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ַא סך-הּכלֿ 1פַאר
ָאנהייבערס

דאס ייִדישע וואָרט אין ּפוילן
ָ

אויף דער וועלט( און דער צווייטער -
אין ּפוילן דערשַײנט הַײנט צו טאָג
אין דעם
מער מיט דעם ,וואָס האָט צו טאָן מיט
האבנדיק אין זינען די
נומער האָבן מיר געוואָלט בלויז איין ) ָ
2
ָאּפגעבן ּכבֿוד דער ייִדישער
ִיידיש גופֿא .5ליידער  -דאָס
צאל מענטשן אין הַײנטיקן ּפוילן,
ָ
מאליקער
ּפרעסע .נישט דער אַ ָ
באמערקט אַפֿילו דער
ַ
וואס פֿאַרשטייען ייִדיש ,וואָלט מען
ָ
גרויסער ּפרעסע מיט באַרימטע
1
דאם ראָק -
קטאר ,אַ ַ
הויּפטרעדא ָ
ַ
אייגנטלעך געדאַרפֿט זאָגן  :אַזש
זשורנאלן און צַײטונגען וואָס מע
ַ
שטייט דער ייִדישער טייל אַ ביסל
דיש-שּפראכיקע צַײטשריפֿט.
ַ
איין( ייִ
האט געדרוקט אין וואַרשע ,אין
ָ
7
ָאּפ 6פֿון דעם ּפוילישן וואָס שייך
ווילנע ,אין הונדערטער שטעט און אויך די דאָזיקע אויסגאַבע איז נישט
דעם ניוואָ פֿון די אַרטיקלען און דער
אין גאַנצן אויף ייִדיש ,נאָר
עיקר  -פֿון דער שּפראַך .צום
צוויישּפראכיק ,מיט אַ גרעסערן
ַ
באדויערן באַנוצן זיי אויך נישט דעם
ַ
ּפוילישן טייל און אַ ביסל אַ קלענערן
ווא-אויסלייג .ניט קוקנדיק אויף
ִיי ָ
 - 4ייִדישן .ס'איז אַ קולטורעל-געזעל-
שטעטלעך פֿון מיזרח -3און מערבֿ -
דעם ,קען
שאפֿטלעכע
ַ
אייראּפע ווי אויך אויף יענער זַײט
ָ
מען דאָ
צווייוואכן-
ָ
ים ,5אין ניו-יאָרק ,בוענאָס-אַײרעס
געפֿינען
שריפֿט
און מעלבורן ...נאָר דער ייִדישער
זייער
וואס
ָ
ּפרעסע פֿון הַײנט צו טאָג,
אינטערע-
באשיידענע 6צַײטשריפֿטן וואָס
ַ
הייסט
8
7
סאנטע און
ַ
וואכנדיק ,חודשלעך
דערשַײנען ָ
דאס
ָ
צי פֿערטליאָריק און וואָס גיבן זיך
גוט
ִיידישע
ָאּפ מיט געזעלשאַפֿטלעכע,9
ווארט .עס גייט אַרויס זינט  6יאָר אין געשריבענע אַרטיקלען פֿון די
ָ
ּפאליטישע ,קולטורעלע אָדער
ָ
רעסּפאנדענטן פֿון פֿאַרשיידענע
ָ
ָ
קא
ווארשע מיט דער שטיץ 2פֿונעם
ַ
לינגוויסטישע טעמעס .מיר
מיניסטעריום פֿאַר קולטור און קונסט .לענדער) .אינעם נומער פֿון 9טן
דערמאנען דאָ די
ָ
נואר  1998קענט איר למשל
יא ַ
ַ
דאס ייִדישע וואָרט ַא
פֿאָרמעל איז ָ
אינטערעסאנטסטע צַײטשריפֿטן
ַ
לייענען ,ווי אַזוי מרדכי צאַנין
יורש 3פֿון דעם זשורנאַל
וואס גייען אַרויס אויף ייִדיש אין
ָ
וואס פֿלעגט דערשַײנען דערציילט וועגן דער ייִדישער ּפרעסע
פֿאָלקסשטימע ָ
דער וועלט.
אין יׂשראל(.
מיר ווינטשן זיי אַלע וואָס מער
אין די צַײטן פֿונעם קאָמוניסטישן
באנירט
דאס ייִדישע וואָרט ווערט אַ ָ
ָ
לייענערס ,און אַײך ,טַײערע
רעזשים ,נאָר זַײן הַײנטיקער ּפראָפֿיל
ָאנהייבערס ,איר זאָלט זיך גוט
אין עטלעכע לענדער .עס קומט אויך
גאנצן
איז פֿאַרשטייט זיך אין ַ
11
אויסלערנען ייִדיש און הנאה
ָאן אין דער מעדעם-ביבליאָטעק  -און
ַאנדערש.
האבן פֿון
ָ
מאל אויפֿצומישן !
ס'איז ּכדאַי אים אַ ָ
זיי 1. sakhakl resumé/summary.דער אינהאַלט פֿונעם ּפוילישן און
;
2.
...
koved
1. pas moins de/as many as ; 2. soutien/
 rendre hommage/to honor ; 3. mizrekh est/פֿונעם ייִדישן טייל איז נישט גלַײך -
support ; 3. yoyresh héritier/heir ; 4.
east ; 4. mayrev ouest/west ; 5. yam mer/
; inyonim sing. inyen sujets/subjects
sea ; 6. modestes/modest ; 7. paraissent/are
מיט
מער
זיך
רנעמט
ֿא
ַ
פ
ערשטער
דער
5. gufe proprement dit/proper ; 6. reste en
published ; 8. khoydeshlekh mensuel/
deça de/lags behind ; 7. shayekh en ce qui
 monthly ; 9. sociaux/social ; 10.␣ hanoeדי ייִדישע ענינים 4אין ּפוילן )און
plaisir/pleasure.

concerne/concerning.
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ֿפון די הונדערטער יִידישע צַײטונגען ,זשורנַאלןַ ,אלמַאנַאכן ,ברָאשורן און ַאנדערע שריֿפטן ווָאס
הָאבן ַא מָאל עקזיסטירט אין ַאלע לענדער ,זענען נָאך געבליבן עטלעכעֿ ,פָארט אינטערעסַאנטע !

די ייִדישע ּפרעסע איז ,ווי דאָס ייִדישע פֿאָלק ,צעזייט און
צעשּפרייט איבער דער גאַנצער וועלט .אין אַמעריקע ,אין ניו-יאָרק
דערשַײנט זינט  1892די צוקונפֿט ,געווידמעט קולטורעלע און
מאל איז עס געווען אַ גרויסער חודש-
געזעלשאפֿטלעכע ענינים .אַ ָ
ַ
זשורנאל ,איצט  -אַ דינע פֿערטליאָר-שריפֿט.
ַ
די אַנדערע טיטלען זענען אַ סך ייִנגער.
ִ
יידישע קולטור )געגרינדט אין נ''י 1אין  (1938איז דער
רבאנד( ,אַ
רגאן פֿון איקוף )ייִדישער קולטור-פֿאַ ַ
ליטערארישער אָ ַ
ַ
ניזאציע.
רגא ַ
סאוועטישע וועלט-אָ ַלינקע ,פֿריִער אַפֿילו ּפראָ ָ
אונזער צַײט ) (1941דערשַײנט אין נ''י יעדע צוויי חדשים און איז
ַא בונדישער זשורנאַל וואָס פֿאַרנעמט זיך מער מיט די ּפאָליטישע
פֿראַגעס .לעבנס-פֿראַגן ) (1951איז אויך אַ בונדישע אויסגאַבע

דאס ייִדישע וואָרט )זע זַײט
צוויישּפראכיקע צווייוואָכן-שריפֿטָ ,
ַ
ַא
יידישע
 .(1אין  1996האָט מען אין ּפאַריז געשאַפֿן די חודשלעכע ִ
העפֿטן און אין ירושלים אַ פַֿײנעם קינדער-זשורנאַל קינד-און-
רעדאגירט פֿונעם שרַײבער באָריס סאַנדלער .און אַחרון
ַ
קייט,
8
ַאחרון חבֿיבֿ  :אין אָקספֿאָרדער אינסטיטוט פֿאַר ייִדישע שטודיעס
איז געבוירן געוואָרן אין  1994די ּפען ,אַ נַײערּ ,פרעכטיק
אילוסטרירטער ליטעראַרישער זשורנאַל וואָס איז אין גאַנצן
געווידמעט די נַײע שאַפֿונגען אויף ייִדיש.
דערמאנט שאַפֿן זיכער נישט קיין
ָ
די ּפאָר נעמען וואָס ווערן דאָ
פֿולע ליסטע  :אַחוץ די קלענערע וועלטלעכע צַײטשריפֿטן אין
דאקסישע ּפרעסע
רטא ָ
פֿאַרשיידענע לענדער ,איז דאָ ַא מעכטיקע אָ ָ
באזונדער קאַּפיטל...
אויף ייִדיש ,אָבער דאָס איז שוין אַ ַ
ניו-יארק 1.
ָ
2. kheshbn compte, compte-rendu, examen de conscience/account, stocktaking (spiritual or otherwise) ; 3. oyle
immigrant en Israël/immigrant to Israel ; 4. yokhed bemine unique
en son genre/one of its kind ; 5. lekhol hapokhes au moins/at
least ; 6. fondé/founded ; 7. klal-... yiddish standard/standard
Yiddish ; 8. akhren akhren khovev enfin et surtout/last but not
least.

פֿון אַמעריקע

2

ָאבער זי דערשַײנט אין ּתל-אַבֿיבֿ און דרוקט ,אַחוץ ּפאָליטישע
רמאציעס וועגן ייִדיש אין יׂשראל און
ַארטיקלעןּ ,כל-מיני אינפֿאָ ַ
באשיידענע נאָר
ס-אנדזשעלעס דערשַײנט אַ ַ
אין דער וועלט .אין לאָ ַ
דערפֿאַר זייער אַ רעגולערע האַלביעריקע ליטעראַרישע
צַײטשריפֿט ,חשבון ,2אַרויסגעגעבן זינט  1949דורכן לאָס-
ַאנדזשעלעסער שרַײבערקרַײז.
אין  1973אין ירושלים האָט דער ּפאָעט יוסף קערלער ,דעמאָלט אַ
וועט-רוסלאנד ,געגרינדט דעם ירושלימער
ַ
פֿרישער עולה 3פֿון סאָ
4
נאך ,אַ יערלעכע אויסגאַבע פֿאַר ליטעראַטור .אַ יחיד במינו
למא ַ
ַא ַ
צווישן די ייִדישע זשורנאַלן איז אויפֿן שוועל ) ,(1941וואָס רופֿט
קווארטלניק“ )פֿערטליאָר-שריפֿט( .ער גיט אָּפ זַײן
ַ
זיך אָן „אַ
גרעסטן טייל די ייִדישע שּפראַכפֿראַגעס  :פֿון לינגוויסטיק ביז
לקלאר -און ליטעראַטור-פֿאָרשונג.
ָ
פֿאָ
ווער טענהט אַז עס איז גאָר נישטאָ קיין נַײעס אויף דער ייִדישער
5
גאס ? אין די לעצטע יאָרן זענען געבוירן געוואָרן לכל-הּפחות
ַ
זעקס נַײע אויסגאַבעס אין ייִדיש .אין אָדעס האָט אַ גרוּפע יונגע
7
מע-לאשן )לויטן ּכלל-ייִדיש
ָ
ִיידישיסטן פֿאַרלייגט 6אין ַ 1994
מא
וואלט מען געדאַרפֿט שרַײבן מאַמע-לשון אָבער זיי שרַײבן נאָך
ָ
מיטן סאָוועטישן אויסלייג( .אין מאָסקווע דערשַײנט זינט  1993די
ליטערארישער זשורנאַל וואָס איז אין דער אמתן
ַ
יידישע גאַס ,אַ
ִ
נישט אַזוי נַײ ווַײל ער איז דער המשך פֿון גרויסן סאָוועטישן
סאוועטיש היימלאַנד .אין וואַרשע דערשַײנט זינט 1992
זשורנאל ָ
ַ

דער פֿאָרווערטס ,דער באַרימטער ניו-יאָרקער זשורנאַל איז
אין  1997געוואָרן הונדערט יאָר אַלט .זאָל זַײן מיט מזל אויף
דעם צווייטן יאָרהונדערט !
דעם ווַײטערדיקן בריוו האָט אונדז געשיקט מרדכי שטריגלער,
קטאר פֿונעם פֿאָרווערטס .מיר דאַנקען אים
דער הויּפט-רעדאַ ָ
הארציק און מיר ווינטשן דעם פֿאָרווערטס  -וואָס האָט
ַ
1
ווא-אויסלייג  -מער און מער
לעצטנס אָנגענומען דעם ייִ ָ
לייענערס !
חשוֿבע ֿפרַײנד,
ַא דַאנק ֿפַאר אַײער אינטערעסירן זיך מיטן ֿפָארווערטס  -דָאס
איינציקע ווָאכנבלאַט ֿפון וועלטלעכן 2כַארַאקטער אויף יִידיש,
3
ווָאס דערשַײנט בַײם הַײנטיקן טָאג אויֿפן ַאמעריקַאנישן בָאדן
בכלל.
דָאס לויבן זיך ַאלייןַ ,אֿפילו ווען דָאס שטימט מיט דער
4
ווירקלעכקייט ,איז נישט אין גַײסט ֿפון אונדזער ּתנכישער
טרַאדיציעָ .אבער מיר מעגן אויסדריקן דעם ווּונטשַ ,אז אונדזער
ווָאכנבלַאט זָאל הָאבן יונגע און בַאווּוסטזיניקע יורשים.5
דער ֿפָארווערטס הָאט ַאלע מָאל געהיטן דעם ֿפרַײען געדַאנק
ָאבער גלַײכצַײטיק ַארויסגעוויזן דרך-ארץ ֿפַארן ָאנגעזַאמלטן
אוצר ֿפון ַאלט יִידישע ווערטן .הָאֿפנטלעך וועט עס נָאך
ָאנהַאלטן לַאנגע יָארן.
מ .שטריגלער
1. l'orthographe standard du yiddish établie en 1936 par le YIVO/
standard spelling of Yiddish established by YIVO in 1936 ; (YIVO
יידישער וויסנשאַפֿטלעכער אינסטיטוט =
ִ ) ; 2. laïc/secular ; 3. sol/soil ; 4.
tanakhisher biblique/biblical ; 5. yorshim sing. yoyresh héritiers/
heirs.

א

ל

ַאן אַלף-בית

קטאר פֿון פֿאָרווערטס
האן ) : (1951-1860רעדאַ ָ
קא ַ
 אבַ 1.האט געוואָלט זַײן אַ צַײטונג
ליטעראטור  :דער פ ָֿארווערטס ָ
ַ
רבעטער-מאסן ,פֿאַרן ּפראָסטן עולם .גאַנץ אָפֿט האָט
ַ
פֿון  1902ביז זַײן טויט .ער האָט געפֿירט די צַײטונג מיט אַן פֿאַר די אַ
2
אַײזערנער האַנט און זי האָט טאַקע ּפינקטלעך אָּפגעשּפיגלט מען שטא ַרק קריטיקירט זַײן נידעריקן סטיל און זַײן
3
מעריקאניזירט לשון .פֿונדעסטוועגן פֿלעגן זיך דרוקן אויף זַײנע
ַ
זַײנע אייגענע אידעעס און שטרעבונגען  .זַײן גאַנץ לעבן געקעמפֿט ַא
סימילאציע .געשריבן ביכער אויף ִיידיש
ַ
ציאליזם און אַ
פֿאַר סאָ ַ
שּפאלטן 10די גרעסטע ייִדישע שרַײבער .אַלע ווערק פֿון י .ב.
ַ
ביא ַ
ציאליזם ,זַײן אויטאָ ָ
)עסייען וועגן סאָ ַ
גראפֿיע אין פֿינף בענד( ,זינגער )וואָס אין דער ייִדישער וועלט האָט ער געהייסן יצחק
ווי אויך ּפראָזע אויף ענגליש .איינע פֿון זַײנע דערציילונגען,
באשעוויס( און פֿון י .י .זינגער )זַײן עלטערער ברודער( זַײנען
ַ
יעקל ,האָט שּפעטער אינסּפירירט דעם פֿילם העסטער סטריט.
דערשינען אין המשכים 11אין פֿאָרווערטס .גאָר אַ סך אַנדערע
ּפרא ָזא ַי ִקערּ ,פא ָעטן און
הומאריסטן האָבן דאָרטן געדרוקט
ָ
 בינטל-בריוו  : 4א ַזייערע שריפֿטן ,ווי למשל אַבֿרהם
רובריק אין פ ֿא ָרווערטס,
רייזען ,שלום אַש ,חיים גראַדע...
ָאנגעהויבן אין  ,1906וואָס איז
געווא ָרן איינער פ ֿון די
ּפאּפולערסטע טיילן פֿון דער
ָ
 ענגלישע אויסגאַבע ַ :אצַײטונג .לייענערס פ ֿלעגן
ווָאכנשריֿפט ָאנגעהויבן אין  1990מיט
3
שרַײבן בעטנדיק עצות 5וועגן
ַא טירַאזש ֿפון ַארום  .25 000עס איז
ּפראבלעמען  :ליבע,
ּכלערלייָ 6
מער קָאנסערווַאטיוו געשטימט ווי
משּפחה ,אַרבעטּ ,פאָליטיק,
דער יִידישער ֿפָארווערטס.
7
רעליגיע ,און א ַלע מיני
ֿראגעס .צום בַײשּפיל:
לעבנס-פ ַ
 „ּפערל“ :אַ רובריק פֿון חנהמאן וויל וויסן אויב ער מעג,
ַא ַ
קאנט ווי
און יוסף מלאָטעק ,באַ ַ
ציאליסט
סא ַ
כאטש ער איז אַ ָ
ָ
פֿאָרשערס פֿון ייִדישן געזאַנג און
און א ַ פֿרַײדענקער ,חתונה
מחברים פֿון דרַײ ּפרעכטיקע בענד
האבן מיט חוּפה-וקידושין 8בלויז נישט צו פֿאַרדריסן די פֿרומע
ָ
געזאמלטע לידער .עס באַשטייט פֿון צוויי טיילן ּ :פערל פֿון דער
ַ
עלטערן .דער רעדאַ ָ
קטאר ענטפֿערט אַז יאָ ,ער מעג : 9מע קען ִיידישער ּפאָעזיע און לייענער דערמאָנען זיך לידער.
ציאליסט ,און דאָך נישט זַײן קיין עקשן .
סא ַ
בלַײבן אַ ָ

ב

ע

ּפ

ג

גאלדענע מדינה“  :צווישן די יאָרן  1925-1880האָבן
„ ָ 2,5מיליאָן ייִדן אימיגרירט קיין אַמעריקע ,אַ דריטל פֿון דער
גאנצער ייִדישער באַפֿעלקערונג פֿון מיזרח-אייראָּפע .פֿאַר די
ַ
נַײע אימיגראַנטן איז דער פֿאָרווערטס געווען אַ מיטל זיך
אויסצולערנען דעם נַײעם לעבנס-שטייגער און זיך צוּפאַסן צו
דער נַײער היים.

ר

 רוסישע אויסגַאבע  :געשַאֿפן אין  ,1995דער יִינגסטערשּפרָאץֿ 12פונעם ַאלטן בוים .קומט אויך ַארויס איין מָאל ַא ווָאך
און וויל שּפילן ַא רָאלע בַײ די נַײע אימיגרַאנטן ֿפון רַאטןֿ-פַארבַאנד,
ווי דער ַאמָאליקער ֿפָארווערטס הָאט געשּפילט אין זַײן צַײט.

אנער שטייגער ␣1. [eyb] Abe␣ :
ַא קירצונג ֿפון ַאֿברהםַ ,ארויסגערעדט אויֿפן ַאמעריק ַ
2. reflété/reflected ; 3. aspirations ; 4. Une liasse de lettres/A bundle
of letters ; 5. eytses conseils/advice ; 6. kolerley toutes sortes/all
kinds ; 7. mine sortes/kinds ; 8. ... khupe-vekidushn mariage religieux/religious ceremony ; 9. akshn têtu/stubborn ; 10. dans ses colonnes/in its columns ; 11. hemsheykhim sing. hemshekh en feuilleton/in installments ; 12. bourgeon/sprout.

ּתיקון-טעות

ס'זענען אָנגעקומען צו דער רעדאַקציע
ּפאר בריוו פֿון לייענערס וואָס האָבן
ַא ָ
אין אונדזער לעצטן נומער געפֿונען
פֿאַרשיידענע גרַײזן .מיר באַדויערן אַז
רַײנגעכאּפט
ַ
עס האָבן זיך טאַקע אַ
גרַײזן ,נאָר מיר זענען צופֿרידן אַז
אונדזערע לייענערס האָבן זיי
באמערקט !
ַ
אינעם אַרטיקל וועגן בונד )זַײט (1
זענען דאָ צוויי ּתוך-גרַײזן : 2ערשטנס,
האבן די בונדיסטן געהאַלטן ,אַז ייִדיש
ָ
נאלע שּפראַך פֿון די
ציא ַ
דארף זַײן די נאַ ָ
ַ

1

ּפעישע ייִדן )און נישט ,ווי מיר
איירא ִ
ָ
לקשּפראך ,ווַײל
ַ
האבן געשריבן  -די פֿאָ
ָ
דאס איז ייִדיש סַײ ווי געווען( .צווייטנס,
ָ
סַײ די אויסשטעלונג ,סַײ די אַנדערע
ַאקטיוויטעטן אַרום „הונדערט יאָר בונד“
רגאניזירט געוואָרן דורך דעם
זענען אָ ַ
ַארבעטער-רינג און זענען אַלע
פֿאָרגעקומען )אַחוץ דעם סימּפאָזיום אין
דער הויכשול פֿאַר ּפאָליטישע
קאל פֿונעם
וויסנשאפֿטן( אין דעם לאָ ַ
ַ
ַארבעטער-רינג.
אינעם אַרטיקל וועגן דער בערזע )ז' (2

1. tikn-toes errata ; 2. tokh-... erreur de
; fond/factual error ; 3. al-khet Mea culpa
4. attentivement/carefully ; 5. se donner la
peine, ne pas ménager ses forces/ spare no
effort.

ַאלע צייטשריפֿטן וואָס
מיר דערמאָנען דאָ קען
מען געפֿינען אין דער
מעדעם-ביבליאטעק ,ווּו
ָ
מע קען אויך קריגן
רמאציעס אויף צו
אינפֿאָ ַ
באנירן זיך.
ַא ָ

4

מע שרַײבט אונדז פֿון קיִעוו
מיר האָבן באַקומען אַ בריוו פֿון קיִעוו מיט אַ זעלטענער
בקשה .1פֿר' גאָלדע טוראָווסקי שרַײבט אַז זי איז אַן
ּפענסיאנערקע ,אַ ִיידיש-רעדנדיקע ,אין גוטן
ָ
ַאלמנה ,2אַ
געזונט ,זעט אויס גוט און אַז איר טרוים איז „צו לעבן אין
שלום און ייִדישקייט“ .זי וואָלט געוואָלט זיך באַקענען מיט
ַא ִיידישן מאַן ,פֿון  65ביז  80יאָרּ ,כדי זיך איבערצושרַײבן
און דערנאָך זיך באַגעגענען.

האבן מיר געשריבן אַז די קורסן „פֿאַלן
ָ
ראּפ“  -מע וואָלט געדאַרפֿט זאָגן )ווי
ַא ָ
סאר( בלויז אַז זיי
עס שטייט אינעם גלאָ ַ
פֿאַלן.
3
מיר שלאָגן זיך על-חטא און זאָגן אַ
הארציקן דאַנק אַלע וואָס לייענען מיט
ַ
5
4
קאּפ און זשאַלעווען ניט קיין מי אונדז
ָ
צו שרַײבן.

געוויינטלעך האָבן אונדזערע געשעפֿטן גאָר ניט צו טאָן מיט
שדכנות ,3נאָר מילא ,4וואָס קען שאַטן ? און אויב עס קען
העלפֿן איז דאָך אַוודאי גוט !
מיר גיבן איבער דאָ איר אַדרעס :
Olga Moisseyevna Turovskaya
Ul. Entuzyastov 35/1 kv.26
253147 Kiev
Ukraine

1. bakoshe demande/request ; 2. almone veuve/widow ; 3. shadkhones le métier du marieur/matchmaking ; 4. meyle ici : après tout/it
doesn't matter.

אין דעם נומער האָבן
מיטגעארבעט :
ַ
ַאניק ,ברוניד ,זשיל,
יצחק ,מלּכה ,נאַטאַ ַ,
ליא
ניקי ,רובי.

דער ייִדישער טעם-טעם
אויף אינטערנעט :

http://www.yiddishweb.com/tamtam.htm

AEDCY
Bibliothèque Medem
52, rue René-Boulanger 75010 Paris
E-mail : medem@club-internet.fr

Der Yidisher Tamtam
B.P. 3256
75122 Paris CEDEX 03

