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 ןעייסראפ ערעזנוא עלא
 סעיצאזינאגרַא ןוא

 ,םירבח עביל

qa 1ןקישוצ זנוא - ,ךעלגער ןייז טעוו סע יוו ךיילג ,ךייא ןטעב  
 ל ןוא ,סערגנָאק ןטיטסינויצ ןט=85 םוצ ןטאגעלעד יד ןופ הישר יד
 E .ןדנובראפ ייז טיח ןענייו עכלעוו ,םירבח יד

 Ee ןופ סנעה יד ןיא טגיל ןטאגעלעד יד ןופ גנוריטרדאווקנייא יד 42
 ןייז ןטייב וצ טכער ןייק טשינ טַאה טאגעלעד ןייק ,ָארויב=סערגנָאק
 2 ןייז סע טעוו - ,ןאס סע טעוו רע ביוא ,טנאה רענעגייא ףיוא לעטָאה
 0 A ןלעוו ריפ ןוא ,ןובשח םענעגייא ןוא תוירחא רענעגייא ןייז ףיוא
 \ .ןפלעה ןענעק טטינ לאפ אזא
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ne ןיא גנו געוואב=ןטסירוס רעטקראטטראפ א ןופ טדוח א זיא רעברעצעד 8 
E ןופ ןעגנוזייוונַא יד גנערטט ןטלאה ןער זור ,רעבירעד ןוא ,לארשטי 

 1 ,.ארויב=סערגנַאק

 גנונעפערעד רעד וצ ןסראק=טירטניירא ןיא לגנאפ ןסיורג ןבילוצ .4 5
Eןופ המיטר א ארויב=סערגנַָאק םוצ ןקיטוצ ריא טפראד ,סָערגנָאק 4 |  

 | עיפָאק א ןוא ,סערגנָאק םוצ טסעג סלא ןרָאּפ ןליוו עכלעוו ,םירבח יד
 2089 רעסיוועג א ןיא ,טעוו סָאד ,ָארויב רעזנוא ןיא - הפיטר רעד ןופ
 E o ent טטינ תופיטר יד טעוו דיא ביוא .ם*ירבח יבגל תולווע ןדייפראפ
 א =רעטניא ןענעק טטינ ריח ןלעוו - ,סייצ רעטסטנעָאנ רעד ןיא ןקיס
 - .ןרינעוו

  ןיא גנוריטראווקנייא רעד a עבארפ יד זא ,לֶאראכַאנ ןקדעראב דיר 5
 .ַאדויב=סערגנָאק ןופ טנעה יד ןיא ךעלסילטסיו א טגיל ,ןלעטֶאה יד

 .רעפטנע ןקידלאב רעייא ןטראוורעד ריר

 | ןסורג עטירבח עטסעב יד סיר
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