ve‚ ןוא .'יז, ַא ןראװעג ליטשירעדניא ץנַאט ךיז
 DR ,ןסיורדניא יירפ גנונעפע רעכעלטכעלשעג רעד ןוא לייטרעט
 .ןעמוק arm AST Dim ,םער הףיוא ךעלנעווַאבכוא סע

DINסָאד , DENןעמוק ףרַאד , DR?ןטרַאװ טשינ גנַאל ךיז ףיוא . 
 .ןענירטיצ עכעלכייוו ןרָאװשג ןענעז עדנזייר-טלעווןביר עלַא טשײנ
 עטנַאקַאב יד טכיירגרער טָאה רע m םעדכָאנ :I‚ טָאה לייט ַא
 רענענייא ןייז DD ןניוצעטסיורַא ןטנוא ןופ ךיילג ,םרָאפ-שַאלפ
 רענענייא רעד ןופ סיורא טכירפ DEN ,טשרווו א יו ,טיוה-שיַאלפ
 ןופ רעעייא WW WR TR ,למירעוו-םידָאפ ןיר א WIN .םיוה
 .pp“ ןרָאװשג טיוה יר ןטייב ןכָאנ תומשנ עקיורמוא עקיזָאד .יר
 קידנציוַאב ,טציא ןוא ern ןכעלטכעלשעג ןכעלנעמ ןתמא ןַא טימ
 רעטלַא רעד סאמנ תמאב לייט םעד DEN ,כפַאירק עיינ עקיזָאד יד
 Seren יד ךרוד ןכעטש "רענעמ , ענעקַאבעג-שירפ יד ;לצרָאו-ןביר
 ןוא שינעגנעפעג רעייז ןופ ךַאה םעד AN סױרַא ןכירק ,םיוה
 -אדע -עלופתודוס רעטלַא רעה ךרוד ןבירטעג ,םורַא ןכיוא ןדעטעלק

 סע ."עכעלכייו-קיכייא , סָאד קידנכיל ןכוז ןוא ,"גתיצוצ , רעשיט

 יד סױרַא ןקעטש םוטעמוא ;געו ןפיוא טיירגעגנָא ייז רַאפ םגיל

 .טצונענסיוא טייהנגעלעג יר זיא לענש ."ןעיורפ ,-ןךירטיצ

 טיִלָב םולב יד, !גנושיורַאב עצרוק וצ ַא רָאנ רעבָא זיא סע

 Dam nn" טכורפ יד ,ּפָא

 ,טקיטכורּפַאב רעייא יד "יז ,-ירטיצ רעד ןיא ןענעז םיוק

 וצ ןרעדנַא ןכבָאנ רענייא ןענאנרָא עכעלרעניא עריא עלַא ןֶא ןביוה

 רעייא יד ןײרַא DEREN ןוא טצַאלּפ כיילרעטומ סָאד .ןרגיוושרַאפ

Taןופ רעבָא ןדניוושרַאפ רַאפרעד ,רעטומ רעד ןופ ךיוב ןיא  

 טיינ טּפַאשרעטומ רעד DD עירעגַארט יד ןוא .םירערעג יד טרָאד

 טסיפענסיורא טשינ רעייא יד DD ךיז ןכָאה ךָאנ :סיורָאפ לענש

 טקדנַאוורַאפ ןיוש זיא ,BD" עצנַאנ יד ןוא ,ךעלסירעוו עיינ ןייק
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 ַא ןופ on םעד mw ץלַא — ,מיומ ןוא עביל ,ןבעל טימ ,קיג
 .ביד ַא ןופ ?ייטכורב

 -ךרע ןיא ביר רעה טסקַאװ טּפַארק רעפרַאטש רעטנוזעג ןיא

 Pas Wa Tr ןרעיוב ןקע-לצרַאװ עטסניד ענייז ןיא .טנודמ

 ןבלַאה ןייק וליפא טשינ ןביירגדעה עכלעוו ,ךעלמירעוו עקטיניילק

 Da רעכלעוו ,?כאטש ןקיציּפש ַא DO ,גנעל רער ןיא רעטעמילײימ

 ןיא ףיורא ךיז ייז ןקור םאזגנַאל .?רער-גיוז א טייצ רעבלעזרעד ןיא

 דניק DET יו .ביר-רעקוצ םעד ןופ עסַאמ-רעק רעקיטּבַאז רעד

 ךרוד ןעיינ ,ךרוד ךיז ייז ןסערפ עלהשעמ ןופ גחעב-ךעקעל יד ןיא

 םענייש ןייא ןיא TI ןעניפעג ןוא רעּפרעק-לצרָאװ ןצנַאג םעד

 ייב טראה ,עטענַאלּפ רעצנַאג רעייז ןופ סובמולָאק Sm ,נָאש

 .טלעוו רעיינ ַא ןופ ץענערג רעד ףיוא DRM„ רעכעלרעסיוא רעד

Nסיוטש רעטצעל , DRטלַאװ טיוה-לצרָאוװ יד ךיוא  mn Im 

 -ענפיוא טלעוו רעשיביר-רעסיוא ,רעיינ רעד ןיא ריס יר ןוא ןסירעג

 ,טכַאמ

Imטציא דָארג , IEרעד, ןופ געווהייש ןפיוא טרַאה  

 -ךָאמ א ערנזייר-טלעוו יד טלַאפַאב ,"טלעוו רע גע י, ןוא "טלעוו

 ביר םעד ןיא ,קינייושניא ךָאנ :טפאשסנעב ןוא גנונערפיוא עג

 טשינרָאנ ייז ןבָאה טציא זיב .םיורט-עביל רעה םורַא ייז טּפָאכ

 DIN םנייא ןייק :עביל וצ ןסיוטש ייז לָאז סָאװ ,סעכלעזַא טאהעג

 ןמיס רערשי טלעפעג לסכב ייז טָאה ,יורפ Wis ןַאמ ןעוושנ טשינ

 :טיוה יר ננולצולפ ייז ןפייב טציא רעבָא .ןלייט עכעלטכעלשענ ןופ

PNשינעפעשַאב יינ ץנאג ַא טרעװ למירעוו ןעושּפ םער ןופ . 

 ךיז טזָאלב ,טיוה-לצרָאוו רעכעלרעפיוא רעד וצ טקיררעגגצ טרשה

Demןָא טביוה ןוא ןֶא ךעלמירעפ עקידעבעל עקניניילק יד ןופ  

 לאטא סאו ןרעוו ךעלעשיעלפ יד .עלעשעלפ ןיילק ַא ןענַאמרער וצ

 עשיטסשלע יר ןזָאלבוצנִא ייז רעכיא IN ךיז טביוה ןיוש ןוא ,רעקיד

 RN רעּֿפדעק-ןביד רעטלא רעד יװ ,סיוא טעז סע .טיוה-?צרָאוװ

 .ךעלעביר עננוי עקידהנושמ ןופ טכשלששג ַא ןריובשג ךיז ןופ טלָאושג

 רעמ ןוא רעמ ץלא טרעוו ךעלעששלפ יד ןופ לייט א :תמאב ןוא

 עסיכייב ַא יװ ןצעזוצסיוא IN Damm שַאלּפ יד זיב ,ןלָאװשעגנָא
 טצַאלּפ לָאמַא שיט ןוא ,טסיוטש ןוא טפיוטש ןירטיצ יד ,ןירטיצ
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 DS טָאה סָאװ ,לםירעוזןצייװ סָאד ןבענרעד וטסָאה ָאד
 -ןרָאי ךיז טניל סע :טײקנטלַאהעגסיױא-ןעימומ עתמא IS לרעיילש
 רעד זיב ,רעביא טבעל ןוא טפָאה ,טרַאװ ,ץייוו םענעקורט ןיא גנַאל

Bm PMסע ןוא ,ןרעוו סייזרַאפ ךעלדנע  Damרעדיו  map 
 .ןֿפסָאנק-ןעגנאג עיירפ יד ןיא ןבעליעביל ערעכעה סָאד ןביוהנָא

 -ָאוזםירָאּפ, רענעפורעג NS רעד ,ַארעדָארעטעה יד זיא טָא
 -עג טשרע ןיא (Da .טרָאװ א -- 'טייקדימ:ןביר רעד ןופ םיר
 .טרעדנוהחָאי ןטצעל םעד pa ןרָאי רעקיצכעז יד ןיא ןרָאוװעג ןפַאש

DRMגָאלּפ עתמא ןַא ןעוועג זיא  DDעכלעוו ,טפַאשטריזוחנַאל רעד  
 -ןענעל עטלַא יד ןופ ףור םעד טימ ןכיילגרַאפ טנָאקעג טָאה ןעמ
 לָאמסָאד רע זיא דרע רעד ןופ ."ןעייג ןענוה יד, ;ןטייצ עשירַאד
 ןביר-רעקאצ יד ןבָאה םומעמוא .אנוש רעכעלקערש רעד ,ןעמוקעג
 עיירטעג יד וו ,ןעזעגכיוא טָאה סע .ןענעקורטוצנייא ןבכיוהעגנא
 טשינ רעמ ייז Sm ,ןטלאהעגפיוא טציא זיב vr Den עכלעוו ,דרע
 DR ןדָאב רעד .ןכיר יד ןגעק דרע רעד ןופ עיצולשוזער ַא .ןוי יפשי
 -עכ יד ןוא zo, PR רע ,טנָאעג ןעמ טָאה ,טניזשגסיוא
 רעכלעוו ,ילַאה רעה םיא טלעפ סָאד IS ,ןענופעגסױרַא ןבָאה רעקימ
 .ןרָאועג ןגױצעגסיױרַא םיא ןופ רוטלוק-ןביר רעגגַאל רעד ךרוה 1%
 -יטסימ-ילאס רעה ןיא ןרָאװשג ןפרָאװשננירַא ןענָאילימ ןענעז יוזַא
 ןתמא םער טקערטנַא ךעלדנע טָאה רענייא זיב ,ןרָאב ןופ גנוק

‚penַא .ןעלצרָאוזןביר יד ףיוא טיזַאדַאּפ םענעטלַאהַאב ַא  
 ןצרוק םעד ףיוא ּפִא ךיז טליּפשיס ןַאכָאד-עביל סטעמעהו ,םירָאוװ
 עּפַאמ רעכעלרעניא ןייז וצ זיב ביר ןופ Dim רעד ןופ ןַאּפשיטלענו
 .טיוה רעד וצ זיב רעריוו ןוא

 עטסטייוו יד טכוז קילב ןייד| ,סָאמסָאק PR טסכעל ,שטנעמ ,וה

 וצ ןיילק וצ ןָא ןיזש ריר טביוה דרע ערעיוקשגמוא יד ןוא ,ןרעטש

 ןיוש זיא יז .קגַאהעג ןייד רַאּפ גנַאל ןיוש יז זיא ןיילק וצ .ןרעװו

 .עזייר-הנותח רעטושּפ ַא רַאפ ךיוא ןייגק וצ דלַאב טעמכ רעבָא
 -כורב ַא ףיוא ןוא ,ביר-רעקוצ ַא ןופ םיור םעד וטסָאה רעכָא אה

Aןטלקיוװרַאפ ךעלנייוועגרעפיוא ןצנַאנ א םיור ןקיװָאר םעד ןּופ  
 -ַארט רעטסרעטיב ןגא דיירפ רעטפכעה רער טיט ,ןַאכָאר-סנבעל



 ךיוא ,דניק-עקמוַאיּפ Print „DS ...םַא-סיורג ...עקווַאיּפ עכעל

 לָאמ ייווצ ,ןבעל ןכעלטכעלשעגמוא ןקילָאמיײווצ ַא וצ טסוק ָאר

 לָאמנייא 8 DOW סע WR VB עטסכעה ןוא ןכרק סלַא טיוט

 םעה ןופ טיט רעד טסוק 87 רָאנ .עביל עתפכא ירד DD רעד ןיא

 DIR עכעלרעסיוא בילוצ זיולב טשינ םואזדױוידניא ןבעלרעטלש

 ןעוועג ז+9ס יװ ,קיטסניג ןנגיי םעד ED רָאנ ןענעז עכלעוו ,ןדנעטש

 mp רעד ןיא Wie Dom Prisma DIT ןיא גנוטכינרַאפ יר

 ךרה טשטשװסעצ טרעוו רעטוס ירד יװ ‚87 טסעז וה :םטייקרעיװז

 BB ייז ךרוח ןוא בייל םענענייא ריא ןיא רעדניק ענענייא עדיא

DWםערישיץוש ןטיוט ןטושפ ַא ןיא ... BINטשינ ריד ְךיִז , 

ISךיז טזָאל סע  TI WIRןופ ןַאקילעּפ רעטמירַאב רעד ּפָארַא  

 יר טינ עבלעוו ,ערטעגעל רעשיגַאלאאז ךעלטסירק רעיירטעג רעד

 ..(ץרַאה םענעגייא ןייז ןופ OD DET ןניזוצסיוא רעדניק

Tןבעל עכלעוו ,ךעלמירעוו עמירָא יד ,םייוו יזיִא ןליפא ןעיינ יי  

 םער ןופ ןיז ןטסטסיירד םעד ןיא ,טפורב סרעטומ רער ייב

 : ...טרָאוװ

DET TRעפוטש עטססיירּפשרַאפ ,עלעטימ יד :טטגָאזעגנ ריד  

 !-םוא ערעדנַא ץזח ַא ,םורא DO טכעלשעג-םיראװו ןביל DT ןופ

 עכלעוו וצ ,םירעוזםירָאפ ענעפורעג ns יד ךיוא ,ןּפורג עקילי יצ

 ןופ DI רער ןיא .לטירעגעכיסש סָאד ןוא עניכירט יד טרעהשצס

 עלייװ א ףיוא רעריוו ךיז רימ ןלעוו למירעוזניסע ןקיזָאד םעד

 | .דליב-םירָאווחגַאב סָאד ןצנַאנרעד וצ ירפ ,ןכעטשּפא

 -ףפורַאב סלַא WW‚ שאל סע 1777 Spa ַא ססוט וד 139%

 רער וצ ףיוא יז טפביוה ןוא ,ּפָאט-רעטסיילק ןייד רעלעטשטפירש

 ,טייל-הרבח עקניניילק עטרערגרעגפיוא יד ןטכַארטַאב וצ ידכ ,טכיל

 רַאפ טשינ טשינ ךיז ןתערש Dan DR ףיוא טרָאד ךיז ןטלאה סָאוװ

 רעכיז וטספיירנַאב ,טיײקיּפעלק ןייק SB טשינ ,טייקרעיז ץיפ

 רַאפ ָאה טסָאה וד טפַאשסלעועג רעכעלרעה אראפ DM ,טשײינ

‚Trםענעי ןיא עכעלרעה ַא ---  ROרוטַאנ רעוויַאנ רעד ןופ ןיז , 

 .ןענַאמאדעביל Var ןיא ךעלּכעשרעבוא יױזַא ןיא עכלשוו
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 En ןגָארטרַאפ טציא ייז ןרעוו רעכַאװ םער טיט .סױרַא ם א

 ןיא'ס ןכלעוו ייב ,טרָא DU] 8 ףיוא ?DIOR„ עטציילפרַאכ היא
 ,ןפרָאװעגקעװַא DEM עלעקע סָאד .ּפֶא TI ןעמ סלעמש סקיושכ

 ,םיילש ןקירעּכעלק ַא סױרַא טיג רעּפרעק ןופ לזידד רעדנומַאב א
 םורַא לָאש עטרַאה ַא ,קירנקנורטנייא לענש רעייז טפַאש רעכלעוו
 טסנופ טציש לָאש יר ON ןעמ ART טציא .עלהאירב ןצגַאג םעד

‚DU "8רעירפ רעיבָא .ייא סָאד טצישיַאב עבָאב יד לָאמַא טָאח'ס יו  

yaרעמעּפש , INקילג סָאד  ‚Nטסע ןוא סּפעש ַא טמוק  

AMןעמַאװצ סקיווענ סָאר  DDלָאש יר .עלעייא םעניילק םעד  

 -עג יד PR ןגָאמ TB ןײרַא טכירק עקיווַאיּפ-רעבעל יד ,םייגעצ

 ,טעוועטארעג RO יירד ...גנַאגלַאג PN םירעדעג יד ןופ ,םירער

 רעבעל יד טמוקאב סּפעש רעד ,טסיירגרעד זיא עיציזָאּפ עטשיררע יר

 רעייא ןעגָאילימ DIVE טקיש גנַאג-לַאג ןיא עכיל יד ןוא ,שינעליזפ

 .טפאשרעדנַאוו רעד וצ ייגכפיוא

 DIN טכַארט .עקווַאיּפ רעבעל רעד DO ןַאכָאר רעד PR סָאד

 ."ךעלשטנעמ , ךרוד לענש לָאמַאבָאנ BI ריר

 ןיא DEN ,דניק א ריא טימ טסריובעג ןוא DNS 00034 ור

 וטסעז רעטלע רעסיוועג ַא ןיאי .ךעלנע טשינ ןצנַאשניא ריד וצ רעבָא

 ִא .ןעייוו עקיטכערהַאֿפ ףיוא ןלַאּבקעוװװַא דניק DEI גגולצולּפ

DWןסקַאו עביל  DRרעקידארפ א ןיא ףױא קיניױועגיא םיא  

 ןצ בייל םענעגייא ןיא ףיונוצ סע ןסערּפ עכלעוו ,ךעלקינייא לָאצ

 m wo טשינ ןופרעד טביילב סע זיב ,גנַאל ױזַא Dr רעיר

 ןיא קינייעניא .הרבח עזייב יד DIS טליה סָאװ ,טיוה עזיולב

 ,ךעלקיעיא-רוא עיינ רעריוו ןיוש ןסקַאו רעבָא ךעלקינייא ירי

 יד וא יצא ,ךעלקינײא יד ןופ םירעדעמ יד ןשטעווקעצ עכלעוו

 ,by ןופ ןרעוו וצ רּומּפ ידכ ,ןדיס ערעייז og ףיוא ןכַאמ עטצעל

 ליונק רעכעלסערש רעצנַאנ רעקיזָאד רעד זיב ,שינעקישינא ןרליוד

 -עג ַא Om סױהַא טָאל ַא ךיז ןעוט ךעיסינייארוא יד ןוא ,טצַאלּפ

 עיינ DAR ףיוא ךָאנרעד ןסקאאו ייז .טלעזו רעיירפ רעה ףיוא שיור

msןכוז עכלעוו ,וד ידו יוטא  rmרעייז טימ עביל-ןעיורפ  
 ME ךיוא רעסיז

 יטסעלשעג :טייק יד ָאד וטסאה םירָאוװהנַאב DIS m טסנוּפ



 -עק עטקיטכורפַאבמוא ןופ ןפוא ןלופסינמייהעגטסכעה 8 ףיוא

 לָאמַא DAN ,טלַאטשענ רעכעלגנעל 8 ןופ ךעלהיח ya ,ךעלרעמ

PSסָאר סיוא ןליפ ייז ןוא ,גנַאל טשיינ טרעיודיס .רעמ ןוא רעמ  

 -רַאפ ןרעושס ןענַאנרֶא סנעמעוו ,םירָאװ ןטלַא ןופ בייל עצנַאג

 ןיא ,היח:רעטומ עצנַאג יד ,ןזָאלבעגנָא DEM טיוה יד ,ןדנוווש

 ןוא ּפָא טברַאטש ,רוד רעכעלקעדש רעד ףיוא טסקַאוװיס רעכלעוד
 עטכַאמרַאפ םורַא ןוא םורַא ,עסיורג ַא רָאנ TR ןופ טביילבצס

 רעד ןטלאהַאב טוג ?ייוהעד טגיל סע רעכלעוו ןיא ,טיוה-טשרווו

 עניילק me 8 ןופ טלַאטשענ רעד ןיא רוד-םירָאװ רעיינ

 .ךעלטשרווו עקירעבעל

 -טשרווו עניילק יד זַא ,טסטראוורעד וד ...ןבעל יינ ,טיוט-ןברק

 ןזָאל ךיז ןוא טיוה יד ןסיירעצ טייצ רעטכעה רעד וצ ןלעוו ךעל

 Bw„ עזיולב ןייק טשינ ןענעז ייז .ליצ-סנבעל םענעצייא רעייז וצ

 -יוזידניא םוצ ןייז וצ קיטרַאפ TR םקיפ ןצנאנניא סיוא ןעעז רָאנ

 יד טַאהעג סע ןבָאהיס m ,םירעדענ ןוא Sm טימ ,ןבעל ןלעור

 ןליפא ןוא ,סּפעש ןופ גנַאזלַאג ןיא סעקווַאיּפ-רעבעל עטשירע

 ףיוא IPOS IND עכלעוו ,בייל ןיא גנונעפע רערערנוזאב S טימ

 .ןגייל רעייא ןקיטכיר ןוא עביל רעקיטכיר ןופ טייקכעלגעמ רעד

WONטשדװזעקווַאיּפ עניילק יד ןגיל ךָאנ .סױרַא טשינ ןכירק ייז - 

 Pens ,טיוה-רעטומ רעליוה רעסיורג רעד ןיא גנוגעוַאב IR ךעל

 ענערָאוװעג-קיטראפפנבעל DEN רָאנ ,עקידעבעל יד PR IN ךיז טביוה

 ףיוא סיוא ייז ןיא ןסקַאװ עגניי .ןבעל יינ ַא ןגעווַאב זצ ךעלטשרווו

 סָאד ;טקַא ןכעלטבעלשיענ םוש IN ןפוא ןלומסינמייהענ ןבלעז םעיד

 ,עלעקע-רערור ַא DD ךעלעקוושיּפ עקניגיילק רָאג סע ןענעז לָאמ
Diem‘רעדיוו ןוא .ךעלעקע-ל?ּפעק יד ןָא ןצנַאנניא טעמכ טנָאמרעד  

 ,לָאצ NIE ןיא סיוא AI ןטירד ןזפ עניילק עקיזָאד יד ןססאו

 קידתונמחהבמוזא ןצנַאגניא ןרעוו רעטומ רעד ןופ ןענַאגרָא יד זא

 AIR לָאמסָאד זיא ךַאז יד רעבָא .טייז רעד ןיא טשיטעווקעגקעוװַא

 PS ןעניפענ עגניי ענעסָאלשעגנייא יד DEN ,רעכעלקילנ ליפ ױזַא

 רעד ןופ טיײרּפַאב .ריט עכלריטַאנ VIER IE DU רעטסכעה רער

 עטנקורטרַאפ ןצנַאטניא לייוורעד יד ךרוד ךיוא ייז ןכעטש ,רעטוס

 ןופ ךיוא ךָאגרעד ןוא קַאמילש םעד DR סױרַא יירפ ןעלמיוו ,עבָאב

wen 
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 ,ךיז ייז ןסיטכוחפַאב ,ךעלטכעלשענ טלּפָאט עלַא .עביל רעד טימ
mםירעוועדנַאב יד , WIRןפראוו ןוא ,,ןרעדכַא םעד  ISָאילימ - 

 ןענאו ןופ ,סּפעש ןופ םירערעג יר ןיא רעייא עטקיטכורפַאב ןענ
vrןעמוק  DESףיוא ןצכעלַאפּפָא יד טימ ןעמאזוצ םרעטשענמוא  

 .טלעוו רעיירפ רעד

 ןוטענ vum עטכישעצעביל רעד רַאֹפ טציא טָאה סֿפעש רעד
 ענעי רעכלעוו ףיוא ,עקנָאל יד ּפֶא Damm ןגער רעד .ןיינ ןָאק ןוא
 רעייא-עקוצאיּפ יד .ןפראגשנרעהנַאנַאפ ןענעז ןצכעלַאפּפָארקירבַאֿפ
 ךיז טזָאל לָאש רעטצטלּפעג רעד DD ןוא ,רעסַאװ ןיא ןײרַא ןלַאפ
 סָאװ ,לרעיילש-עקווַאיּפ ַא ,ָפירבמע רעניילק רעקיטסול ַא סױרַא
 קָאר ןטכירענ א ןופ ףליה רער טימ רעסַאװ pr יירפ ךיז טגעווַאב
 pa ןסינענ וצ ףיוא ניױא ןַא וליפא טָאה DEN ןוא ,רָאה-רעּפמױו
 -רעכעל ערעטלע יד רעכלעו טימ ,הלעט ַא -- טלעוו רעקיטכיל רער
 טשינרָאג ךיוא ףראד יז עכלעוו ןוא ןעמיר טשינ ךיז ןָאס עקווַאיּפ
 -סטייהיירפ ןוא-טכיל רעקיזָאד רעד .רנַאל-לַאג ןרעטסניפ ריא ןיא

INDןוא ,קעװַא טלַאפ ץלעּפ-רעּפמיװ רעה .ץרוק רעייז רעבָא זיא  
SMםירָאװ רעתמא  BIPבייל ןיא ןיירא עלעקווַאיּפ סָאד  

 עכגעוװ ,םוענמיל ןימ םער ןופ סעקאמילש-ךייט ענעי ןופ םענייא ןופ
 -רַאפ וד .ןכייט ערעזנוא ןופ םיילש ןיא םומעֿפוא ןעגיפעג ריס
 יו טקנוּפ ,טרעװ סע :רעטייו טעשעג סע DM ,ןיוש טסייטש
 יז רעבָא ."עניפ , ַא ןופרעד ,םירָאװחנַאב םייב ןעמוקעגרָאפ זיאיס

TOטשינ ךָאד ןפע ןסּפעש ןוא .סּפעש ןיא ןיירַא רעדיו ךָאד , 
 ָאד ךיז טלקיװטנַא רעכָא ךַאז יד .ןלעשומזדייט ןייק ,טנַאקַאב יו
 .רעטריניפאר ליפ ךָאנ

 רעזנוא טימ IN טכיוה ,קַאמילש DIN JS DOW רע רֶא; יו
 ןבָאה ןרעטלע ענייז ביוא .ךַאז עקידחנושמ ַא ןעמוקוצרַאּכ םירָאוו
 ךיז Bann ,סּפעש HD קירכאפ עשימעכ יד טָאדדאב רעירפ
 טקריוו DEN ,סעכלעוַא סעּפע ןקרעמַאב וצ ןָא טציא ןילַא םיא ןיא

 ,טשינ war סע DS דיירשכיל עכעלטנגייא ןייק .סיזעמענ ַא וו

Smריירפ ןייק ןוא .ןענַאנרַא ןייק טשינ וצרעד רָאנ טָאד רע  

 ,טשיינ טּפיוהרעביא אמתסמ ,ןייטשראפ ןָאק ןעמ יוװ ,סע זיא

 סױרַא ןסקַאװ סע ;גנוגעוַאב ַא ןָא ךיז טביוה בייל ןייז ןיא



 ןוא Ta‚ ןיא רָאטסָאר רעשמייר א ןעושנ זיא ץרַאהליב ;"קנערק

 ,Sf" האירב עקירהגנשמ יר טסייה םיא ךָאנ

WIךָאנ ץלַא זיא סָאד  WIEטשינ  junסָאװ ,סוָאר  

 Dad, MD" םוצ ןבשגוצ .DSB ךיד BT ךיא

 m רעשיסעכ רעלופטסנוש רעד TR ןיירַא רעדיוו טסזומ וד

 MEI ַא .סּפעש ןופ לָאמסָאר ,רעפרעק ןקידנעיירהַאפ N ןופ קירב

 יד טסייה para רעקיוָאד רעד ןופ גתליײטּפָא עקיטכיוו רעד

 ןכלעוו ,טקארטסקע רערעייט ַא רשייז םריליטפעד DIN NT .רעבעל

 ןופ קע ןיא Se יר MET טגנידַאבכוא ףרַאה קירכַאפ עצנַאג יר

 רער WE ראווורענער רעסיורג ַא 8 גנולייטּפָא רעקיזָאד רער

 יװ ,גנשייטפֶא רעד ןופ ןוא ,זָאלב-לַאא רעד ,טקַארטסקע ןקיזָאד

 -ניברַאפ רערעדנוזַאכ 8 טריפ רַאװורעזער ןקיזָאד םעד DD ךיוא

 -סגנואיידראֿפ יד ןסעברַא סע װװ ,לַאטּפיױה םוצ לַאנַאק-סגנוהז

 .םירעדעג יד ןיא TI טקידנע WIM ,גנַאש-לָאנ רעד :ןטַארַאּפָא

‚NTטלַאה ,קירביאפ רעד ןופ רער רעקיטכיוו רעקיזָאד רער ןיא  

 ,ָאר ויא רעכלעוו ,םי לב ַא ,עקווַאיּפרעבעל יד ףיוא ךיז

 יו ,רעסשסימ רענעטעכעגמוא ןוא WIN ַאזַא DONE ,ךעלריטַאנ

 .םירעהעג ענייד PR םירָאװרנַאב רעד

 רעד יו רעקידמעטשטסמבלעז ןליפַא HR עקוזאיפ-רעבעל יד

 רָארג .םירעדעג TR ליומ ןצייא ריא ךָאנ טָאה יז :םירָאװדנַאב

 Tr טָאה יז רעכלעוו ןיא ,קירבַאפ רעד RED רעבָא יז זיא ראפרעה

 -יר רונ aa טשינ טשיוז יז :רעכעלרעּפעג ךָאנ ,טלנומשעגנייראש

 יד .לאנַאק ןופ ךעלטנעוו יד טקידעשאב ןוא טולב-רעבעל טקער

 ,םהָא ןייא RANK זייוותונחמ ףיונוצ ךיז ןעלמַאז ןטיזַארַאּפ עקיזָאד

 ןופ גנוקיטפערקסנא ,ןעגנודניצטגא ,ןעגנוּפָאטשרַאפ סיורא ןפור

 Dry Primus עצנַאט יד ףוס ?כ AD ןריפרעד ןוא טַארַאֿפַא-לַאג

 -רעבעפ רענעפורעג ױזַא רעד ףיוא ןברַאטש ןסּפעש יד :טָארקנַאב

 .שינעליופ
WERףָאטשידייּפש רעד ןמז ?כ  DITןירַא ליומ ןיא ךָאנ ייז , 

 ךיוא שיט ןטקעדעט םייב ?ייוער סעאוַאיּפ-רעכעל יד ךיז ןקיווק



 8 ןָא ךיוב ןייז ןופ ךָאל-ניוז םעניילק ַא םימ ןטייווצ םעד טפאכ

 ;ןקור ןפיוא טָאה ייז DD רענייא רעדשי ןכלעוו ,ןּפַאצ םעניילק

 ניליווצ-םַאיס 8 m ןסקַאוועגפיונוצ םורַא ױזַא Tr ןענעז ייז

 -טלּפָאט , DIN ,טשרע טציא .היח ןייא יו ןָא טציא ןופ סיוא ןעעז ןוא

 -נעמ ַא טמוקַאב טפ?עה עדעי :ףייד-ךעלטכעלשעג ייז Tem "היח

 -טסבלעז רעד ןגעק ץעזענ סָאד .ןענַאגרָא עכעלבייוו יא ,עכעל

 ןייֵלַא טשינ ךיז לָאז היח יד זַא ,רעבָא טננַאלרַאפ גנורעּפכורפ

 עקַאט טניד ץעזעג עקיזָאה סָאר ןליפרעהו וצ ירכ .ןקיטכורפַאב

WI BOTEN WEIךיז ןּפַאכ ייז ןכלעוו ןיא ,ליּפשרָאפ  MS 

 רעבָא ידכ .ןזָאלּפָא טשינ רעמ ךיז ןליוו ייז זַא DIS‚ קיצראה

 ןכעלטסניק םעד ייב ףיזנוצ ןסקַאװ ,ןרעכיז וצ ןצנַאגניא ךַאז יד

 טימ םענייא ןופ ןענַאנתֶא עכעלבייוו יד רָאּפגניליװצ ןשימַאיס

 ,האירב ַא טײטשטנַא ITS .ןרעדנַא DD ןענַאגרָאןעמיוז עכעלנעמ יר

 ןילַא ,ןעניימ נולפ ןיא ןָאק ןעמ יװ Pr‚ טקיטכוהפאב עכלעוו

 רעבָא ןבעל תמאב ;טקַאעביל ןכעלטייהנייא ,םענעסָאלשעג ןיא

PNןציירק עכלעוו ,סמואודיווידניא ייווצ םזינַאגרָא ןקיזָאד םעד  

 היח-טלּפָאט עשיטָארע ןַא . ,ןַאמָאר רעדליוו ַא ...ךעלטכעלששנ ךיז

 םעד רענייא ןקיטכורפַאב עכלעוו ,ןלייט עכעלטכעלשעג ריפ טימ

 ..רעּפרעק ןטלּפָאט םעד ןיא ןרעדנא

’Nזיא  ISןכלעוו ,םירָאוװטַאלפ רעשיבורק-טנָאנ ,רערעדנַא  

 רערָא ,סורָאפָאקענינרער ןפורעג קיטכיר ץנאג לָאמַא טָאהמ

 IE רעבָא ,ךעלטכעלשעגננייא רָאנ זיא רע .ר ע גע רט- ביי וװ רער

 טלַאה DIN "רע , םייב קיבייא ףיוא "יז, יד טניילב טייקרעכיז ביל

 ףיוא שינעטלעהַאב ןרעדנוזַאב ַא ןיא רעצישַאב ריא ייב ףיוא ךיז

 טימ טלעטש "רע, רעד ;ןנָאז טעמב ןָאק ןעמ וַא יוזַא ,ךיוב ןייז

 יו ,עטבילעג ןייז ןייֵלַא טגָארט רעכלעוו ,ורמנעק ןימ ַא MED ךיז

 AR ךיז DORT היח עיירטעג עקיזָאד יד .לטייב ןיא עלהיח גניי ַא

 יד ןופ רעכנעפ"ןירוא םעד ןיא ,םירעװטיזַארַאּפ עלַא יו קידננוז

PR DISייז ייב טפור ןוא עקירפַא  DYWערעוש עסיױװשנ  

 רַאיצרַאהליכ, יד ןעמָאנ ןרעטנוא טנַאקַאב ןענעז עכלעוו ,ןעננעטתלב
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 יװא ןוא .עק װַאי ּפ יד ןוא םירָאװנ גער רעד ;טנאקאפ עלַא

 ןליּפשייב ייווצ רעדָא םעצייא ןיא סנטסקינייוו טציא ריד וטסנָאק

 סָאד ;טכעלשעצ םירעוו םעד ןופ ןּפורג-טּפיױה יירד עלַא ןלעטשרָאפ
 NY ןצנַאגניא קעווצ רעזנוא רַאפ זיא

 עננעמ עצנאמ א :ןקרעמַאב סנייא ךָאנ רעירפ רָאנ ?יוו ךיא

 יד ,"םירָאוװ, ןעמָאנ ןטימ IN ךעלנייווענ טסּכור וד עכלעוו ,תויח

 -מיל "ןקירעבעל , ןיא ,שיילפ ןקידנליופ םעד ןיא טייל-הרכח עלַא

 ,טרערענ שינָאלָאָאז ,?לבב ןענעז לּפע "עקימרעוו ,, DR ,זעק-רעגרוב

 -טנַאמוא WR ךעלרעיילש ןענעז סָאד :טשינ םירעוו ןייק רָאג

 טסטכַארטַאב וד ןעוו ןוא ;ןטקעזניא ןופ ןעמרָאפ-טנגוי עטלקיוו

 ,"םירָאוװ,-שיילפ ַא רעדָא ,"םירָאװ,-זעק 8 טייצ עסיוועג NS ױזַא

 טלעטש עכלעוו ,גילפ ַא ןיא ךעלדנע ךיז טלדנַאװדַאפ רע יוװ ,וטסעז

 NIS יו ,היח עטלקיװטנַא-רעכעה ךעלדנעמוא IS IND ךיז טיפ

 -טקעזניא עקיזָאד יד ןופ טלַאטשעצםירָאװ עשירעריפרַאפ יד .םיר

 -דנורג ןשיטענעגָאיב ןופ ףליה רער טימ) רָאנ טזייזוַאב ךעלרעיילשי

 -טכישעג טכַאמעגמרוה לָאמַא ןבָאה ןטקעזניא עקיזָאד יד זַא ,(ץעזעג

 .םירָאװ ןופ םרָאפ יד 199

 .ה .ד ,םירָאוװ-טַאלפ יד ייב עלייוו ַא ךָאנ רעבָא ןביילב רימ

 ןַארַאפ ָאד ךָאנ זיא םעטכישענ-עביל עדליוזהנושמ .ןטעוא ץנַאג

 .גֹונעג

 -יילק ַא ,ןָא א צ א? פי ד רעד רעדָא היח-טלּפָאט יד זיא ָא

 יד ףיוא טיזאראּפ ַא יו DM עכלעוו ,האירב עשילרעטסיוא ענ 7

 -עלקרַאפ קרַאטש ךעלריטַאנ ,רָאּפ ריד לעטש .,ןּפרַאק ןופ סערכַאשז

 יציירק ןסקַאושעגפיונוצ ךיז ןענעז עכלעוו ,סעקרענוא ייווצ ,טרעג

 רערעי .ךיז רַאפ DIS SR ךעלטננייא DIN עקרעגוא עדעי .קיטרַא

 -טסבלעז ןצנַאנניא רעירפ עליו ַא טימ IE עקאט טָאה רענייא

 ןייק טַאהעג טשינ ךָאנ רע טָאה Ds .םרעדורעגמורַא קירטעטש

 לאמנייא DR DET ךָאד ןוא .ןלייט עכעלכעלשענ ןופ ןמיס םוש

 "ענפיונוצ Tr טָאה רע .גנַאלרַאפ רעקירהעושימ ַא טּפַאכעגמורַא

 -עגנֶא Ben רענייא רעדעי .ןיס ןייז ןופ ןטייװצ ַא טימ םרָאּפ



a» 

 N ןא ןבינ ייז .ה .ד ,תויח עקידהררשה-טוח יר לסיבא ןיוש
 רעבלעוו ,שטנעמ םוצ גנולקיװטנַא רעקידרעטייוו רעד ףיוא גנוטייד
 ןקיזָאד Dan ךיוא ךעלטכישעג ןכַאמברוד טזומעג לָאמַא רעכיז טָאה
 -עירָאזוּפניא ,ןקניניילק םעדו וטסעז זיר םענעי ןבענ .דלַאווחםירָאוז
 -5ר ע ר ןשיּפָאקסָארקימ םעד ןופ טלַאטשעג רעד ןיא קילרַאק ןכעלנע
 ,ךעלהיח-ךע מ יד וטסעז םינימ-ןבעג עקידהנושמ DIS .ע להי ח
 עכלעוו ,ךעלעשעט ענרעצליה ןיא ןבעל סָאװ ,ךעלסיפ-ערָא עקידלשומ יד ,סעינָאלָאק ןלארָאק יד I טקנוּפ ןרליב עכלעוו
 ,ןעידיצסַא WIEN חזלט נ ַאמ יד ןוא POS ךיז ןכַאמ יז
 -הרחשהזטוח יד וצ םירעוו ערעדנַא יד יו רעטנענ ךיוא ןענעז עכלעוו
 םעד ןופ ,רעכיז טעמכ ןיב ךיא יו ,וטסנָאק ןאפָארּפ DON .תויח עקיד
 וניהד ,עּפורג עקיצנייא ןייא רָאנ שיטקַאפ קלאפ ןדליוו ןקיזָאר
 ,עניכירט עכעלטניירפנשטנעמ יד זיא סָאד :םירעוו-םעדָאפ עקינייא
 ענייד PR טיזַארַאּפ SM .ךיוא טבעל רעכלעוו ,םירָאוזלוּפש רעד
 .שיאלפ ןייד ןיא ןבעל ַא טכַאמ DAN ,פמירעוזגיסע סָאד ,םירעדעג
 .'"רנאמש ןלעטימ ,, ןֹופ DIN עתמא ,טגָאזעג יו vos ןענעז סָאד

 -לנני ר, יר ,עּפורג עטירד ַא ךָאנ 58 ריד לייט טציא ןוא
 םעד ןופ רעכעה לסיבַא ןיוש ייז ןעייטש ךעלטנגייא ."ם י ר ע וו
 ןופ זַא ,ןסענרַאפ טשינ טסרָאט וה .ּפיט-םירעוו ןכעלטינשכרור
 -תויח ערעכעה עֶלַא ּפִֶא ךעלטכישעג ןעמַאמש םירעו עתמא יד
 ןרעטש-םי ירד ,שיפנעטניט יר ,סעקַאמילש יר ,ןלעשומ יד :;ןּפורג
 ,שיפ יר ,ןטקעזניא ןוא ןעניּפש ,סעקַאר יד ,ךעלהיח-לדָאנ-םי ןוא
 -עּפש יד ךיוא .ה .ר) תויחזניוז ןוא לגיופ ,ןעיליטּפער ,סעיביפמא
 -עג ךיוא ,ךעלריטַאנ ןענעז ייבחעד .(םיבורק-ןשיטנעמ עטנָאנ ערעט
 סיױדַא ןצנַאגניא טשינ ךָאנ ןענעז עכלעוו ,ןּפורנ-סגנַאגרעביא ןעוו
 -רעביא ַאזַא .םיא טימ ןעוועג ןצנאגניא טשינ רעבָא ,םירָאװ ןופ
 -רָאפ לייט ןטסערג םעד De גנוניימ רעד טיול ,ןדליב עּפורג-סגנַאג
 ag םירעוו עתסא יר ןופ ךיז ןעיצ ייז ;םירעוו-לגניר יד ,רעש
 ַא ךָאנ יז ןליוו ערעדנַא .ןטקעסניא ןוא ןסבערק יד וצ זיב טעמב
 עקידהררשיה-טוח יד pa ןרעטלע-רוא יד Dion ןדגיברַאֿפ םעד ץוח
 -נרעי .ןענגולעג ןצנַאגניא טשינ טציא זיב WIN ייז זיא סָאד ;תויח
 זופ רעמ ריר ןענעז סָאװ ,"םירעוו, יד רָארג רעהַא ןרעהעג סלַאפ
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 : A יי; 7 סי שי

DITכורפ-םא רעד טימ טנעקַאב טציא ךיז ססָאה 17 יו - 

 םעד וצ DEIN ריד TR ןָאק ,ליּפשייב ןסיורג ַא ףיוא גנורעּפ

 ןקירד עכלעוו ,סעטכישעג עביל רַאּֿפ 8 ךָאנ ןגיילוצ קנאדעג ןטצעל

 amp וצ רעטומ ann שינטלעהרַאּפ DET סיוא רערָאלק ךָאנ

 .םירעוו יד ייב ןציילבכ רימ

 -םירעוו ןצנַאנ DIT ןעלקיװרעדנַאנַאפ טשײנ ָאד ריד ןָאק ךיא

 DE ןנָאלָאָאז יד .ךַאז ערעווש-טלפייוזצרַאפ ַא PN סָאד .םעטכיפ

 קירוצ טייצ א DO ןיוש ןוא ,רעבירעד קרַאטש IPs Tr ןרעּפ

 זיא סע TS ,טנַאזעג ףנענ ןופ טגָאפ לרַאק רעקיד רעה טָאה

 רעד טימ ןעמענדאפ TS ָאד ןרעהוצפיוא ךיז עטסכיילג סָאד םעמכ

 ןופ זרעפ םעד ףיוא ןקינייא ןצ ךיז ןוא קיטַאמעטכיס רעצגַאנ

 ייווצ רָאנ רעבירעד ."ןדישרַאֿפ DR גנעל DON םעד, זַא ,שוכ

 יד ריד ףרַאוװשצ .ננוקידנעטשירַאפ רעטסקיטיונ רעד וצ רעטרעוו

 .ןפורג יירד ףיזא SUR ץנַאנ ּפָאק ןיא םירעוו

 "עג רעהַא .םירעוזט א? פ יד Pr ןלָאז עּפורג ןייא ןיא

 ןטספיט ןפיוא טייטש עּפורנ עקיזָאד יד .ןייֵלַא םירעוודנַאב יד ןרעה

 רענעי ןופ טקעריד טלקיװטנַא ךעלניישרַאו ךיז DEN יז :לּפַאטש

 רעד ןופ רערילנטימ לייט DM ,אירטסַאנ רעד ןופ ,היח-ןנָאמ-רוא

Womenםירעוהנַאב יד ייב ןעזעג סע טסָאה .וד יװ ,ןבָאה עּפורנ , 

 .ןנָאמ םענעמוקיאב םעד טפַאשעגּפָא ךיז ייב רעדיוו רעטעּפש

 DIR טשרע ךעלטכישענ ןַאה ךיז INT םידעוושַאלפ יר ןופ

 SB יד ןופ עּפורגןזיר ַא ,ןסאלק-םירעו עלעטימ יד טערליבעג

 עתמא יד ןּופ עּפורג-סגנַאנרעביא ןַא DON .ןטלַאמשעג עטסנדייש

 ןענעזיס עכלעוו ייב ,ם י רע וחר ו נש יד NT WORT םירעווחטַאלּפ

 יד ןעיינ ןַאד .גנַאל רעטעמ קיצנַאוװצ ןוא ןכיז ןופ ןזיר ןַארַאּפ

 ;םירעוזע'ארק ןוא םירעוזמידָאֿפ ,םירעוװװליײֿפ

 ט:נַאמרער עטצעל יִּב ;םירעוװל כייא DR םידרעוחװרע טש

 יי?



Ve עי" a 

 -נײרַא ךיז לָאז םירָאװחנַאבזּפָאק רעד ידכ ,ץלַא — טייקרעיוזךגָאמ
 .םירעדענ עכעלשטנעמ יד ןיא ,טרָא-סננומיטשַאב ןייז ףיוא ןגירק

 קידנקוק טשינ ,רעטייוו ךיז טבעל ןוא טבעל רוד ןייא ,תמא
 ;ךעלקינייא ןוא רעדניק ענייז טימ IND טמוק סָאװ ,םעלַא םעד ףיוא

DNIןעצ ,ףניפ לַאװק םייבו טציז רע .םירָאוװחנַאביּפָאק רעד זיא , 

 ,רָאי קיצנַאװצ וליפא DIRT‚ ןעמ יװ ,ןלַאפ עכעלנייוועגרעסיוא ןיא

 BIN DNS תורוד עיינ ןוא עיינ POS ןסקַאװסױרַא ךיז ןופ טזָאל

 טזייוו טָאה טיוט רעד ןכלעוו IR ,ךראירטאּפ ַא---,ייז ןגעוו טשינ ךיז

 םיא טּפַאכ ,טברַאטש שטנעמ ןייז ןעוו טשרעי .ןסעגרַאפ רָאנ ,סיוא

 TE שינעפעשַאב ַא רָאנ רע דָארג זיא ךָאד ןוא .טיוט-רעגנוה רעד

 עביוה יד דמערפ ןצנַאנניא זיַאס ןעמעוו ,DS"‚ ןַא ,דַארג טייווצ

 ..."וד, ןוא "וד , ןופ עבכיל יד ,עכיל

y 

 י



DPI2גקינייארוא  NENןצנַאגניא םשינ רעהַא טסָאּפ . 

 RE רעפעגכוא טלעטשעגרָאפ PR יר TI OR רליב רעזנוא ןיא

 רעכעלגע ...רניק-לפקַא ...דניקדזָאג ...ןז WINTER ...רעטצאצ
 ,DE" טרָאו סָאד םירָאוװחנַאב םייב ןײרַא טריפ גָאלָאָאז רער .ןוז

 יד ןעגעז כָאר) רעטָאפזםירָאוװװדנַא ב רעתכא :;טלייצ) רע

 -סיורנ ,(םירערעג עכעלשטנעמ יד ןיא םירעוזדנַאב עטלטייקרַאפ

DSם ַא ,(עניפ יד ןיא סָאד)  IR DET)ןיא םירָאװהנַאבּפָאק רעד  

 ןענעז סָאד) דניס-םירָאהװחנַאב קירתמא ,(םירעדעג עכעלשטנעמ יר

 "ֿפָאק ןופ Dis ןעטופ DEM ,םירעווחנַאב עטלטייקרַאפ עיינ יד

 .(םירָאװדנַאב

 םער ןיא לָאמניײק ןָאק ןַאמָאדעביל רעקיוָאד רעד .טסעז וד

 ,זוס רע ."ךיז ןעמשנ ,vr זַא ,ףוס ןטוג םוצ ןעמוק) טשינ רוד ןבלעג

 -ברור רעירפ טגנידַאבמוא ,ףופ ןטוג ןקיזָאד םעד וצ ןעמוקוצוצ ידכ

 טשינ לָאז םָאד סירהנוש m --- ןוא תורוד עכעלטע ךרוד ןייג

 ןכעלטכעלשעג ןתמא .םוצ DON םירָאוװהנַאב רעד רעדייא :ןעננילק

‚Syןברַאטש לָאמנייא סנטסעדנימ רע זומ  DIS)עניפ  DER DIN 

 רעבעלטכעלשעג ןָא ןבעל גנערטש ַא ןכַאככרוד (םירָאװחנַאביּפָאק

 .עביל

 va ףיױא ךָאנ ךיר זָאל רעבָא ..ּפָאק רעד ךיז טיירד ריר

 קיזָאדר םעד DS m ,יונעג קרעמַאב .ןכַאס םאזקרעמפיוא ךַאז

 םבואודיװידניאןיײיא ןא ,לֵאפ רער רָאפ לָאמיײװצ טמוק ןַאמָאר

 1275 לָאז רעקידנעםסוק רער ירכ ,ןכרַאטשזומ

 -ניה SB ןיא קפס םוש ןָא זיא רעבלעוו ,םירָאװדנַאבטייק רעד

 -עג עקיצנייא יד ,ןימ ןצנַא םעד ןופ עפוטש עטסבעה יד ןטכיז

 ווו ,םירערעג עמירַאװ עכיל יד ןזָאלרַאּכ זומ ,םרָאפ עכעלטכעלש

 עכעלשטנעמ יד ןופ טלַאטשענ ןיא ןמ רעד ןטייז עֶלַא ןופ טסילפ סע

 -סיױרַא ןכעלשטנעמ Dim ןופ םוהת ןיא ּפָארַא HD ,ןטפַאזדייּפש

 יַארָאבַאל ןקידגליופ ןכעלקערש םעד ןיא ןלַאפנירַא ,לַאנַאק-סגנַאג
 -נַאחַאּפ-טונ סָאד ירכ ,ןעמוקמוא זָאלסגנונפָאה טרָאד ןוא םוירָאט

 רניר ךרוב געוזסגנוטער ?עד ןכיֹוהנֶא םעדכָאנ לָאז ייא עטרעצ

 ,ריזח ןוא רניר םעד ןופ DRS רערײיוו זומ עניפ יד ןוא .ריוח רערָא

 רער ןיא ןעמוקוצמוא טרָאד ירכ ,ןגנָאמ ןכעלשטנעמ PR ןיירַא זומ
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 םער לָאמַאבָאנ טציא רָאנ טכַארטַאב 1325.29 רערנווו IND רָאמ

TERNלַאב . 

 רעד ךרוד געוו םעד ףיוא םירָאזחנַאב ןופ ןַאמָאר-עכיל רער

 ריפ mM ,רעקינייװ .Dow ,ןעזעג טסָאה וד m ,TWT טכַאמ עגניפ

 ןוא רעייא BON DO עביל עכעלטכעלשעג עתשא .תורור

 ןטסכעה ,ןטשרע םעד ןופ ןמיס רעכעלרעסיוא רעד ןיא גנוטפעהאב

HTסָאד  DRשטנעמ יד ןיא טייק-םירָאוװדנַאב רעד ןופ עביל יד - 

 ,םירעדעג עכעל

 .עניפ יד DNS DOM רעייא עטקיטכודפַאב יד ןומ

 -דנַאביּפָאק רער עּפסָאנק סלַא סױורַא טמוק עניפ רער ןופ

‚On 

 -ייווצ יד ןּפכָאנק DAB DIS ןססַאוו םירָאווהגַאב םעד ןופ

 ,םירעווהנַאב עטלטייקעגפיונוצ עכעלטכעלשעג

 DO טסריובעג וד .שטנעמ םייב יװַא רָאפ Dy ךיז לעטש
 ךיז טריפ רניק סָאד .דניק ַא געװ ןכעלריטַאנ ןפיוא יורפ ןייד

 ,סיורג טרעוו Da ןעוו רעבָא ,ךעלשטנעמ ןצנַאגניא ףיוא רעירפ

 ךיוא ZUM ןוא ריד ןופ קרַאטש ךיז טעדיישרעטנוא סע TS ,וטסשז

 טסלקאש DIN DIN ףיוא טספוק זר .וד יו שירעדנַא ןצנַאגניא ןבעל

 ןופ סױרַא טסקַאװו DIN יו ,וטסעז גנולצולּפ ןוא --- BED‚ ןטימ

 טשינ ןצנַאגניא ןיוש DIS וצ PM DEN MP יינ ַא זָאנ רעד

 ךיז טפקוק וד .רעכעלנע ?סיביַא ריר וצ WON ןנעקַאד .ךעלנע

 ןופ) סױרַא טסקַאוו DIN יוװ ,לָאמַא טימ טסעז ןוא לקינייא DIS וצ

 ,ריד וצ ךעלנע ןצנַאגניא ןיוש זיא סאו ,שינעפעשַאנ יינ א לסקַא

 רעקירהנשמ) רעד ןופ טרָא ןפיוא ירכ ,בייוו ַא PR ךיז טכוז ןוא

HINTEN)ןטלַא םעד ףיוא ןגיוצעגכיורַא ,עיצסיזרארפ-רעדניק-לסקַא  

 .ןעגנַאגעג טסיב ןיילַא ור ןכלעוו ףיוא ,געוזעביל
 רער ןופ עטכישעג רעד טימ טייגכעלגע יד טססירעמַאב ור

 רעדו .רעטלקיוורַאפ ךָאנ לָאמסָאד PR ףיולראפ ריא רעבָא .עזורעמ

 DIR לסיבַא לָאז DM ,טרָאװ ַא ןעניפעג טזומשנ טָאה גָאלשָאז

 PR וד ןוא) ןעעגנייא טָאה רע .רעטנָאלּפ} ןקיזָאד םעד ןרעלק

Tunךיוא טסלָאוװ ,טרָא ןייז ףיוא ןעוועג טסלָאװ וד  DETעבקעז  

 ...ןֹוצ ...רעמָאפ :דר תורור רעטלַא רעד ןַא ,(ןענעסרענָא טזוטשג
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 8 טמוקס ןוא .עקטַאי ןיא ּפָאק-םירָאװדנַאב| ןוא ןָאלכ-עניפ םער

 עיינ א ןָא TI טכיוה טציא .ןעננַאפעג טרעוו טכעה רעד ןוא ,העש

 .עטכישיענ

 -םעדיוב DIT ףיוא רעטכיד רעמירָא סלַא ,טסצייה ור ביוא

 ana רערָא ,טשרווזרעבעל ןטסקיליב םעד טימ עזומ ןייד לביטש

 וד :שיפ ןקידגָאטיירפ ןייד ייב ןדירפוצ קעוװוַא TI טכצעז וה

 ניפ יד .םירָאוװחנַאב םעד טפּפַאכ -- ןוא ,האנה טסָאה ,טסע

 שיילפ םעד טימ ןעמאזוצ טרעוו ריזת ןופ רעדָא שיפ םעד ןופ

 טָאה יז .ןגָאמ ןכעלשטנעמ ןיא IS טמוק NN ןעגנולשעגנייא

 יד טרעטשעצ טפַאזןךנָאפ רעד ;ליצ-סנבעל ריא טכיירגרעד ָאד

 רע יו טקנוּפ ,יז "טעיידרַאפ, רע ,זָאלב םעד ןופ לָאש עטרַאה

 ךיז טניפעג DEN ,זָאלב רעד ןכלעוו PN ,שיילפ DNT טעיידרטפ

 טיירד ,ענַאל עיינ יד דלַאב טליפרער ,זָאלב םעד PN קיניײוװשניא

 ,סיוא טציא טעז רע .זָאלב ןופ DIS ךיז טּפוטש ןוא רעביא ךיז

 טשער םענעכילכרַאפ םעד ןופ סױרַא טסקַאװ סָאװ ,עּבכָאנק ַא יו

 טשער רעקיזָאר רעד ךיוא טדניוושרַאּפ רעבָא TORI ;זָאלב-עניפ ןופ

 רעבירַא טייג יז .ןיילא עּפכַאנק-םירָאװדנַאב יר רָאנ טכיילב.ס ןוא

 ,טשער רעטעיידחַאפמוא סלַא טשינ םירערשנ יד ןיא ןנָאמ ןופ

 רעדיוו וטסיכ ...טציא DIN ,עגַאל רעד ןופ רעה רעכעליירפ סלַא רָאנ
 -אב ,גנוּפסַאנק יינ ,םיראוודנאב פאק רעקידנגיוז .ביוהנֶא םייב

 ןיא רעייא ןָאילימ קיצפופ ,םירעוודנַאבןּפכָאנק יד ןופ גנוטפעה

 טכארבעג טָאה הכרב יד ןעוו --- רָאנ WR ,רעטכיד ןעמירָא םעד

 -- ?ּפעק-םירָאגוחנַאב סָאד ךיילנ טימ טגנערב רעכלעוו טכעה רער

 IND טהעדנוקייזוצ

 וד .ןקערש קראטש יהא טשינ Da רעד רַאכ ךיז טכפראד ור

 ןרעמראפ (NEN םירעוודנַאב יד זַא ,ןלעטשירַאפ טשינ ריד טפפראה

 DNS DOM שיטקַאפ .טלעוו יר ןציילפרַאפ DIN קדַאטש ױזַא ךיז

 -ייווצ יד ןּופ .רעיינ ןיי א רָאנ סנמסערנימ םירָאוורנאב ןדעי ןופ

 ךרוד ךעלפילג ךעלנייוועג DIR רָאנ טכַאמ רעיא ןָאילימ טרערטוה

 ,ןרעדנַא BIT ןוא שטנעמ ןייא ןשייווא קירב עטלסיוורַאפ עצנַאנ יד

DIN:סירב רעקיוָאד רעד ןגפ סייקסריצינּפמַאק רעד ייב זיאיּפ  
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 טפור ע ניפ רערָא םיר עוז ַא 92 .לָאש רעסרַאה ַא טימ +שדיוו
 טשינ ,ןָא DIN ףיוא ךיז טסיוטש רע ןעוו ,ןַאכָארּפ רער טציא םיא
 .םירָאוװהטַאב םענעטלַאהַאב ַא ךיז SD ָאר טָאה רע RS ,קירגסיוו

 ןָאק יז .טייקיטעמוא IS טלייטרורַאפ ןייז וצ סיוא םעז עניפ יד
 עכעלטכעלשענ ןייס .סָאבעלַאמ ריא ןופ ןגירקסיורא TOR DI ךיו
 יז IND גנוטכיר רעד ןיא זַא יױזַא ,טשינ ךיוא יז טָאה ןענַאתֶא

 ךיז טזייװַאב DR עלייוו ַא DR WIM .ןוטּפיוא טשינרָאנ ךיוא

 .ןבעל םייהעג ַא ריא ןיא ךָאר

 ביֹוהנֶא ןיא זיא םירָאװדנַאב ןכעלשטנעמ םעד ןופ יװ טקנופ

 ןופ רוד רעטשרע רעד ןססַאװעגסױרַא ןַאמָארעביל רעזנוא ןופ

 סױרַא טציא טסקַאו IS ,גנוריּפפָאנק ךרוד רעדטניק-םירָאוודטנַאב יר

 סָאװ Ay‚ ַא DO עלעּפעק 8 זָאלדעניפ DIT ןיא קינייוװעניא

 -עי יװ ,שרעדנַא סעּפע טשינ רָאפ רעדיוו טציא ךיז DD טלעטש

 6 ענייד ןופ ןיוש טסנעק וד ןכלעוו ,םירָאװהנַאב-ּפָאק ןטשרע םענ

 טשינ ךיז סע טקידנע םירעוודנאב DINO לייט ייב .םירערעג ענעגייא

 סױרַא ןסקַאו סע רָאנ ,עניפ רעד ןיא ּפָאק םירָאוװרטַאכ ןייא טיפ

 סיורַא ןסקאוו ייז ,רעטנזיוט ןוא רעטרערטוה ,ליּפ ןוא MB ךָאנ

 -גייא רעד ןיא קינייוושניא ךַאפנייא WR ;םינּפוא ייוזצ ףיוא

 NT ןססקַאװפױרַא ךיז ןופ ?Dia עניפ יד wi ,עניפ רעקיצ

 טסקאוו רענייא רעדעי ןיא ןוא ,סעניפ-רעטכָאט עייג גנופסָאנק

 םעד ייב ןטלַאה ךיז TON WAS .םירָאוװהנאביּפָאק ַא סיוא

 .זָאלב ןקיצנייא םעד ןיא BSP םענייא םער טיס ,לֵאפ ןטססַאפנייא

 ,טציז עניפ יד .קידחנושט גתנענ ךיוא ױזַא ןיוש זיא ענַאל יר

 ַא ןופ שיילפזלוקסומ םעד ןיא ,טלעוו Drama רעיד ןופ ןסירענּפָא

 ףיוא רָאפ ץלַא סָאד טמוק טכעה םייב ;דניר ַא ןופ רעדַא רױח

 רעד ןיא TE .רעכַאפנייא לסיבַא וצ טייג סע רָאנ ,ןּבוא ןכעלנע ןַא

 רעד ןיא םירָאװדנאב רעד דניק-עּפסאנק DIN טסעטש עניפ רעסיזָאד

 סָאד ןריפ רעטייוו ןוא ןבעל קידנעטשיטסבלעז ןָאק עכלעוו ,םרָאפ

 ָאד לָאז DR .םירעדענ עכעלשטנעמ ןיא רָאנ טכעלשעג-םירָאווחנאב

 ןוא FERN ןוא ןּכָאה ּפָאק םירָאװהנַאב רעד ןוא עניפ יד ?ןרעוו

 ןוא ןטכַאשענ ןרעוו ריזח רעד ןוא דניר סָאד ןוא ,העש ַא טמוקיס

 bo ןעמַאזוצ ןעלטרעפחעטניה עקרַאטשי-לוקסומ ענייש ןיא ןעגנעה

 תהא" '-
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 .טגיל סע DEN ןיא ,םעד טימ טעשעגעס DEN ,סָאד טימרעד

NTןפרָאװרַאפ ןרעוו לייט .תולזמ ענעדיישרַאפ ןייז ןיוש ןענָאק  

PNלייט .רוטַאנ רענירג רענעּפָא רעביל רעד ּףיוא ,דלעפ ןעיירפ  

 ןגָארטרַאפ IN ןוא םָארטש ןקידנסילפ ,ןרעטיול PR ןירַא ןלַאּפ
 -פיוא MIN ?ייט ,ןכייט עיולב ןיא ,סערעזָא ענירנ-לָאטשירק ןיא

 רַאפ ,ןקירעגנוה םעד ןופ טעטיוװיַאנ רעד טימ ,םיריזח ןופ ןסערפעג

 AIR ןפרָאװרַאפ ךיוא ,ךעלריטַאנ ,ןרעוו לייט .ןייד זיא FOR ןכלעוו

 גנַאל ןָאק האירב עקידעבעל DW ןייק ווו ,ןזלעפ ןטעקַאנ םעד

 טזייוו ,ןטייהננעלעג יירד עטשרע יד ףיוא רעבָא .ןטלַאהפיוא טשינ

 .טרַאװעג רָאנ רוד-םירָאװחנַאב רעטירד רעקיזָאד רעד טָאה ,סיוא

 טימ ייא ַאזַא זיא לָאמַא טימ .זָארג םעד ףיוא ךיז טעשַאּפ דניר ַא

 -דניר םעד PR ןיירא קנילפ ָאירבמע-םירָאוװחנאב ןכעלרעניא ןייז

INDָאירבמע-םירָאװודנַאב רעד ןוא ...גנולש ןטוג ַא טפַאכ טכעה ַא  

 רעסאוו ןרָאלק ןיא רעהַא ןלאפענניײרַא ייא םעד טימ זיא רעכלעוו

„DISןייז ןפרַאוװוצּפָאדַא ןזיווַאב ןליפא ?ייוורעד ןיוש טָאה ןוא  

 ןיא ןיוש טציז ,רעסַאוװ DR טרעדורעגמורַא יירפ ןוא ,לָאש-ייא

 ..טסימ ןיא םורַא טרעטשינ ריזח עטלַא עטעפ סָאד .ןגָאמ-שיפ

DINיײא-םירָאװדנַאב טירה ַא , DENךָאנ טָאה  WDRַאב טשינרָאנ - 

 טלַאפ ,היח-רעטומ רעקידנברַאטשּפָא ןייז ןופ ןעמוקוצסיודא ןזיוו

 סָאװ רָאנ טשרע טָאה'ס יו םעדכָאנ ,ריא טימ ןעמַאזצ ןיירַא

 ףיורעד ךיילנ ,םוהת ןכעלקערש DR ּפָארַא עזייר יד טכַאמעגכרוד
 .ןגָאמ-ריזח םעד ןיא ;טייקפיט WERBEN רעיינ א ןיא

 רעניילק רער דלַאב Tr טסייו רעטרע יירד עֶלַא ןיא ןוא

 -נייוועג זיא (DET ךָאנ רע טניל .ןריפוצפיוא ױזַא יוװ .ָאירבמע

 רעדָא דניר DW PR ןלאפ סָאװ ,םינימ-םירעודנַאב יד ייב ךעק

 ןיא ךיילט לָאש עקיזָאד יד טיינעצ ,לָאשיייא ןייז DR (ריזח םוצ

 aM ,סנקַאה עעייז טימ .םיא טײרּפַאב ןוא טייקרעיוז-ןנָאפ רעד

 BRAD רעד ןיא PAS ךיז רע טכעטש ,ןיוש טָאה רע עכ

 -לוקפומ ןטסעב DIT PR PS ךיז טגירק ןוא ךרוד יז טרעיוב

 ןוא סגפַאה יד ּפֶא DENE ,טסעפ ךיז רע טצעזאב טרָאד .שייילפ

 עלהאירב ןסנינײלסשיּפָאקסָארקימ DIT ןופ רעדנַאנַאפ ךיז טפקַאװ
 IR טקעדַאב ןוא ,סעכהַא ןַא יװ סיזרג יוזַא ,זָאלב ןטעפ ַא ןיא



DINננוּפסָאנק ךרוד ןזָאלסױרַא ךיז ןופ ןָאק רעּפדעק ןייד ןופ  

 רעד ,םירעווחנַאב עכעלטכעלשעצטלּפָאט ענעי םנזיוט עכלעזיא

 DIS Tr DE רעבָא Dre "םירָאוװדגַאב רעכיירב , רעלַאכָאלָאק

 -רנא2 עגניי עקיזַאה יד ןופ סנייא רערעי ןוא ,טנִזיוט ךיפ רעכעה

 ןצפופ זיב In ןיא טקַאיסננוטפעהאב םוצ ךָאנ Ban ךעלמירעוו

 םעד ייב סיוא ןעמַאזװצ טכַאמ DET :רעייא עטקיטכורּפַאב טנזיוט

 .ךעלקינייא ןָאילימ טרעדנוה ייווצ ךרע IS ןימ ןטסרַאבמכורפ

SM יד זיא WIN עקיטרַאפ יד ןופ גנודליבכיוא דעד DO 

 -כרוד רוד-םירָאװחנַאב ןטייווש םעד ןופ עכַאנפיוא-סנכעל עטפקיט

IND רעדילג רעמ ןוא טנזיוט עריא טימ טייק ןצנַאנ יד .טריפעג 

 ןבכיילב גנַאל טשינ ןפוא םשב  jmd.שיטנעמ ןקירעכעל םעד ןיא

 רעד בוא  IS? END-רעכעבזניז ןוא סנקַאה ענייז קנַאדַא ,ךיז

 טרָאד ןלַאפ לייט ןיא ןוא םירעדעג יד ןיא ןטלַאה טסעפ ,ךעל

 ןפייר ,רעגנעל ךָאנ ןוא רָאי ףלעװצ ןליפא ןביילב  Trיד רעבָא

 רעדילג עטסקע  mרעד ןיא ןדניוװשרַאפ ןוא ּפִא לָאמעלַא טייק רעד

 סיױרַא טפרַאװ קירכַאפ עשימעכ עסיורג יד רעכלעוו ךרוד ,גנוגעפע

 יז ןענעז לָאמטּפָא .ןצכעלַאפּפָא עכעלצונמוא ,עקיסילפרעביא עריא

 ןענעז לָאמלייט ,רעייא עפייר טימ טּפָאטשעגנָא ליפ ייברעד ךָאנ

 ,רעייא יד ןעמוק לאפ ןטצעל ןיא :קידייל ןיוש טלָאמעד רעבָא ייז

 וד .גנַאגסיױרַא ןקידנפרַאוּפָא םעד ךרוד סיױרַא ןיילַא ,ךעלריטַאנ

BEIN טריפ עטכיששעג יד ןיהזוו ,םסייטשראפ 

 רעד ןופ ןסירעגּפֶא Tr ןכָאה עכלעוו ,םירעוודנַאב עגניי יד

 םעד ןופ ןרָאוװעג ןפרָאוװענסױרַא ןענעז עכלעוו — ,םייק-עיליטאב

 -צולּפ DR םוירָאטַארָאכַאל ןסיורג םעד ןופ שיט ןטסקערעג-קיבײיא

 ךיז ןנעווַאב Dim‚ ןכעלקערש ַא ןיא mw ןפרָאוועגניײרַא גנול

 ...קירארומ ױזַא זיאס וו ,ןטנוא טרָאד וזיסלאונָאק עלייו ַא ךָאנ

 -קע רעייז ןופ תורע DAS קידנזָאלרעבײא ,םּוא ייֵז ןעמוק ןַאד ןוא

 .רעייא יד ץנעטסיז

 טשינ לייוורעד ּףרַאר סע .ןטלַאהסיוא רעגנעל TED ייא אזא

 רעקידנליופ רעד DD סולּפנייא ןקידנרעטששצ DyT ןוא ,זייּפש ןייק

 .ןנעקַא גלָאפרער DD Sm עטרַאה ןייז Tr טלעטש ננובעגמוא

 טעשעג לכ DW ,ונ ?ןרעװו טימױשד BD ?2 MD לָאז סָאװ רעכָא
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 ןוא ּפָאק ַא טימ םירָׂשּוזןזיר 6 ןופ רליב סָאר קילב ןכעלכעלפ

 IRRE סָאד WI DR עטסטנַאסערעטניא קכָאד .רעדילצ-גניר

 -עג רער ךרוד ןענַאטשּםנַא ןענעז עכלעוו m Zar‚ יד =

 רעיינ ֹוצ ךעלנע ןצנאגניא טשינ ןענעז BO רעטרערלישי

 ne mer עסיושג ןוא ןוורענ ערעייז ךיוא 1280 ייז .רעטָאפ

 -טננייא ןענעז ןוא טפאזדזייּפש םעד ןיירא ךיז ןיא ןניוז ייז ,ןענאגרָא

 ךָאנ ןבָאה ייז רעבָא .םירעוודנַאב עגניי עכעלנייוועג ץנַאנ ךעל

 ,ןענַאגרָא עכעלטכעלשעג עטשרליבעגסיואדצנַאגניא םעד Pin ַא

 רעדעי .רעפרעק ןבכלעזמשר ןוא ןייא ןיא עכעלבייוו ןוא עכעלנעמ

 -סיורַא ןענָאק עכלעוו ,ךעלהיחךךעמיוז ךיז ןיא טָאה DM רעגעיי

 ןוא ,ןַאנהָאסטנוטפעהַאב ןקידנרַאטשסױרַא IS דריד N ןזָאלענ

 Be ןכעלטכעלשעג ןכעלבייוו 8 DD קָאטשר !ייא IS ךָאנרער

 רעטל8 רעד תעשב ןוא .רעייא יד טיירנ ןגיליס ןכלעוו רעטנוא

 ןייז ןריפ וצ קיסיילּפ ףיוא טשינ PAR ךָאנ פרעה םירָאוודנאב

 ךיוא םירעוודפכָאנק עקיזָאד יד ןיא ןיוש ךיז טּזָאל טעבראדעביל

 טייג NT DAN ,דיישרעטנוא םעד DO רָאנ ,עביל עבלעז יד ןליפ

 ןרעכעה םעד MN רָאנ ,;עוזעּפסַָאנק םעד ףיוא טשינ ןיֹוש יז

 ןניל ייז יו רערילט-םירָאװחנַאב יד .געוזעביל | כע 5טככעלש עג

 -ַאב םירערענ עבעלשטנעמ יד ןיא ןרעדנַא ןבענ רענייא ME ךיז

 רערעי טיג ייברער ןוא ןרעדנַא םעד טימ רענייא ךיז ןטפעה

 DES ןופ גנוקיטכורפאב רעד וצ ןעמיוז םעד זרעדנַא םעד רענייא

 גנופיטכוהפאב רעד וצ ןעמיוו םעד םענעי ייב טמענ DR ,רעייא

 יז ,ָאד ךיוא זיא גנוקיטכורפאכטסכלעז .רעייא ע:ענייא ירד ןופ

 -ידָארּפָאמרעה ייב ללכב יװ ,לַאשסמאנסיוא IS ,סיוא םזייוזס

 : DIRT עשיט

 ךיו ןעיצ גנשיטכורפאב רעד ךָאנ רעטעּפש רערָא רעירפ

 עטסטנאקַאב יד ייב ;לָאש רעטרַאה ַא טימ רעביא רעייא יד

 טָא;;ס יוװ ,םעדכָאנ טשרע DET טעשעמ םירעוודנַאב עכעלשטנעמ

 -לקינייא רעיינ א טלקיױװסנַא בייל-רעטומ ןיא ןיוש ייז ןיא ךיז

 ייב ןרעוו עכלעוו ,רעייא יד ןופ לָאצ יד .ָאירבמש DIS םירָאוור עב

 ,טסיטכוהפַאב םירעוורטאב ןּפּפָאנק יד ןופ ןטקַא-עביל vom יר

 -רנַאב רעטנּפָאװַאב רענעפורעג US רעד .רע-טנעגמ:א םושכ ןיא

51 

 עי



 יאוש וי יע

 וצ טניילעגפיוא ךיז טליפ ןוא ןסעגעגנָא טַאז Tr טָאה רע .טומ
 רעטשרמולכ רעד mM ,טרָא םעד הףיוא .ננולדנאה רעטסּפייר רעד
 ןופ רעּפרעק ןופ דנַאר רעטשרעטניה רעד סָאד IM תמאכ) לאה
 טימ in םיא טביוה ,קיּפמוטש ךיז טקידנערַצּפ mm) ןצנַאג םעד
 טצָארּפשא רע .שינעפעשַאב גניי 8 ,יינ ַא ןצָאוּפשוצסיחא לָאמַא

DISןצונַאב טשינ ָאד ךיוא ןעס ןָאק קורדסיוא ןרעסעב ןייק , 
 gs m ‚ms DENE עקַשפ טײטשנַא שינעפעשיאב ענניי סָאד לייוו

 -ניה םעד ןופ סױרַא טושּפ טסקַאװ סע :סליוועג ַא ייב עּפכָאנק
 .טקַא-סגנוריובעג ןרעדנװזַאב ַא IN היח רעטלַא רעד ןופ קע ןטשרעט

 ּפָא טשינ ךָאנ לייוורעד ךיז סע טסייר ,עּפסָאנק ַא m טקנוּפ ןוא

 טעזיס זַא ױזַא ,ןעגנעה ריא ףיוא טביילב סע .היה רעטלַא רעד ןופ

 ןופ ןסקַאוועגפיורא ראנג טציא טלָאװ םירָאוויּפָאק םייב יו ,סיוא

 .רילגו בירָאוו דעיינ 8 ןטניה

 mm ‚ans טשינ (ie םלָאסעד וליפא טרעה טייקכגלנע יד

NSעפסָאנקזםירָאוו עטייווצ ַא סיױרַא טסקַאװ םירָאװ {רעטלע םעד , 

 ass םעד ןוא עּפסָאנק רעטשרע רעד ןשיווצ DIS ךיז טקור עכלעוו

 mn טצענערגעגרעדנַאנַאפ ןענעז עכלעוו ,ןּפסָאנק עדייב .םירָאטו

RSךיז ןטלַאה ,טינש ןכעלתע?פרעביוא  wasןלעטש ןוא ןעמַאזוצ  

 ןופ רעדילג עטשרע יר יוװ ,רערעדנַא רעד ךַאנ ענייא סיוא ךיז

 .טייק רעד

 open warn טמשנ טייק יד ןוא ,גנַאל טשינ טרעיד סע

 ןייז וצ סיוא טעז םירָאוזדנַאב ןטלַא םעד ןופ עינרענע-עביל יד

 -סָאנק ןייא ןסקסאזופיױרַא ךיז ןופ טזָאל רע :ךעלּפעשי,עדמוא םושּפ

 Pas Tr טקור ןרערנַא ןכָאנ דילג ןייא ,רערעדנא דעד ךָאנ עּפ

 DEN ,דניק-םיראנותטאב ענעריובענ-טשרע סָאד זיב ,טייק רעד ןיא

 טלײטענּפָא טרעװו ,ןסקַאוועגסיױא קיד רעייז ןייַלַא ?ייוורעד ןיוש זיא

 -רעמעּפש ענייז ןופ טייק רעצנַאל ַא ךרֹוד םירָאו SS םעד ןופ

 טלַאה םואודיווידניא-םירָאװ ןייא טָאטשוא .רעדירכ ענעריובשּב

 א םירעדענ ענייד HD קירבַאּפ עשימעכ יד ףיוא ךיז ןיא טציא

 -אזזצ גנע EB ךיז םימ טלעטש עכלעו ,עילימַאפ עצנַא ג

 םעד SB" טשרע Den ןַאּפָארּפ רעד DANN ,סאד ,ןסָאלשעגנעמ

 -רעכיוא םעד רע Du טציא טשרע לייג ,"םירָאגדנאב, ןבעלטנצייא
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 ַא ףיוא ?קיבַא םנת ,עינתענע דעכעלכיילנרַאפמוא ןא טימ םירעדענ
 .ןפוא ןקירהנושמ

 םירָאוזדנַאב א NS יו ,גנונַא SPD ַא אמחפמ טסָאה זר

 -ַאּפַא ערעדנוזַאב טימ ,ּפָאק רענעפורעג יוזא :עד רעי-פ .סיֹוא טעז

 (ןגיוא RD ןעמונעגנָא תועטב ןרעוו עכלעוו) ךעלרעכעב-ניוז ,ןטַאר
 ןטלַאה וצ טסעפ ךיז ידס ,סנקָאה DO ,ןימ ןטנפָאויַאב םייב ןוא

 טעז'ס ןוא ,רעלעמש לסיבַא "ּפָאק, רעד זיא ןסנוא .ןגָאמ ןיא
 עכעלרנעמוא יר טמוק ןאה .ןלאה א ףיוא ןסעזעג DON רע יוװ ,סיזא

 us רעד ןבינ עכלעוו ,רעדילג ענעפורעג יײזַא יד ןופ םייק

 טייטשראפ ןעמ m ,"םירָאוװ ַא ןופ ןעזסיוא םעד טשרע האירב

DINןסיירּפַא טכייל ,טנַאקַאב יו ,ךיז ןזָאל עכלעוו ןוא ,דעלנייווענ  

 םוצ ןעגניר עקיזָאד יד ןענעז ּפָאק םייב טרַאה .ןרעדנַא ןופ סנייא

 .רעסערג ןוא רעקיר ץלַא ייז ןרעוו רעטייוו DAN ןוא ,ןטסנעלק

 עכעלכעלפרעכיוא עצעײמעגלַא עקיזָאד סָאד טסזו- וד רעכָא

 ן ,ןטכארטאב שיגָאלָאָאז ?2י18 ךָאנ טציא 9%

DEN רעד ןיוש זיא זלַאה ןוא ּפָאק IN DIET. וד DEN ‚DET 

 -ענ יוזַא ןימ םעד ןופ היח-םירָאװ עתמא ןַא .םירָצוװ-דנַאב רעכעל

 םעטסיס םעניימעגלא ןיא ןעייטש עכלעוו ,"םירעווטאלּפ , ענעפור

 -םירָאוו ןופ רעטערטרַאפ עטפטנַאקַאב יד ןַיּב רעלירעדינ ליפ ךָאנ

 :טכעלשעג  DISS DIT.עקווַאיּפ רעד ןוא  SIE-םירָאװהנַאב

 ּפָאק  DOענייד ןוא ןציז ןָאק זלאה ןייז ןוא ךעלרעכעב-ניוז ענייז

 רָאפ ךיז טימ טלעטש ןוא ,טייק-רעדילג רעד יִא צנַאנניא םירעדעג

 טָאה רע .םואזודיוזידניא-םירָאװהנַאב םענעקָאלשענ-טסעפ ,ןתמא ןַא

 -וזרענ ןטרירטנעצנָאק ַא ,ןריהעג ןופ רוּפש ןַײַאפנייא ןסיווענ א

Pre זיאיס יװ ,ךיז טרענרעד ,(ןרעיוא ןוא ןגיוא DE רעבָא) טַאדַאּפַא 
 טרעדלישעג רעירפ  Imםעד טימ  DVBסננַאהוצ ןייד ןופ

 רע ןוא ,סָאבעלאב  Dannלָאז רע ןעוו ,טעלּפמָאק ןצנאנניא ןעוועג

Den ןופרעד רעבָא .ןענַאנתֶא עכעלטכעלשעג :סנייא ךָאנ ןבָאה 

 !טשינ רוּפש ןייק רָאנ דע

 men) ‚vo טשינ PN רעסעטימ רענעדירפיצ -עקיזאד רער

 רע DEN עז ;ךָאד ןוא .טירָארּפָאמרעה ןייק טקינ ךיוא ןוא ,יזרּכ
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 רער ןופ םוטקילייה ןטסכעלרעניא םעד ןיא רענייטשיסנבעל ןייל
 met ליפ ןופ ןגָאזוצּפָא ךיז םיא טביולרעד קירבאפ רערמערּפ רעד

 ןייק ןבָאה טשינ ףרַאד רע .קיטיונ רעייז ךעלנייווענ ןענעז עכלעוו

 גנורגיברַאפ רעקירנעטש ןיא ןטלַאה DIN לָאז DEN ,טפעשענ ןשָא

 טשינ ART רע :רעמיטכייר עריא ןוא BA רענעפָא רער טימ

 רע ןוא ןייּפש עבָארג יד ןעמענפיוא רעירפ לָאז DEN ,?יזמ ןייק

 ןייק ןוא ןגָאמ םענעגייא ןייק טשינ ףרַאד רע .טשינ עקַאט סע טָאה

 ךרוח טלעטשענוצ טקעריד DIN טרעו טכַאז זייּפש רעד :םירערשנ

DIT.רעד ןיא ןיוש םירעדעג עכעלשטנעמ יד ןוא ןגָאמ ןבעלשיטנעמ  

 ןיא טושפ רע טציווש ,ןנָאמ ַא ןָא ןוא POS IN .םרָאפ רעקיטיונ

 םער טימ טייקיסילפזייּפש עכעלשטנעמ עדמערפ יד ןײרַא ךיז

 -קידייל ןעיירפ DO ּפיט-לַאעדיא ןַא .ךַאלּפרעביױא-רעפרעק ןצ:ַאנ

 ףרַאד ,טשינ טעברַא סע SM TE ,ללכ םעד ףיוא רע טפייפ ,רעיינ

NNןסע טשינ . SDרעוויסנעטניא רעד ןופ ןטימניא טניילעצ  

 רער ןיא ןטלַאהַאב .רעקיד POS גָאט וצ גָאט ןופ רע DM ,טעבדַא

 ,קירבַאפ רעכעלשטנעמ רעסיורנ רעקיזָאד רעד DE שינרעטסניפ

 ןופ רעריּפנָא יד ןוא ,טקרעמאבמוא גנַאל bay רעייז רע טכיילב

 ןופ רָאנ ןענעכייצַאפ ןריהענ יד ןיא ןביוא טרָאד ,קידבַאפ רער

 'ףעטנוא םעד ןיא טיציפעד ןכעלפיירגַאבסוא ןַא םייצ זצ טייצ

 :ןיוצעגטולב ןכעלקריוו םעד ןוא ריפוצ-טפַארק םעד ןשיזוצ ריש

verרעסעטימ םעד ןרעפיצ עקיזָאד יד ןיא סיוא ןענעכער , wer) 

medעירָאטַארָאכַאל םעד רעטנוא דישנַאפַאּפ ןדנילב םעד ןגנעוו - 

 2 טססעה ןוא ,זיא רע יו ןפערפעננָא קיד יױזַא ,רעבָא רע .טיפ

 יירפ ,םעלכָארּפ ןלַאיצַאס םעד ןופ גנוזעל weg ןייז ןופ ןרירפ

 ןייז ןופ גנוליפרער רעד וצ Tr טמענ ,ןנדָאז ערערנַא vos ןופ

 .ע ביל רעד וצ ,עבאנפיזא-כגבעל

 ןוא רעטסמורפ רעד טסיב זד mM וליפא ,רעביל ןייט ,ריד ןיא

 טשינ ןוטעג TU ַא קיבייא MIN טָאה רעכלעוו ,טעמּפַא רעטססייר

Yeןסיוו  to paוטסנָאק עכיל  Dimטסַאנ ןפיניטכייל ןקיזָאד  

 -רצמַאנ ןזא טייקננערטש רעצנַאנ ןייר ןופ ןמימניא ,ןרעטש טשינ

 "ןלּפ ןופ ץעזעג עסיורג הָאד ןליפרעד וצ ,םייפיקייה רעכעלטנייפ

 ZT ןופ ןשינג2 יג יד ןיא סע טליפרעד יש ןוא .רוטאנ רעוויַאנ



 ןופ גנוטלאהפיוא רעד ראפ טעברַא-סגנולדנאוומוא עלאסָאלָאק
 ,קיטלי N ןצנאגניא DIN PN ,עירענישַאמ רעקיטרַאעסיהג רעדו

 כלעוו ,טנאקירבאפ םעניילק ַא ןופ עגאל רעד ןיא A טניפעג רע
PDייא ןייז ןדניבראפ וצ לדניווש ןטריניפאה ַא ךרוד ןעננולעג - 

 רע זַא ,יוזא רָאטָאמ ןדמערפ ןסיורג ַא טימ שאט עי ענעג

 ןלאירעטַאמ ערעייט יד ןצונראפ DIN ןצייה ןפראד טשינ לָאז ןיילַא

Sr 
 יע

 ע טָאה ףיורעד טכער ןייק ;טפואר וק ןישַאמ ןיי ז ראפ זיפ אז זי וצ ףיוא
= [ENG 

 ִה יװ סע רע טכאמ ,טייהנגעלעג ַא ןעוועג רָארג זיאס רעבָא ,טשינ
 יוזא שקנוּפ .ןטסיופ יד ןיא ייברעד ךָאנ ךיז טכאל ןוא DIWB יױזַא
 .םירעדעג ענייד ןיא םיר ןָאוו-דנאב רעד כע טוט

DISגנולקיװטנַא ןוא ךיוה רעסיוועג ַא ןיפ היח , DISםירָאװ, " 

 ןכָאה ףואד רע ךױא .םזינַאכעש-רעּפרעק םענעגייא ןייז רע טָאה

 ףרַאד רע עכלעוו ,ןפָאטשידייּפש עסיוועג ננוצייה-סנבע?ל רער רַאּפ

Waןיא ןטעכרַארַאפ ,?יומ ןכרוד ךיז וצ ןעמענניײרַא ןיילַא  

 ןצנַאג םעד לַאוש-טּפַארק סלַא ןבענרעביא רעטייוו DR םירערעג יד

Drוצ רעבָא  DENםיא גיוט  Proןיא תעׂשב !ןטעברַא וצ  

 -ער יד ןכָאק םירערענ עכעלשטנעמ יד ןופ קירבַאפ רעסיורנ רעד

 ניר טּפַאזזייּפש רענייר רעד ןוא oe‚ יד ןטעברַא ,ןטחָאמער

 = ןיא טקרעמַאבטוא ךיז טניל ,טטרָאּפצ-עיצַאלימסעדה םעד ןופ

 יור-קירבַאפ םער ןופ לקניוו א ןיא םירָאֹוו-דנַאכ רעד שינרעטכניפ

 א שי Pe טעפעטסענוצ ?יטשדעדניא CI ךיז טָאה

 -ןרָאטַאמָאטיױא WORDEN רעד ןצ טארד-סננודניברַאפ רשדא

 -עג ץנאט טפארק-זייפש עטרעטיילעגסיוא ,ענייר יד טיצ ןוא קירבאפ

 -רעזער-טולב ַא ןעזוענ ךיוא DEN רע יו טסנוּפ ,ןיירא ךיז ןיא קַאמש

inרער וצ ןכָאה ףרַאה ןעט ןכלעוו ,קירכַאפ רעסיורנ רעד ןופ  

 man רערטיכ רעקיזָאד רעד DET פידרנליּפע .עירענישַאמ רעצנַאנ

INDדעטנוא  DITשיט  Dam DITםעלבָארּפ עלַאיצָאפ עסיורנ ; 

 -נרעטשעצ רעד ןבשנ ןטלַאה Pr m Prem עניילק יד ױזַא יו

 PN טלנמשענניירַא טשּפ ךיז טָאה רע ;סירבַאפ רעסיורנ רעקיד

 דנביילב ,ןַאנרַא PR סריא יװ ךיז טבעל ןוא קירבַאפ רעסיורנ רעד

DR WONטימ ןריטכיוקע קיףפנעטשטפב?עז טייצ רעכלעזרעד  m 

 MEN םעניילק םענעביײא

 יז



 -רעטייוו רעד רַאפ טעברצַאב רעקינייוו רעדָא רעמ ןיש ,ןלאקימ

 טימ עירענישַאמ עסיורג יד ייז טּפַאכ דלאב .עיצַאקידכַאפ רעקיד

 ייז טקיש ןוא טרעדנערַאפ ,טריטרָאפ ,ןּפמולּפ ןוא ןטרָאמער עריא

WOטצונרַאפ טשינ ןָאק סָאװ ,טשער א  Nענּפָא טרעוו - 

 גנַאל ױזַא טרעוו WON עקירעביא סָאד .רעלעק ןפיט ַא ןיא ןפרָאוו

 8 ,ליפ רעייז ךרוד OWN סע זיב ,טרעדנעעגפוא ןוא טריליטסיד

 -נייר DR ,טריפעגניירַא ןטַארַאּפַא-גיוז עלופטסגוק-ךעלנייווענרעס

 -נאנ רעד ןופ ננולײטּפָא רעטסכעה PDS ןיא ,טקַארטסקע רעטס

 םטיר ןטמיטשיַאב S ןיא טרילוקריצ סע רעכלעוו ןיא ,קירבַאפ רעצ

 .טייקיסילפ עטיור עקיטכערּפ ַא םעטסיס-רער ןטגייווצרַאפ ַא ךרוד
 -עכ רעד ךרוד .טולב ןייד זיא DET --- טייקיסילפ עקיזָאר יד

 -עג ענייד ןופ םוירָאטַארָאבַאל ןיא טעברַא רעשינאכעמ ןוא רעשיס

 ןנָאמ ןיא ןוא ?יומ PN ןיזש זיא עכלעוו ,זייּפש יד טרעוו םירעד

 זייּפש םענייר ןיא טריליטסירמוא ,טכַאמענטבערעצ קירעהעג רעירפ

 טריפעגניירַא ןַאד טרעוו טקארטסקע רעקיזָאד רער .טקַארטסקע

PNיטשַאב עכעלטננייא ןייז טליפרעד רע ווװ ,ףיולזיירק-טולב םעד - 

 -ןענישַאמ ןרעפערג ַא ךָאנ ַא DD טפארק-כיירט HN -ץייה DIS ,גנומ

 7 יו ,סָאד זיא םעלַא םעד ןיא עטסכעלרעדנווו סָאד .םעטסיס

 ,טרינָאיצקנופ עירענישַאמ-קירבַאפ עטריצילּפמָאק עצנַאג עקיזָאר

 ןבָאה טשינ וליפא ףרַאד יז :שײטַאמָאטיוא-ןייר ,םיוא טזייועס וו

PPנתטכיױלַאב ; PRער עריא ןטעברַא שינרעטסניפ רעפיט רעד " 

 ךיז ןקינייר ,ךיז ןלייטעצ ,ףיוא ךיז ןזעל ,ןּפמולּפ יד ןניוז ,ןטרָאט

 טרעטיילענסיוא BWIN סָאַאכ רעיור רעצנַאג רעד זיב ,ןפָאטש יד

DRרעדיוש רעפיט ַא .קעװַא ןענַאד ןופ טסילפ ןוא םָארטש רעטיור  

 -ַאב םעד ןעמענמורַא טזומענ טלָאװ דליב םענעבַאהרע DIT רַאפ

 ַא יו ,טרעדנַאוװעגכרוד םעלַא םעד ךרוד BORN רעכלענו ,רעכוז

 עטנדרָאעגננײא-לופטכַארּפ ַא :םויָאטַארָאבַאל ןתמא IE ןיא שטנעמ

 טפנוקוצ רעד ןופ ןלַאעדיאךןטַאמָאטיױא עֶלַא עכלעוו DIN ,קירבאפ

 .טליפרער ןיוש ןענעז

 Tr טָאה קירכַאפ רעכעלרעה רעקיזָאד רעד ןיא .;טצײא ןוא ,ונ

 .םירָאוװחנטב רעד טלגאמשעגצעיירַא

 עריא DO ‚DE DIN טלגנניר עכלעוו ,גיובַאב עסיורג יד
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 -ָארע mm סָאקיווַארגל רעטסיימ ןיא עלהשעט-רעביוצ ךעלרשה ַא

 .ןבעג ךָאנ pm ןיילַא םירָאגוחנַאב ןופ גנורעדנַאנצסנבעל עשייט

 בייל ןיידר ןופ ןשינעפיט יד DR TS ,ןלעטשרָאפ ךיז רימָאל

 -ַאב טציא ךַאז יד ןזומ VO .םירָאװדנאב ַא ןדירפוצ ךיז םבעל

 ןלעטשרָאפ ךיז רימָאל רעבירעד ןוא ,טקגופדנַאטש ןייז ןופ ןטכַארט

 ייב םירָאוהנַאב םעד DD DEN ,שטנעמ ןייק טשינ טסיב וה זא

 -יוועניא ךיז ייב DIR םכָאה וד זַא רָאנ ,ןטייקכעלמענעגנָאמוא ךיז

 .לַאמרָאנ Tr טסבעל ןוא קינ

 ור םירָאגודנַאכ 8 רַאפ DEN ,ןלייווסיוא ךָאנ ריד טסנָאק וד

 -לעוו ,םירָאוװהנַאב ןטנפָאוז אב םענעפורענ IS םעד :םפל?יוו

PN WSרעטעמ ןבלַאה א ןוא יירד יו רעמ טשינ ךעלטינשרוה , 

 ,רעטעמ טכא ןיב טכיירגרעד רעבלעוו ,ןטנפָאװַאבמוא םער ,גנאל

 yo ףלעווצ וצ זיב ןפקטוופי ר רעבלעוו ,ן ט יי ר ב םער רעדָא

 -עג טימ רָאנ ,ןבעל-עביל רעייז ןבָאה יירד עֶלַא .ננעל רער ןיא רעט

 DAR עלייוו ַא ףיוא DIN 21 ךיז טסחומ זה .ןטנַאירָאװ עסיוו

Kaiלכ ףוס .ןפנאימ וצ ןכאז עלַא יר ןופ  moןייר ךָאד זיא  

 uw טשינ ןסעצארשסנבעל עמיטניא ענייז ןיא רעּפרעק רענעגייא

 RT עדנפיוטשּפָא
 ךיז וה טסזופ ,ןייא ןיילא TI טננילש DIN ,טשירוװ רער יו

 -ענ ענייר ןיא .ןיירַא רעּפרעק םענענייא ןייר ןיא ןטכארטניירא טציא

 טסעוו וד .ןעיידראפ ייז תעשיב ,םירעדעג עקיזָאד יד ןיא ןוא ,םירעח

 יד טיפ טכאמשג רעירפ סָאד ןבָאה רימ m Done ,ןלעטשרָאפ סע ךיז

 zu ךרוד ןטכיױלַאב den ןוא טרעסעדנרַאפ קיטלאושנ ,ןביורטיא

 wa„ ןשירטקעלע ןופ ןייש ןעיולב

INDעירעלאג רעקיזיר ַא ןיא טפרעדנאוו וד .ןגיוא יד ףיוא , 

 -אפ עשימעכ ַא Ba רעוויסנעטניא ןופ טכָאקיס רעכלעוו ןיא

 יוװ ,סמוירָאטארָאבאק םורא PT ט?גניר םענראפ ןטסערנ ןופ קירב

 טסיעצס ןוא טרענוד ןוא טשיוריס ווו ,טלדנאווראפ ןרעוו ןפָאטשי

 jr סָאװ ,ןענישַאמרּפמָאּפ .ךיז טרעדנערַאפ ןוא ךיז טמהָאפ ,ךיז
ISרעטייוו ּפֶא ייז ןקיש ןוא ןטייקיסילפ עלופטרעוו  DIN DIS 

 mM ןכיורנ ַא ןופ .ןענישאמ ערעדנַא ןופ ףיול-זיירק ןכעלרעהפיו

 -עכ עקירעהעג יד זיײװפעיטרַאּפ ןפרָאוװעגפיורא ןרעוו (ןנָאמ ןופ)
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 ןמסילאירעטשמ עזייב יד ,םרעקראפ .היח עקידעבעל א ןסקאוו
 יוזא ךיז ןָאק םירָאװדנאב רעד בוא :ןנערפ וצ ןביוהעגנָא ןבָאה
 טָאה שטנעמ רעצנאג רעד ךיוא זא ,ךעלגעמ טשינ ןיא יצ ,טקא -םננופאש ןרעדנוזאב א ןא ךיז ןופ ןיילא ןייטשטנא לָאמ רעדעי
 ךיז ןופ ךעלריטַאנ ןוא םושּפ קירוצ טייצ א טימ יוזא טסנוּפ ךיז
 ךעלטכישעג ןעגנואיושנא יד ךיז ןליּפש יוזא ,טלקיוװטנא ןיילא
 ןבעג טזומעג Wax טָאה גנוזעל עקיטליגדנע יד .רעטרע יד טימ
 עצנאנג יר טרעלסעגפיוא טָאה עכלעוו ,ננושראפ-רוטאנ-ךאפ יד
 -רעד ןוא .זָאלבנפייז סלַא םירָאוװדנאב ןופ עדמעגעל-סגנוריובעג-רוא
 ןבעל-עביל ןקירתמא םעד ןופ רוּפש םעד MMS ףיורא יז ןיא ייב
 טייק א טקעדטנַא טָאה DR האירב רענעטלַאהאב רעקיזאד רעד ןופ
 ף:..גליפ ןטפטפיירד םעד רָאג ןבָאה עכלעוו ,ןשינעטער עכלעזַא ןופ
 .ןעמוק טנַאקעג טשינ קנאדעג ןפיוא

 -םא, רענעפורענ ױזַא ךעלטפאשנסיוו רעד ןופ טיבעג ןיא
 -עבעל רעד ןיא עביל עקיזאד יד קעווא זנוא ,טריפ "גנורעּפכורפ
 זא ,ןלעטשראפ טשינ ייברעד רעבא ריד טספראד וד .לייה רעסיד
 גָאלָאָאז רעד .םא IN ןגעוו ןיז ןכעלטננייא ןיא אד ךיז טלרנַאה סע
 טשרע טזומ וד ןכלעוו ןופ ,ןעמָאנ ןטסגרע םעד רעדיוו אד ריד טינ
 יו ,גנאל IR םצמסעדנימ םעדָאפ-ןעקנאהעג ַא ןעניּפשקעװא ןײלַא
 רעטעמ ףלעווצ ךרע ןא ןופ םירָאוװהנאב רעכעלשטנעמ רעסיורג א
 רעקיזאד רעה סאוו ,ןייטשראפ וצ ךָאנרעד טשרע ידכ ,גנעל יר
 ףוס ןיא וטסעװ NO‚ יוזא DOM וד זא ןוא .ןגאז ריד Sm ןעמָאנ
 זיא'ס סאוו ,סעכלעזא סעּפע ןעניפעג םעדאפ-ןעקנאדעג םעד ןופ
 ,ןפיידנאב DIN טסעוװ וד ןכלעוו am ןוא ,ןכוז וצ ןעוועג טרעוו
 -טפאשנסיוו ,ןטוג ַא טימ ןפורוצנא סע טכייל יוזא טשינ זיא'ס זא
 .ןעמָאנ ןראלק ןצנאגניא ךעל

 רעטעּפש ידכ ,ךַאפנייא ץגַאנ IN Pr טביוה עטכישעג יד
 ךָאנ ןגייטש עכלעוו ,ןעננורעטנָאלּפרַאפ עכלעזַא PR ןלַאפוצנירַא
 Em „REN ןרליוו סטסָאירַא ןופ ןטניריכַאליעביל יד רעכירַא
 INS יװַא ןענעז ייז זא ,טנַאזעג Ss ןיוש טָאה ןעמ עכקעוו
 רַאפ DM ,ןןפרעד גנוכַא ןייק קירגכאג טשינ ,םירעוו-זנאב יד יח
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 עקַאט DS םירָאװהטאב רעד .טשינרָאגנ ,תמאב ,ריא טייטשרַאפ

 א ראפרעד ןזיא רע זא ,ןנאז WIN ,אנוש רעכעלברעטש רעזנוא

 טסייוו ןעמ ןעוו ,רונ ןעמ IND ,שינעפעשאב טנאסערעטניא טשינ

 .טשינראנ DIN ןנעוו

 עכלעוו ,גנושראפ-רוטַאנ רעוויאאנ רעד ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ

 -דנַאב רעד זיא ,דנַאטשוצ-סנירק םוש ןייק ןנעוו טשינ ךיז טנראז

 דרע רעד ףיוא ןשינעפעשַאב עטסכייררעל יד ןופ סנייא םירָאװ

 ףָאטש ליפ ןיוש טָאה רע .רוטַאנ רעד ןופ רעדנווו קידתמא IN ןוא

 .ןפאזאליפ DIN רעשראפ יד ןבעגעג טעברא רעכעלדימרעמוא ראפ

DTטייצ רעגננאל א  BIPרע  Trרעד ןופ עטכישעג רעד ךרוד  

 ןופ טייטשאב רע זַא ,טעטּפיוהאב לָאמא טָאה ןעמ .עיפאזאליפ

 ןעוו .םירעדעג עכעלשטנעמ יד ןיא גנוריובעג-רוא ךרוד ןיילא ךיז

 ןפראד טגעלפ עיפאזאליפ עשינאלאעט רעדא עשיטסילאירעטאמ יד

 -סיורא ךיילג יז טגעלפ ,ןזייוואב עריא IND גנוריובעג-רוא יד ןבָאה

 א ךָאנ ןוא רעטלַאלטימ ןיא .םירָאוװחנַאב םעד תודע DON ןעיצ

 עכעלטפירק עשיסקָאדָאטרָא יד EI ךיז טָאה רעטעּפש טייצ ערעגנעק

 -אב עניילק עסיווענ TS ,טקנוּפדנַאטש םייב טסעפ ןטלאהענ עכריק

 .גנוריובעג-דוא ךרוד גאט ןקיטנייה ןזיב ךָאנ ןעייטשטנא ןשינעפעש

 רעד ןיא טלייצרעד עכלעוו ,לעביב רעד ןופ ןזיוואב סאד טָאה ןעמ

 הליבנ רעד ןופ זא ,םיטפוש BD PN" עטכישעג-ןושמש רעטנַאקאב

 עכלעוו ,רעשראפ-רוטַאנ .ןעניב ןראווענ ןריובעג ןענעז בייל ןופ

 BEN IND טמשענ טלָאמעד ןבָאה ,ןעווענ קּפוסמ ןירעד ןענעז

 טשינ רעמ ןיוש טָאה גָאלָאָאז DW ןייק ןעוו ,רעטעּפש .םיסרוז

 ןופ טקעריד ,ייא ןא IS ןייטשטנא תמאב IND ןיב א זא ,טביולגנעג

 -נעל א ךָאנ ןיילא ןנאלאאז עבלעזיד דארג ןבָאה ,שיילפ ןקידנליופ

 ןבָאה םירָאוזרנאב םייב TS ,טעטּפיוהאב קידתונשקע טייצ ערעג

 "רעד לָאמנייא ןיוש ןבָאה רימ .גנוריובענ-רוא ןופ ?אפ םעד רימ

 ןכנצניינ ןיא MO זיב ןבילבעג יוװא זיא סָאד זַא ,טלייצרעד ןופ

 גאלאעט םענרעדָאמ םעד רעדיוו זיא טלאמעד .ןיירא טרעדנוהראי

 שטנעמ םייב IS :קנאדעג ןקיזָאד םעד ןופ ךעלמייה טשינ ןראוועג

 "םיורא גננלצולפ WIRD ןיילא ךיז ןופ טושּפ יוזא לאז בייל ןיא



 יי < w ר a רשי
 ץ,ו7 ץ :

 -יוט ןופ ךשמ ןיא IND ךיז טימ טלעטש סמואודיווידניא עש'הב

 סנעמעוו ,םואודיוידנא ןבלעזמעד ןוא ןייא ןראי רעטגז
 ןטנעמאמ עסיוועג ךרוד ןטינשענכרוד לאמעלַא טרעוו ןבעל עקיזיר
 -לצנייא רעזנוַא יו טקנוּפ ,ףאלש-"ךיא , ןקידנעיינַאב ,ןפיט ןופ

 ןופ טכענ ליפ יוזא ןוא ?יפ יוזא ךרוד ןטינשעגכרוד טרעוו ןבעל
 ףיוא ךיוא טרעוו ןייזטסווואב סאד עכלעוו ןיא ,ףאלש ןכעלנייוועג
 עכעלנעזרעּפ א טלאוו ,ךעלדנע ,ןוא .ןסירעגרעביא טנעמאמ א

 תמאב טייקכעלברעטשמוא-דעדניק ַאז ַא ייב טייקכעלברעטשמוא

 .קיטיונ ןעוועג טשינ רעמ

 רעקיזאד רעד ךָאנ ץפיז א DO רעמיורט רעד וצ טיג ,רעבא

 -ניא רעד .יוז א טשינ INT זיא סע ,עיראנאמסאטנאפ רעצנאנ

 טשינ תויח ערעכעה יד ייב Bam ןרעטלע יד ןופ םואודיוויד
 רעכיא ךָאנ טביילב סע רונ ,דניק םעד ןבענענקעווא ןצנַאנניא

 ,לאפ-עטעג רעצנאג WIN ךָאנ טביילב סע ,לייט רעקיזיר רענעי

 ןפקאוולאוו יד ןכלעוו ןוא ,ןראוועג טרעדלישעג ןביוא זיא רעכלעוו

 טלאוו'ס ןוא ,יוזא ט ש יננ זיא סע לייוו ןוא .ןסיוועג ןפיוא ןבָאה

 ערעדנא ןכוז םזימיטּפַא רעזנוא ךיז זומ ,ןייז יוזא א י טפראדענ

 .ןעגנורעכיזרַאפ

 -ברעטשטוא רעד ןופ TITAN ךיא ווו ,טרָא סָאד זיא ָאד

 -נוא וצ ,שרעדנא סעּפע וצ ןנארטרעבירַא ן'עטעג ןופ ןוא טייקכעל

WIםירָאװדנַאב ןביל . 

 .ןעניפעג ןיילא ןיוש וטסעוו גנַאהנעמאזוצ םעד

 II רעטכעלש ַא ןשטנעמ זנוא רַאפ זיא םירָאװדנַאב רעד

 IN ,רעּפרעק רעזנוא ןופ רעצונסיוַא עטסנרע יד וצ טרעהעגנ רע

 ןוא םירעדשג ערעזנוא DD ןשינעפיט יד ןיא ןיירא ךיז Dass דעכ

 סע טיינ ךאד ןוא .ןובשח רעזנוא ּףיוא זאלנראז טרָאד ךיז טבעל

 רעד .טָאדקענַא ןיא שיילפ-ךשטנעמ םעד טימ m טקנוּפ ,םיא טימ

 | IS זיא יירעסערפ-ןששנעמ זַא ,ןרליוו םעד טרעלקרעד רענָאיסימ

 : ,אי ,אי .טייצ רעבלעורעד ןיא טיײקיזאלקאמשעג ַא DIE הדיבע
 ,עקַאט רשפא סע זיא הריבע IS ,רעדליוו רעטדירעג רעד טגאז

 ןירעד ,טכעלש טקעמש סע זַא רעבא ,טכערעג TR טנעז סָאד
TR 
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 טקא ןלאקידאר אזא ייב זא ,ןלעטשראפ ךיז ןאק ןעמ .שינעפעשאב
 רעטומ רעד ןופ רעדא רעטאפ ןופ ןטפאשננייא יד ךיוא ןטלאוו
 ןיא ןעמענ טשינ לייוורעד רימ ןלעװ גנושימ עכעלטכעלשעג יר)

 םעד ןראווענ ןכענענרעביא טייקרעכיז רערעסעדנ א טימ (טכא

 יד ךיז ןיא טַאהענ TON טלאוו םואודיווידניא רעיינ רעד ,דניק

 םער ןיא טלָאװ טיומ רעד .ןטלא םעד ןופ השורי-טּפיוה עצטאג

 טלאוו ןעמ רעכלעוו ןופ ,טכאנףאלש עפיט PD א ןעווענ לאפ

 א DD ןוא נעווסנבעל ןופ ביזהנא PR IM טּפאכעגפיוא ךיז

 ערעזנוא ןטלאוו ייברעד ,תמא .טפארקרסנבעל רעטיינאב ץנאנ

 ףױא ןראווענ ןגארטעגרעבירַא טשינ ןעגנורענירע עכעלנעזרעּפ

 סאוו .ןייג ןריולראפ טזומענ ןטלאוו ייז ,םואודיווידניא םעיינ םעד

 -עגנייא ?ןעננודענירע ערעזנוא ,ןעמונעג ךות PR ‚Was ןענעז

 ןיא pw זייוולייט ןרעוו עכלעוו ,ןריהעג יד PR ןכייצ עטצירק

TODעתמא .טקעמענּפא קראטש ןבעל םענענייא רעגנוא ןופ , 

 -ָאנ PR TI ייב ןכאמ רימ עכלעוו ,ןכייצ-טפירש עכעלרעפיוא

 א ?ָאמטּפא זנוא ראפ טציא ןיוש ןבָאה ,רעכיב-נאט DIN ,ןציט

 ,טייצ ערעגנעל RAN ייז ןפראד רימ ןעוו רעדטגנַאב ,טרעוו ןרעסערג

 "נעזרעּפ םעד ןעננילעג טייהשטנעט רעקיטפנוקוצ רעד BYN רשפא

 -רעסיוא ןפוא ןשיפארגאטאפ א ףיוא ,ןנאז רימאל ,ןורכז ןכעל

 ,ןבענוצרעביא רעטייוו DIN םורא יוזא ןוא ,ןקיבייאראפ וצ ךעל

 ןלעוו ,ןטלַאהעג ךיז ןיא DIN ןבָאה עכלעוו ,ןריהעג יד m ,םעדכָאנ

 DE ,רענעריובעג-יינ רעד DIN טלָאמעד .ןריטסיזקע וצ ןרעהפיוא

 -יא עטלַא עלַא ךיוא ןעמוקאב קירוצ ןענַאק ,WIN TR רעטכעלעג

 RD ליפ ךָאנ גנזטכיר רעד ןיא ןָאק ןעמ .ןעגנורענידע עטבעלעגרעב

 "וצ סלא ןעווענ ךָאנרעד ךָאנ טלאוו טנאסערעטניא ראנ .ןריזַאט

 ףיוא ךיז ןטלאוו יורפ DR ןַאמ יוזא יו ,ןלעטשוצראפ ךיז באג

 רעבא .םואודיזידניא םעיינ ןטידד א ןיא ןפאנעגפיונוצ ןפוא אזא

 ןיז ןיא ןלעטשראפ ךאז עצנאנ יד ךיז ןעמ ןאק ךעלדליב ראג

 ןכלעוו ןיא ,םענורב ןטפושכראפ ןנעזװ עלהשעמ רעטלא רעד ןופ

 ןוא ;ןרױבעג-ינ סיורא טמוק ןעמ ןוא רעטנוא ךיז טקוט ןעמ

 "ןרק Ra טייק עצנאנ א ןא ,ןעמוקעגסיוא טלאוו ןפוא אזא ףיוא
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 סע  ןיא ,ןטלאּפשענּפא Dis ןופ ךיז טָאה טסוגױא ןעוו ‚1789
 -אב-נולק א PN טלאוו רעכלעוו ,לייט רעטסלופטרעוו רעד טשינ
 -נַא ןא ףיוא טכער עטסעב סאד טָאהעג סיוועג טלעוו רענעפאש
 רערעסערג 8 טימ טייקכעלברעטשמוא-המשנ רערעדנוזאב ,רערעד
 ענעי םיא טינ סע m ,טייקרעכיז רעמ NN טייקיטפאהדנַאטש
 ?עיניל-עביל

NNןופ סע :ריפסיוא אזא ךעלנייוועג ןעמ טכאמ ןופרעד  
 ץוח 8 ,טייקכעלברעטשמוא ןימ רערעדנוזאב א ךָאנ ןריטסיזקע
 -מוא ןא--,עביל רעד ךרוד טייקכעלברעטשמוא רעקיד'קפס רעד
 mm ?יט םעד ןטלאהרער Sat עכלעוו ,טייקכעלברעטש
 -סגנוטפעהאב םעד ךָאנ רעביא ךָאנ טביילב סאוו ,םואודיווידניא
 ראפ ךיוא 1859 טשינ ןאק סקאוולאוו םעד ןופ BSD רעד .טקא
 ןעוו--ןעמ טגאז-דָאי .ןעגנורעדאפ עקיטסייג ערעזנוא טימ זנוא

BRDייב לָאז טקאסגנוטפעהאב רעד ןעוו ןשרעדנַא ןעווענ  
MINםואודיווידניא ןופ טקא-סנבעל רעטצעל רעד ןייז דימת  — 

BONN INTשטנעמ א ..ןעזסיוא רעדנא ןַא רָאנ טאהעג דליב סָאד  
 טכיירגרעד IND רע סָאװ ,טלעוו רעד טיג ,ךיז טלקיװטנַא ,טבעל

 טנעמָאמ םעד ןיא ןוא ,דטיק ַא טהיובעג ,טייקפייר עטסכעה יד

 Tr טלדנאווראפ רע ,רעסעב ךָאנ רעדָא ,טיוט רעדינַא רע טלאפי

 ַא DS טהניוושראפ רעטומ יד ,דניק םעד ןיא טקעריד ךאפנייא

 ַא טרָאד ןופ סיורא טמוק ,ךיא טָאטשנא ןוא םענורב-ףושיכ
 טָאה'ס סאוו PAR‚ טלמאזענפיונוצ זיא'ס ןכלעוו PN ,דניק ןיילק

 סָאד .רעטומ רעד ןופ םואודיוחדניא DIT טלעטששנפיונוצ רעירפ

 ךאד טלאוו ןעמ WAS .טקידירפאב ןצנאנניא טשינ ךיוא טלאוו

 ןופ טייקכעלנעמ ןייא ןניוא יד ראפ Dany ךעלרעּפניישאב אד

 ,ןיז ןסיועג ַא ןיא BONN טױט רעד :טייקכעלברעטשמוא רעד

 -בכורפעג Tr טלאוו סאוו ,םואודיווידניא םעד ראפ ,סנטסקינייוו

‚DIVEנייא סאד ."ןריובעניינ, ןימ ַא ןיא ןראוועג טלדנאווראפ - 

 PR סאוו ,לרעמעק-ייא עקיצנייא סאד רעדא ?לדעמעק-זעמיוז עקיצ

 ןצנאג םעד ןעננולשעגנייא טלאוו ,טקא-סגנוטפעהאב םּוצ קישיונ

 םעיינ םעד ןיא טלדנאווראפ DIR ןוא םואודיוזידרניא ןכעלרעטלע
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 ןיינ ןריולראפ טשינ טזאל ןוא טימ DI טפענ עכלעוו ,טייסכעל

 -אנ ,ייברעד זיא סע .ןשטנעמ ןטמיטשאב םעד ןופ ךעלכעלייט

 -נַאהאב רעירַפ רענעי DD גנוזעל רעד ןופ קיגנעהּפא ליפ ,ךעלריט

 -ניא עטסכעה ןוא עכבעלטנעייא ערעזנוא ןופ AB :ענַארפ רעטלד

 ,ןעגנובעלרעביא-ןריהענ ערעזנוא ןופ ,ןעגנובעלרעביא עלעודיוויד
 -רעד , ?יפיוו ףיוא .ה .ד ,ךעלרעמעקד-עביל יד וצ םירטוצ ןעמוקאב
 .השוריב ןרעוו ןבעגרעביא ןענאק "ןטפַאשננייא ענעבראוו

 טשינ טימרעד TI ןאק קנאדענ רעקידנעלבירנ רעד רעבא

 סאד WI זיא MB ןקיטסנינ ןיא וליפא :ךיז טגערפ רע .ןקידירפאב

 טנייה .ענארפ רעד ןופ גנוזעל עבלאה DS עקיטייזנייא IN יו רעמ

 -שיפאקסארקימ א ,לרעמעקנעמיו א BN רימ ןופ ךיז טלאּפש

 ןבעל ביילב רעבא ןיילא TR .רעּפרעק ןיימ ןופ לכעלייט ןיילק

 רעמ ךָאנ רעדא קיצרעפ ,קיסיירד ךָאנ טקא ןקיזאד םעד ךָאנ

 ,טכארט ,ךימ ?קיווטנא ,רעטייוו בעל ,"ךיא , רעטסעפ סלא ,ראי

 עקיזאד יד ןיא ןיילא VD ןוא טלעוו רעד בינ ,ךימ רעכיײרַאב

 סעּפע טשרע 232 רעדָא ,עטסעב סאד טשרע רשפא ןראי

 לאז "ךיא , רעסיורג רעטצעל רעצנאנ רעקיזאד רעד ןוא-.טסנרע

 ?טייקכעלברעטשמוא רעד ןופ ןסאלשענסיוא ןייז ראג

 טָאה עטעג .ע ט עג ליּפשייב ןטנַאקאב םעד ןעמענ רימאל

 ןיא רעכלעוו ,טסוניוא ןוז םעד ןריובעג סויפלווו ענאיטסירכ טימ

 יוזא טייצ רעבלעזרעד PR TE ןייש יוזא ,טנאקאב יװ ,ןעוועג

 רעטאפ רעד ,גנוי רעייז ןבראטשענ זיא ןוז רעד .ךעלקילנמוא

 ייוצ ןבילבענ ןענעז DIN MD רעבא ;טבעלענרעביא םיא טָאה

 -עוו ,"סרעטעפ , רעראמייוו עטנַאקאב-טוג רעטעּפש יד ,,רעדניק

 -לעוו ןוא ,האוצ רעייז ןעווענ זיא'ס ןבעל PN טאט עטסעב סנעמ

 טסייר ףיורעד .ןזָאלענרעביא טשינ םענייק ךיז ךָאנ ןיוש ןבָאה עכ

 עצרוק ץנאג א ,"עיניל-סטייקכעלברעטשמוא , ס'עטעג WIN ךיז

 BORN יז זַא ,ןעמעננא וליפא רימאל רעבא ."טייקכעלדנעמוא ,

 .ךיילגראפ טציא .ןניוצעגנ רעטייוו גאט ןקיטנייה ןזיב ךָאנ ךיז

 םעד טימ עטעג גנאנפלאוו םואודױוידניא םעד IND ריד לעטש

 ךָאנ ןראי יד ןיא טלעוו רעד ןבענענ ךָאנ טָאה רע סאוו ,םעלַא
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 ןבענ רימָאל רעירפ רעבָא .טירָאװהנאב םייב ןָא"ביוה רי
 ןרעווש םוצ ןטיירגוצוצ ךיז ידכ ,עי?';זָאליּפ קולש ןייא ךָאנ א
 .םעלבָארּפ ַא DO ,קנארעג ַא טימ ףמאק םוצ PT" ןפָאוװאב .געוו

 ירנאב ןֹופ ןבעל-עביל סאד ןרעדליש ריד m TE רעדייא
 רעד ןיא גולפסיוא ןצרוק א ריד טימ ןכאמ וצ רימ ביולרע ,םיראוו
 רעד ןופ טייקכעלברעטשמוא רעד רעביא עירָאעט רעראבפנַאג
 .המשנ

 ןטנעמאדנופ עטסקראטש יד ןופ םענייא ןָא ךיז ןָאמרעד
 טלאה יז ןכלעוו ףיוא ,לייז DIT IN ,עיראעט רעקיזאד רעד ןוּפ

Trןעקנעד ןכעלשטנעמ םעד ןיא ןרָאי רעטנזיופ ליםיוזא ןיוש  ns 
 "וריווידניא םעד ןעז N ןעמ .טפאשקנעב רעכעלשטנעמ רער ןיא
 טעוועטארעג ןשטנעמ םענלצנייא ןופ ך יא םעד ,המשנ יד ,םוא
 טביילב רע זא--ןפוא ןרעכיז Ton טשינ--םעד An 70 טשינ
 -קינייא ןוא רעדניק ענייז ןופ ץנעטסיזקע רעד ןיא ןבעל רעטייוו
 -ענייא ןייז ךָאנ רעטייוו ןבעל ןעז ןיילא ם י א Sm ןעמ רוט ,ךעל
 -עג ןטושּפ ץנַאג אזא הףיֹוא ייברעד ךיז טזאל ןעמ ןוא DD„ םענ
 שטנעמ רעד זא ,ןגאז ןעמ ןאק ,ךעלריטַאנ :טגאז ןעמ .ננאגנעקנאד
 ,םנטסקינייוו ,ןבעל רעדניק יד ןיא .רעדניק ענייז ןיא רעריוו טבעל
 -בעלש עסיוועג ,ןטנאלַאט עסיוועג ,ןטפאשנגייא ערעזנּוא זייוולייט
 רעזנוא ןופ רעקיטש ,טראוו ןייא טימ ,ןעגנוגיינ עטוג רעדא עט
 יד וצ ןעגנאגעגרעביא זנוא ןופ ןענעז עכלעוו ,"ךיא , םענעגייא
 טקַא ןקיזאד םעד תעשב .טסא-פננוטפעהַאב םעד תעשב רעדניק
 רעזנוא pa ?כעלייט לאער א ּפא עקאט זנוא ןופ ךאד 74 טסייר
 יזא ןיא'ס :?רעמעק-ייא ןא רעדא לרעמעק-ןעמיוז א ,רעּפרעק

DISרָאנ ייב זא ,ךעלגעמ ךיוא זיא סע .טשינ רעדנווו ןייק ראג - 
 רעדניק עקיזאד יד זא ,ךעלניישראוו ןליפא ןדנעטשמוא עלאמ
 -רעביא רעדיוו טעווס עכלעוו ֹוצ ,רעדניק ןריובעג רעדיוו ןלעוו
 ךיז | א ק סע ;רעטייו MS ןוא "ךיא, רעזנוא ןופ לייט א ןייג
 -רנעמוא רעד ןיא טייק א ןעיצ תמאב 3m םעד ףיוא םורא יוזא



 עכעלרעדנוו עקיזאד יד ייב ךיוא זיא ךאזדדנורג יד לייוו
 ןופ ?רעמעקיייא in ןוא לרעמעק-עמיוז א :עבלעזיד םיאורב

MEּפיזנוצ ןוא ןעניפעג ךיז ןזומ "תויח-רעביא  ענעדיישראפ - 
 םעד ןופ SIERT ןופ ליּפש סאד IN ךיז טביוה ףיורעד NR ,ןסיג
 אזא ןוא .ןעמיוז-הכולמ , אזא ןופ לרעמעק םענעסאנעגפיונזצ
 ,היח ןייא ךעלנייוועג ץנַאג סיורא לכ םדוק םמוק "ייא-הכולמ ,
 טסקאוו עפעלַאקַא דענייא רעקיזאד WIND .עפעלאקא ןייא
 som א (!ךעלטכעלשעגמוא .ה .ד) גנוּפסָאנק ךרוד סיורא ןאד

 עטרערלישעג ירד AM ןאד ןלעטש עכלעוו ,ןפעלאקא עיינ

 ."הכולמ ,

 רער וצ ּפילָאּפ ןופ INT ןוא ּפילָאּפ DIS ייא ןופ געוו םענעי

 ןפראד ,סעפעלַאקַא ענלצנייא יד ךרוד ןכַאמ סע ןכלעוו ,עפעַאקַא

 רלאב ךיז טקיּפ ייא םעד זופ ;ןבָאה טשינ סערָאּפָאנָאפיס יד ןיש

 ךרוד סיורא :עמוק TR ןופ ןוא ,עפעלַאקַא עטשרט יד .סיורא

 רעצנאג רעד ףיוא ךיז טוב ןאד !יא ,עקירביא יד גנוּפסָאנק

 ןטייהלצנייא יד .גנולייט-סטעברא ןייז טימ דנַאבראפ-ןפעלַאקַא

 ןזיב ךָאנ ןענעז גנולקיווטנא רעלעודיווידניא רעקיזאד רעד ןופ

 ךיד וטסזומ לייוורעד .טשראפעגכָאנ יונענ טשינ גאט ןסיטנייה

 ןיי א ןופ זא :טקאפ ןטלעטשעגטסעפ םענייא םעד טימ ןקידירפאב

 IIND עצנאנ יד סיורא DOW ײא-ערָאפָאנַאפיפס ןטקיטכורפאב

 N IISDNINDYD עטלק

 ןייא סאוו ,ףיורעד RI יוזא טשינראנ ךיד טספראד וד

 BR -רעדירב למיווענ ץנאנ ַא ןיילא ךיז ןופפ ָאד טריובענ דניק
 עפוטש רערעכעה א ףיוא ראנ טרעוו NT .ןפעלַאקַא-רעטפעווש
 םייב רעירפ ןעזענ ןיוש טסָאה וד סאוו ,עבלעז סאד טרזחענרעבײא
 -שטנעמ ריפ עלא ענייד טציא WIR ןענעז ּפיצנירּפ PN .סקָאװלַאװ
 ןעננוזעגרעביא ריפ עלא ?יוזא טשינ ,טַאמכַאש ןצאזדנורג עכעל
 ..עזודעמ TR ּפילָא פ DD ,עידאלעמ ןייא טימ

 עקניניילק עטשרש DET MI רעבא ןענעז עזודעט ןוא ּפילָאּפ
 "-ייל רעד ףיוא ךיז טוט סע סאוו ,םעד ןופ ל?םיװענ PR לדנרעטש
 .טלעוו-תויה רעד ןיא ַאירטפאנ רעד רעביא רעשט

 BERN DIS ,ּפיצנירפ ןטייווצ םוצ ןייגוצ ריטָאל
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 ua ייז .לעקיה ,רענעק רעטסיונעג רעייז ייז טביירשאב יוזא
 - ם י ענעפורעג יוזא יד DÖS ןַאעקא ןשיּפארט ןעיירפ ןיא ךיד ןענ
 יו סיורג יוזא ,זאלב-םיוש רעד :סעילאזיפ רעדא ןזאל ב
 קידנעמיווש יו ,רעסאוו ןרעביא ךיז טנארט END‚ א סדניק א
 -רוּפרוּפ ןוא עטעלָאיפ ,עיולב-לסיה ַא טימ ךיז טליּפש ןוא ,רעבליז
 ןופ pie ,בראפ רעטיוד-ןימרַאק ןופ םַאק א טניורקאב םיא ,ןבראפ
 יד ןוא -סננוקידייטראפ יד ,עכעלטכעלשעג יד ּפארא ןעגנעה ןטנוא
 .יולב-ןיראמארטלוא ןטראצ ַא ןיא טבראפעג -- ןפעלאקא-סערפ

 ?ּפמעט-ןבראפ רעכעלרעדנוו רעצנאג רעקיזאד רעד ןוא
 רעדנוזאב WIN DS עביל עקיזאד יד .ךיוא ךעלריטַאנ טםביל
 עקיזאד יד יוזא יו ,ראלק ריד טזייו יז SM ,טנאסערעטניא
 Sam ףיוא) ?עודיווידניא דנאטשוצ טמוק האירב עכעלרעדנווו
 .(טראוו סאד ןצטאב NT ןָאק ןעמ

 תויח-גנוקידייטראפ ,תויח-גנוגעוואב ,תויח-סערפ .יד ןשיווצ
 -טכעלשעג עכעלבייוו ןוא עכעלנעמ-ןייר ךיוא ,טנָאמרעד יו ,ןציז
 ייב ,ןעמאזוצ רעטכעלשעג עדייב סערָאּפָאנָאפיס לייט ייב .תויח
 ןבָאה ךעלרעסיוא .עכעלנעמ רט רעדא עכעלבייוו רונ --- ערעדנַא
 םעד טימ עפעלַאקַא רעכעלנייוועג א DD ןעזסיוא םעד ןצנאגניא ייז
 יו ,סיוא טעז רעכלעוו ,ןטנוא ןופ ןּפאצ ןימ א ןוא קאלנ-םיווש
 -קרעמאב ,ןייא רעסעב ךיז טסקוק וד זא רעבא .גנונעפע-ליומ א
 -עלטכעלשעג יה ;ןסקאוועגוצ זיא SD עטשרמולכ סאד זא ,וטס
 טפאז זייּפש םעד טימ ,עלא יװ ,ךיוא ךיז טזייּפש עפעלַאקַא עכ
 ןטלאּפש Was ראפרעד .עינאלאק דעד ןופ םירבח-פערפ יד ןופ
 -עק עכעלבייוו רעדא עכעלנעמ ליפ רעייז ןּפאצ םעד ןופ EN ךיז
 טייסכעלגעמ יר טיג קָאלגםיווש רערעדנוזאב רעד ןוא .ךעלרעמ
 ןיוש זיא יז ןעוו ,טייצ רעד ןיא עפעלַאקַא רעכעלטבכעלשעג רעד
 דנאבראפ םעניימעגלא םעד ןופ ןסיײרוצּפַא ךיז AI ןצנאגניא
 ןעיירפ PR ןרעדנאוו לסיבַא קידנעטשטסנלעז ןזאלקעווא ךיז ןזא
 עכעלטכעלשעג עריא ראפ קראמיץאזּפא ןא ןעניפענ וצ ירכ ,םי
 a ,ןטקודארּפ
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 -סטעברַא יד טריפענגייא ךיז ייב עקַאט ייז ןבָאה ןסקָאוװעגּפיונוצ
 .ננולייט

 לייט ַא .ןסשרפ DIS רָאנ ןעמונעג ךיז טָאה ןפעלַאקַא לייט ַא

DINןייא .,ןָאלבםיװש ןטימ רָאנ ןטעכרַא ןעמונעג  Sm 
 -ענ ןיא לייט ןייא ןוא ןקידיטרַאפ ןעמונעג רָאנ טָאה

 ?ןעמוקעגסיורַא ןופרעד MR DEN .גנורעּפכורפ רעד ייב רָאנ ןבילב

 - ראפ ןפעלַאקַא ענעססַאוועגפונוצ עלא ייב ןענעז ןייווכעלסיב

 ןענופעג Tr ןבָאה עכלעוו I„ .ןענאגרָא עקיסילפרעביא יד ןרטוווש

 ןבילבעג ןענעז ,ןעמיווש עלא ראפ DEIN ןבָאה DIN ןביוא ןופ

 -ןערב ןָא ,ןלייט עכעלטכעלששג IN סנגָאמ ms ,ןזָאלב-םיווש רָאג

 war ,ןטנוא pe ןעווענ ןענעז עכלעוו ,רעטייוו יד .ךעלמידעפ

 יד ןריולראפ זייווכעלפיב ןבָאה ייז ;ליומ DIN BRD רָאנ ןבילבעג

 .תויח-ןנאמ עכעלנעזּפילַאּפ ענייר ראוי ןענעז ןוא ןקָאלזםיווש

 -עדנַא ,םידעפ-ךערב רָאנ ןבילבעג ןענעז ערעדנַא .רעטייוו יוזא ןוא

 .רעייא ןוא ןעמיוז טימ ןלייט BER רָאנ רעסייוז עה

 -רלרעמעקליּפ רעד Ton טרעהענ טציא זיב טסָאה וד

 IN עקידרהיח:ליפ ַא ריד ראפ וטפָאה ָאד .היח רעק

 בילוצ ךעלרעטעק יד ךיז ןבָאה היח רעקידלרעמעקליפ רעד ןיא

 יר וטסעז NT .ןענאגרָא PR טלייטעגנייא גנולייט-סטעברַא רער

 -וצ תויח עקידלרעמעקליפ עכלעזַא רעכלעוו ןיא mn‚ עקידהיח-?יפ

 TON םורא ES ןדליב ןוא תויח-ןאגרֶא ףיוא רעדיוו ךיז ןלייט

 Mm ןקיּפעקטרעדנוה ןימ א ,רעברעצ ןימ ַא ,"םזינאגרָא-רעביא,

 עטסטסיירר יד טכארטענסיוא PN סע ןעוו DIN טָאהס I ,רעטסיירר

 m ןכעלששנעמ ןטרעפ ןייד ןופ ןבילבעגנ זיא :DA .ערנענעל

 ?ץאה

 עקיזאד יד ןופ דליב א ןניוא יד ראפ ןבָאה טפלאז וד ידכ

 ייז זא ,ןלעטשראפ ךָאנ ריד וטספראד ,סעהאפַאנאפיס עכעלרעדנווו

 -ַאנ רעד ןופ ןעגנוניישרעד עטסכעלרעה-שיטעטסע יד וצ ןרעהעג

 -םירק עקיבראפליפ עקיטכיזכרוד ןופ סנטראג עקידעבעל יװ .רוט

 זייוו-תורוש ,רערעדנַא רעד ךָאנ ענייא ייז ןעמוווש ןעמולב ענעלאט

 BEN רוטַאנ יד ווו AUDIO ייב גנעגכרוד-םי עיולב-ףיט יד ןיא

 .רעדנווו עריא עלא טלטאזעגנא שירעדנעוושראפ םעד PIE ןיוש
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 ץנאג byn ,סערושטש עלא ןופ ןרעּפרעפ יד ךרוד ןרילוקריצ יירפ
 יד יװ יוזא DE .עלא WO ןסענַא ךיז PP ףניפ זַא ,ןייז גונעג
 ןצפופ ןצישַאב וצ ףיוא ןקעלק רעכיז טעוװ AD ןופ גנוקידייטראפ

vn!ףניפ עטירה יד ןוא .ףניפ ןופ ןסייב סָאר ןייז גונעג ךיוא  
 רעדעי .עקירעביא יד ןּפעלש ןענָאק טכייל ץגאג רעטייוו ןלעוו
 רָאנ ןעמענראפ IN טציא ןופ ךיז {BIN סערושטש יד ןופ ענייא
 עצנאנ ריא ןרירטנעצנָאק ףיורעד DM יז ןוא ,ךאז ריא טימ

 ןגלָאפ יר ןקרעמַאב ןיוש ךיז ןלעוו םורַא טייצ רעצדוק ַא ןיא
 עלאיצַאס ערעזנוא ייב גנולײט-סטעברַא רעטגעווקעסנָאק רער ןופ
 ןעמוקַאב pam ,ןסשרפ רָאנ (a עכלעוו ,ףניפ יר .סערזשטש
 -ייז רעבָא ןלעו ראפרעה ,סגגָאמ עקידנטעברַא וויסנעטניא רעייז
 / ייז ןוא טכאוושעגּפָא SD‚ ךעלקערש (IM סיפ עכעלצינמוא ערע
 ןפראד רָאנ ןלעוו עכלעוו ,ףניפ ערעחנַא יד .ןראחּפֶא רָאג ןלעוו
 רעה וצ DM ןוא טסול yo לָאמַא Din ןעמוקַאב ןלעוו ,ןסייב
 ןכעלצונמוא םעד ןרעוונָא רָאט ןלעוו ייז רעבָא ,טעברא רעקיזָאר
 -ושטש לייט ?ףוס DIS רָאג ןעננערב סָאד ES סָאװ וצ ןוא .ןגָאמ
 ןרעוו ןלעוו ערעדנא יד Dam‚ רָאנ ןרעוו ,Pam "ram ןופ סער
 ץימע ןעוו .סיפ-גנורּפש רָאנ עטירד יד ןוא ּפעק עקידנסייב רָאנ
 -רָאג רע טלָאװ ,האירב אזא ףיוא ןסיֹוטשנָא גנולצולּפ ןאד ךיז לָאז
 ,סערושטש קיצנאווצ ךיז ראפ NT טָאה רע זַא ,טרעלקעג םשינ
 ,ּפעק ףניפ טימ שינעפעשַאב קידהנושמ ךעלטייהתיא ןַא רָאנ
 -געמאזוצ רעד .רעטייוו יוזא ןוא סיפ ריפ לָאמ ףניפ ,סנגָאמ ףניפ

 ןעזענסיוא DIN טלָאוו טימחעדניא ןסע יד HD ליונק רענעסקָאוועג

mMרערליוו רעקיזָאד רעד ןופ רעּפרעקידנורג רעכילטנשיא רעד  
 .ערושטש-רעכרעצ רעקיזָאד רעד ןֹופ ,האירב

 ראפרעד 2 טשינ סעכלעזַא טמוק סשרושטש יר ייב ,,ונ

IRטקנוּפ סָאר וטסשז  TSןרָאפָאנָאפיס ערעאנוא ייב . 

 -וצ ננע יװיַא ךיז ןענעז עכלעוו ,ןפעלַאקַא ןפיוה 68 זיא סָאד

 ןייא ןופ ןרילוקריצ יירפ ןענָאק ןטפאז-סנבעל יר זַא ,ןסקאוועגפינג

appםערכָאנ .ןרעדנא ןיא , mMןענעז ןפעלַאקַא יד  Trיא  



 רעדָא .דנַאבראפ WTIND א ,עינָאלָאק 8 ,הכולמ א ,טעסוב א
mענלעצעיא לינק 8 .תויח ליפ ןופ ,ןפורגֶא סע טסליוו וד  

 - עגנעטאזוצ ,גינעש-ערשששש א יוו ,ריא ןיא ךיז טָאה סשזורעמכ
 .ןטכָאלּפ

 יר סעכלעוו ,שיגעפעשַאב ןביל םעד ןופ טרעהעג טכָאה

 Tr ןקלַאב ןליוה א ןיא ."נינעס-ערושטש , IN טפור עביל-רומַאנ

 טייצ ערעגנעל 8 וטסרעה רעלכייּפש ןטלַא ןא DD ךָאל א ןיא

 יײרעּפאלקעג DIR ַא -- טלייצרעד סרעוו יוזַא -- דנַאנַאכָאנ

 טסּפַאכ ור ,דלודעג סָאד ריר טצאלּפ ,ךעלדנע .יירעש:ניווקעג ןוא

DIR DT 8טוט — ןקלַאב םעד רעדָא ענָאלרָאּפ יד ףיוא טסכערב  

 עכלעוו ,האירב עדליוו-הנושמ ַא טרָאד ןופ סױרַא ףיול א ריר ףיוא

DINןַא בילֹוצ ךָאלערושטש ןקיצומש ןגנע םעד ןיא ןענַאטשטנַא  

 קיצנאווצ ןעגעז DET ;טייהקנארק NS רעדָא גנולּפירקראפ עקידלקע

 ןטכאלפעגפיונוצ יֹװַא ךיז ןבָאה עכלעוו ,סערושטש u“ רערָא

 m mm Pr ןָאק ענייא TS ,ןקע יד DO טבעלקעגנעמאזוצ ןוא

 ןעמאחוצ ms ןיוש IND ייז ןוא ןסיירּפָא טשינ רערעדגא רעה

 ןיא סָאד .גנילגיצנאווצ ןשימאיס ןימ ַאזַא ןדליב גנאל ןבעל ץנאג רעייז

 ןליפא DER ןעס טלפייוצ טלעוו רעכעלטפַאשנסיוו רעה ןיא)

PRםירַאב רעד (גנוניישרער רעסיזָאד רער ןופ טייקיטכיר רעד - 

 ."גינעק-ערושטש , רעט

 ,עיכראנָאמ ןייק טשינ ךעלטנגייא זיא "גינעק, רעקיואד רער

 ,קילבוּפער-סגנאווצ עשיטקארּפמוא-טסכעה .ןימ NEN רעכינ רָאנ

 עכעלסנערק עפילייווטייצ ַא סלא (IN ןרעוו טכארטאב ןָאק עכלעוו

 RE ןכַאמ ךיז לָאאס ןעוו רעבָא .ןבעל-ערושטש ןיא גנוגיישרעד

 ןיא Du ןליפ ךיז לָאז גינעק-ערושטש ענעססשטועגשיונוצ SIR זַא

 ,ןסקאוופיונזצ יוזא ךיז ןקע יד ןלָאז ייברעדז ןיא .דנאטשוצ ןייז

 ערושיטש ןייא ןופ גנודילוקריצײטולב א ןלעטשנייא ךיז לָאז סע א

 סערושטש ענעסטקושרענפיונוצ יד ןלָאז ןאה ןוא .רערעחנא רער וצ

 .גנולייט-סטעברַא IE ךיז ןשיווצ ןריפנייא ןוא ןעמענ

 Fat ףניפ .ןעייררהאפ ןוא ןסערפ רָאנ ןלָאז סערושטש ףניפ

 ןלָאז ףניפ ןּוא .ןרעטגענרעד ךיז טעװ דנייפ רעד ןעוו ,ןפייב רָאנ

 I טעוו DI פָאה יװ יש .עקירעביא יר ןּפעלש ןוא ןפיופ רָאנ



 רעטייוו טדָאד ,ךעלמידעפזןערב ןפיוה 8 טרָאד ,רעליימ טימ סגנָאמ
 ןוא .ןלייט עכעלטבעלששג עכעלטבייוו רעדֶא עכעלנעמ ןפיוה ַא
 טכאמעג ןוא ןרנובעגפיונוצ עלַא סנפיוה עסיזָאד יד וטסָאה ןַאד
 זיא טָאה רעכלעוו ,טעקובךןפעלַאקַא ןַא ,טעקוב ןסיורג א ייז ןופ
 ,רעסיײמ-ןגָאמ פלעווצ ןרעדנַא ןיא ,ןקָאלג-םיווש ּפלעווצ קע ןייא
 ןלייט עכעלטכעלשעג עכעלטייוו DIN עכעלנעמ ףלעווצ ןטירד ןיא
 .ךעלטירעפיּפַאכ עקידטעירב ליונק ןרעיוהעגמוא FR ןטהעפ ןיא ןוא
 עקיבראפליפ ,ענייש עכלעזַא טקנוּפ רעסאוו ןיא ןענעז ןפעלַאקַא יד
 סעּפע טשינ לָאז סָאווראפ :זנוא ייב ןעמולב יד יו ,ןשינעפעשַאב
 -לַעזַא ייז ןופ ןלעטשיפיונוצ טייקפיטזםי רעד ןיא Da עטרַאצ ַא
 ?ןטעקוב עכ

DRיד ןופ ןשינעפיט יד ןיא טבעל יצ ?סָאד ןיא סָאװ  
 רעכלעו ,שטנעט-םי 8 Dom רעסעלש-ןַאעפא עיױלב-לָאטסירק
 -עמ עקיבראפליפ ןופ ןטעקוב עכלעזַא ןהעש עיירפ עגייז ןיא טכעלפ
 -אוו רעקיניואגשירג רעטכילעטג ןייז ןעיליּפשיצוצ ייז ידכ ,סשזוד
 Sana ַאזא DIN Fr טָאה יצ ןוא ?טסורב רעד וצ עמי -רעס
 ןגָארטרעה טציא ךיז טָאה ןוא טנַאה רער ןוּפ טשסילגעגסיֹורא
 וד סאו Bun om‚ ?רעשרָאפרוטַאנ ןקידגכוז םעד וצ ,ריד וצ
 טציא טניליס סָאהו ןזא עזורעמ עקירהנושט ַא DAN טקרעטַאב טסָאה

 m ,רעקיציװ טשינ ןוא רעמ טשינ DIN ּפָאד Drama‚ ריד ראפ

 va רעקיזָאד רער סָאװ רעמ טשינ ."טעקיזמ ןימ שא עסַאמ
"as, 

 טשינ ןוא ןדנובעגפיונזצ םיא טָאה שטנעט-רעספאו ןייק טשינ

 me ליפ Ye ןופ ןטינשעגפיוא ךעלטסניק DIN טָאה רעסעט ןייק

Yaםגנעל ,רעקידנעטשיטסבלעז ַא ךיז ראפ זיא רע .סעזחרעמ ליפ - 

 ריד ראפ .םי ןיא ףיוא ךיז טלַאה סָאװ ,םזינאשרִא רעקיעפעכיל ןוא

 3150 ַא רעדָא ערָאּפָאנ א פיס ענעפורענ יוצא ןַא טגיל

 .עפ על אס ַא

 -עייא ערערטַא עלא ןופ רעטנוא ךיז טריייש ערָאפַאנצּפיּפ יר

 רעבָא ,זייוזתונתמ ןבעל ענעי Dan‚ טימ טא סעפשלַאּטַא עלעצ

vorיד .ךיז ראפ היח ערעדנאַאב א זיא הפחמ רעד ןֹופ ענייא  

 a ןיוש זיא יז :היח ןייא DM זיא רעכָא ערָאּפָאנָאּפיס
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Nט  Dammעפעלאקא ןַא  WINרענלצנייא ןא ,עזורעמ ַא  
 עכעלטייהנייא ,עסידנעטשטסבלעז ַא ןיא DET .םואוריוזדניא

 .וד יו NIS טקנופ ,האירב

 עקיזָאד יד .וד יו טקנוּפ ,ךעלרעמעק ליונק ַא ןופ טײטשַאב יז
 יװַא טקנופ ,דנַאברַאפ ןגנע ןַא ןיא טקיניײרַאּפ ןענעז ךעלרעמעק

Mטלעטש דטאברַאפ רעקיזָאד רעד ןוא ,ענייד  TI DDרָאפ  
TRנייא זיא ךעלרעמעק יד ןשיווצ .םואודיוזידניא םענעסָאלשעג - 

 ןיא ךעלרעמעק יד ןשיווצ m טקנוּפ ,גנזלײטרסמעברַא ןַא טריפעג

 -רעמעק יד יװ ליפ IMS DEI ,ןענַאנרֶא ןדליב ייז .רעּפרעק ןייר

 םוצ ,עטלוב ץנַאג עקינייא ךָאד WIN ,רעּפרעק ןייד ןופ ךעל

 -ןוורענ ןכאפנייא ןסיוועג NS ,זָאלב-םיוװש םעד ,ןגָאמ םעד ליּפשייב

 ךיז ןופ ןטלַאּפש עכלעוו ,ןּפורג עסיוועג ,רקיע רעד ,ןוא טַארַאּבַא

BEרעייא ןוא ןעמיוז . DDעזורעמ ענלעצנייא יד ,טרָאװ ןייא  

 -ַאב ַא רעבָא ,וד יוװ ,טלקיװטנַא ךיוה IS טשינ היח DAS זיא

 יורפ זיא יז ,וד יוװ MS טקנוּפ יז זיא םואודיוזידניא רערעדנוז

 רעד ןוא רעד טסיב וד יו יוזא טקנוּפ ,עכלעזַא ןוא עכלעזא עפעלַאקַא

 -ייא ןייר טימ ,ןעמַאנ םענעציײא ןייד טימ,שטנעמ רעטמיטשַאב

 DSB‚ םענענ

 סלייטנטסרעמ םי ןיא ,טנָאזעג I ,וטסניפעג ןפעלַאקַא עכלעזַא

 ,"יוזתוגחמ ןעמסיוש ייז ?טשינ סָאװרַאּפ .תונחמ עסיורג ןיא

 RI NDR טימ ןוא .ךיז רַאפ םואודיווידניא ISDN עדעי רעצָא

 ID עייר רעלע:שזנַארא רעדָא רעיולב רענייש רעד ןיא וטפקרעמ

 וצ סיוא ריד DIN עכלעוו ,האירב ַא ןפעלַאקַא עקידנעמיווש יד

 רעסַאו ןופ סיורַא יז טסּפַאכ וד ,ןימ ןרעדנוזַאב ץנַאנ ַא ןופ ןייז

 .עורעמ ןייק טשינ DR עזודעמ ַא MN סע .יז טסטכַארטאב ןוא

 ?סע ןיא סָאװ
 ַא WE ןופ ןעמונעגקיורַא טסָאה .וד זַא ,רָאפ ריד לעטש

 .ןענַאצרַא ערעדנווַאב ףיוא ןטינשעצ .ייז ןופ עדעי ןוא סעזודשמ ץומ

 warn ץוט ןצנַאנ םעד ןופ ןענַאָירֶא עליזָאד יח DORT וד ןוא

 ןפיוה ַא ָאד ,ןקָאלצםיוזש ןפיוה Ss ָאד :וייױונּפורנ טצנילענפיונוצ
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 עטסערג יד ןופ סנייא ריד RD וטסָאה ָאד .ץאזדנורג רעטרעפ

 רעקיזָאד רעד ףיוא ?לכב ןריטסיזקע עכלעוו UM עשינַאגרָא

 .ררע-רעדנווו רעטלַא

 טשינ טציא ןיב Bm טלעוזתויח רעד ןנעוו ערעל יד ןעוװ

 ןעמוקנָא ןענָאקס ןכלעוו ןיא ,םערוט רענעסָאלשראפ ַאזַא ןעוועג

 ,רעקיטילַאּפ עלַא גנַאפ ןיוש TOO ,עטיױרטרַאּכנֶא עקינייא רונ

 ,ךַאז רעקיצנייא רעד ייב ןציז טזומעג ןפפָאזָאליפ ןוא ןגָאלָאיצַאכ

 ךיא .ןענרעל ןוא ןטכַארט DR ,ןזייוו דלַאב ריד ףרַאד PR עכלעוו

 רעד ףיוא ָאד ?לבב ןענעװס ןשטנעמ Man ,טשינ רעבָא סייוו

 .טרעהעג ןופרעד ןעמָאנ ןזיולב םעד רונ וליפא ןבָאה DM ,טלעוו

 לָאז TR ןעוו ןוא ,ןופרעד טרעהעג טשינ לָאטנייק רעכיז טסָאה ֹוד

 לייצרעד ךיא זַא ,ןנָאז ריד ןוא DSB ןזייב ַא ריד טימ ןכַאכ ןלעוו

 ַא רַאפ ןטלאהעג רעכיז סע ןטסלָאװ ,סרַאפ ןופ השעמ ַא ריד

 -שטנעמ רעזנוא DD BEN טכאל DEN ,עריטַאס עכעליירפ-טסבעה

 טשינ קפס ןייק רעכיז ריד רַאפ DANN סע ןוא ,טפַאשלעזעג רעכעל

 סעכלעזַא רָאג לָאמנייק IND טייקכעלקריו רעד ןיא זַא ,ןעוועג

 .ןעמוקרָאפ טשינ

 עכעלשטנעמ עצנַאג זַא ,טגָאזעג טָאה ץאזדנורג רעטהעפ ןייד

 רענייא ןפקאוופיונוצ טשינ לָאמנייק ךיז ןענָאק סמואודיווירניא

 Deo ןייק ,דנַאברַאפ רעלַאיצַאס DW ןייק .ןרעדנַא םעד טימ

 .ןריפרעד טשינ וצרעד ןָאק עביל עסייה DW ןייק ,טפיששטניירפ

 םושב רעבָא ,טרובעג עלַאמרָאנמוא IS PN גניליווצ רעשימַאיפ רעד

 -נעהּפָאמוא רעד ףיוא דָארג .ננולקיווטנַא ערעכעה ןייק טשינ ןפוא

 עכעלשטנעמ יד ןופ טייקידנעטשטסםלעז רעכעלרעּפרעק ןוא טייקינ

 לַאעדיא רעלַאיצַאס רעד ךיז טלאה סמואודיווידניא ערעדנוזַאב

 ןזָאלוצקעװַא ךיז טסולג ריד .רעטייוו יױזַא ןוא טייהשטנעמ רעד ןיא

 ןיוש הליחתכל ריד קירד ךיא ןוא תלפסיוא ןשיגָאלָאיצַאס ַא היוא

 לייוורעד רונ ריד ליוו ךיא .ךאז עטוג ץנַאג ַא זיא DET :טנַאה יד

 רעד ןופ םערוט ןסיורנ םעד TB DPI ןייא PN ךַאז ַא סעּפע ןזייוו

 .ןטכַארט ךפ ַא רעייז ןזומ טסעוו וד רעכלעוו רעביא ,טלעוזתויה



 ָאירבמע-עזודעמ רעבעלנע-פילָאפ רעזנוא זַא ,כע טסייה ,ונ

 ID עגניי ןפיוה ןצנַאנ ַא ךיז ןופ טריובעג רע ,ךיז טרעּפכורפ

 -טכעלשעג יד טשרע ןעמוקַאב ךעלעזורעמ עקיזָאד יד ןוא .ךעלעז

 ןלייט ייז :ןפוא-סננורּפכורפ ןרעדנַא םעד ראפ WENNS עכעל

 ןופ עטכישעג יר ןָא ןביוה ןוא רעייא ןוא ןעמיוז סיוא ךיז ןופ

 ..יינ סָאד

 זיא סע ריישרעטנוא רעולַאפָאלַאק ַארַאפ סָאװ ,טסייטשראפ וד
 עקיָאד יד ןופ ננורעּפכורפ רעד ןוא גנורעפכורפ ןייד ןשיווצ ָאד

 שטנעמ ַא ןיא ךיז טלדנַאגורַאפ ָאירבמע רעכשלנע-שיפ ןייר .סעזודעמ

 ,רָאי ליפ MS ןוא ?יפ יױטַא טלַא טרעו שטנעמ רעד ןעוו ןוא

 רעד .ןשטנעמ עיינ ןריובשג ןָאק ןא ףייר ךעלככעלשענ רע טרעוו
 רעכלעזַא DIS ןיוש WEN ןיא .ָאירבמע-עזודעמ רעכעלנע-ּפילַאּפ

 .סעזורעמ עקיטראפ לסיוועג ץגַאנ ַא ךיז ןופ טריובעג ןוא ףייר

 ןייד וצ ןעמוקענוצ לייוודעד ןענעז .רימ זַא .טסעז וד ןוא

 ןייד טימ ןעמואאוצ םיא ןטלאה ןוא ץאז-רגורג ןכעלשטנעמ ;טידה

 טסמענ וד רערָא :ייווצ יד ןופ סנייא .ךַאש ןיא ץַאז-דנורג ןטייווצ

„INעזודעיכ רעד ןופ זַא  DINהיח ערעדנַא 18 ןריובעג , Nּפיִלָאּפ , 

ANןופ  DINטלאפ ןַאד .םעזודעט ןריובעג ןרעוו רעטייוו  DINןייד  

 REN יורפ PT ןעוו יו ES סיזא טמוק סָאד ;ץצז-דנורנ רעטייווצ

 ןריובעג ךיז ןופ רעטייוו טלָאוו היח יד ןוא הימ-לכָאנש ַא ןריובעג

Nטסמענ וד רעדרָא .ןשטנעט  INעגסיוא זיא רעכלעוו ,ּםילָאּפ םעד - 

 ,IS רַאפ ,לרעיילש א ,ָאירבמע IS רַאֿפ ,ייא-עזזרעמ ןופ ןססַאו

 ,ץאזדנורג רעטירה ןייד םוא טלַאפ ןַאד ןוא ,"עזודעמ רעפיירמוא

 DEN ,שינעפעשאבגנוי ףיירטגא IN ךיז רַאפ ָאד טסָאה וד לייוו

 .ךיז טרעּפכורפ ןוא ףייר םעכלעזַא Das ןיוש טרעוו

‚DEN...טיירר סע  Prּפָאק רעד ריד ? DDוד  dwךֶאנ  

 ךיוא טָאה רוטַאנ רעד ןיא עביל רעד ןופ ךּוב Dr .ןיינ רעשייוו

 MR ,ּפָאק םעד ןצנַאנכײא טרילרַאפ רענעל רעד m ,דעטרע עכלעזיא

 סעטנַאװרעס טלייצרערפ ןכלעוו ןנעוו ,ָאשטנצפפ רעליווו רעד יו

 na pw ma רע eu ,רעטייזו Pe ןעפסונענ קיור טָאה רע ןוא,

 ענוישמ men ןיא רעה ןייז וַא ,רעכיז ןצנַאמיא ןעווענ ןָא טציא



 ..עזוהעמ א רעדיוו פילָאּפ םעד ןופ ןוא םילָאּפ ַא ןריובענ
 טימ טסיב ןוא רעירפ ןופ סעּפע ךָאנ War טסקנעדעג וד

 (wer רערנוװ Div ןייס רָאנ ןיא ָאד .םיכככ טשינ NT רימ
 bar ןרָאװעג טריפעגכרוד טושּפ זיא ָאד ,וטפגָאז ,ןעמוקענרַאפ
 ךעלטכישעג ּפִא טמַאטש עזורעמ יד POTT עשיטענעגָאיב
 רעלעודיווידניא ריא ןיא רעביא יז טרוח רעבירעה ,ֿפילָאּפ ןֹופ
 -עמ יז bay טשרע ןאח ןוא ,ּפילַאּפ ןופ םרָאפ יד גנולקיוומנא
 עבלעז סָאה רָאפ ךיוא ךָאד טמוק ,וטסגָאז ,שטנעמ םייב .עזוד
 m ,ןטלאּפש-סערבאשז ביילרעטומ PR טמוקַאב רע ןעוו ,רעדנווו
 .עפלַאמ ַא יװ ,קֹע ןַא רעדָא ,שיפ ַא

 יד .טכערעג ןצנאטניא טייז ןייא DB ליפא טכיב וד ןוא
 ביוא ןוא ,םילָאפ ןופ ּפֶא ךעלטכישעג עקַאט טמַאפש עזודעמ
 יד ךרוד לָאמַאכָאנ יז טכַאמ גנולקיװטנַא רעלעוריווידניא ריא ןיא
 DR גנורענירע עכעלטכישעג ַא רעכיז סע זיא ,םיִלָאֹפ ןופ םרָאֿפ
 זיא סע יוװ יוזַא טקנוּפ ,ץעזעג-דנורג ןשיטענעגָאיב NE ןיז םעד
 -רעטומ ןיא טפמוקַאב וד עכלעוו ,קע םעד ןוא םערבַאשז יד טימ
 .בייל

 .ךאפנייא ױזַא ץלא טשינ ָאר זיא ןנעווטסעדנופ רעבָא
 | ...שונ רָאנ ךיד טכארטַאב

 ןופ סױרַא טמױק רעכלעו ,פילאפ רעד זַא ,ןגָאז ןליו רימ
 -םניק רעד ןופ עלעצָארּפש א ,ָאירבמש ןַא ךָאנ זיא ,ייא ןשיזודעמ
 ךָאד זיא "ָאירבמע , רעקיזָאד רעד רעבָא .עזודעמ רעפייר רעקיט
 שטנעמ רעונוא !האירב עּפיי ר ַא טייצ רעכלעז רעד ןיא ןיוש
 ףיזא טסקאוו ,ןריובעג טרעוו ,ךיז טרעדנעראפ .ָאירבמע רעכעל
 רעד רעבָא טוט סָאװ .שטנעמ רעפייר ַא ןאד טשרע טרעוו ןוא
 יו ןיוש ףיוא ךיז טריפ רע ?עזחרעמ רעה ןופ ָאירבמע-פילָאפ
 .ךיז טרעּפכורפ ןייל א רע :היח עפייר ַא

 עצנאנ יד ןעד ןיא Dany .ױזַא רעכיז ךָאד זיא סָאד ,ָאי
 ?נתרעּפכורפ ןייק טשינ ביוא ,ךטלכעלעש ענעי ןופ גנוטלאּפשּפָא
 -ענ רעבָא ךָאד ןכָאה רימ .עכעלטכעסשעג ןייק טשינ ,ךעלריטַאנ
 םעד ףיוא Bag ךיוא ךיז ןרעּפכורפ ןּפילַאפערדיה יד זַא ,ןעז
 - - ' ,ןפוא ןכעלטכעלשעגמוא



 ,לַאנק ַא םוט ןאח ןוא .ןרעדנַא םעד ןיא סנייא ךעלכעלעש ערעג
 ןייטש טביילב ןוא פָארַא טלאפ BEN‚ ךיז טכערב עטשרעביוא סָאד

 טוט DIN ךָאנ דלַאב ןוא ,לכעלעש געיי ,ייג א DAS שיט ןפיוא

 עטשרעטנוא DET יו יזא ןוא .עטסלטימ סָאד עכלעז סָאד

 רעד טָאטשנָא וטסָאה ,לכעלעש ןיילק DIS ,ןייטש ךיוא טבכיילב

 .ךעלכעלעש עניילק ,עיינ יירד ,לָאש רענייא רעקידרעירפ
 רשפַא ןעז ןענָאק סעבכלעזא וטסעוו ןלָאש-עװַאק עתמא ייב

 ,סָאלש-רעביוצ א ןיא ץענרע ןיוורעס ןטפושיכראכ ַא DIN רָאנ

 ןשיזחעמ םעד ןופ סױרַא ןעמוק עכלעוו ,ןפילָאּפ ענעי ייב רעבָאי

 ID ןרעי ןעז סָאד וטקנָאק ,ייא

DMנע ץנאג תמאב ןיא רעכלעוו ,ּפולאפ רעד ךיז טציז - 

 סָאד -- לֶאש רעד ןופ ללח רעליוה רעד .לָאש-עװַאק א וצ ךעל

 BNP DEN — טציא ןוא .?יומ סָאד --- גננפע יד .ןגָאמ ןייז זיא

DDרָאפ םיא ? 

 .ךעלטנעוו עיינ POS DIN ןסקאוו ןנָאמ ןופ טיירב רעד ןיא

 m ,רעטרע יד PR ןיירא לסיבא TI טשטיינק האירב עצנאנ יד

 דלַאב וטסעז ,לָאש ןייא טָאטשינָא .ךעלטנעוו יד ןיידא ןסקאוו סע

 .רערעדנַא רעד ןיא ענייא ןעייטש DAN ,עייר עצנַאנ ַא ,ליפ

WSךעלרעגניפּפַאכ ץגארק םעד עטשירעביוא יד רָאנ טָאה . 

 דנאר ןדעי םורַא ךעלרעגניפ עכלעזא סיױרַא ןצָארּפש רעבָא דקַאב

 -רעביוא יד .קַאנק ַא -- לָאמַא DD NN .ךעלכעלעש עיינ יד ןופ

 ץנארק ןטלַא םעד Dia HN ליױמ DIR Dir םימ Ser עטש
 MN עקידנעטשטסבלעז ַא BEN ןוא BE ךיז טסייר רעגניפ-ּפַאכ

 -ייו יא ןוא עטירד יד ,עטייווצ יד עבלעז סָאד DW TR ךָאנ

 .רעט
 טשינ ךיז ןצעז ךעלכעלעש ענעסירענּפָא יד :רָאנ עז ןוא

 -יא ךיז ןעיירד ייז .ןפיִלָאּפ עיינ DÖN םי ןופ קעד ןפיוא קעווא

 ךעלרעגניפיּפַאכ יד טימ SD סָאד TS TE ,רעסאוו PN רעכ

 -עמ Ten vr .ןעמיווש וצ ןָא ןבכיוה ןוא ,ןטנוא DD סיוא טמופ
 .סעזור

 א ןופ ?ץאזרנורנ רעכעלשטנעמ רעטייווצ ןייד ָאד זיא וו

 טרעוו עזודעמ רעה ןופ Wan .שטנעמ א ןריובעג ya שטנעמ



DWוליפא ייז ןענעז טימרער ,רעייא  woשטנעמ םוצ ךעלנע . 
 .םיִלָאּפ-ערדיה רעד יו

 ןֿפראוו ייֵז DEN ,סָאד SDR ןיא ךעלשטנעמ MS טשינ
 way SD ןכרוד ןטקודָארּפ עכעלטכעלשעג יר סיורא לָאמ ?יפ
 ןופ ! גנונפע עקיצנייא יר ייז ייב ךָאה זיא סָאר -- ליומ סָאר
 ױזַא ,טשינ יז ןבָאה גנאגסיורַא ןטשרעטנוא IP ןוא ,רעּפרעק

TSןרעדנוװ טשינ יוזא רָאנ ךיד ףראד סָאד . hsשינעפעשַאב ַא  
 ןכרודו ךעלטשערזסגנואיידראפ עכעלצונמוא יד DIS טפראוו
 ננונפע רעבלעז רעד IT ךיוא טשינ סע לָאז סָאװראפ ,ליומ
 my ;רעדניק ןגירק ןוא ןטסודָארּפ עכעלטכעלששעג ענייז ןזָאלפױרַא
 רעכלעוו ,לַאנַאק ןבלעז םעד ךרוד רָאפ ךיוא סָאד ךָאד טמוק ריד
 ןקירעביא ַאזַא ךיוא .ה .ד ,ןירוא יד רעּפרעק ןופ סיױרַא טריפ
 רעטייוו .קיטאלג וצ ץלַא ןיוש טייג ןאד ןוא .טשער-סגנואיידראפ
 ןוא ,לרעמעק-ייא ןַא טימ ףיונוצ ךיז טסיג לרעמעק-ןעמיוז ַא
 מלא INT ,ָאי ?עזורעמ עיינ ַא טפניימ וד -- טרעוו רעטציא
 ..טלייצרעד טשינרָאג עטכישעג עצנאג יד ָאד ריד ךיא

MAםױרַא טסקאוו עזודעמ רעד ןופ ייא ןטקיטכורפַאב םעד  
IE 182)ןוא סקָאװלָאװ רעד ןופ גנורזחרעביא רעשיטענעגָאטנא  

 ןופ קעד ןפיוא טסעפ טציז רעכלעוו ,פילָאּפ ַא (םרָאפ-אערטסאג
 ןגָאמ ַא קינייוועניא ךיז טָאה ,רעכעב א יװ ךיז טציז רע .םי
 ןוא טבעל ןוא DIN‚ םורא רעגניפיּפַאכ DD SID א ןביוא ןופ
 סע .האירב עפייר א ןצנאנניא ןייז וצ סיוא טעז ןוא טסערפ
 גָאט םענייש ןייא ןיא לָאז עטבילעג ןייד ןעוו יוז ,יױזַא טקנוּפ זיא
 נניי ַא טָאטשנָא טלעװ רעד ףיוא ןעגנערב ןוא ןרעוו ןגעלעג
 לָאז DEN .היח-לבָאנש ַא רעדָא MD ןפייר ַא ,עלעשיטשנעמ
 .וצ טראוו ?ןייז ָאד

 יד .לָאש-עװַאק ַא טייטש טָא .סעכלעזַא IND ריד לעטש
 yon ןימ ַאזַא ּפֶא לֶאמַא טימ ריד DO לָאש-עווַאק עקיזָאד
 יז טכַאמ ןכַאמ ןוא .ךעלכעלעשדעוטאק עגיילק טמוסַאב יז .ךאז
 עיינ ַא ןיירא ריא טסקאוו טימרעדניא .ןפוא ןימ ַאזַא ףיוא סע
 ַא ךָאנ רעטלַא רעד ןוא ָאנד רעיינ רעד en ןאה ןוא .ָאנד
 -עלק יירד ,רענייא טָאטשנָא ,ריד ראפ וטסָאה ,ךעלדנע .עטירד



Uעכעלרעה יד טסנעק וד .םונ  Dymoןפעלַאקַא ןוא , 

 ןרעי ans ייז טסניפענ וד .םי ןיא יירפ םורַא ןעמיווש עכלעוז

 -ראפ עקיטכיזכרוד עטאלג DIN ייז ןניל םערוטש ַא ךָאנ .גערב-םי

 ןוא ,ןענעקורט ןוא דמאז ןסייוו ןפיוא ךעלבייש עטרעווילפ
 רעייז ןיא ףיש ןופ רעבָא ייז וטסעז םי ןעיירפ ןיא .ּפָא ןברַאטש

 ,ןעייר עגנאל DR ךיז ןעמיווש ייז יו ,טכארּכ-סנבעל רעצנאג
 -ייז טימ ,עקיבראפליפ ,םי ןופ ןשינעפעשַאב עטסכעלרעדנווו יד

 ,ףָאטש ןטרַאה עלעטניּפ א ןָא טעמכ רעּפרעק-םיוש ןשיטסאלע רע

 -יזיר ןייד טכערבוצ War ,םי-טלעוו םעד סיעכהל וצ ףיוא

 .יורטש יוװ יױזַא ,ףיש-ןשטנעמ עק

 לּפַאטש ַא טימ טייטש עכלעוו ,היח א ןיא עזורעמ ַאזַא
 סיוא טעז שינעפעשאב עצנאג סָאד .אערטסאנ רעד ןופ רעכעה

 -ָאר םעד ןופ ןלייט עכעלרעסיוא יד .קָאלנ רעקידנעטיווש א יוװ

 .טָארַאּפַאםיױװש םענעטלעז ַא IND ךיז טימ ןלעטש קָאלג ןקיז

 ןיא היח עצנאנ יד טמיווש ,ףיונוצ שימטיר Tr טיצ רע זַא

 ּפָארא ןעגנעה קָאלנ םעד ןופ INN ןטשרעטנוא םעד ןופ .רעסאוו

 ןצנאגניא ןענעז עכלעוו ,ךעלמירעפיּפַאכ עקידנעירב ,עניד ליפ
 -ָאּפארדיה ןופ ךעלרעגניפיּפַאכ עקידנכערּפשטנא יר וצ ךעלנע

 -אערטסאג רעד ,לגניצ קיד א WM ,טציז קָאלנ ןופ ןטימ PN .ּפיֵל

‚INDטצענערג רעכלעוו  Trםצע ןיא .ךעלמידעשזּפַאכ יד טימ  

 ּפילָאּפערריה םעניילק םעד טסלָאוז וד N ,יױזַא סיוא סע םעז

 וד .םי ןיא ןעמיווש יירפ ןזָאלעג ןוא DIN Pr ןופ ןסירענּפָא

 -טכישענ BEN טמַאטש עזודעמ עקיזָאר יד זַא ךָאד טפייטשראפ

 ןופ גנולקיװטנַא יד טכארטַאב טציא .ערדיה רעדעי ןופ ךעל

 ריא ןוא עביל ריא ןופ עטכישענ יד ,עזודעמ רעקיטנייה  ַאוַא

 ןימ א ןיא סָאד) עפעלאקַאדךּפאל ענעפורעג יוזא יד .גנורעּפכורפ

 -רעיוא עטנַאקַאב יד ךיוא טרעהענ סע ןכלעוו וצ ,סעזורעמ

 -סומ סלַא ןעניד זנוא לָאז (ןגערב-םי עשטייד יד ןופ עפעלַאקַא

 .רעט

 .קיטכעלשענעייא רָאנ ןענעװ סעזורעמ עסיוָאד יד עלַא טעמכ

 עכעלכייוו ןוא ןעמיוז טימ סעזוהעמ עכעלנעמ ןאראפ ןענעז סע
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 רעקיטש ערעדנוזשב יד m way וטסעז םעד ןופ טהָא ןפיוא
 ןביוה ןוא םעברא רער וצ קיסיילפ ךיז ןעמענ עינָאלאק רעד ןופ
 -עג ערדיה יד וטסָאה .סעינָאלָאק עצנאט עיינ ןעיוכוצפיוא ןָא

Denןטינשוצ  Amקיטש רערעי טזָאל ,קיסש ריפ ? Trךלַאב  
 s ןיא ןוא ,רעּפרעק ןופ לטדעפ יירד עקידנלעפ יר ןססאוווצ
 עקידעבעל עצנאג ריפ Wen ןיוש וטסָאה םורַא םייצ רעצירוק
 yo טייוו יו ,ךעלביולצכוא םעמכ ןיא סע .סעינָאלָאק-ערהיה
 ןָאק Bo ;ןדינשוצ םעד טימ pa סערדיה עקיװָאד יד ייב א
 םִיוק ןָאק ןעמ ya ,ךעלעקערב עכלעדַא mm ןדיינשוצ ייז
 ןופ ןרעי ןופ טעמכ טססאוו ךָאד ןוא ,ןעזרעד ךָאנ גיוא ןטימ
 אזא ייב .האירב עצנַאנ ירד ףיוא קירנצ ךעלעקשרב עסיזָאד יר
 אוו ןיא טכייל רעייז ןָאק סעכלעוו ,לשינעפעשיַאב ךאווש ךייוו

WOזיא ,ןרעוו ןסירוצ  mרעדנצנעלג ַא רעכיז טייקכעלגעמ  
 דעד ייב ךעלגעמ גנוניישרעד עקיזָאה יד ןיא ,ךעלריטַאנ .ץוש

 -עקליפ ריא ןופ יובעג רעצגאנ רעד DE ,ראפרעד ראי האירב
 mp ,רעטריצילּפמָאק וצ ןייק טשינ ךָאנ זיא עינָאלשס דעקירלרעמ
 -יזַאד יד טלָאװ ,ןעמזינאנרַא ערעסשה יר ייב .רענעסָאלשעג וצ
 גגריינשוצ יד Sm ,ןפלעה ליפ טנַאקשנ טשינ טפאשינגיא עק

DARM.טכארבעג רעכיג  DINןקירנעטשלופ  ‚Dimטלָאוץפ רעדזיא  
 -ירעד .ןאגרֶא רענעטינשיעגּפָא ןיאאס רעכלעוו ןסקאההצ טנָאקעג
 -ָאד ירד טשינ רעמ ןצנאגניא ןעמזיגאנרא ערעכעה יד ןכָאה רעב
 ריד טסקאוו DE‚ ַא ּפִא ריד טריינש ןעמ me .טפַאשנייא עקיז
 ףיוא ךיוא רעכָא Dim טיסרעד .רעיינ ןייק סױרַא טשינ ןיוש
 .נתטפעהאב רעכעלטכעלששג ןִָא DE ךרוד ןריובענ סָאד
 טנייה טסנָאק וד DEN ‚DT ןעקנאדראפ וצ aba םעד ןוא
 ןסקיאוו סע Diem ןוא ,טקאעביל םעד ךראד רָאנ רעדניק ןריובשג
 -יימ עניילק ךָאנ םעד ץוח ַא (Dis Dem יורּכ ןייד רעדָא ריד

 ,סופ ןופ רערָא ינק רשד ןופ ,ןקֹור םער ןוּפ ךעלגניי ןוא ךעלעד

 .טייב-ןטרָאנ רעראבטכורפ א ןופ ךעלטש'יהטאלאס יו ױזַא

 m ןכעלשטנעמ ןשייווצ ןייד וצ רעכיא pe רימ ךָאר

 .דניקךשטנעמ א סיזרַא טמוק בייל-רעמומ ןכעלשטנעמ NE .ץאז
DITטכוד ,ךָאד זיא  Trרעלדנעטשראפעסבלעז ןצנאנגיא . 



 רעבירעד ןֹוא טניװשגנוצ ןפוא-סגנזרעּפכורפ ןטלּפָאד ןקיזָאד םעד
 .טשינ ונוא סע טרעדנו

 -ַאכ רעייז ןיא עכלעוו ,גנוניישרעד 8 ךיז ראפ וטסָאה וד
 ןשינאגרֶא ןופ גנולקיוטנא רעצנאנ רעד רדאפ שיטפירעטקאר
 -גנאפ טמוק טירשטרָאפ רעד .ןבעל-עביל ןופ רעדנוזַאב ןוא ןבעל
 סעיינ ַא סעּפע ןלעטשוצנייא MB א רע טכַאמ רעירפ .םאז
 סָאה .רעטייו סע ךיז טלקיװטנַא ,גיוט סע IN ןאד .ןבעל ןיא
 ןרעכעה ןטמיטשַאב א וצ גנאג רעקיניזטסװװאב ןייק טשינ זיא
 DET יו ,סרעסעב סעיינ סעּפע ןענופעג טרעוו סע NE .ליצ

DANNןנַאלשברוד ןזייווכעלסיב טשרע סע ךיז זומ ,טריטסיזקע'ס  

 קיטליג טימרעד ןעמאזוצ רעבָא טביילב םייצ עננאל ַא ,געו ַא

 ןפיפא טהעוו ןטלא םעד ןופ ץכעביילברעביא ןא .עטלא DET ךיוא

 ןטייצרסגנולקיוטנא עטסטייוו יד ןיא זיב טּפעלשדאפ לָאמטּפָא

 ..וזרעזער רענעטלַאהַאב רעקידנעטש ןימ א יוװ

 ןטלַאהעגפיוא עביל-לייט עטלַא ,עכאפנייא יד ךיז טָשה יוזַא

 ןיוש זיא עביל עכעלטכעלשעג יד יװ ,םעדכָאנ טייצ עגגַאל ַא ךָאנ

 -ָאס עקידלרעמעקליפ יד ןיא ןעוו ןוא טלעוו רעד ּףיוא ןעוועג

 יד טלעטשעגנייא טאהענ גנאל ןיזש ךיז טָאה סעינָאלָאק עלאיצ

 -רעמעק-עביל טשינ ןוא ךעלרעמעק-עביל ףיוא גנולייט-כסטעברוצ

 יר ךיז ןיא ןטלאהעגנייא ךָאנ גנאל ךָאד עטצעל יד ןבָאה ‚<

 ןזָאל ןייֵלַא Tr ןופ ןענָאק וצ ןדנעטשמוא עסיווענ ייב טפארק

 ןבָאה ךעלדעמעק-עביל יד תעשיב .עינָאלָאק עצנַאנ ַא ןססַאואכיױדַא

 ןכעלטבעלשעגגנערטש ןפיוא סעינָאלָאק עיינ טעדנירנעג דרסכ
 טייצ וצ טייצ ןופ טנַאקענ ךעלרעמעק-עביל-טשינ יד ןכָאה ,געוו

 - סיוא NED עיינ ַא ןססאווסיורא ad ןעננופסָאנק ךרור

 N ןכעלטכעלשענ םעיד ןוא ךעלרעמעק-עכיל יד קידנדייש

TRךעלצונ יו ,טסייטשראפ  Daעקיזָאד ירד ראּפ ןייז ןָאק  

 war עלערדיה ַאזַא טסריינשזצ וד זַא ,רָאפ ריד לעטש .םיאזרב

 -ריה רעד ןופ ךעלרעמעק עכעלנייזועג יד ןטלָאװ .קיטש עכעלפטע

 BE Tr DEN ,טפאש'גנייא ענעי טאהעו טשינ עינַאלַאק-ער

 יד ןליפא ןוא עינָאלַאק רעד ןיא ןבעל עצנאו סָאד טדעהעגפיוא

 .טיוש-רעטנוה ןופ ןעמויכוא Dam) Sen ךעלרעמשפ-עביל

 ו
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 טרעדנוה ןוא ּפעק טרערנוה טימ זיר ןשיראדנעגעל ןייק רענחיב
 ךָאנ טָאה דנאבראפ רעכעלטפאשלעזעג רעטסטנָאנ רעד ןּוא .םנעה
 m ,'גינעק-ערושטש , ןכעלשטנעמ ןייק ןפַששעג ("DW לָאמנייק
 -ניה יד טימ ,ןייז לָאז ,ןסקאוופיונוצ Pr ןלָאז ןשטנעמ קיצפופ
 עטפקידנענערב יד וליפא ןוא .סרעּפרעק יד ןופ ןלייט עטשרעט
 רענייא ןסערפפיוא Tr ןליו עכלעוו ,ןשטנעמ ייווצ ןופ עביל

DITןרעדגַא , vr Day?ןסיגפיונוצ טשינ ךיז  DINעכעלטכעלשעג  
 .היח-טלּפָאד

 ןָא טציא ּפאלק ,ןצאזדנורג ריפ עקיזָאד יד טימ ןרָאלעגנָא
 ןיא ןעניווו סע ןוא ,יױלב-לַאטסירק זיא רע .סָאלש-רעביױצ ַא ןיא
 יו יֹוזַא ןציז לייט .ןפלע עקיטכיזכרוד עקיבראפקיפ ,ענייש םיא
 םורא ןעמיווש עדעדנַא .קעד ןפיוא סרעכעב-ןעמולב עניישירעדנווו
 ya" ייב טזײב וד I עסיטכיל עסיורג יֹוִו טיישיולב רעד ןיא

wsןצאז-טנורג ריפ ענייד וצ גייק טציא ןוא .סעזורעמ ןוא  
 .טסעמ ןוא לייא ןא 4(

 טפראוו רעסאווסיז ןיא ּפילָאֿפאדריה רענירג רעניילק רער
 - טנַא םואודיוזדניא רעבלעז רעד .ץאז ןטשרע ןייר םוא רלַאב

von?געמ ,רעגניפליומ יד ןופ ץנארק םעד ייב ,טנראכ ןופ - 
 ךעלריטַאנ .רעייא עכעלכייוו ןטניה ןופ רעטייזז ןוא ןעמיוז עכעל
 -יוזידניא ייווצ ןשייווצ ןעמוקרָאפ גנוקיטכודפַאב יד ָאד ךיוא זומ
 .טכוצניא רעד ןגעוו ץעזעג סָאד ךָאד טפקנערעג וד ,ןטעטילאור

VORN BET TIONריד ןגעק ריישרעטנוא ןקיטלאוט ַא ָאד . 

 -ראפ ליפ ךָאנ ,טסליוו וד ביוא ,ךאז יד זיא ,םגקירעביא
 ןפיוא רָאנ טשינ ןרעּפכורפ ךיז ןָאק ערהיה עניילק יד .רעטלקיוו
 עניילק ןססאוופיורַא ןזָאל ךיז ןופ ןָאק יז .ןפּוא ןכעלטכעלשעג
 ןוא BE ןאד ךיז ןלייט עכלעוו ,ךעלעּפסָאנק m ױזַא ,ךעלעּפילַאּפ
 ,םיִלָאּפ סלַא ןבעל קירנעטשטפםלעז ַא ןריפ וצ IN ךיילנ ןביוה
 . יוא ןוא גנושימפיונוצ ןייק רעירפ ןכאאגכרוד קידנפראד טשינ
 -כורּפ ךיז BIRD ןסקיוועג ענעדישראפ m ױזַא טקנוּפ .רעטייוו
 רעכאפנייא רעד ךרוד ךיוא רָאנ ,ןעטיוצ ךריד רָאנ טשיו ןרעּפ
 וצ ריס ןענעז ןסקיוװעג ייב Dim רעמ טשינ ;גנוּפכ צנקזגירושצ
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 ךעלנעממוא רָאג BA ןבעל-עביל ץנאג ןייר עכלעוו ןָא ,ןבעל
 .ןעוועג

 טָאה יורפ יד .יורפ ןוא ןַאמ ,זייוורַאּפ טסכיל ןד :?כ םדוק

 ןייא רָאנ רעדעי ,ךעטהיח-ןעמיוז יר טסָאה וד ,ןקָאטשרעיײא יר

 Tr ראפ לייט

DIS ךיז טביל ,יורפ ןוא ןַאמ ,עדייב ריא זא :רעטייוו, INT 

 ,שטנעמ רעיינ א רעריוו עביל רעייא ןופ טקורָארּפ סלַא טייטש

 סעכלעוו ,דניק א  PSא וליפַא ךָאנ , "mpרעבא ,עלעשטנעמ

 א ןָא ןיוש ךָאד  DWטרובשג ןייז ןופ קפס  8 IEןוא "שטנעמ,

 .האירב רעדנא ןייק טשינ

 ליפ טשרע ןומ ,טכיורבעג ריא DAN ,דניק DET :םגטירר

 עלופ יד ןעמוקאב טשרע ןומ סע ,טלעוו רעד ףױא ןבשל ןרָאי

 -עג וצ POS ןביוהנָא IND סע רעדייא ,רעּפרעק ןופ טייקפייר

 טשינ ךָאנ ַא זַא ,טשינ ךיז טכַאמ רעבָא לָאמנייק .רעדניק ןריוב

 רניק ןריובעג סָאוזרָאנ ַא WR ,בייל-רעטומ IN רניק ןריזבעג

 .רעדטיק ןריובעג רעטייוו ךיז ןופ Pre לָאז

 ַא ןיוש ,nom וד m ,עקַאט טזיב ,שטנעמ ,וד :ךעלרעע ןוא

 -עק ענלעצנייא ןדראילימ ןופ דנַאכראפ רעלאיצַאפ ַא ,הכולמ ןימ

 -עצטסעפ ןייא ,שטנעמ DER ,ךיז ראפ טזיב וד WR ,ךעלרעמ

 -ליב ןטעטילאוריווידניא עכלעזא ןופ .םואוריווירניא רענעסַאלש

 עכלעזַא ליפ ןַא ,ןכַאמ ךיז IND סע .טייהשטנעט יר ךיז מעד

 -וצ ןוט וצ ידכ AU ךיז ןעמענ סמואוריווירניא עכעלשטנעמ

 -אזוצ ךיז DIRT ןשטגעמ ריא .ךאז עמאזניימעג א .סעפע ןעמאז

 רעלאיצַאס DIR ,טפַאשלעזעג סלַא ,טניירפ ןופ ןיירק סא ןעמ

 ַא טריפעגנייא ךיז ןשיוװצ ךיוא טָאה ריא .הכולמ DIS ,רעּפרעק

 ליפ ראפ טיינ .בצ רענייא TE ױזַא ,גנולייט-סטעכרא עסיוושנ

 טכַאמ רענייא ןוא ,גנוטייצ יד ?יפ IND טכיירש רענייא ,ךיש יד

 ךיוא זיא ןשטנעמ ייווצ ןופ דנוב-עביל רערעי .טשרווו ליפ ראפ

 -נאמ ןַא ,טשינ רעבָא ךיז DON לָאמנייק .גנוקינייראפ ןימ אזא

 ןעננוקינייראפ עכלעזא ייכ ךיז ןְלָאז סמואודיווידניאןשטנעמ עצ

 .םזינאגרָא ןייא ןופ ךעלרעמעק יד יװ ױזַא DEREN‚ תמאב

YOענייז ןופ טשינ טסַאמ דנאבראפ-הכולפ רעטסגרע רעד  
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 רעבָא ןטכאהטעגסיוא קיניזפיט לָאמַא םעד דנטנַאכָאנ לָאמ
 -ךאּפט ינַאמ ,DE :ךורּפש םענערָאװועגזלַאנַאב ךעלדטעכוא טציא
 זנוא ייב ךיוא לָאז יחַא ."ןמא ,סָאטָאל ןיא רצוא רעד, "םוה עד
 :yon ,לרעמעק-ייא ,יורפ ןוא ןַאמ :לדער סָאד ןּפאלק ררסכ

 ma ‚Dia ‚Din ,ךעלרעמעק ןופ ליונק ,גנולייט ,גנושימ ,לרעמעק
DN, ‚MIDעביל רעד ןופ "םוה עמדאפ ינַאמ . 

 וצ יינ .טשינ רוטַאנ יִד INT זיא קילייזמנאל יוזא רעבָא

DINעסייוו ,עניילק ,עסיורג ,ןטענאלּפ וטסעז טרָאר .ּפָאקסעלעט , 

 ,רעטיּפוי ,ןוטפענ ,סרַאמ ,סונעוו ,עסייוזלעג ,עכעלנירנ ,עטיוה
 ,ץעזעגעיצַאטױואהג ןבלעז םעד ףיוא ךיז ןטלַאה עלַא ,ןרוטאפ

DENןוז רעד םורא ייֵז טגָארט . DETטלאאו  NE INTטנַָאקעג  

 ריא DD טלעוו א טענאלפ ערעי זיא ךָאר ןוא .קיקייוװגנאל ןרעוו

 pen רעסייו ריא טימ סגנעוו יד :טייקכילרעה רערעדנוזַאב

 -סנבעל עכעלנירג ןוא תוירברמ עטיור ענייז טימ סרַאמ רעד ,קעד
 עקיבראפ-סקאל ענייז טימ רעטיּפוי רערעיוהעגמזא רעד ,ןסאּפ
 m ןייז טיפ Tre רעד ,ןקעלפ עקיטולכ ןֹוא רעדנעב-ףמאד

 רעד ראפ Sep רעכעלּפעשרעמוא ןַא ,םעטסיס-גניר ןלופרעד

 -נזיוט ףיוא ךָאנ טייהשטנעמ רעד ןקעלק DIN רעכלעוו ,גנושירָאפ

 .ןרָאי רעט

 -עי ןליפַא ,טלעזזתויח רעד ןופ עּפורג עגלעצנייא ערשי ןוא

 -אלּפ ענלעצנייא ַאזַא DIN ריד ראפ טייטש ןימ רעסיצנייא רעד
 ,טעטילאזריזוירגיא עטסלופרעדנווו יד ךיז ראפ ןיא עכלעוו ,טעג
 ןבלעז םעד ףיוא ערעדנַא עַלַא טימ ןעמאהצ ךיז טלַאה יז םגה

 טשירע ריד ראפ Bam דרע ןייד וו יוזַא טסנוּפ ןוא .ץעזעג-טנורנ

 ןיא יז טסכארטאבכ זה ןעוו ,רָאלק ןוא טנאפערעטניא רערנוזאב

 טסניפעג וד עכ"טוו ,ןטיײקיסטרַאנרישיראפ יר טימ גנשתטעמצאוצ

 -שטנעמ יד Bere ריד ראפ טרעוו יױזַא ,ןטענאלּפ ערעדנא יד ייב

 זטייקכעלנעט-עביל ןוא ןטנאיראוו עלא יד דרוד ןטכיולַאב עביל עכעל

 - אוו עקיוָאד 'ד טייוו יװ ןוא .טלעוזתויח רעקירעביא רעד ןוּפ

 קוק ַא נניטיילנא DIS רלַאב רימ ןלשוו סָאר ,ןיינ ןענָאק ןטנאיר

I)ןכָאה רימ עכלעוו ,ןּפילָאּפ יד ייב עקַאט  WONטנַאה רעד . 

 -עביל ןייד ןופ Parma ריפ DIN .שיטנעמ םלַא טמביל וד
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DINDענענַאמנא רעה ייב טכַאמעגכָאנ טהעוו ַאערטסאט רעד ןופ - 

 so טקרעמַאב DEN ערעכעה יד ןופ גנולקיווטנא רעשיט

 Bo me יװ ,טגָאשט ריד בָאה ךיא .ןעגנורעדגע ענעדישראפ

 Rn םער ןופ גנולקיוטנַא עכעלטכישעג יד ןלעטשרָאּפ ךיז ןָאק

DONנָא ךיז ןבָאה ךעלרעמשק-סערפ יד :אערטסאנ רער וצ זיב - 

 זַא ױזַא ,ןיירא ליוק רעד ןיא קינייושניא ןשטיינקניירַא ןביוהעג

 BO רעכעב א ןופ םרָאפ יד ןעמונעגנָא טָאה האירב עצנאג יר

 שציא ma ךָאנ ןכַאס תויח ערעכעה סיפ .טנאוו רעטנּפָאט ַא

 ,ןנעקאר ערעדנַא ייב .יױזַא טקנוּפ ךאז יד ךָאנ שיטענעגָאכנַא
 רער ןופ ןטקנוּפ עסיוזעג ךעלרעמעקילצָארּפש יד ךרזד ןיוש ןזָאל

 יד עוו ןרעצרוק ַא ףיוא ףיוא ןלעטש ןוא גנולקיװטנַא רעקיזָאה

 -שטאעט NS ןיא יו טקנוּפ וצ ָאר טייג DI .םוָאפ-אערטסָאנ

 ןטלַאה יונענ DIS PR ךיז ID טריטַאטפ רעדעי זו ,ליּפש

 רעבָא ןיוש ןיא ןעמ ןעוו ;טורשרַאמ םענעכירשע גרָאּכ ןייז ייב

 -עי ןוא ,ןעגנולעטשרָאפ ליפ יוזא ןוא MB ױזַא ןעננאנעטכרור

 טכַאמ ,ןליצטּפיוה עטסקיטכיוו יד טוג ןיוש טייטשראפ רעד

 םענעי WIR םעה BE ךיז טזָאל רענייא IS ,סיוא טשינ

 .-טסבלעז זיאס עכלעוו 5530 ךיז טביולרעד רעדָא 2 ןרעכיילנ

 -רעד ןייז לָאז ?יצ רעד וַא ,זיא רקיע רעד :גנולדנַאה עקידנעטש

 וד סָאװ ,ראפרעד רָארג רָאנ .רעטייוו סע טייג יוזא ןוא .טכיירנ

 יד יוזא יו ןיוש טסייו ןוא ץעזענ סָאד DI ןיוש טספיירגַאב

 טשינ ךיד ןטנאיראוו עקיזָאד יד ןלעוו ,טכיירגרער ןרעוו "ןליצ

 .ןלייווחאפ ןענָאק גנאל
 -כעלנע רעלעיּפיצנירּפ אזא ייב טעװ יצ :ךיז טכוד ריד ןוא

 IBM טשינ עטכישעגצרוטאנעביל עצנאנ יד IN טציא ןופ טייק

 wu יד ןייז ?חומ טשינ רימ וטפלָאז יצ ?קילייזװגנאל-ךעלקערש

 -יכ עקיזָאד DET -- גנורזחרעביא עכעלצונמוא עקידרעטייוו עצ
 ?5 ירעה-ןוזאד עשיזענ

 עכעלקילג א זיא (DEN ןַאהװשט לרשר-ןוואד ןשיזעניכ ןיא
 -ַאמ א ,ןענעוואד וצ Tr ןליופ עכלעוו ,עמורּכ ראפ גננודניפרער

 (ןענעוואד סָאד ,ןנָאז וצ NEE ,,טריזילאיחטכודפיא סָאװ ‚179

 ward רעביא BAM ןוא עלעטעצ עבלעז סָאד ררפכ ךיז טיירר
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 !זרעדנאוו רימ וו ,רעטַאפ ,זנוא נ819

 ןןענעז רימ רעװ ,ראסוג ,ןנוא נאז

 -- ,עלא ,עלא mp‚ ןענעו ךעלקילג

 DIR IS ןבעל סָאד ויאס

 ,לייט Wenns ,טסואאפ

Nםייב .ּפילָאּפ םייב ןטלַאה טנעמָאמ ַא ךָאנ ךיד לעװ רי  
BYONEםיבורק עטסטנָאנ ענייז ןוא . 

TRךיד ןָאק  NTרעכלעוו ,רעלעפ א ןופ ןעיירפאב דלַאב  
 -גנאל ןכַאמ וצ עטכישעגעביל עקידרעטייוו עצנאג WENN טָארד
 .קילייוו

 אר טכעל רעכלעוו ,ּפילָאּפרעסאוופיז רענירג רעניילק רעד
 רעב ,סנעיּפאס ָאמָאה ,וד ןוא ,טאלבךןעזניל ןייז ףיוא ךייט ןיא
 זיב טָאה עחייב ריא :רעטייל-סנבעל רעד ןופ לּפַאטש רעטסכעה

 יו יוזא ןוא .ןרעטלע-רוא עבלעז יד DEM אערטסאנ רעד וצ

 ךיוא זיא ,עדייב ךייא IND טליג ץעזעג-דנורג עשיטענעגָאיב סָאר

 MN וצ זיב םואודיווידניא סלַא גנולקיוטנַא עטשרע .רעייא

 -רֶא רעכעלבייוו ןוא ןאגחֶא רעכעלנעמ .ךעלנע רעייז עפוטש רעפ

 עטסיטכורפַאב סָאד ;לרעמעק-ייא וצ טייג לרעמעק-ןעמיוז ;ןאג

 -רעמעק ליונק רענעהנובראפ ַא טײטשטנַא סע ;ךיז טלאּפשייא

 םענייא ןופ טרעוו סע זיב ,רעטייוו ןוא רעטייוו יוזא ןוא ךעל

Nןטייווצ ןופ ,ּפילָאּפ  DIN ITםייב רָאנ טשינ וצ סע טייג ױזַא  

 ,סבערק DE DEN םייב ךיוא רָאנ ,שטנעמ םייב DIN ּפילָאּפ

 -נעטניט םייב ,קענש ןוא ןרעטש-םי םייב ,קושז ןוא ןיּפש םייב

 .לניופ ןוא עבאשז ייב ,שיפ ןתמא ןוא שיפ

 -טנורג עשיטענעגָאיב סָאר זַא ,טלייצרער וליּפַא ריד IE ךיא

 רעד ןופ רליב סָאד תורוד SB ןופ ךשימ ןיא טרעדנע ץעזענ

 יר יװַא m ,ןפוא םעד ןיא ןיוש .ננולקיװטנַא-רוא רעקילָאפַא
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vrהנושמ ,ןטייקסואימ עכעלרעדיוש יוז ,ןעיורפ עטעקַאנ - 

IPהיח-?דָאנ בלַאה ,ָאירבמע בלַאה ,טעלעקס בלַאה ,םיאורב , 

 זָאלפליה טציז רעמורפ רעד ןוא .הפשכמ עטלעצנורעג-טלַא בלַאה

 עטיור יר ףיוא ךיוא זנוא .IND טיינ טציא ....רפס-רסומ ןייז ייב |

 -טשינ ןוא טגיה-םירש יד ןוא .טכַאנ-רעטסנעּפשעג אזא ןופ הטבל 'ׂ

 ןכָאה ריס .געוזדייש ןפיוא ןצכערג ןוא BP םירזח-עטונ

 ןופ טַאטקארט-רפוט םעד ןיא טָאה סָאװ ,טרָאוץרעבױצ ַא רעבָא

 - כארטַאב רעשיטסיניוחאה רעד :טלעפעג סוינָאטנַא ןקילייה :

 -ענ ןכעלרעדיוש ןקיזָאד םער ןיא טעז רעכלעוו ,ןפוא-סגנוט

 םוצ ןוא .גנולקיװטנַא עקירנשרעהַאבזץלַא עסיורנ יד טסנעּפש

 ןניל טכיילבס ןוא ,ץנַאט-םידש רעצנאנ רעד ךיז טלאפוצ ףוס

 טייקטעקַאנ רעקידתועינצ רעד ןיא טלאטשעג-ןעיורפ ערעטיול 8

 - סָאטָאל עסיז יר ,עבילךשטנעמ יד ,עטירָארּפַא :ןיטענ א ןופ

 עלא יד ןופ םָארטשי ןצראווש םעד ןופ סױרַא טילב עכלעוו ,םולב

 .ןעמהָאפסעביל עקירשיהיה עכעלרעריוש רעטנזיוט

* 

 א א רב



 -יוב רערעשי ןכלעוו םיול ּפיצנירּפ ןבלעז םעד םױל קיטײז
 טכארטַאב RN רעדָא ףיש ַא ףיוא טגנייה טלעטש רעטסיימ

 יז יױזַא ,םיובענ קיטייז-יווצ יזַא ךיוא טסיב ןיילא וד :ךיר

 DD ןגָאמ ןייא IN) DET עכלעוו ,םיולפ ענעגיוצעגסיוא עננַאל א

 ןוא ,טימרער ןיא ננאגסױרַא ןטשרעטנוא ןַא טימ ןוא SYD ַא

 ןייא וצ ןוא טנַאה ןייא ו? ןטייז עדייב PN סקניל ןוא סטכער

 -רעייא ןייא זצ רערָא טַארצּפַאןעמיוז ןייא וצ ,רינ ןייא וצ ,סוּפ

 םנעמעוו ןוא ,ןרעה םוצ ןטייז עדייב ןופ רעיוא ןייא וצ ,קָאטש

 עכיילנ ייווצ ןיא טלייטענטייא ךיוא ןענעז'ס וליּפַא ןריהעג

 ןגעוו רעיונעג רעטעּפש ךָאנ ןלעוו רימ .ןטייז ערייב ןופ ןטפלעה

 ןיילא וד ?ייוװ ,ױזַא טקנופ ץלא רעבָא PN ריד ייב .ןדער םעד

 -םיוא שירטעמיס-קיטייזייווצ םעד ןופ טקעריד ךעלדנע טסמַאמש

 -עגנָא טשרע ךיז טָאה רעכלעוו ,םירָאוו רעד .םירָאװ ןטיובעג

 טזומענ רשבָא טָאה ,אערטסאט רעד ןופ ןעלקיווטנא זצ ןביוה

 -רעד ןוא ,ןדניפרעד ןיילַא יובעג-רעּפרעק ןעמעװקַאב ןקיזָאד םעד

 ןופ ,רעטָאפ-רוא ןייז ןופ ייס טלײטענּפָא ףרַאש ךיז רע טָאה טימ

 .ןֿפילַאּפ יד ,סעערטסאגרעביא יר ןופ ייס ,אערטכאג רער

 יר ןכלעוו ,געוו ןקידרעטייוו .םער טציא טסייטשראפ וד

 - תויה רשעצנאכ רעד ןיא טכַאמעגכרוד טָאה גנולקיווטנַא-עביל

 טָאה סעכלעוו ,שינעפעשיַאברוא ןקירטרעמעקנייא םער ןופ ?טלעוו

 ,רעטייוו ןאר ןוא -- לױקזסקָאװלָאו עקידלרעמעקליפ יד ןפַאשעג

 ןוא ,ַאערטסאט רעד וצ ,גנוליײט-סטעברַא רעקידרעטייוו רעה ךרוד

 טזָאל עכלעוו ,גנולקױוװסנַא רערעכעה רעד וצ רעטייוו ריא ןופ

 DPI א יו RE ,עקידטציז יד :ןנייווצ ייווצ ןיא קשווַא ךיז

 ,עקימרָאפרער יר ןוא Bone רעד ,םרָאפ-רעכעב עטנעלסעגזצ

 -יווש MR עקירשעכירק עטיובענפיוא שירטעמיס קימייזייווצ

 ץלַא רעטייוו ןוא DIE‚ ַא טרעוו !עכלעוו ,אערטסאנ עקידנעמ

 .שטנעמ םוצ ,ריר וצ טמוק סע זיב ,רעכעה HN רעכעה

 ראפ ןטלַאטשעג ןופ טּושּפ סע טלעמיוו ןטייז עדייב ףיוא

 רער ןופ ןטלַאמשיעצרעדיוש תמאב) .גנוטכארטַאכ-עביל רעזנוא

 -עט ןופ ךעלרליב עטלַא ענייש יד לָאמא ןעזענ טסָאה וד .עביל

 יזַא טשינ ?טמוורּפענ טרעוו סוינאטנש רעקילייה רעד m :רעינ



 יר ןופ ןאד ךיז dam ףיולראכ ןקידרעטייוו םעד ןיא .טיבעק

 ןָאק ּפיט םעד .סעזודעט יד ןוא ןּפעלַאקַא יר טלקיװטנַא ןפילָאּפ

 -רעק רעד :ןענעקרעד ךיילנ ןלאפ עלא עקיזָאד יד ןיא רעבָא ןעמ

 יר טָאה ,אערטסאנ רער DD טקקיװטנַא ךיז טָאה רעכלעוו ,רעּפ

DINDרע ,רעכעב א ןופ  Danגנונפע ןייא רָאנ  --- DETליומ , 

 ןייק :ןסָאלשראפ ןצנאגניא ךָאנ רעבָא DR ענייז טייז עטייווצ יד

 .ָאטשינ ןיא גנאגסיױרַא רעטשרעטנוא

 ןופ טייקכעלגעמ ןייא WI ריר טזייוו פילָאּפ רעד רעכָא

 םעד ןיא .אערטסאג רער ןופ גנולקיוטנַא רעקידדעטייוו רעד

 ףיוא IN ךיז וד טסיוטש ,ערדיה יד טסניפעג IT זו PD ןבלעז

 וצ עבעלנע ץנאג ןוא עקירעדינ רעייז ךָאנ ןעגעז עכלעוו ,תויה

 ןופ לעמיוועג ַא ,ןעמיווש ערעדנַא ,ןכירק לייט ;אערטסאנ רעד
 .םירָאוװ :םרָאװ ןייא םורַא טסעניס סעכלעוו ,ןטלַאטשעג

 ,אערטסאג עטלקיווטנא רעטייוו עבלעז יד וטסעז םירָאװ םעד ןיא

 וצ טסאּפעגוצ PN ,יובעגזרעּפרעק ןייז רָאנ ,פיִלָאֹפ םעד ןיא יו

 .ןעניפעג Pr ףראה רע ןכלעוו PN ,דנַאטשוצ ןכעלגעווַאב םעד

Prרעּפרעק  DINןגיוצעגסיוא , MD DETןופ רע טָאה  

 IS טלעטשעגנייא DIN ייב ןיוש ךיז טָאה ןטנוא רעבָא ,טנרָאפ

 טלעטש רעּפרעק רעצנאג רעד זא ױזַא ,גנאגסיורַא רעטשרעטנוא

 WENN רעד .רשר ַא רָאנ ,רעכעב ןייק טשינ IND ןיוש Tr טימ

 -אמּפֶא עטעיידראפ טשינ יר סיורא טפראוו גנאגסיורא רעטש

 -יישסטעכרא יד טלעטשעגנייא טרעוו סע רעמ DEN ןוא .ןצכעל

 -רֶא רעמ DE ,ןדנאכראפ עקירלרעמעק-ליפ עקיזָאד יד ןיא גנול

 עקיררעטייו יד ןוא םירעוו יד ייב סיוא ךיז ןדליב סע ןענאנ

 .בצ) םישוח ראפ ןענאגרָא סָאדו ןענעז יצ --- ,םיאורב ערעכעה

 RD ?לח"נָאמ DIT רעסיוא ןאנחֶא רערעדנוזַאב ַא רעדָא ,(ןגיוא
 עקירנרילוקריצ RB ןסעפשג ערעדנוזאב רעדָא ,גנורעּפכֹורּפ רער

 - סגנונעווַאב עכעלרעסיוא ,ךעלדנע ak ,(טולב) ןטפאזדייּפש

 יד ךיז ןריּפורנ רעכילטייד ץִלַא --- (סיפ ,ןרערעפ-סולּפ) ןענאגרָא

 .רזּפרעק DIT ןופ Ort FI ןיא זייוזנערָאּפ DANN עקיזָאד
 ,רעּפרעק ןופ סקַא-טּפיוה עננאל א יוװ יוזא ןבכיילב םירערשנ יר

 2 ןענאנהחא עקירעביא יד ךיז ןריּפורנ סקניל ןוא סטכער ןוא
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 -ןערב , ערעדנטַאב ךרוד טריפעגסיוא טרעוו טעברַא עקיזָאד יד
 -רעטייוו ַא ןיוש Tr ראפ RT ריט ןבָאה םורא ױזַא ;'ךעלרעמעק
 ןופ ןימ ןכאפנייא רעייז א ,םענייא ייב .גנולײט-סטעברַא עקיר
 -ָאר יד רימ ןענּופֶעג ,ערדיהאטָארּפ רעד ייב ,סערדיה עקיזָאר יד
 - ןיא רעבָא ךָאנ טָאה ערדיהָאטַארּפ יד ;טפַאשננייא-ןערב עקיז
 רעמ א ךָאנ םורא YES זיא יז ."רענניפ-ּפַאכ , ןייק טשינ ןצנַאמ
 ךָאנ יא ,טנַאמרער ןיוש בָאה ךיא יװ .אערטסאצןוא עשיּפיט
 ןאראפ טנייה ךָאנ ןענעז יצ ,טלעטששגטסעפ טשינ טציא זיב
 ַא ךָאנ טציא ןיב ןיא DT .סעערטסאג עקידנעמיושש-יירפ
 ץנַאג א בילוצ Dam רעכעלטפאשינפיוו רעה ןיא ענארפ-טיירטשי
 רער ןופ טלאהניא םעד ןופ טייקכעלנע יד .הביס רעקיטרַאנגייא

 "םי עקירעדינ ליפ רעייז ייב ןיא עינעגָאטנַא רעד ןוא עינענָאליפ

 -וצ טושּפ ןעגנוניישרעד ערזיב יד ןָאק ןעמ זַא ,סיורג ױזַא תויח

 ךָאנ DS ןבירשאב ןבָאה רענעקכאז לייט DEN ,סָאד .ןשימפיוג

 רָאנ ערעדנַא ןטלָאה ,עערטסאג עקידעעמיווש עקידעבעל טציא

 ךָאנ Bar רעכלעוו ,שינעפעשַאב רעכעה א ןופ ?רעיילש א דאפ

 IB DIN ךָאד .םרָאפַאערטסאג יד שיטענעגָאטנא ךרוד טנייה

 טייצ-סגנולפיװטנַא רשטשרע רעד ןיא לָאמַא TS ,רעכיז סלאפ

 .סעערטסאנ עקירטעמיווש-יירפ} עכלעזַא טריטסיזקע ןכָאה

 -ייז ןעעז וטסנַאפ ןליּפשייב עקירחעירפ עטסכאפנייא יד ןופ

 -קיווטנא עקידדעטייוו יד ןעגנאנעגוצ ןיא סע יוזא יו ,רָאלק רע

 טייז ןייא ןופ טעדפיבעגנ ךיז ןבָאה סע .אערטסאג רעד ךָאנ גנול

 רעגניפיּפַאפ ץנארק א טימ ןעמיולפ-גָאמ עקידנציזטפעפ יד

 ונוא ייב טבעל ערהיה יד ןּפילָא פ יד :ליומ םעד םורא

 ךיז טלַאה ןּפילָאּפ ערעדטַא לייט רעטסערג רעד ,רעסאוו-סיז ןיא

 טסָאה וד עכלעוו ,זױד-םי עקיכראפליפ ענייש יד .םי ןיא ףיוא

 יד ןופ סעינָאלַָאק עקײזיר .רעהַא טרעהענ ,םויראווקא ןיא ןעזעג

 א ראפ ןעניד עכלעוו ,"ןלערק , יד ףיוא ןלעטש ןּפילָאר עקיזָאר

 ןשיּפָארט ןסייה םעד ןיא ןדליב עכלעזוו ןוא ,יורפ ןייד גנּורעצ

 -דרע רעד ןופ נעט-דוא יד ןיא ןבָאה ןוא ןעלזניא עסיורג םי

 םלַא טנייה ןרשרנאװַאר רימ עכלעוו ,ןפיר טיובכעגזפיוא עמ כיששעג

 BSR רעזנוא ןופ ןציפש-טימָאלַאד יד .בצ יו ,גרעב עטפכעה יד
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 -ירג עקניניילק ןקרעמַאב ייֵז ּףיוא וטסעוו ןאה .זָאלנ-רעסעדנראפ

 ,ךעלרעבעב עטגפעעג WIE ךעלעּפּפָאנק עכעלניורב רעדָא עג

 -עג ןימ א יװ רערָא ןסקיועג טיזאראּפ יווװ ,סיוא ןעעז עכלעוו

 ןעננוגעהואב ערעייז .ןייֵלַא עזניל-ךייט רעד ןופ ץכעילב עמייה

 טסָאה YES ,רלַאב WIR ריד PN ןעגנולדנַאה ערעדנא ןוא

 Syn ,תויח ;תויח DD רָאנ ,ןסקיושג ןייק טימ טשינ ןוט IE ָאד

 רעבָא DR ןייא וצ טּפעלפענוצ טסעפ דימת ,תמא ,ןציז עכ

 ' .ןטפַאשנציא עקירשהיח ליפ ךָאד ןציזַאב עכלעוו

 -רעסאוזסיװ רעד WER ,ערדיה ענעפורעג יוזא יד זיא סָאד

 ןבלַאה ןצנאג םעד ןופ תויח עטסכייררעל יד ןופ ענייא .ּפילָאּפ

 .דרע רעד ףיוא תויח ןופ םינימ עטנַאקַאב ןָאילימ

 - אב ,גנורעסערעראפ רעקרַאטש א WENN טציא יז םענ

 -יש א טעמכמ .םיולפ יד ?וטסעז DEN .יז רעדילנוצ ,יז טכארט

 m רָאנ ךעלטנעייא טייטשאב עכלעוו ,היח ַא .אערטסאנ עשיּפ

 טוה ַא ,טנאוודנָאמ א ?ללחךןנָאמ ןטסקינייוועניא ןַא ,ליומ ַא

 - ןעמיוז BE ךעלרעטעק-ייא IND גנולײטּפָא ערעדנוזאב א ןוא

 ןיוש ךיז ןביוה טיוה דעד ןופ ךעלרעמעק יד ןשיווצ .ךעלרעמעק

INסטעכרא רעקידרעטייו א ןופ םינמיס עכעלטע ןזיײװצסױדַא - 

 :קיטכיוו DR סטייא 8( .ךאווש רעייז ןענעז ייז רעכָא ,גנולייט

 סעּפע וצ וצ ךיז DW יז .טשינ טמיווש אערטכאנ עקיזָאד יד

 IE טבע? ןוא ,סקױשנ א ןופ טאלב א וצ .בצ ,רעסאוו ןיא

 ,טַארַאּפַאסננוגעװַאב ןייק טשינ רעמ יז טָאה םעד בילוצ ןוא

 זייּפש יד ןכיירטניירא ריא ןוא סיואראפ ןגָארט יז לָאז רעכלעוו

 -ּפילָאּפ, ענעפודעג יוחא יז DET םעד ןופ DIN ןפיוא ;ליומ ןיא

 ןּפַאכ עכלעוו ,ליומ םעד ons ,ךעלמעדעפ עניילק .ה .ד ,"רעגניפ

 MD ןיא ןיירא יז END ןוא זייּפש יד ריא ראפ

 ןוצ טפַאשננייא עקיטרַאננייא IN ןבָאה ךעלמעדעפ עקיזָאד יד

 ןיא ןכַאמ ,רעּפרעק ןרפערפ ןיא ןיירַא ךיז ןכעטש vr :"ןעירב,

MN N DINריא ןסינ ןוא  reםייקיסילפ עקידנענערב ַא  

 -ענ war וטסָאה ,םי ןיא ןדָאבעג לָאמַא ךיז טסָאה וד ביוא)

 יר ;(ןפעלַאקַאםי יד ןופ טּפַאשנעיא עקיזָאד יד ךיז ףיוא טליפ
 .זיּפש יד ןּפַאכ וצ "ךעלרעגניפ-ּפילַאּפ , ירד טפלעה טּפַאשננייא
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 ךיוא ןלעטשרָאפ ךיד טסנָאק וד .טיוה רעטקּפָאד ריא ןופ ּפֶא ךיז
 -ַאבמוא עסיזרג DISS Tr ןופ ןזָאל עכלעוו ,ןעכיולּפ עכעלבי וו
 ןלעמשרָאפ ךָאנ ריר טסנָאק וד ןוא .ךעלרעמעקזייא עכעלגעוו
 יא ,עכעלנעמ יא סױרַא ךיז ןופ tag עכלעוו ,ןעמיולפ עכלעוַא
 .ךעלרעמעק עבעלבייוו

DAN ‚DET >ַאב רליב ןקיזָאד םעד ןיא רידו בָאה ךיא - 
 ןיוש רעזנוא יו ,שרעדנא סעּפע טשינ זיא ,םיולפ א סלַא ןבירש
 - דנורצםַאטש יד ,היח-ןנָאמ-רוא ידו ,אערטסאג-רוא עטנָאמרעד

MNַא .תויח עתמא ערעכעה עלא ןופ םרָאפ-רוא  Spעק ןופ  - 
 םעיינ א ןדליב וצ ידב ,טקינייראפ ךיז ןבָאה עכלעוו ,ךעלרעמ
 זיא גנולייט-סטעכרַא יד ןכלעוו ייב ןוא ,םואודיוזידניא ןרעכעה
 ל2 םדוק .סקָאוטַאװ םעד ייב יו ,רעטייוו לסיבַא קעװַא ןיוש

janוצ ךיז דנאבראפ ןלאיצַאס ןקיזָאד םעד ןופ ךעלדעמעק יד - 
 עצנאג יר טגעווַאב ןוא טצישַאב עכלעוו} "טיוה , ףיוא טקייט

 זיא ןאד ןוא .(טעיידראפ ןוא BOY רעכלעוו) "ןנָאמ , ןוא (האירב

 -עג ןיוש זיא עכלעוו ,גנולייט-טעברא יד ךיוא ןכילבראפ יִיֵז ייכ
 רעצנאנג רעד ןופ ?רעמעק רעדעי טשינ :סקָאװולָאװ םייב ןעוז

 -רעמעק-ייא רעדָא-ןעמיוז ּפֶא ךיז DD טלאּפש ליוק רעקידנעמיוװש

 עקיזָאד יד רעביא ךיז ףיוא ןעמענ ךעלרעמעק עקינייא רָאנ ,ךעל

 -עּפכורפ יד ךרוד ןריפ ייז ;עינָאלַאק רעצנאנ רעד ראפ טעבחַא

 עכלעוו ,גנורעּפכורפ יד -- ,עינָאלָאק רעצנאש רעד IND גנור

 -עקייא ןייא ..עבלעז יר ץלַא EM ןיא WR טכיילב

 x po לרעמסעק - ןעמיוז PN DD ףיוױצ Tr טסינ לרעמ

 םענעסאגענפיונוצ ןקיזָאד םעד DD ןוא ,םואודיווידיא ןדמערפ

 ךיז טלקיװטנַא עכלעוו ,האירב עייג ַא רעטעּפש טײטשטנַא לרעמעק

 םעד ןופ ,ץעזעג-רנורג ןשיטענעגָאיב רעד טיול ,קירגעטשטסבסעז

 אי םעד וצ זיב לרעמעק םעגעסָאנענפיונוצ ןקיצנייא
 .אערטסאנ א ןופ םרָאפ רעד PR דנאבראפ

 יד ןופ ?יונק ַא רעסאוו ןופ סױרַא BSD ןזא TO א וצ ייג

 .ןעזנילךייט טפור ןעמ עכלעוו ,ןסקיוושנ עקירנמיווש עטנַאקַאב

 ייז ןעוו ןוא ,ןקעב-שאוו א PR םייה רעד ןיא PIE ייז ףראוו

 ךאווש ַא טימ ייז טכארטַאב ,ןכיילגכיוא רעדיוו טרָאד ךיז ןלעוו
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As 6. 

 Tu רעד ןופ דניק-טלעוו סָאד .העש-תושיטשיח-ןיב רעליטש א ןיא

 yı ןעגעג ייז !טניושג סע ןבָאה DEN ,ךעלקילרַאק עטלא יד זצ

 ,ליטש ַא טרעװ קנארענ רעד ןוא ,טסכארט וד רעבָא .טלצנור

 ןעילב עכבלעגו ,ןכירטש-ןזיױד טימ wa ?ופסינמייהענ םסיורג

 יד ןשיצוצ ןוא .עביל רענעגיװשטנַא רעצנאמ רעד רעביא ןענרָאד ןוא

 ןיפ ָאטשינ ןיא סע .ןרעטש עקיביא יד ןטכיל ןויור

 zn םשינ ןלָאז tm ,דרע רער ףױא עסעקנױו

 :טסיינ ןופ WANN סָאד סיױרַא טגניז ןנעווכלימ ערעייז ןופ ןוא

DIN,ייב ןיב ךיא ,עז  FIRןזיב ,לָאמ עלַא  MDטלעוו רער| ןופ "... 

 .םיולפ א רָאפ ריד לעטש

POS DU IE יז De קע ןייא PR םיולפ ןימ: NIS 

 -ַאט טדטיבראפ ליומ סָאד .ליוה ןצנאגניא יז זיא קינייוװעניא ןוא

 עק  DITןליוה ןטסקינייוװשניא ןקיזָאד  San-עלדעסיוא רעד טימ

my ןופ טייטשאב ללח DIT םורא טגאוו יד ןוא .טלעוו רעכ 

 -ערעה עניילק טימ טסעדַאב זיא טיוה שכעלרעסיוא יד ןוא .ןטיוה

 טלאפ םיולפ ירד .ךעל  PINSןוא .ןַאעקָא ןיא  DDןביוה לָאמַא

"IS טקַאמ ןטסיטשַאב א ןיא ןנעוװאב וצ ךעלערעה יד ןָא ךיז, 

 סע .ןעמיווש וצ ןָא טביוה םיולפ עצנאפ יר זַא  TR DONןנעקלא

 :עלהיח ןיילק א סעפע  DET Danעגנייא ןיוש סע טָאה ךָאל -

 -נילשעגנייא סָאד טמוק ללח ןטסקינייושניא םעד ןיא .ןענגולשי

 יוו ױזַא ןיירא עלהיח ענעג  IN PRעבעלרעניא יד ;ןנָאמ ןתמא

 טיוה ( Dogסע  DINןוא  Dammךיז  IEןריפוצפיוא טימהעד

 ,יױזַא טקנופ  Iטימ ףיוא ךיז ןריפ םירעדעג יד ןוא ןגָאמ רעזנוא

 נעג ןטָארבענ לקיטש א רעדָא קיטשפעב םענעגנולשעננייא ןַא -

 ױזַא .סע טעיידראפ ,רעביא סע טעבהא יז :םנעז  mנוא ןייק -

IRB טשינ יד IND םילפ יד טשינ טָאה גנאנסיורא ןטשרעט, 

m ןבלעז םעד ךרוה ןרעוו ןגיּפשעגפױרַא ךעלטשער עטעייר 

 ןו  UNראפ יא ,ליומ א ראפ יא םורא יוזש טניד גנונעפע יד יוװ

  INטסליוו וד ווו ,סנייא ץלַא ךָאד זיא ,גנאנפיורא ןטשרעטנוא

 .ןטניה ןופ יצ טנרָאפ ןופ :ןלעטשירָאפ גנונפע עקיזָאד יר ריר

 טייצ ןופ םיולפ עקיזָאד יד ךיז DD סיורַא DINS םעד ץוח ַא

 ןסייר עכלעוו ,ךעלרעמעק-ןעמיוז עכעלגעמ עכעכלנעווַאב טייצ וצ
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 רעד ןסקאווענסיוא םעלַא םעד MD ךיוא זיא ךָאד ןוא .טשינ ןצנאג
 .לאפ רענלעצנייא רעכעלרעדנווו רעסיורג ַא DIS ,שטנעמ

 -םעפ ַא ךָאנ ןייג ֹוצ רָאפ טשינ רעמ רעטציא טייטש זנוא
 ,רעדליב-ּפָאקכָאדײלַאק זנוא IND ms סע ;עיניל רעכיילנ ,רעט

HINEINעקירעבעל עצנאנ יד גולפ ןיא סיוא ריד ןלָאמו ייז  
 ,סעיזיו יו יזַא ,קענש ךרוד ריד ראפ ןעייג סע :םלעוו-תויח
 ,לארטש-טכיל ַא NT .רעדקיב ענעסירעגּפָא ,רעדליב ענלעצנייא
 .שטנעמ םוצ ןעמוקקירוצ דלַאב ןלעוו רימ ,לאהטשי-טכיל ַא טרָאד
 an war רעד ןענעפע WEN זנוא IND ךיז טעװ INT ןוא

 רימ ןַא ,ןטכודסיוא לָאמ ליפ ריד ךיז טעװ סע !טיירג ייז
 mp טשינ רע זיא ךָאד ןוא .םונהינ ןרעביא ריצאּפש ַא ןכַאמ
 .םונהיג

 יד ךרוד ,ןעמיור עטלא יד ךרוד עזייר עליטש א ןיא סע
 -סָאה לייט ןיא BT רענעגייא ןייד ןופ קנעשר-סעקלאל עטלא
 ןיא ריד ןבענ ןגעלעג ןענעז ערעדנַא .טבעלעג לָאמַא ןײלַא וט
 -זיוה רעד ןיא ,לָאמַא יװ ױזַא ,טנייה ךאנ ןעייטש ןוא תונכש
 :סעכלעזַא לָאמַא טבעלענרעביא טשינ וטסָאה יצ .טּפַאשטריוו
 ןיא ןעמוקעגקירוצ וטסיב טייקפייר ןייד ןופ ןרָאי עטשירע יד ןיא
 ענייד ,טנגוי ןייד ןעגנאגעגכרוד זיאיס ווו ,טָאטש רעטלא רער
 םעד ,טביוטשראפ ,ןיילק ,ךעלרעדנווו ױזַא ץלַא .ןרָאי-רעדניק
 ךָאנ ,ןט-טלעוו רעסייה ליפ ױזַא ךָאנ ,וד .זיוה סנדייז-רעמלע

NTןגנע ריא ןיא ישעבָאב עטלא יד .גנורעדנאוץןרעטש ליפ  
 ,טייצ א ןופ ןעיירעקיטש עטקעמענּפָא ,עכיילב יד טימ עלעביטש
 טנאוו ,טרָא IS ףיוא ןענַאטשעג רשפא ךָאנ PN טלעוו יד ןעוו
 . עגארפ רעלאיצַאס רעד ןוא ןיווראד ,קינרעּפָאק טימ DIN ןיא
 טנגוי ןייד .טרירעג INT טסייטש DIN ,טספיירגַאב ,טסלבכיימש וד
 ,ןעמוקעג ריד וצ זיא עכלעוו ,עביל עטשרע יד ,ָאד ךיז טבעוו
 / סָאד יא טלָאמעד .קעװַא דיד ןופ זיא עכלעוו ,עטשרע יד ןוא
 .ךעלרעכעל טשינרָאג ןעושנ ץלפ

 Damp‚ רעד ,עזודעמ m .טלעוזתויח עטלא יד ןָא קוק יױזַא
 ;עטלַא yo ןענעז סָאה ;שיפ רעד ,ןרעטש-םי רעד ,עקשיארומ יד
 קירוצ טסמוק ,דניק-טלעוו סָאד ,וד עכלעוו וצ ,סישעבָאב עטל8
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 -םייצסנבכעל ערעטסניפ עצייז טימ טנורג-דרע רעפיט רשד גוג

 םָאר ץנעטסיוקע ןייז ראפ ןכָאה ןיוש ףראה רעכלעוו רָאנ ,רעט

 -סבעה TS ןיא היח רער ןופ .ןיילא ןבעל עלעה עטעבראעגרעביא

 טעג רעכלעוו ,שטנעמ רער סיורא ןאד טמפקאוו הגדדמ רעט

 ,היח יד השירב-טסיינ עטסכעהזטוולָאסבא יד סלַא ךיז ןיא םורא

DEןוא סקיווװעג סָאד םֹורַא טמשנ היח יד יו  DETסקיװעג  

 ,טנורעדרע םעד

 היה יד יו ,ךעלרעּפנישַאב רימ ןעעז עביל רעד ןיא ךיוא

 ןוא רעכעה ץְלַא טייג יז .ּפיצנירּפ ןרעכעה םעד ךָאנ ררפכ טיינ

 טשרע ךיז טיוב סע עביל סנעמעוו ןיא ,שטנעמ םוצ זיצ רעכעה

 -עש יר ,עכיל|שטנעמ ירד :לָאפש רעטככעה רענעי ףיוא תמאב

 .עביל-טסנוק עשירעפ

 ןקיטייזגייא ןסיזָאד םעד ףיוא ןזָאל טציא ךיז Ja רימ

 .םאוננאל ץנאנ ץנאנ רעבָא ,סיורָאפ ןיינ געוז

 wi ריר PR בָאה ץעזעגזדנורג ןשיטענעגָאיב םעד טימ

 -בילעג ןייד ןוא ןיילא וד יוװ ,גָאט ןקיטנייה ןופ שטנעמ רעד יוז

 טימ ןרניבראפ גנע רַאבלטיממוא טנעז ריר טימ ןעמאזחצ עט

 ןשינאנֶא םעד ןופ טייק-סגנולקיװטנַא רעטפטלע רעצנאנ רער

 ןופ לייט "רעטסטלע , רעקיזָאד רעד רָארנ ,דרע רעד ףיוא ןבעל

 טמענ רע .רעטסקיטכיו רעד יו סיוא PIN טעז עכיל רעייא

 עטסטנָאנ עלא ענייז ןוא טקא-סגנוטפשהַאב ןצנאנ םעד םורַא

‚NEגנורעלקפיוא רעד טימ :ייטשראפ רעבָא  DDןקיזָאד םעד  

 טשינ ןפוא םושב RS עמעט רעזנוא| זיא גנַאהנעמאזוצ ןקיטכיוז

 ריא וצ ןעמוקעגוצ טשרע טימרעד רָאנ ןענעז VD ,טּפעשעגנכיױוא

IMטשינ רעבָא 225 עסיורג עצנאנ יד טציא טסעז וד  

 רער ןשיווצ .זנוא רַאפ טציא Pr טנפע טעכרַא עיינ ַא .רעמ

 ןופ עייר עקיזיר-קיטלאוט יד טייטש שטנעמ םעד ןוא אערטסאג

 -רָאפעביל WORD DR רעטנזיוט ערעייז טימ תויח ערעכעה יד

 WON DET NN ,סעמצגשניימעג סעּפע In ןשיווצ ןבָאה עלַא .ןעמ
 -כעלנעמ רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט יד ,ןטנאיראוו יד רעבָא .ןיוש

 -ניא ךָאנ וטסנָאק עמעט רעבלעז רעד ,רענייא רעד ןפ ןטייק



 םיא טלעטש סע יװ יוזַא ,דנַאבראפ רעקידלרעמעקליפ רעד ןאר
 un עקירלרעמעקליפ עבלעזא ןאד ןוא .סקָאװלָאװ רעד WE ריר
 ,סקיוועג 8 mm pe רעכעה ההיֹורַא ןרעטעלק עכלעוו .ןדנַאב
 -רלאוו ןקיזָשאר םעד ןופ ךיורטש-סונ ַא ,ענסָאס א ,טאלביןראנ ַא
 ma ,םיוה ןוא jap ףיוא ךיז ןרעדילגוצ עכלעוו רעדָא .םיוז
 DU 8 TEN DR גנולייט-סטעברַא עטמיטשַאב 8 ןייֵא ךיז ייב
 .טיוה 8 טימ IND‚ 8 טימ SD‚ א טימ היחזןגָאמ-רוא IS ,אירט
 -יטלאטשענליפ עקידרעטעּפש עצנאגנ יד אירטסאג רעד ךָאנ ןוא
 ףיוא ךעלדנע זיב ,רעטייל א ןבענ רעטייל א ,תויח ןופ Dam עק
 -קינז םער טימ שטנעמ רער סױרַא טרַאטש רעטססעה רער
 יע טע ג ןופ גיוא ןלעה

IR DWרעד ףיוא ףױרַא טציא ןגייטש רימ ,ןדנעל ענייד  
 .ָאערטסאג רעד טימ ןעמאזוצ רעטייל רעסיזגָאר

 -נוא ?ּפענ ןיא רעריוו ןעקניזראפ ןעמרָאפ-רוא עטסטלע יר
 .זנוא רעט

 -עצמוא יד ?ּפענ ןיא ךיוא רעבָא ךיז טלַאהַאב זנוא ןבענ
 .טלעוזםיחמצ רעד DB רעטייל עלעלאראּפ ערעיוה

 רער ןופ סקיושג ערעכעה סָאד BS טרייש םוהת רעפיס ַא
 -ענ סָאר .שערטסאג רעד ןוא סקאוולָאװ םעד RI היח רערעכעה
 Sp" םעד טפול רעד ןופ (גָאטיײב סלאפנלא) וצ טמענ ססיוו
 םעד רָארג .ה .ד .ּףָאטש-רעיוז םעד סױרַא קירוצ טזָאל ןוא רעיוז
 -עג סָאד .ןעמעטָא םייב היח יד טקיטפערק רעכלעוו ,טנעמעלע
 ךיז טזייּפש ןוא רהע רעד ןיא ףיט ןעלצרָאװװ עגייז Din סקיוו

 םושב סָאד IND היח יד ;ןפַאטש-לארענימ עריא BD טקעריד

 -געטש םוצ ןבָאה ףראד היח רעד ןופ לרעמעק DET .טשינ ןפיא

 -רעביא-שינאנהֶָא ןיוש םעד ןסקאוו םוצ ןוא יוכמיזארעדיוו ןקיד
 -ענ ַא ןופ רערָא היח א ןופ םרָאפ רעד DR ּףָאְמש ןסעצראעג

 זיא ןפָאמש-לארענימ יד ןעמענוצפיוא טקעריד טייקיעפ יד ;סקיוװ

 - עגסיוא םורא יא זיא היח יד Dem ןעקנַאשעג טשינ םיא

 .ץנעטסיזסע ריא ןופ ןעגנוננידַאב יד ןיא סקיוועג ןפיוא םלעמש
 רערעכעה א רָאנ ,רערעקירעדינ ןייק טשינ יז ןיא טיסרעד רעכא

‚Famעג טשינ ןיוש וישס ןכלעוו ראפ ,ןבעל סָאד ןיא סָאד - 



 עסיורג סָאד ןֹוא שיפ רענרעבליז ףעד ,עלעקרעוועוו סָאד ןוא

 יװַא טקנופ ,טביל POS -- ,עזורעמ יד ,גיוא-םי עקיבראּפ-ליפ

mןייא ץלַא .רעטכילעג ןייד ןגעו טסמסיורט סָאװ ,ןיילַא וד  

 .טייק-עביל pays‚ עסיורנ עכעלטייהנייא

 ןיא רעכלעוו ,ןייטש-טינארג DIT TS ּפָאק ןייר ןָא ראּפש

 ןרעשטעלג יד Do ןרָאוװעג טּפעלשיראפ ןרעווש ןופ טייוו לָאמא

 ,ןײרַא לָאט-דמאז ןקיזָאד םעד ןיא ,רעהַא טייצ-זייא רעד ןופ

 NE ענייד טונימ ַא ףיוא וצ ךַאמ ןוא

 ,טרָא IS ףיוא ןעמוקעג DS בוקאי ןוא :עדנעגעל עטלא יד

DIN DISןקיטכענרעביא טרָאד ןכילבענ , SONרעטנוא ןיא ןוז יד - 

 טָאה ןוא DIN םעד ןופ ןייטש ַא ןעמונעג טָאה רע .DIN ןעגנאגעגי

 טָאהיס ןוא .ןפָאלש טעיילעג ךיז ןוא סנּפָאקוצ טגיילענ DIN ךיז

 רעד ןופ טלעטשענפײױא ךיז טָאה רעטייל ַא :טמולחענ םיא ךיז

 יכאלמ DON ןוא ,למיה DIT טריראב טָאה ץיּפש ריא ןוא דרע

 BEIN ןוא ףיורא רעטייל DIT WIN ןעננאנענ ןענעז

 DIET רעד טימ IS טריר רעשרָאּכ-רוטַאנ רענרעדָאמ רעד

 -למיה ַאזַא ףיוא ךיוא ךיז טלעטש ריד IND ןוא ,ןרעטש ןייד

 .רעטייל

 רעד טָאה רע ,דרע רעיי ןופ Som רעד זיא שטנעמ רעד

 BD IN WIR למיה-ןרעטש םענעדלָאג םעד טקוקעגנָא רעטשרע

 םעד ןיא טרָאניװו N טיובשגפיוא ןיילַא ךיז DET רע .ןייזטסווואב

 ,ןפַאשעג טָאנ טָאה רע .בלעוועצלמיה ןקיטפיינ ןשידרערעביא

PNטייקפטע רעד ןיא ,לאעדיא ןיא ,טכנוק רעד , PRתמא םעד , 

 יד Tr טיצ ףױרַא ןשטנעמ ןקיזָאד םעד וצ ןוא .ןיילַא ךיז ןיא

 ךָאנ טלַאטשעג ַא .ןבעל ןשידחע םעד ןופ רעטייל ערעיוהעגמוא

Nענעדנווושראפ 2389 ןיוש ןוא עקירעבעל טציא ךָאנ ,טלַאטשענ , 

 -סנבעל עלא יד :ּפָארא ןוא ףיױרַא רעטייל םעד רעביא ןעיינ

 .שטנעמט רעד יו ,רעפיט my רעד ףיוא ןענעז עכלעוו ,ןעמרָאפ

 ,רעטייל-למיח ןייד זיא ,דעמיורט רענגרעדָאמ וד ,םיוב רעקיזיר ַא

 WER ךָאנ גייווצ ַא ,לּפַאטש א ךָאנ ?ּפַאטש א

 ,האירב עקידעבעל עטשרע יד ,לרעמעק-רוא סָאה ןטנוא

 .סקױװעג ןייק טשינ ךָאנ ןוא היח ןייק טשינ ךָאנ DIN עכלעוו
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 רעקידהגושמ א דמאז טימ טיש ייז רעטניה .עייר רעניורב רעג
 ןקיטכיל םעד ןיא ,טפול רעד ןיא .בייל-עקשארומ רעד ,טקעסניא
 -גיא ערעדנא ןופ לעמױװעג א רעהא ןוא ןיהַא טילפ לּפענ-רלאוו
 סָאד טפול רעד ןיא ליטש ךיז BA ייז ןשיווצ ןוא -- ,ןטקעס
 .ןיּפש א DD בעוועג

 ןוא .קילב ןייד םורַא טמענ ןבעל ןופ ןטלעװו עכעלדנעמוא
 (man םער טימ טּפינקראפ גנע ,טימרעדניוא Bons ןיילא ור
 :דרע רעד ףיוא עילאווכ-סנבעל עכעלטייהנייא N .םורא ןבעל
 SD רעד ןוא טקעסניא רעד ,זָארצןראפ סָאד ןוא ענפַאפ יד
 טקנירט ןוז יד .ץעזענ ןבלעז םעד ךרוה DRM ,עלא ריא .וד ןוא
 טרעדנאוו ריא רעכלעוו םורַא ,ןוז יד -- ,טפארק טימ ןָא ךייא
 ךעלעגיוו .טכיל ןופ רעדניק .דרע רעטלַא רעייא טימ ןעמאזוצ
 ,עטעגאלּפ רעייא ןופ IN געט עטשירע יד ןופ רעדירב .טסזיג ןופ
 ענעדישראפ ךרוד רָאנ .ןרָאי ןענָאילימרוא יד ךרוד טפי נקראפ
 -ומ ,זָארצןרָאפ ןוא ענסָאס :ןליצ ענעדישיראפ וצ ןעמוקעג תולזמ
 .שטנעמ ןוא עקרעוועוו ,בלאווש ,עקשיאר

 ןיילַא טימהעד ןיוש ,ררע רעד ןופ רעדניק םנעז עלא ריא
 ,ןעלזניאדרע עסיורג יד ןופ רעדניק .ןדנובראפ גנע ריא טנעז
 - טננייא יד יו RR ,םי רעיולב רעד טמיווש סע עכלעוו םורא
 טסעז וד ןכלעוו ,למיה רעד טָא .דרע-רוא עשיטייצראפ עכעל
 אוו עקיזיר עיולב עקיזָאד יד ןָא ךיד טנַאמרעד ,ריד רעביא
 ךיוא .דלאהו רעד ריד ןופ טלעטשראפס עכלעוו ,ןטייקטייוחרעס
 יד ןופ סיורא ןרַאמש סע .ןבעל עכעלהונעמוא סָאד טלמיוו טרָאר
 טשינ ןטייז עֶלַא ןיא ןטיירּפשראפ ןוא רעמיובזןלארָאק ןטייקפיט
 עשירעביור ןופ רעליימ עלעגשיזנאדַא רָאנ ,רעטעלב ענירג ןייק
 ןוא .שיפ ענרעבליז שירעפיטש ךיז ןעלגנעלש סע .תויח-ּפילַאּפ
 רעקיבראפ-ןגיובננער ַא ,טייק רעננאל א ןיא ,ליטש ןָא טמיוושיס
 רעדגיק עלא ןופ עטסכעלרעדנואוו יד ,סעזורעמ .ןקָאלג ןופ ליח

MDןיא .דרע רעד ףיוא ןוא עילאווכ רעד ןיא ןבעל ,ןבעל .םי  
 -וא ןוא .תומשנ עסירנרעטיצ ןדאירימ .טלעוו ַא טבעל ןּפָארט-יוט
 -ןראפ ןוא ענסָאפ יר ."וד, ֹוצ "וד  ןופ טפַאשקנעב יר םוטעמ
 -בלאווש רעד ,בייל-עסשאהוס רעה ןוא לגיופדקניפ רעד ,טאלב



 רעקיבייא רעד ,טָאג רעד,

 ,טייצ ןופ ףיול םער ןיא םהשוװ

 ןעועג טשינ TR רע סאו

 Drama„ רעד רָאנ ןיא

 .סויזעליס סולעגנַא

 ןפיוא טסניל וד .טייקמאזנייא-דעמוז ןייז ןיא אי

 IR םורַא .ןײרַא למיה ןעיולב-ןדייז DR טסקוק ןוא זָארע

 עכיוה AN ץלא ןיא רָאנ טּפאכ גיוא {DET DIN יז ,םורא

 רעביא .ערָאק רעטיור רענעטלָאּפשעצלקנוט רעייז טימ ןעמַאמש

 יר ןכלעוו ןיא ,בעוועצלדָאנ ענירג ךיליורג ,עקילָאװ DNT ייז

 עקיבראפ-זנָארב עקידנעירב ריא ןײרַא םוטעמוא טפראוו ןוז

 -ייוצ רעניילק ַא יו DIE Fr טיײרּפש ריד ראפ ןטנוא .טכיל

 m רעקיזיר רענעטינשעגסיוא-קיציּפש רעד ,דלאוזהשעמפ רעט

 ַא טרעטיצ BR ןופ טייקפיט רעד PN .זָארג - ןראפ ןופ ךיפ

 (ww טלָאװ DET mM ,סיוא טעזיס ןוא -- טסנוד רעיורעדרסָאע

 .םעלא WIN טרעטיצ עכלעוו TOR‚ ץיה יד

 עלא יד ןיא ןיירַא טסכארט ,ןיירא טסכארט ןוא טסעיל ור

 ןופ ןבעל DET :ךיז םורַא טסרעה וד עכלעוו ,תולוק עליטש

 טריסלופ ןוא רעבָא טּפאלק DAN ,םיוק ךיז טרעה סָאװ ,דלאוו

 -קניפ .םיחמצ ןופ טלעוו ַא .תויח ןופ טלעוו ַא .ךעלרעהפיואמוא

 רער .ןעמַאטש יד ןשיווצ רעהא ןוא ןיהַא קנילפ ןבעווש לצייפ

 ןוא דלאוו רעטניה עלעקעלנ ןגָארטראפ טייוו א m ,טפור קוקוק

‚Toniטצילב סאפכמיה ןעיולב םעד רעטנוא .טייוו --- טייוו  

 -רעושוו א .בלאווש א ןופ קילב רעסייוו רעד ךרוד גנולצולּפ

 ןייא ןופ קעלפ WON רענעסירענּפָא IN יװ ךרוד טילפ עלעק

 ןכענ .ךיּפעט-ןראפ םענירג םעד רעביא ןרעדנַא םוצ DSB ןטיור

 "גאל א TR ןרישרַאמ סעקשארומ .שיורעג ?יטש א וטכרעה ךיז
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 עעלעּב םלעהליוו

 רּוטאנ -+ עּביִל יד
 .עּביל רעד ןּוֿכ עטֿכישעג:סגנּולקיװטנע

 עּבַצגסיֹוא רעשטייד רעטצעל רעד ןּופ טצע;רעּבִיא

 יקסיַאמ .י ךרּוד 1921 רָאי ןּופ

 ,לייט רעטשרע

 .4 pa - .דנַאּב רעטשרע

 .1927 ,עשרַאװ "טלעװ ַיד, גַאלרַאפ
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 .רעמעק:ןעמיֹוז !ד---םימעט:ייא IT ןּוא NIMrR יד--.טמענ סָאװ יֹורֿפ יד ןּוא

 =עסיֹוא'נַא סלַא יֹורֿפ ןּוא ןַאמ ןעשַיװצ ץַאזנעגעג רעד---.רעיֹוז-לעּפע ןעכּוז 799

 רעד ןעגעג--.לײטנָא ןעלעּודִיװַידנִיא םעד ט;מ?ס'טלַאה ?װ--.לעטַימסֿפלִיה רער

 =טנַא ;ד--.טײקֿכָילנעזרעּפ ןּופ ףמּואָירט רעד---.יֹורפ רעד ןּוֿפ טײק;טרעװרעדנִימ

 =נעמ ןּוֿפ עיראזֿפניא יד ּפָא טלײט סָאװ---.ןענַאגרָא2סטכעלשעג !ד ןּופ גנּואייטש

 !ץַאזנעגעג ַא טּבײלּב'ס---.לײט ןעטשרעטנּוא ןייז ןּוא ליֹומ:לרעמעק ןעגצװ---,ןצש

 עטכישעג רעד TS :לאיצאס. לעטרעוו סאד 104-74 ,!ז
 =עּב רעײנ רעד---סקָאװלָאװ ןערַאּברעדנּואװ MB ןעּבעל ןעגעװ--,עּביל ןֹופ

 =!זָאד םעד ןִיא---.ןעסערֿפ םייּב גנּולײט:סטײּברַא ;ד---.גנּולײט:סטײּברַא ןּוֿפ ףִיֹרג

 רעד ןּוֿפ ןײטשטנַא סָאד---.םזַיֿפרָאמָאּפָארטנַא םּוש PP טשִינ טקעטש ףָירגעּב ןעג

 עג ןעֿפַאשעּב זִיא יֹוזַא יװ---.גנולײטסטײּברַא ןוֿפ ףמּוירט רעטשרע סלַא ַאערטסַאג

 =!דרעמַאק 928 יד 73 ןײזטסּואװַאּב IR ןּוֿפ שינעטער סָאד---.המשנ ןייז ןערָאװ

 ןּוא -ךעלגנּוי ןּוֿפ םעלּבָארּפ סָאד--..ןעּביל ןעסקָאװלָאװ 77 יֹוזַא ?װ---.םיאּורּב עג

 ּױצ ץַאזנעגעג JR רעטסעװש ןּוֿפ דנַאּברעּפ רעלַאיצָאס רעד---.ןעטרּוּבעג?ךעלדײמ

 ןעגעוו לָאמַא ךָאנ--.עטכ;שעגרּוא ןייז ןּוא טַידָארֿפַאמרעה םעד ןעגעװ---.עּבלל

 ןעֿכִילרִיטַאנ ןּופ טנעמָאמ?סגנּוהעטשטנע ףעד--.טדיֹוט IR 9229 ןּוֿפ ץַאזנעגעג

 ארֹומ רעד ןּוֿפ עטכישעג-רּוטַאנ רעד רעּביא--.ןדע2ןג PR עידעגַארט ַא---.טדיוט

 עלּוֿפ:סגנּוטײדעּב !;ד---.ןּברק סלַא טדיֹוט ןעגַילָיװײרֿפ םעד ןעגעוו---.טדיֹוט ן'רַאפ

 ---ןעגָאגַאדעּפ רַאֿפ דלעפ:סטײּברַא'נַא---.ּתקֹולחמ רעצנַאג רעד PB ןעטַאטלּוזער

 סָאד--.גנּולקָילװטנַא?ןלעצנײא ןּוא גנּולקִיװטנעםַאטש ןעשִיװצ גנַאלקנײא ןעגעװ

 ןּוֿפ ןעצענערג ;ד---,ןעשנעמ ןיֿפיֹוא גנּודנעװנָא ןייז---.ץעזעג:2דנּורג עשִיטענעגָאָיּב

 .ָאירּבמע ןעֿכַילשנעמ IR װ:ײטקעּפסרעּפסטֿכ;שעג ;ד--.ץעזעג-דנּורג ןעשִיטענגָאָיּב

 IN ענעּבראוורע יד ,טיײקכילּברעװרע 7150-105 ;ז

 -רעמעק-סעּביל ןַיא גנּולײט-סטײּברַא ;ד--,םֹואודיװידניא DD ןעטפאש
 =רע ןּוא רעּבִיא טּבעל DIRITIMTIR רעד--.ךעלרעמעק-:סעּבַיל טשִינ ןּוא ךעל

 ןעּברעװרע ןּוא טימ-ןעּבעל ךעלרעמעק-סעּבַיל ענײײז סָאװ---.ײלרעֿכנַאמ טּברעװ

 לָאהָאקלַא ןעגעג--.ךעלרעמעק-סעּבִיל 77 ףיֹוא זִיֹּב טקרָיװ DB סָאד---.ןּוֿפרעד

TRעטֿכָישעג יד---.ןעּבעל:סעּביל  PBרָיװ ;ד--.רעלעקזײא ם'ניא גנילרעטעמש = 

 ןערעװ ;צ--.ןענױעל ךרּוד ןריהעג ןיא ןעגנּורעדנע PT ןעּבִיא PB גנּוק

IRטַאר-סגָירק רעד---השּוריּב ןעּבעגעגרעּבִיא ןעגנּוּברעװרע עגַיזָאד 77  PB 

 יד Bm טנעמִירעּפסקע סנַאמסײװ---.סּולשעּב רעֿפַילנײשרַאװ רעד---.טײקֿכ;ײלצּונ

 2נעגײא ענעּברָאװרע PD טײקֿכִילּברע רעד ןיא תֹוקיפס ;ד--.זײמ עקִידלעדײװנָא

 Fair ןעדער ןענרעל סָאד--.דנ;הײדגַאי ערעזנּוַא PB טקנַיטסנַיא רעד---.ןעטפַאש

 :עס דרַאכִיר ןּוֿפ עירָאעט יד--.סעיצִיזָאּפסִיד:ןרֵיהעג עט'נשריעג---.רעדנִיק ערעז

 וײרֿפרעגעי רעד ןעגעװ---ס;זענעגנַאּפ--.טײקֿכילּברע ןּופ ןעדָאטעמ !;ד---.ןָאימ

 ,ּתמא םעד ןעכּוז םייפ
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 טכיזרעביא-:טלאהניא
 ,ליימ ןעמשרע ןוֿפ

 ,עלהשעמ-קילראק סאד -- .,ךּוּב עטירד סאד

 -.רעלצלימש:לעפמור זּופ עּביל רעד ןעגעוו 26-5 לעטייז
 =.*טײקֿפעלצּונ , עײֿפ רעד ןעגעוו---.גניר-ףּוׁשֹּכ רעד--ןרעטש רענעשָאלעגסיוא רעד

 Pb גניטלַאּפש יד--.רעדנַיק ּוצ ןעמּיקעג ןענעז ךעלעצל;טשלעֿפמּור 77 יֹוזַא יװ

 =ףעטײװ רעד--.טייהרעקידעּבעל ףיֹוא ךיז ןעסע עֿכלעװ ,ךעלקילרַאק ײװצ---.גנָיר

 סעקִילרַאק עטלייטעצ :ד-- .קָאטײװ-ןָאצ ןּוֿפ עטכ;שעג ַא---גנַיר ןּופ לרֹוג רעקיד

 ---.סעקִילרַאק עסיֹורג ענעסעזעגנײא 277 טַימ שַינגעגַאּב רעײז--.העיסנ רעד ףיֹוא

 =םַא זִיא יז ןּוא טנעדרָאעגנײא ןעטסעּבמַא ץלַא טָאה לעצל;טשלעֿפמּור ;ד יֹוזַא ָײװ

 .לָאיצָאס ןערָאװעג עדנעצ

 --.עּביל:רוא ןּוא -הכולמ רעטירד רעד זעגעוו 47-27 ,ז
I DIET Enןּוֿפ ףִירגעּב רעד--?על'השעמ=ןעקַי?רַאק יד ּפָא  TRלרעמעקנייא * 

 *השּורי יד---.ןעלעּודִיװִידנִיא PB תישארּב רעד---.ןעזִיר ןּוֿפ הכּולמ ַא--.האירּב רטקִיד

 ---.ךִיז ןרעּפטכּורפ ןּוא ןעסקַאוװ סָאד---.זָאלסטכעלשעג זִיא עּביל2רּוא ?ד---.ץנַאטסּבּוס

 ?עמָאטַאיד יד ןּוֿפ טסנּוק-טכַאש העד ןעגצוװ---.ךעלרעמעק ײװצ ןּוֿפ גנּוס;גֿפױונעצ 77

 ַא סלַא עּבילסטֿכעלשעג :יד---.עּבַיל:סטֿכעלשעג רעד ןּוֿפ העש-סטרּוּבעג יד---.סצ

 -סגנּוטֿכײר 27 ןעטײדַאּב סָאװ--.רעסערפ-רעטקַארַאֿכ--.ןעסערֿפ ןּוֿפ םרָאֿפ עטרענײֿפרַאֿפ

 יצק;ררעמעקלעצניײא IT 972 ןעמָאזאמָארכ יד ןּוֿפ גנּוצלעמשֿפונּוצ יד---.ךעלרעּפרעק

 יַאפ --.גנושימטולּב רעד ןעגעק ץעזעג םאד 7248 ,ן
 ---.שמּוח-רּוטַאנ לעטעלּב ַא--,רעטסעוװוש ַא DM ןּבָאה הנּותח טשַינ ןעמ רָאט סָאװ

 ;זיֹומ רעד ןִיא עּבִיל יד--.ןעקעטש-סנרהַא TR ןעּבעלרעּבַיא ןעזּומ ןעגַילֿפ יד סָאװ

 הכרּב ;ד---.טֿפּוצטסעצנִיא ןּוֿפ טײקכעלדעש !:ד---.צירענסַילַאּב רעד ןעגעװ .ךָאל

 a” טזעלעג טרעװ ץיעמשנָאצ ן'טימ השעמ יד יֹוזַא ;ו---הלחּתה רעײנ ַא ןוֿפ

 ---.גנּולקִיװטנַא רעד ןּוֿפ טסנַיד TR Ir טלעטש 9379 ;ד--.לעצליטשלעּפמּפר םעד

 873 סָאװ ןַאמ רעד---.עיצּוטי;טסנִיא עטסעֿפ ַא טרעװ טײקנעדַישרַאֿפ?סטכעלשעג 77
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 ןוא Pin Ton‚ ןעסע ןּוא ןעסייּב ןעפרַאד טרָאד לָאז רע זַא

m >irgןעניּפעג סע  TIגיוז:םי עכילנע:שִיפלַאװ טנייה ךָאנ . 

 ץנַאג wer ןּוֿפ ךשמ PR ןעצּונעּב ןּוא ןעּבָאה עכלעוו ,תֹויח

 ףעש;פלַאװ עטסטלע ייד m יֹוזַא ןּוא ;ןייצ עגיד'תמא ןעּבעל

 *רעט רעד ןּופ ןעגנוּבָארגסיוא יד PN ןענּופעג ןערעװ עֿכלעװ

 תֹוּביס ענעדײשרעֿפ ּבִילּוצ ןעטלַאה רַימ עֿכלעװ ןּוא טייצ רעיצ

 AR ןשידנאלנערג םעד ןּופ ןרעטלע:רּוא עֿכילטכישעג יד רַאפ

woןעּבָאה  IRןייצ עקרַאטש טַאהעג ןעּבעל ץנַאג רעייז -- 

 יּוק רעכָיז ףיֹוא m טּוג יֹוזַא לַאפ ןעגָיזָאד םעד ןִיא ּוטסנָאק

 RN ןעגיטנייה םעד ןּופ ןייצ עגיזָאד יד זַא ,רָיפסױא DIN ןעמ

 IR“ ןּופ גנּו'רזח'רעּב;א'נַא רָאפ Tr טַימ ןעלעטש ָאירּבמע-שִיֿפ

 *עגָאיּב םעד ןוֿפ ןַיז ןעטסג;טכִיר םעד טיֹול טּפַאשנעגייא-רּוא

 \ .ץעזעג:דנּורג ןעשיטענ

 .דֹוס ןעצנַאג םעד ּוטסעז DER טשרע

 טר;ּפעגקעװַא ךיד ּבָאה TR סָאװרַאפ ,טצִיא ּוטספיירגעּב

DINיװ ּוטסעז ?רעטיײװ ךָאנ ןּוא גערּב ןעשִירּבמַאק-שַיקנָאגלַא  

 ART ,גערּבגָארּוי רעד ןּוא ,גערּב רעגָיזָאד רעד ,ףיֹוא טנייש רע

 ןּוא ,תֹויח-לעטייּב 97 ןּוא תֹויח:גיֹוז:רּוא יד טּבעלעג ןעּבָאה'ס

 BIT Din ,ַאערטסַאג רעד טימ גערּב-רּוא רעד עדייּב רַאפ גנַאל

 ORT IM ּוטסעז - עגַידלרעמעקנייא:רּוא יד Dom ,סקָאװלָאװ-רּוא

 ישנעמ םעד ןּופ 0923 ןעטיֹור ןעשִיגאמ םעד PR ףיֹוא טנייש

 ײקיוטנע IT טנייה טרָאד ךָאנ טשרעהעּב ןּוא ּבייל-רעטּומ 19323

 רעגלעו ןוֿפ ,הכּולמ:דרע עגָיד'תֹודֹוס ,עפִיט יד טשרעאהעּב ,גנּול

 ןופ טכּורֿפ עגנּוי 37 סיֹורַא טסקַאװ ןּוא ףיֹוא Pr טּביֹוה סע

 ?...ּבייל ןעכילשנעמ



= 

 ןעצַאשּוצּפָא גירעהעג mM ןייטשרעפ יײיּברעד רּונ זּומ ןעמ
 ןּוֿפ עװעלּפ ;ד ןעלײטּפָא ןענָאק זּומ ןעמ ,טעז ןעמ סָאװ ,סָאד
 ןעשַיטענעגָאיּב םעד ּוצ ןענעֿכערּוצ טשִינ ּוטסֿפרַאד יֹוזַא ,ץייוו
 סלַא ןעֿפַאשעג רעטעּפש טָאה רּוטַאנ יד סָאװ ,סָאד ץעזעג:דנּורג
 רַאפ רעדָא ייא םעד רַאֿפ ,היח ya רעד רַאֿפ לעטַימ:ץּוש
 IR ףייר טרעװ עלעגיֹופ עגנּוי סָאד סָאװ ,סָאד .ָאירּבמע םעד
 טזייוועּב ,לָאשייא רעטֿכלַאקרעֿפ רעטרַאהַא ןּוֿפ ץּוש םעד רעט
 ןעּבָאה לַעגיױפ ןעגיזָאד םעד PD ןרעטלערּוא יד זַא ,טשִינרָאג
 ?רעמּוז DPI ,ןעלָאש:ךלַאק עטרַאה עֿכלעזַא PN טּבעלעג לָאמֲא
 NIE ןָא ןַיז ןעסִיװעג ַא ןִיא רעכִיז עפיֹור 97 טנָאמרעד עלעגיֹוֿפ
 עגידנעצִישעּב יד זִיא ןעגעגַאד ;עפּוטשסגנּולקִיװטנע עגָילָאמַא
 =ייו יד רָאפ טמּוק סע ןעֿכלעװ PR ,לרעיילש םעד ןּוֿפ לָאש
 ,עלעגיֹופ:רעמּוז םּוצ 773 עפיֹור רעד ןּוֿפ גנולדנַאװמּוא עגָידרעט
 סע ָיװ ,גנו'רזח'רעּבִיא עשיטענעגָאטנא ןייק טשִינ ןפֹוא םּוׁשּב
 תעשּב ,ןעקָא ףָאזָאל;ּפ:רּוטַאנ רעד טניימעג לָאמַא סָאד טָאה
 =ָאיּב םעד ןעגעוו ןעגנּונַא עטשרע ַיד ןעמּואװשעגסיורַא ןענעז'ס
 עגַיזָאד יד IR ,טניימעג טָאה ןעקָא ;ץעזעג+דנּורג ןעשיטענעג
 םעד ןָא טנָאמרעד עלעגיֹוֿפ:רעמּוז םעד ןּופ םרָאֿפ:סגנּולקַיװטנע
 םעד ןּוֿפ רעטָאֿפ:רּוא ןעטש'רמֹולּכ סלַא קַאר ןעגָי;טיֹוה:טראה
 יד ןעלעװ רָימ .ךִילגעמנּוא סיֹואֿכרּוד רעּבָא TIR סָאד ;טקעזנִיא
 עכלעזַא PR דָארג ןענַיֿפֶעג ץעזעג ןעגיזָאד םעד ןּופ ןערּוּפש
 רַאֿפ לטִיּמ:ץּוש DIN גָיטיֹונ טשִינ ןֿפֹוא םּוׁשּב ןַענעז עֿכלעװ ,ןעמרָאפ
 ײּב טשִינ ןעצנַאגנַיא ןענַיֿפעג 920 עֿכלעװ ןּוא ,ָאירּבמע םעד
 ןּוֿפ ָאירּבמע םייּב ךִיז ןעזייוועּב יֹוזַא .היח רענעסקַאװרעד רעד
 עטרַאה עגִיטֿכִיר ליֹומ ןַיא שִיפלַאװ ןעשִידנַאלנערג ןעגִיזיר םעד
 רּוּפש םּוׁש ןייק טשִינ רעּבָא טָאה שַיֿפלַאװ רעֿפײר רעד  .ןייצ
 טרעװ רעכלעװ ,ןייּבשַיֿפ רעטנַאקעּב רֶעד לייוו ,ןייצ ןייק ןּוֿפ
 ןייק טשִינ תמאּב זִיא ,רעסערֿפ ןעגָיזִיר ןייז ןּוֿפ ןעמּונעגסיֹורַא
 ףרַאד ָאירּבמע רעד TR .ךעלעקעטש:ןעמּוג עטרַאה רּונ ,ןייצ
 טמּוקעּב רע PN ,ןעּבָאה טשִינ ןֿפֹוא םּוׁשּב ןייצ עגַיזָאד ;ד
 טרָילרעּפ IR ּבײלרעטּומ ןיא TI טנַיּפעג רע תעשּב ךָאנ יז
 ,ןופרעד ןייז טשִינ דייר ןייק ךָאד ןָאק'ס ןּוא ,דלַאּב טרָאד ייז
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 יש יי יא א
X 

 ןעשינעעשעג עטלַא סיוארָאפ סױרַא טְקּור ,סעיצַאיצָאסַא טייּברעפ
 IN" זַא ,דימּת טליפ ןעמ .עגידרעטעפש קירּוצ טקוררעפ ןּוא
 .ײצ:טפירש טימ רעדניליצ רעטיוט ןייק טשינ זיא ןורּכז רעז
 .לעװ ףיוא ,ןעריהעג עגידעּבעל PR טקעטש רע זַא רָאנ ,סנעכ
 ןּומ רע זַא ןּוא ,ןעקּורדניא רעטנעזיוט רדסּכ ןעקריװ סע עכ

yon FIRןעמענלײטנָא  PRןעּבעל םעד  IDןריהעג יד  
 יד טצירקעגניירא DR ןיא ךיז ןעּבָאה'ס יװ ,םעד ךָאנ ךיוא
 -לַאּודיװידניא יד ךיוא טָאה ױזַא טקנּוּפ .ןעקּורדניֵא עטשרע
 :רעּביא, ליפ טייצ רעד ןּופ ךשמ ןיא עכלעזא DIR עטכישעג
 ןּופ ,ןעסַאּפּוצ ןעכַאז ליפ ּוצ טזּומעג ךיז טָאה יז ,"טּבעלעג
 רעד ןיא טָאה ןעמ יװ ױזַא .ןעגָאזּפָא ךיז ןעגנּו'רזח'רעּביא ליפ
 ,"ןעגנּורעטש, עגידרעטעּפש עכלעזַא ליפ טימ ןּוט ּוצ עינעגָאטנא

DENןעמ געמ יצ ,ןעלפייוצ ןעמּונעג ןעמ  NTןעצּונעּב  ORT 
 ,ןעמַאנסיוא ליפ ױזַא ןַאהרעפ ןענעז סע ןעװ ,"ץעזעג, טרָאװ
 סָאד NT INT טָאה ּפיצנירּפ ןיא IN ,ךיז טכּוד רימ רעּבָא
 ןעגנוניישרע יד ייּב יװ ,ןיז ןעּבלעז םעד טקנּוּפ טרָאװ עגיזָאד
 -נעקּוק טשינ ,ןעגָאז ןָאק ןעמ Ann ,ןעּבעל-ןריהעג רעזנּוא ןּופ
 ץעזעג'דנורג רעד ןַא ,ןעטײקכילטקניּפ טשינ עלא MIR גיד
 ,ןעגנּוּבעלרעּביא עגילָאמַא יד ן'רזח'רעּביא ORT PR ןורּכז ןּופ
 .טצירקעגנייא םיא ךיז ןעּבָאה עכלעוו

 .ריווקרעמ ַא טימ ךָאנ זיא ןורּכז רעזנּוא :ךַאז ַא ךָאנ ןּוא
 ינַא רעד ייּב ןעז רימ סָאװ ,םעד ּוצ ךילנע גנּונישרע רעגיד
 עטסירפ יד דָארג ןענעז עדייּב ייּב ,גנולקיװטנע רעשיטענעגָאט
 רעטעּפש .עטסגידנעטשלופ ןּוא עטסגיטפַאחרעיוד יד ןעקּורדנײא
 ןעּפַאטע עטשרע יד .ןעסעגרעפ ןּוא טרעטנָאלּפרעפ ליפ טרעוו
 עסיורג עטשרע יד יװ ױזַא ףרַאש ןּוא רָאלק ןעגיל רעּבָא
 טלֹוּב ױזַא ןעמ טהעז רעּבירעד .ןעגיוּב ןעסיײװ ַא MIR טפירש
 עטשרע יד עלעצָארּפש ןעכילשנעמ םעד ןּופ גנּולקיװטנע רעד ייּב
 .עק ןּופ ליוק רעד ּוצ Pa לרעמעק ןעטשרע םעד ןּופ רעדליּב
 טײג ךָאנרעד .עפּוטש-סקָאװלָאװ רעד ּוצ זיּב .ה .ד ,ךעלרעמ
 ןעצנַאגניא סע זיא ךָאד רעּבָא .רָאלק ױזַא טשינ .ּוצ ץלַא ןיוש
 .ןיז ןייז ךָאנ טייטשרעפ רעכלעוו ,םעד רַאפ דליּב לּופטכַארּפ ַא ךָאנ
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 טרעװ ָאירּבמע ןופ זַא .ךיז טכּוד סע :ןעטלַאּפש-סערּבַאשז ךיז
 :קיװטנע עשיטַאמָאטיױא עלענש יד טרהיפ ןיוש רעּבָא שיפ ַא
 םיטרּפ ענעדישרעפ ןיא ןענָאמרעד עכלעװ ,ןעמרָאפ ּוצ גנּול
 יד טייטש עלײװ ַא .היח:לעטייּב יד ,היח:לעּבָאנש יד ,ץרש םעד
 ןערעװ גיטליגדנע DYNO סָאװ ,טשינ DON ןעמ ןַא ,ױזַא גָאװ
 רעד קעװַא טלַאפ INT .שנעמ ַא יצ עּפלַאמ ַא :ָאירּבמע ןופ
 ןערָאװעג ּוטסיּב IR .שנעמ ַא טרעװ רע :קפס רעטצעל
 סעדעי ןערעװ DIN ױזַא ,עטּבילעג ןייד ןערָאװעג זיא יױזַא
 .טעּב רעד ןּוא גינעק רעד .שנעמ רעדעי ,רעדניק ענייד ןּופ
 רעד ןּוא רעגילייה רעד .סּבָאי סּומינָארעיה ןּוא עזָאניּפש .רעל
 ...רעדרעמ

 :ײד .ןעװעג טסיּב ּוד סָאװ ,סָאד לָאמַאכָאנ טסרעװ ּוד
 ,"טסרעוו, ּוד תעשּב ,ןעװעג ץלַא סָאד ןענעז ןערעטלע-רּוא ענ
 PD םּואּודיוידניא סלא ,ּפָא ךיז טסיר ּוד תצשּב :טסייה סָאד
 םּואּודיװידניא ןייד טּוט ,טייהשנעמ רעד ןּופ םיוּבןעזעיר םעד
 Na רעד ןּופ עיניל עגיזעיר עצנַאג יד ךרּוד ףיול ַא לָאמַאכָאנ
 ,שנעמ םּוצ ןיּב עליצ

 IR ,לענש ּוצ םיטרּפ לייט ןיא ּוצ טײג ךַאז יד ,תמא
TRןעמוק סעיניל עצנַאג  DRןיא יװ ,לעּפענ ַא ןיא יװ רּונ  
 ,רעיהעגנּוא ּוצ טייצ יד ,גיזיר ּוצ זיא געװ רעד ,ןעטָאש ַא
 ,טשיװרַאפ ,טרעּפיהעגרעּביא ןעפּוטש FD ןערעװ רעּבירעד
 רעד ןּופ גנורעלקרע רעטשרע ןייז PR ןיוש טָאה לעקעה
 רעד ןּופ טלַאהניא רעד זַא טנָאטַאּב ,ץעזעג:דנּורג ןעשיטענעגָאיּב
 םיאּורּב ערעכעה יד ייּב רעדנּוזעּב PR עטכישעג:לַאּודיװידניא
 *כישעג-םַאטש רעד ןּופ גנּורזח'רעּביא עגידנעטשלופ ןייק טשינ
 םעד ןופ MINOR רעטצריקרעפ ַא ,טקעּפסנָאק ןימ ַא רָאנ ,עט
 ,עטכישעג:םַאטש רעד ןּופ טלַאהניא

 ךילטיד רעדיװ ךיז טזײװ לַאפ םעד PR דָארג ןּוא
 -טנע רעשיטענעגָאטנא רעגיזָאד רעד ןּופ טייקכילנע יד סױרַא
 זנוא ייּב רָאפןעמּוק עכלעװ ,ןעגנּונישרע יד טימ גנּולקיװ
 ןעגנורענירע ייּב טגײנעג ךיוא זיא ןורּכז רעזנּוא .ןורּכז ןיא
 ,ןעמַאזּוצ טקירד ,טצריקרעפ רע .ןרעדנערעפ ּוצ ןעכַאז לייט
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 .לרעמעק-ןעמיֹוז ךילגעוועּב ַא :לרעמעק גיצנייא רענעלק ַא ךָאנ
 יֹונעג ליּפש ןעגיד'תֹודֹוס רעייז טסָאה ּוד) ךעלרעמעק עדייּב
 -ּוצ 797 Pr ןּופ ןעריֹוּבעג ןּוא ףיֹונּוצ Pr ןעסיג (ןעזעג

 לעמיוװעג עגיזָאד סָאד .ךעלרעמעק עיינ לעמיוועג ַא גנּוטלַאּפש

 םעד ןיא ןּוא ,דנַאּברעּפ ןעלַאיצָאס ַא PR טגינייארעפ טּביילּב

 ;גנולײט-סטייּברַא עסיוועג ַא טייטשטנע דנַאּברעפ ןעלַאיצָאס
 ...ןענַאגרָא DIR ןעדליּב ךערעמעק ןּופ ןעּפּורג עטמיטשעּב

 -לָאװ PP טשינ ןיֹוש PR שנעמ רעד ?טסקרעמעּב ּוד

 *רעטּומ ןיא ךרּוד לָאמַאכָאנ ךיֹוא רע טכַאמ ךָאד ןּוא .סקָאװ
 טנייה ט'רזח סקָאװלָאװ רעד עכלעוו ,עיניל עצנַאג יד 295

 .ץעזעג-דנּורג ןעשיטענעגָאיּב םעד טיֹול לעּודיוװ:דניא רעּביא
 גנולקיוװטנע רעכילטכישעג ןייז PR לייו ..ןּוט סָאד זּומ רע

 PT :סקָאװלָאװ ןּופ עפּוטש יד טכַאמעגכרּוד לָאמַא רע טָאה

 יד ךיז ןיא םּורַא ךַאפניײא טמענ דרע רעד MIR ץנעטסיזקע
 -קיוטנע עירפ ,עגילָאמַא סלַא סקָאװלָאװ םעד ןּופ ץנעטסיזקע

 .עפּוטש-סגנול
 רעד .סקָאװלָאװ םייּב ןיטש טשינ טּבײלּב רע רעּבָא

 -יא זּומ ,ןעמענמּורַא זּומ ּביײל-רעטּומ ןיא ָאירּבמע רעכילשנעמ

 רעמ ךָאנ ץעזעג-דנּורנ ןעשיטענעגָאיּב םעד טיֹול ן'רזח'רעּב
 -טכישעג ןייז לייוו ,סקָאװלָאו רעד יװ ,ןעמרָאפ-סגנּולקיװטנע

 עכלעוו ,טייק רעגנַאל ַא ךרּוד ךָאד ךיז טיצ גנולקיווטנע עכיל

 ,ריד ּוצ זיּב ,רעכעה ,סקָאװלָאװ ןּופ רעטייו ליפ קעװַא טייג
 .רעמעק ןּופ ליֹונק ןעכַאפניא םעד ןּופ יװ ,ּוטסעז טָא

 טקנּוּפ ,ךעלרעמעק ןעטכיש  עגינייא ןּופ עּפּורג ַא טרעו ךעל

 ןעטכיש ייװצ ןּופ עּפּורג א ןעװעג זיא ַאערטסַאג יד יװ יֹוזַא

 ףיֹוא ךיז ןעיוּב ןעטכיש יד ןּופ .ןעגָאמ ןּוא טיֹוה :ךעלרעמעק

 .םירָאװ ןּופ ןענַאגרָא יד רעייז ןענָאמרעד עכלעװ ,ןענַאגרָא

 =ּור ַא ,הרדשה-טּוח ַא ןּופ רּוּפש רעטשרע רעד ךיז טזייוו טָא
 ןעגילָאמַא םעד  ייּב יװ IB ןעּברַאש ַא ןָא ךָאנ ךרַאמ-ןעק

 ךָאנ רעּבֶא ןעּברַאש רעד ךיז טעדליּב ןַאד .שיפ-סּוסקָאיפמַא

 רעדילגרָאֿפ עדייּב .שיפ-גיואניינ םעד ייּב יו ,ןעקַאּבניק יד ןָא

 ןעדליּב זלַאה טייּב ,ןערעדעפ-סּולֹפ ןּופ םרָאפ יד ןענָאמרעד
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 -שיקנָאגלַא רענעי רַאפ גנַאל טּבעלעג ןעּבָאה םַאטש-סגנּולקיוי
 טימ ןעװעג ךיֹוא ןיֹוש ךָאד זיא עכלעוו ,טייצ רעשירּבמאק
 ךָאנ ןעלעוו רימ) ַאערטסַאג רעד ןּופ .קירּוצ ןערָאי ןענָאילימ
 ןעכילטכישעג ןעגיזָאד םעד ןעגעװ ןעדער רעיֹונעג רעטעּפש
 ןעגנַאגרעביא ענעדישרעפ ךָאנ טשרע PR (גנַאג-סגנּולקיוװטנע
 עשיטייצרַאפ ַא ןערָאװעג זיא םירָאװ םעד ןּופ ,םירָאװ ַא ןערָאװעג
 ,טרָאס םעד ןּופ רעפעגמּוא היח הקיד'הרדשה-טּוח עבַאפנייא

mסּוסקָאיפמ ַא שיפירּוא רעד רָאֿפ ךיז טימ טלעטש סע , 
 .שיפ-גיֹואניינ םעד ןָא םרָאפ רעד טול טנָאמרעד סָאװ ,שיפַא

 -נע PR סָאװ ,שיפ ןימ ַא ןערָאװעג זיא סּוסקָאיּפמַא םעד ןּופ -
 ןּופ ,שיפ:ךלָאמ ַא -- שיפ-ייה םעד ןּופ ,שיפ ייה רעזנּוא ּוצ ךיל

 ּוצ ךילנע .היח-גיֹוז-רּוא ַא רעטייו םיא ןּופ ,ץרש ַא Tan םעד

 .ּבלַאה ַא ףֹוס םּוצ ןַאד ,היח-לעטייּב ַא ןַאד ,היח לעּבָאנש רעזנּוא

 =לַאמ עגיטנייה יד ּוצ ךילנע רעייז PR סָאװ .האירּב ַא ,הּפלַאמ

 רעד ןעמּוקעג ךילדנע זיא ןַאד ןּוא .שנעמיעּפלַאמ ַא ןַאד ,סעּפ

 -לּוק רּוטַאנ רעד ןּופ טדימשעגסיֹוא טָאה סָאװ ,שנעמ רעד .שנעמ

PR MDםענעדנּוצעננָא ךילעסניק ןייז ןּופ ץנַאלג ןעטיֹור םעד  

 ...םַאלפ

 .רעפ ןיא עגיזיר ַא ,טייק:סגנולקיווטנע ערעיֹוהעגמּוא'נַא

TAרעד ןּופ ךיז טיצ עכלעוו ,טייק רעניילק רענעי טימ  

 DI רעדָא סקָאװלָאװ םּוצ זיּב האירּב-רּוא רעגידלרעמעקנייא

 םעד ךרּוד טכַאמ סָאקלָאװ רעד !ךָאד ןוא .ַאערטסַאג רעד ּוצ

 סָאד ךיֹוא טּוט שנעמ רעד ןּוא .ץעזעג-דנורג ןעשיטעגעגָאיּב

 -רעטּומ ןיא ןעװעג טסיּב ּוד ןעװ ,ןּוטעג סע טסָאה ּוד .עּבלעז

 טּוט ,רעטּבילעג ןייד טימ טסריֹוּבעג ּוד סָאװ ,דניק ןייד .ּבייל

 .סָאד

 -סגנּורעּפכּורפ םעד ןיא ּפָא ךיז טלַאּפש יֹורּפ ןייד ןּופ

 ריא ןּופ טיּבעג םעד ןיא .ה .ד) רעּפרעק ריא ןּופ ןַאגרָא

 ,ןעניד ךעלרעמעק יד ןעכלעוו ןיא ,רעּפרעק ןעגידלרעמעק-ליפ

 -ןלעצניײא'נַא (גנּורעּפכּורפ רעד רּונ ,גנּולײט-סטייּברַא רעד טיֹול

 !לרעמעק גיצנייא ןייא .?רעמעק-ייא ךילגעוועּב-רעװש ,ןיילק

 ףליה ןייד טימ ּוצ טמּוק לרעמעק םענלעצנייא ןעגיזָאד םעד ּוצ
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 .רעטנורַא גנּוטּפיוהעּב רעיינ רעד DD טצִיא רעּבָא 22 ןעּבָאה

 ןײרק ןערעסערג FEN ץעועג ןעגִיזָאד םעד רעטנּוא 072092

 עג ןעג;זָאד םעד טיײירּפשרעּפ ןעּבָאה mn .םיאּורּב עגידעּבעל

 טפּודר רעכלעוו ,טלעוװ:תֹויה רעד ןּוכ Pa םעד ףיֹוא ךיוא ץעז

PTו ."שנעמ ,,  
 ּוצְקִירּוצ ןעטעּב PT PR ןּומ לָאמ עטלעפִיװ סָאד ןיֹוש

 עכלעוו ,גנּולדנַאה רעֿכַילשנעמ רעֿכַאפנייא רעזנּוא ּוצ ןערעק

 ,לרעמעק:ייא DIT ןּוא לרעמעק:ןעמיֹוז םעד ןעשִיװצ רָאפ:טמּוק

 טָאה'ס רעכלעװ ןּופ ,גנּולדנַאה רעטמִירעּב רעגִיזָאד רעד ּוצ

TIרעכלעוו ןעגעוו ןּוא רֶ;צַאּפש-עּבִיִל רעזנּוא ןעּביֹוהעגנָא  TR 

 =נַאג םעד ןּופ קע ןייא טּור DE ףיֹוא TR ,טגָאזעג רָיד ּבָאה

 זנּוא טמענ רעֿפלעװ ,עּבָיל רעד ןּופ ןעגיֹוּבנעגער ןעסיֹורג ןעצ
MIN BINּוצ ּוטסמּוק לָאמ סָאד ןּוא .דרע עטענַאלּפ רעזנוא = 

 :עדלָאג םעיינ ןייד טָימ ןיֹוש עטכַישעג רעגַיזָאד רעד ּוצ קיר

 ,טנַאה רעד ןַיא לעסַילשרעּביֹוצ םענ
 en ענייד עלַא DD ןיילַא IT זַא ,טּוג ןיֹוש טסײװ ּוד

 =יזָאד יד עכלעװ ןִיא ,ןענַאגרָא ענייד טָימ ,ךעלרעמעק:ןעדַאיר

 טשִינ 10022 ,גנּוליײט:סטעּברַא רעייז ךרּוד ןעריפ ךעלרעמעק עג

 רענעי ןּופ גנּוצעזטרָאפ עטסֿכעה ןּוא עטסכ;לרעה ַא 21 רעמ
 םעד ךרּוד ןערָאװעג ןעּבױהעגנָא זיא עכלעװ ,גנולקַיװטנעליֹוק

 =לָאװ DIT ןּוֿפ שרעדנַא ןייז טשַינ טסלָאז ּוד mM .סקָאװלָאװ

 רעד ייּב רעטייוו ןּוא סקָאװלָאװ םעד ייּב טרָאד ןענעז ,סקָאװ
 *ָאטקַאֿפדנּורג עלַא TI ןעסַיװעג ַא TR ןַאהרַאפ ןיֹוש ַאערטכַאג

 ?יארעפ ןענעז עכלעו ,ךעלרעמעק :ץנעטסַ;זקע ןייד ןּופ ןער

DIגנּולײט -סטעּברַא ;דנַאּברעּפ ןעלַאיצָאס ןעגנע'נַא ןִיֹא , 

 יד ןעשַיװצ ןּוא ;ןענַאגרָא ןּופ גנּודלִיּב רעד ּוצ טרִיֿפ עֿכלעװ

 PT PB ,ןענַאגרָא-סגנּורעּפכּורפ ;ד ?3:םדֹוק ןענַאגרָא עגַיזָאד

 .עֿכָילּבײװ רעטּבַילעג ןייד ייּב ןּוא עכי;לנעמ

 INS WITZ ,סקָאװלָאװ םעד ןּוא רָיד ןעשִיװצ :ךָאנ ןּוא

 ערעיֹוהעגמּוא עצנַאג ַא ךָאנ טגָ;ל ַאערטסַאג רעד ןּוא 07T ןעש

 רעד .ןעגנּולקַיװטנע עשִירָאטסִיה עגָידרעטײװ MD טייק

 =טנע 7777 ןּופ ַאערטסַאג עטשרע ָיד ןּוא סקָאװלָאװ רעטשרע
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 םיאּווּב עגִידעּבעל ערעכעה יד ןּופ 793999299
 .דרע רעד ףיֹוא

 ןעטסכַאֿפניײא ןעגיזָאד םעד TR גידנעטשסּבלעז טסָאה ּוד
 :דגּורג ןעשיטענעגָאיּב , םענעפּורעג יֹוזַא םעד ןענּופעג לַאֿפ
 "ץעזע ג

 =טנע יֹונעג לָאמ ןעטשרֶע DIS זיא ץעזעג רעגַיזָאד רעד
 ןעפּורעגנָא DIR טָאה רע .ן'ל עקעה ךרּוד ןערָאװעג טלעקַיוװ
 (ןעּבעל) *סָאיּב, רעטרעװ עשִיֿכִירג 97 ןּופ *רעשִיטענעגָאיּב,
 סָאד טצּונעּב לעקעה ;(גנומאטשּפָא ;רעֿפעגמּוא) *אענעג , ןּוא
 עצנַאג סאד ;עטֿכ;שעג-=סגנּולקיװטנע ןּופ TI TR "אענעג , טרָאװ
 ?קַיװטנע רעד ID ץעזעג:דנּורג ORT :םּורַא יֹוזַא טייטַאּב טרָאװ
 טָאה טקַאפ ןעכילטנעגייא םעד ףיֹוא .ןעּבעל PD עטכַישעג=סגנול
 Bw ןּוא ,רעלַימ ץִירֿפ ןעזִיועגנָא שִיגרענע ןלעקעה ראפ ךָאנ
 ךָאנ ןוא ןע'נעקָא ןּופ טייצ רעד PR ןיֹוש ןעמ טנַיפעג ןער
 "עג ץעזעג םעד ןּופ גנולעטשטסעפ עגידנעדיײשטנע יד .רעַירּפ

MIR 77 DDןעטייװצ ןּופ לעטייז ןעטסטרעדנּוהירד םעד  
 ,1866 רָאי ןופ "עיגָאלָאפרָאמ עלערענעג , סלעקעה ןּופ דנַאּב

 רעטלַא רענעי ןעגעװ ערעל יד ןָא ייּברעד טפּור לעקעה
 ןעגיטניה ןעדעי MD עטכִישעג רעד ןִיא טסײג:סגנּולקַיװטנע
 :םַאטש, רעדָא "עינעגָאלַיֿפ , טלעוו:םיחמצ ןּוא:תֹויח רעד ןּופ ןַימ
 .("ַאענעג , ןּוא םַאטש -- *ןָאלַיּפ , טרָאװ ןעשִיכִירג ןּופ) *עטֿכישעג
 Tr ט'רזח VON ,טייק-סגנּורענירע רעד ןעגעװ ערעל 97

DIרענלעצניא רעדעי ןּופ גנּואייטשטנע רעד ייּב רעּבִיא  
 SFRITIMTINR, DOT סָאד ,'עינעגָאטנא, ןָא רע DEIN הֹאירּב
 האירּב ענלעצניײא'נַא — *ַאטנא , טרָאװ ןעשִיכָירג ןּופ *עטֿכישעג
 SIR רעד :ץרּוק רעּבִירעד טגָאז "ץעזעג, סָאד ,("אענעג , ןּוא
 TR ףיֹולרעפ:דנּורג ןייז PR TER עינעגָאטנא רעד ןּופ טלַאה
 גנּו'רזח'רעּבִיא עלענש ןּוא עצרוק ַא ARD םענלעצנייא ןעדעי
 .עינעגָאלַיֿפ רעד ןוֿפ טלַאהנִיא םעד ןוֿפ

 ?תֹויח רעד PR DIA עגיטנײה יד ןּופ ןעדעי ײּב
 רַאפ ןעמּונעג DIR 12 ןעּבָאה רַימ ּביֹוא !טלעװ-םיחמצ ןּוא
 IND‚ ןעטסֿכַאֿפנייֵא םעד DIR ,סקָאװלָאװ םעד רּונ ל:ּפשייּב ַא
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 ךָאנ ענייא ןעגנּורעגירע ;ד ןעייג ייּברעד ןּוא ,עליײװ רעצריק

 ,גנּונעדרָא רעקילָאמַא רעטמ;טשעּב רַעד PR רערעדנַא רעד

 סלַא 23 :ךַאז יד ןעטֿכַארטעּב טשינ ןעלָאז Wa m ןּוא

 FI רעד ןּוֿפ טַאטלּוזער ַא סלַא WIE טייקכַילנע עגיטסײג ַא

vrנעדעי ;ןעסעצָארּפ עדייּב ןּופ תֹודֹוסי עלעירעטַאמ 97 ןּופ * 

 עקִיטצִ;א עלעּודִיװַידנַיא יד זַא ,ןעגָאז קִיאּור m ןעגעמ סלַאפ

 ןעניפעג גנּולקַיװטנע עשירָאטסיה עגילָאמַא 97 ןּוא גנּולקַיװטנע

Trןעשיווצ  TIיװ ,שינעטלעהרעפ ןעּבלעז םעד ןיא  RR 

 ירעניא'נַא ןּוא ןעקּורדנייא ןּוא ןעגנּוניישרע ןּופ ייר עכַילרעס

 רּונ ַיװ .ןעגנּורענַירע ןּופ טייק עגידנעֿכַאװפיֹוא רעטעּפש ,עכִיל

 יעּבִיל עֿפיײר ענייז ײרֿפ רעד ףיֹוא סיֹורַא ?DIR סקָאװלָאװ רעד

 ןעטייווצ ןעגְיזָאד םעד ףיֹוא ןיֹוש Pr יז ןענִיפעג ,ךעלרעמעק

 טײקרעכַיז רעטסעּפַא vum IR ןעּביֹוה יז ,"געוו=סגנּורענִירע,

 ינָא טָאה ןעמ ןעכלעוו ,רעגײז ַא 3 יֹוזַא ,ןעגנּולדנַאה ערעייז

 Ta ןעזָאלעג ןּוא טיירדעג

 :ד ןעכלעו ,טקַאפ ןעכַאפנייא ןעגיזָאד םעד DER בּורּפ

 ַא ןּופ םרָאפ רעד PR ןעקִירדסיֹוא ,רָיד טזייוו ליוק:סקָאװלָאװ

 י"ץעזעג, ַא ןּופ ,ץַאז ןעֿכַילטֿפַאשנעסַיוװ

 טכַאמ -- ןעגָאז ּוטסעװ---ליֹוק:סקָאװלָאװ ענלעצנייא עדעי

 ץנַאג גנולקיװטנע רעלעּודִיװ;דניא x ןּופ Tea, PR ךרּוד

 לָאמַאכָאנ גנּונעדרָא רעטלַא רעד PR שֵיטַאמָאטיוא ןּוא לענש

 ןרעטלע-רּוא IR עֿכלעוו ,ןעפּוטש-סגנּולקיװטנע עּבלעז 97

 Tr ןעּבָאה יז ןעװ ,טֿכַאמעגכרּוד ךילטֿכישעג לָאמ ַא ןעּבָאה

 .סקָאװלָאװ םּוצ זַיֹּב טלעקַיװטנע לָאמ ןעטשרע םּוצ טשרע

 *רעפ ןעצנַאג םעד ךָאנ ןייטשרעפ DEN ןיֹוש טספרַאד ּוד

 *עגרָאפ ָאד רַיד ART PR עכלעװ ,ןעשִינעעשעג יד ןּופ ףיֹול

 טשִינ ךילטנעגייא טקעטש "ץעזעג ןעגְיזָאד םעד PN זַא ,טלעטש

 .ףּושיּכ םּוש ןייק

PRטנע ןיילַא טסָאה ּוד ןעֿכלעװ ,"ץעזעג, ןעגָיזָאד םעד . 

 ןענופעג טסָאה ּוד :רצֹוא ןעלוֿפטרעװ ַא ןענִיפעג ּוטסָאה ,טקעד

 םעד ןִיא ןעטקַאפיסגנּולקִָיװטנע עלַא ּוצ לעסילשַא
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 ?ןעגָידנענָאמרעד ןעגִיזָאד םעד ןעפּורסיורַא תֹויִח 738 ךעלרעייא
 ?םּויזענגאמ Bm טציירעג לרעמעק:יײא סָאד טָאה ןעמ :סיוטש
 סָאד .שזַאסַאמ ן'טּושּפ טַימ רעדָא רעיוז:לעּבעװש DD ,דַירָאלֿכ
 ןעּביֹוהעגנָא ןַאד טָאה לרעמעק:ייא עטגַיטכּורּפַאּב טשַינ ךָאנ
 =ּוצ יד זַא ,טלעטשעגטסעפ זִיא סע .גנולייטּוצ 97 ןעריפוצכרּוד
 יא םעד) ךעלרעמעק יד ןּופ ךעלדנערעק עדייּב ןּופ גנּושִימפיֹונ
 עטסטנָאנ יד סיֹורַא דלַאּב טֿפּור (ןרעק-ןעמיֹוז םעד ןּוא ןרעק
 =רַאד ןעגנּורענַירַע ערעזנּוא ייּב ָײװ ,יֹוזַא טקנוּפ רּונ ,גנולדנַאה
 סע ןּוא ,קּורדנייא ןעטלַא ןעטקערַיד םעד ןעּבַאה טשַינ mn ןעֿפ
 RD טמּוק יֹוזַא MIR ,טרָאװ ַא טַאגארּוס ַא DIT גּונעג זִיא

 עשי'בֹורק ַײד ,ייא םעד DD RD םעד ןַיא ךיֹוא ,סיֹוא טזייוו
 ןעטנָאנ םעד ןּופ חיר םעד ןָא רשפא ןענָאמרעד ןעילַאק!מעכ
 =ןרעג DIT IN רשפא טנָאמרעד שזַאסַאמ רעד .לרעמעק:ןעמיֹוז
 =פיֹונּוצ רעד תעשּב עסַאמיא רעד TR רָאפ טמּוק סָאװ ,רעד

PD A909ןוא םצע ןעכַילטנעגײא םעד .ךעלדנרעק יד  DIT 
 ייווצ ןּופ גנּושַימפיֹונּוצ ַיד :טקַא-סגנּוגיטכּורפעּב םעד ןּופ קעווצ
 =ַאנ ןענָאק ןעסַאמ=ןעמָאזָאמָארכ ערעייז PD ןּוא סמּואּודַיוװְידנִיא
 לאנגיס םעד WAR .ןעטערטרעֿפ טשִינ ןעטַאגָארּוס יד ךַילרַיט

RDייז ןעּבִיה גנולדַאה רעטסטנָאנ רעד  JMָאמ םענעּבעגעג = 
 .טנעמ

JANּואװ ,גנּורענַירע'נַא 92 רָאֿפ טמּוק סע ;װ טקנוּפ  
 ָאד ךיֹוא טפּור IR ,ןערעדנַא םעד סיֹורַא טֿפּור קּורדניײא ןייא

 =רעמעק ַיֹל :עפּוטש עטסטנָאנ 97 טקַא:סגנולייטּוצ רעד סיֹורַא
 IT ןַיא ,גנּונדרַא רעטמַיטשעּב ַא PR סיֹוא 71 ןעלעטש ךעל
 עטצעל יד רעטייװ טמּוק ָאד ןּוא ,ליֹוק רעליֹוה א ןּופ םרָאפ
 =ַאּב גנּולקַיװטנע עֿכַילטֿכַישעג יד ,גנולייט=סטייּברַא ;ד -- עפּוטש
 טקעװ עיצַאטס HR ;ןעגנּולדנַאה 97 PD גנונדרָא 77 טמִיטש

MIRךָאנ דלַאּב  TIטקנוּפ .ערעדנַא ;ד  mטמּוק סע  INDיב  
 ּךעשַינעעשעג עטלַא FIR טרַאװרע סע ןעװ ,ןֹורּכז PR זנּוא

DIRטּפינקרעפ ןענעז סָאװ ,ןעגנּורענָירע  INTסעיצַאיצָאסַא  
 ַא רעייז PB ךשמ IN ןעמּוקעגרָאפ לָאמַא זַיא'ס סָאװ ,סָאד
 ַא ןּוֿפ ךשמ ןִיא ןֹורּכז רעזנּוא IT IT טייג טייצ רעגנַאל
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Be 
Eu 

 :לָאװ par יד .טײקכ;לצּונ רעד רַאפ ןעבורּפסױא 7 ןּוא
 רעכַיז ץנַאג געװ ןעגזָאד םעד ךרּוד ןיֹוש טכַאמ לוק:סקָאװ
 ,טנעװקעסנָאק ןּוא

 :נּוניישרע ייווצ יד ןעשִיװצ שִינטלעהרעפ :ד 077 טסנָאק ּוד
 ּיד גנּואיֹושנָא עֿכלעװ ,םעד טיֹול vom‚ ּוד m ןערעלקרע ןעג
 יד ןעטֿכַארטעּב טסנָאק ּוד .עגַארפ:טייקכילּברע רעד TR טסָאה

SATגיאּור ץנַאג ןּוא טקעיּבָא ןעטיֹוט ַא ַיװ יֹוזַא ןעגנוניישרע  
 ּוצ ןּופ לֵיּפש ןעטרעטנָאלּפרעּפ ַא ןּופ ךיז טָאה טלָאמעד ;ןעגָאז
 =כעלסַיּב טפרַאדעג ןעשַינטלעהרעפ:תוחֹוּכ ענענַאטשטנע-גילעפ
 PR ,ןעגעגַאד DIR‚ ,ךַאז עקַיאעפ:סנעּבעל ַא ןעדל;ּבסיֹוא זייוו
 :ךרָא רעגַירעהעג רעד PR טלעטשעגנייא םזָיִנַאכעמ רעד ןיֹוש
 ,גיטכַיר רעּבַירעד ןיֹוש טייג רעגייז רעצנַאג רעד ןּוא גנּונ

 ןעלַאפ עדייּב PR ךעלרעמעק ענלעצנייא יד טסנָאק ּוד רעדָא
 לָאמ ַא :ןעגָאז ּוטסעװ ןַאד ,ם:אּורּב עגַידעּבעל סלַא ןעטכַארטַאּב
 =יֵגפיֹונּוצ 27( ןעגנולדנַאה עוװויטקנ;טסנִיא ערעדנוזעּב יד ןענעז
 IR יד ,דנַאּברעפ רעלַאיצָאס רעד ,ךעלרעמעק עדייּב ןּוֿפ גנּוס
 געװ זַיא'ס ןעכלעװ ףיֹוא זַײװכעלסַיּב טשרע (גנּולײט:סטייּב
 ESP PR םִיאּורּב ענלעצנייא יד ןערָאװעג ןעגָאלשעגנײרַא

DINיד 92 טלעטשעגנייא ןעטקנַיטסנַיא עגִיזָאד יד ןיֹוש ןענעז  
 ּוצ םִיאּורּב יד ןעסיֹוטש ייז ,גנונדרָא רעטסעפ ַא TR םִיאּורּב
 טפּור גנּולדנַאה עטגידנערעּפ ןייא ןּוא גנּולדנַאה רעטמיטשעּבַא
 .ערעדנַא ?7 סיֹורַא ךַיז ךָאנ דלַאּב

 רעטַאלג רעגַיטניה רעגַיוָאד רעד TR ,טגָאזועג MI ןּוא
 קרַאטש טייקג;סעמצעזעג Pr טיֹול ןעגנולדנַאה יד ןּופ ףיֹולרעפ
 רעכַאװש רעטמיטשעּב ַא .גנּוניישרע-סגנּורענַירע'נַא ּוצ 72929
 עכילטֿכישעג עטלַא יד ןּופ טנעלַאוָײװקע'נַא סיֹורַא טפּור סיֹוטש
 ערעזנּוא PR ףיֹוא Tr טקעװ סע 31 ,יֹוזַא טקנוּפ ןעשינעעשעג
 לרעמעק:ייא םעד ID גנּושִימפיֹונּוצ יד .גנּורענַירע'נַא ןערָ;העג
 *טנָאמרעד , רעכלעו ,סיֹוטש םעד טַיג לרעמעק=ןעמיֹוז DIT טִימ
 ליפ ףיֹוא גנוטלַאּפשּוצ 77 ןעמּוקרָאפ ףרַאד DEIN IN ‚DIT ןָא
 טָאה ןעמ .עינָאלָאק רעלַאיצָאס ַא ןּופ 37972 77 ,ךעלרעמעק
 עטגִיטֿכּורּפעּב טשֶינ ךָאנ יב ןעלטִימ עֿבילטסגִיק ךרּוד טבּורּפעג
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 ּױצ .לרעמעק-ייא ךילגעװעּבמּוא'נַא ,לרעמעק ג;צנײא'נַא ןעוועג

 רענעלק ַא ךָאנ ןעמּוקעגּוצ TR לרעמעק ןעגיצנײא ןעגִיזָאד םעד

 ךעלרעמעק עדייּב .לרעמעק:ןעמיֹוז ךַילגעוועּב ַא :לרעמעק טייווצ

 :לַאּפש IT TI ןּופ ןעריֹוּבעג ןּוא ןעסָאגעגֿפיונּוצ ךִיז ןעּבָאה

ABךעלרעמעק עיינ עגִיזָאד יד .ךעלרעמעק עיינ לעמַיװעג ַא  

 ןּוא .דנַאּברעּפ ןעלַאיצָאס ַא ןִיא טג;נײארעֿפ דלַאּב ךִיז ןעּבָאה

TRיסטעּברַא עסַיװעג ַא ןענַאטשטנע זִיא דנַאּברעּפ ןעגִיזָאד םעד  

 373 לק:סקָאװלָאװ רעד TER ןעפַאשעּב טעװ עכלעוו ,גנּוליײט
 ,גנורעּפכּורפ רעגָידרעטיײװ רעד רַאפ ךעלרעמעק+ייא

 :ןעגנּונײשרע עדייּב עגִיזָאד ;ד זַא BON רַיד TR טֹכּוד

 ןעשַירּבמאק םעד רַאפ ןּופ ,טייצ רעטלַא-רּוא רעד ןּופ ענייא

 ,עטייווצ יד ןּוא ,ןעשנעמ ןּוֿפ ץנעטסַיזקע רעד רַאפ ןּופ ,גערּב

 טקנּוּפ ןענעז --- ןעגיֹוא ענייד רַאֿפ טנייה רָאֿפ טמּוק עכלעוו
 ?עּבלעז ַיד

 ןעצנַאגנַיא עקַאט ןענעז ןעפּוטש-סגנולקַיװטנע ערעייז ,ָאי

 PR PR טנייה ךרּוד BORD ליֹוק:סקָאװלָאװ עדעי .עּבלעז ַיד

 :עג ןּופ טייק עניילק עּבלעז יד יֹונעג גנולקַיװטנע רעלעּודיוװַידנִיא

 םעד IN ןעמּוקעגראפ ןענעז עֿכלעװ ,ןעמרָאפ ןּוא ןעשִינעעש
 +עג לָאמ ןעטשרע םּוצ ךַיז ןעּבָאה'ס ןעװ ,סנעטייצרַאפ ןעטלַא
 עגָידלרעמעקלִיּפ םִיאּורּב עגָידלרעמעקנייא ןּופ ןעלקַיוװטנע ןעמּונ
 .ןעדנַאּברעפ עשיִ;סקָאװלָאװ

 .דיישרעטנּוא רעגַיצנײא ןייא רּונ ןַאהרעּפ TIN סע ןּוא

 PR לױק:סקָאװלָאװ רעד ייּב רָאפ טנייה טמּוק סע סָאװ ,סָאד

 ןעטײרדעגנָא'נַא טיֹול mM יֹוזַא ,ּפמעט ןעטַאלג ןּוא ןעלענש ץנַאגַא

 יד ןעװ ,געט יד PR ,געט עטלַא ענעי ןִיֹא זִיא סָאד ,םזַינַאכעמ

 ,ןעלקַיװטנע ּוצ ןעּביֹוהעגנָא טשרע ךִיז ןעּבָאה ןעליֹוק:סקָאװלָאװ

 ןּופ ךשמ TR עפוטש ךָאנ עפּוטש ,םַאזגנַאל רעייז ןעמּוקעגרָאֿפ

 .תֹורֹוד טייק רעגנַאל ַא PD ךשמ PR ,טייצ רערעיֹוהעגמּוא'נַא

 טפרַאדעג טייק:תֹורֹוד עטלַא ענעי טָאה סםַאוגנַאל ץנַאג ,ץנַאג

 ?קיוראפ רעטנעזיֹוט ייַּב עיצַאטס עיינ עדעי ךִיז רַאפ ןענַיֿפעג
 רֹודַא טָאה םַאזגנַאל ץנַאג ,ןעגנּורעטש ,ןעלַאװסיֹוא ,ןעבּורּפ ,ןעגנּול
 עפוטש ענלעצנייא עגידרעטיײװ עדעי ןעקעדטנע טזּומעג רֹוד ַא ךָאנ
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Yu ןענעז רעַירפ !גנולקִיװטנע עכִילטכָישעג ןייז ןעוועג TER 
 עגידלרעמעקנייא עגִיזָאד יד .םיִאּורּב עגידלרעמעקנייא ןעוועג
 :ֿפיֹוא ןעמּונעג ךִַיז טייצ-סגנּולקיװטנע רעסַיװעג ַא ךָאנ ןעּבָאה

 ןעּבָאה ייז זַא ,יֹוזַא ןערָיפ  PTּוצ טכוזעג  NEעֿכִילגעװעּב ַא
N עסיֹורגַא, DOW טאה האירּב עגידלרעמעקנייא ערענעלק 

 ןעּבָאה ייז .עכָ;לגעװעּב-רעװש  TIןעריֹוּבעג ןּוא ןעסָאגעגּפיֹונּוצ
 ןּופ  ITגנוטלַאּפשּפָא ךרּוד  N,עגידלרעמעקניא עיינ לעמָ;װעג

 רעד ןּוא ,טייצ עגנַאל ַא רעיײז ןיײגכרּוד טנָאקעג טָאה סע
  BINDENDטָאה  ITןּופ טרָירעג טשִינ רָאה ןייק ףיֹוא רעמ

 םעד  DIRךָאנרעד  DIR.עֿפּוטש-סגנולקַיװטנע עיינ ַא ןעמּוקעג
 ןעּבָאה עג;דלרעמעקנייא ליפ  TI=ַאיצַאס א ןַיא ןעמּונעגֿפיונּוצ

 .דנַאּברעּפ ןעל  PNטָאה דנַאּברעּפ ןעגיזָאד םעד  TI=העגנָא
 ןעּב  ?Tןעּבָאה ךעלרעמעק עכַילטע .גנּולײט:סטייּברַא עטשרע

 ףיֹוא ןעמּונעגרעּב;א  PT:רעֿפ ןעצנַאג ן'רַאפ גנּורעּפכּורּפ יד
 ייז רּונ ,דנַאּב  TORרעד רַאֿפ ןעטלָאּפשעגּפָא ךַיז ןּופ ןעּבָאה

 .ךעלרעמעקייא רעדָא ךעלרעמעק:ןעמיֹוז ליֹוק רעצנַאג

 ךַיז ןעּבָאה ןעפּוטש עגַיזָאד יד יֹוזַא 2 ,ןעזעג טסָאה ּוד
 ?טנע עֿכַאפנייא עגַיזָאד 97 .ערעדנַא יד ןּופ ענייא טלעקיװטנע
 סָאװ ,עטכַישעג קִיטש ַא ןעמּונרַאפ IT טָאה עינַילסגנּולקִיוװ
 רעייז IT ןיֹוש TR סָאװ ןּוא טייצ עגנַאל ַא טרעיֹודעג טָאה
 ...גערּב רעשִירּבמאק:שַיקנָאגלא רענעי 21 ,רעטלע 925 ,טלַא

DENסקָאװלָאװ ענלעצנייא יד לָאמ ַא ךָאנ טכַארטעּב = 
 יִעּב ץֿכילטכַישעג עצנַאג רַיא סעגרעפ לָאמ סָאד רעּבָא .ליֹוק
 סָאד ןענָאמרעד DR ןַיא ןָאק סָאװ ,ץלַא סעגרעפ ,גנוטייד
 םענ .גנּולקַיװטנע עגַילָאמַא יד ,דרע רעד ףיֹוא ןעּבעל עגַילָאמַא
 ןעגיטנייה ןּוֿפ האָירּב ענלעצנייא סלַא זיֹולּב ליֹוק עניילק יד

ARDרעּבלעז רעד רעטנּוא לעּודִיוְידנִיא טּבעל סָאװ ,האָירּב ַא  
 -.,ץענ רענעדלָאג DR טַימ םּורַא 777 ךיֹוא טנַיּפש עכלעוו ,ןּוז
 טּונָימ רעד TR TI טגָארט סָאװ ,עלעטנַיּפ ןִירג סלַא T? םענ

IR 22007םָארטש ןעיֹולּבילאטסירק םעד . Iיֹוזַא  ORT PR 
 טַימ ?"ןענַאטשטנע , TI רַאֿפ ,לעּודִיװְי;דנִיא לשינעפעשעּב עגְ;זָאד
 ףךָאנ סע IR קִירּוצ טיצ רעצרּוק ץנַאג גיסעמס;נטלעהרעפ ַא
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 יד זַא ,ןיימ PR .סקָאװלָאװ םייּב ןעּביֹוהנָא רעדִיװ =

 יא טצִיא ןיֹוש רַיד זַיא עינַיל עצנַאג ַיד ,עינַיל עסיורג !

 ךַיז DM טָאה סָאװ ,שינעפעשעּב-רּוא םעד ןּופ .רָאלק ןעצנַאג

 ךָאנ TR סָאװ ,לרעמעק PR m רעמ טשִינ טלעטעעגרָאפ

 TI טָאה סָאװ PR ,יֹורפ טשִינ ןּוא ןַאמ Dom ןעװװעג טשִינ

 ּוצ 72 .טפלעה ייװצ ףיֹוא TI גָידנעטלַאּפשּוצ טרעּפכּורֿפעג

 :רעֿפ ןַימ ַא ןּופ טיטשעּב סָאװ ,שָינעפעשעּב ןערעכעה םעד

 רָאפ ךָאד I Bm טלעטש סָאװ ןּוא ךעלרעמעק 95 ןּוּכ דנַאּב

TRטָאה סָאװ ,שינעפעשעּבַא .טעטַילַאּודָיװַ;דנִיא עֿכילטיײהנײא  

 םּורַא יֹוזַא טָאה ןּוא גנולײט:סטייּברַא יד טרָי;ּפעגנייא ךִָיז 92

 סָאװ ןּוא .ןענַאגרָא ערעדנוזעּב PR ךעלרעמעק ענייז טלײטרעֿפ

 עכלעוו ,גנּורעּפֿכורפ רעד RD ןַאנרֶא ןעלעיצעּפס ַא 22193

 =גיּברעֿפ רעסַיװעג ַא PR טשַינ ךַיז טנַיֿפַעג רעדָא PT טנַיֿפעג

Om ATַאגרָא ןּופ ךעלרעמעק עגַירעּבַיא יד ןּופ ןעּבעל םעד ? 

TR ‚DMַא רעדָא רעכַילנעמ ַא ןייז ןָאק ןַאגרָא רעגַיזָאד רעד  

 :עק-ןעמיֹוז ענלעצנייא ךָיז ןּוּכ ןעלייטסיֹוא ןָאק רע .רעכַילּבײװ

 ךעלרעמעק-ןעמיֹוו .ךעלרעמעק-ייא עגלעצנייא רעדָא ךעלרעמ

 ya רעד ייּב ףיֹונּוצ ךַיז ןעשַימ עכלעוו ,ךעלרעמעק:ייא ןּוא

 PD ןּוא .טכּוצנִיא IT ייּברעד גי;דנעדיימסיוא גנערטש ,גנּוטפעה

 עיײנ יד סיֹוא רעטעּפש טשרע טסקַאװ גנּושָימפיֹונּוצ רעייז

 .האירּב

 pa ןעטקַאװֿפיוא םעד ןעגעװ ,ןעטצעל םעד ןעגעװ ןּוא

 ַא - ,טרָאװ ַא ךָאנ ןעגָאז ָאד m ןעלִיװ האירּב רעיינ רעד

 םעלּבָארּפ ערעװש סָאד רעדִיװ ,תמא ,טרַירעּב סָאװ ,טרָאװ

 ,טקנוּפ ןערָאלק רעמ ַא TR רעּבָא ,טייקכִילּברע רעד 7%

 =נּונישרע NS גילעפגרָאז ךיילגרעפ ןּוא רּונ טכַארטעּב

 זַיא'ס ןעכלעוו רעדָא ,לונק:סקָאװלָאװ ַא ָאד ּוטסָאה טָא .ןעג

 סָאװ .דנַאּברעפ ןעג;דלרעמעק:7:ֿפ ןעכילנע ,ןעטלעקַיװטנע רעמ
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MN am עגַארּפ יד זּומ לַאֿפ ןטצעל m ןעבַאטשעגָא!. ar 
 יעגרעּביא ,הגרדמ ערעכעה ַא ףיֹוא טייהשגעמ :ד ןעּביֹוהפיֹוא-

 רעכלעװ ,לַאװסיֹוא ןעכַילרַיטַאנ ןעּבלעז םעד ןערעװ ןעזָאל
 עטסַאּפעגּוצ רעגינײװ יד סיֹוא זײװכעלסַיּב טָאר  DIS:סנעּבעל

 עטּוג ענענַאטשטנע:ג;לעפּוצ יד רעּבִיא רּונ טזָאל ןּוא ףמַאק-

 יד .ןעטנַאירַאװי  BISTרעד ךרּוד טנייה ךָאנ טרעװ עגַארפ
AIR עקַאט TER גנוזעל MR ןּוא .טזעלעג DON :טֿפַאשנעסַיװ 

 לָאפרע יד ןּופ ,ןעגנּורַאֿפרע יד 75 סָאמ רעסיֹורג ַא ןַיא ג;ג

 א רָאֿפ:טײטש סע :ץרּוק ,קִיגָאגַאדעּפ רעּבלעז רעד ןוֿפ ןעג

 =יטעּברַא-רענָאיּפ ענעּביֹוהעגנָא טשִיג ְךָאנ טעמּכ ,עסיֹורג-



 ץנַאדַא רעדָא ,ןעגנוטלַאּפטּפָא-גנַיר יד ייּב *ןעטײקֿכ;לטקניּפ

 רעכַילטּכעלשעג רעד  ייּב ןעגנּוציירק עגילעפּוצ ענעדִישרעּפ

 עכָילגנירדכרּוד עטנָאמרעד ענעי 22933 ְךיֹוא רעדָא ,עּביל

DDײרַא ךִיז ןעּבָאה עֿכלעװ ,ןעגנּורעדנע:רּוטַארעּפמעט רעדָא ? 

 193299232 ןעגִיזָאד םעד ןּופ .ןעגנַיר:רעּביֹוצ יד IN ןעסעגעג

 רעשִיטסינִיװרַאד רעד ןַאד טָאה לַאירעטַאמ ןעגַיטרַאנעדַישרעּפ

 ,ןעטנַאירַאװ 37 רּונ ןעלייוסֹוא טפרַאדעג לַאװסיוא רעכִילרִיטַאג

 =עּב עֿכִילרעסיֹוא יד ּוצ טסַאּפעגּוצ רעמ ןעוװעג ןענעז עכלעוו

 טָארעגסיוא ןענעז עטסַאּפעגּוצ:טשַינ 97 ;ןעּבעל ןּופ ןעגנּוגנַיד

 ?עכַיזמּוא FD ,ךילרָיטאנ ,זַיא דָאטעמ רעגיזָאד רעד .ןערָאװעג

 רעד טָאה עירָאעט רעטשרע רעד טיֹול .רעטשרע רעד m ,רער

 ענעדַישרעפ ןעטָארסיוא רּונ טפרַאדעג לַאװסיֹוא רעֿכִילרַיטַאנ

 רעד טיול .עיניל-סגנּולקַיװטנע רעֿכײלג רעד ןּופ ןעגנּוגײנּפָא

 DIR TÜR טפרַאדעג לַאװסיֹוא רעכַילרָיטַאנ רעד טָאה רעטייווצ

 סָאד ןעמ ןָאק שִירָאטסִיה .ןעּבעל ערעכעה עצנַאג סָאד ןעיֹוּב

 רעד ּוצ רעמ TI טגיינ עירָאעט עטשרע ייד :ןענעֿכײצעּב יֹוזַא

 =רַאד MIR TI טצַיטש עטייווצ 97 ,ס'קראמאל ערעל רערעטלע
 ןּופ ןעצַינערג יד ןּופ סיֹורַא טייו טייג יז רעּבָא ,ערעל סנַיװ

 רעד .םזָינַיװרַאד:רעפַיה ןַימ ַא זַיא ַיז ;גנּואיושנא סנַיװרַאד

 RAD‚ ,גנּואיֹושנָא רעטצעל רעד ןּוֿפ רעטערטרעפ:טּפיֹוה

 =עט ןייז ןּוכ טײקגַיטכַיר יד ןעזייוועּב םייּב סיֹורַא ךַיז טפלעה

 רעּבָא ןענָאק WR .ןעזעטָאּפיהףלָיה לעטננַיּב ןעצנַאג ַא DIA עירָא

TR DW)9273 רעד ןעגעװ סעּומש ןעטצענערגעּב רעזנּוא  Tr 

 ,עגַארּפ רעגַיזָאד רעד PR MD IR ןעזָאלנײרַא

 *עג ַא ךיֹוא טָאה עגַארפ רעגַיזָאד רעד ןּופ גנוזעל 77
 סע .קִיגָאגַאדעּפ רעכַילשנעמ רעזנּוא IND גנוטיידעּב עגידלַאװ

 ךילדנע טיּברַא עשַירעַיצרע רעזנּוא טעװ ַיצ :עגַארּפ ַא טייטש

 םעד ןעּביֹוהפיֹוא רעכעה ללכּב תֹורֹוד לָאצ רעסַיװעג ַא ךָאנ

 BIN ַיצ רעדָא !טײהשנעמ רעצנַאג רעד ןוֿפ בצמ ןעגיטסייג

TRןעלקַיװטנע ּוצ ,טצִיא זִיֹּב יו ,ןייז רדסּכ עּבַאגפיֹוא  va 

 ;ןעטנַאירַאװ עטּוג עֿכַילרָיטַאנ ַיד רּונ הגרדמ רעטסכעה רעד ּוצ

 רדסּכ ןעלעװ ןעטנַאירַאװ ערעגרע יד תעשּב ,ןעטנַאלַאט ַיד
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 ַא ףיֹוא ןעקּורדנייא עכַילרעסיֹוא ַיד ךרּוד טרעו WII ,*ג,
 .טרעדנערעֿפ ןפֹוא ןעגירעהעג

 .רָאלק ץלַא טשִינ ךָאנ ןפֹוא ַאזַא ףיֹוא ךיֹוא זִיא ,ךילרַיטַאנ
 9275 רעד ןּופ עטכ;שעג רעזנּוא TR ךיֹוא טשִינ טדַאש סע רעּבָא
 *לעװ ,ףמַאק ןעפרַאש םעד MIR טייצ ּוצ טייצ ןוֿפ ןעזייווּוצנָא
 םּורַא טלעװ רעכַילטּפַאשנעסַיװו רעד TR טרָ;פעג טרעװ רעכ

Yyomyaןעגַארפ . PR97 ּבַיג Tטשִינ 99552  PRןעגָיזָאד םעד  
 רעכַילטפַאשנעסַײװ רעד ןּופ ןעגנוניימ עטסעפ:ןעזלעפ ןייק ךּוּב
 רעד .דיירפ:רעגעי קָיטש ַא סעּומש רעזנּוא TIER ןייז לָאז .טלעוו
 ןסָאש ַא ןעּבעג ּוצ טיהנעגעלעג יד סיֹוא MUST טקּוק רעגעי
 =טנע סָאװ ,היח עדלִיװ יד ןעכּוז ןּוא ךיֹוא רַימ ןעגָאי יֹוזַא
 ORT רעּבָא .תמא םעד - זנּוא רַאּפ TI טלַאהעּב ןּוא טפיֹול
 םעד ּבִילּוצ ,טפּול רענייר רעד ּבִילּוצ ןיֹוש Tr טניֹול ןעגָאי
 PR ,טײקשַירֿפ:דלַאװ רעד ןַיא ןעשזדנָאלּבמּורַא ןּוא ןרעדנַאװ
 .טײקֿכַילרעה=רּוטַאנ רעטרָירעּבנּוא רעד

IRןעקרעמעּב ךיֹוא 1 , IR9 ןוֿפרעד  IRַארפ יד : 
 =נעגייא ענעּברָאװרע יד השּוריּב ןעּבעגרעּבִיא םעד ןעגעװ עג
 רעייז עטייװצ ַא גיגנעהּבָא PR ,ןערעװ טזעלעג טעװ ןעטפַאש
 ?טנע רעד ןוֿפ ּפמעט םעד ןעגעװ עגַארֿפ יד :עגַארפ עגיטכִיװ
 ,דרע רעד ףיֹוא ןעּבעל ןעשַינַאגרָא ןערעכעה םעד ןּופ גנּולקִיוו
 =ַאגרָא ןּופ ןעגנורעדנערעפ עטקערִיד זַא ,ןעמעננָא לָאז ןעמ 797
 גנוּבִיא זַא ,ךיֹורּבעג ןעקרַאטש רעדָא ןעֿכַאװש םעד ּבִילּוצ ןענ
 לָאז - זײװֿכעלסִיּב ךִיז ןעּבָאה ןעגנורַאֿפרע עלעּודִיװַידנַיא ןּוא

 *רעטייו יד ןעּבעגעגרעּבַיא ףֹוס לֹּכ ףֹוס --םַאזגנַאל ץנאג ןייז

 גנּולקַיװטנע יד IR ,ןענעקרענא ןעזּומ ןעמ טעװ -- ,תֹורֹוד 9227

TRןּוֿפ גנּושרעהעּב ןּוא גנּוסַאּפּוצ רעגָיד'רדסּכ ןּופ ןִיז םעד  

 גיסעמסינטלעהרעפ ןעגנַאגעגּוצ זַיא טלעװ רעֿכִילרעסיֹוא רעד

 =רָאװרע עגַיזָאד יד רעּבָא ּביֹוא .טנעװקעסנָאק ןּוא לענש רָאג

 ,השּוריּב ןעגנַאגעגרעּבַיא טשִינ ןענעז ןעטֿפַאשנעגײא ענעּב

 ַא רּונ ןייטשטנע טנָאקעג םיאּורּב ערעֿכעה ,עיינ 77 ןעּבָאה

 .DON עטנָאמרעד יד קנַאדַא ,ןעטייקגילעפּוצ ענעדישרעפ קנַאד
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Trרעד טַימ רעטעּפש  Panםעטסַיסעװרענ ןעצנַאג םעד ןּופ  

 רעטֿכַאװשעגּפָא סלַא ןּוא םזִינַאגרָא םעד רעּבַיא ןעטײרּפשרעּפ

 ?ַאגרָא םעד ןּופ ךעלרעמעק עֶגְירעּבִיא עלַא ןערָירנָא גנַאלקּפָא

 =רעמעקיעּבַיל 92279299 יד זַא ,ןָא-טמענ ןעמ ּביֹוא ןּוא ,םזָינ

 :ירע ךיז TER ןעּבָארגּוצנײרַא טייקגיאעפ ;ד ְךיֹוא ןעּבָאה ךעל

 PR סע ןּוא .טרעלקרע ךַאזיטּפיֹוה 97 זָיא - סנעֿכיײצ-סגנּורענ

 עכילרעהפיֹואנּוא ,עגנַאל ַא 201 זַיא סע זַא ,ךעלדנעטשרעפ

PNסָאד ידּפ ,סּולפנייא ןעכַילרעסיֹוא ןעּבלעז 097 ןּופ , 

 - ץנַאטסנַיא רעטשרע רעד ןַיא - ןרָיהעג יד PR ךַיז טָאה'ס סָאװ

 :ע'נַא, סלַא ,רּוּפש רעלעירעטַאמ ַא DIR ןעּבָארגעגנײרַא דלַאּב

 ןעּבָארגנײרַא TR סע Mm Tr עכלעזַא סלַא לָאז ,"גנּורענַיר

 .ךעלרעמעק=עּבִיל יד PR ְךיֹוא

 m ,םעד PR רקיע רעד טשַינ ךָאד TI טלעדנַאה סע

IRםעד 38 ןרַיהעג ַיד ןּופ טייג געװ רעגַיזָאד רעד  X 

 יֹוזַא ןייז ףרַאד לרעמעקייא סָאד IN ,םעד PR רּונ ,לרעמעק

 יו PR לָאז סע זַא ,ךַילנע:ןרָיהעג Der PR ןּוא וװָיטיסנעס

 ןרָיהעג ַיד ןעפערט עכלעוו ,ןעסּולּפנײא 97 ןעלַיּפ זַיא סע

 רעזנּוא ּוצ טרעטנענרעד טקרעמעּבנּוא Tr mm ןעּבָאה טַימרעד

 FIN ייּב ,עלעגיוֿפ-רעמּוז:רעּב DIT טָימ ל;ּפשייּב ןעקַידרעִירּפ

 PR לעגַילּפ 7 ןוֿפ ּברַאפ 97 טרעדנערעפ טָאה טלעק 97T ןעֿכ

 =92 רעגִיזָאד רעד ןּוא .MT ןעטייווצ ן'זַיּב רעטייוו טקרִיװעג

Farזנוא טרעפטנע  PIRיצ :עגַארפ רעגִידרעטײװ רעד ףיֹוא  

 PR לרעמעק=ןעמיֹוז סָאד רעדָא לרעמעק:ייא ORT ןיֹוש טלַאהַאּב

Trדנַיק ןעגָידרעטעּפש םעד ןּופ ןרָיהעג ַיד , PRסע עכלעװ  

 ."ןעגנּורענַירע, יד ןעלמַאזפיֹונּוצ דנַיק ןעגִיזָאד םעד רַאפ ןָאק

 PR mM טקנּוּפ ,אטשִינ ייא םעד PR ךָאנ ןענעז ןרָיהעג יד

 עגַידרעטעּפש סָאד ןעװעג DON ךָאנ זַיא לרעיילש:רעּב 097

 ןעּבָאה רַימ רעּבָא .עלעגיופ:רעמּוז ןעגני םעד ןּופ 9992990

 'פ, ןעכייצ:השורי ַא ןעװעג TR סע :טגָאזעג ךִילדלִיּב טרָאד

 :עג טרעדנערעּפ IR ןכייצ רעגיזָאד רעד ןּוא ,גנַיר DIT ףיֹוא

 ןכיצ רעגַידנעכערּפשטנע רעד ןַארַאפ רעטייוו זִיא ָטד .ןערָאוװ
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ii he u a ı Dee 

 ָאד טקרעמעּב ּוד .ןעטסַאק:לעמַאזַא ןיא MN ,ךעלרעמעקיעּב
 ya טמָיראּב (TERM עועטָאפַיה עגיזָאד יד IN ,דלַאּב אמּתסמ
 ליטש רעד PR ךילטנעגייא טכאמ ('סיזענעגנאּפ, סלַא ןערָאװ
 :עק:עּביל יד ןעשַיװצ גנולײט=סטײּברַא רעצנאג רעד ID לֹּתַא
 ןּופ ךעלרעמעק עלא :ךעלרעמעק:עּבַילטשַינ יד ןּוא ךעלרעמ
 עגָידעּבעל ּפָא ךיֹוא ךיז ןּופ ןעטלַאּפש יז ּביֹוא ,עינָאלֲאק רעד
 ?עקיעּבִיל "עטמעשרַאפ, ,ןעגָאז 13 יֹוזַא ,ןעּביילּב ,ךעלכעלייט
 רּונ ךילטנעגייא ןענעז ךעלרעמעק:עּביל ע'תמא ;ד ןּוא ,ךעלרעמ
 ןעגנּוטלַאּפשּפָא ערעדנּוזעּב עלַא ;ד RN ,טקנוּפ:לעמַאז ןַימ ַאזַא
 ,טמַא-טסאּפ םעד ןַיא m ךיילג ,ןערעװ ןּוא ףיֹונּוצ ךִיז ןעמּוק
 ךעלּכעלײטטלַאּפש ערעדנוזעּב יד .גנונעדרָא TR טכַארּבעג
 ןרעּפרעק ןעצנַאג םעד TR זײװנעטַאמ ןעלמ;װמּורַא TEN ןעזּומ
 ּוצ טֿפַאשנעגיײא יד רּונ ןעּבָאה ךעלרעמעק:עּביל עגיד'תמא יד
 ,ףעלכעלייט עגידנעלמָיװמּורא עג;זָאד ;ד ןעטלַאהרַאפ

FIIRןעלעטשרָאפ ךעלֿכעלײט עגיזָאד :ד ךִיז ןָאק ןעמ יו  
DIS MMטסייג רעטמִירַאּב רעד ,רעגעי וַאטסּוג טָאה ,ןעטסנעלק ? 

 ךיז vn ןעלעטש יײז וַא ,טלעטשעגרָאפ ךִיז ,גָאלָאָאז רעכייר
 :ניא ןייז סיֹורַא טיג לרעמעק רעדעי :חיר ַא !װ רעמ טשינ רָאּפ
 טפַאשנעגייא יד ןעּבָאה תֹוחיִר עֶגְיזָאד יד ןּוא MI ןעלעּודיװַײד
 :רעפ טשַינ טכער לָאמנייק IR ּבָאה IND‚ טמּוק סָאד יֹוזַא ָיוו)
 ערעייז עלַא vom ךעלרעמעק עכלעזַא ךיֹוא ןעיֹוּבּוצפיֹוא (ןענַאטש
 ךיֹוא ךעלרעמעק:ןעמיֹוז RR יד ןענעז ייּברעד ;ןעגנּורַאֿפרע
 .תוחיר עגיזָאד יד ןּופ רעלמַאז עכלעזַא רּונ

 רעדָא רעמ עכַילנע ןּוא עגִיזָאד :7 ֹוַא ,ךִיז טֿכּוד רָימ
 יו ,טרָיצַילּפמָאק רעמ ןענעז סעירָאעט עּכײרטסײג רעגָינייװ
 :רעמעק=עּבַיל יד ךָאד TI ןעניפעג ךילטנעגייא ,גיטיֹונ זִיא'ס
 גנּודניּברעפ רעגנע רעלַאער א PN טײקֿפײר רעייז ּוצ 722 ךעל

DDלעװ ,ןעסּולּפנייא עכַילרעסיוא עלַא .עינָאלָאק רעצנַאג רעד . 
 Pr ןענָאק ,עינָאלָאק רעד ןּופ טקנופ ז;א'ס ןעכלעוו ןעפערט 5
 ןּוא עינָאלָאק רעצנַאג רעד WER ןעטיירּפשרעּפ זײװֿכעלס;ּב
 ,קורדנייא רעדעי .ךעלרעמעק+עּב;ל 77 ךיֹוא ןעֿפערט םּורַא יֹוזַא

DISרעֿכלעװ ,ליּפשייּב  pr PR TI DENNןָאק ,ןערָיהעג יד  
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 AIR ייּב רעּבִיא 79299 רָימ עכלעװ ,גנּוניישרע 97 ןעצנַאג
 סלַאפנעלַא ,זַא BON םּוצ ןעמּוקעג זַיא ןָאמעס .גנּורענ

 רָימ ןעּבָאה ,ןעסעצָארּפ עדייּב ןוֿפ תֹודֹוסי עלעירעטַאמ יד עגֹונּב
 ,טײקכַילנע'נַא DM ,עיגאלַאנַא'נַא טַימ רּונ טשִינ ןּוט ּוצ ָאד
 ףיֹוא IND ןעמּוק ןעסעצָארּפ עדייּב IR :טעטַיטנעדיא'נַא DD רּונ

 ףיֹוא ןעיֹוּב ךעלרעמעק=עּבִיל יד ,ןֿפֹוא ןעּבלעז םעד ןּוא ןייא

 יד טיֹול עינָאלָאק עגַידלרעמעק:לַיּפ עיײנ 97 Ra‚ עיינ יד
 ךַילטּפַאשנעסַיװ גנערטש ןענָאק רַימ עכלעװ ,ןעצעזעג עּכלעז

 ."ןעצעזעג:סגנּורענִירע, סלַא ןענעכייצעּב
 =ייא ןיפעג ךַיא ןעכלעװ ןעגעג ,רֶיִפסיֹוא רעגִיזָאד רעד

 רעטכייל זנּוא טעװ ,גנּורעדִיװרע עקרַאטש ןייק טשַינ ךַילטנעג
 יד ןּופ ןערָיפ ןָאק סָאװ ,געװ םעד ןעלעטשּוצרָאפ I ןעכאמ

 RD עכלעו ,ןעגנּורענירע יד .ךעלרעמעק=עּבִיל 97 ּוצ ןערָיהעג

 IT TER גנַאלקּפָא ןעטַיװעג ַא ןעניּפעג ,ןעריהעג יד PR TI ןעפ

 .ךעלרעמעק-עּבִיל יד ןּופ ןעגנּורענָירע
 םעד ןעלעטשרָאפ ךיז ןָאק ןעמ יֹוזַא יו ,םעד ןעגעװ

 RB TR רע זַא ,ןעמעננָא לָאז ןעמ ןעװ - געװ ןעגִיזָאד

 =נעסָיװו רעד ןִיא ןערָאװעג טפמעקעג 95 רעייז TR זַיא -ןַאה
 T? טנעקײלעגּפָא טָאה רעֿכלעװ ,ןַאמסיײװ .טלעװ רעֿכָילטּפַאש

 טײקֿבילגעממּוא יד זַא ,טגָאזעג טָאה ,עירָאעט עצנַאג עגַיזָאד
 רעטּוג ַא רעייז ןיילַא PN געוו ןעגָיזָאד םעד ןעלעטשּוצרָאפ - טאש

 רעד ןּופ רעגנעהנָא יד .עירָאעט רעצנַאג רעד ןעגעג טנעמּוגרַא
 :עטשּוצטסעפ טייקגירעװש רעד 22998 ,ןעּבָאה עירָאעט רעגָיזָאד
 .תֹורעשה 'עטסיירד רעײז ףיֹוא ןעזָאלעג ךַיז ,געװ םעד ןעל
 ןרעטלע יד IR „DIT TR טּביֹולגעג קראטש טָאה רעֿכלעװ ,ןַיװרַאד
 ?רע ןעּבָאה ייז עכלעװ ,ןעטֿפַאשנעגיײא :ד השּוריּב רעּבִיא ןעּבִיג
 רעקִידעּבעל ןִימַא ןּופ הרעשהָא טקּורעגסיֹורַא טָאה ,ןעּברָאװ
 ,טגָאזעג רע טָאה ,עינָאלָאק רעד ןּוֿפ לרעמעק רעדעי :טסָאּפ
 :ֿפעלײט עקִידעּבעל עקנַינײלק טקרעמעּבמּוא ךיז ןּופ ּפָא טלַאּפש
 :נוּבעלרעּביא ערעיײיז MD קִינָארֿכ יד ןעטלַאהטנע עכלֶעװ ,ךעל
 RT יד ןּוא ,ןעגנּורעדנערעפ ןּוא ןעגנּורַאֿפרע ערעייז ןּופ ,ןעג

yarרעדסּכ ףיֹונּוצ ךיז ןעלמַאז *תֹועידי, עניילק  PRל יד := 
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 7 ט'רזח סיֹוטש רעכִילרעסיֹוא רעגִיזָאד רעד רּונ MI רעּבָא
NERסָאד רעּבָא ."גנורענירע , ע'תמא סלַא ףיֹוא ַיז טרַאװ  

 רעד IN ,טשִינרָאג ףרַאד יד זַא ,סָאד זִיא עשִיטסָירעטקַארַאֿכ
 רעד ןִיא ן'רזח'רעּביא TI לָאז סיֹוטש רעכִילרעסיוא רעג;זָאד
 עֿכלעוו ,גנּודנַיּברעפ ַא FOR MY TIN סע .טפַארק רעלופ
 x ןעזעג ןעּבָאה mn .סיֹוטש םענעי ןּופ סעּפע ןָא *טנָאמרעד ,
 טנעגעגעּב טצִיא .ןֹורּכז PR ןעּבִילּבעג TR TR רע .ןעשנעמ
 -עּב רַימ רעדָא ןעמָאנ ןייז רָאנ ןערעה רַימ .טשִינ זנּוא רע
 .טייקגינײלק ַא טָימ 72939 DIR ּוצ זִיֹא סָאװ ,םענייא ןענעגעג
 ya ןייז ןעעז רָימ ,עידָאלעמ עטּבִילעּב ןייז ןערעה Ra רעדָא
 ןעעז רָימ ,גנורענַירע יד ףיֹוא Tr טקעװ דלַאּב .לכאמ טּבִילּב

WTN DIRךילרעניא ,ןעצנַאגנִיא , IR PR 
 יד .ןעגנּוגײנ עט'נשרי'עג ענעי ייּב WA ןעעז עּבלעז סָאד

 :ירד יז ,ךִילגעװעּבמּוא 9772 טגָיל טייקיאעפ עשיטַאמעטַאמ
 ya PR ןעמוקעג טשִינ לָאמנײק רעצַזעּב WR DARM .טלעמ
 ײעגפיֹוא טשַינ תמאּב לָאמנייק ייז טלָאװ ,קִיטַאמעטַאמ DIA גנּורָיר
 גנולק א דלַאּב טּוט ,סיֹוטש רעד טמּוק סע רּונ N רעּבָא .טֿכַאװ
 סיֹוטש רעד ןָאק ,ןאהרעפ TER יז ּואװ .ענּורטס עכַילרענָיא יד
 טצִיזעּב רעכלעוו ,ןעצימע ייּב m ,רענעלק ךילכיילגרעפמּוא ןייז

bwיד  ZARTזּומ ןעטצעל םעד .טּפַאשנעגײא עטנ'שרי'עג  
 ,ןֹורּכז TER ןערעוו ןעּבָארגעגניײרַא יינספיֹוא טשרע RT עצנַאג ;ד

TRסיוטש רעטסֿכַאװש רעד ףיֹוא רעּבָא טקעװ לַאּפ ןעטשרע  
 טסייר רעֿכלעװ ,קנופ ַא m טקנוּפ ,טפַארק ענענַאהרעפ ןיֹוש יד
 39% ;עגָידנעטשלּופ ַא ןַיא עיגָאלאנַא יד .רעװלּוּפ סַאפַא ףיֹוא
 ,רעשרָאֿפ רעלַאינעג ַא .ןעטֿכַארטּוצכרּוד DU יז ;מ יר ריונ רה
 ןערָיפּוצכרּוד MER טכַאמעג גנַאל טשִינ טָאה ,ןאמעס 778579
 ?עג ןּוא ןעגנּוניישרע:טײקכִילּברע על ַא ןעשִיוװצ עיגָאלַאנַא ַאזַא
 :עג יד ID ןעזָאלעגּפָארא I טָאה רע .ןעגנּורענַירע עכִילנעוװו
 -כּורפעּב ןִיא רָאפ טמּוק'ס סָאװ ,םעד זִיּב ןעגנּוניישרע:ןערָיה

TR PN undָאירּבמע . ITמע םעד ןּופ ןעגנולדנַאװ עלַא  
BIטָאה רע ןּוא .טײקכילּברע רעד ףיֹוא רעכִיז סָאד ןעציטש  

 יִנָיֹא טנָאמרָעד ,טרָאד טעשעג סע סָאװ ,ץלַא זַא ,ןעזִיװעגֿפיוא
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 עשַיפַיצעּפס ַאזַא ןעקעדטנע ּוצ גילעפּוצ ןעגנּולעג טלָאװ סע זַא

 ,טנעמּורטסנַיא ןעשִילַאקִיזּומ ןעסָיװעג ַא 38 גנוגיינ עט'נשרי'עג

 Bw טשִינ ןָאק דנַיק םּוש ןייק .ענַאיּפ רעד ּוצ ןעגָאז רַימיָאל

 ןעטייקיאעפ יד ךִיז ןעּבִיג DM יֹוזַא .רערעל ַא ןָא ענַאיּפ ןעל
 PT ןָאק סע רעּבָא WER טשִינ הֹשּוריִּב ןרעטלע יד ןּופ

 רעשִיטס?רעטקַארַאֿכ רעייז ַא TR ןעזײװסיֹורַא DIR ייּב רשפא
 ענעי ייּב m IR טקנּוּפ ,טנַאלַאט רעגָידנעמּוקנעגעקַא רעד סָאמ

 ענַאיּפ ַיֹד .קִיטַאמעטַאמ ּוצ רעדָא ,לַיטס ןשטייד DIS - רעלַיש

 57 ןִיא קִינֿכעט ריא ,טייצ רעשִירָאטסָיה ןּופ גנּודנַיּפרע'נַא זַיא

 ּולָיפא .ןערָאװעג טנרעלרע טייצ רעגַיזָאד רעד PR טשרע 95

 IR ,ןעטּפיֹוהעּב טשִינ ךָאד טעװ רעקיטּפעקס רעטסטסיירד רעד

 ey רעד רַאפ ךָאנ ,ןָא ןעטייצ עטסטלע ַיד ןּופ ןיֹוש זִַיא סע

 ,עסַארעשנעמ ערעדנּוזעּבַא ןעװעג ,ענַאיּפ רעד ןּופ גנּודנִיּפ
 ,ןעלַיּפש-ענַאיפ םּוצ גנּוגינ עלעיצעּפסַא טַאהעג טָאה עכלעוו

 טלָאװ טִיּבעג ןעגִיזָאד םעד ףיֹוא סנַיװעג רערעֿכַיז רעג:יצנייא'נַא

 ןוֿפ געװ-סגנּולקַיװטנע ןעסיורג ןעצנַאג םעד טֿכיֹולעּב לעה זנּוא

 *יעל:עּבִיל םעד 735 עטכַישעג יד .זנּוא ּוצ 772 סקָאװלָאװ םעד

 ןעדעי RD עּבַאגפיֹוא עשִיטקַארּפ ַא טיּבעג םעד ףיֹוא PR ןעּב

 טשִינ ןלָאז ןעגנּושרָאֿפ עֶגַיזָאד יד סָאװ ּוצ רעּבָא .םענייא

IN? ‚7921993ןיֹוׁש ןעמ  DEINטקַאּפ ןעדנעגלָאפ םעד ףיֹוא ןעזייוװנָא . 

 עט'נשריײעג עֿכלעזַא ןעכלעוו ףיֹוא ,ןפֹוא רעצנַאג רעד
 בע עגַידרָיװקרעמ ַא טָאה ,ףיֹוא TI ןעקעװ ןעגנּוגיײנ:ןרָיהעג

 TI טקעװ סע ןעװ ,רעּבִיא ןעּבעל רָימ סָאװ ,טימרעד טײקכַיל

 .גנורענַירע עכילנעװעג ַא ףיֹוא זנּוא 92

 EIN FIR גנּורענַירע'נַא טפַאש קּורדנײא רעכילרעסיֹוא'נַא

 TR גנּורענַירע ַיד רעּבַיא טזָאל טגָאזעג (m ,ןרָיהעג ערעז

 =ענַירע יד .(רּוּפש ןעלעירעטַאמ ןעסָיװעג ַא ְךיֹוא ןרָיהעג יד

 FIN ,קּורדנייא רעֿכִילרעסיֹוא רעד ַיװ ,םעדכָאנ ,טּביײלּב גנּור

 יז רעּבָא .קעװַא ןעצגַאגנִיא DIR ןעפּורעגסיֹורַא יז טָאה רעכ

 AIR PR ןײרַא טערט ַיז .גיטעט טנענַאמרעּפ טשינ טּביילּב

 טשַינ רעמ Tr DIN סיֹוטש רעכִילרעסיֹוא רעד ּביֹוא .עידַאטס

 .ףָאלש TOR TR ןעּביײלּב גְיֹּבייא MIN יז mar ,ן'רזח רעּביא
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cafeשי 4  

 גע אי A "זי

 JR רעטנּוא רעטנּורַא DIR טמענ ןּוא ןטלמעג ןרעּבִיא החגשה
 .ץּוש

 רעּבִיא ןַא ןַיא טל דנא װרַאּפ טרע װהלימ ;!ד
 ;מּוקַאּב סָאװ ( .טק ַא .סגנּודנִַיּברַאפ ןכעלרָיטַאג
 ץלַא רעטייוו סָאװ BIN‚ ןּוא ,רעטקַארַאכ ןזעיגָילער ןכעלרעייפ ַא
 ךיֹוא ףוסל ןּוא סעינָאמערעצ ענעדיישרַאפ DA ןעמּונעגמּורַא רעמ
 סָאד .ןָעגנּושַימ טּולּב ןּוא תֹונּברק טּולּב ײלרעלַא Da ןדנּוּברַאפ
 טכַיזרָאפ סיֹורג Da טרעוו דָילג-רענֶעמ ןּופ ּפָא .טפיֹול סָאװ ‚0178
 «2 ,טָאגםעטָאט םעד ןּברק DIR טכַארּבעג ןּוא ןעמּונעגנעמַאזּוצ
 זַיא'מ ןעוו IR ,גהנמ ַא ןַארַאפ DR םיטבש עשִילַארטסיוא עסִיוועג

mןּופ לייט ַא ןעמַאזּוצ ןעמ טשַימ ,לָאמַא טָימ טיילעגנּוי עכעלטע  
 ךרּוד ;דָילג:רענעמ סנדעווטעי טַימרעד טרָימשַאּב'מ ןּוא טולּב רעייז
 ,גנּודנִיּברַאפ ןִימ ַא --- ,"רעדִירּב-טּולּב , יז ןרעװ טקַא ןקִיזָאד םעד
 .הבֹורק טּולּב עכעלּבייל יד Mm רעקרַאטש ךָאנ לָאמטפָא TR סָאװ
 טלעטשעגנייא TR טרעוו 'טפַאשרעדּורּב-טּולּב , 772 ַאזַא .טפַאש
 PR ,קדנס םעד ןשַיװצ -- םיטבש ערעדנַא ןּופ גהנמ םעד טיֹול
 רעד זַא ,גהֹונ Pr ןענעז ייז ;:ןטלמעג םעד DM רעטָאּפ-רעטַאװק
 ,טנַאה רעד ףיֹוא רעדָא םעניילק ַא ףיֹוא-טנפע רעטָאפ-רעטַאװק
 JR טָאג ּוצ ןּברק DAR טצִירּפשעגסיֹורַא טרעוו טּולּב םנּופ לייט ַא
 ,עטלמעג יד ןּוט-קנּורט ַא יז ןּבִיג ןְקִירעּבַיא םנּופ

 טמַאטש סָאװ ,!טפַאשרעדּורּב-טּולּב , עטלעטשעגנייא ןַימ ַאזַא
 Pisa טשִינ m ןפערט ןעקנַירט-טּולּב רעדָא גנּושַימ טּולּב ןּופ
 ןעניֹוװ oem ,םיטבש ךס ַא ייּב ְךיֹוא רָאנ ,רעילַארטסיוא יד יב

 רעדִירּב-טּולּב ;ד .עקִירּפַא ןּוא עקַירעמַא-ןֹופצ PR ,םי-םֹורד םייּב

 ךיֹוא ןענָאק ייז רָאנ ,ערעדנַא יד ענייא ןציש זיֹולֹּב טשִינ ןפרַאד
 ןּבָאה ייז סָאװ ,םיצפח ענעדיישרַאפ ןטייווצ Da רענייא ןעמענ

 --ןכייצ-סגנּודנִיּברַאֿפ א ןייז סָאד לָאז ןּוא ,ןײז למ Jr טלָאז ריא ןּוא ('
 .ן'סהרבא ּוצ טגָאזעג טָאג טָאה יֹוזַא -- "ר;מ ןּוא ךײא ןשַיװצ n?N2— תֹואל
 .(א"י קּוסּפ ,ז"י .ּפַאק ,ך ל?ךל ,תישארּב)

 עינָאמערעצ יד ןֿפּורעגנָא טרעװ ןדִיי ma סָאװ pin ,תֵי רג טרָאװ סָאד
 / ,גנודנִיּברַאֿפ--שטייט זִיא הלימ ןוֿפ

 ,רעצעזרעּבִיא רעד
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 *רעפ ּוצ T?N סָאד :ןעטּפַאשנעגײא:דגַאי Yomıyı DA ךעלעט

 עסַאר רעד ןּופ טייקנייר רענעטלַאהעגסיוא רעד רּונ ןעקנַאד

 .ןעטקנַיטסנַיאעסַאר 97 ןּוֿפ טייקנייר רענעטלַאהעגסיֹוא רעד ןּוא

 םּוצ תמאּב טָאה עסַאר עגַיזָאד יד ןעוו ,טשִינ רעּבָא טסייוו ןעמ

 רעד .ןעטּפַאשנעגיא עקַידנעּפערטעּב יד ןעמּוקעּב לָאמ ןעטשרע

 N ייּב ןענעז ןעטפַאשנעגייא עגַיזָאד יד IR ,ןעגָאז ןָאק רענגעג

 -טקנַיּפ טשִינ רעגָילעּפּוצ ַא קנַאד ַא ןענַאטשטנע DI ַיד ןּופ לייט

 =טנע טָאה שנעמ רעד ;"ןעגנִיר, יד PD גנּוטלַאּפשּפָא רעֿכִיל

 ,ןעצינ ַא ןעגנערּב DIR ןָצק טפַאשנעגײא עגיזָאד יד IR ,טקעד

 =יזָאָד רעד ןוֿפ טייקנייר יד ןעטלַאהעגפיֹוא רעּבִירעד טָאה ןּוא

 =עגסיֹוא ךָאנ רע DRM ןַאד ;עסַאר רענענַאטשטנע:גַילעפּוצ רעג

 ןעדעי טָאה ןּוא ןערָיהעג עשִיטנַיה יד ןּופ טפַאשנעגייא יד טצּונ

 TI טָאה השּוריּב רעּבָא ,טנרעלעגּוצ רעדנּוזעּב םּואּודָיוְידנִיא
 יד רּונ ,עטנרעלעגּוצ עגִיזָאד סָאד (DON ןעּבעגעגרעּבִיא רעטייוו

 :עטנַיה עגנּוי יד DR ;עסַאר רעד ןּופ טפַאשנעגייא-רּוא עטלַא

 ּוצ ןעגנּוגײנ עסַיװעג טַימ ןעריֹוּבעג םּורַאײיוזא ןערעװ ךע

 ַא רּונ ןענרעל סרעטָאפ םעד PINTN טשַינ סע זַיא ,רּוסערד

 *עג זַיא'ס עכלעוו DM ,ןעטֿפַאשנעגײא-סַאטש עטלַא ַיד קנַאד

 .רעטָאפ רעד IR ןערָאװעג ןעריֹוּב

 ;ֿפיזרָאֿפ עסַיװעג ַא גָיטיֹונ ָאד IR םּורַא יֹוזַא זָיא סע

 ןעזָאל טשַינ זנּוא ןֹופ רענייק רעּבָא Tr ףרַאד ךָאד .טײקגַיט

 ןעגָיזָאד םעד ןעשרָאפֿכָאנ ןּוא ןעכּוז וויטקעיּבָא ןּוא ןעקערשּבָא

 ןעּבעל:עּבִיל םעד ןּופ םעלּבָארּפ םענעפָא

 ןעזעל ןעזָאל Tr DIN ַעגַארּפ יד זַא ,ןעֿכער PR ְךָיא
 ןעכַילשנעמ רעזנּוא ןוֿפ גנּוטֿכַאּבָאעּב רעגַילעּפגרָאז ַא ךָאנ רּונ

 *טנע יד טגלָאֿפעגֿכָאנ וָיטְקעיּבָא טָאה זע רעװ .ןעּבעל-ןרַיהעג

 RAD ַיד זַיּב געט עטשרע יד ךּופ רעדנִיק ןּוּכ גנּולקַיװ

IN?ןעיירפעּב טטַינ ךִיז  IDרעדנִיק יד זַא ,קּורדניא םעד  

 יד Da ןענרעל םייַּב .לַאירעטַאמ:השּורי ליפ DD ןערָירעּפָא

 טמּויק סע mM ,טָירט ןּוא טַירש MIN ןעמ טקרעמעּב רעדנַיק

 ייז טרעטכיילרעפ עֿכלעװ ,ףלָיה עכַילרענַיא ןימ ַא ןעגעקַא ייז

 סָאד טָאה m MIN ;ןעֿכַאז עיינ ןעצנַאגנַיא ןעפיירגעּב סָאד
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PRןּופ טמַאטש קעלפ רעד זַא ,ןעזייװּוצנָא טגיֹונעג טכייל ןעמ  
 םעד MIR רעפעגמּוא IN טָאה רעטָאּפ רעד עֿכלעװ ,דנּואװ ַא

 ףיֹוא טָאה רעטָאֿפ רעד זַא ,ןייז רעּבָא ןָאק סע .טרָא ןעּבלעז

 =זָאד רעד זַא ןּוא ,קעלפ:רעטּומ םעד טַאהעג ךיֹוא DIN םעד

 .דנּואװ יד טשִינ ,השּוריּב ןעּבעגרעּבִיא 77 טָאה קעלפ רעג
 םּוצ רעטָאפ ןּופ ןייגרעּבִיא טנָאקעג טָאה קעלפ:רעטּומ רעד ןּוא
 ןיגרעּבִיא םעד IT MAIN ןערעדנַא'נַא ףיֹוא רָאג ןּוז
 =רעּביֹוצ יד ןָא ךַיז ןָאמרעד .טפַאשנעגייא ענעמּוקעּב ַא השּוריּב
 ןעטלַאּפשּפָא םייּב IN ,ןייז ןָאק סע .סעקִילראק 97 ןּופ 79939
 N סעּפע ןעמּוקעגרָאֿפ ךעלרעמעק+עּבִיל יד ןַיא זַיא ןעגנַיר יד

 ומ םעד ןעפַאש טנָאקעג טָאה סָאד ןּוא ,טײקֿכַילטקנַיּפ-טשַינ

 רעֿכַילרענַיא'נַא םּורַא יֹוזַא ןייז טנָאקעג טָאה סָאד .קעלֿפ:רעט

 DAR ,ךַיז טָאה WIN ‚PAR לרעמעק:עּבִיל םעד ןּוֿפ לַאֿפרָאפ

 ּוד זַא .רעטייוו ךיֹוא ןעּבעגרעּבַיא טזומעג ,ךָילרָיטַאנ ,רעֿכלעזַא
 רענעגייא ןייד .ןּופ ןעליּפשייּב ןעלמַאזפיֹונּוצ רָיִד ןעלעוו טסעװ
 רעד ןַיא גנּונײמ ענעגיײא'נַא ןעפַאש ּוצ 777 ידּכ ,גנּורַאפרע

 עֿכלעזַא רַאפ ןעטִיה קרַאטש ןעזּומ ךִיז ּוטסעװ ,עגַארפ רעֶגִיזָאד

 ,םיתּועט
 =יזָאד רעד ןּופ רעגנעהנָא יד ןָא ןעזייו רעקרַאטש ךָאנ

 ?רעּבִיא עט'רזח'עגרעּבִיא רדסּכ עגנַאל זַא ,ףיֹורעד גנּוניימ רעג

 רעּבִיא ךילרעּפנײשעּב Tr ןעּבִיג ןערָיהעג יד ןּופ ןעגנוּבעל
 ןייז ןעגנּוצַאשּפָא עֿכלעזַא ייּב ְךיֹוא רעּבָא זּומ ןעמ .השּוריּב
 יד זַא ,טפָא ןעטּפיֹוהעּב רערַיסערד:טנַיה .גיטֿכיזרָאפ קרַאטש
 טַימ ןעריֹוּבעג דלַאּב ןערעװ טנַיה:דגַאי עטרָיסערד ןּופ רעדנַיק

 +עּב טלָאװעג ןעמ טָאה טַימרעד .ןעטפַאשנעגייא:רּוסערד עסַיװעג
 יז 79223 ,סיֹוא PT ןענרעל טנַיה יד סָאװ ,סָאד זַא ,ןעזייוו
 ַא DT .תּועטַא רעּבָא זִיא סָאד .רעדנַיק יד השּוריּב רעּבִיא

 ,טנַיה עכלעזַא ןערָאװעג טכּוזעגסיֹוא רדסּכ ןענעז טייצ רעגנַאל
 *עג ןעּבָאה סָאװ ,ןעטפַאשנעגייא עסַיװעג טַאהעג ןעּבָאה עכלעוו

 .לּוק רענייר TEN ןענעז טנַיה עגִיזָאד יד ,דגַאי רעד ּוצ טצּונ

 רעדנּואװ ןייק רעּבִירעד זַיא סע .ןערָאװעג טרָאּפעג רדסּכ רּוט
 :ניה ןעריֹוּבעג ןערעװ טגּוה:ידגַאי ןעטּוג םעד ןּופ סָאװ ,טשִינ
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‚DD’iX 792סע זַא  TIRןעפַאשעג טשִינ ןעצנַאגנַיא געוו ַאזַא  
 יד .גַאלשרָאפ:סָימָארּפמָאק םענעי ןּופ ןַיז ןִיא ּולָיפַא ,ןערָאװעג
 .לרעמעק:לָיּפ ערעכעה יד ייּב זַא ,ןעטּפיוהעּב עטרעלעג עגְ;זָאד
 ןייק ָאטשִינ זִיא'ס ןּוא ןעווַעג DW טּולָאסּבַא זַיא םִיאּורּב 9277
 יֵלעפּוצ ,רעזייוולייט ןייק טשִינ ּולָיפַא) געוו ןייק ,טײקכַָילגעמ
 :טשִינ יד ןּופ טפַאשנעגייא 97 ןעֿכלעװ ףיֹוא ,(רעטצַינערגעּב ,רעג

 +עק+עּבַיל ַיד ןעּבעגרעּבַיא ןענָאק 7 ןעלָאז ךעלרעמעק-עּבִיל
 לייט רערעדנַא'נַא .תֹורֹוד עגידרעטיײװ יד ייז ךרּוד ןּוא ךעלרעמ

 ,ןעגעגַאד טּביֹולג עטרעלעג עווָיטקעיּבָא ןּוא עגּולק עכלעזַא ךיֹוא
 עקַאט ןעמּונעגנָא גנּולקַיװטנַא-סנעּבעל ?7 טָאה געװסיֹוא סלַא זַא

 =יזָאד רעד זַא ןּוא ,געװ.לעטַימ םענעי ,גַאלשרָאפ?הרשּפ םענעי

 "רע עלַא ןּופ זַא ,ןעטלַאה ייז .טנייה זִיּב ךָאנ טלִיג געװ רעק
 =ייו יד השּוריּב WER TI DI םּואּודָיוװוְידנִיא ןוֿפ ןעגנּורַאֿפ

 TI ןערָימּוס ייּברעד ;טנעצָארּפ רעסַיװעג ַא רּונ תֹורֹוד עקַידרעט

 ןֿכלעו ,ןעגנּורַאפרע עֿכלעזַא רּונ רעטייװ MIR 793992 ןּוא
 .תֹורֹוד טייק רעגנַאל ַא ךרּוד טכַאמעג ךילרעהפיֹואנּוא ןערעוו
 ַא רּונ סלייטנעטסרעמ ןענעז עכלעוו ,ןעגנּוגידעשעּב עכילרעסיֹוא
 ;השּוריּב רעּבִיא ןעטסכַאװש םּוצ I ןעּבִיג ,ךַאז עגילעפּוצ

 ןערעקרַאטש ַא ןּופ ןעגנּוקריװו עגִיד'תֹונשקע עניילק יד רעּבָא
 רדסּכ יד ןּוא ןַאגרָא ןעסַיװעג ַא ןּופ ךיֹורּבעג ןערעכַאװש רעדָא

 19299 TR ןעגנודנִיּבֿפיֹונּוצ ןּוא ןעגנּורענַירע עט'רזח'צגרעּב;א
 ןעּבעגּוצרעּבִיא TI ןעסנַאש עטסעּב יד ןעּבָאה ןערָיהעג יד ןוֿפ
 רעד ןּופ םּומָיסקַאמ םעד טֿכערּפשטנע געװסיֹוא ַאזַא .השוריּב
 ?רַאד םעד ןוֿפ ןַיז ןַיא רעּבִירעד TR רע ;טײקֿכִילצּונ רעֿכַילגעמ
 ײצונ םעד ןּופ גנוטלַאהרעד רעד ןעגעװ קנַאדעג ןעשִיטסַינַיװ

 ,רעטסנעטלַאהעגסיֹוא רעד שִיטערָאעט “7900279
 ײָאּפ:טגַיסעמעג ,רעטצעל רעגַיזָאד רעד PD רעגנעהנָא ָיֹד

SYDןעפּוררַאפ גנּונײמ  Trףיֹורעד , IRןעזּומ ןעגנּוגידעשעּב , 
 ןעמ ןעק ךָאד ,השּוריּב ןערעװ ןעּבעגעגרעּביא TION טשִינ ,תמא

 =רעּבִיא 8? ןערעװ ןעגנּוגידעשעּב עכלעזא ןעװ ,ןעלַאֿפ רעּבָא

 =רָאֿפ רעייז ןייז ָאד ןעמ זּומ ןעטכַאּבָאעּב םעד ןַיא .ןעּבעגעג

 ,קעלפ:רעטּומ ַא ּבייֵל ן'פיֹוא ץעגרע טָאה ןּוז רעד זַא .ג;טכֶיו
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 לַאנַאּב ּוצ טעמּכ זיא ,טנַאקעג סע טָאה רעטומ יד לייװ ,ענַאיּפ

 גנושימ יד טקריװ ָאד זַא ,ןהנעט טסנעק ּוד .,ן'רזח'ּוצרעּביא

 ףיוא סיוא טעלג רעטָאפ ןּופ ןעטפעה יד :רעטכעלשעג יד ןופ

 יד ;רעטּומ רעד ןּופ םינּפ עטַאלג סָאד דניק ןּופ לע'מינּפ םעד

 ;טיז עכילרעטָאפ יד רּונ ןעּפָארטעג דימּת TR טָאה הלימ

 םעד ןּופ ןערָאװעג טקעמעגסיוא PR רעטָאפ ןּופ ןײטַאל סָאד

 ןיוש PR ץַאז רעטצעל רעד .רעטּומ רעד ןּופ ןײטַאל טשינ

 :ַאפ ליפ רעײז ןיא IS ,ןעזייװעּב ןָאק ןעמ ןּוא ,שימָאק טּושּפ

 ,זנוא ייּב .טשינ דנּורג DW ןייק תונעט עגיזָאד יד ןעּבָאה ןעל
 ןּופ רעדניק טײהרעמ עטסערג יד טמַאטש ,ןעשנעמ עלערּוטלּוק

 ןוא ;ןעדער טנרעלעג עדײיּב Pr ןעּבָאה עכלעװ ,ןערעטלע

 ךַארּפש רעד ןָא ןעריוּבעג רעדניק עגיזַאד יד ןערעװ ךָאד

 עשיטַאמעטסיס טריפעגכרּוד ןעמ טָאה תויח ייּב .ןרעטלע יד 718

 -עשעּב יד DM יװ ףיוא ןעלעטשּוצטסעפ ידּכ ,ןעטנעמירעּכסקע

 *עג רדסּכ ןעמ טָאה ּוצרעד ,ןעּבעגרעּביא ךיז ןענָאק ןעגנוגיד

 עּבלעז יד טַאהעג עדייּב ןעּבָאה עכלעו ,ןערעטלע עכלעזַא טרָאּפ

 רעשרָאפ רעסיורג רעטנָאמרעד סָאװ רֹּונ רעד  .גנּוגידעשעּב

 טרָאּפעג תורוד גיצנַאװצ ןּוא ייװצ ןּופ ךשמ PR טָאה ןַאמסיײװ

 רע .ןעקע יד ןעטינשעגפַא רדסּכ טָאה רע עכלעװ ”2 ,זיימ

 DAR‚ .ןעקע טימ עלַא ןּוא--ךעלזיימ עגנּוי 1502 ןעמוקַאּב טָאה

 עכלעוו Ta ייּב רעדנּוזעּב ,ןענעז תורוד גיצנַאװצ ןּוא ייווצ זַא
 DR עגנַאל ַאזַא טשינ I‚ ךילטכעלשעג לענש רעיײיז ןערעװ

 38 ,רעכיז ףיוא טזײװעּב טנעמירעּפסקע רעגיזָאד רעד רעּבָא
 ןּופ ןעגנּוגידעשעּב יד זַא ,ןעגָאז טשינ ןעמ ןָאק סלַאפנעלַא

 .רעדניק יד ןעּבעגרעּביא גנידעּבנּוא ְךיז ןעזּוט ןערעטלע יד
 .רע רעד זַא ,רעכיז MIR ןעלעטשטסעפ רימ ןענָאק םּורַאוזַא
 םענעי ףיוא ןערָאװעג טכַאמעג PR רעכלעוו ,גַאלשרָאפ רעטש

 -עװ טלעטשעגנייא לָאז סע IN ,גַאלשרָאפ רעד -- ,טַאריעדנײמעג

 יֹּפֲא ןיא ,טײקכילּברע רעד רַאפ געװ רעטצינערגעּבמּוא'נַא ןער

 ,ןערָאװעג ןעפרָאװעג

 יַאנ ייר עֶסיװעג ַא טָאה BAND ןערעכיז ןעגיזָאד םעד ןּופ

 -ידרעטייװ םעד טכַאמעג ׁשארַּב ןע'נַאמסייװ טימ) רעשרָאפ-רּוט
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 ,ןעשנעמ זנּוא ”2 ךיוא טסײה סָאד ,גנּולײט:סטיײּברַא טימ
 רעגיזָאד רעד ּוצ טריפעגּוצ רעהירפ ןויּכּב ריד ּבָאה ךיא

 ,ךַאז רעד ןּופ קיגָאל רעד ךךרּוד ,שיטערָאעט ןייר עגַארפ

 IR רעגיזָאד רעד ףיוא ןעטקַאפ יד ןּופ רעפטנע רעד לײװ
 ךָאנ גָאט ןעגיטנייה ןיזיּב PR עגַארפ רעגיטכיװ ךילנעוועגרעס
 יד ּואװ ,טקנּוּכ ַא ”2 NT ןעייטש רימ ,רָאלק ןעצנַאגניא טשינ
 םעד זיּב רָאפ רָאנ טלעטש ןעּבעל:עּביל םעד ןּופ עטכישעג
 .רעפ:סגנּוניײמ רעקרַאטש ַא ןּופ ץַאלּפ:ספמַאק N גָאט ןעטצעל
 *יעג עטסכײרטסײג ןּוא עטסכילרע יד ןעשיװצ טייהנעדיש
 .עטנרעל

 על ַא טשינ .סנייא ליװרעד PR ףעכיז ןעצנַאגניא
 ןערעװ רעטּומ רעד ןּופ ןּוא רעטָאפ ןּופ ןעדנּואװ ןּוא ןעטפעה
 עלַא טשינ ךיוא ןּוא .השּוריּב רעדניק יד ןעּבעגעגרעּביא
 ?פערק ןּוא ןעגנּורענירע רענענּואװעג עלַא טשינ ,ןעגנּורַאפרע
 =ָאד יד ןּופ ןעּבעגעגרעגיא ןערצװ ןענַאגרָא יד ןּופ ןעגנּוגיט

 .רעדניק יד ןרעטלע עקיז
 ןעשנעמ זנּוא ייַּב ןלֵאפ עכילרעהפיואנּוא ןעעז ןענָאק רימ

 רעטּומ יד רעדָא רעטָאפ רעד ןעװ .תויח ערעכעה יד ייּב ןּוא
 ןּופ דניק ORT טרעװ ךָאד ןּוא דנּואװ ןעגידנעטש 8 ןעמּוקעּב

 *עװ ,ןעטנעדּוטס עטלַא .דנּואװ ןעגיזָאד םעד IN ןעריוּבעג ייז
 ,ןעלעּוד עגילָאמַא ןּופ ןעטפעה טימ טקעדעּב זיא'ס טכיועג סנעמ

 םּוש ןיק טשינ טעז ןעמ עכלעװ  ייּב ,רעדניק ןעּבָאה ןענָאק
 EIN ןעלייצרעד זנּוא לָאז ןעמ ןעװ .ןעטפעה עכלעזַא ןּופ רּוּפש
 םעד ןּופ השּוריּב ןעמּוקעּב טָאה טָאה סָאװ ,לרעטכעט ּביל ַא ןעג
 ,לעקעּב ן'פיוא ןּוא לעזענ םעד ףיוא טפעה ןעטיור ַא רעטָאפ
 ןיוש טָאה ןַאמסײװ יװ) ךילקערש ןעזיװעגסיוא זנּוא סָאד טלָאװ
 *נעלַא םּורַא ױזַא סע ןיא ללּכ ןייק ,וטגָאזעג גידנעכַאל לָאמַא
 ,גהנמ רעטלַא'נַא רעײז ןיוש ןיא יז םגה ,הלימ יד .טשינ סלַאפ
 ,עכלעוו ייּב רעקלעפ יד ּוצ טריפרעד טשינ לָאמניײק טציא זיּב טָאה

 זַא .הלרע רעד ןָא ןיוש ןערעװ ןעריוּבעג ןעלָאז ךעלגנּוי עלַא
 סע DEM רעטָאפ רעד לײװ ,ןײטַאל ןיק טשינ ןָאק ןּוז רעד
 ןעליּפש IR ןעריוּבעג ןּופ טשינ ןָאק רעטכָאט יד 78 ,טנרעלעג
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 תכאּב PR עכלעוו ,גנּוראפרע'נַא ןּוא ,תורוד עגידרעטייוו יד רַאפ

 ןעגיד:ע29 ,ןעגידנערעיוד ַא ףיוא ךיז טציטש יז לײװ ,ךילצינ

 ן;רצװ ןעּבעגעגר?ּביא תנאּב םּורַא ױזַא ןעלעװ סע .סּולפנייא

 BIN תורוד עײר עגנַאל ַא עכלעװ ,ןעגנורַאפרע יד רּונ השּוריּב

 ןע .לעֹּביא ןעלעװ ןעגנורגפרע עכלעזַא רּונ ,ןעכַאמ רדסּכ

 :בײוַא ךיז ןעלעװ ,ךללרעמעק עּביל יד ןיא רּוּפע ןעכילקריװ ַא

 .גניר-רעּבױצ DIT ןיא ןעכײצ רעטכעפ רעײנַא DIN ןעצירק

 רעדעי :טײקכילצּונ ר.טסכעה רעד ךָאד טכערּפשטנע סָאד ןּוא

 .ל.כײװצנּוא רעד רּונ טּבײלב סע ןּוא קעװַא טלַאפ טסַאלַאּב

 עלַא ךרּוד גילעפגרָאז PR רעכלעװ ,לַאירעטַאמ רערעכיז:טפַאה

 .נעװ;גנָא ןָאק עטצעל סָצד ןוא .ןערַאװעג טּפיזעגכרּוד תורוד

 :עלרעּביא על.טַאפ עטנָאכרעד ענעי עגונּב ךיוא ןערעװ טעד

 תורוד ןּופ ךשמ TR זַא ,ױזַא ןעכאמ ךיז לָאז סע ןעװ .ןעגנֹוּב
 ,ן רזה עּביא רדסּכ גנּוּבעלרעּביא עלאטַאפ עסיװעג ַא ךיז לָאז

 *נוה ןּופ ךעמ ןיא TS ,ןעכאמ ךד לָאז סע ןעװ ,ןעגָאז רימ'ָאל

 רזכּכ םיִאּורּב ענלעצניא עלַא "2 ןע"ָאז תורוד טנעזיוט:טרעד
 קילגמּוא ןײק טשינרָאג ךיא עז ,ןעקע יד ןערעװ ןעסירעגּפָא

 -רעּביא ךיוא ,ךילדנע ,לָאז ךַאז עלַאטַאפ עגיזָאד יד זַא ,ןירעד

 לָאז האירּב עינ עדעי זַא .ה .ד ,השּוריּב ןערעװ ןעּבעגעג

 עט גשקע'ראפ יד DIR לײװ ;קע נַא ןָא ןערעװ ןעריוּבעג דלַאּב

 ךיז רימ ןעזּומ ,ןערעהפיוא טשינ ליװ גנינישרע עכילרעסיוא

 ךיז ןעפלעה ןּוא קע םעד קעװַא ןעפרַאװ רימ ;ןעּבעגרעטנּוא

 ."ןפוא ןרעדנַא'נַא ףיוא סױרַא
 IR .געװסיוא ןערָאלק ַא רעײז טיג עדער עגיזָאד יד

 ,תמא ,זיא גנּולקיװטנע ע'תמא יד זַא ,ךיז טסנָאמרעד ּוד ןעװ

 *נּולמַא רעפ ןּופ ןעסּולשעּב ןּופ ךמס TERN ןעמּוקעגרַאפ טשינ
 ןעסיװעג ַא ןּוּכ ךנס ן'פיוא ךָאד רעּבָא ,ךעלרעמעק יד ןּופ ןעג

 םעד ןּופ גנוטלַאהרעד , רעשיטסיניװרַאד רעד ןּופ סּולש ןעשיגָאל

 רעד ףיוא טלָאמעד ןיא סָאװ ,טנַאּפשעג TFT ּוטזּומ ,"ןעכ לצּונ

 PR עגצרפ רעד ןּופ גנּוע' עכלעװ ,ןעגנ:געגכרּוד גנּולמַאזד-ַאפ

 ןאד ןּופ DET סָאװ ,גנוזעל ַא -- ,ןערָאװעג ןעמּונעגנָא טלָאמעד

 םיִאּורְּב עגידלועמעקליפ עלַא ייּב ןעשרעה טלָאזעג ןָא
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 ַא ןעמענ לרעמעק:עּביל רעדעי לעיּפיצניוּפ ?DIN .ןייז ךילגעמ

 ןרעדנַא ןעדעי ןּופ ןעגנּוּבעלרעּביא יד ןיא לײטנָא ןעסיוװעג
 רימיַאל ,ןעפערטעּב לײטנָא רעגיזָאד רעד לָאז רעּבָא .לרעמעק

 טימרעד .טרעדנוה ןּופ טנעצָארּפ ןיא יװ רעמ טשינ ,ןעגָאז
 ןעּבעגרעּביא ID רַאפעג יד ןערענעלקרעפ קרַאטש ריא טעװ
 I ןיא .ןעטפעה ןוא ןעדנּואו ענעשנּואװעג טשינ יד השּוריּב
 .יילק ַאזַא ייּב .סעגיסעמלעגערנּוא ,סעגילעפּוצ סעּפע TAN טקעטש

 ,רענעלק ןערעװ לָאמ ַא סָאװ ייז ןעלעװ לײטנָא .טנעצָארּפ םענ
Iןּוא ,ןרעטילּפשּוצ ןעצנַאגניא רָאנ ,ןערימּוס טשינ ךיז ןעלעװ  

 :טכעלשעג רעד ןּופ טיײּברַאנעגעג יד ןעקריװ ךָאד טעװ ייּברעד
 SIR רעד ןּופ גנּודײמסיוא רעטסגנערטש רעד ”2 .עּביל רעכיל

 טעװ DT רעײז ןּופ זַא ,ּוצרעד ןֶעריפ טעװ ץלַא סָאד ;טכּוצ
 טעװ ךַאז עטּוג יד ,תמא .רַאפעג ןײק TI טשינ רעמ טעּמּכ

 WAR .ןעדיל ךיוא טנעצָארּפ TR MIN גנּוריצּודער רעד ייּב
NTגנּורַאפרע ןּוא גנוּביא .ןעגנּורימּוס ןעמּוקרָאפ רדסּכ ןעלעװ  

 :רעסיוא ןּופ ,ןעטייקגיסעמלעגער ןּופ קיגנעהּבָא ךעלנַײװעג ןענעז
 Pr רעד .רעּביא DON Pr ן'רזח עכלעװ ,ןעגנּוּבעלרעּביא עכיל

 סָאװ גינייװ רעכיז המכח סרעטָאפ ןּופ טנעצָארּפ ןיא טימ טעװ
 עּבלעז יד ןעקריװ רעדיװ ןעלעװ םיא MIR רעּבָא .ןעכַאמ ןענעק
 יא רעדיװ לעקיניא םעד טעװ רע זַא ןּוא ,ןעטייקגיסעמלעגער
 טעװ ןצעגנּורַאפרע עײנ ענייז ןּופ טנעצָארּפ ןייא ןעּבעגרעּב
 לעקינײא סָאד IN ,ױזַא ,גנוטכיר רעּבלעז רעד PR ןייז סָאד
 *צונ רעד ןּופ טנעצָארּפ NE ןיוש ןעמּוקעּב ךילטנעגייא טעװ
 יד ןּוא ס"יז; יד ףיוא ךיוא .רעטײװ יוזַא ןּוא .השּורְי רעכיל

 רעטגיטכערעּב רעײז רעד MIR גידנעקּוק טשינ ,טעװ "ס'רע,
 SIR עגיזָאד יד ןעקריװ ןעזומ ,טכּוצניא רעד ןּופ גנּודיימסיוא
 טעװ גנּושימ עכילטכעלשעג יד זַא ױזַא ,טייקגיסעמלעגער עניימעג

 RT יד ויא ,ךילדנע PR .ןיז ןעויטיזַאּפ ןיא ןעפלעהטימ ָאד
 ןּופ ךשמ ןיא ןעגנּורימּוס עמַאזגנַאל MIN גנּונעכערסיױא עגיז
 IE ַא ןעשיװצ ןעדיײשּוצרעטנּוא ףיוא ,לעטימ טּוג ַא תורוד ליפ
 ןעסיװעג ַא ּוצ רּונ טסַאּפעגּוצ זיא עכלעװ ,גנּורַאפרע רעגילעפ
 גנּוטיײדעּב םּוש ןייק טשינ רעּבירעד טָאה עכלעװ ןּוא ,טנעמָאמ

 יע עי =
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 ןעגנּורַאפרע עגיזָאד יד ןיא ןעקילײטעּב טּוׁשּפ ךיז טנַאקעג
 יניא ןעגנּורַאפרע עגיזָאד יד ךיז ןעּבָאה ןעגניר ערעײז ףיוא
 ײז עכלעװ  ,םיאּורּב עיינ יד ןּוצ .טלעגיּפשענּפָא טשינ ןעצנַאג
 N טזּומעג ץלַא ָאד ךיוא Van ,ןעפַאשעג רעטעּפש ןעּבַאה
 טשרע 989 םעד ןיא טָאה םּורַאיױװַא .ײנ סָאד ןּופ ןעּבױה
 ןערעסעּבסיוא לָאז עכלעװ ,קירּבַא ןערעװ ןעּפַאשעג טזּומעג
 ,גנּולײט-סטיײּברַא ןּופ ןורסח ןעגיזָאד םעד

 יז טעװ ,קירּב עגיזָאד יד ןעפַאשעג טרעװ :לַאטַאפ רעּבָא

INTענעי ךיוא ךעלרעמעק:עּביל יד ּוצ ןעגָארטרעּבירַא ןעזּומ  
 ענעסירעגּפָא ,סיפ ענעטינשענּבָא .ןעדנּואװ ,ןעטפעה עטכעלש
 ןרעלעפ עלַא יד ןעּבעגרעּביא ןּוא ןעקע עטקַאהעגּפָא ,ןרעיוא

 =יד ַא טײטש RT :ךעלקיניא ןוא רעדניק יד ןרעטלע יד ןּופ

 ןערעװ ןעטימעגסיוא ןּוא סנייא ןערעװ ןּוטעג לָאז יװ ,עמעל

 : .ערעדנַא סָאד
 רעד ןיא .סָאװטָא ןעלעטשרָאפ ךיז סַאּפש ַא MIN ר מָאל

 .*עגַא ןעמּוקעגרָאּפ ןיא ןעסקָאװלָאװ עגילָאמַא יד ןּופ דנעגעג
 PRO ןעכלעװ ףיוא ,ךעלרעמעק םירבח יד ןּופ טַאר:עדנײמ
 =יװטנע ךיז טָאה סע .עגַארפ עגיזָאד יד ןערָאװעג טכַארטעּב

 ףרַאד'מ סּודָאמ ןעכלעװ ,םעד ןעגעװ עיסּוקסיד עסייה ַא טלעק
 -עטניא יד ןיא ףרַאד ןעמ גנּולעטש רעכלעװ ייּב ןּוא ןעמעננָא
 טָאה רענייא .עמעליד רעד עגונּב ןעטלַאה ךיז טירשרָאפ ןּופ ןעסצר

 .ניא ףרַאד סע זא ,ןעזיװעגפיוא עדער רעשיגַאל רעײז ַא ןיא
 לרעמעק ןעדעי וּופ געװ רעטצינערגעּבנּוא'נַא ןערעװ טלעטשעג

 טָאה רערעדנַא'נַא ,.לרעמעק:עּביל ןעדעי ּוצ עינָאלַאק רעד ןּופ
 עכלעװ ,ןעזיװעגפיוא ןּוא םעד ןעגעג טגָאזעגסױרַא ףרַאש ךיז

 לײװ ,ןעגנערּב טזּומעג טלָאװ געװ BIS סנעדָאש ערעיוהעגנּוא
 טזּומעג ןעגנּורַאפרע עכילצּונ יד טימ ןעמַאזּוצ INT טלָאװ רע
 ןּוא ןעדנּואװ יד ,עויטַאגענ יד ךיוא "ךילּברעטשנּוא" ןעכַאמ

 טלַא'נַא ,ןקז רעגּולק ַא טלעטשעגפיוא ךיז טָאה IST ,ןעטנעה

 *רָאפ טייז ,רעדניק, :טגָאזעג ױזַא טָאה ןּוא לרעמעק ןערַאפרע

 טלעטש .ןעמערטסקע עדייּב MIR טשינ ךיז טזָאל ןּוא ,גיטכיז

DIT TRרָאנ טעװ סע יװ םיא טרצװשַע ב זעדָא ,געװ  

== 120 — 

: 



 *עג רעדָא ןערַאפעג עסיװעג ןַא ,ןעקרעמַאּב ןעזּומ סמואּודיװיד

 PR גיסעמלעגער רעּביא TI ן'רזח ןעגנוניישרע עגיטסניג עסיװ

 -עּב ןעגנּורַאפרע יד ןּופ סניװעג רעד ןּוא .ןעטייצ עטמיטשעּב
 ,טשרעהעּב זײװכעלסיּב ןערעװ יײז סָאװ ,םעד ןיא עקַאט טייטש

 יז טָאה האירּב ענלעצנייא "ערעגילק, ערעטלע יד IR יװזַא
 טמוק עּבלעז סָאד .סיורָאפ ןיוש ייז BIN יז ,ךיז PR ןיוש

 ןּופ ןעגנוקרַאטשרעּפ יד טימ םיאּורּב ענלעצנייא יד ייּב רָאפ

 ?רעפ רעגיזָאד רעד .ךיויּבעג םעד ךורּוד ןַאגרָא ןעסיװעגַא

 .לעגער עסיװעג ּבילּוצ רָאפ ךיוא טמּוק ךיורּבעג רעטקרַאטש
 ןָאק'מ ןּוא .טלעװ רעכילרעסיוא רעד ןּופ ןעגנּונישרע עגיסעמ

 ןעפָארטעג ךיז טָאה'ס סָאװ ,סָאד TR ,רעכיז ףיוא ןעגַאז ךָאד

 רעדניק יד ךיוא ןעפערט רעטעּפש רעכיז ךיז טעװ ,ןערעטלע יד

 עג ךילצּונ III ךָאד טלָאװ רעּבירעד ןּוא ,ןעלקינייא יד ןּוא
 דלַאּב לָאז רוד רעגנּוי רעד JUN ,גנולקיוװטנע רעצנַאג רעד רַאפ ןעװ

 עגיזָאד יד ןרעטלע יד ןּופ השּוריּב טלעוו רעד ףיוא ןעגנערּב ךיז טימ

 ןענַאגרָא יד ןּופ ןעגנּוקרַאטשרעּפ FIR ןעגנּורַאפרע I עלַא

 -עיצעּפס ַא ןערעװ ןעפַאשעג טזּומעג טשרע רעּבָא טָאה ּוצרעד

 PR PT טָאה ןַאגרָא:סגנּוגעװעּב רעסיװעג ַא זַא לײװ ,געװ רעל

 טָאה ,טקרַאטשרעּפ הּביס ןיאס רעכלעװ ּבילּוצ עינָאלָאק רעד

 *עקיעּביל יד ןערירַאּב טקעריד טנעקעג טשינ ןפוא םּושֹּב סָאד
 רעסיװעג ַא ןעמּוקסױרַא טנָאקעג טָאה ןּופרעד ,תנא .ךעלרעמ

 ןעװעג ןענעז ייז ןמז 93 ,ךעלרעמעק:עּביל יד רַאפ ךיוא ןעצּונ

 ןעװ רעּבָא .ןַאגרָא ןעטקראטשרעפ םעד טימ עינָאלָאק רעד ןיא
 IR ןעמּונעג רעטעּפש ךיז ןעּבָאה ךעלרעמעק+עּביל עגיזָאד יד

 ןיא יז ןעּבָאה ,םיאּורּב 93 יד ןעיוּבפיוא דנַאה רענעגײא

 טַאהעג טשינ ןעגניר-רעּביױצ ע-עייז ףיוא .ןצמָאזָאמָארכ ערעײז

 םעינ םעד ןעכערּפשטנע לָאז רעכלעװ ,ןעכייצ םעיינ Div ןייק

 םיִאּורּב DI ןעפַאש טזּומעג ןעּבָאה ייז :ןַאגרָא ןעטקרַאטשרצפ

 ןּוא ,ןַאגרָא ןעטקרַאטשרעּפ םעד IN ,רעטסּומ ןעטלַא םעד טול

 TR .יינ סָאד ןּופ ןעּבױהנָא טפרַאדעג ךיז טָאה עטכישעג יד

 ןריהעג יד זַא ,ןריהעג יד טימ ןייז טזּומעג טָאה ױזַא טקנוּפ

 טשינ ךעלרעמעק-עּביל יד ןעּבָאה ,ןעגנּורַאפרע ןעמּוקעּב ןעּבָאה
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Nרעפײװצ ַא טימ גנּורענירע עגיזָאד יד טּפינקרעפ רע .,ןייטש ; 
 יז ,ןעפילשעג םיא טָאה גנּורַאפרע יד .טפױלטנַא ןּוא *גָאטײװ,
 ןעעז עּבלעז סָאד טסנָאק ּוד ,רַאפעג רעד רַאפ םיא טנרָאװ
 :קעזניא יד ּוצ ןיּב ,םיאּורּב ערעגירעדינ ערעדנַא ליפ יב
 יד יװ {טלעטשעגטסעפ טָאה ןעמ ,ןעניּב יד ”2 ,לשמל ,ןעט
 גיסעמלעגער T” רַאפ טרעװ סע ּואװ ,טרָא ןַא ןענעקרעד ןעניּב
 ןעמענ ײז יװ טקרעמעּב טָאה ןעמ ;ךַאז עקַאמשעג ַא טײרגעגּוצ
 לָאמ ןעטשרע DIE ּפָא ןעילפ ײז ןעװ ,ןײרַא ןעניז ןיא ךיג
 Pr‚ טניפעג קָאטשניּב רעגיזָאד רעד ּואװ ,קָאטשניּב םעד ןּופ
 רעד ,תויח עדייּב יד :ױזַא ןיג טשינ סע לָאז סָאװרַאפ ןּוא
 ,רעגיטש PR ףיוא עדעי ןיוש ךָאד ןעּבָאה ,ןיּב יד ןּוא טנּוה
 'עּב זנּוא ייּב ןענעז ןעריהעג יד .ןעריהעג עטלעקיװטנע טּוג
 ןּוא ןעגנּורענירע רַאפ גנולײטּפָא עלעיצעּפס יד ךילרעּפנײש

 יד יײַּב לָאז עשז סָאװרַאפ .ןעגנורענירע ןּופ ןעגנּודניּבפיונּוצ
 ,רעגיטש ןעּבלעז ן'פיוא ןייגּוצ טשינ ךיוא טעּברַא יד תויח
 ,עדַײּבעג עּבלעז יד ךילרעּפנײשעּב יז ייּב ןעעז רימ ןעװ
 ןעריהעג יד ןּוא ,ןענָאז ּוצ ױזַא ,םוירעטסינימ עּבלעז סָאד
 Pa‚ רעד Pa PR טנּוה םעד ייּב יװ טקניּפ TR ”2 ןענעז
 ײז ןעײטשַאּב ךעלרעמעק ןּופ :ןעלרעמע ק ןּופ גנולײטּפָא'נַא
 I ןעטײּברַא ךעלרעמעק רַאפ ןּוא

 יד עכלעװ ,ןעגנּורַאפרע עגיזָאד יד זַא ,ןיא רעכיז ןּוא
 רעייז ןעליּפש .ןעריהעג ערהיא ןּופ ףליה רעד טימ טכַאמ היח
 ּוצ טיקיאעפ RD ,טייקגיאעפסנעּבעל ריא רַאפ לָאר עסיורג ַא

 ,DI ריא רַאפ ,ןעּבעל ןּופ ןעדנַאטשרעדיװ יד ןעשרעהעּב
 רעיײז ןעװעג טשינ טלָאװ יצ :ךיז רימ ןעגערפ רעּבירעד ןּוא
 ןעדניּברעפ ּוצ ןיא סע יװ סניװעג ןעגיזָאד םעד ןעשנואװעג
 יד טימ .ה ,ד ,'עּביל רעד ןּופ טײקכילּברעטשנּוא רעד טימ
 .עינָאלָאק רעד ןּופ ךעלרעמעק:סגנּורעּפכּורפ

 רענלעצנייא רעד ךרוד טכַאמעג ןערעװ ןעגנּורַאפרע יד
 טפָא Pr ן'רוח עכלעװ ,ןעגנּונישרע ןּופ ךמס ן'פיוא האירּב
 ןעגנוניש-ע עגיזַָאד יד .טלעװ רעכילרעסיוא רעד ןיא רעּביא

 *גיא ערעדנוזעּב יד ,גיסעמלעגער ץנַאג רָאפ ךילנייוועג ןעמּוק

 = וו =



 ענייפ עגיזָאד יד .גנודנואװרעפ ַא ,גנּוגיטפעשעּב ןימ ַא טייד

 -עגמּוא .טרעקרעפ ,ןענעז ,ןעריהעג יד ןיא ןעגנּושטײנקנײרַא
 רעכילרעסיוא רעד רעּביא PT ט'רזח סע 18 .ךילצונ רעיוה
 FR יז ןעכַאװרע ,ןעפּורעגסױרַא IT טָאה רעכלעװ ,סּולּפנייא

TRײנקנײרַא ערעדנַא ףיוא רעדיװ יז ןעקעװ גידנעכַאװרע = 
 דניק ַא .ןעדנּוּברעפ PR סע יװ ייז טימ ןענעז עכלעװ ,ןעגנּושט

 .ןעגלָאפ עטכעלש טָאה סָאװ ךַאז ַא-,טּבעלעגרעּביא סעּפע טָאה
 טלָאװעג סע טָאה ןּוא ןעלַאפעּב סע PR טנּוה ַא ןעגָאז רימָאל
 סע טנעקרעד ,טנּוה ַא רעדיװ סע טנעגעגעּב סע ןַא ,ןעסײיּב

 יד עכלעװ ,ןעריהעג יד ןיא גנושטײנקנײרַא רעד קנַאדַא םיא

 ךיז טפּור דלַאּב ןּוא ,ןעפּורעגסױרַא טָאה שינעגעגעּב עטשרע
 רעטשרע רעד טימ זיא סָאװ ,גנושטײנקנײרַא עטייװצ יד ךיוא ּפָא
 .ןעפיולטנַא ןּומ ןעמ ,ןייּב PR טנּוה רעד ,"ןעסייּב , : ןעדנּוּברעפ

 *ענירע יד ןּופ גנּודניּבפיונּוצ עכילרעניא יד ןיא גנורענירע
 .לַאל יד ןעזָאל עכלעוו ,רעכַאמ:ףּוׁשּכ עסיורג יד ןענעז ןעגנּור

 ךילגעמ ןיא ןעּבעל סָאד ןענעקרעד עצנַאג סָאד .ןעצנַאט סעק
 טָאה שנעמ רעד ןּוא ;טּפַאשנעגײא רעגיזָאד רעד קנַאד ַא רּונ

 רעגיזָאד רעד ןעפלעה עכלעװ ,ןעלטימ ליפ ױזַא ךָאנ ּוצרעד
 רעטייוו ױזַא ןּוא טפירש יד ,ךַארּפש יד ,ערעל יד :טפַאשנעגייא
 טנרעל שנעמ רעלערּוטלּוק ַא סָאװ ,ךיז ןַאמרעד IN ןּוא

TIלָאמ סָאד ןּוא !טייקפייר ןייז ןּופ ןערָאי יד 772 סיוא ץלַא  
 ענייר סלַא MI ,גנּודנּואװרעפ סלַא ,גנּוגידעשעּב סלַא טשינ ץלַא

 .ןעּבעל ןעגיטלַאטשעגליפ ןייז PR ףליה
 יד רעּבָא ,שנעמ םייּב דלַאּב ןעּביױהעגנָא ָאד ןעּבָאה רימ

 ןעײטש עכלעװ ,תויח ייּב ךיוא רימ ןעעז גנּונישרע עגיזָאד

 ַאזַא טשינ ןעּבָאה עכלעװ TAN ,שנעמ רעד יװ רעגירעדינ ליפ
 ,טסײװ ּוד ,ןעריהעג עכילשנעמ יד יװ טַארַאּפַא ןעכילרעדנּואוו
 לעדיװיניא TI ןּופ ךשמ PR ןענרעלסיוא Tr ןעק סע סָאװ
 םעד ןּופ געװ רעד .ײגּוּפַאּפ ַא רעדָא ,דרעפ ַא ,טנּוה ַא ןּבעל
 סָאװ ,רעּבלעז רעד טקנוּפ ךיוא ייז ייּב PR ןענרעל ןעגיזָאד
 ןערָאװעג ןעפרָאװעּב לָאמניײא PR רעכלעװ ,טנּוה ַא .שנעמ םייּב
 ףיוא םיא רַאפ טּבױה שנעמ ַא ןעװ ,ךיז טנָאמרעד ,רענייטש טימ
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DOOR NATעדנַא ,רעטפָא ,רעטֿפַאחּבעל לייט ,ןענַאגרָא יד = 

 יד ,ןענַאגרָא ;ד זַא ,סיֹורַא IT טזייװ דלַאּב .רעכַאװש ער

 .טסּולּפניײאעּב ןּוֿפרעד ןערעװ ,ןעגנּולײטּפָא:ךעלרעמעק ענלעצנייא

 ,רעקרַאטש ןענַאגרָא לײט טֿכַאמ ךיֹורּבעג רעטפַאהּבעל רעד

 =בַא ןּופ גנּולקִיװטנע יד ּפָא DIRT ךיֹורּבעג רערעֿכַאװש רעד

 ןעלּוקסּומ:דנעה ןּוא:סיפ יד ןָא ךיז ןָאמרעד .ןענַאגרָא ערעד

 ןערעװ יײז ָיװ ,ןעלָאװשעגנָא ןערעװ PT m ,רענרּוט םעד ןּופ

 םעד ןּבענרעד םענ ןּוא ;לָאטש ָיװ טרַאה טייּברַא רעד ןּופ

 רּונ טשִינ רעּבָא .רעציז:ּבוטש םעד ןּופ טַארַאּפַא ןעגָידכעּבענ

 ,טייקנייפ עזעװװרענ יד ךיֹוא TR טסקַאװ טפַארק עּבָארג ;ד

 יַאיּפ םעד ןּופ דנַאה רעד ןָא ךִיז ןָאמרעד .טעט;לַיּביסנעס 77

 סעּפע ןַצגרָא םעד ןּופ טֿכַאמ גנוּבַיא עכִילרעהפיֹואנּוא 77 .טסָינ

SONעז  mMךִיז טרָיטנעירָא יז לענש , MMףיֹוא טרָיגַאער  

 IR ,רעּבָא ןעסייוו רָימ ,סיֹוטש ןעכִילרעסיֹוא ןעטסגנַירג ןעדעי
 ,דנַאה רעטלּושעגסיֹוא רעד PR טשַינ 0229 ןּופרעד הּבָיס ;ד

 טַארַאּפַא:לַארטנעצ רעזעוורענ רעסיֹורג רעד טייטש WR רעטנִיה

 טָאה גנולײט:סטייּברַא ?7 ןעכלעו ,ךעלרעמעק:ןרָיהעג ַיד ןּופ

 סָאד ןּוטעג טרעװ טרָאד ;ןעפַאשעג ךילרעדנּואװ יֹוזַא זנּוא ייּב

 יעג ,טרעהעג ךילטנעגיא טרעװ DIRT ,עצנַאג סָאד ,עטסֿכעה

 ןערעװ ןערָיהעג עגִיזָאד יד PR .טגעװעּב ,טלעדנַאהעג ,ןעז

 עו ןעטַארַאּפַא ערעיײז עלַא ;ךיֹורּבעג םעד ךרּוד טג;טֿפערקעג

 -סטייּברַא ןּוא רעטַאלנ ְךיֹורּבעג ןעגָיסעמלעגער םעד קנַאד ַא ןער

 (Day ךיֹורּבעג ןעגיסעמלעגער ןעגָיזָאד םעד ייּב ןּוא ,רעגָיאעפ

 :ןערָיהעג יד ןּופ טפַאשנעגיא YAM רעיֹוהעגנּוא'נַא רָאלק

 ןעּבעל PD ךַיז ןענרעל ןערָיהעג ;ד

 רעכִילעסיֹוא רעד ןּופ ןעקַירדניא ןעמּוקעּב ןערָיהעג 77

 ןּופ טֿכַאשנעגײא רעגָידרָיװקרעמ:טסֿכעה ַא קנאדַא ןּוא .טלעוו

 עגִיזָאד יד ןערָיהעג יד ןענָאק ךעלרעמעק יד ןּופ ןעּבעל םעד

 סע זַא ,ןעגָאז בארג טסנעק ּוד ,ןעטלַאהעּב TI TR ןְעקּורדנייא

 ןעטפעה עגיטּפַאהרעיוד עסָיװעג PAR ייז ןִָיא ךיז ןעשטיינק

 טשַינ .סלעירעטַאמ סעּפע רָאפ יײּברעד עקַאט טמּוק סלאפנעדעי

 יעּב רע :ּבָארג ּוצ ָאד זִיא "ןעטֿפעה, Maya רעד סָאװ ,רעמ
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 ןַארַאפ ןענעז סע ןעשנעמ WEM ‚IT ןָאמרעד 297 ןיֿפיֹוא

 עטנַאקעּב ענייד ןּופ MOM ,ןעדנּואוו-המחלמ עטלייהרעפ טַימ

 SIR טלעטשעגנייא טרעוו'ס רעסעּב סָאװ .ד;לג?רעגנַיּפ ַא טלעפ

 PR הצע'נַא I Da רעסעּב ץלַא ,ןעּבעל ך:לכפַאשלעזעג רעז

 עשִיגרּורָיכ IR .סּופ םענרעצלַיה ַא DA שנעמַַא ןעּבעל

 רעטפָא ץלַא ןּוא AND ּוצ גָאט ןּופ PT טלעקיװטנע קָינכעט

 רע ,דָילג ַא ןעקנַארק םייּב קעװַא רָאטקָאד רעד טדיינש

 ערעדנַא זיא'ס עֿכלעװ רעדָא עקשִיק 972292 יד קעװַא טדיינש

 .רענייּב עלַא םּורַא טגעז ,ּבָאז םעד סיֹורַא טדיינש רע ,עקשִיק

 טגָיּבײארעּפ ץלַא סָאד לָאז ,השּוריּב ןייגרעּבִיא FIR סָאד לָאז

 ןעטפעה ,ןעדנּואװ PD גּוצ רעֿכילקערש רעגָיזָאד רעד !ןערעװ

 ןערעװ ןעפַאשעג לעיצעפס DIN IND לָאז - ,סָיפ ענרעצלִיה ןּוא

 *רעסיֹוא עצנַאג עגַיזָאד יד לָאז רעכלעװ ,געוו רערעדנּוזעּב ַא

 יד ְךיֹוא ןעּבעגרעּבִיא רעּפרעק ןּופ גנולצִיּפּוצףּמסאק 9?

 טפַירש-רעּביֹוצ 77 טקערַידנּוא ןעקִידעשעּב FIR ךעלרעמעק:עּביל

 רעד ןּופ הכרּב יד זַא ,ןייז לָאז ?ןעמָאזָאמָארֿכ ערעײז 735

 :ָאד רעד ייּב ּוצ רעטעּפש טמענ גנּושִימפיֹונּוצ רעֿכ;לטֿכעלשעג

 רעּבָא AP עפרַאש TR טייקכילּברע רעֿכִילרעֿפעג רעגיז

 ידעש רַאפ געװ ןעלעיצעּפס ַא ןעיֹוּבפיֹוא טשינ ךָאד ףרַאד ןעמ

 עכַילדעש YET סָאד IR ,גנּונעֿפָאה רעד TR ןעגנּוקרַיװ 9579

 ..ןערעװ טָארעגסיֹוא זייװכעלסִיּב רעטעּפש טעװ
 =רעפ ןענעז סע זַא ,ןעסעגרעֿפ (?DW רעּבָא טסרָאט ּוד

 N ,ערעדנַא ןעצנַאגנַיא--- ,ןעגנּוּבעלרעּבִיא ערעדנַא ךָאנ ןַאה

 =עגמּורַא סָאװ רּונ ןעּבָאה WR עכלעוו ,עכילֿכעלּפרעּביֹוא 77

 עכַילשנעמ סלַא PR WT PD‚ ןָא דלַאּב DER Din .טדער

 רעלערּוטלּוק ַא סָאװ ,ךַיז ןָאמרעד .עינ;לָאק עגָידלרעמעקלִיּפ

 *נּוגָידעשעּב ןּוא ןעגנּוטפַיגרעּפ ץּוחַא ,רעּביא FOR טּבעל שנעמ

 עגַידלרעמעקלִיּפ יד ןיֹוש TR ןעריֹוּבעג טסרעװ ּוד ןעװ .ןעג

 ,ןעּבעל םּוצ טיירגעגּוצ ןעצנַאגנַיא רעּפרעק ןייד ןּופ עינָאלָאק

 דנַיק סָאד MI mM .ןענַאגרָא עטסגִיטֿכַיו עלַא ןיֹוש טָאה יז

 טלעװ יד DIN טלעטש ,טלעװ רעד PR ןיירא רעּבָא טערט

 NT רעד TER ןיירא DIS יז .ןעגנּורעדָאפ=סטייּברַא ערָיא דלַאּב
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 "עּבַיל יד ןעּבעגרעּבִיא ךיֹוא גנוּבעלרעּבַיא עגִיזָאד 97 Pr זומ

 193329 ערעיײז PR ןעגנערּבנײרַא ךיֹוא ַיז זּומ יצ ,ךעלרעמעק
 יא ןּוא רעדנַיק יד ןעּבעגרעּב:א TI לָאז סָאװ ,גנּורעדנע'נַא

 רעמ ןייק ןייז טשַינרָאג ןָאק סע זַא ,ךַיז טכּוד סע !ךעלקִינ

 ,סָאד ָײװ ,ךַאז *עכילדנעטשרעּפטסּבלעז,
 יעג גנּוּבעלרעּבִיא עגַיזָאד יד רעּבָא TI טָאה יֹוזַא 9

 ןעּבָאה רַאּבלעט;מנּוא ?ךעלרעמעק:עּבִיל יד ןעּבעגרעּבַיא טנָאק

Iךָאד  ITןעכַאמטַימ טנָאקעג טשִינ ננּוּבעלרעּבִיא עגַיוָאד . 
 ,ד) "טייקכילצּוו עייפ, יד IR ,ןענעכער םּורַא יֹוזַא ןעמ ןּומ

 טָאה ("ןעטסעּב DIT PD גנּוטלַאהרעד , עשיטסָינַיװרַאד 77 .ה
 =רעּביא לָאז סָאװ ,טסָאּפ ןימ ַא ,געוו ןעלעיצעּפס ַא ןעפַאשעג
 ּוצ ךעלרעמעק עכ;לנעװעג 97 ןּופ ןעגנוּבעלרעּבַיא יד ןעּבעג
 ןּופ גנּוטלַאהרעד , יד רעּבָא טָאה סָאװ ּוצ .ךעלרעמעק+עּביל ;ד

 סָאװ ,געװ ןעגַיזָאד םעד ןעיֹוּבֿפיֹוא טפרַאדעג "ןעטסעּב םעד

 RD רעד ןּופ ןעגנוּבעלרעּבִיא עלַאטַאֿפ יד ןעּבעגרעּבִיא לָאז
 טלָאװ יז ,טרעקרעפ ?ךעלקִינײא ןּוא רעדנַיק ַ!יד עינָאל

 ןעגָיזָאד םעד ןעטָארסיוא ןעלטַימ עלַא DD טפרַאדעג ךָאד

 ןעגעג טלעטשעגנייא ןעּבָאה גילעֿפּוצ 77 לָאז רע ןעװ ,געוו

TRרעטרָיצִילּפמָאק סָאװ ,רעסערג סָאװ :רעטײװ ןּוא .ןעלָיװ  
 רַָעטְפָא ץלַא ,סעינָאלָאקךעלרעמעק יד ןערָאװעג ןענעז סע

 יעב יד NN ."ןעגנּוגִידעשעּב, עכלעזַא ןעשעג טנָאקעג ןעּבָאה
 =עגּפָא עינָאלָאק עצנַאג יד זַיא ,ערעװש ַא ןעװעג גנּוגידעש

 32:3 יד ְךיֹוא ,ךִילרָיטַאנ ,רָיא טַימ ןעמַאזּוצ ןּוא ןעּברָאטש

 היח ערעכעה ַא טמיקעּב ןעלַאפ לֶיפָיװ ןַיא WER ,ךעלרעמעק

 דלַאּב טשַינ ןערַיּפ עכלעװ ,רעּפרעק WR ןּופ ןעגנּוגַידעשעּב

 רעֿכלעװ ,טיֹוה רעד ןַיא סָיר ַא IT טמיקעּב ָאד !טיֹוט IR ּוצ

 ײּב טרעװ קע רעד רעדָא .ּבײל ן'פיֹוא טפעה ַא רעּבַיא טזָאל
IRסע ןעװ ,רעדָא .ןעסָירעגּפָא  TRטרעװ ,עלעגיופ:רעמּוז ַא  

DINּביֹוטש-ּברַאפ לעסִיּב ַא ,ןעסָירעגּפָא עלעגַילפ לעקַיטש ַא  
 ןופרעד טמּוק רעדעי ןּוא ,ףמַאק DIN ןעּבעל סָאד .טשִיװעגּפָא

 ,זנּוא טַֿארטעּב .ןעגיֹוא עטקַאהעגרעטנּוא לעסִיּב א טַימ סיֹורַא

 טפעה ןייק ןערָאײרעדנִיק יד ןוֿפ טשַינ טָאה רעװ .ןעשנעמ
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Seh2 טי 1  
BY:יי עי 2 1  = - +ִ 

 יי 6147

 טיר

 =נערעפ עֿכלעזַא PIR ךעלעגיוֿפ:רעמּוזרעדנַיק יד ייּב ןעפַאש |
 ?ערעטנַיא רעייז ליּפשייּב רעד זִיא סלַאֿפנעלַא .לעגָילֿפ עטרעד
 ןעטֿכַארט 32 ךס ַא טִיִג ןּוא טנַאס

 +רַא רעד ףיֹוא גידנעקּוק טשִינ :רָאלק טּביילּב סע ןּוא

 יּפָא ןעּבילּבעג טשִינ ךעלרעמעקיעּבִיל 77 ןענעז גנולייט:סטייּב

 ַיד ןמז לֹּכ .םִזָינַאגרָא ןּופ ןעגנוּבעלרעּבִיא יד ןּופ ןעטַינשעג
 עינָאלָאק רעצנַאג רעד DA ןעמַצזּוצ ןעצִיז ךעלרעמעק+עּביל

 PR ןעמעננײרַא PIR ייז ןעזּומ ,ּפּוז לעסַיש רעסיֹורג רעד ייּב

PTםעד  ‚DDןײרַא גילעפּוצ טלַאפ סָאװ  TRםייּב .ּפּו רעד  

 סָאד .ה .ד) ייא סָאד mM ,ךילטייד ץנַאג ןעז ּוטסנָאק שנעמ

 Tr טלַאה סע !װ ,גנַאל יֹוזַא טרעוו (לרעמעק:עּבִיל עכַילּביײװ

 ןּופ ךעלרעמעז ערעדנּוזעּב ךרּוד טזײּפשעג ,קָאטשרעיײא ןִיא

 ךעלרעמעק:לעקַילָאפ ענעֿפּורעג יֹוזַא IT ןענעז סָאד ;עינָאלָאק רעד

 ייא סָאד רעֿכלעװ ןַיא ,עּפסָאנק רעטנָאמרעד רעֶירֿפ ןיֹוש רעד ןּופ

 ןײרַא ןעקעטש ךעלרעמעק:זיּפש עגַיזָאד ַיד :ףיֹוא Pr טלַאה

 יד רעטעּפש 739% עכלעװ ,ךעלרעלַאנַאק עלָאמש ענעי ךרּוד

 IT ,ייא PER ןעגנירדּוצנײרַא ךעל'היח:ןעמיֹוז 97 טײקֿכָילגעמ

 טפַירט סע עֿכלעװ ןּוֿפ ,ךעלעגנַיצ עֶגַיצַיּפש ,ךעלערעה 9277

 גנולײטּפָא:זײּפש רעד ןּופ טמּוק סָאװ ,טפַאז:זײּפש רעד רדסּכ

 זיא'ס סָאװרַאפ ,ךיז טרעלקרע טָימרעד .עינָאלָאק רעד ןּופ

 עלַאטַאפ יד ןּופ טַארַאּפַא:עּבִיל םעד ןעצ;נערגּוצּפָא ךִילגעממּוא

 .עינָאלָאק עצנַאג יד ךרּוד טכַאמ סע עכלעװ ,ןעגנּוּבעלרעּבִיא

 ןעמ ןָאק .טײקמערַאװ ףרַאד סע ,ּפּוז ףרַאד לרעמעק:עּביל סָאד

 ינּוּבעלרעּבִיא יד ןּופ שַיטעמרעה ןעסַילשּפָא טשִינ רעּבִירעד סע

 ךָאנ ןַארַאֿפ רעּבָא ןענעז סע .עינָאלָאק רעצנַאג רעד ןּופ ןעג

 TI ןעזּומ עֿכלעװ ,עינָאלָאק רעד ןּופ ןעגנּוּבעלרעּבַיא ערעדנַא

 .ךעלרעמעק+עּבִיל יד ןעּבעגרעּבִיא

 סקָאװלָאװ ַא .סעכלעזַא ןעלעטשרָאֿפ 93 םדֹוק IT רָימָאל

DRMןעמּוקעּב  PRטרָא ןעסָיװעג ַא  PDטייו ץנַאג ,ליֹוק ןייז  

 =טע טגַידעשעּב טָאה סָאװ ,ךָאטש ַא ,ךעלרעמעקיעּבִיל 77 ןּופ

 ,טײּברַאעג רעטייו DRM עינָאלָאק עצנַאג יד .ךעלרעמעק עכִיל

m23 .ךעלרעמעקעּבִיל 77 ןעמעלַא טָימ טגרָאזעּב ןּוא ,רעֶירּפ  
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 טלאה PR ,ךעלרעיילש POTT PR ןעפיֹוו ךעלרעייא :ד ןּופ

 ,טלעק עֿכָילטסנַיק ןייק ןַיא ךעלרעיילש עגַיזָאד IT טשִינ רעמ

 ןּופ סיֹורַא ןעכירק עכלעוו ,ךעלעגיופ:רעמּוז יד ?ןַאד ּוטסעז סָאװ

 טָאה טלעק ;ד 592255 עטקעמרעפ ְךיֹוא ןעּבָאה ,ךעלרעיילש יד
 .רֹוד ןעטייווצ PR זַיּב טקרָיװעג ךילרעּפנײשעּב ָאד

 יד ןעװ SIR ןייטשרעפ ּוטסזּומ גנּוניישרע עגיזָאד ;ד
 טָאה ןּוא ךעלעגיופ-רעמּוז עטלַא 37 ףיֹוא טקרָיװעג טָאה טלעק
 ?עקלִיּפ רעד TR ןענעז ,ךעלרעמעק:לעגִילּפ ערעייז טרעדנערעפ

 יד ןעגעלעג ןיֹוש עטלַא עגַיזָאד יד ןּופ עינָאלָאק רעג;דלרעמ
 לֵיַּב טלָאזעג רעטעּפש TI טָאה'ס עכלעװ ןּוֿפ ,ךעלרעמעק:עּביל
 זיא ךעלרעמעק עגַיזָאד יד ּוצ ךיֹוא ,רֹוד רעטייװצ רעד ןעד
 ,יֹוזַא טרעדנעעג סעּפע טרָאד טָאה ןּוא LIND IT ןעגנּורדע:ניײרַא

TRטַימ ךעלעגיופ-רעמּױז ןעמּוקסיֹורַא טזּומעג ייז ןוֿפ ןעּבָאה'ס  
 ןיֹוש טרָאד TITTEN יצ :טסגערפ ּוד .לעגַילּפ עטרעדנערעפ
 -עג ןיֹוש טָאה'ס זַא ,יֹוזַא טיירג עלעגַילֿפ:רעדנַיק סָאד ןעגעלעג
 ּבָארג יֹוזַא ?ןערעװ טּברַאֿפעגרעּבַיא טלעק רעד ךרּוד טנעק
 סָאד ןעלעטשרַאֿפ טשִינ לַאֿפ ןייק PR ךַאז יד MT IT טסרָאט

 םעד PR WAR .לרעמעק גיצנייא ןייא רּונ NN לרעמעק-עּבַיל
 ףרַאד עֿכלעו ,טיקגיאעפ עסַיװעג ַא טגַיל לרעמעק ןעגַיזָאד
 :רעטעּפש םעד ןּופ ךלרעמעק עֶגַירעּבִיא עלַא ןעפאשעּב ךָאנרעד

 ,לעגָילֿפ ןעגַידרעטעּפש םעד ךיֹוא .ה .ד ,עלעגיֹופ:רעמּוז ןעגָיד

 *רעּביֹוצ יד, טייקגיאעפ עגַיזָאד יד ןָא טפּור על'השעמ רעזנּוא
 7 0223 ךעלרעמעק עגַיד'תמא ַיד ייּב .'גניר םעד ןּופ טפַירש
 .ןעמָאזָאמָארכ IT TR ןעטלַאהעּב טייקגיאעפ עלּוֿפ:תֹודֹוס עגיזָאד
 .ָאמָארֿכ ַיר PD טקנּוּפ רעסַיװעג ַא ,גנַיר ןּופ ןעכייצ רעסָ;וװעג ַא
 םעד ןעטלאהטנע PD טפַארק Pr WII TI PR ןּומ ןעמָאז

 ןעגִיזַאד םעד ףיֹוא Jap טלעק ַיד ןּוא ,לעגילֿפ ןעגִידרעטעּפש
 =טנע ןיֹוש םעד ףיֹוא טקרִיװ MM ,יֹוזַא טקנוּפ ןעקרַיװ טקנּוּפ
 ןעכ;לטנעגיא םעד זַא ,רָאפ 7 לָעטש 392298 ןעטלעקַיװ
 יד ."פ, ןעכײצרעּביֹוצ ַא גנַיר םעד ףיֹוא טכערּפשטנע לעגַילּפ

 ךיֹוא mm ,לעגַילּפ 097 לעסִיּבַא טרָאד טרעדנע עכלעװ ,טלעֶק

 לָאז רֶע זַא ,יֹוזַא "פ, ןעכייצ:רעּביוצ םעד ןערעדנערעפ לעסִיּבַא
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 מאה רע .ןפֹוא ןעגידנעגײצרעּבַיא רעייז ַא ףיֹוא גנוטּפיוה
 רֹוד ןעגידרעמּוז םעד ןּופ ךעלרעיילש 97 טלַיקעגּפָא ךַילטסנַיק

TRךַילדנע ,טָאה ןּוא ,רעלעק-זייא'נַא , MO TRרעמּוז  spa 
 ."אנאוועל , יד ,עלעגיופ:רעמּוז םעד ןּופ םרָאפ?רעטנַיװ 77 ןעמ
 :עג טָאה טלעק יד IR ,ןעגָאז טשִינ לַאפ םעד ןַיא ןָאק ןעמ

DIT DIRTעלעגיופ:רעמּוז א סָאד .עלעגיופ:רעמּוז  
TORעגָידרעמּוו יד ַיװ ,גיטפערק:סנעּבעל יֹוזַא טקנוּפ ןעוועג . 

 =ײר ןערָאװעג םּורַא 6 WER DR PD םעד ןּופ 7922 סָאד

 ,גנּולקַיװטנע רעד PR טרעװ סִיּפע TAN זַיא סָאד ןּוא ,רעֿכ
WARעג סִיּפע ךעלרעמעק עסַיװעג ןִיא ךָאד טָאה טלעק ַיד * 

 רעטמַיטשעּב ץנַאג ַא ּוצ 992295 97 ןעּבִירטעג טָאה ַיז ,טרעדנע

 .גנּוּברַאפעּב רערעדנַא
 טבּורּפעגסיוא גנוניישרע עגַיזָאד יד רעטעּפש טָאה ןעמ

 <23 יכֹוא ַאזַא ףיֹוא טָאה ןעמ .ךעלעגיופ-רעמוז 979 ףיֹוא

 ןּופ ןעטנַאירַאװ 97 "טכַאמעגכָאנ, Par ןּוא טלעק רעכַילטסנִיק

 1193 ןַיא ןעוועג טנַאקעּב ןענעז עֿכלעװ ,"סקּופ םעניילק, רעזנּוא

 רַאֿפ ןעטלַאהעג IR טָאה ןעמ עכלעוו ןּוא עּפָארייא:םֹורד ןַיא ןּוא
 y2= רעּבָא ןעמ טָאה ייּברעד .ןעטקּודָארּפ:רּוטַאנ עגַידנעטשטסּבלעז
 רעזנּוא ,"רעּב , ןעכַילנעװעג DIT טסנעק ּוד .ךַאז עג;טֿכִיװ ַא טקרעמ

 ןעפיֹור:ןערעּב רעגָירָאפ רעד ID סיֹורַא טמּוק סָאװ ,עלעגיופ=רעמּוז

 ?עדָא עסייוו DR טּברַאפעג ןיֹורְּבידלָאג ןענעז לעגילפ-רעּביֹוא ענייז
 טָימ טיֹור ןענעז לעגָילּפ-רעטנּוא יד ,רָאמרַאמ רענייש RM יֹוזַא ,ןער

 ןּופ ךעלרעיילש ַיד סיֹוא טסטלַאה IT זַא ,ןעקעלפ עצרַאװש-יולּב
 סונימ PD טלעק ַא PR האָירּב רעכַילרעה רעגַיזָאד רעד
 ייּב ,עלעגיֹופ=רעמּוזרעּב ַא DER ץנַאג סיֹורַא טמּוק ,דַארג טכַא
 38 יֹוזַא ןענעז לעגַילּפ:רעטנּוא יד ףיֹוא ןעקעלֿפ יד ןעכלעוו

 עּבָארג טַימ ייז טלָאװ ץַימע ךיילג ,טקעמרעפ ןּוא ןעמּואוװש

TR WANDרעגנַיפ רעגָיזָאד רעד .טשַיװעגּפָא ?ערָעיײלש םעד  
 =יֹוּפ = רעמּוז רָאּפ ַא םענ DER .טלעק יד ןעװעג זַיא
 Fa PR. TR "רע,'נַא ‚792298 עטקעמרעפ עֿכלעזַא טָימ ךעלעג
 ,ןערָאּפ ךַיז ןעלָאז ײז זַא יֹוזַא ,ןעמַאזּוצ ץַיגרע ייז ךַאמרעפ

 םוקעּב ןּוא ּפָא ןַאד טגעל "יז, יד עכלעװ ,ךעלרעייא 37T םענ
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 סיֹורַא-טּפּור ןערָירפ עגיזָאד סָאד עכלעוו ייּב ,טלעוו תֹויח רעד

 =נערעפ --- ,םזָינַאגרָא ןּוֿפ ןעבעל PR ןעגנורעדנערעפ עסִיװעג

 עכלעװ רֶעֹּבָא ,ךַילרעפעג טשִינ ,תמא ,ןענעז עכלעוװ ,ןעגנּורעד

 ןעּביילּב ןּוא ךעלקִינײא ןּוא רעדנַיק יד ךיֹוא WAR PT ןעּבִיג
MIRטשִינ ,םינמיס:טסָארֿפ עגַידרָיװקרעמ סלַא 293 רעייז  em 

 ןעּגָאה ךעלקינייא ןּוא רעדנַיק עגַיזָאד יד סָאװ ,ףיֹורעד גידנעק

 ןעגָארטעגרעּבַיא טשַינ טסָארפ ןייק לָאמניײק

 ןּופ רעלמַאז יד TI טָאה PIE טייצ רעסַיװעג ַא טָימ

 ןעּבָאה ייז :לַאפ רענעטלעז ץנַאג ַא ןעפָארטעג ךעלעגיופ:רעמּוז

 ןייא ןעכיירטשסיֹוא םעטסיס:עלעגיופ?רעמּוז םעד ןּופ טזּומעג
 יד ,ךעלעגיופ:רעמוז עשטַאד עטסטנַאקעּב ערעזנוא ןּופ ןַימ

 ."אורארפ, יד רעדָא ,*עּפַאמדנַאל עצרַאװש , ענעפּורעג יֹוזא
 (IR *סעּפַאמ:דנַאל , DM ייוצ טנַאקעג ןעּבאה רעלמאז 77

TIPעג ןַימ א ּבַילּוצ ,ןעפּורעג ךעלעגיופ:רעמּוז עקִיזָאד יד  

 ןעטייז עטשרעטנּוא יד ףיֹוא ןעּבָאה I סָאװ ,ץענ ןעשִיפַארגָא
 .SIND יד רעדָא ,"ַעּפַאמ:דנַאל עצרַאװש , ַיד :(לעגַילפ 77 ןּופ

 סעכלעוו ,ןעפיירטש עסייוו טָימ עלעגיופ:רעמּוז ץרַאװש ַא ,"אז

 ךָאנ ,טסּברעה PR רעדָא ,רעמוז Mio PR ךילנעוװעג ךַיז טזייוו

 =יופ:רעמּוז טיֹור ַא ,"אנאוועל , יד ןּוא ,ןעצַיהרעמּוז עסיֹורג יד

 ?געועג TI EIN סָאװ ,ןעקעלפ עצרַאװש עטכייל vn עלעג
PR 777טָאה לָאמניא .טסערפ עגַידרעטנַיװ ַיד ךָאנ ,גנילַירפ  

 יד ןּוא "אנאוועל , יד זַא ,ןעזַיועּב רעשרָאפ-רּוטַאנ רעסַיוװעג ַא

 ?רעמּוז ןַימ רעּבלעז רעד ןּוא ןייא ךַילטנעגייא ןענעז "אזרארפ,
 PR רּונ DIR ױזַא גּונעג PN סע ןעכלעװ רַאּפ ,ךעלעגיֹופ

 :נעדַישרעֿפ יד .*אנאווָעל , ןעמָאנ רעד ,ןעגָאז ?MAR ,ןעמָאנ

 :םעט רעד ןּופ טקּודָארּפ ַא MI TEN ןעמרָאפ יד ןּופ טײקגָיטרַא

 :רעמּוז ןעקַיזַאד םעד ןּופ לערעיילש םעד ףיֹוא זַא ,רּוטַארעּפ

 ;רעמּוז סָאד DIR טכירק FI‚ עגידרעמּוז יד טקרַיװ עלעגיוֿפ

 ,טרעקראפ ,רעּבָא ןעװ .לעגַילּפ עסײװץרַאװש טַימ עלעגיוֿפ

 טכַירק ,טלעק רעקידרעטנַיװ רעד PR טרָירפ לערעיילש סָאד
DIRןִיא  IFטַימ עלעגיוֿפ-רעמּוז עטיֹור-סַאלּב סָאד  a3 

 a ןייז ןעזִיװעּב טָאה רעשרָאפ רעד .ןעקעלפ עצרַאװש עט
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 ּוד :רעדלַיּב 37 ןעכּוז טייו טשַינרָאג ָאד טסֿפרַאד ּוד
 .ליפ יד זַא ןעגיֹוא יד רַאפ ןעליּפשייּב עגַיד'תֹושממ יד טסָאה

 םעד ךרּוד ףיֹוא טמענ רעּפרעק ןייד ןּופ עינָאלאק עגידלרעמעק
 ?בַאג םעד ןַיא ןיירַא זיײװכעלסִיּב TI טסע עכלעװ ,םסַא ןעגָאמ

 mm ,לרעמעק ַא ךָאנ לרעמעק ַא גַידנעּברַאדרעּפ ,רעּפרעק ןעצ

 םס רעד .ךעלרעמעק:עּבִיל יד ּוצ ךיֹוא ןעֿכײרגרעד ך;לדנע רע

 PR PAR PT טסע ןּוא ןעגנַיר:ןעמָאזָאמָארכ 77 ּוצ ךיֹוא טמּוק

 +רעֹוז עפרַאש N ַיװ ֹוזַא ,ןעגנַיררעּביֹוצ ַיד ןּופ לַאטעמ םעד

 syn סנעכייצ ,טרעטשּוצ טפִירש-רעּביֹוצ יד טרעװ ןּופרעד ;טיק

 ןרעטלע יד ןּוֿפ עיצַידַארט עלעדייא יד ןּוא טקעמעגּפָא ןער

 טקידָארּפ:טלַאּפש ןעכִילקַילגמּוא DIT TR NM ,טשלעפעג טרעװ

 =ידרעמ רעזנּוא זַא ,טסייו ּוד ,קַילרַאק:עּבַיל ןעקנארק NIE ןּופ

 =לָאהָאקלַא רעד זא ,גימיטשניײא טנייה טרעלקרע טלעוו עשַינַיצ

‚DDלָיּפשייּב םּוצ , DIRרעכלעוו ,רעּברַאדרעּפ רעש:;טקַארּפ ַאזַא  

 YA ןּוא:רעּבעל:ערַינ ,ןעגָאמ יד PR רּונ טשִינ ןײרַא TI טסע

 רע רּונ ,עינָאלָאק רעֿכילנעזרעּפ רעד ןּוֿפ ךעלרעמעק:ןעוָיה

 ןּוא:רעייא יד ןּופ סָאלש ןעמייהעג םעד TR ןײרַא ךיֹוא גנ;רז

 ,ןעגניר:ןעמָאזָאמָארכ ַיד TR טסעּוצ ןּוא ךעלרעמעק:ןעניֹוז

 .ײרג ַא טָימ ןעריֹוּבעג דלַאּב ןערעװ רעדנִיק עגידלּושמּוא יד זַא

 גנושַירפפיוא יד לַאּפ םעד TR טגנערּב קִילג םּוצ ,רעלעפ ןעט

DDעּבִיל עֿכילטכעלשעג 97 .ןעגלָאפ עטּוג רעייז טּולּב טנּוזעג  

 םעד רַאפ IR ,ץעזעג םעד ןעגעג ףמַאק ןַיא סיֹורַא ָאד טערט

 -קִינייא ןּוא רעדנַיק יד ןערעוו טּפָארטעעג ןעפרַאד דנִיז סרעטָאּפ

 א ךָאנ ,טנייש סע m ,סלאֿפנעלַא) גנּוניישרע עּבלעז יד .ךעל

 ךָאנ ןעלעװ m .סָיליפִיִס םייּב ןעמ טעז) עטלעקִ;װרעֿפ רעמ

 .םעד ןעגעװ ןעדער

 spe ןעזּומ ךעלרעמעקיעּבַיל יד זַא :טקַאפ ןעגַיזָאד םעד

 ּוטסנָאק ,עינָאלָאק רעצנַאג רעד PD ןעגנּורַאפרע עלַא ןעכַאמ

 רעגינייװ ,ערעדנַא לֶיִפ ייּב ְךיֹוא רּונ ,ןע'מס ייּב רּונ טשִינ ןעעז

 טרָירּפ ,טרָירּפ לעדיימ םערָא'נַא זַא ,ןעגנוניישרט עֿכַילרעּפעג

DR TRןעלַאֿפ עכלעזַא רעּבָא ןענָאק רַימ .קָאטשרעייא  IR 
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: 
 יב

 ןײלַא ךָאנ זיא לרעמעקיעביל סָאד ןעוו ,ּביֹוהנָא PR רָאג
 סע DR ,םּואּודָיּוְידנַיא רעצנַאג רעד ,האירּב עצנַאג ;ד 19993
 ךיֹוא TR גנּורַאֿפרע עלעּודִיװ;;דנַיא 375° ;ןעוװעג יֹוזַא רעכַיז
 :עגנייא סָאד רעּבָא I טָאה יֹוזַא יװ ,גנּורַאֿפרע WR ןעוועג
 רעד Da WIN רעדָא ?גנולײט:סטייּברַא רעד ייּב טלעטש
 עינָאלָאק עצנַאג יד זַא :על'השעמ:קילרַאק רעזנוא ID ךַארּפש
 ya רָאװעג סעּפע TR ,טּבעלעגרעּבִיא סעּפע ךילנעזרעּפ טָאה
 יצ - ,טפַאשנעגײא עײנַא סעּפע ןעּברָאװרע TI טָאה ,ןערָאװ
 ?רעּביֹוצ רעיינ סלַא ,טפִירש עיינ DIR זָיא סע 20 טנָאקעג סָאד טָאה
 ,ךעלרעמעקיעּביל ;ד ןּופ ןעגנַיר ;ד ףיֹוא ןערעוו טצִירקעגסיֹוא ןעכייצ
 ;רֹוד םעיינ םעד ןעיֹוּבפיֹוא טרעדָאפעג רעטעּפש ןעּבָאה עכלעוו

 par ּוצ רעפטנע רעד סיֹוא טזייוו קִילּב ןעטשרע ןפיֹוא
 ךעלרעמעקצעּביל יד גנַאל ַ!וו ;ךילדנעטשרעפטסּבלעז ךיילטנעגייא
 :עג ייז ןעּבָאה ,עינָאלָאק רעצנַאג רעד ּוצ טרעהעג ךָאנ ןעּבָאה
 :רעּבִיא טָאה עינָאלָאק עגיזָאד יד סָאװ ,ץלַא ןעּבעלרעּבִיא טזּומ
 :ָאלֲאק עיינ טיוּבעגֿפיא רעטעּפש ןעּבָאה ייז זַא ןּוא .טּבעלעג
 ןעּבעגעגרעּביא סעינָאלָאק עג;זָאד יד piv יײז ןעּבָאה ,סעינ
 עינָאלַאק עצנַאג יד ןעװ .ןעגנּורַאפרע עיינ עֶגִיזָאד יד ךיֹוא
 יד PIR ןעפערט סע וּומ ,ךַאװש םעד MT טרעװ pr טרעגנּוה
 :נַאג רעד Don ןעמַאזּוצ ןערעװ יז גנַאל m ,ךעלרעמעק:עּביל
 ןּוא ךרוד טרעװ עינָאלָאק 77 ןעו .טזײּפשעג עינָאלָאק רעצ
 ןּוא ,ןעטַאגעלעד:עּב;ל 77 083 BEN ךיֹוא ןעזּומ ,סַאנ ךרּוד
 eig עלַא טרעװַאשזרעֿפ ןערעװ טײקסַאנ רעגיזָאד רעד ןּוֿפ ןעוו
 =עלעד:עביל יד ןּופ ןעגנִיר:רעּביֹוצ ;ד ir ןעזּומ ,ןעגנִיר?רעּב
 x ןעמּוקסיֹורַא na ןּוֿפרעד ןּוא IM טרעװַאשורעֿפ ןעטַאג
 BD IR זַיא עינָאלָאק יד ּביֹוא ,רֹוד רעיינ רענעּברָאדרעֿפ
 םעד 22938 ןעדייל ,ןערָאװעג סַאנ TR יז סָאװ ,םעד PR גיד
 עגידרעטעּפש יד זַיֹּב ,ךעלק;נײא ןּוא רעדנַיק יד דנַיז סרעטָאפ
 .מוא םעד ןּופ ןעגנוּבעלרעּבַיא עיינ ךרּוד ךִיז ןעיירפעּב תֹורֹוד
 רעד po הֹכרֹּב יד ןײרַא von I טשַימ סע זיֹּב רעדָא ,קַילג
 warn ןעשַירפַא ןיירַא Tan טגנערּב עֿכלעװ ,גנּוסְיגפיֹונּוצ
 ,סטכעלש סָאד סיֹוא ךילדנע טָאר ןּוא ,גנַיר
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 7 ,קָאטשרעײא םעד ּביײל PR ךַיז DD םּורַא טגָארט לעדיימ

 רעד ןּוא ,ּבייל TR ןַיא לעקנַיװ ןעגרָאּברעּפ ַא TR DIN טלַאהעּב
 *עטָא םּוצ Pin רעדנּוזעּב ןייק טשַינ טָאה קָאטשרעיײא רעגְיזָאד

 ןייק ןוא ךַיז רַאֿפ ןעגָאמ ןייק טשִינ טָאה רע ,ןעסע ןּוא ןעמ
 :ַאמ רענײמעגלַא רעד ,ליֹומ ענײמעגלַא עסיֹורג סָאד רּונ ,גנול

 ץלַא TR סָאד DIN רַאפ ןעטייּברא גנול ענײמעגלַא יד ,ןעג
 .רָאלק

 ןערָאי 75 ןשמ IR רעּבָא טריפ עינָאלָאק עגַיזָאד יד
 ןּוטעג רעַירפ טָאה'ס ַיװ יֹוזַא טקנּוּפ ,ןעּבעל לעּודִיוװְידנַיא'נַא

 iR עגַידרעִירפ ;ד ןוֿפ סרעדעי ,האָירּב עגַידלרעמעקנייא עדעי
 טגָארט ַיז ,ןעגנּוּבעלרעּביא עכַילנעזרעּפ טָאה ַיז .ךעלקַילרַאק

 סקָאװלָאװ םענירג םעניילק ַאזַא ייּב .סטכעלש ןּוא סטּוג רעּבִיא
IMעכלעזַא טשִינ ןעגנוּבעלרעּבַיא עגַיזָאד יד ןענעז עטָאלּב ןייז  

 סָאװ :ןײלַא PT ןעגעװ טכַארט ַא IT ּוט רעּבָא ,עגיטלַאװעג
 =רע ןייז ּוצ 772 ןָא ּביײלרעטּומ ןּופ דנִיק ַא רעּבִיא ץלַא טּבעל
 ?פייר עטשרע עגַיזָאד IT ןּוא .טייקפייר:ןעמיֹוז INTER רעטש
 :לַאּפשּפָאףעמיֹוז רעדָא=ייא עטצעל ?7 טשַינ DM ךָאנ זַיא טייק

 גַיצכעז רָאיַא ןּופ שנעמ רערעטלע'נַא ןעו .ןעשנעמ 732 גנּוט
 ןעגנּורַאפרע ,ןעּבעל וויסנעטנַיא לֶיִפָיוו - ,דניק ַא ךָאנ טריֹוּבעג
 ?ןעמיֹוז עטצעל ORT טכַאמעגטַימ ןַאד טָאה ןעגנּוּבעלרעּבַיא ןּוא

 ַא ךָאנ 293 !ןעטלָאּפשעגּפָא TI ןּופ טָאה רע סָאװ ,לרעמעק
 ,גָיּברַאפלִיֿפ ַאזַא DIR טשרע :עלעגיופ:רעמּוזַא III טכַארט
 רעּבָא ,עּבַיל רעד ּוצ (PP סע טרעװ שַינעפעשעּב גַידנעִילּפמּורַא
 ,טייצ רעגנַאל רעד ךרּוד טּבעלעגרעּבַיא ץלַא ןיֹוש סע טָאה סָאװ
 PR םעד ןּופ ןעֿכָארקעגסיֹרַא עלעפייר עניילק סלַא TIR סע ןעװ
 DIR ךַילדנע ןּוא ,טזײּפשעג TI ןֹוא ןעסקאוועג עפיֹור סלַא זִיא
 !ןֹורָא-םיתמ ןעגנע'נַא PR ַיװ ,ןעפָאלשעגנייא רעדַיװ לרעיילש

 עצנַאג ןעּבָאה DDR ןעפרַאד ךעלעגיוֿפרעמּוז לייט ןּופ סעפיֹור ;ד
 93 רַאפ טייצ ַא רַאֿפ סָאװ .גנּולקַיװטנע WR רַאפ רָאי יירד
 DORT IN טמּוקעּב ַיצ !ןעשַינעּבעלרעּביא עלעּודַיװַ;דניא םינימּה
 NIS עכַילנעזרעּפ עגיזָאד יד ןּופ זֵיא סע סָאװ לרעמעקיעּבַיל
 !עינָאלָאק רעסיֹורג רעד ןּופ ןעגנּור
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 עינָאלַאק עצנַאג 37 טקריװעג ,טרעקרַאפ ,טָפה mM ,עינָאלָאק
 !ךעלרעמעק=עּב;ל עגיזָאד יד ףיֹוא

 ּוצ זיּב .ה .ד ,טייקפייר רעד ּוצ זַיֹּב ,טיצ עסַ;!װעגָא
 ךעלרעמעק:עבַיל ַיד ךָאד ןעּבָאה ,טייצ:עּבָיל 9220979 רעד

TRטרעהעג  DISםייּב .עינָאלָאק רעד ןּופ דנַאּברעפ ןעסיֹורג  
 ךַאמ רעּבָא .טייצ עגנַאל ַאזַא טשינ ןעװעג סע זִיא סקָאװלָאוװ
 ךָאד DR גנּורּפש רעד) ןײלַא רַיד ּוצ ןִיּב גנורּפש ַא ָאד רונ
 :רעטּומ PR ןיֹוש :(טגיטכערעּב רעכַיז ןיֹוש טקנּוּפ םעד TR ָאד
 רעּפרעק ןייד ןּופ עינָאלָאק רעגָידלרעמעקל;ּפ רעד TR טרעוו ּבייל
 ןָא רָאי ןעטייווצ ןּופ ;גנולײטּפָא:סגנּורעּפכּורפ 77 טעדלַיּבעגסיוא
 ,ה .ד ,רעײא יד טלײטעגסיוא לעדיײמ ןעדעי ייּב ןיֹוש ןענעז
 רעדנּוזַאּב סרעדעי ,ךעלרעמעק:עביל Yardarn עכ;לטנעגײא ;ד

TRטכּוד סע ןוא ,עלָיה ןייז  IR ‚ITעדעי  BAMיז ןענָאק  
Pizסע טרעיֹוד ךָאד ;טֿפַאשרעדנאו .ד ןעּביֹוהנָא  arַײװ  

BON ITלַיֿפ ךָאנ  RPסֿפָא רעדנעל:ןֹופצ ערעזנוא  
 ףלּב:עיצַאורטכנעמ עטשרע יד ןִיֹּב ,רָאי רעמ ןּוא ןעצפּופ ךָאנ
 :סיורא N עטשרע סָאד ,ךַילדנע 727 טָאה סע IN ,טזייװעּב גנּוט
 ַא ףיֹוא טרַאװעג טָאה ןּוא טפַאשרעדנַאװ רעד ףיֹוא ןעזָאלעג
 ןּוא ןּוטעג טָאה סָאװ עינָאלָאק ערעדנַא'נַא ID לרעמעק:ןעמיֹוז
 עינָאלַאק עצנַאג יד ןערָאי SD vi ןּופ ךשמ TER טּוט סָאװ

IR INDייא ? 
 ןיֹוזַא ְךיֹוא סקָאװלָאװ םייּב Piv TER סָאד .סע טגעוועּב ;ז

PNעק+עּבִיל סָאד עקַאט ןעמ טנעקרעד ליֹוק:סקָאװלָאװ רעד : 
 ןייק ,לקע:סגנּוגעװעּב ןייק Don Dan סע סָאװ ,ךרודַאד לרעמ
 ערעדנַא יד ךרּוד ןעגעװעּב TI טזָאל סע רּונ ,"עלערעה:םִיוװש,
 סעּפע ךָאנ טּוט עינָצלָאק יד .עינָאלָאק רעד ןּופ ךעלרעמעק
 גיניײװעניא טרָא טצִישעּב ַא DIN DAT ;לרעמעק+עּביל םעד רַאפ

TENעינָאלָאק רעד ; ORTרעטייו .ךיֹוא סקָאװלָאװ רעד טּוט  
 .עּב א סיֹוא PT טעדליּב סע (INN ,עפּוטש-ַאערטסַאג רעד ףיֹוא
 ,ןערעװ ,עינָאלָאק רעצנַאג רעד רַאֿפ גנולײטּפָא:סערּכ ערעדנוז
 .ָאד רעד ךרּוד טזײּפשעג iR ךעלרעמעק-עב;ל ;ד ,ךילרָיטַאנ
 סָאד :יֹוזַא טקנוּפ PIR רֶיד ייּב TR ץלַא סָאד ,גנולײטּפָא 977
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 ינעדעי FIR סָאד :גנּולײט-סטײּברַא ןּוא טייקגָידלרעמעקלַי טאפ
a)ןעוועג סלַאֿפ  SATIREרעד ןּופ געװ ן'פיֹוא ט;רשטרָאֿפ  

 ךַיז טָאה ןעּבעל ערעכעה עצנַאג 087 .גנּולקַיװטנַא-סנעּבעל
 ןעגיזָאד םעד ףיֹוא טשרע .דֹוסי ןעגיזָאד םעד ףיֹוא טיֹוּבעגֿפיֹוא
 סמּואּודִיוװ;דנַיא ענעסָאלשעג ןײטשטנַא טנָאקעג רעטעּפש ןעּבָאה דֹוסי

 עֿכלעװ ,סּורּואזאטנָארּב רעד ַיװ ,סיֹורג רעלַאסָאלָאק ַאזַא ןּופ

 .שָיפלַאו רעד רעדָא ,גנעל ַיד סּופ טרעדנּוה ןעטלַאהעג טָאה
 TR ןערָאװעג AA TER דֹוסי ןעגיזָאד םעד MIR טשרע ןּוא

 רעֿכָילרעדנּואװ ַאזַא ,ךעלרעמעק ןּופ גנולײטּפָא SIR םזִינַאגרָא
 רַאפ ,גנּוגעװעּב ןּוא גנּודנַיּפמע רעטרָירטנעצנַאק IND ןַאגרָא

 ײעטש סע m ,גנּורָיפנָא רעטסֿכעה רעגַ;טסיײג FIR גנוריטנעירָא

 יװ יֹוזַא ןּוא .ןערָיהעג עכַילשנעמ ערעזנּוא 82 ךַיז 00 ןעל

 םעד DM טּפינקרעּפ גנע TR טַירשטרַאפ רעצנַאג רעגַיזָאד רעד

 ?עדנעװ ןעגיטלַאוועג ַא רַאֿפ PIR RT רַימ ןעייטש ,ןעּבעל:עּבַיל
 רַאֿפ .ןיילא ןעּבעל-עּבַיל 097 PD גנּולקַיװטנע רעד TR טקנוּפ

 =עג ןָא ּביֹוהנָא ןּופ רעּבָא PT טָאה גנּולקַיװטנע רעגיזָאד רעד
Drדלַאּב טָאה עכלעו ,עגַארפ עּברַאהַא רעייז ןעקורסיֹורַא  

 .ןערעװ טזעלעג TR סע Im טזּומעג
 TI ןעּבָאה דנַאּברעּפ ןעלַאיצָאס DIT ןּופ ךעלרעמעק יד |
 *טשִינ ןּוא ךעלרעמעק+עּבִיל TER טלייטעגנייא ּביֹוהנָא ןִיא דלַאּב |
 *סיֹורַא ךִיז ןּוּכ ןעּבָאה ךעלרעמעק:עּבַיל יד רּונ .ךעלרעמעקיעּבַיל |

 ed רעד טיֹול ,ןעּבָאה IR ייז רּונ ,ןעמָאזָאמָארכ ןעּבעגעג |
W273רעּביֹוצ יד ךַיז ןּופ ןעטלָאּפשעגּפָא ,על'השעמ:קִילראק = 

 יפיֹוא ןעגנַיר עגַיזָאד יד ןּופ Ma רעד 09 ןעּבָאה ןּוא ןעגנַיר |

 .רֹוד םעיינ ַא טיֹונעג 4
 .עגַארפ ַא ןענַאטשטנע זַיא 87 :

 ועצנַאג רעד RD טּבַילעג ןעּבָאה ךעלרעמעק:עביל 77
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 רַאֿפ דלעּפ:סכַאלש ן'פיֹוא רערָיטרעמ DIR טפמעק רענלעצנייא

 ןעֶלִיּפשייּב יד .טפַאשלעזעג רערעסערגַא ןּופ גנּוטלַאהרעד רעד

 יד ייּב ךיֹוא רעּבָא .טנַאקעּב ןעדעי ןענעז ןעשנעמ זנוא ייּב
 יד ma 53 םדֹוק ,ןעּבעל ךילטפַאשלעזעג ַא ןערָיּפ עֿכלעװ ,תֹויח

 TER ָאד ןּוא ןגנוגיישרע עּבלעז יד רַימ ןעעז ןעּבלַימ ןּוא ןענַיּב
 םענלעצנייא םעד ןּופ גנּורעפּפָא-טסּבלעז עטּולַאסּבַא עגִיזָאד 77

RDךָאנ טּפַאשלעזעג רעצנַאג רעד ןּופ דנַאטשליואװ םעד  

 עוָיטקנַיטסנִיא ORT ,עויסלּופמִיא סָאד לייוו ,רערָאלק ,רעיטלֹוּב
 ןּופ :רעכַילטײד 929 סיֹורַא םיִאּורּב עגִיזָאד יד 92 ךָאד טערט

 :לעװ ,לעטַימ:ץּוש ןייר ַא ץלַא win ן'רַאפ ָארֹומ יד טייז ןייא
 =ןייא רעד ּפָאק ןִיא ןעגָאלשעגנײרַא טאה טײקכַילצּונ יד 095
 ןּופ גנּוטכַארעפ 97 DT רעטייווצ רעד ןּופ FIR 8202 רענלעצ
 ןעלַאיצָאס םעד PD קּורדסיֹוא רעקרַאטש ַאזַא TR סלַא טיֹוט
 ּוצ ָאד דָארג טנַאסערעטנַיא רעדִיװ זַיא סע ןּוא .טקניטסנַיא
 =יווַידנִיא םעד ןּופ םרָאֿפ-דנּורג עסיֹורג יד ְךיֹוא זַא ,ןעקרעמעּב

 טַאטלּוזער א ןעװעג DIR PR TR טיֹוט ןעכילרענַיא ןעלעּוד

 טָאה עכלעוו ,שַינעעשעג ַא ,טקַא ןעלַאיצָאס ןעטשרע םעד ןּופ
ITןעסָירעגניײרַא  FIRסטייּברַא רעטשרע רעד ןּופ הכרּב רעד = 

 ןעפּורעג Ian ןעטשרע םּוצ TR רענלעצנייא רעד ּואו ,גנּולײט
 ןּופ לייט ןייא סָאװ ,סָאד .ערעדנַא רַאפ ןעטײּברַא ּוצ ןערָאװעג

 ?עגסיֹוא ךַיז טָאה דנַאּברעּפ:סקָאװלָאװ םעד ןּופ ךעלרעמעק ַיד
 =עגּפָא DIR יֹוזַא TI טָאה ןּוא גנּורעּפכּורֿפ רעד ןּופ ןעסָאלש
 pa דנַאטשליואװ םעד רַאפ טײקכִילּברעטשנּוא WR ןּופ טגָאז

 =עכּפָא:טסּבלעז PAR INA ןיֹוש TR סָאד -,ןימ ןעצנַאג םעד
 רעדעי PR טנייה זַיּב TR ,ןעגָאז ןעמ ןָאק םּורַא יֹוזַא ןּוא .גנּור

 ,טיֹוט?רערָיטרעמ רעלעדײא'נַא ךילטנעגייא טיֹוט רעכַילרענַיא
 PR טיֹוט ן'רַאֿפ ארֹומ יד .םצע ןעטספִיט ןייז טיֹול סלַאֿפנעלַא

 :עק יד ךיֹוא :ןערָאװעג ןעסָאלשעגסיוא טשִינ סלַאפנעדעי ָאד
 רעד TR לייטנא ןעטקערַיד ןייק Bw ןעמענ עכלעוו ,ךעלרעמ
 I זְנא'ס 7m ,גנַאל יֹוזַא ןעטלַאהפיֹוא IT ןעלָאז ,גנּורע?כּורפ

 ,ךילגעמ
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 .ןרעטַישרע רעגַיזָאד רעד ּוצ ןעלעװ DIN ,רעטֿכָיד רעד

 ןיש:ןעגרָאמ ןעכַאװש םעד ןעּבעגּוצ עיצִידַארט-ןדע:ןג רעגַיד

 עכלעוו ,םָיטש ַא ןערָיּפנײרַא ךָאנ ּוצרעד טעװ ,גנוטלעגרעפ ַא ןּוֿפ

 :ן'בֹייא ּוצ טגָאז טָאג סָאװ ,ּוצרעד סעֿבִילנע טעּפע ןעגָאז טעװ

TRרָימ סָאװ ,ןּופרעד ךילטנעגיא טמַאטש קערש עצנַאג רעזנּוא  

 תעשּב ;טיֹוט רעד סניֹוזַא זִיא'ס סָאװ ,ןעסייוו רַימ זַא ,ןעניימ

mןעסייוו  PR INTסָאװ ,ןּופרעד גינייו ּוצ םצע ןעטספִיט  

 a IR ,םּואּודִיװְידנִיא סניֹוזַא זיא'ס סָאװ ,ןעּבעל סניֹוזַא זִיא'ס

 רעשרָאפרּוטַאנ רעד .טיֹוט םעד ןייטשרעפ ןענָאק תמאּב ןעלָאז

 =ראוו עפיזרג ַא ןַאהרַאפ TIR סע IR ,ןעּכעגּוצ ךָאנ ּוצרעד ףרַאד

 DIR עגַיזָאד יד ,טיֹוט ן'רַאֿפ ָארֹומ עגַײָאד IT IR ,טייקכילניײש

 טיֹוט םעד רַאֿפ םּואּודָיוַידנִיא רעד ןוֿפ קערש עכַילדנעטשרַאפ

DIRשרעדנַא סעּכע טשַינ זַיא ,קַילגמּוא'נַא , mMיד ןּופ סנייא  

 ?גיסעמקעווצ יד ןּוֿפ סנייא ,רּוטַאנ רעד ןּופ ךעלצַיּפש עניילק

 DIT DANS עכלצװ ,ןיילַא גנּולקַיװטנע רעד ןּופ ןעלטָימ+טייק

 =יווידנִיא ןייז ןעגידיײטרַאפ ןּוא ןעטלַאהרעד ּוצ םּואּודָיוַידנִיא

 סָאד .ךילגעמ רּונ זַיא ORT גנַאל m ,גנַאל יֹוזַא 79299 9977

TONלַאֿפ רעגַיצניא רעד 2993 ךַילטנעגיײא , IRרּוטַאנ ;ד  

 עג ַא PR ךַאזַא RD ןעפמעק ּוצ גנּורעדָאפַא טלעטשעג טָאה

 =םייווצרעפ ּוצ 772 עיגרענע רעטסערג רעד DIN טנעמָאמ 790?

 םעד רָאֿפ טשִינ ךַיז טַימ טלעטש ךַאז עגִיזָאד יד DAT ,גנול

 סע סָאװ ,עטסגרע סָאד — לייטנעגעג PR ןּוא טרעװ ןעטולָאסּבַא

 םינימ ערעדנּוזעּב יד mM ,רָימ ןעז IR .ןייז טלָאמעג רּונ ןָאק

 ןּוֿפ ךשמ pr ףיֹוא TI ןעטלַאה ןעסקַיװעג ןּוא non יד ייּב

 ןּוא ,ןעלטַימ:ץּוש עכַילגעמ עלַא טַימ גנולקַיװטנע:סנעּבעל רעד

 ןּופ גנּוטֿכינרעּפ רעד ּוצ ,ךילדנע ,טַירשטרָאֿפ רעד טרָיּפ ךָאד

 :רעדַיװ ןעלּופמּור TORI ןעזּומ עֿכלעוװ ,םינימ עטלַא יד 730

 סע .םינימ עיינ 37 DAN סָאד ןעטערטּפָא ףֹוס לֹּכ ףֹוס דנַאטש

TRן'רַאפ ארֹומ יד ָיװ ,ןעקרעמעּב ּוצ טנַאסערעטנִיא רעייז ְךיֹוא  

 =מּוא יד ןעו ,ןעלַאפ עכלעזַא PR MIR ןעצנַאגנַיא טרעה טיֹוט

 ןעּבעל ןעלעּודַיוַידנַיא םעד ןּופ גנּורעפּפָא:טסּבלעז עטגנ;דעּב

 רעד ּואו ,םּוטעמּוא סָאד ןעקרעמעּב Nm 53 ןרעֿפעה ַא 0377
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 =פָאה ןעשנעמ טַימ I ףיֹוא ןרעפטנע ןּוא ןעּבעל ןּופ ּפעלק יד
 עדנעגעל יד m יֹוזַא ,טימעג:ןעשנעמ ,ןערערט ןעשנעמ ,ןעגנונ
 7 טמּוק סע ןעװ ןּוא ;ן'הוח ןּוא םדא טלָאמעגסיוא ךִיז טָאה
 ,רערעױהעגמּוא'נַא רַאפ סָאװ ;עידעגַארט עגיזָאד ;ד רעטנּוא
 Rn ןעװעג סָאד טלָאװ טקִילפנָאק רעגָ;דנרעט;שרע
 ףיֹורַא טייל:דע-ןג עֶגִיזָאד יד ןענעז גנונעפָאה רעצלָאטש
 ,גנּולקַיװטנע רעד ןּופ םיֹוּב ןּופ ןעּבָאה ייז AM םעיינ ַא ףיֹוא
 :טכּורפ עקַאמשעג ַא ןעסַירעגּפָא טַירשטרָאפ םעד ןּופ םיֹוּב ןּופ
 :ַאזניימעג רעד ןּופ ,ןעּבעל ןעגַיד'תֹופּתּושּב םעד ןוֿפ הֿכרּב יד
 :סטייּברַא רעד ןּופ ,ףלָיה רעג;טייזנעגעג רעד ןוֿפ ,טײּברַא רעמ
 .ןעגנַאגעגֿפוא זַיֹא גָאט:טלעװ WISE ‚pr טֿכּוד סע .גנולייט

NT PRךִיז טסייר  ISסגיד'ארֹומ ַא סעּפע . PRםעד  AR 
 טָאה טיֹוט רעד .רעּפרעק רעטיֹוט רעטשרע רעד 0223 ןדע-ןג

 :צּולּפ DR רעכלעוו ,טיֹוט רעד .ןּברק ןעטשרע ןייז ןעמּונעגּוצ !
 רעסיורג רענעי ןּופ דנַאװ:ןעמּולּב רעד רעטנּוא ןּוֿפ סיֹורַא גנּול
 עלַא DR .דרעװש רעגַידרעײפ רעד DD ךאלמ רעד יו ,הֿכרּב
 רעיינ רעד ןּופ טָאה TR לײװ ,ןעּברַאטש ןָא BER ןוֿפ טזּומ
 ,ןעגנַאהעג רּונ DER זִיּב NND סָאװ ,סָאד .ןעסעגעג טכּױרּפ
 ןָא ve ןּופ טניואו ORT ,ךייא WER ,לַאפּוצ רעטײיוו ַא ַיוּו
 :רענִיא םעד ןֹופ ןּברק רעטשרע רעד טגיל ָאד ,ךייא ןעשִיווצ
 ךָאנ ןעמּוק ןעלעװ ןעדַאירַימ .ןקז רעטשרע רעד .טיֹוט ןעֿכַיל

DRטעװ ןיא טלַא ןערעװ טעװ סּוינעג רעטסערג רעד ךיֹוא  
 ןעשנעמ SWR ןעלָאז .הטמ רַאד ףיֹוא 7932593 ךילדנע ךִיז
 ןערעטש יד ןַיא ייז ןעלָאז ,תֹוגרדמ עטסכעה 27 ןעכיירגרעד
 ?שנעמ רעד ןּופ ןעשינעפַיט עטספִיט יד iD יז ןעלָאז ,ןקזעל
 טּביײלּב סקָאװלָאװ םעד ןּופ ץעזעג סָאד .ןעגניז טסּורּב רע?

WERרעטֿכַיד םעד ןּוא רעעזנערעטש םעד טדינש רע .ךייא  
 ..העש רעיײז טמּוק סע ןעװ ,זָארג ַיװ יֹוזַא

 ענעּבַאהרע רַאֿפ ףָאטש רעגַ;נעװ טשִינ טָאה DE רעזנוא
 ןּוא ,רעטרעטַילּפשּוצ רּונ זִיא ;ז .עגַידרעִירֿפ ;ד mM ,סעירעטסִימ
 עיינ ;ד ואװ DON‚ גנּונַא ןייק ךָאנ ןעּבָאה רעטכָיד ערעזנּוא
 יטש רייד pr ץנַאג ןעלדּורּפש ןעלַאוװק
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 279 לָאז לרעמעק ןײא רּונ ידּכ .ןעסקָאװלָאװ ערעזנּוא ייּב
MIRםעד ןּופ ןערעװ טײרֿפעּב ןעלָאז גָיצנײנ ןּוא ןײנ  

 גיצניינ ןּוא ןינ עגִיזָאד יד ןעזּומ ,'טפעשעג, ןעגיזָאד

 :ברעטשנּוא רעד ןּופ ְךיֹוא ןרעװ ןעסָאלשעגסיֹוא
 סיֹורַא TI ןעזָאל ךעלרעמעק:עּבִיל 97m םעד ךָאנ .טיק 5
 ּוצ ןּוא ערעדנַא טימ ןעסִיגּוצּפיונּוצ ךַיז ידּכ ,ליֹוק רעד ןּופ

 ןליֹוק עצנַאג יד טצַאלּפ ,ןעדנַאּברעֿפ:סקָאװלָאװ עיינ ןעדנִירג
 ןעשנעמ Am m יֹוזַא ןּוא .ּפָא טּברַאטש ןוא טרַירענעגעד ַיֹז
 ,ןעדנַאּברעפ עגָידלרעמעקליּפ סלַא ,ךילטכישעג ּפָא ךָאד ןעמַאטש
 טיֹוט רעגַיזָאד רעד PN ,םיאּורּב עשַיסקָאװלָאװ עגיזָאד יד ןוֿפ
 :לעז .טיֹוט ןעֿכַילרענַיא ןלעּודִיװַידנַיא רעזנּוא ןּופ ּביֹוהנָא רעד

 ןעגיזַאד םעד ףיֹוא טַירש ןייד טָאה סָאד ,סקָאװלָאװ רענעט
 ,ּוצ רעד טרָיּפעג ןעשַינעעשעג יד ןּוֿפ טקנּוּפ-עדנעװ ןערעיוהעגמּוא
 ןעּברַאטש טזּומעג טָאה עטעג זַא

 ןעכַאמ ּוצ שַינעּפרעדַאּב ַא ָאד ןעמ טלַיּפ גידנעלַיװ טשַינ
 ּוצ 229 טשַינ DET טייצ רעזנּוא .קנַאדעג ןוֿפ עזיֹוּפ עליטש ַא
 DIT ןַיא .ןעטײקֿכַילנײשרַאװ ןּוא ן'תמא עריא ןערעיײלשרַאּפ
 רעדִיװ לָאז רעטכַיד רעד עכלעוו ,רעדלַיּב עשַיטסָימ ןּופ דנַאװעג
 =נעעדִיא ןעגַיזָאד םעד טָאה רעטשרע רעד ,ןעּבעל IN ןעקנעש
 טגָאזעגסיורַא ,טרַיֿפעגֿכרּוד ָאד רַיד ART ךִיא ןעכלעוו ,גנַאג
 רעשרָאפרּוטַאנ עטסרעטכִינ ןּוא עטסעּב ערעזנּוא ID רענייא
 רעגִיזָאד רעד DD ןערָאװעג טלָאװ סָאװ .,ןַאמסייװ טסּוגיֹוא
 ירע ןּופ שּובל PR ןעלעטשרָאפ רַיד ַיז טסלָאז ּוד 791 ,עעדִיא
 RT ןעּפַאשעג ןענעז עכלעװ ,רעדלִַיּב עשַילָאּבמִיס ענעּבַאה
 ךָאד טָאה ךילטנעגייא !עטנאד רעדָא ןָאטלַימ 91 ,רעלטסנַיק ַאזַא

 יד PR שנעמ רעד טקעטשעג ןיֹוש עפּוטש:סקָאװלָאװ רענעי ןִיא
 עגַידנעעז-רָאלק ַיד ןעוו .גנּולקַיװטנע ןייז ןּופ געט עטשרע
 עגַיזָאד ַיד טלעטשעגפייא רַיד רַאפ טלָאװ רעטכַיד ןּוֿפ טֿכַאמ
 עטשרע ַיד ןּופ ןעשנעמ:רוא עשירַאדנעגעל DIR םיִאּורּב-?רּוא
 DO ןעּבעגעגּוצ ייז טלָאװ ןּוא עטֿכישעג-טלעוו רעד ןּופ געט
 עכַילשנעמ עטעקַאנ DIN ,םרָאֿפ עכַילשנעמ ע'תמאי'נַא שֵילָאְּב

 ןעמענרעפ עכלעװ ,תֹומשנ עכ;לשנעמ עגַידנעלַיּפ ןּוא טרעּפרעק
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 ּבָילּוצ ןעמוקעגמּוא דלַאּב .גנּוריֹוּבעג:רּוא רעד ךרּוד ןערָאװצג

 ?רע טשִינ ךילדנע NND 72 ,הֹּביס רעכַילרענִיא רעקִיזָאד רעד

 .גנוטלַאּפשּוצ יד :גנוטער עגּולק עגיזָאד יד ןערָאװעג ןעדנופ

 לייוו ,ךַילצּונמּוא ןערָאװעג גנּוריֹוּבעגרּוא יד ןיֹוש TER ןַאד ןּוא

 ןעכַילרענַיא םעד ּוצ טכַאמעג ףֹוסַא ךָאד טָאה גנּורעּפכּורּפ ;ד

 ןיֹוש רעּבָא ןעּבָאה ןעשִינעפעשַאּב:רּוא יד ןּוּפ IN ןַיא .טיֹוט

 ךרּוד גנוטער ַיד ןּוא טיֹוט רעד :ןעלַאפ עדייּב ןעקעטש טזומעג

 ףיואךַאז רעד ןּופ ןרעק רעד טּביילּב רעּבִירעד ןּוא ,גנּורעּפטכּורפ רעד

 .ללכּב ןעּבעל םעד ןּופ דֹוס ןטצעל םעד TER ןעגרָאּברַאפ FD ןדעי

 =רּוא ערעזנּוא ייּב ןיֹוׁש רעּבָא TOR עגַאל:ןדעג עגיזָאד ;ד

 =בייא עסַיװעג סָאװ ,טַימרעד ןערָאװעג טרעטשעג ךעלרעמעק

 םעניילק ַא רּונ ןעטלַאּפשּפָא ןעּביֹהעגנָא ןעּבָאה עג;דלרעמעק

 PR ,גנּורעּפכּורּפ רעד ןּופ קעװצ םּוצ רעּפרעק רעייז ןּופ לייט

 =עֹּבִיִל עגידרעטייוו יד PR רעמ TI טָאה קַיטש ערעסערג סָאד

 (ןעגנולייט עגידרעטיײװ FIR ןעגנּוסִיגפיֹונּוצ יד (PR ןעשִינעעשעג

 ER ןיֹוש IR ,טגָאזעג רעִירפ 97 ּבָאה PR .טגילײטעּב טשִינ

 =לרּפ ןימ ַא ןעוװעג עג;ידלרעמעקנייא יד ייַּב סע DIN IND םעד

 +כרּוד טָאה גנּולײט:סטײּברַא עג;זָאד IT ,גנּולײט:סטײּברַא 9112023

 =ֿבילּברעטשנּוא רעד ןעשַיװצ דישרעטנּוא ןעסיֹורג םעד 07033

 =ילייוטייצ רעכַאפנײיא רעד ןּוא ךעלכעלייט:עּבִיל יד ןּופ טייק

 םענעּבילּבעגרעּבָיא םעד ןּופ ץנעטסַיזקע רעלעּודִיוװְידנִיא רעג

 =לֹע רענעּבִילּברעּפ רעגיזָאד רעד .קַיטש ןעכילרעטלע ןעסיֹורג

 Papa טזּומעג רעטעּפש טגנַידעּבנּוא טָאה לייט רעכַילרעט
 =עוקעּב רעד רַאפ .טיֹוט ןעכילרענַיא םעד ןּוֿפ טנַאה רעד ןּופ

 טלָאצעּב ךעלרעמעק:רּוא ;ד PD ןעּבָאה גנּולײט:סטייַּברַא רעמ

 ןעּבִילּבעג ןַיא לרעמעק DIT ןּופ קיטש ןייא רּונ סָאװ ,טָימרעד

 טזּומעג טגנ;דעּבנּוא טָאה ןעגעגַאד ןרעדנַא םעד ,ךַילּברעטשנּוא

 -עג עגַאל עּבלעז יד mM ,ּוטסעז טצַיא ןּוא .טיֹוט רעד ןעפערט

DIMגנּוטײדעּב ערעיֹוהעגנּוא'נַא  IRBיךרעטייו ןעצנַאג םעד = 

 עטשרע יד ייּב ןייא TI טלעטש יז 911 ,םעד ךָאנ ןעּבעל ןעג

 יב ןייא IIND עכלעװו ,ךעלרעמַצק ןּופ ןעדנַאּברעֿפ עלַאיצָאס

 BT ,טקנוּפ ןעּבלעז םעד PR ְךיֹוא גנּולײטסטיײּברַא יד ךיז
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 ןּוא גנורענרע רעד ךרּוד ,לעסקעװ:ףָאטש םעד ייּב PR רעירּפ
 רדסּכ ןערָאװעג טלעטשעגקִ;רּוצ רּונ טשַינ ,גנּופרַאװּפָא רעד

 ?עגרָאפ ְךיֹוא NN סע .רעּפרעק ןּופ דנַאטשַאּב רעגידנעטש רעד
 PR DIRITIMITER רעד :גנּורעמרעֿפ עוװָיטַיזָאּפ סָיוועג ַא ןעמּוק
 pa ץעזעג רעטלַא'נַא סעּפע זַא DIR‚ טעז סע ןּיא .ןעסקַאװעג
 ּוצ זִיֹּב רּונ ןעסקַאװ ּוצ םּואּודָיוְידניא םעד טּביֹולרע ןעּבעל
 SEHR רעד ןּומ ךיֹוה רעסַיװעג ַא ףיֹוא .סָאמ רעסַיװעג ַא

 IR NS MIR ןעלַאפרעדנַאנּופ ךַיז רעדָא רעּפרעק רענעסקַאװ
 ,טכעלש Ta ּוצ ןָא-טּביֹוה ןישַאמ יד רעדָא ,ןעטעטַילַאּודָיװַיד

 טנעּבעל רעד ,טכַאװשעגּפָא ןערעװ ןעטפערק עגַידנעטעּברַא ַיד
 טזייו סע BR ,ךילדנע ,ךַיז טלעטש ןּוא טרָירענעגעד סעצָארּפ

 נָא ןיא גנּוטלַאּפשּוצ ךרּוד גנּורעּפכּורּפ יד זַא ,סיֹוא רעּבַירעד
 סלַא רּונ ןעשינעפעשעּב-רּוא יד ךרּוד ןערָאװעג טעדנעװעג

 .גנַאגסיֹוא ןעלַאטַאפ ןעגָיזָאד םעד ןעגעג לעטִימ:ץּוש ךַאפנייא'נַא
 לעטִימ-ץּוש עֶגִיזָאד סָאד זָיא עגידלרעמעקנייא עטשרע ַיד ייּב

 ןוֿפ סקואװ יד רָאנ ַיװ .לַאקַידַאר רָאג ןערָאװעג טעדנעװעגנָא

 TI זיא ,טקנּוּפ ןעשַיטַירק םעד טכיירגרעד טָאה רעּפרעק םעד
 =קַילרַאק רעזנּוא IT ןָאמרעד) ןעלַאפּוצ רעּפרעק רעצנַאג רעד
 יד ןופ סרעדעי ןּוא Dow MD‚ רעדָא ייווצ ףיֹוא (על'השעמ

 +יוידניא עיינ ַא טלעטשעגרָאּפ TI DIA טָאה רעקַיטש עגִיָאד
 ?ּואועג רעדִיװ ןעצנַאגנַיא NEW רעד זַיא טַימרעד .טעטַילַאּוד

 טָאה'ס ןעו ,טנעמָאמ םעד TR טָאה 3229 יד .ןערָאװעג ןענ
 ןּוֿפ ןעפַאשעג ,טיֹוט WER רעד ןעמּוקרעטנּוא טנָאקעג

 .סנעּבעל עיינ ,ןעּבעל ןעטלַא םעד
PRיוהעגנָא על'השעמ-:קַילרַאק רעזנּוא רעִירפ רַיד ּבָאה  

 =רַאק IT ייּב ןיֹוש זִיא עדָאטעמ עגַיזָאד יד זַא ,ןּופרעד ןעּב
 ינייא סָאד עקַאט טָאה רשפא .גנַאג ןעלּוֿפ TR ןעועג ךעלקַיל

 ?עגטִימ ןיֹוש גנואייטשטנע ןייז ייּב דלַאּב ןעּבעל עגָידלרעמעק
 ,גנּורָילּוגער-טסּבלעז עגַיסעמקעװצ עג;זָאד יד 77 טַימ טכַארּב

 ןײװכעלסַיּב טשרע *טייקכִילצּוו עייפ, יד טָאה רשפא רעדָא

 ,עגידלרעמעקנייא יד ייּב עדָאטעמ עגיזָאד יד טר;ּפעגֿכרּוד
 ןעפַאשעג רדסּכ ןענעז עכלעװ ,ְךעלּרעמַעָק יד ןעגעז רשֿפא



 עגידלרעמעקנייא יד ךרֹוד רּונ ןעוװעג ןעטערטרעפ דרע רעזנּוא

 קפס א ןָא NR ,גערּב:רּוא ןעטסטלע םענעי ףיֹוא ,ךעלמיאּורּב

 טעטכַינרעפ 7703 ןעּבעל ןעגַיזָאד םעד ןּופ לייט רעסַיװעג ַא

 רעדעי .ןעגנורעטש עכילרעסיֹוא עמַאזטלַאװעג ךרּוד ןערָאװעג

 ערעּבערג רעדעי ,שַינעעשעג-רּוטַאצ עטסנעלק עדעי םערוטש

 ןעשַינעטלעהרַאפ-טײקכַאפ:רּוטַארעּפמעט ;טכַיל יד PD גנורעדנע

 עג;לעצנּוא טנעקּורטרעּפ ,טנערּברעֿפ ,טשטעווקּוצ רעֿכִיז טָאה

 TRAM WIRT TR ORT ,יֹוזַא טנייה זִיא סָאד .עגידלרעמעקנייא

 =סיֹוא רדסּכ ךָאד ןעּבָאה עג;לעצנּוא רעּבָא IN ןעװעג

 טָאה ןעטקּודָארּפ:לײט ערעייז ןּופ טייק=עּביל יד .ןעטלַאהעג

 SIR VD ןעטלָאװ שרעדנַא .ןעסירעגרעּבַיא טשִינ לָאמנייק ךיז

 ,דרע רעד ףיֹוא ןעּבעל ערעֿכעה סָאד טַאהעג טשַינ ןעצנַאג

 על רעד ןוֿפ געט עטשרע יד TR טזּומעג NT טָאה סעכלעוו

 .םיאּורּב עגידלרעמעקנייא עֿכלעזא PR ןעקעטש עטכִישעג-סנעּב

 תֹוחּור ערעיײז עלַא DI ןעּבָאה ךעל'מיאּורּב עגיזָאד יד ןּוא

 =עז ךילפעשרעמּוא .טיֹוט:לַאפּוצ ןעגָיזָאד םעד ןעגעג טפמעקעג

 =עקנייא עגַיזַאד ַיד עכלעוו ,דנַאטשרעדַיװ MD םינפֹוא ;ד ןענ

 עכלעװ ,ןיצידעמ רעזנּוא .ןעזײװסיֹורַא ןענָאק עג;דלרעמ

 POT ןָאק ,ןלִיצַאּב עזייּב עסיוועג ןעטכ:ינרעפ ּוצ טּבערטש

 ,לשמל ,טדערעג רעַירפ ָאד ןעּבָאה 920 .ןלייצרעד תֹושעמ

 ='נַא ןעגָארטרעּפ ןענעק עכלעוו ,סעירעטקַאּב עסָיװעג ןעגעוו

 .טלעק ערעיֹוהעגמּוא

 MIN ןעגעג ןעצִישעּב 38 TI ןעגנולעג DR יז ּביֹוא ןּוא

 רעייז ַיװ ,גנַאל IR ,יײז ןענָאה ,טיוט:טלַאװעג ןעֿכַילרעסיֹוא

 ?לָאּפשעג עּבַיל רעד ןּופ קעװצ םּוצ ךַיז טָאה רעּפרעק רעצנַאג

 ןּופ טייקידנעװטינ עכִילרענָיא PP טַאהעג (?DV ,ןעט

 טיֹוט רעכַילרענַיא רעגיזָאד רעד זַא DIT ןעעז רָימ .טיֹוט

TRטּפִינקרַאפ ןעשנעמ זנּוא ייּב  DIAרעטלע רעסַיװעג ַא , IH 

 רעטנּוא טלַאה טייצ ַא ,ןעֿכײרגרעד ןָאק םּואּודִיווְידנִיא'נַא עכ

 :ףָאטש םעד ךרּוד דנַאטשעּב ןעכִילרעּפרעק PT שטנעמ רעד

 ,םַאלּפ רעקַידנענערּב ַא סָאד טּוט טע m ,יֹוזַא טקנּוּפ ,לעסקעװ

 .גנוכערּבראֿפ:טטּבלעז ןַימ ַא ןָא רעּבָא ךִיִז טּביֹוה זייווכעלס;ּב
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 ןעּבָאה ליֹוק ַאזַא ןֹופ ךעלרעמעק עלַא m גנַאל יֹוזַא

PRןעּביילג טנָאקעג עלַא ןעּבָאה ,טרעּפכּורפעג ןײילַא ךָאנ  

 ןעּבעל ייז ;טניה ךָאנ ןעּבעל ןעסקָאװלָאװ יד .ךילּברעטשנּוא

‚Pizןעטייק עכַילקַילג עסַיװעג .ןערָאי ןענָאילַימ ,ךַילנײשרַאװ  

 יד ןעּבעלכרּוד טנָאקעג ןעּבָאה ןעטקּודָארּפ:לײט עכלעזַא ןּופ

 טָאה גנולײט-סטייּברַא יד DT WER .ןערָאי ןענָאילַימ עלַא

 רעד ןּופ טיירפעּב ךעלרעמעק טרעדנּוה 98 יֹוזַא ןּוא 929 יֹוזַא

 TR ,עכילטע Wi טיײיּברַא עגִיזָאד יד ןעּבעגרעּבַיא ןּוא עּבַיל
RDטשַינ רעמ טײקכַילּברעטשנּוא יד עטיײרֿפעּב עגִיזָאד יד  

 ןעּבָאה ךעלרעמעק=עּבַיל עכִילּברעטשנּוא ענעי .ןעועג ךיילגעמ

 ןןעמּוקמּוא לַאפּוצ ןעכַילקִילגמּוא'נַא סעּפע 229313 טנַאקעג ךיֹוא

 ןערָאװעג טיירפעּב ןענעז עכלעװ ,רעּבָא ךעלרעמעק ַיד רַצּפ
 ;לַאפּוצ ןייק ןעועג טשַינ רעמ טיֹוט רעד זַיא ,עּבַיל רעד ןּופ

 ?ייֵז לֹרֹוג רעשִיגָאל רעד סלַא ןעטערטעגֿפיוא רע זַיא ייז רַא

 ,ןעגנערּבמּוא ןעמעלַא ייז זּומ רעֿכלעװ ,רעטַינש רעד סלַא רערע

DIRַאס ןעצנַאג רעײז ןּופ אצֹויילעֹוּפ רעֿכַילדײמרעּפנּוא רעד = 

 .טקַארטנָאקסנעּבעל ןעלַאיצ
 =ָאנ רעגיטכַיװ=ךַילנעװעגרעסיוא'נַא םּורַא יֹוזַא DR סָאד

 ןּופ רּונ ,ןעּבעל-עּבַיל ןּופ עטכישעג רעד ןּופ רּונ טשַינ טנעמ

 ןעמעלּבָארּפ עשִיּפָאזָאלַיפ עפיט .,ללכּב ןעּבעל ןעצנַאג םעד

 עניילק סָאד טסכַארטַאּב ּוד ןעװ MT רַאפ ST ןעײטשטנַא
 טשִינ טניישרע גנּולײט:סטעּברַא יד .לכעלײק=סקָאװלָאװ ענַירג
 רָאנ .עּבִיל רעד ןוֿפ עידַאטס-סגנּולקַיװטנע עסיֹורג ַא סלַא רּונ
 ןּוא MIR ןעשִיװצ גנּואְיצַאּב ערעדנּוזעּב ַא DIR Tr DIN סע

DyTטיֹוט . 
 ןעגעװ טדערעג ןעּבָאה mM סָאװ ,ךיז טסנָאמרעד ּוד

 Pr טיֹוט ןכַילנעזרעּפ םעד ןעשַיװצ ץַאונעגעג ןעסיֹורג םעד

 *עג ץנַאג .קֹּבַיל רעד ךרּוד טײקֿכילּברעטשנּיא רעגַיּבײא רעד

 5נּוא ףיֹוא טרַיטסַיזקע ןִיז ןעסָיװעג ַא PR טיֹוט רעד טָאה סָיװ
 ןיֹוש ןּוא .ןעּבעל ןעװעג DR ףיֹוא זִיא'ס DIT ,עטענַאלּפ רעז

 ףיֹוא ןִיא ןעּבעל עצנַאג עגַיזָאד ORT ןעװ ,טלַאמעד ּולָיפא
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 רעדָא ךילנעמ-ןייר ,ןייז טשִינ לָאז ליֹוק עלַאיצָאס יד יו
 =עג עדייּב ןעגינייארעפ TI TER לָאז יז רעדָא ,ךילּבײװ:ןייר
 יַאה 12m סָאװ ,סָאד MR ייּב סלַאפנעלַא mM ןעעז ,רעטכעלש
 רעד רַאֿפ טקנּוּפיסגנַאגסיוא םעד סלַא טכַארטעּב רעֶירפ ןעּב
 רָימ :םיאּורּב עגַידעּבעל יד ןּופ גנּולקַיװטנע רערעֿכעה רעצנַאג
 יעק עלַא טשִינ .גנולייט = סטייּברַא עטשרע T MN!? ייּב ןעעז
 son עכילטע רּונ ,ךַיז RD ןײלַא ךָיז ןערעּפכּורֿפ ךעלרעמ
 יד .עלַא רַאפ טייּברַא עֶגיזָאד יד ןעּוט ךעלרעמעק עטלייוורעד
 :םּורפ עלעיצעּפס יד ןעדלַיּב ךעלרעמעק עטלייװרעדסיוא עגַיזָאד
 ver ןיֹוש ןָאק ןעמ ,ָאי ,ליֹוק רעד PR גנולײטּבָא:סגנּורעּב
 םעד ןעדלִיּב יז :ןעגָאז PT ןעטצ:נערגעּב קרַאטש ַא ןַיא ּוליִפַא
 יײז DBIS ןעגידלרעמעקלִיֿפ םעד ןּופ ןַאגרָאײסגנּורעּפכּורפ
 רעד PD ןעגנּוגעװעּב יד ןַיא לייטנא ןייק טשָיִנ רעמ ןעמענ
 :ייועניא םעד TR PR ןעטלַאהעּב יז ,ןעסערפ TR ןַיא ,ליֹוק
 טרָאד Pr ןעמענרעפ ןּוא ליֹוק רעד ןּופ ללח ןעליֹוה ןעטסגִינ

DMךילדנע ןעסייר יז זִיֹּב ,טײּברַא:סגנּורעּפכּורפ רעייז  IT 
 ךרּוד ןערַײפ ןּוא סיר םעד ךרּוד סיֹורֲא ךַיז ןעזָאל ,ליֹוק יד
 ,טײּברַא-סגנּוגָיטכּורֿפעּב עֿכַילטנעגיײא 77

 :ענּבָא ןעּבָאה ךעלרעמעק-סעּביל עגַיזָאד יד mM ,םעדכָאנ
 רעד ןּופ סיֹורַא ןענעז ייז m ,םעדכָאנ ,טײּברַא רעייז ןּוט
 עצנַאג ַיד m ּוטסעז ,טלַאּפש ןעטנָאמרעד םעד ךרּוד ליֹוק
 ּבָארַא טקנַיז יז ,טקלעװרעפ m יֹוזַא לָאמַא Dia טרעװ ליֹוק

DISטּברַאטש ןּוא קעד  PR ARלָארטטײקגַיּבײא  PT PRןּוֿפ  
 :רָיטַאנ ,ךַיז טגַידנע 9229 רעד ךרּוד טײקכ;לּברעטשנּוא רעד
 7 יד pr ןּופ סיֹורַא טזָאל יז ןעװ ,טנעמָאמ םעד ןִיא ךעל
 סָאד TI טגַידנע טנעמָאמ םעד Da .ךעלרעמעקיעּביל עגיז
 ךעלעמעקיעּבִיל יד :ןעלרעמעק עלַא ןּופ ןעּבעל עלעּודיוװ;דנִיא
 יד ,סמּואּודָיוַידנַיא עיינ ןּוֿפ A587 רעד טָימ ןעגידנערעפ
 =עגרעּביא לָאר:עּבַיל רעייז ןעּבָאה עכלעו ,ךעלרעמעק ערעדנַא
 לעּודְיוְידנִיא רעייז ןענַידנערעֿפ ,ךעלרעמעק עטשרע יד ןעּבעג
 טײרֿפעּב ְךיֹוא טסייה ‚9229 רעד ןּופ טיירפעּב .ללכּב ןעּבעל
 !ץנעטסיזקע רעד ןוֿפ
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 ןּוא דנַאּברעּפ ןעלַאיצָאס TR טּבעלעג ךָאנ ןעּבָאה יז ,ןעגנּואָיצ
 יז ןעכלעװ ,לַאירעטַאמ:סגנּורעפכּורפ םעד טרִיצּודָארּפ ןעּבָאה

 .ליֹוק ּוצ ליֹוק MD ןעּבעגעגרעּביא ןעּבָאה
 :ָאװלָאװ ערעֿכעה עסַיװעג TR ןַאהרעּפ רעּבָא ןענעז סע

 ,רעטכעלשעג ZT TI PR ןעטלַאהטנע עֿכלעװ ,ןעעניצ
 עכלעװ ,ךעלרעמעק ףיֹוא Tr ןעטלַאה ליֹוק PR ןיא .ה .ד
 Tr ןערעּפכּורּפ עכלעו ,ךעלרעמקק ןּוא ,ךַילּבײװ Pr ןערעּפכּורּפ
 PAR טזייו ןעסקָאװלָאװ ע'תמא יד ןּופ ןימ ןייא דָארג ,ךַילנעמ

 ןעמעננָא רַימ ןעזּומ רעּבִירעד .טצַאשנעגייא עגַיזָאד יד סיֹורַא
PR IRטנָאקעג ןעּבָאה גנּולקַיװטנע רעד ןּופ ןעטייצ עטסַירֿפ יד  

 ןעּבָאה עכלעװ ,ןעדנַאּברעפ עלַאיצָאס עכלעזַא ךיֹוא ןייטשטנע
TI PRעֿכילנעמ ןעטלַאהטנע  FINּוד .ךעלרעמעק עכַילּבײװ  

 ןענַאטשטנע ןענעז ןעליֹוק עכלעזַא זַא ,ןעלעטשרָאֿפ רָיד טסנעק

 טַאהעג ןעּבָאה ךעלרעמעק ענלעצנייא עטַײװעג ;ןפֹוא ַאזַא ףיֹוא

 לָאמַא ןּוא ךַילנעמ לָאמַא ןערעּפכּורפ ּוצ ךַיז טֿפַאשנעגײא'נַא
 ?רעירפ רעד טיֹול טָאה ךעלרעמעק עכלעזַא ןּופ ןּוא ,ךילּבייװ

 טסרָאט ּוד .עינָאלָאק ַאזא ןייטשטנע טנָאקעג עדָאטעמ 73277
 PR עכַילנעמ יד זא ,ןעסעגרעפ DW לָאמנייק ייּברעד רעּבָא
 :ַאטשטנע ןענעז עכלעװ ,ןעטקיודָארּפ:סגנּורעּפכּורּפ עכַילּבײװ 77

 =עגנעמַאזּוצ טשַינ ןפֹוא םּוׁשֹּב Tr ןעּבָאה ,ליֹוק ןייא PN ןענ
 ?כּורּפ רעד ןּופ קעװצ DIR ןעּכָאה ייז רּונ ,ךָיז ןעשַיװצ ןעסָאג
 ּוצרעד .ןעליֹוק ערעדנַא ןּופ ןעטקּודָארּפ ;ד טכוזעגפיֹוא גנּורעּפ
 רעד .טכּוצניא רעד ןעגעג ץעזעג סָאד ןעגנּואװצעג ייז טָאה

 ּבִילּוצ ןעקנעדעג םִיא טזּומ IT FIR גַיטֿכַיו רעייז PR לַאפ
 =קִיװעג ןּוא non ערעכעה ליפ ןַאהרַאפ ןענעז סע סָאװ ,םעד
 (N TIN OST *ןעטַידָארפאמרעה, עכלעזַא ןענעז עֿכלעװ ,ןעס

DIORםיאּורּב .ה .ד ,ןע'סֹונֹוגֹורדנא טנעכייצעּב סָאװ ,טרָאװ , 

 -רעק ןייא ןַיא טג;נייארעפ רעטכעלשעג עדייּב ןעגָארט עכלעוו

 3273 רעד ןּופ קעװצ םּוצ ךָאד ךַיז ןעזּומ עֿכלעװ ןּוא ,(רעּפ

 5ּוצכרּוד DIR DIA ןעמַאזּוצ ידּכ ,טָידארפאמרעה ןעטייווצ ַא ןעֿכּוזסיֹוא
 ךַיז לעװ TR .טכּוצנִיא יד גידנעדיימסיֹוא ,גנּוגיטֿכּורּפעּב יד ןערַיּפ

 TR טקַאֿפ רעד רּונ לייוורעד ,ןערעקק;רּוצ ּוצרעד רעטעּפש ךָאּב
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 טּבײלּב סע ,(ערעדנַא 979 ךָאנ ןוא קנע ש רָאסעּפָארּפ 7173

 .טקַאפ רעטלעטשעגטסעפ רעד רּונ 9929997

 יד ןעּבָאה עינָאלָאק רעד PR זַא ,רעּבָא גָאז PR ןעװ

 יסעַצִיל ןייק טַאהעג טשִינ ןפֹוא Diva ךַיז ןעשַיװצ ךעלרעמעק

 ןָאנ .סעדנעגלָאפ ךָאנ ןייטשרעפ ּוצרעד ןעמ ףרַאד ,ןעגנּואיצעּב

 ןערעּפטכּורפ ןעּביױֹוהעגנָא TI ןעּבָאה ךעלרעמעק יד m ,םעד

 ןע נַאגנַיא טשִינ רעּבָא יז ןעּבָאה ,ןֿפֹוא ןעכִילטכעלשעג ן'ֿפיֹוא

 ןעּבָאה 93 םדֹוק .ךיז ןעטלַאּפשּוצ ןּופ םעטסַיס םעד ןעפרָאװרעּפ

 יד TI ןּופ ןעוָאלּוצסיורַא ידּכ ,ןעטלַאּפש טזּומעג ךָאד Pr יז

 ןעעז םעד ץּוחַא ןּוא .ךעלרעמעק?ייא יד ןּוא ךעלרעמעק:ןעמיֹוז

mטשִינ טזָאל לרעמעק ענעסקַאװעגסיוא סָאד ןעוו ,ןעלַאֿפ 999  

 :עק:ןעמיֹוז עֿכילנעמ עכילטֿכעלשעג ןייק סיֹורַא PA PT ןּופ

 ךַיז טלַאּפשּוצ סע רּונ ,ךעלרעמעק:ייא עכַילּבײװ רעדָא ךעלרעמ

 יד ןּוּפ סרעדעי ןּוא ,עגידלרעמעקנייא עיינ ייווצ ףיֹוא רעִירּפ
 ןיֿפיֹוא רעטייװ ןַאד TI טרעּפֿפורפ ,עגידלרעמעקנייא עגיזָאד

 יד ןּופ סרעדעי זַא ךיֹוא טפערט סע ןּוא .ןפֹוא ןעֿכִילטּכעלשעג

 ךָאנ PR ךַיז טלַאּפשּוצ ,עגידלרעמעקנייא עיינ NE עגיזָאד

 Pr טרעּפכּוופ רעד רעטַירד ,רעינ רעד טשרע ןּוא ,רעִירֿפ

 ןעגיזָאדמעד רַיד טכעװ IT ּביֹוא Dir ןעֿכילטכעלשעג ן'פיֹוא

 זַא ,ןייטשרעפ ּוטסעװ ,רעטייװ לעסִיּבַצ ןעלעטשרָאפ ףיֹולרעּפ
 עסיֹורג ַא ןייטשטנע טרָא ןייא ףיֹוא לָאמַא טנָאקעג טָאה סע

 =לֵיֹּכ ןַאד טנָאקעג ןעּבָאה עכלעװ ,ךעלרעמעק:רעדּורּב עינָאלָאק

 ,לרעמעק עטשרע סָאד ּביֹוא ןּוא .ליֹוק עלַאיצָאס עטשרע יד ןעד

 ?עינָאלָאק רעגַיזָאד רעד ּביֹוהנָא DIT ןעּבעגעג טָאה סעכלעו

 :סעװש עלַא ןעּבָאה ,עכַילּבײװ ַא AI PR טיֹול ןעוועג זַיא

 ןעּבילּב טזּומעג IR ליֹוק רעצנַאג רעד ןּופ ךעלרעמעק:רעט

 ןענַאטשטנע ןענעז םּורַאיֹווא .טרעקרעפ TR ןּוא .עֿכִילּביײװ
 PR .ןעליֹוקרעטסעוװש ןּוא ןעליֹוק:רעדִירּב עכילטיײהניײא:גנערטש

 יטסּבלעז ךָאנ ַאנָירָאדּואע, לֵאּפ רעד זנּוא טרעוו ןֿפֹוא ַאזַא ףיֹוא

 ,וקרָאפ טנָאקעג טשַינ ָאד טָאה טֿכּוצנִיא ןייק .רעכַילדנעטשרעֿפ

 ןעּבָאה ליֹוק PR ןּופ רעֶדִירּב יד רעדָא רעטכעװש ַיד .ןעמ

 ײעּב עכ;לטכעלשעג IR ןעמּוק TI ןעשִיװצ טנַאקעג vw ךַאד
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 ךַא יד :טליצרעד טרָאד רָיד 287 TR .ןפֹוא 7959
 עסַיװעג טיֹול ,.*ךַילטַימעג ץנַאג טנעדרָאעגנײא, Pr טָאה

 עג טײקגיסעמגעװצ רעד טיֹול ןענעז עֿכלעװ ,ןעדנעטשמּוא
 "רעד TI טָאה ערעדנַא לָאמ ַא ןּוא עכלעזַא לָאמַא ןעװ
 ַא ,םעד MIN לָאמַא טרעּפכורפעג קַילרַאק רענענַאטשטנע=ײג
 PR ןפֹוא אזא ףיֹוא ןּוא ,ןפֹוא ןערעדנַא םעד ףיֹוא לָאמ
 רעיינ WEN mM ,רעכַילנעמ 99 יֹוזַא טקנוּפ ןעוועג דימּת
 רעטייו ןעזָאלעגנײרַא טשַינ טרָאד TI ּבָאה N .לַאירעטַאמ

PRםעד , RMטרַיֿפעגֿכרּוד זִיא גנּורַילּוגער עגַיזָאד ַיד  
 יֹוַא סע טָאה *טײקכִילצּונ ,WPD יד IR ,גּונעג .ןערָאװעג
 טשִינ רעטייװ ךַאז ַיד טלָאװ שרעדנַא FM ,טנעדרָאעגנייא
 ּוצרעד ,ךִילרָיטַאנ PR רעדנּואװ רעדנּוזעּב ןייק .ןייג טנָאקעג

DOMטָאה סע ,ןעװעג גַיטיֹוו  MIּוצ רעד  ייּב טזומעג " 
 ַא ןעגעװרעּבַיא ןעגנַיר-עמָאזאמָארכ ַיד ןּופ גנּוצלעמשנעמַאז
 SI ַיד ןעגנּואװצעג ןַאד טָאה רעֿכלעװ ,דנּורג רעסַײװעג
 TR ןֶעו .שרעדנַא רעדָא IR ןערעּפכורֿפ ּוצ Pr האירּב
 םעד ןּופ ךמס ן'ֿפיֹוא על'השעמ-קִילרַאק DORT טרעלקרע ּבַאה

 רעכַיז TR ּבָאה ,עגידלרעמעקנייא ַיד ןוֿפ ןעּבעל ן'תמא
 ּבָאה PR רָאנ .ןערעלקרע ךַאז עגַיזָאד ;ד ְךיֹוא טפרַאדעג
 גָאט ןעגיטנייה 7772 ON ,רַאפרעד טּושּפ ןּוטעג טשִינ סע
 לעסִיּבַא RT עגיזָאד יד זנּוא זיא ןעשנעמ זנוא ּוצ זַיּב ןּוא
 .רָאלק 002

 ןּופ סָאװרַאפ ,טשִינ טנייה זִיּב DOM גנּושרָאפ רעזנּוא
 ךילנעמ ַא לָאמ ַא טייטשטנע ייא ןעֿכילשנעמ ןעטגיטֿכּורֿפעּב ַא
 PR ךַאז יד זַא ,רּונ ןעסייוו 92 .דניק PIDME לָאמ ַא ןּוא
 יֹוזַא טקנּוּפ טעמּכ ָאד ןענעז רֹוד ןעדעי PR זַא ,טרִילּוגער יֹוזַא
 יָאד יד טרָילּוגער סע ץעזעגַא רַאֿפ סָאװ .ןעיֹורפ m רענעמ ליפ

Yaןּוא שַינעטלעהרעּפ  mMטקרַיװ ץעזעג עגַיזָאד סָאד יֹוזַא , 
MIRןעסייוו סָאד ,ייא ןעטגַיטכּורפעּב םעד  mלײװרעד  

 ָאּפיה ןייק םעד ןעגעוו טשִינ ּולֵיֿפַא ךַילטנעגייא ןעּבָאה רַימ .טשַינ
 טשִינ) ןערָיטּוקסַיד ּוצ ןעניֹול Tr לָאז'ס רעכלעוו רעּבִיא ,עזעט
 לָיּפ יֹוַא ןערָאװעג ןעּבַירעעג זִיא'ס סָאװ ,ףיֹורעד גידנעקוק
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 ּוטסנָאק 92297 ,טרַיֿפעגֿכרּוד ןעצנַאגנַיא טשִינ ךָאנ רעדָא
 יד ךיֹוא רּונ ,טַירש ןעטגידנערעֿפ םעד רּונ טשִינ ןעטכַארטעּב
 ,טרַיפעג DIN ּוצ ןעּבָאה עכלעוו ,ןעפּוטש ערעדנוזעּב

 ,ןעשִינעפעשעּב עשִיסקָאװלָאװ עפּורג ַא ןַאהרעּפ TR יֹוזַא
 סָאד :ַאנַָירָאדנַאפ ןעמָאנ םעד Da טנעכײצעּב ןעמ עכלעוו
 רעכלעװ ייּב ,ךעלרעמעק ןעצכעז ןּופ ליֹוק עלַאינָאס ַא זִיא
 ig זַיא'ס רעכלעוו PD MED ןייק ָאטשַינ רעּבָא ךָאנ זיא'ס
 ןערעּפכורפּוצ Tr ידּכ .גנּורעּפכּורוּפ רעד עגֹונּב גנולייט:סטייּב
 רַאפ ךעלרעטעק ןעצכעז יד PD ענייא רעדעי IT טלַאּפשּוצ
 ךעלֿכעלײט on ףיֹונּוצ TI ןעסִיג ךעלכעליט יד ןּוא ,ךִיז
 .ןעליֹוק ערעדנַא ןֹופ

 רעד ייּב ,ןימ:עענַיצָאװלָאװ ןעשי'בֹורק ןעטייווצ ַא ייּב
 ליֹוקַא רָאפ TI Don טלעטש עכלעװ ,ַאנַירָאדּואע

 :ײט-סטייּברַא ַיד PR ,ךעלרעמעק ג;סײרד עכַילטע ןוֿפ
 ייּב רעּבָא .טלעטשעגנייא טשִינ ןעצנַאגנַיא ךָאנ ךיֹוא גנול
 ַא טָאה עֿכלעװ ,ךַאז ערעדנַא'נַא טרִילּוגער ןיֹוש TR רַיא
 רעדעי .גנּולקַיװטנע רעגָידרעטיײװ רעד רַאפ גנּוטיײדעּב עסיֹורג

 ָאד ךָאנ טריצודָארּפ ליֹוק רעלַאיצָאס רעד ןּופ לרעמעק
 עצנַאג לייט רעּבָא ,ךעלרעמעק:סגנּורעּפֿכּורּפ גָידנעטשטסּבלעז
 עכַילנעמ עֿכַילגעװעּב עניילק רּונ ןיֹוש ןערַיצּודָארּפ ןעליֹוק
 רּונ ךִיז ןּופ סיֹורַא ןעּבִיג רעטייו ערעדנַא ַיד .ךעלרעמעק
 :טסייה סָאד .ךעלרעמעק עכַילּבײװ ערעסערג עגידנעטרַאװ
 *עֿכִילנעמ, ,ןעגָאז ּוצ IR ‚Piz ןענעז ןעליֹוק עצנַאג לייט

TRלייט  IF, 
 עטצעל עגַיזָאד יד יֹוזַא m ,ןעכַאמ ּוצ רָאלק רַיד ידּכ

 Ba PR mn ,ןעמּוק דנַאטשּוצ טנָאקעג DET גנּורְילּוגער
 PR WB ןיֹוש רָיד ּבָאה PR .ןייגקִירּוצ לעסַיּבַא 7
 :עצלָאמשעגפיֹונוצ רעד זַא ,טגָאזעג על'השעמ:קִילרַאק רעד
 עגַידלרעמעקניא ענעצלָאמשעגפיֹונּוצ רעדָא) קִילרַאק רעג
 ןּופ גנּוסְיגפיֹונוצ רעד ןּופ ןענַאעטשטנע יא עכלעװ (האָירּב
 רעטעּפש TI טָאה ,רענטרַאּפ ןעֿכילּבײװ ַא PR ןעכַילנעמ ַא

TORּבײװ ן'פיֹוא רעדָא ןעֿכַילנעמ ן'פיֹוא רעדָא טרעּפכּורפעג . 
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 ןעמ לָאז סָאװרַאפ ,ןעטַאטלּווער עטּוג עֿכלעזַא ןעּבעגעג לַאּפ

 ךָאד טעװ סע FOND ןעטייוצ DIT ּױצ IR ןעדנעװנָא טשִינ יז

 ןעו ,דנַאּברעֿפ ןעצנַאג םעד IND סנַיװעג רעגיטלַאװעג ַא ןייז

 PO ןערעהפיֹוא ןעצנַאגנַיא ןעלעו ךעלרעמעק 223373 ןּוא ןיינ

 SIR עצנַאג עגָיזָאד יד ןעלעװ ןּוא ךעלקַיטש ןעטלאּפשּוצּפָא ךִיז

 סָאװ IT‚ םעד PR סנַיװעג ַא .לרעמעק ןייא ןעּבעגרעּבַיא טייּב

 PR ךעלרעמעק:ייא רעדא-ןעמיֹוז ףיֹוא גנּוטלאּפשּוצ YET ַיד

 .טײּברא'נַא ךיֹוא ךָאד DR ערעדנַא טָימ TI ןעסַיגפיֹונּוצ סָאד

 ,סָאד TR ייּב DIR ךָאנ PRO mM ,ןַיז DIT TR סנַיוװעג ַא

 רעדָא רעמ ךיז ןענָאק ןעגָאמ רעד ,ןעגנּול 97 ,ץרַאה סָאד סָאװ

YAMטייּברַא רעייז ןּוט גָיאּור  PRטייצ רעּבלעז רעד , IN 

 :עט עטסוײסנעטנִיא יד טלעקיװטנע ןַאגרָא רעכַילטֿכעלשעג רעד

 .טייטגָי;ס

 טסנָאק ּוד סָאװ ,סָאד רעּבָא זָיא עטסטנַאסערעטנַיא סָאד

 =ָאד רעד ןּופ ןעּביֹוהנָא עטשרע יד ןעּבעל ןַיא ןעז טנייה ךָאנ

 ּוד .גנורעּפכּורּפ רעד ןּופ טַיּבעג ן'פיֹוא גנּולײט:סטײּברַא רעגַיז

 a רעֿכלעװ ןעגעװ ,ליֹוק:סקָאװלָאװ רעד ייּב דָארג סע טסעז

 .ָאד ןעדער

TRןעפּורעגנָא סקָאװלָאװ ןעגָיזָאד םעד רעֶירּפ ריד ּבָאה  

 דנַאּברעפ ןעלַאיצָאס ןָעטשרע םעד ןּופ לֵיּפשייּב ַא סלַא רּונ

 ךָאנ ּוטסעז ןעסערפ םעד עגֹונּב גנולײט-סטייּברַא יד .ללכּב

 םּוש ןייק ;םיאּורּב 739 ןעגִיזָאד םַעד ייּב טשינ ןעצנַאגנַיא

 .לָאװ יד 92 רעּבָא .אערטסאג ןיק טשִינ ךָאנ זַיא סקָאװלָאװ

 SIR עגַיטֿכַיו רעייז ַא ,ענייא טלעטשעגנייא ןיֹוש TOR ןעסקָאװ

 עגונּב גנּולײט-סטייּברַא ַיד עקַאט זִיא סָאד ןּוא .גנּולייט-סטייּב

 ?רעמעק עּפּורג רערעדנוזעּב ַא ןּופ גנּודלַיּבסיֹוא יד :עּבַיל רעד

 =נַאג רעד ןּוֿפ גנּורעּפכּורפ רעד רַאפ ןענַיד ןעפרַאד עכלעוװ ,ךעל

 רעד עגֹונּב גנּולײט-=סטיײּברַא יד זַא ,ָאד טעז ןעמ .טפַאשלעזעג רעצ

NN 3279יד יו ,ןערָאװעג טרַיפעגכרּוד רעירפ ךַילטכַישעג  

 טסנַיּפעג IT I יֹוזַא ןּוא .ןעסערפ םעד עגֹונּב גנּולײטססיײּברַא

 יד וליֿפַא עכלעוו ייּב ,םִיאּורּב עשַיסקָאװלָאװ ענעדַישרעּפ ךָאנ

 טרַיֿפעגכרּוד טשִינ ןעצנַאגנַיא ךָאנ TR גנּולײט:סטייּברַא עטשרצ
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 *עגנייא רעד טיֹול ףיַאד עֿכלעװ ,ךעלרעמעק ןּופ גנולײטּפָא'נַא

 יד ערעדנַא עלַא SD ןערָ;צּודָארּפ גנּולײט-סטייּברַא רעטלעטש
 .רעפ גנּולײטּפָא:םִירעדעג ;ד Mm IR טקנוּפ ,ךעלרעמעק:ןעמיוז
 ARD ךַיז טרָיטנעירָא גנולײטּפָא:ןערָיהעג ַיד ,ןעמעלַא רַאפ טעייד
 ןעייג רעּפרעק ןּופ גנוליײטּפָא:ס;פ ןּוא=ךרַאמנעקּור ;ד ,ןעמעלַא
 ײֹורֿפ רעד ייּב ךיֹוא PR יֹוזַא PR .רעטייוו יֹוזַא ןּוא עלַא רַאֿפ
 ןענַאגרָאירעייא ערָיא טָימ

 עצנַאג יד טכַאמ רָאטקַאפ *רעלַאיצָאס, רעיינ רעגַיזָאד רעד
 יד טָאה רעדנװעּב WAR .רעטרַיצילּפמָאק לעסִיּבַא עטכישעג
 זיא יז m ,עּבלעז ַיד ןייז טוּומעג 'קע:עּבַיל, םעד רַאפ קַיגָאל
 ."קע:סערפ, DIT SD ל:ּפשייּב ןעגָידרעַירפ DIT TR ןעװעג

Aןעּבָאה  DDןעכַילשנעמ םּוצ געװ רעד :טגָאזעג  
 רעגַידלרעמעקנייא רעד ןּופ טקערָ;יד ןעגנַאגעג DW זִיא ןעגָאמ
 ;ןעגָאמ ַא ןעפַאשעג רעּפרעק רַיא PR TT טָאה עכלעוװ ,האירּב
 ?סקָאװלָאװ ַא סָאװ ,ןּופרעד ןעּביוהעגנָא TI טָאה גנּולקִיװטנע ןייז
 ןעסִיװעגַא טמַיטשעּב van ךעלרעמעק ןּופ דנַאּברעפ רעֿכ;לנע
 יֹוזַא ORT ןּוא "רעסערפ, רַאֿפ דנַאּברעֿפ םעד ןּופ םירבח לייט
 2יך'תֹופּתּושּב ןעגַידלרעמעקלִיּפ ַא דנאּברעפ ןִיא ןעפַאשעג םּורַא
 :לרעמעקלַיּפ םעד ןַיא ןעגָאמ רעגְיד'תֹופֹתּוׁשֹּב ַאזַא .ןעגָאמ ןעג
 .ןעגָאמ רעזנּוא DRIN 172 ךָאנ TR רעּפרעק ןעגָיד

 :עּבלעז סָאד טקנוּפ ןעשעג זַיא עּבַיל רעד טַימ DEIN ןּוא
NIEסטייּברַא רעד 2 טזּומעג טָאה דנַאּברעּפ רעשִיסקָאװלָאװ = 

 עכלעוו ,"רערעּפכּורֿפ, DIR םירבח IR ןעלייוװסיוא גנּוליײט
 IR ןּוא -,עלַא רַאֿפ ןּוט טייּברַא עגָיזָאד יד טפרַאדעג ןעּבָאה
 :שנעמ םעד ןַיא ןַאגרָא-סגנּורעּפכּורפ רעזנּוא ּוצ ןעמּוקעג סע זַיא
 ,דנַאּברעּפ ןעגָידלרעמעקלָיּפ 79979

 םייּב ןעשעג זִיא'ס סָאװ ,סָאד לָאז סָאװרַאֿפ :תמאּב ןּוא
 :עק רעדעי 9229 רעד ייּב ְךיֹוא ןעשעג ןענָאק טשִינ ,ןעסערפ
 98 שינעפרעדעּב ַיד טלַיּפעג רעִירפ טָאה דנַאּברעּפ ןוֿפ לרעמ
 טכילּפ יד m ,קרַאטש יֹוזַא טקנוּפ ןעֿפרַאװּוצּפָא ןּוא ןעסערפ
 ?כּורּפ רעד PD קעװצ םּוצ לעכעלייט ַא ךַיז ןּופ ןעטלָאּפשּוצּפָא
 ןעטשרע סעד ןיא טָאה גנילײט-סטײּברַא !ד זַא ןּוא .גנורעּפ

90 



 ,רעֿכַאֿפנײא 95 .ךַאז עֿכַאֿפנײא רעייז ַא ךילטנעגייא TON יז
mןּוא .ןעגַארפ-המשנ יד  PRינָאק ַא רונ רעדִיװ ךֹוּת  

 .ץנעווקעס
ware ןיֹוש 9229 רעד ןּופ עטכַישעג-רּוא יד רַיד ּבָאה PR 

  Donעקַידלרעמעקנײא יד :ןעזעג טסָאה ּוד זַא ,טלייצרעד
 םעד ןעטלַאּפש ּוצ גנּורעּפכּורֿפ רעד ייּב טרעהעגפיֹוא ןעּבָאה
 ּוצרעד ןעּבָאה ייז ,לײט עֿכײלג ייװצ ףיֹוא רעּפרעק ןעצנַאג
 ןעּבָאה ייז ןעכלעװ ,רעּפרעק רעייז ןּופ קע ןייא רּונ טצּונעּב
 =עגנייא I ןעּבָאה טָימרעד ,קע-סגנּורעּפֿכּורפ סלַא טמַיטשעּב

 :גנּולײט=סטעּברַא עטש רע ַיד עץּבַיל רעד עגֹונּב דָארג טלעטש

 =ןעמיֹוז ףיֹוא PT טלַאפּוצ רעּפרעק רעכילנעמ רעצנַאג רעד טשִינ

 PR רַעּפרעק ןעצנַאג םעד רַאפ סָאד טּוט סע רָאנ ,ךעלרעמעק

 ןטֿכילגרעפ ORT ןעּבָאה רַימ .רעּפרעק ןעגִיזַאד םעד ןּופ קצ

 ,ןעזעג ןעּבַאה ןּוא ,ןײלַא רַיד DM ,היח רערעֿכעה רעד טַימ

 =עּפכּורֿפ ןעטרַיװרעזער ןעגיזָאד םעד PD ךַיז טָאה PT ייּב זַא

 =עּפכּורפפ רעד ID רעד ןּוא ןַאמ םייּב טלעקיװטנע קע=סגנּור

 ,"ןַאגרָא-סגנּור

 ןייד זַא ,לֿכש םּוצ ןעמּוקעג טצִיא רַימ ןענעז לייוורעד

 ?נייא םטד ןּוֿפ טלעקַיװטנע טקערַיד טשִינ TI טָאה םזינַאגרָא

 רָיִד DM טסלעטש ּוד זַא רּונ ,שַינעּפעשעּב:רוא ןעגידלרעמעק

 ?לרעמעקנייא עכלעזַא ןּופ דנַאּברעּפ ןעלַאיצָאס ןעגיזִיר ַא רָאּפ

 רּונ ְךיֹוא ןַאגרָא רעדעי DIR דנַאּברעּפ ןעגִיזָאד םעד PR .עגָיד

 טַימ ןעדנוּברעפ ןענעז עכלעוו ,ךעלרעמעק ןּופ ליֹונק רעסַיװעג ַא

 ,טסייה סָאד .גנולײט:סטייּברַא רעד ןּופ ךמס ן'פיֹוא ערעדנַא 77

 IHN ,ןַאגרָא רעכַילנעמ ןייד ,ןַאגרָא רעכַילטֿכעלשעג ןייד ךיֹוא.
 .רַיװרעזער ןייק טשִינ ןיֹוש זַיא ,ןעמיֹוז םעד טרִיצּודָארּפ רעּכ
 יעּבַא DR רע רּונ ,רעּפרעק ןעגידלרעמעקנײא'נַא TR קע רעט
 ,ךעלרעמעק ןּופ דנַאּברעפ ןעסיֹורגַא TR גנּולײטּפָא ערעדנּוז
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 רעּד ןַיא ןײרַא MD 38 טשִינ ןערָאט רַימ ,ןעטֿכַארטּוצכרּוד

 =עג םעד ןִיֹא רָאג רַימ ןערָילרעֿפ שרעדנַא FM ,ךַאז רעגִיזָאד

 יעד 9225 יד ,םעדָאפ םענעדלָאג רעזנּוא ןעגַארפ ןּופ לעמַיוװ

 =ָעג ןעגיד'המשנ םעד ףיֹוא ךִיז ןעזָאלּוצקעװַא טָאטשנָא :רעּבַיר
 ?ןעקנַאדעג רעג;רָאיײטנעזיֹוט רענעסקָאװעגנָא רעד (IKT ,געוו:ןעּב

 na ,רּוּפש ןייד טגנילשרעפ PR DPD ענייד טּפמעדרעֿפ ךָאמ

 =רעּביֹוצ םָענַירג ןעלּופ'תֹודֹוס םעד TR רָאג PT טסרָ;לרעפ ּוד

 =ָאװעג TOR סָאװ :עגַארּפ 97 27 לעטש ..ןִילרעמ ןוֿפ דלַאװ

 ?טּנצ ןענעז'ס m ,םעדכָאנ גנּולקיװטנע-סעּבִיל רעד vn ןער

 רעד טָימ ךעלרעמעק ;ד ןּופ ןעדנַאּברעּפ עלַאיצָאס יד ןענַאטש

 {גנולייט:סטייּברַא



 .*טלָאװעג םַאזניימעג, ,"טכַארטעג םַאזניימעג, ןעטלָאוו ייז ךיילג

 SONDER ייּב 1 ,שרעדנַא ןעד סע זִיא ?ןעגָאז טסנעק ּוד רעּבָא

 {טקַאט ןעמַאזניימעג FIR ןערָישרַאמ עכלעװ ,ןעטַאדלָאס עינַאּפ

 ey סעּפע ןייז Im סע ,שרעדנַא סעּפע TI רעכִיז זּומ סע ,ָאי

 יד ןּופ גנולטייקפיֹונּוצ ןּוא גנּורְירעּב עֿכַילרעּכרעק ַיד .סרעכ

 ?סנעּבעל רעד IR ,ּוצרעד טֿכַארּבעג טָאה עֿכלעװ ,ךעלרעמעק

DORTלרעמעק ןייא ןּופ ןעסילפרעּבִירַא ײרֿפ טנָאקעג טָאה  PR 

 Ta ַאזַא ּוצ ןעריפרעד טזּומעג זײװכעלסַיּב טָאה ,ןערעדנַא םעד

 ,(טדערעג ךִילדלִיּב ,ךַילרַיטַאנ ,טצִיא) תֹומשנ ;ד ןוֿפ גנּוטִיגפיֹונּוצ

 ןעשַיװצ ןעשנעמ 735 ןעדנַאּברעֿפ עלַאיצָאס יד רעכלעוו ןעגעוו

PTןַיא טַאטלּוזער רעד ןּוא .טשִינ 79232 ןייק רָאג רָיד ןעּביג  

 ?גנּולײט:סטײּברַא רעד ןעגעוו גידנעדער טשִינ ןיֹוש) ןעוועג

 =גּוזעּבַא ןעפַאשעג תֹויח ערעֿכעה ַיד ייּב ךילדנע טָאה עכלעוו

 ID טָאה TOM טקנוּפ ,ןרַיהעג יד PR "ןַאגרָא-המשנ, ןערעד

 IRA רעד IR ,(ןעגָאמ ןִיא ןַאגרָא-סערפ ןערעדנּוזעּב ַא ןעפַאשעג

 ?='נֵא ןעמּוקעּב ךילדנע טָאה ךעלרעמעק יד ןּוֿפ דנַאּבועֿפ רעצ

 =טסּואוװעּב="ְךִיא, ןעּבלעז םעד :ןייזטסּואוװעּב="ךִיא , ןעכילטיײהניײא

 יֹוזַא 21 PR TR ,םּואּודָיװַידנַיא DIN ,טסליפ ּוד ןעֿכלעװ ,ןייז

DIN ORTןעגנַאגעגּוצ ... IR Iעגיד'המשנ ןענָאילַימ  ON, 

 =עּב:המשנ רעלּופסַינמײהעג ןַימ ַא PR טגינייארעפ 7 ןעּבָאה

 ,SIR רעיינ ַא ןערָאװעג ןעריֹוּבעג ,ךילדנע RO 122 ,גנּוטּפעה

 סלַא ןעמּונעגמּורַא רעדִָיװ TI TR טָאה רעכלעו ,"ְךִיא:רעּב

 סָאד זַיא סָאד ..ןענָאילימ עלַא יד ןּופ טלַאהנִיא םעד טייהנייא

 .שִינעכער ַא DIR 72 ךָאנ TINO סָאװ ,סָאד ,עטסגיטרַאנעגיײא

 רעד DO רעדנּוזעּב ךיז טרָיסערעטנַיא עסלעוו ,עיפָאזָאלַיּפ עדעי

 ףיֹוא זּומ ,גנּולקַיװטנע:טלעו רעד ןּוֿפ DIT רעגָיד'המשנ רעגָיזָאד

 עגַיזאד סָאד ָאד טלָאװ זנּוא .ןעטכַארטרעֿפ MD Tr DAR םעד

 יד ןופ טײקֿבילדנענּוא רעד PR טרַיפעגקעװַא ךַיז ןעטכַארטרעפ

 עגיטסײג ףיֹוא ןעגָארטעגקעװַא זנּוא טלָאװ סע .ןעגַארפ עטסרעווש

 עֿבִילרעּפרעק ףיֹוא רעירפ ןענעז WR mM טקנוּפ ,ןעגעוו:ךלָימ
 טקרעמעגנָא DIN עגַיזָאד ָאד ָאד MT ּוטסלָאװ רשפא .קעװַא

 טייהנעגעלעג ַא ייַּב רעטעּפש סע ידּכ ,ךירטש ןעטיֹורַא טיט
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 =ַאוועג ךִילרעּפרעק ןענעז יז זַא ,ןעלעטשרָאפ 77 79 ןענָאק
 :רָאפ סע ךִיז ןעלַיװ רַימ ןעו רעּבָא ,טייהנייא ערעכעה ַא ןער
 ?גיד'המענ ,גָיטסײג ןעלעטש

 טאהעג רעכִיז ּביֹוהנָא TR טָאה לרעמעק ןלעצנייא סעדעי
IRהמשנ, עלעּודָיװְידנַיא עניילק ", IRךָאנ ."המשנ:לרעמעק,  

 עירָאזּופנִיא עדעי ,עּבעמַא עדעי ,עלִיצַאּב עדעי טָאה טנייה
 םעד ןעלעטשרָאפ רעדִיװ רֶיד טסגעמ TI .על'המשנ ןעגייא רֶיא

Yaהמשנ, * mעלַא ןעּבָאה המשנַא סלַאפנעלַא :טסלִיװ ּוד . 
 PR סע ,טרעקרעפ ,רעדנּואװ ןייק טשִינרָאג ךָאד TR סָאד ןּוא
 ,טליֿפ האירּב עגָידלרעמעקניײא עדעי ,ךַילדנעטשרעפטסּבלעז ץנַאג
 סָאװ ,םעלַא IN ןפֹוא ןעַאֿפנײא'נַא ףיֹוא TI טרְיטנעירָא ;ז
 .ליפעג רַיא PR Pr Dim רָאֿפטלעטש יז ;םּורַא יז טלעגנַיר
 I ןעכ;לרעּפרעק ER זִיֹא יז וו ,טייהנייא ַאזַא טקנוּפ ןעּבעל
 ,"המשנ, ya רעד ןעגָאז ּוצ ָאד טָאה רעמ DW ןּוא סָאד
 ןענָאק Pr לָאז "המשנ ַא זַא ,רעגיניײװ טשִינ TR רעּבָא
 :נּואו טשִינרָאג רעדנּוזעּב ךַיד ףרַאד ,לרעמעק ַא TR ןעטלאה
 ?עק PR רּונ ךיֹוא Pr יז טלַאה PR TTS PM ,ןערעד
 עכַילשנעמ עגּולק ענייד .ךעלרעמעק עכַ;לנעװעג TER ,ךעלרעמ
 ןּופ m ,שרעדנַא סעּפע iD טשינ iR ןעייטשעּב ןערָיהעג
 .ךעלרעמעק 92279299 עכ;לנעװָעג

 עכלעזַא .סָאװ PR טָא רעּבָא טייטשעּב עג;דרָיװקרעמ סָאד
 ּביֹוהנָא PR .ליֹוק:סקָאװלָאװ א Pins ןעלעטש עגָידלרעמעקנייא
 ya ןייז ליֹוק רעד pR לרעמעק רעדנּוזעּב רעדעי ךִיז טלַאה
 ag .*המשנ"* ערעדנּוזעּב ןייז ךיֹוא .ה .ד ,ץנעטסיזקע ערעדנוז
 ,גנּושִימפיֹונּוצ רעגָיד'המשנ ַא ןּופ ּביֹוהנָא'נַא ןיֹוש ּוטסעז דלַאּב
 דנַאּברעפ רעֿכ;לרעּפרעק רעד ַיװ יֹוזַא טקנוּפ ,ןעגָאז וצ יֹוזַא
 ,גנוגינייארעפ רעכ;לרעּפרעק רַערעגנע WOMYAR ּוצ טּביײרט
 ּוד .טייהנייא רעֿכילרעּפרעק רערעכעהַא PD גנּודלַיּב רעד ּוצ
 ,ןעגָאז ּוצ יֹוזַא טרעװ ךעלרעמעק ליֹונְק רעצנַאג רעד זַא ,טסעז
 ya ךעלרעמעק רעטנעזיֹוט עלַא ,לָיצ PR NT "טרעטסייגעב,
 :נצזיֹוט עלַא PR mM ךיילג ,גנּוטֿכַיר ןייא TER ליֹוק יד ןעגעװ
 .,גנֹורָיטנעירָא עמַאזניימעג ַא טשרעהעג סלָאװ ךעל'המשנ רעט



 ןופ טקערִיד טלעקִיװטנע TI טָאה שנעמ רעד זַא ,ןעזייוועצ
 ןעגָידלרעמעקנײא WR PR TI טָאה עכלעװ ,עירָאזופניא'נַא

 IT טלָאװ לָאמנייק DOMAIN רעּבָא .ליֹומ ַא ןעפַאשעג רעּפרעק
 ַאזַא ןעשַיװצ גנַאהנעמַאזּוצ םעד ןעזייוועּב ּוצ ןעגנּולעג טשִיג
 ?טנע ןעּבָאה TI TR לָאז יז PN ,שנעמ םעד ןּוא עירָאזּופנִיא
 זַא ,סיֹוא ּוליפַא DIN סע .ןענַאגרָא טרעדנּוה ּוליִּפַא טלעקַיװ

 טמעלעג טָאה ךעלרעמעק ליפ ןּופ דנאּברעפ רעלַאיצָאס רעד

 עלעּודִיװְידנִיא עקידרעטײװ יד DIR PR טקּורעגקעװַא ןּוא
 =ָאזּופנִיא רעד ןּופ טשַינ .עגַידלרעמעקניײא ַיד ןּופ גנּולקַיװטנצ
 :על ערעכעה עצנַאג ORT ןענַאטשטנע זִיא רעכלעזַא סלַא עיר
 סָאד .ץִיּפש רעד PR שנעמ םעד טַימ דרע רעד ףיֹוא ןעּב

 =ַאזּופנִיֹא רעד ףיֹוא טיֹוּבעגפיֹוא Tr טָאה ןעּבעל ערעכעה

 IR לֵיפ ןּופ דנַאּברעּפ ןעלַאיצָאס םעד ףיֹוא ,הֿכּולמ:סעיר

 ָיד ןענַאטשטנע זײװֿכעלסִיּב ןענעז'ס ןעכלעװ ןּופ ,סעירָאזוֿפ

 .סמּואּודָיוַידנִיא ערעכעה
 =יװידנִיא RD PD ןעדנַאּברעּפ עלַאיצָאס יד ןוֿפ

 =יװִידנַיֹא עכִילטײהנײא עיינ ןענַאטשטנע ןענעז סמּואּוד
 FIN ,סעצָארּפ רעכַילרעדנּואװ רעפִיט ַא DIR סָאד .סמּואּוד

 .ןערעװ ּוצ טכַארטעגֿכרּיד MO טרעװ TR רעב
 טסיּב ּוד ?יֹוזַא טשַינ ,TR‚ ַא ,םּואּודִיוװוַידנִיא'נַא טסיּב ּוד

 FTIR םעד ןּופ םרָאֿפ:רּוא יד ,לָיּפשייּב רעד ּוליפַא רַיד רַאּפ
 ,ןּופרעד ןענַאטשטנע ּוטסַיּב ךָאד ןּוא .טּפיֹוהרעּבִיא םּואּודִיװ

 סמּואּודָיוְידנִיא עגידלרעמעקנייא עקנַינײלק ןענָאילַימ 928 סָאװ
 ,גנע יֹוזַא דנַאּברעּפ ןעלַאיצָאס ןייא ןַיא טגינייארעּפ ךיז ןעּבָאה

 PR MI רעדָיװ רֶיד רַאֿפ טניישרע דנַאּברעּפ רעגיזָאד רעד זַא

I TRםּואּודָיוְידנַיא ןייא . 
97Tדנַאטש-המשנ ןּוֿפ גידרַיװקרעמ רעדנּוזעּב זִיֹא ךַאז = 

 ,ןעגָאז רַימָאל ,ןעלרעמעק גָיצפּופ !רָאפ רָיד לעטש .טקנופ

 TI ןעֿפרַאד ייז .דנַאּברעפ ןעלַאיצָאס ַאזַא TI ןעשַיװצ ןעסָילש

 גנַאגֿכרּוד ןעײרֿפ ַא רּונ ןעזָאל ייז ;ןעסַיגֿפיונּוצ טשִינ ּוצרעד
MDלרעמעק ןייא  TRןעזָאל לָאז רעֿכלעװ ,ןערעדנַא םעד  

 יֹווַא .ךעלרעמעק עלַא ךרּוד טפַאז ןעגַידנערענרעד םעד ןעסִילֿפ
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 טשרע ןא .םִירעדעג ןּוא טיֹוה ,ליֹומ ַא pa טײטשעּב סעכלעוו
 טפַאש סע זַיּב ,ןערִיצַילּפמָאק ּוצ רעטייוו ןָא סע ךִיז טּביֹוה ןַאד

TRןערעטש-םי רעד רעדָא םִירָאװ רעד :זיֹוה עסיֹורג סָאד  
 .ךילטייד יֹוזַא טשִינ ןעמ טעז גנּולקַיװטנע עגַידרעטיײװ יז

WERקַיװטנע רעגָ;דרעטײװ רעדעי ןּופ טקנוּפ-סגנַאגסיוא רעד . 
 370 ייווצ יד DM דנַאטשּוצרּוא רעֶגַיזָאד רעד TAN TR גנול
 רעד .ןײלַא רָיד ּוצ זַיֹּב סע DI sig ןּוא .ךעלרעמעק ןעט
 ךילטכִישעג טזּומעג טָאה םַאטש:סגנּולקַיװטנע רערעֿכעה רעצנַאג
 ,םרָאפ:ןעגָאמ-טיֹוה עגַיזָאד יד ןעּבעלכרּוד ,ןעכַאמכרּוד

 .רע DIE DR קנַאדעג רעגיזָאד רעד ןעמעװ ,לעקעה
 KIN םרָאפ:סגנּולקַיװטנע עֶגַ;זָאד יד טָאה ,ןעלַאפעגנײא ןעטש
 טרָאװ ןעשַיכירג םעד ןוֿפ .*אערטסַאג;, ןעּבעגעג 799
 .על סע m טקנוּפ .היח:ןעגָאמ:רּוא ;ד .ןעגָאמ רעד ,רעטסַאג)
 .נַאּברעפ עגַידש'היה עֿכִילנע ןּוא ןעסקָאװלָאװ טנייה ךָאנ ןעּב
 ןּופ ןעצכעּבײלּברעּביא עגִידעּבעל סלַא ,ךעלרעמעק ןּופ ןעד
 ;ּפיוהעּב IR ,עפּוטש-סגנּולקַיװטנע רעשִירָאטסָיה רעג;זָאד רעד
 .ינעפעשעּב עגַידעּבעל עסַיװעג זַא ,רעשרָאֿפרּוטַאנ לייט ןעט
 =ַאערטסַאג ענעּבילּברעּפ רָאפ טנייה ךָאנ ךִיז DI ןעלעטש ןעש
 .םיּכסמ WII יז DM ןענעז רעשרָאפרּוטַאנ ערעדנַא ;ןעמרָאפ
 ןּופ ּביֹוהנָא PR IR ,טשַינ קפס ןייק ןעצנַאגנַיא זַיא סע רעּבָא

DITעגידרעטעּפש ַיד ןעּבָאה געװ:סגנּולקַיװטנע ןעשַירָאטס;;ה  
 *אערטסַאג עגַיזָאד יד טכַאמעגכרּוד ןעמרָאפ:סנעּבעל ערעכעה
 ינָיא רעד PAR קַאר רעד ןּוא םִירָאװ רעדִיװ ,יֹוזַא DPD .עפּוטש
 יד ןּוא ׁשַיֿפ רעד ,שָיפנעטנַיט רעד ןּוא האירּב-לעשּומ יד ,טקעז
 ןּוא דרעפ סָאד ןּוא ,על'היח-לעדָאנ סָאד ,לעגיֹופ רעד ןּוא עּבַאשז
 ןּופ ,ַאערטסַאג-רּוא':ַא ןּופ iR ּוד טסמַאטש יֹוזַא ,עּפלַאמ יד
 והעגנָא טָאה רעֿכלעװ ,ךעלרעמעק ןּופ דנַאּברעפ ןעטשרעי'נַא
 =עק-געװעּב יד ןעשִיװצ גנולײט:סטיּברַא ;ד ןערִיֿפּוצכרּוד ןעּב
 יו ןּוא win רעד ןעשַיװצ ,ךעלרעמעק+סערפ ןּוא ךעלרעמ
 ,.,םִירעדעג

 ינוא (II םעד ?דישרעטנּוא םעד DEIN ּוטסקרעמעּב
 ּוצ געװ ַא ףיֹוא Dora ּוד זַא ,טכּודעג PT טָאה MT !ד;שרעט
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Neלרפ יד :ךעלרעמעק ןעטֿכִיש ייווצ ןּוֿפ טייטשעּב ליֹוק רעד = 
 *נײרַא INS םעד ןּופ זײװכעלסִיּב ןענעז עכלעוו ,?7 ןּוא עגַידרע
 רעכַילרעסיֹוא רעד ןּופ ךעלרעמעק ַיד .ןערָאװעג טשטיינקעג
 ןעסערֿפ רעכַילרענַיא רעד ןּופ ךעלרעמעק יד ,ןעמַיװש טנַאװ
 טמּיוקעּב ליֹוק רעלַאיצָאס רעגַידרעַירפ רעֿכַאפנײא רעד טָאטשנָא

Prךעלרעמעק ןּופ דנַאּברעפ ַא  DDרָעטשרע רעד  DIR 
 ןיֹוש זִיא ךָאל סָאד .ןעגעוועּב ןּוא ןעסערפ םעד עגֹונּב גנּולײט
 רעד TÜR רעּבָא ְךָאנ סע זיא גיטײצֿכײלג ;ליֹומ ַא שַיטְקַאפ
 :רעפנוא 77 סיֹורַא טפרַאװ רעכלעוו ,גנַאגסיֹורַא רעטשרעטנוא

 vn טיֹוה ַא TER טנַאװ עכילרעסיֹוא יד .ןעצכעלַאפּפָא עטעייד

 ןּוא ןעגָאמ ַא זיא טנַאװ עכַילרענַיא יד ,ןענַאגרָא-סגנּוגעוװעּב
 ַא ןיֹוש TR רַיד ּוצ MI MR רעגִיזָאד רעד ןוֿפ „0799792
 TR גנולײט:סטייּברַא יד ןיֹוש TR NT .טַירש רערענעלק 98
 סָאד .רָיד ייּב m טקנוּפ---םירעדעג Din‚ ,ליֹומ ַא .גנַאג ןעלּופ

vor Piz TORןענעז סָאד :ךעלרעמעק ןּופ ליֹונק רע'טּושּפ ןייק  
 עכלעװ ןּופ ,ןערעמִיצ עטגַינײארעֿפ ייווצ ,ןעגָאז ּוצ iR ,ןיֹוש

 TOR טָאה סע ןּוא רעמַיצ:סע ןעכָארּפשעגסיױוא'נַא TR סנייא
 ,לעזייה ווָיטַימִירּפ ,ןיילק ַא ,ךַיז טיֹוּב סָאװ ,זיֹוה ַא ןיֹוש זַיא סע
 דישרעטנּוא רעד ןיֹוש טײטשעּב DIN ןּוא 97T ןעשַיװצ רעּבָא
 .סָאד ַיװ ,טרַיצִילּפמָאק רעמ טסיּב ּוד סָאװ ,םעד ןַיא רָאנ

 AT ןּוא-טנּוה רעד ;'רעזייה עגַידש'היח, ערעכעה עלַא
 עצנַאג IT ןעּבָאה עלַא :ןרעטש:םי רעד ,םִירָאװ-ןעגער רעד
 *סּוסקּול ןּוא ןענָאקלַאּב ,ןעטעניבאק ,ןעלַאז ןּופ עיצַאקַילּפמָאק
 ןעֿכלעװ PR ,לעזיה ןעטשרע םענעי ןּופ טלעקַיװטנע ןעּבּוטש
 ןעמ טעז טנייה ךָאנ .ןעּביֹוהעגנָא ךיז טָאה גנּולײט:סטיײּברַא ;ד
 ַא ןּופ לעּודַיַידנַיא TI ןעלקִיװטנע ייז ןעוו ,תֹויח לֵיפ ייּב
 םעד ןּופ דנַאטשּוצ םעד ךרוד ןעֿכַאמ ייז mM ,ייא ןעטגָיטכּורּפעּב
 ?עק?ייא ןעטגיטכּורֿפעּב םעד ןּופ .לעזייה ןעטסכַאפנייא ןעטשרע
 ,ךעלרעמעק ןּופ ליֹונק רעליֹוה ַא ףיֹוא PS Tr טלעטש לרעמ
 ןעגָיוָאד םעד ןַיא .סקָאװלָאװ םעד ןעצנַאגנַיא טנָאמרעד רעכלעוו
 טרעװ סע זַיֹּב ,ּבּורגַא ןעשטיײנקּוצנײרַא ןָא 777 Darin ליֹונְק

 ,"לעזייה ןעכַאֿפנײא , ןעטנָאמרעד םעד ןּופ םרָאפ ;ד טכיירגרעד



 טנָאקעג טָאה קע רעטשרעטנַיה רעד ,טרעקרעפ AN ,ןעלעטש
 ?םִיוש יד 9 ,ןעסערפ םּוצ DIN טּוגַא TI DIA ןעלעטשרָאפ
 יד ןעגנּוגעװעּב ערעיײז טָימ קעװַא רדסּכ ךָאד ןעגָאי ךעלרעה
 ,ליֹוק רעד ןּופ קע ןעטשרעטניה םּוצ זײּפש עגַידנעמוקנעגײקַא
 יו ,טצִישעּב רעמ קע רעג;זָאד רעד ךָאד זִיא םעד ץּוחַא ןּוא
 ּוד m ,ןעלעטשרָאּפ 97 ּוטסנָאק סָאד .רעטשרעדָאּפ רעד
 קע PR רּונ זַא ,ױזַא טכַאמעג TI טָאה סלַאפנעלַא .טסלַיװ

 םעד PR םיֹור רעד .ןעסערפ םּוצ טגיֹוטעג טָאה ליֹוק רעד ןוֿפ
 -ערגעּב קרַאטש ןעװעג רעּבָא DR ליֹוק רעד ןּופ קע ןעגַיזָאד
 ?נעסערפ IST רעד טָאה ,ןעסקַאװעג זִיא ליֹוק יד זַא .טצענ
 ּורעֹּבָא IR m IN טרעסערגרעפ טזומעג טקנּוּפ 19177
 ןייג לָאז לָאּפ:דרָאנ DIT ףיֹוא .לעגּוק:דרע'נַא רָאפ רַיד לעטש

 ,ןעשנעמ עכִילטע יד רּונ ןּוא ,ןעּביֹוט ענעטָארּבעג ןוֿפ ןעגער ַא
 ןעּפַאֿכ יז ןענָאק IND‚ ן'פיֹוא טקערַיד ךִיז ןענִיּפעג עכלעוו

 סָאװ .ןעריֹולרעפ ןעּביֹוט יד ןעייג ,טנעה ּוצרעד ייז טלעפרעפ
 !לָאצ IT ןערעסערגרעפ ּוצ ידּכ ,ןּוטעגפיֹוא ּפעק עגּולק ןעטלָאװ
 יז !דרע לעקִיטש ןעטצענערגעּב ןעגִיזָאד םעד ףיֹוא טנעה
 טלעטשעגקעװַא ּבּורג DIT PR ,ּבּורג ַא ןעּבָארגעגסיוא ןעטלָאװ
 רעד ףיֹוא טלעטשעגפיֹוא PT ןעטלָאװ ןעשנעמ ןּוא ,רעטייל ַא
 טפַאכעג ןעטלָאװ ןּוא ןערעדנַא םעד WER רענייא רעטייל
 ,ּבּורגַא ןא ְךיֹוא ןייגעּב טנָאקעג Tr טלָאװ ןעמ .ןעּביֹוט יד
 ,ףיֹורַא טלעטשעגפיֹוא טלָאװ ןעמ עכלעװ ,רעטיײיל 77 רעּבָא
 .ןעשנעמ יד ןּופ טסאל ַיד ןעטלַאהסיֹוא טנָאקעג DON טלָאװ
 יד ןּוטעג TR ןעּבָאה יֹוזַא PR .רערעכַיז ללכּב זִיֹא ּבּורג ַא
 Tr ןעּבָאה ייז .ליֹוק רֶעיײז ןּופ Ann ן'פיֹוא ךעלרעמעק:סערפ

 טנעװ יד ;ךָאל ַא ןַאד ,לעּבַירגַא טעדלַיּבעג ,טשטײנקעגניײירַא
 ,טצעזעּב טכַידעג רעּבָא יז ןעּבָאה ךָאל םעד ןּופ קעד יד ןּוא
 ךעלכעלײט:זײּפש יד PAR ןעגנַירד רעסַאװ םעד טימ ןעמַאזּוצ

TRךָאל םעד . DIRTטעּברַאעגרעּבִיא טרעטשעגנּוא ייז ןערעװו . 
 ;ןופרעד סיֹורַא טמּוק סָאװ

 =עניא טמּוקעּב ליֹוק יד .רעֿכעּבַַא טרעװ ליֹוק רעד ןּופ
 טנַאװ IT PR ,ליֹומ ַא m PT טנעפע סעכלעוו ,ךָאל ַא 222
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 ײֹוזַא ןעּבעל סעקַאר .זול:טַאלב עזָאלפלִיה ַיד רַאפרעד טצַישעצ

 ןּופ רעגָירעדַינ ג;טלַאװעג ןעייטש עכלעוו ,תֹויח טָימ ןעמַאזּוצ

 ,תֹויח ןַאהרעּפ ןענעז סע ןּוא .(ןעזיור-םי) ןעּפילָאּפ Da :ייז

 םיחמצ ייּב ְךיֹוא :רעמ ךָאנ ןּוא .םיחמצ vn יֹוזַא ןעּבעל עֿכלעװ

 ןעּבעל ןעמָאװש עסַיײװעג .ןעדנַאּברעּפ עכלעזַא ןיֹוש ןעמ טעז
 =ַאב יד IR ,ןעסקַיװעג:רעסַאװ עסיוועג Da טּפַינקרעּפ גנע יֹוזַא

 .לַאהעג דנַאּברעּפ ןעגַיזָאדמעד טייצ עגנַאל ַא ןעּבַאה רעקַינַאט

 םָאװש ּבלאה ןזַיא סעכלעװ ,סקַיװעג ךילטייהנייא'נ:ַא RD ןעט

 ןעּבעגעג ןעמָאנ ַא DIN ןעּבָאה IR .סקַיװעג:רעסַאװ ּבלַאה ןּוא

 ךָילטּפַאשנעסָיװ ןעמ BEIN ןעדנַאּברעפ עכלעזַא .*סקָיװעג:טֿכעלּפ,

 *עג רעדָא ,ןעּבעלנעמַאזּוצ :טיידעּב טרָאװ סָאד ."ןעזָאיּבמִיס ,

 =יטייזנעגעג MIR TI טלַאה סָאװ ,ןעּבעל גַיד'תֹופּתּושּב :רעיֹונ

 ןעדעי pr ןיֹוש ּוטסניּפעג ףירגעּב ןעגַיזָאד םעד an רעג
 RN ןוא ןעמָאװש .עטכַישעג:רוטַאנ ןּופ לעכַיּב:לּוש ןערעסעּב

 ןּוא ,םיחמצ עטסגַירעדַינ יד רָאג רעּבָא ןענעז ןעסקַיװעג?רעס

‚ORTטשַינרָאג זנּוא ףרַאד ,ייז 2 ןעעז רַימ סָאװ  IIND 

 ;רעּבירעד ןּוא .עגַידלרעמעקנײא ע'תמא ַיד ייּב TR ןערעד
 "גנּולײט:סטײּברַא  ףִירגעּב רעד IN ,ןעגָאז רַיד טעװ סע רעװ

 BIT ,רעטֿכילשנעמרעפ ַא ,"רעשַיטסַיפרָאמָאּפָארטנא ,'נַא ָאד זַיא

 *רעדָאמ רעד ןּופ תיּב-ףלַא םעד ןענרעל TI ןעקַישּבָא ּוטסלָאז

 .טסקעט םעד ךָאנ רעטייוו גלָאפ TÜR ןּוא ,עטכישעג-רוטַאנ רענ

 ןעמּוקעגּוצ גנּולײט:סטײּברַא רעטשרע רעד ּוצ ןַיא רלַאּב

 .ךַאז עֿכַילדנעטשרעּפטסּבלעז עדנעגלָאפ יד ךָאנ
 ,סיֹורָאפ קע ןייא טַימ טגעוועּב ץלַא TI טָאה ליֹוק יד זַא

 ,ךעלרעמעק ַיד .ה .ד ,קע רעטשרעדָאּפ רעגַיזַאד רעד טָאה
 ןע ּוקעּב ,ןענּופעג קע ןעגַיזָאד םעד PR Pr ןעּכָאה עכלעװ

 TR .זײּפש רעגַידנעמּוקנעגײקַא רעד ןּופ לייט ןעטסערג םעד

 רעטסעפ ַא טנעדרָאעגנייא רעּבַירעד TI טָאה קע ןעגַיזאד םעד

 '*רעִירפ םעד ןַיא ךעלרעמעק:סערפ ענעכָארּפשעגסיוא ןּיּפ םַאטש

 *ענרעד טָימ ליֹוק עצנַאג יד טגרָאזרעפ ןעּבָאה ייז .ןַיז ןעגָיד

 *עגלַא DYT 27933 יז ןעּבָאה ערעדנַא ַיד ןּוא DORT„ ןעגַידנער

 +רָאפ ְךיֹוא TI ןָאק ןעמ .סיֹוראֿפ טגעוועּב 7703 ןעצּונ םעניימ
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 DIT ןָא ךָאד טלָאװ עכלעװ ,זײּפש עיינ ןּוא עיינ ץלַא גנּוג

 ךִיז 789 ןּופרעד AN .ןעגנַאגעג ןעריולרעפ DIN רַאפ גנּוגעװעּב
 ,גנולײט:סטײּברַא עכַ;לטנעגייא יד ןעּבײהנָא ךָאד

 טמענ ךעלרעמעק ףנָיֿפ 735 PTR ךַאפנייא ןעגָאז רַימָאל
 Tr ןערענרעד ּוצ ,עטסלעטַימ סָאד ןייז לָאז ,סנייא Tr ףיֹוא
 =עַּב ויסנעטניא סע טרעװ רַאֿפרעד ןּוא ,עגִימּורַא 775 יד ןּוא

 ףרַאד לרעמעק עטשרע ORT .ךעלרעמעק ערעדנַא יד IT טגעוו

 .טפַארק עצנַאג PR ןערָירטנעצנָאק ףיֹורֲעְד ןּוא ןעסערפ רינ
 =נעװנָא ףיֹורעד ןּוא ןעגעוועב רּונ ןעפרַאד רעטייוו ערעדנַא יד

 *עג זִיא עלַא RD ןעצּונ רעד .ןעטייקגיאעפ עלַא ערעייז ןעד
 em עלַא ןּופ ןעטסכַאפנײא ןעגִיזָאד םעד PR .סיֹורג ג;טלאוו

 יךרעטייו רעצנַאג רעד ןּופ ןרעק םעד רעכיז ּוטסעז 797927

 =סקָאװלָאװ רעד ןּופ ןעגיֹוצעג ךִיז טָאה עכלעוו ,גנולקִיװטנע רעג
 : ,שנעמ םּוצ זִיּב ליֹוק

DERרָיד 727 טכּוד , PN TSגנַאגנעקנַאדעג ןעגִיזָאד םעד  

 -אס ,ףלָיה עגַיטיײזנעגעג ,גנּולײט:סטײּברַא :רעטרעװ ייד ןעגנילק
 =ָאד יד ןענעז RT דָארג רעּבָא !ך;לשנעמ ּוצ דנַאּברעּפ רעלַאיצ

 ?רעפ ַא mM טשִינ ,דלִיּב ַא mM טשַינ טכיֹורּבעג רעטרעװ עֶגַיז

TAןענעז ןעֿפִירגעּב עגיָאד יד .ןענעװ טײקרָאלק רעד רַאפ  
 ןיֹוש ןעטלַיג יז ,ןעצכעּוטפיוא עכַילשנעמ לעיצעּפס ןייק טשִינ

 :שנעמ רעד 1 ,רעגַירעדִינ PD ןעייטש עֿכלעװ ,םִיאּורּב ייּב
 ןעּבעל עכלעוו non‚ טסנָאק ּוד .ןעסקִיװעג ייּב ןּוא nom ייַּב

TRּולמ עלַאסָאלַאק יד ןָא 727 ןָאמרעד :ןעדנַאּברעפ עלַאיצָאס : 

 =טייװ 37 טרָאד טסעז ּוד .ןענַיּב יד ןּופ ,ןעּבלַימ יד ןּופ תֹוכ
 :רָינָיפַאר ַיד DIRT טסָאה ּוד ,ףלָיה עגיטיײזנעגעג עטסגָ;דנעײג
 עלַא רַאפ ךַיז טרעּפכּורפ ןִיגְינעֶק-ןעֶנַיּב IT .גנולײט=סטייּבוַא עטס
 רעד ןּופ רעגריּב ערעדנַא עלַא ךרּוד רעּבִירעד טרעװ IM ןּוא
 .ןעדער RI םעד ןעגעװ ןעלעװ רָימ .טזײּפשעג הכּולמ:ןענִיּב
 ןעּבעל ןעּבלימ עסַיװעג .טַימרעד טשַינ Way Tr טגידנע סע
 vn ,ןלטקעזנַיא ערעגַירעדִינ לֵיֹפ Da דנַאּברעּפ ןִימ ַא ןִיא
 עסִיז:רעקּוצ DR an רעד טָיג זיֹול-טַאלּב 77 :זײל:טַאלּב יד

PRעכלעװ  DRיד ןּוא ,ײרעשַאנ ַא ןעּבלִימ יד ייּב  am 



 ירעפ ,זיא סָאד .ליֹוק עצנַאג 97 טגעװעּב ןּוא טיירד רעֿכלעוװ

 יד רונ PR סע ,גנולײט:סטייּברַא ןייק טשַינ ךָאנ 77T‚ טייטש

 ART ַיד IR םיֹוק רעּבָא .גנולדנַאה עלַאיצָאס עטשרע
 Ir pe ןיֹוש יז זּומ ,טלעטשעגנייא טייּברַא עגָיד'תופתּושּב

 .גנולײט:סטייּברַא רעטשרע רעד ּוצ רעטייוו ןערִיֿפ ןײלַא

 ּביֹוהנָא PR ןעסערפ ליֹוק רעד ןּופ ךעלרעמעק עלַא
 8 טסעפ 79275 ךעלעמעק יד ַיװ יֹוזַא רעּבָא TI IND„ עדעי

 :יֹונּוצ ּוליֿפא רעדָא ,ןערעדנַא םעד HM סנייא טסערּפעגפיֹונ
 עכלעוו ,ךעלערעה ערעדנּוזעּב ןּופ ףלָיה רעד טַָימ טלעטייקעג

 IT ךךָאד ךִיֹו ןָאק ,ןעטייקגיסַילּפ ןעזָאלֿכרּוד יירפ ןענָאק

 =רעּבירַא לָאֹז טפַאז רעטיײּברַאעגרעּבַיא רעד IR ,ןעכַאמ 0595

 =עגפיֹוא סעּפע דָארג טָאה סעכלעוו ,לרעמעק ַא ןּופ ןעסַילֿפ

 עֿכלעװ ,ךעלרעמעק עגַימּורַא יד PR ,טעיידרעפ ןּוא ןעסערפ

 עֿכַאפניײא'נַא I רעמ טשִינ ץלַא ךָאנ IR סָאד .טשִינ ןעסערפ

 רעּבָא ןָאק סאד ,ןעּבעל ןעלַאיצָאס םעד ןּוֿפ ץנעװקעסנָאק

 ,ךעלרעמעק ַיד ןעצינ ליפ ןעגנערּב ןעדנעטשמּוא עסַיוװעג ייּב

 עכַילרַיטַאנ ַא רעטייו רעּבָא DEIN .טשִינ דָארג ןעסערפ סָאװ
 ןעזּומ ,ָאי ןעיידרעפ ןּוא ןעסערפ עכלעוו ,ךעלרעמעק יד :ךַאז

 :עֹּב יז ,ערעדנַא ַיד ַיװ ,רעליֹופ ןעגנּוגעװעּב ערעייז PR ןייז

 טשִינ ןעצנַאגנַיא TIER לָאמליײט ןּוא TREND .גיליײוװטייצ ןעגעוו

 לייו .טשַינרָאג סע ןעפרַאד I ןּוא .ךעלערעה:םַיוש ערעייז

 :רעפ ןעלַאיצָאס םעד ןּופ ץנעװקעסנָאק עֿכַאֿפניײא'נַא רעדיוו

 ןּוא ןעלּפַאצ עכלעוו ,ייז םּורַא ךעלרעמעק ערעדנַא 77 :דנַאּב

 ךָאד ןעגָארט ,ךעלערעה:םִיוש ערעייז 970 טפַאהּבעל ןערעדּור

Trטָימ ְךיֹוא  ‚Tr 

 .ײזנע גע ג ַא ןָא ןיֹוש ךיֹוטקרעמ ָאד !טסקרעמעּב ּוד

 ,עגָיּמורַא יד רַאפ טסערפ לרעמעק ןיא :ןעצּונ רעגָיט
 סע ַיװ ,גנַאל יֹוזַא עגִימּורַא יד סע ןעגעוװעּב רעּבָא רַאפרעד

 רדסּכ רעּבָא טגנערּב סיֹוארָאֿפ ןעמַיװש סָאד .ייז רַאֿפ טסערֿפ
 גינייװ לרעמעק עגַידנעסערפ סָאד טרעװ רעּבַירעד ;זייּפש עיינ
 תבֹוטל טֿפַאז ןעגַידנערענרעד לעסַיּבַא טרַילרעּפ סע :ןָא סאוו

 -עװעּב רעייז ךרּוד ּוצ DIN ייֵז ןערעפַיל רַאפרעד ,םינֿכש יד

79 



= 
= 

IRטשִינ 7 ןעמענרעפ עכלעװ ,ךעלרעמעק ערעדנַא עלַא  
 :עק:רעה ,ךעלרעמעקיעז ַיד PR עסערפ םעד Lin טקערָיד
 עלַא עגִיזָאד יד .וװ .זַא .א ךעלרעמעק:סגנוגעוועּב ,ךעלרעמ
 .עװ ּבײל ןעכילשנעמ םעד ןוֿפ ךעלרעמעק ןעּפּורג ענעדִישרעּפ
 ןּופ ךעלרעמעק יד ךרּוד טקרַאטשעג ןּוא טזיּפשעג טקערָידנּוא ןער
 DIR רַאֿפ ןעסערפ םִירעדעג יד ןוֿפ ךעלרעמעק יד .םִירעדעג יד

 =ַאנ ?DIN גנולײט:סטיײּברַא עכ;לרעדנּואװ עגִיזָאד יד
 טשִינ ךָאנ עלַיצַאּב רעד ייּב רעדָא עּבעמַא רעד ייּב ,ךִ;לרַיט
 גיצניא ןייא רּונ TI רַאפ ָאד ךָאד טסָאה IT PN ,ןעז
 =עד ןּומ ןּוא רַעּפרעק ןעצנַאג םעד טעדלִיּב סעכלעװ ,לרעמעק
 :ערֿפ :ןּוט ןילַא רעפרעק ןעגִיזָאד םעד RD ץלַא ְךיֹוא 79279
 -לָאװ רעד ייּב ְךיֹוא רעּבָא .װ .זַא .א ןעליּפ ,ןעמעטָא ,ןעס
 :ילרעה רעגִיזָאד רעד ןּופ םינמיס טסַיזמּוא ּוטסכּוז ליֹוק:סקאוו
 ןעגעװ ,םַאנסיֹוא ןעגיצנײא ןייא טָימ) גנּולײט:סטיײּברַא 93
 :ַאיצָאס ַא ןיֹוש ּוטסָאה ָאד .(ןעדער דלַאּב ןעלעװ 0 ןעכלעו
 -רעפ ןעגִיזָאד םעד ןּופ לרעמעק רעדעי רעּבָא .דנַאּברעפ ןעל
 ןעפאשעג טשַינ ךָאנ MR סע .ךִיז רַאֿפ ךָאנ טסערפ דנַאּב
 עכלעוו ,ךעלרעמעק ץּפּורג ַא ןוֿפ TI PR ?םַירעדעג, ןייק
 רעצנַאג רעד רַאפ ןעסערפ ןַאגרָא רעטליײטעגסיוא סלַא ןעלָאז
 :ַאּב ךַיז טָאה גנולײט:סטײּברַא עטלעקַיװרעפ עגיזָאד יד .ליֹוק

TIERןעשִיוצ געװ ן'פיֹוא טלעקיװטנע רעטעּפש טשרע  
 .רָיד ןּוא ןעליֹוק עכילנע:סקאוולָאװ יד

 רעגַיזָאד רעד IT טרעװ JR ךַיז טסֿכַארט ּוד זַא ןּוא
 :רעפטסּבלעז טעמּכ ,רָאלק ךילנייװעגרעסיוא גנַאג:סגנּולקיװטנצ
 Pb לֵיּפשייּב םעד .לֵיּפשייּב ןייא ךרּוד רּונ טכַארט .ךילדנעטש
 .ןעסערפ

 ןעדלַיּב ,ןעמַאזּוצ Tr ןעמענ ךעלרעמעק ץוט עכִילטע
 wir עגַידנעמַיװש ַא ףיֹוא ןעלעטש ןּוא דנַאּברעפ ןעלַאיצָאס ַא
 גידלעּפַאצ PTR טָאה ךעלרעמעק עגיזָאד יד ןּופ סרעדעי
 OR רעִירֿפ טגעלפ סע ןעכלעוו ןּופ nn רעד טימ ,עלערעה
 עלַא ןעמִיװש DEIN .רעסַאװ ןִיא ןעמַיװש האירּב ענלעצנייא
 ,טקַאט ןָעסִיװעג ַא IE ּוצ PT ןעניואועג יז ןּוא ,ןעמַאזוצ



 ,PR Tin טנעדרָאעגנייא:טרִינַיַפַאר ַא DR רעּפרעק PT .ְךעל
 יד ַיװ יֹוזַא טקנּוּפ ,ךעלרעמעק יד ןעדלִיּב Pin ןעגיזָאד םעד
 רעדנּוזעּב ,עדייּבעג רעשַ;טעטשסױרג רענרעדָאמ ַא TB לעגָיצ
 ןעדליּב ייז :ןעשַינעפרעדעּב ענעדישרעפ רַאפ "ןע-עמיצ,
 PIED יד עכלעװ TR ,םַירעדעג .ןענַאגרָא עסַאמ עצנַאגַא
 =יירעג טרעװ טּולּב סָאד עכלעװ ןַיא ,ןעגנול ,טעיידרעפ טרעװ

Damןעמעלַא טָימ ןערַיּפ עכלעו ,ןרָיהעג ,טרעֿכײרעּב ןּוא  “IS 
 סָאד טועל סָאװ ,טרָאװ ךַאפנייא רעיז ַא ןַאהרעפ DR סע ןּוא
 גנּונדרָאנײא רעטרַינַיּפַאר רעגיזָאד רעד ןּופ שַינעטער עצנַאג
 .סעדייּבעג:רעּפרעק ערעכעה :ד ןּופ

 עטּוג עטייװצ סָאד ּוצ טמּוק *לַאיצָאס, טרָאװ םעד ּוצ
 ,גנּולײט-סטײּברַא 37 :טרָאװ

 .שנעמ ןייד ףיֹונּוצ ןעלעטש עֿכלעװ ,ךעלרעמעק:ןעדַאירָימ ?
 ,דנַאּברעֿפ ןעלַאיצָאס ַא רּונ טשִינ ןעדלִיּב ,רעפרעק 19229 4
 ?נעוװעגרעסיֹוא'נַא טלעטשעגנייא ייז ןעשַיװצ ְךיֹוא זַיא סע רּונ

 ןעדַאירימ יד ןּופ .גנּולײט:טײּברַא עכַילקִילג ןּוא עגּולק ךַיל
 7233 יֹוזַא רּונ ןענעז ,רעּפרעק ןייד ןעדלִַיּב עכלעװ ,ךעלרעמעק
 ןעלעטש ייז ;ןעסערפ םעד DM טגַיטּפעשעּב FD יֹוזַא ןּוא

 IR ,םִירעדעג יד .ּב .צ ,ןענַאגרָא-סגנּורענרע ענייד ףיֹונּוצ
 ענייד Wa ייז :;רּונ ןערעה רעטייו BD יֹוזַא ןּוא ליֿפ

 ליפ IR ןּוא ליפ יֹוזַא .ןערָיהעג יד ּוצ זַיּב ןענַאגרָא-העימש

 =ַאּפַא-עז ןייד ןעדלִיּב ייז ;ןעעז טָימ רּונ .TI ןעגַיטּפעשעּב
 זַיֹּב גיֹוא ןעכַילרעסיֹוא םעד ןּופ ךיֹוא Pr 08 רעכלעוו ,טַאר

 ענלעצנייא עלַא רעּבָא m יֹוזַא .רעטייו יֹוזַא ןּוא .ןערָיהעג 77
 ןעײטשעּב עכלעװ ,ןענַאגרָא ענלעצנייא עלַא ןּוא ךעלרעמעק

 *ַאיצָאס ןעגנע'נַא PR TI ןענַיּפעג ,ךעלרעמעק עגַיזָאד יד ןּופ
 ןּופ טיײּברַא יד טנַיד רעּבִירעד ,ךִיז ןעשַיװצ דנַאּברעּפ ןעל

 ?עק ַיד זַא :ערעדנַא עלַא ךעלרעמעק:עּפּורג רערעדנּוזעּב רעדעי
 ?נערענרע םעד TI PR PR ןעגיֹוז םַירעדעג יד ןּופ ךעלרעמ

‚DORT 19277רעּבִירַא דלַאּב טפַאז רעגִיזָאד רעד טמַארטש  IR 
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 עניילק 2 72 ןערעכעה א ןופ סעדייּבעג ןעלעטשוצפיוא
 ןוא ןעצַאלַאּפ רעטעּפש ךָאנ ,ךעלעזייה רעטעּפש ,ךעלרעיֹומ
 שנע מ םעד ןּופ טסייג רעד עכלעוו ןּופ ,סמערוט עכיֹוה 727739
 ...לעמִיהףערעטש DIS טקּוק

 (wis רעטנענ ליפא טייטש ליוק:סקאוולָאװ עגיזָאד ;ד
 8 ןוֿפ ,תֹויח ּוצ m ,ןעסקַיװעג ּוצ Pr) טזײּפש :ז „1 םעד
 רּונ ,שנעמ רעד טשִינ ןעלקיװטנע טנָאקעג טקערַיד TI טָאה
 :רַאװש רעד ךךיֹוא רעּבָא .טלעוו:םיחמצ עגַידרעטעּפש יד רָאג
 ךיֹוא DR MT ןעגייק ָאד טסעז ּוד ןעכלנוו ,סירַאּפַיק רעצ
 ןּוא .ךעלרעמעק ןענָאילימ לָיּפ ןוֿפ םִירּוט רעגַיטלַאװעג  ַאזַא
 סלֵא רּונ סקאװלָאװ םעד ןעמּונעג רימ ןעּבָאה םעד ץױחַא
 ןעדנַאּברעפ עֿכלעזַא ןַאהרעֿפ ןענעז סע ,5ליּפשייּב ןעגילעֿפּוצ ַא
 יד ליב .ה .ד ,סעירָאװּפניא יד יב ir ךעלרעמעק ןּופ
 טלעקַיווטנע טקעריד PT טָאה'ס עֿכלעװ ןוֿפ ,עגידלרעמעקנייא
 =עװרָאנ יד רעדָא אֿכעּפסָאגַאמ ַיד .ּב .צ ,טלעוו=תויח יד
 סָאד :ןּבירשעּב טָאה לעקעה עכלעוו ,ליֹוק:רעמִילּפ עשִיג

TRרָאפ:ע גראּב קִיצֿכעז זִיֹּב ק;סיירד עכַילטע ןופ דנַאּברעֿפ ַא ? 
 :יג ןּוא ליֹוק ןייא ןעמַאזּוצ ןעדלִיּב עכלעוו ,ךעלרעמעק עגימ
 ,ףיונוצ ןעצנַאגנִיא טשינ ייּברעד 77 ןעס

 סָאװ ,םעד ּוצ ּוצ טּוג רעדִיװ רּונ PT PP רעּבָא טצִיא
PM PN2נַא זיא'ס עכלעװ רעדָא עּבעמַא יד טסעז ּוד .רָיד  

 pr ליוק:סקאולָאװ 77 טסעז ,הֹאירּב עגידלרעמעקנײא ערעד
 רַישרעטנּוא רעד טייטשעּב סָאװ TIR PR ךַיד טסֿכַארטעּב 97
 עּבעמא ַיד סָאװ ,םעד TR ןיֹולּב יצ ?ןעמעלַא TR ןעשִיוװצ
 יסקאוולָאװ יד ,לעגיצ רעגידעּבעל רעטרָילָאזְיא ןייא MI זיא
 עכלעוו ,לעגַיצ עכללזַא טנעזיֹוט עכילטע ןּופ דנַאּברעפ ַא-ליֹוק
 עגיזִיר ַא - ןילַא ּוד ןּוא ip‚ עג;דנעמָיװש ַא ןעמַאזּוצ 197922
 .ןיינ WIM ?לעגיצ:ןעדאירַימ ןּופ עדייּבעג

 .טלייצרעד רעֶירֿפ ןיֹוש רֶיִד ּבָאה TR סָאװ ,ךִיז ןָאמרעד
TRּנָאה  UTטגָאזעג , IRרעּפרעק רעכַילשנעמ ןייד  ‚MRטקנוּפ  

 ,םִירָאװנעגער ַא ןּופ רעדָא טנּוה ַא ID רעּפרעק רעד M יֹוזַא
 -רעמעק ןּופ ליֹונק רעטרעטנָאלּפרעֿפ רעלַאסָאלָאק ַא ןיֹולּב טשִיג
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 .ןעקעװוצ:עּבִיל 229% טשִינ 3229 רעד ןּופ לעטַימ ןעגַיזָאד סעד
 77193 ךַיז ןעּבָאה ייז .ןעסַיגפיֹונּוצ טלָאװעג טשַינ ךַיז ןעּבָאה ייז
 DIR ןעגיוצעגסיֹוא ןעּבָאה ייז ,ןערעדנַא םּוצ סנייא טקִירדעגּוצ

 =ייֵז טּפינקרעּפ ןעּבָאה עֿכלעװ ,ךעלמעדעפ טנַיד ןערעדנַא םּוצ

 .רעמ טשִינ רעּבָא ,סרעּפרעק ערע
RDיָאה טֿביזנַיה ןייא ןִיא גנּוצענערגעּב רעגָיזָאד רעד  

 :ייארעפ ךִיז ןעּבָאה PT סָאװ ,טַימרעד טלָאצעּב רעּבָא יז ןעצ
DON DANּוצ רּונ  NSָאי ,טנעזיֹוט ,טרעדנּוה ,ןעצ ּוצ רּונ  

 םעד TR סע טעז ןעמ mM ,טנעזיֹוט ףלעװצ ּוצ 72 ּולָיפֲא

 :רעפ:סעּביל רעֿכילנעװעג רעד ,לעכעלײק:סקָאװלָאװ ןעֿכַילנעװעג
 םירַא רעּבָא טמענ רע ,יעכַילרענָיא טצענערגעּבמײא'נַא זִיֹא דנַאּב

DWרעמ , NY mMןעשינעפעשעּב-סקָאװלָאװ 77 ;םִיאּורְּב  RT 

 ןעּבָאה רַאפרעד ,דנַאּברעּפ ןעכ;לרעסיֹוא רעמ ַא ןעפַאשעּב ןעּב
 ןייטשּוצּוצ םיאּורּב רעטנעזיֹוט טײקכַילגעמ יד ןעּבעגעג WER יז

 .דנַאּברעֿפ ןעגַיזָאד םעד ּוצ
 ּוצ ,שנעמ סלַא ּוד ,ןײלַא PT רעדִיװ רעּבָא טֿכַארטעּב

 =גייא'נַא ּוצ :יֹוּבעג-רעּפרעק ןייד טיֹול ךַילנע רעמ 30092 ןעמעוו
 ןָאמרעד ?לױק:סקָאװלָאװ ַא ּוצ רעדָא ,הָאְירּב-רּוא רעק;דלרעמעק

 ןעגָיד'לרעמעק-ליֿפ םעד ןעגעװו טדערעג ןעּבָאה Nm סָאװ ,ךִיז
 :נײא עגיד'לרעמעקנײא'נַא PR סָאװ ;רעּפרעק ןייד ןּופ יֹוּבעג

 -ַאֹּב ענלעצנייא'נַא רעדָא עּבעמַא ענלעצניײא'נַא ,האירּב ענלעצ
 סאו .לעגַיצ רעגַידעּבעל ןייא :טסייה RT ,לרעמעק ןייא ?עלָיצ
 ַא :טסייה סָאד ,ךעלרעמעק ןעדרַאילַימ ןּופ דנַאּברעֿפ ַא 90093

Pin 379%יד זַיא טָאװ ןּוא .לעגַיצ עכלעזַא עגַיליײצנּוא ןּופ  
 .,ךעלרעמעק טנעויוט עֿכַילטע ןּופ דנַאּברעפ ַא ?ליֹוק:סקָאװלָאװ
 ,לעגַיצ טנעזיֹוט עכילטע ןּופ עלעזייה ןיילק ַא :טסייה סָאד

 .ןרעדנַא םּוצ רענײא טּבעלקעגּוצ ךַאװש ץנַאג ןענעז עכלעוו
 םעד I טזייו לױק=סקָאװלָאװ יד !רערָאלק ןייז ןָאק סָאװ

 SR ןעגָידלרעמעקנייא םעד ןּופ טריּפעג DET רעכלעוו ,געוו

 DIT ךרּוד טרָ;פעג טָאה געװ רעגִיזָאד רעד .רָיד ּוצ שַינעּפעשעּב
 ליפ ןּוֿפ ,ךעלרעמעק לָיִפ ןּופ דנַאּברעּפ ןעלַאיצָאס
 72 ,ןעמּונעגנעמַאזּוצ ךיז ןעּבָאה עכלעוו ,לעגַיצ עגַָידעגעל
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 נָא ןיֹוש רָיד על'השעמ:קַילרַאק רעד ןּופ ףֹוס ןַיא ּבָאה ןִי
 =רַאק רעד סָאװ ,סָאד .טנעמָאמ ןעלַאיצָאס ן'פיֹוא ןעזִיװעג א

 ןעזָאלעגּפָא דלַאּב טשַינ טָאה (שִינעפעשעּב-רּוא סָאד רעדָא) קִיל

 רּונ Pr‚ ןּופ ךעלרעמעק:יײא יד רעדָא ךעלרעמעק-ןעמיֹוז ענייז

 =קַאפ ןיֹוש זַיא ,טרעדנַאװעג DER ייז DIA ןעמַאזּוצ טָאה רע

 עכלעזַא .טקַא רעלַאיצ ָא ס רעכַאפנייא ץנַאג ַא ןעוועג ׁשַיִט
 רענעי ןַיא רעּבָא ןיֹוש ןענעז ןעטקַא עלַאיצָאס ערעכעה ןּוא

 רעגִיזָאד רעד ּוצ ןעמיקעג ןענעז ךעלרעמעק:רּוא יד ןעוו ,טייֵצ

 ןײמעגלַא ןַיא ןעװעג ‚299-9225 רעייז ןּופ עפּוטש רעטסכעה

TIRגנַאג  PRרלַאּב ןעּבָאה ייז ןּוא ;טלעוװ:רוא רעגָיזָאד רעד  

 ER יד ןוֿפ ןעּבעל םעד ןִיא גנּוטיידעּב עגיטלַאװעג ַא ןענּואוועג
 גילעפּוצ ןעסיֹוטשעגנָא רעֶירּכ ןיֹוש Tr ןעּבָאה רַימ ,ךעלרעמעק

 -עּב ,ךעלמיאּורּב:רּוא ַיד ןּופ דנַאּברעֿפ ןעלַאיצָאס ַאזַא ףיֹוא

 עגידלרעמעקנייא עגיטנייה יד ןּופ ןעּבעל סָאד גידנעטכַארט

MIRסָאד .דרע רעד  TERןעעז סָאװ .לוק:סקָאװלָאװ יד ןעוועג  
WMגליֹוק רעגָיזָאד רעד ייּב  

 ןעזָאל עכלעוו ,עגידלרעמעקנייא עקנ;ניײלק טְנעזיֹוט עכַילטע

 72 ,סמּואּודַיװַײדנַיא ערעדנוזעּב סלַא ןענעקרעד DR ךָאנ ךִיז

 *רעפ ןייא דנַאּברעּפ ןעכַאװש ןעסַיװעג ַא ךרּוד ןעמַאזּוצ ןעד

 ,רעסַאװ PR טמַיװש עכלעוו ,ליֹוק ענַירג עסיֹורג גיסעמסָינ:לעה
 :טּוג ייטשרעפ .םזינַאגרָא רעצנַאג ןייא יו ,טגעוועּב גָיטפַאהּבעל

 ?עקנייא טנעזיֹוט עֿכילטע ןּופ טקַא-סעּביל ןייק טשִינ ןַיא סָאד

 ןייא ,WERD PN “yore ךַיז 799m עֿכלעװ ,עגידלרעמ

 טָאה סָאד IR ,סיֹוא ּולָיּפא טעז סע .ליֹוק עכ;לטייהנייא עסיֹורג
 :ּוצ ןעטלַאה ךַיז ךעל'מיאורּב:סקָאװלָאװ יד טנרעלעג 9229 77

 עּבַיל יד ןעכלעו ,ּפָיצנִירּפ םעד ןענַאטשרעפ ןעּבָאה ייז .ןעמַאז
 דָימּת ןעמ טכַאמ ןעייווצ ןִיא IR :ט'רזח'עגנייא DA ייז טָימ טָאה

m 9092יז ןעּבָאה לָאמסָאד רעּבָא ,ןײלַא  TIּוִצ ןעמונעג  
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199mרעד ןעשִיװצ סעירָאזּופנַיא ערעכעה ייּב ןעמ טכּוז  

 =ץלּב ַא רעדָא לערער ַא גגַאגסיֹורַא ןעטשרעטנּוא םעד ןּוא לעק

 .םַירעדעג יד ןּוא ןעגָאמ םעד ןעטערטרעֿפ ןיֹוׁש לָאז סָאװ ,לעז

 טשִינ TI ןעמ לָאז סָאװרַאפ ,ןעניפעג סָאד טעװ ןעמ 78 ןּוא

 רעּפרעק ןעגידלרעמעקנײא םעד ןַיא זַא ,ןעלעטשוַאפ ;ענָאק

 =כרוד ןָאק'סי IR ,ןענַאגרָא עיינ ןערעװ טעדליּבעגסיֹוא ןענַק

 יד ןעשִיװצ ?גנולײט:סטײּברַא, עגידרעטיײװ ַא ןערעוו טריּפעג

 ןיֹוש זַיא'ס m יֹוזַא טקנּוּפ רעּפרעק ןּופ ךעלכעלייט ערעדנּוזעּב

 ןעּבעגעגּבָא זיא סָאװ ,לעכעליט םעד DIA ןערָאװעג טכַאמעג

 געװ רעֿכײלג ַא ןַאד ןּוא ... גנּורעּפכּורּפ רעד רַאפ ןערָאװעג

 ?שנעמ םּוצ ףיֹורַא זַיּב עירָאזּופנַיא רעד ןוֿפ

 זיּב האירּב:רּוא רעד ןּופ גנולקיװטנע ע'תמא ַיד .ןיינ

 *עג זִיא םזִינַאגרָא ןערעֿכעה םעד ּוצ זִיֹּב ללֿכּב PR שנעמ םּוצ

 לַיֿפַא ףיֹוא רָאנ ,ןעֿכאפנייא ןעגִיזָאד םעד ףיֹוא טשִינ ןעגנַאג
 ןעזָאל טשִינ ָאד WR ןערָאט סָאד PR AN ןערעטרַיצִילּפמָאק

 ןעשִיגָאל רעזנּוא PR TI טעװ שרעדנַא PM ,טקרעמעּבנּוא

 רעדָא ּפּונק רערעװש ַא ןעֿכַאמ עטכַישעג+עּבַיל רעד ןּוּכ םעדָאפ

 .סיר ַא רָאג

 סעירָאזּופנִיא ןּוא ןעענָאפיס יד ייּב תֹולחתה:ןַאגרָא יד

 =יװטנע (DW) YO ןֶענעז עכלעוו ,ןעבּורּפ ןעּבַילּבעג ןענעז

 ןעזִיװעּב Pi ןעּבָאה ייז רעדייא גנַאל ךָאנ ןערָאװעג טלעק

 8 טקרעמעגנָא Tr טָאה ,ןעלקִיװטנע ּוצ ןעּביֹוהעגנָא TI ןּוא

 - ,גנּולקַיװטנע רעגידרעטייו רעד רַאפ געוו רערעכַיז ,רעיינ

 סָאד :ןענעכייצעּב גיטכָיר ןָאק טרָאװ ןייא רּונ ןעֿכלעװ ,געװ ַא

 2 לַאיצָאס. טרָאװ
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 טָאג !רָימ m יֹוזַא ,םַירעדעג ןּוא ןעגָאמ ַא טָאה ?עּבעטַא'נַא
 ןטצנַאג םעד טָימ PT ןעכַילּבעטשכּוּב TR טסערפ רע :טְיהעּב

 ig ְךיֹורּבעג םּוצ עכַילגיוטנּוא סָאד DR טפרַאװ ןּוא רעּפרעק

 ַא טימ עּבעמַא'נַא טויײּפש ּוד זַא .רעּפרעק ןעצנַאג 097 072
 סָאד ָיװ ,ּוטסעז ,ּברַאֿפ עסִיװעג ַא טָאה סָאװ man‚ לדנערעק

 רעד ןּוכ ּבײל ןעכייו םעד PR ןײרַא ןָאק לדנערעק עֶגַיזָאד

 ןעדעי PR ןָאק עּבעמַא יד יו ןּוא ,טרָא ןעדעי TR עּבעמַא
 :ילברעפ ךִילגיוטנּוא'נא ןעפרַאװסיֹורַא לרעּפרעק IR ןּופ טרָא

 םעד טַימ TR יֹוַּה טקנופ .,טנעמערקסקע סלַא עלעקלטש ןעּב

 םעד va TR יֹוזַא טקנּוּפ ,ןעמטָא םעד טַימ ,ןעסערפ-טפּול

 ER רעד ייּב ךיֹוא ןעועג עּבלעז סָאד טסָאה IT MR ,ןעלָיּפ

 טסייה עּבַיל רעד ייּב ,גנּוסָיגפיֹונּוצ רעד ייּב ןּוא גנּוטלַאּפשפיונוצ

 ןּופ ןַיז ןעטסב;לּבעטשכיּב 728 19229 ךעלעּבעמַא עגָיזָאד יד יו ,סצ

 ?גיטעט:טעּביל רעד (PR FM *רעּפרעק ןעצנַאג DIT טִימ ,טרָאװ
 טשַינ ךָאד טמענ רעכלעװ ,ןרעק רעד PIR ךייזטגָיליײטעּב טייק

PPלייטנא  TRעּבעמַא רעד ןּוֿפ ןעגנולדנַאה עגִירעּבִיא עלַא ), 

 .עירָאזּופניא רערעכעה רענעי ייּב רעּבָא NR IN טשִינ

 קוק רעּבָא .עּבעמַא יד m ,יֹוזַא טקנוּפ ַיז זַיא ג;דלרעמעקניײא

 טסקרעמעּב AT .טעיידרעפ ןֹּוא טסערפ IM ,ןייא רָאנ ךִיז

 =עֿפע-ליֹומ ע'תמא עג;דנעטש ַא קִילּב ןעטשרע TER MN ייּב
 עגַיסילפ ?7 ןּוא עטרַאה יד PS טמענ ַיז רעֿכלעװ TR ,גנוג-

 Ps סלייטנעטסרעמ W939 *ליֹומ:לרעמעק, עגָיזָאד סָאד ,זייּפש

TRןעניפעג'ס ּואװ ,לעק ַא ,לַאנַאק ןעצריק ַא  DON TIלעזַא = 

 .ןייצ ןּופ לָאר יד ןעלַיּפש רשפא ןענָאק עכלעװ ,ךעלעקעטש עכ
 לעגנַיצ גנַאל ַא וליפא PR ןעפַיל ןיֹוש Pin סָאד טָאה לָאמטּפָא

DISןעמ ןּוא ,ןעגיֹוז  DEN DITגנונעפע עכַילצעזנעגעג ַא ךיֹוא , 

 רעד רעמ טשִינ .לרעמעק םעד ןּופ גנַאגסיֹורַא ןעטשרעטנּוא'נַא

 ןעטשרעטנוא םעד ןּוא לעק רעד ןעשִיװצ .ךָאנ טלעפ ןעגָאמ
 רענעֿפָא רעד PR טקערַיד זייּפש יד ךיז טניפעג גנַאגסיֹורַא

 טרָאד טרעװ זיײּפש יד m ,טסעז ֹוד רעּבָא .עסַאמ:רעּפרעק

 ,טגעװעּב טרעװ יז 71 ,רעסַאװ ןעּפָארט ַא ךרּוד ןעמונעגמורַא
MMטקנוּפ טלעדנַאהעּב טרעװ  PR mטטִינ ןּוא ,ןעגָאמ ַא  

72 



 רַאפ ןָא PT טּביֹוה אד IR ,ךיז טכוד סע ןּוא ."שנעמ, היה
 ,וָיטקעּפסרעּפ ַא ןעלקִיװרעדנַאנּופ קִילּב םעד-

 ערע ּוצ ךילנע ןא:טּביֹוה האירּב עגַיולרעמעקניײא 77
 סאו ,ןעּבעל עּבלעז סאד ראנ DON ןיֹוש טאה ַיֹז :שנעמ םּוצ
 סָאװ .ןַאגרָא ןעגיטֿכיװךילדנענּוא ןעּבלעז DIT ךיֹוא רָאנ ,רע

TR 0939סיֹורג יד ?שנעמ ןערעװ ּוצ ןעצנאגנִיא ידּכ ,ךָאנ . 
 סע .סיֹורג עגַיטֹּונ ;ד ןעכיירגרעד ןּוא ןעסקאוופיֹוא יז ןָאק

 ,םיאּורּב עגידלרעמעקנייא עכלעזַא טנייה ךָאנ ןַאהרעּפ ןענעז
 *רעפ ןענעז סע ;ןיילק שִיּפָאקסָארקַימ טשינרָאג ןענעז עכלעוו

 ,ןעעּגָאּפַיס ענעפּורעגײיזַא עגידלרעמעקנייא עסַיװעג ןַאה
 עצנַאג ַא ?ךָאנ סָאװ .גנעל יד רעטעמ א ןעכיירורעד עכלעוו

 =עג יד ,םַירעדעג יד ןּוא ןעגָאמ רעד .ןענַאגרָא ערעדנא ייר
 =עדָא יד ,ץרַאה ORT ,ןעגנּול יד ,הרדשה טּוח רעד ןּוא ןרָיה

 ןענָאק טשַינ יז לָאז סָאװרַאפ רעּבא .ךָאנ ןּוא ךָאנ ןּוא ןער
 ןיֹוש ORT יז mM ,םעדכָאנ ,ןענַאגרָא עגיױטד יד ךיֹוא ןעמּוקע

 =עקנייא ןַאהרעֿפ ןענעז סע ;ןעמּוקעּב ןעגיטכִיװ ַאזַא םענייא

 ךעל'היח:רּוא עגַידלרעמעקנייא ןּוא ןעסקַיװעג:רּוא עגַידלרעמ

 ei גיסעמסַינטלעהרעפ DAT ,ע'תמא .ה .ד ,(סעירָאזּופנִיא)
 רעייז ןַיא ןיֹוש ןעּבָאה עכלעוו ,עגָידלרעמעקנייא עטלעקַיװטנע
 ערעדנַא ענעדַישרעּפ ןּופ תֹולחתֹה רעּפרעק ןעגידלרעמעקנייא
 (RN עטנָאמרעד סָאװ רּונ ;ד ןּופ םינימ עסַיװעג ייּב .ןענַאגרָא

 ךָיז ןיא טלעקַיװטנע ,ןעענָאפַיס יד ייּב ,ןעסקִיװעג=רּוא:רעט
 עכלעו ,ןעלייט עדעדנּוזעּב יײר עצנַאג ַא לרעמעק ?YA סָאד
 עטלעקִיװטנע-ךיֹוה ןּוֿפ ןענַאגרָא יד ןָא ןעצנַאגנַיא ןענָאמרעד
 .עשַידרע-רעּבִיא ןּוא ןעלצרָאװ עשַידרערעטנּוא ;ןעסקַיװעג=רעסַאװ

 ןוא .רעטעלּב עטצִינשעגסיֹוא עגַימרָאפ-גנּוצ DM ןעגייווצ ענָ;רג
 :;ווטנע-טסכעה ַא סיֹורַא ךיֹוא ןעזייוו ןעענָאפיס עֿכלעזַא עגיניײא
 PR רעטנַאסערעטנַיא RI .גנורעּפכּורֿפ עכ;ילטכעלשעג עטלעק
 *עקנייא יד ,סעירָאזּופנִיא יד 927 ןעזייו'ס סָאװ ,סָאד רעּבָא
 .ךעל'היח-רּוא עג;דלרעמ

 ןעסערפ םעד ןעגעװ טדערעג 929 רעִירפ ןעּבָאה רָימ
IRרעּבָא .עגָידלרעמעקנייא יד ייּב ןעפרַאװּבָא  IR IMטוט  

 WIR עֶליצַאּב א m ,ןַאמ:הרבח רעגידלרעמעקנייא ַאזַא סָאד

71 



 רעד vn טקנּוּפ ןעשנעמ םייּב 77 טכענרעפ ןַאגרָא רעג;זָאד
 ךופ לנעלייט עניילק עטנָאמרעד סָּקד mM ,טײּברַא רעּבלעז
 N IR ךעלרעמעק עכ;לנע סיֹורַא טֵיִג רע :רעּפרעק-לרעכעק
 39393 ערעדנַא ךָאנ רע טָאה ייּברעד War .ךעלרעמעק 932?
 םעד טײקכַילגעמ ַיד va רע ,?:ּפשייּב םּוצ .ןעּבַאגפיֹוא עכ
 vo TR רע :ןעכִילּבײװ םּוצ ןעמּוקוצוצ לרעמעק ןעכ;לנעמ
 :רעמעק:סגנּורעּפֿכּורּפ ;ד ןוֿפ רַאואװרעזער רעכילרענְ;א'נַא רּונ
 :ָאיצקנּופ רע רּונ ןעטלאּפשּבָא דלַאּב ךִיז ןעפרַאד עכלעוו ,ךעל
 :ֿפעהעּב רעכילּבײװ רַעדָא רעֿכילנעמ DR ךִילרעסיֹוא TR טרִינ
 יֹוזַא ןּוא .םּואּודיװ;דנַיא ןעדעי ןּוֿפ ןַאגרָא(:סגנּורעּפכּורפ):סגנּוט

„IBMְךיֹוא סָאד זִיא ךילטנעגייא  DWסלַא ןּוא ,סעיינ ןייק  
 ּוצ ןעּבעגּוצ mm יַשֹד סע ּוטסנָאק ץנעװקעסנָאק עכַאפנייא
 ?עגרָאפ ,סנייא ץלַא ,ךָאד ךִיז ןעּבָאה 72 .על'השעמ רעזנּוא
 ;טלַאטשעג ןעכַילשנעמ ןִיא ךעלצל;טשלעפמּור ערעזנּוא טלעטש
 סָאד ןעגידנערעפ ןעלעוו a זַא ,ןערַא ןַאד זנּוא ןָאק סָאװ
 ןּוא עכילנעמ סָאד ,ךעלצל:טשלעּפמּור עדייּב :ֹוזַא על'השעמ
 עֿכילרענַיא עגִיד'תמא ןעמּוקעּב ךילדנע ןעּבָאה ,עכִילּבײװ סָאד
 m ,עֿכלעזַא טקנוּפ ןענַאגרָא עֿכ;לטכעלשעג עֿכ;לרעסיֹוא ןּוא
 סָאד ןעלעװ ןעלעװ Sm זַא רעּבָא ,שנעמ םייּב ןעעז רַימ
 עתמא יד ףיֹוא ,עגידלרעמעקנייא יד ףיֹוא ןעגָארטרעּב;רַא

MNןעשִיטַירק ַא ּוצ רַימ ןעמּוק ָאד ,ָאי ...ךעל'מיאּורּב +  
 | .טקנוּפ

 עגָידלרעמעקנייא 27 3 םעדכָאנ ?רעכַאֿפניײא ןייז ןָאק סָאװ
 ןּוא רענעמ MIR טלייטעגנייא לָאמנײא TI ןעּבָאה םיאּורּב
 :ַאגרָא עכילטכעלשעג עטמָיטשעּב ןעמּוקעּב יז ןעּבָאה ,ןעיורפ
 ÄR ןּוא ןערַאואװרעזער+רעײא ןּוא:ןעמיֹוז SINN DIA ןענ
 טפרַאדעג ןעּבָאה עֿכלעװ ,ןעטַארַאּפַא עכילטכעלשעג עכילרעס
 RT יד IR ןּוא .ךעלרעייא IT ּוצ ןעמיֹוז יד ןעגָארטרעּבירא
 :עמעקנייא יד זַיא ,ןערָאװעג *טלעקײװטנע, ןענעז ןענַאגרָא עג
 רעכַילטכעלשעג רעד PD טקנוּפ םעד TR האירּב-רּוא עגידלער
 רעטסטעּפש רעד ּוצ ךיילג ןעצנַאגנַיא ןיֹוש ןעייג גנּורעּפכּורּפ
 -רעּביא רעטלעקַיװטנע-ךיֹוה רעד ּוצ ,ךרע רעד ןוֿפ האירּב??סייג
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ORTעג ןעצנַאג ַא ןוֿפ ןַאמ םייּב טײטשעּב עלעקיטש עגַיזָאד  

Sramךעל'היח.ןעמיֹוז יד :ךעלרעמעק עכַילגעװעּב עניילק . 
 ןעגְיאּור ןעסיֹורג ןייא ןּופ סע טייטשעּב יֹורפ רעד ייּב ןּוא
 :רעטּומּביֹוה רעד ּוצ ךִילעמַאּכ ךַיז טגעװעּב סעכלעװ ,לרעמעק
 :ײװ ID יד ןּוא IND רעד .לרע מע קא סָאד זִיא סָאד
 ענעטלָאּפשעגּבָא ערעייז ןעזָאלסיֹורַא טשִינ ןערָאט ייז זַא ,ןעס
 38 יד ענייא ןעכיזפיֹוא ןיילַא IT ןעלָאז ייז ידּכ ,ןעטקידָארּפ
 =עֹּפַהס ּוצרעד ךִיז ןעזּומ ןעשנעמ-ןרעטלע עסיורג עדייּב .ערעד
 38 TI ןעמּוק ייז :ןערעדנַא םּוצ רענייא ןערעטנענרעד לעיצ
 טלָאװעג רָאג ןעטלָאװ ייז יו ,יֹוזַא ףיֹוא PT 79728 ,ןעמַאז
 ,לָאמַא ןעּבָאה'ס ַיװ IR ,סרעּפרעק עסיֹורג ערעייז ןעסַיגפיֹונּוצ
 רעּבָא סָאד ןעּוט יז ;ןערעטלע-רּוא:רּוא רעייז ןּוטעג לָאמַא
 it עכילנעמ יד ןּופ םענייא טייהנעגעלעג יד זיֹולּב ןעּבַיג רּונ ,טשִינ

 ןּוא לרעמעק=ייא עכ;לּבײװ סָאד ןעכיירגרעד ּוצ ךעלרעמעק:ןעמ
DIRTעדייּב ;גנּוסַיגפיֹונּוצ יד ןערַיפּוצֿכרּוד תמאּב גיניײװענַיא  

 ,ןערעדנַא םעד סנייא גנּוס;גסיֹונּוצ רעד ייּב ןעּבִיג ךעלרעמעק
 גָיטיֹוג יז TR עכלעװ ,'זייּפש עגידעּבעל , יד ,ןעגָאז ּוצ יֹוזַא
 .האירּב עג;דעּבעל עיינ ַא ןעֶילּבפיֹוא ןענָאק ּוצ ידּכ

 DOT ?דִישרעטנּוא ןייק ָאד טשִינרָאג ָאד ןיֹוש ךָאד זִיא
 PR זַיא על'השעמ-:קַילרַאק רעזנּוא MD עפּוטש עטצעל ַיד ;סצ
 ּ:שנעמ רעד ןעװעג ןיֹוׁש ןעּבעל:עּבַיל םעד ןּופ טקנּוּפ םעד

 IR סיֹוא עקַאט סע טעז TI ןעסָיװעג ַא TR ,ָאי
 ענלעצנייא סָאד .ד;שרעטנּוא ןייא ךָאנ ךרּוד רעּבָא טֿכארט
 PR m טצּונעּב (לקִילרַאק סָאד ,ןייז לָאז רעדָא) לרעמעק
 ןּופ .גנּורעּפכורֿפ רעד ּוצ רעּפרעק ןייז ןּופ לעֿכעליײט ןיילק

 עֿכִילנעמ ליפ לֵאפ ןייא TR ןערעװ לעכעלייט ןעגָיזָאד םעד
 ,לרעמעק:ןעיֹורפ ןייא רעדָא עכַילטע ןערעדנַא TR ,ךעלרעמעק
 DIN ייּב .רעטרָיזילַאיצעּפס סָאד ןיֹוש ּוטסעז ןעשנעמ םייּב
 ,רעּפרעק ןּופ DIR רעדנּוזעּבַא לעכעלייט עגיזָאד סָאד טעדליּב
 רליש עלעיצעּפס ַא ,ןעגָאז ּוצ IN ,טגנעה סע ןעכלעװ רעּבִיא-
 עגַיזָאד סָאד ,"ךִיז ןעמ טרעּפכורֿפ ,NT :טפַירשפיֹוא רעד טָימ

DR DW:רעד ןַאגרָא-סגנּורעּפכּורֿפ רעכילשנעמ רעד  
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2 

 ףיז טלַאפּוצ לרעמעק PR ייּב ;ּבײל PR ןּופ לייט ןעטצענ

 ,ךעלרעמעק:רעדנַאװ עכילנעמ לַיֿפ שֹוא לייט רעגִיזָאד רעד

 ןייא רּונ רעדָא עכַילטע סלַא ןעצִיז סע טּביילּב ןערעדנַא םייּב
 ,לרעמעק:ּור

 238 סלַא ךָאנ ךָאנרעד טלייצרעד על'השעמ:קילרַאק סָאד
 ןעּבָאה סעקִילרַאק עכ;לּבײװ FR עכילנעמ יד יֹוזִא M ,ּבָאג

PTרעִירֿפ ;גנּורעּפכורפ רעד 92 ןערִיפפיֹוא ןעמּונעג ןַאד  x 
 ענעטלָאּפשעגּבָא ערעיײז ןעזָאלעגסױֹרַא ךִיז PD BIOS יז ןעּב

 ןעטלַאהנייא ןעּביֹוהעגנָא רעּבָא I ןעּבָאה ךָאנרעד ,ךעלֿכעליײט

 רעסיֹורג רעד ;ןערעדנַאװ ּוצ ייז DM ןעמַאזּוצ ןּוא TI Pa יז
 7 ,ןעכִילּבײװ ןעסיֹורג םעד טֿכּוזעגּבָא טָאה קילרַאק 19529197

 TI ןעּבָאה ייז ,ןערעדנַא םּוצ IR טרעטנענרעד TER ןעּבָאה
 ya ןעּבָאה ייז ךיילג ,ןערעדנַא DIS רענייא טקִירדעגּוצ יֹוזַא
 ,ןּוטעג טשינ סָאד ןעּבָאה < רעּבָא ,ןעסִיגפיֹונּוצ Ir טלָאװ

 :ײט ענעטלַאּכשעגּבָא ערעײז טרַיֿפעגנעמָאזּוצ זיֹולּב ןעּבָאה יז
 רָאּכ ַא ךָאנ רָאּכ ַא ךיז ןעלָאז ייז זַא ,ןעזעג ןּוא ךעלכעל
 =יֵשרע-ּבָאגּיצ ַא MI זַיא ORT TR ,טסקרעמעּב ּוד .ןעסִיגפיֹונּוצ

 רעד ןּופ Tin םעד 0023 ךילענעגיא טרעדנע עכלעװ ,גנונ
 .גנוניישרע-דנורג

 =ָאד רעד ןּופ גנּורּפש ַא לָאמַא טַימ NIT רעּבָא ךַאמ
YAMןעשנעמ םעד ,רַיד ּוצ 73 האָירּב:רּוא . PR ARרעד  

 ַא .סמּואּודִיוְידנִיא עכילשנעמ ייװצ ּוטסָאה טָא !דָישרעטנּוא
 ןעּוט יֹוַא m .ןערעּפֿכּורפ Pr ןעייג עדייּב .יֹורפ ַא IN ןַאמ

 ףיֹוזַא ַיװ :טסגערֿפ ּוד .עדייּב ךַיז ןעטלַאּפש לֹּכ םדֹוק !סָאד יז
 I ןעסיירּוצ יֹורפ עכילשנעמ :ד AN ןַאמ רעֿכִילשנעמ רעד
 ,טֿפלעה NE MIR ךַאפנייא טקַא:עּבַיל םעד ייּב טשִינ ךָאד

 NZ ףיֹוא ,ןיינ !עלִיצַאּב ַא MM רעדָא לעצליטשלעּפמּור 1 יֹוזַא

 :ּוטש רעטצעל רעזנּוא ןּופ ךעלקילרַאק יד רעּבא .טשִינ ןעטפלעה

 :לַאּפש יֹורפ יד ןּוא ןַאמ רעד .טשַינ ךיֹוא ןיֹוש סָאד ןעּוט עפ
 עדייּב TI ןעטלַאּפש I רעּבָא ,ןעשנעמ םייּב ךיֹוא TT ןעט

MIRר ןייז ןּופ 28 טלַאּפש ןַאמ רעד ,ןעלייט עכיילג טשִינ ?: 

aְךיֹוא טּוט יֹורֿפ ַיד ןּוא ,עלעקיטש ןיילק ַא ּבײל  ig 
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 רעד ףיֹוא 792993229 םעד ןּופ עטכישעג רעד PR טקנוּפ
 .דרע

 =ענּוצפיֹוא ךִיּו ןעטיירג סעקילרַאק?טראוו עקַיד ערעזנּוא

 18 ּבָא ןעפרַאװ ייז :סעקִילרַאק-רעדנַאװ עגָידנעמּוקנָא יד ןעמ

 ְךיֹוא טַימרעד ןעמַאזּוצ ןּוא 295 רעייז ןּופ לעקַיטש גְירעּבִיא

 סָאד סָאװרַאפ ,ןערעלקרע רשפא ןָאק סָאד .גנִיר ןעּבלַאה רעייז

 32%, עדייּב יד ּבָא TI ןּופ טנייה ךָאנ טלַאּפש לרעמעק:ייא

 ע'תמא יד ןעגעוו טלייצרעד ןיֹוׁש ּבָאה ךִיא ."ךעלרעּפרעק:גנוט

 רַאפ AN ךִיז ןּופ ןעטלַאּפש עכלעוו ,עגַידלרעמעקנייא עגָידעּבעל

 ץלַא זָיא ָאד .*ךעלרעּפרעק:גנּוטכיר , עכלעזַא גנּוסיגפיֹונּוצ רעד

FIRגנּונעדרָא , 

 Tr ןעּביֹוה סעקִילרַאק םִינָימ עדייּב .רעטייוו רעּבָא טצִיא

TRןעּבלעז ן'פיֹוא ןעלייט ּוצ  einקַילרַאק-ןרעטלע רעדעי  

 ערענעלק ליפ רעדָא קיטש סיֹורג ןייא ּבֶא Pr ןּופ טלַאּפש

 סָאד .קיטש:טּפױה ַא טשער סלַא רעּבִיא טזָאל ןּוא 7997907

 :רַאק:ץַיז ןעכָילּבײװ טעד רָאפ TI טַימ טלעטש קַיטש עסיֹורג

 ,ךַילרָיטַאנ .סעקַילרַאקרעדנַאװ עכַילנעמ ייד - עניילק יד ,קִיל

 ןעצנַאג םעד לעקַיטש ןעטלָאּפשעגּבָא רעדעי ייּברעד טמּוקעּב

 ןּופ סיֹורג רעד 0959 רעּבָא ,(ןעמָאזָאמָארכ לָאצ עלּופ 77( גנַיר
 טשִינ ןעצנַאגנַיא קִיטש:טּפיוה ענעזָאלעגרעּבִיא ORT זַיא רעּפרעק

 טסייה סָאװ .ךעלעקַיטש עניילק ענעטלָאּפשעגּבָא יד ּוצ 77719

 ?רעטרעװ ערעדנַא DIN סָאד

 יד טשִינ רעמ ךִיז ןעלַאפּוצ IR טצִיא ןוֿפ :טסייה סע

 ?נַאג ַא MIN (Fan יד טשִינ ,עכַילנעמ יד טשִינ) סעקִילרַאק

 ןעסיװעג ַא ּבָא ןעטלַאּפש ייז רֹונ ,רעדנַיק ןּופ לעמיוועג ןעצ

 .רעדנַיק ערעייז DIR ןּופ ןעדלִיּב FAR רעּפרעק רעיײז ןּופ לייט

 ?סּול עניילק ףיֹוא לייט רעגָיזָאד רעד ךַיז טלַאֿפּוצ ןַאמ םייּב

YAרעד ייּב ,ןעגנּוי;רעדנַאװ  INDרעדָא ענייא רע טעדלִיּב  

 טצעזעגרעּבִיא ?שַילרעמעק , IN .רעטכעט:ּור עסיֹורג עכַילטע

 -נעמ ַא ,םיאורּב;רּוא עגַידלרעמעקניײא ייווצ :ןעסייה סע טעװ

 IR ,יֹוזַא ןָא טצִיא ןוֿפ ךִיז ןערעפכּורֿפ ,עֿכִילּבײװ ַא ןּוא 927%

 =ַערגעּב ןעסיװעג ַא רּונ רֹוד סעייג ן'רַאֿפ קעװַא טָיג ערעדעי
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 PR סָאד ,יֹורּפ ַא ענייא ןּוא ןַאמ ַא רענייא גנוטפעהעּב רעד

 םעד ןּופ ןמיס רעכִילרעסיֹוא רעטשרע'נַא ,ןעגָאז ּוצ יֹוזַא ,רּונ
 ןַיא יֹורֿפ ןּוא ןַאמ ןעשִיװצ טינש רעצנַאג רעד .דָישרעטנּוא

TRרּוטַאנ רעד ןּוֿפ לטַימ ַאזַא רּונ ,ןעמּונעג גנערטש ,טּביילּב  

 & =עדנא םעד ןּופ םּואּודְיוְידנִיא ןייא ןעדיישּוצרעטנּוא רעפראש

 6 ,ףיֹונוצ TI ןעשַימ סמואּודִיוװײדנַיא עגיזָאד יד זַא רעּבָא .ןער

 4 ןייז גנּושִימפיֹונּוצ רעגִיזָאד רעד ּוצ ייז ןּופ רעדעי טגנערּצ

 2יא ןייק ןייז טשִינ ןפֹוא םּוׁשֹּב ןָאק סע ןּוא ,לײט ןעכײלג
 ,רַאֿפרעד 7192 ןעלייט עדייּב ַיד ןּופ םענייא PR טכִיװעגרעּב

 ןּופ רעטייוצ רעד ןּוא ןַאמ ַא ןּופ טמַאטש לייט ןייא סָאװ

 AR, DW ןייק ָאטשִינ זִיֹא TR ןעגיזָאד םעד TR .יֹורפ ַא

 טמענ רעכלעוו '*רעטכעלשעג יד ןּופ דַישרעטנּוא רעֿכִילגנירּפש

 = SIR ?T ןעשַיװצ דִישרעטנּוא םעד טכַאמ ערעכעה ַא סלַא םּורַא
 = ךַיז ןוֿפ דישרעטנּוא ןעטצעל םעד טכַאמ ןּוא ןעטעטַילַאּודָיוװ;ד

 warn לֹּכ םֶדֹוק טײטש טײקכִילנעזועּפ יד .גָיגנעהּבָא

 טקַא רעכַילטֿכעלשעג רעטסכעה רעד PR IND PR ןַאמ

 רעד ּוצ ןעטײקכַילנעזרעּפ עּבלַאה ייווצ טקנּוּפ טשרע טכיֹורּבעג

 ,גנּוטֿפעהעּב-
 Pr ,טייצ ַא ןַיא ןענָאמרעד 38 סָאד גְירעּבִיא טשִינ TR סע

 ;En :טכעלשעג םעד ןּופ ןעגנוניישרענעּבענ יד 223 9m ןעמ 799

 3 טָאה יֹורֹפ יד זַא ,ןעגנירד ןעשנעמ זנוא ייּב ץַאזנעגעג 79279

 ya טשִינ ןָאק יז זַא ,ןָאזרעּפ סלַא טרעװ ןערענעלק ַא 9952
 :רעד ןיֹוש טײקכַילנעזרעּפ רעד PD טייקכייר עלּופ יד ןעצִיז

‚INDַא זִיא יז סָאװ  ‚IDיֹורפ יד ןעפַאשעג טָאה רּוטַאנ יד  

DIRּוד ןּוא .ןַאמ םעד ַיװ טקנּופ ,טײקֿכִילנעזרעּפ  ‚DOWNסָאװ  
 3 =עטש רַיא PR ,"טיײקכילנעזרעּפ , ףִירגעּב םעד PR טקעטש סע
 : םעד TR עֿכלעװ ,הכרּב עטסכעה יד ,תֹודֹוס עטסערג יד ןעק
 ; טייקכילגעמ יד טקעטש TR PR ;ןערָאװעג ןעקנָאשעג ןעשנעמ
 je ,סוינעג ןּופ

 ?ךנעטשרעפ ץנַאג MN על'השעמ:קִילרַאק רעד ןּוֿפ mio רעד

 יד זָיא ךילטנעגיא רעּבָא .ץנעװקעסנָאק עכַאֿפנײא סלַא 729

 :עדנעװ רעג;טלַאװעג ַא ןעוועג רעדִיװ ץגעװקעסנָאק עֶגְיָאד
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 =ילֲאּורְיװַידנַיא עד מע רפ ייװצ גנּוצלעמשֿפיונּוצ רעד וצ 78
 .לקידיװידנַיא רעמ סָאװ טָימ ןעטעטילַאּודָיװַידנַיא ייווצ ,ןעטצש

 +עג רונ TR ,סע טכיײה ,רקיע רעד .ןעמָאזָאמָארכ ענעדַישרעּפ
 =ָאמָארכ יד PD טיהנעדישרעפ עלעּודִיװַידנַיא ַיד ןעװ
 ?ןעמָאזָאמָארֿכ יד ןּופ זיא גנּוצלעמשפיֹונּוצ רעד ייּב .ןעמָאז

 טקנּוּפ ןערָאװעג ןעמּונעג ןעטעטִילַאּודַיװידנַיא עדייּב ןוֿפ ןעסַאֿפ

 רעֿכָילטכעלשעג רעד טָאה רקיע ןעגיזָאד םעד .טפלעה יד

 טשִינ טּולָאסּבַא ,ןענַאטשטנע רעטעּפש TOR רעכלעװ ,ץַאזנעגעג

 ?עגנײרַא טשִינרָאג טָאה ץַאזנעגעג רעג;יזָאד רעד .טרעטשעג

 ;ןעמָאזָאמָארכ יד ןּופ גנּושָימפיֹונּוצ רעד PR סעיינ ןייק טֿכַארּב

 =ּוצ לָאז לרעמעק:יייא םעד ייּב זַא ,טריּפעגניא טשַינ טָאה רצ

 .ה .ד) ןעמָאזָאמָארכ רעמ ןערעוװ ןעמּונעג סיֹורג ןייז 399

 =ןעמיֹוו ןערענעלק םעד ייּב mM (!"גנַיר, קַיטש ערעסערג ַא
 תֹורֹוד עגַידרעטײװ יד PR ןעּבעגעג טלָאװ סָאד ןּוא) לרעמעק

 ID ,רעדָא ;(טכעלשעג ןעכִילּבײװ םעד טכַיװעגרעּבַיא'נַא רדסּכ

 ?עקרַאטש ןייז ּביִלּוצ לָאז לרעמעק:ןעמיֹוז םעד ייּב IN ,טרעק

 :סערג רעד ןערעװ ןעמּונעג טײקכַילגעװעּב ןּוא DIDIMDPR רער

 ןעפַאשעג רעטייװ טלָאװ טַימרעד ןּוא ,ןעמָאזָאמָארֿכ לייט רעט

 =עג רעד ."טכעלשעג רעקרַאטש, ַא DT רעד ןִיא ןערָאװעג

 ןיג ּוצ ןעּביֹוהעגנָא טשַינרָאג טָאה ץַאזנעגעג רעֿכילטכעלש
 -עג DR עּבַיל רעֿכַילטכעלשעג רעד ןּופ םצע PR DM יֹוזַא

 -ידנַיא NS ןּופ גנּושַימפיֹונּוצ יד ,רעִירֿפ mM טקנּוּפ ,ןעּבַילּב

 ןּופ טפלעה ַיד טקנוּפ ּוצרעד ןעגנערּב עֿכלעװ ,ןעמּואּודַיװי

 -עּב רעטייוו דלַאּב AM PR ןּוא .ץנַאטסּבּוס=טײקכִילּברע 9°

 ּוליפא לָאמ ניק ןַיא גנּונישרע:דנּורג עגִיזָצד יד :ןעקרעמ

 ףיֹוא ןעּבעל:עּבַיל םעד ןּופ גנּולקַיװטנע רעטסטייװ רעד ייּב

 זנּוא ייּב DIR טנייה ךָאנ .ןערָאװעג טרעדנעעג DON רָאה ןייק

 ןעמָאזָאמָארכ ףלעװצ ענייז דניק םעד NND ןַאמ רעד ןעשנעמ

 זַא ,זיא רֶקָיע רעד .ןעמָאזָאמָארכ ףלעװצ ערַיא יֹורֿֿכ יד ןּוא

 "רעפ ייווצ ןּופ ןעמַאטש ןעלָאז MINE TR ףלעייצ עגַיזַאד 97

 ,סַאד ,ןעטעטַילַאּודָיװַידניא עכַילשנעמ עֿכַילצעז:עגעג ,ענעדִיש

 יב TAN ןענעז ןעטעטילַאּודָיװָידנִיא ייװצ ע..וָיד יד סָאװ
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 ןעו .ךִילגעװעּבמּוא ןעצנַאגנִיא לָאמַא ןּוא PAINY2 קרַאטש
 יז ןעו רעדָא ED 27 טעײדרעֿפ האירּב עגָידלרעמעקניײא'נַא

FMרַאפעג רעכַי;לרעסיֹוא זַיא'ס רעֿכלעװ ןּופ ןעצַישעּב ךִיז , 
 ,ןעצִיז טּביילּב ןּוא ןעגעוװועּב ּוצ Tr ףיֹוא גנולצּולּפ יז טרעה
 ,ייברעפ רעּבָא טייג רַאֿפעג ;ד 9 .טרָא םּוצ טּבעלקעגּוצ יו
 ןָא רעדִיװ טּביֹוה ןּוא MIR לָאמַא Dia לרעמעק סָאד טגנַירּפש
 סָאװ ,טשִינ רעדנּואװ ןייק רעּב;לרעד TR סע ,ןערעדּורּוצמּורַא
 ערעייז טייהניואועג עגַיזָאד יד ןעּבָאה עגידלרעמעקנייא ;ד
 םעד PR טשרֶע ;ןעּבעל-עּביל םעד רַאֿפ ךיֹוא טצּונעגסיֹוא
 ,גנוטיידעּב YO WR ןענואװעג רעּבָא יז טָאה ןעּבעליעּבִיל
 IR IR ןערָיּפפיֹוא ןעמּונעג PT ןעּבָאה עג;דלרעמעקניײא יד
 ךִילגעװעּבמּוא'נַא טרָאּפעג ייז ןעּבָאה גנּוסִיגפיֹונּוצ רעד ּוצ

DIAסָאד זַא ןּוא .לרעמעק ךילגעװעּב ַא  TIRןעלַאֿפעגנעמַאזּוצ  
DRדישרעטנּוא םעד  PRטײקכַילגעװעּב יד טָאה ,סיֹורג רעד  

 PR ןופ ןמיס רעטמיטשעּב ַא טַאטלוזער סלַא ןערעװ טנָאקעג
 טיײקכילגעװעּבמּוא ַיד ןּוא (ןעכַילנעמ םעד ןּופ טֿכעלשעג

 ,?טײקכִילּבײװ רעד ןּופ ןמיס ַא רעדִיװ

 ,דָישרעטנּוא'נַא ןעקרעמּוצנָא ןעּביֹוהעגנָא TI טָאה סלַאפנעדעׂשּפ

 טָאה לָאמ ןעטשרע םּוצ .רקיע רעד ןעװעג זִיא סָאד ןּוא

 ,דָישרעטנּוא ןעכַילטכעלשעג ַא ןוֿפ ןייש רעסַאלּב ַא ןעזִיװעּב ךיז

 ןַאמ ןעשִיװצ ץַאזנעגעג רעד .ץַאזנעגעג ןעֿכִילטכעלשעג ַא ןּופ

 עגיצנייא סָאד 2 ,םרָאפ רעכַאפנייא רעד ןִיא רעִֶירפ ,יֹורֿפ ןּוא

 טנייה טלעטש IR רַיד ייּב על'היח-ןעמיֹוז סָאד ,לרעמעק

 - יֹורפ ןַײד ןּופ לרעמעקייא סָאד ןּוא ,IND“ ַא IND TI טַימ

 DIR םעד MIR דָארג 927 ּוטסזּומ ךַאז ןייא רּונ .*יֹורפ, ַא

 PR TI TR ןעמענ לָאמַאכָאנ

 INS ץַאזנעגעג רעגִיזָאד רעד ,דִישרעטנּוא רעגַיזָאד רעד

 טשַינ ןעװעג טקנוּפ:סגנַאגסיוא ןייז PR זִיא ןַאמ ןּוא יֹורפ ןעש

 ןעטמָיטשעּב ַא רַאפ לעטַימ-ףלָיה ךִילרעסיֹוא'נאָיװ ,רעמ

 וצנעמַאזּוצ ;ןעװענ HER PINS רעגיזָאד רעד PINS ןערעדנַא

64 

 5 יח ee גיך טא 1 יט



 ?םיֹונּוצ 727 טרָאד טשרֶע ןּוא רעטּומּביֹוה רעד Pa טייוו טשִינ
 טיוה:םיילש לעקַיטש DDR טגײלעגקעװַא ןעמ טָאה .ןעסיג
 *נײרַא ןּוא ּפָאקסָארקִ;ֿט ןרעטנּוא רעטּומּבִיֹוה רעכַילּבײװ 8. ןּופ
 :ןעמיֹוז יד ;ךעל'היח:ןעמיֹוז עשַיטנַיה עגַידעּבעל טרָאד ןעזָאלעג
 UV םעד ּוצ ןעגעװַאּב ןעמּונעג דלאּב ךִיז ןעּבָאה ךעל'היח
 :ןעמיֹוז יד ןעזָאלּפָארַא טבּורּפעג ןעמ טָאה ךָאנרעד ;טיֹוה:לַעק
 pa ךעלקִיטש mis רעדָא רעּבעל לעקַיטש ַא ףיֹוא ךעל'היח
 ya vw ייז ןעּבָאה ךעל'היח:ןעמיֹוז ;ד ;ןענַאגרָא ערעדנַא
 זַא ,ךילנײשרַאװ טסכעה ןעּבילּבעג רעּבִירעד TR סע .טקרעמ
 ?'היח:ןעמיֹוז יד ןּופ שוח א סעּפע ףיֹוא טקרַיװ רעטּומּביֹוה 77

 יֹזַא 797 טסנעק 37 .לעטַימ:ץיר ןעטמַיטשַאּב ַא Din ךעל
 IR ,ןערעלקרע על'השעמ רעזנּוא ןּופ ךַארּפש רעד טַימ םּורַא
 םעד סנעטייוו רעד ןּופ טלַיּפעג טָאה לעקַילרַאק עגַ;דנעכּוז סָאד
 ןעמּונרעפ טָאה רע רעדָא ,קִילרַאק ןעגַירנעטרַאװ םעד ןּופ חיר
 Tr םּורַא טָאה קִילרַאק רעגַ;דנעטרַאװ םעד ןעֿכלעװ ,םעט םעד
 ,רעסַאװ ןַיא טיײרּפשרעפ

TRןעלַאפ עסַאמ ַא ךָאנ ןעלייצרעד טנָאקעג רַיד טלאוו , 
 :'השעמ-קַילרַאק רעד ןּופ טייז עגיזָאד יד ןערָירטסּולַיא עכלעוו
 םּוטעמּוא ,ןעּבלעז םעד טימ Tr ןעגידנע עלַא רעּבָא .על
 DIR רעטֿכעלשעג ?7 iD טייהנעדישרעּפ יד 53 םדֹוק ּוטסעז

Nיד ּוצרעד ּוצ טמּוק ןַאד .סיֹור ג רעד ןּופ טייהנעדַישרעפ  
 םייּב ,ערעסערג ַא טֿכעלשעג PR ייּב :טײקכִילגעװעּב

 יו ,רָיד טלייצרעד על'השעמ רעזנּוא .ערענעלק ַא ןעטייוװצ
 םעד ןּופ ןעלקַיװטנע טנָאקעג ךִיִז ןעּבָאה ןעלַאפ עדייּב יֹוזַא
 ןעסָיװ ּוצ ךָאנ ּוצרעד רעּבָא PR MOIN .דנּורג ןעטסכַאפנייא
 .טקַאפ ןעדנעגלָאפ

 :לרעמעקנייא עגַיטנייײה 97 PD לייט ןעטסערג םעד ייּב
 ?געוועּב ןּוֿפ טײקגיטרַאנעדַישרעּפ עגיזָאד יד mM ןעעז 3377
 ןּופ ג;גנעהּבָאנּוא IR דנַאטשּוצ ןעכִילגעװעּבמּוא ןּוא 79579

 :נעדַישרעּפ עגָיזָאד יד זַא ,סיֹוא טזייו סע .ןעּבעל:עּבִיל רעייז
 .לרעמעקנייא ?7 ייּב ןעוװעג רעירפ ןּופ ןיֹוש ןַיא טײקגָיטרַא
 לָאמַא 79299 עכלעװ ,עג;דלרעמעקניא טסעז ּוד 2077
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 *ץייר עשַימעכ טָימ ןעפלָאהעגסיֹורַא 27 ןעּבָאה ,רענטראּפ 718
 ss ן'פיֹוא ןּוא ךּורעג ן'פיֹוא טקרַיװעג ןעּבָאה עֿכלעװ ‚799079
 ןעליּפש ןעלטימ:ץייר עגיזָאד יד זַא ,ייּברעד ךיז ןָאמרעד) קַאמש
 'עטסכעה :ד ןּופ ןעּבעל: v2 םעד ןִיא ְךיֹוא לָאר עסיֹורג ַא ךָאנ
 DIT .(ןעגיֹוא עגידװעעזיטּוג ןיֹוש ןעּבָאה עֿכלעװ ,ןעמזִננַאגרָא
 עגָידנעֶיצוצ ייד ןעֿכַאמּוצכָאנ ןעגנולעג VER PN רעשרָאפ
 .ןעסקִיװעג עגירעדִינ YAIPR ןּופ "םימעט:ייא , ןּוא "תוחיר:ייא,
 לד ּוצ ןעיצ רעצכעטיירק:ןרַאפ יד זא ,טקעדטנע טָאה ןעמ
 =רעד ייז טבּורּפעג טָאה ןעמ .רעיֹוז:לעּפע טַימ ךעלרעמעק:ןעמיֹוז

IR DIRןעֶיצּוצ ךילטסנִיק . PRןִיא ,רעסַאװ ןעּפָארט ַא  FIN 
 ַא ןופ ךעלרעמעק=ןעמיֹוז טלעמָ;װעגמּורַא יירפ ןעּבָאה סע ןעכ
 ,עלערער ןעפָא ןיילק ַא טגײלעגנײרַא ןעמ DRM ,לעזערג-ןרַאפ
 טנעצָארּפ 0,05 DIA טײקגָיסִילּפַא TI TER ןעטלַאהטנע טָאה סָאװ
 טקרעמעּב ךעלרעמעק:ןעמיֹוז ;ד ןעּבָאה עגר ןייא TR ;רעיֹוז-לעּפע
 ןעּבֹוהעגנָא ןּוא ןעמּואװשעגּוצ ּוצרעד ןענעז ייז ,לערער סָאד
 יו יֹוזַא טקנוּפ ,לערער ןּופ גנּונעפע רעד PR ןעכ;רקּוצנײרַא

Iרַאפ טַאהעג ןעטלָאװ  TIלרעמעק:יײא גיד'תמאנֲא . PR 
 ,ךעלרעמעק-ןעמיֹוז 24 יד ןּופ ןענעז Dum ףלעװצ ןּופ ךשמ
 ךרּוד ןיײרַא םענייא זִיּב עלַא ,ןעּפָארט ןייא ןעוועג ןענעז עֿכלעוו
 יו ,לערער:לעּפע ןעגָידנעִיצּוצ םעד IN גנונעפע רעלָאמש רעד
 עק עקנִינײלק עגָיזָאד ;ד ייּב win רעד ןייז טזּומעג טָאה ןייפ
 =עמִילַימ 0,015 םיֹוק גנעל רעד PR ןעטלַאה עכלעוו ,ךעלרעמ
 ?ָארט ןעסיֹורג םעד PR טליֿפרעד רּונ טשִינ ןעּבָאה ייז זַא ,רעט
 ןּופ טקרעמעּב ךיֹוא ןעּבָאה ייז רּונ ,קַאמשעג:לעּפע םעד ןעּפ
 לערער םּוצ ןעזָאלעג לַאטנעמָאמ TI ןּוא טמּוק רע ןענַאװ

 ְךיֹוא PR טנּוה םייּב גנּוקעדטנע רעגְילעפּוצ א ךרּוד
 םעד ןעשַיװצ לַיּפש םעד TR זַא ,ןערָאװעג טלעטשעגטסעפ
 טּוח ערעֿכעה 37 ייּב לרעמעק=ייא DIT ןּוא על'היח:ןעמיֹוז
 (ןעשנעמ זנּוא ייּב ךיֹוא קפס <92 .ה ,ד) non עגָיד'הרדשה

 רעד זַא Dom ןעמ ,ןעלטַימ-ץייר עכלעזַא IR ןעלטימרעפ
 :יװטנע:ךיֹוה עגַיזָאד יד ייּב PT ןעזּומ TR סָאד ןּוא ןעמיֹוז
 רעדָא רעטּומּביֹוה רעד TR ןעמּוקעּבנײרַא רעֶירפ Hin עטלעק
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 גנּוסיגֿפיֹונּוצ טסעז ,ךעל'מיאּורּב עײנ לעמַיװעג ןעצנַאג ַא

 .ךעלרעמעק עגיטרַאכיײלג ןעצנַאגנִיא עכלעזַא MB (עיצַאגּוינָאק)
 Tr ןעסִיג סָאװ ,ךעלרעמעק יד ןעשַיװצ ּוטסקרעמעּב INT ןּוא

 סנייא טָאװ ,ןַיז םעד PR דַישרעטנַיא ןעטשרע םעד ,ףיֹונּוצ

TORרעסערג  INDךיֹוא ּוטסנַיּפעג ךילדנע ןּוא .ןערעדנַא םעד  
 =עג עֿכילטנעגײא יד ןּופ PA ןייא ייּב .ץַאזנֲעגעג ןעפרַאש םעד

 ליֹוק רעד TER טעדלִיּבעגסיוא ןערעװ ןעליוק:סקאוולָאװ עכִילנעװ

 ןערעדנַא'נַא ייּב ,ךעלרעמעק:ץִיז ,עכִילגעװעּבמּוא - ,עסיֹורג רּונ

 עניילק יד ןּוא ,עכילגעװעּב:גיטּפַאהּבעל ,עניילק רּונ רעטייוו ןימ

 ןּוא עֿכִילגעװעּבמּוא עסיֹורג יד ףיֹוא ןאד ןעֿכּוז עכַילגעװעּב

0m 7 79092ףיֹונּוצ יז . 

 יֹּבַא ייּב ךיֹוא ןעז רָאלק רעז עּבלעז סָאד טסנָאק 37

 קעװַא IT יג .ןעסקַיװעג ע'תמא עטלעקיװטנע רעמ לעס

DISךּוז ןּוא םי-ןֹופצ ןּופ גערּב  PTסנייא סיֹוא  PDרעז יד  

 ץנַאג ַא ,(סּוקּופ) ןעסקִיװעג-זָאלּב-רעסַאװ עכילנעװעג עטיירּפשרעפ

 ןייז ןעגעו טדערעג לָאמַא ןיֹוש ןעּבָאה רָימ .סקִיװעג גירעדִינ
 רּונ טייז ןייא ןּופ BR Tr ןעטלַאּפש ָאד ךיֹוא .ןעּבעליעּבַיל -

 רעטייווצ רעד ןּוֿפ ןּוא ,ךעלרעמעק עגַידנעטרָאװ גְיאּור ,עסיֹורג

DTָאד ךיֹוא .עֿכִילגעװעּב:דלַיװ ,עניילק עגַידנעלמִיװמּורַא רּונ  

 עכַילגעװעּבמּוא ערעדנַא עגיזָאד יד עכַילגעװעּב יד ףיֹוא ןעֿכּוז

 עסיֹורג יד IR ,טנעֿכער ןעמ .ףיֹונּוצ ייז טימ Pr ןעסָיג ןּוא
 עסָיװעג רעסאוו ןַיא TI םּורַא ןעטיירּפשרעפ ךעלרעמעק:ּור

 =םִיװמּורַא יד ֹוצ ןעִיצ עכלעװ ,(ןערעיֹוז עשִינַאגרָא) ןעפָאטש
 ןיֹוש Pr טצּונעּב גנּואְיצּוצ=עּבָיל 97( ךעלרעמעק עניילק 9277197

 רעזנּוא TR .(םישּוח יד ףיֹוא גנּוקרַיװ ַא DM םּורַא IR ָאד

 יד זַא ,טלייצרעד שִֶילָאּבמִיס רדסּכ TR ּבָאה על'השעמ:קִילראק
 ,סָאד IT טסזּומ ּוד רעּבָא ."ןעזעג, TI ןעּבָאה ךעלקִילראק

 רעדָא ןעשִינעפעשעּב-רּוא עגַידלרעמעקנייא 97 עגֹונּב ,ךִילרָיטַאנ

 .שרעדנַא ןעצנַאגנִיא ןעלעטשראפ ןעסקַיװעג עטסגַירדִינ יד עגֹונּב

 ןּוא ןעגיֹוא ןייק טַאהעג טשִינ ךָאנ ןעּבָאה עכלעװ ,םיאּורּב יד

 ןעועג טשִינ ךָאנ סלַאפנעלַא PN שוח-עז רעד עכלעװ ייּב

 1922 סָאד ןעּבעגרעּביא ןענָאק ייז לָאז רע TR ,טלעקיװטנע יֹוזַא
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 סיֹורג ןּוא ןיילק ןּופ דַישרעטנּוא דעד ּוליפַא .על'השעמ רעזנּוא
 PR על'היח=ןעמיֹוז ןיא .רעּבלעז רעד ןעלַאפ עדייּב TR זַיֹא
 *עּב :דלִיּב עּבלעז סָאד רעדִיװ ּוטסָאה ָאד ןּוא .ייא TEN ןײרַא
 =עּב עדייּב .לעּפעק:ןעמיוו סָאד ןּוא לדנערעק=ייא DORT טֿכַארט
 -לעּפעק ORT ,ךילעמַאּפ ץנַאג לדנערעק סָאד רעּבָא Pr ןעגעוו
 סלַא גנּוצלעמשפיונּוצ יד ךילדנע ןַאד ןּוא PER m לענש
 ?געגעג עלַא ןעלַאפ עדייּב ןִיא טגידנערעֿפ רעֿכלעװ ,טקַא-סּולש
 ,ךילגעװעּבמּוא ןּוא ךִילגעװעּב ,ןיילק ןּוא סיֹורג ןּופ :ןעצַאז
 za ,לקַילרַאק FAN ןּוא לרעמעק ךילנעמ ,לקִילרַאק ך;לנעמ
 ,לרעמעק 777

 םעד PR רָאנ ןעשנעמ םייּב טסעז ּוד סָאװ סָאד ןּוא
 =גַאג ַא ייּב טנייה ךָאנ ּוטסעז ,טקַא ןעכילרענַיא ןעטסמיטנִיא
 רעֿכ;לרעסיֹוא DIR ,עגידלרעמעקנייא Yarıyayd עסַאמ רעצ

 ,לעֿכעליײק ןִירג ןיילק ַא ּוטסעז DR .עּבָיל IT ןּופ קּורדסיֹוא
 טשִינ זִיא'ס :רעסַאװ IR PT טגָארט ןּוא 92799 7 טיירד'ס ָ!װ
 ?עקלִיּפש ַא ָ!װ סיֹורג יֹוזַא .ה .ד ,קִַיד רעטעמָילַימ רעצנַאג ןייק
 +רעד ןּוא ּפָאקסָארקַימ ןערעטנּוא סע טסכַארטעּב ּוד ,לעּפעק
 ןלעצנייא ןיק ,לרעמעק ןלעצנייא ןייק טשִינ זָיא סע :טסעז
 רעטנעזיֹוט .ןעשִינעפעשעּב ליֹונק רעצנַאגַא רָאנ ,שינעפעשעּב
 ןעכַאפנייא רעז PAR TI ןשִיװצ ןעּבָאה עכלעװ ,ךעלרעמעק
 רעדָא על'היח:ליֹוק סָאד ,סקָאװל ָאװ .דנַאּברעֿפ ןעלַאיצָאס
 -ָאד יד רעשרָאפ רעד טפּור יֹוזַא - סקִיװעג-ליײקרעסַאװ סָאד
 ןּוא היח ןייק טשִינ סע PR ןתמא IN :האירּב ענעטלעז עקַיז
 :על עכלעוו ,ךעל'מיאּורּב-רּוא ליֹונק ַא MI ,סקִַיװעג ןייק טשַינ
 רעטנענ ןעייטש עכלעוו ןּוא ,ךַילטּפַאשלעזעג ךִיז ןעשִיװצ ןעּב
 םעד DT רעד ןָא עלייוו ַא זָאל .תֹויִח ּוּצ יו ןעסקַיװעג ּוצ
 ,לָאמ ןעטשרע םּוצ ָאד טסעז ּוד ןעֿכלעװ ,טנעמָאמ ןָעלַאיצָאס
 ?סקאוולָאװ ַאזַא ןּוֿפ ךעל'מיאּורּב ענלעצנייא 97 רּונ טֿכַארטעּב
 םינימ ענעדַישרַאֿפ ייּב .גנּורעּפכּורפ רעייז טֿכַארטעּב ןּוא .ליֹוק
 -לרעמעקנייא יד ייּב 31( ּוטסעז ןעעניצאולָאװ עגיזָאד יד ןּופ
 =עג יד טסעז ּוד .ןעדָאטעמ-סגנּורעּפכּורפ ענעדִישרעּפ )9227
 ףיֹוא גנּולַאפּוצ ַא טסעז ,ךעלרעמעק ;ד ןּופ גנּוטלַאּפש עכִילנעװ

 סט



 =לרעמעק ןעכִילגעוװעּב םעד ןעגעוו על'השעמ רעד ןּופ ,על'השעמ
 PR טצַיז סָאװ ,ןעֿכילגעװעּבנּוא םעד ןעגעװ ןּוא ,טכּוז סָאװ
 =בייה רעד ןּופ רַאװרַיװ=סנעּבעל ןערעיֹוהעגמּוא םעד PR .טרַאװ
 =עמוא ךיֹוא יֹורפ יד Tr טנַיפעג ,טייהשנעמ רעלערּוטלּוק רעגָיט
 id ןּוא רעטנעזיֹוט PR לייטנא טמענ 7 ,גנּוגעװעּב PN םוש
 PR דָארג ןּוא ,ןעגנּוגעװעּב עגִיטסיײג ןּוא עֿכִילרעּפרעק רעטנעז
 ןּופ ערַיא טײקֿכִילגעװעּב עגיזָאד יד טסקַאװ טייצ רעטצעל רעד
 םייּב רּונ ,רעגנע לעסִיּבַא 9292 ןייד רעּבָא טלַאה ARD ּוצ גָאט
 רעד זִיֹא ָאד .טקַא ןעכִילטֿכעלשעג םייּב ,ןעּבעל ןעכַילטכעלשעג
 ?נעמענ רעד - יֹורפ יד ,לייט רעגידנעּבעג רעד ץלַא ךָאנ ןַאמ
 ןעלּופסינמײהעג םענעי ּוצ עיזַאטנַאפ ןייד קִירּוצ זָאל .רעגָיד

 ןערעטסנַיּפ PR ,גנּוטּפעהעּב רעֿכילשנעמ ןייד ןּופ ןעמָאנעפ:רּוא +
 ּוטסעז טַארַאּפַא ןעכַילטכעלשעג ןעֿכִילּבײװ םעד ןּופ דנּורג
 ןייז DVD לרעמעק=ייא סָאד .ץַאזנעגעג ןעּבלעז םעד טקנוּפ
 ןּופ קָאטשרעײא םעד ןּופ ER ךיז טסייר סע .ןעּבעל ןעגייא
 ,טקַא-סגנּוטלַאּפש ַא ךרּוד םזִינַאגרָא ןעכילּבײװ ןעגִיזיר םעד
 ןייז ןּופ ןעסִירעגּפָא ךַיז טָאה קִילרַאק=ץַיז רענעי Mm יֹוזַא טקנּוּפ
 (IN סע .טקַאסגנּוגעװעּב ןעשַיגרענע'נַא ךרּוד קִילרַאק:ןרעטלע
 2ביֹוה רעד ּוצ זַיּב געו לעקַיטש ַא ךרּוד גידנעטשטסּבלעז טרעד
 ?ענִיא ,ןעמיֹוו ןעכילנעמ םעד ןעגײקַא טרעדנַאװ סע ;רעטּומ
 =נּוגעװעּב רָאפ ןעמּוק ,לרעמעק:ייא ןעגַיזָאד םעד PR ,גינייװ
 םעד ןּופ רעטכַארטעּב רעטסֿכ;לטקנַיּפ רעד .ןרעק םעד ןּופ ןעג
 זַא ,ןעזעג ךילטייד רעייז ,בגַא ,טָאה ,לעגָאנ ,ייא ןעֿכילשנעמ

PNגנֹוגעוװעּב עלּופסַינמײהעג ַא סַיּפע רָאפ טמּוק ןרעקײייא םעד , 
Mmרעּבָא ,שַינעפעשעּב ַא סַיּפע ןעֿכָארקעגמּורַא טרָאד טלָאװ סע  

 ךָאד TI ןעּבָאה על'השעמ רעזנּוא ןּופ סעקִילרַאק-ץַיז יד ךיֹוא
 en לד mM WEIN ,ךִילרָיטַאנ .ןעגעוועּב לעסַיּבַא טזּומעג

 ךעל'היח-ןעמיוז יד יו ,טצִיא רּונ עז רעּבָא .ךעלקִילרַאק-רעד
 PR סָאד ,רעטּומּביֹוה רעד PR גנַאגנייא םעד ייּב ןעלַאפעּב
 סָאד DPD :ןײרַא ןעלָיװ ייז ;?װ ,עז ,לעמַיװעג רעייז עז
 רעכִילגעװעּב ,רעוויטקַא רעד טשרע טֿכערּפשטנע סעכלעוו ‚792
 Do ךעל'מיאּורּב:רעדנַאװ עג;טסּול ָיד ןּופ טּכַאמ רעד — ,טכַאמ



MAN |ןעלקילרַאק עניילק יד .רעטייו ןייג רעדִיװ רעּבָא  
 um ךַיז ידּכ ,םירבח עדמערפ ןענִיפעג טפרַאדעג ןעּבָאה

 ּוצ ןעּביֹוהעגנא רעּבירעד ןעּבָאה יײז ןּוא ,ןעסַיגּוצפיֹונּוצ <
 SIR עדמערפ עסַיװעג ןעניֿפעג יז ןעּבָאה ָאד ןּוא .ןערעדנַאװ
 SWR ןּופ ןענַאטשטנע ןענעז עֿכלעװ ,סעקִילרַאק עכ:לגעװעּב
 .ןעסָאגעגפיֹונּוצ יז Dom ךִיז ןעּבָאה ייז ןּוא ,גנולייטייוצ רעכ
 PT ןעּבָאה ייז ןּוא ,טּוג רעיײז זַיא סָאד זַא ,ןעזעג ןעּבָאה יז
 עסיורג עדמערפ עכלעזַא טָימ רּונ ךִיז ןעסְ;גּוצפיֹונּוצ טניֹואוועגּוצ
 טײהנעדַישרעפ יד ןענַאטשטנעוִיא ֹוזַא .סעקילרַאק
 טָאה סע :ףיֹונּוצ 727 ןעסִיג סָאװ ,םיאּורּב ;:ד ןּוֿפ

TIֿפעלשעג ײװצ ףיֹוא גנולַײטוצ יד ןעּביֹוהעגנָא טימרעד : 
 =עג ןיֹוש ןעמ טָאה רעטֿכעלשעג ַיד סָאװ I‚ םעד IR רעט
 :ןרעדנַא םעד ןּופ םענייא ןעדיישרעטנּוא ךָילרעסיֹוא ךיֹוא טנָאק
 ַא ,סרעסערג ַא ןּוא ,טֿכעלשעג גַידנעכּוז ,ךִילגעװעּב ןיילק ַא
 .סגידנעטרַאװרע'נַא ,סרעגָיהּור

 היח עטלעקַיװטנע:טסֿכעה יד PR PT רעדיװ טכַארטעּב
 :ילּברעֿפ םעד ןיײלַא MT TR טשִינ ּוטסעז 73 .דרע רעד 739
 =עק:רּוא רעד ןּופ גנּוניישרע רעגַיזָאד רעד ןּופ ןעטָאש םענעּב
 ,טלעוו:לרעמ

 דַיװ;דניא יד PD טלַאטשעג ענעדִישרעפ יד לֹּכ םדֹוק
DAN“ךילטּכעלשעג ךִיז ןעטפעהעּב עֿכלעװ . DONיּורּבַא רּונ  

 :פעהעּב רעד ּוצ Pr טכּוז ןּוא רעדּורּב םעד סיֹוא טדיימ רעד
 SIR ןעטייווצ ַא TI טכוז רעדעי רָאנ .ןעשנעמ ןעדמערפ ַא גנוט
 ןעצנַאגגַיא טיֹוּבעג ךילרעּפרעק Pr לָאז רעכלעװ ,םּואּודָיװַיד
 סלַא ןּוא ,ֹורֿפַא Pr רע טֿכּױ ןַאמ סלַא :םִיֹא ןּופ שרעדנַא
 *עג םעד ןִיא ןייא רעסעּב רֹּונ WAR TI קּוק ,ןַאמ ַא -- יֹורפ
 .ץַאזנעג

 ײקַילרַאק ןעטלַארּוא םעד ןּופ רּוּפש ַא NT ייּב ּוטסעז ?3



 IR ןּוא רעדנַיק יד ּואו ,ןעּבעל ןעגַידרעַירפ םעד ןּופ טייק

 םעד טנע'שרײעג רדסּכ ןעּבָאה ךעלקִינייא-רּוא ןּוא ךעלקַינ

 ,ןערעטלע:רּוא ערעיײיז ןּוֿפ רעטקַארַאֿכ ןעטרַאטשרעּפ ןעּבלעז
 טָאה יז :טקנוּפ עדנעװ ַא טֿכַארּבעגנײרַא גנּושִימפיֹונּוצ 97 טָאה

 ?ןעגרָאמ יד ,ּביֹוהנָא םעיינ ַא ןּופ הכרּב יד ךַיז טַימ טכַארּבעג
 עגַיזָאד יד טֿכַארטעּב .גנּולקִיװטנע רעגידרעטיײװ ַא ןּופ העש

 לעטש  .טקנוּפדנַאטש ןעֿכילשנעמ םעד ןּופ לָאמַא רעדָיװ ךַאז

 רעדנַיק ענייד ןעו ya טלָאװ'ס PP mM ,רָאפ 977

 ea רעייז טקנוּפ רעדָא ּוד טקנוּפ ןעװעג ץל ַא PN ןעטלָאװ

 יד סָאװ ,םעד ךרּוד טשרע ךייר יֹוזַא טרעװ ןעּבעל סָאד .רעט

 =עג ַא סלַא ,דניק רעייא ןעדייּב ךייא ןּופ סיֹוא טדַימש רּוטַאנ
 .סעיינ לּופסָינמייה

 עּבִיל רעד ןּופ לָאר רעד ןִיא PR ָאד ךִיד טכַארט

DIT MRטכער סָאד ןעּבָאה רָימ ,ָאי) .טקנוּפעדנעװ ןעגָיזָאד  

 ןעצנַאג םעד TIER FM ,טרָאװ עגִיזָאד סָאד ןעצונעּב ּוצ ָאד

 ןעלַיפש ךי;לסָילשנייא 127 ּוצ זַיּב רּוטַאנ רעד PN ןעּבעל:עּביל

 יד :ןעשַינעהעשעג עטסכַאפנייא עגִיזָאד יד לָאר ַא ץלַא ךָאנ

 עק ייווצ ןּוֿפ גנּוסַיגפיֹונּוצ יד ןּוא לרעמעק ןּופ גנּוטלַאּפשּוצ

 ךעלרעמעק יד ןוֿפ גנּוטלַאפשּוצ רעכַאפנייא רעד TR ,(ךעלרעמ

 ךעלרעמעק NS ןּופ גנּוסְיגֿפיֹונּוצ רעטסכַאֿפנײא רעד PR ןּוא

 ןעטלַאהרעד ּוצ לעטַימ ַא ןעװעג רּונ ךילטנעגייא עּבָיל יד זִיֹא

 יז ,טכַיװעגכײלג עגידרעִירפ יד ,ָאוק סּוטַאטס םעד ןעּבעל ןִיא

 םעד ךָאנ רעּבָא .לעטקעװ=ףָאטש רערעכעה PAR ןעוועג זִיא

 ןעּבָאה ןערעטקַאראכ עלעּודִיוװְ;דנִיא ייוצ ןעוו ,טקנוּפ?עדנעװ
 טָאה ,רעטקַארַאּכ םעיינ ןייא ןעּפַאשעג ןּוא טשִימעגפיֹונּוצ ךִיז

 ןּופ טסנַיד םּוצ טלעטשעג לָאמ ןעטשרע םּוצ עּבִיל יד ךִיז

 יז ,סעינ ןעפַאש ןעֿפלָאהעג טָאה ַיז .גנּולקַיװטנע רעד

 NP סּוטַאטס םעד ןרעדנע ןעֿפלָאהַעג טָאה
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a) De a ר 

 IT DO ןעּביֹוהעגנָא PT טָאה יז :ןעּביֹוהעגנָא TI טָאה
 ןעּבָאה עכלעוו ,עגידלרעמעקנייא NS ןּופ גנּוס;גֿפיונּוצ רעטש
 ןּוא ךעלדנערעק ערעי ְךיֹוא ןעצלָאמשעגפיֹונּוצ גיטיײצֿכײלג
 DIA .ןעמָאזָאמָארֿכ ערעייז ןּופ טפלעה ַא ןעפרָאװעגּבָא ייּברעד
 NR ןעסַאמ?ןעמָאזָאמָארכ יד ןוֿפ גנּוצלעמשפיֹונּוצ רעגִיזָאד רעד
 ,"טּולּבג ּוצ ןעמּוקעג “393, לָאמ ןעטשרע םּוצ טּפיֹוהרעּביא
 ןּוא טּולּב:ןעילַימַאפ ּוצ ןעמּוקעג זִיא טּולּב:ןעילַימַאֿפ TR ןּוא

Danטּולּב דמערפ ןּוא ,טקרַיװעג טכעלש  TRּוצ ןעמּוקעג  
 =ָאװעג טכַאמעג ןַאד זִיֹא ,טקרַיװעג DA טָאה ןּוא טּולּב דמערפ
 ןּופ pa םעד ןּוֿפ עגידלרעמעקנייא .גנּורַאפרע עטשרע יד ןער
 =ָארכ ערעיײז ןעמַאזּוצ ןיֹוש ןעשִימ עכלעוו ,ךעל'היח:ןּוז ענעי
 =ַאמ טזּומעג עטשרע יד ןעּבָאה ,טפלעה MIN טפלעה ןעמָאזָאמ
 רעד TR ןעּבעג טזּומעג ןעּבָאה ייז ;גנּורַאפרע עגיזָאד יד 795
 רָימָאל) *טײקֿבילצּוו עייפג רעד סיֹוטש ןעטשרע םעד 339599
 ןּופ ,ןעטסגַידנעסַאּפ ןּופ לַאװסיֹוא ןעשִיטס;נִיװרַאד םעד :;ןעגָאז
 סָאװ ןּוֿפ ךמס ןיֿפיֹוא .ץעזעג N ןעּבעגּוצסיורַא )790097933

 ,"טכעלש , סָאװ ןּוא "טּוג, זִיא'ס סָאװ ,ןעז טנָאקעג ןעּבָאה ייז
 וָיטַאגענ .על'השעמ םעד ןִיא טקרעמעגנָא ןיֹוש רַיד PR ּבָאה

DMווָיטִיזָאּפ ,גָאטיײוװןָאצ ןּופ לשמ םעד  DIAלשמ םעד  syn 
 ךָאנ ןעּבָאה עכלעוו ,ךעלרעמעק:רּוא יד .רעטקַארַאֿכ םעד ןעג
 רעזנּוא PR ןענַאגרָא ערעכעה DIV ןייק טַאהעג טשִינ ללכּב
 TR ןייצ ןייק טשִינ טַאהעג vw ךיֹוא ,ךִילרָיטַאנ ,ןעּבָאה ‚727
 ןיֹוש ןעגעװטסעדנוֿפ ןעּבָאה I רעּבָא .גָאטיײװ:ןייצ ןייק טשִינ
 ייז ןּוא ןעטײקפַאלש ןּוא ןעטײקכַאװש עסַ;װעג ןעּבָאה טנָאקעג
 זַא ,רָאלק TR סע ןּוא .רעדנַיק יד השוריּב ןעּבעגרעּבַיא
 "טכּוצניא רעד ךרּוד ןענעז עכײקפַאלש-ןעילַימַאפ עכלעזַא

FIRןעטלַאהעגנייא רעטסעפ ץלַא ,ןערָאװעג טרָיװרעסנָאק רעמ  
 "עדמערפ, ID גנּוסִיגפיֹונּוצ רעד ךרּוד רּונ זַא ןּוא ,ןערָאװעג
 ןערעװ טגיטייזעּב זײװֿכעלסִיּב טנָאקעג יז ןעּבָאה ךעלרעמַי ק
 ייװצ ןּופ גנּושִימפיֹונּוצ יד טָאה DT רעטייווצ רעד ןּופ ןּוא
 ?קַארַאכ ןעטַירד םעיינ ַא ןעפַאשעג ןערעטקַארַאכ עלעּודִיוװ;דנִיא
 יגינָאטנײא רֶעיֹורג רעד ןָיא ,טייקכייר רעטלעּפָאד ַא DA רעט
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 ףָאד TR שנעמ רעד זַא ,ךַיז טכנָאמרעד 97 ןעװ ,"ך;לנייש

 יֵעּבעל רעד PR ןעהעז WR עֿכלעװ ,םִינָימ ;ד ןּופ רענייא רּונ

 טכּוצניא רעד PD גנּוליטרּוארעפ ;ד זַא PN ,טלעװ 1997

 ךרּוד ,תֹויח עלַא ךרּוד םערּוטש רעגידנעזיֹורּב ַא 7m ךרּוד טייג

 .דרע רעד MIN ןעסקַיװעג עלַא

 סָאװ ?ץלַא סָאד טײדַאּב סָאװ :ךיד גערפ DEN ןּוא

 RI„ רעד ןּופ דנַאטשרעדַיװ רעגַיד'ארֹומ רעגִיזָאד רעד טײדַאּב

 nen‚ ערעכעה יד ןּופ ןעּבעל םּוצ ּוצ PT טקּוק ןעמ זַא ?רּוט

 םעד טר;פעגכרּוד רּוטַאנ יד טָאה ייז רַאֿפ זַא ,ןעמ טקרעמעּב

 RD ליפ TER .טייקגנערטש רעצנַאג רעד DM טָאּברעפ ןעגַיזָאד

 =עדנַא ןַיא .גנּוגיטכּורּפעּב-טסעצנַיא יד רעמ DVI טקרַיװ ןעל

 ,רעדניק יד ףיֹוא טֿכעלש יֹוזַא דלַאּב יז טקרַיװ ןעלַאפ ער

 :ךילרעּפנײשעּב טעז ןעמ זַא ,ןעריֹוּבעג רֶיֹא ןּופ ןערעװ סָאװ

 טגײל רּוטַאנ IT זַא TR טנעדרָאעגנייא ץלַא ןיֹוש DE ָאד

Pizייא-רּוא ןּוא ךעלקַיניא יד ףיֹוא ףָארטש יד ּבָא טשַינ = 

 רערַאּבלעטַימנּוא רֶעֹד DD סיֹורַא דלַאּב טערט רּונ ,ךעלקינ

 =צר;קרעפ עכלעזַא רעּבָא .ןילַא רעכערּברַאפ םעד ןעגעג ץִיטסּוי

 טימ טשַינ לָאמנײק רּוטַאנ רעד PR ןעמּוק ןעגנּולדנַאה עט

 ,תֹורֹוד ןּופ ךשמ TR זײװֿכעלסַיּב סיֹוא TI ןעטייּברַא ייז ,לָאמַא

 ןעצנעװקעסנָאק SUR עלַא טַימ טרעװ ךַאז יד mM ,םעד ךָאנ

 עלעדנַיה עניילק סָאד טנייה טרעװ IR .טבּורּפעגכרּוד טּוג

PR Pinןעריֹוּבעג ייא ןרעטסנַיֿפ  DMעניז ;ןעגיֹוא  PR 

 םעד טִימ ןעגָאלשמּורַא טזּומעג גנַאל רעּבָא TI ןעּבָאה ןרעטלע

 ,ךילדנע ,ןעּבָאה ייז זַיּב ,שַינרעטסנַיּפ ןּוא טֿכַיל ןּוֿפ ץַאזנעגעג

 IR ןּופ ךשמ TEN טזּומעג טָאה רּוטַאנ יד .ןעגיֹוא ןעמּוקעּב

 TR ןעגָאלשנײרַא רֹוד ַא ךָאנ רֹוד ַא טייצ רעגנַאלרעיוהעגמּוא

TR ‚BNPטכּוצנִיא  INלֹּכ ףֹוס  Mioךילדעש , PRמֿכרּוד זַא !: 

 ײּברעד .ְךִילצּונ רעז ,ןַעגעגַאד DR טּולּב דמערֿפ Um גנוש

 ּוצ ןייז טשַינ רעּבָא רָאט טּולּב סָאד IN ,טנרעלעג 7 טָאה

 ER רעּבָא ,ןעטײקכַילנע:םַאטש עסַיװעג ןייז ןעזּומ סע .,דמערֿפ

 ןענָאק רָימ .טּולּבןעילַימַאפ דמערפ ןייז סע ןּומ םַאטש םעד

 גנּורַאפרע עג;זָאד ;ד ּואװ ,טקנוּפ םעד ןעלעטשטסעפ רעּבָא
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 PR ,ךילדנע ,ןערעוװ ייז ,גָיּבײל-ץרּוק ןערעוו ייז ,רעקנַארק
 ןענָאק ייז) טנעטָאּפמִיא טֿכעלשעג ןעכִילּבײװו ןּוא 79529192
 ,טסייו רעװעדָאה:תֹומהּב רעדעי .(ןערעּפכּורּפ טשִינ רעמ ךִיז
 טגנַידַאּבמּוא TR םרָאֿפ רעמערטסקע N ןִיא טֿכּוצנִיא יד זַא
 גנורָאּפ רעד ייּב רעּבִירעד זּומ רע IR ,טסיוו רע ,ך;לדעש
 טכּוצנַיא 77 :טּושּפ רָיד טגָאז רע ןּוא ,גיטכַיזרָאֿפ רעז ןייז
 ףיֹוא טָאה רּוטַאנ יד ,רֹוטַאנ רעד ןּופ ןעצעזעג יד ןעגעג טייג

TRסיֹוא םעד ּוצ ךַילדנע טרָיפ עכלעוו ,הללק ַא ןעפרָאװעג ? 
 .עילָימַאֿפ רעצנַאג רעדנעפערטעּב רעד ןּופ ןעּברַאטש

 הנותח ּוטסעװ IR PT ןָא TI ןָאמרעד DEIN ןּוא
 עשִידִירּוי ORT ?רעדּורּב ןייד DA ,רעטסעוװש ןייד טָימ ןעּבָאה
 -עד טגייל הכּולמ רעלערּוטלּוק רענרעדָאמ רעד PR ?ץעזעג,
 סָאד IT טציטש סָאװ MIR .טָאּברַאֿפ ןעגנערטש ַא ףיֹורַא ףיֹור
 =נּוא ןענעז עכלעו ,ןעגנּואיֹושנא-לַארָאמ ףיֹוא ?ץעזעג עגָיזָאד
 רעטלע ָאי ,תֹוכּוללמ ענרעדָאמ עלַא ערעזנּוא 2 רעטלע 7277119
 עכלעוו ,רעקלעפ עדלַיװ .רּוטלּוק רעצנַאג רעזנּוא ןּופ ּוליפֲאי

 עכלעוו  ,ןעפַארגַארַאּפ:ץעזעג PP ןּוא תֹוכּולמ ןייק טשִינ ןעּבָאה
 ,רּוטלּוק רעכַילשנעמ רעצנַאג רעד רעסיֹוא טעמּכ ךָאנ ןעייטש
 רעטכעװש ןעשַיװצ תֹונּותח ןייק vw יֹוזַא טקנוּפ ןעוָאלרעד

 Ma ַיװ ,רעדנַיק ןּוא ןערעטלע ןעשִיװצ TR רעדִירּב ןּוא
 ןעשַיװצ ןעיטש עכלעוו ,ןעגנּואיֹושנָא עגִיזָאד יד ןענעז ַיצ

 =ָארט ןּוא סעיגילער ,ןעדִימַארַיּפ יװ רעטסעפ ןּוא רעגנעל זנּוא
 יײּב גהנמ רעשִיטַאנַאפ רענעּבַילּברעּפ ַא m רעמ DOM ,ןענ
 זיא סקעדָאק=לַארָאמ TR סָאװ ,ןיצִידעמ יד !?טייהשנעמ רעד

 PT טזייו יז .ןיינ :ףיֹורעד רָיִד טרעפטנע ,קִיטסָיטַאטס 7
 ןּוא טכּוצנַיא זַא ,ךָילנײשרַאװ טסכעה זִיא'ס IR ,ןערעֿפַיצ ןִיא

 יב m ,ךַילרעּפעג IR טקנּוּכ ןעשנעמ ייּב ןענעז טסעצנִיא
 ןעשִיװצ תֹונּותח ןּופ סיֹורַא ןעמּוק עכלעוו ,תֹורֹוד יד .םירזח

 .װ .זַא .א רעטכעט ןּוא סרעטָאפ רעדָא רעטסעווש ןּוא 97772
 IR .םירזח ייּב mM IR טקנּוּפ ןעשנעמ ייּב ןערָירענעגעד

 syn רעד ןּופ טייהרעמ עדנעקַירדרעד ַא סלַאפנעלַא רֶיד טגָאז
 :רַאװ גָיד'ארֹומ, רָאג רעּבָא טרעװ ךַאז IT ,טלעװ רעשִינִיצִיד
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 EIN םעד רַאֿפ ייר ןייא :לעּפעק PR ךעלערעה:גנַאפ עכל: ַא

 .נעמ יד ןעשַיװצ עטייווצ ַא ןּוא ןעמּולּב עֿכילנעמ יד ּוצ גנַאג

 טלַאה עיר עטשרעטנּוא יד .ןעמּולּב עֿכילּבײװ 97 ןוא 999

 ייַּב Pr va ךעלעגילפ עטרעדוּפעּב עדמערפ 77T ןייא רעַירּפ

 ךעלעגַילּפ ַיד ןייא טלַאה עטייווצ ַיד ,ךעלעמּולּב עכַילּבײװ יד

 טרעדוּפעּב ןערעװ יז זִיִּב ,ןעמיֹוז עֿכַילנעמ 97 ייּב לעסַיּבַא

 ‚0392 רעיינ ַא רַאפ

 .רּועָיש ַא IN ,טגָאזעג 1 ,ּוטסעז קִיטש:ץנּוק עֿכלעזַא ןּוא

 רעד סע טּוט טרָאד ,ןעטקעסנַיא יד טשִינ ןעלטַימרעֿפ סע ּואוו

 ba ןײלַא 77T DER טּביֹוטשעּב רעכלעוו ,טנַיװ רעד---.טנַײװ

 DI יד ייּברעֿפ גנַילַירּפ PR ךרּוד טסייג ּוד ןעװ ,ןעמיֹוז

 ןעקסַיװעג ערעכעה ּולָיִפַא זִיא ןעלַאפ ענעטלעז ןַיא .סעטסּוק

 =ייטש רעייז טרּפ םעד ןִיא ןעֿפמעקעּב ּוצ ןעצנַאגנִיא ןעגנּולעג

 :ַאדרַאג רעד ןּופ ןערעסַאװ עיֹולּב יד PR .טײקֿכ;ילגעװעּבנּוא עפ

 סָאװ ,סקַיװעג:רעסַאװ N ,עירענסַילַאּב ענייש יד ּוטסעז ערעיזָא

 ,םּולֹּב TR PR ןעלייט-טכעלשעג עדייּב טשִינ לָאמנייק טגָארט

 TR לָאז סָאװ ,טקעסנִיא ןייק ןעּבָאה טשִינ יז ףרַאד סָאד ןּוא

 עכלעוו ,ערָיא םּולֹּב ןייא .גנּוגִיטכּורפעּב רעד ּוצ ןעֿפלעה

 ַא MIR טסקַאװ ,עלעטייּב-טכּורפ עכַילּבײו סָאד רּונ טגָארט

 ךעלפרעּביֹוא רעד ּוצ 72 ףיֹורַא קעד ןּופ לעגנעצש ןעגנַאל

 -נעמ רּונ TOR עכלעװ ,רעּבָא םּולֹּב ערעדנַא N ,רעסַאװ ןּופ

 =נעמ ןעגַיּבעלק םעד רּונ Pr ןּופ סיֹווַא DR יז .ה .ד ,ךַיל

 ּבָא ןעצנַאגנַיא עפסָאנק DAR ןיֹוש Tr DON ,ןעמיֹוז 19299

 טגָארט ןּוא רעסַאװ ן'פיֹוא ףיֹורַא טמִיװש ,לעגנעטש םעד 735

 PR םּולֹּב עֿכַילּבײװ 27 טניּפעג WM 722 ,םּורַא גנַאל יֹוזַא ךַיז

 / .ָיז טגַיטכּורפעּב

 "עג ַא גערפ .תֹויח ערעֿכעה ּוצ .רעטייוו ךָאנ רעּבָא יג

 ,טכּוצנַיא ןעגעװ טרעלק רע סָאװ ,רעװעדָאה:תֹומהּב ןעטַינ

 זַא .טכּוצטסעצנַיא ןעגעוו רעגנע ךָאנ רעדָא ,(גנּושַימ:טּולּב)

 ,עילָימַאפ רעּבלעז רעד ןּופ ,םירזח .ּב .צ ,תֹויח טרָאּפ ןעמ

 TR ןעמ טעז ,ךַיז ןעשַיװצ רעטסעוװש ןּוא רֶעדּורּב 99 םדֹוק

 PR רעכַאװש ץלַא ןערעוװ םיאּורּב יד m ,תֹורֹוד ןּופ ךשמ



 WAR TI DIR סקִיװעג סָאד !גנּוגיטֿכּורפעּבטסּבלעז 97 ןערעוו

 ףייר טשַינ ןערע װ ץנערק=ןעמולּב עדייּב 97 :הצעי'נַא

 רעד רעַירפ .ןרעדנָא ן'כָאנ סנײא רונ ,גָיט יי צ כ יײל ג

 יד תעשּב ,רעכילנעמ רעד טשרע םעד RI PR ּרעכַילּביײװ

 דָארג טמּוק ,גָיהּורמּוא םּורַא IR ךָאנ ןעלמַיװ ענעגנַאּפעג

IRךיֹוא ןערעװ ןעמּולּב עכַילנעמ יד ןעװ ,טייצ יד  I 

 סָאד ,יּביֹוטש-ןעמּולּב, ןעסַאמ עקִיד 28 TI ןּופ ןעלייט ייז

 72270 יד .םּולֹּב רעד ןוֿפ ןעמיֹוז ןעכִילנעמ ןע'תמא :טסייה

 גי;דנעקרעמעּב טשִינ ,ּביֹוטש םעד טַימ טרעדוּפעּב קיד 99971

 .ךַאז ערעגָיטכִיװ ַא סעּפע ּוצ דלַאּב יז טַיצ סע לייוו ,סָאד רָאג

0mגעו םעד טֿכַאמרעפ יז ןעּבָאה עכלעו ,ךעלערעה יד  

 Po ןערעוו-ףייר ORT 21 ךיילג ,סעֿכלעזַא סעּפע טעשעג

 ייז .טפַארק עצנַאג יד ןעמּונעגּוצ ייז ייּב טלָאװ ןעמיֹוז םעד

 ּוצ געו רעד .ּבָא ןעקלעװ ןּוא ןייא גנִילצּולּפ Tr ןעלקִיװ

 19279 ןעטקעסנַיא יד ,יירפ רעדִיװ PR ןייש 99220279 רעד

 טַימ טֿכעלש יֹוזַא טשִינרָאג סע ןַיא ,סֶע טסייה .סיֹורַא ך;ליירפ

 יז ּוטסעז ,סיֹורַא רּונ ןענעז IM !"ןעקעטש סנֹורהַא; םעד

 ּוצ ייז 028 עכלעו-.םּולֹּב רעטייווצ ַא ּוצ 7995 רעדִיװ ןיֹוש

DMןּוא .חיר רֶיֹא  PR PRןײרַא רעדִיװ .ןעֿכַירקנײרַא  ER 

 עכ;לטע רעדָיװ .גי;נייװענִיא WIM ןענעז ייז ןּוא ,לרער םעד

 ! הסיפּת גָאט

 םעד TR .רָאפ :טמּוק ָאד סָאװ ,רּונ עז טצִיא רעּבָא

 םעיינ ןעגִיזָאד םעד ןִיא ןײרַא ןענעז טסעג יד ןעוװ ,טנעמָאמ

 רַאפרעד ,ףייר טשִינ ןעמּולּצ עכ;לנעמ יד ךָאנ ןענעז לעסעק

 רעליֿפ רעד TER ץנַארקףעמּולּב רעכִילּבײװ רעד WAR זִיא

 םעד רַאֿפ ןּוא .גנוגָיטכּורֿפעּב רעד ּוצ טיירג PR ןּוא טייקפייר

 ןעלעגילּפ יד טצִיא ןעגנערּב ץנַארק ןעכַילּבײװ ןעפייר ןעגיזָאד

vnןעדמערֿפ ןערעדנַא'נַא ןּופ ןעמיֹוז ןעכַילנעמ ןעֿפײר םעד  

 םעד ּוצ יז ןעּבעלק גידנעלמָיװמּורַא טּושּפ ;"'ןעקעטש סנֹורהַא,

 8 .טרָא ןעגירעהעג םּוצ IN רעייז ןָא ,ןעמיֹוז ןעג:זָאד

 לייט ייּב !גנּורינַיֿפַאר עֿכַילכײלגרעּפנּוא'נַא DW סָאד זַיא

 ןעהייר ייוװצ ילָיפַא ןַאהרַאֿפ ןענעז "סנעקעטש סנֹורהַא, םינימ
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 PD םענייא ריד רַאּפ טסָאה ּוד ?ןעמּונעג טרָאד ךיז יז ןעּבָא ח
 ;טלעוװ-םיחמצ רעצנַאג רעד ןּופ ןעמזינַאכעמ עטסכילרעדנּואו יד
 ep יד ןעלעטשּוצניײא ליצ ַא רַאפ טָאה רעכלעוו ,םזינַאכעמ ַא
 .גנושימ-טּולּב יד ןעכַאמ ּוצ ךילגעמנּוא ןּוא גנּוצ

 ןעֶליֹופ ַא Pr pa סיֹורַא טזָאל "ןעקעטש סנֹורהא ,, רעד
 עג ייז .ךעלעגילפ.טסימ עצרַאװש עניילק ּוצ טיצ רעכלצוו ,חיר
 ;ןײרַא טרָאד ןעכירק AR לערער ןירג ןעּפָא'נַא ַא טרָאד ןעניפ
 טקעטש סָאװ ,לעּפעק ןעקיד ַא MIR IN Pr ייז ןעסיוטש ןַאד
 ץיּבש רעד PR סָאד :עלעסעק=ןעמּולּב םענעּפָא םעד ןּופ סיֹורַא
 רעד ןּופ טגָאזעג רעסעּב רעדָאו 0392 רעכילטנעגייא רעד ןּופ
 PR טימ טשינ 739 ּוצ ָאד טסָאה ּוד לייוו ,עינָאלָאק-ןעמּולּב
 .יא רערעדנּוזעּב ַא ןָא ,סקַא עטעקַאנ סלַא טייטש עכלעוו „)0193
 va זּומ טרָאד .לעסעק םעד PD טימרעדניא ,עליה רעכילרענ
 EINEN יױזַא זיא ָאד ןּוא ID‚ רעליק ַא טלַאפ ןעסיֹורד ןיא : ןייז
 טפַאז ליפ יֹוזַא ןעּבָאה לעסעק םעד ןּופ טנעוו עכילרעניא יד ןּוא
 ןיֹוש Pr טָאה סָאװ עלעגילפ ַא ?סָאד PR סָאװ רעּבָא .ןעסע םּוצ
 םעד ןּופ סיֹורַא ליװ ,טעז רעד ּוצ ןעסעגעגנָא ןּוא טמערַאװעגנָא
 הרבח-שַאנ יד זַא ,טקרעמעּב סע ןּוא -- ,זיֹוה-טסַאג ןעכילדניירפ
 זַא ,טקרעמעּב טשינרָאג ןעּבָאה ייז .לעסעק ןיא ןעגנַאפעג זיא
 ,ךעלערעה עגידוועגיֹוּב ץנַארק ַא ךרּוד ןעכָארקעגּבָארַא ןענעז ײז
 טלעטשרעֿפ ןּוא ןעּביֹוהעגפיֹוא קירּוצ טציא ךיז ןעּבָאה עכלעוו
 ?ןעלמיוו ענעגנַאֿפעג עניילק יד !טכעלש זיא'ס .סיֹורַא געוו םעד
 רעּבָא ןערעוו ייז ,הסיפּת IT PR גיהּורמּוא געט עכעלטע םּורַא
 סקיװעג ןיא רָאפ:טמּוק לייוורעד .טמערַאװעג ןּוא טזיײּפשעג רדסּכ
 סע לייו ,טשינרָאג ןעקרעמעּב ןעגילפ יד סָאװ ,סעיינ ַא סעּפע
 .ןָא טשינ Pr„ טכּוד ,יײז טייג

 .ענ רענײא גנע ןעציז לעסעק םעד ןּופ סקַא רעד ףיֹוא
 ץנארק ַא ןַאד ןּוא עכילנעמ ץנַארק ַא רעירפ ןרעדנַא םעד ןעּב
 -עדנַא ןעּבענ רענייא גנע יֹוזַא ןעציז ייז .ךצלעמילּב עכילּבייװ
 ?עדנַא ןיעּביא רענייא םרָאפ רעכילרעפעג ַאזַא PR ןּוא ןער
 סָאװ !ןעגילפ יד PD ןעלמיװמּורַא סָאד ךָאנ ּוצרעד ןּוא ,ןער
 ןעטימעגסיֹוא ָאד לָאז ig יװ ! רעכילרעפעג ןיז ךָאנ ןָאק



 רעכלעװ ,ןעמּולּב ערעדנַא ןּופ ּביֹוטש םעד טָ;מ טגיטכּורּפעּב

 רערעדנַא רעד ףיֹוא םּולֹּב ןייא ןּופ ןעגָארטעגרעּבִירַא טרעוװ

 ןעטקעסנִיא עגַיזָאד יד ,ןעטקעסנִיא עגַידנעִילּפמּורַא ;ד ךרּוד

 םעד ּוצ ןעגיֹוצעגיצ ןערעװ (ךעלעגיוֿפ:רעמּוז ‚792298 ,ןענַיּב)

 -עװק:גינָאה עסִיז ןּוא תֹוחיר ,ןעּברַאפ ײלרעלַא ךרּוד סקִיוװעג

 ןעֿכָירקנײרַא ייז ןעזומ גָינָאה םּוצ ןעכיירגרעד ּוצ ידֹּכ .ןעל

TRםּולּב יד ייז טרעדוּפעּב ייּברעד ;םּולֹּב רעד  X Din 

 זַא PR ,ךעלרעמעק:ןעמיֹוז ערָיא טימ .ה .ד ,ּביֹוטש:ןעמּולּב
 ַא MIR ףיֹורַא רעטייוו יֹוזַא טילֿפ טקעסנִיא רעטרעדּוּפעּב ַאזַא

 m טשִינ ּוצ רע טּבעלק ,ןימ ןעּבלעז םעד ןּופ םּולֹּב רעטייווצ

 עג ןעֿכִילּבײװ DIT ּוצ ךעלרעמעק:ןעמייז עגַיזָאד 77227199

 ןּופ גנּוגיטכּורֿפעּב יד םּורַא יֹוזַא טלעטימרעפ ןּוא לייט:טכעלש

 ןעּבלעז םעד ןּופ ןעמּולּב (עכַילרעדִירּב טשִינ) עדמערפ ייווצ

 ןרָיפּוצכרּוד ןעמּולּב יד םּורַא יֹוזַא טפלעה טקעסנִיא רעד ;ןימ

 SEHR ,רעגיטֿכַיװ ַא ךָילרעּפניײשעּב זאא עכלעוו ,גנּוציירק 77

 :ָאד יד ןּופ ץנעטסיוקע רעֶצנַאג רעד RD גנידעּב רעכָילדיײמ

varרעּבלעז רעד .ןעסקַיװעג  RDלָאז) טרָאד ןּוא ָאד  Pr 

MDRייא םעד ןּופ ןעמיוז-רעדּורּב רעד :(רעטרַיצִילּפמָאק רעמ = 

 ?עגַאד ,ןעטַימעגסיֹוא סיֹואכרּוד טרעוו קָאטש = ןעמּולּב םענעג

 Om‚ טגנערּב טקעסנַיא רעד ןעֿכלעװ ,ןעמיֹוז רעדמערפ רעד ןעג

DINּוצ רעד ּוצ ןעמּונעגֿפיֹוא ןרעג טרעװ ןּוא טסַאג רעּבִיל ַא = 

 =רָאֿפ רעיֹונעג לֵיּפשייּב ןייא ךָאנ PT PN PR .גנּוצלעמשֿפיֹונ

 ,טנַאסערעטנַיא רעז 3310599 רעדעי ןִיא DIR ךַאז יד לייוו ,ןעלעטש

 ,רעמיֹוּב-לײא 97 רעטנּוא ,זָארג םעד PN טרָאד םענ

 ?לעװ ייּב ,ךעלעגנעטש ענַירגךיילּב ענעטלעז ענעי ןּופ סנייא

 רעטלעקַיװעגרעדנַאנּופ ַא יו םּורַא טלַיה טַאלּב רעסיֹורג 799

 ,"ןעקעטש סנֹורהא, רענעפּורעג יֹוזַא'נַא זָיא סָאד .םּולּב יד ןָאֿפ
 ?מּורַא םענַירג םעד סיירּוצ .ןע עדִיאָארַא עּפּורג רעד ןּופ

 <17 ןעטלַאהעג PR DIR רעטנּוא םּולֹּב יד .טַאלּב ןעגִידנעלִיה

 ַא סיֹורַא ַילפ ַא טוט DIN‚ טסיירּוצ ּוד זַא ןּוא .לעסעק ַא ןִיא

 IT זַא ,סיֹוא רַיד טעז סע ,ךעלעגילּפ עצרַאװש לעמִיװעג ץנַאג

 ןענַאװ ןּופ רעּבָא .הסיֿפּת ַא ןּוֿפ טיירפעּב גנולצולּפ ייז טסָאה
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 =ירּב ע'תמא ןענעז ייז .גנּוסִיגפיֹונּוצ רעד 38 רענטרַאּפ ַא 791
 Pr‚ ןענעגעגעּב ייז .לרעמעק םענעטלָאּפשּוצ ןייא ןּופ רעד
 SINN סעּפע ַיװ ,סיֹוא טעז סע DR ךִיז ןעדיימ ייז רעּבָא

 םעד ןּופ סנייא ןעּבַירטעגקעװַא לָאמַא DIA ייז טלָאװ עיטַאּפָיט

 .גָיד תונמחר'נּוא ייז טשרעהעּב עכלעוו ,עיטַאּפִיטנַא'נַא ,ןרעדנַא

 סרעדעי רעּבָא טָאה דלַאּב ,גנּוסיֹוטשּבָא עשַירטקעלע'נַא m יֹוזַא
 ?נעדנַיװשמּורַא ,ךִילרעדִירּב טשִינ ,דמערפ ַא טנעגעגעּב יז ןוֿפ
 ,גנּוסְיגפיֹונּוצ עטסגִינִיא יד רָאפ טמּוק דלַאּב ןּוא ,לרעמעק 277
 ּןרעדּורּב ןופ רעדּורּב סע טֿפיֹולטנַא סָאװרַאּפ

 ַא ןיֹוש ּוטכָאה ָאד .ןעסקִיװעג ערעכעה .סעּפע ךָאנ עז

 ;םּולּב רעד PR לייט NINE ,רעטכעלשעג ףיֹוא גנּולײטּוצ

 .מעדעפ-ּביוטש יד :ןעליט עכִילנעמ ןּוא ,עלעטייּב:טֿפּורּפ סָאד
 רעז DORT סלַ;ֿפנעדעי .גיטכַיװ טשִינ זִַיֹא סָאד WEN .ךעל

 ײּבב ןעפרַאד עכלעוו ,ןעליײט:טכעלשעג עדייּב ּואוו ,ןעלַאפ 8

 ןעצִיז ,ןעשִימֿפיֹונּוצ סעפע I ןעשיװצ גנּוגְיטכּורֿפעּב רעד

DIRןרעדנַא םעד ןעּבענ רענייא  TRיד .םּולֹּב רעּבלעזרעד  
 ןייק Pr ןּופ סיֹורַא טשַינ ןעקַיש ןעסקַיװעג ערעכעה עגַיזָאד !

 יד .ןעסקַיװעג?רעסַאװ ענעי ַיװ יֹוזַא ךעלרעמעק עכִילגעװעּב

 עצנַאג סָאד IM יֹוזַא טקנוּפ ,טלעצרָאװעגנייא טסעפ טצִיז םּולּב

 ָיו ,רעטכייל ןייז טנָאקעג עגַאל ַאזַא ייּב טלָאװ סָאװ .סקִיוועג

Nןעלײטיטכעלשעג עדייּב ןּופ גנּוגינייארעפ  PRרעד ןּוא ןייא  

 רעד ּוצ רּונ ןעפרַאד ךעלמעדעפ:ּביוטש יד 20392 רעּבלעז

 ייז ןעלעװ ,ךעלעּביֹוטש ערעיײז ןעטַישּבָארַא טייצ רעטכער

 רעד ךרּוד ןּוא עלעטייּביטכּורפ ןעכָילּבײװ םעד PR ןעלַאֿפּבָארַא

 .ןעגָיטכּורּפעּב סע גנוצלעמשפיֹונּוצ

 ןעלַאפ גיצניײנ ןּוא ןיינ ןַיא ?סעֿכלעזַא ּוטסעז IN רעּבָא

 ּוצ ידּכ ,ןעצֿכעּוטפיֹוא עטסטרִינַיפַאר יד 0393 רעד ”2 ּוטכעז

 TR ןעליינ עכילטכעלשעג עדייּב ןּופ גנּוטפעהעּב יד ןערעטש

 0392 עצנַאג יד זִיא ןעלַאפ עגַילעצנּוא PR .םּולּב רַעּבלעזרעד

 רעטסערג רעד ףיֹוא גָיזנעקּוק טשַינ ,זַא ,יֹוזַא טנעדרָאעגנייא

 ?געמ 903 ןֿפֹוא םּוׁשֹּב גנּוגִיטכּורפעּבטסּבלעז ַיד זָיא ,טײקטנָאנ

 ךעלדײמרעֿפנוא ןעמּולּב עכִילגעװעּבנּוא ַיד ןערעװ ןעגעגַאד .729
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 ףרוד טייג רּוטַאנ רעד ןַיא ןעּבע?:עּבַיל ןעצנַאג םעד ךוו

 ,טֿכַאװרע טָאה שנעמ רעד ןעװ .ץעזעג רערעיֹוהעגנּוא'נַא 7
 WAR ןעטקנַיטסנַיא עֿכַילדנעטשרעּפמּוא ענייז טָאה רע ןעװ

 =עג עגִיזָאד סָאד TOR ,ןעצֶעזעג עטמַיטשעּביטסעפ ףיֹוא טכַאמעג
 ?רעפ טָאה רע סעֿכלעװ ,עטשרע ַיד ןּופ סנייא ןעװעג ץלז

 =ַעג רענרעזייא סלַא ןעוועג סע DIN ןַאהרעפ רעּבָא .ןעּבַירש
 ?בייק טלָאװ PR רע DIN IRB גנַאל רּוטַאנ רעד ןּופ טָאּב
 ץעזעג ART סָאד ןעו ,ןעװעג טשִינ טלעװ רעד ףיֹוא לָאמ
 .טפַירש ןּוא לעװָאט ןָא ְךיֹוא ןערָאװעג טרַיּפעגכרּוד טשִינ טלָאוי

 -טּול ּב יד טלייטרּוארעפ ץעזעג ענרעזייא עגָיזָאד סָאד
 רעדנַיק ןייק ןעריֹוּבעג 0023 טסלָאז ּוד .(טכּוצנַיא) 333922

DRרעטּומ ןייד טַימ ,רעטָאפ ןייד . ITןעריֹוּבעג טשינ טסלָאז  
 טשִינ טסלָאז ּוד .רעטכָאט ןייד טַימ ir‚ ןייד טָימ רעדנִיק ןייק

 .רעטסעװש ןייד טָימ ,רעדּורּב ןייד טִימ רעדנַיק ןייק ןעריֹוּבעג
 ,גנוטפעהעּב  ַאזַא ןּופ ןערעװ ןעריֹוּבעג DIN סָאװ ‚1227 סָאד
 רעד ןוֿפ דנַיק ַא זָיא סע לײװ .דנִיק ןעטלָאשרעֿפ ַא ןייז טעװ
 ןעטנָאנ ּוצ טימ טּולּב ןּופ גנוטֿפעהעּב רעד ןּופ ,גנּושָימ:טולּב
 .טּולּב ןעש'הבֹורק

MDןעטנּוא  TRרעד  DINטגנַילק ןעגָידעּבעל םעד ןּופ  
 .הללק עגַיזָאד יד ןיֹוש טשרעה ,ףּור רעגִיזָאד רעד ןיֹוׁש

 עכלעוו ,רּוטַאנ רעד ןּוֿפ לעּבִיּב רעד ןּופ טגנִילק רע

 3272 עכַילשנעמ יד m ,רעטלע ןערָאי ןענָאילַימ טַימ זִיִא
 ענַירג עניילק עגַידרעײֿפ יד ּוצ ּוצ לָאמַאכָאנ ךִיז קּוק

 לעסַיּבַא ,תמא ,ןעייטש עֿכלעװ ,סקִיװעג;רעסַאװ םעד ןּופ םִידעּפ

 רעֶּבָא ,םיאּורּב-רּוא עגידלרעמעקנייא עֿכַאֿפניא יד ןּופ רעכעה
 גנּוסַיגפיֹונּוצ עטסכַאפנייא יד ןעזעג ךָאנ טסָאה ּוד עֿכלעװ ייּב
 עניילק עכלעזַא ייװצ ּוטסעז טָא .סמּואּודָיווְידנִיא עכיילג ןּופ

 ןעכוז ןּוא רעסַאװ PR TR ןעגעװעּב ייז m ,ךעלרעּפרעק-לייט

 = עי



 סע ;ןעּבעג טנָאקעג ןַאד זִיּב ייז טָאה גנּוסַיגפיֹונּוצ יד סָאװ
 .ַארע עיינ ַא רָאג ןעּביֹוהעגנָא ייז ייּב ךַיז טָאה

 :ֿפישעג רעכַילקרַיװ רעד ןִיא טיידעּב ץַאז רעגיזָאד רעד
 ןעכַאפנייא םעד ּוצ :סָאװ טָא עגי;דלרעמעקניא יד ןּופ עט
 *עגּוצ זיא ךעלרעמעק ייוװצ ןופ גנוסיגפילנּוצ רעד ןּופ טקַאפ
 ןעצנַאג םעד ןוֿפ ןעמעלּבָארּפ עטסערג יד ןּופ סנייא ןעמּוק
 סָאד :ללכּב ןעּבעל:עּגִיל םעד ןּופ ןּוא ןעּבעל ןעגִידלרעמעקניײא
 =ַאגזָאלרעד טשִי;נ רעד ןּופ ןּוא גנוציירק רעד ןוֿפ םעלּבָארּפ
 ,גנּושָימ:טּולּב 73%



 ןעגָאז 32 רעװש ךיוא PR רעּבירעד ;רעװש רהעז טנייה ךָאנ

 זיא לעּפַאטש רעטסֿכעה רעגִיזָאד רעד 3297 ףיֹוא ,רעכִיז ףיֹוא

 ןעזייו עכלעוו ,םִיאּורּב עגידלרעמעקניײא יד ייּב טײרּפשרעּפ

 זיא סע ;גנּוסְיגפיֹונּוצ טסייה ORT ,עיצַאגּוינָאק סיֹורַא ןיֹוש

 רעז ןִיא עפוטש עֿכיֹוה עגיזָאד יד זַא ,ךילנײשרַאװ רעּבָא

 ,טײרּפשרעּפ טייוו
TRןָאק גּולפ  PTוגער עגולק עגַיזָאד ַיד זַא ,ןעטכּוד ? 

 טּושּפ טנערָאװעּב יז .ךַאז:םרָאפ ַא ,ךַאזנעּבענ ַא רּונ DR גנּורַיל

BDרעד רעּבָא .ןעמָאזָאמָארכ ןּופ סּולפרעּבִיא ןעֿכַילצּונמּוא'נַצ = 

 ,"ןעגנִיר, עדייּב ןעװ .סעּפע ךָאנ ףיוא:טּוט יז זַא ,ךיד ןָאמ

 *עק ענעסָאגעגפיונוצ יד ןופ ןעסַאמ:ןעמָאזָאמָארֿכ עדייּב .ה .ד
 TR םעיינ םעד ייּב רעדנּוזעּב ןעּבִילּבעג ןעטלָאװ ךעלרעמ

 ייּב ןערָאװעג ןעּבעגעגיעּבִיא רעטייוו ןעטלָאװ ייז ןּוא םּואּודָיוו

 von לרעמעק DD ןייק ייּב ,לָאמנייק טלָאװ ,גנּורעּפכּורפ רעד

 =ָארכ יד ןּופ גנּוצלעמשפיֹונּוצ ע'תמא ןייק ןעמיקעג דנַאטשּוצ

 =ָאװעג "*ט צײרק עג , טשינ ןַאד ןעטלָאװ לָאמנייק ,ןעמָאזָאמ

 PD טייהנייא רעײנ ןייא ּוצ ןעסַאמ:טײקכָילּברע NS ןער

 ןּופ גנוצלעמשפיונּוצ רעד טָימ .ןעלייט:השורי עגָיטרַאנעדָישרעּפ

 עכִילרענַיא עגיזָאד יד רעּבָא זיא 7792277 עּבלַאה, NS ;ד

 =דנע ןּוא רערַאּבמעננָא'נַא ןִיא ןערָאװעג טריּפעגֿכרּוד גנּושָימ

 ןענע'שרי ךעלקינײא:רּוא ןּוא ךעלקיניײא עלַא ,םרָאֿפ רעגָיטלִיג

 רעד PD ,*גנִיר, םעיינ ןעגִיזָאד םעד ןּופ ץלַא ןָא טצִיֹא ןּופ

 PT ןעגיניארעפ סע .עסַאמ:טײקכַילּברע רעטשַימעג רעגיזָאד

 NY ןּופ רעכִיּבילַאזקיש יד ןּוא ןערעטקַארַאכ ַיד יז ןִיא

 ,ּבלַאה ףיֹוא DIRT ןעטכָאלפעגכרּוד שִינָאמרַאה ,סמּואּודָיווְ;דנִיא

 על'השעמ:קילרַאק DORT רָיד טלייצרעד ,טיידעּב סָאד סָאװ ןּוא

 WON דלַאּב

 טײקבִילצּונ 2792 טניֹואוועגּוצ ךִיז ןעּבָאה ךעלקִילרַאק יד
 יטּולּב ערַאּבלעטימנוא רעייז DIR ןעסָיגּוצפיונּוצ טשִינ ךִיז

 םיאּורּב עדמערפ ּוצרעד ןעכּוז ּוצ Pr רּונ ,רעדִירּב עש'הבֹורק

 -ףגעג טכִירעגמּוא ייז טָאה ORT ןּוא .םַאְטש ןעּבלעז םעד ןופ

 ,ץלַא ןעגָיטשעגרעּבִיא טָאה סעכלעװ oda‚ םעיינ ַא רָאג ןעּב
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 ,לרעמעק:-ןעמיֹוז סָאד ,על'היח:ןעמיֹוז ORT )73371 ןעּבלַאה,
 PR םּורַא IR .ןּוטעג טַאהעג רעִירֿפ ןיֹוש עּבלעז ORT טָאה

 ,טָאה סעכלעװ ,לרעמעק ןעצלָאמשעגפיֹונּוצ יינ ַא ןענַאטשטנצ
 רעמ טשַינ טַאהעג ,גנּוצלעמשפיֹונּוצ רעד ףיֹוא גידנעקּוק טשִינ

Nןעּבָאה ףרַאד סע עֿכלעװ ,ןעמָאזָאמָארכ לָאצ עלַאמרָאנ ;ד  

 -געמַאזּוצ TER לָאצ עגִיזָאד 27T ;םּואּודָיװִידנַיא רעגָיצניײא ןייא
 ךעלרעמעק יד סָאװ ,ןעטפלעה ייװצ ןּופ ןערָאװעג טלעטשעג

 TR סָאד .טכַארּבעגטַימ גנּוסַיגפיֹונּוצ רעד ּוצ TI DM ןעּבָאה
 טלייצרעד טָאה עטכ;שעג רעזנּוא ןעכלעוו ,געװסיֹוא רעד טקנוּפ
 .ךעלקִילרַאק ערעזנּוא ייּב ןעגנִיר עּבלַאה עדייּב יד ןעגעוו

PRךיֹוא  ITענָאק ןעפּוטש-:סגנּולקִיװטנע עלַא עגִיזָאד . 
 ןעגידלרעמעקנייא עיּתמא ערעזנּוא ייּב טנַײה ךָאנ ןעגלָאפכָאנ רָימ
 ךעל זנערעק יד עֿכלעװ ייּב ,עגידלרעמעקניײא עכלעזַא ןענָאק רַימ
 =לךניא םענעסָאגעגפיֹונּוצ םעד PR ףיֹונּוצ טשַינ TI ןעצלעמש
 =יר:רעּביֹוצ, עדייּב ךָאנ םּורַא IR ןעּבײלּברעֿפ ָאד .םּואּודָיװ
 IR םעד ייּב ,לֵיּפשייּב םּוצ ,רעּבָא m ןעהעז ןעגעגַאד .*ןעג
 TI טלַאה סָאװ ,לעסַײּכלעצרּואװ ַא ,על'היה:ןוז םענעֿפּורעג
 ןיֹוש ןַיא עכלעוו ,גנּוסְיגפיֹונּוצ ַא ,ןערעסַאװ ערעזנּוא TR ףיֹוא

 עדייּב m ןעהעז רָימ :לעּפַאטש ןעטצעל ma טלעקַיװטנע
 ןייא ּוצ גנּוס;גפיונוצ רעד רַאפ ּבָא ןעפרַאװ סמּואּודִיווְ;דנִיא
 גנּוסְיגפיֹוננּוצ רעד ייּב ןערעװ ךָאנרעד ,"לרעּפרעק-גנּוטכַיר
 יד 0m .ןעצלָאמשעגנעמָאזּוצ ןעצנַאגנַיא ךעלדנערעק עדייּב
 עדייּב ךרּוד ךַאֿפניא ןערעװ ךעלרעּפרעק:גנּוטכָיר עגַיזָאד
 סָאד) "ןעגנַיר עּבלַאה, ערעייז ןעֿפרָאװעגקעװַא ךעל'מַיאּורּב

Downןּוא ,(לַאירעטַאמ-ןעמָאזָאמָארכ םעד ןּופ טפלעה ַא  ER 
 טָאה לדנערעק םענעצלָאמשעגנעמַאזּוצ ןעגידנעייטשטנע יינ םעד

 ןעגיצניײא ןייז םּואּודָיװַידניא רענעסָאנעגפיונּוצ רעיײנ רעד
 92 עדייּב ןּופ טלעטשעגנעמַאזּוצ זָיא רעכלעוו ,"גנַיר, םעיינ
 ןעלייט ענעּבִילּברעֿפ עדייּב יד :טסייה סָאד ;ןעטפלעה ענעּבַילּב
 עכַאֿפניײא עיינ ןייא םִיא ןַיא ןעדלִיּב לַאירעטַאמ:ןעמָאזָאמָארכ ןּוֿפ
 =רָאפּוצֿכָאנ יֹונעְג ,לדנערעק םעיינ ןייז ןּופ עַסַאמ:ןעמָאזָאמָארֿכ
 IR עגידלרעמעקנייא ערעזנּוא ייּב גנּולדנַאה עגיזָאד ;ד ןעש
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 יד זַא :ןערעװ ּוצ רָאלק זנּוא רַאפ ןָא ָאד טּביֹוה Tr‚ טֿכּור
 ,ערעּכעה ַיד ,עגָ;דרעטעּפש ַיד טשרע ןענעז ןעפָירגעּב עטצעל
 רעטיײל:סגנּולקיװטנע רעּבלעז רעד MIR ערעטרָיצ;לּפמָאק יד
 .ןעגנּוניישרע:סנעּבעל 77 ןּופ

 wen על'השעמ רעזנּוא PB עפּוטש עגידרעטייװ 97 דלַא

 "ןעסערפ עגַידעּבעל , סָאד טָאה 9229 27 יֹוזַא mM ,רָיד =(

 IT זִיא סע זַא ,טפַיטרעפ יֹוזַא עגידלרעמעקנייא יד ייּב ןיֹוש

 ןעּביֹולג רעקלעפ עדלִיװ .גנּוניישרע עיינ ץנַאג ַא ןערָאװעג ןּופ

 ,ּבייל ַא 73 טּולּב סָאד טקנַירט שנעמ ַא ןעװ זַא ,טנייה ךָאנ

 pa ןּוא Din ןייז ןּופ ,רעטקַארַאכ ןייז ןּופ סעפע רע טמּוקעּב

 *רַאק רעזנּוא ןִיא עּבלעז סָאד ָאד ךִיד טסנָאמרעד .טפַארק ןייז

 טָאה עכלעװ ,גנּוסִיגפיֹונּוצ רעכַאפנייא רעד ןוֿפ ?על'השעמ-קִיל

 יב TR ,סקּואװ םעד ןרעסערגרעפ יו רעמ טשַינ טפרַאדעג

 ."ןעסערּפ=רעטקַארַאֿכ , גָיד'תמא'נַא ןערָאװעג דלַאּב סעקִילרַאק 97

 ףיֹורַא עטכַישעג-גנּוסַיגפיונּוצ עצנַאג יד טשרע זִיא טימרעד ןּוא

MIRהגרדמ רערעכעהַָא , 

 BIRD 77 ןענַאטשטנע זַיא ףעלקילוַאק ערעזנּוא ייּב

 ּודָיווְידנִיא ייוצ ןעװ ,ןעגנַיר עדייּב DO ןּוט ייז ןעלָאז סָאװ

 ערעזנּוא ןוֿפ ךַארּפש רעד ףיֹוא ,ףיֹונּוצ PT 79022 סמּוא

 סָאװ :ןעסייה סע DIN ,רּוטַאנ רעגָיד'תמא רעד ןַיא ךעלרעמעק

 vba ךעלרעמעק ייװצ ןּופ גנּומַיגפיֹונּוצ ַאזַא ייּב ןערעװ לָאז

 Sg יד ?ךעלדנערעק עדייּב ןּופ טלַאהנִיא:ןעמָאזָאמָארכ םעד

 לַאירעטַאמ:טײקכילּברע ןעטלַאהטנע PT PR ןעּבָאה ןעמָאזָאמ

INDןערעװ יֹוזלַא לָאז סָאװ .סמּואּודִיוְידנִיא עצנַאג ייווצ  ER 

 !םּואּודָיוְידנִיא ןייא רּונ ןערעװ DIN ףרַאד עדייּב יד ןּופ ןעװ

 לרעמעקייא רעזנּוא IR רעדִיװ רעּבָא TI ןענָאמרעד 770

 :ָאגעגפיֹונּוצ ךִיז טָאה סע רעדייא .טכַאש רערעטסנַיֿפ רעד ןַיא

 ,לרעמעק-ןעמיֹוז םעד Din ,לרעמעק ןעטייװצ םעד vn ןעס

 "3130377, םענעֿפּורעג יֹוזַא םעד ןִיא ןעפרָאװעגּבָא סע טָאה

 pr ,טסייה סָאד) ןעמָאזָאמָארֿכ ענייז ןּוֿפ טֿפלעה ַא *לרעּפרעק
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 עגיזָאד יד ןעג;טייזעּב ּוצ קעװצ םעד טָאה סָאװ ,(ןעטערפ ןּוּכ
 :רעפ DW יד ךיֹוא טימרעד ןעמַאזּוצ ןּוא ןעלייט ַץֿכ;לגיֹוטנּוא
 עוויטַיזָאּפ סלַא ּוצ:טמּוק INT TED רעד ןּוֿפ ןעלייט עטעייד
 .ךילגיֹוטנּוא יד ןעלעטשקִירּוצ ןעֿכַאפנייא םעד ןּופ גנּוצעזטרָאפ
 עגִיזָאד סָאד ןּוא ,ןעסקַאװ סָאד-לרעמעק ןּופ ןעלייט ענערָאװעג
 ַא ןּופ םרָאפ עווָיטַיזָאּפ PAR רעדָיװ טּפַאשעּב רעטייוו ןעסקַאװ
 סָאד .ה .ד גנּורעּפכּורפ 97 :גנּוּפרַאװּבָא רעגַידעּבעל ,רערעכעה
 ןעטלַאּפשּבָא סָאד סנעטסג:נייוו רעדָא לייט ייווצ ףיֹוא 27 ןעטלַאּפשּוצ
 :קעװַא Mm רעדנּוזעּב ןָא ORT ּוטסנָאק DIN ןּוא ,עּפסָאנק ַא ךַיז ןּופ
 :ערפ עכַאפנייא טָאד ַיװ יֹוזַא טקנוּפ :ןעגָאז ןּוא רעטייוו ךָאנ ןערָיפ
 רעד ךרּוד TR סע סָאװ ORT‚ ןעלעטשקִירּוצ לָאמעלַא זּומ ןעס
 יעג ייּב ךיֹוא זּומ ױזַא .ןעגנַאגעג ןערָאלרַאפ גנּופרַאװּבָא רעכַאפנייא
 =ערפ ןימ רעײנ רערעדנוזעּב ַא ןעדנעטשמּוא עגִירעה
 רעװ;סנעטנַיא 32533 רעד ךרּוד זַיא'ס סָאװ ORT ןעלעטשקירּוצ | ע ס
 PER גנּורעּפכּורֿפ יד ַיװ יֹוזַא .ןערָאװעג ןעפרָאװעגּבָא גנּורעּפכּורפ
 :על, ַא ךיֹוא ןעמּוקרָאפ NT זּומ ,*גנּופרַאװּבָא עגָידעּבעל, ַא רעּבָא
 רעֿכלעזַא סלַא ףָאטש רעגידעּבעל :טסייה סָאד ,"ןעסערפ גָידעּב
 ּבָארג ץנַאג סע טסלַיװ ּוד ּביֹוא ,לרעמעק םעד PR ןײרַא זּומ
 "ןעּבָאה רעדנַיק , ןּופ גנּוניישרע יד :ןעגָאז ּוטסנָאק ,ןעקִירדסיֹוא

TRגנופרַאװּבָא רעד ןּופ םרָאפ רערעֿכעה ַא רּונ  FDסקע'נַא : 
 ןּופ גנּוסַיגפיֹונּוצ רעד ןּופ ןַיז ןיא עּבַיל יד ןּוא ;טנעמערק
 ,םּואּודָיװְידנַיא ןעטַירד ַא ןעפַאש ּוצ ידּכ ,סמּואּודיוװְידנִיא ייווצ
 ּוד .ןעסערפ ןּופ םרָאֿפ עטרענײפרעפַא רּונ זָיא
 ןָא ,טניימעג ךילטנעגייא טרעװ RT סָאװ ,רעּבָא טספיירגעּב
 ?טסֿכעה ַא ןּופ רִיפסיֹוא'נַא NN סָאד .סַאּפש ןעשַיסקָאדַארַאּפ םּוׁש
 ךילטנעגייא 10 ןעסייו ךַילדנע ןּוא .גנַאגנעקנַאדעג ןרעטכִינ
 ןעגעװ m ליפ יֹוזַא טקנּוּפ ךיילגרעפ םעד ןּופ ּביֹוהנָא ןעגעװ
 סעכלעזַא זיא סע סָאװ Bw‚ יֹוזַא טקנוּפ ןעסייו רַימ ,ףֹוס
 סָאד זיא סע סָאװ ,טשִינ ןעסייו רַימ MI ,"עֿכַאפנייא , סָאד
 mio לֹּכ Mio ןענעז טנעמערקסקע ןּוא ןעסערפ ,"עטרענייפרעפ,
 *על םעד PD ןעשִינעטער ענעּבַאהרע ןּוא עפַיט עֿכלעזַא טקנּוּפ

m ‚meךַאז ןייא רּונ ןּוא »9229 97 ןּוא גנּורעּפכּורֿפ יד , 
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 סָאװ רַאפ !ןעסקִיװעג=רעסַאװ ע'תמא ייּב BI ךָאנ רָאפ סע
 זַא WARF IR‚ ךָאד TEN ךַאז יד) ןעגָאז טשִינ A ןעלָאז

SIRזִיא  PRרָאג געוו רעד ןעגנַאגעג  TERןעטייצ:רּוא יד , 
 .ד ,ונּוסיגּפיֹונּוצ יד ןעּביוהעגנָא סָאװ רּונ pr DET סע ןעװ
 ּוצ טרַיּפרעד רעטעּפש טָאה עכלעוו ,עינָיל עכילטֿכִישעג ;ד .ה
 ?גנורעּפכורפ רעכַילטכעלשעג רעד

 - .תֹודֹוס עסִיװעג ךיֹוא זנּוא רַאפ ָאד ןעּביילּב ,ךילרָיטַאנ
 ךֹוּת PR ךיֹוא זנּוא רַאפ ךָאד ןעּביײלּב תֹודֹוס עכלעזַא רעּבָא
 ייוצ IR ,ךילגעמ זִיא m .ןעגנוניישרע = סנעּבעל עלַא ןּופ
 יז ןענעז ַיצ ,סנייא FOR ,סמּואּודָיוװידנַיא עגָ;דנעטשטסּבלעז
 ?רעּבִיא ןעלָאז ,ךיילג DO רעדָא ךיילג ,ןיילק רעדָא סיֹורג
 ַא רַאפ סָאװ ?ןעטַיגפיֹונּוצ טייהרעגידעּבעל ןענָאק ךִיז טּכיֹוה
 ייװצ יד טגנַיװצ עכלעװ ,ןָא גנולצּולּפ NT טמּוק ?עיטַאּכמִיס
 sg > IR ,ןעצלעמשּוצפיֹונּוצ ךִיז ךעלרעמעק 92279297
 ?גנודניּברעפ רעשִימעכ ַא ןּופ גנודלִיּב רעד ייּב ןעֿפָאטש-דנורג
 רָיד ךָאד Dora ּוד רעּבָא .טשִינ ,ךַילרִיטַאנ ,רָימ ןעסייוו סָאד
 סע סָאװַאֿפ ,טשִינ ךַילטנעגייא ךיֹוא ןעסייוו רַיִמ :ןעכַאמ רָאלק

TRקעװ:ףָאטש רעד לרעמעק םעד ןּופ ןעּבעל ן'רַאפ גיטיֹונ ? 
 : עֿכִילגוטנּוא ןעפרַאװּבָא לרעמעק סָאד ףרַאד סָאװרַאפ ,לעס
 : ןעסערפ סָאד גָיטיֹונ זִיא סָאװרַאפ ,עיינ ןעיידרעפ ןוא ןעלייט
 ןּוא ןעסקַאװ סָאד רָאפ טמּוק סָאװרַאֿפ ,לייטנעגעג ןייז ןּוא
 2 ךיֹוא זַא ,קורדנייא םעד טָאה ןעמ .ךיז ןעטלַאּפשּוצ סָאד
 רעד ןַיא ךעלרעמעק עגִידעּבעל NS ןּופ גנּוסיגפיֹונּוצ רעד
 ,סעעמָאטַאיד ענעי ייּב יז טעז ןעמ ַיװ ,םרָאפ רעוװַיטִימִירּפ
 יעדנערעפ רעדָא גנּוצעזטרָאפ עווָיטַיזָאּפ ןימ ַא רּונ רָאּפ-טמּוק
 ?נוניישרע:דנּורג עכילדנעטשרעפנּוא ענעי ןּוֿפ רענייא ןּופ גנור
 עטסֿכַאפנייא יד :טגָאזעג ןיֹוש MT ּבָאה TR .ןעּבעל ןּופ ןעג
 .עּב ךַיז ןעציטש ךעלרעמעק יד ןּופ ןעּבעל PN ןעשִינעהעשעג
 :ןענעז סָאד ;לעסקעװ:ףָאטש ןעכַאפנייא םעד ףיֹוא ךַילרעּפניײש
 יּוצ קעװצ םעד טָאה סָאװ ,(ןעסערפ) זייּפש ןעמענפיֹוא סָאד
 ןעגיֹוט עכלעוו ,לרעמעק םעד ןּופ wm יד ןעלעטשּוצקִיר
 פייטנעגעג רעד) ,ןעֿפרַאװּבָא סָאד ןּוא ,ךיֹורּבעג םּוצ טשִינ רעמ

 גר a אז טי יישר
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 ,גנוניישרע עֿכַיל רעסיֹוא'נַא סלַא WIND ןעזעג 87 ןעּבָאה
 ,טפיטרעפ רעיֹוהעגנּוא טייצ רעד טָימ ךִיז טָאה

 ַאזַא טַימ IR ,ןייז טשִינ לעפייוצ ןייק ןָאק סע ליײװ

 -טנע יד זַיא סמּואּודָיוְידנִיא ייווצ ןּופ גנּוסְיגפיֹונּוצ רעטשרע
 רָאג ַא ףיֹוא ףיֹורַא רּוטַאנ רעד TR ןעּבעלעּבִיל םעד ןּופ גנּולקַיוו

 טָאה יֹוזַא) עיצַאגּוינָאק עכַאפנײא עגיזָאד 77 ,A םעיינ
 ילרעמעקנייא עגנע NS ןּופ (ןעֿפּורעגנָא גנּוסיגֿפיונּוצ יד ןעמ
 ם עד ןעּבעג טזּומעג טָאה ןימ ןעּבלעז םעד ןּופ םיִאּורּב עגַיד

 „2:93 רעכַילטכעלשעג רעד ּוצ סיֹוטש ןעטשרע
 127 ןרעגנע ןַיא 9229 רעד ּוצ ךיֹוא טַימרעד ןּוא
 .טּפיֹוהרעּבִיא

 ןַאהרעפ טשִינ ןעצנַאגנִיא ייּברעד ךָאנ ןענעז ,ךִילרָיטַאנ
 ןעדיישרעטנּוא ךַיז ןעלָאז עכלעוו ,*רעטכעלשעג, ןייק ןעוועג
 =ינעפעשעּב עדייּב ,םרָאפ רעד טיֹול ןרעדנַא םעד ןּופ רענייא

 =עג עּבלעז יד ןּוא ןייא ןעּבָאה ,ףיֹונּוצ ךַיז 79072 סָאװ ,ןעש
 ּוליפא ןעז ןעלַאפ לייט ןִיא טנייה ךָאנ ּוטסנָאק סָאד .טלַאטש :

 IT .עגָידלרעמעקנייא 97 ןּופ רעכעה ןעייטש סָאװ ,םיאּורּב ייּב
 boy ךיז ןעּבָאה ןעסקִיװעג יד ןּוא תֹויח יד זַא ,ךָאד טסייװ

 יד ןּופ טלעוו:רּוא רעד iD טלעקַיװטנע ךַילטכַישעג רעטעּפש
 ענִירג:דגַארַאמש עטרַאצ IT ּוצ ּוצ ךִיז קּוק .עגידלרעמעקנייא
 עסַאנ ףיֹוא ןּוא ךייט PD רענייטש יד ףיֹוא ןעסקִיװעג:רעסַאװ

 רעזיול ַא ןּופ טייטשעּב םעדָאפ רעדעי .םענּורּב םייּב רעטרִע
 ey? I טלַאפּוצ טייצ רעטכער רעד ּוצ ,ךעלרעמעק ןּוֿפ טייק
 ?eg רעצנַאג ַא TR TI IND ךעלרעמעק עגַיזָאד יד ןּופ סרעד
 .ךעלרעמעק עקנִיניילק עיינ ID לעמָיװעג ןעצנַאג ַא ןַיא ,עינָאל
 סיֹורַא טפַאהּבעל ךעלרעמעק עיינ עגַָָאד ;ד TI ןעזָאל דלַאג

TRןענעגעגעּב סע זַא ןּוא ,רעסַאװ  TRעכלעוו ,ייווצ טרָאד  
 =ָאה עכלעוו רעּבָא ,סעינאלָאק ענעדַישרעּפ ןּופ ,תמא ,ןעמַאטש

 TI ייז ןעדיימ ,ןעזסיֹוא ןעכָילרעסיֹוא ןעּבלעז םעד טקנוּפ ןעּב

 ייז טלָאװ סע ךיילג ,ןעמַאזוצ ךיז ןעקירד רּונ ,סיֹוא טשִיִנ
 =יג יז ןּוא ,עיטַאּפמַיס עגִיטײזנעגעג ַא טשרעהעּב לָאמַא טִימ
 טמּוק יֹוזַא .רעּפרעק TR ןערעװ PN ףיֹונּוצ ךילדנע TI ןעס



 =רעטנוא רעגיכעליײק ַאוַא PIR DR רערענעלק רעד ,רעטייווצ:

 ?לייט ןייא טמוקעּב TI‚ טלַאּפעּוצ עעמָאטַאיד ַאזַא זַא .עלעסִיש
TIPסָאד-ערעדנַא סָאד ןוא לעקעד:לעטכַאש ערעסערג סָאד  

 ןעטייּברַא דלַאּב Tr ןעמענ עדייּב ,עלעסַיש:לעטכַאש ערענעלק
 ןעיֹוּב עדייּב רעּבָא ןעלטכַאש עצנַאג ףיֹוא Pr ןעלעטש ןּוא
 ,ליט רערענעלק רעד IN .עלעסַיש עטשרעטנּוא סָאד רּונ 32

 סע טצּונעּב ,עלעסַיש עטשרעטנּוא סָאד ןעמּוקעּב טָאה רעכלעוו

 ַא ךָאנ ןײרַא Dia רע ןעכלעװ TR ,לעקעד ַא סלַא רעטײװ
 עגִיזָאד יד טָאה טַאטלּוער DIN .עלעסיש-רעטנּוא רענעלק

 ןָאק סע ןעכלעוו PR ,לעטכַאש רענעלק ַא עעמָאטַאיד עטייווצ

 =טלַאּפשּוצ יד IR ןּוא ,לרעּפרעק ןיילק ַא U ןעלקיװטנע 7

 PR רענעלק ץלַא רעדנַיק יד ןערעװ ,רעטייוװ יֹוזַא טייג גנּוט

 זַא ,ןעז וטסעװ ,ףֹוס ַא ןָא יֹוזַא רָאפ סע רַיד לעטש .רענעלק

 =ַעלק ןּוא רענעלק ץלַא עינִיל ןייא PR ןערעוו ןעלטֿכַאש יד

 ךַילדנע ןּוא ךעלעטעקש-קַילרַאק ןּוא ךעלעשעט ןערעוװ ייז ,רענ
 ןָאק לרעמעק-לַאמרָאנ םּוש ןייק זַא ,ךעלכעל;פטּוּפִילִיל עכלעזַא
 :סעדנעגלָאפ טעשעג לַאֿפ ַאזַא PN ןעּבעל von רעמ יז ןִיא
 ךעלעזייה עטגנערעפ:ךִילגעמנּוא עכלעזַא ןּופ רעניֹואוװנייא ייווצ

 ,טפקַאנ ןּוא ןעלטכַאש עצנַאג רעײז קעװַא טּושּפ ןעפרַאװ

 טימרעד .ףיֹונּוצ TI ייז 790% ,סֹורַא ןעכִירק rm יֹוזַא
 ןעיֹוּב ייז ןּוא סיֹורג עכילגערטרע'נַא רעדָיװ ייז ןעכיירגרעד

ITרעד ןּופ רעפעגנּוא לעטכַאש ַא ףיֹוא ךָאנרעד דלַאּב עקַאט  
 .סָאמ רעגידרעהִירפ

"PRזַא ,ןיימ  maןענַאק  Trעכלעזַא ןּופ ּביֹוהנָא םעד  

 עכָילנע רעדָא עכלעזַא טַימ ןערעלקרע ןעגנוצלעמשפיֹונּוצ
 MI ןעוװעג םּורַא IR סע זִיֹא ּביֹוהנָא PR .ןעליּפשייּב עטושּפ
 ַא 77 טָאה טיֹונ עגַיזָאד יד ןּוא ,טיֹונַא תעשּב געװסיֹוא'נַא
 ,ןע'רזח'רעּבַיא טנָאקעג רעדִיװ לָאמעלַא טייצ עגנַאל

 טעשעג סע m PR ,טנָאקעג ךִיז טָאה ךָאנרעד ןּוא
 ?טנע ךַאז רעכַאפנייא רעגָיזָאד רעד ןוֿפ ,רּוטַאנ רעד TR טֿפָא

 סע .פטעטרַאװרענּוא ןּוא סרעיוהעגנּוא ,סעיינ סעּפע ןעלקִיװ
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 vn סָאװ ,סָאד לייו ,רַאפרעד ןעלקִיװטנֶע טנָאקעג Pr טָאה:
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 ייװצ ןּופ גנּוסַיגפיֹונּוצ ַאזַא ןּופ גנּוניישרע-דנּורג 97
 ןעטסעּב ןפיֹוא טנייה ךָאנ ּוטכנָאק םיאּורּב עגידלרעמעקנייא
 =רּוא רעד ןּופ רעטערטרעפ עגיליײצנּוא ייּב ןעשרָאֿפֿכָאנ ןפֹוא
 +=עמַאטַאיד ,ןעטַאגּוינָאק :ענעפּורעג יֹוזַא יד ייּב ,טלעוו

 *רָאזּוֿפנַיא:שטײּב ,ןעָאזָארָאּפס ,ןעדָאפָאזַיר ,ןע

 רעמ סָאװ ,ערעדנַא לֶיפ N סעירָאזּופנִיא:עהָיװ ,סעי
 רעד ןַיא ןעגנּורדעגנײרַא DPI רעטצעל רעד PR TR ןעמ
 ןעמ טָאה .ןעשינעפעשעּב עגַיד'הנּושמ עֶגִיזָאד יד ןּופ טלעוו

FORגנּוסַיגֿפֹונּוצ עגִיזָאד יד זַא ,ןעועג רעכילטײד  TORַארַצּפ = 

 PR טיײרּפשרעפ יֹוזַא גנּוטלַאּפשּוצ רעכַאפנייא רעד ּוצ לעל
 רָאג TI טָאה ןעמ ָיװ ,טלעװ:רּוא רעצנַאג רעגִיזָאד רעד

 טשַינ ךִיז ?DIN סע ןּוא .ןעלעטשּוצוָאפ רעִירֿפ טגעוורעד טשִינ
 רעד טָאה ןעלַאפ עכלעזַא ייר רעצנַאג ַא TR זַא ,ןענעקיײלּבָא
 םעד לֹּכ םדֹוק טקַא-סגנּוסְיגפיֹונּוצ רעכַילרעדנּואװו רעגַיזָאד

 .סקֹואו ןעכִ;לרעֿפעג םעד ןערעסערגרעפ ּוצ קעװצ ןע'טּושּפ
 רעצנַאג רעד טעז םיִאּורּב עגַיד'הנּושמ עגִיזָאד ַיד ןּופ 95 ייּב
 Pr ייּב ןעזָאלעג לָאמעלַא ןעטלָאװ ייז ַיװ ,יֹוזַא סיֹוא לַיּפש

 ןעטסשִיטַירק םּוצ זַיּב גנורענעלקרעפ עוויסערגָארּפ ?;ד ןייג
 ,לעטַימ:סגנוטער ORT ןעזָאלעגסיֹורַא לָאמַא DM ןַאד ןּוא ,טקנוּפ
 ,גנאל IR ךַיז ןעטלַאּפש ייז .ךַאז עטדערעגּבָע'נַא m יֹוזַא

 ,םּומָינַימ םעד זַיּב ּוצ טמּוק רעדנּוזעּב ןעדעי ןּופ סיֹורג יד 72
 ייווצ PD גנּוסַיגפיונּוצ יד ןערִיפּוצכרּוד ןָא I ןעּביֹוה ןַאד

 =טקויאו עיינ ַא ןײרַא טימרעד ןעגנערּב ןּוא סמּואּודָיוװַ;דנִיא
 רעייז ןַיא עיגרענע עילַאװכ עיינ ַא TR טַימרעד ןּוא עילַאװכ
 .קלָאפ ןעצנַאג

PUR ייּב רָאלק רעז ,לשמל ,ּוטסעז גנונישרע MIN 
 ןּופ  27T,עג;דלרעמעקנייא  BON*עג 9 יֹוזַא 77 ןערענרע

 ןעמ עכלעוװ ןּוא ,ןעסקַיוו  DEINעעמָאטַאיד עדעי .סעעמָאטַאיד

 טנִיּפעג  PN TTןעטרַאה ןּופ לָאש רעטלעּפָאד רעֿכַילגעװעּב ַא
 טימ טלעטש לָאש עגיזָאד 77 .ףָאטש:לעזִיק  TIןימ ַאזַא רָאפ

 ןּופ טייטשעּב יז :עלעטֿכַאש:ןעלַיּפ  NS,ןעלייט עכיילג טשִינ

  TR,רערעסערג רעד ,לייט  PAR TRרעד ,לעקעד גָיכעליײק
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 ףּונ ,טפלעה ןייק טשִינ ןעטלָאּפשעגּבָא Pr ןוֿפ רענייא טָאה
 ףיֹוא ןעלַאפּוצ רָאג רענייא TI TR ָאד ,לעקִיטש רענעלק א

 ּוטסנִיּפעג ןעלַאפ עדייּב .ךעלֿכעלײט עקנַינײלק עסַאמ רעצנַאג ַא

 .עגידלרעמעקנייא 327792399 ייּב ךָאנ

 ,סעירָאזּופנָיא ענעפּורעג יֹוזַא עסַאמ רעצנַאג ַא ייּב

 ךיֹוא ךָאנ ןערעהעג עכלעו ,ןעשַינעֿפעשעּב עּפּורג ַא ייּב ,ה .ד

 נָא ּוטסעז DIENEN רעגי;דלרעמעקנייא רעד ּוצ ןעצנַאגנַיא

 עטסֿכַאֿפנײא 97 טֿפלעה ייװצ MIN גנוטלַאּפשּוצ רעד טָאטש
 .ּופנָיֹא עצנַאג ַיד ."גנופסָאנקא רענעפּורעג ֹוזַא רעד ןּוֿפ םרָאפ
 8 MR ?ןעּבָאה-רעדנִיק, םייּב טשינ TI טלַאּפש עירָאז

 לײט:טּפיוה ןערעסערג םעד ןּופ ּבָא טלייט יז רּונ ,ןעלייט עֿכײלג

N1 יֹוזַא ,לייטנעּבענ םעניילק  PARגנולייט 97 :עּפסָאנק  PR 

 ָײז טַיג טַאטלווער סלַא רעּבָא ,"גנּולייט-ייווצ , ךָאנ DAR‚ ,ָאד
 .ןעטקּודָארּפ עכיילג טשִינ קרַאטש ייווצ

 "מָיאּורּב-רּוא עסַאמ רערעסערג ךָאנ ַא ייּב ;רעטײװ ןּוא

 יד רּונ ,גנולײטייװצ ןייק WII ןעצנַאגנִיא רעמ ּוטסעז ךעל

 ףיֹוא לָאמַא טַימ PT טלַאפּוצ האירּב ענעסקַאװעגפיוא עצנַאג

 רעד ןַיא ,ךעלעקיטש:לייט עגידנעטשטסּבלעז גרַאּב ןעצנַאג ַא
 ןעמ טפּור םרָאֿפ רעטרעדנערעפ לעסִיּבַא רעטלעקַיװטנע רעמ

 ;"גנּודלִיבףע רָא פס , עדָאטעמ-סגנולַאפּוצ עגָיזָאד יד IR ןיֹוש

 שַינעֿפעשעּב = רּוא .ַאזַא ןּופ רעּפרעק רעגידלרעמעקנייא רעד

 ןעקלָאװ:ּבוטש ןעצנַאג ַא PR ךַיז טלעדנַאװרעּפ ןּוא טצַאלּפ
 יד ןּופ סנייא רעדעי ןּוא ,("ןערָאפס,) ךעלרעמעק:טוּפילַיל ןּופ

 רעגָידנעטשטסּבלעז ַא TI רַאפ DIN ךעלרעמעק עקנינײלק עגיזָאד

 ףיֹוא IR ךַיז ןעלַאפּוצ סעירָאזופניא עטָיװעג .םִואּודָיווַידנִיֹא

 רעד סָאד PN םצע ןַיא .רעדניק:ןערָאֿפס רעמ ךָאנ ןּוא 0
 .על'השעמ:קָילרַאק רעזנּוא ןּופ לַאֿפ רעטייווצ

 :םלעווצ עכַאװש עקנינײלק ערעזנּוא ION ןַאד ןּוא
 ַיד 0023 ןעװ ,ןעּברַאטשּוצסיוא טָארדעג רָאג טָאה ךעלגנַיל

 גטנעמָאמ ןעטצעל ןַיא ןערָאװעג ןענּופעג NIS עכלעוו ,גנּוטער

 ,גנּוסייגפיונּוצ 77
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 עֿכיֹוה טימ דרע יד ןעקעדעּב ןּוא ןענַאעקָא עלַא ןעלּופרעּב
 09229 עֿכַילרעדיֹוש עגיזָאד יד זנּוא רַאפ טניישרע IR :גרעצ

 ,ןעגַיזָיר:ּבָארג ַאזַא TR ןעעז WR m יֹוזַא טקנוּפ ,טייקגיטעט

 73 טלעװ רעד PR ןעגנּונײשרע-רוטַאנ עלַא ןייש ןעשַינָאמעד
 ,ךעלקִילרַאק עניילק:ןעדיײשעּב עטשרמֹולּכ עגַיזָאד יד

 עלַא עֶגִיזָאד יד ייּב ְךיֹוא גיטֿכִיװ WER TR ךַאז ןייא
 :ַאפ עגַילײה עטצירקעגסיֹוא ַיד טָימ *גנַיר, רעד .ןעגנּוטלַאּפש
 a ןערעװ ןעּבעגעגרעּביא לָאמ סרעדעי mm סנעֿכײצ-ןעילַימ

 םעד טלָאװ סע רעװ .ןעלייט ענעטלָאּפשעגּבָא עלַא רעדָא עד
 =ילקילגמּוא נַא ןעוװעג טלָאװ ,ןעמּוקעּב DON “3379, ןעגַיזָאד

 גנַאהנעמַאזּוצ DIDI ןָא ןּוא ףלֵיה םּוש IR ,רענעזָאלרעפ 33
 רַאלָאידַאר סלַא ,טמַאטש רע רעֿכלעװ ןּופ ,טלעװ רעד טָימ -

 -לעשומ ןייז ןעיֹוּבּוצֿפיֹוא יֹוזַא יו ,טסּואװעג טשִינ רע טלָאװ
 ּוצ יֹוזַא יװ טסּואװעג טשִינ רע טלָאװ עּבעמַא DIN ,עלעסיש

 ןעמעטָא וצ IR ָיװ ןּוא זייּפש ןעמענּוצפיֹוא יֹוזַא יו ,ןעכָירק
 ,ןעלטימ-ץּוש עלַא יד ןעגעװ טסּואװעג טשַינרָאג טלָאװ רצ
 ליפ יֹוזַא PD ךשמ PR ןעּבָאה ןערעטלע:רּוא ענייז עכלעוו
 ?מוא רעייז רַאפ עטסגַידנעֿכערּפשטנע 77 סלַא ןעפַאשעג תֹורֹוד

 --סנעכייצ:השורי ענייז טָימ A רעד TER ןע'תמא ןִיא .גנּוּבעג
 רעּבִירעד .ץנַאטסּבוסע מָאזָאמ ָא ר ןייז DM ןרעק רעד
 ?וצ ְךיֹוא PT ןרעק רעגַיזָאד רעד גנוטלַאּפש רעד ייַּב זּומ
 PR ןעלּפָאדרעפ Tr mm רע :טגָאזעג רעסעּב רעדָא ,ןעטלַאּפש
 -עק-ייא DIT ייּב ןעזעג ןעּבָאה רימ .טפַארק רעצנַאג ןײז
 ענייז טנעמַָאמ:סגנוטלַאּפש ַאזַא רַאפ טלעּפָאדרעּפ סע יו ,לרעמ
 לרעּפרעק:סטײקֿכילּברע ןעדעי ןּופ ּבָארַא טמענ ַיז :ןעמָאזָאמָארכ

 ךַיז ןִיא טגָארט עכלעװ ,עיּפָאק ַא ,ןעגָאז ּוצ יֹוזַא ,גּוצּבָא'נַא
 טניימעג ָאד ְךיֹוא טרעװ עּבלעז סָאד ןּוא .טפַארק עצנַאג ַיד

DMגניר , ןעטייווצ ַא ןעטלַאּפשּבָא םעד ", 

 יָאה ךעלקילרַאק ַיד .על'השעמ רעזנּוא טיֹול רעטייוו טְצִי : :
 NT :ןעטלַאּפש ּוצ גירעהעג m טשִינ ןעּביֹוהעגנָא TI ןעּב 3
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 -לרעמעקנייא םעד ןּופ טפַאשנעגייא:דנּורג ןּוא טייקגידנעװטיונ

 97 ןעסקַאװ ןּוא ןעסערפ סָאד m יֹוזַא טקנּוּפ ,ןעּבעל ןעגַיד

 5דנּורְג 97 ףיֹוא ןעטלַאה ךיֹוא TI זּומ טפַאשנעגייא עגיזָאד

 ךָאנ ןענָאק רַימ עֿכלעװ ,ןעּבעל ןעגִיזָאד םעד 712 ןעטֿפערק

 .ריושטסעפ ַא סלַא ןענעקרענָא ןעזּומ רָימ עכלעוו רעּבָא ,טשִינ

 :יזַאד יד זַא ,סיֹוא טעז PT ןעסַיװעג ַא TR .ץעזעג 79227197

 רעד ןּופ םרָאפ עטכֿכַאפנײא עגַיזָאד יד ,"גנּוטלַאּפשּוצ, עג

 san םעד ןּופ םרָאפ עוויטִיזָאּפ ַאזַא טקנוּפ TIN ,גנּורעּפכּורּפ

 ַא TR ןעסקַאװ סָאד ַיװ ,לעסקעוו:ףָאטש םעד PR ןעֿפרַאװ

 / טשִינ לָא'ס mM רעּבָא .ןעיידרעפ םעד ID םרָאפ עוויטִיזָאּפ

 ,טייקטסעפ רענרעזייא'נַא טַימ ןייטש טּביײילּב טקַאּפ רעד :ןייז

 ןעצנַאג םעד MT טנייה רָיד טֿכַאמ עּבעמַא ענלעצניײא'נַא

 עסִיװעג ַא טכיירגרעד רעּפרעק-םיילש רעֿכײװ רֶיא זַא :לֵיּפש

 ןייא ךַיז טַיצ ַיז רּונ ,רעטייו טשִינ רעמ יז טסקַאװ ,סיֹורג

 רעפיט FIR ןערעװ ןעטייז עדייּב ןּופ ןעּבראק יד ,טַימרעדנִיא

INרעפַיט , ONךָאנ טלַאה  PTRף טע רעגִידעּבעל לעמעדעֿפ  

 : YAIST סָאד ךיֹוא TI טסיײרּוצ טָא ןעמַאזּוצ ןעלייט עדייּב

 5 329 ,עּבענַא רעסיֹורג רעטלַא רעד טָאטשנָא ןּוא :לעמָידעפ

 5 טֿפלעה ַא טקנּוּפ רעדעי ,ןעשינעפעשעּב עײנ IS רָיד רַאֿפ

IDרַאפ סרעדעי רעּבָא ,עּבעמַא רעטלַא רעד  TIרעדנּוזעּב  

 רעדַיװ ןעסערפ םעד ךרּוד DW TR סָאװ ,םּואּודָיווְידנִיא'נַא

 =ִיצַצֹּב 97 ייּב ,ןעלייט ּוצ רעדִיװ TI ןַאד ןּוא ןעסקַאוװּוצפיֹוא

 .לַאּפש ,ןעסקַאװ ןיֿפ סעצָארּפ רעצנַאג רעד ּוצ DON טײג ןעל

 טַימ ןעטלַאּפש I רעדִיװ ןּוא ןעסקַאװ לָּנמַא MIT ,ךִיז ןעט

 ןעלייטּבָא Tr תֹורֹוד יד טסעז ּוד זַא ,טייקלענש רעג;טלַאװעג  ַאזַא

 ךשמ ןַיא ּוליפא ,ןע'העש ןּופ ךשמ PR ערעדנַא יד ןּופ ענייא

 : ַא ןופ רעסעמ ן'רעטנּוא mM IR ,העש ַא ןּופ ןעלייט ןּופ

 6 רעמעװקעּב רעֶגָיזָאד רעד ןעװ ,ןַישַאמ רעטגעוועּב לענש:ץִילּב

 6 =יק ַא WII ךַיז ןעלָאז גנּורעּפכּורפ רעלענש:רעיֹוהעגנּוא ןּוא

 "נייא .ַאזַא טלָאװ ,ןעגנּורעטש עכַילרָיטַאנ עסַיװעג ןעלעטשנעג

 =יא טנָאקעג געט עכ;לטע ןּופ ךשמ TER רוטלוק:ןעלִיצַאּב 93

 פכילרעניא'נַא ךיֹוא TR *רעדניק ייווצ MIR ןעטלַאּפשּוצּוצ



 *עז עלַא .רעטכעלשעג ייװצ ןייק טשַינ רָאג ןעּבָאה ייז ;ןיינ

 ןעּבָאה ,'רעדנִיק ןעּבָאה , ייז םגה ןּוא ,ךָיז ןעשִיװצ ךיילג ןענ

 "ניק עגַיזָאד יד ןעמּוקעּבכ יז זַא ,טפַאשנעגייא ַאזַא רעּבָא ייז

 ײיז .גנוטפֶעהעּב רעכַילטכעלשעג ןּופ רּוּפש םּוש ַא ןָא רעד

 .ךעלקִילרַאק ענעי m IR טקנּוּפ סע ןעֿכַאמ

 ןעפָאטש עדמערפ ןעמענּוצפיֹוא טייקיהעפ ַא ןעּבָאה ייז

 .רַאוצרעּבִיא TI ןַיא ןעצנַאגנִיא דלַאּב ייז ןּוא ןיירַא ךיז ןִיא

 .ףָאטש:סנעּבעל םענעגייא רעייז ןִיא ןעלדנַאװרעּפ ןּוא ןעטייב

 םעד רַאפ גָיטיֹונ זיא גנולדנַאװרעּפ ןּוא עמַאנפיֹוא עגִיזָאד יד

 ךילרעּפניײשעּב PR רעכלעוו ,"לעסקעוו:ףָאטש , םענעפורעגײיֹוזַא

 PR ןערעװ TAN .ןעּבעל ןעצנַאג םעד ןּופ גנּוניישרעידנּורג ַא

 ינוא רעּפרעק PD ןעלײט:דנַאטשעּב עטלַא יד סעצָארּפ:סנעּבעל

 ,ןערעוו ןעפרָאװעגסיֹורַא ןעזּומ ייז ןּוא ְךיֹורּבעג ן'רַאפ ךִילגיֹוט

 *עֿפרָאװעגסורַא עגַיזָאד יד ןּופ DAR ן'פיֹוא רעּבִירעד זּומ סע

 ןיֿכרּוד טעשעג סָאד PR ,עיינ ןערעװ ןעפַאשעג ןעלייט ענ

 ?טסכעה יד ,ןעשנעמ רָימ m יֹוזַא ןּוא .ןעיידרעפ ןּוא ןעסערֿפ

 *עג סע ןעּבָאה יֹוזַא ,טנייה ךָאנ סע ןעּוט ,תֹויח עטלעקיײװטנע

 ייז :עגידלרעמעקנײא יד ְךיֹוא טצִיא ךָאנ סע ןעּוט MIN ןּוט

 *ףָאטש םעד ןִיא ףיֹוא יֹוזַא ךָיִז ןעטלַאה ןּוא ןעיידרעפ ,ןעסערפ

 ,לעסקעוװ

 ןעגִיזָאד םעד von זיֹלּב טשִינ ךִיז טגָידנע סע רעּבָא

 סע טּוט ,טסע סע IR ,דנִיק ַא .לעסקעװ-ףָאטש ןעכַאפנייא

 יֹוזַא טקנּוּפ ןּוא .טסקַאװ סע :סעווָיטִיזָאּפ סעּפע ךָאנ ּוצרעד

 ."ךעלקִילרַאק, יד ,עגָידלרעמעקנייא:רּוא ערעזנּוא ןּוטעג ןעּבָאה

 ןערָאװעג ןּופרעד ןענעז IN ,ליפּוצ ןעסעגעג ןעּבָאה יז

 .ןעסקַאװעג ןענעז ייז :רעסערג ווָיטַיזָאּפ

DEINרעטייו רעּבָא : IRטָאה ןעסקַאװ עֶגיזָאד סָאד  

 טשַימעגנײרַא גנּולצּולּפ TI טָאה ,סיֹורג עסָיװעג ַא טֿכײרגרעד

PAINטָאה קִילרַאק רעד :טפַארק עכִילרעדנּואװ  TIלָאּפשעג . 

 ?עַּב, טָאה רע .,.לייט ייווצ ףיֹוא ןעסַירּוצ 7 טָאה רע ,ןעט

 ףיֹוא טּוׁשּפ ןעלַאפּוצ TI TER רע :טסייה סָאד ,*רעדנִיק ןעּמּוק

 ךיז טײקגיהעֿפ עגִיזָאד IT וַא ,רָאלק TR סע .רעדנַיק ייווצ
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 sa ןעו ,ןָא טנעמָאמ םעד ID ך;לנײשרַאװ ןערָאװעג סָאד

 ַא סלַא ןרעק ןעגִיזָאד םעד ןופ 777 םעד ןענַאטשרעפ טָאה

 זיא ןרעק רעד ּביֹוא ןּוא ,ןעמָאזָאמָארֿכ יד ןּופ טקנּוּפלעמַאז

TRןעמָאזָאמָארּכ יד ןענעז ,'גניר, רעד על'השעמ רעזנוא , 

 ןעגִיזָאד םעד ןוֿפ "סנעכיײצ, עגַיד'רעּביֹוצ יד ,םִיא ןִיא סָאװ

 ןעקעדרעפ ,ךִילרָיטַאנ ,ָאד ףרַאד "רעּביֹוצ , טרָאװ סָאד .גנִיר

 TI vom ןעלעטש סע סָאװ ,םעד ןעגעװ ןעסִיװנּוא רעזנוא

 ךרּוד WO ייז IR mM ןּוא ןעמָאזָאמָארֿכ עגִיזָאד יד רָאֿפ

 ?'תֹודֹוס ןעטכַידעג ַא Da .לרעמעק םעד PR טייקג;טעט רעייז

 ?גנערטש רעד רַאפ ךיֹוא טנייה זִיּב ךָאנ DR רעיילש 19397

 OR רעד ןּוא ןיילַא טײקכילּברע יד ןעגיֹוצרעפ גנּושרָאֿפ רעטס

 עשִילָאּבמִיס סָאד ןּוא .טײּברַא N ןּופ םזִינַאֿכעמ רעכילטנעג

 ,טרָאװ .ַאזַא DM ןענעכייצעּב WI ךיֹוא DIN ןָאק על'השעמ

 :עּבנּוא ,עכילדנעטשרעֿפנּוא ַאזַא ךיז רעטנּוא טלַאהעּב סָאװ

PFADגנּוקרָיװ , 

 ערעזנּוא ןּופ עּבִיל רעד ּוצ ןערעקקִירּוצ רעּבָא רֶימָאל

 ,ךעלקַילרַאק

mעטבישעג רעד ןּופ ּביֹוהנָא ןַיא דלַאּב יז ןעּבָאה  

 ?עג ךָאנ ייז ןענעז WAT רעּבָא ,טרִיזִילַאּודִיוװְידנִיא ןעזעג

 :עג טשִינ ןעּבָאה רַימ ;זָאלטכעלשעג ןעצנַאגנִיא ןעוו

 םעד ןּוא .יֹורפ ןייק טשִינ ןּוא IND ןייק טשִינ ייז ייּב ןעז

 עגְילעצנּוא ייּב טנייה ךָאנ ְךיֹוא ּוטסעז דנַאטשּוצ ןעגיזָאד םעד

 דנַאטשּוצ רעזָאלטכעלשעג רעגִיזָאד רעד ,ָאי ;עגידלרעמעקנייא

 ,טיירּפשרעפ IR עגידלרעמעקניײא יד ןּופ DIN רעד PR זִיא

TRטסָיזמּוא .םינמיס:טּפיֹוה ערָיא ןוֿפ םענייא טעדלִיּב רע  

 ךעלכעליונק?םיילש עגימרָאפנוא ענעי ןּופ םענייא ייּב ּוטסֿכּוז

 ענעפּורעג iR ַָיִד ייּב ,ןעלכייט ערעזנוא ןּופ דמַאז ןִיא

 ?מָירעּב ע'תמא יד ןּופ זִיא'ס רעכלעװ ייּב רעדָא ,סעּבעמַא

 ,*טייקֿכִילּבײו רעדָא *טיײקכִילנעמ , ןּופ םינמיס ןעלִיצַאּב עט

 טשִינ ְךיֹוא ןענעז יז .ץנעי טשִינ ןּוא סָאד טשִינ ןענעז יז

 ,ןע'סֹונגֹורדנַא רעדָא ןעטידָארּפַאמרעה ענעפּורעג IN ןייק

 .רעּפרעק ןייא ןִיא רעטכעלשעג עדייּב ןעגינייארעפ עכלעוו
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 סלַא טָאה עכלעװ ,ץנַאטסּבוס:טײקכ;לּברע ַאזַא ךַיז PR טָאה
 =עק עגַזָאד 77 ןּוּכ 79299 סָאד טרָילּוגער סקעדָאק רעטסעפ

 יד ייּב ןירעד ןעגייצוצרעּביא I טֿכײל זִיא סע .ךעלרעמ
 ןַאהרעפ ןענעז סע .טנייה ךָאנ ןעּבעל סָאװ ,עגידלרעמעקנייא-
 :רעמ טפערט ןעמ, עֿכלעװ ,עגַידלרעמעקניײא עכלעזַא ,לשמל

 טפּור ןעמ עֿכלעװ ןוא ןַאעקָא PR ןעמִיװשמּורַא סלייטנעטּס
 לייט ןעטסערג DIT ןּופ סמּואּודִיוַיײדנַיא יד .סעירַאלָאידַאר
 רעגָיסָילפ:ּבלַאה רעד ןּופ ןענָאק סעירַאלָאידַאר עגִיזָאד ַיד ןּופ
 ,רעּפרעק ןעצנַאג רעייז טעדלִיּב סָאװ ,עסַאמ רעטרעװַילגרעּפ
 ןעטרַאה ןּופ ךעלעסַיש:לעשּומ עלופטסנּוק טסכעה ןעלײטסיֹוא

 ףנָיֿפ 72 רַיֿפ ייּברעד טליצ ןעמ .ףָאטש ןעטרענייטשרעפ

 :ָאד יד עכלעװ ,ןעמרָאפ:טסנּוק עכילרעה ענעדישרעּפ טנעזיֹוט
 =קירטשעג ,ןעליֹוק ,ןעציירק ,ןרעטש :;ןָא ןעמענ סעלשּומ עגִיז

 יד ַיװ ,טקרעמעּב ןעמ FIN ,רעטייוו TR ןּוא ץענ ַא MM עט
 גיד'תונשקע WER רדסּכ ן'רזח סעירַאלָאידַאר ערעדנוזעּב

 *ענַאהרעּפ טנעזיֹוט עֿכָילטע עגִיזָאד יד ןּופ רעטסּומ TR עדעי
 ליֹוק יד רדסּכ ערעדנַא ,ץיירק םעד רדסּכ לייט :?עמרָאּפ עג

 ַא ,עיצַידַארט ַא ךַילרעּפנישעּב רַימ ןעהעז אד .װ .זַא .ַא
 ?טייקכִילּברע רעד TIT טרעװ סָאװ ,ןעגָאז ּוצ יֹוזַא ,לעדָאמ
 TR ןּוא רעדנַיק יד ןעּבעגעגרּבִיא רעטייוו רדסּכ ץנַאטסּבּוס
 .ךעלקִינ

 ןעמַיטשעּב ּוצ ּוליפא דנַאטשמַיא DIN ןענעז 19 ןּוא
 ןעגיטכַיװ ןעגַיזָאד םעד טלַאה לעקַילרַאק סָאד ּואו ,טרָא סָאד

 ,ןרעק רעד ןעװעג סע TR לרעמעק:ייא רעונוא ייּב ג ָיר
INNטָאה'ס  TIעכלעװ ,ץענ עלּופסַינמײהעג 97 טײרּפשעגסיוא  

 יד ,ןעמָאזָאמָארכ יד ןעּכעגעגסיֹרַא ,ךַיז ןּוֿפ רעטעּכש טָאה
 =עקנייא יד  ייּב ךיֹוא .ךעלרעּפרעק:טטײקכִילּברע עכַילטנעגיײא

 ךַיז טָאה ןעמ .ןרע ק ַאזַא Wan ןעהעז ךעלקַילרַאק עגידלרעמ
 ײּב ןַאהרעּפ ןרעק NIE MN ַיצ ,רעּבִירעד טרַאּפשעג גנַאל

 זַא ,גנּונימ יד רעּבִיא טגעװ טנייה ;עגָידלרעמעקנייא עלַא
 ןעלַאפ לייט PR םגה) םּוטעמּוא ןרעק רעד טריטסַיזקע שַיטקַאּפ
 PR שִיטערָאעט ּביֹוא FIN ;(ןעקרעמעּב 33 רעװש DIN זִיא
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 רעכילטנעפע 38 טנייה ןעייטש עכלעװ ןּוא טֿפַאשנעסִיװ רעד
 ,עיסּוקסִיד

 ?SIR ערעזנוא ןעזעג ןעּבָאה Wa .ךַאז רעד ּוצ רו
 ַא DIR :טרִָיזַילַאּודָיװִידנִיֹא ןָא ּביֹוהנָא ןּוֿפ ךעל 1
 ךיֹוא 77 mm ןעזּומ יֹוזַא .םיאּורּב ענלעצנייא ןּופ לעמִיװעג
 סָאד ןעוװ ,טיצ רעד ןּופ עגידלרעמעקנייא יד ןעלעטשרָאּפ
 ,דרע רעד ףיֹוא ןעּביֹוהעגנָא TI טָאה ןַיז רעזנּוא TR ןעּבעל

IR TRןעהעז  VDעקגיא 97 דרע רעד ףיֹוא טנייה ךָאנ ? 
 KIM רעּבָא ןּוא ןעדַאירָימ ןּופ לעמיװעג ַא סלַא עגָידלרעמ
 :טייהגייא ןיק ןעגעװ .ןעשִינעפעשעּב ענלעצנייא ןּופ ןעד
 ?ּודיווְידניאירּוא עֶגיזָאד יד ןעכלעװ ןוֿפ ?םיילש-רּוא , 79329
 טשִינ :טשִינ 1m ןעסייו ,טלײטעגּבָא ןעּבָאה IT ןעלָאז סמּוא
 רעד ןּופ טשינ ,קִיטקַארּפ רעד ןּופ טשִינ ,עירָאעט רעד ןּוּפ
 PR סע  ּביֹוא .טרַאװנעגעג רעד ןּופ טשִינ ,טייהנעגנַאגרעּפ
 ךָאנ ןעװעג רעֿכִיז סָאד זִיא ,םיילש ַאזַא ןעװעג תמאּב לָאמַא
 ,"טייצ-עּבַיל , רעזנּוא רַאפ

 ,םּואּודָיוַידנַיא ַאזַא סלַא ,רעּבָא טָאה קִילרַאק רעדעי
 ןּופ קִינָארכ יד ןּוא ךּוּב:לַאזקִיש ןייז TR רעֿכלעװ ,"גנַיר, ןייז
 אמּתסמ ּוטסָאה גנַיר ןעגיזָאד םעד ןעגעװ .גנּומַאטשּבָא ןייז
 *עּב ןעסַיװעג ַא PR TI טלעדנַאה ָאד IN ,ןענַאטשרעפ דלַאּב
 עכלעוו ,ץנַאטסּבּוס:טײקכילּברע רעלּוּפטרעװ רענעי ID דנַאטש
 TR לרעמעק:יא םעד  יײּב טדערעגמּורַא רעִירפ ןעּבָאה רימ
 תמאּב זַיא ץנַאטסּבּוס רעגיזָאד רעד PR .לרעמעק:ןעמיֹוז םעד
 טּבעלעגרעּביא ןעּבָאה ןערעטלע 97 סָאװ ,ץלַא טצִירקעגסיֹוא
 ערעל ַיד ןּוא גנּורַאפרע IT ,ןעזָאלעגרעּביא TI ךָאנ ןּוא

INDגנורַאפרע רעגַיזָאד רעד ןּוֿפ טַאטלּוזער סלַא ,רעדנַיק יד , 
 ירעד םּואּודַיװַי;דנִיא םעיינ םעד טנערָאװעּב ערעל עגִיוָאד יד
 ןּופ ןעּביֹוהנָא רעדִיװ ץלַא ןעפוַאד טשִינ לָאז רע זַא ,רַאֿפ
 SIR עגַיזָאד יד ךיֹוא זַא ,טשִינ קפס ןייק זַיא סע .יינ סָאד
 -ַעְג ןעּבָאה םיִאּורּב עג;דלרעמעקנייא ;ד ןּופ ךעל ועמעק:לעצ



 םעד טטנָאק 37 .געוו ןעטנָאמרעד םעד רעדלִיּב PR רַיד רַאפ

 ּוטסנָאק ןיימַעגלַא ןַיא רעּבָא ,ןעפרַאווּבָא טרּפ םענעי רעדָא
 יד לייוו .יֹוזַא ןעגנַאגעגּוצ זִיא ךַאז יד זַא ,ןעלעטשרָאפ 7

 ּוטסניפעג Ay ןעטלעטשעגרָאפ םעד ןּופ ןעלייט ערעדנּוזעּב
 ?עשעּב עגַידלרעמעקניא ענענַאהרעפ יד ייּב עלַא ךָאנ טנייה
 .דרע רעד ףיֹוא ןעשַינעּפ

 ךִילקָירדסיֹוא ייּברעד ךָאנ רשפַא PN ךִילצּונמּוא טשִינ

 :טסּבלעז 920 ןייז ךילטנעגיײא ףרַאד סָאד (DAN ןעקרעמעּב ּוצ
 עגַידנעכַילשנעמרעפ ,עשִיטסַיּפרָאמָאּפָארטנַא יד זַא ,(ךַילדנעטשרעֿפ

 ןעּבָאה !ךעלקַילרַאק, יד ָיװ טלעטשעגרָאפ טָאה עכלעוו ,םרָאפ
 םעד ןעמּונעגנָא ןּוא עגַאל 97T טכַארטעגרעּבִיא לָאמ רעדעי

 ?השעמ ןימ ַאזַא ןעועג רּונ ְךיֹוא זַיא ,סּולשעּב ןעטסגּולק

 IT ּוטסנָאק *טייקכִילצּוו עייפ, רעד ןוֿפ ןעגעװ ַיד .םרָאּפ

 עירָאעט רעשִי;טסִינִיװרַאד רעד טיֹול ןעלעטשרָאּפ וויטקעיּבָא
 ןּופ םויק:גנַאװצ , םעד Da ןּוא *לַאװסיֹוא ןעכִילרָיטַאנ, IN טימ

 טַיּבעג םעד PR ;טסלַיװ ּוד m *ןעטסדנעסַאּפ ןעטסרעממַא םעד

 ןעכַאמ ָאד .IM PR BIT עיירפ ןעצנַאגנַיא רַיד PR זָאל

 רַאפ רעטייו MIR TR ןענִיד טעװ עכלעװ ,גנוקרעמעּב ַא

 סעומש רעזנּוא ןופ MIND ןִיא ןעגנּורעדליש ערעדנַא ליפ

 PR סע ןעװ רִיצִיפִינָאזרעּפ ךִיא IR .ןעּבעל:עּבַיל םעד ןעגעוו

 ןעּבָאה non 97 :לשמל ,גָאז TR ןעוו ,ןעגנולדנַאה עסַיװעג

 Ja ןעּבָאה ייז ,שרעדנַא רעדָא IR ןעלקַיװטנע IT טלָאװעג
 DINO RIED‚ ַאזַא רּונ סע זִיא---סָאד טקעדטנע ,סָאד ןעסָאלש

 IIND ןעכלעוו שַינעהעשעג רעשִירָאטסיה רעד ןעּבעגּוצּוצ ידּכ

 TR דער ייּברעד .טלַאטשעג עגַיד'תֹושממ זִיֹא'ס עֿכלעװ ,םינּפ

 טרַיפ עכלעוו ,ץנַאטסנַיא רע'תמא רעד ןעגעוװ טשִינרָאג רעּבָא

 Pr ףיטרעפ TR ןעדייס) גנולקיװטנע רעד DD ןָא ךילטנעגייא
TINרעטנּוא ;(עגַארפ רעגַיזָאד רעד ןַיא לעיצעּפס ןעלַאפ לייט  

 ?פיֹוא ךַיו ןעמ ןָאק 222 TR עכלעוו ,םרָאפ רעשִילָאּבמַיס רעד

 עכַילטנעגיײא יד ןעגעװ ןעגנּורעלקרע 9m ןעמ עֿכלעיו ןעלעטש

 ןערעװ עכלעוו ,ןעגנורעלקרע-,גנּולקִיװטנע רעד PD ןעגעװ

 PD רעטערטרעפ עג;ניזפרַאש ענעדִישרעֿפ ךרּוד טגידיײטרעּפ



 . 7 עי =

 5נָאלּפ עכלעװ ,ןעטנַאירַאװ ײלרעלַא ,ןעגנּוגיינ ײלרעלַא ,ןער
 DIOR IN ‚TI טכּוד DTM Pr ןעשִיװצ ךרּוד Tr ןערעט
 ן'פיֹוא רָיד טמּוק ,ןייא רעסעּב רעּבָא T?7 טסקּוק ּוד זַא .רדס
 יד זַא ,ןעטכּוד ּוצ ןָא DT TR טּביֹוה סע ,הרעשה ַא קנַאדעג
 :עטש ,ןעטנַאירַאװ עקִידנעטײדעּבנּוא םינּפל ,ענעדישרעפ עגִיזָאד
 -יװעג ַא ןוֿפ "ןעגנורענַירע עֿכִילגעמ עלַא רָאֿפ Tr vn ןעל
 ,עינָיל:סגנּולקיװטנע'נַא- ,עיניל-סגנּולקַיװטנע רעטכַאמעגכרּוד רעס

 ךרּוד ןעגנַאגעגכרּוד טייצ רעטסירפ רעד PR רָאג ןַיא עכלעוו
 225 רעד

 ּוַצְפיֹוא רעדִיװ TR רַאפ ןָא ּוטסּביֹוה ,גידנעלַיװ טשִינ
 עדעי 1 ,סיֹוא טעז סע .עינַיל עצנַאג עגִיזָאד יד ןעלעטש
 bin טנייה 772 ךָאנ טלָאװ האירּב עגָ;דלרעמעקנײא ערעדנּוזעּב
 ָאד ,ענעי ָאד ,יד ָאד ןֹורּכ;טלעװ PR ןעטלַאהעגנייא תֹונשקע
 זִיא יצ 9229 רעד PD גנולקיװטנע רעד TR עֿפּוטש עטירד ַא
 עצנַאג ַא ןעלעטשּוצפיֹוא קירּוצ NT ךילגעמ לָאמַא טשִינ
 ּוטייק עשִֶיגָאל

 "רעפ יד PR .ךַאז:טּפיוה עדנעגלָאפ דלַאּב טסקרעמעּב ּוד
 עגידלרעמעקנייא עגיטניײה יד ןּופ ןעדָאטעמ:עּבִיל עגיטרַאנעדִיש
 רעקִיטש ענעכָארּבּוצ ענעּבילּברעֿפ עלַא ,ןעגָאז ּוצ יֹוזַא ,ּוטסעז

TR IDסָאװ ,קִירּב רעד ןּופ :קִירּב רעטלַא;רּוא רעסיֹורג  
 .גנּורעּפכּורפ רעד ןּופ ןפֹוא ןעטסכַאפניײא רעד ןּופ טרָיפעג טָאה
 ערעכעה יד ייּב .עּבָיל רעכִילטכעלשעג רעד ּוצ ללכּב
 IR PT) לָיּפשייּב ַא רַאפ רָיד םענ) nen ןּוא ןעסקִיװעג
 יד ייפ .טרָימִשעג 71 3229 עכ;לטכעלשעג עגיזָאד יד טייג

 :ַאלג יֹוזַא ּוצ טשִינ יז טייג ןעסקִיװעג ןּוא תֹויח ערעגירעדִינ
 לָאמַא ,סיֹוא טזייו ,ןעּבָאה רעּבָא עגידלרעמעקנייא יד .גָיט
 טרָיּפע ג טָאה רעֿכלעװ ,געװ םעד טקעדטנע עטשרע יד רָאג
 .עּבָיִל רעכִילטכעלשעג רעד 1%

 עגָידלרעמעקנייא ,"ךעלרעמעק , "סעקִילרַאק , טָאטשנָא זעל
 .על'השעמ ןיימ טסיײטשרַאֿפ ּוד IR — םיאּורּב

 ןעלעטשיוצרָאפ 2198 רעשִילָאּבמִיס ַא ןעװעג N סָאד
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 8 גנואעטשטנע ןייד ןּופ .טלעזו רעטַירד רעד ןּופ רעדנַיק
 ייא סָאד TI ןעזייוװעּב םזִינַאגרָא ןעטסֿכעה 097 IR ןעװ

 ךיד ידּכ ,'םיאּורּב עגידלרעמעקנייא, ייווצ ,ןעמיֹוז רעד ןּוא
 עגידלרעמעקנייא ןעוו ,טיֹוט ןייד ּוצ Pa ןּוא ,ןעריֹוּבעג ּוצ
 ןעלדנַאװרעפ ּוצ ידּכ ,גנּוליֹופ יד ןָא ןעּביֹוה סעירעטקַאּב
 .ןעטנעמעלע עכַילגנִירּפשרּוא יד ןִיא ןעפָאטש:רעּפרעק ענייד

 יֹוזַא ךָאנ ןענעז ייז סָאװ ,םעד ּבילּוצ זיֹולּב טשינ רעכָא
 SR עגַיזָאד יד זנּוא 92 ןעקעװרעד ,זנּוא רַאפ *לעּוטקַאפ

 רַאפ ןענעז ייז .גנּוריסערעטניארעפ עטסערג ַיד ךעלרעמעק
 =עג רעִירּפ םעד ןּופ JR םעד PN ןענעז IT .רעכ ךָאנ זנּוא
 ןעצנַאגנַיא רעדָא 22 ,עיירטעג רעייז טנייה ךָאנ ןעטגָאז
 -עטלע:רּוא עטסטלע ערעזנּוא ןּופ סעיּפָאק עטרעדנערעפ טשִינ

 .דרע רעד ףיֹוא ןער
 =ייא-רּוא:רּוא עטרעדנערעֿפנּוא עטקערָיד ייז ןענעז יצ

 ,דרע רעד ףיֹוא רֹוד 799273299 ןעטשרע םענעי ןּופ ךעלקַינ
 =נּוא ענייז ןענעז תֹויח m ןּוא ןעסקִיװעג 77 m יֹוזַא טקנוּפ
 ןענעז ייז רעדָא ;ךעלקיניײא:רּוא עטרעדנערעֿפ ןּוא עטקערַיד

PTרעטסומ ןעטלַא םעד טיֹול לָאמ ןענָאילַימ רעדִיװ ןּוא  

 יז רעדָא ;גנּוריֹוּבעגרּיא רעכַילרעהפיֹואנּוא ךרּוד ןענַאטשטנע
 טיּבעג עגַיזָאד סָאד) ןעניימ רעשרָאֿפ ַץגינייא m .רָאג ןענעז
 ןּופ ךעלכעלייט (ןערָאװעג טשרָאפעגסיֹוא IP IT ְךָאנ זיא

yomıyaעקלַיכ ַא ןּופ ךיז ןענעז עכלעוװ ,ןעמרָאפ ערעכעה ? 

 SIR ףיֹוא ןעלַאפעגרעדנַאנּופ קִירּוצ לעטשנעמַאזּוצ 193779792
 =ערטר?ּפ ייז ןענעז ןייז טשִינ לָאז סע ַיװ :ךעלרעמעק ענלעצ

 =סנעּבע 5 ערעײז ןּוא .ןערעטלע:רּוא עטסטלע ערעזנּוא ןּופ ןעט
 =רעד AN רעדָא רעמ רשפא זנּוא ןענָאק ןטייהניואוועג
 רֹוד ןעגְידעּבעל ןעטשרע םענעי Pb ןעטייהניואוועג יד ןענָאמ

 .דרע רעד ףיוא
 ,גנולגְיּפשּפָא'נַא םּורַא IR PR 9293 רעייז TR ןּוא

 ,דרע רעד ףיֹוא *עּביל:רּוא , רעד ןּופ רֿכז רענעּבילּברעפ רעטצעל ַא

 A MR ּוצ TI טסקּוק IT זַא ,"עּבַיל; עגַיזָאד יד ןּוא
DINָאטעמ ײלרעלַא .ןעמרָאפ ענעדִישרעֿפ ײר עצנַאג ַא רָיִד = 

= > 



 ןענעז סע רעּבָא .ןעסקִיװעג רעדָא תֹחח ערעדנַא ןעטע םֹוצ
IRןַיא ןעדַישרעטנּוא ערעדנַא ענעדַישרעּפ ןַאהרעפ  DIT 

 .רעייז PR ןּוא םיאּורּב יד 735 יֹוּבעג:רעּפרעק ןעווָיטִימִירּפ

 טלעװ עגיזִיר ַא Pr רַאֿפ ,טגָאזעג m ,טסעז ּוד .ןעגנּורְיּפפיֹוא
 IR טקנױּפ ,דרע עצנַאג 97 םּורַא טמענ 2כלעװ ,םיִאּורּב ןּופ

37T mטלעוו:םיחמצ עגַיזָאד יד ןּוא ;טלעוװ-תויה ןּוא?םיחמצ  
 ,שרעדנַא סעּפע טשִינ רָאפ ךַיז טימ ןעלעטש טלעוװ:תֹויח יד ןּוא

 רעטַירד רעסיֹורג רענֶעי ןּופ ןעגייוצ עלעלַארַאּפ ייווצ ָ!וו
 :ּוהעגפיֹוא ךיֹוה רעייז PT ןעּבָאה עכלעװ ,ןעגייווצ --,טלעוו

 יו םיִאּורּב עגידלרעמעקנייא ענעי ןופ עסַאמ יד תעשּב ,ןעּב
 DIT ןִיא רָאג לעגוק:דרע םעד MIN םּורַא טנייה ךָאנ טלעּמ
 ,דנַאטשּוצ-רּוא ןעטלַא

 רעכלעוו ,ןײלַא IT ,ןָא ךיז ּוטסיֹוטש ךַילרעהפיואנּוא

 רעגַיזָאד רעד ףיֹוא ,דרע רעד ןּופ רעה רעד ןָא ךִיז טספור
 PR ןייק .ךעלקַילרַאק יד ןּופ טלעװ רענענַאהרעפ םּוטעמּוא
 .יירפ טשִינ PT ןּופ זַיא רעסַאװ גנולש ןייא ןייק ,טפּול ליֹומ
 :צעזנעגעג זַיא'ס עֿכלעװ טייטשטנע סע ּביֹוא ,רָיד זִַיא ייוו
 רעד ןּוא רעּפרעק ןייד PD ךעלרעמעק יד ןעשִיװצ טייקֿכ;ל

 PR TR סָאװ ,םיאּורּב עגידלרעמעקנייא עכלעזַא ןּופ הנחמ
MTסעקִילרַאק יד ןעדיינש ןעלַיצַאּב:ַארעלָאֿכ סלַא !ןײרַא  

„TRןעשנעמ , Imןּוא ,ןרָאק ןעלעג  PP vaערעדנַא םּוש  
 DM רעדָא רעגיט םעד Din טשינ ,דרע רעד ףיֹוא האירּב
 DR ענָאדאלעּב רעד Da טשִינ ןּוא גנַאלש רעגיטפַיג רעד
 יֹוַא טשַינ שנעמ:רוטלוק םעד רַאפ טנייה ךָאנ ףמַאק רעד
 : עגידלרעמעקנייא עֶגַיזָאד יד טַימ m ,רעװש ייֹוזַא ןּוא סייה
 4 יד טלָאװ רעּבָא טייז רערעדנַא רעד ןּופ .ךעלקנ;לרַאקרּוא
 PR טפַאשטרִיװדנַאל TR DIA רּוטלּוקןעשנעמ עצנַאג עגָ;זָאד
 :יװעג ןּופ MT רעד IR ךילגעמנּוא טעמּכ ןעועג עיצקּודָארּפ
 ןעקנַאדרעפ DIN ;ןימ ןעגָיזָאד םעד ןוֿפ ךעלקַילרַאק עכילצונ עס
 .ןעגנּוניײשרע:סגנורעג ןּוא:סגנֹוריטנעמרעפ עטסג;טכָיװ ייד 972
 .רעפ ןּוא טרעטנָאלּפרעּפ 10073 DIR TE‚ טסקּוק ּוד ןיהואוו
 עגִיזָאד יד ןוֿפ טייּברַא רעד PR PN ץענ םעד ןִיא טּבעװ
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 זיא'ס ?ןעזעג ּוטסָאה סָאװ .ןעלִירּביהשעמ יד ּבָארַא רּונ םע 3
 FINN רעּבָא ,ָאי ?,,.לָאמַא ןעוועג

TRםיאּורּב ןימ ַא סעקִילרַאק עגיזָאד יד ןענעז ןע'תמא , 
 ענעי ןענעז ייז .דרע עצנַאג 97 םּוטֶעמּוא IN 7990 סָאװ
 PR non ןייק טשִינ .ןעשַינעּפעשעּב-רֹוא עגַידלרעמעקנייא
 von ךָאנ ןּוא nen‚ ןייק טשִינ ךָאנ .ןעסקַיװעג ןייק טשִינ
 ,ייז ןענעז ךעלקִילרַאק עקנַיניילק ,ךעלקַילרַאק !ןעסקַיװעג ןייק

DIRרָיד טַימ ייז טסכיילגרעפ ּוד  PRה .ד) . DDךיֹוה ַא * 
 :ָאטרַאק ַא DM רעדָא WIEN DIA‚ רעדָא (היח רעטלעקיװטנע
 WER םּוטעמּוא ןענעז רעסַאװ ןּוא טפּול ,דרע .סקִיוװעגילעּפ
 ?נעטסרעמ ןענעז ייז םגה ,ךעל'מיאּורּב עגיזָאד יד ןּופ טלּופעג
 גיֹוא ןעזיֹולּב ן'טימ רָאג PT טסנָאק ּוד זא ,ןיילק יֹוזַא סלייט

 ; .ןעקרעמעּב טשִינ
 טרָאװ סָאד ןעצּונעּב רעדיװ טײקכַאֿפנײא 2793 רֶימָאל

 TI טלעדנַאה ָאד זַא ,טגָאזעג ןיֹוש רעּבָא ּבָאה PR .ןעלַיצַאּב
 טשינ .םיאּורּב עטסנעדַישרעֿפ יד ןּופ טלעװ רעצנַאג ַא ןעגעוו
 ןּופ יֹוּבעג ןעכַאפנייא-ךָילנעװעגרעסיוא םעד MIR גידנעקּוק

 RAIN רעגיצנייא ןייא ,לרעמעק גיצנייא ןייא) רעּפרעק רעייז
 ,(רעּפרעק ןעצנַאג םעד  ייז ייּב טעדלִיּב ןייטש:לעגיצ רעשִינ

 ;ד PT ןעשַיװצ סיֹורַא ןעזייו ,םעד MIR גידנעקּוק טשַינ
 ,ןעדָ;שרעטנּוא לֹּכ םדֹוק .ןעדישרעטנּוא ענעדַישרעֿפ םיאּורּב
 IR" ךַיז ןעזייּפש לייט .רדס:סנעּבעל רעייז עגֹונ ןענעז סָאװ
 ןּופ ךִיז ןעּבָאה ןעסקַיװעג יד זַא ,ךילגעמ ןּוא) ןעסקיוועג ?
 =ָאטש עשַינַאגרָאנּוא טָימ רַאּבלעטַימנּוא (טלעקַיװטנע עקַאט ייז
 2787 םעד טַימ רּונ 77 ןעזיײּפש רעטייוו ערעדנַא .ןעפ
 ,יֹוזַא טקנּוּפ ףיֹוא Pr ןערָיּפ ייז .ה .ד ,םיאּורּב PD ןעטשרע

 =ײּברַארעפ טקערַיד טשִינ לָאמנייק ןענָאק עכלעוו non‚ ;ד ַיא
 ןעצּונעּב רּונ ,ןעפָאטש.רַאטנעמעלע עסִיװעג ןעייזרעפ ןּוא ןעט -
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 עגיילק יד ן;גנורעטנענרעד  ַאזַא ייּב ןִירעלטַימרעפ יד ןעוועג
 =עב טפרַאדעג ךִיז ןעּבָאה ןילַא ךעל'מִיאורּב עטרָאּפעגּפיֹונּוצ
 *נּואו .טנעמָאמ ןעטסרעסיֹוא TR רָאג ןענעקרעד ןּוא ןעקרעמ

 רעד TR טֿפרַאדעג ןעּבָאה עכלעו ,ןעגנּור;;ּפנײא עיינ עכילרעד
 ...טלעװ עיינ ַא רָאג ןעיֹוּבפיֹוא הנידמ:קָילרַאק רעגָ;זָאד

 רּונ DIRT .ןייטש לעסיּב ַא טצִיא ָאד רָימ 792992 ךָאד
 =ילרַאק ַײװצ .דליּב:סּולש סָאר לָאמַאכָאנ ןֹורּכז TR ןייא טּוג
 ?רַאק עניילק רעייז ןעצניינ IN PT ןּופ טלַאּפש רענייא .םעק
 ןעסיֹורג ץנַאג ַא רעּבָא םענייא רּונ רערעדנַא רעד ;ךעלקִיל
 ,ןּוא ןעטייוצ םעד ּוצ קעװַא PT טזָאל קִילרַאק רעטשרע רעד
 סנייא סנעטסעדנַימ DAR רע טזָאל ,טנָאנ רָאג גידנעמּוקּוצ
 לייט םענעטלאּפשעגּבַא םעד MIN סעקִילרַאק ןעצניינ ענייז ןּוֿפ

 סיֹוא-טסקַאװ גנּוסִיגפיֹונּוצ רעגיזָאד רעד ןּופ .קילרַאק ןעטייווצ ןּופ

 םּוצ רעדָא ןעטשרע םּוצ טרעהעג רעכלעוו ,קַילרַאק רעיינ ַא

 ...ןימ ןעטייווצ

 יי א :



 ַאזַא ףיֹוא עדנַאּב ערעטנומ עגַיזָאד יד Tr PD ןעזָאלעגסיורא -

 RS ןעּביֹוהעגנָא טָאה ןײלַא רע .געװ ןעטנַאקעּבנּוא ןעט 1%

 Tr OST רע .ןרעדנַאװ ּוצ עינָאלָאק רעצנַאג רעד טָימ ןעמ

 jr pa דָארג טָאה רעֿכלעװ Pa‚ ןייז ןּופ קִילרַאק ַא טכּוזעג

 רָאג ןעמּוקעגּוצ זֵיא רע זַא ןּוא .טפלעה ַא ןעטלָאּפשעגּבָא
 ןעזָאלסיֹורַא ךַיג רע טגעלפ ,קָילרַאק ןערעדנַא םענעי ּוצ טרַאה

 =רַאק-רעדנִיק ןעצניינ ענייז ןּופ עכילטע רעדָא םענייא PT ןּופ
 רעד עכִילטע ןּופ WIR PR רעד ַיװ ,ןעז ןּוא ךעלקִיל

 ?לָאּפשעגּבָא ןעטייװצ םעד Da ףיֹונּוצ ךַיז ןעסָיג ,רעטסקנַילּפ

 .קִילרַאק םענעט
 PR גנּורעסעּברעפ ַא ןעװעג זַיא עדָאטעמ עקִיזָאז יד

 PR .רערעכַיז ךַאז עצנַאג יד טכַאמעג טָאה יז סָאװ I םעד

 PRO גנּורעדנע'נַא ּוצ טֿכַארּבעג סָאד טָאה טייצ רעּבלעז רעד
 גנּוסיגֿפיֹונּוצ יד .סעקִילרַאק יד 735 רדס:סנעּבעל ןעצנַאג םעד
 :ניואוועג יד ןעכָארּבעגנײא IR ּביֹוהנָא ןּופ דלַאּב טָאה 9952
 טָאה סָאװ ,שּורּפ סלַא ןעּבעל ןעטרעדנּוזעגּבָא םעד ןּופ טיה

 =יוהעגנָא סע DET DEIN .סעקילרַאק 77 ייּב טקרעמעּב ךִיז
 .לעזעג רענעי ןַיא .ןעּבעל םעיינ ַא ּוצ רָאג ןעריפ ּוצ ןעּב
 ןערעסערג ןייא ןּוא סעקילרַאק:רעדנַאװ ןעצניינ ןּופ טפַאש
 a ַא סעּפע ןעדל;ּבסיֹוא טזּומעג 77 טָאה קִילרַאק=רעטָאפ

 ,טֿפַאשרעדּורּב ערעכעה TOR ,דנַאּברעפ רעלַאיצָאס רערעגנע

PRןעֿכלעװ  DR PA TORיֹוזַא ןעועג  mןּוא .רערַיפנָא'נַא  

 =עגנע ַאזַא ְךיֹוא ןעלעטשנייא טזּומעג Tr DET דנעכערּפשטנע

 ,סעקַילרַאק:ץָיז ערעסערג NE יד ןעשַיװצ שינעטלעהרעֿפ ער

 עג TI טָאה גנּודנַיּברעֶפ עיינ עגיטרַאנעגײא ליפ ַא ךָאנ ןּוא

 קילרַאק:רעטָאֿפ ןעגָידנערַיפנָא םענעי ןעשַיװצ ןעלעטשנייא טזּומ

 ?בעגעג TI ןעּבָאה עכלעװ ,קִילרַאק:ץַיז ןערעסערג םענעי ןּוא

 ןילַא ייז .ךעלקַילרַאק-רעדניק ערעייז טרָאּפעגפיֹונּוצ 37097

 ערעייז ידּכ רעּבָא ;ןעטַיגנעמַאזּוצ טשִינ ,תמא Pr‚ ןעגעלפ

 =עג ךָאד 777 טָאה ,ןעצלעמשפיֹונּוצ ןענָאק ךָיז ןעלָאז עניילק

 ךַיז DIT סע .גנורעטנענרעד עסַיװעג ַא ייז ןעשִיװצ טרעדָאֿפ

 IR עכלעו ,עיטַאּפ מיס N ןעּפינקרעּפ זײװֿכעלסַיּב טזּומעג-
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ITןײא טול לָאמַא טלײטעג ךִיז סעקַילרַאק ענַאטשטנע:יײנ  

 PR ףֹוס לֹּכ ףֹוס ןּוא .רערעדנַא רעד טיֹול לָאמַא ןּוא עדָאטעמ
 יֹוזַא ןּוא גנולײט:לַיֿפ Dim סעקִילרַאק PD יֹוזַא ןעװעג דימּת
 ףיֹוא ידּכ ,ןעװעג גיטיֹונ זִיא'ס יו ,גנולייט:ייוצ mn ליפ
 +ייּב 739 םַאטש ןּופ גנּוטלַאהרעד יד ןעריטנַארַאג 1% רעטייוו
 .ןעּפּורג עד

 טסנָאמרעד ּוד ,ןעמּוקעגּוצ TR סנייא ךָאנ 1792 ןּוא
 ךרּוד טרעּפכּורפעג Tr ןעּבָאה עכלעו ,ךעלקילרַאק ענעי ;ךִיז

 טַאטלּוזער סלַא ןָא-ּביֹוהנָא ןּופ ןעּבָאה ,גנּולײטייװצ רעכיײלגנּוא
 ,קיטשרעטּומ סיֹורג ַא ןעּבעגעגסיֹורַא דימּת גנּולײט רעד ןּופ
 =ָאטעמ עגִיזָאד יד .קיטש=רעטֿכָאט ןיילק ַא ןּוא ,ןעגָאז ּוצ יֹוזַא

 -עד טייז ןַיא גנּולייײט רעד ייּב *טייהכיילגנּוא; רעד ןּופ עד
 ,םיאּורּב עגָידרעטעּפש עלַא ייּב ןערָאװעג טריּפעגכרּוד טלָאמ

MDRןעּבָאה סָאװ ,;ד ייּב  TIךרּוד טרעּפכּורפעג  Nלַאּפשּוצ = 
 =עגנָא ןעּבָאה ייז ךיֹוא .קִיטש גָיצנַאװצ ןּוא MIN ףיֹוא גנּוט
 רעטלַא רעד IR IR גנוטלַאּפשוצ יד ןערָיפּוצכרּוד ןעּביֹוה
 ?em עסַאמ עצנַאג ַא ןעסִירעגּבָא ךִיז ןּוֿפ טָאה לעצלַיטשלעּפמּור
 ליפ א םענייא ןעזָאלעגרעּבִיא ייּברעד טָאה ןּוא ךעלכעלייט ענ

 ַאזַא ןעּבִילּבעג זַיא םּורַא יֹוזַא .טשער סלַא לייט ןערעסערג
 לייט רעסיֹורג ןייא ;גנּוליײט:ייוװצ רדסּכ DT TR ןּוֿפ :עגַאל
 . SINE ,ןייז לָאז ,טייז רעטייוצ רעד ןּופ ,רערענעלק TR ןּוא
 עדייּב .עניילק ןעצניינ ןּוא לייט רעסיֹורג TR :גנּולייט-גיצ
 ןעּבָאה ןּוא ,סיֹורג גּונעג ןעּבִילּבעג Pr ןענעז ןעלײט:טּפיוה

 רעלּופ רעד זַיּב ןעסערענָא ךַיז גנּוסַיגפיֹונּוצ ַא ןָא ךיֹוא טנָאקעג

 ןעצִיז ןעּבִילּבעג טּושּפ Pr יז ןענעז ןעלַאפ עדייּב PR .סיֹורג
 ירַאק ענעטלָאּפשעגּבָא עניילק ןעצניינ יד רּונ ןּוא ,טרָא ן'פיֹוא
 < ןּופ סנייא ןּוא ,געװ PR ןעזָאלקעװַא I ןעגעלפ ךעלקַיל

 םענעטלָאּפשעגּבָא ןערענעלק םעד ןעכיירגרעֶד ךילדנע טגעלפ
 .ןעסִיגֿפיֹונּוצ םִיֹא טַימ Tr IR קִילרַאק ןערעדנַא םעד ןּופ לייט

IRרעטעּפש  PNךָאנ ןעמּוקעגּוצ ּוצרעד  PRדנעטשרעפ : 
 עג טָאה סָאװ ,קִילרַאק רעסיֹורג רעד .גנּורעסעּבסיֹוא עכִיל

 (ww רעמ טָאה ,ןעצניינ 77 ןעטלַאּפשּבָא ריז ןוֿפ טפרַאד
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 +עגסיֹוא ייז טָאה עסַאמ:רעּפרעק רעייז DR .ןעגנּוטײרעּברָאפ
 ינַא טָימ ןעסִיגּוצפיֹונּוצ ךַיז ףיֹוא ,קַיד ּוצ לעסַיּבַא TI ּוצ ןעז

 *צעל רעד PR TI ןּופ ייז ןעּבָאה ,לעקַילרַאק ןעגידנעמּוקנָא
 סעֿכלעװ ,לעקַילרַאק ןיילק א ןעטלָאּפשעגּבָא ךָאנ טּונימ רעט

INךַאװש יֹוזַא ןעועג רעּבָא , IRיֵעג גיהעּפ טשַינרָאג זַיא'ס  
 ,SHARP ןימ ַאזַא ןעװעג ייז ייּב זִיא סָאד :ןעּבעל ּוצ ןיילַא ןעוו

 DIR ןעֿכַאמ טפרַאדעג רּונ טָאה עכלעוו ,*עיצַארּוק רעדַאּבס
PRןעגָידנעמּוקנָא םעניילק םעד רַאפ רעּפרעק ןעטלַא םעד  

 :רַאק עסיֹורג יד ןעגעלפ גנּוטלַאּפשּבָא ַאזַא תעשּב .לעקַילרַאק
 ןעגְירעּבִיא םעד ךיז ןוֿפ ןעפרַאװּבָא הליחּתכל ןיֹוש טעקִיל
 ײנעמּוקנָא יד TR ,טסּואװעג ןַאד ןיֹוש ןעּבָאה ייז .גנַיר ןעּבלַאה
 =יגֿפיונּוצ רעד ּוצ 727 DM ןעגנערּב ךעלקִילרַאקרעדנַאװ 9277
 .גנוסיגפיונּוצ עֿכילטנעגיײא יד .גנִיר ןעּבלַאה ַא רּונ TR גנּוס
 ,גיטַאלג רעייז ןייגּוצ רעּבִירעד טגעלֿפ

 ,טלעטשעגרָאפ TI Da טָאה דנַאטשּוצ רעגִיזָאד רעד
 רעמ סָאד טָאה ּפִיצנירּפ ןַיא .לעפַאטש ןעטסכעה ָא ,סיֹוא טזייוו

DW?ןעדנַיװשרעּפ טשַינ טנָאקעג , BONלּופרעֿפ רעמ ךָאנ ? 
 =רעד טייצ רעד טַימ עקַאט ןענעז סע ןּוא .ןערעו טגָידנעטש
 ףעטײקכַילרעסיוא עסַיװעג m רעמ WII ןעמּוקעגּוצ ךָאנ ּוצ
 .עדנעגלָאפ ּונייהד

 =ַארפ ַיִד ןיישטנע טזּומעג ןיֹוש רַיד ייּב Dan לֹּכ םדֹוק
 FIN ,סעקַילרַאק יד ןעטלָאּפשעג INT IT ןעּבָאה mM ,ָאי :עג

 םעניילק ַאזַא ןּופ גנּוסִיגֿפיֹונּוצ רעד ןּופ ןענַאטשטנע ןענעז עכ
 DOWN ּוד .קָילרַאק:ץַיז ןעסיֹורג ַאזַא טָימ לעגנִילֿפלעװצ=רעדנַאװ
 ַא סָאװ ,ןּופרעד ןענַאטשטנע זַיא לעקִילרַאק:רעדנַאװ סָאד ,ךָאד
 רעדָא MINE ףיֹוא ןעטלָאּפשּוצ Tr טָאה קִילרַאק רעסיֹורג
 *ץַיז רעד ;ךעלעקיטש:לײט עֿכײלג רעמ ךָאנ רעדָא קיצנאווצ
 AR ןּופ גנולייטּוצ ַא ןּופ ןעמּוקעגסיֹורַא זָיא רעטייוװ קילרַאק
 טָאה עגַארפ עגיזָאד יד ,ָאי .קיטש ייװצ ףיֹוא קִילרַאק ןעס

 ,טרעפטנערעפ ךַילטַימעג ץנַאג ןעצרּוק PR ךיֹוא ךִיז
 רעד טיֹול ןענעז עכלעוו ,ןעדנעטשמּוא עסַיװעג טיֹול

 ןעּבָאה ,ערעדנַא לָאמַא ,עכלעזַא לָאמַא ןעוועג טייקגיסעמקצווצ
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monןעדמערפ ןעגידנעמּוקרעטנּוא ןעדעי , Uענעי ןעכוזּבָא  

 .רַאק עדמערפ עגָידנעצִיז:גָיהּור ערעדנַא ץנַאג
 *עֿכַילצעזנעגעג, עגָיטיֹונ יד רעכיז ןענעז עכלעװ ,סעקַיל

 : .ןערענטרַאּפ
mMעגּוצ יֹוזַא ןעײטרַאּפ עדייּב ךִיז ןעּבָאה טייצ רעד - 

 < TE ,ערעדנַא יד DA ענייא TI ןעסִיגפיֹונּוצ םּוצ טניֹואו

 -רַאק עסיֹורג ַיד .ןייז טנָאקעג טשִינ שרעדנַא רָאג טלאו סע

 :ָאה עניילק יד ןּוא ,עניילק יד ףיֹוא טרַאװעג ןעּבָאה סעקַיל

 רעד TR טשרע DRIN .עסיֹורג יד גָידנעכּוז ,טרעדנַאװעג ןעּב
 יז ,ָאי ,טרעכַיזעג ןעװעג ךעלקִילרַאק עניילק <27 ןּופ לרֹוג
 עסיֹורג ַיד :רענעלק ךָאנ ּוליפַא ןערעװ טנָאקעג טסיירד ןעּבָאה
 ןעגָיטּפַאהרעיוד רעייז טַימ ןעפלָאהעגסיֹורַא דימּת INT ןעּבָאה
 סָאד !טּפַאלקעג טצִיא טָאה ץלַא ןייש יו ,ייה .סקּואװ ןעגָיזיר
 ןערָאװעג רָאג DEIN TER ןעגַירק:רעדנַיק עכַאפנייא עגָידרעַירֿפ
 ,סע :טּוׁשּפ ןעװעג bw רעמ TIN סע .ןינע רעטרַיצִילּפמָאק ַא
 טצִיא ךַיז טָאה ןעסקַאװ םעד תעשּב .ךיז טלַאּפשּוצ ןּוא טסקַאװ

 PT לָאז סָאװ ,רבח 8 97T TR :הרדס עינ יד ןעּביֹוהעגנָא
 טעוו'ס זַא ,ףָאה ןּוא DIRT רעדָא ,רָיד ןּופ שרעדנַא לעסִיּבַא
 TI AR ןַאד ןּוא ,רבח רעגידנרעדנַאװ BIN ןעמּוקנָא רַיד ּוצ

DINןעצנַאגנַיא טשַינ 727 טסעװ ּוד זִיַּב ,ּבָא ןעצנַאגנַיא  IR 

 ןעמּוקסיֹורַא ןַאד טעװ עדייּב ךייא ןּופ טשרע ;םִיא ןַיא ןעסַיג
 =ייוו גנּולייטּוצ ךרּוד TI DIN עכלעוו ,האירּב עפייר ,עיינ יד

 +רעד PN רערעכַיז REM ,רענעש לֵיפָיו רעּבָא .ןרעּפכּורפ רעט
PR DMוליּפש:סנעּבעל רעצנַאג רעד ןערָאװעג ךיֹוא דנּורג  

 יא רעד ןעװעג ןעסערפ עכ;לנעװעג סָאד NT TR רעִירּפ
 -יוּבעג ןייז ןּופ לעקִילרַאק ַא ןוֿפ טלַאהנַיא:סנעּבעל רעכַילטנעג

 DIR PN רעּבָא DEIN :טנעמָאמ:סגנּולײט םעד ּוצ 72 ןָא ןער

 -רַאװ ,ןעֿפָאה ,ןעכּוז ןייז טַימ ןַאמָאר רעצנַאג רעד ןַעמּוקעגּוצ
 IR .גנּוסַיגפיֹונּוצ רעלּופ'גּונעּת PT Bm PEN MIN ןעט
 ?פלעװצ:רעדנַאװ עניילק IT ןעװ ,העש 27 ןעמּוקעגנָא זִיא'ס
 =רַאק:ץַיז עסיֹורג יד ּוצ ןעמּוקנָא ךילנעוװעג ןעגעלֿפ ךעלגנַיל

 עכִילגעמ עלַא טכַאמעג רעירּפ ןיֹוש עטצעל יד ןעּבָאה ,סעקִיל
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BET TR AREןערענעלק םעד זַא ,טגָאזעג רעַירּפ ןיֹוש רָיד  
 3 רעװש רָאג ןעמּוקעגנָא ְךיֹוא ןַיא סעקִילרַאק עדייּב ןּוּפ

 =יגפיֹונּוצ יד רעּבָא .סיֹורג רעלַאמרָאנ רעד זַיּב ןעסערֿפּוצנָא

 ַאזַא .עדָאמ רעד TR IR ןעועג טשַינ טרָאד ךָאנ TOR גנּוס
 *עג ץלַא ךָאנ ךָאד זַיא גנּוטלַאּפשּוצ רעד ןּופ לייט רערענעלק

 רָאג רעדָא ךעלגנ;לפלעװצ עטנָאמרעד ענעי ןעגעג IN ןעוו
 ןעּבָאה טגנַידַאּבמּוא טפרַאדעג טשִינ טָאה רע .ךעלגנִילגָיצנַאװצ
 SIR ןעטלַאהּוצפיוא TI ידּכ ,עדָאטעמ:סגנוסיגפיֹונּוצ עגיזָאד ַיד
 VER טנָאקעג רָאג סעקִילרַאק עגיזָאד יד ייּב טָאה גנוס;גֿפיֹונּוצ
 ,םיאּורּב עדייּב PM ,ןעטַאטלּוזער ענעשנּואװעגנּוא ּוצ ןעגנערּב
 ןענעז ייז זַא ,ןעזרעד טנָאקעג גנּוסְיגפיֹונּוצ רעד ךָאנ ןעּבָאה
 לעיּפִיצנַירּפ ןענעז יז ;ץֹרּוק .סיֹורג עלַאמרָאנ יד רעּבִירַא ןיֹוש

 ײז ןעּבָאה ייז רעּבָא ,גנּוסִיגפיֹונּוצ רעד ןעגעג ןעװעג טשִינ
 ָאד טָאה גנושימרעפ:רעדּורּב ןייק ַיװ יֹוזַא ןּוא .טֿכּוזעג טשִינ

TRןעװעג טשַינ ָאד ךָאד ןענעז'ס לייו) ןייז טנָאקעג טשִינ  
PPסיֹורג רעּבלעז רעד ןּופ רעדִירּב ), Pr warnעגַיזאד יד  

 ןעּבִילּבעג ןענעז ייז ,ןערעדנאו ןּופ ןעטלַאהעגּבָא סעקַילרַאק
 m ,לָאר ערעגיהּור ַא טל:ּפשעג ןעּבָאה ןּוא ןעצִיז גָידלּודעג
 .ךעלעצליטשלעּפמּור עווָיטקַא ענעי

 עגַיהּור ,עסיֹורג עכלעזַא ףיֹוא !ןעשעג סע זִיא INT ןּוא

 ,ייה .לעגנַילֿפלעװצ גַידנרעדנַאװ ַא ןעֿפָארטעגנָא DET סעקַילרַאק
 RT רעד ,רעדמערפ ַא רעכַיז ךָאד DR רע !ןעסִיּבַא רּונ עז

 ,רונ Pr טגערפ סע .ןַאמ:הרבח רענעסערֿפעגנָא רעסיֹורג רעגָיז
 Ma רע :;רּונ עז רעּבָא .ןעסיגפיֹונּוצ ךַיז ןעלעװ רע טעװ 8

DIRּבָאגּוצ רעניילק .ַאזַא דָארג סיֹורג ןייז ּוצ ךָאד טלעפ . 
 -עגּבָארַא לעמָיה ןּופ mM על'האירּב עדמערפ סָאד TR ָאד ןּוא
 ּוצ טשִינ ןּוא סיֹורג ּוצ טשִינ ,ןעסַאּפ טַארּוקַא טעװ סע .ןעלַאפ

 .ָאד זִיא קַילרַאק רענייש ַא :סּוגנעמַאזּוצ ,קָירד ,סמערָא ענעּפָא .ןיילק
 סָאד ןּוא .עדייּב רַאפ האיצמ ַא ןעוועג תמאּב זַיא סָאד

 =ַאּפ רעיינ ַא סיֹורַא זֵיא סע .ןערעװ טצּונעגסיוא טזּומעג טָאה
 עכַילגעװעּב-רעװש עסיֹורג עכלעזַא רּונ ןעכּוז ףרַאד ןעמ :לָאר
 טשַינ ןּוא ,רעדִירּב טָימ ךָיז ןעסַיגנעמַאזּוצ DOM !סעקַילרַאק
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 =ּוצ סָאד IR :סניװעג רערעיֹוהעגנּוא .ַאזַא !רעג;העפ-סגנּודל;יּב
 זיֹולּב רּונ טשִינ טכַאמ לקִילרַאק ןעדמערפ ַא Din Pr ןסָיגפיֹונ
 האירּב עצנַאג ָיֹד IR טכַאמ רּונ ,רעּפרעק םעד רעקרַאטש
 :רעטקַארַאכ ןּואהשּורי םעיינ ַא MR טקנעש ,רעיירפ ,רעטנּוזעג

 ַאזַא זַא ,טרָאװ ןייא DIA ,רעכַילגעוװעּב יז טכַאמ ,םּוטנעגייא
 -- ,"ַײנ, ךילטנעגייא םצע PR האירּב יד טכַאמ גנּוסְיגפיֹונּוצ
 .טקרעמעּבמּוא ןעּבײלּב גנַאל טנָאקעג טשַינ טָאה סנַיװעג ַאזַא
 ןעמּוקעגּוצ זִיא Tr ןעסִ;גפיֹונּוצ 735 גהנמ ןעֿכַאפנייא םעד ּוצ
 ךילגעמ DM יו רעדּורּב םענעגײא'נַא ףרַאד ןעמ IR ,רעיינ ַא
 .ןעדמערפ ַא רָאג DIE 19023571138 777 רעכיילג ןּוא ןעדיימסיֹוא

 יד .סעיינ א DRIN 77 ךָאנ INT טָאה סָאד ןּוא
 טסענ ןייא PD iR ןענעז עֿכלעװ ,ךעלקִילרַאק עקנִיצִיּפ

 :סיֹוא רעײז 7 יֹוזַא .ןערעדנאוו םּוצ ןעמּונעג רָאג I ןעּבָאה

 טנעמָאמ ןעטשרע TR TEN ,רעכַילנע'נַא רָאג ןעװעג זיא ןעז
 רענעמּוקעגרעטנּוא רעד זִיֹא יצ ,ןעדיישטנע ּוצ 797192 רעװש
 RN קעװַא רעּבָא DR ןעמ זַא ,רעדמערפ ַא WIR רעדּורּב ַא
 =עג עגַיזָאד יד PR ,טּפיֹוהרעּביא רעדִירּב עלַא ןּופ DOM רָאג
 ןערעדנַאװ םּוק ,יֹוזַא ּביֹוא ןּוא .ןעועג vo רעמ טעמּכ רַאֿפ

 .קעווצ:סנעּבעל ַא ןערָאװעג ןפֹוא ַאזַא ףיֹוא זַיֹא ןערעדנַאװ סָאד
 על יֹוזַא ןערָאװעג ןענעז ךעלעצל;טשלעּפמור 3737373 יד ןּוא

PN 22792םיֹוק ייז טָאה ןעמ זַא ,ןעגנּוגעװעּב ערעיײז , PR 
 =עג ,טייקכילגעװעּב רעּפַאנק רעגידרעַירפ רעײז טימ ךיילגרעפ

DIN?סָאד ןּוא ,טרעיֹודעג רעּבָא טָאה גנַאל טשִינ ,ןענעקרעד  
 .טָירשטרָאפ םעיינ ַא ּוצ טרָיּפרעד טָאה ןערעדנַאװ עגיזָאד

 ָיד ןעגעװ רּונ טדערעג טייצ עצנַאג IT ָאד ןעּבָאה רֶיֹמ
 =ןעסַאמ ַא ןּופ ןענַאטשטנע ןענעז עכלעװ ,ךעלקַילרַאק 3722323
 יט רעמ רעדָא ףלעװצ MIR קַילרַאק ןעטלַא םעד ןּופ גנּוליײט
 ןעוועג רעִירֿפ ךָאד ןענעז סע GR טסנָאמרעד ּוד רעּבָא .ןעל
 ּוצ Tr ןעּבָאה עֿכלעװ ,סעקִילרַאק ערעדנַא ךָאנ טנָאמרעד

MIN 790%סרעסערג ַא סנייא :קַיטש ייװצ  PRַא סנייא  
 PR טרָאד ץעגרע ןעּבָאה סעקִילרַאק עכלעזַא .סרענעלק
 רעסיֹורג ץנַאגַא IR טּבעלעג דנַאליקִילרַאק םעד ןּופ קצ'נַא
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 עכלעװ ,על'החּפשמ .ַאזַא TIN לָאמניײק ."עילִימַאּפ רעד 715 ןעק

 ןּופ ןעכָארקעגסיֹורַא DOM ,ךיז ןעשַיװצ ןעּבילּבעג Tan זִיא

 .גָאטיײװ:ןָאצ םעד
 ?קַאװעגפיֹונּוצ TIN שרֹוי:גָאטיײװ:ןָאצ KIN :טרעקרעפ ןּוא

 רעכלעװ ,ןַאמ:הרבח םענעמּוקעגרעטנּוא ןעדמערפ ַא טַימ ןעס
 ,ץלַא .גָאטיײװ-ןָאצ ּוצ טַאהעג טשִינ תּוֿכײש DW ןייק טָאה
 יָאוצג טעלגרעפ mM TR ,סקנַארק ןעװעג DIR ןַיא זִיא'ס סָאװ

 *קָיׂש ןייז .טייקטנוזעג רעיינ רעד ןּופ סּולפּוצ םעד ךרּוד ןער
 ?קִילגמּוא ןייז ןעװעג טקנוּפ םעד PR TER רעכלעו ,גנַיר:לַאז

 :לעזַא סלַא .טפַארק ןייז ןּופ טפלעה ַא ןעריואועגנָא טָאה ,גנִיר

 ענעגייא ענייז ךיֹוא ןעמּוקעּב DIN ןעּבָאה טפַארק עּבלַאה עכ
 ןעסָאגעגּפיֹונּוצ רעדִיװ ךַיז ןעּבָאה ייז זַא ןּוא .רעדניק:לייט
 ,PIE" ןעצנַאגנִיא זָיא רעכלעוו ,קִילרַאק ןעדמערפ ַא טָימ

 יד TI טָאה A רעכילצרעמש רעגיזָאד רעד ןּוֿפ ןעװעג

 ןּוא .לעטרעפ ַא MIR רָאג טרענעלקרעפ ןיֹוש השּוריקִילגמּוא

 טײהקנַארק:ןעּפָארט סָאד זַיא תֹורֹוד עיינ יד ןַיא .רעטייוו יֹוזַא
 *ָאװעג לָאמעלָא "טּולּב ןעטנּוזעג DIR גנּושַירּפפיֹוא רעד ְךרּוד
 ּוצ ,קַאינָאק ןעּפָארט ַא m ךיילג ,רעשִיטַאדָאעמָאה ץלַא ןער

 ,רעסַאװ ןייר םי:טלעװ ַא ּוצ גנַאל יֹוזַא טסשַימ ּוד ןעכלעװ
 ךַילרָיטַאנ .גנּוקרָיװ עצנַאג ןייז ךילדנע טדנַיװשרעּפ סע 73
 =ןָאצ ַא ןּופ שרֹוי ַא .ןע'לזמ'מילש ןעפערט טנָאקעג ךַיז ןעּבָאה
 ַא ףיֹוא ןעפערטנָא טנָאקעג גַילעפּוצ טָאה עילַימַאפ:גָאטיײװ
 רעּבָא .עילָימַאֿפ רעדנַא'נַא ןּופ טַאדַידנַאק:גָאטייװ:ןָאצ ןעדמערּפ
 ךַילכײלגרעפמּוא ,ךַילנײשרַאװמּוא IR ןעועג ךָאד TOR סָאד
 !עילַימַאפ ןייא PD רעדִירּב ייּב 91 ,רעכַילנײשרַאװמּוא

 N .רעויטַאגענ ַא רּונ זָיֹא גָאטייוו:ןָאצ DIA לשמ רעד
 =םיֹונּוצ אזַא ןעּבעגעג רעּבא טָאה טָירשטרָאּפ ןעוװָיטִיזָאּפ ליפ

 ַאזַא ,סעילָימַאֿפ ענעדִישרעּפ ןוֿפ ןעגנּורַאפרע ;ד 735 גנּוסיג
 ?יֵזְלַיַפ רעצנַאג רעייז PD WII IT ןּופ גנּושִימפיֹונּוצ
 רעטקַארַאֿכ רעטמִיטשעּב:טסעֿפ רעד סָאװ ,סאד ןּוא !טײקגָיט
 רעינ רעד ןּופ דנּורג ןיֿפיֹוא טנָאקעג טָאה דיחי ןעדעי ןּופ

 ,רעֿכִילגעװעּב ןערעװ ,ןעשִירפפיֹוא ײנספיֹוא ךַיז טֿפלעה:גנִיר
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 8 רעד ןּופ ןעלַיצ ערעדנַא עלַא זַא ,ללכּב ןעלצליטשלעּפמּור

 .ןעגָארטּבָא רָאג טזּומעג DIR IND TI ןעּבָאה גנּוסיגנעמַאז

 ּבָאה'כ m ,ןָא ּביֹוהנָא ןּופ ןעּבָאה ךעלקִילרַאק ערעזנּוא

 יִצ ,טרַאעג טשִינ טָאה ייז .םישּורּפ I טּבעלעג ,טגָאזעג 927

 טנַיז רעּבָא DEIN ,רעדִירּב רעדָא עדמערפ עגַימּורַא יד ןענעז

 :יילק ּוצ יד רַאפ סנעטסג;נייװ--ןערָאװעג זִיא גנּוסיגנעמַאזּוצ 97

 ּוצ ןעּבעגעג דלַאּב ןעּבעל סָאד ייז טָאה ,עגַארּפיסנעּבעל ַא-ענ

 צגנעע ןעשִיװצ דיײשרעטנוא'נַא ןַאהרעּפ TINO זַא ,ןײטשרעֿפ

 .עדמערפ ןּוא םיבֹורק

 ךיילג Tr ךעלקִילרַאק Ya יד ןעגעלפ ןײמעגלַא ןִיא

 ןעזנָא טשִינ רעמ ןּוא טסענ ןעּבלעז םעד ןּוֿפ ןעַילּפרעדנַאנּופ

 :ַאזּוצ סָאד DT רעּבָא .ןעגיֹוא יד רַאפ ןרעדנַא םעד רענייא
 XI ,ךָאד TI טָאה ,עדָאמ רעד PR ןײרַא DIR ְךִיַז ןעסַיגנעמ

 ןעּבָאה רעדִירּב ייוצ זַא ,ןעפערט טנָאקעג DEN ץנַאג ,ךִילרָיט
 77 ןענעז FIR טנעמָאמ ןעשִיטִירק ןִיא טנעגעגעּב לָאמַאכָאנ ךִיז

 רָאלק רדסּכ ןעּביֹוהעגנָא טָאה ןַאד ןּוא .ןעסקאוועגפיֹונּוצ רעדִיוו

 גנוצלעמשפיֹונּוצ ןּוא ךיז ןעס;גנעמַאזּוצ .ַאזַא זַא ,ןערעװ ּוצ

 ץנַאג ַא PR DA רעדּורּב םענעגײא'נַא טַימ ןעגנִיר יד ןוֿפ

 .ֿפיֹונּוצ סָאד 7 ,ןעסנַאש עגיטסנַיג RIP ןִיז ןעטמָיטשעּב

 דָארג TIER סָאװ ,לעקִילרַאק ןעדמערפ ץנַאג ַא DA ןעסקַאװ

 : ,געוו TER ןעמּוקעגרעטנוא
 :ָאל ,לִיּפשייּב ןע'טּושּפ ַאזַא MIN רָאפ סָאד 927 לעטש

 :ערטעגּוצ זִיא רעכלעוו ,קִילרַאק רעטלַא'נַא ;!יֹוזַא ןעגָאז רָימ

 גנַיר:לַאזקַיש ןייז ןָיא טָאה ,גנוטלַאּפש:טסּבלעז רעד ּוצ ןעט

 SIND עכילצרעמש ַא ןרעטלע-:רּוא ענייז ןּופ השּורי DIR טַאהעג
 ןעלייט סלַא ,"ךעלרעדנִיק, ענייז עלַא .גאטייוו:ןָאצ ּוצ 3339993

 :יזָאד יד ןעמּוקעּב DIN ןּופ ךיֹוא ,ךִילרָיטַאנ ,ןעּבָאה ,םִיא ןּופ

 יב רָאפ טמּוק טצִיא ןּוא .גָאטיײװ-ןָאצ ּוצ גנּוגינ עטכעלש עג

 2ּוצ ךַיז טסקַאװ .גנּוסיגפיֹונּוצ יד ךעלמיאּורּב עגנוי עגיזָאד 97

 ּוצ ?ET גָאטייוו-ןָאצ טמּוק ,רעדּורּב ַא DA רעדּורּב ַא ףיֹונ

 ,"ןעּבײילּב ּוצ עילִימַאפ רעד ,IN ,ּפִיצנִירּפ רעד .גָאטייוו:ןָאצ
 *;לגמוא עלַא TER ןעּביײלּב , ןעסייהעג ךיֹוא לַאֿפ םעד PR טָאה
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 ךָאד טָאה רע FM ,ןעלגַיּפשּבָא טוּומעג TI PR גנַיר רעד

 35 עטכישעג עצנַאג יד ךּורּפש-ףּוׁשּכַא m ןעגָארטעג Pr ףיֹוא
 לָאז WI ייװצ יד ןוֿפ רעכלעוו .עילִימַאפ רעד
 ייוצ ןעמַאזּוצ ךיז 790% סע ןעװ ,ןערעװ ןעפרָאװעגקעװַא
 ענעדישרעפ ןעצנַאגנַיא TI ףיֹוא ןעגָארט סָאװ ,ךעלקַילרַאק
 ?ןעגנַיר

 ּרענייא ןייק PTR ןעדישטנע טָאה *טייקכִילצּונ, עִיַיֿפ יד

 סע ַיװ יֹוזַא רעּבָא .ןערנֹו טרעפּפָאעג טשַינ ןעצנַאגנַיא לָאז
 =קעװַא םענייא ןעדעי ןּופ לָאז ,רענייא ןעּביילּב רּונ ךָאד ןָאק

 ענעּבילּברעפ NS יד PD ןּוא .טֿפלעה ַא ןערעװ ןעפרָאװעג
 רעצנַאג רעיינ PR ןערעװ טלעטשעגנעמַאזּוצ לָאז ןעטֿפלעה
 יִד ןּופ ןּוא .שַינעפעשעּב םענעסָאגעגנעמַאזּוצ םעד רַאפ גנַיר

NEטעװ ןעטפלעה  TIרעד ןעלעטשפיֹוא קִירּוצ רעכַיז  IR 
 ךָאד ךַיז טלעדנַאה סע לייו ,בתכ:רעּביֹוצ רעגַידרעַירפ רעצ
 טעװ ןפֹוא ַאזַא MIR .ןעגניר:לעצלָ;טשלעּפמּור ייװצ ןעגעוו ָאד
 ןיא'ס סָאװ ,סָאד ןּוא .גנּורזח'רעּבִיא עכ;לצּונמּוא יד ןייז 07
 ןּומ ,ןעטפלעה:גנִיר NS עגיזָאד יד ןִיא ,"סנעדִישרעּפ, ןַארַאפ

PR TIגנִיר ןעכַילטיײהנײיא םעיײנ םעד  TRןעסַ;גנעמַאזּוצ  

 רעּביֹוצ Da ךִיז זּומ רעּביֹוצ .טייהנייא עינ ע'תמא'נַא סלַא
 טָאה ,ךעלצליטשלעּפמּור RM IR DNB‚ ,ןעסָיגנעמַאזּוצ
 .ןעסָאגעגנעמַאזּוצ רעּפרעק טָינ רעּכרעק

 Won טזּומעג דלַאּב ןַאד ןיֹוש טָאה עֶיְיפ yon יד ןּוא

 ָ;ד יװ ,םעד ךָאנ ןערָאװעג רָאלק טשרע T2N סע סָאװ ,סָאד

 טיול ןערֶיפפיֹוא ןעמּונעג תמאּב 77 ןעּבָאה ךעלצליטשלעּפמּור
 .עדָאטעמ רעד -

 =מּור ;ד ןעוו ,טָאג PD הללק ַא ןעװעג תמאּב טלָאװ סע
 .נַאגנָיא ןעגנִיר עדייּב יד ןּופ םענייא ןעטלָאװ ךעלעצל;טשלעּפ
 יד ןּוֿפ גנּוגינײארעֿפ ַיד דארג FM !ןעּפרָאװעוסיורַא ןעצ

 NND סָאװ) ןעגנַיר עכלעזַא ME ןּופ ןעטיײהכײלגנּוא
 יַאְזּוצ רעטלעטשעגרָאפ סָאװ רּונ רעד ייּב ןערָאװעג ךילגעמ

 ?טשינ ַאזַא ןעּבעגעג טָאה (ןעטפלעה עדייּב ןּופ גנוצלעמשנעמ |
 ערעזנוא ןּוֿפ ןעּבעל םעד רַאפ רֵצֹואּיקִיֹלֹג םענעעועגסיֹוארָאֿפ

 - De, 3 > u יו א 3 ךא* « יא



7 

 פסיװעג ARD ןענערָאװעּב טשִינ ןפֹוא Da רעּבָא IT ןָאק
 ץנַאלג רעד לעסִיּבַא DIR ָאד .ןעדיײשרעטנּוא ענייפ רָאג ,רָאג
 PORN יד טָאה ָאד ,רעסערג טײקפרַאש יד IR טרָאד ,רעלעה
 .עלעגרעּב ַא ןעגנּורּפשעגפיֹוא זִיא'ס ןּוא ןּוטעג DAWN טכעלש

RDןעדיישרעטנּוא ענייפ עכלעזַא  TRרעד ייּב ךָאד ןעמ  
 DER .טנערָאװעּב DW רעֿכִיז ךיֹוא ןעגנִיר יד ןּופ גנּוטלַאּפש
 ןעמּוקעג ןענעז עכלעוו ,ךעל'מיאּורּב ייווצ עכלעזַא ךָאנ םענ
 NT .ןעגנּוטלַאּפש ענעדַישרעּפ ייװצ ןּופ ןעגנַיר ערעייז טָימ
 ןעשַיװצ ללכּב ןענעז ןעגנַיר יד זַא ,ןעגָאז רעֿכִיז ןעמ ןָאק
 יז TR טלַאטשעג ענײמעגלַא רעיײז .ןעדִ;שרעֿפ לעסִיּבַא 7
 עגַיזָאד יד ךַילדנע ךָאד ןערעהעג רַאפרעד .עּבלעז יד רַעֿכ
 PR ."ךעלצליטשלעּפמּור, קלָאפ ן'תמא םעד ּוצ ךעלמיאּורּב עלַא
 רעטמָיטשעּב:סיֹוארָאפ רעד ןִיא ןעגָאז רֶימָאל רעדָא ,רעטקַארַאֿכ
 IR ידּכ) DIRT רעד ןּופ רעדָא זָאנ רעד ןּופ םרָאפסגנּודלִיּב
 :לעּפמּור עלַא TI ןעשִיװצ ןענעז (ןעֿכיײלגרעּפ 38 ך;לשנעמ
 זנּוא ייּב ךָאד TR סָאד .ךיילג ןעצנַאגנִיא רעכַיז ךעלצליטש
 ּוטסנָאק טייצ רעּבלעזרעד FIR רעּבָא IR טקנוּפ ךיֹוא ןעשנעמ
 טמַאטשעג ןעּבָאה עכלעוו ,ייז ןּופ ליפ ייּב ןעלעטשרָאפ רַיד
 :ןעילִימַאֿפ ענעדַישרעּפ ץנַאג ,תֹורֹוד:לײט עטייוו ץנַאג ןּופ
 .טנע יד רָיד טסנָאק IT .זנּוא ייּב Mm טקנּוּפ ,ןעצַאזנעגעג
 =ישרעפ MIR ןערעלקרע ןעצַאזנעגעג עֶגַיזָאד יד ןוֿפ גנּואעטש
 ןעּבָאה ּביֹוהנָא PR רָאג ךעלקַילרַאק עטשרע ַיד .ןעגעװ ענעד
 טָאה ךָאד ןּוא ,ןעדַישרעּפ לעסִיּבַא ךַיז ןעשַיװצ ןייז טנָאקעג
 -ַאפ עלעלַארַצּפ עלַא TR רעטייו קעװַא יֹוזַא טנָאקעג ןיֹוש
 =רעפ םּוצ תֹוּביס ןייז טנָאקעג ןעּבָאה סע ןּוא .ןעמַאטש:ןעילַימ
 TR סָאװ ,לרֹוג:סנעּבעל םענעדִישרעּפ םעד TR ןערע װ 7970
 ןּופ ןעמַאטשןעילימַאפ עלעלַארַאּפ ענלעצנייא יד ןעלַאּפעגסיֹוַא
 רעד ןּופ ןעּבעל IR ןעשִינעהעשעג עסָיװעג .ךעלמִיאּורּב יד
 ןעּבָאה ,עֿכילקִילגמּוא רעדָא עכִילקִילג ,עילִימַאֿפ רענעי רעדָא
 עכִילקִילג ,ןעגלָאפ עטסעפ עסַיװעג ןעגנערּב ךִיז ךָאנ טנָאקעג
 .עכִילקִילגמּוא רעדָא

 טָאה ,ןעמּוקעג ןעּבָאה טשִינ לָאזס m ,ץלַא סָאד ןּוא
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TRןעּבעגקעװַא טפרַאדעג גנוליט רעד  ייַּב רעטעּפש טָאה  
 ,רַאטנעװניא ןייז ןּופ לייט ַא לעקילרַאק םענעטלָאּפשעגּפָא ןעדעי

 PIE עגיזָאד יד .עדָאטעמ-סגנּוטלַאּפש רעטלַא רעד טיול ןעּבָאה
 .עי IR ,ןטלַאּפש ּוצ טפרַאדעג ךיוא ךיז ןעגניר ענעדישרעפ

 ןיוש ןעמּוקעּב טפרַאדעג םּורַא ױזַא טָאה לעקילרַאק:לייט רעד
 ןעּבָאה ךעלקילרַאק:ליײט עכלעזַא ײװצ TR ןּוא .ןעגניר ייװצ ּוצ

 .עסָאגעגנעמַאזּוצ רעינ רעד טָאה ,ןעסָאגעגנעמַאזּוצ רעדיװ ךיז
 PR .ןעגניר ריפ עצנַאג ןיוש ןעמּוקעּב טפרַאדעג קילרַאק רענ

 ַא ןיא .רעטײװ ןּוא רעטײװ ץלַא ןעגנַאגעג סע טלָאװ יױזַא
 טזּומעג ןיוש ךעלקילרַאק יד ךיז ןעטלָאװ םּורַא תורוד רָאּפ
 רעד ךָאד PR יײּברעד .ןעגניר גרעּב עצנַאג טימ ןעּפעלשמּורַא

 ןעגניר עלַא MR ןעװעג סנעכײצ יד ןּופ לײט רעטסערג
 ןעגיכַאפײװצ ןיא ןעמּוקעּב ךיז טלָאװ םּורַא ױזַא ;רעּבלעז רעד

 .טסַאלַאּב רעכילצ::מ + נַא ןיז
 ,טּושּפ ןעדישטנע "טייקכילצּונ/ עייפ יד טָאה רעּבירעד

 םעד ןּופ לײט ַא לָאמ רעדעי ןּומ גנּוסיגנעמַאזּוצ רעד ייּב זַא
 ךָאד טלָאװ ןַאד ןּוא ,ןערעװ ןעפרָאװעגקעװַא רצוא:ןעילימַאפ

 רעד ןּופ טנעמָאמ PR !ןעריטערקעד ּוצ ןעװעג ןעטס'טּושּפ םּוצ

 .עּביא סלַא ןעגניר עדייּב יד ןּופ רענייא ןּומ גנּוסיגנעמַאזּוצ

 :עגַארפ יד רעּבָא טײטשטנע ,ןערעװ .ןעפרָאװעגסױרַא רעגיר
 N טײטשטנע עגַארפ עגיזָאד יד ןּוא זײװצ יד ID רעכלעװ
 ךָאד ןעמַאטש עכלעװ ,ןעגניר ייװצ יד סָאװ ,רַאפרעד רעד
 גידנעקּוק טשינ ,ןענעז ,סמּואּודיװידניא ענעדישרעפ ײװצ ןּופ

AIRטשינ שיטקַאפ ,טייקכילנע רעסיורג רעייז  TANנַאגניא " 

 .עּבלעז יד ןעצ
 ךרּוד טשרע ןענעז עכלעװ ,ךעלקילרַאק ייװצ ןעװ ,תמא

 ףיורעד דלַאּב ךיז ןעלָאז ,ןערָאװעג *ןעריוּבעג, גנּוטלַאּפש רעד

 ערעײז ןַא ,ןענעכער טנעקעג ןעמ טלָאװ ,ןעסיגנעמַאזּוצ רעדיוװ

 ּוליפא רעּבָא .עּבלעז יד יװ טּוג ױזַא ןעװעג ןענעז ןעגניר

 טּוג ,PR :גיטכיזרָאפ ץנַאג רימ ןעגָאז SRD םעד ןיא ןיוש

Nיקּורד רעד ןּופ ךעלקיטש-דלָאג עשירפ ןעזעג טסָאה וד  

 ןצמ .ךילנע טּולָאסּבַא ךיז ןעשיװצ ןיז ןעפוַאד ייז .ןישַאמ
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 .ירגרעד טעװ רעּפרעק רעײנ רעד IR ,טציא .טּפַארק עטלעּפ
 ,ליּפש רעד ןעּבױהנָא רעדיװ ךיז טעװ ,סיורג עלּופ יד ןעכ
 N ךיז טּבױה ןַאד ןּוא ,סיורג עגיזָאד יד עקַאט טמּוק דלַאּב
 .עּפכורּפ יד ,ןעּבָאה רעדניק ORT ,ךיז ןעסיירּוצ סָאד ;ןָא רעד
 !ַארוה ,רעהפיוא'נַא IR קלָאפ:קילרַאק םעד ןּופ גנּור

NTטפַאשנעגײא עלעיצעּפס ַא סעּפע ןיז טזּומעג טָאה  
 ָאטלַאס ַאזַא טכַאמעג ךילגעמ טָאה סָאװ ,ךעלקילרַאק יד ןּופ
 ירַא טשינ וטסגָארט יצ רעּבָא .ןעּבעל ּוצ ןעּבעל ןּופ עלַאטרָאמ
 סקיװעג TR ןּופ ךעלגייװצ עגידנעצָארּפש ,שנעמ סלַא ּוד ,רעּב
 .וצ גידעּבעל טשינ טרָאד יז טזָאל ןּוא ןערעדנַא םעד ףיוא
 ײּב רָאטקָאד רעד רעּבירַא טשינ ריד טסיג יצ !ןעסקַאװנעמַאז
 N PD טּולּב גידעּבעל עיזּופטַארט רענעפּורעג ױזַא רעד
 PT טרעװ יצ רעדָא !ןערעדָא עניד ןיא ןעשנעמ ןעדמערפ
 .ָאמרע ד רעד ןּופ קיטקַארּפ רעשיניצידעמ רעד PR טשינ
 ידּכ ,טיוה קיטש גידעּבעל ַא טצעזעגנײרַא טּושּפ קיטסַאלּפ
 סע ּוטסלָאז סָאװרַאפ :דנואװ עטזױלּבטנע'נַא ַא ןעקעדרעפ 1%
 !דנַאל:קילרַאק ןיא ךיוא ןעלעטשרָאפ ןענָאק טשינ

 ןעטיהנעגעלעג עכילנע ייּב ױזַא ךיז טָאה IST יד זַא
 :כעלסיּב ךיז יז טָאה ,ט'רזח עגרעּביא לָאמַאכָאנ ןּוא לַאמַאכָאנ
 עכלעװ ,סעקילרַאק עלַא ייּב עיצידַארט סלַא טײרּפשרעּפ זיו
 גנּוסיגנעמַאזּוצ יד ןּוא ,גנולייט-ליפ ּוצ AIR טַאהעג ןעּבָאה
 טקנוּפ ןערָאװעג ייז ייּב זיא טײקכַאװש רענעגייא ןּופ לֵאפ ןיא
 סנייא רּונ .ןעּבָאה רעדניק סָאד יװ ,טייהניואועג עטסעפ ַאזַא
 :נעלַא ןיא סָאד ןּוא ,טנערעלעגסיוא ךָאנ ּוצרעד PT ןעמ טָאה
 ,גיטכיו IT ןעװעג סלַאפ

 ,עגַארּפ יד טלעטשעג ןיילַא רעכיז ןיוש PT טסָאה ּוד
 עדייּב טימ ןערָאװעג גניוסיגנעמַאזּוצ רעגיזָאד רעד ייּב זיא סָאװ
 ,ןעװעג ןענעז ייז יװ יױזַא ,ײז ןענעז יצ !ןעגניר-רעּביוצ
 םענעסָאגעגנעמַאזּוצ םעינ םעד ןּופ םּוטנעגיא DIN ןעּבילּבעג
 סָאד רעּבָא ןעװעג ױזַא יקַאט PR ּבױהנָא PR !לעקילרַאק
 זַא .ןעטײקכילמעװקעּבנוא עסיורג ּוצ ןעגנערּב טנָאקעג טָאה
 ןעגניר יװצ ךיז ףיוא טַאהעג ןיוש טָאה לעקילרַאק יינ רעדעי
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 טימ ןּוא en עכִיג עגַיטיֹונ 7 ןעגניירּב טנָאקעג טשִינ
 ןעמוקעגנעגקטנע עלעּבייל ןעגַידנעּלַירּב ןעגָיזָאד םעד ןַיא לָאמַא
 עגַידכעּבענ ַאזַא ְךיֹוא ,ןעכיילג ןייז ןּופ שַינעפעשעּב טייווצ ַא
 רעד PR PIR DR ןַאמ?הרבח רעטייווצ רעד .האירּב עֿכַאװש
 ַא ןעגעװ PIR טמיֹורט רע ,דניירפ רעזנּוא 21 ,עגָאל רעּבלעז
 הכרּב ַא ןעגנערּבנירא לָאמניא DD לָאז סָאװ ,ןעסַיּב:טּפיֹוה

TRטשִינ טנַיּפעג רע רעּבָא ,סיֿפ ענעסקַאװעג:ץרּוק ענייז  
 PR ןערעדנַא םעד IR ןָא IR ןעקּוק עדייּב .סעכלעזַא
 רעטּוג ַא רָימ רַאפ ןעװעג ךָאד טלָאװ סָאד טָא :ךִיז ןעטֿכַארט
 םּוצ רענייא ּוצ 77 ןעקּור IM טסעז ּוד -טָא ןּוא „79092
 DIN רענייא ,ךיז טסטכַארט ּוד .םּורַא ךִיז ןעּפַאֿכ ,ןערעדנַא
 ןּוא ןענע'גרה'רעד ןערעדנַא םעד טעװ ,רעקרַאטש ןייז ךָאד
 קַילרַאק ַא--בֹורְק ַא PD שיילפ ,לַאּבִינַאק N טָא -- ,ןעסערפפיֹוא

 סָאװ ,רָיסקִילֶע רעטסקרַאטש רעטצעל רעד ןייז DIN רַאֿפ לאז

 .ןעפלעה לָאמַא DR DIN ןָאק
 ,ןענעז סעקִילרַאק עֶגַיזָאד יד ייּב ?טעשעג סָאװ רעּכָא

 ןעּבָאה עדייּב .תֹודימ ענ'עגּושמ סעּפע ןַאהרַאפ ,סיֹוא טזייוו
 רענייא IR PT ןעקִירד ייז IM רעּבָא ;ןעמּונעגמּורַא טסעפ ךִיז
 ךרּוד ,סיֹוא טזייװ ,ייז טכיֹול ,סמעוֶא יד ןִיא ןערעדנַא םעד
 ןעד ייז ןענעז 28 !ןענע'גרה סָאװ ּוצ .קנַאדעג רעיינ ַא רָאג
 ּטּולּב ןעּבלעז ןּופ טּולּב ןּוא שיילפ ןעכיײילג ןּופ שיילפ טשִי;נ
 ןּוא ןערעדנַא םעד PR רענייא ןײרַא טשַינ ייז ןעלָאז סָאװרַאּפ
 יז ןעקַירד רעקרַאטש ןּוא רעקרַאטש ;{ןעּבעל ןעּביײלּב ןעמַאזּוצ

PRןעצַאלּפ ךעלרעּפרעק עדייּב--לָאמַא טָימ ןּוא .ןעמַאזּוצ , 
 PR ךָאנ Ping Tr Don עדייּב ןּופ טּכַאזסנעּבעל רעד
 גּונעּת רעסיֹורג ַא .ןערָאװעג סנייא ןענעז עדייּב ןּוא ...סערפ

 ,גנּוגַיטעזנָא רעטרעגעּב רעד ןּופ גּונעּת רעד :ךרוד ייז טמענ
I977 ,ןעסערֿפעגפיֹוא תמאּב ךָיז ןעּבָאה mןּוא ,ןעּבײל ייװצ  

 יז ןּופ רענייק רעּבָא ,ןעזָאלעגרעּבַיא טשִינ ןעקע יד ּוליֿפא

DRANןעּבעל ןייא ,ץרַאמש-=טיֹוט ןייק טליּפעג טשַינ ייּברעד  
 PR .ןרעדנַא םעד טַימ ןעסָאגעגנעמַאזּוצ ןעצנַאגנַיא IT טָאה

PRטרָ;סלּוּפ רעּפרעקיטלעפָאד םעינ םעד  DERָאד גיינ ַא * 
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 ינַא יד .טיײקליופ יד יװ ןעדָאש רעמ ךָאנ טכַארּבעג סָאמ יד
 *ַעג גיהור טייצ עגנַאל ַא ךיז ןענעז עכלעװ ,סעקילרַאק ערעד
 יד ע ןעּבָאה ,םירצמ ןּופ שיילפ טימ ּפעט ערעיײז רעּביא ןעסעז
 ,"ןעּבָאה:רעדניק, םעד ּוצ ןעטערטעגּוצ ןענעז ײז ןעװ ,ךיל
 טימ ךיז ןעּבָאה יז זַא ,עיגרענע ַאזַא טימ ּוצרעד ןעמּונעג ךיז
 ,טכַא ףיוא ,ריפ ףיוא רּונ ,ײװצ ףיוא טשינ טקַאהּוצ לָאמנייא
 ,ךעלעצליטשלעּפמּור עגנּוי רעמ ךָאנ IR ףלעװצ ףיוא ּוליִפא
 לָאצ רעד ןיא הכרּבַא ןעמוקעגנײרַא ּוליפַא TR לַאפ םעד ןיא
 עכלעזַא ןעװעג סָאד ןענעז טייצ רעּבלעז רעד ןיא רעּבָא ,רעדניק
 רעד ּוליפא ןַא ,ךעלקילרַאק עקניציּפ ןּוא ךעלמערעװ עכַאװש
 ןעּביױהפיוא טנעקעג טשינ ןיוש יז סָאה ּפָאט:שילפ רעטסטעפ
 טָאה ךָאנ וצרעד ןּוא ,סיורג רעגידנעטשנָא זיא'ס רעכלעװ 773
 ןעגָאזּבָא ךיז טלָאװעג טשינ ךיוא הרבח עקניציּפ עגיזָאד יד

IDןעּבָאה יז רַאפ תורוד ליפּוצ ןיוש ;ןעּבָאה רעדניק  TI 
 סע PR "טייקכילצּונ, SPD רעד יװ USE ןּוא ,טריפעג ױזַא
 PR טָאּבעג סלַא ןעצירקסיוא ןעזָאלעג סע יז טָאה ,ןעלעפעג
 ןעטּוּפיליל יד ,.ןעגניר עשיגַאמ יד ןופ סנעכייצ-ץעזעג עלַא
 גידנעכיירגרעד טשינ ,ןעטלַאּפש ןעמּונעג רעּבירעד ךיז ןעּבָאה
 .טכעלש רָאג ןערָאװעג ןיוש PR סָאד ןּוא ;סיורג עלַאמרָאנ יד
 עצנַאג סָאד IS ,רַאפעג יד ןעסקַאװעגסיױא ןיוש ןיא ןופרעד
 ,גָאט םעניש ןייא ןיא לָאז ךעלעצליטשלעּפמּור יד ןּופ קלָאפ
 pa סיוש ן'פפיוא ,גָאטלױאװ ןעטסעּב םעד ןופ ןעטימ ןיא
 רעמ ןּוא רעמ ץְלַא ,גינָאה Jin ךלימ טסילפ סָאװ ,דנַאל ַא
 םיּב גנורעצסיוא רַאפ ןעּברַאטש תמאּב ןַאד ןּוא ןעסקַאװּבָארַא
 טײקכַאװש יד ןּוא סקּואװ רעקניציּפ רעד PN .שיט ןעטקעדעג
 ייפוצסיוא ךילגעמנּוא ןעכַאמ טפרַאדעג ףוס 93 MO INT טָאה
 זןיז ָאד לָאז סָאװ .גניר ם'נופ טָאּבעג םעד ןער

 ,געװסיוא רעגיטסול ַא--לָאמַא טימ ןּוא
 סָאװ ,לעקילרַאק ךַאװש םערָא ַאזַא ןעװעג ךיז זיא סע

 ינָא עטלעפייװצרעפ טכַאמעג טייצ רעסיװעג ַא DT ןיוש טָאה
 PR טכוזעג DET סע  ,ןעסקַאװּוצסױא לעסיּבַא ןעגנוגנערטש
 טָאה ןעסיּב םוש ןייק רעּבָא ,ןעסעגעג ןוא ןעסעגעג ןוא טכּוזעג



 קלָאפ סָאד ןּוא ,ןעװעג TR ױזַא ,ןיז טשינ לָאז'ס יװ
 טשרע .םי ןּופ דמַאז סָאד יװ ןעסקַאװעג זיא סעקילרַאק יד ןופ
 *עּבנוא עסיװעג ןעזיװעגסױרַא ךיז ןעּבָאה םּורַא טייצ ַא ןיא
 *עג ןערעװ רעטעּפש טנָאקעג ןעּבָאה עכלעװ ,ןעטייקכילמצווק
 .ױזַא סע PR ןעװעג .ךילרעפ

 PR ,טפלעה רעד ףיוא ןעסירּוצ ךיז טָאה קילרַאקַא זַא
TRןעלָאז רעקיטש עדייּב זַא גנידעּב-טּפיוה ַא ןעװעג ּבױהנָא  

 ייײּב יד ןעּבָאה ןַאד רּונ לײװ .סיורג עּבלעז יד טקנוּפ ןעּבָאה
 רעצרּוק ַא ןיא ,חֹּכ גונעג טַאהעג ןעטפלעה ענעטלָאּפשּוצ עד
 רעגידרעירפ רעד ּוצ ןיב ןעסקַאװּוצפױא קירּוצ םּורַא עליו
 IS ,ןעפערט ּוצ ןעּבױהעגנָא רעּבָא ךיז טָאה רעטעּפש .סיורג
 .טכייל ץנַאג ךַאז רעד ּוצ ןעמּונעג ךיז ןעּבָאה ךעלקילרַאק לייט

 טנָאקעג טָאה סע .טײקכילטקניּפ רעגיטיונ רעד ןָא ןּוא גיניז
 .ָאה טשינ ךָאנ ,ןעסיירּוצ ךיז טבּורּפעג ןעּבָאה לייט זַא ,ןייז
 ךיז ןעּבָאה רעדיװ ערעדנַא ,ןעסעגעגנָא גּונעג ךיז גידנעּב
 ליפּוצ טַאהעג ןיוש ןעּבָאה יז ןעװ ,ןַאד טשרע ּוצרעד ןעמינעג
 ןעּביױהעגנָא ךיז טָאה סע .ןייז טשינ לָאזס יװ :ןעסעגעגרעּביא
 טעדנעװעגנָא ךיז ןעסיירּוצ םייּב ןעּבָאה לײט זַא ,ױזַא ןעכַאמ
 ןעּבָאה סעקילרַאק לייט .ליפּוצ ערעדנַא ןּוא טפַארק גינײװ ּוצ
 ךרע נַא ןעמּוקעּב טָאה קיטש TR ןַא ,ליופ ױזַא ןעסירּוצ ךיז
 רּונ עטײװצ ORT ןּוא רעּפרעק ןעטלַא ןּופ לעטרעפ יירד ןּופ

TRקיטש עטײװצ סָאד טָאה לַאפ םעד ןיא ןיוש .לעטרעפ  
 גידנעקּוק טשינ ,גנולקיװטנע רעד ןיא ןעקניהרעטנּוא טזּומעג
 ,ךילריטַאנ .גניר ןעצנַאג ַא ןעמּוקעּבטימ טָאה'ס סָאװ ,ףיורעד
 ,ןעמּוקעּב Tram ךעלקילרַאק ענעסירּוצ יד ןעּבָאה גניר םעד
 PD ןעגניזײװנָא עגּולק יד ןּוא עיגרענערעטקַארַאכ יד רעּבָא
 רעד ןופ ןעפלעהסיורַא טנָאקעג טשינ ךָאד ןעּבָאה ןערעטלע יד
 טָאה לעקילרַאק עכַאװש סָאד .גנּורעצּבָא רעגנילצולּפ רעגיזָאד
 ,"עיצַארּוקיזיײּפש , עקרַאטש רעױהעגנּוא'נַא ןעכַאמכרּוד טזּומעג
 .סיורג רעגידרעירפ רעד ּוצ ןיּב ןעסעּוצנָא רעדיװ ךיז ידּכ

 רעד ןעװעג טשינ ךָאנ ןיא ARD רעגיזָאד רעד רעּבָא
 ןעּפַאכרעּביא סָאד טָאה ,ןעּבעל ןיא Dog ץנַאג יװ ,רעטסגרע
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 רע טָאה ,סיר :גידנעטשנָא טשינ רַאפ טנעכערעג טלעװ-קילרַאק
 pa ןעגיל ןעּבילּבעג ןּוא טקַאהעגרעּביא ןיילא ןעטימ PR ךיז
 .טפלעה ײװצ

 ןעװ יװ ,יױזַא ןעװעג טשינרָאג ןיא סָאד :ענדָאמ רעּבָא
 טפלעה רעד ףיוא טקַאהעגרעּביא TR ןּופ םענייא טלָאװ ןעמ
 ךיז רַאפ ןעּבילּבעג PR טפלעה רעדעי .,רעסעמקַאה ַא טימ
 טָאה יז יװ ,םעדכָאנ ,םּורַא PN עצרּוק ַא PR ןּוא ,גידעּבעל
 "ּוצ לענש ןעמּונעג ןּוא ןעטײצלָאמ עטּוג רָאּפַא טקַאהעגנײרַא
 ,קילרַאק רעײנ ַא ןעסקַאװעגסיױא ןזנּוא IND ןיוש ןיא ,ןעסקַאװ

 רעגירעירפ רעד יװ ,ןעװעג סיורג ױזַא טקנוּפ PR רעכלעװ
 (רָאפ ךיז טלעטש) סָאד ןּוא .ץליטשלעּפמּור רענעסירּוצ טשינ
 ןעּבָאה רעדניק ןעפּורעג הרבח יד טָאה

 טְקַא ןעמעװקעּב ןגיזָאד םעד ייּב ײז ןעּבָאה סנייא רּונ
 *טיקכילצּונ, עיפ עטּוג יד טָאה סָאד ןּוא ,טיהעגּבָא גנערטש

 ןעטפלעה עדייּב יד ןּופ עדעי .טריפעגכרּוד טּולָאסּבַא ייז ייַּב
 סָאד זיא יױזַא יװ .גניררעטָאפ ןעצנַאג ַא ןעמּוקעּבטימ טָאה
 *עג ןעגניר:עּביוצ עגיזָאד יד ןעּבָאה ּוצרעד !ןעװעג ךילגעמ
 ךילטנעגייא זיא גניר רעדעי .טפַאשנעגײא עכילקילג ַא טַאה
 X ןעסעזעג ןענעז עכלעװ ,ןעפייר ליפ ןּופ ןענַאטשעּב דימּת
 .טָאה ןעפייר עגיזָאד יד ןּופ עדעי ןּוא ,רערעדנַא רעד PR ענ
 עכלעװ ,סנעכייצ:רעּביוצ יד ןּופ קּורדּבָא'נַא טַאהעג PT ףיוא

 רעד PT טָאה גנּוטלַאּפש רעד רַאפ .גניר ןפיוא ןעװעג ןענעז
 ןעפייר רעמ רעדָא יײװצ MIR טלײטעגרעדנַאנּופ גניר רעצנַאג
 ,רעּבױצ ןעצנַאג םעד ןעמּוקעּבטימ טָאה יז ןּופ עדעי ןּוא
 .סנעכייצ עטצירקעגסיוא יד ןיא ןעטלַאהעּב ןעװעג PR רעכלעוו
 טשינ *ָאר ןײק רעכיז ָאד ךָאד טָאה MI רעד ןּופ עסַאמ יד
 --ךעלקילרַאק ענעטלָאּפשּוצ יד ןעּבָאה רשפא ;טליּפשעג טשינ

 ,ןעגניר עניד יד ןעכַאמ רעקיד TOR טפרַאדעג רעטעּפש
 ןעװעג עקַאט PR רשפא רעדָא ,ןעמּוקעּב ןעּבָאה יז עכלעוװ
 סָאד ,ןעכַאמ ּוצ רעטכײל לָאמעלַא ןעגניר יד .ןעשנּואװעג
 ףיוא ןעריפ ּוצ ,ןעגָאז ּוצ ױזַא .קינָארכ-ןעילימַאפ יד טסײה

 ,ריּפַאּפ ןערעניד ַא ץלַא
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 גניר םעד טימ ןעמַאזּוצ ןעּבָאה רעדניק יד סָאװ ,סָאד ךיוא
 ךיז טָאה ,רעטקַארַאכ ןעטמיטשעּב:סיורָאפ ןעטסעפ ַא ןעמּוקעּב

 ,טיקכילגעװעּב רעײז רַאפ גנורעטש סלַא ןעזיװעגסױרַא טּפָא

INDןעגנּורעדָאפ עיינ ץנַאג ּוצ טײקגיהעפ:סגנּוסַאּפּוצ רעײז  
 ןּופ ןעצונ רעד טָאה ךָאד רעּבָא .ןעּבעל םענעגייא רעײז ןּופ

 :כילמעװוקעּבנוא עגיזָאד יד ןעגיואװעגרעּביא רעכיז ןעגניר יד
 ,עייפ.לַאזקיש ענעגרָאּברעּפ יד ךָאד טלָאװ,שרעדנַא לײװ ,ןעטייק

 רדסּכ IN ןעטייצ עטסירפ יד ןּופ טקרעמעּבנּוא טָאה עכלעװ

 .כילצּונ, םעד ןּופ גנּוטכיר רעד PR ךעלקילרַאק עריא טריפעג

 .ןעגניר עשיגַאמ יד ןעּבעגעג טשינ IT" ןעצנַאגניא ,*ןעטס

 ךעלמיאּורּב ענילק ערעזנוא ייּב עטסגידריווקרעמ סָאד

 טשינ יז ייּב PR סע עזנעגלָאּכ סָאד ןעװעג רָאג רעּבָא זיא

 PR רעכילרעּפרעק Wr םגה ."יז, ןייק ןּוא "רע, ןייק ןעװעג

 ירעּפ עניײילק ןעזיװעגסיױרַא ןיוש טָאה רעטקַארַאכ רעגיטסיײג

 ןעכילטכעלשעג ןיא ךָאד ייז ןענעז ,ןעטייהנעדישרעפ עכילנעז

 ײּב טָאה ןעמ ;ךיילג ןעצנַאגניא םצע PR ןעװעג עלַא טקנוּפ

 ןעזָאל עּכלעװ ,ןעדײשרעטנּוא יד ןּופ םּוש ןייק ןעזעג טשינ ײז

 "רע ,'נַא ןעשיװצ ץַאזנעגעג ןעסיורג םעד ןעלעטשטסעפ זנוא

 .הנושמ ַא ףיוא ןעריוּבעג ייז ןעּבָאה רעדניק ןּוא .*יז, ַא ןּוא
 .ןפוא ןעדליװ

 ןעזייּב םעד ןעגעװ על'השעמ סָאד ןעזעלעג טסָאה ּוד

 גנולפייװצרעפ ןיא טָאה רעכלעװ ,ןעכצליטשלעפמּור קילרַאק
 טימ ןוא דרָאּב ץיּפש םעד ייּב טנַאה ןייא טימ טּפַאכעגנָא ךיז

 ןייא טימ ןוא DID ןּופ רעגניפ ןעּבָארג םעד ייּב רצרעדנַא רעד

 ערעזנוא ןענעז ,ּונ !?קיטש NE ףיוא ןצסירּוצ ןײלַא ךיז סיר

 ,צליטשלעפמּור עכלעזַא ןעװעג ךילטנעגייא עלַא סעקילרַאק

 ןּופ ןוטעג טשינ סָאד ןעּבָאה יז סָאװ ,רעמ טשינ .ךעל

 ײז MI .ןעגנערּבּוצמּוא ןײלַא ךיז ןעליװ ם'נופ ןּוא שפנ:תמגע

 ןעכיליירפ ַא טכַאמעג ךיז ןעסיירוצ:ןײלַא םעד ןּופ ךיז ןעּבָאה
 עשיגַארט םּוש ןיײק טַאהעג טשינרָאג טָאה רעכלעװ ,טרָאּפס
 ןעסערפעגנָא גיכעלייק יױזַא I ןּופ רעניא ךיז טָאה .ןעגלָאפ

 רעד PR ןיוש ךיז טָאה עכלעװ ,סקּואװ ַא טכיײרגרעד ןּוא

= 9 -- 
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"Iגּוזעגּבָא סלַא ךיז רַאפ רעדעי טּבעלעג ךיז ןעּבָאה . 
 ליפיװ ,ןעסערפעג ןּוא ןעסערפעג ןעּבָאה IT" ;שּורּפ רעטרעד
 .ּפיוא ןעזָאלעג ךיז ןעּבָאה ןּוא ,טסולגעג טָאה ץרַאה רעײז
 ,ךעלכייּב עגיכעלייק ץנַאג ןעסקַאװ

 ּואװ ,ןעװעג טשינ ןלּוש ןײק טלָאמעד ךָאנ ןענעז סע
 רעדעי רעּבָא .גנּואיצרע עכילטפַאשלעזעג ַא ןעמּוקעּב ןעלָאז ײז
 .רעדנּואװ ַא ךיז MIR טַאהעג ןָא ןעריוּבעג ןּופ טָאה לקילרַאק
 טצירקעגסיוא ןעװעג ןענעז סע עכלעװ MR ,גניר ןעכיל
 ןעסיװעג ַא ןיא ןעּבָאה סנעכײצ עגיזָאד יד .סנעכייצ-רעּביױצ
 ןעצנַאג רעײז ןּוא קינָארכןעילימַאפ רעײז טל.טשעגרָאּפ ןיז
 ,רדס:סנעּבעל ןעטסעפ ַא ןּופ םרָאפ רעד ןיא לרוג ןעגידרעטייו
 ץלַא pm‚ רעייז ןּופ ןעגנורַאפרע עלַא ןעװעג טרָאד ןענעז סע

DENינַאל ַא ןופ ףמַאק:סנעּבעל ןערעװש םעד ןיא ךיז טָאה'ס  
 ןעװ .עטסכילצּונ סָאד סלַא ןעזיװעגסיורַא תורוד ןּופ טייק רעג
 'ּולק רעגיזָאד רעד PR ,טזיורבעג יז םּורַא טָאה ןעּבעל סָאד
 ןופ לּנה-ךס רעצרּוק רעד ןעװעג ייז רַאפ תונורכז.רפס רעג
 .ָאפ רעײז ,ןערעטלערוא ערעײז ןּופ ןעגנּורַאפרע-סנעּבעל יד
 Pr טנרעלעג יז טָאה עכלעװ ,ןעװעג סע ןיא הכרַּב עכילרעט
 טסינ ,געװ ןעטסעּב םעד MIR ןײג ןעלַאפ עטסגיטכיװ יד
 .כרוד ןעגעװ עטכעלש ןּוא עטּוג עלַא ןײלַא רעהירפ גידנעפרַאד
 טיײקטנוזעג רעיײז ,טפַארק עצנַאג רעיײז ךיוא רעּבָא .ןעבּורּפּוצ
 ey ,ןעטיַאהעּב ןעגעלעג סנעכײצ-רעּבייצ עגיזָאד יד ןיא זיא
 ענעדישרעפ ןיא טפרַאדעג טָאה יז יװ ,גנוריפפיוא עצנַאג רע
 ןיא סנעכײצ עגיזָאד יד ןיא ,טרָאװ ןיא טימ .ןייז ןעלַאפ
 ירעּפ רעד ,רעטקַארַאכ רעצנַאג רעיײז ןערָאװעג ןעּבעגעג ךיוא
 ,רעדנוזעּב ןעדעי ןּופ רעטקַארַאכ רעכילנעז

 טנָאקעג גניר:סנעּבעל ןעטסעפ KIN ןיא טָאה ,ךילריטַאנ
 PR ןעגנורעטכיילרעפ עכילגעמ עלַא רּונ טשינ ןעטלַאהעּב ןייג
 לָאמַא ןערעטלע יד ןענעז .רַאפעג עסיװעג ַא ךיוא רונ ,ןּבעל
 ןעלַאפעגנײרַא יז ןענעז ,ןעּבעל ןיא ןערָאװעג טלעכיורטשעז

TRןעּבָאה ,קילגמוא רעדנַא'נַא ןיא רעדָא קנערק ַא  Iסָאד  
 IR ,רעדניק יד גניר םעד טימ ןעמַאזוצ ןעּבעגעגרעּביא דלַאּב



 19279 ןיא סַאה PR רּוטַאנ זַא ,יוזַא..2

 ."ןעריֹוּבעג םּולֹּב סלַא ךיז ןּופטָאג טָאה

 .(טסּואַאפ .ס'ּואָאנעל ןּופ)

 ןרעטש רעסיורג רעּביל ַא לָאמ ַא ןעװעג זיא סע .על'השעמ
 ןעגיד תּונכש ַא ןּופ ןעמָאנָארטסַא יד .טלעװ רעד ןיא

 עגנַאל ,עגנַאל DT ןיוש טכַארטעּב םיא ןעּבָאה ןרעטש-טלעװ
 -נעטשּבלעז ןיק רַאפ טנכערעג טשינ םיא ןעּבָאה יז .ןעטייצ
 ,םעטסיס ןרעסערג ַא ןּופ עטענַאלּפ ַא רַאפ רּונ ,ןרעטש ןעגיד
 ןרעטש רעד זַא ,הרוסמ עטלַא ,עטלַא'נַא ןעװעג יז ייּב זיא םע
 טימ טנָאקעג טָאה ןעמ ןַא ןּוא .ןעװעג טיור-טּולּב לָאמַא זיא
 רע זַא ,ןעזיײװעּב ןילַאנַא-לַארטקעפס םעד ןּופ ףליה רעד
 טזּומעג טָאה סָאד רעּבָא .טכיל ן"גייא ךיז ןּופ DIS טלַארטש
 טָאה ןעמ סעכלעװ ,טכיל עכַאװש סָאד .,גנַאל רעיײז ןיוש ןייז

 ןּופ ןײשּבָא'נַא רּונ ןעװעג רעכיז PR .ןעזעג םיא ייּב טציא
 ןעכלעװ DIR ,ןרעטש ןעגיטכיל ןערעסערג ליפ ןּוא ןטנָאנ ַא
 טכַאמעג ןּוא טיײרדעג ךיז טָאה ןרעטש רערענעלק רעזנּוא
 . ,טײצ רָאי ַא ןופ ךשמ ןיא טקנווּפ זיירק ןעצנַאג ַא

 לָאמ ַא טימ PT טָאה ןרעטש ןעגיזָאד !עד MIR ןּוא
 .סעק לוַאק עניילק עגידעּבעל ןּופ לעמיװעג ַא ןעזיוװעּב

 ךיז ןעּבָאה ײז ןענַאװ ןּופ טסּואװעג טשינ טָאה רענייק
 ,ןעלַאפעגּבָארַא לעמיה 799192 ןּופ לָאמַא יז ןענעז יצ .ןעמּונעג
 ןיא יװ ןיא ןעּבעל סָאד עכלעװ PR ,סעימּומ עטרַאטשרעפ יװ
 ןענעז יצ רעדָא !ןעטלַאהעּב ןעװעג ףָאלש ןעשיטָאנּפיה ַא
 ןּופ ןעלַאטסירק:גרַאּב עגיטנַאק-טרַאה ,עגיציּפש יד ןּופ עגינייא
 ןוא ןערָאװעג ךילגעװעּב ןּוא PN לָאמַא טימ דנעגעג רעײז
 aD טימ ךעלקילרַאק עכלעזַא ןיא טלעדנַאװרעפ ךיז ןעּבָאה
 טָאה ןעמ ;טסּואװעג טשינ רענײק DRM סָאד !ךעלעטיה עגיצ
 : .ָאד ןענעז ײז זַא ,ןעזרעד לָאמַא טימ
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 ,ןצזיװעּצב ךִיז ןעּבָאה רַימ טָא,
 .ןתעשעג זִיא'ס m ‚von ןעסײװ

 ,ןעמּוקעג יֹוזַא nm ,טשַינ טגערֿפ

 !ָאד Pie ךָאד ןענעז רַימ לײװ

 ןעלמַיװ ןעײרפ סנעּבעל םעד רַאֿפ

 ןטרָא רעדעי ,ּוטסײװ ,ךָאד גיֹוט

 ,לעטלעּפש-ןעזלעֿפ ַא ּואװ Ir טזײװ

TRָאד קילרַאק ַא טרָאד ןיֹוש . 
 -- *ַיז. קִילרַאק PR *רע .. קַילרַאק

 .רָאּפ-עּבִיִל ַא Pin וטסָאה

 ,צקַאט זִיא יֹוזַא יצ Don‚ סײװי'ּכ

 .ןעװעג ְךיֹוא ןדצ=ןג ןִיא

 ,זיא יֹוזַא טּוג m ,העז רצּנָא

 ;ןרעטש רעזנּוא רַאּבקנַאד 2719 ןיא

 ברעמ TR ןּוא nun PR לײװ

 ."ןרעג ךָאד דרע ױעטּומ !ד טריֹוּצצג

 .לײט רעטיײװצ ,ס ס ו אַאֿפ
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 עשלעּב םלעהליוו

 ".OR עּביל יד
 עּביל רעד ןופ עטכישעג-סגנולקיווטנע

 עּבַאגסױא רעשטייד רעטצעל רעד ןּופ טצעזרעּביא
 יקסיַאמ .י ךרּוד 1921 רָאי ןּופ

ru רעטשרע 

 .3 ךּוּב - ms רעטשרע

 1922 עשרָאװ "טלצװ יד, גַאלרַאפ
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 ,םיתועט עטקרעמעּב

Mon:ןז ףרַאד שער טײטש ןעּביֹוא ןיֿפ 16 הרוש 22  ven 

u. . IRסָאסלוא  

pbןעריהעג יד ןּופ , , ןערַיהעג  

 סורּוַאזָאיטכַאא , , סורּוַאזָאיטּפִיא

 רעירגַאוָאטנַאלטַא , רעױורַאזָאטנַאלטַא

 רעירנַאזָאיטכיא .. ןחעיריַאזָאיטכָיא

 ךָאנ רַיא טרִיּפש רעטסײג סנעשנעמ םעד

pp 4 ,ןעטנּוא  

le Vin 

pe 12 _ןעּביֹוא  

 .ךָאנ TR טריּפש רע טסײג סנעשנעמ םעד ןײז ףרַאז



 םּורַא ךיז טלעקוװ סָאװ ,סקיװעג 6 - םקיװעג גיררעטעלק

 .ןעסקִיװעג צרעדנַא

MIDתויח:לטײב עז - , 

 ,צל'האירּב ַא ;שָארֿפ ַא PD םרָאֿפ:סגנּילקִיװטנעינַא — לעקעלעפע{

 .קצ'נַא PR ּפָאק ַא Pb טײטשעּב סָאװ

 .סָאגַאריא עז - סָאנָארק

 .ןצכָאּפע צכ;לטכ;שעגדרע עז - םײצ:דיירק

 ןצֿכָאּפע צ5ָילט ֿכֵי ש צגדרצ צז -- טייצ:ןעליוקנײטש

 ײּב ךילֿכעזטּפיֹוה םרָאֿפ = סגנולקיװטנצ צגיהּור ַא -- ךעלרעײלש
 SEID‚ ;ןעטקצזנִיא

 ַא ,לעפ עכײװ ַא טָאה ןתֹויח ןִימ רענצטלעז ַא -- היח:לעּבָאנש

 יםֹורד IR ןּוא ןעילַארטסיוא JR ףיֹוא ךיז טסלַאה .רעײא טגײל ןּוא 992819

IPB , 

 קַאמילש ןןעשינעֿפעשעּב עג:בײל?ךײװ ןימ רצטײרּפשרעֿפא - קענש

== 
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 ַא ,גנינײסרע עש:רעֿפסָאמטַאינַא ;שזארימ - ַאנַאגרָאמַאטַאֿפ
 5לצװ ,ןעכַאז ןערעװ ןעזעג ןעדנעטשמיא עסיװעג ײּב ןענָאק סע רעֿכלעװ קנַאד

 .ײז טעז ןעמ ּואװ ,טרָא םעד PB טײװ ױעײז Pr ןענַיֿפעג ע5

 gi TR ;המחלמ רעשיינַאיָארט רעד ןיֿפ דלעה ַא -- םּולקָארטַאּפ

 .ָאלָאּפַא טָאג DIT ךרּוד ןערָאװעג טע'גרה

 sun ;רעצנַאּפ-ןעקּור ַא bin עטצישעּב ,תֹויח-גיֹז - היח:רעצנַאּפ

 .עקִירעמַא:םֹורד TR ףיֹוא TI ןעט

 ,היח?םי עטלעקִיװטנע-ג;רערַינ ַא -- םִילָאּפ

 ?עגזָארג רעדנעל ערצזנּוא TER ןענעז ןענרַאפ - םיוּב:ןענרַאפ

 יד ןיא ,רעמױּב=ןענרַאּפ ְךיֹוא TI ןעֿפערט רעדנעל עשַיּפָארט יד ןִיא ,ןצסקַיװ
 חעמיֹוּב-ןענרַאֿפ עגיטכעמ עגַילָאמַא ןּוֿפ ןערּוּפש NE Tr ןעֿפערט ןעגניּבָארגסיוא

 .(220ז06 ,קַינטָארָאּפַאּפ)

 עקַירטמַא=םֹורד TR ןעניֹואװ non‚ עכַילנע2ןעּפלַאמ -- םעקַאילױֿפ

 דנַאל pr ןײרַא ףיט pr ןצדײנש עכלעװ ya‚ - לרָאיֿפ

 ןּופ ,לעזנַיא=בלַאה ןעשַיװַאנַידנַאקס ןּוֿפ ןעגערּב יד .ײּברעד Pr ןעגײװצרעֿפ ןּוא
 .ןעדרָאיפ עכלעזַא ךרּוד ןעטַינשּוצ קרַאטש ןענעז דנַאלסִיא ,דנַאלריא ,דנַאלטָאש

 TR ךרע"נַא ןעריֹוּבעג) ףָאזָאלַיֿפ ya רעטלַא'נַא -- ןָאטַאלּפ

 .(ן'סּוטסַירכ רַאֿפ רָאי ןע 0

 .םִירָאװ:דנַאּב עז — םירָאװ-דנַאּב:דרעֿפ

IBדנַאל א -  PRצ5ֿישעג רעטלַא'נַא טַימ דנַאל ַא ;עקִירעמַא-םֹורד  

 ,רּוטלּוק רעגָיטרַאנעגײא'נַא vn ןּוא עט

 .(1887 .טשעג 1801 .ּבעג) ףָאזָאליפ רעשטײד רעטמירעגא - רענֿפעֿפ

  - MBּבָא?טצענערג ;ןעיזַא ןעטנָאנ םעד ןוֿפ ךײט-טפיֹוה רעד 27

  DE.ןעימַאטָאּפָאסעמ--רּוטלּוק רצטלַא רעד ןּופ

 .עײסִידָא עז -- ּפָאלקיצ

 .טכָאּפצ עכ:ילטכ:ושעגדרעצ -  עֿבָאּפע עשִירּבמַאק

 .טלעװלַא יד ,טלעװ יד - םָאמסָאק

 .סנעמעלע רעשַימעֿכ ַא -- ףָאמש:ןעליֹוק

 .זָארג PB רצטײרּפשרעפ רעײז א -- זָארג:לטײק

 ,עײסידָא ע - עקריק



 ר

 ייד

 .ןעכָאּפע עֿכ;לטכ;שעג:דרע עז -- םייצ:ןעצָאע

 טרעװ דרע רעד PD עטכישעג יד -- ןעבָאּפע עֿבילטֿפישעג:דרע

 טלײטעגּבא ןּוא טנעקרעד ןערעװ עכלעװ ,ןעָֿאּפע עיר ַא ףיֹוא טלײטעגנײא

 PR טכַאמעג ןערעװ סָאװ ,ןעגנוּבָארגסיֹוא ַיד טיול רערעדנַא רעד PD ענייא

 ןיא .עדנעגלָאֿפ זיא גנּולײטנײא יד .רעטלע רענעדִישרעֿפ ַא ןּוֿפ ןעטכִיש:דרֶע

 MD רעטניא לכ2םדֹוק ןעמ טדײש דרע רעד ןוֿפ גנּולקיװטנע רעֿפילטֿפישעג רעד

 =ָאזע מ יד ,ע שֵיאָאז ָא ע לַא פ יד ,ַארע ע שֵי א ע !כ ר ַא IT :ןערע

 ַארע ע שֵי א ע 5 ר ַא יד .ַארע ע שֵיאָאזָא נֵי ַא ק יד ןוא ע שֵיאָא}

 ר ע שֵי טנע ר װ ַא 7 רעד :ןעדָאירעּפ ײװצ TIR טליײטעגנייא רעטײװ טרעוו

 עגיזָאד ;ד ןּופ ןעטכיש עטשרע יד PR .ר ע שינַא ר ּו ג רעד ןּוא םעטסיס

 ףיֹוא ןעּבעל ןעשִינַאגרָא ןּוֿפ םינמיס םּוש ןײק טשִינ ןעמ טעז ןעדָאירעּפ עדיײּב

 עגַידרעטעּפש עטסטנָאנ 77 PR ןיֹוש רעּבָא ןעמ טניֿפעג רַאֿפרעד ,דרע רעד

 ןּוֿפ wien (| ע שֵי ר ב מ א ק ,|ע שִֵי ק נָא ג 5 ַא םצד (PR ןעטכַיש

 ַארע ע שִי א ָא ז א על ַא ּפ יד--.םיאּורּב עגְידעּבעֶל עטלעקַיװטנע Pin ץנַאג

 =! נ ָא װ ע ד ,ר ע שי ר ּו לי ס רעד ;ןעדָאירעּפ WE PR טלייטעגנייא טרעװ

 ןיֿפ .דָאירעּפ-ר ע מ ר ע פ רעד ןּוא דָאירעּפ-ן ע ל Pipe ײ ט ש רצד ,ר ע ש

 ןעסקִיװעג ןּוֿפ ןעצכעּבײלּברעּביא Me ןיֹוש ןעמ טנַיֿפעג דָאירעּפ ןעגָיזָאד םעד

 ?7 ןיֿפ ןּוא סיײּבִיּפמַא ןּוֿפ ןערּוּפש--ַארע רעד ןיֿפ ףֹוס םּוצ ןּוא תֹויחרעסַאװ ןוֿפ

 ײרד PR טלײטעגנײא טרעװ ַארע ע שִֶי א ָא ז ָא ז ע מ יד -- .םיצרש עטשרַצ

 =ד ַא ר ק רעד ןּוא דָאירעּפ-ַא ר ּו י רעד ,דָאירעּפײס ַא י ה ט רעד :ןעדָאירעּפ

 ;ד PR ןעמלַאֿפ = ַאגַאס ;ד ןיֹוש ןעמ טנִיפעג ַארע רעגַיזָאד רעד PR .דָאירעּפ

 =יײּב 75 טלַאטשעג PR תֹויח?גיֹוז עטשיע יד ךִיז ןעזײװעּב סע ;רעמיֹוּב2לעדָאג

 עכלעװ ,לעגיױֿפ עטשרע ?7 Tr ןעזײװעּב ַארע רעד 75 ףֹוס םּוצ ןתֹויח:לעש

 ,ַארע ע שֶי א ָאז ָא נ י ַא ק ?;ד -- .םיצרש ןיֿפ םינמיס עסִיװעג ךָאנ ןעּבָאה

 רעיצרעט IT רעדָא ,ַארע ה ע י צ ר ע ט 77 ,ןעֿפּורעג שרעדנַא טרעװ עכלעוו

 ןעװעג זִיא עכלעװ ,עכָאּפע T? זיא סָאד ןדָאירעּפ?דַארק םעד ךָאנ טמּוק ,עֿבָאּפִע

 ?עז עֿכָאּפע רעגָיזָאד רעד ןּוֿפ ןעגניּבָארגסיוא !ד .רעגיטנײה רעד רַאֿפ טקערִיד

 .טרָיזיטַאמעטסִיס ןעצנַאגנִיא טשִינ טצִיא 772 ךָאנ ןענעז ײז ןּוא עֿכײר רעײז ןענ

 *ִא גָי ל ָא | ע צ ָא ע :ןעדָאירעּפ עדנַעגלָאפ TR טלײטעגנײא טרעװ עֿכָאּפע יד

 רעדָא) עֿכָאּפע-זײא יד טמּוק ךָאנרעד ,| ע 3 ָא י ל פ DR ןע צ ָאימ 72%

bu }עכָאּפפ על ַאיּוװלִי ד ) PRטײצ עטסעײנ 77 ןיֹוש ןַאד . TRףעד  

 ןּוא םיחמצ ערעֿכעה 998 ןעזִיװעּב זײװֿכעלסִיּב 77 ןעּבָאה עכָאּפע רעיצרעט

NRשנעמ רעד ךיֹוא ךיילדנע ןּוא . ITןיֿפ ןערּוּפש עטֿפַאהלעֿפײװצנּוא עטשיע  

 =עג טיֹול טנעֿכער ןעמ רעּבָא ,דָאירעּפ?זײא םעד PN טשרע ןעמ טניּפעג שנעמ

 Im ךָאנ ּונײהד ,רעִירֿפ PB ןעזִיװעּב Tr טָאה שנעמ רעד זַא ,םינמיס עסִיװ

 ,עֿכָאּפע רעיצרעט רעד PB ףֹוס ןִיא סלַאפנעלַא רעדָא דָאירעּפ:ןִיצָאע םעד
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 *לעװ ,היח ענעּברָאטשעגסיוא עשיטײצרַאֿפ עֶגַיזיר — עירעטַאנעמ :

 .(עז) סעקַאיליֹופ עגיטנײה ַיֹד לעסִיּבַא יֹוּגעג-יצּפרעק ןײז טיֹול טנָאמרצד 3

 PB ןעגערּב !ר ףיֹוא ןעניֹוװ עכלצװ ,לעגיופ-ּביֹור ןַימַא - ןעװעמ

 ,mewa). ַאקיַאשט) םימי:ןוֿפצ 77

 ןעשי;טּפיגע ַא ןיֿפ עּוטַאטס עלַאסָאלָאק ַא זִיא סָאד -- לַאז-סָאנמעמ
 =נעגעל 8 ,(ןע'נָאנמעמ) ןע'סָאנמעמ ךרּוד טלעטשעגֿפיוא ןײז לָאז עכלעװ ,גִינעק

 TR שינרעטַיצ2דרע'נַא ךָאנ (ןײש=ןעגרָאמַירפ םעד ןּיפ ןּיזַא) דלעה ןצשִירַאד

 גנאגֿפיוא?ןּוז םײּב גָאט עלַא ןעמ טָאה ןַאד iR ,טצַאלּפעג לַאז רעגַיזָאד רעד

 זַא ,צדנצגעל ַא טײרּפשרעּפ Ir טָאה סצ .ןעגנַאלק עסַיװעג םִיא PB טרעהעג

 ,רעטימ ןײז ןּופ גנּוסִירגעּב רעד ףיֹוא ןעגנַאלק עגַיזָאד ַיד BD טרעֿפטנע סָאנמעמ
 .ןיישנעגרָאמ םעד

 ףיֹוא ךיז טלַאה עכלצװ ,היח:גיֹוז ענעטלעז עסיֹורג — ןרָאה:זָאנ
 =!צנײא'נַא ןעקנַאדרעפ ּוצ יז טָאה ןעמָאנ TOR ;ןעיזַא?םֹורד ןִיא ןּוא עקִירֿפַא ןִיא

 יזָאנ רצד ףיֹוא טָאה יז ןעכלצװ ,ןרָאה ןעטלעּפָאד ַא רעדָא ןעג

 =ךָאק PB לײט רעשימעכ ַא ,ףָאטש - דנּורג רעשַימעֿכ ַא -- םוירטַאנ

 .ץלַאז

 ןײט רעגילײת רעד ;עקִירּפַא PD ךײט:טפֹויה רעד -- םולִינ ,לינ
 .(ןעטּפִיגע) םירצמ ןּופ

 RD ןִימ רעטלַא'נַא רעײז AR רעטײרּפשרעּפ ַא — עמלַאּפ-אגַאס

 .טלעװ רעד ףיֹוא רעדנעל עטַיּפָארט עלַא ןַיא טסקַאװ רצכלצװ ,סעמ

 סירַָא װ+דגַא ב עז - רעטיילָאכ

 ןערעטש רעטסגַיטכַיל רעד PR סּוירִיס -- ןעטיײקטײװ:סּויריפ

 .סעקערטש עטײװ רעיֹוהעגנּוא טסײה--ןעטײקטײװ.ס ;ּבלעװעג2לעמַיה םעד ףיֹוא

 .צצסָי דָא עז - סענעריס

 יד ןעֿפּורעגנָא ןערעװ ןעמָאנ ןעגיזָאד םעד om — רעקיטסַאלָאֿפס

 PR טלעּבירגעג סלײטנעטסרעמ 7 ןעּבָאה עכלעװ ,ןעפָאזָאלַיֿפ עכילרעטלַאלעטַימ

 .ןעגַארֿפ עשִיּפָאזָאלַיּפ עזעיגילער

 רעד רעֿפלעװ טיול ,עדָאטעמ ַא TR סָאד -- זילַאנַא:לַארטקעּפס

 ןּוֿפ ךמס ןיֿפיֹוא טלעטשעגטסעֿפ טרעװ סרעּפרעק PD עטשנעמַאזּוצ רעשַימצֿכ

 .טסעפ עגַיזָאד יד .סיֹורַא ךיז PB ןעּבִיג סרעּפרעק עגיזָאד יד עכלעװ ,טכִיַל עד

 ,טַארַאּפַא ןעשיטּפָא ןעלעיצעּפס ַא ןּוֿפ ףליה רעד Din טרָיֿפצגֿפרּוד טרעװ גנּולעטש

 ,ּפָאקסָארטקעּפס .ג .ַא םעי

 היל ַא גַא:ל ַא ר ט ק ע פ ס עז - ּפָאקכָארטקעּפס
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 ןעטֿכַאױטעּב ּוצ ףיֹוא (וִיטקַאּפש) רער-עז עסיֹורג — ּפָאקסעלעט

 .לעמִיה PR ןערעטש יד לשמל ,ןערעּפרעק עטײװ רעײז

 ."סעֿבָאּפע עכילטכִישעגדרע , עז - עֿבָאּפע:רעיצרעט

 ןעמ עֿכלעװ PD ןערּוּבש ,סעקַאר עשיטײצרַאֿפ --- ןעטַיּבָאלירט

 .ןעגנּוּבָארגסיוא ייּב טנײה טנַיֿפעג

 הלָאנרַא לרַאק .רד ןּוֿפ טכִידעג?ןעדלעה שִימָאק ַא -- עדַאיסּבָאי

 .טרעדנּוהרָאי ןעט:18 ןּוֿפ טֿפלעה רעטײװצ רעד ןִיא ןעּבִירשעגנָא ,םּוטרָאָק

 .!סעכָאּפע עכ;לטֿכ:שעגדרע , עז - עכָאּפע-ַארוי

 ָיד ןיא ףיֹוא Tr טלַאה ;היח:גיֹוז עטַי'םי עסיֹורג ַא — םנוה:םי

 .םִימי=ןוֿפצ

 ןעשַימעכ ןייא ןּוֿפ טפַאשנעגײא יד --- טֿפַאש'הבורק עשיטעמב

 ייּברעד ןעדלִיּב ּוצ PAR ןערעדנַא ןעטמיטשעּב ַא vn ןעסִיגּוצפיֹונּוצ 7 טנצמעלצ

 .ףָאטש ןעשַימעֿפ םענעדישרעֿפ ןעצנַאגנַיא ,טצײנ ַא

 ,צעסַידָא עז — ןעגַאֿפָאמָאל

 =קַאװ סָאװ ,רעמיֹוּב ענייש ,עסיֹורג ןימ ַא ;עילָאינַאמ -- עילָאנגַאמ

 .ןַאּפאי TR ןּוא ענַיכ PR ,עקִירעמַא:ןוֿפצ PR DER ןעס

 {צז) ןעמָאטַא ןיֿפ םעטסיס ַא רעדָא עּפּורג ַא ,לֿכעלײט ַא — ןעלוקעלָאמ

 עכלעװ ,היח עשַיטײצרַאֿפ (?Ya ענעּברָאטשעגסֹואי'נַא -- טנָאמַאמ

 .טנַאֿפלעה ןעגיטנײה םּוצ ךילנע רעײז ןעװעג זיא

 סױרַא-טַיג'ס ןעכלעוו ,חיר רעטשִיֿפִיצעּפס רעפרַאש ַא -- חיר-סּוקסּומ

 .ןעיזַא PR AIR PT טלַאה עֿכלעװ ,עגרַאּבַאק ,הָיח רעסָלװעג 8 ןּוֿפ ןעמיוז רעד

 .םּולּב ַא ןּופ ןַאגרָא רעכילּבײװ רעד -- לֿפעלײמ

DEIךרעינַא ןעּברָאטשעג) טַאקָאװדַא רעשִימיֹור ַא — םקִילעֿפ  

TRסירק ןּיפ עיגָאלָאּפא עטמירעּב ַא ןעּבירשעגנָא טָאה רע .(.רֿכ .נ 210 רָאי ? 

 ."סּויװַאטקָא , גָאלַאיד ַא PD םרָאפ רעד JR םּוטנעט

 רעד DD ,ווָיטקַאּפש רעגידנערעסערגרעפ קרַאטש ַא - ּפָאקסָארקימ
 om ןערעװ סָאװ ,ךעלרעּפרעק עכלעזַא טֿכַארטעּב ןערעװ'ס ןעֿכלעװ ןוֿפ ףליה
 .ןעזעג von גיֹוא ןע'טּושּפ םצד

 .י'טלעװ עניילק עצנַאג א, ןיז םעד TR ָאד - סָאמסָאקָארקַימ



 =ילטכעלשעג ןעכ?ּבײװ ןּופ לײט ַא ;רעטּומ-רעּבעג — רעמוט:ביוה

 ןּוא Tarp סָאד ײא ןעטג:טֿכּורפעּב PB Tr טלעקיװטנע סע יאװ ,טַארַאּפַא ןעצ?

 .טרּיּבעג םּוצ זִיֹּב ףיֹוא Tr טלַאה סע

 .קַארימיַא - רעמוה

 ,(סעלּוקַא) WIE ya - שיֿפײה

 ןָאק ןצגנישרָאפ עטסעײנ יד טיֹול ;טנעמעלע רעשימעכ א -- םוילעה

Trןעלדנַאװרעֿפ םּוידַאר טנעמעלצ רעד  TRםּוילעה . 

 =ירג עטלַא יד ײּב טְקַא רעכילרעײֿפ רעסיֹורג ַא -- עּבמָאטַאקעה

 =ָאג םעד om ;תֹונּברק ןעסַאמ ןערָאװעג טֿכַארּבעג ןענעז'ס ןעכלעװ תעשּב ,ןעֿפ

 .דרָאמ?ןעסַאמ 8 IR ןעמ טנעכײצעּב "'עּבמָאטַאקעה ,, ןעמ

 Don סקַיװעג = ךיֹורטש טײרּפשרַאֿפ רעײז ַא -- קָאטשנײװ:דלַאװ
 טֿפָא ךיז ןעסקַאװ עֿכלעװ ,ןעטכורֿפ עגיטֿפַאז ןּוא ןעמּולּב עגידעקעמש-קרַאטש

 .ןעמַאזּוצ

 ,kit) טִיק) היח-גיוז?םי ya — שיֿפלַאװ

 זַא ןזַאג רעזָאלּברַאֿפ ַא ,טנעמעלע רעשִימעכ ַא -- ףָאטשרעסַאװ

 .רעסַאװ רע טעדלִיּב ףָאטשרעיוז טַימ DIR טגינײארעֿפ ןעמ

 ןט212 ra ןט210 ןיֿפ ןעװעג TR ַאטענַיװ — ןעקָאלג:ַאטענַיװ
 בּורח טָאטש IT זִיא רעטעּפש .םי ןעשיטלאּב םייּב טָאטש עטּבטלעּב ַא טרעדנּוהרָאי

 ןערָאװעג ןעקניזעגנײא זִיא טָאטש יד זַא ,עדנעגעל ַא 79229291 זִיא ס .ןערָאװעג

 ערַיא ןּוֿפ גנַאלקעג םעד םי ןוֿפ ןעמ טרעה בֹוט:םֹוי ןעדעי זַא ןּוא ,םי ןִיא

 ,ןעקָאלג:רעטסיולק

 .סּורוָאזָאיטכִיא עז - רעירנַאז ,םורוַאז

 ףָאמשרעסַאװ DD ןעמַאזוצ za רעזָאלּברַאֿפ ַא — ףָאמשרעיו
 ,רעסַאװ רע טעדלִיצ

 ַא) הרדשה-טוח ַא ןעּבָאה סָאװ non‚ - תויח עגיד'הרדשה:טוח
 .(ןייּב?ךרַאמ?ןעֶקּוד

 עגַיסַיֿפנעצ ענעֿפּורעג :יֹוזַא יד PB ןימ ַא ;ּבַארק -- קַאר:ןעשַאט

 .סעקַאד

 ,ףיֹול2רעסַאװ DIT ךרּוד טגעװעּב טרװװ סָאװ ,דָאר ַא - עניּברוטמ

 פָאנָארק עז - ןענַאטיט
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 SITIIR רעד PR ,עיגָאלָאטִימ רעשידנִיא רעד TR לָאר עתיירג ַא טלַיּפש 2388

 .עיֿפָאזָאליפ רעזעיגילער רעש

 ףיֹוא pr טלַאה ןעּפלַאמ עכילנע?ןעשנעמ עטסערג יד - ַאלִירָאג

TERעצנִיװג2ײנ לעזנִיא . 

 צכלעװ ,סעקַאר עגיטיוה?ןײװ ענײלק ןִימ ַא -- קַאר:לענרַאג

 .םי ןּיֿפ סעגעיּב ;ד ײּב ףיֹוא IT ןעטלַאה

: 

1 
i 

ü 

1 Me רעזײג — yornרעסַאװ סָאד עכלעװ ןיֿפ ,ןעלַאװק?רעסאװ  Werarin 
 .ערַאּפ סנעקלָאװ DIN ןעמַאזּוצ ,ןַאטנָאפ ַא ָײװ ,ןצצירּפש ּוצ לָאמצלַא

 .(ןּושרָאק) לעגיוֿפ2ּביור ַא -- רעײג
 .סָאנַארּוא עז -- אעג

 רעשינעילַאטַיא = DIR ּױעטסטמִירעּב JR רעטסערג רעד -- עמםמנַאד

 ו ךייּברעטשניא ןײז זַיא סָאד--םיֹורט סעטנַאד „)1321 רָאי ןיא ןעּברָאטשעג) טעָאֿפ

 ,'"םֹונהיג,, :לײט ײרד PR ןײא Pr טלײט עֿכלעװ ,י'עידצמָאק 9579098 !ד,, קרעװ

 | רעלטסניק ןעלַאינעג ןוֿפ טֿפַארק רעד טימ ."ןדע-ןג , ןּוא "'רֹודמ-סגנּוגִינײר,,

DVBןעגַארֿפ עלַא םּורַא-טמענ ,ןעטלַאטשעג עײר עגיזיר ַא סיֹורַא עטנַאד  PD : 

 .ףעֿפטנע'נַא ײז MIR BDA ןּוא ןעּבעל ןעגיטלָאמעד

 =ןעכּוז ענלעװ ,עקרַאטש ,עניײלק ,טנַיה:דגַאי ןימ ַא - .טנַיה:סקַאד

 .סיֹורַא ײז ןעּבײרט ןּוא ,טרָאד IT ןעטלַאהעּב טָאװ ,תֹויח יד סערָאנ יד TR ּפָא

 ,םימי=ןוֿפצ יד PR ףיֹוא Pr ןעטלַאה סָאװ vo‚ ןימ ַצ - ןעשרָאד

 ,סעּפעטס -- ןעלגנושזד

 ."סעֿכָאּפע עכילטּפישעגדרע , עז - םיײצ עלַאיװולָיד

 .!סעכָאּפע עכִילטֿפישעגדרע, צז - BTL עשינָאװעד

 :לַעװ ,ןעשִיֿפלַאװ החּפשמ רעד ןּוֿפ תֹויח?םיּביֹור ןימ א -- ןענַיֿפלעד

 .םימי עלָא PR PR ןענַאעקָא יד TR ךַיז ןעניפעג עּכ

 :לפװ ,ןעשַידגצ םינימ עסַיװעג ןעפּורצג ןערעװ יֹוזַא — ןענָאקַארד
 ענצדישרעֿפ :דרע רעד MR טּבעלעג לָאמַא ןעּבָאה ןּוא DEN ךָאנ ןעּבעל עכ

 רָאֿפ ךיז vn ןעלעטש עכלעװ ,ןענָאקַארד עשַירַאדנעגעל ןִיא ןעּביֹולג רעקלֿפ
 ןענצז עיגָאלָאטַימ רעד TR ;ןעגנַאלש עגַידנעִילֿפ רעדָא ןעגנַאלש:רעסַאװ 927779

 יעג סעצײלּפ ארעײז ףיֹוא ןעּבָאה עכלעװ) ןענַאטיט יד ּוצ םִיאָירּב עשִי'בֹורק סע

 .(דרע יד ןעטלָאה

 פי "יאר יי" י?' 7." ריז

 ,ns עז — םּולוקנומָאה
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 ?INT ‚DIRINE=D עטיֹוּבעג-ךַאפניײא ץנַאג ;ןעזּודעמ — ןעּפעלַאקַא

 ,גנּונֿפע ןײא Dom לֿכעלעש ַא ןּוֿפ רעדָא קָאלגַא ןּוֿפ םרָאֿפ רעד TR ,עֶקיטּכִיַז

 .טלעװ רעֿפִילרעסיוא רעד DM ןעגָאמ ןעֿכילרענִיא DIT טג;נײאּרעֿפ עֿכלעװ

 -עמ TI TR ןעטלַאהטנע עכלעװ ,ןעטכַיש?דרע רעדָאןײטש - ץֹרֲא

 .(1042) לַאט

 ,האירב עגיד'הרדשה :טּוח עש:טײצרַאפ ַא - םקירעטּפָאעֿפרַא
 ,ןערעוצפ) לעגיופ ַא PB ןוא (ןיצ ,קע'נַא) ץרש ַא ןּוֿפ םינמיס van עכלעװ

 .(לעגילּפ

 ,עּפלַאמ צכילנע = ןעשנעמ ַא - ןַאטוא:גנַארָא ,גנַאמואגנארא
 .אענרָאּב ןוא ַארטַאמּוס ןעלזנִיא ;ד ןּופ רעדלעװ יד ןַיא ףיֹוא IT טלַאה עֿכלעװ

 .לצװ ,רעמיֹוב.לעדָאנ ענירג:גיּבײא ,עסיֹורג ןימַא - ןעירַאקוַארַא
 .ןעילַארטסיוא IR ןּוא עקַירעמַא-םֹורד ןַיא ןעסקַאװ 39

 =יזַארַאפ !װ ‚9399 עכלעװ ,םִירעװ ;רעטַילָאס - םירעוו = דנַאּב

 םִירָא װ-דנַא ב:ד רע 9 רעד ;תֹויח ענעדישרעפ ןּופ םירעדעג יד PR ,ןעט

 .דרעֿפ ןּוֿפ םִירעדעג ַיד PR MIR ךַיז טלַאה

 ,רעמיֹוּב ענִירג=גֵיּבײא ;רעמיֹוּבכּוּב ID דלַאװ ַא -- דלַאװ-סיֹוּבֹכּוּב

 ןעשִיטַאמָילק ןעגיסעמלעטַימ םעד ןיֿפ ןעדנעגעג עמערַאװ T? ןִיא ןעסקַאװ עֿכלעװ

 ,לעטרַאג=דרע

 טעמּכ טנַיֿפעג ןעמ צעכלעװ ,תֹויח-גיֹוז ןימ ַא -- nun : לעטײּב

 סָאװ ,רַאפרעד ןעמּוקעּב ײז ןעּבָאה ןעמָאנ רעײז ;ןעילַארטסיוא ןַיא ךַילסִילשסיוא

 ןערעדנּוזעּב ַא PR רעדניק עטלעקִיװטנע טשַינ ךָאנ צנעריֹוּבעג יד ןעגָארט ײז

 םתויח2לעטײּב עטסערג יד ןּוֿפ ענײײא .ּבײל ן'פיֹוא ןעּכָאה ײז ןעֿכלעװ ,לעטייּב

IT TRןעילַארטסיֹוא ןַיא ּוריִגנעק . 

 ןעמ סָאװ ,סקִיװעג:רעסַאװ ַא ;סיוקּוֿפ — סקַיװעג:רעסַאװ:זָאלּב

 ןעריִירעטקַארַאכ סע .םִימי:ןֹופצ יד ןיֿפ סעגערּב יד ײּב טֿפָא רעײז טנעגעגעּב

DMןָאק סע עֿכלעװ ןּופ ףלַיה רעד טָימ ,ןעזָאלּב  Trןעטלַאה גנַאל  

 .רעסַאװ ןיֿפיוא

 ?טעג רעשַידנַיא רעד ןּוֿפ ןעגנּיקעלּפטנע יד PD רענײא - אמַארּב

 ַאוַיש ,ַאמַארּב :רעטעג יײרד ןּופ טהעטשעּב טײקֿכִילטעג עשִידנַיא יז .טײקכִיל

 ,טײקֿכילטעג רעד PD גנּוקעלּפטנע עגַידנעֿפַאש יד זִיא ַאמַארּב DON ןיא

 ןוֿפ םצע רעֿבילרענִיא רעד ,המשנ?טלעװ 77 ,טלעװ רעד ןּוֿפ רעפעשעּב רעד

 .טרָ;טסיוקעצ סָאװ םעלא

 רעד .ךײט רעגָילײה PTR PS ךײט רעטסערג רעד - ננַאג
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 =עי טײטשעּב'ס עכלעװ PB ,ךעלכצלײט צרַאגלײטנא - ןעמָאטַא
 .ףָאטש רצר

 סלַא ןצֿכַאז ײװצ ןצטכַארטעּב ,ןעלעטשֿכײלג -- ןעריציפיטנעדיא
 .עּבלעז סָאד ןּוא סנייא

 TR ,טַארַאּפַא ןעכילטכעלשעג ןעֿכילּבײװ ןּופ לײטַא - קָאמשרעײא
 ?טמּוק סע עכלעװ ןּופ ,ךעלרעייַא יד ףיײר ןערעװ PR ךִיז ןעלקיוװטנעיס ןעֿפלעװ
 ,שנעמ רעד גניגיטֿפורּפעּב רעד ךָאנ סיֹורַא

 :ײש ;רצמיֹוּב ןעטֿפ;לַאקײא DB דלַאװ ַא - דלַאװ:ןעטֿפִילַאקײא
 *תּונכש 37 ףיֹוא AR ןעילַארטסיוא JR ןעסקַאװ סָאװ ,רעמיֹוּב?ןעטרָימ עכיֹוה ,ענ
 .ןעלזגיא 9277

 -לעדָאנ ןענעז סָאד ;רעמיוצןעּבײא ןּוֿפ דלַאװ ַא -- דלַאװ:ןעּבײא

 .(015 828( עּפָאריײא-םֹורד ןּוא לעטִימ PR ןעסקַאװ עֿכלעװ ,רעמיֹוּב

 רעֿכילטרעװ רעד PR טיידעּב -- רװַאזָאימֿבִיא ,םורואזָאימכִיא

 רעגַיזַיר ַא ;שִידגע-שַיֿפ רעד ,(סּורּיַאז) שֵי ז ג ע-(ָאיטֿפיא) שי ֿפ :גנּוצעזרעּביא

 םעד ןפ םימי יד PR ןענוֿפעג Jr טָאה רעֿכלעװ ,ץרש:רעסַאװ רעשַיטײצרַאפ

 יד רעטעמ 9 טכײרגרעד טָאה (עז) דָאירעּפ:דײרק םעד ןיֿפ ןּוא דָאירעּפ:ַארּוי
 .גנעפ

 .האירּב TOR ,ןָאזרעּפ ַא ,דיחיַא — םֹואּורִיווְידנִיַג

 ;םיאּורּב עגידלרעמעקנײא עכ;לגעװעּב ענײלק -- םעירָאוװֿפנִיא
 .ךעלעקע רעדָא ךעלעיעה ןּוֿפ ףלֵיה רעד טִימ גידנעטשטסּבלעז ךִיז ןעגעװעּב ײז

 יד ײּב ןןעטַא ייּב דנַאלנעכִירג PR לעכײט ןײלק ַא -- סָאמִילִיא
 ,טסנּיק עשיכירג יד ןעֿפַאש ןעּביֹוהעגנָא Tr טָאה 7b ןעגיזָאד םעד ןוֿפ ןעגערּב
 .טסנּוק רעשיאעּפָארײא רעסיורג רעגָידרעטעּפש רעד ןּופ דֹוסי רעד

 .לעגיופ2םי -- ןעקלַא

 ."ןצֿכָאּפע עֿכ;לטכישעגדרע, צז - עֿבָאּפע עשיקנָאגלַא

 2לעװ ,(טרעדנּוהרָאי ןעט-17 ןזִיּב) טֿפַאשנצסִיװ עשלַאפ ַא -- עימִיֿפלַא
 לָאז סָאװ ,ףָאטש pn ַאזַא ןעכּוזּבָא טימ טגיטֿפעשעּב .דנַא ןעשַיװצ IT DEN עֹּכ

 ןעּבָאה רעקִימִיֿפלַא יד ןרעּבלִיז PR דלָאג ןיא ןעלַאטעמ עלַא ןעלדנַאװרעֿפ ןענָאק

IRּוצ .שטנעמ ןעכילטסנַיק ַא .ה .ד סּולּיקנּומָאהַא ןעֿפַאש ּוצ טבּורּפעַג  

 ,לעסעק ןעלעיצעּפס ַא IR ןעמיוז ןעֿכילנעמ ןעזָאלעגנײרַא ײז ןעּבָאה 7« צ םעד

 ,יֹורֿפ רעד ןוֿפ טַארַאּפַא ןעֿכילטֿכעלשעג םעד ןעטערטרעֿפ טֿפרַאדעג טָאה רעֿכלעװ

 FAR רעסַאװ TR ןעּבעל סָאװ ,ץרש ַא ;ץרש-דנַאל=רעסַאװ — עיּביֿפמַא
PMשערֿפ ,סעּבַאשז ,לשמל ןדרע רעד . 

 -+גָארּוא עז - עטירָארֿפַא



 .ךֹוּב:-רעטמרעוו

 יערט עֿכלעװ ,ןעלעטש עג;נייא FIR ןענִימרעט ןּופ ןעגנּורעלקרע

 ,(ּב"א ן'טיֹול טלעטשעגפיֹונּוצ) 2 ןּוא 1 רעכַיּב יד PR TI ןעֿפ

 .לעװ ןּופ ,עדײּבעג צּכיֹוה א רעדָא םערּוטַא - עירָאטַאװרעפסבָא
 .לעמִיה ןַיא ןערעטש ַיד טֿכַארטעּב ןערעװ סע 95

 טעָאּפ ןעשיכירג ןעסיֹורג ןעטלַא ןּוֿפ עעּפָאּפע עטמִירעּבַא - עעקִידָא

 דלעה רעד עכלעװ ,ןעגנּורַיסַאּפ יד ןעּבעגעגרעּבִיא ןערעװ רַיא TR .רעמָא ה

 רעד ןוֿפ םײהַא גַידנערָאפקִירּוצ טֿכַאמעגכרּוד טָאה ,ײסַידָא ,עעּפָאּפע רעד ןּוצ

 לײה ַא TR ןײרַא רע TR .דנַא .װצ .המחלמ רעשינַאיָארט רעטגַידנערַאֿפ?ךײרגַיז

 טָאה רעכלעװ ,(ןעזַיר עגְיגיֹואנײא עשִירַאדנעגעל ןענעז (DORT ּפָאל קַיצ ַא ןיֿפ

 BR ,טרַאנעגּבָא ּפָאלקַיצ םעד רעּבָא טָאה ײסִידָא ;ןעסערפפיֹוא טלָאװעג םִיא

 DIT ןָא ןעגנאהעגנָא ךַיז רע טָאה ןײלַא ןיא ,גיֹוא גיצנײא ןײז ןעֿכָאטשעגסיוא

 רעד ןּופ סיֹורַא טקרעמעּבמּוא םּורַא יֹוזַא PR ןּוא קָאּב ַא סיּפָאלקַיצ םעד ןּופ ְךיֹוּב

 IT ןערָאװצג טרַאנרעפ רעטיײלגעּב ענײז DD ןעמַאזּוצ ךָאנ זיא יסידא---.לײה

 PR (עקִירֿפַא) 992279 ןַיא טניואװעג טָאה סָאװ ,קלָאֿפַא ,ןעגַאֿפָאטָאל יד

 סײסַידָא ;(רעטײװ עז) סָא טָאל ןּוֿפ ןעטכּורֿפ יד טַימ טזײּפשעג Ir טָאה סָאװ

 ײז זַא ,ןעטכּורֿפ-סָאטָאל עסַיז IT ןיֿפ ןערָאװעג טקיצטנע יֹוזַא ןענעז רעטײלגעּכ

 ןענעז רעטײלגעּב ענײז ןּוא ײסִידָא-- .דנַאלרעטָאֿפ רעײז ןעסעגרעֿפ רָאג ןעּבָאה

 ןוֿפ טנעה יָד PR ַאע לעזנַיא ן'פיֹוא ןעלַאפעגנײרא ןעגנירעדנַאװ יו תצשּב ךיֹוא

 אנַאװרעפ רעטײלגעּב ענײז טָאה עֿכלעװ ,עקרִיק ןירעֿכַאמ-ףּושּכ רעד

 .םיריזח TR טלעד

 aan„ ןּוֿפ טָאג רעד עיגָאלָאטַימ רעשִיכירג רעד ןיא -- סָאנַארוא
 ,(דרע רעד ןוֿפ ןַיטעג ַיד) ַאעג רעטּימ רענעגײא ןײז Din טַאהעג?הנותח טָאה רע

 טָאה סָאנַארּוא .דנַא .א ןעּפָאלקִיצ ,ןענַאטַיט יד ןצריֹוּבעג םיא ןּוֿפ טָאה עֿכלעװ

 ,דרע רעד רעטנּוא םֹוהֹּת ַא) ראטרַאט PR ןעסָאלשרעּפ ןעטלַאהעג רעדנַיק עניײז

 2טעג רעײז ןעגעג דנַאטסֿפיא'נַא טֿכַאמעג ןעּבָאה Jr יד .(םֹונהיִג סָאד רעטעּפש

 2ולנעמ ןײז רעטָאֿפ Dr3 ןעטַינשעגּבָא טָאה סָאנָארק ןַאטַיט רעד .רעטָאֿפ ןעכִי*

 ,םיֹוש םעד ןּופ .םי JR דִילג םענעטַינשעגּבָא םעד ןעֿפרָאװעגנײרַא ןּוא 72791 ןעֿכ

 ןיטעג יד ןערָאװעג ןצּױיֹוּבעג זִיא ,דִיֹלג םעד םּורַא ןעּביֹוהעגֿפיֹוא Tr טָאה סָאװ

 .ע טָידָארפַא 327 ןיש
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 / .. ןערעװ ןעלַאפרעפ װומעג ןעּבָאה עלַא יז ואװ ,טרָאד--,טסקעט

PRטּביֹוה ָאד ,םיזמר ןּוא םישּודח ןעֿפַאכ ןּוא ךִיז ןעלּבִירג  

 "א ןעלקִיװּוצרעדנַאנּופ גנּושרָאפ-רּוטַאנ 97 טנייה רָיד רַאפ ןָא

 .ןעטייוצ םעד - ,םעלּבָארּפ ןעֿכ;לטּפַאשנעסַיװ ןערַאּברעדנּואװ

 .רעד ךָאנ גנוט5:1:עּביל רעצנַאג רֶעֹד ןּופ םעלּבָארּפ ןעסיֹורג

 IB טקַא:סגנוריֹוּבעג ןעכילטכעלשעג םעד ןּופ גנּורעלקפיֹוא
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 רעד ןָא גנּוריֹוּבעג עכַאפנייא ןייד ,גנּוריוּבעג-רּוא SR גנורעגייטש
 טקעריד גנּוצָארּפשסיורַא ןימ ַא ךרּוד ,ןרעטלע יד ןּופ טייקגָירעיײװצ

 BI 27 ךילדנע ןּוא ,םּואּודָיוװְידנִיא ןעגיצנייא'נַא ןוֿפ 299 םעד ןופ

 ןּוא ןַאמ ַא ךרּוד טר;פעגכרּוד טרעוו עֿכלעװ ,גנוריֹוּבעג 997909990

 ייווצ ןּוא סנייא ןעפּוטש יד רָאֿפ ,תמא ,טלעטש עדנעגעל יד .יֹורֿפ ַא

TR iRרַימ ןענָאק סָאד רעּבָא .רעגייטש ןעשַיטסַימ  TR 

 PR רעד ןּופ ya רעד m ,ןעזעג טסָאה ּוד .ןייז לחֹומ

 sy ןייר ןעֿכַילרִיטַאנרעּבִיא םעד ןָא ךיֹוא Tr טזָאל ,גנוריֹוּבעג

 טקַא רעכַילטכעלשעג רעגִיד'תמא רעד .ןעמענמּורַא ךַילטֿפַאשנעס

PR TRרָיטַאנרעּבִיא םעלַא ןּופ ײרֿפ ךיֹוא 9922 רעד . 

 WER ,ןוט:טכַארט 8 DW TO ןעלָאז סָאװרַאפ .ןעכִיל

 ץנַאג ןערעלקפיֹוא ןעזָאל ייוצ עֿפוטש יד Pix Pr טעװ

 !גגוניישרע = רּוא רעֿכילקרַיװ ַא ןּופ לָאּבמַיס ַא DIR ךַאפניײא

 TAN ךָאד טקעטש ,טּפַאשנעסַיװ ענרעדָאמ ןייק טשִינ ּביֹוא

TRעג ַא ןעלַאפ עלַא ףיֹוא סעדנעגעל:רעקלעפ עטלַא עכלעזַא * 

 יַאּב:רּוא יד TR םדא רעזנוא .ךִיז ןעלּבַירג MID קִיגָאל עסַיװ

 ּועכלעװ PR ,האירּב עשַיטײצרַאֿפ עגָידלרעמעקנײא'נַא ,עלָיצ

 טקנּוּפ ,שנעמ רעד ןעגעלעג גנוגיינירָאפ רעד טיֹול ןיֹוש זִיא'ס

 ןעּבָאה עֿכלעװ ,םִיאורּב עגַידעּבעל עגַידרעטעּפש עלַא m יֹוזַא

TRןּופ  TRטָאה ַיצ .טלעקַיװטנע  TIעגִיזָאד יד טשִינ  EUR 

 ףיֹוהְנָא ןיא עדנעגעל רעד ןּופ DIR m יֹוזַא תמאּב עלַיצַאּב

 Pr ןז טָאה ַיצ 1ּטײקכילטֿכעלשעגיײװצ רעד ןָא טרעּפּכורפעג

WEטלייטּוצ ןײלַא טשרע סָאמ רעסַיװעג ַא ןַיא רעַירפ  FIR 

 =נעמ ַא ףיֹוא ןעטלָאּפשּוצ Tr ‚Down סָאד mn‚ ןוא םדָא
 זעלִיצַאּב רצכִילּגיײװ ַא TR רעכיל

 PORN ,גנּולּבִירג עשַיטסַאלָאֿכס ַא סעּפע ןַירעד טסעז וד
 רעגַידנעלּבַירג רעד ,רעקַיטסַאלָאֿכס רעד MT ,טרָאד :ךָאד ןּוא
 12 ןעטלעמָישרעּפ.טלַא םעד רעגְיא רעֶגְיּביֹוּלג רעד ,ףָאזָאליפ
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 טייצ רענעי Pb האירּב עגידלרעמעקניא עצנַאג ַא Din יצ
 ER עטיייצ ַא ,על'היח:ןעמיֹוז STR ַיװ IE ,טכוזע: ָא ןיז
 ,ןירעד 9229 ןייז טקִירדעגסיֹוא טָאה ןּוא האירּב עג;דלרעמעק

DENטיִמ ךַיִז טָאה יז  IRיֹוַא ,ןעסָאגעגנעמַאזוצ ןעצנַאגנַיא  
 DR םעד vn על'היח:ןעמיֹוז סָאד ןעמַאוּוצ ךַיז טסָ;ג סע ;װ

 DER PR‚ ןעמענ סנייא ךָאנ לֹּכ םדֹוק ָאד טזּומ ּוד
 DR ןײלַא רָיד ייּב DR טסעז ּוד יװ IN ,טקַא רעד

 רע .טּפיֹוהרעּצִיא טקַא:סגנוריוּבעג ַא ,טקַא:עּביל ַא זיֹולֹּב טשִינ
TRטְקַא רעכַילטכעלשעג ַא זִיא רע :רעמ ןיֹוש . NEכעלשעג . 

 -ןוזעּב DD רעדעי an ןּוא ןַאמ .גָיטיֹוו וצרעד ןענעז רעט
 :עג עֶגיזָאד יד ,ןעּפָאטש-טכעלשעג ןּוא ןעלײט:טּכעלשעג ערעד
 .טכעלש עג ַא ןופ טקַא םעד עכלעזַא סלַא ךרּוד:ןערָיפ רעטכעלש
 ,גנוריֹוּבעג 39929

 צ .ףיא ָאד רַיד רַאפ טסקַאװ עגַארפ עסיורג עיײנַא
 רעד ןופ ,גנּוריֹוּבעג רעד ןוֿפ Jr םעד TR 3277 יד טָאה
 טשרעה סָאװ ,ּפיצנָירּפ:טייקכילּברעטשנּוא םעד ןופ ,גנּורעּפכורפ

DIT PAIRגעט עטשרע יד ןּופ ןיֹוש ,םּואּודָיוװְידנִיא  Peןעּבעל םעד  
 ןוֿפ טײקגַידנעײװצ ַא DD ןעּביֹוהעגנָא I דרע רעד ףיֹוא
 וטקַא ןעכילטכעלשעג ןעגָיד'תמא'נַא Dia IR רעטֿכעלשעג ;ד
 ןיֹוש רעטכעלשעג יד ןּופ טייקגידנעייווצ HART יד זִיא !צ רעדָש
 po ןײמעגלַא PR רּונ טשִינ ,םרָאפ:סגנולקַיװטנע'נַא ןעוועג ךיֹוא
 פערָאלק זנּוא MD רעד ןַיא ןיֹוׁש רונ ,טּפיֹוהרעּבַיא 9277 רעד

Yardדרע רעד ףיֹוא ןעמרָאפ-סנעּבעל עטסכַאפנייא יד ןופ !ּ 
 ןָאמרעד .ןייטשרעפ טּוג 72 טסלָאז ּוד ,לָיװ ךִיא

 ןעפַאשעּב טָאה טָאג .עדנעגעל:סגנוֿפַאשעּב עשילּצִיּב יד 79
 .ַאגרָאנּוא'נַא ןופ ןע'מדָא גנוריֹוּבעג:רוא רעשִיטסַימ ןימ ַא ךרוד
 ןייז po ךילטכעלשעגנוא טָאה רעדִיװ םדא ,דרע קַיטש ןעשִינ
 ן'הוח von ‚Yan ןעריֹוּבעג ףלָיה ס'טָאג DD BI רענעגייא
 רעכַילטכעלשעג רעד ּוצ טפצהעּב טשרע ןַאד Tr רע טָאה
 ,רדס.ןעשנעמ ןעגַיטצַיא םעד טיול גנוריֹוּבעג

TRעדנעגעל רעגַיזָאד רעד  TRעג יד ךַילרעּפנײשעּב * 
 יד .עפוטש YET ,עטצעל ַא טשרע גנוריוּבעג עכ;לטכעלש

: 



 X גנולקַיװטנע רעטסֿכעה רעד PR ןעּבָאה m ןעכלעװ ּוצ
 TR 9229 יד ןּוא .ןעזִיװעּב Tr ןעּבָאה ,ןערעהעג לָאמַא טלָאז
 *עגנָא I DD ךַיז טָאה טרָאװ ID גנּוטיידעּב רערעגנע רעד
 ...ןעּביֹוה

 .ןעלייצרעד רעטיײװ טצִיא רַיד ךַימ זָאל ןענַאד ןּופ
 AR ןענעז רַימ ןעכלעװ ןּופ ,טרָא סָאד :טסייװ ּוד

 pr ןעּביֹוהעגפיֹוא טָאה ןעגיֹוּבנעגער םעז ןוֿפ קעצ ןייא ּואװ

 WII PR ,טקנּוּפיענערג ןעטשרע םעד  רעּבִיא ןייש-רעּביוצ
 םעד ןּופ ,רָיד PD .טקַא-סגנּוריֹוּבעג רעכילשנעמ רענעגייא ןייד
 *היח:ןעמיֹוז ַא ,לרעמעק גיצנײא'נַא ןעסירעגּבָא ךיז טָאה ,ןַאמ
 TB לרעמעק טיירפעּב ַאזַא IN DD טגינײארעֿפ Pr ןּוא ,על
 SDR T?R דנוּב ןעגַיזָאד םעד ןּופ .ייא DIT Din ,יֹורּפ רעד
 ןיא ,ןעּבעל:דרע ןּופ ּביֹוהנָא ןִיא .שנעמ רעיינ רעד ןעסקַאװעג
 ןעשִירּבמַאק:שִיקנָאגלַא םענעי רַאפ ךָאנ גנַאל ,געט:רּוא 77
 =נעמ ןייק טשִינ ןעװעג טשִינ ךָאנ רעּבָא זִיא ,גערּבץענערג
 =עג טשִינ ךָאנ זַיא סע ,יֹורפ-ןעשנעמ ןייק DOM ןּוא ןַאמ:ןעש
 II סע רעּבָא .ייא:ןעשנעמ ןייק ןּוא ןעמיוז:ןעשנעמ ןייק ןעוו
 =לדנענוא םעד TR טָאה סע עכלעװ ןּופ ,םיאּורּב ןעוװעג ןענ
 =נעמ ןערעװ טלָאזעג לָאמַא גנּולקַיװטנע רעד FD גנאג ןעכ
 .ןעש

PART 27יד ,טגָאזעג ַיװ ,ןעוועג ןענעז םיאּורּב  In 
 ןייא רּונ ןעװעג ךַיז רַאפ ערעדעי ןענעז ייז .עטסכַאפנייא-ךִיל
 ענייד ןּופ סרעדעי m יֹוזַא טקנוּפ ,לרעמעק גָידעּבעל גיצנייא
 Na ,לרעמעק גיצניא ןייא DIT ךָאנ TR ןעל'היח-:ןעמיֹוז
 EBD גיצנייא ןייא רּונ DR ID ןייד ןּופ ייא רעדעי m יֹוזַא
 טײטשעּב ןעשנעמ םעד ןּוֿפ טקַא-עּבִיל רעד Jr רַאפ לרעמ

FRפנלעצנייא עדייּב עגַיזָאד 27 טגינייארעפ רע סָאװ ,םעד  
 ;ֿפײרגעּבנּוא רעד PR TR טלַאה ןעטקַא:עּבַיל ףיֹוא .ךעלרעמעק

 -עקנייא רעד ןּופ גנּולקַיװטנע יד-.,גנּולקיװטנע יד טייק 23279
 ןַאד rn סָאװ .ףיֹורַא ןעשנעמ םּוצ 773 עלִיצַאּב רעגידלרעמ

 ?ײלרעמעקנייא ענעריֹוּבעגיטשרע ענעי ןּופ טקַא-עּבִיל רעד ןעוועג

 זעּב;ליסגנולקִיװטנצ רעצנַאג רעד ןּוּכ םיֹוהְנָא TER םיאּורּב עגָיד
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 סצד PR ‚00277 a7 סָאװ ,שנעפ,

 :ןערעװ טלעדנַאװרעֿפ ּוטסצװ

 ,טָאג טסּבִיל ּוד ןעװ ,ּוססרלװ טָאג

 ."דרע יד 00279 ןעװ ,דרע ן*

 .סּויזַצלִיַס סּולעגנַא

 33 .ןעגָארעעגקעװַא ןעגעו:ךלימ יד ףיֹוא TI ןעּבָאה ©
aדנּורגרּוטַאנ םענעגרָאּברעפ=ףֵיט םעד ןּופ ןעצענערג 77 . 

 ןעלזנַיַא:טכִיל ,רָאלק IR ףַיט-רעסַאװ ַא ,טלעװ יד 009 ָאד,

 =נייה PR טרעװ סע mM ,"...עגנעמ ַא ּוצ עגנעמ ַא TI‚ ןעִיצ
 רעד TR .ןעגנוזעג גנּוטֿכיד-סטײהשנעמ רענייש ס'טרַאה 779
 -טנייש טײקֿפיטרעסַאװ רעגָיזָאד רעד ןּופ טייקיֹולּב רעטסטייוו

DRער ןעסיֹורג םעד ןּופ קע רערעדנַא רעד טדנַיװשרעפ ןּוא * 
 ןּוֿפ רעמַיװש רעטסיירד םּוׁש ןייק .עּבִיל רעד ןּופ ןעגיֹוּבנעג
 .ןעזָאלעגּבָארַא טשַינ DIR ךָאנ ןעטנּוא ךָאנ TI טָאה קנַאדעג

 םעד רעטנּוא ,ןעּביֹוא DIN טקרעמעּב רעּבָא קִילּב ןייז
 טלַאטשעג ַא ,ןעגיֹוּבנעגַער ןעגַיזָאד םעד ןּופ ףייר ןעגַיּברַאֿפל;ּפ
 ךרּוד ךַיז טיצ סָאװ ,ליח ןעֿכילדנענּוא'נַא ,טלַאטשעג ַא ךָאנ

 רעד ףיֹוא ןעגְידעּבעל:רּוא םעד ןעשִיװצ ןעמרָאפ:עּבִיל יד ;םָיא
 עכלעוו ,ןעטלַאטשעג עכַילרעדנּואװ ןעדַאירַימ .רָיד ןּוא דרע
 ,גנַארדעג ןִיא ןָאןעמִיװש ,ןעגָילֿפגָאטניײא יד ַיװ ,ףיֹורַאןעלמָיװ

 ןענָאילימ יד TUT ףיֹורַא ןּוא ףיֹורַא ,ןַאעקָא PR W2D יד ַָײװ

 עטכַישעג+ידרע יד טייק רעגַידנערענּוד סנעמעװ MIR ,ןערָאי
 ,עירָאגַאמסַאטנַאפ N .ןעשנעמ םּוצ 772 עלִיצַאּב רעד ןּופ .טפיֹול

 רֹודמסגנּוגִינײר ןּוא םֹונהיִג .םיֹורט ס'עטנַאד mM רעשִיטנַאגָיג

 .ןדע:ןג ןּוא
 PR טניֹואװעּב ןעװזג זִיא יז ,ןעװעג ןיֹוש TR דרע יד

 ,טרַא םעד ןוֿפ ןעמרָאֿפסנעּבעל עטשרע יד ,ןִיז ןעגיטנייה םעד



 טעז סע .ןעזיועג תמאּב ,ןעמּונעג DIR ןיא 99092 ּוצ עלַא
 רעד ןוֿפ ,עּביל רעד ןּופ רעקַיטש-לעצנייא 971 ךיילג סיֹוא

 םעד PR ןעמּוָאװשעגמּורַא םּוטעמּוא ןיֹוש ןעטלָאװ גנּורעּפּכּורּפ

 "נולקיוטנע עגידרעטייוו עריא ןּוא עלַיצַאּב יד .ןעשינַאגרָאנּוא

 =נע'רזח'רעּביא ,זיֹולּב יז ןעּבָאה ףיֹורא ןשנעמ םּוצ זיּב ןעג
 זָאלגנערּב ַא ןיא יו ,דליב עטכַארּבעג רעַייפ סָאד IT גַיד

 .+,ןעמּונעגפיֹונּוצ
 =יזַאד םעד ףיֹוא טסיירד גנוריוּבעג-רּוא יד ןענעק רימ

 -געמ ַא DIR טּבעװש .עטירָארּפַא ךיֹוא .ןעזָאלרעּבַיא DIR ןעג
 רעשימסָאק רעד ןּופ טייקיֹולּב רעכילדנענוא רעד PR טײקכַיל

 ,רּוא ,ןרעטש ,םָאטַא ,טנעמעלע טרעװ יז ,גנּולקיװטנע-טלעוו

 ...דֹוס רענעגרָאּברעּפ רעטצעל ,ףָאטש



 יד ןּופ ןעגנוניישרע IT RE DIR .המשנַא ,ןעגָאז וצ יֹוזַא
 ּוצ סיֹוא רַָיד ןעעז ןעטפַאש'הבֹורק עשִימעכ ןּוא עשִינַאגרָא

PTןעשַיװצ  Trךַיז טסלעקַאװ ּוד ּביֹוא ןּוא ,ךילנע רעז  
 יד רעסיֹוא *המשנ, ;ד ןעגָארטּוצסיֹורַא םעד ץּוח ַא ךיֹוא טעִינ
 ייַּב גָיהּור PIR ּוד טסגעמ ,ןעשִינַאגרָא םעד ןּופ ןעצענערג
 PR "גנּוהָיצּוצ , טָאטשנָא ,ןּוא רֶיפסיֹוא ןייד ןעכַאמ םָאטַא םעד
 ,"סַאה, PR "עּבִיל , ןעגָאז *גנּוסיֹוטשּבָא ,

 "יא רַאּבלעטַימנּוא טשַינרָאג ייּברעד טספרַאד ּוד רעּבָא
 יד ןּופ טלַאהנַיא ןעכילטנעגייא םעד ןערִיצִיפִיטנֲעדִיא ןעצנַאג
 vn ןעשנעמ םעד ,ךָיד זַא ,טשִינ ןעד ּוטסעז 23 .ןעגנוניישרע
 =גּוא'נַא ּבָא-טלײט ,טלַאהנִיא:טסייג ןעגידנעש רעהעּב-טלעװ ןייד
 ,ףיֹורעד גַידנעקּוק טשִינ ,עלִיצַאּב רעד ןּופ םֹוהּת רערעיֹוהעג
 =המשנ ע'תמא סיֹורַא רעֿכִיז ןיֹוש ךָאד טזייו עדייּב WR סָאװ
 םעד ןעשִיװצ 79229 ךָאנ ןָאק םֹוהֹּת ַא רַאפ סָאװ !ןעגנולדנַאה
 עדעי עכלעװ ןוֿפ ,ךעלרעמעק עשִינַאגרָא ייווצ ןּופ טקַא:עּבַיל
 "13229, םעד ןּוא ,עלַיצַאּב ַא ,ןייז לָאז ,טכערּפשטנע ענייא
 ?עכ םעד ייַּב ןעמָאטַא:ףָאטשרעסַאװ ןּוא:ףָאטשרעיוז רָאּפ ַא ןּופ
 !טקַא-סגנּוגינייארעּפ ןעשִימ

 *עג IN טשִינ ןעטרַאװרע 0 :לָאמ ןעטצעל םּוצ ָאזלַא
 זַא ,טשִינ ןעגנַאלרַאפ רַימ .טעטַיטנעדִיא ןייק טשִינרָאג 79225
 ?סגנולקַיװטנע עטעדלַיּבעגסיוא-ףרַאש עגיזָאד ַיד ,עלַיצַאּב יד
 DIN לרעמעק:ייא סָאד IN רעדָא ,רּוטַאנ רעד ןּופ עפּוטש
 יז ,םָאטַא םעד ןִיא טקַאּפעגניא 79279 ןיֹוש לָאז סעכלעזַא
 ךָאנ טגָיל ןילַא ייז PR mM ,ןירעד טשִינ יֹוזַא טקנוּפ 79377

DW?לעװ ,סּולּוקנּומָאה רעגָיטרַאפ ןיֹוש ַא סלַא שנעמ רעד : 
 גנורעסערגרעפ רערעסעּב א NT טנָאקעג ןיֹוש טלָאװ ןעמ ןעכ
 סָאװ ,סִיזַאּב ַא רּונ ןעשִינַאגרָאנּוא םעד TR ןעֿכּוז רָימ ,ןעז
 sıyn סלַא ןעגעלעג ןיֹוש TR DR TR זַא ,ןעזייװ זנּוא לָאז
 PR עלַיצַאּב רעד PR רעטעּפש טָאה סָאװ ,סָאד טײקכִַיל
 IR" לָאמנייא רּונ ךילנײשרַאװ-עיינ יד ןעמיונעגנָא רעטייוו
 ,םרָאֿפ-סגנּוסַאּפוצ--ענענַאטשטנע

 ,סעיגָאלַאנַא 77 עקַאט רָיד ןעּבָאה ,ךַיא ןעכער ,סָאד ןּוא
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 סע סָאװ קּורדסיֹוא ןעגָיזָאד םעד ןעגעג ןעגָאז טקנוּפדנַאטש
 +רָאֿפ יד m ןעעז MD :טגָאזעג רַיד גָאה TR .סעגִיטכִיװ זַיַא
 ינּוא םעד ןִיא TR םּוטעמּוא ןעלַאֿפ ןעּבעל ןּוּכ ןעגנּוצעזסיֹוא

 ,עגיטסײג DORT ךיֹוא I טניפעג טימרעד .ףָאטש ןעשַינַאגרָא
 ךָאנ TI טָאה סָאװ ,ןעשַינַאגרָאנּוא םעד PR עגִיד'המשנ סָאד

 .עלִיצַאּב רעד ּוצ זַיּב טלעקִיװטנַע טשִינ

 “19227 ןּוא ןעסַאה ןעמָאטַא; יד ןעגעוו טסדער ּוד ןעװ
 *עװ טסדער ּוד TEN m ,עטרעקרעפ סָאד טקנּוּפ רּונ ּוטסייגעּב
 ײּב (סעצָארּפ ןעשַינַאכעמ ַא ןעגעװ .ה .ד) גנּוהִיצּוצ ַא ןעג
 םעד ןיא ןעמיֹוז םעד ייּב .לרעמעק-ייא םעד ןּוא ןעמיֹוז םעד
 גנוסַאפפיוא-המשנ יד ןענַיז IR לֹּכ םדֹוק Dana לרעמעק-ייא

SUN Diןּוא םישוח  FM RENּוד  DOMןּופ זַא ,ךָאד  

BINזַא ,ָאי-,שנעמ ַא סיֹורַא-טמּוק לרעמעק-=ייא ןעטגיטֿכּורּפעּב  
 =הבורק עשִימעֿכ ָיִד ייּב .ןעמּוקעגסיֹור;ג ןּופרעד Dora ןיילַא 9
 יד ןענִיז PR םעלַא רַאפ רעִירפ ןעגעגַאד רָיד 009 ןעטֿפַאש
 ?טקִירד גנּוהָיצּוצ טרָאװ סָאד עֿכלעװ  ,גנּואיֹושנָא עשִינַאכעמ
 ,SIND רעדָא 'טפַארקרעװש , רעטרעװ יד M ,יֹוזַא טקנּוּפ סיֹוא

 ,"טפַארקײטענ
 -לֵאהּבָא DON קִיגָאל םּוׁש ןייק TI ןָאק שיטקַאפ רעּבָא

 רעדָא ,ןעגנּוטײדעּב עגַיזָאד יד לָאמַא ןערעקרעּביא ןּופ ןצט
 רַאֿפ ךיֹוא סנעטסגיניײװ ףירגעּב ןעגיד'המשנ DIT ןעמעננָא ןּוֿפ
 *פעהעּב רעשִינַאגרָא רעד ייַּב זַא ,גנּוטּכיֹוהַעּב יד .ןעמָאטַא 7
 ךייא ךָאד טמַאטש ,ןעגנּוניישרע עגַיד'המשנ רָאפ-ןעמּוק גנּוט
 *;גָאל ַא ןּופ רּונ ,גנּוטכַאּבָאעּב רעטקערַיד ַא סנייד ןּופ טשִינ
 ּוד סָאװ ,םעד טיֹול רִיִפסיֹוא'נַא טסכַאמ ּוד ,רִיֿפסיֹוא ןעש
 .מערפ ןּופ PD רעד mM IR טקנוּפ ;רעּבִיא טסּבעל ןיילַא
 ןּוא רָימסיֹוא ַאזַא ךיֹוא טא רענעגייא ןייד רעסיֹוא תֹומשנ עד
 ענייד טַימ טסקרעמעּב ןּוא טסעז ּוד !גנּוטכַאּבָאעּב ןייק טשִינ

bwinםּוׁשּב ןעשנעמ ץעגְימּורַא עטסמִיטנַיא ענייד ייַּב ּוליפֲא  

 יֵנּוקְרַיו עשִינַאֿכעמ רּונ ,ןײלַא המשנ ייד טשינ לָאמניײק ןֿפֹוא
 ןעשִיגָאלַאנַא נָא TUT ףיֹוא INT טשרע טסַאפ 37 עֿכלצוו ,ןעג
 ,ײז טסקנעש ןוא ןעגנוּבעלרעּביא ענעגייא ענייד טיול רֶ;פסיֹוא
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IRסעיגָאלַאנַא ןּופ טִיֹּבעג רעד  DBליפ ךָאנ קעװַא  
 גנוגינײארעפ יד ןעשרעהעּב ןעצעועג ערַאּברעדנּואװ .רעטייוו

iDטסנָאק ּוד .ייא ןּוא ןעמיֹוז  Domןעריֹוּבעג  PP 
 עלַא ייּב--גַיטיֹונ ּוצרעד TR סע .ןילַא ןעמיֹוז Din ןעשנעמ
 רעֿכָילטֿכעלשעג ךרּוד 77 ןרעּפֿכּורפ עֿכלעוו ,םיאּורּב 9279299

 רעּבָא PR עֿכילּבײװ ערעדנַא לעּודִיװידנִיא סָאד--גנּוטפעהעּב

 רעדִָיװ טָאה טייהנעדישרעפ עלעּודִיוְידנִיא עגִיטיֹונ עגַיזָאד יד
TRץענערג עפרַאש . 

DOMAINךעל'היח:ןעמיֹוז עגִידעּבעל ענייד סיֹורַא ּוטסזָאל  

 PR !על'היח:לעדָא:םי ַא ןּוֿפ ייא ןעטיײרג:יסעּביל םעד ףיֹוא
 Tr ןעֿפרַאװ על'היה:לעדָאנ:םי ןּופ ןעמיֹוז יד ןעוו ,טייצ רעד

 ןעמיֹוו רעדמערפ רעד טּביײלּב ,ן;רענטרַאּפ רעד ףיֹוא 799%
 טַימ טמּוק סע ןּוא ,ןלַאפּוצנא טשַינרָאג טבּורּפ רע ,גיטעטנּוא

DINטשרעה סע .גנוטפעהעּב םּוש ןייק דנַאטשּוצ טשִינ  NT 
 לֵיִּפש:סעּבִיל םעד טלַאה עֿכלעו ,!טֿפַאש'הבֹורק; עגַיד'תמא'נַא

TRטקנוּפ ןּוא .ןעצעזעג עטמִיטשעּב ץנַאג  IRטָימ ראֿפ:טמּוק  
 ןייק ראפ טשִינ טמּוק ייז ייַּב ךיֹוא .ןעמָאטַא ערַאטנעמעלע יד
 Tr טכּוז רעדעי .ןעדעי טַימ ןעדעי ןּופ Jr ןעדנַיּברעּפ דנילּב
 םעד ,רענטרַאּפ ןעטמִיטשעּב ןעגירעהעג ןייז WU סיו;:כרּוד
 ןּופ לֵיּפש רעגַיטרַאסיֹורג ַא--ערעדנא 928 ןעשִיװצ ןעגיצנייא
 ,ןעטפַאש'הבֹורק עמייהעג 77

 ?הבֹורק רעד PD טיּבעג PR ָאד ְךיֹוא :לָאמַא רעדִיװ ןּוא
 :יציֿפיטנעדִיא ןייק טשַינ רעכַיז ךיֹוא עיגָאלַאנַא IT זַיא טּפַאש
 טמענ ןעמ ןעװ ּוליפֲא ,סעצָארּפ:עּבִיל רעשִינַאגרָא רעד .גנּור

 :ייא ןּוא לרעמעק-ןעמיֹוז םעד  ײֿב BAND ע'טּוׁשּפ ןייז רּונ
 קורדניא םעד (עשִי;נַאגרָא סָעדלַא ַיװ יֹוזַא) טּכַאמ ,לרעמעק

PBםעד ןּופ גנּורענײֿפרעפ ןּוא גנולקַיװרעפ לעּכילדנעיּוא'נ;.  

 םּוׁשֹּב ןָאק ןעמָאטַא יד ןּופ לֵיּפש רעד ןעכלעװ DIN ,סעצָארּפ

 גנּוכיילגרעפ עגיזאד ַיד ןּוא .ןערעװ ןעכַילגרעפ טשִינ ןֿפֹוא
 יד PD ּוליפא טסדער ּוד ןעװ ,רעסערג 925 טשינראג טרעװ
 ,"ןעּבִיל ןּוא ןעסַאה ןעמאטַא,

 ןעשִיגָאל ןעסָיװעג ַא ןּופ טשִינ ּוליפַא ךִיז ?DIN סע
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 293 DIT ןַיא ןײרַא ךָאנ PT DNB ןיילַא גנּוהָיצּוצ 97
 ןערָאװעג גנוטֿכִיד רעש:;טנַאגָיג ס'עטעג DIT IX רעכלעוו ‚03
 עשִיטָארע ןעשִיװצ סעיגָאלַאנַא רַאפ ןעדָאּב רעשַיסַאלק 197
 :מעכ יד ןּופ טִיּבעג םעד TIR :ןעגנּונײקרע עשִינַאגרָאנּוא ןּוא

 טשרע RT ךיֹוא ,ךילרָיטַאנ ,טרעװ ךַאז יד .ןעטפַאש'הבורק עש
 ַא ןָא עליו ַא טזָאל IT IN ,עיגָאלַאנַא רעד PR רָאלק ןַאד

 ?המשנ ןעכילשנעמ םעד ןּופ ןעמעלּבָארּפ עטסרעװש ַיד טייז
 pr לרעמעק:ייא םעד ייּב רּונ רעדִיװ טסּבײלּב ןּוא ןעּבעל

 .על'היח:ןעמיֹוז םעד
 *ידנִיא ןעכַילנעמ ַא ןּופ רעטערטרעֿפ רעד ,ןעמיֹוז רעד

 =השּורי עקרַאטש ַא ךַילרעּפנײשעּב ךִיז ןִיא טגָארט סָאװ ,םּואּודָיוו
 ןעסַיװעג ַא PR IR םואּודָיוְידגִיא ןַעגְיזָאד םעד ןּופ טסַאל

 *ּודָיוְידנִיא ענעכָארּפשעגסיא ץנַאג ַא TOR Tr ןעטגָיטֿכערעּב
 טקנוּפ TR סעֿכלעװ ,ייא םעד טָימ ןעמַאזּוצ 7 טמּוק ,טעטַילַא
 Jr Don טלעטש'ס סָאװ ,רעמ טשִ;נ ,עגַאל רעּבלעז רעד ןַיא
 רָאפ?טמּוק סע .טעטילַאודִיװַידנָיא עֿכִילּבײװ ַא ,ערעדנ; 1: רָאֿפ

 ?טנע סע :ףיֹונּוצ ךַיז ןעסִיג עדייּב ןּוא טקַאיסגנּוטפעהעּב רעד
 רע לָאז - רעכלעװ ,םּואּודָיוְידנַיא רעטִירד WIN טייטש
 ךַיז ןַיא NR סע סָאװ רע לָאז ,יֹורּפ רעדָא ןַאמ ןייז ןיילַא
 רעטָאפ רעד טשינ ךָאד רע TR ,רעטּומ ןּוא רעטאפ ןּופ ןעּבָאה
 ןּוא רעטַירד רעגַידנעטשטסּבלעז ַאזַא רּונ ,רעטּומ 97 טשִינ ןּוא
 =רָאפ טשִינ רעגָיטרַאנעגײא DIR רָאג 7 ןעק ןעמ m ,רעיינ

 .ןעלעטש
 .טנע ייּב ןעטנעמעלע עשַימעֿכ עסָיװעג ףיֹונוצ שַימ טצִיא

 BORN ץעזעג םעיֹונעג רעז ַא טיֹול ;ןעגנּוגנַידעּב עגָידנעכערּפש
PTםָאטַא ףיֹוא םָאטַא  Jinטנע עדייּב ןּופ טכי-ארּפ סלַא ? 

 :לעװ ,רעפרטק SM 'ד רעײנ טּולָאסּבַא'נַא IR ְךיֹוא טייטש
 ZEN .רעטייוצ רעו DOM ןּוא רעטשרע רעד טשִינ זַיא רעכ
 (זַאג ַא ריוטַארעּפמעט רעֿכִילטַינשֿכרּוד רעזנּוא (TR ףָאטשרעס

 עדיינ יד ןּופ ןּוא-זַאגַא ךיֹוא-ףאטשרעיֹוז mm I טדנַיּברעּפ

 ,עגיסַילפ סָאד טקּודָארּפ-ַסגנּוג יי 22 DIR סיֹויַא:טמּוק ןעזַאג

 .רעטַאװ עגָיטרַאנעגיײא ןעצנַאג-.א טכַארטעּב ןעדעי 728
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 ן'םיֹוא רעּפרעק pr ןופ ןעקרִיװ ךַאֿפנײא טעז ןעמ עכלעוו
 רענעפורעג יֹוזַא רעד PR ג;טעט םּוטעמּוא ןענעז ,ןעטיײװצ
 יסגנוהָיצּוצ ,טּפַארקרעװש .,רּוטַאנ *רעטיֹוט , רעשינַאגרָאנּוא
 ,'הבֹורק עשִימעכ ,גנּוהיצּוצ עש;רטקעלע ןּוא עשַ;טעוגַאמ ,טּפַא רק
 E זנוא טייטש יז 3m iR ,טלעװ עשִינַאכעמ עצנַאג יד .טֿפַאש
 2 ײּוצ עג;זָאד IT ףיֹוא ךילטנעגייא TI טלַאה ןעגיֹוא יד רַאפ
 .ןעגנּוהְיצ

  MT IM TR :PIMORIןפֹוא םּוׁשֹּב רעדִיװ ָאד 2073 |

 .ֿפרַאד גנּוהְיצּוצ-ףָאטש ץנײמעגלַא ענעי רעדָא יד זַא ,ןעגָאז :

  DIE DDןערִיצ;פיטנעדִיא  DM,גנּוהְיצּוצ רעשִיטָארע רעד :

  BATא ױצ עטעדנִירגעּבנּוא סָאד ןָא:טכַאמ ןיֹוש טייצ רעגנַאל א
 ױעד ps לעמּוט גּונעג 3229 ןּוא םזיטענגַאמ ןעש;מנעמַאז
 4 ORT ךָאד ןּוא ,לעטרעפ ןּוא ּבלַאה רּונ טקנעד ןעמ IM ,טלעוו
 : PR .טר;מעגקעװַא טשִינ רעטײװ לָאצ ַא וליפא DEIN זַיֹּב סע
 :ישרעֿפ יֹוזַא ךָיז ןעשַיװצ רעכִיז ןענעז 9229 ןּוא טנַארקרעװש
 ןּוֿפ ןעגנוניישרע ערעדנּוזעּב ייווצ ןייז ma ןענָאקס m ,ןעד
 ,רעטסנעפ ID ּבָארַא ךיז טסלעקייק ּוד ןעװ ,ןעּבעל:טלעװ םעד
 ,לעגענ:רעייג עגַיד'ארֹומ JRR DM טפַארקרעװש יד ךִיד טּפַאֿכ

DW:ּוד ּוצ .ףיֹורעד גָידנעקּוק  Po vorטסיּב ,ט'שלח'רעפ  
 WIR ייּב ,רָאלק טסִיּב IT רעדָא ,זָאל:לָיפעג ןּוא דנִילּב-ּביֹוט
 לעלַאער ןייד ּוצ שינטלעהרעפ PR PT טּפַאכ ;!ז ,םישּוח ענייד
 {טשַינרָאג ךָאנ טּולָאסּבַא םעד רעסיֹוא טגערפ ןּוא גָאװ:רעּפרעק
 ענייד דָארג ,טרעקראפ טקנוּפ ,רעּבָא ףרַאד ASS עשִ:טָארע ;ד
 =גָאװ יד PAIN DD ןעטסעדנַימ םּוצ ךִיז טגרָאז ןּוא ןעל;ּפעג
 רעכַיז סָאד ּוטסנָאק ןעשַימנעמַאזּוצ ָאזלַא ,ןעש;נטלעהרעפ
 טשִינ

 : שעּפכורֿפ יד :עיגָאלַאנַא ?ד ָאד ְךיֹוא רעּבָא טּביילּב ךָאד
 ּוצ יֹוזַא ,עדָאטעמ-טּפַארק ַא ,לעטַימ ַא טצּונעּב 3279 יד ,גנּור
 םּוטעמּוא PO טּפיֹוהרעּבִיא רּוטַאנ רעד TER זִיא עכלעוו ,ןעגָאז
 MIR סַאּפמָאק ןייד ּפָיצנַירּפ PR טרָילּוגער עכלעוו ןּוא ,ןַאהרעּפ
 םער m יֹוזַא טקנּוּפ ,םעטס;ס=ןּוז TEN גנוטלַאה ענעגייא ןייד
 ,ךעל'היח:ןעמיֹוּז ענייד ןּוֿפ לרֹוג

 הע יש" יז
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 ga דנורג IR :ןעקירדנייא:ךּורעג 97 ןּופ PR ,ךַילניישראול
 ,"גנּוהיצּוצ, ;ז 03992 ןרעק סלא

 PD ."ןעמָאנעפ-רוא; םענעי ןא רעדִיװ RT ךִיז ןָאמרעד
 סע m ,לרעמעק:ןעמיֹוז ORT :ןעּביוהעגנא ןעּבאה 970 ןעֿכלעוז
 יייא םעד MIR טקַא ןעֿכַילטֿכעלשעג ןעכַילשנעֿמ ןייד ייּב ןא טלאפ
 ןּוא ןעגָיטלַיגדנע ןעטסמיטנַיא ןעגַיזאד םעד PN ,ָאד .לרעמעקי
 Br ,ךאנ ןענעז 9229 רעצנאג ןייד ןּוֿפ טקַא ןעלַאנָיזרַאק
 ַא אמּתסמ 93 םדֹוק ,ןעגנּוקרַיװװ:ליֿפ עסַיועג ןאהרעפ ,סיֹוא

 סיֹורא-טזאל לרעמעקייא עפייר ORT עכלעװ ,גנּוקרַיװ=ךּורעג

 .על'היח:ןעמיֹוז סעד ףיֹוצ

 רעד זא ,ןענעקיילּבא טשַינ אד רעּבא ןיֹוש ןאק ןעמ
 =ֿכילֹנע עטלעפייווצרַעפ ַא סיֹורַא:טזייו טקַא PAIR רעצנאג
 *עּב:ןיײמעגלַא רעטקערָיד רעד ןּופ ןעמרָאֿפ עסָיװעג טָימ טייק
 רעסַינַאגרָאנּוא רעד ןַיא BIT ןעמ עכלעװ ,גנּוהיצּוצ רעטנַאק
 רעטֿכַאּבָאעּב עשַיטַירק 9532 וליפא ןּוא עגילעפגרָאז .טלעוו

 םּוש ןָא רָאג ןעּבָאה Hin ןּופ ךעלרעייא ייּב טקַא םעד ןּופ
 =ייא יד ייּב ,"גנּוהַיצּוצ רעשַירטקעלע , IR טנָאמרעד גנּולקַאוז
 nimm ןענעז סָאד) סעקרעגּוא:םי ענעפּורעג יֹוזַא יד ןּופ ךעלרע
 ןעמ טעז (ךעל'היח:לעדָאנ:םי ןּוא ןערעטש-=םי הֹחּפשמ רעד ןּופ
 ףיֹוא ךיז ןעּפרַאװ ךעל'היח:ןעמיֹוז יד Mm ,ּפָאקסָארקִיֿמ םעד רעטנּוא
 ןעּבײלּב ןּוא ןָא רעדִיװ ןעלַאפ ,קִיּו: ןעגנַירּפש ,ייא םעד
 IR רעטכַאּבָאעּב םעד טנָאמרעד רעֿכלעװ ‚9280 ַא-.,ןעּבעלק
 ענעס 1ֿ)שעגנָא IN ענעגיֹוצעגּוצ יד ןּופ ץנַאט םעד ןעצנַאג
 .ןַישַאמ=רָיזירטקעלע'נַא PD רָאטקּודנָאק םעד ייּב דעלרעּפרעק
 ןערָאװעג טקרעמעּב ךיֹוא TR םערּוטש רעדלִיװ ךַילנע'נַא ןּוא
 *עּב םעד ןּוכ רעייא ייד ייּב .ּב .צ ,ןעסקַיװעג ןּופ רעייא ייּב
 םּוטעמּוא טסנַיפעג ּוד ןעכלעוו ,סקִיװעג=רעסַאװײזָאלּב ןעטנַאק
 ךעל'הי:ןעמיֹוז יד ןעמערוטש ָאד .גערּביםי ןעגיד'נֹופצ םייּב
 *טלעהרעפ יד זַא ,דלָיװ יֹוזַא (!סקַיװעג ַא ייּב :ךיז ןָאמרעד)
 ליוקיייא עֿכילגעװעּב רעש רעז ןּוא עסיֹורג:גָיזיר 22090023

 .סקַא TR םּורַא ןעיירד ּוצ ןָא PT טּביֹוה

DERךָיז ןָאמרעד , ROMןעטפערק:סגנּוהָיצּוצ עטקערָ;ד , 

= 177 — 



 גירנעמענּוצ ,ףיֹוא קַירּוצ דלַאּב טסקַאװ ןעּפָארט רעטשרעּביזא
 רענעלַאטעגּבָארַא רעד ןּוא PD‚ םעד ןּופ רעסַאװ עיינ טָאד
 םענייא טָאטשנָא ּוטסָאה---,ןעּפָארט םעיינ ַא רעטנּוא טעדלִיּב
 ּוד !עיגָאלַאנַא PP טשִינ סָאד IR .ןעמּואּודִיװְידניא ײװצ
 רעֿכַאֿפנײא רעד PR ךָאד PT טלעדנַאה ָאד זַא ןעגָאז טסעװ
 ץנַאג ךָאד ןעקרַיװ רעּבָא גנורעּפֿכּורפ רעד ייּב ,טפַארק-רעוש
 טשִינ רוסָא רָאג m טלַאפ סע .ןעטפערק עכילרענַיא ערעדנַא

TRרעדָא ,ךִיז טלַאּפש עֿכלעװ ,עלֶיצַאּב יד זַא ,ןעטּפיוהעּב ּוצ  
„ITןּופ טסלײט ּוד סָאװ  Iזַא-ךעל'היח-ןעמיֹוז יד ּבָא  TR 

 .טפַארקרעװש רעֿכַאפניא רעד ךרּוד ןעגנואווצעג ּוצרעד טרעוװ
 .ךָאד Pr טלעדנַאה ןעטפערק יד ןוֿפ ןימ םעד IR טשִינ רעּכָא
 19 רעצנַאג רעד ןּופ עיגָאלַאנַא רעד JR IT טלעדנַאה סע

IT Aןעפיירגעּב טסלָאז , IRןוֿפ טַאטלּוזער סלַא גנּולײט  
 ;טלעװ רעשַינַאגרָאנוא רעד TR ךילגעמ PR MR ןעסקַאװ

 ףעד ןּופ טִיּבעג רעצנַאג רעד זַא ,טסהעז ּוד 7922 טָירד
Nןעטֿכָאלּפעגֿכרּוד זַיא גנּורעּפכּורפ  umעֿכלעװ ,ןעגנּוניײשרע  

 ןעמאנ םעד vn טקנוּפדנַאטש-המשנ םעד ןּופ טסנעֿכײצעּב ּוד
 .רעהַא רעהעג Pr ןערעגנע PR “3279, עצנַאג יד .*עיטַאּפמיס,
 רענייא גנּוגיײנ ענעדיײשטנע'נַא ןעלַיּפ .ךִיז ןעכּוז יֹורפ TAN ןַאמ

DIEןעדניצ יז .ןערעדנַא  Trהעגידנעקנעּב 97 טַימ ןָא  
 1598 ייז .עּבִיל רעגָידנעּביײרט גנּוג;נייארעפ ּוצ ,רעג;דנעגנַאלרעפ
 ...ןערעדנא DIR םענייא 327 טָיצ סע זַא

 סָאד ןיֹוש טגַיל קּורדסיֹוא ןעטצעל ןעגַיזָאד םעד ןִיא
 ,פיסאפמִיס רעד ןּוֿפ ףִירגעּב םעד ראפ טראוו-ץאזרע עשינאכעמ
 DIT ּוצ גנֹוהְיצעּב רעד PR ךיֹוא טֹכיֹורּבעג טרעװ סעכלעוו
 ,גנּוהָיצּוצ :ףאטש ןעשִינַאגרָאנוא

 ןעֿכאמכרּוד ןעמזינאגרא יד ייּב גנּוהְיצּוצ עגיזאד יד געמ
 רּוּנ ,טקערָיד טשִינ ןייג יז געמ ,ןעגעװ עטסטרִיצַילּפמאק ;ד
 ןעצּונעּב Pr ןּוא טארַאּפַאןעװרענ םעד ךרּוד Don‚ יד ךרּוד

binועז ,ןּוא ןעק;רדניײאיהעז 37 ןּופ גנּולטימרעֿפ רעד  
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 ּוד ,טסקַאװ ,רדסּכ רעּבָא 777 טסזייּפש ּוד ."ּוד , םּואּודָיווְידנִיא

 IR רעד ףיֹוא טרעה לָאמַא DD ןּוא-,ןַאמ רעגנּוי 8 טסרעװ
 םעד ףיֹוא רּונ ןייג ּוצ זײּפש רעטרעצרעפ ןייד ןּוֿפ סּולֿפרעּב

 .א דרָאּב ַא ןּופ גנולקיװטנע רעד MIR ,ןעסקַאװ ןעגָידרעטיײװ

 רַאואװרעזער TR AR רָיִד ןּופ TI ןעטלַאּפש סע רּונ A„ .ד

MDךעל'היח:ןעמיֹוז עגַ;לעצנּוא טַארַאּפַא ןעֿכַילטֿכעלשעג ןייד , 

 ןייד ןּופ ,רָיד ןּופ סיֹורַא ןעלטַימ עלַא טַימ Pr ןעסייר עכלעוו

 ַא ןעניפעג ּוצ TI רַאפ סרעדעי ידּכ ,טעטַילַאּודִיװַידנִיא

 ןּופ גיגנעהּבָאיוא DIN טַימ ןעמַאזוצ ןּוא לרעמעק:ייא ךִילּבײװ

 .ןעשנעמ םעיינַא ,םּואּודָיוְידנִיא םעיינ ַא ןעדלִיּב ּוצ 91

 רעז ַא ,גנּונישרע עשִינַאגרָא'נַא ָאד טכַארטעּב טצִיא

 FTIR ןּופ קעד רעד ףיֹוא ןעּפָארט ַא טגנעה טָא .עֿכַאפנייא

 םעד PR ץַיר םענַיד רעז ַא ךרּוד טּפַאזענכרּוד TI טָאה רע
 רעד ךרּוד רּונ ןעּביֹוא ךָאנ TI טלַאה רע ןּוא ןייטש:קעד
 םִיא טסעז ּוד m יֹוזַא .טפַארק-רּוטַאנ רעסַיװעג ַא ןּופ גנּוקרָיוװ

 ,ליה רעד PD קעד רעד ףיֹוא גי;דנעגנעה ,ןיילַא םענייא ,ָאד
 ןעלעטשרָאפ IT DM רעכַיז עלייו רעצרּוקַא MIR רע ןָאק

 ַא .רעסַאװ ךָאנ רעּבָא טנַיר 729 םעד ךרּוד .םּואּודָיווְידנִיא'נַא

 יז יֹוזַא :ןײרַא TI PR AT ןעּפָארט רעזנּוא סע טמענ טייצ

 *עגניירַא טעטִילַאּודָיװְידנַיא ןייז ןַיא TI ןִיא סע טלָאװ רע

 ,טֿפַארק-רוטַאנ ַיד .ייּברעד רע טסקַאװ ,ךִילרָיטַאנ .ןעסערפ
 vn ןעמַאזּוצ ,סיֹוא:טזייו ,רעּבָא טסקַאװ DIN‚ טלַאה עכלעוו

 ךָאד ,קעד רעד ףיֹוא טסעפ ץלַא DIR טלַאה יז ;סיֹורג ןייז
 טמוק לָאמַא טָימ ןּוא--גילייא ץנַאג TR טרעסערגרעֿפ סקּואװ ןייז

 ,רעמ ןּוא רעמ ץלַא טסע רעכלעוו ,ןעּפָארט רעד mio‚ ןייז
 ,דרע רעד ןּופ טפַארקײַײצ ערעיוהעגנּוא יד .*רעווש , ּוצ טרעװ
 =טגעו ,לייה רעד PD ןעדָאּב םעד ןּופ ףיֹורַא טקרַיװ עכלעוו

 ,טפַארק=רּוטַאנ ערעדנַא ערעכַאװש ג;סעמסָינטלעהרעֿפ יד רעּבִיא
 ןעּביֹוא ןעגנעה ןעּפָארט םעד טזָאלעג DEIN 772 Den עכלעװ
 יילק ַא ,ןעּפָארט רעד TI טסיירּוצ לָאמַא Din .ןייטש ן'פיֹוא

 ןוא ,טרָא ןעטלַא ן'פיֹוא ,ןעּביֹוא ןעגנעה טּביילּב טשער רעֶג

 רעד זַא .ּבָארַא קסעילּפ ַא Din טלַאפ לייט רענעסָ;רעגּבָא 1
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 IT :ןעמּואּודיווידנִיא עכילטנעגייא יד ץנאטסנַיא עטספִיט יד
 טימ טלעטש יז ןּופ TR .ןעמָאטַא יד ןוא ןעלּוקעלָאמ
 ךאנ ןעלאז m ּביֹוא) םָאטַא רעשִימעכ רעד דארג ראפ ךִיז
 =עטָאּפִיה עגידנעײג DM ךָאנ עיײנ ;ד טייז רעד TER ןעזאל
 ליװרעדי ןעטלַאה IT ןּוא ,עימעכ רענרעדָאמ רעד ןוֿפ ןעז
 ןּוא עטסֿפרַאש יד (ףִירגעּב ןערעטלע ןעגיזאד םעד ייּב ךָאנ
 רעצנאג רעד ןּופ םראפ:סגנּורְיז;לַאּודָיוװְ;דנַיא עטסגיטּפַאהרעיוד
 ןענָאק רֶיֹמ עֿכלעװ ,טלעװ רעכָילפָאטש

 :עפֿכורפ רעד ןּופ גנּוניישרע-דנורג ַא .ךַאז רעדנַא'נַא םע

 ןעדלַיּב ּוצ ידּכ ,םּואּודָיוְידנִיא ןּופ 39999 יד זַיא גנּור 4

 ,ךעל'היח:ןעמיֹוז IT בָא TI ןעלייט רָיד ןּופ .האירּב עיינ ַא

 ?טסקַאװ טגינייארעּפ עדייּב ןּופ .ךעלרעמעקייא ;ד--יֹורפ רעד 718

 יד זיא תֹויח ערעגירעדִינ יד ייּב .שנעמ I רעד סיֹורַא

 TI ןּופ ןעלייטּוצּבָא טָאטשנָא :רעלַאקִידַאר 925 לָאמטּפָא גנּוליײט
 TER רעצנַאג רעד TI טלַאפּוצ ,ךעלֿכעלײט עניילק עכלעזַא
 ּוצ סיֹוא:טעז סָאד ןּוא .קיטש רעמ רעדָא ייווצ ףיֹוא םּואּודָיװ
 .טכיירגרעד רע ןעכלעוו ,סקּואװ ןעסַיװעג ַא ןּופ טַאטלּוזער ַא ןייז

 =רעד יז זַיֹּב ,טסקַאװ ןּוא טסקַאװ יז .ךִיז טוײּפש עלַיצַאּב ַא

 סע m ,סעכלעזַא רעּבָא טעשעג ןַאד .סיֹורג עסַיװעג ַא טֿכיײרג

 187.722 .טפַארק-רּוטַאנ עיינ ערעדנּוזעּב ַא טשרעהעּב ;ז טלָאװ

 ATIMTIR DIR ןעטלַאהעגפיֹוא טפַארק-רּוטאנ ַא סעּפע ןז טָאה

 *עג טשִינרָאג ID WR PR טָאה ןעסקַאװ סָאד ךיֹוא .םּוא

 .סיֹורג רעד טַימ ןעמַאזּוצ ןעסקַאװעג זַיא טפַארק WR :טרעדנע

 טָימ ןּוא-ץענערג עסְ;װעג ַא WERE זיא סקּואװ רעד רעּבָא

 TR DIT" טּושּפ טסיירּוצ יז ,טּפַארק-רּוטַאנ עיינ יד ןָא:טמוק לָאמַא

 *ודָיוװְידנִיא עיינ ייווצ--,קיטש ייווצ MR PT טלַאּפּוצ רע .םּואּודָיװ

 יד ןופ ןעזעוו DIT רעיֹונעֶג גידנענעק טשִינ ,ןעגָאז PD ןּוא :סמּוא

 ',טרעּפֿכּורּפעג Tr טָאה רע :גיטעט ָאד ןענעז עֿכלעװ ,ןעטֿפערק
 רָאֿפ סעצָארּפ רעד ךילטנעגײא טמּוק ןילַא רַיד ייּב

 ןייװדניק ןּופ טסקַאװ IT .עלֶיצַאּב רעד ייּב m ,ש-עזנַא טשִינ
 רעד סלַא ,שנעמ רענלעצנייא סלַא רונ ּוטסקַאװ רעִירפ ;ןָא
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 piv ןעמ טעז גנודל;ּב-ןעטעטִילאּודָיוַידנַיא רעד ןּופ סעצארפ

 ןעגִילַאפפיֹוא רַעזַא .ףאטע ןעשִינַאגרָאוא םעד  ייּב ךיֹוא

 ענייש ַא טכארטעּב .גנודליּב-לַאטסַירק יד זנוא DA לֵיּפשייּב

 ןעצראװש ןייד ףיֹוא רּונ עז רעדא  .לַאטסירק:גרַאּב עּפּורג

 ןּופ ןעלַאטסָירקיינש ענייש:רעדנּואװ עג;דנעלַאֿפ 97 לעטנַאמ

 עכילנע ערעדנא ךאנ ןאהרעפ ןענעז סע רעּבא .גאט-רעטנַיװ ַא

 ַא לעמַיה ן'פיֹוא ּוטסעז ּפָאקכעלעט םעד ךרּוד .ןעגנּוניישרע

 ןיא גנּורָיזילַאּודִיװְידניא רעד ןּופ ןעזַאֿפ עגידנערעיֹוד ןּופ טייק

 טלַאפּוצ קעלפ:לעּפענ רעגַימראפנּוא רעד .טלעוװ-ןערעטש רעד

 ER ,ןּוזַא ןעּבענ טייטש ITS ARD ,סנעפיֹוה:ןרעטש ףיֹוא 797

 טלאפּוצ ףאטש רעד m ,ךָיז טכּוד ,ןעמ טעז טַיּבעג-ןּוז ןעדעי

Prךִיז ןּופ ןעלייט ןעטענַאלּפ עסיֹורג יד ,ןעטענַאלּפ ףיֹוא  an 

 ףראש רעז ןּופ עייר עכַילדנענּוא'נַא טניישרע ףֹוס DIR .תונבל

 טגינײארעֿפ ,תמא ,ןענעז עכלעוו ,סמּואּודִיװַידנַיא עטלייטעגּבא

TRןעטלאה עכלעװ רעּבא ,ןעמעטסִיס  TIרענייא רעדעי ךאד  

 =יײיװ יד ךרּוד רעדנּוזעּב רעדעי ןעכאמ ןּוא TI RD רעדנוזעּב

 א ראפ סאוו :דרע רעזנּוא טכארטעּב .ןעגנּולקַיװטנע עגַיזרעט

 טַיּבעג ןַיא .רעטייו ןּוא !םּואּודָיוְידניא רעטלײטעגּבָא ףרַאש

 =כַארטעּב רעד PR ןירַא MD טגנַירד עכלעוו ,עימעכ רעד ןּופ

 ןעשַינַאגרָאנוא םעד ןּופ ןעזעװ ןעטסכי;לרענַיא םעד ןוֿפ גנּוט

 עסָיװעג ןּופ ץנעטסַיזקע יד םּוטעמּוא ,םּוטעמּוא ּוטסעז ,ףאטש

 =ניּברעֿפ יד PR ןעטעטַילַאּודָיוידנִיא עניילק רָאג ןּוא עניילק

 י;טייזנעגעג יד ףיֹוא .ןעפאטש:דנּורג יד ןִיא גינײװנִיא ,ןעגנּוד

 *נָיֹא עגיזָאד יד ID ןעגנּוקרָיװ עלעיצעּפס ןּוא ןעג:ּווִיצעּב עג

 ;עימעכ עצנַאג יד Tin PR ףיֹוא Tr טיֹוּב ןעטעטַילאּודִיװַיד

 =יװידנַיא ןּופ ץנעטסַיזקע IT סיֹוא:טנעכער רעקַימעכ רעד ןּוא

 סע ART ,טרָאד ךיֹוא טייקגידנעװטיונ עשַיגאל ַא סלא סמּואּוד

 ענלעצנייא יד ּוליפא .ןעז PD טייקכילגעמ עדעי ףיֹוא:טרעה

 ןעּבאה ,ןעטנעמעלע יד 93 םדֹוק ןּוא ,ןעֿפָאטש:לַארענָימ ענייר

TRעסיֹורג עגיזאד יד ץּוח ַא רעּבָא .סעלעּודִיוַידנַיא סעּכע 727  

 ןַאהרעפ טשרע ןענעז ,םינימ יד ןעשִיװצ ןעטייהנעדישיועּפ

 סלא ןעטנעמעלע ןּוא ןעגנּודנִיּברעפ עשַימעכ ;ד ןִיא םּוטעמּוא
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 םָעד זא ,ןעקרעמעּב 18 טנאסערעטנַיא DR DER ןוא

 ליפ RD זַא ,ןעגָאז PR PM DER ןּוא IT רעטייוו ךָאנ
MDןעזָאל ןעגנוָניישרֶע עג;זָאד יד  TIןָא  POSןעניפעג  

 יַאגרָאנּוא םענעּפּורצג ֹוזַא םעד ייַּב סעיגָאלאנַא ,ןעטייקכִילנע
 ,ףָאטש ןעטִיג

 +ץזסיֹוארָאֿפ עטגנַידעּבמוא'נַא :לֵיִּפשייּבַא ןעמענ רֶיִמ ָאל
 3 ,גנּורעּפכּורפ רעד ןּופ טייקכילגעמ רעצנַאג רעד רַאפ גנּוצ
 רעדָא ןעלַיצַאּב יד ייּב ,םיאורּב ערעגַירעדַינ רעדָא ערעֿכעה
 ,םּואּודָיוְידנִיא'נַא ןּופ ץנעטסיזקע עטשרע יד זִיֹא ,שנעמ םייּב
 ןייד ,רערעדנּוזעּב ַא TER יֹורפ ןייד ,םּואּודְיווְ;דנְ;ַא'נַא DOM ּוד
 םּוַאּודָיוַידנִיא'נַא ןַיא ָאד PARTIEN רעד .רערעדנוועּב ַא יז
 טסעוו ּוד .םִיאּודָיווְיְדנִיא נַא זָיא עקרישטשַאי יד טרָאד ןּוא

Nןעז רעֶטעּכש , TRטשִינ  Tanזיא  DIRרעד ּוצ טכַייל : 
 nom ןּופ טלעװ רעד PR םּואּודָיװְידנִיא ףירגעּב םעד ןענעק
 טכער DM ןעצנאגניא ןעמ ןאק 78T רעּבָא .ןעסק;װעג ןּוא
 -עבעל םעלַא ייּב 9229 רעד ןּוֿפ עטכישעג עצנאג יד ;ןעגָאז

TR 79277ןופ לעטַיּפאק ַא ,טינשסיֹוא נַא רּונ ךילטנעגייא  FOR 
 רעד .םּואּודָיוְָידנִיא ןּופ עטֿכישעג רעד ןופ :ְךּוּב ןערעסֶערג
 ,טיֹוּבעג ןפֹוא ןעטסכַאֿפנײא םעד ףיֹוא ןייז געמ םּואּודָיווְידנִיא
 טייטסעּב סאוו ,שַינעּפעשעּב ַא .ה .ד ,עליבאּבַא ןייז געמ רצ
 טסיײטשעּב ּוד סָאװ ,רָיד ּוצ ךופיהל ,לרעמעק PR PD רונ
 יא נַא ןייז Im סע רעּבא .ְךֶצלרעמעק עכלעזא ןעדַאירָימ ןּופ
 ללכּב לָאז גנירעּפכּורּפ רעד ןּופ סעצָארּפ רעד ידּכ ,םּואּודָיווָיד
 NR ןערעװ ןַענָּגק ART סנייא ןּופ ידּכ :שִיגָאל PT ןענעק
 =טיזקע רעד MIR .סעכלעזא DIR סנייא ןייז רע;רפ ךָאד זּומ
 טצִישעג ןיֹוש Pr טָאה סמֹוַאּודִיװ:דנִיא עטלייטעגּבָא ןּוֿפ ץנעט
 :עז ,ןעשנעמ םייַּב ,ךיד ייָּב .ןעל;צאּב יד ןופ גנּורעּפכּורפ יד
 ,טקַאיסגנוריֹוּבעג םּוצ ָסְמּואּודְיווְידִניא יי װצ גיטיֹונ ּוליפא ןענ
 זיא ןיילא רעטּומ יד זא ,ןעמעננַא PER לאז ןעמ ןעװ רעּבא
 ןּופ ץנעטסַיזקע יד ךאד TR :דנִיקַא ןעריֹוּבעג ּוצ ידּכ ,גָיטיֹונ

TRםּואּודָיווְידנִיא , IT PDרָאפ עֶטגנִידעֶּבמוא'נַא ,רעטומ : 
 .גנוצעזסיוא
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 ;ןעכילֿפָאטש ןּופ טקּודָארּפ ַא רָאנ ןיײטשרעֿפ WR TR טסגעמ
 PR ןַיא ןעז ןִיז ןעשִיטסַילעלַארַאּפ םעד ןִיא טסנעק IT רעדָא
 ;ןעסעצָארּפ עשִיזיּפ ּוצ גנּונישרע עג;דנעטײלגעּב עגיּבײא'נַא
 =ִיוַצ ד;שרעטנּוא ןעטש'רמֹולּכ ןעצנַאג םעד טסנעק NT רעדָא
 רעזנּוא סלַא רּונ ןעמעננָא ןעשַינַאֿכעמ ןּוא ןעגיד'המשנ ןעש
 =ניואוועגנייא'נַא סרעזנּוא DIN ,ןפֹוא:סגנוטכַאּבָאעּב םענעגייא'נַא
 ןיא-,גנּונישרע רעּבלעז רעד ןּוא ןייא ףיֹוא קיק:לעּפָאד ןעט
 ןעגנּוניישרע עשִיכִיסּפ עטסגָיטכַיװ יד ַיװ ,ּוטסעז ןעלַאפ עלַא
 םעד JR עשַינַאכעמ 77 טַימ ןעמאזּוצ ןײרַא ןַעלַאפ ןעּבעל ןּופ
 .ףָאטש ןעשִינַאגרָאנּוא

 רּונ ןעטלַאה TI ,טייוו ּוצ קעװַא DOM ידּכ ,ןעלָיװ רָימ
 ,גנורעּפכּורֿפ יד ,גנּוריֹוּבעג יד ךיֹוא .ךַאז רעטסגנע רעזנּוא ייּב
 ןעלַיצַאּב רעד ןּוֿפ ןעגנּוניישרע:דנּורג יד ּוצ טרעהעג 9229 יד
 *נוניישרע עגַיזָאד יד ךיֹוא 920 ןענָאק ַיצ :ךִיז טגערֿפ סע ןּוא

 רעדָא ?ףָאטש ןעשִינַאגרָאנוא םעד MIR ןעגָארטרעּבַירַא ןעג
 ;דלַיּב ןעשִילָאּבמַיס ןעגַידרעִירפ םעד טַימ Tr גידנעצינעּב
 רעד ןוֿפ דֹוס ןעטספַיט םעד TR רָאג טקנַיורעּפ DIN ּביֹוא
 =יצַאּב רעטשרע רעד ןּופ DON ךַילדנענּוא ,גנוהעטשטנע:טלעוו
 ןעשִיװצ גנּודישרעטנּוא רעשִידרע רעצנַאג רעד ןּופ ןּוא על
 טקנַיזרעֿפ'ס זַא ,ךַילגעמ TER יצ ;ןעשִינַאגרָאנּוא ןּוא ןעשִינַאגרָא
 ּועטָידארפַא DIRT ְךיֹוא

TRזַא ,ןעכער  TRּבָאה  ITכַארטעּב עגנַאל עצנַאג : 
 רָאלק לָאזס זַא ,טקנוּפ םעד MIR ןעמּונעגנעמַאזּוצ גּונעג גנּוט
 TR ןענעז סנעגַירעּבַיא PR .ךַילגעמ זָיא סע זַא ,ןערעװ

 SIR רָאג ןעגעז ןערעפטנע עטקעריד IR ,לעּפענ ַאזַא TR ָאד
 eg טסלַיװ ּוד גנּוטײדעּב עֿכלעװ ,רּונ TI טגערפ סע .ךילגעמ
 =בָא ץלַא DR ןוֿפרעד ןּוא סעיגָאלַאנַא עגָידרעטיײװ ךָאנ !עּנעג

 .גיגנעה
 גנּורעּפכּורפ רעד ןּופ סעצָארּפ םעד PR טסקרעמעּב ּוד

 יד .ןעגנּונישרע עייר עצנַאג ַא םיאורּב עגַידעּבעל יד ײּב
 גנּוריֹוּבעג רעכַילשנעמ רעד ןּופ ןעגנּונישרע עגידנעגייל:דנּורג

 רָיד ךִיא לעװ ערעדנַא ,ןעזַיװעג יֹונעג רעִירפ רָיד PR ּבָאה
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 ,םעלּבָטרּפ:סעּבִיל רעזנּוא ּוצ קָירּוצ ךילטנעגייא געוװמוא 790292

 pp עֿכלעװ ,עגַארפ יד ןעּביֹוהֿפיֹוא רַיִד ייּב pr 1m "יי

 רעד ייּב ןיֹוש Tr ןעהעז סָאװ ,ןעגנוניישרע:סנעּבעל 77

 =סנעּבעל ענײמעגלַא ענעי ּוצ ןענעֿכערּוצ ּוטסלָיװ ,עלִיצַאּב

 ןעגעווטעניימ IND רעדָא) ללּכּב עירעטַאמ רעד ןּופ ןעגנּוגײנ

 עגַיזָאד יד .טשַינ עכלעוו ןּוא ,(ףָאטשנעליוק ןּופ רּונ ןייז לָאז

 רעד ןּופ עטסגָידלעצִיק 77 ךילטנעגײא שיטקַארּפ זַיא עגַארפ

 .ךַאז רעצנַאג

 ןעגנּורְיפסיֹוא עסַיװעג ָאד טסעװ ּוד mM ,םעד ךָאנ

 ײנעקנַאדעג רעֶגיזָאד רעד 727 DEN ,עגִיטכָיר רַאפ ןענעקרענָא

 ,סיזַאּב ַאזַא IND, TR" יצ DM רעז ןערָיפקעװַא גנַאג

 *.געמ רעד PR ןייז ןעטלַאהטנע הליחתכל ןיֹוש ןּומ רעֿכלעװ
 ףרַאד י'צ .ה .ד ,גנּולקִיװטנע . סנעּבעל ַא ןּופ טײקכַיל

 ילעװ ןַיא ןענַיֿפעג TI ןָאק *ןעליּפ, סָאד זַא ,ןענעֿכער ןעמ

 יד {ףָאטש ןעשִינַאגרָאנּוא םעד ןִיא ןיֹוש םרָאפ זַיא'ס רע
PARTןָאק ןעמ סָאװ ,רעװש יֹוזַא רַאפרעד זַיא עגַארפ  TI 

 =ָאז'ס ַיװ ,ןייזטסּואװעּב IN ןעלַיּפ סָאד ןעלעטשרָאפ טשַינ ךָאד

 עטלעמּוטּוצ ענעדִישרעּפ ןענעקײלּבָא ןעבּורּפ טשִינ סָאד ןעל

 IR לֵיּפעג ןעטסכַאפנייא ןעדעי ּוצ :רעֿכִיז ךָאד טּביײלּב ,ּפעק
 .ןייזטסּואװעּב ַא .ה .ד ,טקנוּפ-"ְךיא רעגַידנעליּפ ַא גָיטיֹונ

 =!טקעלֿפער ,רעגָידנעקנעד:רָאלק ןייק סיֹואכרּוד טשִיג ,ךִילרַיטַאנ
 רעּבָא ;ןַיז ןעכילשנעמ TR ןיײזטסּואװעּבטסּבלעז רעג;דנער

 ,רערַאּבלעטַימ:ּױא ,רעוויטִיאּוטנִיא ַא ,סנעטסגיניי טגנַידעּבמּוא

 רעדָא ,םָאטַא-ףָאטשנעליוק ַא טָאה יצ .ןייזטסּואוװעּב רעװְיאַאנ
 piv טנעמעלע זִיא'ס ןעכלעװ ןוֿפ םָאטַא רעדעי ללּכּב רָאג

 רָימ ָאל ,זיא IR .רעטייוו ןּוא !ןייזטסּואוװעּב ןעגידנעליפ ַאזַא

 29553 עירעטַאמ רעד ןּופ טפַאשנעגייא-דנורג ַא *ןֹורּכז, ,ןעגָאז

 =רעפ ןפֹוא ןעטסכעה ן'פיֹוא טרעװ ךַאז ַיד :טסליּפ ּוד

 ."המשנ, רעד PD טַיּבעג םעד PR TOR ןענעז 92 .טלעקַיװ

 :טסלָיװ ּוד ָ;װ ןײטשרעֿפ *המשנ, עגָוָאד 37 וטסגעמ ןוא
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 Pier טציא טעװ ,טֿכַאמעג ךילגעמ עֶלַי ַאנ יד TE םיֹוא טָאה

 יִׁשנֶא דרע רעד ףיֹוא טַימרעד DIN ןּוא ןעּפַאכמּורַא ןּוז 97

 ןעד לָאמַא DIN ַיצ ?רעטנַיװ:רַאלָאּפ ןעכַילדנענּוא םעד ןעק

 ענייז טַימ טמָאקלּוֿפרעפ ןפֹוא ןערעוהעגנּואנַא ףיֹוא ,שנעמ

 רעד ןּופ םעלּבָארּפ DORT ןעשרעהעּב ג;דנעלַיּפש ,ןענִישַאמ

 ןעגידנעמּוק םעד PR טעװ ַיצ ?םיֹור:טלעװ םעד ןִיא טלעק

 יּוצ ןערעװ ּוצ ןעריֹורּפעג טאטשנא ,שנעמ רעד רעטנַיוװ=טלעוװ

 :ּומ:ןייא'נָא TR ןעלדנַאװרעפ TI ןּוא רּוטלּוק ןייז DM ןעמַאז

 ערעזנּוא ןרעג IR DER ןיֹוש ןעגָאלק סע m יֹוזַא) עימ

 ךרּוד ןּוא שנעמ DIR עקַאט רָאג טרעקרעפ--,(םיאיבנ עגָיטּומניײלק

 רעיינ ַא ןּופ עלִיצָאּב יד ,ןעגָאז ּוצ IR ,ןערעװ רּוטלּוק ןייז

 עגַינײא ןּופ טלעק רעד PD ןעֿכַאל טעװ עכלעװ ,ַארע -נעּבעל

 לָאמַא DET עלִיצַאּב עטשרע יד m יֹוזַא טקנּוּפ דַארג טרעדנּוה

 יטיֹור ןּופ רּוטַארעּפמעט רעד ןּופ ןעלַאפ םעד ןּופ טֿכַאלעג

 ּ!דַארג EVD עכילטע ףיֹוא רשֿפא טּולג

 ,בגַא רּונ זִיא סָאד רעּבָא

ORTעטסכילטנעזעוו  TRרעטייווצ רעגָיזָאד רעד ךיֹוא זַא  

 RT PR ןעּבעל םעד טָימ ךַיד ןײרַא טרִיֿפ גנַאגנעקנַאדעג

 סָאד קעװַא טלעטש ןּוא ןעגנּולקִיװטנע-ןערעטש עכַילֿפײרגעּב

 ןעגנּוניישרע:טלעװ עטצעל 97 ןעשִיװצ רָאג ןעּבעל ןוֿפ םעלּבָארּפ

 *דנּורג ַיד זַא ,ךַיז טייײטשרעּפ סע ןּוא .ןעֿכַאזרּוא-טלעװ ןּוא

 .ֿפיואנּוא נַא ּוצ גנובערטש רַיא-ץעירעטַאמ רעד PD גנּוניישרע

 ןעּבלעז םעד ןִיא טקנַיזרעּפ ,גנּולקַיװטנע:סנעּבעל רעכִילרַעה

 םצע םעד טצִיא זִיֹּב טלַיהרעֿפ רעכלעוו ,דֹוס ןעלַאטנעמַאדנּופ

 רעד טרָיּפ PT ןעגִיזָאד DIT PR ,טּפיֹוהרעּבַיא עירעטַאמ רעד ןופ

 .רערעדנַא רענעי ָיװ ,לָיצ ןעּבלעז םּוצ טקנוּפ Ay רעגיזַאד

 עדייּב RD ןעטכַארטֶעּב ּוצ ךָאנ רָיד טּביילּב סנייא רּונ

 א ךָאנ זנּוא טגנערּב סָאװ ,סָאד דָארג זָיא ORT ןּוא ,ןעטייקילגעמ



 ױצ+ ןעמרָאפ:סגנוסַאּפּוצ ערעדנַא PD ןעמיקעגסיֹורַא שִינַאגרָֿא

 SFR תֹויה:דנַאל יד ַיװ IR טקנוּפ ,ןערּוטַארעּפמעט ערעדנַא

 =סגנּוסַאּפּוצ עיינ ַא DIN טלעקיװטנע TI ןעּבָאה דרע רעזנּוא

 ןעמ טלָאװ Tr ןעסִיװעג ַא ןַיא .תֹויח:רעסַאװ יד ןּופ םרָאּפ

 :לעװ ,םַאלּפ TAN DIR ןענעכיײצעּב ןעּבעל רעזנּוא טנָאקעג

 לָאמ ןעטשרע םּוצ ץִַיה רעסיֹורג ַא ךרּוד לָאמניײא TOR רעֿכ

 ץִיַא ליטש טצִיא טנערּב רעֿכלעװ ןּוא ,ןערָאװעג ןעדנּוצעגנָא

 לָאמעלַא TI טדנַיצ ןּוא ןײלַא - סּכ Tr טרִילּוגער ,רעטייוו

 ןּופ גָאלָאיזיּפ רעסיֹורג רעד ,ּור םלעהלִיװ  ,יינספיֹוא ןָא

 ַא ןעשִיװצ עיגָאלַאנַא ַאזַא טרָיפעגכרּוד דנעצנעלג טָאה ,עלַאה

 I טרָילּוגגער סָאװ ,לרעמעק ןעגידעּבעל םעד MR םַאלּפ

 .ףָאטש ןייז גידנעטייּב ,רעטייוו לָאמעלַא 7798

 ךיֹוא טנַאסערעטנַיא Tr רַאפ ןײלַא זַיא קנַאדעג רעד

 .טֿפנּוקּוצ רעד רַאֿפ DA רע עכלעוו ,ןעגנּורָיפסיֹוא יד טיֹול

 עי טיֹול זַיא ,ןענַאטשטנע ןענעז ןעלִיצַאּב-רּוא יד 797

 RAN ךָאנ ןעוװעג 99552 דרע רעד ףיֹוא טײקכילנײשרַאװ רעד

 יד זִיא ןערָאי ןענָאילַימ ַיד ןּופ Jon PR .טנייה m ,רעמער

 .ןעלַאֿפעגּבָארַא לָאמ PD ןיֹוש שִידָאירעּפ IKT רוטַאועּפמעט

 PR רעּבָא TI טָאה דרע רעד MIR עיניל:סנעּבעל רעזנּוא

 ,סיוא:טזייוו סע ַיװ ,ןערָאי ןענָאילַימ עגַיזָאד יד ןּופ ךשמ

 רעד ןּופ ןעלַאפ ןעגִיזָאד םעד ּוצ לָאמעלַא טסַאּפעגּוצ טושּפ

 nn עגִיטּולּב:םערַאװ יד ןענַאטשטנע ןענעז סע .רוטַארעּפמעט

0mןעטלעק ערעסערג 77 ןעגעג גנּוצִישעּב רעמערַאװ רעייז . 

 ןעדנּופרע טָאה רעֿכלעװ ,שנעמ רעד ןענַאטשטנע TR ךילדנע

 רעד .גנּודנַיצנָא-רעיײפ עכִילטסנַיק :לעטַימ עטסלַאקידַאר סָאד

 =רַאלָאּפ ןעגָינּוזנָא םעד טכייל טנייה טגָארטרעּפ רעכלעוו ,שנעמ

 ןּוא ןעשנעמ ןעגַיזָאד םעד טַימ רּוטַאנ יד טָאה 93 !רעטנַיװ

 ןיֹוש סּוינעג ןעגַידנעלדנַאװרעּפ:טּפַארק ןעשִירעדנַיּפרע ןייז טָימ

 טעװ עכלעוו ,םרָאפ-סגנּוסַאּפּוצ עיינ עגִיטלַיגדנע ענעי ןענוּפעג

 :נעמּוק ַא ןַיא ךיֹוא ןעלקַיװטנע רעטייוו ךִיז 79299 ORT ןעזָאל

 IT ןעװ ,עכָאּפע'נַא ןִיא-,עכָאּפע-טלעק WIND רעז רעגַיד

 ןוא ןעפָארטעג דרע 77 רּונ רָעָיופ טָאה עכלעװ  ,גנּולְיקּבָא
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 בעד רעדנוזעּב Pr PN גַידנעּבָאד טשִינ ,רָאג טסנָאק ּוד .ןעג
 ;ןעגָאז טסעװ ּוד סָאװ ,ןּופרעד ןעּביֹוהנָא דלַאּב ,ףָאטשנעליוק
 =יװעג ַא PR ןָאיּביֹוהנָא ןוֿפ TR עירעטַאמ עשַינַאגרָאנּוא עדעי

 PR PR טמענ ןעּבעל עֶגַיזָאד סָאד ןּוא .'טּבעלעּב, סָאמ רעס
IXרעדָא 27 ּוצ טסַאּפעגּוצ ןענעז עֿכלעװ ,ןעמרָאפ עטמַיטשעּב  

 *עֵל ַאזַא ענייא ,ןעטיײקכִילגעמ עֿכִילרעסיֹוא עטמַיטשעּב ענעי
 יעגּבָא רעזנּוא ףיֹוא ןעגיֹוא יד רַאפ :נּוא טייטש גרָאכיסנעּב
 םּוצ 722 עלִיצַאּב רעד ןּופ טייק רעד PX טענַאלּפ רעטלַיק
 :ַאּפּוצ ערעזנּוא IND TR עֿכלעװ ,םרָאֿפ יד זַיא סָאד :ןעשנעמ
 עגַיזָאד יד רעּבָא .עטסגידנעכערּפשטנע ַיד ןעגנּוגנִידעּב-גנּוס
 ןעעז רַימ עכלעוו ,טלעו:ךעלרעמעק עגִיּפָאטשנעליוק עגִידעּבעל

 יַאלּפ רעזנּוא ףיֹוא גנּולִיקּבָא;דרע רעד PD ּביֹוהנא םעד טייז

 FIIR IT PD עניײא רּונ RD שִיטְקַאפ IT טַימ טלעטש ,טענ
 .ןעגנולקיװטנע=רעכעה *עכַילגעמ, ללכּב עגָילעצ

 eIRD ןייד ןרעדנַאװ ןעזָאלקעװַא לעסִיּבַא טסליװ ּוד ּביֹוא
 יד TR ּביֹוהנָא PR רָאג זַא ,ןעלָאמסיֹוא רָיד ּוטסנָאק ,עיזַאט
 ןיילַא ,עלַיצאּב רעד DD ןעּביֹוהעגנָא ךַיז טאה עכלעװו ,עינִיל
 יֹל ערעדנַא ןוֿפ םרָאפ:סגנּולקַיװטנע DIN ןעמּוקעגסיֹורַא 7717

 ּוצ טשִינ טסַאּפעגּוצ ןעוװעג דנעֿכערּפשטנע ןענעז עֿכלעװ ,סעינ
 .ןעשינטלעהרעפ עגַידנעִילג ּוצ רּונ ,עטלַאק גיסעמסָינטלעהרעֿפ
 *טיֹור רעד PR עיניל:סנעּבעל ַא ןייז ןיֹוש טנָאקעג טָאה סע
 עכלעזַא ףיֹוא ןעטלַאהעג ,ךִילרָיטַאנ ,ךיז טָאה עכלעוו ,טּולג
 יסיֹוא טנָאקעג ןעּבָאה סָאװ ,ןעגנּוגינײארעּפ:ףָאטש ןּוא ןעפָאטש
 יא סע PIE רעטייו TR ןּוא .ץִיה ַאזַא PR ןעטלַאה
 ּוצ ןעּבעל:לרעמעק רעזנֹוא ןּופ גנּוהְיצעּב עסִיװעג ַא ןַאהרַאֿפ
 ,גנוהיצעּב עשַימעֿכ ַא :ןעגנּודנַיּברעּפ+ןַאיצ עסַיװעג
 ימעט עֹכיֹוה רעז ףייא ןעזיײװנָא דָארג טנָאקעג טלָאװ עֿכלעװ
 =ַארעּפמעט--,ןעּבעל ןּופ גנוהעטשטנע רעטשרע רעד ייּב ןערוטַארעּפ
 .גָיטִיֹונ WII טלעװ:ןַאיצ רעגָיזָאד רעד רַאפ ןענעז עכלעוו ,ןערּוט

ORTסרעזנּוא *ןעּבעל , ענעפּורעג יֹוזַא עצנַאג  Donיִעּב ןייז  
 ַאזַא רּונ ןייז ןפֹוא ַאזַא ףיֹוא לָאז ףָאטש לרעמעק ןעטמִיטש
 IR עֿכלעװ ,רוטַארעּפמעט רעטמָיטשעּב ַא ּוצ םרָאֿפ-גנוסַאּפּוצ

Te 



 ITS ,ןיֹוא רשפא ןּוא ,ןערעדנַא ןַיא רענייא ןעלדנַאװרעװ
 ?םָירעּב רעד טָאה ייּברעד ;ףָאטש:רּוא ןעגיצנייא TR PR רָאנ
 PR גנולדנַאװרעפ רענעזיוועגפיֹוא ןייז DD םוידַאר רעט
 87 םעד טלַאהנָא ןעטסעפ ןעטשרע םעד ןעּבעגעג םוילעּה
 DIT ייּב טנַיּפעג רעכלעוו ,סָאנָארטסַא רעד ןּוא .קנַאדעג 7939
 םעד ןּופ ןענּוז (Ya עסַיװעג TR זִילַא.ַאילַארטקעּפס
 יב ,ןעטנעמעלע רעגִינייװ לָאמַא סָאװ לעמִיה-ןערעטש-=סקִיּפ
 סיֹורַא-ןעזייװ ןעקעלפ:לעּפענ ענעמּואוװשּוצ ןעצנַאגנַיא ,ךילדנע
 רע ;ןעֿפָאטש:רּוא עכלעזַא יירד רעדָא ייוװצ m רעמ טשִ;נ
 עֿכלעזַא ןעגיֹוא ַיד רַאפ טשַינ ָאד DIN ןעייטש ַיצ ,טרעלק
 Tr ןעּבָאה'ס עֿכלעװ TR ,ןעדנַאטשּוצ-רּוא -- ,ןעדנַאטשּוצ:רוא
 ליפ יד טָאטשנָא ,ןעפָאטשידנּורג עכַילטע טלעקִיװטנע טשרע
 עגַידנעַילג:רעכַאװש 27 סיֹורַא:טזייװס עכלעװ ,ןעטנעמעלע
 .דרע עטלִיקעגּבָא יד ןּוא ןּוז

 ףָאטשנעליוק ןייד TR ,ןעגָאז טשִינ יטסנָאק ,יֹוזַא ּביֹוא ןּוא
 רעכלעזַא DIR ןעװעג TR טלַאהנ;אסנעּבעל ןייז DM ןעמַאזּוצ

 ןעמ .דרע רעד ןּופ טּולג-סייו רעד רַאפ טייצ:רּוא רעד ןִיא ןיֹוׁש
mmןענעֿכער , IRרע ךיֹוא  TRםעד ףיֹוא ּואוו:ץעגרע ןענַאטשטנע  

 ןעפָאטש:דנּורג יד ןּופ געװ-סגנּולקַיװטנע ןעשִימסָאק ןעכַילדנענּוא
 ?נעגִייא ערעדנּוזעּב יד ,ךַילדנע ,ךַיז ןעזּומ ןַאד IR .טּפיֹוהרעּבִיא
 ןעוועג רּונ ךָאד TR עֿכלעװ ,טעטַילַאּודִיװְידנִיא ןייז ןּיפ ןעטפַאש
 ןערַילרעפ ,געװ:ןעטלעװ ןעסיֹורג םעד PR טקנוּפ=סגנולקִיװטנע'נַא
 .געו ןעגָיזָאד םעד ןּופ ןעּביֹוהנָא עטסטייוו יד TR רָאג

 ןעּביֹוא טרָאד טָאה עכלעװ ,טייק יד Tr DIR יֹוזַא ןּוא
 טלָאװעג רעִירֿפ ןעּבָאה m עכלעװ ןּוא עלִיצַאּב יד ןעגָארטעג
 קעװַא רעטייוו ןּוא רעטייוו ץלַא ,ףָאטשנעליוק Ta ןערָיּפרעד
 ןּוא .טײקפִיט:טלעװ רעֿכִילֿפײרגעּבנּוא רעד TR טקנַיזרעפ .ןּוא

 To„ ןעטצע6 ןעסיֹורג םעד ןִיא mio לּכ Mo ךיֹוא טימרעד

 ,גיֹוא ן'פיֹוא לָיצ ןעגָיזָאד DIT גַידנעטלַאה ,ּועֹּבֶא טסנָאק יד
 יעװ:הרעשה ערעדנַא ףיֹוא ןעזָאל TI ּביֹוהְנֶא TR דלַאּב
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 רעּבָא ךיד DD ,ןעדנִירגעּב IR טַאלג טשִינ ךיֹוא ךָאד ןָאק
ORןּופ  TIץנַאג ַא ךָאנ  AIקִיטש  ION 

 ַיד ןוֿפ Pr טעדיישרעטנּוא ףָאטשנעליוקק רעד :סָיװעג
 לעּודַיוַידנַיא ץנַאג רּוטַאנ רעד ןוֿפ ןעּפָאטש-דנּורג ערעדנַא
 (ey ןעגעווטסעדנופ FIR ,ןעטֿפַאשנעגײא עטמִיטשעּב ענייז ךרּוד
 ,יֹוַא טקנוּפ ,ןעפָאטש:דנּורג עגיזָאד יד ּוצ ּוצ DIN ּוד טסנעֿכ
 רעד ןּוא ןיא רעטנּוא עּפלַאמ ַא ןּוא ּבלַימ ַא טסלעטש ּוד ַיװ
 a TR ןענעז עּפלַאמ ַא PN ּבלַימ ַא ,mn„ קִירּבּור רעּבלעז

 יז רעּבָא ,רערעדנַא רעד PD ענייא DON רעז ןעטכִיזנִיה
 שיוװעג ַא TR ךָאד ןעטפַאשנעגייא ערעייז קנַאד ַא ,ךִיז 7922592

 =יד PER IT טגָאז ןַיװרַאד .ךַיז ןעשִיװצ טֿפַאש'הבֹורק רעס
 ןעשַיװצ שַינעטלעהרעפ:םַאטש ַא TR ךַיז ןענַיפעג ייז :טקער
 ךיז ןענַיֿפעג ייז םגה ,ךַילטכַישעג ייז טדנַיּברעֿפ עכלעוו ,ךִיז

 =עגנעגעג עדייּב ףיֹוא ,םיבֹורק ON רעז ייװצ IM ,טצִיא
 טימ IR זַיא יֹווא טקנוּפ ןּוא .םַאטש םעד ןּופ ןעקע עטלעטש
 PR לעּבעװש ןּוא ןעזייא ןּוא דלָאג טַימ ,ןעֿפָאטש:דנּורג יד
 ןעשִיװצ ןענעז ייז זַא ,ןעמ טגָאז לט ןעגעו ,ףָאטשנעליוק

PTזַא-ערעדנַא ןעגעוו ,רעטנענ  Iןענעז סע .רעטייו ןענעז  
 N ןּוא ערעטנענ ,ןעטפַאש'הבֹורק ןַאהרַאפ רעכָיז ייז ןעשִיוװצ

 TR טקעטש סָאװ ,סעמַאזנימעג סעּפע ךַילדנע ןּוא ,ערעט
 =ֿכַארטעגכרּוד DAR DM רעּבירַא טסגָארט ּוד זַא ןּוא .ןעמעלַא
 רעד TER ןעעדִיא:סגנּולקיװטנע עשִיטסָינַיװרַאד יד קַיטַירק רעט

 ךיֹוא זַא ,ךילדנעטשרעֿפ PT טרעװ ,ןײרַא עימעכ רענרעדָאמ
RTטסכעה טפַאש'הבֹורק עשיטַאמעטסַיס ענײמעגלַא יד זִיא  

TITTENוַא ,רָאֿפ ךיז טלעטש ןעמ .טפַאש'הבֹורק:םַאטש ַא  
 ןעּבָאה ,זנוא רַאפ טנייה ןעייטש ייז m יֹוזַא ,ןעטנעמעלע יד
 זײװנעּפּורג ערעדנַא יד ןּופ ענייא טשרע ךילטכישעג ךִיז
 טמיֹורט רעקַימעֿכ רעגיטנײה רעגידנעלּבירג רעד .טלעקַיװטנע
 סָאװ ,רעמ טשִינ) רעקַימעכלַא רעטלַא רעד IM יֹוזַא ,רעדַיװ

 ,ןעקנעד ןעשִידָאטעמ רעמ ןּופ דנּורג ן'פיֹוא ןיֹוש טמיֹורט רע
 ןעֿפָאטש:דנּורג עטלײטעגרעדנַאנּופףרַאש ַיד טשִינ ןעלעװ ַיצ

 FE רעדִיװ ןעלטְ;מ עטמיטשעּב ךרּוד ןעזָאל ךַיז ןעטנעמעלע רעדָא
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PR ףָאטש:רעסַאװ רעד ןּוא טפול רעד ןוֿפ ףָאטש:רעיֹוז VE 
 ?כָאק ןִיא םּוירטַאנ רעד ,ןעּפָאטש:דנּורג עֿכלעזַא ןענעז רעסַאוש

 ןּוא ץלַאז  ORTרעּבלַיקעװק  PRןענעז רעטעמָאמרעט ןייד

 טנָאקעג רַיד טסלָאװ ּוד .רעטייװ יֹוזַא ןּוא ,ןעפָאטש דנּורַג
 ןּופ רעגיצנייאןייא זַא ,ןעלעטשרָאֿפ רעּבִירעד  IT=דנּורג עגַיזָאד

 רעלעיצעּפס רעד ןעװעג ןָא ּביֹוהנָא ןּופ רָאג ןַיא ןעפָאטש

 ,טייקכילגעמ:סנעּבעל רעד ןּוֿפ רעגערט
 םעד ןִיא ,ןעשִינַאגרָא םעלַא TR זַא ,טסקרעמעּב ּוד

 ma עלַיצַאּב רעד ןוֿפ ךעלרעמעק עלָא ןּופ ןעּבעל ןעצנַאג
 ץנַאג ַא ךַילקרִיװ ףָאטש ַאזַא ןייא טלִיּפש ףיֹורַא ןעשנעמ םּוצ

 רעד TR סאד .עלָאר עגַידנעדײשטנע'נַא וליפא ,עגילַאפפיוא
 ,ןעטכַארט ,ךַילדנע ,רעּבִירעד .DT טסנעק ּוד .ףָאטש:ןעליֹוק

 ןעּבעל ןּופ רעגערט-רּוא רענעי סָאד זִיֹא רע זַא
 IR גַידנעַילג:סייװ ןעועג ךָאנ TR דרע יד ןעװ

MEטָאה ןּוא ,סויריס רעד טנַײה  PR PRןעגַיד'ארֹומ  

 ?גּודניּברעפ עשַימעֿכ ID ןייק ןעזָאלרעד טשִינ ןעוויֹוא:ץלעמש
 טָאה סע 7911 ,טייצ רעד ןַיא .ה .ד-.,ןעפָאטש-דנּורג יד ןּופ ןעג

 עסַאמ עטרעוָילגרעֿפ יד ןערָיטסַיזקע טנָאקעג טשִינ רעכִיז ךָאֵנ
 םענעי PR טָאה INT :לרעמעקיעלִיצַאּב 792279299 םעד ןוֿפ

TRרעד ןַיא טּבעװשעג יירפ טָאה רעֿכלעװ ,ףָאטש:ןעליֹוק רעד  

 ענענַאהרעפ ןיֹוש סָאד ןייז טנָאקעג ,ערעפסמָאטַא:טּולג רעגְיזָאד
 ןיֹוש זיא'ס ןעֿכלעװ PR ,"ןעּבעל , םעד ןּופ דַילג:סגנולקיװטנע
 MER טקנּוּפ ,עליצַאּב יד ןעגעלעג טײקכַילגעמ רעד טיֹול

 םיֹוק .שנעמ רעד ןעגעלעג עלַיצַאּב רעד ןַיא רעטעּפש זַיא'ס

 סע IR ,ןעלַאפעגּבָארַא לָיִּפ IN MIR רּוטַארעּפמעט ַיד זִיא

 ןעגנּודנַיּברעפ עשַימעֿכ עגַיטֿפַאהרעיוד ןערָאװעג ךילגעמ ןענעז
 ןעשִידרע םעד ןּופ לייט ַא ןּופ דלַאּב PR ,דרע רעד ףיֹוא

 ,ןעלַיצַאּב טסייה סָאד ,ךעלרעמעק ןערָאװע ג ףָאטש:ןעליֹוק

 TI ןרעגנע PR “79399, Down סָאד
 רימ ןעכלעוו ,קנַאדעג רעטסכַאפנייא רעגָיזָאד רעד ןיֹוש

 In יד ןּוֿפ ןעכערּפשרעדִיװ קרַאטש טטִינ ךַילטנעגייא ןענָאק

 ןעמ ןעכלעוו ןּוא ,ןעּבָאה רָימ סָאװ ,ןעטקנּוּפ:סטלַאונָא עגיצ



 סעּפע ,סעשַי'בֹורק סעּפע TI TR ןעּבָאה 0 ןָאּביֹוהנָא
 =עג ןעשנעמ םעד ּוצ ןָאּביֹוהנָא ןּופ יז טָאה סָאװ ,סעכלעזַא

 :ַאּב יד טייז ןייא ןּוֿפ טזָאל גנּוטּפוהעּב רעזנּוא DIN .טרַיֿפ

 םעד ןוֿפ געװ ןעכִילרָיטָאנ םעד MIN ןעלקַיװטנע TI עלִיצ

 רעטייוצ רעד ןּופ טגנַידעּבמּוא 97 ןּומ ,ףָאטש ןעשִינַאגרָאנּוא

 =יװעג ָאד ןיֹוש ןענעז ןעשִינַאגרָאנּוא םעד ןִיא זַא ,ןעגאז טייז

 *עג .ה .ד ,ץנעטסַיוקע:עלִיצַאּב ַאזַא SD ןעגנּוצעזסיֹוארָאפ עס

 =ינַאגרָאנּוא םעד PD <73 .ןעּבעל ןּוֿפ ןעגנּוצעזסיֹוארָאפ עסַיװ

 DIN עלִיצַאּב יד ַיװ ,ןעּבעל ַאזַא ןעמּוקסיֹורַא ןענַאק לָאז ןעש

 ןעגנּוגײנ עסַיװעג Pr טזּומעג ןיֹוש DIN ןִיא ןעּבָאה ,סיֹורַא

 רעד PR IR ,ןַיז םעד PR טשַינ ךַילרַיטַאנ .ןעּבעל NIE ּוצ

 ,ןעגיל ןיֹוש ןָא גַיּבײא ID טֿפרַאדעג ןעּבָאה רּוטַאנ *רעטיֹוט,

 םעד TR רּונ .ןעלִיצַאּב עגָיטרַאפ טקַאּפעגניײא ,ןעגָאז ּוצ יֹוזַא

 SOrIRIND סלַא ,טײקכַילגעמ סלַא גנּולקַיװטנע'נַא ןּופ עקַאט ןַיז

 טפרַאדעג ןעדנעטשמּוא עסָיװעג ייּב ךַיז טָאה עֿכלעװ  ,גנּוצעז

 .טקרַאטשרעּפ TI טָאה ןּוא ןעקרַאטשרעּפ

 ןעסיװעג ַא ףיֹוא זַא ,ןעלעטשרָאפ ןענָאק ּוצ ךָיז ידּכ

 יעגּבָא:שִירפ רעד ףיֹוא-עלַיצַאּב:רּוא רעד ןּופ לַאּפ (IN טקנוּכ

 *על ןעמּוקסיֹורַא ןעשִינַאגרָאנּוא םעד ןּופ ןָאק (דרע רעטלִיק

 ןעלעטשראֿפ *עשַינַאגרָאנּוא עגַיזָאד DORT 927 ּוטסזּומ ,ןעּב

 ,ףָירגעּב ןעגַָידנעמענמּורַא:ץל ַא ןעסיֹורג םעד סלַא

 ןעטלַאהטנע ךָיז ןַיא ןָא ּביֹוהנָא ןּופ טָאה רעֿכלעװ

 =צ רָאװ יד ְךיֹוא DEIN ךָאנ ךַיז ןַיא טלַאהטנע ןּוא

 רעדָא ןעשַינַאגרָא םענעֿפּורעג יֹוזַא םעד ןּופ ןעל

 .ןעגָידעּבעל

 TR רַאֿפרעד ,ןעלעטשּוצרָאפ רעיֹונעג סָאד Tr יֹוזַא יו

 .ןעטייקכִילגעמ ןּופ טעקּוּב:ןעמּולּב רעצנַאג ַא ןַאהרָאפ

 ,ךַיז טלייטּוצ ,ןענעק רָימ עֿכלעװ ,רּוטַאנ עשִינַאגרָאנּוא לד
mטסייוװ ּוד , PRרעדָא ןעּפָאטש:דנּורג עטסעֿפ עיר ַא  

 ,רעֿכלעזַא זִיא ייֵלּב ,ףָאטש:דנּורג ַאזַא DIR דלָאג ,ןעטנעמעלע
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 *נוא םעד ןַיא ןענעז עכלעװ ,ןעצעזעג:סגנולקַיװטנע יד 22918
 : .ןעטלַאהעּב "ףָאטש ןעטיֹוט , ןעשִינַאגרָא

 {נָא עדייּב ןעשִיוצ ץַאזנעגעג ןעגִיזָאד םעד טסזּומ ּוד
 ץד סָאװ Jin PR‚ ןייטשרעפ ּוצ ידּכ ,ןעפיירגעּב טּוג ןעגנּואיֹוש
 סָאװ ןּוא ןַיז ןעכַילטֿפאשנעסִיװ FIR ךילטנעגייא FIN עזעטָאּכָיה
 !טקַא-טלַאװעג ןעשִיטסִימ םעד ןערעטשוצ ּוצ ידּכ .ןעלעװ mm יז
 ןערָיֿפכרּוד ךיֹוא ָאד יז זּומ ,טײקגנַילצּולּפ רעזָאל:ווָיטָאמ ןייז טָימ
 NOIR םּוׁשֹּב רָאט גנּוריֹוּבעג:רּוא יד .עעדִיא:סגנֹולקיװטנע 77
 .קָירּב ַא ןייז IM יז :גנּורּפש ןייק ןייז טשִינ

 ETR PR ,ןערעװ רָאלק עקַאט טעװ ORT ּביֹוא ןּוא

 ןוה ליפ ןערַילרעפ גנּוריֹוּבעג:רּוא רעד ןעגעװ עגַארפ יד טעװ
TRיז .טייקגיד'תֹודֹוס  DINילגעװעּב ךַילכײלגרעפנּוא ןערעװ = 

 TION םעד רַאפ ID רענעּפָא'נַא ןערעװ טעװ יז ,רעֿכ
 רהעז טמוק סָאד ןּוא .לעגָיר ַא ןייז ּוצ טָאטשנָא ,ןעקנעד ןעג
 ,םעלּבָארּפ:סעּבִיל רעזנּוא ךיֹוא ץּונּוצ

 ,עדנעגלָאֿפ סָאד ךרּוד טּוג לָאמַאֿכָאנ רּונ טכַארט
 ןּוא ןעטּבעלעּבנּוא ,ןעשִינַאגרָאנּוא ןּופ :גָאז PN ןעו

 ַא ןערָאװעג גנולצולּפ לָאמנייא IN ףָאטש ןעדמערפ:סנעּבעל
 ַאזַא ייּב .גנּורּפש ַא סָאד זיא-לרעמעק גי;דעּבעל ַא ,עלִיצַאּב
 ף"טש רעצַינַאגרָאא רעד ןעכַאז עדייּב ןענעז גנּומַיטשעּב
 ךיא .ןעדישרעּפ ג;דנעטשלּוֿפ לרעמעק עגַידעבעל סָאד ןּוא
 טרעװ םענייא ןּוכ ןעכלעוו ךרּוד ,טקַא'נַא ןײרַא-רַיֿפ רעּבָא
 ַא טּביילּב ןּוא MN סָאד .ערעדנַָא סָאד "טכַאמעג, 31193338

 .טקַא:טלַאװעג
 Ra יד DIR גָאז TR ןעװ ,רעּבָא DR שרעדנַא ץנַאג

 ךָצנ NDR סעכלעו ,ןעשַינַאגרָאנּוא םעד ןּופ Pr טָאה עלַיצ
ya omaגָז טימרעד .*טלעקַיװטנע , ,עלַיצַאּב יד  

TRךיילג ךָאד , GER IRעדייּב  TORסעשִי'בֹורק סעּפע ןעװעג . 
 סע .עלַיצַאּבַא ןערעװ טנָאקע ג טָאה עשַינַאגרָאנּוא סָאד
 ןעגנּוגנידעּב 77 ןעטלַאהטנע טזּומעג TI PR ןיֹוש ָאזלַא טָאה
 טשִינ לָאמניק I טלָאװ עלִיצַאּב יד mM ,יֹוזַא טקנּוּפ ,ּוצרעד
 ופ piv לָאז יז ןעװ ,ןעשנעמ םּוצ ma ןעלקִיװטנע טנָאקעג
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 ,ןעטיײהנַיַיא עשילעטָאטסַירַא עלַא גַידנעלַיּפש 9193 טפרַאװרעפ

 .ןערעװ טנעקײלעגּבָא IR טַאלג טנָאקעג von ןיֹוש טָאה
 רָאלק ּוצ ןעוועג TÜR TR גנּולקיװטנע עשִיטסַינַיװרַאד קיטש ַא

INDגנוטֿביד ענייש עגיזָאד יד ,'גנוֿפַאשעּב, ַיד .ןעגיא ַיז , 
 :רעפ TI קִיטַאמגָאד רעגנע רעד טַימ ןעמַאזּוצ טָאה עכלעװ
 ןעגױלּפעגמּורַא TIR ,"ןעסִיװ, ןּופ טלעװ רעד PR טעשזדנָאלּב
 =ָאעג רעד ןּופ ןערעסַאװ עגידנעשיֹור יד רעּבִיא זָאלסגנּונֿפָאה
 רענעקּורט ַא ךָאנ לָאמַא DM ָאד ןּוא .טלעוװרעטנּוא רעשִיגָאל

 *טנע רעטשרע רעד ןּוֿפ טנעמָאמ רעלּוֿפ:תֹודֹוס רעד !טקנוּפ
 ּביֹוהנָא'נַא ןייז טזּומעג ןיֹוש טָאה ָאד ."ןעּבעל, ןּופ גנּוהעטש

TRיזַיפַאטעמ רעגָידנעִילּפמּורַא רעדַימ רעד ןּוא .גנּולקַיװטנע : 
 טקנּוּפ ןעסייו םעד ףיֹוא ןעזָאלעגּבָארַא PT טָאה קנַאדעג רעש
 עמערָא ענעי PD .רענייא ַיװ יֹוזַא ,עּפַאמ:טלעװ רעד ןוֿפ
 TI ןַאעקָא PR טעז רערָאפ:םי רעד עכלעוװ ,ךעלעגיֹופ:רעמּוז
 טכַארט ןּוא ,חּכ IR ןעלַאפ ןּוא רעמיֹוּב:טסַאמ יד ןָא ןעּפַאלק

 ןופ לָיּפש ַא ךרּוד ןָאק רע ךיֹוא טכייל m ,גָירעיֹורט ייּברעד

 טָאג לָאז ...עלעּביוטש ןעפרָאװרעפ:טייוו  ַאזַא ןערעו טנעמעלע
 -ךרע רעד ןּופ IM יד TER ןָאטעג ןע:ָאד טשַינרָאג רעטייוו
 רעד PN ןעװעג טנַאה ןײז MI רעּבָא זַיא RT :עטכישעג

 ,..עלִיצַאּב-רּוא רעד ןּופ גנוֿפַאש
DH MR רעד ןעגעװ ערעל יד ןעמּוקעג רעּבָא זַיא NT 

 עלצעל ַיד ןעסײרסיֹורַא ןעמּונעג שִיגרענע טָאד ןּוא גנּור
 .ףירגעּב-סגנּופַאשעּב ןעכַילטּפַאשנעסַיװנּוא םעד ”2 עיצִיזָאּפ

SUR ןעמּוקרָאפ טזּומעג טָאה-טעטּפיֹוהעּב יז טָאה-ָאד ךיֹוא 
 ןֿפֹוא םּוׁשּב ןּוא ,שָינעהעשעֶג  PP vwטסנַעק ּוד .רעּביֹוצ

JR ןעּבָאה עכלעו ,רענייטש יד AP עדנעגעל ענַיַלש 97 
 ,ןעדער ּוצ ןעּביֹוה  II:יװשעג טָאה טײקשַירַאנ עֿכַילשנעמ יד

 יֹוזַא .ןָעג  mטָאה ןעּבעל םעד ןּוֿפ םִיטש ַיד  TIטשִינ רעמ
 יד ןַיז:רעשרָאפ רעֿכַילדַימרענּוא רעד טָאה ,ןערעה טזָאלעג
 גנּוהעטשטנע ,גנּוריֹוּבעג-רּוא :טקעוועגפיֹוא *עירעטַאמ עטיֹוט,

  MD,ןעטּבעלעּבנּוא םעד ןּופ ךַאֿפניא-ןעּבעל ןעטשרע םעד
 רעּבָא  DONרּונ ,גנּושימנײרַא רעֿכִילרָיטַאנרעּבַיא'נַא ךרּוד
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 םייה ַא ןָא טעקנָאלּבעגמורַא ךַיז 3239 טייצ ַא טָאה ,קִיטַאמגָאד
TRַיז זִיּב ,טלעװ רעכַילטֿפַאשנעסַיװ רענרעדָאמ רעד  van 

 עיגָאלָאעג רעכילטֿפַאשנעסַיװ רעד PR דָארג גנּולצּולּפ רָאג
 טָא ןענַאטשעּב MR יז .טלַאהנָא ןעגידנעטער ןימ ַא ןענוֿפעג

FIRטַימרעד ןּוא דרע עג;דרעײֿפ-רּוא'נַא 99790 :סָאװ  IR 
 --,דרע רעד ףיֹוא ףָאטש 192279299 ןּופ טײקכַילגעמ םּוש ןייק

 .טלאטשענ רעגַיד'תושממ ַא ןִיא ןעּבעל לָאמַא DIA INT ןוא
 עכלעוו ,ןעּפָאזָאלַיּפ עסַיװעג ןעגנּורדעג ןעּבָאה-ָאד ;ןענַאװ ןּופ
 .יולג ץזעיגילער עסַיװעג ןּופ ןעדָאּב ן'פיֹוא ןענַאטשעג ןענעז
 :,מנײרַא טזּומעג TI טָאה DIR DIT ףיוא--- ןעקנַאדעג?סנעּב
 עלִיצַאּב עטשרע ַיד ,"גנּופַאש רעד ןוֿפ רעדנואו, סָאד ןעש
 ןּוא .ןעלַאפעג טנַאה ס'טָאג ןֹופ *טקַא ןעשַיטסַימ, ַא ךרּוד זִיא
 DR עּביל יד ךיֹוא :ןעדער ּוצ ָאד קעװצ רעזנּוא רַאפ ידּכ

MIRרעד ןּופ ץענערג רעד  WAT?ןּוא טייקניואועּבנּוא  
 .ןערָאװעג *ןעּפַאשעג, דרע רעד ןופ טייקניֹואֹוועּב רעטליקעגּבָא

 יא עכלעזַא סָאװ ,םעד IN סעשי;גַארט סעּפע טגָיל סע
 =עדייא רעמ םעד TR קִיטסַימ טרָאװ סָאד עֿכלעװ רַאפ ,ןעעד
 PR (ךָאד טציעּב טרָאװ עגיזָאד ORT ןעכלעװ) ןִיז ןעל
 טרעדנוהרָאי רעזנּוא ןִיא דָארג ןענעז ,גָי'דֹובּכּב ּוצ ךילטנעגייא
 ,דנַאטשרעּפ:ןעשנעמ ןעשַיגָאל DIT TR טרָא'נַא ןעכּוז ןעמּוקעג רעדִיװ

IINDסקעז :קרַאטש-ןעזלעפ ןעוװעג עיצַידַארט עטלַא יד ןִיֹא  
 ךשמ PR ןּוא-,גע ט ךִילּבעטשכּוּב ץנַאג ,תישארּב ישעמ גצט
 ,םערעװ ,טכַיל:טלעװ ,דרע :ץלַא געט סקעז עגַיזָאד יד ןוֿפ
 ,ּפָיר Pr ןּוֿפ PR םדָא ,לעמִיה םעד רעטנּוא לעגיֹופ ,ןעמּולּב
 גנואווש ןייא ךרּוד ץלַא ,טקַא=סגנופַאשעּב רעֿכַילטעג ץלַא :הוח

 =עגניידיצ טעטִ;לַאער רעד ןַיא ןעכילֿפײרגעּבנּוא:שַיטסִימ םעד ןּופ
 :גנַאל זִיא ןַאד .ָאלעשזדנַא לעקַימ ןּופ 7972 DIT ףיֹוא 21 ,טרעדיילש

DETסָאװ ג;דנעּביֹורּוצ ,גידנעגיֹוז ,טֿפַאשנעסַיװ יד ןעמּוקעג  
 ןיפ לייט רעטּוג ַא .פָילָאּפ:םי רעזייּב ַא ָיװ ,טפַארק רעמ לָאמַא
 יד טַימ ,ןעמױור:טַײצ ערעיוהעגנּוא יד טַימ עיגָאלָאעג רעד
 ךָאנ עגייא ןעגיַאגעג ןענעז עכלעװ ,עכָאּפע-דרע עכילדנענּוא
 עכלעװ ,ק;טעטסע'נַא ןּופ ןעטקַא m יֹוזַא ערעדנַא רעד
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 רעשרָאפ:רּוטַאנ רעד .םיֹוש םעד ןוֿפ עכלעזַא סלַא עטַידָארּפַא
 צגיטסול ַא TR רָאי ןָאילַימ עֿכילטע ךָאנ ןעּבָאה ּוצרעד ףרַאד
 טָאה ןעגידעּבעל םעלַא ןּופ טייק:סעּבִיל יד עכלעוו ,ןעמרָאֿפ ןּופ עייר

 ,םערעװ ,תויח-םערעדעג-רּוא :ןעמּונעגנָא שנעמ םעד 73 רדסּב
 ?צעל ,תויח:?עטייּב ,תויח-לעּבָאנש ,םיצרש-רּוא ,סעיּביפמַא ,שִיֿפ
 ּפָיצנִירּפ ןַיא רעּבָא .סעּפלַאנ-ןעשנעמ ןּוא סעפלַאמ סנעט
 לָאמַא סלַאפנעלַא IN 3229 !ד .סיֹוא ךס ַא טשִי;נ סָאד טכַאמ
 ןוֿפ גָאט ןעטשנעּבעג ַא ןִיא ,לָאמַא - ,םיילש םעד ןּוֿפ סיֹורַא

 *יֹוא ךָאנ טייטש עכלעװ ,טייצ ַא ןּופ ,טייצ-רּוא רעסייוו רעד
 ןענָאק mn עכלעװ ,ןעּברַאפ עלַא ןּופ ןעצענַערג 77 רעט

 PR ןוא ,רעשייו טַירט א ךָאנ קנַאדעג םעד ךָאנ:טכַארט
 *טלַא רעד ןּופ עטַידָארּפַא FM ְךַיא ּואו ,טרָאד PT ּכָאה

 ךרוד םיֹוש:םי םעד ןּופ סיֹורַא PR טלעוװ:עדנעגעל רעשִיכירג
 יד ןעריֹוּבעג טָאה ,ןיטעג:דרע T? ,ַאעג .טקַא ןעשיטנימ ַא
 סָאנארּוא .טפַארק עשִֶילמַיה עגידנעריֹוּבעג ,ןע'סָאנארּוא
 ןענַאטָיט יד ןעריֹוּבעג רעטּומ רענעגייא רעד טַימ טָאה
 דָילג:רענעמ ןייז רעטָאפ םייּב ּבָא טדיינש סָאנָארק ןַאטַיט רעד
 ,עילַאװֿכ:םיֹוש ַא PR טקנַיזרעֿפ סע .ןַאעקָא ןִָיא סע טפרַאװ ןּוא

PRעג .עטִידָארּפַא יד ףיֹוא:טגייטש םיֹוׁש ןעגַיָאד םעד ןוֿפ = 
 ..יקָיטסַימ ןּוא רעט

DIRרָיד לעטש  Nטָאה דנּורג ַא רַאֿפ סָאװ ןּופ ,עגַארפ  
 =סנעּבעל ןעטצעל םענעי ףיֹוא רעשרָאֿפ:רּוטַאנ רענרעדָאמ רעד
 =:ה יד ןעדנּופרע ,דרע רעד ןוֿפ טולג:טיֹור רעד רַאפ ,גערּב
 ."גנוריֹוּבעג:רּוא, רעד ןּופ עזעטָאּפ

 *טפַאשנעסַיװ גנערטש ַא TR DIN עזעטָאּפָיה עגיזָאד יד
 רעזנּוא PR טשרע  זיײװכעלסִיּב ןעמּוקעגֿפיוא םרָאפ רעכיל
 IN רעד ךרּוד ןערָאװעג טלעטשעגסיֹורַא זִיא יז .טרעדנוהרָאי
 יִעֹּבַא ּוצ עזעטָאפַיהנעגעג DIR טלעװ רעכִילטּפַאשנעס
 X ןּופ טמַאטשעג טשִינ ןפֹוא Diva טָאה עכלעװ  ,גנּוטּפיֹוה
 רעסַיװעג ַא ןּוֿפ רּונ ,גנּוקנעד ןּוא גנּושרָאפ רעכָילטּפַאשנעסַיוװ

WIRDןּוא קַיטסַימ  TRפגיזָאד יד .עיצִידַארט רעגַיּבײא  
 רעזעיגילער רעד ןּופ ןעסקַאװעגסיוא TIN עכלעװו ,גנוטּפיֹוהעּב
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 :טנע,'נַא ייּב ןעטלַאה תמאּב RT m ןעלָאז יֹוזַא ןוא

 טסלעטש ּוד ןעוו :ךִיד טכַארכַאּב ,'עּביל רעד ןּופ גנּוהעטש

 =ַאװ 75 ץענערג ףיֹוא TOR עלַיצַאּב עטשרע ַיד זַא ,רָאפ רֶיד

 גנּולצּולּפ ,ןעגָאז רִימ'ָאל ,גערּב?םי ַא ייּב ,דרע AR טפּול ,רעס

 IR זיא'ס רעכלעװ ןּופ ,ףָאטש ?ןעטיֹוט, ןּופ ןעסקַאװעגסיֹורַא
 יז ןעו ,טרּוּבעג TR ןּוֿפ טנעמָאמ רעד זַיא ןַאד :גנּושָימ רעשִינַאגרָא

 גיטייצכיילג ןעוװעג ,ןעטייקגיהעפ ערָיא עלַא DIA ןענַאטשטנע זִיא

TRסלַא ,עּבַיל רעד ןּופ טקַא-טרּוּבע ג רעסיֹורג רעד  

ID WIRעג טָאה סע סָאװרַאֿפ .ןעטייקגיהעפ עגַיזָאד יד = 
 MI ןּוא ,עלִיצַאּב עגיצנייא ןייא רּונ ךילטנעגייא ןייז טפרַאד

 ןּופ סעצָארּפ ןעגידרַיװקרעמ םעד ךרּוד טנָאקעג טָאה יז יֹוזַא
 - ,ןעפַאש הוח TR TI גנּולײטײטסּבלעז רענעּפּורעג ױזַא רעד

 סלַאפנעלַא .ןעלייצרעד ליפ ךָאנ דלַאּב רָיד PR לעװ ןּוֿפרעד
TRצטָידָארּפַא ןּוא םדא ןעוועג עלַיצַאּב עטשרע עגגיזָאד יד  

TRטייצ רעּבלעז רעד , 

 יד ָאד 72T ןָאמרעד IN סָאװ ,סַאּפש ַא mM רעמ DIN סע
 ַא ןופ דסח םעד רעטנּוא זַיא עטידָארּפַא .סעדנעגעל עטלַא

 םעד ןּופ טייקנייש-ןעשנעמ רעטעקַאנ IR PR העש רעגילײה
 ..,סיֹורַא םיֹוׁש:םי

 ip ןעדלָיװ םעד ןּוֿפ AN קַיטש טּוג ַא TR סע ,ָאי

 לרעמעק:ןעלִיצַאּב-רּוא ןעגָיצנייא םעד ןּופ ףָאטש:סנעּבעל לֿכעל

 ?ןעיֹורפ ןעטעקַאנ ןעכַילרעה:טגָידנערעֿפ םעד ּוצ ףיֹורַא 192

 .טייקניש עטסכעה TR טקנעש 3229 יד ןעכלעװ ,רעּפרעק
 ןּופ IR 9275 רעד PD טייקגיהעּפ יד ךָאד טָאה סָאד רעּבָא

Iףנּוא טריֹוּבעג עלִיצַאּב יד ,ןעפַאשעג געװ ןעגְיזָאד םעד  

 ךַילרעהפיֹואנּוא ןעקרָיװ סע עכלעװ ףיֹוא ,םיאּורּב עיינ עגַילעצ

 טפַאש סע ;ןעגנּוגנַידעּב עכַילרענַיא ,ןעדנעטשמּוא עֿכילרעסיֹוא

ITןערעו עכלעוװ ,סמּואודִיװדנִיא ןעדַאירָימ ןּופ טייק עסיֹורג יד  
 רעד ךרּוד ןּוא ;ןעריוּבעג 97279 ךרּוד ןערעדנַא ם'נּופ רענייא

 SIR האירּב:רּוא רעגָימרָאפנּוא רעד ןּופ טרעװ טייק רעֶגְיזָאד
 עדנעגעל יד .יֹורפיןעשנעמ עטעקַאנ ענײש-לַאעדִיא --- עטַידָארֿפַא

 יד סיֹורַא PA טּביֹוה ןּוא ףיֹונּוצ 990728 TU סָאד טַיצ
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 ז:א ORT-IIPIIIINR !/ ףףענעקדענָא 119 ןעמ ןּוא

 ,גנֹוריֹוּבעג רעצנַאג רעד TR לעטַיּפַאק עטסרִיצילּפמָאק סָאד

 .עיֿפָאזָאליֿפ
 FAIR ךָאנ טנייה TR יז :טכערעג TR ךּיּברעל סָאד

 יָאטסָירַא ןעטלַא ם'נּופ ןעטייצ IT PR .ןערָאװעג ןעזעג טשִינ

 ןעלקיװטנע יילפ TR TPM IR ,טדערעגנייא IT ןעמ טָאה סלעט

Prןינ  Domטָאה יעק ןיא ךעלרעײלש-ןַעג;לּפ ַיד ןעגעוו  

 PR יעק ןוֿפ סיֹורַא ןעמּוק ייז זַא ,טנעכערעג טייצ ַא ןעמ

 ן;לטנעגייא ,ןירַא טרעדנּוהרָאי רעזנּוא ןַיא זַיֹּב טרַאה ןּוא
 ועד זַא ,טעטּפיֹוהעּב ןעמ טָאה ,טרַאקעל ןעטרעעג םעד זַיּב
 ןופ טקודָארּפ רעזָאלנרעטלע ַא זַיא (רע:ילָאס) םערָאװ:דנַאּב

 יםיֹוא טנייה ןיֹוש זַיא ץלַא סָאד .םערעדעג .ענעגייא ענייד

 יֹוזַא טקנּופ ,עגָאלדָאּפ ןייד ןּופ Pin יד :ןַיזנּוא סלַא טרעלקעג
mןעפייר ןייד ןּופ םערָאװ רעד ,טעּב ןייד ןּוֿפ יילפ יד  

 -- םערעדעג ענייד ןּופ רעטַילָאס רעד ןּוא זעק רעגרוּבמַיל

 Mn‚ ערעכעה יד m יֹוזַא טקנּוּפ ןעריֹוּבעג ןערעװ עלַא ײז

 *סנעּבעל ןעסיֹורג םעד ףיֹוא TI טלַאה סע ץנעטסַיזקע סנעמעוו

 ,םּואּודִיוװְידנִיא ּוצ םּואּודָיװידנִיא ןּופ גנּורעּפכּורֿפ רעד ןּופ םיֹוּב
 :ֿכָאנ יונעג ךַילטּפַאשנעסַיװ טָאה ןעמ INN „DIRT ךיֹוא רעּבָא

 ?נייה רעד  ייּב ,ּוליפא םיִאּורּב עטסגָירעדִינ יד ייּב ,טשרָאפעג

 IR ןעּבִילּבעג ןעטנעמירעּפסקע עלַא ןענעז ,עלַיצַאּב רעגִיט
 טמּוק גנּוריֹוּבעג:רּוא 37 רעדָא :ייווצ יד ןּופ סנייא .גלָאפרע

 *עז ןעלטַימ ערעזנּוא רעדָא ,רָאפ טשַינ ץַיגרענַיא טנייה עקַאט

 ןעשרָאפּוצכָאנ יז ךַאװש ּוצ ןענ
 ןעטשרע, םעד רַאֿפ םַאנסיֹוא רעד ךָאד רעּבָא טּביילּב

 עגִיזָאד יד רַאפ .דרע רעד ןוֿפ ןעלַיצַאּב עטשרע יד ייַּב *לָאמ

 BIN סָאװ ,סעכלעזַא סעּפע ןעמעננָא ָאזלַא ןעמ ןּומ ןעלַיצַאּב
 ,םיאורּב עגָידרעטעּפש עלַא ןּופ ןעדיישרעטנּוא לַאטנעמַאדנּופ ייז
 טַאהעג תמא ,ןעּבָאה ייז .ןעמּוקעגסיֹורַא יז ןּופ ןענעז עכלעוו

 ION ךַאֿפניא ךיז ןעּבָאה ייז עכלעוו ךרּוד ,ןעטקַא:סעּבִיִל

 !vo טְקַא:סעב;ל ןייק רעּבַא זַיא ןײלַא ייז ךרּוד .טרעּפכּורּפעג

 .ןעגנַאגעגכרּוד
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u. 

 ,רּוטַאנ טמַאטש רעטָאֿפ םעד טָאג ןוֿפ

 ןדליּב-ןעיֹורֿפ עטסנעש ‚900279 סָאד

 ףָאנ TR טרַיַּפש רעטסײג סנעשנעמ םעד

 .דלַאּב יעטּבִילעג TR ןַאד טרעװ ןּוא

 ,רַאּבטכפּורֿפנוא טשִינ Ir 79277 ײז

 .ײז ןעריֹוּבעג דנִיק ךילטצגַא

 :רָאלק ןַאד ןעמעלַא רַאפ זִיא'ס ןּוא

 =לעקינײא סעטָאג זִיא עיֿפָאזָאליפרּוטַאנ

 .עטצג

 ,Tina" ס'עטנַאד טיֹול

 .98 .81 גנַאזעג

 ךּוּברעל PAIR טסנעֿפע 17 זַא !גנוריוּבפג + רו
MRרעמ ּוטסנַיֿפעג ,"גנורעּפכּורפ, קִיֹרֹּבּוו רעד = 

 IN טדערעג טרעװ NPD .גנּורעלקרע עטלעּפָאד ַא סלייטנעטס
 רעכלעװ ,רעד AN .ה .ד ,גנּוריֹוּבעג רעֿכילנעװעג רעד ןעג
 =רּוא רעד ןעגעװ--ןַאד ןּוא .ןעּבעל ןייד טסקנַאדרעפ ןײלַא ּוד
 יד זַא ,ןעּבעגּוצ ּוצרעד טגעלֿפ ףַארגַארַאּפ רעד .גנּוריֹוּבעג
 "עג ןעזעג vo גיֹוא סנעשנעמ ןייק ךרּוד ךָאנ TR עטצעל
 ,רָאפ טשִינרָאג ןַיז ןעלעּוטקַא TR DM יז זַא ,.ה .ד ,ןערָאװ
 גניּברַאפעּב רעשיטסינַיװרַאד ןייז ןוֿפ סָאמ רעד טיֹול רעּבָא
 ey ,גנּוטּפיֹוהעּב עטצעל עֶגַיזָאד יד ןַאד ךּוּב סָאד טצענערגעּב
 :טכישעג ,לָאמנייא סנעטסגנ;נײװ ךָאד טָאה סע זַא ,גידנערעלק
 ּביֹוהנֶא םעד BD :גנּוריֹוּבעג-רּוא'נַא ןעמּוקרָאפ טזומעג ,ךִיל
 ,טּפיֹוהרעּבַיא ןעּבעל םעד ןּופ

 m טגנַילק ,ןעפַארגַארַאּפ עכלעזַא זעל PR IN ,דימּת
 :סּבָאי טַאדִידנַאק םעד ןּופ רעפטנע רעטנַאקעּב רעד רעיֹוא 72

 ,לײט ײװצ DEN גניגָידערּפ עטּוג ַא.

 ,ןײטשרעֿפ טשִינ רענײק ןָאק לײס ןעטשרע םצד

 ,"ךָאד ןעמ טײטשרעּפ לײט ןעטײװצ םעד



 ,ןימ ןערעדנוזעּב ַא רָאג ןּופ ףירגעּב א TR סָאד ןּוא

 דלִיּב ןעסיֹורג םעד ןּופ סיֹורַא IR עכלעוו ,גנּוטכַארטֲעּב רעזנּוא

 טָאה ןּוא ןעשנעמ ןעגיטנייה םייּב גנּוריֹוּבעג:טכעלשעג רעד ןּופ

prןעזָאלעגּבָארַא ןַאד  TERיָאי ןענָאילַימ יד ןּוֿפ טכַאש רעד  

 יִעג DER TR ,ןִיז ןעשִיֿפָאזָאליפ ןעטספיט ןייז ןעכוז ּוצ ןער

 / .יִגיֹוא ףיֹוא גיֹוא DIR bID ןייטש 192292



 .'נַא ךרוד ןעטייצ PD ךשמ ןיא טוומעג טלָאװ ליֹוק ענרעזייא
 IR ךיז ןפיֹוא ַאזַא ףיֹוא ךעלֿכעלײט עריא ןּופ גנוריּפורגרעּביא
 ,ןעגעג PR רַאפ ךס א RT ךָאנ PR םּורַא יֹוזַא .ןעשטַאלּפ
 .ער ןעּבלעז םעד ּוצ ןעגעװ ליִפּוצ ףיֹוא ןעמ טמּוק ךָאד רעּבָא
 ַא ןעװעג לָאמַא Tm סע זַא ,ןעּביֹולג MD ןעמ ןוא ,טַאטלּוז
 .לָאמשּוצַא טלעטשעגרָאּפ ךיז טַימ טָאה דרע יד ןעו ,עגַאל
 .עסַאמ עט;לגעגנָא ענעצ

 ךָאנ עיזַאטנַאפ רעזנּוא (Ay םעד ףיֹוא טייג סלַאּפנערעי
 גידנעכּוז ,גערּבךעלַיצַאּב ןעשידרע סעד רעּביא קעװַא טײװ
 .דרע רעד ףיֹוא 79299 ןּופ גנּולקִיװטנע רעד ןּוֿפ ּביֹוהנַא םעד
 .סָיס עגידרעיוהעגנּוא יד ךרּוד:טכַאמ יז יו ,םעד ךָאנ טשרע
 :ירדנעמַאזּוצ עשִימסָאק .ןעגנורעדײלשּבָא-גנַיר ,ןעגנורליּב-םעט
 רעצרַאװש רעד PR PAS יז BRD -- ןעגנוולְיִקּבָא ןּוא ןענניק
 םעד ןיִא רעּבָא .דֹוס םעד ןּופ ,ןעכַילפײרגעּבנּוא םעד ןּופ טכַאנ
 ןָא Pr טּביֹוה עיזַאטנַאפ רעד ןופ גנַאג ןעגיזָאד םעד ןּופ ףױל
 רַעטַילגעגנָא רעטיֹור רעד גערבןעליצַאּב םעד ךָאנ דלַאּב
 ,ןעלִיצַאּב יד ֹוצ RT רעכלעװ ,לעגוק-דרע פעד ןּופ דנַאטשּוצ
 irn‚ ףֹוס ַא 3229 רעד ּוצ ,ןעּבעל םעד ּוצ

 ןיא עליצַאּבירוא רעד ןיא :לָאמַא ךָאנ רּונ ךיד ןָאמרעד
privץלַא ךילרעניא רעד ןּופ ןיז םעד ןִיא .שנעמ רעד ןעװעג  

 ןּוא רעמ ץלַא גנּולקַייטנע רעד ךרּוד םגה ,רעטריפעג רעטייוו
 .עג ריא PR ןיֹוש טָאה טײקגנורעּפכּורפ רעטרעדנערעֿפ רעב
 :סעפ רעד ךיז טיצ רעהַא זַיֹּב .שנעמ רעגיטנייה רעד טקעטש
 AR רעד ןּופ סעדָאּפ רענעסירעגרעּביא טשִינ לָאמנײק ,רעט
 =ַאו ןּופ !טצִיא סָאװ רעבָא .עּבִיל רעד ךרוד טייקכילברעטש
 .ץענעיג סעד MIR ןעליצַאּב עטשרע יד ןעמוקעג ןענעז ןענ
 !דרע רעטליקעגּבָא ןּוא רעגָידנעִילג-טױר רעד ןעשָײװצ ךירטש

 ,טינש ןעפרַאש ַא ָאד ריד טֿכַאמ רעשרָאפרוטַאנ רעד
 םעד ּוצ 133 טלעװ-רּוא רעד ןּופ עליצַאב רעטפרע רעד ןּופ ,ץלַא
 םענעדלָאג םעד ךָאנ םָיא רַאפ ךיז טיצ ,טניײיה ןוֿפ שנעמ
 רעּבָא עליצַאב עטשרע יד .גנּוריֹוּבעג רעד ןופ םעדָאֿפ-לַאזקיש

TRגנוריֹוּבענ-רּוא רעד ךרּוד ןענַאטשטנע . 

 אי א



 פרעדנַא עסַיװעג ןעק ןעמ .טּולג;טיֹור ןעפורעגנא טרעװ 99
 טצִיא ןיֹוש עקַאט ןענערּב עכלעוו ,םיֹור:טלעוו ןִיא ןרעטש:סקִיפ
 ,םיֹור:טלעװ רעטלַאק:זייא רעד .,ןייש ןעטיֹור ןעֿכַאװש ַאזַא טַימ
 טַיג ,סרעּפרעק:טלעװ עץג;דנעַילג עלַא םּורַא טמענ רעכלעוו

TORנּוא ןּופ ךשמ ןַיא ןעזּומ ייז סָאװרַאפ ,גנּורעלקרע 97 = 

 ןעמ m ,רעּבָא .ןערעװ טליקעגּבָא יֹוזַא גנַאגןערָאי 7927992
 םעד ןעֿכַאמכרוד טזּומעג לֹאמַא טלעװ רעד MIR FOR טָאה ,טעז

 טשִינ ךיֹוא דרע רעד ייּב סע לָאז סָאװרַאפ Fon‚ ןּופ םּומָיסקַאמ
 ןיֹוש mn רעּבירעד PP זַיא ַיז ?ןעזעװעג יֹוזַא ןעּבָאה

 טשִינ Tr ןּופ רעמ טָיג יז IR ,טלַיקעגּבָא IR גנַאל ןּופ טנייה
 =ַאװ ענעגייא ענעעזעגנָא ןייק ןּוא 0573 ענעגייא ןייק סיֹורַא

 RI רעד זַא ,עיגָאלַאנַא יד ּוצ ךָאנ טמּוק ייּברעד .טײקמָיר
 סיֹורַא-טזייו ,הנבל יד ,דרע רעד ןּופ ןרעטשנעּבענ רערענעלק

 ךָאנ PR רע TR ,ןענעכער ןעזָאל עֿכלעװ ,ןערּוּפש עסַיוועג
 .דרע ַיד ַיװ ,טליקעגּבָא רעמ ךָאנ זִיֹא ,קעװַא רעטייוו

 ףלָיה רעד טָימ ,ןעזייוועּבןעּבענ ךָאנ ןעמּוק ּוצרעד ןּוא
 סיֹוא ןרעג IT ןעמ טלָאמ עירָאעט רעשִיטַאלּפַאל-טנַאק רעד ןּופ
 =לדנעִילג ַא IM ,לָאמַא זיא דרע ַיד עֿכלעװ טיֹול ,ןעזעטָאּפיה
 ןייז לָאז יז .ןֶערָאװעג טרעדײלשעגּבָא ןּוז רעד ןּופ ,גניר רעג
 הנבל יד ןּוא .ןּוו רעד PD גנּוצָארּפשסיֹורַא ןימ ַא םּורַא יֹוזַא
 ?סקָיּפ ןרעדנַא'נַא ןּופ ITEM ןּוז יד ךַילרָיטַאנ ןּוא .רָיא ןּופ

 טשִינ םיטרּפ 9258 ןעּביילּב גנַאגנעקנַאדעג ןעגָיזָאד םעד טיֹול .ןרעטש

 ןענָאק גנַאל ךִיז טעװ רע ;צ ,עגַארֿפ ַא TR סע ןּוא טרעפטנערעפ

 IP ןעגייל טשַינרָאג DIR ףיֹוא רַיד 9m TR .ןעטלַאהרעד

 עכלעװ ,;ד ךיֹוא זַא ,ןעגָאז רּונ PN PR .טֿכַיװעג רעדנוזעּב
 דרע יד ןעװ ,טקנוּפ ַא ּוצ ןעמּוקּוצ ןעזּומ DIR PR ןעּביֹולג

DRטלָאװעג ְךיֹוא טָאה ןעמ .עסַאמ עגַידנעִילג ַא ןעוועג  PR 

 עטשטַאלּפעגוצ ַא טנייה טָאה דרע רעזנּוא סָאװ ,טקַאֿפ םעד
 ַא TR ןענּופעג לָאמַא TI טָאה יז זַא ,זייוועּב ַא ןעז ,םרָאפ
 DVD סָאד ןּוא ,דנַאטשּוצ 792095 רעמ ַא PR ,ןעשַיטסַאלּפ רעמ
 ערעדנַא דנַאטשּוצ ןעטָילגעגנָא םעד ןּוֿפ גנּונעקרענָא ּוצ רעדִיװ

 עטלַאק עטקַאּפמָאק ַא ךיֹוא זַא ,ןענעֿכער רעּבָא 799m עטרעלעג
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 ףרעדנַאנוֿפ ךיז טלַאפ לעטשנעמַאזּוצ רעטַימעכ TR IR ,יֹוזַא יז טצִיה

 SER ןעוװעג TR TI יד ןעװ ,עכָאּפע רענעי ןִיא
 TR ןעלִיצַאּב יד ןפֹוא ַאזַא ףיֹוא ןעּבָאה ,עסאמ ענעצלָאמש

 עזעטָאּפָיה יד ּביֹוא ןּוא ,ןערָיטסַיזקע טנָאקעג טשִינ ןַיז רעזנּוא
 רעד ןּופ ףיֹול םעד PR ּואו:ץעגרע טשרע ןּומ ,גיטֿכָיר זִיֹא
 Tr ןעּבָאה ןעלִיצַאּב יד ּואו ,טקנּוּפ ַא ןעגיל גנּולקַיװטנע-דרע
 ןעוװעג טשִינ ךָאנ רעִירפ ןענעז ייז ַיװ ,םעד ךָאנ ןעזִיוװעּב

TANףרַאד טקנוּפ רעֶגִיזָאד רעד  Prןעניפעג ךי;לרעּפנישעּב  
 BD יֹוזַא ףיֹוא טָאה דרע רעד ףיֹוא PT יד ּואװ ,טרָאד

 עכלעוװ ,רּוטַארעּפמעט ַא ןעטערטעגנייא ןִיא'ס זַא ,ןעזָאלעגֿכָאנ
 ןעגָארטרַאפ טנָאקעג טָאה ןעּבעל:ןעלַיצַאּב סָאד

 ָיִד ןעשרָאפּוצכָאנ ןעלטַימ עכלעזַא טשִינ ןעּבָאה רַימ
 +עװ ןענָאק טסלָאז IT זַא ,ןעזעטָאּפִיה עֿכלעזַא ןופ טײקג;טֿכַיר
 עטסעּב יד .עגיטֿכַיר קפס ַא IN ןענעז יז זַא ,ןעגָאז יז ןעג
 -ֿכַארטעּב עשַיגָאלַאנַא'נַא זַיא ןעזעטָאּפַיה עכלעזַא ןוֿפ עציטש

ADעשַידרע ערעזנּוא ןּופ קִילּב רעזנּוא ןעדנעװ רָימ ןִיהּואװ ' 
 ןעעז םּוטעמּוא-,ןײרַא םיֹוריטלעװ םעד PR סעירָאטַאװרעסּבָא
 .לעװ ,סעצָארּפ:סגנּולְיקּבָא ןעגִידנערעיֹוד םעד ןוֿפ ןעזַאפ רַיֹמ

NVסרעּפרעק:טלעװ 97 טשרעהעּב . PRלעּפענ עגַיד'תמא יד . 
 ּוצ רַימ ןעּביֹולג (םעטסִיס=ןּוז רעזנּוא ןַיא ְךיֹוא ּוליפא) ןעקעלפ
 *רָאֿפ:זַאג ןעצנַאגנַיא ךָאנ ןענעז עכלעוו ,ןעסַאמ עשַימסָאק ןעז
 לָאז ןעמ ןעװ ,ןעזעגסיֹוא דרע רעזנּוא TÜR טלָאװ יֹוזַא ;גָימ

INדנַאטשּוצ:ףמַאד ַא ּוצ ןערָיפרעד עסַאמ , IRיוַאג עֿכלעזַא  
 'ּוצ רעטֿכידעג ןּוא ןעקַירדּוצנעמַאזּוצ IN ךַיז ןעּביֹוה ןעסַאמ
 :עּפמעט עכיֹוה רעז ּוצ ןיילַא I PD ןעריפ סָאד זּומ ,ןערעוו
 :לעזַא סיֹורַא עקַאט ןעזייו ןרעטש-סקִיּפ PD רעז .,ןערּוטַאר
 ַא TR ןעסַאמ ערעיײז ןעטלַאה עכלעװ ,ןערוטַארעּפמעט עֹּכ
 .לעװ ,ןּוז רעזנּוא .דנַאטשּוצ ןעגָידנעַילג:סײװ ןעטסֿכעה
 ןעגעגַאד זַיא ,ןרעטש:סקַיּפ SIR ךיֹוא ךילרעּפנײשעּב DR עפ
 BD םּוצ ּוצ 7 טנעֿכער ןעמ ;טַילגעגנָא Wan לעסַיּבַא ןיֹוׂש
 =עלפףןּוז יד TR ןעעז ןעמָאנָארטסַא 95 ןּוא ,ןרעטש עלעג
 =לעװ ,עידַאטס=ָ;לג רערעגָיסעמ רעיינ ַא PD ּביֹוהנא םעד ןעק



PD RT זַא IT םעד TR סנעטסגַיניײװ ,דֹוס TEAK םעד TR 

 ןייז  790m.טכַאנ רעצרַאװש:ךעּפ רעד ּוצ ןעמ קּוצ  PDןענַאװ

Tr ןעּבָאה m טלעו עצנַאג ַיד ןעמּוקעג, mio לּכ ףֹוס זִיא 

  PR?ךנּורג עסיֹורג יד ןעּביֹוהעגנָא טלעװ רערעיֹוהעגנּוא רעד

 ןעלעטש סָאװ ,ןעגנּוגעװעּב עדנעגייל  7 DINרָאפ ךילטנעגייא

  77עֿכלעװ ,"ןעגנּולקִיװטנע, 77 ,ןעצעזעג:רּוטַאנ  mnרַאפ ןעעז

 רַאֿפ טקנַיזרעֿפ סָאד :ןעגיֹוא ער:זנּוא  DIT PR DINןעסיֹורג
 ןּוא .ןעגַארפ עשַיטערָאעט:שינטנעקרע עניימעגלַא יד ןּופ םֹוהּת

 ,שרעדנַא סעּפע טשִינ שִיטקַארּפ טיידעּב סָאד  mטקנַיזרעפ סע

TO םעד PR 

 סָאז רעּבָא  TRסע .ץלַא טשִינ ךָאנ  ONךָאנ ךַיז
 .צעל, םעד ןּופ ףִירגעּב רעטסטייװ רעגִיזָאד רעד TR ,סיֹורַא !

 טשִינ רָאג טג;ל ,ןעכּוז רַימ ןעֿכלעװ ,רֹוטַאנ רעד PR *ןעט

 ,גערּב:ןעלִיצַאּב רעזניא ףיֹוא
 יד ,דרע רעד ףיֹוא ןעװעג TR גערּב רעגִיזָאד רעד

 BIT IM שרעדנַא ןייז טנָאקעג טלָאמעד טָאה ךעלֿפרעּביוא:דרע
 ךיֹוא רשֿפא ןּוא דנַאל ןּוא רעסַאװ ןּופ גנּולייטרעפ רעד טיֹול

 יד ּוצ ְךַילנע רעּבָא .רּוטַארעּפמעט רענײמעגלַא רעד טיֹול

 רעּבָא DR סע .ןעוועג רעֿכִיז TODE ןעשַינעטלעהרעֿפ עג:טניײה
 רעד רעֿכלעװ טיֹול ,עזעטָאּפָיה עשִיגָאלָאעג ערַאּבגנַאג ַא ןַארַאפ

 =עג ,טייצ רעטלַא רעז ַא PR ,לָאמַא ןִיא לעגוק?דרע רעצנַאג
 םּורַא ,ןּוז עניילק ןימ ַא ,עסַאמ עגידנעִילג ענעצלָאמשּוצ ַא ןעוו

 PN ןעפמַאד:לַאטעמ עגַידנעִילג טזיֹורּבעג ןעּבָאה סע רעכלעוװ
 ?רעסַאװ עגי;דנענערּב עֿכיֹוה טצִירּפשעג ןעּבָאה סע רעכלעװ ןּופ
 INN ,ןעפמַאד:לַאטעמ ןּופ ערעֿפסָאמטַא'נַא TR .ןענַאטנָאפףָאטש

ORTסע ןּוא ,ןעקלָאװ ַא 211 טּבעװש ןעזייא  DON TENךַילגעמ  

 גנּודנִיּברעפ עשַימעכ םּוש ןייק Par רערעיֹוהעגנּוא רעד ּבִילּוצ

 עטסטנע'שקע'רעפ יד ּוליּפא ןָאק ,ןעטנעמעלע:דנּורג יד ןעשַיװצ

 ןּופ רּונ עקַאל טײטשַאּב יז ,ןעטלַאהסיֹוא טשִינ רעמ עלִיצַאּב
 ענעי ךָאד זִיא סָאד-לרעמעק ענייא סָאד רעּבָא ,לרעמעק ןייא

 טלַאה סע SI‚ רַימ m ,רעֿכלעװ ףיֹוא ,ץנַאטסּבּוס עשִימעכ

ORT Iרעד ןעמ ןעװ ,"טּברַאטש, רעכלעװ ןּוא ,'ןעּבעל, * 
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 ןענעז ייז ןעֿכלעװ ףיֹוא ,גערּב:םיילש:רּוא רעד רעדָא ,טלעג
 ,עסַיװעג ןּופ ץַאלּפיֹוש רעד ןעװעג ןיֹוש ןענעז ייז ;ןעכָארקעג

 סמּואּודָיוידניא עכלעוו ייּב ,ןעשִינעעשעג עטֿכַאפנייארעפ רעז
 RT ייז ;סמּואּודְיוַידנִיא עיינ טעדלִיּבעגסיֹוא ךַיז ןּופ ןעּבָאה
 9223 ןעזעג ןיֹוש ןעּבָאה ייז ,גנּורעּפּכורפ ןעזעג ןיֹוש ןעּב
 =ַאפנייא'נָא רּונ ,עזעטָאּפיה עטסיירד ןייק DON זַיא סָאד
 ןעּבָאה ןעמָאנָארטסַא יד יװ יֹוזַא טקנוּפ .סּולש רעשַיגָאל רעֿכ
 יָאה ייז עכלעוו ,ןעגנּורעטש:טפַארקרעװש עסַיװעג טיֹול לָאמַא
 +7 "טנעֿכערעגסיֹוא , ,ןַארּוא עטענַאלּפ רעד ייּב טקרעמעּב ןעּב
 יעג טַאהעג טשִינ ךָאנ ןעּבָאה יז עכלעװ ,ןּוטּפענ עטענַאלּפ
 עיזַאטנַאֿפ עשִיגָאלָאיּב רעזנּוא סיֹוא ךיֹוא טנעכער יֹוזַא-,ןעז
 עּבִיל:ןעלִיצַאּב רענייר ןייז טַימ גערּב ןעשַירּבמאק:ירַאפ םענעי
 ,ךילנײשרַאװ DIN‚ טּפַאשנעסַיװ יד זַא ,ןייזטסּואװעּב ןעלוֿפ ןַיא
 ,ןופרעד ןערוּפש עגִיד'תֹושממ ןייק ןענַיֿפעג טשִינ לָאמנייק

 =ָאה רֶימ .עגַאל עטלעקִיװרָעפ ַא טייטשטנע רעּבָא טצִיא
 טכַאש רעד TR ןעזָאלעגּבָארַא רּונש:רַיֿפ סנָיװרַאד ףיֹוא ךיז ןעּב
 AA WI TR סע m PD IR ןערָאי ןענָאילַימ יד ןּופ
 .ןעטסכַאפנייא םעד ּוצ זַיּב ןעטסטרִיצִילּפמָאק םעד ןּופ .ןעוװעג
 ּוליפא ןיֹוש ןענעז N .עלַיצַאּב רעד ּוצ 72 שנעמ םעד ןופ
 ?עז טצִיא ןּוא .ןעסָיו םעד רעּבִיא רעּבִירַא עירָאעט רעד 070
 ןָיװרַאד .טקנוּפ ןעשִיטַירק ַא ףיֹוא ןייטש ןעּבַילּבעג wm ןענ
 =עג TR ּביֹוהנָא ,PR .קעװַא טייג ןּוא טנַאה יד זנּוא טקִירד
 ?ןעמּוקעג יז זִיא ןענַאװ ןּופ .*עלַיצַאּב יד 790

 טּור טלעװ 37 .עדנעגעל עשִידנַיא ענייש יד DOM ּוד
MIRטערקדלַיש ַא ףיֹוא טייטש טנַאפלעה רעד .טנַאפלעה ַא . 

 רעטסָירּפ רעד !טערקדלִיש םעד TI ףיֹוא טגָארט רעװ רעּבָא
 ,דֹוס רעכַילטעג רעד זִיא סָאד :טגָאז

 iR רעד טַימ ןעּבַילּבעג ןייטש ְךיֹוא WO ןענעז יֹוזַא
 *דֹוס רעכַילטעג, טרָאװ DORT .טערקדלַיש רעזנּוא MIR עלַיצַאּב
 ןעגָידִירֿפעּב םיֹוק רעּבָא ךַיד טעװ

 =רּוטַאנ רעד ְךיֹוא .תמא סנייא טּביילּב ףֹוס 39 ףֹוס ןּוא

 ןעגַארּפ « טלעװ עטצעל יד Din ןײרַא ךִיז DDR רעשרָאפ
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 I PR ּבָאה ,גערּב ןעשִירּבמאק:טַיקנאגלַא DIT ךָאנ
 ןּוא non ןּוֿפ ןערּוּפש ןייק טשַינ רעמ ןעמ טנַיּפעג ,טגָאזעג
 PRIOR IR ךילרעּפנײשעּב TR הּביס ַיד .ןעסקַיװעג
 םענעטלעז ַא ךרּוד ןענעז ןעטכָיש:דמַאז ןּוא ?םיילש ערעטלע יד
 טקַאהּוצ יֹוזַא סעצָארּפ:סגנּוריז;לַאטסַירק םענעמּוקעגרָאפ:רעטעּפש
 I ןִיא רָאג גַירעּבִיא זיא'ס TR IR ,רעסעמ-קַאה ַא טַימ <
 רעזנוא ,ןעצכעּבײלּברעּבַיא עגַילָאמַא זיא'ס עכלעװ ןעֿכוז ּוצ
 =יוא ַאזַא ךרּוד ןערָיפ ןעזָאל DOM רעּבָא TI 9m עיזַאטנַאּפ
 ןעשַיקנָאגלא ן'פיֹוא ּביֹוא .ךַאז רעגַילעּפּוצ?ןיר ,רעכָילרעס
 טָאה סּולפּוצ-םי רעד ןּוא םערעװ ןעכָארקעג ןיֹוש ןענעז גערּב
 רַאפ ךָאנ טייצ ַא ןייז טזּומעג טָאה ,ןעפעלַאקַא ןעגָארטעגנָא
 ןעּבָאה ןעפעלַאקַא ןּוא םערעװ עגַיזָאד יד רעֿכלעװ TR ,רעד

TIןּופ טלעקיװט:ע םי:רּוא םענעדנּואװשרעֿפ:ןעצנַאגניא ַא ןַיא  
 ey טזּומַע ג טָאה ,ךילדנע ןּוא .תֹיח ערעכַאֿפנײא ךָאנ
 ןעֿכלעװ ףיֹוא ,גערּב-רּוא רעטסקע ,רעטצעל ַא רָאג ןייז ץעג
 -,םיאּורּב עשַינַאגרָא עטסֿכַאפניא 97 רּונ טּבעלעג ןעּבָאה'ס
 טנָאקעג טשינרָאג ךָאנ ןעּבָאה עֿכלעװ ,ןימ םענעי ןּופ םיאּורּב
 יא עכלעװ ןופ ןּוא ,םיהמצ ןּוא תֹויח ףיֹוא ןערעװ טלייטרעפ
 ,רעטעּפש טשרע טפרַאדעג TI ןעּבָאה םיחמצ יד יא nom‚ יד

DIRןעּבָאה עכלעוו ,םיאּורּב .ןעלקִיװטנע ,ןעמַאטש עלעלַארַאּפ ייווצ  
 ןייא רּונ ,ןעלִיצַאּב עגיטנייה יד m יֹוזַא ,טלעטשעגרָאפ I טָימ
 .לרעמעק גיצנייא ןייא רונ ,ףָאטש ןעגָידעּבעל לכעליֹונק גיצנייא

IRטּבִיל, עלַיצַאּב יד '. ORTיז ,טריֹוּבעג ַיז :טסייה  
 סמּואּודָיװַידנִַיא עגידעּבעל ַיד ןּופ טֿפַאש יז ,ךַיז טרעּפכּורפ
 .ןפֹוא ןעוָיטִימִירּפ רעז ַא ףיֹוא ,ךִילרָיטַאנ .סמּואּודִיװִידנַיא עיינ
 ץלַא טניישרע לעגִיצ ןעגָידעּבעל ןעגיצניײא ןעגִיזָאד םעד ייּב
 DIR DIR ייּב ךַיז טקַירד 9223 יד ךיֹוא זַא ,ךַאפנייא יֹוזַא
 ןּופ ןפֹוא םעד ןעגעוו .םרָאפ רעטסֿכַאֿפניײא:ךַילגעמ רעד ןִיא

 ליײװרעד ,ןעדער דלַאּב ךָאנ 90 ןעלעװ גנורעּפכּורּפ רעייז
 עטכייפ יד .טקַאפ ןע'טּושּפ םעד רּונ ןענָאמרעד Wa ןעלַיװ
 ,ןעגָארטעג TI ןעּבָאה ןעלַיצַאּב IT רעֿכלַעװ ןַיא ,טפּול.רּוא
 ?נעלשעג TI ןעּבָאה ייז ןעכלעװ FIR ,רעסַאװ=רּוא סָאד רעדָא
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 IR רעז UN עקַאט ןּוא ,האירּב עגידעּבעל ַא PR !עלִיצַאּב

 .ךָילרעפעג יֹוזַא ןעלַאפ לייט PN יז טכַאמ ןעּבעל וויסנעט
 רָאג רעדָא ,לעזערג ַא רשפא רעדָא ,היח ַא יז זִיא יצ רעּבָא

 m ,ןּוא ,ןעגָאז DEN עקַאט ןעמ טרעה עטצעל סָאד !סָאװש ַא

 I רעטשטייטעגסיֹוא:טקערָיד רעד ָאד טריּפרעפ ,סיֹוא טזייוו'ס |

 עלַיצַאּב IT רעּבָא .*לעמעװש:טלַאּפש ןעמָאנ רעכַילטפַאשנעט

 ?עדינ:ליפ ַא TR יֹוּבעג WR ,םָאװש ַא ּוצ 72919 טשִינרָאג זִיא

 =ביילגרעפנּוא ךיֹוא TR רערַיא יֹוּבעג רעגיזָאד רעד ןּוא .רעגָיד

 םווַא טשִינ 7 טמענ סע .םערָאװ םעד ייּב m ,רעגָירעדִינ ךַיל

 רעהעג יז ,"סקִיוװעג,, טרָאװ טָאד ,DON HP טרָאװ סָאד טשִינ

 *ּוקעגסיֹורַא ןענעז'ס עכלעוװ ןּופ ,ןעשִינעּפעשעּב-רּוא ןימ ַא ּוצ

 טשרע ךִיז ןעּבָאה עֿכלעװ ,ןעסקִיװעג יד יא ,תֹויח יד ַיא ןעמ

 עלִיצַאּב יד .גנּורָיזִילַאיצעּפס רעייז טיֹול טלייטרעפ רעטעּפש

 *עק גִיצנײא ןײא m ,רעמ טשִינ רָאפ TI DR טלעטש

 *נייא ןייא ,ףָאטש ןעגָידעּבעל לֿכעליֹונק גיצנייא ןייא .לרעמ

 ןָאק רעֿכלעװ ,דלִיּב ןעגָידרעִירֿפ רעזנוא ןוֿפ לעגיצ רעגָיצ

 רַאפ ןילַא ןעדלַיּב טפַארק:סנעּבעל רענעגייא ןייז ּבִילּוצ רעּבָא

Prןיילק ַא  “Pin 

DMרעד  WIRTטשרע תמאּב טצִיא ּוטסָאה עלִיצַאּב  

 =ָאְק WR סָאװ ,עטסכַאפנייא סָאד ,עטסגָירעדַינ סָאד טֿכײרגרעד

 =,טנייה רעד ףיֹוא ןעמרָאפ:סנעּבעל עגידנעטשּבלעז יד ןּופ ןענ

 ןעזָאלּוצנײרַא TI גיטיונ טשִינ ָאד זִיא זנּוא רַאפ .דרע רעג

TRןעשרעה עכלעװ ,ןעגַארּפ.טיירטש עסַיװעג  PRרעד  I 

 יּור עכלעװ ,ןעלִיצַאּב יד עגֹונּב דָארג טלעװ רעכַילטּפַאשנעס

 טסגעמ ּוד .ןעטײהקנַארק עכַילרעּפעג ַיד סיֹורַא זנּוא ייּב ןעֿפ

97Tקּורדסיֹוא ןערעלּוּפָאּפ םעד ןעמענ ָאד  DIRםענײמעגלַא'נַא  

 ןּופ ןעמרָאפ ,לָאצ רעסיֹורג ַא רעז ןּופ לָאּבמַיס ַא ןּוא ןעמָאנ

 *ךַאפ רעד עכלעװ רַאֿפ ,שִינעֿפעשעּב עג;דלרעמעקנייא עכלעזַא

 IHN ,ןעגנּולייטרעפ ןּוא ןעמענ עיר עצנַאג ַא טָאה רעשרָאּפ

 PR עלִיצַאּב רעטכע רעד ּוצ ךַילנע עלַא War ןענעז 95

 ןעגִיצניא ןייא PD רּונ ןעיטשעּב I" סָאװ ,טקנוּפ םעד

 ,לרעמעק



 רּבמַאק:שַיקנאגלַא רענעי ְךיֹוא רעּבָא 11993 רעטצעל רע
 טשַינ גערּב רעטצעל רע'תמא ןיײק ןָאק גערּב רעש א

PRןעפעלַאקַא .טשִינ סָאד טזָאלרעד ערעל ס'נַיװרַאד דארג , 
 ;רעדִינ ןענעז ,טרָאד טסנַיֿפעג ּוד עכלעוו ,סעקַאר ןּוא םרעוו
 רעּבָא .שנעמ ַא mM רעדָא ּבלִימ ַא m ,ןעמרָאפ עשַינַאגרָא ערעג
 ip סע ןעכלעוו רעטנּוא ,לעּפַאטש ַא רּונ TR INT ןעדלִיּב ייז
 ףיֹוא ןַארעפ TR ךָאנ DIT .ןעלּפַאטש ערעגָירעדַינ ךָאנ ןעמ
 *נייא 95 ןענעז עכלעוו ,םיאּורּב עגִידעּבעל עלּופַא דרע רעד
 *סגנּולקִיװטנע רעד טיֹול ןעייטש I .ה .ד ,טיֹוּבעג רעֿכַאפ
 ,קַאר ַא MIR רעדָא םערָאװ ַא MM ,רעגָירעדִינ לֵיפ עמעכס

 =ַאגרָא ןּופ ,ּוד ַיײװ יֹוזַא טקנּוּפ ,טיײטשעּב םערָאװ רעד
 ּםייל ןייז ןִיא ןענעז ךעלרעמעק עגִיזָאד יד .ךעלרעמעק 902
 ='נַא טלעטשעגנייא DR ייז ןעשַיװצ ,ןענַאגרָא MIR טלייטרעפ
 ערעדנַא יד ,ןַאגרָא .ַאזַא ןעדלִיּב עגינייא :גנּולײטרעּפײסטייּברַא
 MT PD רעגַירעדַינ טייטש םערָאװ רעד TRAIN ןרעדנַא'נַא

PR WERטכַיזנַיה רעד  ORTּוצ טײקֿבַילנע עסיֹורג ַא רע  MT 
 *עּב עגִידעּבעל זנּוא 93 טנייה ךָאנ רעּבָא ּוטסנַיֿפעג DEIN ןּוא
 טשַינרָאג TI ןעגיזָאד םעד TR ןעצִיזעּב עכלעו ,ןעשִינעפעש
 עכיילג 390272 ןייא ןוֿפ רּונ ןעייטשעּב עכלעוו ,ןענַאגרָא ןייק
 עכלעוו ,םיאּורּב ןַארַאפ ןענעז סע ,רעמ ךָאנ ןּוא .ךעלרעמעק
 יעֹּב *עזָאלףענַאגרָא עגִיזָאד יד ןּופ רעגירעדִינ ךָאנ ןעייטש
 ,ןעשינעפעש

 ,ןעגָאז רַימָאל ,עלִיצַאּב רעד ןּופ טרעהעג טסָאה ּוד
 TAN TI טזייװעּב עכלעװ ,עלִיצַאּב-:ַארעל ָא כ רעד ןּופ

 עכִילנע ןענָאילַימ .טײהקנַארק רעכַילקערש רעגַיזָאד רעד תעשּב
 עכלעזַא עלַא טשַינ םגה ,עניילק שִיּפָאקסָארקַימ עלַא ,ןעלַיצַאּב
 עלַא ןַיא ןעלמִיװ ,טפּול ַיד םּוטעמּוא ןָאףעלַיּפ ,עכַילרעּפעג
 ַאזַא WER TR סָאװ ADS רעד TR ּוטסזעל יֹוזַא ,ןרעסַאװ
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 ,גערּב ןעשִירּבמאק:שִיקנָאגלַא םענעי ייּב ,ךַילדנע ,ןּוא

 אמּתסמ ייז ןענעז ,רעּביא TI ןעסייר ןעשינטנעק ערעזנּוא ּואוו
 ןייז טיֹול טייטש עכלעו ,היח ַא-,םערָאװ םעד PR ןעוװעג ךָאנ
 77 vn טלעטש יז :שַיּפ םעד רעטנּוא Mb יֹוּבעג:רעּפרעק
 עכלעװ ,ַאמעכס?:דנּורג ערעכַאפנייא לַיֿפ ַא ,ןעגָאז ּוצ יֹוזַא רָאּפ
 .טרָיצִילּפמָאק רעמ לָיפ ןיֹוש ׁשַיֿפ םייּב טניישרע

 גנאג:ןעקנַאדעג רעגַיזָאד רעד DD געו ןעכיילג א ףיֹוא
 טִיצ סָאװ ‚9229 רעד ןּופ טייק ערעיוהעגנּוא'נַא .עיזַאטנַאּפ ןייד

Prםעד 722 םערָאװ ןעשִירּבמאק םעד ןּופ סְיררעּבִיא'נַא ןָא  

 רעּבָא .תֹורֹוד ןּופ גנַאג רעטצענערגעּבנּוא'נא .ןעשנעמ ןעגיטנייה
TRטרעדנע תֹורֹוד יד ןּופ גנַאג ןעגַיזָאד םעד ןּופ ךשמ  

 ינע ,סמּואּודְיוְידנִיא יד ןּופ ןעזסיֹוא רעד ךַילרעהפיֹואנּוא ךַיז

 ַא ןיֹוש טסָאה ,טנייה ןּופ שנעמ רעד ,ּוד זַא IR PT טרעד

 רעדָא ,רערָאפ:ץיײרק רעטלַא רעד m ,ןעזסיוא ןרעדנַא ץנַאג

 ךּוטסַאּפ רעד רעדָא ,עגָאט רעד ןִיא רַאזעצ רעשִימיֹור רעד

 say ןּופ ,טײצןעכרַאירטַאּפ רעשִידּוי רעשַירַאדנעגעל רעד ןּופ

Y5עגָילײצנּוא טייק רעטסעפ ַא ךרוד ּבָא ךָאד טסמַאטש ּוד  

 טשינ TIR סע .ןעטרּוּבעג ןּוא ןעגנּומרָאמּוא ,ןעטֿכַישעג-סעּבִיל

 =סקע םָענעי ףיֹוא לָאז סָאװ ,לעדיימ=רּוא שִירּבמאק ןייק ןעוועג

 רעּבָא ןעגנַאגעגנעגײקַא עּביל רעד ןעּבָאה גערּבילעּפענ ןעט

DIT DRטָאה רעכלעוו ,םערָאװ  DIRT TIןופ טייצ רעד ףיֹוא  

 ?טנע ןייז TIER ,דמַאז PR ןעטלַאהעּב קערש PR סּולפּוצ:םי םעד

 ןּופ ךעלדיימ:ןעשנעמ עלַא ןעוועג ןיֹוש ןענָעז ,טפַארק=סגנּולקיוװ

 ...טייצ רעגידנעמוק רעד
 ערעל סנָיװרַאד ןּופ ןרעק ןעגִיזָאד םעד ךוּוד טשרע

DRרעד "עּבִיל ךרּוד טײקכַילּברעטשנּוא , רעד ןעגעוו ץַאז רעד . 

DVBןּופ עיניל רעד ףיֹוא ןערָאװעג  ITעטשיגָאלָאעג עלַאער  

 ,גערּב ןעטצעל םעד 723 ןעטקַאפ



PRןעפּורעג *טייהשנעמ, טנייה טרעװ סָאװ ,טייק:תֹורֹוד רעד ? 
 =ןעמלַאּפ ןוֿפ דלַאװ PR ןּוא :טייצ עֿכִילדנענּוא'נַא 99777

 עגנַאל טַימ תֹויח:לעטייּב ןעגנַירּפש ןעירַאקיַארַא TAN ןענרַאּפ:
 ya תֹויח.לעּבאנש ערעונּוא ּוצ A ,ןעשינעפעשעּב :ןעקע

 יֹוזַא non‚ יד ןּופ םעטסַיס PR .ןעּפמּוז IT PR TI ןעטלַאה

 :רענּוא ,רעסייה ךָאנ DEIN DIR DRM טפַאשנעסַיװ רעזנּוא 9

 “<32 עגִיזָאד יד TI ןעניפעג ,טלעטשעגפיֹוא טייּברַא 1952970

 יד ּוצ שַינעטלעהרעפ ַאוַא PN תֹויח:לעּבָאנש ןּוא תֹויחילעט

 עטצעל יד m יֹוזַא ,תֹויח-גיֹוז עֿכַילנע:סעּפלַאמ ןּוא סעּפלַאמ

 ַא טָימ ןעייטש ייז .היח:ןעשנעמ רעטלעקיװטנע-ךיֹוה רעד ּוצ
 טיֹול ,יֹוּבעג:רענייּב רעייז טיֹול רעגירעדַינ לעּפאטש ןעטייוו

 עגנּוי יד ןעגָארטסיוא ןּופ עדָאטעמ רעייז טיֹול min‚ רעייז
 .טרוּבעג רעכַילטנעגײא רעד רַאֿפ

TRָאנש ןּוא חֹויח-לעטייּב 97 ןּופ טייצ רעֶגִיזָאד רעד ? 
 SIR ןּופ טייצ רעד גי;נייװ:ליּפ טכערּפשטנע עכלעוו ,תֹויח=לעּב-

 m ,ןעוװעג טשִינ ןעשנעמ ןייק יֹיזַא טקנוּפ ןענעז ,סּורוַאזָאיט

 רעּבָא .סעּפלַאמ יד ןעשִיװצ דלַאװ ןעשַיּפָארט ןעטלַא םענעי ןִיֹא

 סָאװרַאפ .ןעוועג טשִינ סעּפלַאמ ןייק ְךיֹוא ךָאנ ןַאד ןענעז סע

 TR ןוא עּפלַאמ ןעװעג רעטעּפש TIN סָאװ ,סאד טשַינ לָאז

DISטשִינ טלָאמעד סע לָאז סָאװרַאפ-,שנעמ ןערָאװעג ףֹוס  

 :ַאנש ַא ןּוא היח:לעטייּב ַא ןּופ טלַאטשעג יד טַאהעג ןעּבָאה

 ?היח:לעּב

 .קָירּוצ רעטייוו ץלַא יֹוזַא ןּוא

 ןעּבילּבעג טשַינ זַי'ס עֿכלעװ ןּופ ,ןעכָאּפע ןעמּוק סע

 ןענעז ןַאעקָא PR ,ּוליֿפא היח:לעּבָאנש ַא ןּוֿפ רּוּפש םּוש ןייק

 טָאה'ס סָאװ ,סָאד .שִיֿפ עגילעצנּוא ןעמּואװשעגמּורַא רעּבָא

 ןעגנול יד טַימ טמעטָאעג ,דרע רעד ףיֹוא טניֹואוועג רעטעּפש

 =ָאנש ןעפורעגנָא ןעּבָאה רַימ סָאװ ,סָאד-,עגנּוי ;ד טגיֹוזעג ןּוא

 :בַאשז ןעּבאה טזּומעג ךָאנ סע טָאה געט ענעי PR :היח:לעּב

 ,היח:לעּבָאנש .ּבײל ן'פיֹוא ןרעדעפ:סולפ ןּוא זלַאה םייּב סער

 *ַעג טלָאמעד עלַא ןעּבָאה ייז-שנעמ ןּוא עּפלַאמ ,היח-לעטייּב

 ,שִיפ םעד ןִיא טקעטש
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 .פֹוזַא ךיז ןעדײש  ןעטייק-סמּואּודָיוװְידנִיא ןּוא סמּואּודִיוװְיד
 ,ךילדנע טייגרעד סע זַא ,ןרעדנַא םעד ןוֿפ רעניא רעטנּוא
 TI ןרעדנערעפ רעטרעדנּוהרָאי ןּופ עייר ַא ךָאנ סָאד ,ּוצ'ועד
 טדנַיװשרעּפ סע TR ,יֹוזַא ךעלקִיניײא:רּוא ןּוא ךעלקינייא 97
 .ןרעטלע:רּוא ערעייז ּוצ DPI יד ייז ןִיא

 סָאד טרעניײימעגלַארעפ רעשרָאפ:רּוטַאנ רענרעדָאמ רעד
DIDD DINסמּואּודָיוְידנִיא יד יצ ,טגערפ רע .טצענערגעּבנּוא = 

 ןּוא רעגענ ןעגָיזָאד םעד TI PN ןייא-טסָילש עכלעוו ,טייק
 .לַאהרע ןעּבָאה לָאמַא ךִיז PN DOM ןָאק ,רעדנעלגנע םענעי
 ןערעװ 792293995 טנייה זנּוא ךרּוד ןָאק עֿכלעװ ,םרָאפ ַא ןעט
 יָאג רעד ,רעדלעװ עשייּפָארט יד ןּופ סעּפלַאמ:ןעשנעמ ?7 טַימ
 ?גנַאטוא:גנַארָא םעד ןּוא 897%

 *עֹּב ןעטייצ עטלַארּוא יד ןּופ ןעסייוו רָימ סָאװ ץלַא ןּוא
 .קנַאדעג ַאזַא ןופ טײקגיטכִיר יד עקַאט טזייוו

 ןערעה טייצ:רעיצרעט רעד ןּופ טקנוּפ ןעסַיװעג ַא ןִיַא
 ןעמ רּונ טשַינ .ןעשנעמ ןּופ ןערּוּפש עלַא ,טגָאזעג יו ,ףיֹוא
 םּוש ןייק ךיֹוא רּונ ,רענייב?ןעשנעמ ןייק רעמ טשינ טניפעג
 טפאש טנייה .רּוטלּוק רעכַילשנעמ זִַיא'ס רעכלעוו ןּופ ןערּוּפש
 ?ךרע עצנַאג ןּופ דלִיּב-טפַאשדנַאל סָאד רּוטלּוק עגִיזָאד 77 ךָאד
 ,ץּפָאריײא ןּופ ןעדָאּב ןעגיטניה םעד רָאפ 97T לעטש .ןעלייט

 ןעטכיש=ןייטש עפִיט ןַיא ןעקנוזעגּבָארַא ןעּבָאה טלָאװ רע ָיװ
 :ילשנעמ רעד ןּופ תֹוברֹוח עֿכִילדנענּוא ,ערעיֹוהעגנּוא 97 טָימ

 ןּופ טקנּוּפ ןעשיטִירק םעד ךָאנ ,רעּבָא טרָאד !עירטסּודנִיא רעֿכ
 :לּוק ןֹופ ןערּוּפש םּוש ןייק טשַינ ּוטסעז ,טייצ:רעיצרעט רעד
 טמענ רע ָיװ ,יֹוזַא-דלַאורּוא רעכַיליֹורֿפ:גנּי רעד רּונ .רּוט
 ןעמַאזנייא םעד טײקנַירג רעט'מֹולח'רעֿפ ןייז טַימ םּורַא טנייה
 =רּוא םעד PR ןּוא דנעגעג רעטקעדטנע IN PR רערעדנַאװ
 ינעמ םעד ןּופ רעגָירעדִינ ןעייטש og ,תֹויח--,תֹויח רּונ דלַאװ
 ןּופ ןעטַילּב עגַיּברַאפליּפ:גידנעדנעלּב יד ןעשַיװצ .יֹוּבעג-ןעש
 ןעלַארטש IR ןיײרַא-טּבעװ ןּוז יד ּואוו ,רעמיֹוּב:דלַאװ:רּוא יד

TRסעּפלַאמ םּורַא ןעגנִירּפש ,דֹוס םענַירג םעד . 
 עלעגנַיר עגַירעטיײװ סָאד ןייז טשִינ ייז ןעלָאז סָאװרױַאפ
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 טייק רעד ןַיא TÜR DR טעטַילַאּודִיװַידנַיא ןייז ןּוא ,רעטייוו :
 ,טײקכָילּברעטשנּוא רעטרָיטנַארַאג 39279 רעד ךרּוד ,רענעי ןּופ

 ,ןעריֹוּבעג רעדנַיק רעדִיװ DIR טעװ דנַיק עגִיזָאד סָאד
IN IT PRערעדנַא ןייז רעדִיװ . PAINיד רעּבָא  HART 

 ,ןעמ טעװ ,גנּוּבעגמּוא רעּבלעז רעד ןִיא ןעּביײלּב ךָאנ רעדנַיק
 ןּוא ייז ןעשִיװצ דיישרעטנּוא ןעצנַאג םעד ףיוא גַידנעקּוק 0023
 =בָילנע ערעסערג עסַיװעג ַא I TR ןענעקרעד ,סעדייז 97
 ןייק עכלעוװ ,ןרעטלע סנרעטלע ןּוא ןרעטלע ערעייז ּוצ טייק
 *נַאװסיֹוא ייז ןעלָאז רעּבָא ,טשִינ טָאה שנעמ רערעדנַא םּוש
 .גנּוּבעגמּוא רעיינ ץנַאג ַא TER TR ייז ןעלָאז ,ןרעד

 ןענעז רעקלעפ עיינ m ,ןעזעג ךילטכַישעג ןעּבָאה 97%

 .עטלַא יד ןוֿפ שַימעג םעד ןּופ ןענַאטשטנע
 PR גיסעמסינטלעהרעפ ןענעז רעקלעפ עשַינַאמָאר ַיד

 =סיֹורַא IR עטכישעג-:טלעוו רעד ןּופ ןעטייצ עטעּפש ץנַאג ןיֹוש
 Tr ןעדלַיּב רעקלעפ עשַינַאקִירעמַא-ןרעדָאמ יד ,ןעסקַאוװעג
 ערעזנּוא ףיֹוא ןעטלָאװ ייז 31 ,סיֹוא-טעז סע TR יֹוזַא ,טנייה
 PR טצִיא ןיֹוש 0225 Dom יו :ךָאד ןּוא .ןעסקַאװעג ןעגיֹוא

 BIN סָאד ןוא ,רּונ טֿכַארטעּב !קלָאפ ןּופ קלָאפ טייהשנעמ רעד
 sin ךיילג רעֶגיּביֹולג:לעּבַיּב רעטסווָיאַאנ רעד ךיֹוא רָיד ךָאד

 =ידנעלָאהיינ יד ןּופ רעגענ רעילַארטסיוא רעד :ןעּבעגּוצ ןעז
 EIN טָאר רעכלעװ ,רעדנעלגנע רעד ןּוא רעדלעוו=ךיֹורטש עש

 ּואװ ,דלַאװןעטפִילַאקײא ןייז ןעּבענ ףיֹוא טלעטש ןּוא ,סיֹוא
 =בַאֿפ ןייז ,תֹויח:לעּבָאנש ןּוא סּורּוגנעק יד םּורַא:ןעגנַירּפש סע
 ,ןענַאּבנעזיא טַימ עטנַיּפשעגמּורַא ,טָאטש עסיֹורג 932599799
 עדייּב ייז-,עיצּוטיטסנָאק רעשִיטַילָאּפ רענרעדָאמ TR טימ
 רעד ךרּוד PR עכלעוו ,טייק:תֹורֹוד רעּבלעז רעד ןופ ןעמַאטש

 ירעפ ייד זִַיא סָאד ;ןעּבִילּבעג ךילּברעטשנּוא גנּורעּפכּורפ

 ,גנולדנַאװו
 *עג רעד .גנולדנַאװרעפ עגידנעװטיֹונ ,גנּולדנַאװרעֿפ ָאי

 ,טרָיטנַארַאג עּבַיל יד זַא ,ּוצרעד ןייגרעד עקַאט ןּומ קנַאד
 רעּבָא טָאה יז ,טייק:תֹורֹוד רעד ןּוֿפ טײקֿכילּברעטשנּוא יד ,תמא
 ER סלַא תֹורֹוד עגַיזָאד יד סָאװ ,טימרעד ןוט ּוצ טשַינרָאג
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 טשִינ ךָאנ ןענעז ,ןעמּואװשעגמּורַא ןענעז רעיריַאזָאיטֿכִיא 97

 .עפעשעּב ןעװעג רּונ ןענעז סע ,עשנעמ ןייק ןעוועג

 ןערעװ לָאמַא טֿפרַאדעג ןעּבָאה עכלעװ ,ןעשִינ

 =עגפיֹוא TI ןעּבאה ,טרעּפֿכּורפעג Pr ןעּבאה ײז .ןעשנעמ

 טקנוּפ ,םואּודַיװַידנִיא ןּוֿפ ןעּברַאטש ןעגִיּבײא םעד ךָאנ ןעטלַאה

 ?בָילּברעטשנּוא ןעסיֹורג םעד ךרּוד ,טנייה שנעמ רעד m יֹוזַא

 ןערָאי ןענאילַימ ןּופ ךשמ TR .עּבַיל רעד ןּוֿפ ּפַיצנַירּפ.טיײק

 יד ןּוא .טלַאטשעג:עשנעמ רעד ּוצ 1772 טריפרעד יז ןעּבאה

 *עּפכורפ רעד ךרּוד רדסּכ רעדִיװ ןַאד ןַיא טלַאטשעג עגיזאד

 .ןערָאװעג ןעטלַאהרעד רעטייוו גנּור

Smןערעק  MR TIנייא רענעי ּוצ קִירּוצ טנעמָאמ ַא * 

 סלַא ןערָאװעג טנעכייצעּב ןעּביֹוא PR עכלעוו ,ענעצס רעכַאפ

 =ָאליפ:סעּבִיל רעצנַאג רעד ןּוֿפ טקנּוּפ:סגנַאגסיֹוא רעשַיּפִיט רעד

SORTיד-,דנִיק ןייז טשנעּב סָאװ ,רעטָאפ רעגידנעּברַאטש ַא  

 רעּבִיא 9229 רעד ךרּוד טעװעטַארעג טרעװ עכלעוו ,טייהשנעמ

0y7טֿכַארט .דיחי םעד ןּופ טיֹוט  BR Trןײרַא  TEרעד  

 =ָאפ םעד ןּוא םינּפ PR NP םעד קּוקַא 222 .עגַאל רעגַיזָאד

 ןענעז עדייּב !ךילנע ןעצנַאגנִיא PT ּוצ ייז ןענעז ַיצ .רעט

 זיֹולּב טשִינ ןּוא .דײשרעטנוא'נַא IT טעז סע רעּבָא .ןעשנעמ

 סָאד .טלַא רעטייוצ רעד ןּוא A TOR רענייא סָאװ ,רעד

 =לרטש עסַיװעג ןַיא ךָאד DIN ןּוא ןַאמ ַא ןערעװ טעװ דנַיק

PT 795שרעדנַא , ?Nרעטָאפ רעד . mM PRרעטּומ ַיד , mM 

 רּונ טשִינ TR סע .ללכּב ןרעכלע:רּוא ענייז m ,ןרעטלע יד

 םּורַא טפיול סע סָאװ ,רַאפרעד זיֹולּב םּואּודָיװִידנַיא רעיינ ַא

 *עגּוצ גיּבייא MIR ןעּביײלּב ּוצ טָאטשנָא DD‚ ענעגייא ףיֹוא

 ,רַאפרעד רּונ טשִינ ןּוא ,דַילג ַא m ,ןרעטלע יד ּוצ ןעסקַאװ

 ךָאנ PR ןרעּפכּורֿפ ּוצ PT טֿפַארק ענעגייא טָאה סע סָאװ

 .ןקז רענעכָארּבּוצ סלַא טּברַאטש רעטָאּפ רעד m ,םעד

 רעגיצנײא'נַא ,טּפיֹוהרעּבַיא םּואּודָיוַידנַיא זיא סע

PRרַאפ סָאװ ,טייהשנעמ רעצנַאג רעד  DIRךָאנ  „DIR 

 DIR‚ ןעבענ

 OR PR ךיֹוא טּבעל טיישנעמ יד :רַימ ןעגָאז ךָאד ןּוא
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 *עג ןענָאק רַימ עכלעו 223 רעכַילועּפנײשעּב רעד
 ?ךרע רעד ןּופ ןערָאי ןענָאילַימ יד ךרּוד ןעגלָאפֿכָאנ ךילטֿכִיש
 ,רֶעֹּבִיא WON DYTSD רעד ךִיז טסייר ָאד ךיוא .גנּולקָיווטנֶע

Baןעשִיגָאלָאעג םעד ןעגײלקעװַא רָאג עלייוו ַא ףיֹוא  
 =לךרעִירפ רעזנּוא ּוצ ןרעקקִירּוצ ךִיז 2083 .ווָיטקאּפש

 .קנַאדעג ןעג
 =ֿבילּברעטשנּוא 97 :ןעװעג PR טקנווּפ-סגנַאגסיֹוא רעזנּוא

 IT טרָיטנַארַאג טרעוװ סָאװ ,טֿכעלשעג:ןעשנעמ םעד ןּופ טייק
 רַאפ טפרַאדעג זנּוא טָאה גנּוערָאפ ענרעדָאמ יד ,עּבִיל רעד
 .ןעויטקעּפסרעּפ עיינ ןענעפע קנַאדעג ןעטלַא ןעגִיזָאד םעד
 עז רָימ .גערּב ןעשַירּבמאק םייּב ןענעז רַימ-לָאמַא DM ןּוא
 -לעװעג טרָאד PD טָאה 9223 יד ןַא ,לעּפענ ַא PR mM ,ןע
 .שנעמ רעד זִיא רעּבָא IR .טגיט

 +עג לָאמַא זיא רעכלעוו ,ןײטש:דמַאז רעשִידעװש רענעי
 =ָאװ ןעגידנעיצ ןּופ רּוּפש רעד IR ,םיילש רעטרַאצ ַאזַא 7971
 םִיא MIN IT טָאה קַאר ןעגידנעֿכַירק 209092 םעד ןּופ ,םער
 ןעפַיט ַא זַיא סע AR טשַינ רע טזייו 28 ,ןעקּורדּבָא טנָאקעג
 *ןעיֹורּפ ןעטעקַאנ ַא ןּופ רשפא ?סּופ רעכַילשנעמ ַא ןּופ קּודדּבָא
 ,לָאמַא רשפא זִיא עכלעוו ,לעדיימ:רּוא ןעשִירּבמאק ַא ןּופ ?סופ
 =ָאד םעד ףיֹוא ןעגרָאמ:ןיז םענעדנּואװשרעפ-ךַילדנענּוא'נָא ןַיא
 ן..ןעגנַאגעגנעגייקא 9229 רעד גערּב:םי ןעטלַא ןעגיז

TINTEטדיינש קנַאדעג רענרעדאמ ךרּוד ןּוא  TIָאד  
 :ָאד םעד ןּופ עיזַאטנַאפ עדעי לָאמַא DIN ּבָא:טקַאה ןּוא ןיײרַא
 טָאה רעכלעװ ,טכיװעג רעלַאסאלאק ןּופ קנַאדעג ַא .ןַימ 9307
 .בָא'נַא m ,טשטעוקּוצ TI רעטנּוא ןעגנּואיושנא-טלעוו עצנַאג
 ךֹוּת ןַיא ךָאד זיא רעכלעװ ןּוא .קָאלּב:רָאמרַאמ רענעסַירעג
 PR רָאג טָאה ןעמ m ,ךַיז טרעדנּואװ ןעמ זַא ,ךַאפנייא יֹוזַא

DOMסע ןעװ טנָאקעג  TONןעלפייווצ  
 יעּפש DDR ןּוא גערּב ןעטלַארּוא ןעשִירּבמאק םענעי ףיֹוא

 ןעכלעװ TER ,ןַאעקָא ןעשִיּפָארט ןעשִיּבַאװש םענעי ייּב ,רעט
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 .קַאר ןעגִיטרַאפ םעד ייז ןעּבענ ןוא ,ןעדנַאטשּוצ:דנעגּוי רעדָא
 ּוצ ןּוא ןעטקַא:סעּבִיל 91193 ,קפס םּוש ַא ןָא ,ךיֹוא ןענעז ָאד
 ןעלַיפעג עשִיטָארע-ןעטקַא-סעּבִיל ZART יד ןּוֿפ PINS םעד
 עכלעו ייּב ,סעקַאר םינימ עסִיועֶג ןַארַאפ טנייה ןענעז סע
 .ָכּורפעּב עֿכילנעמ יד ןעּבָאה ףרַאד PR TAN רעדעי טשִינ
 סָאד ;ןהיח עײנ ַא ןעלקיװטנע Tr ןּוֿפ ןענָאק ּוצ ידּכ ,גנּוגָיט
 רענעפּורעג IR רעד PD גנוניישרע עגַידרָיװקרעמ IT זִיא
 ,גנורעּפכּורפ:יֹורּפגנּוי WIR סָיזענעגָאנעטרַאּפ
 :לעזרעד PR רעּבָא .ןעדער ךָאנ ןעלעװ ma רעכלעוו ןעגעוו
 ּוצ טייצ ID ְךיֹוא Dam עּבלעז יד ייּב ןעמ טעז טייצ רעּב
 :סעקַאר עטנַאקעב ערעזנוא .גנּוגְיטכּורּפעּב עגִיטֿכָיר ָ;ד טייצ
 PR קַאר!לענרַאג רעד ,רעמּוה רעד ,קַאר=-ךײט רעד
 ,גנּוטֿפעהעּב ךרּוד ךִיז ןרעּפכּורפ עלַא ייז-קַאר=-ןעשַאט רעד
 DDR ייז ייּב ןענעז רעייא עטג:יטֿכורּפעּב ;ד ןעֶקַיּפּוצסיֹוא ףיֹוא

Nערעדנּוזעּב ;ךעלֿכעלײט:רעּכרעק עטסַאּפעגּוצ ענעדַישרעּפ  
 רעיא IT ּואו ,ּבייל:רעטּומ IR ןעמיֹור עליֹוה רעדָא ןעשַאט
 2 m PUR ,ּבײלרעטנַיה PR רעטרע רעדָא ,טצִישעּב ןערעוו
 .ןעטלַאהעּב DR ןערעװ רעייא יד INN ,סעקַאר:ךייט ערעזנוא
 רעיא יד ןעּבָארגעּב ןעטִיּבָאלירט עטלַא ענעי ןעּבָאה רשפא

IRגערּב םייּב דמַאז ןִיא ךעלעּבִירג עטכַאמעג-לעיצעּפס , IR 
 רעכלעװ ,קַאר:ןעקּולָאמ רעד טנייה סָאד טוט סע ַיװ
 ='הבֹורק עטנָאנ ַא יֹוּבעג:רעּפרעק ןעצנַאג ןייז PR סיֹורַא:טזייוו
 ןיֹוש עגנּוי יד ןעּבָאה רשפא  ןעטִיּבאלַירט ַיד טַימ טֿפַאש
 ךעלעצָארּפש עכַאװש ךָאנ רעּבָא ,עגידנעמַיװש-גַידנעטשסּבלעז
 ַא ייּב ידּכ ,רעטּומ רעד טָימ ןעמַאזּוצ Tan ןעטלַאהעג ךִיז
 ןעּוט סע m יֹוזַא ,רעּפרעק TR ייּב ןעטלַאהעּב ּוצ ךַיז רַאפעג
 ייּב ךַיז ןעטלַאהעּב עכלעוו ,סעקַאר:ךייט עגנּוי ערעזנּוא סָאד
 ןּוה רעד ייּב ךעלעדנַיה עגנוי mM יֹוזַא ,רעטּומ רעד

 EM רעזנוא רַאפ TER גַערּב רעשִירּבמַאק:שַיקנָאגלַא רעד
 ?ַאגרָא טַימ טּבעלעּב IN סָאװ ,גערּב רעטצעל רעד טפַאשנעס
 סָאד ךיֹוא PR יֹוזַא .ןעסקַיװעג ןּוא non ,ןעשִינעפעשעּב 90%
 pa טקניּפ רעטצעל רעד גערּב ןעג:זָאד םעד ןּופ ןעּבעליעּביַּל
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DIT TRזקִיװעג:רעסאוו ענִירג ַיד ךרּוד םיײלש:דמַאז ןעטסֿכײװ  
 ייטש םעד ךרּוד ןערָאװעג טגעװעּב טֿכײל ןענעז עכלעוו ‚790
 ' .ףיֹול:ןעלעו 799

 SIITIIRN ןייק טשִינרָאג ךילטנעגייא ךִיז TR טָאה רע
 IST ןּוא .ןעדעװש PR גערּבײםי רעטלַא רעגִיזָאד רעד ‚059
 סָאד AP עשִיגַאמ ענעטלעז ַא רעשרָאפ םעד MIX רע טָאה

TRרע ןעֿכלעו ,ןעּבעל ןעשִינַאגרָא טַימ גערּב רע ט צעל רעד  
 יד ןּופ רעטלע ךָאנ ןענעז עכלעוו ,ןעטכ;יש:ןייטש יד PR .ןעק
 טשִינ רעמ m ןַעּבָאה ,ןעטכַיש עשִיקנָאגלַא ןּוא עשִירּבמַאק
 *עטלע עֶגִיזָאד ;ד .תֹויח רעדָא ןעסקִיװעג ןּופ רּוּפש Div ןייק
 ,דנַאטשּוצ ןעגיטרַאנעגיײא'נַא PR ךַיז ןענַיּפעג ןעטכִיש-ןייטש ער
 רעייז .ןעמּוקעג רעטעּפש רעדָא MID יז ףיֹוא DIR רעכלעוו
 I ןעוו :טשִימעגרעּבַיא ןעצנַאגנַיא זִיא רוטקּורטס עֿכָילרענִיא
 ירעּבִיא עשִינַאגרָא ןעטלַאהרעד ןעּבָאה ּוליִפַא TI PR ןעלָאז
 גנורעדנע רענעעשעג רעד ייּב ךָאד ייז ןענעז 193392993
 .עסַאמ?ןייטש רעד DM ןערָאװעג טש:;מעגנעמַאזּוצ ןעצנַאגנַיא
 ןּופ ןעֿכײצ םּוש ןייק ,לָאש:ןעקַאר םּוׁש ןייק ,ןעלשּומ om ןייק
 עלַא ןוֿפ גערּב רעטצעל רעזנּוא זִיא גערּב רענעי .סקִיוועג ַא
 *ײעל ןעגילָאמַא ןּופ ןעצכעּבײלּברעּבִיא עגַיד'תֹושממ ,עטקערָיד
 .םעדָאפ רעד WER TI טסייר RT .דרע רעד MIR ןעּב

 גערּב ןעגִיזָאד םעד ףיֹוא ןעּבָאה עכלעוו ,תֹויח יד ךיֹוא
 םעד PR ןָאק רעװ-ןעּבעלעּבִיל רעייז טַאהעג ןעּבָאה ,טּבעלעג
 ןעּבָאה ,ןעכָארקעג טרָאד ןענעז עכלעוו ,סעקַאר יד ?ןעלפייווצ
 ,ןעטָיּבָאלָירט ענעפּורעג יֹוזַא יד ןּופ ןימ םעד ּוצ טרעהעג
 bw רעמ טנייה ןענעז עֿכלעװ ,ןעשַינעּפעשעּב עכַ;לרעדנּואוװ
 יד טוּומעג ךָאד ןעּבָאה עכלעװ ןַיא ,םרָאפ רענעי ןִיא ןַארַאפ
 ןעלמָיװכרּוד עכָאּפע רעגָידרעטעּפש רעד ןּוא רענעי ןוֿפ ןע'מי

TRןעטכיש:ןייטש עשִירּבמַאק ַיד ןִיא .לָאצ רערעיֹוהעגנּוא'נַא  
TRנע עצנַאג יד טשרָאפעגכָאנ דָארג ןעמ טָאה ןעמהעּב * 

 טנַיֿפעג ןעמ ,ןעטַיּבָאלירט עֿכלעזַא ייּב עגנּוי 97 ןּוֿפ גנּולקִיװט
 ='ז ןענעז עכלעװ ,ךעלכעלייק עניילק רעז ןעסַאמ ערעיֹוהעגנּוא
 ןעלרעיילש ןּוֿפ טייק עצנַאג ַא יז ןעּבענ ןּוא .ךֶעלרעיײא רעּכ
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 ןעטנַאקעצנוא םעד ןּופ םי רעג;דנעדנַיװשרעפ טייוו יֹורג=רעּבלִיַז
 ,טייקגיּבייא רעֿכִילּפיײרגעּבנוא רעד ןּופ טגָאז;רָאה ןעסייוו םעד 022

 יב טָירט רדסּכ טייג רעכלעוו ,רעשרָאפ:רּוטַאנ רעד
 ןעשִינַאגרָא םעד ךָאנ קִיֹרּוצ WEM ןּוא רעטייוו ץלַא טַירט
 ינוא דָארג 0229 רע .גערּב ַאזַא ןָאק ,דרע רעד ףיֹוא ןעּבעל
 :יךרע עגַילָאמַא יד ןוֿפ קע ןעסִ!װעג ַא ףיֹוא טנאה רעד רעט
 ,גע רֹּב:םי ַא תמאּב זַיֹא סע ןּוא .ןעצכעּכי לּברעּבא עש

 ;עג ָאד .ןעדע װש ןעטנָאנ רעזנוא TR TIN טי ָא סָאד
 עטגײלעגּבָא ,ןעטכיש:דמַאז עטרענייטשרעפ עטלַא:רּוא ּוטסנִיּפ

TINרענעפורעגײיֹוזַא רעד ןּופ גנוליײטּבָא רעטשרעטנּוא רעד  
 לעסִיּבַא רעד ןוֿפ ךיֹוא ,ןייוליײט ,ןּוא עכָאּפע רעש ;רּבמַאָק
 גנולקיװטנע:דרע רעד ןּופ עכָאּפע רעשִיקנָאגל ַא ערעטלע
 עי m ,רעטלע ךיילכיילגרעפנּוא ןענעז רענייטש עשֶ;רּבמַאק יד
 רַאזָאטנַאלטַא יד 9229 סע ןעכלעוו PR ,רעפִיש:ַארּוי רענ
 ןרעירוַאזָאיטכיא ןּוא ןעסקַירעטּפָאעכרַא ,רעירי

INDרעּבָא 7 ןענעפע קָילְּב-רעשרָאפ ןעגידנעקנײדכָאנ םעד  
 ,ןערוּפש עניילק יד ןּופ .ךּוּב ַא m רענייטש עגִיזָאד יד ךיֹוא
 טניישרע ,ןעּבילּברעֿפ ןעדעװש PR ָאד יז רַאפ ןענעז עכלעוו

RDרעז ַא ןופ ןעּבעל עכַילגעװעּב:קרַאטש סָאד ןעגיֹוא יד  
 ןעּבָאה ןערָאי ןענָאילַימ יד Dan .גערּביםי ןעֿכילטלעװרּוא-רּוא
 ,םערּוט ַא m טלעטשענפיֹוא ןּוא טלעמַאזעגנָא DIN WAR ךִיז
 :נעמַאזּוצ ןייטש ַא m זֵיא רעכלעװ ,דמַאז רעטלַא רעד טָאה
 X עטסכַאװש יד PT ןַיא ןעזָאלעגרעּבִיא ,ןערָאװעג טסערּפעג
 :עגּבָא ,עסַאמ רעכייוװ ןייז MIR לָאמַא ןענעז עֿכלעוו ,סנעכ
 ,םענעכָארקעגכרּוד ַא ןּופ WED רעד TR טָא .ןערָאװעג טקִיר
 רעגיליײט:רָיּפ רעד DR DR .קענש ַא ןוֿפ ,קַאר ַא ןּופ ,םערָאװ

MM8 ןּופ קּודדּבָא-דמַאז רעגָידנעעזסיֹוא ץיירק רעּבָארג ַא  
 םּוצ טָאה םערּוטש רעד עכלעװ ,עֿפעלַאקַא רעלעהּ:זָאלג
 ןעכַאלּפ םעד ףיֹוא ָאד TIR עכלעװ ןּוא ןעֿפרָאװעגקעװַא גערּב
 ערָיא bin טפָא טנייה ךָאנ טעשעג סע m ,ןעמוקעגמוא קעד
 םעד ןּופ גערּב םייּב רעטסעווש:סנעדייל עגידנערָירעמַישייֹולּב
 טקִירדענּבָא ,עיניל עכַילקרעמעּב-שיֹוק ַא זיא טָא .םי ןעשִיטלַאּב/
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 ,עשִיטָארע סָאד ץלַא ךיֹוא DIR יֹוזַא ,ןערַאלּפמעזקע ענענַאהרַאּפ

 =נַאֿפ יד רעּבָא .טקעמעגּבָא 7922 ןעּבעל ןייז TR זַיא סָאװ

 רעיא ןּוא ןעיֹוּב רעטסענ ,לעגיֹופ ַא m ,םיא ְךיֹוא DIT עיזַאט

 טעז ,ןעטפּול יד PR ןעגָאי Tr רעטֿכעלשעג ַיד טעז ,ןעגייל

 =טלעּפָאד ןעקרַאטש םעד טימ גַיצנּוק טיירד רע m ,"רע, םעד

 ןייז ןּופ טפַארק יד שִירעמִירעּב ןָא-טגָאז ןּוא קע ןעטרעדעּפעּב

 *ץדנואוושרעפ ַא DR םֹולח רענעדנּואוװשרעפ גנַאל ַא ...עּבָיל

 .ןַאעקָא םענעדנּואװשרעפ ַא ןּופ גערּב םייּב דלַאװ םענ

 רענעדנואװשרעּפ-גנַאל רעד ןוֿפ 9229 עצנַאג עגֶיזָאד ?

 עגידנעּבִיל ?7 .טיֹוט ןּוא טרַאטשרעּפ טצִיא זִיא טײצ 7

 .טייהשנעמ רעד ןּופ סְמּואעזּומ יד PR סנעפיוה:רענייּב ןענעז
 *רָאפ רעד עכלעװ ףיֹוא ,רעקַיטש-ןייטש ןּוא סנעפיֹוה:רענייּב

 ּוטש רעד .ןעמענ עֿכָ;לרעדנּואװ DM 799933 ןָא:טּבעלק רעש

 ןייז טגעמעג טָאה םיצרש יד ןּופ טּפַאשנעדײל רענעי ןּופ םער

 -רעפ טייצ ערעיוהעגנּוא ַיד :ןעװעג TR רע mM ,סיֹורג יֹוזַא

 םענעגָארטרעֿפיטײװ ַא mM ,ןֶעגנַאלק עטצעל ענייז טנייה טשעל

 עכלעזַא PR ןּוא .עידָאלעמ רענעריֹולרעֿפ:ּבלַאה ַא ןּופ דרָאקַא

 עגַידנעכיײרגרעד WIR םּוצ ךָאנ םיֹוק ,עגידנעדנּואװשרעפ

 .קָירּוצ רעטייוו ליפ ךָאנ עידָאלעמ יד ךִיז טגָארט ןעגנַאלק

 ךָאד טייטש רע-,טשִינ TR רע DIR mM ,סּורּוַאזָאיטכַיא רעד

MIRףיֹוא ןעגנּולקַיװטנע עשַינַאגרָא יד ןּופ לעּפַאטש ןעכיֹוה ַא  

 ,טייטש סע רעכלעוו ףיֹוא ,רעטייל רעּבלעז רעד ףיֹוא .דרע רעד

 ןעמ .שנעמ רעד ,לעפַאטש ןעטסֿכעה םעד ףיֹוא ןייז לָאז

 .*עילִימַאפ, רעד PR TI ןעסַיװעג ַא PR ץלַא ךָאנ ָאד 02993

 -רעּבִיא'נַא ןָא ,קִירּוצ רעטייװ ךָאנ רעּבָא ךַיז טַיצ רעטייל ;ד

 (sy סעכלעו ,קִיטש טּוג ַא ,סּורוַאזָאיטֿכַיא םעד רעטנּוא סייר
 ןענָאילַימ 95 רעז ךָאנ רעֿכִיז טנעֿכ

 =צעל ַא ןּופ 7922 סָאד שילָאּבמַיס ןרעג טֿכיֹורּבעג ןעמ

 FORT .גערּביםי רענעזָאלרעפ ַא ,ןעטנַאקעּב םעלַא ןּופ גערּב ןעט
 ,רעכילדנענוא רעד ןַאד ןּוא .סעילַאװֿכ 77 ןּופ ןעמַאק:םיֹוש ןּוא
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 -עפװשעּב עלַא ןעשיװצ ןיֹורק 27 סּורוַאזָאטנַאלטַא ןעגָיזָאד םעֶד

 DIR ןעּבָאה עכלעװ ,ןעלַיפעג יד ןּופ טפַארק רעד טיֹול ןעשינ

 NT ועד .ןעשרעהעּב טפרַאדעג טקַא ןעכילטכעלשעג םעד ייּב

 *מּורַא ןעקּור ןייז MR טנָאקעג טָאה רעֿכלעװ ,ןָאקַארד רעֶגָנִ

 ,זיֹוה ןיילק ַא סנעטסגַינײװ זַיא ,דרע יד טשינ In ,ןעּפעלש

 =עג BIT רַאפ ןעּברַאש TR םיֹור םעניילק ּוצ ַא טַאהעג טָאה

 ןעגיטלַאװעג ןייז ּוצ לענָאיצרָאּפָארּפ ןענעז ןריהעג ענייז ;ןרָיה

 ?רעד .םיצרש ערעדנַא ייּב m רענַעלק ּוליפא ןעוועג רעּפרעק

 ,טרָא DIT ןיא דָארג ןייּב?ךרַאמ-ןעקּור ןייז זַיא רעּבָא רַאפ

 TR ןעװעג ,ןעלײט:טכעלשעג יד רעּבִיא ךַיז טנַיּפעג סָאװ

 טעמּכ ןעװעג םִיא ייּב ָאד זַיא ןרַאמעקּור רעד זַא ,טײרּכ

 טָאה ןעמ .ןרָיהעג עכילטנעגײא ַיד ַיװ קיד יֹוזַא לָאמ יירד

 =ָאד רעד 92 "ןריהעגיקע ןעגעװ טדערעג ּוליפא םעד ּבִילּוצ

Synןעקעּב םעד רעּבִיא ןויהעג ערעדנּוזעּב .ה .ד ,היח , 

 לייט ןעטשרעטנַיה םעד DIA ןערַיגער ןעפלָאהעג ןעּבָאה עכלעוו

 .קע ןערעװש רעיֹוהעגנּוא םעד טַימ לֹּכ םדֹוק ,רעּפרעק 75

WINןרָיהעג:קע, עגִיָאד יד ןעמ ןּומ גידנעלַיװ טשיינ *. 

 טלעטש ןעמ :טקַא ןעֿכַילטכעלשעג םעד DM ךיֹוא ןעדנַיּברעּפ

‚IND Trטָאה'ס ןעגנּוגערפיֹוא:ןעװרענ עגיד'ארֹומ ַא רַאֿפ סָאװ  

 ץנַאטסּבוס-ךרַאמנעקּור ןּופ גנּולמַאזנָא ַאזַא ןעפּורסיֹורַא טנָאקעג

 .טרָא ןעש;טָירק םעד ןַיא דָארג

PR Pinעּב-רעװש עגַיזָאד יד רעּבִיא טייקיֹולּב רעד - 

 =טסנּוק סָאד ןעגָארטעג ךַיז טָאה תֹויח עדלַיװ=הנּושמ עֿכִילגעװ

 רעד :ןעשִינעפעשעּב-טלעװרּוא עלַא MD עטסלּופ:תֹודֹוס ,עטסלּופ

 טַימ-לעגיֹופ ּבלַאה ,סקירעטּפָאעכרַא רעניילק רעכַילרעה

 קע ןעגנַאל ַא טַימ-שַידגע ּבלַאה ,דיילק-רעדעֿפ ַא ןּוא לעגִילּפ

 {N DD ןמיס םּוש IP .ןייצ עֶגַיצַיּפש טַימ לּופ ליֹומ ַא ןּוא

 טקנוּפ .טר;ּפעגכרּוד טקַא-סעּביל ןייז טָאה רע m ,ןעזָאלעגרעּב

 לָאמַא רשפא ןענעז עכלעװ ,ןערָילָאק:רעדעפ ענייז m יֹוזַא

 NP טשִיװעגּבָא DEI ןענעז ,ןעװעג :יּברַאפליּפ ךילרעדנואוו

 :נעלָאס םעד ןּוֿפ טייקניֹורּב רעגַינָאטניא רעד PR ןעגנולשרעפ

 NE ISIN IT ןעמַאטש סע ןעכלעװ mn ,רעפיש םענעפָאה
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 ןהעש טּפָא ןעגנערּברעפ עכלעװ ,ןעטערקדלַיש עשִיכַירג עע
 ערעיײז ןענדרָאּוצניײא IR ןעגנּוהַימעּב עטסַיזמּוא ןִיא גנַאל
 םעד ןּוא ךַאלּפ םענייא ,סרעּפרעק עטרעצנַאּפרעּפ טרַאה:ןייטש
 ןעגנערּב ןענָאק ּוצ ידּכ ,טלעטשעגֿפיֹוא םעד רעטנִיה ןעטייווצ:

TR,ןעלײט:טֿכעלשעג ערעייז גנורְירעּב . 
 FR סּורּוַאזָאיטכִיא םעד ןּופ ןעס;,נעג:טייצ יד טצִיא ןּוא .
 .ַארד:טפּול ןּוא ןענָאקַארד-:דנַאל עשירַאדנעגעל יד
 ,ןָאדָאנַאּוגִיא רעד .טכעלשעגרעירוַאז םעד ןּופ ןענָאקי
 :כַאשנעליֹוק יד PR ןערָאװעג ןענּופעג TINO טעלעקס טנעמעווו
 ייווצ םּואעזּומ רעלעסִירּב ןִיא טמענרעפ ןּוא ןעיגלעּב PR ןעטי
 =עגפיֹוא ןעּפָאלעג זַיא רעכלעוו ,ץרש ַא-.ְךיֹוה רעד DR קָאטש
 ַא יב ,ּורּוגנאק N mM ‚DB עטשרעטנִיה יד ףיֹוא טלעטש
 ינעייג עגַיזָאד יד טשִינ ךִיז ןעּבָאה ַיצ .רעטעמ ןעצ ןּופ 219%
 =נַא םעד רענייא ןּוא גידנעייטש ןעמּונעגמּורַא סמערּוט עגיד
 טסיירד יֹוזַא סָאד ןעּוט סע 211 ,סמערָא יד ןִיא טגָיװעג ןרעדי
 גידנעסעגרעפ ,ךִיז 79 SIR ייּב דָארג !סּורּוגנַאק ערעזנּוא:
 ףיֹורַא גיטכָיזרָאפנּוא טנָאקעג PT ןעּבָאה ,טלעוו רעצנַאג רעד ןָא:

MIRרעפ גנּוטער ַא ןָא טרָאד ןּוא ןעדָאּב ןעגַיּפמּוז ןעכייוו ַא : 
 יד ןּופ דיירפ רעד ּוצ ,ןעפַיש:רעצנַאּפ עטרעֿכעלעג m ,ןעקנַיז
 ןעייר עצנַאג טקעדטנע ןעּבָאה עכלעװ ,עטרעלעג עג;טנײה
 ןיֹוש ,עטלַא יד ןַיא ,ןעלַאז עטלעטשעגפיֹוא ַיװ ,ןעזִיר עכלעזַא

 ,טייצ:דיירק רעד ןּופ ןעּפמּוז עטרענייטשרעפ גנַאל
 עלַא ןּופ עטסערג ;ד ,עלַא ןּופ רעטסערג רעד ןַאד ןּוא

 :דרע יד ןעטערטעג TR סע ןעװ ןעּבָאה עֿכלעװ ,תֹויח:דנַאל
 טָאה שרַאמ לעִינטָא ןעכלעו ,סּורּוַאזָאטנַאלטַא רעד
 AR .אקִירעמַא-ןֹופצ ןַיא ןעולעפיַארּוי יד ןּופ ןעּבָארגעגסיֹוא
 ןעלקנעשרעּביֹוא DD ,גנעל רעד PR סופ קִיצכַא רעּבִיא טנַאג
 םעד ןעלעטשרָאפ Tr ןָאק ןעמ .ְךיֹוה יד רעטעמ MS ןּופ

‚Ditןעמענרעֿפ טפרַאדעג טָאה לרָאּפ טּבִילרעפ ַאזַא ןעֿכלעװ , 
 יײּברעד טָאה *רע, רעד וַא ,ןענעֿכער וליפַא לָאז ןעמ ןעוװ
 סָאד טּוט סע m יֹוזַא ,ןעקּור TER “7. ַיד טגײלעגקעװַא

 WER רעהעג םעד רעסיֹוא ןּוא .לידָאקָארק:לָינ רעזנּוא טנייה
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 BIN טלָאװעג ןרעדנַא םעד MIR רענייא גרעּב ייווצ ןעטלָאװ

 סָאװרַאפ ,טנַאֿפלעה רעגיטניה רעד סָאד טוט יֹוזַא .ןרעטעלק

 טעִינ ןוטעג יֹוזַא ןעּבָאה טשִינ ןיֹוש טנָאמַאמ רעד סע לָאז

 -עגסיֹוא.דלָיװ עסייװ עגנַאל יד ךָאנ ןעּבָאה ייז ייּב סָאװ רעמ

 ןּוא IR טיירדעג ךִיז ןעּבָאה עֿכלעװ ,ןייצ:סיֹוטש ענעגיֹוב

 יהנבל םעד ייּב ןעזסיֹוא טזּומעג ,ףמַאק:סעּביל םעד ייּב רעהַא

 סױרַא TI ןעלקִיװ עֿכלעװ ,ןעגנַאלש עשיטנַאגָיג mo m ןייש

 ,ליונק:לעּפָאד ןעג:;לָאװ:טיור ןעדלִיװ םעד ןּופ

 סעקַאיליוֿפ-עזיר יד ,ןעירעטַאגע מ mE ןענעז טָא

 ןענעז'ס ןעלקנעש=רעטנִיה סנעמעװ ,ןעזִיר--,אקִירעמַא:םֹורד ןּופ

 IN ןּוא ,ס'טנָאמַאמ םעד m קיד יֹוזַא לָאמ יירד טעמּכ ןעוועג

 ינעציז TI טָאה היח יד ןעװ ,טנָאקעג ןעּבָאה'ס סמערָא סנעמ

 *עז ייז .רעמיֹוּב-דלַאװ עקרַאטש ןעסײרסיֹורַא ,טרַאּפשעגנָא 277

 "עד ןּוא ,ןעגנּוגעװעּב ערעיז ןִיא סםַאזגנַאל ןעוועג רעכִיז ןענ

yaטָאה  Prטנָאקעג ךילרעסיֹוא 9299 רֶעייֵז ךיֹוא  TOR 

 ,ּפעטס ןעטייו םעד רעּבִיא רעּבָא ,טֿפַאשנעדיײל רעדעי ןָא ןעק

 ןעטלַאהעּב גיטֿכִיזרָאפ ןיֹוש Tr טָאה רעכעל ענייז PR סָאװ

 AN רעג:דנעָארד ַא !װ ןעגָארט טנָאקעג IT טָאה ,שנעמ רעד

 עגיטנייה יד ןּופ ףּור:עּבִיִל רעד) ,PR רעייז טנַיװ:ןַאגַאר

 ּוצ דלַאװ ןּוֿפ TI ןעּבָאה רעטֿכעלשעג ייד ןעװ ,(סעקַאיליֹוּפ

 .ןעֿפּורעג טײקלַיטש:טכַאנ רעד IT דלַאװ

PRייר רעד טָאה רַאקסַאגַאדַאמ ןּופ רָאר ןעגַיּפמּוז םעד  

 ילַאה ַא טָימ ךָאנ ןעוועג זיא רעכלעוו ,סָינרָאיּפע לעגיופנעז

 DD‚ טַאהעג טָאה ןּוא סיֹורטש םעד רַאפ רעֿכעה רעטעמ ןעּב

 טגיילעג ,סקָא ןעקרַאטש ַא ייּב m ןעוועג רעקַיד ןענעז עכלעוו

 PD ןײרַא טנָאקעג ןעּבָאה'ס לָאש סנעמעװ .PR ‚X ןייז

 .רעייא:ןעסיֹורטש

 ןעמּוקעגנָא זיא'ס רעװש m ,ןעלעטשרָאּפ ךָיז ןָאק ןעמ

 רעד PD ןעטערקדליש-דרע 97 ,סיַילעֿכא עלַאסָאלָאק ַיד

 ץיצנאוצ טַאהעג ןעּבָאה עֿכלעװ ,ןעידנַיא PR טייצ:רעיצרעט

 ןערַיפּוצכרּוד ,ךיֹוה רעד ןִיא סּופ טכַא ןוא גנעל רעד ןיא סּופ

 ייילק ערעזנוא טיֹול ןייטשרעפ סָאד ןָאק ןעמ .טקַא:סעּבִיל רעייז

= 184 = 



 סנייא 773 TR זַא ,רעדִיל עניימ ןַיא טשַינ 009, :סנייא

TRןִיֹּב טלעּפָאד  TR 

 TR ףיֹוא זנּוא רַאֿפ טייטש סּורוַאזָאיטֿכַיא רעד ּביֹוא יא
 PT עלַא ךָאד ייז ןעגעמ ,עּבִיל ןייז טָימ גַיד'תֹושממ

 ,ןעטַאלּפנײטש יד ןּופ םיִאּורּב עדלַיװהנּושמ יד ,ןעּביֹוהֿפיֹוא
 סיֹואנוא עלַא יד-,סמּואעזּומ יד ןּופ תֹונֹורא ענרעזעלג 97 738

 רעצנַאג רעד ןַיא ןעּבָאה עכלעוו  ,םיאּורּב עכַילקערש-ךַילקַירד
 זַיּב קִירּוצ ןּוא ןָא:טנייה ןּופ ,טייצ רעגַידרעִירּפ רערעיֹוהעגנּוא
 דרע ַ;ד ןּוא טפול יד ,םי םעד  ,סוריַאזָאיטכַיא ןופ טייצ רעד

 ןָאק עלַא :ןעֿכָארקעגכרּוד ןּוא ןעגיֹולפעגכרּוד ,ןעמּואושעגֿכרּוד
 ,ןעטקַאצעּבַיל ,ןעליּפעג:עּבִיל ערעיײז ןִיא ןעלָאמסיֹוא 27 ןעמ
 =יירט ךרע ַיִד רעכלעװ ןוֿפ ,עירָאגַאמסַאטנַאפ ַא-.סעזָאּפ:עּבִיִל
 TIER רעגַירעי;טנעזיֹוט רעד ,ןָא TI טזָאלּב םי רעד PT‚ טלעס
 .טפַאשנעדיײל רעטעװעדָאלעגסיוא רעד רעטנּוא ךַיז 0930298018

DRםעד ךרּוד רָאּפ-ןעטנָאמ ַאס עגילָאװ:טיֹור ַא טפיֹול  

 ןּופ טנָאנ ץנַאג ,דלַאװ:ןעּבײא םענִירג:גיּביא ןעצרַאװש
 ,ףרָאדסקִיר ןעגיטנײה םעד wa ya ןעגיטניײה םעד

IRטלעװ רעד ןּופ טנעװָא רעלעה:שַירטקעלע רעד ןעֿכלעװ . 
 .ןײש:טכִיל ןעיֹולּב:שִיגַאמ ןייז WAR טנייה טפרַאװ טדָאטש
 um ,ןעטנַאפלעה עטסקרַאטש 77 ןוֿפ סיֹורג רעד ןִיא ,ןעסָאלָאק
 דלַאװ ןעצנַאג םעד רעּבִיא ןעכלִיה ןעזָאל עֿכלעװ ,רעזענ עגנַאל

 =ענּוד ןעֿפיולּוצנָא ןעמּוק יז ןעוו ,ןָאט:טײּפמָארט ןעכִילקערש רעייז
 .ןעטנַאפלעה עלַא ןּופ גנַאג ןעגָיטרַאנעגיײא ןערעווש םעד טָימ ,גידנער
 ןעזִירד-רעֹוא יד .הואּת יד טצִיא טנערּב "רע, DIT ןִיא ןּוא
 =ארֹומ ַא טשרעהעּב זַיר ןעצנַאג םעד ,ןעצַיװש ּוצ ןָא:ןעּביֹוה
 ּוצנָא לַאטּורּב 99795 DIN DANS עכלעוו ,גנּוגערפיֹוא 3377
 ?רעדָיװ ַא ןעלעטש DIR טבּורּפ סָאװ ,'יז, רעד MIR ןעלַאֿפ
 ןעּביײר ּוצ 75279 ןָא עדייּב TI יז ןעּביֹוה ךַילדנע .דנַאטש
 mio םּוצ Tr Don םערוטש:סעּבִיל רעד זַיֹּב ,רעזענ ַיד טָימ

 םע m ,סיֹוא:טעז סָאװ ,טקַא ןעגידרעיֹוהעגנּוא םעד ןִיא סיֹוא
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 ףיֹוא תֹויח ענעּברָאטשעגס יֹוא רעדָא עגָידעּבעל יד ןופ ערעדנַא

 ןעזיר ,ּבײװ:שִיפלַאװ סאד ןּוא ןַאמ:שַיפלַאו רעד .דרע רעד

 ףיֹוא TI ןעלעטש ,גנעל רעד PR רעטעמ קיצנאווצ רעּביא ןּופ

 םּורַא TI ןעּפַאכ ןּוא רעסַאװ PPR ךיילג גנוטפעהעּב רעד וצ

 "רע, רעד טשטַאּפ ייּברעד ,ןרעדעפ:סּולּפ עטשרעדָאפ יד טימ

 יד .טמערּוטש ןּוא טֿכָאק םי רעד זא ,ױזַא סּולפ:קע םעד טִימ

 יװ יֹוזַא ,ןעלִירּב טנאקעג ךאנ ייּברעד ןעּבָאה רעירוַאזָאיטּכָיא

 ךַיז טָאה רשפא IR .ןעלידָאקָארק יד ,םיבֹורק ערעטנענ ערעייז

 ?עגפיֹוא עילַאנַאכקַאװ:סעּבִיל רעייז ןּופ DIN DIT רעּבִיא ךיֹוא

 WIN ,חיר-סּוקסּומ ןּופ ןעקלָאװ רעגיד'שּוּפיע רענעי ןעּביֹוה

 .לידָאקארק רעגָיד'הואּת רעד סיֹורַא טזָאל רע

 IR עכלעװ ,עילִידיא-סעּבַיל ַא עיזַאטנַאפ יד טעז ּוּוזַא

 PP ןענָאילַימ ךרּוד זנּוא ןּופ טלײטעגּבָא ,סַאּפש ַא ןָא ,ןיֹוׁש

 סָאד PINS גנַאל m ,ןערעוװ ראלק ןעטסעּב םּוצ רַיד טעװ סע

 ?םיֹוש יד זַא ,ןעלעטשרָאפ רַיד טסעװ ּוד ןעװ ,ןעוועג זִיא

 טקַא:סגנּוטֿפעהעּב רעד ןעּביֹוהעגפיֹוא טאה'ס עכלעוו ,עילַאװכ

 ןעגיטנייה םעד ןּופ טנעגעג רעד ןִיא רעירוַאזָאיטכִיא יד ןּופ

 ןָא ןעגָאלשּוצ טנָאקעג ןעגיֹוא ערעייז רַאֿפ Pr טָאה ,ןעיּבַאװש

 ,:ד ּוצ ךיילג ,לעזנַיא:ןעלערק ןעטַינַאעקָא'נַא ןּופ זלעפ:רעסַאװ ַא

 םעד רעּבִיא .ןַאעקָא:םֹורד םעד PR DIT ןעפערט m עכלעוו

 =יורג יד ןעגיֹוּבעג Pr ןעּבאה לעזניא:ןעלערק םעד ןוֿפ גערּב

 ,סעמלַאּפ:ָאגַאס רעדָא ןענרַאֿפ:עמלֲאפ ןּופ סרעֿכָאפ עטרַאה עס

 PR רעדנעל עשַיּפארט ַיד TR טנייה ןעסקַאװ ײז ַיװ יֹוזֲא

 רעדָא .תֹויול ערעזנּוא רַאפ ןעגיײוװצ:ןעמלַאּפ יד זנּוא ןרעפִיל

 ענייש יד ןּופ רעטעלּב ענַירג:דלָאג יד טשיֹורעג ןעּבָאה סע

 ךעלדלעװ:לעּפמעט TR טצִיא ןעייטש עכלעוו ,רעמיֹוּב-ָאגקנִיג

TRעה ךָאד ןעסקַאװ סע ןעכלעװ ףיֹוא ,םיֹוּב:לעדָאנ ַא--.ַאנִיכ ? 

 ןופ עטפעהעּבנעמַאזּוצ ןפֹוא םענעטלעז ַא Min ,רעטעלּב על

mEןעטפלעה ; ORTַא ןעועג לָאמניא ן'עטעג רַאפ ייז ןענעז  

 ןעייװצ ןופ טפַאש עכלעװ ‚9229 רעד ןּופ לָאּבמִיס רעשִיטעָאּפ
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 ךָאנ :היח:רעטּומ רעסיֹורג רעד ןּופ סעיּפָאק-רּוטאינַימ ענייש
 ,םערּוטש N ךרּוד רשֿפא ,ןענעז עכלעוו ,עגנּוי ענעריֹוּבעג טשַינ

 ןערָאװעג טקַיטשרעד רעטּומ רערעגנַאװש רעד BD ןעמַאזּוצ
 טָאה סּורוַאזָאיטכּוא רעד .ןעּבִילּבעג ןעּבָארגעּב םיילש ןַיא ןּוא

 גָידעּבעל רעדנַיק ענייז טָאה רע ;רעיא ןייק טגילעג טשִינ

 *גרַאּב עגְיכייּב-לעג ערעזנּוא M MR טקנוּפ ,ןעגָארטעגסיוא

 .ןעשִידגע
 ןענעז עגנּוי עגִיזָאד IT זַא ,טשִינ קפס ןייק זִיא סע

PR TRםעד ךרּוד ןערָאװעג ןעריֹוּבעג םיטרּפ ערעדנַא עלַא  

 םיצרש עלַא טנייה ךיֹוא טריֹוּבעג סָאװ ,טקַא:סעּבַיל ןעּבלעז

 רעכִילרעּפרעק רעד ךרּוד .תֹויח עגַיד'הרדשה:טּוח עלַא ןּוא

 ַא ךרּוד .לרעמעקייא' נַא טָימ לרעמעק-ןעמיֹוז ַא ןּופ גנּושימרעפ

 סלַאפנעדעי זַיא רעכלעוו ,ּבייװ ןּוא ןַאמ ןּופ טקַא ןעמַאזניימעג

TR87 .הואּת-סעּבַיִל רעשַימרּוטש ַא ךרּוד ןעװעג טיילגעּב T 

 =ַאסָאלָאק ןעוועג ,זייוולייט סנעטסגִינעװ ,ןענעז רעירוַאזָאיטכִיא
 ןעו .רעטעמ ןעצ 772 טכיירגרעד טָאה גנעל רעייז :תֹויח על

 יד טשטַאּפעג ןעּבָאה ןעסּולֿפיקע עטלעטשעגפיֹוא:ךיילג ערעײז

 ןייז טזּומעג סע טָאה ,םערּוטש ןעשִיטָארע םעד TR סעילַאוװכ

DW)ס'רע, יד ייּברעד ןעּבָאה רשפא .לֵיּפשיֹוש רעֿכאווש ןייק " 

 רַאפ ןעפמַאק עטרעטַיּברעֿפ טרַיֿפעג TI ןעשַיװצ NND ךָאנ

 יד ףיֹוא ןעז DEN טנייה ךָאנ סָאד ןענָאק m 9 ,'יז, רעד

 ,סעקרעשטשַאי עניילק ערעזנּוא ייּב ךעלגרעּביגנַילַירּפ ענִירג

 ןעּור PR ןעלעּוד ע'תמא TI ןעשַיװצ ןייא:ןענעדרָא עכלעוו

DW)עדייּב 97 ןּופ םענייא ייּב זַיּב ,גנַאל יֹוזַא ןייא  DIRטשִינ  

 רעּבָא סָאד ןעּבָאה טרָאד .לעקע:שַידגע ןייש ןייז ןעסִיּבעגּבָא

 טעד ןּופ m טָאה םי רעד עכלעװ ייּב ,ןעפמַאק ןייז טזּומעג
 םעדֿכָאנ טָאה רשפא ."ּפָאט ַא יו ןעטָאזעג, ןתיול ןעשִילּבִיּב

 "יז, רעטפמעקעגסיֹוא:רעװש רעד DM רעגַיז רעֿכִילקַילג רעד

 סע m ,ןפֹוא ַאזַא MIN טקַא-סעּבִיל ןעדלַיװ םעד טרָיפעגֿכרּוד

 טשַינ ,תמא ,ןענעז עכלעװ ,שִיפלַאװ ערעזנּוא טנייה סָאד ןעוט
 FD PR ךָאד ןענעז עכלעוו רעּבָא ,תֹויח?גיוז רּונ ,םיצרש ןייק

 זיא'ס עכלעװ mM רעמ ,רעירוַאזָאיטכיא ;ד ּוצ ךילנע ןעטכִיזנִיה
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 טשנעּבעג ןילק ַא IRWETR טרַאגטוט ש טָאטש רעד 7
Xטשנעּבעג ,לעקנִיװ  RDעכַילנעװעג .רעשרָאֿפ:רּוטַאנ םעד  

 טרָאד ןענעז קנעש עגנַאל PR .גנּוצוּפעּב DID ןָא טנעװ עסייוו
 =נעֿכּוז ןייד עכלעוװ ףיֹוא ,רעקִיטע=ןייטש:גרַאּב טלעטשעגסיֹוא

ANרעמ ןענָאמרעד סָאװ ,סנעכייצ עסַיװעג טנַיפעג קִילּב  
 ןענעז סָאד .תֹויח ןּוֿפ ןעטעלעקס ענעכָארּבּוצ רעגיניײװ רעדָא
 ןעכָארּבעג טרעװ 'ועכלעו ,רעֿפִיש:ַארּוי ןעצרַאװש ןּופ ןעטַאלּפ
 ןעטַאלּפ עגיזָאד יד ףיֹוא ןוא .ןעּפלַא עשִיּבעװש ַיד רעטנּוא
 ץרש:םי ןעסיֹורג ַא ןּופ ךעלטשער עטרענײיטשרעפ יד ּוטסעז
 ?אקארק ַא ןּוא ןעגיֹוא עלַאסָאלָאק ,ןרעדעפ:סולפ עקרַאטש טַימ
 ?הנּושמ עגיזָאד סָאד ,ןייצ עגָיד'ארֹומ טַימ 95 ,רעסערפ-ליד
 BIN רעטמירעּביליּפ רענעי עקַאט זַיא שינעפעשעּב עדלַיװ
 =ניטש יד .*שַידגע-שִיּפ, רעד :;שֵידּי MIN ,סּורּוַאזָאיט
 עטצעל יד ןעטלַאהעגפיֹוא TI TR ןעּבָאה עֿכלנװ ,ןעטַאלּפ

 ךילרעּפנײשעּב PR עכלעװ) ץנעטסַיזקע ןייז ןּופ ךעלטשער
 ןענעז ,(עגַידנערַינַאּפמיא ןּוא עגיטפערק ץנַאג ַא ןעוװעג לָאמַא
 :םיילש Ya DIR ןַאְעקָא'נַא ןּופ ןעשִינעפַיט יד ןִיא ןענַאטשטנע
 :עג טשִינ ןעּפלַא ןייק ךָאנ ןענעז'ס ןעװ ,טייצ ַא ןִיֹא ןעסַאמ
 ?נעללעטַימ ןעגיטצִַיא ID TI טָאה םי רענעּפָא רעד ןּוא ,ןעװ
 27 ןעיּבַאװש ןעגיטנייה םעד 72 Den‚ ןעגיֹוצעג םי 79077
 שייר ַא ךרּוד טדײשעגּבָא שצַיא TAN ID TIN טייצ עגַיזָאד
 שנַינעג "ןָאילַימ, טרָאװ עכַאפנייא סָאד רעכלעװ IND ,ןערָאי
 עו טלעּפָאדרעפ לָאמ ליפ ךָאנ זּומ סע NR טשִינ ןפֹוא םּוׁשּב
 ןףעדער טשַינ טצִיא Nm ןעלעוו םעד ןעגעװ ,לָאמ לֵיִפָיוװ--,ןער

 ןּופ עגנעמףןעטָאש עגַיזָאד יז זנּוא טלײנ:רעד ךָאד ןּוא
 TR שיילפ PR לָאנַא ןעּבָאה עֿכלעװ ,רעיריוַאזָאיטכַיא עטלַארּוא
 .עּבִיל רעד ןעגעװ ,טּבעלעג דרע רעד ףיֹוא טּולּב

 ןעגָיל סּורּוַאזָאיטכַיא ַאזַא םענייא ןּופ 79279 ;ד ןעשִיװצ
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 ןעקַירדנעמַאזּוצ טשרע טזּומעג רעַירפ ךָאנ רשפא ךִיז יז טָאה
 :רעָירפ רָאג ַא ךָאנ ןעועג רשפא TIN ,ףָאטש:טלעװ ןעזייל ןּופ
 ןעטענַאלּפ עלַא ןעו ,גנּולקַיװטנע רעד ןופ דנַאטש:רּוא רעגַיד
 ךָאנ רשפא ןּוא ,ןעוועג DIR ןֹוז רעד טימ ןעמַאזּוצ ךָאנ ןענעז
 םעד ןופ סיֹורַא טשרע זִיא ןּוז יד ןעװ ,סייצ עגָידרעטיײװ ַא
 רעד ...!םעטסִיס םענײמעגלַא'נַא ןּופ ןעוויֹוא:ץלעמ2 ןעשַימסָאק
 יד ךיֹוא רעּבָא .ןערָילרעֿפ ָאד ךיז ןָאק קנַאדעג רעטסײרֿפ
 DR .טײיקגיצנִיװ DID רעכָיז ָאד טג;דנִיז רעפ;צ:ןערָאי עטסײרֿפ
 ּוצ ,קִירּוצ סע ךִיז טרעליֹוק ןענָאילײרט ןּוֿפ עייר רעיֹורג רעד
 רעד TR טרָאד ַיװ יֹוזַא ,טייצ רעכילפיירגעּבנּוא'נַא TEN קַיר

MINDENםיֹוו ןעכילּפײרגעּבנּוא םעד ןִיא-טלעװלַא , 
 דרע עיינ ַא PN ya םעיינ ַא לֵיװ TR :עז לייוו

 .לעװ ןעגעװ ya‚ רעיינ רעד ןּוא דרע עיינ ;ד .*ןעֿפַאשעּב
 ערעזנּוא DR ,איבנ ןּופ גנּואעז יד טדערעג לָאמַא טָאהס עכ
 .טייצ עיינ ַא ,םיֹור רעיינ ַא ,ןערָאװעג ןעקנָאשעג תמאּב געס

TRךַיז ןּוֿפ ןעפַירגעּב עטלַא עלא ןעמּוקעּב גנוּבעגמוא ַאזַא  
 טלַאפ ךַאז רעטסנעלק רעד ףיֹוא .ןעזסיֹוא םעיינ ַא רָאג ןײלַא
 ןעמ :סָאמסָאק םעיײנ תמאּב ןעגיזָאד DIT ןופ ץנַאלגּבָא'נַא

DONןעשַימסָאק םענערָאװעג טשרע ןייז גידנעלַיװ טשִינ  ‚pr 
 .רעייפ יד ייּב ןעועג רשפא TR ןײטש-טַינַארג רַעגיזָאד רעד
 :יזָאד סָאד .גנולקיוטנע:דרע רעד ןּופ געט-רּוא עגָידעֿכָאק:גָיד
 סּורוַאזָאיטכַיא רעד ןעװ ,ןענַאטשטנע TER רעֿפַיש עלעקִיטש עג
 .יטש ע'טּושּפ עגַיזָאו סָאד .טּביֹורעג דנורג-ןעלערק ן'פיֹוא טָאה
 ,םיֹור םעד ןּופ ןעשַינעפַיט יד ןּופ טמַאטש ןעזייא-רָאעטעמ לעק

DENיור ַא רשפא זַיא ,טכַאמעגכרּוד ןעטייקטייוו:סויריס רשפא  
 רעד רַאפ ךָאנ ,גנַאל טָאה עכלעוו ,טלעוו ַא ןּופ לייט:ןענִיא
 ערָיא pr ןעשנעמ var טָאה ,טִילּבעג ,רּוטלּוקידרע רעצנַאג
 :גנַאל ַא PD העש ןייא ןַיא זַיא ןוא ןעגָארטעג ןעגנּוּבערטש
 עקנינײלק Pin ןערָאװעג טלעצ;ּפּוצ טײקמַאזיורג רענעגָיוושטנע
 ig ןייז ןָאק טלעװ-ןרעטש עצנַאג יד רעּבָא ,ךעלעּביוטש
 רעטּביֹוטשּוצ רעגַיזָאד רעד ןּופ 7923-0279 סָאד זַא ,סיֹורג
 ייוא DR סע ֹואװ טְוירעּב FR ME TR ךָאנ טרעדנַאװ טלעוו



 793 Tan ,טָאּפש ןעלעװלָאװ םעד ףיֹוא גידנעקּוק טשִינ ,ןענ

 רעד ןּופ עטַאד עסיֹורג יד זַא ,טגָאז ןעמ ןעוו ,(ןעדיישעּב 921%
 3 ןערָאי ןענָאילימ טָימ ןעװעג זַיא ןעשנעמ ןּופ גנואעטשטנע

 ,גנּונֿכער:טייצ רעזנּוא SD קָיר
 *רעיצרעט רֶענעי ןּופ טפלעה רעטשרע רעצנַאג רעד ןִיא

 =ןעמלַאּפ עכיֹוה ןעסקאוועג ךָאנ דנַאלשטייד ןַיא ןענעז טייצ

 סעּבמעד ענִירג-גַיּבײא ןּוא סעילָאנגַאמ ןּופ רעדלעוװו .רעמיֹוּב
 יעּבנּוא ןעצנַאגנִיא טנַאה יד PR NA ןעגיֹוצעג TI ןעּבָאה
 טצִיא יד .רּבדמּיייא ןערַאלָאפ םעד ןּופ ןעדנעגעג עטניֹואוו

 טצנַארקעּב טָאה רעדנעל:לָאּפ:םֹורד ענעריֹורֿפרעפ ןעצנַאגנַיא
 רעד ןיֹוש רָיד טגָאז ךָאד ןּוא .דלַאװ:םיֹוּבכּוּב רענִירג רעד
 עֿכָאּפע?טייצ עסיֹורג עטַירד יד .ה .ד) *טייצ:רעיצרעט, ןעמָאנ

 N III ָאד TI טלעדנַאה סע IR ,(עטכישעג:דרע רעד ןּופ
 =יוהעגנּוא .עכַאּפע רעגנּוי גיסעמסינטלעהרעפ ַא ,רעגָידרעטעּפש

 =ידרע:רפ םעד ןּופ עֿכָאּפע עגַיזָאד יד ּבָאןעדיש ןעטייצ ערע
 ןענעז גרעּב:ַארּוי עגיטנײה יד ןעװ ,דָאירעּפ-ַארּוי ןעג
 ?D= רעד PR ןעטכַיש:םיילש עלַאטנָאזִירָאה יו ןעגעלעג ךָאנ
 =ָאװעג טעוװעטרַאהרעּפ רעטעּפש TR רעֿכלעוו ,םיילש--,טײקֿפִיט

 =ַאקידרע רעד ןּופ ןעטפערק עֶגַידנעיֹוּב יד ךרּוד זִיא ןּוא ןער

 םעד רעּבַיא גרעב עכיוה סלַא ןערָאװעג טצעזעגסיֹורַא ער
 SI?R רעד ןעמּואװשעגמּורַא זִיא םייַארּוי ןַיא .רעּבַירַא רעסַאװ
 טשַינ ןיֹוש טָאה טייג-רעיצרעט ַיד ןעכלעװ ,סּורּוַאזָאיט

 722 קעװַא רעטייוו ןּוא רעטייוו ץלַא סע טייג יֹוזַא ןּוא .ןעזעג
 יד PR TI .עטכישעג:דרע רעד ןּופ טיײקיורג:רּוא רעד ןִיא
 סָינמיהעג ענעי-,טײצ=ןעליֹוקניײיטש רעד ןּופ רעדלעװ
 :טשער עטרענײטשרעֿפ סנעמעװ ,רעדלעוװ:רעמיוּב:ןרַאפ עלּופ
 PR טניה ןענערּברעפ ,ןעגָאלָאעג עשיטקַארּפ סלַא ,רַימ ךעל

 =עַּב עשִינַאגרָא ןוֿפ ךַיז ןעזייוועּב ןעטשרע DIE 772 .ןעוויֹוא

 יד PR N2 קעװַא רעכִיז טייג סָאד .טּפיֹוהרעּביא ןעשינעפעש
 ןעוװװעג ןיֹוש סָאד ּוליפַא TR ךָאד ןּוא .ןענָאילַימ רעטרעדנּוה
 ?דנענּוא רעד MIR לעּפַאטש רעכיֹוה ַא ןיֹוש רעכַיז ,עפּוטש ַא

 ,טִילגּוצ ןעוועג ךָאנ רעֶירּפ דרע ;ד רשפא DR .רעטייל רעכיל

| 
‘ 



 ,סיפ עֿכֵילשנעמ ע'תמא טָימ ןעּברַאש ןעכַילנע:ןעּפלַאמ טסכעה
 :לעז רעד ןּופ ןעטכַיש+דרע ןִיא ןעמ טנַיֿפעג טרָאד ךיֹוא רעּבָא
 רעֿכָילשנעמ רעויטִימִירּפ ַא ןּופ ןערּוּפש עגַיד'תמא רעטלע רעּב
 ךַילרעדנּואװ WEIN טשינרָאג ןענעז סָאװ ,ןערּוּפש--,רּוטלּוק
 TR TR טייצ רענעי ID ןעּבילּברעּפ ןענעז עכלעװ 27T ןּופ
 טייצ רענעי ןִיא ךָאנ תמאּב TI טָאה טרָאד ּביֹוא ןּוא .ַאּפָאר

IRשנעמ+עּפלַאמ, ַא רעדלעוו:רּוא יד ןִיא טעקנָאלּבעגמּורַא ", 
 =ײֵלַּברעּבִיא עטּפעלשרעֿפ TA ַאזַא רּונ ןייז טזּומעג רע טָאה
 I TR שֵידגע:ןעקִירּב רעד טנײה זַיא סע m ,ץכעּב
 רעד ןּופ רעִירּוַאז רעטלַארּוא רענעּבִילּברעפ א ,דנַאלעז
 :ֿכלָאמ רעד ןּוא היח:לעּבָאנש ַיד mM רעדָא ,טײצ:סַאירט
 עטלַארּוא עטּפעלשרעֿפ עכלעזַא ְךיֹוא ,ןעילַארטסיוא PN שַיּפ
 רעד PO שֵַינעעשעג ץכילטנעגיײא יד .ןעמרָאֿפ:סגנַאגרעּבִיא
 רעד ןַיא MD ןעכּוז רעּבָא ןעמ MA *גנואעטשטנע:ןעשנעמ,
 עֿכָאּפע עשִֶיגָאלָאעג עגנַאל יד זַיא סָאד .טײצ:רעיצרעט
 IT ְךיֹוא טָאה עֿכלעװ ,טייצ:זיא רעלַאיװּולַיד רעד רַאפ
 -ץדנַירגעּב טנייה ןעּבָאה רָימ .ןערָאי ןענָאילַימ 935 טרעיֹודעג
 ,רּוטלּוק-ּביֹהנָא עכַאפנייא רעז ַא זַא ,רַאפרעד ןעזייוועּב עט
 רעדָא עכַילשנעמ ןּופ ןעמַאטש Piz רעּבָא ךָאד זּומ עֿכלעוו

 ןּופ ןעטַימ םעד ma Pr ww ,ןעשִינעפעשעּב עטנָאנ:ןעשנעמ
 :ָאימ רענעפּורעג IR רעד זִיּב ,טייצ:רעיצרעט רעגַיזָאד רעד
 עכלעוו ,טײקכִילנײשרַאװ עֿכיֹוה WIR NN סע .טײציןעצ
 IR יד ,רעקַיטשןײטש עטיײּברַאעּב עסַיװעג MIR ךַיז טצִיטש
 :ֿכעוטּכיֹוה טנייה טנִיפעג ןעמ עכלעו ,ןעטִָילָאע ענעפּורעג
 ןעשנעמ ןּופ גנּואעטשסנע יד mm אזלַא .ךײרקנַארֿפ PR ךִיל

MIRטייצ:רעיצרעט רעטסָירֿפ רעד ןּופ ןעמַאטש דרע רעד , 
 ןעמ עכלעװ ,עֿכָאּפע רענעי ןּופ-,עכָאּפע:ןעצָאע רעד ןּופ
 TR ןַיא זַא ,טלָאמעד גידנעסִיװ טשַינ ךָאנ) לָאמַא ןיֹוש טָאה
 יד ןעֿפּורעגנָא (שַינעעשעג עגַיטלַאװעג עגיזָאד יד ןעמּוקעגרָאפ זִיֹא

 זיא סע ."טייצ רעייג רעד ןּופ (סָאע) ןיישנעגרָאמ , ןּופ עכָאּפע
 טנעכערעּב גינעװ רָאג ,טרעקרעפ ,רּונ ,ןעּבִירטעגרעּבַיא טשִינ

N)עז עֿכלעװ ,ןעגנּומ;טשעּב:טײצ עשִיגָאלָאעג ערעזנּוא ללכּב = 
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 טמַאטש סָאװ ,רּוטלּוק-רּוא ערעטלע ליפ ,ערעֿכַאפנייא ,עיינ ַא
 טנִידעּב 77 טָאה סָאװ .ןעלַאטעמ ןּופ טייצ רעד IND ןּופ ךָאנ

vnטָאה ןּוא גייצעג:ןייטש  DIAלעזַא טע'גרה'עג רעװעג:ןייטש ? 
 ךָאנ ןיֹוש טָאה סָאװ ,טייצ רעד ּוצ ןענעז עֿכלעװ non‚ עכ
 :סיוא ןעצנַאגנִיא ןיֹוש ,םינמיס עֿכילטּפִָירש ןעזָאלעגרעּביא ךִיז

 ?ָֿאנ ןָאק ןעמ עֿכלעװ  ,רוטלּוק:רּוא עגַיזָאד יד .ןעּברָאטשעג
 ,ןערּוּפש ענעּבילּברעֿפ:רָאלק טיֹול ַאּפָאריײא-לעטַימ TR ןעשרָאפ
 גָאלָאעג רענרעדָאמ רעד עֿכלעװ ,עכָצּפע'נַא PR PT טרַילרעֿפ
 ,גנּונכער רעשִימָאנָארטסַא'נַא טיול .טייצ:זיא DIN טנעכייצעּב
 טרעװ ,ןעזייוועּב ךס ַא רַימ ןעּבָאה טײקגיטכִיר WR IND סָאװ
 +עּב רעדָא) טייצ:זייא רעגִיזָאד רעד ןּופ טקניוּפ רעטסכעה רעד
 ןעגעו Tr טלעדנַאה סע PN ,ןע טיײצ:זייא ,טגָאזעג רעס
 3 טנעכערעּב (ןעגנּו'רזח'רעּבִיא ןּוא-תֹוקספה טָימ שַינעעשעגַא
 רַאפ טנעזֹוט-טרעדנּוה רָאי םעד רעּכִיא סנעטסעדנִימ
 PN יד ןוֿפ סנעּברַאש ַיד ןענעז ןעגעווטסעדנּופ ןּוא .סּוטסַירק
 ןופ רָאג ךָאנ רשפא רעדָא Mio םעד ןּופ ןעשנעמ עשִיאעּפָאר
 *ייא ןייק טשִינ עכָאּפעיזײא רעגנַאל רעגָיזָאד רעד ןּופ ּביֹוהנָא
 "טע ןענעז < ליֹואווּביֹוא ,סנעּברַאש:ןעשנעמ:עּפלַאמ 95790192
 ,שנעמ ןעגַיטנייה ןוֿפ סנעּברַאש יד m טיֹוּבעג שרעדנַא סָאװ

2mרעד ןּופ טלָאמעג ,תֹויח ןּופ רעדלִיּב טנייה ןעּבָאה  DIRT 
 ?םֹורד TR ןעלייה ןּופ טנעװ יד ףיֹוא ןעשנעמ עֶגַיזָאד יד ןּופ

 עכלעוו ןּוא ,ןענעקרעד טּוג רעז ןָאק ןעמ עכלעװ ,ךײרקנַארּכ
 *יד קַינכעט רעשיטסָירעטקַארַאכ:טסֿכעה ַא PR רָאפ ןעלעטש
 *1ָאמ ַאמ :ַאּפָארײא ןעגיטלָאמעד םעד ןּופ תֹיח עלַאיװּול

 ינַא'נַא ןוֿפ .דנַא .א דרעפ עדלִיװ ,סעּפָאלָיטנַא ,ןעט
 גנּודנַירגעּב רעשִיטערָאעט רעטּוג ַא ךרּוד רעּבָא זַיא טייז רעד
 ןּוֿפ ןעלקַיװטנע טזּומעג Tr טָאה שנעמ רעד זַא ,ןעזִיװעגּפיֹוא
 םעד ףיֹוא .תֹויח עכַילנע:ןעּפלַאמ עגַידרעִירפ זִיא'ס עכלעוו

 IT IT 722 ךָאנ ךילנײשרַאװ TR TI טָאה ַאװַאי לעזנַיא
 רעגָיד'נֹופצ רעד ןּופ עֹכָאּפע רעד זִיֹּב .ה .ד) טײצ:לַאיװּול
 רעטמָירעּב רעד ,האירּב עדליװהנּושמ ַא ןענוֿפעג ,(טייצ-זייא
 ַא טגַינייארעפ TI TR טָאה רעֿכלעװ ,סּוּפָארטנַאק עטַיּפ
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 עי טי:

 ,טײקֿכילדנענּוא:טייצ ַא TR לָאמ ORT PR טייקכילדנענּוא
 ,גנּולקַיװטנע רעֿכילטכַישעג רעגנערטש ןוֿפ ןענָאילימ=טייצ

 סּפָאע כ רעטלַא רעד :סָאװ DR ןעמענ סָאמ DIR רִימִא
 יַארַיּפ עסיֹורג ַיד טגָארט סע ןעמָאנ סנעמעוו ,םירצמ ןּופ ְכ
 :טנע ךיֹוה ַא ףיֹוא ןָא רעכיז ןיֹוש טזייו סָאװ ,קרעװ ַא) 977%
 BB טנעזיוטייווצ רָאי ןיא טּבעלעג טָאה ,(רוטלּוק רעטלעקַיװ
 ,רָיּפ טַימ ךרע'נַא .ה .ד ,טרּוּבעג סע'סוטסירק רַאפ טרעדנּוה
 ןעװעג סלַאפנעלַא TER ORT .קִיֹרּוצ רָאי טרעדנּוהפניּפ טנעזיֹוט

DINןעסיֹורג םעד ,:ּבַארּומַאה רַאֿפ רָאי טרעדנּוה רָאּפַא  
 ןעּבילּברעפ רעּבָא ןענעז סע .לבּב ןעטג;ניארעפ ןּופ ג;נעק
 ,ןעלייצרעד עכלעוו ,ןעטפִירשפיֹוא סּפָאעכ ןוֿפ טייצ רעד ןּופ

TINTEןִיֹא ןערָאװעג טקעדטנע ןענעז טייצ רענעי  DITרּבדמ : 
 רעטלַא רעשַירַאדנעגעל ַא ןּופ ןעלּפמעט ענעטָאשרעפ דמַאז
 ןעװעג געט סע'סּפָאעכ TR זיא סקנַיּפס רעסיֹורג רעד .טייצ
 ןערעװ טשירפעגֿפױא טזּומעג טָאה רע זַא ,טלַא יֹוזַא ןיֹוש
 עשִיטּפִיגע עטלעקַיװטנע ְךיֹוה ַא ןעשרָאפכָאנ ןעמ ןָאק תמאּב
 קִירּוצ רָאי טרעדנּוה עכָילטע Da טנעזיֹוט ךָאנ ףיֹוא רּוטלּוק
 יטלַא יד טשרע ןעמ טנַיֿפעג רעפעגנּוא טרָאד .ןע'סּפָאעֿכ רַאפ
 :ָאנ םעד om ןעדנִיּברעפ mn עכלעוו ,טלעוו-רּוטלּוק עשִי'לבּב
 ןייז ןּופ עטַאד יד .ןעטשרע םעד ןָאגרַאס ג:ינעק ID ןעמ
 ןּופ עטַאד רעשַידּוי רעד Da רעֿפעגנּוא ןעמַאזּוצ LORD טוט
 =ַאדנעלַאק ערַעזנוא עכלעוו ,'טלעװ רעד ןּופ גנּוּפַאשעּב, רעד
 טשרע I טַיצ םעד רעטנַיה רעּבָא !טנייה ךָאנ ןעצּונעּב ןער
 :רעד יז .סרּפ ןוֿפ לָאט םעד ןּופ WM עשִירעמּוס-רּוא 77
 PR ןּוא ,ןע'סּוטסַירק רַאפ 8000 רָאי םעד זִיֹּב רשפא טכיירג
 ,םרָאפ ַא PR רּוטלּוק ָאד ןיֹוש Tr טרילרעפ טייצ רעכלעוו
 טנייה ךָאנ טסייטש ּוד עֿכלעװ רַאפ ,קרעװ ןעפַאשעג טָאה סָאװ
 טשינ PD דֹובּכה תארי ןעסַיװעג ַא DIR ,גנּורעדנּואװעּב טָימ
 .,ןעֿכַאמכָאנ 79187

DENןענָאק  UDOןעגנּושרָאפ עטצעל ייד קנַאד ַא ,רעּבָא , 



 1 ןעװ .טייצ 97 רעיֹוהעגנּוא WII DON ןּוא
 ןעטֿכּורּפ:טקעּפס עלעדײא ָ!װ ןעסקַאװעג RI ןענעז ןעשנעמ
 ןעשִילמִיה םעד ןּופ ןעלָיװ ןעלּופ'תֹודֹוס-ךַילרעדנּואװ םעד טיֹוּל
 IR ,ּבלעװעג:לָאטסַירק ןעיֹולּב ןרעֿכִיז םעד רעטנּוא רענטרעג
 ץנַאג ַא ןעועג טײהנעגנַאגרעֿפ רעד ןּופ ןערָאי יד ןע?ייצ סָאד
 :ָאה ןַאד ןּוא :קִירּוצ רָאי טנעזיֹוט רָאּפַא .ןעגַינעגרעֿפ טֿכיײל
 עשַיטַארקָאטסָירַא עטסגנערטש !ד ּוליפא ןעסִירעגּבָא ךִיז ןעּב
 ןעדנ אוערעפ זָיא רעקלעפ יד MD לעמַיװעג רעד .ןעמַאטש
 ַא ןעמּואװשעגסיֹורַא זַיא טייקיֹולּב רעגָיגערּבנָא רעד ןוֿפ ןּוא
 יעג TI ןעּבָאה הוח ןּוא םדא ,ןעטרָאג רעגַיּברַאפליפ:גָימּולּב
 לֵיטש רּונ PR ;ןעגרָאמ:ןעטלעװ ַא ןּופ טייקליטש עגַילײה ;טשּוק
 Tr ppm סע רעכלעװ vn ןעמַאזּוצ ,גנַאלש יד Tr טכיילש
 ןעקִילגמּוא עגיד'ארֹומ עלַא יד עקנָאלדעג רעז ףיֹוא ןָא
 PR :רעִירּפ עלייוו עצרוק ַא ךָאנ .טייצ רעגִידרעטעּפש רעד ןוֿפ
 ףיֹוא ןּוז יד ,םיֹור PR דרע יד ןעפרָאװעגנײרַא טָאה טָאג
 =יטלַאװעג םענעי DM ,ּבלעװעג:לעמַיה ןעטלעסיירטעגפיֹוא םעד
 רשפא ,ָאלעשזדנַא לעקַימ רּונ ןעכלעוו ,גנואווש-רעפעשעּב ןעג
 רעד ןּופ עגַיּביולגנּוא ןּוא VD עלַא ןּופ רעגָיצנייא רעד
 רעלּופ רעד DD TE TR DIT ,ַארע רעשיטַאמגָאד:ך;לטסָירק
 טָאה רע תעשּב ,טכַאמעגכָאנ שָירעלטסנִיק ןּוא טלַיּפרעד טֿפַארק
 רעשִיניטסקִיס רעד ןּופ ּבלעװעג םעד ףיֹוא 7922 PT ןעפַאשעג

 .עדייּבעג-ךרַיק -

 *עטשרָאפ עלעּודיוידנִיא יד טשַינ ןּוא טסנוק יד טשִינ

 ?רָאפ יד טָאה דלַיֹּב ןעכַילּברעטשנּוא םענעי ןוֿפ ט:ַארק:סגנול

 טנַאה רענרעזייא IR טָימ טָאה ַיז רעּבָא .טְגָיזעּב טנייה גנּוש

 טימ ,ּבלעװעג:לעמַיה ןעטמיֹורטעגסיֹוא םענעי ןעֿכָארּבעגנײא

 ?ןעשנעמ יד ןעמּונעגמּורַא תמאּב טָאה ןעּביֹולג רעד ןעכלעוו

 ךָאנ PR טייהשנעמ רָאי טנעזיֹוט עֿכילטע 97 רעטנַיה .טלעװ

 ןעשִירַאדנעגעל םענעי ID געט עכָילטע ַיד רעטנַיה--רעטייוו

 רעיינ ַא ןַיא רעיֹוט ַא ןעסָירעגֿפיֹוא m טָאה טקַאיסגנוֿפַאשעּב

Pa 



 ,ךּורּבסיֹוא-ןַאקלּואװ ןעכילקערש םעד רַאֿפ גנַאגכרּוד:םי ןעשִיד
 .ןעסָירעגפיֹוא טפּול רעד ןִיא 1883 רָאי PR סע טָאה רעכלעוו

 :לעװ ,ןרעטש עכלעזַא ְךיֹוא ןַאהרַאֿפ רעֿכִיז ןענעז סע רעּבָא

 :נעזיֹוט לַיֿפ ןּוֿפ עקערטש ַא MIR זנּוא ןּופ TR ןעניֿפעג עכ

 טָאה סרעדעי עכלעוו ןּוֿפ ,ןערָאי--ןערָאײטכַיל עֿכלעזַא רעט
 *עי ,העש קַיצנאווצנּוארַיּפ ּוצ געט קִיצכעזנּואפנַיּפ טרעדנּוהיירד
 ,סעדנּוקעס קָיצכעז ּוצ טּונָימ עדעי Dun‚ קָיצכעז ּוצ העש עד

TRטנעכערעג טרעוװ סעדנּוקעס עגַיזָאד יד ןּופ עדעי  DIN 
 טָאה PINS טייצ רעצרּוק ַא DM N2 ..,ליימ טנעזיֹוט קָיצרעּפ
 עדלַיװ יד ,ןעקעלפ.לעּפענ עגַיד'תמא יד זַא ,טנעכערעג ןעמ:

 יָאירּבמע m יֹוזַא טקנוּפ סיֹוא טפָא ןעעז עֿכלעװ ,ןעסַאמ:זַאג

 ֹזַא זנּוא ןּופ ןענעז ,ןערעטש עג;דנערעװנעריֹוּבעג ןּופ ןענ

 דָארג זַא ,ךִילגעמ :לעסִיּבַא ןעמ טלעפייווצ טנייה ,טרעטייוורעד
ITרעטנעג ןזייוולייט ןענעז ןעקעלפ-לעמיה עגָימרָאפנּוא עגַיזָאד  

 ,סנעפיוה:ןרעטש עסָיװעג .טנעכערעג ןעּבָאה WO mM ,זנּוא ּוצ

 רַאֿפ ןעטלַאה ּוצ זנּוא טגנַיװצ ּפָאקס ָארטקעּפ ס רעד עכלעוו

 RT ּוליֿפא סיֹוא ךָאד ןעעז עכלעוו IN ,ןעמעטסָיס=ןרעטשסקִיפ

 ?נעדעי ןעזּומ ,ןעקעלפ:לעּפענ m ןעּפָאקסעלעט עטסקרַאטש יד

 ON ערעיֹוהעגנּוא:ךַילפיירגעּבנּוא עכלעזַא PR ןעּבעװש סלַאפי
 ןרעטש=סקִיפ ענעעזעגנָא יד יליֿפא רעּבָא MIN‚ ןּופ ןעטייק

 רעטסטסיירד רעד IR ,טייוװ גיטלַאװעג יֹוזַא TR ןּופ ןענעז
 .ןעגָידַירפעּב טַימרעד ךִיז ןָאק טסַאטנַאפ רעשִימסָאָק

 רעשרָאפרּוטַאנ רעד ןעכלעװ PR ,םיֹור רעד זִיא סָאד

 עלַא רָימ ןּוא IT לייוו ,ןײרַא PT טפרַאװ-.,ןײרַא 727 טפרַאװ

 =דרע רעקִיד WIRT רעד ןּופ לָעמָיװעג:םִירעװ ַא MU ןענעז

 SIR ,קִירּוצ ןערָאי ןענָאילַימ DIN ,לָאמנייא TIR סָאװ ,ליוק
 וט ךרּוד ןעטכיֹולעּב ,ןּוא םיֹור םעד TER ןערָאװעג ןעפרָאװעג

 PR עטנָאנ עלַא יד ןּופ 7979710579 רעטנעזיֹוט ןּוא רעטנעש
 IT יז טֿכַאמ ,רָיא םּורַא ןענעז סָאװ ,ןעטלעוורעּבלִיז עטייוו

TRטיֹול ןּוז רעד םּורַא געװרעדײלש עשִיטּפַילע ןעגנַאל  DIT 

 ?KIN ַא ןעֶילפ NEU DR 15 טזָאל סָאװ ,ץעזעג ןעּבלעז

 27 .ליֹוק: 1



TRןרעיוהעגנּוא'נַא ףיֹוא טלעצַיּפּוצ ,ןעטלָאּפשּוע ,ןעטלָאּפשּוצ  
 *יװצ ,ךעלעּבױטש:סלעװ עגידנעלקנַיּפ ענלעצנייא ןּוֿפ לעמַײװעג
 ,טלַאק:זייא ,םיֹור רעיירפ רעד TI טַיצ ךעלעּביוטש יד ןעש
 ,יֹוטש עלַא רּונ עקַאט רַימ ןעעז ךעלעּביֹוטש יד ןּוא .טּכּול ןָא

 רעֶגיזָאד רעד ןיֹוש טשרעה זנּוא ןּוא ייז ןעשַיװצ לייוו ,ךעלעב
 .םיֹור רעגילײמנענָאילַימ רעגָיטלַאװעג

 יז עשִיטנַאגַיג ןעייטש ןעליימ ַיד ןּופ Dr רענעי ןּופ
 ,ןעמָארטש עֶגַיזִיר PR טסילפ טכִיל סָאד עכלעװ ןּופ ,ןענ

 ןעטייו עטסטייוװ IT PR 72 DOSE ןּוא טסַילּפ ןּוא טסָילּפ
 ORT ,לענש-ךִילּביֹולגנּוא טסָילּפ סע .קעװַא טלעװ רעד ןּופ
 wm טנעזיֹוט קיצרעּפ ןּוֿפ טײקדנַיװשעג ַא Ba ;טכַיל עגַיזָאד

TRטגָארט עדנּוקעס ַא  TIםיֹור ןעיירפ ןִיא ףיֹול:ןעלעװ ןייז , 
 ןּופ טכִיל סָאד 772 ,רָאי רֶיפ עצנַאג ןרעיֹוד ףרַאד ךָאד ןּוא
 -יירגרעד ןָאק ןרעטש-סקַיפ עגַיזָאד יד PD ןעטסטנָאנ טעד
 ן'פיֹוא .דרע עטענַאלּפ רעד WIR גיֹוא:ןעשנעמ רעזנּוא ןעֿכ
 רװַאטנעק םעד ןּופ דלַיּב?ןרעטש סָאד IR טרָאד ,לעמִיה:םֹורד
 IR רעטסכילרעה רעד ,ןרעטש רעגָיזָאד רעד טלַארטש ,טכיֹול

 ןעזָאל רָאי:טכַיל WB יד .ןרעטש=ןּוז עלַא ןּופ רעטסלעה

 :לַאװעג יד ,עדנּוקעס ַא PR ליימ לָאצ רעד טיול ,ןענעכערעּב
Yardןרעטש ןעגָיזָאד םעד זנּוא ןּופ ּבָא:טלייט עֿכלצװו ,עקערטש : 

 ןעדַאירָימ עלַא ןּופ ןּוא .לימ ןענָציליּב ליפ סיוא:טכַאמ יז
 !רעטסטנָאנ רעד סָאד PN ּבלעװעג:לעמִיה םעד ןּופ ןרעטש:סקִיפ
 ײנוה ךָאנ טשרע 0577 סָאד ןָא זנּוא ּוצ טמּוק ערעדנַא ןּוּפ
 ןעקּוק ma ןעװ ,טנייה זַא ,ןייז ןָאק סע .ןערָאי רעטרעד
 DR שרעדנַא ןעצנַאגנַיא גנַאל ןּופ ןיֹוש ייז ןעעז ,ייז ףיֹוא

mרעֿכלעװ ,לַארטשטכיל רעד ןעװ ,טלָאמעד  DRזנּוא ּוצ  
 ףעוװ ןּוא DIR ייז ןּופ TOR ,ןעמּוקעגנָא ךַילדנע DER טשרע
 טצַיא טרעװ דרע רעזנּוא ןּופ לנַאלג רעֿכַאװש רעד ,טרעקרעפ
 m ,יֹוזַא ןיש םענעי Pa דרע יד סיֹוא טעז ,טקרעמעּב טרָאד
 PIE ןערָאי רעטרעדנּוה DM ,רעגִילדנעצ BO ןעוועג DIR יז
 ,לַאנַאקיץעּוס םעד ןָא ,םרּוטלעפיײא םעד ןָא ,ןענַאּבנע ייא ןָא

DMןעגעלעג זִיא סָאװ ,ּואטַאקַארק לעזנַיא םעד  sr DIT TER 
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TR.גלַאּב?ןענּוז רעד ןִיּב ךיא ,לעּביוטש-ןענּוז סָאד 773  

 Pens :ןיז רעד ּוצ ןיא !ָאד ּבײלּב PR גָאז לעּביֹוטש םיצ

PRרעמ;ש=ןעגרָאמ רעד ןִיּב , Pa PRךיוה-טנעװָא רעד  

PRס'מי םעד ,רעטסִילֿפ ס'לעדלעוװ םעד ןִיֹּב  -- 

 .שיֹור-ןעלעװ רעד

 FO ;ד ,רערעדּור רעד ,רעדּור רעד ,טסַאמ 77 ןִיֹּב 778

TRןלעפ=םי רעד ,ךִיז טֿכערּב יז סָאװ ןָא ,ןִיֹּב  

 .לַארָאק ןיֿפ

mMרעד ןִיּב  Pinעטײלֿפ ןּופ , JRםעד ןִיֹּב  

 ,טסײג סנעשנעמ

MRץנַאלג-דלָאג רעד ,רענײטש ןִיא קנוֿפ רעד ןִיּב  

TIRלַאטעמ , 

 טערּב?סערּפ סָאד ,קָאטשנײװ  ,תּורּכִיש יד 773 778

 ,טפַאז רעד ןּוא

 ,לָאטסירק ןּופ רעכעּב רעד ‚772/55 קנעש יד ןּוא רֹוּכש רעד

 רעד DIR‚ םּורַא 9295 סָאװ ,רעד ןּוא 0979 סָאד

 ,גנִילרעטעמש

min 9?לַאגיטכַאנ יד טרֹוּכיש'רעפ זיֹור רעד ןוֿפ ןּוא ", 

 (;מּיר ךָאנ טרעקִיײ)

 =ַאנ ןעגיטניה םעד PD ןעגיוא ַיד טַימ ךַאז ַא עי
 TR ,םיֹור ַא PR יז ןעלעטשקעװַא ;טסיײה ,רעשרָאפרּוט

 RITA רעד ,ןָאילימ רעכִילמיֹור רעד טשרעה סע ןעֿכלעװ
TAN ‚IN?ןעטֿכַארטעּב :טסייה סע  ITךַאז  PNןּופ ןייש  WDR 

 ײלָימ ןעכִילטײצ םעד טָימ ןעטסָאמעג טרעװ עכלעוו ,טײהנעגנַאג

 ןָאילימ?ןערָאי םעד vn ןןָאי
 ענעדלָאג ?7 טַימ ּבלעװעג רענעלָאטסַירק רעיֹולְּב רעד

 =;למַיטרעטלַא םעד ןעמּונעגמּורַא Dim רעכלעוװ ,לעגענ:ןרעטש

 *טקעּפס ַא ןּופ ךַאד רענרעזעלג רעד m יֹוזַא ,ןעשנעמ ןעכ
 רענטרעג רעשַילמָיה רעיירט רעד ןעכלעוו רעטנּוא ,ןעטרָאג
 -ןעטכּורפ-ןעשנעמ עּבָארג ןּוא עלעדייא ןעסקַאװ ןעזָאלעג טָאה
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 *נואוו םעד סיֹוא ןעצנַאגנַיא טשִינ טדיימ רע TÜR ליואווּביֹוא ===
 .טנעמעלע ןעלּוֿפרעד

 .רעדנּואװ ןרעיוהצגנּוא םעד ךרּוד טרָיפ רע
 .רעשרָאֿפ:רּוטַאנ ןעגָיטנײה םעד ןּוֿפ רצֹוא

 hr :נעגער רעד .טייקיֹולּב רעד רעּבִיא טנייש ןעגיֹוּבנעגער 8 4
 4 קִילּב ןייד vm ּוטסָאה םענייז קע ןייא 2229 רעד ןּופ ןעגיֹוּב =

 לא רעד ןּופ טקַא ןעֿכַאפניא םעד AIR טצנַאלג רע  טּפַאכעג
 :Ye םעד ןּוא על'היח:ןעמיֹוז םייּב טרָאד ,גנּוטּפעהעּב רעכַילשנעמ
 7 גנַאג רעזנוא PR DEIN רַימ'ָאל .ןעזעג טסָאה IT ןעכלעוו ,ייא
 SE *ץַיטש ןעטייװצ םעד ּוצ ןעזָאלּוצקעװַא TI ןעבּורּפ רעטייוו
 BIT TER ןײרַא DEIN טשרע Damp 9229 יד ּואװ DIRT‚ ,טקנוּפ
 ,רעשרָאֿפ:רּוטַאנ םעד ןּופ דלַעֿפ:טכַיַפ

wer) 



 ּועטנּוא ןעגיֹוא ערעזנּוא רַאֿפ 77 טנעפע עֿכלעװ ,עמַארָאנַאּפ
 ,לעּפענ:טײקגיּבײא ןעסיֹורג םעד ןִיא לַארטש 79220529 םעד

 ךיֹוא גנּולקַיװטנע'נַא רָאֿפ Tr ןעלעטש mn ןּוא
TRטרָאװ עכַאפנייא סָאד ןעגָאז ּוצ טָאטשנָא .עּבִיל רעד  

 רעד ןּוֿפ גנוהעטשטנע 97 ןעכּוז ּוצ ,זנּוא סע טּביײרט ,גָיּביֵא,
 טסקַאװ רעכלעוו ,סָאמסָאק ןּוֿפ גנַאג:סגנּולקַיװטנע םעד ןִיא 9227
 ןעיֹולּב םעד ןּופ לעזנִיא גַיּברַאפלַיּפַא m סיֹורַא זייווכעלס;ב
 ER סָאװ ,עיינ סָאד ךילטנעגייא TR סָאד .ןעטייצ יד ןּופ םי
 WII PAIR ןע'טּושּפ ןעטלַא םעד ּוצ ּוצ:טַיג DE רעז
 יא, עכילטנעגיײא סָאד זַיא גנַאג-סגנולקיװטנע רעגיזָאד רעד
 רעד ןוֿפ דנּוּבנעמַאזּוצ רעטסעפ רעד 009 DIR ןִיא ."עגֵיּב
 רעד TR טײהרַעכַיז יד ןּוא גנּולקיװטנע רעגָידרעִירּפ רעצנַאג
 PR טייטש טייהשנעמ רעד רעטנַיה .טפנּוקּוצ רעכ;לדנענּוא
 רעצנַאג רעד ךיֹוא ,לעּפַאטש ייּב לעּפַאטש ,גנַאג:סגנּולקַיווטנע
 .ןרעטשסקִיּפ ערעזנּוא ןּופ ,טענַאלּפ רעזנּוא ןּופ לרֹוג רעטסטייוו
 רעגיזָאד רעד ןּופ גנַאג רעגָידרעטײװ רעד ץלצ ךָאנ TR ןענּוז
 : ,גנּולקַיוװטנע

 רָימ אל .זנּוא ּוצ TI טרעטנענרעד םעדָאֿפ רענעדלָאג ַא
 ּוצ ידּכ ,ןעדנַיּבוצּוצ DIN ּוצ לעפִיש רעזנּוא לעסִיּבַא .ןעבּורּפ
 =רעדָאמ Bm רעכִיז TER סע ,ןעמּוק ןעלעװ ma טייוו IM ,ןעז
 יָאל 727 ןעלָאז m ןעו m ,עזייר-םי ערעסעּב ַא ןעלטִימ ענ
 :ָאד רעד .םּואּודָיוַידנִיא ןּופ טײקכַילּברעטשנּוא רעד ךָאנ ןעז
 *עקַאנ ענייש .עעסִידָא רעשַירערַיֿפרעּפ ַא טנייה זָיא געוו רעֶגיז
 -ערפ ןּוא ןעדנעזייר DIT PAR ןערַאנ עֿכלעװ ,ןענערָיס עט
 ןעּפאלקַיצ .ןערַאנרעפ Tr טזָאל רע ןעװ ,ףיֹוא DIN ןעס
 זַא ,יֹוזַא ןעלייה ערעייז ןִיא רעקנעד םעד ןערַאּפשרעפ עכלעוו
 גידנעגנעהנָא DIR‚ טגנַילעג סע ןעװ ,ןעיירפ ךִיז ףרַאד רע

Trןָא  PD Piaןָירעּביֹוצ יד עקרַיק .ןעפיֹולטנַא ּוצ ,קָאּב ַא , 
 ,ןעגַאפָאטָאל ןּוא ,ןעלזייא ןִיא ןעּפָאזָאלַיּפ טלעדנַאװרעֿפ עֿכלעוז
 ינעגָאנ ,ףָאלש-ןעקנַאדעג ןעגִיּבײא ןַיא ךַיז טסעגרעֿפ ןעמ ּואװ
 ,רע'טישפ ןַיא געװ רֶעזנּוא ...טיֹורּב-רעקּוצ עסָיז סָאד גיד



 ןּוא שיילפ PR טנייה ןעּבָאה 90 ןעכלעװ ,ףִירגעּבַָא ןעװ

 ,גנּולקִיװטנע רעד ןּופ ףָירגעּב רעד :טּולּב

PRםנד ןופ סיֹורַא טשִינ רט טלַאפ םצע ןעטסֿכָילרענִיא . 

 םעד רעּבִיא WAR .םּורַא טמענ '"גיֹּביא DANN סָאד סָאװ

 ינעגנַילק ןעגִיזָאד םעד רעטנּוא טגָיל סָאװ ,7922 ןעטערקנָאק

 :ילדנענּוא רעד PD רעּביֹוצ םעד סיֹוא רע BON ,טרָאװ ןעגָיד

 רעכִילדנענּוא רעד ןּופ-ְךיֹוא טַימרעד ןּוא גנּורעדנערעפ רעכ

 PIE רע טפרַאװ לעּפענ ןעסייוו ןעגַינָאטנײא'נַא ןִיא .טייקכייד

 לָאמ; mn TI Darin סע ןעכלעוו רעטנּוא ,לַארטש ןעגָיטכִיל ַא

 ?עג ץלַא INN ,טפַאשדנַאל רעגידנעמעטָא ,רעגָידנעִילּב ַא ףיֹוא

 סיֹורַא ןעזָאל רעמיֹוּב יד :גנּוגעװעּב רעגְידעּבעל ַא ןִיא TI טנִיפ

 ןעטלַאּפש DIN PT‚ ןעִיצ ,ךיז ןעטײרּפשּוצ גרעּב יד ,ןעּפסָאנק

 רעֿפִיט רעד ןַיא ןּוא .טשיֹור ןּוא ןָא TI טזָאלּב םי רעד ,ךִיז

 עיינ ףיֹואּ:ןעֶילּב ןעטנָאזִירָאה עטרעדנערעפ 97 רעּבִיא טייקיֹולּב

 ַא ךיֹוא טלָאװ םיֹור-טלעװ ןעטלַאק םעד TR mM ךיילג ,ןרעטש

 .טֿכַאװרע גנַילַירפ רעֿכַילרעדנּואװ

PRעג-רּוטלּוק רעד ןּופ *םירּומש ליל, רענייא רענעי * 

 רעֶגַיזָאד רעד PR .טֿכַאװעג תמאּב טייהשנעמ ייד DET עטכיש

 +נעמּורטסנַיא ,טיֹוּבעג ןּוא טכַארטעג רעקנעד ַיד ןעּבָאה טכַאנ

 סמּואעזּומ ןּוא ןעקעטָאילּבִיּב ,ןערָאװעג ןעדנּופרע ןענעז ןעט

 יז ןעּבָאה סעירָאטַאװרעסּבָאןרעטש ,טלעמַאזעגנָא TI ןעּבָאה

 ןעגָאז רַימ זַא ןּוא .טלעטשעגֿפיֹוא לעמַיה ןעגעג סמערּוט ץרע
 טלַאה שנעמ רעד זַא ,טכַאנ רעֶגִיזָאד רעד ןּופ ףֹוס PR ,טנייה

TIךַילרעּפנײשעּב  PRסָאמסָאק ןּופ ןעּבעל *ןעגַיּבײא, םעד  

 PR Da זנּוא טגנַילק-עּבַיל רעד ךרּוד ,גנּורעּפכורפ רעד ךרּוד

 טײּברַא עסייה עצנַאג יד ?סָאמסָאק, IN "שנעמ , ןעפִירגעּב יד

 ."םירּומש ליל , רעסיֹורג רעגָיזָאד רעד ןּופ

mןעִיצ ךיז סָאמסָאק םעד ןעעז  DOרעד ןִיא רּונ  

 רעּבָא ,עידָאלעמ ַא זָיא רעֿכלעװ ,ןײרַא טייקגיּבײא רעלעקנוט

vwןעעז רַימ ;דלִיּב ןייק  Wa ‚DIRןעמענ  DIRםּורַא  PR 

 *נַאג DAR טייהשנעמ יד ןעעז רָימ .ןעטייקטייוו:םיֹור עגָיד'תמא

 2203 גָיד'תֹושממ ,רערעיוהעגנּוא רעד ןּופ ןענײשסיֹורַא סעצ
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 IT עגַיּבייא ,דרע עֶגיּבייא

 ַאֿפפיוא רענרעדָאמ רעזנּוא ןִיִא ןַארעפ ללכּב ןַיא 23
 ןעלעטשרָאּפ Tr ןענָאק ןעלָאז 1m סָאװ ,זיא סע סָאװ גנוס
 ,MIR סלַא

 טרעדנּוה רָאּפַא TI רעטנִיה ןעזעג טָאה טייצ עטלַא 77
 *כַארטעּב טנָאקעג DW ךָאנ טָאה קִילּב WR .טייהשנעמ רָאי
 ןּופ ןעצענערג יד רעסיֹוא ןעּבעל:סטייהשנעמ עמיֹורג סָאד ןעט
 רעּבָא טגייל טייצ רעזנּוא ןּופ רעשרָאפרּוטַאנ רעד .,רּוטלּוק רעד
 .לֶעּפַשּוג םי ןּופ ,םעניֹורּב ןעגִיזָאד םעד MIR טנַאה ןייז קעװַא
 ןעוו ,טייצ ַא ןּופ טמַאטש ןלעפ רעגזָאד רעד .זלעפ םענעט
 עצנַאג T? ןּוא ..ןעועג טשַינ ןעשנעמ ןייק רָאג ךָאנ ןענעז'ס
 =ַאלער ַא 97792 DW ְךיֹוא זנּוא רַאפ דרע יד ןעד זַיא ?דרע
 רעד 735 סיֹורַא 0299 סָאװ ,עלעּבױױטש:טכִיל ַא ?ףָירגעּב רעװַיט
 PR *טּבעל , ,רעלעקנּוט טרעוו ,טנערּב ,ןעטייצ יד ןּופ טיײקפָיש
 ַא m רעמ טשִינ "ןּוז עגיּבײא, יד טשִינ ןעד זִיֹא ?טײגרעּכ
 ya‚ ןענעז ןרעטש-סקִיפ עלַא זַא ,ןעסייװ רַימ טייז ,םיֹורט
 רעטיֹור רעד סיֹוא טכערּב ןרעטש:סקִיפ עכלעזַא WERK זַא ןּוא
 ןלעדלעװ םענעּבמעד ןעשַידרע'נַא ya ַיװ טקנּוּפ טסּברעה
 ןעדנַיצ עכלעוו ,סעּפָארטסַאטַאק ןעמּוק ייז ףיֹוא ןענָאק סע זַא
 MIR טנערּברעפ קנּופ:ץִילּב ַא m טקנּוּפ ,ןענערּברעפ ןּוא ןָא ייז
 םיֹור רעטלַאק:זייא רעד זַא ,ןעסייוו רַימ טייז ?ּבמעד ןעגנּוי ַא דרע רעד
 :נָיװ םּוצ ייז טגנערּב ןּוא PT טרָירפרעפ PT‚ רעייז סיֹוא טגיֹוז
 {טיֹוט:רעט

PRַא סיֹורַא טנייה זנּוא יַאֿפ ָאד ךַיז טקּור ן'תמא רעד  
 :ײשרע-טלעװ יד ןּופ גנּוסַאפפיֹוא עיינ ץנַאג ַא 7922 יינ ץנַאג
 רעד PD עעדַיא רעד רַאפ ךיֹוא ןרעדָאֿפ עכלעװ ,ןעגנּונ
 ַא טייקגַיּבײא רעד ןּופ עעדִיא רעד רַאֿפ ,טײקכִילּברעטשנּוא
 ןעטלַא pr יז ןעמענ רָיֹמ רעדיא ,גְנּואײנע ּב עשֶיגָאל

ptןעצּונעּב רעטייוו . 

 םעד m טּוג IR ןע'טּושּפ םעד טלעפעג טָאה ךַאז ןייא
 יעג TR סָאד ;ןעטייצ עגִילָאמַא !ד ןּופ ןעקנעד ןעטרִינַיּפַאר
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 *עג רעגָיזָאד רעד .טייהשנעמ ַיד רַאֿפרעד טעװעטַאר רצכלעוו
 םעד ךרּוד ,גנּורעּפכּורפ רעד ןּוֿפ געװ םעד ךרּוד טרַיֿפ קנַאד
 3223 רעד ןוֿפ געװ

 IR טקנוּפדנַאטש רעגִיזָאד רעד TR DIN ּפִיצנַירּפ ןַיא
 טנָאנ יֹוַא ,ךילדנעטשרעֿפ יֹוזַא זנּוא TIR רע .המֿכח עטלַארּוא

 =טלעװ עגיזָאד יד ךִיז ןיא טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד עקַאט
 .טײקטלַא

 ןענעז ןעקנעד ןעכילשנעמ ןּופ רָאי טנעזיֹוט עֿכִילטע ַיד
INDןעגנּורָיפסיֹוא עשִיגָאל ע'טּושּפ עֿכלעזַא  TI PRםעד ןּופ  

 ,רעטָאֿפ ַא ."םירּומש ליל , ןייא רּונ תמאּב קּורדסייא 79029223
 5ָאג רעד ןּוא :דנַיק AP ןייז טשנעּב ןּוא טּברַאטש רעכלעוו
 .רָאלק טייקסיורג רעגנ;טלַאװעג ןייז ןַיא זַיא גנַאגנעקנַאדעג רעצ
 SDR עטנָאמרעד ערעדנַא יד ַיװ ,קעװַא טּברַאטש רעטָאפ רעד
 סָאד רעּבָא ,ןערעלקרע טשַינ טיֹוט ןייז DIRT לָאז גנּוסַאפ
 .לָיִמ .רעטייו םעדָאפ רעד ךִיז DIR DIN DM ןּוא ,טּבעל דנַיק
 Tr‚ ןעניּפשרעּפ ,ךַיז ןעציירק עכלעוו ,םעדעפ עכלעזַא ןענָאי
 ןעגנערּב טעװ דנִיק סָאד .טייהשנעמ 37 :םעדָעֿפ עיינ ןעִיצ
 =לעז רעד ףיֹוא ץלַא .ךעלקיניײא:רוא ךעלקַינײא ;ד ,ךעלקִיניײא
 =עג ןיֹוש ןעּבָאה עכלעװ ,ןּוז רעּבלעז רעד רעטנּוא ,דרע רעּב
 ,ןרעטלע-רּוא עטסטלע יד 0229 ,טײקמערַאװ ,ןעדָאּב ןעּבעג
 IHRER רעד MIR .ןעסָיו רּונ ןענָאק ma עכלעװ ןעגעוװ
 סָאװ ,שנעמ רעגַיּבײא רעד ןּוז רעגַיּבײא רעד רעטנּוא ,דרע
 םִיא טכַאמ רעכלעװ ,עּבַיל רעד ןּופ דֹוס DIT ףיֹוא ךָיז טלַאה

 ,ךילּברעטשנּוא
 TI רַאפ FIR זַיא גנּואיֹושנָא עגַיזָאד יד DIR רעּבָא

IRטלַא , TRייּב טנייא ךָאד  TRיז רעטנענ סָאװ :רעֿכִיז  
 =סנעּבעל ץלַא ,רעגנוי ץלַא IR טרעװ ,טייצ רעזנּוא ּוצ טמּוק
 רעד ךָאנ .גנּורעסעּבסיֹוא רעסַיװעג ַא DD ,תמא  .רעגיטּפערק
 =יילש-ןעקלָאװ רעד TI טלָאװ RT יו OR„ טעז גנּורעסעּבסיֹוא
 ןעמּואװשעגרעדנַאנּופ רעמ ןּוא רעמ ץלַא רע

 .ןעמּוקסיֹורַא ָאד ְךיֹוא ןּומ עגַארֿפ ןײא
  PAIR...טייהשנעמ -



 ֹודָיוָידנַיא ןוֿפ ןעּבעל עשִידרע סָאד ןעכלעװ IND ,ָאטַאלּפ

DIR DINךַיז טגָארט סָאװ ,םיֹורט רעכיילּב ַא רּונ ןעועג  TI 

 רענעי ןּוֿפ ץנעטסיוקע רעלַאעדִיא רערעכעה:ליפ ַא PR קעװַא

DTרענכעפ ןעסיֹורג םעד ּוצ זִיּב-םיֹור ןּוא טייצ ןּופ , 

 -ַאכעמ יד DD ןעמַאזּוצ זַא ,טלעטשעגרָאפ TI טָאה רעֿכלעװ

 SIR ןעדעי ןופ סיֹורַא לָאמנײא ןעלַארטש סָאװ ,ןעלעוו עשִינ

 ךילדנענּוא טיֹוט ןייז ךָאנ ךיֹוא ןעקרִיװ סָאװ ןּוא םּואּודָיווִיד

TRטּבעל טָימרעד ןעמַאזּוצ זַא-,טלעװ רעד ןּופ קִינַאֿכעמ רעד  

 =ענ םּוצ 773 IR רעּבָא .המשנ עכַילשנעמ 77 רעטייוו ְךיֹוא

 ךָאנ טלייטּוצ רערעל רעד ּואװ ,לּוׁש ַא ןוֿפ 792 79377292

 =יש יד ּואו ןּוא ,ןערוזנעצ רעטסעמעס ןּופ גנּוגידנערעפ רעד

 טכעלש ייז טָאה ןעמ DEN ,רַאפרעד טֿפָארטשעּב ןערעװ רעל

 .טנרעלעג

 3 רעדעי ,ןעייגרעפ ןּוא ןעמּוק ןעמעטסִיס עשִיפָאזָאלַיֿפ

 ןייז ןּוֿפ ןעלייז יד טכערּבּוצ רעכלעוו ,ןֹושמש TR ףָאזאלַיּפ רע

 *עטסַיס עכלעזַא רעּבִיא ןערעװ עכלעו ,ןעמגָאד:ןעֿכרָיק .זיֹוה

 *עג יד ןּופ םערּוטש םעד ךרּוד ןערעװ ,טרענייטשרעפ ןעמ

 ּביֹוטש:רָאעטעמ רענַיד ָיײװ יֹוזַא PR טלעצִיּפּוצ רעדִיװ ןעקנַאד

 ,ןעצַאשּבָא סָאד טסגעמ ּוד .םיֹור ןעגידײל ןַיא ןעגָארטעגקעװַא

IT mטסלַיװ : NITטייצ רעזנּוא ּוצ רעטנענ סָאװ זַא ,זַיא  

 =ָידעג ַא ץלַא גנּוסַאפפיוא רעגַיזָאד רעד רעּבִיא ךַיז טַיצרעֿפ

 םעד ןעוָאל PINS רעזנּוא רַאֿפ ןענָאק רַימ ,ןעקלָאװ רערעט

 IR" רַאפ סָאװ ,ָאי ןעסייוו רָימ ,עדייּב רָימ .ןעקלָאװ ןעגָיזָאד

 ?עג זִיא'ס DIN רעטנּוא ךַיז טלַאהעּב סע עגַארפ ערעיֹוהעגנוא

 ןעּור סקנִיפס ןעסיֹורג םעד ןעזָאל רֶימ אל ,ןענָאמרעד ּוצ גּונ

 יצ ,ןעגערפ DW טצִיא רַימָאל ןּוא טרָא ןעגיזָאד םעד ףיֹוא

 רעדָא טגייטש ,ןעּבָארגעּב זָיא רע ןעכלעװ PR ,דמַאז רעד

 ,.,טקנִיז

 טלעטש טַירט ןרערעכַיז:ךילכײלגרעפנּוא'נַא DD רעּבָא

Trןעּביֹולג םעד ןעּבענ ףיֹוא  PRןּופ טײקכַילּברעטשנּוא רעד  
 FIN ,קנַאדעג-טײקכַילּברעטשנּוא רעטייוצ רעד םּואּודָיוְידנִיא

 רעּבָא ,םּואּודָיוְידנַיא םעד ןעװעטַאר טשִינ ,תמא ,ןָאק רעכ
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 ןעטקַאֿפ-דנּורג יד ןּופ םענייא ןרעדנערעפ ּוצ ןעצנַאגנִיא בּורּפ -
 טשַינ רע טנעקרענָא טיֹוט םעד ;ןעּבעל ןעכַ;לשנעמ םעד ןּופ
 רעד .ץנעטסַיוקע רעכַילשנעמ רעד ןוֿפ גנוג;דנערעפ ַא סלַא

Didּוטש עגַיטרַאנעגײא ןימ ַאזַא רּונ ןייז ,םִיא טיֹול ,ףרַאד : 

 IR .םּואֹודָיוְידנִיא םעד ןּוֿפ גנַאג-סגנּולקִיװטנע םעד PN עפ
 :רעפ םּואּודְיוְידנַיא רעד רעכלעװ ייּב ,עפּוטש:סגנּולקִיװטנע
 יֹוזַא טשִינ ךָאנ יד ןּופ זיירק םעד ןּופ זיֹולֹּב רּונ טדנַיװש
 טייג רע רעּבָא ,עגָידעּבעל 27 ןּופ .ה .ד ,עטלעקיװטנע ךיֹוה

 ןעעז mn עכלעוו ,טייצ:סנעּבעל יד .רעטנּוא DON ייּברעד ךָאד
 PR NH ךָאנ רעדָא רָאי טרעדנּוה זִיֹּב 223535 ערַיא טַימ

 ?סיזקע רעֿכַילשנעמ רעד ןּופ לעּפַאטש ןייא רּונ ןֿפֹוא ַאזַא ףיֹוא

 ךרּוד טֿכיֹול םּואּודָיוְידנַיא PD ןרעטש רעגַיד'תמא רעד ;ץנעט

 רעכלעװ םּורַא ,ןּוז ענעגרָאּברעפ ןייז טָאה רע .ןעטײקגיּבײא
 סע ַיװ ,רעטסעפ Pr טלַאה רע רעכלעװ םּורַא ,טזיירק רע
 יד .ןּוז TR םּווַא םעטסָ;יס רעזנּוא ןּופ טענַאלּפ ַא TI טלַאה
 :ילּברעטשנּוא רעד :ןערעװ טנערּברעפ ,ןעלַאפּבָארַא ןָאק טענַאלּפ

 Da .ןעמּוקמּױא טשַינ לָאמנייק רעּבָא ןָאק םּואּודַיוװַידנִיא רעֿכ
 =ברעטשנוא רעגַיזָאד רעד TI טָאה עיגרענע רערעוהעגנּוא'נַא
 ןעצנַאג םעד ךרּוד געװ ַא ןעגָאלשעגֿכרּוד קנַאדעג:טײקכיל

 :טרַאּפשעגנײא יד ןעגָארטעג DDR טָאה סע .ןעקנעד 792790192
 טלָאװעג טשִינ TI ןעּבָאה עכלעוו ,סמּואּודִיווְ;דנִיא יד ןּוֿפ טייק

 =לָיפ רעגִיזָאד רעד ,טלעװ יד זַא ,קנַאדעג םעד ןעּבעגרעטנּוא
 רעד ןּוא RR ןייז לָאז ,ייז םּורַא ּפָאקסָאדײלַאק רעגַיּברַאפ

TR.רעֿכלעװ  MRגינעק ַא ,ךיז טֿכּוד  IT VERעגַיזָאד  

 TR לָאז ,טלעװ רעד ןּופ ןעגנּוניישרע עג;דנעדנַיװשרעּפ ְךִיג
 םעד 75 טַאלּב רעליֹופ ַא ַיװ ןעלַאֿפּבָארַא גָאט םענייש ןייא
 SON ןעגָארטעג DIN טָאה סֶע .טלעװ רעֶגִיזָאד רעד ןּופ םיוּב
 ןעטלַאהעּב טגָיל עכלעװ ,קִיגָאלנּוא'נַא ןּופ ליֿפעג רעכָילרענִיא

TRטָאה ןעמ עכלעוו ןּוא ,טקַאפ:טיֹוט ןעגָיזָאד םעד  TIםּוׁשֹּב  

 +עג רעגָיזָאד רעד ןּוא .ןעפרַאװנַא ןעזָאל טלָאװעג טשַינ ןפֹוא
 SR עטסכִילרעדנּואװ ?7 ןַיא טקַירדעגסיֹוא ךַיז טָאה קנַאד
 ןּוֿפ ,עטסלַאנַאּב !ד PR ךיֹוא רעּבָא ,ןעמרָאֿפיקנעד עלַאעד
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 ןַאד טשרע טכוזרעֿפ שנעמ רעד,

 ,גונעּת?סנעּבעל ןעטסכעה םעד

 טײהנײא:טלעװ 77 טגנילש'ס ןעװ

 IR ןעצנַאגנִיא .TR" ןייז

 ,סויזעליס סּולעגנַא

 ןעֿכילשנעמ ןּוֿפ ןערָאי רעטנעזיֹוט 97 !טײקכִילּברעטשנו
 םעד ןּופ ץנַאלג-רעקַאלֿפ PR ףיֹוא Tr ןעלעטש קנַאדעג א
 .נעגנַילק-,ןעלייז עגידנעגנִילק גיטלַאװעג ָיװ טרָאװ ןעגַיזָאד
 SIR רענעי ןָא ןִיז ןעגיכַאפליפ PR ןענָאמרעד עכלעוו ,עג:יד
 ןעטּפִיגע PR לײז:סָאנמעמ ןעטמִירעּב םעד ןּופ םִיטש רעט

YEARינּוה ןעסַירעגמּורַא ,טנַאקעּב יו ,ךִיז ןעּבָאה'ס רעכלעוו  
 :לעװ ןעגעװ ןּוא ,עדנעזייר יד PD ןעגנּוניימ ערעדנּוזעּב טרעד
 ַא ןּופ יז טמַאטש ;צ ,טשִינ טנייה Pa ךָאנ טסייו ןעמ 93
 :ער ַא ןּופ רָאג רעדָא ,גנודנעלּברעפ ַא PD ,לעדנַיװש:רעטסַירּפ
 ,(גנּוקרָיװ = ןּוז ַא ןּופ ךַילרַיטַאנ) AP רעשִינַאכעמ רעלַא

 יעג:קנעד רעד PR ןעשרָאפכָאנ ןָאק ןעמ m DM יֹוזַא
 -קַאפ יד MIR קִילּב ןעטִיפָצוָאלַיּפ ןּופ גנולקיװטנע יד עטכיש
 iR ןעמ טֿפערט גנַאל יֹוַא ,גנורעּפכּורֿפ ןּוא טיֹוט ןּופ ןעט

 .קנַאדעג:טײקכַילּברעטשנּוא םעד ןּופ ןעגנּוסַאפֿפ ֹוא MS ןָא
 ענייא שַיאעדַיא DOM ןעפמעקעּב עכלעוו ,ןעגנּוסַאֿפֿפיֹוא ייווצ
 ןּופ םעלּבָארפ םעד ּוצ ּוצ ןעיג עכלעװ רעּבָא ,ערעדנַא יד
 ,ןעקע ענעדישרעּפ ייווצ

TRטרעמַאלק גנּוסַאֿפפיֹוא  IR TIןּופ ףָירגעּב םעד  
 טלעװ ַא TR רַאפ זַיא םּואּודָיוְידנִיא רעד .םּואּודְיוװַידנִיא םעד

‚TI NNDטלעקיװטנע עכלעוו  PTטסייר ןּוא  TIרע .סיֹוארָאפ  
 רעּבָא .ןעטנַאקעּבמּוא םּוצ טייג ןּוא ןעטנַאקעּבמּוא ןּוֿפ טמּוק
 ַא ןעֿכַאמ סיֹואֿכרּוד ןּומ גנַאגנעקנַאדעג ַאזַא .סיֹוארָאפ רדסּכ
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 *קעװַא ךַיז טאה ,גרעּב:טענגַאמ יד ּוצ יװ יֹוזַא ,קנַאדעג םעד
 רעכלעו ,טסײג רערעסערג ,רערעפַיט רעדעי ךיֹוא ןעזָאלעג
 :יוהעגֿפיֹוא רעכעה קַיטש ַא ,תמא םענייר םעד גַידנענַיד ,טאה

 טאה שנעמ רעטס'טּושּכ רעד ןּוא .ןעקנעד עכַילשנעמ סאד ןעּב

 רעד 22938 דָארג ןענַאטשרעפ טסייג ןעסיֹורג ןעגַיזאד םעד
 DIN טאה ןעמ ;ןעטקַאֿפידנּורג עגיזָאד יד ןּופ טײקכַאפנייא
 37 MIR ןיֿכַאדלַאּב םענירג;לעקנּוט םעד רעטנּוא ןענַאטשרעֿפ
 םײּב םיֹוּבנעגיײפ ןעגָילײה םעד ןּופ ןעלצרָאװ עצרַאװש
 לעּפמעט רעגידעּבעל ַא mM טלעװ יד טָאה רעֿכלעװ ,גנַאג
 לעמָיה ןעטנרעטשעגסיֹוא ןרעטיֹול םעד רעטנּוא ןּוא ,טמיֹוצעגּבָא

MIRיד יײיּב ,ּורעּפ ןּופ ןעטיײקכיוה:גרַאּב עיירפ-גיטפּול 77  
 ּואו ,טרָאד ןּוא-אנָי כ ןּופ ןרעסַאװ עלעג:סַאלּב עכילדנענּוא
 -נעלקנַיפ יד רּבדמ 79327139293 םעד TR ףיֹוא טנייש סע
 .ַאנַאגרָאמ ַאטַאפ עֶגָיד

 SIR עגיצנייא יד DIN ןעועג ןעמ טָאה גנּורעּפֿכּורפ יד
 .טײקכַילּברעטשנּוא רעד ןּוֿפ םרָאפ ערעכִיז גָיטייֵדייווְצ
 PR קנַאד ַא ,"טייהשנעמ, ַא ןַאהרעּפ 9922 TR WR קנַאד ַא

TRרעּבַיא קנַאדעג ןעכַילשנעמ ןּופ גנַאג רעד ךילגעמ ללכּב  
 רָיֹא ךרּוד ,עיצִידַארט ַיד טּבעל WR ךרּוד ;תֹורֹוד ןּוא תֹורֹוד

 ןעקנעד ןעכַילשנעמ ןּופ םעדָאפ WAR רעד TI טָיצ



 ,רע טדנַיװשרעּפ דלַאּב .טנעמָאמ ןייא ףיֹוא IT םָיא טמענ
 טפַארק ןּוא טסול עצנַאג יד טדנַיװשרעּפ סע m יֹוזַא טקנוּפ
 RD רעכַאװש סלַא רּונ טּביילּברעפ ןּוא ,ןעשינעפעשעּב ;ד ןוֿפ
 ךַילדנע ךָאד טעװ רעכלעוו ,ןֹורּכז םעד ןִיא-.ןֹורּכז ןִיא ןעט
 טֹוהֹּת םעד PR ןעקנַיזרעפ ןעשנעכ ןעצנַאג םעד טִימ ןעמַאזּוצ
 טמּוק יֹורפ ןּוא ןַאמ ןעשַיװצ טְקַא םעד ןופ רעּבָא .טיֹוט ןּופ

 =ייַנ ַא .סעיינ ַא ןעצנַאגנַיא סעּפע ןּופרעד גיגנעהּבאנּוא סיֹורַא
 רע לָאז DIR IN? PIOPIT רשֿפא TIER רעטָאפ רעד .שנעמ רע
 רעיינ רעד ְךיֹוא .טיֹוט רעד DIN טפערט ,קִיצנײנ ןערעװ טלַא
 יד 772 ןעסקַאװרעד געמ ,ןעריֹוּבעג טָאה רע ןעכלעו ,שנעמ
 ?עלרעּבִיא רָאי קיסיירד MIR רע טעװ ןַאד .רָאי קיצניײנ עלופ
 ?נייַנ ענייז ןּופ ךשמ PR טעװ רע זַא ןּוא .ןעטשרע םעד ןעּב
 ןייז טעװ ,ןעשנעמ םעיינ ַא טלעוו רעד ףיֹוא ןעגנערּב ךיֹוא רָאי קִיצ
 ,ןערעוו טּבעלעגרעּבַיא 793229 ךרּוד טייצ עסַיװעג ַא רעדִיװ טיֹוט

 +טגנערּב טסנּוק-ןעֿכער רעכַאפנייא רעגיזָאד רעד ךרּוד
DIRֿכינרעפ:ץלַא ןייז סנעטסגיניײװ ,טיֹוט םעד גנּורעּפכורפ יד + 

 PEN רעגידנעט
 ?טיֹוט רעטשרע רעד ךָאנ דלַאּב ןעלַאֿפּוצנײרַא טָאטשנָא

 ןעגיּביא םעד ןִיֹא טרעדנּוהרָאי ןעטשרע םעד ןּופ עּבמָאטַאקעה
 +עלק טנע'שקע'רעֿפָא mM טייהשנעמ יד TI טלעקִיװ ,דנורגּבָא
 םעניילק םעד םּורַא ןערָאי רעטנעזיֹוט ךרּוד DPA גידרעט
 רָאפ דימּת טָאה רֹוד רענעריֹוּבעג רעד סעֿכלעװ ,טייצ ,עלעקִיטש
 .רֹוד ןעגָידנעריֹוּבעג םעד ןעּבעלּוצרעּבִיא ףיֹוא 7

 ,ןעטקַאפ:סנעּבעל עגַיטלַאװעג ייווצ עגִיזָאד יד רַאפ ןּוא
 רע 2m ,גנַאל יֹוזַא שנעמ רעד טייטש ,גנּורעּפֿכּורפ ןּוא טוט
 ןעטשרע םעד DIN שנעמ:עּפלַאמ רעד .ןעקנעד טּפיֹוהרעּביא ןָאק
 גידש'היח יד רעטנּוא טסייג ןעגידנעצָארּפש םעד ןּופ לַארטש
 םעד טּפַאֿכעג ןיֹוש ןּופרעד רשֿפא טָאה ,ןעמערב ענעלָאװשעגנָא
 Tr טָאה רעֿכלעװ ,שנעמ:לייה WIM רעד Ya ןעטשרע
 ןיֹוש Pr טאה ,ןרָאה:זָאנ םעד ןּוא טנָאמַאמ םעד ךָאנ טגָאיעג
 עג רעד TI טאה ןָא ןַאד ןּופ ןּוא .טלעּבַירגעגנײרַא ןירעד
 ּוצ ןּוא .טייקכָ;לדנענּוא רעד PR טּבעװעג ןּוא טּבעװעג קנַאד

 - םֵּגָּכ --



 =נַאסקעלַא ךיֹוא .רַאזעצ ְךיֹוא .ןעּברָאטשעג ךיֹוא TR רע זַא
 סָאד ?DAN‚ טַאדִידנַאק רעד ןּוא .סעלטָאטסָירַא ְךיֹוא ,רעד
 =עטלַאהעּב ַא טגָיל קִימָאק רעד רעטנַיה רעּבָא ?DIAS טקרַיװ
 IR רעגיד'ארֹומ ַא ןַיא ךיז טלעדנַאװרעפ עכלעוו ,קִיגַארט ענ
 =עגניא ?7 IND תמאּב 77 טלעטש ןעמ ןעװ ,טײקגִיד'תֹונמחרּב
 ,ןעמּונעגּוצ ןיֹוש טָאה טיֹוט רעד עֿכלעװ ,תֹונּברק לָאצ ערעיֹוה
 ,טרעוו םעניילק רעדָא ןעסיֹורג DIV ןייק ףיֹוא גידנעטכַא טשִינ

MIRרענעמּוקלּופ רעדָא טייקסיֹורג רעלַאעדַיא םּוש ןייק  
 יד PR PT טנעקעּב רענלעצניא רעדעי .טייקכילרעכעל
 עֿכײרגַיז ןּוא עכִילקִילג Da ץנעטסַיזקע ןייז ןּופ ןערָאי
 ןּופ תֹודֹוס יד ןִיא PAR ןעגנַירד עכלעװ ,ןערּוטַאנ
 רעֿפיט רעד PR ּבָארַא TI ןעזָאל עֿכלעװ ,דרע רעד
 ,טלעו רעד TB טייהנעגנַאגרעפ רעד ןּופ טכַאש
 :ךליֿמ יד ךרּוד טסייג ןּוא גיֹוא DD קעװַא TR ןעזָאל עֿכלעוו
 לָאז ?ץלַא סָאד טצּונ סָאװ ּוצ .ןעטייקטייװ:סּוירָיס TR ןעגעוו
 רעשרָאֿפ עגִיזָאד יד ןּופ רֹוד רענייא רעד ַיװ רעמ טשִינ ןייז
 ךָיז ןעּפעלש-רָאי טרעדנּוה ןייגכרּוד FT ןּוא ,דרע רעד ףיֹוא
 ּבלַאה רעדָא ןעצנַאגנַיא ,ענעגיוּבעגנייא ,עטלַא:רּוא רָאּפ ַא ךָאנ
 טשער-ןעשנעמ רענעּבילּברעֿפ רעטצעל רעד סלַא םינקז עדנַילּב
 ?TR לעטרעֿפ ַא ךָאנ .דרע עטענַאלּפ רעטסַיװרעּפ רעד ףיֹוא
 ענעי טשרעה ןרעטש םענעּברָאטשעגסיוא םעד ףיֹוא ןּוא :טרעד
 ?עטשרָאפ םיֹוק רשפא IT ןענָאק mM עכלעוו ,טײקל:יטש:רּבדמ
 PR רעדָא ,הנבל רעזנּוא ףיֹוא 7922 עטסכַיליֹורג סָאד סלַא ןעל
 =ילגעב עטלַאק:זיא MIR םיור:טלעוו םעד ןּופ ןעשִינעפִיט 97
 PATER ענעשָאלרעּפ ץרַאװש:טכַאנ ןּופ רעט

 .טיֹוט רעד :גנוטֿכַאּבָאעּב ערעכַיז ןייא זַיא סָאד
 ַא טַימ ךַיז טנעקעּב שנעמ רעד .עטייװצ ַיד DEIN ןּוא

 עגיּבײא'נַא mM סיֹורַא DIN טלַארטש סָאװ ,טקַא ןעכָילרעדנּואוז
Irםעד ןָא טפרַאװ עכלעוו ,טײקכַילקרָיװו רעּבלעז רעד ןיופ  

 ףןעגנּונעֿפָאה ענייז עלַא MIR טיֹוט ןּופ קעלפ:ןעטָאש ןעגָיּבײא

 .גנּורעּפכּורּפ רעד ןּופ טקַא םעד = |
 גּונעּת רעכ;לדנענּוא'נַא ,ןעלַיֿפעג ענייז ןָא טדנִיצ יֹורּפ ַא
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DONםעד ךָאנ ןערעװו טמּוטשרעּפ , Nןעקנַאדעג רעסַיװעג ַא = 
 רָימ סָאװ ,סָאד .ןערָאװעג טקרעמעגנָא לָאמניא זַיא גנַאג
 ץלַא ךָאנ זיא סע סָאװ ,סָאד ,רעּבִיא ןּופרעד טנייה ןע'רזח
 ,המכח רעצנַאג רעזנּוא ןּופ טקנּוּפ:סגנַאגסיֹוא רעד טצִיא זִיּב
 =ָאעט ע2:גָאלָאיזַיֿפ ןּוא ןעּפָאקסָארקִימ ;ד רעסיֹוא טייטש סָאװ

 רעד .ּביֹוטש:ןעימּומ m ,יורג IR ְךֹוּת PR זַיא סָאד ,סעיר
 ךרּוד סע ןעּבָארג סָאסילַיא רעד ןּוא גנַאג רעד ,לָיֹנ רעד ‚098

DMלַא:רּוא עגִיזָאד יד ןעגײקַא .סעילַאװֿכ עגידנעגנַיז ערעייז = 
 .ןָאגיּפע'נַא סּוטסירק זִיא-ןעעדִיא עט

 .נײא יד MIN 9292 WR טדנעוו עיּפָאזָאלַיּפ עגיזָאד ;ד
 js223wıyn םעד ןּופ ןעטקַאפ:דנּורג עטסֿכַאפ
 .ןעּבעל

 IN גנולצולּפ טײטש  ,םּואּודָיוַׁידנַיא DIN ,שנעמ רעד

 ,TR" סלַא TI טלִיּפ רע ,ןעּבעל ןעגִיזָאד םעד ןּופ Da רעד
 .טייצ רעד TR סיֹוארֲאֹפ גיניזטסּואװעּב טזײרּפש רע ,טּבעל רע
 ןּופ טקנּוּפ:סגנאפנא םּוׁש ןייק טשִינ DIN טנָאמרעד ןֹורּכז ןייז
 ּוצ דנַאטשמִיא טשִינ רַאּבלעטַימנּוא PN רע .ץנעטסיזקע ןַײז
 =ַעֹּפש 18 ןּוא ןעװעג טשִינ NT לָאמַא DIN רע זַא ,ןעפיירגעּב
 =על סָאד רעּבָא .ןייז טשִינ RT רעדִיװ רע טעװ לָאמַא רעט
 סיֹורַא DIR IND סע טקּור לֹּכ םדֹוק ןּוא DR טנרעל 792
 .ןעטקַאפ עגִיטלַאװעג ייווצ

 SIR DIN טגָארט טייקגיד'תֹונמחר'נּוא רעגְיטלַאװענ ַא טָימ
 ,טיֹוט ןּופ טקַאפ םעד ןעּבעל סָאד רעט

 2ּודָיוַידנַיא םעד טצענערגעּב טייצ לעק;יטש טמָיטשעּב ַא
 ?סייג םעד PD טייקניילק םּוש ןייק ,טייקסיורג םּוש ןייק .םּוא
 =עג טשִינ DIN טצִישעּב םּואּודָיוְידנִיא םעד ןּופ טרעװ 7930
 טגָיל סּולקָארטַאּפ .םּוטעמּוא טקנַאלּב סָאװ ,עסָאק רעד ןעג
 טזּומעג ףֹוס 92 Mio טָאה סעטִיזרעט TR רעּבָא ,ןעּבָארגעּב
 ןעזעל עדַאיסּבָאי רעד PR DD ןייז PR ןעּביֹולג ןעּביֹוהנָא

77mלעטעצ:םיתמ עסיֹורג סָאד סַאּפש םענעגנולעג ַא סלַא , IR 
 =עג ןערעװ עטכישעג:טלעװ רעד ןּופ ןעדלעה עלַא ןעכלעו
 ,ּבָאגּוצ םעד DM רעדעי ןּוא ןעמיירג עֿכִילגעמנּוא PR טכַארּב
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 ןיא ,ךעלעזעלּב יד קָאטשרעײא ןעכַילּבײװו םעד PR טקעדטנע

 =יה:עּפסָאנק ַא PR MI ןעייטשטנע רעייא עכַילשנעמ ַיד עֿכלעװ

 ךעלעזעלּב עגיזָאד ַיד ןעמּונעגנָא תֹועט יּפ לע טָאה רע 5

 טָאה ייא עכילשנעמ עגַיד'תמא ORT ,ןיי-ַא רעיא ַיד רַאפ

 ליפ רעז רעּב IND טסנרע לרַאק רעסיֹורג רעד טקעדטנע

 .1827 רָאי ןיא טשרע ,רעטעּפש

 *יֹוהעגנָא TI טָאה ןעגנוקעדטנע עגַיזָאד 97 ךָאנ טשרע

 רעֿכַילשנעמ רעד ףיֹוא קִילּב WI רעד ןע?קַיװטנע ּוצ ןעּב

 עלַא ןּופ טקַאפ, םעד ,טקַאפ ןעטסגַיטלַאװעג םעד .,גנּורעּפֿכּורּפ

 לעּפעק:ןעמיֹוז ןּופ גנּוסיגנעמַאזּוצ יד ,ןעּבעל:עּבִיל ןּופ *ןעטקַאֿפ

DMןַיא גינײװעניא לדנערעקייא םעד  DITטָאה ,לרעמעקייא  

 על'היח:לעדָאנ:םי ַא PD יײא'נַא ייּב ןעזעג לָאמ ןעטשרע םּוצ

 .1875 רָאי PR גִיװטרעה רַאקסָא

 י;דנע טלָאזעג רעירפ ךַיז טָאה רַײכלעװ ,סעצָארּפ רעד

 רעד ןוֿפ ּבָא TI טדייש ןַאמ רעד TEN ,טנעמַײמ םעד ןַיא ןעג

 ןַאד טשרע :;ןָא םעד ךָאנ טשרע TR רַאפ ךיז טּביֹוה ,יֹורפ

 על'היח-ןעמיֹוז םעד ןעשִיװצ טקַא רעמייהעג רג ז ןָא ךַיז טּביֹוה

 DIR ןעּבָאה רַימ ָיװ PR רָאפ טמּוק רעכלעװ ,ייא םעד ןּוא

 =יד'תמא רעד ּוצ ןַאד טשרע טרָיּפ רעכלעוו ןּוא ,ןעזעג רעַירּפ

 טרוּבעג עגַידרעטעּפש יד .גנּוגיטֿכּורפעּב רעגִידנעדיײישטנע רעג

 ץנעװקעסנָאק עֿכַאפנייא'נַא סלַא רָימ ןעעז דנִיק ןעפייר םעד ןּופ

 .טקַא ןעטסמָיטנָיא ןעגִיזָאד םעד 733

 שִינטנעק עטרעסעּברעֿפ-ךַילדנענּוא עגיזָאד יד TR :ךָאד ןּו

Nטרעדנע גנּורעּפּכורפ רעכַילשנעמ רעד ןּופ טקַא םעד ןּופ  

 יָאליפ-גנּורעּפכּורפ רעד ןּופ ְךֹוּת ןעטספִיט םעד ןַיא טשִינרָאג
 עכילשנעמ יד mM ,טלַא יֹוזַא ןיוש שִיטקַאפ זָיא עכלעוו ,עיּפָאז

 ,ללכּב עיפָאזָאלַיּפ

 BT ןעגנואיושנא-טלעוו ןּופ גנַאג ןעגָיד'רדסּכ םעד ךרוד

 עיּפָאזָאלַיֿפ עגַיזָאד יד טגנַילק רָאי טנעזיֹוט רָיּפ סנעטסעדנַימ

mעידָאלעמ עסיֹורג עכ;לרעהפיֹוא'נַא , sanרעמ ןיֹוש ןָאק  

 = טא! ==



 ירעּבִיא ןָאק דניק ַא סָאװ ,ץלַא ןעּבעגוצרעּביא ףיֹוא ,ןעטכַארשו
 ןרעטלע:רּוא עלַא ענייז ןּוא רעטָאפ ןייז ןּופ השוויּב ןעמעצ
 עכִילרעּפרעק עטסטרַאצ עֿכלעװ ןִיא טסייוו IT ;דצ סרעטָאפ ןוֿפ
 :השורי עגיזָאד יד ןעקִירזסיוא ךִיז ןָאק סע 097129 עגיטסײג ןּוא
 ='נַא ּוצ 773 זָאנ רעד ןּוֿפ גנּוגיֹוּבסיֹוא רעטסלעדייא רעד ןּופ
 ינָא'נַא ןוֿפ ןעגלָאפ יד ןּופ ,ךירטש:רעטקַארַאכ ןעגי;דנעדיײישטנע
 סָאװ ,סּוינעג םעד ןעּבעגרעּבִיא 772 טײהקנַארק רעגידנעקעטש
 =רעפ, רעד ןעגעוו .רעטכַיד ַא רַאֿפ רעדָא רעֶקִיזּומ ַא רַאפ טכַאמ

 סלַאֿפנעלַא ןעדער 928 רעטעּפש ךָאנ רַימ ןעלעװ "גנּודנעװש

 TI לָאז רּוטַאנ יד ןעװ MDR ךָאנ ןענִיֿפעג ּוצ רעװש זַיא
 ,טײקנעּבַאהרע רעכַילרעדיֹוש רעצנַאג TR TR ןעקעלּפטנע יֹוזַא

 ןעגעוו-ךלימ ;ד ,טײקגיסַילפ-ןעמיוז לעדנעּפָארט ַאזַא ןִיא ָײװ
 רשֿפא ןענָאק ןענּוז ןעדרַאילַימ ערעייז טַימ ןעקעלפ:לעּפענ ןּוא
 .ןערעו ןעֿכִילגרעּפ טַימרעד םיֹוָק

 ןערָאװעג טגָיטעטשעּב טלָאמעד TR גנוקעדטנע ס'מַאה
 :נעטיידעּב ןעטשרע םעד ךרּוד ןערָאװעג טרעלקרע רעטייוו ןּוא
 .קּוהנע װע ל ,טרעדנּוהרָאי ןעטנעצעּביז ןּופ רעקַיּפָאקסָארקִימ ןעד
 סָאװ ,טסּואװעג טשַינ טלָאמעד ךָאנ ייּברעד רעּבָא טָאה ןעמ
 יערעג ןעמ טָאה IIND .טײקג;ײס;לֿפןעמיֹוז רעד ןִיא טעז ןעמ
 עקנַינײלק עצנַאג ןיֹוש ןענעז ךעל'היח:ןעמיֹוז יד זַא ,טנעֿפ
 =ניא רעד טיעדנוהרָאי ןעטנעצכַא PR זָיא םעדכָאנ .ךעלעשנעמ
 IN ןעמ .ןעלַאפעג קרַאטש ךעלרעמעק עגַיזָאד יד ּוצ סערעט
 ע'טּושּפ ןענעז 'ךעל'היח, יד זַא ,הרעשה ַא ּוצ ןעמוקעג טלָאמעד
 ?ןעמיֹוז רעד TR ג;לעפּוצ ךִיז ןעניפעג עכלעוו ,סעירָאזּופנִיא
 טרעדנּוהרָאי ןעט-19 ןּופ רעטרעלעג רעסיֹורג רעד .טייקג;סָילּפ

 ןערעלקרע עגַארפ יד טוּומעג טשרע טָאה רעלימ ןַאהָאי
DIRןעמ ףרַאד ַיצ :ענעּפָא'נַא  TRןעז ךעל'היח:ןעמיֹוז יד  

 *ךעלכעלייט:רּוא עטּבעלעּב , רעדָא *ןעשִינעפעשעּב עשִיטִיזאראּפ
 NT» םעד ןופ טפלעה רעטייוצ רעד TR טשדע .,ןַאמ םעד ןּופ
 .ןערָאװעג טרעלקרע גי;טלַיגדנע ךַאז יד זיא טרעדנוהרָאי ןעֶגֶקז

 עד תעינע ר ,סקוהנעװעל דניירפ רעטסמָיטנַיא רעד

 (טרעדנּוהרָאי ןעטנעצעּבִיז (TER טייצ רענעי ןִיא טָאה ,ףַאארג
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 פטסגָידנעשַאררעּבַיא סָאד סלַא ּוטסעורעד ןַאד ןּוא .ךורפג ןעגיט
 ,ךעלעקע va ךעלרעמעק ענלעצנייא :"ךעל'היח:ןעמיֹוז, יד

 ךרּוד ןעטייװצ ן'פיֹוא טרָא PR ןּופ ןעגנַירּפש עכלעװ
 ei רעד  .(סעירָאזּופנִיא) ןעגנּוגעװעּב עג;דנעטש-טסּבלעז

 ןעטסנעלק ןעדעי Pr ךעל'היה:ןעמיֹוז עגַיזָאד יד ןּופ לעמַײװ

 רעטעמילִימקִיּבּוק ןייא TR .ךִילּביולגנּוא טעמּכ זִיא לעדנעּפָארט

 +עב 92907223 רעז ַא טיֹול ןָא ןעמ טלייצ טײקגיסָילפ:ןעמיֹוז
 et רעצנַאג רעגָיצנייא ןייא .ךעל'היח:ןעמיֹוז 60876 גנּונעכער

 =עה םּורַא יֹוזַא טלַאהטנע טײקרַאטש רעלעטַימ ןּופ סּוגסיֹוא:ןעמ

 ךשמ PR ןַאמ ַא ןָאק ןעצנַאגנַיא .ןָאילַיט טרעדנּוהיײװצ רעכ

IDןָאילְיּב 340 םּורָא ןעּבעגסיֹורַא 79299 ןעכַילטכעלשעג ןייז  
 ,ךעלרעמעק:ןעמיֹוז

 יוטש רעמ ָאד לָאז ןעמ סָאװ רעּכִיא ,טשִינ DOWN ןעמ

 ,גנולעטשרָאֿפ רעד ןּופ טײקגירעיוהעגנּוא רעד רעּבִיא יצ ;ןענ

TRטנָאקעג טלָאװ ךעלרעמעק=ןעמיֹוז עגַיזָאד יד ןוֿפ סרעדעי  
 ַאזַא ןוֿפ טייקניילק רעד רעּבִיא ַיצ ;ןעשנעמ םעיינ ַא ןעדלַיּב

 עצנַאג ַיד רעּבַיא TI ןַיא ךָאד טגָארט סָאװ ,על'היח-ןעמיֹוז

 SIR רעד רעּבַיא רעדָא ,דנַיק ן'פיֹוא רעטָאפ ןּופ טײקֿכילּברע

 ןעגָיזָאד םעד PR רּוטַאנ רעד ןּופ גנּודנעושרעפ רערעיֹוהעג

 רעד ףיֹוא גיטייצכיילג ןעּבעל עֿכלעװ ,ןעשנעמ לָאצ יד .טקַא
 טרעדנּוהנעצפּופ ףיֹוא יו רעמ טשַינ טנעכערעּב טרעװ ,דרע

 רעלַאמרָאנ רעדעי טָאה ננּונעֿכער רעגַיזָאד רעד טיֹול ,ןָאילַימ

 לָאמייװצ יו רעמ ןערעקלעפעּב ּוצ טפַארק ייד TI PR ןַאמ
 ךיז ןַיא ָאזלַא טלַאהטנע ןַאמ רעדעי ;ןעדרע טנעזיֹוט טרעדנּוה

 לרעמצק:ןעמיֹוז רעדעי .ןעטייהשנעמ טנעזיֹוט טרעדנּוה לָאמייװצ
 m גנַאל יֹוזַא םיֹוק TR לָאצ רערעיֹוהעגנּוא רעגָיזָאד רעד 735

 רעד ןוֿפ לייט-ךּורּב ַא ףיֹוא .רעטעמָילַימ ַא ןּופ לעטסגיצנאווצ ַא

 ,על'היח:ןעמיֹוז םעד ןּופ לעֿפעק םעד MIR ,גנעל רעגַיזָאד
 ךעלכעלייט-ךּורּב עקנַינײלק:גיטשַינ סלַא רעדִיװ ךַיז ןעלייטרעפ

 יעּב טגָיל טײקכַילּברע יד עכלעוו PR ,ןעמָאזָאמָארכ ףלעויצ יד
 -לעװ ,ךעלעטנַיּפ ףלעװצ עגַיזָאד יד ןעגַינעג ךָאד ןּוא .ןעטלַאה

 y2. טשִינ רעונעג ןָאק ּוליפַא ּפָאקסָארקַימ רעטספרַאש רעד 95
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 = עי

 רעטכעלשעג ַיד ןעסיוטשעג DORT רעכלעװ ,(עלערוטלוק עצנַאג
 :ֿכעה םעד ּוצ ןַיּב-ץלַא ןעזעג טָאה ןעמ ,ןרעדנַא DIE סנייא
 =יײארעֿפ רעכַילטכעלשעג רעכַילרעּפרעק רעד ןּופ טקנוּפ ןעטס
 MR .רעיילש רעד ןעזָאלעגּבָארַא ךָיִז טָאה ןַאד ...גנּוגָינ
 רעד ןעזִיועּב DIR םישדח PR PT טָאה סעיינ ַא ןעצנַאגנִיא

Sy,ּוצ ךַיז ןעגעװ ןעּבעגעג רע טָאה רעִירּפ ן'שנעמ  em 
 ןעװעג רּונ טלָאװ רע m IR ,ןעֿפַאלק ןעליטש x IT ןעס
 3 גנולצּולּפ רע זִיא ךָאנרעד ,ּבײלרעטּומ PR ןַאגרָא רעינ ַא
 טיֹוט IR ןז ןעּבָאה עכלעװ ,רעטּומ רעד PD ןעייוו עֿכילקערש
 RD ‚0223 םּוצ סיֹורַא-,רעּפרעק TR ןּופ סיֹורַא ,טנָאמרעד

 ןיֹוש זַיא גנּוגעװעּב ,םעטָא ,גיוא ןִיא-ףּוג רעצנַאג ןייז ןעכלעוו
 םעד DM טקַא ןייא טדנִיּברעּפ'ס סָאװ .טיירג ןעצנַאגנַיא ןעוועג
 .דֹוס רענעגרָאּברעפיףיט ַא ןעּבילּבעג ןַיא סָאד-ןעטייווצ

mטציא ןיֹוש ןענעז  MDןעגנּורדעגגײרַא  IRםעד  

 .דֹוס ןעגָיזָאד
 =סוּבמּולָאק ךָאנ רָאי טרעדנּוה .ה .ד ,רָאי ןעט:1590 ןִיא

 .ּפָאקס ָארקַימ רעד ןערָאװעג ןעדנּופרע זִיא ,גנוקעדטנע סע
 םעד DIR טנעדּוטס רעשַידנעלָאה ַא טָאה 1677 רָאי TR טשרע
 :עּבעל ,ןעמערַאװ ןעגײלּוצקעװַא טּומ םעד טַאהעג DRM ןעמָאנ
 PS רעזעלג:סגנּורעסערגרעפ ץד רעטנּוא ןעמיֹוז ןעכילנעמ ןעגַיד
 Bw עגַידלעקעלעּפעק יד ןעזרעד רע טָאה דלַאּב .ּפָאקסָארקִימ
 .ךעל'היח=ןעמיֹוז יד :ךעלרעּפרעק עגַידנעג

 :9:ןעמיוז עֿכילשנעמ עפייר לעדנעּפָארט עטסנעלק סָאד

 ?עסערגרעפ רעג;לָאמטרעדנּוהײרד ַא 3 סיֹורַא טזייוו טייקגיס
 ?רעק עג;טרַאנענייא ןוֿפ סָאמסָאקָארקַימ םעניילק ןעצנַאג ַא גנּור
 syn ,ךעלרעמעק עגַידכעליײק עסיֹורג טרָאד טסעז ּוד .ךעלרעּפ
 :ײט עכִילכעלּפרעּביֹוא ענעסִירעגּצָא רָאפ TI טַימ ןעלעטש עכ
 יד טסעז ּוד .לַאנַאק-ִירוא םעד ןּוֿפ טיֹוהמיילש רעד ןּופ ןעל
 סָימטַיר עניש ,ןעלַאטסָירק-ַאמרעּפס ענעפּורעג יֹוזַא

m vie)ןעלרעֿפרעק עטמרָאפעג (ןעלַאטסַירק עלַא : PR ORT 
 *רָא;טֿכעלשעג רעזנּוא FIR לזירד ַא PD ץלַאז ערעיֹוז.רָאפסָאפ

 ירַאנעגיײא.טסכעה ןייז טקנַאדרעֿפ ןעמיֹוז רעזנוא ןעכלעוו ,ןַאג
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 *עג טשִינ רֶיד רַאפ ןּוא DIR TR ןַיא יז זִיא-,לרעמעק-ייא
 =ענַאלּפ עגָידנענערּב עגַיזָאד יד mM ,רעגָיטכַיװ PR רעגָיטלַאוװ
 גָאט ןעדעי רָיד רעּבִיא ףיֹוא-טנייש ןּוז עגָיד'תמא יד {ןּוז:ןעט
 =ענַאלּפ יד טלַאה יז .טפַארק WR טסקנּורט ּוד .טייגרעפ ןּוא
 PR דרע רעד ךָאנ .גנּונעדרָא רעגנערטש ןִיא רָיִד רעטנּוא ןעט
 IT עכלעװ ,טכַאמ עכִילרעסיֹוא ץטסקרַאטש יד רשפא יז

 ןעדנּוּברעפ זיא לרעמעק:י  םַעד טַימ רעּבָא .רָיד רַאֿפ טסעז
 .סָאמסָאק ןּופ ןעּבעל ןעֿכַילרענַיא םעד TR לײטנָא ןייד

PR DIN 0mןייד ןעדנּוּברעפ  DINטייק=סגנּולקִיװטנע רעד ןִיא  
 טסּבעל ּוד ,סע טסעז ּוד רּונ טשִינ .םיאּורּב עגַידעּבעל יד ןּופ

DDםעד קנַאד ַא ןּוא םעד . DMּוטסרעװ לרעמעק ןעגִיזָא םעד  
 PR טשַינ טרעדנַאװ ןּוז עניילק עגיזָאד יד .סָאמסָאק ַא 77798
 ?עגיא ןייד טציירק יז .רָיד רעּבִיא טלעװ רעכִילרעסיוא רעד
 ךרּוד לָאמנײא יז טגָארט לעּפַאצ WETTE ,געװ םענ

PR 97 
Dimםעד :תֹודֹוכ עלַא ןּוֿפ דֹוס םעד ןָא ּוטסרָיר רִיא  

 ,טיֹוט ןּוא ןעּבעל ןּופ םעלּבָארּפ

 *"נעדיישטנע םעד ןעגעװ 95 רעז ןיֹוש טנייה ןעסייוו רֶי
 ןּופ ןעשנעמ יד רַאֿפ .גנּוגיטכּורּפעּב רעד ןּופ טקַא ןעגיד 8
 ןעדנעטשמּוא עלַאער ַיד ןענעז רעטרעדנּוהרָאי עגַידרעַירֿפ ;ד
 WDR ןַיא ןעגרָאּברעפ ןעוװעג ךָאנ טקַא ןעגיזָאד םעד ןּופ
 :עג I רַאֿפ ןענעז'ס--ײװ ,ןעגרָאּברעפ יֹוזַא טעמּכ .שָינרעטטנַיּפ
 טָאה ןעמ .רעּפרעק ןעכִילּבײװ ןּופ ןעלייט עכַילרענַיא ַיד ןעוו
 PR ןעזעג טָאה ןעמ .טקַא םעד ןּופ ןעגנּוגנַידעּברָאפ ַיד ןעזעג
 ןּופ גנואעטשטנע ַיד טכענ:ןרעטש TR ,ןייש:הנבל PR ,ןּוז רעד
 .לעװ ,ןעלָיּפעג יד-,יֹורפ ןּוא ןַאמ ןעשִיװצ ןעליפעג עשַיטָארע
 :בִישעג:רּוטלּוק רעד ןּופ ןערָאי רעטנעזיֹוט יד טייז ןעּבָאה עכ
 :ךַילרעדנּואװ MD IR DIR ךָאנ ןעפַאש MN ןעפַאשעג עט
 ןעליפעג יד ןּופ םערּוטש םעד ןעזעג טָאה ןעֶמ .םעלַאעדַיא
 סָאד ןענַאטשטנע ןזַיא'ס רעכלעװ ןּופ ,רוטַאנ-רּוא ;ד-טַאָיא)
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PR 

 IR ,טלייצרעד IND סָאװ רּונ 97 ּבָאה PR סָאװ ,ץלַא

 ןעּבָאה עכלעװ ,ןעשנעמ ןענעו ORT ,ּור ּוצ ייז זָאל ,ךילסעה
 =יפָאזָאלַיֿפ ןּופ םישדק ישדק TR טקוקעגניײרַא טשִינ לָאמניײק

 טלעגנארעג טשִינ ךִיז לָאמנײק ןעּבָאה עכלעו ,ןעקנעד ןעש

DMטלעװ רעד : PR,טסזּומ ּוד ,ןעזָאלּבָא טשִינ 777 לעװ  

 ,ןעגנַאגרעד טשִינ לָאמנייק ןענעז עכלעו N ."ןעשנעּב 77%

 סע זַא ,םּוטעמּוא טסַילּפ טלעװ רעד ןופ הכרּב עגָיזָאד יד זַא

NOW DINרַאפ  WRרעד .סניימעג ןּוא סטֿכעלש םּוש ןייק  
 =לָאװ רערערעגנַאװש:ץִילּב ַא MIN טקַא:סגנוטפעהעּב רעגָיזָאד

 דָארג !םעד ןעגעוװו ייז ןעסייוו סָאװ .עיּפָאזָאלַיּפ טַימ 915 ןעק

 רעד רעּבִיא דלַאװעג ןעמעלַא ןּופ רעמ ןעיירש עכלעװ 27

 7 דָארג-.ןעֿכַאז עכלעזַא (YA טדער ןעמ ןעװ  ,לַארָאמנּוא

 טײקכַילקרָיװ רעד PR ךִיז ןעִֶיצעּב עכלעװ ,עּבלעז 97 ןענעז

 סָאװ ,יד ןענעז סָאד .סַאּפש ןעשִירַאנ ַא ּוצ ַיװ ,טקַא םעד ּוצ

 ,טסנרע ןערַאּבטכרּופ םעד טלַיפרעד טשַינ לָאמנייק ןעּבָאה

 !טקַא ןעגָיזָאד םעד ןִיא ןעטלַאהעּב טָאה רּוטַאנ ַיד ןָעכלעװ

 PR ,גנּוטֿפעהעּב רעד ןּופ עיּפָאזָאלַיּפַא ןעגעו טדער ןעמ ןעװ

 ַא TR סנעטסגינעװ זַיא ,ךִילטַיזנּוא טשִינ ּביֹוא ,ייז רַאפ סע

 .סַאּפש

 ,ךיֹוא ןעלִיֿפ רעגָידערּפ:לַארָאמ עגָידלעּפעקניײלק עגַיזָאד יד

 ,םי םענועּבלַיז םעד רעּבִיא טצִיא טנערּב YO ּוז ַיד זַא

 IT טָימיטסײר סָאװ ,סעכלעזַא סעּפע ,סגיטלַאװעג סעּפע זַיֹא

 *עגנּוא עגִיזָאד יד .טײקכַילדנענּוא רעד PR המשנ עכַילשנעמ
 Jr טלַאה סע תֹוחֹוּכ סנעמעװ ףיֹוא ,ןּוז עגידנענערּב ערעיֹוה

 .לעגעז עסייוו עניילק סָאד mM IR טקנוּפ ,דרע עניילק ַיד

 סָאװ ,לעגיּפש-םי ןעיֹולּב ןעגַיזיר םעד ףיֹוא I טלַאה לעפַיש

 *עלפ עלעקנּוט ערָיא טַימ .עקִירפַא 772 עּפָארײא ןּוֿפ TI טַיצ

 ןעקנּוורעפ טנָאקעג טלָאװ דרע ןייא 099 עכלעװ PN ,ןעק

 סע עכלעװ ןִיא ,ןעצנַארעּבּוטָארּפ עטיֹור ערַיא DD .ןערעוו

 ןעּבלַאה ַא ףיֹוא ןענַאטנאפ:ףָאטש=רעסַאװ עגידנענערּב ןעצִירּפש

 עקנַינײלק ענעי :ךָאד ןּוא .ְךיֹוה רעד ןַיא רעטעמָאלַיק ןָאילַימ

 םעד ןּוא לרעמעק:ןעמיֹוז םעד םּורַא ףיֹוא טלַאוטש עכלעװ ,ןּוז
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 קצרש ןָא טקוק רצלדָא רצד,
 — ,ןײרַא ןּוז רצד ןִיא ךיילג

 ,ןײר זַיא ץרַאה ןײד גיֹוא ,וד ןוא

 ."ןײש ןעגַיּבײא ןַיא טסײרד קוק

 .סויועלָיְס סּולעגג8

 םעד ןִיא גנּורעּפכורפ עֿכילשנעמ ןד סיֹוא טעז יֹוזַא "א
 יד סיֹוא טעז יֹוזַא .גנואיושנא:טלעוו רעזנּוא ןּופ ןייש

 טיי יֹוזַא ףיֹוא PR עכלעוו ,ןעשנעמ םעעיינ ַא ןּופ גנּופַאש

 רּונ טּפיֹוהרעּבִיא טניה TR סע REM ףיֹוא ,טשרָאפעגכָאנ
 .ךַילגעמ

 רעֶגַיזָאד רעד טַימ :טסלַיװ ּוד mM ןעיירד ךִיז טסגעמ ּוד

 =רעמעק IR רעכלעוו רעטנּוא ,ג;ניײװענָיא טרָאד ןּוז רעניילק
 ּוטסײטש ,ףיֹונּוצ ךַיז ןעסִיג ןּוא םּורַא גָיצרַאה 27 ןעמענ ךעל

 .םעלּבָארּפ:סעּבִיל ןעצנַאג םעד ןּופ רטנעצ ןִיא
 יֵנֲאְג יד mM יֹוזַא-,רעטייו ךָאנרעד ןּוא .שנעמ םייּב לֹּכ םדֹוק

 ןּופ סיֹורַא Tan זנוא רַאפ טלַארטש גנוסַאפֿפיוא-רּוטַאנ עצ
 *נַאג רעד רַאפ ךיוא-"שנעמ, טקנוּפלעטַימ:קנעד ןעגַיצנײא םעד
 .טלעװ רעֶגְימּורַא רעצ

 ,ץלַא 792279, טרָאװ םעד ןּופ ןעמענקעװַא טסנָאק ּוד
 ,ץלַא DR רעּבִיא לעמִיה ןעיֹולּב ןעצנַאג םעד :טסליװ ּוד סָאװ

 רעלַאעדַיא ןַיא ,רּוטלּוק TR ,טסיײג ןִיא ןעגנַאגרעּבִיא TOR סָאװ
 ןעשַירעלטסנַיק PR ,תובהלתה רעזעיגִילער ןַיא ,טײקֿכילשנעמ
 גָארּפ ןעלַאער ןעֿכַאפנייא ןעגַיזָאד םעד m .םיֹורט:עינָאמרַאה
 ,ןעמענקֶעװַא טשִינ TR ייּב ּוטסנָאק גנּוטפעהעּב רעד ןּופ סעצ
 : .ףירגעּב ןעצנַאג םעד גַידנערעטשּוצ טשִיג

TRעכלעוו ,ןעסַאמ ,ןעשנעמ ןַאהרַאפ ןענעז'ס זַא ,סייוו  
 זַא ןצניפעג ןעלעװ ייז .גנוטפיוהעּב ַאזַא ןּופ בָא IT ןעלקָאש



 ףיֹוא TI ןְעַּבָאה עכלעו ,ךעלרעמעק ענלעצנײא ײװצ
 =עֹּב יז וַא .ןענַאגרָא ערעײז ןּופ ןעסְירעגּבָא ןפֹוא ןימ אזַא
 ,ןרעדנַא םעד DD סנייא ןְעמַאזּוצ 7 7909 ןּוא ךַיז ןעטפעה
 לרעמעקיֹוּב עטְׁשרַע DORT ,ןיײטש:דנור ג ןייא ייֵז ןעדלִיּב
 ,םִָינַאגרָא ם עיינ ַא RD ,עדייּבעגילרעמעק רע ײנ ַא רַאפ

RDשנעמ םעיײנ ַא . 
IEטפַארק ַיד ,רָאפ סע טמּוק  DISםעד ןעיֹוּבפיֹוא  

 =ַאנ ,ךעלרעמעק עגיזָאד יד ןעזּומ םזִינַאגרָא 792279299 םעיינ
 7 ןעזייוועּב טשִינ ןיֹוׁש ןענָאק סָאד .ךִיז TR ןעּבָאה ,ךילרָיט
 In ,ןעּבעל ןוֿפ דֹוס רעסיֹורג ַא טגיל ָאד .לעגַיצ עכַילנעװעג
 ןעּבָארג רעזנּוא PR ןעסַילשניײיא טשִינ ןיֹוש TI טזָאל רעֿכ
 רֶעֶּבָא .רענייטש:לֶעגְיצ יד DD ןּוא Pin םעד טִימ ךיילגרעפ
 PN ,ךיילגרעֿפ םעד ןעּבָאה טשִינ רעמ ןיֹוִש mn ןעפרַאד ָאד
 7933 ,9ynyP“ םעד טָימ עטכִישעג יד טשרע טסֿפרַאד ּוד
 יִעטשרָאפ ךַיז טקַא ןעכילטכעלשעג ןִיא לָאר ןייז DD ןּוא
 BRD ךָאְנ DR ּוצ I ןעלעװ רַימ ,טּוג ָיֹו קנעדעג .799
 ,ןערעקִירּוצ לַאמנייא



 ןיא-,ןענַאגר ָא ןענעז סָאד .יֹורפ ןּוא ןַאמ ייּב ןענַאגרָא
IBםעד םענ ,ערעדנַא עלַא ָיװ ןענַאגרָא עכלעזַא טקנוּפ  

 יד רעדָא ,םערעדעג יד רעדָא IND רעד ןּופ קָאטשרעיײא
 =רָא'נַא לַאפ ןרעדנּוזעּב ןעדעי PR רַיד רַאפ טסָאה ּוד :ןעגנול
 IR טקנוּפ FIR ױרֿפ רעד ןּופ ץָאטשרעיא רעד ךיֹוא .ןַאג
 רעדעי m IR ןענעז ןַאמ םעד ןּופ ןַאגרָאןעמיֹוז רעד ךיֹוא

 ךיֹוא סָאװ ,רעמ טשִינ .ךעלרעמעק ןּופ טלעטשעגנעמַאזּוצ ןַאגרָא
 יניואועג ערעדנּוזעּב ערעייז ךעלרעמעק עגיזָאד יד ןעּבָאה ָאד

 כיֹוא ןערָיּפ ייז רּונ עכלעוו ,טייּברַא ערעדנּוזעּב רעייז ,ןעטייה
 BD ןייק טשִינ ןעגיֹוז ייז .םזָינַאגרָא ןעֿכילשנעמ םעד ןיא

mטּולּב ןייק טשִינ ןעּפמּולּפ ןּוא ,םערעדעג יד , ORT mץרַאה , 

 .עגַידרָיװקרעמ ץנַאג ַא זַיא עּבַאגפיֹוא רעייז

 ?רעד יד Da זיֹוה םעד ןִיא MER רָאפ רָיד לעטש

 KIN טעשעג רעמַיצ ןעגַיזָאד םעד ןַיא .טנעוװ:לעגַיצ עטנָאמ
 PR רעדּורעג ַא טרעװ טייצ ּוצ טייצ ןּופ .רעדנּואװ גַיד'הנּושמ
 רעיֹומ רעד ןּופ ןּוא TI ןעטלַאּפש ןעטעּפַאט ַיד ,טנַאװ רעד
 םייק .לעגַיצ רעגיצנײא Pa רעמַיצ ןעטַימ TR סיֹורַא טלַאֿפ

TRרע  DRטקּור רע .ןעקּור ּוצ ןָא ךיז רע טּבױה  Tr 
 סיֹורַא ןעצנַאגנַיא ךילדנע TI טמּוקעּב ןּוא ,רַיט רעד ןּופ סיֹורַא

 עטסֿכִילרעדנּואװ יד DER BD ןעעשעג טרָאד Pin‚ םעד ןּופ
 ?לעצנייא ןעטייוצ ַא DD ןעמַאזוצ TI טמּוק רע ,ןעגנּורַיסַאּפ
 DIR טַימ ןעמַאזּוצ ןּוא Pin ןעגָיד'תונּכש ַא ןּוֿפ לעגַיצ םענ
 .זיֹוה ןיילק יינ ַא טרעװ PR MIR גידנעטשטסּבלעז רע טסקַאװ

 עֿכָילשנעמ ערעזנּוא טַימ סע טעשעג יֹוזַא ךילּבעטשכוּב

 טייצ PB .יֹורפ רעד DD ןּוא ןַאמ םעד טָימ ,רעזייה:ךעלרעמעק
 :נעמ םעד ןּופ טנַאװ:לרעמעק רעד ןּופ ּבָא TI טסייר טייצ ּוצ
 סיֹורַא טרעדנַאװ PAR לרעמעק ג;צניײא ןייא ןַאגרָא:ןעמיֹוז 79579

MDםעד  Pinסע  TI BOTטרָאד .זיֹוהףןעשנעמ ךִי;לּבײװ ַא  
 לרעמעק ַא ןעסִירעגּבָא ןַאגרָא:רעײא םעד ןּופ TR Pr טָאה

 SID עדייּב .ןרעדנַאװ SION טזָאלעגקעװַא TI טָאה ןּוא
 ּוטסָאה ,ןעּוט ייז סָאװ ןּוא ...ןעמַאזּוצ ךַיז ןעפערט ךעלרעמעק

 mn רעמ טשִינ ךָאד ןענעז סָאד :על'היח-ןעמיֹוז ןּוא ייא ,ןעזעג
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 .גײא יד יז ןעּביילּב ךילרענִיא-,ערעדנַא יד 18 ענייא עכילנע
 .ןעּבעל pe לעגיצּייֹוּב עכילטײה

 ַא רַאֿפ ןעמונעג Tr ןעּבָאה mn ןעכלעװ ,טנּוה רעד
 :לעקַיװטנע Pin רעז ַא ןיֹוש גיסעמסינטלעהרעּפ TR ,ל:ּפשייּב
 .םִירָאװ:ןעגער ַא ,ןעגָאז 7089 :היח WAT ַא םענ .היח עס
 -נעמַאזוצ DO זַיא רע ךיֹוא .עּבלעז סָאד DIN ייּב טסעז ּוד
 ךעלרעמעק עסַאמ רעיֹוהעגנּוא'נַא ;קיטש ןייא ID טלעטשעג
 זֵיא רע .ןענַאגרָא ענייז ,רעּפרעק TI IR ןעמַאזוצ ןעלעטש
 עטרִיצִילּפמָאק עכלעזַא טשִינ טצִיזעּב ןּוא טנּוה ן'רַאפ רענעלק
 IP PO רע טיײטשעּב רעּבִירעד .טנּוה רעד M ,ןענַאגרָא
 +ינייו טלַאהטּנע עלעזייה ןיילק ַא mM יֹוזַא טקנוּפ ,ךעלרעמעק
 רעד רּונ רעּבָא TR סָאד .ץַאלַאּפ רעסיֹורג ַא יו ,לעגִיצ רעג

 רעד PR ןעטנּוא רָאג .דישרעטנוא רעכַילטנעזעװ רעג;צניײא
 ,ןעשִינעפעשעּב ןעמ טנַיפעג תֹוי יד ןוֿפ טייק:סגנולקיװטנע
 IR TR .לרעמעק קִיצניײא ןייא ןּוֿפ רּונ ןעייטשעּב עכלעוו
 ןיֹוש זַיא ,דלעֿפ ןעיירפ ן'פיֹוא טגײלעגקעװַא ,לעגִיצ רעקִיצ
 .ךעלרעמעק עגַידעּבעל יד ײּב סע זַיא יֹוזַא :"זיֹוה, ַא ךַיז רַאפ
 ערעכעה יד זַא Pix‚ ּוטסעז ,םיחמצ יד רעטייוו ּוטסכַארטעּב
 רעד :ךעלרעמעק ןענָאילַימ ליפ iD טלעטשעגנעמַאזּוצ ןענעז
 ןעדעי TR טָאה ,רָיד ןעגייק ָאד טסעז וד ןעכלעװ ,טרעּבלײא
 רעטעלּב Em PR ,ךעלרעמעק עכלעזַא עסַאמ עץצנַאג ַא טַאלּב
 !טנַיװ א nywa ןעלַאּפ Tr ןּופ רע טזָאל

 N ,שנעמ םָעֹד ּוצ PR‚ רַיד ּוצ טמּוק ןעמ TR ןּוא
 vo וד ְךיֹוא .טנּוה םעד ןּופ רעכעה 95 ךָאנ טייטש רעכ
 *ונעג שִיגַאלַאָאז DIR RI‚ טסיּב ,ןענַאטשטנע היח רעד ןּופ
 ייד ,םערעדעג ענייד ,ןעגנּול ענייד ְךיֹוא .היח ע'תמא'נַא ,ןעמ
 ,ּבייל ןייד .לעגָיציֹוּב עּבלעז יד JO ןעיײטשעּב ןרָיהעג ענ
 יֹורג גיצנייא TR רּונ TR *ּוד , רעצנַאג ןייד ,ןענַאגרָא ענייד
 ,ךעלרעמעק עקנַינײלק ןענָאילַימ ןּופ עדייּבעג:רעדנּיאװ עס
 ,טרעּבלייא רעד ,םָירָאװנעגער רעד ,טנּוה רעד m TR טקנוּפ

IR ןעגעוו רעדנוזעּב טדערעג רעִירּפ רַימ ןעּבָאה NT 
 ןענַאגרַא עג  IT MD.טײקכַילשנעמ  warnעכַילטֿכעלשַעג יד



 ,םערעדעג יד סָאװ ,ךעלֿכעלײט:ףָאטש עֶגַידעֶּבעֶל עּבלעז יד
 ,ןעגנול יד IR ,ָאד TR גנוגיטפעשעּב רעייז :ךָיז טייטשרעפ'ס
 טרעטש סָאד רעּבָא .םערעדעג יד TR DIRT ָיװ ערעדנַא'נַא
 *לעז יד ORT ןענעז DIEB TR IR ,טקַאפידנּורג םעד טשִינ
 =ירעּבעל ןעדעי ןעמַאזּוצ ןעלעטש עכלעװ ,-ךעלעגַיצייֹוּב , ַעּב
 .ןַאגרָא ןעג

 יעּב ןּוא ןעלציּפוצ טנוה ןעצנַאג DYT ּוטסנָאק יֹוזַא ןּוא
 =עי ,לעֿכעלײטײלוקסּומ רעדעי ,טיֹוה עלעקיטש רעדעי ןעטכַארט
 םעד ןענַיֿפעג ּוטסעװ םּוטעמּוא :ןערָיהעג יד ןּופ לעמידעפ רעד
 =עּבעל ךעלֿכעליינק עניילק עּבלעז 07 ,טנעמעלע:דנּורג ןעּבלעז
 יֹוזַא טקנּוּפ ןרעדנַא ןָא סניא ןעּבעלק עּכלעװ ,ןָאטש 927

mןוֿפ רעּפרעק ןעצנַאג םעד ןעמַאזּוצ ןעלעטש ןּוא ,ךעלעגיצ  
 ַא ןעמַאזּוצ ןעלעטש לעגַיצ עטכער mM ,יֹוזַא טקנוּפ טנּוה
 .זיֹוה טכער

 =ץגִיצ , עגידעּבעל עגַיזָאד יד רַאּפ טפרַאדעג טָאה ןעמ
 ןעגנַאגעגנייא ךילדנע TR ןעמ ןּוא ;ןעמָאנַא ןעניפעג *ךעל

MRסעכלעוו ,טרָאװ ַא  TRרעּבָא ,גיטכַיר ןעצנַאגנַיא טשִינ  
 *עק, ןעפּורעגנָא ייז טָאה ןעמ .טֿכעלש ןעצנַאגנַיא טשִינ ךיֹוא
 ןענַאגרָא עלַא ענייז ,טנּוה רעצנַאג רעד :טגָאז ןעמ ,*ךעלרעמ

 עכלעזַא ןענָאילַימ רעּבָא ןּוא ןענָאילַימ ןּוֿפ טיֹוּבעגֿפיֹוא 79297
 ,עדייּבעג עסיֹורג ַא TR טנוה רעד ;'ךעלרעמעק, 91773297
 יד ."לרעמעק, סָאד TR סע לעגְיצ+יֹוּב רעֿכַילטיײהנײא סנעמעוװ
 ?ss עגיזָאד יד ןּופ ןעגנּוגיטֿפעשעּב יד ,ןעטייהניֹואוועג:סנעּבעל
 ךעלרעמעק ַיד .עגַיטרַאנעדַישרעּפ רעז ייּברעד ןענעז ךעלּרעמ
 ךעלרעמעק יד ,טפַאז:סגנורַאנ ןײרַא ןעגיֹוז םערעדעג יד ןוֿפ
 ן'רַאפ גָיטיֹונ זֵיא עכלעװ ,טפּול יד סיֹוא ןעצונ ןעגנול יד ןּופ

 ןּופ לָאר ַיד ןעלַיּפש ןרָיהעג יד ןּופ ךעלרעמעק ַיד ,םזִינַאגרָא
 יילוגער ןיא ןעטכַארטעּב ,ןעלַיפ ייז :גנּורָיּפּנָא רעטסכעה 197
 ָיד ןעגעמ רעּבָא .רעפרעק ןּוֿפ גנּוטלַאהסיֹוא עצנַאג יד 79%
 ייז ןעגעמ ןּוא סעיצקנופ עטסנעדִישרעפ יד ןעּבָאה ךעלרעמַעק
 --ןעמרָאפ עטסנעדַישרפֿפ 77 ךילרעסיֹוא ןצמָעננָא ךיֹוא רעּבִירעּד

TIERןעּביילּב  DIS TR Iןעצנַאגנַיא ,עּבלענ 77 טקנּופ  

 יי =



 טסָאה ּוד סָאװ ,סָאד .רעזעלג-סגנורעסערגרעפ עטוג רעטנּוא
 לעטנעוװ-םערעדעג עגַיזָאד סָאד ,טנעװיזיֹוה יד ייּב טקועמַאּב
 רעּבָא טײטשַאּב סע .לעגיצ ןייק ןּופ טשינ ,ךילריטַאנ ,טײטשַאּב

 DIR ןענעז עכלעװ ,ךעלכעלייטיוּב עניילק עסַיװעג ןּופ ןיוא
DIEטקנוּפ טּבעלקעגּוצ טסעפ ןרעדנַא  mךָעלעגַיצ עניילק , 

 m טקניּפ ,םערעדעג עצנַאג יד ןעמַאזוצ ןעלעטש עכלעװ ןּוא
mטנַאװ עצנַאג יד ןעמַאוּוצ ןעלעטש לעגִיצ עסיֹורג ענעי . 
TRםעד ץּוח ַא) דישרעטנּוא ןייא רּונ ןַאהרַאפ זַיא ייברעד , 

 ײשַיּפָאקסָארקַימ ןענעז םערעדעג יד ןּופ ךעלכעלייטייֹוּב 97 סָאװ
 pp טשַינ ןענעז םערעדעג ?7 ןופ ךעלכעלײט ַיד :;(עניילק
 עֿכײװ רּונ ,לעגיצ יד m IR ,רעקיטש ענרענייטש ,עטראה
 --םערעדעג 77 .עסַאמ רעגִיטרַאנעגיא רעז ַא PD ךעלֿכעליונק

TR ORTםזָינַאגרָא ןעגָידעּבעל ַא ןּופ "רעמָיצ, ַא ,לייט ַא ךָאד  
 ןמז 93 Pie‚ “79299, םערעדעג 97T .(טנּוה ַא ןּופ ,היח ַא ןוֿפ)
 ןעגָיזָאד DIT ןּופ ןעּבעל סָאד ןּוא .טּבעל טנּוה רעצנַאג רעד
 PR ,דרע רעד ףיֹוא ןעּבעל עצנַאג סָאד ַיװ יֹוזַא טקנוּפ ,טנוה
 ַא ןּופ טייטשעּב רעֿכלעװ ,ףָאטש ןעטמיטשעּב ַא ןּופ גְיגנעהּבָא
 =עג יד ןּוֿפ *לעגיצ; רעדעי .גנּושִימ רעשַימעכ רעגידרָיװקרעמ
 .ףָאטש-:סנעּבעל ןעגָיזָאד םעד ןּופ לכעליֹונק ַא עקַאט TR טערעד
 יד ןעמַאזוצ טלעטש ךעלֿכעליֹונק עֿכלעזָא לָאצ ערעיוהעגנוא'נַא
 ZART יד ."ןעּבעל , ןעלָאז ייז טֿכַאמ ןּוא םערעדעג עצנַאג
 ,םערעדעג עצנַאג 97 ן?מַאזּוצ רּונ טשַינ ןעלעטש *ךעלעגָ;צ
 "רעד ;םערעדעג עֶגִיזָאד יד ןּופ Ba יד ךיֹוא ןעּוט ייז ּרּונ

unייז ןעייטש  Nרענייטש ַא ןוֿפ לעגַיצ יד ןּופ רעֿכעה - 
 .רעיֹומ 093

 ,זיֹוה ןעגִידעּבעל םעד ןּופ *רעמַיצ , רעדנַא'נַא DER םענ
DENַא טֿבַארטעּב ,ןעגנול יד םענ :טנוה ןעפּורעג טרעוו'ס  

 ןּוטעג טרעװ ןעגנּול יד ןַיא .ּפָאקסָארקַימ ן'רעטנוא גנּול קיטש
RBטנּוה םעד ןוֿפ ןעּבעל םעד  vw’)סָאװ ,עבלעז סָאד  TR 

 .ָאה ויֹוח רעזנוא ןִיא m יֹוזַא טקנוּפ :ךָאד ןּוא .םערעדעג 97
 Ko" ןופ טנעװ יד IM Mar עּבלעז יד טקצדטנע m ןעּב

 ןוֿפ ןעגנול יד ָאד ְךיֹוא ןעייטשעב יֹוזַא ,טעזָאלק Ib ןּוא ןָאל
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 .םזִינַאגדָא ןעכילשנעמ Pb ןעסירעגּבָא TI טָאה סָאװ ,"לרעמ
 ַא ןעלעטשרָאּפ רָיד טסלָאז ּוד זַא ,גָיטיֹוו זִיא ּוצרעד

 טצִיא ךָאנ זָיֹא עכלעװ ,ךַאז עכַילטכַישעגרּוטַאנ ע'טּושּפ ץנַאצ

 .ןעמּונעגנָא ןעצנַאגנַיא טשִינ ּוליפא
 7T .ןרעמִַיצ עסַאמ ַא un Pin סיֹורג ַא רָאֿפ 97T לעטש

 :רעפ ןענעז ןּוא ְךיֹוה רעדָא סיֹורג ךיילג טשִינ ןענעז ןרעמָיצ
 ערעדנַא ORT ,קעװצ ַאזַא רַאפ טנַיד סנייא .טרַילּבעמ ןעדִיש

RDא ןעכַיק ,ןרעמַיצ-סע ,ןרעמִיצ:ףָאלש :שרעדנַא סעּפע . TR 
 רַאפ דנַיזעג:זיֹוה ןעצנַאג ַא ןענַיד ךָאד ןעפרַאד ןרעמִיצ יד .װ

 ?רעפ םעד ףיֹוא ייז ןענעז רעּבַירעד PAR ןעשַינעפרעדעּב ענייז
 סָאד AR רעּבָא טסקּור ּוד זַא ,טנעדרָאעגנייא ןפֹוא 790019777
 ,טנעװ ַיד טכַארטעּב ןּוא ןעטעּפַאט יד MIR טפייר ,לעּבעמ

 +דנַאטשעּב עּבלעז יד ןּופ טנעװ יד ןעיײטשעּב םּוטעמּוא :ּוטכעז
 .לעגַיצ ןיֿפ ,ןעלייט

 יד ןייז יז געמ ATI רעדָא PIT ןייז טנַאװ ַא געמ
 ;טעזָאלק ןּופ רָאג רעדָא ,רָאדִירָאק ןּופ רעדָא ,ןָאלַאס ןּופ טנַאװ
 19227 עכלעו ,לעגִיצ עּבלעז יד ןּופ יז טייטשעּב םּוטעמּוא
 FIN ןּוא ,טּבעלקעגנעמַאזּוצ טסעפ ,ןרעדנַא םעד MIR רענייא
 םעד ןוֿפ ןעלײט:רַאטנעמעלע יד ןֿפֹוא ןימ ַאזַא ףיֹוא ןענעז עכ

 .זיֹוה ןעצנַאג
 ןעגָאז רַימ'ָאל ,היח זִיא'ס עכלעוו טכַארטעּב םענ טצִיא

 ןעװ .זיֹוה טרָיצילּפמָאק DM ןימ ַאזַא TR PR רע .טנוה ַא
 TIRTIIRP ןּוא ןרעמַאק ּוטסעז ,ּבייל ןייז TR ןײרַא טסקּוק ּוד
 ,ןעגנּול ייוצ יד ָאד ,ץרַאה סָאד ּוטסעז ָאד ,םִינַימ עלַא ןוֿפ
 IT .ןענַאגרָא יד טרָאװ ןייא DM ,םערעדעג יד ,ןעגאמ םעד
 םּוצ רענייא ,ילנע טשִינ קרַאטש ךיֹוא ןענעז ןענַאגרָא עגיזָאד
 +עװצ עטסנעדַישרעּפ 27 רַאפ ךיוא עקַאט ןצנִיד ייז ןּוא .ןרעדנַא
 טרעוװ ןעגנול יד ןַיא ,טּולּב ORT טּפמּולּפ ץרַאה סָאד :ןעק
 סָאד טרעװ םערעדעג T PR? ןּוא ןעגָאמ PR ,טגיניירעג סצ

 ION יֹוזַא ןּוא טײּברַאעגרעּבַיא ןעסע
 ןאגרָא ַאזַא ןּופ טנַאװ יד ָאד ךיֹוא טכַארטעּפ :ךָאד ןּוא

 סעװַא סע גײל ןּוא םערעדעג ָ;ד JB קיטש ַא סיֹוא דיינש
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 סולוקנּומָאה N ןעֿכלעװ ןוֿפ ,לעסעק-רעּביֹוצ ַא PR m טקנוּפ
 ,ּפָאק ַא ,ךרַאמעקּור ַא סיֹורַא טמוק לָאמַא DM ,סיֹורַא ףרַאד
 RK סעּפע-,קע'נַא ייּברעד ךָאנ ךַיז טעז טייצ ַא DD‚ ,ןעגיֹוא
 רעטעּפש טנָאקעג טלָאװ סע רעכלעװ ןוֿפ ,האירּב עגָיד הנּושמ
 רעד סָאװ ,רעמ טשִינ .זָאה ַא רעדָא ,ריזח ַא ּוליפַא ןעמּוקסיֹורַא
 רע ,גיטֿכעדרעּפ ןָא ּביֹוהנָא ID דלַאּב סעּפע זִיא ּפָאק רעקִיד
 עגידרעטייוו ַיד טמּוק ךָאנרעד .'שנעמ, םעד ןיֹוש טנָאמרעד
 :עשנעמ טכער ַא ןעצנַאגנַיא ןיֹוש סע rm DR ןוא ,גנּולקַיװטנע
 piv ףרַאד סע רעּבָא ,ןיילקי ךילרעֿכעל ךָאנ זיא'ס ,תמא ;על
 עגִיטיֹונ יד ןּוא סיֹורג עסַיװעג ַָא ןעֿכײרגרעד m ,רעמ טשִינ
 :רעק עלַא ןעסייררעּבַיא ןענעק לָאמַא DIN לָאז סע ידּכ 2871
 *עגסיֹורַא לָאז'ס ןּוא רעטּומ רעד DIA ןעגנּודנַיּברעֿפ עכִילרעּפ
 רעטּומּביֹוה רעד ןּופ גנּונעפע רעד ID ID ןערעװ ןעסיֹוטש
 =יֹורפ םעד Pb גנּונעֿפע רעד ןּופ ןעצנַאגנִיא ןיֹוש ךָאנרעד ןּוא
 יעג, עגָיזָאד יד .סיֹורַא טפול רעיירפ רעד ףיֹוא--רעּפרעק:ןע
 "גנּוטֿפעהעּב, יד סָאװ ORT‚ רּונ ךילטנעגייא טגידנערעֿפ "טרוּב
 =93 יד :ןטרָיּפרעד 'טלָאװעג DRM יז סָאװ ּוצ ,ןעּביֹוהעגנָא טָאה
 =נעמ ןעגיהעּפ-סנעּבעל גידנעטשטסּבלעז ,םעיינ ַא ןּופ גנּופַאש
 טנע'שריײעג טָאה רע סָאװ ,סָאד TI TR טָאה רעכלעװ ,ןעש
 רעּבלעז רעד PR זַיא רעֿכלעװ ןּוא ,רעטּומ ןּוא רעטָאפ ןּוֿפ
 ,"טעטִילַאּודְיװַידנִיא, עגידנעטשטסּבלעז עיינ ַא טייצ

 PR .סָאװ OR ךָאנ ןעגָאז רַיד TR 9 םעלַא םעד ּוצ ןֹ
 טימ טלעטש R עכִילסיײװ סָאד :טגָאזעג ןיֹוש 27T ּבָאה א

TRטקנוּפ .רָאפ  SIRןיילק ַא ,על'היח:ןעמיֹוז עכילנעמ סָאד יו  
 :ָצֵל םעד ןּופ ןעטִירעגּבָא ךַיז ORT סָאװ ,"עלעקיטש;, גידעּבעל
 ;עּב טפַאשנעסִיװ יד ,ּבייל ןעכַילּבײװ רעדָא ןעכַילנעמ ןעגידעּצ
 גידנעצּונעּב ,רעיונעג לעסַיּבַא ךַארּפש TR TR סָאד טנעכייצ
 .ָאמרעד ּוצ ןעמּוקסיֹוא DEN ךָאנ DIN זנוא סעכלעוו ,טרָאװ ַא
 um ןעלעטש על היח:ןעמיֹוז סָאד ,ייא סָאד PTR טגָאז יז .ןענ

Tsגָידעּבעל גיצנייא ןייא רעדנּועּב סעדעי רָאפ  BD» 
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 טלעטש סע ‚771 DIYERTIYD ןרעק םעיינ םעד ןּופ ענִיּברּוט יד
MIR 7גָאזָאמָארֿכ קַיצנאװצנּוארַיּפ יד ,לעדנַיּפש ְעטְלַא סָאד  

 :לעז סָאד MT ןערַיּפ PR טַימרעדנַיא סיֹוא TI ןעלעטש ןצמ
 :ּוטעג ןעּבָאה לעדנערעק:ייא ןּופ ןעמָאזָאמָארכ 'ד סָאװ ,עּב
 =טֿכַא עגִיזָאד יד ןּופ .קיצרעפנואטכַא MIN 7 ןעטלַאּפש ייז
 PR ּוצ ,קָיצנאווצנּוארַיּפ .ה .ד ,עייר ןייא ּוצ טייג קָיצרעפנּוא
 רעּבָא ,ענִיּברּוט רַערעדנַא רעד ּוצ עייר ערעדנַא יד ,עניּברּוט

yonןיֹוש טעשעג  DONרעירפ סָאװ עּבלעז סָאד . ‚DAR 

 ,טימרעדנַיא לעפִיש:ןענַיּברּוט סָאד 7 טְסיירּוצ לָאמ סָאד ְךיֹוא
 ןּופ טפלעה ןייא MIR ןעמָאזָאמָארֿכ קִיִצנאווצנּוארַיּפ ג;דנעמענ
 סָאד רעּבָא .רערעדנַא רעד MIR קיצנאווצנּוארְיּפ ןּוא לעפיש
 :לֿכעלעג ןעסיֹורג םעד ןּופ דנַאר םייּב IND טְשִינ ןיֹוש טמּוק
 SIR ,ייא עצנַאג סָאד ,םי רעצנַאג רעד ךַיז טלַאּפש DIN .םי
 ּוצ טאטשנא .ןענַיּברּוט עדייּב ןעשַיװצ טַינש םעד ןִיא ,טָימרַעד
 יא עצנַאג סָאד TI טלַאּפש ,עלעייא-ןעּבַענ ןייֵלְקַא 797922
 רעיא עגִיזָאד יד ןּופ סעדעי ;'רעייא , ייווצ MIR םּורַא יֹוזַא
 TR ןּוא .ןעמָאזָאמָארכ קיצנאווצנּואריפ INS‚ עגָיטֹכִיר ןייז טָאה
 ףיֹוא ןעגְנּוטלַאּפש עיינ IND ןעמּוק סע :רעטײװ ְךיֹוא טײג
 ןיֹוש טָאה ָאד .רעטייװ יֹוזַא ןּוא ןעצכעז ,טֵּכַא ,PN„ רֶיפ
 ָאד .ןיז ןיק טשִינ רעמ Tr‚ טײטשרעֿפ ,*רעייא , טרָאװ סָאד
 ןערעװ עכלעוו ,רענייטשיֹוּב עגְיְדעּבעֶל PR ןיֹוש Tr טלעדנַאה
 ,דנַיק םּוצ 72 יא ןעטגַיטכּורפעּב ןוֿפ געװ ן'פיֹוא ןעפַאשעג

ORTדנַיק עגַיסרַאפ  TR TRןִיז ןעסַיװעג ַא  MIגנונדרָא רעד * 
 לייט עֿכלעזַא רעטנעזיֹוט רעּבָא ןּוא רֶעטנעזיֹוט ןּופ טקידָארּפ
 ערעיֹוהעגנּוא'נַא ,רענייטשציֹוּב ַעגְידעּבַעל עכלעזַא ,ןעטקודָארּפ

 ןײװלעּפַאטש טריּפעגכרוד ךָאד טּרעװ ָשצְכלֶעו ,טייַּברַאקַיַאזָאמ
 =מָיטשעּב ַא TB TI ן'פיֹוא ,ץֵעּועג ןֶעטְמִיטשעֶּב ץנַאג ַא טיֹול
 FIN ,טייקכילּברע רעד PO דַּנּורג ן'פיֹוא עקַאט ,ןַאלּפ:יֹוּב ןַעט
 I רענייטשיֹוּב יד .ןעמָאזָאמָארּכ 77 ןִיא ןעטלַאהעּב 18 35

 ןעדעי ןּוֿפ ןּוא ,ןּרעדנַא ץ'פיֹוא רענייא ,ןַעטֹכִיִש m ‚727 ןֶעג
 :דרָא TR ןענַאגרָא ָעטמִיטְשעֶּב ןעּרעוֶו ןְעטְכִיש עֶגִיְוָאד יד ןוֿפ

jyamıןּופ  Op ‚Rayטְּבְלַפ ,ךיז טמ;רק  ‚PTךיז טרַיּפורג  
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 ינַאֹפ רעזנּוא ןּופ ףליה רעד DD רעּבִירַא WM ןעגָארט ןוא ,תֹויזּב

 Java Dix ןענעז nim עֿכלעזַא .ןעשנעמ םעד ףיֹוא עיזַאט
 ןעדלִיּב ןּוא ךילדניירפ יֹוזַא ןענעז ײז ,ךעל'היח:לעדָאנ-םי יד
 ינוא TI ןעזָאל צכלעװ ,רעיײא עגיטֿכַיזֿכרּוד עלעה:זָאלג סיֹואי

TI?ּפָאקסָארקִימ  iDןעגיטֿכורּפעּב ךילטסניק רעײרָּכ  vn 
 IK .ךעל היח-לעדָאנ-םי ַיד , 2 ןעמיֹוז עכילנעמ עגידעּבעל
 רעד ןערָאװעג ןַיא טפַאשנעסִיװ רעד רַאפ רעפלעה KIN רערעד
 ,גָאט רעד m רָאלק ץלַא ןעמ טעז DIR ייּב .םִירָאװ-דנַאּב:דרעּט
 ביל TR רעפַיט ןעמּוקעּבנײרַא גנּושרָאפ יד TI טָאה סנעטצעל
 ןּופ םיבֹורק עטסטנָאנ יד יײּב .ה .ד ,תֹויח:גיֹוז יד ייּב ְךיֹוִא
 ןעגלָאּפּוצכָאנ טקַילגעג כָאה ַאטָאּבָאס רעשרָאפ םעד .ןעשנעמ

 PD גָידנעּביֹוהנָא ,סעצָארּפ ןעצנַאג םעד טעמּכ זיֹומ רעד ייּב
 *נעגידנע ןּוא ךעלרעּפרעק:סגנוטכַיר יד ןוֿפ גנולייטסיוא רעד
 sit םעד DM לעדנערעק:ייא ןּופ גנוסַיגנעמַאזּוצ רעד טָימ גיד
 ַײּב עפוטש טשרָאֿפעגכָאנ ץלַא סָאד טָאה רע .לעדנערעק-ןעמ
 זַא ,ןענעּכער ןעמ ףרַאד ךִילרָיטַאנ .טנעכייצעגּבָא ןּוא עפּוטש
 a m יֹוזַא ,סעצָארּפ םעד ןּופ גנּוריּפפיֹוא רעשַינעצס ַאזַא ייּב
 ילְעצנייא TR ּוצ-טמּוק ,טלעטשעגרָאפ 7 רַאֿפ ָאד DIN ּבָאה
 ::שרעֿפ עסַיװעג ַא ןעסקנוּפ ערעדנוזעּב יד ןַיא ןּוא ןעלַאפ עֶנ
 יד זַא ,ןייז רעֶכָיז ןעצנַאגנִיא טסנָאק IT רעּבָא ;טײקגיטרַאנעד
 יּוק ,ןעזעג טסָאה ּוד עכלעוו ,ןעטקנווּפ-סגנולקַיװטנע-טּפי'ה עלַא
 ,ןעזעג ייז טּסָאה ּוד m ,ֹוזַא טקנוּפ ןעשנעמ םייּב רָאֿפ ןעמ

PR ןעזָאלנײרָא טשִינ טרָא םִעֹד ףיֹוא Tr IN TR 

 רָאפ טְמּוקִס סָאװ ,םעד ןעגעװ םיטרּפ  Hm=גיטכּורפעּב םעד
 ןּוא ,ייא ןעכַילשנעמ ןעט  mירֲאפ ַא ןּופרְעִד טרעװ סע יֹוזַא

eg עטלעקַיװרעפ:טּסּכעה ,עגנַאל ַא ךָאנ TR ORT שנעמ רעגַיט. 
 יןעיניֹוז םעיינ םעד ןּוא לעדנערעק-ייא ןעטלַא םעד ןּוֿפ .עטכַיש

 טרעװ לעּפעק  "IXײארעֿפ סָאװ ,שִינעפעשעּב ַא-.,שַינעפעשעּב
m רעטָאפ לעקַיטש X םידדצ: NE ןופ סעּפע TI PR DM 
 זַא ,ךַיז טְכַאד ּביֹוהנָא ןיא .רעטומ לעקַיטש ַא  TRםעד 93

 ייא ןעטגיטכורפ  TI Darinלטכַישעג עצנַאג יד ןָא רעֶדִיו
  0mןעלרעּפרעק-סגנוטכָיר 7100 ,ךעלרעייא:ןעּבענ עניילק יד
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 ,טלעטשעגפיֹוא רעדִיװ גנּוגיטכּורפעּב רעד ייַּב טרעװ ַץֿכלעװ
MIRקַיצנאווצנּואריּפ ; DDרעצרּוק ַא  PIE DRןעמ טָאה  

 ,ךַילדנע ,ןעק ןעמ .ןעצכעז זִיא לָאצ רעייז זַא ,טנעכערעג ךָאנ

 ןּופ ןעגנּוגנִידעּב ענײמעגלַא !ד DPI רערעגנעל ַא DPI ןיוש
 ?ייװ יִד-קיטֿכַיװ רעז PIR ORT ןּוא-ןעק ןעמ ןּוא ,טקַא םעד
 =עּב םעד ןּופ עלעשנעמ םעיינ םעד ןּופ גנּולקִיװטנע עגידרעט

 טשִינ רענייק ךָאנ רעּבָא טָאה ןײלַא TI PR .ייא ןעטגָיטכּורפ
 עכַילכקנַיּפ רעז עגַיזָאד יד ןערָ;לָארטנָאק ּוצ ידּכ ,טקּוקעגנײרַא
 טקנּוּפ TR .רעכַיז IR טקנּוּפ ןעמ DOWN סנייא רעּבָא .םיטרּפ

 ןּופ גַידנעּביֹוהנַא ,גנּוגיטכּורפעּב ןּוא גנּודלָיּבסיֹואיײא רעד ןּופ
 ײוצ םעד ּוצ 72 ןּוא ךעלרעּכרעק:גנּוטכַיר יד ןעלייטסיֹוא םעד

 =עז ,עלעּפעקןעמיֹוז םעד טָימ לעדנערעקייא סָאד ןעסָיגנעמַאז

 עג ַא ךרוד TI ןרעּפכּורפ עכלעוו non‚ יד ךִיז ןעטַײװצ ןענ
 עלַא ייּב .ךַילנע ךילנעװעגרעסיוא ,גנּוגָיטכּורֿפעּב רעכִילטֿכעלש

 RD רעּבלעז רעד יֹונעג ךילרעסיֹוא רעּבִיא Tr ט'רזח תֹויח
 Tr טעז סעצָארּכ ןּוֿפ עמעכס רעד TR ,םצע ןִיא ןּוא ,סעצ

 :ָאזָאמָארֿכ יד ןּופ לָאצ יד .דישרעטנּוא רעטסדנַימ רעד 0023
 עסָיװעג ייּב :ענעדִישרעפ ַא תֹויח ערעדנּוזעּב יד ייּב זיא ןעמ
 טגייטש סעקַאר ייּב ,רַיֿפ m רעמ טשִינ יז טֿכײרגרעד םָירעװ

 ןעזָאל םינימ עלַא ייּב רעּבָא .טרעדנּוה רעכעה 7272 לָאצ יד
TI PRנערעק:ייא ַיד ןּוא ךעל'היח:ןעמיֹוו עפייר יד רעּבִיא - 

 זַא יֹוזַא ,ןעמָאזָאמָארכ לָאצ רעייז ןּופ טפלעה יד טקנּוּפ ךעלד
 יד .לָאצ עגַידרעִירֿפ יד ףיֹוא רעדִיװ טלעטש גנּוגיטכּורפעּב 77
 a ןייז געמ ךעל היה:ןעמיֹוז ַיד ןּופ טלַאטשעג עכַילרעסיֹוא
 טּביילּב FRI רעייז WAR ;עטסנעדִישרעּפ יד םינימ ענעדִישרעֿפ
 ןעשַינעעשעג ערעדנּוזעּב יד ןּוֿפ ּפמעט רעד .עּבלעז יד דימּת

 :ינעעשעג יד ןּוֿפ גנּונדרָא 97 ,רענעדִישרעפ ַא ןייז ְךיֹוא ןָאק

 -ער רעד ָאעועג יז ןעּבָאה רָימ mM ,ערעדנַא'נַא ןייז ןָאק ןעש
 ARD עּבלעז 97 TAN רעּבָא DA טַאטלּוז

 y3 Wa- ןעװ ,רעלעפ ןייק טשִינ WO ןעייגעּב 927997

 עכלעוו ,גנּולדנַאה-גנּוגיטכּורֿפעּב רעד ןּופ םיטרּפ עגָינייא ןעמ
 עסיװעג ייּב ןעגלָאֿפֿכָאנ יֹונעג טנָאקעג גילעפּוצ ןעּבָאה 2
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 'שנעמ ײװ צ ןּופ ףָאטש:טײקכִילּברע ןעלייט עֿבײלג טקנוּפ ייוזצ
 .יֹורפ ַא ןּופ PR ןַאמ ַא ןּופ :סמּואּודִיוװ;דנִיא 339

 יד ןוֿפ גנּורעֿפִילרעּבִיא רעכִילרעסיֹוא רעד ןּופ טקַא םעד
 ןַאגרָא ןעכַילטכעלשעג ןעכִילּבײװ DIT ןִיא "ךעל'היח:ןעמיֹוז ,

TEֹורֿפ רעד ןּופ ןַאגרָא רעכ;ילטכעלשעג רעד ,ּוטסנעק  PR 
 ;ילרענִיא סנעמעוו ייּב ,רעטּומּביֹוה ;ד IR ,יֹוזַא טנעדרָאפגנייא
 NER PD NT רעד DD TER ‚PR סָאד טרַאװ סע רעיֹוט ןעכ
 INFOR רעד DM ןעדנוּברעפ גנַאג:רַיּפסיֹורַא ןעיירפ ןעט
 :ָאד DIT TR לָאמניײא ןערעװ "ךעל'היח-ןעמיֹוז, יד זַא ,טלעוו
 ןיֹוש ךיז יז ןעטיײּברַא ,ןעזָאלעגנײרַא גנַאג-רָיּפסיֹורַא ןעגיז
 PR זַיֹּב ,רעטייו ץלַא גנּוגעװעּב רענעגיא רעד DIA ךרּוד
 .רעטייוו ךָאנ FIR PIE רעטּומּביֹוה רעד

 ,טיירגעגּוצ לַאמרָאנ DIR ץלַא DR ,ּוצ טרָאד ןעמּוק יז
IEןּוא ףייר ןיֹוש זיא סעכלעװ ,לרעמעקייא ןעכִילּבײװ םעד  
 ןערעװ ףייר םייּב טָא ןיֹוש טלַאה רעדָא .ייז ףיֹוא טרַאװ .

PD לכעלעג pr זַיּב ןײרַא טגנירד על'היח:ןעמיֹוז TR 

  DIT.ייא  IRייא םעד ןוֿפ ןרעק רעד  TI DOM:ַאזּוצ טרָאד

 ןעמ  DIA,על היח:ןעמיֹוז םעד ןּוֿפ ּפָאק םעד  PR:ֿבּורפעּב יד

 גנּוגיט  TERםעד ךָאנ םישדח ןיינ .טגידנערעפ ןַיז ןעֿכִילטנעגיײא

 יֹורפ רעד ןּופ סיֹורַא רעדִיװ טמּוק טקַא ןעכַילרענָיא ןעג;זָאד
  PR.דנִיק סָאד טלצװ רעכָילרעסיֹוא רעד

MMןענעז סע סָאװ .ןעזעג ּוטסָאה טעשעג סָאד יֹוזַא  
 סױרַא ָאד ןעזייו עֿכלעװ ,ןעטפערק עכילרעדנּואװ 37 סעכלעזַא

IRסָאד--,גנּוקרִיװ  TRךָאנ ּוליפא  INDרעטסנרעדָאמ רעד  
 ...שַינעטער ַא ןעצנַאגנַיא טּפַאשנעסַיװ

TR ְןרעמַאלק  TR AMטסָאה ּוד .סעּפע ךָאנ ןעּבעגּוצ  
DIRרעד  Mnרעד סָאװ ,סעכלעזַא ןעזעג עיזַאטנַאפ רעד ןּופ  

 =עג טשַינ טצִיא 172 טָאה ּוליפַא רעשרָאפ:רוטַאנ רעטסקנ;לּפ
 mp ןעמ .טקַא ןעֿכִילרענַיא ןעכ;לקרַיו סלַא ןעז טנָאק
 ='היח:ןעמיֹוז עֿכַילשנעמ IT ןעק ןעמ ןּוא ייא עֿכילשנעמ סָאד
 טנעכערעּב ןעמ ןּוא ןעמָאזָאמָארכ עכַילשנעמ 37 ןעק ןעמ .ךעל

vi?ןעגנּושרָאפסיוא עטסכָ;לטקנָיּפ עטצעל יד  WIלָאצ:דנּורג , 
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 FA טיײיקכַילנצ YInyaaR 27 :רָעמ ךָאנ ןּוא ,לעדנערעק:ייא

ingןיֹוא *על'היח:ןעמיֹוו, סָאד טָאה ּביֹוהנָא ןיא זַא ,טײװ  
 Mm יֹוזַצ טקנוּפ ,ןעמָאָאמָארכ קיצנַאװצנּוארַיּפ עצנַאג טַאהענ
 טַאהעג TI PR טָאה סע .עפּוטש רעטשרע ןייז ףיֹוא ייא סָאד
 DIR ייּב PIR .ייא ַאזַא IM ,עסַאמ.טײקכִילּברע MD יֹוזַא טקנווּפ

 יֹוזַא ןוא סעדייז ,ןרעטלע ןוֿפ עסַאמ:השּורי ןעוװעג סע זַיֹא
 םעד 735 םיבֹורק:טּולֹּב עטקערַיד עג;דרעִירפ עלַא ןּוֿפ-רעטייוו
 טלייטעגסיזא Tr PD *ךעל היח:ןעמיֹוז, ;ד טָאה עֿכלעװ ,ןַאמ
 pr ןיֹוש ךָאד 77 טלעדנַאה ָאד m יֹוזַא) ךִילרָיטַאנ רעּבָא
 ןּוט ּוצ ָאד In ןעּבָאה (םּואּודָיוִידנִיא ןעכַילשנעמ ןרעדנַא'נַא

DDרעכלעװ ,לַאטַיּפַאק-טײקֿכִילּברע ןעכָילשנעמ ַא  TRיֹּבַא * 
 ךָאנ !ןערָאװעג ןעפַאשעּב שרעדנַא:לעּודָיװַידנַיא לעס

 :רעק ןעכִילּבײװ PR ןײרַא PR על'היח:ןעמיֹוז רעזנּוא רעדייא
 יא סָאד ַיװ ,סעצָארּפ ַאֹזַא טקנוּפ טכַאמעגֿכרּוד סע טָאה ,רעּפ
 טֿפלעה ַא ןעפרָאװעגסיורַא ךִיז ןּופ ְךיֹוא טָאה סע :לעדנערעק
 :ַאמָארּכ ףלעװצ ןּוֿפ טלַאטשעג TR עסַאמ:טײקכילּברע ןייז ןּופ
 *על'היח:ןעמיוז, DIT ייּב TR סעצָארּפ רעגַיזָאד רעד) ןעמָאז
 AIR טקנוּפ סע זִיא ּפַיצנַירּפ TR רעּבָא ,רעטרַיצַילּפמָאק רעמ ַא
 ,(ייא DIT ייּב ןעזעג DIN ןעּבָאה רַימ ָיװ ,סעצָארּפ-סגנּולײט

FIRטַימ ןעגנערּבטַימ טנָאקעג סע טָאה ןפֹוא ַאזַא  PX PT 
 ,ףָאטש:ןעמָאזָאמָארכ 928 יֹוזַא טקנוּפ רּונ ןײרַא ייא ןעֿכִילּביײװ
 -צנַאג ַיד ןעלעטשּוצק;רּוצ רעדִיװ 773 ,טלעפעג טָאה טרָאד ַיוװ
 .לַאטַיּפַאק ןעגַירעירפ ןּוֿפ טייק

mגנולעטשקִירּוצ עגיזָאד יד יֹוזַא  DRעג ייא םעד ןַיא  
 טָאה "על'היח:ןעמיֹוז, םעד ןּופ לעקע ORT .ןעזעג ּוטסָאה ,ןעש
 TI טּוׁשּּפ PR ןַיא ךַיז ןעמּוקעּבנײרַא ןעכִילקַילג ן'כָאנ דלַאּב
 עניּברּוט 37 .עסַאמ:יײא רעסיֹורג רעד טַימ ןעסָאגעגנעמַאזּוצ
 יא םעד טַימ ּפָאקףעמיֹוו םעד ןעּבירטעגגעמַאזוצ ןַאד טָאה
 :נעמַאזוצ ןענעז ךעלרעּפרעק עדייּב ןּופ ןעמָאזָאמָארכ יד .ןרעק
 TR ,ןרעק ןעטגינײארעּפ םעיינ םעד RD ןערָאװעג טגײלעג
 ?נּוארָיפ עגָירעַירפ יד ןערָאװעג ןעפַאשעג קִירּוצ ןענעז סע זַא
 ןופ גנּושַימ ַא ןעמּוקעגרָאֿפ ןיֹוש ןִיא ייברעד רעּבָא ;קַיצנאווצ



 Ip סָאד ןעכלעװ PR ,ןַאגרָא ןעּבלעז םעד ןַיא רַאּבלעטַימנּוא

 .טרּוּֿבעג רעד ּוצ זַיֹּב ףייר טרעװ ןּוא רעטעּפש טלייוורעפ

 IST“ םעד ןעועגּוצ ןעּבָאה רַימ רעכלעװ PR ,יֹורפ 97

 רעצרּוק ַא Da רעדָא רעֶירֿפ רַאּבלעטַימנּוא זִיא ,לֵיּפשיֹוש ןעג

 ןעכ;לשנעמ ןעטייווצ ַא טַימ ןעגנּוהְיצעּב ןִיא ןעמּוקעג PINS טייצ

 ןעּבָאה ןעזעװ ןעכילשנעמ ןעטייװצ ןעגיזָאד DIT PR .ןעזעוו

Prןענופעג יֹורּפ רעד ןופ ןעקָאטשרעײא 97 ןּופ טרָא ןיֿפיֹוא  

 AR רעז ןַיא ןעזָאלסיֹורַא ןעגעלפ סָאװ ,ןענַאגרָא עסָיװעג

 עכלעװ ,ךעל'מיאּורּב עכַילנע-לעקעלעּפעק עגיזָאד יד לָאצ רעס

 רעד ןּופ ןעפיולסיֹורַא רעלַאפנָא עדמעדפ סלַא ןעזעג טסָאה ּוד

 RT יד .ןעגעלעג זִיא PR סָאד ּואוו ,טכַאש רעד ןַיא רעטּומּביֹוה

 =ָאקסָארקִימ IRB TI DA ןעלעטש עכלעװ ,ךעל'מיאּורּב עגַיז

 ןעמ טֿפּור ,ךעלרעּפרעק עגידעּבעל:װיסנעטנִיא רעּבָא עניילק:שִיּפ

 .'היח:ןעמיֹוז , יעדָא *ןעלרעּפרעק:ןעמיֹוז, ןָא

 ,PN עגידנעטשטסּבלעז ןייק טשִינ רעּבָא ןענעז יז ."ךעל

 ןּופ רעקִיטש רעדָא ןעטקודָארּפ ענעסַירעגּבָא עניילק רּונ ,"ךעל

 *עז קָאטשרעיײא ןּופ רעיא יד m יֹוזַא טקנּוּפ ,ּבייל ןעֿכילנעמ

 ןעכִילּבײװ NA רעקיטש רעדָא ןעטקּודָארּפ ענעסִירעגּבָא ןענ

 ערעדנַא'נַא ּביֹוהנָא ןיא ,תמא ,יײז ןעּבָאה ,ךילרעסיֹוא .ּבייל

 רעּבָא ךַיד ןָאק ORT IND רעד ןּופ רעיא יד 91 ,טלַאטשעג

 סנעמעװ ,ןַאמ ןּופ ךָאד ןעמַאטש ייז לייוװ ,ןרעדנּואװ טשינ

 ןופ רעּפרעק םעד ןּופ רעטנּוא 7 טדייש סע יֹוּבעג:רעּפרעק

 ?עהעגּוצ רעד ץּוח ַא) ןעטקנּוּפ 925 ןַיא םעד ץּוח ַא ךיֹוא יורפ רעד

 יז טכַארטעּב ןעמ ןעוו ,ךָאד .("שנעמ} ּפִיט םּוצ עדייּב ןּופ טייקגיר

 סיֹואכרּוד שַיטקַאפ זִיא יֹוּבעג רעכַילרענִיא רעייז זַא ,ןעמ טעז ,יֹונעג

Nטכערּפשטנַא *עלעּפעק, גיכעלייק רעייז .רעכַילנע-לעיּפִיצנַירּפ  

 OR רעד טכערּפשטנע "לעקע, סָאד לעדנערעק:ייא ןעכִילּביײװ םעד

 ּוליפא .טמָיװש לעדנערעק עגיזָאד סָאד רעכלעװ PR ,עּסַאמ

 יד ןעטיײּברַא ּוצ ןָא רעטעּפש טּביֹוה סע ּואװ ,עלעקַיטש סָאד

 םעד יב ָאד ןָא ּביֹוהנָא ןּופ ןיֹוש ,טנָאמרעד m ,זִיא ,ענַיּברּוט

 עכלעװ ,ץענ ןייז טָאה עלעּפעק:ןרעק עגיזָאד סָאד .עלעפעק

 סָאד יװ יֹוזַא טקנוּפ ,ןעמָאזָאמָארֿכ ףיֹוא ןעלײטּוצ ךַיז ןָאק
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TEרעד תעשּב .טצַאלּפעג ץענ עכַילרענַיא סָאד עדייּב יז  
 ןעטֿכָאלּפעגרעדנַאנּופ 77 סע טָאה עפָארטסַאטַאק-סגנּוגינייארעפ

MRיֹוזַא טקנוּפ ,רעקַיטשןעמָאזָאמָארֿכ יד  mMלָאמַא זִיא'ס  

 =ַאנ ,לדנערעק=ייא םעד DI עּפָארטסַאטַאק רצד תעשּב ןעשעג
NWיײּברעד ,ךִיז ג;דנעֿכערּבוצ ,לדנערעק:ייא סָאד טָאה  

 סע טָאה רעמ MIR ;ןעמָאזָאמָארכ MINE ענייז ןעּבעגעגסיֹורַא

 םעד ייּב :ךילרעדנּואװ רעּבָא .טָאהעג טשִינ ףָאטש ןייק ךָאד
 ץענ יד ְךיֹוא זַא ,ןערָאװעג רָאלק TR ןעצַאלּפ ןעגיזָאד
 ןעטלַאהטנע טָאה לעדנערעק ןעדמערפ םעד ןּופ
 RT DORT TR N .ףָאטש לּופ יֹוזַא טקנוּפ ךַיז ןַיא

Jarעג ךִיז גידנעסַיגנעמַאזּוצ ןּוא גידנעצַאלּפ טָאה לדנערעק  
 =ייווצ עגַיזָאד IT זַא ןּוא .ןעמָאזָאמָארכ ףלעװצ DPD ןעּבעג
 ןעליֹוקןרעק עכַילנע עדייּב ןּופ ןעמָאזָאמָארֿפ ףלעווצ לָאמ

 =עז ןּוא ןעסָאגעגנעמַאזּוצ ךָיז ןעּבָאה ,טגינייארעפ TI ןעּבָאה

 ןעגָיזָאד DIT PR שֵיטקַאפ ןזַיא ,רעּפרעק ןייא ןערָאװעג ןענ
 רעד ןּופ ןרעק םעיינ םעד ןַיא ,רעּפרעק םענעסָאגעגנעמַאזּוצ:

 -נַאג רע ד ןערָאװעג טלעטשעגקִירּוצ רעדִיװ ,ליֹוק רעצנַאג:
 :םָילּברע רעד ןּופ לַאטַיּפָאק רעגָידרעִירפ רעצ
 יד רעדָיװ טָאה ןרעק II רעֶגַיזָאד רעד :עסַאמ:טײק

 .ןעמָאזָאמָארכ קָיצנַאװצנּוארַיֿפ ID לָאצ עלּופ
 :ירפ יד ןערַאװעג טלעטשעגקִירּוצ רעדַיװ זִיֹא םּורַא יֹוזַא

 :עּב רעדַיװ רעגיזָאד רעד ןּופ טפלעה יד רעּבָא .עגַאל עגַידרע
 ?ייא םעד ןּופ ןעמּוקעג טשִינ ןיֹוש ןזִיא לָאצ רעלּופ רענעמוקי
 רעדמערֿפ ַא טכַארּבעגטַימ יז טָאה סע רונ ,ןרעקייא םענעג
 יעג רערעדנּוזעּב ץנַאג ַא TR ךיֹוא רעִירפ-זִיא רעכלעוו ,ןרעקי

 .ןעסיֹורדןּופ ײא םעדןִיא ןעגנּוייײייײרַא-טלַאטש

inןעמ ףרַאד ‚7923 סָאד ןערעלקרע 18  RTץנַאג ןעּבעגּוצ  
Aּוצ סָאװ רּונ טסָאה 37 עכלעװ ,ןעשִינעעשעג יד * 

 MN ,טרָא םעד ןעּבענ טרַאה טלַיּפשעגּבָא ךִיז ןעּבָאה ,ןעזעג

 piv ,ה ,ד ,רעטּומּביֹוה רעד ןְיא ןײרַא טלַאפ ּביֹורט:ייא ;ד
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 =עּב יֹוזַא DIR ןעּבָאה nm ,טײצ רעד PR רעּבָא
 :סיֹוארָאֿפ רעטייו טקירעגסיֹורַא לייוורעד TI רע טָאה ,טכַארש
 ןיֹוש .לדנערעק-ייא םעד 32 Pr טקּור רע :רעֿכִיז NN סע

 sad ןייז ןּופ ןעלַארטש עטשרעדָאפ יד רעּבִירַא 7 ןעפרַאװ
 זַיֹּב טָאה לדנערעק עגַיזָאד סָאד ּואו ,דנעגעג רעד ןִיא ןּוז-ענ

DIRענעקניזעגנייא גיטלַיגדנע'נַא יו ,טּורעג ךילגעװעּבנּוא  
 TR PN ןּוטעג גָאלש ַא ןעלַארטש יד ןעּבָאה םיֹוק ןּוא ,ףִיִׁש
 סָאװ .ןּוטעג רעטִיצ ַא לָאמַא Din MD עטלַא יד טָאה ,?נעגעג
 טכַארּבעגטַימ IT טָימ ןעּבָאה טשִינ ןעלָאז סע טפַארק ַא רַאפ
 גנּוגעװעּב:עילַאװכ ַא תמאּב סע TEN ;צ :ןעלַארטש:ןענַיּברּוט ;ד
 ַא רעדָא ,טעטָיצִירטקעלע ,סרעטרַאצ-ךַילדנענּוא סעּפע רעדָא
 ,סלַאפנעדעי :טֿפַארק-געוועּב ןּוא :סגנוהָיצּוצ עטנַאקעּבנּוא ץנַאג
 .טרָא ןּופ דלַאּב לדנערעק:ייא סָאד DI AP WR רעטנּוא
 MD ּוצ ןעגײק ַא טסַאג ןעשַיגַאמ םעד ןָא סע טּביֹוה ליטש
 ןעלעה ןִיא ליֹוק pin טַײג ליֹוק .טנעמָאמ רעכי;לרעייפ ַא .ןעמ
 TR עקערטש עטצעל ַיד ןּוא עלייו עצרּוק ַא .ןַאעקָא ןעיירפ
 .ןעמוקעגנעמַאזּוצ IT ןענעז עדייּב .טכַאמעגכרּוד

 םעד PR IR ףיֹוא Pr טרַיֿפ ליֹוקרעק עטלַא יד
 טסַאג םעד טלָאװעג טלָאװ יז 2 ,טרָאװ ןּופ ןַיז ןעטס'טושּפ
 :ָארּפשסיֹורַא עגָיטרַארעגנִיּפ סיֹורַא ךַיז ןּופ טזָאל יז .ןעמענמּורַא
 יז ,ליֹוק רעדמערפ רעד םּורַא ךַיז ןעלקִיו עכלעװ ,ןעגנּוצ
 םעד PR PAR TI טשטיינק ,דניירפ םעד ּוצ ךִיז ּוצ טקירד

‚DIEיז ואװ  DIסָאד זִיא גנּולצּולּפ ...ליֹוק עטייווצ יד ןָא  
 TI ןעּבָאה יז ,ןֵעדנּואװשרעֿפ ןעליֹוק:ייווצ יד ןּופ דלַיּב-לעּפָאד
 I יד .סנײא ןערָאװעג ןענעז ײז  ןעסָאגעגנעמַאזּוצ
 PR טייטש טכַארּבעגטַימ 7 Din טָאה רעדמערפ רעד עכלעו
 רעטגיניײארעפ רענענַאטשטנעײנ רעד םּורַא גנּולַארטשעּב רעלופ
 טצִיא ךיֹוא יֹוזַא ,רעירפ m ,טָאה ליֹוקיטּפיֹוה עסיֹורג יד :ליֹוק
 יא עגָידנעמִיװוש רטנעצ TR יֹונעג עגיצניײא ןייא רּונ רעדיװז
 ,"ןרעק, ןעגיצניײא ןייא רונ ,ליֹוק עֿכילרענ

 -רָאפ IN סע ןעװ ,קִילּבנעגיוא ןעּבלעז םעד TR רעּבָא
 טָאה ,ןעליֹוק:ןרעק 2a ןוֿפ גנוג;נייארעפ עגַיוָאד ;ד ןעמוקעג
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 *נָיֹּברעפ עקַיד עצרּוק DORT טלעדנַאװרעּפ TR PR TI טָאה
 ::ד ןעכַילטנעגיײא םעד ןּוא ּפָאק םעד ןעשַיװצ עלעקַיטש:סגנּוד
 םּורַא ןּוטעג רעק ַא לעפַיש סָאד TI טָאה רעטעּפש .קע םענ
 .סיֹורָאפ ענַיּברּוט יד טקַישעגקעװַא ןוא סקַא ןייז

 +עּב סָאד-ןעזִיװעּב רעדִיװ TI טָאה עֿכלעװ ,ענַיּברּוט יד
 ORT PM .עסַאמ רעד PR ןעּבעל יינ ַא ךַילרעּפנײשעּב טייד
 םּוצ גולפסיוא ןעטצעל ןייז טנַיז TI טָאה לדנערעק עטלַא
 טרעהעגפיֹוא ןּוא טגַיהּורעּב ןעצנַאגנַיא ליֹוק רעד ןוֿפ דנַאד
 טַימרעדנַיא ךַילגעװעּבנּוא סע טגָיל לָיטש .לַיּפש-ענִיּברּוט ןייֵז
 ענַיֿברּוט ןייק לָאמניק טלָאװ סע mM יֹוזַא ,עסַאמ רעד ןוֿפ
 דָאר:רעסַאװ סָאד ןיוש טרעדּור רעּבָא רַאפרעד .טַאהעג טשִינ
 IT עצנַאג ַיד טייטש ןיֹוש ,עז .עיזַאװנַיא רעדמערפ רעד ןיוֿפ

TRָיִד ןעטייז עלַא ןּופ םּורַא ןעלגנַיר'ס עכלעוו ,ןּוז יד-,םי  
 .ןעלַארטש:רעסַאװ

BIRD TR ענַיּברּוט ַיד רּונ טשַינ :ךַילרעדנואו N 
 =עק:ייא ןעטלַא םעד ּוצ ךַילנע יֹוזַא עלעפַיש עדמערפ סָאד

 טַימ האירּב עדמערֿפ ַיד ןעװ .לדנער  TIטָאה לעקע:רעטַיצ
  ITטקַירדעגנײרַא  PSןעסיֹורד  TR=זָאלג רעד ןוֿפ לַאנַאק םעד

 טײקֿכילנע םּוש ןייק סע טָאה ,לעמָיה  DW=נּוא טַימ טַאהעג
 ,לדנערעק=ייא רעז  DERטמַיװש לעּפעק ןייז רּונ ןעװ ,רעּבָא

 םי ןַיא יֹוזַא  mMעלעזעלּב ןיילק ַא  vn=רָאֿפ ענַיּברּוט רעד
IM PR טּונַימ ּוצ טּונַימ. PD טײקֿכילנע 97 טסקַאװ ,סיֹוא 

 ןעגִיזָאד םעד ףיוא ןעפרַאװ רעמ לעסִיּנַא גנּוטכיֹולעּב רעזנּוא
 ,טייקניילק ןייז ףיֹוא גַידנעקּוק טשַינ ,טסלָאז ּוד <73 ,עלעזעלּב
 'טצִיא .יֹוּבעג ןעכַילרענַיא ןייז ןעגעוו ךיוא ףירגעּב ַא ןעמוקעּב

TR טסקרעמעּב ּוד .רעסערג ךָאנ טרעװ טיײקכַילנע IT m עז, 
 =עג םיוש ןּופ יו ,עטרַאצ עּבלעז ַיד עלעזעלּב ןעדמערפ םעד

IR טלייטּוצ לדנערעק=ייא ןַיא TI טָאה עכלעוו ,ץענ עטּבעװ 
 ,ןעמָאזָאמָארכ יד--,ןעמָאזָאמָארכ יד  PRטײקֿכִילּברע יד עכלעוו

 סע .ןעטלַאהעּב טגָיל  TRרעגַיזָאד רעד :קפס ןייק ָאטשַינ
 ךַיז טָאה סָאװ ,טסָאג  NT=עגטַימ ןיֹוש ְךיֹוא טָאה ,ןעסַירעגנײרַא

 טֿכַארּב  PT DMולַאירעטַאמ-ןעמָאזָאמָארכ ַאזַא ,טייקכִילּברע ַאזַא
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 רעֿכײװ רעד ןּופ גנּושטיינקסיֹוא רעד PR ןעקנורטרעד טרעוו
 טימרעד PAR טלָאװ EM יֹוזַא ,עסַאמ יד ןּוא .עסַאמ:ליוק
 <72 ,ןעטייז עלַא ןּופ םּורַא DR DIN ,טגָידִירֿפעּב ןעוועג

DIRןעזָאלּוצסיֹורַא טשִינ רעמ  
 עטגיטעּפשרעּפ לעסיֹּבַא ,ערעדנַא יד ןעטרַאװרע טסָיזמּוא

 יז לָאז VORM יד זַא ,ןעלַאנַאק יד ןּוֿפ גידנעמּוקסיורַא רעּביֹור
IRטשִינ רעמ ליֹוק יד ןיֹוש טקערטש יז .ןעמּוקנעגײקַא יֹוזַא  

 SFR עצנַאג ַיד :טרעקרעפ .דנַאה עכַילרענָיא ןייק סיֹוא
 רעּבִיא טסַאג רעכַילקִילג רעטשרע רעד רִיא ןִיא זִיא םיֹוק ,עסַאמ
 ?עּב רעטסעפ ַא DIA WAR TIT DIR ,ןעקנּוזעגנייא ּפָאק םעדי
 ORT ךילגעמנּוא ןָא DEN ןּופ טֿכַאמ עכלעו ,עלַיה רערעדנּוז
 gr זִיא'ס סָאװ ,ץלַא .ּבײל ןעכיײוװ רַיא TR PT ןעסײרנײרַא
 :ֿפָאה ךָאנ ,זּוּפ ,עלִיה רעיינ רעגִיזָאד רעד רעסיֹוא 792792
 ךַילדנע ,גינייװענִיא ןעגִירקּוצנײרַא ךִיז ןעגנּוהְימעּב עזָאלסגנּונ
 ,ןעמּוקמּוא-

 :שרע רעד TI ORT סָאװ ,רעד ,רעגָיז רעטסיירד רעד
 =ײצעגסיֹוא רדסּכ רַאפרעד סע טייג םִיא-.ןעסָירעגניירַא רעט
 םעד רעּבִיא לעקע ןייז ךָאנ טרעטִיצ עלייוו עצרּוק ַא .טנעֿב

INT „DIRּפָאק ןייז  TRןִיהַא ,ןעקנּוזרעפ  PRךָאנרעד ,רעהַא  
 ץלַא ןּוא-ענַאמ רעד PR ןעזָאלּוצ טרעװ ,ּבָא 77 סע טסייר
 ּפָאק ןּופ טייּברַא עכִילרענַיא IT ןיוש DIR רעטייוו IND טמּוק סָאװ
 .טײּברַא עכַילרענַיא עוויסנעטנַיא רעז ַא .ןײלַא:

 ,ךָילטיײד ץנַאג ןעמ טעז עסַאמ רענעטכיֹולעּב רעד ןִיא
mרעפִיט ץלַא טקנַיז טסַאג רעשיגרענע רעּבָא ,רעניילק רעד  

 ןּוא ךרּוד יז טּבָארג PR ,ייא ןּופ עסַאמ רעד PR רעֿפִיט ןּוא
 .לדנרעק ןּוא לרעּפרעק ןעקַידעצנַאלג ןייז טַימ ךרּוד ַיז טשַימ

 ןעזָאלקעװצ ןעגִיזָאד םעד טָימ טשַינ רעּבָא 77 טגַידנע םע
 .ןעזעג לָאמַא ןיֹוש טסָאה סָאװ ,סעכלעזַא טסעזרעד ּוד ,ןעשִימי
 SIR ןעגידנערָאפנײרַא ןייז ןעּבענ טרַיּפ טסַאג רעניילק רעד
 ,ןענַיּברּוט עלוֿפסינמײהעג ענעי ןּופ ענייא לעפִיש:רעסַאװרעט
 .לדנערעק?ייא םעד ייּב רעִירפ ןוֿפ ןיֹוש ןענָאק m עכלעװ
 סע ;םִיא רעטגָ;ה ןענופעג ,דָאר-ףיש ַא mM ,ךִיז יז טָאה רעירפ
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 vom pr .ליֹוק רעסיֹורג רעד PD טנָאנ רעד PR ןענעז ײז
ROMטכוד סע .לָיצ ןייא עלַא ןעּבָאה ייז זַא ,רָאלק טרעװ  

 טכיֹוה טַאמארא'נַא סעּפע ,ךיֹוה ַא סעּפע טגָאי ליֹוק רעד ןּופ זַא ,ךִיז
 ןעפיֹולּוצנָא ךִיז ייז טגניווצ רעכלעוו ,טַאמארַא'נַא-.,ןעגעקטנַא יז
 =לעװ ,ךעלעגיופ-רעמּוז יד mM ךיילג ,לעמִיװעג ַאזַא ןַיא רעהַא
 םעד MIR דנעװָא:רעמּוז ןעֿפמּוד ַא TR ּבָארַא ןעלַאפ עכ
 .קָאטשנײװ:דלַאװ ןּופ ץֿכעֶילּב ןעגירעקעמש:סִיז:גָיד'הואּת

TR טשרע טצִיא .ליֹוק יד םּורַא טמענ לעמַיװעג, ORT 
IR ןענעז ייז ןיילק m רָאלק טרעװ ,טסַארטנָאק ןעטנָאנ, 

 =ָאה רַימ עכלעװ ,ןעלַאנַאק עגנע 37 .ליֹוק רעד טַימ ךיילגרעֿפ
 טקרעמעּב רעַירפ ןיֹוש ןעּב  TRםענרעזעלג ןעשַיטסַאלע םעד

 גונעג םיִאּורּב עגָידנעלַאפנָא יד ןעּבִיג ,ליֹוק רעד ןוֿפ ךַאד
TR סָאד ןּוא TR PER גי;נייװעניא ןעגנַירדּוצנײרַא MIR DIR 

 .גנַאלרעפ רעייז ךַילרעּפניײשעּב עקַאט  PD=עגסיֹוא ןיֹוש ןענעז
 ןעגיֹוצ  TRגנעל רעצנַאג רעד  TRןעלַאנַאק יד  PRןעכַירק

 רעפִיט ּבָארַא  mסע ,טנַיה:סקַאד יד  DIT,געיעג ַא ַיּװ סיֹוא
 ןעֿכײרגרעד רעִירפ טעוו'ס רעװ  DIT+יוצ םיֹור ןעֿכַילרענִיא

 םענעי) עסַאמ-ליֹוק רעֿכײװ רעד ןּוא לעקעדזָאלג םעד ןעש
 ,םיֹור ןעֿכָילרענַיא  PR*עג טגיילעגּבָא רעִירֿפ ןענעז'ס ןעכלעוו

 ,(ךעלרעּפרעק-סגנּוטכִיר 77 ןערָאװ

TRרעּביֹור  TIR1 !חעצנולצולּפ ןּוא ,ןעמיקעגנָא mעז = 
 *ַאק םעד ןּופ לעּפעק םעד DIR סיֹורַא ךיז טעּברַא רע יו ,יֹוזַא DIR ןע

RIַארעּבַיא'נַא םּורַא רעדָיװ טּפַאֿכ ,ןײרַא םיֹור ןעײרֿפ םעד ןִיא = 
 PR ליֹוק רעד PR עסַאמ יד ְךיֹוא ןעּבעל גידנעש

 גנולצולּפ טלָאװ סע m יֹוזַא ,רָאפ סעּפע טמּוק טרָאד
 "סיירד רעטשרע רעד TR ,ןָא טגָאז סָאװ ,ליפעג ןימ ַא טֿכַאװרע
 רע ּואו DIR‚ םעד ןעגעקטנַא טקנוּפ .ןײרַא TIR רעלַאפנָא רעט
 ?ןָאלג םעד ןּופ לַאנַאק םעד ןוֿפ לעּפעק ןייז סיֹורַא טקעטש
 גידנעמּוקנעגקטנַא m יֹוזַא ,עסַאמ-ליֹוק יד סיֹוא:טשטיינק ,ךַאד

‚DIRטקירד סָאװ ,עלעגרעּב ןיילק ַא  ITןײרַא  DIT IRןעיירפ  
 טנַאה עטקערטשעגסיוא עגַיזָאד יד ןּוא :טנעמָאמ ןייא .םיֹור
 רָע ןהאירּב רעדמערפ רעד ןּופ ּפָאק םעד טּפַאכעגנָא טָאה
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 ָיד pm טיּבעג םעד ןּופ ןערעקקִירּוצ רעדַיװ 7287
 PAR דלִיּב םעד ּוצ ןעגנּורעלקרע ענעקּורט

 =ָאמש DIE טנָאנ ןעמּוקעגּוצ ןיֹוש לייװרעד זִיא ייא סָאד
 .רעטּומּביוה רעד ייּב טרַאה ּביֹורטּײײא רעד ןּופ טלַאּפש ןעל

DEINידנענַאּפש:שיטַאמַארד טסכעה ַא ךיז טלעקִיװטנע טשרע = 
 יגנּוגָיטֿכּורּפעּב רעד ןּופ טקַא רעד :טקַא רעטייווצ רעג

 רעד PD דנּורגרעדָאפ TR רָאג טּבעװש ליֹוק עסיֹורג רעזנּו
Xטֿכַאש רעסיֹורג . TRּוצ ךַיז ןרעטנענרעד טנעמָאמ םעד  
WRטסעג עדמערפ  vnןעזסיֹוא ןעגָיד'הנּושמ ַא , 

IRךײלגרעֿפ  Daרעּבָא .סעקִילרַאק ייז ןענעז ליֹוק רעד  
 ַא ייּב ןּוא לָאצ רעגְידלַאװעג ַא TR ןָא רַאפרעד ןעמּוק יז
 ןעטשרע םעד ףיֹוא .גנּוגעװעּב רעכַילרעסיֹוא רעגַיטּפַאהּבעל
 *עטסנעּפשעג הנחמ ַא ןָא טמּוק סע זַא ,ןעניימ ןעמ ןָאק קִילּב
 ַא ןעטנַיה ןוֿפ דלַאּב PR פָאק רעקַיד ַא .ךעלעקעלעּפעק עשִיר
 Pr טזייו ,ּוצ רעטנענ Tr טקּוק ןעמ זַא .קע רעגנַאל ץנַאג
 ,ךילגנעל ,ךַאפנייא'נַא ןַיא ּפָאק רעטש'רמֹולּכ רעד זַא ,סיֹורַא

 סע זַא ,ןעמ טעז טייז רעד ןּופ ;לעּבײש ףרַאש טנערָאפ ןוֿפ
 ,רוטקּורטס עכִילרענַיא ןייק .ןעגיֹוּבעגסיֹוא גָימרָאפ:ענרַאּב זִיא
 לייװרעד PT ןעעז ןענַאגרָא עכִילרענַיא ז;א'ס עֿכלעװ רעדָא
 ךַילרעּפניישעּב PR סעֿכלעו ,לעּבײיש םעד ןּופ DIR‚ ייּב טשַינ
 ,האירּב רעגיד'הנּושמ רעניילק רעד  ןּופ ליײט-טּפיוה רעד
 ךַילקָיד ַא mM רעַירֿפ ,קע רעטש'רמֹולּכ רעד סיֹורַא טסקַאװ
 ןּוא ,דיײשנעשַיװצ רעפרַאש רעניילק ַא טמּוק ךָאנרעד ,לעקִיטש
 ,גנַאל יֹוזַא קעװַא עלעגנעטש ענַיד ORT ןיֹוׁש TI DIR רעטייוו
 ַא bin עלעקַיטש טלײטעגּבָא'נַא רעדִיװ ףֹוס םּוצ טמּוק .סע זַיֹּב
 .גנּוגידנערעּפ ענַיד רעז

 TR ןּופ ליֹוק רעד ןעגײקַא ןעמּוק ךעלמִיאּורּב עלַא

 .עדנַאּב עגידנעלַאפנָא'נַא יו ,גנּוטכיר
 ּפָאק רעד ,עגָידנעגנִירּפש ַא ייּברעד זִיא גנוגעװעּב רעייז

 -לַאמַא Dim .ןעטנִיה ןּופ ךָאנ טרעטיצ לעקע סָאד ,סיֹוארָאפ
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 םעד ןעגעװ ,גנּוטײדעּב רעצנַאג TR ןִיא ןעגָאז ּוצ טָאה טייק
DEּוטסנָאק לייורעד .ןעדייר ּוצ ןעמּוקסיֹוא ךָאנ זנּוא  Tr 

 ,גנּורַאפרע רענעוײא רעכַאפנייא .ץנַאג ןייד DM ןענגּונגעּב
 סעדייז ,ןרעטלע ענייז PD טנע'שרײעג PD טָאה דנַיק סעדעי

 .טֿכיזעג ןוֿפ טײקֿכילנע רעד ןָא רּונ PT ןָאמרעד NM ,זַא .א
 ןופרעד Tr ףרַאד סע  .דנַיק ןַימ ַא ןיֹוׁש ךיֹוא TR ייא זָאד
 ןעגידעּבעל ,ןעמערַאװ ַא PD ָ!װ DR IR ,דנַיק ַא ןעקִיּפסיֹורַא
 יד ךיֹוא ןיֹוש ןּומ ייא םעד PR .עלעדנַיה ַא-ייא ןעשַירענָיה
 ףןעטלַאהעּב ןייז TR סע MPN זַיא סע IR טײקכִילּברע
 עגִיזָאד יד TR עקַאט ןעטלַאהעּב ,סיֹוא DIN TR יז ןּוא

 .ייז PR רּונ ןּוא ןעמָאזָאמָארכי
 רעזנּוא DEN ,סנײא:ץלַא טשִינ זנּוא ךָאד זִיא ,יֹוזַא ּביֹוא

 :ַארֿכ עכלעזַא קִיצנַאװצנּוארַיּפ טגָאמרעּפ ּביֹוהנָא TR טָאה ייא
 ,ןעלטעצ+השּורי קיצנַאװצנּוארַ;ּפ IM DR IR .ה .ד ,ןעמָאזָאמי

 ןעטשרצ ןִיא .ףלעוװצ 92 רּונ ןעּבִילּבעג סע זִיא ףֹוס DIS ןּוא
 :סגנֹוטכַיר, עטשרע סָאד ןערָאװעג טעדלַיּבעג זַיא'ס ןעװ ,לַאפ
 רעמ טשינ ןעּבעגקעװא טנָאקעג ייא רעזנּוא טָאה ,*לרעּפרעק

mרעּבָא טצִיא .רצֹוא:השּורי ןייז ןּופ ןעטָאקִילּבוד ,סעיּפָאק  
 בעד טָאה סע  ,ןילַא לַאטַיּפָאק 735 ןעּבעגעגקעװַא סע טָאה
 ןייז ןּוֿפ טֿפלעה ַא ּוצ זַיּב טרענעלקרעפ לַאטִיּפַאק ןעגיזָאד

 לדנערעקייא סָאד ?ןעטיידעּב סָאד לָאז סָאװ ,דנַאטשעּב ןעצנַאג
 רעניילק רעזנּוא PD ףֹוס PR ףלעװצ ענייז טָימ Tr טָאה

 +ירנּוצ יֹוזַא ןיֹוש סע DIR ַיצ .טְגְיהּורעּב רעדִיװ גנּולעטשרָאֿפ
 סע טָאה ַיצ ?*עסַאמ:השּורי רעּבלַאה, ןייז טָימ ןעּבִילּבעג ןעד
 סע m ,טיײקכַילּברע רעמ לָאמ ּבלַאה ַא DD טַאהעג תמאּב
 טפלעה ייד ןעּביֹולרע טנָאקעג ךיז טָאה סע IN יֹוזַא ,טפרַאדעג טָאה

 IR רעז סיֹוא טעז ORT ?ןעדנעוװשרעפ ּוצ 22270599 יֹוזַא
 ?ןעשעג סעּפע ךָאנ ףרַאד רשפא :רָאג רעדָא .ךילנײשרַאװ

 ,ףּתּוש ַא ,רעפלעה ןעדמערפ ַא רָאג ייא סָאד טרַאװרע רשפא
 !ןעלעטשפיֹוא קִירּוצ לַאטיּפַאק ןעגידרעִירּפ PT DIN לָאז רעכלעוו

 ןעטשרע'נַא u טשרע ךָאד ןעּבָאה WO ,תמאּב ןּוא
 ,טניֹואוועגייּב טקַא



 :לּבעג רעדִיװ ָאזלַא ךָאד זַיא ,קָיצרעפנּואטכַא עֶגִיזָאד IT ןּופ

 .ּבָא עטייװצ יד רָאפ טמּוק DEN .לָאצ עקידרעִירפ יד ןעּב

 ןייק רָאפ טשִינ רעִירפ ןיֹוש טמּוק לָאמ ORT .גנוטלַאּפש

 :ןַאװצנּוארַיּפ יד ןּופ ןערָאלרעּפ ןעייג םּורַא יֹוזַא .גנּולּפָאדרעפ

 סָאד :טַאטלװער רעד .ףלעװצ ךָאנ ענעּבילּבעגרעּבִיא קִיצ

 םּוצ טגָאמרעפ ,ײא:טּפיֹוה ןּופ ןרעק רעד ,עלעזעלּב:לעצָארּפש

 ירעד טֿפלע ה יד רּונ טקַא ןעטצעל ןעגיזָאד םעד ןּופ סולש

 .טגָאמרעּפ ּביֹוהנָא IN טָאה רע סָאװ ,ןּופ
 טפַאשנעסַיװ יד 77T טָאה ךעלקיטש-ץענ עגִיזָאד יד 02

IRרעטצעל רעד  DSןעמ .טגָיטּפעשעּב ג;לעֿפגרָאז רעז  

 ןעמ-ןעגָאז גָיהּור ןָאק ןעמ ָאי-הרעשה רעד ּוצ ןעמּוקעג זִיא
 עגַיזָאד יד זַא ,ןעגנַאגרעד רעכָיז ףיֹוא m טּוג IR זִיא
 ןּופ ץַאש רעטסגיטֿכִיװ FIR רעטסערג רעד ןענעז ךעלקִיטש:ץענ
 .ײא םעד ןּופ ןעגעמרעפ ןעצנַאג םעד

 ן'רעטנּוא ייא'נַא ןּופ ןעגנּולקִיװטנע יד ןעטֿכַארטעּב םייּב
 :עג רעשרָאפ:רּוטַאנ רעד ןָא ןרעג טנייה טעדנעװ ּפָאקסָארקִימ

yoןעזָאל עכלעװ ,ןעלטִ;מ:ּברַאפ  DIRןעז רעסעּב  RRרעד  
 יד יװ יֹוזַא ,ןעלייט עגיטכַיװ ענלעצנייא עסַאמ רעגיטכִיזכרּוד
 ַא יז ןעמ טָאה ,ןעּברַאפ טּוג רהעז ךִיז ןעזָאל ךעלקיטש:ץעג
 .ןעמָאזָאמ ָא ר כ רעדָא *ךעלרעּפרעק-ּברַאפ , ןעּבעגעג ןעמָאנ
 FM PR סָאװ ,םעד ּוצ תּוֿכײש ןייק DOM טָאה ןעמָאנ רעד

NTגעמ רע רעּבָא ,ןעגָאז  TRןענַיד ְךיֹוא רעכלעזַא סלַא  
FTIRטיֹול ,ןענעז ןעמָאזָאמָארכ עגִיזָאד יד זַא ,ןעגָאז ָאד  

 -רע רעד PD רעגערט יד ,טײקכַילנײשרַאװ רעטסערג רעד
 PR PN טײקכַילּב

 ןעמּוקעּב טָאה ייא (Ya עגיזָאד סָאד DAN ,ץלַא
 ןּוא ןרעטלע = סנרעטלע ןּוא ןרעטלע ענייז PD השּורי סלַא
 :ינעפעשעּב עגַידרעהַירפ עלַא ןּופ ןּוא ןעשנעמ עלַא ןּופ ללכּב
 PR טָאה סע סָאװ ,ץלַא-,ּבָא טמַאטש סע עכלעוו ןּוֿפ ,ןעש

TRטָאהעג  DIRןִיא טקעטש ץלַא סָאד ,"טייקכיּברע;  ?Tָאד : 
 pr ןּופ ךעלֿכעלײט:ץענ IT ןִיא ,ענייז ןעמָאזָאמָארֿכ עֶגַיז
 SF עגָיזָאד יד סָאװ .לדנערעק רעדַא עלעזעלּב:לעצָארּפש
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 *עּפש רעד ףיֹוא זַא ,ןעועג טָאה ןעמ .לעדנרעק םעד ןופ
 NIX עגִיזָאד יד טשִינ ןעּבָאה דנַיק ןּופ 2; לקַיװטנע רעגַידרעט
 RU סע לָאז יצ .גנוקרִיװ עגי m DW ןייק ךעלרעייא:ןעּבענ
 ןפֹוא Pa ַאזַא ףיֹוא זֵיא עכלעװ ,ץֿכעלַאּפּפָא'נַא ןייז רּונ עק
 PR טלעמַאזעגנָא רשפא TI טָאה רעדָא !ןעוָאװעג טגיטײזעּב

DJTטכּורפעּב רעד ףיֹוא טרַאװעג יֹוזַא טָאד סע תעשּב ,ייא = 

 עג רעּבירעד טָאה סע ןּוא ,טּכַארק ןּופ סולפרעּבַיא נַא ,גנּוג

 .טניו עכַילטע ךִיז ןּופ ןעגײלּבָא ,ןעלִיּפש לעַסַיּבַא TIT טנָאק

 =ידעּב DIV ןייק טשִינ רעטעּכש ךָאד ןעּבָאד עכלעװ ,רעײא
 TR רָאג טקעטש רשפא רעדָא !גנּוגִיטכּורּפעּב רעד רַאפ 329
 To ךַאז עגִיטכָיװ ַא סעּפע ,עיצִידַארפ עצלַא'נַא סעּפע םעד
 ,ןעגנולקיװטנע עגַידרעִירּפ ַיד ןּוֿכ ,ןעו טסײװ טָאג ,לָאֹכַא

 טקנוּפ ,קעװצ םּוׁש ַא ןהָא טכַאמעגכָאנ ךָאנ טניה טרעװ עכ;עװ
 =עיֹוא יד ןּופ ןעצִיּפש יד ןִיא ךָאנ טָאה שנעמ רעד 2m יֹוזַא

 ,טשִינרָאג ּוצ םִיא en עכלעװ ,ןעלּוקסומ עש'היח יד ןער

 ,ךעלטשער ךָאנ ןעּבָאה תֹויח:לײה עדנילּב יד יװ יֹוזַא רעדָא
 ,גנַאל יֹוזַא ןעוועג ךילגעמ טלָאװ FOR ?ןעגיֹוא ןּופ 7901927737

MMטלעדנַאהעג ךָאנ ךַיז טָאה'ס  PRגנוליט רעטשרע רעד , 

 רעד ןַיא ןּוא לעצרָאװ ןעטשרע ןּופ גוײדליּבסיֹוא רעד ןִיא
 םעד ךָאנ לייו ,לעדנַיּפש ןּוכ טּכלעה TR ןּופ גנוטלַאּפשּבָא

TRךָאד  PRןעװעג 2 ןעּבִילּבעג ץלַא לייק רעסיֹורג רעד . 
 ןּופ גנּוטלַאּפשּבָא רעטייוצ רעד ןִיא סנעטסגַינעװ רעּבָא

 ךִיז טזָאל סָאװ ,סעּכע ןַאהרעפ זִיא "לרעּכרעק:גנּוכֿכיר, םעד

 .ייא עסיֹורג סָאד טרַיל וצפ RT .ן'רטּפ'ּבָא גנַירג ֹוזַא טשִינ
 יו עצנַאג IT ךרּוד TOR רעטעּכש טרַיפ סעכלעוו ,ייא סָאד
 pP’ p2 לײט ַא תמאּב ָאד טרַילרעֿפ ,גנּולקִיװטנע עגַידרעט
 רעדָא עלעזעלּב:לעצארּפש ןייז PR .ןעגעמרעֿפ ןעגָידרעִירּפ

 עגִיזָאד יד .ץענ עטרַאצ ַא טַאהעג רעַירפ סע טָאה לדנרעק
 ZART יד .קַיטש קִיצנַאװצנּוארַיֿפ MIR ןעסִירּוצ 777 טָאה ץענ
 PT‚ ג;דנעטלַאּפשּוצ ,טרעמרעפ I ןעּבָאה קַיצנַאװצנּוארָיפ

 ןעגייל:ייא, ןעטשרע ןעגִיזָאד םעד ייּב .קִיצרעּפנּואטכַא ףיֹוא
 קָ;צנַאװצנּוארָיּפ ןעגנַאגעג ןערָאלרעּפ רעדִיװ ןענעז "ייא ןפ
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RDףילרצסיוא ןעּבָאה רימ .גנּוגיטכּורפעּב רעטעטרַאװרע רעד  

 רעדָא לדנרעק=ייא סָאד .רָאֿפ טרָאד DA סע DEN ,ןעזעג

 ,טרָא ןייז עלייו ַא MIR טזָאלרעּפ עלעזעלּב:לעצָארּפש סָאד
 גידנעֶגייֵלּבָא ,לָאמ ייװצ 77T טלייטּוצ ןּוא IT טרעדנערעּפ
 2רעק עניילק ייװצ לֿכעלעג םעד ןּוא קעד:זָאלג רעד ןעשַיװצ

 זַא ,ןעקרעמעּב ךָאנ TR PD טײקֿכילטקנִיּפ 2912 .ךעלרעּפ
 =ינעטלעהרעפ-סיורג IT DOM יֹוזַא ,טָאה עמַארָאנַאּפ רעזנוא
 ץנַאג טלעדנַאהעג ןעשַינעטלעהרעפ:טײצ 97 טָימ TPIR ,ןצש

Idיד רָאפ ןעמּוק ךילנײשרַאװ  YETןעשינעהעשעג  TR 
 יד .ןערעדנַא ן'ֿכָאנ סניא ּפמעט ןעלענש ME PR טשִינ ייא
 PR ןָא pr Darin ךעלרעּפרעק:לײט עדייּב ןּופ גנוטלַאּפשּבָא

 רענעי PR ךָאנ טגנעה סע ןעװ ,טייצ רעד ןַיא ןיֹוש ייא םעד
 ו/טצעל רעד ןּוא ,קָאטשרעיײא ןַיא עלִיה:ןעּפסָאנק רעשִיפַאַארג
 טָימ ןעמַאזּוצ ןיֹוש טלַאפ גנוטלַאּפשּבָא רעגִיזָאד רעד ןּופ טקַא
 ָאד ןענָאק בגא .סעצָארּפ-גנּוגיטֿכּורפעּב םעד ןּופ Din םעד

 עֶסיֹורְג ,ןעגנּולקַיװטנע עכלעזַא ןּופ ּפמעט ןִיא ללכּב m ,ןייז
 =ץטערָאּפ אזלַא IT ןעפרַאד רַימ .ןעדִישרעטנּוא עלעּודִיוװַידנַיא
 עכלעװ ,לֵַאפ םענלעצנייא'נַא טַאהעג NT ןעּבָאה רַימ ןזַא ,ןצל

 Bm גנולקַיװטנע עכַילנעװעג יד ןערִיּפּוצכרּוד ןעּביֹוהעגנָא טָאה

Nרע טָאה ןַאד ,גנּוגָיטעּפשרעֿפ לעקַיטש  ITטלייאעגּוצ לעסִיּבַא  
 IR קעװַא ייּברעד זִיֹא ןּוא עטגיטַעּפשרעּפ סָאד ןעגָאירעד ּוצ

 יַערּפשטנע ןעצנַאגניא טעװ לַאֿפ ַאוַא-סיֹוארָאפ טייוו ּוצ לעס

 .ןעזעג ןעּבָאה רָימ סָאװ ‚792 םעד 795
 ןעמָאנ ן'טַימ ןעמ טפּור ךעלרעּפרעק עטלײטעגּבָא ענעי

 טנייה ןיֹוש TR רעכלעװ ,ןעמָאנ ַא- ,"ךעלרעּפרעק:גנּוטכָיר,
 PR Bw גנוטיידעּב ןייק רעּבירעד טָאה ןּוא טרעטלערעפ

‚arm,ןייק ּוליפא ןעמ טָאה ,טקצדטנע יז טָאה ןעמ ןעװ  
DW) apa!זַיא סע .ןעטיידעּב ןענָאק ייז סָאװ ,טַאהעג  

 ײא סָאד זַא ,קִילּב ןעטשרע ןוֿפ ןעװעג רָאלק דלַאּב ּוליפא

 סעּפע ָאד TI ןּופ ,טייקּפייר עסַיװעג ַא גידנעכיירגרעד ,
 יייא-ןעּבענ עניילק NE טגײלעגּבָא טָאה סע .ןעּפרָאװעגסיורַא
 לט ַא ןוא לכעלעג לצקיטש ַא ןעדעי גָידנעּבעגקעװַא 27971

 יי יא ר
1 



 ןעקָאטש:רעיײא עכַילטנעגײא יד ןעדנַיּברעּפ ןעּביֹורט עגָיזָאד |

omרעטּומּביֹוה רעד ןוֿפ ללח ןעגידיײל ןעסיֹורג םעד . 

 ,ןעגָארטעג ּביֹורט רעד PR TI טָאה עֿכלעװ ,ליֹוק יד

 ןײלַא ייא סָאד זִיא סָאד

PRןעגָיזָאד םעד ןּוֿפ סיֹורג יד טפערטעּב ןע'תמא רעד  

 IR .ה .ד ,רעטעמָילַימ ַא ןּופ 990525 ץנַאג ןייק vw ייא

 23 ןיילק ַא סלַא ןעּפַאכ ַימ Din םיֹוק סע ןָאק גיֹוא סָאד

 .עלעט

 םּורַא טמענ עליה עטשרעּביֹוא עגַיטכַיזכרּוד:ענרעזעלג 77

 SIR ייא ןעֿכילשנעמ םייּב TR סעכלעו ,"ל כעל עג , סָאד

 םּורַא טמַיװש "לכעלעג, ןעגַיזָאד םעד ןִיא .גָיטכִיזכרּוד ןעצנַאג

 סָאד רעדָא עלעועלּב:לעצָארּפש ענעפּורעג יֹוזַא סָאד
 .לעדנרעק

Smןעפרַאד  TIזַא ,ןעלעטשרָאפ ךָאנ  DORTעגִיזָאד  

 ,קאטש-רעייא ןּוֿפ ןעסִירעגּבָא טַאהעג סָאװ רּונ TI טָאה ייא

 PR עּפסָאנק ַא m ןעטלַאהעגפיֹוא ןַאד 772 TI טָאה סע ּואװ

 ןעשִיּפַאַא ר ג םענעפּורעג IS םעד TR ,עלָיה רערעדנּוזעּב ַא

 .עלעזעלּב

 *רעייא DIT ןּופ גנּורעדנַאװ יד ךרּוד טצִיא טכַאמ סע

 טֿכַאש רעגַידנעדנִיּברעפ רעד ךרּוד רעטּומּביֹוה רעד ּוצ קָאטש

 .ּביֹורטײיײא רעד ןּופ

 SIERT רעד ןַיא ןעסקַאװ עכלעוו ,ןעגנַאז:ןרָאק עסַאנ יד

 ףיֹול:עילַאװכ רעיײז mM ןעגעװעּב עֿכלעװ ןּוא טֿכַאש רעג

 יד ,ךעלערעה עטסרַאצ יד תמאּב ןענעז סָאד ,ליֹוק רעזנּוא

 ַעדעּב עכלעוװ ,ךעלעהָיװ עגָידנעקנַאצ ענעפּורעג יֹוזַא

 עכלעוו ןּוא ,טַארַאּפַאיטכעלשעג 79229271( ןעצנַאג םעד ןעק

 PR עיירפ סָאד גנּוגעװעּב רעיײז DO טצִיא ךיֹוא ןעּביײרט

 ןעּביֹורטײיײא 97 ךרּוד ,גנּוגְיטכּורפעּב רעד 38 טלייא סאוו

 ,רעטּומּביֹוה רעד 38

 ,רעטצעל רעד ךָאנ ייא ןַיא רָאֿפ טמּוק גיטייצכיילג

 ןעמוק ןּומ רעכלעוו ,סעצָארּפ =« סגנּופייר רעג;דנעװטיֹונ



 יד זנוא רַאפ סָאד טּוט ליוװרעד :ןערָיּפכרּוד ןענָאק לָאמַא
 ,טלָאװעג ןעּבָאה רַימ 21 ,יֹוזַא ץלַא זנּוא טָאה יז .עיזַאטנַאפ
 .ןעטכיֹולעּב ןּוא טרעסערגרעפ

 רָאנ ןעּבָאה mn ןעכלעוו ,ליּפשיֹוש רעלּופ:תֹודֹוס רעד
 ,סיֹוא טזייו ,ךָאנ TR רעכלעוו ןּוא ,טניֹואװעגייּב ָאד סָאװ

 =עשעג ןעװעג ןענעז סָאד-,ףֹוס ra ןערָאװעג טרָיּפרעד 002
 טשִינ ,יא ןעכילשנעמ ןעֿכִילּבײװ םעד םּורַא ןּוא PR ןעשַינע
 רעד ןּופ טקַא ןעסיֹורג םעד רַאפ רַאּבלעטימנּוא רעדָא גנַאל
 ןעכילנעמ םעד ךרּוד ייא ןעגָיזָאד םעד PD גנּוגיטכּורּפעּב
 ,ןעמיֹוז

 ,ײ א יֹורּפ עכַילשנעמ יד טגייל ןערעּפכּורפ ּוצ ךָיז ידּכ
 ּבָא טשִינ טגייל יז סָאװ רעמ טשיינ ,ןּוה ַא m טּוג יֹוזַא ,רע
 ןּוה יד סָאד DW סע m ֹוזַא ,ךַילרעסיֹוא רעייא עגיזָאד יד
 םעניילק םעינ DIT ןּופ גנּולקַיװטנע עגידרעטיײװ עצנַאג יד
 TR PR רעטּומ רעד PR רָאפ טמּוק mio ma עלעשנעמ

WIRייא עֿכילשנעמ יד ןעייטשטנע םעד ץּוח ַא ."ּבײל:רעטּומ , = 
 ןַאגרָא ןערעדנּוזעּב ַא PR ,עשִירענַיה יד m יֹוזַא טקנּוּפ ,רע
 ולַאמרָאנ עדעי .קָאטשרעיײא םעד ןִיא ,ּבייל ןעכִילּבײװ םעד ןּופ
 יייא ייװצ ןָא זײװדנִיק ןּופ TI PR טָאה יֹורּפ עטלעקיװטנע
 ANZ ,ןעגנּול ייוצ טָאה MM יֹוזַא טקנוּפ ,ןעקָאטש:רע
 ןעקָאטש:רעיײא עֶגַיזָאד ;ד ןּופ ,ןעטֿפלעה:ןרַיהעג ייווצ ,ןערָינ
 ,טלָאװ סרעדעי עכלעװ ןּופ ,רעייא רעטנעזיֹוט ּבָא ךִיז ןעלייט
 גידנערעװ ןּוא טייקפייר רעדנעגּונעג ַא 172 גידנעסקַאװסיוא
 *עּב יד .ןעשנעמ םעיינַא ןעדלִיּבסיֹוא טנָאקעג ,טגָיטכּורּפעּב
 ידּכ ,עקַאט ןּוא .גַיטיֹונ טגנַידעּבמּוא ּוצרעד זַיא גנּוגיטכּורּפ

TIרעֿכלעװ ּוצ) גנּוגיטכּורֿפעּב רעגִיזָאד רעד ּוצ ןעטיירגּוצּוצ  
 ART טֿכַאמ (ןעזעװ ןעכַילנעמ ַא ,ןעטייווצ ַא ןעּבָאה ףרַאד סע
 DR עֿכלעװ ןַיא ,ןעגנולדנַאװ ענִיזָאד יד PR PR ךרּוד ייא
 ,טרָיּפעגנירַא טַאהעג סָאװ רּונ זנּוא טָאה עיזַאטנַאֿפ רעז

 גנולצולּפ ךִיז ןעּבָאה רָימ רעכלעװ PR ,גניּבלעװעג יד

 (גנורעסערגרעפ רערעיֹוהעגנּוא'נַא PR ,ךַילרָיטַאנ) זיא ,ןעזרעד
 יד .יֹורפ רעד PD ןעּביֹורט:רעײא IS יד PD ענייא



 יד ןעּבָאה 22 ?קעלפ ןעטיֹור:רעטסנַיּפ ַא m ,רעיילש םעד ןופ
 רַאֿפ ָאד טָאה ליֹוק רעזנּוא עכלעוו ,ךעלרעּפרעק עניילק ייזוצ
 "יז ג:דנעזָאלקעװַא טשִינ ,ןצריֹוצעג TI TO ןעגיֹוא ץרעזנּוא
 =עגרָאפ טשִינ TI טַימ ייז ןעּפָאה יצ-ךַיז ןּופ ןעצנַאגנַיא ךָאד

 SIR mM יֹוזַא ,ןערעטש עדנערעוװ-ןעריוּבעג ןופ דלִיּבַא טלעטש
 IT טָאה יז זַא ,ְךיֹוא טנעֿכער ןעמ רעכלצװ ןעגעוו ,הנבל רעז
 :וק:דרע ןעסיֹויג רעזנּוא ןּופ טלייסעגּבָא עּפסָאנק ַא ָ!װ לָאמַא
 IR ךַיז טייצ רעּבלעז רעד TR רעּבָא גידנענָאק טשִינ ,לעג

 יסגנּוהְיצּוצ רעגַידנעטלַאה.טסעפ רעד PD ןצסײרסיורַא ןעצנַאג

 ?דרע רעגִיוָאד רעד ןּופ טפַארק

 ןעװעג סע זִיא סָאד DW ,ןיינ
 רעזנוא ןּופ גנּואװש ןעטסטסיירד ןַיא ּוליפַא ןעּבָאה רַימ

 *עּב TR ףיֹוא ןענעז רימ .ןעזָאלרעֿפ טשַינ דרע ַיד עיזַאטנַאפ
 =יװעג:ןעשנעמ TR טכידעג .ןעּבִילּבעג ךעלפרעּביֹוא רעטניֹואוו
 שנעמ ןייא רַימ ןעּבָאה לעמִיװעג ןעגיזָאד םעד TB .לעמ
 "םייר רעטנּוזעג רעד ןִיא ,שנעמ ןעכ;לּבײװ ַא .ןעסָירעגסיֹורַא

 =ַאגרָא עסִייעג ןּופ ןעשינעפִיט יד ןִיא ןעּבָאה רָימ ןּוא ,טייק

 -.,טקיקעגניײרַא טּושּפ רעּפרעק ןעכ;לּבײװ ןעגָיזָאד םעד ןיפ 792
 ןעלַאמרָאנ ןייז PR טָאה רעּפרעק רעד תעשּב ;טקיקעגניײרַא

 ןעּבאה ןענַאגרָא עגִיזָאד ;ד תעשּב MR ,*טּבעלעג , דנַאטשּוצ

 יֹזַא ַיװ .טיײקגיטעט עגַידרָיװקרעמ רעזַא טלעקיװטנע דָארג
 רשפא  .סנײא:ץלַא זַיא סָאד ,ןּוט טנָאקעג סָאד ןעּבָאה רַימ

 SIT ןעטַארַאּפַא יד ןענַיֿפעג טרעדנּוהרָאי עטסטנָאנ סָאד טעװ

 ערעזנּוא טַימ עיגָאלַאנַא'נַא טיֹול ןעלָאז עכלעוו ,ןעטַארַאּפַא-,וצ

 =:לשנעמ ןעצנַאג םעד 029 טָימ ןעסָיגכרּוד ןעלַארטש:ןעגטנער
 ?סנעּבעל רעטרעטשעגנּוא ןייז ןּופ טייצ רעד TR ראּפרעק 795
 ?רַאװּבָא ןענָאק רשֿפא ןעלעװ עכלעװ ,ןעטַארַאּפַא .טייקגיטעט

 וליפא ,עלַא 7127922 ךַילטקנַיּפ ַא ןַארקע ןעסייוו ַא ףיֹוא ןעפ

 עכלעו PR ;רעּפױעק MD ןעלייט עֿכילרענַיא ,צטסטרַאצ יד
 :ײט:רעּפרעק עקנַינײלק עג;זָאד יד גיטײצֿכײלג ןענָאק ןעלעוו

 רערעיֹוהעגנּוא'נַא ןַיא ןעלעטשרָאֿפ ןעגנּוגעװעּב ערעייז ןּוא ןעל

 תמאּב סָאד 72 ןעלעװ 28 ,סנײא:ץלַא רעּבָא ,גנורעסערגרעפי
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 עסיֹורג IT 178 ,קעד:זָאלג רעד רעטנּוא ןערָאװעג טגיילעג
 ענעקנוזעגּבָארַא יד זַא ןּוא MIR ,רעִירֿפ 7 יֹוזַא טקנוּפ ,ליֹוק

 ןיֹוש pr טגְיהּורעּב לעפַיש:רעסַאװרעטנּוא ֿםעד ןּופ טפלעה
 טּביֹוה I ,רעמ טשִינ TI טלעּפָאדרעּפ ענִיּברּוט ןייז ,רעטצִיא
 ךעלעקַיטש:ץענ T? םּורַא ןּוא ,ןעלִיטשּוצניא TI ןא רָאג
 ןעכלעװ PR ,קָאלּבירעקּוט IR ףיֹוא רעדַיװ TI טלעטש
 עטלַא ORT סיֹוא ןעטֿכעלפ ןּוא רעדִיװ ךַיז ןעּפינקרעּפ יז
 ּוצ ןעמּוקעגקִירּוצ TR לֵיּפש רעצנַאג רעד זַא ,סיֹוא טעז-,ץענ
 SIR ךַיז טָאה רע ןעֿכלעװ ןּופ ,דנַאטשּוצ ןעגָיד'הליחּתכל םעד

 sw םעד ןוֿפ ץענ T? .םַאנסיֹוא ןייא טַימ רּונ .ןעּביֹוהעג

 "ּוצ ןעדמערֿפ ןָא ןעּבעגסֹורַא ךָיִז ןּופ DEIN ןָאק קָאלּב:רעק
 רעד ןּופ ךעלקַיטש:ץענ ףלעװצ m רעמ טשִינ לַאירעטַאמ:ּבָאג
 say ,ןעלּפָאדרעפ Tr ןעלָאז ייז ןעװ .סיֹורג רעגַידרעִירפ
 ןייק טשִינ רעּבָא ,קיצנאווצנּואריפ טשרע ןעכַאמסיֹוא ןענָאק יז
 ןּומ ORT ,דֹוס ַא ןעקעטש סעּפע ךָאנ ןּומ ָאד .קַיצרעפנּואטכַא
 .ןעטיידעּב סעּפע

 *ליטש ַא ליֹוק רעצנַאג רעד ןיא ןייא = טערט לייוורעד
 ףיֹוא ,םייןעגנַאז םעד ןוֿפ גנּוגעװעּב עליטש ַיד רּונ .דנַאטש
 ינּוא 37 טּבײרט ןּוא FÜR ךָאנ טרעיֹוד oe‚ ליֹוק יד ןעֿכלעװ
 .ּבָארַא טֿכַאש רעלַאסָאלָאק רעד TR רעפַיט ץלַא ךילרעהפיֹוא

 ?קעװַא עיזַאטנַאֿפ רעזנּוא זנּוא טָאה טלעװ ַא רַאפ סָאװ 7
 =ַעג יד ןַיא טקּוקעגנײרַא רַימ ןעּבָאה יצ ...?ןעגָארטעג א
 SUR ןַיא ,טלעװ רעשִיטייצרַאפ ַא ןּופ ןעגנּורעג עשַירעטסנעּפש
 ,תישארּב ישעמ רַאפ ןּופ ןעלּפענ עשַימסָאק ענעי ןּופ םענ
 רעדָא !טקעלּפטנַא זנּוא רַאפ ןעּבָאה ןעמָאנָארטסַא יד עֿכלעוװי
 טשִינ ךָאנ זָיא עכלעװ ,טענַאלּפ ַא ןוֿפ לעּפַאצ:טרּוּבעג םעד ןִיא
 עסייוו ַא טמָיוש סע רעכלעװ םּורַא ןּוא טלִיקעגּבָא ןעצנַאגנִיא
 DIT DIR 2 יֹוזַא ,רעסַאװ טכָאקעגפיוא'נַא 1 עליה:ןעקלָאװ
 =ייא סנעמעוו ,רעטַיּפּי םעז ,םעטסיסןּוז רעזנּוא ןוֿפ סָאלָאקי
 ןענײשסיֹורַא טייצ ּוצ טייצ MB Tu טעז ןעמ ליֹוק עכ;לטנעג
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 3 רעד טָימ לעדנַיֿפש םעד ןּופ טפלעה ערעדנַא יד
 TI DRM קיצנאװצנּואריּפ עטייװצ יד MA ןּוא ענִיּברּוט רעט
 טעז סע ,ןײרַא ליֹוק רעד ןַיא ןעזָאלעגּבָארַא קִירּוצ לייוורעד
 םעד 738 ךורּבנעמַאזּוצ םעד ןוֿפ טײקגָיטסַאה יד 91 יֹוזַא ,סילא
 טקנַיז יז זַא ,קִירּוצ סיֹוטש ַאזַא ןעּבעגעג WR טלָאװ לעדניּפש
 רעד ןּופ טַימ רעד ּוצ רעפַיט ץלַא טלַאהּבָא'נַא IR טקנַיז ןּוא

ipטּביֹוה סע  Trןעלּוֿפ:תֹודֹוס םעד ןּופ עזַאפ עיינ ַא ןָא  
 .לָיּפשיֹוש

ORTןּופ ןָא טּביֹוה לעפַיש:רעטסנעּפשעג ענעּבילּבעגרעּבִיא  
PINS TRרעּפרעקײלעדנַיּפש םעיינ ַא ןעיֹוּבּוצפיֹוא . IT 

 סע ,טקניּפיירד רענעּבילּברעפ רעד TI טלעּפָאדרעֿפ לָאמַא
 SIR רעד ןּופ ענייא AR ךַיז ןעקּור ייז ,ןענִיּברּוט ייווצ ןערעוו
 ,ןעלַארטש עטסלעטַימ יד 77 ןּופ a8 טשַינ ןעסייר ,רערעד
 טלעטש IT ,לעדנַיּפש סָאד MIR קִירּוצ Pr טלעטש סע
 *ץענ קִיצנאװצנּוארַיּפ ענעּבילּבעגרעּבִיא יד לעדנַיּפש סָאד סיֹוא
 טזָאל ןּוא גנּונדרָא WAND רעד PR טַימרעדנִיא ךעלקַיטש
 רעּבָא ,םי ןּופ ךעלפרעּביֹוא רעד 38 ןעמָיװש רעדִיװ ןַאד ךִיז

TRךעלקיטש:ץענ גַיצנאװצנּוארַיּפ יד .רעעצַיא טלעפ ךַאז  
 ידּכ .קִיצרעפנּואטכַא ןייק טשַינ ןצרעוװ ןּוא טשִינ ךִיז ןעלּפָאדרעּפ
 TR ףלעװצ ּוצ סיֹוא Tr ייז ןעלעטש ןעייר ייווצ ןערלִיּב ּוצ
 לעדנַיּפש עצנַאג סָאד ןעװ ,טייצ רעד ןַיא זַא ןּוא .עייר ַא

IR Tr DDרעד ןּופ ענייא ןעייר ייווצ יד ּבָא ךַיז ןעקּור  
 ןענַיּברּוט עדייּב םּורַא ןעק;!רדּוצנעמַאזּוצ ךִיז ידּכ ,רעועדנַא
 ףלעװצ רּונ עלעפִיש ןוֿפ קע ןייא ּוצ ןָא ןיֹוש טמּוק ,ןעקע
 ץּוח ַא .ףלעװצ רּונ ְךיֹוא קע ןעטייוצ םעד ּוצ ןּוא ךעלקִיטש
 טקנוּפ ץלַא ליֹוק רעסיֹורג רעד ןּופ דנַאר םייּב רָאפ טמּוק םעד
 BO סָאד ,סיֹורַא טצעז שטיינק:לעצרָאװ רעד .רעִירֿפ m יֹוזַא
 ךעלקיטשיץענ ףלעװצ T DM? ּפָאק ןייא ,ךַיז טסיירּוצ לעד
 =רעזעלג רעד רעטנּוא םיֹור 7927799 םעד PR רעּבִיא טּביילּב
 Om ּבָארַא קִירּוצ TI טזָאל ּפָאק רערעדנַא רעד ;קעד רענ
 .ליֹוק רעד ןוֿפ טײקפַיט רעד TR ךעלעקיטש:ץענ ףלעװצ ענייז
 *ֹּבָא ןענעז עֿכלעװ ,ךעלכעלייק עקנַינײלק עדייּב יד ןעגעקַא
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 ךּופ דנַאר םעד עקַאט טרָירעּב קע ןייא ןּוא--עלייוו ַא .גערּב

 BIN ענַיּברּוט עקִידנעמִיװש:סיוארָאפ עטשרעּביֹוא יד .ליֹוק רעד

TORIרעד רעּבַיא ןעפרַאװסיורַא ןעלַארטש ערָיא ןעזומ  SR 

 ןּוא סיֹוארַאֿפ ץלַא טסיֹוטש עֶנַיּברּוט ַיד-תמאּב ןּוא .ךעלֿפרעּב

 ןּוא ,ךעלֿפרעּביֹוא רעד ּוצ רעמ ץלַא םָארטש:םי DIT טּביײרט

 ןּופ ךעלפרעּביֹוא רעד רעּבִיא סיֹוא ךִיז טשטיינק לָאמַא טַימ

 .עילַאװֿכ ןימ ַא עסַאמליֹוק רעכָילרענַיא רעד
 ןּופ קעד ענרעזעלג יד טעװ דלַאּב IR ,טסטרַאװרע ּוד

 טעשעג סָאד רעּבָא .ןערעװ ןעֿכָארּבעגֿכרּוד ליֹוק רעסיֹורג רעד

 'קעד עֶגַיזָאד יד זַא ,רעדַיװ DEIN טשרע טטקרעמעּב ּוד .טשינ
 =עגּוצ גנע טשַינ ןענעז ליֹוק רעד ןּופ עסַאמ-טּפיֹוה יד ןּוא
 רעדנַאנּופ יז טלייט סע רּונ ,רערעדנַא רעד ּוצ ענייא טסערּפ
 טָאה םיֹור ןעגיזָאד םעד PR ןּוא ;םיֹור רעגִיִדייֵל רענײלקַא
 (?DW ,טשטיײנקעגניירַא עילַאװכ עגידלעצרָאװ ַיד עקַאט ךִיז
 .קעד עטשרעּביֹוא יד קַידנעסיײרפיוא

 TI רעּפרעק רעגַימדָאפ:לעדנַיּפש רעצנַאג רעד DIN ַיצ
 קעד רעד ןעשַיװצ םיֹור םעד PR ןײרַא טעװ ןּוא ןִיהַא ןעזָאל
 סע PX ךַילגעמ טשַינ סיֹוא טעז סע !עסַאמיליוק רעד ןּוא

 =צּולּפ טרעה סיֹוארָאפ ןעסיֹוטש ORT .רָאפ טשַינ עקַאט טמוק

 =נַאג סָאד לָאמַא DIN PT טסיירּוצ םעד טָאטשנָא :ףיֹוא גנּול
 =לעװ ,טפלעה ןייא .קַיטש ייווצ MIN טַימרעדנִיא 9971280 עצ
 ,גנֹושטיינקסיֹוא רעגָידלעצרָאװ רעגִיזָאד רעד PR PIE DIR עכ
 ןּופ עסַאמ רעד טַימ דנַאּברעפ ןּופ סיֹורַא ןעצנַאגנַיא טערט
 טּביילּב FIR ּבָא ךַיז טסייר לעצרָאװ רעד :ליֹוק רעסיֹורג רעד

DIR 7929ליֹוק עניילק ערעדנּוזעּב  PRםיֹור ןעלָאמש םעד  
 רענרעזעלג רעגַ;טכַיזֿכרּוד רעד ןּוא ליֹוק:טּפיֹוה רעד ןעשַיװצ
 לייט ַא טָימ ןעמַאזּוצ רעּבירַא PR ליֹוק רעיינ רעד TR .קעד
 ןעטקנּוּפײרד:ןענַיּברּוט יד PD רענייא טייקגיסַילּפ-םי רעד ןּופ
 =לעװ ,קָיצנאװצנּוארָ;יּפ יד :גנּוכַאװעּב רעד ןּופ עייר ןייא ןּוא
 דנַאר םּוצ סיֹוארָאפ Tyan ןּוֿפ טייצ רעד PR Pr ןעּבָאה ע5
 *רעדאפ רעד םּורַא טקַירדעגּפיֹונּוצ רעגנע ץלא ליֹוק רעד ןּופ

 .ענִיּברּוט רעטש



 רעּבָא .טְקנוּפ ןעטככעה ןייז רעּבירַא ןיֹוש טלָאװ לֵיּפשיֹוש
 ןענעז עכלעוו ,רעקיטש:ץענ יד ןָא ןעּביֹוה טצַיא ,תמא טשַינ
 =עג ,ןעגָאז ּוצ יֹוזַא ,ןּוא ןערָאװעג ןעטלַאהרעפ ןפֹוא ַאזַא ףיֹוא
 .סעײנ:טעטרַאװרענּוא סעּפע ןעזייוועּב ּוצ ,ןערָאװעג טעטעד

mןעּבָאה  TIרעמ לײװ ַא  DOMןעגעו טגרָאזעג  
 טַימ ןענעז PT זַא ,ףיֹוא רעּבָא TR טלַאפ DIR .לָאצ רעייז
 :עג ךָאד רַימ ןעּבָאה ּבױֹוהנָא PR FD יֹוזַא ןערָאװעג לָאמַא
 PR DEIN .ץּוט ME טקנּוּפ ,ךַיז טכּוד ,טלייצעגרעּבִיא טַאה
 יד ןופ רעדעי !קַיצרעפנּואטכַא ,טלייצעג יֹונעג ,ָאד רעּבָא
 DIE לָיטשרעדנִיא רָאג טזּומעג 777 טָאה ךעלכעלייז עניילק
 גנַאל ַאזַא טקנוּפ TI ןּופ ןַעטלַאּפשּבָא טזּומעג טָאה ,ןעל
 לעדנַיּפש ןוֿפ טקנּוּפלעטַימ N גנּונדרָא רעד ייּב .לעקַיטש
 ןיש רעז ךיֹוא קִיצנַאװצנּוארַיּפ לָאמ ייוצ עגַיזָאד יז ןענעז
 ןרעטנַיה רענייא ,ןעייר ייוצ PR ,ןערָאװעג טלעטשעגסיֹוא
 רעּבָא רַימ ןעּבָאה םיֹוק .ןעטַאדלָאס קלָאּפ ַא m יֹוזַא ,ןרעדנַא
 יד ןעליײצּוצסיֹוא ןעזִיװעּב רַימ ןעּבָאה םיֹוק ,טקרעמעּב סָאד
 ןָא ןעּביֹוה קלָאפ םעד ןּופ ןעײו ייװצ עגַיזָאד יד ַײװ-.,ןעייר
 =גָיּֿפש םעד ףיֹוא ןעגעװעּב ּוצ TI ןײילַא Pr ןּופ ןיֹוש טצִיא
 =ָאל ןּוא ,ןערעדנַא ןּופ רענייא ּבָא TI ןעקּור ייז .דלעפ:לעד

PR TI TIPעײרקַיצנַאװצנּוארַיּפ ןייא .ןעטייז ענעדַישרעּפ  
TI DIR?םעד ּוצ-ערעדנַא ַיד ,קעףןּוז ןעטשרעּביֹוא םעד ּוצ  

 סָאװ .גידײל טרעװ לעדניּפש םעד ןּופ טַימ רעד .ןעטשרעטנּו
 ?ןערעװ ָאד טעװ

mn mןעשַינעעשעג יד טנַאּפשעג ךָאנ יֹוזַא ןעגלָאֿפ , 
 רַעֹד ןּוֿפ Ton TR זַא ,ךַיז גַידנעקּוקמּורַא ,רָימ ןעקרעמעצ

DIA TIN DEדלִיּב ןעצנַאג םעד  DIT PRסעּפע רעדָיװ םי  
 טכַא יד DM ןעמַאזּוצ ןענּוז יד ןּוא לעדנַיּפש סָאד .ןעשעג
 MOD ןענעז גנּוכַאװעּב רעייז DIR רעקַיטש.ץענ קִיצרעפנּוא
 :יװש טזָאלעג IT ןעּבָאה ייז .טרָא רעיײז ןּופ ןעמּואװשעגּבָא
 יו ,טלעגנַיר עכלעוו ,גנוּבלעװעג:ליוק רעסיֹורג רעד ּוצ ןעמ
 יד ,גנּוצעזעּב ןייז DM ףַיִש:רעּביֹוצ ORT .םּורַא ץלַא ,רעָירפ

NEןעקע-ןענַיּברוט יד ןִיא ןעקלָאּפ , m FMםּוצ ןעפִישּוצ  



 ְךיילג ,ןערעדנַא טעד TR רענייא ןײרַא IT ןערעטנָאלּפ ,ךיז
 לָאמַא DD WAR ,םי ןעיירפ ןַיא ןעגיוא:ץענ ענעסִ;רּוצ 27

 .גנונדרָא עיינ ַא ליּפש-רעקַיטש ןעגַיזָאד DIT IR ןייא:טערט
 FAIR !ד ּוצ PT טמענ טכַאמ עג;דנערָישזִירָיד עדמערֿפ ַא

 ןּופ גנּוגעװעּב רערעדנּוזעּב ַא ךרּוד ;ךעלקערּב-ץענ עגָידנרעד

 ַא ןיא ףיֹונוצ ייז טלעמַאז ,ןעמַאזּוצ ייז יז טּביירט םָארטש
 .גנונדרָא רעיינ

 םעד ןוֿפ לֵיּפשֹוש םעיינ ןעגיזָאד םעד DIN ןעמּונרעּפ

 ןעזָאלעג עלייוו ַא MIR רָימ ןעּבָאה ,קָאלג:רעקּוט ןעגָידנעצַאלּפ
 רעּבָא ןעזָאל ייז .ןענַיּברּוט עיירפ ערעזנּוא DIR רעסיֹוא רָאג
 עכלעוו ,ייז זַא ,ןענעקרעד ma לייוו ,ןעסעגרַעפ טשִינ ךִיז ןָא

 יײז-.,קָאלג ןּופ ןעצַאלּפ DIE טֿכַארּבעג 9798 רשפא ןעּבָאה

 גנּונדיִא רעינ רעד ןּופ רעלעטשקִירּוצ יד DEIN סע ןענעז
 רענײמעגלַא רעד תעשּב .ךעלעקִיטש:ץענ עזָאלצּוש ַיד ןעשַיוװצ

 =ירד ORT TI טָאה קָאלּבירעקּוט םעד טַימ עפָארטסַאטַאק
 רעװק ןעזָאלעגקעװַא TI ןּוא טרָא ןוֿפ ןּוטעג:רָיר ַא לעדנַיּפש
 רעִירפ טָאה קָאלג:רעקּוט רעד סעכלעװו ,טרָא םעד רעּבִיא

 ייײּבעג TI IT ןעּבָאה ךעלקערּביץענ יד תעשּב .ןעמּונרעֿפ

 =עגקעװַא יֹוזַא לעדנַיּפש ORT TI טָאה ,ןרעדנַא ן'ֿכרּוד סנייא טלעג
 רעטנּוא FIR רעּבִיא DER ןעלַארטש ןעקע-ןּוז ענייז זַא ,טלעטש

 ,טרָא ןעגְיזָאד םעד ךרּוד .עֿפָארטסַאטַאק רעד ןּופ טרָא םעד
 יד דָארג DER ךַיז ןעִיצ ,ןערעדּור ךעלקערּב:ץענ יד ּואוו

 .רעּפרעק:לעדנַיּפש םעד PD ןעלַארטש:סגנּודנַיּברעֿפ עסיֹורג
 רעד ןּופ ןעצכעּבײלּברעּבַיא 97 ןעו ,טנעמָאמ םעד PR ןּוא
 :לעדנַיּפש םעד ןּוֿפ טַימרעדנַיא 7 ןענִיּפעג עפָארטסַאטַאק

 ינייא ייז ןעשַיװצ ןעלַארטש-ןּוז עגנַאל יד ןָא ןעּביֹוה ,דלעפ
 :ַאועגפיֹונּוצ ןערעװ ךעלקערּב ַיד .גנֹונדרָא עיינ יד ןעלעטשּוצ
 לעדנַיּפש םעד ןּופ ףיירטש-סגנּודנִיּברעפ םעד סיֹוא-גנעל טלעמ

 ,ךַיז טכּוד קִילּבנעגיֹוא ןייא .ןעטלַאהרעפ ייז ןערעוו DIRT ןּוא
 ןּוז ןּוא ןּוז ןעשַיװצ לעדנַיּפש ןּופ סעילַאװכ:טּפַארק יד זַא
 לָאז רעכלעוו ,קָאלגירעקּוט ןַימ םעיינ ַא ןעלעטשפיֹוא ןעלַיוז

 סָאד m סיֹוא טהעז סע ,ךעלקיטש:ץענ עטלַא ָיד ןעמענמורַא
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 ךימ ַא ,ךיז pe רעטייו ץלַא 28 ךַיז ןעקּור ןענּוז יד ןעװ
 ןעגנּוטכַיר עגַיזָאד ַיד ןִַיא יװ ךיילג ,םָארטש:סגנודנִיּברעּפ
 IT ידּכ ,ןעלַארטש ערעגנעל ןערָאװעג טזָאלעגסיֹורַא ןעטלָאװ
 ךעצנַאגגַיא טשַינ גנּורעטיײװרעד רעד ייּב ןעלָאז ןעטקנוּפ:יירד
 FAST סָאד תעשּב ןּוא .ךַיז ןעשַיװצ גנּורַירעּב יד ןערעװנָא
 ,רעטיירּב FAR טרעװ ןענּוז עדייּב יד ןעשַיװצ לעפנעשַיװצ
 ַא ןופ ןעזסיֹוא םעד ךַילדנע דלַיּב-יירד עצנַאג סָאד טמּוקעּב
 ייירטש:סעילַאװכ עלעלַארַאּפ ךַיז ןעִיצ טַימרעדנַיא ;לעדנַיּפש
 JR ןּופ mM IR ,ּפָאק:ענַיּברּוט ּוצ ּפָאק:ענַיּברּוט ןּופ 795

 IS IT“ ןעטייז עדייּב ןּופ PR ,ןעטייווצ םּוצ קע:לעדנִיּפש

 .מעק:ןענַיּברּוט יד MD סיֹורַא ןעלַארטש עֿכלעװ ,ןענּוז עניילק
 עלענש ענייז ןִיא MED ןעגַיזַאד םעד ּוצ PT DORT ּוד

 בעּבָא DEIN .טקוקעגּוצ טייז ןייא MD רּונ ןעגנּולדנַאוװרעפ
 םעיינ סעּפע טקרעמעּבמּוא TI טָאה'ס TR ,ּוטסהעז 12193355
 ירד רעגיטּפַאהּבעל רעד .דלעפ:יירד םעד IR ןעסַירעגנײרַא
 ATI PR ןעּביֹוהעגנָא גנולצּולּפ ךַיז טָאה רעכלעוו ,רעדּורעג
 OR ךיֹוא דלַאּב טָאה ,קָאלג:רעקּוט םעניילק םעד ןעּבענ םי
 יטרירעגנָא ןעלַארטש-ןענַיּברּוט יד םִיא ןעּבָאה ַיצ .ןעסַירעגטִימ

 ,ךיילגרעפ ַא רּונ ךילטנעגייא ךָאד TER סע ?טלעסײרטעגֿפיוא ןּוא
 .רעּבִירג-לעסעק ע'תמא ןעגעװ ,ןענַיּברּוט ןעגעוו דייר PR ןעװ
 RT טמּוק רעכלעו ,לֶיּפש ןעֿכַילרעדנּואװ DYT TR זַא ,ךַילגצמ

‚MD IT RDיו ,ןעטפערק ערעלעדייא ליפ גיטעט ןענעז  
 RN םעד DM ךיילגרעפ רעּבָארג רעד רָאֿפ ייז טלעטש סע

 ?ןעטפערק ןעגַיזָאד םעד ןּופ סעּפע זַא רעּבָא .רעדּורעג:רעס
 סָאד ,קָאלגירעקּוט DIT T’IR טּפַאכעגמּורַא טצִיא טָאה 75%

MIT TR 
 ?ז ,ןעכָארּבּוצ טנַאװ ענרעזעלג ןייז TR לָאמניײא טָימ

 רעצנַאג ןייז .ךעלעּביוטש עטקרעמעּבנוא ףיֹוא ךַיז טלַאּפּוצ
 םענעי ןַיא-,םי ןעיירפ םעד PR ןעלַאֿפעגסיֹורַא TR טלַאהנִיא
 ךרּוד טרעקַאעגכרּוד ךילרעהפיֹואנוא טצַיא DIN רעֿכלעװ ,םי

 ןעלַאפעגסורַא ןענעז סע .לעדנַיּפש םעד ןּופ ןענַיּברּוט עדייּב
 ןעלגייּב עליו ַא ,ץענ:םיֹוש םעד ןּופ רעקַיטש עגידרעִירּפ יד
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 יע יב

 רעּבָא .ןעגנורעדנערעפ ןעטרַאװרע ?DIN עסַאמ רעכִילרעגְיא
 ןעיעדנּוזעּב ַא ףיֹוא רָאג ךָאד זיא ,טסעזרעד ּוד סָאװ .סָאד
 *עגֿפיוא ןעגיזָאד DIT ןִיא זַא ,טזייוועּב ןּוא גידרָיװקרעמ ןפֹוא
 :טסכעה גַיטעט ןענעז טלעװרעטנּוא רעד ןּופ 7322 ןעטכָאק

 ,תֹוחֹוּכ עכ;לרעדנּואוו
 סָאד :גנּוניישרע MIR MINDER רַיד טרעװ 93 םדֹוק

 ךַיז טנִיּפעג קָאלג:רעקּוט םעניילק םעד ןִיא Yyı עטש'רמֹולּכ
TRסיֹוא טעז סע .גנוגעוװעּב רעלופ , mMּופ ךַיז טּפינק סע = 

 ףיֹוא רעדנַאנּופ TI טלַאפ ןּוא ,קִילּב רעזנּוא רעטנּוא רעדנַאנ
 םעדעֿפ עגיזָאד יד דלַאּב ּוליפא ןענָאק m .םעדעֿפ עגיצנייא

 טשַינ TR 0292 סע רעּבָא .קִיצנַאװצנּוארִיּפ :ןעלייצרעּבִיא
 .ןעמענרעפ ּוצ טימרעד גנַאל Pr טייצ ןייק

 קָאלג םעד ןעּבענ ףיֹוא-גנּורּפש ַא טּוט לָאמַא Din לייוו
 =ירפ ןיֹוש זַיא סע IR ,ךילגעמ .עלעטנַיּפ גַידעצנַאלג ַא םי ןִיֹא
 .ןעקרעמעּב TI סע טזָאל טצִיא טשרע רעּבָא ,ןעװעג DIRT רע
 גידנעטשטסּבלעז ַא m ,עלעטנַיּפ סָאד ,סיֹוא DW DIT סע
 םגה .םי FR טרָא-ּבּורג:לעסעק ַא יו רעכִיג רּונ ,רעּפרעק
 רעּבָא סע טעז  ,גנּוגעװעּב םּוׁש ןייק טשִינ ךָאנ טעז ןעמ
 ּוצ ןעּביֹוהעגנָא טלָאװ רעסַאװ םעד PR mM ,יֹוזַא סיֹוא דלַאּפ

 a WR ;ענַיּברּוט עטקרעמעּבנוא עניילק ַא ןעטייּברַא

 HIN ,ןּוז רעניילק ַא ןּופ טלַאטשעג TR ןעז דלַאּב TI טזָאל
 .ןעלַארטש:רצסַאװ עגַידנעֿפולקעװַא DM טלעגנָירעגמּורַא זָיא עכ
 m ,ןיֹוש ּוטסקרעמעּב ,ןעזרעד WU סע טסָאה IT m רעּבָא
 ַא ןעכַאמ עֿכלעו ,ןטנַיּברּוט ייווצ ָאד ךי;לטנעגייא ןענעז סע

 ,רעֿכילטײד ץלַא PA טרעװ סָאד ןּוא .גנּוגעוועּב עטלעּפָאד
 ?ןעלַארטש ערעייז טִימ ןעטקנוּפלעטִימ:ןענִיּברּוט עדייּב

 םעד ןּופ רענייא ּבָא יליפא TI ןעקּור ןעטייז עדייּב PR ןענּוז

 :יידייוצנּוא ןעצנַאגנִיא ןיֹוש I ןעקרעמעּב ָאד ןּוא ,ןערעדנַא
 ןעסייר ייז :ךַילרעדנּואװ רעדִיװ רעּבָא .ןעגנּוגעוװעּב 3220
 .רערעדנַא רעד ןּוֿפ ענייא TPM ערעיײז ּבָא ןעצנַאגנַיא טשִינ
 ןענוז:יירד עגִיזָאד יד PD ןעלַארטש IT IR ,טרָא םעד ףיֹוא
 ,רעטעּפש ךיֹוא טּבײלּב ,טפִינקעגנעמַאזּוצ רעהָירפ TI ןעּבַאּה
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PITMENנייא סלַא .קַיד ץנַאג ייּברעד רַעֹּבָא ,רעגייז ַא ןּופ = 
 ןעז םיֹוק Tr ןעזָאל קעד רעגַיזָאד רעד ןּופ רּוטקּורטס עֶגַיצ
 +עז עכלעװ ,ןעלַאנַאק עלָאמש TON סעּפע רעטרע לייט ףיֹוא

 ןּוא ליֹוק רעד ןּופ קעד רעד ךרּוד רעװק טרעיֹוּבעגסיוא ןענ
 רעכִילרענִיא רעד ןעשִיװצ גנּודנַיּברעפ עיירפ ַא ןייא ןעלעטש
 ,םּורַא טפּול רעײרֿפ רעד ןּוא עסַאמ:ליֹוק

 *עגּבָא ףרַאש זִיא עֿכלעװ ,עסַאמ עֿכילרטנַיא עגַיזָאד יד

 TR ,םיֹור ןעגִידײל םעניילק ַא ךרּוד קעד רעד ID טלייט

 ַא TT טקרעמעּב ּוצ - רטנעצ DIE רּונ FIR ,לעה ןעצנַאגנַיא
 ןעטלָאװ סע m ,סיֹוא Pr טֿכּוד סע .ונּולּפענרעפ עכַאװש

DIRTרעּבָא ,ךעלעּביֹוטש ענַיד רהעז ןעמּואװשעגמּורַא  ORT 
 ללח ןעצנַאג םעד m ,סיֹוא טעז ללכּב .ךַילטיײדנּוא זַיא

 IIND ,רעשיטסַאלע HAI רעדָא רעמ ַא טלַיֿפעגנָא טלָאװ

 טשִינ ,טרָא ןייא MIN רּונ ןּוא .םי רעכִילרענַיא רעכִילגעויעּב

 ?עהעזעגנָא.ךַילטיײד ןייא ךָאנ גינייװעניא טּבעװש ,טימרעדניא
 ָיד ךיֹוא-קִידרַיװקרעמ-טָאה רעכלעװ ,רעּפרעק רטטייװצ רענ
 NER ;ליֹוק רענרעזעלג ַא ןּופ טײקגַיטכַיזכרּוד ןּוא טלַאטשעג
 IH FAIR םעד TR גינײװעניא טמַיװש עכלעװ ip‚ עט
 TR לעקעד-זָאלג TR WER .ליֹוק רעסיֹורג רעד PD םי ןעג
 עגַיזָאד יד .קִילּב רעד יז (DER סע סָאװ םיֹוק ,רעטרַאצ לֶיִפ
 ?םי םענייש ַא ּוצ ןעֿכיײלגרעפ טזָאלעג ךִיז טלָאװ גנוניישרע
 ?עגכיילג PR TR גידנעטלַאה ,טּבעװש רעכלעו ,קָאלג=רעקּוט

DIS DIרַיֹא ךרּוד ןעז טזָאל יז ְךיֹוא .קּורד:רעסַאװ  IA 
 ַא רעז ןַיא ,יֹוּבעג TR ןּופ ןערּוטנָאק עגיניא קעד רענרעז
 ץענ ןַימ ַא ךרּוד ןעצנַאגנַיא יז טנַיּפש גנּוגייװצרעפ רענַיד

 .םיֹוש ַיװ טרַאצ ,עינַאװָאטשּור ַא רעדָא

 עּב רעזנּוא סָאװ ,רַאֿפרעד TR סע זַא ,ןייז IND סע
 ןָאק סלַאפנעדעי :לעה גּונעג טשִינ ץלַא ךָאנ זַיא 290599
 ?ּוֿפסינמײהעג רעזנּוא ןַיא ןעקעדטנע טשִינרָאג רעמ רעּבָא ןעמ
 AR ןּופ גנוגנערטשנָא רעטסערג רעד ייּב וליפא ,ליֹוק רעל
 TR זַא ,טסקרעמעּב ּוד ןעװ ,טסקַאװ סערעטנַיא ןייד רעּבָא
 רעד ןּופ טייקכײװ IT .ןעגנּורעדנערעֿפ רָאפ ןעמּוק ריא
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 ןעק ,רעלדָא'נַא זִיא'ס רעװ ,ָאי,

Tinןעֿכײרגרעד ןּוא 79799 , 

 םיֿפרש יד רעּבִיא ןיא

 ;ןצסײרֿכרּוד Jr ןעלמִיה טנעזיֹוט ךרּוד

 .(1657) סּויזעלִיס סּוילעצגנַא

 לָאז טפַארק רעכילנעװעגרעסיֹוא'נַא ןּופ טכַיל ךילטסנִיק
 סע רעכלעװ PR ,טלעװרעטנּוא עפִיט ַא ןעניישעּב זנּוא

 SIR ,ןעֿכַאז יד ןּוא .שַינרעטסנ;יֿפ-קָאטש ַא ךילנעוװעג טרעיֹול
Mmןעצִילּבפיֹוא ןייש ןעגיזָאד םעד ןַיא גנולצּולּפ ןעלעװ ייז , 

 =ַאנרעּבַיא נַא PR ןעזייוועּב טייצ רעּבלעזרעד TIR TI ןעלָאז
 ,גנורעסערגרעפ 19329120

 PR ךיז טרַילרעֿפ קִילּב ןייד .גנּוּבלעװעג ערעיוהעגנּוא'נַא
mM IRןּוא ,טֿכַאש עפַיט יד ךִַיז טנעפע םֹוהֹּת ַא  PR IT 

 IR .סכַ;לנעװעגרעסוא'נַא סעּפע רָיד MR ןָא PT טקּור
 יז ,ןילַא ךיז ןּופ טשִינ טכיֹול m ;ליֹוק עקִידנערָירעמַיש עס

TIR192290037? רעזנּוא ךרּוד ןעמּונעגכרּוד ןעצנַאגנַיא רעּבָא  
 ןרעטש ַא m ,יירפ vw ךַילטנעגײא טּבעװש ליֹוק יד .גָאט

TRןעטפערק-סגנּוהָיצּוצ יד ןעֿכלעװ ,טייקכילדנענּוא-טלעװ רעד  
 -עג DR טזייו ,טרעװ יז .םיֹור ןעײרֿפ PR ןעגנעה ןעזָאל
 רעפרַאש Tr טסקּוק IT זַא ןּוא .טכַאש ןַיא ּבָארַא ןעסיֹוטש

 ףיֹורַא ןעצנַאלג טֿכַאש ןּופ קעד ןּופ m ;וטסקרעמעּב ,ןייא

 .דלעפףרָאק ןעטכייפ:יֹוט ,ןעשִיטנַאגיג ַא ןּופ ןעגנַאז ַיװ יֹוזַא
 םעד רעּבִיא ליֹוק רעזנוא טּבעװש ,לֵאּב רעשַיטסַאלע'נַא 9
 37 ךרּוד טגעװעּב PR iD TR ןעגָארטעג ,דלעפ ןעגִיזָאד
 .םי:ןעגנַאז ןעגַיזָאד DIT ןּופ סעילַאװֿכ עליטש

 זנּוא טזָאל ,עגַיטכיזרּוד ַא ןעצנַאגנַיא ,יֹוזַא טּבעװש יז ָיװ
 רעטשרעּביֹוא IR .גינײװענִיא PR ןִיא ןּוט-קִילּב ַא ליֹוק 97

DINַא ָ!װ יֹוזַא ,גָיּברַאפנָא ,גיטכיזכרּוד:זָאלג ןעצנַאגנַיא זַיֹא  
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 , PRיד ןּופ טײקליק רעד 92319229„

 ןערָאװעג ןעריֹוּבעג טסִיּב ּוד ןעװ

PRןעריֹוּבעג רעטײװ טסָאה ּוד ןעװ -- 

 1395 ּוצ סײנ ַא ןָא יטסּביֹוה

 לצטכִיל עליטש סָאד ט5יול סע ןעװ

 ןעמּונעגמּורַא רעמ טשִינ טסּבײלב

poךשֹוח םעד ןּיֿפ ןעטָאש םעד , 

 גנּוּבערטש עײנ ַא טסײר ךיד ןּוא

 ."גנּוטפצהעּב רערעֿכעה ַא וי
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 לרעמעק:יײא םעד ןוֿפ דֹוס רעד
 .לרעמעקןעמיוװ םעד ןוֿפ ןּוא
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 m ןעלעטש ייז .ןַאעקָא TR DD פגַיזָאד יד ףיוא ,ךייט םייצ
 עכלעו 223 רעד ןּופ תֹומשִנ ענעגנַאגרעפ m ,רָאפ 777
 ןעמיֹורט עגַידנרעדנַאװ 1 .רעטסנַיֿפ רעד ןַיא DIRT ןעפמעק

 .ףיֹורַא 77 טסייר רעכלעוו ,טסייג:סעּבִיל ןעסיֹורג םעד ןוֿפ

 ,סּוטסַירק זִיא גילּפ-גָאטּנײא עגַיזָאד יד ,שָיּפ רעגיזָאד רעד
 ,טסּראַאֿפ זַיא ,םּוילעגנַאװע ORT ןִיא ,לעַאפַאר TR ,עטעג זִיֹא

IT TRםיֹורט:רעטש רעד ,עּביללןעשנעמ ַיד זַיא .ענָאדַאמ , 

 .טסנּוק יד

 MD רעד TR רָאג קִירּוצ ּבָארַא-םּוק טצִיא ןּוא
 ַאזַא זיא סע FROM ףיֹוא ,ּביֹוהנָא ןּופ ןעּביֹוהנָא רַימ ָאל

 .ןַאהרַאפ ּביֹוהנָא
 ,טלייאעג טשַינ .ןעקּוק PR ןרעדיֹולּפ ךילטַימעג רַימ'ָאל

 Po רעד 288 דָארג טלַאּפ סע ּואװ TR‚ ןעקּוק רַימָאל
PRםיֹוּב-סגנּולקיװטנע ןּופ לעצרָאװ קַיטש ַא טכיֹולעּב . m 

 רעד ןּופ סיֹורַא ףֹוס םּוצ טמּוק סָאװ ,ַעסיֹורג סָאד Piz ןעסייוו

 עסיֹורג עצנַאג עגַיזָאד סָאד טצַיא רַימָאל רעּבָא .גנּולקַיוװטנע

 =עלֿפ ןעֿכִילגעמ ןעטסנעלק סעד זִיֹּב ןעײרדּבָארַא לָאמַא טָימ

 .טכַאש רעד ןּופ שַינעפַיט רעד ןַיא טנייש DEN ,עלעמ
 ,סַאּפש IR ,רעהָירפ ךִיד ןּומ PR ,דנַאה ַיד רָימ 30

 13 םענ .דֹוס ןעֿבִילרעדנּואװ ַא ּוצ .טכַאש ַא PR ןערָיּפקעװַא

 ..ארֹומ ןָא ,רָימ ךָאנ םּוק ןּוא עיזַאטנַאפ ןײד ןעמַאו

 גנוּבערטש רעסײה טָימ טמיוצעגנּוא ,

 ,ןענַיפעג mio ןײק ָאד ךַיז 0789

 2377 עגיּבײא ןצעז רִימ 172

mens VDןעּבי . Treןעֶדנִיװשרעֿפ .* 

 ף.נאהיד רעֿבילטסעטסעװ 2032 א
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 ,רעפעשעּב ןעטסכעה םעיינ םעד ,טסנּוק עטנַאקעּב יד ןעפַאשעג

 *ײרּגרָצּפ רעכ;לשנעמ רעגַידרעטעּפש רעד PD To םעד

 .רּוטַאנ רעד PO גנּורעט

 ,לעַאֿפַאר :געװ ןעגִיזָאד םעד ףיֹוא ןערָאי רעטנעזיוט

 BI עיינ ַא ID ןּוא ION ץלַא יֹוזַא ןּוא .ענָאדַאמ יד

 טשינ ,טִינַאגרָאנוא טשַינ ,ןרעטש טשַינ :;ףיֹוא:טַילּב טלעוװ-רּוט

 שנעמ רעד ןִיז ןעשִינַאגרָא IN טשִינ non‚ רעדָא ןעסקִיוװעג

 רעד ןּוֿפ ןעשִינעהעשעג ,ןעטלַאטשעג ,ןעגנַאלק יד :ןײלַא

 Bm ,םעטָא-סעּבִיל ןּופ טַילגעגֿכרּוד ,טלעװ עסייה ַא .טסנּוק

 .גנוטפעהעּב:סעּבִיל רעדלָיװ רעד ןוֿפ לעּפַאצ:גּונעּת ןעצנַאג םעד

 ,רערעטיול ךָי;לכיײלגרעפנּוא טייצ רעּבלעז רעד ןִיא ךָאד ןּוא

 םענייר ַא TR קעװַא ,הרֹותש:הרמ רעשַידרע רעד ןּופ קעװַא

 .,.םיֹור ןעגיטסײג 799193

 רעמ Pr טנָידרעֿפ הלּכ יד ,
omןײא  ‚mp4טשינ סָאװ --  
mטֿכענק עלַא  Drang pnטיוט ן'זִיּב *. 

 .(סּויזעלַיס סּולעגנַא)

 ביל יד .ןערָאװעג סעּפע DR עֿפלעװ ,עּבַיל יד PR סָא

 =לָאג םעד ןּופ ,ןענַאד ID .לעּפַאטש ןעטסכעה רֶיֹא ףיֹוא 7

 זיא'ס סָאװ ,ןייטשרעפ ּוצ <72 ,ןעז יז ּוטזּומ לָאּפיק םענעד

TR PRםעד ןעזָאל טסזּומ ּוד ןּוא .ןעװעג ּביֹוּהנָא  PAST 

 יּבָארַא ןעטנּוא ןעטספִיט םעד 1232 ןעלַאֿפ ןײשּבָא םענעדלָאג

 -- רעּבירעד ,ןעגָילפגָאטנייא יד PD ץנַאט רעד RR רעּבַירעד

 BI עּבלעז 27 .גּוצ:גנַירעה PO דל;ּב:טֿכַאנ עגַיד'הנּושמ סָאד

 ןּוא ,ןרעסַאװ IT TR ןעטנּוא DIRT טכָאק עכלעו ,טפַארק-רּוט

 .רעסַאװ ןעיֹולְּב םעד רעּבִיא ,ןעּביֹוא סיֹורַא-טצָארּפש עכלעוו

 -- רוטלוק רעד ןּופ םּולּב-סָאטָאל ענערוּפרּופ -- סלַא ,לעגיּפש

PRןּומ סע .ןּוז רעד ּוצ 73 טָיצ  TIיװ ןעזיווסיוא רָיד  

 ןעטלַאהעּב טשַינרָאג טרָאד טגיילּפ סע .גנּוצָארּפש עלעדייא'נַא

 ןעגָ;לֿפ:גָאטנײא עגיזָאד !ד ףיֹוא טלַאפ ןייש:ט3:ל רעד  :ןיילק



 ,דנייפ סלַא טשִינ יז טֿכּוז יז .ןימ WR ןופ ערעדנַא'נַא ךַיז
 ןוֿפ ןעגיֹוא יד mm .עּביל רעד ןּופ טפַאשקנעּב רעד Da רּונ

 סָאד ןעוועג 178 סע ,עּבַיל רעד ןּופ גיֹוא ORT .עּבִיל רעד
 יז :עֹּבֵיִל רעד ןוֿפ טּפַארק יד ןּוא .לַאעדִיא ןּופ גיֹוא עטשרצ
 יב ןָיז ןעויטקַא TR "טייקניש , עטשרע ַיד ןעפַאשעג טָאה
 יוֿפירעמּוז סָאד טלָאמעגסיוא טָאה יז ,ןײלַא ןעגידנעּבִיל םעד
 םעד טָאה I .דיילקיהּפוח ןייז לעגיֹופ םעד ןעּבעגעג ,עלעג
 39 רעד ןעװעג זִיא 9379 97.729 ןייז ןעפַאשעג לַאגיטֿכַאנ
 PR ךילרעסיֹוא טייצ רעטשרע רעד TR טָאה רעכלעו ,לעג
 =נַאג DIT ,עינָאמרַאה עצנַאג יד טלעגַיּפשעגּבָא טקניּפנערּב ןייז
 ועד ןּופ טייקניש עטקרעמעגנָא-דנִילּב עצנַאג ַיד DD‚ ןעצ
 .רּוטַאנ רעגָידעּבעל

 טגָינײארעֿפ רעמ TR רעמ FOR ּוצרעד ךיז טָאה ןַאד
 Tr טָאה ןעסיֹורד TR גיֹוא ןעגידנעהעז םעד ּוצ .טסיײג רעד
 :ַא טנַאפ יד :גיֹוא עגָידנעּפַאש עֿכִילרענַיא סָאד טגַינייארעּפ
 שנעמ רעד .טסײג רעכַילשנעמ רעד ןענַאטשטנֶע זיא סע .עיז
 עגיּברַאפלַיֿפ ןייק ּבײל ןיֿפיֹוא ןעֿפַאשעג von ןיֹוש TI טָאה
 IR ןעזעג ץלַא ORT טָאה רע .ןרעדעפ:הַּפּוח ןייק ,לעגָילפ
 ןיא ,לַאעדִיא ןּוא טפַאשקנעּב ,עינָאמרַאה ןּוא טכַיל סלַא ,ךַיל
 =סיֹורַא טזָאלעג טשִינ TI טָאה רע m טקנוּפ ,עיזַאטנַאפ רעד
 ןייק רעדָא ,ּבייל םייּב m-Ayıyı ןייק ּבַײל ן'פיֹוא ןעסקצוו
 טסייג TR רּונ DET רע .היח:רעצנַאּפ רעד ייּב ַײװ- קעד:ץּוש
 .גייצעג עגִיטיֹונ סָאד ןעזעג עיזַאטנַאפ רעד ןִיא ןּוא ןעפַאשעג
 ַא ןעּבילּבעג יֹוזַא ןיֹוש זיא עכלעװ ,טנַאה ןייז m יֹוזַא ןּוא
 רעטעּפש טָאה ,ןערָיהעג ןוֿפ רעלַיש רעמַאזֿכרָאהעג ןּוא רעטרַאצ
 טָאה ,לַאטעמ ןּוא ןרָאה ,ןייטש ןּופ גייצעג עגַיזָאד יד טכַאמעג
 =נעטשטסּבלעז BD ןעֿפרָאװעגנײרַא טײקכַילקרַיװ רעד ןָיא ייז
 סלַא קינֿכעט T? טעדנַירגעג ןּוא טֿפַארק רעגַידנעּפַאש 9277
 PB גנוש רעהעּב רעגַידרעטעּפש רעצנַאג רעד ןּופ ןועק
 =עג דנַאה רעּבלעז רעד DD ךיֹוא רע טָאה יֹוזַא :רוטַאנ רעד

 u?) PR ןעזיװעג DR טָאה עיזַאטנַאפ יד סָאװ ,סָאד ןעּפַאש
 טָאה רע ,רעדליּביטיײקניײש ,רעדל;ּב:טפַאשקנעּב ,רעדלַיּב עשִימ

= 61 = 



 .נואװ 93 רַאפ ןָא DIR טדנעװ ןוא ןעריֹוּבעג ןּופ דֹוס םעד
 ...ןעקעווצ ערַאּברעד

PR 2279 77 גנולדנַאװרעפ עסיורג ַא לָאמ ןעטִירד. DIE 
 ,טסנוק ןערָאװעג

iRטסייג ּוצ טּולּב ןוֿפ געװ ן'פיֹוא טגיל טסנּוק יד . 
irיז  TRןעלַאפעגּבָארַא טשִינ  mרָאעטעמ רעדמערפ ַא . 

 ,ןייּב ןּוא שיילפ ןּופ שנעמ רעּבלעז רעד ןעֿפַאשעג ;;ז טָאה סֶע
 ףעטלַא םעד טיֹול שיילפ ןּופ WW? Pin טריֹוּבעג רעכלעוו
 טמַאטש רעכלעװ ,שנעמ רעד .רּוטַאנ רעד ןּופ ץעזעג םענרעזייא
 =שרי'עג ןיֹוש רע Dan היח רעגַיזָאד רעד ןּוֿפ ,היח רעד ןּופ

DIVעלעצ;רּפש סָאד  iDסע טָאה היח יד ןּוא .טסנוק רעד  
 ya mr ןופ ןהעש יד TR טייזעג

 :טכַאנ ןּוּפ דַיֹל עשִימטָיר סָאד טגנילק סע m טסרעה
 Pr px pr pam סע m ,עלעגיופ-רעמּוז סָאד טסעז ...לַאג
 ּז...דיילק:ןעּברַאפ םענייש:רעדנואװ

TR AMטרִיֿפ רעֿכלעװ ,געװ רעד  PBטרָאד  
 ןעװעג גע װ רעד סע זִיא ךָאד DIN !ףיֹורַא רעהַא

 רּוטַאנ רעד PD ןרָאה:עפש ןערעטסנִיּפ ,ןעֿפַיט םעד ןּופ
 ,ןעגנַאלק ,ןעּברַאפ ‚2529 :ןעטָאשעג ןערָאי ןענָאילַימ 777 טָאה
 ,םינימ יילרע'לּכ ןופ ןעשַינעטלעהרעֿפ עשִימטָיּב

 עכלעוו ,דרע רעד ףיֹוא ןעמיוקעגפיֹוא 22293398 ןענעז ןַאד
 ,םיאּורּב עגְידעּבעֶל ,ןערָאװעג טמערַאװרעד ןּוז רעד ןוֿפ 1
 :לעּפענ רעהַירֿפ .ןעגנַאלק ןעמּונרעפ ‚57? טליּפעג ןעּבָאה יז
 -קַיװטנע ַיד ,ףמַאק-סנעּבעל רעד ייז טָאה ןַאד .טַאמ TR גָיד
 ןעגיֹוא :םישּוח ערעייז רַאפ ןענַאגרָא עטסעפ ןעפַאשעג גנול
 Sp .גנּוגידײטרעֿפ זִיא קעװצ רעטשרע רעײז ,ןערעיֹוא ןּוא

DDטקוק קערש  ITהיח יד םּורַא  PRרעגידנעהָארד רעד  
 TR ףיֹוא ןָאק PR .רַאפעג רעד ףיֹוא טשיֹול ןוא טלעוװ
 .ןָא-טלַאֿפ יז ,ןעטלַאהפיֹוא PR IT ףרַאד יז רעדָא ,ןעלַאפגָא

ATןָאק סָאװ ,ּביֹור ץלַא זִיא  Donעג טסּול רעטסדלִיװ רעד = 
 =ָאמ ַא טמּוק גנַילצּולּפ רעּבָא .ןערעװ ןעסִירּוצ ,ןערעוו טּפַאֿפ
 טז היח יד .עּבָיֹל ;ד .גנַאלרעפ ןערעדנַא ץנַאגַא ןופ טְגעֶמ



PPךַאפנייא ןַיא טָאה ןעיורפ עגַיזָאד יד ןּופ ענייא * 

 טשִינ TR ענייא ןייק .*טּבעלעג, טשִינ לָאמנייק ןַיז ןעכילשנעמ

 רעד ןּופ טקַא ןעכַילרעפרעק םעד IT ןערָאװעג ןעפַאשעג

 רעייז TR ייז ןעייטש RT ןּוא .גנּורעמרעֿפ רעטשַינַאגרָא

 "עג ,זנּוא רַאפ ןעייטש יז .זנּוא TWIN טייקניש רעצנַאג

 רעד ןּופ ,עּבָיל רעגָידנערעקַאלּפ רעכַילדנענּוא'נַא ןּופ ןעריֹוּב

 םּואּודָיוְידנִיא ןעֿכַילשנעמ ַא ןוֿפ גנּורעפּפָא-טסּבלעז רענעמָאקלּוֿפ

 ןופ ןעריֹוּבעג ;'גנּופַאש, ַא רַאפ ,ןעטייווצ ַא ,םעיינ ַא רַאפ

 םענעגייא ןוֿפ לַאעדַיא ןעטסכעה םעד ןעגָארטרעּבִירַא םעד

 טיֹוט םעד לָאז סָאװ ,ןעגָיטפַאהרעיוד ,ןערעדנַא'נַא MIR *ְךִיא,

 ןעפַאשעג ןענעז ייז ,ןעּבעלרעּבַיא ,TR ןעגִיזָאד םעד ןּופ

 םעד ךרּוד זַיא עכלעװ ,טנַאה רעד DD ןּוא טסיײג םעד ךרּוד

 =ַאשעג-.ןערָאװעג ןעמּונעגֿכרּוד לּוקסּומ ןעטסנעלק ן'זַיֹּב טסייג

 ֿכילקרָיװ רעּבלעז רעד רַאפ ,רּוטַאנ רעּבלעז רעד רַאֿפ ןעפ

 PR סָאװ ,דנַיק רעדעי ְךיֹוא טרעהעג סע רעכלעוװ ּוצ ,טייק

 ךָאד ןּוא-,ןערָאװעג ןעריֹוּבעג 9279 רעכַילטכעלשעג רעד ןּופ

 טשינ טמענ'ס עכלעוװ ,ןעשַינעּפעשעּב ערעדנַא ץנַאג ייז ןענעז

 *עג רעד PD ןוא דנַיק ןעֿכַילנעװעג Pb ףִירגעּב רעד םּורַא

 ,גנופַאש-סנעּבעל רעכַילטכעלשעג רעכַילנעװ

a Eyןעּוטַאפס 9גָיזָאד יד ױצ ,רעדלִיּב עגִיזָאד  

 "נוא'נַא ,טלַאטשעג ַא ךָאנ טלַאטשעג ַא רעטייוו ךָיז טגָינייארעּפ

 עכלעוו ,טפַארק ןּוא קנַאדעג 793 ןעגינעק ןּופ גּוצ רעֿכַילדנע

 *כיד ןּופ טרָאװ ORT I טרעהרעד'ס ןעװ ,ףיֹוא עלַא ןעּבעל

 *עג טשיינ לָאמנייק IM רעכלעװ ,ךַארּפש רַעד ןּוֿפ םטַיר .רעט

 סע m ,רּוטַאנ רעד ןּופ לעמּוט םעד TR ןערָאװעג טרעה

 רענייר PR .טלעװ רענעי ןּופ םַיטש עכַילטעג ַא ןעװעג טלָאװ

 .טנע עֶגַיּבײא'נַא mM סלעּבּוי FIN ףיֹוא:טלַאש רעֿכלעװ ,גנַאלק

 רעטסכַילרענַיא רעד PD םָיטש יד m ,ן'תמא עלַא ןיפ גנּוקעלּפ

 טײקכִילקרָיװ רעד רַאּפ ןעריֹוּבעג ץלַא ןּוא ...עינָאמרַאה-טלעװ

 ,ןעריֹוּבעג ;עּבִיל רעגַיטסײג רעטסעסייה רעֶגַיזָאד רעד ךרּוד

STKיעג עּבַיליטּולּב רעד ןּופ טָאה רעכלעוו ,טסיײג רעד ָיװ  

 ןעמּונעג טנַאה PT ןִיא iR טצִיא טָאה ,עּבַיל.ןעשנעמ ןעּפַאש



 =דנענּוא'נָא PR קעװַא טייג טכ;ליטלעװ DIT ךָאנ טייהשנעמ
 =טייוו רערעיֹוהעגנּוא רעֶגָיזָאד רעד TR ןּוא .טייקטייװ רעֿבִיל
 ,עּבָיל 37 ,ורּבָאנַא ןָא טימ:טרעדנַאװ ,ט;מ?טרעדנַאװ טייק
 ,רעפסַאהַא רעטלַא ישד

 ARD סלעַאפַאר .לעגַילּפ ענייד סיֹוא:ךיילג לָאמַא ךָאנ !רעֿכע
 .טּפַארק לָאמַאֿכָאנ DT DA ענָאד ה

 PR :קילּב ןייד DM םּורַא ןעצנַאגנַיא לָאמַא ךָאנ יז םענ
 Bm ןעּברַאפ עֿכִילרעדנּואװ ערַיא DM םַאר רענעדלָאג רֶנא

INטלַאטשעג , TERטָאה'ס רעֿכלעװ  ‚PTַאוּוצ ,סיוא:טזייוו : 
 ?X רעטנעזיֹוט ןּופ טייקנייש-ןעיֹורֿפ עצנַאג יד ןעסָאגעגנעמ
 .דֹוס:טלעװ KR עֿכלעװ ,טייהשנעמ ַיד IR עכלעװ ,:ז ;ןער

 לע ,קרעװ:רעדנּואװ עגַיזָאד סָאד טמַאטש ןענַאװ ןּופ
 רעטרעדנּוהרָאי רַיּפ טעמּכ Piz טגָארט דרע עטלַא יד ס5
 *טנע םעד ןּופ ןעסקַאװעגסיורַא סע זַיֹא ּואו MT רעד םּורַא
 !ןעטרָאג:טלעװ ןעסיֹורג םעד PR ןעּבעל ןּופ םיֹוּב-סגנּולקַיוװ

 .טסנּוק IR סע
 ַא ףיֹוא קַילּב ןייד רעּבַירַא ּוטסרַיפ ענָאדַאמ רעד ןוֿפ

 ףיֹוא ןענעז לייט wind עטג;טסײגרעֿפ עֿכלעזַא ךיֹוא עגנעמ
 :רַאמ ןּופ ערעדנַא יד .ָיז m ,טלָאמַעג ןעּברַאפ טַימ טנעװייל
 ןּופ סּונעװ יד .טקַאהעגסיוא טייקנייש רעצנַאג רעד ER רָאמ
 יד .טייהנייר רעגיטֿכיל:גַיטֿכעמ ,רעקרַאטש N טַימ סָאלַימ
 טפַארק (?Ya סנעמעװ ,ָאלעשזדנַא לעקַימ iD ַאטעיּפ
 79 סּונעװ עטעקַאנ ?7 .תונמחר ןִיֹא רעדנַאנּופ ךַיז DON סע
 רעטיֹוּל TR עכלעװ ,ץנערָאלפ ןּופ ענּוּבִירט רעד ןִיא ןַאיצַיט

mןעגרָאמִירּפ רעד ; WMטָאה  TIטמיֹורטרעפ , mטלָאװ יז  
 -ַאנעג טָאה ַיֹז סָאװ ,עטסעסִיז סָאד טּבעלעגרעּבַיא לָאמַא ךָאנ
 ,טפַאשלעזעג עשַי'בֹורקיטנָאנ ,עגנע'נַא ןעּבעל WR TR ןעס
 טרָאד ןּוא ָאד טייקנייש רעליטש Din סױרַא:טרַאטש עכלעוו
 ףןעשנעמ עגָידנעסִילפקעװַא:לענש םָארטש ןעיֹורג םעד ןֹופ
 ,תֹורֹוד
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DM 17927192ןעכִילרימַאנ רעזנּוא ןּופ :סָיועג ?ןעמיֹורט ענייז  

 +סגנּו?;יװטנע םעד ןּו דָארג) טלעװ רעד ןּוֿפ דלַיּביסגנּולקַיװטנע

 IN TT“ טצ טש סע גנַאגכיֹורַא ןעגָיד'רדסּכ סנעכעוו ףיֹוא ‚7993

 גנּוטכַינרעפ ;גנּורעדָאפ עגיטֿכעמ ַא ןערעה ?PR DIN (םזִימִיטּפָא רעז

 דָארג ןייג ּוצ סיֹוא:טזייו גנּולקַיװטנע ַיד .םּואּודָיוְידנִיא ןּופ

 ךָאד טרעטַיצ המשנ ַיד ןּוא .גנּוטכינרעפ רעגִיזָאד רעד ךרוד

MDרעד ט גװ 9229 יד ןעװ רעּבָא .טיֹוט ן'רַאפ קערש  MO 

IN DIN 27 FORDםרָאפ עגיצניא ;ד , INNגנּוטכַינרעפ יד  

TRרעלּופ-גּונעּת ַא רּונ זַיא יז ּואװ .ךַילקערש טשִינ  DIR 

 ןּופ טיֹוט רעד ןעװ ןּוא APR רערעכעה ַא TR ןעגייטש

 ןייז טלָאװ םרָאפ רעכילקערש ןייז PR ּוליפא ,םּואּודִיוְידנִיא

 ּוטקַא:סעּבִיל רעטנעקרענא טשִינ ךָאנ ַא MM שרעדנא סעּפע טשִינ

 =וקעג ףֹוס םּוצ טלָאװ ףמַאק?הסיסג ןעטסרעטִיּב םעד ךָאנ 790

 ןעגײטשפיֹורַא 792279299 םעד ןוֿפ גּונעּת רענעמָאקלּוֿפ רעד ןעמ

TRרערעכעה רעד  m AIR3223 37 סָאד 922 סע „ 
 ,טיונ:סנעּבעל טגַידנערעּפ טיֹוט רעד,

 ,טיֹוט םעד רַאֿפ 79399 טרעטַיצ ךָאד

 ,טנַאה עצרַאװש 97 טעז ןעּבעל סָאד :

 ,טנַאה TR סֹוּכ ןעלעה םעד טשִינ ןּוא

 ,ץרַאה ַא 'ּבַיְל רעד רַאֿפ טרעטַיצ יֹוזַא

mטָארדעּב גנַאגרעטנּוא םעד ןוֿפ , 

‚INטּברַאטש ‚9279 ?7 טֿכַאװרצ'ס ּואװ  

 .טָאּפסעד רערעטסניֿפ רעד ,TR‚ רעד

 ,טֿכַאנ רעּבִיא ןעּברַאטש DIR זָאל ,ּוד

 .*העש:ןעגרָאמ TR ײרֿפ םעטָא ןּוא

 מור רעסרעפ םעד ךָאנ טרעקִיר)

JR5 .ג רָאי 1250 ( 

 סָאד ּוטסנָאק סנעקלָאװ יד PR סָיר ַא ךרּוד יװ רּונ

 טרָימרָאפ גנּואיֹושנָא:טלעוו עייננ יד N .ןןעז טשרע טנייה

zeטפרַאװ ןּוא רעטכידעג טרעוו ,ףיֹונּוצ ךא  טקירצ  

 IN .ןערעטש רעגידנערעװ-ןעריֹוּבעג ַא mM TT םּורַא ןעזיירק

 םּורַא לָאמַא ץלַא ךָאנ טעװ סע סָאװ ,ןעלעטשרָאּפ ךַיז ןָאק
 MD רעּבָא IT DIN ןּוז רָיא סָאװ ןּוא ןעיירד ךִיז רַיא

DR Paןּופ גנּורָעדנַאװ עגייזָאד ;ד ְךיֹוא .גּונעג סע  WI 
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 ar םעד ןעגעװ גנַאזעג:ףמּואָירט םער Te גנַאלק רענעמוקענ

 ןעּבָארג םעד רעּבִיא ּפִיצנִירּפ ןעשַינָאמרַאה ןעגַיטכעמ ַא ןופ

 רעזנּוא ri ריי ןעסייוו םָאװ .ץנעטסיזשקע רעד IND ףמַאק
 ּוצ ערעדנא ןטיאילַימ ןעשִיװצ ,ןערעטש םענלעצנייא םעניילק

 ספנעמַאק"ופ .ונואיירפעביקלע2 ,םֹולש-טלעו ןענעװ ןעגָאז
 pa צּבילןײשנעמ רעד TR ףיֹואיטילּכ ְךָאו ןיא !קַילג:טלעוו

 ּזַא ,ןייש ןּוא סָיז יֹוזַא ,םּולֹּבַא ןרעטש םעניילק ןעגַיזָאד םעד

 טמענ יֹוזַא .גנוצ רעד ןּופ me Pr mu 'םולש:טלעוװ, רעד

 ;ןעּבעל רעזנּוא TR עטסרעטַיּב 353 ןעטשרּוצסיֹוא 9229 יד 7

 ASP םעד
IR3 סע .רעמ ךָאנ mןוֿפ םיֹורט רעטלַא רעד ןעװעג  

 ךיֹוא רּונ ,ןעגנערּבּוצרעטנּוצ ףֹמַאָק םעד רּונ טשַינ ;ןעּבױלג

 .רעפנּוא:לּוֿפסינמײהעג 77 MW ע'תמא יד 39279 .טיֹוט םעד

 TR ןּוא גיצנייא זנוא טנרעל ,רּומֲאנ רעד ןַיא עכַילדנעטש

mן'פיֹוא  DINףןעמּוק םּואּודָיוַידנִיא ןעטרַאטשר99 םעד ןּופ  

 םּואּודָיוַידנַיא רעד עכלעוו ןִיא ,ןעדנַאּברעּפ-.ןעדנַאּברעפ ףיֹוא

 ,ןעטייק ןּופ m ,ןעּבעל ןעגייא Pr Pe Pix ,תמא ,טרעװ
 ,טיֹוט ןּופ טײקרעטִיּב רעד ךרּוד טשַינ רעּבָא ,ןעגיֹוצעגסיֹורַא

 IR רערעכעה ַא TR ןעגײטשפיֹורַא ןעלופ-גּונעּת 8 ךרוד רּוג

 ןערעטלע IND‚ ןּוא ןַאמ :טלעדנַאװרעפ טרעװ סע PR .טייה

 PR טסיײג ,טסייג ןִיא טּולּב ,טייהשנעמ ןַיא-שנעמ ,דנַיק ןּוא
 ינייא יד זִיא 9279 ,םיֹורט?טלעוו ןעגָידנעצײלֿפרעפ ןִיא ,לַאעדִיא

 *רעמשנּוא רעד ,םּואּודָיװַידנִיא ןּופ גנּוזעלפיֹוא עגַילָיוװיירפ עגיצ

 ya עדעי ןעכלעוו ,טיֹוט רעלּופ:גּונעּת ךַילקַירדסיֹואנּוא ,רעגָיצ

 = טפַאשקנעּב רעגָידנעמַאלפ רעכַילדנענּוא TR DON שִינעֿפעשו

 ײנעּפשעג סיֹורַא 77 רַאפ ןעמַיװש סע זַא ,טשַינ IT TI טכּוד
 2נָא רָיד 799,1 עכלעוו ,טנעה:רעטסנעּפשעג WDR טנעה:רעטס

 .טלעוו רענעי ןּוֿפ דֹוס א Min טשִינ ,דֹוס ןעפַיט ַא ףיֹוא ןעזייוו

 ,דֹוס ַא !רּוטַאנ רעטסגָיד'תֹושממ רעד ןּופ דֹוס ַא דָארג רופ
 ערעזנּוא זַא ,קרַאטש גּונעג ןייז לָאמַא רשפא טעװ רעֿכלעוז

 ,טיֹוט ן'רַאפ ארֹומ רעדעי ןּוּפ ןעכַאל ןענָאק ןעלָאז ךעלקינייא

 רעטלַא רעד קָירּוצ ןערעקמּוא טשִינ ךַיז לָאזס ןעװ ליפא
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 ןייק ןיֹוש לָאמויק טעװ TOR דעטרעסעגסנע רעד TR .סנעכ

 טצִיא ןיֹוש PT טרַיפ לעַאפַאר !ךָאד ןּוא .ןייז טשִינ 327%
 .סיוארָאפ קעװַא סַאזנייא טזּומ ּוד ,טשַינ רעמ

 RB ןעגַידנעּביל םעד ןַיא ןעּביֹולג רעיירט רעטלַא רעד

 עכלעוו ,עדנַאלרָיג עניילק ַא mM TR טלַאּפּוצ לעמַיה TR רעט

 עשַידרע ץגִידֿכעּבענ PD ןעטכָאלפעגסיֹוא ךִיז טָאה שנעמ רעד
 ןעגיֹוא ענייד רַאֿפ ןּוא ,יז טגָארטעצ DIM ןּופ זָאלּב ַא .ןעמּולּב

 ='תֹודֹוס ,עטייװ ָיד רֶיד ּוצ ןעקנַיװ ןּוא רעדִיװ Tr ןעקעלּפטנע

 IR לעמִיה ןעגַיגערּבנָא ןּופ ןערעטש עלּופ

 ןטדנַיװשרעּפ סּוטסָירק 7937719279 סעד PR עשַיטסַימ סָאד

 טפמעקעגסיוא:רעװש ַא DIN ,טנרעלעג טָאה רע סָאװ ,סָאד

 .טייהשנעמ רעד ןּופ ןעגעמרעפ

 עעדַיא יד MT DA רּוטַאנ יד .קרַאטש 2992 :ךָאד ןּוא
 PR טּבעװעגכרּוד RT TI טָאה ץלַא ַיו .גנולקַיװטנע רעד ןּוֿפ

 ףיֹוא ּוייּברעד 9229 97 םּוטעמּוא טשַינ ּוטסעז ...טרעטנָאלּפרעּפ

 ךרוד ,םינימ:גנּולקיװטנע יד ןּופ רדס רעד ךִיז טיֹוּב עּבִיל רעד

TRןּוא ןעסקאוועג עטענַאלּפ רעגַידנערעדנַאװ רעד ףיֹוא זִיֹא  

 ץלַא ,גייווצ ּוצ גייוצ ןוֿפ ,ןעּבעל ןּופ םיֹוּב רעד ןעסקאוועג

 יד טצָארּפשעגסױורַא ךַילדנע טָאה'ס 1772 רעכעה ןּוא רעכעה
 יז ;טּבײרט עכלעװװ ,טּפַארק ַא TR 9225 ַיד .עּפסָאנק:טסייג

TR DA DINליּפשייּב םענעגייא , mMרעפ שַינרעטסנַיּפ יד : 

 םעד ןּופ TI טיירפעּב ןיילַא יז יו DIDI PR TI טלעדנָאװ

 .טגיטסיײגרעפ רעמ ןּוא רעמ ץלַא טרעװ ןּוא ןעדלַיװ

 MI TR ,ןעטכַארטעּב רַימ עכלעוו ,טייצ:סגנולקַיװטנע 77
 .ּבלַאה רונ ךיֹוא סָאד ןּוא ,ןעּבעל:עטענַאלּפ גיצנייא TR .ןיילק

 רָימ ןעזומ םִינמיס עגַיצנַיװ ןופ .לֹרֹוג רעזנּוא ןיֹוש TR יֹוזַא
TIןעּביֹולְג בעד ןעֿפַאש  TRטלעוו רעזנּוא ,ןעצנַאג םעד . 

 רעטסקרַאטש רעד טשִינ עּבַיל יד ןעד TR ַיצ רעּבָא .טסיירט

 ּוטּכײרג ןעסָיו רעזנּוא טייו IM ףיֹוא םינמיס פלַא ןופ

 .גנּולקיװטנע יד רּױנ טשִינ ןעסקאוועגסיֹוא TR עּבַיל רעד ןּופ

DMיא רַיא  TR PIRעטשרע סָאד ןעמּוקעג גנולקַיװטנע רעד  
 םיֹורט ןּופ ָיװ ךָאנ רָעטשרע רעד .לעטנִיװ.םֹוללש ערעכ:זנוא
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 (JO טלּוק רעגָיזָאד רעד רעּבָא .יֹורפ רעד ןּוֿפ טלּוק םעד ,טלּוק
TIןעטרעטשּוצ ןעגיּברַאפליּפ גידנעיירש םעד ןּופ .ףיֹורַא רעדִיװ  

 SIT ,טַילגעגכרּוד 9279 PD ןִיא IN ‚ON ןּופ לעּפמעט
 טסקַאװ ,גנוטפעהעּב:סעּבַיל רעד ןּופ םעטָא ןעסייה ןּופ טנערּבעג
 PR ןערעטש ענעדלָאג עטרַאצ טַימ ,עכרַיקיעירַאמ ;ד סיֹוא
 ,עּבלעז סָאד רעדִיװ זִיא'ס ןּוא .טייקיֹולּב רעטקעלפעּבנּוא רעד
 ןּופ טייקכייו רעכ;לדנענּוא רעד TR טלעקִיװטנע DM רּונ
 :'רֹוּכש'רעפ עדלַיװ יד רּונ טשִינ ,לַאעדִיא ןעטגיטסיײגרעפ םעד
 יד ןּוֿפ ץרַאמש רעטשנעּבעג רעד ,עטפעהעּב-סעּבִיל יד ןּופ גנּו
 טייקנייר יד ,יֹורפגנּוי רעד PD טייקנייר יד ךיֹוא :עגָידנעריֹוּבעג
 טלעדנַאװרעפ טצִיא טרעװ 9229 רעגִידנעצָארּפש:טשרע רעד ןּופ
 ,גנּולקיװטנע:טלעװ רעד ןּוֿפ טֿפַארק רעכַילדנענּוא'נַא ןִיא

IDגנּואיושנא:טלעװ רעֶגְיזָאד רעד  TERןעסקַאוװעגסיוא  
 ןּופ טמַאטש עֿכלעװ ,יֹורפ רעד TR ןעּביֹלג ןייז .לעַאּפַאר
 ןעסיֹוטשעגנעמַאזּוצ DIN Een ,טלעװ רעד ןּופ ץרַאה םעד

DAטָאה רעכלעװ ,ןעּביֹוללְג ןערעדנַא םעד  TRטעטּפיֹוהעּב , 
 רּונ ,ןײלַא ןעשנעמ JB טשִינ טמַאטש עּבילןעשנעמ יד זַא

TRןּופ  Syarıענָאדַאמ רעד ןּופ טסּורּב רעד ייּב ,ןעקנָאשענ , 
 :עג רע Dan ,ןעדרע PAR ןענּוז רעּבִיא ןענַאטשעג TR עכלעוו
 טלעוו רענעי ןוֿפ טֿכַארּבעג טָאה סָאװ ,דניק עכילטעג סָאד ןעז
 ...עּביל?ןעשנעמ רעגיזָאד רעד ID ןעטָאּבעג ;!ד

 :ַאטענַיװ .סָאד TR טנייה TR טמּוטשרעפ ,טמּוטשרעפ

 !ןַאעקָא TR ןעקָאלג
 :גנַאגֿפרּוד ַא רּונ עירַאמ PIR זַיא IR ,תורּתשע 91 יֹוזַא

 ןעװעג סע TR עֿכָאּפע ס'עטעג TR .ןערענייר ךָאנ ּוצ םרָאֿפ
 תורּתשע ןּופ ןעדָימש ּוצ םַאזגנַאל ןעּביֹוהעגנָא TT טָאה סע ןעוו
 1372 יינ ַא עירַאמ ןּוא DOMN ןּוא

 םעיינ ַא MIR IN ,קנַאדעג:טלעו רעזנּוא טיֹול ,רעדִיװ

 ,עּבָיל רעד PD גנּולדנַאװרעּפ ענעגיטשעגפיֹורַא לעּפַאטש
 .רּוטַאנ 77
 זנוא טמיֹור לעפייוצ רעד .ט;מרעד ךָאנ ןעֿפמעק 2

 .רַאש:סנעשנעמ ןוֿפ עדִימַארַיּפ ַא ןעיֹוּב רַימ :רעיֹוא TR ןייא

 לי



 םינּפ ןעגִידנעטכיֹול ןעגָידנעּבִיל םעד 08 .ענָאדַאמ יד טמיֹורט-

 .עג רע טָאה 1227 ןעגִיזָאד םעד ןּופ ,יֹורפ רעגִיזָאד רעד ןּופ
 ןעֿכילקרִיװ na טגָאלש m m ,עּבַיל ַָיִד ןעלעטשרָאּפ טלָאװ

 pa לעמַיה םעד ןופ ןעשִינמייהעג עלַא .טלעװ רעד ןוֿפ ץרַאה

 =עג DR ‚929 יד ,יז .סיֹוש רִיֹא םּורַא;טמענ דרע רעד ןּופ
 SIT TR גנואיירפעּב-טלעוו ;ד ןּוא .לָאּבמַיס?טלעוו רעד ןערָאװ
 ,טייצ רעּבלעז

 טייהשנעמ רעד ןּופ טפַאשרעדנַאװ עריוהעגנּוא עיינ ַא
 PR טרעדנַאװ יז ָ!װ ,עּביל 27 ןּוא MT רַאפ Tr טקעלּפטנצ
 =יֹולג ןערָאװעג זִיא 9229 יד .רעֿפסַאהַא רעזָאלּוו DON ריא
 ,ּבָארג ,טעקַאנ רעִירפ .עיגָילער ןערָאװעג TR עּבַיל יד ,ןעּב

 jr גידנערעטיול רעמ ןּוא רעמ ץלַא ָאד ךיֹוא ןַאד ןוא ,דלָיװ
 .טסייג TR טּולּב ןּופ

 ןענעז טָא .ףיֹוא רָיד רַאפ ןענייש רעדליּב עֶגיּברַאפלַיּפ

 ?טכעלשעג עכַילנעמ .סָילָאּפַארעיה ןּופ רעדלעוו עגילײה יד
 יייטש ,טקַאהעגסיֹוא ןייטש ןּופ םרָאפ רעש:י;טנַאגָיג TR ,רעדִילג
 ?טגנּופַאש רעכַילטעג רעד ןּופ ןעלָאּבמִיס ,ףיֹורַא לצמִיה םּוצ ןעג
 ײטסָארּפ יד ּואו ,תורּתש ע ןּוּפ לעּפמעט רעד IR טָא .טפַארק

 ךעלדיימ עגנּוי ;טָאג ּוצ ןּברק ַא סלַא טכַארטעּב טרעװ עיצּוט
 ,ערעדנַא'נַא רַאפרעד ידּכ ,דלּושנּוא IT קעװַא טרָאד 79222
 ,עטגִיטֿכּורּפעּב ;ד .ןעמּוקעּב ּוצ טייהנייר עזעיגִילער ,ערעכעה

 ןּופ ,ןעּבעל ןּופ רעטּומ יד סָיזִיא טרעװ IND עגַידנעריֹוּבעג

 ןּופ גנּואיינעּב יד ןעריֹוּבעג לָאמעלַא טרעו'ס סיֹוש סנעמעװ
 =מייהעג ַא ןעריֹוּבעג ORT טרעװ סָיזּואעלע PR .טלעװ רעד

 סָאװ ,רעדנּואװ גילײה ַא-לעדנערעק:גנַאז ע'טּוׁשּפ סָאד ,שָינ

 טלעװ רעד PR ןײרַא:טערט ןַאד .עגַיּבױלג 27 טעװעטַאר
 ןּופ גנולקִיװטנע עגַידרעטיײװ עלַאעדַיא עיײנ ענעי .סּוטסָירק
 IT טרָיפ עכלעװ ,עּבִיִל רעֿכ;ילטֿכעלשעג רעֿכַאֿפניא רעד
 =ָאס רעד ּוצ טייּברַא:סעּבִיל רעטגיטסײגרעֿפ רעמַאזניימעג רעד

 .טכַאמ ערעיהעגנּוא'נַא 31792398 טניוועג ,גנּואיירפעּב רעלַאיצ
 ןעטכַינרעפ ּוצ טָארד עכלעוו ,םרָאֿפ ַא ןַיא ףיֹוא:טערט יז ןּוא

 :טרּוּבעג םעד ,ןעכָ;ילטכעלשעג+-םערטסקע םעד ןּופ טלּוק םעד
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 ענױעבלִיז יד 72 ,ןַאעקֶא MD ףיֹונּוצ סלעמַאז 9277 על
 =ינייארעפ ַא - ,רעסַאװ ןּופ לעזנִיא'נָא 71 סיֹורַא:טרָאטש עֶסַאְמ

 ,ןעּבעל עיינ סָאד ןעמַאוּוצ ןעריֹוּבעג עֿכלעװ ,םִיאּורּב ןּופ גנּוג
IND TRדרָאיֿפ רעטכייפ ,רעגנע רעד עכלעװ  IMסיֹורג ןייא  

 TR טגיטסיײגרעפ ,טלעקִיװטנע רעֿכעה FIR ORT‚ .טעּב-הנּותְח
 עטשנעּבעג ענעי ןִיא ןערָאװעג טרָא װ יינ ַא ,טייהשנעפ רעֶד
 טַאט ַא ןּוא .טלייצרעד םּוילעגנַאװע סָאד עכלעוו ןוֿפ ,ץהעש
 ןענָאילימ ,טנעזיֹוט ןעשִיװצ ,טייצ רעזנּוא TIR טשרע ןערָאװעג
 ,םענעי Bm טקרעמעּבנּוא ךַיז ןעגינייארעפ עֿכלעוו ,ןעציירק
 ?גידנעלַארטש ַא TR טלעדנַאװרעפ טָאה עדנעגעל 97 ןעכלעוו
 .עטסנַיפ יד ןּופ TI ןעּביֹוה עֿכלעװ ,ןעציירק -- ,דלַיּב 7997
 =בַאפ T7 ID? ,טעטש עסיֹורג ענרעדָאמ ַיד ןּופ ןעדנורגּבָא עֶר
 ::דנעלּפַאצ רעּבִיא TI טיירד דָאר ענרעזייא סָאד ָיװ ,ןעקִיר
 רעזייה:םיעגושמ ,רעזייה:דנַאש ,ןעשַינגנעפעג ןּופ ,רעּביֵל עג
 ןּופ רעײֿפ ןּוא דרעװש יד ,ךיירגִיז ךָאד ןּוא ,םישדקה ןּוא

 קנופ 20329 רעטקּוקעגסיֹוא רעליטש רעד DR רעזנּוא
 ma WIN TR ,טכַאש רעד ןוֿפ גנַאגסיֹוא ןעטייװ םייֵּב
 ,..טקיטשרעד III עלַא

 ּוטסמענרֲעּפ !טסּבעװש ּוד Pin m ,ןיֹוש טצִיא ּוטסלִיּפ
DITרעיינ א ןוֿפ ףּור-רפֹוש  ‚Dowטשִימ עכלעװ  Trןײרַא  
TERסָאװ :עגַארפ רעטלַא ןייד  DR33273 יד  

 ןעּביֹוהפיֹוא טלָאװעג רעכעה ךָאנ ךַיִד טָאה לעַאֿפַאר רעּב
Nַא .סנעקלָאװ 9220579 735 סיֹורַא טּבעװש  ענָאדַאמ ןייז  

 טייטש סָאװ ,טכִיל:טלעוו ַא-.סיֹורַא WR ןּופ טנייש טכִיל:טלעװ

?’M007959 ןּוא םיֹור:טלעװ ןּופ ןעטענַאלּפ ןּוא ןענּוז עלַא רעסיֹוא  
 סּופ 8 ,טלעװ רעד ןוֿפ ץרַאה ןעטסגִינַיא םעד ןּופ סיֹורַא
 םענייר םעד ןַיא ןענַאּפש טלָאװ יז ךיילג ,דרע ןייק טשַינ ףרַאד

 IR יד ענייא ןעטכַינרעּפ ןעטפערק:סגנּואְיצּוצ עלַא ּואװ ,םיֹור
 iR .יֹורּפַא טמיֹורטעגסיוא זיֹולּב טשִינ טָאה לעַאּפַאר .ערעד

DW?טייהשנעמ ;ד  INיַעגסיֹוא טָאה רע .טלַאטשעגןַעיֹורפ ַא  
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 ןעשנעמ עלַא ןּופ ךילדנע ,ןעשנעמ:רוטלּוק עלַא ןּופ טּפַאש
9922 

 ::דגעזיֹורּב רעד PR טקּוקעג טָאה רעכלעװ ,קִילּב ןייד
 גנולצּולּפ טלַיּפרעד ,ןעגנולקַיװטנע עגיזָאד יד PD גנונעפע רעג

mMטסייר רעֿכלעװ ,ץִילּב ַא  DIRףיֹורַא . 

 רעד ןּופ גערּב םייּב טסיײטש ּוד זַא ,טניימעג טסָאה ּוד
 :ףיוא:רָיד רַאפ סע טצילּב טצִיא .ּבָארַא רּונ טקּוק ןּוא גנּונפע
 sr ןּופ טלעמָיװ סע ָיװ יֹוזַא טקנוּפ :טַימרעד TR טסִיּב ּוד
 TIER TR ןעּבעװש יֹוַא PD‚ רעד PD ףיֹורַא רַיד ּוצ ןעט

 טייו קעװַא 77 ןעגָארט עכלעװ ,ןעטלַאטשעג 3220579 777
TIRרעטייוו ץלַא ,טֿפנּוקּוצ רעפִיט רעד  JRטסניד ןעפָיט םעד - 

 .לעּפענ
 ,לעגרעּב-ןעמלַאּפ םענעי MIX PR עּבַיל-ןעשנעמ יד ןעוו

 ,ןערָאװעג טרָאװ ַא ,ערעיזָא רעגידנער;ירעמַיש רעד רעּבִיא
 <77 ןעסָאלשעגנייא רּונ טשִינ TI ןִיא טרָאװ עגיזָאד ORT טָאה
 רעד ןּופ DIR עלעקנּוט ערעיֹוהעגנּוא יד ףייר ענעדלָאג ַא
 סָאװ ,סָאד טדַימשעגסיֹוא IR ןיֹוש טָאה סע :טייהנעגנַאגרעפ
 טייּברַא רעד ךרּוד טשרע ןערעװ טכיירגרעד טלָאזעג טָאה'ס
 ןוֿפ טרָאװ םעד ?PR IR רעטנעזיֹוט עגידנעגלָאפ יד ןּופ
 ,ץלַא ןעגעלעג Pr ןעטספַיט PR ןיֹוש IX 'עּביל:ןעשנעמ , רעד

 ןעטסטיײירד םעד סלַא המשנ רעד PR ןעגָארט רָימ סָאװ
 ...לַאעדִיא:טפנוקּוצ ןעלַאיצ ָאס

 טזיֹורּב ,טגיטּולּב טֿכָאק רע m .לֵאעדַיא רעלַאיצָאס רעד
7Mטייקכילקרַיװ-גָאט רעלעה:ךִיליֹורג טעמּכ רעזנּוא . PRךָאד  

 עגַארפ ַא .עּבַיל רעד ןּופ עגַארפ ַא רּונ ְךיֹוא ךילדנע רע זִיא

MDטרָאװ עגַיזָאד סָאד עכלעװ ,ןעפִירגעּב טייק רענעי  
 יקִיװטנע ןעסיֹורג םעד ןַיא ןערעדנַא PR םענייא טסעֿפ טלַאה

 ?גָאטנייא ענעי OD טּפִינקרעֿפ זִיא סָאװ ,עגַארפ ַא ‚2282-010?
 יירעּביֹור ?7 PD סיֹורַא:טּפּור גנַארד-הואּת רעד עכלעוו ‚792790
 ןופ גונעּת העש ms ףיֹוא ייז טקַיש ןּוא ךעלרעיילש עש
 רעייז רַאפ גרָאז םּוש ןָא גנוטּפעהעּב רעכַילטֿכעלשעג רעד
 יטכעלשעג יד עכלעװ ,שיפ ענעי DD טּפ;נקרעּפ .ץנעטסִיוקע



 BR טעטש, י הר עא
 ק ער : י

* 

 N ןופ ןָא גָאט ןעטשרע ןופ שֵינעפעשעּב ערעכעה עדעי
 pp ץענ ןעטסעפ ַא ןִיא טרעטנָאלּפעגנײרַא ןעוועג ץנעטסיוקע
 :עטלעהרעפ:ןעילימַאפ ןּוא:םַאטש ןּופ ,ןעטײקמַאזניימעג עכלעזַא
 שנעמ רעד ךיֹוא יא ץעג ַאוַא TR ,ץענ ַאזַא Din ןּוא ,ןעשִינ
 Pr רעטּומ Da ‚2m ןּוא ןַאמ DIA .ןערָאװעג ןעריֹוּבעג ןיֹוש
 ?נַאּברעּפיץּוש ןּוא:סַאטש טַימ ,עיל;מַאֿפ ןּוא min DIA ,דנִיק
 טמַאטשעג טָאה סָאװ ,ץלַא סָאד ןםיבֹורקיטולּב יד ןּופ ןעד

peןּופ ,עּבַיל.טּולּב רעד ןּופ דנַאה רעּבָארג רעג;רעהָירּפ רעד  
 רעטנעזיֹוט עגנַאל ,רעטנעזיֹוט ןּוא .עּבַיל רעֿכ;לטֿכעלשעג רעד
 יו ןעטלַאהפיֹוא טזומעג ץלַא ךָאנ טּולּב סָאד טָאה ןערָאי
 יד ןּופ ףיֹוא.טמּוק סעכלעװ ,טּולּב עסייה סָאד --- ,ץענ עגִיזָאד
 ,טמִירַאװרעד DIRT טרעװ ןּוא ןענַאגרָא:סטכעלשעג

 DR ייּב סָאד רעּבָא TI טָאה םַאזגנַאל ץנַאג ,םַאזגנַאל
 («DO ןִיא טלעדנַאװרעּפ רעטעּפש

DR סָאד :ןערָאװעג טסיײג זִיֹא DA סָאד יֹוזַא m 
 .טנעמ רעד ןּופ עטכ;שעג-םייהעג עג;ּבא ,עסיֹורג 77 ךילדנע
 ,טייה

 ,עּביליןעשנעמ רעד ןּופ עטֿכישעג ַיד TIR סע
 N טצָארּפשעגסיֹורַא טָאה טפַאש הבֹורק:טּולּב רעלַאער רעד ןּופ

 טניישעּב ךיילּב ךָאנ טרָעװ עכלעװ ,םּולֹּב עטרַאצ עטשרע יד
 ַא ןופ ףירגעּב רעלַאע דָיא רעד  ,ןּוז?רעטנַיװ רעד ךרּוד
 N ןּוא DAMIT רעד ID ,סייהנייא:םַאטש רעגָיטסײג
 רעסיֹוא ְךיֹוא םּואּודָיוַידניא;םַאטש םעד ןופ טייקֿכײלרירעּב
 ,ןעגנַאלרעּפ עכ;לטכעלשעג עלַא

 רעד 72 ,טַירש רעֶגיזַיר ַא טרעדָאפעג ךָאנ 7 טָאה סע
 טשינ ַא ףיֹוא ןערעװ ןעגָארטעגרעּבַירַא לָאז ףָירגעּב רעגיזָאד
 ,קלָאֿפ ץנַאגַא ףיֹוא .רֹוד ןעשִיבֹורק.טּולּב רַאּבלעטַימנּוא
 ןעסָאגעגנעמַאזּוצ ןייז TPM טנָאקעג טָאה'ס טּולּב סנעמעוו
 סָאד רעּבָא .טייצ:ןרעטלע-רוא רעשִיטַימ רעד TR סנעטסכעה
 רעגיטסײג רעד ןּוא .סיורָאפ ץלַא ןעסירעג טָאה עג;טסײג
 יד ןעוועג ךיֹוא rm ,ןעֿפַאשעג *קלָאפ, סָאד טָאה עכלעוו ,ףִירגעּב
 .ניימַעג רעד ּוצ רעּב;רַא קלָאפ םעד רֶָעּביא טרָיֿפ עכלעוו ,קָירּב

 5 טי



 2 יד 22932 יד ןעפַאשעג פשרע טָאה גנורעמרעֿפ עג
 =ביילג טָאה יז דָארג רעּבָא .םינימ PD טייק ַא ןַיא גנוטלַאּפש
 .דנאּברעפ ןעכִילרענַיא ןעגַידנערעיֹוד ַא ךיֹוא ןעפַאשעג 22092
 MT טשִינ ןעשַינעּפעשעּב ענלעצנייא עיינ יד גידנעגנערּכּפָארַא
 יד ןּופ רדסּכ יז גידנעִיצסיֹורַא רּונ ,לעמַיה ןּוֿפ רעדנּואװ ַא
 ַא ןּופ רּונ ןָאק רעכלעװ ,םַאלפ ַא !װ יֹוזַא ,ענענַאהרעּפ ןיֹוש

 :עגֿכרּוד עלַא TR WM DRM ,ןערעװ ןעדנּוצעגנָא םַאלּפ ןעטייווצ
DDטָאה סָאװ ,סעמַאזניימעג סעּפע , DWףיֹוא גידנעקּוק  

 =גיימעג עג;דרעטיײװ ּוצ ןערָיפ טזּומעג ךָאד ,ןעגנּולײטּוצ עלַא
 SPY ןּוא תֹויח wa ןעדנַאּברעֿפ:ץּוש עטסטלע 77 .ןעטײקמַאז
 -נע ,ןעדנַאּברעפ:םַאטש ערעגנע ןעװעג TAN דעכַיז ןענעז ןעס
 syn m .םיבֹורק:טּולּב ערַאּבלעטַימנּוא ןּופ ןעדנַאּברעפ ערעג
 טָאה ORT ּואװ ,ןעלַאפ ןע ןִיא ּוליפא .ןופרעד ןעדייר ךָאנ ןעל
 ךיֹוא ּואו ,טרָיצַילּפמָאק ןֿפֹוא ןעכַאפליּפ ַא ףיֹוא רעטע:ש ךיז
 ID ףיֹוא ןעגנַאגעגניא ןענעז םיִאּורּב עטרעטייוורעד ץנַאג
 =יװ ,ןֶעּבילּבעג גנּוגײנ עטסקרַאטש יד רדסּכ ךָאד TR ,ןעדנַאּב
 =גָינעוו ,גנּורעמרעֿפ ןּופ טײקכִילגעמ ַא ןעכיירגרעד 33 רעד

 טָאה ןעּבעל-סגנּורעמרעפ סָאד IR ןּוא .רעטעּפש ףיֹוא סנעטס
 רעמ ץלא ןערָאװעג סע TR ,טלעקיװטנע רעמ ION ךִיז
 ןעּפַאשעג טָאה סע ,דנַאּברעֿפ TR גנּוניישרע עגַידנעשרעה ;ד
 רעֿכלעװ ,ץַאזנעגעג ַא ,יֹורפ ןּוא ןאמ ןעשַיװצ ץַאזנעגעג םעד

ORT TRךרוד ,ןעכּוז ןעטסייה םעד ךרּוד רּונ ןענַאטשטנע לָאמ  
 :9ג טָאה סע .גנּוגינייארעפ ךָאנ טפַאשקנעּב רעגַידנענערּב רעד
 סָאװ ,דניק ןּוא רעטּומ ןעשַיװצ שינעטלעהרעּפ סָאד ןעּפַאש
 רעד ןּופ טקּודָארּפ רענייר ַא ןעוועג רדסּכ ךיֹוא ךָאנ זִיא'ס
 יב ןיֹוש) רעטייו Tr טָאה ןּופרעד .עּבֵיל רעכַילטכעלשעג

 עכַילטכעלשעג יד טָאה סָאד .הנותח יד טיֹוּבעגפיֹוא (היח רעד
 עמַאזנייא עדלַיװ ַיד זַא ,טײּברַאעג ןּוא טייּברַאעג רדסּכ 9277
 pr טזּומעג Pan TI ןעשַיװצ ןעּכָאה עכלעוו ,סמּואּודָיוװַידנִיא
 ערעדנַא יד ענייא TI ןעלָאז ,ףמַאק:סגנּורענרע םעד ּבָילּוצ ןעסַירּוצ
 ,ןעגָארטרעּפ ךַיז ,ןערעדנַא םּוצ רענייא ןעניואוועגּוצ ךַיז ,ןעכּוז

TIןעפלעה . Paןיֹוש זַיא גנּולקיװטנע רעגָ;ידרעטיײװ רעד ”3  
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 ןוֿפ לעדנואו IT סיֹוא:טהעז זנוא רַאפ ,עיצַידַארט ךרּוד רּונ

 =קִיװטנִע רעכָילרִיטַאנ רעד ןּופ רעדנּואװ 97T ,ןעכַילקרָיװ םעד

 =טנע T? יװ ,טנעמָאמ-ןעזִיר ַאזַא ְךיֹוא IR ,סיֹורג גּונעג גנּול

 *עגנייא ןענָאק ייז ןִיא לָאז עּבילעשנעמ רעד ןּוֿפ גנּוקעלּפ

 רעד .רעדנּואװו רעדנּוזעּב ןייק טשִינ ףרַאד רע .ןערעוװ:ןעסָאלש

 +עּב DM ּבַאהרע רעטסגִידלַאװעג רעד 735 99073 רעטסערג

 ּוצ ָאד IR ּוצ:ךַיִז טיירג קִילּב רעד ןעװ דָארג ,זנּוא טשרעה

 רעד TR לעּפַאטש ןעגָידנעװטיונ ,ןעגיסעמצעזעג ַא רּונ ןעז

 .גנולקיװטנעסטייהשנעמ

 רַאפ TR ,גָיזִיִר יֹוזַא DEIN טשרע טרעװ 7922 סָאד ,ָאי

 ER mM טקּוק גיֹוא סָאד .ןעלדנַיװש ּוצ ןָא-טּביֹוה ןעגיֹוא 77

 IR ףיֹורַא ןעלמָיװ ןּוא ןעכָאק סע רעכלעװ ןִיא ,גנּונעּפע'נַא

 :ָאלשּוצ ןּופ ,סמּואּודִיוְידנַיא ענעלַאפּוצ ןּופ סנעטָאש יד ּבָארַא

 =עדִיא ענעלַאֿפעגּבָארַא רעטעלּב-טסּברעה עטקלעװרעֿפ mM ,ענעג

 ,עגָידנעשטטַיּפ יד ןּופ 2m יֹזַא טלעמִיװ'ס ןּוא טכָאק סע ;ןע

mMטלעװרעטנּוא סרעמָאה ןּופ סנעטָאש 92771977295 זיימרעדעלפ . 

 רעד ןּופ טנעמַאדנּופ רעדלִיװו רעלַאסָאלָאק רעצנַאג רעד

 םעד ןּופ ,גידנעּביֹוהנֶא היח רעד ןּופ 9229 רעֿכילטֿכעלשעג

 ףיֹוא ידּכ ,ןעוועג גיטיֹונ זַיא (גילפ?גָאטניא רעד ןּופ ,שֶיּפ

DIRןעשנעמ רעסיֹורג רעד ןערעװ טלעטשעגפיֹוא ןענָאק לָאז ? 

 IR PR גנּורעמרעפ רעד ןָא .עּביל:סטייהשנעמ רעד ןופ 7733
IRרעּבִיא טלָאװ גנּולקַיװטנע רעטעדנַירגעּב גנּורעמרעּפ רעד = 

 טשִיו ךָאנ טמענ סָאד רעּבָא ןעוװעג vw שנעמ ןייק טּפיֹוה
 ןעגָיזָאד םעד ןַיא דנּוּבנעמַאזּוצ רעדעי .ןַיז ןרעגנע DIT םּורַא
 979? ,רדסּכ 77 טרעמרעפ IR ךַיז טרעּפכּורפ סָאװ ,ןעּבעל

 ,ןעזָאיּבמַיס עלַא ,גנולײטסטיײּברַא ןּוא MT עגיטיײזנעגעג
mלָאד) םיאּורּב עגַירדִַינ ַיד ייּב סַאד טפּור רעשרָאפ רעד  

 =ָאד יד :(עיצקודָארּפ רעגָיד'תֹופּתּושּב ּוצ ןעּבעלנעמַאזּוצ טסייה
 ירעטנּוא יד ךרּוד ןיֹוש ןעייג עכלעװ ,ןעגנּוניישרע עלַא עגָיז
 יטנע רעד ייּב ּביֹוהנָא TR ןעּבָאה ,ןעטכיש:סגנּולקַיװטנע עטש
 *טּולּב ּוצ גנוהְיצעּב ערעגנע'נַא טַאהעג קפס IN גנּוהעטש
 יָוָאד ;ד .גנורעמרעפ רעד ּוצ IR DAT ןּוא טפַאש'הבֹורק
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 ןעוועג טשִינ זַיא רע .ןעװעג DIR טלָאמאד ןיֹוש ּוליפא סָיװעג

 ליֹומ םעד TB טשִינ ,העש רעסַיװעג ַא ןּופ סשִינ ג;גנעהּבָא

MBרָאי טנעזיֹוט ַא סנעטסעדנַימ .ןעשנעמ םענלעצנייא'נַא  
RDטלעװ יד ןיֹוש זַיא ןע'סּוטסָירק  TRרעצנַאג רעד  MD 

 ,רעמ טשִינ .עעדִיא רעגַוָאד רעד DO ןעוועג רעגנַאװש
 *ֹוצ 77 טָאה ןּוא טמַאלפעגפיוא לָאמַא טַימ ַיז טָאה טצִיא סָאװ

 ענעי ןּופ WIR ַיװ IR ,רעקלעפ עלַא רעּבִיא טרעקַאלּפ
 :,ּבײא ענעפּורעג יֹוזַא יד ןּופ ןעלעװק:זַאג:דרע עלּופסינמיײהעג
 עגנַאל ַעריֹוהעגנּוא ךרּוד ןענָאק עֿכלעװ ,ּוקַאּב 2 ןערעייפ עג
 m" זַיֹּב ,דְרע רעד 735 ןעסַילפסיֹורָא טקרעמעּבמּוא ןעטייצ

 :טפרַאװ ,דנִיק ַא ןּופ ןייז ןָאק ,ןעגָיצנײא'נַא ,ןעצִימע ןּוֿפ דנַאה
PRףיֹוא.טרעקַאלפ םַאלּפ רֶעד ןּוא ,קנּופ ַא  ITEMףיֹוא  

 ,..טייצ רעגנַאל רעריֹוהעגנּוא'נַא

RDנָיצנָא רעד ,טרָאװ סָאד טָאה רעּבָא טייצ רענעי . 
 גנולצּולּפ שַינרעטסנִיּפ רעד ןוֿפ טָאה רעכלעװ ,קנּופ רעגידנעד
 ,טכַיל ּפָאנס ןעֿבילֿבײלגרעפנּוא ןעגַיזָאד םעד ןעסַירעגסיֹורַא
 MD טָאה דרע IT זַא ,סיֹורג גיטלַאװְצג IR ןעזִיוװעגסיֹוא

DMןּופ ףיֹול רעכַילרַיטַאנ רעד .ןעזעגסיֹוא ןיילק ּוצ  m 

 טָאה סע .ןעכָארּבעגכרּוד זַיא טֿכּודעג TI טָאה ,ןעשינעהעשעג
 =ּבָארַא NN עּבילןעשנעמ רעד ןּופ ץִילּב רעד זַא ,ןעזִיוװעגסיֹוא

 ןוֿפ ,טלעװ רעטנַאקעּבנּוא טצִיא זַיּב ,רערעדנַא'נַא ןּופ ןעלַאפעג
 ,ןצקלָאװ ןערעטסנִיֿפַא MB ,ןעשַידרע םעלַא ןּופ טייז רענעי
 +טנע רעטנַאקעּב רעצנַאג רעד רעסיֹוא ןענַאטשעג זַיא רעֿכלעװ
 םעד ןּופ רעטיצ םעד רעטנּוא .טייהשנעמ רעד ןּופ גנולקַיװ
 ןּוֿפ 9279 יד טלײטעגּבָא Tr טָאה ןעמַאזיֹורג ןעגָיזָאד

 SI TI רעהעג ,טכּודעג TI ORT ,עּביל:טייהשנעמ 77T .עּביל

 ןיק טשִינ זַיא יז ;עּבִיל רעכַילטכעלשעג רעד טָימ ןָא 00%
 a8 ּוליפא ,דמעופ זַיא רעכלעװ ,דָאטעמ ַא רּונ ,גנּוצָארּפש
 "09227 רעשַידרע רעגיזָאד רעד ףיֹוא ןעלַאּפעגּבָארַא דנערעטש

 .העירז

 ןעװעג טייצ סלעַאפַאר ןיא זַיא גנּואיושנא עגַיזָאד ַיד
 ךילטנעגייא קרַאטש ךָאנ יז ןִיא טנייה .גַיטֿכעמלַא טעמּכ ךָאג
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 ;ןערָאװעג ןעסָירעגרעּבִיא עידַאטס=לעצרָאװ עכ;לדנעגּוי ַא ָאד
 ערעֿכײר ךילדנענּוא ,עגַארפ יד ןעּבױוהעגנָא ךַיז טלָאװ'ס ןּוא
 ַא DIN סיורא:טרעדנַאװ ,טרעדנַאװ 3229 ;ד .טֿפַאשרעדנַאװ
 ישנעמ, רעצנַאג רעד ּוצ ,ןעלייט:טלעוװ עלַא ןִיא קרעװ?טסיײג
 דנַאּברעֿפ ןעכַילטֿכעלשעג ןעכַאפנײיא םעד טָאטשנָא ?טייה
 ?ןעשנעמ עלַא ןּוֿפ דנַאּברעפ ןעלַאיצָאס םּוצ טצִיא IT טּבערטש
 ףליה רעמַאזניימעג ,טייּברַא רעמַאזניימעג ּוצ ,סמּואּודְיוְידנִיא
 ,קִילג םּוצ

 דניק עגַיזָאד סָאד ןעפַאשעג טָאה רע ןעװ ,לעַאפַאר
DMעגַיזָאד יד --- ,ןעגיֹוא:סטייהשנעמ עגַידנעמַאלּפ עסיֹורג יד  

 ןּוא טַאהעג טשַינ דנִיק םּוש ןייק לָאמנייק טָאה'ס עכלעוו ,ןעגיֹוא
 ןעשַירעדנַיק ןעגִיזָאד םעד ןּופ ןעװ ,ךַילגעמ רּונ ןענעז עכלעוו
 m שַילָאּבמַיס רעיֹושעֶּב םעד רַאפ רעדנַאנּופ ךַיז טצָארּפש קִילּב
 רעד ןּופ גיֹוא עגַידנעכַאװּפיוא סָאד עּפסָאנק רעריֹוהעגנּוא'נַא
 -ױ/ּב ץנַאג ַא טַאהעג ןענַיז ןִיא יינרעד טָאה רע :טייהשנעמ

 טײהשנעמ רעד ןּופ עטכִישעג רעד ןּופ גנּופיֹולרעפ עטמִיטש
 רעּבִיא טעשזדנָאלּבעג קִירּוצ טָאה קִילּב ןייז .דרע רעד ףיֹוא
 םייּב טלעטשעגנָא TI טָאה רע .רָאי טנעזיֹוט ןעּבלַאהרעדנָא
 ַא ּואװ ,לעקנַיװ ַא PR ,םי ןעש;דנעללעטַימ ןּופ גערּב-חרזמ
 Sam ןּוא םי ןעשַיװצ ןײרַא Pr טדיינש דנַאל לָאמש ןיילק
 לָאמַא ןעּבָאה רעצינעפ 97 ןעכלעװ IT ,םי רעד זִיֹא סע
 סנעמעװ ךרּוד ,רּבדמ רעד .טריפעג דלָאג-רּוטלּוק ברעמ ןייק
 עלַא ןּופ ּביֹוהנָא PR ךָאנ ,לָאמַא ןענעז'ס טײקֿכַאלּפ רעסייוו
 ןעמּואװשעגסיֹורַא חרזמ ןּופ סנעטָאש עלעקנּוט m ,סעדנעגעל
 ,רעקלעפ-רּוטלּוק עטשרע יד

PR TANןענּופעג קִילּב רֶעֹד טָאה דנַאל ןעגיזָאד םעד  
 .ערעיזָא רעגָידנערָירעמַיש רעיֹולּב ַא רעּבִיא לעגרעּב:ןעמלַאּפ ןִירג ַא

MIRטגָאזעגסיֹורַא רעקנֶעד רעמַאזנײא'נַא טָאה לעגרעּב םעד  
 ןערעכִיזנּוא ןעדנַילּב ַא רַאפ ןעצרַאה ןייז ןּופ ףִיט רעד ןּופ
 .ןעשנעמ רעגידנעכַאװפיֹוא רעד ןּופ םּוילעגנַאװע סָאד 099
 טלעװ רעד ףיֹוא ןעוװעג טרָאװ סָאד זַיא ןָא:טלָאמַאד 735 .9279

TURףַירגעּב רעד .ןעּברַאטש טנָאקעג טשִינ רעמ טָאה  TR 
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 =נעמַאזּוצ TI טָאה ,סמּואּודָיװַידנִיא עטגינייארעּפ ךַילטכעלשעג
 רעד ןּופ עינָאמרַאה ַא ךָאנ טפַאשקנעּב רעד טימ ןעסָאגעג
 39925 לָאז רעכלעװ ,גנּונדרָא:טלעװ ַא ךָאנ ,טלע י רעצנַאג
 9325 רעייז ןּוא ןעשנעמ יד רעּבִיא ךָאנ ,ףיֹורַא 0299 םּוצ

 יינ ןעפַאשעג רדסּכ טָאה סעכלעוו ,ןעריֹוּבעג םעד ייּב ןּוא
PR 0179299טדִימשעגסיוא ,ןעסקַאװעגסיֹוא זיא ,ןַיז ןעטלַא  

 ?עגייא ןּופ טפַארק יד ,עינָאמרַאה ךָאנ טפַאשקנעּב רענעי ךרוד
 ?1װעּב ַא ןּופ רעדלִיּב עשִינָאמרַאה ןעפַאש ןעטגַיטסיײגרעּפ םעג
 PR עדייר רעשִימטָיר TR ,ּברַאֿפ ןּוא ןייטש PR pm ןערעד
 רעד PR ןעפַאשעג שנעמ רעד Pr טָאה גנַאלק ןעטרעטיילעג
 .רּוטַאנ ענעגייא ,עטגיטסיײגרעּפ ,עיינ ַא רוטַאנ רעטלַא

 .עּביליןעשנעמ ןערָאװעג PR עּבַיל י"

 “3 רעזעיגילער ןּופ טפַארק-ּבײרט ַא ןערָאװעג DR ת
 ,גנורעטסייג

 .טסנּוק ןערָאװעג זַיא יז
 ,ענָאדַאמ ַיד רָיד טלייצרעד םעלַא םעד ןּופ
 pp טסּורּב רענייש רעד ּוצ Tr טקַירד סָאװ ‚7227 סָאד

 ,דנַיקןעשנעמ ךַאפנייא'נַא DIDB טשַינ זַיא ID‚ רעגָיזָאד רעד
 סיֹול ןעשנעמ NS" ןּופ גנוטֿפעהעּב:סעּבִיִל רעד ןּופ ןעריֹוּבעג

 יעג IR טֿכַאמ רעכלעװ ,רּוטַאנ רעד ןּופ ץעזעג ןעטלַא םעד
 *לעז רעד PR זַיא סע .גָילפ?גָאטניײא יד ןּוא שֵיפ םעד ןעריֹוּב
 WIRT םעד ןִיא .עּבַיל:ןעשנעמ רעד ןּופ לָאּבמַיס ַא טייצ רעּב
 ןעסָירעגּבָא m ,עּביל 77 טניישרע TIP םעד ןּוֿפ "טּושּפ טשִינ,

 ,ןעּבעל ןרעֿכעה םעיינ ַא ּוצ טיירפעּב M ,םַאטש:סגנּוהעטשנע TR ןּופ
 ןּופ ,תֹויח:םי עגַירעדִינ דנּורג:םי ןִיֹא ןַאהרַאֿפ ןענעז סע

 רעטלעצרָאװעגנייא-טסעפ ַא סיֹורַא-טצָארּפש סע ייא סנעמעװ

 גנּולצּולּפ TI טסייר WAR טייקפייר רעסַיװעג ַא ןַיא ;ּפִילָאּפ
 =עגנּוא קעװַא טמיװש Ti ּפִילָאּפ םעד ןּופ לעפעק סָאד ּבָא
 רענייש דנעקיצטנע'נַא IM ,ןַאעקָא ןּוֿפ טייקטייו רעד TR טרעטש
 ןוא לעקעלג:זָאלג ֹולּב-םּולּבנרָאק RM גיטכִיזכרּוד ,רעּפרעק
 ןרעטש רענעדלָאג ַא ַיװ טֿכַיל םענעגייא ןייז ךרּוד טכַאנייּב
 טלָאװ סע m ךיילג :עּבָיֹל רעד טָימ ךיֹוא סע זִיא יֹוזַא .טניישעּב
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 טזָאלרעד עכלעוו ,טײקמַאזניא עטשיטקַארּפ ַא סלַאפנעדעי זנוא

vw.)וייק  Divךײלגרעֿפ , 
 עגִיזָאד יד TR יװ ,ןעגיֹוא יד רַאפ טייטש סע רעּבָא

 -ענַאלּפ ריא MIR טָאה טייהשנעמ עּכילכײלגרעפנּוא עגיצנייא

 רער 7b ףירגעּב םעד ְךיֹוא .טרעדנערעפ ןעפירגעּב יד עט

 .עּבִיל

 ,ןײלַא TI רעּביא .ןיילַא ךיז ןּופ ןעסקַאװעגסיורַא זיא רע

 שילָאּבמיס םיא לַיװ ענָאיַאמ יד ַיװ ,יֹוזַא ,ןיז ןטסכעה ןיא

 ַא ןיא זנּוא רַאֿפ ףירגעּב רעגיזָאד רעד טייטש ,ןעלעטשרָאפ
 רָאֿפ ךיז טלעטש היח רעד ןּופ עּביל יד עכלעװ ןעגעג ,סיֹורג

 -ייוצ ןּופ רעגעלעג עטלעצניקעגנּוא DORT IN ,יֹוזַא רעפעגנּוא

 PR ךיז טכַאמ גנַאטּוא-גנארַָא רעגירָאה-טיֹור רעד סעּפלעװ ,ןעג

 ןּופ ןָאנעטראּפ םעד ןעגעג ,ָאענרָאב ןּופ רעדלעװ עטכִידעג יד

 PR :ָאלעשזדנַא לעקימ ןּופ לָאּפוקרעטעּפ ןעגעג רעדָא סַאידִיּפ

 ןיֹוש ןעניֹואו םינינּבסטײהשנעמ עגידנעלַארטש עגיזָאד יד
 .ֿפיֹוא רּונ ,סמּויּודָיװידניא עכילּברעט2 ןּופ סרעּכרעק זױלּב טשינ

 ןערָאי רעטנעזיֹוט ןּופ ןעקנאדעג ןעּבעל ןרעכעה ןימ ַא ּוצ עטקעוועג

PRטײהשנעמ רעד ןּופ יירעדימש-סּואעטעמָארּפ רעד , 

 ,טסייג םעד ןיא זיא ץרַא רעלעקנּוט רענעמּוקעּב רעד ּואװ

 ןּופ זיא ,ןערָאװעג ןעצלַאמשעגרעביא ןעבעל םעיינ ַא ּוצ םַאלפ

 רעכילטכעלשעג רעד PD הואת MR טײקַירַיג רעדנילּב רעד

 ןּופ טפַאשקגעּב עיינ ַא ,טפַארק-טלעװ עיינ ַא ןערָאװעג 9279

 79 ןעטגיטסייגרעפ ,םעיינ ,ןערעכעה ַא
 ןעּבירטעג רעטכעל 'עג יד טָאה רעכלעװ ,גנַאװצ רעד

 ייווידנַיא DIT ןעגיֹואוועּב טָאה רעכלעוו ,ןערעדנַא םּוצ סנייא

 ןייז ןּופ ןעּבעל ןעגִידרעטיײװ ן'רַאפ ןייז ּוצ בירקמ Tr םּואּוד

 ץלַא גנּוגײטע רעכילדנענּוא רעד ןיא ןעסקַאװעג זַיא רע ;ןימ

 דנוּבנעמַאזּוצ ןעמאזניימעג א ךָאנ טפַאשקנעב ַא ּוצ זַיּב ,רעכעה

TIDעּביל רעלאעדִיא ןּופ דנּורג ן'פיוא ןעשִינעפעשעּב עלא  TR 

 ,דנובנעמַאזּוצ ַאזַא ןּופ טפַארק רעד ּוצ 722

 ןָא ןעסעגרעפ עמָאקלופ סָאד ,גּונעת רעכַילדנענּוא רעד

 ;ד רעּביאןעּבעל'ס סעֿכלעוו ,טיֹוט ןָא ,ץרַאמש ןָא ,טלעוו 97
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DERרעּבִיא טשַינ רעמ  TAN mMיּתשורי עש'היח עּבלעז ַיד  

 ךָאנ טלעטש סעכלעװ ,ּבַײל םעד DD ,ענָאדַאמ סלעַאפַאר

 ןעשִינַאגרָא ןעטלַארּוא םעד טייקנייש רעצנַאג ןייז ייּב רָאפ
 סָאװ ,דניק םעד DIN ,טײקכילטכעלשעגייװצ רעד 735 ּפָיצנִירּפ
 רעּבלעז רעד PR טּבעװש m :טײקכִילרעטּומ WR טזייװעּב
 IR TR ,טלעװ רערעכעה ַא TR גנּופַאש:טסייג ַא סלַא טייצ
 ,טלעוורעּביא

 ןּופ עטכַישעג רעד PR 9229 יד ךיֹוא Tr טָאה יֹוזַא
 סָאװ ַא 2 ,ןעּביֹוההעג רעכעה ןּוא רעכעה ץלַא טייהשנעמ רעד
 סָאד רעכלעװ רעטנּוא ,טלַאטשעג:טכִיל עטיירפעּב רעמ לָאמַא
 ץלַא זָיא ןעש'היח ןּופ אשמ עגַידנעהַיצ:ּבָארַא 77 ,עש'היח
 .ןעקנּוזעג רעמ ןּוא רעמ

 : .שנעמ ןערָאװעג TR שנעמ רעד
 טָאה גנולקיװטנע:סנעּבעל רעד ןּופ קָאטש רערעכעהַא)

TÜR DR PR TRטייקש'היח ןייז ףיֹוא ,טיֹוּבעגפיֹוא , Mm 

MIRרעכלעװ ,טנעמַאדנופ:טַינַארג ַא  TRןעּבַילּבעג ץלַא ךָאנ  
 .לַאירעטַאמּ:יֹוּב רעיֹור

 סנעמעװ ,לעּפמעט ַא m ןעּביֹוהעג טצַיא TI טָאה סע
 *עטיֹול רעד 0m ןעמַאזּוצ TI DON סע רָאמרַאמ עסייװ+יינש
 8 .טייקיֹולּב רער

 =לָיּביסגנּוכײלגרעּפ עגִיטֿכַיר PP רַאפרעד ָאטשִינ זַיא סע

 ,ןעטייו םעד ןּופ ,ןעמרָאפרּוטַאנ עפש רעצנַאג רעד ןּופ ,רעד
 NR טלעװ יד ןעכלעװ ןוֿפ ,קעלפ:לעּפענ ןעגָידנעקנַאצ-ךַילנָירג
 סָאװ ,לעזערג ןעלעג:לעקנּוט םעד ּוצ 772 ,ןערָאװעג ןעפַאשעּב

 רעזנּוא רַאפ טייטש ,דרע רעד MIR גרעּב:טַינַארג יד טקעדעּב
 רעכלעװ ףיֹוא זיא סע 3% .טייהשנעמ עגיצנייא ןייא רּונ 7900
 =ַאלּפ רעגידנעלַארטש:רעהַא DM רעדָא טיֹור ,רערעדנַא זִיא'ס
 ַיֹד ןּופ pm רעד ךרוד ןערָאװעג טיֹוּבעגפיֹוא סכַילנע עטענ
 גנּונַא ?7 סָאװ םיֹוק ,טפַאשנעסַיװ יד טגייווש-ןעטפערק עּבלעז
 +עקַאנ רעזָאלדנע'נַא ַיװ .ןעגָארטוצרעּבִירַא ןִיהַא I טגעוװרעד
 עלַא TR *עטענַאלּפ.סנעּבעל , רַעזנּוא םּורַא TI טַיצ רּבדמ רעט
 טפַאש ןּוא טײהנעטַיװנּוא רעזנוא םיֹור-ןערעטש םעד ּוצ ןעטייז
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 +לעּבָאנש עגַיזָאד יד PD DIN ענעּבילּברעפ ייווצ יד ןוֿפ
nonןיֹוש טגָארט  Ir Dinייא ןייז םּורַא םּוטעמּוא  TRַא  

 עגנּוי ORT TI טָאה ןּוא .ּבײל ן'פיֹוא brain ןעֿכיײװ
 ןּופ סע טגיֹוז ,לָאש רעד PD טקִיּפעגסֹורַא ךילדנע על'היח
 ןּוֿפ דלִיּברּוא סָאד זיא סָאד ,ךלימ רעטּומ רעד ייּב לעזִירד ַא
 Ir טּביֹוה ןָא םעד ןּופ ןּוא Pr ןעכַילשנעמ PR רעטּומ רעד
 Hit :טלַאטשעג ַא ךָאנ טלַאטשעג ַא רעֿכעה ןּוא רעכעה ץלַא

‚nomרעמ ןעצנַאגנַיא ןיֹוש 79199 עֿכלעװ  vomרעַײא ןייק , 
 PR ּבייל PR PT ייּב על'היח עגנוי סָאד סיֹוא:ןעגָארט עכלעוו
 ןוֿפ ןרעדָא ?7 PD גנּורְילּוקרַיצ:טּולּב רעד ךרּוד רעּבִיא:ןעּבִיג
 +ןיּפש ןעטסנייפ םעד דנַיק PD ןרעדָא ַיד PR Syn רעד
 טרוּבעג םעד ךָאנ טייצ ַא ךָאנ סע ןעזייּפש ןּוא ,טקַארטסקע

DMְךיֹוא .טסּורּב-רעטּומ רעד ןּופ ךלֵימ רעד  TRיזָאד רעד = 
 סלַא ןעּבעגעגרעּבִיא שנעמ םעד עּפלַאמ ַיד סע טָאה ייר רעג
 TIP PR רעטּומ ןעשַיװצ ןעגנּוהָיצעּב עגַיזָאד IT השּורי

 רעד ןּופ PT טָאה רעכלעװ ,קנַאדעג ןייד רַאפ ;ךָאד ןּוא
 =עג ענָאדאמ רענַיטסקִיס רעד PD טייקכילרעה ..רעגָידנעלַארטש
 רעדִיװ DER DIR ןּוא היח:לעּבָאנש רעד ּוצ ןעזָאלעגּבָארַא טַאה

DINטָאה ,ןעמּוקעגּוצ שנעמ  DM TIלָאמַא  IMירעגרעדנַאנופ = 
 טַאהעג טצַיא 72 טָאה WIM ,גנַאהרָאֿפ רעסיֹורג ַא ןעס
 vum שנעמ םעד סנעטייצרעפ WIND םעד PR טְקּוררעּפ
 ןעמַאזּוצ mr רעד

 רעד PD טמּוק רעכלעוו ,רעטּומ רעד ןּופ ףִירגעּב רעד
mnרעד ןּופ ,ןעטלַאטשעג עדלַיװ טייק רעצנַאג רעד ךרּוד  

 Da גידנעגידנע ןּוא גַידנעּביֹוהנָא היח:לעּבָאנש רעגָיד'הנּושמ
 :צּולֹּפ טמַאלפ ,ַאלָ;רָאג רעד ןּוא גנַאטּוא:גנַארָא םעד
 PR ןײרַא;טערט רע ןעװ ,טכַיל םעיינ ץנַאג ַא Din ףיֹוא גנּול
 0229 עלעה סָאד IR סע .טייהשנעמ רעד ןּופ עטכִישעג רעד
 ,טקעלּפטנע רּוטלּוק סלַא טרעװ עֿכלעװ ,רּוטַאנ רעד ןּופ

 =ָאי רעטנעזיֹוט ןָא!עמּוק ריוטַאנ ןערָאי ןענָאילימ ךָאנ
 רּוטלּוק סלַא גנולקַיװטנע:סטייהשנעמ רעד ןופ ןער

 1 ןיוש pr oa ןעמונעג היח רעד ןּופ זַיא סָאװ ,סָאד
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 en YOFIINIIR mM ,רעֿכײר טימרעד טרעװ ,ןעמּונעג יֹורְּפ
 עצנַאג ַא ךַיז טגינײארעּפ טלַאטשעג םענייא םעד TR ...רעט
 OR DIR IND רעד ןוֿפ עטכִישעג עצנַאג 77 ;ןעטנַעמָאמ ייד
 .םּואּודיוויד

 דנַאװעג PART םעד ןּופ טייקיֹולּב רעטרַאצ רעד ךרּוד
 דנַיק סָאד טָאה סָאװ ,ּבײל סָאד קִילּב רעד רָאפ TI טלעטש
 דמעה:ּבייל ןעטיֹור םעד רעּבִיא ךּוט עסייוו סָאד .ןעגָארטעג
 עטשרע יד DIN טָאה עכלעװו ,טסּורּב ;ד גידוועמעש טליהרעּפ
 רעטסגַיניא רעד ןּופ ןעטקַא עלַא עֶגַיזָאד ַיד ,.ןעּבעגעג זיײּפש
 ,ןעמּונעג ךי;לשנעמ ןייר ,דניק ןּוא רעטּומ ןוֿפ גנּודנִיּבױעּפ
 רעּבָא ,סעֿכילרִיטַאנרעּבִיא ןייק טשינרָאג 77 TR ןעטלַאהטנע
 =עג TR גנּולײטּוצ יד m יֹוזַא ,סעּפע PT TR ןעטלַאהטנע יז
 רעד ןּופ ןעצענערג ַיד ןּופ סיֹורַא Dem טייג Dam ,רעטֿכעלש
 *היח םעד ןִיא זַיּב ,קִירּוצ טייו DNB סע .עטכישעג:ןעשנעמ
 טשַינ .ןעמוקעג TR שנעמ רעד ןעֿכלעװ ןּוֿפ ,דנַאטשּוצ ןעש
 ,רעטנענ MB RT ןיֹוש טגיל טקנווּפ:סגנַאגסיֹוא רעד סָאװ רעמ

DENגנַאג:סגנּולקַיװטנע םעד ןעגעו םּולּב:סָאטָאל יד טסייװ  
 ,רעסַאװ ן'רעּבִיא סיֹורַא טַילִפ טכּורפ TR 72 TR ןופ

DOWּבָא ךִיז  FIR DIN TRסיֹורַא-טצָארּפש  DIRעג דמערפ = 
 עכלעו ,גָילפ:גָאטניא יד ןעסַיװ ןּופרעד לָאז סָאװ .סקיװ
 .!רעטּומ טרעװ ַיז ןעוו ,טנעמָאמ ןעּבלעז TIN טעמּכ טּברַאטש
 =טּוח ָיד ןוֿפ ךיירגִינעק PR גנולקיוטנע עטסכעה ַיד טשרע
 ןעטמִיטשעּב ַא ּוצ טנעװקעסנָאק ָאד טהעג תֹויח עגַיד'הרדשה
 ,לָיצ

MDטגָארט ענָאדַאמ רעד ןּופ ןעּברַאפ עגידנעטכיֹול יד  
 ןּופ רעדלעװיּפמּוז עטכָידעג ַיד ןִיא-טייוו 9292 ןייד רעּבִיא ךִיז
 ינ רעד ,היח:לעּבָאנש ַיד ףיֹוא TI DIRT DIRT ,ןעילַארטסיוא
 ןּופ ץכעּבײלּברעּבִיא'נַא ,תֹויח:גיֹוז עלַא ןּופ ןימ רעטסגָירעד
 טגעל היח-לעּבָאנש ;ד .דרע רעד ףיֹוא תֹויח:גיֹוו עטשרַע ;!ד
 *טײקנעמַאזּוצ עכַילרענָיא:ךַילדנענּוא יד ;ץרש ַא ָיװ רעייא ךָאנ
 ןעכִילרעטּומ םעד טָימ טֿכּורפ עֿבילשנעמ ַיד טָאה'ס סָאװ ,גנול

 רענייא רעּבָא .דמערפ ןעצנַאגנַיא רֶיֹא ךָאנ DR ,םזָינַאגרָא
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 ןעכילנעמ ַא Din ,טפלעה:טֿכעלשעג ע'תמא ןייז רענייא רעדעי

 עג ןעכִילּבײװ רֹעדָא ןעכַילנעמ DD ,ןַאגרָא ןעכ;לּבײװ רעדָא

 ןייק ָאטשִינ רעמ TR MEN ןּוא שַיִפ ןּוֿפ גידנעּביֹוהנָא ‚95

 ,ּפִיצנִירּפ ןעטסעפ ןעגיזָאד םעד ןּופ ןעטערטּבָא ןּופ לֵאפ ןייא

 עג 5732798 םעד טָאה (ץרש-:דנַאל:רעסַאװ) עיבַיּפמא 97

 היח-גיֹוז יד ,עיבִיֿפמַא רעד ןּופ ץרש רעד ,שיפ ןּופ טנ'שרי

 יד ןּופ טייק רעגָידנעגײטש רעכעה רדסּכ רעד PR .ץרש ןּופ

 ןעּבעגעגרעּבַיא השּורי עג;זָאד IT עּפלַאמ יד טָאה תֹויח:גיֹוז

 רעד PR שנעמ רעד DR יֹורֿפ ןּוא ןַאמ סלַא .ןעשנעמ םעד

 ,םּולּב:סָאטָאל רעד ID שנעמ רענעי m יֹוזַא IR„ עטֿכישעג

 ַא זיֹולּב ן'הוח ןּופ גנוֿפַאשעּב רעד רַאפ DIR ךיֹוא PR יֹוזַא

 טָאה רעכלעוו ,שנעמ:רּוא רעדלָיװ רע'תמא רעד :גנוטֿכיד ענייש

Tr7 םעד ןוא רעּב:יליה םעד ,טנָאמַאמ םעד ךָאנ טגָאיעג  

 רעדָא ןעלייה יד PR ,שִינעטלעהעּב ןייז PN טָאה ,קַאיליופנעז

 סמערָא ענייז IR טקירדעג IN גָאט ןעטשרע ןּופ ,רעּבִירג:דמַאז

 .יורפ:ןעשנעמ:רּוא עדלַיװ ןייז

 *עג יז טָאה לעַאפַאר יװ ,יֹורפ עטסכעה שֶילָאּבמַיס ;ד

 טשינ טספרַאד ּוד .דנַיק ַא דנַאה WR MIR טגָארט ,טלָאמ

 IT לַאעדַיא ןעטסכעה ן'זַיּב זיֹולּב ,רעֿכִילשנעמ:ןייר רעד ייּב

 Jr ךיילג ,זנּוא 023 רעלטסנַיק רעד עכלעוו ,םרָאפ רענעּביֹוה

 עמגָאד יד ןעכלעוו טַימ ,סינמייהעג עזעיגילער סָאד ןענָאמרעד

 טלעגנִירעגמּורַא טָאה םּוטנעטסירק ID עילַאװכ רעסיוועג ַא ןּופ

 םעד (DAR דנַיק ןע גָיזָאד םעד ןּוֿפ גנוהעטשטנע יד דָארג

 יײלשנעמ םעלַא ןּופ טלייטעגסיוא סע DIT ןּוא ,(דנִיק-סּוזעי

 =ָאד סָאד טשינ טרַא סע ןעכלעװ ,קִילּב ןע'טּושּפ ן'רַאפ .ןעכ

 ?עלּפטנע רעלּופרעדנּואװ ַא ןִיא 792 טניישרע ,םעלּבָארּפ עגִיז

 =עּבנּוא רעד ןּופ סָינמיײהעג םענעי PR ןּוא .רעטּומ יד 2317

 טָאה סָאװ ,סָאװטע רּונ ןעגעלעג NN *גנוטֿפעהעּב רעטקעלפ

 .ןּופ ,רעטּומ רעד ןּוֿפ ּפיט םוצ טכַאמעג Tyan רעלָאמ םעד

 =סָיד טקרעמעּבנּוא טעמּכ ,םיֹוק:םיֹוק ,יֹורוּפ רעטג;ידנערעפ רעד
 *רָירעּבנּוא רעד ןּופ רעּביֹוצ ןעטסרַאצ םעד ןעּבעגּוצּוצ טערק

 =ןעשנעמ סלַא ‚1923 םעד ןּופ עירַאמ יד .טייקכִ;ליֹורפגנּי רעט
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 גנולקיװטנע רעשִינַאגרָא רערעֿכעה רעד ּוצ גנַאגפיֹורַא רער -
 Pr px טלעוװ:תֹויח רעד TR ןעּביֹוהעגנָא טימרעד Tr טָאה
 ןעגעו ,טײקגַידנעװטיונ;רּוטַאנ עפִיט ַא .טלעװ-ןעסקִיװעג רעד
 "עג וצרעד טָאה ,ןעלייצרעד רעטעּפש רָיִד לעװ TR רעכלעוו
 םעד ןּופ שַינעפעשעּב עג;דלרעמעקנייא סָאד ,ןעסיֹוטש טזּומ

 ןעצענערג ַיד רעסיֹוא ךָאנ טייטש סעֿכלעװ ,ןִימ ןעטסגירעדַינ
 DIR ןעדנעגלָאפ ףיֹוא PR טיירּפשרעפ ,סקִיװעג ןּוא היח ןּופ
 רעיינ ַא Tr טלעקיװטנע לייט ןעדעי ןּופ ןּוא ,ךִיז טלַאּפש סע

 "רעפ טרעװ ןפֹוא רע'טּושּפ רעֶגָיזָאד רעד רעּבָא ,םּואּודָיווְידנִיא
 ,רעטייו ץלַא TI ןעלקִיװטנע ןעמזִינַאגרָא יד תעשּב ,ןעזָאל
 געט עטסשִיטײצרַאפ יד ןיא ןיֹוש ןערָאװעג ןעזָאלרעּפ זַיא רע
 לָאצ רעטסערג רעד ךרּוד ,ןעסקַיװעג לָאצ רעטסערג רעד ךרּוד
 רעד PR ,ןעועג תמא טלָאװ עדנעגעל עשַידנִיא יד ןעװ .תֹויח
 ןעמִירַאװ ַא 75 טילּכעגֿפיֹוא ןעּבָאה טלָאװו שנעמ רעטשרע
 RT רעד ןעּבעגעג טָאה גיֹוא:טָאג ענעדלָאג סָאד ןעֿכלעװ ,שּוק
 טלָאװ :ךייט:סעגנַאג ןעגילײה ןּופ םּולּב-סָאטָאל רעגַיּברַאפ:עו
 גנולייטרעפ ַיד טנע'שרײעג 0392 רעגִיזָאד רעד 75 ןיֹוש רע

TRךָאנ טגָארט זיֹור:רעסַאװ עגַיזָאד יד .רעטכעלשעג  ייװצ , 
‚DANרעּפרעק-ןעמּולּב ןייא ןַיא טגינייארעפ רעטכעלשעג עדייּב . 

 גנּוגַיטכּורּפעּב 97 טרעדָאפ לעֿכעלײמ עכַילּבײו סָאד רעּבָא
 יד זַא יֹוזַא ,לרעכעּב ןעטייװצ ַא ןּופ ּביוטש:ןעמיֹוז םעד ךרוד

 ַא ןעּבעל?טלעּפָאד ַא TR ָאד טרעדָאפ גנּוגיטכּורּפעּב ע'תמא
 :יווָידנְיא ערעדנּוזעּב NS PD ןעטֿפערק 27 ןּופ גנּוגִינייארעּפ
 .סמּואוד

 יעג ַא ןוֿפ TIP ןייק טשַינ שנעמ רעד TR ןע'תמא ןִיא
 PR רע .עדנעגעל ַיד ןעגנילק טשִינ לָאז סע ןייש m ,סקָיװ
 םרָאפ עטסכַאפנייא עגיזָאד יד ּוליפא ןּוא .היח ַא ןּופ ןענַאטשטנע

MDעּביל:סטֿכעלשעג רעטלעּפָאד רעד , mn mןעהעז  "a. 
 יד ייּב ןעטייצ עטסָירּפ יד ןַיא ןיֹוש זִיא ,םולּב:סָאטָאל רעד
 vo’ po ןיֹוש non עגִיד'הרדשה:טּוח ַיד ייּב non‚ ערעֿכעה

 רעטסגידנעטשלּוֿפ רעד תבֹוטל ןערָאװעג ןעזָאלרעֿפ ,גידנעּביֹוהנָא
iD NT wayרעדנּוזעּב ןרעּפרעקרעֿפ עכלעװ ,ּבייוו ןּוא ןַאמ  



 טקעטש טנעמָאמ םענייא םעד ןַיא רעּבָא .טנעמָאמ ןייא ןִיא ןעט
 רָעד ףיֹוא תֹורֹוד עגַילײצנּוא MB ןייז לגר-הלֹוע עצנַאג סָאד

 ein תֹורֹוד ןּופ גנַאג ןעגִיזַיר ןעגיזָאד םעד WER ןּוא .דרע
 עסיֹורג 75 ,רעקלעפ ןּופ ןעמענ יד ןענָאֿפ m Pin Tr ןעּב
 םעד ןוֿפ ןעגיֹוא עלּופרעדנּואװ יד .ןעעדִיא ןּופ ,תֹונידמ:רּוטלּוק
 *ײרעפ טשַינ ןעקּוק ייז ,רעֿכעל ןייק טשִינ ןענעז דנַיק ןעגיזָאד
 שַינרעטסנַיּפ רעגַיּבײא רעד ןַיא טײקֿכילקרִיװ רעד 35 טרַאטש
 ןעגעװ ןעמיֹורט ַא 71 סעּפע ייז ןִיא טקעטש סע רעּבָא .ןײרַא
 םיֹורט=סגנּורענ;רע קיטש ַא ,ןעטייקגיּבײא ןּוא ןעמיֹור עזָאלדנע

 טָאה טפַארק ס'רעלטסניק םעד עכלעװװ ,טייהשנעמ רעד ןופ
 ...םּואּודַיוְידנַיא םעד ןעקנָאשעג קִילּבנעגיֹוא ןייא ףיֹוא

 KT ;ד PR טלַאטשעג WR ןּופ םצע ןעכ;לטנעגייא ןַיא
 *עג רעֿכַיז ןענעז הביבס סלעַאפַאר TR ,יֹורפ ַא ענָאדַאמ 939
 III רַאּבלעטַימנוא WR ּוצ ןענעז עֿכלעװ ,ןעטלַאטשעג ןעװ

 םעד ָיװ ןענעקרעד טנָאקעג טָאה רעיֹושּוצ רעד עכלעװ ,ןעוועג
 ןּוא שיילפ ןוֿפ לעדָאמ םעד ,דלֵיּב םעד ןּופ לעדָאמ ןעשַידרע
 ןעמַאזּוצ ;קעװַא ןענעז ןעגנּוהיצעּב עטסגנע עגַיזָאד יד .טּולּב

Nעװ ,לעַאפַאר םּואּודיוִידנַיא:ןעשנעמ םענעשָאלעגסיֹוא םעד = 
 =ירענַידנעצעג ןעטלַא PR ןעטלַאהעּב טגיל סע ןעּברַאש סנעמ
 ךיֹוא TOR ,ןָאעטנַאּפ ןעשִימיֹור ןּופ לַאז:רעטעג ןעגַידֿכעלײק ןעש
 ןופ ןעטָאש רעד טֿכיײלָיּפ) עכַילנעזרעּפ NE סָאד FIR קעװַא
 טלָאװ עכלעוו ,לעדימ ןעגָ;טסּול:סעּבִיל ,ןעדלִיװ ,ןעקרַאטש ַא
 .רָאֿפ יד ןערעטש טנָאקעג ןעֶגיּביֹולְג ןעשיטעקסא םייּב רשפא
 יֹוצרעפ mM ,קעװַא---,(ענָאדַאמ רעגָילײה רעד ןוֿפ גנּולעטש
 IR DD ןעמַאזּוצ ,טייהנעסעגרעפ רעֶגַיּביײא רעד PR ,טרעּב
 עכלעװ ‚9229 רעכַילשנעמ רעטצנַארקעּבןעזיֹור רערעדנַא 920
 ערַיא טָימ גילּפ:גָאטניא רעד ןּופ לֹרֹוג םעד יֹוזַא טנָאמרעד
 עכ;לנעזרעּפ עלַא ןּופ יירפ ןּוא ..ןעּבעל ןּוא 9229 העש ייווצ
 2 ,יורפ יד ןעּבִילּבעג זִיא ןעגנּוהיצעּב

 mn ,רעטכעלשעג ייוװצ ףיֹוא ןעסִָירּוצ טּבעל שנעמ רעד
 ועד TR ןערָאװעג טכיירגרעד טשרע טשִינ זַיא סָאד .יֹורפ ןּוא

 ,לעַאֿפַאר ןּוא אלָ;רָאג רעד ןעשִיװצ טייצנעשיװצ רעסיורג
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 ןּוא ליטש סורַאיטניש סָאװ ,דלִיּב טַירד ַא !רעכע
 sy םעלַא ןּופ םַאלֿפ-בֹוטיםֹוי םעד ןּופ סיֹורג ה

 +גילײה עלַיטש ענעי ןּופ םענייא PR ןייא TI טסקּוק ּוד ,ןעש
 ןּופ ץנַאלגּבָא רעד טּבעל סע ּואו ,טייהשנעמ רעד ןּופ רעמָיט
 SIR םעד ןעװ ,ןע'העש ענעי ןּופ רענייא ןוֿפ .העש-טלעוו ַא
 טסיײג DIT ;ןעגנּולעג ערעיֹוהעגנּוא ORT NN שנעמ םענלעצ
 טייהשנעמ רעדנעפמעק רעד ןוֿפ רעטרעדנוהרָאי עגנַאל ןּופ

TI PRעכיֹוה יד ןּופ לָאטסַירק םעד ךרּוד .ןעלַיֿפרעד ּוצ  
 ןערָאלק ַא ןּופ טכַיל;דלָאג עפַיט ַיד ןײרַא:טמָארטש רעטסנעֿפ
 211 ןעלעו עטרַאצ PR רעדנַאנופ ךִיז DOM ןּוא גָאט:טסּברעה
 XI ןּופ ענָאד ַאמ רענַיטסקַיס רעד רעּבִיא ןייש:הניכש ַא

IIND 
 ןּופ טמַאטש סע .ךַאװש ּוצ ָאד TR הניכש טרָאװ סָאד

 רּו עטסכעה ORT ןעפיירגעּב ןָאק רעֿכלעװ ,גנַאגןעקנאדעג ַא
mMךָאל ַא  PRךָאל ַא ,טלעװ:טײקכַילקרַיװ רעֶגיּברַאפלַיּפ רעד  
PRסָאד רעכלעװ ןִיא ,ןײרַא שַינרעטסנִיּפ רעגַיגערּבנָא רעד  

 *עג יד ןעניפעג ּוצ Pr טַימעּב PR טכּוז ןּוא DM גיֹוא
 .גנּוקעלּפטנע רעֿכָילרַיטַאנרעּביא'נַא ןּופ ןערעטש עֿכײלּב?רעטסנעּפש

 =ָאה עכָאּפע?סנַאסענע ר רעד ןּופ רעטסיימ עסיֹורג יד
 =יִל ןייז טָאה לעַאפַאר ןעו .רעכעל ןיק טלָאמעג טשִינ ןעּב
 רעד PR ןעדנוֿפרע דנִיק:סוזעי םעד טָימ רעטּומ:טלעװ 9277193
 ,טנייה 722 TR רַאֿפ טייטש יז ַיװ ,םרָאפ רעלעּודִיװ;דנַיא
 טָאה טייהשנעמ יד סָאװ ,ץלַא טגײלעגניײרַא PR PR רע טָאה
 .ןערַאֿפרע טַאהעג ןיילַא PT ףיֹוא 3229 רעד ןעגעװ ןַאד זַיּב

 =ֹוצ ןעש'היח םעד ןּופ טמַאטשעג ךָאנ טָאה'ס סָאװ ץלַא
 =ָאי רעטנעזיֹוט ךרּוד טָאה סָאװ FIR PN‚ .שנעמ ןּופ דנַאטש
 רעז BD .טרָיפעגסורַא דנַאטשּוצ ןעש'היח ןּופ םִיא ןער
 :ץנעגסיוא FÜR ORT רע טָאה רעלטסנִיק ןעסיֹורג ןּוֿפ טפַארק
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Meײב זלעֿפ רעד  ?nסנ'סופּוצ  

 ,טגנעה טנורגּבָא ןעֿפיט ן'רעּבִיא רעװש

mןצסי78 ךילײרֿפ ןעֿכײט טנעזיֹוט , 

 ,סײװ PD םי םעד ךרּוד ןעֿפּורעג

 גנוצערטש ענעגײא יד טסײר סע ךײלג יה

 --,ןיז רעד ּוצ רעכעה ץלַא םיֹוּב םעד

 2277 עגיטֿכעמלַא ;ד זִיא יֹזַא

 =ץיֵא טלעקיװטנא ןּוא ץלַא טֿפַאש 058

 4(?ײש רעטײװצ ,טסואַאה)



Le vos יז 

TR -ךַז ןלזייװעּב ,םי ןייק טשינ השּבי ןייק טשַינ ,ָאטשִינ  
 ינעמ ןעגָ;טפנַיק ןּופ גנּוצָארּפש רעטרַאצ רעקנַינײלק רעד ףיֹוא
 wm רעד עֿכלעװ ,זלַאה םייּב ןעטלַאּפש:סערּבַאשז יד עלעש
 x ףיֹוא ,רעסַאװ םעד ,טנעמעלע PT ןּופ ידּכ ,ןעּבָאה ףרַאד
 ןעגיטפַאהרַאנ םעד ןעלײטּוצסיֹורַא ןֿפֹוא ןעלּוֿפטסנּוק ןרעדנּוזעּב
 םרָאפ ַא PR סיֹוא ךַיז 797923 IT יד ןּוא .ףָאטש-רעיֹוז
 יצ שִיפ:רּוא םעד ןיי 192 סָאד .ןרעדעֿפ:סּולּפ רעדנּור ןּופ
 ,טַיפירּוא רעד-.לעּפענ ַא ןוֿפ N לָאמַא רעדִיװ ףיואטרעט
 ערעכעה ןעטייצ ענעדנּואושרעפ עָארג יד TR טָאה רעֿכלעװ
 עכלעװ ,ןעשִינעֿפעשעּב-.ןעקנָאשעג ןעּבעל סָאד ןעשַינעּפעשעּב
 van שנעמ רעד זַיֹּב ,ןעגייטש טפרַאדעג רעכעה ץלַא ןעּבָאה
 ,העד-,טמַאלפעגפיֹוא ץִַיּפש רעייז ןּופ טלעװרעּביא עיינ ַא ָ!װ

 PR ןעדײל עלַא סעציײלּפ ענייז ףיֹוא טגָארט רעֿכלעװ ,שנעמ
 ..ןעשַינעפעשעּב יד ןּופ ןעדיירפ

 עגַיָאד DORT ,עדלִיװ עֶגִיזָאד סָאד ךיֹוא זַיא יֹוזַא -
 .רָיִד vn טּפינקרעּפ ןעטספיט םּוצ דלַיֹּב עגָיד'הנּושּפ

 םעד ףיֹוא רעמיֹורט רעטעּפש רעד סלַא ּוטסייטש רעדַיװ
Ban:ןעגַיזָאד םעד ןּופ .טסכַארט ןּוא טסכַארט ןּוא זלעפ:  

 טשִינ עּבלעז 97 שַיּפ עגַידלעּפַאצ 220039 ;ד ןּופ רעטנָאלּפ
 29279 יד זַיא סָאװ ?סָאװ ּוצ ,עגַארּפ עטרעפטנערעפ

Mmטריג, ;ןעמּוקעג ן'בויא ּוצ לָאמַא זַיא םִיטש ס'הוהי * 
 ןרעל, ,ןעגערפ PT PM TR ,ןַאמ ַא mM ןעדנעל ענייד ןָא
 HART רעד TR 9229 רעד ּוצ ּוד טספור יֹוזַא ,"!ךימ
 ,גנוקעלּפטנע רעֶגְיד'תֹודֹוס

 ןעכלעװ pr ,םי רעיֹורג רעטלַא רעד ,םי רעד !רעפטנע
 טגנַילש ןּוא טשיֹור PR טלעכרָאנ ,ןעקנוזרעפ ןעטלעוו ןענעז סע

ITּבָארַא  ITעגַידלעּפַאצ גָיד'הואּת  WIEןּוא  BAND 
 !רָעֿכעה
 ,ןעפיירגעּב ּוצ ידּכ ,ןעגייטש רעכעה לָיפ ךָאנ טזּומ ּוד

 ןִיהּואו ןּוא טּבערטש סע ןַיהואװ .ןעגָאז N ץלַא סָאד סָאװ
 PT IM PR ,ןעדנעל ענייד ןָא-טרּוג ,ןעמוקעג זיא סע
 .ןערָיּפ
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 Pa ךיֹוא 2 ,םי ןעיירפ PR ןרעדנַאװקעװַא גערּב ןּופ רעדִיװ
 יד .טפַאשקנעּב ַיד ןערעװ ףייר ןּוא ןעסקַאװפ { טעװ יז

 ןּוא 9273 רעד ּוצ ,גערּב םּוצ ייז טּבײרט עכלעוו ,טפַאשקנעּב

 ,עיינ ַא MO רעד ןּופ טעװ ןַאד ןּוא ,ןּברק סלַא טיֹוט םּוצ
 ...ןעמָיװשֿפיֹורַא לעזנִיא ג;דנעלַארטש-רעּבלַיז

 jr van wa ד ןּופ יּוצ?הנותח רעגַיזָאד רעד ךיֹוא
 BT שַיֿפ עד TPIR .ןעטייצ עכילדנענּוא DIT רעּבִיא

MDרעטרע , mשנעמ רעד . PRןעגיֹוא עטרַאטשרִי פ ענייז  
 ךָאנ טָאה עֿכלעװ ,טלעװ רעשַיטײצרעּפ רעד ןּופ PAR טגָיל
 WAR .שנעמ םעד IN ןעזעג ןעטרָאג-דרע ןעגַיּברַאפ:ליּפ םעד

 ןָא ןעװעג ךילגעמ טשִינרָאג טלָאװ שנעמ רעד ID ךָאנ
 רעדייא ,שִיֿפ רעד ןייז טזּומעג רעהִירֿפ טָאה סע .שיֿפ םעד
 אי ןענָאילַימ Dom .ןעלקַיװטנע טנָאקעג TI טָאה שנעמ רעד
 ַא ןּופ שַיֿפרּואנַא ,ןעװעג שיִפַא שנעמ רעד זִיא PINS ןער
 ?עג גנּוגיינ 97 רּונ זִיא'ס ןעכלעװ PR ,טייצ רענעדנּואוװשרעפ
 ,ןעלקַיװטנע ּוצ שנעמ ַא ּוצ זַיּב לָאמ ַא ,לָאמַא IT ןעוו

RAN טנייה 7 ןענַיּפעג גנּוּבערטש:סעּבַיל רעייז TIR 

 יֹורפ ַא ןּוא  PR,טרעדנּוה:רָאי ןעטסגַיצנַאװצ ןּופ טכִיל ןעלעה
 טרּוּבעג םעד ךָאנ רעטרעדנּוה-רָאי ןהעצניינ  PD?ער ןעסיֹורג

 רעד ןוֿפ םֹוהֹּת ַא ךָאנ טגַיל סע ןעכלעװ רעטנַיה ,רָאטַאמרָאפ
 לעּפענ ןעגָיטולּב םעד ּוצ זִיֹּב טייהשנעמ רעד ןּופ עטכַישעג

 יד ןּופ לעּפַאצ ןעסייה םעד ןּופ .ןעּביֹוהנָא עטשרע יד ןּופ
 יֹורּפ רעד ןּופ ּביײל ןַיא ףיֹוא:טסקַאװ ןעטּונימ:סעּבִיל עטסכעה
 רעד ןּופ ןערָאי רעטנעזיֹוט ליפ יֹוזַא ךָאנ ןּוא .דנַיק סָאד

 טיײצנעשַיװצ  DIN,דרע רעד ףיֹוא שנעמ ןּופ גנוהעטשטנע רעד
 ןעטסגידלעּפענ םעד ןּופ ,טסײג ןּוֿפ ןעגנּולדנאװ 95 יֹוזַא ךָאנ

 גנּולִיֿפרע רעגָ;דנעלַארטש רעד זַיֹּב ןעפיירגעּב  MD,רּוטלּוק רעד

 רָאפ = טמוק  TRּבײל  PD,רעטּומ רערעגנַאװש רעד

 טּביֹוה סָאװ ,ןָאירּבמע ןעכַילשנעמ םעד טָימ  Prּוצ ןָא םיֹוק

 .סנ רעגידנעטײדעּבלַיֿפַא ,ןעלקַיװטנע  ORTעגָידנערעװ ףייר
 עלעצָארּפש עכַילשנעמ  ‚DINךָאנ ,שנעמ טרצװ סע רעדייא

 .טָיִפ ַא לָאמַא  PR,טײקֿפיט:רעטּומ רעלעקנוט רעד  mסע
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 סעטַאשט עטלעגילפײּב ּבָארַא TI ןעזָאל ,סנעקלָאװ:לעּפענ יד ןּופ

 ןעכַילרעהֿפיֹואנּוא ןַיא ן ע מ ּול ןוא ן ע קלַא ,ןע װעמ עֶגְירָיגידרָאמ
 ןּופ קיטש ייּב קַיטש ןעלּבָאנש עטרַאה DM ןעסייר ןּוא ףִירגנָא

DITיֹוזַא ,רעצנַאּפ םענרעּבלִיו ןעג;דעּבעל  mעגיצײג  
 ,ּבּורג ןעטקעדטנע גנולצּולּפ ַא ןּופ דלָאג ןעסייר רעכּוז:תֹורצֹוא

 ,רעגעי רעטסכַילרעפעג רעד ןָא ךילדנע טמיק INT ןּוא
 ַא ךָאנ לעפיש ַא ,סע טרעדּור לעּפענ ן'כרוד .שנעמ רעד
 TI ןעזָאל ייז .ןעצענ ערעייז Din רעשִיֿפ:גנירעה יד ,לעפִיש
 *יש ORT .לעמַיװעג:הנּותח ןעטסטֿכִידעג םעד IR ןײרַא ךיילג
 טרעװ טנעמָאמ ַא ףיֹוא ,גנַארדעג ןַיא טמעלקעגניײרַא טרעװ לעפ
 IT In יד ןּוֿפ סיֹוטש םעד ךרּוד םי ןוֿפ ןעּביֹוהעגפיֹוא סע
 ןּופ עסַאמ רעד PR טקעטשעגניירַא טרעװ רעֿכלעװ ,רעדור ַא
 ַא ףיֹוא ןעסָירעגטימ טרעװ ןּוא ךיילג ןייטש טּביילּב wıD‚ יד
 ןעהַיצ ןעצענ ?7 ןּוֿפ ןעגיֹוא יד .גּוצ ןעטקַאּפמָאק TR עלייוו
 םי םעד ןִיא ןײרַא ןענעז ייז :םיילש ןעקִיד ַא טָימ WER ךִיז
 TI יז ןעֿכערּב ףיֹורעד ְךיילג ,ןעמיֹוז ןעגידנעמָיװש=יירפ 730
 טסָיזמּוא רעּבָא .ןילַא שִיפ יד ןופ טסַאל רעד רעטנּוא טעמּכ
 ;ןעשַינעפעשעּב עטצישעגנּוא יד ןוֿפ ןעגנּוהַימעּב עלַא ןענעז

DOMגנַארדעג ן'כרּוד ייז ןעלַיװ  PDלָאצ-ןענָאילַימ רעייז  
 AIR גנירעה ַיד ןצרעװ ןָעלּפּוש Din .רענגעג םעד ןעֶגְ;זעּב

 נָא ךעלפרעּביֹוא רעד ןּופ ךיילג גּונעּת.הואּת רעייז ןּוֿפ ןעט

 IT ּבָאןעמיֹוצ ןַאד .לעפַיש ןִיא טרעדײלשעגנײרַא ןּוא ןעמונעג
 עלָאמש ַיד TR לעמִיועג םעד ןּופ ןעלייט עצנַאג ןעצענ
 war PR טרָאד ןעלַאפ הֹונּברק ןענָאילַימ .לעּברַא-דרָאיפ
 .טיֹוט

 ךילדנע טדנַיװשרעּפ ,טלפקערּבּוצ ןעטייז עלַא ןופ יֹוזַא
 TR עגיטסּול:סעּבִיל ןענָאילַימ רעּבִיא לעזנַיא ענרעּבלַיז סָאד
 WIR .טכירעג:טלעװ ַא m ןעזָאלעגּבָארַא ךיז טָאה סמּואּודָיוו
 ןוֿפ .טכיירגרעד DR 93 רעכילדנעטשרעפנּוא ,רעסיֹורג רעד

 עלַא ַיד ןּופ רענייק עכלעו ןעגעװ ,רעייא עטגָיטֿכּורּפעּב 77
 ײמרַא'נַא ןהעטשטנע טעװ ,טגרָאזעג טשִינ TI טָאה רעפיירגנָא
 יז ןעלעװ טייצ רעייז TR .ךעלעש;ּפ ענג ,עקנ;ניײלק ןּופ

N, 
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 -ימ ,רעּבײל עגַידנרעטִיצ:גָידלעגנעלש ,עגידנעלקנִיפ ןענָאילימ
 =עּבנּוא עסיֹורג יד IR ןרעדעֿפ:סולפ עֶגידני ּפַאצ גָיד'הואֹּת 71
 Pb תֹוּכמ עלַא סיֹואןעֿכערּב ,ןעגיֹוא עטרַאטשרעפ עכ;לגעוו
 OHR ךַיז טכייל:רעדעפ זייװג;צניײא ןענָאק עכלעוו ,ייז .םירצמ
 ע'תמא יד ,רַאפעג רעדעי ןּופ טײקֿפ;ט:םי רעד ןִיא ןעשטילג
 SIE טכַידע ג א סלַא ,טצַיא ןַײנעז ,ןימ רעייז ןּופ ןעטַאּבָארקַא

 :ײקעגנעמַאזּוצ םערּוטש-סעּביל ןעדלַיװ TER ,עטקִירדעגנעמַאז :
 ףיֹוא טלעטשעגסיֹוא ןּוא זָאלרעװ .װ טּוג יֹוזַא ,עסַאמ עטלעט
 רעּביֹור עדלִיװ .טרעיֹול קִילגמּוא סָאד ןּוא .קִילגמּוא ןעדעי
 ןערעװ ייז ;לעזנִיא:סעּבִיִל ןעסיֹורג םּוצ זייווסעגנעמ ןָא:ןעמּוק
 .לעװ ,ןייש ןעלעה םעד ךרּוד סנעטייוורעד ןּופ ןיֹוש טקָאלעג
 ףַיז טָאה סָאװ ,לעקַאפ:הנּותח ַא m ,לעּפענ ןִיא DA רעכ
 .ןעדנּוצעגנָא ןילַא ךָיֹז ןּופ

 ?הנותח רעגנַאל-ןעליימ רעגַיזָאד רעד DER זַיא יז רַאֿפ
 :עשנואװעג רֹעז רעֶגְיירַא mM ,שרעדנַא סעּפע טשַינ ליֹונק
 ja ןרעסַאװ יד ןּופ .שײלֿפ ןעגָידעּבעל ןּופ רעלכײּפש רענ
 עכַילטע ףיֹוא שיֹורעג ןעגידנעכל:ה:טייוו ,ןערעווש ַא DIN ןעז
 סרעזִיַיִג ןעטלָאװ סע 2m ךיילג ,ןענַאטנָאּפ-ףמַאד ךיֹוה יד רעטעמ
 שַיפלַאוו רעשי;טנַאגְָיג רעד .םֹוהֹּת םענעגרָאּברעֿפ ןִיא טכָאקעג
 ענעטלַאהרעפ גנַאל יד IR ,יֹוזַא גידנעמעטָא רעווש ,ןָאײטמּוק
 ַא TI טימ טסייר ןּוא טלעדנַאװרעּפ ףמַאד ןיא טרעװ טפול
 יד רעטעמ גייצנאווצנּואפנִיפ 772 MIR ,סיֹורַא רעסַאװ ןַאטנָאפ
 ,רעסערֿפ ןעגַיזיר ןייז ףיֹוא שַינַאכעמ זיֹולּב טֿכַאמ רע ,גנעל
 ?עװ רעסַאװ ןעגידנעגנָירדנײרַא-דלַיװ םעד DD ןעמַאזּוצ ןּוא
 ,גנירעה ע'רֹוּכש עּבַיל ןּופ רעטרעדנּוה טּפעלשעגטַימ ןִיהַא ןער
 ןָא טשטעװקּוצ גנּוצ עג;שיילפ עסיֹורג:גיד'הנּושמ יד עכלעוו
 .ּבָארַא םּוצ גַיטרַאֿפ ןענעז ייז זַיּב ,ליֹומ ןעגַינייצנָא ןּופ ןעמּוג
 Pit yon ערענעלק ךָאנ ןעהעג שַיֿפלַאװ TORI .ןעגנַילש

‚nomַא ךָאנרעד ןּוא ,טניה:םי ןּוא 79222997 עג;טסּול  
WII05 ע'תמא ןּופ ליח רעג;;טסּול:ּביֹור רעגַינעװ  mלעש . 
‚VDךיֹוא ,ן ע ש ר ָא ד ןּוא שַיפקָאטש  ‚WBעכִילסעה סנעמעוו  

 ,ןעּביֹוא ןּופ .רעטּוּפ m גנירעה ןעכייװ םעד ןעּביײרּוצ סע ןייצ
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 ןופ גנּואיירפעּב רעטסכעה רעד pin ץִילּב רעּבלעז רעד

WB 9יד ךיֹוא ךרּוד גיטייצֿכיײלג רעּבָא טגנַירד  

„ir,ּבָארַא:ןעפרַאװ עכלעוו  PRסנעקלָאװןעמיֹוז עסײװ 37  

 ;ד ףיֹוא .רעייא עטגעלעגּבָא ןענָאילַימ רעּבָא ןּוא ןענָאילָימ

 רענעדלָאג ַא mM ,ןעמיֹוז רעיירפ רעד טקרַיװ רעייא עגִיזָאד

 טקנַירט ,ןייא ייז BIN ,םּורַא ייז טמענ רע :לַאװק:סנעּבעל

 ןעדעי 78 טגנַירד יײּברעד ןּוא ,ןייא pr PR ךילּבעטשֿכּוּב ייז

 ךיז טסַיג ,לרעמעק-ןעמיֹוז רעקניניילק ַא ןײרַא לרעמעקייא

 PT ןּופ סעצָארּפ םעד טגידנערעפ ןּוא ןעמַאזּוצ DIN טָימ

 ,טּכַארק רעגִידנעפַאש:יינ ךילטנעגייא רעד ּוצ זַיּב גנולקיװטנּפ

 ,שִינעֿפעשעּב יינ ַא ןעהָילּבסיֹורַא DIN ןּופ טכַאמ עכלעוו

 .ןעכיילג ַא ןָא לֵיּפש;ייֹוש ַא

 8 TR טלעדנַאװרעפ טרעװ עֿכלעװ ,גנּוגיטֿכּורפעּב 77

 ינּוסִיגסיֹוא עדלַיװ ןּוא ןעלּפַאצ סנעמעװ רעטנּוא ,טקַא:ןעסַאמ

 יּודָוַידניא רעדעי .םי רעד טכָאק ןּוא ןָא Tr טזָאלּב סע ןעג

DIRגידנעמָיװש סַאזניימעג  TR9" ןּופ טפַארק:סנעּבעל רעד m 

 ?PEN םענײמעגלַא N גידנעמענ ןּוא גידנעּכעג ןּוא ןענַאי
 יד עיזַאטנַאפ עוװיאַאנ יד טלָאמעג לָאמַא TI טָאה יֹוזַא

 רעסיֹורג ַא TR טָאה טָאג PR ןּופ טפַארק יד IR :גנּופַאשעּב

 םעלַא ןּופ ןעמיֹוז עֿכילדנענּוא ןעסָאגעגסיוא העש רעטשנעּבעג

 ילָאװ רעד ןוֿפ .ןַאעקָא ןּופ רּבדמ ןעטיֹוט םעד TER ןעגָידעּבעל
 יא תענעדלָאג סָאד ןעפרָאװעגּבָארַא ַא מ ַא ר ּב טָאה ךיֹוה:ןעק

 םעד טָאה ןּוא ןערָאװעג טגיטֿכּורּפעּב טָאג ןוֿפ זָיא סעֿכלעװ

 .ןעריֹוּבעג ןעּבעל MD רעיילש ןעגִיּברַאפ.ליּפ

 יעג טשִינ TI טָאה עיזַאטנַאפ.רעטכַיד םּוש ןייק רעּבָא

 יעגנוא עּבָארג עצנַאג יד ,עגיד'הנּושמ סָאד ןעלעטשרָאּפ טנָאק

 רעד TR DIR טָאה רּוטַאנ ַיד m ,טְקַא ַאזַא ןּופ טייקגירעיֹוה

 .עיגרָא-שַיֿפ רעגִיזָאד רעד PR ןעּפַאשעג טײקֿכילקרַיװ
 MORE“ ןעטנעמָאמ עֿכילסעה ןּוא עשַימָאק ,ענעּבַאהרע

 ליֹונק םענרעּבליז ןעגִיזָאד םעד רעּבִיא ןעמַאזּוצ ָאד TI ןעג

 ּבָארַא TI DOM סע טּפַארק סנעמעװ ,שיּפ עגַידנעלּפַאצ:דליװ

mןעגער:סגַאלש ַא  DIRיד רעּבִיא ,ןצמָארטש עכ;לרעהפיֹואנּוא  
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 םוצ רענייא ןעקִירדפיונּוצ MIYASETIRN TR ןענָאק I ןעלעװ

 רעטסָירּפ רעד 735 ןעגנּורענִירע ןירעד 79229 סע .ןרעדנַא

 לָאמַא עלַא ייז ןענעז טפַאשגנע רעד ןִיא ,גערּב םייַּב .דנעגּוי

 *עג םי םענעפָא םעד ןעּבָאה ייז רעדייא ,ןערָאװעג ןעריֹוּבעג

 ןעגַיד'תֹושממ ןעֿכלעװ  ּוצ ןִיֹּב ,ןיטשרעפ ןָאק רעװ ,ןענוֿפ

 טסקַאװ גנּולעטשרָאֿפ ענעּבִילּברעּפ עסַאלּב- עגִיזָאד יד טלַאטשעג

 ןּופ גנּוגערפיֹוא רעפִיט רעגנּולצּולּפ רעד PR סיֹוא לָאמַא ךָאנ

 ןּוֿפ ןעטייהניואועג עלַא PR זַא TR IT !םזִינַאגרָא ןעצנַאג

 לָאמַא טָימ טמּוק םיִאּורּב יד ןּופ ןעּבעל ןעגיטצִיא:זִיּב םעד

 םּוצ ךַיז טזָאל גנַירעה רעד .ךּורּבנעמַאזּוצ רענעמצקלּופ ַא ראֿפ

 *עג רעד עכלעוו ,ןעמַאזּוצ סעגנעמ ןיֹוש ןענעז דלַאּב .גערּב

 טסיֹוטש עגנעמ ַא .ןהעגרעדנַאנּופ טשִינ ךִיז טזָאל 92% רעמַאזניימ

 12293 ,ךידנעטשרעּפנּוא ,ךַילדנענּוא'נא זִיִא סע .עגנעמ ַא ּוצ

 ןעװ ,ןעיירדרעפ ךִיז ןָאק ּפָאק רעד .טייז ןייא PR ןעמִיװש

 ןופ ,ןאעקָא ןּופ םיֹור ןעגִיגערּבנָא םעד רֶאֿפ ךָיִז טלעטש ןעמ

 ך;לדנע .ןעסַאמ SUR רעהַא ףיֹונּוצ טלעמַאז 9229 יד ןעֿכלעװ

 ןָיא גערּב רעטקּוקעגסיֹוא רעד .,ךַאלּפ דנּורג רעד ןיֹוש זַיא

 ..טקנוּפ ןייא ּוצ טצִיא סע PT טזָאל ןעקע עלַא 15 .טנָאנ

 SM ענרעּבליז סָאד טרָירעמִיש ןרעסַאװ עלעקנּוט יד ןּופ ןּוא

 .לעּפענ יד ּוצ 723 ןיש םעד ּבָא:טגָאלש ןּוא ןענָאילַימ ןּופ לעז

 ,סנעקלָאװ

 ןעּמַאזּוצ TR טקירד עגנעמ:שִיּפ ערעיוהעגנּוא יד רעּבָא

 93 קורדנעמַאזוצ םעד ןּופ טפַאשגנע ַיד ךִיז טלַאהרעפ ןּוא

 ןַיא הואּת:סעּבַיל ענעטלַאהעגנייא עצנַאג יד לָאמַא DIR טיירפ

 MI רעגַיזָאד רעד mM טקנווּפ TI IN טָאה עֿכלעװ ,םרָאפ ַא

 1223 סעּפע סלַאפנעדעי ,סעלַאטּורּב טעמּכ ,םערּוטש-ןעסַאמ רעצ

 2793 סיֹורַא 727 79022 ןעלעווםי עגַיצלַאז יד ךרּוד ,סעשִיט

 עכלעוו ,סנעקלָאװ ,טײקג;סילפ-ןעמיֹוז עכילנעמ סנעקלָאװ עֶט

 ַא ףיֹוא ייז ןּופ טרעוו ןַאעקָא רעד סָאד ,גיטלַאװעג יֹוזַא ןענעז

 לעזנִיא:רעּבלַיז עצנַאג ORT ןּוא טֿכָאקעגּפיוא עקערטש רעטייוו

 RN ,ן;רעד ךִיז טדָאּב שַיפ עגידנעלּפַאצ גיד הוא" יד ןופ

 ,ןירעד

1. ae 



 סע m ֹוזַא ,םִיא רעּבִיא ןעהִילּפ ןעװעמ עסייו סעטַאשט
DIRTטלעװ ןּופ ןעזלעֿפ עמַאזנייא ענעי ןּוֿפ רענייא ןעוועג . 

 DIR לעגיֹופ עגידנעיײרש ןעדרַאילַימ רַאּפ טנַיד רעֿכלעװ ,םי
 ,רעפרעק רעצנַאג ַא MIR טצִילּב טרָאד טָא RT DR‚ .טרָא:טסענ

mןעגָידנעזיֹורּב ,ןעטכָאקעגפיֹוא םעד רעּבִיא ןעטלָאװ סע  

 לעזנַיא ןּופ m ,ןעמַאלּפ עיֹולּב:סייװ ןעגנּורּפשעג טנעמעלע

 .ןעצִילּב עשַינַאקלּואװ טצִירּפשעגסיֹורַא ןעטלָאװ
 רעװװק טלָאװ דנַאה עגִיזִיר ַא ןעוו ,ןייז טזּומעג טלָאװ יֹוזַא

 טלָאװ ןּוא ןעגיֹוצעגכרּוד ץענ ַא ןַאעקָא ןעיירפ ןּוֿפ Pia ן'כרּוד
 =ירדנעמַאזּוצ ,טֿפישעג גערּב םעד ּוצ WR DM סַאזגנַאל ןַאד
 םעד ןּופ עגַידעּבעל DORT ץלַא ּוצ:גערּב םּוצ Pr רַאֿפ גַידנעק

 עקערטש עטגנערעפ ַיד 732 ,דנּורגּבָא-םי ןעג;דנעלמַיוװ-=שִיּפ
 ןּוא ,ךיז TR ןעטלַאהנייא טנָאקעג DON רעמ עסַאמ יד טלָאװ
 IR 21 ,גערּב ןעגעג ןּוטעג-ּביֹוה ַא TI טלָאװ לעמיוועג רעד

 ,םיאּורּב עגַידנערעטַיצ ,עגידעּבעל ןּופ עדִימַארִיּפ עריֹוהעגנּוא
 =םי רעד ןּופ ןעטלַאטשעג עטסעדלִיװ עטסגָיד'הנושמ ַיד ןִיא

 ,טײקפָיט
 3229 יד זִיא טנַאגָיג רעד

mַאװֿכ:םי 97 ןּוֿפ רעמִַישןענּוזו םעד ןַיא עלעּביֹוטש ַא = 

 PR גנירעה רענלעצנייא רעד ךילנעװעג PT טרַילרעּפ סעיל
 זַיּב ךָאנ DRM גנּושרָאפ עֿכִילשנעמ יד .ןַאעקָא:טלעװ םענעּפָא
 טלַאה רע ךי;לטנעגייא (INT ,טלעטשעגטסעפ טשִינ יֹונעג טְצִיא
 ןיז PD ןעטייצ עזָאלטּפַאשנעדײל עליטש ַיד PR ףיֹוא ךַיז
 ,םי ן'רעטנּוא ןּופ ןעלָאט 97 ןּופ ןעדנּורגּבָא יד PR יצ :ןעּבעל
 רעסַיװעג ַא ןִיא ,רעֿכַילנײשרַאװ סיֹוא:טזייוו זִיא'ס סָאװ ,רעדָא

 .השּבי רעד ןּופ טייוו ,םי ןעטסיירפ ןוֿפ טײקפִיט רענעּפָא
 ?ךלָיה ַא טלָאװ סע mM ,סע טהעשעג לָאמ ןייא DD ןּוא

 רעכלעוו ,איבנ ןעטלַא ןּופ גנוהעז רעד ןוֿפ רפֹוש רעד ןָאטעג
 ןכרּוד .ןעלמַאזפיֹונּוצ לָאט PR Tr רענייּב יד ןעסייהעג טָאה

 עטײרּפשרעּפ:סַאזנייא IT עלַא ןוֿפ רעדָא-סנעּבעל ןעטסכ;ײלרעניא
 גנַאלרעפ רעכַילדנעטשרעפנּוא'נַא ךרּוד:לעּפַאצ ַא טוט םיִאּורּנ

 95 ּואו ,ןעזלעפ ןעשִיװצ דנּורג ןעֿכַאלּפ ךָאנ ,טפַאשגנע ךָאנ
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 PR ןעּברַאפ עטלַאק ענייז ן"יא טקנּוט תֹושמשהּךיּב רעד
 א סיּפע ןיילַא רעסַאװ ןּופ ףיֹוא:טנייש לָאמַא Din רעּבָא .םי
 .לעפ ןעטלַא DIS רעהַא TI טשטִילג רעכלעוו ,ןייש רעשִיגַאמ
 ןעּביֹוא ּבָא Tr טגָאלש Two רעד ,םי םענעפָא ןּופ גערּב?ןעז

PRטפּול רעד ; mMרע טרעטנענרעד גנולגַיּפשּבָא ענרעּבלִיז ַא  
TRךיֹוה  TRיֹוזַא .טסנּוד:לעּפענ םעד , DATרעגִיטלַאװעג 99 , 

 ינופ ןיֹוש לעמַיה ן'פיֹוא ןעדנעזײר:רַאלָאּפ םעד 77 טזייוװעּב
 ײדנעמּוקנָא יד ןּופ טײקטנָאנ ַיד ןייש:זייא'נַא mM סנעטייוורעד
 יעטשרעפ געװ םעד םהָיא ןעלעװ עכלעוו ,ןעסַאמילאטסָירק עג
 ןּופ ךַיז ums רעכלעװ ,רּבדמ םעד ןוֿפ ןעטסָאּפרָאפ-,ןעל

 ךַיז טלָאװ טרָאד m יֹוזַא ,לעגּוק-דרע ןּופ 983 ןעטרַאטשרעפ
 ןּופ טלעק:םיתמ עֶגַיּביא עגַידנעטסַיװרעּפ ;ד ןעסָאגעגסיֹוא סע
 ןעריֹוהעגנּוא םעד MIR םיֹור:ןעטענַאלּפןעשַיװצ ןעיירפ םעד
 יֹוזַא Bm Fir רעד םּורַא טזײרק רעכלעװ ,לעגּוק ןעדנעשיֹור

 טצִיא רעּבָא .סיֹוש ןעמערַאװ PT MIR טסַאל:סנעּבעל 925
 =עּבלַיז רעֶד TR סע ,זייא ןייק טשִינ רעהַא ךַיז טרעטנענרעד

 Tr טכיילש סָאװ ,ןעגָידעּבעל ,ןעגַיּפעקלִיפ ַא טעּפע ןוֿפ ץנַאלג

 ,רעטנענ ןּוא רעטנענ ץלַא

 טקַירדעגנעמַאזּוצ .ןָא:טמּוק זיר:םי רענלעצנייא ןייק טשִינ
PRןעגיזַיר ַא  ANAטקּור  PTןּופ לעזנַיא רענרעּבלִיז ַא ןָא  

 .תֹויח

 ,טגַיניארעּפ ןענָאילַימ PR ,ןָא;טמּוק גנַי ר עה רעד
 PR ,לעה לעּפענ םעד טכַאמ רעכלעוו ,ןייש:טכיל רעד

 ,רעּבײל עגַ;דנערָירעמַיש עגַיליײצנּוא 77 75 ןיישּבָא רעד

 ,טייקכַאלּפ רעד MIR ףיֹורַא:טסיֹוטש םערּוטש=ןעסַאמ רעד עכלעוו
 :ידעּבעל עצנַצג סָאד ןּוא-,ןעלעוו יד ןּופ סיֹורַא ּוליפא טּביירט
 ?ךלַיש רעגַיזִיר ַא ַיװ טרָאד ןּוא ָאד ךיז טּבלעװ לעזנַיא עג
 =הנבל םעד ּבָא:טלעגַיּפש סע ןעקּור רעקנַאלּב סנעמעו ,טערק

 געט עשיטיײצרַאפ םּוׁש ןייק TER ּוליפא ,לָאמניײק רעּבָא ,ןייש

 ןייק ןעוועג vo זָיא ,תֹויח-ןעזיר עטסכַילרעדנּואװ ַיד ןּופ
 רעד ןּוא גנעל רעד ןַיא ליימ ַא .סיֹורג ַאזַא ןוֿפ טעוקדלַיש
 DD עגַידעּבעל PD לעזנַיא עגִיוָאד סָאד TI DIS טיירּב



 .שנעמ רעד ןיֹוׁש זִיא סָאװ .תֹודֹוס Din לּוֿפ TR טפּול יד
 רעד PR ,גערּב ןעגָיזָאד םעד ייּב דָארג ןעמּוקעגּוצ טשִינ טייה
 ןעטשרע םּוצ TI I טָאה ָאד !םיֹורט PR PR טײקֿכילקרַיװ
 a רעגַיזַיר רעד ,שֵיפלַאװ םעד טַימ טנעקעּב רעיֹונעג לָאמ
 =עװ עדנעגעל יד ןעֿפַאשעג IT טָאה ָאד .םי ןעיירפ ןּוֿפ היח
 ;םיֹורַא דנּורגּבָא ןּופ לעזנִיא'נַא mM זִיא WIN ,ןַיּפש=םי ןעג
 ORT גידנעּפעלשטַימ ,ןעקנּוזעגנייא רעדִיװ TR ןּוא ןעמּואוושעג
 יעדנעגעל ד-.;סִיֿפ-ןַיּפש ערעיֹוהעגנּוא ענייז טַימ MD עטסערג
 =טנַאגיג DYT TER ןענוֿפעג גנּוזעל MR ךַילדנע טָאה עכלעוו
 WIM לָאמַא PR ָאד ןּוא .דנּורגּבָא-םי ןּופ שַיּפנעטנַיט ןעש
 ,םַאק ןעגָידרעטַאלּפ ַא DD ,גנַאלש-םי רעד ןערָאװעג ןעזעג
 טכָאקעגפיֹוא ןעּבָאה עכלעוו ,ךעלדיירד עזָאלדנע עֿכִיליֹורג טָימ
 IR זַיא רעכלַײײ ,דֹוס ַא-,דרָאיפ ןּופ רעסַאװ ענַירג סָאד
 ,רעקלעפ עגנידנערָאפ:םי ןּופ ץנעטסַיזקע 37 m טלַא ןּוא יֹורג
 =ָאװעג טקעלּפטנע טשינ טצִיא 172 ךָאנ ךָאד TER רעכלעוו ןּוא
 ַא ּואװ ,טרָאד ,םי ןעגַיזָאד םעד ןּופ ןעדנּורגּבָא יד ןִיא .ןער
 =ַצּולּפ דנּורג רעד טלַאפ גערּב-ןעזלעפ םעדל ןּופ רעטייוו לעסיּב
 *עקָא רעד ַיװ ךיילג לָאט ןעפִ;ט ךִילרעדיֹוש ַא PR ּבָארַא גנּול

TRןַאעקָא ןעטייווצ ,םעיינ ַא ןִיא ןעלַאפעגנײרַא טרָאד טלָאװ , 
 טניואו-,רעטנעצ:דרע םעד ּוצ רעטנענ ,רעפַיט TR רעכלעוו
 לעּפעק ןעגַידרעדעּפ ַא DA ןרעטש:רָאהלעצרָאוװ רעד
 IR רע .לעגנעטש ןעטלעצרָאװעגנייא טסעפ ןעקנַאלש ַא ףיֹוא
 יערק ןעגִיּברַאפלַיּפ םעד ןּופ עילַיל רערַאּברעדנּואװ ַא ּוצ 7299
 ןייז ןִיא דמערפ ,היח ַא רָאג ן'תמא PR TR רעּבָא ,דנּורג:ןעל
 *רעדנּואװ 797192 םעד ןּופ ץכעּבײלּברעּבַיא עמַאזנייא:נַא ,טייצ
 ךַיז ןעּבָאה סעיליל:םי עגַיזַיר יד PN ,דָאירעּפ * דיר ק ID םי
 רעד ןּוֿפ רעגָידלעװןעמלַאּפ עדנעניײשֿפיוא:גַידנערעטַיצ IM טגָיװעג
 =עטלעהעּב ַא ןעּבעגעג IT ייּב ןעּבָאה עֿכלעװ PR ,טייקפ;ט-םי
 טנייה ןעּבִיג סע ַיװ ,טייצ רענעי ןּופ םיצרש עכילסעה יד שִינ
 ..ןעלגנושזד עשִידנַיא יד רעגיט:ךלמ םעד טרָא'נַא

 עגיוָהד IT ןוֿפ סנייא רעדָיװ DIR Pr טרעטנענרעד יצ
 ּגגערּב םּוצ רעדנואוו-םי
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 ערע

 ַא ּוצ ןעסִיז:שִי םָעֹד PS .דלֵיֹּב רעדנַאנַא ?קעװ
 .וָיטָאמ ןעּבלעז םעד ףיֹוא רעּבָא ,ןעּבָארג גיד'הנּושמ א
 .ןעיגעװרָאנ ?ןעשיור ןרעסַאװ יד ןּוא ןעפייפ דנַיװ םעד ּוטסרעה
 םעד ןּוא ךיֹוה ןעגַיצלַאז ןייז טַימ טזָאלּב דנַיװ=םי רעג;טסַאה ַא
 SR םייּב .גערּב:טַינַארג DI ןעצִירּפש סעילַאװכ ;ד .חיר:שִיפ
 :יר ַא ם" TR ןעטַינשעגנײרַא ןיֹוש PT טָאה NT ,גערּב ןעטלַא
 אּפָארײא עֶגַירּבִיא עצנַאג ORT ןעװ ,ןַאד עקערטש:השבי עגיז
 ןענעז'ס ןעֿכלעװ םּורַא .גַאלעּפַיֿכרַא?ןעלערק ַא ןעועג ךָאנ זיא
 טָאה ןענַאד ןּופ ,דָאירעּפ:ארוי ןּופ ןענָאקַארד IT ןעמּואװשעגמּורַא
 רעד ןּופ לַאװ:רעשטעלג רעכַילקערש רעד טקּורעג רעטעּפש ךיז
 ןעגידנערָירפ ,ןעטסַיװרעֿפ ,ןעגידנעּברַאטש םעד ףיֹוא טייצ-ז יי א
 ןּופ סָאלש-רעּביֹוצ רעלּופ:תֹודֹוס ,רעסיֹורג ַא .דנַאלשטיײד:ןֹופצ
 =יװ יד ןּופ ןעֿפיש ַיד ןעװ ,געט ;ד זִיֹּב עטכ;שעגידרע רעד
 =םּוא םעד TR ןעזָאלעגסרַא ןענַאד ןוֿפ TI ןעּבָאה רעגנִיק
 ּוצ רעסַאװ:דרע ןעריוהעגנּוא םעד ןּופ רּבדמ:םיֹוש ןעטנַאקעּב
 ענַירג יד ּוצ ,דנַאלסַיא ןּופ ןענַאקלואװ עגַידנעמַאלפ:טיֹור 77
 ןעטסדנעזיֹוט ןּופ אקִירעמַא ןעשַיטַימ םעד ןּופ רענטרעגנייוו
 .רָאי

 רעּבַיא !תוחור עלּופ:תֹודֹוס vn לּוֿפ ָאד זיא טפול יד
 ןעזלעפ ַיד רעּבִיא .ןעקלָאװ-ןעגער ַא רעש טגנעה דרע רעד
 לעמַיה PR .טכַיל עסַאלּב ַא טעקַאג ןּוא DIRT טייטש םי םייּב
 ינעגרעד TI טלָאװ סע mM ,סעּפע ןַיֹא ןרעסַאװ יד TER ןּוא
 יָאה רעדנעהִילּפ ַא .םי םענעּפָא ןּוֿפ סעלּופס;נמײהעג ַא טרעט
 por ףיֹוא ,ןעּפַאשעּב DIN טָאה עדנעגעל ָ;ד m ,רעדנעל
 .לעמִיה ןעלעג:לעּבעװש ןּופ IND ן'פיֹוא ףיִש ןעצרַאװש:עלָאמס
 X עֿכלעװ ,עדנעגעל:רעפַיש רעד ןּופ דנַאה?ןטש ַיד רעדָא
 ןעמַאק:םיֹוש יד רעּבִיא לעגענ עטיֹור עלַאסָאלָאק ערָיא סיֹוא
 ,לעגיֹופ-םי ָיד ןעיירש גָיד'ארֹומ .סעילַאװֿכ יד ןּופ
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 םּוטש טסקוק ןוא wer םייּב טסהעטש ,ןעשינעפעשעּב ןיפ |
 טסכַארט ןוא ךעלרעּפרעקיסעּב;ל עסַאלּב עניילק IT ף וא =

Prןּוא ץנַאטיעּבַיל ןעגַיזָאד םעד ןּופ דֹוס םעד ןעגעװ טסכַארש . 
 19229 יד TR סָאװ ..ץנאמיסית = 4

 ,ןצלעטסּבָא 77 טײקטײװ mp ןָאק'ס, 72
H : ׂןעגיֹוצעגּוצ ןצ;לֿפ ּוצ טסמיק טי , 

 ,רּונ טֿפײרגױעד 0529 סָאד ּוטסָאה ןּוא }

 *,טגערּברעפ ,גנִילרעטצמש 00238



 ןעטשרע DIE תרַּפ םייּב טָאה רצ ןעװ ,טֿכַאניהנבל ַא ןּופ
 טָאה רע ןעװ ,טשרָאּפעג ןערעטש יד ןּופ גנַאג םעד לָאמ
 טָאה רע ןעװ ,ןעּבעל ןּופ דֹוס ןעגעװ טֿכַארטעג סּולָיִנ םייּב
 (?DD ןּופ טלעװ 3220329 ,ערעכעה ַא ןעּפַאשעג ןָאילַיא םייּב
 רעצ ןּופ טלעװ רעגיזָאד רעד ןּופ טרָא ן'פיֹוא רָאמרַאמ ןּוא

 : .שִינרעטסנִיפ ןּוא
 ןעּברַאטש עגַיזָאד סָאד Tan .עּבלעז סָאד דימּת ןּוא

 ָיד Tan ‚Pa ןּופ גנּוטלַאהרעד רעד רַאֿפ םידיחי יד ןּופ
 רעד ןּופ ךשמ pr ןעלַיפעג יד ןּופ גנּו'רֹוּכש'רעפ עּבלעו
 ?עדנערעפ עלּופסינמײהעג ,עלענש עגִיזָאד יד ,עלייוו רעצרּוק
 =גיּביֵא ,ןערָאי ןענָאילימ ,רעטנעזיֹוט .,ןעלָיצ יד ןּופ גנּור
 ןעגנּוריּפּורגרעּבִיא ןעמּוקעגרָאפ ןענעז'ס עכלעװ ןִיא ,ןעטייק
 ER ןּוז רעד PD ןערעדנַאװ סָאד ;רעדלַיּביןערעטש יד ןוֿפ
 יד ,ןערעטש עכַילגעװעּבנּוא יד ןּופ גנּוגעװעּב 97 ,םיֹור-טלעוװ
 PR טרָא TR ןּופ ןּוא עטַיּברָאידרע רעד ןּוֿפ ןעגנּורעדנע

 ערעיֹוהעגנּוא ךרּוד ןעמוקעגרָאפ ןענעז עכלעװ ,םיֹור:טלעוו

 ןעגָיַיר םעד ,סעּפּולס:טסרָאױװ עסיֹורג m ,ןָא:ןעקרעמ--ןעטייצ
 יד-רָאי יירד ,ייוװצ DM ןוא ,טיצ רעד PD גנַאנ
 עכלעװ PR ,העש ייװצ PD עלייו ערַאּצקרעמעּבנוא ! {ד
 עקלַיּפ-ףרַאװ ַא mM טרעװ oma ןימ ַא ןופ a רעד
 ,העש ייװצ .ןעטייוצ םּוצ רֹוד PR ןוֿפ טרעדיילשעג
 pr טעמּכ ןיֹוש ,טרעװ םּואּודָיוְידניא רעד עכלעװ ןַיא
 Jr טכעלפ PR עטכישעג = טלעװ Din‚ ןייז ןּופ טנעמָאמ

 יד ןּופ PT טָיצ ןּוא PT DE עֿכלעװ ,טייק ַא TR ןײרַא
  =לעוװ:השעמ ענעדנואװשרעפ ךרּוד ,תישארּב MD געט עטשרע

 גנַאל ךרּוד DIT עדלַיװ:גָיד'הנושמ עדמערפ ךרּוד ,רעד
 PR ION ,ןערעטש ענעדנּואוװשרעפ רעדָא ענעשָאלעגסיוא

 .גָאט ןעגיטניײה ן'זַיּב רעטייוװ
 טי'רֹוּכש'רעפ ,טֿכַאװרע ַיִז ,טשִינ טרעלק ג;לּפ-גָאטניײא 77

Prטּברַאטש ןּוא גונעּת ןִיא . 

 *דנענּוא ,רענעמּוקעג:רעטעּפש ,רעמַאזנייא ּוד ,ּוד רעּבָא
Pin 72?ןעגִיזָאד םעד ןּופ ןָאגיּפע רענעגיטשעג  Bay 
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 ןערָאי ןענָאילימ ןעקוק סצ ןעכלעװ ףיֹוא ,ליּפשיֹוש ַא

 רעד ַיו רעטלע ,ּוד ַיװ ,רעטלע TER גילּפ-גָאטנײא ַיד
 -בַילדנענּוא יד PR Pr טרָילרעפ םרּוטש:הנּותח WIR .שנעמ

 רעד ןהעועג ןיֹוש יז טָאה סע .עטכישעג:דרע רעד ןּוֿפ ןעטייק
 ךָאנ TR סע ןעװ ,טייצ רעשִינָאווע ד רעד ןּופ םי רעיֹולּב

 ךייט ןייק ךָאנ טָאה סע ,ןעוװעג טשִינ טנייה m גרַאּב ןייק

mַיז .ןעסָאלֿפעג טשִינ טנייה  TR297 רעד ןעװ ,ןַאד ןעוועג  

 ןופ WIM ַיד PR טמערוטשעג ךָאנ טָאה דנַיװ רעגִידעּב

 ןעמעראוװרעד עֿכלעװ ,רעמיֹוּב זָארג:לטייק ןּוא רעמיֹוּבןענרַאפ

 רעסיײוװ ַא ַיװ .רעזיה ערעזנוא ןעליֹוק עצרַאװש סלַא טנייה

 =ָאד יד ןעּבָאה ,ןייש:הנבל PR טרירעמִַיש סָאװ ,ןעקלָאװ:טכִיל

Yaןעפלע עגַיטשרּוד:סעּבַיל  MDןרעסַאװ יד  TIעגסיֹורַא = 

 +עגרָאּפ ןענעז'ס רעֿכלעװ ןַיא ,עכָאּפע:ארּוי רעד ןִיא ןעגָארט

 =ָאיטֿכִיא רעד ְןעװ ,ןעשַינערעקרעּבִיא עגיטלַאװעג יד ןעמוק

 .ּפָאע 5 ר ַא לעגױֿפץרש רעד ןּוא ןעמּואװושעג זַיא רווַאז

 ARM רעייז ןּוא .טרעטַאלּפעג ןעטפּול יד ןַיא טָאה סקָירעט

 ןעו ,רעּבלעז רעד ןעּבַילּבעג זַיא םיֹורט:סעּבַיל רעכָילרעד

 *עי ןּופ ןעירַאקּוַארַא FIN ןענרַאפ:ןעמלַאּפ ;ד ןּופ טרָא ן'פיֹוא

 ןעגיװצ ענייז ךייט PT רעּבִיֹא טָאה ,דָאירעּפ-ארּוי םענ

 --,ץכָאּפע רעיצ רע ט רעד ןּופ דלַאװײענסָאס רעד טײרּפשרעֿפ

 ורעגּבָארַא עלָאמס ענעדלָאג ַיװ טָאה'ס עכלעוו ןּופ ,ןעגייזצ

 FR ןערָקװעג טעװעטרַאהרעּפ רעטעּפש זִיא'ס סָאװ ,סָאד ןענ

 TI ןִיֹא DER טנייה ךָאנ רָיד טזייו סָאװ ןּוא ןַיטשרּוּב

 .גָילֹפ?גָא טנייא רעשַיטײצרַאֿפ א PD ּבייל:ןעפלע סָאד

 <32 ךָיַז טָאה טייצ:רעיצרעט רעֶגַיזָאד רעד PR טשרע

 TB ןערָאי רעטנעזיֹוט עלַא ךרּוד ןּוא .שנעמ רעד ןעזַיװ

Jrרע ןעוו ,טייצ*ןייט ש רעדלַיװ רעד ןּוּפ ,גנולקַיוטנע  

 זַיֹּב רעּב:ילייה םעד טַימ ןּוא טנָא מט ַאמ ן'טַימ טפמעקעג טָאה

 OWN רעגַידנענַירג רעד ןּופ ןהעש עטשנעּבעג עטסּכעה יד 1%

 ןעליטש םייּב ,םָארטש ןעמַאזנייא םייּפ DM טָאה ,רוטלּוק

 ןּופ ףיול:זיירק רעגַיּבײא רעגַיזָאד רעד טיײלגעּב TON ךייט

 העש NE ןִיא טלעמִיװעגפיֹוא טָאה I .גילּפ-גָאטנייא רעד
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 x .ןעטייו ןּופ ןערעה Tr טזָאל רענּוד רעטשרע רעד
 ןעכיורטש יד ןַיא גידנעגנַיז Fon ,ּבָארַא ךיז ?my דניו
 :ךַימרענּוא רעד .טדנַיװשרעּפ גנוהעז-ןעפלע 97 .גערב ן'פיוא
 -ייו ןעדַאירָימ ףיוא:טּפַאכ םָארטש רשצראווש רעדנעפיֹול 77

 ן'פיֹוא ּבָארַא ייז טזָאל ןּוא ןייא ייז טגנַילש ,ךעלרעטרעק עס
 ,ךעלעשִיפ ענרעּבלַיז עניילק יד רַאפ הדּועס-בֹוט:םֹוי ַא--קעד
 רעד טעװ ,עטױט-ּבלַאה ןיֹוש ‚719992790 עֿבַאוש עטצעל יד
 שיֹור:הנּותח רעצנַאג רעד ןּוא-העש ייווצ .ןעגָאלשרעד ןעגער

TRןוֿפ ןעליצ עלַא ,טג;דנעעג  DITןענעז שַינעֿפעשעּב םעיינ  
ya DOWףֹוס , maןּוא .טיֹוט  prןּופ ןעטַימ עמַאס  

 ,ּפָאנס ַא Wi ּפָאנס ַא טיֹוט רעד טדיינש עילַאנַאכקַאװ רעד

maןּופ טרעװ עלעּצױוטש:רעּבלַיז עגידנעלקנַיפ עטצעל סָאד  

 ןעגָארטעגקעװַא PR ןעמּונעגקִירּוצ ךייט ןעשִימייה ןעטלַא םעד
 =עּב עטשנעּבעג .ןײרַא טכַאנ רעֿפיט רעד TR םָארטש ן'טימ
 יז ,ךִירג רעטלַצ'נַא טגָאועג יז ןעגעװ טָאה ,ןעשינעפעש
 ייז טָאד טיֹוט םעד רעסיֹוא IR ,טּבעלעג שער יֹוּוַא ןעּבָאה

 טָאה קִילּב רעדמערפ ןייק ,טרָירעגנָא טשִינ ץרַאמש Div ןייק
 ןעקנערק טנָאקעג טשִינ יז

 םעד ןוֿפ העש 2 עגיזָאד m ןַיא WAR .העש ר
 (N םיאּורּב ןַימ םעד ןּופ ןעּבעל סָאד IM דנעװָא-רצטַיװעג

 ya יד .סיֹוארָאפ ןערָאי ףיֹוא ןערָאװעג טרעכיזרעפ רצט
 ,רעסַאװו םעד ןַיא לָיטש ןעקנוזרעֿפ ןענעז רעיא עטגיטכּורּפ

mטשַינ ןענעז יײז רעּבָא ;ךעלרעּפרעק:סעּבַיל רעטנעזיוט יד  
 ןעטסגִידעּבעל םעד von לּוֿפ ןענעז ייז ,סרעּפרעק עטיֹוט ןייק
 -ןערעפ גנַאג:סנעּבעל ןעלּוֿפ:תֹודֹוס PR ךַיז ןעלעו ייז ,ןעּבעל
 רעדָיװ-םּורַא ןערָאי TR ןּוא .ךעלרעיילש עיינ ןַיא ןערעד
 רַעד-ןּוא גנוליפרע-סעּבַיל ,םרּוטש-סעקנַאכקַאװ ,םיתמה תיחּת
 Jay סלַא טיֹוט

WRהעש , 

 ט'רזח'עגרעּבִיא IT טָאה העש 2 עגַוָאד 27 ןיא רעּבָא
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 .ליִּב טײקכַאלפ:רעסַאװ רעד ףיֹוא .טקנוּפ:ץַיּפש םעד טכיירגרעד
 :ָאל IR ףיֹוא ךילרעהפיֹואנוא TI ןעּביֹוה סָאװ ,ןעפלע 97 ןעד
 ןעמִיװשּוצ עכלעװ ,ןעלזנַיא:טכיל עסייו ,ּבָארַא רעזַיװ ךָיִז ןעז

TIםעד ףיֹוא .ףיֹוא רעדִיװ גנולצּולּפ ןעט5יול ןוא לָאמעלַא  

 ID רעטכַידעג ַא m ,ןעקלָאװ רעד טלעמַיװ ךייט םייּב געוו
 גערּב ן'פיֹוא רערעדנַאװ רעמַאזנייא רעד ,ןײלַא ּוד .םערּוטש
 םעד ןַיא ןעקנֹורטרעד קַילּבנעגיֹוא ןייא PR טסרעװ ,ךייט 735
 ןעגָאלשכרּוד m Da רֶיִד טזּומ IT זַא ,יֹוזַא ןעקלָאװ ןעגָיזָאד
 .רעיילש ןעגָידעּבעל םעד רעטנּוא טדנַיװשרעּפ לעפִיש ַא .געוו ַא
 טלעמַיװ ,ּבָארַא לעפַיש םּוצ ןערָיּפ סָאװ ,ךעלּפערט ַיד ףיֹוא
 יִד טמיילעג ןעלַאפ טכִיש ַא ףיֹוא טכַיש ַא Pin; לָאצ עכַילטע
 ןעכּוז ןּופ ,ןעמעטָאּטֿפּול ןּופ ,ןעהִילּפ 78 ט'רֹוּכש'רעפ ,ןעפלע

 םענעדָאלעגסיוא שַימרּוטש םעד ןּופ-ןּוא MER TI רַאפ

 ,גונעּת-הואּת
 טקרעמעּב גנּוגעװעּב רעגָידנעהִילּפפיֹורַא רעד ןַיא רעּבָא

 טגָידנערעֿפ IRB ַא ךָאנ רָאּפ ַא .עגָידנעלַאפּבָארַא'נַא ךיֹוא ןיֹוש ךַיז
TAT TRגנַילהַירפ רעד-ןּיא גונעּת קַילּבנעגיא ןייא  ma 

 עטקלעוװרעפ m טלַאּפ סע ,ּבָארַא ןיֹוש טלעמָיװ טצִיא .קעװַא
 עטסגיטכּורפעּב יד ּבָארַא טֿפרַאװ "יז, ַיד .רעטעלּב:טסּברעה

 :ַאװש סָאד Mm יֹוזַא ,ןּברק סלַא טּברַאטש ןױא ךייט ןַיא רעיא

 ןערָאװעג טגינייּפרעפ טיֹוט םּוצ טלָאװ ּבייליןעפלע עכייו עכ
MTףיולרעֿפ ןַיא תחנ:רעטּומ ןּוא דיירפ:עּבַיל ,קָילג ליפ יֹוזַא  

 ןעגָארטעגקעװַא ןּוא .קילּבנעגיוא ןעצרּוק ןעגַיצניא םעד ןּופ
 סָאװ ,ךיֹוהיטנַיו ןעטשרע םעד ךרּוד טרָא םעד ןּופ רעטײװ
 ךיֹוא םּוא גיטייצכיילג טמּוק ,ןעקלָאװ:םערוטש םצד ןֹופ טמּוק
 =לעװ ,עּבִיל רעד ןּופ 7292 םעד ךרּוד ןעפָארטעג ,"רע, רעד
 ןעטסכעה ןזיֹּב טֿפיורשעגּפיֹוא ןעליפעג עלַא ענייז טָאה רעכ

 ןעגָיזָאד םעד ןַיא ףיֹורעד:דלַאּב DR ייּב ייז טָאה ןּוא דַארג

 =על עכַאװש עצנַאג ORT ןּוא ;ןעמּונעגּוצ גַיּבײא ףיֹוא םערּוטש
 נײז עלַא ןעוו ,טנעמָאמ DIT PR ןעכָארּבוצ רע טָאה ןעב
 TER עידָאלעמ עטסגיטלַאװעג רעייז ןעגנּוזעגּבָא ןעּבָאה סענּורטס

 .עינָאמרַאה רעטכיירגרעד טשִינ לָאמנייק ךָאנ ןַאד זַיּב ַא
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 רַאפ רענייא רדַעי PR ןענעז עכלעו ןּוא ,טרָא ןייא ףיֹוא
 =עֹּב לרעמעק ןעגייא PT PT רעדָא ,ןעגנַאגעג געװ ןייז ךִיז
 UHR אשמ:עגמ ַא טַאהעג ןַאד רונ ןעּבָאה עכלעוו ןּוא ,טגיטסעּפ

 רענייא זײּפש יד PT ןעּבָאה ייז ןעוו ,ןרעדנַא םעֶד טָימ רענ
 =יֹור רעד ייּב ,טרָאד ַיװ יֹוזַא ...ןעסַירעגסיֹורַא ןערעדנַא םייּב

 ךרוד:טלעגנעלש רעכלעױו ,קנופ רעשירטקעלע רצד ,הנבל רעט

TRטהעג יֹוַא ,ןעקלָאװ-םערוטש םעד רעטיצ ןעלענשיץַילּב  
 PR ןעטקעזנַיא עגַידנערעטַאלֿפ ןעקלָאװ ןעצנַאג םעד NT ָאד
 RAR ,ןעגינייארעפ ּוצ גנַאלרעּפ רעֿפילקירדסיואנּוא רעג;צנייא
 DR ןעטייווצ ַא Um םּואּודָיּוָידניא םענעגייא םעד ןעסַיגנעמ
 -לעצנייא יד טלעדנַאװרעֿפ סעכלעוו 992-0927 ןעטסכעה םעד

 םיִאּורּב יד ןוֿפ ןעּפעל ןעגָיזרעהִירֿפ ןּופ טײקכַילדנע TR טייה

PRגנוגיטכורפעב 197 ןופ סײקכַילדנענוא ןּוא טקַא:ללּכ םעד ... 
 ןעגיזָאד םעד ןופ ןערב רעד ןּוא ,ייוצ ןערעװ EN עלַא
 עטרעדנוזעגּכָא רעהַירֿפ IT ,עלַא יײז טגָ;נײארעֿפ גנַאלרעצפ
 IR Pr טסעגױעֿפ סָאװ ‚9 ןעט'רוּפישרעפ TR ןִיא ,םישּורּפ
 ps רעדִירּב עיינ ץלַא ...גּונעּת ןעטסכעה ןּופ טנעמָאמ ןִיא
 רעד RK םֹוחּת ןעצרַאװש םעד ןּופ סיֹורַא:ןעהְילֿפ רעטסעוװש
 רעד ןַיא ןּוא ;ןייש:הנבל PR טפּול?םרּוטש רעד ןּוֿפ טייקכילרעה
 רעגָיליײצנוא רעד ןּופ לעמַיװעג ןעגידנעשיורעג סעד ןַיא ,טפּול
 ןפטסַיז םעד ןַיא ןּוא רָאּפ ַא ךָאנ רָאּפַא ךַיז טּפַאֿכ ,עגנעט
 עצנַאג יד ןעגָארטרַעּפִיא I ןָאק סע ןעכלעװ ,ועטַיצ:הואּת
 ןעטרַאצןעמּולּב ,ןעקנַינײלק ןּופ טּפַארקיסנעּבעל עשלעכַאזעגנָא
 רעטסנעמָאקלופ רעד ןּופ טנעמָאמ ןעגיצנייא םעד PM םזָינַאגרָא
 DT TUT ייז ןערַיּפ ,עינָאמרַאה-סנעּבָאַװ ןּוא גנואיירפעּב
 .גנוגיטֿכורפעּב יד ;לָיצ םעיינ DIT ןּופ טקַא ןעטיֹורג

 יֹוט ן'כָאנ ןעצכעל עכלעװ ,רעדלעפ עסייה יד רעֶּבִי
 ןעצ IR סע ;רעגײז-סּפרָאד רעד רעדַיװ טגָאֿבש ,רעטַיוועג ןּופ

 DEM סָאה ןעטקעוניא יד ןופ םערוטש*028:5 דעד .רעגיחַא



 =נערטשנָא רעטסערג רעד DA ךָאד ךַיז סע טָאה ,ןעּברַאטש ּוצ
 TR טָאה סע 772. ,ןעטלַאהרעד ןּוא טּפּוטשעגכרּוד ךילדנע גנּוג

ITןעסיוװעג ַא טלעמַאזעגנָא  DDסע זַיֹּב ,טפַארק:סנעּבעל  

 ?טנע ןייז ןּופ טקנוּפ ןעטסכעה ןעסָיװעג 8 טכיירגרעד טָאה

 ,גנּולקִיוז
 ?טסּוגיֹוא ןעסייה ןעגַיזָאד DIT ןַיא ,גנּולצולּפ ןַאד ןּוא

 TR ךּורּבנעמַאזּוצ ַא רָאפיטמּוק ,רעגייז ַא ןיינ םּורַא ,דנעװָא

 =ילרעדנּואו זיא רעכלעוו ,ךּורּבכנעמַאזּוצ ַא ,ןעזעוו ןעצנַאג םעד

 PR ,םרָאפ רעיינ א PR םיתמה נויחּת ַא ,טיֹוט רעד m רעּכ
 םעיינ ןעטרעדנערעפ ןעצנַאגניַא ַא ּוצ ,טנעמעלע םעיינ ַא

 | ...קעווצ
 +ילק DIT ןעלדנַאװרעּפ ןעגנּורעדנע:טיֹוה עלענש עכִילטע

 ?עג זַיא עכלעװ ,םרָאפ רעגַידרעהַירּפ רעד ןּופ רעּפרעק םענ

 =סירק רעד PR ,רעסַאװ ן'רעטנּוא ןעּבעל םוצ טסַאּפעגּוצ ןעוו
 =לָיִז 220798 m טלעקנַיפ עכלעװ ,טלַאטשעג-ןעפלע רענײר:לָאט

 ,טכַיל?דנבל ןַיא טצִיא TI גַידנעדָאּב ,רעסַאװ DIT רעּבַיא רעּב

 Tom ןעמַאזּוצ .םָארטש-ךייט םענטּומ PR ,רעהִירֿפ m ,טָאטשנָא

 ןּופ 93 רעטסכעה רעד ךיֹוא ןעדנּואװשרעפ DIN 299 ןעטלַא

 ?רעק רעטלעגַילּפעּב רעטרַאצ רעד ;גנוזיּפש יד ,ןעּבעל ןעטלַא

 =ַאגרָאייק ןייק טשינ ּוליפא טָאה האירּב רעיינ רעד ןּופ רעּפ
 ןעמַאזּוצ ,ןעגנילשנייא ,ןעגרעװ ,ןעּביֹור ןּופ ןערָאי יד .ןענ

mm.ןענעז ףמַאק ןעגַידנעטסַיװרעּפ רעייז  DMטשִינ ּוצ לָאמַא  

 עכלגװ ,ןענַאגרָא עיינ ָאד ןענעז רַאפרעד רעּבָא .ןערָאװעג

 :יטכַיזכרּוד DIT MR רעטַיצ ןעגַיד'הואּת ַא PR TI ןעגעוועּב

 ןענַאגרָאיעּבִיל יד :עפלע רעד ןּופ 279 ןעג
 טשִינ לָאז סע ץרּוק רעדָא גנַאל 9 ,ןעּבעל סָאד ןּוא

 3 םעיינ ַא טָאה ,ןערעיֹוד
 .דיחי םעד טשרעהעּב 923 רעֶגיזָאד רעד ןּוא
 -לעגַילפעּב ,ךעלרעדעֿפ mM עטֿכײל:ןעקלָאװ רעגָיזָאד רעד

 PR ,ןייש-הנבל PR טרָירָימַיש עֿכלעװ ,ךעל'מיאּורּביטפול עט

 לַאפּוצ ַא mM רּונ עכלעוו ,םישּורּפ ןּופ ײמרַא ןיק רעמ טשַינ

 ,רעסַאװ TER ,ןעטנּוא טרָאד טכַארּבעגנעמַאזּוצ ייז טַאהעג טלָאװ
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 :עדנַא TOD סנייא גנַארדעג ןַיא ןעמַאזּוצ 777 ןעטַיג PR ןעד
 ץלַא ןופ טלעקנַיֿפ רעכלעװ ,ןעקלָאװ רעטרַאצ TR ַיװ ןער
 WR רעגידנעלקנַיפ ַא 77 טּביֹוה ןּוא ןייש-הנבל ןערעלעה
 pa טלָאװ סָאד m ,סיוא:טעז'ס ןּוא ;רעסַאװ ןערעטסנִיֿפ םעד
 ץלַא ...טכַיל עכילרעדנּואװ ענעגייא ןייז טלַארטשעגסיֹורַא ךייט
 Tr טײרּפש רע ,קעװַא ןעקלָאװ רעד Tr טלעקייק רעטייוו
 ן'רעּבִיא ,םָארטש ןּופ טיירּב רעצנַאג רעד WAR רעדנַאנופ
 AR רעדנַאנּופ ךַיז טיש ,ןעפָאלש ןעֿכיורטש:לרע IT ּואוו ,גערּב
 טּביילּב ןּוא ,ןייש:הנבל םייּב יינש רעטכידעג ַא mM יז רעּב
 ..,םיֹוש רעגַידנעטכיול I ןעגייוצ עצרַאװש יד ףיֹוא ןעגנעה

‚Dieעּבַיל ןּופ ןיטעג יד ,עטִידָארֿפַא ןעֿכלעװ ןּוֿפ , DR 
 .ןערָאװעג ןעריֹוּבעג

PMרעגַיזָאד רעד ןּופ ןעפלע עגידנעלמַיו עלַא יד  
 ?גָאטנײא ןַימ םעד ןּופ ןעטקעזנַיא ןענעז םערוטש ן'רַאפ העש

IN 792798גנורעדנערעפ רעטצעל רעייז ןּופ עידַאטס רעד  PR 
 גונעּת ןעטסכעה םעד PR ןעכַאמֿכרּוד ןעלעו ייז עכלעוו ,ןעצעל

 רעכלעוו ,גנּוגיטכּורפעּב רעד ןּופ DEMDD ןִיא ,תֹורְּכש:עּבַיל 7%
NNץנעטסַיזקע רעצנַאג רַעייֵז ןּופ ץַיּפש רעד ... 

 טצִיא ןעװַארּפ עֿכלעװ ,סעקנַאכקַאװ עגַיזָאדַיד ID עדעי
 Tr רעטנַיה ןעּבָאה ,לעּפענ:רעּבליז TR ןעּביֹוא RT ץנַאט רעייז
 :לֹלֹוז ךילסעה ַא mM .םּואּודִיוְידנִיא DIR טייצ:סטייּברַא עגנַאל ַא
 טּבעלעג רָאי יירד NS DTM טָאה לרעיילש רעגיד'אבֹוסו
 טָאה יז ;דמַאז:גערּב ןעכייו PR רעדָא ךייט ןּופ קעד ן'פיֹוא

 סָאד .טיֹוה יד ןעטִיּבעג לָאמעלַא ,ןעטלַאװעג TR ,ןעכערפעג

 רעדלַיײװ ַא ,טייקנילק TR ףיֹוא גידנעקּוק טשִינ MA זִיא

 רעגָיד'תֹונשקע רעד טָימ טָאה רעכלצוו ,רעּביֹור רעגָיד'תֹונמחר'נּוא
 ,םואּודיװַײדנַיא DM םּויִק ןייז רַאפ טפמעקעג גָאט ייּב גָאט עיגרענע
 עּזייּב ,עגָידכעּבענ ,עניילק ORT ,טייצ גונעג טַאהעג DET סע
 =סנעּבעל ןַיא קִיטקַארּפ ענעדִישרעּפ ןעמּוקעּב ּוצ לצשִינעּפעשעּב
 PR דימּת Dis‚ רעד TR דימּת ,רַאפעג PR Tan .ףמַאק
 רעגנוה ןּופ רעדָא ןשרעוװ ּוצ ןעסערפעגפיֹוא ןילַא ארֹומ רעד
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 !טשינ םִיא טֿפײװ Nr גנַאל m ןּוא ,

 --,ןערעװ pr טיֹוט ןּופ דֹוס םעד

 טסַאג רעגיד'הרוחש?הרמ ַא

 ."רערעטסניפ רצד דרצ'רד ףיֹוא 10072

 ,(ע טע ג)

 *ײה צרעװש יד .ךייט םייּב םערּוטש ַא רַאפ דנעװָא-רעמוז
Nןיא טגָארט טפּול עס  TIןעצִילּב עשִירטקעלע .םערוטש םעד  

 mM .ןָא Tr טקּור סָאװ ,גרַאּב:ןעקלָאװ ןעטייוו ַא ךרּוד:ןעדיינש
 *עסַאװ יד רעּבִיא הנבל יד טגנייה םּולּב:ןָאמ עטיֹור:דנעָארדַא
 .רעלעקנּוט ץלַא ןערעװ סָאװ ,ןער

 pa םענעטלעז x pp םיתמה תיחּת Ta העש ַא TR סָאד
 Tr ןעּביֹוה תֹוחּור עניילק m ,גנַאלק א ןָא ,ליטש .םִיאּורּב
 +לאטשעג עטרַאצ ,עגיצנייא טפול רעד ןִיא ךייט םעד ןּופ ףיֹוא
 pr טלָאװ ייז ןּופ עדעי ַיװ ,גיטכַיזכרּוד ןּוא טרַאצ יֹוזַא ,ןעט
 .טכִיל ןעגיּברַאפנא עלעּביֹוטש םעניילק ַא ןוֿפ Pisa טּבצוועג

 ?קעװַא טָאה סָאװ ,רָאּפ TR ןעוועג רּונ סע זַיא טשרע
 a3 ןּוא ,לעּפענ ןעסייה ןיא ןערָאלרעפ TI ןּוא טּבעװשע}

 ןערָאװעג ךייט רעיֹורג רעד ןיֹוש ןַיא טָא ןּוא ,לֵיּפ ,רעמ
 סע ןעֿכלעװ ןופ ‚39793 טַימ טַישעגּבָא ,םיֹוּב:סגנַילַירפ ַא ָ!ײװ
 em עגיליײצנוא יינש m ןעטפול יד TR ךִיז ןעגָארט
 .ןעדַאירָימ ,רעטנעזיוט ,ךַאלצטעלּב

 .לעפ עטסיורטרעפ 77 רעּבַיא ,םערוט:ןעכרַיק ןעטייוו ןּופ
 .רעגייז ַא ןייג טגָאלש רעד

 סעּפצ ןעגעלעג טלָאװ העש רעגִיזָאד רעד TR Mm יֹוזַא

 48ש:ךייט םענעזָאלּבעגנָא ,ןערעווש ן'רעּבִיא :טפַארק עשִיגַאמ ַא
 ףיֹורַא ,רעכעה םיאּורּב עניילק עגַיזָאדִיד סיֹורַא סע מסייר לעג

TIRןעצנַאלג ךעלעגִילֿפ ענרעּבלִיז ...טפול:דנעװָא רעסייה רעד = 
 =גןאט רעפ BU‚ רענרעטומלרעּפ רענַיד ַא m Tyan ,ףיֹוא
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 טרעה סע  .ּבָארַא םי ןעיֹולּב םצד ףיֹוא ונוא MD ה?--גָאֹט
Prסּפיּפילעגיוּפ רעלַיטש ַא םיֹוק  TRרעטעלּב:רעּבלִיז יד  pe 

 רעטנּוא ןופ רענּוד רעּפמעט רעטקיטשרעד ַא ,ןעטרעּבליײא יד
 םעד ךרּוד טפיֹול רעֿכלעװ ,גּוצ:ןַאּבנעזיא רעד :דרע רעד
 ןּוֿפ גנַאלק:עקָאלג רענעריֹולרעפ ַא .עדרעװ ָאּפַאק TR לענוט
 a DER PT WAT ךצלעגיופ:רעמּוז ,לָאט TR רעפרעד ַיֹד
 TR ןעכיֹורטש ענעדלָאג יד רעּבִיא םּוטעמּוא Row שַירעמ
 ַא TI טגָארט םי ןּוא דרע רעּבִיא MAD ןעטעלָאַיפ םעד
 רעמ ןעּביֹולג רָימ .געט:תישארּב יד ןּופ טייקנייר ID ןעהעוװ
 ןערעװ .ןעוע PR ןעּביֹולג mn ..ישארּב:ישעמ PR טשִינ
 רעד IT ןערעװ .רּוטַאנ רעד ןּופ ףיֹול ןעגיסעמצעזעג 78
 רָימָאל ,גָאט:סגנַילָירפ רעגיּבײא' נא טלעװ יד TR INT .עּביל
 טימ םּורַא NT IR טמענ רעֿכלעװ ,גנַילַירּפ םעד ןּופ קעװַא
 ,ןַיהַא רעטייו קצװַא רִימָאל DPD‚ רעֿכָילקַירדסיואנּוא ַאזַא

RNסגנַילַירפ רעגָיּבײא רענעי ןּוֿפ טכִיל רעד ןִיא ךַיז טדָאּב ץלַא = 
„AR 

 TR ןעוו ,ףיֹוא רַימ רַאפ ןעמַיוש רעדלִיּב יירד ןּוא
 םעד DB טייקיֹולּב-רעּבלַיז רעגידנעלקניפ רעד ףיֹזא ּבָארַא-קוק
 AI רעצנַאג רעד TR טרָאד זַא ,סי איכהצז רַאמ .םי ןעגיזָאד

 ER .ןעגנַאגעגכרּוד IX 3229 רעד ןּופ ץטכישעג יד ןעכלאוו

 .סעיצַאטס ירד

PR.ןעגנִיװצעג ןָאק  

 ןצגנִירדכרּוד ןָאָק ץלַא ןּוא

 ."טפִיל 77 ,תמא רעד

 ,(טסּואָאֿפ IE ַאנעמָאּפילַארַאּפ)



 ??יר-גידעּבעל ןערעװ ,DIN PR רעייז ןעװ ,ןעכַאװרע ּוצ
 ,עידָאלעמ רעסיֹורג רעד PR ןעקנַיזרעפ ּוצ

PR עטסכ;ילרעדנּואװ סָאד ,עטסערג סָאד טשַינ סע TR 
 סָאד--,ןעּבעל ןייד  INןענָאמרעד סע סָאװ  PTעגָיזָאד יד

 טָאה טכַאמ עֿכלעװ !ןעטנעמָאמ ייווצ  77Tזטשרעהעּב ןַאד
 *ְךִיא, ןייד ןעסָירעגטַימ ןַאד טָאה טכַאמ עֿכלעוװו  PRםעד

 *פיֹוא:רעדִיװ ןּוא ןערעװ:ןעריֹולרעֿפ ןעלּוֿפסַינמיײהעג ןעגָיזָאד

 ?ןייטש
 ייזָאד רעד MIR ןּוא ןעגנּוּבעלרעּבִיא עגַיזָאד יד ףיֹוא

 *דנּורג סָאד .ןעלעטשּבָא 7?7 ןעלעװ PR טלָאװ עגַארּפ רעג
 רַיד ןִיא 029 ,ןעדערמּורַא 799m רָימ סָאװ ,םעד ןּופ 7922

DIR TORןּוא ,גנּורַאפרע עטספִיט ןייד  WI PR TMןעּבײלּב , 

 IB טפרַאדעג DORT ּוד .ןעגידנעטשרעפ TI 797m WO ּביֹוא
 IN גידעהעז ןּופ טנעמָאמ םעד ןעֿכַאמכרּוד ןעּבעל ןִיֹא לָאמ

 טכַיל ןֹופ DR ןעסָאגעּב גנּולצּולּפ 7277 טָאה סע ןעװ ,ןער
 ָאמ:סעּבִיל עטשטנעּבעג ,עטסֿכַעה ענייד PR :ןעזַיװעג PT ןּוא
 סע רּונ mar‚ ןּופ םֹוהֹּת ןַיא ןעלַאפעג טשִינ ּוטסַיֹּב ןעטנעמ
 סָאד ,עטסערג ORT טרעטנענרעד רָיד ּוצ ,טרעקרעֿפ ,ךִיז טָאה

 עיֹולּב ,עפִיט ַא-,רָיד רַאפ רעסערג ןעװעג TR סָאװ ,עטסגָילײה
 ןעגָארטעגסױורַא לָאמַא ןײלַא 777 DRM עכלעוו ,עילַאװכ:טלעוו

 .ןעגָארטעגרעּבַירַא 97T רעּבִיא DER ךִיז טָאה ןּוא
 טסעװ ּוד ןעװ ,ןעמענרעפ דייר עניימ ּוטסנאק ןַאד רּונ

 :רעד טרעװ רָיד ןעגעװ .ןערעלק ייּברעד 77 ןעגעװ רדסּכ
 :יל רעד ןַיא .טרַיֿפרעד ץלַא ףֹוס 93 ףֹוס טרעװ רָיד ּוצ .טלייצ

 2223 רעד ןּופ עטכַישעג:טלעװ יד ןּוא .טלעװ יד 30022 עּב
 Pr םעד DR TR ,ןעלייצרעד רָיד IM PR רעֿכלעװ 79297

 IN ,גנורענירע-רוא'נַא .עטכַישעג ןייד ןוֿפ לעטַיּפַאק ַא רּונ
 טײרּפשרעפ עכלעוו ,טייקגָיּבײא:טייצ רעד TR קעװַא ךָיז טגָארט צכ
 ןּוא:תֹיח רעד PR רעדִירּב עטלַא ענד עלַא רעּבִיא ךִיז
 ּביֹוא :טַאט םּוצ PIE רָיד ּוצ ןַאד טמּוק ןּוא ,טלעוו:םיחמצ
 .טסּבָיל ּוד

 m יד טלַאֿפ רעפִיט ץלַא ...םּורַא רעדָיװ TI קוק ןּוא

erא  



 TI טָאה רָיד רעּבִיא ןעװ ,ן'העש .תמא ןּופ גנוקעלּפטנע 379°
 סע TR ךָאד ןּוא- ץנַאלג רעגָ;דנעדנעלּב:ףרַאש ַא טײרּפשרעּֿפ
 סיֹוא:טדימטש עכלעוו ,טכִיל ַא ,טכַיל עגַידנעלַארטש ַא ןעוועג
 .שנעמ ןוֿפ ץרַא םעד קַאלש ןּופ סיֹוא:טצלעמש ןּוא תֹומשנ

"TR, 79327 

DM TR “PR. 777ןעקנורעפ ןעליפעג ענייד עלַא  
 =פיֹורַא רעדִיװ רע זִיא ןַאד ."ךִיא / ןערעדנַא'נַא TR ןערָאדצג
 לָאמנייא רעּבָא .ּוד ןערָאװעג רעדִיװ טסָיּב IT ןּוא ,ןעמּואוושעג
 TT ןעּבָאה ןעגיוא:רעדנַיק עיֹולּב--סעיינ ַא ןעזִיװעּב Tr טָאה

 MT ןוֿפ סעּפע ןעװעג זִיא'ס עֿכלעװ TR ,ןעגיֹוא--,טקּוקעגנָא
 ךָאד טָאה רעכלעו ,שנעמ WIN ,ןעּבעל יינ ךילרעדנואװ ַא
 TO רעסיֹורג רעד PT PD לייט ַא ןעטלַאהטנע TI ןַיא

 ...ךיז ןָאמרעד

 ּוטסָאה טלָאמעד .ןהעש ערעדנַא ןעװװעג ךָאנ ןענעז סע

 .שרעדנַא רעדִיװ רעּבָא ,ןעריולרעפ ְךיֹוא ךַיד

 יא .ןעשנעמ ןעטייווצ ַא TR ןעגנַאגּוצ DIR המשנ ןייד
 RT זַיא-יֹורֿפ ,ןַאמ .ןעסָאגעגנעמַאזּוצ I ןעּבָאה תומשנ ערצ
 .סנייא:ץלַא ןעוועג

 .ןעשנעמ X טַימ טגידנעעג טשִינ ךִיז טָאה סע ןּוא
 TR יז .עלַא רעצַיא ןעּביֹוהעגּפיֹוא TI ORT 9229 עגַיזָאד 97
 רעטסערג רעד ןּופ ןעליצ עגילײה .עּביל:ןעשנעמ ןערָאװעג
 ןיד .טפַאשגנע ןייד ןּופ ןעסַירעגסיֹורַא 777 ןעּבָאה טייקטייוו

TR (TR,ןּוא .עידָאלעמ ַא ןַיא גנַאלק ַא ןערָאװעג  ORTלָאמ  
 DO TR ץלַא--

 ןעּביֹוהעגפיֹוא Pr טָאה רעכלעװ ,טסיײג םעד ןּופ ןּוא
 ,ןעמיֹורט עיינ ןעסקַאװעגסיוא ןענעז ,"ּוד , ןּוא "ּוד , רעּבִיא

 יד ןעכלעװ ןּופ ,לעמִיה רעיֹולְּב רעיינ ַא .ןעגנופַאש ,ןעלַאעדִיא
 ַא .ּביֹוטש רענרעּבלַיז ַיװ ,ןעטָאשעגּבָארַא PT ןעּבָאה ןעטלעוו
 טייו Pr טּביֹוה סָאװ ,ןעּבעל ַא ,רעטסייג יד PD דנַאּברעֿפ
 רעדנַיק ענייד ןעכלעװ PR ןעּבעל ַא .דיחי ןופ ןעּבעל ן'רעּבִיא

 *רעד טעװ טסייג IT ןעוו ,ןעסקַאװנײרַא לָאמָא ְךיֹוא ןעלעוו
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PAטָאה'ס עכלעװ ,ןעֿפִירגעּב עיינ יד ייּפ ,ןעלהעצרעד רָיד  
 .טַאהעג טשִ;נ זנּוא RD טייצ ןייא ןייק לָאמנייק ךָאנ

 m TR ףיֹוא ןעגיֹוא ענייד ּוצ:ךַאמ רעֶירֿפ רעּבָא
 ?רעפ MT רַאפ דלַיּב עכִילרעיײּפ:לַיטש עצנַאג סָאד לָאז 1
 םעד vn עלעֿכויק עסיײװ עמַאזנייא סָאד :ןערעװ ןעדנואווש
 ,ןעסִירַאּפיק עצרַאװש יד ,רעהַיצּבָא-רענּוד םעד TR ץיירק
 .עװ טלעקנוטרעפ ץלַא לָאז .םי רעיֹולּב ןּוא רענרעּבלַיז רעד
 TI ןאמרעד ןּוא-ןעד

 ,עטּבעלעגרעּפִיא ,ןעּבעל ןייד PR ןעשַינעהעשעג ייווצ
 ?גואושרעפ רעדִיװ ןּוא עגַידנערעקקִירּוצ רעדִיװ לָאמעלַא ןּוא
 TR טסלָאז ּוד ידּכ ,ןענאמרעד PT PR לָיװ ,עגָידנעד
 ,ןעטנעמָאמ ענעדִישרעפ ייווצ FM PR סָאװ ,ןייטשרעפ ןרעֶק

PRןייד טסָאה ּוד עֿכלעװ  PRןע ריֹולרעפ  PR9223 רעד  
 =נערָיסלּוּפ ןּופ ןעגינעגרעפ עטסכעה סָאד גַי-נעליפ-ןעריֹולרעּפ
 ן'רַאפ ארֹומ ןּופ רּוּפש ןעטסעדנַימ םעד ןָא ,ןעּבעל 19947
 טסָיּב רעּבַא ,"ּוד, סלַא ןעּברָאטשעג INT טסָיּב ּוד לייוו .טיֹוט
 ןעּבעל םעיינ ַא ּוצ ןייטשּוצפיֹוא רעדִיװ ידּכ ,ןטּברָאטשעג
 .טסייג ן'טימ לָאמנייא ןּוא ,רעּפרעק ן'טָימ לָאמניײא

TI ןָאמרעד 
 19399 ןייד PR טַאהעג טסָאה ‚9229 ןעגעװ טסייוו ּוד

 רַאפ ףיֹוא-ןעמִיװש סע  .עּביל:רעּפרעק .עּבִיל ןּופ גּונעּת םעד

 ּוד עכלעוו ,עכלעזַא סנעטסגינעװ רעדָא רעדלִיּב עּבָארג 97
 ךילרעדנּואװ IR רעּבָא .עּבָארג RD ןעטלַאהעג לָאמַא טסָאה

 ןרעלעפ ןּוא קערש ענעדִַישרעּפ ןָא TI טסנָאמרעד IT .עסִיַז
 ענייד ןּופ דלָאג סָאד ןעװ ן'העש עּבִירט TR .דנעגוי ןייד ןּוׁש
 ,ביֹוטש TR ןערָאװעג ןעטערטעג גָיד'תֹונמחר'נּוא TR ןעמיֹורש

mןעקנַיז עכלעװ ,רעטעלּב עטקלעוורעפ ענעדלָאג  PRרעד  
 ענעדלָאג ןָא ְךיֹוא ךִיז טסנָאמרעד-ךָאד ןּוא .עטָאלּב:טסּברעה
 ַא- ןעשנעמ םעיינ ַא טכַאמעג רָיד PB ןעּבָאה עֿכלעוו ,ן'העש

 ?רענּוא ענייד עלַא ןעסקַאװעגרעּבִירַא טייוו זִיא סָאװ ,ןעשנעמ
 ןיא תמ א ןוֿפ ן'חעש ןָא ךַיז טסנָאמרעד .ןעמיֹורט ענערַאּֿפ

 m ,ןעװעג גי;לײה ןענעז עֿכלעװ ,ן העש ,עּביל:רעּפרעק ר
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 יסעיינ ַיד PT ןָאק סע mM ,שנעמ ּוד--,שנעמ AT ,זָארג:ןַאימ
 .עדִינ PD ןענעז עכלעוו ,תֹויח ןּופ טסמַאטש ,טפַאשנעסִיװ עט
 .עלעגיוֿפרעמּוז עגַידנעּבעװש עגיזָאד ORT M ןענַאטשעג 19277
 ןענעז עכלעװ ,םיאּורּב עש;טייצרַאפ ןּופ ךִיז DIS םַאטש ןייד
 .יט רעמּוטש רעגַיזָאד רעד ַיװ ,ןעוװעג רענעמָאקלָאפנוא ךָאנ
 רעטילגּוצ רעד PR זָאלגעװעּב DEIN ךִיז טְדָאּב סָאװ ,ןַאימ
 ,טלַאטשעג ןייד ןוֿפ רּוּכש ַא ןהָא ,םיאורּב עגִיד הנושמ .ןּוז
 ןעוו ,גצרּב-םי ן'פיֹוא ןעֿכָארקעג ןענעז יז ."וד, ןעוועג ןענעז
 ,דמַאז ענַיד עכײװ סָאד ןעװעג ךָאנ TR גערּב רעגיוָאד רעד
 ןעטנוא ָאד ןעולעפ+םי עטרַאה:לָאטש יד טוייה טעדלִיּב סָאװ
 ךיז ןעלצִיּפוצ סעילַאװֿפ-םי עיֹולֹּב יד עכלעוו TR ,ָאּפַאק םייּב
 עלַא עגַיזָאד יד mm ןּוא .םיֹוש ףיֹוא ךיז ןעלָאמוצ ןוא
 DD ,ןעװעג ּוד DON ךָאד ןּוא ּוד ןענעז עכלעוו ,םיִאּורּב

NT 77T 9122יוהעגנּוא יד טייקגיּבײא=טייצ רעצנַאג רעד : 
 :'עגרעּביא רדסּכ רעד ןוֿפ ,עּביל רעד ןוֿפ טפַארק-טלעװ ערע
 ןּוא טנעזיֹוט .גנולקִיװטנע ןּוא טרּוּבעג ,גנוגיטֿכּורּפעּב רעט'רזח
 -עג ןעטנּוא ָאד ּוטסָאה לָאמ ןענָאילַימ ןּוא ןָאילימ ,רעטנעזיֹוט
 ןּוא ןערָאװעג טציירקעג טסָיּב ,טגָ;טּולּבעג ןּוא ןעטילעג ,טּביל
 :ַאטשעגפיֹוא םיתמה:תיחּת ךָאד רעדִיװ Dora TR ןעּברָאטשעג
 PR ,טייהנעגנַאגרעפ רעד ןִיא ,טרָאד ,גָאט ןעט:;רד ןיֿפיֹוא ןענ
 PD *ס'כיא-רַאפפ עלַא ןּופ טײק ע:נַאל:ך;לדנענוא רעד
 יירפ ןּוא ליטש טצִיא טהּור רעכלעװ ,'ךִיא , םענעגייא ןייד

PRיד ןעגַיל ,ץדרעװ ָאּכַאק ףיֹוא ָאד טײקנעש-רּוטַאנ רעד  
 עטספִיט ענייד עלַא ןּופ ,ןעשִינעטער ענייד עלַא ןופ ןעגנּוזעל
 עּכילדנעטשרעפנּוא'נַא m ,םּורַא ךִיד ןענַיּפש עכלעוו ,תֹודֹוס
 סע עכלעוו ףיֹוא ,סּבעװניּפש עצרַאװש MM ,לרֹוג ןּופ ץענ
 .ןערערט ענייד סנעּפָארטַײיֹוט m ,ןעלקנ;פ

 :ַאמ רעד .עּבָיְל ןייד ןּופ גנוזעל יד ךיֹוא טגיל טרָאד
 .ילגּוצ רעד ןּופ ט'רֹוּכש'רעפ Im טצִיא 219 רעכלעו ,ןָאַאֿכ
 ןּופ ץֿכעהַילּב:טעלָאיּפ םעד ףיֹוא זָאלגעװעּב ןּוז:בֹוט:םֹוי רעט
 טײקטלַא ןּופ עלַא m ןופרעד רעמ רָיִד טלהעצרעד ,ןַאימײט
 זָאל ןעכיילגנייז ןּוא DIR ןעגעװ .טלעוו רעד ףיֹוא ןעקָאלג ענַירג
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 רעשַיטסַימ רעד PR רּונ PR 0579 עצנַאג ORT ןּוא ,דנַיז ןּופ
 .טייקיֹולּב רעגידנעקנַאצ רעגיטלעוו=רענעי

 טייהשנעמ WT PR PR !ייּברַאפ זַיא רהָאי טנעזיֹוטייװצ
 טסייר רעֿכלעװ ,טסייג רעגידנעמָאלפ ,רעגנּוי רעד טכַאװרע טָאה|

ITןענעקרעד ןּוא ןייטשרעפ ,ןעפיירגעּב ,גנּושרָאפ ּוצ ףיֹורַא  
 םּוצ ,ענענּופעג סָאװ MIR !װ טלעװ-טײקכַילקרַיװ עטלַא ידי
 Ja סָאד טפַארק רעצנַאג רעד טָימ טכַאװרע לָאמ ןעטשרע
 ּוצ טשַינ ַא ,טלעװ ַא ,גנַאהרָאפ ַא TR טלעװ ַא ןּופ ןייזטסּואוװ
 .טײקטלעּפָאד רעשִיטסַימ רעד ךרּוד 329079

 ןעּביֹוא טרָאד עלעכרַיק WON םעד TR ןייא ךַיז קּוק

 =װשטנַא ;ד זַיא סָאד ,ןעטַירַאּפיק עצרַאװש-=ןעָארק יד ןעשִיוװצ

 .געט ערעזנּוא ןַיא ןײרַא ךָאנ ךיז טדיינש עכלעװ ,טייצ ענעג

 טגנעה לָאּפּוק םעניילק ן'רעטנוא ,למערּוט 733292991 םעד ןיא
 =לעוו ,עּבַיל רעד ןוֿפ טגנילק רע :טײקטלַא ןּופ ןַירג ,קָאלג ַא

 Tr קּוק רעּבָא .טלעװ רעגיטניה רעד טשִינ ןיֹוש טרעהעג עכ

 PR» רעסעּב

 PR לָאּפוק םעד ןּופ סיֹורַא?טרַאטש רעֿכלעװ ,ץיירק רעד
 PT טגידנערעפ ,טייקיֹולּב רעכַילרעדנּואװ רעגיגערּבנָא רעד

 ַא .ץַיּפש םענעגייצעגסיֹוא:גיטּכעדרעפ ,ןעגנַאל ַא טָימ ןעּביֹוא

 רעײנ רעד ןּופ גנורעכַיײורעע עטלעּפָאד יד ,רעריּפּבָא-ץִילּב

 רענעלַאטעמ רעד-קַיטסַימ רעד ןּופ ץיירק DIT MER .טייצ
 לײֿפ:לעמַיה יד ךילדעשנּוא טֿכַאמ ןּוא טדנַיּב רעכלעװ ,ץִיּפש

DMןּופ ,קָיזיּפ רעד ןּופ ןעגנּוכײרגרעד יד ןּופ ףלַיה רעד  
 ןעפור קָאלג רענַירג רעטלַא רעד לָאז ,..טפַאשנעסִיװ רעד

 DIR mM TI טֿפרַאװ ןעקלָאװ:םערּוטש רעצרַאװש רעד ןעװ

 va ןײרַא Pr טדיינש ןּוא תֹובחר רעיירפ רעד MIR לעגיופ

 ,רעקרַאטש TER רעהיצּבָא-רענּוד רעד ...לעגענ טגַידרעיײפ ענייז

 .טייצ רעזנּוא ןּופ ץיירק רעד זִיֹא רע

 ןעװ ,ןערעװ טדערעג געט ערעזנּוא TR ןּומ שרעדנַא
 Rn םעניש םעד עז .ןעדער 9229 רעד ןעגעװ ןעלִיװ רֶיֹמ

„EBDּבָארַא ש:טעטסעיַאמ ךַיז טזָאל רֶצ 201  IRםעד  m 
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PR סע סָאװ ,םעלַא ןוֿפ ןעדער ךיֹוא 787 ןעמ .סעילַאװּכ TE 
 סּבָארג ָאד  DTM PR,יֹוזַא  mןעטלַאהעג ןיֹוש טלָאװ ץל}

 ךִיז ןעסָיגנעמַאזּוצ םייּב דלַאצ  DMטייקיֹולּב רעגּב יא רעד
 טּבעװשעג ךָאנ רּונ טלָאװ ןּוא  mM=נעקלָאװ ןרעּבלַיז טרַאצ ַא

TI 802 סָאװ ,לעפיש ענרעּבליז ORT טייו טרָאד, m עד?, 
  Pizןעמַאזּוצ  PR...רעמָיש

 ,ןעשנעמ עגיטפנינרעפ ייוויצ ןענעז 9 PR ןּוא ּוד

 ,דנוּב ַא ןעסַילש mr ?יֹװַא טשַינ TI ןעהעטשרעפ עֿכלעװ

VD TR77 ןעלעװו  DONםּוש ןײק ךרּוד ןעקערשּבָא ןעזָאל  

 Tr ךרוצ ,געװ PR ןעֿכיורטש עגַיֿכעטש ענעסקַאוװעג:טכִידעג

 SISPIWT ןעמַאזּוצ ןעלעוו רַימ ןּוא ,רעטסנעּפשעג עדלִיװ םּוש

 בי טייקיֹולּב ןוֿפ .תמא ןעגיּבײא ןּופ געװ קיטש ַא ןערעד

 ַיד ןעשִיװצ ןעֿפערטנָא ןעלעװ רָימ סָאװ ,ץלַא ןּוא ,טייקיֹולּב

 ןיא סּומ ןעטּוג םעד Da WR ןעלָאז ,ןעטײקֿכילדנענּוא עדייּב

 .ןָיהַא ךַיז DIR ןעמהענטַימ ,טּכַאשּבַיל:רעדנַיק רע'טּושּפ ןוֿפ רָאמּוה

 ,ןעדער רָימ mn 9299 רעד ןּוּפ

 a טייװ ָ?לװ ,טײקגיּבײא רעד PN עבַיל רעד ןּופ

 TR 20m טיײיקניּבײא עגְיזָאד יד ןענ;ק טנייה PD ןעשנעמ

 VPE ערעדנַא'נַא .ןעמענמּורַא ןעדיײשעב טייצ רעּבלעזרעד ןִיא
 רעֿכלעװ PR ,יד ַיװ ,ןעפִירגעּכ ערעדנַא טימ DEN‚ זַיא
 ןעוו ,רע ְךיֹוא .סקַילעּפ סּויצּונַימ רעטלַא רעד טּבעלעג טָאה'ס

 טדערעג  ַאיטרַא ןּוּכ גערּב ן'פיֹוא דניירפ יד טַימ טָאה רע

 יד רעּבָא .עּביל 97 טניימעג ייּברעד טָאה ,טָאג ןייז ןעגעצוז

 =נּואוו ךִילרָיטַאנרעיא נַא mM טניישרע DIN רַאפ טָאה עּביל

 יסיוא ,רעגִידנִיז ,רענעלַאֿפעג רעד 92 ,דרע רעד ףיֹוא .רעד

 pr ּוצ ןעזִיװעגסיֹוא 3299 יד DET טייהשנעמ רעטרעטַאמעג

 רענעי ןּופ ,טייקיֹולב רעשִיטסִימ ַא ןּופ .טיֹוט ןּוא טָארקנַאּב

 vo » vn ןעכילטלעװ ןּוא ןעכַילקרָיװ םעלַא ןּופ טייז
 ,רּוטַאנ רעד ּוצ ץַאזנעגעג PR ,ןעניישרע טלָאזעג רעדָיװ

TR er?ױנַאּברעּפ םּוש ןייק ,ןעּבעל ןעטסמִיטנִיא  Doms 

 ein רעד RR גנולקיװשנע עכַילר;טַאנ יד !דרע PR לעמַיה
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 *עװ .ןעדערמּורַא ריד טָימ ןעלָעװ TR טלָאוװ ליפ רהעז

 ןעגעװ .ןעטייצ עלַא ךרּוד 3229 רעד ןוֿפ סקּואװ םעד ןעג
TR.יז ַיװ ,םעד ןעגעװ ןּוא .היח רעד ייּב גנוהעטשטנע  TR 

 PR ןּוא טײקּבָארג TR PR ךילשנעמ -,ךילשנעמ ןערָאװעג-

TRץלא .טסײג  ANןּוא סּבָארג ,ןעלייצרעד רָיד ךִיֹא  SR 

 םעד ןּופ רעמיש ןעגיגערּבנָא םעד ףיוא קוק ַאּוט רעּבָא .סלעד
PARTיֹוּבעג זִיא טייקיֹולּב רערעטיֹול רעג;זָאד רעד ןּוּכ .םי * 

 =רעפ ןּוא טגעװעּב TI טָאה ןּוא ןעּבעל סָאד ןערָאװעג ןער
 ?ּוקעג PT ּוצ DR סע זַיֹּב ,ןעמרָאפ רעטנעזיֹוט ןִיא טלעדנַאװ
 ?געלּב ,רעכַילדנענּוא ןייז ןַיא ,לעמַיה ן'פיֹוא ףיֹורַאיקּוק .ןעמ

 =םיֹור רעד 72 טייקיולּב רעגָיזָאד רעד ןּופ .טייקנייר רעג;דנעד
 רענרעּבליז m ןעטָאשעגּבָארַא ןעטלעוו יד ךַיז ןעּבָאה טייקגָיּבײא
 PR טָאה טיײיקדלַיװ ,המיא ,טפַאשקנעּב Fam רעּבָא .ּביֹוטש
 ךָאד ןּוא .ןעטלעװ ןּופ ןעגער רעגיזָאד רעד ןעגרָאּברעּפ 27

 יֹוִלַּב רעֿכילרעדנּואװ רעגַיוָאד ועד TR המשנ יד I טדָאּב
 Pr טׂשָיֹנ סע לָאז ,ּור ןּוא ןעדִירפ ןּופ םיַא ןִיא MM ,טייק

TEN IRםעד ןּופ , mMיד ןּוֿפ טײקּבָארג עצנַאג יד  

 mio 93 ףֹוס ךָאד ןעזּומ ןעּבעל ןּופ ןעגנוניישרע ערעדנּוזעּב

 !טײקגיטכַיל רענייר רעטקעלּפעּבנּוא ןייא ןַיא ןעסָיגנעמַאזּיצ ךַיז

 ,לעװ TER ,לעמִיה רעגִיזָאד רעד .רַיד TIER לעמָיה רעד ןּוא

 :יוטנע ןּוא גנולפייוצרעפ ,טּפַאשקנעּב FB IN טגיל'ס 95

 לָעדנערעטש רעדעי זַא ,טייהשנעמ רעגַידנעֿפמעק רעד ןּופ גנּוש

 :יה רעגיזָאד רעד ,הבצמ ַא ןייז טפרַאדעג טלָאװ DR ףיֹוא

 ,םיתמ ַא ןּופ קעד ַיד ַיװ םּורַא ןעמעלַא טמענ רעכלעוו ,לעמ

 ..דרע רעטנַיװ רעד ףיֹוא טסעג עגַיד'הרֹוּהש:הרמ ,זנּוא ,ןורא

 ינּוא רעיֹולּב רעֶגיזָאד רעד PD לייט ַא טשִינ TR רע זִיא 8

 ?טייקכַילרעה רערעטיול ,רעטקעלפעּב

IRןיימ : DIN MIR MINטזָאל  TIםַאזנייא רּונ טשִינ  

 רעד ןוֿפ םרוטש רעדעי ןעגַיװשעג טלָאװ סע m ,ןעדער

 *עג TI ןעטלָאװ רעדנַיק:ןעשנעמ ייווצ N ,יֹוזַא ןעדער ,טלעוו

 ַײװ ,טּושּפ יֹוַא טקנוּפ ,ןענַארפ עטסגילייה יד טַימ טלעַיּפש

 רעּבִיא ןעננ רּכש טוָאל ןעמ עכלעו ,ךעלדנייטש עכַאלּפ טָימ
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 ץנַאלג-רעּבלַיז רעד ןעװ ,ּהעש:גָאטַימ ַאזַא PR רּונ טנייֵׁש
 טּפַארק יד רעּבִיא טעמּכ טגייטש ןַאעקָא ןּוא לעמִיה ןעשִיוװצ
 ...גיֹוא ןעּכַילשנעמ ןוֿפ

 ןעדער 3229 רעד ןּופ ma ןעלָאז ָאד

 ,םוטנעטסִירק ןוֿפ געט עטשרע יד ןּופ Ta‚ טלַא'נַא ּוטסנע
 ּונָיִמ ןופ *סּויװַאטקָא, גָאלַאיד ןעשִיּפָאזָאלְיֿפ םעד |

 3? עטסגידרִיװסנעּבִיל יד רשפא NN סע !סקילעפ סּויצ
 ןעלעװ pa ןערּב םעד ןָא ,ע'טושּפ ַא ,עיגָװלָאּפַא עכילטסָירק
 :רּוכש ןּופ טייצ ַא ןַיא .ןעּביֹולג ןעכַילטסָירק PR ןעמהעננײרַא
 ןּופ טכָאמ רעד רעטנּוא טרעטיצעג טָאה דרע יד ןעװ ,ןעמ
 :עטנַאּפ יד רַאֿפ ןעגעלעג TOR ןעּביֹולג רעיינ רעד ןּוא ,רַאועפ
 דניירפ ענייז ףָאזָאלַיֿפ רעד טרִיּפ ,ענערַא רעד ףיֹוא סעד

 :על ייז .ָאיטסָא ייּב גערּב ן'פיֹוא ,םי ןעיֹולְּב my קעױ
 :נעדישרעפ ןעֿכּוז ,דמַאז ןעכייװ ן'פיֹוא סיֹוא Tr ןע
 עּכַאלפ ןעפרַאװ TR TI ןערעהרעֿפ ןּוא ןעלשומ עגַיּברַאש
 רעד רעּבִיא ,גידנעגנַירּפשרעטנּוא ‚97295 עכלעװ ,ךעלדנייטש
 םעד ןּופ טײקליטש רעד PR .לעגַיּפש םי ןּופ טײקכַאלפ:רעּבלינ
 IR םרּוטש רעצנַאג רעד DET דלַיּב:רּוטַאנ ןעכַאֿפנײא ןעגיזָאד
 :רעפ רעּביֹוצ ַא ךרּוד m ,ןעזעגסיֹוא טלעװ רעד ןּופ ּביֹוטֹׁש
 DIT MR ,ָאד ןּוא .גנַאהרָאֿפ ןעטקרעמעּבמּוא'נַא רעטנּוא טְקּוװ
 טדערעג m ןעּבָאה ,סע טסיה ,טרָא םענייש:רעדנואוו
 עּבַיל רעד ןעגעװ יֹוא טצִיא Wa ןעלָאז .טָאג ןעגעװ
 .ןעדער

 ץלַא .םרּוטש רעד טעװעדלַיװ געט ערעזנּוא PR ְךיֹוא
 רעטס'טּושּפ רעדעי רעּבִיא ,דניו:םרוטש ַא TR יו ,ךִיז טיירד
 =עגנּוא'נַא ,ןעצַאלּפ ןעגנּואיֹושנָא:טלעװ .טפמעקעג טרעװ עגַארּפ
 טליֿפעג טשִינ טָאה רעװ  .טייצ IT ןָא-טלַיּפ Dion רערעיֹוה
 *רָאפ ןעמייהעג ַאזַא רעטנּוא ןעטלַאהעּב ּוצ 1 ,טפַאשקנעּב ַיֹד
 ַא ןעגעװ ןעטכַארטרעפ ,ןעטכַארטרעפ Ir m רע ןעװ ,גנַאה

Digטלעוװו רעד ןּופ םעלּבָארּפ !. 



 רעד טָימ רעּבִיא Tr ןערעק ןּוא ךיז ןעגעוועּב רעטעלּב עניײז

 Tr ןעסִיג ןעטרעּבלײא יד ART ,רעטייו .טייזרעטנּוא רעלעה

 טרָאד ןּוא ָאד ןענעז ,קעלפ-ןעקלָאװ ןעיֹורג ןייא TR ןעמַאזּוצ

 .עמונעגסיֹורַא 711 ,עטיֹור ןּוא עסייוו ,עניילק ,ךעלעפרעד טייזּוצ

 עלעג ַיד ךיז ןעהעז רעטייו .עלעטסעקַײיֹוּבליּפש 8 ןּופ ענ

 ,רעגָיד'עּפּועמ ץלַא גרעּב 27 ןערעװ טרָאד ;דנעװ-ךּורּבניײטש

 =ָאיפ רעטייוו ןּוא .,דלַאװ רעגָילָאװ-ץרַאװש רעד---ייז ףיֹוא ןּוא

 PR ןעמַאזּוצ ןיֹוש ךִיז טסיג FOR ּואו ,גרעּב עניּברַאפ-טעל

 רעיֹולְּב-טעלָאַיפ רעטסטרַאצ רעד רעּביא ,ךילדנע ןּוא ,ןָאט ןייא

 ןעסייו דנעדנעלּב טימ עטקעדעּב ,ןעציּפש 922909 טייקטייוו

 ,יינש

 - עלעגיופ-רעמּוז ַא קַירּוצ ןּוא PT טרעטַאלפ שַירעמיֹורט
 טזָאלּב םי ןּופ .ןעסַאּפ עצרַאװש טימ רעלעג סַאלּב ַא ,ןָאַאכַאמ

 WARST רעד TR סיֹורג ךָאד ןּוא טכייל ,עלעטניװ טכייל ַא

 ןּופ טמּוק ץלַא IR ,טײקכיוה רעגִיזָאד רעד TR ,טייקליטש

 IR רעד PR קעװַא טהעג ןּוא טייקטייווםי רעכילדנענּוא רעד

 .טײקטײװ:לעמָיה רעכַידנע

 ןיא יֹולּב-גיטכיל ,גיּברַאֿפ-ךלַימ .ןײלַא םי רעד טצִיא ןּוא
 רעּבִיא DIR ףיֹוא טזָאל דניו רעד ;רעמָיש:גָאטימ ןעגיזָאד 097

 =ניא ךיז רע טסיג רעטייװ ןּוא ;ןעסַאּפ עסייוו ןעצנַאגניא טעמכ

 ךַילדנענּוא םעד טימ ,לעּפענ רעסייוו ַא יװ ,ןעמַאזּוצ ןעצנַאג

 ּואװ ,טרָאד רּונ .טנָאזירָאה םעד ןּופ 0577 ןעיֹולּב-סייװ ןעטרַאצ

 PR סלעקניפוצ םי רעד ךיז טָאה ,םיא רעּבִיא טייטש ןּוז יד

 ךעלרעטילפ ענרעּבליו m ,גערּב DIE רעטנענ ןייש-רעּבלַיז
 KM ,וצ"רעטייוו ,טײקיֹולּב רעדלימ ,רעכייוו ַא ןּופ ןָאֿפ ן'פיֹוא

 זיא'ס רעכלעוו ןָא ,רעבליז םענעסָאגּוצ ,םענייר ןּופ ערעיזָא-ןעזיר

 ,טייקיולב

 דָארג טציא ךַיז טדיינש עסַאמ-רעּבליז WARTET רעד ןיא

PARלעפיש:לגעז ןיילק ַא . PARגיטכַיזכרּוד טעמּכ ,ןרעבלִיז , 

 יּפָא טסנעּפשעג ַא יװ ,טכיל PR טכיל דמערפ IN סע טּבעוװש

 .ילפ, רעד "װ ,טלעװ-ןעּברַאפ רעגיד'משּוגמ רעד ןופ טליײטעג

 =רע רעֿכלעװ ,םיֹורט-ןוז ןעגָיּבײא'נַא ןּופ "רעדנעלָאה רעגָידנעה



 *עגּבָא ım סָאװ ,ָאּפאק ןוֿפ ץַיּפש ןעטסֿכעה םעד ףיֹו
 רעּכלעװ ,עונש:גרַאּב ןעטיירּב ַא ךרּוד ןעזלעפ:םי יד ןּופ טלייט
 *יעדלָאג יד ןעשִיװצ ,טכִיליןענּוז PR ןעקנורטרעד DER טרעוו
 ןעגיּביֹוטש םעד pr ןוא ןעֿכיורטש-רעטסנַיג 97 ןּופ ןעליֹוק ענ
 ײַאזנייא נָא טהעטש ,זָארג-ןַאימִיט ןעטעלָאיּפ םעד ןּופ טַאמָארַא
 ןעטיֹור:סַאלּב ַא ןּוא טנעו עלעג:סייו טַימ עכריק עניילק עמ
 Madonna 4612 guardia יד ןִיא סָאד :ךַאד

 ןעסַירַאּפיק עטלַא ןוֿפ ליח רעצנַאג ַא יז טֿכַאװעּב סע

 DIR טלעװ רעצנַטג רעד ןּופ רעטלײטעגּבָא רעגָיזָאד רעד ןַיא
 PR רעדנַאנּופ m ןעסַיג עכלעװ ,ןעּברַאֿפ עלעה ןּוּפ גנוקעלּפ
 SIR 911 ,ןעסָירַאּפַיק עגַיזָאד יד ןעהעטש ,רעמִיש ןעזָאלדנע'נַא
 -עטש ייז ;לַאזקַיש ןּופ ןרעדעפ:ןעָארק עצרַאװש עטצנַאלפעג
 רעד רַאֿפ ןעמַאטש עּכיײלּב עצרּוק ערעייז ףיֹוא זָאלגעװעּב ןעה
 םעד WIR TI טּביֹוה עֿכלעװ ,טייקטייוו רעיֹולּב רעכַילדנענּוא

 ַאזַא IR טייטש עֿכריק רעד 72 .ןלעֿפ ןעלעג עגידנעהִילג
 .ןעדָאל ענַירג:זָארג טַימ עסייוו:יינש ַא ,ָאירעטסָא ענעדיישעּב

TINַעֹּב טרָאד ןעק ןעמ ןּוא ,ךעלשִיט עגידלעקָאש רָאּפ ַא-רַיא * 
 טקעדעּב ,םיוּבנעגײֿפ ַא .ןייו ןעגִיטרָא ןעסּוג לעסִיּב ַא ןעמּוק
 ןעראטש עכלעװ ,ןעּפסָאנק ענִירג עגנּוי טָימ לֵירּפַא IN טצִיא
 :רעגנַיֿפ עטרַאצ יד 21 ןעגייווצ יד ןּופ סיֹורַא ןעטייז עלַא יד ןּופ
 .עוּפש:גרַאּב םעד ןּופ רעּבִירַא רעהַא PT טגיֹוּב ,ןעּפָילָאּפ:םי ןּוכ ךעל

 !טוג זַיא ָאד
 רעגָידנעדנעלּב רעד ןוֿפ רעּבִיא Tr טגָארט קִילֹּב רעד

 ן'פיֹוא רעפַיט ,ךעלגרעּב ,ןעלָאט יד ףיֹוא רעטייוו טייקיולּב-םי
 עכלעו ,ןעסַארעט:סעקנַאל ענ;רגעדגַארַאמש יד WER .גערּב
 KO ַיד ךרּוד רֶילָאק:דלָאג ַא ןַיא טּברַאפעג םיֹוק DEM ןענעז
 יקָיּפמּוטש ַיװ Tr‚ ןעּביֹוה ,ךעלרעזָאלּב:םֹורד עגָידנעהִילּב 790
 יד po ןעניורק:רעטעלב יד ,סנעקלָאװ ענרעּבליז עסגידנערעפ
 םייּב רענעפרָאװרעֿפ ,רעטלַא'נַא ,ייז ןּופ רענייא .,ןעטרעּבלייא

 WS םעד ףיֹוא PT טנעכייצ ,עסַארעט רעד ןּופ דנַאר עמַאס
 RO רעלעקנּוט ַא m לָאמַא טײקיֹולּב:לעמַיה רענייר רעד 8

 ןצװ ,ץנַאלגירעּבלִיז DR PT רע טלעקנִיפּוצ לָאמַא ןּוא ,טע
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 ,םי ןּוא גערּב רעּבִיא טהּור ץנַאלג:רעסַאװ ַא
PRךַיז?ןעגָארט תוחיר:ןעמּולּב  TRםיֹור ןרָאלק , 

 .(ע ט צ ג)

 TR ןערַיֿפקעװַא PT ךִיא לָיװ דנַאל ןייש : רעדנואוו ַא ןִי
Nטרָאד  MTןעלייצרעד ,.. 

 ,ארעיוויר רעד ןּופ ןדעףג PR ,ָאמער ןַאס ןּוֿפ חרזמ ּוצ
 טדיינש סָאװ ,זלעֿפ רעניֹורּב ַא ,ע ד ר ע וו ָאּפ ַאק סיֹורַא:טרַאטש
 טָימ ןעּבָאה עכלעװ ,ןעטֿכיש?ןייטש .םי ןעיירפ TR FIR ךִיז
 *עז ,דנּורג-םי ןעֿכײװ DIT טעדלִיּבעג קִירּוצ ןערָאי ןענָאילַימ
 ןעדלַימ ןּוֿפ ןָאפ ן'פיֹוא סָאלש רעשַיטסַאטנַאפ ַא יו סיֹוא-ןעה
 טָאה םי רעשַידנעללעטַימ רעיֹולְּב רעד .טּפַאשדנַאל:גערּב םענִירג

Iטלעצִיּפּוצ ,ןעגנּולשעגנייא  WER ‚PT PRטשִינ  DMףָארג  
 *דנענּוא רעד ןּופ ךשמ ןַיא 229% ,ךילטרעצ רּונ ,טפַארק 92
 ענייז DM ייז גידנעטעלג רעדַיװ PR גידנעטעלג טייצ 19229
 +עגּבָא יד ,ײז ןעגַיל DER ןּוא .דנעה:םיֹוש עסייו עטרַאצ
 יד mM סיֹוא:ןעהעז ןּוא ןעטכַיש-ןייטש עטקעדעגֿפיֹוא ,עטקנעווש
 טָאה'ס רבק סנעמעוו ,היח WATT רעשיטייצרעפ ַא ןוֿפ ןעּפָיר

MTָֿיש יד ןעשִיװצ .םי ןּופ גערּב ן'פיֹוא טנעפעעג גנּולצּולּפ = 

 =עּב םיֹוק ,ןעכַילנִירג טימ עטלָיּפעגנָא ,סעשִינ TI ןעּדלִַיּב ןעט
 סע ןעכלעװ ןּופ קעד ןעכַאלפ DIT MIN ,רעסַאװ ןעכִילגעו

 -ָאיפ עסַאלּב ןעדנּואװשרעֿפ ןערעװ ןּוא ךרּוד לָאמעלַא ןעפיֹול
 EN ן'רעטנּוא םיֹוק TI ןעגעװעּב סָאד :סנעטָאש עפיור:טעל
 רנַארףעזלעפ ןעטסקע םייּב רּונ ןּוא ,ןעסקַיװעג-םי יד רעס
 FIT ןעזָאלעגרעּבִיא טרעװ סָאװ ,ץנַארק:םיֹוש רעד טלעקניפ
 ןּופ ןעכָאפ סָאד ַיװ ,סיֹוא:טעז ןּוא ,סעילַאװכ עדנעפיֹולנָא יד
 .ןּוז רעד ןּופ ןַײש ןיא לעגַילּפ עסייושדנעדנעלּב עטײרּפשּוצ

TURרעטייו  TRןעכַילרעדנּואװ ַא ןִיא טקנִיז ץלַא ,יֹולֹּב ץלַא  
 ...טכִיל ןעיולּב
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 ,ךּוּב עטשרע סאד

pi:גילֿפ-גָאמנײא רעד  naענָאדַאמ רעד ּוצ . 



 ?רעמעק-ייא םעד ןּופ דֹוס רעד--,דוּב עטייווצ סאד

 .?רעמעק-ועמיוו םעד ןּוא
 צליפ'תֹודֹוס יו- ,טכאש רעדַײטסניפ א ןיא 119-66 .ז

 רָאֿפטמּוק ET יד--סענִיּברּוט עוײּב ןּוֿפ טײּברָא יד---קָאלג:רעקּוט?םי רצד--ליֹוק

TRד ןעטײדעּב סָאװ--ךעלרעּפרעק-גנּוטכַיר ;ד--לרעמעק-ייא ןעֿכִילשנעמ םעד : . 

 POS BAT לרעמעק:ןעמיוז סָאד--טפלעה ףיֹוא טֿפלעה ןּופ גנּולײט ַא--ןעמָאזָאמָארֹכ

 לַאטִיּפַאק=השּורי רעד--גנּוסיגנעמַאזּוצ רעד ןּופ ףמּוירט--לרעמעק?ײא DYT ןִיא

 טסיײה סָאװ--טקַא-סגנּוריֹוּבעג םצד ןּוֿפ גנּוקעלּפטנע ?;ד--טלעטשעגקִירּוצ טרעװ

 2'היח-ןעמיֹוז יד ןּופ לָאצ יד--גנּוריֹוּבעג רעד ןּוֿפ עיּפָאזָאלַיֿפ-- ?"לרעמעק. ַא

 ײד--טיֹוט רעד--ץנעטסִיוקע רעֿכילשנעמ רעד ןּוֿפ ןעגנּונײשרע-דנּורג ;ד--ךצל

 ןעּפיצנירפ ײװצ ןעגעװ--טײקכַילּברעטשנּוא רעד ןּוֿפ םרָאֿפ ַא DIR גנורעּפכּורפ

 טײקכִילּברעטשנּוא--טײקכָילּברעטשנּוא עלעּודִיװְידנִיא--טײקכִילּברעטשנּוא רעד ןּופ

 רעד--עּבַיֹל רעד PR גנּולקַיװטנע--!"גיּבײא, Born סָאװ--עּבִיל רעד ךרּוד

 .גנּושרָאֿפ-רּוטַאנ רענרע זָאמ רעד ןופ רצוא?רעדנּואוװ:

 רעד--,גנולקיוומנע רעד ןופ ףירנעּב רעד 120—155 ,ז
 טלַא !װ--טייצ:זייא רעד 792 סּפָאעכ ןּופ--ןָאילימ?טײצ רעד ןּוא ןָאיל;מ?ןליימ

 2ּומ רעטרַאגטּוטש םעד ןַיא--דרע עײנ ַא PR לעמִיה רעײנ ַא---?טייהשנעמ יד זִיא

 --ןעטנָאמַאמ 77 ןּופ 9279 ;ד--רעירוַאזָאיטכיא יד ןּופ ליּפש2עּביל רעד--םּואעז

 גערּב רעטצעל רעד--סּורוַאזָאטנַאלטַא םעד ןּוֿפ ךרַאמנעקּור רעד--עירעטַאגעמ ;ד

 =יֵל ןּוֿפ טקנּוּפ רעטצעל רעד--גערּב ןעטצעל םעד ןוֿפ ןעצכעּבײלּברעּב!א2עּבִיל---

 יד- טּבִיל עלִיצַאּב יד !װ--ערעל עסיֹורג ס'גִיװרַאד--דרע רעד ףיֹוא ןערּוּפש-עּב

 ןעמּוקעג זִיא ןענַאװ ןּוֿפ--ּביֹוהנָא םעד PB דֹוס רעד--טילג:?טיֹור רעד TR דרצ

 { ?לרעמעק עטשרע סָאד

 --?"ןענַאטשטנע , עּבַיל יד זיא יצ--,גנוריוּבענ-רּוא 156—188

 ןּוא טרּוּבעג ס'עטידָארֿפַא ןעגעװ עדנעגעל :ד--עּבִיל רעד ןּופ טקַא-טרּוּבעג רעד

 =רּוא ;ד--גניֿפַאשעּב רעד ןיֿפ רעדניאװ סָאד--עּפלַאמ עעד ןוֿפ גנּומַאטשּבָא יד

 =ןַאיצ יד--ףָאטשנעליוק רעד--צפּוטש=סגנּולקיװטנע'נַא Tr ְךיֹוא זּומ גנּוריֹוּבעג

 --טלעװ רעײנ ַא PD עלִיצַאּברּוא DIR שנעמ רעד--םַאלפ ןּוא ןעּבעל--עירָאעט

 =ךַנּורג ַא ןעּבעל זִיא יצ--*ןעליּפ TB םצע ןעגעוװ--טלעק רעד ּוצ ןעגנּוסַאּפּוצ

 --טלעװ-לַאטסָירק רעד ןִיא םּואּידִיװְידנִיא רעד---?עירעטַאמ רעד TB טֿפַאשנעגיײא

 =יצּוצ עשִינַאֿכעמ ןּוא עשִיטָארע--לײה ַא ןִיא רעסַאװ ןעּפָארט רעד--סָאטַא רעד

 יד--"ןעּבַיל , ןּוא ,vorn" ןעמָאטַא !ד--"ןעטֿפַאש'הבורק עשִימעֿפ,, ;ד--ןעגנּוה

 ליידעג סָאװ--ן'הוח ןיֿפ גנּוֿפַאשעּב יד--דֹוס ןעטצעל םעד ןִיא ןײרַא טלַאֿפ 9279

 ,עטכישעג:סגנּולקִיװטנע רעד PD טקנּוּפדנַאטש PD סָאד'
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 טכיורעביא-טלאהניא

 ,לייט-דעטשרע ויֿפ

 ּוצ יב גילפנאטנייא רעד 72 - ,ךוּב עטשרע סאד
 ,ענאדאמ רעד

 --.ערעיוויר רעד ףיוא ןעגראמ:גנילירפ א 16-5 ;ז
 יד--טײצ רעזנּוא PD טפַאשקנעּב יד--סקִילעֿפ סּויצּונימ--עדרעװ ָאּפַאק ףיֹוא

 רעד TR תמא PD ן'העש---ררערַיֿפּבָא-ץִילּב ןּוא ץיירק PR גנּורעכַיזרעֿפ עטלעּפָאד

92T [9299 2279ןע רצ װ עגַילײה סָאד--!טלײצרעד טרעװ . 

 .ילפ:גאטנייא יד ןּופ םיתמה:תיחּת סאד 17—25 41

 ישיֹוט רעד--גּינעּת העש ײװצ--םיֹורט?ןעפלע---ךייט םייּב טנעװָא-םערּוטש א--,ןֶעג
 --גָילֿפגָאטנײא רעד PR ןערָאי ןענָאילימ T PB? םִיטש יד--עּביֹל יד טדיײנש

 ?עּבַיל IT TR סָאװ

 =עה יד ןּופ לעזניא:עּביל ענרעּבליז סאד 36-26 ,ז
 ---ןָא:טמּוק רעדנּואווםי ַא--גערּב-םי ןעשִיגעװרָאנ םייּב 0955 עלּוֿפ'תֹודֹוס--,גניר

 --עגידנעּביל ?7 ןּופ םיּונע--ײא ןעדלָאג ס'ַאמַארב--טַיֿפ יד ןּוֿפ םערּוטש-טּבִיל

 .ןעשנעמ םעד PR ׁשַיֿפ רעד

 :םיטגילײה א--.ענאדאמ רעניטסקיס רעד ייּב 37—63 ,ז
 ןעגיּבײא םעד ןעגעװ--רעטֿכעלשעג יד ןּופ טײקגִיאײװצ ַיד--טייהשנעמ רעד ןוֿפ

 2גָאמרַאה PR טֿפַאשקנעּב--עדײּבעג=עּבִיל רעד TR קָאטש ױעטסֿכעה רעד--דנִיק

 עֿכַילטכעלשעג 77 יֹוזַא !װ--סּוטסָירק--גנּורעדנַאװ-טלעװ רעד ןַיא עּבִיל !ד--עי

TR 9229עדיא רעלַאיצָאס רעד--טסײג טרעװ טּולּב--עּבילןעקנעמ ןערָאװעג = 

 צײלסיוא:טלעװ ;ד--ריטַאנ !ד--צירַאמ ןּוא תּורתשֹע--עיגַילער ןּוא עּבַיל--לַא

 PR ןעגײטשפיֹוא עלּוֿפגּונעת סָאד--סיֹוט רעד IM רעקרַאטש זיא עּביל ;ד--גנּוז

 ָ!װ--רעג;דנעריֹוּבעג סלַא רעלטסנַיק רעד--טסנּוק ןּוא עּביל--טלעװ רערעֿפעה ַא

 PR גנּושרעהעּב=ריטַאנ--רּוטַאנ רעד ןִיא ןעּביֹוהעגנָא IT טָאה טסניק יד יֹוזַא

 ,לָאּפוק םענעדלָאג ןיֿפ יז טעז ןעמ mn ,עּביל ?ץז--גנּורעטײרּברעֿפ=רּוטַאנ
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 עּביל טקישעגּוצ רַימ סע טָאה טֿפָא ,ןענעטש ןּוא ןעגעװ ענײז עלַא

 ענעי רעדָא יד טכַאמעג ךילגעמ TS ןעּבָאה עכלעװ ,דנײרֿפ עײנ

 ןּוא .טגָאזירָאהטלעװ ןײמ ןּוֿפ ןעצענערנ יד רעסיֹוא גנּורעמײװרע

 רעדָא ַאזַא ןעגעװ ןעסִיװ ּוצ ןעּבעגעג ךיֹוא רימ םע טָאה לָאמלײש
 עכלעװ ,עמּומ רעשַירארעטַיל רעטלַא רענעּפמּורשעגנײא רערעדנַא

 ימרעװ ןעצנַאגנַיא זיא םע זַא ,ןענוֿפעג טקנוּפדנַאטש IE ןוֿפ טָאה

 לָאמא ךִיז טָאה רעֿכלעװ ,עטלָאנ רעמעּפ ַא ןּוֿפ רעדַיװ רעדָא ,זָאל

 תמַאּב DR VD ,ָאי ,ָא, ?ןעצרַאה ןוֿפ םדערעגּבָא רעדִיװ םִיֹא רַאֿפ

 -עג ּבָאה 8 "!יֹזַא טשִינ ךָאד ןיּב IR ,מָאג ןעקנַאד ,לײװ !ליֹואװ
 ..ומכער ןעּבָאה ןעשנעמ עגַיזָאד יד IR זַא ,ןענעקרענָא טוומ

 ןערעדנַאװ רעטײװ רעדִיװ טּומ םעײנ םימ טצִיא סע לָאז ןּוא

pxערײא םעד ןּוֿפ גיז םעד רַאֿפ ףליה ענײלק ןײז ןעּבעג סע לָאז . 

 am ןעגײא לימש גיצנײא ןײא רּונ מָאה שנעמ רעד זַא ;קנַאדעג ןעל
 ףרָאד רע ּואװ ,ךשֹוח ןּוא ןײּפ ןּוֿפ מלעװ רעגַיזָאד רעד .ji עלעק
 .תערה ץע םעד רעטנּוא ;ןעטעש ּוצ טשַ;נ 7.(

 יעשלעּב םלעהלִיװ



 םער ןּוֿפ טײז עֿפִילטנעזע װ ןוא ערעדנַא יד זַיא סָאד לײװ

Imרעטַאמ ןּופ ּבעװעג עצנַאג עגַיזָאד סָאד רּונ טצּונעּב ךּוּב ןײמ * 

 ןערעװ סע ןעכלעװ ןַיא ,יֹוּב-ןעקנַארעג ןעֿפילטײהנײא'נַא sp ןעלַאי

 .םנַארעפ יד ,גנּואיֹושנָא טל עװ ַא ןּופ ןעטרעװ עצַאשעגּבָא

 ןףעמ געמ ,טלּהנַיא ןעכילטנעגײא ןעגיזָאד םעד רַאֿפ טײקכילמרָאװ

 m סלַאפנעלַא IR גָארמ ,םֿפעלש רערָא mu רַאֿפ ןעטלַאה םִיא

 ,גנּוצעזרעּביא עגַידנערַײזירַאלּוּפָאּפ ןײק BON יא רע ,ןײלַא ןעצנַאנ

uקרעװ ןעגײא וִימקעיּבּוס ַא , 
 PR בּורּפ ןעגַיזָאד םעד ןּופ םרָאֿפ רעֿפילרעסיוא רעד ןעגעװ

 םצע gie זּומ יז זַא ,ןעװעג Bon קֿפס ןײק ןָא-ּביֹוהנָא ןּופ רַימ רַאפ
JMעשימעטסעינַא . IRךאפ ןעגנערטש םעד ןּוֿפ קִירּב יד זַא ,ןײמ " 

 עטלעטשעגטסעֿפ-ּבלַאה ןּוא-ץנַאג עסיװעג ןָא-טלעמַאז ןעמ ּואח ,טִיּבעג
 טכּוז רעֿכלעװ ,קנַאדעג ןעײרֿפ םעד ןּוֿפ טלעװ רעד וצ ,ןעמקַאֿפ
 joe עלַא ךרּוד עקַאמ ןּוא .טסנּוק רעד ךרּוד טײג ,עצנַאג םָאד
 םעד TR ּבָאה בגא ןּוא .,רָאמּוה םּוצ na ּוליפַא :טסנּוק רעד ןוֿפ
 טָאה סע ּואח ,טרָאד רָארג םרִיֿפעגנײרַא ןויּכּב ץנַאג רָאמּוה ןעגַיזָאד
 ?רעּבִיא רעד iR ;םינינע *עטסגידלעצִיק, יד ןעגעװ םלעדגַאהעג 1

„ungןעמ ןעכלעװ ןוֿפ ,רנַיק עדיאַאנ עגיּבײא סָאד זיא רע זַא  
 עכילנע ּבֵילּוצ ןּוא ,ןעגָארמרעּפ ןעכַאז עכלעזַא ןעמסטֿפײל םּוצ מעװ
 ליטס.רעײמרעדִוּב רענײמעגלַא רעד ןעמּוקעגסױרַא IR זיא ןעװוטָאמ
 שײקכַילטַימעג עֿפײװ ןײז לײװ ,םרָאֿפ-ּוד ןײז DB גנּולײצרע רעד ןוֿפ
 יא DB רּונ ,זורּפַאק ןײק mon לָאירעטַאמ ןעגיזָאד םעד na זִיא
 apa רעדַיװ ,רָאי ןעצ ךָאנ גָאה ךִיא .ּברַאֿפ-טסנּוק עטגײלעגרעּב
 ןירעד רָטרג גנּונײנ עטסעדנימ !ד םליפעג von ,ְךּוּב סָאד גידנעק
 BET עיצַיזָאּפמָאק רעד ּוצ סָאװ רעמ DON ,ןערעדנע ּוצ זיא סע סָאװ

Tiטָאה'ס ּואװ ,רעמרע לײמ ןַיא  irיידָארּפטַיא סָאד טלַיֿפעג  

 צרעֿפרַאש א לעסִיּב א ןעּבעגעגוצ pipe‚ ןעטשרע םעד ןוֿפ עפרד

 ,טרערנעעג לַיֿפ טשִינ ןעלַאֿפ עגַיזָאד יד ןִיא IR ּבָאה ךָאד ,עינַילי

 ,העש-סנעּבעל רעסיֹורג רעטנָאמרעד רעגילָאמַא'נַא ןּוֿפ דנִיק 8
 ךוּב סָאד םרוּפ ,ןערָאײרעדגַאװ ןּואןרעל ערעװש רעדנּוזעּב ךָאנ
 he ןעּבעל:עּביל ןעגײא ןײז רָאי גילרנעצ ןעצנַאגַא מז ןיֹוש טצִיא

WIסָאװ םיֹוק .םלעװ  iRןעזוװעּב גָאה ןײלַא  DIRןײגוצכָאנ  BR 
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 ּוצ ןעמּונעגנָא טשִינ ןעצנַא גנַיא מרירנעמערּפ ךוּב ןײמ} -
 עכולטּפַאשנעסִיװ-ךַאֿפ ןּופ גנּורַיירַאלּוּפָאּפ עכילנעװעג ַא סְלַא ןערעװ
 ךרּוד ןּוא שרעדנַא ץעגרע ab ןופ ןיֹוׁש ןענעז עכלעװ ,ןעלַאירעטַאמ

 עסָאפ עצנַאגַא שצּונעּב םע םגה .ןערָאװעג םלעטשעגטסעֿפ ערעדנַא
 עכלעװ ,ןעטײהלעצנײא עש:גָאלָאיּב רעדנוזעּב ,עכילטֿפַאשנעסִיװרּוטַאנ

 ya ךילנעװעג גנּושרָאֿפ-ךַאֿפ רעד MB BED ןעגיטצִיא םייּב ןערעװ
 ןענעז ןעלַאירעטַאמ עגיזָאד יד ,ןעמקַאֿפ ערעכַיז סלַא טעמּכ טנעֿפער
 דנּורג ןיֿפיוא ,ןעגנּולעג רעגינעװ רעדָא רעמ ,ןערָאװעג ןעמּונעגסיֹורַא
 טִיּבעג ןעֿכילּפײרגעּבנּוא םעד ןּופ ,םּוידּוטש ןעלעיצעּפס ןעגַ!רָאיליֿפ ןּוֿפ
 ןײלַא ךרּוד.טרעטעלּב סע רעװ ,רּוטַארעטִיל-ךַאפ רענרעדָאמ רעד ןוֿפ

mרעד ,רּוטַארעטַיל עגַיזָאד !ד יא סע  ‚Bornטסעֿפ יד טֿפָא יװ . 
 יד רעטנּוא םּוׁשפ ןערעװ ײז DER !װ ,טרָאד ir ןעטײּב ןעגנּולעטש
 PB ןײטשּוצּבָא גנּושרָאֿפ !ד ןעגניװצ ײז טֿפָא יװ ,םרעטלערעֿפ רעגנַיֿפ

 ײלרעּבִיא ןּוא ּור רעמ לעסִיּבא IT רַאֿפ ןענַיװעג ּוצ ידּכ ,ףיֹול רעײז
 גולעטשרעטנַיה לעסִיּבַא רַאֿפעג רעד Ba רַאֿפרעד ןעלָאצעּב ןּוא גנּוג
 לָאז ןעמ ּביֹוא רעּבָא ,ןעגנּולעטשטסעֿפ עכילכַאז יד is ןעּבײלּב ּוצ
 ַא ןעפרַאװּבָא ,ץּונעּב ךִיא עֿפלעװ ,ןעמײהלעצנײא יד ןּופ ןעפרַאד

 גירנעגַינעג ַא ןעּבײלּב ,ןעכער TR mM ,ךָאד םעװ ,לײמ ןעסיֹורג

 עֿכלעװ ,ןעטקַאֿפ.דנורג עטלעטשעגטסעֿפ גומלַיגדנע ןיֹוׂש ןּופ קימש
 ...ןעלעטש-טּפיֹוה עלַא ןִיא גנַאגנעעדִיא ןעשִ:גָאל םעד ןעצימש ןעלעװ
 .עגמּוא רעמ טשינ תמאּב טנײה ןיֹוׁש ןענָאק עכלעװ ,ןעטקַאֿפ-דנּורג
 לעפיײווצ ן'רַאֿפ ןעזָאלרעּביא ּוליפַא לָאז ןעמ ןעװ ,ןערעװ ןעֿפרָאװ
 רַאפ ,טֿכער ..,ךילגעמ טּפיוהרעּביא רּונ זיא סע ın ,טֿכער ליפ ױזַא
 .גײלעגרָאפ רעד TR .ןײא םּומעמּוא ir לעטש ןײלַא ךִיא ןעֿכלעװ
 ײנסֿפױא לָאמַאֿבָאנ טימעּב ir IR ּבָאה גנּוטײּברַאעּב רעטײװצ רעמ
 ,ןעלַאירעטַאמ yaıyı יד ןּופ Dre ןעטסערג םעד ןעשרָאֿפוצֿפָאנ
 סע טָאה רּוטַארעטיל רעלעיצעּפס רעד ןּופ שינמנעק !ד Diem ףיֹוא
 Daß ןעמּוקעגּוצ ּוצרעד ךָאנ ןענעז סע ,טֿפַאמעג ךילגעמ MD רַאֿפ
 ןעגנַאלרעֿפ טשינ ךָאד ףרַאד ןעמ זַא ,ןעֿבער IN ;ןעגנּוצנעגרעד
 ,םרּפ ןעגַיזָאד םעד ןיא ןעטײקגירעװש עלַא ןעֿפמעקעּב ּוצ םּולָאסּבַא
 ןעצנַאג םעד ןוֿפ קעװצ םעד רַאֿפ iR סָאד mE סנעגְורעּביא ןּוא
 an טשנונ

u 



 ,הכדרהה
 .געױ גיטפנינרעפ ןענעק עכלעװ ,עלַא ּוצ ir םדנעװ 12 ןיײמ

 יושנא.טלעװ ענעגײא'נַא ןעֿפַאש ּוצ ךיז ,םּומ םעד ןעּבָאה ןּוא ןעק-

 ירא םִיא bin סע רעװ ןּוא ,ּפמּוז רענַיּפעלק ַא זיא םלעװ יד .גנּוא

 ,ךילרִיטַאנ .ןעקערש Don םידש Dim ןײק רַאפ Ir ףרַאד רעד ,רעּב
 רעװ ,רעדעי KR ףײר ןּוא .ןעשנעמ עפײר רּונ ןענַיז IR IN ּבָאה

 יא טָאה'ס ןעװ ,העש vor יד טּבעלעגכרּוד לָאמנײא רּונ טָאה'ש-

DINןעועגנײא טָאה רע ןעװ ןשינעטנעק ְךָאנ גנַארד רעד טכַאװרע , 

 מִימ ןעּבעל עֿפילשגעט עגידנעײגרעֿפ.לענש עצנַאג עגזָאד סָאד זַא
 ייֹומנע ענײז עלַא Did ןּוא רָאי עכִילטע יד ךרּוד לעמּוט ןעצנַאג ןײז

 משינ DIR ןעּבִיג ID ּביֹוא ,סַאּפש רעשַירַאנ-ךַילרנענּוא'נַא TIN ןעגנּוש

 .טביל םענײלק םעד ךרּוד ,שינעטנעק רעד ךרּוד ןִיז ןערעכעה ןײק ּוצ
 רעֿכילקערש רעסיֹורג רעד TR זנּוא זיא סָאװ ,"ןעקנעד, עלעמעלפ

 רעװ ןוא שינעמנעק טֿפּז By רעװ .ןערָאװעג ןעקנָאשעג שַינרעטסניּפ
Daןּוא ,מעקַאנ ןּוא ליֹוה םּורַא םײג רעד ,שִינעטנעק ןעּבעג  NND 

 רע רעּבָא .תמ א רעד ira םִיא טלַיה סָאװ ,ד"לק ןײא ָאד רּוג
 By ןעגימכִיל ןעגיצנײא םעד ּוצ םײקרעֿכיז רענעזײא'נַא טימ טײג

 bon ןעשינעדנעטשרעֿפסימ םּוׁש ןײק םִיא EB ןענַאק'ס ןּוא ,סיֹורָאפ
 .ַאנ םיֹוא ךימ ךיא ID ,ןעדנעקנַירמ א ןעװעטַאר bin IR ןעװ ,ןײז

 'עג טשִינ ןעצימע טרָאד סע טעװ יצ ,ךִיא ּבָאה הגאד ַא IR ,מעקי
 רָימ ןענעז עדנעקנַירט עֿפלעזַא ,גַידנעמשנָא non זיא'ס לײװ ,ןעלעֿפי
 ךרּוד ןעװעטַאר--,ןעװעמַאר ןעמ ףרַאּד םענײא ןעדעי ןּוא ,עלא רעּבָא

 ררע ןּוא לעמִיה ןּוֿפ ןעגנּונײשרע עלַא ןּוֿפ ןעגנּוקעלּפטנע עמעקאנ-םדאי
 עגִיטיֹנ יד וצרעד טימ.טמענ'ס רעװ ,ןענעז rm" ,םרָאפ רעד ןוא:
 ערעדנּוזעּב DW ןײק ךָאנ טשִינ ךיא ףרַאד םעד רַאֿפ ,טײקטסנרע

 ,טײקנעּבַאהרע עכולטסניק םּוׁש ןייק ,ךארּפש רעד ןּוֿפ ןעטײקֿכילרעײש:
 ןעשנעמ עת'מא ,ענײר רלַאּבַיװ vis‚ םּוׁשּפ טרעװ עכלעזוי

 I ןעשִיװצ ןענעז ײז לײװ דָארג ,ךיז ןעשִוװצ ןענעש
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