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ר בונדָהונדערט יא
ַסדישער גאִר 1897 איז אויף דער ייָס יאָדא
לטָטע - ס'זענען דעמאַ וויכטיקע דאַא

ליטישעָרן צוויי גרויסע ּפאָגעבוירן געווא
וועגונגען, ציוניזם און בונדיזם. וועגןַבא

 סך געשריבן.ַט מען שוין אָציוניזם הא
ָסל פֿון בונד, וואַס איז נישט דער פֿאָדא

ט דער בונד נישטָסּפעציפֿישקייט הא
 מיט די6געקענט קומען צו קיין הסּכם

קעמפֿט אוןַבן אים באָס האָלשעוויקן, וואָבא
לוציע פֿון 1917ָך דער רעוואָנא

מוניסטישערָ אין דער קא7אַײנגעגלידערט
ט דער בונדָרום האַזוי אַרטיי. אַּפא

טן-ַאויפֿגעהערט צו עקזיסטירן אין רא
ט דערָר האַנד . אין ּפוילן דערפֿאַרבאַפֿא

ּפהענגיקייטָבונד זינט דער אומא
לע,ַ לעגאַנירט ווי אָפֿונקציא

נטוויקלטַרטיי און זיך אַזעלבשטענדיקע ּפא
ָטוועגונג. ווען ס'האַסן-באַ גרויסער מאַצו א
נגעהויבן די צווייטע וועלט-מלחמה,ָזיך א

ניזירט אין דיַרגאָט זיך דער בונד אָהא
גערן, ווי אויךַס און לאָגעטא

 (ווי שמואל8ראויסגעשיקט שליחיםַא
נד ּכדי צוַזיגלבוים) אין אויסלא

צישעַרמירן די וועלט וועגן די נאָאינפֿא
ט דער בונדָכן חורבן האָ. נא9רברעכנסַפֿא

 קורצע צַײט איןַווידער אויפֿגעלעבט - א
מעריקע אוןַּפוילן און דער עיקר אין א

ס איזָס וואָ מאַבער אין אָּפע, אָמערבֿ-איירא
ר-ַרגלַײכן מיט זַײן פֿאַנישט צו פֿא

ּפולערקייט.ָמלחמהדיקער ּפא
ריז אין די טעג פֿון 18טן אוןַר אין ּפאָהַײיא

ט מען אין דער מעדעם-ָבער האָקטא19ָטן א
רַטעק און אין דער הויכשול פֿאָביבליא

 רייַפֿטן געקענט הערן אַליטישע וויסנשאָּפא
רוםַטן וועגן און אַנטע רעפֿעראַאינטערעסא

לע אוןַציאָליטישע, סאָבונד : זַײן ּפא
לע אין משך פֿון די לעצטעָקולטורעלע רא

נדערעַונגען מיט אִציַר, זַײנע באָהונדערט יא
רטייען, זַײנע ּפערזענלעכקייטן (ווי וול.ַּפא

לטער און ה. ערליך), זַײןַמעדעם, וו. א
ס. אין דער מעדעם-ָסּפעציפֿישן עטא

ך ביז סוףָטעק קען מען נאָביבליא
ן אויסשטעלונג וועגןַקוקן אַדעצעמבער בא

פֿישןַגראָטאָ רַײכן פֿאַבונד מיט א

ל.ַטעריאַמא
1. épanouissement / self-realization ;
2. TFUTsES diaspora ; 3. autodéfense/self-
defense ; 4. position/stand ; 5. LETOYVES en
faveur de/in favor of ; 6. HESKEM accord/
agreement ; 7. incorporé/incorporated ; 8.
ShLIKhIM messagers/messengers ; 9. crimes.

געַן-פֿראָּפאַדי ּפא
1נקרַײך ווערט אויפֿגעטרייסלטַנץ פֿראַגא

ר די טעגָס קומט פֿאָ ווא 2דורך דעם מישּפט
ן איז געווען,ָּפאַריס ּפאָ. מאָרדאָאין בא

בשעת דער צווייטער וועלט-מלחמה, צווישן
רן פֿון דערַנאָדי העכערע מלוכה-פֿונקציא

 און איר אומגעגנט. דיָרדאָט באָשטא
טָציע האַדמיניסטראַנצייזישע אַפֿרא

3רשיקונגַנגעפֿירט מיט דער פֿאָדירעקט א

ןָּפאַריס ּפאָר איז מאַדן, און דערפֿאִפֿון יי
ר דערַ פֿא4רטלעךָנטוואַראַגעווען פֿא

רשיקונג פֿון מער ווי טויזנטַפֿא
דן - מענער, פֿרויען און קינדער.ִיי

ַזאַריערע פֿון אַז די קאַמען קען מיינען א
ּפגעשטעלט מיט דערָט זיך אָמענטשן הא

רקערט.ַנקרַײך. דווקא פֿאַפֿרַײונג פֿון פֿראַבא
ר, און וועןַנאָ פֿונקציאַער איז געבליבן א

ל איז געווען דערָל דע גאַגענערא
נצייזישערַּפרעזידענט פֿון דער פֿרא

ַקומען אַקע באַן טאָּפאַט ּפאָרעּפובליק הא
רן דערָסטן : ער איז געוואָוויכטיקן ּפא

נץַר גאַליציי פֿאָר פֿון דער ּפאָדירעקטא
ַלט, אין 1962, בעת אָריז. דעמאַּפא
ציעַנסטראָטעסט-דעמאָציפֿישער ּפראַּפא

ט ער געהייסן דערָלזשיריער, האַפֿון א
לע מיטלען צוַליציי ניצן אָריזער ּפאַּפא

ציע, און דיַנסטראָ די דעמא5צעטרַײבן
רפֿןָרַײנגעוואַבן אָנטן האַליציאָּפא

בער אין טַײך סען.ַראַהונדערטער א
רן, איזָך, אין די זיבעציקער יאָשּפעטער נא

 מיניסטער אין דערַרן אָער געווא
נצייזישער רעגירונג.ַפֿרא

ר ווייס מען ניט גענוי וועמען מעַדערפֿא
ל : צי איזַער טריבונאָרדאָמישּפט אין בא

לער ׂשונא-ַנאַשולדיקטער דער באַדער בא
ט אונטערגעשריבן דעםָס האָ ווא6יׂשראל

טָס האָדן, צי דער וואִרשיקן ייַפֿעל צו פֿאַבא
ר דיָבער, צי גאַראַ א7געהייסן הרגענען

ַכט פֿון אַס מאָליטישע סיסטעם וואָּפא
 מיניסטער.ַ - א9 אין רדיפֿות8טייליקטןַבא

1.secoué/shaken ; 2. MIShPET procès/trial ;
3. déportation/deportation ; 4. responsable/
responsible ; 5. disperser/break up ;
6. SOYNE-YISROEL anti-sémite/anti-Semite ;
7. HARGENEN tuer/kill ; 8. participant ;
9. REDIFES persécutions/persecutions.

רשע 1930)ַט (וואַקאַבונדישער ּפלא

וועגן אים ווייס מען הַײנט פֿיל ווייניקער.
רן אין די טעגָדער בונד איז געגרינדט געווא

בער 1897 איןָקטאָפֿון 7טן ביז 9טן א
לגעמיינערַמען „אָווילנע, אונטער דעם נא

רבעטער בונד אין ליטע, ּפוילןַדישער אִיי
ם פֿוןַגראָנד“. צו דער ּפראַאון רוסלא

טיע זענען מיט דער צַײטַקראָל-דעמאַציאָסא
צוגעקומען די ּפרינציּפן פֿון דער

לער און קולטורעלערַציאָלער, סאַנאָציאַנא
דישִלק מיט ייָדישן פֿאִרן ייַמיע פֿאָנאָאויטא

ך, און פֿון דערַלקשּפראָווי די פֿא
 פֿונעם1ס אויסלעבן זיךָקייט“ (דאִָי„דא

, ווּו עס וווינט, אין דיָלק דאָדישן פֿאִיי
ץ צו די ציוניסטן).ַ, אין קעגנזא2ּתפֿוצות

דער בונד איז אויך געווען טעטיק אין דער
3דישער זעלבשוץִציע פֿון דער ייַניזאַרגאָא

זיקערָמען. איבער דער דאָגראָבשעת די ּפא
דישערִ דער יי5 לטובֿת4שטעלונג
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ךַ בערזע-קראַך אָאוי וויי ! נא
לע בערזעס פֿון דערַדי לעצטע צַײטן קען מען הערן אויף א

.2 און קרעכצן1 סך זיפֿצןַוועלט א
ּפָראַ, לויפֿן א3ן ווען, פֿון דער העלער הויטָלץ הייבט זיך אַא

נציעלעַטישע פֿינאַזיאַ די קורסן אויף די א4משוגענערווַײז
ּפ, אוןָראַלן אַנג פֿאָנג-קאָ און האָקיאָמערק. די בערזעס פֿון טא

ן און בערלין אויך. וויָנדאָריז, לאַל-סטריט, ּפאָווַײטער - ווא
לן פֿון די קורסן ?ַ קעגן דעם פֿא5רענעןָוואַזוי קען מען זיך באַא

ר די מעקלערס און דיַ ּפַײנלעכע, פֿאַ, א6 קשיאַס איז אָדא
נטן.ַסּפעקולא

לץ ווערט בעסער.ַבער ּפלוצעם שטַײגן די קורסן ווידער. אָא
בן מזל,ָסן. עטלעכע האַ זיך געלט אין די גא7לגערטַעס ווא

ס טַײער,ָט איז דאָ : א8לע מינוט בַײט עס זיךַנדערע ניט. אַא
ַלט, אַדער ס'פֿאָדער עס הייבט זיך אָ, א9לוולָס וואָט איז דאָא

ַגט מנחם-מענדל : אָּפ... ווי זאָראַ רענדל אַרויף, אַ א10רענדל

שּפיל.ַ בערזע איז א
1. soupirs/sighing ; 2. gémissements/groaning ; 3. exp. soudain/out
of the blue; 4. MEShUGENER... d'une manière folle/madly ; 5. se
préserver/protect oneself ; 6. KAShE question ;  7. exp. se ramasse
dans la rue/is lying around the streets; 8. varie/change ; 9. bon
marché/cheap ; 10. pièce d'or/gold coin

רימטעַמנחם-מענדל איז איינער פֿון די בא
ון שלום-עליכם. ער איז די העלדן פֿ

ַ פֿונעם לופֿטמענטש - א2רקערּפערונגַפֿא
רָ, נא3ס שטענדיק זוכט ער ּפרנסהָמענטש ווא

רבעט ערַרבעטן אַלעבן לעבט ער פֿון לופֿט. א
4 שדכןַנט, אַ סּפעקולאַ מעקלער,  אַווי א

.6 משוגענערַ, און לויפֿן לויפֿט ער ווי א5אפֿילו
און ווּו זוכט ער ּפרנסה ? אויף דער בערזע,

דעס,ָרט ער ? אין אָ !  און ווּוהין פֿא7וודאיַא
ווּו דען ?

ס דערציילט זַײנעָ, ווא מנחם-מענדלס בוךָדא
ַרעם פֿון אָווענטורעס, איז געשריבן אין פֿאַא

סעריע בריוו צווישן מנחם-מענדלען און זַײן
ס איז געבליבן איןָווַײב שיינע-שיינדל, ווא

זויַט זעט איר ווי אָ. א8שטעטל ּכתרילעווקע
ס עס טוט זיךָער דערקלערט זַײן ווַײב ווא

דעס.ָאויף דער בערזע אין א

, ווי9נקוקן, זוגתי היקרהָלסט אָזא.. .„
כט געשעפֿטןַ געמאָזוי עס ווערן דאַא

נען,ַרשטאַלטסטו פֿאָרט, וואָאויפֿן ווא
ָּפ מיטן קא10קלָ שאַדעס. אָס הייסט אָווא

ַכט אַ ּפונקט ווי געמאָאיז דא
רויס [...],ַקט. איך גיי מיר אַנטראָקא

פֿיי“, זעץ מיךַ „קאַרַײן אין אַקום א
ַ מיר א11ַף טישל און שאַנידער בַײ אַא

נדערש.ַווע, צי עּפעס אַגלעזל טיי, צי קא
 מעקלער, [...] נעמט ערַקומט צו גיין א

רשרַײבט,ַס ביכעלע און פֿאָרויס דאַא
ב בַײ אים צוויי „בעסן“, אוןָז איך האַא

ּפ דיָל אים אָרויס און צאַאיך נעם א
עטלעכע קערבלעך - מחיה !

טָז גאַר שעה, אָ ּפאַאון שּפעטער מיט א
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1מנחם-מענדל

קע דערַהייסט [...] קומט צו לויפֿן טא
 פֿינף-און-ַאייגענער מעקלער און גיט שוין א

ך שּפעטער [...]ָנציקער פֿון אויבן, און נאַצווא
ט וויל [...],ָז גאַ פֿופֿציקער, און אַשטוּפט ער א

ָל מאַנצער הונדערטער, און אַ גאַן אָקסט אַווא
קע צוויי הונדערט,ַז טאַ, א12לט זַײןָן געמאָקא

סָר וואַל דרַײ הונדערט אויך, פֿאָ מאַאון א
ַ בערזע ! אַך עס אָנישט ? דערויף איז דא

“...ַך גליקזאַ שּפיל, אַבערזע איז א
1. MENAKhEM ; 2. incarnation/embodiment ;
3. PARNOSE gagne-pain/ livelihood ; 4. SHADKhN

marieur/matchmaker ; 5. AFILE même/even ;
6. MEShUGENER fou/madman ; 7. AVADE bien sûr/
of course ; 8. KASRILEVKE shtetl fictif de Sholem-
Aleichem: fictional shtetl of Sholem Aleichem ;
9. ZUGOSI HAYEKORE ma chère femme/my dear
wife ; 10. hochement/shake, nod ; 11. ici com-
mande/here order ; 12. on peut imaginer/ it is
conceivable.

דישִזוי צו שּפילן אויף דער בערזע אין ייַווי א
רקויפֿטַרט ווּו מע קויפֿט און פֿאָ - דארק (מערק)ַדער מא

קציעסַרקויפֿט אַרט ווּו מע קויפֿט און פֿאָ - דאדי בערזע
ז ס'וועטַפֿן אָרַײנלייגן געלט און האַס אָ - דאדי אינוועסטירונג

ברענגען מער
ז ס'וועטַפֿן אָרַײנלייגן געלט און האַס נישט אָ - דאציעַדי סּפעקולא
ך מערָברענגען נא
קציעס זענען ווערטַ - וויפֿל די אדער קורס

רויףַ - ווען די ּפרַײזן גייען אס“ָהא„ דער שטַײג/דער אויפֿהייב/די
ּפָראַ - ווען די ּפרַײזן גייען אבעס“„ לן/דיַס פֿאָדא

קציעסַרקויפֿט אַס קויפֿט און פֿאָ - דער וואדער מעקלער
רן קייןָס טאָכן וואַ - דרַײ זאטָנקראַך/דער באַדער קריזיס/דער קרא

סירןַל ניט ּפאָמא
ל...ָ מאַך אָל און נאָ מאַך אָן נאָס הייבט זיך אָס וואָ - דאדער ציקל
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ס (רומעניע) איןַרן אין יאָן איז געבוירן געוואַנדאָמין פֿאַבעניא

ט ערָ האָריז. דאַזעצט אין ּפאַט ער זיך בא1898ָ. אין 1923 הא

 סך עסייען, לידער אוןַגעשריבן א

נצייזיש. בשעת דערַעמעס אויף פֿראָּפא

רשיקט קייןַט מען אים פֿאָמלחמה הא

נען ער איז מער נישטַאוישוויץ, פֿון ווא

עזיע איז געבליבןָצוריקגעקומען. זַײן ּפא

רגעסעניש ביז 1996, ווען דערַאין פֿא

ָטנע“ האַריז-מעדיטעראַג „ּפאַרלאַפֿא

עטיש ווערק.ָרויסגעגעבן זַײן ּפאַווידער א

ַסטער טורטור, אויף גאַאינעם טעא

ר (איוו-ָקטיאַן אַבן אָ, האַמּפואַקינקא

קטריסע (חווהַן אַן) און אַק בואַזשא

מיןַ בעניא2גריליקעז) מחיה-מתים געווען

א עזיע דורך 12ָנס ּפאַנדאָפֿ

בער זינגטָק גראַרשטעלונגען. זשאָפֿא

יל שיינע יי דישע לידער,ִמיט געפֿ

וו אויףָ ניסימאַנירט פֿון מישאַמּפאָקאַא

.3ניעָרמאַדער הא

קל הייסט „אייביק שרַײעןַדער סּפעקטא

רק אוןַ. די ווערטער קלינגען זייער שטא4חרית-הימים“ַביז א

ט שטענדיקָס האָ מענטש וואַ פֿון א5דריקן אויס דעם ּכוח, די מרידה

סיזם. דערַ און רא6לטירט קעגן אומגערעכטיקייט, עלנטָרעווא

לטָט געוואָס האָעט וואָקייט פֿון דעם ּפאִקל ווַײזט די צוויייַסּפעקטא

ט זיך ּתמידָ וועלט ווּו ער האַרן אין אָרומפֿאַלעבן, שרַײבן, א

 פֿרעמדער.ַגעפֿילט א

ן צו רעדן. זיָ פֿרוי. ער הייבט אַן און אַ מאַ אויף דער בינע - א

ן די ליכטָזיצט אין דער פֿינצטער.  זי שטייט אויף און צינדט א

ס לעבן אין דער היים איןָנט דאָמּפ. זי דערמאָ חנוּכה-לאַפֿון א

קסן,ָטור, פֿון די ּפויערים און די אַרומעניע. זי רעדט פֿון דער נא

 פֿון7רטקייטַכות אין שטעטל. זי געדענקט די צאָפֿון די בעל-מלא

נט דעם שבתדיקן טישָרן.  זי דערמאָדער היים אין די קינדער-יא

ן.ָס פֿלעגט ּתפֿילה טאָטן וואַ, זי רעדט פֿונעם טא8מיט די זמירות

נטן „וועןַרן און די מוזיקאָקטיאַמען די אַ צוזא9 שעּפטשעןָדא

 !“ ווען זיי10רגעס דיך, ירושלים...  ה' אלוהנו, ה' אחדַאיך פֿא

 רירנדיקן חסידישןַבער צו זינגען אָק גראַן זשאָהערן אויף, הייבט א

נדערן, דיַכן אָר, איינס נאָקטיאַך לעשט אויס דער אָניגון. דערנא

מּפ, עדות פֿוןָליכט פֿונעם חנוּכה-לא

רָרן. ס'בלַײבט נאָנס קינדער-יאַנדאָפֿא

.12 פֿון זַײן זּכרון11דער שמׂש, דער שומר

מען. ער מוזָגראָער רעדט פֿון די ּפא

רן אין נַײע לענדער. ערָנטלויפֿן, פֿאַא

ט ליבָ נַײער היים. ער האַחלומט פֿון א

רטן מיט זייערע סודות.ָשיפֿן, דעם ים, ּפא

ּפלינס פֿילםַרלי טשאַל טשאָ מאַזעענדיק א

רקַט ער זיך שטאָנט“ האַ„דער עמיגרא

אידענטיפֿיצירט מיט אים. ער פֿילט זיך

זוי ווי אוליסעסַנט. אַן אייביקער עמיגראַא

רָרום דער וועלט נאַרן אָאיז ער געפֿא

ל נישט געפֿילט זיך אין דער היים,ָקיין מא

שטענדיק געווען עלנט. די ערד איז געווען

וועקגעשיקט פֿון אייןַמע, אים אַ שטיפֿמאַא

רן קייןָנדערן. ער איז געפֿאַן אַרט צו אָא

רט זענען אים געפֿעלןָמעריקע. דאַדרום-א

רטן, די אומענדיקעָרן די גרויסע ּפאָגעווא

ניסטיש.ָכראַנאַזוי אַס זעען אים אויס אָנער וואַ, די אינדיאַמּפאַּפא

ט ער זיך געפֿילט פֿרעמד.ָרטן האָבער אויך דאָא

נקרַײך מיט איר קולטור און אירַט פֿראַט זייער ליב געהאָער הא

ט איםָסן האַנומענטן און אירע גאָריז מיט אירע מאַך. ּפאַשּפרא

גַײסטערט.ַבא

ען ביזן סוף זַײן ּכעס קעגן דיִט אויסגעשריָן האַנדאָמין פֿאַבעניא

רברידערונג :ַ פֿון פֿא14 בׂשורהַ. ער שיקט אונדז א13רדיפֿות

ז איך בין געווען אומשולדיק,ַר אָ„געדענק נא

ז מַײן ּפנים איז געקנייטשט געוועןַא

פֿון ּכעס, פֿון ׂשימחה און רחמנות.

 מענטש.“ַ ּפנים פֿון אַסּתם א

1. kodesh martyre/martyr ; 2. MEKhAYE MEYSIM ressusciter/bring
back to life ; 3.  accordéon/accordion ; 4. AKhRES HAYOMIM la fin des
temps/the end of days ; 5. MERIDE rebellion ; 6. ici détresse/here
misery ; 7. tendresse/tenderness ; 8. ZMIRES cantiques/Sabbath songs;
9. murmurent/whisper ; 10. ADONOY ELOHEYNU ADONOY EKhOD mots
du shema : l'Eternel notre Dieu, l'Eternel est Un/words of the
Shema: The Lord our God, the Lord is One ; 11. ShOYMER gardien/
guardian ; 12. ZIKORN souvenir/memory ; 13. REDIFES persécutions/
persecutions ; 14. PSURE message.

1ן דער קדושַנדאָמין פֿאַבעניא
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קציעַבריוו אין רעדא

ליסט פֿוןַדישן זשורנאִ ייַ גרוס אַײך פֿון אַא
עווִוו-לעמבערג. איצט בין איך אין קיָלווא

דיש אוןִנפֿערענץ פֿון „ייָ קאַאויף א
ר שויןָס קומט בַײ אונדז פֿאָדישקייט“, וואִיי

ניזירטַרגאָל. זיי זַײנען אָס צווייטע מאָדא
דישער קולטורִר ייַט פֿאַפֿונעם וועלטרא

ס איז טעטיק איןָווא
פֿ'ָיׂשראל מיטן ּפרא
.1ָשגרשון ווַײנער ברא

נגעקומעןָ אָעס זענען דא
טן פֿון150ַ דעלעגא

שטעט און שטעטלעך פון
ווע,ָלדאָנע, מאִַיאוקרא

נדַנד, רוסלאַווַײסרוסלא
און פֿון ּפוילן. [...] איך

 פֿון2און מַײן בן-עיר
וו, דער שרַײבערָלווא

נדער ליזען,ַלעקסאַא
ר אונדזערָשטעלן פֿא

ט.ָשטא
געגנט מיט אַײערַב איך זיך באָ האָדא
ַררויס פֿאַזט אָס איר לאָדישער צַײטונג וואִיי

נקרַײך אוןַדיש-קענערס אין פֿראִדי יי
גריסן. איך ווילַר וויל איך אַײך באַדערפֿא

גריסן אַײערע לייענער און אַײךַאויך בא
ַר 5758 אָלעמען ווינטשן צום נַײעם יאַא

שנה-טובֿה.

ס שרַײבטָ לייענער וואַ בריוו פֿון אַקומען אַבן באָמיר הא
ס הייסט ? ערָ.“ וואוו-לעמבערגָלוואז ער וווינט אין „ַא

טָז די שטאַוווינט אין צוויי ערטער ? ניין. מיר ווייסן א
דיש געהייסןִט אויף ייָ, האווָלוואס מיר פֿלעגן רופֿן ָווא

 זיַ. מיר ווייסן אזלעמבערגמען) ָ(מיטן דַײטשישן נא
 און1דישע קהילהִלטע און וויכטיקע ייַן אַט אַט געהאָהא
ז זי איז געווען איינע פֿון די  גרויסע שטעט פֿוןַא

ל נישט געזעןָבן קיין מאָס האָפֿילו די וואַליציע. און אַגא
ַז אויב מע קריגט אַר די אויגן ווייסן אַ פֿאלעמבערג

דישןִרַײן זעט מען (לויטן ייַּפ אָּפ אין קאַרקן קלאַשטא
סָס וואָר דאָ“. נאקע מיט לעמבערגָקראאויסדרוק) „

וו, ווּו איך לעב, איזָט לוואָאונדזער שטא
דישערִ גרויסער צענטער פֿון ייַגעווען א

 געלעבט 130 טויזנטָבן דאָקולטור. עס הא
ןָדן. [בשעת דער מלחמה] פֿון 1939 אִיי

 געווען ביז 160 טויזנט.ָזענען דא
ָראומגעקומען זענען 800 136. מיט 5 יא

 גרויסןַט מען זיי אויפֿגעשטעלט אָצוריק הא
ל. [...]ָדענקמא
גערס : דיַוו זענען געווען 3 טויטלאָאין לווא

גער אוןַווער לאָנאַט), יאַ (מיטן יודנראָגעטא
הער פֿלעגט מען ברענגען פֿילַדעל. אַציטא

דן פֿון פֿיל שטעט און לענדער און ווַײטערִיי
ריעס אין בעלזשעץ.ָטאַאין קרעמא

ןַ, א3 בית-ּכנסתַ קהילה, אַבן מיר אָאיצט הא

ַ, א5 צַײטונג „שופֿר“ַטעק, אָ ביבליאַ, א4עזרה
 קולטור-צענטערַ, א6 סוכנוּתַזונטיקשול, א

רט-ָמיט יוגנט-, פֿרויען-, קינדער- און סּפא
קטיוויטעטן.ַא

ציע קיין יׂשראל,ַ גרויסע עמיגראַס'גייט א
זוי-ַדן זַײנען אִנד.  פֿיל ייַמעריקע, דַײטשלאַא

דן“ פֿון געמישטעִגערופֿענע „נַײע יי
משּפחות.

שיקט אונדז צו אַײערע
צַײטונגען און גיט צו וויסן

מען פֿוןַס שטאָלע וואַא
ז מיר לעבן.ַליציע אַגא

מיט ּככֿוד,

ַןרפֿמאָריס דאָבא
1. BEROSh présidé par/headed
by ; 2. BEN-IR ַןאמסדַנאל  ;
3. BEYS KNESES 4 ; שול. EZRE

association d'aide mutuelle/
self-help society; 5. ShOYFER;
6. SOKhNUT (ivrit) [bureau
de l'] Agence Juive/[office
of] the Jewish Agency.
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ענטפֿער אויפֿן ווערטערשּפיל

פֿון נומער 11
ץ :ַפן דעם זאַדי איבעריקע אותיות שא
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דישן טעם-טעם,ִחשובֿע פֿרַײנד פֿון דעם יי
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טָט האָז די זעלביקע שטאַבן נישט געווּוסט איז אָמיר הא
נט געהערט זי צו דערַר נעמען אויך.  הייָ ּפאַך אָנא

.לוויוונע און הייסן הייסט זי ִַיּפהענגיקער אוקראָאומא
 ד''ר מרדכי2רימטער בעל-לשוןַדערצו קומט דער בא

לעמבערגרויסרעד ַטש דער אָז כאַגט אָשעכטער און זא
דישערִרשּפרייט דורך דער ייַנץ פֿאַרן גאָאיז געווא

ט גופֿא שטענדיקָדן פֿון דער שטאִבן די ייָּפרעסע, הא
) אוןלעמבריקנט ַריאַ וואַדער אָ(אלעמבעריק גט ָגעזא

.לעמבעריקגן ָקע זאַרפֿט טאַלטן געדאָז מיר וואַא
ַנגעקומען (שוין מיט אָל ניט זַײן, איז אונדז אָווי עס זא

ט, און מירָט דער שטאָ בריוו פֿון אַר חדשים צוריק) אָּפא
נק דעם מחבר.ַ דאַ טייל, מיט אַ אונטן אָגיבן איבער דא

1. KEHILE communauté/community ; 2. BAL LOShN connaisseur de
la langue/language expert.


