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ר ביזן 14טן יוניָ קומט פֿא1ך די קדושיםָל נאַריאָריזער מעמאַאינעם ּפא
בן געלעבט איןָס האָדן וואִפֿיעס פֿון ייַגראָטאָן אויסשטעלונג פֿון פֿאַא

 און2לץ זייערע ּפנימערַך אָאון איך זע נאּפוילן. די אויסשטעלונג הייסט 
– ּפוילישַציע, אַפֿונדא–רן פֿון דער שלוםָניזירט געוואַרגאָאיז א

ר 1988 מיטןָציע געגרינדט אין יאַיׂשראלדיקע פֿונדא–נישַמעריקאַא
דן. די גרינדערין,ִנדענק פֿון די ּפוילישע ייָ דעם א3צוועק אויפֿצוהיטן

רשעָקטריסע און רעזשיסאַן אַלדע טענצער ,איז אָגא
טער איןַטעאַ–מינסקאַקאַ–דישן אידאִפֿונעם יי

קומעןַציע באַט די פֿונדאָהער האַרשע. ביז אַווא
 טייל פֿוןַפֿיעס, אַגראָטאָמער ווי 8000 פֿא
יד ןֿופ ,דַנאלסיוא טייל פֿון ַ, א4ּפוילישע שכנים

ןָבאה ןִדיי עשיליוּפ יד ּווו רעדנעל ענעדיישַרֿאפ
.טצעַזאב ךיז

ןעמ ןעק רעדליב עטלעטשעגסיוא יד ףיאו
ןוא רעדניק ,ןשטנעמ יילרעַלא ןעז

עכַײר ,ןעיוֿרפ ןוא רענעמ ,5םינקז
עמוֿרפ ,טַײל–עמעָרא ןוא ןשטנעמ

–ָטאטש ,6םיסרוקיַּפא ןוא ןִדיי
ַא .7סעקיֿנבושי ןוא סרעניווונַײא
ןשטנעמ יד ןֿופ לייט רעסיורג

.8ןברוח םעניא ןעמוקעגמוא ןענעז
דישעִיי–דישע און נישטִסצימער, די ייַ זעט מען קינדער אינעם קלאָדא

טָז זי האַס בילד שרַײבט, אָט געשיקט דאָס האָמען. די, וואַקינדער צוזא
סןָלע דערשאַז זיי זענען אַבער, אָרגעסן זייערע נעמען, זי געדענקט אַפֿא

–9ענט זיצן קינדער אין סקויטָמען מיט זייערע משּפחות. נאַרן צוזאָגעווא
–סערַ וואַ אָביעקטיוו. ס'איז אויך דאָרמען און זיי שמייכלען צום אָאוניפֿא

ס לעבן אין דיָנט ווי שווער ס'איז געווען דאָס דערמאָטרעגער, ווא
 חתונה.ַ פֿון אָטאָפֿא–סישע גרוּפעַ קלאַשטעטלעך. ווַײטער געפֿינט מען א

מע מיט אירע קליינע קינדער,ַ מאַ ישיבֿה, אַדן אין אִמע זעט פֿרומע יי
נטעַן עלעגאַזשע, אַ ּפלאַס הוליען אויף אָ ווא10לַײט אין שווימקעס–יונגע
ָטאָ פֿאַ הענגט אָ מיט צוויי הינט. דא—ט  ַקאָדוואַן אַ די פֿרוי פֿון א—פֿרוי 
 פֿרידלעכע—רט ָציע אין 1938, דאַנסטראָדעמא–11ציון– ּפועליַפֿון א

ט קיינער נישט געקענט אויסגעפֿינעןָל האָפֿט מאָבילדער. א–משּפחה
פֿיעס פֿון דיַגראָטאָ שרעקלעכע פֿאָזייערע נעמען. ווַײטער זענען דא

נדערע שטעט, טייל פֿון זייַקע און אָרשע, קראַדזש, וואָס פֿון לאָגעטא
(סוף זַײט 4)ס.ָטאָפֿא–נדעַגאַּפאָצישע ּפראַנא

ָלפֿון פֿילם ביז פֿוסבא
 ריי וויכטיקעַנקרַײך אַ אין פֿראָר דאָאין מַײ און אין יוני קומען פֿא

 היּפשן טייל פֿוןַען צו די אויגן און אויערן פֿון אִס ציָ ווא1אימּפרעזעס
רלויף פֿוןַ. אין פֿאןַל אין קאַ פֿעסטיוואדער וועלט. די ערשטע איז דער

נצעַס גאָז דאַט מען דעם אַײנדרוק אָס ער דויערט האָכן וואָדי צוויי ווא
ך הייבטָ. דערנאָר קינאָטעמט נאָנד רעדט און עסט און טרינקט און אַלא

לעַ און א— טורניר–לוועלטלעכער טעניסַנצייזישער אַדער פֿראן ָזיך א
טָלץ האַר טעניס. אָטעמען נאָנעמען זיך צום רעדן, עסן, טרינקען און א

2נעןַּפשּפאָיוני קען מען זיך א–לבַרום האַן עק און, געוויינטלעך, אַבער אָא

ציעס.ַקאַענטע וואָכטן שטילערהייט וועגן די שוין נאַאון טרא
בערָר. אָל יאַרמאָ נאַגעוויינטלעך, הייסט עס, אין א

ר איזָר. הַײנטיקס יאָל יאַרמא1998ָ איז נישט קיין נא
לוועלטלעכןַ פֿונעם א3גדול–נקרַײך דער מקוםַפֿרא

ר דערָנד ווּו ס'קומט פֿאַס לאָל, דאָפֿוסבא
4ריקע בהלהָיא–פֿיר–לעַ, די א„וועלטבעכער“

נצער וועלט פֿוןַרויף אויף דער גאַלט אַס פֿאָווא
זיע ביזַוויע, פֿון אַנדינאַפֿריקע ביז סקאַא

נטיילָר נעמען אָמעריקעס (הַײיאַביידע א
ָסטן, וואַראייניקטע שטאַפֿילו די פֿאַא

נצן ניטַגעוויינטלעך קענען זיי אין גא
סָן, וואַשּפילן, און אויך אירא

נדערעַר אָבן זיי גאָגעוויינטלעך הא
נצן חודש וועטַ גאַכן אין זינען.) אַזא

5עס דויערן און מחנות

זן אויףָּפלאָראַטיקערס וועלן זיך אַנאַפֿא–ָלכטע פֿוסבאָאויפֿגעקא
ט ליבָס טוט מען ? אויב מע האָ וואָ ! טא6נקרַײך ווי די היישעריקןַפֿרא

ַלאָקאַ–קאָרגן מיט ביר און קאָרזאַרווַײלונג קען מען זיך גוט פֿאַט די פֿאָא
ר דער טעלעוויזיע אוןַוועקזעצן פֿאַשערַײען, זיך אַרשיידענע נאַאון פֿא
רשטייטַנדערן. (בילעטן, פֿאַן אַך אָ נא8רמעסטַרטיפֿן אין איין פֿאַזיך פֿא

ס נישטָט דאָמער מע האָרקויפֿט.) טאַנג אויספֿאַזיך, זענען שוין זינט לא
רטןַלטן ערגעץ ווּו און איבערוואַהאַלן, מע מעג זיך באַרפֿאַליב איז פֿא

דעם שטורעם.
ָר ּפאַר אָדערווַײל, אין אונדזער קליינער וועלט, קומען אויך פֿא

נען. אויף דערָל זיי דערמאָי מע זאַס ס'איז ּכדאָצונויפֿטרעפֿן ווא
, דעם 21סטן יוני מוזיקַפֿעט דע לא, 9לער ׂשימחהַנאָציאַיערלעכער נא

 ריי זינגער אוןַדיש אִרויסטרעטן אויף ייַ, וועלן אר די טעמּפלַסקוואאויפֿן 
.10זמרים–ּכלי

ָרריז קומט פֿאַ לעבן ּפא דע ווינסעןַבואדעם 27סטן און 28סטן יוני אין 
ֿ,  ווּו מע וועט רעדן און עסן און טרינקען און אויךטוב–יום–דישִיידער 

ַלץ מיט אַסעטן, אַמע און קויפֿן ביכער און קאַהערן מוזיק און דרא
דישן טעם.ִיי

1. manifestations/events ; 2. se détendre/relax ; 3. mokem-godl

haut-lieu/world center, point of attraction ; 4. bahole agitation,
confusion/commotion, tumult ;  5. makhnes hordes ; 6. sauterel-
les/locusts ; 7. divertissement/entertainment ; 8. match, competi-
tion ; 9. fête/festivity ; 10. klezmorim ; 11. beshum-oyfn pas du
tout/not at all ; 12. protim sing. prat détails/details.

לץַך אָ„און איך זע נא
זייערע ּפנימער“

ַנדאַן מיט זַײן שוועסטער וואַלדמאָסעק גאָיא

1. ...KDOYShIM Mémorial du martyr juif inconnu/Jewish
Memorial in Paris ; 2. pe'nemer sing. ponem visages/faces ;
3. préserver/preserve ; 4. shkheynim sing. ShOKhN voisins/
neighbors ; 5. skeynim sing. zokn vieillards/old people ;
6. apikorsim sing. apikoyres libres penseurs/freethinkers  ;
7. yeshuvnikes דן ִרפֿישע ייָדא  ; 8. khurbn Shoah lit. déstruction  ;
9. Scout ; 10. maillots de bain/swimsuits ; 11. poyle-tsi'en parti
Poale-Tsion.



אינעם שיינעם חודש מַײ
1 מרידהַריז אַכן אין ּפאָט אויסגעבראָר צוריק אין חודש מַײ האָמיט  30 יא

פֿט.ַנצע געזעלשאַ די גא2ט אויפֿגעטרייסלטָס האָווא

1. meride révolte/revolt ; 2. ébranlé/shook ; 3. occupé/occupied ; 4. gatés/spoiled ;
5. poter ... se débarasser/get rid of ; 6. tkufe époque/epoch ; 7. contrainte/constraint ;
8. interdits/prohibitions, taboos ; 9. slogan ; 10. soutenant/supporting ; 11. terets
prétexte/pretext ; 12. tsvies hypocrisie/hypocrisy ; 13. ... shayekh en ce qui concerne/
concerning ; 14. balebatim sing. balebos patrons/bosses ; 15. shkheynim sing. shokhn

voisins/neighbors ; 16. melukhe Etat/state ; 17. pavés/paving stones ; 18. mise-meshune

mort violente/violent death.

ך עטלעכע קלינגווערטער פֿון מַײ 68ָנא
לע לענדער, הוליעט.ַרבעטער פֿון אַא

רט.ָס וואָלן די ווענט נעמען דאָזא

.15רעדט מיט אַײערע שכנים

זיע.ַנטאַל הערשן די פֿאָזא

רן.ַשמאָ חלומות זענען אונדזערע קא16דער מלוכהס

, דער ברעג ים.17אונטער די ברוקשטיינער

ס אוממעגלעכע.ָדערט דאָליסטיש, פֿאַזַײט רעא

ב דיך ליב.ָלוציע, איך האָרעווא

.18משונה– מיתהַל אַײננעמען אָפֿט זאַגעזעלשא–נסומּפציעָדי קא

לטע וועלט איז הינטער דיר.ַלויף, חבֿר, די א

ן אין די גא סן,ַזיי אויסגערופֿ
סָבענדיטן, ווא–זוי ּכהןַ א10אונטערשטיצנדיק

רויסגעשיקט פֿוןַט אַט געהאָדי רעגירונג הא
ַז ער איז אַ א11נקרַײך מיטן ּתירוץַפֿרא

לט זיךָבן געוואָדַײטשער בירגער.  זיי הא
לטערַ פֿון דער א12פֿרַײען פֿונעם צבֿיעותַבא

אָוועלט און הא ר דערַבן געקעמפֿט פֿ
פֿרַײונג.ַסעקסועלער בא

בן זיךָדערונגען פֿון די סטודענטן האָדי פֿא
א נצערַרשּפרייט איבער דער גאַפֿ

ריז און אויך אין דערַפֿט. אין ּפאַגעזעלשא
זעצט. דעםַבריקן באַ סך פֿאַווינץ ווערן אָּפרא

טער.ַטעא–ָןדעאָזעצט מען דעם א16ַטן מַײ בא
ןָדעם 20סטן מַײ שטרַײקן שוין 6 מיליא

מענטשן, מער ווי אין די גרויסע שטרַײקן
–רטָנסּפאַן טראָן בענזין און אָפֿון 1936. א

ליזירט.ַראַנצן ּפאַריז אין גאַמיטלען ווערט ּפא
מע קען נישט קויפֿן קיין צַײטונג. די קינדער
קענען נישט גיין אין שול. די בענק זענען

סט,ָ, קיין ּפאָ קיין מעטראָכט. נישטאַרמאַפֿא
 מער קיין צוקערָקיין טעלעוויזיע, נישטא

מען...ָאין די קרא

נגעהויבן אין דעם אוניווערסיטעטָט זיך אָלץ האַא
נד פֿון די סטודענטןַנטער מיטן אויפֿשטאַפֿון נא

וועגונג פֿוןַפֿונג פֿון דער „באַאון מיט דער שא
נפֿירער איז געוועןָס איר אָרץ“ , ווא22ַסטן מא
רשּפרייטן זיךַבענדיט. די אומרוען פֿא–דניאל ּכהן

לע אוניווערסיטעטן און דעם 13טן מַײַאין א
סןַנע. אין די גאָרבאָ די סטודענטן די סא3זעצןַבא

ל שטעלן זיי אויףַרטאַטַײנישן קוואַפֿונעם לא
סָקט, אויטאַדעס. ביימער ווערן אויסגעהאַריקאַבא
ַזאַס אָר וואַרברענט. פֿאַ איבערגעקערט און פֿא—

 ּכעס ?ַזאַאויפֿרעגונג, א
ס זענעןָלַײט, ווא–ז די יונגעַגט אָט געזאָמען הא

מלחמה,–ך דער צווייטער וועלטָרן נאָגעבוירן געווא
 קינדער“.4לעוועטעַזענען נישט מער ווי „צעבא

לט ּפטורָט די יונגע מענטשן געוואָבן אָאין אמתן הא
פֿט און פֿוןַגעזעלשא–נסומּפציעָ פֿון דער קא5ווערן

רכיעַכט און היעראַלטער וועלט, ווּו מאַדער א
זיעסַ אין דער היים, אין די גימנא—הערשן אומעטום 

לעַבריקן, אין אַאון אוניווערסיטעטן, אין די פֿא
ל,ָל דע גאַאינסטיטוציעס. דער ּפרעזידענט, גענערא

,6נגענער ּתקופֿהַרגאַ פֿאַ מענטש פֿון אַאיז געווען א
.8רווערןַ און פֿא7נגַפֿון די גרויע צַײטן פֿול מיט צווא

רביקערַ פֿריילעכער, פֿאַבן געחלומט פֿון אָזיי הא
רימטַוועלט מיט מער פֿרַײהייט. זייער בא

רווערט צוַ איז געווען : „ס'איז פֿא9רטָקלינגווא
רשטיקָרווערן“. די סטודענטן זענען געווען דאַפֿא
בן זיך געפֿילטָרציקייט און האַך גרויסהאָנא
רבעטער : „סטודענטן,ַריש מיט די אַלידאָסא
ריטעט“, און אויך מיט דיַלידאָרבעטער, סאַא

בןָדן“, האִלע דַײטשע ייַפֿרעמדע. „מיר זענען א

ר און די סטודענטן פֿוןָריבער 30 יאַאיצט זענען א
נערן.ָרום זַײן ּפענסיאַר אָר יאָ ּפאַמַײ 68 וועלן אין א

ט זיך דיָסירונגען פֿון מַײ האַך די ּפאָבער נאָא
 די13ס שייךָקע איבערגעביטן, וואַפֿט טאַגעזעלשא

–ונגען צווישן לערער און ּתלמידים, בעליִציַבא
רבעטער, מענער און פֿרויען.ַ און א14בּתים
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2 שטריגלער, דער עדות1מרדכי

ןעמוַקאב וצ דֿובּכ םעד ַטאהעג רימ ןָבאה ,עסערּפ עשיִדיי יד ןעוועג זיא עמעט רעזדנוא ןעוו ,8991 ַראורבֿעפ ןיא
רעד ןֿופ רוגֿיפ רעקיטכיוו ָראגַ א ןוא סטרעווָרֿאפ םענֿופ ָראטַקאדער–טּפיוה םעד ,רעלגירטש יכדרמ ןֿופ ווירבַ א

.ָראי 67 ןֿופ רעטלע ןיא טיוט ןַײז ןגעוו 3העידי עקירעיורט יד ןעגַנאגרעד זדנוא וצ זיא טנַײה .טלעוו רעשיִדיי

רן איןָמרדכי שטריגלער איז געבוירן געווא

 פֿרומער משּפחה,ַשטש, אין אָמא1921ַ אין זא

ַרן אויף אָאון איז דערצויגן געווא
ט ער זיךָ. אין ישיבֿה הא4נעלן אופֿןָדיציאַטרא

 און צו 516ן עילויַלד אויסגעצייכנט ווי אַבא

ךָ. בשעת דער מלחמה, נא6גן סמיכהָר געקראָיא
ָ,שטשער געטאָמאַ לענגערער צַײט אין דער זאַא

נצע רייַ גאַרן אין אָ געווא7רשיקטַאיז ער פֿא

פֿרַײונגַך דער באָגערן. נאַלא–רבעטסַ און א–טויט
ָרקטאַריז, ווּו ער ווערט רעדאַקומט ער אין ּפא

. אין דעררטָאונדזער וואגצַײטונג ָפֿון דער טא

ן צו שרַײבן ביכער.ָזעלבער צַײט הייבט ער א
רויס דרַײ בענדַרן 1952-1947 גייען אָאין די יא

שרַײבט זַײנע איבערלעבונגעןַאין וועלכע ער בא

בריקן פֿוןַנעק, אין די פֿאַידאַמאגערן : ַאין די לא
ָסזיקע ווערק, וואָ. די דא8צע– ווערק אוןטויט

נצער וועלט, בלַײבן ביז הַײנטַבן געלייענט איבער דער גאָדן האִיי

. אין 91953ג צווישן די וויכטיקסטע עדות פֿונעם חורבןָצו טא
ַטכנבלאָרבעט ערשטנס אין וואַרק און אָיא–זעצט ער זיך אין ניוַבא

, ווּו עררווערטסָפֿא און שּפעטער אין דער אידישער קעמפֿער

ן אומרו. שוין זַײטַלן אַפֿאַלעמען באַכט איז עּפעס אַאין יענער נא

ז אונדזערַנגען, אַרשידענע קלאַנגען פֿאַרומגעגאַכן זענען אָווא

שטש וועט ליקווידירט ווערן. פֿוןָמאַגער אין זאַלא–רבעטסַא

 זענען1גערן אין דער אומגעבונגַרשידענע קלענערע לאַפֿא

ָטנדערער. עס האַר דער אַ פֿא3, איינע גרויליקער2נגעקומען ידיעותָא

קציע“ פֿון אויסרייניקן די לעצטעַנגעהויבן די גרויסע „אָזיך א

דן אין לובלינער געגנט.ִרעשטלעך פֿון די געבליבענע יי

(...)

ך מיט שטיפֿערישע,ַקדאַראַרום איבערן באַצירן אַ שּפא4לןַסנקנאָשא

ס ווערן דעםַ און דערשרעקן ביז בלא5הילכעלעך–אַײלנדיקע טריט

זונדערסַג איז אויך נישט באָג. דעם נַײעם טאָנקומענדיקן טאָא

 דורך די7רַײן גרוי און טריבַרץ. ער קוקט אַ אויפֿן הא6אויפֿגעלייגט

ר זַײןַרענטפֿערן פֿאַס וויל ער זיך פֿאָז דאַשויבן און עס דוכט זיך, א

זיקייט :ָכטלאַמא

 קיין ּכוח דערצו...ָרנישט העלפֿן, קינדער... נישטאָ כ'קען אַײך גא—

לע איבער זיך די פֿליגל פֿון טויט. מַײןַל דערשּפירן אָ מאַאויף א

רשטעקטעַנצן ּכעס עטלעכע פֿאַחבֿר, איצל, רַײסט מיטן גא

ען זיך אין קליינעִטן זַײנע. זיי צעפֿליָנקנאַבא–הונדערטער

8 ּפעקל שוועבעלעךַק. איך געפֿין אַראַנצן באַשטיקעלעך איבערן גא

ס ווילָ, איינס פֿון זיי. דא9 חשבוןַלטבלוטיק מיט אַן קאָאון רַײב א

וועק איןַרום אַלץ אַל אָ זא—ק און ַ שטרויזאַנצינדן אָאיך א

רקייט,ָ גענויער קלאַנט מיר, מיט אָנק דערמאַמען ! מַײן געדאַפֿלא

גער מיט פֿולע פֿעסערַ גרויסער לאַן אַראַרום אונדז איז פֿאַז אַא

כערַוואַמען מיט אונדזערע באַען צוזאִ פֿליָבענזין און מיר קענען דא

 פֿון די10כטלַס שאָרויס דאַאין דער לופֿטן... (...) הענט רַײסן מיר א

גע :ַ פֿראַ ביסל מיט אַרויס. עמעצער קילט מיך אַפֿויסטן א

?... ר ע כ י ז  ף י ו א  ץ לַ א  ן י ו ש  ו ט ס י י ו ו —
 1. voisinage/vicinity ; 2. YEDIES nouvelles/news ; 3.  plus
horrible/more horrible ; 4. coups de feu/gunshots ; 5. bruits de
pas/footsteps ; 6. de bonne humeur/ cheerful ; 7. morose/
dismal ; 8. allumettes/matches  ; 9. ... KhEZhBM avec une idée
en tête/with a plan in mind ; 10 boîte/box.

פֿון מ. שטריגלער נעק“ַידאַפֿונעם בוך „מא

רןָמ. שטריגלער אין זַײנע יונגע יא

ר.ָקטאַרעדא–ווערט אין 1987 הויּפט

דוקטיווער שרַײבער, מחברָ ּפראַזייער א
רטיקלען און רובריקןַפֿון טויזנטער א

נימען אוןָרשיידענע ּפסעוודאַאונטער פֿא

ליטישע,ָ טעמעס, ּפא10אויף ּכלערליי
ַפֿטלעכע און אויך רעליגיעזע. אַגעזעלשא

ָטפֿונגען האַליסטישע שאַחוץ זַײנע זשורנא

וועלעס,ָזט עסייען, נאָער איבערגעלא
נען.ַמאָרישע ראָר היסטאָ ּפאַעזיע און אָּפא

–נגערַקומען דעם מאַט ער באָאין 1978 הא

טור.ַר ליטעראַּפרַײז פֿא
–רבן אין ניוָמרדכי שטריגלער איז געשטא

 אוןרווערטסָפֿארק דעם 10טן מַײ. דער ָיא

 גרויסעַבן געליטן אָדישע וועלט האִדי יי

.11אבֿדה
1. MORDKhE Mordechai ; 2. EYDES témoin/witness ; 3. YEDIE nouvelle/
news ; 4. OYFN manière/way ; 5. ILE  enfant prodige/child prodigy ;
6. SMIKhE ordination rabbinique/rabbinical ordination ; 7. déporté/
deported ; 8. Atelier C/Workshop C ; 9. Shoah lit. destruction ;
10. KOLERLEY toutes sortes/all kinds ; 11. aveyde perte/loss.
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 מע דרייט !—, שטיל ַשא

בןָאין דעם נומער הא

רבעט :ַמיטגעא

,ַליאַטאַברוניד, זשיל, יצחק, נא

רובי, שמואל.

א ה ר  ע מ ו נ ם  ע ד ן  י אא ה ר  ע מ ו נ ם  ע ד ן  י ןָָא ןב ב

א ע ג ט י אמ ע ג ט י :ַַמ ט  ע ב :ר ט  ע ב ר

ברוניד, זשיל, יצחק,ברוניד, זשיל, יצחק,

א אנ אַַנ אט אַַט י אל , רובי, שמואל., רובי, שמואל.ַַלי

רןָקטיאַרעדנדיקע א–דישִז מע זוכט ייַב געזען אָר איך האָווי נא

ז איך ביןַ ּפנים אַסטינג“. אַב איך זיך צוגעשטעלט צום „קאָהא

ט מירָבער מע האָר, אָקטיאַן אַסט צו זַײן אַנישט געווען צוגעּפא

גן.ָלאַדישע דיאִ אויף די יי2געבער–ן עצהַרגעלייגט צו זַײן אָפֿא

איך וועל אַײך נישט דערציילן די

רפֿטַר איר דאָנצע אינטריגע, נאַגא

ַנדלט זיך וועגן אַז עס האַוויסן א

ך דער מלחמה,ָר נאָס, 50 יאָפֿרוי ווא

ס קען זַײן אירָן וואַ מאַגעגנט זי אַבא

שטייט פֿוןַטער. דער פֿילם באַָפֿא

דרַײ טיילן : דער ערשטער הייבט זיך

ַ גרוּפע פֿון אַן אין ּפוילן מיט אָא

סָ ווא3פֿטַנשאַנדסמאַדישער לאִיי

 רַײזע קיין אוישוויץ. דערַכט אַמא

ריז,ַר אין ּפאָצווייטער טייל קומט פֿא

ס איז אפֿשר אירָגעגנט זיך מיט דעם, וואַווען די פֿרוי בא

טער. אינעם דריטן טייל געפֿינט מען אין יׂשראל די זעלבעָפֿא

 נַײעם פֿילםַ סך די לעצטע צַײטן וועגן אַריז הערט מען אַרעדנדיקע קרַײזן אין ּפא–דישִאין די יי

ק סירַם זשאַדאַמאר פֿונעם קורצפֿילם ָ, דעם רעזשיסא1ס ווערט איצט געדרייט פֿון עמנואל פֿינקלָווא

זוי ווי איןַ, ּפונקט ארַײזעסרישער טיטל איז ָוויזאָס זַײן ּפראָזיקן פֿילם, וואָ.  אין דעם דאזעטַ קרואַלא

נטייל גענומען אין דערָט אָס האָן, וואַסמאָדיש. שמואל גראִערשטן, רעדט מען צום טייל אויף יי

 פֿילם.ַכן אַנטורע פֿון מאַוואַלע אין דער גרויסער אָשרַײבט זַײן ראַפֿילמירונג, בא

סצענע–ן אויף דער פֿילםַגאָנּתן קא

נהייב.ָהעלדן ווי אין א

 איזָ פֿון קינא5כלַײטַרן און פֿאָקטיאַ א4 חבֿרהַרבעטן מיט אַצו א

נטע איבערלעבונג. דערַן אינטערעסאַר מיר זייער אַגעווען פֿא

ט געשּפילטָס האָן, (דער זעלבער וואַגאָ קא6הויּפטהעלד, נּתן

ַאינעם ערשטן פֿילם) איז א

–7ר פֿון קמריָקטיאַגוטער א

בערָאבֿיבֿ א–טער פֿון ּתלַטעא

דיש איז נישט זַײןִיי

בן מירָך. האַמוטערשּפרא

מען ּכדיַרבעט צוזאַגעא

ָגלאַדישן דיאִ ייַרויסצוקריגן אַא

ל זַײן אי געטרַײ צוםָס זאָווא

רשטענדלעך.ַר אי פֿאַסצענא

בןָז מיר האַף אָאיך הא

סָדערגרייכט דעם ציל און דא

 הערןָ צו גיין אין קינא8בן די הנאהָר וועט איר האָקומענדיקע יא

לשון.–מעַר ווערטער מאָ ּפאַא
1. Emmanuel Finkiel ; 2. eytse-... consultant ; 3. société d'originai-
res/fraternal society ; 4. khevre troupe ; 5. professionels/
professionals sing. ן ַכמאַפֿא  ; 6. natan ; 7. kameri ; 8. hanoe plaisir/
pleasure.

ז דעם זומער קען מען אויסקלַײבןַנען אָמיר דערמא

רד,ָקספֿאָדישקורסן אין אִצווישן עטלעכע אינטענסיווע יי

ל) איןָרק און (צום ערשטן מאָיא–סבורג, ניוַשטרא

ציעס פֿון דערַרמאָלע אינפֿאַווילנע. איר קענט קריגן א

). AEDCY : 01.42.71.30.07געפֿי''ל (

1סוף פֿון זַײט 

ןוא קירעיורט ,טרירעג טרעוו עמ ןוא רעמינּפ עַלא ףיוא טקוק עמ
ןסייוו רימ ,ןעשעג טעוו ָסאוו טסּווועג טשינ ןָבאה ייז .טמעשַרֿאפ
עטסנרע יד .ןָראוועג טעטכינַרֿאפ זיא טלעוו רעייז .ייז ןגעוו טשינָראג
: שיִדיי ףיוא טעקשושעג ןטָלאוו ייז יוו זדנוא ףיוא ןקוק רעמינּפ

טקנעדעג
טַײל עקידעבעל ןעוועג ןענעז רימ

טַכאלעג ןוא טנייוועג ןָבאה רימ
געדענקט

דןִמיר זענען געווען לעבעדיקע יי
בן געליבט און געליטןָמיר הא

געדענקט
מיר זענען געווען לעבעדיקע מענטשן

לשון.–מעַדיש אונדזער מאִאון יי
מערל–ברוניד קערבער


